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

کال اصل اش .امام خمینی به محقق خراسانی اشکالی ایراد فرمودند ،بعد از بیان مقدمه هشتم و نهم از مقدمات بحث اجتماع امر و نهی

 ،وعدر باب تعارض موض ،امام خمینی به محقق خراسانی این بود که موضوع باب تعارض با موضوع باب تزاحم کامال متفاوت است

اب اجتماع امر اما در ب ،ستعرف و فهم عرفی ا ،خبران مختلفان است و در جایی که سخن از خبر است مالک و مناط در اختالف

سئله عقلی صرف است. محقق خراسانی در زیرا یک م ،متفاوت است مسئله کامال را از موارد تزاحم قرار داده، و نهی که ایشان آن

رم اک»دق در مورد تصا :گفتند ارائه کند. «التغصب»و  «صل»با  «تکرم الفساقال»و  «اکرم العلماء»برای فرق بین  مالکی تالش بود

زیرا ما وجود مالک در هر دو را  ،بلکه از موارد باب تعارض استاز موارد اجتماع امر و نهی نیست، « تکرم الفساقال»و  «العلماء

یک مالک بیشتر  ،شوداحراز نمیدر باب تعارض مالک دو حکم  ،همانطوری که در باب تعارض قاعده این است ،احراز نکردیم

 و «صل»اما در مورد تصادق در  .یکی از این دو مالک را مقدم کنیم و ترجیح دهیم ،باید بگردیم با مرحجات ، منتهیوجود ندارد

ای بود که محقق خراسانی برای فرق بین این ضابطه«. تغصبال»و هم مالک  «صل»هم مالک هر دو مالک وجود دارد، « التغصب»

  .باب اجتماع امر و نهی و باب تعارض ذکر کردند

ر عرف ر مختلف که از نظزیرا این دو خب ،اساسا این دو باب قرابتی ندارند تا با هم اشتباه شوند: امام خمینی در مقام اشکال فرمودند

، اما در دکر وند و باید معامله تعارض با آنهاشاقع میتحت اخبار تعارض و ،جمع عرفی بین آنها ممکن نباشد ، اگرباشندمتفاوت می

ی عرف آن جمع ولی این یک جمع عقلی است ،گیردو غصب، اگر بین آنها جمع صورت ر و نهی و مورد تصادق نماز اع اماجتم باب

کنید بین باب اجتماع امر و یصال قرابتی ندارند که شما تالش ماین دو باب ا بیان کردند،در دو مثالی که محقق خراسانی  پس .است

 این محصل اشکالی بود که امام فرمودند. . نهی و باب تعارض تفکیک کنید

 اشکال امام خمینی به محقق خراسانی توضیح

راز نکنیم باز هم در باب اجتماع امر و نهی حتی اگر دو مالک را اح ،نداریم ینک: ما اساسا نیازی به احراز مالفرمایدخمینی می امام

  :توضیح ذلک .استمتفاوت باب تعارض  با

 آن در تعارض روایاتی داریم کهدر باب  .گرددباری که در باب تعارض وارد شده بر میکه اشاره شد به اخاساس تعارض همانطور 

، عرف وارد شده است ب و سنتاکت رای که دمثل بقیه ادله ،که اساسش و موضوعش از عرف اخذ شده است هایی پیشنهاد شدهراه

 روشاین یک  ،رودنتواند به سراغ مرجحات می کند و اگرع میها جمبین اینکند؟ اگر بتواند در مواجه با خبرین متعارضین چه می

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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برین خ همین روش عرفی در اخبار تعارض نیز بیان شده است و با .عرف در ارتباط با خبرین متعارضین وجود دارد است که بین

نیز یک جمع عرفی است و اگر  لذا جمعش ،ش یک موضوع عرفی است، زیرا موضوعشودمله میامتعارضین با همین شیوه مع

یعنی از  .شوندوب نمیاساسا از نظر عرف متعارض محس «تغصبال»و  «صل»اما  ،رویمممکن نبود سراغ مرجحات میجمعش 

متعارض محسوب « التغصب»و  «صل»فرق است. « تغصبال»و « صل»و بین  «تکرم الفساقال»و  «اکرم العلماء»ریشه بین 

وی ر نهی« بتغصال» در و رفته روی نماز وجوب« صل» ، درکه باهم هیچ ارتباطی ندارند رفته روی دو عنوان شوند، زیرا حکمنمی

را احراز  هاهای آن، هرچند مالکتصادق پیش بیاید . حال اگر در یک موردپس از نظر عرفی مشکلی بین این دو نیسترفته، غصب 

شوند، متعارض محسوب می« تکرم الفساقال»و  «اکرم کل عالم»نظر عرف در  اما ،بیندعرف  اینها را متعارض نمیهم نکنیم باز 

لذا بعضا ماده م است و فاسق هم هست، نسبتشان عموم و خصوص من وجه است، جایی که کسی عالناجتماع آ در مورد زیرا

دال  «تکرمال»ال بر وجوب اکرام است و د« اکرم» ،کننداین دو دلیل با هم تعارض میدر این مجمع العنوانین  .کنندپیدا میاجتماع 

حکم  «تکرم الفساقال»و  «اکرم العلما» ،نجا حکم روی عناوین رفته است، آاینجا حکم روی افراد رفته است ،بر حرمت اکرام است

چون حکم اینجا  ،افراد ندارد است و کاری به هحکم روی عنوان رفت «تغصبال»و « صل»ر د اما ،را روی افراد برده است نه عنوان

 ماده اجتماع کدام راینجا د رد لذا باید ببینیم ،جمع عرفی بین اینها امکان ندارد ،ها ممکن نیستجمع عرفی بین اینروی افراد رفته، 

کاری لذا  ،«غصب»وان و عن« صلوة»، عنوان اینجا حکم روی دو عنوان رفته است ،«تغصبال»و  «صل»آیم سراغ را مقدم کنیم؟ می

 باب تعارض ندارد.هیچ ارتباطی به  ،ولو اینکه دو مالک را احراز نکنیماریم، حراز مالک ندبه ا

 خالصه اشکال امام خمینی به محقق خراسانی
 فرمود. بیان« التکرم الفساق» و «اکرم کل عالم»یا  «اکرم العلماء»با  «تغصبال»و  «صل»برای فرق  قق خراسانی یک ضابطهمح 

ائل که ق منتهی بسته به اینز کردیم و این دو مالک وجود دارد، ما مالک این دو را احرا «التغصب»و « صل»که در  ضابطه این بود

مسیرهایی  باالخره در یک (ندروضی که محقق خراسانی گفتف) اجماع باشد یا ادله لفظیه دلیل ما و نیز اینکه واز شویم یا اجتماعبه ج

بینیم میدر اینجا ما ولی عمده این است که شود، جدا میاش در جایی نیز مسلکشان نتیجه، شوندمجوزین با هم متحد می امتناعیون و

ته هر و وجود داشضابطه را گفتند و گفتند که باید مالک در  ،راه احراز را گفتند) ،کنیماحراز میآن را د و وجود دارمالک در هر دو 

 .یک مالک بیشتر وجود ندارد «تکرم الفساقال»و  «اکرم کل عالم» هلسئم راما د (توضیح دادند را نیزکیفیت احراز مالک  باشد،

 ،«تغصبال»و  «صل»در  ،این دو باب اساسا به دو وادی متفاوت مربوطند :فرمایدراسانی میامام خمینی در اشکال به محقق خ

حراز را ا لذا از نظر عرف بین آنها اختالف نیست ولو اینکه ما آن دو مالک ،حکم روی دو عنوان رفته است که با هم ارتباطی ندارند

زیرا عموم خصوص من وجه هستند و عموم  ،از نظر عرف بینشان اختالف است ،«تکرم الفساقال»و  «اکرم عالم»نکنیم ولی در 

دو مناط و دو مالک هم حاصل ، لذا در این جا حتی اگر شودز مصادیق و موارد تعارض محسوب میخصوص من وجه خودش ا

دو مالک وجود نداشته و  ولو احراز المالکین نکنیم «تغصبال»و « صل»پس در  .راهش همان راهی است که اشاره کردیم باشد،

 از نظر عرف اختالف است «تکرم الفساقال»و  «اکرم کل عالم»در  ولی عرف اختالفی نیست ، بین آنها از نظرو احراز نشود باشد

 .دخیل نیست در هیچ طرف قضیه پس اصال مسئله احراز المالکین  یا عدم احراز المالکین ،مالک را احراز کنیم ولو دو
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 هی،ن کنند به اینکه نزاع در اجتماع امر وامام خمینی از اساس مقدمه هشتم و نهم را نفی کردند. زیرا تصریح می نهکأ بر این اساس

اع مبتنی که نززیرا محقق خراسانی تأکید داشت روی این ،وجوب و حرمت احراز بکنیم نیستمبتنی بر اینکه ما مالک را در متعلق 

اجتماع امر و نهی به هیچ وجه مبتنی بر احراز مالک در  رکند که نزاع دامام خمینی تصریح می ، ولیبر احراز مالک در هر دو است

اش این بود که این دو در هم ادغام شود زیرا کامال به اعدهکه عرض کردیم ق) نهم محقق خراسانی مقدمه هشتم و پس ،هر دو نیست

که  این منظور منعقد کرده است به ( راکرده استرا تفکیک این دو مقدمه یشان همه پیوسته می باشند و مکمل یکدیگر هستند اما ا

نهی  ای برای بحث اجتماع امر واد کند و مرزبندی کند و یک ضابطهماع امر و نهی و باب تعارض تفاوت و مرز ایججتبین باب ا

 نقطهدر امام خمینی  ،مالک را احراز کرده باشیم متعلق نهی هم در متعلق امر و هم در ،ارائه دهد که این اجتماع در جایی است که ما

تحریم  ایجاب و هیچ وجه مبتنی بر احراز مالکین در متعلق امر و نهی یا متعلق مقابل ایشان فرمودند که اساسا اجتماع امر ونهی به

  .این در حقیقت از بین بردن اساس مقدمه هشتم و نهم است ،نیست

 د به امام خمینیشیخنا االستااشکال 

زیرا موضوع اخبار باب تعارض یا اخبار عالجیه تعارض بین  ،مرجع عرف استدر باب متعارضین است که درست  اشکال اول:

لی هر دلیدر ما  ،مثل بقیه ادله و روایات و آیات ،عرف مراجعه کرد آید باید بهبه میان می طبیعتا وقتی سخن از خبر ،الخبرین است

ای و هر روایتی که در آن موضوعی ذکر شده و حکمی برایش بیان شده است باید به عرف رجوع کنیم تا این موضوع برای و هر آیه

آن ذکر شده هایی که در و راه تا معنای تعارض کنیمف رجوع میعر جا نیز در باب تعارض مثل سایر ادله به، اینما روشن شود

ی هیچ حکم نیست که به طور کل خبرین باید به عرف رجوع کنیم معنایش ایناما اینکه برای فهم معنای تعارض بین ال است را بفهمیم

، چه ، نه اینطور نیستعقل نداردای صد در صد عرفی است و هیچ ارتباطی با دارد و اساسا مسئلهعقلی در باب تعارض وجود ن

 رتباطی دارد؟ ا

حث بمورد اخبار متعارض می پذیریم( عالوه بر اینکه مرجعیت عرف را در) توان مطرح کردآن جنبه عقلی که در باب تعارض می

، درخبرین متعارضین اقتضای تساقط دا در در باب تعارض این بحث مطرح است که قاعده است.تعارض ه در باب از مقتضای قاعد

هر دو از اعتبار  که با هم متعارضند یکند که دو خبریضاء مقاعده اولیه اقتآن اخبار عالجیه را در نظر نگیریم، یعنی ما باشیم و 

کند ، عقل اقتضاء میگویدل است، عقل این را میحکم عقد، کن: اینکه قاعده اقتضای تساقط میگویدان میآن وقت ایش .ساقط شوند

ه پای ک همین، هیچ یک از این دو ارزش و اعتبار ندارد، همدیگر را نفی و تکذیب کردند، ندمتنافی و متکاذب بوده اگر دو خبر ک

ه تعارض بود که مسئل ؟ امام خمینی حرفشان اینهیچ ارتباطی با هم ندارند ین دو باببگوییم اشود، چرا باز میبه باب تعارض  عقل

مکان امتثال هر دو بیند چون ا، عقل میعقل است ای است که مربوط بهمسئله تزاحم یک مسئله مسئله مربوط به عرف است و یک

، تزاحم یک مسئله عقلی است آن عقلی است ،در باب تزاحم ذکر شده است آن قواعدی که ،اهم را مقدم کن: گویدوجود ندارد می

  .نیز عرفی است و آن

 چرا این را از باب ،ای از مسئله تعارض را جنبه عقلی دانستیماگر حداقل یک جنبه :فرمایدایشان در اشکال به امام خمینی می

ر امکان گقرار دادن این دو در کنار یکدیگر و بودن این دو در کنار یکدی ییم اینها در ردیف هم نیستند؟تزاحم جدا کنیم و دیگر بگو

 اصال این مربوط به یک باب است و آن مربوط به یک باب دیگر :یدفرما. اینکه امام خمینی میکنداین خلط و اشتباه را فراهم می
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م به این دلیل است که باالخره این امکان وجود دارد و آن ه :گویدایشان می ولی .امکان خلط و اشتباه نیست :خواهد بگویدکأنه می

 وجود دارد.  در باب تعارض یک قضیه عقلیه

بر اگر متعارض شدند طبیعتا اخبار عالجیه برای ما راه گشا باشد، دو خمتعارضان میعالجیه موضوعش خبران اخبار  اشکال دوم:

ین تعارض اختصاص به خبرین متعارضیعنی . است متعارضین اعم از خبرین متعارضین اما مسئله دلیلین ،د بود که چه کنیمخواه

کی خبر یا یباشند دو غیر خبر می ریا ه)، کنندارض میبا هم تع روایت نیستند نیزکه هیچ کدام خبر و  زیرا گاهی دو دلیل ،ندارد

ر متعارضین از خب غیرکیفیت از هم جدا کنیم تمام نیست. این دو باب را به این  لذا اینکه ما به کلی بخواهیم ت و یکی غیر خبر(اس

  .شودعقل استفاده می از آیند یاآیه به دست مییک ظاهر  امی که ازنیست احک چون کم، تواند ظاهر آیه باشدمیهم 

ذا امکان ل واند شامل دلیلین متعارضین هم باشد،تع ما میباشند در حالیکه موضوالجیه ناظر به خبرین متعارضین میاخبار عپس 

 .کنار هم قرار بگیرند وجود دارد اینکه اینها در

عارض و فرق بین ت و گان از اینجا وارد شدندبعضی از بزر ،رباره فرق بین تزاحم و تعارض را باید مفصل بحث کنیم)حال بحث د

که اساسا تزاحم به چه معنا است و فرقش با تعارض  ،کشدشویم چند ماهی طول می اگر وارد آن کردند که در پرانتزی بیان تزاحم را

و فرقش را با تعارض توانیم این پرانتز را باز کنیم و وارد بحث تزاحم شویم جا می. ما نیز همینبحث بسیار مفیدی است ؟چیست

ها در ، این باز کردن بابمقدمه نهم اجتماع امر و نهی را گفتیم ،منتهی بعد چند ماه باید برگردیم سراغ مقدم دهم ،مفصال بحث کنیم

 مناسبت یک بحث وارد ، اینکه انسان بهآیدپیش می تفسیر یا حتی حکمت و فلسفه رلمی چه در اصول و چه در فقه چه دهر ع

االن  .آیدست ولی وقفه در جریان بحث پیش میمسئله ولی از مسائل مهم شود خوب ا مفصل به ظاهر استطرادی در آن ک بحثی

و برویم چند ماهی دوباره برگردیم مقدمه دهم  الن بخواهیم وارد بحث تزاحم شویمااگر  ،ما مقدمه نهم اجتماع امر و نهی را گفتیم

این مقدمات را یک به دوباره باید چون . رسد جالب نباشدی شویم به نظر میهن اجتماع امر و را بگوییم و بعد نیز وارد اصل مسئله

 ،فتیمحال انهایی که پذیر ،نهی اساسش مبتنی بر این مقدماتی است که گفته شده است زیرا بحث اجتماع امر و ،یک تکرار کنیم

مغصوبه هم پیش  بعد بررسی حکم نماز در دار شویم یا امتناعی ومیگیریم یا اجتماعی بتنیا علی هذه المقدمات نتیجه میباالخره م

 (کنیمتعارض را در یک وقت دیگری بحث می حال ما این مسئله تزاحم و .آیدمی

ال امام اشکخمینی به آن اشکال کردند و به امام ای بیان کردند که ین شد که محقق خراسانی ضابطهو نهم ا مه هشتمدقنتیجه در م

ریم در متعلق ایجاب و تح یعنی نزاع مبتنی بر احراز مالکین ؟حال آیا مقدمه هشتم و نهم قابل قبول است ،نیز اشکال شدخمینی 

 است یا خیر؟

            « رب العالمینوالحمدهلل»                                                                                                                              


