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 بسم الله الرحمن الرحیم

 : بحث اجتماع عقلی است نه عرفیخویینظریه آقای 
 -ممکن است اجتماع امر و نهی ، متفاوت است. عقًال حکم عقل با عرف ،در بحث اجتماع اشاره شده کهتفصیل  ایندر کفایه به 

 وکند. نمیدقت ترکیب اتحادی و انضمامی را  ،عرفچرا که  .ولی عرفًا جایز نیست باشد،جایز  -های دقیق عقلی یعنی با بحث
 بگوید.تواند را با هم نمیال تغصب  و صلِّ  ،شارع ،در یک موضوع ،گویدمی

نیست که عرف را حاکم و داور قرار بدهیم.  موردیاین حرف حتمًا درست نیست. برای اینکه اینجا  :فرمایندمرحوم آقای خویی می
ظهورش  ست،این لفظ معنایش چییعنی اعتبار دارد.  ،و توضیح مسئله این است که عرف در فهم معانی الفاظ و دالالت الفاظ

و  ة،صال به بحث این است که امربلکه  یا نهی، نیست. امر لفِظ یا داللت  معنی ،اینجا بحث یا ندارد؟ ولی در ؟انصراف دارد ست،چی
بحث عقلی جای داوری و در این نوع  است،یکی  دو، اینمصداق گوید که ب ،عقلکه اگر  .نداهدر یک جا جمع شد ،غصب ازنهی 

  .حکمیت عرف نیست
و الفاظ نیست  در اینجا بحِث  ولی. .. اعتبار داردیا قرائن وو چه از لحاظ وضعی  ،در فهم الفاظ و دایره مدلول لفظ نظر عرف

عقًال ممکن صحیح نیست. بلکه جایز نیست اجتماع، عقًال  :نداهفرمایند اینکه در اینجا گفتمی خوییو آقای بحث عقل است. 
و شناسی این نظر درست نیست. خواهد بگوید که از نظر روشایشان می دیگرعبارتبه .ولی عرفًا جایز نیست .است جایز باشد

 عملکرد عرف نیست.  محلاینجا  چرا که .دنگویمیچه  عرفیا  عقلم بحث استداللی نیست که بگویی اینجا
بحث این   فیهمانحن. در شودمیمصداق تعیین  جایی کهنه  .عرصه الفاظ و مدالیل الفاظ است ،ورود عرفبه دلیل اینکه محل 

 .نیست جای داوری عرف که. متعدداست یا  واحد است، نهی شده یامتعلق امر  فهم عرفی، آنچهاست که بعد از فراغ از 
است که عرف عقال و منظور از عرف، بحث عقلی است. و نیست لفظی به هیچ نحو  ،بحثقول این است که این نتیجه این 
 . کندیا رد میو کند را قبول می آنهاولی عرف  .نداردبه آنها یا نیازهایی دارد که عقل الزامی  وتسامحاتی 

رود نه فهم عرفی که عقلی به کار میدقیق فهم  و .عرف، محلی ندارد در این بحثاینکه  اولفرمایش آقای خویی دو محور دارد  لذا
 این بحث کامًال عقلی است و بعد لفظی در اینجا وجود ندارد.  ی همراه است. و دوم،احیانًا با مسامحات

 خوییرد مقدمه اول نظریه آقای 
، ستهای زیادی اکه بحثعقل با عقالیی در مقایسه  اعتبار عرِف  محدودهشود که باید بحث  خوییقای در بحث اول نظریه آ

گویند دایره میکند نباشد. ایشان سادگی که آقای خویی سریع از آن عبور میاین شاید به که  ،هایی استمداقه کجاست. که اینجا
که  مواردیکنند. و حتی در گاهی در تطبیقات هم تسامحات عرفی را بعضی قبول می کهدرحالیعتبار عرف در فهم معانی است. ا

لذا این بحث محل به آن اعتماد کرد.  توانمی ،فقه ند این سؤال عقلی، با یک نگاه عرفی درگویمی ،مبحث یک سؤال عقلی است
 دارد که اجماًال اشاره شد. تأملجای  خوییمطالعه است و نظر آقای 
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 خوییدوم نظریه آقای  رد مقدمه
 کردم. دیروز عرض می است کهخواهم اینجا بگویم که این نکته دوم در واقع استدراک آنی اما نکته دومی که می

یعنی  .ولو غلط باشد .کندتواند اینجا داوری نیست بلکه عرف هم میعقلی بحث فقط  بحث اجتماع،در  ادعا شود کهممکن است  
احتمال  درهرحال –کرده است  ادعااشاره به این صاحب کفایه  -رسانند ا به اجتماع یا امتناع میما رو دارند  مدلولالفاظ در اینجا 

 به این که از طریق محرمات نباشد.اند شدهمحدود  ،که اوامر شرعیتوان ادعا کرد و لذا می. نپذیریم وجود دارد ولو اینکهادعا این 
اوامر  نباشد. یعنی بگوید صل، در نمازی که همراه  با غصببه آن  -هم این تعبیر را دارند  یزیآقای تبر -انصراف دارد  صلِّ یعنی 

. یعنی باشد با ترکیب اتحادی یا حتی انضمامی چه معصیت نباشد. آنهامنصرف به مصادیقی است که در  ،غیرعبادیعبادی و 
 دخالت لفظ هم متصور است. همچنین متصور است و  در این بحث،دخالت عرف 

 طرحقابلمالک عرفی هم اینجا اوًال بنابراین  خیر؟د یا نکه آیا اینجا عرف و لفظ نقش و تأثیری دار کردباید بررسی  را محتوالذا 
یا بعد از اینکه بحث عقلی و . شودممکن است از طریق لفظ بحث روشن چرا که  .است طرحقابلاست و ثانیًا مالک لفظی هم 

در اینکه  کندلفظ مدلول پیدا می امتناع است سپسدر ترکیب اتحادی  کندمیحکم عقل کند. یعنی ، لفظ، مدلول پیدا مینجام شدا
 شود.می یدیگر به نحوتکلیف  ،پیدا نکندرا اگر این مدلول و ولی عملی که همراه با آن قصد نباشد.  ،انجام بدهدرا این عمل 

 نتیجه 
که این بحث عقلی  بیان کردیماجتماع امر و نهی  عقلی بودن بحث دراین فرمایش آقای خویی را نقد داریم و از آنچه به ما  درنتیجه

بحث عقلی ، شیء نهی از ضد و سایر غیر مستقالت عقلیهه امر ب و بحثمقدمه بحث امر به مثل . لذا این بحث را گردیمبرمیاست 
  کنیم.میو از نظر سابق استدراک  دانیم.می لفظی

 در این بحث،فرمایند بحثی که آقای خویی می مثل ،نسبت به بعضی مقدمات دیگر از عقلی بودن این بحث، استدراک با اینو  
هم تردید بحث و در این  کرده استدراک  نیز -یا واحد نیست و ر این است که مجمع واحد است دیعنی نزاع  - نزاع صغروی است.

یا مفسده و دو مصلحت  زیرا امکان دارد،. دنشوامر و نهی  ،حتی در ترکیب اتحادی که احتمال ممکن استاین  . یعنییماهکرد
نامعقول بودن این و لذا امر و نهی کرده است و راهی جز این نبوده است.  آنها به خاطرشارع که  ،وجود داشته باشدملزمه حداکثری 

 . کنیمکه در آینده آن را بررسی می قابل بحث استو قطعی نیست. قول، 
مصداق واحد، اوًال در  شود کهانجام داد. یعنی باید بحث  توانمیبحث کبروی هم  و وی دانستبحث را فقط صغرتوان نمی و لذا

 حکم؟یا دو  یک حکم داریم ،دنشونمی جمعثانیًا اگر گفتیم و  ؟د یا نهنشومیامر و نهی جمع 
اما  ،را قبول داریماین بحث اصولی بودن یعنی با بیانی که گذشت، ه بحث اصولی بودن قضیه است. نسبت ب همچنین استدراک

آیا که در بحث کبروی جای این بحث است  ،شدبااگر بحث کبروی  . چرا کهوجود دارد تأملجای  ،کالمی نیستبحث، اینکه این 
 . به محالما ال یطاق و تکلیف بشبیه بحث تکلیف  ؟دستورهایی بدهد طوراینتواند میخداوند 

 توان گفت بحث اجتماع:خالصه اینکه می
 است.کبروی و هم صغروی است هم  -الف
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 دارد.کالمی هم ظرفیت  بلکه بحثست نیاصولی محض  -ب
 بحث عقلی لفظی است.  -ج

 


	نظریه آقای خویی: بحث اجتماع عقلی است نه عرفی
	رد مقدمه اول نظریه آقای خویی
	رد مقدمه دوم نظریه آقای خویی
	نتیجه

