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 «معن ج  لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 خالصه جلسه گذشته 

ترین دلیل هم باشد مطلبی این ادله که شاید مهمای بیان شده و اساس یکی از ادله تداخل عدممبنی بر  کردیم برای قول مشهور عرض

 در جایی که دو قضیه شرطیه ایشانم. کردیگذشته عرض  هس، ما این دلیل را در جلفرمودندکتاب مختلف  راست که عالمه حلی د

، یک احتمال باقی ماند احتمال را ابطال نمودند و تنها یک و سهذکر کردند  چهار احتمالوجود دارند و در آنها جزاء واحد است 

قرار  تفاده علمای بعد ازعالمهمورد اس ردیم این بیانعرض ک .شوداستفاده میاز آن تداخل  ممعنا و مفهوم عد کهین شد احتمال متع

 .گرفته است از جمله شیخ انصاری
 کالم شیخ انصاری 

ر شهوآنگاه قول م ،و اگر هر سه مقدمه پذیرفته شودحقیقت مبتنی بر سه مقدمه است  استدالل عالمه در :فرمایدشیخ انصاری می

تداخل را توان عدم از این مقدمات سه گانه خلل و ایرادی وارد شود نمی یشود، لکن اگر حتی در یکتداخل ثابت می عدم ینیع

  :ل و خالصه این سه مقدمه این استمحص ولیتری را در این مقام بیان کردند رد. البته ایشان بعضا بیان مبسوط ثابت ک

، شرطی که در یک قضیه ذکر شده بعد از شرط  شرط دوم یند، یعکنتحقق پیدا می« بول» به دنبال« نوم» : در مواردی کهمقدمه اول

زیرا اگر این  .کالعدم نیست است،« نوم» که در مثال ما مثالین شرط وجود اد که اثبات شومذکور در قضیه دیگر تحقق پیدا کند باید 

  .رسدعدم تداخل نمی ت به مسئلهیم دیگر نوبرض کنشرط دوم را کالعدم ف

ا این شرط چه بباشد آنو اال اگر قرار  : شرطی که وجودش کالعدم نیست، در واقع مبین یک حکم  تأسسیی مستقل باشدمقدمه دوم

 هکه ب یورط. یعنی باید ثابت شود که همانماندشود یک حکم تأکیدی باشد، دیگر جایی برای عدم تداخل باقی نمیمی دوم ثابت

ت نیز وجوب وضو مستقال ثاب« نوم» ود، به دنبال شرط دوم یعنیشحکم وجوب وضو مستقال ثابت می ،لاول مثال بو بال شرطدن

   .نیستاخل دایی برای عدم تد و اال جشومی

مقدمه دوم در شود این است که در ده میاز مقدمه اول استفا زاد بر مطلبی است کهشود و مامی دوم استفاده همقدم زاکه  یآن چیز

م کالعدم نباشد، یعنی وجوب نووجود شرط دوم   خواهد بگوید این شرط حکم قبلی را تأکید نکند. ما در مقدمه اول گفتیمواقع می

یعنی  زیرا ممکن است شرط دوم ،کید نباشد، در مقدمه دوم سخن در این است که آن تأثیر از قبیل تأثیر باشدثر باشد و دارای تأمؤ

 . یری در مسئله استتأکید هم تأث ه، اما از قبیل تاکید باشد. باالخرداشته باشدیر تأث« نوم»

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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اثری که برای این شرط ذکر شد و گفته شد که باید مغایر با اثر شرط اول باشد، به معنای تعدد تکلیف نباشد که بتوان م: مقدمه سو

بیین کنیم ت لاالب مثقر داگر بخواهیم این مطلب را  .متعدد باشد ف باید، بلکه متعلق تکلیمتحقق کرد آن را در خارج  با عمل واحد

یر دارد در تکلیف و یک وجوب ثتأ« بول»هم مثل  «نوم»است که  ینفرض ا «اذا نمت فتوضأ»و  «اذا بلت فتوضأ»م: گوییمی

واقع سخن  اول نیست. ولی اینجا درکید اثر ، اثرش اثر استقاللی است و از قبیل تأبود که اثر دارد ینفرض ا .کندوضویی را ثابت می

ود وجوب وضوی شده میاز این قضیه دوم استفایگر آنچه به عبارت د وی دیگری باشد.جزاء  یک وجوب وضت که سین اا رد

 تاذا بل» لهم مث« اذا نمت فتوضأ»یعنی  شود تعدد تکلیف،گوییم ما دو وجوب وضو داریم، این میدیگر است، زیرا یک وقت می

قضیه اول یک وجوب ثابت شده و با قضیه دوم یک وجوب  نه با، اینجا در واقع کأکندمی نب وضو را اثبات و بیاوجو «فتوضأ

این ه اینجا امکان اینک («نوم»مستند به  یو دیگر «بول»مستند به  ییک)، وقتی دو وجوب باشدی وضو ثابت  شده. ابر یدیگر

ری که با قضیه دوم به این اثکه است  ینسخن در ا . لکن در مقدمه سوموجود دارد شودل ثاخارج  به عمل واحد  امت تکلیف در

و و بین رق است بین دو وجوب وضف ،دو وضو واجب شود ، یعنییف را متعدد کندلکتعدد تکلیف نباشد، بلکه متعلق ت آیدیمدست 

مثال  ه. برای اینکهآن خود تکلیف متعدد شد رد، به خالف اولی که شده است دومی متعلق تکلیف متعدد ر،   اینجا ددو وضو بوجو

تکلیف  اینجا دو ؛«عالما اکرم» و« شمیاام هاکر» :شود، فرض کنید یک وقت گفته میتری برای تصویر این مطلب ذکر کنیمروشن

 ند به عمل واحد ایتوانمکلف می ،، اینجا در مقام امتثالم باشدو عال یدا شود که هاشمی باشدت یک فردی پس، لکن ممکن ااست

ار راگر قاین است که  شدهبر آن تأکید سوم  هدر مقدم ، آنچهشود هر دو تکلیف امتثالکار را انجام دهد، یک عمل انجام دهد ولی 

داخل برای اینکه عدم تاولی باشد، غیر از آن تکلیف یر در حکم و تکلیف وجوب وضو داشته باشد و ثتأ« نوم»شرطی مثل است 

دیگر  دعدد شوزیرا اگر خود تکلیف متبگوییم این تکلیف در اینجا متعدد نشده، بلکه متعلق تکلیف متعدد شده، باید  استفاده شود،

ل مطرح شود که متعلق اختد متواند عدتی میردر صو و «هاشمیام کرا»و « املم عااکر»د مثل وشرای عدم تداخل نیست، میجایی ب

 تکلیفدد متعلق معنای تعیف، بلکه به به معنای تعدد تکل ، تغایر اثر شرط دوم با شرط اول از این  قبیل باشد نهباشد دتکلیف متعد

  باشد.
داخل ت عدمشود و لذا ایشان معتقد است قائل به ابت شد، آن وقت عدم تداخل ثابت میاگر این سه مقدمه ث شیخ انصارینظر به 

 2.سه مقدمه را ثابت کند رباید ه

شان نیز مورد توجه قرار گرفته و دان شاگردان ایرگردان و شاگاست که توسط شا ترتر و مفصلکالم خود شیخ انصاری مبسوطالبته 

، یعنی کردند هاز مقدمه اول شیخ انصاری کأنه یک دلیل مستقلی اینجا نیز ارائاده خراسانی با استفحتی محقق  بعضا بسط پیدا کرده،

را به ن یاز مقدمه اول استفاده کرده و ا یاز یک مطلب انصاری که در واقع به توضیح استدالل عالمه پرداخته شیخ غیر از این بیان

بی را اینجا فرمودند که آن را مطل ی در رابطه با مقدمه اولنخود محقق خراسارار داده. عنوان یک دلیل مستقل برای عدم تداخل ق

 کنیم. بعدا عرض می
 محقق همدانی  کالم
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، منتهی ایشان به آن کالم شاخ و برگ داده و به ی است که عالمه حلی و شیخ انصاری فرمودندبن مطلبنیان سخن ایشان هما

 اینصورت ارائه داده است.

من  یراه بدهد که باشد، مثال به عبدش دستور میت: اگر دستوری از ناحیه موال برسد که تعلیق و شرط نداشفرمایدیهمدانی م محقق

کند، این جمله را امتثال کند دوباره این دستور را بیان میاینکه عبد این دستور ز لکن قبل ا «ایتینی بماء»یا  «جئنی بماء»آب بیاور 

ند که یک دستور گوینجا نمیایشود، یم کید امر اول محسوبین باشد، از نظر عقال این امر دوم، تأگر اینچنا گوید،را دوباره می

   .موال صادر شد ه، این در واقع تأکیدی است بر همان دستوری که در ابتدا از ناحیدیگری دارد

، هم اولی اطالق دارد طالق  هم دارددو تکلیف این ادو آمده و در هر به عنوان متعلق تکلیف « الماء ءایتا» : دراینجافرمایدمی نایشا

ی بگوییم  ن، یعاول قرار دهیم هلو هم دومی و اینها با هم هیچ تعارض هم ندارند که ما بخواهیم مثال امر دوم و جمله دوم را  مقید جم

رای من آب د که دوبار باید باستفاده شو که از آن« ماء ثانیابایتینی » :خواهد بگویددر واقع می« نی بماءیایت» وید:گکه می مجمله دو

ای اینکه  ، برتکلیف نیستشود دو دو اطالق به قوت خودش باقی است. اما آنچه که از این دو دستور استفاده می هری، اینجا ربیاور

د دو حکم متضاد توانینمطبیعت که  یدانیم که همانطوریم هباالخرند دو حکم  مماثل داشته باشد؛ اتواز نظر عقل این طبیعت نمی

دو حکم  همچنین، ییرد هم نهگشود به این طبیعت هم امر تعلق بیمر، نود آب بیاور و آب نیاموال بگوی ، مثل اینکهردیگتعلق ب

ید کگیرند این است که امر دوم تأای که عقال و عقل از این دو دستور و دو امر میتواند به آن متعلق شود. لذا نتیجهیمز نمماثل نی

  .بیاورد کافی است موال آباگر یک بار برای  ،امتثال این امر یبرا ،که بیان شدای هتول  است، با توجه یه این نکامر ا

 بگوید بعد و  «اذا بلت فتوضأ»ید این دستور به همرا تعلیق باشد و به صورت جمله شرطیه، مثل اینکه موال بگوید: کن رضحال ف

دیگر  شکل پای شرط به میان آمده، آن اطالقی که در آن دو تکلیف قبلی بود اینجا به آن ردر واقع دیگ اینجا« اذا نمت فتوضأ»

مطرح شده  موال هکه از ناحی تاس یتکلیف وضو است، وجوب وضو چیز حکم و درست است که این دو دستور در، وجود ندارد

به  مقید ر، وجوب وضو دیگق دارد و قیدی هم نداردله دوم، اطالز جما رظنه  با قطع لاین جم« بلت فتوضاء اذا»، فرض کنیم است

 لأ من اجفتوض اذا بلت»یا  «ا آخرئوضو اذا بلت فتوضأ» ، اما نگفتهبول شده ت که مشروط بهدرست اسی نشده، یک  قید دیگر

ست این ا« اذا بلت فتوضأ»، معنای ط شدندو، اما این دو وقتی مشرقضیه دوم هم بدون توجه به این قضیه اول اطالق دارد؛ «البول

مستقل  سببیت« نوم»دارد که  ینم ظهور در ا، آن هنیز همینطور« اذا نمت فتوضأ»ای وجوب وضو، دارد برتقل سسببیت م« بول»که 

هم اولی  یعنی رند،گذاییرید، اگر بخواهیم بگوییم هر دو یک تکلیف را به گردن عبد مگر نظر بددارد برای وجوب وضو، حال شما 

 باید بگوییم راه، قمتعلق به یک طیبعت شودتواند نمی اثلدو حکم مم، با توجه به اینکه گفتیم کند و هم دومیوجوب وضو را بیان می

، از بودهنرط و تعلیق در میان گفتیم که پای ش یلکه در فرض قبآنچه  ، مثلاین از یک طرف اینجا یک وجوب وضو ثابت شده،

ببیت آن هم س« نوم»طور ین دارد که بول سببیت مستقل دارد برای وجوب وضو و  همیندر ا روظه« اذا بلت»می بینیم  طرف دیگر

، از یک طرف هر یک از این دو قضیه مطلق است شود که از یک طرف متعلق جزاءین مینتیجه ای وجوب وضو. امستقل دارد بر

، اینجا آیدیه در سببیت مستقله تعارض پیش میو ظهور قضیه شرط جزاء قین اطالق متعلبلذا ، در سببیت مستقله دارند روه ظهیشرط

 شود با فرض قبلی.  یماست که این متفاوت 
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ر وهما ظ ،سببیت مستقلهجزاء و ظهور هر یک از این دو قضیه شرطیه در  اطالق متعلق: در تعارض بین فرمایدمحقق همدانی می

هور ظ م بر اطالق در ناحیه جزاء. دوکنییمای وجوب وضو، مقدم بر را« نوم»و  «بول»هر یک از  قضیه شرطیه در سببیت مستقله

ه گفت دومیاولی و هم در  ررا هم دزی دندار یو واجب است، این هیچ قیدوضر جزاء در اطالق متعلقش، اینکه و، یک ظهداریم اینجا

هور ظ در این دو قضیه بیان شده، این دو شرطی کهدیگر ف طر. از فتوضأ، پس یک ظهوری جزاء دارد در اینکه متعلقش مطلق است

ارض ین تعلکن در ا ،آیدین دو تعارض پیش میبین الذا  ،دارندوجوب قله در که هر یک از این دو شرط سببیت مستیندارند در ا

ر جزاء در اطالق متعلق وم بر ظهکنییممقدم  را در وجوب وضوز این دو شرط اهر یک  در سببیت مستقلهر قضیه شرطیه وظه

   ؟لخودش، حال به چه دلی

  :کندین تقدیم ذکر میدو وجه برای اقق همدانی مح

ظهور دارد  زاءج :گوییمرا ما میزیست، ا تر جزاء در اطالق، ظهوری است که مبتنی بر مقدمات حکموبه طور کلی ظه اول:وجه 

، یکی از مهمترین مقدمات حکمت این مقدمات حکمت جریان پیدا کند بایدشود  بخواهد منعقد رگدر اطالق متعلق خودش، اطالق ا

سببیت   داریم که عبارت است از ظهور قضیه شرطیه درتقیید  ، در حالیکه ما اینجا قرینه برنداشته باشداست که قرینه بر تقیید وجود 

خواهد روشنی است که مینه قرییک « ت فتوضألاذا ب: »ویدگمیوقتی  ؛وجوب وضو جزاء و برایاز این دو شرط  کهر ی مستقله

اذا نمت » طور در موردینهم ،جزاء باقی نیستای با وجود این قرینه دیگر اطالق بر، مستقل دارد در وجوب وضو د بول سببیتبگوی

   .ماندخودش باقی نمی قلالق متعطازاء در ج ظهور رایجایی ب ریه شرطیه، دیگدر قضین شرط اد پس با وجو «.فتوضأ

یه در سببیت ر قضیه شرطوب قابل استفاده است که ظهاین مطل م توجه کنیم،این کالم توسط متکل اگر اساسا به سیر انعقادوجه دوم:

،  باشد کار دوم در هلینکه جما نبدو «توضأفاذا بلت » :وال بگویدرا اگر مزی .در اطالق متعلقش است زاءجمستقله، مقدم بر ظهور 

، پس این طرف جزاء چون مطلق است زاء است و از آنقل در جسبب مست« بول»جمله این است که ر این هاینجا از یک طرف ظا

 همله ج، اما به محض اینکدی در کار نیستیقمطلق است و هیچ  یجوب وضوی وراقل بتسینکه بول سبب مدارد در ا روه ظهلجم

 به عنوان شرط ظهور دارد در سببیت مستقله،« اذا نمت»خود این را بگوید « فتوضأ» کهقبل از این« اذا نمت»شود، می دوم گفته

اولین  اینجا «اذا نمت فتوضأ» :گویدکه هنوز از دهان متکلم بیرون نیامده، وقتی می ت، فرض این اسحال  سببیت مستقله برای چی

، حال ممکن است اینها همه در یک کسر دارد وجوبواقع داللت بر  رشود وجوب است، این هیئت دمی هدستفاچیزی که از این  ا

دارد،  یعنی نوم سببیت مستقله« اذا نمت»گوید ، اما این روالی است که وجود دارد، وقتی میناچیزی از ثانیه اتفاق بیفتد بسیار

رض شود فیم مطرح کند. اما وقتی وضورای یک تکلیف وجوبی ثابت میرا ب« نوم»واقع سببیت مستقله  در، گویدکه می« فتوضأ»

سبت به آید و این تکلیف نیمو به میان ضنجا تا اسم وای «اذا نمت یجب الوضو» ،«یجب الوضو»گفته بود  «فتوضأ»ای کنیم به ج

نوم بیان شده  یاای که برییت مستقلهضو تحقق پیدا کند، زیرا آن سبوتواند اطالق نسبت به اساسا نمی ر، دیگشودوضو مطرح می

اهیم و. اگر بخدگیرو لذا اساسا جلوی انعقاد اطالق جزاء را می تهشثیر خودش را گذاانکه کلمه وضو مطرح شود، تاز آ ،  قبلبود

 .میه بگیرا نادیدرته بودیم بی که قبلش گف، یعنی کأنه مطالشودیمقا استفاده طلنیز اینجا وجوب وضو م« یجب الوضو»از  وییمبگ

 گذارد اطالقی برای وجوبکند و نمیر در سببیت مستقله پیدا میوخودش اصال از اول ظه« اذا نمت»همین جمله است که ین فرض ا

 .ردیگوضو شکل ب
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ه شود که بر اساس قضیه شرطیین میه اجینت گیرد ول نمیاطالقی در ناحیه جزاء شک محقق همدانی در واقع معتقد است به هر حال

ک وضو الزم ی «بول»یعنی  ،دراسببیت مستقله د« نوم» سببیت مستقل دارد برای وجوب وضو و بر اساس قضیه دوم هم« بول»اول 

 ینند و به اینجا فرمودمطلبی است که محقق همدانی ا این .تداخل است معنای عدم ینا و هم وضوی دیگر الزم دارد «ومن»رد و اد

  2.به عدم تداخل را تثبیت کنند طریق خواستند قول

کالم عالمه حلی و شیخ انصاری و محقق همدانی   که بعدا به آن اشاره خواهیم کرد. در واقع  دارند اینجا مطلبی نیز محقق خراسانی

 .نددفرمو ین مطلب راا یر دیگروط ین. محقق خراساوجود داردبینشان جهاتی هایی از تفاوت هر چند ،مبنا و زیر بنایش یکی بود

 اساس و مطالبی که جناب شیخ انصاری و محقق همدانی گفتند درست است یا خیر؟ ببینیم آیا این دلیل از باید

 «والحمد هلل رب العالمین»
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