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 «عن م ج  لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 خالصه جلسه گذشته

قائلین به امتناع اجتماع امر و نهی ذکر اشکال بر  عنوان نقض و عبادات مکروهه را به توانیمدر عبادات مکروهه بود که آیا می بحث

ها خود آن نهی بهکه بود  ؛ قسم اول عباداتیعرض کردیم که محقق خراسانی برای عبادات مکروهه سه قسم بیان کردند کنیم یا خیر؟

اما  .متعرض خواهیم شدیگر نیز بیان کردند که در ادامه دو قسم دایشان  ،مثل روزه روز عاشورا ،متعلق شده است و بدلی هم ندارند

جه اول این د. واجتماع امر و نهی ذکر کردن ها از دایرهتوجیه این عبادات و خارج کردن آنسه وجه برای مورد قسم اول ایشان  رد

انی پیدا ترک صوم عنو ، به عبارت دیگرکه منطبق با ترک آن عمل است شده عنوانی ق به عبادت در واقع متوجه بهبود که نهی متعل

نزیهی از علت نهی ت است و آن عنوان منطبق شده بر ترک، مصداق مخالفت با بنی امیه شده الفت با بنی امیه کهمثل مخ ،کرده است

و ترک نیز یک  دارداز مصلحت  یاجهیک در . پس فعلاین است که ترک این صوم مصداق مخالفت با بنی امیه شده استنیز صوم 

قواعد باب تزاحم  باشند وو ترک از قبیل تزاحم مستحبین می فعل، آنگاه تر از مصلحت موجود در فعل استقویتی دارد که حمصل

 مکلف داز این دو اهم باش یکیمتزاحمین از حیث مصلحت در یک رتبه باشند مکلف مخیر است بین این دو و اگر گر اکند اقتضا می

در مورد این راه حل و این . قسم اول از عبادات مکروهه است اول محقق خراسانی برای حل مشکلاین راه  .کنداختیار  اهم راباید 

 .وجه محقق نایینی اشکالی مطرح کرده است

 بررسی راه اول در قسم اول 

  اشکال محقق نایینی به محقق خراسانی

گیرد مانحن فیه از موارد تزاحم مستحبین و نتیجه می بر مانحن فیه کندمی منطبقآن را کند و بعد ر مییک کبرای کلی ذکایشان ابتدا 

 1.نیست

به  محقق خراسانی کهبنابراین راه حل  ،نحن فیه وجود نداردمتزاحمین در ما رعیار و ضابطه در این کبرای کلی دم :گویدایشان می

 .محقق خراسانی در قسم اول عبادات است توجه راه حل اولاشکال اولی است که ماین بیان شده ناتمام است.  تبع شیخ انصاری

 توضیح ذلک: 

 بتوانیم این قواعد را اجرا کنیم، متزاحمین در صورتی که ثالثی داشته باشند ماکند که ضاء میتزاحم اقت بقواعد با :فرمایدمیایشان 

عد تطبیقش را بیان این یک بحث کلی است و ب) ،قواعد باب تزاحم را اجرا کرد نتوا، اینجا نمیثالث لهما باشندحمین الاما اگر متزا
                                                 

 .463، ص1اجود التقریرات، ج 2

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 

 9911/شهریور /52 :تاریخ                                                                    نواهی موضوع کلی:     
 1336 محرم 66مصادف با:            –تنبیه اول: عبادات مکروهه  –تنبیهات اجتماع امر و نهی   :جزئی موضوع       

                                                                                   اشکال محقق نایینی به محقق خراسانی –بررسی راه اول در قسم اول                                

 9جلسه:                                                                         دوازدهم سال      



  

21 

 

اگر  ،اما مکلف قادر به امتثال هر دو با هم نیست ،زیرا متزاحمین در واقع دو فعلی هستند که هر دو دارای مصلحت هستند (کنیممی

شدن مثال فرض کنید اگر دو غریق در حال غرق ، اصال قدرت انجام هر دو با هم را ندارد ،تواندنمی دو را انجام دهدد هر بخواه

ر یکی از این دو شخصی باشد که اهمیت ، اگزمان قدرت نجات هر دو را ندارد، هم باشد مکلف به نجات هر دو باشند و شخص

 ینکهعین ا، در تواند انجام دهدر دو را با هم نمیم این است که هولی مه ،نجات او رجحان بر دیگری دارد ،بیشتری داشته باشد

شود امکان ترک هر دو  صویر شود تا قواعد باب تزاحم جاریثالثی که در متزاحمین باید ت ، پس آنتواند هر دو را ترک کندمی

عد باب تزاحم در صورتی قواتواند نجات دهد یا آن غریق را و یا هیچ کدام را، غریق را معینا می در مثال غریق او یا این .است

 ،اشدب امکان اتیان به دومی معینا و امکان ترک هر دو یا امکان اتیان به اولی معینا ،کند که یک راهی مثل این باز باشدجریان پیدا می

ری ییخبحث اینجا است که طلب تو همه نکته  ،دیگر فرض طلب تخییری معنا نداردک هر دو وجود نداشته باشد، جایی امکان تر اگر

صورتی که مکلف از یک طرف هر دو را نتواند  ر؟ دانگیزه ایجاد کند تواند داعویت داشته باشد وو امر به تخییر در چه صورت می

یکی از  :گویندمایلی به ترک هر دو پیدا نکند میاینجا برای اینکه تاشد، بیگر توانایی ترک هر دو را داشته دهد و از طرف د جامان

اصال قدرت  ،تواند نجات دهدرا با هم نمیهر دو  شوند مکلفغرق میدر جایی که دو نفر  ،خیلی روشن استانجام دهد،  دو رااین 

ت کند و امر او داعویه پیدا غریقین ندارد، از طرفی چون راه رها کردن هر دو هم برایش باز است شارع برای اینکه او انگیز بر انقاذ

اینجا دیگر طلب تخییری دو نباشد امکان ترک هر حال شما فرض کنید اساسا  ،انجام بده این دو را یکی از :گویدمی داشته باشد،

  معنا ندارد.

رک را در فعل و ت. جا اساسا طلب تخییری معنا نداردتند که الثالث لهما ایندر جاهایی که متزاحمین از قبیل ضدین یا نقیضین هس

ت، جا جای اجرای قواعد باب تزاحم نیسفعل و ترک با هم تزاحم کنند این ترک کاری، اگرانجام و  ،نظر بگیرید که نقیضین هستند

زیرا به مقتضای قواعد باب تزاحم در صورتی که متزاحمین در یک درجه از اهیمت باشند انسان مخیر بین این دو است که یا این 

که هر دو را ترک عل است و یک طرف ترک و اصال امکان اینثالث لهما یک طرف فدر جایی که ال ،کار را م دهد یا آنکار را انجا

کند از این دهد یا ترک میارج نیست یا این کار را انجام میدیگر طلب تخییری دیگر معنا ندارد، زیرا این شخص از دو حال خکند، 

اساسا امکان اینکه طلب تخییری به جا اینفعل و ترک، در جایی که متزاحمین از قبیل نقیضین باشند مثل  .دو حال که خارج نیست

 یراهی جز فعل یا ترک ندارد و راه سوم و است. در جایی که خود مکلفلغ این طلب تخییری این دو متوجه شود وجود ندارد زیرا

ود سر بر مثل اینکه کسی ،و استلغ ریق، کالم اوبگوید تو مخیر هستی که از این طریق بروی یا آن ط شارع اگر در برابر او نیست،

هد داست که مکلف یا باید انجام  یکار یا مثال ،یک دو راهی که یا باید از این راه برود یا آن راه، راه سومی نیز اصال وجود ندارد

 ینر از ایغ زیرا خارجا ؟این لغو نیست ،کسی بگوید تو مخیری که یا این کار را انجام دهی یا ترک کنیاگر اینجا  ،ندیا باید ترک ک

 کرد.داد یا ترک می، عبد یا این کار را انجام میگفتموال هم نمیاگر و وجود ندارد زیرا امکان سومی برای ا ،ندو امکا

برای اجرای قواعد باب تزاحم این است که متزاحمین به نحوی باشند که ثالثی برای آنها تصویر شود تا آنگاه مهم پس یک شرط 

  .پیدا کندحمین و طلب تخییری معنا زاتخییر بین مت
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یش روی این بیشتر پ هاینجا طلب تخییری معنا ندارد زیرا دو راباشند، اما در جایی که متزاحمین الثالث لهما مثل نقیضین یا ضدین 

این عمل کند یا  ترک  این نداشت که یا بهراهی جز  کرد، عبداست یا ترک، اگر موال هم تخییر را طلب نمی ، یا فعلشخص نیست

 کند.

 سوال:

حال فرض کنید از نظر تحقق هیچ فرضی ، هر دو را ندارد فقط در مقام امتثال قدرت اتیانفرض این است که هر دو امر دارد،  استاد:

همین کار گفتی من گوید: شما هم نمی، مکلف میشارع بگوید یا این را انجام بده یا آن رااگر یش راه او نیست، پ هغیر از این دو را

  .کردمرا می

دو از نظر اهمیت در یک مرتبه  ن یا موارد بسیاری از متزاحمین جایی است که اینچون بخش زیادی از متزاحمیعمده این است که 

 ،نین استچ اما موارد بسیاری این ،کندتوانیم بگوییم اهم تعین پیدا میبله اگر اهم و مهم باشد آنجا می این مسئله وجود دارد. هستند

یان ینکه یکی از این دو را اتامر کنند که تو مخیری به ارتبه متزاحمین یکسان است، به مکلف در مواردی که حال اگر فرض کنید 

  .در صورتی که امکان ترک هر دو برای او باشدویت خارج شود؟ تواند معنا پیدا کند و از لغه صورت میدر چکنی، این 

دانم کدام را انجام دهم چون نمی و بگویی نکند هر دو را کنار بگذاریگوید ای مکلف، خواهد بطلب تخییری این است، میفایده 

فعل با هم را ندارد و باید حتما یکی از دو ترک هر دو اش این است که مکلف حق م، طلب تخییری فایدهکنمیرها هر دو را پس 

  .تدارد و پذیرفته شده اس متزاحمین وجود رطرف را انجام دهد، این کبرای کلی است که د

ها تخییر است معنا جا قواعد باب تزاحم که یکی از آناین دیگرند که الثالث لهما، اگر متزاحمین از قبیل ضدین یا نقیضین باشپس 

و ، فعل کنددهد یا ترک میا انجام میرکار باالخره خارجا یا این را ندارد، زیرا  امکان ترک هر دو معاً، وقتی مکلف کندپیدا نمی

 است. حال تطبیق این مسئله بااین قانون کلی در مورد متزاحمین افتاد. گفت این اتفاق میمینموال هم اگر  طور است، ترک این

یینی به محقق حقق نا، لذا اشکال اصلی منحن فیه نیستن شرط و ضابطه در ماو ای نحن فیه، زیرا باید بگوییم این معیار و این کبری

 و اخراجش از ن مستحبین و توجیهش به این ترتیبدادن روزه روز عاشورا به عنوان متزاحمیاست که نفس قرار  خراسانی این

 درست نیست. توضیح ذلک:امر و نهی اجتماع مسئله 

فعل به بیان محقق خراسانی دارای یک مصلحتی است بما انه  نجا فعل روزه روز عاشورا و ترک آن را داریم.ایاین است که فرض 

روز عاشوره بما ترک روزه  ،عمل است مستحب شده است نیه در امصلحتی ک جه مصلحت دارد که بواسطه آناین پنجاه در ،صوم

لحت مص ال هشتاد درصد، مثبیشتر از مصلحت روزه است ، ولی مصلحت آندارای یک مصلحتی استامیه نیز انه مصداق لمخالفة بنی

ر معین از یعنی حصول مقداشود، معینی از مصلحت برای او حاصل می مکلف باالخره چه روزه بگیرد و چه نگیرد یک مقداردارد. 

وقت شما فرض کنید موال االن بگوید تو مخیری بین روزه گرفتن و روزه نگرفتن، آیا این  ، آنو یقینی استمصلحت برای او قطعی 

لب تخییری این ط ،انجام دهی یا ترک کنییعنی به او بگویند تو مخیری این کار را همین است،  لغو نیست؟ یکی از قواعد باب تزاحم

ترک  را ازاش این است که شخص طلب تخییری در واقع حداقل فایده زیرا ،فرض این است که داعویتی دیگر نخواهد داشتاست. 

فایده امر  ،توانی کنار بگذاری شدنی نیستمیگوید تو مخیری بین این یا آن ولی اینکه فکر کنی هر دو را هر دو باز دارد، می

بد من ندارد، ال این شخص راهی به جز فعل یا ترک روزه روز عاشورا ، همه موارد تخییر شرعی همین است.است ینتخییری ا
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و یا اگفت، و را مخیر بین فعل و ترک کرده باشد، موال هم اگر نمیاین اصال معنا دارد که موال ا ،االتیان باحدهما الفعل او الترک

  فعل. د یا ترکشوعل میمرتکب ف

یجاد او ا در برای فعل یا ترک فعل تصویر کرد که موال امر کند و داعیتوان راهی غیر این وجود ندارد و اساسا نمیپس اوال اینجا 

فرض این است که تخییر اینجا  ی است،یک بحث دیگر ، آنآید به خاطر مصلحت بیشترپای رجحان پیش میببینید یک وقت کند. 

ا برای اساسبین هذا او ذاک،  کندعبد را مخیر کند و طلب تخییری داشته باشد و  عالوه بر فرض موال هم بتواند امربه  ،معنا ندارد

تواند این مقدار مصلحت را از ی، این اصال نمعلی ای حال حاصل استزیرا آن مقدار مصلحت  ،شودمکلف قصد قربت حاصل نمی

امکان  رسد.این مصلحت به او میدر هر صورت  در حالیکه ،این مصلحت را حاصل کند تارا کند قربت ، این قصد میدست بدهد

محقق خراسانی مدعی شدند در این راه حل و تقرب پیدا کند وجود ندارد، اینکه با این عملش قرب به حق تعالی پیدا کند و قصد 

فعل اینکه  ؟ان دارد، معنای این سخن چیستهرچند ترک رجح ،است حاش صحیکسی روز عاشورا روزه بگیرد روزهگفتند اگر 

که ترک یک عنوانی پیدا کرده ت درست اس ،رجحان دارد معنایش این است که تو مخیری هر دو را انجام دهی ولی آنصحیح است 

ری یگصحلتش بیشتر است و دمنتهی یکی م ،اما نتیجه این بیان این است که هر دو عمل مباح است ،است و مصلحت بیشتری دارد

در کراهت اصطالحی  ،های اصطالحی نیستعرض کردم که این از قبیل کراهت راسانی نیزحقق خدر توضیح فرمایش مکمتر. )

در حالیکه این است که مفسده آن بیش از مصلحت آن است ، معنای مکروه اصطالحی مصلحت و مفسده در خود این فعل است

لحت ترک بیشتر از مصلحت روزه است، پس در روزه ین یک مصلحتی دارد ولی مصا ،خواهد بگوید این روزه مفسده دارداینجا نمی

هر دو دارای مصحلتی  خن این است که هر دو عمل مباح هستند،معنای این س شود.حی تصویر نمیکراهت اصطال روز عاشورا آن

ل در جایی که یکی از متزاحمین فع توانیم( آیا میمنتهی مصلحت فعل پنجاه درجه است و مصلحت ترک هشتاد درجه است ،هستند

ومی سو راه، راه در حالیکه مکلف غیر از این دتصویر کنیم طلب تخییری را نسبت به این دو متزاحم  ری ترک استاست و دیگ

  ؟ امکان ترک هر دو را ندارد برایش قابل تصویر نیست و
 محصل اشکال محقق نایینی

اجرای قاعده باب تزاحم یک شرط مهم وجود دارد و آن اینکه متزاحمین باید به ل کالم محقق نایینی این شد که برای پس محص

وجه اشتراط این امر هم این است که طلب تخییری معنا و  ،ترک هر دو استبرای آن دو تصویر شود و آن  وی باشند که ثالثینح

یز شود و چو میزیرا اگر اینطور باشد طلب لغ ،متزاحمین نباشد طلب تخییری معنا ندارد اگر امکان رها کردنزیرا  ،مفهوم پیدا کند

ضین در جایی که  متزاحمین ضدین یا نقی و غرضی از امر خودش تعقیب کند.مخصوصا اگر حکیم باشد  لغو از آمر قابل قبول نیست،

طلب  مهمترینش تخییر و اساسا قواعد باب تزاحم که ته باشدو به طور کلی به نحوی باشند که راه سوم و امکان دیگری وجود نداش

یل و مسئله صوم روز عاشورا که محقق خراسانی از قبشود نتفی میکند و اصال موضوع تخییر مست جریان پیدا نمیتخییری ا

  ما.این مشکل است که مما ال ثالث له متزاحمین قرار دادند مبتال به

ین است که این ا سخن محقق خویی محصل 1کردند و به این مسئله پاسخ دادند. ایینی اشکالمحقق خویی به  استادشان محقق ن

اما اینکه داریم،  لرا قبو بریاین ک ،قابل قبول است و ما قبول داریم در تزاحم بین دو چیز باید یک ثالثی برایش تصویر شود کبری
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و به تبع آن رد تصویر کثالثی را شود جا میاین ین، یعقبول نداریم رامما ال ثالث لهما است نحن فیه نایینی فرموده است مامحقق 

  .طلب تخییری معنا پیدا کند

 

 «والحمد هلل رب العالمین» 


