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

سه ن در جلاشکال اول و پاسخ آ را طرح کرده و پاسخ داده است. ها سه اشکال است که محقق نایینی آن ،آخرین بخش مقدمه پنجم

 تیتنها در صورتی ممکن است که داعویت و باعث ،اگر خطاب بخواهد مولوی شرعی باشد این بود کهنیز اشکال دوم . ن شدابی قبل

ب که به اما این دو خطا. باشد و این جز با استتباع عقاب و ثواب حاصل نمی شودمکلف به سوی فعل داشته باشد و تحریک کننده 

ر بخواهد دو عقاب را بترتب اگر  یا تنها یک عقاب.د یا دو عقاب را به دنبال دارندر صورت مخالفت  ،نحو ترتب تصویر شده اند

جا  نیعنی هم ترک اهم و هم ترک مهم و از آ ،زیرا مخالفت دو خطاب الزم می آید، محال ،شته باشدمخالفت دو خطاب به دنبال دا

 متنعمعقاب بر ترک آن دو نیز  ،ممکن نیست به خاطر این که ضدین می باشندوجود ندارد و امتثال دو خطاب  که امکان اتیان هر دو

الخطابین ممتنع است و تکلیف به غیر مقدور است و چون تکلیف به غیر  زیرا امتثال .پس دو عقاب معنا ندارد و محال است .است

گر ا ، یعنیزم به یک عقاب شویمتکه ملجز این چاره ای نیست لذا پس عقاب بر ترک هر دو نیز غیر مقدور است. ، مقدور است

 ما بر ترک اهم عقاب می شود نهحت ،عقاب باشدیک اگر قرار به . ب را ترک کرد یک عقاب بیشتر نداشته باشدهر دو خطا مکلف

زیرا عقابی بر مخالفت آن مترتب نیست  .ا خطاب مهم دیگر خطاب مولوی نیستلذ ،بخاطر اهمیتش مقدم است اهمزیرا  ،ترک مهم

پس خطاب ترتبی حتی اگر مستلزم طلب جمع بین ضدین نباشد از جهت دیگری می شود. و تبدیل به یک خطاب ارشادی محض 

 این که به لحاظ عقاب گرفتار مشکل است. محال است و آن
 پاسخ محقق نایینی به اشکال دوم 

در ، یعنی هم این که در همه حاالت مطلوب واحد است نآ و ،یک چیز است ،چند عقاب ممتنع است در مانحن فیهریشه این که 

  .دنداروجود چند مطلوب ترتب 

اب درست است که دو امر و دو خط .نداریم تا طلب جمع بین ضدین پیش بیاید بما دو مطلو :ایشان در پاسخ به اشکال اول گفتند

شارع از  زیرا آن چه؛ لیس اال واحدا، اما مطلوب ،ساقط نمی شودهم خطاب اهم وقتی خطاب اهم عصیان می شود باز  داریم و

منتهی اگر این شخص مشغول به فعل اهم  ،مطلوب است، بلکه تنها یک تکلیف با هم نیستتکلیف هر دو ، انجام خواستهمکلف 

و به جای ازاله نجاست از بیاید مهم تکلیف سراغ  و و نسبت به آن عصیان نماید اگر اهم را ترک  و مطلوب همان اهم است، باشد

  .مهم است مطلوب فقط همین ،درحال اشتغال به فعل مهم ،نماز بخواند، مسجد

 .واحدا عقابا اال یستتبعک مطلوب دارد الچون ی و داردوجود یک مطلوب  تنها ، بلکهدو مطلوب نداردشارع پس هیچ وقت 

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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ر مخالفت بیک عقاب در مانحن فیه لذا  .دلیلی که مستشکل گمان کرده است پس به طور کلی تعدد عقاب ممتنع است ولی نه به آن

وب لیس زیرا مطل ،یک عقاب بیشتر ندارد ،از بخواندکسی نه ازاله نجاست از مسجد کند و نه نم ریعنی اگ .می شودهر دو امر مترتب 

 .اال واحدا

اما این مستلزم این نیست که دائما یک  ؛ال یستتبع اال عقابا واحدا ،مطلوب واحددرست است که  :می فرمایددر ادامه محقق نایینی 

  .یک جواب نقضی و یک جواب حلی می دهد . سپس ایشان به مستشکلعقاب در کار باشد
 نقضیجواب 

 ،یشتر نیستب ییک (میت ندف)مطلوب  .مثال تکفین و تدفین میت یک واجب کفایی است ،اال مطلوب واحد لیس، در واجبات کفایی

ا یک نفر بیشتر تدفین ر . تنهاانجام دهندبتوانند آن را این مطلوب واحد به نحوی نیست که همه با هم  .ولی خطاب به عموم است

میت را دفن  مردم می گوید ایخطاب به عموم مسلمانان  شارع .لوب واحد یک امتثال بیشتر نداردپس این مط .انجام نمی دهد

ر صدی اناال این امتثال واحد هم الیمکن  ،یک امتثال بیشتر ندارد و لذا ،پس یک مطلوب است که عبارت است از دفن میت .کنید

همه با هم نمی توانند اما مع ذلک اگر همه این کار را ترک کنند به  ،امتثال واحد نیز از ناحیه یک نفر ممکن است .من مکلف واحد

 فزمانی که یک مکل ،زیرا امتثال واحد داریم ،امکان تعدد امتثال وجود نداردنیز این جا عقاب متعدد می شود. حسب تعدد مکلفین 

تعدد  امکان و پس امتثال واحد است .امتثال بقیه بی معنا می شود و زمینه امتثال برای بقیه از بین می رود ،عمل را انجام می دهد

پس مالزمه ای بین مطلوب واحد و  .هم در صورتی که همه فعل را ترک کنند ناما مع ذلک عقاب متعدد است آ. امتثال نیست

 .مثل واجبات کفایی ،اما عقاب متعدد باشد ،شدمطلوب واحد بامی تواند جایی یعنی  .وحدت عقاب نیست

  .شما هر پاسخی که در مورد واجبات کفایی دادید ما همان پاسخ را در ترتب می دهیم :محقق نایینی می فرماید

مال یک نفر را ده نفر ؟ تعاقب ایادی این است که تعاقب ایادی چگونه استمطلب جریان دارد.  در مورد تعاقب ایادی نیز همین

ر ده ه (با شرایط خودش)در تعاقب ایادی حکم کردند که  ... .دومی به سومی تا ،اولی به دومی، غصب کنند دست به دست بچرخد

  .یک مال است اما ده نفر ضامن می باشند ،نفر ضامن می باشند

  .این دو نقضی است که محقق نایینی این جا بیان می کند
 جواب حلی

  :است که چند چیز را با هم مالحظه کنیم عقاب اینبه طور کلی مالک استحقاق 

خطاب با قطع نظر از اجتماعش با سایر خطابات مالحظه  ینیعنی ا .نظر بگیریم هر خطابی را نسبت به هر مکلفی فی نفسه در.0

یگری با خطاب ددر شرایطی مزاحم  یک خطاباین که  .همه مکلفین شده متوجهخطابی است که فی نفسه  «ةاقم الصلو»مثال  .شود

 .است یدیگر د مسئلهشو می

 کاری نداریم که سایر مکلفین نیز مورد ،مع قطع النظر عن اجتماعه مع مکلف آخر ،هر مکلفی به تنهایی مورد نظر قرار بگیرد.2

متثال و یعنی ا .میگوییم این مکلف استو تنهایی در نظر می گیریم  خود این مکلف را به ،خطاب این تکلیف می باشند یا خیر

کند  گر مخالفتمحسوب می شود و اتنهایی امتثال کند مطیع  بهاگر شخص یعنی  ،می گیریم رعصیان خود این شخص را در نظ

  .ی محسوب می شود و مستحق عقاب استصعا
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در  پای دو خطاب یعنی ،این خطاب اجتماع کند با آن خطاب: یعنی بگوییم .در مقایسه با هم در نظر بگیریم خطاب و مکلف را.3

، بلکه پای یمریگنرا به تنهایی در نظر  یک مکلف ،یا پای مکلفین دیگر به میان بیاید .مثل ازاله نجاست و اقامه نماز .میان بیایید

طاب عمل ن دو خیمکلف یا همه مکلفین امکان دارد که به مجموع ا برای یک وقت ببینیم آیا نز به میان بیاید و آیایر مکلفین نس

  ؟ند یا نهکن

 و اجتماع این ها را در نظر می را فینلتلفیقی از خطابات و مک مالحظه می کنیم و گاهی جدا جدا خطابات و مکلفین راگاهی یعنی 

در مسئله عقاب مطرح  آن چه .کنند گاهی دو خطاب با هم اجتماع پیدا می کنند و گاهی چند مکلف با هم اجتماع پیدا می .گیریم

اریم، ددر عقاب کاری به اجتماع خطابین یا اجتماع مکلفین ن .ه استسقدرت هر مکلفی برای اتیان به متعلق هر خطابی فی نف ،است

ی خطاب را فی نفسه در نظر م نچه خطابی متوجه او بوده و آ ،مکلف با قطع نظر از سایر مکلفین یم کهنگاه می کن بلکه به این

 .اب داردعق ،باشد اگر مخالفت کرده و عقاب ندارد ،امتثال کرده باشدخطاب را اگر این  ،خطاباتباقطع نظر از توجه سایر  یم،گیر

  .این یک مالک و ضابطه کلی برای عقاب است

سی را مکلف گاهی کمی شود. گاهی تکلیف در مواردی متعلق به جمع بین شیئین  :و می گوید استدراک می کند سپس محقق نایینی

ک اگر دو چیز را از ی .یک کار را انجام دهند این دو کار را انجام دهد یا تکلیفی متوجه همه مکلفین می شود که می کنند به این که

د دو کار مقدور مکلف باشن یک شرط دارد که عبارت است از این که جمع بین آ ،دو خطاب متوجه یک نفر شود ، یعنینفر بخواهند

روزه بگیر و نماز هم بخوان که جمع بین این دو  :مثل این که بگویند .طلبش محال است و اال اگر مقدور نباشد جمع بین آن دو کار

یا مثال کاری باشد که همه مکلفین با هم انجام  ورد.دو طلب نسبت به شخص واحد مشکلی پیش نمی آو اجتماع  کار مقدور است

عنی ی .اج به دلیل خاص داردیاحت این قهراً ،را انجام دهندمثال به نحو مشترک کاری  یا .امکان اجتماع بر موضوع واحد باشد د ودهن

اگر دلیل در کار نبود چاره ای نداریم جز این که مالک . عهده یک نفر یا چند نفر بگذارد دلیل خاصی بیاید و دو تکلیف را با هم به

این  :گوییم اگر امکان جمع نبود می و این جمع مطلوب است: اگر جایی امکان جمع بود می گوییم .را قدرت مکلف بر جمع بدانیم

  .جمع مطلوب نیست

لفین کل مکآن چه که از اگر  .مستحق دو عقاب است قهراً ،ترک کند را شان استنمع بیجاگر مکلف آن دو خطابی که امکان آن گاه 

 ةدرالق»که عبارت است از  را شرط استحقاق عقاب محقق شدهزی .همه مستحق عقاب می باشند ،خواسته شده را با هم ترک کنند

اگر این شرط محقق شود و مکلف قدرت داشته  ؛«فاییعلی کل متعلق فی حد نفسه و قدرت کل مکلف علی االمتثال الواجب  الک

می  فعلی که باید انجاماگر همه مکلفین و عقابش متعدد است  ،در صورت مخالفت این دو امر ،کند باشد که این دو خطاب را امتثال

 امتثال. نه است عقاب می شود عصیان نسبت به خطابات أچیزی که منش نلذا در واقع آ .عقابشان متعدد است ،را ترک کنند  دادند

ها  نجب کفایی متوجه آاخطابی که به نحو ومکلفین اگر  .عقاب دارد ،عصیان کند به او متوجه شده را  ی کهاگر کسی خطابپس 

ن بتواند بین عصیان اییعنی ، منظور از قدرت نیز جمع در عصیان است ،لذا مالک قدرت است .عقاب دارند را ترک کنند، استشده 

 امر و عصیان آن امر جمع کند.

ه انجام ک را قدرت بر جمع عصیان نسبت به اهم و عصیان نسبت به مهم دارد یا ندارد؟ بله چون عصیان نسبت به اهم مکلف آیاحال 

ات مورد واجب همانطور که در. پس مشکلی در تعدد عقاب نیست نیز عصیان می کند. نسبت به مهم اهم عصیانبا زمان  و هممی دهد 
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تحقاق سمخالفت کنند همه عقاب می شوند زیرا مالک در ا، و با این خطاب ترک کنندمکلفین عمل را  اگر همه ،کفایی این طور است

یم و در مورد هر خطابی خود آن خطاب رگیخودش را در نظر می ،مورد عقاب نسبت به هر مکلفی درعقاب قدرت بر عصیان است. 

 :زیرا اشکال دوم وارد نیست :پس ایشان می فرماید .با قطع نظر از سایر خطابات ،به تنهایی در نظر گرفته می شود

نی یع .احد نیستلزوما عقاب و ،اما در عین این که یک مطلوب است ،این جا یک مطلوب بیشتر نیست و دو مطلوب نداریماوال: 

 چطور مالزمه نیست؟ نیست. بین وحدت مطلوب و وحدت عقاب مالزمه ای

و  مثل واجبات کفایی .مواردی داریم که مطلوب یکی است ولی عقاب متعدد است :کردند و گفتندی ارائه نقضیک جواب  ایشان

  .در این ها یکی است ولی عقاب متعدد است بمطلو ،مان در تعاقب ایادیمسئله ض

می ظر مبانی از ن :گفتندایشان  .دی عقاب متعدد باشد را استوار کرکه مطلوب یکی باشد ولمسئله این واقع ر د جواب حلی ایشان نیز

زیرا مالک عقاب این است که ما هر خطابی را فی نفسه و با قطع نظر از خطابات دیگر  .اما عقاب متعدد ،مطلوب یکی باشدشود 

هر خطابی  بنابراین عقل استحقاق عقاب را در .در نظر بگیریم در نظر بگیریم و هر مکلفی را فی نفسه و با قطع نظر از سایر مکلفین

این مکلف چون نسبت به  :عقل می گوید .لفین لحاظ می کندمستقل از هر خطاب دیگر می داند و در هر مکلفی جدا از سایر مک

لذا همین مکلف به خاطر عصیان نسبت به خطاب دیگر از نظر عقل استحقاق   ،ن کرده است استحقاق عقاب داردیااین خطاب عص

لق است و خطاب زیرا خطاب اهم مط)پس اگر کسی اهم و مهم را ترک کند ولو این که مطلوب واحد است  .عقاب جدا گانه دارد

را مخالفت کرد  آن مکلفکه  است عقل می گوید این جا یک خطاب اهم( مهم مشروط و معلوم شد که این جا مطلوب واحد است

 است مستحق عقاببرای آن نیز پس  هنیز مخالفت کرد آن را که و یک خطاب مهم است استپس مستحق عقاب 

زیرا ، مطلوب باشد ولی عقاب متعدد باشد جایی وحدت درمی شود در  .ما به معنای وحدت عقاب نیستزوپس وحدت مطلوب ل

 همان است که بیان کردیم.مالک استحقاق عقاب 
 اشکال سوم 

ن است که اما مشکل اصلی ای وجود ندارد.و هیچ امتناعی در نظریه ترتب  نظریه ترتب ثبوتا مشکلی ندارد شما بیان کردید تا کنون

  .عبارت دیگر در مقام اثبات دست ما خالی است به .هیچ دلیلی بر آن نداریم

  :ط به مقام ثبوت بودواشکاالت قبلی مرب

ه مقام مربوط باین اشکال ل است. ااست و این مح زیرا طلب الجمع بین ضدین ،نظریه ترتب ممکن نیست اشکال اول این بود که

  .وت استبث

شویم که  متلزم وحدت عقاببه ائل به تعدد عقاب شویم که محال است و یا طبق نظریه ترتب یا باید ق این بود که اشکال دوم نیز

 این اشکال نیز مربوط به مقام ثبوت است.. معنایش این است که خطاب مهم دیگر مولوی نیستنیز این 

 و نداریم ی بر آندلیلاما امکان دارد؛ ترتب  نظریه کهما پذیرفتیم  اگر :گوید یعنی می .اما اشکال سوم مربوط به مقام اثبات است

شما می  ؟در دلیل وجوب نماز داریم که مشروط به ازاله نجاست شده باشدکجا  .توانیم قائل به ترتب خطاب شویم یبدون دلیل نم

 اما از کجا ت،درساین هم  «ةاقم الصلو»داریم به نام  دیگری خطاب؛ «ازل النجاسه عن المسجد»ما خطابی داریم به عنوان  :گویید

  است؟ «عصیان االمر باالزاله»شرط ه بمشروط  «ةقم الصلوا»مطلق است و  «ازل النجاسه» :وییدگمی
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  بر می گردد. مشکل نظریه ترتب به مقام اثبات :نه می گویدأیعنی ک ،در حقیقت در اشکال سوم مطالبه دلیل می کند

نظریه ای است که دلیلی بر آن نداریم و یک ادعای بدون  ترتب بر این اساس منکرین ترتب می کنند.است که  الشیاین آخرین ت

 ایرا از کجا بر «عصیان االهم»شرط  . شماخطاب را مشروط می کنید شما بی دلیل و بدون پشتوانه یک دلیل شرعی .دلیل است

 آوردید.خطاب مهم 

 محق نایینی به این اشکال نیز پاسخ دادند.

 «والحمد هلل رب العالمین»


