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

 ییراهها انیدو ب نیواقع ا در .میاست را ذکر کرد یبه کالم محقق اصفهان کیاالصول که نزد یو صاحب منتق یمحقق اصفهان کالم

  .ترتب است حیحتص یبرا

 نیااز  یکی تیبلکه فرض فعل ،رسند یدر زمان واحد نم یفعل ریثأدو امر هر دو به مرحله ت نیبود که ا نیا یمحقق اصفهانحل  راه

تزاحم  رایز .شود یبرطرف م نیضد نیمحذور تزاحم و جمع ب نیابنابر. است یفعل ریثأبه مرحله ت یگریدو مساوق با عدم وصول د

  .ندارند یفعل ریثأظرف واحد ت یهر دو ف دو امر نیاست که ا نیاست و فرض ا یفعل ریثأدر مقام ت

م با ه یدو امر از نظر زمان نیا تیبود که داعو نیاست ا ینییکالم نا هیخودشان توج یکه به ادعاهم االصول  یراه صاحب منتق

امر اهم،  تیانتها داعو یعنی .شود یشروع ماالهم  انیعص مهم با تیداعوو است  انیمحدود به عص، اهم تیداعو .متفاوت است

  .استامر مهم  تیآغاز داعو یمساو

 شیپ یحال محذور نیع اما در ،زمان واحد موجودند یدو امر فکه  نیابا  ندیبگو خواهند یکه م نیهر دو بزرگوار ضمن ا لذا

  .ستین زمان کیدر  دو امر نیا یفعل ریثأت انیب کیو طبق  ستیدو امر هم زمان ن تینظر داعو کیطبق  رایز .دیآیمن

 بررسی کالم محقق اصفهانی و مرحوم روحانی
  .است یواقع رفع اشکال محقق خراسان در دو بزرگوار نیتالش ا .میدو سخن بود که عرض کرد نیمحصل ا نیا

  (.میقرار ده یدو سخن را مورد نقد و بررس نیامی خواهیم است که  نیا میکن یمرور ماین مباحث را که  نیا علت)

 ،بعد از آن که امر مهم آمد یول ؛است ندر طول آ رایز ،ستیمزاحم امر اهم ن ،بود که امر به مهم نیبه ترتب ا یمحقق خراسان اشکال

را طرد  گریدمطارده دارند و هم دو نیموجود است و ا زیامر اهم ن ،پس در فرض ثبوت امر مهم. نرفته است نیاهم که از ب امر

نند که پاسخ ک ریمسئله ترتب را تصو یکوشش کردند به نحو یبع محقق اصفهانتبه  یو هم محقق روحان یهم محقق اصفهان .کنندیم

  .داده شود یاشکال محقق خراسان نیا

گر امرحوم روحانی هم  .ترتب ارائه داد حیتصح یبرا ینییاز راه محقق نا ریغ یگریراه د ،در واقع به زعم خودشان یمحقق اصفهان

 قیخودشان و طر قیطر نیکند و ب یم هیرا توج ینییاست که کالم نا یمدع ماا، است یمتخذ از محقق اصفهان چه اصل حرفش

  .فرق قائل است یمحقق اصفهان

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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 لذا اگر است. یکیهر دو حرف  شهیو ر ندیآ یسرچشمه بوجود م کیهر دو از و با هم ندارند  یچندان فرق دو قول نیبه گمان ما ا

 یپاسخ داده م زین یمحقق روحان قیطر قهراً ،میقرار ده یو بررس المورد اشک ینظر اصل کیبه عنوان  را یسخن محقق اصفهان

 .شود
 شکال اول )امام خمینی(ا

و  میهم بدانامر ا ریثأت تیفعل انیامر اهم را پا انیعص یعنی ،میکن انیاهم را محدود به عص امر یفعل ریثأکه ت نیاایشان می فرماید: 

تا  یاول ،نماز گفته شودامر به  ودو امر به ازاله . مثال در کند نیاالمر نیاد و مزاحمت بضرفع ت تواند یم ،امر مهم ریثأت تیآغاز فعل

زمان  اریز، ستین یها مزاحمت نیا نیروشن است که ب ،دارد یفعل ریثأزمان به بعد امر دوم ت ناز آ و دارد یفعل ریثأت یزمان کی

 ااساسا ترتب ر ایشود  یترتب محسوب م هینظر حیسخن به عنوان تصح نیواقعا ا ایآ مینیلکن بب .کند یها فرق م نیا یفعل ریثأت

  ؟کند یمنهدم م

باشند یم حدادو امر در زمان و نیا ندیاست که بگو نیهمه تالش ا. زمان واحد مجتمع باشند یاست که دو امر ف نیترتب ا هینظر ادیبن

مع الجب محذور طل قصد داشتاختالف رتبه  باتنها  ینییمحقق نا. مختلف است آن هامرتبه  رایزند. کن ینم دیتول یاشکال چیو ه

گر اوجود دارد، ولی  امر به نمازهم و امر به ازاله نجاست از مسجد هم  است که درست :گفتندایشان . را برطرف کند نیالضد نیب

جا  نیا :دیبگو یعنی می خواهد، همان زمان امر دارد .امر دارد رایز ،نمازش درست است ،کرد و نماز خواند انیعص را امر اول یکس

 و ستیدر کار ن یها مختلف است و لذا مطارده ا نیمشروط پس رتبه ا یگریمطلق است و د یکیچون  یمنته وجود دارد،دو امر 

و طلب  نیاجتماع ضد، از راه اختالف رتبه ینییمحقق ناپس  .دیآ ینم شیپ نیکنند و اجتماع ضد یرا طرد نم گریکدیدو امر  نیا

  .کرد یرا بر طرف م نیالضد نیمع بجال

 انیعص یگریبه د تکه نسب یتا زمان یکیدر این اقتضاء  یمنته ،در هر دو موجود است ریثأاقتضاء ت :دیگو یم یاصفهان محقق

 ؛ستین یفعل یرگیاست و د یدو امر فعل نیا یکی از مییاگر بگوکه است  نیبحث ا همه .دسر ینم یفعل ریثأبه حد ت ردیصورت نگ

ا است که ب نیا یمشکل اصل یول ؛میدو امر ندار دیگر در آن واحد رایز ،کند یرا بر طرف م نیاالمر نیمزاحمت بو مشکل تضاد 

 می ماند.ن یترتب باق هیاز نظر یزیچ گریراه حل د نیا

 ،زمان واحد را به تمام معنا قبول داشت یف نیاجتماع االمر .کند یشان فرق میرتبه ها یولموجودند هر دو امر  گفتند: ینیینا محقق

  .خواست حل کنند یرا از راه اختالف رتبه م نیاالمر نیمسئله مزاحمت ب

هم  با یزمان چیه درامر دو  نیکه ا ستا نیا شیمعنا این «ایاالخر فعل کنیو لم  یفعل نیاحد االمر» :ندیگو یم یمحقق اصفهان

که  یتا زمان یٌازل النجاسه فعل یعنیامر  کی دییکه شما بگو نیا .ترتب است انیرفتن بن نیب و از یرانیو نیشوند و ا یمجتمع نم

ست که امر ا یزمان نیاول نیشود و ا یدور م یفعل ریثأو ت تیاز فعل گرید ،دش انیامر عص نیکه ا نیبه محض ا و نشده است انیعص

امر در  دو نیگاه ا چیه «انیمن االح نیح یع االمران فجتمیلم » ، نتیجه اش این است کهکند یم دایپ تیبه عنوان مهم فعل به نماز

  .رود یم نیترتب از ب هینظر انینباشد بن «انین من االحیح فی نیاجتماع االمر»با هم اجتماع نکردند و اگر  یزمان چیه
 )امام خمینی( دوم اشکال

   این اشکال را بیان کردند. ینییقبال هم در مقدمه چهارم و مقدمه پنجم محقق نا مام خمینیا
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 اگر .خر استأاز امر مت انیکه عص نید و آن اندار نیز یروحان رحومو م یاصفهانرا محقق ن آ نیزدند که ع یحرف ینییمحقق نا

خر از أاطاعت امر مت رایز .خر از امر استأامر مت انیعص ؛«خر عن االمرأمت انیالعص»بود که  نیا ینیینا حققم انیخاطرتان باشد ب

باشد  یرام دینباشد امتثال امر و اطاعت امر معنا ندارد باند تا امر فتگ ،خر استأمت، اطاعت است ضیهم که نق انیامر است پس عص

 انیصپس ع، اطاعت است ضینق انیچون عص و مسلم است نیا؛ «خر عن االمرأمر متاالامتثال » پس «اطاعه»و  «امتثل» :مییتا بگو

  .خر از امر استأهم مت

 مییکه بگو نیصرف نظر از ا رایز .ستیخر از امر نأمت انیاساسا عصاست؟ خر از امر أمت انیعص : به چه دلیلفرمودخمینی امام 

 ا. ایشان در همان جباشد یکیشئ با خود شئ رتبه اش  کی ضیکه نق ستیطور ن نیلزوما ا؛ ستین ایخر از امر است أاطاعت مت

 .کردوارد خدشه  نیضیاتحاد رتبه نقبه 

م تا امر اه :دیگو یم اریز .خر از امر استأمت انیاست که عص نیبر ا یسخن محقق اصفهان هیکه اساسا پا است نیلذا اشکال دوم ا

  .ستین مرخر از اأمت انیعص: دیفرما یمخمینی امام اما  .کند یم دایپ تیاز آن به بعد امر مهم فعلو دارد  تیفعل انیزمان عص

 ومرحنسبت به سخن م نهیکردند بع شانیل دوم که ااهم اشکال اول و هم اشک یعنی .وارد است زین یروحان رحوماشکال به م نیا

ر به امر به اهم و ام :گفتند . ایشانبود یراه حل محقق اصفهان هیشب بایاالصول تقر یمنتقصاحب راه حل  رایز. وارد است یروحان

دعوت کند. مکلف را به سوی خودش دو امر  نیاز ا کیبود که هر  نیا هیفعل تیمنظور از داعو .ندارند هیفعل تیمهم هم زمان داعو

است که با امر اهم مخالفت نشده  یامر اهم تا زمان هیفعل تیبلکه داعو ،ندارند هیفعل تیوهم زمان داع ایشان می گوید این دو امر

  .کند یم دایپ هیفعل تیامر مهم داعو، که با امر اهم مخالفت شد نیبه محض ا، است

 دیبا. ودش رانیترتب منهدم و و هینظر انیبن یعنی مطلب نیا ؛«االمران جتمعیال  انیمن االح نیح یف»است که باالخره  نیا اشکال

ت سراه حل شما در نیا. موجود باشند گریباالخره باهمد .که طبق آن راه دو امر با هم اجتماع داشته باشند دیارائه ده یشما راه

 ؟ظرف موجودند کیدو امر با هم در زمان واحد و در  نیا ایآ یول ؛برد یم نیرا از ب نیاالمر نیارده و تضاد بطاست که مزاحمت و م

درست  ند.ستیدو امر با هم موجود ن نیکه ا نیا یعنی ،دارد هیفعل تیداعو یگریندارد و د هیفعل تیداعو یکی :دییگو یشما م یوقت

این  .کرد یشود باز یبا الفاظ که نم .مال امر مهم است تیفعل یول ،شود یکند که امر اهم ساقط نم یم حیتصر ینییمحقق ناکه است 

ولی  ،دباشن یمو امر در حد اقتضاء د نیا ،باشند یزمان واحد موجود م ین دو امر فیایعنی ، ستین یفعل یوجود دارد ولبگوییم که 

راه حل  دو نیاست که با ا نیا مسئله .کند یکه مشکل را حل نم نیا ،هم زمان ندارند هیفعل تیدو داعو نیا یا ندارند هیفعل تیثرؤم

  «.انیمن االح نیح یاالمران ف جتمعیال»

 ، یعنی اینخر از امر استأمت ،انیعص االصول یراه حل صاحب منتقطبق هر حال  به .وارد است یروحان رحومبه منیز اشکال دوم 

ت یداعو ،اهم به بعد انیاز عص و باشد یم انیامر تا زمان عص هیفعل تیداعو :گفتند رایز .شود یجزء مفروضات استدالل محسوب م

  .شود یمهم شروع م هیفعل

 ه کسیچ ،مهذا اول الکال ؟است انیتا زمان عص هیفعل تیداعو نیا دییخر از امر است که شما بگوأمت انیعص ایاست که آ نیبحث ا

ه اشکال دارد که رتب یجا نیا ،استخر از امر أاطاعت است و اطاعت مت ضیچون نق دییاگر بگو؟ است رخر از امأمت انیگفته عص

 .ستین کسانی نیضینق
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هر دو اشکال بر صاحب  یاست ول یمحقق اصفهان هیدو اشکال هر چند در مقام رد نظر نیدو اشکال دارند که اامام خمینی پس 

 .راتیعبدر ت یاست با تفاوت یبرگرفته از سخن محقق اصفهان لاالصو یمنتقسخن در واقع  اریز .وارد است زین لاالصو یمنتق
 سوم اشکال

 یارسازگ ینییمحقق نا یبا مدعاتوجیه ایشان اما  ،باشد یترتب م هینظر حیدو بزرگوار که در صدد تصح نیا یرغم ادعا یعل

 . ندارد

اهم انجام  دیبا ایاست که  نیا هیقض نیطرف .میالجمع دار ةمنفصله مانع هیقض کیجا  نیا :از مقدمات فرمودند یکیدر محقق نایینی 

مهم بر او  ایاهم را انجام دهد  دیمکلف با ای :دیگو یم و مکلف را مورد خطاب قرار داده نهأک یعنی .مهم بر او واجب است ایشود 

  .واجب است

تمام  .هیبت فاعلنس دیگری و هینسبت طلب یکی ،دو نسبت است یفیهر تکلدر  :ندیگو یم ینییکه محقق نا است نیدو در ا نیفرق ا

 نیب :گفتندشان ای. ستین یخطاب مهم منافات هیخطاب اهم و نسبت طلب هینسبت فاعل نیب بگویند بود که نیا ینیینا حققمتالش 

طبق نه أک یعنی .وجود ندارد یتناف گریخطاب د هیخطاب و نسبت فاعل کی هینسبت طلب نیاما ب ،است یدو خطاب تناف هینسبت طلب

نسبت  یگریو در داست  ینسبت طلب یکیدر  .شود ینماز بر او واجب م ای دازاله نجاست کن دیمکلف با ای: گفته استترتب نظریه 

 .یفاعل

 یفاعل تنسب یگریلحاظ شده و در د ینسبت طلب یکیجا چون در  نیا: دیکند و بگو یخواهد رفع تناف یدر واقع م ینیینا محقق

 پس مزاحمت و مطارده و تنافی از بین می رود.

یه دادند، نسبت های طلب این است که هم محقق اصفهانی و هم صاحب منتقی االصول در راهی که برای تصحیح ترتب ارائهمشکل 

سبت خطاب اهم است و نبه دو خطاب را در نظر گرفتند. محقق اصفهانی می گوید نسبت طلبیه خطاب اهم محدود به عصیان نسبت 

به دنبال این است که بین نسبت های طلبیه دو خطاب تنافی را از ایشان پس  ب مهم از زمان عصیان شروع می شود.طلبیه خطا

 مرحوم روحانی نیز می خواهد بین نسبت های طلبیه دو خطاب رفع تنافی کنند. ببین ببرد.

ی است فبین نسبت های طلبیه دو خطاب تنا کأنّ قبول دارد کهآیا این دو ادعا با سخن محقق نایینی سازگار است؟ محقق نایینی 

در حالی که این دو بزرگوار می گویند که بین نسبت های طلبیه این دو خطاب تنافی نیست. چطور این سخنان می تواند توجیه 

سخن محقق نایینی باشد؟ مرحوم روحانی ادعا میکند که آن چه که ما گفتیم توجیه سخن محقق نایینی است. کجا این سخن توجیه 

محقق نایینی صریحا این است که بین نسبت های طلبیه یک خطاب و نسبت های طلبیه خطاب دیگر کالم محقق نایینی است؟ سخن 

تنافی است اما ایشان می گوید بین نسبت طلبی یک خطاب و نسبت طلبی خطاب دیگر تنافی نیست. نظیر این مشکل در کلمات 

 محقق اصفهانی نیز وجود دارد.

 ریه ترتب نیز تمام نیست.لذا مجموعا این دو راه حل برای تصحیح نظ

 بحث جلسه آینده

 راه حل محقق عراقی برای تصحیح ترتب.

 


