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ه«عن مهجههلليهححمده هل ههاطاليرن ه هالعن هلليهادداهم هاالّلهصليهب هاعالمين ه هالحمدلّله»
 قول سوم : تفصیل در مسئله

 نهااز تاز میان ادله جو و ل شداطبتمام ادله امتناع  .ادله جواز اجتماع امر و نهی و همچنین ادله امتناع اجتماع را ذکر کردیم تا کنون

توانیم تا کنون میپس و باقی ادله مورد خدشه قرار گرفت.  ند مورد پذیرش قرار گرفتمقام ذکر کرد مام خمینی در اینکه الی دلی

مسئله  تفصیالتی در ،جواز مطلقا و قول به امتناع مطلقالکن به غیر از قول به  ،حق در مسئله جواز اجتماع امر و نهی است بگوییم

اره قرار گرفته است و برخی از این شار کلمات خود محقق خراسانی مورد دبرخی از این تفصیالت در واقع  .نیز ذکر شده است

 این موارد را تفصیل محسوب کنیم، نیاز به تأمل دارد.  بتوانیم ما واقعااما اینکه  ،تفصیالت در کلمات ایشان نیست

لکه به این ب ،مطرح نشده است در واقع به عنوان تفصیل ،ه قرار گرفتهراه در کلمات محقق خراسانی مورد اشاز تفصیالتی کبرخی 

یک تواند یم ، ولیرا قبول کنیم باید جوازی شویم گر آن مبنااکنیم باید امتناعی شویم و اگر این مبنا را قبول عنوان مطرح شده که 

ول به جواز و قول ق بلکه ابتناء اصال تفصیل نیست اقعدر و تفصیالتی که در این جا ذکر شدهی برخی از ن، یعصیل محسوب شودفت

 .کنیم تا این مسئله روشن شودها را نقل آنباید مبنای خاصی است که  به امتناع بر

بر فالن مبنا را بعضا  یاست و قول به امتناع مبتن قول به جواز مبتنی بر فالن مبنا، اینکه بررسی کردیم را قبالً از این تفصیالتبرخی 

 .در مسئله بیان کردندبرخی این موارد را جزء تفصیالت اما ، یمکرد یگدر جای خودش رسید
 تفصیل اول

واز ول به جکه ق این است ص مورد اشاره قرار گرفتهاقوال بر مبانی خا بلکه به عنوان ابتناء ،به عنوان تفصیل ،یک تفصیل که نه

قق خراسانی ( محرا قبال اشاره کردیم مطلب این)احکام را متعلق به طبایع و ماهیات بدانیم نه متعلق به افراد  بتنی بر این است کهم

جواز اجتماع امر و نهی شویم اما اگر گفتیم  توانیم قائل بهمی ،نواهی به طبایع شویم و : اگر قائل به تعلق احکام و اوامرفرمایدمی

توانیم ، در این صورت نمیدنشویخارجی و فعل خارجی صادر از مکلف متعلق م ودبلکه به آن موج شوندطبایع متعلق نمیاحکام به 

 ویم. د قائل به امتناع شقائل به جواز شویم و بای

  :تاس بزرگان به دو نحو قابل تقریر علق احکام به طبایع است، به گفته بعضیبر ت قول به جواز مبتنیکه  این مطلب
 اولتقریر 

 میعنی یکی از ادله و شواهد عدم امتناع یا به تعبیر دیگر جواز اجتماع این است که احکا ،جواز است یکی از ادله خودشتقریراین 

متعلق  محال است که وجود و موجود خارجیزیرا  ،شوندماهیات منتقل میشوند بلکه به طبایع و به موجود خارجی متعلق نمی

جا که احکام متعلق به خارج ظرف سقوط تکلیف است نه ثبوت تکلیف و از آن است ورند، چون تحصیل حاصل حکم قرار بگی

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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و نهی به طبیعة الغصب، ده خور امر به طبیعة الصلوةمثل اینکه ها متعدد هستند محل بحث طبیعت رشوند و دمیع و مفاهیم یاطب

 بهو مختلف توسط بزرگان ارائه شده  هایبا بیان مطلب آید؟ ایننهی فی واحد پیش می این چه محذوری در اجتماع امر وبنابر

ک ی لق می شوند نه به موجود خارجی،اینکه امر و نهی به طبیعت متع شود.شمرده می نهی و رمعنوان یک دلیل بر جواز اجتماع ا

ن را داشت. محقق کردن آ رد قصد محقق خراسانی در مقدمه دوم کالم خود این در واقع همان مطلبی بود که و دلیل بر جواز است

به فعل خارجی صادر  ه بر امتناع اقامه کردند فرمودند: حکم و امر و نهی متعلقای کهارگانهاز مقدمات چ دوم مقدمهخراسانی در 

فعل خارجی صادره از مکلف است که متعلق  چوناشاره کردند که  ولی همان جا ایشان ،ماهیت طبیعت و به نه شودمی از مکلف

ز مکلف صادر شده است مجتمع شوند. ما اند در یک فعلی که اتوضمیمه مقدمات دیگر، امر و نهی نمیبه شود، نهی واقع می امر و

  ند.خارجی متعلق شونند به موجود توااصال نمی و اندیع شدهاطباحکام متعلق به  دوم را رد کردیم و گفتیممقدمه در آن بحث 
 تقریر دوم 

متناعی خارجی شویم باید اوجود جوازی شویم و اگر قائل به تعلق احکام به م باید اگر قائل به تعلق احکام به طبایع شویم کهاین

تعلق لی القول ببنائا ع»یعنی  .نه تفصیلی در مسئله شده استکأ به عنوان یک تفصیل محسوب شده و اصل این ابتناء در واقعشویم، 

تفصیل  ؛«خارجی یمتنع االجتماعالوجود ال الخارجی اوموجود الالقول بتعلق االحکام بو بناء علی ماع جتاال زطبایع یجوالاالحکام ب

ت زیرا تلقی از تفصیل این اس «ال یجوز»و در بعضی از موارد  «یجوز»د راسی بگوید در بعضی از مواز این زاویه است نه اینکه ک

ه این دیگر تابع مبنا شد ،نه ،جایز نیست یهدر بعضی از موارد اجتماع امر و ننهی جایز است و  ی از موارد اجتماع امر وکه در بعض

  به عنوان تفصیل محسوب شده است. به این جهت نیز و 

  است و امتناع مبتنی بر تعلق احکام به موجود خارجی. مبتنی بر تعلق احکام به طبایع پس مسئله جواز

است پس اجتماع مانعی ندارد. اما اگر بگوییم حکم به فرد متعلق د در خارج متعد طبیعتاحکام متعلق به طبیعت است چون لذا 

: حکم متعلق ایشان فرمود ؟محقق خراسانی چرا امتناعی شد ،همان کاری که محقق خراسانی کردمثل ، شویمشود باید امتناعی 

موربه باشد و هم م مأتواند هو فرد واحد نمی در فرد نیست امکان اجتماعچون به فرد و مصداق و  ،شود به موجود فی الخارجیم

 س یمتنع االجتماع و امتناعی شدند. منهی عنه پ

 تقریر  فرق بین دو

و چون طبایع شوند که اساسا احکام به موجودخارجی متعلق نمیبه این معنا  ،به طبایع استمتعلق احکام  :گوییمدر یک تقریر می

این تقریر از ادله جواز  د و متعلق هر کدام غیر از متعلق دیگری استآینهی فی واحد الزم نمی امر ومتعدد هستند لذا اجتماع 

  .شودمحسوب می

تعدد است ممنتهی چون این طبیعت در خارج  ،تعلق احکام به طبایع است قول به جواز مبتنی بر التزام به :گوییمولی یک وقت می

  .شویمجا امتناعی ایندر  . بایدشودمیبه فرد متعلق  حکم القول به اینکه اع نیست اما بنائا علیاز اجتم یمنع

عی یا جوازی اجتمایع دانست، ا، هر کسی احکام را متعلق به طباست الف در مبنایل در مسئله تفصیل به اعتبار اختیک تفصپس 

د اجتماع این تفصیل از حیث موار .شودیامتناعی م ، بلکه متعلق به فرد دانست،ع ندانستو هر کسی احکام را متعلق به طبای شودمی

 .نیست بلکه تفصیل از حیث مبناء است که ما چه مبنایی را در ما نحن فیه اختیار کنیم
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 بررسی تفصیل اول

شدند. دیگر  امتناعی ع هستندیاانی که قائل به تعلق احکام به طباین بحث را مطرح کردیم که برخی از کس خاطرتان باشد قبالاگر 

خره دیگری است ولی باال ها درست است یا خیر بحث. حاال اینکه استدالل آناشاره کردیم به آن شویم و قبالوارد جزئیات نمی

د البته ممکن است از این جهت مور ،بعضی از کسانی که قائل به تعلق احکام به طبایع شدند در عین حال امتناع را اختیار کردند

 از به آنکه برای جوالبته این یکی از مقدماتی است  .ع چرا قائل به امتناع شدندیابا وجود تعلق احکام به طبواقع شود که اشکال 

 ،دلیل است که ما شاید نتوانیم این را یک تفصیل در مسئله بدانیم به همینجا ضمیمه شوند و این ، مقدمات دیگری نیز بایدنیاز داریم

در حد فراهم کردن اقتضاء قول به جواز قابل قبول است  بیعت دانست پس باید جوازی شود،متعلق به طاینکه هر کسی حکم را 

ش این یرذتواند موجب قول به جواز شود صرفا پتنها چیزی که می گوییم تنها ومی ، یک وقتکند، فرق میولی تمام العله نیست

مطلب  این :توانیم بگوییم، اگر این قابل اثبات باشد میالزم نداردمبنا است که حکم متعلق به طبیعت است و هیچ چیز دیگری 

همانطور که اشاره کردیم عالوه بر این مقدمه ما نیاز به پس  .آن هم با آن تفسیری که ما گفتیم شود،تقصیل در مسئله شمرده می

علق ام به تزتشود، صرف ال جواز اجتماع یجه،نتمالحظه کردید که چهار مقدمه باید به هم ضمیمه شود تا  .مقدمات دیگری هم داریم

 .کندکفایت نمی هااحکام به طبیعت
  تفصیل دوم

بین جنس و  که ترکیب جواز مبتنی بر این است به امتناع وقول  این است که به صاحب فصول نسبت داده شدهدیگری که تفصیل 

فصل  و متحد شدند که بمنزله جنسبه نحوی  ر گفتیم این دو چیزیعنی اگ .حاد جنس و فصل شویمل به اتئقا یاذیریم فصل را بپ

 اند و مثل جنس و فصل نیستند در این صورت قائل به جوازها ترکیب شدهاگر گفتیم این ،در این صورت باید امتناعی شویم ،شدند

 .هاین اینبین جنس و فصل و ترکیب بامتناع در نظر صاحب فصول مبتنی شده بر مسئله اتحاد به پس قول به جواز و قول  .شویممی
  بررسی تفصیل دوم

اگر خاطرتان باشد در حد اشاره این اقوال را نقل کردیم ولی باید ببینیم واقعا آیا  ،ای به کالم صاحب فصول داشتیمدر گذشته اشاره

اهر کلمات محقق ظاست.  فصل و جنسب بین ترکی تنی بر اتحاد بین جنس و فصل یایعنی قول به جواز و امتناع مب ؟این چنین است

 ب فصول کرده همین است.اسانی در کفایه که نقل قول از صاحخر

صل موارد اجتماع امر و نهی از قبیل جنس و فزیرا خیلی بدیهی است که همه  .واضح االشکال است سخن صاحب فصولولی 

 هبرویم، نماز در دار مغصوبم  نیست سراغ موارد دیگر دیگر الز ،مسئله غصب و نماز است ینهم و نمونه واضح و روشن آننیستند 

شود؟ نماز جنس یعنی مثال غصب فصل نماز محسوب میها آیا از قبیل اتحاد بین جنس و فصل است؟ اما اتحاد این ،متحد شدند

 که داندمی این واز و امتناع را مبتنی برول به جپس اینکه صاحب فصول ق .اصال چنین چیزی قابل قبول نیست ؟شئ مرکب است

ت که اشکالش بسیار روشن اس ست که یا از قبیل ترکیبدو مورد و دو متعلق از قبیل اتحاد بین جنس و فصل ا یا اتحاد بین آنآ

  .به موارد دیگر بین جنس و فصل بدانیم چه رسد ها را از قبیل اتحادتوانیم ایننهی ما نمی حتی در مثال معروف مسئله اجتماع امر و

و فصل  سی که متعلق امر و نهی از قبیل جنکه در جاهای یعنی منظورشان این است ،هم منظور صاحب فصول چیز دیگری استاگر 

، زیرا این همه بحث و این نیز خیلی عجیب است ،استها یا ترکیب بین آنچنین نزاعی مبتنی بر اتحاد بین جنس و فصل  ،هستند
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 ،نهی خاصی از موارد اجتماع امر ونادر و  ردنهی جایز است یا خیر منحصر شود به یک مو ودر اینکه آیا اجتماع امر  این همه نزاع

 . بعید است

یعنی  تاس فقط مربوط به یک قسمت بسیار بسیار نادر بلکه ،طبق احتمال دوم نزاع مربوط به همه موارد اجتماع امر و نهی نیست

آید که تی که متحد شدند این نزاع پیش میفصل باشد و وق جنس و شان،نسبت شوندلق امر و نهی وقتی با هم متحد میجایی که متع

 اصال اصل این فرض یک فرض نادری است. ؟یا خیر امکان اجتماع وجود دارد

 سوال

ه ه برسد بالوجود است چاصال مثالش هم نادر  ،مثالی برای آن پیدا کردشود که ب ستاصال معلوم نی ،مصداق نیز نگفتند ،خیر استاد:

 خودش.

اضح لی واحتمال اول خی در کالم صاحب فصول این باشد کهچنین احتمالی  شاید دلیل فرض .باشدمقصود لذا بعید است این احتمال 

که  ستا ینامبتنی بر اهیم بگوییم واقعا اساسا قول به جواز و امتناع واگر بخ ،تمال هم خارج نیستاالشکال بوده و از این دو اح

  .فصل نیست زیرا اتحادشان اتحاد جنس ونیست  مسلم چنین چیزی ؟از قبیل جنس و فصل هست یا خیر هااتحاد بین این

ایشان برای  (.در مسئله که محقق نایینی این احتمال را بیان کردند احتمال سومی است مگر اینکه بگوییم منظور صاحب فصول یک

ق نایینی زیرا محق ،بود رار از همین مشکلاین راه ایشان برای ف .این ترکیب یک ترکیب انضمامی است :که جوازی شوند گفتندینا

ول گفته یزی که صاحب فصیعنی همین چ ،باید قائل به امتناع شویم ،ترکیب این دو را ترکیب اتحادی بدانیم ال محالهند: اگر گفت

کیفیت  ،نزاع را حل نکردید ،حل  ارائه ندادیدجا در واقع راه ق نایینی اشکال کردیم که شما اینلذا اگر خاطرتان باشد به محقاست. 

 .جواز را بیان نکردید

در مسئله تفصیل داده و قول به جواز و امتناع را مبتنی بر این کرده  که ایشان ه به صاحب فصول نسبت داده شدهبه هر حال آنچه ک

 .اشکال استاین ابتناء محل است، ترکیبی  ها اتحاد جنس و فصل است یااتحاد بین این که

  بحث جلسه آینده

 بیان چند تفصیل دیگر

            «هلل رب العالمین مدلحاو»                                                                                                                            


