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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اقوال علماء در جواز اجتماع امر و نهی
 سه نظریه مهم وجود دارد. نهی  امر واجتماع جواز بحث در 

این . ولی ندسته قائل به این نظریهبین معاصرین انوار االصول  و در نظریه امتناع به نحو مطلق. مثل مرحوم صاحب کفایه -الف
 قول به امتناع است. ،گفته شده مشهور -شیخ و قبل از وی  -متأخرین مشهور نیست. اما در متقدمین  بین قول

 - در بین متقدمین کمتر قائل به جواز اجتماع امر و نهی بودند. اما در بین متأخرین و .استاجتماع قول به جواز نظریه دوم  -ب
شیخ و مرحوم نائینی و آقا ضیا  ،میرزای قمی ،مرحوم شهید صدر ،مثل امام .گیرندعمدتًا در گروه جوازیون قرار می -شیخ بعد از 

 گیرند.در این گروه قرار می
در  ریشه این تفصیلو این تفصیل در بین متأخر المتأخرین شکل گرفته است. که تفصیل بین ترکیب اتحادی و انضمامی است.  -ج

این تفصیل را  خوییمرحوم آقای  و .ولی خود ایشان قائل به جواز مطلق بوده است .شده است مطرحنائینی  کلمات مرحوم
  .است آقای تبریزی هم در این مسلک  و مرحوم . کردند ریزیپایه

اگر  صحیح است. و امتناع باشد،اتحادی  ،اگر ترکیبشان در خارج ندستهدو عنوانی که متعلق امر و نهی گویند: در این تفصیل می
 صحیح است. باشد، اجتماع ترکیب انضمامی

 نظریه امتناع
 بیان اجمالی

 که اجمال آن چنین است که اند.آوردهمرکب از چهار مقدمه  ،را مرحوم آخوند در کفایهقائلین به امتناع ترین دلیل و مهم اولین
که مصداق  شودو تعدد عناوین هم موجب این نمی ،دنگیرهای خارجی تعلق میاحکام به واقعیتو  ،احکام با هم تضاد دارند

 است. و عنوان بنابراین تعدد امر و نهی در مقام جعل  ،شودخارجی متعدد 
و از و حکم هم روی معنون است  .کندیک واقعیت است. و تعدد عنوان آن را متعدد نمی معنون و متعلق امر و نهی، دیگرعبارتبه

قیام و رکوع و  ، یعنیدهدانجام می مکلفعملی که  -شود روی یک واقعیت خارجی بنابراین نمی ،تضاد دارند ،احکامکه  آنجا
 متعلق دو حکم ،یک واقعیت زیرا در این صورت .هم ال تغصب باشدو باشد  هم صلِّ   -دهد انجام میغصبی  مکانسجودی که در 

 اصًال محال است.  ،این تکلیف . بلکهیا به محال نیست یرمقدورغو نظر ایشان این است که تکلیف به . گیردمیقرار 

 مقدمه اول: تضاد احکام خمسه
 ،امکان اجتماعشوند، که امور متضاد در یک جا جمع نمی آنجاز امقدمه اول مشهور به اصل تضاد احکام خمسه تکلیفیه است. و 

 .ممتنع است احکام
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 تضاد منظور از
ریشه بحث تضاد و  ،ست؟ برای توضیح مسئله، چیاز تضاد در اینجا که مقصودآقای وحید آمده است  ،در کالم حضرت استاد

با هم مقایسه وقتی که دو مفهوم را  -ضیدجوهر الن ودر المنطق  -مباحث الفاظ منطق آمده است.  در. شودبیان میضدین موجز 
 شود و یا متغایر بالذات است کهتعبیر مییا متغایر بالعرض است که متخالف  ،یا متغایر هستند. متغایرو یا متحد هستند  ،کنند

 تناقض عدم و ملکه، متضایفین و متضادین ،تقابل نقیضین کنند:ت تقسیم میو تقابل را به چهار قسمشود. تعبیر میمتقابل 
در کثیر که بعد  .قسیم وجود به واحد و کثیر استت ،یکی از تقسیمات اولیه وجودکه  .فالسفه از نگاه دیگر به این مسئله پرداختند

همان چهار قسمی که در منطق  ،تقابلو در یا رابطه تخالف است یا تقابل است.  ،متکثر هایرابطه وجودگویند ، میشوندوارد می
 ذکر شده است.  ،آمده

متحد هستند یا متغایر  کهکنیم مییعنی وجودات خارجی را تقسیم  ،خواستگاه فلسفی است ،خواستگاه اصلی این بحث که آنجااز 
در . البته تواند داشته باشدجایگاه اصولی هم می ،این بحث کهنحویبهافکند. ، سایه میبر نظام الفاظ بندیتقسیماین  هستند.

تهاد مؤثر است و در جای دیگری گفته نشده هر بحث لفظی که در اج د:گوینامثال ایشان میآقای تبریزی و  بیان شد کهاصول قبًال 
بحث شده  ،منطق و ادبیات وهر بحث لفظی که در معانی بیان،  ،تعبیراین طبق  و. شودمیمطرح در بحث الفاظ اصول، ، است

 شود.بحث نمیاصول  در است،
 بحث نشده است.لذا در اصول  است،در منطق آمده یم و اتحاد و تغایر و انواع تغایر، بین مفاه ،بحث انواع ارتباطاز طرفی  و

 است.  مختص همان علم ،در هر علم ،ن مصادیقیولی تعی .است فلسفه ،جایگاه اصلی این بحثبنابراین 
امران  که غیر متضایفین ،الخالف بینهما غایة ، متنافران بالذات،امران وجودیان :متضادین. کنندمعنا می را مصطلح تضادو 

 کند.میخارج را متضایفین  ،غیر متضایفین. و کندمیرا خارج  عدم و ملکه و تناقض، وجودیان
اگر تحت جنس قریب نباشند تضاد و سفیدی و هستند مثل سیاهی  تحت جنس القریباضافه کردند که را بعد دو قید دیگر 

و  . ولی زرددنگویند تضاد داررا بمثل سفیدی و سیاهی  برای این است که الخالف بینهما غایةشود و ها گفته نمیاصطالحی به آن
 ندارند.ه تضاد کگویند را میسبز 

 کرد که صحیح است یا خیر؟بحث باید  راد بعدی وقی توان پذیرفت. امااین قیود را می غیر متضایفین، وجودیان، امران متنافران
شفا و اسفار و  که در شوند.فهمیده میهمان قیود قبلی از  ند ونیستجدید بعدی قید  چندند که اهگفت -ن بوعلی و دیگرا -فالسفه 

 . اندبحث شدهنهایه مبسوط 
نیستند. ولو شامل همه انواع تقابل  جمعقابلکه به یک دلیل عقلی  امر،که دو  تری دارداما گفته شده که تضاد یک اصطالح عام 

این .شودنیستند. حتی شامل بعضی از امور متخالف هم می جمعقابلدر یک جا  ،شود. همه متقابلین از حیث واحدمیمصطلح 
بیان مقصود از  درصددبلکه  منظورشان نیست ،اصولیین یک اصطالح خاص تعریف، در این اً ظاهر یک اصطالح عام تضاد است که

 . تضاد هستند
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و فرقی  .غیر قابل اجتماع هستندواحده  ، در موضوع واحد از جهتاحکام خمسه تکلیفیمنظور از تضاد در این بحث. یعنی  لذا
 یعنی اموری که قابل اجتماع نیستند. باشند. متخالفین  و یامتعارضین  باشند و یامتضایفین ندارد که 

در احکام وضعی هم قابل بحث بحث دهیم اما همین محل بحث قرار میرا فعًال احکام تکلیفی  ،احکام بحث تضاداین در البته  
 .است

 در تضاد احکامریات نظ
که حکم چهار  .هستندنظر صاحب کفایه کنیم. که همگی مبتنی بر بیان می تضاد احکامرا در بحث علماء نظریات  با این مقدمات، 

 مرتبه دارد. 
 مرتبه مالکات و مصالح و مفاسد  -الف

 مرتبه انشاء حکم  -ب
 مرتبه فعلیت  -ج
 مرتبه تنجز  -د

 تضاد ندارندمطلقًا دیدگاه اول: احکام 
درست  نسبتاین  نسبت داده شود ولیکمپانی  مرحوماین قول به که شاید  .دنندار مطلقًا تضاد ،یک دیدگاه این است که احکام

ال مضادة این احتمال اول است که  هرحالبهولی  .دنتضاد ندار ،من البدء الی الختماحکام بعید است کسی بگوید چرا که  .نیست
  ی مرتبه من مراتب االربعهالخمسه التکلیفیه فی أبین االحکام 

 دیدگاه دوم: تضاد در مرتبه فعلیت و تنجز است
 .بلکه در مقام فعلیت و تنجز است. که شاید نظر صاحب کفایه این باشد ،نظر دوم این است که مضاده در مراتب اول و دوم نیست

این در  ؟مرتبه چهارم استایشان  یا مقصودو  .است ،این فعلیت آیا همان مرتبه سوم اما .نیستند جمعقابل فرماید در فعلیت،که می
 .بلکه تضاد در مرتبه سه و چهار است نیست.در مرتبه مالکات  و حتیتضاد در مقام انشاء  ،نظر

 است ، فعلیت و تنجزدیدگاه سوم: تضاد در مرتبه مالکات
 تضاد نیست.  ،مرتبه انشاء و جعل انشائیدر فقط  . وو تنجز است فعلیت گوید، تضاد در مالکات،میدیدگاه سومی 

 دیدگاه چهارم: تضاد احکام در همه مراتب
 احکام در همه مراتب است.  تضاددیدگاه چهارم این است که  
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