
  

892 

 

 

 

ه«عن مهجههلليهححمده هل ههاطاليرن ه هالعن هلليهادداهم هاالّلهصليهب هاعالمين ه هالحمدلّله»
 ادله جواز اجتماع 

ای که محقق خراسانی در کفایه بیان کردند دو دلیل را ذکر  کردیم و اشکاالت مر و نهی تا کنون از ادلهاز ادله جواز اجتماع ار بحث د

  .بررسی کردیمایشان را به این دو دلیل 

 دلیل سوم

. یعنی اگر معلوم شد چیزی است ؛ این یک دلیل کامال واضح و روشن«شئ و امکانه وقوعه فی الخارجالجواز لی احسن دلیل ع»

که در  یز بودهقطعا ممکن و جا مورد اینزیرا  ،جواز آن نیستاستحاله و  ردکرده است دیگر جایی برای تردید  تحقق پیدا جردر خا

بر این اساس  آن در خارج است.وقوع  جواز یک چیز تحقق و ترین دلیل و بهترین دلیل بر امکان ومحقق شده است، قویخارج 

 . است که در آن موارد دو حکم تکلیفی با هم اجتماع کردند مواردی در فقه مورد اشاره قرار گرفته

در ردی مواحکم تکلیفی با هم در یک چیز اجتماع کنند، ما د بین احکام معتقد است امکان ندارد دو محقق خراسانی بر اساس تضا

ی که مسئله تضاد بین احکام که محقق خراسان یدعنایت داشته باشحکم تکلیفی با هم اجتماع کردند؛  دهیم که دوفقه به شما نشان می

ی هر دو گوید به طور کلاست میه قائل به تضاد بین احکام ایشان ک ،اشاره کرده است فقط تضاد بین وجوب و حرمت نیستبه آن 

مکن است بر م و بین استحباب و کراهت نیز تضاد است و حتی وجوب و کراهتبین ال د، یعنی مثحکم تکلیفی با هم متضاد هستن

 :گویدان میحال اگر ایش باشد. رو وجوب یا حرمت و کراهت نیز قابل تصواساس استداللی که ایشان کرده است تضاد بین استحباب 

اجتماع وجوب و حرمت وجود ندارد، در مواردی در گیرد که امکان و با ضمیمه مقدمات دیگر نتیجه مین االحکام تضاد است بی

هار ایشان حدودا چ .بینیم که دو حکم تکلیفی با هم اجتماع کردند و این خودش بهترین دلیل بر امکان و جواز شئ استفقه می

  .کندمورد را ذکر می

ز صبح خود را در حمام ا. مثال اگر کسی نمکراهت دارد که گفته شده نماز خواندن در حمام، مثل عبادات مکروه است مورد اول:

 وجوب و پس دو حکم .ثابت شده استعمل کرده است و هم حکم تکلیفی کراهت  به عنوان فریضه صبح هم به واجببخواند، 

ل دربی که باز است و مام بخواند یا در مقابثال کسی نماز مستحبی را در حیا مدر حمام اجتماع کردند  کراهت در مورد نماز واجب

وارد د از ممورپس این  .اینجا نیز دو حکم استحباب و کراهت اجتماع کردند ،نماز مستحبی را در حمام بخواند یا شودرفت وآمد می

  .حکم تکلیفی است بسیار روشن اجتماع دو

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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واجب خود نماز  ،خواند که موضع تهمت استرض کنید کسی در جایی نماز میف است. تهمتنماز خواندن در موضع  :دوممورد 

 ، این نیزیا اگر نماز مستحبی را در آن موضع بخواند ،حکم وجوب و کراهت است موجب اجتماع دو خواندن در موضع تهمت

 .اجتماع دو حکم استحبابی و کراهت است

 سوال

 . مثال فرض کنید قتلی اتفاق افتاده و مکلف در آنگیردمکان باشد در موضع تهمت قرار می فالناینکه فرض کنید اگر در  استاد:

شود که این شخص در معرض در آن مکان اتفاق افتاده باعث میقتل نماز در آن مکان که  خواندن ،نماز بخواندتا  ایستاده مکان

هامات مثل ل اتییا از این قبکه از مواضع تهمت دوری گزینیم،  کرده است امر دستور این «اتقوا من مواضع التهم» ،تهمت قرار بگیرد

  .ممکن است پیش بیاید کهخیلی چیزهای دیگر  و سرقت و قتل و زنا

. )اگر وجوب مکروه استدر آن روز که روزه گرفتن  امثل روزه در روز عاشور ،است هاکراهت روزه در بعضی از زمان سوم:مورد 

د ر کسی نگوید این نذر منعقگ، حال اممکن است کسی نذر کند که روز عاشورا روزه بگیردزیرا  ،لیل نذر نپذیریمرا به د این روزه

د گیراین مرجوح است که جای بحث دارد( مثال شخصی عادت دارد روزهای دوشنبه روزه مستحبی می کراهت دارد و شود زیرانمی

عاشور کراهت کند و هم به عنوان یوم الم استحباب در مورد صوم صدق میه صورت، در این وز دوشنبه استر عاشورا در حال روز

 .محقق شده است

؛ نماز اگر کسی نماز واجبش را در مسجد بخواند یا در حرم امام حسین یا مسجد النبی خواندن نماز در مسجد. مورد چهارم:

 .یک حکم استحبابی داردنیز خواند نی که در آن نماز میرد در عین حال به خاطر مکاجوبش یک حکم وجوبی داواجب به اعتبار و

  .مورد این عمل اجتماع کردندحباب در دو حکم وجوب و است نیز جااین

 .اجتماع کردندزیاد است که دو حکم متضاد در یک مورد در فقه  از این موارد

در دار غصبی به عنوان صالتی وجوب برایش ثابت است و به عنوان غصبی  زانمواقع در  . درینطور استنماز در دار غصبی نیز هم

متضاد با هم در موردی  گاهی احکام که هایی بیان شدهمانطوری که مثال زده شد و نمونه که چه اشکالی دارد ،حرمت ثابت است

 وقوع شئ است. لیل بر جواز دبهترین لذا . جا نیز اجتماع کنند، اینکننداجتماع می

 رسی دلیل سوم بر

ه در ک ت مکروهه و در مورد استحبابیادر مورد عباد یل، بحث مفصمحقق خراسانی یک پاسخ مبسوطی به این دلیل ذکر کردند

 رند اجتماع دو حکم دکه ثابت کن صدد هستند راند و دها را چند دسته کردهاند و آنرا مطرح کرده شودمورد اعمال واجبه ثابت می

ها خواهیم پرداخت دیگر نمونه در ضمن تنبیهات به نوعی به بحث عبادات مکروهه و این. حال ما چون بعداً آیدنمیوارد پیش این م

 .دیم به بیان ادله جوازرگرب دوباره گیریم و بعد بایدو از این مقام فاصله می شود، زیرا آن بحث خیلی طوالنی میشویموارد آن نمی

 . گذاریم برای بعدایشان در مورد عبادات مکروهه دادند را میحاتی که نی و توضیاسااشکال محقق خرلذا 

ذا این ل ل نداریم و بین احکام تضادی نیست،احکام را قبو ، به این معنا که ما اساسا تضاد بینبه نظر ما اجماال این دلیل خوب است

فقط اشکال محقق ، رسد قابل قبول استیاست به نظر مبر جواز و امکان ذکر شده مواردی که به عنوان وقوع در فقه به عنوان دلیل 
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 لذا این دلیل به نظر ما قابل .مورد بررسی قرار خواهیم داد و آن را کرد ی را به این دلیل بعدا در ضمن تنبیهات ذکر خواهیمخراسان

 .قبول است

 دلیل چهارم 

ادل دلیل »از طریق ل سوم است. در دلیل سوم غیر از دلی دلیل این عرف است.و نهی رجوع به  رر جواز اجتماع امبدلیل چهارم 

اگر  دهیم،کنیم و این را مالک قرار میهارم به عرف و داوری عرف رجوع میاما در دلیل چ ،وارد شدیم «علی امکان الشئ وقوعه

ور کاری که به آن دست ن عبد آن، لککاری دستور دهد و از کاری باز دارد کند، او را به و یک نهی امره عبدش یک فرض کنید موال ب

شود و هم ید عرف این شخص هم مطیع محسوب میجا از داین ،دهدداشته شده انجام می داده شده را در ضمن فردی که از آن باز

کند و در ضمن او را نهی ، امر به خیاطت الثوب میدهد که این لباس را برای من بدوزمی ، مثال موالیی به عبدش دستورعاصی

یاطت را در همان آید که این عبد خ، حال شرایطی پیش مییک امر و یک نهی دارد ،کند از اینکه به خانه فالنی یا فالن مکان نرویم

اهش بوده و در خانه زید مثل اینکه پارچه همردلیلی دارد و به ، لباس را بر میددهشده بود انجام می به آن نهی مکانی که از رفتن

شود و جا این شخص از نظر عرف هم مطیع محسوب میاینکرده است و مشغول خیاطی شده است،  فرصت پیدا رفتکه نباید می

 ، از طرفی رفتنزیرا موال یک دستور داده و او نیز انجام داده ،از طرفی چون لباس موال را خیاطت کرده است مطیع است .هم عاصی

و موال این شخص  عرف از دید .شوداین جهت عاصی و نافرمان محسوب میبه  و رفته او به آن مکان ولی ممنوع بوده انبه فالن مک

را  او ، از یک طرفآفرین به تو که لباس موال را دوختی :گویدطرف عرف می شود و هم عاصی، از یکهم مطیع محسوب می

. خود همین که عرف این جهت عاصی استاز  ، لذاا نروجکنند که چرا رفتی به فالن مکان، زیرا موال دستور داده بود آنسرزنش می

موال ، همین است خود موال نیز از دید ،بهترین دلیل است بر جواز اجتماع امر و نهیکند این شخص را مطیع و عاصی محسوب می

دستور  ل به خاطر این که، اما در عین حاکندبیند و مجازات میبه خاطر نافرمانی و حضور در فالن مکان مستحق  عقاب میاو را 

دش بهترین دلیل است بر اینکه اجتماع امر و نهی ودهد و این خبیند و به او ثواب میتیان کرده است او را مستحق پاداش میاو را ا

  .وجود دارد

هم استحقاق عقوبت دارد و هم  ،مطیع است و هم عاصی ، یعنی از دید عقالء این شخص همنماز در دار غصبی نیز همینطور است

  .داند، زیرا عرف این را مجاز مینهی جایز نیست دارد که بگوییم اجتماع امر وپاداش و ثواب لذا دلیل ن استحقاق

، یعنی نقض در فقه مواردی وجود دارد که دو حکم اجتماع کردند :گفتیمجا میآن ،دلیل سوم را عنایت بفرماییدتفاوت این دلیل و 

ین شود و عرف ا: به عرف رجوع میگوییمجا میاما این ی که در شرع واقع شده استامور ردیم نظر قائلین به امتناع را بهکمی

  .این خودش بهترین دلیل است بر اجتماع دو حکمداند و هم عاصی و شخص را هم مطیع می

 سوال:

. مستدل در واقع شوندها باید با هم باشند. اصال اگر زمانشان دو تا باشند از موضوع بحث خارج میفرض این است که این استاد:

مکان فالن که  رکند در عین حال دان زمانی که خیاطی میهم ،کندخواند غصب هم صدق میمکلف نماز میهمانطور که : گویدمی

 . کرده نیز حضور داردنباید حضور پیدا می

 سوال:
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بین  در تضاد بین االحکام فرقی .بین احکام است محقق خراسانی تضادی استدالل هامبنایکی از عرض کردیم در دلیل سوم  استاد:

ور : چطگوییم. ما میاستدالل محقق خراسانی همین  تضاد بین االحکام بود . اساساستحباب نیست وجوب و حرمت و کراهت و

در مواردی : همانطوری که خواهد بگویدجا میاینها جایز نیست؟ مستدل خواهید بگویید اینمیاین همه تضاد واقع شده است؟ 

قع شده وا کرده است ست و مخالفتی که با نهیبین دو عنوان عاصی و مطیع به خاطر اطاعتی که از امر کرده ا مثل این مثال اجتماع

. مثالی که هم مطیع باشد و هم عاصی ، یعنی مکلفتوانند اجتماع کنندعنوان می طور در نماز در دار غصبی نیز این دوهمان است،

  .های خودشان برای جواز اجتماع بیان کردندحاجبی و عضدی در کتاب . این استداللی است کهخروج از بحث استزنید شما می

 سوال:

ستحقاق ثواب و الزم نیست که این ا ،دانند، این آدم را مستحق مجازات میداننداین همه عقالء فالنی را مستحق پاداش می استاد:

بیند یا استحقاق عقاب آن هم با همان مسامحاتی  در یک کار یا استحقاق پاداش میعرف های عقلی باشد، پاداش بر اساس دقت

؟ هرچه مطیع است یا عاصی ؟ مکلفمستحق پاداش است یا عقابعمل مهم این است که این  ،مهم نیست، آن گوییدکه شما می

  .ها نداریم، ما اصال نیازی به آن دقتخواهد باشدمی

 بررسی دلیل چهارم

 محقق خراسانی اشکاالتی به این دلیل کرده است:
  اولاشکال 

له کون فی سئواقع یکی م را نحن فیه کامال متفاوت است. زیرا خیاطت فی مکان کذا دیا موردی که مستدل بیان کرده است با م مثال

که  شودا خیاطت دو احتمال در آن تصور میام است،« این»ار زید از مقوله . کون فی الدخیاطت الثوب استو یکی  دار زید استال

که  گیریمعمل خیاط در نظر می ل خیاط وخیاطت را یا به معنای فع ،نیست «این» هاز مقول خیاطت دو احتمال دیگرآن بر اساس 

 «یفک»مقوله  شود یا اگر خیاطت را به معنای اسم مصدری و دوخته شدن لباس در نظر بگیریم در اینصورت ازمی« فعل»از مقوله 

وله از مق خراست و علی احتمال آ« کیف»پس خیاطت علی احتمال از مقوله . عوض شده است، این شکل و خصوصیت لباس است

 است و آن از یک هاین از یک مقول ؟دنکنها چه ارتباطی با هم پیدا میاین ،است «این» هاما کون فی مکان کذا از مقول است،« فعل»

ها است که این ، کون صالتی هم است، حداقلش اینا در نماز در دار غصبی همان چیزی که کون غصبی استام ،است ه دیگرمقول

ک از اجزاء ی ره بین کون نمازی و کون غصبی حداقل در برخیمسئله این است که باالخ ه هستنددر بعضی از اجزاء از یک مقول

 هها یک مقولدو مقوله هستند و اینجا بحث این است که این ، زیرا آن دو،حن فیه ندارد، پس این هیچ ارتباطی با ناتحادی وجود دارد

  ؟هستند یک جا اجتماع کنند یا خیر هعنوان که از دو مقول شود دومیآیا . هستند

 اشکال دوم 

باید یکی از ، زیرا باالخره اصل این مسئله محل اشکال است ؟گوید از نظر عرف هم اطاعت تحقق دارد و هم عصیانچه کسی می

م اگر جانب نهی مقد و شودمیاگر جانب نهی بر امر غلبه داده شود فقط عنوان اطاعت محقق  ،ن دو جانب را بر دیگری غلبه دهیمای

 این اصال ؟چه کسی گفته است از نظر عرف این شخص هم عاصی است و هم معطی ،شود، فقط عصیان محقق  میشود بر جانب امر

 .خودش محل بحث است
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  شکال سوما

اطاعت نسبت به توصلیات یعنی حصول غرض  صلیات با اطاعت در تعبدیات تفکیک نکرده است.مستدل معنای اطاعت را در تو

قربت  خواهد با قصدمیحال  ،تطهیر ثوب یک غرضی است برای موال ،باید پاک شود ، مثال لباس نجسموال به هر شکل و ترتیبی

خود باد  حال اگر این لباس نجس افتاد خود به ،باید با لباس پاک نماز بخواند، استخر و لباس پاک شودباشد یا باد بزند و بیفتد در 

زیرا اصال اینجا قصد قربت در سقوط امر و امتثال امر  ،چرا ؟ن لباس نماز خواندیاشود با افتاد و پاک شد، آیا نمیدر آب زد و 

ه در ک است ر همانبلکه منظوت نیست، ظر است اطاعت در توصلیانهی مورد ن اما اطاعتی که در بحث اجتماع امر و .دخیل نیست

 .خواهد نه صرف حصول غرض موال و این اطاعت با عصیان قابل جمع نیست، یعنی قصد قربت میداردیات وجود عبادت و تعبد

ن معنا و هم اطاعت به آ دار غصبی ردر نماز د جود باشد یا عصیان وجا یا باید اطاعت مواین اشتباهی است که مستدل کرده، این

 برای امر به خیاطت؛ ها و مواردی که شما بیان کردید از قبیل امر به توصلیات استاما مثالبه آن معنا محل بحث است، هم عصیان 

 موارد قیاس آن، پس قیاس ما نحن فیه به خواهدیر مناسب باشد زیرا قصد قربت نمیدر یک مکان غحصول غرض موال است ولو 

  .اشکال محقق خراسانی به این دلیل فی الجمله وارد استرسد این لذا به نظر می .مع الفارق است

تواند اثبات جواز امر و نهی کند ولی بعضی از ادله ی ذکر شد، بعضی از ادله میهیلی که برای جواز اجتماع امر و نتا کنون از چهار دل

  .اع را نداشتندقدرت اثبات اجتماع و جواز اجتم

            «والحمدهلل رب العالمین»                                                                                                                               


