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 بسم الله الرحمن الرحیم

 مقدمه
 و بیان شداز مقدماتی بود که مرحوم صاحب کفایه برای اثبات امتناع اجتماع امر و نهی ذکر کرده بودند.  ،بحث در مقدمه اول

تضاد و  هستند.که مالکات و انشاء و فعلیت و تنجز  ،که حکم دارای مراتبی است و در کالم صاحب کفایه چهار مرتبه ذکر شده بود
 .که ما قائل به امتناع هستیم گذشت ،شوق و اراده ، ومالکات یا مصالح و مفاسد اتب. در مربررسی شد ،همرتبچند در احکام 
د نتوانیا شوق و رغبت یا نفرت نهایی یا اراده و کراهت نهایی نمیو به لحاظ دو مصلحت یا مفسده نهایی  حکم،دو بیان شد  چراکه

و  .جایز استیک جا در دو مصلحت و مفسده  اجتماع ،داشبله اگر زمینه اولیه مصلحت و مفسده ب .دنجمع شو یک جادر 
به آن شده است. یعنی بعد از کسر و انکسار  بندیجمعا مفسده مصلحت ی ،جزء مبادی حکم است آنچههمچنین شوق و اراده، اما 

  مصلحت و یا مفسده نهایی رسیده باشد.
 . و در جوابهم نفرت داردو هم عالقه دارد  انسان به یک چیز،ست که اوجدانی  جایز است و اجتماع بعضی گفتند گذشت که

یا مصلحت  ،بندیجمعدر   ،اما بعد از کسر و انکسار اولیه است.مفسده  ومصلحت  و یا ،آن عالقه و نفرت اولیه است :گفتیم
اگر مفسده مثًال شود. میترجیحی  ،حکم  ،غالب باشد هاآنیکی از اگر که هستند.  مساوییا و یا مفسده غالب است و غالب است 
 شود.میاباحه  ،دنباش مساویاگر  و شود.میتنزیه یا تحریم  ،غالب باشد

 حکمتضاد در مرتبه  
بعث و زجر  کهگویند چه مشهور مییا آن وجعل بر ذمه شخصی طبق نظر آقای خویی، یا و ابراز  ،اعتبار، انشاء یعنیحکم 

  .کنندمی یا اعتبار انشاءتعبیر به این مرتبه . که از اعتباری است
 وجود دارد:؟ دو دیدگاه خیرصادق است یا  ،آیا در این مرتبه، تضاد

مانعی ندارد.  ،و اعتبار امور متضاد االمر فی االعتبار سهلاعتبارات است و  این مرتبه، گویدمیکه دیدگاه آقای خویی  -الف
 تواند اعتبار کند. حتی اجتماع نقیضین را می و اعتبار در دست معتبر است.

در که  طورهمانیعنی  است.در مالکات  ، شبیه بحثاعتبار بحث :فرمایندمی و دارند ،آقای وحید را امثالنظر دوم  -ب
  اجتماع جایز نیست.بعد از کسر و انکسار  است. ولی قبولقابلاجتماع، قبل از کسر و انکسار  :اراده گفتیم ، وشوق ،مالکات

عتبار ا مطرح است،اعتباری که در حکم  اما االمر باالعتبار سهٌل  است، ومحض االعتبار حکم،  گویدقائل به دیدگاه اول می
اعتبار  ، مقومحکم یعنی اعتبار واقعی مولی و لذا داعی حقیقی این جزء .بعث و زجر جدی است و ناشی از انگیزهکه الحکم است 

 - شرعی و مولوی باشد و یا مقنن عرفی باشد - حکم حاکم است
اعتبارات متعارض و متضاد را  توانو می ،االمر فی االعتبار سهل :دانهبله حضرت آقای اصفهانی و کثیری از بزرگان فرمود 

این اعتبار به  ،استمنظور اعتباری که در حکم اشکال این است که ما قبول داریم. اما  فرمایش را هم فرض کرد و جعل کرد. این
 .اجتماع صحیح نیستبنابراین در مرتبه حکم  .داعی الجد است
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طرح انگیزه جدی،  با شود کهاشکال ای اصفهانی و بزرگان هست، و آق خوییممکن است به نظریه دوم که در برابر نظر آقای  
جمع  تواندمیاال اعتبار بما هو هو  و اجتماع باطل است.یعنی بالعرض  .دخیل کردیددر این مرتبه مالک و شوق و مراتب قبلی را 

 .بالعرض است . بلکهبالذات نیست پس عدم امکان اجتماع، متضاد داشته باشد.
اعتبار انجام  و حتی بدون در نظر گرفتن شوق، بدون مالکات و مصالح و مفاسدمثل اشاعره فرض که گوییم به در جواب می

مقومات فعل  ءجز ،شوخی و جدی . زیراگرددبرنمیالزامًا به مبادی  ،داعی جد چراکه. نیست اجتماع صحیحباز هم شود. ولی می
 است. 

که  . یعنی مراتب مالک و مصلحت و مفسده و ارادهندستهجاری بر اعتبار  ،عتبار همان احکامدر عالم ا امکان دارد ادعا شود
و . ندنیست جمعقابلگوید عرف می ،در اعتباریاتبه همین صورت  ند.نیست جمعقابل هاآنمطابق  ،احکام خمسه و حقیقی هستند

 .اشدعقلی ب ،الزم نیست عدم اجتماع
 .دندار انشاء و اعتبار احکام خمسه تضاددر مرتبه  همچنینشوق و اراده و  ،مالکات اتببنابراین در مر

 و تنجز تب فعلیتاتضاد در مر
 .کندموضوعیت پیدا  حکم، در خارجفعلیت یعنی اند: گفته ،فعلیت را بعضی به معنای ابالغ گرفتند و بعضی مثل صاحب کفایه

علماء یا قاطبه و مرتبه اکثریت این است. در  ، نظر دوممقصود از فعلیت که معموالً  .باشدمکلف مبتال به و شود پیدا  یعنی خمر
 .ندنیست جمعقابلو دارد  تضاد، وجودقبول دارند که 

در مراحل قبل  وقتی گفتیم خصوصبه. که امکان ندارداست  که واضح ،ال تشربو شرب : إبگوید مکلفبالفعل خطاب به یعنی 
حتی مثل صاحب کفایه یا بعضی بزرگان دیگر که در و تر است. در مرتبه فعلیت این معارضه واضح پسهم این معارضه وجود دارد. 

 -کند فرق نمیغیر الزامی  والزامی  - کنندادعای اجتماع نمی ،فعلیت دراما  امکان دارد،جمع  گویندمیمبادی قبلی 
 ،تنجز ولی در .جمع است ،شرایط تکلیف غیر از علم ،مرتبه فعلیتدر  .کندپیدا میبه تکلیف علم  مکلف،ه ای کتنجز یعنی مرتبه

 .متصور نیستدو حکم تنجز  مکلف،برای لذا  علم هم دارد. آن شرایط،عالوه بر 
حکم  و تنها در .دنشوجمع توانند نمیدو حکم از احکام خمسه  و وجود دارد. دضات ،در همه مراتب حکم خالصه بحث اینکه

 شود. ، جمع تواندنمی هاآناز  یکهیچدر  . بلکهوجوب و حرمت نیست

 خاتمه مقدمه اول از دلیل امتناع 
 اشارهدانیم،چند نکته را می تضادمرا کنیم و همه احکام خمسه ضمن اینکه بر مضاده احکام تأکید می ،این مقدمه بندیجمعدر 
  کنیم:می

مثًال وجوب و حرمت  .است ترقوییا مضاده آن و  .تر استواضح هاآنبعضی از  دراما  .بین همه احکام استمضاده نکته اول: 
 تر است. و واضح ترقویدر بعضی از این اقسام  ،ضمن اینکه قاعده عامه است ،لذا عدم امکان اجتماع و مضاده .باشد

اما  .مضاده وجود دارد ،من جهه واحده ،نسبت به متعلق واحدیعنی در متعلق واحد است.  ،که مضاده گوییممینکته دوم: وقتی 
لذا صاحب  .شودنمینظری برداشت  در رابطه با آن مورد، ،از این مقدمه ،متعدد باشد ،یا جهاتو  ،باشد جهت وجود داشتهاگر دو 
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این است که  ،گوید محال استکند و میمینفی در این مقدمه،  آنچهو جهت واحده است.  به دنبال اثباتمقدمات دیگر در  ،کفایه
 .مضاده محقق است ،در امر واحد من جهه واحده

 بگویدکند. بله اگر کسی مسئله امتناع را تمام نمی ،یعنی صرف مضاده .های آینده تأثیر زیادی ندارددر بحث مقدمهاین نکته سوم: 
احکام از مبادی  قائل نیست کهکسی  است کهدقت قابل این نکته . ولی شودقائل به اجتماع  تواندمی از ابتدا ،دناحکام مضاده ندار

 ندارند.تا منتها مضاده 
خیلی مهم این مقدمه  ،اگر کسی قائل به عدم مضاده شد مسئله این است کهما . افرمودند این مقدمه مهم نیست بعضی از بزرگان 

 کند. میرا اثبات  ، اجتماعبا همین مقدمه چراکهشود. می
 .بحث نیستآن محل  بحث دیگری جریان دارد. کهاما در احکام وضعی  .در احکام تکلیفی است ،موردبحثمضاده : چهارمنکته 

 وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه است.  از احکام خمسه،مقصود و 
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