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

اخذ این قید الزم است و  ول معتقد استعرض شد صاحب فص .بحث در لزوم اخد قید مندوحه در مسئله اجتماع امر و نهی بود

 :محقق خراسانی به صاحب فصول اشکال کردند و فرمودندبوده است.  نکردند به جهت وضوح رعلت اینکه اصولیین این قید را ذک

م. محقق در جلسات قبل توضیح دادی محقق خراسانی مبنی بر عدم لزوم تقیید به قید مندوحه راکالم  ،اساسا ذکر این قید الزم نیست

امه نکرده اق دلیلی راسانی در کفایه هیچشد که محقق خ نتیجه این دو اشکال ایننمودند که  دو اشکال اصفهانی به محقق خراسانی

دارای دو جهت است و ما از مسئله  ایشان فقط گفته است ،نهی الزم نیست در مسئله اجتماع امر و مندوحه قیداست که چرا اخذ 

بطی به ر ،پیش آمد مواردی به طور اتفاقی مشکلی در مسئله اصولیاگر در یک  ، یا مثال گفته استکنیمدیگری بحث می یک جهت

 نکه به صاحبن بود که محقق خراسانی به جای ایایشان ای فه حرص، محقق اصفهانی به هر  دو جهت اشکال نمود، خالاصول ندارد

 د در واقع از جواب فرار کرده است. فصول جواب ده

 مبنی بر عدم لزوم اخذ قید مندوحة کالم محقق اصفهانی

خواهد . محقق اصفهانی در واقع میکنیمنست اثبات کند ولی ما این را اثبات مینتواعدم لزوم تقیید را محقق خراسانی : گویدایشان می

انسان  اینکه ،نزاع در اجتماع امر و نهی .نهی الزم نیست مقید به قید مندوحه شود دلیل بیاورد برای اینکه چرا مسئله اجتماع امر و

امر و نهی فی واحد اجتماع کردند یا  ،این نزاع که آیا در نماز در دار غصبی ،بخوانددر جایی در زمین غصبی  و مکان غصبی نماز 

یی نیست که مکلف چاره داشته باشد، قید مندوحه یعنی یعنی بحث مربوط به جا ،الزم نیست مقید به قید مندوحه شوداین نزاع  ،نه

، دخوان، اما مع ذلک نماز را در دار غصبی میر غصبی نیز بخواندند نماز را در غیر دا، به این معنا که بتوااره داشته باشدمکلف چ

جایی است که مندوحه باشد و مکلف چاره : نزاع در گفت؟ صاحب فصول در واقع مید یا خیرنکنر و نهی اجتماع میجا آیا اماین

دوحه ، لذا نزاع را مقید به قید مناست اصال تکلیف محالمین یک راه در مقابلش باشد، و فقط ه، اگر چاره نداشته باشد داشته باشد

ر برابر صاحب فصول قرار ایشان هم د انی منکر این معنا است ولی از راه دیگر،محقق اصفهانی نیز مثل محقق خراس .کرده است

 توضیح ذلک:. وارد شد یخواهد حرف ایشان را رد کند ولی نه از آن طریق که محقق خراسانگرفته است و می

شود عدد عنوان موجب تعدد معنون میگردد که آیا تین بر میبه ا انطور که دیروز هم اشاره شدنهی در واقع هم اجتماع امر وبحث در 

در خارج مصداق واحد آیا چون  ، حالمتحد شدند ، لکن در موردی واحداین مسلم است ،نماز و غصب دو عنوان هستند ؟یا خیر

رکوع و سجود هم عنوان ، به شودسکنات، هم عنوان نماز اطالق می هستند یعنی به همین حرکات ور اینکه دو عنوان د)پیدا کردند؛ 

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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( آیا تعدد عنوان موجب و یک عمل است پس دو عنوان است ولی یک مصداق ،بحثی نیست شودمیاطالق نماز و هم عنوان غصب 

س پ ؟ند، حقیقتا دو تا حساب شودو معنون شوند ،عنوان دو ؟ یعنی همین عمل واحد به خاطر آنکه معنون نیز متعدد شود دشومی

 ؟ شود یا خیرمعنون می د به این جهت که آیا تعدد عنوان موجب تعددگردنزاع در اجتماع امر و نهی بر میریشه 

، درست است که مصداقش یکی است و یک نه دو کار استشود یعنی کأ تاشود که معنون نیز دوگفتیم تعدد عنوان باعث می راگ

 المانع من تعلق»، اگر دو تا حساب شودی عقلی دو عمل استو نگاه دقّولی در واقع  ،یک وجود بیشتر در خارج نیستمصداق و 

  .ی به یکی دیگرهن خورد وامر به یکی می« مر و النهیاال

هم  ،منطبق استن عمل و مصداق هم عنوان نماز بر آن یکه ا، یعنی درست است اگر گفتیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست

شود یست، نمچون معنون متعدد نی ست،دو چیز نی ،خارج است یک چیز بیشتر نیست چیزی که در خره آنعنوان غصب ولی باال

ب عدد عنوان هل یوجمسئله ت زاع نپس ریشه  ،ای قائل به امتناع شدندلذا عده ،باشد و هم نهی رعلق امیک حقیقت هم مت ،یک چیز

 ؟ تعدد المعنون ام ال

ها متعدد صرف اینکه عنوان تعدد معنون شود )یعنی اگر تعدد عنوان موجب :گویدیم و کنداستفاده مینکته محقق اصفهانی از این 

نوان یکفی تعدد عاگر بپذیریم  ،وجود است کاری نداریمدیگر با اینکه در واقع یک  (،که معنون هم متعدد شودشده کافی باشد در این

تواند یکی از این دو به اعتبار ( شده پس میعرف عقل یا)حال از دید کافی است که بگوییم چون دو معنون  ینهمبرای تعدد معنون، 

  .ادیتش درست شودرفته است رجحان پیدا کند یعنی عباینکه امر به آن تعلق گ

 اجتماعشان جایز است به نظر ایشان نزاع در اینکه آیا امر و نهیحه را باید بیاوریم؟ گفت ما قید مندوصاحب فصول به چه دلیل می

مثل  ،ای نداردهم داشته باشد و اال اگر هیچ چارهجایی است که مکلف چاره انجام نماز در غیر از دار غصبی ، مربوط به یا ممتنع

طرف اگر  از یک ،شوداز اینجا بیرون رود نمازش قضا مید از یک طرف اگر بخواه ،شودغروب دارد نماز قضا می اینکه هنگام

چنین فرضی که مکلف مندوحه و چاره  ررا دزی ،اساسا از محل نزاع کانه خارج است ا غصب است.بخواهد نماز بخواند متحد ب

رف ح ،هم بعث به سوی او صورت گرفته باشد هم زجر ،ندارد تکلیف محال است اصال امکان ندارد چیزی هم مقرب باشد هم مبعد

  .ایشان این بود

زیرا  .اصال تکلیف محال است، اگر چاره نباشد، اگر مندوحه نباشد :گفت، او میمحقق اصفهانی دست روی این نقطه گذاشته است

و ، ندیک کدزی که انسان را به خدا نچیز عبادت یعنی ،شود مقربیت داشته باشدن عمل که مصداق غصب هم قلمداد میتواند اینمی

، ندارد ایحالیکه چاره در ،ند مقربیت داشته باشداتویمین جهت چیزی که متحد با غصب است نبه هم ،گیردیامر به او تعلق ملذا 

پس هیچ  ،شود تواند بیرون از مکان غصبی واقعاین نماز می ،امر کرده به نماز ،امر کرده است جایی که چاره وجود دارد شارعآن

نهی نیز  رامر نیست و هیچ مشکلی د ر، هیچ مشکلی دعمل حاصل شود تواند با آنمشکلی در توجه تکلیف نیست، مقربیت می

است که این نماز که متحد با غصب شده  نع در اینبه نظر صاحب فصول همه مشکل و ما اما در جایی که مندوحه نیستنیست، 

نقش عدم  ببینیم واقعا :گوید. محقق اصفهانی میین تکلیف محال است، ادیگر مقرب نیست ت،نیساست و راهی هم در برابر مکلف 

 مندوحه یا چاره نداشتن چیست؟
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ای هم در برابر او ، هیچ چارهخواهد نماز بخواندید این مکلف در جایی گیر افتاده، مثل اینکه در مکان غصبی است و میفرض کن

درست  ،آید از ناحیه عدم قدرت بر امتثال است، اینجا نهایت مشکلی که پیش میغیر دار غصبی بخواندنیست که بتواند نمازش را در 

 زمین غصبی نماز متحد با غصب که درجز اینای ندارد چارهو  تواند نمازی بخواند که با غصب متحد نیستنمی این مکلفاست که 

تواند امر کند به مکلف که کاری را انجام شارع هیچ وقت نمی ،تواند متعلق شود، پس امر هم نمیچون قدرت بر امتثال ندارد ،بخواند

خدا شود که ، نمیدوشیمننسان نباشد اصال امر قدرت امتثال شرط عقلی تکلیف است تا تکلیف مقدور ا ،دهد که قدرت بر آن ندارد

ل است، ما نیز قبول داریم که چاره نداشتن و عدم مندوحه ، اصال این تکلیف باطبه ما دستور کاری بدهد که امکان انجامش را نداریم

 ب به سبباما آیا چاره نداشتن جلوی رجحان ذاتی عمل و صالحیت تقر ،شود از امر به دلیل عدم قدرت مکلف بر امتثالمانع می

جایی که چاره نیست چون ، ودتواند به آن متعلق ش، فرض کنیم امر نمیاین نماز چون در مکان غصبی استگیرد؟ آن عمل را نیز می

نیم که امر ک ض، اما فریعنی این نماز امر ندارد ،گیرد، این جلوی امر را میتواند این شخص بیرون از این مکان نماز بخواندو نمی

عنوان نماز نماز به به عبارت دیگر چه اشکالی دارد که این  ؟ند داشته باشدتوای که امر ندارد رجحان ذاتی هم نمیآیا چیز ،اردند

 آن کار انسان به خدا نزدیک شود باودش فی نفسه به عنوان کاری که میاما خ، زیرا مانع داشته  است، امر هم نکرده که شارع به آن

مین ، االن در زای هم نیست و مکلف راهی نداردفرض کنیم هیچ چاره قلمداد شود. ،باشدرکوع و سجود در برابر خدا  یعنی ،شده

، هایی دارد، یک برتریهایی داردین عمل یک خوبیاینکه ا ،عمل ینآیا از رجحان ذاتی ا ،از و رکوع و سجوداین نم ،ایستاده غصبی

اتی هم با چاره نداشتن آیا این رجحان ذ ،ها این شخص به خدا تقرب پیدا کندای دارد که به سبب آنی غیر ملزمههایک مصلحت

 ، اگرگیرده عدم المندوحه مانع امر است ولی جلوی رجحان ذاتی این عمل را نمیدرست است ک ،نه :گوید؟ ایشان میروداز بین می

تعدد عنوان موجب  چون :گویندد قائلین به جواز میورهم متعدد شود و تضاد بین احکام از بین ب تعدد وجه باعث شد که معنون

تا دو و تا عمل باشد وواقع دشود که آن عمل واحد در این سبب میغصب(  ارد و یک عنوانیکی عنوان نماز د)تعدد معنون است، 

نهی تضاد دارند  زیرا تنها مانع تضاد بین این دو است و امر و) ،برداز بین می تضادی که بین امر و نهی وجود دارد را ،محسوب شدن

 ،دردیک نه دو فرودگاه درستعنون کأنوان و سببیتش برای تعدد مشما از راه تعدد ع لذا (ند در یک جا جمع شوندتوانو متضادین نمی

 ایی کهدر ج ،بتوانید مسئله را حل کنید اگر در جایی که مندوحه است شما از این راه وارد شوید و ،نهی ر و یکی براییکی برای ام

ای نیست برای مکلف از عمل : این عمل واحد که چارهگویید، میتوانید مسئله را حل کنیدوحه نیست نیز از راه تعدد جهت میمند

 که رجحان ذاتی جهتی ، چه اشکالی دارد از آناین عمل واحد از جهتی رجحان ذاتی دارد از جهتی مرجوحیت ذاتی داردبه آن، 

 مرجوحیت ذاتی دارد باعث بعد شود. هتی کهو از آن ج دارد باعث تقرب شود

بحث  اینها مقدمات ،زیرا ما وارد اصل نزاع نشدیم ،دهده ایشان نظری نمیاین نزاع )البت بر این اساس محقق اصفهانی معتقد است که 

، صاحب جریان پیدا کندنیست چه اشکالی دارد که در جایی که مندوحه و چاره ( روشن شود موضوع همه اطراف و جوانب است تا

 احبنظر ص زیرا ریشه ،به قید مندوحه یعنی نزاع را مقید کرده است ،اصال نزاع منتفی است ،اگر مندوحه نباشد :گفتفصول می

ن شاند صورت بگیرد به خاطر عدم قدرت مکلف بر امتثال این اصل سخن ایاتوه اگر مندوحه نباشد امر اصال نمیاین بود ک فصول

د تعد ،جهت از راه تعدد ؟کنیدمندوحه است مشکل را چگونه حل می شما در جایی کهخواهند بگویند، ، محقق اصفهانی میاست

خب  ،یکی برای امر و یکی برای نهی ،کنیدخواهید تضاد را از بین ببرید و به اصطالح دو فرودگاه درست می، برای اینکه میعنوان
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ت  متثال هر دو نیسما نیز قبول داریم که قدرت بر ا ،د، اما در جایی که مندوحه نباشچاره باشد ،این در جایی است که مندوحه باشد

خب شما چون مشکل تضاد  ،اندها متصادق شدهزیرا این« التغصب»عمل کند و هم به نهی « صل»تواند هم به امر یعنی مکلف نمی

تواند هم کنید که آیا این می، بحث میشودصداق واحد هر دو است که انجام میصرفا همین عمل واحد که االن م :گوییددارید می

 ،در جایی که مندوحه باشد جای این بحث است :گوید؟ میو نهی جایز است یا خیر اجتماع امر ،تعلق بگیرد و هم نهی امر به او

ممتنع است نظرشان این است  :گویند، آنهایی که میتعدد عنوان یوجب تعدد المعنون :گویندایز است میج گویندزیرا آنهایی که می

ین جهت را پیاده کنیم چه فرقی توانیم اندوحه هم نباشد میه در جایی که مما به همین وج ،که تعدد العنوان ال یوجب تعدد المعنون

گوییم من جهة این بحث ، اما مییک حقیقت بیشتر نیست ،بیشتر نیست ک شئدهید ین هم که شما یک عمل را انجام میاال ،کندمی

، یکی رجحان ذاتی داشته باشد شودشود که این دو معنون عنوان است باعث می وجا هم بگوییم چون د، اینتواند جریان پیدا کندمی

عمل آیا  ناما خود ای ،آن محذور وجود ندارد ،زیرا پای امر هم در کار نیست ،شودتر می، اتفاقا اینجا راحتولو امر هم نداشته باشد

  ؟خیر رجحان ذاتی دارد یا

برای  ،اد بین االحکام شویم و چه نشویمقائل به تض ای تقیید بحث به قید مندوحه نیست، چهبر یلذا ایشان معتقد است هیچ وجه

 1. ی موجب تقرب شودصالحیت دارد به عنوان رجحان ذات اینکه این عمل

            «والحمدهلل رب العالمین»               
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