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 «معن ج اعدائهم ا للي ححمد   ل ه اطاليرن    العن  للي الّل صلي ب  اعالمين    الحمدلّل »
 خالصه جلسه گذشته

 قتاکنون محق .از سایر مقدمات طوالنی تر است است در کالم محقق نایینیآن و مهمترین رین مقدمه خمقدمه پنجم از آن جا که آ

عد از ب. خارج استاز آن چه قسمی  ل در مسئله ترتبشود چه قسمی داخروشن بیان کردند تا  نایینی چهار تقسیم در این مقدمه

 خطاب دیگر باشد.موضوع معلوم شد یک قسم داخل در بحث است و آن هم جایی است که امتثال یک خطاب رافع  بیان اقسام

فروع بلکه  ستمنحصر به این سه فرع نی ،مسئله د. و گفتند:مبتنی بر نظریه ترتب را متعرض شدنروع فقهی سه فرع از فسپس ایشان 

  .قابل تصحیح نیستندزیادی است که جز از راه ترتب 

ز مقدمه پنجم این بود که ترتب ازیرا غرض  بر می گردیم. به اصل بحث :بعد از این دو مطلب در ادامه محقق نایینی می فرماید

  .منجر به طلب جمع بین ضدین نمی شود

خطاب ا بین است که اثبات کند در مقدمه پنجم ایشان به دنبال ا ثابت شد. در مقدمه چهارم اصل ترتب و طولیت با اختالف مرتبه

  .وجهی نیز برای استحاله آن نیست ،الجمع نبود ضی برای ایجابتوقتی مق .جمع بین ضدین پیش نمی آید ترتبی

 ادامه مقدمه پنجم

مشکل ایجاب الجمع بین الضدین است  محل بحث ی کهرا اثبات کند که چرا در آن قسم مطلب می خواهد ایندرمقدمه پنجم ایشان 

  ت.ن مقدمه اسبه عبارت دیگر بزنگاه بحث ترتب که موانع را برطرف می کند ای .طلب الجمع بین الضدین پیش نمی آید یا

ادامی که ولی تا م ،دیگری برداشته شودموضوع دو خطاب داریم که قرار است با امتثال یکی  :بر این اساس محقق نایینی می گوید

ه بود ک به این جهتمسئله ترتب اصال  .و هر دو فعلی می باشند موجودند مان واحدآن یکی امتثال نشده است دو خطاب فی ز

ه کچیزی ثابت کنند تنها  .فی زمان واحد موجود و فعلی و هر دو متوجه مکلف می باشند «صل»و خطاب  «ازل النجاسه»خطاب 

که چرا اجتماع مثل هذین الخطابین ال  دهندمی توضیح محقق نایینی  .اختالف مرتبه است ،جلوی جمع بین ضدین را می گیرد

فی زمان واحد موجود می باشند ولی در عین حال مقتضی جمع بین  «ازل النجاسه»و  «صل»چرا با این که هم  ؟یوجب الجمع

در ، آن هم در آن واحد ،که ازاله نجاست کنیم و هم نماز بخوانیمیعنی این طور نیست که شارع هم از ما بخواهد  ؟ضدین نیست

چطور می شود که هر دو طلب باشند و هر دو در زمان واحد متوجه مکلف  ،حالی که این دو فی زمان واحد قابل اجتماع نیستند

  .ضدین نشود شوند ولی در عین حال جمع بین

 سه مطلب محقق نایینی

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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 راغ اینس بهب جمع می شود تا خوب است که ابتدا معنای جمع را بفهمیم و سپس ببینیم چه چیزی موج :محقق نایینی می فرماید

 سه مطلب بیان شود:باید پس  .که اثبات کنیم خطاب ترتبی مقتضی ایجاد جمع نیست برویم

 ه؟چ جمع الخطابین یا جمع ضدین در مانحن فیه یعنی ؟معنای جمع چیست .0

 و طرق ایجاب جمع کدامند؟ چه چیزی موجب جمع می شود .2

  .می شود جمع پیش نمی آید در ما نحن فیه که مسئله خطاب ترتبی مطرح .3

  معنای جمعب اول: لمط

به  ،اجتماع هر یک از این دو در زمان امتثال دیگری ؛«اجتماع کل منهما فی زمان امتثال اآلخر»منظور از جمع دو خطاب یعنی 

کسی بخواهد امر به صوم و امر به  کهاینمثل  .د با زمان امتثال دیگری مجتمع می شودونحوی که اگر یکی از دو خطاب امتثال ش

یز می ننماز را گرفته اما در عین حال ماه رمضان  ه روزکسی روز مثال زمان امتثال صوم و امتثال نماز یکی باشد و نماز را اتیان کند

ین ب جمع هکمثل نماز و روزه  ،پس معنای جمع این است که امتثال یک خطاب در ظرف زمان و خطاب دیگر تحقق پیدا کند خواند.

د ضنماز و روزه زیرا  ،مشکلی ندارد که یعنی ضمن این که روزه می گیرد نماز هم بخواند .ممکن استمربوط به این دو  دو خطاب

 .ای می باشند که اگر یکی در زمان امتثال دیگری امتثال شود به مانع بر می خورداما گاهی از اوقات این دو عمل بگونه .تندسهم نی

ی این معنا .در زمان امتثال خطاب دیگری باشد ،پس معنای جمع خطابین این شد که هر یک از دو خطاب اگر بخواهد امتثال شود

 جمع است. 
 لب دوم: طرق ایجاب جمع مط

: بین دیمثال موالیی به عبدش بگو ؟پرداختند این است که طلب الجمع به چه نحو اتفاق می افتد نمحقق نایینی به آ طلب دوم کهم

 این چگونه ممکن است؟؛ جمع کندو خطاب 

به  «الجمع ایجاب»یا به تعبیر ایشان  ،این سه طریق استز به یکی ا ؛الموال طلب الجمع بین الخطابین من ناحیة :می فرمایدایشان 

  :یکی از این سه راه اتفاق می افتد

  .عکسالیعنی متعلق هر خطابی مقید به وجود متعلق دیگر باشد و ب ؛تقیید کل من المتعلقین بحال فعل آخر .0

اینچنین  عکسشنسبت به دیگری اما  استاز یک طرف مقید  خیر.متعلق یکی مقید به متعلق دیگری باشد ولی عکسش  .2

به  یام مقیدیام مقید است ولی قحال ققرائت به  است. تقیید القرائة به حال القیام د محقق نایینی فرمودندمثالی که خو .نیست

 قرائت نیست. 

  .بین دو کار جمع شودموال خواسته در این دو طریق هر دو طلب الجمع است و 

مثل اطالق امر به نماز در  .نسبت به وجود یا عدم متعلق خطاب دیگر اطالق دارد ،دو خطاب به نحوی هستند که هر یک .3

یعنی نه نماز مقید به امر روزه است و نه صوم  .هر دو مطلق می باشند «صم»امر  با« صل»امر ، حال فعل صوم و بالعکس

  .این جا نیز اطالق اقتضا می کند بین این دو جمع شود. مقید به حال نماز است

یگر دو دجمع بین دو کار طلب شده است یا به تعبیر ، هر سه طریقر در این جا د یکی از این سه طریق است. پس ایجاب الجمع به

له ب .شکلی وجود نداردمدر این موارد نیز مشاهده کردید که هیچ  د.بینشان جمع شو خطاب و فعل خواسته شده که انجام شوند و

 در مسئله ترتب با توجه به :نیست. محقق نایینی در واقع می خواهد بگوید اندو خطاب ضد هم باشند امکان جمعشکه در مواردی 
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زیرا موضوع بحث ما جایی است که دو  .هیچ اشکالی تولید نمی شود پیش نمی آید وردیم طلب الجمع تقریری که ما از ترتب ک

که ما یک خطاب اهم داریم و  است منظور از ترتب یک خطاب بر خطاب دیگر این .خطاب داریم که یکی مترتب بر دیگری است

 ط به شرط عصیان خطاب اهم است.خطاب اهم فعلیت دارد و مطلق است اما خطاب مهم مشرو ،یک خطاب مهم
 عدم جمع بین ضدین در خطاب ترتبیمطلب سوم: 

ا طلب ر دو کاری را که امتثال هر یک در زمان امتثال دیگری باشد مایعنی موال از  ؟جمع بین ضدین اتفاق افتاده استاین جا آیا 

 .جمع بین ضدین پیش نمی آیدب ترتبی طلب خطا در .اینجا اینچنین نیست :فرماید یم محقق نایینی؟ کرده

  .محقق نایینی سه دلیل بر این ادعا اقامه می کند

 دلیل اول

اگر در موردی امکان  .خطاب ترتبی در جایی است که امکان جمع بین دو خطاب وجود داشته باشد و در خارج نیز ممکن باشد

عقال محذوری پیش نیاید و در خارج هم  آن ققاز تح یعنی ،در خارج هم ممکن باشد محذوری نیست و وجود داشته باشدجمع 

 بتواند تحقق پیدا کند.

ن ضدین بلکه نقیض طلب جمع بی ،محقق شود نه تنها طلب جمع بین ضدین نیستبخواهد به نظر محقق نایینی اگر خطاب ترتبی 

 .ین استباعث طلب جمع بین ضد ترتب :یعنی دیگران می گویند ،درست نقطه مقابل آن اشکالی که دیگران می کنند .محقق می شود

عنی عدم طلب جمع یاقتضاء می کند. طلب ضدین را نقیض  ترتب، ،اتفاقا خطاب ترتبی یقتضی نقیض ایجاب الجمع :ایشان می گوید

  :زیرا. رفع می کند ونفی طلب جمع بین ضدین را خطاب ترتبی ، بین ضدین است

، امتثال اهم نیست دیگر زمانی برای وقتی می گوییم مشروط به عصیان اهم است یعنی .خطاب مهم مشروط به عصیان اهم است

اقتضای ایجاب جمع در صورتی است که این جا  .جمع بین ضدین شود باشد تا طلب می توانند متضمنال چطور هر دو خطاب ح

 و مطلوب محال الزم می آید یا خیر؟ باید بررسی کنیم که در هر یک از دو طرف یعنی طرف طلبلذا  .استحاله و محالی الزم بیاید

طلب کار موال است و مطلوب آن کاری است که موال  .این جا این محال یا باید از طرف طلب پیش بیاید و یا از طرف مطلوب پس

 آید؟ یچطور این محال در طرف مطلوب الزم م .می خواهد

ه چیعنی نماز ؟ ه عنوان صفت مطلوبیت در چه صورت استواقع شدن نماز ب ( ویعنی این که نماز مطلوب باشد) ،مطلوبیت مهم

 ،مطلوبیت زمانی است که ازاله. تا اهم عصیان نشود نماز اصال مطلوب نیست وقتی که اهم عصیان شود. ؟مطلوب موال است زمانی

وجوب  شرط .ز هستباشد قید و شرط مطلوب نیکه قید و شرط طلب می چون آنچه  .عصیان شود و جایی برای امتثال ازاله نباشد

یان مشروط شد به عصمهم پس طلب  .زمانی فعلی شد که عصیان نسبت به ازاله صورت گرفت ،طلب نماز .عصیان ازاله بود ،نماز

 پس .نیز می باشد)مهم(  باشد قهرا قید مطلوبمهم قید طلب  اهم اگر عصیان .شد مهم قید طلب اهم یا به تعبیر دیگر عصیاناهم 

 اهم عصیان شود.خطاب وقتی  ؟نماز در چه صورت صفت مطلوبیت پیدا می کند

حال  .این صفت مطلوبیت بعد از عصیان اهم تحقق پیدا می کندو مطلوبیه واقع شود الة نماز علی صف االن مقصود این است که مهم

است  نتیجه این ؛اهم نیز بخواهد مطلوب باشددر حال وجود اهم و امتثال  ،واقع می شود ةالمطلوبی ةفرض کنید این مهم که علی صف

 که جمع بین نقیضین می شود.
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طاب ترتبی خ زیرا در .پس به نظر محقق نایینی خطاب ترتبی به هیچ وجه مستلزم ایجاب الجمع و طلب الجمع بین الضدین نیست

م موجود است و در ظرف امتثال اهم، آن وقت چطور می شود که بگوییم اه ،مهم وقتی مطلوبیت پیدا می کند که اهم عصیان شود

اتفاقا خطاب  ؛خطاب ترتبی یقتضی نقیض ایجاب الجمع: لذا ایشان گفت .است این معنایش اجتماع نقیضین ؟مهم نیز مطلوب است

 مستلزم طلب جمع بین ضدین است؟ ترتب :گوییدحال شما می ،است که ریشه طلب جمع بین ضدین را بزند ترتبی برای این

اشد زیرا اگر قرار باشد غیر از این ب .خطاب ترتبی راهی است برای قطع ریشه طلب جمع بین ضدین :محقق نایینی می گویدکأنه 

حال شما ما را متهم می کنید به این که راهی پیش روی شما گذاشتیم که  .جمع بین ضدین پیش بیایدطلب نتیجه اش این است که 

 جمع بین ضدین شود؟ 

وصف  این مطلوبیت فعل مهم و این، واقع نماز یعنی مهم را تصحیح می کند و صفت مطلوبیت به آن می دهد در پس خطاب ترتبی که

مطلوبیت نماز منوط به عصیان امر  .نیست که نماز در هر حالی مطلوب باشد این طور .نه این که مطلق باشد، مقید به قیدی است

یضین می قجمع بین ن، طلوبیت در غیر فرض عصیان نیز وجود داشته باشدد این محال اگر قرار باش .اهم است و اال مطلوبیت ندارد

پیش قیضین اجتماع ن نشویم طاب ترتبیبه خ زمتر ملزیرا اگ .خطاب ترتبی درست نقطه مقابل جمع بین ضدین استکه شود در حالی

 می آید.

قیضین در سر از اجتماع ن یمبلکه اگر خطاب ترتبی را منکر شو ،نه تنها خطاب ترتبی مستلزم طلب جمع بین ضدین نیست پس

 د.آورمی

 بود. این دلیل اول

 خالصه بحث 

، ردک این که طرق جمع بین ضدین را بیان که اصال جمع یعنی چی و بعد از و گفت بعد از این که جمع را معنا کرد محقق نایینیپس 

خطاب ترتبی سر از ایجاب الجمع بین ضدین در نمی  و جمع بین ضدین نیستکه ترتب مستلزم طلب بر این دلیل اقامه می کند 

ان می انشاء اهلل در جلسه بعد بی باقی ماند که دلیل اول را بیان کردیم و دو دلیل دیگر .سه دلیل بر این مطلب اقامه کرده است .آورد

 .شود

 «والحمد هلل رب العالمین»


