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ه«عن مهجههلليهححمده هل ههاطاليرن ه هالعن هلليهادداهم هاالّلهصليهب هاعالمين ه هالحمدلّله»
 خالصه جلسه گذشته

شاید از این  البته .مسئله بیان شده است ر، تفصیالتی ددر مورد اجتماع امر و نهی عالوه بر قول به جواز مطلقا و قول به امتناع مطلقا

وز ظاهر تفصیل این است که مثال در بعضی از مواضع یج ، زیرادنشده باش تفصیل، تفسیر دیگریتفصیالت بر خالف ظاهر عنوان 

است در واقع ابتناء قول به جواز و قول به امتناع  اما تفصیلی که اینجا ذکر شده ،االجتماع و در برخی از مواضع ال یجوز االجتماع

چنین حداقل این ؛باید قائل به امتناع شویم ل به جواز شویم و بنائا علی قولٍئباید قا یعنی بنائا علی قولٍ ،بر دو مبنای متفاوت است

 ادعا شده است. 

  :کردیم نبیا دو تفصیل را در جلسه قبل

 شود. گفتیم از این تفصیل دو تقریر میشوند یا به موجود خارجیه اینکه احکام به طبایع متعلق میتفصیل بین قول ب تفصیل اول:

 . کنیم، فرق این دو تقریر را دوباره اشاره میال کردندچون بعضی از دوستان سؤرد. ارائه ک

 امر ذال یع متعدد هستند،اطبو  دشونیع متعلق میااحکام به طبچون ، یعنی بق یک تقریر این تفصیل از ادله جواز اجتماع بودط

مسئله طبق  همین .اری ندارد. این با بحث ما کلذا منعی از اجتماع نیست ی به طبیعت دیگر،هتواند به یک طبیعت متعلق شود و نمی

که به این بیان که هر کسی  شود،مطلب استفاده می چنانچه از کلمات برخی این ،تفصیل مطرح شود واند به عنوان یکتن می ایک بی

الخارج متعلق می شود امتناعی  موجود فی شود قائل به اجتماع است و اگر کسی گفت احکام بهیع متعلق میاگفت احکام به طب

  تش نیز روشن شد.را بررسی کردیم و  اشکاالتفصیل شود. که این می

تحاد حاد از قبییل اات . اگرفصلرا مبتنی کنیم بر اتحاد بین جنس و فصل یا ترکیب بین جنس و  مسئله جواز و امتناع :تفصیل دوم

کلمات  یل نیز از. این تفصاگر مسئله از قبیل ترکیب باشد باید قائل به جواز شویم و باید قائل به امتناع شویمو فصل باشد  جنس

  .را نیز بررسی کردیم تفصیل د که اینوشاستفاده می بعضی

 تفصیل سوم

مر و نهی اباید بگوییم اجتماع شد  الماهیه تفصیل بین قول به اصالة الماهیه و قول به اصالة الوجود. یعنی اگر کسی قائل به اصالة

ل به اصالة ، زیرا بنابر قوممتنع است یهن اجتماع امر و :الوجود شد باید امتناعی شود و بگوید ائل به اصالةاما اگر کسی ق ،جایز است

واقع ماهیت اصیل است و  رد یعنی. آثار است ماهیت است ، آنچه که منشأیل است ماهیت استالماهیه آنچه که در این عالم اص

باشد  ینیشئ تکویک  یک ماهیتماهیت، کند این ر گفتیم ماهیت اصیل است فرق نمیاگ شود.به تبع ماهیت محقق میو وجود فرع 

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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چون ماهیات اصیل  شوند،می به ماهیات. پس وقتی احکام متعلق مثل ماهیت نماز یا ماهیت غصب یا ماهیت یک شئ اعتباری،

یگری به نام غصب، فرض به نام نماز داریم و یک ماهیت د . پس ما یک ماهیتدآینبه حساب میمنشاء اثر  هر کدام مستقالً هستند،

نهی به  و به ماهیت نماز متعلق شود ، پس هیچ مشکلی در اینکه امرآثارند یل هستند و استقالل دارند و منشأر دو اصاین است که ه

ه ک درست است ،که اصیل است ماهیت است، آنزیرا اصال وجود در این عالم اعتباری است ،ماهیت غصب متعلق شود وجود ندارد

، تمام اثر مربوط ها در مرحله وجود خارجی هیچ اثری ندارداتحاد این ،اعتباری استوجود چون ها در خارج یکی هستند ولی این

یت که در خارج متحد شدند پیش ر و نهی به این دو ماهپس محذوری در تعلق ام .ندباشها هم متعدد میبه ماهیت است و ماهیت

  .آیدنمی

 اثر است وجود است و ماهیت ه اصیل است وجود است و آنچه منشأالوجود شویم معنایش این است که آنچه ک صالةاما اگر قائل به ا

د نماهیت غصب مرزهایی دار و نمازکه ماهیت درست است  شود،می نمازبه غصب و نهی متعلق  . حال وقتی امر وصرفا اعتبار است

قع وحدت بین ها در مرحله وجود چون یکی شدند و در وا، پس کأنه اینکه اصیل است وجود استکه از هم جدا می شوند ولی آن

هیة ما، ماهیة الغصب غیر از مثل ماهیات نیستند که از هم جدا باشند لذا اجتماع ممتنع است، زیرا ده استاین دو متعلق پدید آم

 است.  الصالة

 صیل استاما اگر بگوییم وجود ا ،توانند متعلق امر و نهی قرار بگیرندها مستقال میهر کدام از اینپس اگر گفتیم ماهیت اصیل است، 

نهی در موجود واحد اجتماع  که امر و اش این است، الزمهها یکی استشوند به وجود و چون وجود اینیعنی امر و نهی متعلق می

 .کرد توان ذکربیانی است که برای تفصیل سوم می این ،کنند و هو ممتنع

 بررسی تفصیل سوم 

یشان چهارم ا ه. اتفاقا مقدمدر مقدمه چهارم این مطلب را رد کرده است . محقق خراسانی در کفایهنا تمام استاین تفصیل هم به نظر 

محقق ) ماهیت هم واحد است: اگر وجودی واحد باشد، خراسانی فرمودچهارم محقق ، زیرا در مقدمه بطالن همین ابتناء است

ایشان در مقدمه چهارم فرمود: اگر چیزی یک  نتیجه گرفت( امتناع اجتماع امر و نهی رایک سری مقدماتی خراسانی بر اساس 

اصال ممتنع است  :گویدشان میای ،دارای دو ماهیت باشد ، اساسا ممتنع است که موجود واحدیک ماهیت بیشتر ندارد ،جود باشدو

، دو ماهیت نیز داشته باشد تواند دو وجودطور که یک ماهیت نمی نیز باشد ولی دو ماهیت داشته باشد، هماموجود خارجی یک چ

  . توضیح ذلک:تواند یک وجود داشته باشدنمی

یکی را به صورت دایره و یکی را به  ،تلف ببریدرا به اشکال مخ ، آنکاغذی را در نظر بگیرید ماهیت در واقع مرز وجود است مثال

هم ندارند و همه کاغذ ها از حیث کاغذ بودن هیچ فرقی با این به شکل مستطیل؛را  یصورت مربع و یکی را به صورت مثلث و یک

ی ست، بینشان یک مرزی روا مثلث ، اما اسم یکی مستطیل و دیگری مربع و دیگرینیستاز دیگری تر ، هیچ کدام کاغذهستند

 منظور این است. شما اگر ماهیت مرز وجود استشود ، پس اگر گفته میاد شده که اسم یکی شده مثلث و دیگری مربعایجکاغذ 

ان اسمش ،دیباش گویند، اما اگر به شکل مثلث یا گرد بریدهها کاغذ میو این اشکال را  کنار هم بگذارید، به همه آن کاغذی را ببرید

 ، همه کاغذبودن یک ماهیت است ، مستطیل و مثلثدایره بودن یک ماهیت است ،هر کدام یک تعریف دارد  ه یا مثلث است،ردای

 ،یک دانه از این کاغذها را بردارید. حال اگر  شما مربع کاغذی و دیگری دایره کاغذی است و یکی مثلث کاغذی یمنتهی یک هستند،
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تواند دو ماهیت یم، موجود واحد نامکان ندارد ؟و هم مثلث و هم دایره م مربع باشد و هم مستطیلتواند هآیا این موجود واحد می

تواند دو ماهیت موجود واحد نمی ،امکان ندارد و این مرز داشتن در عالم وجود ، معنای دو ماهیت داشتن یعنی دو نوعداشته باشد

  .داشته باشد

واند در عین تبیاید نمید ودر عالم وجدایره بخواهد اگر  اشد،بتواند دو وجود داشته نمی، ماهیت واحد از آن طرف نیز همین است

تواند دو وجود داشته یمحیث نداشته باشد ولی از همان  تواندمی بله یک عنوان ده هزار مصداق ،دایره است دو فرد باشداینکه 

یک امر روشنی است که ماهیت واحده  این .شود، دو وجود میشود، این دو فرد میگذاریم. نگویید یک دایره دیگر کنارش میشدبا

که محقق خراسانی در  این حرف درستی است ،شدباتواند دو ماهیت داشته موجود واحد نیز نمی ،باشد دو وجود یواند داراتیمن

  .مقدمه چهارم فرمودند

اتحاد در وجود پیدا  را قبول داریم که ما این ؟وجود استفی الخارج که محقق شده یک اهیم ببینیم آیا این موجود خوحال می

ام توضیح دادیم که متعلق احک قبال به تفصیل در واقع مانع انطباق دو عنوان بر آن وجود نیست،کردند ولی  این اتحاد در وجود 

 ،دو ماهیت داردوجود ییم این وگ. ما نمیر نیستتشنیست ولو فی الخارج یک موجود بی در کار احکام نیز باشند و سرایتطبایع می

ین دو بر ا های عنوان نماز و عنوان غصب هر، آن مرزها و آن مشخصهیت باشدتواند مصداق برای دو ماهوجود می گوییم اینیما م

چه قائل ما  .الوجود ندارد ئله اساسا هیچ ربطی به مسئله اصالة الماهیه و اصالةپس مس .در کار نیست فرد منطبق است ولی سرایتی

ع یا)طب شونداوامر و نواهی به طبایع متعلق میاین است که احکام و  قائل به اصالة الماهیه باشیم بحثالماهیه باشیم و چه  به اصالة

منعی از  هیچ ،در کار نباشد یاگر اینها متعلق امر و نهی  شوند و سرایت (تیتش برای افراد، با قطع نظر از مرآبا قطع نظر از افراد

. لذا دارداین بحث نه بگوییم آن وجودات اصیل هستند تأثیری در حال ما چه بگوییم این ماهیات اصیل هستند و چ ،اجتماع نیست

 .این تفصیل نیز تمام نیست

 تفصیل چهارم

که آیا فرد نبر ای مبتنی کرده رامسئله جواز و امتناع  . محقق قمی در واقعبه نحوی از قول محقق قمی نقل کردیماین تفصیل را قبال 

لوة ، طبیعت غصب یا به تعبیر دیگر طبیعة الصطبیعت نماز ،یعنی ما اینجا یک طبیعت داریم ؟شود یا خیرمقدمه طبیعی محسوب می

امر و  نشود، در واقع ایمی به غصب یا نماز، امر یا نهی که متعلق دیقی دارد، این عنوان و این طبیعت افراد و مصاالغصب و طبیعة

پس در  ،شوند، دو طبیعت محسوب میاین طبایع با هم مختلف هستند ة الصلوة.الغصب و طبیع ، یعنی طبیعةشود به طبیعتمتعلق می

یک فردی که هم عنوان نماز بر آن منطبق  اما در مقام تحقق ،است ت که متعلق امر غیر از متعلق نهیبدو امر در ابتدا کامال واضح اس

 ،این فرد مقدمه طبیعت نماز است ،مور بهبرای مأاین فرد مقدمیت دارد  ،یعنی این فرد ،منطبق باشد شود و هم عنوان غصب بر آن

به باشد أمورش این است که این فرد هم مقدمه مافرد مقدمه وجود طبیعی است الزمه اگر گفتیم ،این فرد مقدمه طبیعت غصب است

ماز ود نیعنی یک فرد هم مقدمه وج ،ممتنع استمقدمیت یک فرد برای دو طبیعت  ماعاجت .و هم مقدمه منهی عنه و این ممتنع است

به و مقدمیت برای منهی عنه اش این است که این فرد در آن واحد مقدمیت برای مأمورهشود و هم مقدمه وجود غصب. چون الزم

 .داشته باشد
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هم به احکام  باشد. به نظر محقق قمیگویند میاین تفصیل چیزی بینابین نظر محقق خراسانی و آنچه قائلین به جواز می در واقع

اگر بخواهد این فرد برای تحقق  ،مقدمه آن طبایع هستمنتهی چون فرد  توان کنار گذاشت،را نمیشود و هم فرد یع متعلق میاطب

وربه و می شده است و اجتماع مقدمیت للمأهن که اجتماع امر ویناین یعنی ا ،مقدمیت پیدا کندموربه و طبیعت منهی عنه مأطبیعت 

احکام  :گوید، ولی ایشان میممتنع است. محقق خراسانی متعرض این مسئله شده است ینمقدمیت للمنهی عنه در فرد واحد شده و ا

  .تعلق شده استبلکه به فعل موجود در خارج م ،اصال به طبایع متعلق نشده است

این اساس  نیست. بر آیا فرد مقدمه طبیعی هست یا مبتنی بر این شده است که واز و امتناعصیل چهارم در واقع قول به جپس در تف

 د قائلع شویم و طبق فرض دیگر بایزیرا طبق یک فرض باید قائل به جواز اجتمااین سخن به عنوان یک تفصیل مطرح شده است، 

محقق نایینی قائل به  .ای به این مسئله داشتندن باشد محقق نایینی نیز در بیان دلیل خودشان اشارهالبته اگر خاطرتا .به امتناع شویم

ادیم که را قبال توضیح د بیان آن با یک بیان خاص.ولی  ،و نهی جایز است ند: اجتماع امرخالفا للمحقق خراسانی گفتند و جواز بود

عنه است و چون مقدمه است دیگر آن  هیبه یا منکه باالخره فرد مقدمه طبیعی مأمور  این استوار بوداشکال داشت ولی بر البته 

لغصب ی عنه طبیعة امنه ه طبیعة الصالة است وب مور: مأگفت شانای .آیدو منهی عنه فی فرد واحد پیش نمی مور بهمحذور اجتماع مأ

عمل هم مصداق نماز است و هم مصداق غصب. حال  یناالن این فرد و ا ،دکردن ها در یک فرد اجتماعو االن درست است که این

، معنایش این نیست که امر و نهی در این فرد اجتماع کردند، زیرا آن دو عنوان بر این فرد منطبق شدههستند و  ها یک فرداگر این

 ه فرد مقدمه وجود طبیعت است ولی خودش مأموربه وکند؛ بلشود بلکه به طبیعت تعلق پیدا میاصال امر و نهی به فرد متعلق نمی

رد عین ف ،که ما فرد را مقدمه طبیعت بدانیم غلط استنجا عرض کردیم که به طور کلی اینما آ .منهی عنه نیست لذا اشکالی ندارد

توانیم اصال نمی ،زید عین وجود انسان است نه اینکه مقدمه وجود انسان باشد ،وجود فرد عین وجود طبیعی است ،طبیعت است

ه وجود الفرد ک به نام چیزی داریمر خارج داریم به نام وجود الطبیعه و چیزی د. بگوییم وجود طبیعت را از وجود فرد جدا کنیم 

مقدمه یک وجود دارد و ذی المقدمه  ین، یعمعموال در مقدمه و ذی المقدمه اینطور است، این وجود الفرد مقدمه وجود طبیعت است

رای یک وجود ب بگوییم فرد مقدمه طبیعت است معنایش این است که یک وجود برای فرد فرض کردیم و ، اگردیگری دارد وجود

. اردت در این افراد جریان و سریان داست و این طبیعزیرا فرد مقدمه طبیعت نیست بلکه عین طبیعت  ،ت و این باطل استعطبی

  .شویم ضروری نیست وارد آندارد که خیلی  اینجا اشکاالت دیگری هم وجود

 بنابراین تفصیل چهارم نیز محل اشکال است 

 بحث جلسه آینده 

 تفصیل پنجم

هی تمام ن به اجتماع و امر و مربوط ر این مقدمه بحث ادله و اقوالکر کردیم. بعد از ذکاین تفصیل را ذقبال اشارتا در ضمن بیان اقوال 

ر گذاشتیم سرا پشت  لبته بحث نسبتا سنگینی است که بخش اعظم آنالبته خود بحث هنوز تمام نشده است و ادامه دارد و ا ،شودیم

اینکه  ،مثل صوم یوم عاشورا ،مثال بحث عبادات مکروهه هنوز مانده که یکی از ادله جواز بود .شودکه تا آخر سال انشاء اهلل تمام می

ن در ایرا بررسی کنیم  نما وعده دادیم آنهی ذکر کردند که  و د شود و مواردی را به عنوان اجتماع امرعبادتی به صورت مکروه وار
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باشند یا نهی می رسی کنیم که آیا از موارد اجتماع امر ورا باید برنهی ذکر شده است  چند موردی که به عنوان اجتماع امر ورابطه 

 خیر؟

ت اما از نهی جایز اس اجتماع امر و و عرف به این معنا که از نظر عقلیل بین عقل تفص ،اما آخرین بحث مسئله تفصیل پنجم است

  .کنیمشاء اهلل بررسی میفردا ان را ل، تفصیممتنع استعرف  رنظ

            «هلل رب العالمین مدلحاو»             


