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 «معن ج  للي ححمد   ل ه اطاليرن    العن  للي ادداهم  االّل صلي ب  اعالمين    الحمدلّل »
 اشکال دوم 

در مقدمه پنجم از ناحیه امام خمینی مطرح شده است و به پاسخی که محقق نایینی در جواب از  اشکال دوم به مطالب محقق نایینی

 .مربوط می شود اشکال اول از اشکاالت سه گانه مطرح کردند

و زیرا طلب جمع بین ضدین تنها در صورتی  پیش می آید که د ،نظریه ترتب مستلزم جمع بین ضدین نیست :محقق نایینی فرمودند

 «.ان کل منهما مطلوبا و یقع محبوبالک»مکلف امکان جمع بین آن ها را داشت  ،فرض محال ربه نحوی که اگر ب ،داشته باشیم مطلوب

ان جمع امک و آن دو کار را با هم انجام دهد دفرض کنیم مکلف می تواناگر ولی  ،دو کار را با هم انجام دهد زیرا مکلف نمی تواند

دو هر  د کهیپیش می آ یطلب الجمع بین الضدین در صورت .ندشو المطلوبیه واقع ةهر دو علی صف ،بین آن دو مطلوب وجود دارد

هر دو  ،کردجمع مکلف هر دو را داشته باشند که متعلق طلب آن ها اگر توسط مکلف به فرض محال قابل جمع بود و خطاب طلبی 

  .ایینی این جا اینچنین نیستدرحالی که به تعبیر محقق ن .شونده واقع یالمطلوب ةعلی صف

یک خطاب بیشتر مطلوبیت ندارد و آن هم کند،  ناتیارا طبق نظریه ترتب اگر مکلف امکان جمع داشته باشد و هم مهم و هم اهم 

دیگری  دو مطلوبیت دارد و یکی از اینفقط  ،حتی اگر مکلف هر دو را بتواند انجام دهد .خطاب مهم لغو استو خطاب اهم است 

 1.لذا محقق نایینی اصرار دارند که این جا ایجاب الجمع پیش نمی آید .بلکه لغو است ،وبیت نداردمطل

 این بیانی بود که محقق نایینی در پاسخ به اشکال اول از اشکاالت سه گانه مربوط به نظریه ترتب مطرح کردند. 

اش  زیرا نتیجه. برای مکلف قابل جمع نیست ،مسئله این است که آن چه از این دو خطاب عصیان می شود :امام خمینی می فرماید

امکان  ما اگرا .کردند به آن اشاره داشتند قامهطور که خود محقق نایینی در براهینی که بر نظریه ترتب ا همان .اجتماع نقیضین است

ه عاصی اهم معنایش این است ک ،ض محال مکلف بتواند بین دو تکلیف جمع کندو بگوییم بر فر فرض کنیم جمع بین دو تکلیف را

 ،شوندیپس قهرا هر دو به عنوان مطلوب واقع م .کند اما در عین حال به اهم نیز اتیان ،با فرض این که نسبت به اهم عصیان کرده

  .باشد و دیگری لغوالمطلوبیه  ةنه این که یکی علی صف ،المطلوبیه محقق می شوند ةهر دو علی صف

ی در نظریه ول ،که هر دو مطلوب باشند اینجا ایجاب الجمع پیش نمی آید زیرا جمع بین ضدین وقتی است :محقق نایینی می گویند

ر نداریم و چون یک مطلوب داریم جمع بین ضدین پیش تما یک مطلوب بیش، ترتب یکی مطلوب است و دیگری مطلوب نیست

  .نمی آید
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لوب خواه یا ناخواه دو مط ،که در پاسخ اشکال اول گفتند مطلبی و با تصویری که ایشان بیان کردند :خمینی می فرمایدامام ولی 

اهم اب خطاگر زیرا فرض این است که  .المطلوبیه واقع می شوند ةهر دو علی صف ،داریم و اگر فرض امکان جمع بین این ها باشند

 طبیعتا خطاب اهم مطلوبیت ،در آن زمانی که خطاب اهم امتثال می شود. خطاب مهم نمی رسد شود قهرا دیگر نوبت به بخواهد اتیان

ه در چ ؟قابل امتثال است یخطاب مهم در چه صورتشود )امتثال  خطاب مهم المطلوبیه واقع می شود و اگر ةدارد و این علی صف

زیرا  .دوقتی خطاب اهم عصیان شو ؟لمطلوبیه واقع می شودا ةیا به تعبیر دیگر علی صف ؟شود می صورتی به عنوان مطلوب امتثال

 .المطلوبیه واقع می شود ةمهم نیز علی صف.( شرط خطاب مهم عصیان اهم است

گوید وقتی می .مهم فعلیت پیدا می کند ولی در عین حال امر اهم ساقط نمی شود امر ،اهم عصیان شد اگر امر نایینی محققبه نظر 

یا ساقط می شود که معنایش این است که  ،امر از دو حال خارج نیست .است که مطلوب است نشود معنایش ایامر اهم ساقط نمی 

ر اهم ام :می گویدایشان پس وقتی  .که مطلوبیت ندارد اگر امری ساقط شد معنایش این است .مطلوبیتش را از دست داده است

یان بعد عص ،از طرف دیگر امر مهم نیز ،رف امر اهم مطلوبیت داردپس از یک ط .که مطلوب است ساقط نمی شود معنایش این است

از این دو امر یکی  :نایینی می فرماید این که محققلذا  .مطلوب می باشندهر دو پس علی ای حال  .االهم مطلوبیت پیدا می کند

  .المطلوبیه است و دیگری مطلوبیت ندارد قابل قبول نیست ةعلی صف

فاذا لم یکن هناک اال مطلوب واحد فی جمیع الحاالت غایته انه فی حال فعل االهم یکون هو المطلوب و فی »تعبیر ایشان این است 

در حال فعل  ،یک مطلوب بیشتر نداریم؛ محقق نایینی می فرماید: 1«حال ترکه یکون المهم مطلوبا و ان کان طلب االهم لم یسقط

اما طلب اهم ساقط  ،است ب است ولی در عین حال با این که مهم مطلوبمهم مطلو ،وب است و در حال ترک اهملاهم مط ،اهم

ین طلب الجمع ب .ایشان اصرار دارد که یک مطلوب بیشتر نیست و ایجاب الجمع وقتی است که هر دو مطلوب باشند .شودی نم

  .آید که هر دو مطلوب باشند میضدین وقتی پیش 

طلب  دیوانتیشما نم ،پس قهرا با این بیان .دو مطلوب می باشند تصویری که شما ارائه دادید هر اب اشکال امام خمینی این است که

با بیانی ولی  ؛حق با شما بود ،بله اگر بیان شما به نحوی بود که اثبات می کرد که یکی مطلوبیت دارد .الجمع بین ضدین را دفع کنید

 2.هر دو مطلوبیت دارندکه گفته شد 

 .د این اشکال نیز به محقق نایینی وارد استبه نظر می رس

جزییاتی در بیان ایشان می باشد که امام خمینی  .بعضی اشکاالت خیلی مهم نیست و ما متعرض نمی شویمامام خمینی فرمودند 

  .متعرض آن نشده اند

 اشکال سوم

یش الجمع بین الضدین در صورتی پ بود که طلبدر ضمن مقدمه پنجم و ملحقاتش ذکر کردند این محقق نایینی از جمله مطالبی که 

ایشان در  .یا هر دو مطلق باشند یا فقط یکی مقید به دیگری باشد، می آید که هر یک از این دو خطاب مقید به وجود دیگری باشد
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ه هر به این نحو ک ،یا هر دو مقید می باشند که دلیل ما یا هر دو مطلق گفتند مطلب دوم از مطالب سه گانه پس از ذکر فروع فقهی

 .یعنی عکسش ثابت نیست ،دون العکس ،یا تنها یکی از دو دلیل مقید به دیگری است. است و بالعکس یک مقید به دیگری

ین این جا طلب الجمع ب ،مثال اگر دو دلیل هر دو مطلق باشند .یدآاین صور پیش می  طلب الجمع در :نددمحقق نایینی فرموسپس 

ا قابلیت ه فرض کنید یک دلیل به نحو مطلق صوم را طلب می کند و دلیل دیگر به نحو مطلق نماز را و این .می آید الضدین پیش

  .مع دارندج

طالق ا دو دلیل مطلق در صورتی مستلزم طلب جمع بین ضدین است که ما :می گوید در مقام اشکال به محقق نایینی محقق اصفهانی

  :وضیح ذلکت .آید یق را به معنای رفض القیود بدانیم دیگر جمع بین ضدین پیش نمالاگر اط اما بدانیم از جمع بین قیود را عبارت

  :اطالق دو مبنا وجود دارد در باب معنای

 ،همه قیود ممکنه را در نظر گرفته و همه را کنار هم قرار داده و جمع کرده یا متکلم اطالق به معنای این است که موال مبنای اول:

اعم  ،یودیعنی همه ق قطبق این مبنا اطاله، رقب به نحو مطلق می گویدمثال وقتی  .یعنی جمع همه قیود متصور در مطلق ،جمع القیود

ظر ن صغیر و کبیر و دهها قید دیگری که درباره رقبه ممکن است در ،عالم و غیر عالم ،سیاه و سفید ،عجمو عرب  ،از ایمان و کفر

نای در دل معکرده و هم جمع  یعنی همه قیود را با .ق طبق این مبنا به معنای جمع القیود استاطال .همه جمع شده است ،گرفته شود

  .رقبه قرار می دهند

ین در مثال رقبه اگر بخواهیم این مبنا را تبی .رها کردن ،رفض القیود یعنی ترک کردن .اطالق به معنای رفض القیود است :مبنای دوم

من و ؤر ممن و نه غیؤهیچ کدام منظور نبوده است نه م .باید بگوییم که در رقبه اساسا به هیچ قیدی از قیود توجه نشده است ،کنیم

 .  نه سفید و نه سیاه و ...

 . آثاری بر آن مترتب است ،این که ما اطالق را به معنای جمع القیود بدانیم یا رفض القیود

محقق نایینی گفتند که اطالق دو دلیل مستلزم طلب جمع بین ضدین  که آن چه که این است در ما نحن فیه سخن محقق اصفهانی

ز به دلیل دیگر نی، این دلیل به نحو مطلق چیزی را طلب کرده است .معنای جمع القیود باشد در صورتی است که اطالق به، است

ر هزیرا این در  .اشند طلب جمع بین ضدین پیش می آیدالقیود ب عنحو مطلق طلب کرده است و این ها هر دو اگر به معنای جام

قهرا این دو در مواردی با مطلوب است، آن دیگری نیز در هر حالی با مالحظه این قیود  ،حالی با مالحظه این قیود مطلوب است

یز ر مورد متعلق دیگر دلیل نن قیود می خواهم و دیاین طبیعت را در این حاالت و در ا: اگر موال بگویدمثال  .هم قابل جمع نیستند

 گرولی ا می شود. طلب الجمع بین ضدین ،دنباش باهمهر دو قهرا اگر  ،مطلوب خودش قرار دهد همین قیود را در نظر بگیرد و جزء

 1 .در این صورت طلب الجمع بین ضدین پیش نمی آید ،یعنی رها کردن قیود ،معنای رفض القیود گرفتیماطالق را به 

 (محقق اصفهانی این  را به عنوان مقدمه چهارم مطرح کردند ،تحت عنوان مقدمه پنجم این جا مطرح شدبحثی که )

 اشکال چهارم
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دو بر  هر در زمان واحد محقق شوندبر فرض محال اهم  اگر مهم و :گفتند که بر می گردد این اشکال نیز به این سخن محقق نایینی

یگری د به نحو ن اشکالیمنتهی ا ،اشکال کردند نهمان نقطه و موضعی  که امام خمینی به آیعنی ، صفت مطلوبیت واقع می شوند

  .است

و مکلف بتواند بین آن ها  لو فرض محاال که مهم و اهم در زمان واحد محقق شوند محقق نایینی فرمود:پاسخ به اشکال اول  در

 .محقق اصفهانی به این مطلب اشکال دارد .اهم است نیز ندو مطلوب در کار نیست بلکه یک مطلوب است و آ ،جمع کند

زیرا  .باز هم در فرض عصیان اهم متصف به صفت مطلوبیت استمهم بر خالف آن چه که محقق نایینی گفته است  :می گویدایشان 

اما  .توب نیسموضوع دیگر مطل لکن اهم از باب سالبه به انتفاء ،یعنی عصیان اهم محقق شود خطاب مهم فعلی است ،وقتی شرط

المطلوبیه  ةپس اگر هر دو محقق شوند باز هم علی صف .مطلوب نیست ست که دیگریمعنایش این ن، موضوع شد ه به انتفاءباگر سال

  واقع شده اند.

پیش  طلب الجمع در صورتی :ایینیمحقق ن به نظر :ایشان گفتند .این اشکال شبیه همان اشکالی است که امام خمینی مطرح کردند

 .اما مهم مطلوبیت ندارند، اهم است فقط یکی مطلوب است و آن هم که در نظریه ترتب آید که هر دو مطلوب باشند در حالی می

 .المطلوبیه واقع می شوند ةهر دو علی صف ،که علی رغم سخن محقق نایینی ولی امام خمینی اشکال کردند

هم مهم و هم اهم صفت مطلوبیت ، علی ای حال :محقق نایینی می فرمایددر اشکال به ایشان  .محقق اصفهانی نیز همین را می گوید

ا مطلوبیت زیر ،ها جمع کند باالخره صفت مطلوبیت دارند ناگر بر فرض در خارج محقق شوند و مکلف بتواند بین آ .پیدا می کنند

 از این طرف .که اهم عصیان شوداست  نای زمانی که شرطش محقق شود و تحقق شرط مهم به ؟ش چیستأمهم که معلوم است منش

 به متعلقش نیست و سالبه به انتفاءزیرا عصیان شده است و دیگر امکان اتیان  ،اهم درست است که موضوعش منتفی شده است

موضوع شده است دلیل بر عدم  ولی این که سالبه به انتفاء، نیست موضوع شده است و دیگر موضوعی برای خطاب اهم باقی

 1.پس هر دو مطلوبند .نیستبیت اهم ومطل

 بررسی اشکال چهارم 

 این که ایشان می فرماید خطاب مهم با حصول د.این اشکال محقق اصفهانی و آن چه که ایشان فرمودند چه بسا محل تامل باش

 ه؟اما خطاب اهم چ. حاصل می شود درست است آنشرط فعلیت پیدا می کند و مطلوبیت برای 

همین  .کاشف از عدم مطلوبیت نیست ،موضوع شد سالبه به انتفاءاگر موضوع است ولی  انتفاء خطاب اهم سالبه به :ایشان می فرماید

 در این زمان فعلیت ندارد.  دیگر ،موضوع شد بحث دارد که اگر سالبه به انتفاء جای ،جا

ست از بیت نیز ممکن اوهر چند عدم مطل ،شدموضوع شد کاشف از مطلوبیت با طور نیست که اگر سالبه به انتفاء علی ای حال این

 .دارد ی این که راسا قبول کنیم جای تأمللذا فی الجمله اشکال ایشان وارد است ول .آن استفاده شود

 «هلل رب العالمینالحمد »
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