
  

143 

 

 

 

ه«عن مهجههلليهححمده هل ههاطاليرن ه هالعن هلليهادداهم هاالّلهصليهب هاعالمين ه هالحمدلّله»
 تفصیل پنجم 

ب اجتماع امر و نهی مطرح شد که در با یکی از اقوالی. تفصیل بین نظر عقل و عرف است ،نهی اجتماع امر و در مسئلهتفصیل پنجم 

هایی که قائل به جواز هستند فرقی بین آنو عرفا جایز است یا عقال و عرفا ممتنع است؟  که آیا اجتماع امر و نهی عقال این است

هی از دید ن اجتماع امر و: اما بعضی تفصیل دادند و گفتند ،از این جهت فارقی ندیدند نیز قائلین به امتناع ،عقل و عرف نگذاشتند

 بین مقتضای نظر عقل و متقضای فرق قائل شدند یعنی و نظر عرفبین نظر عقل  لذا عقل جایز است اما از دید عرف ممتنع است

  :گویندباشند. ایشان میقائل به تفصیل می نظر عرف

ن محذوری دار غصبی دو عنوان دارد و خود این تعدد عنوا ربیند نماز د، زیرا عقل مثال میاز دید عقل اجتماع امر و نهی جایز است

نهی عنوان غصب متعلق  وارد که عنوان نماز متعلق امر داز نظر عقل هیچ منعی ن .کندبرطرف می گویند راکه قائلین به امتناع می

ا منهی به و ی مورتواند مأ: هر عنوانی برای خودش مستقال میگویدکند و مین دو عنوان تفکیک مییباشد، زیرا عقل با دقت بین ا

  .عنه باشد

این یک عمل  :گویدمی و بیندواحد می شوند و عرف نماز در دار غصبی را شئمیها یک چیز محسوب اما از نظر عرف چون این

بنابراین در مسئله  ،به باشد و هم منهی عنه مورتواند هم مأشئ واحد نمی :گوید، عرف مینهی ممتنع است لذا اجتماع امر و ،است

 اما از نظر عرف ممتنع است.  ع جایزاز نظر عقل اجتما .نهی بین دید عرف و عقل فرق است اجتماع امر و

 بررسی تفصیل پنجم

 ،تنهی مطلقا اقامه شد پاسخ به این تفصیل روشن اس مر وشد و دلیلی که بر جواز اجتماع ا قهرا با توجه به مطالبی که تا اینجا گفته

ای که برای جواز اجتماع هارگانه، مقتضای مقدمات چدلیل ما بر جواز اجتماع مبتنی بر تحلیل واقعیت امر و نهی و متعلق آن دو بود

ل بین نظر عرف و عقل نیست. اگر گفتیم احکام به طبایع متعلق ذکر کردیم جواز اجتماع مطلقا است و اصال وجهی برای تفصی

جایی گر دی ثر فی حصول الغرض فرق استالمؤ بین گفتیم بین متعلق امر و نهی ورا به کلی منتفی کردیم و  شوند و مسئله سرایتمی

مسئله  ،اما آیا از دید عرف واقعا مسئله ،جایز است گوید اجتماعاز نظر عقل، خود مفصل هم می ماند.برای این تفصیل باقی نمی

 داند؟ ؟ عرف اجتماع را ممتنع میباید قائل به امتناع شویم ؟امتناع است

بیند در حالیکه بیند ولی عقل دو شئ مینماز در دار غصبی را شئ واحد می عرف :گویدمفصل در واقع این است که می مشکل

شئ واحد در  ، کاری ندارد به اینکه آنعرض ما این بود که اصال تعلق احکام و اوامر و نواهی هیچ ارتباطی با مسئله خارج ندارد

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 

 8921/بهمن /92 :تاریخ                                                                          نواهی  موضوع کلی:  
                                      1441الثانی جمادی 32مصادف با:                            تبیهات : تنبیه اول –تفصیل پنجم و بررسی آن   –نهی اجتماع امر و :جزئی موضوع  

 81جلسه:                                                                           دهم    یازسال   



  

143 

 

ی که برای امر و نهی شد و اینکه اگر کسی امر لیلتح ،اینکه آن شئ واحد است یا غیر واحد استاست،  خارج یکی است یا دو تا

، مردم عادی ممکن این اساسا درست است ،مین شودو غرض او تأطبیعت در خارج ایجاد شود  که آن کند غرضش این استمی

ار موالی رفت است که در ارتکاز عرف وجود دارد. اگرتوجه نداشته باشند اما به هر حال این یک حقیقتی  است خیلی به این مسئله

 به چه تعلق گرفته استال شود امر و نهی رف هم سؤعاگر از  ،تحلیل کنیم حقیقتش همین است عرفیه و قانون گذاران عرفی را

ن . بنابرایبه وجود خارجی متعلق نشده استنهی  ،متعلق نشده است این طبیعت گوید امر به وجود خارجی، میگویدهمین را می

ر است که ددرست  ،لباس وجود بپوشانم اهیتی است که از من خواستند به آنبه و منهی عنه یک م مور: مأگوید، میکندنگاه می

مسئله سقوط تکلیف است مربوط به  نآولی  ؟باالخره من این کار را انجام بدهم یا خیر :گویدو می شودموقع عمل دچار مشکل می

عرف هم  ،دنهیچ ارتباطی با مسئله متعلق امر و نهی ندار ، آن اموره ثواب و عقابگردد به مسئل، بر میگردد به مسئله امتثالمی رو ب

اینطور  ف هم در واقعپس عر .گذاردالیف و مسئله ثواب و عقاب فرق میبین مرتبه تعلق احکام و مرتبه امتثال احکام یا سقوط تک

لم خارج هیچ ارتباطی ولی این واحد بودن و اتحاد در عاباشند ها شئ واحد میبله در خارج این ،ها را شئ واحد ببیندنیست که این

 با تعلق احکام و اوامر و نواهی ندارد.

 سوال

که قطعا محذور  از نظر ثبوتی تا و نه اثباتا،بوگوییم این تفصیل وجهی ندارد نه ثنه از نظر اثباتی نیز دلیل داریم. ما راسا می استاد:

  .شوده هم در عرف و هم در شرع مواردی واقع مینیم کمی بی ، از جهت اثباتی نیزدندار

 سوال:

الش را و مثبعد از اینکه امکان اجتماع را قبول کردیم  .اختالف استکه در این مورد قبال اشاره کردیم  ن بحث ثمره است.آ استاد:

اش آیا اجتماع جایز است یا خیر ثمرهاین نزاع که  ؟آید که ثمره این بحث چیستز در دار غصبی است بحث پیش میاگفتیم که نم

قول و علی ال ، علی القول بالجوازمبانی مختلفی اینجا بود ،چیست؟ گفتیم بعضی حکم به صحت نماز کردند و بعضی حکم به بطالن

به چه دلیل  گویند باطل استهایی که میگویند و آنیگویند صحیح است به چه دلیل می، آنانی که مباالمتناع همه را بررسی کردیم

  .ها را قبال بحث کردیم، اینگویندمی

 .خورد لذا این تفصیل هم باطل استداند به چشم نمیاجتماع را جایز می ینکه بگوییم عرف نیزاما اجماال هیچ محذوری در ا

 سوال:

ر از عرف یعنی عرفی که د رونظم ،فهمد، انشاء اقتضاء، فعلیت و تنجز را نمیبله عرف مراتب حکم نیز برایش معنا ندارد استاد:

فتارها، ه و تحلیل گیزته باشد ولی تجتوجه نداشاین امور خیلی از عرف ممکن است به  ،است لچنینی اهل تجزیه و تحلیمسائل این

این روشن  ،گوید این دو فعل نیستبله عرف می در این  امور وارد هستند، که تای اسرفتارها و عملکردهای عرف به عهده عده

از نظر تحقق ما دو وجود خارجی  د،دانن، این شئ واحد است عرف و عقل این شئ را واحد میاست و خیلی احتیاج به اثبات ندارد

 امر و نهی به این وجود خارجی متعلق شده است؟آیا یک وجود خارجی است ولی بحث این است که  ،نداریم

 سوال 
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گیرد همین است که االن در خارج موجود شده ته است یا مورد نهی قرار میورد امر قرار گرفهم آنچه که مآیا از دید عرف  استاد:

 است؟

 سوال:

من چنین چیزی را نمی فهمم، االن شما به  :دنگویمی ها سؤال کنیدرا دارد که اگر از آن هاعرف خیلی از رفتارها و سیره استاد:

 را نیدکام آنچه که به عنوان سیره عملی عقالء در اصول به آن استناد میاالن تم .کنیدبگویید آیا شما به ظواهر  اخذ میشخصی 

ن کنید و به او ؟ ولی اگر او را متفط: یعنی چهگویدمی ؟آیا ظواهر برای شما حجت است یا خیر :به شخصی بگویید ،ببرید نزد عرف

خبر ثقه یا  این اسمش حجیت ،بله :گوید: میدهیب اثر میحرفی بزند و ثقه باشد، به حرفش ترتیاگر کسی بیاید به شما  :بگویید

 قالء حجت بدانیم نه ازع ءکان طبق اینکه ما استصحاب را از راه بناشود حجیت ظواهر یا مثال ابقاء ما ، این میاخذ به ظواهر است

است؟ ولی  : این چه حرفیگوید، میا کانیعنی چه؟ یا بگویی ابقاء م :گویدیم آیا استصحاب را شما قبول دارید، میبگوی باب اخبار؛

حیوانی که صبح از  زنند کههمان مثالی که می گردی؟ آیی دوباره به همان جا بر میچرا وقتی از خانه بیرون می ال کنیاز او سؤ

چه به منزل بر  ، ظهر برایآیی به مغازه، به او بگویی االن که صبح میگرددآید شب با استصحاب به خانه بر میخانه بیرون می

ا بعد نهایت ،رود؟ این تازه در فکر میات از بین رفته باشددهی که خانهاحتمال نمی :گوییگر، میگردم دیبر می :گوید؟ میگردیمی

یش ، همین مسئله را پعرف ها بهگردم. گاهی توجه و التفات دادنبه خانه بر می ،دارم رسد به اینکه من به ظن بقاء منزل و خانهمی

فهمد، های دیگر را نیز نمیفهمد باید بگوییم عرف به این معنا چیزچیزها را نمی ید که عرف اینکن، لذا اینکه شما استبعاد میآوردمی

از امور همین چیزی است که ما  خیلی رها د، چه توجه داشته باشد و نداشته باشد بنای عملی آنندولی چه اسمش را بداند و ندا

  .ذ به خبر ثقه و امثال آناخذ به ظواهر یا اخ. گوییممی

دهد هم نماز است و هم ، این کاری که مکلف انجام میشودشئ وقتی موجود می این :گوید، عرف میجا نیز همینطور  استاین

رفته است یا نهی ندی تعلق گاگر از او سؤال کنید که امر به این چیزی که االن تو خوا فهمد اما، تصادق فی واحد را عرف میغصب

مقدماتی  از نظر عرف با آن ا ایجاد کردی؟ر تعلق گرفته که تو آنام دادی تعلق گرفته است یا به چیزی که تو االن انجچیزی  به این

 ،امر و متعلق نهی از دید عرف متفاوت است شود. یعنی متعلقها یکی محسوب نمیاین رائه دادیم،ض کردیم و تحلیلی که ارعکه ما 

فیه بین  الفرق تماع مطلقا جایز است وای که بیان شد این است که اجچهار گانهلذا وجهی برای این تفصیل نیست. مقتضای مقدمات 

  .به نحو مطلق جایز است رسد و اجتماع، فرقی بین اینها به نظر نمینظر العرفالنظر العقل و ال

 ادله .نهی جایز است اجتماع امر و ،این شد که یجوز االجتماع یهامر و ن ز جواز یا امتناع اجتماععلی ای حال نتیجه کلی بحث ا

هم  و بیان شد و هم قول به امتناع مردود اعالم شدادله جواز و ادله امتناع و پنج تفصیل در این مسئله  ،اقوال مختلف نیز بیان شد

 .کر کردیم همه مورد خدشه قرار گرفتای که ذگانهتفاصیل پنج

 تنبیهات

 ر ادلهرا در هنگام ذک ارد در بحث تنبیهات کنیم. محقق خراسانی این مطلبو قق خراسانی مطلبی دارد که به نظرمان رسید آن را مح

ین چهارم قائل دلیل سوم یا. هم مسئله عبادات مکروهه است جا به مناسبت بحث را ادامه دادند و آنآن قائلین به جواز ذکر کردند و

  اگر ،شود که استحاله ندارد، اگر چیزی واقع شد معلوم میاست ترین دلیل برای امکان یک شئ وقوع آن شئاین بود که به به جواز
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تحقق پیدا کرده است و این  ینه اجتماع امر وینیم که موارد متعددی در شریعت، بکرد و ما میاستحاله داشت که تحقق پیدا نمی

ها شدند که کردند و بعد وارد بررسی این مثالهایی را ذکر س مثال، سپقبال نیز بیان کردیم لیل رابهترین دلیل بر جواز است. این د

است یا خیر؟ ما همان جا وعده دادیم که این بحث را در ضمن  یهن های مربوط به اجتماع امر وها و موارد از مثالآیا این مثال

نبیه را به عنوان ت ولی ما این ذکر کردند یهن در ذیل ادله مجوزین اجتماع امر وولی محقق خراسانی این را  تنبیهات ذکر خواهیم کرد

آن  که عنوان تنبیه اول در کفایه این است ،تنبیه اول در کفایه بحث از مالک اضطرار رافع حرمت است .شویماول متعرض می

ن تنبیه قرار دادیم، پس عنواورد عبادات مکروهه شود چیست؟ اما ما تنبیه اول را در محرمت بر طرف می اضطراری که به سبب آن

 اول چیست؟ عبادات مکروهه: 
 تنبیه اول

 سه مورد است:  جواز ذکر کرده است به حقق خراسانی به عنوان دلیل قائلینمواردی که م 

خره وجوب اما باال ینجا دو حکم با هم مجتمع شدند، درست است حرمت نیستا .اینکه کسی نماز واجب خودش را در حمام بخواند

از یک طرف نهی  و را دارد« لصلوةا اقیموا» یک طرف نماز واجب است و امر از .و کراهت در این مورد با هم اجتماع پیدا کردند

  .نهی یک نهی تنزیهی است نه تحریمی البته این شده است، ر حماماز خواندن نماز د

 سوال

 فقط در مورد وجوب و حرمت است یا شامل احکام دیگرنهی  اع امر وکه آیا مسئله اجتم ما بحث کردیم ،آن را بحث کردیم استاد:

  .شودنیز می

 سوال:

  :زیرا دو بحث است .جا روشن شده ولی اینجا روشن نیستآن استاد:

اجتماع وجوب و کراهت و اجتماع وجوب و استحباب  ،نهی و اجتماع وجوب و حرمت یکی بحث کبروی است که آیا اجتماع امر و

این یک بحث کبروی کلی  ؟اجتماع فقط مربوط به وجوب و حرمت است یا اعم است آیا بحث ما در جواز ؟ممکن است یا خیر

 ،بین احکام به مسئله تضاد ددگراست یک مقداری هم بر می ترتا ذکر کردیم و گفتیم دامنه وسیعاین بحث کبروی کلی را اشار ،است

احکام  نیست بلکه همه حرمت این خیلی روشن است که دامنه بحث منحصر در وجوب و س تضاد بین احکام خمسه تکلیفیه،بر اسا

  .بر فرض عدم تضاد نیز این بحث را متذکر شدیم ،گیردرا در بر می

و نماز  ی نماز در حمام یا صوم یوم العاشورایعن ،خواهیم ببینیم بخصوص این چند مورد، یعنی میاینجا یک بحث صغروی است اام

پس بحثی  ؟یا اجتماع دو حکم در شئ واحد است یا از آن موارد نیست یهجتماع امر و ناز موارد ا ، آیامسجد خواندن رواجب را د

 . هم عبادات مکروهه است و یک مصداق خاص از بحث اجتماع و آنکه اینجا داریم یک بحث صغروی است 

: نماز گویندین یعنی چه؟ میا ،یا روزه در روز عاشوره مکروه استفقه دیدید که نماز در حمام مکروه است، این یعنی چه؟  رشما د

 چون ؟ پسیا نه اصال ربطی به مسئله اجتماع حکمین ندارد تآیا اینجا از قبیل اجتماع دو حکم اس ،کد استدر مسجد مستحب مؤ

کند، یثابت م جواز اجتماع را از مواردی هستند که اینها :ند و خواستند بگوینددرد استناد قرار داقائلین به جواز مو این سه مورد را

 :فرمایید. اینکه میما آن بحث را کردیم ؛اول باید آن بحث را می کردید :گویید؟ اینکه شما میدرست است یا خیر خواهیم ببینیممی
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حثی ، زیرا آن بد داردوجا برای این بحث وج ،ث نیست عرض ما این است که چرااگر آنجا مسئله حل شود دیگر جایی برای این بح

 و باید پاسخ دادرا این مواردی که آقایان نام بردند  ،است ولی اینجا یک بحث صغروی است یوث کبرگویید یک بحکه شما می

 هستند یهن از اجتماع امر ووج هبکسانی که قائل  .آیدامتناع پیش مینحو کلی بنابر قول به  له مهمتر این است که این مشکل بهمسئ

 به جواز نیز در مورد برخی از این امور به خصوص باید ، اما حتی قائلینخیلی مشکلی ندارد اگر بخواهند این مسئله را بررسی کنند

  .راه چاره بیندیشند

مکروهه  رد و عباداتاین موا امتناع به نوعی باید برای ز و هم قائلین بهجوا هم قائلین به ،باره عبادات مکروهه استپس تنبیه اول در

اجتماع ممتنع است چه پاسخی برای این موارد  :گویندهایی که میآن ،روشن است که قائلین به امتناع ،ای پیدا کنندتوجیه و چاره

کار شده است، کأنه کسی دست به د برای توجیه این موارلذا محقق خراسانی  ،ها مواردی است که در شرع وارد شده است؟ ایندارند

ها در واقع نقضی این ؟ممتنع است در این موارد چه پاسخی دارید نهی اجتماع امر و :گویید: شما که میگویدمحقق خراسانی میبه 

ها دو زیرا بعضی از این ،ازیموپس هم محقق خراسانی باید این مسائل را حل کند هم ما که قائل به ج ،به محقق خراسانی است

ه عنوان امر ب ،دو عنوان دارد . بله نماز در دار غصبیز را مبتنی بر عنوانین کردیمعنوان ندارند بلکه یک عنوان دارند و ما مسئله جوا

قائلین به جواز مثل ما هر  ،که دو طبیعت و دو ماهیت است ی. آنجایجا مشکلی نداریمآن، عنوان غصب نماز خورده است و نهی به

 عنوان در آنای بود که تعدد ، اما اگر این موارد به گونهاند علی القاعده مشکلی ندارندجواز طی کرده ایاس راهی که بربر اسکدام 

م  ما؟ کون فی الحعنوان دوم چیست ،عبارت است از نماز که دو عنوان ندارد بلکه یک عنوان دارد که، مثل همین نماز در حمام نبود

یا مثال  ،مطلق بودن در حمام مباح است ،اما کون فی الحمام که متعلق نهی نیست ،از متعلق امر استنم، که اصال متعلق نهی نیست

وان العاشور پس یک عن صوم یوم :اگر بگویید ،یک عنوان است ؟متعلق نهی چیستاما  صوم امر استحبابی دارد ،صوم روز عاشورا

ام متعلق : نماز متعلق امر است، نماز در حمگوییممی یک عنوان است،، نماز در حمام متعلق نهی است و هم متعلق امراست که هم 

هم متعلق امر است و هم نهی دو عنوان  ینیک عنوان نماز است و یک عنوان صوم است که ا ،پس عنوان متعدد نیست ،نهی است

عت طبی ،ندارد وجود این موارد که تعددیآیا ما که قائل به جوازیم و پایه جواز را بر تعدد عنوان و طبیعت قرار دادیم در  ،نداریم

 ای برای آنهه را هم باید قائلین به جواز چارهعبادت مکرواین موارد را حل کنیم.  عنوان متعدد نیست، پس ما باید ،متعدد نیست

  .هر کدام از یک زاویه ولی به جواز هم قائلین بیندیشند و
            «ب العالمینالحمد هلل ر»


