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

. ایشان در مقدمه دهم بنابر قول به جواز و بنابر قول به مقدمه دهم فرموده است بحث در بررسی مطلبی است که محقق خراسانی در

و ما در صدد بررسی این مطلب محقق خراسانی برآمدیم. اند ردهای را برای نزاع در بحث اجتماع امر و نهی مطرح کامتناع ثمره

 مالتی دارند. این مقام گفتند تأ بزرگان نسبت به مطالبی که محقق خراسانی در

کالم محقق  ،داردا ر اتیبت به بیانات محقق خراسانی ایرادایشان نس :گفتیمیینی بود. اولین نظر که در این مقام بیان شد نظر محقق نا

ت ذکر شد و راهی که خود محقق نایینی برای تصحیح عباد نیز اشکاالتی که ایشان به محقق خراسانی داشتند نایینی را ذکر کردیم و

نایینی ما  بعد از بررسی سخن محقق) ،کالم محقق نایینی متبال به اشکاالتی است :گفتیمدار مغصوبه طی کردند بیان شد. و نماز در 

ین ا، امام خمینی نیز بیاناتی دارد، ملی داردان نیز تأایش ،مثل محقق بروجردی ،کردرا هم در این رابطه ذکر خواهیم  سخنان دیگران

 ( که عبارتند از:فعال در مقام بررسی سخن محقق نایینی هستیم  شویمبعدا متعرض میها را 

ده است و آثاری که بر امور واقعیه مترتب می شود در رکرا وارد در عالم اعتبار  واقع در واقع احکام مربوط بهی محقق نایین اول:

  .امور اعتباریه جاری کرده است

به عالوه غصب را از  ،نیست «وضع»از مقوله  زاه است در حالیکه مالحظه کردید نمدانست «وضع»ایشان نماز را از مقوله  دوم:

زیرا غصب یعنی استیالء بر مال غیر و این استیالء نیست، « ینا»غصب از مقوله  که مالحظه فرمودیدقرار داده است  «نای»مقوله 

  ندارد.« این»ربطی به مقوله 

 ه این مطلبی است کهالبت ،خود این محل اشکال است ،که نماز متحد با غصب شده باشداساسا ایندر نماز در دار مغصوبه  سوم:

رسد حرف قابل توجهی است، نماز متحد با تصرف در مال غیر است و هو غیر الغصب، این بروجردی گفتند و به نظر میمحقق 

 این دو متصادقند نه اینکه نماز با استیالء بر مال غیر متصادق شده ،حرکات و سکنات صالتی متحد با تصرف در مال غیر است

 باشد.

 ادامه بررسی کالم محقق نایینی

  چهارماشکال 

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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با  امری است کهتصرف در مال غیر  شود.ای واقع نمیبا نماز متحد شده است تحت هیچ مقولهاساسا تصرف در مال غیر نیز که 

صرف ت ق شود ولی در برخی از مواردمقوالت منطب زاتواند با یکی سازگاری ندارد )بله در بعضی از مصادیقش می «وضع»مقوله 

برود مال  را بخورد یاکسی مال دیگری  ؟تواند قرار بگیردای میدر چه مقوله خوردن (گیردای قرار نمیتحت هیچ مقولهدر مال غیر 

در مال را با تصرف  زانمحتی اگر ؟ لذا تواند باشدساب مال به خود تحت چه عنوانی میاین انت ،را به نوعی به خودش منتسب کند

نیز مثل استیالء بر مال غیر تحت یک مقوله مشخص از مقوالتی که گفتیم قرار  این تصرف در مال غیرغیر متحد و متصادق بدانیم، 

یعنی نه نماز ، گیرد نه تصرف در مال غیر یا استیالء بر مال غیرنه نماز تحت یک مقوله قرار میلذا نتیجه این می شود که  .گیردنمی

  گیرند.انه قرار نمیگب هیچ کدام تحت یکی از مقوالت نهو نه غص

ارد. ای با آن مقوله عینیت دهر مقوله رحرکت د فرمایدمی که ، چطور محقق نایینیای قرار نگرفتندها تحت هیچ مقولهاین ال کهح

ز مانه ندر حالیکه  (بلکه عین مقوله است ،شودله است و نه عارض بر مقوله میات مقوحرکت نه جزء ذ :در مقدمه دوم ایشان گفت)

ی را ببدانیم و حرکت غص حرکت صالتی را عین صالة ونه ممکن استچگ، این مقوالت قرار ندارندحت هیچ یک از ت و نه غصب

اینها همه فرع این است که مقوله بودن نماز و غصب به  ،مقوله است ای عین آنبر این اساس که حرکت در هر مقوله عین غصب،

 این دو محل اشکال است. جا اصل مقوله بودنود در حالی که اینشود و ثابت شرسمیت شناخته 
 ان قلت

 :گویدکند و به دفاع از محقق نایینی میمستشکل در واقع با ما همراهی می یعنی ،شودها به عنوان یک مقوله شناخته نمینماز به عنوان

قرار بگیرد  ایتواند تحت هیچ مقوله، نمیشودای از اجزاء تشکیل مییک واحد اعتباری است و از مجموعهدرست است نماز چون 

توان به عنوان ، حال کل نماز را گفتید نمیتوانند تحت یک مقوله قرار بگیرندرتند از رکوع و سجود میولی ارکان اصلی نماز که عبا

اند به اعتبار شده رتبطاء هستند که مزاای از اجمجموعه زیرا ،تواند داخل در مقوله وضع باشدز نمیایک مقوله معرفی کرد، کل نم

 زاترین ارکان نمکه عمدهاما رکوع  ،ای نیستتحت هیچ مقولهسلمنا این واحد مرکب اعتباری  ،ان یک واحد مرکب به نام نمازعنو

نماز را به اعتبار این دو رکن اصلی  توانکه می هایی هستند، یک واقعیتدهدمیاست و سجود که بخش اعظم افعال نماز را تشکیل 

این  ،ندباشمی« این»انحناء به این شکل و یا روی زمین قرار گرفتن به حالت سجده از مقوله  ،داد ارقر« این»تحت مقوله و رئیسی 

زیرا محقق  ،کندسخن محقق نایینی را تصحیح میقرار بگیرد  «این»همینکه نماز به این ترتیب در مقوله  توانیم بگوییم.ا که میر

ارای یک مقوله هر یک دغصب به عنوان و به عنوان یک مقوله  یعنی اینکه نمازدار غصبی  راساس حرفش این بود که نماز د نایینی

حرکت در نماز متحد  ،اند ولی چون دو مقوله هستندحرکاتی هستند که عین مقوله خودشان است و اینها در یک جا با هم متحد شده

 «(ضعو»گفت ، )البته ایشان است «این»وله حرکت در غصب متحد با غصب است که از مقاست، « این»با نماز است که از مقوله 

ولی چون دو مقوله هستند چه اشکالی دارد این حرکت صالتی به عنوان یک مقوله مستقل از غصب صالحیت مقربیت داشته باشد 

  ؟و لذا نماز به این اعتبار صحیح باشد

توانیم همین نماز را به نیست ولی می« وضع»قوله از م زاکنیم که نم: ما قبول میگویددر دفاع از محقق نایینی میمستشکل پس 

 چه اشکالی دارد؟قرار دهیم این  «این»اعتبار دو جزء اصلی آن که رکوع و سجود هستند از مقوله 
 قلت
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باشند و ما وع و سجود بخشی از اجزاء نماز میرک ،خودتان فرمودید نماز از اجزاء متعدد تشکیل شده است همانطور که :اوال

شود. این خودش اتفاقا تأکید می« این»توانیم سایر اجزاء را نادیده بگیریم و به اعتبار این دو جزء فقط بگوییم که نماز از مقوله نمی

گر ما اجزاء دی ؟یعنی چه .کندر نماز را از دایره مقوله دور میاین دفاعیه بیشت یک موجود واحد اعتباری است. شود که اینبر این می

 یسی دارد که یکی رکوع استئجزء ر دو ،دارد ده جزء دارد ولی دو جزء اصلینماز را نادیده بگیریم و بگوییم کاری نداریم که نماز 

این حرف است، « این»بگوییم نماز از مقوله  باشند،مالحظه این دو که فقط دو حالت برای انسان میما فقط با و و دیگری سجود 

ش صحیح باشد یا اگر باید همه اجزائ ای از این اجزاء است و اگر بخواهد صحیح باشد یا. باالخره نماز مجموعهی استنامربوط

 اقعو صحیح نماز در صورتی ،صحت شود بعضی از اجزاء صحیح بودند و بعضی باطل دیگر معنا ندارد که این مجموع متصف به

ضمیمه  دو جزء به ینخواهیم اثبات کنیم که نماز صحیح است باید همنجا اگر میایه اجزاء آن متصف به صحت شوند. شود که هممی

  .تصحیح شوند قع شوند نه اینکه فقط بعضی از اجزاءسایر اجزاء همه با هم صحیح وا

مقوله  پس ،است «این»غصب نیز از مقوله ، طبق فرض، دانستید« این»اگر شما نماز را به اعتبار رکوع و سجود از مقوله  :ثانیا

تصحیح نماز پیشنهاد کردید  آن راهی که برای چطور شما شد و هم غصب،« این»م نماز از مقوله بین این دو متحد است، ه «این»

چه  :خواست بگوید، ایشان مینایینی از چه راهی در صدد تصحیح نماز برآمد؟ از راه تباین دو مقوله قکنید؟ محقجا پیاده میاین

 عین مقولهپس حرکت نمازی  ،مقوله دیگر و حرکت در هر مقوله عین آن مقوله است کیغصب از  از یک مقوله و اشکال دارد نماز

اعتبار اینکه یک مقوله مستقل از مقوله غصب  مقوله این است، چه اشکالی دارد آن حرکت نمازی به وضع است، حرکت غصبی عین

  ؟است صالحیت مقربیت داشته باشد

د و هم نماز شبا« این»که هم غصب از مقوله  اش این استاین توجیه که شما فرمودید نتیجه که با است ل اینمستشک اینبه پاسخ 

 قوله به دنبال تصحیح نماز برآیید؟ و تفاوت دو مخواهید با تاکید بر مغایرت شما میدو از یک مقوله باشند چطور  و اگر هر

آنچه محقق نایینی در اشکال به محقق خراسانی و تصحیح عمل عبادی در مورد تصادق امر و نهی ذکر  مما ذکرنا کله:فتحصل 

  .کردند تمام نیست

 کالم محقق بروجردی در تصحیح عمل عبادی

تصادق فی واحد داشته  ،توانند اجتماع کنندواحد می فی موردی هنهی است. معتقد است امر و ن ایشان قائل به جواز اجتماع امر و

دانست ولی بعضی از خراسانی بعضی از صور را صحیح می حققند که نماز در دار غصبی باطل است، ماما در عین حال قائل ،باشند

ره در بعضی باالخ امتناع اجتماع به یک ترتیب دیگر، حال بنابر قول به جواز اجتماع به یک ترتیب و بنابر قول به ،صور را باطل

  داند.می ماز را صحیح و در بعضی صور نماز را باطلصور ن

شود و کذلک النواهی که قبال ینیم که اوامر متعلق به طبایع میببی باطل است زیرا ما میر غص: نماز در دافرمایدردی میمحقق بروج

 ، متعلق نهی طبیعةکندتعلق پیدا می است اگر نهی به غصبتعلق امر طبیعت نماز کند، مه نماز تعلق پیدا میب امر کردیم که اگر بحث

 اقیموا»یا « صل» :گویدمیوقتی شارع یچ نحوی با غصب وجود ندارد، در مرحله امر به نماز هیچ ارتباطی به ه ،الغصب است

ی عنه هطبیعة الغصب منکند از غصب، یعنی ، وقتی دارد نهی میاصال کاری ندارد به مسئله تصرف در مال غیر به غیر اذنه« الصلوة

تعلق  امر و نهی چون به طبایع این اصل، بنابراست و در این مرحله هیچ کاری به مسئله نماز ندارد و ارتباطی با آن ندارده قرار گرفت
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، در یک مورد اجتماع شوندیها متصادق فی واحد مولی گاهی از اوقات این ،نیست اجتماعشان رگیرند هیچ محذور و مانعی دمی

ها این الغصب خورده اما وقتی و نهی به طبیعة هی یعنی امر به طبیعة الصلوة خوردنماز در دار غصب ،مثل نماز در دار غصبی ،کنندمی

الغصب و  ، این ربطی به طبیعةغصب است و خارجی نمازاین تصادق و اتحاد مربوط به وجود  ،شوندبا هم متحد و متصادق می

شود یعنی اتحاد در وجود وقتی تصادق مطرح می ،نماز مرتبط به این موضوع نیست حتی وجود ذهنی غصب و ،ندارد صلوةال

  :نه ما سه چیز داریم. کأخارجی

حیث ماهیت دیگر در  ،وجود خارجی رهم د و شودکه هم در وجود ذهنی پیدا می الصلوة طبیعة الصلوة داریم یعنی ماهیة اول:

  .مطرح نیستوجود 

 :گوییمما می ،کنیمهن از نماز یا غصب تصور میمعنایی است که در ذهمان  هغصب را داریم کوجود ذهنی صلوة و یک  دوم:

گاهی نیز پوشد ذهن لباس وجود ذهنی میاما همین ماهیت گاهی در  ،ة و ال معدومةال موجود هی،ماهیت من حیث هی لیست اال 

 بینشان پدید آمده است نه ربطی به مرحله طبیعت ودار غصبی که اجتماع  ر. اینجا نماز دپوشددر خارج لباس وجود خارجی می

ها آید، معنایش این است که اینغصب به میان میوقتی سخن از تصادق و اتحاد بین نماز و  ،به وجود ذهنی یماهیت دارد و نه ربط

پیدا کرده که هم مصداق نماز  است و هم یک چیزی در عالم خارج لباس وجود  ،یعنی یک وجود ،انددر وجود خارجی متحد شده

تواند مقرب ، این است که میعنوان مصداق نماز و غصب باشدخواهد به این چیزی که می ،مصداق غصب و این وجود خارجی

ماهیت غصب و وجود ذهنی غصب  ،تواند مبعد باشد و اال ماهیت نماز یا وجود ذهنی نماز مقربیت ندارد، این است که میباشد

 تا زمانی که این ،شودقرب یا بعد انسان می وجود خارجی نماز است که موجب ؟چه چیزی مقربیت و مبعدیت دارد ،عدیت نداردمب

شود ین میزمانی دهن شیر ،شود، دهان شیرین نمیتصور حلوا، با گفتن حلوا، کندموجود نشود مقربیت تحقق پیدا نمینماز در خارج 

که نماز در خارج محقق شود یا غصب در صورتی مبعدیت پیدا  شودباعث مقربیت میهم وقتی نماز اینجا  شما حلوا را بچشی،که 

 طبله اگر عرفانی نگاه کنیم تصور گناه باعث سقو ،به صرف تصور غصب مبعدیت ایجاد نمی شود ر خارج موجود شود،می کند که د

تواند بعد از دید عرفانی تصور حرام نیز می که بگوییم مبعد استمانع قرب است، این ،شود و از کماالت انسان کم می کندانسان می

  .ی که مترتب بر اعمال است نظر داریمو عقاببیاورد اما ما فعال به آن جنبه پاداش 

تواند طبعیتی حاصل شد آیا وجود واحد می بحث این است که آیا اگر مبعدیت و مقربیت تنها به واسطه وجود خارجی یک ماهیت و

خواهد مقرب باشد اما یک یم خارجی از حیث نماز بودن چون این موجود واحد ؟ این امکان ندارد،مبعد باشد و هم مقربهم 

 ،تواند موجود واحدوجود خارجی منطبق است و به آن جهت مبعد است و نمیزیرا عنوان غصب نیز بر این غصب، مانعی دارد به نام 

خدا نزدیک کند  هم انسان را به ،هم مقرب باشد و هم مبعد ،و مصداق برای مبعد باشدیک وجود خارجی واحد مصداق برای مقرب 

ق بروجردی به واسطه این جهت لذا محق .کند و چون اینچنین است پس این نماز صالحیت مقربیت نداردو هم انسان را از خدا دور 

 . اند مطلقاشده دار غصبی به بطالن نماز درقائل 

بیت ت مقریمحقق خراسانی در بعضی از فروض برای مورد تصادق صالح ،دکه محقق خراسانی فرموند فرق داربا آنچه  مطلب این

حال یا به خاطر مالک یا داعی امر ...  ،دارد ولو امر هم نداشته باشیم بعضی از فروض صالحیت مقربیت رگفت: نماز د، میقائل بود
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