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ه«عن مهجههلليهححمده هل ههاطاليرن ه هالعن هلليهادداهم هاالّلهصليهب هاعالمين ه هالحمدلّله»
نایینی ذکر کردیم و معلوم  دو معنا از محقق خراسانی و محقق .بحث در معنای واحد در عنوان مسئله اجتماع امر و نهی فی واحد بود

 .اشکال هستنددو مبتال به شد هر 

 از بزرگان ی.کالم بعض3

بر  ،لکن مالک در وحدت نظر عرف است نه دقت عقلی ،جود استواحد در و «واحد»منظور از  :گویدصاحب منتقی االصول می

حقیقتا نیز  ،بیندیعنی چیزی که عرف آن را واحد می در این است که آیا این واحد در وجود از نظر عرفدر واقع بحث این اساس 

جتماع اگر گفتیم حقیقتا متعدد است فیجوز ا ی فیه وهمر و الناالفیمتنع اجتماع  ،اگر گفتیم حقیقتا واحد است ؟است یا خیر واحد

پس درست است که قول به جواز اجتماع امر و نهی مبتنی بر این است که ما حقیقتا وجود را متعدد بدانیم تا به  ،االمر و النهی فیه

لکن این منافات ندارد که این وجود در نظر عرف  ،صورت بگیرد و به اعتبار یک وجود نهی صورت بگیرد اعتبار یک وجود امر

لکن  ،استمنظور همان وجود خارجی و مصداق  گوییم. وجود که میپس مالک و مدار در وحدت همان وجود است .واحد باشد

 جود شدهودر چیزی که م یه: اجتماع امر و نگوییمیم؟ یعنی یرآیا اجتماع و امر و نهی در واحد جایز است یا خ :گوییموقتی می

رفی به حسب کسی که قائل به جواز اجتماع است معتقد است این واحد ع ؟است و از نظر عرف واحد است جایز است یا نیست

واحد است  نظر عرف هچه که بقائل به امتناع است عقیده دارد آنکسی که و یز نیست بلکه دو چیز است حقیقت و دقت عقلی یک چ

 1.پس ریشه نزاع جواز اجتماع یا عدم جواز اجتماع نیز معلوم است .واقعا نیز یک چیز است نه دو چیز

 از بزرگان  یبررسی کالم بعض

مساوق واحد در وجود دیگر با جزییت  ،باالخره این واحد اگر واحد در وجود باشد ،اجتماع امر و نهی فی واحد :گوییمیوقتی م

بله عرف اهل مسامحه  ،وجود ندارددیگر  هاسامحه و تعدد در آنامکان م یعنی عوارضی که موجب فردیت شد وجزییت  ،است

 موضوع در استصحاب باید باقی :گوییمدیدید که وقتی میاستصحاب  شما در مسئله بقاء موضوع در ؛کند، عرف مسامحه میاست

تواند وجود فعلی او عین عی نمینظر عرف است و اال به دقت عقلی هیچ موضو مالک، آنجا دنباشد تا استصحاب جریان پیدا ک

که پانزده سال  یزید ،لذا مالک نظر عرف است ،این وجود باقی بماند ن ندارداامک های عقلی، بر اساس دقتوجود سابق او باشد

  .مالک نظر عرف است و دقت های عقلی مورد نظر نیست :گویندجا میآن ؟نداردحیات دارد یا بوده آیا االن پیش 
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یعنی چیزی )ف اجتماع امر و نهی بحث در این است که آیا امر و نهی در یک واحد در وجود از نظر عر مسئله در :گویدایشان می

نزاع در این است که آیا این واحد در وجود از نظر د: فرماینمیسپس  ؟کنندکنند یا نمیآیا اجتماع می (بیندکه عرف آن را یکی می

اع د است و قائلین به عدم اجتمحقیقتا واح :گویندیقائلین به جواز اجتماع م؟ عرف حقیقتا هم واحد است یا حقیقتا واحد نیست

  .حقیقتا واحد نیست :گویندمی

ود خارجی به عبارت دیگر در وج .یم بین این دو تفکیک کنیمتوانبیاید دیگر نمی عرض ما این است که اگر پای دقت عقلی به میان

 :وییمگ، میوقتی بحث وجود را داریم. دیگر فرقی بین نظر عرف و عقل نیستکه این موجود واحد باشد  ،اگر امکان وحدت باشد

لذا هم قائلین به جواز و هم قائلین به امتناع قبول راه ندارد،  به این معناو تعدد  ، دیگر در وجود و مصداق وحدتوجود و مصداق

تعدد به حسب  :گویند. اینکه ایشان میشونداز نظر عقل دو فرد و دو مصداق میها از نظر عرف یک وجود دارند و نیدارند که ا

ز قبول داریم یک چیزهایی از نظر عقل و عرف یکی حرف درستی است و ما نی ،یالعرف و النظر وحده بحسب الصورةدقت الینافی ال

 . رسد تمام نیستود عرفا به نظر العرف بحسب الصورة، به نظر میجا یعنی واحد در وجدر ایناز واحد  رو، اما اینکه بگوییم منظاست

 امام خمینی .کالم4

ها در چارچوب این عنوان اقدام به تفسیر واحد کردند یعنی همه این .ها مبتنی بر حفظ همین عنوان بودها و بیانتا کنون راه حل

حقق م ،کرد رتفسی نی واحد را یک گونهسااد که محقق خردیدی ؛«؟النهی فی واحد ام الهل یجوز اجتماع االمر و »عنوان این بود که 

  .کرد احب منتقی الصول نیز یک نحوه تفسیرتفسیر کرد و بعض االعاظم یعنی ص نایینی به گونه دیگر

کار ببریم به  نزاع اصال یک عنوان و تعبیر دیگر برای این ،اساسا عنوان بحث را تغییر دهیم: بهتر آن است که گویداما امام خمینی می

  «؟علی عنوانین متصادقین علی واحد او ال یههل یجوز اجتماع االمر و الن»و بگوییم: 

یا  جایز است واحد اجتماع امر و نهی در «؟هل یجوز اجتماع االمر و النهی فی واحد»ه این بود کبیر مشهور و محقق خراسانی تع

ا اجتماع امر آی :فرمایند، اما امام خمینی میمحقق خراسانی و محقق نایینی و صاحب منتقی االصول به تفسیر واحد پرداختند ممتنع؟

 :د جایز است یا ممتنع است؟ این عنوان دو ویژگی داردو نهی بر دو عنوان که این دو عنوان در یک چیز متصادق شدن

ود که این ب . زیرا اشکالرودسجود هلل و سجود للصنم از بین میاشکال شمول نسبت به  آن راگر این عنوان را بیاوریم دیگ :اول

الیکه شود در حباز میپایش به این عنوان و بحث  سجود هلل و سجود للصنم به عنوان یک واحد جنسی طبق بیان محقق خراسانی

به خالف نماز در  ای را تصور کنیم که هم هلل واقع شود و هم للصنمتوانیم سجدهزیرا هیچگاه نمی ،از محل نزاع خارج است قطعا

کرد اما آن تعبیر مشکل را حل نمی .جا امکان تصادق بود ولی در سجود هلل و در سجود للصنم امکان تصادق نیستدار غصبی که  آن

 .شودشامل سجود هلل و سجود للصنم نمی دیگر در شئ واحد با هم تصادق دارند،امر و نهی به دو عنوان متعلق شوند که  :ر بگوییمگا

عنوانین وجود دارد اما این دو عنوان در شئ واحد  ،زیرا درست است که سجود هلل یک عنوان است و سجود للصنم یک عنوان دیگر

 یهلنتماع االمر و ااج ،شوده سجود هلل و سجود للصنم نمیان بحث اجتماع امر و نهی دیگر شامل مسئلپس عنو .با هم تصادق ندارند

ه اینجا ک .شودمتصادق باشد یافت نمی بر یک فرد و بر یک وجود هلل و سجود للصنم کهاین دو عنوان یعنی سجود . علی عنوانین

 ین عنوانی که امام خمینی فرمودند،عنوان برآن صادق باشد لذا با ا این دو زیرا ما هیچ فردی نداریم که ،شودرسد کار مشکل میمی

  .بیاییم رب بخواهیم در صدد حل آن ورود و مشمول این عنوان نیست تا اشکال تولید کند یله سجود هلل و سجود للصنم کنار ممسئ
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که معنای واحد را توسعه داد و )محقق خراسانی مثل لذا ما  ،واحد عبارت است از واحد شخصی :بر اساس این عنوان بحثدوم: 

 این زی بهانی.( در دار غصبی را داخل کند زاگیرد تا نمبر میگفت هم واحد شخصی و هم واحد نوعی و هم واحد جنسی را در 

م منظور بگویی که ،نایینی نیست حتی نیاز به راه محققلذا ، منظور از واحد یک واحد شخصی است :گوییممی بلکه فقطکارها نداریم 

احد از و روکه بگوییم منظهم نیازی نیست حتی به راه سوم  د که اشکالش را بیان کردیم.از واحد یعنی ایجاد واحد نه وجود واح

یعنی یک فرد و  ،یعنی واحد شخصی منظور از واحد وییمگ، ما صریحا میها الزم نیست، هیچکدام از اینعرفالیعنی واحد فی نظر 

  این فرد خارجی خودش متعلق امر و نهی نیست ،منتهی این واحد ،جیمصداق خار

شما  ،خوردت می، نهی به طبیعشما که گفتید امر به طبیعت می خورد .خواهد متعلق امر و نهی واقع شودچطور فرد می ان قلت:

زیرا اگر معنای واحد شخصی مد نظر باشد  ،تواند واحد شخصی مالک باشدید به محقق خراسانی که اینجا نمیاشکال کرد نخودتا

. محقق خراسانی نی اشکال کردیدساادر همین مسئله به محقق خر نشما خودتا ؟کنیدلق امر و تعلق نهی را چطور حل میمسئله تع

ل مشک که با جنسی را آورد تا شامل نماز در دار مغصوبه شود ، واحدنوعی و جنسی ،منظور از واحد یعنی واحد شخصی: گفتمی

عنی باشد زیرا واحد شخصی ی روتواند منظواحد شخصی اساسا نمیما در اشکال به ایشان گفتید: ، شمواجه شد  و للصنمسجود هلل

، آن ورنهی نیز همینط ،تواند جز به طبیعت تعلق پیدا کند، امر نمیمتعلق شود و امر و نهی نمی تواند به آن یک مصداق و یک فرد

  .شودمی لی است که به امام خمینی ایراداشکااین نه ، کأیعنی واحد شخصی «واحد»از  : منظوروییدگوقت شما خودتان می

هل یجوز اجتماع » :عنوان این است که .واحد شخصی است روین عنوانی که ارائه کردیم منظما در ا :فرمایدمیگویا ایشان  قلت:

هل یجوز اجتماع » :گوید، مشهور میست، این بزنگاه بحث ااجتماع امر و نهی فی واحد :گویدنمی« ؟االمر و النهی علی عنوانین

ا قبال نیز دلیلش ر ،احد شخصی و فرد متعلق شودتواند به وا نمیاساس و نهی راینجا اشکال دارد که ام« ؟فی واحد یهاالمر و الن

امر متعلق شده به عنوان نماز و  «جتماع االمر و النهی علی عنوانینا» :گوید، اما امام خمینی همین جا راهی را باز کرده و میگفتیم

ست و یک طبیعت ا عنوان غصب ،عنوان نماز یک طبیعت است ،این فی نفسه مشکلی ندارد ،نهی متعلق شده است به عنوان غصب

تصادق  ،د با هم منطبق شدندخودشان در خارج بر یک فر ،باشندوین متصادقین فی واحد میا، لکن این عنبا فردش کاری نداریم

: امر متعلق گوید، میکندی ایجاد نمیهد واحد هیچ مشکلی در خود امر و نفر رخارج د ر، منطبق شدن این دو عنوان ددر خارج

ک ویژگی یگاهی از  منتهی این دو عنوان (طبیعت الغصب) ،شود به یک عنوانعلق میمت یهو ن )طبیعة الصلوة( شود به یک عنوانیم

دیگر هیچ یک از اینجا  .شوندفرد و در یک مصداق با هم جمع می کنند که در خارج در یک واحد شخصی و در یکپیدا می

  :زیرا ،نیست مشکالت قبلی

 ،کنیدی واحد را به واحد شخصی تفسیر میمتوجه کردند این بود که شما وقتل اصلی که بعضی به محقق خراسانی اشکیک ا :اوال

باید به طبیعت متلعق شوند نه فرد و مصداق  یه؟ امر و نکنیدشکل تعلق امر و نهی به فرد چه مید آن وقت با میعنی به یک فر

ید اجتماع امر و نهی علی وگرد میاحث تعلق امر و نهی به فرد نیست دزیرا اصال ب ،شود، این مشکل در اینجا مرتفع میخارجی

 عنوانین. 
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گاه ، اینها هیچباشند ولی متصادقین علی واحد نیستندعنوانین میزیرا  ،شودو سجود للصنم نیز از بحث خارج می سجود هلل ثانیا:

 د که هم مصداق سجدةای را نشان دهییک سجده توانیدیمی شما در خارج نن، یعشوندفرد و در یک مصداق با هم جمع نمیدر یک 

  .شوداین مشکل هم حل می الذ ،للصنم باشد سجدة هلل باشد و هم مصداق

نای را به مع «واحد»هم  «عنوانین متصادقین علی واحد اجتماع االمر و النهی فی» یعنی گفتند: پس هم عنوان را ایشان تغییر داد

د ومشکلی که در تفاسیر قبلی وج ،مشکلی از مشکالت گذشته رارجی با این کا، یعنی یک فرد و مصداق خواحد شخصی گرفت

 ین بیان دیگر متعلقدر ا زخود خارج می شوند و امر و نهی نی سجود هلل و سجود للصنم که خودبه .دیگر اینجا وجود نداردداشت 

  .ها به طبیعت متلعق شودال کنید که باید اینشوند که اشکبه مصداق نمی
 ان قلت

ناهی  ا آمر وای دوم محقق خراسانی گفتید که آیشما خودتان در بررسی ادعکه  این است ماند و آناینجا فقط یک اشکال باقی می

ظر نعلق امر و نهی را در فرد واحد مدو نهی مسئله تصادق امر و نهی یا عنوان امر و نهی یا به تعبیر دیگر مت ریعنی شارع هنگام ام

 وجه داشته که ممکن است اینموقع ت ، آنخواسته نهی کند از غصبخواسته امر به نماز کند وقتی می؟ شارع وقتی میدارد یا ندارد

د حقق خراسانی که اگر بگوییآنجا اشکال شد به م. روزی در جایی توسط فردی با هم منطبق شوند و در یک مصداق جمع شوند ،دو

نهی  شود موقع امر ویم، اصال ناش این است که به طبیعت متعلق شودممتنع است زیرا امر و نهی قاعده این اصال ،مالحظه کرده

  .گرددهم بگویید مالحظه نکرده آن مشکل باز بر می رگ، اله فرد و مصداق و تصادق را در نظر گرفتمسئ

در مصداق واحد محقق  اینکه این دو عنوان ،کند آیا آن تصادق را یهخواهد امر و نل این است که باالخره شارع که میاینجا نیز سوا

  ؟داندداند یا نمی، آیا شارع این را میشوند

 تواند امر ویعنی به نوعی پای فرد وسط کشیده شده پس دیگر نمی ،توجه به تصادق اینها فی فرد واحد داشته باشد ر، اگاگر بداند

  .شودا شبیه همان اشکال اینجا مطرح میتقریب ،و نهی فقط باید به طبیعت متعلق شود ر، زیرا امکند یهن
 قلت

رتبه  ، در آنگیردو نهی صورت می رای که در آن ام، رتبهتصادق یک مسئله دیگر استمسئله تعلق امر و نهی یک مسئله است و 

اینجا اصال  ؟گیردگیرد یا طبیعة الغصب را در نظر میند طبیعة الصلوة را در نظر میکوقتی شارع امر می ،اصال پای فرد وسط نیست

لق ق امر و دیگری متعیکی متعل ،آیدعنوان در ذهن موال می نفس این دو ،در رتبه تعلق امر و نهی هیچ کاری به فرد و تصادق ندارد

خارج در یک فرد اجتماع کنند، دیگر خارج از مأموربه است و ربطی به  ها بعدا دراین، اما مسئله تصادق و اینکه گیردنهی قرار می

رع انه ش ،خب بشوند ،خارج با هم متصادق شدند رها داین ،این ربطی به آمر در رتبه امر یا ناهی در رتبه نهی ندارد ،موربه نداردمأ

هی عنه به و منی و مأمورهنظر بگیرد زیرا ربطی به حیث امر و ن رر و نهی مسئله تصادق را دهنگام ام رنیاز داشته نه الزم بوده که د

  1.ندارد

 حق در مسئله 

                                                 
 .49و  44، ص1الوصول، جمناهج  1



  

122 

 

 کنند و موجبشد که در واقع تحریر محل نزاع می بیان« حدوا»به نظر می رسد در بین این چهار تفسیر و راهی که برای معنای 

 است. راه چهارم که امام خمینی فرمودند راهی است که قابل قبول است و از اشکاالت قبلی مصون تنقیح موضوع بحث شده،

 «والحمدهلل رب العالمین»


