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 چکیده

مساامل  یکاای ا  مزاحاام ملاام قلاام اصااودو مساامل  وجااو  م دماا  اساات  

م دم  واج  ثماره قملای مسات یمی نادارد  اماا ا  کنجاا کا  زررسای د یا  

این مزاحم ثمرات قلمی فراوان دارد و در زرخی مساامد دیرار قلام اصاود 

زاوده اسات   ف ا  تاثیررذار اساتو هماواره ماورد توجا  مح  این قلام اصاود

م دم  ا سامی دارد ک  یک  سم کن م دم  داخلیا  اسات  در ماورد م دما  

 دماا  داخلیاا  و سااس  وجااو  کن زوجااو  ایااری رد و اثزااات هااای زااودن م

 یادی در کت  اصولی موجود است  زررسی اشکالات ملم وارد شده زر ایان 

  سم ا  م دم  و ساسخ های کن زرای طلا  سطوح قاالی مفیاد فایاده اسات 

در این م ال  زا مراجع  ز  متن اصلی کت  مورد مطالع  تلاش شاده اسات 

رد زررسی  رار ررفت  و زا  زانی شفاف زیان شده و ماورد نظرات فحود مو

ن ااد  اارار زریاارد  کنهیاا ی کاا  جلاا  نظاار ماای کنیااد ایاان اساات کاا  ساا  ا  

مطالع  دریافتیم زیشتر اختلاف نظر ها مرزوط زا  تصاویر اشاتزاه ا  محاد 

 ن اع در م دم  داخلی  است 

 واژگان کلیدی

ماهیات زا  شارط  لازشارطوماهیات  ماهیت زا  شارط لااوم دم  داخلی و 

 اجتماع مثلینو وجو  ایری  مرک  اقتزاریو شیئو
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ماا لاا »این زحم زا قنوان   زد ا  کن نی  در اهد سنت ساز   داشت  است 

در کت  اصولی مت دمین مطرح زاوده اسات و ت سایمات  «لا ز إیتم الواج  

فراوانی نداشت  است  اما زا مرور  مان ت سیماتی زرای کن ذکر کرده اناد  

یکی ا  ت سیماتی ک  زرای م دم  واجا  ذکار مای کنناد ت سایم زا  م دما  

ظااهرا  اولاین کسای کا  م دما  داخلیا  را  داخلی  و م دم  خارجیا  اسات 

د زاار کن اشااکاد وارد نمااوده اساات شاایخ محماادت ی مطاارح کاارده اساات و زعاا

زعد ا  کن قلمای مختلاف  اصفلانی صاح  کتا  هدایة المسترشدین است 

در مااورد م دماا  داخلیاا  اظلااار نظاار کاارده انااد  زرخاای کن را رد و زرخاای 

اثزات کرده اند  ز  مارور  ماان اشاکالات وارد شاده زار ایان م دما   یااد و 

د ی ای نیا  اراما  شاده اسات  دو ایاراد ا   د ی  شدند و ساساخ هاای قلمای

اشکالات وارد شده قلمی تر و محد رد و اثزات زیشتری  رار ررفت  اند ک  

در ایاان م الاا  زاا  زررساای کن دو ایااراد و ساسااخ زرخاای ا  مح  ااین فاان ماای 

سردا یم  هر هند  ود ز  وجو  م دما  داخلیا  ثماره قملیا  ای نادارد اماا 

خ ایان ز رراان فواماد قلمای فراوانای دارد کا  زررسای ایان دو ایاراد و ساسا

 زرای هر مح   در قلم اصود دانستن کن لا م است 

 اشکال اول: مقدمات داخلیه مقدمه نیستند.

در کفای  کمده است کا  ممکان اسات کسای اشاکاد کناد کا  اجا ائ اصالا  

م دم  نیستند   یرا در م دمیت دو هی  شرط است  اود اینک  م دم  و ذی 

زاار ذی  زایااد تیااایر داشاات  زاشااند  دوم اینکاا  م دماا  زایااد  مانااا  الم دماا 

 اصاافلانی ایاان اشااکاد را شاایخ محمااد ت اای 2الم دماا  ت اادم داشاات  زاشااند 

                               

 90صودو ص: أکفایة اد 2
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ایشاان در ایان کتاا  زا   3 اندکردهوارد  المسترشدین هدایة صاح  کتا  

زرخاای ا  افاضااد نساازت ماای دهااد کاا  م دماا  داخلیاا  داخااد در محااد ناا اع 

اولین کسی کا  در  4ر اینجا م دم  ایر ا  ذی الم دم  نیست نیست  یرا د

 م ام ساسخ ز  این اشکاد زر کمده است شیخ انصاری است 

 شیخ انصاری راه حل

ا  اقتزاارات ماهیات  وشیخ انصاری زرای زیان تیاایر زاین اجا ائ و کاد

استفاده می کنند  در کتا  مطارح الانظار ا  شیخ ن د شده است کا  جا ئ 

تصااور کناایم جاا ئ اساات و اراار  ا  انضاامام سااایر اجاا ائ شاارط لااا  زاا ارااررا 

 5کد است قین تصور کنیم ا  انضمام لازشرط 

 به شیخ انصاری اهلل جزایریاشکال آیت

ارر اج ائ را زشرط لا ا  انضمام سایر اج ائ تصور کنیم دیرر ج ئ هام 

 است نخواهد زود   یرا ج ئ همیش  در ضمن مرک  و در کنار سایر اج ائ 

 حل آخوند خراسانیراه

جنااا  کخونااد خراسااانی نیاا  زاارای ساسااخ زاا  ایاان اشااکاد ا  اقتزااارات 

اند  زا این تفاوت ک  ایشان ملتفات اشاکاد کاار شایخ ماهیت استفاده کرده

انااد هماا  اجاا ائ زالاساار م دماا  هسااتند ناا  یااک جاا ئ  اراار انااد و رفتاا زااوده

ولی هم  این اج ائ زاا هام شود کد  شرط اجتماع لحاظ زشوند میاج ائ ز 

هاا توجا  شاود و تی لازشرط ا  اجتماع لحاظ شوندو یعنی ف اط زا  ذات کن

                               

ماای دهنااد    امااام خمیناای در کتااا  تلااذی  الاصااود اشااکاد را زاا  ایشااان نساازت  3
 289: ص و1  صودوأاد تلذی 
 164و ص: 2هدایة المسترشدینو   4
 211و ص: 1نظارو  أمطارح اد 5
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شود م دم  و ج ئ  زنازراین تفاوت م دما  و ذی الم دما  زاا اقتزاارات می

 6ماهیت مشخص شد 

 و شیخ انصاری آخوند براشکال مشترک 

اناد کا  کاردهالل  ج ایاری اشاکاد مشاترکی زار شایخ و کخوناد وارد کیت

کناد  اشاکاد تلاش این دو ز رروار زرای حاد مسامل  را ا  اساا  زاطاد مای

این است ک  زرای تصویر م دم  و ذی الم دم  زاید تیایر ح ی ی زین ایان 

دو وجود داشت  زاشد   یرا ارر یک شیئ را ز  دو اقتزاار نرااه کنایم معناا 

زاارای تصااویر ناادارد کاا  وجااو  ا  کن شاایئ زاا  خااودش ساارایت کنااد  لااذا 

م دمیت تیایر ح ی ی ملاک است ن  تیایر اقتزاری  هر دو ز رراوار زارای 

انااد کاا  امااری ذهناای و تصااویر تیااایر ا  اقتزااارات ماهیاات اسااتفاده کاارده

 7شود اقتزاری است و موج  ایجاد تیایر ح ی ی نمی

 اهلل جزایریحل آیتراه

ت کاا  لحاااظ ایشااان زیااانی شاازی  زاا  زیااان کخونااد دارنااد زااا ایاان تفاااو

کا  –را ز و ز  وصف الاجتمااع  -ک  یک لحاظ ذهنی است-شرط اجتماع ز 

فرمایند لحااظ اجتمااع دهد  ایشان میتیییر می -یک ح ی ت خارجی است

یک امار ذهنای اسات و مشاکد را حاد نخواهاد کارد  اماا وصاف اجتمااع یاک 

وصااف ح ی اای اساات و تیااایر ح ی اای زااین اجاا ائ و کااد اساات  مثاااد کن در 

وینیات این است ک  ساکنجزین یاک مرکا  تکاوینی اسات کا  ا  سارک  و تک

قسااد و ک  تشااکید شااده اساات  ایاان ساا  ماااده زاادون انضاامام زااا هاام اجاا ائ 

دهند  در اقتزاریاات هستند اما و تی زا هم منضم شدندو کد را تشکید می

                               

 90صودو ص: أکفایة اد 6
 1395 08 18ف   در  خار  اصود  7
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هم مثلاا  نماا  یاک مرکا  اقتزااری اسات کا  ا  رکاوع و ساجود و  یاام و    

ه است  این افعاد ز  تنلاایی اجا ائ هساتند و و تای زاا ترتیزای تشکید شد

خاص و زا شرایط مخصوص ز  دنزاد هم  رار ررفتند وصف اجتماع را دارا 

کناد  زناازراین وصاف اجتمااع ها صد  میخواهند زود و نما  زر مجموع کن

 8یک وصف ح ی ی است و تفاوت ج ئ و کد ح ی ی است ن  اقتزاری 

 سوال

رسااد وصااف الاجتماااع نیاا  نتوانااد مشااکد را در مرکزااات  زاا  نظاار ماای

کاا  هماا  اجاا ائ  سااکنجزیناقتزاااری حااد کنااد   یاارا در امااور تکوینیاا  مثااد 

زالفعد زا هم موجود هستند وصف الاجتماع وجاود دارد و مای تواناد قاماد 

تمای  زاشد  اما در مرکزات اقتزاری  ک  تادریجی هساتند و در طاود  ماان 

کمادن جا ئ زعادیو جا ئ  زلای ا  زاین رفتا  اسات  لاذا زوجود می کیندو زاا 

هاا را یاک مرکا  فاری کنایم  شود و ما زایاد کنوصف الاجتماع مح   نمی

لذا زا رشت زحم زا  هم زا  هماان لحااظ اجتمااع اسات و وصاف الاجتمااع 

 ح ی ت ندارد 

 حل امام خمینی )ره(راه

هما  اجا ائ شود ک  ماا مطرح میایشان می فرمایند این اشکالی و تی 

شاود کا  تفااوت م دما  و زالاسر را م دم  زدانیم  در این هنرام سواد مای

ذی الم دم  هیست  اما کن هی ی ک  ا تضای ذو  سلیم است این است ک  

هر ج ئ ز  تنلایی م دم  است ن  هما  اجا ائ زاا هام یاک م دما  زاشاند  

دما  و ذی یعنی ما ز  قدد اجا ائ م دما  داریام  زاا ایان تصاویر تفااوت م 

                               

 22/08/1395در  خار  اصود ف    8
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حااد هااا الم دماا  واضااآ و کشااکار اساات و نیااا ی زاا  مطاارح کااردن ایاان راه

 9نیست 

 حل محقق خوییراه

شود م دما  ایشان می فرمایند م دم  دو اصطلاح دارد  راهی رفت  می

و منظااور هیاا ی اساات کاا  ایاار ا  ذی الم دماا  اساات و ذی الم دماا  زاار کن 

منظور مطل  اموری است ک  شود م دم  و متو ف است  راهی نی  رفت  می

ذی الم دماا  زاار کن متو ااف اسااتو حتاای اراار وجااودا  ایاار ا  ذی الم دماا  

نزاشااد  ایشااان سااس  ماای فرماینااد در م دماا  داخلیاا  مااا زاا  اصااطلاح دوم 

 10زحم می کنیم و لا م نیست م دم  ایر ا  ذی الم دم  زاشد 

 نقد کالم محقق خویی

اناد و لاا م نمای سااک کاردهدر وا ع ایشاان ا  اساا  صاورت مساال  را 

دانند ک  م دما  زایاد وجاودا  ایار ا  ذی الم دما  زاشاد  در حاالی کا  زا  

نظر می رساد محاد کلاام ساایر ف لاائ ایان اسات کا  م دما  داخلیا  را زا  

 اصطلاح اود م دم  می دانند 

 راه حل آقاضیاء عراقی

د ا  ایشان زین مرکزات اقتزاری تفصید  امد شده اند  مرکزاتی ک   ز

تعل  امر مولا زرای کنلا جعد وحدت کارده اسات و زعاد زا  کنلاا امار کارده 

استو اج ائ کنلا م دم  هستند و داخد در محد ن اع  اما کنلاا کا  زاا امار 

مولا زرای کنلا وحدت اقتزار می شودو قنوان م دمیت ندارند   یرا م دما  

                               

 21و ص: 3صودو  أجواهر اد 9
 117و ص: 2صود الف  و  أمحاضرات فی  10
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ایاان روناا  در زایااد در رتزاا  م اادم زاار ذی الم دماا  زاشااد و حاااد کن کاا  

ذی الم دماا  زااا صاادور اماار زوجااود ماای کیااد و در مرحلاا  زعااد ا  مرکزاااتو 

انشائ امر ج ئ زودن اج ائ اقتزار می شاود  لاذا اجا ائ م ادم زار خاود ذی 

 11الم دم  و امر نیستند  لذا این نوع مرکزات ا  محد زحم خار  هستند 

 نقد کالم آقاضیاء عراقی

اود ایان کا   12اد وارد کارده اناد زرخی ز رران زر کلام ایشان دو اشاک

هماا  مرکزااات اقتزاااری منحصاار در همااان نااوع اود ا  مرکزااات هسااتند کاا  

ایشان زیان کردند و ناوع دوم مرکزاات  ازاد فاری نیسات   یارا مولاا زایاد 

 زد ا  امر متعل  امر خود را تصور کند و مصلحت موجود در کن را تصدی  

ا  کن هی ی کا  مصالحت دارد و مولاا کند و ز  کن امر کند  مثلا  در مثد نم

ز  کن امر می کند مجموع رکوع و سجود و     اسات  مولاا مجماوع را تصاور 

می کند و زرای کنلا وحادت اقتزاار مای کناد و زا  کن امار مای کناد  امکاان 

ندارد ک  زروییم مولا اج ائ را زدون اقتزار وحدت تصور کرده و امار کارده 

 وحدت مصلحت نما  را ندارند  است   یرا اج ائ زدون اقتزار

اشااکاد دوم ایاان کاا  اراار ا  اشااکاد اود صاارف نظاار کناایمو زااا  هاام ماای 

روییم مرکزات نوع دوم هم داخد در محد ن اع هستند   یرا ارر م دما  ای 

متاااخر ا  اماار زوجااود کماادو مسااتل م ایاان نیساات کاا  داخااد در محااد ناا اع 

نزاشد   یارا در م دما  خارجیا  کا  کن را داخاد در محاد نا اع مای دانیاد 

این  زید داریم  مثلا مولا ز  قزد سالم خود امر می کند ک  ز   مواردی ا 

سشت زام زرود  در کن حاد قزد زدون نصا  نردزاام مای توانسات زا  سشات 

زام زرود  اما  زد ا  امتثاد قزد سایش می شکند و مجزور ز  نص  نردزام 

                               

 262؛ ص 2فکار ؛  أنلایة اد 11
 227الی  223و ص: 4اصود ف   شیع و   12
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میشود  نص  نردزام زعد ا  تعل  امر قنوان م دمیت سیادا کارد ولای شاکی 

ک  داخد در محد ن اع است  همهنین ساسخ حلی ز  این اشکاد این  نیست

است ک  قنوان م دم  موضوع وجو  ایاری نیسات  زلکا  معناون یعنای کن 

هی ی ک  ز  حمد شایع م دم  اسات موضاوع وجاو  ایاری اسات  لاذا ملام 

نیست ک  قنوان م دمیت ه  و ت زر شیئای صاد  زشاود  زلکا  ملام ایان 

 م دم  ز  حمد شایع است مح   شده است یا خیر؟ است ک  کن هی ی ک 

 اشکال دوم: اجتماع مثلین

مرحوم صاح  کفای  در ت ریر اشکاد اجتماع مثلین می نویسد: اجا ائ 

زخواهند وجاو  ایاری هام داشات  زاشاندو لا ما   وجو  نفسی دارند و ارر

اش اجتماع دو وجو  زر شیئ واحاد مای شاود  ایان اجتمااع مثلاین اسات و 

اساات  ایاان مساامل  زااا اجتماااع اماار و نلاای کاا  زرخاای کن را اجتماااع  محاااد

ضاادین دانسااتند فاار  ماای کناادو  یاارا در کنجااا دو قنااوان مختلااف داشااتیم و 

وجو  و حرمت زر دو قنوان مختلف قاری می شدند و در ح ی ت اجتمااع 

ضدین در شیئ واحاد اتفاا  نمای افتاد  اماا در ماا نحان فیا  دو وجاو  زار 

شاده اناد  توجیا  مزحام اجتمااع امار و نلای را نیا  نمای شیئ واحاد وارد 

توان در اینجا انجام دهیم و زراوییم وجاو  نفسای زار قناوان ذی الم دما  

مثلا  نما  وارد شده است و وجو  ایری زار قناوان م دما  وارد شاده اسات  

 یرا حیثیت م دم  در م دم  داخلی  حیثیت تعلیلیا  اسات نا  ت دییدیا   

  زودو قنوان م دما  ایار ا  قناوان ذی الم دما  مای شاد ارر حیثیت ت یدی

اما و تی حیثیت تعلیلی  زاشدو قنوان م دمیت ف ط قلت تعلا  وجاو  زا  
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اج ائ می شود و زاقم نمای شاود اجا ائ ایار ا  کاد زشاوند  لاذا اینجاا دو 

 13قنوان مختلف ک  هرکدام معروی یک وجو  زاشندو نداریم 

 کفایه به صاحبآیت اهلل جزایری پاسخ 

در در  اصاود خاود زار مرحاوم  )حفظا  اللا ( جنا  کیت الل  ج ایاری

 :وارد می کنندصاح  کفای  دو اشکاد 

استحال  اجتماع مثلین در اماور تکاوینی ثازات اسات ولای در اماور   1
اقتزاااری ایاان  ااوانین تکااوینی راه ندارنااد و دلیلاای زاارای اسااتحال  

 اجتماع مثلین در شیئ واحد اقتزاری نداریم 
ینکاا  حیثیاات م اادمیتو حیثیاات تعلیلیاا  زاشااد خااودش اود کلااام ا  2

اساات و اثزااات کن نیااا  زاا  دلیااد دارد و دلیلاای زاار تعلیلیاا  زااودن 
 14ا ام  نشده است 

 نقد کالم استاد

در مورد ن د اولی ک  جنا  استاد زر مرحوم کخوند وارد نمودند ساواد 

وان رفات ایان می کنیمو کیا  وانین ق لی تخصیص زردار هستند؟ کیا مای تا

 اقاااده ق لااای در ماااورد اقتزاریاااات تخصااایص خاااورده اسااات؟ و تااای منااااط 

استحال  هم در تکوینیات و هم در اقتزاریات وجود دارد دلیلی نادارد کا  

 زروییم این  اقده شامد اقتزاریات نمی شود 

مرر کنک  رفت  شود در اقتزاریات شیئ واحد را می توان زا دو اقتزار 

ت  لااذا حکمااین متماااثلین زاار موضااوع واحااد زااار نشااده دو هیاا  در نظاار ررفاا

اماا ارار موضاوع را واحاد فاری کاردیم اجتمااع مثلاین محااد خواهاد  است 

 زود 

                               

 90صودو ص: أکفایة اد 13
 1395 08 22در  خار  اصودو شنز   14
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 پاسخ محقق خویی به صاحب کفایه

مای فرمایناد دو  مح   خویی در ن اد فرماایش جناا  کخوناد خراساانی

د مای ک  زر موضاوع واحاد وار -ه  ال امی و ه  ایر ال امی–حکم متماثد 

شوندو یکی در دیرری مندک می شود و حکم اود موکد می شود  لذا درمورد 

احکام هیچ راه اجتماع مثلین اتفاا  نمای افتاد  ساس  مثااد مای  نناد زا  

نما  ظلر ک  ا  جانزی وجاو  نفسای دارد و ا  زازات اینکا  م دما  صاحت 

ع نما  قصر است وجو  ایری دارد  در این مثاد هیچ ک   امد زا  اجتماا

مثلین نیست زلک  زاید زروییم یکی در دیرری مندک شده و ماا یاک وجاو  

 15موکد داریم 

ز  نظر می رسد ایشان  زود دارند کا  حیام م ادمیت حیثیات تعلیلیا  

اساات ولاای زااا ایاان وجااود اجتماااع مثلااین اتفااا  نماای افتااد  همهنااین  زااود 

ت زاشاد  دارند ارر اجتماع مثلین زاشد محاد است ولاو اینکا  در اقتزاریاا

 یعنی هر دو ن د استاد زر کخوند را  زود ندارند 

 نقد کالم محقق خویی

و تی می روییم اجتماع مثلین محاد اسات منظاور ایان اسات کا  محااد 

است دو شیئ متماثد زاا حفاظ دومیتشاان زار شایئ واحاد جماع شاوند  مرار 

 اینک  شیئ دوم ایر ا  شیئ اود نزاشد زلک  تاکیاد اولای زاشاد  زناازراین

ایشااان نیاا  زاا  نااوقی  امااد زاا  اسااتحال  هسااتند و ماای روینااد دو وجااو  

ّنا  ایشاان تفااوت مااهوی زاین أنداریمو زلک  یک وجو  موکد داریم  س  ک

 وجو  نفسی و وجو  ایری  امد نیست 

                               

 119و ص: 2صود الف  و  أمحاضرات فی  15
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 کالم آقاضیاء عراقی به نقل از محقق خویی

 مح   خویی زعد ا  اینک  ن د خود نسزت ز  کخوند را مطرح می کنناد

و  امد ز  وجو  موکد می شوندو می نویسد زرخی ا  اقاظم زار ایان حارف 

اشکاد دارند  مراد ایشان ک اضیائ است ک  در جایراه استاد مح ا  خاویی 

هسااتند  ایشااان ماای فرمایااد ک اضاایائ  امااد زاا  ایاان اساات کاا  اراار دو حکاام 

متماثد در قری هم زودند منادک شاده و موکاد مای شاوند اماا ارار یکای در 

دیرری زاشدو اندکاک زین کن دو تصویر نمی شود  ما نحن فی  نیا  ا  طود 

 16 سم ثانی است و وجو  ایری رتزة  متاخر ا  وجو  نفسی است 

 مراجعه به کالم آقا ضیاء

طز  مراجع  ای ک  ز  کتا  نلای  الافکار کردیم متوج  شدیمو کنها  

ان ساا رار مح   خویی ا  ک اضیائ ن د کارده اسات زاا ت ریارات در  ایشا

طولیت زاشدو مثد  موضوعنیست  در کتا  نلای  الافکار کمده است ارر در 

حکم وا عی و حکم ظاهری ک  در فری شک زا  حکام وا عای اساتو محاذور 

اجتماع مثلین زرطرف می رردد  الزت  ایشان حرفی ا  تاکیاد حکام در ایان 

                               

فاده ) د  سره( من الماانع فای فاری ثزاوت أّن ما أخذ زالن د قلی و زیان : أولن 16
ن اجتمااع الحکماین الماذکورین أن یکون مانعا و والسز  فی ذلک هاو أالم تضی لایصلآ 

الاکخر حادهما فای ألی انادکاک إدی ؤلی اجتماع المثلینو زد یإدی ؤئ واحد لا یفی شی
کادا  کماا هاو الحااد فای کاد واجا  نفسای یتو اف قلیا  واجا  ؤفیصیران حکما  واحادا  م

ّنلا واجزة زحاد ذاتلاا نفساا و إلی صلاة العصر حیم إنفسی کخرو کصلاة الظلر زالاضافة 
لی صلاة العصار ایارا  زاقتزاار إم لاو وواجزة زالاضافة أکان هناک واج  کخر أی سوائ أ

حدهما فی الکخر ویتحصد أذن زطزیعة الحاد یندک إذات ملاکینو فتو ّفلا قلیلاو فلی 
وقلای الجملاة: ففای کاد ماورد اجتماع فیا   کید متعل  زلاا أمن مجموقلما وجو  واحد 

کااان کلاهمااا معااا  أم ماان نااوقینو وسااوائ أکانااا ماان نااوع واحااد أسااوائ  -حکمااان متماثلااان
دهما فی الکخرو ولا یع د ز ائ کد حأیندک  -ل امیا  دون الکخرإحدهما أم کان أل امیین إ

 119و ص: 2صود الف  و  أمحاضرات فی    واحد منلما زحدّهو هذا 
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نا  زاقام طولیات اتفاا  زیافتادو  حکامصورت ن ده اند  اما ارار در ناحیا  

تاکید می شود و ن  محذور اجتماع مثلین حاد مای شاود  لاذا هماانطور کا  

ق د اجتماع مثلین در دو حکم در قری را  زود نمای کنادو اجتمااع مثلاین 

لاذا زا  نظار مای رساد ایشاان اصالا   17در دو حکم طولی را نی  نمی ساذیرد 

کاا   تاکیااد حکاام را در هاایچ حااالتی نسذیرفتنااد  و ایاان خلاااف مطلزاای اساات

 مح   خویی ز  ک اضیائ نسزت دادند 

 نقد محقق خویی بر آقاضیاء

مح   خویی زعد ا  ن د کلام ک اضیائ می نویسد استادشان زاین ت ادم 

و تاااخر رتزاای و  مااانی خلااط کاارده انااد  کن هیاا ی کاا  مااانع ا  اناادکاک و 

درنتیجاا  وجااو  موکااد ماای شااودو ت اادم و تاااخر  مااانی اساات  ولاای ت اادم و 

نافاتی زا اندکاک دو وجو  و ایجاد وجو  موکد ندارد  سس  تاخر رتزی م

ایشااان مثااالی ا  تکوینیااات و مثااالی ا  اقتزاریااات ماای  نااد کاا  در هاار دو 

مثااادو دو شاایئ متماثااد کاا  اختلاااف در رتزاا  دارنااد ولاای  مانااا  م ااارن 

 18هستندو در شیئ واحد جمع می شوند و زاقم تاکید می رردند 

                               

کد الوجو  فیلا حینمذ و اشتداده فمدفوع زامتناع ذلک مع طولیة أو اما توهم ت 17
جرائ مثد هذه الطولیة حینمذ فی رفع المحذور الم زاور مادفوع إالحکمینو کما ان توهم 

و الضادین انماا های الطولیاة فای أالموجزاة لرفاع محاذور اجتمااع المثلاین زان الطولیة 
ناحیة الموضوع کما فی موارد الجمع زین الحکم الوا عی و الظاهریو حیم کان متعلا  

خرة قان أئ و متعل  الکخر هی الذات فی الرتزة المتحد الحکمین قزارة قن ذات الشیأ
قادم تعادد الرتزاة فیا  فلاا یکااد یفیاد الشک زحکم و و اما فی فاری وحادة الموضاوع و 

و المثلاینو أمجّرد الطولیة زین الحکمین فی رفاع محاذور اجتمااع الحکماین المتضاادین 
زای قان أزی قن ورود حکمین قرضیین قلای موضاوع وحادانی کاذلک یأن الع د کما یأد

 268و ص: 2فکارو  أنلایة اد   مد أیضا کما هو واضآ فتأورود الحکمین الطولیین 
 120و ص: 2صود الف  و  أمحاضرات فی  18
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 ه( بر آقاضیاءنقد حضرت امام خمینی )ر

ائ را ن د و سس  حضرت امام خمینی )ره( زصورت مفصد کلمات ک اضی

ن ااد کاارده انااد  ایشااان در ساسااخ زاا  اشااکاد اجتماااع مثلااین کاا  ک اضاایائ 

همانند نامینی و صاح  کفای  کن را وارد می داننادو مای فرمایاد: ارار ماا 

اماا ارار رفتیم هما  اجا ائ زالاسار م دما  هساتندو ایان اشاکاد وارد اسات  

رفتاایم کاا  تااک تااک اجاا ائ م دماا  هسااتند و وجااو  ایااری دارنااد و مجمااوع 

 19مرک  وجو  نفسی دارد اجتماع مثلین در شیئ واحد سیش نخواهد کمد 

 جمع بندی

اشکاد اود این است ک  م دم  داخلی  م دم  نیستند  شایخ انصااری و 

لاا  و کیاات الکخونااد خراسااانی و امااام خمیناای و مح اا  خااویی و ک اضاایائ 

ج ایری ز  این اشکاد ساسخ دادند  در این میان اشکالاتی زار ساساخ هاای 

این ز رران وارد زاود و ف اط ساساخ اماام خمینای )ره( زا  نظار م زاود کماد  

ساسخ ایشان این زود ک  هم  اجا ائ زاا هام م دما  نیساتند زلکا  هار جا ئ 

رت زصورت جداران  م دم  است و تفاوت م دم  و ذی الم دمة در ایان صاو

 واضآ است 

اشکاد اجتماع مثلین را ظااهرا  اولاین زاار مرحاوم کخوناد خراساانی در 

کتا  کفای  الاصود مطرح کرده اند  ایشاان زاا زیاان اینکا  اجا ائ زالاسار 

اراار زرااوییم اجاا ائ زالاساار و م دماا  کااد هسااتند و کااد وجااو  نفساای داردو 

کاد توساط وجو  ایری هم دارند اجتماع مثلین سایش خواهاد کماد  ایان اشا

شااارردان ایشااان محااد رد و اثزااات شااده اساات  مح اا  نااامینی و ک اضاایائ 

                               

 34و ص: 3صودو  أجواهر اد 19
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مح ااا  خاااویی کن را  اد را سذیرفتااا  اناااد ولااای شاااارر ایااان دو یعنااایاشاااک

نسذیرفت  است  استدلاد مح   خویی این است کا  در مثاد هناین ماواردی 

مح   خویی حکم موکد می شود ن  اینک  اجتماع مثلین محاد زوجود کید  

ماورد واحادی و تشریع می کورد ک  دو حکام یکساان زار  للایی ا  تکوینمثا

جمع می شود و موج  تاکید مای شاود و محااد نخواهاد زاود  اماام خمینای 

)ره( ا  کنجا ک  تصویر کخوناد ا  م دما  واجا  را دارای اشاکاد مای دانادو 

این اشکاد را وارد نمی دانند  حضرت کیت الل  ج ایاری نیا  مای فرمایناد 

فری ک  اثزات شود اینجا اجتماع مثلین اتفا  افتاده است می راوییم: زر 

در این زاره نیا   اجتماع مثلین در تکوینیات محاد است ن  در اقتزاریات 

ساسخ های قلمائ  ازد تامد زاود و ف اط ساساخ اماام خمینای)ره( کا  هماان 

 تصویر صحیآ محد ن اع زود مورد  زود  رار ررفت 
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