
  

281 

 

 

 

 

 «معن ج  للي ححمد   ل ه اطاليرن    العن  للي ادداهم  االّل صلي ب  اعالمين    الحمدلّل »
  هخالصه جلسه گذشت

  .دو اشکال را ذکر کردیم، االتی که متوجه مقدمه چهارم مسئله ترتب استاز اشک

 ده با تفاوتی هایی که بین دو کالم و دوبیان وجوتالب .خویی ذکر شده است شکال اول هم از ناحیه امام خمینی و هم از ناحیه محققا

  .دارد

  .متعرض شدیم ر جلسه قبلاشکال دوم نیز از ناحیه امام خمینی مطرح شد که د

 اشکال سوم 

لب الجمع ط ،هم حفظ کنیم مخالفین نظریه ترتب این بود که اگر بخواهیم امر به اهم و امر به مهم را بااشکال امام خمینی می فرماید: 

 که عبادت باشد مثل نمازامر به ازاله نجاست و امر به ضد خاص آن  اصل مشکل در مواردی مثل ؛بین الضدین است و هو محال

از طرف دیگر  ،به عنوان واجب اهم امر دارد شده که می گفتند از یک طرف امر به ازاله فوری نجاست از مسجدمنکرین  .همین بود

 لیو است، مضاد با ازاله نماز فعل .به هر دلیل از ازاله خودداری می کند و نماز می خواندو  بود که کسی وارد مسجد شده اینبحث 

همه بحث این بود که آیا عبادتی که بعد از  .زیرا امکان این که این دو کار با هم انجام شود وجود ندارد است.ضد وجودی خاص 

 به ازاله انجام شده است صحیح است یا خیر؟ ترک ازاله و بعد از عصیان نسبت

هم امر به ازاله و هم امر نماز. اگر هر  ،دو امر داشته باشیم در مانحن فیه نمی توانیماین است که  نماز قائلین به بطالن اصل مشکل

ی از بندگانش بخواهد هم زمان یاین که موالیعنی  .واحد وجود داشته باشند طلب الجمع بین الضدین استفی زمان بخواهد دو امر 

 .ر دو کار فی زمان واحد وجود نداردانجام هامکان دو کار را باهم انجام دهند در حالی که 

ن جهت دیگران به ای ،محقق نایینی و قبل از ایشانتمام تالش  ی شود.از راه اختالف رتبه حل م نظریه ترتب مدعی است این مشکل

امر به اهم رتبه  .فرق می کندبا هم رتبه این ها و  لکن اختالف مرتبه دارند، ن واحد وجود دارنداین دو امر فی زمامعطوف شد که 

 د.اش با امر به مهم متفاوت است ولی هر دو در زمان واحد می باشن

ا حل دین رطلب جمع بین ض مشکل، پس تالش قائلین به نظریه ترتب این بود که از راه ایجاد اختالف در رتبه امر اهم و امر مهم

 .کنند

الف در ضدین با اختالمشکل طلب جمع بین  .امام خمینی می فرماید: اختالف رتبه بین این دو امر نمی تواند این مشکل را حل کند

  .بکند این است که امر به اهم ساقط شودحل این مشکل را د که می توان چیزی زیرا آن. مرتبه این دو امر دفع نمی شود

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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فی زمان ر ن دو امیاباالخره اختالف رتبه دارند اما مسئله این است که  مر به اهم و امر به مهم ا :می گوییددرست است که شما 

در هر صورت موال و شارع هم طلب یک فعلی را کرده و هم طلب ضد خاصش  .یعنی دو طلب، دو امر ؟واحد می باشند یا خیر

ل ن مشکیاست و ا دین االن با حفظ این دو امر محققباالخره عنوان طلب الجمع بین الض را. هم طلب ازاله کرده و هم طلب نماز ؛را

  .کماکان باقی است

نی یع ،که عصیان شد امر به اهم بعد از آن: راه حل مشکل یعنی چیزی که این مانع را از سر راه بر می دارد این است که بگوییم

کشد  چند دقیقه طول می و فوری باشد واجبمثل این که  «(مضی وقتهی بمعن» :همانطور که محقق اصفهانی گفتند)زمانش گذشت 

ین دیگر از بو  آن وقت دیگر امر به اهم ساقط می شود ،زمان امتثال ازاله نجاست سپری شد ازاله نکرد و مکلف اگر شود.که انجام 

 .پیدا می شودامر به مهم  اهم یا هم زمان با سقوطاز سقوط امر به امر به مهم یا بعد  ؟می آید چه زمانیوقت امر به مهم  نآ .می رود

که یکی  شود تصویر ایکه مسئله به گونهرا حل  کند و این مانع را از سر راه بردارد این است  تنها چیزی که می تواند این مشکل

هم طلب کرده این فعل را و  . موالدباالخره آن مانع وجود دار ،از این دو امر ساقط شود و اال اگر هر دو امر در زمان واحد باشند

تنها راه حل  .شودپس مشکل از راه اختالف رتبه بر طرف نمی .را و هذا هو طلب الجمع بین الضدین نهم طلب کرده ضد خاص آ

 ود و آن وقت امر به مهم پیدا شود.مسئله این است که امر به اهم بعد از عصیان و مضی زمانش و گذشت وقت امتثال ساقط ش

بتواند این مانع را بردارد و محذور طلب  (به معنای اختالف مرتبه)اگر قرار باشد نفس ترتب دو امر  :سپس امام خمینی می فرماید

 امر به اهم نیز این محذور را برطرف کند. در فرض اطاعت حتی می تواندپس  ،ضدین را برطرف کندلالجمع بین ا

به  مرتبه امر. همان زمان امر به مهم نیز وجود دارد ولی رتبه این ها یکسان نیست، اردطبق تصویر محقق نایینی امر به اهم وجود د

اگر این اختالف رتبه  :امام خمینی می فرماید .زیرا امر به مهم مشروط به عصیان امر اهم است .امر به اهم استمرتبه خر از أمهم مت

قرار  رطشاطاعت را نیز می توانید ، شرط قرار دهید عصیان را شمابه جای این که  ،بتواند مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کند

اگر امر به مهم را مشروط به ، االمر باالهم بعد امر به مهم مشروطا باطاعة ،در درجه اول امر به اهم می باشد :یعنی بگویید .دهید

 توضیح ذلک: اطاعت نیز بدانید باز اختالف رتبه پیش می آید و چرا شما آن جا چیزی نمی گویید؟

خر از امر أزیرا اطاعت امر هم مت د.باز هم اختالف رتبه درست می شو ،قرار دهیم ه جای عصیان، اطاعت امر اهم را شرطاگر ب

  .خر برای ما کافی استأاین ت ،خر عن االمر باالهمأاالمر باالهم مت اطاعة ،اگر گفتید امر اهم اطاعت شد .است

 ؟است شرط پس چرا شما می گویید عصیان ،با اشتراط امر مهم به اطاعت امر اهم نیز حاصل شودحتی می تواند اختالف رتبه  پس

  ؟چه کار دارید اختالف رتبه چگونه درست می شود ،شما می خواهید با اختالف رتبه این مشکل را حل کنید

محذور طلب الجمع بین الضدین را برطرف  بین این دو امرامام خمینی در واقع نظرشان این است اگر قرار بود صرف اختالف رتبه 

 ،حال اگر فرض کنید کسی این اختالف رتبه را به این نحو ایجاد کرد .این اختالف رتبه از طریق دیگر نیز قابل وصول است ،کند

طور همان ،دزیرا فرق نمی کن ،آیا اختالف رتبه حاصل می شود یاخیر؟ بله ،امر مهم مشروط است به اطاعت امر به اهم :یعنی گفت

  0.امر نیز متاخر از آن امر است ناخر از خود امر است اطاعت آأکه عصیان یک امر م

 سوال
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 د ملتزم بهمحقق نایینی می توان میخواهیم ببینیم که آیااین که در خارج چگونه صورت بگیرد از این است که با قطع نظر  استاد: مهم

حال اگر اطاعت  .اطاعت شرط شود ،شود شرط امر مهم ،به جای این که عصیان ،این شود که اختالف رتبه به این نحو درست شود

  ؟طلب الجمع بین ضدین را بر می دارد یا خیر؟ المان این است که آیا می تواند دافع باشدؤمهم شد سامر به امر اهم شرط 

 سوال

نفس  ،ندمی کرا حل مشکل  نفس ترتب االمرینکید محقق نایینی روی این نکته است که أنه تأاستاد: اصل مسئله این است که ک

 .اختالف مرتبه

آیا ملتزم می شوید به این که  ،اگر قرار بود نفس اختالف مرتبه مشکل را حل کند :امام خمینی در اشکال به ایشان می فرماید

نه این که امام خمینی  .دپس صرف ترتب االمرین مدخلیت ندار. اختالف مرتبه از این طریق ایجاد شود و این مشکل را حل کند

د اگر غرض شما از مقدمه چهارم ایجاد طولیت است یعنی یه امام خمینی می فرماکبل ؛شود می بخواهند بگوید که مشروط به این

  .دقطعا قبول نمی کنن ؟از این طریق حاصل شودم نسبت به مرتبه امر مهم مقدم شود، آیا می پذیرید اختالف مرتبه مرتبه امر اه

 .االمرین دافع مشکل و رافع محذور نیست نفس اختالف مرتبه یا به تعبیر دیگر ترتب بین معلوم می شود کهپس 

 سوال

آیا شما معتقدید که با نفس اختالف مرتبه به هر طریقی مشکل طلب الجمع بین الضدین برطرف می امام خمینی می فرمایند: استاد: 

حول  اصال همه بحث ترتب .نفس طولیت دو امر مشکل را بر طرف می کند ،فس ترتبظاهر کالم محقق نایینی این است که ن ؟شود

امر  بر تباین که امر به مهم متر. مهمترین مقدمه است و مضمون مقدمه چهارم اختالف المرتبتین است که مقدمه چهارم دور می زند

گر ا .بعدیت زمانی باشدبعد، این  ولی نه این که ،ه مهمدر درجه اول امر به اهم است ثم امر ب :یعنی می خواهد بگوید. به اهم است

اگر قرار باشد امر به مهم االن موجود نباشد  .فایده ای ندارد ،قرار باشد آن وقتی که امر به مهم بیاید امر به اهم ساقط شده باشد

کلف قبل از این که مبادرت به انجام بحث این است که م .مور به کاری نداشته باشیدأشما به تحقق خارجی این م .ای نداردفایده

  ؟عمل کند االن آیا امر به مهم موجود است

فرض این است که االن که  .نداریم ناین که بعدا کی ساقط می شود کاری به آ. محقق نایینی می گوید االن امر به اهم وجوددارد

 محقق نایینی ،امر به ازاله که وجود دارد .دو امر وجود دارد این ،و قبل از این که مبادرت کند به ازاله یا نماز همکلف وارد مسجد شد

 نیز عصیان االمر باالهمن شرط آ .منتهی امر به ازاله مطلق است و امر به نماز مشروط ،همین االن امر به نماز نیز می باشد :ویدگمی

زیرا باید قبل از عمل این شخص امر باشد تا عبادیت این عمل تصحیح شود واال اگر وقتی  ،پس االن دو امر موجود است می باشد.

کلف مباید قبال ثابت شود که  این امر به نحو مشروط این عمل مشروع نیست.این عمل امر نداشته باشد ولو  می خواهد نماز بخواهد

  .بتواند قصد قربت و امتثال امر کند

یعنی االن که  .دهید ر نمیاطاعت قراچرا آن را  ،اصراری دارید که این شرط را فقط عصیان قرار دهیدچه  :می گویدخمینی  امام

منتهی  ،امر به نماز نیز می باشد ،هم زمان با این« ازل النجاسه عن المسجد» ،می باشدنیز وارد مسجد می شود امر به اهم مکلف 

باالخره مهم این است که االن امر به اهم  ،اگر این مشروط به شرط اطاعت شد «اتیت االزالهان  صلّ»مشروطا بشرط االطاعه یعنی 

  شده است. تهی مشروط به شرط اطاعتنم وجود دارد و امر به مهم نیز االن وجود دارد
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 سوال

امام  ر حقیقت. دمشکل جای دیگر است ،شود که نفس ترتب دافع مشکل طلب جمع بین الضدین نیست استاد: پس معلوم می

ما  ،اگر قرار است با اختالف مرتبه مشکل را حل کنید د.می خواهید این مشکل را درمان کنی شما با یک نسخه نادرست :گویدمی

 می آییم برای شما یک اختالف مرتبه درست می کنیم ولی مشکل حل نمی شود.

رده کیک راه بدیعی است که ایشان ابداع  ،ی کنندرا از راه نظریه خطابات قانونیه حل م بعدا خواهیم گفت که امام خمینی این مسئله

 بحث ترتب است.ت قانونیه در اصول تاثیرگذار است نظریه خطابا است و یکی از مواضعی که

خواهید از راه طولیت و اختالف مرتبه مسئله را حل کنید بدانید که با طولیت و  که می اشم :ولی مسئله این است که امام می گوید

ه زیرا اگر قرار بود نفس اختالف مرتب، یعنی نفس ترتب دافع این محذور نیست .شود میبه آن مشکل و مانع حل نبا اختالف مرت

بدانیم نیز صحیح باشد در حالی امر اهم پس باید اختالف مرتبه به نحوی  که امر به مهم را مشروط به اطاعت  ،مشکل را حل کند

خری أت یک، مقدم بر مشروط است و مثل موضوع نسبت به حکم است ن که شرطباالخره نفس ای .که این مشکل برطرف نمی شود

زیرا در آن اطاعت امر به  است. از امر به اهم رخأپس معلوم می شود که امر به مهم مت .به شرط ایجاد می کندنسبت برای مشروط 

  .بین الضدین باقی استجمع لولی باز مشکل حل نمی شود و طلب ا .خر ثابت می شودأپس تشرط شده است. اهم 

 سوال:

یعنی وقتی شما می خواهید ازاله انجام دهید و آب بیاورید تا مسجد  ،پاسخ: فرض این است که این ضد خاص وجودی نماز است

ضد خاص یک فعل یعنی عملی که با یک عمل دیگر هم زمان قابل اتیان ؟ همان موقع هم زمان نماز می توانی بخوانی درا تطهیر کنی

 .تندنیس

باشند.  مطلقنه این که هر دو  .فی زمان واحد دو طلب می باشد ولی یکی مطلق است و یکی  مشروط :محقق نایینی می گوید :استاد

فی زمان واحد طلب دو ضد می  :محقق نایینی می گوید .خداوند می خواهد هم ازاله کنیم و هم نماز بخوانیم ،بدون هیچ شرطیو 

رتبه  اختالفاین  «فصل ةزالالمر بااالان عصیت » :می گوید .امر به ازاله مطلق است و دیگری مشروط، باشد ولی یکی مطلق است

 بعدیت زمانیه ،منتهی در طولیت رتبیه نه زمانیه .می شود و در طول آن استامر به اهم موخر از  مر به مهمرتبه ا .درست می کند

  .ثابت نمی شود

 سوال

اخل شما وقتی کلید را داست. مثل علت و معلول  :می گویدایشان  .نی ایجاد اختالف رتبه استاصال تمام حرف محقق نایی :استاد

از نظر زمانی هم  .قطعا هم زمان است ؟چرخش دست شما و چرخش کلید هم زمان است یا خیر درا باز کنی نقفل می اندازید تا آ

پس اختالف زمانی ندارند ولی  .معلول ،علت و چرخش کلید ،چرخش دست. ولی یکی علت است و یکی معلول ،زمان می باشند

  .پس اختالف رتبه دارند ولی اختالف زمانی .یعنی رتبه حرکت دست شما مقدم است بر رتبه چرخش کلید .اختالف رتبه دارند

ا با اختالف رتبه و ب :ایشان می گوید .ند که این اختالف رتبه را درست کندکرا می تمام تالشش محقق نایینی در مقدمه چهارم 

می خواهد ولی یک را به نحو  عبدشارع این دو را از  :می گویدایشان  .طولیت آن مشکل طلب الجمع بین ضدین حل می شود

  «والحمدهلل رب العالمین» .ولی اشکال آن همان است که بیان گردید محذور برطرف می شودلذا  ،مطلق و یکی را به نحو مشروط


