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 بسم الله الرحمن الرحیم

 مقدمه
از دلیل امتناع  ،دلیلی است که صاحب کفایه آورده و فرموده است ،هاآن ترینمهم و .ای تمسک کردندبیان شد که امتناعیون به ادله

 جمعقابلدر یک جا  ،اول این بود که احکام دارای تضاد است. و دو حکم از احکام خمسهمقدمه و شود. چهار مقدمه تشکیل می
تضاد وجوب و تحریم است. آقای وحید تعبیرشان این است گویا ما بلکه  .جمیع نیست تعبیر تضاد ،نیستند. البته در کلمات بزرگان

اشاره  ،احکام به چهار نظریه در تضاد ،در بررسی این مقدمه و وجوب و تحریم را قبول داریم. . ولی تضادکلی را قبول نداریم تضاد
و  .و تعارض دارند مطلقًا تضاداحکام  گویددوم مینظر  . و در مقابل آنندارند شد. که یک نظر این بود که احکام مطلقًا تضاد

 وولی در فعلیت و تنجز است.  .انشاء نیست ودر مقدمات  تضاد،اینکه  اول. شداشاره  ،دو تفصیلبه تفصیالتی در مسئله بود که 
آنچه از کالم صاحب کفایه در انشاء نیست. و  ما دررد، ااوجود دفعلیت و تنجز  ودر مرحله مالکات تضاد، این بود که دیگر نظر 

  .احکام در مقام فعلیت و تنجز است . تضادشوداینجا استفاده می

 دیدگاه مرحوم اصفهانی در باب تضاد احکام
 ضاد مرحوم آخوندتحداقل این است که و  ،احکام دیدگاه اول یعنی نفی تضاد که حمل شده بر ،رحوم اصفهانی بیان مفصلی دارندم
 .کندنفی می ،ایشان را
و عارض و متعاقب علی موضوع واحد  .امران وجودیان باشند ،در جایی است که ضدین ،تضاد :فرمایندمرحوم اصفهانی می 

یعنی اگر  ؟یا نیست ؟آیا ارتباط عروض است ،با متعلق که امر خارجی است ،ارتباط احکام .داشبه هر معنایی ب ،حکم وبشوند. 
یا و این احکام است  محور تعاقِب  ،امر خارجیاین است که  سؤال .دنشو جمع ،د در متعلق واحدنتوانمتضادین نمی قبول کنیم که

ضدین در اگر بپذیریم  چراکه .گرددبرمیاین تضاد به این نکته دقیق  :فرمایدایشان می ؟محل و موضوع و معروض این حکم است
 ،دو حکمباشند و موضوع  ،صالة و یا شرب خمر مثًال  .دباش یامر خارج ،موضوع . و از طرفیشوندنمیجمع  ،موضوع واحد

 مثل جسمی که معروض سیاهی و سفیدی است.  .شوند هاآنعارض بر 
که داخل تحت جنس قریب  ،این عوارض. و عوارض موجودات خارجیه هستند ،است که احکامبحث، این پس مبنای تصویر این  

 شوند.جمع  توانندنمی ،در موضوع واحد ،هستند

 اشکال نظریه متعلق حکم، فعل خارجی است
و  امر اعتباری انشائیتفسیر مشهور:  -حکم تعریفی از هر  یعنی باغلط است.  ،این مفروضاساس فرماید که مرحوم اصفهانی می

نسبت عارض و  ،با موضوع و متعلق ،نسبت حکم - ذمهاعتبار علی  :تفسیر آقای خوییو یا اراده و کراهت مبرزه  :تفسیر آقا ضیایا 
 .امر خارجی استاحکام، عرض  ،معقول نیست بگوییم چراکهمعروض نیست. 

و  .قائم به امر بیرونی نیست ،اعتبار کهدرحالیاست  ئنِش این انشاء و اعتبار قائل به نفس مُ  معنی کنیم،انشاء و اعتبار حکم را اگر  
متوقف به این است که اول  ،تقوم عرض به معروضفعل خارجی شود. یعنی متعلق به  و محال است کهیک فعل نفس است  ،اعتبار
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روض بگیرید اگر بخواهید رابطه حکم و موضوع یا متعلق را رابطه عرض و مع شود. رضعابعد عرض بیاید بر آن  ،معروض باشد
 .مواجه با چند اشکال استقول، این  ،کندتا تضاد در آنجا صدق 

قائم به امر  تواندامر نفسانی نمی ویک امر خارجی است.  و متعلقاشکال اولش این است که حکم یک امر نفسانی است.  -الف
 شود.می یختهرهمبهیعنی نظام ذهن و خارج  .شودخارجی 

. بعد عرض، بر آن عارض شود و تعاقب شودکه موجود  در رتبه متقدم است ،اشکال دیگر این است که همیشه معروض -ب
ر آن ب احکام وجود دارد ونه اینکه فعل  .شودفعل پیدا  را گفته که حکم ،فرض این است که مولی ولی در این فرضیه،عراض بشود. أ

 شود.  عارضبر آن را گوید وجوب میمولی  ،نماز هستمثًال تحصیل حاصل است. بیان، این  .دنشوعارض می
مواجه  کاالتاشاین با  کهاست  یهنظراین مبنای  ،رابطه عرض و معروض نیست. و این رابطه متعلقات،بنابراین رابطه احکام با  

 .است

 عنوان للخارج استمتعلق حکم، وجود ذهنی متعلق، بما هو 
بلکه متعلق خارج نیست  ولی متعلق این اعتبار،شود. فعل نفس است که از نفس صادر می ،این اعتبار نفسانی فرمایند:میایشان 

نمازی که در ذهن آمده است. است و یا عناوین و طبایعی است که در ذهن است. یعنی شرب خمری که در ذهن تصویر شده  ،آن
بلکه . ، اصطالحًا به حمل شایع ذهنی یعنی با قید ذهنی نیست.نیستحکم بما هو ذهنی متعلق  ،ا شرب خمر ذهنیاین نماز ی البته

 متعلق حکم است.  ،هو عنوان للخارج بما . و یااستحکم متعلق  ،بماهو مرآت للخارج
این عناوینی که  :فرمایدنسبت عارض و معروض است. ایشان می ،در ذهن است آنچهاین معروض ذهنی با  نسبِت  ،در تکمیل بحث

 ،شخصی واحدِ  متشخِص  معیِن  در موضوِع  ،. اجتماع اضدادندستهواحد نوعی  بلکه ند.عناوین واحد شخصی نیست ،در ذهن است
هایی سفید انسان وهایی سیاه هستند انسان اند.جمع شده ،سفیدی در انسانو جایز است. سیاهی  ،اما در واحد نوعی .جایز نیست

 شود. لق احکام متضاد تواند متعمی ،واحد بالنوع یا بالجنسیعنی  .هستند
لذا جای تضاد وارد است. و اشکال  باشند، های بالعرض خارجیاگر عارض بر معروض ،احکام :دنفرمایتقریر دیگر ایشان میبه 

 ،واحد شخصی معین نیست ،اما این معروض .گرفتعروض را فرض  توانمی باشند،ی های ذهناگر عارض بر معروض . امانیست
 تواند معروض احکام مضاد هم بشود.می ،و لذا این واحد نوعی .مصادیق مختلف دارد ،مفهوم نوعی است که در خارج بلکه

 منظور از تضاد، تضاد فلسفی نیست رد نظریه: 
 یعنی مغایرت -معنای عام  ومعنای خاص  بیان شد که تضاد دارای دو اصطالح است:قبًال در جواب مرحوم اصفهانی بیان شده که 

 کند. واحد نوعی  فرقی نمی و واحد شخصی و - شوندبا هم جمع  توانندنمی کهبه یک دلیل عقلی  شیء،دو 
. گرفتید ،این است که شما تضاد را به معنای فلسفی اصولی ،در کلمات آقای وحید هم هستو اشکالی که به مرحوم اصفهانی شده 

  واحدین وجودیین، بینهما غایة التنافر علی معروض و موضوع مرأتعاقب به معنای خاص که  یعنی
 قبولقابلباشد، معروضیت  یخارجامر  ،معروض اگربا این تعریف، وارده صحیح هستند. یعنی  اشکاالت ،و با این تعریف از تضاد

  .شده است دارخدشهوحدت موضوع و معروض  ،باشدذهن  ،اگر معروضو  ست.نی
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در  ،تواندحکم احکام خمسه نمییعنی  دلیل خاصی داریم. تضادی است که مطرح است،ضادی که اینجا ت :ل این استاشکااما 
 ها را اضداد بگیریم. از اینکه این نظرقطعبا  .یک جا جمع شود

فقط  ،تضاد به معنای فلسفی کهدرحالی ند.ستهمضاد   ،احکام خمسه :گویدمرحوم صاحب کفایه می که این است این مطلب مؤید
توانند که بگوید ضدین در یک جا نمی مطرح نیستهای فلسفی بحثکه دهد این نشان می . وتواند بین وجوب و حرمت باشدمی

پیدا نشده است.  ،د. و آن وجه هم از اصطالح خاص ضدیننشوند با هم یک جا جمع تواناحکام نمی گوید،بلکه می .جمع شوند
 ، یعنیدنشوضدین در یک جا جمع نمیو  .ها اضداد هستنداین چراکه .دنشواحکام یک جا جمع نمی توان گفتمی دیگرعبارتبه

 .ودشمیمطرح مرحوم اصفهانی  تاشکاال که است.ضدین  آنحد وسط  کهاستدالل فلسفی 
و  .ندبا اینکه اضداد به معنای فلسفی و منطقی نیست .شوندها با هم جمع نمیاینکه  ،یل عقلی داریمگفت دل تواناما از طرفی می

هم زجر و  ،کندهم بعث  ،به امر واحدتوان، نمیو  .کندو بعث زجر یا  .خواهد شوق برانگیزدمی ،حکم ایناست که  دلیل، همان
 .هم مفسده باشدو هم مصلحت داشته باشد یعنی  .کند

 صحیحمرحوم کمپانی  شود. فرمایشتمسک  ،به دلیل ضدین و تضاد اصطالحی ،و عدم اجتماع احکام ،احکام تضادپس اگر برای 
 .صادق نیست هاآنتعاریف بر  ند ومصداق ضدین نیست ،احکام چراکه .است
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