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

ی بر مبن کالم محقق خراسانی را نقل کردیم ابتدائا .نهی بود ثمره نزاع در مسئله اجتماع امر ودر مقدمه دهم عمدتا پیرامون بحث 

راسانی بنابر قول به جواز ی القول باالجتماع ثمره دارد. مالحظه فرمودید که محقق خکه نزاع هم علی القول باالمتناع و هم علاین

در  ،ردندکتصویر بنابر قول به امتناع نیز ایشان سه صورت  شدند.در بعضی فروض دار مغصوبه  راجتماع، قائل به صحت نماز د

ما غرض از بیان این مقدمه و بعضی مسائلی که حول این غرض  ر قائل به بطالن.بعضی صور قائل به صحت شدند و در برخی صو

عرض کردیم محقق نایینی نسبت به آنچه که محقق خراسانی  ،بایست مورد بررسی قرار بگیرداین کالم میبود را ذکر کردیم. حال 

ال به لذا ایشان بعد از اشک ،محل اشکال استمل عبادی ذکر شده است هایی که برای تصحیح عراه و گفتند فرمودند اشکال گرفته

 صرف نظر از اینکه این) تصحیح شود. لراه دیگری را مطرح کرد تا این عمیک  ،طرق محقق خراسانی برای تصحیح عمل عبادی

ب، مطال ( کالم محقق نایینی را بیان کردیم، البته این کالم وشودبه امتناع اجتماع مطرح میثمره بنابر قول به جواز اجتماع یا بنابر قول 

انیم تو: میفعال با این بخش از سخنان محقق نایینی کار داریم که فرمود ،های دیگر دارد که در جای خودش ذکر خواهیم کردشبخ

مقوله چون  اینو  حرکت غصبی از یک مقوله دیگر است عبادت را تصحیح کنیم به این اعتبار که حرکت نمازی از یک مقوله است و

ت هم به سهم خودش مبعد اسکت غصبی از مقوله دیگری است حر ،تواند مقرب باشد، میمقوله وضع است ط بهبومر مستقل است،

 شود. صحت نماز در دار غصبی مشاهده نمیلذا مانعی از حکم به 

 در تصحیح عمل عبادی محقق نایینی بررسی کالم

 اشکال اول

شان درباره مقوالت نه گانه اعتباریه با امور واقعیه است، آنچه که ایشود خلط امور شکالی که به محقق نایینی وارد میمهمترین ا

مربوط به  ،همه مربوط به امور واقعیه است دارد، ها وجوداینها است و اشتراکاتی که بین هایی که بین اینعرضیه گفت و تفاوت

هستند که برای تحققشان  ییهاودات آن، در عالم واقعیت دو دسته موجودات داریم، یک دسته موجعالم واقعیت و تکوین است

که  ج به موضوع دارندیاتحقق احتبرای  نیز ات؛ یک دسته از موجوداحتیاج به موضوع ندارند ،نیازمند موضوع و معروض نیستند

که در ند شوند که یک سری احکام و آثار دارعنوان مقوالت نه گانه شناخته می اعراضند و این اعراض خودشان بر نه قسمند و به

ن مربوط به و قوانیاین پدیده  ین است که محقق نایینیمشکل اصلی ا ،مطلب قابل مناقشه نیست جای خودش تبیین شده است، این

وقتی سخن از شرع و احکام شرعی و موضوعاتی مثل نماز و غصب که دارای حکم  .این حقایق را وارد عالم اعتباریات کرده است

 ،ها در دایره امور اعتباریه است و قیاس امور اعتباریه به امور حقیقیه صحیح نیستهمه این آوریمبه میان می هستندشرعی و اثر 

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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کنند تکوین و تشریع را با هم قیاس می بله در یک مواردی بعضی از بزرگان ،تسری احکام تکوین به دایره تشریع صحیح نیست

مرحوم عالمه  ،هایی کرده استیاس عالم تشریع به تکوین استفادهیزان با قمثال مرحوم عالمه طباطبایی در موارد متعدد در تفسیر الم

همچنین در جاهای دیگر با یک مطلبی را فرموده است و  8«کان الناس امة واحده»به مناسبت در جاهای مختلف از جمله ذیل آیه 

چنین توان ایناین حقیقت در عالم تشریع نیز می بر وزان لم تکوین وجود دارد،در عا و اینکه نظاماتی حقیقتی در عالم تکوینتبیین 

ها با هم فرق حوزه تشریع است، این ا مسئله خلط نیست تشبیه و تنظیر غیر از بار کردن احکام و آثار و عالم تکوین در. آنجگفت

مهمترین  این .ر غلطی استبر امور اعتباریه است و این اساسا کا رفته است ترتیب آثار امور واقعیهدارد. کاری که اینجا صورت گ

البی در واقع مط ،در هر دو مطلبی که ایشان فرمود. مشاهده کردید که نایینی وارد است قاین بیان محقاشکالی است که نسبت به 

  ؟اریهبتاعولی این حقایق عالم تکوینیه چه ارتباطی دارد به امور  است و مربوط به حقایق عالم وجودبوده که درست  است
 اشکال دوم 

که نماز را از مقوله ال اول آیا خود اینصرف نظر از اشک «.این»است و غصب از مقوله  «وضع»نماز از مقوله  :محقق نایینی فرمود

به نظر محقق نایینی نماز از مقوله  اند درست است؟قرار داده« این»اینکه غصب را از مقوله  ؟درست است اندقرار داده« وضع»

سجود  ،است  رکوع یک وضع :گویدایشان می تکیه کرده است. بر رکوع و سجود که از ارکان نماز هستند عمدتاو است  «وضع»

کنی نماز ر به اعتبار اینکه بعضی از اجزاء رئیسی و ،«وضع»از مقوله  شودمی هقیام یک وضع است پس این مجموع ،یک وضع است

رکبی است که شارع آیا نماز فقط رکوع و سجود و قیام است یا یک مجموعه م ؟واقعا اینطور استآیا حال  ،از مقوله وضع هستند

( شودت و نماز بدون نیت نماز حساب نمینیت یکی از اجزاء نماز اس)شود از زمانی که نیت می آن را اعتبار کرده و نامش نماز است.

الب یک حرکت و برخی در حال که برخی از آنها در ق شودشامل میاز اجزاء را  ایمجموعه .شودتا زمانی که سالم نماز داده می

آیا  حال ،این مجموعه مرکب اعتبار شده است به عنوان نماز ،است الب یک فعل قلبی، برخی در قالب جوارح و برخی در قسکون 

ن یا، اما قدر مسلم رکوع و سجود یک فعل استنیت از مقوله وضع است؟  ،است «وضع»توانیم بگوییم این مجموع از مقوله می

تواند آید میاثر رکوع بوجود می رحالت انحناء که دقرار بگیرد. آن  «وضع»تواند داخل در مقوله است که بعضی از اجزاء نماز نمی

د، تنقرار بگیرد، ولی بقیه اینطور نیس« وضع»تواند در مقوله نیز می آیددر سجده پیش میحالتی که  ، آنداخل شود« وضع»در مقوله 

د نو واقعا بعضی از اجزاء نماز قابلیت این که تحت یک مقوله قرار بگیر د نمازگوینکه این کل را مینماز یک مجموعه واحدی است 

 را ندارند.

  است؟« این»غصب از مقوله  است، آیا« این»ایشان فرمود غصب از مقوله 

ک شئ یا مالکانه بر یارت است از استیالء غیر آیا غصب عب ؟بفهمیم که اصال حقیقت غصب چیستباید حقیقت غصب را ما  :اوال

که امانت  مالی ،مثل مال ودعیهم باشد، عدوانی تواند غیر؟ زیرا استیالء بر مال غیر میبه تعبیر دیگر استیالء عدوانی بر مال غیر

اینکه  ؟است یا تصرف در مال غیر است استیالء عدوانی بر مال غیر غصب آیا ،این استیالء است ولی عدوانی نیست ،شودذاشته میگ

 . این دو با هم فرق دارند ؟این اسمش غصب است ،کسی بیاید در مال غیر تصرف کند
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ک این دو عنوان را باید دقت کرد که غصب به کدام ی ،گاهی ممکن است کسی بر مال غیر استیالء پیدا کند ولی تصرف نداشته باشد

صب را عمدتا به معنای استیالء غ ؟بر مال غیر است عدوانا یا تصرف در مال غیر بدون اذن اوغصب استیالء  ،گویندها میاز این

سی بر ک ،زیرا ممکن است کسی استیالء در مال غیر بدون اذن او داشته باشد ولی تصرفی هم نکند ،دانند نه تصرف در مال غیرمی

لی و سلطه خودش را بر آن مال یا زمین یا خانه حفظ کند ،دنداشته باش ولی شود ولی هیچ تصرفی نسبت به آنمست خانه دیگری

  .تصرفی نداشته باشد

جا مثل اینکه شما به منزل دوستی یا فامیلی بروید و آن ،باشد ولی استیالء و غصب نباشدال غیر م ردهم ممکن است تصرف  گاهی

اید ولی تصرف ، آنجا استیالء پیدا نکردهمربوط به او است تصرف کنید که چیزی ا دفتر یای حالیکه او راضی نیست در یک کتاب در

  .مال غیر بدون اذن مالک حاصل شده است رد

وص مالک نسبتش عموم خص لذا نسبت بین این دو عنوان یعنی استیالء بر مال غیر یا غصب و عنوان تصرف در مال غیر بدون اذن

ذن ا ولی تصرف در مال غیر بدون اذن او نیست مواردی تصرف در مال غیر بدون و استیالء است. مواردی نیز غصب من وجه است

یعنی در مواردی هم غصب و هم استیالء بر مال غیر است و هم ، ها ماده اجتماع هم دارندهست اما استیالء و غصب نیست، این

 تصرف در مال غیر.

از  غصب آیا (عدوانی بر مال غیراستیالء ) ،یر آن هم به نحو عدوانیکه غصب عبارت است از استیالء بر مال غ توجه به این نکتهبا 

ا از مقوله ر چه بسا بتوان آن، در مال غیر تصرف کند، اگر شخصی کجا بودن ؟کجا قرار بگیرد یعنی «این»است؟ مقوله  «این»مقوله 

کوینی ا استیالء تاین استیالء آی ،غصب عبارت است از استیالء بر مال غیر ،ولی غصب تصرف در مال غیر نیستقرار دارد  «این»

انه ملک این خاینکه تا به حال ) ،مثل بیع ،است یم معامالت اعتباریهمانطوری که تمام مفاه ،مسلم است ؟اریبتاست یا استیالء اع

این  ،شودو تغییری در عالم تکوین پیدا نمیانفعال هیچ فعل و ، بود و حال ملک دیگری شده و اضافه به دیگری پیدا کرده استاو 

یک « این»پس  حقیقت مقوله  (،دارد عمر ، از این به بعد اضافه بهاضافه به زید داشت بایک اعتبار است تا به حال این کت صرفا

  .باهم قیاس کردشود این دو را استیالء اعتباری است و اصال نمی یک اما حقیقت غصب ،تکوینی و واقعی است استیالء

شود که این از مقوله باعث می کنیم( آیا این استیالءا از اشکال اول نیز صرف نظر ولو م)اگر کسی استیالء بر مال غیر پیدا کرد  :ثانیا

قرار دهیم  «این»خود اینکه این غصب را از مقوله  ،اصال کاری به نماز نداریم ،است این مسئله محل اشکال؟ خود باشد «این»

قابل قبول  ه شدخود نماز به نفسه قرار دادنش در مقوله وضع به بیانی که گفت ،چیزی که در باب نماز گفتیم مثل آن ،مخدوش است

 .به همین ترتیب در مورد غصب نیست

عی لذا ماناست،  مقوله دیگر است و غصب از یک : نماز از یک مقولهنایینی گفتند محقق؛ آییم سراغ نماز در دار غصبیحال می

آیا واقعا  ،مقربیت داشته باشد، حال ببینیم خود این حرف درست استاست فی نفسه صالحیت « وضع»ندارد که نماز که از مقوله 

از از گفتیم نماشکال که  )غیر از آن نماز با غصب اتحاد پیدا کرده است؟ به حسب واقع نماز با چه چیزی اتحاد پیدا کرده است؟

 توم اسمعل خواند،می زان اشکال کسی که در دار مغصوبه نمبا صرف نظر از آ .(نیست «این»و غصب از مقوله  نیست «وضع»مقوله 

با چه چیزی تصادق پیدا کرده  ،متحد شده است ، االن این نماز با چه چیزیاوراد است ای از حرکات و سکنات ونماز مجموعه که

توان چه می؟ آنبا مال غیر؟ آیا با غصب اتحاد پیدا کرده است یا با تصرف در مال غیرآیا با استیالء تصادق کرده یا تصرف  ؟است
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نماز  ،تادهغصبی ایس پیدا نکرده است، کسی که در مکان دبر مال غیر اتحا با غصب به معنای استیالءاین است که نماز اصال  گفت

تصرف در هر چیزی به  ،تصرف در مال غیر شودمی او و سکنات در واقع نفس ایستادن او در زمین غصبی و حرکات ،خواندمی

غیر به این ا بخورد، تصرف در ملک و زمین کوالت است به این است که او ر، تصرف در یک چیزی که از مأحسب خود آن است

ر و ه بنشیند بخوابد و رکوع و سجود داشته باشد. دار که ملک غیر است جا حضور پیدا کند و بایستد در آن زمین یااست که آن

آنچه که اینجا نماز با آن اتحاد پیدا کرده است غصب و استیالء عدوانی  .شود تصرف در ملک غیرنوع حرکتی در مال و ملک غیر می

ی این باعث م صرفا تصرف درمال غیر است. حال اگر تصرف در مال غیر شد، آیاآنچه نماز با آن متحد شده یست، بر ملک غیر ن

نهایتش این است که بگوییم نماز با غصب متحد و متصادق نیست بلکه با تصرف  مقوله باشد؟ واز د وان پیدا کند وشود که این دو عن

نهایتش این است که بگوییم نماز با استیالء بر مال غیر  تصادق ندارد بلکه با تصرف در ملک غیر  ،شودال غیر متصادق میدر م

 این داخل در هیچ یک از مقوالت نیست.؟ ای استر ملک غیر چه مقولهره خود تصرف دباالخ .تصادق پیدا کرده است

ن خب ای ،امور اعتباریه نیز جریان دارد ر، بر فرض بپذیریم که دمل استتأرا از مقوالت قرار دهیم که خودش محل  هااین بر فرض

ابت در مورد تصرف در ملک غیر ث که حکم و تکلیفیتوانیم ما می ا دو مقوله متباین باشند، آیاهاین اگر؟ را جزء کدام مقوله بدانیم

اگر این عنوان خودش محرم شد ، کلیت تصرف در مال غیر حرام باشد فرض کنیدبدهیم؟  شده است را به مصادیقش سرایت دهیم

علق مت متیم حریعنی مثال بگوی ،از این عنوان به مصادیقش هم سرایت دهیم توانیم این حرمت راآیا می ،و حرمت به آن تعلق گرفت

جای دیگر  و ، یک جا به ایستادن استشودبه اشکال و انحاء مختلف محقق می اما تصرف در مال غیر شده به تصرف در مال غیر

، خود خوردن نیستست، گیرد خود خوابیدن نی، آنچه متعلق حرمت قرار میوقتاست، آن به نشستن است و در جایی به خوابیدن

غیر است که مال  ر، آنچه متعلق حرمت است تصرف دشودنشستن خودش متعلق حرمت واقع نمی ایستادن و خود ایستادن نیست،

 مسلما به مصادیقش که خوردن و ؟کند یا خیرصادیقش سرایت میاما این حرمت آیا به م انحاء مختلف تبلور پیدا کرده است.به 

 کند.دن و نشستن و امثال آن سرایت نمیآشامیدن و ایستا

ت اما عمده این اس ،مطالبی است که محقق بروجردی بیان کرده اند که ما بعدا مطالب ایشان را جداگانه خواهیم گفتبخشی از ین ا

 :تمام است زیراکه سخن محقق نایینی نا

 یه را خلط کرده با امور اعتباری.امور واقعیه و تکوین :اوال 

این مطلب هر دو محل اشکال قرار  ،دانسته است «این»دانسته و غصب را از مقوله ز را از آن مقوله امقوله وضع که ایشان نم :ثانیا

رف غصب نیست بلکه اتحاد بین نماز و تص زیرا اتحاد بین نماز و ،گرفت به عالوه اینکه نفس اتحاد نماز با غصب محل اشکال است

 در مال غیر است 
         «والحمدهلل رب العالمین»                           


