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 «عن مهجههلليهححمده هل ههاطاليرن ه هالعن هلليهادداهم هاالّلهصليهب هاعالمين ه هالحمدلّله»
 مقدمه هشتم 

تم و مقدمه نهم در مقدمه هش ،اند ذکر شدمبحث اجتماع امر و نهی بیان کردهتا کنون هفت مقدمه از مقدماتی که محقق خراسانی در 

شتم ه را در مقدمه این دو مطلب تفکیک کرده است و یک مطلب محقق خراسانی بین ،ای هستند که مکمل یکدیگرندواقع دو مقدمه

ن جهت شاید سزاوار این بود که این دو یهم بهن را در مقدمه نهم بیان کرده است. لکن تفصیل و تکمیل آ ،به نحو اجمال بیان کرده

مجمل است  بیان کرده، هشتمدر مقدمه ایشان اقعا آنچه زیرا و ،گردیدمیشد و تحت عنوان یک مقدمه بیان مقدمه در هم ادغام می

حقیقت مطلب انشاء  ،این یک جدا سازی ظاهری و عنوانی است ،گیردکه در مقدمه نهم این کار صورت می باشدنیازمند تکمیل می و

 .اهلل بعد از بیان هر دو مقدمه روشن خواهد شد

  مقدمه هشتم

دو حکم با هم  . در تعارض نیزنهی از مسئله تعارض جدا شود که مسئله اجتماع امر وغرض و مقصود از مقدمه هشتم این است 

ال است که چه فرقی باشند یا هر دو غیر الزامی، اما جای این سؤ هر دو الزامیممکن است حال این دو حکم  ،کنندفی پیدا میتنا

از موارد اجتماع امر و مورد گوییم این دار غصبی می رد امر و نهی و مسئله تعارض؟ در مثال معروف نمازاست بین موارد اجتماع 

به عبارت  .شدباد داشته ونهی است ولی یک شرط دارد که عبارت است از اینکه مالک امر و نهی حتی در مورد تصادق نیز وج

ک امر و مالک نهی در همه موارد که مالع امر و نهی است و آن ایناجتما ار غصبی به یک شرط از مصادیق بحثدیگر نماز در د

  :توضیح ذلک .مورد تصادق وجود داشته باشد حتی در
 دو فرض در مسئله

کام اح (؛ر است)البته این نظر مشهو ،شودجعل می وجود دارد مالک و مصلحتی که در متعلقشبا توجه به  به طور کلی هر حکمی

 .و مفاسد واقعیه هستند لحتابع مالکات و مصا

 فرض اول

به نحو تمام و کمال و یعنی صد درجه  ای یک مصلحت الزمة االستیفاء است،شود برای این است که نماز دارمیاگر امر به نماز 

ای مفسدهغصب به خاطر این است که  ،شود، اگر نهی از غصب میمصلحت را استیفاء کند بایست آنکه مکلف می مصلحتی دارد

، دستور به اجتناب داده شده مفسدهآن  درجه مفسده دارد که به خاطر پرهیز از اصابت صدیعنی  ،که الزمة االجتناب است دارد

حال نماز در دار غصبی به شرطی مصداق و مثال برای مسئله  ،احکام تابع مالکات و مصالح و مفاسد واقعیه هستندبه هر حال  .است

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 

 8931/ذرآ /81 :تاریخ                                                                             نواهی  موضوع کلی:  
                                      2442ربیع الثانی 21مصادف با: غرض از انعقاد مقدمه هشتم         –دو فرض در مسئله  – مقدمه هشتم –و نهی اجتماع امر :جزئی موضوع  

 93جلسه:                                                                              دهم    یازسال   



  

861 

 

 ز اولا، یعنی مصادیق نماز و در تمام موارد نماز وجود داشته باشدنهی است که آن مالک در امر یا متعلق امر در تمام  اجتماع امر و

 استیفاء که مکلف باید آن را اخذ ونظرش این بوده که مطلقا این نماز یک مصلحتی دارد  ،کرده استوقتی خداوند امر به نماز می

از مصلحت نم ،است مطلق در نظر گرفته شدهنحو  مالک امر به نماز به ،ولو این نماز یک روزی در خارج با غصب متحد شود ،کند

متحد  حتی اگر با غصب ،نه این مصلحت علی ای حال استیفائش الزم است ،منحصر به مکان خاصی نیست که در فالن مکان نباشد

لو وب شود طی باید از آن اجتنادارد که به نظر شارع در هر شرای اتینطور است، یعنی یک پلیدی ذی. در مورد غصب نیز همشود

 . شود با نماز اینکه این غصب متحد

داشته  ناء وجودبه بدون استثنحو کامل و تام در تمام افراد مأمور نهی مربوط به جایی است که مصلحت به اجتماع امر و باب نزاع در

ه اینکه نماز اند بردهبیر کاز این مسئله تع ستثناء وجود داشته باشد،مام افراد منهی عنه به نحو تام و کامل بدون اباشد و مفسده در ت

ر دو حکم واجد مالک خودشان که ه کندتحقق پیدا مینهی در جایی  یعنی اجتماع امر و ،در دار غصبی باید واجد هر دو مالک باشد

و  تامر به قوت خودش باقی اس ،هیچ مانعی ندارد :بگوید ائل به جواز اجتماع امر و نهی شد؛حال اگر کسی در این مسئله قباشند. 

ود زیرا مالکش موج ،نهی نیز فعلیت دارد ،ه استخودش را در فعلیت این حکم گذاشت ثیرعلیت دارد زیرا آن مصلحت ملزمه تأف

ه . حال اینک چو هم حرمت یعنی هم وجوب فعلیت دارد ،فعلیت حرمت گذاشته است ثیر خودش را در، یعنی مفسده ملزمه تأاست

یت دارد و هم حرمت غصب، چه باید کند؟ این وجوب نماز فعلهم  :گوید، یعنی میشوداجتماع می؟ کسی که قائل به جواز کنیمباید 

هر دو مالک  ،دو مالک در ماده اجتماع تحقق دارندن است که هرشود منظورش ایامتناع می کسی هم که قائل بهبحث بعدی است، 

مالک حکم )کنیم از این دو مالک . ما نگاه میاقوی استحکم تابع مالک  ،اجتماع مالکین ممکن نیست لکن چون ،وجود دارند

این دو مالک  اگر یکی از ،تر استیکدام مالک قوت( وجوبی که وجوب نماز است  و مالک حکم تحریمی که تحریم غصب اس

مصحلت نماز به  ،دنداین دو در یک اندازه بو، اما اگر مالک اقوی در کار نبود و کنیمآن را مقدم میطبیعتا  ،اقوی از دیگری بود

توانند در حکم خودشان کدام از این دو مالک نمیاندازه اجتناب از مفسده غصب بود، هیچمصلحت نماز به  اندازه مفسده یعنی استیفاء

)در  مثال اباحه است : نه این و نه آن، حکم ثالثگویدمیآید که و حکم سومی وسط می روند، لذا هر دو کنار میثیر بگذارندتأ

 (. شودهای بعدی معلوم میبحث

 امر واجدکند که هم تحقق پیدا می نهی به شرطی بیان کردند این است که اجتماع امر ومحقق خراسانی درمقدمه هشتم چه پس آن

 زثیر بگذارد در حکم خودش و باعث شود حکم خودش نیفعلی باشند به نحوی که هر کدام تأمالک باشد و هم نهی و هر دو مالک 

 وجود داشته باشند.  و هم نهی راست که هر دو مالک یعنی هم ام جایی این مربوط به فعلیت پیدا کند.

 فرض دوم 

نماز دارای مالک باشد ولی نه مطلقا یعنی نماز  ،مثال در همین مثال نماز در دار غصبی ،مالک حکم به نحو مطلق نباشد که جاییاما 

جا هست مگر در جایی که آن ، به عبارت دیگر مصلحت نماز همهه با غصب متحد شودرای مصلحت باشد ولی نه در جایی کدا

توجه م یعنی در این فرض دیگر نماز مصلحتی ندارد یا در مورد غصب نهی التغصب به این دلیل ،نماز خارجا با غصب متحد شود

 یعنی غصب .االجتناب نیست ا الزمةو مطلق نیست منتهی این مفسده صد در صد و همه جا ،شود که غصب مفسده داردغصب می

ما در فرض اول گفتیم مالک به نحو  ،این فرض دقیقا مقابل فرض اول است .مفسده دارد مگر جایی که با نماز متحد شودهمه جا 
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تحد و ان ازیرا نماز دارای مصلحت است مطلقا  ،شود، یعنی امر به نماز میگاهی مالک به نحو مطلق ثابت است ،مطلق ثابت است

اما فرض دوم  ،این مال فرض اول بود طلقا و ان اتحد مع الصلوةشود ماست لذا نهی به آن متعلق می غصب دارای مفسده ،مع الغصب

هم مالک امر و هم مالک نهی مطلق  ،هان مالکولی ای ،شوند به حقیقت غصب و نمازنهی متعلق می مربوط به جایی است که امر و

اهد خوانده ودر مکان غصبی بخ نمازی که ،در خارج تصادق پیدا نکرده باشدصب از مشروط به آن است که با غمصلحت نم ند،نیست

طی موجب تعلق شرایجا و در هر ولی نه مطلقا که همهین فرض اصال مصلحت ندارد یا از آن طرف غصب مفسده دارد اطبق  ،شود

 دق باشد، دیگر آنبر او صانوان نماز ع به محض اینکه ،ماز نشده استغصب مفسده دارد تا آنجا که متحد با ن ،شود نهی به آن

  .مفسده الزمة االجتناب را ندارد

، یعنی جایی که تصادق فرض دوم جایی است که این نماز و غصب هر دو فاقد مالک وجوب و حرمت باشند به نحو مطلقپس 

 :دارد دو صورت فرض خودش این ی خارج است.هو ند دارد از بحث اجتماع امر وجو

بیعتا ط اینجا ،ستشرایط نیمالک نماز در این  غصب و مالکیعنی  ،فرضی که کردیم مالک ندارندگاهی هیچ کدام مثل  صورت اول: 

 .برویم باید سراغ حکم سوم

اتحاد با ه شامل مورد است ک، یعنی مثال مالک نماز مطلق اما اگر فرض کنیم در بین این دو یکی واجد مالک است صورت دوم:

شود بر می یعنی مالک نماز مقدم ،عتا آنکه مالک دارد؟ طبیشود، اینجا کدام مقدم میشود اما مالک غصب مطلق نیستغصب نیز می

 ک ندارد.که اساسا مالآن

عد برویم به باید ذکر کنیم مات محقق خراسانی در این دو مقدماین مطلبی است که ایشان در مقدمه هشتم گفتند مادر واقع ابتدا کل

 بررسی کنیم که آیا این صحیح است یا خیر؟

 غرض از انقعاد مقدمه هشتم

نحو مطلق  هبکند که دو حکم امر و نهی به شرطی تحقق پیدا می محصل مطالب محقق خراسانی در مقدمه هشتم این شد که اجتماع

ه با ک نهی آنجایی است که آن دو چیز بحث ما در اجتماع امر و . موضوعنحو مطلق وجود داشته باشد ثابت شده باشند و مالک به

اما اگر شرایطی ت، این از مصادیق بحث اجتماع امر و نهی اس ،مورد تصادق حتی در ،هم متصادق شدند واجد مالک باشند مطلقا

 اجتماع امر واین از دایره بحث  ،پیش آمد که این دو هیچ کدام واجد مالک نبودند یا یکی واجد مالک بود دیگری واجد مالک نبود

  .نهی خارج است

نکه برای ای ،نهی را روشن کند چرا محقق خراسانی این مقدمه را بیان کرد؟ برای اینکه مرز بین باب تعارض و باب  اجتماع امر و

ر عرض به یک بیان روشن ت را اگر بخواهیم این بیان ،نهی با مسئله تعارض کامال متفاوت است وله اجتماع امر شما بدانید که مسئ

ست ین اا فرق باب تعارض و تزاحم ،نهی در واقع بین المتزاحمین است نه بین المتعارضین مسئله اجتماع امر وبگوییم: باید  کنیم،

عارض اصال ت ،یک مالک بیشتر نیست (،حتی اگر تعارض بین دو دلیل به نحو عموم خصوص من وجه باشد)در باب تعارض که 

دانیم نمی، منتهیند که یکی از این دو مالک وجود داردنکتعارضند در واقع حکایت از این میم ین است، دو دلیلی که با هممعنایش هم

مقام جعل و تشریع چون مربوط به  واقع تنافی بین دو دلیل در مقام جعل و تشریع است و ر؟ تعارض داست موجود کدام یک

فاسقان  یدگور میگ: علماء را اکرام کن و دلیل دیگوید، یکی میخدا یا معصوم صادر شده باشدتواند هر دو از ناحیه شود لذا نمیمی
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یک عالم فاسق پیدا شده است و به دلیل اکرم العلماء باید او اکرام  د،ماده اجتماع با هم تعارض کردن ر، این دو دلیل درا اکرام نکن

ق تا به یک عالم فاس تعارض پیش آمده، عبدماده اجتماع بین دو دلیل ن، در اال ،تکرم الفساق نباید اکرام شودود و به دلیل الش

 اجتماع تعارضدر ماده  دو این. حق نداری اکرام کنی :گویدالتکرم الفساق می و اکرامش کن :گوید، اکرم العلماء میکندمیبرخورد 

یا )ست جا نییشتر اینکه یک مالک ب ن استعنایش ایض دارند متعارگوییم ، وقتی میای حل شودرض باید بگونهاتع ایندارند. 

یم دانچون نمیاینجا ( نهی شده است رام فاسق دارد که به خاطر آنای که اککه اکرام دارد یا مفسدهمصحلتی  مالک وجوب اکرام یا

 اما حقیقت این است که مسئله ت،اینجا قهرا باید برویم سراغ مرجحا ؟کدام یک از این دو مالک دارند و کدام ندارند چه باید بکنیم

 .جایی است که هر دو حکم دارای مالک است رنهی د اما مسئله اجتماع امر و ،یک مالک است دتعارض دائر مدار وجو

در متزاحمین  ،از قبیل متزاحمین است امر و نهیاجتماع  :قانون کلی بگوییم باید بگوییم به عبارت دیگر اگر بخواهیم یک قاعده و

در مقام امتثال تنافی پیش آمده، یعنی مکلف عمال  است که هر حکمی واجد مالک خودش است اما بین این دو حکمفرض این 

ون اینچنین است این خارج از قدرت او است که امتثال کند هر دو دستور را در آن واحد و چ و تواند هر دو را باهم انجام دهدنمی

ببینیم کدام اهم است و کدام یمو کنیم رویم و اهم و مهم میمی« االهم فاالهم»راغ قاعده ای بیندیشیم که یا به سباید یک راه چاره

اگر هر دو در درجه اهمیت یکسان  باشند آنجا ممکن است که هر دو کنار بروند و یک وظیفه دیگری  .کنیما مقدم میمهم و اهم ر

 ی، یعنهر دو حکم واجد مالک هستند است که در باب تزاحم، مهم این بعدی استچیست، مطلب وظایف  ، حال آنتعیین شود

و تزاحم بین دو حکم فعلی پیش  شوند که آن دو حکم فعلیت پیدا کنندها باعث میالکم ینهای هر دو موجود است و االکم

  .است یناجتماع امر و نهی ا .آیدمی

و طرف دمربوط به جایی است که یکی از  مسئله تعارض .کنیدرا با مسئله تعارض مخلوط نی هن وپس مراقب باشید که اجتماع امر 

راهی  کباید برویم ببینیم ی ،برای ما مشخص نیست تالک اساما آن طرفی که واجد م ،هر دو واجد مالک نیستند ،واجد مالک است

هر دو  داشته ودو حکم  ست کهجایی ا ی مربوط بهه، اما مسئله اجتماع امر و نتوانیم مالک را احراز کنیمرا پیدا کنیم که چگونه می

اند باید به کدام امتثال کند دام امتثال نمیمنتهی مکلف در مق ،و هر دو فعلی هستندمالک در هر دو وجود دارد  ،د مالک هستندواج

علوم تا تکلیف م ت و نیاز دارد که مقدمه نهم نیز به این مقدمه متصل شودمه هشتم به نحو مجمل بیان شده اسمقد :گوییماینکه می

ما از طریق دلیل یعنی خود ادله باید به  شود،ه نهم که به مقام اثبات مربوط میاست که در مقدم نیل در بیاید برای اشود و از اجما

  .دست بیاوریم که چه کنیم

 بحث جلسه آینده 

  مقدمه نهم 

            «والحمدهلل رب العالمین»                                                    


