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ه«عن مهجههلليهححمده هل ههاطاليرن ه هالعن هلليهادداهم هاالّلهصليهب هاعالمين ه هالحمدلّله»
 و ق خراسانی مقدماتی را جهت بیتشر معلوم شدن موضوعبعد از اینکه عنوان بحث در مسئله اجتماع امر و نهی معلوم شد محق

 .ذکر کردندگیری نتیجه

 : معنای واحدمقدمه اول

دو وجه است جایز و نهی در واحدی که دارای  چون بحث در این است آیا اجتماع امر ؟چیستدر این عنوان « واحد»منظور از 

را نیاورده ولی قبل از  «ذو وجهین»محقق خراسانی کلمه  که «؟مر و النهی فی واحد ام الالهل یجوز اجتماع ا» است یا ممتنع؟

دلیل اینکه این بحث  ؟به چه معنا است «واحد» نیست عمده این است که کلمهاین مهم  حال .ایشان مشهور این کلمه را ذکر کردند

« واحد»کلمه  ایشان بی دلیل نیست که ،خواهد به اشکالی پاسخ دهدجا مطرح شده است این است که کأنه محقق خراسانی میاین

 ؟ال چیست، آن اشکال و سؤدهدرا توضیح می

 دلیل تبیین معنای واحد

نسی و واحد نوعی سایر اقسام واحد یعنی واحد ج واحد شخصی باشد قهراً ،«واحد»ال این است که اگر منظور از این اشکال یا سؤ

، حتی نماز در دار اگر مقصود واحد شخصی باشد .است یغصب ی نماز در داره. مهمترین مثال اجتماع امر و نشونداز نزاع خارج می

ها واحد شخصی نیستند بلکه واحد جنسی هستند در این ، زیراشوندامر و نهی خارج میاجتماع  مسئله غصبی نیز از دایره نزاع 

مین ر و نهی هیعنی بارزترین مصداق و مثال اجتماع ام باشند.ز و غصب داخل در مسئله اجتماع میدانیم نماقین میما به یحالیکه 

  .مغصوبه استمسئله نماز در دار 

 ببشود تا حداقل نماز و غصمنظور نباشد بلکه شامل واحد جنسی نیز فقط عنی واحد شخصی اعم باشد ی «واحد»اگر مقصود از 

 .گیردجود هلل و سجود لصنم را در بر میشود که حتی مسئله سآنقدر گسترده می« واحد»وقت دامنه داخل در محل نزاع شوند آن

ن داریم و توانیم سجود هلل که امر به آآیا میولی . ستلذا جنس هر دو یکی ا ،هم برای بتو تواند برای خدا باشد هم میسجود 

دانیم ، زیرا یقینا میاز محل بحث ما خارج است؟ قطعا کنیمامر و نهی داخل در مسئله اجتماع صنم که نهی از آن داریم را لسجود ل

خارج تصویر  شود یک سجده را در، نمیکننداع پیدا نمیوقت این دو باهم اجتم هیچلق امر است و دومی متعلق نهی و اولی متع که

توانیم مصداق یا فرد برای جنس به نام سجده را نمی موجود یک ،لصنم کرد که هم عنوان سجدة هلل داشته باشد هم عنوان سجدة

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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ک فعل و یچنین است، یعنی ، در حالیکه نماز در دار غصبی اینیکی نهیو به این عنوان که یکی امر داشته باشد  ،سجده قرار دهیم

  .به آن متعلق شود تواندمی امر و نهی لذاصداق غصب است و هم مصداق نماز، سکون هم م

در عنوان  «واحد»که اگر منظور از پاسخ دهند ال ین منعقد کردند که به این سؤدر واقع برای ا محقق خراسانی مقدمه اول راپس 

صوبه عن محل الکالم در حالیکه یقینا این مورد داخل مسئلة الصلوة فی الدار المغ حد شخصی باشد یلزم منه خروجمحل بحث وا

لصنم فی محل الکالم مع انه خارج عنه اعم باشد یلزم منه دخول مسئلة السجود هلل و السجود « واحد»در بحث است و اگر منظور از 

تواند واحد را دارد و نه می تالی فاسد واحد شخصی باشد که آن تواند؟ به حسب ظاهر نه میپس منظور از این واحد چیست .قطعا

و دادند توضیح « واحد»درباره برای همین است که محقق خراسانی در مقدمه اول  ،هم یک تالی فاسد داردزیرا آن  جنسی باشد

 ؟عنوان محل کالم چیست در« واحد»یا  «وحدت»اینکه معنای 

 کالم محقق خراسانی.1

 :سه نوع واحد داریم ما؟ که منظور از واحد شخصی و واحد جنسی کدام است یم حتما معلوم شدای که بیان کردنکتهجماال از این ا

  . جنسی. واحد 3.  نوعی. واحد 0 .شخصی. واحد 1

 .زید واحد است ،«زید واحد» :گویید، مثال شما میهمه افراد و مصادیقی هستند که در عالم خارج وجود دارند واحد شخصی

ت که به او فردیت داده یااین خصوص ،شودفرد یافت میفقط در خود این خصوصیات و مشخصات فردیه دارد این انسان که  یعنی

 .ستجزیی ا ،یکی است ،واحد شخصی است ،زید پسر فالن .شودمصادیق دیگری برای عنوان زید می است مانع تکثر و داشتن

 ،منظور از این واحد واحد نوعی است «االنسان واحد» :گوییم. میر مقابل انواع دیگریعنی اینکه این نوع یکی است د واحد نوعی

  .یک نوع دیگری که انسان بر او صادق باشد نداردیا نظیر ین نوع، یعنی نوع انسان یک نوع واحد است و ا ،انسان واحد است

نه یک است واحد به معنای جنس  «واحد الحیوان» :گوییم. مثال میجنس واحد است ینطور که پیداست یعنی اهمان واحد جنسی

  .وحدتی که بر حیوان حمل شده است وحدت جنسی است «الحیوان واحد» ،فرد خاص از حیوان

 ؟ کدام یک از این اقسام است «المر و النهی فیهجتماع اا زوهل یج شودکه گفته می« واحد»حال منظور از 

  .واحد جنسی هم اگر باشد مشکل دارد ،اشدتواند بمالحظه کردید که واحد شخصی نمی

و هم  شود هم شامل واحد نوعی، هم شامل واحد شخصی میجا عام استدر این« واحد»منظور از  :فرمایدمحقق خراسانی می

 ر؟ نماز داین واحد شخصی است یا نه، کته راندقت کنید این  ،زند به نماز در مکان غصبیمی مثال . سپسجنسی تشامل وحد

کند در عین حال غصب هم ، چون آن فردی که دارد آنجا به عنوان نماز اتیان میمکان غصبی در واقع یک واحد شخصی است

ها در خارج یک فردشان معنا ندارد، جز اینکه اینوحدت نماز با غصب  و یک مصداق غصب و اال یعنی یک مصداق نماز ،باشدمی

ق خراسانی ؟ محقخصی نباشد کدام استشد و واحد شبای بزنیم که این مشکل را نداشته پس اگر بخواهیم یک مثال ،با هم متحد شود

، دستهایش تکان خواندز میا، باالخره کسی که نمحرکت و سکون کلی داریمیعنی یک  کلی؛ حرکت کلی و سکون :فرمایدمی

منطبق است و هم  ، هم با حاالت نمازیرود این حرکت و سکون کلگاهی به سجده می رود و، بدنش گاهی به رکوع میخوردمی

 از واحد شخصی و نوعی و جنسی.اعم است  «واحد»پس منظور از  .کون فی المکان الغصبی یا حرکت در مکان غصبی
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 ست است که در مفهوم سجوددر تواند واقع شودصنم میلهم لد که مسئله سجود که هم هلل و قق خراسانی در ادامه تصریح می کنمح

 .حتی وحدت جنسی هم بین سجود هلل و سجود للصنم نیست ،راک دارند ولی در واقع اینها هیچ اتحادی بینشان وجود نداردشتبا هم ا

 .معنای دیگری دارد قیقت است و سجود للصنم یکاصال سجود هلل یک ماهیت و ح

 و دوم اینکه اساسا سجود هلل و سجود است از جنسی و نوعی و شخصییکی اینکه منظور از واحد اعم ایشان دو ادعا دارد پس 

جود در مفهوم ستنها اینها ، اصال هیچ وحدتی با هم ندارند حتی وحدت جنسی .صنم هیچ اشتراکی از نظر حقیقت و ماهیت ندارندلل

  1.با هم مشترکند

 بررسی کالم محقق خراسانی 

 بررسی ادعای اول محقق خراسانی

، آیا واحد در عنوان محل بحث اعم از واحد شخصی واحد جنسی و واحد نوعی است ادعای اول ایشان این بود که منظور از

 «؟یاجتماع االمر و النهی فی واحد شخص زوهل یج» :گوییموقتی می ؟کندمی یان پیداجر بگوییم در واحد شخصی این نزاعتوانیم می

 ؟اصال قابل تصویر است یا خیر

امر و نهی  :گوییمتواند واحد شخصی باشد زیرا مینمی اصالً «واحد»از این  منظور .رسد این حرف درستی نیستبه نظر می

تواند به فرد متعلق امر می ال این است که آیا اساساً. سؤدر یک واحدی که اتحاد مصداقی دارند اجتماع کند ،خواهند در یک جامی

اول  ،فرض کنیم امر و نهی با هم اجتماع پیدا نکردند جتماعشان مثالایعنی صرف نظر از  ؟تواند به فرد متعلق شود؟ نهی میشود

 ؟ ن است یا خیرمکمبعد ببینیم اجتماعشان  متعلق امر و نهی را ببینیم چیست و

 ، وقتی نهیبه طبیعت نماز ،متعلق شده است نماز امر به اقامه «صلوةالا اقیمو» :گوید، وقتی میگیردما گفتیم امر به طبیعت تعلق می

در غیر مورد اجتماع هر کدام متعلق شدند به  امر و نهی «صبغال طبیعة»کند از ، در حقیقت موال دارد زجر میصبکند از غمی

ارج موجود در خ اگر چیزی فرد شد یعنی .زیرا فردیت مساوق با وجود و تشخص است ،اصال امکان تعلق امر به فرد نیست ،طبیعت

مصداق نماز عبارت است از  یک فرد نماز کدام است؟ تعلق بگیرد. به یک فرد موجود شده دارد که امرنن وقت معنا آ ،شده است

شما یک فرد از نماز را به من نشان  ،شودپیدا نکرده باشد عنوان فرد بر آن منطبق نمی چون تا تحقق ،یک نماز محقق شده درخارج

 فردی که که شارع به من بگوید: ای مکلف آن اصال معنا دارد ،این یک فرد از نماز است ،آن نمازی که امروز صبح خواندید ،دهید

ک ی ،یک فرد نماز ،فردیت مساوی با وجود است ،تحصیل حاصل استچون  د،این اصال معنا ندار ؟ی را اقامه کندخودت ایجاد کر

 ،طبیعت بودند ،وان کلی بودندیک عن ،زدید فرد نبودند هایی که شما مثالهمه این ،مصداق نماز یعنی یک نماز محقق شده در خارج

ن نهی از یک فرد چو تواند از یک فرد صورت بگیرد.، نهی و زجر نمیطورنهی نیز همین .شودس امر هیچ وقت به فرد متعلق نمیپ

وقتی نهی از شرب خمر  ،کجاست؟ وقتی خدای نکرده کسی امروز شرب خمر کرده باشد آن یک فرد از شرب خمر است شرب خمر

 .معنا ندارد آن نهی از ررد و مصداق آن محقق شده باشد دیگو ف شده باشد
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ه امر و حال اگر در مسئل ،یمکن تعلقه اال بالطبیعه و نهی نیز کذالکنظر از مسئله اجتماع، اگر امر جداگانه لحاظ شود ال پس صرف

پس  .اجتماع نیز امکانش پذیرفتنی نیست فرض جتماع امکان تعلق امر و نهی به فرد نباشد معلوم است که درانهی با قطع نظر از 

علق تعلق امر و نهی به واحد شخصی یعنی ت.از ذهن بیرون کنیم  را اصال باید فکر اینکه امر یا نهی به واحد شخصی تعلق پیدا کند

در فرض اجتماع نیز قهرا  .این اصال معنا نداردکه به یا منهی عنه در خارج رموک مصداق و یک فرد ایجاد شده از مأامر و نهی به ی

جنسی است یا یا  «واحد»از  رورود. فوقش منظکنار میپس اصال واحد شخصی  است بلکه شدیدتر ،همین استحاله وجود دارد

خصوص واحد شخصی نیست بلکه اعم است و « واحد»پس اینکه محقق خراسانی فرمودند که منظور از  هر دو،شاید  نوعی یا

  .جا فقط واحد جنسی و نوعی استیندر ا «واحد»منظور از بلکه  ،تمام نیستشود شامل واحد جنسی و نوعی هم می

 بررسی ادعای دوم محقق خراسانی

صنم هیچ وجه اشتراکی از نظر ماهیت و للدند این بود که سجود هلل و سجود جا مطرح کرنیا اما ادعای دومی که محقق خراسانی

لذا هم بر اشتراک مفهومی اینها تاکید کردند  .تنها وجه مشترک این دو همان مفهوم سجود است و چیزی دیگر نیست ،حقیقت ندارند

نیز قابل  این ادعا .حیقیقتشان متغایر است و هیچ وحدتی بینشان نیست ند و هم اینکه اینهاکه اینها فقط در مفهوم سجود با هم مشترک

 توضیح ذلک:. قبول نیست

  :صنم به طور کلی سه احتمال متصوراستجود هلل و سجود لدر مورد س

منظور از اشتراک معنوی یعنی اینکه حقیقت سجود یک چیز است لکن مسجود یا مسجود  .ها مشترک معنوی باشنداینکه این اول

کلمه سجده یکی است چنانچه در آیه قرآن  واال حقیقت شود سجود للصنمباشد می ود سجود هلل و اگر صنمشاشد میله اگر خدا ب

برای  :گویدمی رسماً. خداوند  1«شمس و للقمر و اسجدواهلل الذی خلقهنلتسجدوا لو ال»سجده برای هر دو استعمال شده است 

  .برای خدا سجده کنید عنوان سجده را برای شمس و قمر، لکناطالق کرده است لذا  ،شمس و قمر سجده نکنید

با هم مشترکند اما هیچ اتحاد و اشتراک مثال در اینها « ه» «دال» «جیم» «سین»یعنی فقط لفظ  .مشترک لفظی باشنددوم اینکه 

رد و عنا دااصال سجود هلل یک م ،نا دارندعهر کدام یک مه معنای چشمه و عین به معنای چشم، مثل عین ب .معنوی بین اینها نیست

 .مشترک لفظی هستندها فقط اینسجود للصنم یک معنا، لذا 

 . زیرا: است این احتمال نیز مردود و باطلرسد به نظر می

 .رده استادعا نکاین را کسی  :اوال

معنایش را به ما نشان دهید  ؟ده هلل چه فرقی دارد؟ سجده للصنم با سچخواهید بیان کنیدلصنم میچه معنایی برای سجود ل شما ثانیا:

  .لذا این احتمال نیز مردود است .جا نیز بیان کنیدینهمانطور که برای عین دو معنا ذکر کردید این دو معنا را ا

. اگر هم ه نیستداصال سجده لغیراهلل حقیقتا سج ،هم سجده هلل است ، یک معنای حقیقی دارد و آناساسا سجده یک معنا دارد ثالثا:

ود شبرای صنم یا غیر خدا استعمال می اگر هم لفظ سجود. اصال سجود هلل یک معنا دارد و شود مجاز استمی سجده بر آناطالق 

  .مجاز است

                                                 
 33سوره فصلت آیه  8



  

881 

 

 دابرای غیر خ گوید سجدهکس نمی در عرف هیچ .های اهل لغت استدلیل است و بر خالف بیان و گفته ی بدوناالبته این هم ادع

  .دانندبرای خدا را حقیقت نمیفقط سجده  یعنی .مجاز است

 ستندمشترک معنوی هوقتی  .رسد حق در مسئله همان است که سجود هلل و سجود للصنم دارای اشتراک معنوی هستندلذا به نظر می

چه کسی برابر  به اینکه سجده در ر دارد، بستهوید که بستگی به خیلی از امتوانید حتی مراتبش را تعیین کنمتعلقش می شما با ذکر

ها با هم یکی مشترک معنوی یعنی حقیقت این :گوییم، وقتی میما یک مشترک معنوی داریم . مهم این است کهکندباشد تغییر می

دعا و لذا اصل این ا .ارتباطی بینشان نیست م سجود با هم مشترک هستند اما هیچها در مفهو، اصال معنا ندار که بگوییم ایناست

 .هیچ پیوندی ندارند و هیچ اشتراکی ندارند قابل قبول نیستهم سجود للصنم با سخن که سجود هلل و 

 اشکال 

  :بگویدایشان ادعای دوم  حقق خراسانی و در رابطه بادر دفاع از مکسی ممکن است  ان قلت:

جود هلل و . سکنندبر آن منطبق است و هم غصب با هم فرق می لصنم با آن حرکات و سکناتی که هم نمازلمسئله سجود هلل و سجود 

حرکت  . امااصال اینها با هم قابل اجتماع نیستند ،تحقق پیدا کنند به عنوان یک موجود با هم رجصنم امکان ندارد که در خاسجود ل

 غایر است منظور اینیقت اینها با هم میم حقنفینکه ما گا .منطبق شود هم عنوان غصب تواند هم عنوان نماز بر آنسکون کلی میو 

د در وشمغایرت دارند یعنی اینکه اصال نمیها هیچ حقیقت واحدی ندارند و ینا :گوید: اینکه محقق خراسانی میگویداست ایشان می

صبی است آن نماز در دار غ اما این غیر از مسئله ،منطبق شود هم عنوان سجود للصنم یک عملی هم عنوان سجود هلل بر آن خارج

 .تواند هم عنوان نماز بر آن منطبق شود هم عنوان غصبحرکت و سکون کلی می

 «والحمدهلل رب العالمین»


