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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اقتضاء فساِد نهیبحث تفاوت بحث اجتماع با 
 وبحث این است که امر  ،در اجتماع امر و نهی اند:فرموده ،و نهی با نهی در عبادات موجب فساد استدر تفاوت اجتماع امر غالبًا 

یک بحث یعنی گیرد یا نه؟ متعلق نهی قرار می ،د و امر واحدکننهی، سرایت به معنون میآیا اند، وارد شدهدو عنوان  که بر ،نهی
مفاد نهی  و بحث این است که ،مفروض این است که نهی به عبادت تعلق گرفته است ،در بحث نهی در عباداتاما صغروی است. 

 ؟شودیا حکم وضعی هم از آن استفاده میو  ؟چیست؟ آیا فقط حکم تکلیفی است
این پس  ،شود، موجب تعدد معنون اگر این تعدد عنوانو بحث این است که  اند.ال تغصب آمده و َصلِّ  ،در بحث اجتماع امر و نهی

شود بحث نهی اقتضاء باشد مینهی به عبادت تعلق گرفته بلکه  ،تعدد عنوان نباشدبحث بر نهی به عبادت نخورده است. اما اگر 
 .فساد دارد یا نه

یا  موجب فساد است ،که نهی در عبادات ،یوکبربحث شود برای مینهی، صغری این  باشد،اگر نهی به عبادت تعلق گرفته یعنی 
 نه؟

که  ینقد . ودانمضرورتی برای نقلش نمیاست،  نقل شدهاز صاحب فصول دو دیدگاه دیگر که در کفایه  برای تفاوت این دو بحث،
  .به آن دو نظر است صحیحینقد  ،مرحوم آقای تبریزی آوردند

 ؟اصولی است ،بحث اجتماعآیا 
 بحِث کالمی استدیدگاه اول: 

مصداق، امر و در یک  جایز است خداوند، گوییم آیاکه میکه اجتماع امر و نهی یک بحث کالمی است. چرا  دیدگاه اول این است
اجتماع از نظر  . بلکه بحث بر جوازنیست جواز این فعل برای خدا، اند که بحثفرمودهآقای خویی جواب این اشکال را کند.  نهی

 است؟باید بگوییم جانب نهی مقدم و اال است.  صحیحعبادت است. که در صورت پذیرفتن، عقلی 
این تعریف علم اصول و  دگیراز نکته عقلی و قاعده عقلی برای وصول به یک حکم شرعی بهره می ،اصولی ،هاکه برخالف اخباری

 شود.کالمی بحث این وجهی ندارد که  ،شودصادق است و صرف اینکه یک قانون عقلی اینجا بررسی میاین بحث، برای 
 ،ولی معلوم است که صرف استفاده از قانون عقلی .شودمیقانون عقلی استفاده در این بحث، این است که  ،ظاهرًا منشأ خلط

کالمی شدن بحث به عقلی بودن یک قاعده نیست. بلکه به این است که درباره فعل خدا و امری مرتبط و کند. کالمی نمیرا بحث 
آن  در این بحث،اما  ،جا افکندنگاه کالمی هم به این توان،بله میدر اینجا مقصود نیست.  ،این حیث کهبه مبدأ و معاد سخن بگوید 

ند هم نتوااحکام عقلیه می ند. بلکهاحکام کالمی نیست  ،احکام عقلیههمه این است که  بحث،. اصل شده استجهت ملحوظ ن
 .بررسی شونداحیانًا در فقه و در اصول  که هم حیثی ،دنشوند که در کالم بررسی حیثی داشته باش
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 اصول است از مبادی تصدیقی علمدیدگاه دوم: 
مستقیم ما را به حکم شرعی  ،این حکم عقلی بحث از مبادی تصدیقیه علم اصول است. چرا کهاین دوم این است که  دیدگاه

یعنی هنوز  ست؟بعد از آن باید ببینیم نهی در عبادات حکمش چی ،رساند. برای اینکه اگر بگوییم اجتماع امر و نهی جایز نیستنمی
 و خیلی از مباحث دیگر اصولی،مثل بحث مشتق  -مبنای مرحوم نائینی  -و لذا گفته شده این بحث  .هم نیاز به قاعده دیگر داریم

یعنی آخرین کبرایی که  ،اش همان بحثی است که در تعریف علم اصول بررسی کردیم که قاعده اصولینکتهو  .جزء اصول نیست
اگر کسی بپذیرد نه را  و این مبنی .کنددر حقیقت یک قاعده اصولی را درست می و این بحث، رساند.م میبالفاصله ما را به حک

 شوند.میکه جزء مبادی اصول  ،استبلکه قواعد دیگری در اصول موجود  ،تنها این قاعده
و اگر قواعد دیگری  .است یاصول ،دای که آخرین مقدمه استدالل فقهی باشهر قاعده که ،این است که این قاعده کلی جواب اول 

  پذیریم.نمیرا مالک این  ند،جزء اصول نیست هاآن باشند، د ولو اینکه قواعد کلینرسانکم میکه با چند واسطه ما را به ح
و  یبعضی کبرو  یکه انواع قواعدی که بعضی صغر ،آیا یک مالک ذاتی واحد داریمکه  و دلیل این مبنی را قبًال مفصل بحث کردیم

به قرارداد است اصولی بودن یک بحث، اینکه  -این نظریه در مقابل  -هستند و یا اصولی  ،رسندمیبه حکم واسطه  با چندبعضی 
. یعنی در رجال اندو در علوم دیگر بررسی نشده ندستهای که برای استنباط مفید آن قواعد کلیه یعنی -ظاهر کالم آقای تبریزی  -
بیان شد که بهترین و در بحث تعریف علم اصول  .ولی قاعده کلی است که در استنباط مؤثر است ند،دیگر نیست هایبحث ولغت  و

 - رعیَش ال کِم ُح ال نباِط سِت ِال  دةُ ِه َم الُم  ُد واِع الَق  -تعریف قدماست  تعریف،
مالک اصولی بودن است. اما آخرین  ،بر فرض اینکه بپذیریم آخرین قاعده فرمایند:میجواب دوم صغروی است که آقای خویی  

آخرین قاعده باشد کافی  ،یک فرضدر  بلکه اگرآن بحث باید آخرین قاعده باشد.  ،معنایش این نیست که در همه فروض ،قاعده
که ما  ،اگر بگویید حجت نیستنبودن خبر واحد، ت ، حجت بودن یا حجحجیت خبر واحد دو قول استدر  ،مثالعنوانبهاست. 

ما را به حکم شرعی  ،بیاوریم. ولی اگر بگوییم حجت استرا اصولی دیگر های باید بحث لذا .رساندحکم شرعی نمی را به
  .رساندمی

اجتماع  و بحث آخرین قاعده منجر به حکم فقهی باشد. ،بحثآن  ،فروضدر تمام الزم نیست  بودن یک بحث،لذا برای اصولی 
 هایبحثباید و د رسبدون فاصله به حکم نمی ،جایز نیست اجتماع،اگر  ،اجتماع امر و نهییعنی در است.  طوراینامر و نهی هم 

 ،امر داردعبادت، این  و اجتماع امر و نهی جایز است بگوییمد. اما اگر شوبررسی  ،نهی در عبادتاقتضاء  شود، واضافه  یدیگر
 صحیح است.عبادت  درنتیجه

 از مبادی احکام استدیدگاه سوم: 
در محاضرات جواب آن واضح است و  ضعف قولجزء مبادی فقه است نه مبادی اصول. که این  ،این بحث گویددیدگاه سوم می

 . آمده است
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دیدگاه درست  اصولی بودن بحث،آید همان دیدگاه و به نظر میباشند می ،دنکه احیانًا قائالنی دارنظریاتی  ینترمهم ،این سه دیدگاه
 -پردازد میباط حکم نای است که با مراجعه به عقل به استو قاعدهاین مبحث اجتماع امر و نهی یک مبحث اصولی است  واست 

 - مهم نیست آخرین کبری است یا ماقبل آخر است،

 این قاعده از مباحث عقلی است یا از مباحث لفظی
این قاعده از مباحث عقلی اصول است یا از مباحث  است که این سؤال، مقدمه دیگر این است که بعد از اینکه قاعده اصولی شد 

 از مباحث عقلیه است. ؟ که در این بحث، به نظر ماالفاظ اصول است
مرحوم و امثال  آوردندرا از الفاظ به شمار می هابحث ،اینقدما  ،است نهی از ضد مقتضی ،شیءه در بحث مقدمه واجب یا امر ب

ر را ما هر دو نظآوردند ها را از مباحث عقلیه به شمار میهستند این متأخرینکمپانی و من تبع که  و مرحوممحقق اصفهانی 
 .نپذیرفتیم

نهی از  مقتضی یا در بحث امر بشیءو  دارندعقلی  ، عمدتًا نگاهمتأخرین کهدرست است  ،بحث مقدمه واجبدر گفتیم می که چرا
 باشد،تأکید بر وجه عقلی  ،یا حتی نظر حق و متأخریننظر لی به صرف اینکه و .عمدتًا عقلی است متأخریننگاه  است، ضد
لذا برای اینکه مشخص شود یک  فهمیم.از لفظ ما میاین را برای اینکه ممکن است کسی بگوید  توان گفت بحث عقلی است.نمی

 .فظی بودن دانستنباید دیدگاه حق یا مشهور را مالک عقلی بودن یا ل ،یا عقلی استو لفظی است  بحث،
دانند و آن را مهم می متأخرین اول که غالبدلیل  ،دو دلیل وجود دارد ؟شیء آیا امر به مقدمه آن هست یا نیسته در بحث امر ب

که به است این تالزم در حدی  ادعا شود کهولی ممکن است . مالزمه استبین این دو گوید این است که عقل می ،کنندبحث می
داللت لفظی است. ممکن است  ،داللت التزامیاست و  شده ن به معنای اخص شده است. یعنی داللت التزامیصورت لزوم بیِّ 

نه لفظی محض است نه  ،گفتیم بحث مقدمه واجب ما ،جهتازاین .داین حرف را قبول ندارن متأخرینادعا را بکند، اما کسی این 
 عقلی محض است. 
و  .التزامی استداللت یا  و تضمنی استداللت یا  ،یا داللت مطابقی است ،ش یا منطوق استدایره داللت آنچهمباحث الفاظ یعنی 

از ناحیه حکم عقل  یا .دو قسم است ن بودن،یِّ بَ و . أعم به معناین یِّ یا بَ و خص است أ به معناین یِّ التزامی یعنی مالزمه بَ داللت 
 از ناحیه مالزمات خارجی است. و یااست 

 .عقل استفقط بحث  که جهِت  یعنی موردیمالزمات عقلیه 
 است و یالفظی  ،که این مورد کردادعا  توانکه میباید به عنوان مالزمات به معنای عام بگیریم. که عقلی لفظی است  ،نوع سوم 

نهی در عبادت موجب فساد  یامقدمه است یا نیست و ه شیء امر به امر ب و یا شیء نهی از ضده امر ب بیان کردیم کهلذا  است.عقلی 
بلکه قدما چون بیشتر معطوف به جنبه هر دو پذیرفته نیست.  متأخرین و قولقدما  یعنی قول .ها لفظی عقلی هستنداین ،است

 اند بحث عقلی است. گفته اند،رفتهبحث عقلی  به سمتچون  متأخرین اند ومبحث الفاظ دانسته اند،لفظی بوده
 نظر مااست این  یفراعقلو لذا بحث فرا لفظی  .دنتواند به وجه عقلی باشمیو از طرفی د نبه وجه لفظی باشند نتوامی کهدرحالی

 است. و غیر مستقالت مالزمات عقلیه
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 برخالف غالب مباحِث  - برخالف امر بشیء نهی از ضد و وجوب مقدمه و حتی نهی در عبادات -بحث اجتماع امر و نهی  اما در
اینجا کسی توجه ندارد که لفظ و این بحث عقلی است  ند،ستهفراعقلی بیان شد فرالفظی و مالزمات عقلیه و غیر مستقالت که 

 عقل است.  ،هر چه هستو گوید لفظ به داللت مطابقی یا تضمنی یا التزامی چیزی نمیو د. نگویمی و ال تغصب چه صلِّ 
این دو لفظ متعارضین  ،امتناع بنا بر و یا ادعا شود که شودفهمیده می چیزیلفظ، از  در این موارد ادعا شود که ممکن است

است بنابراین جهت ملحوظ در  از بحث عقلیمرحله بعد  در این ادعاگوییم: در جواب می .ستابحث لفظی  و تعارض، .شوندمی
به سمت مباحث الفاظ یا مباحث تعارض  ممکن است اختیار یکی از مبانی،گرچه بعد از  .یک جهت لفظی نیست مبحث، این

 .کامًال عقلی است ،اصلی بحثولی  .کندو وجه لفظی پیدا برود 

 خالصه بحث
 :شودمباحث عقلی سه نوع می خالصه بحث این است که

 ند.خیلی زیاد نیست مباحثی مثل بحث مشتق که کامًال لفظی هستند و -الف
  ند.ستکامًال عقلی همثل بحث اجتماع امر و نهی که  ،مباحثی -ب
اعم از این است که لفظی  که .دا باشنرا دار ایو فصل ویژه تلقی شوند،مباحث ظواهر از باید  القاعدهعلیکه  ،کثیری از مباحث -ج
حث ها مبااین. و دانیممباحث لفظی نمی ازها را ما این که حرمت،بر نهی بر وجوب یا داللت امر داللت  بحث. مثل باشندعقلی  یا

آثاری بر  قائل به آن هستیم. و ممکن استمباحث اصول  بندیفصلدر که این دیدگاه متفاوت ماست  ند.ستهمشترک لفظی عقلی 
  .شودآن مترتب 

ما با هیچ یک از  ،نداهرا عقلی دانست و بعضیرا الفاظ  بعضی متأخرین کهاز امر و نهی تا غیر مستقالت است، در کفایه آمده  آنچه
، است نهی از ضدمقتضی ظهور نهی در حرمت، امر بشیء  ، ظهور امر در وجوبهای این بحثمعتقدیم که  نیستیم، و فقها موااین

فقط  ،مباحث لفظیلذا  ند.ستههمه مباحث فرالفظی فراعقلی  است، ، نهی در عبادات موجب فساداست مقدمهه بامر شیء ه امر ب
غیر مستقالت است که از جمله اجتماع امر و نهی  ،مباحث عقلی محض و .التزامی باشد ،تضمنی ،مطابقی در محدوده داللت

 است. 
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