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 میالرح الرحمن اهللابسم

 ینه و امر اجتماع
 ،ینه و امر اجتماع د،یهست مستحضر که طورهمان و است ینه و امر اجتماع بحث کرد، میخواه آغاز که یبحث

 گاهیجا کی ،یعقل مباحث خ،یش از بعد طبعاً  یول دارد یطوالن يسابقه اصول، علم در که است یمباحث از یکی

 است يمشهور مثال همان هم بحث نیا شروع نقطه که است داشته یخاص یتعال و رشد نیهمچن و کرده دایپ ياژهیو

 .است »المغصوبه االرض یف الصلوة« همان که است یغصب نیزم در نماز آن و است آمده ،یاصول کتب در که

 ینه و امر اجتماع در اتینظر
 دارد؛ وجود هینظر چهار ،ینه و امر اجتماع بحث در که گفت توانیم ر،یاخ نکته احتساب با

 امتناع به قول: اول نظر
 بعد که یلیتفص آن با شوند جمع جا کی در توانندینم ینه و امر: ندیگویم که هستند امتناع به قائل عده کی

 که ياچهارگانه مقدمات با شانیا که است یخراسان آخوند مرحوم ن،یمتأخر نیب در قول، نیا منشأ و میکنیم عرض

 انوار معاصر، دوره در مثالً اندرفتهیپذ را نظر نیا هم گرانید و هستند امتناع به معتقد کرد، میخواه یبررس بعد

 .است آخوند هم دگاهید نیا تیمحور که است دگاهید کی نیا دارد شیگرا سمت، نیا به االصول

 جواز به قول: دوم نظر
 اشتهار ن،یمتأخر نیب در نظر، نیا دیشا که هستند ینه و امر جواز به معتقد که هستند ونیجواز مقابل، نقطه در

 و یقم يرزایم همچون یکسان ن،یمتأخر نیب در یول است امتناع ن،یمتقدم نیب در اشتهار که چند هر باشد، داشته

 نیمعاصر از یبعض و امام و صدر دیشه ،ینینائ مرحوم مثل هم معاصر دوره در و بودند گذشته قرن چند در که خیش

 .هستند یاجتماع ،یهمگ که گرید
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 یعرف امتناع و یعقل جواز به قول: سوم نظر
 یعنی ست؛ین زیجا عرفاً یول است زیجا عقالً: مییبگو که هست هم یسوم احتمال کی: دیفرمایم آخوند مرحوم

 را آن قائل که است نظر کی هم نیا دارد؛ امتناع عرفاً یول دارد جواز عقالً بلکه مطلق، جواز نه و مطلق امتناع نه

 .کردم فراموش

 دارد جواز ،یانضمام بیترک و دارد امتناع ،ياتحاد بیترک: چهارم نظر
 بیترک اگر که صورت نیا به ،یعقل نگاه همان با بلکه عرف، و عقل نگاه از نه اما است تفصیلبه قول چهارم نظر

 ییخو يآقا مرحوم که است؛ زیجا پس انضمامی باشد ب،یترک اگر اما است امتناع پس باشد ياتحاد عنوان، دو نیب

 .دیرس میخواه آن به چه؟ یعنی انضمام و اتحاد نکهیا. دارند لیتما سمت نیا به يزیتبر يآقا مرحوم و

 صدر دیشه مرحوم یول میرویم جلو ه،یکفا بیترت اساس بر نجایا در ما است؛ مسئله در اقوال از ییدورنما نیا

 بر معموالً ما یول اندآورده جامع و منقّح هم را بحث و اندشده بحث وارد ابتدا در بلکه نرفتند جلو ه،یکفا بیترت با

 .بماند محفوظ آن ضوابط و هیکفا بیترت که میکنیم ریس است، شده گفته هیکفا در که یمقدمات اساس

 مقدمات نیب تفاوت
 نفسه حد یف که است یمهم مقدمات هم مقدمات یبعض کرد؛ عبور عیسر یلیخ مقدمات، از یبعض از دیبا البته

 نیا يبرا يامقدمه مقدمات، که هست یگاه مباحث مقدمات نیا در که دیکرد مالحظه دارد مستقل ارزش و گاهیجا

 ارزش مستقالً مقدمه آن خود که شودیم دهیچ یمقدمات بحث کی در یگاه یول میبرس بحث آن به عیسر که است

 ،یمقدمات جنبه کی جز به و است طورهمین آوردند، نجایا در آخوند مرحوم که ياگانهازدهی مقدمات از یبعض. دارد

 آن، اساس بر ما تبعاً که دارد یموضوع و یذات ارزش که دارد یمهم نکات هاآن از یبعض یول ندارد یمهم ارزش

 .میکنیم دنبال را بحث ریس

 است؟ زیجا واحد، در ینه و امر اجتماع: اول مقدمه
 که است يانکته کی نیا واحد یف یالنه و امر االجتماع جوزی ایآ آمده عنوان در که است نیا مقدمه نیاول

 و فرموده يزیچ یقم يرزایم که دارد ییهايکارزهیر ست،ین یمهم بحث یلیخ هرچند آوردند، آخوند مرحوم
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 مقصود قطعاً »واحد یف ینه و امر اجتماع« در که است نیا میکن توجه آن به دیبا نجایا آنچه دادند جواب هم گرانید

 .ستین یمنطق يمعنا به یشخص واحد واحد، از

 اول نکته
 ستین مقصود است، یخارج یقیحق یجزئ امر همان که یمنطق يمعنا به یشخص یعنی مییگویم که واحد: اوالً

 قبول همه تا ستین بحث محل رد،یگینم ای ردیگیم تعلق ،یخارج فرد و یجزئ آن به ینه و امر نکهیا اصل چون

 .باشند داشته

 دوم نکته
 یف« ای »مغصوبه االرض یف الصلوه« ست،ین یشخص واحد مشهور، و جیرا مثال نیهم در ما بحث نجایا در: اًیثان

 مصداق ونیلیم کی تواندیم خودش مغصوبه الدار یف الصلوه لذا و است یکل عنوان کی ن،یا خود »مغصوبه الدار

 .است یجنس واحد هم یگاه و است ینوع واحد کی بلکه ستین یشخص واحد نیا که است معلوم پس باشد داشته

 ست؟یچ واحد از مقصود
 هم نیا است، یجنس واحد ای ینوع واحد: مییبگو میبخواه را نیا طرف آن از ستین مقصود یشخص واحد نیا

 عنوان دو مصداق که يامر آن که است نیا است، مقصود نجایا در آنچه م،یبزن لیقب نیا از يدیق که ندارد یضرورت

 باالضافه واحد مقصود، که است نهفته آن در دو آن که است ینه و امر آن مقابل مییگویم نجایا که يواحد شود،یم

 و یعنوان کی امر حتم، طوربه یعنی است؟ زیجا »واحدٍ  یف ینه و امر اجتماع« ایآ مییگویم که صورت نیا به است

 نیا به شود،یم جمع مصداق کی در هامتعلق یول است متعلق دو نجایا در پس دارد، متعلق هم ینه دارد یمتعلق

 واحد نیا که ستین نیا بحث و است نیا واحد از مقصود بنابراین شود،یم تا دو نیا مصداق يزیچ کی که صورت

 از ما مقصود. است يگرید زیچ آن مقسم که هستند یاصطالح کی هاآن است یجنس است، ینوع است، یشخص

 گرفته تعلق آن به امرونهی که میدار زیچ تا دو دیگرعبارتبه باشد تا دو آن مصداق که يزیچ یعنی نجایا در واحد

 جا کی در بعدازاینکه ینه و امر که شودیم يزیچ نیهمچن ایآ مینیبب میخواهیم کندیم صدق نجایا دو هر است

 .نکته کی نیا! ماند؟ینم یباق ای ماندیم یباق کرد، صدق
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 دیگرعبارتبه واحد بحث
 خارج بر منطبق ذهن ؟است ذهن؟ است خارج هانیا متعلق ایآ که است بحث میندار خارج ریغ و خارج به کار

 مییگویم نجایا که يواحد د؛ییبگو که ییمعنا هر به میدار کار نجایا در ما که يزیچ دارد بحث همه هانیا ؟است

 نیا حاال نه؟ ای بشود جمع یکی مصداق آن در تا دو نیا شودیم ایآ. است زیچ دو که ینه و امر آن مقابل یعنی

 باشد، يماهو مفهوم که است هم ممکن باشد یجنس باشد، ینوع باشد، یشخص باشد، یصنف مفهوم کی است ممکن

 از یکی به یاختصاص چیه و است سازگار هانیا همه با بحث، نیا چون باشد یذهن باشد، یخارج باشد، يماهو ریغ

 تواندیم ایآ کندیم صدق جا کی در متعلق، دو که است نیا است، بحث محل نجایا که يزیچ آن. ندارد میمفاه آن

 .مطلب کی نیا نه؟ نکهیا ای شودیم جمع و هست یتمام صدق نیا تواند،ینم ای بشود جمع

 سوم نکته
 در ر،یتعب نیا ینه و امر اجتماع نیا: گفتند یبعض که است نیا آن و میکن اشاره يگرید نکته به جاهمین البته 

 شده ذکر عنوان نیا تیمانع عدم عنوانبه که ینقض نقطه آن. ستین مانع یعنی کند صدق دینبا که کندیم صدق ییجا

 یکی که است حرام »االصنام و لالوثان السجود« و است واجب) 37/فصلت( »لِلَّه اسْجُدُوا وَ« که است نیا است

 دو نیا مشترك عنوان که سجده عنوان در مورد، دو هر بعد. هستند عنوان دو که است شرك یکی و است دیتوح

 تعبدوا ال لالوثان، تسجدوا ال« که میدار ینه و) 37/فصلت( »لِلَّه اسْجُدُوا وَ « که میدار امر. شدند جمع هست،

 بلکه ستین بحث محل نیا کهدرحالی شدند، جمع باشد، سجده که دو نیا جنس در ،ینه و امر بنابراین »االوثان

 هم را یجنس واحد تواندیم چون میریگینم یشخص واحد را واحد »واحد یف یالنه و االمر اجتمع« که شما عنوان

: دیگویم یکی که است لیدل تا دو یعنی ست؛ین یبحث نجایا در کهدرحالی کند،یم صدق هم نجایا در که بربگیرد در

 که بوده یاشکال نیا. است صادق عنوان، که است حرام لالوثان سجده: دیگویم يگرید و است واجب هللا سجده

 واحد تا یشخص واحد: دییبگو که گفتند آمدند یبعض ریگ نیهم رفع يبرا بود ذهنشان در شانیا امثال و یقم يرزایم

 است، یجنس ،ینه و امر بحث در واحد یگاه رایز ستین الزم نیا یول. ردیبرنگ در باشد، سجده همان که را یجنس

 »واحد یف ینه و امر اجتماع« که است نیا اشکال جواب بلکه است ینوع واحد یگاه است، یشخص واحد یگاه

 دو نیا که میدار متعلق کی با همراه ینه هم بعد دارد، وجود متعلق با امر کی که است صورت نیا به آن، از مقصود

 واحد، آن رمجموعهیز ان،یب نیا طبق و شدند جمع مصداق کی در و جا کی در ،ینه و امر متعلق عنوان
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 دیزد شما که یمثال کهدرحالی است نیا ما جمله مفهوم بنابراین است گرفته قرار باالتر عنوان دو رمجموعهیز

 رمجموعهیز بلکه ستندین ايزیرمجموعه واحد کی شامل دو، نیا نجایا میدار ینه کی و امر کی ما است عکسبه

 را دو هر توانیم هم نوع دو در که دارد نوع دو بلکه ینه نه و دارد امر نه یکل عنوان که هستند یکل عنوان کی

 »واحد یف یالنه و االمر اجتماع جوزی« در است معکوس د،یزد شما که یمثال آن با ما بحث معادله یعنی گفت؛

 پس باشد دو نیا شامل که یمفهوم نه و باشدیم دو نیا مصداق که میدار واحد کی و میدار ینه و امر که دیگویم

 .است شده نقض که است يزیچ آن برعکس نجایا در فرمول
 
 نشده حیتصر زیچ همه به ر،یتعب در که است درست نیا است زیجا جا کی در ،ینه و امر اجتماع ایآ جمله نیا

 شدند، جمع مصداق کی در دو، نیا که میدار ینه متعلق و امر متعلق که کندیم را نیا افاده جمله یول است

 که است یجنس عنوان آن که هستند یعنوان کی مصداق هاآن هردوي »للوطن و هللا سجود« مثال در کهدرحالی

 .دو نیا زیرمجموعه نه و است دو نیا شامل

 !است؟ شده خلط نجایا در پس: شاگرد

 دو ما که صورت نیا به است روشن مطلب چون ستین مهم یلیخ البته است نیهم جمله م،یکن دقت اگر یعنی

 عنوان دو: است یقشنگ ریتعب امام، ریتعب شدند، جمع مصداق کی در هانیا و میدار عنهیمنه و مأموربه عنوان

 .ییجا کی در شدند جمع واحد، یف مورد، یف تصادقا مصداقٍ، یف تصادقا که عنهیمنه و مأموربه

 ریتعب که است امام ریتعب جمله، نیا ندارند، تصادق جا کی در ست،ین تصادق گرید قت،یحق در یعنی:...) سؤال(

 .ستین مهم یلیخ است یلفظ يهابحث نیا حاال. است مشهور جمله نباشد، هم آن آوردند را تصادق

 نکات يبندجمع
 است مهم نکته، دو نیا که است نیا جمله نیا در ما مقصود

 .است عنوان دو آن با اسیق در مییگویم نجایا که يواحد نکهیا یکی -1

 جا کی آن حاال شدند جمع کی در هانیا و هستند عنهیمنه و مأموربه که میدار عنوان تا دو نکهیا -2

 است نیهم مقصود که است عنوان دو آن مصداق مجمع، آن یول کندینم یفرق باشد، یجنس باشد، ینوع خواهدیم

 میدهیم قرار دوم، را نیا ما که آمده ینینائ مرحوم کالم در یول ستین هیکفا در ناً یع که يگرید مقدمه کی -3

 صورت نیهم به بیترت یول میکن اضافه ای کم يزیچ کی ییجا کی است ممکن م،یرویم جلو هیکفا بیترت طبق و
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 هم آن به دیشا که دارد یلیاوا گرچه است نشده مطرح مستقل، یعنی ست؛ین هیکفا در دوم، مقدمه و نکته نیا است

 .میباش داشته اشاره

 ست؟یچ دوم مقدمه بودن يکبرو و يصغرو از منظور
 ندیگویم نجایا معموالً معناست؟ چه به ؟يکبرو ای است يصغرو نجایا در نزاع که است نیا دوم، مقدمه در سؤال

 که میشو متوجه که میکن عوض را بحث ریتعب دیگویم بعد و فرموده را نیا هم ینینائ مرحوم است يصغرو نزاع،

 کی ما که است نیا! است؟ يزیچ چه نجایا در يصغر و يکبر نکهیا از مقصود حاال است يصغرو نجا،یا در نزاع

 کی يدارا که يزیچ کی در ینه و امر »الجهات عیجم من واحد یف ینه و امر اجتماع جوزی ال« که میدار ییکبرا

 يکبرا که داًیز تکرم ال: دیبگو گرید لیدل کی داً،یز اکرم: دیبگو لیدل کی نکهیا مثل ستین جمعقابل باشد، جهت

 .است يکبر نیا ست؛ین زیجا »جهات عیجم من واحد یف ینه و امر اجتماع«

 شده جمع مغصوبه دار در صالت در که »تغصب ال و صلّ « لیقب از يموارد در که است نیا هم مسئله يصغرا

 يکبر آن يبرا يصغر نیا باشد طوراین اگر که است »واحد یف ینه و امر اجتماع همان مصداق« ن،یا ایآ است

 است »نیجهت من« و دارد وجود آن در جهت، دو هر: میگفت! نه اگر و شودیم امتناع آن، حاصل که شودیم

 .شودیم جواز آن حاصل ست،ین آن مصداق کهدرحالی

 زیجا جهات، عیجم من يواحد در هست، هم مفروض که ینه و امر اجتماع که میدار يکبرو بحث کی پس

 مقصود نیا. ستین جوراین نکهیا ای است جهات عیجم من واحد موارد از نجایا که میدار يصغرو بحث کی و ستین

 .است ند،یفرمایم نجایا غالباً آنچه و يصغر و يکبر از

 عنوان تعدد بحث در علما نظرات
 است؛ اختالف علما از یبرخ و مشهور نیب شود، طرح دیبا چگونه نجایا در بحث نکهیا در

 عنوان تعدد مورد در مشهور نظر
 همه و است مفروض و مفروق يکبر یعنی ؛يکبرو بحث نه است، يصغرو بحث کی نجایا بحث که فرمودند غالباً

 آن از و ست؛ین زیجا الجهات، عیجم من واحد مصداق در ،ینه و امر و احکام اجتماع که دارند اتفاق نظر، نیا بر

 امر اجتماع بحث در الکالم انما دارند قبول همه را يکبر نیا است؛ زیجا نبود، الجهات عیجم من واحد کی اگر طرف

 شودیم معنون تعدد موجب غصب، و صالت نیا ایآ »صلّ تغصب ال« عنوان تعدد نیا ایآ که است يصغر در ،ینه و
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 وحدت به واحد، آن که شودینم تعدد موجب ای و است زیجا پس ستندین يواحد يجا در ،ینه و امر مییبگو تا

 .است يصغرو بحث بحث، نیا بنابراین ست؛ین زیجا اجتماع و است یباق خودش

 ینینائ مرحوم نظر
 ایگو که است نیا موهم نیا است؟ زیجا جا کی در ینه و امر اجتماع ایآ جمله نیا: دیفرمایم ینینائ مرحوم

 را نیا همه ظاهراً  کهدرحالی. ستین زیجا ای است زیجا جا کی در اجتماع مییگویم یعنی است؛ يکبر در ما بحث

 با شتریب شما، عبارت یول است يصغرو بحث مقصود ست،ین زیجا جا کی در ،ینه و امر اجتماع که دانندیم مسلّم

 عوض را بحث تریت و عبارت که است خوب: است فرموده ینینائ مرحوم لیدل نیا به است سازگار ،يکبرو بحث آن

 ستین زیجا که است مسلّم نیا چون ست؟ین زیجا ای است زیجا جا کی در ینه و امر اجتماع ایآ که میینگو و دیکن

 که است نیا مستلزم غصب، و صالت تعدد ست؟ین ای هست معنون تعدد مستلزم عنوان، تعدد ایآ: مییبگو مییایب پس

 .است تر يصغرو بحث ر،یتعب نیا با که ستین زیچ دو نکهیا ای باشد زیچ دو مغصوبه ارض در نماز

 نیجهت من دیق: ینینائ مرحوم پاسخ
 ایآ که کندیم حل را مسئله م،یاوریب را »جهۀ من دیق« ر،یتعب نیا در اگر که شده داده جواب اشکال، نیا از

 جوزی هل« نه؟ ای است جمعقابل جهت دو هر با ایآ است جهت دو يدارا که زیچ کی در ،ینه و امر اجتماع

 بحث دارد، که شودیم معلوم م،یاوریب را »نیجهت من« نیا اگر که »نیجهت من واحد ءیش یف ینه و امر االجتماع

 ای است جهت دو از نجایا مینیبب میخواهیم بلکه شودینم جهت کی از يکبر که است معلوم یعنی کندیم يصغرو

 .فرمودند جورياین هم را نیا !؟ستین

 در ایگو که فرمودند جوريیک ،يزیتبر يآقا استاد حضرت یول ستین موضوع طرح ه،یکفا صاحب انیب در البته

 من« کهاین مگر ستین ربطیب ،ینینائ مرحوم شیفرما نیا که دیآیم نظر به و هست »جهۀ من« نیا ه،یکفا عنوان

 ینینائ مرحوم شکل به را عنوان ای میاوریب ریتعب در را نیجهت من دیق که است نیا یأول لذا میکن اضافه را »نیجهت

 است »واحد جهۀٍ من واحد امر« که ییکبرا آن که است معلوم مطلب، اال و است یلفظ بحث هم نیا م،یکن طرح

 .دارند قبول همه را نیا که باشد عنوان دو مجمع تواندینم
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 خالصه
 عنوان نکهیا ای و میاوریب را نیجهت من دیق و میریبگ را مشهور عنوان نیهم دیبا ای که است درست مطلب، لذا و

 يهابحث و بحث عنوانبه راجع هم یکی بود، واحد به راجع یکی بحث تا دو نیا م،یاوریب ینینائ مرحوم شکل به را

 حدّ  در فعالً یول میکنیم عرض بعداً و میبرو جلو دیبا که میدار يانکته دوم، مقدمه خصوص در ما البته بود یلفظ

 .میکنیم مالحظه را مقدمات ما ب،یترت نیهم به و است یکاف اندازه نیهم فرمودند، بزرگان که یمطالب و بحث شروع
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