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 «معينج ه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ال  ال صليه رب العالمين و الحمدلل  »
 خالصه جلسه گذشته

تصویر تنبیهات اثبات ترتب و امکان  این مقدمات و که محصل اندرا ذکر کرده و تنبیه محقق نایینی در بیان مسئله ترتب چند مقدمه

 باشد.میتعلق گرفته  ندو امر که به متزاحمی

مطلب ایشان دو که گفتیم  لاو در مقدمه .که متضمن دو امر استدر جلسه قبل به آن اشاره کردیم و گفتیم قدمه اول مطلبی است که م

 (:که خود امر اول متضمن دو مطلب است ،امر اول ،مقدمه اول) اند ذکر کرده

اطالق دو  ،تزاحم دو حکم أر منشاگ .خطاب دو طالقاست و اخری ا فعلیت دو حکم ةمنشا تزاحم و تنافی بین دو حکم تار. 1

خطاب باشد راه چاره اش این است که اطالق دلیل مهم را مقید کنیم تا دلیل اهم به اطالق خودش باقی بماند و راه چاره تزاحم که 

  .ناشی از فعلیت دو خطاب است این است که فعلیت خطاب مهم ساقط شود تا خطاب اهم باقی بماند

 .به شیخ انصاری محقق نایینی اشکال. 2

 )در امر اول از مقدمه اول( بررسی کالم محقق نایینی

 (تزاحم یا اطالق دو خطاب است یا فعلیت دوخطاب أنشبررسی مطلب اول: )م

ندارد. ربطی به مسئله ترتب ، بیان کردند و آنچهتزاحم و اثری که هر یک از این دو طرف دارد أدر منش محقق نایینیتردیدی که 

بیان  این مطلب در واقع .ثیری در نزاع در باب ترتب نداردأولی مسئله این است که ت ،فی نفسه صحیح باشد است این مطلب ممکن

ولی مسئله این  خوب استاختالف أ منشبیان  .گردید بیانتوسط ایشان اختالف  أیعنی در واقع منش. موضوع نزاع و اختالف است

اگر بخواهیم در یک عبارت این اشکال را بیان . ای که بر این بحث مترتب می شود نداردترتب و نتیجهثیری در مسئله أاست که ت

زیرا ایشان مدعی است برای روشن شدن موضوع و حق در مقام این مقدمات باید  .ودشاین امر بیان  : نیازی نبودکنیم باید بگوییم

  .بیان شود

وقتی استداللی را مبتنی  معموالً زیرا .ثیری در نتیجه بحث نداشتأت ،دگردیذکر نمینیز  این مطلباگر : خالصه اشکال به مطلب اول

محقق نایینی  مطلب اولی که ، در حالی کهدنثیر داشته باشأر اصل و نتیجه بحث تدبه نوعی  ، باید آن مقدماتبر مقدماتی می کنند

ای به نتیجه لطمه، بیان نمی شد نیز اگر مطلب اولحتی یعنی  .ندارد ثیری در بحث ماأحرف درستی است اما ت اول بیان کردند امردر 

 مورد نظر ایشان نمی خورد.
 

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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 بررسی مطلب دوم )اشکال به شیخ انصاری(

در بحث تعادل غیر معقول بودن آن از طرف ایشان،  ادعای که علی رغم انکار ترتب وبود اشکال محقق نایینی به شیخ انصاری این 

ند. زیرا گرفتار تناقض شده ا انصاری نه شیخأک اند.رتب را قبول کردهگویا ت اند کهرد خبرین متعارضین مطلبی گفتهجیح در مواو تر

 .اش پذیرش ترتب استهد که الزمندیگر حرفی می زن یجادر اما  کنند،ر میترتب را انکاجایی  در

خیر؟ مطلبی است که بعدا مورد بررسی است یا انصاری صحیح  شیخ سخن مطلب کهبه نظر می رسد این اشکال وارد نیست. این 

آیا این استفاده درست سوال این است که  .عبارت شیخ انصاری کردند ای است که محقق نایینی ازمهم استفادهگیرد، اما قرار می

 آیا شیخ انصاری در بحث خبرین متعارضین ترتب را قبول کرده است؟ ؟است

 می باشد: ل اساسی متوجه محقق نایینیاشکادو  به نظر می رسد

 اشکال اول

بهترین راه این است که عبارت شیخ انصاری را  خیر؟ وارد است یا به شیخ انصاری این که مشخص شود اشکال محقق نایینی برای

 اصل در متعارضین این است که یکی از :در باب خبرین متعارض و باب تعادل و تراجیح بحثی است که برخی گفته اند. مرور کنیم

شیخ انصاری در جواب  .اصل این است که احدهما از حجیت می افتد ،اگر دو خبر با هم تعارض کردندیعنی . حجت نیست دو خبر

والمفروض أن ا كان امتثال التکليف بالعمل بکل منهما كسائر التکاليف الشرعية والعرفية مشروطا بالقدرة، لمّ لکن...  »فرماید:می

كال منهما مقدور في حال ترك اآلخر وغير مقدور مع إیجاد اآلخر، فکل منهما مع ترك اآلخر مقدور یحرم تركه ویتعين فعله، ومع 

والعمل بکل منهما، بعد  االمتثال وجوب أدلة نتيجة بأحدهما األخذ فوجوب إیجاد اآلخر یجوز تركه وال یعاقب عليه،

 ؛1«... وهذا مما یحکم به بدیهة العقل بالقدرةاالمتثال  وجوب تقييد

دو خبر متعارض هر کدام متضمن یک  :از دو خبر متعارض یکی حجت نیست می فرماید شیخ انصاری به کسانی که مدعی هستند

را به عهده د و تکلیفی نرا بیان می کن حکمی درست است که با هم متنافی می باشند ولی هر کدام از این دو خبر .حکمی می باشند

اش امتثال زیرا وظیفه ،دو خبر عمل کندهر به  قصد داردمکلف در برابر این دو خبر متعارض قرار گرفته و لذا  .مکلف می گذارند

 .است دارد که عبارت از قدرت بر انجام و اتیان به تکلیف و اساسی یک شرط عقلیهم در شرع و هم در عرف لکن امتثال  .است

ض دارد و رامتثال خبر اول در حالی که معا . در مانحن فیهودشامتثال محقق نمی نداشته باشد تکیلف انجامبر قدرت  مکلفاگر 

ه پس هر یک از این دو تکلیف که با دو خبر ثابت شد .ترک شود دوم امتثال خبرمشروط به این است که  است منافی با خبر دیگر

 و این دو تکلیف برخاسته از دو خبر متعارض .زیرا امکان اخذ به هر دو نیست که دیگری ترک شود. مکلف است مقدوربه شرطی 

مقدور است به شرطی که دیگری ترک  دو تکلیفاز یک پس هر  .د که دیگری ترک شودنمتنافی در صورتی قابل امتثال می باش

یعنی  ه انتخاب کرده بر او متعین است.، چیزی کو دیگری را ترک  کرد دو را اختیاراین یکی از مکلف حال اگر . کسالعشود و ب

این تحلیل امتثال به دو خبر  .دوم را اختیار کرد یتعین علیه هذا التکلیفامر اگر و هذا التکلیف  هرا اختیار کرد یتعین علی امر اولاگر 

 .متعارض است

 موال؟ا به عبد مربوط است ی؟ یا جعل است مرحله امتثال حال سوال این است که این سخن مربوط به
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 و هشد این امر و خطاب گرفتار معارض هکرد ییعنی وقتی خداوند متعال امر .امتثال استمقام  مربوط بهبدون شک این سخن  

که توانایی و قدرت  و مکلفیزیرا امتثال مشروط به قدرت و توانایی است  .ه استگردید مکلف در مقام امتثال مواجه با مشکل

  .یکی از این دو تکلیف را بیشتر نمی تواند انجام دهد کند کهشاهده میحال در مقام عمل م ،ار امتثال ندارداز او انتظنیز موال  ،ندارد

هر  .حکم عقلی استیک  نیز امتثال است و اینمقام برای عمل به دو خبر متعارض دارد مربوط به مکلف پس مشکل و مانعی که 

ی بین دو دلیل حو هیچ مرجهر دو تکلیف برای مکلف نیست که امکان امتثال  و عقل مشاهده کند جا دو تکلیف با هم اجتماع کنند

مربوط به مقام امتثال است و ربطی به مسئله این که مشکل یعنی کند و این در انجام عمل می ختاررا مبه نوعی مکلف  وجود ندارد

 .جعل ندارد

  .ری در این بحث مربوط به مقام امتثال استطور که مالحظه کردید تکیه گاه شیخ انصا همان

شیخ انصاری و محقق خراسانی ودیگر قائلین به استحاله ترتب تمام حرفشان  گردد.بر می رتب بحث به مقام جعلت اما در مسئله

 یعنی .جعل استمربوط به مقام ، موال نمی تواند طلب ضدین کند ند:گویاین که می .این است که موال نمی تواند طلب ضدین کند

 عملیتواند از مکلف بخواهد که در عرض هم در زمان واحد دو موال نمی .دو تکلیف متضاد به دوش مکلف بگذارد تواندموال نمی

شیخ انصاری و محقق و این آن چیزی است که  مقام جعل است مشکل ترتب مربوط به .که با هم قابل جمع نیستند را انجام دهد

  اند.ب گفتهخراسانی در بحث ترت

والعمل بکل منهما، بعد  االمتثال وجوب أدلة نتیجة بأحدهما األخذ فوجوب »:شیخ انصاری این بودعبارت صریح 

  «.وهذا مما یحکم به بدیهة العقل االمتثال بالقدرة وجوب تقیید

هیچ منافاتی بین سخن شیخ  پس .عبارت شیخ انصاری صریح در این است که بحث خبرین متعارضین ربطی به مسئله ترتب ندارد

 .وجود ندارد داندر مورد خبرین متعارضین گفته، جیحاتعادل و تر درچه که نو بین آدر باب ترتب انصاری 

 1به این اشکال امام خمینی اشاره کرده اند.

 اشکال دوم 

این عبارت نیز کاری نداشته باشیم،  ظهور یا صراحت عبارت شیخ انصاریو به را کنار بگذاریم شیخ انصاری عبارت حتی اگر 

محقق نایینی ؛ 2«تصحیحه یوجب کیف آخر ترتب إلى ترتب ضم ان لیت شعری»شکال به شیخ انصاری فرمودند:ا درکه محقق نایینی 

 :فرمایدمی . لذاترتب دو طرفه را قبول کرده ولی ،ک طرف را انکار کردهاز یشیخ انصاری ترتب  :در اشکال به شیخ انصاری می گوید

شیخ انصاری  ،بحث ترتب پیش می آیدفرماید: زمانی که ایشان می .«تصحیحه یوجب کیف آخر ترتب إلى ترتب ضم ان لیت شعری»:

چطور ترتب  .را صحیح می داند نکند و آآن را محال می داند ولی در خبرین متعارضین یک ترتب دیگر به این ترتب اضافه می

 . ولی این سخن صحیح نیست چون: نیستاما ترتب دو طرفه باطل  ،یک طرفه باطل است

این یک امر بدیهی البطالن  .از طرف مقابل ضمیمه شود صحیح می شود ترتب اگر که خواهد بگویدنمی هیچ وجه شیخ انصاری به

تمام حرف  است.امر اول خر از أامر دوم مشروط به چیزی شده که مت یعنی ،استدوم در طول امر اول  ترتب امر چون در .است

                                                 
 .32، ص2ج ،امام خمبنی مناهج الوصول الی علم االصول، 1
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در حالی که امر به اهم است،  از امر به اهم خرأمترتبتا و  به عصیان امر به اهم است مشروط امر به مهم کهائلین به ترتب این است ق

 .باید امر به اهم باشد تا عصیان نسبت به آن تحقق پیدا کندبتدا مطلق است. پس ا

طبق نسبتی که محقق نایینی به شیخ ، )یعنی امری در طول امر دیگر باشد با این بیان قبول شود، حتی اگر ترتباز طرف دیگر 

زیرا  ،بدیهی البطالن است مطلب این ، در حالی کهباشددوم  امر امر اول در طول امر دوم در طول امر اول وپس باید  (انصاری دادند

که ترتب  کنیدمی حال شما چگونه شیخ انصاری را متهم به این .ملتزم شودکسی نمی تواند به آن  و «یلزم تقدم الشئ علي نفسه»

ولی اگر دو  کنید که ایشان ترتب را از یک طرف قبول ندارداین می چطور شیخ انصاری را متهم به اند؟را از دو طرف قبول کرده

 امری اگرزیرا   .ستنیمعقول  انصاری عبارت شیخطرفینی با قطع نظر از  اصال ترتب .اصال شدنی نیست؟ طرفه باشد پذیرفته است

 ؟خر است مقدم شودؤمکه حال چطور می شود چیزی  ،در طول امر دیگر شد معنایش این است که رتبه آن باالتر از امر دیگر است

دو امر در اگر  لهاست. ب خر و امر اول مقدمؤامر دوم م یرد، این است کهامر دوم در طول امر اول قرار گ کهاین  و معنای طولیت

 .رتبی درست کردنتأخر  یعنی تقدم و معنای طولیتولی  .در یک رتبه می باشندهر دو خری نیست و أت تقدم و، باشندهم عرض 

حال  .ستا« ب» مقدم بر «الف»یعنی است. « الف»امر  خر ازؤم «ب»پس امر است،  «ب» مقدم بر امر «الف» حال اگر گفتیم امر

معنایش این است که قبول کردیم که  .است« ب»در طول امر  «الف»امر  :نیز تصویر کنیم و بگوییم از طرف دیگر هم اطولیت ر اگر

 که «تقدم الشي علي نفسه» و این یعنیخر ؤهم مقدم است و هم م «الف»و این یعنی امر است خر ؤم« ب»مقدم و امر  «الف» رام

 .بدیهی البطالن است

لیت »:گویند: دهند و میمطلبی که بطالنش به این وضوح و روشنی است را به شیخ انصاری نسبت می طور محقق نایینیچحال 

چطور ترتب یک طرفه را انکار کرده ولی در انصاری در عجبم که شیخ  ؛«تصحیحه یوجب کیف آخر ترتب إلى ترتب ضم ان شعری

 .بحث خبرین متعارضین ترتب دو طرفه را قبول کرده است

 که مطلب دوم محقق نایینی در امر اول هم محل اشکال است چون:خالصه آن 

شیخ انصاری در خبرین متعارضین گفته ربطی آن چه که که اصال  کنیمشاهده میبه عبارات شیخ انصاری که رجوع می کنیم م: اوالً

  .مقام امتثال است و ترتب مربوط به مقام جعل است مربوط بهبلکه  ،به ترتب ندارد

 اصال ترتب از دو طرف محال است. جدای از کالم شیخ انصاری، :ثانياً

 پس: 

  .ثیری در نتیجه بحث نداردأدرست است ولی هیچ ت، مطلب اول از امر اول از مقدمه اول

  .ل به شیخ انصاری است نیز وارد نیستامطلب دوم ایشان که اشک

 بررسی کالم شیخ انصاری

  تمام است. به معنای این نیست که حرف شیخ انصاری پاسخی که به محقق نایینی داده شد

تعادل و تراجیح در بحث از خبر  که شما در ،چه فرقی است بین این دو مقام :فرمایندمی شکال به شیخ انصاریدر اامام خمینی 

 :ر بحث ترتب می گوییدد اما .زیرا تکلیف مشروط به قدرت است ،مکلف در مقام امتثال باید یکی را اختیار کند: دیمی گوی ضدین

اما در خبرین اید، نمودهترتب را نکار  ند لذاکغیر معقول است که موال طلب ضدین ، زیرا شوند ثابت امکان ندارد که دو امر با هم
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مشکل در مقام امتثال است  ، زیراثابت شوددو امر متضاد  یعنی اشکال ندارد که ،این ربطی به مقام جعل ندارد :گوییدمتعارضین  می

  .که عبد باالخره باید یکی را انجام دهد

دو امر به دوشئ متضاد را در بحث ترتب رد می کنید  ثبوتاشکال امام خمینی به شیخ انصاری این است که چرا شما امکان  پس

 1؟مر متضاد در بحث خبرین متضاد را قبول کردیدااما امکان دو 

 «والحمد هلل رب العالمین»
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