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ه«عن مهجههلليهححمده هل ههاطاليرن ه هالعن هلليهادداهم هاالّلهصليهب هاعالمين ه هالحمدلّله»
 خالصه جلسه گذشته

را  یامقدمه .اشاره شود نبه آاست مناسب در ادامه بحث که دارند  هیدر کفا یعبارت شانیا .بود یاز محقق خراسان یدر کالم بحث

 اقینکره در س ایکند یافاده عموم م ینف اقیشود نکره در سیکه گفته منیا یبه طور کل اینکه که عبارت بود از میکرد انیب روزید

 حال ،ستیاختالف و نزاع چ نیثمره ا میداد حیتوض ؟از اطالق و حکم عقل یناش ایاز وضع است  یناش ایکند آیافاده عموم م ینه

 غرض .میکن انیمطلب را ب نیا انیو غرض از ب میده حیتوض میخواهیرا م هیدر کفا یمقدمه عبارت محقق خراسان نیبا توجه به ا

خواهد یم انشیرا ا یو چه مطلب ستیچ شانیعبارت ا مینیببباید  ابتدا .اشکال است کی ایتوهم  کیدر واقع دفع محقق خراسانی 

  .درا دفع کن یزیخواهد چه چیمطلب در واقع م نیاء کند و با اقال
 کالم محقق خراسانی

 یهپس در مقام امتثال ن «االفراد عیتوجد بوجود فرد ما و تنعدم به انعدام جم ةعیطبال»فرمود از نظر عقل چون  نکهیبعد از اایشان 

 حید که توضنبرگردان یحکم عقل ینرا به ا یهو ن رال امثامت تیفیتفاوت کلذا  ؛به خالف امر ،عنه ترک شوند یهمه افراد منه ستیبایم

 .میکرد انیب ار آن اشکاالت و میداد

ومن ذلك يظهر أن الدوام واالستمرار ، إنّما يكون في النهي إذا كان متعلقه طبيعة مطلقة غير مقيدة » فرماید:میدر ادامه  شانیا

ية النهي وبالجملة قضبزمان أو حال ، فإنّه حينئذ ال يكاد يكون مثل هذه الطبيعة معدومة ، إلّا بعدم جميع أفرادها الدفعية والتدريجية 

محصل  1«، ليس إلّا ترك تلك الطبيعة التي تكون متعلقة له ، كانت مقيدة أو مطلقة ، وقضية تركها عقالً ، إنّما هو ترك جميع أفرادها

مدخول  است که یدر صورت، ترک همه افراد است بر متوقف یامتثال نه :میکه گفتنیاست که ا نیعبارت در چند جمله کوتاه ا نیا

الخمر و به  عتیبه طب متعلق شده ینه نجایا «التشرب الخمر» د:یگویمموال مثال ، احراز شود دیبا نیا و مطلقه باشد عتیبط ینه

ه نگفت، یعنی موال ندارد ینه حالمکانی و و  ینه زمان ،یدیق چیه یو متعلق نه یمدخول نه ،مطلق است عتیطب نیحسب ظاهر ا

که متعلق  ییجا. است که مطلق است نیظاهرش ا «ةل الصلوحا یتشرب الخمر فال» :نگفته ای «الجمعه ومی یال تشرب الخمر ف »مثال

 عتیطب کی یاما اگر متعلق نه ،افراد است عیبه ترک جم یموارد امتثال نه نینداشته باشد در ا یدیق چیمطلقه باشد و ه عتیطب ینه
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 نجایا «جمعهال ومیالخمر  تشربال» :دیبگوموال مثال  ،ستین عتیطب ناالفراد از آ عیبه ترک جم گرید یامتثال نه باشد قهراً دهیمق

  .ترک شوند دیفقط با یطلب نشده است بلکه افراد شرب خمر در آن ظرف زمانشرب خمر افراد  عیترک جم گرید

افراد  عیکند بر لزوم ترک جمیداللت م، «االفراد عیبانعدام جمعدم تن ةعیالطب» :میگفتکه نیا :دیگویدر واقع م یپس محقق خراسان

 یزمان عتیطب مییگوب میتوانیصورت است که م نیدر ا ،مطلقه باشد عتیطب یو متعلق نه یاست که مدخول نه یدر صورت، ینه

 گریقهرا د است دیمق عتیطب نیا میاما اگر گفت ،نکند دایتحقق پ عتیطب ناز آ یفرد چیشود که همه افراد ترک شوند و هیمعدوم م

 .ترک شوند امتثال صورت گرفته است عتیطب نقدر که فقط افراد خاص از آ نیهم ،شودیافراد محقق نم عیبا ترک جم یامتثال نه

 عتیطب ای مطلقه است عتیطب یکه متعلق نه میاز کجا بفهم ؟دیمق ایاست مطلق  عتیطب نیا میاز کجا بفهم کهاست  نیحال سوال ا

از خمر  ینوع خاص کیمثال  میدهیاحتمال م ما، شده است یخمر نه تعیطبشرب  «التشرب الخمر» :دیگویمثال موال م ده؟یمق

 یهاالخمر در زمان عتیمربوط به طب ینه نیکه ا میدهیاحتمال م ،شده باشد ینه یحاالت خاص کیدر  میدهیاحتمال م ،باشد

به  داًیقم ای است دهش یبه نحو مطلق نه عتیطب نیکه ا میبفهم میتوانیم یاز چه راه ؟میاوریها را چطور به دست بنیا .باشد یخاص

که  میاحراز کن میتوانیما از راه مقدمات حکمت م. اطالق است آن راه ست؟یراهش چ ،شده است یزمان او مکان او حال خاص نه

  .مطلق است یمتعلق نه عتیطب

 میدار هیعقل هیقض کی کرد.هم خلط ید با بانرا  زیدو چ نیاو  میدار زیدو چجا  نیا :ندیبفرماخواهند یدر واقع م یمحقق خراسان

بخواهد  عتیاگر طب :دیگویعقل م ،حکم عقل است نیا «االفراد عیجم نعدامتوجد بوجود فرد ما و تنعدم با ةعیالطب» :دیگویکه م

ق طلب ترک الفعل تحق ایزجر عن الفعل ، بخواهد محقق شود ینه عتیاگر طب ،د موجود شودیاز افرادش نبا یفرد چیمعدوم شود ه

از راه مقدمات حکمت به دست  که یبا احراز اطالق مدخول نه دینبا  نیا، اما دموجود شو دینبا عتیاز آن طب یمصداق چیکند ه دایپ

 ت، مخلوط شود.اس یحکم عقل کیخودش  و دیآ یم

 یکند همه افراد نهیاقتضاء م یحکم عقل نیا ،ندارد یبا مدخول نه یارتباط چیه «االفراد عیتنعدم بانعدام جم ةعیالطب» هیعقل هیقض

اگانه جد دیمطلق آن را با ریغ ایخودش مطلق است  یمتعلق نه نکهیاما ا ،ترک شود یو متعلق نه یهمه افراد مدخول نه ،دنترک شو

 .یعبارت محقق خراسان رامونیاست پ یحیتوض نیا .میاوریو از راه اطالق و مقدمات حکمت به دست ب گرید لیاز دل
 ؟یچه توهم، توهم کیدفع  یرا گفت برامطلب  نیا، کندرا دفع توهم  کی محقق خراسانیاست که  نیمطلب ا نیا انیاز ب غرض

اختالف  میگفت .بذلکلحکم العقل  کندیافاده عموم م ینه اقینکره در س ای ینف اقیشد که نکره در س انیب روزیکه د یاهمان نکته

به خاطر اطالق و حکم عقل  ایبه خاطر وضع است  نیا ،کندیعموم م دهافا که ینه اقیه در سنکر ای یفن اقینکره در س ایاست که آ

  ؟دیایکه از راه مقدمات حکمت به دست ب

تنعدم  ةعیالطب»همان حکم  ندیگویم انیآقا که یحکم عقل نیا منظور از شبهه خطور کند که نیا یبه ذهن کس اینجا ممکن است

 هیما دو قض ،میدار یما دو حکم عقل .خلط نشود همدو با  نیا دیبگو خواهدیمولی محقق خراسانی  .است «االفراد عیانعدام جمب

این است  رگید یحکم عقل کی و« االفراد عیتوجد بوجود فرد ما و ال تنعدم اال بانعدام جم ةعیالطب» که: است نیا، یکی میدار هیعقل

دو  ،دینکن مخلوطدو را با هم  نیا :دیگویم . محقق خراسانیحکم عقل است نیز نیکند و ایعموم م افاده ینف اقینکره در س که

ورد که آ یمت به دست مکمقدمات ح قیعقل از طر نکهیااما  ،است یک مسئله« الفراد عیتنعدم بانعدام جم ةعیالطب» ،مسئله است
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 معهمان مقدمات حکمت است که با هم قابل ج نیا .است گریحکم د و گریمسئله د کیکند یافاده عموم م ینف قایدر س هنکر

بانعدام  تنعدم ةعیالطب»جهت است که از نظر عقل  نیبه ا افراد است عیبه ترک جم یامتثال نه :مییگویما که م :گفت شانیلذا ا .است

چگونه به  عتیطب نیاطالق احال  ،تعلق گرفته است مطلق باشد نبه آ یکه نه یعتیاست که آن طب یدر صورت نیاما ا «االفراد عیجم

 ةعیالطب»که عبارت است از  میدار یحکم عقل کیپس . کرد خلط هم بانباید ها را نیا، حکمت ماتمقد قیاز طر ؟دیآیدست م

نکره اگر در  :ندیگویکه م دیمخلوط نکن گریمسئله د کی را با نیا :دیبگو خواهدیم یمحقق خراسان «االفراد عیتنعدم بانعدام جم

همان  ایآ ؟ستیشود چمیمطلب استفاده  نیا آن که از یحکم عقل نیا ،حکم عقل است راید زکن یواقع شد افاده عموم م ینه اقیس

 ت توسط عقل استفادهماست که از راه مقدمات حک یدر واقع همان اطالق هیعقل هیقض نیا ،نه ؟میگفتیاست که تا کنون م یحکم عقل

 شود. یم

 )عقال( قول سوم

امتثال نهی به ترک  ،رد استفیک  ، امتثال امر به اتیانبحثی نیستبا کیفیت امتثال نهی متفاوت است  که کیفیت امتثال امردر اینگفتیم 

فاوت یک قول این بود که این ت ،این تفاوت از کجا ناشی شده است ؟این تفاوت چیست ، بحث در این بود که منشأجمیع افراد است

عدام تنعدم اال بانالطبیعة ال»این بود که این تفاوت ناشی از حکم عقل است که  م. قول دواین قول باطل شد ،ناشی از وضع است

ل را اختیار این قودر کفایه  ینخراسا بحث شد و این قول را توضیح دادیم و گفتیم که محقق چند جلسهدر که مفصل  «جمیع االفراد

 .به ایشان وارد کردند را بیان کردیمگردان شاگردان محقق خراسانی اشکاالتی که بزرگان و شاگردان محقق خراسانی و شاکردند. 

  .نتیجه این شد که این قول نیز صحیح نیست

 .این است که این اختالف ناشی از عرف و عقالء است را قبول کردندآن  1ز جمله امام خمینیاقول سوم و احتمال سوم که برخی 

ا باگر غرض آمر و موال بخواهد محقق شود : گویندین عقال هستند که در مورد امر میا ،عقل ندارد یعنی هیچ ارتباطی به وضع و

این عقالء هستند که در مورد نهی .این اصال یک نسبت و یک رابطه عقالیی است  .شودغرض حاصل می ک فرد از مأموربهاتیان ی

 ،باید از همه اجتناب شود ،هیچ فردی از افراد منهی عنه تحقق پیدا نکندبخواهد محقق شود باید اگر غرض موال از نهی  :گویندمی

  به آن نحو است. گیرند و امتثال نهین نحوه صورت میفهمند که امتثال امر به ایعقالء اینطور می

 :فرمایند؟ ایشان میبینندالء این فرق را بین امر و نهی میچرا عق ؟کننداین کار را میقالء چرا حال دیگر شما نپرسید که خود ع

را ، یعنی عقالء این مهم این است که این یک امر عقالیی است .کنندکار را میدیگر الزم نیست که برویم ببینیم که چرا عقالء این 

د تسالم . این موربه است و امتثال نهی به ترک جمیع افراد منهی عنه استرموامر به اتیان یک فرد از افراد مأ قبول کردند که امتثال

بینیم عقالء اینچنین بناگذاری کردند و ، همینکه میقرار نداده است ت و شرع نیز مانع و رادعی  در برابر آنگرفته اس عقالء قرار

 .کندکفایت می پذیرفتند

 دع و منعی از آن نشده است لکنذیرفته شده و مسلم فرض شده است و در شرع نیز هیچ راست که عند العقالء پ یک امریاین 

  .رویمب ال پذیرفتند و ملتزم شدند ضرورتی ندارد به دنبال آنکیفیت امتث نهی در که عقالء بر چه اساسی این تفاوت را بین امر ونیا

 ؟عقالء استچه فرقی بین حکم عقل با حکم  سوال:
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ما انهم ها ب: عقالء در واقع یعنی آنچه که در بین انسانگوییموقتی می گرددحکم عقل در قضایایی که نهایتا به بدیهیات بر می استاد:

ت ظواهر یک دلیلش بنای عقالء است، حجی :گوییم، مثال میندشواشند قبول میفارغ از اینکه مذهب یا دین خاصی داشته ب ،عقالء

 ،ن و چه غیر مسلمان، چه مسلماچه شرق عالم و چه غرب عالم ،کند چه سفید پوست و چه سرخ پوستعقالی عالم، فرقی نمییعنی 

ه ندبه ظاهر کلمات یک گوی ،در حجیت خبر نیز همین است ،کننداخذ میهم عقالء به ظاهر کلمات  بما ،دینچه مسیحی و چه بی

خواهیم ببینیم از این بنا توسط شارع ردع و منعی ، حال میش مسلم است، صغرایاستنای قطعی و مسلم ، این یک بکننداخذ می

مورد  رد اما ،کنیم حجیت این بنا راز این بنا منع شده باشد و کشف میکنیم که اپیدا نمیدر هیچ آیه و روایتی نه؟  صورت گرفته یا

إِن َّ »ون نهی شده است زیرابینیم از پیروی مطلق ظنشرع می ر، اما دظنون مثال بنای عقالء شاید این باشد که به مطلق ظنون اخذ کنند

  .از این راه یعنی بنای عقالء حجت کنیم ، مطلق ظن را بااینجا منع وجود دارد 1«بَعْضَ الظ َّنَِّ إِثْمٌ

بینند که غرض کنند و میمی: عقالء نگاه گویدجا میاینولی « تنعدم بانعدام جمیع افرادها الطبیعة» :گویدعرض کردیم که عقل می

اگر  :ویندگالء مییعنی عق ،شوددر نهی به ترک همه افراد محقق میشود و غرض موال ین روش حاصل میموال در مورد امر با ا

ن مخالفت جا ای، اگر قرار باشد در یکمشکالتی که دارد محقق شود بخاطر مفاسد و رر باشد خواسته موال مبنی بر ترک شرب خمراق

شود گذارد که همه باید وقتی چراغ قرمز میآید و یک قانون میگذاری می، فرض کنید قانوناست هدشد آن غرض حاصل نشو

سی کحال اگر فرض کنید  ،دنلذا همه باید متوقف شو ،حال اگر استثنائات را خودش پیش بینی کند حرف دیگری است ،دبایست

رخی افراد ، یعنی بها تخطی کندیا یک نفر بعضی از روزچند نفر تخطی کند یا  انسانها از بین ، یک نفربخواهد از این تخطی کند

که در عدم به خاطر مفاسدی )غرضی که از وضع این قانون داشته ؟ آن زند، آیا این به غرض موال لطمه نمیی عنه ترک نشوندمنه

قانون گذار را  عقال ،عقالیی است ریک ام این ،ت کنندعیها در همه حاالت تبانسان همهشود که وقتی تأمین می (بوده است توقف

خب  ؛یک غرضی در پی جعل این قانون داشته ،دهدرض این است که کار لغو انجام نمیاینکه قانون گذار حکیم است و ف ،می بینند

عنه تحقق اد منهیافر ن است که هیچ فردی ازاگر این غرض بخواهد محقق شود تنها در صورتی ممک ،این دو دو تا چهارتا است

 ، این یک امر عقالیی است ،پیدا نکند

رد و مشکلی از خواهد مثال در یک مورد فالن کار صورت بگی. موال میقع استاآید این یک تحلیل خوب و مطابق با وبه نظر می

این کار را انجام  یکسی یا افراداینکه  (شودبیشتر ظاهر میاین مخصوصا در تعبدیات )، دهدور میکند یا دستکسی حل شود امر می

دیگر  ،غرض تامین شد خرد و می آورد،، وقتی  عبد میروبیاو دهد برو فالن چیز را بخر ، یک غرضی دارد، مثال دستور میدهند

محقق ثال امر با اتیان یک فرد که امت، اینفهمندء میاین را عقال ،شود. غرض با این یک مورد حاصل میوجهی برای تکرارش نیست

که اگر همه افراد ترک نشوند  کنندو در مورد نهی مالحظه می فهمند که غرض حاصل شده استن است که عقالء مییشود برای امی

  .غرض حاصل نشده است

 :فرمایدیمکنند ایشان توسط ایشان، حال اینکه چرا عقالء این کار را می این این یک امری است مورد تسالم عقالء و پذیرفته شدهبنابر

  .کنندکه به چه دلیل این کار را می جستجو کنیم خیلی وجهی ندارد که ما
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را حجت  کنند و آن؟ آیا اگر به ظواهر اخذ میکنیمگوییم: مگر در مواقع دیگر ما ریشه رفتارهای عقالء را جستجو میما نیز می

 آنها ؟کنندکنیم که چرا این کار را می، سوال میکنندد ثقه اخذ می؟ اگر به خبر واحکنندکنیم که چرا این کار را میسوال می دانندمی

آرام و  یگزندداشتن رج و مرج و ، جلوگیری از هحفظ نظم اجتماعی گیرند مثلنظر می رمصالحی را در زندگی جمعی دمجموعه 

جمعی باید حفظ شود تا اجتماع بشری حی وجود دارد که این مصالح در زندگی . مصالتواند مربوط باشدها می، به همه اینمنظم

یابی بناء و سیره عقالء نیستیم اینجا ی عقالیی ما چندان به دنبال ریشههمانطور که در سایر بناها ،بتواند به حیاط خودش ادامه دهد

  .اش را ذکر کنیم همین اموری است که عرض کردم، اگر هم بخواهیم ریشهنیز ضرورتی ندارد

شود کافی  اگر یک فردش محققترک شود و دیگری  بین امر و نهی در کیفیت امتثال آن دو که یکی باید تماماًت تفاو بنابراین منشأ

 .چیزی جز یک امر عقالیی و سیره و روش عقالیی نیست است،

  بحث جلسه آینده

 آیا بعد از مخالفت این نهی اقتضای استمرار دارد یا ندارد؟ ،اگر نهی مخالفت شد و کسی عمل منهی عنه را اتیان کرد

 «والحمد هلل رب العالمین»


