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 «معن ج  للي ححمد   ل ه اطاليرن    العن  للي ادداهم  االّل صلي ب  اعالمين    الحمدلّل »
 در تصحیح ترتب محقق اصفهانی کالم

محقق  ریابتدا تصو .کرده اند انیمقام ب نیدر ا یاست که محقق اصفهان یراه ،ترتب ذکر شده حیتصح یکه برا ییاز راهها یکی

  .کرد میخواه انیب ینییمحقق نا ریرا با تصون و بعد تفاوت آ میکن یم از ترتب را ذکر یاصفهان

جنبه  خود علقامر نسبت به مت یعنی .و مقتضا است ینسبت مقتض ،نسبت امر با متعلق خودش یبه طور کل :دیگو یم یاصفهان محقق

 یضاتند و مقداشته باش ریثأت یمقتضنمی توانند دو  نیاز ا کی چیه عتایطب ،باشد یتناف دو امربین متعلق لکن اگر  ،اقتضاء دارد

 نیچون ا ،دباش یمحض در برابر اوامر اله میباشد که تسل نیبر ا شیهر چه هم منقاد باشد و بنا فمکل یعنی .کنند یخودشان را فعل

 یقتضام تیخودشان را بگذارند و موجب فعل ریثأتنمی توانند  یدو مقتض نیاز ا کی چیهستند قهرا ه یدو متقضا با هم متناف

لذا  .ادارد و متعلق امر جنبه مقتض یامر جنبه مقتض ،کند دایپ تیامر فعل یشود که مقتضا یامر در واقع باعث مپس  .خودشان شوند

 تیبه فعل یگریگذارند د یشوند و نم یم گریکدی یگذارریثأقهرا هر دو مانع ت ،باشد یتناف آن هامتعلق  نیاگر دو امر باشند که ب

  .برسد

متعلق  یدارا کی دو امر که هر یعنی ،باشند گریکدیبلکه مترتب بر  نباشد، یتنافبین آن ها باشند که  یبه نحو یدو مقتض نیا اما اگر

است  بیترت نیه ادو امر ب نیا یگذارریثأت عتایطب .است یگریمترتب بر د یکی ،گرندیکدیباشند که مترتب بر  یبه نحو، باشند یم

 یدر مقتضا ریثأت گریاست که امر د یدر صورت نیاما ا د،کن یم دایپ تیو فعلمی گذارد ا در مقتض ریأثت یدو مقتض نیاز ا یکیکه 

  1.نکند دایپ تیخودش نگذارد و فعل

خواهند متعلق  یهر دو م و دارند یگذارریثأاست که در فرض ترتب ولو هر دو امر اقتضاء ت یمحقق اصفهان یخالصه ادعا نیا

علق بگذارد در مت ریثأکه امر دوم ت شود یمانع م نیاست ا یگریدو امر مترتب بر د نیاز ا یکیلکن چون  ،کنند یخودشان را فعل

 یتضمق ریثأت یجلو ،امر اهم کیبخاطر مزاحمت با  یدر آن است ول یمقتض نیا ،ردیگ یم ااقتضاء او ر ریثأت یجلولذا  .خودش

 نآست تا ادر متعلقش  ریثأت یامر به ازاله مقتضدر  ،ندارند یانفسها با هم تزاحم یو ف یبما ه اتیپس خود مقتض .شود یگرفته م

شود  یم یگریمترتب بر د یکیشوند و  ین دو با هم مجتمع میا یوقت یول ،را دارد یتضمق نینفسه ا یف زیبه نماز ن رام ،کند یرا فعل

  .ردیگ یآن را م تیو مانع فعل ردیگ یرا م یگریامر د ریثأت یجلو دو امر نیاز ا یکیدر واقع 
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ن را دفع کنند و آ یم نایتوهم را ب کیو بعد  را بیان می کنندان قلت و قلت  کیابتدا  ،دهند یبه چند اشکال پاسخ م شانیا سپس

  .کنند یم

نبال است. امر اول به د هیفعل تیثرؤاز تزاحم آن دو امر در مقام م یناش ،دو امر نیب یتناف ی: به طور کلدیفرما یم شانیاهر حال به 

 یفعل ریتاث ،ودش انیاست که متعلق خودش ات نیبه دنبال ا زیامر دوم ن ،شود انیکه متعلق خودش ات است نیدنبال ا ،است یفعل ریثأت

است که  نیفرض ا رایز ،متعلق را ندارد کیاز  شیبه ب انیقدرت بر ات قطعاً ولی ف در برابر دو امر قرار گرفتهحال مکل .داشته باشد

با  را دو تواند هر یاقتضاء خودش است و مکلف نم ریثأبه دنبال ت کیدو امر که هر  .ستندیباشند و قابل اجتماع ن یم نیها ضدنیا

است  نیاما مشکل ا ،باشد یکه اقتضاء در هر دو امر م نی. با ادیآ یم شیپ یفعل ریثأها تزاحم در مقام ت نیا نیب پس .کند انیهم ات

از  یکی ،ودش یدو دعوتش فعل نیاز ا یکی یعنیبگذارد.  ریثأتواند ت یم تنها یک امر و کنند یرگذاریهر دو با هم تاثنمی شود که 

  .شوند زانندهیتوانند برانگ یهر دو با هم نم .شود زانندهیدو امر برانگ نیا

دو امر  نیاصورت که از  نیبه ا. است ریامر معقول و قابل تصو کیترتب زیرا  .میمسئله را حل کن نیا میتوان یاز راه ترتب مپس 

ثر ؤتوند م ینم شتریعامل ب کی .ردیگ یآن را م ریتاث یلوج ،شود یم گریامر د ریثأت تیدارد و مانع فعل ریثأت تیدر فعل یکیتنها 

 ام رایز ،باشد داشته هیفعل تیثرؤتواند م ینم شتریدو امر ب نیاز ا یکیاما ، باشد یدر هر دو متأثیر گذاری  ءکه اقتضا نیبا ا ،باشد

امر  اگرشده است. امر اهم  انیاست که امر به مهم مشروط به عص نیا زیفرض ن، امر به اهم یکیامر به مهم و  یکی ،میدو امر دار

 یموضوع رگیپس د ،نخواهد داشت یفعل ریثأت چیامر مهم ه گرید ،کند دایپ تیفعل یگذارریثأبرسد و در ت هیفعل تیثرؤاهم به م

  شود. تا بخواهد مزاحم با امر اهم ستیامر مهم ن یبرا

 :سوال

را  نرا دارد که آمتعلق خودش  در ریثأنفسه اقتضاء ت یف یهر امر میگفت ،دیریامر اهم در نظر بگ کیامر مهم و  کیشما  :استاد

 شتریب یکی ،ندک انیتادو را ن واحد آ نباشد که مکلف نتواند در آ ینحو متعلقشان به یعنی ،باشند یاگر دو امر با هم متناف ،کند یفعل

 .باشد هداشت ریثأتواند ت ینم

 سوال:

می باشند اما بینشان مزاحمت پیش آمده فی زمان واحد این دو امر وجود دارند و هر دو دارای مقتضی تاثیر در متعلق خود  استاد:

 زیرا مکلف بیشتر از یک تکلیف را در آن واحد نمی تواند انجام دهد. این مزاحمت در چه مقامی است؟

 اهم اگر امر .رندیگمی خواهند برا یکدیگر  یفعل ریثأت یها جلو نیا یعنی .است هیفعل تیثرؤدر مقام م دو امر نیا نیمزاحمت ب نیا

اگر  نینهمچ .ماند تا بخواهد با اهم مزاحم شود ینم یامر مهم باق یبرا یموضوع گرید ،برسد تیبه فعل رشیثأباشد که ت یبه نحو

 ریثأتواند ت یر نمشتیدو امر ب نیاز ا یکی این است که فرض رایز. ستیامر اهم ن یفعل ریثأت یبرا ییجا ،کند دایپ یفعل ریثأامر مهم ت

است و نه  یتناف نشانینه اصل وجود امر ب ،هیفعل تیثرؤشود به مقام م یدو امر مربوط م نیا نیمزاحمت ب رایز ،داشته باشد یفعل

 یفعل ریثأکدام که ت هر .است یفعل ریثأدر مقام تکه آن هم آمده  شیپ یها تزاحم نیا نیبدر یک موضعی تنها  ،جعلشان مشکل دارد

 .ردیگ یرا م یگریدر د یمقتض ریثأت یجلو ،کنند دایپ
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 یفعل ریثأاست که امر اهم به مرحله ت نیکه اقتضاء مهم مشروط به ا نیا ،اهم است ریثأت تیمنوط به عدم فعل ،اقتضاء مهم میگفت اگر

  .اهم شود ریثأت تیخواهد مانع فعل یم ،دیآ یم مهم که بعداً ریثأت تیکه چطور فعل میکن ریمسئله را تصو نیا دیوقت با نآ ،نرسد

 ریثأت یرا برا تیفعل میتوان ینم گریبرسد د ریثأدر ت تیاگر اهم به مرحله فعل کردیم.تکرار  تا کنون است که نیهم یمهم و اصل نکته

مسئله تب در باب تر چهآن . رود و بالعکس یم نیمهم از ب ریثأت تیفعل گرید ،دیمرحله رس نیاهم به ا یوقت رایز .میکن ریمهم تصو

  .ثیر در زمان واحد برسندأدر ت تیتوانند به مرحله فعل یمن هماست که هر دو امر با  نیااست، 

ثیر أت یکی مقتضی، لکن طبق نظریه ترتب ،هر دو است ثیر درأاقتضاء ت ،ر هستندمفی زمان واحد هر دو ا ،دو امر با هم اجتماع دارند

لکه در تشریعیات ب ،عالم تکوین نه تنها درمورد را هایی شبیه این  چه اشکالی دارد نمونه ،ثیر فعلی نیستأفعلی است و یکی مقتضی ت

جایی که  رد. فعلیت می رسد و در دیگری نمی رسد تضاء بهقیکی این ادر اما دارند، ثیر گذاری أضی اقتضاء تتنیز داریم که دو مق

  .تب نیز غیر این نیستتزاحم بین اهم و مهم پیش می آید چنین امری معقول است و تر

چرا محال  ،ید ترتب محال استوینگت، نگویید ترتب ممکن نیس ؛یده نکنیدچمسئله را سخت و پی :گوید محقق اصفهانی می کأنّ

  ؟باشد

دو  رهچون  ،عمل کندامر تمام مشکل در تزاحم این دو امر و تنافی بین این دو امر که مکلف را متحیر می کند و نمی داند به کدام 

  .ثریت فعلیؤتنافی این ها در مقام م بر می گردد به تزاحم و ،تواند عمل کند هم نمی بارا 

ی نباشد در هر دو اگر مانع ثیر است وأیعنی بگوییم با این که در هر دو اقتضاء ت ،این تزاحم را به این نحو می توانیم برطرف کنیم

کدام مانع فعلیت  .دیگری می شود ثیرأیکی مانع فعلیت ت ،کنند وقتی این دو با هم تزاحم پیدا می ؛ثیر پیش بیایدأمی تواند فعلیت ت

یعنی  ،بخواهد اهم را اتیان کند راگ .یا شرط مهم را اتیان کند بسته به این است که مکلف اهم را اختیار کند؟ تاثیر دیگری می شود

وی زیرا جل .با اتیان امر اهم دیگر موضوعی برای امر مهم باقی نیست .یر برسدثأگذارد امر مهم به مرحله فعلیت در تدیگر  نمی

 .ثیر او را می گیردأفعلیت ت

 :سوال

و االن با این که هر د .خر از دیگری استأاین که یکی مرتبه اش مت .گونه حل می کند بحث ترتب است اصال ترتب را این: استاد

فی زمان واحد  .منتهی در مرحله اقتضاء موجودند ،ن دو فی زمان واحد موجود باشندزیرا اساس ترتب این است که ای .موجودند

اشکال اجتماع  .هر دو فی زمان واحد در مرحله اقتضاء می باشند .هم امر به ازاله است و هم امر به نماز ،این دو امر االن می باشند

 .دتماع کننجابا هم یک جا ، ده ها امری که مقتضی امور متنافی هستند ؟چیست؟ چه اشکالی دارد ،امور متنافی در مرحله اقتضاء

اگر همه ، تساین امور متنافیه که مقتضی در همه آن ها ا .بخواهند فعلی شوندهمه با هم مشکل جایی پیدا می شود که این ها 

  .ند با هم فعلی شوند محال استهبخوا

 یعنی هر دو در مرحله ،ثیر در هر دو می باشدأتضاء تقا معنایش این است که حو ترتبناجتماع این دو امر فی زمان واحد به پس 

شود که متعلقش باعث می ه چیزیچدارد. مقتضای خودش در  ثیرأعنوان مقتضی ت اصال امر به تعبیر ایشان به .موجودندء االن اقتضا

بت پس هر امری نس ؟خواندمییا نماز می کند ازاله نجاست  مکلف مر نباشدتا ا .اقتضای تحقق متعلق است امردر  .امر ؟اتیان شود

، رسندثیر بأهر دو بخواهند باهم به مرحله فعلیت در تاگر  .ن دو امر جنبه اقتضاء دارندیاالن اارد. به متعلق خودش جنبه اقتضاء د
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مکلف قدرت  ،الیقدر المکلف علی اکثر من واحد :زیرا گفتیم .ثیر اهم قابل تصور نیستأثیر مهم با فعلیت تأفعلیت ت ممکن نیست.

خودبخود دیگری  ،ثیر رسیدأت طور است که اگر یکی به مرحله فعلیت در نبر این که یکی را به فعلیت برساند بیشتر ندارد و چون ای

لیت ی مانع وصول امر دیگر به مرحله فعواقع این است که یکی از دو امر به نحو معنای ترتب در .ثیر نمی رسدأبه مرحله فعلیت در ت

 ؟مشکلی دارد این چه استحاله و .ثیر برسدأدر ت

 سوال

ثیرش أسر و کله این امر پیدا می شود و ت ،ثیر آن را با عصیان خودت گرفتیأتفعلیت جلوی  و وقتی اهم را عصیان کردی استاد:

  .فعلی می شود

  :سوال

صیان اگر شما اهم را ع .ن شوداثیر می رسد که اهم عصیأقبول دارند وقتی مهم به مرحله فعلیت در ت ،شرط را که قبول دارند :استاد

ی مانع یعن ،همیعنی رفتی سراغ م داگر امر اهم را عصیان کردی .دیثیر شدأیعنی مانع وصول امر مهم به مرحله فعلیت در ت دکردی

 د.این است که شما چه بکنیبه ته ساین ها همه ب د.ثیر شدیأثیر امر اهم در تأفعلیت ت

  تفاوت تصویر محقق نایینی و محقق اصفهانی

نایینی را  محقق کالمما . فرق است همحقق نایینی از ترتب ارائه داد چهد با آن دهمی  محقق اصفهانی از ترتب ارائه که یبین تصویر

ن این تنافی بی متوجه محذور را در اجتماع طلب ضدین ،ها این است که محقق اصفهانی آن اما اجماال فرق .بیان کردیمبه تفصیل 

 می داند. ثیر فعلی أدو طلب در مرحله ت

ضدین  بینمع جطلب  ترتب به هر حال مستلزم که مسئله مشکل اصلی ترتب که مستشکلین مثل محقق خراسانی گفتند این است

هر دو امر اء در اقتضبا آن که یعنی این که . ثیر فعلی هر دو طلبأطلب جمع بین ضدین یعنی ت :محقق اصفهانی در واقع گفتند .است

صویر ضدین را این گونه تبین جمع  بطل .هر دو بخواهند به مرحله فعلیت برسند که شدنی نیستو در عین حال  می باشد،و طلب 

 فعلی داشته ثیرتأطلب الجمع بین الضدین یعنی این که هر دو  است. ان طلب الجمع بین الضدینمشکل از نظر آقای :گفتند ،کردند

معنای  .ثیر برسندأبه تعبیر دیگر هر دو به مقام فعلیت در ت .ثریت فعلیه برسندؤهر دو بخواهند به مرحله م .ن شدنی نیستیو اباشند 

 . ندکار را ک نمی تواند این در حالی که مکلف قطعاً؛ دو را با هم انجام دهد ند هراثیر در هر دو این است که مکلف بتوأفعلیت در ت

ما گمان مشکلی که ش .پس دو طلب می باشد .ثریت فعلی برسد و یکی نرسدؤراه حل این مشکل نیز این است که یکی به مرحله م

ه ثریت فعلیه در بیاورند و هر دو به مرحلؤر از مکه فکر می کنید این ها س این است ،می کنید به خاطر آن مشکل ترتب امکان ندارد

فعلیه  ثریتؤیکی به مرحله م .ثریت فعلی نمی رسندؤاست که این ها هر دو به مرحله م راه حل مشکل این .ثریت فعلیه برسندؤم

  .این راهی است که محقق اصفهانی بیان کرده اند. می رسد و یکی نمی رسد

این محذوری است که در کالم محقق خراسانی و . طلب الجمع بین الضدین است ،آقایان مشکل از دید :محقق نایینی گفتندولی 

لب در و اصال این جا دو ط که این جا طلب الجمع بین الضدین نیست هتمام تالشش را به کار بردمحقق نایینی لکن  .دیگران است

  .بلکه دو طلب در طول هم می باشد ،عرض هم نیست
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منتهی  .عرض هم فی زمان واحد اشکالی ندارد دو طلب در .اشکالی ندارند اصفهانی دو طلب در عرض هم نیزطبق نظر محقق 

  .ثیر فعلی می رسد و یکی به این مرحله نمی رسدأفرض این است که این دو طلب در عرض هم یکی به مرحله ت

  ؟نقطه اساسی فرق بین نظر محقق اصفهانی و نایینی چیست پس

و دو طلب باهم جمع نشده است و  زیرا اصال این ها در طول هم می باشند ،جمع بین ضدین نیستلق نایینی طلب اطبق نظر محق

  .ولی اختالف رتبه دارند ،درست است که اجتماع فی زمان واحد دارند .یکی مترتب بر دیگری است

در  ثیرأدنبال ت اء موجود است و هر کدام بههر دو اقتضدر طلب ضدین هم می باشد و  می باشد،طلب  :محقق اصفهانی می گوید

  .لکن یکی به مرحله فعلیت می رسد و یکی نمی رسد ،مقتضای خودش است

 سوال: 

 .شان نیستنبی هیچ تزاحمیبه حسب اقتضاء این ها فی نفسها  :می گویند. تزاحمی بینشان نیست ،ثیر فعلی استأتزاحم در ت استاد:

د را دار ءهر امری این اقتضا ؟دو است چه تزاحمی بین این .نماز بخواند کند و آن امر اقتضاء دارد کهدارد که ازاله ء اقتضا امر این

ده  همین االن ؟چه اشکالی دارد ؟بین این دو امر در مرحله اقتضاء چه منافاتی وجود دارد .که مقتضای خودش را به فعلیت برساند

مهم این است که این ها با هم فعلی می ، چه اشکالی دارد؟ ا هم اجتماع کنندا بضچیزی که همه با هم ناسازگارند در مرحله اقت

  ؟شوند

 بحث جلسه آینده

راه نیز  نکه ای چند اشکال دارند امام خمینی به محقق اصفهانی ؟باید بررسی کنیم که این سخن محقق اصفهانی تمام است یا خیر 

 .نیست تمامرای حل مسئله ترتب ب

 «والحمدهلل رب العالمین»


