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 بسم الله الرحمن الرحیم

 مقدمه
از چهار که  .دلیل مرحوم صاحب کفایه است ،اولین دلیل برای امتناع ، بیان شد کهو امتناع اجتماع احکامبحث جواز در 

فرمودند در ذات حکم تضاد مرحوم آخوند می ،احکام دضاو در تاحکام بود.  . و مقدمه اول آن تضادمقدمه تشکیل شده است
دارند. مرحوم  . و لذا تضادنیستند جمعقابل احکام، ،در مراتب متأخر حکم ،خواهد فعلیت و تنجز پیدا کندنیست. اما وقتی می

در یک  ،بر عروض احکام احکام، متوقفتضاد  چراکه.در احکام وجود ندارد فرمودند که تضادآخوند مرحوم اصفهانی در پاسخ به 
تضاد  ،مقصود ایشان بیان شد کهجواب  ر. و دنیست تضادو لذا جای  .شوندعارض بر متعلق نمی ،احکام لیو .موضوع واحد است

 نیستند.  جمعقابلها ای ایندلیل نکتهیعنی به  تضاد بحث شود. بلکهکه در منطق و فلسفه و عروض  .به معنای خاص نیست

 بررسی تضاد احکام در مراتب حکم
 اعتبار، فعلیت و تنجز و انشاءمالکات، که را تصویر کردند: چهار مرحله مرحوم آخوند  شد کهاشاره  ،در مراتب احکام

به معنای خاص  این است که تضاد،مفروض و  .کنیممیچهار مرتبه بررسی  تضاد احکام را در اینباشند. و در ادامه بحث می
 .نیست

 مرتبه مالکات
 ود دارد:وجدو دیدگاه  هستند.گیری حکم و پایه شکل مبنا ،نظر عدلیه بنا برکه  و مصالح و مفاسد،در مرتبه مالکات 

از یک جهت  شته باشد، کهجهات مختلفی وجود دا ،ممکن است در شیء واحد . واجتماع مفسده و مصلحت مانعی ندارد -الف
 دارد.مفسده دیگر از جهت و  .مصلحت استصاحب 

 و باشد.شته مفسده دا ومصلحت  ،ممکن است از جهات مختلف ،در فعل واحد منظور است،ی اگر مصلحت و مفسده اقتضائ -ب
 ،در این عالم - البته این مطلب در روایات هم زیاد است - که تأکید دارند -مخصوصًا فالسفه اخالق   -امروزی همعلمای اخالق 

معموًال در این و کم است.  ، همدر افعال بالمعارضمفسده  ،یا بالعکس . وکم است ،مصلحت تامه واحده بالمعارض و مزاحم
موجود  یک جهت مفسده . ووجود دارد . در همه افعال یک جهت مصلحتکه عالم تزاحم و تضاد مصالح و مفاسد است ،عالم

یا مفسده و تابع مصلحت مطلقه بال مزاحم  . منظور این نیست کهتابع مصلحت و مفسده است ،احکامو آنچه گفته شده که  است.
 .مطلقه بال مزاحم است

مصلحت و  ،آیا در مرتبه مالکات ،تزاحم در ؟ ثانیاً رسند یا نهاوًال به درجه الزام میسنجد، که را میمصلحت و مفسده  شارع،
دید. حکم به غالب را اگر مفسده ولی  .یا ترجیحو گوید الزام می دید،غالب را مصلحت  و اگر در حد تساوی هستند یا خیر؟مفسده 

 قاعده جعل حکم، همین است. ،در احکام و قوانین عقالیی بشر هم کند. ومی تحریم یا تنزیه
گیری موال نتیجهدیگر و یکبا  هاآنو مقایسه  ،بر فرض وجود مصالح و مفاسد متزاحمه ندستهمبتنی  ،یعنی غالب احکام خمسه 

دیدگاه درستی  ،د همین دیدگاه دومآیو به نظر می .گوییممیی مصلحت و مفسده اقتضائاصطالحًا آن را  کهپس از کسر و انکسار. 
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 .اجتماع مصالح و مفاسد در یک جا ممکن است ،بگیریم ،و پایه ءدر سطح اقتضارا اگر مالکات  ،در مرتبه مالکات چراکهاست. 
 ماند.یک مالک بیشتر باقی نمی ،بگیریم را پس از کسر و انکسار ،شده بندیجمع اما اگر مالکاِت 

مالکات پس از تعدد  ،یمالکات اقتضائدر ، شود تضاد ادعای عدمبله اگر وجود دارد. تضاد  ،آید در مرتبه مالکاتبه نظر می لذا
 متعدد و متزاحم، در یک جا تصویر شوند. صورتبهتوانند اما قبل از کسر و انکسار میمعقول نیست.  ،کسر و انکسار

به انتفاع  هسالب یعنی تضاد، .این مرتبه وجود ندارد ند.تابع مصالح و مفاسد و مالکات نیست که احکام،اشعری  در مذهب بله
 .موضوع است

 و اراده مرتبه شوق
وجود بعد از  درواقع چراکه .است مطلب صحیحی که .مرتبه اراده و شوق را بعضی اضافه کردندبین مالک و اعتبار و جعل شارع، 

خیلی بحث  ،از نظر فلسفی ؟هستند یا یکی امرشوق و اراده دو  آیا - شودشوقی پدیدار می موال، قاعدتًا در ،تزاحم و وجودمالک 
خواهد و از نظر فلسفی شوق و ند شوق اکید نمیاهبعضی گفتو  .مسبوق به شوق نیست ،دارد. مرحوم آخوند و بعضی گفتند که اراده

 ،بعد از مالکلذا  - کنیمولی با تسامح، شوق و اراده را فعًال یکی فرض می .شوق است ای مسبوق بهو هر اراده امر هستند اراده دو
 جهتازاین .کنداراده میو شود می مندعالقهطبعًا  .به نتیجه رسیدکرد و  بندیجمعموال شوق و اراده متصور است. یعنی وقتی 

 .نداهرا جزء مراتب مستقل به شمار آورد شوقبعضی 
 است؟متصور  ،تعدد در فعل واحدمشوق و اراده  در این مرتبه،است که این بعدی  مطلب

نسبت به فعل  توانندمی ،های متعارض و تمایالت متعارضشوقگفته شده است که شبیه نظریه اول در بحث مالکات  نظریه اول:
  ١.ممکن است اراده متفاوت هم باشد درنتیجهو  .دنپیدا شو ،واحد

گاهی انسان در  .دنهای متفاوت وجود دارعالقهو  هاشوق را بپذیریم،ای بحث قبل، اگر شوق اقتضائی زمینهشبیه نظریه دوم: 
و  انگیزندبرمیدو در دل او شوقی هر  ،دهد. حب دنیا و حب آخرترجیح تامری را تواند گیرد که نمیهایی قرار میموقعیت

  تصمیم بگیرد. تواندنمی
به  ،شوق اگر ،این شوق و اراده متوسطه بین مصالح و جعل حکم ند.ستهقابل فرض  ،ایشوق زمینه صورتبه ،متعارض هایشوق

. ولی ممکن است ،های متعارض و متفاوت در فعل واحدشوقباشد،  ،ی استای و اقتضائزمینه هایکه شامل شوق ،مفهوم عام
شوق بلکه ی نیست. ای و اقتضائ، این شوق زمینهشودآید و مبنای صدور حکم میمصالح و مفاسد می بندیجمعپس از  آنچه

متوسط  ای راهر شوقی و حتی هر اراده . بنابراینشودکه موجب اراده می ،مصالح و مفاسد است بندیجمعمبتنی بر که نهایی است 
معرفتی در مالکات است. یعنی تصدیق به فایده نهایی پیدا  بندیجمعای که مبتنی بر بلکه شوق و اراده .دانیمو حکم نمی مالکبین 

  .کرده است

گیرد که هم شخص، در موقعیتی قرار می چراکهشود. شناسی خیلی بحث شده است که تعارضات درونی، منشأ استرس و چیزهایی از این قبیل میدر روان - 1

 گار استهاي متعارض بر تمایالت ناسازتواند تصمیم بگیرد. و یکی از انواع تعارضات درونی، همین شوقبه این تمایل دارد و هم به آن، ولی نمی
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ولی مالک و  .است جایزهای متفاوت و یا مالکات متفاوت اجتماع شوق ،باشد بندیجمعقبل از  ،یای اقتضائشوق زمینهاگر  لذا
 ٢تواند متعدد باشد.در فعل واحد نمی ،شودشوقی که پس از کسر و انکسار حاصل می

 تبه جعل حکممر
دو  خیر؟آیا اجتماع احکام خمسه ممکن است یا  .زجر اعتباری استو  یک نوع بعث اعتباری که مرتبه بعد جعل حکم است.

 مطرح وجود دارد:دیدگاه 
مر االعتبار بید المعتبر و االمر فی االعتبار سهل و أاعتبار است و  ،این مرحله :گویدمرحوم آقای خویی که می دیدگاه -الف
وجوب و تحریم را در فعل  توانفرمایند که میر محاضرات مید ایشانو لذا چون امر اعتباری است معتبر العتبار یتبع تصمیم اال

از اعراض نیستند که  ،این اعتبارات ازآنجاکهگفتند. را مینظریه و مرحوم اصفهانی هم با بیان دیگری همین  کرد.اعتبار  ،واحد
 ، لذا اجتماع احکام ایرادی ندارد.حاکم باشد هاآنتضاد در 

 .تضاد جاری است ،دو اعتباردر  چراکهنیست  جمعقابل ،این اعتبار :ندمایفرمیحضرت آقای وحید حفظه الله  -ب
 

ها در مورد شارع معقول نیست ولی در موالي عرفی صادق است که موالي حکیم در برخورد با امور، چنین مراتبی را براي جعل حکم انجام این بحث - 2

 دهد. می
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