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

 :رمودندف یمحقق خراسان ر؟یخ ایاست  یمسئله اصول کیمسئله  نیا ایکه آ شد.بحث مطرح  نیا ینه و رمورد مسئله اجتماع ام در

 ین کبرآن به عنوا جهینت یعنی ،دارد انیموضوع جر نیدر ا یمسئله اصول اریضابطه و مع رایز ،است یمسئله اصول یک مسئله نیا

 د،نمطرح کرد زین گرید یچهار ادعا( ادعا نیاز ا ریغ) شانیا سپس .میداد حیتوض که آن را ردیگیاستنباط مورد استفاده قرار م اسیق

لم اصول ع هیقیتصد یتواند از مبادیهم م و باشد یمسئله کالم یک تواندیاست هم م یمسئله فقهیک هم  : این مسئلهفرمودایشان 

له با مسئ نیشد ا لومو مع میکرد گیدیرا رس ایشان اول یدو ادعا .علم اصول باشد هیاحکام یتواند از مبادیم نیزبه شمار برود و 

مسئله اجتماع امر  میعرض کرد شانیدوم ا یدر مورد ادعا نیهمچن ،محسوب شود یمسئله فقه کیتواند به عنوان یعنوان نم نیهم

ئله به عنوان مس نیامکان قرار دادن ا زیعنوان ن رییبا تغ یعنی ،میده رییاگر عنوان را تغ یحت ،باشد یمسئله کالم کیتواند ینم ینه و

  .وجود ندارد یکالم ئلهمس
 یسوم محقق خراسان یادعا

نظر را قبول کرده  نیهمنیز  ینییمحقق ناد. تواند باشیم زیعلم اصول ن هیقیتصد یاز مباد مسئله نیبود که ا نیا ایشان سوم ادعای

مطرح و  یت محقق خراسانماکل یبعد از بررس .علم اصول است هیقیتصد یاز مباد یمعتقد است مسئله اجتماع امر و نه شانیا .است

رد، و آن را در آینده بیان خواهیم ک ستیهم ن یمسئله اصول ،یاجتماع امر و نه هلادعا کردند اصال مسئکه از بزرگان  ینظر بعضکردن 

است  هیقیتصد یمسئله فقط از مباد نیا ،ینیینا محقق ریبه تعب ای استعلم اصول  هیقیتصد یاز مباد مسئله نیا چه دلیل به باید دید

 ؟ ریخ ایو تام است  حیسخن صح نیا ایآ و نه از مسائل علم اصول

 کالم محقق نایینی درباره معیار مبادی تصدیقیه

هستند  ینیبراه هیقیتصد یمباد برخی ریبه تعب ای ،مسائل آن علم واقع شود ایاست که صغر یزیعلم در واقع چ کی هیقیتصد یمباد

ن آ . به عبارت دیگرکنند یرا نف ناز موضوعات آ یحت ایموضوعات اثبات کنند  یشوند تا محموالت را برایاقامه م یکه در هر فن

 ملع کی یایقضا ،علم کیمسائل  ،شودیم ینف ایشود یعلم ثابت من موضوع در آ یبرا یمحمول کیکه به واسطه آنها  ینیبراه

شود و نفی میمحموالت از موضوعات  ای شوندحمل می محموالت بر موضوعات ه آنهاهم که در محمول دارند کیع و وموض کی

 ایشود یعلم به عنوان مسئله آن علم حمل م کیدر  ضوعبر مو یها محمولنکه بواسطه آ ،است یاان و ادلههبر کیبر  یمبتناین 

 یصغر یمالک مسئله اجتماع امر و نه نیاساس ا بر هستند. هیقیتصد یمبادها این ند،شویم یاز آن علم نف یاز موضوع یمحمول

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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و تکاذب دو  یتعارض عبارت است از تناف ،باشندیتعارض و تزاحم قطعا از مسائل علم اصول مشود. می مسئله تعارض و تزاحم

از د بدون تردیحم ازت وتعارض  .در مرحله امتثال لیدو دل یتزاحم عبارت است از تکاذب و تنافو  عیدر مرحله جعل و تشر لیدل

 هیقیتصد یاز مباد ،سازدیتزاحم م ایباب تعارض  یبرا یاز آنجا که صغر ینه وقت مسئله اجتماع امر وآن ،مسائل علم اصول هستند

آن درست  یبرا یغرصچطور  نیا ؟باب تعارض و تزاحم است یابه عنوان صغر یچطور اجتماع امر و نهشود. می علم اصول

  ؟کندیم

 نیشود که بیبه غصب باعث م یو تعلق نه زتعلق امر به نما ایاست که آ نیادر واقع بحث  رد یدر مسئله اجتماع امر و نه :ندیگویم

  .تزاحم ای دیایب شیامر به نماز و امر به غصب تعارض پ

 یتعارض و تزاحم چینفسه ه یدو ف نیغصب و ا عتیبه طب زین یشود و نهینماز متعلق م عتیامر به طب :ندیگویبه جواز م نیقائل

 یارتباط چیهاین  و ،کنندیم دایفرد اجتماع پ کیکنند در یم دایشئ واحد در خارج تصادق پ یدو عنوان ف نیا یلکن وقت ،ندارند

خود امر و  رایز ،تزاحم یبراکند و نه موضوع یض درست مراتع یوع براضونه م گریبه عبارت د .تعارض و تزاحم ندارد به باب

 ظحالهم اصال مسئله تصادق را  و از غصب نهی کرده است. شارع امر به نماز کرده است .متعلق شده است تیطبعو به عنوان  ینه

 ینهاسته خومیهم  یوقت، نماز بوده است عتیهمه توجه به طب ،که به فرد توجه داشته باشد ستین یمقام امر مقام رایز ،ه استدرنک

 لیدل دو نیا نیب یتناف چیپس در مرحله جعل ه شته،او تصادق ند یبه فرد خارج یکرده است و کارنهی غصب  عتیطب از ،کند

 .ستین

در مقام  مینیکند تا بب انیخواهد اتیدو فرد را که نم ،ستین شتریفرد ب کی رایز .ستین آنها نیب یتعارض زیدر مقام امتثال و عمل ن

عنه محقق یضمن فرد منه ردی که شود که آن عبادتیبله بحث م ،دو عنوان دارد یمنته، فرد است کی ،مقدم کند دیعمل کدام را با

 . به باب تزاحم و تعارض ندارد یربطاین  یول ؟فاسد ایاست  حیصح، شده است

درست است  :ندیگویم ،دنکنیتزاحم درست م یموضوع برا ،کنندیم دایپدر فرد واحد تصادق  یوقت نهایا :ندیگویبه امتناع م نیقائل

را  یارک یغصب نیشخص در زم نیا مقام عمل وامتثال راما د ستین یتناف تکاذب و چیه یامر و نه نیب عیم جعل و تشراقم رکه د

نب جا ای میرا مقدم کن یجانب نه دیبا ایلذا  ،دو با هم اجتماع کنند نید در فرد واحد اوشیمن ،نماز استاسمش دهد که یانجام م

 ایشود صغریم یپس مسئله اجتماع امر و نه ،میکن ادهیرا پ نیاحکام متزاحم دیو امتثال است با لمامر را و چون مربوط به مقام ع

ذکر  هیقیدتص یدمبا یبرا ینییاست که خود محقق نا یاریمع نیا .علم اصول است هیقیتصد یاز مباد لیدل نیمسئله تزاحم و به هم

  .کرده است

از  یکی یابتواند به عنوان صغر نکهیا ؟ستیباشد چ یک علم هیقیتصدی داز مبا یامسئله کیکه نیا یبرا ینییمحقق نا اریپس مع

 ینف ایوع ضوم یرا برا یتا اثبات کند محمولشود قائم می یفن ایدر علم  که یهر برهان گرید ریبه تعب ای ردیعلم قرار بگ نآ سائلم

  ی.موضوع کیرا از  نکند آ

  درباره معیار مبادی تصدیقیه کالم مرحوم مشکینی

ادله  ون موضوع علم اصولچ :دیگویم شانیا .ذکر کرده است هیقیتصد یمباد یبرا یگرید اریمع هیکفا هیدر حاش ینیمشک مرحوم

اربعه  ادله نیاز ا یکی (ربعه استاال ةاست که موضوع علم اصول االدل نیا زینظر مشهور ن) است، (اجماع و عقل ،سنت ،کتاب) اربعه
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 ؟ریخ ایحکم عقل وجود دارد  ایکه آ میبحث کن یمورد کیدر  نکهیعبارت است از ا ولعلم اص هیقیتصد یآنگاه مباد، عقل است

بحث  در واقع زین نجایا. علم اصول قهیتصد یاز مباد شودیم نیا ستین ایحکم عقل در آن است  نیا ایبحث باشد که آ نیهر جا ا

 نیپس ا کندبررسی می امتناع را ایجواز  چون عقل داند ویممتنع م ای ددانیم زیرا جا یعقل اجتماع امر و نه ایاست که آ نیدر ا

 .علم اصول هیقیتصد یشود از مبادیم

 بررسی کالم مرحوم مشکینی

به عنوان مالک  نیر باشد اارق اگر م،یتزم شوملن به آ میتوانیدارد که نم یفاسد یتالچون  ،تسیتمام ن هیقیتصد یاز مباد ریتفس نیا

تقالت مس ریکه در مورد مالزمات و استلزامات اعم از مستقالت و غ ییهااست که تمام بحث نیاش اهالزم، باشد قهیتصد یدمبا اریمع

که در حوزه مستقالت  ییهاتا بحث یدریواجب و ضد بگ هاز بحث مقدم ،علم اصول باشند هیقیتصد یهمه داخل در مبادشود می

 هیقیدتص یمباد رداین مباحث را  نکهیا و از مسائل علم اصول است نایقیها مثل بحث مقدمه واجب نیا کهیدر حال ،شودیم رحمط

  ت.سیتمام ن میبگنجان

لم ع هیقیتصد یرا از مباد یمسئله اجتماع امر و نه ینییمحقق نا ،اریمع نبر اساس آ .شد انیاست که ب نهما اریحال مع یا یعل

 یلیخ .البتهمطلب محل اشکال است نیرسد ایلکن به نظر م ستیمسائل علم اصول ن ءجز نیاد: نیگویاصول قرارداده است و م

 یمباد اریکه مع میریپذیاصل موضوعه م کیرا به عنوان  نیفعال ا ،میبحث کن هیقیتصد یدو ضابطه مبا اریدرباره مع میخواهینم

اجتماع امر  ئلهسدر م اریمع نیکه ا مینیبب میواهخیم میریبپذ این معیار را بر فرض که .گفتند ینییهمان است که محقق نا هیقیتصد

 ر؟یخ ایوجود دارد  یونه
 ادعای سوم محقق خراسانی یبررس

در  ایآ :مییوبگو  میده رییشکل تغ نیاگر عنوان را به ا .عنوان بحث قابل انطباق نخواهد بود رییجز با تغ اریمع نیرسد اینظر م به

 یوارددر م یامر و نه نیب ایمطرح شود که آ نطوریاصال مسئله ا :مییبگو یعنی ؟ریخ ایتزاحم وجود دارد  ینه مسئله اجتماع امر و

احم مسئله تز ؟ردیباب تزاحم قرار بگ قیمصاد از یکیتواند به عنوان یوقت م آن ؟ستین ایهست  احمکه تصادق وجود دارد تز

 زین ینه متعلق شد و عتیکه اگر امر به طب مینیبب میخواهیحال م ،در مقام امتثال لیدو دل یتزاحم عبارت است از تناف ،معلوم است

 کیشود یم نیا ؟ریخ ای دیآیم شیتزاحم پ یامر و نه نیب نجایا ایآ ،شدند تصادقم یفرد واحد رمتعلق شد و د یگرید عتیبه طب

 رفتهیذپ هیقیدتص یتواند به عنوان مبادیم، باب تزاحم شد اتیاز صغر یایصغر کیآنوقت اگر  ،باب تزاحم اتیاز صغر یصغر

بر مسئله  یانطباق عنوان مسئله فقه یدر بررس ،میتگف یمسئله فقه اریهمانطور که در مع ،عنوان را ندارد نیبحث ما ا کهیدر حال ؟شود

 ،است نطوریهم زین نجایاخیر؟  ای باشدمی یمسئله فقه ایکه آ میکن یعنوان بررس نیمسئله را با هم نیا میخواهیم یاجتماع امر و نه

 ایمحسوب شود  هیقیدتص یبادتواند از میم ایکه آ میقرار ده یعنوان مورد بررس نیرا با هم یهمسئله اجتماع امر و ن میخواهیم

مقدمه واجب  عنوان را این قرار دادیم که: اگر که مثل خود مقدمه واجب است یگریبحث د کی د،کن رییاال اگر عنوان تغ و؟ ریخ

 یذ یعشر بومقدمه و وج یوجوب شرع نیب ایآ :میاما اگر گفت ،کرد است رییعنوان تغ رایز ،یشود مسئله فقهیم ؟ام ال ةواجب

 .یولمسئله اص کیشود می خیر؟ ایالمقدمه مالزمه وجود دارد 
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 یمباد اریمع رایز ،علم اصول باشد قهیتصد یتواند از مبادیمن میعنوان مالحظه کن نیرا با هم یپس اگر مسئله اجتماع امر و نه

 یم اصول باشد ولعل هیقیتصد یداز مبا یکید به عنوان نتوایم میده رییمسئله را تغ نیاگر هم عنوان ا ،ستیبر آن منطبق ن هیقیتصد

 . مطرح شود یتواند به عنوان مسئله اصولیمن گریاست که د نیمسئله ا

 شتریکه ب)بودنش  یکالم ایبودنش  یمسئله و مثال فقه نیبودن ا یاصول نیب توانیماست که ن نیا اشکال از صورت دوم عمده ریغ

 مییبگو دیبا ای ستین یاصول گریوقت د که آن است یمسئله فقه مییبگو دیبا ای ،بودنش جمع کرد هیقیتصد یو از مباد (مشکل دارد

ممکن  یزیچ نیعنوان چن رییبدون تغ ،العنوان رییغتاال ب مکنیال  نیو ا ستیاز مسائل علم اصول ن گریاست که د هیقیتصدی داز مبا

 .ستین

 سوال

شود از است که ب یکاف و همین ردیباب تزاحم قرار بگ یابه عنوان صغر زین نیالقول احد یاست که عل نیباالخره بحث ا :استاد

 ،دهدیار مقر قهیتصد یرا از مباد نمقدار آ نیهم ؟ریخ ایباب تزاحم است  قیاز مصاد نیا نکهیمعموال نزاع در ا رایز هیقیتصد یمباد

  .باشد تواند منطبقیحد م نیدر ا .کندیاثبات م یکیکند و یم ینف یکی
 یچهارم محقق خراسان یادعا

 یآن مسائل یعنی هیاحکام یمنظور از مباد ،علم اصول است هیاحکام یاز مباد یهن مسئله اجتماع امر و :فرمودند یخراسان محقق

 است یعو حکم وض یفیحکم تکل ،حکم بر دو قسم :مییگویمثال م ،شودیگفته م یزیچ کیدرباره حکم  ،که موضوعش حکم است

تضاد وجود  هیفیاحکام خمسه تکل نیب ایآ نکهیمثال ا ایعلم اصول است  هیاحکام یمباداز  یکی یول ستین یمسئله اصول کی نیا

وعش که موض یامسئله و هیقض رباالخره ه ،شودیمحسوب م هیاحکام یبلکه از مباد ستیهم از مسائل علم اصول ن نیا ؟ریخ ایدارد 

قابل انطباق  یبر مسئله اجتماع امر و نه هیاحکام یمباد اریمع ایآ مینیبب میخواهیآنوقت م، هیاحکام یدشود از مبایحکم باشد م

  ؟ریخ ایاست 
 بررسی ادعای چهارم محقق خراسانی

رار علم اصول ق هیاحکام یرا از مباد یهن اجتماع امر و مسئله میتوانیم یعنی .درست است یمحقق خراسان شیرسد فرمایبه نظر م

ادق امر و نهی در جایی که متعلقشان تص اجتماع تر آیا؟ یا به تعبیر دقیقکه آیا اجتماع امر و نهی فی واحد جایز است یا نه، اینمیده

 ،یعنی از اموری است که مربوط به امر است یا نهی، م استکنوعی مربوط به ح در واقع به باشند جایز است یا نه؟بر واحد داشته 

 .کندم بحث میکاجتماع دو ح واقع در مورداجتماع هستند یا خیر در  ، اینکه اینها قابلاست نهی یک حکم ،ود امر یک حکم استخ

حکامیه ن نیز از مبادی االحکمی ناجتماع بیدی احکامیه است، این از مبا ،آیا تضاد بین االحکام وجود دارد یا نه :گوییدوقتی میشما 

د از این ش ؟آیا دو حکم تکلیفی با هم تضاد دارند ؟یا نیست: بین وجوب و حرمت تضاد هست گوییدمی شما ،شوندمحسوب می

ل قاب، آیا شوندنهی که هر دو حکم شرعی محسوب می کنیم که آیا امر ویی بحث مهن و رامدر مسئله اجتماع  . حالمبادی احکامیه

بینیم معیار تغییری ایجاد کنیم، میدر عنوان بحث  دهیم و بدون اینکه ا تغییراینجا بدون اینکه عنوان رلذا  ؟اجتماع هستند یا خیر

اجتماعشان جایز امر و نهی آیا  «؟االمر و النهی هل یجتمعان او ال»زیرا عنوان بحث ما این بود  ،منطبق است مبادی احکامیه بر آن

آیا این دو  :نه گفتیم، کأاقع به نوعی مربوط به احکام استاین بحث بدون اینکه تغییری در عنوانش دهیم در واست یا ممتنع است؟ 
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ا اگر این را لذ ؟اجتماع دارند یا قابل اجتماع نیستند ؟شوند یا قابل جمع نیستندق بر فردی شدند آیا با هم جمع میحکم که متصاد

  .از مبادی احکامیه بدانیم هیچ محذوری ندارد

 نتیجه 

 هو نهی مسئل ر. یعنی مسئله اجتماع امتمام استخراسانی تمام نیست و یک ادعا سه ادعای محقق  الحظه کردید از این چهار ادعا،م

 . دتواند از مبادی احکامیه علم اصول باش، از مبادی تصدیقیه علم اصول نیز نیست ولی میمسئله کالمی نیز نیست ،فقهی نیست

یرا ز .کنیمسیدگی اجمالی مییک رباید  را لم اصول است یا نیستنهی از مسائل ع اما در مورد اصل اینکه مسئله اجتماع امر و

                                                       مسئله اصال مسئله اصولی نیست.بعضی تاکید دارند که این 

            «والحمدهلل رب العالمین»                                                                                                                              


