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 بحث نواهی

 در اين بحث سه مبحث داريم:

 مباحث اوّل: دالالت صيغه نهی

ای ر نکتهشوووودب قبل از بياه جهات مر،ورب تر،ّدر اين بحث از جهات متعدّدی بحث می
ی امر و و مادّه ی امر و هيئت امر: ،لمهالزم استب در مبحث امر گفتيم ،ه چهار شیء داريم

ی صوويغه وی نهی و هيئت نهی امرب در نهی نيز همين چهار شوویء را داريم: ،لمه یصوويغه
 شوند.،ر میها از هم متمايزند ولی در ،لمات علماء جابجا ذی نهیب و اينمادّهنهی و 

شوووود و هی گفته میی نی نهی يعنی لفظ )نهی(ب و در لسووواه علماء گاهی مادّه،لمه
شاه همين ،لمه ست و مراد از آهمراد صطالح دوّم هيئت نهی ا ست. ا ب هيئت )ال ی )نهی( ا

ی نهی م مادّهب اصطالح سوّشود مثالً )ال تضرب(تفعل( است ،ه بر الفاظ مختلف ريخته می
ست ،ه هيئت ست و مراد از آه لفظی ا ه تضرب( مادّشود مثالً در )النهی بر آه عارض می ا

صيغه صطالح چهارم  ست ا ضرب( ا ست و مراد از آه مجموع مادّه ونهی ) هيئت  ی نهی ا
 شود.یی نهی ناميده م،ه مجموع مادّه و هيئت است صيغه است مثالً خود )التضرب(

 الجهة االولی: فی مدلول ،لمة النهی
يل آمده لدات آه در ی نهی در دليل آمده باشوود يا يکی از مقووتقّ،ند ،ه ،لمهفرقی نمی

 باشد مثل )نهی( در حديث نبوی )نهی النبیّ عن بيع الغدر(.
آه )طلب(  راجع به مدلول ،لمه نهی سووه نظر وجود دارد: نظر اوّل اين اسووت ،ه مدلول

ی تعلّق گرفته باشووودب گاهی طلب شوووارع به فعل چيزاسوووت البته طلبی ،ه به ترع تعلّق 
گيرد ،ه به آه شارع به ترع چيزی تعلّق میگويندب و گاهی طلب گيرد ،ه به آه امر میمی

ّصهنهی می ست ،ه هماه گويند به عبارت ديگر معنای ،لمه نهی ح لب ترع طای از طلب ا
 باشد.
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ده استب معنای سازدب در مدلول نهی طلب نيفتااين معنی با ارتکاز ما و وجداه عرفی نمی
ست ،ه )نهی( در )نهی النبی عن بيع الخمر( در ارتکاز و وجداه  رع را طلب ،رده تما اين ني

 ،نيم.،ه اين بياه يک اشکال فنی نيز دارد،ه آه را ذ،ر نمیاست. عالوه بر اين
س سوّم اين ا ست و نظر  ست ،ه )نهی( به معنای منع و زجر ا ت ،ه مدلول نظر دوّم اين ا

ست: ،لمه سم ا ست. منع بر دو ق قايی ا عنی ينیب يوووو منع تکو1ی )نهی( منع اعتباری و ان
گوييم ه مثالً می،ووو منع اعتباری و انقايی 2جلوی ،سی را گرفته و او را از رفتن منع ،نيم 

سی را گرفتيم)الترهب( ست ، ست لرا اگر د قايی ا صوص منع ان و او را از  . مدلول )نهی( خ
صدق نمیرفتن منع ،رديم اين )نهيناه  گفتيم ،ندب ولی اگر )التهرب(جا )نهيناه عن الرهب( 

 ،ند.لرهاب( صدق میعن ا
ست ،ه نظر دوّآه ست و بعيد ني سوّم ا ست همين معنا  م را به نظر چه ،ه در ارتکاز ما ا

شاه منع  ست مراد سانی ،ه گفتند مدلول )نهی( منع ا قايی بوده اسوّم برگردانيم يعنی ، ن
 است.

 الجهة الثانية: فی داللة ،لمة النهی علی الحرمة
مه ) ّه ،ل يات و ادل بهاگر در روا يا ،ار رود مثالً گفته شوووود: )نهی النهی(  نبی عن ،را(ب 

 شود يا نه؟از اين جمله حرمت استفاده می ،را(ب آيا مواليی بگويد: )انهاع عر
صيغه( قبالً گفتيم ،ه مدلول )نهی( قايی )يعنی منع به  ست پس وقتی  منع اعتباری و ان ا

شود )نشود )نهيتک عن ،را( يعنی )التفعل ،را(ب مثالًگفته می هيتک عن الغيبة(  وقتی گفته 
،ند یی نهی قائل شووده اسووت ،ه داللت بر حرمت ميعنی )التغتب(ب اگر ،سووی در صوويغه

،ند نمی ی نهی داللت بر حرمتی )نهی( هم تابع آه است و اگر ،سی گفت ،ه صيغه،لمه
صيغه سی گفت ،ه  ست و اگر ، ،ند مینی نهی داللت بر حرمت ،لمه )نهی( هم تابع آه ا

 د آمد.،ند و بحث در اين مورد در آينده خواهی )نهی( هم داللت بر حرمت نمی،لمه
 الجهة الثالثة: فی مدلول هيئة النهی

اش )،رب( و ی نهی مر،ّب از يک مادّه و يک هيئت است. مثالً در )التکرب( مادّهصيغه
،ه در مدلول ناريم جز ايای ندهيئت آه )ال تفعل( استب برای تعيين مدلول هيئت نهی چاره

رفی اسوووتب حرفی و هيئاتب مبنای خود را روشووون ،نيمب زيرا مدلول هيئت النهی مدلول ح
 بنابراين اين بحث مبنايی است.
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 چهار نظريّه در مدلول نهی مطرح شده است:
ختار مرحوم ی اوّل اين است ،ه مدلول هيئت نهی يک تصوّر است و اين نظريّه منظريّه

 .شود ،ه هيئات مدلول تصوری دارندو از ،لمات ايقاه استفاده میآخوند است 
م آقای ی دوّم اين اسووت ،ه مدلول نهی تصووديقی اسووت اين نظريّه مختار مرحونظريّه

 خويی است.
ه است )مثل ی سوّم )نظريّه رايج( اين است ،ه مدلول هيئت نهی يک نسبت واقعينظريّه

 نسبت زجريه(.
فس منع و ايجاد ن ی مختار( اين اسوووت ،ه هيئت ابزاری برایيّهی چهارم )نظرو نظريّه

 ،نيم.زجر است يعنی به نفس اين هيئت ايجاد منع می
 الجهة الرابعة: فی داللة هيئة النهی علی الحرمة

سأله ،هآيا از هيئت )التفعل( حرمت فهميده می شده شود يا نه؟ اقوالدر اين م ی مطرح 
ست و زاه ه آيا اين هيئت ،امر بود. منتهی بحث در هيئت امر اين بود  اقوالی ،ه در هيئت ا

ت بر حرمت ،ند يا نه؟ و در هيئت نهی بحث اين اسوووت ،ه آيا اين هيئبر وجوب داللت می
هيئت نهی نيز  هايی ،ه در داللت هيئت امر گفتيم در داللت،ند يا نه؟ تمام بحثداللت می

ين اسوووت ،ه ،نيمب يک قول امخ تار اشووواره می جا فقط به اقوال و نظرگوييم و در اينمی
سووانی ،ه ،داللت دارد و يک قول اين اسووت ،ه بر آه داللت نداردب  هيئت نهی بر حرمت

سه دسته شده لتش به وضع اند: دسته اوّل گفتن دالگفتند هيئت نهی بر حرمت داللت دارد 
اند. امّا قولی ،ه هراف دانستاست و دسته دوّم داللتش را به اطالق و دسته سوّم آه را به انص

،ه مادامی گويد: عقل حا،م اسوووت به اين،ند میگويد هيئت نهی بر حرمت داللت نمیمی
 آورد.،ه از شارع ترخيصی نيامد مخالفت با نهی او استحقاق عقوبت می

ست ،ه مدلول وضعی درنظر مقهور و مختار دائماً تص ست و تر،ّر اين نکته مهم ا وری ا
انصرافی  حوم آقای خويی تصديقی است و مدلول اطالقی تصديقی است و مدلولدر نزد مر

شد و میمی صوری با شد. مدلول هيئت مدتواند مدلول ت صديقی با لول حرفی تواند مدلول ت
صديقیب بنابراين خود هيئت بر حرم ست و نه ت صوری ا ست و مدلول حرفی نه ت ت داللت ا

شد و صی از ناحيه نداردب بله اگر نهی در جايی وارد  ست ،ه ی مولی نيامد عقترخي ل حا،م ا
 منهی عنه را انجام داد.نبايد 
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 الجهة الخامسة: فی انحالل النهی بلحاظ المتعلّق
لعالم( متعلّق امر اامر و نهی هر ،دام يک متعلّق و يک موضوع دارندب مثالً در مثال )ا،رم 

هی )ا،رام( و موضوع الفاسق( متعلّق ن )ال تکرم ه )العالم( است و در مثالآو موضوع  )ا،رام(
ه تعداد موضوع آه )الفاسق( است. هم امر و هم نهی به لحاظ موضوع انحاللی هستند يعنی ب

سق در دو مثال( طلب داريمب ست  و ،الم )يعنی به تعداد عالم و فا ه نهی به لحاظ ،در اين ا
ساعشود مثالً به حسب هر ا،رامی يک حرمت دمنحلّ می متعلّق هم ت ،ه ا،رام اريم و هر 

ی متعلّق منحّل احيهشووودب امّا امر در نگيرد حرام مسووتقلی ارتکاب میفاسووق صووورت می
او امتثال امر نيست  شودب مثالً اگر در ساعت اوّل زيد را ا،رام ،ردم در ساعت دوّم ا،رامنمی

ستب از اين شده ا ساقط  ست ،ه زيرا امر با امتثال اوّل  سؤالی مطرح ا هر  امر و نهیب چراجا 
ضوع منحلّ می شود و امر به شوند ولی فقط نهی به لحاظ متعلّق منحلّ میدو به لحاظ مو

نهی اسوووت؟  شوووودب چه فرقی بين طبيعیب متعلّق امر و طبيعی متعلّقاين لحاظ منحلّ نمی
 ف دارند.اصل مدّعا مورد اتفاق است و علماء در نکته و وجه اين مدّعا با هم اختال

شود به وجود يک فرد موجود وج شودب امّا یمه اوّل: طبيعت اگر بخواهد در خارج موجود 
علّق نهی بايد تمام شووودب لرا ما در متاگر بخواهد معلوم شووود به انعدام جميع افراد معدوم می

 افراد را ترع ،نيم و در متعلّق امر ،افی است ،ه يکی را ايجاد ،نيم.
ی افراد همه نکته درست است ،ه انعدام طبيعت به انعداماين وجه درست نيست زيرا اين 

شودب بله ممکن است ،ه به لحاظ متعلّق منحلّ می است ولی ،الم در اين است ،ه چرا نهی
شارع در مورد نهی ست ،ه چرا  سؤال اين ا به عدد افراد  شارع از جميع افراد نهی ،ند ولی 

 نهی دارد.
قای خويی جه دوّم: مرحوم آ ن 1و مت هم در فرمود مات حک قد د: مقتضوووای اطالق و م

ی نهی يکی اسووت و آه اين اسووت ،ه طبيعی ا،رام تحت امر و ی امر و هم در ناحيهناحيه
نهی رفته اسوت منتهی به لحاظ خصووصويت موردب در نهی اطالق شومولی و در امر اطالق 

عالم( میبدلی می حتفهميم يعنی از خطاب )ا،رم ال ،ه طبيعی ا،رام ت ته  فهميم  طلب رف
سق( نيز همين را می ست و در )ال تکرم الفا شموليت ا فهميم ولی در اولی بدليت و در دومی 

 ،نيم.را استفاده می
                                                 

 .529: 3ـ المحاضرات  1
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ست ، صيت مورد در امر و نهی چه چيزی ا صو ست ،ه آه خ شکال اين وجه اين ا ه در ا
 فهميم.امر بدليت و در نهی شموليت را می

درست است ،ه در هر دو طبيعی تحت طلب رفته  فرمودند: 1وجه سوّم: مرحوم آقای صدر
باعث شووده ما در نهی انحاللی شووويم ولی چوه اين  ای وجود دارد ،هاسووتب منتهی قرينه

سده ست ،ه نوعاً نهی از مف قديمب و آه قرينه اين ا شی قرينه در امر نبودهب انحاللی ن ای نا
دب مثالً در )التکرب( نهی از شوود و آه مفسوده در جميع افراد وجود دارد نه صورف الوجومی

فهميدب ولی تک افراد ،رب اسووت لرا عرف از آه  انحالل را می،رب بخاطر مفسووده در تک
 اين قرينه در امر نيست.

،نيم  با اين فرمايش هم موافق نيسوووتيم زيرا معتقديم ،ه اگر به يک صوووبی هم نهی
 و مخالفدار دروغ گفتنب فهمد ،ه با دو بگيرد و خودش میانحالل در ذهن او صوووورت می

ست ولی اگر ست دوبار آهاز او ،اری را بخواهيم می ،رده ا را انجام دهد و  فهمد ،ه الزم ني
 يک بار ،افی است.

گوييم )ال تکرم فرمودند: متعلّق نهی مطلق اسوووتب وقتی می 2وجه چهارم: مرحوم آخوند
داريم ،ه مفاد مادّه است و  الفاسق(ب در آه يک طلب داريم ،ه مفاد هيئت است و يک ا،رام

ی )الفاسق( اطالق دارد و اين اطالق شامل فاسق يک موضوع داريم ،ه )الفاسق( است مادّه
ساقمیشود و ا،رام او را در براوّل می سوّم و بقيه ف سق دوّم و  را  گردد و همچين ا،رام فا

شامطور ا،رامشود و همينشامل می سق را نيز  شود يعنی هم ل میهای متعدّد يک فرد فا
گيردب امّا در مثال ی ساعات را میدوّم و بقيه گيرد و هم ا،رام ساعتا،رام ساعت اوّل را می

ست به  سته و طبيعت مهمله تحت طلب رفته ا شارع از ما ايجاد طبيعی را خوا )ا،رم العالم(ب 
وّل تحت طلب ها را شووامل شووودب بلکه فقط ا،رام ای ا،رامهمين خاطر اطالق ندارد تا همه

 رود.می
،سووانی ،ه بعد از مرحوم آخوند آمدند بر او اشووکال گرفتند ،ه هم در امر و هم در نهی 

ی امر نسبت به افراد اطالق طوری ،ه در ناحيهطبيعت مهمله تحت طلب رفته است و هماه

                                                 
 .19: 3ـ البحوث  1
 149ـ الکفاية:  2
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طلب ی نهی نيز اطالق ندارد و مختار ما نيز اين است ،ه طبيعت مهمله تحت ندارد در ناحيه
 رفته است چه در امر باشد و چه در نهی باشد.

يت و مقتضوووای اطالق در متعلّق نهی  بدل وجه پنجم: مقتضوووای اطالق در متعلّق امر 
شووموليت و اسووتغراق اسووتب در )ا،رم العالم( متعلّق وجوب حقيقتاً  ا،رام نيسووت بلکه ايجاد 

ست و در نهی ست وجود ا،رام طبيعت مهمله ا آنچه ،ه تحت زجر و منع  ا،رام متعلّق طلب ا
و در امر بدليت و  و ،ه در تقدير است  قرار  گرفته ايجاد ا،رام است و مقتضای اطالق ايجاد 

ايجاد طبيعت مهمله بعث ،رده است و تا اين طبيعت  در نهی شموليت استب در امر شارع به
شد امتثال محقّق می ست ،ه امر با امتثال يايجاد  ساقط شود و اين يک امر عرفی ا ک فردب 

صداق يک امتثال شود. لرا اگر به يک دفعهب هزار ا،رام را ايجاد ،نيم تمام اين ا،راممی ها م
گيرد مقتضوووای ی زجر و منع ،ه در نهیب زجر به ايجاد طبيعت تعلّق میاسوووتب و در ناحيه

 شود.اطالق شموليت است و اطالق ايجاد طبيعت شامل ايجاد هر منهی منه می
يگر مقتضای مقدمات حکمت در نهی اين است ،ه مطلق االيجاد ممنوع است عبارت دبه

های بعدی ممنوع اسووتب امّا در امر ،ه نه صوورف االيجادب لرا ايجاد اوّل و ايجاد دوّم و ايجاد
ايجاد صووالم مطلوب اسووت صوورف االيجاد مطلوب اسووت نه مطلق االيجادب پس مقتضووای 

 جاد است.ی امر صرف االيمقدمات حکمت در ناحيه
امر مطلوب صرف االيجاد بوده خارجی در محاورات عرفيه است ،ه در امر مطلوب صرف 

نه جاد در آه مؤو لب مطلق االي جاد بوده و ط ئد میاالي باب نهیب ممنوع ی زا هد و در  خوا
خواهدب و متعلّق هر دو ی زائد میمطلق االيجاد بوده و منع صووورف االيجادب در آه م مؤونه

و احتمال دارد ،ه مراد مرحوم آقای خويی همين تفسير پنجم  نهیب طبيعت استب يعنی امر و
 باشد.

 جا به پاياه رسيد.نهی بود در اين یمبحث اوّل ،ه در مورد دالالت صيغه
 مبحث دوّم: اجتماع امر و نهی

يا محال است؟ بعضی آه بحث است ،ه آيا اجتماع امر و نهی در شیء واحد ممکن است 
 اند.و بعضی آه را محال دانستهرا ممکن 

،ه محلّ نزاع چيسووت مورد اختالف قرار گرفته اسووت و هر ،سووی تحرير محلّ نزاع: اين
ديم بهترين زاويه اين مسأله را از يک جهت مورد بحث خودش قرار داده است و ما سعی ،ر
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است ،ه آيا  را در طرح اين مسأله مورد نظر قرار دهيم. واقع مطلب اين است ،ه نزاع در اين
تواند مصداق واجب باشد يا امکاه ندارد؟ ،سانی ،ه ،ه حرام است میفعل حرام  در عين اين

شد  ست ،ه فعل حرام در عين حرام بوده مصداق واجب نبا گفتند امکاه داردب گفتند ممکن ا
تواند مصووداق و ،سووانی ،ه گفتند محال اسووت گفتند ،ه فعل حرام در عين حرام بوده نمی

 باشد.واجب 
خاطر اين اسوووت ،ه متعلّق نهی انحاللی اسوووت و هر فعلی ،ه فعل حرام گفتيم بهاين

 خودش حرام است نه مصداق حرام.
قابل ذ،ر اسوووت ،ه هر امر و نهيی يک متعلّق دارد و متعلّق اين دو يا واحد اسوووت و يا 

( و خطاب متعدّد اسووتب اگر امر و نهی به عنواه واحد تعلّق بگيرند ووووو مانند خطاب )صوولّ
)التصلّ( ووو در اين مورد معلوم است ،ه اجتماع محال است زيرا مولی دو طلب دارد ،ه من 

شمب و اگر متعلّق امر و قدرت بر امتثال ندارم مگر اين شته با ضين دا ،ه قدرت بر اجتماع نقي
شد و عنواه اربعه می شد ووووو يعنی يک عنواه متعلّق امر با شنهی متعدّد با دب تواند برقرار با

ست وووو مانند ساوی ا سبت بين دو عنواه ت ساه( و )التکرم المتعجب( ،ه  گاهی ن )ا،رم االن
متعلّق امر و نهی دو عنوانی هستند ،ه نسبتقاه تساوی است يعنی تمام مصاديق )انساه( با 
مصاديق )متعجب( مقترع است در اين حالت اجتماع امر و نهی ممکن نيست زيرا قدت بر 

،ه قدرت بر اجتماع نقيضين وجود داشته باشد. صورت دوّم ندارد مگر اين امتثال هر دو وجود
وووو مانند )صلّ( و )ال تغتب( ،ه بين صالم و  اين است ،ه نسبت بين دو عنواه تباين باشد

غيب نسبت تباين است و اين دو عنواه در هيچ مصداقی مقترع نيستند وووو در اين حالت 
هيچ  گيرد چوه دو عنواهجا صوووورت نمیاين عمل به هر دو ممکن اسوووت و اجتماعی در

مصداق مقتر،ی ندارندب صورت سوّم جايی است ،ه نسبت بين دو عنواه عموم و خصوص 
مطلق باشد وووو مانند )صلّ( و )ال تصلّ الحمام( و مانند )ا،رم العالم( و )التکرم النحوی(ب در 

سبت بين اي ست و ن صالم در حمام ا صالم و حرام  صوص مثال اوّل واجب  ن دو عموم و خ
سبت بين اين دو  ست و ن ست و در مثال دوّم واجب ا،رام عالم و حرام ا،رام نحوی ا مطلق ا

وووو در جايی ،ه نسب دو عنواه عموم و خصوص مطلق است  عموم و خصوص مطلق است
ست وووو مانند )ا،رم  ست ،ه امتثال هر دو معاً ممکن ني صورت اين ا صورت داردب يک  دو 

رم النحوی(ب چوه در )ا،رم العالم( موضوع انحاللی است و هر عالمی ا،رامش العالم( و )التک
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نيز انحاللی است و هر عالم به خطاب امر عمل  شود و موضوع در )التکرم النحویواجب می
جا ،نم بايد ا،رامش ،نم و اگر بخواهيم به خطاب نهی عمل ،نم بايد ا،رامش نکنم و اين

صووورت نيز از محل بحث خارج اسووت. محل بحث ردب پس ايننيز قدرت بر امتثال وجود ندا
جايی است ،ه امتثال ممکن باشد وووو مانند )صلّ( و )ال تصلّ( ،ه مطلوب در )صلّ( صرف 
الوجود است و ممنوع )ال تصلّ( مطلق الوجود است و امتثال هر دو به اين است ،ه صالم در 

)ا،رم عالماً( و )ال تکرم النحوی(  مسووجد را ايجاد ،نم. مثال ديگر اين اسووت ،ه دو خطابب
باشوووند ،ه مطلوب در خطاب اوّل صووورف الوجودم ا،رام عالم و ممنوع در خطاب دوّم مطلق 

امب الوجودِ ا،رام عالم نحوی اسوووت و اگر عالم غير نحوی را ا،رام ،نم هر دو را امتثال ،رده
ست ،ه اگر عالم نحوی را ا،رام ،نمب آيا اين فعل حرا صداق واجب م میسؤال اين ا تواند م

 باشد يا نه؟
آورد زيرا امر امتثال اگر قائل به امکاه شووديم اجتماع اين دو يک اسووتحقاق عقوبت می

صالمب اگر صالم در حمام را مخالفت  ستب و در مثال  شده ا ست و فقط نهی مخالفت  شده ا
ستحقاق دو عق،رده شديم اين عمل ا وبت را به همراه ام ولی اگر قائل به عدم امکاه اجتماع 

فعل حرام مصوووداق واجب نيسوووت بنابراين هم خطاب امر و هم خطاب نهی را  داردب زيرا
سبت امب اينمخالفت ،رده ست ،ه ن ست. صورت چهارم اين ا صورت يک مورد محل بحث ا

 بين واجب و حرام عموم و خصوص من وجه باشد وووو مانند )ا،رم العالم( و )ال تکرم الفاسق(
جا دو صورت دارد: يک عالم و فاسق عموم و خصوص من وجه است وووو اين،ه نسبت بين 

صوووورت اين اسوووت ،ه امتثال هر دو با هم ممکن نيسوووت زيرا مطلوب در هر دو به لحاظ 
ست و هم بايد او را ا،رام بکنيم  سق ا ست مثالً زيد هم عالم و هم فا موضوع مطلق الوجود ا

تثال وجود نداردب امّا در مثل )ا،رم عالماً( و )التکرم و هم بايد او را ا،رام نکنيم و قدرت بر ام
الفاسووق( ،ه در اولی مطلوب به نحو صوورف الوجود اسووت و در دومی ممنوع به نحو مطلق 
شد  سق نبا ست به اين نحو ،ه عالمی را ا،رام ،نيم ،ه فا ست امتثال هر دو ممکن ا الوجود ا

شخصی را ا،رام ،نم ،ه هم عالم و هم جا هم محلّ بحث است ،ه آيا فعل حرام و مثالً اين
تواند مصداق واجب باشد يا نه؟ب اگر قائل به امکاه شديم ارتکاب اين فعل فاسق باشد ووو می

دو عقوبت آورد و اگر قائل به امتناع شووديم ارتکاب آه اسووتحقاق اسووتحقاق يک عقوبت می
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فت ،ردهمی جا هم محل بحث نايمب ايآورد زيرا هم خطاب امر و هم خطاب نهی را مخال
 است.

،ه عنواه واجب و عنواه حرام ،ه دو مورد محل بحث اسوووت: يکی آهخالصوووه اين
سبت شد و مورد دوّم ن صرف الوجود با شد و مطلوب در امر  صوص مطلق با شاه عموم و خ

سبت ست ،ه عنواه واجب و عنواه حرام ن شد و جايی ا صوص من وجه با شاه عموم و خ
 صرف الوجود باشد. مطلوب در يکی از اين دو

 :شودبنابراين بحث در دو مقام بياه می
 مقام اوّل: تغاير دو عنواه به اطالق و تقييد

عنواه مثال در دو خطاب )صوولّ( و )التصوولّ فی الحمام( و يا دو خطاب )ا،رم عالماً( و به
)التکرم النحوی( بين دو عنوانی ،ه در موضوووع دو خطاب اخر شووده اسووت نسووبت عموم و 

 ص مطلق است.خصو
ها فرمودند ،ه در اين مورد اجتماع امر و نهی محال اسووتب و ممکن نيسووت ،ه بعضووی

شد ،ه ما فقط  ستحاله ذ،ر  بتوانيم با فعل حرام تکليف واجب را امتثال ،نيم. وجوهی برای ا
 ،نيم.به اهم آه وجوه اشاره می

ت به شوویء واحد در و مبغوضوويت نسووب ی اين اجتماعب اجتماع محبوبيتوجه اوّل: الزمه
ی مبادی حکم به تضوواد و نفس مولی اسووت و اين محال اسووت. به عبارت ديگر در مرحله

،ه شووارع در )صوولّ( به صووالم امر ،رده و اين امر از حبّ مولی شووود. توضووين اينتنافی می
صالم در حمام نهی  صلّ فی الحمام( به  ست و در )الت شده ا شی  صالم نا سبت به طبيعی  ن

ّصهته و معلوم میتعلّق گرف ست پس در شود ،ه اين ح صالم مبغوض مولی ا ّصه از  ی خا
ناحيه  ی نهی يک امر مر،ّب دو جزيیناحيه مبغوض مولی اسوووت و خود صوووالم در اين 

،ندب بنابراين طبيعی صووالم نزد مولی هم محبوب اسووت و هم مبغوضوويت ضوومنی پيدا می
هم حبّ و هم بغض به صالم تعلّق  شود ،ه در نفس مولیمبغوض ضمنی است و معلوم می

گيردب پس چوه چنين جعلی گرفته اسووت در حالی ،ه حبّ و بغض به يک شوویء تعلّق نمی
 ممکن نيست اجتماع امر و نهی در شیء واحد از اين جهت ممکن نيست.
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ما مبغوض  اشکال اين بياه اين است ،ه ما بغض ضمنی نداريم وقتی گفتيم مر،بی برای
م تک اجزايش هم مبغوض باشوودب و اگر صووالم در حمانيسووت ،ه تک اسووت معنايش اين

 مبغوض است معنای آه اين نيست ،ه خود صالم هم مبغوض باشد.
،ه حبّ و آيدب توضووين اينوجه دوّم: اجتماع محبوب و مبغوض در وجود خارجی الزم می

ن را يبغض دو تا از صوووفات نفسوووانی هسوووتند و محبوب و مبغوض در نفس وجود دارد و ا
لرّات می با لرّات و مبغوض  با ند و هر يک از اينمحبوب  بالعرضگوي و مبغوض  ها محبوب 

ی فرزند در هنيهذه وحبّ به فرزند در نفس مادر است ،ه به صورت بالعرض دارندب مثالً عالق
صورت يناصورت بما هی صورم محبوب نيست بلکه نفس مادر تعلّق گرفته است و خود اين

صورت خا ست و از اينبرای  سترجی فرزندب نظر مرآتی ا تواند هم محبوب ،ه فرزند نمی جا
شد زيرا در ذهن اين دو با هم جمع نمی شود پس در بالعرض و هم مبغوض بالعرض مادر با

صالم خارجی در حمام نمیخارج هم با هم جمع نمی تواند هم محبوب شود. در ما نحن فيه 
وب تواند هم محبوه يک شووویء در افق نفس نمیبالعرض و هم مبغوض بالعرض باشووود چ

بوب بالرّات و طور باشووود نگاه ذهن به محاين بالرّات و هم مبغوض بالرّات باشووود زيرا اگر
اين است ،ه  مبغوض بالرّات نگاه مرآتی نبوده است و اين خلف فرض است نتيجه وجه دوّم

ی امتثال اسووت چوه در هجعل امر و نهی به اين شووکل اشووکالی ندارد ولی اشووکال در مرحل
 توانيم با فعل حرام امر را امتثال ،نيم.ی امتثال امرب ما نمیمرحله

شیء خارجی هم می ست زيرا يک  ست ا شد و تواند محبوب بالعرض باين وجه نيز نادر ا
فی الحمام  هم مبغوض بالعرض باشوود و اين دو از دو حيثيت اسووت و از آه حيث ،ه با ،وه

ست مبغوض شده ا صالم به حيث محبوبيت جمع  ست و در نظر مرآتیب در  ش و در بالعرض ا
 ،وه فی الحمام به حيث مبغوضيتش نظر دارد.
: ما اگر دو تکليف داشووته باشوويم ،ه يکی به 1وجه سوووّم: مرحوم ميرزای نايينی فرمودند

ن دو مطلق و ديگری به مقيد تعلّق گرفته باشد و مانند )صلّ( و )التصلّ فی الحمام( و بين اي
تهافتی نيسووت زيرا در اولی صوورف الوجود طبيعی را خواسووته و در دومی طبيعی را ممنوع 

ه لحاظ مدلول التزامی به ای از آه را ممنوع ،رده اسووتب ولی بهی خاصووهنکرده بلکه حصووّ
توانم طبيعی ،نيم زيرا مدلول التزامی خطاب )صووولّ( اين اسوووت ،ه میتعارض برخورد می

                                                 
 .435: 1ـ الفوائد  1
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 مو صالم در حما ر هر فردی از آه مثل صالم در مسجد و صالم در منزلصالم ماموربه را ب
نموده و آه را ايجاد ،نم پس در ايجاد صوووالم در حمام مرخّس هسوووتمب و  و غيره تطبيق

صالم در حمام را ايجاد ،نی. با اين  ست ،ه نبايد  صلّ فی الحمام( اين ا مدلول خطاب )ال ت
شیء واحد م ست و فعل حرام را نمیبياه اجتماع امر و نهی در  صداق واجب مکن ني تواه م

اش اين اسوووت ،ه مولی در يک خطاب قرار داد و چنين جعلی ممکن نيسوووت چوه الزمه
بفرمايد: )انت مرخّس فی تطبيق الصووالم المامور بما علی الصووالم فی الحمام( و در خطاب 

 ارند.ديگر بفرمايد: )ال تصلّ فی الحمام(ب و اين دو خطاب با هم تهافت د
صلّ قاه فرمود: مدلول التزامی خطابِ ) ستب زيرا اي ست ،ه اين وجه نيز ناتمام ا ( اين ا

شکال اين ،الم ا ستب ا ست ،ه شارع در تطبيق صالم بر صالم در حمام ترخيس داده ا ين ا
،ه مراد مرحوم ی اثباتی نداريم مگر اينی ثبوتی اسووت و ،اری به مرحلهبحث ما در مرحله

ز خطاب و در ای اين جعل باشووود نه آه مدلول التزامی ،ه ول التزامیب الزمهميرزا از مدل
ق مامور به بر ،ه شووارع در تطبي،ه معنای اين،نيم عالوه بر اينی اثبات اسووتفاده میمرحله

ست ،ه از ناحيه ّصه ترخيس داده اين ا ّصه خا شکالی در تطبيق ح صالم فی بی اين امر ا ر 
به را توانيد مامورین نيست ،ه با توجّه به تعلّق به اين حّصه هم مالحمام نيست و معنايش اي

 عنه تطبيق ،نيد.ی منهیبر اين حصّه
: وقتی مولی طبيعت را به نحو صووورف الوجود طلب 1وجه چهارم: مرحوم صووودر فرمودند

ست می قروط ا سبت به اين طبيعی به نحو م ست و حبّ ن ،ند يکی از مبادی طلبب حبّ ا
،ه ساير افراد ترع شوند. اگر دی از افراد طبيعی محبوب مولی است به شرط اينيعنی هر فر
گفته شود هر فردی از ا،رام عالم ،ه ايجاد شود آه فرد محبوب مولی است چه  )ا،رم عالماً(

شدب و وقتی )ال تکرم النحوی( گفته  شد و چه غير نحوی با شود معنايش اين عالم نحوی با
هر فرد عالم نحوی مبغوض  مطلق اسوووت يعنی ا،رام مبغوض اسوووت ،ه ا،رام عالم نحوی

ست و اين دو خطاب با هم جمع نمی ضيت مطلق ا،رام نحوی با محبوبيت ا شود زيرا مبغو
با هم قابل جمع نيست ووو مراد از  ه چه نحوی نباشدب مطلق ا،رام يک عالم چه نحوی باشد

تواند بر هر اد مطلق اسوووت و میتک افر،ه ماموربه به لحاظ تکمحبوبيت مطلق يعنی اين
و تطبيق شود. نتيجه اين وجه اين فرد عالمی و گرچه نحوی  فرد عالمی و گرچه نحوی باشد

                                                 
 .31: 3ـ البحوث  1
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شود ،ه جعل چنين تکليفی ممکن نيست يعنی باشد ووو تطبيق شود. نتيجه اين وجه اين می
عالماً( و )ال  )صوولّ( و )ال تصوولّ فی الحمام( و يا دو خطاب )ا،رم تواند دو خطابشووارع نمی

 تکرم النحوی( را جعل ،ند.
 شود.اشکال اين وجه در بياه اشکال وجه پنجم ذ،ر می

ه ای از آه معنا ندارد و قابل وجه پنجم: تعلّق حبّ و اراده به طبيعی و تعلّق بغض به حصووّ
ه ای از اين طبيعی با جمع نيسووت زيرا معنای تعلّق حبّ به طبيعی اين اسووت ،ه هيچ حصووّ

ّصه ّصهح ست ،ه ی ديگر آه فرق ندارد و تعلّق بغض به يک ح ی آه طبيعی معنايش اين ا
های ديگر طبيعی فرق دارد و در عالم واقع چنين چيزی ممکن نيست پس اين حّصه با حّصه

ّصهشومعلوم می ست و اين د آنچه ،ه حبّ به آه تعلّق گرفتهب طبيعی در غير ح ی مبغوض ا
يجه اين بياه اين اسوووت ،ه ممکن نيسوووت وجوب را برای طبيعی قيد از اوّل وجود دارد. نت

 ای از آه و مثالً صالم در حمام و جعل ،نيم.ی خاصّهصالم و حرمت را برای حصّه
صورت  ّصه به دو  ضيت يک ح ست زيرا مبغو ست ني ظاهراً وجه چهارم و وجه پنجم در

ه مبغوض ما اسوووت مثل اين ض ما اسوووت در ،ه ا،رام نحوی مبغواسوووتب تارم خود حصوووّ
ست و نمیاين ،ه ا،رام نحوی مبغوض شود در عين اينصورت وجه چهارم و پنجم درست ا

ه  من اسووت طبيعی ا،رام عالم محبوب  من باشوودب امّا صووورت دوّم اين اسووت ،ه خود حصووّ
ست مثل اين ست ،ه اين تقاره مبغوض من ا ّصه با چيزی مقاره ا ست بلکه ح ،ه مبغوض ا

ماً( و در خطاب ديگر گفته شوووود: )ال تکرم العالم فی المسوووجد( يا در گفته شوووود )ا،رم عال
صلّ فی الحمام(ب در اين شود )ال ت صلّ(ب و در خطاب ديگر گفته  شود ) صورتب خطابی گفته 

همامور به در خطاب اوّل مطلق اسووت و در خطاب دوّم منهی ای از آه اسووت و اين عنه حصووّ
و است حصّه مبغوضب از اين حيث ،ه ا،رام عا و در مثال دوّم  و يا صالم  و در مثال اوّل  لم 

و و  مبغوض نيست بلکه از اين حيث مبغوض است ،ه و در مثال اوّل  با بوده آه در مسجد 
و تقاره پيدا ،رده است. مثال عرفی آه اين است ،ه ا،ل  و در مثال دوّم  بوده آه در حمام 

شد ولی ا،ل در خياباه برای من مب شدب در اينبرای من محبوب با طور نيست جا اينغوض با
ضميمه و تقاره يک  ستند ولی  شدب بلکه اين دو عين هم ه شته با ،ه دو ا،ل با هم فرق دا

شدب در اين شد ،ه مبغوض من با صورت منافاتی ندارد ،ه هر ا،ل با بوده در خياباه موجب 
بيعی به خاطر فردی از طبيعی ماموربه به نحو مقووروطب محبوب من باشوود و فردی از اين ط
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شد. در دو خطاب )ا،رم عالماً( و )التکرم  شده با چيز ديگر مبغوض من با ضميمه  تقاره و 
آيد و اين دو جعل ممکن نيسووت زيرا مبغوضوويت در خطاب دوّم به النحوی( بياه فوق نمی

ه خورده اسووت نه به ضووميمه و تقاره آه با چيز ديگرب چوه نحوی بوده حيثيت  خود حصووّ
سپس با توجّه به )ا،رم عالماً( میخارج مقاره  ستب  توانم عالم نحوی را ا،رام عالم نحوی ني

با توجّه به خطاب )ال تکرم النحوی( توانم عالم نحوی را ا،رام ،نم و به عبارت نمی،نم و 
شی می سبت به عالم نحوی نا شود ،ه حبّ و بغض شود و نمیبهترب )ا،رم عالماً( از بغض ن

جمع شووود. امّا در مثل دو خطاب )صوولّ( و )ال تصوولّ فی الحمام( و دو در عالم نحوی با هم 
اند به هماه بيانی ،ه خطاب )ا،رم عالماً( و )التکرم العالم فی المسجد(ب دو خطاب قابل جمع

گفته شوود. سووپس در اين موارد جعل مقووکلی ندارد و امتثال نيز مقووکلی ندارد و در عين 
 شود.تثال امر نيز حاصل میعنهب اممعصيّت در انجام فرد منهی

،ه ما بين دو خطاب )ا،رم عالماً( و )ال تکرم النحوی( با دو خطاب )ا،رم عالمًا( نکته: اين
سجد( تفکيک ،رديم و در اوّل قائل به عدم امکاه اجتماع و در دوّم  و )ال تکرم العالم فی الم

تب يعنی عرفاً خطاب قائل به امکاه اجتماعِ امر به نهی شوووديمب اين تفکيک عرفی نيسووو
بيند لرا خطاب امر را مقيد به العالم فی المسوووجد( را از باب )ال تکرم النحوی( می )التکرم

ب و در اين موارد بايد به فهم عرفی گويد )ا،رم عالماً فی غير المسجد(خطاب نهی ،رده و می
شارع در خطاب نهی ،رده و می غير المسجد(ب و در گويد )ا،رم عالماً فی اخر ،نيم يعنی اگر 

اين موارد بايد به فهم عرفی اخر ،نيم يعنی اگر شوووارع در خطاب امر بفرمايد )ا،رم عالماً( و 
سجد(ب با اين ،ه لبّاً هيچ محروری در جعل اين در خطاب نهی بفرمايد )ال تکرم العالم فی الم

و تعلّق نهی به  دو معاًب نيسوووت امّا چوه عرفاً اين دو خطاب وووووو يعنی تعلّق امر به طبيعی
،ه منع اين حّصه به خاطر تقاره با چيز ديگر باشد وووو با هم ای از آه ولو اينی خاصهحّصه

شووود و در تنافی دارند و به خاطر اين فهم عرفیب امر مقيد به ا،رام عالم در غير مسووجد می
ثال آه نمی ما قبول ،رديم امت فاء ،نيمب پس  جد ا،ت عالم در مسووو به ا،رام  ،ه در توانيم 

ّهمرحله يک حصووو يک ی ثبوتب جعل وجوب برای طبيعی و جعل حرمت برای  ی آه در 
ست بوده و امر و نهی قابل جمع خاطر ارتکازات عرفيه  به اند ولی در مرحله اثباتبصورت در

ه زاها را ی نهیهمه ،ه ای از طبيعی ی خاصووهيک باب دانسووته و در مواردی ،ه به حصووّ
ّصه ممنوعه مقاره با چيز ديگر وماموربه تعلّق گرفته  شد فرقی بين ح صه ممنوعه غير  با ح
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همقاره نمی لحاظ اين ،ند بهی ممنوعه میبيند و در هر دو صووورت امر را مقيد به غير حصووّ
شواه با همب ارتکازات عرفيهب در مرحله اثباتب خطابات شوارع در مورد امر و نهيی ،ه نسوبت

 دم اجتماع هستيم.عامّ و خاصّ مطلق است قائل به ع
اين مسأله نظير آه است ،ه اگر دو اناء داشته باشيم و علم اجمالی داشته باشيم ،ه يکی 

ستب شارع می از دو اناء نجس ا قهور قائلآيا  اند تواند برائت از هر دو طرف را جعل ،ندب م
شرب نجس را حرام  شارع از يک طرفب  ست ،ه  ست يعنی ممکن ني ،ه اين جعل محال ا

در مثال تأمين دهد و برائت را در هر  و از طرف ديگر در شرب هر،دام از دو طرف شبهه ،ند
شارع  شکالی ندارد و  دو جعل ،ندب و در مقابل اين نظرب مرحوم آقای صدر فرمودند: اين امر ا

شبههمی صوره جعل ،ندب منتهی اين در تواند برائت را درموارد علم اجمالی در اطراف  ی مح
شرعی هيچمقام ثبوت ا يک از اين دو اباء ست ولی در مقام اثبات دليل نداريم و دليل برائت 

،ه شارع شرب اناء نجس را حرام ،ند و از گيردب زيرا در نظر عرف تنافی است بين اينرا نمی
طرف ديگر با جرياه برائت شووورب اناء نجس ولو به علم اجمالیب را مباح ،ندب اين ارتکاز 

سبت به شود ،عرفی باعث می قود پس ن شامل اين مورد ن شیء لک حالل(  ه خطاب )،لّ 
 شود.شرب هريک از دو اناء در مثالب برائت شرعيه جاری نمی

عالم فی المسوووجد( يا دو خطاب  ماً( و )ال تکرم ال ياه در دو خطاب )ا،رم عال عين اين ب
و حرمت  آيد يعنی عرف بين ايجاد طبيعی مأموربهفی الحمام(ب می )صووولّ( و )ال تصووولّ

ّصه ّصه منهی عنه ای از آه تنافی میح بيند و همين فهم عرفی خطاب امر را مقيد به غير ح
 ،ند و در باب استظهاراتب ظهور عرفی معيار است و فهم عرف حجّت است.می

بندی: اگر امر و نهی به دو عنوانی تعلّق بگيرند ،ه نسوووبت بين دو عنواه مطلق و جمع
شد و امر به طب ّصهمقيد با اند ،ه اجتماع ای از آه تعلّق بگيرد علمای ما قائليعی و نهی به ح

ست و امر نمی در حالی ،ه نهی  تواند به طبيعی تعلّق بگيردامر و نهی در اين مورد ممکن ني
لجمله قبول ،رديم و يک مورد را ای از آه تعلّق گرفته استب ما هم اين نظر را فی ابه حّصه

ه نباشوود بلکه به خاطر اسووتثناء ،رديم و آه م وردی اسووت ،ه تعلّق نهی به خاطر خود حصووّ
ستب اين  شد در اين مورد اجتماع امر و نيه ممکن ا ّصه با صيتی خارجی از ح صو تقاره با خ

ست ولی در مقام اثباتب چوه عرف به ارتکاز خودب در اين مورد هم بين  بياه در مقام ثبوت ا
خاطر تقاوه باشد و مبغوضيت به ای از آه وووو گرچهّصهتعلّق امر به طبيعی و تعلّق نهی به ح
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امر و نهی قابل جمع نيسوووتند. اين تمام ،الم در مقام  بيند در اين مورد همب اثباتاًبتنافی می
 اوّل بود.

مقام دوّم: تغاير عنواه واجب و حرام به نحو عموم و خصووووص من وجه. گاهی از آه به 
،ه شووودب مثل دو خطاب )صوولّ( و )التغصووب(بی تعبير میتغاير ذاتی و گاهی به تغاير عنوان

واجب صالم است و حرام غصب است و نسبت بين اين دو عنواه عموم و خصوص من وجه 
شاه استب و بحث ما اين است ،ه آيا در اين مورد اجتماع بوده و اختالفقاه در ذات و عنواه

ق داشته باشد به نحوی ،ه حتّی امر و نهی ممکن است يا نه؟ يعنی آيا ممکن است امر اطال
شود؟ يا خطاب نهی اطالق دارد به نحوی ،ه  شامل  ست  صب ا صالظه را ،ه غ فردی از 

 ،ه چنين چيزی ممکن نيست؟حتّی فردی از غصب را ،ه صالم است شامل شود يا اين
وجود دارد: يک قول اين اسوووت ،ه برای امکاه اجتماع امر و نهی  در اين مورد دو قول

نواه مهم نيست بلکه تعدد معنوه معيار استب )صالم( و )غصب( دو عنوانندب اگر تعدد تعدد ع
عنواه منقأ تعدد معنوه شود يعنی تر،يب )صالم( و )غصب( در شیء واحد تر،يب انضمامی 
سق(  ستب لرا در مثل دو خطاب )ا،رم عالماً( و )ال تکرم الفا شد اجتماع امر و نهی ممکن ا با

 نيست. اجتماع امر و نهی ممکن نيست. امیشاه انضم،ه تر،يب
نه؟ مرحوم آخوند فرمودند: هيچوقت شوووود يا امّا آيا تعدد عنواه موجب تعدد معنوه می

تعدد عنواه موجب تعدد معنوه نيسووتب مرحوم ميرزای ناييئی فرمودند: در مبادی اشووتقاقی 
آقای خويی فرمودند: تعدد عنواه موجب تعدد معنوه است به خالف عناوين مقتقهب و مرحوم 

شاهب تعدد معنوه را به دنبال دارد و بعضی از بعضی از عناوين ووو يعنی عناوين ذاتی ووو تعدد
 گونه نيست.عناوين اين

فاق همه اسوووت ،ه تمام احکامی ،ه برای عناوين می ّا مورد ات يد در حقيقت برای ام آ
ست و به عناوين نگاه فتای می ن به منزله آينه و معنونات به شود يعنی عناويمعنونات ثابت ا

ستند حال آه صاوير در آه ه ست نمیمنزله ت صب ا صالم و غ شود ،ه هم چه ،ه معنوه 
محسوب و هم مبغوض باشد اگر تر،يب اين دو اتحادی باشدب امّا اگر تر،يب انضمامی باشد 

 يد.آاشکالی نداردب امّا آيا تر،يب اين دو اتحادی است يا انضمامی؟ بحثش بعداً می
شیء  شياء واحد حتّی  ست زيرا در ا مرحوم آخوند فرمود تعدد عنواه موجب تعدد معنوه ني

سيط هم می ست ب سيط ا تواه عناوين متعدّدی را بر آه حمل ،رد مثالً خداوند ،ه موجود ب
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آه حمل عناوين زيادی مثل قادر و حکيم و اوّل و آخر و ظاهر و باطن و امثال ذلک را بر 
ن تعدد عناوين تعدد معنونی وجود نداردب پس تکثر عنواه موجب تکثر معنوف ،رد ولی در اي

 نيست.
اند: يک قسووم در مقابل ايقوواهب مرحوم ميرزای نايينی فرمودند ،ه اين عناوين دو قسووم

ينب مبدأ ب يک قسووم عناوعناوين اشووتقاقی داريم مثل عالمب ،اتب و ضوواحک و امثال ذلک
ادی اشوتقاق ضوحک و امثال ذلکب در جايی ،ه عنواه از مباند مثل علم و ،تابت و اشوتقاق

ستب ستلزم تعدد معنوه ا شد تعدد عنواه م قتقه با با ست امّا جايی ،ه عناوين م شد ممکن ا
 به يک شیء ،ه تعدد عنواه مستلزم تعدد معنوه باشد و ممکن است مستلزم آه نباشد مثالً

ضاحک گفته می شاعر و هم  بر چيزی  ،ه عنواه بخواهدرای اينشود زيرا بهم عالم و هم 
ست ن شد بايد مبدأش در آه تحقّق پيدا ،ند و مبدأ حيثيت تعليلی ا ه تقييدیب مثاًل صادق با

شاعر می شعر ابه زيد ،ه  ست و  شاعر ا ست بلکه خود زيد  شاعر ني شعرش  و حيثيت گويند 
شود با همين بياه به او عالم نيز گف شاعر گفته  ست ،ه نه او  شود يعنی خود یمته تعليليه ا

شودب بنا ست ،ه به او عالم گفته  ست و علم او حيثيت تعليليه ا براين تعدّد مبادی زيد عالم ا
نوه نباشدب در ما تواند مستلزم تعدد معمستلزم تعدد معنوه است ولی تعدد عناوين مقتقّه می

اند و حتماً قما مبدأ اشووتقانحن فيه ،ه عناوين حرام و واجبب )صووالم و غصووب( هسووتند اين
 وه است.ها تعدد عنواه موجب تعدد معنتر،يب اين دو تر،يب انضمامی بوده و در اين

از عناوين  یو فرمودند: اگر عنوان تفصيل ديگری در مسأله قائل شدند 1مرحوم آقای خويی
ذاتی ووو يعنی جنس و فصل و نوع ووو باشد تعدد عنواه موجب تعدد معنوه است زيرا محال 

ست ،ه يک  شدب امّا اگر عناوين غير ذاتی ا شته با صل يا دو نوع دا شیء دو جنس يا دو ف
 باشند تعدد عنواه مستلزم تعدد معنوه نيست.

نوه را الزم گردد ،ه در امکاه اجتماع امر و تعدد معهمه ،لمات ذ،ر شوووده به اين برمی
 داريم و تنها تعدد عنواه در آه ،افی نيست.

صدر در مقابل اين قولب قول مرحوم ست ،ه می 2آقای  ست ا فرمايد: معيار تعدد عنواه ا
شوند در امکاه اجتماع امر و نهی ،افی نه تعدد معنوهب و همين ،ه عنواه ها متعدّد و متغاير 

                                                 
 .472: 3ـ المحاضرات  1
 .36: 3ـ البحوث  2
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ست ست ا ست پس در قاه  ا صب( را جعل ،ند. اي صلّ( و )ال تغ شارع هر دو خطاب ) ،ه 
تعدد عنواهب و اين  معنوه اسوووت نهمقوووهور ،ه گفتند معيار در امکاه اجتماع تعدد  بر،الم

اشکال ،المقاه مبتنی بر اين اصل بود ،ه نگاه ما به عناوين نگاه فنايی است نه استقاللیب 
،ردند و فرمودند اين ،الم درست نيستب بله نگاه ما به عناوين فنايی است ولی معنايش اين 

رودب مثالً من ،ه از گاه حکم روی معنوه نمیيچرودب هنيسوووت ،ه احکام روی معنوه می
ی آه محبوب من آيد حبّ به آه در افق نفس من است يعنی صورت ذهنيهشيئی خوشم می

صورت نگاه  ست و اين نگاه به  ست يعنی من در دروه اينا شیء فتايی ا صورت ذهنيهب آه 
بنيم و اين بدين معنا نيسووت ،ه خود صووورت خارجی محبوب من باشوود بلکه خارج را می

ستبمحبوب من ه صورت ذهنيه ا شیء را دو گونه می ماه  صورت  تواند ببيند يکی ذهن ما 
شیء را بما ايناين صورت  ست می،ه  شیء ا صورت  ،ه عنواه اينبيند و گاهی آه را به:ه 

گوييم حبّ به صورت شیء تعلّق گرفته است و نگاه ما بيندب وقتی میاست می خود آه شیء
ست معنايش شیء را دوست دارد به به آهب نگاه فتايی ا ست ،ه نفس ما صورت  عنواه اين ا

ست در حالی ،ه حقيقتاً عنواه اينبيند نه بهه آه را خود شیء می،اين شیء ا ،ه صورت آه 
 نيست بلکه صورت آه شیء است. صورت آه شیء خود شیء

وّم و ،ه در آنجا دو اشکال ووو يعنی اشکال چهارم و اشکال سبعد ايقاه فرمودند علّت اين
آيدب اشکال سوّم اين بود ،ه در مدلول التزامی وارد بود ه در اين مقام دوّم آه دو اشکال نمی

آيد زيرا در هر مقيدی يک شووودب در ما نحن فيه اين اشووکال نمیدو خطاب تهافت ايجاد می
گز ی )مقيد و يک قيد و يک تقيّد داريم و هميقه تقيّد داخل و قيد خارج است مثالً در ،لمه

اصفهاه(ب گز مقيد است و اصفهاه قيد است و تقيد گز به اصفهاه را هم داريم در اين مثال 
صفهاه از حقيقت ست ولی تقيد گز به ا صفهاه از حقيقت گز خارج ا اين نوع گز خارج  قيد ا

صالم  ست پس يک  صالم امر ،رده و از غصب نهی ،رده ا شارع به  ست. در ما نحن فيه  ني
صالم مأموربه داريم و در ماه اج صب  داريمب  صب داريم و يک غ صالم به غ تماع يک تقيد 

چه است و تقيد صالم به غصب داخل آه است ولی قيد غصبيت خارج از آه است بنابراين آه
 عنه است خارج از حقيقت آه چيزی است ،ه مأموربه است.،ه منهی

س شرعيه در شد ،ه در واجبات  سابق گفته  شکال چهارم در مقام  ست ،ه مطلوب در ا ت ا
 تک افراد طبيعیصوورف الوجود اسووت ولی به لحاظ حبّب مطلوب انحاللی اسووت يعنی تک
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ست در حالی ،ه به اين محبوب می صبی محبوب ا صالم در دار غ صالم در شوند لرا خود 
تواند هم محبوب و هم مبغوض باشدب امّا حّصه نهی هم تعلّق گرفته است و چطور صالم می

است خصوصيّت ين مقام دوّم وارد نيست زيرا آنچه ،ه محبوب است صالم با اين اشکال در ا
 .و آنچه ،ه مبغوض است قيد است و يعنی غصب و و اين قيد غير از صالم است

ی ،الم مرحوم آقای صدر در اين مقام اين است ،ه تعدد عنواه در امکاه اجتماع خالصه
ساب سوّم و چهارم ،ه در مقام  شکال  ست و ا ق )يعنی دو عنواه عامّ و خاصّ مطلق ،افی ا

عنه جا منهیجا تر،يب اتحادی بود ولی در اينجا وارد نيسووت چوه در آهبودند( وارد بود اين
 يک قيد خارج از مأموربه است.به خاطر 

عنه نيسووت هايی ،ه گفته شوود قيد منهیدر اين مثال ارما اين فرمايش را قبول نداريم زي
عنه غصوووبيت نيسوووت زيرا اين عنواه مفهوم نه اسوووتب يعنی منهیعبلکه نفس مقيد منهی

ست و حرمت به فعل تعلّق می صب منهیانتزاعی ا اس  عنهگيرد نه امر انتزاعیب پس خود غ
و خود صالم مصداق غصب قرار گرفته است. امّا در اصل مدعای مرحوم آقای صدر با ايقاه 

،افی اسووت يعنی هيچ محروری ندارد ،ه موافق هسووتيم ،ه برای رفع معظلهب تغاير عنوانی 
شووارع وجوب را برطبيعی صووالم به نحو صوورف الوجود و حرمت را بر غصووب به نحو مطلق 
الوجود جعل ،ند و يا وجوب را برای ا،رام عالم به نحو صووورف الوجود و حرمت را بر ا،رام 

سق به نحو مطلق الوجود جعل ،ندب چوه در اين موارد هيچ محروری ندارد ، صالم بما فا ه 
هی صالم يا ا،رام عالم بما هو ا،رام عالم محبوب مولی باشد و غصب بما هو غصب يا ا،رام 
فاسق بما هو ا،رام فاسق مبغوض مولی باشد و در مادّه اجتماع ولو تر،يب اتحادی است ولی 
همين يک فعل دو حيث دارد از يک حيث مصووداق صووالم يا مصووداق ا،رام عالم اسووت و 

ست  ست. محبوب ا ست و مبغوض ا سق ا و از حيث ديگر مصداق غصب يا مصداق ا،رام فا
پس اجتماع امر و نهی در جايی ،ه بين دو عنواه واجب و حرامب نسبت عموم و خصوص من 

اثباتب در مقام اّول  مرحله ی ثبوت بود. امّا درجه باشد مکن استب اين تمام بحث در مرحلهو
ماع ام له ثبوت اجت ،ه در مرح نافی میگفتيم  ّهر و نهی ت به غير حصووو يد  ند امر را مق ی بي

،ندب ولی در اين مقام ،ه عنواه واجب و حرامب نسووبت عموم و خصوووص من عنه میمنهی
وجه با هم دارند در نظر عرف بين خطاب )صلّ( صرف الوجود و ممنوع در )التغصب( مطلق 

ايی ،ه دليل مطلوبيت صوورف بيندب امّا در جالوجود اسووت عرف بين اين دو جعل تنافی نمی
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باشد استظهارات عرف در اين مورد  الوجود چيزی غير دليل لفظی ووو مثل اجماع يا سيره ووو 
آيد چوه اسووتظهارات عرف مربوط به دليل لفظی اسووت و در دليل غير لفظی نظر عرف نمی

 حجّت نيست و در اين جهت دو مقام فرقی نيست.
ماع امر و  حث اجت مام ،الم در ب له وارد اين ت هات اين مسوووأ حث تنبي نهی بود و در ب

 شويم.می
 تنبيهات

تواند تنبيه اوّل: ما ،ه قائل به جواز اجتماع امر و نهی شديم و گفتيم ،ه يک شیء هم می
صداق م شد و هم میأم صداق منهموربه با ست ،ه مأموربه میتواند م شرطش اين ا شد  نه با

لماً( و )التکرم الفاسوووق( و اگر درجايی مأموربه مانند دو خطاب )ا،رم عا نبايد عبادت باشووود
صب(ب صلّ( و )ال تغ شد مانند دو خطاب ) صحّت  عبادت با شرط  ست زيرا  اجتماع ممکن ني

تواند مقرّب باشوود اگر تر،يب دو عنواه اتحادی عبادات قربی بودنش اسووت و فعل حرام نمی
 شاه انضمامی باشد اشکالی ندارد.باشدب امّا اگر تر،يب

 يه دوّم: ثمره بحث اجتماع امر و نهی تنب
 شود:ثمره بحث اجتماع امر و نهیب در فقهب در دو مرحله ظاهر می

گويد ی استظهار از دليل است اگر در روايت داشته باشيم ،ه يکی میی اوّل مرحلهمرحله
لّ( گويد )صگويد )ال تصلّ فی الحمام( و يا دو روايت داريم ،ه يکی می)صلّ( و ديگری می

شديم اين دو و ديگری می سأله اجتماع امر و نهی قائل به جواز  صب(ب اگر در م گويد ) ال تغ
شديم ستند و اگر قائل به امتناع  صلّ( با روايت )ال تغصب(  خطاب با هم متعارض ني روايت )

ضين می شد و شوند زيرا خطاب اوّل میمتعار صبی با ست ولو در دار غ صالم مطلوب ا گويد 
گويد غصب حرام است ولو در حال صالم باشد و در تعارض يا قائل به تغصب( میخطاب )ال 
ساقط می ست ،ه دو شويمب می رشويم و يا قائل به تقديم نهی بر امت ساقط در موردی ا ت

شووود تقديم نهی به دليل متکافی باشووندو در موردی ،ه خطاب نهی و خطاب امر مقدم می
استغزاقی است و در خطاب امر بدلی است و ظهور  خاطر اين است ،ه شمول در خطاب نهی

در شوومول اسووتغراقی اقوی از ظهور شوومولی بدلی اسووت. امّا بنا بر قول به جواز اجتماعب دو 
دار خطاب باهم تعارض ندارند و اين خودش دو صوووورت دارد: يک دفعه صوووالم را در غير 

صبی می د امّا اگر هيچ جايی برای ايجاد توانيم ايجاد ،نيم در اين مورد با هم تزاحمی ندارنغ
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ای ما را زندانی ،ردندب اين ،ه در خانهنماز غير از دار غصووبی وجود نداشووته باشوود مثل اين
ر يکی اهم ،نيم در اين حال اگشود و قواعد باب تزاحم را اعمال میداخل در باب تزاحم می

ساوی بود مخيريم ،ه نم،نيم بود آه را مقدم می قاه ت صبی بخوانيم و اگر بين از را در دار غ
ی ی بحث اجتماع امر و نهی در مرحلهو يا غصوووب را ترع ،رده و نماز نخوانيم. اين ثمره

 استظهار دليل بود.
را در  توانم خطاب امر مثل )صلّ(ی امتثال و آيا من میی دوّم و يعنی مرحلهامّا در مرحله

 ضمن فرد فرد حرام مثل )غصب( امتثال ،نم؟
سأ شويم بنابراين قول اين م ست ،ه ما امتناعی  صورت اوّل اين ا صورت دارد:  له  چند 

شوووند حال اگر در دار غصووبی نماز بخوانيم امتثال محّقق المحاله دو دليل متعارضووين می
شود چوه متعلّق دليل )صلّ( مقيد به غير غصب شده است چوه فرض اين است ،ه در نمی

ستتعارض دليل نهی را مقدم ،رديم پس  امر ندارد و اين  اين فرد صالم ،ه در دار غصبی ا
بهب مأمور به نيسووت. صووورت دوّم اين اسووت ،ه ما قائل به جواز شووويمب اگر واجب فرد مأتی

سق را برای امتثال خطاب  سق(ب يک دفعه فا شد مثل )ا،رم عالماً( و )التکرم الفا ّصلی با تو
شود زيرا فرد واجب اتياه شده است محقّق می،نيم در اين حال امتثال ا،رام می )ا،رم عالماً(

،ند ،ه غير از فاسقب عالم ديگری باشد يا نباشد. صورت سوّم اين صورت فرقی نمیاينو در 
اسووت ،ه جوازی شووويم و واجب تعبّدی باشوود مانند دو خطاب )صوولّ( و )ال تغصووب(ب در 

عنوه قائل به جواز شدند و صورت قائلين به جواز دو دسته شدند: يک دسته از باب تعدد ماين
دانند روی اين نظر عبادت صووحين اسووت زيرا تر،يب تر،يب واجب و حرام را انضوومامی می

شود( و اين مانند صالم به همراه نظر به انضمامی است )،ه از آه به اجتماع موردی تعبير می
صداق منهی صالم م ست و خود  سته از باب تعدد عنواه اجنبيه ا ست و يک د قائل به عنه ني

جواز شدند ووو نظر مختار ووو بنابراين قول يک عمل هم مصداق صالم و هم مصداق غصب  
جا اين عبادت باطل اسووت زيرا شووود(ب در اينآه به اجتماع مصووداقی تعبير میاسووت )،ه از 

 تواند مقرّب باشد.عمل حرام نمی
در صوووورتی ،ه ما ،نند نکته: اگر ما امتناعی شوووديم المحاله دو دليل با هم تعارض می

شارع وجوب را  شيم امکاه ندارد ،ه  شته با شيم. ولی اگر دليل لفظی ندا شته با دليل لفظی دا
برای صالم و حرمت را برای غصب جعل ،ندب بنابر قول به امتناع اجتماعب چوه بين دو دليل 
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 آيد اگر در دار غصبی نماز بخوانيم باطل است ولو نسبت به غصب جاهل وپيش میتعارض 
ست و اين شيم زيرا تعارض دائر مدار  علم و جهل ني ست زيرا اين غافل با جا عبادت باطل ا

باطل است ،ه حرمت نسبت  عبادت امر ندارد. و اگر قائل به جواز اجتماع شديم عبادت وقتی
به من فعلی و منجر باشد و در صورتی منجر است ،ه به من واصل شده باشد و من بر ترع 

شته ست عمل حرام  حرام قدرت دا صبی نماز خواندم چوه عمل حرام ا شم و اگر در دار غ با
ست ،ه آيا حرام منجز فقط نمیمقرّب تواند نمی شدب بحث اين ا شد يا حرام با تواند مقرّب با

 تواند مقرّب باشد ولو منجر نباشد اين محل اختالف است.فعلی هم نمی
ست ،ه من ندانم اين مکا ست يا نهب و يک دليل حرام فعلی غير منجز اين ا ه مال من ا

قائم شود ،ه اين مکاه مال من است امّا در واقع اين مکاه ما من نباشد و بوده من در اين 
شدب صب با ست ولی منجز  مکاه غ صاحبش حرام فعلی ا ضايت  شغال اين مکاه بدوه ر ا

ضی به بوده من در آه نيست   ست و او را ستب ولی اگر بدانم ،ه مکاه مال غير ا شغال ني ا
جا ملک آه حرام فعلی و منجز اسووتب اگر گفتيم حرام منجز مقرّب نيسووت اگر ندانم ،ه اين

ست چوه در حرمت غصب بر من منجز نيست اين نماز مقرّب و  ست يا ملک ديگری ا من ا
و ،ه غصب بوده را  صحين است ولی اگر حرمت فعلی مقرّب نباشد چوه اين عمل در مثال 

 دارد مقرّب نيست و باطل است. دانم و حرمت فعليهنمی
تنبيه سوّم: فرق اين مسأله و مسأله اقتضاء نهی بر فساد در بحث نواهی دو مبحث داريم: 

عنه. سووؤالی يکی مبحث اجتماع امر و نهی و ديگری مبحث اقتضووای نهی بر فسوواد منهی
،ه شووود و حال اينمطرح شووده اسووت ،ه چرا اين دو مبحث به صووورت مجزی بحث می

ستيم اگر آه عمل را انجام جهنتي ست چوه اگر اجتماع امر و نهی را ممتنع دان ی آنها يکی ا
اش بطاله اين عمل است. داديم باطل است و از طرف ديگر اقتضاء نهی بر فساد نيز نتيجه

از اين رویب بحث ،ردند ،ه منقووأ تکثر مسووائل يک علم چيسووت؟ و در ،جا در تحت يک 
ند چيز را مطرح ،نيم و در ،جا بايد در ضوومن چند مسووأله آنها را توانيم دو يا چمی مسووأله

 مطرح ،نيم.
و در يک علم بايد  مرحوم آقای صدر در اين مورد فرمودند: تقکيل دو مسأله يا دو قضيه 
با دو شرط باشد: شرط اوّل اين است ،ه دو مسأله و قضيه به لحاظ موضوع يا محمول يا هر 

شند. مثالً ضيه گوييم: الفاعل مرفوع و المبتدأ مرفوع اين در نحو میدو بايد متفاوت با ها دو ق
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گوييم: المبتدأ مرفوع و المبتدأ مقدم علی اند. و يا مثالً میهسووتند چوه در موضوووع مختلف
گوييم: الفاعل مرفوع می ها هم دو قضيه هستند زيرا در محمول متفاوتندب و يا مثالًخبرهب اين

اند چوه هم در موضوووع و هم در محمول اختالف ا نيز دو قضوويههالمفعول منصوووبب اينو
شود در دو دارند. شرط دوّم اين است ،ه بايد آنچه ،ه باعث ثبوت محمول برای موضوع می

ثبوتی آنها  اند ولی نکتهمسأله متفاوت باشد. گاهی موضوع و يا محمول در دو قضيه متفاوت
مة الصوووم واجبةب در اين دو قضوويهب موضوووع يکی اسووت مانند مقدمة الصووالم واجبة و مقد

ی ثبوت محمول توانيم دو مسووأله تقووکيل دهيم زيرا نکتهمتفاوت اسووت ولی برای آه نمی
ست پس برای اين دو قضيهب يک مسأله وووو يعنی  برای موضوع در هر دو قضيه يک چيز ا

 دهيم.ی واجب و را تقکيل میمقدّمه
سأله اجتماع امر و ن شرط در م سألهاين دو  ساد وجود دارد. در هی و م ضاء نهی بر ف ی اقت

گوييم: هل الحرمة تنافی الصووحة ام ال؟ب اين دو قضوويه دو محمول ی اقتضوواء میمسووأله
متفاوتند پس شرط اوّل وجود داردب و شرط دوّم اين بود ،ه بايد نکته ثبوتی در دو قضيه يکی 

افی وجوب و حرمتب تضووادّ بين نباشوود نکته ثبوتی در مسووأله اجتماع اين اسووت ،ه در تن
ضاء نکته سأله اقت ضيت وجود دارد و در م ست ،ه عمل محبوبيت و مبغو ی ثبوتی آه اين ا

اولی به مقام جعل نظر  حرام قابل تضوورّب نيسووت. پس مقام بحث در اين دو متفاوت اسووتب
 دارد و دومی به مقام امتثال نظر دارد.

مجمع علی االقوال اگر ما عملی را ،ه هم مصداق تنبيه چهارم: تصحين االمتثال باتياه ال
عنه است انجام دهيم وووو براساس اقوال گوناگوه چه وقت ماموربه است و هم مصداق منهی

 ،نيم.،نيم و چه وقت حکم به بطاله آه میحکم به صحّت آه عمل می
به جواز و ديگری قول  له اجتماع امر و نهی دو قول رايج داريم: يکی قوله  به در مسوووأ

امتناعب اگر در اين مسووأله قائل به جواز شووديم در دو مورد عمل ما صووحين اسووت: مورد اّول 
لی باشووود مثل اين ،ه مولی بفرمايد: )ا،رم عالماً( و )ال تکرم جايی اسوووت ،ه واجب توصوووّ

سق را ا،رام ،نيم در اين سق(ب و ما در مقام امتثال واجبب عالم فا ست الفا صحين ا جا عمل 
لیب تقرّب شوورط نيسووتچوند در واج منتهی يک دفعه ما در خارجب عالم عادل هم  ب توصووّ

،نيم و يک دفعه اصووالً در خارج ،نيم و عالم فاسووق را ا،رام میداريم ولی او را ا،رام نمی
شوووود زيرا از يک طرف ا،رام عالم صوووورت مقام از باب تزاحم میعالم عادل نداريم در اين
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ست و از طرف ديگر ا،رام ستلزم ترع امتثال  واجب ا ست و امتثال هر يک م سق حرام ا فا
ست در اين سق( را ديگری ا ست يعنی اگر خطاب )ال تکرم الفا سق ترتبی ا جا مر به ا،رام فا

جا بحثی است ،ه آيا در اين موارد ارم ترتبی معصيّت ،ردی عالم فاسق را ا،رام ،ن. در اين
 آيد.معقول است يا نه؟ بحث آه بعداً می

صلّ( و )التغصب(ب و ما صورت  شد مانند دو خطاب ) ست ،ه واجب تعبّدی با دوّم جايی ا
،ه معنوه دو تاسووت و تر،يب انضوومامی اسووت بنابراين اين قائل به جواز شووديم از باب اين

شد مانند دو خطاب )توّضأ(  دانيمبصحين می صالم در دار غصب را امّا اگر تر،يب اتحادی با
،ه تر،يب اتحادی است يا انضمامیب به نظر عرف باطل است )اين ءجا وضوو )التغصب(ب اين

 شود(.ربطی ندارد بلکه به دقت عقلی ثابت می
مورد اوّل اين  شووود:در دو مورد عمل ما امتثال امر محسوووب می امّا اگر امتناعی شووديم

ست ،ه جانب ست ،ه در تعارض امر و نهیب جانب امر را مقدم ،نيم و مورد دوّم اين ا نهی  ا
صلّ( و  ست مانند دو خطاب ) صحين ا ست  را مقدم ،نيم ولی چوه اين عمل مالع را دارا

ه منهی)ال تغصووب( ،ه با تقديم خطاب نهی  شووود امر عنه میخطاب امر مقيد به غير حصووّ
ست زيرا مالع واجب را دارد و اين  صحين ا ست  صبی گرچه متعلّق امر ني صالم در دار غ

فرمايد: اگر در آخر وقت خطاب )انقر العزيق( وند اسوووت ،ه مینظير ،الم مرحوم آخ مورد
جا داخل باب تزاحم بوده و تکليف فعلی ما انقاذ شامل ما شد و نماز عصر را هم نخوانديم اين

است چوه اهم است و اگر آه را ترع ،رديم و مقغول نماز شديم نماز صحين است زيرا به 
و ،ه ترتب را محال می نظر مقهور اين نماز امر دارد و به نظر و اين نماز مرحوم آخوند  داند 

صيل می ضا اينمالع هماه خود مأموربه را دارد و چوه مالع تح شامل شود دليل ق جا را 
 شود.نمی

يک مورد صووغروی محل بحث واقع شووده اسووت ،ه فقهاء فتوی دادند در موقع نماز اگر 
د ووو و در دار غصبی نماز حرمت غصب به شخس نرسيد ووو يعنی شخس جاهل به حکم بو

دانست غصب حرام است ولی خواند نمازش صحين است و همين حکم را دارد ،سی ،ه می
و مثالً به خانه شخصی نمی و يعنی جاهل به موضوع بود  دانست ،ه اين مکاه غصبی است 

بدوه رضايت صاحب خانه  دانست ،ه مدت اجاره تمام شده و او،ه مستأجر بود رفت و نمی
ست ،ه با در آه سؤال اين ا ستب  قهور قائل به امتناع اجتماع توجه به اين باقی مانده ا ،ه م
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شووود ،ه در ظرف جهل به حرمت )حکماً يا موضوووعاً( قائل به امر و نهی هسووتند چطور می
 شوند؟صحّت نماز می

ست ما اين بحث را در دو مورد بياه می ست ،ه جهل رافع حکم ا ،نيم: مورد اوّل جايی ا
 ورد دوّم جايی است ،ه جهل رافع حکم نيست.و م

توضين: فقهاء جهل را بر چهار قسم تقسيم ،ردند: جهل بسيط و جهل مر،ّب و غفلت و 
دانم ،ه اين مکاه غصبی است يا نهب جهل بسيط نسيماه. جهل بسيط اين است ،ه من نمی

اعتقاد دارم ،ه اسووت زيرا من به اين جهل خود التفات دارم. جهل مر،ّب اين اسووت ،ه من 
اين مکاه غصبی نيست و در واقع غصب باشدب اين جهل مر،ّب است زير من به اين جهل 
خود جهل دارم. غفلت اين است ،ه به غصبيت يا اباحه اين مکاه التفاتی ندارم و نسياه اين 

دانسووتم اين مکاه غصووبی اسووت ولی االه فراموش ،ردم ،ه اين مکاه اسووت ،ه قبالً می
 غصبی است.

رايج بين علماء اين است ،ه تکليف وووو يعنی حرمت غصب در مثال وووو بر جاهل بسيط 
،ه اماره يا اصلی بر غصبيت ثابت نباشدب در غير فعلی است منتهی منجّز نيست به شرط اين

صل منجّز میاين صورت ديگر فرمودند: صورت ما قامت به االمارم او اال سه  شودب ولی در 
 در ما نحن فيهب غصب در اين سه صورت حرام نيست.حرمت فعلی نيست و يعنی 

اين نظر مقهور علماء بودب ولی روی نظر بعضی ووو و هو المختار ووو هيچ فرقی بين چهار 
 مورد مر،ور نيست يعنی در هر چهار مورد تکليف فعلی است ولی منجّز نيست.

شد ،ه علماء قبول ،ردندبا توجّه به آه شن  شد رو مجمعب تر،يب ،ه هر جا  چه ،ه بياه 
ست مگر اين شد عبادت باطل ا شدو واجب تعبّدی با ساه به آه حرمت جاهل اتحادی با ،ه ان

شد اعم از اين صورت عبادت با شد در هر دو  شد يا جهل به حکم با ضوع با ،ه جهل به مو
 صحين است.

صورت اوّل جايی است ،ه اصالً حرمتی ندارد و آه در سه مورد است ،ه عبارتند از: جهل 
ست زيرا حرمتی م صحّت عمل و عبادت علی القاعده ا سياه. در اين موارد  ر،ّب و غفلت و ن

 در ،ار نيست و مجمع هم واجب و هم حرام نيست بلکه فقط واجب است.
است ،ه حرمت برشخس غافل و ناسی و جاهل مر،ّب فعليّت ندارد ولی  اشکال: درست

ست تو عمل مبغوض قابليّت تقرّ ضيت عمل ثابت ا سی فرزند ب را ندارد مثل اينمبغو ،ه ،
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مولی را ديد و قطع پيدا ،رد ،ه او عدو مولی اسووت و او را زد و بعد معلوم شوود ،ه او فرزند 
شخس مؤاخره نمی ست بله  ضرب مقرّب به مولی ني ست اين  شود زير او به عنواه مولی ا

 شود ،ه مولی به او جايز هم بدهد.عدو زده بود ولی اين عمل باعث نمی
صد گوييم عمل مبغوض نمی،ه میجواب: اين ست ،ه ق شد به اين جهت ا تواند مقرّب با

قی نمی شخس جاهل قربت از عمل مبغوض متم ست امّا وقتی ،ه  شود لرا عمل او باطل ا
 تواند مقرّب باشد.شود پس عمل میبود قصد قربت از او متمقی می

و آه هم جاهل بسيط است اگر شود صورت دوّم جايی است ،ه جهل با تکليف جمع می
دانست ،ه آيا مکاه غصبی است يا نهب و به اماره يد عمل اين شخس وارد منزلی شد و نمی

ی ورود داد يا مالک عين است يا مالک منفعت است يعنی فکر ،رد ،سی ،ه به او اجازه ،رد
ين مورد گفتند ،ه اين خانه غصووبی اسووت در ا ،ه در آه مکاه نماز خواند فهميدو بعد از اين

ست زيرا اين عمل حرمت فعلی داردب در اين شديم ،ه عبادت باطل ا صورت اگر ما امتناعی 
نابراين نداردب زيرا ب قدم می عملب امر  شوووود و اگر جوازی شوووديم عمل حرام قول نهی م

 تواند مقرّب باشدب پس باطل است.نمی
ز نيسووت بلکه بلکه فقط جا منجناز اين بياه جواب دادند ،ه بنابر قول جوازب حرمت در اي

شود بنابراين عمل فعلی است وقتی عمل حرمت فعلی نداشت قصد قربت از آه متمقی می
 صحين استب بله بنابر قول به به امتناعب عمل باطل است.

 چه ،ه بياه شد براساس آراء ذ،ر شده بود.تمام آه
 شويم:جا سه نکته را متر،ر میما در اين

،ه اسووت ،ه آيا جاهل مر،ّب و ناسووی و غافل اصووالً مکلّف نيسووتند يا ايننکته اوّل اين 
 ها منجز نيست؟فقط تکليف بر اين

بطاله عمل به خاطر مبغوضوويت آه اسووت يا به خاطر عدم نکته دوّم اين اسووت ،ه آيا 
ست به عبارت ديگر آه ست چه ،ه نمیتمقی قصد قربت ا شد عمل مبغوض ا تواند مقرّب با

 تواند مقرّب باشد؟ها نمیمنجز است ،داميک از اين يا عمل حرام
نکته سوّم اين است ،ه با توجّه به دو نکته گرشتهب آيا نماز در دار غصبیب صحين است يا 

 باطل است؟
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طوری ،ه جاهل بسيط در نکته اوّل قائل شدين ،ه فرقی بين اقسام جاهل نيست و هماه
اندب منتهی بر هيچ يک تکليف منجز مکلّفمکلّف اسووت جاهل مر،ّب و غافل و ناسووی نيز 

 نيست.
سيط شکال: در جاهل ب ست يا  جعل حکم لغو ا ستب من ،ه مردّدم آيا اين مايع خمر ا ني

شارع حکم حرمت را جعل ،ند ،نم و لغويتی پيش من در مقام امتثال احتياط می سر،ه؟ اگر 
،ردم. امّا در سه مورد اط نمی،رد من در مقام امتثال احتيآيد و اگر شارع جعل حکم نمینمی

شخس جاهل مر،ّب يا غافل يا  شارع حکم حرمت را جعل ،ند تأثيری ندارد زيرا  ديگرب اگر 
 ناسی هيچ التفاتی به آه ندارد.

شووود ،ه مکلفين از جواب: سووياقت قانونی به اين نحو توسووعهب حکمت دارد و باعث می
ری عمل ،نند و انساه ،متر دچار جهل مرّ،ب ابتداءب در مقابل تکاليف شرعيه با احتياط بيقت

سياه می صوص اين واقعه در اين مواردب جعل حکم تأثيری ندارد. و غفلت و ن شود بله در خ
اين نظير قوانين عقاليی و حکومتی اسووت ،ه فقط برای عالم و جاهل بسوويط نيسووت بلکه 

هر،دام ،ه از آه  ی افراد حتّی جاهل مر،ّب و غافل و ناسوووی نيز ثابت اسوووت وبرای همه
ها مؤاخره ثابت نيست. ،ند گرچه در بعضی از اينقوانين تعدّی ،نند بر آهب خالف صدق می

ست ،ه مثاًل «. جاهل مقصر عقاب دارد»،ه مقهور گفتند: لرا اين اگر عقابش به خاطر اين ا
ها قائل شوودند غافل او با وجوب نماز مخالفت ،رده اسووتب مقووکل اين اسووت ،ه خود اين

تکليف فعلی نداردب و اگر عقاب به خاطر تقصووير و ترع تعلّم باشوود تعلّم ،ه وجوب نفسووی 
ست عقاب مخالفت را به ندارد بلکه وجوب طريقی دارد ولی ما گفتيم اين ،ه شخس مقّصر ا

يا  دهند زيرا فرق قاصر و مقصر اين است ،ه جهل در قاصر عرر است لرا عقابش عقالًاو می
خالف مقصووورب ،ه جهلش عرر نيسوووت و به خاطر ترع واجبات عقاب عقالً قبين اسوووت ب

 شود پس تکليف بر او منجّز است.می
صه ست ،ه فرقی بين چهارمورد جهل وجود ندارد و تکليف در هر خال ی نکته اوّل اين ا

 چهار مورد ساقط نيست.
ست ،ه دليل اين شد  تواندگوييم عمل حرام نمی،ه مینکته دوّم اين ا ست؟ مقرّب با چي

شد: يکی اين قی نمیدو وجه بياه  صد قربت متم شودب و وجه دوّم ،ه از فاعل فعل حرام ق
 اين است ،ه عمل مبغوض صالحيت برای تقرّب را ندارد.
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شووود ،ه تکليف )مثالً حرمت( فعلی باشوود امر فارق بين اين دو وجه در جايی ظاهر می 
شدب در اين قی میمنجز نبا صد قربت متم صبی مثالً من نمیشودب جا ق دانم آيا اين آب غ

ضو گرفتن اگر اين آب در واقع  ست و من با آه و صبی ني صحاب گفت غ ست ست يا نه؟ ا ا
شدب بنابر اين شدب چوه در اين مورد  ،ه تمقیغصبی با قصد قربت ،افی در مقربيت عمل با

شدب امّا بناامکاه قصد قربت وجود دارد با آه عمل مقرّب بوده و صحين می عمل ،ه اين بربا
شد در اينمبغوض نمی صد قربت محقّق با شد گرچه در آه ق صب تواند مقرّب با جا چوه غ

 است عمل مبغوض است پس مقرّب نبوده و باطل است.
)قربة الی  بگويد: ما نظر اوّل را قبول نداريمب معنای قصوود قربت اين نيسووت ،ه شووخس

ام عملب امتثال امر الهی اسووت و اين من بر انج اهلل(ب بلکه مراد شووی اين اسووت ،ه داعی
تواند مقرّب باشد و شود ،ه من اعتقاد داشته باشم ،ه اين عمل میداعويت وقتی محقّق می

تواه جا میبه عبارت ديگر اعتقاد داشوته باشوم ،ه اين عمل مصوداق مأموربه اسوتب در اين
ليت آه عمل نيست. عمل را به قصد قربت انجام داد پس تمقی قصد قربت تابع حرمت يا ح

صد قربت  ست ،ه ق ست معنايش اين ا صحين ا صبی  اگر فقيهی فتوا داد ،ه نماز در دار غ
اگر من انجام  شودب امّا اگر چنين فتوا نداد بلکه فتوا داد ،ه نماز در آه باطل استبتمقی می

قاه می صد قدهم ن ست فلرا ق ربت دهد ،ه داعی من برانجام عمل امتثال امر الهی نبوده ا
قی نمی شدشود مگر اينمتم جا در اين ،ه امتثال احتمالی در داعويت بر انجام عمل ،افی با

هم قصد قربت متمقی شده و عمل صحين استب پس داعويت امتثال اعم از امتثال قطعی و 
امتثال احتمالی اسووتب و چوه فتوای مجتهد به صووحّت نماز در دار غصووبیب حداقل موجب 

شووود همين امر موضوووع برای تصووحين اين نماز در دار غصووبی الی میداعويت امتثال احتم
 شود.می

ست يا اين صد،افی ا صرف اين ق صالحيت مقربيّت امّا آيا  شد. ،ه عمل بايد  شته با را دا
شته  ست ،ه عمل بايد صالحيت مقربيت را دا ست و در ارتکاز عقالء ا اين يک امر عقاليی ا

صال ست چنين  شد و عملی ،ه مبغوض ا شود چه با صد قربت متمش  حيتی را ندارد چه ق
 نقود. پس عمل اگر بخواهد صالحيت مقربيت را داشته باشد بايد مبغوض مولی نباشد.

گوييم عمل مبغوض صوووالحيت مقربيت را ندارد معنای مقربيت نزد مولی اين ،ه میاين
عمل  ايننيسوووت ،ه ما به او نزديک يا دور شوووويم بلکه معنای آهب اين اسوووت ،ه عبد با 
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ستحقاق  مستحق ثواب هست يا نه؟ ما معتقديم ،ه خود عمل مبغوض بما هو عمل موجب ا
مدح  ثواب نيسوووت و در جايی ،ه اين عمل مبغوض با قصووود قربت انجام گيرد اسوووتحقاق

،ه گفتيم عمل مبغوض خاطر آه حالت نفسوووانی فاعل اسوووت نه به خاطر عمل. و اينبه
،ند ،ه از عالم به مبغوضيت صادر شود يا از جاهل صادر ی نمیصالحيت مقربيت ندارد فرق

 شود و بين اقسام جاهل نيز در اين جهت فرقی نيست.
نکته سوّم اين است ،ه آيا اين نماز در دار غصبیب در حالی ،ه به آه جاهل هستم ووو به 
و صحين است يا باطل است؟ ما معقتديم ،ه اگر ،سی گفت در حال علم  تمام اقسام جاهل 

غصبيتب اين نماز صحين است در حال جهل هم بايد صحين باشدب و اگر ،سی گفت ،ه  به
،ه معيار در حال علم به آهب نماز باطل اسووت در حال جهل هم باطل اسووت. البته بنابر اين

صيل دادب امّا چوه گفتيم ،ه  بطالهب شد بين عالم و جاهل بايد تف صد قربت با قی ق عدم تم
ا فعل حرام مثل نماز در دار غصبیب مبغوضيت عمل است فرقی بين ب معيار در بطاله عبادت

گوييم تر،يب عالم و جاهل به تمام اقسووامش نيسووت. اين ،الم بنابر مبنای ما اسووت ،ه می
،ه اين تر،يبب انضمامی باشد نماز صالم در دار غصبیب تر،يب اتحادی استب ولی بنابر اين

ست. و اگر ،سی بين عالم و جاهل م ،ه  ر،ّب و غافل و ناسی فرق گرشت و گفتصحين ا
،ه حرام نيسووت مبغوض هم نيسووت در عمل از جاهل مر،ّب و غافل و ناسووی عالوه بر اين

 صورت نيز نماز در دار غصبی نسبت به اين افرادب صحين است.اين
تنبيه پنجم: فی تقديم النهی علی االمر علی القول باالمتناع وقتی ما در مسأله اجتماع امر 

شارع نمی شديم و گفتيم  تواند هم خطاب )ا،رم عالماً( را به طور مطلق جعل و نهی امتناعی 
به فاسوووق( را  ند و هم خطاب )ال تکرم ال ،ه مجمع هم ، به نحوی  ند  طور مطلق جعل ،

ما هم  له اين دو خطاب در مجمع  حا باشووود پس الم جب و هم ا،رامش حرام  ا،رامش وا
هر يک به مدلول مطابقی با مقتضای خطاب ديگر به  ،نند چوه مقتضای خطابتعارض می

به مدلول مطابقيش می کاذب دارند مثالً خطاب اوّل  با هم ت گويد ا،رام مدلول التزامی آه 
ست ولی خطاب دوّم به مدلول التزاميش می ست و مجمع واجب ا گويد ا،رام مجمع واجب ني

در حالی ،ه خطاب  مع حرام نيسوووتگويد ا،رام مجالتزامی خود می به مدلوليا خطاب اوّل 
گويد ا،رام مجمع حرام استب در اين حال ،دام خطاب را بايد دوّم به مدلول مطابقی خود می

 مقدم ،رد.
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قهور علماء در اين شتند و برخی مانند مرحوم آخوند و مرحوم م جا خطاب نهی را مقدم دا
صدر 1آقای خويی سی ق 2و مرحوم آقای  شدند و ، ساقط  ائل به تقديم خطاب امر قائل به ت
 نقده است.

قهور اين  ست وجه معروف و م شده ا وجوهی برای تقديم خطاب نهی بر خطاب امر ذ،ر 
شيخ ست ،ه مرحوم  شيم ،ه نسبت بين آنها عموم و  3ا شته با فرمود: اگر دو خطاب مطلق دا

شدب اطالق آه خطابی شمولی و در ديگری بدلی با  خصوص من وجه بوده و اطالق در يکی 
،نيم مثالً دو ،ه شوومولی اسووتب در مجمع آه را براطالق خطابی ،ه بدلی اسووت مقدم می

خطاب به صورت )ا،رم عالماً و التکرم الفاسق( داريمب )عالماً( در خطاب اوّل اطالق داشته و 
شووودب اطالق لفظ عالم نسووبت به اين هم زيد و هم عمر و هم بکر و هم خالد را شووامل می

ست  ست. امّا در خطاب افراد بدلی ا شود ،افی ا يعنی اگر يکی از اين افراد علی البدل ا،رام 
شامل می سق( اطالق دارد و همه افراد مر،ور را  سق(ب )الفا شود ولی اطالقش )التکرم الفا

ست يعنی تک شامل میشمولی ا ستب لرا گفته تک اين افراد را  شود و ا،رام هر يک حرام ا
سقب نهی و شد در )ا،رم عالماً( يک حکم  سق( به تعداد فا قتر نداريم امّا در )التکرم الفا بي

صيّت انجام داديم مرحوم  سق را ا،رام ،رديم به هماه تعداد مع حرمت داريم و و اگر چند فا
شمولی بر اطالق بدلی مقدم  شيخ فرمود: در موارد تعارض اين دو خطاب در مجمعب اطالق 

 ،نيم.اخر میاست و در مجمع به خطاب )التکرم الفاسق( 
صدر 5و مرحوم آقای خويی 4مرحوم آخوند شکال ،ردند ،ه  6و مرحوم آقای  بر اين ،الم ا

،ه اطالق ،نيد؟ صووورف اينچه وجهی دارد ،ه اطالق شووومولی بر اطالق بدلی مقدم می
ست دليل نمی شودب هر دو ظاهر در اطالقشمولی ا يک اند و هيچشود ،ه مقدم بر ديگری 

ای اطالق )ا،رم عالماً( اين است ،ه اگر زيد را ا،رام ،رديم امتثال حاصل اقوی نيست. مقتض
گويد اگر زيد را  ا،رام ،رديد معصوويّت ،رديد و می شووده اسووت و خطاب )التکرم الفاسووق(

                                                 
 .111: 4ـ المحاضرات  1
 .77: 3ـ البحوث  2
 .152ـ المطارح:  3
 .176ـ الکفاية:  4
 .114: 4ـ المحاضرات  5
 .77: 3ـ البحوث  6
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مقتضای اين خطاب اين است ،ه ا،رام زيد حرام است و مقتضای خطاب اوّل اين است ،ه 
يگری اظهر نيسوووت و برآه ترجين ندارد. اين بحث يک بر دا،رام زيد حرام نيسوووت و هيچ

سوط در بحث تعارض ادلّه ذ،ر میبه شودب منتهی بايد ببينيم ،دام يک از دو وجه را طور مب
شود ،ه آيا بايد اخر ،نيم؟ اين يک بحث ،بروی است و به دنبالش بحث صغروی مطرح می

 ما نحن فيه صغرای اين بحث است يا نه؟
سق( امّا بحث ،بروی: م شمولی در )التکرم الفا ا قبول داريم ،ه در مجمعب ظهور اطالق 

 اقوی و اظهر از ظهور اطالق در )ا،رم عالماً( است.
قهور قائل آوريم و در مقام تفکر الفاظ را تخيّل اند ،ه در مقام تکلم الفاظ را به زباه میم

دو موردب با الفاظ به اند وووو و در هر ،نيم وووو به اين حالت در اصطالح حديث نفس گفتهمی
گيريم لحاظ اين مفاهيم هم آلی ،نيم و وقتی ،ه مفاهيم را در نظر میشاه اشاره میمفاهيم

ست و با آ ش هبه وراء آ ها شاره میره میاا ،نيم مثل ،نيم مثالً گاهی با آه به فرد خارجی ا
ساه در جمله ساه به مفهومش و از مفهواالن ساه يموت(ب از لفظ ان خارجی  م به فردی )االن

جا با ،نيم مثل )االنساه نوع(ب ما در اين،نيم و گاهی با مفهوم به طبيعت اشاره میاشاره می
قهور مخالفت ،رده و گفتيم ،ه چيزی بين الفاظ و وراء به صله نمیم شود و عنواه مفهوم فا

شاره می سق(ب متکلم شود: )ال تکر. در ما نحن فيه وقتی گفته می،نيمبا الفاظ به وراء ا م الفا
،ند و يکی از افرادش زيد و ديگری عمرو است بالفظ )الفاسق( به تمام افراد فاسق اشاره می

شوووود: )ا،رم عالماً(ب لفظ )عالماً( به يک فرد نامعين اشووواره دارد و آه فرد و وقتی گفته می
به زيد اشووواره ،نيم و توجّه به اين بياه اگر نامعين قابليّت تطبيق بر زيد يا عمرو را دارد. با 

بگوييم ا،رام زيد حرام اسووت با توجّه به خطاب اوّل اين ،الم درسووت اسووت ولی با توجّه به 
شاره  ست زيرا )عالماً( به فرد نامعين ا ست ،ه بگوييم ا،رام زيد واجب ا ست ني خطاب دوّم در

يه  توانم بر زيد تطبيق ،نمب پسفرد نامعين را می دارد منتهی در مقام امتثالب زيد مقوووارال
ست به همين جهت می قاراليه )عالماً( ني ست ولی م سق ه گوييم ظهور اطالق در خطاب فا

ست  قير به زيد ني ست زيرا عنواه )عالماً( عنواه م نيه اقوی از ظهور اطالق در خطاب امر ا
ست و يک قاعده قير به زيد ا سق( عنواه م ای در محاورات داريم ،ه اگر دو ولی عنواه )الفا

شيم ،ه با هم تعارض دارند اقوی ظهوراً ظه شته با ضعف ظهوراً مقدم می ور دا ،نند و را بر ا
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دانند. لرا ما با فرمايش مرحوم شووويخ و مرحوم ی بر اضوووعف ظهوراً میاقوی ظهوراً را قرينه
 ميرزای نايينی هستيم.

سأله صغريات م ست؟ آيا تعارضبحث صغروی: آيا ما نحن فيه از بحث  شده ا دو  ی ذ،ر 
ست؟ يا  شمولی با اطالق بدلی ا صلّ( و )التغصب( در مجمعب از نوع تعارض اطالق  خطاب )

 ،نند؟،ه دو اطالق شمولی داريم ،ه با هم تعارض ،رده و تساقط میاين
 گويند: ما نحن فيه از نوع تعارض اطالق شمولی با اطالق بدلی است.مقهور می

داريم: فرض اوّل اين اسووت ،ه فرد هم  در مقابل مقووهور گفته شوود: در خارج دو فرض
و اصطالحاً به تواند در مکاه مباح نماز بخواند و هم میمی توانددر مکاه غصبی نماز بخواند 

گويند مندوحه وجود دارد و در اين مورد تعارض بين اين دو خطابب تعارض بين اين مورد می
ستب زيرا خطاب )صلّ( صرف الوجود صال شمولی و بدلی ا ست ،ه دو اطالق  سته ا م را خوا

صالم در مکاه مباح و صالم در مکاه غصبیب و خطاب )ال تغصب( شمولی بوده و  فرد دارد
مطلق غصب راحرام ،رده است ولی خطاب )صلّ( چوه صرف الوجود صالم را خواسته است 
شمولی براطالق بدلیب صالم در مکاه غصبی  ست و با فرض تقديم اطالق  اطالقش بدلی ا

صداق  ست ،ه مندوحه وجود ندارد يعنی م ست. و فرض دوّم اين ا منهی عنه بوده و باطل ا
ست و فقط می صوب ني صالم در غير مغ صوب نماز بخواند شخس قادر بر  تواند در مکاه مغ

در اين موردب بين دو اطالق شوومولی تعارض اسووت زيرا از يک طرف خطاب )التغصووب( را 
صب مطلقاً حرام اداريم ،ه می شد و از طرف گويد: غ صالم با صبی ،ه به  ست من جمله غ

ديگر خطاب )صوولّ( را داريم ،ه اين خطاب دو دالّ دارد: يکی هيئت )صوولّ(ب و ديگری مادّه 
ست و اطالق دارد يعنی می صلّ( وجوب ا ست. مفاد هيئت ) صالم( ا صلّ( ،ه هماه ) گويد )

باشیب چه متمکن از آه  واجب است چه متمکن از صالم در مکاه مباحصالم بر شما مطلقاً 
شمولی  ست نه بدلی زيرا مدلول هيئت دائماً اطالقش  شمولی ا شی. اين اطالقب اطالق  نبا
ست يعنی به هيچ شرطی مقروط نيست و فقط يک شرط عقلی دارد ،ه شخس بايد قادر  ا

آيد و اگر خطاب باشد وووو پس در صالم در مکاه غصبیب تعارض دو اطالق شمولی الزم می
( را مقدم ،نيم تقديم يکی از دو اطالق شمولی بر اطالق شمولی ديگر شده و اين )ال تغصب

 ترجين بالمرجن است.
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صدر جواب دادند ،ه اطالق هيئت امرب علی سقوط  مرحوم آقای  ست و  ساقط ا ای حال 
رسدب زيرا ما آه به خاطر تقديم خطاب نهی بر خطاب امر نيست و اصالً نوبت به تعارض نمی

ی )صوولّ( وجوب صوورف الوجود صووالم در مکاه مباح اسووت و در موضووع عدم گفتيم معنا
سقوط امر در اين مورد به خاطر  ست پس  صرف الوجود ا مندوحهب مکلّف عاجز بر ايجاد اين 
عدم قدرت بر ايجاد صرف الوجود صالم در مکا مباح است و عاجز تکليف فعلی ندارد بنابراين 

ی عقليه د ساقط است و اين سقوط به خاطر قرينهاطالق هيئت در خطاب )صلّ( خود به خو
 مر،وره و هماه عدم قدرت بياه شده و است.

توضين: در ما نحن فيه ما دو خطاب وووو )صلّ( و )التغصب( داريم و هر،دام يک مادّه و 
يک هيئت دارند پس دو دالّ و دو مدلول داريم. مفاد هيئت در )صووولّ( وجوب و مفاد مادّه 

 تغصب(ب مفاد هيئت حرمت و مفاد مادّه غصب استب خطاب )صلّ( هم صالم است و در )ال
ست و  به لحاظ هيئت و قروط ني شرطی م هم به لحاظ مادّه اطالق دارد و وجوبش به هيچ 

شد و چه در مکاه می صبی با ست چه در مکاه غ صالم مطلقاً واجب ا صرف الوجود  گويد 
شدب و خطاب )ال تغصب( می شد و  گويد غصب مطلقاًمباح با ست چه به فعل صالم با حرام ا

چه به غير آه باشوود پس ما در ما نحن فيه سووه اطالق شوومولی و يک اطالق بدلی داريمب 
ی صووالم در خطاب )صوولّ( اسووت و اطالق هيئت در دو خطاب و اطالق بدلیب اطالق مادّه

ضناطالق مادّه ست و اين دو خطاب با هم متعار شمولی ا صب(  صب در خطاب )ال تغ د ی غ
تواند وجوب مطلق را برای نماز به نحو بدليت و چوه ما امتناعی شووديم و گفتيم شووارع نمی

حرمت مطلق را برای غصووب به نحو شووموليت جعل ،ندب پس بايد از يکی از دو اطالق رفع 
ی يد ،نيم و آه اطالقب اطالق بدلی مادّه اسوووت پس خطاب )صووولّ( اطالق بدلی در مادّه

ص شامل  شمولی را اظهرصالم ندارد تا  شود زيرا اطالق  صبی  و اقوی از  الم در مکاه غ
صالم دانيمب پس اطالق بدلی مادّهاطالق بدلی می ست و  ساقط ا صلّ(  ی صالم در خطاب )

شامل نمی صبی را  صبی در مکاه غ صالم در غير مکاه غ شود و در موارد قدرت بر ايجاد 
در اين موارد ما اطالق شووومولی نهی را ماند و ولی سوووه اطالق ديگر باقی می وجود نداردب

براطالق شوومولی امر مقدم نکرديم بلکه برای رفع تعارضب اطالق شوومولی در مادّه و هيئت 
مادّه بدلی در  خالتی نهی را بر اطالق  عارض د ئت امر در ت قدم ،رديم و اطالق هي ی امر م

ز اطالق مادّه در امرب در مورد شود و با رفع يد اافراد منحل نمی ندارد زيرا متعلّق امر به لحاظ
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خورد و اطالقش خود بخود ساقط است و نيازی به تقديم خطاب )صلّ( قيد می عدم مندوحهب
 خطاب نهی برخطاب امر نداريم. بنابراين اشکال مر،ور وارد نيست.

 تنبيه شقم: عبادات مکروهه
شد مکروه هستند مثل قرائت قرآه  شريعت داريم ،ه گفته  را جنب و حائضب عباداتی در 

ست؟ چوه مکروه  ست ،ه آيا ،راهت با عبادت قابل جمع ا شده ا شکال  صالم در حمامب ا و 
ست و فرقی نمی ست و عمل مبغوض قابل تقرّب ني ست ،ه مبغوض مولی ا ،ند ،ه عملی ا

 مبغوض تحريمی باشد يا ،راهتی باشد.
 ورد بررسی قرار گيرد.توضين: عبادات مکروه بر سه قسم است و هر ،دام بايد جداگانه م

صف به حکم تکليفی می ست ،ه فقط مت سم اوّل عباداتی ا صحّت و ق صف به  شود و مت
جا يعنی در شود مثل قرائت قرآه ،ه يک عمل عبادی است ووو البته صحّت در اينفساد نمی

شووود ولی تعبير )صووحين( به قرائت ،رده اطالق می مورد قرائت قرآهب به معنای درسووت
شود و فقهاء فتوا دادند بر شخس جنب و حائض ل )باطل( در مورد آه اطالق نمیمعنای مقاب

ست ،ه چطور  سؤال اين ا سوره غير عزائم قرائت ،ند  ست ،ه بيش از هفت آيه از  مکروه ا
 شود اين عمل عبادت باشد و مکروه هم باشد.می

بدل وجود شود و برای آه است ،ه عبادت متصف به صحّت و فساد می قسم دوّم موردی
توانيم آه را دارد مثل صالم در حمامب ،ه شارع صرف الوجود صالم را خواسته است و ما می

،ه صالم در حمام عبادت در خانه يا مسجد يا مکاه ديگر غير از حمام نيز انجام دهيم با اين
 است ولی فتوا دادند ،ه مکروه است.

ست ،ه عبادت بدل ندارد مثل صوم روز سوّم اين ا شورا ،ه بدل ندارد زيرا صوم  قسم  عا
های سوووال غير از روز عيد فطر و عيد های ديگر تکليف مسوووتقلی دارد و ما به عدد روزروز

سؤال اين است ،ه صوم  قرباهب صوم مستحبی داريم منتهی روزه روز عاشورا مکروه استب
 شود مکروه باشد؟،ه عبادت است چطور می

 شود.تصف به صحّت و فساد نمیامّا قسم اوّل: يعنی عبادتی ،ه م
ست: وقتی  ست: توجيه اوّل اين ا شده ا سم از عبادات ذ،ر  سه توجيه برای ،راهت اين ق

گويند از جنب و حائض قرائت قرآه مکروه اسووت مراد اين اسووت ،ه خود اين عمل می،ه 
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محبوب اسوووت ولی آه درجه از محبوبيت و مال،ی ،ه قرائت قرآه غير جنب و حائض دارد 
 قرائت قرآه اين دو فرد نيست پس مراد از مکروه بودهب اقل ثواب داشتن است. در

شاد به ارجحيت ترع عمل از فعل آه  ست ،ه اين ،راهت ار ست يعنی اتوجيه دوّم اين ا
م مالع و هدارد و ترع قرائت قرآه خوانده قرآه از افراد ذ،ر شووودهب مالع و محبوبيت 

مالع فعل آه  ورآه از اين افرادب اقوی از محبوبيت محبوبيت دارد ولی مالع ترع قرائت ق
 شود.یماست. مرحوم آقای صدر بر اين توجيه اشکال ،رده است ،ه بعد به آه اشاره 
 هی.بنابر دو توجيه ذ،ر شدهب نهی از قرائت قرآه ارشادی است نه مولوی تنزي

ست ،ه نهی از قرائت قرآه در اين افراد نهی تنزيهی سوّم اين ا ست توجيه  شادیب  ا نه ار
قرآه عبادت  هاب عملی مبغوض است پس در اين حال قرائتيعنی بگوييم قرائت قرآه از اين

 نيست.
ور نهی در به نظر ما ظاهر روايات و متفاهم غرفی ازآنها همين توجيه اسوووتب زيرا ظه

 مولويت بيقتر از ارشاديت است.
در  1ود و بدل دارد. مرحوم آخوندشامّا قسم دوّم: عبادتی ،ه متصف به صحّت و فساد می

سائر افراد و مرجوحيت اين فرد بين  توجيه ضليت  شاد به اف سم فرمودند ،ه اين نهی ار اين ق
افراد است بنابراين در اين قسمب نهی مولوی تنزيهی نداريم بلکه معنايش اين است ،ه صالم 

 در حمام مالع و محبوبيت دارد ولی مرجوح است.
سوّم: عب سم  ساد میامّا ق صحّت و ف صف به  ل ،راهت شود و بدل نداردب مثادتی ،ه مت

رع ،نند. بودند ،ه صوووم اين روز را ت صوووم يوم عاشوووراب نقل شووده اسووت ،ه ائمه: مقيد
سم دوّم گفتيم اين صوم هر روز تکليف متوجيهی ،ه در ق ست و جا معنا ندارد چوه  ستقلی ا

شورا بدل ندارد و از طرفی فقهاء م شوصوم يوم عا سی ،ه روز عا شدند ، را روزه گرفت لتزم 
 دانند.ثواب دارد و از طرف ديگر آه را مکروه می

ساير روز 2مرحوم آخوند شورا مالع دارد و با  صوم روز عا سم فرمودند:  ها در توجيه اين ق
ست منتهی چوه مالع مخالفت با بنی ،ند و ترع روزه هم مالع دارد زيرافرقی نمی اميه ا

صوووم نهی تنزيهی ،رده اسووت نه تحريمیب چوه هنگام تزاحم  ت شووارع ازترع اقوی اسوو

                                                 
 .164ـ الکفاية:  1
 .165کفاية: ـ ال 2
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شارع نمی ستب پس  شورا امر ،ند زيرا مال،ينب اقوی المال،ين مقدم ا صوم يوم عا تواند به 
اش مالع دارد شووود منتهی اگر ،سووی روزه گرفت چوه روزهاسووتحباب با،راهت جمع نمی

 عبادت است و صحين است.
صدر صوم بر 1مرحوم آقای  شکال گرفتند و فرمودند اگر اين  شورا را  اين توجيه ا يوم عا

بخواهيم صحين بدانيم بايد به نحو قربی باشد چوه صوم عبادت است و به قصد قربت بايد 
خدا تر،ش  اتياه شووود يعنی فعل را چوه نزد خداوند ترجين دارد انجام دهد و عملی ،ه نزد

فعلش نزد خرا ترجين دارد انجام داد. اين  ن اسووت ،ه آه را چوهکافضوول اسووت چگونه مم
 آيد.اشکالب در توجيه دوّم قسم اوّل نيز می

افی است ،ه ما با فرمايش مرحوم صدر موافق هستيم زيرا در داعويت تقرّب برای عمل ،
 انساه آه را به خاطر محبوبيت عمل نزد خداب انجام دهد.
ه شد ايقاه د ،ه در قسم دوّم اشارمرحوم آقای صدر در اين قسم هماه توجيهی را ،ردن

رشوواد ،ردند ،ه ادر آنجا نهی را حمل بر ارشوواد ،ردند يعنی شووارع با نهی از نماز در حمام 
د به اين بياه مالع صالم در غير حمام افضل است. در قسم سوّم نيز همين توجيه را نمودن

شورا بدل ندارد ولی نوع مکلفين اين صوم يوم عا ستند ،ه ،ه  سال را تمام روزگونه ه های 
سال را روزه میروزه نمی ضی از روزهای  صوگيرند بلکه بع شورا گيرند لرا نهی از  م يوم عا

ا برای آه رخواهيد روزه بگيريد روزهای غير عاشووورا ارشوواد به اين اسووت ،ه اگر شووما می
يت و محبوب ها بيقتر است گرچه يوم عاشورا نيز مالعانتخاب ،نيد چوه مالع صوم در آه

اس نظر ايقاه دارد لکن و محبوبيتش اضعف است بنابراين نهی از صوم يوم عاشورا را براس
ست برخالف شادی ا ست بلکه نهی ار از آه را  توجيه مرحوم آخوند ،ه نهی نهی تنزيهی ني

 نهی تنزيهی گرفتند.
 ر خطاب )الداين بياه فی نفسه اشکالی ندارد منتهی اشکال ،ه وجود دارد اين است ،ه 
ر افراد صالم تصل فی الحمام( يک فهم عرفی وجود دارد ،ه اين نهی ارشاد به افضليت ساي

فی وجود اسووت چوه اين عمل بدل دارد ولی در خطاب )ال تصووم يوم عاشووورا( اين فهم عر
 ندارد زيرا بدلی ندارد تا افضليت ساير افراد از آه فهميده شود.

 تنبيه هفتم:
                                                 

 . 84: 3ـ البحوث  1
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هی امتناعی شويم ووو يا مطلقاً يا در خصوص عبادات ،ما هو اگر در مسأله اجتماع امر و ن
المختار و و جانب نهی را مقدم ،نيم و دو خطاب )توضّأ( و )ال تغصب( داشته باشيمب وضوء با 

،ه آب غصبی مصداق مأموربه نيست . حال اگر مضطربه  وضوء با آب غصبی شديم مثل اين
ر ترع آه تهديد نمودب دراين صوووورت نهی از ظالمی ما را مضوووطر به اين ،ار ،رد و ما را ب

ساقط می ضطرار واقعاً  شده و حرمتب به خاطر ا صب مرتفع  ست ،ه آيا غ سؤال اين ا شود. 
شود و اين وضوء فردی از مأموربه است اطالق امر به وضوء شامل اين وضوء مضطر اليه می

 يا فردی از آه نيست؟
سأله در دو مقام بحث ،ردند: سوء اختيار  علماء در اين م ضطرار به  مقام اوّل: جايی ،ه ا

شد مثل اين بايد وضوء بگيرد و االّ او را ،ه ظالمی شخس را تهديد ،ند ،ه از آب غصبی نبا
،ند. و مقام دوّم: جايی ،ه اضطرار به سوء اختيار باشد ،قد يا فاله ضرر را بر او وارد میمی

شخس میمثل اين صبی داند ،ه اگر به فاله مکاه ب،ه  ضوء با آب غ ضطر به و رود او را م
 رود.تواند به آه مکاه نرود ولی به سوء اختيارش به آنجا می،نند و او میمی

مقام اوّل: فيما اذا ،اه االضووطرار ال بسوووء االختيار مقووهور علماء گفتند در اين مورد امر 
ه را اتالف ،ندب شود مثالً اگر شخصی را مضطر ،ردند ،ه آه ليواشامل فرد مضطر اليه می

شود و اگر وضوء بگيرد صحين است. زيرا در حال اضطرار وضوء مضطر اين اتالف حالل می
و يعنی غسالتی ،ه در وضوء انجام می و گرچه با آب غصبی است امّا واقعاً حالل اليه  گيرد 

ست يا اينمی صحين ا ضوء  ست و شود و و صبی د ضطر ،ردند ،ه با آب غ شخس را م ،ه 
ضويش  صورتش را شد و شته با ضوء دا صد و صورت ق ست و  ستن د ش قويدب اگر هنگام  ب

شیء در عباداتب اگر به خاطر امتناع اجتماع امر و  ست. لرا فقهاء گفتند مانعيت يک  صحين ا
شیء از بين می ضطرار مانعيت آه  شد در حال ا صبی نهی با ضوء با آب غ رود مثالً گفتند و

اگر شخصی  ء است و غصبيت آب مانع است وباطل است چوه اباحه آب شرط صحّت وضو
بگيرد وضويش درست است و  به اتالف آب ديگراه مضطر شد اگر با آه آب غصبی وضوء

ستب و اگر در اين مانعيتبمانعيت عقلی گفته می شود چوه از باب امتناع اجتماع امر و نهی ا
ل فی و برما ال يؤ،ل جايی مانعيت شوورعی بود مثالً مانعيت به خاطر رايت بود مثل )ال تصوو

تواند با اين لحمه( و شووخصووی به خاطر اضووطرارب و بر ماال يؤ،ل لحمه را به تن ،ند او نمی
شد پس  ست ،ه نبايد از ماال يؤ،ل لحمه با شرط لباس نمازگزار اين ا لباس نماز بخواند زيرا 
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ال سوواقط در اين حال نمازش علی القاعده باطل اسووت گرچه دليلی داريم ،ه نماز در هيچ ح
گوييم شخس مضطر اليه مکاه به نماز در نيست و به خاطر اين دليل علی خالف قاعده می

گفتيم ،ه نماز باطل اسووت همين لباس اسووت و اگر اين دليل را نداشووتيم بر طبق قاعده می
سی ،چنانچه در باب طواف می شد ،ه لبا ضطر  صی م شخ شد را  هگوييم اگر  از ميته تهيه 

شد و لباس اح ست چوه در طواف نبايد لباس از ميته  رام او ازبپو شد طوافش باطل ا ميته با
ست و  ست پس او قادر بر انجام طواف ني شرط ني ست ،ه او قادر بر اين  شد و فرض اين ا با

 شود.تکليفش ساقط می
قهور ميرزای نايينی رحمة ضوء با در مقابل م ضطرار نيز و اهلل عليه فرمود: حتّی در حال ا

ص صبی م شته آب غ ضوء در واقع امر ندا ست چوه اين و ضوء باطل ا ست و و داق مأموربه ني
ست  ست و اين عمل جايز ا ضطرار از بين رفته ا ستفاده از آب به خاطر ا ست گرچه حرمت ا ا

 ولی وضوء باطل است.
 ،نيم:برای ،الم مرحوم ميرزای نايينی وجوهی ذ،ر شده است و ما به دو وجه اشاره می

ست وجه اوّل: از مرح صب مال،ی ا شده ،ه فرمود: در حرام مثل غ وم ميرزای نايين نقل 
ع موجب ثبوت دوع برای غصوب شوده اسوت يکی حرمت ،ه حک تکليفی اسوت و يکی 
شديم آيا  ضطر  ست. حال اگر ما به اين حرام م ضعی ا صحّت عبادت ،ه حکم و مانعيت از 

چه  ،ه دليل قائم شد ،ه با آه دارد؟دارد يا فقط حرمت را برمیاضطرار هر دو حکم را بر می
شود فقط حرمت است و روايت )ما من محرم اال وقد احلّه االضطرار( اشاره اضطرار مرتفع می

 به ارتفاع حکم تکليفی يعنی حرمتب به سبب اضطرار است.
شد به اين شکالی  ساقط بر اين وجه ا شما قبول داريد ،ه خطاب نهی  ضطرار  ،ه بعد از ا

فهميد ،ه مالع شودب پس از ،جا شما میاب شخس مضطر را شامل نمیشود و اين خطمی
غصب هنوز باقی استب ما دليلی بر وجود مالع نداريم زيرا فرض اين است ،ه خطاب نهی 

 گيرد.ساقط شده است پس اطالق خطاب )توضّأ( اين فرد از وضوء با در برمی
بقی ،ه از هيئت )التصوووب( وجه دوّم: هر خطاب نهی دو مدلول دارد اوّل: مدلول مطا

ستفاده می ست و دوّم:  مدلول التزامی آها صب ا ضيت شود و آه مدلول حرمت غ ،ه مبغو
خاطر اضطرارب مدلول مطابقی نهی وووو يعنی حرمت غصب وووو برداشته شد و عمل استب به

دليلی نداريم ،ه مدلول التزامی آه ووو يعنی مبغوضيت غصب ووو از بين رفته شد پس به اين 
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،نيم و عمل مبغوض هم قابل تقرّب نيسووت پس التزامی خطاب )ال تغصووب( اخر می مدلول
 وضوء با آب غصبی باطل است.

شکال مبنايی  شکال بنايی. ا شکال مبنايی و يک ا ست يک ا شکال وارد ا بر اين وجه دو ا
اين اسووت ،ه مدلول التزامی بعد از سوواقط مدلول مطابقیب گرچه به نظر مرحوم ميرزا باقی 

ست سقوط مدلولو التزامی به دنبال  .ا ست امّا بنابر مبنای  ست ا قاه در اين بنا بر مبنای اي
درست نيست. دليل تبعيت مدلول  سقوط مدلول مطابقی وووو ،ما هو المختار وووو اين ،الم

التزامی از مدلول مطابقی در سووقوطب اين اسووت ،ه مدلول التزامی مدلول دوّم و مسووتحّل 
 هماه مدلول مطابقی است پس يک مدلول بيقتر نداريم. نيست بلکه اين مدلول تحليل

و اشکالی بنايی اين است تفکيک بين مدلول التزامی و مدلول مطابقی در جايی است ،ه 
شودب در اين ساقط  شود و از حجّيّت  گوييم صورت میظهور ،الم در مدلول مطابقی منعقد 

ست امّا اگر از اوّلب ،ال قده ا ساقط ن م در مدلول مطابقی ظهور پيدا نکرد ،ه مدلول التزامی 
 جايی برای تفکيک دو مدلول نمانده و اصالً تفکيک دو مدلول معنا ندارد.

،ه آه تکليف نامعقول نيست مثل اين اضطرار دو صورت دارد: اضطرار عرفیب ،ه در مورد
ضوء بگيرب يا تو را ،تک میمکره می صبی و شکال گويد يا با آب غ ندارد زنمب در اين مورد ا

ست ،ما اين صب بر تو حرام ا شارع تکليف را جعل ،ند و بگويد اين غ ،ه در باب دماءب ،ه 
ست ،ه تکليف در آه  ست و در موردی ا ضطار عقلی ا صورت دوّم ا فقهاء اين نظر را دارند. 

شووود و اختياری در نامعقول اسووت زيرا قدرت وجود ندارد مثل موردی ،ه آب حتماً تلف می
ست  ست پس خطاب )ال در اينحفظ آه ني صبب عقالً ممکن ني صورت تکليف به حرمت غ

ضطر نمی شامل اين م صب(  ضطرب معنا تغ شامل اين م شود و با عدم وجود مدلول مطابقی 
 ماند.ندارد ،ه بگوييم با سقوط مدلول مطابقیب مدلول التزامی به حال خود باقی می

پريريم و دو مدلول در سووقوط را نمی ،ه اوالً مبنای مرحوم ميرزا در تفکيکخالصووه اين
 پريريم نه مضطّر عقلی.ثانياً بر فرض پريرش اين مبناب تفکيک را در مضطّر عرفی می

 مقام دوّم: فيما اذا ،اه االضطرار بسوء االختيار
قخس به اختيار خودش درخانهمثل اين شود و اگر بخواهد از آه ،ه م صبی داخل  ی غ

به صووالم نسووبت به اين  امر گرردب سووؤال اين اسووت ،ه آيایمکاه خارج شووود وقت نماز م
 شخس ثابت است يا نه؟
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در اين مقام دو مسأله داريم: مسأله اوّل: حکم خروج از مکاه غصبی و مسأله دوّم: حکم 
 صالم در حال خروج.

 امّا مسأله اوّل:
بی ،ه در مکاه غصبی وارد شود بال اشکال هر تصرفی در مکاه غصشخس قبل از اين

و زيرا هر سه  و هر تصرّف به ورود و هم تصرّف به مکث و هم تصرّف به خروج  حرام است 
و هنگامی ،ه شخس در مکاه غصبی وارد شد تصرّف به ورود را  تصرّف در ملک غير است

اين تصوورّف را هم مرتکب شوود و  مرتکب شوود و معصوويّت ،رد و با مکث در مکاه غصووبیب
صيّت ،ردب صرّف  مع صرّف خروجی بر او حال آيا ت ست يا نه؟ بايد بگوييم ت خروجی حرام ا

حرام فعلی نيسووت زيرا اگر تصوورّف خروجی بخواهد حرمت فعلی داشووته باشوود معنايش اين 
شودب و اين احتمال باطل  شد نبايد از آه خارج  صبی  صی ،ه داخل مکاه غ شخ ست ،ه  ا

قتری را مرتکب صيّت بي قتر توقف ،ند مع شخسب هرچه بي ست زيرا  شودب بله برای می ا
گونه ،ه بر تصوورّف ورودی و تصوورّف خروجی عقاب ثابت اسووت يعنی شووارع مقدّس هماه

صرّف مکثی عقاب می صرّف خروجی نيز عقاب می،ند بهت صیب خاطر ت شخس عا ،ند زيرا 
نسبت به حرمت تصرّف خروجی ،ه از اوّل ووو قبل از ورود به مکاه غصبی ووو متوجه او بود 

س صرّف خروجی از بين میمخالفت ،رده ا صبی حرمت ت رود زيرا ت ولی با ورود به مکاه غ
عنه را ندارد و معنای )االمتناع باالختيار ال ينافی در اين شوووخس قدرت بر ترع اين منهی

ستب زيرا بقاء تکليف در  شد تکليف باقی ا ست ،ه وقتی عمل غير اختياری  االختيار( اين ني
ساه قدراين ست چوه ان ی مر،ور عنه را نداردب بلکه معنای جملهت ترع منهیصورت لغو ا

خودش اختيار اين اسووت ،ه قبين نيسووت ،ه شووخس را بر عمل غير اختياری ،ه مسووبب از 
صرّف خروجی ست عقاب ،نند. بنابراين اين ت حرمت فعلی ندارد و از باب مقدّمه برای ترع  ا

 ،ند.حرامب وجوب عقلی پيدا می
 حال خروجمسأله دوّم: حکم صالم در 

ماند و بحث ما جايی اسووت ،ه بعد از خروج از مکاه غصووبی وقتی برای انجام نماز نمی
ست جز اين شخس حين خروجبهيچ راهی ني ست ،ه نماز  ،ه  نماز را بخواند. يک نظر اين ا

مصداق غصب است و يک نظر اين است ،ه جزيی از نماز  در مکاه غصبی به تمام اجزائش
صورت جزء سجود است و اجزاء ديگر مصداق غصب نيستب در اين مصداق غصب است و آه
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سجود ايجاد سجود بايد  شخس بايد نماز را بدوه  ست و برای  سجود ني ،ند زيرا متمکن از 
ستب در اين حال علی القاعده بايد  صب ا صداق غ شاره ،ند و اگر گفتيم تمام اجزاء نماز م ا

س شويم زيرا در م سقوط تکليف به نماز  ی اجتماع امر و نهی وووو يا مطلقاًب يا در ألهقائل به 
گويد نماز در هيچ خصوص عبادات ووو قائل به امتناع شديمب منتهی دليل خاصّ داريم ،ه می

شود گرچه در مکاه غصبی باشد پس شخس در حال خروج از مکاه غصبی حالی ترع نمی
ين تصوورّف خروجی در فهميم ،ه ابايد نماز را بخواند و از اطالق دليل خاصّ ذ،ر شووده می

 حال نمازب مبغوض هم نيست.
سأله اجتماع امر و نهی فروعی  سألة االجتماع برای م قتم: فی تطبيقات فقهية لم تنبيه ه

 ،نيم:از فقه ذ،ر شده است و ما چند فرع را مطرح می
 فرع اوّل: صالم در دار غصبی

ر و نهی است. بنابر قول گفته شد ،ه صحّت و بطاله اين نماز متوقّف بر مسأله اجتماع ام
و مطلقاً يا در خصوص عبادات و  به جواز اجتماعب اين نماز صحين است و بنابر قول به امتناع 
ست يا  صبب اجتماع موردی ا صالم و غ ست ،ه آيا اجتماع  ست. بحث اين ا اين نماز باطل ا

ست  ضمامی ا صب تر،يب ان صالم و غ ست به عبارت ديگر آيا تر،يب  صداقی ا يا اجتماع م
 تر،يب اتحادی است؟

مراد از اجتماع موردی اين اسووت ،ه دو شوویء بر محل واحد و معروض واحد وارد شوووند 
ستند ،ه همزماه از يک نفر وووو معروض واحد و  صالم و نظر به اجنبيهب ،ه دو فعل ه مثل 

گويند و هم قائل به جواز اجتماع و هم اين نحوه اجتماع را اجتماع موردی می شوندصدر می
شدهق اند مثال ديگر اجتماع موردی اجتماع علم و ائل به امتناعب قائل به جواز اجتماع موردی 

اند و تر،يب اين دو ايماه در يک شخس است چوه دو شیء در محل واحد با هم جمع شده
اند و تر،يب اين دو شیء تر،يب انضمامی است. و مراد شیء در محل واحد با هم جمع شده

اين است ،ه يک موجود مصداق دو مفهوم يا دو شیء باشد مثالً اجتماع  از اجتماع مصداقی
صداق مؤمن  صداق عالم و هم م ست چوه زيد هم م صداقی ا عالم و مؤمن در زيد اجتماع م

ست ولی اجتماع صداق علم و  ا شيئ را نداريم ،ه هم م ست و  علم و ايماه اجتماع موردی ا
 هم مصداق ايماه باشد.
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گردد ،ه آيا اجتماع صووالم و غصووب اجتماع ر غصووبی به اين برمینزاع در صووالم در دا
موردی است يا اجتماع مصداقی است؟ اگر اجتماع موردی باشد نماز صحين است و اختالفی 
در آه نيست چه قائل به جواز شويم و چه قائل به امتناع شويمب و اگر اجتماع مصداقی باشد 

غصووبی باطل اسووت و در اين مسووأله ،ه نماز عبادت  بنابر قول به امتناع اجتماعب نماز در دار
 ی نماز قائل به امتناع هستند.است ،سانی ،ه قائل به جواز هستند در مسأله

ست يا اجتماع  صب اجتماع مودی ا صالم و غ شده اين مطلب ،ه اجتماع  شن  برای رو
صالم مصداقی است بايد حقيقت صالم و غصب را بياه ،نيم. مقهور قائل شدند ،ه حقيقت 

اند و بعضی ديگر در ی فعل داخلمر،ّب از فعل و وضع استب بعضی از اجزاء صالم در مقوله
اندب تکبير و قرائت و ذ،ر ر،وع و ذ،ر سجود و تسبيحات اربعه و تقهد و ی وضع داخلمقوله

ی وضووع هسووتند و ی فعل هسووتند قيام و ر،وع و سووجود و جلوس از مقولهتسووليم از مقوله
ست ،ه آيا از مقولهمنتهی در س شده ا ست يا از مقولهجود اختالف  ست و ی فعل ا ی وضع ا
 شود.ها نماز گفته میی اينبه مجموعه

قانی بر  ست يا نهده ثقل پي صالم ا سجدهب جزء  ست ،ه آيا هيئت  سجود اختالف ا در 
سجده از مقوله ست. بنابر فرض اوّلب  صالم ا ست و بنابر فرض دوّمب زمينب جزء  ضع ا از ی و

ی ی فعل است. ما قائليم ،ه تمام اجزاء صالمب فعل است و جزيی از آه داخل در مقولهمقوله
وضووع نيسووت. مراد از قيامب قيام حال تکبير و قرائت اسووت و مراد از جلوسب جلوس در حال 

ها از اجازء نماز نيستند بلکه شرط صحّت تکبير و قرائت است ،ه در تقهد و تسليم است اين
ها جزء صالم نيستند و ر،وع اگر به معنای خم شده و دوال شده س باشد پس اينحال جلو

شد از مقوله شد از با قانی بر زيمن با سجده اگر به معنای نهاده پي ست و همچنين  ی فعل ا
ی فعل است امّا هيئت ر،وع و خم بوده و هيئت سجده و ساجد بوده جزء نماز نيستب مقوله

ال شدهب ر،وع و جزء صالم است و نهاده ثقل پيانی بر زمينب ما معتقديم ،ه خم شده و دو
ستفاده می ،نيم زيرا ر،وع به معنای خم شده ،ه سجود و جزء صالم است و اين را از ادلّه ا

معنای مصدری است از آه مقتقاتی از قبيل )ار،عوا( داريم و ر،وع به معنای هيئت ،ه اسم 
قی نداريمب لرا فقهاء گفتند اگر شخس بنقيند حدث است و معنای مصدری ندارد از آه مقت

و فراموش ،ند ،ه ر،وع را انجام دهد بايد برگردد و بايسوووتد و به ر،وع خم شوووود و اگر به 
،ه بايسووتد نمازش باطل اسووت پس ر،وع به حالت خم هماه حالت به ر،وع برود بدوه اين
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شده گفته می ستب نتيجهشده و دوال  صالم ا شد ،ه  شود و همين فعل جزء  بياه ما اين 
صالم از افعالهمه شوندی اجزاء  ساه اداء  و چه به جوارج ديگر انجام گيرند. در  اند چه به ل

ست و ما قائليم ،ه نيّت  شرط آه ا ست يا  صالم ا ست ،ه آيا جزء  شده ا نيت هم اختالف 
 شرط است و محقّق عباديت عبادت است.

شود افعال جوانحی و افعال جوارحی. يم میامّا حقيقت غصب: افعال انساه بر دو قسم تقس
افعال جوانحی مثل تفکر و تخيّل و تصوووّر و حکم و اسووناد و افعال جوارحی مثل راه رفتن و 
سم داريم مثالً راه رفتن  ستاده و امثال ذلک. گاهی برای هر يک از اين افعال ا قستن و اي ن

هستند و گاهی برای اّصی اسم فعل خاّصی است و همچنين ايستاده و نقستن اسم فعل خ
ای از افعال اسوووم داريم و اين اسوووم مختس يک فعل نيسوووت مثل احترام ،ه به مجموعه

شکال گوناگوه محقّق میفعل سماءب عناوين ثانوی میهای گوناگوه و ا گويند شود به اين ا
يکی از اين عناوين غصب است ،ه اسم برای فعل خاصّی نيست و گاهی نقستن يا ايستاده 

شووود و علماء گفتند اگر شووارع از راه رفتن يا خورده يا بوده در يک مکاهب غصووب می يا
عناوين اوليه نهی ،ند خود آه عنواه اولی حرام اسوووت و اگر از عناوين ثانوی نهی ،ند خود 

گيرد خود اين بوده در آه شوند مثالً بوده در يک مکاه ،ه عنواه غصب میافعال حرام می
. امّا حقيقت غصب د و اين جای بحث نيست ،ه غصب عنواه ثانوی استشوحرام میمکاهب 

ست. براين تعريف  شد حقيقت غصبب تصرّف در ملک غير به غير رضای او ا چيست؟ گفت 
ست مثاًل نقض صب ني ست ولی غ صرّف ه ست و مواردی وجود دارد ،ه ت شده ا هايی وارده 

داديم اگر صاحب آه خانه بگويد من  ای تکيهاگر برای رفع خستگی نقستيم و به ديوار خانه
ستم ،ه به ديوار خانه ضی ني صب گفته نمیام تکيه دادهرا شود در ایب عرفاً به اين فعل ما غ

 حالی تصرّف در ملک غير بدوه رضايت اوست.
ست بنابراين تعريف هر  صرّف عدوانی در ملک غير ا صبب ت ست ،ه غ تعريف دوّم اين ا

ضاي صرفی در ملک غير بدوه ر صرفی ت او غصب ناميده نمیت صرّف عدوانی يعنی ت شود. ت
شد و در مثال مر،ورب تکيه به ديوار تعدّی و ظلم  شده با ،ه در نزد عقالء تعدّی به ملک غير 

سنگی عند العقالء محسوب نمی شکال ،ردند ،ه اگر يک شخصی  شود. بر اين تعريف نيز ا
شکّ  را بردارد و به ديوار خانه مردم بکوبد و نمای آه صرّف بال  ديوار را مخدوش ،ند اين ت

 گويند.در نزد عقالء نعدی و ظلم است ولی عقالء به اين شخس غاصب نمی
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يالء يعنی تعريف سوّم اين است ،ه غصب استيالء بر ملک غير به نحو عدوانی است است
 ی غاصب درآيد. اين معنا را ما برای غصب قبول داريم.مال تحت سلطه

،دام يک از اين سه تصرّف ذ،ر شدهب حرام شمرده شده است؟ سومی هم امّا در شريعت 
عنواه  از مصاديق غصب و هم از مصاديق ظلم است و از هر دو جهت حرام است و دومی به

ظلم حرام اسووت ولی غصووب نيسووت. امّا قسووم اوّل بعضووی گفتند حرام اسووت و دليل آه 
سهصحيحه سلم اال من طيب نف شارع اجازه  1(ی )ال يحلّ مال امرء م ست مگر جايی ،ه  ا

ضايت ،رده  صرين به عدم ر شد بله اگر ت ضی نبا شد مثل موارد حق مارّه ولو مالک را داده با
باشد شايد عرف اين را تعدّی ببيند و حرام باشدب امّا اگر تصرين به عدم رضايت نکرده باشد 

يم و گفتيم دليل نداريم ،ه چوه شارع اجازه داده است حرام نيست ما فقهياً اين را قبول ندار
غير بدوه رضايتش حرام باشد امّا دليل بر حرمت قسم دوّم  و سوّم تصّرف  تصرّف در ملک

داريمب و گفتيم در اين روايت يک مرتکزی در اذهاه وجود دارد ،ه تصووورّف عدوانی فقطب 
صرف ذهن من قبين است و حتّی غصب هم از اقسام تصرّفات عدوانی است و در اين روايت

صرّف را هم حرام ،ند بايد قيد ،ند  ست و اگر واقعاً مولی بخواهد اين ت صرّف عدوانی ا به ت
،ه از طيب نفسش باشدب ،ه مال مسلماه ولو من غير عدواه هم باشد حالل نيست مگر اين

پس در جايی ،ه عند العقالء تصرّف عدوانی شمرده نقود حرام نيست مثل ا،ل مارّه و غسل 
 يره و مرور از اراضی ،بيره بدوه حصار.از انهار ،ب

ت و نماز تصوورّف عدوانی در ملک غير اسووامّا در ما نحن فيه واجب نماز اسووت و حرام 
لک غير اسووت. ای از افعال اسووت ،ه بايد ببينيم ،داميک از اين افعال تصوورّف در ممجموعه

ی است زيرا غصب مواردی ذ،ر شده است يک مورد عبارت از اشغال فضا در حال صالم در دار
شود پس اشغال اين فضا از ملک غير ،ه بده در آه قرار دارد اشغال می در حال نماز فضايی

اسووت ،ه  تواند مصووداق واجب باشوود جواب اين بياه اينبه نحو عدوانی حرام اسووت و نمی
 اشغال فضا از اجزاء نماز نيست پس نماز باطل نيست.

آيد يب اتحادی است و اجتماع امر و نهی الزم میمورد دوّم ووو ،ه به لحاظ آه گفتند تر،
ست و با اين افعال در هوا  ست ،ه از اجزاء نماز ذ،ر تکبير و قرائت و اذ،ار ديگر ا ووووو اين ا

ست پس تکلم علّت ايجاد موج می ست و هوا ملک غير ا ،نيم و تکلم علّت تامّه تموج هوا ا
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ست. از اين ،الم دو جواب دادندتامّه ست زيرا  ی فعل حرام ا صاحب زمين ني اوالً هوا ملک 
ا مقداری ملک صاحب آه است امّا هوا ملک صاحب زمين نيست زمين و فضای آه زمين ت

صوورف  حرام اسووت نه و ثانياً اگر قبول ،نيم ،ه هوا ملک غير اسووت گفتيم تصوورّف عدوانی
 تصرّف در ملک  غير.

ست و اين افعال مستلزم اشغال مورد سوّم اين است ،ه گفته شد ر،وع و سجود از افعال ا
شغال نقده بود زيرا در حال ر،وع فضای جديدی غير از فضای حال  فضايی است ،ه قبالً ا

شده است پس اين فعل مستلزم فعل شغال  شد  قيام ا شغال فضا حرام با ست وقتی ا حرامی ا
ضای شغال ف ستلزم ا ست خودش حرام می ر،وع ،ه م طوری ،ه خود شود زيرا هماهجديد ا

فعل حرامب حرام است مستلزم فعل حرام نيز حرام است. اين ،الم نيز درست نيستب ما قبول 
،رديم ،ه ر،وع مستلزم اشغال است و اين را هم قبول داريم ،ه اشغال ملک ديگراه عدوانًا 

رود اين تصورّف جديد تصوّرف حرام اسوت ولی ،سوی ،ه ايسوتاده اسوت و بعد به ر،وع می
شمرده نمی ست يعنی عقالء اين شوعدوانی  شته ا صرفی ،ه در حال قيام دا د غير از آه ت

دانند پس اصوول بودنش حرام اسووت امّا دوال حالت جديد از اشووغال را تصوورّف عدوانی نمی
 شدنش و سجده رفتنش حرام نيست.

شما آه حالت خاصّ را  ست ،ه  سجود عبارت از اين ني ست. گفتند  سجود ا مورد چهارم 
رت از وضووع ثقل پيقووانی بر زمين اسووت بنابراين همين ،ه پيقووانی بر ايجاد ،نيد بلکه عبا

صل نمی سجده حا شد. بنابراين زمين تماس پيدا ،رد  شته با شود بلکه بايد برزمين اتکاء دا
شکال با سجدهب تصرّف در ملک غير حاصل می شود امّا اين تصرّف عدوانی نيست مبنا بالا

ست. بل صبی ا سی ،ه در خود مکاه غ ستد و هنگام برای ، سی در مکاه مباح باي که اگر ،
صبی بگرارد يا آه را بر  سرش را بر مُهر غ صبی بگرارد يا  سرش را بر روی مکاه غ سجده 
فرش غصبی بگرارد يا سودش را بر مُهر غصبی بگرارد يا آه را بر فرش غصبی بگرارد اين 

ست ولی ،سی ،ه به مکاه غصبی رفت يا روی فرش مر صرّفات عدوانی ا دم رفت ولی بر ت
شود ولی شمرده نمی مُهر خودش سجده ،رد اين تصرّف جديد در ملک غيرب تصرّف عدوانی

 اگر در مکاه غصبی در خارج از فرش بايستد و روی فرش سجده ،ند تصرّف عدوانی است.
يک تصووّرف بنابراين در موارد ذ،ر شووده از افعال نمازب در چهار موردی ،ه ذ،ر شوود هيچ

شووود و نماز در دار غصووبی صووحين اسووت مگر جايی ،ه لک غير شوومرده نمیعدوانی در م
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سووجدهب تصوورّف عدوانی حسوواب شووود. بله رواياتی داريم ،ه نماز در دار غصووبی را باطل 
 اند ولی اين روايات سند صحيحی ندارد.دانسته

ضی از فقهاء وووو مثل  ست لرا بع ضع الجبهة علی االرض ا سجده و نکته: گفتند حقيقت 
آقای تبريزی و نماز در هواپيما را در حال اختيار اشکال ،ردند گرچه گفتند ،ه مراد از  مرحوم

قتی می ست لرا بر روی فرش و تخت و ، شرت جبهه با ارض ني تواه نماز علی االرضب مبا
صلند ولی در هواپيما اگر همهی اينخواند زيرا همه شرايط نماز ها فی النهاية به زمين مت ی 
ستق شد محقّق نيست ولی من جمله ا سجده ،ه علی االرض با شرط  شد اين  بال هم جمع با

ما گفتيم اين بياه در حقيقت سجده صحين نيست بلکه حقيقت سجده اين است ،ه پيقانی 
انساه به چيزی اتکاء داشته باشد به هماه هيئتی ،ه در سجده مقرّر است ،افی است لرا اگر 

تواند نماز بخواند بنابراين انسوواه بر روی آه میممکن باشوود ،ه فرش معلّق در هوا باشوود 
)علی االرض( هيچ خصوووصوويتی ندارد و از باب غلبه و مثال اسووت و مهم جايی اسووت ،ه 

 پيقيانی بر آه اتکاء داشته باشد و سجده تحقّق پيدا ،ند.
اين تمام ،الم در فرع اوّل بود و به حسووب صووناعت گفتيم نماز در دار غصووبی اشووکالی 

 ندارد.
 رع دوّم: نماز در لباس غصبیف

ست يا نه؟  صبی باطل ا ست ،ه آيا نماز با لباس غ شد اين ا از فروعی ،ه در فقه مطرح 
و لباس احرام اگر غصبی چه ،ه میآه و مثالً  خواهيم مطرح ،نيم خصوص نماز نيست بلکه 

 اخل بحث است.باشد چه حکمی دارد اين مسأله نيز د
شود ،ه بالفعل ساتر آه است. ساتر فعلی به لباسی گفته میلباس اعم از ساتر فعلی و غير 

عورم باشد حال اگر مردی پيراهن بلند پوشيد و زيرش شلوار و روی آه قبا پوشيد ساتر فعلی 
،ه عورت را ستر ،ردهب نيست  قسمتی از لباساو سه لباس است پس مراد از ساتر فعلی آه 
چه ،ه فعالً سوواتر سوواتر فعلی اسووت يعنیب آه بلکه مراد ،لّ لباس اسووت. در مقابل آهب غير

نيسووت مثل پيراهن ،وتاه يا عبای نازعب ،ه سوواتر نيسووتند امّا عبای ،لفت ،ه سوواتر احد 
 العورتين است در محل بحث داخل است.
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اد است البته بايد طاهر بوده و غصبی نباشد اعم از ساتر مر ،ه گفته شد لباس مصلیاين
ساتر  ضی آه را فقط در  شتند آه را ابع شرط را گرا سانی اين  ز باب امتناع شرط ،ردند و ،
 اند.اجتماع امر و نهی ذ،ر ،رده

 اند.دو وجه برای بطاله نماز در لباس غصبی ذ،ر ،رده
س ستر به لباس  غصبی حرام ا ست و ت ستّر ا ت پس نماز در وجه اوّل: يکی از اجزاء نماز ت

ست و حرام نمی صبی هم حرام ا شد بنابراين نماز باطلتواند لباس غ ست. اگر اين  مقرّب با ا
ساتر نمی شامل لباس غير  شد  ساتر را معتبر شود زيرا اين وجه اباحهدليل تمام با ی لباس 

 داند.می
ست  ستّر جزء نماز ني شکال: ت شد ،ه اجزاء عبادا ست و گفته  شرط آه ا ت عبادی بلکه 

شند پس حرمت شرايط آه الزم نيست عبادی با ستّر به لباس غصبی هستند ولی  دليل بر  ت
 حرمت نماز و بطاله آه نيست.

ست سجود ا ست ،ه گفتند يکی از اجزاء نماز ر،وع و ديگری  و اين دو  عمده وجه دوّم ا
صرّف  سجود در لباس غيرب ت ست زيرا با ر،وع و  صرّف در ملک غير ا ستلزم ت شود و یمم

ل تمام باشد حرام است اگر اين دليی آه نيز طوری ،ه يک شیء حرام است علّت تامّههماه
 شود.مختس به ساتر نيست بلکه غير ساتر را نيز شامل می

 براين وجه سه اشکال وارد شد:
شکال اوّل: آه ست و رفتن ا سجود ا ست هيئت ر،وع و هيئت  ه اين بچه ،ه جزء نماز ا

ن هيئت حرام يای اجزاء آه استب پس ولو رفتن به هيئت خارج از حقيقت نماز است و مقدّمه
 .اند نه اجزاء نمازنماز ی اجزاءها مقدّمهشود چوه اينباشد نماز باطل نمی

جده سووجواب: هيئت ر،وع و هيئت سووجود جزء نماز نيسووت بلکه فعل ر،وع رفتن و به 
 رفتن جزء نماز است.

شکال دوّم: مرحوم آقای صدر فرمودند پوشيم و ،ه لباس غصبی را می : در اين مواردی1ا
سجده میبه  ست و ر،وع و  صرّف حرام ا ست و اين ت شده ا صبی  صرّف در لباس غ رويم ت

ست و علّت تامّه ست بلکه اين ر،وع علّت تامّه اين حرام نيز حرام ا صب ر،وع رفتن ني ی غ
ی غصب است و جزء علّت تامّه حرامب حرام نيستب جزء ديگر علّت تامّه رفتن جزء علّت تامّه
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است لرا اگر لباس غصبی درآوريم و بعد به ر،وع برويم تصرّف در  غصبب ابقاء ثوب در بده
 لباس غصبی انجام نگرفته است و ابقاء ثوب از اجزاء نماز نيست.

ی تصر درثوب نيستب اين واضن ،ه ايقاه فرمودند: ر،وع و سجود علّت تامّهجواب: اين
هش اين است ،ه وووو مثالً و ی حرامب حرام است و جشود علّت تامّه،ه گفته میاست امّا اين

گويد ،رب حرام است معنايش اين نيست ،ه فقط ايجاد مباشری ،رب حرام وقتی شارع می
ست بلکه معنايش اي شما مستند ن اا شود و فعل ،رب عرفاً به  شما محقّق  ست ،ه ،رب از 

شود. سؤال اين است ،ه اين تصرّف در ثوب وووو در ما نحن فيه وووو عرفاً به ر،وع و سجود 
تند است يا به آه مستند نيست در حالی ،ه ر،وع و سجود فعل من است. اگر عرف اين مس

ستند به ر،وع ديد خود ر،وع حرام می صرّف را م شامل آه ت صب  شود چوه ادلّه حرمت غ
ها حرام نيستند و به نظر و اگر عرف اين تصرّف را مستند به ر،وع و سجود نديد اين شودمی
 بيند.تند به ر،وع و سجود میرسد ،ه عرف آه را مسمی

اشووکال سوووّم: ما قبول داريم ،ه ر،وعب تصوورّف در اين ثوب اسووت ولی تصوورّف عدوانی 
،ند نيست بله اگر لباس به حدّی ظريف باشد ،ه خود صاحبشب هنگام نماز آه را به تن نمی

سجود به درزها و ،وع قار میچوه در حال ر،وع و  ،وع صورت خود رآيد در اينهای آه ف
 دانيم و در اين حال نماز باطل است.و سجود را تصرّف عدوانی می

 فرع سوّم: الصالم فی موضع مستلزم للهتک
ست و از  صداق هتک ا صالم م فقها در مواردی فتوا به بطاله نماز دادند و گفتند ،ه اين 
شارع مقدّس هم هتک را حرام ،ند و  ست ،ه  ست و محال ا ست ،ه هتک حرام ا مواردی ا

 امر و نهی است آه را مصداق مأموربه بداند پس اين مواردب از موارد امتناع اجتماع هم
دو مورد برای اين فرع ذ،ر شووده اسووت: يکی موردی اسووت ،ه شووخس در جلوی مرقد 

تواند شووريف معصووومين: نماز بخواند زيرا اين نماز مصووداق هتک بوده و حرام اسووت و نمی
تارمً بحث در اين است ،ه آيا اين عمل واقعاً هتک است مصداق مأموربه باشد. در اين مورد 

يا نه؟ و تارمً بحث در اين اسووت ،ه آيا اگر اين عمل هتک شوود نماز باطل اسووت يا نه؟ امّا 
دانند يا نه؟ بله اگر بحث اوّل بسووتگی به اذهاه عرف دارد ،ه آيا واقعاً اين عمل را هتک می

بيند يا نه؟ محقّق هتک باشووود و در بين مردم میفتوای علماءب آيا اذهاه عرف آه را هتک 
شد حال ولو به شمار خاطر فتوا يا ذهنيت مردم خاصّ اين عمل هتک بهمکاه ديگر هتک نبا
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آيدب و امّا بحث دوّم ،ه اگر اذهاه عرف اين عمل را هتک دانستند در اين حال آيا نماز باطل 
حال نماز پقت به مرقد معصوم: ،رده  است يا نه؟ اگر هتک به خاطر اين است ،ه انساه در

درحال نماز اسووت و نماز اسووت در اين حال تر،يب انضوومامی اسووت و مانند نظر به اجنبيه 
درسووت اسووت. و اگر پقووت به مرقد را هتک نبينند بلکه اقدام به نماز در آه محل را محّقق 

ست زيرا اقدام به نماز غير از نما جاهتک بدانند اين ست ا سوّم نيز نماز در صورت  ست و  ز ا
شد اگر اين صداق هتک با ست ،ه خود نماز م ست ولی به نظر اين ا شد نماز باطل ا طور با

ست  رسدنمی شد بلکه يکی از دو صورت قبلب مصداق هتک ا ،ه خود نماز مصداق هتک با
 اند.گونه ،ه فقهاء فتوا دادند خود نماز را مصداق هتک دانستهامّا آه

نماز فرادی  ه انسواه در جايی ،ه نماز جماعت برقرار شوده اسوتمورد دوّم اين اسوت  ،
صووورت ،ه تقووکيک در عدالت امام جماعت نموده اسووت ارع اين عمل عرفًا بخواند به اين

اهانت حساب شود و امام جماعت ،سی باشد ،ه هتک او جايز نيست با اين دو شرطب بعضی 
ست زيرا اين نماز م ست پس از فقهاء فرمودند: نماز باطل ا ست و هتک حرام ا صداق هتک ا

 به باشد.تواند مصداق مأمورنماز نمی
اين فرمايش ظاهراً صووحين نيسووت و نماز اين شووخس صووحين اسووت زيرا نفس صووالم 
مصوووداق هتک نيسوووت بلکه هتک يا مسوووتند به عدم اقتداء به امام جماعت اسوووت ،ه در 

،ه فرادی است هتک صورت  و يا به خاطر صفت اين نماز صورت تر،يب انضمامی استاين
جا نيز تر،يب نماز و هتکب گرفته اسوووت و صوووفت نماز غير از خود نماز اسوووت پس در اين

 انضمامی است و نماز مصداق مأموربه بوده و صحين است.
 فرع چهارم: وضوء و غصب

 شود:از اين فرع چند مورد تفريع می
اطل است زيرا اين عمل عبارت تفريع اوّل: وضوء با آب غصبی استب در اين مورد وضوء ب

سحتاه است ووو اگر نيّت را شرط آه بدانيم نه جزء آه ووو ب اگر با آب غصبی از غسلتاه و م
و و هم مصداق تاه هم مصداق وضوء میوضوء بگيريم غسل و چوه جزء وضوء است  شود 

و و مطلقاً يا در خصوص عبادات  ت. حال اين وضوء باطل اسحرام است و بنابر قول به امتناع 
،ه دست و صورتش را شستب مالک آه آب اگر ،سی با آب مباحی وضوء گرفت و بعد از اين

شخس مکلّف می صرّف ،نیب آيا  ستم ،ه در اين آب ت ضی ني سن بگويد من را تواند با آه م
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ست و  صاحبش ا ست زيرا آه رطوبت باقيمانده هنوز در ملک  ضی گفتند جايز ني قد؟ بع بک
ضا صرّف در آه بدوه ر ستب ت ست ني ست. به نظر ما اين ،الم در زيرا رطوبت يتش جايز ني

صورتش را با  ست و  شخصی ،ه د باقيمانده در تحت ملک او نيست و حقی در آه ندارد لرا 
 تواند با رطوبت باقيمانده مسن نيز بنمايد.آه آب شسته است می

 تفريع دوّم: الوضوء من اناء مغصوب
ای من جملة صوواحب عروه ه مباح باشوود عدهاگر ظرف غصووبی باشوود ولی آب داخل آ

 فرموده است ،ه وضوء از آب اين ظرف باطل است و اين از باب اجتماع امر و نهی است.
ضوء گرفتن در اين صورت را و ست يعنی  سی ا ضوء ارتما صورت دارد: يک وقت و جا دو 

ست زيرا جا وضوء بابريمب گفتند اينبريم و دست را داخل آب فرو میداخل آب فرو می طل ا
سل  شود اين غ سل محقّق  ست داخل آب رفت و غ صورت داخل آب رفت و د همين ،ه 
ست زيرا با حر،ت آب در ظرف  ست و تصرّف در آبب تصرّف در ظرف غير ا تصرّف در آب ا

 شود و اين تصرّف غصب بوده و حرام است.غصبی تصرّف می
تصوووّرف  ن آب در اناء غيربب ريختن ايآب من اسوووتنظر مختار: يک دفعه آب داخل اناء

ست در اين صب ا ستم را داخل اين آب میعدوانی و غ صرّف صورت وقتی ،ه من د ،نم ت
ست ،ه آب را من نريختم و آب در ظرف غيرب مال من  صورت اين ا ست و يک  عدوانی ني

ست و مالک ظرف می ست امّا آب مباحی ا صّرف ني ستم در اين ظرف ت ضی ني گويد من را
قود وووو،نیب اگر گرف ساب ن صرّف در ظرف ح ست ،ه  تن آب از ظرف عرفاً ت و اين جايی ا

شد مثل حوض ،ه گرفتن آب از حوض تصرّف  شکالی ظرف بزرع با در حوض نيست وووو ا
ست و اگر گرفتن آه از ظرفب صحين ا ضوء  شته و و شود  ندا ساب  صرّف در ظرف ح عرفاً ت

زيرا حقيقت غسل در وضوءب  اين تصرّف عدوانی بوده و حرام است ولی وضوء صحين است
ست و وارد ،رده دست در آب احاطه شیء ا ست و احاطه آب بر عضو يک  ی آب بر عضو ا

ست و اين دو با هم مقاوه شیء ديگر ا ضمامی يک  اند نه متّحدب پس تر،يب بين اين دو ان
 بوده و وضوء صحين است.

را داخل آب گراشتيم اين ء ترتيبی هيچ اشکالی در ،ار نيست زيرا وقتی دست وامّا در وض
صّرف  شته و باال آورديم اين ديگر ت ست امّا وقتی آب را بردا صرّف عدوانی ا صرّف اوّل ت ت

 جا تر،يب انضمامی است.عدوانی نيست و وضوء صحين است زيرا در اين
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گوييد در صورتی ،ه ظرفی غصبی و آب مباح باشد وضوء درست است شبهه: شما ،ه می
شد و چه وضوء ارتماسی باشدب اگر آب منحصر در همين آب داخل ظرف چه وضوء ترتيبی با

شد در اين حال ما مکلّف به نماز با تيمم هستيم زيرا فاقد الماء هستيم و در جايی ،ه فاقد  با
باطل است زيرا صحّت يعنی انطباق مأموربه  الماء هستيم تکليف به وضوء نداريم پس وضوء

 ،ه امری نداريم. بر عمل مأتی بهب و فرض اين است
بعضووی آمدند و يک امر ترتبی درسووت ،ردند و گفتند وقتی مکلّف در اين فرضب آب را 
 برداشت امر ترتبی به وضوء داردب زيرا با معصيّت واجد الماء شده وااله مکلّف به وضوء است.

سی در ظرف غصبی باطل  ست وضوء ارتما ست ،ه قائل ا مرحوم آقای خويی از ،سانی ا
 وضوء ترتيبی را با امر ترتبی درست ،رده است.است لرا 

ستيم. اگر بخواهيم آبی را از ظرف غصبی برداريم و وضوء  قاه موافق ني ما با فرمايش اي
ای ،ه مال خودماه است آب را از بگيريم دو صورت دارد: يک صورت اين است ،ه ما ،اسه

ضوء ،امل بگيريم و سه و صوب گرفته و بعد با آب دروه ،ا ست  ظرف مغ صورت دوّم اين ا
صورت  ،ه ضوء بگيريم.  شته و با آه و صوب بردا ست خود از آب داخل ظرف مغ تدريجاً با د

اوّل از بحث ترتب خارج است زيرا ترتب در جايی است ،ه زماه معصيّت اهم با زماه امتثال 
و مگر  مهم يکی باشد و اگر زماه معصيّت اهم قبل از زماه امتثال مهم باشد ترتب راه نداردب

ضوء محّقق اين صيّت اهم امر به و شد يعنی در طول مع ،ه مراد از ترتب معنای لغوی آه با
صورت اوّل ،ه گفته شد گيرد ووو در اينشود و امتثال مهم بعد از معصيّت اهم صورت میمی

 ای آب مباح از ظرف غصبی برداشته شود و بعد وضوء بگيريمب وضوء صحين است.با ،اسه
صورت د شته میامّا  شود تکليف به وضوء وجود وّمب وقتی ،ه يک غرفه آب با دست بردا

نياز است ،ه  توانم صورتم را بقويم و برای غسل اجزای ديگر وضوءندارد زيرا با آه فقط می
شرعی بر آه حاصل نيست پس با غرفهغرفه شود در حالی ،ه قدرت  ی های بعد هم گرفته 

غسل صورت ،ه به نيّت وضوء انجام گرفت باطل است عين اوّلب امر به وضوء نداريم و اين 
شتن آب ی دوّم نيز میاين ،الم در غرفه ست تمکن شرعی از بردا آيد زيرا با غسل دست را

ست و وقتی  سل دوّم نيز امر ندارد و باطل ا ست پس غ صل ني ست چپ حا سل د برای غ
وده است و در اين حال ی سوّم را برای غسل دست چپ برداشتم دو غسل قبلی باطل بغرفه

ضوء گرفتن وجود ندارد. در اين شرعی از و ست زيرا نيز تمکن  ست ا ضوء در صورت نيز و
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ستحبابی نفس  ست و امر ا سی دارد و نيازی به امر ترتبی ني ستحبابی نف ضوء خودش امر ا و
منافاتی با حرمت فعلی غصوووب ندارد و با هم تزاحمی ندارند مثل وجوب انقاذ و اسوووتحباب 

ت عاشووورا ،ه اگر هر دو فعلی باشووند با هم منافاتی ندارند. در ما نحن فيه سووه تکليف زيار
وجود دارد حرمت غصب و استحباب نفسی وضوء و وجوب نماز با تيممب و اين سه تکليف با 

محقّق شد انساه واجد الماء شده و به نماز هم منافاتی ندارند و زمانی ،ه غسل سوّم وضوء 
 .با وضوء مکلّف است

 تفريع سوّم: وضوء بر مکاه غصبی
ست مثل خانه صبی ا ستادهب مال غ ست و فقط جايی ،ه اي صبی ني ضاء غ ای ،ه يعنی ف

شکالی ندارد  ضوء ا ست. اين و ضی ا ست ولی خانه مال خود متو صبی ا شی يا فرش آه غ ،ا
زيرا حقيقت وضوء عبارت از غسالت و مسحات است و ،سی ،ه بر مکاه مغصوب ايستاده 

 نيست. ا وضويش ارتباطی ندارد يعنی مکاه غصبی جزء وضوءاست ب
 تفريع چهارم: الوضوء فی فضاء مغصوب

ست مثالً در ملک خودماه  صبی ا ضای آه غ ست ولی ف صبی ني ضوء غ يعنی مکاه و
ايم و دوال شووديم و در فضووای ملک ديگراه قرار گرفتيم در اين مورد گفته شوود ،ه ايسووتاده

 وضوء باطل است.
،لّی وجود دارد و آه اين است ،ه اگر عمل عبادی بخواهد باطل باشد يا بايد  يک ،برای

تر،يب اتحادی با حرام پيدا ،ند و يا بايد علّت تامّه برای حرام باشوود. در ما نحن فيه حقيقت 
علی العضو است و  وضوء عبارت از غسالت و مسبحات است و غسل عبارت از احاطة الماء

اسن )يد( علی الممسوح )رأس و رجلين( است. در بحث ما خود غسل مسن عبارت از امرار الم
ست تکاه داده و  ستب بله مقدمات آه وووو يعنی آب  گرفتن و د صرّف در ملک ديگری ني ت

ست ولی خود احاطه ضای ديگراه ا صرّف در ف ضای ديگراه ت صرّف در ف ضوب ت ی آب بر ع
س امرار تصرّف حرام و غصب است است امّا در مسن ،ه امرار اليد علی الممسوح است يا نف

و يا امرار علّت تامّه برای حرام )تصووورّف در ملک غير( اسوووت پس خودش نيز حرام بوده و 
 تواند مقرّب باشد.وضوء باطل است چوه عمل حرام و مبغوض نمی
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شد يا صرّف با قکلی ندارد زيرا ولو اين عمل ت ضوء م صّرف علّت تامّ به نظر ما و ه برای ت
امّا  استب چه ،ه در شريعت حرام است تصرّف عدوانی و غصبباشدب گفتيم آهدر ملک غير 

 بيند.میتصرّف در ملک غير حرام نيست و عرف مسن در فضای غصبی را تصرّف عدوانی ن
 تفريع پنجم: الوضوء فی مکاه مصبّه مغصوب

به  گيريمبيعنی جايی وضوء بگيريم ،ه مصبّ آب وضوء غصبی باشد مثالً پقت با وضوء 
 ای ،ه آب وضوء در ملک غير داخل شود.گونه

ب در اين مورد فتوا به بطاله وضوء 1ای از فقهاء من جمله مرحوم صاحب عروم الوثقیعده
ی ريخته شده آب در ملک غير است و علّت تامّه حرامب حرام دادند زيرا اين وضوء علّت تامّه

 است.
را  شووود ولی ما اين اشووکالد میاين اشووکال در مسوون وارد نيسووت بلکه در غسوول وار

ست امّا غسل ،ه احاطهنمی آب بر عضو  پريريم زيرا ريختن آب بر عضو علّت تامّه غصب ا
 شود.باشد موجب غصب نمی

 فرع پنجم: الغسل بمئزر غصبی
 اند.در اين مورد فتوا به بطاله غسل داده 2ای از فقهاء مانند مرحوم صاب عرومعده

ادت و غصوووب بايد به يکی از دو امر برگردد يا بايد تر،يب عب ما گفتيم بطاله عبادت
شد و يا بايد عبادت علّت تامّه شد. در مورد بحث تر،ياتحادی با ست ی حرام با ب اتحادی ني

ده است پس بزيرا تصرّف در مئزر عبارت از ايصال آب به آه است ولی غسل ايصال آب به 
 حرام با واجب متغاير است.

ص شود پس اي ستلزم و علّت تامّهگفته  ستال به مئزر م صال آب به بده ا و چوه  ی اي
باطل  حرام اسووت پس غسوول تحت مئزر حرام و باطل اسووت و غسوول نيز علّت تامّه حرامب

 ،ند.مئزر است بقويد ،فايت می شود و برای تدارع غسل هماه قسمتی را ،ه تحتمی
تواند يکی چيز ديگر است می گوييم چيزی مستلزم،ه میاين فرمايش درست نيستب اين

شد. در ما  شد و يا به معنای عدم انفکاع با شد يا به معنای علّت تامّه با شته با از دو معنا را دا

                                                 
 .382: 1ـ العروة  1
 .509: 1ـ العروة  2
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نحن فيه مستلزم به معنای علّت تامّه نيست بلکه به معنای عدم انفکاع است پس دليلی بر 
 بطاله غسل وجود ندارد.

به صحّت عبادت شديم و تر،يب را انضمامی  بندی: در مجموع فروع ذ،ر شده قائلجمع
ست مثل اينمی شده ا شمرده  صرّف عدوانی  سجود ت ستيم مگر در دو مورد ،ه در آه  ،ه دان

مهر غيرب سجده ،نيم در اين مورد عبادت باطل است. و مورد دوّم وضوء با آب غصبی  روی
 است.

 ،الم در مسأله اجتماع امر و نهی بود. ماين تما
 اقتضاء النهی الفساد مبحث سوّم:

صف می ساد مت صحّت و ف ستهافعالی ،ه به  اند: عبادات و معامالتب بحث اين شوند دو د
ست ،ه اگر نهی به عبادت يا معادله ست يا نه؟  ا سد ا تعلّق بگيرد آيا آه عبادت يا معامله فا

ضاء النهی بنابراين در اين  مبحث دو دو مقام بحث می ساد العبادمب ،نيم: مقام اوّل: فی اقت لف
 و مقام دوّم: فی اقتضاء النهی لفساد المعالملة.

 شويم.،نيم و در آه اموری را متعرض میای را ذ،ر میقبل از ورد به مقام اوّلب مقدّمه
 مقدمة: ير،ر فيها أمور 

 االمر االول: هل مسألة االقتضاء عقلية او لفظية؟
 اند.ظيه ذ،ر ،ردهاز زماه مرحوم آخوند اين مبحث را در مباحث لف

داللت  عنهی نهی بر فساد منهیاگر اين مبحث لفظی باشد بحث اين است ،ه آيا صيغه
ای بين حرمت ،ند يا نه؟ و اگر اين مبحث عقلی باشد بحث اين است ،ه آيا عقالً مالزمهمی

اسووت  عمل و فسوواد آه وجود دارد يا نه؟ و چوه عمل مورد نظر يا عبادت اسووت و يا معامله
ساد اين ست ،ه آيا عقالً مالزمه بين حرمت عبادت يا معامله و ف ها وجود دارد يا بحث اين ا

 نه؟
،ه مرحوم آخوند آه را در مبحث نيه مطرح واضوون اسووت ،ه بحث ما عقلی اسووت و اين

ستفاده می ست ،ه حرمت از نهی ا سأله عقلی ،ردند به خاطر اين ا شود. ولی در واقع اين م
ای ،ه آيا بين حرمت يک عبادت يا معامله و بطاله آه عقالً مالزمه شوووداسووت و بحث می

ای وجود ندارد؟ و چوه بحث از مالزمه بين دو شوویء اسووت ،اشووف آه وجود دارد يا مالزمه
 عقل است.
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 األمر الثانی: المراد بالعبادم والمعاملة
نجام شود در اصطالح عبادت عملی است ،ه تحت طلب و فته است و بايد به نحو قربی ا

 نيست. بهو اگر به نحو غير قربی انجام شود مصداق مأمور
رسوود چوه معنا ندارد ،ه شووارع از عملی ،ه در طرح مسووأله به نظر می تیجا تهافدر اين

ست نهی ،ند و اين دو با هم جمع نمی گيرد شود زيرا عملی ،ه نهی به آه تعلّق میمقرّب ا
ست و  ست و عمل مبغوض مقرّب ني سش نيز گفته میمبغوض ا ،ه عمل در شود به اينعک

 تواند باشد.،ه مقرّب است مبغوض نمیعين اين
ست يعنی اين عمل اگر امر  شانی ا ست ،ه مراد از عبادتب عبادت  شبهه اين ا جواب اين 

،ه شارع از نماز حائض نهی ،رده است معنايش اين نيست داشته باشد عبادی است مثل اين
شد عبادی ،ه نماز حائض عبادت ا شته با ست ،ه اگر نماز او امر دا ست بلکه معنايش اين ا

 است.
،ه مراد از آه عقد اسووت ،ه  معامله به معنای اسووت امر معامله سووه اصووطالح دارد: اوّل:

مر،ّب از ايجاد و قبول اسووت و دوّم: معامله به معنای خاصّ ،ه مراد از آه هر امر انقووايی 
 ا شارع و مترتب است و اين در دو مورد است: است ،ه بر آه اثری و نزد عقالء ي

هر  ی به معنای اعم  ،ه مراد از آهو سووووّم: معامله عقود و ايقاعات مثل بيع و طالقب
قصد قربت معتبر نباشد مثل احکامی  عملی است ،ه متصف به صحّت و فساد شود و در آه

زم نيست حتّی متصف به و حتّی بعضی گفتند در معامله به معنای اعم ال دهند،ه قضات می
صحّت و فساد شود بلکه  عملی است ،ه در آه قصد قربت معتبر نيست مثل مقی و أ،ل و 
شرب. در ما نحن فيه مراد از معامله معنای دوّم آه است پس نزاع در اين است ،ه اگر شارع 

اين عقد يا توانيم اسوووتفاده ،نيم ،ه از عقدی مثل بيع يا ايقاعی نهی ،رد آيا از اين نهی می
 ايقاع باطل است يا نه؟

 االمر الثالث: حقيقة الصحة والفساد
واقعی و تکوينی است يا امری اعتباری و از احکام مجعول وووو و  آيا صحّت و فساد امری

و است؟ اعم از اين ،ار ببريم مثالً بگوييم اين ،ه صحّت و فساد را در عبادت بهحکم وضعی 
ست سد ا صحين و آه نماز فا ،ار ببريم مثالً بگوييم اين معامله و يا آه را در معامله به نماز 

 صحين و آه معامله فاسد است.
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لّی از شووويم ،ه گاهی صووحّت و فسوواد را در مورد ،قبل از جواب اين سووؤال متر،ر می
سد و نمابريم مثالً می،ار میعبادت و معامله به ز با وضوء صحين گوييم نماز بدوه وضوء فا

گوييم اين بريم مثالً می،ار میاست و گاهی آه را در مورد جزيی به غرری فاسداست يا بيع 
حين است صای ،ه صورت گرفت نماز شما صحين است يا اين نماز فاسد است و يا اين هبه

 يا اين هبه فاسد است.
است ،ه فرمود: صّحت  1در اين مسأله دو تفصيل وجود دارد: تفصيل اوّل از مرحوم آخوند

د در عبادات از امور واقعيه و تکوينيه اسوووت و در معامالت از امور اعتباريه و حکمی و فسوووا
 وضعی است.

ضين: وقتی ،ه می ست يعنی اين عبادت با مأموربهتو صحين ا مطابق  گوييم يک عبادت 
ست يعنی نماز ا،ار ببريم و بگوييم نماز با وضوء صحين است چه صحين را در مورد ،لّی به

،ار ببريم و بگوييم اين ق با مأموربه اسووت و چه صووحين را در مورد جزيی بهبا وضوووء مطاب
وربه نيست و نماز شما صحين نيست چوه بدوه وضوء بود يعنی اين نماز شما مطابق با مأم
اری ندارد امّا مطابقت و عدم مطابقت يک امر واقعی و تکوينی اسوووت و ارتباطی با امر اعتب

ساد در معامله به ا ست بلکه به معنای مؤثريت و عدم مصحّت و ف ست و ين معنا ني ؤثريت ا
دهيم وقتی ام میای را ،ه انجصحين به معنای مؤثر و فاسد به معنای غير مؤثر است. معامله

شود مثاًل  صحين است ،ه اثرش و ،ه امری اعتباری عقاليی يا شرعی است و بر آه مترتب
ن اثر مترتب شود بيع و بايع است و اگر در بيع اياثر بيع نقل و انتقال مبيع و ثمن به مقتری 

ری اسووت صووحين اسووت و اگر اين اثر مترتب نقووود بيع فاسوود اسووت و خود اثر امری اعتبا
ست اعتباری شود سپس صحّت ،ه موثريت ابنابراين ترتيب اثر ووو يا مؤثريت ووو اعتباری می

 آخوند بود. شود و عدم مؤثريت نيز اعتباری است. اين توضين ،الم مرحوممی
مرحوم آقای خويی بر ايقووواه اشوووکال گرفتندب البته در عبادات با مرحوم آخوند موافقت 
،رده  و صحّت در آه را به معنای مطابقت با مأموربه و فساد را به معنای عدم مطابقت با آه 

ساد در معامالت صحّت و ف قاه موافقت نکردند و فرمودند:   نيز گرفتند ولی در معامالت با اي
چه ،ه عقالء يا شارع اعتبار ،ردند به معنای مطابقت و عدم مطابقت است. ايقاه فرمود: آه

چه ،ه اعتبار شده يا مطابق است با آه شودچه ،ه انجام می،ه سبب نقل و انتقال باشدب آه
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ست ،ه در اين ست با آهصورت میا ست و يا مطابق ني صحين ا چه ،ه اعتبار گويند معامله 
ست ، ست مثالً عند العقالءب بيعی در نقل و گويند مصورت میه در اينشده ا سد ا عامله فا

سفيهی بيع ،رد می سفيه. حال اگر  شود نه  صادر  شيد  ست ،ه از ر گوييم بيع انتقال مؤثر ا
،ه رسيد سفيه فاسد است يعنی مطابق با آه سبب عقاليی نقل و انتقال نيستب بخالف اين

يع صووحين اسووت يعنی مطابق با آه سووبب عقاليی نقل و انتقال گوييم اين ببيع ،ند ،ه می
اسووت و مطابقت و عدم مطابقت امری واقعی اسووت. بعد خود مرحوم آقای خويی تفصوويل 

 ديگری را در بحث قائل شده است.
سفه عالم واقع را با عالم وجود يکی می شدند ،ه عالم نکته: فال صوليوه قائل  دانند ولی ا

سع از عالم و ست و عالم تکوين را در جايی بهواقع او شد ،ار میجود ا برند ،ه عالم وجود با
 بنابراين اصطالحب مطابقت و عدم مطابقت امر واقعی است ولی تکوينی نيست.

اند: صووحّت و فسوواد واقعی و  آقای خويی فرمودند صووحّت و فسوواد بر دو قسووم مرحوم 
ساد واقعی از امور واقع صحّت و ف ساد ظاهری.  ستند و مراد از آه مطابقت و صحّت و ف ی ه

عدم مطابقت با واقع اسووت امّا صووحّت و فسوواد ظاهری يک اعتبار و تعبد و حک وضووعی 
خواهيم نماز اند مثالً میهستند. مواردی را داريم ،ه شاعر و عقالء در آنها اعتبار صحّت ،رده

سابقاً وضوء دا ،ه آيا وضوءدانيم بخوانيم و نمی ستصحاب میداريم يا نه؟ چوه  گويد شتيم ا
خوانيم حال اگر در واقع وضوء داشتيم نمازماه واقعًا وضوء داريم و براساس آه نمازماه را می

واقعاً فاسوود اسووت امّا در هر دو حال  نمازماه صووحين اسووت و اگر در واقع وضوووء نداشووتيم
صحين اعتبار گوييم نمازماه صحّت ظاهريه دارد يعنی با استصحاب وضوءب شارع نماز مرا می

ساد واقعی جمع می صحّت واقعيه و هم با ف صحّت ظاهريه هم با  ست.  شود به اين ،رده ا
بياه ،ه اگر در واقع نماز با وضوء باشد هم صحّت ظاهريه و هم صحّت واقعيه دارد و اگر در 

شد ساد واقعی دارد و اين دو با هم قابل جمع واقع نماز بدوه وضوء با  اندبصحّت ظاهريه و ف
زيرا اوالً بين احکام واقعيه و احکام ظاهريه تنافی نيسوووت و ثانياً مراد از فسووواد واقعی حکم 
ست و اين امری واقعی  ست بلکه مراد از آه عدم مطابقت عمل با واقع ا شرع و اعتباری ني

ست. و بطاله ظاهری مثل اين شرعی ا صحّت ظاهريه حکم اعتباری و  ست. و مراد از  ،ه ا
ضوءنمی ضوء  دانيم و سابقه عدم و ضوء نداريم چوه حالت  صحاب بگويد و ست داريم يا نه؟ ا

بود با اين حال نماز خوانديم اگر در لوح واقع وضوء داشتيم اين نماز صحّت واقعيه دارد و اگر 
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در لوح واقع وضوووء نداشووتيم اين نماز بطاله واقعی دارد ولی در هر دو حال نمازماه بطاله 
شارع به ستصحاب حدثب حکم به بطاله صحّت و بطاله واقعی.  ظاهری دارد چوه  خاطر ا

صّحت  شرايط  اين در عبادات بود. امّا در معامالتب اگر ما عقدی را انجام داديم و ندانيم ،ه 
گويد آه عقد صووحين اسووتب صووحّت اين عقد صووّحت را داشووت يا نداشووت قاعده فراغ می

ت ظاهريه يک حکم عقاليی است ،ه هريه است و شايد اين عقد در واقع باطل باشد صحّظا
صحّت آه را اعتبار می صحّت و بطاله يک عقدب عقالء  قک در  صحّت و عند ال ،نند. پس 

بطاله واقعی از امور واقعی است و صحّت و بطاله ظاهری از امور اعتباری و احکام عقاليی 
قاليی و يا شوورعی اسووت. ما اين فرمايش را قبول داريم منتهی قوم بين صووحّت و فسوواد ع

شرعی تفکيک قائل ساد  شارع  اند مثالً در بيع ربویصحّت و ف صحين و نزد  ،ه نزد عقالء 
فاسد است ولی ما گفتيم ،ه در معامالت. صحّت و فساد شرعی نداريم و فقط صحّت و فساد 

ای منع ،رد در طول اين منع عقالء بطاله آه معامله را عقاليی داريم و اگر شووارع از معامله
با ،ه در بين عقالء وجود دارد ر میاعت عامالتی  مام م ،ه ت ياه اين اسوووت  ند و اثر اين ب ،ن

احتياجی به امضای آنهاب در صحّت آه معامالت نيست و فقط عدم ردع در صحّت آنها ،افی 
 است.

 األمر الرابع: المراد من النهی
تداءً نهی را به نهی مولوی و نهی ارشوووادی تقسووويم ،ردند و نهی مولوی ر ا به نهی اب

ست ،ه مولی در اين نهی  شادی اين ا سيم ،ردند. معنای نهی ار تحريمی و نهی تنزيهی تق
،ند مثاًل ی عقلی يا غير عقلی ارشووواد میهيچ طلب و زجری ندارد بلکه با نهی به يک نکته

شاد  صلّ فی وبرما ال يؤ،ل لحمه( گفتند نهی در آه ار ست به ايندر )الت ،ه اين نماز باطل ا
اين است ،ه نبايد از اجزاء ما ال  ،ه از جمله شرايط لباس نمازگزاريا ارشاد است به ايناست 

يؤ،ل لحمه باشوود پس زجر و منعی در اين نهی وجود نداردب ولی در نهی مولوی منع و زجر 
طوری ،ه گفته شووود نهی مولوی را بر دو وجود دارد مثل )التکرب( و )التغصوووب(ب و هماه

طور هی تقسوويم ،ردند نهی تحريمی اين اسووت ،ه ترع متعلقش بهقسووم تحريمی و تنزي
ست  شود بهتر ا ست ،ه اگر متعلقش ترع  ست و نهی تنزيهی اين ا الزامی تحت طلب رفته ا

 و اين ترع تحت طلب رفته است ولی اگر ترع نقد عقابی ندارد.
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نيست چوه  گوييم آيا نهی مقتضی فساد است يا نه؟ مراد از نهیب نهی ارشادی،ه میاين
ماند. مراد از نهی در بحث ما اين نهیب ارشوواد به بطاله عمل اسووت و جايی برای بحث نمی

 شويم.خصوص نهی تحريمی است و در تنبيهات متعرض نهی تنزيهی نيز می
 االمر الخامس: مقتضی االصل العملی

سأله ستيم نتيجه باگر در م ساد و عدم آهب يک طرف را نتوان ضاء نهی برف گيريم آيا ی اقت
ست. ما اين امر را در دو  صحّت آه ا ست يا  ساد عبادات يا معامله ا صل عملیب ف ضای ا مقت

،نيم: مسأله اصولی و مسأله فقهی و بايد ببينيم مقتضای اصل عملی در اين مسأله بحث می
 باشد؟دو مسأله چه می

ساد ام ال(ب ضی الف صولی اين بود ،ه )هل النهی يقت سأله ا س م أله را به مالزمه وما اين م
و و فساد آه مالزمه وجود دارد  و يعنی عبادت يا معامله  برگردانديم ،ه آيا بين حرمت عمل 

 يا نه؟
ست و امور  ست زيرا مالزمه امر واقعی ا صحابب عدم مالزمه جاری ني ست در اين مورد ا

جاری شود ها استصحاب واقعی از ازليات هستند و امور ازلی مسبوق به عدم نيستند تا در آه
مت و بطاله يا شووود. در ما نحن فيه بين حرو اسووتصووحاب فقط در امور وجودی جاری می

ای وجود ندارد پس از ازل مالزمه وجود دارد ،ه اين مالزمه از ازل واقعيت دارد و يا مالزمه
،ه وجود مالزمه دائر مدار وجود طرفين مالزمه نيست تا بگوييم واقعيت ندارد. نکته ديگر اين

ای بين آه و فسووواد منهی عنه نيز نبودب مانند )لو نهی و حرمت يک وقت نبود پس مالزمه
ثابت است ولی طرفين مالزمه وجود  ،اه فيهما آلهة اال اهلل لفسدتا( ،ه مالزمه در اين جمله

 ندارند. بنابراين مسأله اصولی در ما نحن فيهب اصلی نداريم تا جاری شود.
سووت ،ه اگر نهی از يک صووالتی داشووتيم مثل نهی از صووالم ی فقهی اين اامّا مسووأله

ضای  ست يا نهب مقت صحين ا صالم  شکّ ،رديم ،ه اين  شد؟ جا چه میدر اينحائسب و  با
شود به اين بياه مقتضای اصل بطاله نماز است زيرا در اين مورد اصالة االشتغال جاری می

شد يا بايد صحين با شد و يا اگر امر ندارد  ،ه اگر عمل به عنواه عبادت بخواهد  شته با امر دا
متعلّق نهی جا عبادت مثالً صووالمب امر ندارد زيرا عملی ،ه بايد مالع داشووته باشوود. در اين

ست نمی صل نمیا شد و مقربيت نيز با آه حا شود پس بايد ببينيم اين عمل تواند عبادی با
،ه ام يدين  ثل صووووم ع مال مالع دهيم م نه؟ اگر احت يا  مال مالع دارد  ندارد ولی احت ر 
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صرف احتمال ،افی می صحّت وجود دارد ولی  شد در آه احتمال  شته با دهيم ،ه مالع دا
،ند ولی اگر مالع نيست و بايد ببينيم مالع ثابت است يا نه وووو مالع امتثال درست نمی

،نيم شود ووو وقتی در وجود مالع شکّ داشتيم به اصل رجوع میتحصيل شد امر ساقط می
تواند گويد به اين عمل نمیالة االشتغال است ووو ،ه میشود اصجا جاری می،ه اين و اصلی

ا،تفاء ،نيد وووو زيرا در اين مورد شکّ در مسقط داريم چوه شکّ داريم ،ه امر با اين عمل 
شتغال يقينی فراغ يقينی را میساقط می صل عملی در شود يا نه؟ ا ضای ا طلبد. پس مقت

 اشتغال است. ی فقهی در عباداتمسأله
نهی ،رده است و فرمود )اذا نودی للصالم  امّا در معامالت ووو مثالً شارع از بيع وقت  نداء

من يوم الجمعة فاسعوا الی ذ،ر اهلل وذروا البيع( و ما شکّ ،رديم ،ه اين بيع صحين است يا 
صل در اين ضای ا صحّت آه؟ در ايننه؟ آيا مقت ست يا  صل جا بطالنم معامله ا لفظی جا ا

ای چوه داريم ،ه مقتضای آه صحّت معامله است و آه اصل لفظی عمومات و اطالقات ادلّه
)اوفوا بالعقود( و )احل اهلل البيع( و )اال اه تکوه تجارم عن تراض( است و اگر ما چنين اطالق 
ست و مراد از عقود شود ،ه )اوفوا بالعقود( ناظر به معامالت ني شيم و گفته  شته با  لفظی ندا

عهود است و مراد از تجارت در )اال اه تکوه تجارم عن تراض منکم( بيع برای استرباح است 
شووود و يا اصووالً  اين آيه اجمال دارد و و مطلق معامالت و حتّی مطلق بيع را شووامل نمی

صل لفظی  ستب حال اگر ا صحّت ني شرايط  همچنين )احل اهلل البيع( اطالق ندارد و ناظر به 
عملی بين اصل عقلی و شرعی طوليتی در ،ار  رويم و در اصلاصل عملی مینداشتيم سراغ 

نيست. مقتضای اصل عملی در معامالت فساد است ،ه هماه اصالت عدم تحقّق اثر مراد از 
 هر عقدی است.

 المقام االول: النهی عن العبادم
ين است اگر از عبادتیب نهی شد مثل نهی از صالم حائض يا نهی از صوم عيدين  بحث ا

،ه آيا بين حرمت يک عبادت و بطاله آه مالزمه هست يا نه؟ وووو و گفتيم مراد از عبادتب 
 عبادت شأنی است يعنی اگر اين نماز امر داشته باشد عبادی است و .

مورد اتفاق قرار گرفته است ،ه بين حرمت عبادت و بطاله آه مالزمه وجود دارد ولی در 
 وجه آه با هم اختالف ،ردند:
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ای وجود دارد مثاًل ،ند،ه در آه عمل مفسوودهه اوّل: نهی از يک عمل إنّاً ،قووف میوج
،ند شارع ،ه از صالم حائض نهی ،رد إنّاً و وجود نهی معلول وجود مفسده است و ،قف می

ست و مفسده با مصلحت قابل جمع نيست پس اين عمل فاقد ،ه مفسده ای در اين صالم ا
يک عمل نه امر  عمل امر ندارد و ثانياً مالع ندارد و وقتیشوووود و اوالً اين مصووولحت می

 داشت و نه مالع داشت به عنواه عبادت باطل است.
اند و امکاه اين وجه نادرست است زيرا مفسده و مصلحت با هم در يک شیء قابل جمع

دارد يک عمل هم واجد مصوولحت باشوود و هم واجد مفسوودهب و اين از دو حيث اسووت مثل 
قخيس می،ه طباين سالمتی يک مريض و بقاء حياتش بايد پای يب ت دهد ،ه برای حفظ 

سده شود در قطع پا يک مف ساه بدوه پا نمیاو قطع  ست چوه ان تواند راه برود و يک ای ا
 مصلحتی چوه بقاء سالمتی و حيات او نياز به قطع پای او دارد.

مر،ور بر آه وارد نباشد. وجه دوّم: هماه وجه اوّل است ولی اصالحش ،ردند ،ه اشکال 
،ند ،ه اين عمل مفسده غالبه وووو يعنی ملزمه و بياه وجه دوّم اين است ،ه نهی ،قف می

دارد يعنی اين عمل يا اصووالً مصوولحت ندارد و يا مصوولحت مغلوبه دارد و المحاله در هر دو 
عمل شووود پس اين حال اين عمل امر ندارد زيرا امر از مصوولحت غالبه و ملزمه ناشووی می

ی شووود و به عبارت ديگر اگر عبادت مفسوودهباطل اسووت زيرا مأموربه شووامل اين عمل نمی
ست مثل اين شد امر ندارد و قابل تقرّب نيست پس اين عبادت باطل ا شته با ،ه عبد غالبه دا

شد در اين صد عدوّ بزند ولی در واقع او فرزند مولی با صی را به ق ضرب فرزند مولی شخ جا 
 ی غالبه دارد.ه مولی نيست زيرا اين ضرب مفسدهموجب تقرّب ب

قه ست: مناق شده ا قه  صلحت ی اوّل: اينبر اين وجه دو مناق شف از م ،ه گفتند نهی ،ا
سده ست ،ه ما اين مبنا را بپريريم ،ه دائماً نهی از مف صورتی ا ست در  در متعلّق  ایغالبه ا

راجحی در خود نهی ناشی شود نه  شود امّا اگر گفتيم ،ه شايد نهی از مصلحتآه ناشی می
سده،ه در عمل منهیاين ست ،ه در خود عمل وووو در عنه مف شد بنابراين مبنا ممکن ا ای با

صورتی ،ه عبادی باشد وووو مصلحتی باشد امّا چوه خود نهی از آه مصلحت راجحی داشت 
ست اگر اين شده ا صادر  شد ما مینهی از آه  سطهطور با عمل ،ه  ی انجام اينتوانيم به وا

 خودش مصلحت دارد تقرّب پيدا ،نيم چوه اين عمل فی نفسه محبوبيت دارد.
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قه سدهمناق سدهی دوّم: اگر نهی از مف شد وه مف شده با شی  ی غالبه ای در متعلّق آه نا
گوييم ،ه تقرّب دو معنا دارد معنای اوّل تقرّب عبارت از انبساط صدر موجب تقرّب نباشد می

ست مثل اين صدر پيدا میی از اين،ه مولا ساط  شمنش ،تک بخورد انب ،ند حال اگر ،ه د
،ه دشووومن او اسوووت ،تک بزند و مولی خبردار شوووود ،ه عبدب فرزند مولی را به اعتقاد اين

،ند. مؤاخره نمی شووود ولی عبد رااش ،تک خورده اسووت از اين عمل خوشووحال نمیبچه
،ه عبد فرزند و مولويت اسوووت مثل اينعمل ،رده به موازين عبوديت  معنای دوّم تقرّبب

ست زيرا عبد به مولی را به اعتقاد اين ست ،تک بزند اين عمل باعث تقرّب ا ،ه عدوّ مولی ا
سده دارد و  شد با عملی ،ه مف ست. اگر تقرّب به معنای اوّل با موازين عبوديت عمل ،رده ا

ست نمی ست ولی اگر تقرّب به معنای دوّم بمبغوض ا صل تواه تقرّب ج شد اين تقرّب حا ا
است. در باب احکام شرعيه و عبادات معنای دوّم آه مراد است چوه در خداوند متعال تقرّب 

 به معنای اوّل راه ندارد.
وجه سوووّم: وقتی به عبادتی نهی متعلّق بگيرد اين عمل قابل تقرّب نيسووت زيرا وقتی با 

صل می شويک عمل تقرّب حا د و يا به داعی محبوبيت اتياه شود ،ه يا به داعی امر اتياه 
شووود مثالً نماز صووبن وقتی قابل تقرّب اسووت ،ه يا به داعی امر اتياه شووود و يا به داعی 
 محبوبيت اتياه شود و فرض اين است ،ه به صوم عيدين ووو مثالً ووو نهی تعلّق گرفته است

عملی ،ه  ی غالبه اسووت والمحاله امر به آه تعلّق نگرفته اسووتب و نهی ،اشووف از مفسووده
سده صحين و مف ی غالبه دارد محبوبيت نيز ندارد و عملی ،ه نه امر دارد و نه محبوبيت دارد 

 ای بگيريمقابل تقرّب نيست و اگر عمل را به قصد مالع و مصلحت انجام دهيم مثالً روزه
صلحت دارد بدوه اين صد ،ه مالع و م شد اين عمل به اين ق شته با ،ه امر و محبوبيت دا

 نيست. مقرّب
ی دو اشکال بر اين وجه وارد شده است. اشکال اوّل اين است ،ه نهی ،اشف از مفسده

فهميم ،ه حکمتی دارد و اين دو صورت دارد يا در خود عنه نيست. از نهی میغالبه در منهی
سده ست و يا خود عمل مف صلحت راجعه ا سدهنهی م ی ی غالبه دارد. وقتی ،ه نهی از مف

تواند محبوب باشوودب امّا اگر نهی از مصوولحت مل ناشووی شووود اين عمل نمیغالبه در خود ع
شود خود عمل می شی  شدراجحه در خود نهی نا شته با تواند بنابراين می تواند محبوبيت دا
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صلحت غالبه در خود نهی با امر جمع نمی ست ،ه م شد قابل توجّه ا شود امّا با قابل تقرّب با
 تواند داللت بر بطاله عمل ،ند.ه مر،ور نمیشود پس وجمحبوبيت عمل جمع می

اشووکال دوّم: اين درسووت اسووت ،ه اگر من عمل را به قصوود مالع بياورم عمل قربی 
گردد پس اتياه عمل به داعی شووود زيرا در موالی حقيقیب مصوولحت به خود عبد برمینمی

 شود.مصلحتب الهی نمی
ربی شووود يعنی عمل را به اين توانيم به نحوی قصوود مالع ،نيم ،ه عمل قجواب: می

داعی انجام دهيم ،ه خداوند به انجام اين عمل از طرف من اهتما داردع پس ما شقّ سومی 
پيدا ،رديم ،ه نه به امر و نه به حبّ برگقووت بلکه به اهتمام خداوند برگقووت و به قصوود 

هاب به خود عبد برمی مالع تن تا بگوييم در موالی حقيقیب مصووولحت  دد و گرهم نيسوووت 
 تواند قربی باشد.نمی

و نهی تعلّق گرفت و ما امتناعی شديم  و مانند صالم در حمام  وجه چهارم: اگر به عبادتی 
راهی  توانيم در آهب مالع را احراز ،نيم زيراگيرد و با عدم امر نمیقطعاً امر به آه تعلّق نمی

تعلّق نگرفته اسووت در  برای احراز مالع به جز امر نداريم و مفروض اين اسووت ،ه امر هم
شتغال جاری می صالة اال شتغال يقينی فراغ يقينی را میاين حال ا طلبد پس عمل شود و ا

انجام شووده باطل اسووت و بطاله عمل بنابراين وجهب بطاله ظاهری اسووت بخالف بطاله 
 گانه گرشتهب ،ه بطاله واقعی بود.عمل بنابر وجوه سه

اند هر ها قائلشووده اسووت و آه اين اسووت ،ه اين برای اين وجه تقريب ديگری نيز بياه
خطابی به هيئتش دو مدلول دارد مدلول مطابقی و مدلول التزامی. مثالً مدلول مطابقی هيئت 
صالم مالع دارد  ست ،ه  ست و مدلول التزامی آه اين ا صالم ا صلّ( مطلوبيت  در خطاب )

در حمام نهی  گر مولی از صووالم،ند مگر به چيزی ،ه مالع دارد. حال ازيرا شووارع امر نمی
رود و با رفتن مدلول مطابقی ،ند مدلول مطابقی خطاب )صلّ( در اين فرد از صالم از بين می

تواه به رود و در اين حال مرجع اصووالة االشووتغال اسووت و نمیمدلول التزامی نيز از بين می
 صالم در حمام ا،تفاء ،رد چوه اين عبادت باطل است.

 ده ،ه اشکال وارد ،رديم غرض ابطال آه ادلّه نه اثبات صحّت عبادت.بر وجوه ذ،ر ش
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صول ما دو قاعده قتر نداريم و همهنکته: در ،لّ ا صلی عقلی بي صل  ها به اينی ا دو ا
ست و ديگریعقلی بر می ست ،ه معرّر ا وجوب دفع  گردد يکی قاعده قبن عقاب بال بياه ا

 ل است.وجوب دفع ضرر محتم الة االشتغالبضرر محتمل است ،ه منجّز است و مأخر اص
شکال گرفتند و فرمودند: 1مرحوم آقای صدر ما نحن فيه جای تمسک به  بر وجه چهارم ا

اصالة االشتغال نيست زيرا مجرای اين اصل جايی است ،ه شکّ در امتثال داشته باشيم نه 
و و دليلی بر  و چوه شکّ در تکليف مجرای برائت است  عدم امتثال نداشته شکّ در تکليف 

باشيم چوه اگر دليل برعدم امتثال داشتيم خود آه دليل در بقاء امر ،افی است و برای اثبات 
ست مثل اينآه نيازی به اجرای قاعده شتغال ني ست و ،ه نمیی ا دانيم قبله به چه جهتی ا

عدم  به طرف چپ نيسوووت اگر در اين حال به طرف چپ نماز بخوانيمثقه خبر دهد ،ه قبله 
 امتثال هستند به اماره و خبر ثقه و است.

امل آه مرحوم آقای صووودر فرمودند: اگر به صوووالم در حمامب نهی تعلّق بگيرد امر شووو
و بر وشود. در ايننمی و مثل امر  جوب صالم داريم جا دو فرض وجود دارد: تارمً دليل لفظی 

ليل لفظی و مثل ددليل وجوبب  و تارمً دليل لبّی و مثل اجماع و دليل وجوب صالم است. اگر
ی خطاب صالم ووو مادّه ی امتناع اجتماع امر و نهیبی عقليهخطاب )صلّ( ووو باشد به قرينه

صالم از هيئت امر فهميده  صلّ( وووو را به خارج از حمام قيد زديم و وجوب  و من  شودیم)
ستشکّ می ست و  يا ،نم ،ه با خوانده نماز در حمامب آيا هنوز نماز بر من واجب ا واجب ني

ق وجوب و دهم ،ه اين صالم در حمام مالع داشته باشد وووو مقتضای اطالزيرا احتمال می
ه نماز نخوانيم چمفاد هيئت ووو اين است ،ه باز نماز واجب است چه در حمام نماز بخوانيم و 

صوووالم در  ،نم و مدلول التزامی آه بطالهجا به اطالق خطاب تمسوووک میبنابراين در اين
بر وجوب  مثل اجماع وووو و با وجود دليل لفظی نداشته باشيم بلکه دليل لبیّ وووو ام استحم

اريم يا نداريم شکّ صالم داشتيمب اگر شکّ ،نيم ،ه با اتياه صالم در حمامب تکليف به نماز د
صل برائت جاری می ست و ا شکّ در تکليف ا ه دليل لبّی و اگر بگوييم ، شودبدر اين مورد 

سی ،ه درجا در اين ست برای ، صالم در غير حمام ا داخل حمام  قدر متيقن دارد و آه هم 
نماز در غير  ،ند ،ه بر اونماز نخوانده باشوودب حال ،سووی ،ه در حمام نماز خواند شووکّ می

 شود.جا نيز اصل برائت جاری میحمام واجب است يا نيست اين
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دانيم. در فرض ی اشتغال میقاعدهما با اين فرمايش موافق نيستيم و اين مورد در اجرای 
گوييم ،ه يک شرط واجب و مثل وضوء و اوّل ،ه دليل وجوبب لفظی است و اطالق دارد می

مثل زوال وووو داريم. شرط وجوب بر دو قسم است يک شرط  داريم و يک شرط وجوب وووو
شد تکليف حادث شرط نبا شرط حدوث يعنی اگر اين  شرط بقاء داريم.   حدوث داريم و يک 

،ه حادث ماند نه اينشووود و شوورط بقاء يعنی اگر اين شوورط نباشوود تکليف باقی نمینمی
گوييم شما فرموديد اگر خطاب اطالق داشته باشد بطاله شود. به مرحوم آقای صدر مینمی

،ند يعنی اين ،ند. اطالق در هيئت شوورط در حدوث را نفی میصووالم در حمام را ثابت می
است يا نهب اطالق آه را نفی  ،ه شرط بقاءبه شرط نيست امّا اينوجوب در حدوثش مقروط 

گويد حدوث تکليف به صووالم مقووروط به عدم صووالم در ،ند. اطالق خطابِ )صوولّ( مینمی
صالم مالع  ست ،ه اين  ست اما در ما نحن فيه اين احتمال ه ست ا ست اين در حمام ني

م در حمام باشد بنابراين اگر در حمام داشته باشد و بقاءً تکليف به صالم مقروط به عدم صال
دانيم ،ه بقاء دهيم و ما مینماز بخوانيم احتمال بقاء وجوب آه و احتمال عدم بقاء آه را می

ی اشتغال است زيرا شکّ در مقروط به آه است يا نهب اين مورد مجرای قاعدهوجوب صالم 
ی اشووتغال اسووت. عين قاعدهگردد و مجرای بقاء به شووکّ در امتثال و سووقوط تکليف برمی

يم اين چه ،ه برآه اجماع دارگوييم آههمين ،الم را در اجماع ووو يعنی دليل لبّی ووو نيز می
ست ولی بقاء آه  صالم در حمام ا قروط به عدم  ست ،ه حدوث تکليف بر عامه مکلفينی م ا

ر سقوط مقروط به عدم صالم در حمام باشد يا نهب در آه شکّ داريم و اين شکّ به شکّ د
 گردد و مجرای اصالة االشتغال است.تکليف بر می

صلی داريم ،ه عبارتند از هيئت )ا،رم( و  سه دالّ ا ضين: در مثل خطاب )ا،رم العالم(  تو
سه مدلول داريم. ی آهمادّه ست و به تبع آه  ضوع حکم ا ست و )العالم( ،ه مو ،ه )ا،رام( ا

ست ولی گفتند در اين مثال هم مدلول هيئت وهم مدلول  ضوع مطلق ا مادّه و هم مدلول مو
در مرتکز اه خود متوجه بودند ،ه اطالق در مدلول هيئت با دو اطالق ديگر فرق دارد و از 
طرف ديگر بين اطالق مدلول )ا،رام( و اطالق مدلول )العالم( تفاوت اسوووت. مراد از اطالق 

ست و اطالق آه به معنا ست مدلول هيئت طلب ا شتراط ا شتراط طلب هيئت عدم ا ی عدم ا
گوييم )اه طلعت القوومس فا،رم العالم( به شوورطی اسووت و اگر بخواهيم آه را قيد بزنيم می

شيخ می ست و مرحوم  قهور ا سلک م ست و ديگراه میاين م گويند فرمايد هيئت مقيد ني
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ست ،ه مولیهيئت مقيد می ست  شود. مراد از اطالق مادّه اين ا طبيعی ا،رام را اراده ،رده ا
ای از آه را و معنای اطالق )العالم( اين است ،ه متکلم به افراد عالم نظر دارد ه حصّه خاصهن

ه ه عبارت از طبيعی با يک چوه طبيعت عالم و حصووّ ی آه قابل ا،رام نيسووتند وووووو حصووّ
شود و بلکه فرد عالم قابل ا،رام استب وقتی مراد مولی خصوصيّت است و ،لّيت آه حفظ می

شووود. حال وقتی مولی فرمود ع باشوود به آه اطالق در موضوووع گفته میجميع افراد موضووو
ی )صلّ( به غير )صلّ( و از طرف ديگر فرمود )ال تصلّ فی الحمام(ب و ما امتناعی شديم مادّه

صلّ( ،ه مقيد به ،ونها فی الحمام مقيد می شود حال اگر نماز در حمام را اتياه ،نم خطاب )
گويد نماز بر تو باقی است زيرا اطالق هيئت خطاب )صلّ( می ،وه الصالم خارج الحمام شد

ضای اين اطالق  صالم در حمام را ايجاد ،نی و چه آه را ايجاد نکنی و مقت ست چه  واجب ا
هيئت بطاله صالم در حمام است و تکليف به صالم هنوز باقی است و امتثال حاصل نقده 

ه اصوالة االشوتغال نيسوت زيرا دليل اسوت پس برای بطاله صوالم در حمام نيازی به جريا
 لفظی ،ه اطالق هيئت خطاب است برآه داللت دارد. اين ،الم مرحوم آقای صدر است.

ما گفتيم واجب مقروط جايی است ،ه وجوب حدوثاً مقروط باشد در واجب ،فايی گفتند 
 ،ه وجوب دفن اين ميّت بر زيد مقووروط به عدم انجام دفن از ديگری اسووت و اگر ديگری

ما  بوده اسووت. نظرشووود ،ه دفن اين ميّت از اوّل بر زيد واجب نميّت را دفن ،ند ،قووف می
ست ،ه واجب ،فايی قروط به عدم فعل  اين ا ست ،ه در بقاءب وجوب م قروطی ا واجب م

و از ابتداء بر همه و مثالً دفن اين ميّت  ی مکلفين واجب است ولی وقتی ديگری است يعنی 
شووود اين نظر مرحوم ين آهب وجوب از گرده ديگراه برداشووته می،سووی آه را دفن ،ند هم

شخس ،ه نماز بر  قاه تبعيت ،رديم. در ما نحن فيه ما قائليم اين  ست و ما نيز از اي آخوند ا
شد فقهياً احتمالش را نمی او صالم واجب  قروط به عدم اتياه  دهيم ،ه وجوب نماز حدوثاً م

دهيم ،ه اگر صالم در حمام را خوانديم چوه ممکن است در حمام باشد امّا اين احتمال را می
شد  مالع در آه شده با ساقط  صالم از من  ست ،ه وجوب  شد پس ممکن ا شته با وجود دا

صالم در حمام  قروط به عدم اتياه  صالم خارج حمامب بقاءً ب م يعنی احتمال دارد ،ه وجوب 
تفاده ،نيم و در اين حال به اصالة تواه عدم اشتراط بقاءً را اسباشد پس از اطالق هيئت نمی

 ،نيم.االشتغال رجوع می
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تواه به اين وجه برای گوييم ،ه میپريريم و میبا توجّه به اين بياه وجه چهارم را می
ر اين وجه و دبطاله عبادتی ،ه نهی به آه تعلّق گرفت اسوووتدالل ،رد ولی مراد از بطاله 

تواه به اين اسووت يعنی در مقام امتثال نمیگانه قبل ووووو بطالهِ ظاهری بخالف وجوه سووه
 د.عبادت ا،تفاء ،رد گرچه امکاه دارد ،ه در واقع اين عبادت صحين بوده باش

شووود و حرام ،ه  نهی به عبادت تعلّق گرفت عبادت حرام منجز میوجه پنجم: بعد از اين
 منجز قابل تقرّب نيست پس باطل است.

ست ،ه چ شده ا قهور علماء قائلنزاعی بين علماء واقع  ست م اند ه عملی قابل تقرّب ني
صدر قائل بودند ،ه عمل حرام منجز قابل  ست مرحوم آقای  ،ه عمل مبغوض قابل تقرّب ني

صدر قاه تبعيت ،ردمیب بعد خود مرحوم آقای  ست و ما از اي حرام منجز  فرمودند 1تقرّب ني
،ه عدو او اسووت ،تک بزنيم اين نهم قابل تقرّب اسووت. مثالً اگر فرزند مولی را به اعتقاد اي

عمل مبغوض اسوووت ولی حرمت فعلی ندارد امّا اگر احتمال دهيم ،ه او ولد مولی باشووود و 
ست و حرام فعلی نيز هسوت ثقه ست ،تک زده او مبغوض ا ای خبر دهد ،ه او عدو مولی ا

هم ولی منجز نيسوووت و اگر بدانيم ،ه او فرزند مولی اسوووت و او را ،تک بزنيم اين عمل 
قهور در دو نکته مخالفيم: اوّل اين ست. ما با م ست و هم حرام منجز ا ،ه جهل را مبغوض ا

سامش رافع تنجز حکم میبه همه قهور قائل دانيم نهی اق اند فقط جهل فعليّت حکمب ولی م
بسيط رافع تنجز است و سه قسم ديگر جهل ووو يعنی جهل مر،ّب و غفلت و نسياه ووو هم 

م رافع فعليّت حکم هسوووتند و نکته دوّم اين اسوووت ،ه به نظر ما عمل رافع تنجز حکم و ه
قابل تقرّب اسووت و فقط حرام منجز قابل تقرّب نيسووت و لی مقووهور مبغوض و حرام فعلی 

 اند ،ه عمل مبغوض نيز قابل تقرّب نيست.قائل
وند عد از خداببر وجه پنجم اشکال ،ردند ،ه عمل انساه در تقرّب و ت 2مرحوم آقای صدر 

ستب مثالً اگر ما اثری ندارد بلکه مقرّب  ساه ا صد ان و مبعد عبد به خداوند متعالب داعی و ق
نماز را بخوانيم و داعی و قصد ما امتثال امر خداوند باشد اين قصد مقرّب ما به خداوند است 

،رديم  و اگر قصد ما ريا باشد اين داعیب مبعد ما از خدا است. حال اگر نماز در حمام را اتياه
،نيم و هم آه را در خوانيم و امر را امتثال میو دو داعی در آه جمع شووود يعنی هم نماز می

                                                 
 .116: 3ـ البحوث  1
 .116: 3ـ البحوث  2
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،نيم در اين حال داعی امتثال مقرّب اسووت و داعی خوانيم و نهی را معصوويّت میحمام می
 معصيّت مبعد است.

قرّب و ما با فرمايش مرحوم آقای صوودر موافق نيسووتيمب ايقوواه فرمودند داعی و قصوود م
ست و ما معتقديم صادر می مبعد ا ست منتهی عمل با همراه عملی ،ه  شود مبعد و مقرّب ا

بوده دواعی مختلفب مختلف اسوووت يعنی عمل با يک داعی مقرّب اسوووت و هماه عمل با 
و آنچه ،ه مبعد و مقرّب است خود عمل است و داعی و قصدب شرط و  داعی ديگر مبعد است

د اسووت. ما در اين مورد در دو جهتب بحث داريم: يک جهت بحث مقاره عمل مقرّب و مبع
اثبات اين مطلب اسووت ،ه خود عمل مقرّب و مبعد اسووت و جهت دوّم بحث اين اسووت ،ه 
 وقتی ثابت ،رديم خود عمل مقرّب و مبعد اسوووت آيا عمل واحدی ،ه حرام منجز اسوووت

 تواند مقرّب باشد.تواند مقرّب هم باشد يانمیمی
وجه اوّل اين  قرب و مبعد اسوووت:معمل  وييم ،ه خودگاوّل: ما به دو وجه میامّا جهت 

گوييم يک شوویء مقرّب و مبعد اسووت بايد آه اسووت ،ه در باب موالی و حق تعالی وقتی می
 گوييم اين شیءشیء تحت عنوانی برود و هماه عنواه است ،ه مقرّب و مبعد است مثالً می

شیء  صيّت را داردب در اينعنواه اطاعت را دارد و آه  صّيت عنواه مع جا عنواه اطاعت و مع
مقرّب و مبعد هستند واالّ هر شیء بما هو هو و مثل ا،ل بما هو ا،ل و شرب بما هو شرب و 
مقی بما هو مقی ووو نه مقرّب است و نه مبعد است ما در باب موالی دو عنواه اصلی داريم 

رعی نيز داريم ،ه يکی انقياد و ديگری يکی اطاعت و ديگری معصوويّت اسووت و دو عنواه ف
مجموع چهار عنواه داريم. اطاعت و انقياد مقرّب به مولی هسوووتند و  تجری اسوووت پس در

معصيّت و تجری مبعد از او هستند. سؤال اين است اين عناوينی ،ه مقرّب و مبعد هستند آيا 
ا خود فعل مصووداق اين اند؟ به عبارت ديگر آياند يا بر داعی و قصوود منطبقبر فعل منطبق

صداق اين  ست؟ به نظر ما خود عمل م صداق اين عناوين ا صد و داعی م ست يا ق عناوين ا
ست. انقياد و تجری دو معنا دارد: شخس گاهی تجری اطالق میعناوين ا شود در جايی ،ه 
صيّت دارد ولی ،ار را انجام نمی صد مع ست و نه عقاب دارد مثاًل ق صد نه حرام ا دهد اين ق

ساند ولی اينف صد دارد ،ه مؤمنی را به قتل بر شد ،ه اين ،ار را انجام نمیردی ق دهد گفته 
ه شووخس ،قصوود نه حرام اسووت و نه عقاب دارد. و گاهی تجری نمود در فعل دارد مثل اين

جا خود نوشوود ولی در واقع اين مايع آب اسووت در اين،ه خمر اسووت میآبی را به اعتقاد اين
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صداق تج صد اطاعت بدوه عمل شرب آب م ست انقياد نيز اين دو معنا را دارد گاهی ق ری ا
،ه اطاعت نبود.  شوووداسووت و گاهی قصوود اطاعت با عمل اسووت و بعدِ عمل مقووخس می
ست و اطالق اين دو صول ني صد جای بحث در ا ست زيرا  تجری و انقياد در ق سامحة ا بالم

ل مورد بحث است تجری و انقياد در چه ،ه در اصواين دو عنواه فعل هستند نه قصدب و آه
 فعل است.

شد نبايد در تحقّق ساه با صد ان ست ،ه اگر معيار تقرّب و تبعدب ق شاه بين وجه دوّم اين ا
آورد جا نمیعمل و عدم آه فرق باشد به اين معنا ،ه اگر انساه قصد صالم دارد و صالم را به

لکه عملی ،ه با قصد امتثال امر يا قصد اين قصد بايد مقرّب باشد در حالی ،ه مقرّب نيست ب
 محبوبيت نزد مولی يا اهتما مولی به آه باشد مقرّب است.

شد؟ در موالی عرفيه تواند در هماه آهجهت دوّم: آيا فعل می ست مقرّب هم با ،ه مبعد ا
صووورت ،ه اشووکالی ندارد ،ه يک عمل هم باعث انبسوواط و هم باعث انقباض شووود به اين

شود عمل دو جهت د سط و به جهت ديگر آه منقبض  شد و مولی به يک جهت منب شته با ا
شينی را به داخل درّه بيندازد ،ه در مثل اين شين هم فرزند مولی و هم عدو  آه،ه عبد ما ما

مولی بود اين عمل دو حيث دارد از يک حيث و ،قتن عدو و موجب انبساط و از حيث ديگر 
شود اين حالت در موالی عرفيه ممکن است ولی ووو ،قتن فرزند ووو موجب انقباض مولی می

ست. تقرّب به معنای انجام  در موالی حقيقی يعنی خداوند متعال ساط و انقباض در ،ار ني انب
وظيفه به قصد امتثال امر الهی است و تبعد به معنای ترع وظيفه است و يک عمل يا انجام 

 تعلقفيه ،ه نهی به عبادت وظيفه اسوووت و يا مخالفت و ترع وظيفه اسوووت و در ما نحن 
آقای صوودر قبول دارد ،ه عمل مخالفت با وظيفه اسووت چوه اين عمل حرام گرفت مرحوم

ست لرا اين عمل نمی ست و وظيفه عبد ترع اين عمل ا تواند هم مقرّب و هم مبعد منجز ا
 باشد.

 وجه شقم: تعلّق نهی به عبادت موجب فساد عبادت است زيرا در عمل منهی عنه خلوص
عدم قصوود تقرّب نيسووت چوه قصوود تقرّب گاهی  نيّت وجود ندارد و بطاله عبادت به خاطر

وجود ندارد و گاهی قصود تقرّب وجود دارد ولی اين قصود خالس نيسوت مثالً گاهی انسواه 
جا قصد تقرّب خالس وجود دارد و گاهی انساه صالم خواند اينخاطر خدا میصالم را فقط به

ند يعنی اگر بهخدا میخاطر غير را فقط به ماز نمیخوا ندب و خاطر آه غير نبود اصوووالً ن خوا
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خواند در اين مورد قصد تقرّب او خالس گاهی صالم را هم برای خدا و هم برای غير خدا می
شد(بنيست. در ما نحن فيه وقتی ،ه می صل  در اين  گويند )عمل حرام بود و حرمت به او وا

قضووواء را در روز عيد بگيرد يا نماز را در حمام بخواند المحاله  یحال اگر انسووواه مثالً روزه
عنه و معصيّت است پس داند ،ه اين عمل منهیعملش با قصد تقرّب خالس نيست زيرا می

دادب خاطر خدا انجام داد زيرا اگر فقط برای غير خدا بود اين عبادت را انجام نمیآه را هم به
آورد جا نمیطور نبود صالم را در حمام بهام داد چوه اگر اينخاطر غير خدا آه را انجو هم به

در حمام بجا  صوووالم را آورد امّا چوه دو داعی در اين عمل داردبلکه در غير حمام بجا می
 و چوه در اين عمل خلوص نيّت نداشت عمل باطل است. آوردب

ه عمل صحين يک بحث فقهی مطرح است ،ه آيا در عمل بايد اخالص داشته باشيم تا آ
صورت از محل  سأله طرح ،ردند يک  شقوقی را در م ست.  شد يا اخالص در عمل نياز ني با

ست ،ه اگر به خاطر غير نب صورت اين ا ست و آه   مد من اين عبادت را انجاوبحث خارج ا
ای خوانم به گونهم مثالً صوووالتی را ،ه هم به خاطر خدا و هم به خاطر غير خدا میاددنمی

شد ، ست خواندم اينر غير خدا نبود من اين نماز را نمیاگ هبا صورت از محل بحث خارج ا
صالً در  ستآه زيرا ا قده ا صد ن ست ،ه اگر غير خدا را حرف تقرّب ق . محل بحث جايی ا

،نيم باز عمل انجام بگيرد مثالً صووالم را هم به داعی خدا و هم به داعی غير خدا بخوانم به 
اند خواندمب اين مورد را به سه صورت تقسيم ،ردهبود من نماز را مین ای ،ه اگر غير خداگونه

ضميمه شد گفتند اگر  ضميمه در عبادت و داعی الهیب رياء با ست ،ه  صورت اين ا ی يک 
شود و دليل آه روايات است. يک حديث قدسی داريم داعی الهی رياء باشد عبادت باطل می

شرع م،ه می شريکب من ا عی غيری فی عمل عمله لم اقبله اال ما ،اه لی فرمايد: )أنا خير 
فرمايد )أنا خير شووريک من اشوورع معی غيری فی عمل عمله لم اقبله وهو خالصوواً( و يا می

لمن عمل له وال اقبل اال ما ،اه خالصووواً لی وحدی(ب اين عبارت ذم شوووبيه مدح اسوووت و 
ضميمهاين عمل را قبول نمی صراحت دارد ،ه خداوند شد ،ند. پس گر  ی دايع الهیب رياء با

ضووميمه غير رياء اسووت و اين  گوييم عبادت باطل اسووت. امّا گاهیخاطر دليل خاصّ میبه
،ه نماز ی داعی الهیب امر حاللی اسووت مثل اينخودش بر دو قسووم اسووت گاهی ضووميمه

خواند هم به خاطر خدا وهم به اين خاطر ،ه صووالم مقووتمل بر حر،اتی اسووت ،ه درد می
گيرد ،ه عالوه بر داعی الهیب قصد بهبودی جسمانی خود ،ند يا روزه می،متر می ،مرش را
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و يعنی دليل  را نيز دارد گفته شد ،ه دليلی بر بطاله اين عبادت نداريم و اطالق ادلّه عبادت 
ی داعی الهیب امر حرامی غير از رياء شود و گاهی ضميمهها میصالم و صوم وووو شامل اين

ست مثالً انساه شد ،ه دليل  ا برای ايجاد ضرر بر ديگراه صالم يا صوم را انجام دهد گفته 
کازات متقووورعه اين عمل عبادت شووومرده  نداريم ولی در ارت بادت  لفظی بربطاله اين ع

،ه در وسط صالم يک متر بپريم اين صالم باطل است زيرا صالم در ارتکاز اينشود مثل نمی
شود ووو البته منقأ اين ارتکاز به صالم را شامل نمی متقرعه مفهومی پيدا ،رده است ،ه اين

گردد ووووو در ما نحن فيه هم از ارتکازات متقوورعه اسووت ،ه اگر عبادت خود شووارع برمی
و يعنی ضميمهضميمه و اين عمل ی حرام داشته باشد  ی داعی الهی ب يک امر حرامی باشد 

 م است.دانند. اين وجه نيز تمارا عبادت نقمرده و آه را باطل می
،ه شووش دليل بر بطاله عبادتی ،ه نهی به آه تعلّق گرفت بياه شوود و ما خالصووه اين

 دليل چهارم و پنجم و شقم را پريرفتيم.
 تنبيهات نهی از عبادت
 تنبيه اوّل: نهی ،راهتی

گفتيم ،ه اگر نهی مولوی تحريمی به عبادت تعلّق گيرد عبادت باطل اسوووت امّا اگر به 
و ،راهتی تعلّق بگيرد آيا آه عبادت باطل اسوووت يا نه؟ اگر ،راهت در  عبادتی نهی تنزيهی

از آه داللت بر عبادت از قلّت مالع و محبوبيت ناشی شود و خود عمل مبغوض نباشد نهی 
شوووود و داللت دارد ،ه محبوبيت اين ،ند و با صوووحّت عبادت جمع میبطاله عبادت نمی

ست از  ّصهعبادت ،ه نهی به آه تعلّق گرفته ا ست  و اين نهی های غير منهیح عنه ،متر ا
وووو مراد از ارشاديت  مبطل عبادت نيست زيرا نهی ارشادی است و از محل بحث خارج است

ساد عبادت وووو . امّا اگر نهی از نهی در اين شاد به ف ست نه ار شاد به اقلّ ثواب بوده ا جا ار
 لمای ما معتقدند ،ه مبغوضيتمبغوضيت عمل ناشی شود و واقعاً نهی ،راهتی مولوی باشد ع

شد نهی تحريمی به عمل مبغوض تعلّق می شديده با ضيت  گيرد و در جاتی دارد و اگر مبغو
ی اجتماع يا گيرد. در مسووألهاگر مبغوضوويت غير شووديده باشوود نهی ،راهتی به آه تعلّق می

حبّ به ها گفتند محال اسووت ،ه . امتناعیامتناعی هسووتيم و يا اجتماعی هسووتيم )جوازی(
بت بين اين دو عنواه عموم و ،ه نسووو به عنوانی تعلّق بگيرد   عنوانی تعلّق بگيرد و بغض 

خصوووص من وجه باشوود و در مجمع عنوانين هم حبّ و هم بغض باقی بماند. مثالً صووالم 
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جا محبوب است و غصب مبغوض است و بين اين دو عموم و خصوص من وجه است در اين
الم غير غصبی است و يا متعلّق بغض غصب غير صالتی است. و بايد بگوييم متعلّق حبّ ص

 ای از مبغوصيت با محبوبيت قابل جمع نيست.در مجمع باطل است زيرا هيچ درجه عبادت
هستند گفتند ،ه صالم در حمام يا صوم يوم  ،ه امتناعیاه قلت: چرا مقهور علماء با اين

 ،ه مکروه است صحين است.عاشوراء با اين
گونه ،ه گفته دانند نه نهی مولوی وووو هماهها را نهی ارشادی میوه نهی از اينقلت: چ

 جا ارشاديت به اقلّ ثواب بوده است و .شد معنای ارشاديت در اين
صدر به آه قائل شديم چنانچه مرحوم ميرزای نائينی و مرحوم آقای  اند و امّا اگر جوازی 

ه گفتيم اگر دو عنواه متعلّق امر و نهیب مطلق و ها تبعيت ،رديم و عالوه بر آما نيز از اين
شد و به عنواه مقيد  صرف الوجود طبيعی در مطلق تعلّق گرفته با مقيد بودند و محبوبيت به 
شد  ست. بنابر قول به جواز اجتماعب اگر مجمع عبادت با شد اجتماع جايز ا بغض تعلّق گرفته با

ست. در وجه بطالهب قائلين به  سانی اين عبادت باطل ا سته اوّل ، شدند: د سته  جواز دو د
ها گفتند عمل مبغوض تواند مقرّب باشووود بعضوووی از اينبودند ،ه گفتند عمل حرام نمی

تواند مقرّب باشوود. گروه اوّل ،ه تواند مقرّب باشوود و بعض ديگر گفتند حرام منجز نمینمی
باطل اسووت چوه  تواند مقرّب باشوود قائل شوودند اين عبادت مکروهگفتند عمل مبغوض نمی

تواند مقرّب باشد چوه مبغوضيت مبغوضيت دارد و گروه دوّم ،ه گفتند عمل حرام منجز نمی
تواند مقرّب باشووود قائل شووودند اين عبادت دارد و گروه دوّم ،ه گفتند عمل حرام منجز نمی

،ه گفتند عمل حرام  مکروه باطل نيسووت زيرا حرام منجز نيسووت. دسووته دوّم ،سووانی بودند
شد زيرا اثباتاً خطاب امر اين مجمع را نمینمی صحين با شود زيرا عرف در تواند  شامل  تواند 

بيند اگر گفتيم در مجمعب محرور اثباتی و ارتکاز خودب در مجمع بين عبادت و نهی تنافی می
اين محرور اثباتی منحصوور به حرام  يعنی ارتکاز عرفی ووووو در اجتماع وجود دارد بايد ببينيم

ست يا م شامل میا ست ،ه اين محرور اثباتی فقط نهی کروه را هم  شود نظر مختار اين ا
 شود.شود و نهی تنزيهی و مکروه را شامل نمیتحريمی و حرام را شامل می

گيرد در آه سه صورت متصور است: گاهی نهی تنبيه دوّم: وقتی نهی به عبادتی تعلّق می
گيرد. عبادت و گاهی به شووورط آه تعلّق میگيرد و گاهی به جزء به خود عبادت تعلّق می

ضای ادلّه شت ،ه مقت صورت اوّل گر ست اگر در مقام امتثال اين بحث از  شده اين ا ی بياه 
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عنه را اتياه ،نيم اين عمل باطل اسووت اين در صووورتی اسووت ،ه نهی به خود عمل منهی
زيی از عبادت تعلّق عبادت تعلّق بگيرد مثل تعلّق نهی به صووووم عيدين. امّا اگر نهی به ج

عنه شودب آيا آه عبادت باطل است يا نه؟ ،ه يک سجده منهیبگيرد نه ،لّ عبادتب مثل اين
در بين علماء اتفاقی اسووت ،ه اگر يک فعل مر،ّب عبادت باشوود مثل صووالمب تمام اجزاء آه 

ست پس اگر نهی به جزيی تعلّق گرفت آه جزء باطل می ء شود و اگر مکلّف آه جزعبادت ا
عنه اتياه ،رد عبادت صحين است مثالً اگر بر مهر غصبی سجده را دوباره در فرد غير منهی

،رديم چوه سجده جزء نماز است عبادت است و نهی از عبادت ،ه مستلزم بطاله آه است 
ست سجده باطل ا سجده و اگر اين  شد بايد  صحين با ای ديگر ايجاد بخواهيم اين عبادت 

شد آه از منهیعنه نبا،نيم ،ه منهی ستلزم بطاله عمل با سجده م عنه شد بله اگر تدارع 
شد  ست مثالً اگر بنبا شد آه از جهت ديگر ا ستلزم بطاله عمل با سجده م لکه اگر تدارع 

شود. آيد و نماز از اين جهت باطل میی مسجد الزم میسجده را تدارع ،رديم در نماز زياده
بر دو قسم است بعضی از شروط عبادتند مانند وضوءب امّا اگر نهی به شرط تعلّق بگيرد شرط 

و بعضی از شروط عبادت نيستند مثل تستر عورت وووو ،ه غير از لباس مصلی است و نسبت 
شد و نهی به آه  شرط عبادت با ست وووو . اگر  تعلّق بين اين دو عموم و خصوص من وجه ا

قروط نيز باطل میبگيرد باطل می شرط م شرط  شود زيراشود و با بطاله  قروط بدوه  م
ست مثل اين ضوء بگيرد و با آه نماز بخواند در اين انجام گرفته ا صبی و ساه با آب غ ،ه ان

شرط  ست ،ه خود  ست. امّا تمام ،الم در جايی ا ست و نماز نيز باطل ا ضوء باطل ا مورد و
عبادت نباشوود و نهی به آه تعلّق بگيرد مثالً با چيزی ،ه غصووبی اسووت تسووتر عورت ،نيمب 

شود پس نماز در اين حال فاقد شرط ه تستر عبادت نيست متصف به صحّت و فساد نمیچو
ی واجب گفته شوود امری ،ه به واجب تعلّق شووود و صووحين اسووت زيرا در بحث مقدّمهنمی
شرط منبسط نمیگيرد روی اجزاء منبسط میمی شرط تحت تکليف شود و روی  شود يعنی 

آيد پس در ما نحن فيه اين تسووتر حرام اسووت ولی نمازی رود تا اجتماع امر و نهی الزم نمی
ت زيرا شرط در نماز اين است ،ه بايد با تستر باشد شود صحين اس،ه با اين تستر خوانده می

شود چوه اين شرط و نماز خوانده شده با تستر بود و حرمت تستر موجب بطاله صالم نمی
 شود.متصف به بطاله نمی
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شکال  قروط باطل میمرحوم آقای خويی ا شد م شرط عبادت هم نبا شود ،ردند ،ه اگر 
ساتر شارع از يک  لرا اگر با  ست. اگر  ستر ،رديم و با آه نماز خوانديم نماز باطل ا صبی ت غ

سجود بر مهر غصبی وووو نهی ،رد امر به آه عبادت مقيد به حّصه ی جزء عبادت وووو مثل 
با سووجود بر مهر غير غصووبی مقيد شووود مثالً امر به صووالم به صووالم ديگری از آه جزء می

ست می سازگار ني سجده با اين نهی  صالم مر،ّب از تمام اجزاء من جمله  شود زيرا امر به 
ّصه شارع به ح ستر تحت امر وقتی  ستر امر ،رد وووو البته خود ت صالم با ت صالم يعنی  ای از 

تحت امر رفته است ای ،ه رود و تستر دو فرد دارد: تستر حالل و تستر حرام. و آه حصّهنمی
فرد مأمور به نيست و مراد از  آهب با تستر حالل است پس تستر اگر حرام باشد صالم بانماز 

بطاله نيز همين اسووت ،ه مأتی به فردی از مامور به نباشوود پس همين ،ه نهی به شوورط 
 شود چه شرط عبادت باشد و چه عبادت نباشد.تعلّق گرفت مقروط با اين شرط باطل می

ستاين  ّصه فرمايش تمام ني شد چهزيرا مأمور به آه ح ستر با ست ،ه با ت صالم ا  ای از 
،نيم ،ه تستر حالل باشد و چه حرام باشد و اين را از اطالق دليل شرطيت تستر استفاده می

توانيم بگوييم مقيد به حالل بوده آه نقووده اسووت امّا اين ،الم را در مورد جزء عبادت نمی
ّصهزيرا اگر جزء عباد شد و به ح آه نهی تعلّق بگيرد اجتماع امر و نهی الزم  ای ازت حرام با

آيد چوه امر به مر،ّب امر به اجزاء نيز هسووت ولی شوورط امر ندارد تا با تعلّق نهی به آه می
اجتماع امر و نهی الزم آيد. و اطالق دليل شورطيت با اطالق مادّه در دليل امر به صوالم ،ه 

 صالم است با هم تنافی ندارند به خاطر هماه بيانی ،ه گرشت. یهخاص یامر به حصّه
 تنبيه سوّم: حرمت تقريعيه

ست يا نه؟ حرمت را به  شت نه ذاتیب آيا اين عبادت باطل ا قريعی دا اگر عبادتی حرمت ت
حرمت ذاتی و حرمت تقريعی تقسيم ،ردند حرمت ذاتی آه است ،ه به يک عمل فی نفسه 

ست مثالً ست ،ه عمل تعلّق گرفته ا قريعی اين ا ستب و حرمت ت  ،رب بما هو ،رب حرام ا
سه حرمتی ندارد مگر اين شود ،ه در اينفی نف قريع معنوه  صورت ،ه آه عمل به عنواه ت

ست ،ه گفتيم خود غصب عنواه حرام می ست و اين مانند غصب ا قريع حرام ا شود چوه ت
صب عن شود بلکه غ صادر  ساه  ست ،ه از ان ّصی ني ست و بر پارهفعل خا ای از واه ثانوی ا

،ند مثالً ا،ل ،ه فعلی از افعال انساه است گاهی عنواه غصب افعالب اين  عنواه صدق می
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ست ،ه يک فعل فی نفسه حرام نيست ولی  ،ندبر آه صدق می قريع نيز از همين قبيل ا ت
 شود.اگر به آه عنواه تقريع منطبق شود حرام می

ه احکام شرعيه يا عالم است يا عالم نيست و علم اعم از علم فقهاء گفتند مکلّف نسبت ب
وجدانی و  علم تعبّدی و يا علی و است علم وجدانی مانند علم به وجوب نماز صبن يا علم به 

شرب عصير  گويد،ه خبر ثقه میشرب خمر در شريعت و علم تعبّدی يعنی حجّتب مثل  اين
رام اسوووت. گاهی مکلّف بر حکم شووورعی نه علم عنبی بعد از غلياه قبل از ذهاب ثلثينب ح

ست  صورت اين ا ست يک  صورت ا وجدانی دارد و نه علم تعبّدی دارد و اين خودش بر دو 
،ه شخس قاطع است ،ه مثالً در شريعت شرب آب حرام نيست يا غسل جمعه واجب نيست 

ست. در صورتی ،ه علم يا علمی  شاعّ ا ست ،ه شخس ظاهّ يا  وجود و صورت ديگر اين ا
،ند ،ه شخس قاطع به عدم تکليف باشد يا ضاهّ و يا شاعّ به عدم نداشته باشد فرقی نمی

شخس عمل را اتياه ،ند بما اين شد در اين حال اگر  شارع به آه تکليف ،رده تکليف با ،ه 
داند ،ه شارع تکليف نکرده است و است ووو اين صرفاً يک بناء قلبی است وگرنه شخس می

،ند ،ه فعل يا ترع شود و فرقی نمیاعّ در اين جهت است ووو اين تقريع میيا ظاهّ و يا ش
شخس نمی شد مثالً  ست يا نهب و آه را ترع میبا شريعت حرام ا شرب تتن در  ،ند داند ،ه 

قريع عبارت بناءً بر اين ست. پس ت قريع ا ست اين ترعب ت شريعت حرام ا ،ه اين عمل در 
ست از اين شارا ستناداً به  ،ه قطع يا ظن يا شکّ دهد با اينع عملی را انجام می،ه شخس ا

ست يا نهب يکی از به عدم آه دارد يا نمی شريعت چنين حکمی برای آه عمل ه داند ،ه در 
دانيم ،ه دعاء عند رؤية الهالل واجب نيسووت و محرمات در شووريعت تقووريع اسووت مثالً می

ا مسوووتحب اسوووت يا نهب و آه را دانيم اين عمل واجب يآوريم يا نمیعنواه واجب میبه
 ،ه واجب يا مستحب است اين تقريع است.عنواه اينبه آوريممی

قريعی بود مثالً به نافله ،ه مستحب  قريع نموديم يعنی حرمت عبادت ت اگر در عبادتی ت
است خصوصيّت را ضميمه ،نيم ،ه اين خصوصيّت مطلوب نيست مثالً نماز ساعت ده صبن 

،ند و تقريع اعم از اين است ب بدانيم اين نافله حرمت تقريعی پيدا میبه و مستحرا مأمور
،ه در واقع امری باشد يا نباشد اگر امر نباشد وووو مثل غسل روز چهارشنبه وووو معنايی برای 

به بخواهد مطابق آه باشد تا به در ،ار نيست تا اين مأتیصحّت اين عبادت نيست زيرا مأمور
شد مثالً شخس نمیآه را صحين بدانيم. ،الم  ست ،ه امری در ،ار با داند غسل در جايی ا
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ستحبابش می ست يا نهب و بناء را بر ا ستحب ا دهد و در واقع گرارد و آه را انجام میجمعه م
صورت صحين است يا نه؟ گفته شد ب آيا عمل در ايندانداين عمل مستحب است ولی او نمی

 رد.،ه اين عمل باطل است چوه حرمت تقريعی دا
در تقريع سه نظريّه داريم: يک نظريّه اين است ،ه تقريع حرام عنوانی برای عمل است. 
نظر دوّم اين اسووت ،ه تقووريع حرامب عنوانی برای قصوود اسووت مثالً غسوول جمعه را انجام 

،ه واجب است خود غسل مصداق تقريع نيست بلکه قصد ذهنیب مصداق دهد بنابر اينمی
ست قريع ا سوّم ايت ست يعنی . نظر  ست بلکه قبين ا شريعت حرام ني قريع در  ست ،ه ت ن ا

صيّت ،ه حرام  ست مانند مع شد فعل قبيحی ا صد با شد يا عنواه ق قريع چه عنواه عمل با ت
آيد ،سووی ،ه شوورب خمر چوه  اگر حرام باشوود از يک فعل حرامب دو حرام الزم می نيسووت

شوورب خمر حرام اسووت و  ،ند عنواه معصوويّت بر اين عمل منطبق اسووت و در شووريعتمی
معصيتی ،ه در شرب خمر است حرام نيست. به نظر ما تقريع عنواه عمل است گرچه قصد 

 نيز در آه دخالت دارد.
اند عبادتی ،ه حرمت تقووريعيه داشووت باطل اسووت برای بطاله اين مقووهور علماء قائل

 عبادت به دو وجه استدالل شد:
بدانيم و آه را عنواه عمل بدانيم عمل حرام وجه اوّل اين اسووت ،ه اگر تقووريع را حرام 

ست و عمل حرام نمی شد ا صد با قريع عنواه ق ست و اگر ت شد پس باطل ا تواند مقرّب با
قريع فقط قبين  ست امّا اگر گفتيم ،ه ت ست و باطل ا شد مقرّب ني صد حرام با عملی ،ه با ق

ست مقرّب به مولی نخواهد بود زيرا قابليّت ت ست عملی ،ه قبين ا قرّب را ندارد پس عبادت ا
 باطل است.

وجه دوّم اين است ،ه اين عمل با قصد تقرّب و امتثال امر الهی انجام نقده است زيرا در 
نزد اين شخسب امر به اين عمل تعلّق نگرفته است و او قصد امتثال امری را ،رده است ،ه 

 خودش آه را درست ،رده است.
 ادی و نهی مولویی تقخيس نهی ارشتنبيه چهارم: طريقه

نهی بر دو قسووم اسووت يا به عنوانی تعلّق گرفته اسووت ،ه عبادت نيسووت ولی بر عبادت 
گيريم اين شود مثالً وقتی با آب غصبی وضوء مینيست ولی بر يک عمل عبادی منطبق می

شکال  سم بال ا صب را داردب در ين ق ضوء و عبادت را دارد و هم عنواه غ عمل هم عنواه و
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گيرد ،ه خودش عبادت نهی در نهی مولوی اسوووت و يا نهی به عنوانی تعلّق میظهور اولی 
است اين قسم سه صورت دارد: صورت اوّل اين است ،ه شارع از خود عبادت نهی ،ند مانند 

ظهور اين نهی در ارشاديت است و ارشاد نهی از صوم يوم عاشورا يا نهی از صالم در حمامب 
به و مطلوب نيسووت وال محاله اين عمل صووحين مأمور به اين اسووت ،ه اين عمل مصووداق

ای است وآه قاعده اين است ،ه وقتی نيست چوه امری ندارد. ارشاديت براساس يک قاعده
يا امری در موارد توهم نهی وارد شوووود ظهور اين نهی و امر در  نهيی در موارد توهم امرب 

شووود ( ،ه از آه فهميده میشووود مثل )دعی الصووالم ايام اقراءعحرمت و وجوب سوواقط می
به نيسووت و اگر شووکّ ،رديم ،ه مثل اين نهی و خطاب مولوی در ايام عادت مأمور  صووالم

ست زيرا اگر نهی  شده و ال محاله آه عبادت باطل ا صل  ست اجمال حا شادی ا ست يا ار ا
عمل حرام است و عمل حرام به عنواه عبادت صحين نيست و اگر نهی ارشادی  مولوی باشد

شاد به بطاله با ست يا ار ست. بله اگر ندانيم ،ه نهی مولوی ا شاد به بطاله عبادت ا شد ار
صل عملی  ضای ا صل عملی رجوع ،نيم و مقت ست بايد به ا شاد به اقليت ثواب ا ست يا ار ا

تواه بطاله عمل است چوه راهی برای ،قف صحّت اين عمل نداريم و در مقام امتثال نمی
ست ،ه نهی به خصوصيتی از خصوصيات عبادت ،رد. به اين عمل ا،تفاء صورت دوّم اين ا

ست مانند نهی از فاتحة  ست ،ه مورد توهم امر ضمنی ا شرط تعلّق گرفته ا مثل يک جزء يا 
فاتحة الکتاب( را داريم و از طرف ديگر از الکتاب در صووالم ميّت. از يک طرف )الصووالم االب

جا نيز نهی در گفتند اينت نهی شده استبدر صالم ميّ وووواين جزء وووو يعنی فاتحة الکتاب 
ارشاديت ظهور عرفی دارد چوه توهم امر ضمنی است و از مرتکزاه متقرعه است ،ه صالم 

شارع ارشاد به عدم جزئيت فاتحة الکتاب در صالم ميّت شود و نهی بدوه فاتحة الکتاب نمی
 است.

صيّت عبادت تعلّق بگيرد صو ست ،ه نهی به خ سوّم اين ا ،ه توهم امر در آه  صورت 
سوّم  سوره در صالم يا نهی از تکرار غسالت برای بار  خصوصيّت نيست مثل نهی از تکرار 
ست يعنی اگر آه جزء را تکرار ،رديد  شاد در مانعيت ا ضوء. ظهور عرفی اين نهی در ار در و

 آه عبادت باطل است.
 اين تمام ،الم در مقام اوّل و تنبيهات آه بود.

 ی از معاملهمقام دوّم: نه
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ست آيا  شارع از بيع ربوی يا بيع وقت نداء يا نکاح با محارم و امثال آه نهی ،رده ا مثالً 
 توانيم استفاده ،نيم ،ه اين معامله باطل است يا نه؟از اين نهی می

صيغه و عقدب سبب يعنی  ست  سبب ا سه صورت دارد تارمً نهی از  و  گفتند نهی از معامله 
سبب تارمً ست ،ه برعقد مترتب می نهی از م سبب عبارت از اثری ا ست. م شود مثل نقل و ا

انتقال در بيعب و تارمً نهی از آثار مسبب است مثالً شارع فرمود در آه مبيع يا ثم تصرّف نکن. 
 ،نيم.بنابراين در سه جهت بحث می

 جهت اوّل: تعلّق نهی به سبب
ودی للصالم من يوم الجمعة فاسعوا الی مثالً نهی به بيع وقت نداء تعلّق گرفته است )اذا ن

گويند ويا به ايجاب ذ،ر اهلل وذروا البيع(. بيع اسم برای سبب است و به مجموع انقاء بيع می
گويند. ما در بحث معامالت همين قول را موثر ت يعنی ايجاب متعقب به قبول ووووو بيع می

 اختيار ،رديم.
ست و مر سبب ا ست و چوه بيع فرد نهی از بيع در اين آيه نهی از  اد از بيعب ،لّ معامله ا

صيّت می صو شد ولی از آه الغاء خ ست در آيه ذ،ر  شود و نهی از بيعب نهی از رايج معامله ا
  معامله است.

ساد معامله نمی ست گفتند اين نهی داللت بر ف قاء يا ايجاب حرام ا ،ند زيرا اگر گفتيم ان
ست مانند ايداللت نمی سبب باطل ا قوييم ،ه ،ند ،ه م صبی ب ست ،ه لباس را با آب غ ن ا

صب حرام  قوييم ،ه غ صبی ب سل ،ه لباس را با آب غ شرعی غ ست ولی اثر  صب حرام ا غ
است ولی اثر شرعی غسل ،ه طهارت لباس است حاصل است. پس اشکالی ندارد ،ه شارع 

ی وقت معاملهدادند ،ه  بگويد بيع وقت نداء حرام است ولی معامله باطل نباشد لرا فقهاء فتوا
تواه نداء حرام است ولی صحين است زيرا شارع از سبب نهی ،رد يعنی انقاء نکنيد امّا نمی

سی نرر ،رد ،ه در روز جمعه معاملهگفت ،ه اثرش هم مترتب نمی ای شود پس اگر مثالً ،
زيرا با نرر مخالفت ،رده  انجام ندهد امّا انجام داد گرچه عمل حرامی مرتکب شوووده اسوووت

س ست بهت ولی معاملها صحين ا شامل خاطر ايناش  ،ه عمومات و اطالقات ادلّه معامالت 
شووود پس وقتی نهی به سووبب تعلّق گرفت اين نهی مقتضووی فسوواد معامله اين معامله می

 نيست.
 جهت دوّم: تعلّق نهی به مسبّب
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مثالً شووارع از تمليک و نقل و انتقال مصووحف به ،افر نهی ،رده اسووت اين مورد محال 
اند ،ه اسماء معامالت اسامی مسبّبات هستند و مراد از ،ه ا،ثر علماء قائل،الم است ،ما اين

 مسبّب اثر عقد است.
،نيم: مسووأله اوّل اين اسووت ،ه آيا نهی از مسووبّب در اين جهت در دو مسووأله بحث می

ممکن است يا نه؟ و مسأله دوّم اين است ،ه اگر نهی از مسبّب ممکن باشد آيا بين نهی از 
 مسبّب و بطاله آه مالزمه هست يا نه؟

در مسأله اوّل دو اشکال را مطرح ،ردند ،ه تعلّق نهی به مسبّب غير معقول است: اشکال 
يد از افعال اختياری انساه اوّل اين است ،ه حرمت و نهی از تکاليف است و متعلّق تکاليف با

باشد در ما نحن فيه تارم مسبّب عبارت از  ملکيّت است ووو ملکيّت مقتری بر مبيع و ملکيّت 
تواه متعلّق تکليف شودب بايع بر ثمن و اين امر اعتباری است و فعل اختياری نيست پس نمی

قاءب عقالء  ست يعنی در طول ان سبّب عبارت از اعتبار عقالء ا ،نند اعتبار ملکيّت میو تارم م
مکلّف و انساه نيست بلکه فاعلش يا شارع است و اعتبار گرچه فعل است ولی فاعلش خود 

 و يا عقالء است پس در هر دو حال مسبّب فعل مکلّف نيست.
از اين اشکال جواب دادند ،ه افعال بر دو قسم است افعال مباشری و افعال توليدی. افعال 

توليدی اسووت و با توضووين افعال توليدی معنای افعال مباشووری  مباشووری در مقابل افعال
قخس می سوزانده فعل نار م سبب را ايجاد ،نم مثالً  ست ،ه من  شود. فعل توليدی اين ا

توانم فعل توليدی را يجد ،نم يعنی سبب احتراق يا جزء سبب را ايجاد ،نم است امّا من می
توليدی فاعل فعل من نيستم مثالً فاعل احتراق مثالً ،اغر را داخل آتش بيندازم پس در فعل 
،نم در مقابلش اگر فعلی فعل فاعل را ايجاد میمن نيستم بلکه نار فاعل آه است و من جزء

من باشد فعل مباشری است چه بال واسطه باشد مثل حر،ت دست و چه با واسطه باشد مثل 
پس ،تابت با دو حر،ت قلم ،ه فاعل حر،تِ دسووت اسووت و حر،ت دسووت فعل من اسووت 

واسطه وووو يعنی حر،ت قلم و حر،ت دست وووو فعل مباشری من است با اين توضين جواب 
تواند شود زيرا مسبّب در هر دو صورت فعل توليدی انساه است و شارع میاشکال روشن می

 از فعل توليدی نهی ،ند.
ی فعل نتيجهاشکال دوّم اين است ،ه مسبّب يا فعل شارع ووو اعتبار ملکيّت ووو است و يا 

شارع ووو ملکيّت ووو است و در هر دو صورت نهی از مسبّب معنا ندارد زيرا اگر شارع بخواهد 
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ست و اگر اين ست ،ه اين اعتبار مبغوض او ا شارع نهی مولوی ،ند معنايش اين ا شد  طور با
مولوی  تواند اعتبار نکند و الزم نيسووت ،ه اوّل آه را اعتبار ،رده و بعدب از آه نهیاز اوّل می

 ،ند.
سده شارع از مف ست ،ه نهی مولوی  ست ا ست ،ه در شکال اين ا ای در متعّلق جواب ا

در طول  شود و اين متعلّق ووو يعنی ملکيّت ووو مبغوض شارع است ولی ممکن استناشی می
سده شد ،ه اقوای از مف شته با قاء يک مصلحتی وجود دا شد لان شارع برای ی در متعلّق با را 

بغوضوويت و م،ند و نهی او هم به خاطر به دسووت آيد اين اعتبار را می ،ه اين مصوولحتاين
ق پيدا مفسووده متعلّق اسووت ولی در طول اين نهیب اگر انقوواء صووورت بگيرد مصوولحت تحقّ

 شود.شود و اثر انقاء ،ه ملکيّت است مترتب می،ند و مفسده مغلوبه میمی
ديگر  از ،سوور و انکسووارب اه قلت: اگر در طول انقوواء مصوولحت اقوی ايجاد شووود بعد

 ماند تا از آه نهی شود.ای نمیمبغوضيت و مفسده
کيّت شود: يک دفعه مصلحت اقوی در خود ملقلت: اين مصلحت اقوی دوگونه فرض می

ست در اين فرض مفسده ست و باعث نهی نمیا اقوی در  شودب امّا اگر مصلحتاش مغلوبه ا
ه اشکالی ندارد آماند و نهی از اش میی غالبهمفسدهجعل و اعتبار ملکيّت باشد خود ملکيّت 

 و ،سر و انکسار در جايی است ،ه متعلّق مصلحت و مفسده متّحد باشد.
 طوری ،ه نهی از سبب معقول است نهی از مسبّب نيز معقول است.پس هماه
سأله ست آيامّا م صحف به ،افر نهی ،رده ا شارع از تمليک م ی ا از اين نهی دوّم: مثالً 
طاله معامله شووود ،ه اين معامله باطل اسووت؟ يعنی آيا بين نهی از تمليک و باسووتفاده می

 ای وجود دارد يا نه؟مالزمه
مليک تدو وجه برای بطاله معامله ذ،ر شووود: وجه اوّل اين اسوووت ،ه نهی مولوی از 

بغوض م،ند و اگر عملی نزد مولی مصووحف به ،افر از مبغوضوويت فعل نزد مولی ،قووف می
 ،ند و معنای عدم اعتبار بطاله معامله است.اشد آه را اعتبار نمیب

،ه فرمود: تارًم اسووت  1هايی داده شوود: جواب اوّل از مرحوم آقای صوودراز اين وجه جواب
شد و چه  قاء با صحف بعد از ان سبت به م ست چه ملکيّت ،افر ن اين ملکيّت مطلقاً مبغوض ا

شدب و تارمً اين ملکيّت م شد قبل از آه با قاء نبا صورتی ،ه در طول ان ست در  بغوض مولی ا
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تواند به صورت مولی میامّا اگر در طول انقاء باشد مبغوض نيست بلکه محبوب است در اين
ه هلحاظ حصووّ اين ملکيّت را اعتبار ،ند  ی محبوبشبی مبغوضووش نهی ،ند و به لحاظ حصووّ

 پس معامله صحين است.
ست زيرا معنا ند ست ني شارع از ملکيّت نهی ،نداين جواب در ست  ،ه قبل از ارد  قاء ا ان

شد چوه محبو قاء با شود و اگر بعد از ان ست موجود  ست و چوه اين ملکيّت ممکن ني ب ا
 گيرد.مبغوض نيست نهی به آه تعلّق نمی

و اين است ،ه شارع از ملکيّ و ،ه قبالً نيز به آه اشاره شد  ت نهی ،رده است جواب دوّم 
صوولحتی ،ه در ،ند به خاطر مو اعتبار ملکيّت می ،ه در آه وجود دارد به خاطر مبغوضوويتی

ست و اين مصلحت اقوای از مفسده ست ،ه در متعلّق اعتبارنفس اعتبار ا يعنی ملکيّتب  ای ا
 وجود دارد.

اين دليل جواب ديگری نيز دارد زيرا مبتنی بر يک مبنايی اسوووت ،ه در جواب دليل دوّم 
 1شود.اشکالش بياه می

سه ر،ن داريم ،ه ا سه ر،ن وجه دوّم )از مرحوم ميرزای نائينی(: در هر عقدی ما  گر اين 
ستب شد معامله باطل ا سه ر،ن نبا ست و اگر يکی از اين  شد معامله صحين ا  در بيعب ر،ن با

صوورت ،ه بايع ناوّل اين اسوت ،ه بايع يا بايد مالک باشود و يا منتهی به مالک شوود به اي
شد س و،يل مالک با شد. ر،ن دوّم اين ا شد يا مأذوه مالک با ت ،ه بايع بايد يا ولی مالک با

سفيه يا  شد ولی  شد لرا بايع اگر مالک با شته با سلطنت نيز دا صبی يا مبر اين بيع  جنوه يا 
ست ،ه بايع بايد امفلس باشد معامله باطل است زيرا بر معامله سلطنت ندارد. ر،ن سوّم اين 

بيت شرط است بايد عامله را ايجاد ،ند مثالً اگر گفتيم ،ه در عقد عری مناسب با اين مصيغه
بّب يعنی ملکيّت چه ،ه گفته شوود اگر شووارع از مسووآه را به عربی ايجاد ،ند. با توجّه به آه

شود و امله میشود يعنی عاقد فاقد سلطنت و واليت بر اين معنهی ،رد ر،ن دوّم منتفی می
سلماه نابراينشود بالمحاله عقدش باطل می صحف به غير م شارع از بيع م نهی ،رد  اگر 

اقد سلطنت ی مناسب با معامله هم انقاء شود امّا ععاقد گرچه مالک مصحف است و صيغه
 بر اين معامله را نداده است پس معامله صحين نيست.
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رد بعد مرحوم ميرزا اشووکالی را مطرح ،رد و فرمود: اگر واقعاً عاقد بر معامله سوولطنت ندا
شارع از ست آيا  شارع از آه نهی ،رده ا شخس قدرت  چگونه  ست ،ه  چيزی نهی ،رده ا

تواند ايجاد ،ند و احکام تکليفی به افعال انجام آه را ندارد چوه عاقد ملکيّت اعتباری را نمی
 گيرد.اختياری انساه تعلّق می

شرعی و مسبّب عو  ست مسبّب  سم ا سبّب بر دو ق شاه جواب دادند ،ه م قاليی. در خود
سبّب عقاليی  شرعی را ندارد امّا قدرت برايجاد م سبّب  اين مورد بحث بايع قدرت بر ايجاد م

 ،ند.را دارد و شارع از ايجاد مسبّب عقاليی نهی می
مورد اشوووکال اسوووت.  فرمايش مرحوم ميرزای نائينی هم از حيث مبنا و هم از حيث بناء

سه ر،ن وجود دارد يا نهاين شکال مبنايی ،ه در معامله  ست. يک ا ب از محل بحث ما خارج ا
،نيم. فرمايش مرحوم ميرزا مبتنی بر اين است ،ه ملکيّت وجود دارد ،ه فقط به آه اشاره می

بر دو قسم شرعی و عقاليی باشد وال محاله مسبّب هم بر دو قسم شرعی و عقاليی شود و 
قدرت و سلطنت بر ايجاد مسبّب اشکالی ندارد ،ه شارع از مسبّب عقاليی نهی ،ند چوه ما 

صل اين مبنا را قبول نداريم و قائليم ،ه فقط ملکيّت عقاليی داريم و  عقاليی را داريم ولی ا
 تواند بفرمايد ايجاد اين ملکيّت عقاليی حالل است يا حرام است.شارع مقدّس می

ست  صحّت معامله اين ا قاه فرمودند ر،ن دوّم  ست ،ه اي شکال بنايی اين ا ،ه بايع و ا
سلطنت بر تمليک سلطنت بايد  ست يا مراد  سلطنت تکوينی ا شدب آيا مراد  شته با اعتباری  دا

شد و چه از ناحيه شارع با ست؟ آيا در باب معامالت وووو چه اعتبار از ناحيه  شد و ا شارع با ی 
ت ،ه فقط اعتبار ملکيّشارع دو اعتبار دارد يکی اعتبار ملکيّت و ديگری اعتبار سلطنتب يا اين

نظر ما همين صورت دوّم است لرا  شود،ند و سلطنت بايع از اين اعتبار ملکيّت انتراع میمی
شارع از تمليک نهی ضيت ملکيّت داللت می وقتی  شکال ،رد نهی او در مبغو ،ند و اين به ا

 شود.و ملکيّت مبغوضيت ملکيّت با صحّت معامله جمع می گردداوّل برمی
 ه اثر مسبّب جهت سوّم: تعلّق نهی ب

،ه مراد اين اسووت ،ه شووارع از تصوورّف در عوضووين يا احد العوضووين نهی ،ند مثل اين
،ه )تصرّف( در تقدير بفرمايد: )ثمنُ الکلب سحتٌ( يعنی تصرّف در ثمن ،لب حرام است. اين

گيرد بلکه فقط افعال به حرام گرفته شوود به اين خاطر اسووت ،ه حرمت به ذوات تعلّق نمی
 شوند.م میمتصف حرا
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صرّفات در  ست ،ه مولی از جميع ت سم اين ا ست: يک ق سم ا سه ق صرّف بر  نهی از ت
عوضين يا احد العوضين نهی ،ند مثل )ثمن الکلب سحت(. قسم دوّم اين است ،ه شارع از 
تصرفی ،ه غرض اصلی در عوضين يا احد العوضين است نهی ،ند مثل )ا،لُ الخبز الّری هو 

سم سوّم اين است ،ه نهی به تصرفی تعلّق بگيرد ،ه غرض اصلی از ثمن الخمر سحتٌ(. ق
سحتٌ(. آيا از اين نهی  ست مثل )بيع الخبز الری هو ثمن الخمر  ضين ني ضين يا احد العو عو

تواه بطاله جا قبول دارند ،ه از اين نهی میتواه بطاله معامله را اسووتفاده ،رد؟ در اينمی
ستفاده ،رد گرچه تعب ساه اگر ،لب را فروخت معامله را ا شارع بفرمايد ان شکالی ندارد ،ه  داً ا

تواند به يک مثالً اين ثمن را نمی شود و فقط يک تصرّف آه حرام استثمن آه را مالک می
سووويّد تمليک ،ندب منتهی يک داللت التزاميه عرفيه وجود دارد ،ه بين نهی از تصووورّف و 

صرّ ضين داللت بر بطاله آه معامله نزد صحّت معامله تنافی وجود دارد و نهی از ت ف در عو
ای ووو مانند مناسبت حکم و موضوع و ،ه در بعضی از امثله و مواردب قرينهشارع دارد مگر اين

شد ،ه عرف از آه نهی بطاله معامله را نفهمد مثل اين شته با شود )ثمن وجود دا ،ه گفته 
ی معنای آه حرمت هبه لب اليهدی(الکلب ال يصرف فی الحج(ب امّا اگر گفته شود )ثمن الک

 ی ،لب باطل است.ثمن ،لب است و داللت عرفيه دارد ،ه معامله
ی عقلی بين نهی از معامله و بطاله آه بود. آنچه ،ه بياه شووود بحث از ثبوت مالزمه

ستفاده می شود ،ه اگر نهی به مرحوم ميرزای نايينی فرمودند: رواياتی وجود دارد ،ه از آنها ا
قال » آمده است: 7ی زراره از امام باقردر صحيحه ه تعلّق گرفت آه معامله باطل است.معامل

شوواء فرق ذاع الی سوويده اه شوواء اجازه و اهسووألته عن مملوع تزوج بغير اذه سوويده فقال 
صل  صحابهما يقولوه: اه ا صلحک اهلل اه الحکم بن عتيبة و ابراهيم النخعی وا بينهما قلت ا

سد والتح سيد له فقال ابوجعفرالنکاح فا سيّده فاذا  انه لم 7ل اجازم ال صی  يعس اهلل وانما ع
صحين نکاح  ضرت برای ت ست ،ه ح ستدالل به اين روايت اين ا اجازه فهو له جائز. تقريب ا

صيّت خدا نبود و ،الم حکم بن عتيبه ست بود ،ه  تعليل ،ردند اين ،ار مع و نخعی وقتی در
شود ،ه اگر عقد معصيّت الهی باشد مفهوم آه استفاده میاين ،ار معصيّت خدا باشد پس از 

 باطل است.
ديگراه بر مرحوم ميرزا اشوووکال ،ردند و گفتند: اين روايت بر مدّعی داللتی ندارد زيرا 

ست و حال اين ،ه مراد مرحوم ميرزا از عبارت )انه لم يعس اهلل( معصيّت تکليفی را فهميده ا
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ست يعنی اي ضعی ا صيّت و شدب و از آه مع ست ،ه خدا آه را باطل قرار داده با ن عقدی ني
ستفاده میقرائنی وجود دارد ،ه از آه ست و ما به يک قرينه ها ا ضعی ا صيّت و شود مراد مع

،نيم و آه اين است ،ه عصياه خدا در مقابل عصياه مولی قرار داده شد زيرا اولی اشاره می
مولی عصوياه وضوعی اسوت يعنی اين نکاح  را نفی و دومی را اثبات ،ردب و مراد از عصوياه

صياه صياه مولی ع سيد بودب وقتی ع شد به قرينه بدوه اجازه  ضعی  صياه خدا و ی مقابله ع
ست به خاطر شود ايننيز عصياه وضعی می ،ه گفتيم مراداز عصياه مولی عصياه وضعی ا

 دو قرينه است.
صياه تک صياه مولی ع ست ،ه اگر مراد از ع صياه تکليفی قرينه اوّل اين ا شد ع ليفی با

مولی مالزم با عصووياه تکليفی خداوند متعال اسووت زيرا هرجا عصووياه تکليفی مولی محّقق 
صياه الهی نيز محقّق می ست ،ه مولی نمیشودب و قرينهشود ع قاء ی دوّم اين ا تواند از ان

ی نکاح نهی ،ند تا انجام آه موجب عصووياه تکليفی مولی شووود پس مراد از عصووياه مول
توسط انقاء نکاح عصياه وضعی است يعنی اين انقاء بدوه اذه مولی بوده است. پس اين 

 روايت داللت بر فرمايش مرحوم ميرزا ندارد.
مبحث نواهی  ی اقتضاء نهی برفساد منهی عنه بود و با اتمام آهباين تمام ،الم در مسأله

 هم با پاياه رسيد.

 مفاهيم

شووود. در اين بحث مفاهيم در اصووول مطرح می بحث مفاهيم سووومين بحثی اسووت ،ه
شود. قبل از ورود در تفصيل آهب اموری الفاظی از قبيل شرط و وصف و غايت و... مطرح می

 ،نيم.را ذ،ر می

 امر اوّل: تعريف مفهوم

شده  سيم  سم تق ست. مدلول به دو ق صولی و در مقابل منطوق ا صطالح ا مفهوم يک ا
 فهومیمنطوقی و مدلول م است: مدلول
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،ه مفهوم داشته باشد ووو يک ی )إه جاءع زيد فأ،رمه( ووو بنابر اينی شرطيهمثالً جمله
مدلول منطوقی دارد ،ه وجوب ا،رام زيد عند مجيئه اسوووت و يک مدلول مفهومی دارد ،ه 
وجوب ا،رام زيد عند مجيئه اسووت و يک مدلول مفهومی دارد ،ه عدم وجوب ا،رام زيد عند 

ست ولی ست و مدلول در جمله عدم مجيئه ا ی )ا،رم زيداً عند مجيئه( فقط مدلول منطوقی ا
 مفهومی نيست و اين جمله نسبت به عدم مجيیء زيد سا،ت است.

ست ،ه اولی مدلول مطابقی و دومی مدلول  فرق مدلول منطوقی با مدلول مفهومی اين ا
 ه هستند.ها دارای مدلول التزامی و بعضی بدوه آالتزامی است و بعضی از جمله

ای پيش آمده اسووت ،ه در عين سووادگیب پيچيده اسووت و از زماه جا يک معضوولهدر اين
ضله با هم اختالف  مرحوم آخوند مورد ست و تا زماه حالب در حلّ اين مع توجّه قرار گرفته ا

ما مداليل التزامی زيادی  التزامی اسووتمدلول م و،ردند و آه معضووله اين اسووت ،ه اگر مفه
شود ،ه فارق بين مفهوم و مداليل اصطالح اصولی مفهوم نيسند پس سؤال می داريم ،ه در

التزامی ديگر چيسوووت؟ مثالً اگر ما قائل به ثبوت مالزمه بين وجوب يک شووویء و وجوب 
مدلول التزامی آه اين اسوووت ،ه  اش شوووديمب اگر مولی گفت )ا،رم  زيداً( يا )صووولّ(مقدّمه
گويند ،ه وجوب مقدّمه را مفهوم نمیجب است و حال اينی صالم وای ا،رام و مقدّمهمقدّمه

ی نهی از عبادت قائل به فسوواد شووديمب اگر مولی فرمود: )ال تصوولّ فی و يا اگر در مسووأله
مدلول التزامی آه بطاله صووالم در حمام اسووت. معضووله اين اسووت ،ه اگر صوورف  الحمام(ب

گراريد و به داليل التزامی تفاوت میمدلول التزامی بودهب اصووطالحاً مفهوم باشوود چرا بين م
ضی از آنها مفهوم نمی شد و بع صطالحاً مفهوم نبا صرف مدلول التزامی بودهب ا گوييدب و اگر 

بينيم ،ه نکته ديگر داشووته باشوود آه نکته چيسووت؟ البته اگر به وجداه خود رجوع ،نيم می
 مداليل التزامی از يک سنخ نيستند.

قبل از آه  شووويم.ذ،ر شوود و ما فقط يک نظر را متعرض می بارهنظريات مختلفی در اين
صطالح منطقی و يک  ست ،ه يک ا ضين دهيم و آه مدلول التزامی ا صطالحی را تو بايد ا
ست و در  صوری ا صطالح منطقی يک مدلول ت صولی دارد. مدلول التزامی در ا صطالح ا ا

دارای مدلولی اصووطالح اصووولی يک تصووديق اسووت. در علم منطق گتند يک ،لمه وقتی 
،ندب داللت انتقال ذهن ما از يک شوویء )دالّ( به شوویء دوّم شووود داللت تحقّق پيدا میمی

)مدلول( اسووت. در منطق گفتند داللت يا وضووعی اسووت يا طبعی اس يا عقلی اسووت. داللت 
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ضعی داللت الفاظ بر مداليل آه  ست يکی از موارد داللت و طبعی و عقلی از بحث ما خارج ا
شووود ،ه به آه شوونويم ذهن ما منتقل به يک تصوووری می،ه يک ،لمه را میی اسووت وقت
ضمنی ومدلول می ست يا مدلول ت . مدلول التزامی يا گويند و اين مدلول  يا مدلول مطابقی ا

صوّر موضوع ساه. و مدلول مدلول مطابقی هماه ت صوّر حيواه ناطق از لفظ ان ست مثالً ت له ا
ست صوّر تحليلی ا ضمنی يک ت و واقعاً وجود ندارد. اگر حيواه ناطق را تحليل ،نيم به دو  ت

 ها متوجه شدند ،ه به همراه تصوّر بعضی ازشود. بعد منطقیتصوّر حيواه و ناطق تحليل می
شود ته میفشود و اين معنای دوّم مدلول التزامی آه ،لمه گمعانیب معانی ديگر نيز تصوّر می

شود ووو تصوّر معنای دوّم به همراه معنای واد نيز تصوّر میی ،ه به دنبالش جيمانند حاتم طا
گردد ووووو پس مدلول گردد و گاهی به تداعی معانی برمیمیالتزامی بر اوّل گاهی به مدلول

 التزامی در منطق يک مدلول تصوری است.
ست. جمله صديق ا صولی يک ت صطالح ا بريم يا ،ار میای ،ه بهامّا مدلول التزامی در ا

انقاء است  ی )أ،رم زيداً(ی )زيدٌ  عادلٌ( خبر است و جملهت يا انقاء است مثالً جملهخير اس
ی ی )ا،رم زيداً( به جملهی خبريه است مثالً جملهی انقائيه قابل تبديل به جملهو هر جمله

ی خبريه داشووته باشوويم هر خبر و )ا،رام زيد واجبٌ( قابل تبديل اسووت ما وقتی يک جمله
ضيه شد مدلول التزامی اين جمله ای ،ق صدقب مالزم با ضيه در جمله خبريهب در  ه با اين ق

ی دوّم نيز صادق است. مثاًل صورت ،ه اگر قضيه اوّل صادق باشد حتماً قضيهشود به اينمی
توانيم درست ،نيم ،ه با ی ديگر میی )زيد فی المسجد( ،ه خبر است صدها گزارهدر جمله

ست مثل جمل سة(ب زيرا گر اين جملههآه مالزم ا شد ی ی )زيد ليس فی مدر صادق نبا دوّم 
آيد ،ه زيد در زماه واحد در دو مکاه باشوود و اين به زيد بايد در مدرسووه باشوود و الزم می

گردد مدلول التزامی آهب گردد. و در مثل )صووولّ( ،ه به )الصوووالم واجبة( برمیتناقض برمی
دهندب گيرند و اين نتيجه را میدر ،نار هم قرار می شووود زيرا دو مقياس)الوضوووء واجب( می

)الوضوءُ مقدمةُ الصالمِب و الصالمُ واجبةٌ فالوضوءُ مقدمةُ الواجب( و  يک قياس عبادت است از:
 فالوضوووءُ  الواجب واجبٌ مقدمةِ الواجبب و ،لُّ مقدمةُ قياس دوّم عبارت اسووت از : )الوضوووءُ

ضيه . بنابر اين مدلول التزامی(واجبٌ ضيهب هر ق صولی يک ق صدق با آه ا ست ،ه در  ای ا
 قضيه مالزم باشد و اين مدلول التزامی يک مدلول تصديقی است.
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ست  ست و ثانياً يک مدلول التزامی ا صولی يک مدلول ا علماء گفتند مفهوم در اصطالح ا
در مقابل منطوق ،ه يک مدلول مطابقی اسوووت و بايد بررسوووی شوووود ،ه مفهوم به ،دام 

الح مدلول التزامی است وووو به اصطالح منطقی يا به اصطالح اصولی وووو و اگر قبول اصط
،رديم ،ه مفهوم يک مدلول التزامی اسوووت فرق اين مدلول التزامی با مداليل التزامی ديگر 

 باشد؟گويند چه می،ه در اصول به آنها مفهوم نمی
صطالح منطقی ست ،ه مفهوم مدلول التزامی به ا ضن ا ست وا صطالح ها ني زيرا در اين ا

مدلول التزامی تصوووّر اسووت و مفهوم يک تصووديقی اسووت. امّا به اصووطالح اصووولیب مدلول 
ضيه صديق يا ق صدق مالزم مدلولالتزامی ت ست ،ه در  ست مثالً در جمله ای ا ی مطابقی ا

و اگر  )إه جاء زيد فأ،رمه( مدلول مطابقی آه وجوب ا،رام زيد عند مجيئه است و مفهومش 
و عدم وجوب ا،رام زيد عند عدم مجيئه است و اين گزاره مدلول التزامی مفهو م داشته باشد 
ستند يعنی امکاه دارد،ه ا،رام زيد عند جمله صدق با هم مالزم ني ست زيرا در  ی مر،ور ني

شد و ا،رام او عند  ست. اين مجيئه واجب با شد و اين دو قابل جمع ا عدم مجيئه نيز واجب با
ی به جای جمله توانيم دليل هم اقامه ،نيم چوه اگراسوووت و بر آه میيک مطلب وجدانی 

ضموه جمله صرين م شود )ا،رام زيد وجب عند مجيئه( وووو ،ه اين جمله ت ی شرطيه گفته 
آه ) ا،رام  زيد ليس بواجب عند عدم مجيئه( نيست  مدلول التزامی ی قبل است ووووشرطيه

يسووت زيرا اين مفهوم در صوودق مالزم با ی شوورطيه مدلول التزامی آه نپس مفهوم جمله
ست ،ه آنچه ،هدر مدلول مطابقی با جملهجمله شرطيه و دليل آه اين ا ست ی  شرطيه ا ی 

 گونه ،ه بياه شد.اين مدلول التزامی را ندارد هماه
،ه مفهوم داخل در مدلول التزامی شوود يک مغالطه اسووت و اصوول اين مغالطه بر اين اين

ست ،ه مدلول را در  شد ،ه ا ست و گفته  صر ،رده ا مدلول مطابقی و مدلولی التزامی منح
ست و ما اين يک از اين دو انحصار را قبول نداريم و مفهوم را از هيچ مفهوم مدلول التزامی ا

صارب مفهوم را داخل مدلول مطابقی میمدلول نمی دانيم نه مدلول دانيم و بر فرض قبول انح
 التزامی.

صدر فرمود شبههمرحوم آقای  ست و حال اين:  ست ،ه مفهوم مدلول التزامی ا ،ه ای ني
 مفهوم نه به اصطالح منطقی و نه به اصطالح اصولیب داخل در مدلول التزامی نيست.
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ی اوّل اين اسوووت ،ه در گرددب ،لمهاين مغالطه در ،لمات بزرگاه به سوووه ،لمه برمی
صطال صطالح منطقی مدلول التزامی با مدلول التزامی در ا صولی فرق دارد و اينا ها بين ح ا

ها فکر ،ردند مدلول ،الم يا بايد مدلول ی دوّم اين اسووت ،ه ايناند. ،لمهاين دو خلط ،رده
اند و ما گفتيم مطابقی باشد و يا مدلول التزامی باشد لرا مفهوم را داخل مدلول التزامی دانسته

ست  ست و نه مدلول التزامی ا ست ،ه اينو ،لمهمفهوم نه مدلول مطابقی ا سوّم اين ا ها ی 
،ه مفهوم از مداليل التزاميه به اصووطالح فکر ،ردند مفهوم مدلول التزامی اسووت و حال اين

 شود.اصولی محسوب نمی
ضيه صدر فرمودند: هر ق ضوع و محمول و ربطب و اين مرحوم آقای  سه ر،ن دارد: مو ای 

ست و  ست و يا الزم محمول ا ست. اگر الزم موضوع يا الزمب يا الزم موضوع ا يا الزم ربط ا
گويند و اگر الزم ربط باشد آه را مدلول مفهومی الزم محمول باشد آه را مدلول التزامی می

ی )ولد العالم واجب ی )ا،رم ولد العالم اه جاءع(ب اگر آه را به جملهگويندب مثالً در جملهمی
لم( و محمول آه )واجب ا،رامه( اسووت و ا،رامه عند مجيئه( برگردانيمب موضوووع آه )ولد العا

)عند مجيئه( قيد اسوووت و ربطی بين موضووووع و محمول موجود دارد ،ه با اين قيد مرتبط 
است. اين قضيه سه مدلول التزامی دارد: مدلول التزامی اوّل) العالم واجب ا،رامه عند مجيئه( 

باشوود به طريق اولی  ی عالمب ا،رامش واجبی موضوووع اسووت زيرا اگر بچهبوده ،ه الزمه
ا،رام خود عالم واجب خواهد بود. مدلول التزامی دوّم )مقدمة ا،رام ولد العالم واجب( بوده ،ه 

اش نيز واجب اسووت. و مدلول واجب باشوود مقدّمهی محمول اسووت زيرا هر شوويئی ،ه الزمه
ی ربط بين هی نحوالتزامی سوووّم )ولد العالم يا يجب ا،رامه عند عدم مجيئه( بوده ،ه الزمه

صطالحاً به مدلول التزامی اوّل مفهوم موافق و به مدلول التزامی  ست و ا موضوع و محمول ا
ست )يعنی سوّم مفهوم مخالف گفته می سوّم ا شود و مراد از مفهوم همين مدلول التزامی 

ی ربط(. ميزاه در تقخيس مفهوم اين است ،ه اگر موضوع يا محمول مدلول التزامی الزمه
ر دو را عوض ،رديم اگر مدلول التزامی باقی بماند مفهوم اسووت و اگر باقی نماند مفهوم يا ه

ی )ولد العالم واجب ا،رامه( را عوض ،رده و بگوييم )ولد نيسووت مثالً اگر موضوووع در جمله
و از باب اوالد،م اعدائکم و العدوّ واجب ا،رامه(  توانيم از نمی و عدوّ عدوّ صديق انساه است 

مله مدلول التزامی درسووت ،نيم و بگوييم )العدوّ واجب ا،رامه(. و يا اگر محمول جمله اين ج
توانيم از اين )ولد العالم واجب ا،رامه( را عوض ،رده و بگوييم )ولد العالم حرام ا،رام(ب نمی
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مه ی جمله مدلول التزامی درسوووت ،نيم و بگوييم )مقدمة ا،رام ولد العالم حرام(ب زيرا مقدّ
حرام نيست و امّا نسبت به ربطب اگر دو طرف قضيه ووو يعنی موضوع و محمول ووو را  حرامب

ماند مثالً اگر موضوع و محمول جمله قبل را عوض عوض ،نيم مدلول التزامی ربط باقی می
شود و اين مدلول التزامی باقی ،رده و بگوييم )زيدٌ ليس ا،رامه بمندوب عند عدم مجيئه( می

ست چوه اين مدلول  قد تا الزم آه باقی نماند بلکه طرفين ا ست و ربط عوض ن الزم ربط ا
شد ،ه فرق مفهوم با تمام  صدر اين  صل فرمايش مرحوم آقای  را عوض ،رديم. پس ما ح
ست امّا مداليل التزامی ديگر يا الزم  ست ،ه مفهوم الزم ربط ا مداليل التزامی ديگر در اين ا

 موضوع و يا الزم محمول هستند.
شکال ما با ف شکال داريم: ا قاه دو ا ستيم و بر،الم اي صدر موافق ني رمايش مرحوم آقای 

اوّل اين است ،ه دو نقض بر،المقاه وارد است نقض اوّل اين است ،ه ايقاه فرمودند اگر 
شووود. نقض اين طرفين قضوويه را عوض ،نيم و مدلول التزامی بماند مفهوم و الزم ربط می

،اه عالماً يجب ا،رامه(ب مدلول التزامی اين جمله وووو يعنی  است ،ه اگر گفته شود )،لّ من
و جمله ی ا،رامه فليس بعالم( است و اگر موضوع جمله ی )،لّ من ال يجبعکس نقيضش 

باقی میقبل را عوض ،نيم  ند مثالً وقتی میباز مدلول التزام  باً  گوييمما )،لّ من ،اه ،ات
بکاتب( است  )،لّ من ال يجب ا،رامه فليسيجب ا،رامه( مدلول التزامی و عکس نقيض آه 

ماند مثالً اگر بگوييم )من ،اه عالمًا و اگر محمول را نيز عوض ،نيم مدلول التزامی باقی می
يحرم ا،رامه( مدلول التزامی يا عکس نقيضووش )من لم يحرم ا،رامه فليس بعالم( اسووت. در 

سؤال میاين قاه  ست يا شما آيا الزمه،نيم ،ه اين مدلول به نظر جا ما از اي ضوع ا ی مو
ی ربط اسووت  ی ربط اسووت؟ اگر بگوييد اين مدلول الزمهی محمول اسووت يا الزمهالزمه

صول مفهوم گفته نمی صطالح علم ا ست ،ه به اين عکس نقيضب در ا شکال اين ا و  شودبا
ض شده بينيم ،ه با عواگر بگوييد اين مدلول التزامی الزم موضوع يا الزم محمول است می

 ماند.موضوع يا محمولب مدلول التزامی باقی می
ساس نظر مرحوم آقای  ست بر ا شيئی الزم ربط ا ست ،ه در جايی ،ه  نقض دوّم اين ا

ی )اه ،اه ماند مثالً جملهصوودرب اگر طرفين قضوويه را عوض ،نيم مدلول التزامی باقی می
ست و التزامی آه ووووو ،ه به نظر ا مدلول هرا زيداً يجب ا،رامه(ب قاه الزم ربط و مفهوم ا ي

ی )اه لم يکن هرا زيداً فال يجب ا،رامه( است در حالی ،ه جايی را داريم ،ه با عوض قضيه
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باقی نمی مدلول التزامی  ند نمیشوووده طرفينب  ند مثالً اگر حيوانی را از دور ببينيم و ما ما
،ه ربط آه امی ندارد با اينبگوييم: )اه ،اه هرا فرسووواً فله اربع قوائم( اين جمله مدلول التز

ی )اه ،اه هرا زيداً يجب ا،رامه( استب امّا مدلول التزامی ندارد چوه اگر مانند ربط در جمله
ی )اه يکن هرا فرساً فليس له اربع قوائم( مدلول التزامی داشت آه مدلول التزامی بايد قضيه

ست آه حيوشود و حال اين ست چوه ممکن ا صادق ني شته ،ه اين جمله  اه اربع قوائم دا
 باشد ولی فرس نباشد بلکه شتر يا حيواه چهار پای ديگر باشد.

ست و فقط جملهبله جمله ضايای تکوينيه فاقد مفهوم ا شرطيه در ق قائيه دارای ی  ی ان
ی )إه جاءع زيد فأ،رمه( جمله یمفهوم اسوووت و جمله خبريه مفهوم ندارد. بنابراين جمله

ست و مفهوم دا قائيه ا ساً فله اربع قوائم( جمله خبريه بوده رد ولی جملهان ی )اه ،اه هرا فر
ی و فاقد مفهوم اسووت ولی اين اشووکال وارد اسووت ،ه مرحوم آقای مدرس خواهد از جمله

ی ی خبريه وهم در جمله،ه الزم ربط هم در جملهشووورطيه الزم ربط درسوووت ،ند با اين
قائل به مفهوم شووويم  وانيم مفهوم بگيريم و اگرتی خبريه نمیانقووائيه وجود دارد و از جمله

 ی انقائيه به آه قائليم.فقط در جمله
بنابراين فقط نقض اوّل بر مرحوم آقای صوودر وارد اسووت ،ه گاهی موضوووع يا محمول 

 ماند.شود ولی مدلول التزامی باقی میعوض می
يرا الزم موضوع معنا است زايقاه بی اشکال دوّم ،المقاه اين است ،ه اساس فرمايش

ای اسووت ،ه ،ه مدلول التزامی يک قضوويهخاطر اينو الزم محمول و الزم ربط معنا ندارد به
صدق با مدلول مطابقی مالزمه دارد مثالً از جمله ستفاده میدر  سجد( ا ،نيم ی )زيد فی الم

صدق  ضيه در  ست يعنی اين دو ق سه(. و اين يک مدلول التزامی ا با ،ه )زيد ليس فی المدر
ی اوّل بگوييم )زيد فی القارع(ب باز مدلول التزامی )زيد ليس جای جمله هم مالزمند و اگر به

 فی المدرسة( باقی و صادق استب در حالی ،ه فقط محمول عوض شد.
 گوييم: المفهوم عبارم عن انتفاء طبيعی الحکم عند انتفاء القيد.ما در تعريف مفهوم می
،نند: ،لمه و جملهب و جمله را بر دو قسووم تقسوويم قسووم میبر دو  توضووين: علماء لفظ را

ی )زيد فی المسجد( از چهار ،لمه ،نند: جمله ناقصه و جمله تامّه. ،لمه مثل زيدب و جملهمی
ست. جمله شده ا قکيل  صه مانند )إه جاءع زيد(ب و جملهت ی تامّه مانند )جمله تامّه( ی ناق

شد ،ه مدلول ، ست ودر جای خودش گفته  ست. مدلولا ،الم  الم غير از مدلول اجزاء آه ا
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سيم می سم تق ست ،ه تمام اجزاء بر دو ق شود: منطوق و مفهوم. منطوق عبارت از مدلولی ا
،الم در آه دخالت دارند و مفهوم عبارت از مدلولی است ،ه به خاطر خصوصيّت و قيدی در 

و اين م و مانند اشتراط يا توصيف يا لقب و امثال ذلک  آی شود به گونهدلول ايجاد می،الم 
شود. مدلول مفهومی مدلول ،ه اگر آه خصوصيّت و قيد را برداريم ،الم فاقد اين مدلول می

شامل  ست. اين تعريف  ست ،ه آه مدلول انتفاء طبيعی حکم با انتفاء قيد ا واحدی از ،الم ا
بلکه فقط يک اصطالح شود زيرا مدلول التزامی واقعاً مدلول ،الم نيست مدلول التزامی نمی

شنيده جمله ست مثالً از  سة( به ذهن نمیا ضيه )زيد فی المدر آيد و ی )زيد فی المسجد(ب ق
ی دوّم به مدلول ی اوّل بنفسوووه برجمله دوّم داللت ندارد و فقط در اصوووطالح جملهجمله

التزامی مصووطلن شووده اسووت چوه با جمله اوّل در صوودق مالزمه دارد و اين بخالف مدلول 
آيد آيد يا نمیاز ،المب اين مفهوم به ذهن عرض میشوووود آيا مفهومی اسوووت ،ه بحث می

آورد يا فقط يعنی وقتی ،الم به عرف القاء شوووود آيا هم منطوق و هم مفهوم را به ذهن می
 آورد؟ اين تمام ،الم در تعريف مفهوم بود.منطوق را به ذهن می

د: مفهوم موافقت و مفهوم مخالف. در بين امر دوّم: مفهوم را به دو قسوووم تقسووويم ،ردن
علمای اصوووول وقتی مفهوم بدوه قيد بيايد مراد مفهوم مخالفت اسوووت. در مفهوم موافقت 
ست ولی در مفهوم مخالفت  ست يکی ا ست با حکمی ،ه در مفهوم ا حکمی ،ه در منطوق ا

 حکم در مفهوم مخالف با حکم در منطوق است.
قل ثل مفهوم )الت قت م تأفيف در مفهوم  مفهوم مواف مت  ،ه منطوق آه حر ما أف(ب  له

موافقت آه حرمت ضوورب و شووتم و قتل اسووت. مفهوم موافقت يک مدلول التزامی عقلی 
ست يعنی وقتی گفته می ست بلکه يک مدلول التزامی عرفی ا سبت به پدر و ني شود تأليف ن

يّت مفهوم فهمد ،ه ضوورب آنها به طريق اولی حرام اسووت. حجّعرف می مادر حرام اسووت
ست. و مفهوم مخالفت مانند )اه جاءع زيد فا،رمه( ،ه مدلول منطوقی  موافقت مورد اتفاق ا

 زيد اسوووت و مدلول مفهومی آه عدم وجوب ا،رام عند عدم ءآه وجوب ا،رام عند مجيی
 مجيیء زيد است و همين مفهوم مخالفت محل نزاع و محل بحث است.

شد سوّم: بحثی ،ه در مفهوم مطرح  ست يا بحث ،بروی امر  صغروی ا ست آيا بحث  ه ا
است؟ معروف است ،ه فقيه در علم اصول به دنبال تحصيل حجّت است يعنی در علم اصول 

ست و چه چيزی حجّت نيست. تارمً بحث صغروی می خواهيم بفهميم ،ه چه چيزی حجّت ا
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ظهور در ،ه همه قبول دارند ظهور حجّت اسوت و ،الم در اين اسوت ،ه امر اسوت مثل اين
 وجوب دارد يا ندارد.

شرط بحث  ست يعنی وقتی راجع به مفهوم  صغروی ا شد بحث مفهوم يک بحث  گفته 
ست ،نيم راجع به اين بحث میمی شرط مفهوم دارد يا ندارد؟ و بحث در اين ني ،نيم ،ه آيا 

،ه آيا مفهوم شرط حجّت است يا نيست؟ وو اگر ثابت شد ،ه شرط مفهوم دارد تحت ،برای 
 گيرد و پس اين بحث مثل بحث حجّيّت خبر ثقه نيست.يّت ظواهر قرار میحجّ

ای را برای اقتناص در امر چهارم: علمای ما قبل از ورود به تفصيل مباحث مفهوم ضابطه
ای را بياه اثبات مفهوم ذ،ر ،ردند يعنی در واجديت يک جمله بر مفهوم و عدم آهب ضووابطه

تقکل از دو ر،ن است و اگر ،المی واجد اين دو ر،ن باشد ،ردند علماء گفتند اين ضابطه م
 دارای مفهوم است.

ست و يک ربطی را به ما می صيتی ،ه در ،الم ا صو ست ،ه آه خ ساند ر،ن اوّل اين ا ر
ی )إه جائک زيد فا،رمه( ،ه اصووطالحًا مثالً در جمله بايد يک ربط لزومی را به ما برسوواندب

ست ادات جملهجمله شرطيه ا ست اين ادات اوالً بايد داللت بر يک ربط ی ی  شرطيه )إه( ا
لزومی بين شوورط و جزاء ،ند. ربط لزومی در مقابل ربط اتفاقی اسووت و ثانياً اين ربط لزومی 
بايد به نحو علّی باشد يعنی بايد شرط علّت برای جزاء باشد چوه ربط لزومی منحصر به نحو 

د مثل ربط دو معلول از يک علّتب ،ه هميقه علّی نيست بلکه ممکن است به نحو ديگر باش
شد. و ثالثاً آه علّت بايد علّت آه دو معلول با هم مقارنند پس ربط لزومی بايد به نحو علّی  با

تواه از جمله شوورطيه مفهو گرفت و رابعاً آه ربط تامّه باشوود و اگر علّت ناقصووه باشوود نمی
ی اگر در مثال مجيیء زيد علّت تامّه لزومی علّت تامّه بايد علّت منحصوووره هم باشووود چوه

صره شد ولی علّت منح شد نمیوجوب ا،رام با تواه از آه انتفاء حکم عند انتفاء قيد ی آه نبا
 را نتيجه گرفت.

ی شرطيه وووو بايد طبيعی ر،ن  دوّم اين است ،ه گفتند آه الزم وووو يعنی جزاء در جمله
صالم را ب شخس حکم. مثالً اگر وجوب  شد نه  صوم در نظر حکم با ه وجوب حج و وجوب 

سه تا يکی  ست امّا طبيعی وجوب در اين  صالم تعلّق گرفته ا شخس وجوبی ،ه به  بگيريم 
،ه طبيعت و ماهيت زيد و عمرو اند مثل اينها از يک نسخ حکمحکم ی ايناست يعنی همه
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شد به آه م شخس حکم با ست چوه اگر مراد از انتفاء حکمب انتفاء  ست حکم ا فهوم يکی ا
 شود.گويند چوه شخس حکم خود بخود با انتفاء قيد منتفی مینمی

 مفهوم شرط

در علم اصووول مباحثی را تحت عنواه مفهوم شوورط و مفهوم وصووف و مفهوم حصوور و 
 اند. در اين مياه مهمترين مفهومب مفهوم شرط است لرا آه رامفهوم لقب و غيره مطرح ،رده

 ،نند.در ابتداء ذ،ر می
 ،نيم.ای را ذ،ر می،نيم و قبل از آه مقدّمهشرط در جهاتی بحث می در مفهوم

 ی شرطيهمقدّمه: توضين منطوق جمله
ی شوورطيه اسووت ،ه از دو بخش تقووکيل شووده ی )إه جاء زيد فأ،رمه( يک جملهجمله

ست. در  ست و دوّم جزاء ،ه عبارت از )فأ،رمه( ا شرط ،ه عبارت از )إه جاء زيد( ا ست اوّل  ا
اند ،ه قبل از تقکيل جمله شرطيهب دو جمله داريم و با ادات شرط اين دو طيه قائلجمل شر

 ،نيم.می مندمجم جمله را به ه
ای است ،ه در ،الم ضابط در وحدت و تعدد جمله ووو مراد جمله تامّه است ووو نسبت تامّه

بت تامّه وجود دارد اگر ،الم بر يک نسبت تامّه مقتمل باشد يک جمله است و اگر بر دو نس
ست. در مثل شد دو جمله ا قتمل با سبت تامّه جمله م شرطيه )اه جاء زيد فأ،رمه( يک ن ی 

 گوييم ،ه نسبت تامّه چيست؟وجود دارد پس يک جمله است و در مباحث آينده می
شده مقهور قائل شرطيهب در ابتداء دو جمله بوده ،ه بعد به يک جمله مندمج  اند،ه جمله 

ی ی خبری اسووت و جمله )أ،رم زيداً( يک جملهزيد( يک جمله تامّه ی )اه جاءاسووت جمله
شکل جمله ست و اين دو جمله را در يک جمله مندمج ،رديم و به  قائيه ا شرطيه تامّه ان ی 

ی انقائيه جمله ی شرطيهی انقائيه آمده است ،لّ جملهدر آورديم و چوه در جزاء آه جمله
ست. ترجمه ست ،ها قه از جمله ی اين جمله اين ا ای )اگر زيد آمده او را ا،رام ،ن(. وهمي

ست می صوری در ست يک مفهوم ت سر آه آمده ا ،نند بنابراين در مثال مر،ور ،ه ادات بر 
شود. در نظر مقهورب مفهوم تصوری )جاء زيد(ب مجيیء زيد است ،ه شرط جمله شرطيه می

در مثال مر،ور ا،رام زيد  جزاءجزاء در مثال مر،ور وجبو ا،رام زيد اسوووت و در نظر شووويخب 
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اش اين استب زيرا در نزد مقهور شرط قيد مدلول هيئت است يعنی قيد وجوب است و نتيجه
شووودب ولی روی نظر شوويخ شوورط قيد شووود ،ه با مجيیء زيدب وجوب ا،رام او فعلی میمی

ام او فعلی شود ،ه وجوب ا،راش اين میمدلول مادّه است يعنی قيد ا،رام زيد است و نتيجه
 ای از ا،رام ،ه عند مجيیء زيد باشد رفته است.است و اين واجب روی حصّه

ی اگر ما تابع نظر مقهور شديم بايد اين بحث را در مفهوم شرط مطرح ،نيم ،ه آيا جمله
شديم جمله شيخ  ست و شرطيه مفهوم دارد يا نه؟ امّا اگر تابع نظر  شرطيه فاقد مفهوم ا ی 

صف داخل می اين بحث در مفهوم ست )يجب و شود چوه بنابراين نظر در واقع مولی گفته ا
ا،رام زيد عند مجيئه(ب و قيد )عند مجيئه( قيد ا،رام اسوووت و هر قيدی ،ه به متعلّق حکم 

 مربوط است در مفهوم وصف داخل است.
بنابراين بحث از مفهوم شرط بر مبنای مقهور است و ما هم تابع مقهور شديم و گفتيم 

 زند نه مدلول مادّه را.رط مدلول هيئت را قيد می،ه ش
 ،نيم.جا به پاياه رسيد و بعد از آه در مورد مدلول ادات شرط بحث میمقدّمه در اين
 ،نيم.جا به پاياه رسيد و بعد از آه در مورد مدلول ادات شرط بحث میمقدّمه در اين

 الجهة األولی: در مدلول ادات شرط

و )إذا( و امثال ذلکب و هرچه ،ه در لغت غير عربی اين معنا را فائده ادات شرط مثل )إه( 
 دهد مثل ،لمه )اگر( در لغت فارسی.

گويند ،ه در مدلول ادات شرط دو نظريّه وجود دارد نظريّه اوّل نظريّه مقهور است ،ه می
،ند براسووواس اين نظريّه بحث ادات شووورط مثل )اه( بر ربط بين شووورط و جزاء داللت می

ست يا غير لزومی؟ و یم ست يا غير علّی؟ و آيا ربط لزومی ا شود ،ه اين ربط آيا ربط علّی ا
شود و آيا ربط انحصاری است يا غير انحصاری؟ بر بعضی از اين احتماالت مفهوم گرفته می

ضی مفهوم گرفته نمی ست ،ه بر بع صفهانی ا قهور نظريّه مرحوم محقّق ا شود. در مقابل م
لت نمی فرمود ادات شووورط لت دارد پس وقتی بر ربط دال قدير دال که بر فرض و ت ند بل ،

 گوييم )إه جاء زيد فأ،رمه( معنايش ) بر فرض و تقديری ،ه زيد آمد او را ا،رام ،ن(.می
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مرحوم  فارق بين نظريّه مرحوم اصوووفهانی با نظريّه مقوووهور اين اسوووت ،ه بنابر قول
صفهانیب جمله شرطيه فاقد مفهوم میا شد در مفه و اگرشود ی  شته با صف مفهوم دا وم و

 شود.داخل است يعنی در واقع )ا،رام( مقيد می
 وجوهی برای تأييد نظريّه مقهور ذ،ر شده است:

قهورب وجوب ا،رام در مثال )إه ساس نظر م ست  جاء زيد فأ،رمه( وجه اوّل: برا فعلی ني
رحوم اصفهانی اس نظريّه مزيرا مقروط به مجيئ زيد است و مجيئ زيد فعلی نيست امّا براس

جيئ زيد وجوب ا،رام فعلی اسووت زيرا مقووروط به مجيئ زيد نيسووت بلکه معلّق بر فرض م
ست و اين فرض فعل ست در حالی ،ه وجداناً يا تا يئ ،رام با مجاسالماً داريم ،ه وجوب ی ا

 شود.زيد فعلی می
يخ گفتند شدر مقابل گوييم )إه جاء زيد فأ،رمه( مقهور اين وجه درست نيستب وقتی می

،ه اآله  مجيئ زيد قيد مدلول هيئت ووو وجوب ووو است نه قيد واجبب و معنايش اين نيست
يرا منقووأ امر من انقوواء فعلی ندارم بلکه واقعاً انقوواء فعلی اسووت ولی منقووأ فعلی نيسووت ز
علی اسووت و فاعتباری اسووت و فعليّت آه به فعليّت مجيئ زيد اسووت در ما نحن فيه انقوواء 

قووأ دائر مدار فرض يّت آه اثری ندارد و آنچه ،ه اثر دارد فعليّت منقووأ اسووت و فعليّت منفعل
شووود )هرا نيسووت بلکه دائر مدار فعليّت مجيئ اسووت به عنواه مثال در وصوويت نوشووته می

ست ست ،تاب ملک او ا و بعد از موت  الکتاب لزيد بعد مماتی( و تا زمانی ،ه موصی نمرده ا
صی ست ولی خودل میله منتقاو به مو صل ا قاء ملکيّت حا صيتب ان ملکيّت  شود در وقت و

و هر وقت  ی ايجاد و وجود استحاصل نيست. اشکال شده است ،ه انقاء و منقأ به منزله
قاء امر تکوين شکال جواب دادند ،ه ان ست. از اين ا شد وجود نيز ه ست و يک ايجاد با ی ا

ست و اين امر ا قأ داريم ،ه امر اعتباری ا سد ،ه معلّق عليه عتباری وقتی به فعليّت میمن ر
شود ست و آدر عالم تکوين فعلی  قأ مانند ايجاد و وجود ني قاء و من چه ،ه عقاب هب پس ان

شکال مرمی قاء فعلی. پس ا ست نه مخالفت با ان قأ فعلی ا ،ور بر مرحوم آورد مخالفت با من
 اصفهانی وارد نيست.

صدر( شرط وووو مثل رجاء )جاء زيد( و ل از اين: قب1وجه دوّم )از مرحوم آقای  ،ه بر جمله 
،ه ادات شرط بر آه داخل شد ولی هنوز جزاء ی تامّه است و بعد از اينادات وارد شود جمله
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سؤال می ست  صه ا ،ه جمله تامّه به  جمله  شود ،ه )إه( چه عملی انجام دادنيامد جمله ناق
ست زيرا ضن ا قهور وا شد؟ روی نظر م صه تبديل  )إه( بر ربط اين جمله با جمله ديگر  ناق

ست به همين خاطر تا جمله شرط داللت دارد و جمله ديگر هنوز نيامده ا ی جزاء نيايد جمله 
و ،ه )إه( بر فرض و تقدير ،ند داللت می ناقس است امّا روی نظر مرحوم محقّق اصفهانی 

،ه با زيد آمدب با اين ی شرط جمله تامّه است و معنايش اين است ،ه فرض شودووو باز جمله
 تواه به اين جمله ا،تفاء ،رد.درآمده ادات بر جمله شرطب اين جمله ناقس است و نمی

ست ،ه نقصاه  صفهانی وارد نيست زيرا )فرض( مفهومی ا شکال بر مرحوم ا جواب: اين ا
ست زيرا وقتی می ست؛ اين فرض اخبار از در ذاتش افتاده ا گوييم فرض ،نيم ،ه زيد آمده ا

،ه گاهی انقووواء وجوب ا،رام به خواهد مانند اينای را براته میيک واقعيت نيسوووت و تتمه
،نيم و اين ،لمه گوييم )أ،رم( و گاهی به خود ،لمه واجب تکلم می،نيم و میصيغه امر می

ی گوييم ،ه جملهگوييم )اال،رام واجب(ب پس به اين لحاظ میبراته انقووواء را دارد مثالً می
 ناقصه است. زيد( )اه جاء

ست زيرا خود جمله ست ني ستب ولی گاهی اين جواب در صه ا سبت ناق ی )اگر زيد آمد( ن
،ه گفته شووود توانيم از آه چيزی را اسووتفاده ،نيم مثل اينيک جمله تامّه اسووت و ما نمی

)شووويئ تحقّق يافت( يا )من چيزی را گفتم(ب بنابراين اگر بگوييم )المفروض مجيئ زيد( يا 
ای را برای آه ذ،ر ،نيم و اين رِضم مجيئ زيد(ب از آه اسوووتفاده ،نيم الزم اسوووت تتمه)فُ
ست ،ه از )إه جاء زيد( فهميده میبه ست و خالف چيزی ا شود ،ه به معنای )اگر زيد آمد( ا

 اين جمله نسبت ناقصه دارد.
شود میامّا اشکال مرحو آقای صدر بر مرحوم محقّق اصفهانی درست نيست ابن ،ه گفته 

أدات شوورط يعنی )إه( به معنای فرض و تقدير اسووت معنايش اين نيسووت ،ه مقووتقی را از 
شرط مدلول حرفی دارد. در  شد زيرا أدات  شرط به اين معنا با ،لمه )فرض( بگيريم و أدات 

و می و به نحو مدلول تصديقی  فهميم ،ه مثالً سير بحث مدلول حرفی گفته شد ،ه از )من( 
اشووت و اين ابتداء از ،جا بوده اسووت. أدات شوورط نيز از همين قبيل اسووت و ابتدايی داشووته 

معنايش اين نيسووت ،ه مقووتقی از ،لمه )فرض( مثل المفروض به جای )إه( بگراريم بلکه 
قتقی از ،لمه )فرض( مثل  ست ،ه م ست و معنايش اين ني شرط نيز از همين قبيل ا أدات 

رط مدلولی دارد ،ه به نحو تصوووديقی از آه المفروض به جای )إه( بگراريم بلکه أدات شووو
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فهميم ،ه متکلم مجيئ زيد را قيدی برای ا،رام او فرض ،رده اسوووت و از حيث مدلول می
در )إه جاء زيد( )در فرض آمده زيد( است و هر جمله چه نسبت  ایتصوری هيچ نسبت تامّه

زيد( و دومی مانند )،اه  اسنادی داشته باشد و چه نسبت حملی داشته باشد و اولی مانند )جاء
و با آمده )إه( نسبت اسنادی و نسبت حملی از آه جمله گرفته می شود و معادل زيد عادالً( 

ضافه می صوری جمله ا ست به مفهوم ت شود )فی شود مثالً گفته می)إه( ،ه )فی فرض( ا
 فرض مجيئ زيد( يا )فی فرض ،وه زيد عادالً(.

ر سووور جزاء وارد ،نيم و بگوييم )إه جاء زيد فهل وجه سووووّم: اگر يک دفعه )هل( را ب
شرطيه وارد ،نيم و بگوييم )هل إه جاء زيد تکرمه(ب  سرجمله  تکرمه(ب ودفعه ديگر آه را بر 

دو دعوی داريم دعوای اوّل اين اسووت ،ه در اين دو جمله دو مدلول داريم و دعوای دوّم  ما
دو مدلول داشتن فقط بر مسلک مقهور  اين است ،ه اگر اين دو جمله دو مدلول داشته باشد

قابل توجيه است و بر مسلک مرحوم اصفهانی قابل توجيه نيست. ترجمه جمله اوّل )اگر زيد 
اگر ،نی؟(. ،نی؟( است و ترجمه جمله دوّم )آيا اگر زيد آمد او را ا،رام میآمد آيا ا،رامش می

سؤال زيد بخواهد دو بار نزد مسئول ی اوّل زيد دفعهو او بخواهد بيايد عنه و مخاطب به اين 
سؤال بايد متفاوت ی دوّم او را ا،رام نکند نحوهرا ا،رام ،ند و دفعه ی جواب مخاطب از اين 

،نی؟( بايد به )ال( جواب دهد و معنايش باشد. اگر سائل بپرسد )آيا اگر زيد آمد او را ا،رام می
ست ،ه اگر او آمد ا،راشود ،ه )ايناين می سائل بطور ني سد )اگر زيد مش ،نم(. امّا اگر  پر

يا ا،رامش می مد آ نه می،نی؟( در اينآ نه میجا  به )ال( جواب دهد و  ند  به )نعم( توا ند  توا
،ه در دو ا،تفاء ،ند بلکه بايد جواب دهد )نعمب أ،رمه فی المرتبة األولی( و با توجّه به اين

ست می شرط فهميم ،ه دو جسوال فوق جواب ها متفاوت ا ست زيرا أدات  مله قابل توجيه ا
،نيم و اگر بر ربط داللت دارد و اگر )هل( بر جمله شوورطيه داخل شووود ما از ربط سووؤال می

. امّا بنابر ،نيم،نيم بلک از جزاء سؤال می)همل( بر سر جزاء درآيد از ربط و مالزمه سؤال نمی
صفهانی مر،ز ،الم دائماً جمله ست و  است وی جزاءنظر مرحوم ا شرط فقط قيد برای جزاء ا

ی شرطيه داخل ،نيم و چه بر جزاء بنابراين نظر وقتی به )هملْ( سؤال شود چه آه را بر جمله
 بينيم دو جمله دو مدلول دارد.ندارد در حالی ،ه بالوجداه می داخل ،نيم يک مدلول بيقتر

آيد ،ه در جزاء میچه از اين وجه سوووّم جواب داده شوود ،ه در نظر مرحوم اصووفهانی آه
ی شوورطيه )إه جاءع زيد آيد قيد اسووت مثالً در جملهچه ،ه در شوورط میمقيد اسووت و آه
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چه ،ه در شرط آمده است يعنی )جاءع ،ه )تکرمه( آمده مقيد است و آهتکرمه(ب در  جزاء آه
تقييد ی شرطيه داخل شود مصبّ سؤال بر جمله زيد(ب قيد اين جزاء است بنابراين اگر )هملْ(

است و اگر )هملْ( بر جزاء داخل شود مصبّ سؤال مقيد است يعنی روی نظر مرحوم اصفهانی 
ی )إه نيز مدلول دو جمله متفاوت اسووت و دو جمله دو مدلول دارند به اين بياه ،ه در جمله

يک وقت سؤال  دهيمبجاءع زيد تکرمه( از ا،رام عند المجيئ وووو يا ا،رام مقيد وووو خبر می
،ه اين حصّه از ا،رام ووو يعنی ا،رام مقيد ووو محقّق است يا نه؟ اين زمانی است ،ه  ،نيممی

،نيم بلکه از خود )هل( بر جزاء داخل شووودب و يک وقت از وجود اين ا،رام مقيد سووؤال نمی
اين قيد را دارد يا نه؟ پس سووه وجه  ،نيم ،ه آيا ا،رام،نيم يعنی سووؤال میتقييد سووؤال می
 نظر مقهور و ردّ نظر مرحوم اصفهانی تمام نيست. مر،ور برای تأييد

ما موافق با نظر مرحوم محقّق اصوفهانی هسوتيم. وجوهی برای تأييد اين نظر ذ،ر شوده 
ی شورطيه به دو قسوم ،نيم به اين بياه ،ه جملهاسوت و ما به اوضون اين وجوه اشواره می

مانند )إه طلعت القوومش ی انقووائيه. جمله خبريه ی خبريه و جملهشووود: جملهتقسوويم می
قائيه مانند )إه ای است ،ه به صدق و ،رب متصف میفالنهار موجود( جمله شود و جمله ان

شووودب و اين تقسوويم ای اسووت ،ه به صوودق و ،رب متصووف نمیجاءع زيد فأ،رمه( جمله
قابل توجيه نيست و براساس اين نظر جمله شرطيه هميقه جمله خبريه  براساس نظر مقهور

ست گر قائيها شرط  چه در جزاء آه جمله ان شرط بر ربط بين جزاء و  شودب زيرا أدات  ذ،ر 
دهد ،ه بين اين دو جمله ربط و مالزمه وجود دارد. براسووواس اين داللت دارد يعنی خبر می

ی شووورطيهب صووودق و ،رب را نبايد روی جزاء ببريم بلکه بايد آه را به لحاظ نظرب در جمله
چه جمله خبريه  ی شوورطيه در نظر بگيريم پس در جزاء جمله ی بين جزاء و شوورطمالزمه

قائيه بيايد با جملهبيايد و چه جمله شرطيه میی ان شرط و جزاء خواهيم از مالزمهی  ی بين 
خبر دهيم و وجود اين مالزمه قابل صوودق و ،رب اسووت اين بنابر نظر مقووهور بود امّا اگر 

شد در ج شرط دالّ بر فرض و تقدير با شد ،لّ ملهأدات  قائيه با شرطيه اگر جزاء جمله ان ی 
ی شوورطيه ی انقووائيه اسووت و اگر جزاء جمله خبريه باشوود ،لّ جملهی شوورطيه جملیجمله
 ی خبريه است.جمله

شرط  ست به اين بياه ،ه اگر واقعاً أدات  صفهانی وارد ا شکالی بر،الم مرحوم ا امّا يک ا
،اه اهلل واحداً ،اه زيد عادالً( صووادق باشوود زيرا ی )اذا برای فرض و تقدير باشوود بايد جمله
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شرطيه می صفهانی از جمله  ساس نظر مرحوم ا فهميم ،ه در فرض وحدت اهلل ب زيد نيز برا
ای ولو ،ه بالوجداه بين اين دو هيچ علّيتی وجود ندارد و هيچ مالزمهعادل اسووت و حال اين

گوييم ،ه اين جمله شووورطيه د مالزمه میاتفاقاً بين اين دو جمله وجود ندارد و با عدم وجو
،اذب است گرچه هر دو طرف آه در واقع محقّق است يعنی هم خداوند واحداست و هم زيد 

ی عرفيه الزم است و اين اشکال قول مقهور عادل است. پس بين شرط و جزاء يک مالزمه
 ،ند.را تأييد می

اذب است امّا دليل ،رب اين از اشکال مر،ور جواب داده شد ،ه درست است ،ه قضيه ،
فهميم و در ی شوورطيه میاسووت ،ه ما ربط بين شوورط و جزاء را از فاء يا الم يا هيئت جمله

ای وجود ندارد پس ،اذب است امّا أدات شرط بر ربط و مالزمه ی مورد بحث هيچ ربطجمله
 داللت ندارد بلکه برفرض و تقدير داللت دارد.

ث ما در اين نيست ،ه مالزمه مدلول أدات شرط است يا اين جواب درست نيست زيرا بح
مدلول هيئت شوورطيه اسووتب بلکه بحث ما اين اسووت ،ه مفاد جمله شوورطيه ربط و مالزمه 

خواهد باشوود ما با دالّ آه ،اری نداريم و مرحوم اصووفهانی با چه ،ه میاسووت و دالّ آه هر
 شود.ط و مالزمه فهميده نمیی شرطيه ربمقهور مخالفت ،رده است و فرمود ،ه از جمله

جا يک اشووکال و نقضووی بر،الم مقووهور و يک اشووکال و نقض بر،الم مرحوم تا اين
اصفهانی وارد شد و با توجّه به اين مطلب نظر ما در اين مسأله قول به تفصيل است به اين 

ی انقووائيه نظر مرحوم ی شوورطيهبياه ،ه در جمله شوورطيه خبريه نظر مقووهور و در جمله
شرطيه صفهانی را قبول داريم زيرا جملها قائيه بر مالزمه داللت ندارد امّا جمله  شرطيه ان ی 

ی قول به تفصوويل اين اسووت ،ه جمله شوورطيه خبريه بر ربط و مالزمه داللت دارد. نتيجه
 انقائيه فاقد مفهوم است و اگر بخواهد مفهوم داشته باشد در مفهوم وصف داخل است.

ی بين يه بر دو قسم است جمله شرطيه خبريه ،ه مفاد آه مالزمهبندی: جمله شرطجمع
قائيه ،ه مفاد آه مالزمه و ربط نيست بلکه فقط تقييد  شرطيه ان ست و جمله  شرط و جزاء ا

 رساند امّا آيا مقيدب واجب است يا وجوب؟ اين بحث ديگری است.را به ما می
 مالجهة الثانية: فی البحث عن الر،ن االول فی المفهو

،سانی ،ه قائل به مفهوم شدند گفتند بايد جمله شرطيه بر دو ر،ن مقتمل باشد تا از آه 
بتوانيم مفهوم بگيريم: ر،ن اوّل اين اسووت ،ه جمله شوورطيه بر علّت منحصووره داللت ،ندب 
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شووود بايد به نحو علّی ی شوورطيه اسووتفاده میای ،ه از جملهعبارت ديگر ربط و مالزمهبه
،نيم بايد طبيعی حکم حکمی ،ه از جمله استفاده میر،ن دوّم اين است ،ه انحصاری باشد. 

 باشد نه شخس حکم.
در جهت اوّل گفتيم ،ه مفاد أدات شوورط يا هيئت جمله شوورطيه ربط بين جزاء و شوورط 

خواهيم اسووت مطلقاً يا در خصوووص جمله شوورطيه خبريه ،ه مختار ما بود. در جهت دوّم می
ست يا غير آه؟ قبل از ورود ببينيم اين ربط از چه  صاری ا ست آيا ربط علّی انح نوع ربطی ا

 .،نيمدر جهت دوّمب مقدمتاً دو نکته را ذ،ر می
ست ،ه مرحوم آقا ضياء فرمود ما نبايد از ر،ن اوّل بحث ،نيم و فقط بايد  نکته اوّل اين ا

لفی در مسأله ی اشخاص است و مخااز ر،ن دوّم بحث ،نيم زيرا ر،ن اوّل مورد تسالم همه
ی شرطيه بر ربط علّی انحصاری داللت دارد. ايقاه فرمود: همه قبول دارند نيست ،ه جمله

شخس حکم نيز منتفی ،ه قيد اعم از اين شود  شد اگر منتفی  صف يا غايت با شرط يا و ،ه 
صاری ست ،ه ربطب علّی انح صورتی ا ست و اين در  صاری نبود  ا شد و اگر ربط علّی انح با

 ل ندارد ،ه بعد از انتفاء قيدب شخس حکم هم منتفی باشد.مورد قبو
شکاالت عديده ضياء ا شکال بر،الم مرحوم آقا  صار به يک ا شت و ما برای اخت ای وارد ا

،نيم و آه اشکالی است ،ه مرحوم آقای صدر بر مرحوم آقا ضياء گرفته و فرمودند: ا،تفاء می
 ه شوووخس حکم راب آيا اين هم مورد اتفاقاگر ما از خود قضووويهب طبيعی حکم را فهميديم ن

ست و بحث ما هم در جايی  ست؟ خيرب مورد اتفاق ني صاری ا ست ،ه ربط به نحو علّی انح ا
 است ،ه در مفهومب ر،ن دوّم نيز الزم است.

سيم  صديقی تق صوری و مدلول ت سم مدلول ت ست ،ه مدلول را به دو ق نکته دوّم اين ا
اوّل را دالّ و شیء دوّم  يک شیء به شیء ديگر است. شیءداللت انتقال ذهنی از  ،نند.می

گويند در نظر مقووهورب مدلول يا يک تصوووّر اسووت و يا يک تصووديق اسووت در را مدلول می
صديقی می صورت دوّم به آهب داللت ت صوریب و در  گويند. صورت اوّل به داللتب داللت ت

صل می صوّر حا سه ت صوّر موقتی گفتيم )زيد عادل(  صوّر مدلول عادل و شود ت دلول زيد و ت
شی می ضع نا صوری از و صوّر مدلول هيئت جمله. و مدلول ت صديقی از ت شود ولی مدلول ت

شی نمی شی می شود بلکه از مقدمات حکمتوضع نا سبات ،المی نا ی شود. در جملهيا منا
أ،رم( و ،ه عبارت از مدلول تصووری مادّه و هيئت ) ( سوه مدلول تصووری داريم)أ،رم عالماً
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ست. اگر ،سی بپرسد ،ه آيا صوری عالم ا ست يا خصوص  مدلول ت ا،رام هر عالمی واجب ا
دهيم هر عالمی وجوب ا،رام داردب وجوب ا،رام هر جواب می عالم عادل وجوب ا،رام دارد؟

ست. در مثل  ست آمده ا ست ،ه از مقدمات حکمت بد صديقی جمله مر،ور ا عالم مدلول ت
مدلول فأ،رمه( مقووهور گفتند اين جمله شوورطيه دو مدلول اسووت: ی )إه جاءع زيد جمله

منطوقی و مدلول مفهومیب و گفتند ما اين مدلول مفهومی را از مدلول منطوقی بدست آوريم 
 زيرا مدلول مفهوم مدلول التزامی مدلول منطوقی است.

صول م ست وووو ،الً مداليل التزاميه در ا صديقی ا دلول مدلول مفهوم دائماً يک مدلول ت
تصديقی است بخالف مدلول  التزامی در منطق ،ه مدلول تصوری است وووو آيا منطوق يک 
مدلول تصوری است يا مدلول تصديق است؟ ،سانی ،ه قائل به مفهوم شدند بعضی از آنها 

مفهوم را از يک مدلول تصوووّر در منطوق اسووتفاده ،ردند و بعضووی آه را از مدلول مدلول 
های تصووووری  و ای از مدلوله ،ردند چوه منطوق مجموعهتصوووديقی در منطوق اسوووتفاد

شود ،ه از ای از آنها استفاده میآوريم از جملهای ،ه بعداً برای مفهوم میتصديقی است. ادلّه
مدلول تصوووری را اسووتفاده ،ردند مثل ،سووانی ،ه به تبادر اسووتدالل ،ردند و از  منطوقب

نطوقب مدلول تصديقی را استفاده ،ردند مثل ،سانی شود ،ه از مای از آنها استفاده میجمله
ی شوورطيه به اطالق تمسووک ،ردند. همين ،الم در ر،ن اوّل و ،ه در مفهوم داشووتن جمله

و نيز می و يعنی وضع يعنی علّيّت منحصره  آيد و بعضی اين ر،ن را به نحو مدلول تصوری 
و و بعضی آه را به نحو مدلول تص و يعنی داللت اطالق بر ادات برای علّيّت منحصره  ديقی 

 علّيّت منحصره و آورند.
صل بحث می شتن بعد از بياه اين دو نکته به ا پردازيم. برای اثبات ر،ن اوّل در مفهوم دا

 ی شرطيه به وجوهی استدالل شده است.جمله
و ما اصل ربط را در جمله و مقهور برای اثبات  یوجه اوّل:  شرطيه انقائيه قبول نکرديم 

اوّل به تبادر تمسووک ،ردند به اين بياه ،ه از ربطی ،ه بين شوورط و جزاء اسووت ابتداء ر،ن 
صاری به ذهن تبادر می شرط يا اش اين می،ند و نتيجهربط لزومی علّی انح شود ،ه ادات 

 ی شرطيه برای ربط لزومی علّی انحصاری وضع شده است.هيئت جمله
شد به اين شکال  شرط و جزاء اين ربط  ،ه اگر ما فرضبر اين وجه ا ،نيم جايی ،ه بين 

جمله شرطيه برآه بايد مجازی باشد در حالی ،ه اين اطالق حقيقی  خاصّ نباشد پس اطالق
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ست مثالً جمله شرطيها صادق و اطالقش حقيقی ی  ست و  سمّ فتموت( در شربت ال ی )إه 
مله فاقد ،ه ربط علّی بين شوورب سوومّ و موت انحصوواری نيسووت لرا اين جاسووت و حال اين

 مفهوم است.
ست نه ربط اتفاقی ب و علّی بوده و  شده ا ضع  شرط برای ربط لزومی و وجه دوّم: ادات 

ی شووورطيه به ربط علّی فهميم يعنی هيئت جملهانحصووواری بوده ربط را از انصوووراف می
ست نظير ،لمه صاری منحرف ا صامت و ناطق انح ی )حيواه( ،ه برای طبيعی جامع حيواه 

 رود منصوورف به حيواهطور مطلق به ،ار میولی هر وقت اين ،لمه به وضووع شووده اسووت
ست و به ربط لزومی  شده ا ضع  شرط باری ربط لزومی و ست. در ما نحن فيه ادات  صامت ا
علّی انحصوواری منصوورف اسووتب بنابراين اشووکال اوّل بر اين وجه وارد نيسووت زيرا ،اربرد 

ز نيست. منقأ انصراف اين است ،ه ا،مل ی شرطيه در غير موارد علّی انحصاری تجوجمله
افراد ربط لزومیب ربط علّی انحصاری است و گفته شود ،ه يک لفظب اگر دارای افراد متعدّدی 

 است در هنگام اطالق به فرد أ،مل و أتمّ منصرف است.
بر اين وجه دو اشکال شده است: اشکال اوّل اين است ،ه علّت منحصره نسبت به علّت 

صره  ست تا بگوييم اينغير منح صرف در علّيت أ،مل و أتم ني جا نيز عنواه به فرد أ،مل من
است چوه اگر فرض ،نيم دو شیء به عنواه )ب( و )ج( داريم اگر )ب( يک علّت تامّه و )ج( 

شود. اگر در ی )ج(ب أ،مل شمرده نمیی )ب( از علّت تامّهدو علّت تامّه داشته باشد علّت تامّه
 ا داشته باشد علّت تامّه نسبت به علّت ناقصه أ،مل است.علّت أ،مليت معن

دوّم اين است ،ه ما قبول نداريم ع ا،مليّت يک فرد منقأ انصراف عنواه مطلق  اشکال
به آه فرد باشد بلکه سبب انصراف يکی از سه امر است. سبب اوّل انصراف ،ثرت استعمال 

،ه معنای ماشين أعم از آه بيلب با ايناست مثل ،ثرت استعمال )ماشين( در زماه ما به اتوم
ضوع سبت حکم و مو صراف منا سبب دوّم ان ست.  سأله  ا سی بگويد )اين م ست مثالً اگر ، ا

ست و  صرف ا سيد( در اين ،المب علمای حوزه به عالم فقيه من شرعی را از علمای حوزه بپر
،ه شهرتش  سبب سوّم شهرت است يعنی عنوانی را ،ه بين چند فرد مقترع است بر فردی

بريم و گروهی اين سوووبب سووووّم را به سوووبب اّول ،ار میدر آه عنواه بيقوووتر اسوووت به
 گردانند.برمی
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سوّم: ما در جمله سه دالّ داريم از يکی ربط لزومی  و از دومی علّيت و از وجه  ی شرطيه 
صاريت را می شده سومی انح ضع  شرط و جزاء و شرط برای ربط لزومی بين  فهميم ادات 

فهميم مثالً در جمله شوورطيه )إه طلعت القوومس فالنهار و از فاء تفريع علّيت را میاسووت 
موجود( در مقام لفظ و اثباتب وجود نهار بر طلوع شوومس تفريع شووده اسووت از اين مقامب در 

ی عرفی و عقاليی در باب الفاظ ،نيم چوه يک قاعدهثبوت عليّت را اسوووتفاده می مرحله
قام اثبات با مقام ثبوت تطابق دارد و در عالم تکوين فقط وجود معلول وجود دارد ،ه دائماً م

ست پس معلوم می شمس ،ه علّت تامّه شودبر وجود علّت تامّه متفرع ا ی وجود نهار طلوع 
است. و شرط ووو يعنی طلو شمس در مثال ووو اطالق احوالی دارد ووو و از آه به اطالق أويی 

ر مثال به معنای طلوع شمش در هر حال است و يعنی شود و اطالق احوالی شرط دتعبير می
و از اين اطالق احوالی يا هر امری ،ه مقاره شود طلوع شمس علّت تامّه ی وجود نهار است 

ستفاده می ی وجود نهارب دو ،نيم. مثالً اگر فرض ،نيم ،ه علّت تامّهمنحصره بوده علّت را ا
شمس( اگر شد يکی )الف( و ديگری )طلوع  شود در اين  شیء با شمش با الف جمع  طلوع 

شمس جزء العلة می شته حال طلوع  شيئی دو علّت دا شد ،ه اگر  سفه گفته  شود چوه در فل
شود هر يک از اين شد و هر دو در چيزی جمع  نوارد و علّت تامّه  شود زيراها جزء العلة میبا

ناقض می به ت مد بر يک معلول  جا ،ه اگر نيروان به مثالً اگر فرض ،نيم  ی صووود ،يلويی 
،ند اگر در يک جا دو نيروی صد ،يلويی به ماشين وارد ماشينی وارد شود ماشين حر،ت می

شمش  ست. حال اگر طلوع  شين ا علّت شود هر يک از اين نيروها جزء العلة برای حر،ت ما
شمس چه با  ست ،ه طلوع  شرط اين ا ضای اطالق احوالی  شد مقت تامّه برای وجود نهار با

ستفاده می)الف( با ست از اين اطالق احوالی ا شد علّت تامّه ا ،نيم ،ه شد و چه بدوه آه با
صرهتواند علّت تامّه)الف( نمی شمس علّت منح شد پس طلوع  ی وجود نهار ی وجود نهار با

 است.
 براين استدالل سه اشکال وارد شد.
شکال اوّل: فاء تفريع علّيّت را می ساند امّا علّيّت تامّه را نما صه یر ساند و با عليّت  ناق ر

طوری ،ه معلول در وجود متوقّف بر علّت تامّه اسوووت بعينه برعلت سوووازد زيرا هماههم می
 تاقصه نيز متوقّف است.
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و مثل اشکال دوّم: از اطالق احوالی انحصاريت استفاده نمی شود اگر فرض ،نيم ،ه جزاء 
شمس و ديگری وجود )الف( و و بين اين وجود نهار و دو علّت تامّه داشته باشد و يکی طلوع 

تواند صووورت متکلم میدو علّت تضوواد باشوود به اين معنا ،ه باهم قابل جمع نباشووند در اين
طور مطلق بياورد و اين ،الم گرچه اطالق احوالی را داراسوووت و معنايش اين ،المش را به

ولی همين طلوع  استاست ،ه طلوع شمس با هر شيئ ،ه مقاره شود علّت تامّه وجود نهار 
ست و در اين صيتی دارد ،ه با وجود )الف( قابل جمع ني صو شمس شمس خ صورت طلوع 

 علّت منحصره نيست.
صار را ثابت نمی سوّم: اطالق احوالی انح شکال  اگر ما بخواهيم ،ه ثابت ،نيم  ،ند زيراا

واهيم ثابت ،نيم ،ه فهماند و اگر بخ،ه اين علّتب علّت تامّه اسووت فاء تفريع اين معنا را می
شووود همين علّتب علّت تامّه اسووت اطالق احوالی اين را اين علّت با چيز ديگر هم جمع می

و نقصاه ،ند چوه اطالق احوالی فقط ثابت میثابت نمی و مثل طلوع شمس  ،ند ،ه شرط 
ضی همذاتی ندارد امّا اين را ثابت نمی صاه عر شود نق شرط با چيز ديگر جمع   ،ند ،ه اگر 

ست بلکه وقتی اين ندارد يعنی نمی شمس علّت تامّه ا تواند ثابت ،ند ،ه در اين فقط طلوع 
 شود.شرط با شیء ديگر جمع شود جزء العلة می

وجه چهارم: ما دنبال ربط لزومی علّی انحصوواری هسووتيم ربط لزومی را از أدات شوورط 
شد از فهميم حال اگر اين ربطفهميم و عليّت را از فاء تفريع میمی صاری نبا ب علّت تامّه انح

دو حال خارج نيست يا طلوع شمس ووو شرط در جمله شرطيه ووو جزء العلة است يعنی طلوع 
ست ،ه ما دو علّت شمس بال )الف( علّت تامّه برای وجود نهار می شوند و يا از اين جهت ا

ست. ولی هر دو  احتمال باطل تامّه در عرض واحد داريمب و در هر دو حال علّت انحصاری ني
ست و نتيجه اين می ست.ا صره ا شمس علّت تامّه منح امّا احتمال اوّل يعنی  شود ،ه طلوع 

جزء العلة بوده طلوع شمس وووو باطل است چوه ظاهر ،الم علّت تامّه را طلوع شمس قرار 
داد نه مجموع آه با )الف(ب پس جزء العلة بوده طلوع شمس خالف ظاهر استب و امّا احتمال 

آيد ،ه معلول واحد دو ووو يعنی دو علّت تامّه در عرض هم ووو باطل است چوه الزم میدوّم 
علّت تامّه داشته باشد و در فلسفه ثابت شد ،ه يک معلول فقط يک علّت دارد و صدور واحد 

 از ،ثير محال است.
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 شووومس و وجود ،نيم يعنی طلوعرا جواب دادند ،ه ما احتمال دوّم را اختيار می اين وجه
معلول محال است  گويند توارد دو علّت بر يک،ه میلف( هر يک علّت تامّه هستند امّا اين)ا

 د محال نيست.دو علّت بر يک فرد است ،ه محال است امّا توارد دو علّت بر دو فر توارد
شرطيه ءی )إه جا: جمله1وجه پنجم )از مرحوم ميرازی نائينی( ع زيد فا،رمه( يک جمله 

شرط ست  قائيه ا قاه فرم آه ان ست اي ليفی را کد: هر تومجيئ زيد و جزاء آه وجوب ا،رام ا
اگر به شيئی بسنجيم يا مطلق است يا مقيد است و يا مهمل است مثالً وجوب نماز نسبت به 
سبت به زوال نيز  ست و وجوب حج ن ست و يا مهمل ا قروط ا ست يا م ستطاعت يا مطلق ا ا

ست و در احکاهمين ست صمعنی نداردب زيرا اهمال برای ،سی متشرعيه اهمال  مگونه ا ور ا
ی )إه جاءع زيد ،ه التفات نداردب پس وجوب يا مطلق اسووت و يا مقووروط اسووت. در جمله

شما میفأ،رمه( مفروغ ست ما از  ست ،ه وجوب ا،رام مقيد به مجيئ زيد ا سيم آيا عنه ا پر
ندارد زيرا اگر بدل داشت با  گوييم بدلمجيئ زيد به تنهايی قيد است يا بدل هم دارد؟ ما می

شرطيه ذ،ر می)اموْ( بايد در جمله فهميديم ووووو يک  یشدب اين عدم بدل را از اطالق اويی 
اطالق در مقابل تقييد به )واو( اسووت يعنی مولی نفرمود )إه جاء زيد و عمرو فا،رمه(ب از اين 

بل تقييد به )او( اسوووت فهميم و يک اطالق در مقااطالق علّت تامّه بوده مجيئ زيد را می
يعنی مولی نفرمود )اه جاءع زيد او عمرو فا،رمه( از اين اطالق انحصووواريت مجيئ زيد در 

وعلّت بوده برای جزاء را می و يعنی ربط لزومی علّی انحصاری و بنابراين ر،ن  فهميم  اوّل 
 تمام است.

. يک اطالق و واوی نکته: اطالق برچند قسم است: اطالق هيئت و مادّه و موضوع و اويی
قی ،ه ذ،ر شد احوالی داريم ،ه از انقسامات مادّه و اطالقات موضوعی است. پنج قسم اطال

 از صفات لفظ و اطالق لفظی است و در مقابل آه اطالق مقامی است.
صدر مرحوم شکال ،رده و فرمودند: اين وجه تمام  2آقای  بر ،الم مرحوم ميرزای نائينی ا

ق ست چوه ما از اي ست؟ آيا بر ربط توقاه میني شرط چي سيم ،ه مدلول ادات  فی وووو يا پر
،ند و نسبت توقفيه ووو داللت دارد يا بر ربط استلزامی  ووو يا نسبت استلزاميه ووو داللت می

و محقّق شد شیء )ب( و  و مثل مجيئ زيد  معنای استلزام اين است ،ه هر وقت شیء ألف 

                                                 
 .252: 1ـ األجود  1
 .172: 1ـ الحلقة الثالثة  2
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شود ر وقت شیء )ب( محقّق شود دليل نمیشود ولی همثل وجوب ا،رام وووو نيز محقّق می
،ه شیء ألف هم باشد و مراد از توقفيت عدم انفکاع و مالزمه است يعنی هرجا شرط است 
ست وووو هر،دام را ،ه بگوييم  شرط نيز محقّق ا شد  ست و هرجا جزاء محقّق با جزاء نيز ه

سبت توقفيه شرط به ن ست. اگر ادات  ست ني داللت ،ند  فرمايش مرحوم ميرزای نائينی در
شوندب ما احتياجی به اطالق اموْيی نداريم زيرا مدلولِ وضعیِ أدات يعنی اين دو از هم جدا نمی

فيه است و اگر ادات شرط بر نسبت استلزاميه وضع شده باشد باز به اطالق شرط نسبت توق
نفی ،ند و تقييدی را توانيم تمسوووک ،نيم زيرا اطالق هميقوووه تقييد را نفی میاموْيی نمی

ی )ا،رم ،ند مثالً )العالم( در حبله،ند ،ه اگر در ،الم باشووود مدلول ،الم را ضووويق میمی
ضيق می شت  ست يعنی قيد )العادل( را ندارد و اگر قيد )العادل( را دا شد ولی العالم( مطلق ا

ق اموْيی يا توانيم از اطال،ه )اموْ عمراً( و يا )ومعممْراً( ذ،ر نقووود آيا می ی )ا،رم زيداً(در حمله
واوی استفاده ،نيم ،ه ا،رام عمرو واجب نيست؟ خير زيرا ا،رام عمرو ووو در صورت وجوبش 

شودب در ما نحن فيه فرض اين است ،ه ادات بر استلزام وووو موجب ضيقی در ا،رام زيد نمی
داللت دارد و برای نسوبت اسووتلزاميه وضووع شووده اسووت اگر فرض ،نيم ،ه مجيئ زيد بدل 

شد  شته با سبت دا ضيق ،رده ن سعه و  ووووو مثل مجيئ عمرو ووووو اين بدل هيچ اثری در 
يه نابرايناسوووتلزام نداردب ب يد و وجوب ا،رام  توانيم از اطالق أموْيی برای ما نمی ی مجيئ ز

 انحصار علّيّت شرط استفاده ،نيم.
شده تمام نيست ولی وقتی يک از ادلّهوجه شقم: مرحوم آقای صدر فرمود: هيچ ی بياه 

ی شوورطيه مفهوم دارد لرا فقهاء وقتی در روايتی جمله بينيم،نيم میه وجداه رجوع می،ه ب
شرطيه را میجمله ،نيم ،ه اگر طور وجداه می،ردندب و همينديدند به مفهومش أخر میی 
ّسم فقوت(ب مجاز نيستبی شرطيهجمله لرا بايد  ای فاقد مفهوم باشد وووو مثل )إه شربت ال

،ه با اين دو مطلب وجدانی و ارتکازی سووازگار باشوود . مرحوم آقای صوودر وجهی را بگوييم 
ی ای را بياه ،نند ،ه هر دو ارتکاز را پاسووخگو باشوود. ايقوواه فرمود: جملهخواسووتند نظريّه

سه مدلول دارد: مدلول اوّل  شرط يا هيئت جملهشرطيه  ست ،ه ادات  شرطيه يا مدلولی ا ی 
و تعبير اي و مدلول ی قاه اين است ،ه جملهفاء برآه داللت دارد  شرطيه بر آه داللت دارد 

ست يعنی  سبت توقفيه عدم انفکاع ا ست و مراد از ن شرط و جزاء ا سبت توقفيه بين  ادات ن
شرط جدا نمی شرط از اين جزاء و اين جزاء از اين  سبت اين  شرط بر ن ضع ادات  شوندب و
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تواه دات شرط بر نسبت توقفيه را نمیشوندب وضع اتوقفيه و اين جزاء از اين شرط جدا نمی
ستدالل ثابت ،رد و برهاه بر نمی ست.با ا ضعب ارتکاز افراد عرف ا مدلول  دارد و تنها دليل و

دوّم يک مدلول تصووديقی اسووت و مراد از مدلول تصووديقی ب اطالق در جزاء اسووت مثالً در 
اسووت و وجوب ا،رام ی )إه جاءع زيد فأ،رمه( شوورط مجيئ زيد و جزاء وجوب ا،رام جمله

ست و آه شده ا صق به مجيئ زيد  ست ملت ضای اطالق بر مجيئ زيد متوقّف ا چه ،ه به مقت
ست نه اين صق به مجيئ ا ست ،ه طبيعی وجوب ملت ّصهاين ا صف به ،ه ح ای از وجوب ملت

و منتهی ايقاه گاهی به اطالق نسبت  مجيئ باشد. مدلول سوّم نيز يک مدلول اطالق است 
ست و تعبير دوّم دقيقو گاهی به  شرط تعبير ،رده ا ست وووو ما از اطالق اطالق احوالی  تر ا

،نيم ،ه اين مجيئ در هرحال برای وجوب احوالی شرط ووو يعنی مجيئ زيد ووو استفاده می
قکل حل می سه مدلول را در نظر بگيريم تمام م ست. اگر اين  شرط ا ی شودب جملها،رام 

س ست چوه معنای شرطيه مفهوم دارد به خاطر وجود ن بت توقفيه ،ه مدلول ادات يا هيئت ا
شرط و جزاء شد جزاء هم توقف عدم انفکاع بين  شرط نبا ست ،ه اگر  ست و معنايش اين ا ا

ست و از طرفی ما گفتيم اگر جمله ست و اين هماه مفهوم ا شرطيهني شته ی  ای مفهوم ندا
شتن عالو شد با مدلول ادات تهافت ندارد زيرا در مفهوم دا ه بر مدلول ادات دو مدلول ديگر با

 نيز بايد وجود داشته باشد.
ی شرطيه مفهوم ندارد انفکاع بين شرط و جزاء در دو مورد است و در اين دو مورد جمله

سم  شربت ال ست مثل جمله )إه  شرط ني ست ولی  ست ،ه جزاء محقّق ا مورد اوّل جايی ا
سم نيز جزاء محقّق می فتموت( سرطاه میشود مثالً،ه بدوه شرب  ساه با  ميردب مرحوم  ان

صدر می ست امّا اطالق در آقای  سرجای خودش باقی ا شرط  فرمايد: در اينجا مدلول أدات 
 جزاء وجود ندارد زيرا مراد از موت در جزاء موت ناشی از شرب سم است.

بنابراين موت ناشووی از سوورطاه نقض بر جمله شوورطيه مر،ور نيسووت چوه جزاء در اين 
ست ولی جزاء شر یجمله شرط محقّق ا ست ،ه  ست مورد دوّم جايی ا طيه مطلق موت ني

نيست مثل ،سی ،ه سم را بخورد ولی نميرد چوه بعد از شرّب سم پادر هر استفاده ،ردب در 
و وجود ندارد زيرا اين و يا اطالق احوالی شرط  جا مدلول حاصل نيست يعنی مدلول اطالقی 

 د از آه پادزهر استفاده نقود.شرب سم زمانی موجب موت است ،ه بع



 109 

ی  بر ،الم مرحوم آقای صوودر دو اشووکال وارد اسووت يک اشووکال مبنايی ،ه در جمله
داللت دارد و برای  ،ند بلکه بر فرض و تقديرانقائيه أدات شرط بر ربط داللت نمی شرطيه 

ّصه ست يعنی مولی ح صرف نظرتقييد ا ست. با  از  ی وجوب معلّق بر مجيئ را طلب ،رده ا
شکال بنای نيز بر ،الم ايقاه وا شکال مبنایب يک ا ست. ايناين ا ،ه ايقاه فرمودند ما رد ا

شرط به ارتکاز می ست ،ه بين  سبت توقفيه داللت دارد مراد اين ا شرط بر ن فهميم ،ه ادات 
فهميم و جزاء از هردو طرف انفکا،ی نيسووت و ما گفتيم ،ه از ارتکاز خود بيش از اين را نمی

شرط منفک نمی،ه ج ست مثالً در )إه طلعت زاء از  شد جزاء نيز ه شرط با شود يعنی اگر 
 فهميم ،ه هرجا طلوع شمس باشد روشنايی نيز هست.فالضوء موجود( می القمس

اشووکال دوّم اين اسووت ،ه ايقوواه فرمودند ما به مدلول دوّم يعنی اطالق در جزاء احتياج 
ستفاده می ّصهب نظر ،نيم ،ه آنچداريم و از آه ا ست نه ح ست طبيعی حکم ا ما ه ،ه معلّق ا

توانيم طبيعی را ثابت ،نيم پس در جمله شرطيه انقائيهب اين است. ،ه با اطالق در جزاء نمی
جمله )إه جاءع زيد فأ،رمه( فرد  چه ،ه در جزاء بوده و معلّق بر وجود شرط است در مثلآه

ه ر جهت سوووّم ،ه ر،ن دوّم را بياه ی وجوب. ودوجوب اسووت نه طبيعی وجوب و نه حصووّ
ضين میمی قاه را قبول داريم ،نيم اين امر را تو سوّم فرمايش اي دهيم. امّا راجع به مدلول 

 احوالی است. ی شرطيهب شرط دارای اطالق،ه در جمله
اين تمام ،الم در جهت دوّم بود و نتيجه آه شد ،ه فرمايش مقهور و  يعنی داللت أدات 

و فرمايش مرحوم آقای صدر ووو يعنی داللت أدات شرط بر  ومی انحصاری وووشرط بر ربط لز
 نسبت التصاقيه يا توقفيه و را قبول نکرديم.

 جهت سوّم: در ر،ن دوّم
قهور گفتند برای اتخاذ مفهوم از جمله شرطيه عالوه بر ر،ن اوّلب ر،ن ديگری هم م ی 

م آمده باشد نه شخس حکمب زيرا بايد باشد و آه ر،ن اين است ،ه در جزاء بايد طبيعی حک
و يعنی مجيئ زيد و  و با انتفاء قيدش  و مثل وجوب ا،رام معلّق بر مجيئ زيد  شخس حکم 

و مثل وجوب ا،رام معلّق خود به خود منتفی می شود و ممکن است شخس ديگری از حکم 
 بر مريضی زيد و محقّق شود.

ست زيرا  قه نکرده ا سی اين ر،ن دوّم را مناق ست به ظاهرا ، وجوبی ،ه در هيئت آمده ا
 چيزی مقيد نقده است و در مثل )فأ،رمه( در جزاءب طبيعی حکم مراد است.
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قائيه جزاء دائماً شخس و شرطيه ما با اين فرمايش موافق نيستيم و گفتيم در جمله ی ان
عنواه مقدّمه بياه فرد حکم اسوووت نه طبيعی آه. برای توضوووين اين ،الم سوووه نکته را به

ست ،ه مراد از طبيعی و حّصه و فرد چيست؟ نکتهمی ست ،نيم نکته اوّل اين ا ی دوّم اين ا
ضوع يعنی چه؟ و نکته سوّم راجع به خطابات،ه اطالق هيئت و اطالق مادّه و اطالق مو  ی 

 شود.انقايی است ،ه به دو قسم تقسيم می
شووود اعم از ق مینکته اوّل: در اصووطالح علماء اصووولب طبيعی به جامع بدوه قيد اطال

،ه آه طبيعی ماهيت باشوود مثل طبيعی انسوواه يا آه طبيعی ماهيت نباشوود مثل طبيعی اين
اند و و طبيعی عالم. در مقابل طبيعی فرد وحصه است فرد وجوب و امور اعتباری فاقد ماهيت

عالم( را در نظر بگيريم هر  جد آه طبيعی اسوووت مثالً اگر طبيعی ) موجودی اسوووت ،ه وا
شد فرد عالمموجو ست پس معلوم می دی وووو مثل زيد وووو ،ه واجد اين طبيعی با شود ،ه ا

تواه اشوواره ،رد و گفت ،ه طبيعی دائماً امر معدومی اسووت و به هيچ موجودی در خارج نمی
اين طبيعی است و در مقابل آهب هيچ معدومی فرد نيست يعنی دائماً فرد. امری موجود است 

،ه ،ه  اشاره حسی باشد يا اشاره ذهنی باشد مثل ايند اعم از اينتواه اشاره ،رو به فرد می
شاره ذهنی می صطالح به خداوند ا ّصه دو ا ّصه وجود دارد ح شود. در مقابل طبيعی و فردب ح

ّصه می ضميمه يک قيد ح ست ،ه طبيعی را به  ّصه اين ا صطالح اوّل ح نامند مثاًل دارد: ا
ای از طبيعی يعی انساه گويند و يا )العالم المؤمن( را حصّهای از طب)االنساه االبيض( را حصّه

ست. )العالم( گويند. تا اين صطالح مانند طبيعی امر معدومی ا شد ،ه حّصه به اين ا جا معلوم 
سيم ،رنکته سم تق ست ،ه قيود را به دو ق ضيحی و قيود دهی قابل توجّه اين ا اند: قيود تو

،ند مثل قيد )االبيض( در عی را در شوومول افراد ضوويق میاحترازی. قيود احترازیب دائره طبي
ساه االبيض( ،ه موجب می قودمثال )االن شامل افراد غير ابيض ن ساه  ب امّا شود طبيعی االن

ضيحیب طبيعی را در دائره ضيق نمیقيود تو شمول افراد  ،ند مثل قيد )الممکن( در مثال ی 
يد ) الحادث( در مث ال )االنسووواه الحادث(ب ،ه هرجا طبيعی )االنسووواه الممکن( و مثل ق

،ندب شوورط )االنسوواه( صوودق ،ند )االنسوواه الممکن( و )االنسوواه الحادث( نيز صوودق می
ّصه ساه ح ساه الممکن( يا )االن شد بنابراين به )االن ست ،ه قيد طبيعی بايد احترازی با ايی ا

دارد و به طبيعتی ،ه در  شود. امّا حصّه به اصطالح دوّم معنای ديگرالحادث( حصّه گفته نمی
ضمن فرد در خارج موجود است حّصه گويند مثالً زيد و عمرو انساه هستند و طبيعت انساه 
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ّصه ست ح ّصهدر زيد و عمرو موجود ا ست غير از ح ساه ،ه در زيد ا ای از ای از طبيعت ان
ست ،ه طبيعت ب ّصه با فرد اين ا ست فرق اين ح ضمن عمرو ا ست ،ه در  ساه ا ه طبيعت ان

س ّصه ا صات فردی ح قخ ضويات تنهايی بدوه ت صات و ح قخ ت و مجموعه طبيعت با ت
صيّت رنگ او  صو ست خ سفيد ا ست و رنگ زيد ،ه  ساه ا ست مثالً زيد فرد ان فردیب فرد ا

ماند به خارج از انساه است يعنی اگر تقخصات فردی زيد را بگيرند انساه بودنش باقی می
صات فردی همين لحاظ می قخ سانيت او گويند ت ست امّا مقوّم ان ساه ا مقوّم فرديّت فرد ان

ّصه می ست ،ه وقتی فالسفه ح صوليوه و فالسفه در اين ا گويند مراد نيست وووو اختالف ا
سفه به طبيعت موجود در خارج فرد می ست و فال صطالح اوّل آه ا صات در ا قخ گويند و ت

و فرق ديگر اين است ،ه  گويندفرد داخل نيست ولی اصوليوه به هر دو اصطالح حّصه می
گويند ولی به جامعی ،ه فاقد ماهيت فالسفه فقط به جامعی ،ه واجد ماهيت باشد طبيعی می

و در ما گويند به خالف اصوليوه ،ه به هر دو طبيعی میباشد مثل )عالمِ( طبيعی نمی گويند 
چه را ،ه گفتيم آهنحن فيه مراد از حّصه ب حّصه به اصطالح اوّل در نزد اصوليوه است. امّا 

و و و تمام احکام تکليفيه  مثل زوجيت امر  اگر بخواهيم براحکام شرعيه تطبيق ،نيم وجوب 
ه ی وجوب به معنای اعتباری اسووت و طبيعی وجوب به معنای وجوب بالقيد اسووت و حصووّ

وجوب به همراه قيد اسووت مثل وجوب نماز و وجوب صوووم و وجوب حج و امثال آهب وجوب 
امّا وجوب نماز صبن امروز بر من يک فرد از وجوب است و وجوب  نيز حّصه استنماز صبن 

نماز صبن ديروز بر من و وجوب نماز صحين فردا بر من نيز هر،دام يک فرداز وجوب هستند 
ی فعليّتب تنها وجوب نماز صبن امروز بر ی انقاء است و در  مرحلهها در مرحلهوووو ولی اين

 منب فعلی است.
ی انقائيه )أ،رم م: توضين اطالق هيئت و اطالق مادّه و اطالق موضوع در جملهنکته دوّ

سه مدلول داريم. سه دالّ و  ست و مدلولش وجوب يا  عالماً(ب حداقل  دالّ اوّل هيئت )أ،رم( ا
ی )أ،رم( و يعنی ع ر م و است و مدلولش ا،رام است ودال سوّم طلب است و دالّ دوّم مادّه

( است و مدلولش عالم است. مراد از اطالقب اطالق در مقام اثبات و به موضوع ووويعنی عالماً
صف دالّ و  ست و اين اطالق و تقييد و ست وتقييد به معنای ذ،ر قيد ا معنای عدم ذ،ر قيد ا

شود ،ه هم هيئت و هم مادّه و هم به اعتبار مدلول ووو هستند. در مثل )أ،رم عالما( گفته می
ست يعنی برای  ضوع مطلق ا ست امّا اطالق در هيئت و مادّه و يک قيد هيچمو قده ا ذ،ر ن
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ست  ّصی دارد. وقتی گفتميم هيئت اطالق دارد م معنايش اين ا ضوعب هر ،دام معنای خا مو
،ه مدلول هيئت و يعنی وجوب يا طلب و معلّق و مقروط برچيزی نيست به خالف مثل )إه 

چه ،ه مراد د معنايش اين اسووت ،ه آهگوييم مادّه اطالق دارجاءع زيد فأ،رمه(بو وقتی می
ه بخالف مثل )أ،رم عالماً باالطعام( ،ه مراد از  ای از آهباسووت طبيعی ا،رام اسووت نه حصووّ

ه گوييم موضوووع اطالق دارد معنايش اين اسووت ،ه ای از آه اسووت. و وقتی میا،رامب حصووّ
ا چوه طبيعی عالم قابل مولی از ما خواسته است ،ه فرد عالم را ا،رام ،نيم نه طبيعی عالم ر

ست ،ه از عالمب هر فردی از آه را اراده ،رده  ضوع اين ا ست و مراد از اطالق در مو ا،رام ني
و مراد از تقييد در  اسووت. در مثال مر،ور هر فرد از عالم به نحو عموم بدلی مراد اسووت ووووو

سه اطالقی ،ه بياه  ست.  سته ا ضی از افراد را خوا ست ،ه مولی بع ضوع اين ا شد در مو
 ی شرطيه بود.جمله

ست و ما متعر ضوع مطلق ا ضيه خبريه مثل )زيدٌ عالمٌ(ب گاهی مو ض مفاد اطالق امّا در ق
مول ووووو چوه ای برای بحث ما ندارد. امّا مفاد اطالق محفائده شووويم زيرادر موضوووع نمی

ست ووووو آيا هماه مفاد اطالق در هيئت ا شده ا فاد ست يا م)عالم( در مثال بدوه قيد ذ،ر 
 يگر است.داطالق در مادّه است يا مفاد اطالق در موضوع است يا مفاد اطالق از نوع 

ياء قا ضووو يهما هيچ فرمود: 1مرحوم آ ناح توانيم اطالق بگيريم و ی محمول نمیگاه در 
ياه آه در محمول توانيم در محمولنمی جاری ،نيم زيرا جر قدمات حکمت را  نه اين م گو

معنايش اين است ،ه زيد هم عالم به لغت و هم عالم به  )زيد عالم(گوييم است ،ه وقتی می
سی  ست در حالی ،ه ، شيمی و بقيه علوم ا صول و طب و فيزيک و  صرف و نحو و فقه و ا

نا را نمی عالم( اين مع يد  جاری ،ه )ز مت  مات حک قد مد پس در محمول اطالق و م فه
ی ثال )االنسوواه يموت( ،لمهشووود مثالً در مشووود بله در موضوووع اطالق جاری مینمی

شود چه سفيد باشد چه سياه باشدب چه عالم باشد چه جاهل )االنساه( هو انسانی را شامل می
 باشد.

قاه بود اطالق  ست زيرا اطالقی ،ه در ذهن  اي ست ني ضياء در اين فرمايش مرحوم آقا 
و بود يعنی ايقاه فکر ،رد و در مقابل هيئت و مادّه مراد است  مراد از اطالق در  در موضوع 

محمولب اطالق افرادی است درحالی ،ه اطالق محمول دائماً اطالق مادّه است يعنی متکلم 
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از عالمب طبيعی عالم را اراده ،رده استب چوه معنای )زيد عالم( اين است ،ه زيد مصداقی از 
و طبيعی است  عالم است. پس اوالً محمول اطالق دارد و ثانياً مراد از آه اطالق مادّه طبيعی

 شود.و همين ،ه زيد واجد يک علمی شود فردی از طبيعی عالم می
شارع به ما می شارع و غير  شرطيه در باب خطاباتی ،ه از  سوّم: جمل  سد دوگونه نکته  ر

ی اسووت: گاهی خطاب جعل اسووت و گاهی خطاب ابالغ اسووت. خطاب جعل عبارت از جمله
،ند. در موالی عرفيه مثل ی حکم را انقوواء میای اسووت ،ه به نفس آه جعلب مولانقووائيه

،ند. در گويد )اذهب(ب ،ه به نفس اين ،الم حکم را انقووواء می،ه مواليی به عبدش میاين
ی اطهار: آمده اسوووت خطاب جعل نداريم زيرا مقام تقوووريع به خطاباتی ،ه در روايات ائمه

 7نبودندب پس وقتی امام معصوممنحصر است و ائمه: دارای مقام تقريع  9ا،رمخداوند و نبی
ست بلکه از خطابات ابالغ بوده  فرمود:می ّصالم(ب اين خطاب از خطابات جعل نبوده ا )أعد ال

بلکه  رود خطاب جعل نيست،ار میاست و همچنين در فتاوای مراجع تقليد ،ه امر و نهی به
صالبه معنای بياه وظيفه ّصر فی  ست مثالً اگر مجتهد گفت )ق تک( يعنی وظيفه ی مکلّف ا

ست و معنای خطاب ابالغ اين  ست. در مقابل خطاب جعلب خطاب ابالغ ا صالم ا صر  اه ق
آه حکم جعل شده است و حتّی در  است ،ه قبالً حکم جعل شده است و  اين خطاب ابالغ

 شود خطاب ابالغ است.خود موالی مقرّعب خطاب ثانی ،ه بعد از جعل اوّل بياه می
مثالً اگر مولی بگويد )اذهب( يا )صلّ( لبّاً به )ذهابک واجب( يا )صالتک در خطابات ابالغ 

بة( بر می يد امّا ا میجگيرد و اطالق در محمول اينگردد پس وجوب محمول قرار میواج آ
ست و اطالقش از نوع اطالق وقتی مولی در مقام جعل می صلّ(ب وجوب مفاد هيئت ا گويد )

وجوب برچيزی معلّق و مقووروط نيسووت بخالف  اين هيئت اسووت و معنايش اين اسووت ،ه
،ه مولی در مقام ابالغ خطاب جعل قبلی بگويد )صووولّ(ب وجوب مفاد هيئت اسوووت و اين

چيزی معلّق و از نوع اطالق هيئت اسوووت و معنايش اين اسوووت ،ه اين وجوب براطالقش 
(ب ،ه ،ه مولی در مقام ابالغ خطاب جعل قبلی بگويد )صووولّمقوووروط نيسوووت بخالف اين

صالم را از هيئت نمیهماه شد وجوب  صلّ( در اين فرضب طوری ،ه ذ،ر  فهميم زيرا امر )
در مقام انقاء طلب نيست بلکه خبر يک طلب را ووو ،ه صالم در شريعت واجب است ووو به 

 صورت انقاء بياه ،رده است و مرادش از اين جملهب )الصالم واجبة( است.
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ی بحث از ر،ن دوّم بود و اصوول بحث در ر،ن دوّم هعنواه مقدّمسووه نکته بياه شووده به
فهميم ،ه در جزاء طبيعی حکم مراد اسووت نه اين بود ،ه مقووهور گفتند از اطالق جزاء می

ستيمب زيرا خطابی ،ه در جمله قهور موافق ني ی شخس حکمب و ما گفتيم ،ه با فرمايش م
ست يا خشرطيه قائيه مثل )اه جاءع زيد فأ،رمه( آمده ا ست و يا خطاب ی ان طاب جعل ا

ست ،ه وجوب  شرطيه فوق اين ا شد مفاد جمله  ست. اگر خطاب آه ب خطاب جعل با ابالغ ا
ا،رام زيد بر مجيئ او معلّق و مقروط شده است پس اوالً جزاء در جمله شرطيه اطالق ندارد 

به اين و ثانياً  اگر اطالق داشووته باشوود مدلول هيئت اطالق دارد و اطالق در مدلول  هيئت 
معنا است ،ه وجوب برشرط ديگری معلّق و مقروط نيست و زمانی از اطالع در جزاء طبيعی 

ستفاده شد می حکم ا شد. امّا اگر خطاب خطاب ابالغ با شته با شود ،ه در جزاء مادّه اطالق دا
گردد و معنای )إه جاءع زيد ی خبريه برمیگفتيم ،ه خطاب انقوووايی در آه به يک جمله

شود يعنی اگر خطاب آه خطاب ابالغی باشد ووو )إه جاءع زيد يجب ا،رامه( می فأ،رمه( ووو
شريعتب خبرمی ساس اطالق درمتکلم به وجوب ا،رام هنگام مجيئ زيدب در   دهدب و بر اين ا

ی وجوب از نوع اطالق محمولی و اطالق در مادّه اسوووت و اطالق در مادّه به معنای اراده
هطبيعی از آه مادّه اسووت و در  ای از طبيعی گفته مقابل آهب تقييد در مادّه اسووت ،ه به حصووّ

شب يا روز و امثال ذلک. ولی اين ،الم با مبنای مرحوم  مشود مثل وجوب ا،رامی مقيد به 
صدر نمی ست مگر اينآقای  ست جمله خبريه فاقد مفهوم ا قاه از سازد ،ه قائل ا ،ه مراد اي

قائيهب جملهجمله شد ،ه مدلولی ان شد نه مراد جدّی آه.  ای با قائيه با ستعمالی آه جمله ان ا
شوووود در ولی مقوووهور ،ه گفتند از اطالق در جزاء سووونخ حکم و طبيعی حکم فهميده می

گردد و ما اين مطلب را در ذهنقووواه همين خطابات ابالغيه بود ،ه لبّاً به جمله خبريه برمی
 ل نداريم.خطابات ابالغيه قبول داريم ولی در خطاب جعل آه را قبو

صل مختار ما در جمله قائيهب ادات ماح شرطيه ان ست ،ه اوالً در جمله  شرطيه اين ا ی 
شرط يا هيئت جمله شرطيه برنسبت لزوميه ووو نظريّه مقهور ووو يا نسبت التصاقيه ووو نظريّه 

صدر شرطيه  مرحوم آقای  وووو داللت ندارد و فقط برفرض و تقدير داللت دارد و ثانياً جمله 
قائيه فی توانيم بگوييم ،ه در مثال ،ند به اين بياه ،ه ما نمیالجمله داللت بر مفهوم می ان

)إه جاء زيد فأ،رمه(ب مجيئ زيد در وجوب ا،رام و عدم آه اصالً نققی ندارد به عبارت ديگر 
و چوه اگر موضوع وجوب ا،رام خود زيد به و چه مجيئ باشد و چه نباشد  طور مطلق نيست 
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شرط لغو میبود ،ه خ گونهاين ضوع وجوب ا،رام بود ذ،ر مجيئ او به عناوه   شدود زيد مو
آيدب پس گويند ،ه توضووويحش در مفهوم وصوووف میبه اين مفهومب مفهوم فی الجمله می

قائيه می شرطيه ان توانيم بفهميم ،ه اگر زيد مجيئ زيد در ا،رام او نقش دارد امّا آيا از جمله 
ست و به ا توانيم انتفاء عند االنتفاء را ،ه عبارت صطالح آيا از آه مینيامد ا،رام او واجب ني

شد ،ه يک ارتکاز عرفی وجود دارد ،ه عرف از جمله ستفاده ،نيم؟ گفته  ست ا ی از مفهوم ا
شرط را می قائيه انتفاء جزاء عند انتفاء  صدر اين را پريرفت و شرطيه ان فهمد و مرحوم آقای 

مفهوم را اسووتفاده ،ردند. ما نيز فی الجملة اين ارتکاز را فقهاء ما نيز نوعاً از جمله شوورطيه 
شی می ست ،ه اين ارتکاز از ،جا نا سد شود؟ به نظر میقبول داريم منتهی ،الم در اين ا ر

فهميم يعنی وقتی ،ه از جمله شوورطيه اسووتفاده ،رديم ،ه اين ارتکاز را از اطالق مقامی می
ضوع حکم به وجوب ني ست و از طرف ديگر غير از مجيئ او چيزی در ،ه زيد بما هو زيد مو

شرط  سکوت متکلم از ذ،ر  سکوت ،رد از اطالق مقامی و  ست و متکلم  قده ا ،الم ذ،ر ن
 فهميم ،ه تمام موضوع در وجوب ا،رام زيدب زيد الجائی است.ديگر می

و استفاده مفهوم از  إه قلت: اگر ،سی اين ،الم را در مفهوم شرط بگويد عين اين ،الم 
و در مفهوم وصف هم می دانيم ،ه ی )أ،رم زيداً الجائی( میآيد مثالً در جملهاطالق مقامی 

قيد ) الجائی( در حکم به وجوب ا،رام نقش دارد و از طرفی حالت ديگری از زيد وووووو مثل 
فهميم ،ه عنواه موضوع ديگر ذ،ر نقده است از مدلول اين جمله میمريض شده او وووو به

،ه ما قائل به مفهوم رام ندارد پس بايد مفهوم داشووته باشوود و حال اينزيد مريض وجوب ا،
 وصف نيستيم.

ای دارد و برخالف ی شوورطيه يک مؤونه زائدهقلت: ما اين بياه را قبول نداريم زيرا جمله
دهد ه متکلم به شورط شوود نقواه میی شورطيه ذ،ر میی حمليه اسوت. وقتی جملهجمله

ز مقدمات در اطالق مقامیب اهتمام متکلم به بياه ماهو دخيل فی اهتمام دارد و چوه يکی ا
ی شووورطيه به اطالق توانيم در جملهالغرض اسوووت و چيزی را ذ،ر نکند به اين لحاظ می

ی مقووتمل بر مقامی تمسووک ،نيم چوه اين مقدّمه در جمله شوورطيه وجود دارد امّا از جمله
شود تا بتوانيم در دخيل است فهميده نمی چه ،ه در غرضشوصفب اهتمام متکلم به بياه آه

 آه به اطالق مقامی تمسک  ،نيم و مفهوم بگيريم.
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ضع يا اطالق لفظی نمی  ست ،ه با و صل ،الم ما اين ا توانيم ثابت ،نيم ،ه جمله ما حا
ست و جمله شرطيهشرطيه دارای مفهوم ا صاقيه داللت نداردب امّا از ی  سب الت قائيه برن ی ان

 ی انقائيه مفهوم دارد.ی شرطيهتوانيم بگوييم ،ه جملهمقامی میطريق اطالق 

 تنبيهات

 ي محقّق موضوعي شرطيهتنبيه اوّل: جمله

ی )إه شووورطيه فاقد مفهوم اسوووت مثالً در جمله یهمه قبول ،ردند ،ه اين نوع جمله
 فهمد ،ه اگر خداوند ولد نداد ختانش واجب نيست.( عرفی نمیرزقت ولداً فاختنه

ی شووورطيه مفهوم ندارد با قطع نظر از محتواب چه فرقی بين اين اشوووکال: اگر اين جمله
شرطيه وجود دارد؟ اينجمله ساير جمل  شرطيه با  به « با قطع نظر از محتوا»،ه گفتيم: ی 

ست ،ه ما از محتوای جمله شرطيه مفهوم نمیاين خاطر ا ساختار جملهی  ی گيريم بلکه از 
 يم.گيرشرطيه مفهوم می

ستفاده می ،نيم و اطالق مقامی در جايی أخر جواب: ما گفتيم از اطالق مقامی مفهوم را ا
ضوع خود می شرطيه محقّق مو ضوع ذ،ر ،ند امّا در جمله  شود ،ه متکلم قيدی را برای مو

 شود.موضوع ذ،ر شده و قيدی برای آه ذ،ر نمی
ی شوورطيهب برای اثبات وع جملهبرخی از اصوووليوه: از اتفاق آراء برمفهوم نداشووتن اين ن

مدعای خود استدالل ،ردند و آه مدعا اين است ،ه أدات شرطيه برنسبت لزوميه يا التصاقيه 
سبت داللت ،ند جمله ستهجن داللت ندارد چوه اگر بر اين ن ضوع م شرطيه محقّق مو ی 

ختاه الولد شوووود زيرا اگر بخواهيم مثال مر،ور را با مدلول اسووومی بياه ،نيم تبديل به )می
ستلزم أوموقوف علی وجود الولد( می ستهجاهب اه به م ست و ا ستهجن ا ضيه م شود و اين ق

ست ،ه اين جمله ست و بیاين خاطر ا شرط محمول ا ضيه به  شرطيه مثل ق ست. ی  فائده ا
شرط صحين  صفهانی در مدلول أدات  ست ،ه مختار مرحوم ا اين بياه قرينه و دليل بر اين ا

 شود.ن نظر معنای جمله شرطيه مر،ور )ختاه الولد علی فرض وجوده( میابراياست ،ه بن
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ست و  ست بلکه جزاء وجوب ختاه الولد ا ست زيرا جزاء ختاه الولد ني ست ني اين بياه در
اگر بگوييم )وجوب ختاه الولد مسوووتلزم لوجود الولد أو موقوف عليه(ب اين ،الم مسوووتهجن 

صفهانی  نيست چنانچه بنابر شرطيه لغو و بینظر مرحوم ا فائده نيس امّا اگر نيز معنای جمله 
شد هماه صدر لغو و جزاء ختاه الولد با قهور و مرحوم آقای  گونه ،ه ،الم فوق بنابر نظر م

 فائده است.آقای اصفهانی نيز لغو و بی فائده است بنابر نظر مرحومبی
شرطيهتنبيه دوّم: ما اگر جمله ضوعش عی  شيم ،ه مو شته با شد آيا مفهومش ای دا امّ با

سالبه ،ليه و انتفاء  ست وووو عموم انتفاء يعنی  ست يا مفهومش انتفاء العموم ا عموم االنتفاء ا
گوييم )إه جاءع زيد فأ،رم ،لّ عالم(ب آيا مثالً وقتی می عموم يعنی نفی موجبه ،ليه وووووو

ست ،ه وقتی زيد نيامد هيچ ست  يک از عالم را ا،رام نکن يا مفهومشمفهومش اين ا اين ا
يک هيچ ،ه ا،رامسازد با اينی علماء واجب نيست و اين معنا می،ه اگر زيد نيامد ا،رام همه

 ،ه ا،رام بعضی وانب نباشد و ا،رام بعض ديگر واجب باشد.سازد با اينواجب نباشد و می
وقتی موضوع در جزاء عامّ باشد دو صورت دارد: يک صورت عامّ مجموعی است و صورت 

قتر نداريم و آه هم روی مجموع دوّم  ست. در عامّ مجموعی ما يک حکم بي ستغراقی ا عامّ ا
رفته اسووت امّا در عامّ اسووتغراقی به عدد افراد عامّ حکم داريم عامّ مجموعی مثل )إه جاءع 
زيد فأ،رم مجموع العلماء( ،ه جزاء در آه يک وجوب اسوووت و اين وجوب به ا،رام مجموع 

س ت بنابراين اگر به جز يک نفر از علماءب همه علماء را ا،رام ،نيم امتثال علماء تعلّق گرفته ا
ست در اين قده ا صل ن شرط صورت مفهوم اين جملهحا شرطيه انتفاء يک حکم به انتفاء  ی 

استب امّا اگر عامّ به نحو استغراقی باشد دو صورت دارد: صورت اوّل اين است ،ه جزاء عاّم 
شود و انتفاء عموم با اثبات موجبه جزئيه فاء شرطب عموم منتفی میباشد. در صورت اوّل به انت

شرط عموم انتفاء  ست با انتفاء  صورت دوّم ،ه عامّ معلّق ا و ايجاب بعض منافاتی ندارد و در
شووود. فرق دو صووورت اين اسووت ،ه اگر عموم معلّق باشوود نسووبت بين شوورط و نتيجه می

رود امّا اگر عامّ را تفاء شوورطب عموميّت از بين میعموميّت حکم در جزاء برقرار اسووت و با ان
شرطب تمام افراد  ست و با انتفاء  شرط و تمام افراد عامّ برقرار ا سبت بين  عاّم معلّق ،رديم ن

ی ثبوت بود. امّا شود پس نتيجه آه عموم انتفاء است اين بياه در مرحلهحکمقاه منتفی می
طيه جزاء عموم اسووت يا عامّ اسووت؟ اين به ارتکاز ی شووراثباتاً از ،جا بفهميم ،ه در جمله

گردد مثالً اگر گفته شود )إه جاءع زيد فأ،رم عموم العلماء( يا )اه بندی برمیعرفی در جمله
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فهميم ،ه دالّ اسووومی ی عموم و ،لّ میجاءع زيد فأ،رم ،لّ  عالم(ب عموميّت را از ،لمه
ستفاده می اء عموم آمده است و خود عموم معلّق است شود ،ه در جزهستند و از اين جمله ا

ست ا،رام بعض علماء واجب يعنی اگر زيد نيامد ا،رام همه ست و ممکن ا ی علماء واجب ني
رسانيم و آه را در جزاء ذ،ر را با دالّ اسمی می سرش اين است وقتی ،ه مفاد عموم باشد و

شوووود امّا اگر می ،نيم چوه خودش مسوووتقيماً ملحوظ اسوووت مدلول هماه اسوووم معلّقمی
جزاء عامّ اسوووت و عموميّت را از دالّ حرفی فهميديم مثالً در )إه جاءع زيد فأ،رم العلماء( 

ست ،ه به تعداد علماء حکم متعلّق در مجيئ زيد داريم و  عمومش را از جمع مفهومش اين ا
ی هاگر شوورط منتفی شووود ا،رام هيچيک از علماء واجب نيسووت بنابراين اگر در مقابل جمل

 فا،رم الفقهاء(ب دو جمله با هم تنافی دارند.فوق گفته شود ) اه لم يجيئ زيد 
بندی: اگر موضوووع در جزاءب عموم مجموعی باشوود فقط يک حکم معلّق بر شوورط جمع

شود و اگر موضوع در جزاء عموم استغراقی باشد شود و با انتفاء شرط آه حکم منتفی میمی
صورت با ت ،ه دالّ بر عمومب دالّ اسمی است ،ه در ايندو صورت دارد يک صورت اين اس
شود و صورت ديگر اين است ،ه دالّ بر عمومب دالّ حرفی انتفاء شرطب انتفاء عموم نتيجه می

 ی آه عموم انتفاء با انتفاء شرط است.باشد ،ه نتيجه

 تنبيه سوّم: اتحاد شرط و تعدد جزاء

شرطيهاگر جمله شری  شيم ،ه  شته با شد وووو مثل ای دا شته با ط واحد و جزای متعدّد دا
صلّ ر،عتين( وووو مدلول منطوقی آه اين صدق علی فقير و  شود )إه رزقت ولداً فت ،ه گفته 

ست ،ه می شما بچهروشن ا ست. گويد اگر خداوند به  صدّق و صالم واجب ا ای روزی ،رد ت
ای را ند به ما بچهتمام ،الم در مدلول مفهومی آه است آيا مفهومش اين است ،ه اگر خداو

روزی نکرد مجموع دو حکم واجب نيسووت يا جميع دو حکم واجب نيسووت. درصووورتی ،ه 
مجموع دو حکم واجب نباشد با وجود يک حکم ووو مثل وجوب تصدّق ووو منافاتی ندارد و در 

يک از دو حکم واجب نيست بنابراين اگر روايت صورتی ،ه جميع دو حکم واجب نباشد هيچ
اً فتصووودق علی فقير( بيايد با صوووورت اوّل تنافی ندارد ولی با ه لم ترزق ولدديگری مثل )إ

ی )إه رزقت ولداً فتصدق علی فقير و صلّ ر،عتين( گفته صورت دوّم تنافی دارد. وقتی جمله
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شود ،ه در آه سه احتمال شود ،الم در عطف )صلّ ر،عتين( بر )تصدّق علی فقير( واقع می
ست هماه جملهوجود دارد: احتمال اوّل  شرط ا ست ،ه جزاء و آنچه ،ه معلّق بر ی اّول اين ا

ی دوّم عطف در طول تعليق ی دوّم عطف بر جزاء است و به عبارت ديگر جملهاست و جمله
اش انتفاء جميع دو حکم است زيرا عطف به واو در حکم تکرار گونه باشد نتيجهاست اگر اين

ست مثل اين ست شود ) ج،ه وقتی گفته میا اء زيد و عمرو( معنايش )جاء زيد وجاء عمرو( ا
شد )إه رزقت ولداً و در مثال صّل  مورد بحث گويا گفته  صدق علی فقير واه رزقت ولداً ف فت

ر،عتين(. احتمال دوّم عکس احتمال اوّل اسوووت يعنی مجموع دو جمله معلّق اسوووت و در 
صطالح می ست يعنی اوّل جملها دوّم را بر جمله اوّل عطف  یگويند تعليق در طول عطف ا

شرط معلّق میمی ست در ،نيم و بعد آنها را بر ،نيم و در واقع جزاء معطوف و معطوف عليه ا
ی يک حکم اين احتمال دو صورت وجود دارد: يک صورت اين است ،ه دو حکم را به منزله

جهگيريم يعنی مجموع دو حکم را برشووورط معلّق میدر نظر می ،ه نتي فاء ی آ،نيم  ه انت
و اين است ،ه  و يا احتمال سوّم  مجموع بوده و با ثبوت يک حکم تنافی ندارد و صورت دوّم 

،نيم ولی دو حکم را ،نيم و بعد تعليق میتعليق در طول عطف اسوووت يعنی اوّل عطف می
ی مورد نظر انتفاء جميع ی شووورطيه،نيم بنابراين احتمالب مفهوم جملهيک حکم لحاظ نمی

ی ثبوت اسوووت امّا در ه با ثبوت يک حکم منافات دارد. اين احتماالت در مرحلهشوووود ،می
خواهد و ی اثبات علماء گفتند ،ه احتمال دوّم مراد نيسوووت زيرا در آه مؤونه زائده میمرحله

يعنی متکلم بايد اعتبار ،ند وحدت و مجموع را و و در لفظ چيزی نداريم ،ه برآه داللت ،ند 
اش يکی اسووت و در عمل فرقی ندارد و مفهوم هردو انتفاء سوووّم نيز نتيجهو احتمال دوّم و 

 جميع است.

 تنبيه رابع: تعدد شرط و وحدت جزاء

های آه دو با هم فرق دارد ولی جزاء در هر دو گاهی دو جمله شوورطيه داريم ،ه شوورط
جوب قصر صلّی زيد فأ،رمه(. مثال معروف آه در فقه و ،ه گفته شود )إهيکی است مثل اين

 ی ديگر برخفاء جدراه معلّق شده است.صالم است ،ه در يک جمله بر خفاء اذاه و در جمله
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،ه گفته شووود )ا،رم زيداً عند ی شوورطيه نباشووند مثل اينصووورت جملهاگر دو جمله به
امّا وقتی ،ه دو  اين دو جمله با هم تنافی ندارندب مجيئه( و )ا،رم زيداً عند اتياه صوووالته(ب

يک از دو  ،نند چوه هری شووورطيه ذ،ر شووووند باهم تنافی پيدا میصوووورت جملهله بهجم
ی شرطيه دو مدلول دارند يکی منطوق و ديگری مفهومب و اطالق مفهوم هر يک از دو جمله
شووود ،ه ی شوورطيه با اطالق منطوق ديگری تنافی دارد و اين تنافی وقتی محقّق میجمله

شود شرط محقّق  صالم را اتياه مثل اين فقط يک از دو  ،ه مجيئ زيد تحقّق پيدا ،ند ولی 
ستنکند در اين گويد ی اوّل میيا نه؟ منطوق جمله صورت بايد ديد ،ه آيا ا،رام او واجب ا

و يعنی )اه صلّی زيد فأ،رمه( ،ه مفهومش )اه لم  ا،رام زيد واجب است و مفهوم جمله دوّم 
شود ،ه ا،رام ويد ا،رام زيد واجب نيستب و نمیگشود ووو میيصل فليس ا،رامه بواجب( می

زيد هم واجب باشد و هم واجب نباشد پس بين اين دو تنافی وجود دارد و برعکس اين بياه 
آيد يعنی اگر زيد صوووالم را اتياه ،ند ولی مجيئ او محقّق نقوووود مفهوم جمله اّول نيز می

گويد ی منطوق جمله دوّم میگودی ا،رامش واجب نيسووت زيرا مجيئی او محقّق نقوود ولمی
ا،رامش واجب اسوووت چوه او صوووالم را به جای آورد حال تنافی اين دو چگونه قابل جمع 

 است؟
 چهار نظريّه در وجه جمع بين اين دو جمله و رفع تنافی بين آنها ذ،ر شده است.

دوّمب  یجمله ی اوّل مفهوم دارد و نهوجه اوّل )از مرحوم آخوند(: ايقاه فرمودند: نه جمله
ی شوورطيه را از شووود زيرا ما مفهوم جملهو با برطرف شووده مفهوم هر دو تنافی برطرف می

شرط فهميديم و وقتی جمله صار علّت در  شرطيه دوّم آمد میجهت انح شرط ی  فهميم ،ه 
ی ی شرطيه،نيم ،ه شرط در جملهی جزاء نيست و همچنين استفاده میاوّل علّت منحصره

ی شوورطيه در ما نحن فيه مفهوم ندارد و ی جزاء نيسووت پس جملهمنحصووره دوّم نيز علّت
ست ،ه )إه جاءع زيد جمله نتيجه جمع در اين دو  ست يعنی معنای آه اين ا تقييد به )أو( ا

 او صلّی فأ،رمه(.
شود عرف می وجه دوّم: شرطيه ذ،ر  شد وقتی ،ه دو خطاب در دو جمله  فهمد ،ه گفته 

يئ زيد اسووت و نه صووالم اسووت بلکه شوورط احد االمرين اسووت شوورط وجوب ا،رام نه مج
گونه ،ه اگر خود مولی بفرمايد )اه جاءع زيد او صلّی فا،رمه( در اين بياه تنافی وجود هماه

 گردد.ای وجه با وجه اوّل يکی است يعنی به تقييد شرط به )أو( برمیندارد. نتيجه
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فهميم ،ه را ،نار هم بگراريم می وجه سوووّم: گفته شوود ما وقتی اين دو جمله شوورطيه
جمله شرطيه )اه جاءع زيد و صلّی  هر،دام جزء القرط است يعنی دو جمله شرطيه به يک

شوووود ،ه با انتفاء يکی از دو جزء شووورط جزاء هم اش اين میگردد و نتيجهفا،رمه( بر می
 شود.منتفی می

شوورطيه با اطالق مفهوم ی وجه چهارم: گفته شوود ،ه اطالق مفهوم هر يک از دو جمله
نابراين اگر اطالق هر يک را قيد بزنيم تنافی برطرف می شوووود به جمله ديگر تنافی دارد ب

گردد ،ه اگر زيد نيامد و صورت ،ه تقييد اطالق مفهوم در جمله شرطيه اوّل به اين برمیاين
ب يد اطالق مفهوم در جمله شووورطيه دوّم  ند ا،رامش واجب نيسوووت و تقي ماز نخوا ه اين ن

اين جمع اين  گردد ،ه اگر زيد نماز نخواند و نيامد ا،رامش واجب نيسوووت پس نيتجهبرمی
 شود ،ه زيد بايد بيايد و نماز بخواند تا ا،رامش واجب باشد.می

يا  مرحوم آخوند ،ه وجه اوّل را پريرفت را استدالل بر اين وجه فرمود: اگر دو خطاب وووو
شرطيه در ما نحن فيه ووووو ست عرف بدهيم عرف از مفهوم هر دو رفع يد  دو جمله  را به د

 ،ند.می
قه بايد به مقدار تنافی از دو خطاب رفع يد ،نيم و تنافی بين  شکال: در جمع عرفی همي ا
اصل مفهوم با اصل منطوف وجود ندارد بلکه تنافی بين اطالق منطوق يکی با اطالق مفهوم 

يد میديگری وجود دارد و در جمع عرفیب برای رفع ت ،نيم و اصووول نافیب از اطالق رفع 
 ماند.مفهوم باقی می

توجيه آه فرمودند: ما  توجيه وجه دوّم: گرچه مرحوم آخوند اين وجه را نپريرفتند امّا در
يک قانوه داريم ،ه معلول واحد علّت واحد دارد و از آه به )الواحد الص يصدر اال عن واحد( 

تواند ت است و بنابر قانوه مر،ور علّت وجوب ا،رام نمیی علّشود و شرط به منزلهتعبير می
شد ،ه آه جامع  شد پس بايد جامعی بين اين دو فعل با صالم با شد و هم اتياه  هم مجيئ با

،نيم. در ما نحن فيه مراد از به )احدهما( تعبير می علّت وجوب ا،رام باشووود ما از آه جامع
ست و اين قاعده ست و ی )الواواحد واحد بالنوع ا صدر االّ عن واحد( در واحد بالنوع ا حد ال ي

آيد يعنی اگر معاليلی داشته )الواحد ال يصدر االّ عن واحد( در واحد بالنوع نيز میی اين قاعده
ها نيز واحد های ديگر علّت آهباشيم ،ه واحد بالنوع باشند مثل حرارت در اين مکاه و مکاه

ست ،ه علّت افراد آهب واحد بالقخس باشد وو چوه واحد بالنوع است. در واحد بالنوع الزم ني
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الزم نيسووت ،ه علّت افراد آهب واحد بالقووخس باشوود ووووو چوه واحد بالنوع متکثر  بالنوع
بالقخس است ووو بلکه علّت آنها بايد واحد بالنوع باشد در مانحن فيه وجوب ا،رام ووو در دو 

ست پس علّت آه هم بايد واحد با شد و مجيئ و اتياه صالم خطاب وووو واحد بالنوع ا لنوع با
 شود.جامعی به جزء )احدهما( ندارند بنابراين جامع احدهما علّت وجوب ا،رام می

عرف  دهيم بلکه برای فهم آه بهاشووکال: خطابات شووارع در فروع را به دسووت عقل نمی
،ه و  گويدگونه ،ه مرحوم آخوند در وجه اوّل گفت اينجا نيز می،نيم و وووو هماهمراجعه می

 ،ند.رفع يد می عرف از مفهوم هر دو خطاب
قاه فرمود: در منطوق مرحوم ميرزای نائينی بيانی دارد ،ه نتيجه ست. اي سوّم ا اش قول 

صالم اطالق د مقابل تقييد به )أو( دارد زيرا  سبت به  خطاب )اه جاءع زيد فأ،رمه( مجيئ ن
ست و اطالق در مقابل تقييد  قده ا صلّی( مقيد ن صلّی( مقيد به )أو  به واو هم دارد زيرا به )و

صالم اين دو اطالق را دارد  صلّی زيد فأ،رمه( نيز اتياه  ست. در منطوق خطاب )إه  قده ا ن
مرحوم ميرزا فرمود منطوق يکی از دو خطاب با مفهوم خطاب ديگر تنافی دارد و اين تنافی 

ق شود ولی صالم محّقق محقّق شود مثالً اگر مجيئ محقّدر جايی است ،ه يکی از دو شرط 
گويد ،ه گويد ا،رام زيد واجب اسووت و مفهوم خطاب دوّم مینقووود. منطوق خطاب اوّل می

،نند و ولی اگر هر دو شرط محقّق شود دو ا،رام زيد واجب نيست و اين دو باهم تعارض می
،نيم يا از از اطالق منطوق خطاب او رفع يد  منطوق با هم تنافی ندارند و در اين حال يا بايد

چوه اگر بخواهيم در مفهوم يک مدلول تبعی اسووت  اطالق منطوق خطاب دوّم رفع يد ،نيم
. منطوق هريک از دو خطاب دو اطالق دارد يک اطالق در مقابل تقييد به أو اسوووت و يک 
اطالق در مقابل تقييد به واو اسوووت اگر از يکی از دو اطالق رفع يد ،نيم تعارض برطرف 

شووود و دو خطاب به )اه اش تقييد به أو میاطالق أويی رفع يد ،نيم نتيجه شووود اع ازمی
اش تقييد و و اگر از اطالق واوی رفع يد ،نيم نتيجه گرددجاءع زيد او صوولّی فأ،رمه( برمی

گردد و چوه علم اجمالی شووود و دو خطاب به )اه جاءع زيد و صوولّی فا،رمه( برمیواو می
ست اگر بخواهيم از يکی از دو  داريم ،ه يکی از دو اطالق صحين ني ست و يکی  صحين ا

شوووود بنابراين دو اطالق با هم تعارض بال مرجن می اطالق بطور معين رفع يد ،نيم ترجين
رسوود و در ،نند و چوه دليل لفظی نداريم نويت به اصوول عملی می،نند و تسوواقط میمی

شود و هم صالم محّقق حقّق می،ه هم مجيئ مآيد يکی اينمانحن فيه سه حالت پيش می
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و اين محل اختالف نيست وووو از محل بحث  جا بال اشکال ا،رام واجب استشود در اينمی
شود وووو دوّم اين شرط فقط محقّق  ست ،ه يک  ست زيرا محل بحث جايی ا ،ه هم خارج ا

شکّ داريم و برائت را  قود در اين حال در وجوب ا،رام  صالم اتياه ن شود و  مجيئ محقّق 
صالم اتياه شود و مجيئ محقّق نقود در اين حال نيز چوه در ،ه ،نيم و سوّم اينجاری می

ی اين اصوول تقييد هر يک از دو ،نيم و نتيجهوجوب  ا،رام شووکّ داريم برائت را جاری می
 گردد.شود و دو خطاب به )إه جاءع زيد و صلّی فأ،رمه( برمیشرط به واو می

ئينی آمدند بر او اشوکال ،ردند و بر،الم ايقواه هم  اشوکال ،سوانی ،ه بعد از مرحوم نا
صغروی و هم اشکال ،بروی وارد ،ردند اشکال صغروی اين است ،ه اين مثال معروف )اذا 
ست زيرا يا عموم  سک به برائت ني ّصر( جای تم ّصر( و )اذا خفيت الجدراه فق خفی االذاه فق

ی امکاه دارد ،ه مرحوم ميرزا اين فرع را ،نيم ولفوقانی داريم و يا به استصحاب تمسک می
 به عنواه مثال ذ،ر ،رده باشد نه به عنواه يک فرع فقهی ،ه  حکمش چنين است.

اشووکال ،بروی اين اسووت ،ه گفتند علم اجمالی داريم ،ه يکی از دو اطالق خالف واقع 
و اين رس،نند و نوبت به اصل برائت می،نند و تساقط میاست پس دو اطالق تعارض می د 

 بياه مرحوم ميرزای نائينی بود و مرحوم آقای خويی بر اين ،الم دو اشکال گرفتند:
،نند ،نند و آه را بر ما نحن فيه تطبيق میای را بياه میاشکال اوّل: ايقاه يک ضابطه

تعارض دارند و يک دليل سوووّم داريم ،ه  گويند اگر دو دليل داشووته باشوويم ،ه با همو می
ضه شته  طرف معار صرّف ،نيم تعارض دو دليل بردا ست ولی اگر در آه ت با اين دو دليل ني

ست پس شود ما نمیمی سوّم طرف تعارض ني صرّف ،نيم زيرا دليل  سوّم ت توانيم در دليل 
دليل تعارض تصوورّف ،نيم . اگر دو خطاب )ا،رم ،لّ عالم( و )اليجب ا،رام زيد(  بايد در دو

ی علماء واجب است ،ه يکی از آنها زيد است گويد ا،رام همهمیرا در نظر بگيريم دليل اوّل 
ست اين دو خطاب تعارض دارند و تعارض آهو خطاب دوّم می ها به گويد ا،رام زيد واجب ني

سيره ساقط ،نيم وووو  و اين  به  ی عموم و تخصيس است پس بايد خطاب اوّل را از عموم 
ست ووووو و يا خطاب دوّم را ازمحاوره سومی ،ه طرف تعارض ای ثابت ا  ،ار بيندازيم. دليل 

ست  سومی ،ه طرف تعارض ني ست خطاب  ست ظهور )ا،رم( در خطاب اوّلب دو وجوب ا ني
ظهور )ا،رم( در خطاب اوّلب در وجوب اسووت خطاب )ا،رم ،لّ عالم( دو تا دليل اسووت چوه 

ط عالم( در عموم. ام خ ،لّ  تا ظهور دارد: ظهور )ا،رم( در وجوب و ظهور ) جب دو  اب )الي
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و اين ظهور در خصوص با ظهور در عموم و ظهور در خصوص  از  ا،رم زيد( يک ظهور دارد 
اوّل تعارض دارد نه با ظهور )ا،رم( در وجوبب و اگر از ظهور )ا،رم( در وجوب رفع يد  خطاب

شود زيرا استحباب ا،رام هر ،رده وآه را براستحباب حمل ،نيم تعارض دو دليل برطرف می
توانيم در ظهور )ا،رم( در وجوب ا عدم وجوب ا،رام زيد منافاتی ندارد منتهی ما نمیعالم ب

تصرّف ،رده و آه را بر استحباب حمل ،نيم زيرا اين ظهور طرف معارضه نيست. در ما نحن 
فيه دو خطاب داريم ،ه عبارتند از: )اه جاءع زيد فأ،رمه( و )اه صوولّی زيد فا،رمه( منطوق 

ی دوّم با مفهوم جمله اوّل تعارض هوم جمله دوّم و همچنين منطوق جملهخطاب اوّل با مف
،ه مفهوم هرجمله را برداريد درمنطوق تصرّف ،رديد در حالی ،ه دو دارد و شما به جای اين

 منطوق با هم تعارضی ندارند.
ک با يی هر مفهوم يک منطوق است و نسبت بين منطوق هر اشکال دوّم: طرف معارضه

در  يگری عموم و خصوووص مطلق اسووت مفهوم خطاب اوّل عدم وجوب ا،رام زيدمفهوم د
وق خطاب دوّم ،ه نماز بخواند يا نخواند در حالی ،ه منطصورت عدم مجيئ است اعم از اين

و از  گويد اگر زيد نماز خواند ا،رامش واجب اسووت پس اين منطوق اخس مطلق اسووتمی
يسوووت چه زيد نماز نخواند ا،رامش واجب ن طرف ديگر مفهوم خطاب دو اين اسوووت ،ه اگر

ست ،ه اگر زيد آمد ا،رامش ،ن بيايد چه نبايد و منطوق جمله س اين منطوق پی اوّل اين ا
ست و در اين سبت به مفهوم ديگری اخس مطلق ا سبت  صورت بايد عامّ رانيز ن ه خاصّ بن

ماز نخواند نيامد و نشوووود ،ه اگر زيد ی اوّل اين میتخصووويس بزنيم بنابراين مفهوم جمله
نيامد ا،رامش  وشود ،ه اگر زيد نماز نخواند ا،رامش واجب نيست ومفهوم جمله دوّم اين می

صوولّی  )اه جاءع زيد او شووود ،هی شوورطيه اين میواجب نيسووت و در نتيجه منطوق جمله
 و . )أو(فا،رمه( و يعنی تقييد به 

 در هر دو اشکال و را جواب دادند:اين فرمايش مرحوم آقای خويی و  1مرحوم آقای صدر
جواب از اشووکال اوّل: اين مطلب به ،ليّتش درسووت اسووت ،ه در دليل سوووّم غير طرف 

توانيم تصرّف ،نيم و بايد در احد التعارضين تصرّف ،نيم امّا اين ،بری صغرايی معارضه نمی
يعنی دو دليل ،ند و مثالی ندارد زيرا حتماً خود دليل سووووّم طرف معارضوووه اسوووت پيدا نمی

سوووه  ،نند در مثال )ا،رم ،لّ عالم( و )ال يجب ا،رام زيد(تعارض می مجموعاً با دليل ديگر
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طرف معارضوووه وجود دارد يکی ظهور )،لّ عالم( در عموم و دوّم ظهور )ا،رم( در وجوب و 
خطاب دوّم با آه عموم معارضه دارد به بر،ت ظهور  سوّم ظهور دليل دوّم در خصوصب و اگر

شووود دو خطاب باهم ا،رم( در وجوب اسوووت زيرا اگر به جای )ا،رم( )يسوووتحب( گفته می)
 تعارضی نداشتند.

افزاييم و آه جواب اين اسوووت ،ه اگر فرمايش ما به اين جوابب جواب ديگری را هم می
صرّف ،نيم  ست نتوانيم ت ضه ني سوّم ،ه طرف معار مرحوم آقای خويی را بپريريم و در دليل 

دوّم تعارض شود زيرا منطوق جمله اوّل با مفهوم جمله ما نحن فيه تطبيق نمی اين ،بری بر
ی اوّل با منطوق جمله دوّم باشووود دارد و اين تعارض حتماً بايد به تبع تعارض منطوق جمله

چوه مفهوم مدلول مسووتقل را منطوق نيسووت لرا اگر اطالق منطوق خطاب دوّم را برداريم 
 رود.تعارض از بين می

ی ديگر در ما نحن فيه عموم و ب از اشووکال دوّم: نسووبت هر منطوق با مفهوم جملهجوا
ست صوص من وجه ا ست بلکه تعارض بين اين دو به نحو عموم و خ صوص مطلق ني نه  خ

مطلق. جمله اوّل )اه جاءع زيد فا،رمه( و جمله دوّم )اه صووولّی زيد فا،رمه( اسوووت مادّه 
و يعنی منطوق جمله ا و اين است ،ه زيد بيايد و نماز اجتماع اين دو  وّل و مفهوم جمله دوّم 

گويد ا،رام زيد واجب اسوووت و مفهوم جمله دوّم میجمله اوّل  نخواند در اين مورد منطوق
ست امّا مادّه افتراق منطوق جملهمی ی اوّل وووو ،ه مفهوم جمله دوّم گويد ا،رام او واجب ني

ی اّول خواند ،ه در اين حال منطوق جملههم ب نباشوود ووووو اين اسووت ،ه زيد بيايد و نماز
گويد ا،رام او واجب نيسووت يعنی گويد ا،رام زيد واجب اسووت ولی مفهوم جمله دوّم نمیمی

ست و مادّه افتراق مفهوم جمله سا،ت ا سبت به حکم آه  گويد ا،رام زيد واجب ی دوّم مین
ست ولی منطوق ست ی اوّل نمیجمله ني ست به حکم آه گويد ،ه ا،رام او واجب ني يعنی ني

سبت بين منطوق جمله اوّل و مفهوم جمله ست بنابراين ن صوص سا،ت ا ی دوّم عموم و خ
 من وجه است و ،الم مرحوم ميرزای نائينی علی القاعدم و درست است.

رحوم آقای خويی را قبول داريم ولی فرمايش ما جواب مرحوم آقای صووودر بر اشوووکال م
ست و می مرحوم ميرزا را قبول نداريم شود ا،رام واجب ا شرط محقّق  گوييم اگر يکی از دو 

گويد ا،رام زيد ی اوّل میزيرا اگر مجيئ محقّق شووود و صووالم محقّق نقووود منطوق جمله
ست و مفهوم جمله ست و اين دو با هم تنافی دارند ی دوّم میواجب ا گويد ا،رام او واجب ني
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شد مفهوم جملهو آه ست چوه اگر منطوق جملهی دوّچه ،ه موجب تنافی  ی دوّم )ا،رم م ا
اوّل تنافی نداشووت پس تنافی از ی زيداً عند صووالته( بود و مفهوم نداشووت با منطوق جمله

شوووود و ی دوّم از اطالق مقامی اخر میآيد و گفتيم ،ه مفهوم جملهی دوّم میمفهوم جمله
ی دوّم شووود و ديگر جملهی اوّل را داريم خودش بياه محسوووب میوقتی ،ه منطوق جمله

مفهوم ندارد زيرا شرط اطالق مقامی اين است ،ه بعداً بيانی به صورت منفصل ذ،ر نقود امّا 
برد و برد و فقط حجّيّت آه را از بين میاگر بياه منفصوولی بيايد اصوول اطالق را از بين نمی

له دوّم اطالق مقامی گوييم چوه با آمده جمهمين بياه را در مورد مفهوم جمله اوّل نيز می
شوووود پس جمله اوّل نيز مفهوم ندارد با اين بياه ی مفهوم جمله اوّل محقّق نمیدر ناحيه

صووولّی زيد  خطاب )اه گردد وخطاب )اه جاءع زيد فأ،رم( به )ا،رم زيداً عند مجيئه( برمی
نه للصوووالم( برمی يا ند ات يداً ع به )ا،رم ز ففا،رمه( نيز  له  قد مفهوم گردد يعنی هر دو جم ا

شوند در ذهنقاه همين آخوند ،ه فرمود هر دو جمله فاقد مفهوم می شوند و شايد مرحوممی
 معنا بود.

صرّف نمیامّا وجه چهارم ،ه گفت مفهوم هر دو جمله را قيد می ،نيم زنيم و در منطوق ت
و و نتيجه آه جمع به واو استب اشکالش اين است ،ه مدلول مفهوم يک مدلول تبعی است 

،ه در مدلول متبوع و اصوولی در مدلول تبعی تصوورّف ،نيم امکاه ندارد جز اين اگر بخواهيم
 تصرّف ،نيم و اين مدلول ب مدلول منطوق است.

ها متعدّد و جزاء متحد باشد از ی شرطيهب اگر شرطما حصل بحث ين شد ،ه در دو جمله
با وجود ،نيم زيرا مفهوم را به خاطر اطالمفهوم هر دو رفع يد می ق مقامی قبول ،رديم و 

 رود.ی شرطيه دوّم اطالق مقامی از بين میجمله

 تنبيه پنجم: تداخل اسباب و مسبّبات

اند امّا جزاء واحد دارند مانند: ها مختلفهای آهاگر دو جمله شرطيه داشته باشيم ،ه شرط
صورت تحقّق  صلّی زيد فأ،رمه(ب آيا در  سباب )اه جاءع زيد فأ،رمه( و )اه  شرط ا هر دو 

شارع در اين مورد يک جعل تداخل پيدا می ،ند يا نه؟ يعنی اگر زيد آمد و نماز هم خواند آيا 
دارد يا دو جعل دارد و به تعبير ديگر آيا ما يک تکليف و يک وجوب ا،رام داريم يا دو تکليف 
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سانی ،ه قا شدند و ، سباب  ئل به دو جعل و دو وجوب ا،رام داريمب از اين مورد به تداخل ا
ست ،ه قائل به عدم تداخل در  شدند و اين در فرضی ا سباب  شدند قائل به عدم تداخل در ا
اسباب شدند و اين در فرضی است ،ه قائل به جمع به واو نقويم بلکه قائل شويم ،ه مجيئ 

سبب مستقل سبب مستقل و صالم  ست حال اگر قائل به دو جعل و  يک  ديگر برای ا،رام ا
ا،رام داشووتيم در مقام امتثال  رود ،ه اگر دو وجوبشووويم بحث روی امتثال میدو تکليف 

و اگر قائل به تداخل در اسباب شديم واضن است می توانيم به يک امتثال ا،تفاء ،نيم يا نه؟ 
،ه يک امتثال ،افی است و بحث از ا،تفاء به يک امتثال يا لزوم دو امتثال بنابر قول به عدم 

شووود پس تداخل در آيد و از اين بحث به تداخل در مسووبّبات تعبير میمیتداخل در اسووباب 
ناظر به مقام امتثال اسووتب پس در دو  سووبب ناظر به مقام جعل اسووت و تداخل در مسووبّب

 .،نيم: مسأله اوّل: تداخل در اسباب مسأله دوّم: تداخل در مسبباتمسأله بحث می
،نيم امر اوّل: بحث تداخل يا عدم مه ذ،ر میرا به عنواه مقدّ قبل از ورود به بحث اموری

ست سببات در جايی ا سباب يا م شد مثاًل  تداخل ا ،ه از خارج يکی از آنها برای ما معلوم نبا
ضوء بگيرم و اگر  ست ،ه اگر خوابيدم بايد و ضوء ا سأله و ست م يکی از مواردی ،ه معلوم ا

ضوء بگيريم در اين سر زد بايد و ست ،ه اگر دو جا از رواياحدث ديگری  ست آمده ا ت به د
توه ا،تفاء ،رد و به تعبير ديگر مکلفف به يک حدث با هم محقّق شووود بهيک وضووووء می

شود ،ه اگر ناقض وضوء محقّق شد بايد وضوء بگيريم و وضوء هستيم از روايات استفاده می
د خوابيديم ناقض قابل تعدد و تکثر نيست بلکه هميقه واحد است زيرا اگر وضوء داشتيم و بع

ناقض وضوووء محقّق شوود و اگر بعد از خواب حدث ديگری از ما سوور زند ديگر به اين حدث 
سامحه در شود و اگر گفته میناقض گفته نمی سباب وجود دارد م ضوء تداخل ا شود ،ه در و

ست  سبب آه ايجاد میتعبير ا سبب غسل هيچشود و در آه زيرا در وضوء فقط يک  گاه دو 
شد ،ه اين هم سبب غسل است انجام دهد ،افی است اين را از روايات  است و حائض هم

آيد ،ه هر از روايات به دست می اند و اين از باب تداخل در مسببات است يعنیاستفاده ،رده
يک از حاالت مر،ور يک غسل مستقلی را به دنبال دارند ولی در مقام امتثال اگر مکلّف يک 

 .،ند هر سه را امتثال ،رده استغسل انجام دهد و هرسه را قصد
 امر دوّم: مقتضی االصل العملی
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اگر بحث تداخل در اسباب و مسبّبات را خوانديم و از آه استفاده نکرديم ،ه آيا در اسباب 
 گيرند يا نه؟و مسبّبات تداخل صورت می

 مقتضای اصل عملی چيست؟
ا،رمه( و )اه صلی زيد فا،رمه(ب امّا در مسأله تداخل در اسباب: اگر در مثال )اه جاء زيد ف

زيد هم بيايد و هم نماز بخواند بنابر تداخل در اسوووبابب يک وجوب و بنابر عدم تداخل در 
سباب دو وجوب داريم و ما هيچ ست ا صل عملی برائت ا ضای ا ستفاده نکرديم مقت يک را ا

مقووکوع  چوه وقتی ،ه زيد بيايد و نماز بخواند يک وجوب قدر متيقن اسووت و وجوب دوّم
 است و شکّ در تکليف مجرای برائت است پس مقتضای اصل عملی تداخل در اسباب است.

رسوود ،ه در وبت به اين مسووأله میی تداخل در مسووبّبات: گفتيم وقتی نامّا در مسووأله
سأله سألهم شويم بنابراين اگر فرض ،نيم ،ه در م سباب   یی اوّل قائل به عدم تداخل در ا

شتيم آيا در مقام امتثال میاوّل قائل به عدم ت شديم و دو وجوب دا سباب  توانيم به داخل در ا
 ی احتياط اسوووت زيرا با يک عمل يقيناًيک عمل ا،تفاء ،نيم يا نه؟ اين مورد مجرای قاعده

شکّ می ست و  شده ا ساقط  ست يا نه؟ يک تکليف  شده ا ساقط  ،نم ،ه آيا تکليف دوّم نيز 
 ی آه عدم تداخل در مسبّبات است.طلبد و نتيجهیاشتغال يقينی برائت يقينی را م

سباب آيا مقتضای اصلب تداخل است يا عدم  ،ه در مسألهامر سوّم: بحث اين تداخل در ا
تداخلب در جايی است ،ه هر دو شرط قابل جمع باشند و در مواردی ،ه دو شرط با هم قابل 

مله اوّل گفت )اه قام زيد فا،رمه( جمع نباشند اين بحث موضوعی ندارد مثالً اگر مولی در ج
در اين مثال مولی دو وجوب ا،رام وووووو يکی  و در جمله دوّم گفت )اه لم يقم زيد فا،رمه(

شرط قابل جمع  وجوب عند القيام و دوّم وجوب عند يوم القيام ووووو را جعل ،رد ولی اين دو 
ستاد ستاد يک وجوب ا،رام دارد و اگر ناي ستند و در واقع اگر زيد اي يک وجوب ا،رام دارد.  ني

ست يا عدم آه. بحث نمی گونه موارددر اين سباب ا ضای قاعده تداخل در ا شود ،ه آيا مقت
،ه اگر ،سی در ماه رمضاه و در حال روزه و غرا بخورد. بايد ،فاره دهد و اگر مثال ديگر اين

،ل حال اگر يک شووخس مکلّف در روز ماه رمضوواه هم ا نيز ،فاره دارد ،سووی شوورب ،ند
انجام دهد و هم شوورب انجام دهد اين در محل بحث ما داخل نيسووت زيرا موضوووع ،فاره 
ضاه فعليه الکفارم( و افطار دو فرد دارد يک فرد آه افطار  شهر رم ست )من افطر فی  افطار ا

صيتی دارد ،ه هيچ صو ست امّا افطار يک خ شرب ا ست و يک فرد آه افطار به  گاه به ا،ل ا
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شووود ،ه شووود زيرا افطار به فعل و انجام مفطر صوووم اطالق میع نمیدو فرد آه با هم جم
شووود و اگر ،سووی در آهِ واحد دو ،ار را انجام دهد مثاًل فقط بر وجود اوّل مفطر منطبق می

شود يعنی اين دو با هم مفطرند هم آب بخورد و هم ارتماس انجام دهد يک افطار محقّق می
 ی دارد ،ه قابل تکرر نيست.پس در اين مثال نيز موضوع خصوصيت

ست ،ه خود جزاء نيز قابل تکرار  سبّبات در جايی ا سباب و م امر چهارم: بحث تداخل در ا
باشد وووو مراد از جزاء واجب است نه وجوب وووو گاهی جزاء قابل تکرار نيست امّا شرط قابل 

و در جمله دوّم ،ه مولی در جمله اوّل بگويد )اه قتل زيد عمرواً فاقتله( تکرار اسووت مثل اين
ی سووووّم بگويد )اه قتل زيد خالداً فاقتله( در اين بگويد )اه قتل زيد بکراً فاقتله( و در جمله

گونه موارد در اين ها قابل جمع است ولی قتل زيد و در جزاء و قابل تکرار نيستها شرطمثال
را جزاء قابل تکرار گيرد يا نهب زيشود ،ه آيا در اسباب و مسبّبات تداخل صورت میبحث نمی

 نيست.
ست ،ه  شد اين ا شد و محل بحث با شته با شده درآه وجود دا مثالی ،ه چهار امر ذ،ر 
مولی در خطاب بگويد )اه جاءع زيد فا،رمه( و )اه صلّی زيد فا،رمه(ب و زيد هم بيايد و هم 

ی آيا اسووباب نماز بخواند آيا در اين مورد دو وجوب ا،رام داريم يا يک وجوب ا،رام داريم يعن
،نند يا نه؟ و فرض اين اسوووت ،ه از خارج علم به تداخل يا عدم تداخل با هم تداخل می

شرط ستب و در اين هانداريم و  ستند و جزاء نيز قابل تکرار ا مورد اگر نيز با هم قابل جمع ه
متثال دو وجوب ا،رام داشتيم و اسباب با هم تداخل نکردند آيا با يک بار ا،رام هر دو وجوب ا

 ،ه برای امتثال دو وجوبب دو بار ا،رام الزم است؟شود يا اينمی
 المسألة االولی: التداخل فی االسباب

شيم و  شته با صلّی زيد فا،رمه( دا صورت )اه جاءع زيد فا،رمه( و )اه  اگر دو خطاب به 
ست شود آيا از اين دو خطاب ا صالم او محقّق  شرط يعنی مجيئ و زيد و  فاده در خارج هر دو 

 شود؟،ه فقط يک وجوب استفاده می،نيم ،ه شارع دو وجوب دارد يا اينمی
اند ،ه اگر اين ،سوانی ،ه در اين مسوأله قائل به عدم تداخل شودند وجوهی را ذ،ر ،رده

شووود. ما به سووه وجه اشوواره اش تعدد در حکم میها تمام باشوود نتيجهوجوه يا يکی از اين
 ،نيم:می

 ميرزای نائينی( وجه اوّل )از مرحو
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مرحوم آقای خويی اين وجه را پريرفتند و فرمودند ،ه اين وجه اتقن وجوه است. اين وجه 
 از دو مقدّمه تقکيل شده است:

سبت به جزاء شرطی ن ست هر  قاه قائل ا ست. موضوع در  مقدّمه اوّل: اي موضوع حکم ا
ست ،ه مولی فرض وج صطالح مرحوم ميرزا عبارت از امری ا ست عبارت و ا ودش را ،رده ا

ست و  ضوء(ب وجوب حکم ا صلّ مع الو شد اين حکم را دارد مثالً در خطاب ) ،ه اگر موجود 
صالم متعلّق حکم است و وضوء از قيود متعلّق است و موضوع نيست زيرا شارع فرض وجود 
آه را نکرده اسووت و نفرمود اگر وضوووء گرفتی نماز بخواه. امّا در )صوولل مع الزوال( وجوب 

شارع وجود آه را فرض  حکم ست چوه  ضوع ا ست و زوال مو صالم متعلّق حکم ا ست و  ا
،رده اسووت و فرمود اگر صووالم محقّق شوود نماز بخواه. در نظر مرحوم ميرزا فعليّت حکم به 
ست اگر مولی فرمود  ضوع ا ست و تعدد و وحدت حکم به تعدد و وحدت مو ضوع ا فعليّت مو

صلّ مع الزوال( و زوال چند بار فع شود وووو اگر اين) گونه اتفاق بيفتد وووو به هماه مقدار لی 
تکليف به صالم فعلی است وووو البته در اين مثال خاصّ دليل داريم ،ه در يک شبانه روز بر 

عنواه نماز يوميه واجب نيست ووو در مثال )اه جاءع زيد فا،رمه( ،سی بيقتر از پنج نماز به
 زيد موضوع حکم است. وجوب حکم است و ا،رام متعلّق حکم است و مجيئ

ست  ست. بحثی ا صالم متعلّق حکم ا ست و  صلّ( وجوب حکم ا مقدّمه دوّم: در خطاب )
،ه متعلّق حکم طبيعی صالم است يا صرف الوجود صالم است به عبارت ديگر طلب مولی و 
وجوب به طبيعی صالم تعلّق گرفته است يا به صرف الوجود تعلّق گرفته است. فرق طبيعی و 

سوّم و افراد ديگر منطبق میصرف ال ست ،ه طبيعی بر فرد اوّل و دوّم و  شود امّا وجود اين ا
شووود. مرحوم ميرزا فرمود متعلّق صوورف الوجود صووالم فقط بر وجود اوّل صووالم منطبق می

قهور اين نظر صرف الوجود. م ست نه  را قبول ،ردند و ما هم همين نظر را  وجوب طبيعی ا
ست چوه اگر متعلّق ای قائقبول داريم وعده صرف الوجود ا صرف  شدند ،ه متعلّق حکم  ل 

وجوب طبيعی باشد بايد تمام افراد مقدور طبيعی را ايجاد ،نيم زيرا بين افراد طبيعی ترجيحی 
خواهد و صووورف الوجود به وجود اوّل ايجاد نيسوووت پس مولی ايجاد صووورف الوجود را می

ست ،ه همين ،ه  های متعدّدی دادهشود. از اين بياه جوابمی ست يک جواب اين ا شده ا
ساقط می ماند تا بقيه شود بنابراين تکليفی و طلبی نمیشما اولين فردرا ايجاد ،رديد تکليف 

 افراد مقدور را هم بخواهيم ايجاد ،نيم.
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ضميمه سبت به ی اوّل میشود مقدّمهی اين دو مقدّمه تداخل نتيجه میبا  شرط ن گفت 
ست يعنی شده و به تعدد شرط جزاء نيز متعدّد  جزاء موضوع ا با فعليّت شرطب جزاء هم فعلی 

جا دو موضوع وووو مجيئ و صالم وووو داريم و با فعليّت اين دو موضوعب دو شود ما در اينمی
گفت متعلّق وجوب طبيعی است نه صرف الوجود. شود و مقدّمه دوّم میوجوب ا،رام فعلی می

شووود يعنی جزاء قابل تعدد نيسووت رور چهارم پيدا میاگر متعلّق حکم صوورف الوجود بود مح
گوييم يک وجوب داريم در حالی ،ه شووورط بحث ما اين بود ،ه جزاء بايد قابل المحاله می

تعدد باشد. امّا اگر گفتيم حکم به طبيعی تعلّق گرفته است طبيعی قابل تکرر است زيرا ايجاد 
ست ست طبيعی قابل تکرر ا ست و  طبيعی به تعلّق گرفته ا زيرا ايجاد طبيعی به ايجاد فردا 

اش عدم تداخل افراد متعدّدی وجود دارد بنابراين با وجود دو موضوووع دو حکم داريم و نتيجه
 اسباب است.

،نار گراشوووته  وجه دوّم: منطوق در مثل )اه جاءع زيد فا،رمه( دو ظهور دارد ،ه اگر 
سباب میشوند نتيجه شرط علّت تامّهشود. ظهور ااش عدم تداخل در ا ست ،ه  ی وّل اين ا

ست چوه اگر اين سطه عطف به واو متمّم علّت يا جزء ديگر علّت جزاء ا شد بايدبه وا گونه نبا
ی آه. در است نه برای مرتبه ذ،ر شود و ظهور دوّم اين است ،ه شرط علّت برای اصل جزاء

س صل وجوب ا شرط و علّت برای ا ست ،ه مجيئ  ای از ت نه مرتبهمثال مر،ور ظاهر اين ا
شود ،ه مجيئ علّت وجوب مثل تأ،ّد. اگر اين دو ظهور را در ،نار هم بگراريم نتيجه اين می

شرطيه ست و در جمله  صل وجوب ا ست و علّت تامّه ا صلّی زيد فا،رمه( هم تامّه ا ی )اه 
ست و علّت تامّه ست اگطبق بياه فوقب ظاهراً اتياه صالم علّت تامّه ا ر اين ی اصل وجوب ا

شود چوه يا بايد دو ظهور را ،نار هم بگراريم و هر دو شرط محقّق شود دو وجب نتيجه می
از ظهور اوّل رفع يد ،نيم تا هر شرطی جزء العلة شود و يک وجوب داشته باشيم و يا بايد از 

ست ظهور دوّم رفع يد ،نيم تا دالّ بر مرتبه شند ولی هر دو امر خالف ظاهر ا ای از وجوب با
 ،نند.و قرينه نياز داردب پس اسباب تداخل نمی

شکال: يک مغالطه ست چوه علّت تامّه دو معنا دارد به ا صورت گرفته ا ای در ظهور اوّل 
ستيک معنا در مقدّمه ستدالل آمده ا ست. معنای اّول  ی ا و به معنای ديگر در نتيجه آمده ا

ت برای ايجاد معلول احتياجی به علّت تامّه اين اسوووت ،ه جزاء العلة نيسوووت يعنی اين علّ
شود و )الف(  ست ،ه هر وقت )ب( موجود  ضميمه ندارد و معنای دوّم علّت علّت تامّه اين ا
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ست. از طرفی ما می ضميمه )ب( را ايجاد ،رده ا شوند )الف( بدوه  دانيم اگر هر هم موجود 
شود و مجموع دو علّتب میی ديگر جمع شود از علّت تامّه بوده خارج علّت تامّه با علّت تامّه

گر تير به مغز ،ه اشود مثل اينشود يعنی هريک از اين دو علّتب جزء العلة میعلّت تامّه می
ست شود و اگر تير به قلب او بخورد علّت تامّهی قتل او میزيد بخورد علّت تامّه ی قتل او ا
ه قلب او اصووابت ،ند دو تير شووليک شووود يکی به مغز زيد و دومی ب ولی اگر در آه واحد

ظهور شوورط در علّت تامّه  ها جزء العلة هسووتند. در ما نحن فيه شووما ،ه گفتيدهريک از اين
ضميمه  ست يعنی اين علّت تامّه در ايجاد معلول به  شده ا ست معنای اوّل علّت تامّه اراده  ا

س،ه اگر با نياز ندارد نه اين چه ،ه ت. و آهعلّت ديگر هم جمع شود همين شرط علّت تامّه ا
در نتيجه ذ،ر ،رديد معنای دوّم علّت تامّه اسوووت به اين معنا ،ه اگر شووورط و جزاء با هم 

،ه ،ه شیء ديگری علّت تامّه باشد در حالیمحقّق شوند همين شرط علّت تامّه است نه اين
هم  تواند علّت تامّه باشووود وشوووود ،ه هم مجيئ میعلّت تامّه نتيجه اين میمعنای اوّل  اب

همين مجيئ علّت انحصاری است ،ه  ،ه نتيجه بگيريمتواند علّت تامّه باشد نه اينصالم می
سيديدب پس با وجه مر،ور نمی سباب را نتيجه گرفت زيرا اگر شما به آه ر تواه عدم تداخل ا

شد ،ه  صالم با شوند احتمال دارد علّت تامّهب مجموع مجيئ و اتياه  شرط با هم محقّق  دو 
اش دو وجوب دهد. بله اگر ثابت ،نيم ،هدو علّت تام داريم نتيجهرا نتيجه می يک وجوب

 شود.شود. پس با بياه و وجه مر،ور عدم تداخل ثابت نمیمی
 :1وجه سوّم )از مرحوم آخوند(

در حدوث جزاء عند جمله شوورط دارد نه جمله شوورطيه مثل )اه جاءع زيد فا،ونه( ظهور 
،ه وجود بر دو قسووم اسووت حدوث و بقاء. وجود وضووين اينوجود جزاء عند حدوث شوورط. ت

شود مثالً اگر وجود زيد حدوثی به وجود بعد العدم و وجود بقايی به وجود بعد الوجود گفته می
ساعت  سبوق به وجود 12در  سبوق به  م ست و اگر م شد وجود بقايی ا ساعت قبل با او در 

ست. با اين تو شد وجود حدوثی ا شود ،ه مثال مر،ور ظهور ضين معلوم میوجود او قبالً نبا
ی )اه صولّی زيد فا،رمه( نيز در حدوث وجوب ا،رام عند حدوث مجيئ دارد و جمله شورطيه

حدوث وجوب ا،رام عند حدوث اتياه صوووالم ظهور دارد و وقتی ،ه هر دو  به همين بياه در
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شرط داريم پس دو حدوث وجوب ا،رام داريم و نت شود دو حدوث  اش عدم يجهشرط محقّق 
 تداخل اسباب است.

ضميمه ست ،ه  صورتی تمام ا ضميمهاين فرمايش در  شود و آه  ضافه  اين  ای به آه ا
شد زيرا اگر هر دو  قاه به نحو تعاقب با قود بلکه بايد حدوث شرط معاً حادث ن ست ،ه دو  ا
 شرط ووو يعنی مجيئ و صالم ووو معاً حادث شوند ظهور جمله اوّل حدوث است و ظهور جمله
دوّم نيز حدوث است اگر در اين حال يک جزاء حادث شود با ظهور هر يک تنافی ندارد. پس 

 بايد دو شرط به صورت متعاقب حادث شوند تا دو جزاء حادث شود.
ضافه ،ردند ،ه به آه صدر دو قيد ديگر هم ا ست يک قيد اين مرحوم آقای  ها نيازی ني

الی ،ه جزاء وجوب ا،رام است. ايقاه فرمود است ،ه ايقاه جزاء را ا،رام گرفته است در ح
بايد جزاء به نحو جمله فعليه و مثل )اه جاءع زيد فا،رمه( و باشد نه جمله اسميه و مثل )اه 
شد زيرا جمله فعليه ظهور در حدوث دارد و  جاءع زيد فا،رمه واجب( ووووو بايد جمله فعليه با

 سازد.هم با بقاء میجمله اسميه ظهور در وجود دارد و وجود هم با حدوث و 
شرطيه ظهور در  ست نه ا،رامب و خود جمله  ست زيرا جزاء وجوب ا ست ني اين ،الم در

شرط دارد نه اين شدب و حدوث جزاء عند حدوث  شرط با ،ه ظاهر در وجود جزاء عند حدوث 
ی فعليه نداريم و اگر جمله شوورطيه به صووورت )اه جاء زيد ی اسووميه و جمله،اری به جمله

 ه واجب( هم باشد در حدوث جزاء عند حدوث شرط ظاهر است.فا،رام
قيد ديگری ،ه ايقاه افزود اطالق ازمانی است ،ه نيازی به آه نيست زيرا در احکام اين 

 عنه است.امر مفروض
سباب وجه دوّم را نپريرفتيم امّا وجه جمع سه وجه مر،ور در عدم تداخل  ا بندی: دو مياه 

 نائينی و و وجه سوّم و ازمرحوم آخوند و را پريرفتيم.اوّل و از مرحوم ميرزای 
ست ،ه ما  شکال اين ا شود و آه ا ست ،ه بايد حل  شده ا شکالی مطرح  در ما نحن فيه ا
ستفاده ،نيم ،ه  صوير مرحوم نائينی و مرحوم آخوند ب ا شده به ت ستيم از دو ظهور بياه  توان

ايسووتد و ه در مقابل اين دو ظهور میاسووباب با هم تداخل ندارند امّا ظهور ديگری داريم ،
،ه مطلوب آه ظهور تداخل اسووباب اسووت سووابقاً گفتيم ،ه امر ظهور دارد در اين مقتضووای

،نيم چوه هيئت مربوط به وجوب صرف الوجود است و اين را از اطالق مادّه امر استفاده می
لق الوجود عالم و آيد ،ه مطاسوووت لرا اگر مولی بفرمايد )ا،رم عالما( ،سوووی در ذهنش نمی
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و واجب ا،رام دارند در ما نحن فيه دو خطاب و دو امر داريم هر يک از  يعنی همه افراد عالم 
زيد اسووت حال اگر زيد بيايد و نماز  ،ه مطلوب صوورف الوجود ا،رامها ظهور دارد در اينآه

و تعدد نيست  تواند مطلوب باشد زيرا صرف الوجود قابل تکراربخواند دو تا صرف الوجود نمی
 شود.بنابراين يک طلب و وجوب داريم و از آه تداخل اسباب نتيجه می

بر  دهد ومتأخرين قبول ،ردند ،ه دو ظهور بياه شده قبلی و ،ه عدم تداخل را نتيجه می
و ،ه تداخل را نتيجه می و مقدم میظهور سوّم  شود و وجوه مختلفی در تقدّم دو ظهور دهد 

شد. يک  ست ،ه يک ظهورب ظهور جملهاوّل بياه  شرطيه در حدوث جزاء عند وجه اين ا ی 
حدوث شرط است و در مقابلش اين ظهور است ،ه مطلوب در امر صرف الوجود است و اين 
شود از بين  ست و ظهور اطالق مقامی با هر ظهوری معارض  ظهور به اطالق مقامی ثابت ا

مطلوب مطلق االفراد وووو مثل ا،رام همه رود. بياه ظهور اطالق مقامی اين است ،ه اگر می
عالم يا تصدّق بر همه فقير در )ا،رم عالما( و )تصدّق فقيراً( و باشد نوعاً ما قدرت بر ايجادش 

چه ،ه قطعًا ،نيم ،ه مطلوب تمام االفراد نيسوووت و آهجا اسوووتفاده میرا نداريم پس از اين
ست و بر زائد آه دليل نداري صرف الوجود ا ست  سبت مطلوب ا م و مولی از ذ،ر عدد خاصّ ن

شده  قأ اين ظهور  ست و من ست اين اطالق مقامی ا سکوت ،رده ا صرف الوجود  به زائد بر 
،ه مطلوب در امر صرف الوجود است در مقابل اين ظهورب ظهور جمله شرطيه در حدوث عند 

اشد الحدوث است ،ه منقأش يا ظهور وضعی است و يا ظهور انصرافی است و هر،دام ،ه ب
ست و نتيجه میبرظهور اطالق مقامی مقدم می شود ،ه مطلوب امر صرف شود چوه بياه ا

الوجود نيسووت اگر يک جمله شوورطيه داشووتيم ظهور حدوثی با ظهور اطالق مقامی تنافی 
شرطيه و دو  شرطيه و دو امر با اطالق مقامی تنافی دارد چوه دو جمله  شت امّا دو جمله  ندا

و طبق تصوير مرح و داللت دارند ،ه شارع دو طلب و دو وجوب  وم ميرزاامر  و مرحوم آخوند 
دارد پس برای هر يک از دو شوورط بايد ا،رامی را ايجاد ،نم غير از ا،رامی ،ه برای ديگری 

 شود.،نم. پس عدم تداخل اسباب با اشکال مر،ور مرتفع نمیايجاد می
 المسألة الثانية: التدال فی المسببات

سأله شديم نتيجهوقتی در م سباب  شارع ی اوّل قائل به عدم تداخل ا ست ،ه  اش اين ا
يل  فاء ،نيم دل يک فرد ا،ت به  لب ،رده اسوووت و اگر بخواهيم  مثالً دو فرد از ا،رام را ط

سل میمی شارع فرمود به يک غ سل  توانيم ا،تفاء ،نيم و اين به دليل خواهد. بله در باب غ



 135 

سل  ست ولی در غير باب غ سألهخاصّ ثابت ا سباب و دليل خاصّ نداريم لرا در م ی تداخل ا
شوودند نوبت به مسووببات هميقووه اختالف در اسووباب بود و اگر در باب اسووباب تداخلی می

سببات نمی سباب عدم تداخلی میم سيد و اگر در ا سببات نيز عدم تداخل نتيجه ر شدند در م
 شود.می

 ،نيم:به مناسبت بحث ذ،ر شده دو نکته را مطرح می
،ه بين متعلّق آنها عموم و خصوص من وجه باشد  نکته اوّل: اگر دو خطاب داشته باشيم

ثال می قام امت ماً( و )ا،رم در م عال طاب )ا،رم  فاء ،نيم مثالً دو خ مل ا،ت يک ع به  توانيم 
ها هاشووومياً( داريم در خطاب اوّلب واجب ا،رام عالم اسوووت و در خطاب دوّم واجب )ا،رام

سب ست و ن شمی( ا ست و اگر ما در مقام امتثال  ت بين اين دو عمومها و خصوص من وجه ا
ايم به اين بياه ،ه خطاب )ا،رم عالم هاشووومی را ا،رام ،نيم هر دو تکليف را امتثال ،رده

شامل می شمی را  شد و خاطب عالما( عالم ها شمی نبا شرط عالم اين نبود ،ه ها شود زيرا  
،ه عالم نباشد  شود زيرا شرط هاشمی اين نبودمل می)ا،رم هاشمياً( نيز عالم هاشمی را شا

به اتياه جا قهری اسوووت و همين ،ه فردی از مامورپس تحقّق امتثال هر دو خطاب در اين
توانيم در مقام امتثال به يکی ا،تفاء ،نيم و شووود پس میشووود خود بخود امتثال محقّق می

 شود.اين مسأله در موارد زيادی جاری می
شدنکته دوّم شرط يکی و جزاء نيز يکی با شد و چند  : اگر  شرط دارای افراد ،ثير با ولی 

 فرد از آه ايجاد شود آيا مقتضای اصل تداخل اسباب و مسببات است يا عدم تداخل؟
مثالً در روايت داريم )اذا تریء شوویء من الفرائم االربع فسوومعتها فاسووجد...( اگر من آيه 

سج شکال اگر دوباره آه را قرائت ،ردم بايد به سجده را قرائت ،ردم و بعد به  ده رفتم بال ا
سوّ سوّم نيز آه را قرائت ،ردم بايد برای  سجده سجده بروم و بعد از آهب اگر بار  مين بار به 

،ه بار بروم امّا اگر هماه بار اوّل قرائت به سووجده نروم و بار دوّم هم به سووجده نروم تا اين
سجده را قرائت ،ردم  سجدهوووو فرقی نمیسوّم آيه  دار را قرائت ،نم يا ،ند ،ه آيات متعدّد 

دار را چند بار قرائت ،ن ووو در اين حال آيا سه سجده بر من واجب است يا ی سجدهيک آيه
سه بار سجده  شد آيا در مقام امتثال بايد  سه سجده واجب با ست؟ و اگر  يک سجده واجب ا

 ،نم يا يک سجده ،افی است؟
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جا سووه آيد پس اينجا نيز میتداخل اسووباب و مسووببات گفتيم اينهرچه ،ه در مسووأله 
 سجده واجب است و در مقام امتثال بايد سه سجده انجام شود.

 اين تمام ،الم در مفهوم شرط بود.

 مفهوم وصف

موضوع )العالم( و وصف )الفقيه( است  اگر مولی بفرمايد )ا،رم العالم الفقيه(ب در اين ،المب
،ه آيا اين جمله )يعنی جمله وصووفيه( واجد مفهوم اسووت يانه؟ به عبارت  بحث ما اين اسووت

،ند ،ه ،ند يعنی آيا اين جمله داللت میديگر آيا داللت بر انتفاء حکم عند انتفاء قيد می
 ،ند؟عالم غير فقيه وجوب ا،رام ندارد يا داللت بر چنين امری نمی

 ،نيمقبل از ورود به بحث اموری را ذ،ر می
صوف آمده امر  ست ،ه به همراه مو صفی ا صول آه و صطالح ا صف در ا اوّل: مراد از و

قود مثل )ا،رم الفقيه( يا )ا،رم العالم( داخل در  صف ذ،ر ن شد و اگر و شد و برآه معتمد با با
 مفهوم لقب است نه مفهوم وصف.

ال سووه شوویء داريم يکی حکمب ،ه در مث امر دوّم: در هر حکم تکليفی مثل )ا،رم عالماً(
ضوعب ،ه عبارت از  سوّم مو ست و  ست و دوّم متعلّقب ،ه عبارت از ا،رام ا عبارت از وجوب ا
عالماً است و وصف و قيد از اين سه شیء خارج نيست به اين معنا ،ه يا قيد حکم است مثل 

مثل  )ا،رم العالم واجب يوم الجمعة( يا )ا،رم العالم يوم الجمعة( ويا قيد متعلّق حکم اسوووت
ه)ا،رم  ای از ا،رام را ،ه عالماً بالضوويافة(ب در اين مثال بالضوويافة قيد ا،رام اسووت يعنی حصووّ

ست مثل )ا،رم عالماً فقيهاً( ،ه فقيهًا  ست و يا قيد موضوع ا ست اراده ،رده ا ا،رام ضيافتی ا
 قيد عالماً است. 

ود تر،ّر: اين وصووفی ،ه در ،الم ذ،ر ،رديم در واقع قيد برای موصوووف اسووت و االّ خ
صيتی ندارد و محل ،الم هر قيدی می صو صف خ شد لرا در تعريف مفهوم گفتيم و تواند با

 شود.هايی ،ه ذ،ر ،رديم روشن میانتفاء الحکم عند انتفاء القيد. و اين بياه با توجّه به مثال
شد حال بايد ببينيم در مفهوم  ضوع يا متعلّق يا حکم با ست قيدِ مو گفتيم ،ه قيد ممکن ا

ست قدر متيقن در محل بحثب قيد موضوع وصف ،دا سه قسم محل بحث ما ا ميک از اين 
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است و قيد حکم از محل بحث خارج است زيرا قيد حکم به منزله خودِ موضوع حکم است و 
شود پس در مثال )ا،رم عالماً يوم جا هم گفته میشود اينچه ،ه در مفهوم لقب گفته میآه

،ه در غير روز جمعه ا،رام  ،نيمم در روز جمعه استفاده نمیالجمعة( يعنی از وجوب ا،رام عال
شود ا،رام  ست چوه اگر در خطاب ديگر گفته  سا،ت ا سبت به آه  عالم واجب نيست بلکه ن
عالم در غير روز جمعه نيز واجب اسووت اين دو خطاب با هم تعارض ندارندب پس قيد حکم از 

ست. امّا قيد صيلش بر  محل بحث خارج ا شود )ا،رم متعلّق تح ست مثالً اگر گفته  ما الزم ا
براسوواس مسوولک  عالماً بالضوويافة( ايجاد متعلّق حکم بايد قيد آه را هم ايجاد ،رد اين بياه

دانند و آه قسم هم اين است ،ه تحصيل مقهور است ،ه قيود متعلّق حکم را يک قسم می
سووت. امّا روی مسوولک آه واجب اسووت و بنابراين نظر قيد متعلّق نيز از محل بحث خارج ا

ست اوّل قيودی  سم ا قاه قيود متعلّق حکم بر دو ق شيخ بايد تفصيل داد بنابر نظر اي مرحوم 
وضوء واجب است و دوّم قيودی  ،ه تحصيلش الزم است مثل )صلّ مع الوضوء( ،ه تحصيل

،رد شاه الزم نيست و اگر اين قيود اتفاقاً حاصل شدند متعلّق حکم را بايد ايجاد ،ه تحصيل
مثل )حجّ مع االسووتطاعة( يعنی عند االسووتطاعة حج بجا آور. بين وضوووء و اسووتطاعت هيچ 

ست جز اين ست و فرقی ني ستطاعت الزم ني صيل ا ست ولی تح ضوء الزم ا صيل و ،ه تح
براساس نظر مقهور استطاعت قيد حکم است و تحصيل قيد حکم الزم نيست وووو براساس 

اند و تصوير گر از قسم دوّم باشند داخل در محل بحثمبنای مرحوم شيخ قيود متعلّق حکم ا
توانيم استفاده ،نيم ،ه حج مع عدم ی )حجّ مع االستطاعة( مینزاع اين است ،ه آيا از جمله
و میاالستطاعة واجب نيست؟ امّا  و يعنی قيود موضوع  گوييم ،ه اين نسبت به قسم از قيود 

خ رحمة اهلل را در مورد تقسوويم قيود متعلّق اند و چوه ما نظر شوويقيود داخل در محل بحث
حکم به دو قسم قبول نداريم و تابع نظر مقهور هستيم براساس اين مبنا فقط قيود موضوع 

 اند.در محل بحث داخل
ست ،ه جمله شد مورد اتفاق ،لّ ا سوّم: گفته  شخس حکم عند امر  صفيه بر انتفاء  ی و

طبيعی  هوم ربطی ندارد زيرا در مفهوم با انتفاء،ند و اين به بحث مفانتفاء وصوووف )قيد( می
حکم ،ار داريم در مثل )ا،رم عالماً فقيهاً( آه وجوبی ،ه برای عالم فقيه اسوووت برای عالم 
حکيم نيسووت منتهی اشووکال در اين جهت اسووت ،ه آيا سوونخ وجوب يا فرد ديگری از اين 

 وجوب از عالم غير فقيه هم منتفی است؟
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صلی داريم به نا صالة التطابق بين مقام االثبات و مقام الثبوت و هماهيک ا طوری ،ه م ا
صل ثابت می ضوع قيد دارد و اين ا ضوع در مقام اثبات قيد دارد در مقام ثبوت هم مو ،ند مو

ست. تمام بحث در مفهوم جمله شخس حکم هم منتفی ا شرطيه اين ،ه عند انتفاء قيدب  ی 
 فی است يا نه؟است ،ه آيا سنخ حکم با انتفاء قيد منت

ست ،ه بين دو نحوه از  شکال بر اين ا ساس ا شکال ،رديم و ا ما بر اين فرمايش مکرراً ا
خطاب و يعنی خطاب جعل و خطاب ابالغ و خلط شده است. خطاب جعل خطابی است ،ه از 

شود و به نفس هماه خطاب حکم جعل می صادر  صدور آه مولی  شود به نحوی ،ه قبل از 
نداريم ثل اين خطاب حکمی  يداً(. دم يد )ا،رم ز به عبدش بگو يهب مولی  ر ،ه در موالی عرف

مقابل خطاب جعلب خطاب ابالغ اسووت و عبارت از ،المی اسووت ،ه حا،ی از جعل اسووت و 
يا از فقيه صادر  :جعل قبل از اين خطاب محقّق شده بودب مثل خطاباتی ،ه از ائمه معصومين

،ند بلکه جعل عالم الفقيه( با اين خطاب جعل حکم نمیفرمايد )ا،رم الوقتی امام می شود.می
گويد )نمازت را به قصر بخواه( با اين ،ند و يا اگر فقيه به شخس میشارع را به ما ابالغ می

،ند. در خطاب ،ند بلکه وجوب قصوور در شووريعت را ابالغ میخطاب جعل وجوب قصوور نمی
شووود و در از وجوب ايجاد می به نفس جعل يک فرد جعل حکم شووخصووی وجود دارد يعنی

اينجا اثبات و ثبوت معنا ندارد زيرا به خود اين خطاب حکم شرعی و وجوب ايجاد شده است 
صالة  شد تا بخواهيم ا و ما دو حکم نداريم ،ه يکی در مقام اثبات و ديگری در مقام ثبوت با

انتفاء شوووخس حکم  ،ه اگر فرض ،نيم از اين خطاب،ار ببريم. عالوه بر اينالتطابق را به
فهميم عند انتفاء قيد بفهميم اين مدلول خطاب نيسوووت ما خيلی چيزها را از يک خطاب می

فهميم به عبارت در حالی ،ه ربطی به مدلول خود خطاب ندارد بلکه آه را از خود دالّ می
ی خطاب و تکلم به آه اسووت مثالً اگر ،سووی به ما گفت برو برای من ديگر اين معنا الزمه

گوييم زنده است چوه گفت برو آب آب بياورب اگر سؤال شود ،ه فالنی زنده است يا نه؟ می
ست نه اينبياورب در اين شد چوه اگر هر جا زنده بوده الزمه خود تکلم ا ،ه مدلول خطاب با

شد و اين به داللت عقلی است نه به داللت وضعی. گفت اين معنا استفاده میرا می ایجمله
فهميم ،ه در فيه وقتی مولی حکمش را روی عالم فقيه برد به داللت عقلی می در ما نحن

ست. امّا اگر  ست چوه حکم را روی اين فرد برده ا شخس اين حکم ني مورد غير عالم فقيهب 
خطاب خطاب ابالغ باشد در اين موردب يک مقام اثبات ووو ،الم صادر از امام ووو و يک مقام 
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و داريم و مقام جعل حکم   ها از خطابب خطاب ابالغ باشد از خطاب ابالغ. اگر مراد اينثبوت 
گونه ،ه انتفاء طبيعی شووودب هماهفهميم ،ه شووخس حکم با انتفاء قيد حکم منتفی مینمی

شودب چوه ممکن است در مقام جعلب موضوع حکمب )العالم( باشد يعنی حکم نيز استفاده نمی
شد )ا،رم العا ّصهمولی در مقام جعل فرموده با ای از لم(ب منتهی امام در مقام ابالغ و بياهب ح

زم نيست ،نيم ،ه الآه را بياه ،رده باشد و فرموده باشد )ا،رم العالم الفقيه(ب و بعداً بياه می
تواند بعضووی از مصوواديقش را بياه ی جعل را بياه ،ند بلکه می،ه امام فقط حکم در دائره

 ،ند.
بات ابال در بحثب به خطا ما  بات جعل در نظر  بات جعل چوه خطا نه خطا غيه اسوووت 

ست  سابقاً گفتيم ،ه ممکن ا ست و  ست ما ا ست و تنها خطابات قرآنيه در د سترس ما ني د
شد و در اين ست احتماالتی  ،هخطابات قرآنيه نيز خطابات ابالغيه با جعل خداوند چه وقت ا

ول نکرديم حال آيا موقعی ،ه اند جعل خداوند ازلی است و ما اين را قبوجود دارد بعضی گفته
خداوند ازلی اسووت و ما اين را قبول نکرديم حال آيا موقعی ،ه خداوند جعل را به حضوورت 

ای ،ه نبی ا،رم بر مردم لحظه ،ند و ياالقاء می 9،ند يا جبرئيل بر نبی ا،رمجبرئيل القاء می
شود يعنی دوّم اطالق میی رسد ،ه جعل به مرحله،ند احتماالتی است و به نظر میالقاء می

 ،ند.ای ،ه جبرئيل حکم الهی را بر نبی ا،رم القاء میلحظه
صفيه  ست ،ه آيا جمله و صل بحث اين ا شد به عنوا مقدّمه بود امّا ا همه امری ،ه ذ،ر 

ی ی وصفيه مفهوم ندارد. در جملهمفهوم دارد يا نه؟ مقهور بين متأخرين اين است ،ه جمله
ص صفيه قيدِ ماب و ست و اين قيد حکم را قيد نمیو ست بلکه از ف ا زند پس از قيود حکم ني

توانيم انتفاء الحکم عند انتفاء الوصووف را نتيجه بگيريم چوه قيود موضوووع اسووت پس نمی
صار ست چوه در مثال )ا،رم العالم الفقيه( ما با انح صف قيد حکم ني شرط  و تعليق حکم بر

ی وصوووفيه اين حکم را نتيجه گرفتيم امّا در جمله مر،ور به بر،ت اطالق مقامی مفهوم را
معلّق بر چيزی نکرديم بلکه فقط اثبات وجوب ا،رام بر عالم فقيه ،رديم و يک امر عقالی 

،ند. ما گفتيم وجوب ا،رام برای عالم و ارتکازی اسووت ،ه اثبات يک شوویء نفی ماعداء نمی
خواهيم چيزی ديگری را نفی ز میفقيه ثابت اسوووت و اين داللت ندارد ،ه با اثبات يک چي

 ،نيم ولی بحث در جايی است ،ه قرينه وجود نداشته باشد.
 ی وصفيه مفهوم نداشته باشد با اشکاالتی مواجه است:گفته شد ،ه اگر جمله
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شووود و متکلم حکيم لغو فاقد مفهوم باشوود ذ،ر ،ه لغو می اشووکال اوّل: اگر واقعاً وصووف
يد توضوووين ايننمی ،ه متکلم می،ه وقتی گو يه(ب اگر فرض ،نيم  عالم الفق يد: )ا،رم ال گو

ين حکم فقط )العالم( است چه عالم فقيه فقاهت در حکم وجوب ا،رام اثری ندارد و موضوع ا
گونه باشد ذ،ر وصفِ )الفقيه( لغو ،ندب اگر فرض اينباشد و چه عالم غير فقيه باشد فرق نمی

ای ندارد واين از شووخس حکيم رد در حالی ،ه فائدهشووود يعنی متکلمب )الفقيه( را ذ،ر ،می
ی مر،ورب عدم وجوب ا،رام غير فقيه را اسوووتفاده ،نيم ،لمهی قبين اسوووت. امّا اگر از جمله

ی حکمت متکلم اين اسووت ،ه بگوييم وصووف )الفقيه( لغو نخواهد بود پس مقتضووای قرينه
 دارای مفهوم است.

شد به اين شکال جواب داده  صورت  ،هاز اين ا سه  شد  اگر ا،رام عالم غير فقيه واجب با
ست ،ه ها لغويت الزم میصورتدارد و بايد ببينيم در ،دام يک از اين آيد. صورت اوّل اين ا

ست ولی مالع هر  ست و ا،رام عالم حکيم نيز واجب ا شريعتب ا،رام عالم فقيه واجب ا در 
رمود: )ا،رم العالم الفقيه( و درسوووت يک با مالع ديگری فرق دارد لرا مولی در مقام ابالغ ف

ست مولی تمام آه ست ،ه ا،رام عالم حکيم نيز مالع دارد ولی الزم ني ست در ا چه واجب ا
،ند و بعضوووی را فعالً بياه يک خطاب همه را بياه ،ند بلکه بعضوووی را در آينده بياه می

آيد و از يتی الزم نمی،ند بنابراين اگر در مثال فقط وجوب ا،رام عالم فقيه بياه شووود لغومی
شارع آه نمی ست ،ه  صورت دوّم اين ا تواه عدم وجوب ا،رام عالم حکيم را نتيجه گرفت. 

دو حکم دارد حکم اوّل وجوب ا،رام طبيعی عالم اسووت و حکم ديگر وجوب ا،رام عالم فقيه 
ست ،ه در مسأل ست اين ،الم مبنی بر اين ا ست و تنها يک حکم را به ما ابالغ ،رده ا ی ها

اجتماع امر و نهی قائل به جواز اجتماع دو حکم شووويم يعنی مثالً دو جعل يکی به صووورت 
شودب در اين مطلق و ديگری به صورت مقيد ممکن باشد و در عالم فقيه اجتماع دو حکم می

قتر ندارد و آه مورد هم لغويتی پيش نمی شارع يک حکم بي ست ،ه  سوّم اين ا آيد. صورت 
ست نه )العالم الفقيه(. امّا مولی در مقام حکم وجوب ا،رام  ست ،ه موضوعش فقط )العالم( ا ا

ست زيرا خطاب ابالغ فرمود )ا،رم العالم الفقيه( در اين شد ذ،ر )الفقيه( لغو ا ست ،ه گفته  جا
)العالم الفقيه(. در اين شووقّ هم ما  فرض ،رديم ،ه موضوووع وجوب ا،رامب )العالم( اسووت نه

طوری ،ه جعل دائر مدار حکمت اسووت لفقيه( لغو نيسووت زيرا هماهقائل شووديم ،ه ذ،ر )ا
،ند. گاهی حکمت هايی است ،ه متکلم آه را رعايت میخطابات ابالغ هم دائر مدار حکمت
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،ند. گاهی حکمت اقتضوواء ،ند ،ه حکم شوورعی را ،ه متکلم آه را رعايت میاقتضوواء می
شرعی را ،ه متکلم بياه میمی ضيقدايره ،ند در،ند ،ه حکم  ضوع  تر بياه ،ند مثاًل ی مو

ضاء می شود زيرا مفسدهشرايط اقت ای ،ه در ترع ا،رام ،ند ،ه االه ا،رام عالم فقيه واجب 
فقيه است در ترع ا،رام بقيه افراد عالم نيست و يا اگر در دايره وسيع العالمب حکم ابالغ شود 

تری بياه شوووود برای ا اگر در دايره ،وچک،ند ،ه امتثال ،نند امّدر افراد انگيزه ايجاد نمی
،ند موضوووع ابالغ ،ند پس اين حکمت اسووت ،ه اقتضوواء میآنها انگيزه امتثال را ايجاد می

شد و اين امر در  ضيق از آه با سع و گاهی ا شد و گاهی او ضوع واقعی متفاوت با شده با مو
ای باشد از محل بحث رينهمحاورات و باب ابالغ احکام مولوی ،امالً عرفی است. بلکه اگر ق

خارج اسووت مثل اين قرينه ،ه متکلم در مقام تحديد موضوووع اسووت ولی بحث در غير مورد 
،نيم ،ه ا،رام عالم فقيه واجب است امّا قرينه است ،ه از خطاب بيش از اين را استفاده نمی

 نسبت به عالم غير فقيه سا،ت است پس اشکال لغويت درست نيست.
شکال دوّم: در قکل از قاعده تقييد بين علماء قاعده ا ست ست و م سالم ا ی تقييد مورد ت

ستفاده ،ند ،ه وصف مفهوم دارد ما در دو مورد اين قاعدهمی ی تقييد را داريم: مورد خواهد ا
اوّل جايی اسوووت ،ه يکی از دو خطاب موجب و ديگری نافی اسوووت مثل دو خطاب )ا،رم 

شود ،ه انساه هر دو اين دو خطاب با هم تنافی دارند و نمیب العالم( و )التکرم العالم الفاسق(
ساه قدرت بر امتثال هر دو خطاب را نداردب در  سقب ان شد زيرا در عالم فا شته با تکليف را دا

دهند و مراد جدّی از عالم در خطاب اّول جا علماء خطاب دوّم را مقيّد خطاب اوّل قرار میاين
ی تقييدب محل شوودب اين مورد از قاعدهتنافی برداشوته میشوود و با آه عالم غير فاسوق می

ی تقييد اين اسووت ،ه هر دو خطاب موجب يا هردو نافی بحث ما نيسووت. مورد دوّم قاعده
باشووود مثل دو خطاب )ا،رم العالم( و )ا،رم العالم الفقيه( ،ه در مقام امتثالب قدرت بر امتثال 

اند جا فقهاء گفتهلم فقيه را ا،رام ،ند؛ در اينصوووورت ،ه عابه اين هر دو خطاب وجود دارد
جا اشکالی ندارد ،ه مولی هردو دهيم ،ه مولی دو جعل داشته باشد در اينتارم ما احتمال می

وجوب ا،رام و وجوب ا،رام عالم و وجوب ا،رام عالم فقيه و را جعل ،ند منتهی در عالم فقيه 
شود و يک م نسبت به عالم فقيه مؤ،د میاين دو وجوب مندع شده است يعنی وجوب  ا،را

امتثال ،افی اسووت فقهاء گفتند ،ه اگر ما خارجاً علم داشووته باشوويم ،ه مولی در مورد ا،رام 
صورت ،ه وجوب ا،رام را يا برای عالم جعل ،رده است و عالم يک جعل بيقتر ندارد به اين



 142 

گفتند ،ه ما خطاب دوّم را أخر صورت علماء يا آه را برای عالم فقيه جعل ،رده است در اين
يد میمی با خطاب دوّمب خطاب اوّل را ق ند و می،نيم و  عالم(ب زن ند ،ه مراد جدّی از )ال گوي

صف  شد چوه وقتی و شته با صف مفهوم دا ست ،ه و شد ،ه اين تقييد مبتنی بر اين ا العالم 
گويد ا،رام وّل می،نندب خطاب امفهوم نداشووته باشوود خطاب دوّم را برخطاب اوّل مقدم نمی

گويد ا،رام عالم فقيه واجب اسووتب اگر ما خارجاً علم به عالم واجب اسووت و خطاب دوّم می
شيم مردّد می شته با ست يا عالم فقيه وحدت جعل دا ضوع وجوب ا،رام عالم ا شويم ،ه مو

ستب پس جمله شد ،ه به بر،ت مفهوم آه جملها شته با  ی اوّل را قيدی دوّم بايد مفهوم دا
 بزنيم.
،نيم به نکته قرينيت از اين اشوووکال جواب دادند ،ه ما ،ه مطلق را بر مقيد حمل می 

 ی عقالء مقيد قرينه بر مراد جدّی از مطلق است.است نه مفهوم داشتنب و در سيره
ی عقالء بر قرينيت در جايی ما اين نکته قرينيت را قبول نکرديم و گفتيم ،ه قيام سوويره

با هم تنافی داشته باشند مثل دو خطابِ )ا،رم العالم( و )التکرم الفاسق(ب است ،ه دو خطاب 
سق را واجب می سق چوه خطاب اوّل ا،رام هر عالم من جمله فا داند و خطاب دوّم ا،رام فا

شته  داند و اين دورا حرام می شد ،ه اگر دو ،الم دا صول گفته  باهم تنافی دارند و در علم ا
،نيم و در ی عقالء اظهر و نس را مقدم بر ظاهر میارند در سووويرهباشووويم ،ه باهم تنافی د

مثال داللت خطاب دوّم بر عالم فاسوووق به نس اسوووت و داللت خطاب اوّل برآه به ظهور 
اسوتب ولی در ما نحن فيه دو خطاب باهم تنافی ندارند و ما خارجاً علم داريم ،ه شوارع يک 

قتر ندارد و ما خارجاً  ضوع بي ضوع جعل و يک مو شارع يک جعل و يک مو علم داريم ،ه 
و ما خارجاً علم داريم ،ه شووارع يک جعل و يک موضوووع بيقووتر ندارد و ما  بيقووتر ندارد

ضوعب آيا )العالم(نمی ست يا )العالم الفقيه( ولی می دانيم ،ه آه مو دانيم ،ه ا،رام عالم فقيه ا
شد و چه ع ضوع حکم به وجوب ا،رام عالم با ست چه مو شد چوه وجوب واجب ا الم فقيه با

شد اگر  ستب و علم نداريم ،ه ا،رام عالم غير فقيه واجب با ضوع انحاللی ا ا،رام به عدد مو
عالم( اعتماد نمیگفتيم در سووويره ،نند چوه برايقووواه مجمل ی عقالء به خطاب )ا،رم ال

الفقيه است  دهند ،ه مراد جدّی از )العالم( در خطاب اوّلب العالمشود چوه هم احتمال میمی
،ه در خطاب دوّم )العالم الفقيه( دهند ،ه مراد جدّی خود )العالم( است و اينو هم احتمال می

شد به صل برائت از وجوب گفته  ست به ا خاطر حکمتی بود در اين حالت ،ه خطاب مجمل ا
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شد امّا اا،رام عالم غير فقيه رجوع می ست ،ه تکليف انحاللی با صورتی ا گر ،نند و اين در 
خطاب )ا،رم عالماً( و )ا،رم عالماً فقيهاً(ب و ما خارجاً علم داريم  تکليف انحاللی نباشد مثل دو

دانيم يک تکليفی جا ما می،ه مولی يک جعل وووو يعنی وجوب ا،رام وووو بيقتر ندارد در اين
صل برائت را جاری ست در اين حال ا  داريم ،ه يا روی عالم رفته و يا روی عالم فقيه رفته ا

ست نه عالم فقيهب پس ما ،نيم ،ه نتيجهمی ست ،ه وجوب ا،رام روی عالم رفته ا اش اين ا
تواند مؤيد نظريّه مفهوم حصوول ،الم ما اين اسووت ،ه ما تقييد را قبول نداريم و تقييد نمی

 داشتن وصف باشد.

 :1اشکال سوّم )از مرحوم آقاي خويی(

شووود مرحوم آقای خويی ی مفهوم میاگر اين اشووکال وارد باشوود وصووف فی الجملة دارا
داريم ،ه احترازيت قيود است يعنی اصل اين اصلی در قيود من جمله وصف  فرمودند ما يک

جا نقووأت گرفت ،ه اسووت ،ه قيد در جمله برای احتراز از يک امری باشوود اين اصوول از اين
برد ،ار میا بهبرد به مقداری ،ه مقصودش است آه رانساه حکيم وقتی الفاظی را به ،ار می

در ما نحن فيه متکلم در مقام بياه  برد،ار نمیو آه الفاظی ،ه در مقصودش دخالت ندارد به
فهميم ،ه موضوع حکم طبيعی عالم نيست و فرمايد )ا،رم العالم الفقيه(ب از اين وصف میمی

لم فقيهب عالم فهميم يعنی امکاه دارد ،ه موضوع حکم عالوه بر عارا نمی از اين مقدار بيقتر
شووود ،ه دو عادل باشوود و مالع هريک با ديگری فرق دارد. اثر اين بياه در جای ظاهر می

هسووتند اگر اين دو خطاب انحاللی  خطاب داشووته باشوويم ،ه هر دو مثبتين يا هر دو ناينين
شند مثل خطاب )ا،رم العالم( و )ا،رم العالم الفقيه( ،نيم يعنی از خطاب دوّم می ،ه فهميم با

موضوووع حکمب العالم نيسووتب امّا اگر دو خطابب انحاللی نباشووند مثل خطاب )ا،رم عالماً( و 
شود زيرا در خطاب اّول )ا،رم عالماً فقيهاً(ب روی نظر مقهورب مطلق بر مقيد حمل می خطاب

ست. امّا در جايی ،ه  صرف الوجود عالم فقيه مطلوب ا صرف الوجود عالم و در خطاب دوّم 
قهور مطلق بر دو خطاب  شند مثل )ا،رم العالم( و )ا،رم العالم الفقيه(ب روی نظر م انحاللی با

شووود زيرا دو خطاب با هم تنافی ندارند ولی مرحوم آقای خويی برخالف نظر مقيد حمل نمی

                                                 
 .278: 4ـ المحاضرات  1
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فهميم ،ه طبيعی عالم موضوع حکم نيست پس مطلق را فرمايد از دو خطاب میمقهور می
يد حمل می يه ،نيم زيبر مق عالم فق ،ه ا،رام  مدلول منطوقی  مدلول دارد يکی  يد دو  را مق

اين هماه مفهوم واجب است و ديگری مدلول مفهومی ،ه ا،رام طبيعی عالم واجب نيست و 
 فی الجملة است.

،ه ايقوواه فرمودند ظهور قيد در احترازيت ما با اين فرمايش موافق نيسووتيم زيرا اوالً اين
لی مراد از احترازيت اين نيسووت ،ه موضوووع حکمب طبيعی اسووت اين ،الم درسووت اسووت و

ستب وقتی گفته می ّصه ا ضوع حکم ح ست ،ه مو ست بلکه مراد از آهب اين ا شود )ا،رم ني
،ه طبيعی شود ،ه موضوع وجوب ا،رام عالم فقيه است امّا اينالعالم الفقيه( از آه استفاده می

ت است و احترازيت قيد با سکوت نسبت موضوع وجوب ا،رام نيست در اين مورد سا، عالمب
به طبيعی تنافی نداردب و ثانياً )اشوووکال مبنايی( ما قائليم ،ه جعل وجوب هم برای طبيعی و 
شد ،ه يکی روی  شته با شارع دو حکم دا ست  ست يعنی ممکن ا ّصه ممکن ا هم برای ح

ءاً مرحوم طبيعی عالم و ديگری روی عالم فقيه برود چوه ما اجتماعی هسوووتيم گرچه مبنا
ست و می فرمايد جعل دو حکم وووو يک حکم روی طبيعی و يک آقای خويی اين را قائل ني

حکم روی حّصه وووو ممکن نيستب و ثالثاً اثری ،ه ايقاه فرمودند درست نيست آه اثر اين 
شوووود ولی ،ه در )ا،رم العالم( و )ا،رم العالم الفقيه( بنابر نظر ما مطلق بر مقيد حمل می بود

شوووودب مادر محلّ خودش گفتيم ،ه معيار در اين نظر مقوووهور مطلق برمقيد حمل نمیبنابر 
تقييد و عدم تقييدب انحالليت خطاب و عدم انحالليت آه نيسوووت بلکه تقييد و عدم آه به 

دو خطاب )ا،رم العالم( و )ا،رم  وحدت جعل و انقووواء و عدم وحدت آه ربط دارد و اگر در
داشته باشيم ،ه مولی يک جعل بيقتر ندارد بنابر نظر مقهور مطلق العالم الفقيه( خارجاً علم 

،ه نه اين ،نيم چوه معيار اين حمل اين اسوووت ،ه جعل واحد باشووودرا بر مقيد حمل می
 مطلوب صرف الوجود باشد.

شوووود. جعل در يک ی جعل دو اصوووطالح دارد ،ه هميقوووه با هم خلط مینکته: ،لمه
فرمايد )ا،رم عالماً(ب در اين مثال ة الجعل است مثالً مولی میاصطالح به معنای انقاء و عملي

قاء و قاء و يک عملية الجعل داريم چنانچه در مثال )ا،رم عالماً(ب در اين مثال يک ان  يک ان
طور نيسووت ،ه به يک عملية الجعل داريم گرچه در خارج هزاراه عالم داشووته باشوويم و اين

ی فعليّت است م. و جعل در اصطالح دوّمب جعل در مرحلهعدد علماء انقاء و جعل داشته باشي



 145 

ست و به عدد ست ولی در خطاب در تقييد و عدم تقييدب  ،ه امری اعتباری ا ضوع متکثر ا مو
وحدت و عدم وحدت جعل است جعل به اصطالح اوّل مراد است نه اصطالح دوّم. و در جايی 

ابر نظر مقووهور هم مطلق بر مقيد ،ه خارجاً علم داشووته باشوويم ،ه مولی يک جعل دارد بن
 شود.حمل می

و يعنی اگر  ی بحث اين شد ،ه وصف بطبعهنتيجه اين تمام ،الم در مفهوم وصف بود و
 ای مثل مقام تحديد موضوع و غير ذلک نباشد و فاقد مفهوم است.قرينه

 مفهوم غايت

ی درآيه شريفه( غايت بر چهار قسم است قسم اوّل غايت موضوع است مثل )الی المرافق
شريفه  ست و ايديکم در اين آيه  سلوا وجوهکم وايديکم الی المرافق( ،ه غايت ايديکم ا )فاغ
موضوع حکم است وووو حکم طلب است و متعلّق حکم غسل است وووو اگر )الی المرافق( قيد 
غسوول بود معنای آيه اين بود ،ه از نوع انگقووت تا مرفق را بقوووييد امّا )الی المرافق( قيد 

فهماند نه انتهای غسوول را. اهل سوونت ل يعنی )ايديکم( اسووت و انتهای ايدی را میمغسووو
شود و هم غسل از گويند آيه مطلق است و هم غسل از مرفق تا سرانگقت را شامل میمی

و ظاهر آيه نيز مطلق اسووت و ما به خاطر روايات شووود سوور انگقووت تا مرفق را شووامل می
،ه تا مرفق بايد غسل انجام گيرد ا سر انگقت باشد امّا اينگوييم ،ه غسل بايد از مرفق تمی

صم الی  ست مثل )الی الليل( در مثال ) سم دوّم غايت متعلّق ا بين فريقين اختالفی نيست. ق
الليل( ،ه غايت صيام است و صيام متعلّق تکليف است. قسم سوّم غايت حکم است و حکم 

شيخاً( در م صبن  ست مثل )حتّی ت صم حتّی مدلول حرفی ا شيخاً( ،ه غايت ثال )  صبن  ت
ستب و وجوب دار اين امثا مدلول  شده ا صوم معنيی به غايت پير  ست يعنی وجوب  وجوب ا
حرفی اسووت چوه آه را از هيئت امر اسووتفاده ،رديم. قسووم چهارم غايت حکم اسووتو حکم 

وب است و مدلول اسمی است مثل )الی الليل( در مثال )الصوم واجب الی الليل( ،ه غايت وج
ستفاده ،رديم. در مورد  ست چوه آه را از ،لمه )واجب( ا سمی ا وجوب در اين مثال مدلول ا

،نيم: مقام اوّل در مدلول منطوقی و مقام دوّم در مدلول بحث می مفهوم غايت در دو مقام
 مفهومی.
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 مقام اوّل: مدلول منطوقی

ست ،ه اگر در شده ا شد آيا در حکم غايت موضوع يا  جايی غايتب بحثی مطرح  متعلّق با
مغيی داخل است يا خارج است؟ مثالً در آيه شريفه )فاغسلوا وجوهکم وايديکم الی المرافق(ب 

يا محل اتصال دو برجستگی است و يا  آيا الزم است ،ه در وضوءب مرفق را بقوييم وو مرفق
و و در مثال )صم الی الليل( را  ت ،ه ليلآيا ظاهر جمله اين اس مجموع محل برآمدگی است 

هم بايد روزه داشته باشيم يا نه؟ ادعا شد و و ظاهراً درست است و ،ه هميقه غايت از مغيی 
،ند ،ه ادات غايتب )الی( باشوود يا )حتّی( باشوود چوه معنای غايت خارج اسووت و فرقی نمی

قرارداده يک امر عرفی اسووت ،ه حکم آه از مغيی جدا اسووت يعنی متفاهم عرفی از غايت 
ست وووو مرحوم ميرزای نائينی بين )الی( و )حتّی( فرق اين ا ست ،ه در حکم مغيی داخل ني

گراشته است ودر )الی( غايت را خارج از مغيی و در )حتّی( در آه داخل دانسته است و و گفته 
شوود ،ه درمثالهايی ،ه در )حتّی( غايت در مغيی داخل اسووت حتّی برای غايت نيسووت و در 

سمکة حتّ شد معنای جمله اين مثال )أ،لت ال شد ،ه اگر )حتّی( برای غايت با سها( گفته  ی رأ
ست ،ه  شد معنايش اين ا ست ولی اگر )حتّی( عاطفه با سرِ ماهی را خورده ا ست ،ه متکلم  ا

 رأس ماهی را هم خورده است.

 مقام دوّم: مدلول مفهومی

و غايت  شود ،ه آيا غايت واجد مفهوم است يا نه؟ در قسمدر ناحيه مفهوم بحث می اوّل 
چه ،ه در موضوع ووو و قسم اوّل ووو غايت متعلّق ووو اختالف خاصّی وجود ندارد و هر،س آه

ستجمله شد  ی وصفيه گفته ا ست يعنی اگر در جمله وصفيه قائل  اينجا نيز هماه را گفته ا
گويد غايت موضووع و متعلّق فاقد مفهوم اسوت و اگر در جا نيز می،ه فاقد مفهوم اسوت اين

گويد پس اين دو قسووم محل جا نيز همين رأس میقائل به مفهوم فی الجمله شوود اين آنجا
شود لرا اگر بعد  ست تا با انتفاء قيد انتفاء حکم نتيجه  ست زيرا غايتب غايت حکم ني بحث ني

شد )واغسلوا ايديکم الی الکتفين( با هم از )فاغسلوا وجوهکم و ايديکم الی المرافق( گفته می
شت ست يعنی جايی ،ه غايتب تنافی ندا سوّم و چهارم ا سم  ست ق ند. آنچه ،ه محل بحث ا

شد  سمی با شد و چه مدلول ا شد چه حکم مستفاد از جمله يک مدلول حرفی با غايت حکم با
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اند و جاسوووت ،ه جماعتی مانند مرحوم آقای خويیب قائل به ثبوت مفهوم شووودهو در اين
مانند مرحوم آقای صوودر مرحوم آقای خويی  دانجماعتی نيز قائل به عدم ثبوت مفهوم شووده

فرمودند ظهور اين جمله در مفهوم اظهر از ظهور جمله شووورطيه در مفهوم اسوووت و مرحوم 
 آقای صدر اه را نپريرفته است.

مرحوم آقای خويی فرمودند ،ه اگر غايت فاقد مفهوم باشد ديگر غايتب غايت نيست مثاًل 
يل(ب و )الی اللّيل( مفهوم نداشووته باشوود ديگر اين ،لمه اگر گفته شووود )الصوووم واجب الی اللّ

،نيم پس بعد از غايتب بايد حکم غايت نخواهد بود زيرا ما داريم برای حکم غايت ذ،ر می
 منتفی شود.

ستفاده نمی صدر مخالفت ،ردند و فرمودند: از غايت حکمب مفهوم را ا ،نيم. مرحوم آقای 
قاه فرمودند: اين ست و اين،ه غايتب غايت اي ست ا ست در ،ه بعداز غايت اين حکم حکم ا

مغيّی ،رديم وغايتب  شود زيرا ما شخس حکم رانيست نيز درست است ولی اين مفهوم نمی
شخس حکم را می ساندبانتفاء  شکالی  ر ست پس ا در حالی ،ه مفهوم انتفاء طبيعی حکم ا

سب شيخاً(ب به يک  صبن  ضاه الی اه ت صم للرم شيخوخة نيز ندارد ،ه در مثال ) بیب بعد از 
شد پس اگر عالوه بر جمله صم لداء المعدم(ب بين اين دو صوم واجب با شود ) ی فوق گفته 

شود صوم  جمله تنافی وجود ندارد و يا اگر در دو خطاب گفته  صوم واجب الی الليل( و )ال )ال
خس حکم واجب فی ليلة احدی و عقرين(ب اين دو خطاب با هم تنافی ندارندب زيرا غايتب ش

 است لرا خطاب اوّل مفهوم ندارد تا با خطاب دوّم تنافی داشته باشد.
،ه گفته شوود اين عنايتب غايت شووخس حکم اسووت به اين خاطر اسووت ،ه ما وقتی اين

شرطيه مفهوم دارد معنای جملهمی ست ،ه وجوب گوييم جمله  ی )إه جاء زيد فأ،رمه( اين ا
اسوت اطالق جاری جاب در وجوبی ،ه در جزاءدر اينا،رام زيد بر مجيئ او معلّق شوده اسوت 

ی اطالق اين است ،ه وجوب بما هو وجوب ووو يعنی مجيئ ووو منتفی شود شود و نتيجهمی
خاطر هماه اطالقی ،ه جاری شد و شود بهمعلّق وووو يعنی طبيعی وجوب وووو هم منتفی می

ر جمله شوورطيهب وجوب ،رديم به اين خطر بود ،ه د،ه ما اطالق را در وجوب جاری میاين
توانيم اطالق و مقدمات حکمت را جاری ،نيم يکطرف نسوووبت تامّه بود و درطرف تامّه می

مثالً اگر مولی به خادمش بگويد )إشووترِ ،تاباً( اين جمله متضوومن نسووبت تامّه اسووت و يک 
ش ،نيم امّا اگر مولی به خادمطرف آهب )،تاباً( اسوووت و ما اطالق را در )،تاب( جاری می
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ست ،ه يک طرف  سبت تامّه ا ضمن ن شتر ،تاباً من مؤلّفات زيد(ب اين جمله نيز مت بگويد: )إ
و زمانی ،ه زيد مؤلفات متعدّدی  آه )،تاباً من مؤلّفات زيد( است و اين ،لمه نيز اطالق دارد 
ست ،ه يک ،تاب بايد  ضای اطالق اين ا شند وووو و مقت شد و همه بر لغت عربی با شته با دا

خواهد باشد ووو و بايد از مؤلفات زيد باشد ووو امّا اطالق در ای ،ه میدر هر زمينهشود  خريده
به  شود ،ه خادم بتواند يک ،تاب فارسی بخرد زيرا )،تاباً(ای جاری نمیجانب ،تاب به گونه

ست و خود  سبت تامّه ا ست بلکه )،تاباً من مؤلّفات زيد( طرف ن سبت تامّه ني تنهايی طرف ن
شود. ما سبت ناقصه در )،تاباً من مؤلّفات زيد( است و اطالق در آه جاری نمی)،تاباً( طرف ن

نحن فيه از همين قبيل است و مثال )صم الی اه تصبن شيخاً( برنسبت تامّه مقتمل است و 
يک طرف اين نسبت تامّه )الوجوب الی القيخوخة( و طرف ديگر آه )الصيام( استب ولی بين 

شيخاً( نسبت ناقصه است و در )الوجوب( به تنهايی وووو ،ه طرف )الوجوب( و )الی اه تصبن 
ی )اه جاء زيد فا،رمه( شود به خالف جمله شرطيهنسبت تامّه نيست وووو اطالق جاری نمی

شود. پس در جاری می ،ه به نظر مقهور خود وجوب طرف نسبت تامّه بوده و در آه اطالق
کم اسوووت نه طبيعی حکمب چوه ما نحن فيه حکم غايت دارد ولی غايتب غايت شوووخس ح

وجوب طرف نسبت تامّه نيست و طرف نسبت تامّه )الوجوب الی القيخوخة( استب وقتی در 
وجوب اطالق جاری نقد حکم مستفاد از جمله طبيعی حکم نيست بلکه شخس حکم است 

 شود.پس انتفاء طبيعی حکم نتيجه نمی
توانيم از طريق اطالق ريم ،ه نمیما اين مقدار از فرمايش مرحوم آقای صوودر را قبول دا

 در حکمب مفهوم داشتن غايت را نتيجه بگيريم.
مختار ما در بحث مفهوم شوورط اين بود ،ه مفهوم را از اطالق مقامی اسووتفاده ،رديم به 
اين بياه ،ه مولی حکمش را به صوورت معلّق و مقوروط بياه ،رده اسوت و از آه اسوتفاده 

،ه قيد ديگری را ه ،ه در حکم دخيل است بوده است و از اينچآه ،نيم ،ه در صدد بياهمی
چه ،ه در حکم دخيل اسووت همين قيد مر،ور اسووت و قيد فهميم ،ه تمام آهذ،ر نکرد می

شرط را نتيجه گرفتيم ولی در ما نحن فيه  ديگری در آه دخالت ندارد و از اين طريق مفهوم 
شيخاً(ب از آه صبن  صم الی أه ت شود: ) ستفاده نمی اگر گفته  ،نيم يعنی اطالق مقامی را ا

توانيم استفاده ،نيم ،ه مولی در مقام بياه تمام قيودِ دخيل در حکم است تا از آه مفهوم نمی
ست يا نه؟ مولی  صيام واجب ا شيخوختب  ستفاده ،نيمب به عبارت ديگر اين ،ه آيا بعد از  را ا
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شخس حکم بي ست و فقط غايتِ  ست و مولی در مقام در مقام بياه اين جهت ني شده ا اه 
 بياه تحديد ثبوت طبيعی حکم نيست و غايت طبيعی حکم را بياه نکرده است.

 اين تمام ،الم در مفهوم غايت بود.
 مفهوم استثناء

ضی مثل  صر مطرح ،ردند و بع صول اين مفهوم را تحت عنواه مفهوم ح ضی در علم ا بع
ذ،ر ،ردند و چوه ترتيب بحث ما  مرحوم آقای صووودر اين مفهوم را جدا از مفهوم حصووور

صر بحث  ستثناء را جدا از مفهوم ح ست عنواه مفهوم ا ساس ترتيب بحث ،تاب بحوث ا برا
 ،نيم.می

ساق منهم( و يا از جمله ست مثل )ا،رم العلماء االّ الف ستثناء يا از جمله مثبت ا ی )ا،رم ا
ماء اال الفسووواق منهم( يک مدلول منطوقی داريم ،ه عبارت ا ز وجوب ا،رام عالم غير العل

سق  ست ،ه آيا از اين جملهب عدم وجوب ا،رام عالم فا ست و ،الم در مدلول دوّم ا سق ا فا
ستفاده می قهور گفتند ،ه اين مدلول شود يا اينا ست. م سا،ت ا سبت به آه  ،ه جمله ن

ست؟ آيا گويند. بحث در اين است ،ه مفاد )االّ( چيشود و آه را مفهوم استثناء میمی استفاده
ست ب اگر اينمفاد آه فقط اخراج برخی از افراد مستثنی شد در عنه از تحت حکم آه ا گونه با
،ه گفته شووود )ا،رم العلماء غير الفسوواق(ب و از اين واقع )االّ( به معنای )غير( اسووت مثل اين

انی ،ه شود. امّا ،سگونه ،ه از وصف مفهوم استفاده نمیشود هماهجمله مفهوم استفاده نمی
منه را برای افرادِ خارج شده و يعنی مدلول مفهومی را قبول دارند با )االّ( نقيض حکم مستثنی

 مستثنی و ثابت ،ردند.
ی )جائنی القوم االّ زيداً( يک مدلولش )لم يجئ زيد( اسووت و مورد اتفاق اسووت ،ه جمله

رزا النائينی و يا مدلول ،الم در اين است ،ه اين مدلول مدلول منطوقی است و ،ما عليه المي
و ،سانی ،ه گفتند مدلول منطوقی است ،الم فوق  و ،ما عليه السيد الخويی  مفهومی است 

نسبت تامّه و دانستند و ،سانی ،ه گفتند مدلول مفهومی است  را دو جمله و يا مقتمل بر دو
در تعداد جمله فوق را يک جمله وووو مقتمل بر يک نسبت تامّه وووو دانستند. اثر اين دو قول 

شود )جائنی القوم اال زيداً( در حالی ،ه قوم دروغ مقخس می شود به اين بياه ،ه اگر گفته 
صل می شدب بنابر قول به مفهوم بوده آهب فقط يک دورغ حا شند و زيد آمده با شود نيامده با

سنجيده می ست ،ه در امّا بنابر قول به مفهوم بوده آهب فقط يک  شود و اثر ديگرش اين ا
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شود نگام تعارض با منطوق ديگرب بنابر منطوق بوده )لم يجئ زيد(ب تعارض دو منطوق میه
شود و در اين تعارضب منطوق مقدم و بنابر مفهوم بوده آهب تعارض بين منطوق و مفهوم می

 .است
ی )جائنی القوم اال زيداً( متضوومن دو خبر اسووت يا يک خبر؟ بايد بيقووتر ،ه آيا جملهاين

ی )ا،رم العلماء اال الفسوواق رسوود ،ه جملهد و دور از ارتکاز ذهنی مابه نظر میشوووتأمل می
منهم( متضمن دو انقاء وووو يکی وجوب ا،رام علمای غير فاسق و ديگری عدم وجوب ا،رام 

 علمای فاسق و باشد.
ای ،ه گوييم: )ا،رم العلماء اال الفساق منهم(ب جملهنکته الزم است ،ه وقتی می تر،ّر اين

وآه تعبير به مفهوم می از و يعنی اليجب ا،رام الفاسق  نيست  شود عدم وجوب ا،رام فاسق 
ی بلکه عدم وجوب ا،رام عالم فاسق است پس اگر گفته شود )يجب ا،رام الفاسق(ب با جمله

ساق منهم( تنافی ندارد وووو البته جمله ی دوّم اخس مطلق وووو به لحاظ )ا،رم العلماء اال الف
 وق جمله اوّل است.مفهوم و از منط

 اين تمام ،الم در مفهوم استثناء بود.
 مفهوم حصر

صر  ستند و اين مفهوم را از ح صر دان ستثناء مفهوم گرفتندب )االّ( را از ادات ح قهور از ا م
ی مقتمل براستثناء وووو مثل ا،رم العلماء اال الفساق ،نند ولی مفهوم صدرب جملهاستفاده می

و را مقتمل بر دو جمل داند لرا آه را جدای از دانسته و آه را فاقد مدلول مفهومی می همنهم 
 مفهوم حصر بحث ،رده است.

مفهوم حصر اين است ،ه يا موصوف را در صفت و يا صفت را در موصوف منحصر ،نيم 
شود شود منحصر فيه ناميده میچه ،ه بعد ذ،ر میمنحصرب و آه شودآنچه ،ه اوّل ذ،ر می

ست يعنی زيد فقطی )إنّمپس در جمله شده ا صر  صفت ح صوف در  فقاهت  ا زيد فقيه(ب مو
دارد حال اگر نظرماه در اين حصوورب فقط به لحاظ علوم مختلف همچوه تفسووير و فلسووفه 

و صووفات ديگر  و،الم و بقيه علوم باشوود و نظر به نفی صووفاتی همچوه عدالت و شووجاعت
ما به مطلق اوصاف و علوم باشد به  نداشته باشيم اين حصرب حصر اضافی است و امّا اگر نظر

صر  صرب ح ست اين ح ست ،ه بر او قابل حمل ا صفتی ا اين معنا ،ه فقيه بوده تنها علم و 
ی )انما الفقيه زيد(ب صفت در موصوف حصر شده است و معنايش شود. و در جملهحقيقی می
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ست ع ست ولی زيد ممکن ا سی ديگر فقيه ني ست و ، ست ،ه فقيه فقط زيد ا لوم و اين ا
 صفات ديگری نيز داشته باشد

،ه حصوور دارای مفهوم اسووت هيچ اختالفی وجود ندارد زيرا وقتی موصوووف را در در اين
صفت مر،ور حصر ،رديم معنايش اين است ،ه ساير صفات را از او نفی ،رديم و اگر صفت 

لرا  را در موصوف حصر ،رديم معنايش اين است ،ه ساير موصوفات دارای آه صفت نيستند
ست بله در مفهوم حصر يک اختالف صغروی  ست ،ه مفهوم حصرب اظهر مفاهيم ا معروف ا
ست يا نه؟  صر ا ست يا نه؟ و آيا )االّ( از ادات ح صر ا وجود دارد ،ه آيا مثالً )انّما( از ادات ح

 راجع بر  اين بحث صغروی دارد. مرحوم آقای خويی بحث طوالنی
( اشوووکالی مطرح اسوووت ،ه اين جمله داللت بر توحيد ی )ال اله اال اهللنکته: در جمله

ست و در ،ند زيرا خبری ،ه برای )ال( در نظر مینمی ست و يا )موجود( ا گيريم يا )ممکن( ا
در تقدير بگيريم معنايش شود چوه اگر )موجود( را هر دو صورت از جمله توحيد استفاده نمی

ت امّا آيا خدای ديگر ممکن است يا نه؟ اين است ،ه در عالم يک خدا است و آه هم اهلل اس
شودب و اگر )ممکن( را در تقدير بگيريم نسبت به آه سا،ت است بنابراين توحيد استفاده نمی

،ه اين عالم امّا اين معنايش اين اسوووت ،ه در اين عالم هيچ خدايی جز اهللب ممکن نيسوووت
ی )ال اله اال اهلل(ب از جملهالهی دارد يا نه؟ نسووبت به آه سووا،ت اسووت پس در هر دو تقدير 

 شود.توحيد استفاده نمی
،نيم بلکه مرحوم آخوند فرمود انصاف اين است ،ه ما از اين جملهب توحيد را استفاده نمی

،نيم و ،سووی ،ه معتقد اسووت خدايی جز اهلل از قرائن حاليه يا مقاليه توحيد را اسووتفاده می
ست اگر )ممکن( را در تقدير بگيرد قرينه خواهد امکاه را خبر دهد ،ه فقط نمی وجود دارد ني

ستبخواهد بگويد آهبلکه می ست موجود نيز ا و اگر )موجود( را در تقدير بگيريم  ،ه ممکن ا
 ،ند.قرينه وجود دارد ،ه امکاه غير را نفی می

بعد ايقوواه در جواب اشووکال مر،ور فرمود: در هر دو تقديرب از اين جملهب توحيد اسووتفاده 
شووود چوه اگر )موجود( را در تقدير بگيريم معنايش اين اسووت ،ه خدايی جز اهلل در عالم می

غير از يک خدا ممکن نيسوووت زيرا واجب الوجود بالرّات اگر ممکن  باشووود  وجود ندارد پس
،ند زيرا امکاه موجود نيز هسوووت و اگر )ممکن( را در تقدير بگيريم وجود را هم اثبات می
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اين اسووت ،ه محال نباشوود و با وجود مسوواوق اسووت بله اين را قبول  واجب الوجود معنايش
 داريم ،ه )موجود( در تقدير است.

شکال مر،ورب  به نظر ما نه فرمايش اوّل مرحوم آخوند درست است و نه جواب ايقاه از ا
و چه )موجود( را در تقدير بگيريم و چه )ممکن( را در تقدير بگيريم جمله )ال  درسووت اسووت

يک صانع دارد و صانع ديگر  ها دنبالش هستند وووو يعنی عالم اهلل( توحيدی را ،ه ايناله اال
و اثبات نمی ی رايجی در فلسفه قديم وجود دارد ،ه مفهومی را ،ند. يک مغالطهمحال است 
،نند. در ما نحن فيهب اين عالمب ،نند و براسوواس آه اسووتدالل میدر ذهن خود درسووت می

نای خالق است ووو إله به معنای معبود است و ظاهراً اين ،لمه ،تايه از صانعی دارد ،ه به مع
و از آه اسمی به عنواه )واجب الوجود( درست ،ردند وقتی ذهن اين مفهوم صانع است وووو 

شته باشد و امکانش مساوق با  واجب را درست ،رد اين مفهوم حتماً بايد در خارج مصداق دا
شده  شی  ست و اين از اينجا نا شتند مثل وجود ا صانع را واجب الوجود گرا سم  ست ،ه ا ا

امّا  ،ه گفته شوود )انسوانی ،ه داخل اين اتاق اسوت ال االنسواه الموجود فی هره الغرفة(اين
،ند ،ه در خارجب آيا مصووداق دارد يا ،ند اثبات نمیصوورف مفهومی ،ه ذهن ما درسووت می

ست به اين شد صورت ،ه هم نداردب بله تناقض در مصداق ثابت ا ساه داخل اتاق موجود با ان
،ه مفهوم واجب الوجود را برداريم و به جايش )صووانع(  و هم موجود نباشوود. لرا ،افی اسووت

بگراريم و ممکن است ،ه عقالً و در حدّ تصوّر و اين عالم صانع داشته باشد و امکاه دارد،ه 
و يعنی در دروه اين مفهوم در حدّ تصوّر تناقضی و اين را در وج صانع نداشته باشد  ود ندارد 

،ند و براسوواس آه گوييم ،ه ذهن ما مفهومی را درسووت میفلسووفه مفهوم مغالطه انگيز می
،ند. بنابراين اگر در )ال اله االّ اهلل( )موجود( را در تقدير بگيريم امکاه غير نفی اسووتدالل می

رفاً )موجود( در تقدير شودب بله عبگيريم وجود او ثابت نمی شود و اگر ممکن را در تقديرنمی
شود پس به نظر ماب معنای )ال اله اال اهلل(ب )ال صانع موجود االّ اهلل( است يعنی اين گرفته می

،ه آيا غير او ممکن است يا نه؟ اين جمله عالمب صانع و موجدی جز اهلل ندارد و نسبت به اين
 سا،ت است.

ست ،ه ما  صانع دارد امّا فرمايش مرحوم آخوند بر اين مبتنی ا شيم ،ه عالم يک  معتقد با
شد عالم يک  ست ،ه معتقد با سی ا ست در حالی ،ه عقالًب موحّد ، صانع دوّم ممکن ني و 

شدصانع دارد نه اين شاهد اين مطلب  ،ه معتقد به اين هم با ست.  صانع دوّم ممکن ني ،ه 
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را مطرح  ی ابن مکونهاين اسوووت ،ه مرحوم آقای طباطبايی در نهاية الحکمة وقتی شوووبهه
و در جوابش فرمود: )أجيب می و ،ه محال نيست در عالم دو واجب الوجود داشته باشيم  ،ند 

واجب الوجود  ،ه خود ايقووواه دليلی پيدا نکرد ،ه تعددعنه(ب و اين تعبير اشوووعار دارد به اين
 محال است.

وجود  برجواب مرحوم آخوند اين است ،ه ايقاه فرمود اين دو جمله ووو يعنی و اشکال ما
ها گوييم ،ه بين اينی صووانع دوّم ووووو با هم مالزمه دارد و ما میيک صووانع و اسووتحاله

 ای نيست و از طرف ديگر ايقاه فرمود ،ه اگر گفتيم ،ه اين دو با هم مالزمه ندارد.مالزمه
،ه قوام توحيد به اين است ،ه معتقد باشيم در عالم يک صانع است و ،سی خالصه اين
بايد  معتقد باشد ،ه يک صانع موجود است نه ،سی ،ه عالوه بر اين اعتقادب موحّد است ،ه

و محال است پس )ال اله اال اهلل( ،لمه توحيد ا و صانع دوّم  عتقاد داشته باشد ،ه صانع ديگر 
 است امّا نه بر معنايی ،ه ديگراه گفتند.

 مفهوم عدد
س ست مفهوم عدد ا شده ا صول مطرح  شود يکی از مفاهيمی ،ه در ا ت مثالً اگر گفته 

ستفاده  ست آيا از جمله ا صدّق به پنج درهم ا سة دراهم(ب منطوق آه وجوب ت صدّق بخم )ت
ست؟ اگر بر آه داللت ،ند آه می قتر از پنج درهم واجب ني صدّق به ،متر يا بي شود ،ه ت

د دو شود. مورد اتفاق است ،ه عدد مفهوم ندارد زيرا برای مفهوم داشتن بايمدلول مفهوم می
صره ست ،ه قيد مر،ور يعنی پنج درهمب علّت منح شد ر،ن اوّل اين ا ی ر،ن در آه تمام با

شخس  شد نه  صدّقب طبيعی حکم با ست ،ه وجوب ت شد و ر،ن دوّم اين ا صدّق با وجوب ت
ست زيرا عدد قتمل بر عدد ني ست تا  حکم. اما،ن اوّل در جمله م صدّق ني پنجب قيد وجوب ت

عدد رابطه انحصووواری هسوووت يا نه و ر،ن دوّم نيز وجود ندارد زيرا ببينيم بين اين حکم و 
خمسة دراهم طرف نسبت تامّه نيست بلکه طرف نسبت ناقصه است چوه دو طرف نسبت 

ست بنابراين جمله صدّق به پنج درهم ا سبت به تامّهب وجوب و ت صدّق بخمسة دراهم( ن ی )ت
ت. بله اگر عدد در مقام تحديد باشد وجوب يا عدم وجوب تصدّق به غير پنج درهم سا،ت اس

ست و ما از آه مفهوم میشود ،ه آهقرينه می شده ا ست ذ،ر  گيريم چه ،ه در حکم دخيل ا
مثل عدد در خصال ،فارات وووو يعنی اطعام ستين مسکين و صوم  شهرين متتابعين وووو ،ه 

 شود عدد ديگری واجب نيست.فهميده می
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ش سأله مطرح  سبت بحث عدد اين م سة دراهم( به منا صدّق بخم شود )ت د ،ه اگر گفته 
تواه به آه ا،تفاء ،رد و اين شود ،ه اگر در مقام تصدّقب چهاردهم داده شود نمیاستفاده می

شود امّا اگر در مقام تصدّق تصدّق عقالً مجزی نيست زيرا امتثال تصدّق واجب شمرده نمی
ه در مقام امتثال به آه ا،تفاء ،رد زيرا تواده درهم و يعنی بيقتر از پنج درهم و داده شود می

صدّق به پنج  صداق ت صدّق به ده درهم و هم م صداق ت منافاتی ندارد ،ه اين ده درهم هم م
،ه گفته شود شود مثل اينصورت تدريجی محقّق میدرهم باشد خصوصاً در مواردی ،ه به

جود داشووته باشوود ،ه عدد سووی روز روزه بگيريد و ما چهل روزب روزه بگيريم بله اگر قرينه و
قتر واجب محقّق نمی ست با اتياه عدد بي قرط ال ا سبت به رائد ب شود مثل عدد ر،عات ن

های يوميه و اذ،ار تسبيحات حضرت زهرا )سالم اهلل عليها(ب ولی در صورت عدم قرينهب نماز
 اتياه بيقتر مصداق اتياه عمل ،متر نيز هست.

 مفهوم لقب:
ضعف مفا ست در هر خطابیب حکم مفهوم لقب از ا قده ا سی قائل به آه ن ست و ، هيم ا

شووود مثل )العالم( در )ا،رم العالم( و می رود و به آه موضوووع لقب گفتهروی موضوووعی می
 شود.مورد اتفاق است ،ه از اين جمله عدم وجوب ا،رام غير عالم فهميده نمی

 جا به پاياه رسيد.بحث مفاهيم در اين


