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

ها نامر و نهی به آنی که ابود. اینکه آیا مثال شرط است نسبت بین دو عنو در برخی شروط جریان نزاع در اجتماع امر و نهیبحث 

یا عموم و  ،یا عموم خصوص مطلق نباشد ،یا شرط است که نسبت بین آنها تباین نباشد ،مثال تساوی نباشدتعلق گرفته است، 

مالحظه کردید که شرطیت   ،به همین جهت عنوان بحث شروط جریان نزاع در این مقام قرار داده شده است .خصوص من وجه نباشد

محل نزاع باشند، شرطیت عدم  رتوانند داخل داگر دو عنوان متساوی هم باشند می عدم تساوی دو عنوان منتفی است، یعنی حتی

خصوص  وقطعا از محل نزاع خارج است. عموم  ین باشندباشند، اگر متبا : دو عنوان نباید متباینگفتیم ،تباین مورد قبول واقع شد

خصوص مطلق بین  و یعنی شرطیت عدم عموم ،هر دو قسم آن داخل در محل نزاع است که مالحظه کردیداشت ق نیز دو قسم دمطل

پس تا اینجا  و خصوص مطلق نباشد. ها عموماین ، یعنی اینکه در این مقام شرط نیست که نسبتدو عنوان مورد قبول قرار نگرفت

  ،سه شرط مورد بررسی قرار گرفت

 عموم و خصوص من وجه . نسبت4
ص من وجه باشد خصوو اینکه آیا اگر بین دو عنوان نسبت عموم . وجه است خصوص منو آخرین شرط شرطیت عدم عموم 

دو عنوان عالم و فاسق که بینشان  مثل .این را باید مورد بررسی قرار دهیم ارج است؟داخل در محل نزاع است یا از محل نزاع خ

این دو عنوان که نسبت بین  ،نسبت عموم و خصوص من وجه است یا بین نماز و غصب که بینشان عموم و خصوص من وجه است

عموما و  النسبة عدم کون»آنها نسبت عموم و خصوص من وجه است داخل در محل نزاع هستند یا خیر؟ مسئله شرطیت این امر 

ا جنیخواهیم بررسی کنیم. ا، این شرط را می«عنوانین عموما و خصوصا من وجهبین ال سبةنالعدم کون »یا  «هخصوصا من وج

 .گاه با بررسی سخن ایشان نتیجه معلوم خواهد شدکنیم و آنباره را ذکر می ابتدائا سخنی از محقق نایینی در این

 کالم محقق نایینی 

اگر یک شرط  شد احتیاج به سه قید و سه شرط دارد.اگر عموم و خصوص من وجه بخواهند داخل در محل نزاع با :گویدیایشان م

ایشان دو عنوان که به نظر  شود.وص من وجه از دایره نزاع خارج مید دیگر به کلی عموم و خصوتفی شنماز این شروط سه گانه 

باشند و اال از محل نزاع اع میسه شرط را داشته باشند داخل در محل نزها عموم و خصوص من وجه است اگر این نسبت بین آن

  :دخارجن

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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 . و خصوص من وجه بین دو متعلق باشد نه بین دو موضوع نسبت عموم شرط اول:

وجه است از خصوص من و ها عموم خواهد مورد بحث قرار بگیرد یا به تعبیر دیگر نسبت بین آنیآن موردی که م شرط دوم:

  افعال تولیدیه نباشند.

  .دو ترکیب انضمامی باشد نه اتحادیترکیب بین این  شرط سوم:

خاص من وجه باشند با  و دو عنوان اگر عام :گویدگذارد و مییمو خصوص من وجه  ن برای عمومااین سه شرطی است که ایش

 محل نزاع خارجند. شوند واال از بحث ودر بحث اجتماع امر و نهی میاجتماع این سه شرط داخل 
 شرط اول

 یک تعریف خاصی ،قلعباره موضوع و متمحقق نایینی در .عام و خاص من وجه گاهی بین دو موضوع است و گاهی بین دو متعلق

مثال در  ،شودچیزی است که فعل به آن اضافه می آن ،فعل مکلف است و منظور ایشان از موضوع ،منظورشان از متعلق ،دارد

عنی متعلق ی ،متعلق عبارت است از اکرام «اکرم العالم»یا  «اکرم العلماء»در  ،متعلق عبارت است از شرب الخمر «التشرب الخمر»

یا  موضوع عبارت است از خمر «التشرب الخمر»در مثال  ،شودمکلف، اما موضوع یعنی آنچه که فعل به آن اضافه می همان فعل

شود ، میشودآنچه فعل به آن اضافه میو شود متعلق دهد میکاری که مکلف انجام میفعل و  «تغصبال»یا  «صل»در مسئله 

  موضوع.

من وجه است ولی این نسبت بین متعلق تکلیف  و منهی عنه عموم وخصوصبه از اوقات بین دو عنوان مأمور ی: گاهگویندمیایشان 

 «وةا الصلاقیمو»مثل  ،ه منهی عنه عموم و خصوص من وجه استموربه و فعل مکلف در دایر، یعنی بین فعل مکلف در دایره مأاست

خود  ؟ستچی «التغصب»متلعق در  ،یعنی اقامه نماز، زندآن فعلی است که از مکلف سر می« ا الصلوةاقیمو»متعلق در  «تغصبال»و 

وان متعلق عموم و خصوص من بین نماز و بین غصب به عن ،شود متعلقاستیالء بر مال غیر، این می ، یعنیهمین فعل غصبی است

  .وجه است

عنوان عالم  «م الفاسقتکرال»و  «اکرم العالم»اما گاهی از اوقات عموم و خصوص من وجه بین دو موضوع است نه دو متعلق مثل 

ر چه داز اکرام،  ، متعلق عبارت استجا موضوعند نه متعلقینفاسق ا و فاسق بینشان عموم و خصوص من وجه است، ولی عالم و

به عبارت دیگر متلعق در نهی و امر یک چیز است، نسبت بین  تعلق اکرام است. «تکرمال»و چه در دومی یعنی  «اکرم»اولی یعنی 

اسق و ف، بله عالم مثل هم هستند، هر دو اکرام است، تساوی است، متعلق تکلیف در امر و متعلق تکلیف در نهی یک چیز است

بین نماز و غصب به  ندر آکه « التغصب»و  «صل»لذا  ،ها موضوع تکلیف هستندولی این استبینشان عموم و خصوص من وجه 

که عموم و  «تکرم الفاسقال»و  «اکرم العالم»در اما  ،عنوان متعلق امر و نهی عموم و خصوص من وجه است داخل در محل نزاعند

  زاع خارج است.، این از محل نتعلقها است نه دو مخصوص من وجه بین دو موضوع این

دی یک عمل عبا د فرمایش محقق خراسانی در تصحیحرقبال سخنی از محقق نایینی نقل کردیم که ایشان  در اگر خاطرتان باشد 

ند، علق نهی از دو مقوله باشباید متعلق امر و مت ،باشداجتماع شویم و عمل عبادی صحیح  ل بهقائای را فرمود که اگر بخواهیم نکته

ق امر است و لبتوانیم با توجه به دو مقوله بودن و تعدد مقوله بگوییم یکی متعتا هر مقوله عین آن مقوله باشد تا نهایحرکت در و 

رکت نمازی ح ،ین استاز مقوله ا، یا غصب مثال از مقوله وضع است ،نماز از یک مقوله است :متلعق نهی، به همین دلیل گفتنددیگری 
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با مقوله  له نماز متبایناشکالی ندارد چون مقو زا: نموقت گفتند آن ،است ی نیز عین مقوله غصببعین مقوله نماز است و حرکت غص

ایشان یار مع با آنشود، حال  رد تا به متعلق خودش امرپس تعدد مقوله این راه را باز ک ،تعلق بگیرد تواند امر به آنغصب است، می

اینجا در هر دو متعلق اکرام است، اگر متعلق  امر و متعلق نهی  ،را بسنجیم «الفاسق تکرمال»و  «اکرم العالم»اگر ما بیاییم  :گویدمی

جواز اجتماع یا  امتناع شویم. راه نزاع درزیرا اینجا باید حتما قائل به  ،پذیردمسئله نزاع و دعوا پایان میباشند، دیگر  از یک مقوله

، هر ها که دو مقوله هستندشود که اینوقت بحث ، آنمصداقشان یکی است شود که دو مقوله باشند ولو خارجاامتناع وقتی باز می

چون : گویند؟ بعضی مید یا خیرنشو ند هر یک جداگانه متعلق امر و نهی واقعتوانچند در خارج متصادق فی واحد شدند، آیا می

لق عوقتی متعلق امر و مت ،دو مقوله منتفی شدوقتی  :گوید. محقق نایینی میشودمی :گویندیشود و بعضی ماق واحد دارند نمیمصد

دیگر  ،اینجا دیگر قهرا باید قائل به امتناع شویمیان یافته است، اپاینجا دیگر اصال نزاع  ،هر دو یک چیز بودند و آن هم اکرام نهی

  ؟اجتماع جایز است یا جایز نیست ه آیاکم  نزاع کنیم معنا ندارد که بیایی

و دشود که این نسبت بین محل نزاع می رو خصوص من وجه در صورتی داخل د نایینی این است که عمومپس شرط اول محقق 

اشد م و خاص من وجه باشند و متعلقشان یکی بلذا اگر موضوع تکلیف در این دو عا ،و متعلق نهی لق امربین متع ، یعنیمتعلق باشد

 از محل نزاع خارج است و داخل در محل نزاع نیست.

 سوال

توانند داخل در محل نزاع  جا میخصوص من وجه باشد اینبین دو متعلق عموم و اگر نسبت  :گویدن است که میمهم ای :استاد

متعلق هم حال ممکن است جایی هم موضوع و ) ،باشد ی، اما متعلق یکاما اگر بین موضوعین عام و خاص من وجه باشد ،دنباش

دهد که این عموم و خصوص من وجه اگر بخواهد داخل ع نداریم( ایشان تنبه میما کاری به موضو ولیباشد،  عام و خاص من وجه

 و متعلق نهی. متعلق امر ،باید حتما بین متعلقین باشد ،ع باشدازندر محل 
  شرط دوم

، زیرا در افعال نباشدشود که از افعال تولیدیه جه در صورتی در محل نزاع داخل میشرط دوم این است که عموم و خصوص من و

اه ندارد و چون تعدد در سبب رنه در واقع حکم به اسباب تعلق گرفته است و در این موارد یک سبب بیشتر وجود ندارد تولیدیه کأ

 اکرام دراکرام،  شوند، مثلباشند و با یک سببی ایجاد میجا نیز جای نزاع نیست. افعال تولیدیه یعنی افعالی که نیازمند سبب میاین

داشت ا بزرگجند مسبب از اسباب مختلف باشد، یکتواتکریم کردن، بزرگ داشتن و احترام گذاشتن میواقع یک فعل تولیدی است، 

داشت او به سبب قیام  بزرگ ، اکرام او ومجلسی شدی وارد م، اگر یک انسان محترکه شما قیام کنید و احترام و تکریم به این است

به آن  ین جهتم، به هاکرام است کند و سبب برای تحقق، تولید اکرام میپس قیام به قصد تعظیم ،کندق پیدا میتحقتعظیم  به قصد

اگر  «البیت فاکرمه اذا دخل عالم فی هذا»اگر موالیی دستور داد  ،سبب داریم و یک مسبب اینجا ما یک گویند.می فعل تولیدی

، دستور به سبب اکرام است، یعنی کأنه دستور اکرام عالمجا در واقع دستور به این شد او را اکرام کن، لخعالمی در این خانه دا

ام لم یجب علیک القیعااذا دخل » :به جای اینکه بگوید، شد جلوی پایش بایست و اکرامش کن دهد که اگر عالمی وارد این اتاقمی

 هر چند ،ودشواقع امر و حکم به سبب متلعق می پس در افعال تولیدیه در «اذا دخل العالم یجب اکرامه»گفته است  «بقصد التعظیم

 ، حالحکم به سبب تعلق گرفته است یعنی ،واقع مقصود سبب استاست ولی به حسب  صورتا حکم به مسبب متعلق شده ظاهرا و
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رت دیگر در این به عبا ،سطهرد یا با وابه خود فعل مستقیما تعلق بگیکند قدرت فرق نمیدر افعال تولیدیه  ،اگر فعلی تولیدی بود

ال حکم کند، اما این نکته که به هر ح، اگر مقدور با واسطه هم باشد کفایت میموارد متعلق تکلیف الزم نیست مقدور بی واسطه باشد

 ین بحثی نیست. ا در ،شودو به حسب واقع متعلق به سبب می روددر چنین افعالی روی سبب می

بب باشند که به مسدر محل نزاع میشرطی داخل  بهاست که عام و خاص من وجه  محقق نایینی منظورشان ایندیم با توضیحی که دا

و  «اکرم العالم»در همان مثال  .محل نزاع نیست رداخل داگر به مسبب مربوط بود و کاری به سبب نداشت  لیمربوط نباشد و

 «اذا دخل العالم فی هذا البیت فاکرمه» در محل نزاع است یا خیر؟قید داخل  ین مثال با این شرط وببینیم آیا ا «تکرم الفاسقال»

نسبت بین متعلقین نسبت عموم و خصوص من وجه باشد نه موضوعین ( اگر موال  اینکه )غیر از شرط اول که عبارت بود از اینجا

، یک اگر فاسق داخل در این خانه شد اکرام نکن او را، حال فرض کنید فی زمان واحد از در «دخل الفاسق فالتکرمهذا ا» :گفت

م امر در افعال تولیدیه در واقع به شوند، امر شده به اکرام عالم و نهی شده از اکرام فاسق و گفتیعالم و یک فاسق داخل اتاق می

اذا »ت درعین حال گفته اس «ا دخل العالم فیجب القیام بقصد التعظیماذ»نه موال گفته است کأ ، یعنیشود نه مسببسبب متعلق می

؟ این رام استقیام کند یا قیام بر او ح دبای ؟باالخره این شخص باید بایستد یا بنشیند «یجب القیام بقصد التعظیمدخل الفاسق فال

است که اینجا چون فعل  نیاول( مشکلش ائله شرط سر و نهی خارج است زیرا )غیر از مبحث اجتماع ام رمورد از محل نزاع د

قصد  دم القیام بهاست یا ع د و سبب اینجا قیام به قصد تعظیمرول تولیدی در واقع حکم روی سبب میو در افعا ،تولیدی است

 وازج است دیگر اساسا جایی برای چون یک مقوله این قیام به قصد تعظیم دو مقوله نیست بلکه یک مقوله است والتعظیم است، 

مثال ماند که نمی این بازجایی برای  باید امتناعی شویم واین فرض  به تعبیر دیگر محقق نایینی معتقد است با گذارد.اجتماع باز نمی

ر تمام نزاع پایان یافته است و کا ،قطعا در جایی که متعلق امر و نهی من مقولة واحده باشند ؟شود اجتماعی شد یا خیرببینیم آیا می

ها ن متعلقنسبت بیاگر  در شرط اول نیز گفتند: ،مثل فرض اول ،آنجا یقینا باید قائل به امتناع شد ،اختالف معنا ندارد ،شده است

  .اینجا نیز همین استاز محل نزاع خارج است خصوص من وجه نباشد و بین موضوع عموم و خصوص من وجه باشد  عموم و

زیرا در افعال تولیدیه  ،برای داخل شدن عموم و خصوص من وجه در محل نزاع این است که از افعال تولیدیه نباشد شرط دومپس 

سبب هم در امر و هم در نهی برای فعل تولیدی اکرام یک چیز  ،بیان شد ی کهدر این مثال شود.لق میحکم در واقع به خود سبب متع

ر یکی امر د ،است سبب عدم قیام به قصد تعظیم ،التعظیم است و در مورد فاسق نیز همینطور است سبب اکرام قیام به قصد ،است

 است و در یکی نهی.
 شرط سوم

ا قبال نیز م یب انضمامی باشد نه ترکیب اتحادی.شرط سوم این است که باید بین این دو چیزی که عام و خاص من وجه هستند ترک

مجتمع  ، با همظ ماهیت خود با هم ترکیب شوندحف و یعنی دو جزء ضمن حفظ استقاللب انضمامی ، ترکیاشاره به این معنا کردیم

ه نماز ک، درست است است دیگر ماز یک مقوله است و غصب یک مقولهن ،ترکیب انضمامی است شوند، ترکیب بین نماز و غصب

 ،دندخودشان را حفظ کر و هویت در عین حال آن استقالل شوند ولیق بیشتر نیست و دو فرد محسوب نمیدر دار غصبی یک مصدا

 و بیاید جودبونه حقیقت ثالثه و کأ ترکیب اتحادی در جایی است که دو جزء به هم ضمیمه شوند و استقالل خود را از دست بدهند

  .نام خودشان شناخته نشونددیگر این اجزاء با عنوان و 
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ست در صورتی داخل در به و منهی عنه هستند و بینشان عموم وخصوص من وجه امور: دو عنوانی که مأدیافرممحقق نایینی می

 یستنند.دیگر دو مقوله ن زیرا اگر اتحادی شد ،شوند که در ماده اجتماع ترکیبشان یک ترکیب انضمامی باشد نه اتحادیمحل نزاع می

اینجا شرب الماء و غصب دو مقوله هستند که دو مصداق  «تغصبال» گفتهآب بخورید و بعد  «اشرب الماء» موال دستور داده مثال اگر

 جااین ،فی الدار المغصوبه رد، شرب الماءدر خانه غصبی آب خو کسی مثل نماز در دار غصبی،مصداق واحد ندارند، حال اگر  ،دارند

سی آب ک ،اما ترکیب اتحادی شرب الماء المغصوبه است ،استها یک ترکیب انضمامی از در دار مغصوبه است و ترکیب اینمثل نم

البته ) ،شرب الماء فی الدار المغصوبهاما  ،این از محل بحث ما خارج است باشد،خود آب غصبی باشد و ملک غیر  ،غصبی را بخورد

وجه  وم و خصوص منالماء و غصب عم، شرب داخل در محل نزاع است «(صل»مثل  ،داشته باشیم «اشرب الماء»به شرطی که امر 

زیرا ترکیب اتحادی است و اینها از هم قابل ماء المغصوب از محل بحث خارج است،  . امابین اینها انضمامی است است و ترکیب

  .1ندشدن نیست جدا
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