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

که در واقع همان اشکال محقق نایینی  ایشان در امر اول از مقدمه اولی محل اشکال است. مطلب دوم محقق نایینی مطلب اول و دوم

به شیخ انصاری این بود که چرا شما ترتب را  ایشانپاسخ داده شد. اصل اشکال  به آن بیان و ر جلسه قبلبه شیخ انصاری بود د

به شیخ  کالاین اش ملتزم به ترتب شده اید؟ به نحوی انکار می کنید و آن را غیر معقول می دانید اما در خبرین متعارضین خودتان

که از  ستا تشریعو مربوط به مقام جعل  ب،بحث ترتداده شد این بود که اساسا به محقق نایینی پاسخی که  بود وانصاری وارد ن

اما آنچه شیخ انصاری در باب خبرین متعارضین گفته اند مربوط به مقام امتثال است که وظیفه عبد محسوب  ،شئون موال است

 .دنبا هم قیاس شونباید بنابراین این دو مسئله  .شودمی

 اند. برخی به این پاسخ امام خمینی اشکال کرده اند.امام خمینی این اشکال را به ضمیمه اشکال دیگری به محقق نایینی کرده

 اشکال بعضی از بزرگان به امام خمینی

 زیرا دو اشکال به ایشان وارد است. .تمام نیست، به محقق نایینی گفتند آن چه ایشان در اشکال
 اشکال اول

انون یعنی خدا که ق .و ظلی از مقام جعل است زیرا مقام امتثال در واقع شعاع .تفکیک بین مقام امتثال و مقام جعل صحیح نیست

د اگر خداون ،ال کنداگر خدا امری کند عبد باید امتث .امتثال می کند آن را جعل می کند به تبع جعل قانون از طرف خداوند عبد

اگر  .لذا تفکیک بین این دو مقام صحیح نیست .امتثال عبد تابع نحوه جعل قانون است. عبد امتثال نمی کند قهراً ،دستوری ندهد

ه مثال عبد ن معنا کیبه ا ،در مقام جعل نیز ممکن است. اگر طولیت را در حین امتثال تصویر کنید، ترتب در مقام امتثال ممکن باشد

 دیگر در صورتی مقدور من است که این را ترکتکلیف در صورتی مقدور من است که دیگری را ترک کنم و آن تکلیف این : بگوید

 شودمیبه همین نحو در مقام جعل نیز تصویر ، کنم

امام  این که ،با توجه به این که مقام امتثال ظل مقام جعل است و شعبه ای از شعب آن محسوب می شود و متفرع بر آن است پس

. درست نیست، داندمی طو بحث مربوط به دو خبر متعارض را به مقام امتثال مرتب داندخمینی بحث ترتب را به مقام جعل مربوط می

 مقام جعل نیز ممکن است.ر مقام امتثال ترتب ممکن باشد د گر درزیرا ا
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 اشکال دوم

چ حکم عقلی را هیو احکام عقلیه همیشه کلی می باشند . بردار نیست ءنااستث و دیگر تخصیص بردار ،اگر یک حکم عقلی ثابت شد

الب ق استثنائاتی که قانون گذاران درمثل  د،اما احکام غیر عقلی قابل استثناء می باشن ،استثناء کرد تواننمی ولو برای یک مورد

همه مردم باید این مبلغ را به فالن جا پرداخت کنند ولی در  :می کنند و می گویندجعل عام ین که حکمی . اکنندتبصره ها بیان می

ین . مثل اچه احکام بدیهی عقل و چه احکام نظری ،اما احکام عقلی این گونه نیستند، عین حال ممکن است عده ای استثناء شوند

تثنایی بیان سا بعد «العالم حادث»ید:بگو یا مثال ،محال است این استثناء اجتماع نقیضین محال است اال در فالن جا :عقل بگویدکه 

 . و استثناء پذیر نیست راست . پس چه حکم بدیهی عقل و چه حکم نظری عقل تخصیص بردا محالاین نیز  ،کند

محال  نمی شود ترتب در جایی. لذا یک حکم کلی است ،اگر ترتب یک محال عقلی باشد :با توجه به این مقدمه مستشکل می گوید

قام ترتب در مانصاری ترتب مربوط به مقام جعل است و شیخ  :این که امام خمینی می فرماید .دیگر محال نباشدباشد و در جای 

ه در ک محال است زیرا ترتب یا عقالً ،اصال پذیرفتنی نیستمعقول و ممکن است. ترتب  مقام امتثال دراما  ،جعل را محال می داند

ه در چه در مقام جعل و ، چهمه جا ممکن است . یامقام جعل و چه در مقام امتثال چه در ،باید همه جا محال باشد این صورت

 توانیم پاسخی که امام خمینی به محقق نایینی را دادند بپذیریمنمی ،ابراین چون احکام عقلی تخصیص بردار نیستند. بنمقام امتثال

 1.)این اشکال را آیت ا.. وحید خراسانی مطرح کرده اند(

ه این دو اشکال این است که اشکال مرحوم نایینی به شیخ نتیجو  تفکیک بین مقام امتثال و مقام جعل مشکل را حل نمی کندپس 

 .تالش امام خمینی نتوانست مشکل را حل کند وانصاری وارد است 

 بزرگان ی ازکالم بعضبررسی 

 اشکال اول 

محسوب می شود و لذا اگر چیزی در مقام امتثال ممکن بود در  مقام امتثال ظل و سایه مقام جعل این بود کهعبارت از اشکال اول 

که اهل اطاعت قانون هستند حاکم می باشد در قانون گذاری  و کسانیبین مجریان  در فضایی کهیعنی  مقام جعل نیز ممکن است.

جود دارد در مقام امتثال نیز می مقام جعل و چیزهایی که در نآیا همه جا همه آ ؟این تطابق باید باشد یا واقعاًحاکم است. آ نیز

یزهایی می بینیم چ ،وقتی فضای قانون گذاری را با فضای پیروی از قانون می سنجیم ؟هماهنگی تام است ،این هماهنگی ؟ آیاباشد

 : مثالً. در مقام جعل اعتبار ندارد اما در مقام امتثال اعتبار دارد

 :قانون گذار نمی تواند بگوید ، یعنینیستتکلیف دائر مدار علم مکلف است.  از اموری که در مرحله جعل دخالت ندارد علمالف( 

خداوند  این که ، مثلتکلیف در تکلیف ممنوع است اخذ قید علم به کنند.این قانون را جعل می کنم برای کسانی که علم به قانون پیدا 

بر شما واجب است که نماز بخوانید به شرط این که علم به وجوب نماز  «ةان علمت بوجوب الصلو ةیجب علیکم الصلو» :بگوید

 (ایدکفایه نیز خوانده و این مطلب را در اصول فقه) .اخذ علم به وجوب نماز در وجوب نماز محال است ،این محال است .اشیدبداشته 

 اما همین علم در امتثال و در تنجز تکلیف ارد.پس در مرحله جعل و قانون گذاری و تصویب قانون علم  مکلف به تکلیف دخالتی ند
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او منجز  اگر نداند تکلیف برای ولی منجز می شود او تکلیف براینسبت به تکلیفی علم پیدا کند، یعنی اگر کسی  .دخالت دارد

 شود. نمی

قاب ع تکلیف ر مخالفتیعنی ب برای مکلف است،استحقاق ثواب و عقاب  در معنای تنجز چند معنا بیان شده که یکی از آن ها

 پاداش داده می شود.  تکلیف ر موافقتب و شودمی

 ،جعل در مقام. برای بالغین و عاقلین جعل می شود تنهاتکلیف و  شرایط عامه تکلیف بلوغ و عقل است ب( طبق نظر مشهور از

ز اما در مقام امتثال شرط سومی نیند. لذا غیر بالغ و غیر عاقل مکلف نیست است، تکلیف مشروط به دو شرط عمومی بلوغ و عقل

ا رانسان توانایی داشته باشد دستوری که به او دادند یعنی  .قدرت شرط امتثال تکلیف است ،که عبارت است از قدرت وجود دارد

 .عمل کند

طابق ام جعل و امتثال تالزم نیست بین مق .پس این که ادعا می شود مقام امتثال تابع و ظل و سایه ای از مقام جعل است تمام نیست

این  .پس اگر در مقام امتثال ترتب معقول بود در مقام جعل نیز باید معقول و ممکن باشد ،این چنین است کهحال  :بگوییم تاباشد 

 .مسئله قدرت عقلی یک شرط مربوط به مقام امتثال استزیرا همانطور که در مثال دوم بیان شد  .بول نیستابل قق مالزمه اصالً

اما ، نیستیز نامکان امتثالش  ،نباشداو  اگر تکلیف مقدور .داشته باشد تکلیف را نی مکلف موقع انجام دستور باید توانایی انجامیع

مالحظاتی در مسئله ترتب است که بعدا آن را مورد  نابر مسلک خطابات قانونیه امامبالبته ، )موقع جعل قدرت عقلی لحاظ نمی شود

  بررسی قرار می دهیم(

 .ینی مصون از اشکال می باشدامام خم به امام خمینی وارد نیست لذا سخنپس اشکال اول بعض االعاظم 
 اشکال دوم 

معقول  ب غیراگر قائل به استحاله ترتب شدیم و گفتیم ترت ،احکام عقلیه استثناء پذیر و تخصیص بردار نیستنداشکال دوم این بود که 

  .اما در مقام جعل معقول نباشد ،شود ترتب در مقام امتثال معقول باشد ینم ،است همه جا غیر معقول است

نی را توجیه کرده و اساسا کالم شیخ چه بوده که امام خمی انصاری ببینیم امام خمینی چگونه کالم شیخ باید پاسخ این است که اساسا

ز این ا به این صورت که ما دو تکلیف ترتبی داریم خواهد بگوید که در مقام امتثال میشیخ انصاری ن. در صدد توجیه آن بر آمده

خواهیم به عنوان مکلف وقتی میما  :بگوید خواهداست و برعکس. بلکه شیخ انصاری در واقع میدیگر تکلیف  دو تکلیف در طول

اید دومی را اتیان کنیم باگر بخواهیم تکلیف اول را  ،م هر دو تکلیف نداریماتکلیف موال را امتثال کنیم می بینیم که قدرت بر انج

لذا اگر  ،مشکل فقط بر می گردد به قدرت و توانایی مکلف .اگر بخواهیم دومی را اتیان کنیم باید اولی را ترک کنیم ترک کنیم و

 واندی تمکلف تنها م مشکل این است کهدر مانحن فیه  ،مکلف توانایی داشته باشد که هر دو تکلیف را انجام دهد باید انجام دهد

ه که امام چاصال در مقام امتثال بنابر آن .ولی این به این معنا نیست که این دو بر هم مترتب می باشند یکی از دو دستور را اتیان کند

اری ترتب شیخ انص :اشکال مستشکل این است که گمان کرده امام خمینی می گوید تمام خمینی فرموده مسئله ترتب مطرح نیست.

 .ول کرده و در مقام جعل قبول نکرده استرا در مقام امتثال قب

 اشکالباید ز نیار دیگر بیان کنیم و برای بیان سخن امام خمینی ب باید کالم ایشان را یک ،برای این که سخن امام خمینی روشن شود

  پس مجموعا چهار مرحله در بحث طی شده است: بیان کنیم.یکبار دیگر انصاری را محقق نایینی به شیخ 
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 کالم محقق نایینی بیان شد. :اولمرحله 

ترتب  ،شیخ انصاری در مقابل .محال نیستترتب  گویداند و میدایشان ترتب را معقول می ،محقق نایینی قائل به امکان ترتب است

د از گوییشما که ترتب را محال می دانید و می :فرمودانصاری م اشکال به شیخ امرحوم نایینی در مق ،داندرا محال و غیر معقول می

چرا خودتان از همین روش در خبرین متعارضین برای حل تعارض  ،حل کردتوان نمیمشکل را  ،امر به دو ضد راه تصویر طولیت در

 استفاده کردید. 

 .نایینی محقق پاسخ امام خمینی به اشکال :مرحله دوم

ت در مورد عدم معقولی در واقع مربوط به مقام امتثال است و آنچه رین متعارضین فرمودهدر باب خباساسا آنچه که شیخ انصاری 

 اند.یک پاسخ دیگری هم داده مربوط به مقام جعل می باشد. فرموده ترتب

 . نیدکاست که چرا بین مقام امتثال و جعل تفکیک میاین اشکال بعضی از بزرگان به امام خمینی : مرحله سوم

در مقام امتثال ممکن و جایز باشد و در مقام امتثال جایز  شود چیزییلذا نم، ای از مقام جعل استمقام امتثال سایه :اشکال اول

 .نباشد

اگر ترتب غیر معقول است همه جا غیر معقول  .مسئله استحاله ترتب یک حکم عقلی است که تخصیص بردار نیستاشکال دوم: 

  .مقام امتثال است حتی در

  عاظمپاسخ به بعضی ا: چهارممرحله 

ر مقام جعل د یعنی هر چه در مقام امتثال بود بعینه .الزم نیست بین مقام امتثال و مقام جعل تطابق کلی باشد :پاسخ به اشکال اول

م جعل نیست و بر عکس ادر مقکه  وجود دارد تثالمنمونه هایی عرض کردیم که چیزهایی در مقام ا. مالحظه شود و بالعکس

 .ام امتثال نیستقدر م وجود دارد کهزهایی در مقام جعل چی

یستند ریم که احکام عقلی استثناء پذیر نیما می پذ .ما قبول داریم مسئله استحاله ترتب یک حکم عقلی  است :دومبه اشکال پاسخ 

 .است حول و حوش مقام جعلبه ترتب یا منکرین ترتب بحثشان  اساسا قائلین .و قبول داریم که ترتب مربوط به مقام جعل است

رتب منکرین ت. تصویر می کنیم از ناحیه موال ممکن و معقول استما طلب ضدین به این نحوی که  :قائلین به ترتب می گویند

 از زیرا بحث طلب ضدین .پس همه بحث مربوط به مقام جعل است .طلب ضدین از ناحیه موال به هیچ نحو معقول نیست :گویندمی

 گفتند که ایشان نظرشان مربوطانصاری عبارت شیخ  ر موردد خمینی و آنچه که امام و موال طالب فعل مکلف است استناحیه موال 

اند مسئله در مقام امتثال قبول کرده است اصال آنچه که امام گفته ترتب راانصاری شیخ مقام امتثال است منظورشان این نیست که  به

 . همه چیز به قدرت مکلف بر امتثال بر می گردد مقصود این است که ، بلکهترتب نیست

 قدرت تکلیف قرار می گیرد که که وقتی مکلف در برابر دو بود این شیخ انصاری در خبرین متعارضین : منظورگویدامام خمینی می

 همقدور است بن متکلیف برای ن این تکلیف برای من مقدور است به شرط ترک دیگری و آ: می گوید ،انجام هر دو را ندارد بر

پس . دربطی به طلب ضدین ندار واز ناحیه دید مکلف و قدرت مکلف بر امتثال است این  تکلیف، سخن شیخ انصاری شرط ترک 

خواهد ترتب را در مقام میانصاری که شیخ  نگفته خمینی امام، خواهد ترتب را در مقام امتثال تصویر کند یاساسا شیخ انصاری نم

 ددر خبرین متعارضین گفته هیچ ارتباطی به مسئله ترتب ندار انصاری چه که شیخ ناصال بحث ترتب نیست آ ،بداندامتثال ممکن 
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  .توانایی و عدم توانایی نسبت به تکلیف استو بلکه مربوط به مقام امتثال مکلف 

 .هذا تمام الکالم فی االمر االول

 بحث جلسه آینده

 دهیم.قرار میی بررسمورد امر دوم از مقدمه اول را 

 

 «والحمد هلل رب العالمین»


