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

هم جمع را معنا کردند و هم طرق ایجاب جمع بین ضدین و هم ادله عدم تحقق جمع  ،بعد از ذکر تقسیمات چهارگانه محقق نایینی

طلب  و سه دلیل بر این که طبق نظریه ترتب جمع بین ضدین پیش نمی آیدسپس ایشان  ذکر کردند. ضدین در خطاب ترتبی را بین

  .ارائه نمودند محقق نمی شود الجمع بین الضدین

  که محال است. الزمه اش اجتماع نقیضین است ،شودترتب جمع بین ضدین  بخواهد دردلیل اول این بود که اگر

  .محال است خلف است کهجمع بین ضدین در ترتب، الزمه  این بود کهدلیل دوم 

  .جمع بین ضدین با برهان منطقی منافات دارد این بود که دلیل سوم

 .گذشته بیان کردیم اتهر سه دلیل را در جلس

 اشکاالت سه گانه به نظریه ترتببررسی 

یه ترتب برای تثبیت نظر خود را یعنی تمام تالش .می پردازنداز آن ها به بیان سه اشکال و جواب بعد از این سه دلیل محقق نایینی 

  .استه آن ها باسخ ایشان بیان سه اشکال به نظریه ترتب و پ ،فرموده مدر مقدمه پنجایشان آخرین مطلبی که لذا  .دنمی گیربه کار 
 اشکال اول 

جمع بین  ،ت که اگر دو دلیل هر دو مطلق باشندسیعنی این طور نی. طرفین نیست بر اطالقمتوقف  ،مسئله طلب جمع بین ضدین

ایینی باز هم جمع بین ضدین  پیش می آید. زیرا محقق ن ،و دلیل دیگر مطلق نباشد دلیل مطلق بلکه حتی اگر یک ،ضدین پیش بیاید

 «النجاسه ازل» ،یک دلیل مطلق است و دلیل دیگر مشروط :اختالف مرتبه درست کردند و گفتند، برای حل مشکل جمع بین ضدین

ر یک دلیل را مطلق و دلیل دیگ یوقت لذا .مشروط به عصیان خطاب اهم است «صل»اما  ،مقید به هیچ قید و شرطی نیست ومطلق 

د آنها با هم وجو امکان امتثال که طلب کندکار را از عبد  دو موال هم زمان یعنی آیدمی جمع بین ضدین پیش ن، را مشروط بدانیم

ی مکلف نم ،ستنی این دو در یک زمان امکان امتثال ،و نماز بخوان ازاله کننجاست را از مسجد  :بگویدبه عبد وقتی موال ندارد. 

محقق  پیش می آید. طلب الجمع بین ضدین، بخواهداز عبد با هم فعل را موال اگر این دو . تواند این دو کار را با هم انجام دهد

ر از رتبه خأمت نیعنی رتبه آ .امر به نماز مشروط به عصیان امر به ازاله نجاست است، امر به ازاله نجاست مطلق است :نایینی فرمود

  .پس جمع بین ضدین پیش نمی آید است. همامر ا

 .آیدباز هم طلب الجمع بین ضدین پیش می ،اگر یک خطاب مطلق داشته باشیم و یک خطاب مشروط حتی اشکال این است کهاما 

منظور از مطلق بودن خطاب اهم این است که چه خطاب مهم باشد و چه  ،به این صورت که خطاب اهم طبق گفته شما مطلق است

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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 ابخط این ،چه نباشد، چه خطاب به نماز و امر به نماز باشد کنید،ازاله نجاست از مسجد شما وظیفه دارید که  ،خطاب مهم نباشد

خودش ، امر مهم مثل نماز، در رتبه تحقق خطاب مهم که همان فرض عصیان اهم استمی آییم. مطلق است. سراغ خطاب مهم 

پیدا  ب مهم االن فعلیتسوی نماز است. فرض کنیم خطاب اهم ترک و عصیان شده و خطا مقتضی و باعث و برانگیزاننده مکلف به

، در رتبه خطاب مهمپس  .نماز بخوان، که اگر ازاله نجاست نکردی و خطاب اهم را عصیان کردی امر شده به مکلف یعنیکرده است 

خطاب یعنی چه  ؟خطاب اهم مطلق است یعنی چه .خطاب اهم مطلق است زیرا ،باالخره خطاب اهم به حسب فرض وجود دارد

 ،مهم آمدامر و به سراغ  عصیان کرد امر اهم را حال اگر کسی وجود دارد.در هر حال  خطاب اهم ،مهم و امر مهم باشد و چه نباشد

ن یعنی این که دو امر و دو طلب نسبت به دو چیز متضاد باهم یبه هر حال خطاب اهم وجود دارد و ا ،در رتبه تحقق خطاب مهم

  .جمع استالتحقق دارند و این معنای ایجاب 

امر اهم نیز هنوز مطلوب است و  ،زیرا در حال اشتغال مکلف به فعل مهم. جمع بین ضدین استالطلب  نظریه ترتب مقتضیپس 

زیرا فرض  .بعث به سوی فعل اهم داردو  طلب می کند خودش را فعل خطاب اهم نیز ،هنوز به خاطر این که امر اهم مطلق است

یعنی طلب ازاله نجاست مطلق  ،مطلق استامر اهم  :وقتی می گوییم .مطلق است و در همه حال وجود داردامر اهم این است که 

  .چه مهم طلب شود و چه نشود ،است

د چطور می گوییپس  ،موجود استهنوز خطاب به اهم  ،فعل مهم حال اشتغال بهر د ،اگر کسی به دنبال تحقق مطلوب مهم بود حال

 معنای جمع بین ضدین چیست؟  ؟با هم طلب شده استامر هر دو  در حالی که جمع بین ضدین پیش نمی آید

 .می باشدباز هم مستلزم طلب جمع بین ضدین  ،پس حتی اگر خطاب اهم را مطلق بدانیم و خطاب مهم را مشروط
 محقق نایینی پاسخ

یعنی در آن واحد دو امر داشته باشیم که هر یک چیز جداگانه  .که دو مطلوب داشته باشیم زمانی استاساسا طلب جمع بین ضدین 

  .هم نماز مطلوب باشد و هم ازاله نجاست طلب کند، خطاب مهم نماز راکند و ازاله نجاست  طلب، خطاب اهمای را طلب کنند. مثال 

ب هم مهم مطلوباشند. معنای ایجاب الجمع بین ضدین این است که هر دو مطلوب  ،باشد دو طلبم امکان جمع بین اگر فرض کنی

موال کدام  ،جمع کند طلب مکلف بتواند بین هر دو بر فرض محال .در حالی که این جا دو مطلوب با هم نداریم ،است و هم اهم

 یچهامر را اتیان کند، مکلف بتواند هر دو ریعنی اگ .غو است؟ اهم مطلوب است و مهم لغولطلب مطلوب را از مکلف خواسته و کدام 

ت در همه حاالعلی ای حال  .یکی مطلوب است و دیگری غیر مطلوب :بلکه می گوییم ؛مطلوب استعمل گاه نمی گوییم که هر دو 

یک مطلوب بیشتر وجود ندارد. چه کسی گفته دو  ،کند یکه به مهم اتیان م زمانیبه اهم عمل می کند و چه مکلف که  زمانی چه

معنایش این است که اگر به اهم اتیان کرد اهم  ،خطاب اهم مطلق است و خطاب اهم مشروط: ما که می گوییم ؟داریم بمطلو

در حال اشتغال به اهم هیچ وقت مهم لذا  .آن چه که مطلوب است مهم است ،اگر اهم را ترک کرد و مهم را انجام داد ،مطلوب است

امر اهم و خطاب اهم پس  ،هرچند طلب اهم ساقط نمی شود ،اهمخود مهم است نه مقصود حال اشتغال به مهم  در، مطلوب نیست

 0.ن حال با این که اهم ساقط نمی شود اما مطلوب هم نیستیاما در عپس  ،ساقط نمی شود
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دلیل مطلق علی ای حال اهم را مطلوب قرار  ،دو مطلوب وجود دارد در مانحن فیهاین بود که ول اشکال ااساس  :مطلب خالصه

یعنی هر  ،دلیل مهم و خطاب مهم نیز مهم را مطلوب قرار داده است .در هر شرایطی اهم را مطلوب قرار داده است، یعنی داده است

  .ودندجبه صفت مطلوبیت با هم مو دو

دو امر : می گوییمبلکه از ترتب این نیست که هم اهم مطلوب باشد و هم مهم مطلوب باشد. رمنظو :در پاسخ می گویدمحقق نایینی 

 .همان مطلوب استاز اهم و مهم،  در حال فعل هر یک د کهبیشتر وجود ندار بیک مطلوبلکه  اما هر دو مطلوب نیستند ،است

پس جمع بین ضدین پیش  .مطلوب همان مهم است ،اگر اشتغال به مهم دارد. طلوب همان اهم استم ،اگر اشتغال به اهم داردیعنی 

  .آید ینم

 سوال

، تاین نکته خیلی مهم اس می ماند؟ ساقط می شود یا باقیاهم  ، امرامر به اهم و اشتغال به مهم با عصیان می خواهیم ببینیم استاد:

 ،مهم مطلوب است ،در حال ترک اهم ؛«مهم مطلوبا و ان کان طلب االهم لم یسقطالفی حال ترکه یکون » :می گویدمحقق نایینی 

لم یکن هناک اال مطلوب واحد فی جمیع الحاالت غایته انه فی حال الفعل االهم یکون هو المطلوب وفی » :زیرا قبلش می فرماید

اگر چه طلب اهم ساقط 0«و ان کان طلب االهم لم یسقط»وب است یعنی در حال ترک اهم مهم مطل «مهم مطلوباالحال ترکه یکون 

چطور می شود  .شوداهم ساقط نمی :ولی در عین حال می گویید ،آن که مطلوب است مهم است :از یک طرف می گویید .دونمی ش

 ؟یعنی هم طلب اهم ساقط نشود و هم مطلوب نباشد ؟بین این ها جمع کرد
 اشکال دوم 

این  .شد زمملتبه آن  توانین چیزی است که نمی تعدد عقاب است و ا، الزمه پذیرش نظریه ترتب :نه محقق نایینی می فرمایندأک

محقق خراسانی نیز به نوعی این اشکال را متعرض شده اند و محقق نایینی این  ،2نقل نمودند اتاشکال را میرزای شیرازی در تقریر

  .اشکال را جواب می دهند

یعنی نه ازاله نجاست کند و نه نماز اتیان نکند، به خطاب مهم  و است که اگر فرض کنیم کسی به خطاب اهم محصل اشکال این

 ،دو خطاب داریم :وقتی شما می گویید وجود دارد ، دو خطابجا این فرض  باید دو بار عقاب شود. زیرا طبقعلی القاعده  ،دبخوان

الزمه ترتب و  ،اگر کسی نه نماز خواند و نه ازاله نجاست کرد ،که مهم است« صل» دیگری که اهم است و «ازل النجاسه»یکی 

ا قبول توانیم تعدد عقاب ریدرحالی که نم ،مستحق دو عقاب باشد ،طولیت بین الخطابین این است که شخص تارک عمل به هر دو امر

  :توضیح ذلک .زیرا او امکان عمل به هر دو را در زمان واحد نداشته است .کنیم

 اشد وب است که خطاب قرار دادن به نحو مولویت در صورتی خطابات مولوی شرعیصحت به طور کلی  :می فرماید محقق نایینی

اصال  لغو است و ،ون گذار یک خطاب و قانونی را جعل کند که اصال داعویت و باعثیت ندارداگر قان ،داعویت و برانگیزاننده باشد

 . خطاب صحیح نیست ، آنقائل نباشد ناگر قرار باشد قانونی نوشته شود که هیچ کس اهمیتی برای آ
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 و .ندارد یتباعثی امر هیچ این. یدمثال فرض کنید داخل خیابان بروید و بگویید از فردا این ساعت هیچ کس حق ندارد به اینجا بیا

داشته  ثواب اگر کسی قدرت عقاب و. زیرا داعویت و برانگیزانندگی احتیاج به پاداش و مجازات دارد .ارزشی نمی دهدآن کسی به 

جام ود و انخود بخود تحریک می ش، بر موافقت این قانون و یا مخالفت آن پاداش و مجازات در کار است نیز بداند باشد و مخاطب

 .چیزی که خواست موال و شارع باشد برای آن ها باعثیت دارد ،حتی اگر عقاب و ثواب هم نباشد ،اولیاء الهیبله در مورد  ،دهد می

قدار مهمین  .دیگر به آتش جهنم و دوزخ و بهشت کاری ندارد، نین اگر بداند که نماز محبوب خداستمؤامیرالما ولی خدمثال یعنی 

که ثوابی بر موافقت و شوند می برانگیخته تی به سوی امتثالراما نوع بشر در صو .کافی است او که چیزی محبوب خدا باشد برای

ولی  .آن طور که باید و شاید عمل نمی کند هم گرچه بشر به جایی رسیده که با این ثواب و عقاب .یا عقابی بر مخالفت ببینند

اما مهم این است که خطاب درجایی است  .چنین نیست بماندن حال این که کسی خودش ای .خطاب فی نفسه این باعثیت را دارد

  .مترتب باشد آنباع ثواب و عقاب بر تست که استاین باعثیت و داعویت باشد و این در صورتی اامکان که 

 بع دو عقاب می باشندتیا مست ،از دو حال خارج نیستند (اهم و یکی امر مهم یکی امر) این دو خطاب  ؛می آییم سراغ بحث خودمان

دو عقاب  عتبشد و مستجداگانه عقاب مترتب با یعنی خطاب اهم و خطاب مهم اگر به نحوی باشند که بر مخالفتشان. یا یک عقاب

اهم  باالخره یا باید .ین دو را با هم انجام دهدزیرا نمی توانسته ا شود. باشند الزمه اش این است که این شخص عقاب بر غیر مقدور

  .حال اگر هر دو را ترک کند این عقاب باید یا بر ترک اهم باشد یا ترک مهم ؛را انجام می داده یا مهم را

تعلق ه مزیرا فرض این است ک ،وجود ندارد کان امتثال دو خطاب مترتبامزیرا ، تواند مستلزم عقاب مضاعف باشد ترک هردو نمی

  .ن دو خطاب با هم متضاند و با هم قابل اجتماع نیستندیا

امر  عقاب برستلزم زیرا پذیرش دو عقاب برای ترک خطاب اهم و خطاب مهم م .مستلزم به دو عقاب شویم باطل است پس این که

 یک عقاب پس باید ملتزم شویم به این که این جا .وجود نداردکان اجتماع این دو باهم زیرا اساسا ام .ممتنع و غیر مقدور است

  .یعنی با ترک دو خطاب یک عقاب بیشتر وجود ندارد، است

که  ترک اهم باشد به مالک اهمیتیعقاب باید بر  این عقاب باید بر ترک اهم باشد یا ترک مهم؟ قهراً ،اگر قرار باشد یک عقاب باشد

 که استزیرا فرض این  .معنایش این است که امر مهم مولویت ندارد ،ترک اهم بود اگر عقاب بر ،خطاب اهم دارد و مطلوبیت اهم

ع دو بتپس خطاب ترتبی از جهت این که مست .امر مهم صرفا یک امر ارشادی محض می شودلذا  ،بع عقاب نیستتامر مهم مست

خطاب مهم از مولویت می افتد و نظریه ترتب به هم  بع یک عقاب باشد اصال به کلیتاگر هم مست .خطاب است محال الزم می آید

 خورد.می

 «والحمد هلل رب العالمین»  


