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ه«عن مهجههلليهححمده هل ههاطاليرن ه هالعن هلليهادداهم هاالّلهصليهب هاعالمين ه هالحمدلّله»
 ادله قول به جواز اجتماع امر و نهی

 قائلین به امتناع مورد قبول واقع نشد.از چهار دلیل  ر و نهی مورد رسیدگی قرار گرفت و هیچ یکادله قول به امتناع اجتماع ام

تا اینجا یک قول مورد بررسی قرار گرفت و آن هم  .مورد اجتماع امر و نهی اقوال مختلفی وجوددارددر همانطور که عرض کردیم 

یالتی در بعضا تفص ،ز اجتماع امر ونهی است و البته قول سوم نیز تفصیل در مسئله استدوم قول به جواقول به امتناع بود. قول 

 .ذکر خواهیم کرد ها را نیزه آناست ک مورد اجتماع امر و نهی داده شده

ته الب را ایشان بیان کردند، حدودا چهار دلیل، محقق خراسانی در کفایه ذکر کرده استاطرتان باشد برخی از ادله جواز را اگر خ

در کفایه  ای که محقق خراسانیچهار گانه ما خیلی خالصه ادله .استره قرار داده تر مورد اشارا مختصرتر و برخی را مبسوطبعضی 

اید اشاره خواهیم کرد تا ببینیم که ب و امام خمینیخرین از محقق خراسانی مثل محقق نایینی ادله متأ کنیم و بعد بهد را مرور میگفتن

 یا امتناعی، ثمره داردمترتب است، اجتماعی شویم  ثمره بر این نزاع طوری که قبال هم گفتیمجوازی شویم یا امتناعی و البته همان

  .متعرض شدیم یکی از مقدماتضمن  در گذشته درکه ثمره آن را 

 دلیل اول

بایع و نواهی به ط ، دلیل چهارم را رد کردیم و آن این است که احکام و اوامربا اتکای به آندلیل اول مبتنی بر یک مطلبی است که 

. اگر جود متعلق امر و نهی استالوقید طبیعت ب بلکه متعلق امر و نهی نیست، اما طبیعت من حیث هی نیز ،شوند نه افرادمتعلق می

 ،و هم نهی شود هم امر متعلق شودنمیفرد واحد زیرا به  قهرا حق با قائلین به امتناع است ،شودمتعلق می بگوییم حکم به افراد

ل حاص چیزی تحقق پیدا کرد دیگر امر به آن تحصیل ر، یعنی یک عین خارجی و اگآیدمی پیشبحث از فرد  وقتی عالوه بر اینکه

لق اوامر متع ،افراد سعلیه خواهد شد و این محال است. پنهی از آن منجر به تغییر واقع عما وقع  ،است یا اگر چیزی تحقق پیدا کرد

، ال زیرا طبیعت من حیث هی لیست اال هی ،توانند متعلق امر و نهی واقع شوندمن حیث هی طبایع نیز نمیو نواهی نیستند. طبایع 

توانیم ، ال موجودة و ال معدومه، اینجا نیز همین را میییم ماهیت من حیث هی لیست اال هیوگ، ما که مییر مطلوبهو ال غ مطلوبة

تواند غیر علق طلب واقع شود و ال غیر مطلوبة و نه میتواند متة، یعنی نه میال مطلوب ،من حیث هی لیست اال هی بگوییم که الماهیة

 .نه غیر مطلوب ب باشد،تواند مطلو، نه میمطلوب باشد

 ،ستا اینجا نماز مقید به طهارت و وضو« صل مع الطهاره»یعنی مثل  .نهی است طبیعت بقید الوجود است آنچه متعلق امر وپس 

طهارت شرط نماز است نه جزء نماز اما خود تقید به طهارت  ،اما وضو و طهارت خودش خارج از نماز است« صل مع الوضو»

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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 ،تقید داخل است و قید خارج است معنایش این است که تقید به نماز جزئی از نماز است :گوییم، اینکه میز استیکی از اجزاء نما

آن چیزی جدا  ،نه ؟اما خود طهارت و وضو آیا جزیی از نماز است ،زیرا یکی از شرایط نماز است و نماز بدون طهارت نماز نیست

 «وجود» ،طور استنیماینجا نیز هاشتراط به شرط جزیی از نماز است، اما تقید به قید یا ، قید یا شرط خارج از طبیعت است، است

شوند نهی متعلق می پس امر و ،متعلق امر و نهی است که استاز طبیعت وجود جزیی ، اما تقید به خودش جزیی از طبیعت نیست

متعلق  یهو نتعلق بگیرد. امر  هی امر یا نهیمن حیث طبیعت به نمی تواند اساسا زیرا  ،به طبیعت ولی نه طبیعت من حیث هی

ق امر و لذا نه محذور تعل .ولی خود وجود جزء متعلق نیست ،متعلق است ود که تقید به وجود جزیی ازالوجشود به طببعت بقید می

 به افراد و مصادیق طبیعت و ماهیت.  یهطبیعت و ماهیت من حیث هی را دارد، نه محذور تعلق امر و ننهی به 

نهی  آنچه متعلقو  قید الوجود استطبیعة الصلوة بآنچه که متعلق امر است  در نماز در دار غصبی در واقع :گویددر واقع میمستدل 

حله در مرو هم چنین  ،امر یعنی در مرحله بعث در مرحله تعلق حکم در مرحله تعلقپس  .است طبیعة الغصب بقید الوجود است

و خواهد امر کند و بعث جایی که موال میآن. آیدجه بین امر و نهی اجتماع پیش نمیبه هیچ ویعنی در مرحله تعلق زجر  ،تعلق نهی

که نهی  جاییو آن بقید الوجود یعة الصلوةبه طب ؟متعلق کرده استچیزی  ه چهتحریک کند مکلف را به سوی انجام کار امرش را ب

قید الوجود و این دو با هم هیچ ارتباطی ؟ به طبیعة الغصب بمتعلق کرده است ، نهی خود را به چهگویدمی« غصبالت»کند و می

متعلق آن یک  ،کنندنهی اصال با هم اجتماع پیدا نمی م تعلق بعث و زجر یا به تعبیر دیگر در مرتبه تعلق حکم امر وقادر م . لذاندارند

  ؟دارد ز اجتماع وجودچه منعی ا ،و متعلق آن چیز دیگر چیز است

درست است که بعدا  ،کنندهیچ پیوندی پیدا نکردند و نمیپس در مرتبه تعلق حکم یعنی در مرتبه بعث و زجر اساسا این دو به هم 

 نهی کاری به آن فرد خارجی ندارد. اما در واقع امر و، و فی واحد متصادق شوند ممکن است در یک موردی تصادق حاصل شود

 استحاله را در چه مرتبه و این نهی جایز نیست، گویید اجتماع امر وع امر ونهی جایز است و شما که میکنیم اجتمابحث می ما که

 که مالحظه کردیدد نهی در مرتبه بعث و زجر و تعلق حکم مجتمع شدن آیا منظورتان این است که امر و ؟کنیدمی ای فرضمرحله

 متعلق شده است و نهی به چیز دیگر، زیرا امر به یک چیز متعلق آیداجتماعی بین امر و نهی پیش نمیه که در این مرحله به هیچ وج

  .شده است

نهی در مرتبه سقوط تکلیف با هم اجتماع کردند نه در مرتبه ثبوت  اگر هم منظور شما از امتناع اجتماع امر و نهی این است که امر و

در  یهن قائل به امتناع از دو حال خارج نیست، یا معتقد است به امتناع اجتماع امر وچون  ت.لیف، این هم از بحث ما خارج استک

توانند ها در خارج نمی: اینگویدمی ، یامرتبه تعلق حکم یا به تعبیر ثالث در مرتبه بعث و زجردیگر در  مرتبه ثبوت تکلیف یا به تعبیر

دید ظه کرمالح .این باطل است ،نهی در مرتبه ثبوت تکلیف و تعلق حکم باشد امر وبا هم جمع شوند. اگر منظورشان امتناع اجتماع 

م پیدا ، لذا هیچ اتحادی با هخارج از طبیعت است ،د قید وجودوبقید الوجود متعلق شدند در حالیکه خ که امر ونهی هر کدام بالطبیعه

یک فردی پیدا شود ع است و منظورشان این است که نمیتننهی در خارج مم اجتماع امر و ر منظورشان این است که، اگکنندنمی

  .پاسخ محقق خراسانی این است که خارج ظرف سقوط تکلیف است نه ثبوت تکلیف ،متوجه شود و هم نهی شود که هم امر به آن

بحث  ،تعلق حکم است مربوط به مرحله ؟به چه متعلق شدند و آیا امکان اجتماعشان است یا خیر یهن کنیم که امر وبحث میکه ما 

نی اگر یعیعنی چه؟ است  ف، خارج ظرف سقوط تکلیخارج ظرف سقوط تلکیف استدر حالیکه  و تکلیف است، از ثبوت حکم
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فت اگر کسی با تکلیف مخال ،تکلیف ساقط شده است رج اتیان کرده باشد آننماز را در خاه نماز شده است چنانچه مکلف این امر ب

این تکلیف ساقط  جا نیز، ایننکند و غصب کنداگر کسی امتثال « تغصبال » ، موال گفته استمثال تکلیف تحریمی غصب ،کند

ر کسی با ، اگشودتکلیفش ساقط می اگر کسی از یک حکمی اطاعت کند ،زیرا مالک سقوط تکلیف اطاعت و عصیان است ،شودمی

عالم واقع موجب  پس اطاعت و عصیان مکلف در ،روددیگر موضوعش از بین میشود و هم آن نهی ساقط می زنهی مخالفت کند با

   ب.یا عقا بیندشود و در یک صورت عاصی که یا پاداش مییمط شود. در یک صورت مطیع محسوب شود که تکلیف به کلی ساقمی

ین است که خارج ظرف سقوط تکیلف پاسخ ا ،اگر مقصود قائل به امتناع این است که اجتماع امر و نهی در خارج ممتنع استپس 

، شوده قید وجود متعلق میکه در آن مرتبه حکم به طبیعت بای آن مرتبه ،ثبوت تکلیف یعنی مرتبه بعث و زجر ،است نه ثبوت تکلیف

  ؟سقوط تکلیف دارد به مرتبه این چه ربطی امر باشد یا نهی؛ خواهدمی حال

یک پایه مهم استوار است که آن هم عبارت است از اینکه متعلق اوامر و نواهی طبایع بقید لذا دلیل اول جواز اجتماع امر و نهی بر 

گوید اجتماع امر و نهی ممتنع است امتناع می نهی نیست. اگر قائل به الوجود هستند و چون اینچنین است محذوری در اجتماع امر و

متعلق  ،خ این است که اساسا در این مرتبه زمینه اجتماع و اتحاد نیستتوانند مجتمع شوند پاسها نمیچون در مرتبه بعث و زجر  این

در خارج ممتنع است پاسخ  یهن که اجتماع امر و ستا ینشان امنظور ر، اگچیز دیگری است آن یک چیز است و متعلق دیگری

 کنیم. میرد ثبوت تکلیف صحبت این است که خارج ظرف سقوط تکلیف است نه ثبوت تکلیف و ما داریم در مو

 سوال:

تواند یک امر می ، قیدتواند یک امر واقعی باشدهنی است. تقید که نمیقطعا تقید بقید الوجود یک امر ذ ؛بقید الوجود الطبیعة استاد:

التقید  :یندگو، البته خود قید، زیرا میو عقلی است و معنا ندارد که واقعی باشد ینا تقید به یک قید حتما یک امر ذهواقعی باشد ام

 قید خارج. داخل و ال

 سوال:

تواند در موال می که کنیم تصویر ایانیم آن را به گونهتود که حب و بغض به نحوی است که میش ل سوم پاسخ اینلیدر د استاد:

در  .باشندند جدا باشند و اجتماع نداشته نتواها میپس این ،کند به صورتی از نماز یا غصبافق نفس خود حب و بغض را متعلق 

چیزی است که مربوط به  حب و بغض ید با این بیان کهرد حب و بغض حل کنمو ر: شما مشکل را دگویددلیل چهارم مستدل می

عنی س کاری ندارد یدیگر به نف ت و مفسده که قائم به خود ذوات است وحلمص بریم رویمسئله را میولی ما  وال استافق نفس م

یما قتکار است مس رجا نیز چون پای واسطه دواب دادیم که همینج . لکنغصب مفسده داردخود  حت دارد واین نماز مصل خود

نماز به قید  ،مان از نمازرومنظمصلحه و المشتمل علی  الصلوةو  صلوة : هذهگوییم. ما میشودبار نمیمصلحت بر خود این عمل 

 .را تصویر کردتوان اجتماع شود میبا واسطه منطبق میچون  الوجود است. لذا

 سوال

 شود.گوییم نمی، ما هم نمییمدر، بحث این است که چه اشکالی دارد؟ ما این اشکال را برطرف کبر فرض که بشود استاد:

 سوال
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الوجود بقید  الغصب طبیعة، بقید الوجود مصلحت دارد عة الصلوةطبی، داردقید الوجود مصلحت ب : مثال الطبیعةگوییموقتی می استاد:

ه ب بیعتط )آن نهی تعلق بگیردامر و ند، وقتی که ت هر کدام بقید الوجود مصلحت دارچه اشکالی دارد؟ این دو تا طبیع ،مفسده دارد

عنوان  هم ی دارد که هذا العمل کهچه اشکال ،یک مفسده دارند ویک مصلحت هر کدام  (قید الوجوده قید الوجود و این طبیعت ب

، ما بحث ددارای مفسده باش طبیعت دارای مصلحت باشد و به اعتبار این طبیعتبه اعتبار آن  و عنوان غصب، منطبق است ز بر آنانم

  ؟ده تامه: هذا الفرد هم مصلحت تامه دارد و هم مفسبریم که بگوییمرا در خارج نمی

 سوال:

 .ردتعلق بگیتواند امر و نهی به آن یمکه مصداق به معنای آن فرد محقق فی الخارج با عوارض مشخصه ن زیرا گفتیم استاد:

 سوال:

شود که این دارای مصلحت یماین دو در خارج متحد شدند، معلوم  حاال که ،کندی از غصب میهوقتی موال امر به نماز و ن استاد:

 امه دارده مصلحت تکحت و مفسده تامه داشته باشد، بلکه آن چیزی لطور نیست که مص این :گوییماست. ما می مفسده تامه تامه و

صلحة : هذا الفرد له موییمگیم، ما نو هذا الفرد غصب است نه هذا الفرد، هذا الفرد صلوةبقید الوجود  ، الطبیعةحکم شدهو به خاطر آن 

صلحت بر م لمز مشتا، نممشتمل علی المصلحه غصب، لکن الصلوة هذا الفرد : هذا الفرد صلوة،گوییم، ما میتامه، نه تامه یا مفسدة

انطباق و  لوال آن خودش و اال آید،این فرد می لین فرد به دنباپس مصلحت به واسطه عنوان نماز و انطباق عنوان نماز بر ا ،است

   .پس این مصلحت دارد ،نماز مصلحت دارد ،نماز است : اینگوییمرا ندارد، ما میاین مصلحت  ،عنوان و واسطه

  .جواز بودل اول قائلین به این محصل دلی
 اشکال محقق خراسانی به دلیل اول

که خود  تای اسارگانهتقریبا بر پایه آن مقدمات چه در رد دلیل اول گفته،ایشان آنچه  خراسانی این دلیل را رد کرده است.محقق 

از این مقدمات نتیجه گرفت امتناع اجتماع امر و نهی را که عبارت  و ایشان چهار مقدمه ذکر کرد .ایشان بر امتناع ذکر کرده است

م ز. تعدد عنوان مستل3ارجی صادر از مکلف است نه طبیعت. نهی فعل خ متعلق امر و .5. بین االحکام تضاد وجود دارد. 1بودند از: 

اگر اتحاد باشد و وجود واحد  ،نمی شود یک وجود با دو ماهیت داشته باشیم ،ماهیت واحد دارد. وجود واحد، 4ون نیست. تعدد معن

  .را نتیجه گرفت یهن و راین چهار مقدمه امتناع اجتماع امن از اایش .باشد حتما ماهیتش هم واحد است

 ند:کمی ردول مجوزین را دلیل ا ،با اتکا به همان مقدماتایشان حال 

ده از ش های صادرشود به واقعیتتکالیف و اوامر و نواهی متعلق می هک ق خراسانی گفتند این بودمثال یکی از مقدماتی که محق. 1

متعلق  :گویید: استدالل دیگر تمام نیست، زیرا شما میگویدبا این مقدمه ایشان میصادر شده از مکلف،  مکلف یا به تعبیر دیگر فعل

  نهی شده باشد. از مکلف متعلق امر و اینکه فعل صادر شدهد الوجود نه یبق الطبیعة نهی عبارت است از امر و

وان کنید و یک عن: شما یک عنوان نمازی درست میویدگم تعدد معنون نیست. ایشان میزتلسمقدمه دیگر اینکه تعدد عنوان م. 5

کنید ولی تعدد العنوان که یکی میهم جدا ها را از ، اینالغصب بقید الوجود طبیعة وطبیعة الصلوة بقید الوجود  :گویید، میغصب

  نهی یک چیز است. پس باالخره متعلق امر و .شود که معنون نیز متعدد شودیمدارد و یکی عنوان غصب دارد، باعث نعنوان نماز 
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حد است یزی که هم وجودش واحد است و هم ماهیتش وا، معلوم است یک چمقدمه سوم که وجود واحد ماهیت واحد دارد. 3

 . تعلق بگیرد یا نهی اند هم امر به آن تعلق بگیرد، هم نهی، یک چیز باید یا امر به آنتونمی

 ،ها با هم تضاد دارندچون اینشود. ، نمیدنجتمع شوها با هم بخواهند م، باالخره اگر اینطبیعتا مسئله تضاد احکام هم مهم است. 4

  اول مجوزین. دلیل استمداد کرد برای رد یعنی محقق خراسانی از مقدمات چهار گانه قول به امتناع
 محقق خراسانی  بررسی اشکال

البته برخی از مقدمات را راسا رد  ،هم در مقدمه سوم ا در اکثر این مقدمات خدشه کردیم، هم در مقدمه اول، هم در مقدمه دوم،م

باشد و ماهیتش هم واحد باشد  نیز درست است که چیزی که وجودش واحد ممقدمه چهار ،الجمله رد کردیم کردیم و بعضی را فی

، ماهیتشان هم واحد شوندها فی واحد متصادق میخواهیم ببینیم وقتی اینولی می، تعلق بگیرد تواند هم امر و هم نهی به آننمی

ل د دلی؟ لذا آنچه که محقق خراسانی در ری استآنجا نیز ماهیتشان یک، آیا ریمن همه تصادق عناوین در فرد واحد داما ای ؟شودمی

مائمی دارد یا هنوز نیاز به ضاما اینکه این دلیل کامل است  ،قبال ابطال کردیم تمام نیست مقدماتی است که اول گفتند چون مستند به

 .شوددر آینده روشن می

            «والحمدهلل رب العالمین»


