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 المقصد الثانی: النواهی

مرحوم آخوند در کتاب کفایه، مقصد اوامر را در سیزده فصل بحث نموده اند که ما هم در سیزده فصل 

مقصد نواهی را هم در سه فصل بحث نموده اند، که ما هم این سه فصل را بحث  بحث کردیم. مقصد دوم یعنی

 می کنیم:

 

 الفصل االول: مدلول النهی

 در این فصل، در جهاتی در مورد مدلول نهی بحث می شود:

 

 الجهۀ االولی: فی مدلول کلمۀ النهی و هیئته

 د. ابتدا نظر مشهور بررسی می شود:، و هیئت نهی، باید بحث شو«نهی»در مورد مفاد و مدلولِ کلمه 
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 نظر مشهور: نهی همان طلب ترک است

 مشهور علمای اصول نهی را مانند امر می دانند:

ی وضع برا ارای دودمشهور بحث از ماده نهی می کنند زیرا خودِ مصدر را هم، « نهی»الف. در مورد کلمه 

ائل به قثی مجرد ادر ثالنیم )نه ماده نهی( زیرا در مصبحث می ک «نهی»ماده و هیئت می دانند. اماّ ما از کلمه 

رای نی امر بست یعوحدت وضع هستیم. مشهور بین علمای اصول این است که کلمه نهی دقیقاً مانند کلمه امر ا

 طلب وضع شده است و نهی هم برای طلب وضع شده است.

و هیئت  ه استبت طلبیه وضع شدب. امر و نهی در هیئت هم مانند هم هستند، یعنی هیئت امر برای نس

 نهی هم برای نسبت طلبیه وضع شده است.

اده عنی در مست )یاتنها تفاوت امر و نهی در این است که مفاد امر طلب فعل است، و مفاد نهی طلب ترک 

 هم نسبت ت نهیامر طلب فعل و در ماده نهی طلب ترک است، و در هیئت امر نسبت طلبیه فعل است و در هیئ

د امر ل در مفار که فعدر مفاد نهی ذکر نمی شود بلکه مندکّ در آن است، همانطو «ترک»ه ترک است(. البته طلبی

 نیست بلکه مندکّ در آن است.

 

 نظر شهید صدر: ماده نهی، منع است و هیئت آن نسبت ردعیه

ضع شده ی وسمشهید صدر در توضیح معنای ماده و هیئتِ نهی فرموده اند ماده نهی برای یک معنای ا

نسبت »ن است. امّا هیئت نهی برای معنای حرفی وضع شده است که هما «منع»یا  «زجر»است که همان 

می ه معنای اساست. پس مدلول هیئت نهی، خودِ نسبت است نه یک مفهوم ک« ردعیه»یا  «منعیه»یا  «زجریه

 .فاوت استها متت یعنی مدلول آنشود. در نتیجه مدلول کلمه امر، طلب می شود و مدلول کلمه نهی، منع اس

با توجه به مبانی مشهور در بحث مدالیل اسمی و حرفی، باید ماده و هیئت نهی را مانند شهید صدر معنی 

 .1کرد

 

                                                           

ر يدلّ على ی أنّ األمفلف عن األمر وأمّا الكلمۀ الثالثۀ: فهی أنّ ما ذُکر فی الكلمۀ االُولى من أنّ النهی يخت:»342، ص3ج. مباحث االصول، 1

على  وهیئته تدلّ ى الطبیعۀ،دلّ علتطلب الفعل والنهی يدلّ على الزجر عن الفعل، مطلب صحیح، وتوضیحه: أنّ النهی له مادّة وله هیئۀ، ومادّته 

لداللۀ التصديقیّۀ اوأمّا بلحاظ  .صوّريّۀلۀ التالزجريّۀ. کما أنّ األمر تدلّ مادّته على الطبیعۀ وهیئته على النسبۀ التحريكیّۀ، هذا بلحاظ الدالالنسبۀ 

 «.عمنجر والالناشئۀ من ظهور الحال ومناسبات الحكم والموضوع، فاألمر يكشف عن داعی التحريك، والنهی يكشف عن داعی الز
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 نظر مختار: مدلول کلمه نهی، منع است

. یعنی مدلول کلمه 1در کلمه نهی با شهید صدر موافق هستیم همانطور که قول اهل لغت هم همین است

است. البته ابتدا مطلق وضع شده است امّا بعداً در مورد نهی تشریعی به کار رفته  «منع»و  «زجر»همان  «نهی»

 است.

عانی مدر بحث  ی خودامّا در مدلول هیئت نهی، موافق ایشان نیستیم. در مورد هیئت نهی باید مطابق مبنا

 حرفیه بحث نماییم.

 

 بتمبانی در معانی حرفیه: تصور؛ تصديق؛ نس

 :ی شوددر مورد مدلول حرف سه نظریه معروف هست، که در هیئات از جمله هیئت نهی هم مطرح م

زیرا ایشان  الف. با مبنای محقق خوئی در معنای حرفی، مدلول هیئت دائماً یک تصدیق خواهد بود.

ضعی وه داللت م که داللت وضعیه را تصدیقیه می دانند. یعنی وضع را منشأ یک داللت تصدیقی می دانند. هیئت

 بر مدلولش دارد، داللتش تصدیقی خواهد بود.

ن یرا ایشاود. زب. با مبنای مرحوم آخوند در معنای حرفی، مدلول هیئت یک مفهوم )معنای اسمی( می ش

 ست.صور اتمنکر معنای حرفی بوده و معنای حروف را معنایی اسمی می داند. یعنی مدلول هیئت هم یک 

در نظر  . زیرادر معنای حرفی، مدلول هیئت خودِ نسبت )نه مفهوم نسبت( می شودج. با مبنای مشهور 

فاوت تو حرفی  اسمی مشهور داللت وضعیه، داللتی تصوریه )غیر تصدیقی( است. یعنی ذاتا و ماهیتاً بین معنای

ئت هم ول هیوجود دارد. مشهور معنای اسمی را یک تصور، و معنای حرفی را یک نسبت می دانند. پس مدل

 است. «نسبۀ زجریۀ»یک نسبت است که مثالً در هیئت نهی، 

 

 مبنای مختار در معانی حرفیه: وضع بالعالمیۀ

ن قابل الم ایشاکماء، در بین این سه مبنا، نظر محقق خوئی بیشتر قابل قبول است زیرا هر چند در مورد اس

ی فت، زیرا تر اسان، نظر مرحوم آخوند بهقبول نیست امّا در مورد حروف کالمی وجیه است. بعد از نظر ایش

 نمی شود واست  نفسه معقول است. نظر مشهور اصالً فی نفسه قابل تعقّل نیست )زیرا نسبت زجریه در خارج

 امری خارجی مدلول باشد، یعنی مدلول باید دائماً در ذهن باشد( و ابعد نظریات است.

                                                           

یا « منع»غت معنای لبسیاری از کتب « زجر»؛ البته در مورد کلمه 183؛ مقدمۀ األدب )للزمخشری(، ص826دات الفاظ القرآن، ص. مفر2

 را ذکر نموده اند.« نهی»
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روف و هیئات است. وضع اسماء وضع بالتسمیۀ است، مختار ما در مدلول هیئت نهی، همان کالم ما در ح

امّا در حروف وضع بالعالمیۀ است. یعنی در اسماء نامگذاری می کنیم، امّا در حروف نامگذاری نمی کنیم. یعنی 

نام یک شیء نیست بلکه عالمت است. اگر نامگذاری و عالمتگذاری هر دو وجود داشته باشد، بازی با « مِن»

قق می شود، امّا اگر همه الفاظ اسم بودند این کار شدنی نبود، اگر هم همه الفاظ وضع بالعالمیۀ الفاظ و تفکر مح

 داشتند تفکر ممکن نبود. در وضع بالعالمیۀ خودِ لفظ فاقد معنی می شود.

 

 12/08/94  24ج

تصدیق، و  با توجه به مبنای ما در مورد معانی حرفیه، سه نظر معروف در مدلول هیئت نهی یعنی تصور، و

نسبت، را قبول نکردیم. در مورد هیئت اصالً مدلول را قبول نداریم. ممکن است این سوال پیش آید که وقتی 

مدلول ندارد، پس چگونه وضع دارد؟ یعنی برای چه چیزی وضع شده است؟ در پاسخ می گوییم وضع هیئت به 

 این معنی است که عالمت قرار داده شده است.

اع توافق می شود برای احترام، کاله از سر برداشته شود. قبل از توافق اگر کسی کاله مثالً در یک اجتم

بردارد، فقط یک فعل انجام گرفته است. امّا بعد از توافق خودِ این فعل کاله برداشتن )عالوه بر اینکه یک فعل 

احترام چیزی دیگر غیر این  خارجی است( مصداق احترام هم می شود. یعنی این فعل واقعاً احترام است نه اینکه

فعل باشد. در این مورد دیگر داللتی رخ نداده است. خصوصیت ذهن این است که وقتی با اشیاء مواجه می شود 

و پدیده ای را احساس می کند بالفاصله آن را شناسایی می کند تا صاحب ذهن، رفتار متناسب با آن را انجام 

را داللت انتقال ذهن از چیزی به چیز دیگر است. این خصوصیت دهد. این شناسایی داخل داللت نیست زی

شناسایی بدون اراده و اختیار انجام می شود. مثالً وقتی گربه را می بینیم بالفاصله شناسایی توسط ذهن انجام 

می شود. شناسایی همان معرفت است که در نزد مشهور عقلی است و ما آن را تخیّلی می دانیم. یا مثالً دیدن 

دود، داللت نیست بلکه منتقل شدن از وجود دود در داخل اتاق، به آتش در داخل اتاق، داللت است. یعنی در 

شناسایی دود، داللتی رخ نداده است بلکه در فهم وجود آتش، داللت رخ داده است )به عبارت دیگر وقتی دود 

تمام معارف موجود نزد شخص در مورد  دیده می شود دو کار انجام می شود اول اینکه دود شناسایی می شود و

دود یادآوری می شود؛ و دوم اینکه ذهن به وجود آتش منتقل می شود؛ فقط کار دوم مصداق داللت است(. 

کودک که تازه متولد می شود فقط تصویر دارد و شناسایی ندارد زیرا معلوماتی ندارد و کم کم تصاویر را درک 

واند شناسایی انجام دهد. کم کم با شرطی شدن ذهن که یک خصوصیت می کند، بعدها با کسب معارف می ت

ذاتی برای ذهن است، می تواند الفاظ را بفهمد زیرا تکرار الفاظ در ذهن موجب شرطی شدن می شود. در نتیجه 

در مثال اول، فقط کاله برداشتن شناسایی می شود. امّا بعد از توافق ذهن شناسایی انجام می دهد و معارف و 
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دانسته های خود در مورد این فعل را درک می کند. لذا بالفاصله می فهمد احترام رخ داده است. این داللت 

نیست بلکه شناسایی ذهن است. البته قبل از توافق از این فعل چنین شناسایی ای انجام نمی شود که احترام 

صداق احترام است )به عنوان مثال مالیت است، امّا بعد از توافق آن فعل شناسایی شده و فهمیده می شود که م

طال و اسکناس دقیقاً مانند هم است و هر دو مال است. امّا منشأ مالیت در طال در طول یک توافق نیست. به 

خالف مالیت در اسکناس که منشأ مالیت آن، در طول یک اعتبار است(. پس این شناسایی در طول یک توافق 

ه، مصداقی از احترام را حقیقۀً ایجاد می کند؛ امّا مخاطب آن را شناسایی می است. یعنی شخص با برداشتن کال

کند. پس در وضع بالعالمیه باب داللت بسته است به خالف وضع بالتسمیۀ که داللت در آن راه دارد. اگر توافق 

کار نیست. خودِ تلفظ  بین اجتماع نباشد کاله برداشتن حقیقۀً احترام نیست. لذا وضع رخ داده است امّا داللتی در

 یک فعل است.

با توجه به این مثال، در بحث هیئت نهی هم می گوییم هیئت نهی مدلولی ندارد امّا وضع دارد. یعنی 

عالمت بر زجر و ردع قرار داده شده است، که با تکلم متکلم، این فعل گفتاری حقیقۀً یک ردع و زجر است که 

داق زجر ایجاد شده است که سامع آن را شناسایی می کند. اگر توسط متکلم ایجاد شده است. پس یک مص

هیئت عالمت برای ردع قرار داده نشده باشد، این فعل گفتاری حقیقۀً منع نبود. اینکه این فعل گفتاری حقیقۀً 

 ردع باشد، در طول وضع بالعالمیه است. یعنی اگر وضعی نبود این فعل هم مصداق ردع نبود. در نتیجه در مدلول

 هیئت، داللتی در کار نیست، بلکه تلفظ به آن هیئت، مصداق ردع است که مخاطب آن را شناسایی می کند.

 

 الجهۀ الثانیۀ: داللۀ هیئۀ النهی علی الحرمۀ

مباحثی که در مورد هیئت امر و داللت آن بر وجوب مطرح شد، در مورد داللت هیئت نهی بر حرمت هم 

داللت هیئت امر بر وجوب سه نظر مطرح بود، که برخی داللت آن بر وجوب مطرح است. یعنی همانطور که در 

را بالوضع؛ و برخی باالطالق؛ و برخی بالعقل؛ می دانستند، در بحث از داللت هیئت نهی بر حرمت هم همان سه 

 نظر مطرح است.

حث مطرح شد که ما هیچ یک از مبانی فوق را در مورد داللت هیئت امر بر وجوب قبول ننمودیم. در آن ب

تفاوت بین وجوب و ندب، در نظر مشهور تنها در غرض مولی است. یعنی اگر طلب ناشی از غرض لزومی باشد 

وجوبی است، و اگر ناشی از غرض غیر لزومی باشد ندبی است. امّا به نظر ما تفاوت در این است که اگر طلب 

ز مولی بما هو رحیم یا طبیب یا مشفق صادر شود، از مولی بما هو مولی صادر شود، طلب وجوبی است. و اگر ا
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طلب ندبی است. یعنی گاهی مولی امر مولوی دارد و گاهی هم خیر خواهی می کند و طلب چیزی می کند. در 

 صورت اول طلب وجوبی است. این تفاوت ثبوتی بین طلب وجوبی و ندبی است.

 

 13/08/94  25ج

طلب ندبی، تفاوت بین نهی لزومی و غیر لزومی هم همین است با توجه به این تفاوت بین طلب وجوبی و 

که اگر نهی از مولی بما هو مولی صادر شود، نهی لزومی است. و اگر نهی از مولی بما هو خیّر صادر شود، نهی 

 غیر لزومی است.

 وقتی خودِ فعل گفتاری مولی طلب یا نهی شد، سوال این است که ظاهر در طلب و نهی مولوی است یا

طلب و نهی غیر مولوی است؟ ظاهراً خودِ این فعل، ظهوری ندارد. پس از این فعل دانسته نمی شود که طلب و 

نهی مولوی است یا نه؛ بله از قرائن دیگر مانند اینکه برخی موالی کثیراً اعمال مولویت می کنند و یا تناسب 

می باشد. لذا اینگونه نیست که این طلب یا  حکم و موضوع و مانند آن می شود فهمید این طلب یا نهی، مولوی

نهی مولوی باشد تا قرینه بر خالف بیاید! به عبارت دیگر دقیقاً همان کالم در امر و طلب، در مورد نهی و زجر 

هم می آید. طلب و ردع، کالم نیستند که ظهوری داشته باشند بلکه همان فعل گفتاری هستند لذا ظهوری ندارند. 

با اجمال مواجه می شویم، و از قرائن تشخیص نمی دهیم که این طلب یا نهی مولوی هست یا  البته گاهی هم

 نیست.

در احکام شرع، با خطابات تبلیغی مواجه هستیم نه خطاب تشریعی، لذا اگر ائمه علیهم السالم امر کردند 

طلب غیر وجوبی؛ یا به اصل  ارشاد به تشریع است. این طلب تبلیغی ظهور در ارشاد به طلب وجوبی دارد؛ یا به

طلب؛ یا اصالً اجمال دارد؟ در این مورد هم اینگونه نیست که ظهور در طلب وجوبی داشته باشد، بلکه با توجه 

به مجموعه قرائن فهمیده می شود. در احکام شرع، امر به مواردی که وجوبی نیست بسیار وارد شده است. پس 

ت ها استفاده نمود. در مورد کتاب هم معلوم نیست از همین خطابات در باید مراد متکلم را از مجموعه مناسب

تشریع استفاده شده باشد، بلکه ممکن است در هنگام نزول بر پیامبر صلّی اهلل علیه و آله از این الفاظ استفاده 

 شده باشد.

و اگر قرینه بر  در نتیجه هیئت نهی هم داللتی بر ردع ندارد، بلکه فعل گفتاری مولی است که ردع است.

 مولوی بودن نباشد هم اجمال دارد.
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 الجهۀ الثالثۀ: تعلّق النهی بالطبیعۀ

ته لب پذیرفین مطدر مورد امر و نهی در اصول گفته شده است که متعلّق امر و نهی همان طبیعت است. ا

 ک فرد ازجاد یایشده است. امّا سوال این است که چرا در امر، صرف الوجود طبیعت خواسته شده است یعنی 

ظ ماده و ر به لحاگر امطبیعت برای امتثال کافی است، امّا در نهی تمام افراد متعلّق ممنوع اند؟ به عبارت دی

الق بدلی دارد امر، اط تعلّقمتعلّق انحاللی نیست، امّا نهی به لحاظ ماده و متعلّق انحاللی است. به عبارت دیگر م

صیان، در عمتثال و ال از د در حالیکه متعلّق هر دو، همان طبیعت است. یعنی قبامّا متعلّق نهی اطالق شمولی دار

 ناحیه داللت تفاوتی بین امر و نهی هست.

 

 نظر شهید صدر در تفاوت داللت امر و نهی: امكان تطبیق بر تمام افراد و استحالۀ آن

هید صدر د. شکتفاء می شودر تفسیر این تفاوت، وجوه بسیاری گفته شده است. به یک وجه و نقد آن ا

« صلّ »انند مثالً در مصّۀ! حفرموده اند اطالق دائماً یک اقتضاء دارد که از این متعلّق، طبیعی اراده شده است نه 

ی ه حصّۀ اناست  متعلّق طلب همان صالۀ است که مقتضای اطالق متعلّق این است که طبیعی صالۀ خواسته شده

رک ت باید تیعی غیبعلّق که غیبت است مقتضای اطالق در آن، این است که طبمت« التغتب»از صالۀ؛ و در مثال 

 شود، نه حصّۀ ای از آن.

اکنون که اطالق متعلّق در امر و نهی، به معنای بدون قید بودن طبیعت است، اگر تطبیق حکم بر تمام افراد 

نباشد اطالق بدلی است. در مثال طبیعت ممکن باشد اطالق شمولی می شود؛ و اگر تطبیق بر تمام افراد ممکن 

مقتضای اطالق این است که مطلوب مولی طبیعی صالۀ است. تطبیق بر تمام افراد محال است زیرا مقدور « صلّ»

مکلف نیست چون مثالً نمی تواند در تمام مکان ها نماز بخواند! این قرینه می شود که مطلوب اطالق بدلی دارد، 

مقتضای اطالق این است که طبیعی غیبت مورد « التغتب»است. یا در مثال یعنی صرف الوجود مطلوب مولی 

نهی باشد. تطبیق بر تمام افراد ممکن است زیرا مکلف می تواند تمام افراد را ایجاد نکند، فقط کافی است غیبتی 

 .1نکند! این قرینه می شود که اطالق شمولی باشد

 

 16/08/94  26ج

                                                           

زائد  یدمن دون ق م هو الطبیعۀو الصحیح انَّ اإلطالق و مقدمات الحكمۀ ال يثبت إِلّا أنَّ موضوع الحك:»17، ص3. بحوث فی علم االصول، ج1

یعۀ لو کان غیر قابل م على الطب الحكو امّا البدلیّۀ و الشمولیّۀ فهما من شئون تطبیق الحكم و لیسا مدلولین لمقدمات الحكمۀ و ال للوضع، فانَّ

 «.لالنطباق على جمیع األفراد فهو بدلی و إِلّا فشمولی
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  از اين نكته غافل استنقد نظر شهید صدر: عرف، غالباً

اصل کالم شهید صدر دارای دو اشکال است. اشکال اول به ایشان اشکالی مبنایی است. ایشان همانند نظر 

مشهور قائلند مقتضای اطالق در ناحیه موضوع و متعلّق، این است که طبیعی مراد است نه اینکه حصّۀ مراد 

متعلّق تفاوت قائل هستیم، که این بحث خواهد آمد. البته بحث  باشد. امّا ما بین مقتضای اطالق در موضوع و در

 ما در اینجا، در مورد متعلّق است که در ناحیه متعلّق کالم ایشان را قبول داریم.

اشکال دوم اینکه ظاهراً ایشان در مقامِ استظهارِ بدلیت و شمولیت از امر و نهی هستند. یعنی امکان تطبیق 

استظهاری عرفی از امر و نهی می دانند. امّا ظاهراً نکته استظهار عرفی، اصالً امکان  و عدم امکان آن را نکته

 تطبیق یا عدم آن نیست، زیرا غالباً عرف از این نکته غافل است.

 

 نظر مختار: مطلوب مولی، ايجاد طبیعی در خارج است

د، مطلوبش ایجاد طبیعی نکته استظهار عرفی در امر دیگری است. توضیح اینکه وقتی مولی طلب می کن

در خارج است که ایجاد طبیعی با ایجاد یک فرد محقق می شود. امتثال این طلب به ایجاد یک فرد است و 

مخالفت آن به این است که فردی را ایجاد نکند. به عبارت دیگر متعلّق امر مولی همان طبیعی است امّا مطلوب 

عی در خارج است. در نتیجه با توجه به این نکته که ایجاد طبیعی مولی و ماموربه، طبیعی نیست بلکه ایجاد طبی

در خارج، با ایجاد یک فرد، محقق می شود، عرف استظهار می کند مطلوب مولی همان صرف الوجود یعنی 

 ایجاد اولین فرد است.

عی در در نهی هم متعلّق همان طبیعی است امّا منهی عنه ایجاد طبیعی است. یعنی شارع از ایجاد طبی

خارج، ردع و زجر نموده است. امتثال این نهی به عدم ایجاد جمیع افراد است، و مخالفت آن به ایجاد یک فرد 

از طبیعی است. لذا عرف استظهار می کند که آنچه ممنوع شده است انحاللی است و جمیع افراد تحت نهی 

 هستند.

 الفصل الثانی: اجتماع االمر و النهی

نهی در یک شیء ممکن است؟ قبل از ورود به بحث مقدمه ای در بیان تحریر محلّ نزاع آیا اجتماع امر و 

مطرح می کنیم. باید توجه داشت که تعلّق امر و نهی به شیء واحد، شش صورت دارد که فقط دو صورت داخل 

 بحث ماست.
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 تحرير محلّ نزاع: فقط در دو صورت از صور ششگانه بحث می کنیم

د نحوه تعلّق امر و نهی به یک شیء، شش صورت کلی دارد که هر یک را بیان کرده و همانطور که گفته ش

خواهیم گفت که در چهار مورد اول، بحثی نیست و فقط دو صورت آخر محلّ بحث ما در مساله اجتماع ام رو 

 نهی می باشند:

 

 صورت اول: عنوان واحد مفهوماً و مصداقاً

واحدی تعلّق گیرد که مفهوماً و مصداقاً واحد باشد. مانند اینکه  صورت اول اینکه امر و نهی به عنوان

؛ این صورت محال است و از محلّ بحث خارج است. وجوهی برای «التصلّ »و بعد بگوید « صلّ »مولی بگوید 

استحاله این صورت گفته شده است، امّا یک وجه مورد اتّفاق است که عبد قدرت بر امتثال هر دو تکلیف معاً 

د، و قدرت شرط فعلیت تکلیف است. مولی نمی تواند ما را به عملی تکلیف کند که قدرت بر آن نداریم، و ندار

 نمی تواند ما را به دو عملی که قدرت بر آنها نداریم تکلیف کند.

 

 صورت دوم: عناوين متغاير مفهوماً، و متساوی مصداقاً 

ند که مفهوماً متغایر و مصداقاً متساوی هستند. مانند صورت دوم اینکه امر و نهی به دو عنوان تعلّق گرفته ا

، که انسان و متعجب از نظر مفهومی متغایرند و از نظر «التکرم المتعجب»و بعد « اکرم االنسان»اینکه گفته شود 

مصداق متساوی هستند. در این مورد هم اجتماع امر و نهی محال است زیرا عبد قدرت بر امتثال هر دو را 

 س این مورد هم خارج از محلّ کالم است.ندارد. پ

 

 صورت سوم: عناوينی که مصداقاً عموم مطلق اند و قدرت بر امتثال معاً نیست

صورت سوم اینکه امر و نهی به دو عنوان تعلّق گرفته اند که مفهوماً متغایرند و مصداقاً نسبت عموم و 

، که «التکرم النحوی»و « اکرم العالم»نیست. مانند خصوص مطلق دارند، در حالیکه قدرت امتثال بر هر دو معاً 

نسبت بین عالم و نحوی همان عموم و خصوص مطلق است امّا عبد نمی تواند هر دو را امتثال کند زیرا با اکرام 

نحوی خطاب دوم و با عدم اکرام نحوی خطاب اول عصیان شده است. این صورت هم خارج از بحث است زیرا 

 ل ندارد، لذا تکلیف به آن محال است.عبد قدرت بر امتثا
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 صورت چهارم: عناوينی که عموم من وجه اند و قدرت بر امتثال معاً نیست

خصوص   عموم وصداقاًصورت چهارم اینکه امر و نهی به دو عنوان تعلّق گرفته اند که مفهوماً متغایر و م

ن اکرام ه نسبت بیک« لفاسقالتکرم ا»و « م العالماکر»من وجه اند، و عبد قدرت امتثال بر هر دو را ندارد. مانند 

هر  ر امتثالدرت بعالم، و اکرام فاسق، عموم من وجه است. این مورد هم خارج از محلّ بحث است زیرا عبد ق

 دو تکلیف معاً را ندارد، پس تکلیف به آن محال می باشد.

 

 صورت پنجم: عناوينی که عموم مطلقند و قدرت بر امتثال معاً هست

صوص خعموم و  داقاًصورت پنجم اینکه امر و نهی به دو عنوان تعلّق گرفته اند که مفهوماً متغایر و مص

وب جکه متعلّق و ،«لحمّاماالتصلّ فی »و « صلّ»مطلق دارند امّا عبد قدرت بر امتثال هر دو معاً را دارد. مانند 

، و متعلّقدبطه این وم و خصوص مطلق دارند )رااست که نسبت عم «الصالۀ فی الحمّام»و متعلّق نهی  «الصالۀ»

است. و  ف الوجودان صراطالق و تقییدی است(. عبد می تواند هر دو را اتیان کند زیرا در ناحیه امر، مطلوب هم

ند، در ازی نخواام نمدر ناحیه نهی، جمیع افراد منهی می باشند. اگر یک نماز خارج حمّام بخواند و داخل حمّ

 دو خطاب امتثال شده اند.این صورت هر 

 «حویاکرام الن»لّق نهی و متع «اکرام العالم»، که متعلّق امر «التکرم النحوی»و « اکرم عالماً »مثال دیگر 

م یرا اکرایست زاست، و نسبت بین آنها عموم و خصوص مطلق است )رابطه این دو متعلّق، اطالق و تقییدی ن

 را دارد و ر دو معاً ثال هق المتعلّق تقیید شده است(. عبد قدرت بر امتتقیید نشده است بله موضوع آن یعنی متعلّ

 ده است.ال کراگر یک عالم غیر نحوی را اکرام کند و عالم نحوی را اکرام نکند، هر دو تکلیف را امتث

د ه اگر عبککند، باین صورت )با هر دو مثالش( داخل بحث است. آیا مولی می تواند چنین امر و نهی ای 

 از در حمّام خواند، هم امر را امتثال کرده و هم مخالفت با نهی کرده باشد.نم

 صورت ششم: عناوينی که عموم من وجه اند، و قدرت بر امتثال معاً هست

صورت ششم اینکه امر و نهی به دو عنوان تعلّق گرفته اند که مفهوماً متغایر و مصداقاً عموم من وجه 

که نسبت بین صالۀ و غصب عموم  1«التغصب»و « صلّ »دو معاً را دارد. مانند باشند، و عبد قدرت امتثال هر 

من وجه است )این دو متعلّق، مطلق و مقیّد نیستند(. عبد قدرت بر امتثال هر دو معاً را دارد، و اگر یک نماز در 

ل محلّ بحث مکان غیر غصبی بخواند، و غصب دیگری نکند، هر دو خطاب امتثال شده اند. این صورت هم داخ

 است که آیا اجتماع امر و نهی در این صورت ممکن است؟

                                                           

 عبادت نیست با مثال قبل تفاوت دارد؛ . اکرم عالماً و التکرم الفاسق، مثال دوم است که از این جهت که1
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با توجه به اینکه فقط دو صورت داخل محلّ نزاع اند، در دو مقام بحث می کنیم. در مقام اول صورت 

 پنجم و در مقام دوم صورت ششم را بحث می کنیم.

 

 18/08/94  27ج

 باشدمقام اول: نسبت بین دو متعلّق عموم و خصوص مطلق 

صورت پنجم از صور ششگانه جایی بود که امر و نهی به دو عنوان تعلّق گرفته اند که مفهوماً متغایر و 

مصداقاً رابطه عموم و خصوص مطلق اند، و قدرت بر امتثال دو تکلیف معاً هم وجود دارد. اگر متعلّق امر نماز و 

، آیا اجتماع امر و نهی ممکن است؟ «فی الحمّام التصلّ»و « صلّ »متعلّق نهی حصّۀ ای از نماز باشد، مانند 

قدرت بر امتثال هر دو هم هست یعنی اگر نمازی در غیر حمّام خوانده شود، و در حمّام نمازی خوانده نشود، 

 هر دو تکلیف امتثال شده اند.

هر دو  در چهار صورتی که خارج از محلّ کالم بود، اجتماع امر و نهی محال بود زیرا قدرت بر امتثال

تکلیف وجود نداشت. این وجه برای استحاله در صورت پنجم محقق نیست زیرا قدرت بر امتثال هر دو تکلیف 

 وجود دارد. امّا مشهور علماء قائل به استحالۀ در این صورت شده اند. دو وجه برای استحالۀ ذکر شده است:

 

 وجه اول استحاله: تعلّق بعث و زجر به يك حصّۀ محال است

ه شده است تعلّق امر به طبیعی و تعلّق نهی به حصّۀ فی نفسه در مقام جعل و حکم، محال است. زیرا گفت

امر همان بعث است و نهی همان زجر است که مولی نمی تواند نسبت به امر واحدی هم بعث و هم زجر کند. 

ت. الزمه آن این است که وقتی مولی امر به طبیعی می کند، امر به حصّۀ هم هست. از حصّۀ نهی هم شده اس

 مولی به یک عمل واحد هم بعث و هم زجر نماید. این در مرتبه قبل امتثال یعنی جعل و حکم، محال است.

 

 جواب: انشاء بعث و زجر در يك شیء محال نیست

جواب از این وجه برای استحاله این است که انشاء بعث و انشاء زجر در یک عمل فی نفسه محال نیست. 

تحاله ای باشد یا باید به مبادی که حبّ و اراده است برگردد که این نکته خودش وجه دیگری است که اگر اس

 بررسی خواهد شد؛ و یا باید به مقام امتثال برگردد که در این مقام قدرت بر امتثال هست، و استحاله ای نیست.
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 وجه دوم استحاله: تعلّق حّب و بغض به يك عمل، محال است

مده دلیل استحاله است. گفته شده ایجاب و تحریم ناشی از حبّ و بغض است یعنی مولی به این وجه ع

عملی که محبوب است، امر می کند؛ و از عمل مبغوض هم نهی می کند. حقیقت تکلیف همین حبّ و بغض 

ز حصّۀ است. در افق نفس نمی شود حب به طبیعی و بغض به حصّۀ جمع شود. لذا طلب نسبت به طبیعی و نهی ا

 محال می شود.

 

 توضیح اشكال: نحوه اجتماع حبّ و بغض در شیء واحد

برای توضیح این اشکال و توضیح نحوه اجتماع حبّ و بغض در یک شیء، نیاز است در مورد حبّ و 

 بغض و اصطالحات پیرامون آن توضیحاتی داده شود:

 

 مقدمه اول: حبّ همراه سه امر محقق می شود

سه امر هست. به عبارت دیگر حبّ و بغض در وجود محقق نمی شود مگر اینکه این در هر حبّ و بغضی 

 سه امر باشند:

الف. امر اول همان حبّ است. حبّ یک اشتیاق و کشش و میل و رغبت نفسانی است. حبّ یک عرض 

 است از اقسام کیف، یعنی کیف نفسانی است، پس دائماً معروض آن همان نفس است.

ق حبّ است. حبّ یک صفت و عرض ذات اضافه است یعنی نمی شود حبّ پیدا شود امّا ب. امر دوم متعلّ

متعلّق نداشته باشد )برخی صفات نفسانی مانند اندوه و غم و غصه نیاز به متعلّق ندارند همینطور انقباض و 

می شوند(. به عنوان انبساط نفس؛ امّا برخی صفات نفسانی حتماً نیاز به متعلّق دارند و بدون مضاف الیه محقق ن

مثال در نفس حبّ به زیارت سید الشهداء علیه السالم در اربعین امسال پیدا می شود. در این مثال، زیارت 

متعلّق حبّ است. خودِ این زیارت هم از اعراض است و دائماً یک مفهوم است. مفهوم کیف نفسانی است که 

حبّ، عرض و مفهوم است. موطن این متعلّق مورد اختالف معروض آن همان نفس است. در نتیجه دائماً متعلّق 

است که قوه عاقله یا قوه متخیّله باشد، که این اختالف تأثیری در بحث ندارد. گاهی به این متعلّق محبوب 

بالذات گفته می شود که اگر در حدّ اصطالح باشد مشکلی نیست امّا واقعاً متعلّق نمی تواند محبوب باشد زیرا 

مفهوم تعلّق می گیرد، که خودِ مفهوم اصالً محبوب شخص نیست. اگر مراد این است که این مفهوم مراد حبّ به 

 است و محبوب است، قطعاً اینگونه نیست.
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ج. امر سوم محبوب است. حبّ بدون محبوب هم محقق نمی شود )متعلّق واقعاً محبوب نیست زیرا فقط 

ندارد(. این محبوب گاهی امر معدومی است مانند همان زیارت در  یک مفهوم است که نفس به مفهوم اصالً حبّی

اربعین امسال؛ و گاهی امر موجودی است که موجود در موطن خود است )موجود بالفعل نیست( مانند حب و 

عالقه ای که نسبت به شیخ انصاری داریم. شیخ انصاری اکنون معدوم است امّا محبوب ما همان شیخ موجود در 

 است؛ و گاهی امر موجودی است که بالفعل موجود است مانند عالقه شخص به فرزند موجودش؛ عصر خودش

سوال این است که چطور ممکن است حبّ در عالم نفس باشد امّا محبوب خارج نفس باشد؟ اشتباهی که 

حسوس شده این است که حبّ را بر وزان علم و ادراک دانسته اند. به عنوان مثال در مدرکات حسّی یک م

بالذات داریم، یک محسوس بالعرض؛ وقتی به ساعت نگاه می شود یک مبصر هست. در این مثال آنچه در 

خارج است دیده نمی شود، و آنچه دیده می شود در ذهن است و در خارج نیست. مبصر بالذات همان صورت 

درک و علم نیست لذا ذهنی ساعت است، و مبصر بالعرض همین ساعت خارجی است. امّا حبّ اصالً مانند 

محبوب اصالً در افق نفس نیست بلکه متعلّق در افق نفس است. با توجه به این نکته به اصل سوال برمی گردیم 

که چطور حبّ در نفس و محبوب در خارج است )در حالیکه ذهن با همان صور حسّی با خارج ارتباط برقرار 

 کند(؟

خارج تعلّق گیرند، امّا التفات ممکن است به خارج تعلّق  جواب این است که ادراک و علم محال است به

گیرد. یعنی ذهن خارج را درک نمی کند، امّا می تواند ملتفت به خارج شود. به عبارت دیگر خارج مشار الیه 

ذهن واقع می شود. در حبّ هم خارج ملتفت الیه است و ذهن به آن التفات دارد. ذهن قدرت دارد به خودِ 

کند به نحوی که مشار الیه، خارج است امّا به وسیله مفهوم که امری ذهنی است، این کار را انجام  خارج اشاره

 می دهد.

 

 19/08/94  28ج

 مقدمه دوم: استحاله اجتماع حبّ و بغض در یک شیء از جهت واحده

ن مقدمه دوم اینکه به یک شیء محال است حبّ و بغض از جهت واحده تعلّق گیرد. یعنی نفس انسا

قابلیت ندارد که به یک شیء موجود هم حبّ و هم بغض داشته باشد مثالً زید از آن جهت که عالم است محبوب 

 باشد و از آن جهت که عالم است مبغوض هم باشد.
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 تطبیق دو مقدمه بر محلّ بحث

رد. الزمه اش نتیجه این می شود که اگر امر به مطلق و نهی به مقیّد تعلّق گیرد، یک الزم باطل و محال دا

این است که شیء موجود از جهت واحده هم محبوب باشد هم مبغوض )زیرا محبوب و مبغوض صورت ذهنی 

نیست که متعدد باشند، بلکه همان وجود خارجی است که هنوز موجود نشده است، و واحد است(! اگر مولی امر 

ی را در حمام بخواند، این نماز هم محبوب مولی کند، و عبد نماز «الصالۀ فی الحمام»و نهی از  کند،« الصالۀ»به 

است. یعنی از  «نماز در حمام»است، و هم مبغوض مولی است زیرا فردی از  «نماز»است زیرا فردی از طبیعت 

 آن جهت که نماز است، محبوب است، و از همان جهت که نماز است، هم مبغوض می باشد.

اجتماع امر و نهی در مطلق و مقیّد را محال بدانند. از  این اشکال موجب شده است مشهور علمای اصول،

 معاریف کسی را نمی شناسیم که قائل به امکان اجتماع در این مورد شده باشد.

 

 اشکال بر تطبیق: جهت ها متفاوت است

ممکن است اشکال شود که جهت مبغوضیت غیر از جهت محبوبیت است زیرا این نماز که داخل حمام 

 ت از جهت نماز بودن محبوب است، و از جهت نماز در حمام بودن مبغوض است؛خوانده شده اس

جواب این است که حصّۀ چیزی جز طبیعت نیست. حتی قید خارج طبیعت است و فقط تقیّد داخل است. 

لذا قید هیچگاه حقیقت را تغییر نمی دهد. نمی شود زید از آن جهت که عالم است محبوب و از آن جهت که 

مبغوض باشد، زیرا نحوی بودن همان عالم بودن است. در نتیجه این محال است که نماز در حمام  نحوی است

هم محبوب باشد هم مبغوض باشد. پس الزمه تعلّق امر به طبیعی و تعلّق نهی به حصّۀ این است که یک شیء 

خودِ آن امر هم محال  هم محبوب باشد هم مبغوض، و این محال است. هر امری که الزمه اش امری محال باشد،

 است.

 

 جواب اول از اشكال: حبّ و بغض در احكام شرعی ثابت نیستند

ما این مبنا را قبول داریم که اجتماع حبّ و بغض در یک شیء واحد از جهت واحد، محال است. امّا در 

ائل به امتناع عین حال قائل به جواز اجتماع امر و نهی در مطلق و مقیّد هستیم )البته در خصوص عبادت ق

 هستیم به دلیل نکته ای خارج از جمع شدن امر و نهی در یک شیء(.

اشکال اول در استدالل مذکور بر استحالۀ اجتماع امر و نهی، در این است که اگر هم این دلیل تمام باشد، 

د. امّا اگر در جایی می آید که احکام دو مرحله ای باشد یعنی ابتدا مرحله حبّ و سپس مرحله جعل حکم باش
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موالیی را در نظر بگیریم که فقط جعل تکلیف می کند امّا حبّ و بغض در وی نیست، این استدالل جاری 

نیست. در احکام شرعی هم شارع فقط خداوند منّان و رسول اکرم صلّی اهلل علیه و آله است که البته احکام 

و بغضی ندارد، و اگر نماز را واجب نموده است مجعول ایشان بسیار نادر است. لذا شارع خداوند است که حبّ 

به دلیل محبوب بودن نیست، بلکه به دلیل وجود حکمت و مصلحتی در ایجاب )نه در فعل نماز( و یا در تحریم 

)نه در ترک شرب خمر( است. خداوند حبّ و بغض ندارد زیرا واجب الوجود بالذات خالی از ماهیت است، و از 

انند حبّ باید یک عرض یا جوهر باشد. یعنی باید معروض حبّ دارای ماهیت طرفی معروض هر عرضی م

باشد. مثالً وجود نمی تواند معروض هیچ عرضی واقع شود. خداوند هم که وجود محض است، و ماهیت ندارد، 

 معروض حبّ نمی شود.

د. همانطور که در اینکه در برخی آیات و روایات از حبّ خداوند نام برده شده است، هم باید توجیه شو

 و مانند آن توجیه می شود. «ید اهلل»

 

 تکمله جواب اول: فقط ایجاب و تحریم، مسئولیت ساز هستند

در خداوند هیچ حبّ و بغضی نیست. فقط خداوند ایجاب و تحریم دارد که بر اساس حکمت و بر اساس 

ز و تحریم نماز در حمام، موافق مصلحت در خودِ ایجاب و تحریم می باشد. لذا همین که ایجاب مطلق نما

حکمت و مصلحت باشند، هیچ مشکلی نیست. در مرحله امتثال هم فرض این است که قدرت بر امتثال هر دو 

 تکلیف معاً هست.

حتی در موالی عرفیه که حبّ و بغض مولی معنی دارد هم عبد هم فقط در مقابل تشریعات مولی مسئولیت 

ض مولی هیچ مسئولیتی ندارد. مثالً اگر به عبدش بگوید من اشتیاق بی نهایت به دارد، امّا در مقابل حبّ و بغ

شرب آب دارم امّا به تو امر نمی کنم، عبد می تواند بخوابد! امّا اگر مولی بگوید آب بیاور، ولو عبد بداند مولی 

 حبّی به آب آوردن ندارد، باید امتثال کند و آب بیاورد.

ه اگر مولی حبّی دارد که قدرت بر بیان آن و تکلیف کردن عبد به آن، ندارد، البته یک مورد استثناست ک

در این صورت باید امتثال شود مثالً مولی نمی داند فرزندش در حال غرق شدن است، و اگر بداند امر به نجات 

 وی می کند، در این مورد عبد باید نجات دهد.

در امر تقدیری )امری که اگر مانعی نباشد، حتماً فعلی  به عبارت دیگر دائره مولویت فقط در امر فعلی و

 خواهد بود( می باشد.

 

 20/08/94  29ج
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 اشکال در جواب اول: حبّ و بغض در نفس نبوی و ولوی

در ذیل جواب اول به وجه دوم استحاله، نکته ای هست. مرحوم آخوند حقیقت تکلیف را همان اراده و 

ایشان در مورد خداوند که حبّ و بغض محال می داند، مجبور شده اند حبّ  کراهت یا حبّ و بغض می دانند. لذا

و بغض را در ناحیه نفس نبوی یا ولوی قرار دهند. بنابر فرمایش ایشان هیچ تکلیفی نیست که خالی از حبّ و 

اول  بغض باشد نهایتاً در تکالیف شارع یک حبّ در نفس نبوی شکل می گیرد. با توجه به این فرمایش، جواب

ما به وجه دوم استحاله )که گفتیم در مورد خداوند حبّ و بغض بی معنی است(، صحیح نخواهد بود، لذا وجه 

 استحاله در مورد حبّ و بغض در نفس نبوی کارساز شده و این صورت محال می شود.

 

 جواب از اشكال: به لحاظ نفس شارع، اشكال باقی است

شاهدی ندارد؛ ثانیاً ما به لحاظ نفس شارع با مشکل مواجه هستیم،  اوالً این کالم ایشان هیچ دلیلی یا

یعنی وقتی شارع این دو تکلیف را جعل کرد، در نفس نبی حبّ به طبیعی ایجاد نمی شود، بلکه نسبت به حصّۀ 

خارج از حمام، حبّ محقق می شود ) طبق نظر ایشان، حبّ و بغض نبی از تشریع شارع منقدح می شود(. به 

ت دیگر حبّ و بغض در نفس نبی جمع نشده اند. لذا محذور استحاله، در نفس مولی وجود ندارد زیرا نبی عبار

نسبت به نماز شارع نیست و مولویت ندارد، در تشریعات الهی، هیچ محذوری در نفس شارع نخواهد بود، زیرا 

 در نفس شارع حبّی نیست.

حبّ و بغض منقدح در نفس نبوی یا ولوی باشد، و اگر  در نتیجه باید گفت حقیقت تشریع نمی تواند همان

 مراد ایشان این باشد، مبنا باطل است.

 

 جواب دوم: الزم نیست حبّ و بغض، در فعل خارجی باشد

حتی در موالی عرفیه هم این وجه استحاله تمام نیست. زیرا ممکن است تشریع ناشی از حبّ و بغض 

ست امر کرده و از عملی که مبغوض است نهی کند. در موالی عرفیه هم باشد، یعنی مولی به عملی که محبوب ا

غالباً اینچنین است. امّا ممکن هم هست که بدون حبّ و بغض، امر و نهی شود. بلکه مصلحت در تشریع کافی 

است. یعنی مولی حبّ به حصّۀ خارج از حمام، و بغض به حصّۀ داخل حمام دارد، امّا مصلحت در این است که 

لی امر به طبیعی کرده و نهی از حصّۀ کند )به عبارت دیگر در نظر مرحوم آخوند، حقیقت تکلیف همان اراده و مو

کراهت است. اگر متعلّق اراده و کراهت همان فعل خارجی باشد، محال است به شیء واحد از جهت واحده اراده 
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ن مولی باشد، اراده و کراهت به دو شیء متفاوت و کراهت تعلّق گیرد! امّا اگر متعلّق اراده بعث کردن و زجر کرد

 تعلّق گرفته اند، لذا استحاله ای نیست(.

شهید صدر گمان کرده اند کالم در این است که انشاء طلب مصلحت داشته باشد لذا این اشکال را نموده 

ب انشائی به حمل شائع، اند که انشاء حاصل شده است و نیازی به امتثال نیست. امّا مراد ما این است که خودِ طل

دارای مصلحت می باشد. مثالً مصلحت طلب انشائی کردن، این باشد که اگر طلب انشائی به طبیعی تعلّق گیرد، 

 تعداد بیشتری اکرام عالم حاصل می شود؛ امّا اگر به حصّۀ تعلّق گیرد، تعداد کمتری اکرام محقق می شود!

 

 د حصّۀ برای امتثال امراشکال به جواب دوم: اکتفاء به برخی افرا

ممکن است گفته شود با وجود این احتمال و اجتماع امر و نهی، یعنی با تعلّق امر به طبیعی ممکن است 

برخی از مکلفین در مقام امتثال امر به افراد مبغوض مانند عالم نحوی اکتفاء کنند. با این فرض غرض مولی 

 فوت می شود.

ی هم مصلحت دارد یعنی اینگونه نیست که فقط مفسده داشته باشد جواب این است که اکرام عالم نحو

)زیرا قائل به اجتماع هستیم(، بلکه دارای مصلحت هم هست لذا مولی تفویت مصلحت هم نکرده است )در واقع 

مکلف می توانست نهی از اکرام نحوی را هم در نظر گرفته و مفسده تحصیل نکند، امّا با سوء اختیار خودش این 

 د را انتخاب کرده است و این به مفسده افتادن مستند به شارع نیست(.فر

ثانیاً ممکن است اصالً اکرام نحوی دارای مصلحت هم نباشد بلکه مصلحت امر به طبیعی کردن بیش از در 

مفسده افتادن چند مکلف باشد. لذا اگر در مقام تطبیق چند مکلف هم عالم نحوی را انتخاب کنند، این به اصل 

 غرض مولی آسیبی نمی زند.

 

 جمع بندی بحث اجتماع امر و نهی در صورت پنجم: امتناع

در نتیجه حتی در موالی عرفیه که حبّ و بغض دارند ممکن است گاهی بر اساس حبّ و بغض حکم نکند 

و نهی از بلکه بر اساس مصلحت امر و نهی کند. لذا این صورت هیچ محذور عقلی ندارد. امّا در تکلیف به نماز، 

نماز در حمام، عرف تنافی می بیند که شاید نکته اش همان ارتکازی است که در حبّ و بغض دارد. وقتی عرف 

تنافی دید، در مقام اثبات باید نگاه عرفی حاکم باشد یعنی وقتی عرف با این دو خطاب برخورد کرد چه کار می 

 رف چه کار می کند؟کند؟ مولی باید این برخورد عرف را هم در نظر بگیرد. ع
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تفصیل هست بین تشریعی بودن خطابین و تبلیغی بودن آنها؛ عرف در دو خطاب تبلیغی از اطالق رفع ید 

است، اطالقش « التصلّ»به برکت حجیّت خطاب دوم که « صلّ»می کند یعنی اطالق دیگر حجّت نیست. پس 

دو حصّۀ را شامل است که این ظهور نسبت به  از حجیّت می افتد یعنی ظهور دارد امّا حجّت نیست. یعنی نماز

 نماز داخل حمام حجّت نیست.

این به لحاظ اثبات است، امّا در بحث اجتماع امر و نهی یک بحث ثبوتی داریم که خیلی فائده ای ندارد 

 زیرا در این موارد فهم عرف مهمّ است نه نگاه عقلی!

 

 23/08/94  30ج

 وم من وجه باشدمقام دوم: نسبت بین دو متعلّق عم

صورت ششم این است که امر به عنوانی و نهی به عنوان دیگری تعلّق گرفته اند، و نسبت بین این دو 

 عنوان عموم و خصوص من وجه است.

 

 تحرير محلّ نزاع

و « صلّ »قبل از بحث از اصل این صورت، باید توجه شود که اگر این دو عنوان متباین باشند، مانند 

، این موارد از محلّ بحث خارجند. یعنی بحث فقط در جایی است که نسبت بین دو عنوان، «جنبیۀالتنظر الی اال»

 «.التغصب»و « صلّ »عموم و خصوص من وجه باشد، مانند 

عالوه بر آن، در جایی هم که نسبت عموم و خصوص من وجه است، دو مورد وجود دارد که یک 

نوان، مصداق مشترکی نداشته باشند و فقط مورداً اشتراک پیدا موردش از محلّ بحث خارج است. یعنی اگر دو ع

کرده باشند، این هم داخل در محلّ بحث نیست. مثالً اگر شخصی در حال نماز، انگشتر مغصوب به دست می 

، اجتماع امر و نهی نیست. زیرا نماز مجموعه ای از اعمال است مانند رکوع «التغصب»و « صلّ »کند، در خطاب 

مانند آن، و غصب هم عنوانی انتزاعی برای تصرّف در مال غیر است. با توجه به این نکته، تختّم جزء  و سجده و

هیچ یک از اعمال نماز نیست، تا اجتماع امر و نهی شود. در واقع این دو فعل )نماز و تختّم غصبی( مقارن شده 

 قی نیست بلکه موردی است.اند و شخص مکلف این دو را جمع کرده است. در این مورد اجتماع مصدا

با توجه به توضیح باال، معلوم می شود که محلّ بحث در جایی است که امر و نهی به دو عنوان تعلّق 

گرفته است که نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه است و این دو عنوان مصداقاً اشتراک دارند. به عنوان 

ء نماز نیست بلکه از شرائط قرائت است یعنی قرائت قائماً، مثال سجده یکی از اجزاء نماز است )قیام از اجزا
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جزء نماز است؛ حتی قیام متّصل به رکوع هم مقوّم مفهوم رکوع است، نه اینکه جزء نماز باشد(. سر روی مُهر 

گذاشتن هم یکی از مصادیق مفهوم غصب است. اگر شخصی با مُهر غصبی نماز بخواند، اجتماع امر و نهی می 

هم از اجزاء نماز است و هم مصداق مفهوم غصب است. پس در دو  «وضع الجبهه علی االرض» شود زیرا

، بحث اجتماع امر و نهی پیش می آید. سوال این است که آیا اجتماع امر و نهی در «التغصب»و « صلّ »خطاب 

 دو عنوان که نسبت عموم من وجه دارند، در محلّ اجتماع عنوانین جائز است؟

 

 حات: مفهوم، عنوان، مصداق، و معنونتوضیح اصطال

با توجه به تبیین محلّ نزاع، نیاز است قبل از ورود به اصل مسئله و نقل اقوال، چند اصطالح را توضیح 

 دهیم:

« مفهوم»الف. مفهوم در مورد الفاظی به کار می رود که دارای معنی هستند. صورۀ معنای الفاظ در ذهن 

معنای آن در ذهن می آید. این صورت معنی « انسان»است. مثالً با شنیدن لفظ « فظما یُفهم من الل»است. مفهوم 

 است.« انسان»در ذهن، مفهوم لفظ « حیوان ناطق»در ذهن یعنی صورت 

؛ لفظ انسان، دارای معنایی است و دارای مفهومی «اللفظ بما له من المفهوم»ب. عنوان اسمی است برای 

ر دو غیر از معنی هستند. عنوان اسم همان لفظ است امّا به لحاظ مفهومی که است. پس لفظ غیر از مفهوم و ه

، «صلّ »دارد، یعنی مفهوم هم مدّ نظر است. به عبارت دیگر با توجه به مفهوم لفظ صالۀ است که متعلّق امر در 

 که عنوان است.، متعلّق امر نه مفهوم است نه معنی، بل«صلّ »می شود. در خطاب تشریعی اگر گفته شود « نماز»

ج. مصداق با مفهوم سنجیده می شود. هر موجودی که مفهوم بر آن حمل شود مصداق است. مثالً برخی 

که زید مصداق آن مفاهیم  «زید حیوان»و  «زید جوهر»و  «زید انسان»مفاهیم بر زید حمل می شوند، مانند 

لبته گاهی مصداق با عنوان هم سنجیده هست. ا «حیوان»و  «جوهر»و  «انسان»است. پس زید مصداقِ مفهومِ 

می شود مثالً این فعل مصداق عنوان نماز یا مصداق عنوان غصب است. این تعبیر هم با توجه به مفهوم آن عنوان 

 است.

د. شیئی که با عنوان به آن اشاره می شود، معنون است. یعنی توسط عنوان، اشاره ذهنیه به امری می شود 

، موضوع قضیه همان «االنسان یمشی»اهی معنون با مصداق یکی می شود، مثالً در قضیه که معنون نام دارد. گ

انسان است، مصداق همان معنون است. زیرا مصداق این عنوان، همان زید و بکر و ... می باشند. معنون این 

ان است، مصداق غیر ، که موضوع قضیه هم انس«االنسان کلی»عنوان هم زید و بکر و ... می باشند. امّا در قضیه 

از معنون است. مصادیق این عنوان، زید و بکر و ... می باشند. امّا معنون این عنوان، مفهوم انسان است که در 

 اذهان مختلف وجود دارد )معنون همان محکی است(.
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 نزاع اول در مسأله: تعدّد عنوان کافی است يا تعدّد معنون نیاز است

ه ن واحد کعنوا ء معتقدند که حبّ و بغض، و طلب و زجر امکان ندارد بهبا توجه به این مقدمه، علما

ر وجدانی . این اماریم(معنون واحد دارد، تعلّق گیرد )وقتی گفته می شود عنوان واحد است، یعنی جهت متعدّد ند

این  وقتیست. فاق ااست که حبّ به زید و بغض از زید، جمع نمی شوند. این مطلب امری مسلّم است و مورد اتّ

است  وند کافیشعدّد امر محال است، سوال این است که برای رفع این استحاله، چه باید شود؟ آیا عنوان ها مت

 یست(؟)ولو معنون واحد باشد(؟ یا فقط باید معنون ها متعدّد شوند )یعنی تعدّد عنوان کافی ن

شوند و  ا متعدّدهعنون مر قائلند باید شهید صدر قائلند تعدّد عنوان ها برای رفع استحاله کافی است؛ مشهو

ی با هم زاع دیگرنر هم تعدّد عنوان کافی نیست. این نزاع، اولین نزاع است که مطرح شده است. البته خودِ مشهو

 دارند.

 

 24/08/94  31ج

 نزاع دوم: سرايت تعدّد، از عنوان به معنون

د معنون وجب تعدّ نوان مشده اند که آیا تعدّد عمشهور که قائلند تعدّد معنون نیاز است، وارد نزاع دیگری 

ه اند که بحث رفت ل اینمی شود یا نمی شود؟ لذا مشهور قبول دارند که مالک، همان تعدّد معنون است و بعد دنبا

 د:ده انبا تعدّد عنوان، معنون هم متعدّد می شود یا نمی شود؟ در جواب از این سوال سه دسته ش

عنوان را )به طور مطلق( موجب تعدّد معنون نمی دانند. یعنی تعدّد عنوان با  الف. مرحوم آخوند تعدّد

 .1وحدت معنون قابل جمع است

 .2ب. میرزای نائینی و برخی فرموده اند تعدّد عنوان )به طور مطلق( موجب تعدّد معنون است

                                                           

لكثیرة ربما االعناوين  ویم المتعددة أنه ال يوجب تعدد الوجه و العنوان تعدد المعنون و ال ينثلم به وحدته فإن المفاه:»159. کفایۀ االصول، ص1

جهۀ لهۀ مغايرة یث و جفیه حیث غیر ح تنطبق على الواحد و تصدق على الفارد الذی ال کثرة فیه من جهۀ بل بسیط من جمیع الجهات لیس

لحسنى و األسماء ا لیۀ لهأصال کالواجب تبارک و تعالى فهو على بساطته و وحدته و أحديته تصدق علیه مفاهیم الصفات الجاللیۀ و الجما

 «.األمثال العلیا لكنها بأجمعها حاکیۀ عن ذاک الواحد الفرد األحد

اوين و المفاهیم التی يكون بینها التّباين الجزئی ال يعقل ان يتصادقا على متّحد الجهۀ، فانّ جهۀ الصّدق انّ العن:»402، ص2. فوائد االصول، ج1

تالزمین و االنطباق فی أحد العنوانین ال بدّ ان تغاير جهۀ الصّدق و االنطباق فی اآلخر، و إلّا المتنع صدق أحدهما بدون صدق اآلخر، و کانا م

ء هو الموجب لم يحصل بینهما افتراق. فانّه بعد فرض وحدة الجهۀ يكون الموجب النطباق أحد العنوانین على شیفی الصّدق و االنطباق و 

الصّدق النطباق العنوان اآلخر علیه، فال يعقل االفتراق من جانب أو من جانبین، فافتراق العنوانین فی الصّدق و االنطباق يكشف عن تعدّد جهۀ 
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عناوین تفصیل داد. ج. محقق خوئی و برخی فرموده اند به طور مطلق نمی شود حکم کرد، بلکه باید بین 

اگر دو عنوان ذاتی )جنس، فصل، نوع( داشته باشیم این دو عنوان موجب تعدّد معنون است. امّا اگر دو عنوان 

 .1ذاتی نباشند از تعدّد عنوان نمی توان تعدّد معنون را نتیجه گرفت

ر دو هیرا اگر رند زگیالبته در بحث اجتماع امر و نهی، هیچگاه امر و نهی به دو عنوان ذاتی تعلّق نمی 

اید بر و نهی اع امعنوان ذاتی باشند دائماً نسبت بین آنها تباین یا عموم و خصوص مطلق است. در بحث اجتم

 اتی است.ذغیر  نسبت بین دو عنوان عموم و خصوص من وجه باشد. پس در بحث اجتماع دائماً یکی از عناوین

موم و ن آنها عبت بین دارند؛ و اگر یکی جنس یا فصل باشد، نساگر هر دو عنوان ذاتی، نوع باشند رابطه تبای

ر دو هشود  خصوص مطلق می شود. در نتیجه ظاهراً محقق خوئی غفلت داشته اند که در بحث اجتماع، نمی

ی باشند پس نوان ذاتدو ع عنوان ذاتی باشند، لذا قائل به تفصیل شده اند. زیرا وقتی در بحث اجتماع امکان ندارد

 .ایشان به کالم مرحوم آخوند برمی گردد که تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون نمی شود کالم

که آیا نیمرحله اول ا با توجه به اینکه دو نزاع مختلف در مسأله وجود دارد، در دو مرحله باید بحث شود.

 شود؟ ن میوتعدّد عنوان به تنهایی کافی است؟ و مرحله دوم اینکه آیا تعدّد عنوان موجب تعدّد معن

 

 مرحله اول: کافی بودنِ تعدِّد عنوان

ا فی است یم، کانزاع اول در این است که صرف تعدّد عنوان برای جواز اجتماع امر و نهی در صورت شش

ان شده عدّد عنوتفایت کباید معنون هم متعدّد شود )که تعدّد عنوان به تنهایی کافی نیست(؟ شهید صدر قائل به 

 هور قائل به نیاز به تعدّد معنون شده اند.اند و در مقابل مش

 

                                                                                                                                                                                     

عقل تصادق عنوانین على متّحد الجهۀ مع فرض إمكان افتراق أحد العنوانین عن اآلخر و لو فی الجملۀ و من جانب فی مورد االجتماع، فال ي

 «.واحد

یه فعدد المجمع حالۀ يقتضیان توعلى الجملۀ: فالعنوانان فی مورد االجتماع إذا کانا متأصلین فال م:»465، ص3. محاضرات فی اصول الفقه، ج2

اً، بل ال ضیان تعدد المجمع أبدا فال يقتمتأصلً إذن يتعین القول بالجواز. وأمّا إذا کانا انتزاعیین أو کان أحدهما انتزاعیاً واآلخروجوداً أو ماهیۀً، ف

فی ل هو واحد ه -ین انتزاعیاًان کال العنوانکوهو ما إذا  -بدّ وقتئذ من تحقیق نقطۀ واحدة، وهی مالحظۀ أنّ منشأ انتزاعهما على الفرض األوّل

هل هو متحد  -اعیاًحدهما انتزان أکوهو ما إذا  -الخارج وجوداً وماهیۀً أو متعدد فیه کذلك، ومنشأ انتزاع العنوان االنتزاعی على الفرض الثانی

لى وداً وماهیۀً، فعی وجنوان الذاتاً للعمع العنوان الذاتی خارجاً، بأن يكونا موجودين بوجود واحد، أو غیر متحد معه بأن يكون منشأ انتزاعه مباين

فیه  ثانی بما أ نّه متعددم، وعلى الالمقا األوّل بما أّن المطابق لهما واحد فی مورد االجتماع والتصادق فال بدّ من القول باالستحالۀ واالمتناع فی

 «.فال مانع من القول بالجواز أصال
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 دلیل شهید صدر بر کفايت تعدّد عنوان: حبّ و بغض به خارج تعلّق نمی گیرند

د طلب در قائلنهید صابتدا دلیل شهید صدر را مطرح کرده و بررسی می کنیم تا مختار ما هم معلوم شود. ش

است حبّ  عنی محالند. یاین امور به خارج تعلّق نمی گیر و زجر، و حبّ و بغض دائماً به عنوان تعلّق می گیرد.

لو ول ندارد ستدالایا بغض، و طلب یا زجر که در نفس مولی هستند به خارج تعلّق گیرند. این مطلب نیاز به 

س گر در نف! و اایشان سعی در مبرهن کردن این مطلب دارند. اگر به خارج تعلّق گیرند پس در نفس نیستند

 ارج تعلّق نگرفته اند.باشند به خ

انند اینکه د است ممتعدّ  با توجه به این نکته، با تعدّد عنوان دیگر تنافی و تضادّی نیست. یعنی متعلّق ها

جسم  یاض وبحبّ در نفس زید و بغض در نفس عمرو نسبت به یک شیء باشد. مانند اینکه جسم الف معروض 

س است ون نفر نتیجه همین که قبول شود طلب و حبّ درب معروض سواد باشد، که تضادّی در کار نیست. د

 جه نبایدر نتیدتعدّد متعلّق برای اجتماع کافی است. زیرا فرض این است که دو محبوب و مبغوض می شود. 

ت و ن نفس اسه درودنبال خارج برویم و بررسی کنیم که متعدّد است یا واحد است! بلکه باید همان متعلّق ک

شند، د یا نباباشن شود که بر فرض آن هم متعدّد است. تفاوتی هم نیست که دو عنوان ذاتی همان عنوان بررسی

 همین که دو عنوان شود متعلّق حبّ و بغض متفاوت می شود.

 .1در نظر شهید صدر محبوب و مبغوض همان متعلّق حبّ و بغض است

 اصالح اول: متعلّق حبّ و بغض درون نفس است نه متعلّق طلب و زجر!

ه اصل باشکالی  ح هاو نکته در استدالل ایشان مطرح شده است که نیاز به اصالح دارد. یعنی با این اصالد

طلب و زجر  لی اینکهد. اومدّعا و استدالل ایشان وارد نمی شود، امّا این دو نکته فی نفسه دارای اشکال می باشن

ل خارجی ان فعن فعل خارجی طلب است. همدر افق نفس نیست تا متعلّق آنها هم درون نفس باشد، بلکه همی

 زجر است. طلب و زجر در افق نفس نیست بلکه فقط همان حبّ و بغض در افق نفس است.

                                                           

نظر عین األمر الخارجی المحكی عنه، و بالون يك -لحمل األوّلیا-ری  الوجود الذهنی بالنظر التصوإِنَّ:»34، ص3. بحوث فی علم االصول، ج1

و قی صورة صديالتلنظر ء من خصائصه و أحكامه، فالماء الموجود فی الذهن باكون مبايناً للخارج و غیر واجد لشیي -ل الشائعالحم-التصديقی 

ادئه و الحكم بمب باً لدينا.ش محبولنظر التصوّری يكون ماءً رافعاً للعطء من خصائص الماء و باانطباع فی النّفس و لیس ماءً و ال واجداً لشی

و امّا الصورة  ر التصوّریهو المنظو يتعلّق بالصورة الذهنیۀ بحسب النّظر التصوری ال التصديقی و لذلك أيضا يكون محرکاً نحو الخارج الّذی

المولى  بحسب لحاظ ولنّفس . و حینئذ سوف يكون الحكم و الحبّ فی عالم االذهنیۀ بحسب النّظر التصديقی فلیس بمطلوب و ال محبوب أصلًا

من ضلتصوّری واحداً و لو المنظور ا وماهیۀ متعلقاً بالصورة الذهنیۀ بالحمل األوّلی و النّظر التصوّری الّذی ال يرى به إِلّا الماهیۀ فإذا کانت ال

 مولى فی مقام الحكم وهو نظر ال الّذی األمر و النهی بها ألنَّه بحسب هذا النّظر و اللحاظ فیستحیل أَنْ يتعلّق الحبّ و البغض و وجودين ذهنیین

النهی بالحمل  وض لألمر والمعر مبادئه يلزم التهافت و التضاد فیكون مستحیلًا أيضا، فلیست االستحالۀ منحصرة بما إِذا کان الوجود الذهنی

 «.الشائع واحداً فقط
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در حکمت مشاء، نفس و بدن دو موجود هستند. امّا در حکمت متعالیه بین نفس و صورت بدن )صورت 

ست بلکه نفس فقط علت فاعلی است. یعنی نوعیه انسانی(، وحدت است. تلفظ فعل بدن است و متقوم به نفس نی

نسبت بین طلب و نفس نسبت بین معلول و علت فاعلی است نه نسبت بین عرض و معروض! پس تلفظ عارض 

 بر بدن می شود.

 پس کالم ایشان در حبّ و بغض صحیح است، امّا در طلب و نهی صحیح نیست.

 

 عنوان! اصالح دوم: حبّ و بغض به مفهوم تعلّق می گیرند نه به

اصالح دوم در استدالل ایشان اینکه حبّ و بغض نمی توانند به عنوان تعلّق گیرند در حالی که شهید صدر 

فرموده اند حبّ و بغض به دو عنوان تعلّق گرفته اند. طلب و زجر به دو عنوان تعلّق می گیرند، امّا حبّ و بغض 

 ئماً باید مفهوم باشد نه عنوان.نمی تواند به عنوان تعلّق گیرد. متعلّق حبّ و بغض دا

البته باید توجه شود در مسلک ما حبّ و بغض دائماً به دو عنوان تعلّق می گیرد زیرا در نظر ما، هر مفهوم 

به عنوان برمی گردد. ما وجود مفهوم )صورت معنی عند العقل( در افق نفس را منکریم. به عبارت دیگر از الفاظ 

سموع، لفظ متخیّل( منکر لفظ ملفوظ هستیم، و نزد ما مفهوم همان لفظ مسموع و سه گانه )لفظ ملفوظ، لفظ م

متخیّل است. امّا بنا بر مسلک مشهور و شهید صدر، باید حبّ و بغض به مفهوم تعلّق گیرد. زیرا مشهور، مفهوم را 

 صورت معنی نزد عقل می دانند که متعلّق حبّ و بغض واقع می شود.

 

 25/08/94   32ج

 استدالل شهید صدرنقد 

شهید صدر در بعث و زجر، تعدّد عنوان را برای اجتماع آنها کافی دانستند؛ و در حبّ و بغض هم، تعدّد 

عنوان را برای اجتماع آنها کافی دانستند. ابتدا در مرحله بعث و زجر، مالک جواز اجتماع را بررسی می کنیم و 

بحث می کنیم. در ضمن نقد کالم شهید صدر، مبنای ما در  سپس در مرحله حبّ و بغض، مالک جواز اجتماع را

 مالک جواز اجتماع در هر مرحله هم معلوم خواهد شد.

 

 مالک جواز اجتماع در مرحله بعث و زجر: قدرت اتیان دو تکلیف معاً 

تعدّد در نظر ما در بعث و زجر اصالً معیار جواز اجتماع آنها، تعدّد عنوان )که شهید صدر فرموده اند( یا 

معنون )که مشهور فرموده اند( نیست. بلکه وقتی بعث و زجر ممکن است که عبد قدرت امتثال هر دو تکلیف معاً 
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را داشته باشد. اگر قدرت نداشته باشد اجتماع بعث و زجر، ممتنع است. تفاوتی ندارد که عناوین متعدّد باشند یا 

هر دو عنوان واحد است که شهید صدر هم وحدت عنوان  «التصلّ فی الحمام»و « صلّ»یک عنوان باشد. مثالً 

را قبول دارند. در این مورد امر و نهی ممکن است زیرا عبد قدرت بر امتثال هر دو را دارد. خودِ شهید صدر هم 

در این مثال ها، قائل شده اند در تشریع و عالم جعل اصالً محذوری نیست. البته می شود عناوین هم متعدّد 

، زیرا باز هم قدرت بر امتثال هر دو هست. در نتیجه اگر جایی عبد قدرت «التغصب»و « صلّ»ند باشد مان

« اکرم العالم»امتثال هر دو تکلیف معاً را نداشته باشد، اجتماع امر و نهی ممکن نیست ولو دو عنوان باشند، مثالً 

رام العالم و متعلّق نهی، اکرام الفاسق است و ، تشریع امر و نهی ممکن نیست ولو متعلّق امر، اک«التکرم الفاسق»و 

دو عنوان متفاوت هستند. در این مثال عبد قدرت امتثال هر دو را ندارد زیرا عالم فاسق را هم باید اکرم کند و 

هم باید اکرام نکند. از موالی حکیم ملتفت در این موارد قصد بعث و زجر معاً منقدح نمی شود )مانند اینکه 

 عث کند به انجام کاری! که معلوم است بعث از وی منقدح نمی شود(. بعث هم از افعال قصدی است.دیوار را ب

لذا در مرحله بعث و زجر فقط مالک این است که عبد قدرت بر امتثال هر دو تکلیف معاً را داشته باشد. 

لیف معاً می باشد. این ضابطه یعنی ضابطه تعدّد عنوان یا تعدّد معنون نیست بلکه قدرت عبد بر امتثال هر دو تک

 هست، لذا اجتماع امر و نهی ممکن است.« التغصب»و « صلّ»در 

 

 مالک جواز اجتماع در مرحله حبّ و بغض: تعدّد معنون

حبّ و بغض در افق نفس جمع می شوند، مثالً حبّ به اشیای کثیره و بغض از اشیای کثیره در نفس جمع 

اظ متعلّق اجتماع آنها ممتنع باشد. شهید صدر قائلند اگر به دو عنوان تعلّق می شوند. لذا فقط ممکن است به لح

گیرند محذوری ندارد ولو معنون آنها واحد باشد. محذور فقط در عنوان است، زیرا حبّ و بغض به خارج 

ت اس «بالعرض»سرایت نمی کند بلکه در متعلّق باقی می ماند. محبوب بالعرض در خارج است امّا همین که 

یعنی واقعاً محبوب نیست. محبوب بالذات در نفس است که حقیقۀً محبوب است. کافی است در افق نفس 

محذوری نباشد، و وقتی دو عنوان باشد محذوری نیست. این کالم هم تمام نیست، و در این فرمایش دو نکته 

 مغفول مانده است:

 

 غفلت اول: محبوب غیر از متعّلق است

شاره نمودیم، در هر حبّ یا بغضی سه چیز محقق می شود: حبّ؛ متعلّق حبّ )که دائماً همانطور که قبالً ا

مفهوم و عنوانی است که کیف نفسانی بوده و عارض بر نفس می شود(؛ و محبوب؛ شهید صدر محبوب را همان 

ت. محبوب تقسیم متعلّق می دانند. امّا متعلّق اصالً محبوب نیست بلکه مشتاق الیه و محبوب، خارج از نفس اس
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می شود )در مورد حبّ و  «بالعرض»و  «بالذات»ندارد بلکه متعلّق حبّ تقسیم به  «بالعرض»و  «بالذات»به 

متعلّق حبّ، برخی قائل به وحدت شده اند که برخی کلمات شهید صدر اشعار به این دارد؛ برخی مانند محقق 

 هم داریم(.اصفهانی قائل به اتّحاد شده اند؛ و قائل به انضمام 

 

 غفلت دوم: گاهی طرف اضافه در خصوصیت نفسانی، خارج از نفس است

نکته دوم اینکه مشهور علمای اصول مانند شهید صدر قائلند تمام خصوصیات نفس که ذات اضافه هستند، 

اگر محقق شوند باید طرف اضافه هم در افق نفس محقق شود. یعنی وقتی موطن حبّ خودِ نفس است باید 

ق حبّ هم در موطن نفس باشد. شهید صدر این را تعمیم به تمام حاالت نفس داده اند. این تعمیم را قبول متعلّ

نداریم زیرا برخی حاالت مانند التفات یا اشاره ذهنی، طرفشان خارج از ذهن است. وقتی توجه به زید پیدا می 

هنی زید! بله به واسطه صورت ذهنی به شود مشار الیه ذهنی و ملتفت الیه همان زید خارجی است نه صورت ذ

 زید خارجی اشاره می شود، امّا مشار الیه واقعاً زید خارجی است.

 

 مالک جواز اجتماع حبّ و بغض تعدّد معنون است

با توجه به این دو نکته می گوییم حبّ و بغض در نفس جمع می شود و ضابطه این است که معنون یکی 

جی واحد هم محبوب باشد هم مبغوض! محذور اجتماع حبّ و بغض در یک نباشد. زیرا نمی شود شیء خار

شیء خارجی، محذور عقلی نیست بلکه خداوند ذهن ما را اینچنین آفریده است که نتواند یک شیء خارجی را 

محبوب و مبغوض دارد. لذا در حبّ و بغض قائلیم که ضابطه همان تعدّد معنون است. یعنی کالم مشهور را قبول 

 ریم. شیء واحد حتی از جهت متعدّد هم نمی تواند محبوب و مبغوض باشد.دا

 

 26/08/94  33ج

 مرحله دوم: نیاز به تعدّد معنون است

بعد از اینکه گفته شد تعدّد عنوان در مرحله حبّ و بغض کافی نیست و برای جواز اجتماع حبّ و بغض، 

 که تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون می شود یا نه؟نیاز به تعدّد معنون هست، نوبت به نزاع دوم می رسد 

 

 نقد استدالل مشهور

مشهور هم در مرحله حبّ و بغض، و هم در مرحله بعث و زجر، مالک جواز اجتماع را فقط تعدّد معنون 

ماع می دانستند. البته برخی مانند مرحوم آخوند تعدّد عنوان را موجب تعدّد معنون ندانسته و قائل به امتناع اجت
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شده اند. و برخی مانند مرحوم میرزای نائینی تعدّد عنوان را موجب تعدّد معنون دانسته و قائل به جواز اجتماع 

 شده اند.

به نظر می رسد تالزمی بین تعدّد عنوان و معنون نیست. گاهی عنوان متعدّد و معنون واحد است، و گاهی 

حد، و گاهی هر دو متعدّد هستند. به عنوان مثال در معنون متعدّد و عنوان واحد است، و گاهی هر دو وا

موضوع دو قضیه یعنی انسان، از حیث عنوان واحد است، امّا از حیث معنون « االنسان کلی»و « االنسان یمشی»

الجسم »متعدّد است زیرا معنون در قضیه اول، فرد انسان و در قضیه دوم، مفهوم انسان است. و یا در مثال 

، موضوع قضایا از حیث عنوان، متعدّد است. امّا از حیث معنون، واحد است، زیرا دو «بیض متحیّزاال»و « متحیّز

 عنوان جسم و ابیض، دارای معنون واحدی مانند این کاغذ می باشند.

با توجه به این نکته، بررسی می کنیم که در بحث ما )دو عنوانی که نسبت عموم و خصوص من وجه 

 موجب تعدّد معنون می شود؟ باید در دو مرحله تشریع و حبّ مستقالً بحث شود:دارند( تعدّد عنوان، 

 

 مرحله تشریع: تعدّد عنوان، موجب تعدّد معنون نیست

در مرحله تشریع اگر متعلّق امر و نهی، دو عنوان باشند که بین آنها نسبت عموم و خصوص من وجه 

وضع »، قطعاً معنون واحد هم دارند. «التغصب»و « صلّ »باشد، قطعاً معنون واحد هم دارند. به عنوان مثال 

 ، معنون برای هر دو عنوان نماز و غصب می باشد.«الجبهۀ علی التربۀ المغصوبۀ

در امر، مطلوب مولی ایجاد فردی از طبیعی در خارج است. و در نهی، مردوعِ مولی همان ایجاد افراد 

د )نسبت بین دو مفهوم در منطق دائماً به لحاظ افراد و طبیعی در خارج است. وقتی نسبت عموم من وجه باش

به فرد و مصداق خارجی « صالۀ»مصادیق است(، مولی ایجاد فردِ طبیعی در خارج را می خواهد یعنی با عنوان 

هم به فرد و « غصب»نماز اشاره می کند. و مولی ردع می کند از ایجاد فردِ طبیعی در خارج، یعنی با عنوان 

جی اشاره می کند. پس همان فرد نماز و همان فرد غصب در خارج، معنون هر دو عنوان هستند. لذا مصداق خار

مصداق هر دو مفهوم نماز و غصب هست، معنون هر دو عنوان نماز و « وضع الجبهۀ علی التربۀ المغصوبۀ»وقتی 

 دّد معنون نمی شود.غصب هم می باشد پس معنون هر دو عنوان، واحد است. یعنی تعدّد عنوان، موجب تع

 

 مرحله حبّ و بغض: تعدّد عنوان، موجب تعدّد معنون است

اگر حبّ و بغض به دو عنوان تعلّق گیرند که نسبت عموم و خصوص من وجه دارند، معنون هم متعدّد 

بۀ وضع الجبهۀ علی التر»است. به عنوان مثال حبّ به نماز، و بغض به غصب تعلّق گرفته اند. مجمع دو عنوان، 
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از حیث نمازیت محبوب است، و از حیث غصبیت مبغوض است. به « وضع الجبهۀ»است. این فرد  «المغصوبۀ

مبغوض است. این  «بما هو غصبوضع الجبهۀ »محبوب است، و  «وضع الجبهۀ بما هو صالۀ»عبارت دیگر 

ست. با توجه به این حیثیات تقیدیه است نه تعلیلیه، یعنی حیث صالتیت محبوب است و حیث غصبیت مبغوض ا

است، در واقع دو معنون وجود دارد. معنون اول، حیث نمازیت است و « وضع الجبهۀ»نکته، در مجمع که همان 

، از لحاظ تعلّق حبّ و بغض در «وضع الجبهۀ علی التربۀ المغصوبۀ»معنون دوم، حیث غصبیت است. پس فعلِ 

 دو فعل است. واقع

ییدیه هستند. پس در حبّ و بغض دائماً تعدّد عنوان موجب تعدّد در حبّ و بغض حیثیات، همیشه تق

معنون است )قاعده ای در حکمت است که اگر زید بما هو موجود، فالن حکم را داشته باشد، پس این حکم 

 برای وجود زید است(.

ان ها البته باید توجه شود که محبوب و مبغوض، همان معنون ها هستند. امّا متعلّق حبّ و بغض، عنو

هستند. پس به لحاظ مصداق، مجمع بین دو مفهوم وجود دارد یعنی مصداق مشترک بین دو عنوان وجود دارد. 

وضع »است و مبغوض هم « وضع الجبهۀ بما هو صالۀ»امّا به لحاظ معنون، اصالً مجمعی نیست زیرا محبوب 

متعلّق آنها که مفهوم نماز و غصب  است. در نتیجه در افق نفس عالوه بر حبّ و بغض،« الجبهۀ بما هو غصب

همراه حیث نمازیت، که معنونِ نمازی است که متعلّق « وضع الجبهۀ»است، نیز وجود دارد. امّا در خارج هم فعلِ 

همراه حیث غصبیت، که معنونِ غصبی است که متعلّق بغض « وضع الجبهۀ»حبّ است، وجود دارد؛ و هم فعلِ 

 است.

 

 مسألهمنشأ اشتباه بزرگان در 

اگر در کلمات آخوند و میرزا و محقق خوئی توجه شود معلوم می شود نظرشان به مصداق بوده است. در 

 حالیکه بحث در معنون است زیرا محبوب و مبغوض همان معنون است.

مرحوم میرزا بین مشتق و مبدأ اشتقاق تفصیل می دهد، که مشکل آنها در مصداق است. یعنی ممکن است 

ند عالم و شجاع، مصداق واحد داشته باشند؛ امّا دو مبدأ مانند علم و شجاعت، ممکن نیست مصداق دو مشتق مان

 واحد داشته باشند.

محقق خوئی هم تفصیل بین عناوین ذاتی و غیر ذاتی می دهند. معلوم است که در دو مفهوم ذاتی )که 

 هم به مصداق بوده است.نسبت عموم من دارند(، مصداق واحد تصور نمی شود. لذا توجه ایشان 

امّا بحث ما در معنون است، یعنی ولو گاهی با عنوان به مصداق اشاره می کنیم )جایی که مصداق و معنون 

 یکی باشند( امّا گاهی هم فقط به معنون اشاره می شود )جایی که مصداق غیر از معنون است(.
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 نتیجه بحث اجتماع امر و نهی

و عنوان، عموم و خصوص مطلق است و قدرت بر امتثال دو تکلیف معاً در صورت پنجم که رابطه بین د

وجود دارد، به لحاظ مرحله حبّ و بغض قائل به امتناع اجتماع حبّ و بغض هستیم )زیرا نفس انسان طوری 

است که شیء واحد نمی تواند هم محبوب نفس باشد هم مبغوض نفس(. امّا به لحاظ مرحله تشریع قائل به 

اع امر و نهی هستیم )زیرا قدرت بر امتثال هر دو تکلیف معاً هست(. پس در صورت پنجم جوازی جواز اجتم

 هستیم )زیرا مرحله حبّ و بغض در مورد شارع را ثابت نمی دانیم، و در مرحله تشریع هم جوازی هستیم(.

ال هر دو امّا در صورت ششم که رابطه بین دو عنوان، عموم و خصوص من وجه است و قدرت ب رامتث

تکلیف معاً هست، به لحاظ مرحله حبّ و بغض قائل به جواز اجتماع حبّ و بغض هستیم )زیرا هر چند تعدّد 

عنوان به تنهایی کافی نیست و مالک جواز اجتماع، تعدّد معنون است؛ امّا با تعدّد عنوان، معنون هم متعدّد می 

)زیرا محذوری در اجتماع امر و نهی نیست. یعنی شود(. و به لحاظ مرحله جعل و تشریع هم جوازی هستیم 

 ضابطه اجتماع، قدرت امتثال دو تکلیف معاً است، که وجود دارد(.

پس در صورت پنجم فقط در مرحله تشریع، جوازی هستیم؛ و در صورت ششم در هر دو مرحله حبّ و 

 ز اجتماع در مقام ثبوت هستیم.تشریع، جوازی هستیم. و به هر حال در بحث اجتماع امر و نهی، قائل به جوا
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در صورت پنجم به لحاظ عالم حبّ، قائل به امتناع شدیم، امّا این امتناع به مرحله تشریع سرایت نمی 

 کند. یعنی در مرحله تشریع قائل به جواز هستیم.

 

 تنبیهات بحث اجتماع امر و نهی

 شدیم، نیاز است در ذیل این بحث تنبیهاتی مطرح شود:بعد از بحث اجتماع امر و نهی که قائل به جواز 

 

 تنبیه اول: اجتماع امر و نهی در عبادات

هر چند در بحث اجتماع امر و نهی، قائل به جواز هستیم، امّا در عبادات قائل به امتناع اجتماع امر و نهی 

ت نهی شود. به عنوان مثال، اگر دو هستیم. یعنی ممتنع است که امری به یک عبادت تعلّق بگیرد، و از همان عباد
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را انجام دهیم،  «وضع الجبهۀ علی التربۀ المغصوبۀ»عنوان نماز و غصب را با یک عمل مرتکب شویم و عملِ 

 نماز باطل است.

البته دلیل بطالن نماز، امتناع اجتماع امر و نهی نیست. نماز باطل است زیرا در عبادت هم حُسن فاعلی 

فعلی؛ اگر کسی عمل خوبی را به نیت غیر صالح انجام دهد، این عمل باطل خواهد بود، و  نیاز است و هم حسن

این فعل عبادت نیست )مثالً اگر کسی برای جلب توجه مردم، نماز شب بخواند این عمل مقرّب نیست و عبادت 

ل هم عبادت محسوب نمی شود(. و همینطور اگر شخصی عمل غیر صالح را با نیّت خوب انجام دهد، این عم

نیست و قابلیت تقرّب را ندارد. پس برای عبادت نیاز است عمل صالح با نیت صالح انجام شود، زیرا عقل درک 

می کند که با عمل غیر صالح و یا با نیت غیر صالح، نمی شود تقرّب جست. در مورد اجتماع امر و نهی، هم 

ماز نمی شود تقرّب جُست. در نتیجه در عبادات حُسن فعلی وجود ندارد. پس عقل حکم می کند که با این ن

قائل به امتناع هستیم. به عبارت دیگر حرمت به حیثیت تعلّق نمی گیرد بلکه بغض به حیثیت تعلّق می گیرد، 

 وقتی خودِ عمل مصداق حرام باشد، عمل غیر صالح شده است و قابلیت تقرّب ندارد.

 در ذیل این تنبیه دو نکته نیز مطرح می شود:

 

 نكته اول: حرمت تقديری و فعلی و منجّز

 مشهور فقهاء، حرام را سه قسم می دانند:

الف. حرمت تقدیری: اگر عملی مالک حرام را داشته باشد، امّا به دلیل وجود مانعی حرام نشود، حرمت 

ت. خمری هست که شخص غفلت دارد که خمر است یا یقین دارد که خمر نیس تقدیری دارد. به عنوان مثال

مشهور فقهاء قائلند شرب این مایع حرمت تقدیری دارد. یعنی مالک حرمت دارد امّا حرمت بر این شخص، فعلی 

 نشده است. زیرا مشهور فقهاء، التفات را شرط فعلیت تکلیف می دانند. مانع این حرمت، لغویت است.

شده باشد، ممکن است در ب. حرمت فعلی )غیر منجّز(: اگر عملی مالک حرمت را داشته باشد و حرام 

مخالفت آن استحقاق عقوبت باشد یا نباشد. عمل حرامی که در مخالفت آن استحقاق عقوبت نیست حرام فعلی 

به عنوان مثال شخصی نمی داند این مایع خمر است، امّا استصحاب می گوید این مایع خمر  غیر منجّز است.

و التفات دارد، تکلیف فعلی خواهد بود. امّا این تکلیف  نیست. در این مورد همین که احتمال حرمت می دهد،

 فعلی، منجز نیست یعنی با مخالفت آن مستحق عقوبت نیست. زیرا اصل مؤمّن دارد.

ج. حرمت منجّز: اگر عملی که حرام شده است، مخالفتش استحقاق عقوبت داشته باشد، حرام فعلی منجّز 

ر مخالفت آن استحقاق عقوبت است. به عنوان مثال خمری هست خواهد بود. یعنی همان حرمت فعلی است که د
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که شخص می داند یا استصحاب دارد که این مایع، خمر است. وقتی می داند و التفات هم که دارد، این مایع 

 حرمت فعلی منجّز بر وی دارد.

قابلیت تقرّب را  با توجه به این مقدمه، در تنبیه اول گفته شد اگر عملی مصداق حرام شود، به حکم عقل

ندارد. سوال این است که مصداق کدام حرام شود، قابلیت تقرّب را از دست می دهد؟ سه نظر وجود دارد: اول 

اینکه فقط حرام منجّز قابلیت تقرّب را ندارد؛ دوم اینکه حرام منجّز، و حرام فعلی غیر منجز، قابلیت تقرّب را 

 از این سه حرام شود، قابلیت تقرّب را ندارد؛ ندارند؛ سوم اینکه اگر عملی مصداق هر یک

به نظر ما هم نظر سوم صحیح است، یعنی اگر عملی مصداق حرام شود، قابلیت تقرّب را ندارد. البته ما سه 

قسم حرمت قائل نیستیم. زیرا حرام یا فعلی غیر منجز است )که شامل تقدیری و فعلی در نظر مشهور می شود(، 

ز است )که همان حرام منجز در نظر مشهور است(. به عبارت دیگر التفات را شرط فعلیت و یا حرام فعلی منج

 تکلیف نمی دانیم بلکه شرط تنجز تکلیف می دانیم.

 

 نكته دوم: بررسی يك مسأله فقهی ذيل بحث اجتماع امر و نهی

اجتماع امر و  یک بحث فقهی مورد ابتالء، هم در این مسأله بررسی می شود. اصولیون بسیاری در بحث

نهی، بحث نماز در دار غصبی را مطرح کرده اند. البته دو مسأله هست: اول نماز در مکان غصبی؛ و دوم نماز در 

 لباس غصبی؛ قبل از ورود به اصل بحث، چند اصطالح را توضیح می دهیم:

 

 «تصرّف در مالِ غیر»و  «غصب»مقدمه: معنای 

رت عدوانی می باشد. استیالء یک مفهوم انتزاعی است نه همان استیالی بر مال غیر به صو «غصب»

 جوهر یا عرض، یعنی از امور واقعی است نه امور حقیقی.

 ، دو قسم است یکی تصرّف اعتباری و دیگری تصرّف تکوینی.«تصرّف در مال غیر»
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تکوینی است. تصرف  یعنی تصرف در مملوک دیگران، که گاهی اعتباری و گاهی «تصرف در مالِ غیر»

اعتباری یعنی در مال غیر، عقد یا ایقاعی انجام شود بدون اینکه خارجاً تصرفی در آن شود. مانند اینکه بر عبای 

زید عقد بیع ببندد بدون تصرف خارجی، و یا مانند اینکه اذن در تصرف در عبای زید به دیگری دهد. تصرف 

 تکوینی یعنی عبای زید را به دوش اندازد.
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تصرف اعتباری از بحث ما بیرون است، و فقط در مورد تصرف تکوینی بحث می کنیم. تصرف تکوینی 

گاهی با رضایت مالک است و گاهی بدون رضای مالک است. تصرف تکوینی با رضایت مالک، حالل است. و 

ی بدون تصرف تکوینی بدون رضایت مالک، حرام است. البته در شرع مواردی هست که تصرف در ملک دیگر

رضایت هم حالل است. فقهاء فرموده اند در این موارد شارع اذن تصرف داده است. مثالً اگر آب دیگری را 

شرب نکند خواهد مُرد. در این مورد ولو مالک راضی نباشد، می تواند شرب کند. با فقهاء اختالفی داریم. اگر 

الک حقّی می بینند که نباید پایمال شود، این تصرّف تکوینی بدون رضایت، عدوانی باشد یعنی عقالء برای م

است. و اگر تصرف تکوینی بدون رضایت مالک، غیر عدوانی باشد یعنی عقالء برای  و حرام« تصرف عدوانی»

و حالل است. مثالً در کوچه به دیوار خانه کسی تکیه داده ایم. « تصرف غیر عدوانی»مالک حقّی نمی بینند، این 

عدوانی و حالل می دانیم. مشهور فقهاء در این مورد، قائلند از طرف شارع، اذن وجود  ما این تصرف را غیر

 دارد.

پس اگر تصرفی در نظر عقالء و عرف، عدوانی نباشد حالل است و اگر عدوانی باشد حرام است. البته 

یک عنوان هست و « غصب»توجه شود که تصرف همراه رضایت اصالً عدوانی نمی باشد. در نتیجه یک عنوان 

که حرام هستند. حتی اگر شارع اذن دهد در موردی )که در فقه نداریم(، این موجب می شود « تصرف عدوانی»

 تصرف از عدوانی بودن، خارج شود. یعنی تصرف عدوانی هرگز حالل نمی شود.

یالء یک با توجه به این مقدمه، نسبت بین غصب )استیالی عدوانی( و تصرف عدوانی، تباین است زیرا است

عنوان انتزاعی است و تصرف تکوینی همان فعل ماست. به لحاظ موردی هم عموم و خصوص من وجه هستند. 

زیرا اگر کسی در خانه را باز بگذارد امّا راضی به داخل شدن زید نباشد، زید که وارد خانه شده است این غصب 

رد که صاحب خانه را به خانه راه ندهد، زید نیست بلکه تصرّف عدوانی است. و اگر زید کسی را سر کوچه بگذا

غاصب هست امّا تصرفی در خانه ندارد. و اگر زید خانه دیگری را غصب کند و در آن زندگی کند، هم غصب 

کرده است و هم تصرف عدوانی دارد. پس مصداق این دو عنوان یکی نیست امّا مورداً یکی شده اند. به عبارت 

 دارند و به لحاظ موردی عموم و خصوص من وجه دارند. دیگر به لحاظ مصداقی تباین

در محلّ بحث آنچه مهمّ است همین تصرّف عدوانی است، که فقهاء از آن تعبیر به غصب کرده اند. یعنی 

 استیالء اصالً دخیل در مساله نیست و اینکه استیالء رخ دهد یا ندهد، تأثیری در بحث ندارد.

 

 فرع اول: نماز در لباس غصبی

گر کسی با لباس غصبی نماز بخواند، چه لباس ساتر باشد چه نباشد، مشهور بین فقهاء این نماز را باطل ا

 می دانند زیرا از شرائط لباس مصلّی اباحه است. دو وجه برای بطالن ذکر شده است.
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 وجه اول: تستّر که جزء نماز است، امر ندارد تا حكم به صحّت آن شود

ست. حتی رام ار است. لذا این تستّر، هم نماز و واجب است، و هم غصب و حیکی از اجزاء نماز تستّ

تماع امر و متناع اجاا بر قائلین به جواز اجتماع امر و نهی هم در عبادت قائل به امتناع شده اند. به هر حال بن

ر به جب و مامووااق نهی، خواهیم گفت که نهی مقدم بر امر است لذا این نماز باطل است. یعنی این تستّر مصد

 تر باشد.اس سانیست، تا حکم به صحّت آن شود. البته معلوم است این وجه بطالن، مختصّ جایی است که لب

امور ارج از مخقید  این وجه، ناتمام است زیرا تستّر شرط صحّت نماز است نه جزء نماز! در شروط دائماً

یست نت معتبر د قربتماع امر و نهی شود. در شرط قصبه است، لذا تستّر اصالً واجب نیست تا داخل در بحث اج

از دلیل نم ت، بهبلکه در اجزاء قصد قربت و قربی بودن معتبر است )اگر در وضو و غسل قصد قربت معتبر اس

س این دارند، پمنی ننیست بلکه به این دلیل است که خودِ این امور قربی و عبادی هستند(. وقتی شروط، امر ض

 ثابت نمی کند.وجه، بطالن را 

 

 وجه دوم: رکوع و سجده که جزء نمازند، نمی توانند مقرّب باشند

وع دو ین رکارکوع و سجده جزئی از نماز هستند، که رکوع خم شدن، و سجده وضع الجبهۀ است. خودِ 

 فنوان تصرهم ع عنوان دارد یکی نماز، و دیگری غصب و تصرف محرم؛ و همین وضع الجبهۀ، هم عنوان نماز و

ع این رکو . لذارا دارد. پس رکوع و سجده، هم مصداق نماز و واجب هستند و هم مصداق تصرف و حرام هستند

 و سجده نمی توانند مقرّب باشند.

 

 01/09/94  36ج

 

 اشكال اول: رکوع و سجده، عّلت ناقصه تصّرف هستند

هستند. حتی رکوع علّت شهید صدر فرموده اند سجود و رکوع، تصرّف نیستند بلکه علّت برای تصرف 

تامّۀ برای تصرّف نیست بلکه علّت ناقصه است. یعنی ابقاء لباس بر بدن همراه رکوع، علّت تصرّف می شوند. 

پس اگر جزء دیگر علّت که ابقاء لباس بر بدن است، را ایجاد نکند، تصرّفی رخ نمی دهد. اگر رکوع علّت تامّۀ 

وب علّت، و حرمت معلول شد. امّا وقتی رکوع علّت ناقصه باشد، ممکن برای تصرّف باشد، نمی توان قائل به وج
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است علّت ناقصه واجب و معلول حرام باشد. زیرا کافی است جزء دیگر اتیان نشود تا ارتکاب حرام رخ ندهد. 

 .1پس با قبول اینکه تصرّف حرام است امّا رکوع حرام نیست و فقط واجب است لذا نماز صحیح است

باس رکت لرسد خودِ رکوع، تصرّف است یعنی خودِ این فعل مبدأ حرکت لباس است که ح به نظر می

 تصرّف نیست بلکه تحریک لباس که فعل شخص است تصرّف است. حرکت لباس فعل شخص نیست بلکه

یک تحریک لباس فعل شخص است، تصرّف شخص همان تحریک لباس است. پس آنچه حرام است همان تحر

کت در حر)، لذا خودِ رکوع تصرف در لباس است زیرا خودِ رکوع، تحریک لباس است است نه حرکت لباس

ل دست هم اصالً حرکت دست فعل شخص نیست بلکه فعل شخص همان تحریک دست است. حرکت، فعل عق

 فعّال در فلسفه است(. پس رکوع هم حرام است و هم واجب است، لذا نماز باطل خواهد بود.

 

 ّرف عدوانی و حرام نیستاشكال دوم: رکوع، تص

در  نیست که نگونهامّا وجه دوم برای بطالن نماز صحیح نیست زیرا رکوع، تصرّف عدوانی نیست. یعنی ای

یده است ا پوشرنظر عرف، پوشیدن و حرکت دادن لباس، دو تصرّف عدوانی باشند. یعنی کسی که لباس دیگری 

 ایستاده ه فقطکت. و اینگونه نیست که نسبت به شخصی با ایستادن و نشستن تصرّف بیشتری انجام نداده اس

 استفاده باس واست مستحق عقاب بیشتری شود. به عبارت دیگر فقط یک تصرّف عدوانی هست که همان ابقاء ل

 یتصرّف عدوان از لباس است، امّا رکوع تصرّف غیر عدوانی است. یعنی هر چند پوشیدن لباس در نظر عرف،

 ود.ست که در نظر عرف با خم شدن یا نشستن تصرّف عدوانی دیگر انجام شاست امّا اینگونه نی

ماز صبی هم ناتر غسدر نتیجه مانند شهید صدر قائل هستیم، اباحه لباس در نماز شرط نیست. با لباس یا 

د. نگاه کن جنبیهاصحیح است، هر چند تصرّف عدوانی هم انجام داده است. مانند اینکه شخص در حال نماز به 

 ماز باطلنست و االبته اگر لباس طوری باشد که با رکوع آسیب ببیند، در نظر عرف تصرّف عدوانی رخ داده 

 است.

 فرع دوم: نماز در مکان غصبی

مراد از نماز در مکان غصبی، نمازی است که در مکانی خوانده شود که ملک دیگری است؛ یا دیگری 

ن متعلّق به دیگری باشد )مانند کسی که چادری در بیابانی زده نسبت به آن مکان حقّی دارد؛ یا فضای آن مکا

                                                           

نَّ هذا اا حتى لو فرضن -و فیه: انَّ األفعال الصالتیۀ لیست علّۀ تامۀ لتحريك اللباس المغصوب:»48، ص3ل، ج. بحوث فی علم االصو1

زاء بل هناک اج لرکوع و السجود أو النهوض و الهویِّ لیس تمام السبب فی تحرک الثوباألنَّ مجرد  -التحريك تصرف فی الغصب و محرم

 «.لۀ االجتماعارج عن مسأخاألول  البدن و عدم فصله عنه حین الرکوع و السجود. و هكذا يتضح انَّ الفرعأُخرى له ال أقل من إبقاء الثوب على 
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باشد که هر چند مکان ملک وی نیست امّا فضا متعلّق به دیگری است(؛ در مورد چنین نمازی، حکم به بطالن 

 شده است. برای بطالن این نماز دو وجه مطرح شده است:

 

 وجه اول: رکوع يا سجده، تصّرف در فضای غصبی اند

رکوع یا سجده، در فضای آن مکان تصرّف می شود. این تصرّف در ملک یا متعلّق حقّ دیگری  هنگام

است. در نتیجه جزء نماز یعنی رکوع یا سجده، مصداق تصرّف و حرام خواهد شد، که موجب بطالن نماز می 

 شود.

 

 02/09/94  37ج

ادت عملی مقرّب است که فعل حرام، این رکوع و سجده نمی تواند مقرّب باشد زیرا حُسن فعلی ندارد. عب

 مقرّب نیست.

 

 اشكال وجه اول: فضا، ملك مالك زمین نیست

فضا و هوای یک زمین، ملک دیگری نیست. کسی که مالک زمین است مالک سطح است، امّا مالک خاک 

فضای باالی  زیر سطح یا فضای باالی سطح نیست. بله دیگران نمی توانند تصرّفی در این خاک زیر زمین، یا در

زمین، انجام دهند که مانع انتفاع مالک شود. امّا اگر تصرّفی شود که مانع انتفاع مالک نیست، حرام نیست. به 

عنوان مثال اگر کسی مکنده ای کنار زمین بگذارد که هوای روی زمین دیگری را بکشد، مالک نمی تواند مانع 

لک سطح زمین است و حتی اگر در زمین یک حفره ایجاد شود زیرا مانع تصرّف مالک نیست. پس مالک فقط ما

 شود، مالک مقدار سطح داخل حفره نیست.

در خانه هم، مالک دو چیز است: یکی سطح زمین و دیگری بناء ساختمان. لذا اگر در زیر زمین خود، 

 بنائی بسازد مالک آن بناء هست امّا مالک سطوح کناری و سطح زیرین آن زیرزمین نیست.

وجه به این که فضای مکان، ملک مالک نیست در نتیجه رکوع و سجده در فضای ملک دیگری، با ت

تصرّف در ملک دیگر محسوب نمی شود. و چون مانع انتفاع مالک نیست )اصل وجود در آن مکان مانع انتفاع 

 ز صحیح است.است امّا رکوع کردن یا سجده کردن در آن مکان، مانع انتفاع نیست(، اشکالی ندارد. پس نما

 وجه دوم: وضع الجبهه، مقرّب نیست

است. این سجده هم مصداق « وضع الجبهۀ علی المغصوب»مجمع دو عنوان نماز و تصرّف، همان سجده و 

نماز است و هم مصداق تصرّف در زمین دیگری است. این زمین ملک دیگری و یا متعلّق حقّ دیگری است. 
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ه فضا و مکان آن دارای حقّ می شود. پس وضع الجبهۀ علی االرض کسی که در جایی خیمه می زند نسبت ب

 هم سجده و جزء نماز است و هم تصرّف در مال یا متعلّق حقّ دیگری است.

این وجه را نوعاً متأخرین قبول کرده اند. لذا اگر کسی نماز را در زمین دیگری بخواند امّا محلّ سجده 

است. لذا اگر روی جانمازی دیگری نماز بخواند طوری که محلّ  اش بیرون از آن زمین باشد، نمازش صحیح

سجده خارج از جانمازی باشد، و یا کسی که سجده ایمایی دارد یعنی اشاره می کند یا مُهرش را باال می آورد و 

 جبهه را روی آن قرار می دهد، نمازشان صحیح خواهد بود.

 

 اشكال وجه دوم: سجده، تصّرف عدوانی نیست

ه را قبول نداریم زیرا سجده در مکان غصبی، تصرّف هست امّا عدوانی نیست. یعنی قرار گرفتن و این وج

بودنِ در مکان، تصرّف عدوانی است امّا سجده در نظر عرف، تصرّف عدوانی نیست ولو مالک راضی به سجده 

ا کارهای دیگر، تصرّف نیست )در نظر عرف بودنِ در آن مکان، تصرّف عدوانی است امّا ایستادن یا نشستن ی

عدوانی زائد محسوب نمی شود. بلکه همان بودنِ در مکان، تصرّف عدوانی است(. پس اگر سجده کند، معصیت 

 کرده است امّا نماز همراهِ معصیتِ وی، صحیح است.

بله اگر سجده بر روی مُهر دیگری انجام دهد تصرّف عدوانی است، زیرا مُهر فقط برای سجده کردن 

ه می شود. یعنی اگر سجده روی مُهر دیگری کند، تصرّف عدوانی است. امّا سجده روی فرش و آجر استفاد

 دیگران اشکالی ندارد. پس در مُهر غصبی، نماز غصبی و باطل است.

 در نتیجه شرط صحّت نماز، اباحه در مکان نیست بلکه اباحه در مُهر، شرط صحّت نماز است.

 

 وجه سوم: روايات خاصّۀ

بر دو وجه مذکور، برخی برای اثبات بطالن نماز در مکان غصبی، به چند روایت هم تمسّک کرده  عالوه

 اند. یعن عالوه بر این امور، دلیل خاصّ هم بر بطالن نماز هست. پس اباحه مکان شرط صحّت نماز است.

وایتی هم که داللت تمام امّا این استدالل هم تمام نیست زیرا از این روایات، برخی داللت تامّ ندارند، و ر

 دارد، سندش تامّ نیست. در بحث فقه این بحث مطرح شده است.

 

 03/09/94  38ج
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 تكمله بر تنبیه اول: امتناع در عبادات، تسامح است

در تنبیه اول، گفته شد هرچند در مسأله اجتماع امر و نهی، جوازی هستیم امّا در عبادات امتناعی هستیم. 

ل بحث اجتماع امر و نهی، گفته شد که در مرحله تشریع، تنها مالک و ضابطه برای جواز از آنجایی که در اص

اجتماع این است که مکلف قدرت بر اتیان هر دو تکلیف معاً داشته باشد؛ با توجه به این ضابطه، این سوال 

د. به عبارت دیگر مطرح می شود که در عبادات هم این مالک و ضابطه وجود دارد لذا باید قائل به اجتماع ش

اگر کسی در عبادات قائل به امتناع می شود پس برای جواز اجتماع، یک مالک و ضابطه )قدرت مکلف بر اتیان 

دو تکلیف معاً( را نباید کافی بداند. یعنی باید نکته و مالک یا ضابطه دیگری هم باشد که به دلیل نبود آن مالک 

ده باشد. به هر حال سوال این است که آیا ضابطه و مالک جواز در بحث عبادات قائل به امتناع اجتماع ش

 اجتماع امر و نهی، فقط قدرت بر دو تکلیف معاً می باشد یا نکته دیگری هم هست؟

جواب این است که الزم نیست برای جواز اجتماع امر و نهی، نکته یا مالک دیگری اضافه شود. زیرا 

امر و نهی به دو عنوان تعلّق گرفته باشند که نسبت بین آنها عموم و  بحث اجتماع امر و نهی، در جایی است که

خصوص من وجه است. پس اگر نسبت بین دو عنوان، تباین باشد از بحث خارج است. در عبادت دائماً نسبت 

که امر عبادی است، مصداق « التغصب»و  «صلّ»بین دو عنوان، تباین خواهد بود. زیرا در مثال هایی مانند 

نماز در مکان غصبی، اصالً مصداق مامور به نیست. زیرا بطالن نماز در دی برای دو عنوان نیست. یعنی واح

مکان غصبی به این معنی نیست که مصداق مامور به هست و باطل است. بلکه به این معنی است که این نماز 

که عبادی باشد، امّا همانطور که  اصالً مصداق مأمور به نیست. به عبارت دیگر عملی مصداق نماز مامور به است

توضیح دادیم این عمل نمی تواند عبادی باشد زیرا حُسن فعلی ندارد. پس این عمل هرگز مصداق نماز مامور به 

نیست. با توجه به این توضیح این مثال هم مانند موارد دیگر که نسبت بین دو عنوان تباین است از محلّ بحث 

، از بحث اجتماع امر و نهی خارج است، مثالهایی که «التغتب»و  «اکرم عالماً » خارج است. یعنی همانطور که 

 .امر عبادی می باشد هم از محل بحث اجتماع امر و نهی خارج است

نتیجه اینکه اگر گفته می شود در بحث اجتماع امر و نهی، قائل به جواز هستیم امّا در عبادات قائل به 

است. زیرا اگر امر عبادی باشد، از محلّ بحث اجتماع امر و نهی خارج است. به  امتناع هستیم، این تعبیر تسامح

 عبارت دیگر عبادات، تخصّصاً از محلّ بحث خارج هستند.

 تنبیه دوم: اعتبار قید مندوحه

برخی علماء در عنوان بحث اجتماع، قید مندوحه داشتن را هم اضافه نموده اند. یعنی مواردی که مندوحه 

 د، خارج از محلّ بحث است.وجود ندار
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است. در بحث اجتماع امر و نهی، گاهی امر دارای مصداقی  «سعه»و  «وسعت»مندوحه در لغت به معنای 

غیر از مصداق نهی هم هست مانند اینکه می تواند در غیر مکان غصبی هم نماز بخواند، و امر امتثال می شود 

اکرام »هی فقط یک مکان برای نماز هست که غصبی است )مانند بدون اینکه مخالفتی با نهی شده باشد. امّا گا

 که فقط یک عالم فاسق وجود دارد(. در این موارد مندوحه نیست. در فرضی« التکرم الفاسق»و  «عالماً 

 

 در عنوان بحث اجتماع امر و نهی« وجود مندوحه»دلیل اشتراط 

را شرط می دانند؛ یعنی « وجود مندوحه» برخی برای داخل شدن یک مسأله در بحث اجتماع امر و نهی،

اگر جایی مندوحه وجود نداشته باشد، از محلّ بحث خارج خواهد بود. زیرا بسیار واضح است که اگر مندوحه 

نباشد، شارع نمی تواند هم امر به نماز کند و نهی از غصب کند. یعنی واضح و معلوم است که در این موارد باید 

لف در مکان مباح که عقالً قدرت بر نماز ندارد، و در مکان غصبی هم شرعاً قدرت بر امتناعی شویم! زیرا مک

نماز خواندن ندارد. با توجه به اینکه قدرت نیست پس امر و تکلیفی هم نیست لذا این موارد از محلّ بحث 

 خارج هستند. پس باید نزاع در جایی باشد که مندوحه وجود دارد.

 

 در مرحله حبّ و بغض است که ربطی به مندوحه ندارد اشكال اجتماع امر و نهی،

اصولیون متأخّر اشتراط این قید، برای داخل شدن یک مسأله در بحث اجتماع امر و نهی را منکر شده اند. 

یعنی نیاز نیست مندوحه وجود داشته باشد، تا بحث اجتماع امر و نهی مطرح شود. پس نزاع در جایی که 

دارد. زیرا تمام اشکال در اجتماع، در مرحله حبّ و بغض است که وجود مندوحه یا  مندوحه نباشد هم جریان

 نبود مندوحه تأثیری در آن ندارد.

توضیح اینکه در هر تکلیف سه مرحله هست: مرحله حبّ و بغض )اراده و کراهت(؛ مرحله جعل و 

مرتبط با عبد است. مرحله جعل و  تشریع؛ و مرحله امتثال؛ دو مرحله اول مربوط به مولی است، و مرحله سوم

تشریع، همیشه تابع مرحله حبّ و بغض است. یعنی مولی به عملی امر می کند که مصلحت داشته و محبوب 

است، و از عملی نهی می کند که مبغوض است. سپس این اشکال به وجود آمده است که عقالً ممکن است حبّ 

داق واحد دارند؟ منشأ این اشکال در این است که همانطور که و بغض به دو عنوان تعلّق گیرد که مجمع و مص

گفته شد محال است حبّ به طبیعی و بغض به حصّه تعلّق گیرد؛ لذا در این مسأله هم مطرح شده است که آیا 

 ممکن است حبّ و بغض به دو عنوان تعلّق گیرد که در مجمع دارای مصداق واحد هستند؟
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واز ابطه جدو بحث معروف در باب اجتماع امر و نهی مطرح شد که ضدر جواب به این اشکال، همین 

موجب  د عنوانا تعدّاجتماع حبّ و بغض، تعدّد عنوان است یا تعدّد معنون؟ و اگر ضابطه تعدّد معنون است آی

ه بحث ازی بتعدّد معنون می شود؟ اگر این مسأله در مرحله حبّ و بغض حلّ می شد در مرحله تشریع نی

بغض،  وحبّ  زیرا مرحله تشریع تابع مرحله حبّ و بغض است(. به عبارت دیگر کسی که در مرحلهنداشت )

، وازی شودغض، جبامتناعی شود، باید در مرحله تشریع هم قائل به امتناع شود؛ و کسی که در مرحله حبّ و 

 باید در مرحله تشریع هم قائل به جواز شود.

اید شویم، ب متناعض است؛ امّا در مرحله امتثال، اگر قائل به اپس مرحله تشریع تابع مرحله حبّ و بغ

 اری شود؛جزاحم تقواعد باب تعارض جاری شود؛ و اگر قائل به جواز شده و مندوحه نباشد، باید قواعد باب 

امر و  ه اجتماعمسال در نتیجه تأثیر وجود یا نبودِ مندوحه در مرحله امتثال است، امّا اصل اشکال و بحث در

 بودِ آن،نه یا هی، در مرحله حبّ و بغض و به تبع آن در مرحله تشریع است؛ به عبارت دیگر وجود مندوحن

 تأثیری در اصل بحث از اجتماع امر و نهی ندارد.

 .دارد حقّ با متأخّرین است، و نیازی نیست عنوان بحث مقیّد شود به جایی که مندوحه وجود

 

 04/09/94  39ج

 بحث اجتماع، عقل است يا عرف تنبیه سوم: معیار در

مرحوم آخوند فرموده است در بحث اجتماع امر و نهی، برخی قائل به امتناع و برخی قائل به جواز شده 

. متأخرین این سوال را مطرح 1اند، و برخی تفصیل بین عقل و عرف داده اند، که عقالً جائز و عرفاً ممتنع است

دست عقل است یا عرف است؟ یعنی جواب این سوال را عقل باید بدهد یا نموده اند که معیار در این مسأله به 

 عرف؟ ابتدا نظر عقل و عرف را توضیح می دهیم:

 می بیند؟ند یا الف. عقل: مراد از نظر عقل، این است که عقل در موارد اجتماع محذوری عقلی می بین

د صداق واحهی، منو عنوان متعلّق امر و محذور عقلی هم تناقض یا تضادّ است. عقل بررسی می کند که اگر د

 داشته باشند، مانند امر به نماز و نهی از غصب، مستلزم تناقض یا تضادی هست یا نه؟

ب. عرف: عرف همیشه همراه تسامح است. یعنی عرف استلزامات و تضادّ و تناقض را نمی بیند، و به 

رد که عقل ندارد: اول اینکه عرف هرچند می عبارت دیگر عرف مسأله را ساده می کند. عرف دو مسامحه دا

داند بین محبوب و مبغوض جمع نمی شود، امّا تفطّنی به تفاوت بین مصداق و معنون ندارد. یعنی گمان می کند 

                                                           

 «.فاامتناعه عر وثالثها جوازه عقال  على أقوال فصل اختلفوا فی جواز اجتماع األمر و النهی فی واحد و امتناعه:»150. کفایۀ االصول، ص1



 39 ...صفحه:..................................................................دوم در نواهیمقصد مبحث:  –دوره جدید  –درس خارج اصول استاد سید محمود مددی موسوی 

 

39 

 

. به خالف عقل که دقّت دارد و بین مصداق و معنون تفاوت می 1مصداقِ متعلّق حبّ و بغض، همان معنون است

ف در این است که عرف تالزم دائمی بین مرحله امر و نهی و مرحله حبّ و بغض می گذارد؛ دومین تسامح عر

بیند. و چون با تسامح اول، مصداق را همان معنونِ عنوان می داند گمان می کند نمی شود که یک مصداق واحد 

اه خود، هم محبوب باشد هم مبغوض! و این استحاله را تسری به مرحله امر و نهی می دهد. پس عرف در نگ

 اجتماع امر و نهی را ممتنع می داند. حتی اگر به عرف توضیح هم داده شود، متوجه نمی شود.

 

 معیار در مساله اجتماع امر و نهی، عقل است

ر و جتماع امابحث  با توجه به این تفاوت بین نگاه دقیق عقلی و نگاه ساذج عرفی، و با توجه به اینکه

ر دقّی که غی است که تعیین جواب این مسأله به عهده عقل است. نظر عرفنهی یک بحث ثبوتی است، معلوم 

مام تود و شاست، فقط در برخی امور مرجعیت دارد )در بحث سیره عقالء بحثی تحت عنوان عرف مطرح می 

ست که الفاظ امواردی که عرف مرجعیت دارد مطرح می شود. مهمّترین بحث که عرف مرجعیت دارد همان بحث 

 رفیه را بفهمد(.داللت ع

که  جود داردای و پس در بحث ثبوتی عرف نمی تواند معیار باشد. امّا در بحث اجتماع امر و نهی، نکته

ی هنیت عرفذف با در این موارد عرف نظر خود را تحمیل می کند زیرا وقتی به دلیل امر و نهی می رسیم، عر

و  ید کرده ر رفعین موارد عرف از اطالق دلیل امخودش این دو دلیل را متنافی می بیند. خواهیم گفت در ا

ع کنیم. ف رجواطالق دلیل نهی را مقدم می کند. در بحث ظهورات و جمع عرفی، باید چشم بسته به فهم عر

 ظهور عرفی حجّت است ولو منشأ آن امری اشتباه باشد.

ه امتناع ببر قول  بنا ت. البتهالبته اگر دلیل امر یا نهی یک دلیل لبی باشد، بحث ثبوتی فائده خواهد داش

اشته باشد اجمال د د، یاتفاوتی نیست زیرا نظر عرف و عقل یکی خواهد بود. امّا بنا بر جواز، اگر دلیل لبی باش

ود شلیل لبی دی یک )که به منزله دلیل لبی شود(، در این صورت این بحث ثبوتی فائده خواهد داشت. زیرا وقت

م وازی شویجاگر  د بود، و عقل افراد دلیل و مصادیق آن را معلوم می کند. پسدیگر عرف مخاطب دلیل نخواه

ه کنی همین د، یععقل حکم می کند که این فرد حرام، امتثال امر هم محسوب می شود. ولو خطاب امر لبی باش

 یک دلیل لبی باشد کافی است.

                                                           

غض دائمًا بدر حبّ و  یثیت هاحشد، با تعدّد عنوان در مرحله حبّ و بغض، معنون هم متعدّد می شود. زیرا . مقرّر: یعنی همانطور که گفته 1

صب به غبا عنوان  ت است؛ واشاره می شود و محبوب همان حیثیت نمازی« وضع الجبهۀ بما هو صالۀ»تقییدیه هستند. یعنی با عنوان نماز به 

ا ر« ع الجبهۀوض»رف، د و مبغوض همان حیثیت غصبیت است؛ امّا عرف از این نکته غافل است. عاشاره می شو« وضع الجبهۀ بما هو غصب»

 که مصداق هر دو عنوان نماز و غصب است، معنون برای هر دو عنوان می بیند.
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 تنبیه چهارم: تفاوت مساله اجتماع، با مساله داللت نهی بر فساد

فاوت بین مساله اجتماع امر و نهی، و مساله اقتضای نهی بر فساد چیست؟ در مساله اقتضای نهی بر ت

فساد، دو بحث وجود دارد: اول اینکه آیا نهی از معامالت، داللت بر فساد معامله دارد؟ و دوم اینکه آیا نهی از 

نهی از معامالت هیچ اشتراکی نیست، زیرا عبادات داللت بر فساد عبادت دارد؟ بین مساله اجتماع امر و نهی، و 

در معامله امری وجود ندارد. امّا مساله اجتماع امر و نهی، شبیه نهی از عبادات است زیرا در اجتماع امر و نهی، 

یک امر و یک نهی به شیء واحد تعلّق گرفته است، و در مساله نهی از عبادات هم امر به عبادت که وجود دارد، 

هم به همان عبادت تعلّق گرفته است. با توجه به این توضیح، تفاوت این دو مساله در چیست  و از طرفی نهی

 )آیا می توان گفت مساله نهی از عبادت، اخصّ از بحث اجتماع امر و نهی است(؟

 

 تفاوت محمولی بین مساله اجتماع، و مساله اقتضاء

ر فساد، اختالف وجود دارد. زیرا هر چند در خودِ دو مساله اجتماع امر و نهی و مساله داللت نهی ب

موضوع هر دو مساله، واحد است امّا محمول های موضوع، در دو مساله متفاوت هستند. موضوع دو مساله، 

است، یعنی سوال این است « تنافی با نهی داشتن»است. امّا محمول در بحث اجتماع امر و نهی، « امر به شیء»

تنافی با صحّت »از آن است؟ در حالیکه محمول در بحث اقتضای نهی بر فساد،  که آیا امر به شیء، منافی نهی

است، یعنی سوال این است که آیا شیئی که امر دارد، با وجود نهی هم صحیح است؟ پس اصل این دو « داشتن

 مساله با هم  متفاوت هستند.

 

 تفاوت جهتی بین مساله اجتماع، و مساله اقتضاء

ن دو مساله هم متفاوت است. زیرا در مساله اجتماع امر و نهی، نکته و جهتِ نکته و جهت بحث در ای

بحث در این است که اوالً تعدّد عنوان کافی است، یا باید معنون متعدّد شود؟ و ثانیاً آیا تعدّد عنوان، موجب تعدّد 

بر فساد، نکته و جهتِ معنون می شود؟ در بحث اجتماع این دو نکته بحث می شوند؛ امّا در مساله داللت نهی 

بحث در این است که آیا بین حرمت عمل و عبادیت آن تنافی هست؟ پس در نکته و جهتِ بحث هم بین این دو 

 مساله تفاوت وجود دارد.

 

 24/09/94  40ج
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 تنبیه پنجم: تصحیح امتثال به واسطه اتیان مجمع

ه عبارت ست؟ بتصحیح این عبادت ه اگر کسی در خارج، مجمع را اتیان کرد چه راه یا راه هایی برای

ی بررسی م تقالًدیگر با کدام مبانی امتثال محقق شده است؟ جواب این سوال در واجب توصّلی و تعبّدی مس

 شود:

 

 امتثال واجب توصّلی

تحقق  ، بحث درکرام شود، اگر زیدِ عالمِ فاسق، ا«التکرم الفاسق»و « اکرم عالماً»در واجب توصّلی مانند 

 وجوب اکرام )یعنی امتثال امر( می شود:امتثال 

 

 امتناعی: امتثال محقق نمی شود

بنا بر قول به امتناع، این دو خطاب تعارض می کنند و به عبارت دیگر هر دو خطاب با هم نمی توانند 

 مطلق باشند. پس باید از اطالق خطاب امر رفع ید شود )البته قیدی به خطاب نهی وارد نمی شود به دلیلی که

می شود. در این صورت، این عمل خارجی یعنی « اکرم عالماً غیر فاسق»خواهد آمد(. پس دلیل امر تبدیل به 

 .1اکرام زید، امتثال محسوب نمی شود زیرا مصداق مامور به نیست

 

 جوازی: امتثال محقق می شود

ندوحه هم م گاهیبنا بر قول به جواز، گاهی مندوحه هست )یعنی عالم غیر فاسق هم وجود دارد(، و 

 وجود ندارد:

 

 وجود مندوحه: صدق مامور به بر عمل خارجی

جتماع، واز اجاگر مندوحه باشد، در این صورت این عمل خارجی امتثال محسوب می شود. زیرا بنا بر 

ین د و ادق می کنص« لم  اکرامُ عا»تعارضی بین خطابین نبوده و تقییدی بر آنها وارد نمی شود. لذا بر این عمل، 

 عمل، مصداق مامور به و واجب خواهد بود. پس این عمل امتثال خطاب امر محسوب می شود.

 

                                                           

د، امتثال هی مقدم شون اگر . البته در قول به امتناع، اگر جانب امر مقدّم شود، در هر صورت عمل خارجی امتثال محسوب خواهد شد. امّا1

 ن نکردند.مر بیانخواهد بود. لذا چون مشهور قائلین به امتناع جانب نهی را مقدّم می کنند استاد بحثی در مورد تقدم جانب ا
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 عدم مندوحه: امتثال با امر ترتّبی يا تصحیح مالک

سق ست که فاالم اعاگر مندوحه نباشد، یعنی در این بلد عالمی که اکرامش مقدور مکلف باشد، فقط همین 

ید صورت شه ر اینق ها متعدّدند، امّا عالم فقط همین یک نفر است. دمی باشد. به عبارت دیگر هر چند فاس

 :صدر قائل شده اند دو راه برای تصحیح امتثال به واسطه این عمل خارجی وجود خواهد داشت

الف. امر ترتّبی: ایشان فرموده اند این مورد داخل در باب تزاحم است. زیرا در صورت اتیان این عمل 

عالمِ فاسق(، نهی را عصیان کرده است؛ و با عدم اتیان عمل خارجی، امر را عصیان کرده  خارجی )اکرامِ زیدِ

. لذا 1است؛ پس قدرت بر امتثال هر دو خطاب نیست. وقتی داخل باب تزاحم شود، امر ترتّبی پیدا می شود

 تصحیح امتثال از جهت امر ترتّبی است.

وم آخوند ترتّب را محال بدانیم، صحّت این عمل از ب. تحصیل مالک: ایشان فرموده اند اگر مانند مرح

باب تحصیل مالک است. یعنی در این حالت می دانیم مالک اکرام عالم وجود دارد، لذا با این عمل خارجی آن 

مالک را تحصیل می کنیم )البته در این صورت امتثال محقق نشده است، امّا ثمره ای دارد که در صورت نیاز به 

یل مالک دیگر وجوب قضاء وجود نخواهد داشت مانند اینکه موالیی بگوید عالمی را روز جمعه قضاء، با تحص

اکرام کن، و بعد بگوید اگر روز جمعه اکرام نکردی، باید قضاء کنی؛ و از طرفی هم بگوید هیچ فاسقی را اکرام 

 .2نکن(

 

 اشكال: امر ترتّبی ممكن نیست

نی امر ترتّبی تمام نیست. در بحث تزاحم این اشکال مطرح شد این کالم شهید صدر در مورد راه اول یع

که هر تزاحمی به تعارض برمی گردد، لذا باید دائماً قواعد باب تعارض اعمال شود. به عنوان مثال اگر در ضیق 

وقت مکلف به نماز و انقاذ شود در حالیکه قدرت بر هر دو ندارد، تکلیف به غیر مقدور است. پس باید یکی از 

دو تکلیف، مقیّد شود و هر دو شامل این مکلف نخواهند بود. این به معنای تعارض است. در باب تزاحم از این 

                                                           

 اهمّ یا ال اقلّ نهی د. پس بایدمی شو . این در صورتی است که امر اهمّ نباشد، زیرا اگر امر اهمّ باشد، امر ترتّبی نخواهیم داشت و نهی ترتّبی1

 مساوی باشند.

سواءً کان  جمع و اجزائهإذا قیل باالمتناع و تقديم جانب األمر فال إشكال فی صحۀ االمتثال بالم:»69، ص3. بحوث فی علم االصول، ج2

اً مع وجود لواجب توصلیاکان  الواجب توصلیاً أو عباديًا و ال يوجد منشأ لشبهۀ البطالن، و إذا قیل بالجواز فال إشكال فی االمتثال إذا

 «.کالمندوحۀ، و إِنْ لم تكن مندوحۀ فالقول بالصحّۀ و االجتزاء موقوف على القول بإمكان الترتب أو کشف المال

ده استفاده کر« لامتثا»بیر بل از تعاستفاده نموده اند. امّا در موارد ق« اجزاء»شهید صدر در مورد قول به جواز و عدم وجود مندوحه، از تعبیر 

ری وجود ود امّا امه می شاند. این تعبیر دقیق است زیرا در صورت قول به جواز و عدم وجود مندوحه، از راه کشف مالک فقط اجزاء فهمید

 ندارد که امتثال محسوب شود!
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اشکال جواب داده شده بود، که هر تزاحمی به تعارض برمی گردد اگر قائل به ترتّب نباشیم! امّا وقتی قائل به 

وط به عدم اتیان به انقاذ است. و انقاذ هم ترتّب شدیم دیگر تعارضی نیست زیرا تکلیف به نماز عقالً مشر

 مشروط است )اگر انقاذ اهمّ از نماز نباشد(.

با توجه به این مقدمه، در ما نحن فیه خصوصیتی در مثال وجود دارد که امر ترتّبی ممکن نیست، پس باید 

« التکرم زیداً»حلّ به که من« التکرم الفاسق»؛ و «اکرم عالماً». زیرا دو خطاب هست 1قواعد تعارض جاری شود

و سائر افراد می شود. در این صورت معنی ندارد که گفته شود اگر خطاب اول معصیت شد، خطاب دوم را 

امتثال کن! زیرا برای عصیان خطاب اول، باید خطاب دوم امتثال شود؛ و برای عصیان خطاب دوم هم، باید 

ود نباید زید را اکرام کنی، و اگر خواستی اکرامش خطاب اول امتثال شود؛ پس این بی معنی است که گفته ش

کنی، باید زید عالم را اکرام کنی! در نتیجه در ترتّب حتماً باید دو فعل، ثالثی داشته باشند، و اگر ثالث نباشد 

دیگر ترتّب بی معنی خواهد بود. در این مورد هم خودِ نهی به امتثال امر، معصیت می شود؛ و امر هم به امتثال 

هی معصیت می شود. وقتی امر ترتّبی در این مورد محال شد، بازگشت به تعارض می کند. زیرا در فرض عدم ن

مندوحه، عالم غیر فاسق هم وجود ندارد، تا گفته شود خطاب نهی مقدم می شود و خطاب امر مقیّد می شود. 

 داشت.پس قید زدن به امر هم معنی ندارد، و تکلیف به اکرام عالم وجود نخواهد 

ممکن است این کالم فقط در مثال مذکور جاری است امّا اگر مثال عوض شده و ترتّب ممکن باشد، 

ال تضف »و « اکرم عالماً»امتثال تصحیح می شود و اشکالی به کالم شهید صدر نیست. به عنوان مثال در 

رابطه « سالم بر فاسق»و « ام عالماکر»، که رابطه «ال تسلّم علی الفاسق»و یا « ال تطعم الفاسق»و یا « الفاسق

 .2عموم و خصوص من وجه است، امر ترتّبی ممکن است

 دون سالمالم بعامّا پاسخ این است که در این موارد مندوحه وجود خواهد داشت، زیرا می شود اکرام 

 کردن، اتیان شود.

 

 25/09/94  41ج

                                                           

 . یعنی یا جانب نهی مقدم می شود و یا تساقط می شود، که در هر صورت دیگر امری نیست تا امتثال محقق شود.1

ر دمثال آیا  ه عنوانبممکن است گفته شود در مثالهایی ممکن است مندوحه نباشد و طرف سوم هم باشد، لذا امر ترتّبی ممکن است. . 2

قابل  تن آن لباسقط با گرفدر حالیکه غریق فقط با غصب قابل انقاذ است )مثالً لباسی دارد که غصبی است و ف« انقذ الغریق»و « التغصب»

 ترتّبی ممکن نیست؟ انقاذ است(، امر
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 امتثال واجب تعبّدی

سل غُغصبی  یا با آب غصبی وضوء گرفته شود، و یا با آباگر در مکان غصبی نماز خوانده شود، و 

 آیا راهی برای تصحیح این عمل تعبّدی هست؟ شود، 

 بنا بر قول به جواز

نها یک ست. تبنا بر قول به جواز در واجب تعبّدی، همان بحث های واجب توصّلی در این مورد هم ه

شد امر  گفته بی معقول است. در واجب توصّلیتفاوت وجود دارد که در صورتی که مندوحه نیست، امر ترتّ

دی ثالث اجب تعبّ وا در ترتّبی معقول نیست زیرا امر و نهی به دو فعل تعلّق گرفته بودند که ثالثی نداشت، امّ 

شود  . لذا میایستدوجود دارد. یعنی می تواند وارد مکان غصبی بشود، بدون اینکه مشغول نماز باشد، بلکه ب

 ست.ای داخل نشو، ولی اگر داخل شدی مشغول نماز باش؛ این امر ترتّبی ممکن گفت در مکان غصب

 

 بنا بر قول به امتناع

یا به دلیل  وهستیم،  متناعابنا بر قول به امتناع در واجب تعبّدی )یا به دلیل اینکه در بحث اجتماع قائل به 

قدّم بر ملیل نهی قتی دبه تعارض می رسد. و اینکه فقط در تعبّدیات قائل به امتناع هستیم(، علی القاعده نوبت

د احراز حوم آخونند مردلیل امر باشد، این عمل باطل خواهد بود، زیرا مصداق مامور به نیست. بله اگر کسی مان

این  اصیلی دره، تفمالک کرده و از راه تحصیل مالک پیش برود این عمل مجزی خواهد بود. امّا بر خالف قاعد

 :بحث مطرح شده است

الف. مشهور قائل به تفصیل شده اند که اگر شخص جهل به حرمت فعلی داشته باشد، عمل صحیح است و 

اگر عالم باشد عمل باطل است. به عنوان مثال در وضوء که از تعبّدیات است اگر عالم به غصبی بودن آب باشد 

ل چه تأثیری دارد وقتی . سوال این است که علم و جه1وضویش باطل است، و اگر جاهل باشد صحیح است

قائل به امتناع هستیم؟ به عبارت دیگر بنا بر جواز باید وضو صحیح باشد و بنا بر امتناع باید باطل باشد، و 

 ظاهراً نباید تفاوتی بین علم و جهل باشد.

صحیح  وضوء ب. محقق خوئی و جماعتی از متأخّرین تفصیل داده اند که اگر جهلِ رافع تکلیف باشد

و  فع تکلیفسم راقاگر جهل رافع تنجّز تکلیف باشد وضو باطل است. توضیح اقسام جهل و اینکه کدام  است؛ و

 کدام قسم رافع تنجّز تکلیف است، خواهد آمد.

                                                           

( توسط عالشرط الراب لوضوء،. این تفصیل مشهور و تفاصیل بعدی، در کتاب العروۀ الوثقی)کتاب الطهارۀ، فصل فی الوضوء، فصل فی شرائط ا1

 فقهاء حاشیه زده شده است.
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 مقدمه: اقسام جهل )بسیط، مرکب، غفلت، نسیان(

 در علم اصول جهل در مقابل قطع )همان علم(، چهار قسم دارد:

ند این می داناست که همراه شک و التفات است. به عنوان مثال شخصی که  الف. جهل بسیط همان جهلی

 آب طاهر است یا نجس، در حالیکه التفات به نجاست دارد، جاهل بسیط است.

 آب طاهر د اینب. جهل مرکب همان قطعی است که بر خالف واقع باشد. به عنوان مثال کسی که قطع دار

 ، جاهل مرکب است.است در حالیکه فی علم اهلل نجس است

 ن آب )کهست ایج. غفلت همان جهل بدون التفات است. به عنوان مثال کسی که التفات به طهارت و نجا

 فی علم اهلل نجس است( ندارد، غافل است.

تی ا غفلید. نسیان که قسمی مستقلّ از جهل و در عرض سه قسم قبل نیست، بلکه همان جهل مرکب 

 وز نجاست افل اغه عنوان مثال کسی که از قبل علم به نجاست داشته، و اآلن است که مسبوق به علم است. ب

علم به  ز قبلاطهارت شده است، ناسی است )اگر علم سابق نباشد، این شخص غافل است(. همین طور کسی که 

مان ه «اسین»نجاست داشته و اکنون جاهل مرکب شده و قطع به طهارت دارد، هم ناسی است. پس مراد از 

 .دارد(هل مرکب یا غفلت مسبوق به علم است )اگر جهل بسیط مسبوق به علم باشد، حکم ناسی را نج

با توجه به این اقسام چهارگانه، مشهور قائلند جهل بسیط رافع فعلیت تکلیف نیست بلکه رافع تنجّز 

شرب این آب تکلیف است. به عنوان مثال اگر شخص نداند این آب نجس است )جاهل بسیط(، در این صورت 

حرمت فعلی دارد امّا منجّز نبوده و استحقاق عقوبت ندارد. امّا سائر اقسام جهل )جهل مرکب و غفلت و نسیان(، 

موجب رفع تکلیف می شوند. به عنوان مثال شرب این آب که شخص، جهل مرکب به نجاست آن دارد، واقعاً 

 .1حالل است و حرمت فعلی ندارد

 

 تفصیل مشهور و تفصیل متأخّريناقوال موجود در مسأله: 

 با توجه به این مقدمه، تفصیل مشهور و تفصیل متأخّرین را مطرح و بررسی می کنیم:

 

                                                           

قرینه  یط است مگرجهل بس ر کلمات همانهل بسیط است )و به طور کلی مراد از جهل داهمان ج ،مراد از اشتراک عالم و جاهل در تکالیف. 1

 امّا سه گروه دیگر التفات ندارند.ای بر خالف باشد(. جاهل بسیط التفات دارد 
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 تفصیل مشهور: عبادت عالم باطل، و عبادت جاهل صحیح است

ل )جاهل قسام جاهمام ابا توجه به این مقدمه، باید دانست مراد مشهور از جاهل در تفصیلی که داده اند، ت

ورت علم در ص رکب، جاهل بسیط، غافل، ناسی( می باشد. یعنی در این چهار صورت عبادت صحیح است، امّام

 به غصب عبادت باطل خواهد بود.

 

 تفصیل متأخّرين: عبادت عالم و جاهل بسیط باطل است

و  امّا محقق خوئی و برخی متأخّرین، عبادت عالم و جاهل بسیط را باطل )به دلیل وجود حرمت فعلی

مبغوضیت عمل(، و عبادت جاهل مرکب و غافل و ناسی را صحیح می دانند )زیرا حرمت فعلی نیست، و این 

عمل واقعاً مباح است(. البته تفصیل دیگری هم در مورد جاهل مرکب و غافل و ناسی دارند که اگر غاصب باشد 

ون جاهل مرکب یا غافل یا عبادتش باطل است و اگر غاصب نباشد صحیح است. زیرا عمل غاصب )که اکن

ناسی است( هر چند حرام نیست امّا مبغوض است، و با فعل مبغوض نمی شود تقرّب جُست. و عمل غیر 

غاصب، نه حرام فعلی است و نه مبغوض است. به عبارت دیگر نسیان و غفلت و جهل مرکب، موجب رفع 

ط از غیر غاصب برمی دارد. این تفصیل حرمت فعلی )از غاصب و غیر غاصب( می شود، امّا مبغوضیت را فق

 محقق خوئی را بسیاری از بزرگان قبول نموده اند.

در نتیجه با دو کالم مواجه هستیم، که باید بررسی شوند. ابتدا کالم مشهور که قائل به تفصیل بین جهل و 

فصیل اول بین جهل رافع علم شده اند. و سپس کالم متأخّرینی مانند محقق خوئی که قائل به دو تفصیل هستند )ت

تکلیف که وضو صحیح است و جهل رافع تنجّز تکلیف که وضو باطل است؛ و تفصیل بعد در مورد جاهل غیر 

 بسیط که اگر غاصب باشد وضویش باطل و اگر غاصب نباشد وضویش صحیح است(.

 

 28/09/94  42ج

 اشكال در تفصیل مشهور

و اگر عالم وضوء با آب غصبی بگیرد، وضویش باطل طبق نظر مشهور بین عالم و جاهل تفاوت است 

 است؛ امّا اگر جاهل به غصب باشد وضویش صحیح است.

اشکال این است که چه تفاوتی بین علم و جهل است؟ اگر قائل به جواز هستید باید مطلقاً قائل به صحّت 

 مر اطالقی ندارد.شوید و اگر قائل به امتناع باشید باید مطلقاً قائل به بطالن شوید، زیرا ا
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 جواب اول: اجماع بر صحّت عبادت جاهل

از کلمات مشهور جواب اشکال فوق فهمیده می شود، زیرا جماعتی ادّعای اجماع کرده اند که در صورت 

جهل عمل صحیح است. پس اگر اجماع نبود، مشهور هم قائل به بطالن می شدند. مراد از جهل همان جهلی 

یعنی مثالً جاهل بسیطی که اماره یا اصل بر عدم غصب و عدم حرمت دارد(. ظاهر است که عذر محسوب شود )

 .1کالم محقق حکیم در مستمسک همین است، که تنها راه صحّت عبادت اجماع است

 

 مناقشه در جواب: اجماع در مسائل عقلی، دلیل نیست

ل معصوم ز قوااست و کشف  برخی متأخّرین تالش در مناقشه در این اجماع نموده اند که مثالً مدرکی

 علیه السالم نمی کند.

ست ا عقلی کامالً امّا ظاهراً نیازی به این اشکال نیست و نوبت به آن نمی رسد زیرا این بحث یک بحث

مل عحّت این به ص که با این عمل نمی توان تقرّب جُست! زیرا بحث در این است که آیا عقالً می توان قائل

مر اق دلیل ه اطالبعقالً می شود تقرّب جُست(؟  اگر عقالً ممکن باشد تقرّب جُست  تعبّدی شد )با این عمل

 تمسّک شده و صحّت ثابت می شود.

 

 جواب دوم: از عالم قصد قربت متمشّی نمی شود

جواب دیگری که از کلمات مشهور استفاده می شود این است که در ظرف علم قصد قربت از عالم 

تش باطل است. امّا اگر کسی جاهل باشد می تواند قصد قربت کند! لذا می تواند با متمشّی نمی شود، پس عباد

 .2این عمل تقرّب پیدا کند. ظاهر کلمات صاحب عروه، همین است

 

                                                           

یر واحد ه، و يظهر من غأما اعتبار إباحۀ ماء الوضوء فی الجملۀ فقد استفاض نقل اإلجماع علی:»426، ص2. مستمسک العروۀ الوثقی، ج1

لدالئل أنه حكى اع. نعم عن المتنااجتماع األمر و النهی، و لذلك استدل بعض علیه باإلجماع. مضافاً إلى قاعدة ا ذلك، حتى من القائلین بجواز

 «.عاًعن الكلینی رحمه اللّه القول بجواز الوضوء بالمغصوب، و أنه قوّاه. إال أن فی قدح مثل ذلك فی اإلجماع من

ضا إذا کان ا مع الجهل بالحكم أيفمع الجهل بكونها مغصوبۀ أو النسیان ال بطالن بل و کذ. ... :»223، ص1. العروۀ الوثقی)للسید الیزدی(، ج2

 «.قاصرا بل و مقصرا أيضا إذا حصل منه قصد القربۀ
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 مناقشه در جواب: نقض به جاهل بسیط

د جاهل ر مورداگر وجه بطالن عبادت عالم به غصب، این باشد که قصد قربت از وی متمشّی نمی شود، 

شد، در حرمت با حتمالاسیط هم باید قائل به بطالن شویم. زیرا ظاهراً تفاوتی نیست که علم به حرمت باشد یا ب

 ست.هر صورت قصد قربت متمشّی نمی شود! بله بین صور دیگر جهل با علم و جهل بسیط، تفاوت ه

 در نتیجه این دو نکته نمی تواند وجه صحیحی برای تفصیل مشهور باشد.

 

 ر تفصیل محقق خوئیاشكال د

محقق خوئی دو تفصیل داده اند. ابتدا بین جهل رافع تکلیف و جهل رافع تنجّز که در اولی عبادت صحیح 

و در دومی باطل است؛ و سپس در جهل رافع تکلیف بین غاصب و غیر غاصب تفصیل داده اند که عبادت اولی 

 سی می کنیم:باطل و دومی صحیح است. هر یک از تفاصیل را مستقالً برر

الف. ایشان فرمودند عالم به غصب و جاهل بسیط عبادتشان باطل است. زیرا عمل آنها مبغوض است. در 

نظر ایشان عملی که مبغوض است قابل تقرّب نیست. یعنی اگر حرمت فعلی وجود داشته باشد عمل مبغوض 

است. پس در نظر ایشان مالک بطالن، است امّا اگر عملی حرمت فعلی نداشته باشد مبغوض نیست و قابل تقرّب 

 عدم تمشّی قصد قربت نیست، بلکه قابلیت تقرّب داشتن عمل است.

این کالم صحیح است که عمل مبغوض قابل تقرّب نیست. امّا جاهل بسیط هم عملش مبغوض نیست زیرا 

پس عمل جاهل بسیط بنا بر فرض مسأله این شخص عذر دارد )مثالً اماره یا اصل عملی بر عدم حرمت دارد(. 

 هم صحیح است.

ب. تفصیل دوم ایشان این است که اگر جاهل غیر بسیط، غاصب هم باشد عبادت وی باطل است زیرا 

مبغوض است. ایشان توضیح نداده اند که چرا با وجود اینکه نسیان حرمت فعلی را هم از غاصب و هم از غیر 

غیر غاصب صحیح است؟ یعنی با وجود اینکه غاصب هم غاصب برمی دارد، امّا عبادت غاصب باطل و عبادت 

حرمت فعلی ندارد امّا عبادتش باطل است. ظاهراً ایشان وجدان کرده اند که عمل غاصب مبغوض خواهد بود! 

 امّا عمل غیر غاصب مبغوض نیست.

پس این اشکال باقی خواهد ماند که چرا بین غاصب و غیر غاصب تفاوت هست. و نکته تفاوت در 

 مات ایشان نیامده است.کل
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 مختار در مسأله

ا قبول وئی رخبه هر حال تفصیل مشهور را قبول داریم که عبادت جاهل صحیح است. یعنی تفصیل محقق 

ل صب، تفصییر غانداریم و در مورد عبادت جاهل بسیط، نظر مشهور را قبول داریم. امّا در مورد غاصب و غ

ین بفصیل تاصب ناسی )غافل یا جاهل مرکب( هم باطل است. این محقق خوئی را قبول داریم که عبادت غ

صیل دوم و تف غاصب و غیر غاصب بین متأخّرین از محقق خوئی هم مشهور شده است. در نتیجه تفصیل مشهور

ل ب باطمحقق خوئی، را قبول داریم. پس عبادت جاهل صحیح است، و عبادت غاصب ناسی و عالم به غص

 است.

 

 مختار استدالل بر نظر

 ود:شر معلوم مختا برای استدالل بر نظر مختار نیاز است دو مقدمه توضیح داده شود تا استدالل بر نظر

 

 مقدمه اول: عمل مبغوض، قابلیت تقرّب ندارد

قرّب تقابلیت  آنچه مقدمه اول اینکه عمل مبغوض قابلیت تقرّب ندارد. به عبارت دیگر مسأله این است که

 کند، مبغوضیت عمل است یا حرمت عمل است یا مفسده داشتن عمل؟را از عملی سلب می 

ل ب هم دلین مطلدر نظر ما فقط مبغوض مولی بودن، موجب سلب قابلیت تقرّب از عمل می شود. البته ای

وض بوده عمل مبغ ، اینو برهان ندارد بلکه وجدان است که اگر عبدی عملی انجام دهد که مولی از آن تنفّر دارد

 تقرّب به مولی نمی شود؛ نهایتاً عبد مستحق عقاب نشده و معذور است.و موجب 

یرا ی کند، زلب نمامّا حرمت )با قطع نظر از اینکه مبغوض باشد یا نباشد( قابلیت تقرّب را از عمل س

که  وجوب ممکن است در نفسِ عمل بغضی نباشد، بلکه در تحریم مصلحت وجود داشته باشد. لذا حرمت و

 ست برود.از د اری هستند و ممنوعیت اعتباری هستند نه حقیقی، موجب نمی شوند قابلیت تقرّباموری اعتب

مفسده هم دو قسم است، زیرا گاهی به مولی برمی گردد و گاهی به عبد برمی گردد. در احکام شرعی 

می گردد. به هر حال دائماً مفسده به عبد برمی گردد. یعنی در شرب خمر و مانند آن به عبد یا به عباد مفسده بر

مفسده قابلیت تقرّب را سلب نمی کند زیرا ممکن است عملی که موجب مفسده برای مولی است محبوب وی 

باشد )در موالی عرفیه مانند اینکه عبدی به موالی عالم به مفسده و ضرر مواد مخدّر، مواد تزریق کند! این عمل 

موجب تقرّب عبد به مولی می شود(؛ پس در مفسده ای که  محبوب مولی است هر چند مفسده دارد لذا این عمل
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به مولی برمی گردد، قابلیت تقرّب سلب نمی شود، و به طریق اولی در شارع که مفسده به وی برنمی گردد هم 

 .1مفسده عمل مانع قابلیت مقرّب نخواهد بود

 

 مقدمه دوم: تصرّف عدوانی حرام است نه تصرّف بدون رضايت

دوانی عصرّف تکه همانطور که گذشت در مبنای ما تصرّف بدون رضایت حرام نیست بلکه مقدمه دوم این

 حرام است. پس اگر تصرّف عدوانی باشد موجب بطالن می شود.

 

 تصرّف غاصب عدوانی است امّا تصرّف جاهل معذور عدوانی نیست

تی ود. و وقشمی  (، مبغوضبا توجه به این دو مقدمه، اگر تصرّفی حرام باشد )یعنی تصرّف عدوانی باشد

 مبغوض شد، قابلیت تقرّب ندارد.

در بحث ما هم باید بحث شود که کدام تصرّف عدوانی است تا حرام شده و موجب مبغوضیت عمل شود. 

در مورد تفصیل مشهور، باید گفت جاهلی که عذر دارد تصرّفاتش عدوانی نیست زیرا وقتی مثالً ثقه ای بگوید 

تو وضو بگیری، تصرّف شخص عدوانی نخواهد بود لذا حرام نیست و مبغوض نمی باشد، مالک آب راضی است 

 .2در نتیجه عمل قابلیت تقرّب دارد

امّا در تفصیل متأخرین و محقق خوئی، تصرّف غاصب عدوانی است زیرا نسیان رافع تکلیف نیست و 

لی می دانیم و در ظرفی که مقصّر هم شهید صدر هم حرمت را در مورد ناسی فعلی می داند. ما هم حرمت را فع

باشد فعلش حرام فعلی خواهد بود. البته ما بر خالف شهید صدر این حرمت را منجّز هم می دانیم. به هر حال 

خواهد شد و قابلیت تقرّب ندارد. امّا در مورد غیر غاصب تصرّف  3وقتی نسیان تقصیری باشد این عمل مبغوض

 و عمل صحیح می شود. پس تفصیل محقق خوئی را قبول داریم.عدوانی نیست لذا حرام نیست، 

 

 30/09/94  43ج
                                                           

و  راه حبّ ازل اینکه ارد: اودثابت ندانیم، دو راه برای اینکه عملی قابلیت تقرّب نداشته باشد وجود  اگر حبّ و بغض را در مولی شرعی. 1

یست حبّ و نمعلوم  ثابت می شود عملی مبغوض است و قابلیت تقرّب ندارد؛ و دوم اینکه هر چند در ثبوتبغض در نفس نبوی و ولوی، 

 ی است.کافقرّب می کند که این عمل مبغوض مولی است، و همین برای سلب قابلیت تاستظهار بغض باشد امّا عرف از دلیل اثباتی 

. پس قرّب نداردبلیت تم اگر جاهل، عذر نداشته باشد عملش تصرّف عدوانی شده حرام است لذا مبغوض شده و قا. البته در این مورد ه2

 جاهل غیر معذور هم عبادتش باطل خواهد بود.

اشد و نفس بصلحتی م. این استظهار عرفی است که تصرّف عدوانی را مبغوض مولی می داند هر چند از نظر عقلی ممکن است در تحریم 3

 عمل مبغوض نباشد.
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 تنبیه ششم: وجه تقدّم نهی بر امر

ب ر دو خطاثال داگر قائل به امتناع شویم، در مجمع بین امر و نهی تعارض شکل می گیرد. به عنوان م

اجتماع  در ماده دو خطاب هم نهی دارد. پس، اکرامِ عالمِ فاسق هم امر دارد و «التکرم الفاسق»و « اکرم عالماً»

ارند. د، تعارض ، در ماده اجتماع یعنی نماز در دار غصبی«التغصب»و « صلّ»تعارض دارند. و یا دو خطاب 

 اگر ترجیحی شویم یکی مقدم می شود و اگر تساقطی شویم رجوع به اصل عملی می کنیم.

 

 وجه تعارض بین خطاب امر و نهی بنا بر امتناع

وه وقوع تعارض بین دو دلیل امر و نهی، نیاز به توضیح دارد که در ضمن مثال هایی در واجب توصّلی نح

 و تعبّدی بیان خواهد شد:

وجود دارد. اگر در خارج زیدِ عالمِ « التکرم الفاسق»و « اکرم عالماً»الف. واجب توصّلی: دو خطاب 

دارد. دلیل امر هم شامل زید می شود،  «رام زیداک»فاسق در نظر گرفته شود، دلیل نهی داللت بر حرمت 

دارد. اگر قائل به امتناع شویم، « اکرام زید»همانطور که شامل سائر علماء می شود، پس داللت بر وجوب 

، هم حرام است و هم حرام «اکرام زید»حرام نیست. در نتیجه  «اکرام زید»مدلول التزامی دلیل امر این است که 

تعارض است. وقتی تعارض شکل گرفت ممکن است تساقطی یا ترجیحی شویم تا یک  نیست که این همان

 خطاب مقدّم شود.

ب. واجب تعبّدی: همان وجه تعارض که در واجب توصّلی گفته شد، در مورد واجب تعبّدی هم هست. به 

و شامل نماز انحاللی است « التغصب»را در نظر می گیریم. خطاب « التغصب»و « صلّ»عنوان مثال دو خطاب 

این « صلّ»در دار غصبی هم می شود. پس نماز در دار غصبی حرام است. از طرفی هم مدلول التزامی خطاب 

است که نماز در دار غصبی حرام نیست، زیرا این خطاب شامل نماز در دار غصبی هم می شود. پس نماز در 

عارض شکل می گیرد. در نتیجه حتی اگر دار غصبی هم حرام است و هم حرام نیست، لذا بین این دو خطاب ت

 کسی در تعبّدیات قائل به امتناع شود، نیاز به این بحث دارد.

 

 اقوال موجود در تعارض: ترجیح يا تساقط

اگر اجتماع امر و نهی در ثبوت محال باشد، در مقام اثبات بین دو خطاب امر و نهی تعارض شکل می 

حکام تعارض یا تساقط است و یا ترجیح یکی از خطابین است. گیرد که باید احکام تعارض جاری شود. ا

 برخی قائل به تساقط شده اند، و برخی خطاب نهی را مقدّم کرده اند:
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الف. مرحوم شیخ در این بحث، قائل به ترجیح شده اند و خطاب نهی را مقدّم بر امر می دانند. وقتی 

مقیّد می شود « اکرم عالماً»جتماع می شود. به عنوان مثال خطاب نهی مقدّم شود، خطاب امر مقیّد به غیر ماده ا

مشهور هم تابع شیخ شده اند و خطاب نهی را «. اکرم عالماً غیر فاسق»به عالم غیر فاسق، و اینگونه می شود 

 .1مقدّم کرده و خطاب امر را تقیید نموده اند

شده اند. محقق خوئی و شهید ب. مرحوم آخوند بر خالف مرحوم شیخ، در این بحث قائل به تساقط 

 .2صدر هم از ایشان تبعیت کرده و قائل به تساقط شده اند

 

 دلیل ترجیح نهی: تقدّم اطالق شمولی بر اطالق بدلی

وجه  عموم من خطاب مرحوم شیخ برای توضیح تقدّم نهی بر امر، قاعده ای کلی بیان نموده اند که اگر دو

مولی الق شاشد و اطالق خطاب دیگر بدلی باشد، خطاب دارای اطتعارض کنند و اطالق یک خطاب شمولی ب

 و اطالق می شود شامل تمام افراد فاسق« التکرم الفاسق»نسبت به ماده تعارض، مقدم است. به عنوان مثال 

اجب واد عالم مام افرتکه شامل زید است به نحو بدلی شامل است. یعنی اکرام « اکرم عالماً »شمولی دارد. امّا 

. قدّم استماست  ت بلکه اکرام یک عالم علی البدل واجب است. در این مثال، اطالق دلیل نهی که شمولینیس

 این بیان را مشهور قبول نموده اند.

 

 دلیل تساقط: وجدان

ر کالم دلی، ظهوالق بمرحوم آخوند فرموده اند این قاعده کلی تمام نیست. زیرا اطالق شمولی هم مانند اط

ذا لی بیند، معارض تر تقدّم این ظهور بر ظهور دیگر نیست. یعنی وجدان ما بین این دو ظهور است. و دلیلی ب

 تساقط می کنند.

                                                           

الطالق ذکروا أنّ ا -طالق فی طرف النهی شمولیاً، وفی طرف األمر بدلیاًأی لكون اال -ولذلك:»110، ص4اضرات فى أصول الفقه، جمح. 1

ستاذ )قدس اللك شیخنا اذعلى  وتبعه یخنا العلّامۀ األنصاری )قدس سره(الشمولی يتقدم على االطالق البدلی فی مقام المعارضۀ، وذهب إلیه ش

 «.سره(

من أ نّه ال وجه لتقديم االطالق  2فالصحیح: هو ما ذهب إلیه المحقق صاحب الكفايۀ )قدس سره(:»114، ص4. محاضرات فى أصول الفقه، ج2

مزيۀ الشمولی على البدلی، وذلك ألنّ ثبوت کال االطالقین يتوقف على جريان مقدمات الحكمۀ وتمامیتها على الفرض، ضرورة أ نّه ال 

ح ألحدهما باالضافۀ إلى اآلخر من هذه الناحیۀ أصلًا، فاذن الحكم بجريان مقدمات الحكمۀ فی طرف المطلق الشمولی دون المطلق البدلی ترجی

من غیر مرجح، وعلیه فیسقط کال االطالقین معاً، بمعنى أنّ مقدمات الحكمۀ ال تجری فی طرف هذا وال فی طرف ذاک، وهذا معنى سقوطهما 

اً بالداللۀ لمعارضۀ، ومجرد کون االطالق فی أحدهما شمولیاً وفی اآلخر بدلیاً ال يكون سببًا للترجیح بعد ما کان االطالق فیه أيضاً شمولیبا

 «.االلتزامیۀ
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 نظر مختار: ترجیح نهی

، دو وجه قدّم نهیتثبات اما هم تابع مشهور و شیخ هستیم و دلیل نهی را مقدّم بر دلیل امر می دانیم. برای 

 بیان می شود:

 

 اطالق شمولی، اظهر استوجه اول: خطاب دارای 

قاعده ای کلی بین عقالء وجود دارد که در این بحث تطبیق شده است. اگر دو خطاب باشند که یکی اظهر 

و دیگری ظاهر است، عرف و عقالء خطاب اظهر را مقدّم می کنند. سیره محاوره ای عرف و عقالء این است که 

نسبت به زید شمول اقوایی دارد، و « التکرم الفاسق»طاب اظهر قرینه است، و حجّیت ظاهر را کنار می زند. خ

 شمولش نسبت به زید اظهر است. وجدان این را می گوید و همین برای تقدّم نهی بر امر کافی است.

امّا می شود این وجدان را توضیح هم داد. در مباحث الفاظ گذشت که الفاظی که نامگذاری شده اند، در 

مشیر به شیء محکی هستند. با توجه به محکی راجع به لفظ قضیه سازی می شود.  مقام تلفظ و تفکر عنوانی

با همین لفظ « االنسان کلی»، با لفظ انسان به تمام افراد انسان اشاره می شود. امّا در «االنسان یموت»مثالً در 

ای انسان اشاره می شود که با همین لفظ انسان به معن« االنسان نوع  »انسان به مفهوم انسان اشاره می شود. و در 

نوع است )فرد یا مفهوم نوع نیستند بلکه معنی که همان طبیعت است نوع می باشد(. ذهن در مقام تفکر و تکلم 

تمام  «فاسق»گفته می شود. در بحث ما هم مشار الیه لفظ « محکی»دائماً اشاره ذهنیه دارد که به آن مشار الیه 

، یک فرد مردّد است )نه «عالم»ها زید است. امّا در خطاب امر، مشار الیه لفظ افراد فاسق هستند، که یکی از آن

تمام افراد و نه فرد معیّنی که مثالً زید باشد( که این فرد مردّد، وجودی فرضی دارد. زید فرد مردّد نیست و مشار 

نسبت  «فاسق»شود ظهور  الیه نیست فقط مشار الیه یعنی فرد مردّد بر زید تطبیق می شود. این نکته موجب می

 نیست. «عالم»هست امّا مشار الیه لفظ  «فاسق»به زید اظهر شود، زیرا زید مشار الیه لفظ 

در نتیجه این کبری را قبول داریم که در محاورات عرفیه، سیره بر تقدّم خطاب شمولی بر خطاب بدلی 

 است. لذا در این بحث خطاب نهی مقدّم می شود.

 

 ع محذور، حداقلّ رفع يد از دلیل کافی استوجه دوم: برای دف

توجیه دوم برای اثبات مدّعای مرحوم شیخ این است که اگر دو خطاب من وجه تعارض داشته باشند، 

سیره عقالء این است که اگر بنا شود از یکی از خطابین رفع ید شود، به میزان حداقلّ رفع ید، اکتفاء می شود. 

تعارض برطرف شود، کافی است. زیرا ظهور از بین نرفته است بلکه از حجّیت یعنی کمترین مقداری که بشود 
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می افتد. با توجه به این قاعده عقالئی، اگر از خطاب نهی رفع ید شود، در مرحله امتثال تمام افراد عالم فاسق را 

ایجاد نمی شود و باز از تحت خطاب خارج کرده ایم. امّا اگر خطاب امر را تقیید کنیم در مرحله امتثال تفاوتی 

هم باید یک عالم اکرام شود )بله در دائره عمل ما محدوده اختیار ما محدود می شود(. پس با رفع ید از خطاب 

امر، هر دو خطاب تماماً امتثال می شوند؛ امّا با رفع ید از خطاب نهی، برخی افراد امتثال نمی شوند. در این 

که به حداقل اکتفاء شود زیرا محذور برداشته می شود. در نتیجه از موارد، سیره در محاورات بر این است 

خطاب امر، رفع ید شده و خطاب امر تقیید می شود. امّا خطاب نهی باقی می ماند. این همان تقدّم نهی بر امر در 

 ماده اجتماع است.

 این توجیه را هم قبول داریم. لذا تابع مرحوم شیخ و مشهور هستیم.

 

 ه تساقط: تالی فاسداشكال قول ب

خطاب امر در ماده اجتماع، قول به تساقط دارای تالی  عالوه بر این دو وجه برای ترجیح خطاب نهی بر

فاسدی است. زیرا کالم مرحوم آخوند نتیجه عجیبی درپی دارد که در کالم ایشان اشاره ای به آن نشده است. 

اگر قائل به تساقط شویم، اکرام زید حرام نیست امّا در مرحله امتثال هم نمی توانیم به آن اکتفاء کنیم. و همین 

در وضوی با آب غصبی، باید قائل شد این وضوء حرام نیست، امّا باطل است و در مقام امتثال نمی شود به طور 

 آن اکتفاء کرد!

 بسیار بعید است ایشان فتوای به حلّیت و جواز وضوی با آب غصبی و یا نماز در دار غصبی دهند.

 

 01/10/94  44ج

 امر ممكن نیست اشكال به نظر مختار: در فرض عدم مندوحه، تقیید

در نظر مختار گفتیم نهی بر امر مقدّم شده و دلیل امر تقیید می شود به غیر ماده اجتماع. در جایی است که 

مندوحه باشد با مشکلی مواجه نیستیم. به عنوان مثال در وضوی با آب غصبی، تقدّم نهی موجب تقیید دلیل امر 

. امّا در حالتی که مندوحه نیست، نمی شود دلیل امر می شود« توضّؤ بالماء غیر الغصبی»می شود، و دلیل امر 

تقیید شود زیرا آب مباح یا مکان مباح برای وضوء یا نماز نیست. پس موردی برای امر به وضوی با آب غیر 

 غصبی نخواهد ماند!
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 جواب: تعارض در مقام جعل است

عل، در دلیل تصرّف می شود نه به جواب از اشکال فوق این است که در باب تعارض به لحاظ عالم ج

می « توضّؤ بالماء غیر الغصبی»لحاظ عالم مجعول! یعنی اگر هم مندوحه نباشد دلیل امر تقیید می شود و همان 

شود، امّا چون قدرت بر این تکلیف نیست و قدرت از شرائط عمومی تکلیف است، تکلیف فعلی نمی شود. یعنی 

وضوی مباح هم ندارد. به عبارت دیگر وقتی دلیل امر مقیّد شد، در فرضی  این شخص که مندوحه ندارد امر به

که مندوحه نیست، چون این فرد نهی دارد و بر افراد دیگر هم قدرت ندارد، پس دلیل امر از فعلیت می افتد. پس 

مجعول تعارضی تقیید کردن دلیل امر هیچ محذوری ندارد. یعنی تعارض در مقام جعل است، امّا در مقام امتثال و 

نیست. پس مندوحه باشد یا نباشد ربطی به مقام جعل ندارد بلکه اثرش در مقام مجعول است، لذا در جایی که 

 مندوحه نباشد هم خطاب نهی را مقدّم می دانیم.

 

 تنبیه هفتم: عبادات مكروهه

عاشورا، نماز در  از مسلّمات فقه است که شارع از برخی عبادات نهی کرده است مانند نهی از صوم روز

حمام و مانند آن. سوال این است که وقتی نهی شده است، عمل مبغوض می شود که مرجوح است، پس چگونه 

در عین حال که مبغوض است، قابلیت تقرّب دارد و عبادت است؟ همین مطلب موجب شده است برخی در این 

ت مکروهه چه توجیهی دارند و چگونه بین مساله فکر کنند که اجتماع امر و نهی جائز است. پس این عبادا

 مبغوضیت و عبادیت جمع می شود. عبادت یا بدل دارد و یا ندارد که باید مستقالً مورد بحث واقع شود:

 

 قسم اول: عبادات مكروهه که بدل دارند

 در قسم اول که عبادت بدل دارد مانند نماز در حمّام، از اشکال جمع بین عبادیت و مبغوضیت، جواب

 هایی داده شد است که به دو جواب اکتفاء می شود:

 

 جواب اول: نهی ارشادی است

مرحوم آخوند فرموده اند نهی از عبادت، مولوی نیست بلکه ارشادی است. ارشاد به این مطلب که این 

ید در خارج فرد از افراد نماز اقلّ فضیلۀً و اقلّ ثواباً است. امر به طبیعی شده است یعنی یک فرد از طبیعی با

ایجاد شود. ممکن است برخی افراد در فضیلت اقوی یا اضعف باشند. این نهی ارشاد است که این فرد از سائر 
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افراد که بدل هستند فضیلت کمتری دارد. وقتی نهی ارشادی شود، اجتماع امر و نهی نمی شود زیرا نهی وجود 

 .1ندارد

 یعنی محذوری در آن نیست.این جواب مورد قبول نوع علماء واقع شده است، 

 

 جواب دوم: تقیّد و خصویت، منهی عنه است نه مقیّد

شهید صدر فرموده اند راه دیگر این است که نهی مولوی باشد امّا منهی عنه مقیّد نباشد بلکه تقیّد و 

صوصیت خصوصیت باشد. یعنی خودِ نماز، منهی عنه نیست بلکه کون الصالۀ فی الحمّام، منهی عنه است. اگر خ

، غیر از «نماز»تحت نهی رود ترکیب دو فعل، انضمامی خواهد بود مانند نظر به اجنبیه در اثناء نماز؛ یعنی 

تحت نهی است.  «کونها فی الحمام»خود نماز تحت نهی نیست، بلکه خصوصیت  خواهد بود.« کونها فی الحمام»

 .2می باشدبه عبارت دیگر بودن در حمام در حالت نماز است که منهی عنه 

 این جواب هم صحیح است.

 

 قسم دوم: عبادات مكروهه بدون بدل

ه واب اشارجه دو در قسم دوم که بدل ندارد مانند صوم یوم عاشورا، هم جواب هایی داده شده است که ب

 می شود:

 

                                                           

كون يا يمكن أن مکلنعل بالنعل فالنهی فیه يمكن أن يكون ألجل ما ذکر فی القسم األول طابق او أما القسم الثانی :»164. کفایۀ االصول، ص1

صها ام فإن تشخی الحمکما فی الصالة ف بسبب حصول منقصۀ فی الطبیعۀ المأمور بها ألجل تشخصها فی هذا القسم بمشخص غیر مالئم لها

و  . يخفىاجحا کما الرل کان بتشخص وقوعها فیه ال يناسب کونها معراجا و إن لم يكن نفس الكون فی الحمام بمكروه و ال حزازة فیه أصال ب

الطبیعۀ  و ذلك ألن لشريفۀربما يحصل لها ألجل تخصصها بخصوصیۀ شديدة المالءمۀ معها مزيۀ فیها کما فی الصالة فی المسجد و األمكنۀ ا

ر لصالة فی الداالمزيۀ کا صلحۀ والمأمور بها فی حد نفسها إذا کانت مع تشخص ال يكون له شدة المالءمۀ و ال عدم المالءمۀ لها مقدار من الم

و يزيد أخرى و  وابها تارةثينقص  مثال و تزداد تلك المزيۀ فیما کان تشخصها بما له شدة المالءمۀ و تنقص فیما إذا لم تكن له مالئمۀ و لذلك

 «..... با منهيكون النهی فیه لحدوث نقصان فی مزيتها فیه إرشادا إلى ما ال نقصان فیه من سائر األفراد و يكون أکثر ثوا

حمله على  ی المولويۀ وو هكذا يتضح: انَّ جواب صاحب الكفايۀ )قده( برفع الید عن ظهور النهی ف:»81، ص3علم االصول، ج . بحوث فی1

لنهی فی هور خطاب اأخذ بظناإلرشاد إلى قلۀ الثواب و المصلحۀ أو المحبوبیۀ معقول فی نفسه. کما انه يمكن فی مقام حلّ اإلشكال أَنْ 

ألمر و النهی على ال يجتمع اقید، فه بجعله نهیاً عن الخصوصیۀ ال المتخصص أی نهیاً عن تقید الصالة بالحمام ال عن المالمولويۀ و لكن نؤوِّل

 «.مرکز واحد
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 جواب اول: تزاحم مالکی

م عاشورا مصلحت دارد امّا مرحوم آخوند فرموده اند ممکن است از باب تزاحم مالکی باشد. یعنی صوم یو

ترک صوم عاشورا هم عنوانی دارد که دارای مصلحت می باشد )مثالً عنوان مخالفت بنی امّیۀ(. مالک دومی از 

مالک اول نزد شارع اهمّ است. شارع وقتی از صوم نهی می کند، در حقیقت این نهی، یک امر مولوی به ترک 

ک نسبت به فعل صوم است. به عبارت دیگر وقتی عنوان دارای صیام است. دلیل این امر هم اهمّ بودن تر

مصلحت بر ترک صوم صدق می کند که صوم مشروع باشد و عمداً ترک شود. این مخالفت بنی امیه است. امّا 

اگر صومی که مشروع نیست ترک شود عنوان دارای مصلحت بر آن صدق نمی کند مثالً اگر کسی سفر برود و 

الفت محسوب نمی شود. در نتیجه روزه عاشورا مستحب است و عبادت است و کراهتی هم روزه نگیرد این مخ

ندارد، امّا ترک روزه هم مستحب است که اهمّ از روزه است، لذا از صوم نهی شده است )امر به ترک صوم شده 

 .1است(

 

 اشكال: عمل مفضول قابلیت تقّرب ندارد

ندارند. ایشان اشکال کرده اند که اگر عملی مفضول باشد و شهید صدر، این جواب مرحوم آخوند را قبول 

ترک آن افضل باشد، این عمل قابلیت تقرّب را ندارد )مثالً عملی که کراهت دارد، قابلیت تقرّب ندارد زیرا مانند 

 .2عملی که حرام است مبغوض است(

 

                                                           

 ما يظهر منکن ترکه أرجح أما القسم األول فالنهی تنزيها عنه بعد اإلجماع على أنه يقع صحیحا و مع ذلك يكو:»163. کفایۀ االصول، ص1

غرض و إن موافقۀ لل مصلحۀ ئمۀ علیهم السالم على الترک إما ألجل انطباق عنوان ذی مصلحۀ على الترک فیكون الترک کالفعل ذامداومۀ األ

ال فیتعین األهم و إی البین و أهم ف کان مصلحۀ الترک أکثر فهما حینئذ يكونان من قبیل المستحبین المتزاحمین فیحكم بالتخییر بینهما لو لم يكن

حیۀ الترک رججبات و أل الواآلخر يقع صحیحا حیث إنه کان راجحا و موافقا للغرض کما هو الحال فی سائر المستحبات المتزاحمات بإن کان ا

 «.حزازة و منقصۀ فیه أصال کما يوجبها ما إذا کان فیه مفسدة غالبۀ على مصلحته من الفعل ال توجب

صلحۀ غالبۀ تملًا على مرک لو کان مشق: انَّ هذا ال يجدی فی حلّ اإلشكال باعتبار انَّ التإلّا انَّ التحقی:»84، ص3. بحوث فی علم االصول، ج2

لّذی يكون ترکه انَّ الفعل اعتبار على مصلحۀ الفعل و کان المحبوب فعلًا للمولى ترک الصوم فسوف لن يقع الصوم عبادة و مقرباً إلى المولى با

نْ يؤتى به أَ أی ال يعقل  مقربیۀ،ترکه، و لو فرض اشتماله على مصلحۀ مغلوبۀ، فی نفسها ال يصلح للأفضل و أحب إلى المولى ألنه بالفعل يريد 

ا بخالف موارد لفعل؟ و هذعلى ا بداعی المولى، إذ کیف يمكن أَْن يكون المولى داعیاً إلى ترجیح الفعل على الترک مع انه يريد ترجیح الترک

 «.و هذا واضحالتزاحم الحقیقی بحسب عالم االمتثال 
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 مناقشه در اشكال: مفضول نسبی، قابلیت تقرّب دارد

ا این ست امّمرحوم آخوند صحیح است. زیرا هر چند عمل مفضول قابل تقرّب نیبه نظر می رسد جواب 

دارد نقرّب عمل مفضول نسبی است. گاهی عملی مفضول مطلق است مانند مکروهات و محرمات، که قابلیت ت

ضول رک مفت)یعنی این عمل بما هو عمل هیچ فضیلتی ندارد(؛ و گاهی مفضول نسبی است )یعنی نسبت به 

 .ول استکه قابلیت تقرّب دارد زیرا در واقع این عمل راجح است، و تنها نسبت به ترک مفضاست(، 

 باشد.رفی نعپس این جواب محذور ثبوتی ندارد، البته اینکه نهی را به امر برگردانیم ممکن است 

 

 جواب دوم: صوم، بدل عرفی دارد

وز استحباب خاصّ خود را داراست و روز شهید صدر فرموده اند صوم یوم عاشورا، بدل ندارد. زیرا هر ر

دیگر بدل آن نیست. امّا عرفاً هر شخص، بعضی از ایام سال را روزه می گیرد و کم اتفاق می افتد تمام سال )غیر 

از روز عید قربان و عید فطر که حرام است( روزه گرفته شود! وقتی در نظر عرف این عبادت هم دارای بدل شد، 

کلفّین اعالم نماید هر کس می خواهد چند روز در سال روزه بگیرد، غیر یوم عاشورا را شارع می تواند به م

 .1روزه بگیرد. یعنی در واقع نهی ارشاد به این است که صوم عاشورا ثواب کمتری دارد

ب در و جواداین جواب هم همان جواب مرحوم آخوند در عبادات دارای بدل است. البته تفاوتی بین 

 که بدل ندارند، وجود ندارد زیرا به هر حال آن عبادت مکروه نخواهد بود. مورد عباداتی

 

 02/10/94  45ج

 تنبیه هشتم: بقاء امر با سقوط حرمت به واسطه اضطرار

م هامور به مصداق مدر بحث اجتماع امر و نهی، در عبادات قائل به امتناع شدیم. یعنی عمل حرام است و 

 ام است و امتثال هم محسوب نمی شود.نیست. یعنی وضو با آب غصبی حر

ه عنوان ست؟ بحال سوال این است که اگر نهی و حرمت به واسطه اضطرار ساقط شود، آیا وضوء صحیح ا

ارد که ر این مودنند، مثال اگر کسی را در مکان غصبی زندانی کنند، یا اگر کسی را اکراه بر اتالف آب غصبی ک

ه بف آب یا اتال ن صحیح است؟ یعنی آیا امر به وضوء باقی است یا نه؟حرمت ساقط شده است، آیا وضوء گرفت

 ریختن آن است یا به وضوء گرفتن با آن، به هر حال اتالف شده است.

                                                           

ۀ لى اإلرشاديذه النواهی عهو الصحیح: فی عالج إشكال الكراهۀ فی هذا القسم من العبادات أَْن تحمل :»84، ص3. بحوث فی علم االصول، ج1

يوم عاشوراء  ال ائر األيامصوم س نظیر القسم األول بلحاظ انَّ المكلف عادة ال يصوم الدهر کله بل يصوم بعض األيام فیرد النهی لإلرشاد إلى

 «.عبادة على کل حالوبیۀ فی الالمحب وألنه أقل ثوابا، فحال المكلف خارجاً و عمال هنا حاله فی مثل صلِّ و ال تصلِّ فی الحمام مع فعلیۀ األمر 
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بسوء ال»ضطرار اینکه برای پاسخ به این سوال در دو مقام بحث می کنیم، زیرا اضطرار دو قسم دارد: اول ا

 «ختیاربسوء اال»ضطرار ارا اکراه به وضوء گرفتن کرده است؛ و دوم اینکه  باشد مانند اینکه کسی زید «االختیار

تیار خودش ا با اخد، امّباشد مانند اینکه می داند اگر وارد مکان غصبی شود، تا آخر وقت نمی تواند بیرون بیای

 وارد می شود.

 

 «ال بسوء االختیار»مقام اول: اضطرار 

ی رمت محند. پس اضطرار بدون سوء اختیار هم موجب رفع هر دو قسم اضطرار، حرمت را برمی دار

یگر دبارت عشود. بعد از سقوط حرمت، اگر کسی با این آب غصبی وضوء بگیرد، این وضوء صحیح است؟ به 

 امر به وضوء شامل این وضوء می شود؟ یعنی امر باقی می ماند؟

 

 نظر مشهور: بقاء امر و صحّت عبادت

رمت ط همان حر، فقمر باقی است لذا عبادت صحیح است. زیرا مانع از وجود اممشهور علماء فرموده اند ا

د و ش، تقیید ا نهیببود، و حال که مانع برطرف شده است، امر وجود دارد. به عبارت دیگر امر در اثر تعارض 

 یش آمد وضطرار پاشد یعنی امر به وضوء با آب مباح شده است. وقتی « توضّؤ بالماء غیر الغصبی»تبدیل به 

 ود.هم می ش وضوء حرمت برداشته شد، تصرّف در این آب هم مباح می شود. لذا امر به وضوء شامل این فرد از

توضیح اینکه در این مورد مانع دائمی نیست )تا حتی در فرض اضطرار هم مانع باشد( بلکه با اضطرار، 

که داللت « التصلّ فی وبر ما الیؤکل لحمه» مانع برطرف می شود. بر خالف مواردی که مانع دائمی است، مانند

دارد مانع صحّت نماز، این است که داخل وبر حرام گوشت باشد. پس وبر حرام گوشت مانع نماز است حتی اگر 

شخص مضطرّ به پوشیدن وبر حرام گوشت شود. زیرا این اضطرار، وبر حرام گوشت را از وبر حرام گوشت بودن 

. امّا در 1ل به وبر حالل گوشت می کند(! پس در فرض اضطرار هم مانع نماز استخارج نمی کند )مثالً تبدی

بحث ما که مانع دائمی نیست، اضطرار موجب می شود از مانع بودن خارج شود. زیرا مانع حرمت و حالل نبودن 

ل است، که در فرض اضطرار برطرف می شود یعنی حرمت برداشته می شود. پس اضطرار، حقیقۀً موجب زوا

 مانع می شود.

 

                                                           

اعده باید قه، طبق ر ند و اگ. البته در این مورد خاصّ دلیل خاصّ وجود دارد که نماز صحیح است امّا به امر جدید، یعنی دلیل خاصّ دار1

 باطل باشد.
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 اشكال: اضطرار حرمت را رفع میكند، نه مانعیت را 

مرحوم میرزای نائینی با نظر مشهور مخالفت نموده است. ایشان فرموده اند نهی شارع از غصب دو اثر در 

عرض هم دارد: اولی حرمت؛ دومی مانعیت؛ یعنی وقتی شارع نهی کرد، هم تصرّف حرام است و هم نهی شارع 

حّت وضوء می شود. اضطرار فقط می تواند حرمت را بردارد، امّا مانعیت را زائل نمی کند )زیرا قاعده این مانع ص

در مسلک میرزای «!(. االضطرار یرفع الموانع»، امّا قاعده ای نداریم که «االضطرار تبیح المحرّمات»است که 

 می شود نه از حرمت. نائینی مانعیت در عرض حرمت است، یعنی مانعیت هم از نهی فهمیده

 جواب اشكال: با رفع حرمت، نهی هم رفع می شود

این اشکال به کالم مشهور وارد نیست. منشأ این کالم این است که در نظر ایشان نهی و حرمت و مانعیت، 

سه چیر متفاوت هستند. لذا ممکن است حرمت برود و نهی باقی مانده موجب مانعیت شود. امّا نهی و حرمت 

ز است. زیرا حرمت امری انتزاعی است که از نهی انتزاع می شود. پس دو چیز وجود دارد: اول حرمت یک چی

یا نهی؛ و دوم مانعیت؛ لذا وقتی شخص مضطرّ حرمت ندارد، یعنی نهی ندارد. یعنی از ابتدا شخص مضطرّ نهی و 

در مورد شخص مضطرّ از ابتدا  حرمت ندارد و اینکه گفته می شود نهی برداشته می شود هم تسامح است )زیرا

حرمتی نیست(. وقتی هم که نهی وجود نداشته باشد، مانعیتی نخواهد بود. زیرا نهی که موجب مانعیت می شد، 

 برداشته شده است.

در نتیجه کالم مشهور تمام است. یعنی مالک برای حرمت و مانعیت هر شیء، مبغوضیت است )که از 

 ا در موارد اضطرار، حرمت و مبغوضیتی نیست.حرمت یا نهی کشف می شود(، امّ

 

 مقام دوم: اضطرار بسوء االختیار

گاهی اضطرار همراه سوء اختیار مکلف است. به عنوان مثال کسی که وارد مکان غصبی شده است از ابتدا 

ت از می دانسته وقتی وارد شود تا آخر وقت نماز نمی تواند خارج شود؛ و یا کسی که وارد خانه ای شده اس

ابتدا می دانسته اگر وارد شود، اکراه به اتالف آب غصبی می شود. در این موارد که اضطرار همراه سوء اختیار 

 مکلف است، دو بحث وجود دارد:

بحثی مطرح شده است که این شخص که وارد مکان غصبی شده است چه وظیفه ای دارد؟ آیا نماز از وی 

اند؟ به مناسبت وارد این بحث شده اند که حکم خروج از مکان غصبی ساقط است یا باید حین خروج نماز بخو

 چیست؟ آیا خروج حرام است یا واجب است؟

پس دو بحث مطرح شده است، که بحث اول این است که حکم خروج چیست؟ و بحث دوم این است که 

 شوند: آیا نماز حین خروج صحیح است؟ با توجه به این دو بحث، دو مسأله مستقالً بررسی می
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 مسأله اول: حکم خروج غصبی بسوء االختیار

به  ت. پسدر مورد حکم عقلی خروج بحثی نیست، و همه قبول دارند که ترک معصیت عقالً واجب اس

ج رد که پنود داحکم عقل باید از این مکان غصبی خارج شود. امّا در مورد حکم شرعی خروج اختالف نظر وج

 قول در این مسأله وجود دارد:

 . هر چند از نظر عقلی، خروج واجب است امّا از نظر شرعی حرام است.1

 . خروج از نظر شرعی هم واجب است و هم حرام است.2

ورود  بل ازق. خروج از نظر شرعی واجب است، امّا این شخص مستحقّ عقاب است زیرا نهی سابق که 3

قتی دارد و ونتثال ه است )زیرا قدرت بر امبود، شامل ورود و بقاء و خروج می شود. این نهی اکنون ساقط شد

 داخل شد، نهی به عصیان ساقط می شود(، امّا به همان نهی سابق استحقاق عقاب دارد.

قاء بود و . خروج از نظر شرعی واجب است، و شخص بر این خروج استحقاق عقاب ندارد. البته ور4

 اند. استحقاق عقاب دارند. مرحوم شیخ این قول را اختیار نموده

. خروج حکم شرعی ندارد، فقط عقالً واجب است. امّا این خروج استحقاق عقاب دارد زیرا نهی سابق 5

را معصیت کرده است. یعنی قبل خروج نهی را به معصیت ساقط کرده است. این قول مرحوم آخوند و محقق 

 .1خوئی و شهید صدر است

 

 نظر مختار: حرمت خروج

ظر عقلی نه از نی خروج هم حرمت فعلی دارد و مرتکب حرام می شود. البتما تابع قول اول هستیم، یع

ا باست، و  قوبۀًعخروج واجب است به این معنی که عقل می گوید این حرام )خروج( را مرتکب شود زیرا اقلّ 

 مکث کردن عقاب بیشتری خواهد داشت.

 

 05/10/94  46ج
                                                           

ثانی أ نّه رام بالفعل. الفقد اختلفت کلمات األصحاب فیه إلى خمسۀ أقوال: األوّل أنّ الخروج ح:»69، ص4. محاضرات فی اصول الفقه، ج1

المعصیۀ،  ی علیه حكمجركن يواجب وحرام معاً کذلك .... الثالث: أ نّه واجب فعلًا وحرام بالنهی السابق الساقط من ناحیۀ االضطرار، ول

لسابق الساقط، اال بالنهی لفعلی واالرابع: أ نّه واجب فحسب وال يكون محرّماً، ال بالنهی  واختار هذا القول المحقق صاحب الفصول )قدس سره(.

ء من كوماً بشین فعلًا مح يكوه الالخامس: أ نّ ووافقه فیه شیخنا االستاذ )قدس سره(. واختار هذا القول شیخنا العلّامۀ األنصاری )قدس سره(

ن ناحیۀ أ نّه ماجب عقلًا وم، هو األحكام الشرعیۀ، ولكنّه منهی عنه بالنهی السابق الساقط باالضطرار أو نحوه، ويجری علیه حكم المعصیۀ. نع

 «.أقل محذورين وأخف قبیحین، واختار هذا القول المحقق صاحب الكفايۀ )قدس سره(
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ا تکند  کم به وجوب ارتکاب این معصیت میخروج در نظر ما حرام فعلی منجّز است هرچند عقل ح

 دفع ضرر لزوم گرفتار معصیت بیشتر نشود )همانطور که عقل حکم به لزوم دفع ضرر محتمل می کند، حکم به

 ست.جّز ازائد هم می کند(. وقتی حرام شد، مستحقّ عقوبت هم هست. حرمت همین حال خروج فعلی و من

ای دلیل بر ند. دوفرد می شود، باید موانع حرمت فعلی بررسی شوبا توجه به اینکه دلیل نهی شامل این 

 سقوط حرمت ذکر شده است:

 

 دلیل اول برای سقوط حرمت: قبح تكلیف عاجز

درت ورد قگفته شده خروج شرعاً حرام نیست زیرا شرط فعلیت هر تکلیفی قدرت است، که در این م

حال ود لذا مشنمی  ند انجام دهد. قبیح از شارع صادرنیست. تکلیف عاجز عقالً قبیح است زیرا مکلف نمی توا

 رک نباشدبر ت است حرمت جعل شود. تفاوتی نیست که قدرت بر فعل نباشد، که ایجاب محال شود؛ و یا قدرت

 که حرمت فعل محال شود.

در بحث ما هم قدرت بر ترک تصرّف خروجی ندارد زیرا باالخره نیاز به زمانی برای خروج هست که 

 ده دقیقه می باشد و قدرت بر ترک این ده دقیقه تصرّف ندارد. بله قدرت بر تصرّف بیشتر دارد، امّا کمتر از مثالً

ده دقیقه قدرت ندارد. تکلیف عاجز هم عقالً قبیح است که صدور این تکلیف از شارع محال است. اکثر علماء 

 .1قدرت را شرط فعلیت تکلیف می دانند

 

 اه سوء اختیار، قبیح نیستاشكال: تكلیف عاجز همر

ن اهاین مطلب بر این دلیل را قبول نداریم زیرا تکلیف عاجز که عجز وی بنفسه بوده است، قبیح نیست.

اق ذا استحقلارند دندارد. حرمت قبل از ورود به مکان غصبی را محقق خوئی و قائلین به قول پنجم، هم قبول 

ا ما در انند امّ دح می را محقق خوئی و قائلین به قول پنجم، قبی عقاب را به نهی سابق می دانند. ابقاء تکلیف

 جایی که تعجیز به اختیار خودش باشد، ابقاء تکلیف را قبیح نمی دانیم.

به عبارت دیگر قبل از ورود که معلوم است تصرّف خروجی حرام است و حرمت فعلی دارد. امّا بعد از 

سط خودِ مکلف باشد، ابقاء تکلیف را قبیح نمی دانیم. پس اگر ورود به مکان غصبی، ما در جایی که عجز تو

بسوء اختیار باشد حرمت هست )سوء اختیار در جایی است که تکلیف فعلی هست و خودش را تعجیز می کند. 

                                                           

 هو أنّ  ن ذلكف بالمحال، بیاالقول التكلیفهو واضح الفساد، وذلك الستلزام هذا  أمّا القول األوّل:»70، ص4فقه، ج. محاضرات فی اصول ال1

أنّ البقاء فیها  ى: المفروضیۀ اخرالمتوسط فی األرض المغصوبۀ ال يخلو من أن يبقى فیها أو يخرج عنها وال ثالث لهما، هذا من ناحیۀ. ومن ناح

 «.الحرمۀروج أيضاً لزم التكلیف بما ال يطاق وهو محال، فإذن ال يعقل أن يكون الخروج محكوماً بمحرّم، فلو حرم الخ
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امّا از بین بردن موضوع توسط مکلف، قبل از فعلی شدن تکلیف اشکالی ندارد(. حُسن و قُبح هم قابل استدالل 

 ه وجدان و درک عقل است، لذا ما در این موارد قائل به قبح هستیم.نیست بلک

ملی عد(، اصل ن نکنالبته باید توجه شود که در این مورد اگر شک کنیم )یعنی عقل ما حکم به قبح یا حس

دیگری  و راهجاری نمی شود. زیرا برای مکلف اثر عملی ندارد. یعنی وقتی مکلف مجبور است خارج شود )

 صرّف خروجی ندارد(، اجرای اصل اثر عملی در حقّ وی ندارد.غیر از ت

 

 دلیل دوم برای سقوط حرمت: لغويت تكلیف

شهید صدر فرموده اند تکلیف در این موارد لغو است زیرا تکلیف برای تحریک و بعث یا زجر است. وقتی 

 .1شخص قدرت بر ترک تصرّف خروجی ندارد، زجر از خروج بی معنی خواهد شد

 

 ل: زجر خصوص مضطرّ، قبیح است امّا زجر عموم مكلفّین قبیح نیستاشكا

یف لغو ن تکلاین فرمایش را هم قبول نداریم زیرا اگر مولی برای خصوص مضطرّ تکلیف جعل کند، ای

تکلیف  و قادر( مضطرّاست به دلیل اینکه مکلف غیر قادر را نمی شود زجر کرد. امّا اگر برای عموم مکلفّین )

رام حه غصب همین که مصلحتی برای عموم داشته باشد کافی است. پس شارع می تواند حکم کند کجعل شود 

ین یار! و اء اختاست، و این یک جعل است که تحت این تکلیف دو طائفه هستند یکی قادر و دیگر عاجز به سو

یار شود اخت سوء تکلیف مصلحت دارد زیرا تکلیف عموم، موجب تأکید شده و باعث می شود مکلف کمتر دچار

ر به ا اگ)در مورد تکلیف غافل هم همین بحث هست، که اگر بر خصوص غافل حکمی جعل شود لغو است امّ

می  موجب ونحو عموم حکم جعل شود موافق حکمت و اعتبار است زیرا این نحوه جعل اوقع در نفوس است 

 شود مکلف کمتر دچار غفلت و نسیان شود(.

ر وء اختیادون سبو عاجز بسوء اختیار، عقالءً حُسن دارد امّا تکلیف عاجز  پس جعل تکلیف برای قادر

نه لغو  وده است، جیز شعقالءً قبیح است. در نتیجه تحریم این خروج بر مکلف نه قبیح است زیرا بسوء اختیار تع

 است زیرا جعل تکلیف برای خصوص عاجز لغو است اما برای عموم لغو نیست.

 

                                                           

ذ النهی إیر معقول، غ ألنَّ بقاءه نعم ال بدَّ من االلتزام بأنَّ النهی عن الخروج و حرمته يسقط بالدخول،:»90، ص3. بحوث فی علم االصول، ج1

ج؟ هل يريد أَْن حريم الخرولى من تالبعث و بعد الدخول و فی طوله يمتنع زجر المكلف، إذ ما ذا يريد الموو األمر انما يكونان بداعی الزجر و 

هذا خلف ا النهی؟ فره بهذيزجر المكلف عن الخروج و يضطره إلى عدم الخروج؟ فهذا تصرف أکثر فی الغصب، أو ال يريد توجیه المكلف و زج

 «.المكلفکون التكلیف بداعی المحرکیۀ و توجیه 
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 06/10/94  47ج

 له دوم: نماز حین خروجمسأ

وقتی در حکم خروج قائل به حرمت آن شدیم، اکنون پیرامون نماز حین خروج بحث می کنیم. در این 

مسأله دو حکم شرعی باید بحث شود: اول اینکه مکلف نسبت به نماز چه تکلیفی دارد؟ یعنی آیا باید حین 

این دو مسأله مرتبط به هم هستند، لذا با هم بررسی خروج نماز بخواند؟ و دوم اینکه آیا این نماز صحیح است؟ 

 می شوند.

 قبل از ورود به بحث باید گفت در این مسأله دو پیش فرض وجود دارد:

الف. اگر شخص از مکان بیرون بیاید، زمانی برای ادای نماز ندارد. به عبارت دیگر چون به سوء اختیار 

نماز در مکان غیر غصبی است. با وجود اینکه نماز در مکان غصب کرده است، نسبت به نماز فریضه وظیفه اش 

 غیر غصبی امر دارد، امّا اگر خارج شود، وقتی برای اتیان ندارد.

ب. نماز در مکان غصبی به طور مطلق باطل است، نه اینکه به دلیل رکوع و سجود و یا به دلیل سجده 

د، در این فرض که در حال خروج نماز می خواند، باطل باشد. زیرا اگر کسی فقط سجده را موجب بطالن بدان

سجده بر زمین غصبی نمی کند بلکه ایماءً سجده می کند. پس باید نماز صحیح است. امّا با این مبنا که نماز 

 حتی بدون سجده و رکوع در مکان غصبی باطل است، این مسأله بررسی می شود.

نماز حین خروج بستگی به مبنای در حکم خروج دارد، با توجه به این مقدمه، و با توجه به اینکه حکم 

 طبق حرمت خروج، و عدم حرمت خروج مستقالً بحث می شود:

 

 خروج، از نظر شرعی حرام باشد

اگر قائل شویم تصرّف خروجی حرام است )نظر مختار(، نماز در حال غصب باطل خواهد بود. زیرا بودن 

 د مبغوض شود. عمل مبغوض هم مقرّب نیست.در مکان غصبی حرام است و همین موجب می شو

البته مقدمه دوم را قبول نداریم زیرا صرف نماز در مکان غصبی را صحیح می دانیم )فقط پیش فرض این 

 مسأله حرمت بودن در مکان غصبی است(. امّا با فرض بطالن نماز در مکان غصبی، این نماز باطل خواهد بود.

 

 خروج، از نظر شرعی حرام نباشد

اگر قائل شویم تصرّف خروجی حرام نیست )نظر شیخ و مشهور(، مسأله دارای دو فرض خواهد شد. 

 گاهی نماز موجب طوالنی شدن زمان خروج غصبی می شود و گاهی نمی شود:
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 الف. نماز موجب طوالنی شدن زمان خروج غصبی نیست

د و این نماز صحیح است. حتی نماز اگر  نماز موجب تأخیر در خروج نباشد، باید نماز فریضه را بخوان

 نافله هم در این هنگام صحیح است زیرا حرمت و مبغوضیت به دلیل اضطرار برداشته شده است.

 

 ب. نماز موجب طوالنی شدن زمان خروج غصبی است

اگر نماز موجب تطویل در خروج شود )یعنی نماز ممکن نیست مگر اینکه زمان خروج بیشتر شود(، حکم 

 ضه و نافله متفاوت خواهد بود:نماز فری

 

 نماز فريضه

اگر نماز فریضه موجب طوالنی شدن خروج غصبی شود، این مسأله داخل باب تزاحم می شود. زیرا از 

طرفی قدرت بر ترک غصب زائد دارد لذا حرمت فعلی هست و اضطراری نسبت به غصب زائد نیست تا برداشته 

است حرمت ساقط می شود(. و از طرفی مکلف به نماز است. در  شود )فقط به مقدار غصب خروجی که مضطرّ

این فرض چون غصب اهمّ است )ذوق شارع این است که اهمّیت به مال دیگران بیش از نماز می دهد( لذا 

 تکلیف به نماز ندارد. پس نماز فریضه بر این فرد واجب نیست.

 حیح نماز دو راه مطرح شود:حال که نسبت به نماز فریضه امری نیست، ممکن است برای تص

الف. ممکن است گفته شود مالک نماز وجود دارد لذا نماز خوانده شده تصحیح می شود، که مرحوم 

 آخوند فرموده اند؛ امّا این راه صحیح نیست زیرا احراز مالک در عبادیات مشکل است.

صحیح نیست زیرا امر ترتّبی  ممکن است گفته شود امر ترتّبی به نماز وجود دارد؛ امّا این راه هم ب.

وجود ندارد. توضیح اینکه غصب زائد مثالً دو دقیقه غصب، حرام است. و از آنجایی که حرمت مقدّم بر امر 

است، نهی فعلی است و امر مشروط خواهد بود. امّا این حرمت فعلی که وجود دارد مانع مقرّبیت نماز می شود و 

ود. یعنی نماز که واجبی ارتباطی است، اصالً از ابتدا امر ترتّبی ندارد از مصداق مامور به بودن، خارج می ش

)حتی اگر نماز ده دقیقه طول بکشد، و موجب شود خروج از ده دقیقه به دوازده دقیقه برسد، امّا دو دقیقه آخر 

ت حالل است که خارج می شود نماز تمام شده باشد، باز هم امر ترتّبی نیست. زیرا فقط خروج که ده دقیقه اس

 امّا غصب زائد حرام است. لذا با وجود حرمت فعلی دیگر امر ترتّبی نیست(.
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 نماز نافله

اگر نماز نافله موجب تطویل غصب باشد، این مسأله داخل باب تزاحم نیست. زیرا تزاحم بین تکالیف و 

به نافله ساقط نیست امّا بین احکام مستحب و مکروه نیست. وقتی داخل باب تزاحم نباشد، پس امر استحبابی 

عقل حکم می کند به جای خواندن نماز نافله، غصب را ترک کند. امّا اگر علی رغم این حکم عقلی نماز نافله 

 بخواند و غصب زائد مرتکب شود، فقط به میزان غصب زائد مرتکب حرام شده است.

اطل است. زیرا وقتی حرمت برداشته با وجود این که امر استحبابی به نافله هست، امّا نماز مستحبی هم ب

می شود که صرف خروج شود )یعنی در زائد بر زمان خروج، غصب حرمت فعلی دارد(. امّا اگر بیش از زمان 

خروج غصبی انجام شود این عمل حرام و مبغوض خواهد بود. وقتی این نافله، مصداق مبغوض شارع باشد 

 می شود.مقرّب نخواهد بود، لذا نماز نافله هم باطل 

 

 الفصل الثالث: اقتضاء النهی للفساد

در فصل سوم بحث در این است که اگر نهی به یک عمل تعلّق بگیرد آیا مقتضی فساد آن عمل می باشد؟ 

 با توجه به این که عمل ممکن است عبادت باشد یا معامله، در این فصل، باید دو مسأله بررسی شوند:

 

 العبادة للفساد المسألۀ االولی: اقتضاء النهی عن

در مسأله اول بحث در این است که اگر نهی به یک عبادت تعلّق بگیرد، موجب فساد آن عبادت می شود؟ 

 ابتدا باید مفردات بحث توضیح داده شود:

 

 07/10/94  48ج

 مقدمه: تحرير محلّ نزاع

شود. چهار لفظ در  برای توضیح صحیح محلّ نزاع نیاز است مفرداتی که در بحث وجود دارد توضیح داده

 عنوان مسأله هست که باید تبیین شوند:

الف. اقتضاء: مراد همان مالزمه عقلیه است. آیا عقالً بین نهی از عبادت و بطالن عبادت، مالزمه هست؟ 

این بحث کامالً عقلی است و مرتبط به الفاظ نیست. این بحث مربوط به مالزمات عقلیه است امّا چون مرحوم 

 حث الفاظ ذکر نموده اند، به تبع ایشان در این بحث مطرح شده است.آخوند در ب
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ب. نهی: مراد همان زجر و ردع انشائی است. ردع انشائی در مقابل طلب انشائی است. نهی ارشادی از 

التصلّ فی وبر ما الیؤکل »اقسام نهی نیست بلکه خطاب نهی ممکن است مولوی یا ارشادی باشد! در مثال 

نهی وجود ندارد بلکه ارشاد به مانعیت است. مولی از صیغه و خطاب نهی استفاده کرده است امّا  اصال  « لحمه

حقیقۀً نهی نکرده است. نهی همان ردع انشائی است که معنی ندارد ارشادی باشد. لذا اگر خطاب ارشادی باشد، 

شد، داخل در بحث اقتضاء است و از بحث خارج است زیرا اصالً نهی وجود ندارد. امّا اگر نهی وجود داشته با

 تفاوتی هم ندارد که ردع مولی، تنزیهی باشد یا تحریمی باشد.

ج. عبادت: مراد تعبّدی بودن است. تعبّدی به عملی گفته می شود که شرط صحّت آن، قصد امتثال باشد 

ی که اگر امر داشته یعنی عمل باید مقرّب باشد تا صحیح باشد. عبادت به معنای پرستش نیست، بلکه یعنی عمل

باشد باید به نحو قربی اتیان شود )پس نباید توهم شود که عبادت نمی تواند نهی داشته باشد و این تناقض 

 است(.

د. فساد: مراد این است که عمل مجزی نیست و نیاز به اعاده یا قضاء دارد. یعنی امر ساقط نشده است و 

 لذا مراد از فساد همان عدم اجزاء عمل است.اگر امر دارای قضاء باشد، باید قضاء شود. 

 

 داللت نهی بر فساد عبادت

اگر مولی در موردی از عبادتی نهی نماید، آیا این عمل باطل است، که نیاز به اعاده داخل وقت و یا قضاء 

لصالۀ ایّام دعی ا»و « التصلّ فی الحمام»در خارج وقت داشته باشد؟ این مسأله در فقه امثله فراوانی دارد مانند 

التتوضّؤ بالماء »و « التصلّ فی المغصوب»و « التقرأ العزائم فی الصالۀ»و « التصم فی العیدین»و « اقرائک

 و مانند آن مثال ها.« المغصوب

اگر نگوییم همه، الاقلّ اکثر علماء قائلند این عبادت باطل است. وجوه عدیده ای برای بطالن ذکر شده 

 ء می شود:است که به دو وجه اکتفا

 

 وجه اول بطالن: عمل مبغوض، مقرّب نیست

همانطور که گذشت وقتی عملی مورد ردع و نهی شارع واقع شود، این عمل نزد مولی مبغوض است. در 

عمل تعبّدی هم شرط صحّت، قربی بودن عمل می باشد )زیرا عمل عبادی عالوه بر حُسن فاعلی، باید حُسن 

ید عمل قبیح باشد(. این عمل مبغوض قابلیت تقرّب ندارد. بله ممکن است از فعلی هم داشته باشد، یعنی نبا

جهتی عبد به مولی نزدیک شود مثالً اینکه حُسن نیت به مولی دارد و یا می خواهد خودش را به مولی نزدیک 
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و عدم  کند؛ امّا خودِ عمل، مقرّب نخواهد بود. پس این عمل باطل است لذا مجزی نیست. پس نهی موجب بطالن

 اجزاء شد.

 وجه دوم: اطالق هیئت امر داللت بر تكرار عمل دارد

م مصداق ه و هبهمانطور که گذشت اگر امر و نهی دارای یک مجمع باشند، یعنی مجمع هم مصداق مامور 

، قدیم نهیته به منهی عنه باشد، در این موارد در نظر عرف خطاب نهی بر خطاب امر مقدّم می شود. با توج

 ی شود.مقیّد به غیر افراد مجمع می شود. لذا واجب شامل فرد منهی عنه و حرام )مجمع( نمواجب 

تیان ه مجمع اردی کبا توجه به این نکته، وجوب این عمل که مفاد هیئت امر است اطالق دارد، و شامل مو

ت، واجب اس بر مکلف ، اکرام عالمی«التکرم الفاسق»و « اکرم عالماً »شده است هم می شود. به عنوان مثال در 

وضوع مد )وقتی می شو «اکرم عالماً غیر فاسق  »که با توجه به تقدّم نهی این خطاب مقیّد می شود و تبدیل به 

ارد اکرام داللت د ارد وقید بخورد هیئت هم به تبع آن از این حیث مقیّد می شود(. امّا هیئت این امر، اطالق د

ود شاگر شک  دیگر سقی را اکرام کرده باشد چه نکرده باشد! به عبارتعالمی غیر فاسق واجب است، چه فرد فا

موارد  ، در اینا نه(که واجب امتثال شده است یا نه )یعنی شک کند که اکرام فاسق مجزی از امتثال امر هست ی

ا قضاء یعاده به اطالق هیئت امر تمسّک شده و نتیجه این است که عمل فاسد است یعنی مجزی نیست. پس ا

 الزم است.

البته این وجه اثبات مالزمه عقلی نیست و از بحث اقتضاء خارج است. زیرا نهی داللت بر فساد عمل 

. امّا این وجه برای اثبات فساد و عدم 1نکرده است بلکه از اطالق امر داللت دارد که این عمل مجزی نیست

 ت امّا بحث از مالزمه یک بحث عقلی است.اجزاء کافی است. به عبارت دیگر این فساد مدلول التزامی لفظ اس

 

 تنبیهات اقتضاء نهی از عبادت، بر فساد

مل عل اینکه ه دلیبحث از داللت نهی بر فساد در عبادات، تمام شد که نتیجه بحث داللت بر فساد شد، ب

 ی شود:مطرح مث ین بحمبغوض است و قابلیت تقرّب ندارد لذا باید اعاده یا قضاء شود. اکنون چند تنبیه ذیل ا

 

                                                           

دیگر نهی  این نکته، وجه به. در واقع اطالق هیئت امر داللت دارد که این عمل واجب است، چه کار دیگر انجام شود چه انجام نشود. با ت1

 !مل شده استطالن عبموجب نشده است که این اطالق به وجود بیاید تا گفته شود نهی موجب این اطالق در هیئت امر، و به تبع موجب 
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 تنبیه اول: تعلّق نهی به جزء يا شرط عبادت

رط شنهی از  بادت؛نهی به سه نحوه ممکن است به عبادت تعلّق گیرد: نهی از نفسِ عبادت؛ نهی از جزء ع

اضح وده است، ز نهی شکه از خودِ نما« التصلّ فی الحمام»عبادت؛ اگر نهی به خودِ عبادت تعلّق گیرد، مانند 

 ارد:دررسی بحث اقتضاء جریان دارد، و این مورد داخل بحث است. امّا دو قسم دیگر نیاز به است که ب

 نهی به جزء عبادت تعلّق گیرد

که نهی از یک جزء نماز « التقرأ العزائم فی الصالۀ»ممکن است نهی به جزء یک عبادت تعلّق گیرد، مانند 

دارای سجده واجب، در نماز نهی شده است. در این  یعنی قرائت سوره شده است. یعنی از خواندن سوره های

 موارد نهی موجب بطالن آن جزء منهی عنه می شود. امّا عبادت ممکن است باطل یا صحیح باشد:

 الف. اگر آن جزء تدارک نشود، عمل از باب فقدان جزء باطل است.

هت دیگری برای بطالن ب. اگر آن جزء تدارک شود، عمل )از جهت فقدان جزء( باطل نیست. پس اگر ج

 نباشد، باز هم عبادت صحیح است.

ج. اگر جزء تدارک شود، و جهت دیگری، برای بطالن عبادت وجود داشته باشد، عبادت باطل است. در 

مثال مذکور، اگر کسی یکی از سوره های عزیمه را در نماز خواند، و سپس سوره ای دیگر خواند تا جزء مذکور 

اطل است. زیرا به صرف خواندن یکی از عزائم، نماز باطل می شود. در این مورد دلیل را تدارک کند، نماز ب

لذا تا سوره عزیمه به نیت جزئیت خوانده شود نماز « من زاد فی صالته فعلیه االعادۀ»خاصّ وجود دارد که 

 باطل است )بله اگر به نیت جزء نباشد نماز صحیح است(.

گر عمل مرکبی عبادت باشد، ارتکاز متشرعه این است که این مجموعه باید به این نکته توجّه شود که ا

 عبادت است. پس جزء جزء این عبادت باید عبادی باشند یعنی باید حُسن فعلی و فاعلی داشته باشد.

 

 نهی به شرط یک عبادت تعلّق گیرد

ر در نماز نهی گاهی ممکن است نهی به شرط یک عبادت تعلّق گیرد، مانند اینکه از غصبی بودن سات

 شود. در واقع از تقیّد نماز به ساتر غصبی داشتن، نهی شده است. در این صورت:

الف. اگر خودِ شرط هم عبادت باشد، شرط باطل می شود. زیرا وقتی از شرط نهی شده است، این عمل 

 ط، باطل است.مبغوض شده و قابلیت تقرّب را ندارد، پس باطل است. در نتیجه مشروط هم از باب فقدان شر

ب. اگر نفسِ شرط عبادت نباشد، شرط باطل نخواهد بود. در نتیجه عبادت هم صحیح خواهد بود. مثال 

مذکور از همین قسم است زیرا نهی از تستّر به لباس غصبی در نماز شده است. لذا هر چند تستّر غصبی حرام 
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دی نیست، پس حتی اگر حرام هم باشد تستّر است امّا شرط صحّت نماز وجود دارد )یعنی چون تستّر عملی عبا

 و شرط محقّق می شود(. پس در ثیاب غصبی هم نماز و هم طوّاف صحیح است.

 

 09/10/94  49ج

 تنبیه دوم: اقتضاء حرمت تشريعی بر فساد

در فقه حرام تقسیم به ذاتی و تشریعی شده است، و به تبع آن حرمت هم تقسیم به ذاتی و تشریعی شده 

 تدا باید حرمت ذاتی و تشریعی تعریف شود:است. اب

الف. اگر حرمت به فعلی بما هو هو تعلّق گیرد، این فعل حرام ذاتی است و این حرمت هم حرمت ذاتی 

 خواهد بود. مانند حرمت غیبت و شرب خمر و کذب و مانند آنها )یکی از محرّمات شرع هم تشریع است(.

ق گیرد، این فعل حرام تشریعی است و این حرمت هم حرمت ب. اگر حرمت به فعلی بما هو تشریع تعلّ

تشریعی خواهد بود. به عنوان مثال اگر زن حائض نماز بخواند، نفس خواندن نماز )یعنی نماز بما هو هو( بر زن 

حائض حرام نیست. امّا این فعل بما هو تشریع حرام است. زن حائض ممکن است نماز غیر تشریعی هم بخواند 

نیست، امّا اگر نماز تشریعی بخواند حرام خواهد شد. همینطور صوم عید فطر بما هو صوم حرام نیست که حرام 

بلکه بما هو تشریع حرام است )لذا اگر احتمال عید فطر داده شود، احتیاطاً سفر کردن وجهی ندارد زیرا صوم 

 تشریعی حرام است نه ذات صوم(.

 

 داللت حرمت تشریعی بر فساد

مراد از بطالن در این بحث توضیح داده شود. مراد از فساد این عمل، عدم مقرّب بودن یا باطل ابتدا باید 

بودن عمل است )در مواردی که در واقع امر به آن عمل وجود دارد(. به عبارت دیگر مراد از فساد عمل در 

 حرمت تشریعی اعمّ از بطالن و عدم مقرّبیت است.

ئی محقق می شود، باید هر نحوه مستقالً بحث شود تا داللت یا عدم داللت با توجه به اینکه تشریع به انحا

 بر فساد معلوم شود:

 

 نحوه اول: عالم به اينكه اين عمل، جزء شرع نیست

گاهی عملی را که می داند جزء شرع نیست، به قصد وجوب یا استحباب انجام می دهد. مانند اینکه نماز 

م علم دارد که امری ندارد(، و این نماز را به قصد وجوب یا استحباب برای زن حائض امری ندارد )خودش ه

اتیان می کند. این عمل باطل است زیرا از این شخص، قصد قربت متمشّی نمی شود. اگر در عالم واقع این عمل 
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ل به امری نداشته باشد، فساد عمل به معنی مقرّب نبودن این عمل است. اگر هم امر داشته باشد، فساد این عم

معنی بطالن این عمل است )یعنی اگر کشف خالف شود، نیاز به اعاده یا قضاء دارد. اگر بداند امروز جمعه نیست 

و غسل جمعه کند با نیت استحباب، این غسل باطل است ولو بعد از غسل کشف شود که امروز جمعه بوده 

 است(.

( متمشّی نمی شود. زیرا قصد قربت به اراده در صورتی که امر داشته باشد هم قصد قربت )قصد امتثال امر

 و اختیار شخص نیست، و وقتی علم دارد که امری نیست، نمی تواند قصد قربت کند.

 

 نحوه دوم: شاکّ در مطلوبیت، به قصد احتمال مطلوبیت انجام دهد

ی داند امروز گاهی شکّ در مطلوبیت یک عمل دارد، امّا به قصد احتمال مطلوبیت انجام می دهد. مثالً نم

آخر ماه رمضان است یا اول ماه شوّال، و در مطلوبیت صوم شک دارد، امّا به قصد احتمال مطلوبیت یا رجاء 

مطلوبیت صوم می گیرد. در این صورت، این عمل تشریع نیست، و حرام نمی باشد. اگر در واقع، آخر ماه 

این عمل قربی و مقرّب است زیرا انقیاد محسوب  رمضان باشد، عمل مجزی است. و اگر ابتدای ماه شوّال باشد،

می شود )همانطور که امتثال مقرّب است انقیاد هم مقرّب است و همانطور که عصیان مبعّد است تجرّی هم مبعّد 

 است(.

 

 نحوه سوم: شاکّ در مطلوبیت، به قصد مطلوبیت انجام دهد

نجام می دهد. به عنوان مثال نمی داند گاهی شک در مطلوبیت یک عمل دارد، امّا به قصد مطلوبیت ا

امروز اول ماه رمضان است یا آخر ماه شعبان، امّا به نیّت ماه رمضان روزه می گیرد. در این فرض این عمل 

باطل است. اگر آخر ماه شعبان باشد، فقط عمل وی باطل است، و اگر ابتدای ماه رمضان باشد عالوه بر بطالن 

ن این است که از کسی که شاکّ است قصد قربت متمشّی نمی شود )بله اگر به قصد باید قضاء کند. دلیل بطال

احتمال مطلوبیت یا رجاء مطلوبیت اتیان کند، عمل صحیح است و کافی است(. پس اگر به قصد ماه رمضان 

 ت(.روزه بگیرد، تشریع و حرام است )امساک حرام نیست امّا امساک به این قصد که تشریع می شود، حرام اس

 

 حقیقت تشریع: اتیان یا ترک همراه بناء بر مطلوبیت یا مبغوضیت

تشریع در فقه حرام است همانطور که کذب و غیبت و مانند آن حرام می باشند. مراد از تشریع بدون در 

 نظر گرفتن دلیل حرمت آن، باید توضیح داده شود. صور مختلفی باید بررسی شوند:
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ماه شعبان واجب نیست، امّا خبر می دهد روزه ماه شعبان در دین واجب الف. گاهی فرد می داند روزه 

است. این عمل و اخبار حرام است از باب کذب؛ یعنی اخبار خالف واقع در جایی که مخبر می داند، خالف 

 واقع است، کذب و حرام است. در شرع کذب مخبری حرام است نه کذب خبری!

د، امّا خبر از وجوب شرعی آن می دهد. به عنوان مثال ب. گاهی شک در وجوب عملی در شرع دار

شک در وجوب غسل جمعه در شرع دارد، امّا خبر می دهد که غسل جمعه واجب است. در این صورت، این 

که یکی از محرّمات در شریعت است. از باب کذب حرام نیست زیرا  «قول بالعلم »اخبار حرام است از باب 

خبری است. در شرع همانطور که کذب حرام است قول بال علم  )حتی اگر موافق کذب مخبری نیست بلکه کذب 

 واقع باشد( هم حرام است.

ج. گاهی شخص خودش جعل حکم می کند. یعنی می گوید صدقه اول ماه واجب نیست امّا من صدقه 

 دادن اول ماه را، بر شما واجب می کنم.

شریع دارم، که در این صورت ممکن است به قسم گاهی مراد شخص این است که بگوید من والیت بر ت

اول برگردد )در جایی که علم دارد که از طرف خداوند متعال والیت ندارد(، و ممکن است به قسم دوم برگردد 

 )در جایی که شک در والیت داشتن یا نداشتن از طرف خداوند متعال دارد(.

ارد، بلکه خودش این عمل را بر مخاطب واجب امّا گاهی مرادش این نیست که از ناحیه شارع والیت د

 کند. در این صورت، این عمل حرام نیست. یعنی این تشریع حالل است زیرا به شرع نسبت داده نشده است.می

د. گاهی عملی اتیان شده همراه بناء قلبی بر مطلوبیت آن عمل، و یا ترک شده همراه بناء قلبی بر 

به این مطلوبیت یا مبغوضیت ندارد. در اصطالح فقهاء این عمل تشریع است. مبغوضیت آن عمل، در حالیکه علم 

به عنوان مثال اگر کسی که نمی داند غسل جمعه واجب است و غسل می کند با این نیت که واجب است، این 

ست عمل تشریع است. از ادله و آیه شریفه ای استفاده شده است این عمل مبغوض است. یعنی خودِ بناء حرام نی

 بلکه عمل مقارن این بناء حرام است.

 

 12/10/94  50ج

 تنبیه سوم: تشخیص نهی ارشادی از نهی مولوی

گفته شد مراد از نهی در این مسأله همان نهی مولوی است. زیرا نهی ارشادی یا ارشاد به بطالن است و یا 

ال این است که چگونه ارشاد به عدم مشرعیت است، که در هر دو صورت عبادت صحیح نیست. اکنون سو

 تشخیص داده می شود کدام نهی ارشادی و کدام نهی مولوی است؟
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 «نهی»مقدمه: دو اصطالح برای 

عنی رای دو مهی دانقبل از ورود به بحث الزم است مقدمه ای بیان شود. در این مقدمه اشاره می شود که 

 و دو اصطالح می باشد:

 

 اصطالح اول: ردع انشائی

بر دو  «ردع»شد. در مقابل طلب انشائی می با است که« ردع انشائی»در اصطالح اول همان مراد از نهی 

است.  ری واقعیا، اممقسم است: تکوینی و انشائی؛ که نهی همان ردع انشائی می باشد. این ردع انشائی در نظر 

واقعی  را امری ا آنمّا مواضح است که امر وهمی یا اعتباری نیست، و مشهور قائل شده اند امری حقیقی است. ا

 می دانیم مانند تالزم و استحالۀ و عدم شریک الباری.

به دو  یر مولویغوی و نهی به معنای ردع انشائی، تقسیم به مولوی و ارشادی نمی شود. البته تقسیم به مول

 معنی مختلف می شود )که در این دو معنی، مولوی در مقابل ارشادی نیست(:

نی ارد یعددر نظر مشهور گاهی نهی از مولی )مولی کسی است که حقّ الطاعۀ الف. معنای مشهور: 

ر می ولی صادگفته می شود؛ و گاهی از غیر م« نهی مولوی»مخالفتش قبیح است( صادر می شود، که به آن 

ده ی صادر شه از مولپس نهی مولوی در این معنی، یعنی نهیی کگفته می شود. « نهی غیر مولوی»شود، که به آن 

 است.

ب. معنای مختار ما: در بحث تفاوت بین وجوب و ندب، مبنایی اتّخاذ شد که مرتبط با اصطالح مولوی و 

غیر مولوی بودن امر و نهی است. طبق این مبنی نهی را تقسیم به مولوی و غیر مولوی می کنیم. اگر نهی از مولی 

لی بما هو خیّر یا بما هو مرشد یا بما هو طبیب و است. و اگر نهی از مو «نهی مولوی»بما هو مولی صادر شود، 

است. با توجه به این اصطالح ، تفاوت بین حرمت و کراهت بیان شد که  «نهی غیر مولوی»مانند آن صادر شود، 

نهی مولوی همان حرمت، و نهی غیر مولوی همان کراهت است. یعنی اگر ردع از ناحیه مولی بما هو مولی باشد، 

گر از مولی بما هو مرشد باشد کراهت است. با توجه به این معنی نهی مولوی یعنی نهیی که از حرمت است، و ا

 .1مولی بما هو مولی صادر شده است

ولوی به میعنی با توجه به این توضیح معلوم می شود که تقسیم نهی به مولوی و ارشادی صحیح نیست )

 معنای مقابل ارشادی بر ردع انشائی گفته نمی شود(.

                                                           

ه بما هو و مولی و چهه بما فاوت این دو معنی مولوی در این است که در معنای اول، نهی مولوی نهیی است که از مولی صادر شده است چ. ت1

 مرشد؛ امّا در معنای دوم، نهی مولوی نهیی است که از مولی بما هو مولی صادر شده است.
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لبته باید دقّت شود برخی برای توضیح این نهی )ردع انشائی(، قیدی اضافه نموده اند. فرموده اند نهی ا

 همان ردع انشائی است که رادع حقّ مولویت دارد. اضافه کردن این قید، صحیح است و مشکلی ندارد.

 

 اصطالح دوم: خطاب و کالم

. در کالم گاهی صیغه نهی به کار رفته است و در اصطالح دوم همان خطاب و کالم است« نهی»مراد از 

التصلّ فی وبر ما الیؤکل »صیغه نهی وجود دارد، و در « التغتب»گاهی مضمون نهی به کار رفته است. در 

دعی الصالۀ ایّام »که در این مثال اصالً ردع انشائی نداریم، هم از صیغه نهی استفاده شده است. امّا در « لحمه

نهی استفاده نشده است، یعنی با وجود اینکه هیئت امر دارد امّا نهی است، زیرا مضمون نهی از صیغه « اقرائک

که به معنای غیبت نکردن و اذیت « ایّاک و ایذاء الناس»و « اجتنب عن الغیبۀ»دارد. همینطور در تعابیری مانند 

نزد مشهور امری حقیقی است نکردن است، مضمون نهی وجود دارد و صیغه نهی وجود ندارد. حقیقت این نهی، 

 زیرا داخل در کیف است )لفظ کیف مسموع است نزد مشهور(، که امری حقیقی است.

نهی »نهی به این معنی، تقسیم به مولوی و ارشادی می شود. اگر در جمله، ردع انشائی وجود نداشته باشد 

ی است )در این مورد اصالً ردع که نهی ارشاد« التصلّ فی وبر ما الیؤکل لحمه»می شود، مانند  «ارشادی

انشائی نیست، هر چند ممکن است از باب دیگری مانند تشریع نماز خواندن در وبر حرام گوشت هم ردع 

 انشائی داشته باشد امّا این خطاب داللت بر ردع انشائی ندارد(.

پس ممکن است در نهی ارشادی تفاوتی نیست که ارشاد به امر تکوینی یا تشریعی یا مانند آن باشد. 

 ارشاد به امور شرعی یا ارشاد به غیر امور شرعی باشد.

خطاب ارشادی اخبار نیست زیرا اگر اخبار باشد مضمون انشائی خواهد داشت )مانند اینکه گفته شود 

که مضمون آن انشاء است(، امّا در خطاب ارشادی قصد راهنمایی است. مثالً « نماز نمی خواند»یعنی « الیصلّی»

به این قصد که خبر دهد جای زید را نمی داند، در نظر عرف این اخبار « زید کجاست؟»کسی سوال کند اگر 

نیست، لذا اگر واقعاً جای زید را بداند، این کذب و حرام نیست. زیرا اخبار محرّم نیست. به عبارت دیگر در 

 شرط است که جلمه خبری باشد. «اخبار»صدق معنای عرفی 

 

 الح نهینسبت بین دو اصط

 «خطاب نهی»غیر از  «ردع انشائی»نسبت بین این دو اصطالح نهی از لحاظ مصداقی، تباین است. زیرا 

است. امّا به لحاظ موردی نسبت بین آن دو اصطالح، عموم و خصوص مطلق است. زیرا هر کجا نهی به معنای 
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نهی به اصطالح « التصلّ فی وبره»ر مثال اول باشد، معنای دوم هم هست زیرا ابراز از مقوّمات نهی است. امّا د

 دوم هست امّا به اصطالح اول نیست.

بیاض  ی تواند همشیء واحد نم زیرا .که تباین استاز نظر مصداقی « بیاض»و  «حالوۀ»مانند نسبت بین 

ا نسبت وند؛ امّ می ش باشد هم حالوۀ؛ امّا مورداً نسبت بین آنها عموم من وجه است زیرا گاهی در یک شیء جمع

لوّ حد ابیض و مصداقی، عموم و خصوص من وجه است. زیرا شیء واحد می توان از نظر« ابیض»و  «حلوّ »بین 

 باشد.

 قرائن دالّه بر مولویت یا ارشادیت نهی

با  ئی؟ یعنیانشا در این تنبیه بررسی می کنیم که اگر خطابی باشد، از کجا تشخیص دهیم مولوی است یا

 است یا نشده است؟ ردع شده است یا نشده است؟این خطاب انشاء شده 

شهید صدر چهار صورت ذکر نموده اند که از جهاتی معلوم می شود خطاب مولوی است یا ارشادی 

. ایشان فرموده اند گاهی نهی به عنوانی تعلّق گرفته است که خودِ آن عنوان عبادت است؛ و گاهی به 1است

عبادت می شود. قسم اول سه صورت دارد و قسم دوم یک صورت دارد عنوانی تعلّق گرفته است که منطبق بر 

 که مجموعاً چهار صورت در مسأله هست:

 

 صورت اول: نهی از عنوانی که منطبق بر عبادت می شود

ث محلّ بح د، ازاگر عنوانی که نهی به آن تعلّق گرفته است عبادت نباشد، و منطبق بر عبادت هم نشو

حلّ بحث ذا از منه عبادت است و نه منطبق بر عبادت می شود، ل« التغتب»ل خطاب خارج است. به عنوان مثا

ی مر عبادت بنطبق مخارج است. امّا گاهی عنوانی که نهی به آن تعلّق گرفته است، هر چند عبادت نیست امّا 

 گاهی بر امّا عبادت نیست،« التغصب»در خطاب « غصب»شود، که این صورت اول است. به عنوان مثال عنوان 

 عبادت منطبق می شود، مانند وضوی با آب غصبی؛

ر باشد ظاهنه ای در صورت اول، ظاهر خطاب نهی در مولویت است. زیرا اگر مولی امر و نهی کند و قرین

غصب  است که این« التغصب»این است که با همین امر طلب می کند و با همین نهی ردع می کند. پس ظهور 

ی در گر موالیات که ضوء مردوع و منهی عنه است. به عبارت دیگر سیره عقالء بر این اسحرام است. لذا خودِ و

 هد.رار دقدائره مولویت خود که حقّ الطاعۀ دارد، امر کند و مرادش امر ارشادی باشد باید قرینه 

 

 14/10/94  51ج
                                                           

 .124، ص3. بحوث فی علم األصول، ج1
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 صورت دوم: نهی از نفس عبادت

در  ق گرفت.د تعلّعنوانی که منطبق بر عبادت می شو در صورت اول نهی به عبادت تعلّق نگرفته بلکه به

عبادت  ه نفسبسه صورت بعد، نهی به عنوانی که عبادت است تعلّق می گیرد. صورت دوم جایی است که نهی 

ین مورد یرا در ازاست  تعلّق گیرد، مانند اینکه نهی از صوم یوم عاشوراء شده باشد. ظهور این نهی در ارشادیت

ر تحریم دهوری و در محلّ خود بحث شده است که نهی در جایی که توهمّ امر وجود دارد، ظ توهّم امر است

 ندارد بلکه خطاب از مولویت خارج می شود. پس این نهی ظهور در ارشادیت دارد.

 

 صورت سوم: نهی از خصوصیت عبادت در جايی که توهّم امر به آن خصوصیت هست

عبادت )جزء یا شرط یا وصف عبادت( تعلّق گیرد، در  صورت سوم جایی است که نهی به خصوصیت

حالیکه توهّم امر به آن خصوصیت وجود دارد، مانند نهی از قرائت فاتحۀ الکتاب در نماز میّت شود. نهی در این 

. لذا این نهی هم ظهور در مولویت 1موارد هم ظهور در ارشادیت دارد. زیرا در این مورد هم توهّم امر هست

فقط داللت دارد که فاتحۀ الکتاب جزء نماز میّت نیست. پس اگر در نماز میّت فاتحۀ الکتاب خوانده نداشته و 

شود نماز صحیح است مگر اینکه به قصد جزئیت خوانده شود که از باب تشریع باطل است. پس این نهی هم 

 ظهور در ارشادیت دارد.

 

 خصوصیتصورت چهارم: نهی از خصوصیت عبادت بدون توهّم امر آن 

صورت چهارم جایی است که نهی به خصوصیت عبادت تعلّق گرفته امّا توهّم امر به آن خصوصیت نیست، 

مانند اینکه نهی از خواندن سوره دوم در نماز شود. در این مثال توهّم فقط در امر به اولین سوره است و توهّم 

شاد به مانعیت است، یعنی سوره دوم مانع است امر به سوره دوم نیست. نهی در این موارد هم مولوی نیست و ار

)اگر در این موارد امری باشد ظهور در شرطیت یا جزئیت دارد(. زیرا اگر حکمی به اجزاء و شرائط تعلّق گیرد 

 .2فی نفسه ظهور در ارشادیت دارد به مناسبت حکم و موضوع. پس این نهی هم ظهور در ارشادیت دارد

                                                           

 در روایات وارد شده است.« الصالۀَ الّا بفاتحۀ الکتاب»این دلیل است که  . توهّم وجود امر به1

فنقول تارة: يكون النهی نهیاً عن عنوان ينطبق على العبادة، مثل النهی عن الغصب و أخرى: يكون :»124، ص3. بحوث فی علم االصول، ج2

النهی عن الرکوع. ففی القسم األول ال إشكال فی ظهور النهی فی  النهی متعلقاً بحسب دلیله بنفس عنوان العبادة، کالنهی عن الصالة أو

ة األولى أَنْ المولويۀ، فانَّ مقتضى القاعدة األولیۀ انَّ النهی مستعمل بداعی الزجر ال بداعی االخبار. و امّا فی القسم الثانی فتوجد صور: الصور

من قبیل النهی عن صوم يوم عاشوراء مثال و هنا ال بدَّ من حمل النهی على يكون النهی متعلقاً بأصل العبادة ال بخصوصیۀ من خصوصیاتها، 

 اإلرشاد و ذلك لدخوله فی قاعدة ورود النهی فی مورد توهم األمر، فانَّ العبادة من حیث انها عبادة مطلب يُترقب ان يؤمر به فیحمل على

قا بخصوصیۀ من خصوصیات العبادة کجزئها أو شرطها و تكون تلك الخصوصیۀ اإلرشاد إلى عدم األمر ... الصورة الثانیۀ أَنْ يكون النهی متعل
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 نظر مختار در صور اربعه

افه می ان اضن فرمایش شهید صدر در هر چهار صورت را قبول داریم، امّا یک توضیح به کالم ایشای

لی به و مو کنیم. توضیح اینکه خطاب دو قسم است: اول خطاب تشریع )خطابی که از مولی صادر شده است

مولی  ه ازچد نفس همین خطاب تشریع می کند(؛ و دوم خطاب تبلیغ )خطابی که بعد از تشریع صادر می شو

 صادر شود چه از غیر مولی صادر شود(.

لذا با توجه به اینکه منابع ما برای استنباط احکام همان کتاب و سنّت است، در بیشتر موارد با خطاب 

تبلیغ که از ائمه علیهم السالم است مواجه هستیم. خطاب ائمه دائماً خطاب تبلیغ است، در حالیکه خطابی که 

و ارشادی می شود، خطاب تشریعی است که از مولی صادر می شود. زیرا خطاب تبلیغی، نمی تقسیم به مولوی 

تواند مولوی باشد. خطاب تبلیغی فقط ارشاد است به آنچه در عالم تشریع وجود دارد. البته ممکن است با 

ارشاد به تکلیف  تسامح خطاب تبلیغی هم تقسیم به مولوی و ارشادی گردد. به این معنی که  اگر خطاب تبلیغ،

 باشد )طلب انشائی و ردع انشائی(، مولوی است. و اگر خطاب تبلیغی ارشاد به غیر تکلیف باشد، ارشادی است.

 

 المسألۀ الثانیۀ: اقتضاء النهی عن المعاملۀ للفساد

زمه این مسأله در فقه کاربرد فراوانی دارد. اگر از یک معامله نهی شود، بین این نهی و فساد معامله مال

 هست؟ یعنی آیا معامله باطل می شود؟ در این مسأله در چند جهت بحث می شود:

 

 الجهۀ االولی: مراد از نهی از معامله )سبب يا مسبّب يا اثر(

است. ایقاع فقط یک « ایقاع»و  «عقد»وجود دارد که مراد از معامله « نهی از معامله»در عنوان مسأله 

نشاء ایجاد می شود. عقد دو انشاء دارد یکی انشاء ایجاب و دومی انشاء قبول انشاء است، مانند طالق با یک ا

 که به مجموعه این دو انشاء عقد گفته می شود.

                                                                                                                                                                                     

ء النهی کونها جزءاً أو شرطاً للعبادة، مثل ما إذا ورد النهی عن فاتحۀ الكتاب فی الصالة على المیت و من الخصوصیات التی يتوهم لو ال مجی

على   يكون النهی ظاهراً فی التحريم، فانه نهی فی مورد توهم األمر فال يدلافترض ارتكازيۀ انه ال صالة إلّا بفاتحۀ الكتاب. و هنا أيضا ال

ا تقدم. البطالن، بل غايۀ ما يدل علیه انه لیس جزءاً أو شرطاً، أو يقال بأنه يكون مجملًا و مردداً بین النهی اإلرشادی و النهی التحريمی کم

بوت األمر بها، مثل النهی عن اإلتیان بسورة ثانیۀ فی الصالة، و حینئذ ال يكون النهی فی الصورة الثالثۀ أَنْ يتعلق النهی بخصوصیۀ ال يترقب ث

ظاهرة مورد توهم األمر، لكن مع هذا ال بدَّ من حمله على اإلرشاد إلى المانعیۀ، فانَّ األوامر و النواهی إذا تعلقت بخصوصیات المرکب تكون 

عیۀ، فاالمر باإلتیان بالسورة فی الصالة يكون ظاهراً فی جزئیۀ السورة، و النهی عن تكرار السورة فی اإلرشاد إلى الشرطیۀ و الجزئیۀ أو المان

 «.يكون ظاهراً فی اإلرشاد إلى انَّ التكرار مانع عن صحۀ الصالة
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 مراد از سبب و مسبّب و اثر

ین سه امر دام از اهر ک فقهاء قائلند در هر معامله سه امر، یعنی سبب و مسبّب و اثر وجود دارد که نهی به

 هد شد:علوم خوامت هم یرد. این سه امر را در مثال بیع، بررسی می کنیم، که در سائر معامالمی تواند تعلّق گ

ست. امّا ا« فظل»الف. مراد از نهی از سبب در بیع چیست؟ محقق خوئی فرموده اند مراد از سبب همان 

 بته ممکناست )ال ظاهراً مراد هر دو همان لفظ صیغه است.« صیغه»اند مراد از سبب همان شهید صدر فرموده

 است مبرز یک عقد غیر از صیغه باشد مانند کتابت یا اشاره یا فعل(.

است.  «یتملک» ب. مراد از نهی از مسبّب در بیع چیست؟ محقق خوئی فرموده اند مراد از مسبّب همان

مراد از  وده اندمدر فریعنی مسبّب در بیع همان ملکیت بایع بر ثمن، و ملکیت مشتری بر مثمن است. امّا شهید ص

 است.« نقل»مسبّب 

 انتزاعی ی واقعی وتفاوت وجود دارد زیرا ملکیت امری اعتباری است امّا نقل امر «نقل»و  «ملکیت»بین 

قل نود امّا شل می است. به نظر می رسد تعبیر محقق خوئی دقیق تر است، زیرا ملکیت در تمام موارد بیع حاص

در بیع  ه(، و یار ذمّدوان مثال اگر در بیع سلف گندم کلی فروخته شود )کلی در برخی موارد رخ نمی دهد. به عن

ل لکیت حاصمّا ماخارجی یک کیسه از ده کیسه فروخته شود )فرد مردّد(، در این موارد نقلی رخ نداده است 

یزی از چع هم بی عد ازبشده است. زیرا قبل از انجام بیع، بایع مالک کلی در ذمّه یا فرد مردّد نبوده است پس 

ه است. پس ذمّه شد لی درملک بایع به ملک مشتری نقل نیافته است. امّا بعد از بیع، مشتری مالک فرد مردّد یا ک

ری ک دیگملکیت حاصل شده است امّا نقلی رخ نداده است )نقل یعنی چیزی از ملک کسی خارج و به مل

یت حاصل ن ملکهم همینطور است(، نسبت به ثم داخل شود(. همینطور در جایی که ثمن کلی باشد )که نوعاً

ثمن کلی  تری مالکیع مشبشده است امّا نقلی رخ نمی دهد. زیرا بایع بعد از بیع مالک ثمن می شود، امّا قبل از 

 تر است. دقیق نیست تا گفته شود ثمن از ملک مشتری به ملک بایع منتقل شده است! لذا تعبیر محقق خوئی

اثر در بیع چیست؟ شهید صدر فرموده اند بیع آثاری دارد مانند تصرّف بایع در ثمن و یا ج. مراد از نهی از 

 .1تصرّف مشتری در مثمن. پس تصرّف، اثر بیع است

 

 15/10/94  52ج

                                                           

يتعلق  أخرى والمعاملۀ یغۀ فانَّ النهی تارة: يتعلق بنفس السبب الصادر مباشرة من المكلف و هو ص :»125، ص3. بحوث فی علم االصول، ج1

سبَّب مثل تصرف ق بأثر الم: يتعلو ثالثۀ بالمسبَّب و هو فی البیع عبارة عن انتقال الثمن إلى ملك البائع و انتقال المثمن إلى ملك المشتری

 «.البائع فی الثمن و تصرف المشتری فی المثمن
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 برای سبب يا مسبّب« بیع»وضع لفظ 

بتدا از است یاب، نبرای پاسخ به این سوال که الفاظ معامالت مانند بیع وضع برای سبب شده اند یا مسبّ

بررسی  که باید دارد اموری که می توانند سبب یا مسبّب باشند، نام برده شوند. در هر معامله چهار امر وجود

تواند  ها میشود کدامیک سبب و کدامیک مسبّب می باشند، و سپس بررسی شود که مصبّ نهی کدامیک از آن

 باشد و نهی در کدامیک مقتضی فساد است:

 

 ر موجود در هر بیعمقدمه اول: امو

 وی باشد. م« بعتُ»الف. تلفظ به صیغه: مراد از صیغه همان ایجاب و قبول است. تلفظ به ایجاب، گفتن 

 قد باشد.عی مبرز است. این دو لفظ به عنوان مثال است و ممکن است امر دیگر« قبلتُ »تلفظ به قبول، گفتن 

 تلفظ فعل متعاقدین است.

زیرا وقتی تلفظ به ایجاب و قبول می شود گاهی انشاء هم هست و  1لفظ استب. انشاء: انشاء اخصّ از ت

گاهی انشاء نیست، مانند اینکه برای تعلیم صیغه را تلفظ کند. وقتی تلفظ با قصد انشاء همراه شود، انشاء محقق 

 می شود )خودِ تلفظ انشاء است(.

 تفسیر و لکه درانشاء اختالفی نیست بدر حقیقت انشاء اختالف است البته باید توجه شود در مصادیق 

ستیم؛ و هبع آنها ا هم تامی دانند که م «ایجاد المعنی باللفظ»تحلیل انشاء اختالف است. مشهور حقیقت انشاء را 

 .ن هستندآمی دانند و گویا شهید صدر هم متمایل به  «اعتبار و ابراز»محقق خوئی حقیقت انشاء را 

 گر معنایرت دیم است برای تلفظ، یا برای مجموع تلفظ و قصد؟ به عبابحث دیگر اینکه آیا انشاء اس

. یرون استشاء بعرفی بیع، همان تلفظ است یا تلفظ همراه قصد است؟ ما ترجیح دادیم که قصد از حقیقت ان

 ت.صیغه اس فظ بهقصد فقط شرط تحقّق انشاء است. تلفظ اگر با قصد مقارن شود انشاء و اگر مقارن نشود تل

ه حمل ملیک بت، و مراد تملیک به حمل شائع است. «جعل المال ملکاً للغیر»تملیک: تملیک یعنی  ج.

م، رای تعلیکه ب شائع در جایی است که انشاء موجب ملکیت می شود. گاهی تلفظ هست امّا انشاء نیست )جایی

ا فضولی ی ب یااگر غاص تلفظ به صیغه می شود(، و گاهی تلفظ و انشاء هست امّا موجب تملیک نیست، مثالً

یک . پس تملنیست سفیه مال دیگری را بفروشد، که هم تلفظ دارد و هم انشاء امّا موجب تملیک به حمل شائع

 است. «انشاء مُمَلّک»همان 

                                                           

یست، و نمّا انشاء اظ هست اء بدون لفظ هم ایجاد می شود، و گاهی تلف. البته با دقّت رابطه آنها عموم و خصوص من وجه زیرا گاهی انش1

 گاهی هم با تلفظ، انشاء محقق می شود.
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د. ملکیت: ملکیت عبارت از امری اعتباری است یعنی عقله ای اعتباری بین شخص )اعمّ از حقیقی و 

 ول تملیک حاصل می شود. مراد از در طول بودن، رتبی است.حقوقی( و شیء است که در ط

 

 مقدمه دوم: کدامیک از این امور سبب یا مسبّب اند

در سه امر اول تفکیک وجود داشت یعنی ممکن است امر اول بدون دومی ایجاد شود، و دومی بدون 

تعلیم تلفظ به صیغه شده است(،  سومی ایجاد شود. یعنی ممکن است تلفظ باشد امّا انشاء نباشد )جایی که برای

و ممکن است انشاء باشد امّا تملیک نباشد )جایی که غاصب مال دیگری را بفروشد(. امّا نمی شود امر سوم 

 محقّق شود بدون اینکه امر چهارم محقّق شود، یعنی اگر تملیک باشد ملکیت هم هست.

ب برای انشاء و انشاء سبب برای تملیک، و سه امر اول نسبت به ما بعد خود، سبب هستند. یعنی تلفظ سب

تملیک سبب برای ملکیت می باشند. پس تلفظ و انشاء و تملیک، سبب هستند. سه امر اخیر هم مسبّب نسبت به 

 ما قبل می باشند، پس انشاء و تملیک و ملکیت، مسبّب هستند.

است، کدامیک از آنها مراد است؟ با توجه به اینکه سه چیز سبب هستند، اگر گفته شود بیع نام برای سبب 

همینطور اگر گفته شود بیع نام مسبّب است کدامیک از سه مسبّب مراد است؟ اگر کسی بخواهد جعل اصطالح 

نماید و سبب را یکی از این امور بداند، این بحث فائده ای نخواهد داشت )زیرا نمی توان نام بیع در روایات را 

(؛ امّا بحث از اینکه در نظر عرف، بیع به کدامیک گفته می شود، دارای ثمره حمل بر این معنای اصطالحی نمود

است. اگر بیع نام برای امر اول باشد، فقط نام برای سبب است. و اگر نام امر آخر باشد، فقط نام برای مسبّب 

 است. و اگر نام برای دو امر وسط باشد، هم نام برای سبب است و هم نام برای مسبّب است.

 

 است نه معنای جامدی «بیع»قدمه سوم: نزاع در تعیین معنای حدثی لفظ م

 لفظ بیع دو معنی دارد که در این بحث مراد یکی از آنهاست. ابتدا باید این دو معنی توضیح داده شوند:

الف. معنای جامدی: گاهی بیع به عقدی از عقود گفته می شود. عقد همان مجموع ایجاب و قبول است، 

امری حدثی است و هیمنطور قبول امری حدثی است. امّا مجموع این دو امر حدثی، امری جامد می  که ایجاب

شود. مانند ضرب و اکل که هر یک حدثی هستند امّا مجموع آنها امری حدثی نیست، زیرا مجموع ضرب و اکل 

 یکی از انواع حدث ها موجود نیست.
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مشتقّاتی مانند بایع و مبیع و مانند آن دارد. بیع به  ب. معنای حدثی: معنای دوم معنای حدثی است زیرا

معنای حدثی مستند به یک نفر است، مثالً حدث بیع از بایع صادر می شود. به دو نفر بایع گفته نمی شود بلکه از 

 بین متعاقدین، یکی بایع و دیگری مشتری است.

چهارگانه است، مراد هیمن بیع به معنای نام برای کدامیک از امور « بیع»وقتی بحث می شود از اینکه لفظ 

 دوم است یعنی بیع به معنای حدثی، در نظر عرف کدامیک از امور چهارگانه می باشد.

 نامِ تملیک است« بیع»نظر مختار: لفظ 

اکنون محلّ بحث روشن است. سوال این است که بیع به معنای حدثی نام کدامیک از تلفظ و انشاء و 

 شد؟تملیک و ملکیت می با

لفظ بیع قطعاً نام برای امر چهارم نیست، زیرا معنای چهارم یعنی ملکیت معنایی جامد است. به عبارت 

دیگر ملکیت ایجاد و حدث نیست بلکه همان علقه ای است که بین شخص و شیء وجود دارد. پس ملکیت 

 امری جامد است در مقابل سه امر اول که معانی حدثی هستند.

امر اول هم نیست، زیرا مجرّد تلفظ به ایجاب، در نظر عرف بیع نمی باشد. اگر مجرّد لفظ بیع نام برای 

تلفظ به ایجاب هم بیع باشد، باید به کسی که برای تمرین تلفظ می کند، هم بایع گفته شود! در حالیکه بالوجدان 

 به این شخص بایع گفته نمی شود.

شاء )تلفظ به قصد انشاء( یا نام است برای تملیک پس نزاع در این است که لفظ بیع نام است برای ان

)انشاء مملّک(؟ اگر نام برای انشاء باشد، عمل غاصب و فضولی هم که انشاء می کنند واقعاً بیع است. امّا اگر نام 

برای تملیک باشد، عمل غاصب و فضولی حقیقۀً بیع نیست زیرا انشاء آنها موجب تملیک نیست. در این صورت 

عنای حقیقی بایع نیست بلکه ادای بیع را درآورده است. در نتیجه سوال این است که معنای عرفی بیع غاصب به م

 همان انشاء است یا تملیک؟

نه برای خودِ انشاء، لذا اگر فضولی یا غاصب تلفظ به صیغه کنند،  «تملیک»به نظر ما بیع اسم است برای 

مین تملیک است یعنی انشاء مملّک است. اگر بیع در مورد اصالً بیع انجام نگرفته است. معنای عرفی بیع ه

 غاصب و فضولی به کار رود، استعمال عنایی است.

 

 16/10/94  53ج
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 اسم برای مسبّب بودن بیع، مالزم با قول به صحیح است

است با توجه به بحث صحیح و اعمّ، اگر بیع نام برای انشاء باشد، باید قائل به اعمّی شد زیرا انشاء ممکن 

مملّک باشد و بیع صحیح باشد، و ممکن است انشاء مملّک نباشد و بیع فاسد باشد. و اگر بیع اسم برای تملیک 

 باشد، باید قائل به صحیح شد زیرا تملیک همان انشاء مملّک است که بیع دائماً صحیح خواهد بود.

است. و وقتی بحث از نهی از  «انشاء»وقتی فقهاء بحث از نهی از سبب می کنند مرادشان از سبب همان 

 است. «تملیک»مراد از مسبّب همان مسبّب می شود، 

 بنابراین اگر صحیحی شویم، بیع نام مسبّب خواهد بود؛ و اگر اعمّی شویم، بیع نام سبب خواهد بود.

 انشاء ايجاب بعد از قبول متّصف به مُمَلّكیت می شود

در برخی موارد، مبدأ این وصف امری است که در زمان گاهی افعال انسان متّصف به وصفی می شوند. و 

متأخّر ایجاد می شود. این افعال که متّصف به وصفی شده اند که مبدأ اتّصاف آن در آینده حاصل می شود، دو 

 دسته اند:

الف. گاهی فعل از همان زمان صدور متّصف به آن وصف می شود. به عنوان مثال زید وارد مسجد می 

ی ورود است، بعد از یک ساعت عمرو وارد می شود. ورود زید قبل از ورود عمرو است. اتّصاف شود که فعل و

از زمان وقوع فعل است یا بعد از تحقّق مبدأ اتّصاف در آینده )یعنی بعد از ورود عمرو(؟ از  «قبلیت»این فعل به 

ه گفته می شود امروز قبل از همان ابتدای ورود، این عمل زید متّصف به قبلیت است. شاهد هم همین است ک

 فرداست. آنِ تحقّق ورود همان آنِ اتّصاف به قبلیت است.

ب. گاهی فعل در آینده متّصف به آن وصف می شود. یعنی خصوصیت در زمان الحق است و اتّصاف هم 

ضربه  در زمان الحق است. به عنوان مثال زید ضربه ای محکم به سر عمرو می زند، که عمرو فردا به سبب آن

می میرد. فعل همان ضرب است، امّا آیا این ضربه از حین وقوع ضرب، متّصف به قتل می شود؟ یعنی آیا از 

حین ضرب، زید قاتل و یا عمرو مقتول است؟ واضح است که حین ضرب، نه ضربه قتل است؛ نه زید قاتل 

ف به قتل می شود و هم زید قاتل می است؛ و نه عمرو مقتول است! امّا فردا که عمرو مُرد، هم این ضربه متّص

 شود و هم عمرو مقتول می شود.

بنابراین برخی افعال در ظرف وجود، مصداق برای امری نیستند، امّا بعد از ظرف وجود )در ظرف عدم( 

مصداق برای آن می شوند. در مثال فوق دیروز ضربه مصداق قتل نبود، امّا امروز که عمرو مُرد، مصداق قتل 

 . یعنی همان ضربه دیروز که امروز نیست، امروز مصداق قتل است.شده است

با توجه به این مقدمه، انشاء در بحث ما در زمان آینده متّصف به مُملّکیت می شود. زیرا وصف مؤثّریت و 

مملّکیت بعداً حاصل می شود یعنی زمانی که مشتری قبول کند این انشاء، مملّک می شود. یعنی همان انشاء یک 
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و  «تملیک»قیقه قبل، اکنون که قبول شده است متّصف به مملّکیت می شود. انشاء بعد از قبول، مصداق د

می شود )البته در ایقاعات مانند طالق آنِ تحقّق انشاء همان آنِ تحقّق طالق است؛ امّا در عقود مانند  «مملّک»

 شود(. می «مُمَلّک»و  «مُزَوّج»نکاح و بیع، انشاء بعد از قبول مصداق 

وزان اجازه هم نسبت به بیع فضولی همان وزان قبول است نسبت به ایجاب، یعنی اجازه موجب می شود 

 همان بیع قبل مملّک شود! یعنی بعد اجازه آن انشاء سابق متّصف به مملّکیت می شود.

 برای انشاء مؤثّرند.لذا تمام معامالت، نام برای یک انشاء مؤثّر می باشند، یعنی تمام عقود و ایقاعات نامی 

 

 «اثر»مناقشه در کالم شهید صدر پیرامون تفسیر 

محقق خوئی سبب را همان صیغه و مسبّب را همان ملکیت دانسته اند. شهید صدر سبب را همان صیغه و 

مسبّب را همان نقل و اثر را همان تصرّف دانسته اند. با توجه به مباحث مذکور در مورد سبب و مسبّب معلوم 

 که سبب همان انشاء و مسبّب همان تملیک است.شد 

« جواز تصرّف»نیست بلکه « تصرّف»امّا کالم شهید صدر در مورد اثر، خالی از مناقشه نیست. زیرا اثر 

است « جواز وضعی»و در تصرّفات اعتباری  است« جواز تکلیفی». مراد از جواز هم در تصرّفات تکوینی، است

 تعبیر شهید صدر، تسامحی است.یعنی صحّت است(. در نتیجه )

 

 19/10/94  54ج

 الجهۀ الثانیۀ: متعلّق نهی در معامله

نمی تواند نامی برای « بیع»در جهت اول گفته شد تلفظ به صیغه یا ملکیت از بحث خارج است زیرا لفظ 

به اثر تعلّق می گیرد.  یکی از این دو باشد. در نتیجه نهی یا به سبب )انشاء(، و یا به مسبّب )انشاء مملّک(، و یا

نهی از اثر به معنی نهی از تصرّف )تکوینی یا اعتباری( می باشد. قبل از ورود به اصل بحث دو نکته باید ذکر 

 شود:

الف. مراد از نهی همان ردع تحریمی است، نه خطاب نهی؛ زیرا ممکن است خطاب نهی داللت بر ردع 

 نداشته باشد بلکه ارشاد باشد.

حث طبق نظر مشهور در معامالت مشی می شود. در نظر مشهور دو دسته معامله وجود دارد: ب. در این ب

معامالت عقالئیه؛ و معامالت شرعیه؛ لذا دو نوع صحّت وجود دارد: صحیح عند العقالء؛ و صحیح عند الشارع؛ 

صحّت عند نسبت بین صحّت شرعی و صحّت عقالئی، عموم و خصوص من وجه است. در نظر مشهور وقتی از 

العقالء بحث می شود، مراد این است که سکوت یا امضاء شارع به آن ضمیمه شده و صحّت عند الشارع کشف 
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کنند. البته به لحاظ موارد، اکثر مواردی که نزد شرع صحیح شود. لذا دائماً فقهاء از صحّت نزد شرع بحث می

این است که فقط یک دستگاه معامالت عقالئی  است نزد عقالء هم صحیح است. در مقابل مشهور نظر مختار ما

وجود دارد. اگر یک معامله عقالءً صحیح باشد، و در شریعت موضوع حکم شرعی )اعمّ از تکلیفی یا وضعی( 

باشد، آن حکم بار می شود. اگر هم نزد عقالء باطل باشد، احکام آن بار نمی شود. این بحث در فقه و اصول 

ر بحث سیره هم خواهد آمد. به هر حال در این مباحث طبق مبنای مشهور بحث توضیح داده شده است، که د

 می شود. لذا مراد از اینکه نهی مقتضی فساد است، فساد نزد شارع می باشد.

 با توجه به این دو نکته، در سه مقام )نهی از سبب، یا مسبّب، یا اثر( باید بحث شود:

 مقام اول: نهی از سبب )انشاء(

است مؤثّر یا غیر مؤثّر باشد. به عنوان مثال در عقد بیع، ممکن است انشاء موجب نقل و  انشاء ممکن

 انتقال شده و یا موجب نقل و انتقال نشود. در فقه مثال هایی وجود دارد که نهی از انشاء شده است:

بر آن مترتب الف. گاهی نهی از انشاء غیر مؤثّر شده است: یعنی گاهی انشاء حرام است ولو شرعاً اثری 

، اثری بر «قبلتُ»و وی بگوید « بعتک هذا الخمر»شود. به عنوان مثال در بیع خمر، اگر کسی به زید بگوید نمی

آن مترتب نمی شود، امّا نفس انشاء حرام است )این حکم در فقه، نظر رائج است که فعالً از اصل مسأله فقهی 

است و انشاء شراء هم حرام است، امّا نقل و انتقالی صورت بحث نمی کنیم(. به عبارت دیگر انشاء بیع حرام 

 گیرد.نمی

مثال دیگر بیع ربوی است. مثالً یک کیسه برنج را به ده کیسه برنج بفروشد. این انشاء بیع یعنی انشاء 

ر ایجاب و انشاء قبول حرام است. و بین مشهور فقهاء این بیع، فاسد است یعنی نقل و انتقالی رخ نمی دهد. د

عین حال نزد مشهور فقهاء همین انشاء هم حرام است )البته اگر انشاء ایجاب شود، امّا قبول نشود حرام نیست 

 مگر اینکه علم به قبول داشته باشد که داخل در تجّری می شود(.

رخ ب. گاهی هم در شرع نهی به انشاء مؤثّر تعلّق گرفته است: یعنی انشاء حرام است امّا نقل و انتقال هم 

می دهد. به عنوان مثال از انشاء بیع حین نداء )اقامۀ نماز جمعه( نهی شده است، یعنی اگر بیعی انجام شود که 

موجب شود به نماز جمعه نرسد، این بیع حرام است. این انشاء بیع حرام است امّا مؤثّر هم هست. یعنی مشتری 

 فقه رائج است.مالک مبیع می شود و بایع مالک ثمن می شود. این نظر در 

مثال دیگر قرض ربوی است. اگر زید یک دینار را در ازای دو دینار به کسی قرض دهد، این قرض ربوی 

است. انشاء ایجاب این قرض و انشاء قبول آن، در شرع حرام است امّا این قرض مؤثّر است یعنی زید مالک 

. زیرا یک عقد بوده است و یک شرط که یک دینار در ذمّه می شود و قرض گیرنده مالک یک دینار می شود

 یک دینار اضافی داده شود، امّا عقد صحیح است و شرط باطل است.
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البته اگر عقد از ناحیه دیگری باطل باشد، مانند اینکه پول دزدی را قرض دهد، این انشاء قرض هم حرام 

 ه قرض ربوی، حرام است.نیست زیرا اگر هم ربوی نباشد موجب انتقال نیست. بله در این موارد اجاز

 

 نظر مختار: عدم مالزمه

با توجه به این مثال های شرعی سوال این است که آیا بین نهی از سبب یک معامله و فساد آن معامله 

مالزمه وجود دارد؟ جواب این است که هر چند انشاء مبغوض شارع است امّا از نظر عقلی مالزمه ای نیست که 

نی انشاء بیع ربوی مبغوض است امّا ممکن است بنابر مصالحی حکم به صحّت معامله معامله هم باطل باشد. یع

شود. لذا نظر رائج در فقه این است که ممکن است معامله حرام، صحیح باشد، مانند دو مثالی که زده شد. دلیل 

احلّ »و « وا بالعقوداوف»صحّت این است که وقتی عقالً مالزمه ای بین حرمت و فساد نباشد، اطالق ادلّه مانند 

 شامل این معامله هم می شود.« اهلل البیع

پس مالزمه عقلی بین نهی از سبب و بطالن وجود ندارد، امّا اگر گفته شود در نظر عرف خودِ انشاء 

خصوصیتی ندارد که مبغوض باشد بلکه به لحاظ اثر مبغوض است، پس باید نهی از معامله موجب بطالن باشد! 

که این مطلب یک بحث عرفی و استظهار از دلیل است؛ در حالیکه بحث ما در مالزمه عقلی  جواب این است

 است.

 

 20/10/94  55ج

 مقام دوم: نهی از مسبّب )انشاء مؤثّر(

اگر شارع مسبّب را تحریم کند، آیا مالزمه با فساد دارد؟ کسانی که قائل بودند مسبّب همان ملکیت است، 

 ان انشاء تملیک است زیرا ملکیت حرام نمی شود.اعتراف دارند که مراد هم

 

 مقدمه: جواب شبهه ای در صورت مسئله

قبل از ورود به اصل بحث، در مورد صورت مسئله شبهه ای وجود دارد که باید پاسخ داده شود. این شبهه 

 دو تقریب دارد:
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 تقريب اول شبهه: تناقض در مسئله

طالن رمت با بح، این باشد. اگر شارع از انشاء مؤثّر نهی نمایدگفته شده است این سوال دارای تناقض می 

ء ؤثّر نبودن انشاه معنی مر، بمالزمه دارد؟ معنای سوال این است که انشاء مؤثّر، مؤثّر نباشد! زیرا فساد انشاء مؤثّ

 نیست!ر موثّ است. یعنی نمی شود از طرفی انشاء مؤثّر حرام باشد و از طرفی مالزمه بگوید این انشاء

طع نظر عنی با قود. یجواب این است که مراد از انشاء مؤثّر انشائی است که اگر نهی وجود نداشت مؤثّر ب

 از حرمت، این انشاء اثر دارد.

 

 تقريب دوم: لغويت نهی از انشاء مؤثّر

اگر نزد  هر حالیکست، دگفته شده نهی از انشاء مؤثّر، لغو است. زیرا انشاء مؤثّر یعنی مملّک نزد شارع ا

ی تواند بیند، م ده میشارع مبغوض باشد، اصالً شارع اعتبار ملکیت نمی کند! یعنی شارع اگر در این انشاء مفس

ه کار امری کاین  کاری کند که در خارج این انشاء، محقّق نشود، به این شکل که اعتبار ملکیت ننماید. با

لکه اگر باشد، باید کاری کند که شبیه اکل از قفا مبغوض شارع است، محقق نخواهد شد! به عبارت شارع نب

، و شاء نیستیم انمستقیماً اعتبار ملکیت ننماید، این انشاء مبغوض در خارج محقق نمی شود و نیاز به تحر

 شارع هم به غرض خود می رسد.

 

 جواب اول: شارع می تواند از تأثیر نزد عقالء نهی کند

تواند از انشاء مؤثّر عند العقالء نهی نماید. توضیح اینکه )هر چند  شهید صدر جواب داده اند که شارع می

ممکن است شارع با عدم اعتبار ملکیت نزد خودش، کاری کند که در خارج انشاء مبغوض محقّق نشود، امّا 

ممکن است انشاء موجب صحّت عقالئی شود و همین انشاء هم مبغوض شارع باشد. لذا شارع با عدم اعتبار 

م نمی تواند مانع تحقّق صحّت عقالئی شود. بلکه فقط می تواند از انشاء عقالئی نهی کند( انشاء ممکن صحّت ه

است نزد عقالء مؤثّر باشد یا نزد شارع مؤثّر باشد یا نزد هر دو مؤثّر باشد. وقتی شارع بما هو شارع نمی تواند 

ء شود(، از انشاء نهی می کند. به عبارت دیگر جلوی صحّت عقالئی را بگیرد )زیرا نمی تواند مانع اعتبار عقال

شارع بما هو شارع نمی تواند مانع تحقّق مسبّب نزد عقالء شود، همانطور که شارع بما هو شارع نمی تواند مانع 

 .1غیبت مردم شود بلکه فقط می تواند از غیبت یا انشاء مؤثّر نزد عقالء نهی کند

                                                           

نْ لم يمضه ا للشارع و إِيمكن أَنْ يفترض انَّ حصول االنتقال فی نظر العقالء يكون مبغوضاً أيض:»127، ص3. بحوث فی علم االصول، ج1

 بدَّ و أَنْ ال يؤتى قالء بل الند العلمبغوضیۀ انَّ الشارع ال يجعل االنتقال ما دام انَّ المعاملۀ صحیحۀ عالشارع، فال يكفی لعدم الوقوع فی ا

 «.اً عقالئیا کان مسببو إِنْ بالسبب کی ال يحصل االنتقال حتى عند العقالء، و بهذا االعتبار يمكن أَنْ ينهى الشارع عن طبیعی المسبَّب
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ان ت، و ایشرع اسل است. یعنی مراد مستشکل انشاء مؤثّر نزد شاین جواب شهید صدر در واقع قبول اشکا

حاث فقه و ت. در ابغو اسهم این اشکال را قبول نموده اند که اگر شارع از انشاء مؤثّر نزد خود، نهی کند این ل

ت هست فاوثّر هم تاء مؤاصول هم مراد از مسبّب )انشاء مؤثّر( همان مؤثّر نزد شارع است. بین مثال غیبت و انش

ما هو ا شارع ب؛ امّزیرا شارع بما هو شارع نمی تواند مانع تحقّق غیبت در خارج شود لذا از آن نهی می کند

س اساس پاید. شارع می تواند مانع تحقق انشاء مؤثّر نزد خودش شود به این صورت که اعتبار ملکیت ننم

 اشکال این است که نهی از مؤثّر در نزد شارع،  بی معنی است.

 

 جواب دوم: ممكن است مالک در ترک از سوی عبد باشد

جواب دیگر شهید صدر این است که گاهی غرض مولی در ترک انشاء مؤثّر در خارج است، امّا ترک این 

انشاء اگر از سوی عبد باشد مالک دارد. یعنی برای عدم تأثیر انشاء دو راه هست: اول اینکه عبد ایجادش نکند؛ 

عتبار ملکیت ننماید؛ لذا ممکن است مالک در ترک انشاء مستند به عبد باشد، و ترک مستند و دوم اینکه مولی ا

به مولی دارای مالک نباشد )بلکه ترک مستند به مولی ممکن است دارای مفسده هم باشد(. لذا این کار مولی لغو 

 .1نیست و این کار اکل از قفا نیست

 د.این جواب صحیح است لذا این نزاع تصویر دار

 

 مالزمه بین نهی از مسبّب و فساد

زمه بین تقلّ مالور مسشارع به سه نحوه می تواند انشاء مؤثّر را حرام کند، که باید در این سه فرض به ط

 نهی و فساد بررسی شود:

 

 حرمت انشاء مؤّثر نزد شرع

مه وجود دارد؟ در اگر شارع انشاء مؤثّر نزد خودش را بر عبد حرام نماید، بین این حرمت و فساد مالز

این فرض نهی با صحّت مالزمه دارد. پس مالزمه بالعکس را قبول داریم. توضیح اینکه شارع نمی تواند از انشاء 

                                                           

يحب عدم ل السبب و الال من ناحیۀ عدم حصوانه يمكن افتراض انَّ الشارع يحب عدم حصول االنتق:»126، ص3. بحوث فی علم االصول، ج1

د السبب  سواءً وجمطلقاً حصوله من ناحیۀ عدم جعل السببیۀ بعد وقوع السبب خارجاً، و ذلك بأَنْ يفترض وجود مفسدة فی حصول االنتقال

بدَّ للشارع ال، و حینئذ نتقالفی الخارج تثبت هناک مصلحۀ أقوى من المفسدة فی حصول اال ع السببخارجاً أو ال، و يفترض انه على تقدير وقو

تفوت بیۀ کی اليجعل السب لسبب أی يحكم باالنتقال عند حصول ابدَّ و أَنْينهى عن إيجاد المسبَّب کی التقع المفسدة و فی نفس الوقت النْأَ

 «.المصلحۀ
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مؤثّر نزد خودش نهی کند در حالیکه این انشاء فاسد باشد! زیرا قدرت شرط فعلیت هر تکلیفی است. اگر شارع 

را حرام کرده است که عبد قدرت بر ایجاد آن را ندارد. این فعل بر انشاء مؤثّر عنده را حرام کند، یعنی فعلی 

 شارع قبیح است. این همان مطلبی است که ارتکاز ذهنی فخر المحقّیین بوده است.

اگر گفته شود قدرتی که شرط تکلیف است، در واجبات قدرت بر فعل، و در محرمات قدرت بر ترک 

ر فعل باشد، بلکه همین که قدرت بر ترک باشد کافی است. قدرت بر است. یعنی در این بحث نیاز نیست قدرت ب

ترک هم وجود دارد زیرا عبد می تواند انشاء نکند. در پاسخ می گوییم در نظر ما اگر شخص قدرت بر ایجاد 

عبد تواند بر عبد اجتماع ضدّین یا نقیضین را حرام کند! هر چند ندارد، تحریم آن فعل لغو است. مثالً مولی نمی

قدرت بر ترک دارد یعنی می تواند جمع بین نقیضین ننماید، امّا این تکلیف لغو است. این کار لغو، برای شارع 

 قبیح است.

لذا بالمالزمه از نهی شارع فهمیده می شود که شارع اعتبار ملکیت نموده است، زیرا عقالً بین اثر داشتن 

 .معامله و حکمت خداوند متعال، مالزمه وجود دارد

 

 21/10/94  56ج

 حرمت انشاء موثّر نزد عقالء

اگر شارع از انشاء مؤثّر نزد عقالء، نهی نماید، مالزمه ای بین این نهی و بطالن یا صحّت آن معامله نیست. 

زیرا معامله که نزد عقالء مؤثّر است، و شارع هم می تواند برای آن عقد اعتبار ملکیت نماید یا ننماید. به عبارت 

 ر اعتبار ملکیت شارع، محذور عقلی وجود ندارد. بله در ترک انشاء توسط عبد، مالک وجود دارد.دیگر د

 

 حرمت جامع انشاء موثّر )مؤثّر نزد شرع يا عقالء(

-اگر شارع از جامع انشاء مؤثّر )یعنی انشائی که نزد عقالء یا شرع یا هر دو موثّر باشد( نهی نماید، مالزمه

ن یا صحّت معامله وجود ندارد. زیرا وقتی عبد می تواند انشاء مؤثّر نزد عقالء را ایجاد ای بین این نهی و بطال

کند، این عمل مقدور عبد است. پس در نهی از جامع، محذوری وجود ندارد. وقتی انشاء مؤثّر نزد عقالء ایجاد 

 شد، شارع می تواند اعتبار ملکیت نماید یا ننماید.

 

 رّف(مقام سوم: نهی از اثر )تص

ثمن »گاهی بر یک شیء عقد بیع انجام می شود، و شارع تصرّف در ثمن را بر بایع حرام می نماید، مانند 

 در این موارد آیا بین نهی شارع و بطالن معامله مالزمه وجود دارد؟«. الکلب سحت  
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رام باشد! شبهه وجود مالزمه این است که وقتی ثمن ملک بایع شده است، معنی ندارد که تصرّف بایع ح

یعنی هر شخص می تواند در ملک خود، تصرّف نماید )مراد اعمّ از تصرّف تکوینی و اعتباری است. تصرّف در 

اموال گاهی اعتباری است مانند اینکه بر آن مملوک عقد بیع انشاء نماید؛ و گاهی تکوینی است که به دو نحو 

دش را بخورد، و یا روی فرش خودش بنشیند(، و از استهالکی و انتفاعی انجام می شود، مانند اینکه سیب خو

 اینکه شارع نهی از تصرّف کرده است کشف می شود که معامله باطل بوده است و ملک شخص نشده است.

امّا عقالً مالزمه ای بین حرمت تصرّف و بطالن معامله نیست. زیرا شارع می تواند تصرّف شخص در 

کن است بایع مالک شده باشد امّا شارع از تصرّف وی در ثمن نهی اموال خودش را هم حرام کند. یعنی مم

نماید. به عنوان مثال اگر کسی قسم بخورد یا نذر نماید بر عدم تصرّف در اموالش )یا یک مال از اموالش مانند 

عبایش(، شارع تصرّف وی را حرام نموده است. در این مورد هر چند مالک هست امّا حقّ تصرّف ندارد. 

طور وقتی حجر می شود از تصرّفات اعتباری منع شده است. البته تصرّفات تکوینی می تواند انجام دهد. به همین

 هر حال عدم جواز تصرّف، کاشف از عدم مالکیت نیست.

البته در جایی که دلیل حرمت تصرّف دلیلی لفظی باشد، مالزمه عرفیه بین حرمت تصرّف و بطالن معامله 

که مدلول التزامی عرفی آن بطالن معامله است، زیرا نوعاً حرمت تصرّف « من الکلب سحت  ث»وجود دارد. مانند 

در این موارد موجب اطمینان به بطالن معامله می شود. امّا اگر دلیل حرمت تصرّف لبّی باشد، مدلول التزامی 

 ندارد تا بطالن معامله ثابت شود.

است، زیرا بحث ما در مالزمه عقلیه در مقام ثبوت به هر حال این مالزمه عرفیه خارج از محلّ بحث 

 است.

 

 الجهۀ الثالثۀ: بحث اثباتی

تمام مباحث مطرح شده در مورد اقتضاء نهی از معامله بر فساد، مباحث ثبوتی می باشند. امّا از دلیل 

ز مسبّب ظاهر چگونه استظهار می شود، و نهی از یک عقد ظاهر در نهی از سبب است یا مسبّب یا اثر، و نهی ا

 در نهی از انشاء مؤثّر نزد شرع است یا نزد عقالء یا نزد هر دو؟
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 ظهور نهی در نهی از انشاء مؤثّر نزد عقالء

در شرع نهی هایی از معامالت مانند نهی از بیع ربوی، نهی از قرض ربوی، نهی از بیع میتۀ، و مانند آن 

بّب دارد، زیرا همانطور که گفته شد این الفاظ نامِ انشاء مؤثّر وجود دارد. در این موارد نهی ظهور در نهی از مس

 هستند که همان مسبّب است.

اکنون سوال این است که در این موارد ظهور نهی در انشاء مؤثّر نزد چه کسی است؟ ظهور نهی در این 

د عقالء هستند و این الفاظ قبل موارد، نهی از انشاء مؤثّر نزد عقالء است. زیرا این الفاظ نام برای انشاء مؤثّر نز

 از شرائع هم نزد عرفی نام برای انشاء عقود هستند.

 

 ظهور نهی در نهی مولوی

در موارد نهی ظهور در ارشادیت دارد یا مولویت؟ اگر قرائن مقامی یا مناسبات حکم و موضوع نباشد، 

نباشد )قرینه غیر لفظی مانند اینکه نهی  نهی ظاهر در مولویت است. به عبارت دیگر اگر قرائن لفظی یا غیر لفظی

در این صورت حمل بر نهی مولوی می شود. به عنوان مثال اگر شارع  در حیطه مولویت موالی عرفی نباشد(،

 ، این نهی ظاهر در این است که انشاء بیع خمر، مانند کذب حرام است.«التبع الخمر»بگوید 

 

 اثبات صحّت معامله

اوفوا »ن معامله صحیح است؟ در نزد مشهور فقهاء در این موارد رجوع به عموماتی مانند امّا آیا ای

شده و حکم به صحّت معامله می شود زیرا دلیل اول داللت بر صحّت هر معامله ای « احلّ اهلل البیع»و « بالعقود

لّیت وضعی است، داللت بر صحّت ، بر مبنایی که ح«احلّ اهلل البیع»که نزد عقالء صحیح باشد، دارد؛ و حلّیت در 

دارد. پس وقتی مالزمه بین حرمت و بطالن انکار شود، به این ادلّه لفظی برای اثبات صحّت تمسّک می شود 

)اصالۀ الفساد معامله هم در شبهات حکمیه است و همان استصحاب عدم ملکیت است. امّا به وجود دلیل لفظی 

 ان ادلّه امضاء هستند.در مقام، نوبت به آن نمی رسد(، که هم

ثمن »بله اگر دلیل دیگری بر بطالن معامله نزد شارع باشد، مقیّد این ادلّه عامّ می شود. به عنوان مثال 

مالزمه عرفیه با بطالن معامله دارد، و مدلول التزامیه عرفیه آن بطالن معامله است. این دلیل « الکلب سحت  

 می شود.« هلل البیعاحلّ ا»و « اوفوا بالعقود»موجب تخصیص 

 این ابحاث در نهی از معامالت، بنا بر مبنای مشهور است. امّا بر مبنای ما اصالً این مباحث پیش نمی آید.
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 تنبیه: اقتضاء نهی بنابر نظر مختار در معامالت

ه گفته مانطور کهبد. ایبا توجه به مبنای ما در معامالت، بحث اقتضاء نهی از معامله بر فساد، موضوع نمی 

د وجودو نوع بیع  شد در نظر مشهور دو دستگاه معامالتی شرعی و عقالئی وجود دارد. با توجه به این مبنی،

؛ قالء استعنزد  خواهد داشت: بیع شرعی که همان بیع صحیح نزد شرع است؛ و بیع عقالئی که همان بیع صحیح

قالئی عامالت عمر از . فقیه به دنبال معامالت شرعی است و اگو دو نوع عقد، و دو نوع مالیت هم خواهیم داشت

 سخن می گوید برای این است که با مقدماتی به معامله شرعی برسد.

 

 نظر مختار در معامالت: معامله عقالئی بالمعنی االخصّ

ید )یعنی آ یم پیشن تقساین مبنای مشهور را قبول نداریم، زیرا چیزی به نام معامالت عقالئی نداریم تا ای

 ک روش دریقالء اینگونه نیست که تمام عقالء در معامالت روشی واحد داشته باشند و همه عقالء بما هم ع

افیا و وم و جغرساس قانجام معامالتشان داشته باشند(. بلکه ما مجموعه ای از عرف های متفاوت داریم که بر ا

ک هست اً اشترات نوعرکات و مختلفاتی دارند. در کلیادین و مذهب و غیره به وجود آمده اند. این مجموعه مشت

ن ری بر ایه آثامثالً معاوضه اموال در تمام عرف ها هست. یا بحث ازدواج و نکاح در تمام عرف ها هست ک

عرف ها  برخی ازدواج مترتّب می شود. البته شاید کلیات این معامالت مشترک باشند یعنی ممکن است حتی

ک ها مشتر ر عرفشند. امّا در جزئیات تفاوت فراوانی هست حتی اینگونه نیست که اکثمعاوضه هم نداشته با

 باشند مثالً در شرائط معاوضه و شرائط عوضین حتی اکثر عرف ها هم مشترک نیستند.

این دستگاه معامالتی یک عرف، اگر از طرف سائر عرف ها مورد احترام باشد یعنی به آن ترتیب اثر 

به عنوان مثال اگر در یک عرف، ازدواج با محارم صحیح باشد، و  می شود.« عقالئیمعامله » دهند، این معامله

سائر عرف ها هم به این قانون احترام بگذارند یعنی آن زن را شوهر دار محسوب کنند، این نکاح عقالئی می 

هند. پس معامله عقالئی معامله ای شود. البته نه اینکه سائر اعراف هم این کار را انجام دهند، امّا ترتیب اثر می د

است که در یک عرف هست و سائر عرف ها هم در دائره آن عرف، ترتیب اثر می دهند. مثال اینکه اگر در یک 

عرف با مرگ شخص اموالش به پسر همسایه می دهند، و سائر عرف ها هم احترام می گذارند یعنی اگر 

. امّا اگر معامله ای که 1می شود «ارث عقالئی»خرند، این معامله  بخواهند آن مال را بخرند، از پسر همسایه می

در یک عرف وجود دارد، مورد احترام سائر عرف ها نباشد، این معامله عقالئی نیست. به عنوان مثال اگر در 

                                                           

 ه می شود: در معامالت بالمعنی االعمّ؛ در حُسن و قُبح؛. در دو جا به عقالء مراجع1
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یک عرف پسر مملوک پدر محسوب شود، امّا این ملکیت در سائر عرف ها مورد احترام نباشد یعنی پسر را از 

رش خریداری نکنند )معموالً در جایی که یک معامله موجب تضییع حقوق دیگران شود، سائر عرف ها به این پد

 معامله احترام نگذاشته به آن ترتیب اثر نمی دهند(، این معامله غیر عقالئی است.

 

 ضابط معامله عقالئی

ک عرف معامله انجام شده و با توجه به توضیح مذکور، ضابط عقالئی شدن یک معامله، این است که در ی

رائج باشد، و بیشتر عرف های دیگر به آن احترام گذاشته و ترتیب اثر دهند. برای تشخیص این ضابط )که 

معامله موجود در یک عرف خاصّ در بیشتر عرف ها مورد احترام است( باید به ارتکاز خود مراجعه کنیم زیرا 

وان مثال اگر معامله ای در یک عرف خاصّ، موجب تضییح حقوق این امور بدون دلیل شکل نگرفته اند. به عن

دیگران شود، از طرف سائر عرف ها مورد احترام نیست. به عنوان مثال اگر در یک عرف، پسر می تواند با خاله 

گذارند زیرا این امر موجب تضییح خودش ازدواج کند، در این صورت سائر عرف ها هم به این احترام می

 کنند.و معموالً عرف ها دخالت در این امور از عرف دیگر نمیحقوق نیست 

با توجه به این ضابط، اینکه گفته می شود یک معامله نزد شرع باطل است و نزد عقالء صحیح است، کالم 

صحیحی نیست. به عنوان مثال گفته شده است بیع خمر نزد عقالء صحیح است امّا نزد شرع باطل است. این کالم 

ت، زیرا اگر معامله خمر در عرف مسلمین باطل باشد، نزد تمام عقالء باطل خواهد بود. به عبارت صحیح نیس

دیگر اگر یک معامله در یک عرف خاصّ باطل باشد، نزد همه عقالء باطل است، مانند بیع خمر؛ و اگر یک 

ه در عرف مسلمین معامله در یک عرف خاصّ صحیح باشد در نزد عقالء صحیح است، مانند ازدواج موقّت ک

 صحیح است لذا نزد جمیع عقالء صحیح است یعنی در عرف های دیگر هم این زن را مزدوج محسوب می کنند.

این وجدان ماست که در عرف های مختلف یک دستگاه معامله ای واحد نداریم. مثالً در برخی کشورها 

مرکز کره زمین مالک هستند. پس معامله  مالک زمین نمی شوند، و در برخی کشورها مالک زمین می شوند و تا

عقالئی، آن معامله ای نیست که در بین تمام عقالء وجود داشته باشد، زیرا چنین معامله ای در خارج وجود 

ندارد. امّا در معامالت عرف های مختلف دو قسم معامله هست: یک قسم معامله مورد قبول سائر عرفها؛ و دوم 

ف ها مورد قبول نیست. در نظر ما، معامله رائج در یک عرف خاصّ که مورد احترام معامله ای که نزد سائر عر

 است.« معامله عقالئی»سائر عرف ها می باشد، 
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 نهی شارع از معامله عقالئی

شارع در قبال این معامالت که در عرف و جامعه وجود دارد، دو کار می تواند انجام دهد: اول اینکه این 

 حرام نماید، و دوم اینکه از نظر وضعی تصرّف نماید. معامالت را تکلیفاً

 

 حکم شارع به حرمت تکلیفی معامله

همانطور که گفته شد، مالک معامالت عقالئی این است که اوالً در یک عرف خاصّ رائج باشد و ثانیاً از 

 طرف سائر عرف ها هم مورد احترام باشد.

یک معامله را تحریم نماید، آن فعل حرام می شود. گاهی  انشاء در هر معامله، فعل افراد است. اگر شارع

این تحریم شارع در مالک معامالت عقالئی تأثیر گذار است و گاهی تأثیر گذار نیست. یعنی گاهی این تحریم 

شرعی، در اذهان مسلمین اثر کرده و موجب می شود در عرف مسلمین، آن معامله ترک شود. در این صورت 

ول معامله عقالئی را ندارد، لذا باطل خواهد بود. به عبارت دیگر نزد عقالء هم باطل خواهد این معامله شرط ا

بود؛ امّا گاهی این تحریم شرعی، در اذهان مسلمین اثری نگذاشته و آن معامله همچنان در عرف مسلمین رائج 

 د بود.است. در این صورت آن معامله نزد مسلمین صحیح بوده، و نزد عقالء هم صحیح خواه

 در نتیجه از جهت نهی شارع و حرمت تکلیفی، این معامله باطل نخواهد بود.

 

 حکم شارع به بطالن معامله

در مواردی از معامالت، شارع حکم به بطالن معامله نموده است. این حکم به بطالن، در عصر تشریع 

ده است. در تمام موارد، حکم به بطالن از یعنی یعنی ابتدای بعثت تا رحلت نبی اکرم صلّی اهلل علیه و آله، رخ دا

ناحیه پیامبر صلّی اهلل علیه و آله بوده است، لذا ممکن است ایشان به عنوان شارع حکم به بطالن نموده باشند و 

 ممکن است به عنوان حاکم و ولی این حکم را کرده باشند.

معامله در بین مسلمین رائج  گاهی حکم به بطالن شرعی، در بین مسلمین اثر کرده و موجب شود این

نباشد. در این موارد این معامله نزد عقالء هم باطل خواهد بود. به عنوان مثال وصیت زائد بر ثلث، در بین مردم 

صحیح بوده است. وقتی پیامبر منع از این وصیت نموده اند و فرموده اند این معامله را امضاء نمی کنم، یعنی 

موده است. بعد در بین مسلمین این وصیت ترک شده است. در این صورت این حکم به بطالن این معامله ن

وصیت نزد عقالء هم باطل است. همانطور که اگر معامله را شارع صحیح بداند و نزد مسلمین رائج شود، نزد 

هلل عقالء هم صحیح خواهد شد. مانند خیار مجلس که در عرف آن زمان، وجود نداشته است، امّا پیامبر صلّی ا
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علیه و آله حکم به وجود چنین خیاری در معامله نموده اند. این حکم، موجب شده است بین مسلمین رائج 

شود، لذا در نزد عقالء هم خیار مجلس صحیح خواهد بود. مثال دیگر خیار حیوان است که در نظر مشهور در 

ان در بین مسلمین رایج شده است. بین مردم رائج نبوده است و توسط ایشان جعل شده است. بعد از جعل ایش

 لذا اعمال خیار حیوان نزد عقالء هم صحیح است.

و گاهی حکم به بطالن توسط شارع، نزد مسلمین اثر نگذاشته و به هر جهتی مسلمین آن معامله را انجام 

این صورت این  داده اند. یعنی بعد از حکم به بطالن توسط شرع، باز هم معامله بین مسلمین رائج مانده است. در

معامله نزد عقالء هم صحیح است. به عنوان مثال فرض شود که بطالن وصیت بر زائد از ثلث، بین مسلمین رائج 

 نشود، در این صورت وصیت بر زائد، نزد عقالء هم صحیح است.

این به عبارت دیگر اگر این حکم به بطالن توسط شرع، موجب شود مالک معامله عقالئی از بین برود، در 

صورت این معامله نزد عقالء هم باطل خواهد بود. و اگر موجب از بین رفتن ضابطه معامله عقالئی نشود، معامله 

 نزد عقالء صحیح خواهد بود.

 

 فتوای فقیه در مواردی که حکم شرعی به بطالن هست

اند؛ و با مراجعه به عقالء امّا موقف فقیه چگونه باید باشد؟ فقیه با مراجعه به ادله این معامله را باطل می د

این معامله را صحیح می داند. فقیه این احتمال را می دهد که این کار پیامبر از باب والیت است نه تشریع )اگر 

 حکمی والیی باشد، نیاز به امضاء امام بعد دارد(، در این حال چه فتوایی بدهد؟

 

 23/10/94  58ج

 رعیمقدمه: معامله صحیح نزد عقالء و بطالن ش

گفته شد برای عقالئی شدن یک معامله که در عرف خاصّی موجود است، باید سائر عرف ها هم به این 

معامله احترام گذارند. این احترام وقتی محقّق می شود که این معامله اوالً با حقوق دیگران، و ثانیاً با حقوق بشر 

شوهر مالک همسر باشد، این ملکیت نزد سائر  و انسانی، تزاحم نداشته باشد. به عنوان مثال اگر در یک عرف

عرف ها محترم نیست )مثالً افراد سائر عرف ها این زن را از همسرش نمی خرند( زیرا این با حقوق انسانی 

تزاحم دارد، هر چند با حقوق دیگران تزاحم ندارد )زیرا آن زن هم جزء همین عرف است که مالکیت شوهر 

 ت(.نسبت به زن را قبول کرده اس

همینطور گفته شد که مشهور دو دستگاه عقالئی و شرعی برای معامالت قائلند. ظاهراً دلیل این مبنای 

فقهاء این است که در مورد حُسن و قُبح در بین عقالء اشتراک وجود دارد، لذا این مطلب را به دستگاه معامالتی 
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ین عقالء قائل شده اند. امّا بنا بر نظر مختار هم سرایت داده اند، و در معامالت هم یک قسم معامالت مشترک ب

 یک دستگاه معامالتی مشترک بین تمام عقالء وجود ندارد.

شارع می تواند پاره ای از معامالت را تکلیفاً تجویز یا حرام کند. همانطور که در افعال انسان این کار را 

نیست. لذا ممکن است بیع خمر یا میته  انجام داده است که مثالً شرب خمر حرام است امّا شرب سرکه حرام

تحریم شود که این امر اشکالی ندارد. همینطور شارع می تواند حکم به بطالن یک معامله نماید. در این صورت 

 اگر در بین مسلمین این معامله باطل باشد، نزد عقالء هم باطل خواهد بود.

ه را انجام داده و صحیح بدانند )عرف مسلمین امّا اگر علی زغم حکم شارع به بطالن، مسلمین این معامل

به دالئلی ممکن است از حکم شرع به بطالن، تبعیت نکنند. مثالً حکم شرعی به دست آنها نرسیده است، و یا 

عرفی از مسلمین هستند که الابالی می باشند(، یعنی بین عرف مسلمین و شارع اختالف پیدا شود، چه باید کرد؟ 

ت زائد بر ثلث را شارع باطل دانسته است، امّا در عرف مسلمین هنوز وصیت بر زائد از ثلث به عنوان مثال وصی

کردن شائع و رائج است و آن را صحیح می دانند. در این صورت این وصیت، نزد عقالء هم صحیح است. 

 ازدواج دوم نزد همینطور اگر شارع یک معامله را صحیح بداند امّا در عرف مسلمین آن معامله باطل باشد، مثالً 

مسلمین رائج نباشد )به دلیل اینکه حکم به آنها نرسیده است، و یا معتقدند این حکم مقطعی بوده و مربوط به 

 زمان گذشته است(، در این صورت این ازدواج نزد عقالء هم به تبع عرف مسلمین باطل می باشد.

 

 حكم فقیه در مورد اين معامله

ه حکم معامله نزد عقالء غیر از حکم معامله نزد شارع است. امّا موقف فقیه در این موارد معلوم است ک

باید چگونه باشد؟ برای جواب این سوال باید بررسی کرد که مراد شارع از اینکه این معامله باطل است، چه می 

 باشد:

شارع  الف. اگر مراد این است که این عقد حرام تکلیفی است؛ این خلف فرض است زیرا در فرض ما

 حکم به بطالن نموده است نه تحریم تکلیفی.

ب. اگر مراد این است که در مورد تنفیذ این معامله از نظر شرع، وجوبی نیست، یعنی سائر معامالت 

وجوب تنفیذ دارند، امّا این معامله ندارد؛ به عبارت دیگر مراد این است که نزد شارع موصی له مالک نیست، در 

شود عقالء برای وی اعتبار ملکیت می کنند، امّا شارع برای وی اعتبار ملکیت نمی کنند.  این صورت باید گفته

امّا باید توجه شود حکم وضعی بدون بازگشت به حکم تکلیفی، اثری ندارد. بلکه شارع فقط در دائره احکام 

الئی، اگر به حکم تکلیفی، واجب التبعیۀ می باشد )یعنی همانطور که صحّت عقالئی و تمام احکام وضعی عق

 تکلیفی برنگردد لغو خواهد بود، حکم وضعی شارع هم اگر به حکم تکلیفی برنگردد لغو خواهد بود(.
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ج. اگر مراد این است که در این مال، ورثه می توانند تصرّف کنند، امّا موصی له نمی تواند تصرّف کند؛ در 

ین صورت باید گفت این تصرّف نزد شارع حرام این صورت این حکم وضعی به حکم تکلیفی برمی گردد. در ا

 خواهد بود و نزد عقالء جائز خواهد بود.

امّا این احتمال هم مانند دو احتمال قبل نمی تواند مراد شارع باشد، و دلیل این مطلب اختالفی است که 

 بین نظر مختار و مشهور وجود دارد.

 

 شريعت تابع ظلم و عدل است

عدل و ظلم تابع شریعت است یا شریعت تابع عدل و ظلم است؟ توضیح اینکه در  نزاع در این است که آیا

مورد حُسن و قُبح، اختالفی بین اشاعره و بین امامیه و عدلیه وجود دارد. اشاعره قائلند قبل از حکم شرع، افعال 

ه و عدلیه که قائلند الهی متّصف به حُسن و قُبح نمی شوند، امّا بعد حکم شارع متّصف می شود. به خالف امامی

افعال قبل از حکم شرعی هم متّصف به حُسن و قُبح می شوند و تابع حُسن و قُبح هستند. امّا در مورد تشریع 

خداوند تفاوت وجود دارد. از کالم فقهاء برداشت می شود که ظلم و عدل را تابع حکم الهی می دانند. به عنوان 

یم این خوردن قبیح نیست. امّا اگر اذن ندهد قبیح است. در این مثال مثال اگر زید اذن دهد که سیبش را بخور

 وقتی زید اذن نداده است، اگر شارع )یعنی مالکِ مالک سیب( اذن دهد، خوردن سیب قبیح نیست.

این نظر مشهور است. یعنی تشریع خداوند قبل از تشریع، متّصف به قبح نیست. و وقتی تشریع انجام 

شود این عمل از قبح خارج شود )البته این نظر را صریحاً بیان نکرده اند بلکه از ب میگرفت این تشریع موج

کلمات مشهور در ابواب مختلف، به دست می آید(. امّا در نظر ما، تشریع شارع هم تابع ظلم و عدل است. یعنی 

نمی کند. زیرا شریعت تابع اگر خوردن سیب بدون اذن زید قبیح باشد، شارع اصالً اذن نداده و تشریع جواز اکل 

ظلم و عدل است. البته نزاع بین ما و مشهور صغروی است، یعنی هر دو طرف قبول دارند که اذن شارع بر انجام 

عمل قبیح هم قبیح است. امّا مشهور می گویند اگر خداوند اذن دهد، خوردن سیب واقعاً ظلم نیست، و قبیح نمی 

 بیح است لذا شارع اذن نخواهد داد.باشد. امّا در نظر ما خوردن سیب ق

این نکته هم باید مورد توجه قرار گیرد که شارع در دائره احکام و مولویت خودش می تواند اذن دهد. به 

عبارت دیگر این اذن موجب می شود قُبح عمل زائل شود. به عنوان مثال اگر شارع در ظرف جهل، به مکلف 

 قبیح نیست.اذن ارتکاب عمل دهد، این عمل واقعاً 
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 داعی شارع از بطالن معامله

در نتیجه بنا بر نظر مشهور شارع می تواند به ورثه اذن دهد که در ملک عقالئی دیگری تصرّف نماید! امّا 

بنا بر نظر ما، شارع چنین اذنی نمی دهد زیرا شریعت تابع عدل و ظلم است )البته حکم به عدم تصرّف موصی له 

ر دو مبنا شارع می تواند موصی له را از تصرّف منع نماید. زیرا شارع نسبت به افعال اشکالی ندارد، و بنا ه

 مسلمین حقّ مولویت دارد(.

به هر حال با توجه به اینکه در نظر مختار، مراد شارع از بطالن معامله هیچ یک از سه احتمال نمی تواند 

 باشد، پس مراد شارع چیست؟

عامله )یعنی حکم وضعی شارع به بطالن این معامله(، می تواند خروج داعی شارع از انشاء بطالن این م

این معامله از تحت معامالت عقالئی شود، تا این معامله واقعاً باطل شود )همانطور که داعی شارع از انشاء 

 صحّت معامله می تواند ورود این معامله تحت معامالت عقالئی شود، تا واقعاً صحیح شود(.

 

 د فتوای فرهنگ ساز دهدفقیه می توان

حکم فقیه هم این خواهد شد که تصرّف وارث در مال زائد بر ثلث که وصیت شده است، حرام است. زیرا 

ادلّه حرمت تصرّف در ملک غیر به معنای عرفی است یعنی تصرّف در ملک عقالئی دیگران، که شامل این 

 رد زیرا ملک عقالئی دیگران محسوب نمی شود.تصرّف هم می شود. امّا تصرّف موصی له، دلیل بر حرمت ندا

این معامله نزد »البته فقیه برای فرهنگ سازی و ترویج یک معامله، می تواند در کتب فقهی بنویسد 

در این صورت اگر در بین مقلّدین این فقیه، این معامله باطل شود نزد عقالء هم باطل . «شریعت باطل است

 خواهد بود.
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