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 «معن ج  للي ححمد   ل ه اطاليرن    العن  للي ادداهم  االّل صلي ب  اعالمين    الحمدلّل »
 (امام خمینی)اشکال اول 

که امام خمینی در مورد مقدمه پنجم محقق نایینی  از جمله اشکالی .مطرح شده استاشکاالتی عرض کردیم نسبت به مقدمه پنجم 

مقتضی  ،ولی مسئله این است که مالک این که دو خطاب ،ترتب مستلزم جمع بین ضدین نیست :امام خمینی فرمودند .اند بیان کرده

تدائا همه اب بر این اساس ایشان .استبین ضدین در مالک و مناط عدم اقتضاء نسبت به جمع  جمع نیستند چیست؟ یعنی اشکال

  .نددعناوینی که ممکن است به عنوان شرط در خطاب مهم مطرح شود را تحت سه عنوان قرار دا
 احتماالت سه گانه در مورد شرط خطاب مهم 

امام خمینی  .محصل ترتب این است که خطاب اهم مطلق و خطاب مهم مشروط به شرطی به نام عصیان نسبت به امر اهم است

  است. مشکلدارای  شرط سه احتمال وجود دارد که هر سهصور ن در ای :فرمایدمی

اقی فمنظورش همان ات ،خطاب مهم را مشروط به شرط عصیان کرده ،محقق نایینیاین که یعنی : شرط عصیان خارجی است .1

سر پیچی می کند و آن را ترک یعنی ازاله نجاست در خارج  ،ن امر اهمرداز امتثال ک است که در خارج می افتد و مکلف

همان عصیان  ،در خطاب مهم ،پس احتمال اول این است که منظور از عصیان در شرط .می رود زو سراغ نمامی کند 

 می باشد است  آنخارجی یا چیزی که مساوق با 

ی م محقق نایینکه در البالی کال ،تلبس به عصیان و شروع در عصیان است ،از عصیان به عنوان شرط خطاب مهمر منظو .2

همان موقع خطاب مهم فعلیت پیدا  می کند، شروع به عصیانمکلف یعنی همان موقعی که  .بود هبه این احتمال اشاره شد

همان لحظه ای است می کند،  خطاب اهم را کنار می گذارد و شروع به مخالفت عملی مکلف همان لحظه ای که .می کند

  .که خطاب مهم به فعلیت می رسد

ت عنوانی اس، بلکه منظور از شرط ،نه عصیان خارجی و نه شروع در عصیان و تلبس به عصیان است ،ر از این شرطمنظو .3

ز این امی کند، شروع به مخالفت  مکلفیعنی وقتی  انتزاع می شود. که از آن عصیانی که در ظرف تحقق حاصل می شود

 . شرط خطاب مهم استآن عنوان انتزاع شده که عنوانی انتزاع می شود مخالفت و عمل او 

 .دچار اشکال است، باشدکه مد نظر هر یک از این سه احتمال 
 بررسی احتمال اول

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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عصیان  ،یعنی خطاب مهم وقتی فعلیت پیدا می کند که در خارج .عصیان خارجی است، مراد از شرط :بگوییماحتمال اول این بود که 

ه آن وقت است ک ،ازاله نجاست را ترک کردمخالفت کرد و « ازل النجاسه»با امر عمال فت و رمسجد به اگر مکلف  .صورت بگیرد

 خطاب به اقامه نماز فعلیت پیدا می کند.  ،بعد از تحقق عصیان خارجی

حث بباعث می شود که از  لولی این احتما ،جمع بین ضدین الزم نمی آید که این احتمال درست است طبق :امام خمینی می فرماید

ق پیدا تحقخارجا وقتی عصیان  یده، وسرامر مهم هنوز به فعلیت ن، زیرا تا زمانی که عصیان محقق نشده است یم.ترتب خارج شو

اصال معنای شرطیت عصیان همین است که تا زمانی که خارجا  .باعث می شود امر اهم ساقط شود و امر مهم فعلیت پیدا کند ،کرد

 .زیرا دیگر امکان اتیان امر به اهم نیست .با تحقق عصیان امر اهم ساقط می شود و ر مهم فعلیت نداردام ،امر اهم عصیان نشده است

 .گیرددیگر عصیان صورت نمی ،هم باشداگر امکان اتیان به متعلق امر ا. از اختیار و از حیطه عمل او خارج شده است آن متعلق چون

عصیت مکلف م گفته می شود،  ن زمانآ ،د و دیگر امکان خواندن نماز در وقت نباشداصال عصیان یعنی زمان امتثال و اتیان تمام شو

 ؟ه استمی توان گفت که مکلف معصیت کرد ، آیاباشدمثال  کرده واال تا زمانی که امکان اتیان به نماز صبح

هم عصیان نسبت به امر ااین که معنای بر این اساس  .پس عصیان اصوال زمانی محقق می شود که دیگر امکان اتیان به امر نباشد

پس وقتی عصیان محقق نشده است  .نداردرا زیرا قابلیت اتیان  ،محقق شود این است که دیگر امر اهم از فعلیت ساقط شده است

اهم  امر ،امر مهم نیست فعلی می باشد.امر اهم  و تنها فعلی نیستهنوز نه امر أیعنی در حقیقت ک ،فعلیت پیدا نکرده مهمهنوز امر 

زیرا عصیان وقتی معنا پیدا می کند که دیگر امکان  .امر مهم فعلی می شود ولی امر اهم ساقط می شود ،با تحقق عصیان .می باشد

  ؟پس کجا این دو امر اجتماع کردند .عصیان نسبت به امر اهم وقتی است که امکان اتیان امر به اهم نیست .اتیان به امر نباشد

 باهم وجود دارند ولیزمان واحد ثابت کند و بگوید دو امر  ش محقق نایینی این بود که اجتماع دو امر را دردر بحث ترتب همه تال

اگر نتیجه این شرط و اختالف رتبه این باشد که به هر حال ما . یکی مطلق است و دیگری مشروط در طول هم می باشند یعنی

  .از بین می رود ترتب یم، در این صورت دیگرشاهد اجتماع دو امر نباش

هم امر به اهم وجود  .لکن با اختالف مرتبه در زمان واحد وجود  دارند،که امر اهم و مهم با هم  است اصال هویت نظریه ترتب به این

 .صیانامر به نماز مشروط به عو  منتهی امر به ازاله مطلق است ،و هم امر به نماز وجود داردهم امر به ازاله  ،دارد و هم امر به مهم

یعنی باید عصیان تحقق پیدا کند تا امر مهم فعلیت پیدا  .فرض این است که در احتمال اول این عصیان یک عصیان خارجی است

زیرا عصیان نسبت به امر اهم زمانی است که دیگر نتوان به امر اهم اتیان  .امر اهم نابود شده است ،عصیان تحقق پیدا کندوقتی  .کند

 .ن اتیان به متعلق خطاب اهم نباشدوقتی که امکا؟ عصیان نسبت به امر اهم صورت می گیردچه زمانی  .کرد

باید طوری مسئله  ؟فاین اجتماعهما ،شرط که حاصل شد امر اهم ساقط شده است .امر مهم فعلیت ندارد، پس تا شرط حاصل نشده

 .مستلزم طلب جمع بین ضدین نشود ،ودندرا تصویر کنیم که این دو امر در عین این که با هم فی زمان واحد موج

طلب جمع بین ضدین را از بین می برد و مستلزم طلب جمع بین ، ری که شما کردید و شرطی که برای امر مهم ذکر کردیدیبله تصو

ود شولی آیا به همین حد است که طلب جمع بین ضدین نمی کند یا به طور کلی تصویر شما به این نتیجه منجر می  .ضدین نیست

ین در ترتب فرض این است که ا .این یعنی ترتب از بین رفته است که که اساسا این دو امر در زمان واحد اجتماع هم پیدا نمی کنند

اصرار محقق نایینی بر این بود که این دو امر با این که در زمان  .موجودند واحد زمان هم دردو امر با هم مجتمع می باشند و با 
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ی این شرط :امام خمینی می فرمایند .زیرا در طول هم می باشند .لی محذوری ندارد و طلب جمع بین ضدین نیستو ،واحد موجودند

و زیرا هیچ وقت این د .عصیان خارجی باشد بحث را از موضوع ترتب خارج می کند منظور اگر مطرح کردید، که شما بنام عصیان

پس اجتماع پیدا  .امر اهم وجود نداردق شرط، بعد از تحق ،مهم وجود نداردامر  ،قبل از تحقق شرط .امر با هم مجتمع نمی شوند

 نکردند.

 سوال:

یا با صرف نظر از این که آ .عصیان که محقق شد امر مهم فعلیت پیدا می کند ،تا عصیان محقق نشده است فقط امر اهم است :استاد

 ت دارد؟آیا می توانیم بگوییم خطاب اهم هنوز فعلی ،عصیان نسبت به امر اهم به معنایی که گفتیم یعنی عدم امکان اتیان به متعلق امر

 سوال:

 .اما بعد از آن که فعل ترک شد آن امر فعلیت ندارد ،اصال فرض کنیم که فوریت دارد، باالخره نسبت به این امر عصیان شد :استاد

 سوال:

بفرمایید که هم امر مهم فعلیت دارد و هم امر د امر غیر از فعلیت است، امر اهم فعلیت دارد یا خیر؟ شما می خواهی ثبوت استاد:

 تحقق شرط یعنی عصیان در فعلیت اجتماع کردند.  پس این دو بعد از ،اهم

  :امر در فعلیت به تعبیر امام یکی از این دو محال استالزمه اجتماع دو 

وییم در صورتی که ما بگ ،اگر شما بخواهید قائل شوید که این دو امر هر دو فعلیت دارند نتیجه اش یا تخلف مشروط از شرط است

ف مشروط تخل .عدا می آیدشرطش ب ،موجود استیعنی این امر قبل از معصیت  .امر مهم قبل از تحقق معصیت تعلق پیدا کرده است

ز به امر اهم نی ،یعنی یگوییم قبل العصیان امر مهم از همان موقع فعلیت دارد .تقدم مشروط بر شرط محال است ،از شرط محال است

 .طور طببیعی فعلی بوده زیرا هنوز شرط مهم نیامده است پس هر دو فعلی می باشند

، رطیعنی تقدم المشروط علی الش ،که بیان کردیم تاس الزمه اش همان ،فرض بیان کنیماگر بخواهیم اجتماع فعلیت دو امر را در این 

این  .حاصل شده است ،مشروطش که امر فعلی مهم است ،یعنی هنوز شرط که عبارت از عصیان خارجی است محقق نشده است

 ،نداین دو بر فعلیت خودشان باقی هست بعد از تحقق معصیت :اگر بگویید ،تخلف المشروط عن الشرط محال است ،امر محالی است

کرده است و هیچ پس خطاب مهم فعلیت پیدا  ،زیرا عصیان که محقق می شود شرط برای فعلیت خطاب مهم محقق شده است

  .پس امر مهم فعلیت دارد خطاب مهم فعلیت دارد، مشکل تقدم المشروط علی الشرط نیست ندیگر آ مشکلی هم ندارد چون

 اهم آیا امر به اهم بعد از تحقق  عصیان می تواند فعلیت داشته باشد یا نه ؟ تمام بحث این است می آییم سراغ 

برای  فعلیت برای او معنا ندارد گفته می شود:خطاب اهم بعد از تحقق عصیان معنا ندارد. وقتی علیت درباره ف :امام خمینی می گوید

جام موقع ان نمتعلق آن امر نیست. متعلق آن امر این بوده که شما این عمل را آ چیست؟ زیرا دیگر امکان اتیان به آن امر و امتثال

رایطش را ی قیود و شیعنی همان امر، شما اگر بیایید یکسر ،وقتی صحبت از فعلیت امر اهم می کنیم ،دهید. لذا دیگر فعلی نیست

 . عوض کنید این دیگر همان امر نیست

 سوال:
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الرتبه  ن فیتوهم کون العصیاما ا: »صیان در رتبه عقلی است نه خارجی امام خمینی می فرمایدممکن است کسی بگوید عاستاد: 

له  والربط»عصیان یعنی ترک مامور به بدون عذر در خارج  «الن العصیان ترک المامور به  بالعذر خارجاالعقلیه فواضح الفساد 

 .حرفی است که قابل قبول نیست ،این که بخواهیم عصیان را در رتبه عقلیه قرار دهیم نه درخارج «رتبة العقلیهالمب

 از امر اهم دارید؟ یچه معنا و تصویر ،امر اهم از فعلیت ساقط نمی شود :شما می گویید ،بیاییم سراغ امر اهم

 سوال:

 هنوز فعلی است؟ آیا شما وقتی عصیان می کنید معنا دارد که بگویید این امر  استاد:

 سوال:

ه ای لحظن به این که آیا این امر ساقط می شود یا نه؟ االن شما این امر را عصیان کردی و نماز خواندی بحث این است که آ استاد:

 که نماز می خوانی همان لحظه نیز امر به ازاله فعلیت دارد یا ندارد؟

 سوال:

اگر منظور عصیان خارجی  ،شما که می گویید بعد از عصیان امر اهم امر مهم فعلیت پیدا می کند :امام خمینی می فرماید استاد:

رای جایی ب ،که معنایش این است که وقتی شما عصیان کردی ،خارجا مور به بالعذرأیعنی ترک م ؟است عصیان خارجی یعنی چه

 کنید؟ن نکته چه مییشما با ا .محقق نیستزیرا اگر امکان اتیان آن باشد عصیان . فعلیت امر اهم باقی نیست

 سوال:

از  دیگر یک چیز است و زمانش یک امر است، این جا اصل عمل :گویید یاگر شما بحث را وارد تعدد دال و مدلول کنید م استاد:

 بحث خارج می شود. 

عل ده ولی این را ترک کرد وقتی این فشما فرض کنید که این شخص تکلیفی داشته و این تکلیف را در این زمان باید انجام می دا

مینی خاشکال امام  .این امر بعد از عصیان تحقق پیدا می کند .امر دوم و امر مهم متوجه او شده است ،با عصیان :ترک شد می گوید

 یت ندارد.دیگر اهم فعلعلق امر بود شما این را رها کردی، عصیان یعنی وقتی امکان اتیان به مت ،این است که وقتی عصیان محقق شد

 سوال:

شما اصال فرض مسئله را عوض می کنی؟ چه زمانی گفته می شود که مکلف معصیت کرد؟ فرض کنید واجبی داریم که یک  استاد:

 مطلوب در آن است 

 سوال:

صیان اهم را برای امر اهم است و مهم و شرط ع ترتب بحث را جایی نبرده که تعدد دال و مدلول باشد کال در مواردی که استاد:

عصیان خارجی که حاصل شد معنایش این  .این عصیان خارجی شرط باشد که اگر اشکال امام این است .فعلیت مهم بین می کند

                                               «والحمدهلل رب العالمین»                  یمکن االتیان بمتعلق االمر االهم و در این صورت دیگر فعلیت معنا ندارد.است که دیگر ال


