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

د از این که اصل عب .مورد بررسی قرار دادیمها را آندر جلسات گذشته به برخی از آراء وانظار در تصحیح ترتب اشاره کردیم و 

احب منتقی ص ،کلمات محقق اصفهانیبیان به  این مقام به نحو مبسوط بیان کردند، ذکر کردیم که محقق نایینی در را ترتب نظریه

یکی از بزرگانی که درصدد تصحیح  .های این بزرگان بود را بیان کردیماالصول و محقق عراقی پرداختیم و مشکالتی که در راه حل

  .محقق بروجردی است ،برآمده استامر به مهم به نحو ترتب بر عصیان اهم 

است که  بحثاین محل  .شودکه امر به مهم به نحو ترتب بر عصیان اهم تصحیح میدارد ترتب عنوانی است که اشاره به این مطلب 

  .سر این است در آن بر بحث ترتب و نزاع ؟ تمامشود امر به مهم را به نحو ترتب بر عصیان اهم تصویر کرد یا خیرآیا می

منظورشان این است که به هیچ وجه  ،شیخ انصاری و محقق خراسانی و برخی دیگر انندم ،گویند ترتب ممکن نیستکسانی که می

زیرا سر از طلب ضدین و مطارده بین االمرین و امثال  .تصحیح کنیم شود بر عصیان اهم بتوانیم امر به مهم را به نحوی که مترتنمی

  .آوردها در میاین

صحیح  مهم که امر کرد امر به مهم را به نحوی مترتب بر عصیان اهم تواناصل این که میدر  ،گویند ترتب ممکن استکه میکسانی 

اصال  .شود مترتب بر عصیان االهمامر مهم بنحوی که  ،مهم را تصحیح کنند این است که امر شانهدف . آنان همههستند مشترک شود

لکن  ،امکان ترتب مشترک است قائلین بههدف  کند.می مترتب بر عصیان اهم زیرا امر مهم را ،ستجا تولید شده اکلمه ترتب از این

ه این ب یدنبرای رساز یک راه هر کدام  و محقق عراقیی محقق اصفهان ،مالحظه کردید که محقق نایینی .کندهای تصحیح فرق میهرا

 .یکی از کسانی که در این راه گام برداشته محقق بروجردی است .استها با هم متفاوت در عین حال طرق آن ،هدف تالش کردند

  کالم محقق بروجردی در تصحیح ترتب

لح ترتب مصطاین بیان با « الترتب المصطلح من اوضح الواضحات صحة» گویند:ای بیان کرده و پس از تثبیت ترتب میایشان مقدمه

  .از اوضح واضحات است

 مقدمه 

این  نو آاند ن غافل ماندهآاند از کسانی که قائل به صحت شده تماممطلبی وجود دارد که تقریبا در مانحن فیه  :ایشان می فرماید

 برای امر مولی سه فرض متصور است: است که

 

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 

 7931/بهمن /6 :تاریخ                                                                    اوامر موضوع کلی:      
                                                                                                                                                                                                     0441جمادی االولی 73مصادف با:                          ترتب محقق بروجردی در تصحیح کالم – ترتب: جزئی موضوع       

 69جلسه:                                                                         سال دهم          
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 فرض اول
بایست هم  :بگویدبا طلب واحد یعنی به مکلف  .را از مکلف بخواهد دو ضد ،در ضمن طلب واحد قصد داردگاهی از اوقات موال 

با امر  ؛به این معنا که، طلب واحد است .هد مکلف را بعث و تحریک کند به سوی دو ضدابخو. یعنی موال با طلب واحد و هم بنشین

اما مبعوث علیه دو چیز و  ،بعث واحد است ،امر واحد است .خواهداز مکلف آن را می واحد و به داعی تحریک مکلف به دو ضد

تواند تکلیف به محال موال نمی ،زیرا جمع بین ضدین محال است .این امکان ندارد «فرمایندبروجردی می. محقق ضدین می باشند

تواند اراده نمیزمان همطور که موال به اراده تکوینیه نیز این است که همان آن وجه .زیرا تکلیف به محال فی نفسه محال است ،کند

  این کار را انجام دهد. تواندنمینیز عیه به اراده تشری ،دو شئ متضاد را داشته باشد

که خودش مثل این .متضاد پیدا شود دو شئ به( محرک عضالتکد ؤشوق م نیعنی آ) در نفس موال اراده واقعیامکان ندارد که اصال 

نیست که در نفس موال یک  ممکناین مطلب اصال  ،که بایستدهم شوق به این پیدا کند که بنشیند و هم شوق به ایندر اراده تکوینیه 

با یک امر و یک طلب و یک  ، یعنی شدنی نیست که موالطور استهمیندر اراده تشریعیه نیز  .اراده متعلق به دو شئ متضاد شود

 کند. بعث مخاطب را تحریک به سمت انجام دو کار متضاد

 کندمشاهده میموال وقتی زیرا  .ممکن نیست ضدینبه داعی بعث به صدور امر واحد و طلب واحد از ناحیه موال  پس به طور کلی

این  و در شودای محقق نمیاراده در نفس خود او نیز چنین شود،نمی تحریک به سوی دو شئ متضاد و منبعث ،که عبد از این امر

 . تردیدی نیست

  متصور است:ورت صامر در کار است دو  جایی که پای دو . دردو امر در کار است اما گاهی اوقات دو تکلیف و

 .باشندرتبه می و هر دو در یک باشندمی مجتمع به نحوی که معیت دارند و ،باشندعرض هم می طلب در دو امر و الف(

  .دو امر و طلب در یک رتبه نیستند ب(

 فرض دوم

 .بدون شک محال است ؛«تهالال اشکال فی استح» دارند، همراهی از حیث رتبه وباشند و معیت جایی که دو امر در یک رتبه میدر 

  .خاصی باشند شرط ها مشروط بهاز این یا یکی ،حد باشنداشرط و یا هر دو مشروط به این دو تکلیف مطلق باشندکه  کندفرق نمی

 ؛«تعلق االمر الواحد بضدین» یعنی ،مانع اصلی در فرض اول .گفتیم فرق دارددر صورت قبلی  چهنبا آصورت وجه استحاله این 

ما در این فرض ا ،مطلوب از مکلف بخواهد ضدین را به عنوان، تواند با یک طلبگفتیم موال نمی .مسئله طلب جمع بین ضدین است

 بطل»در فرض اول . وجود دارددو طلب  ودو بعث  نیست، بلکه امر و یک طلب یک در این فرضزیرا  .چیز دیگری است مشکل

در آن  .یک امر و یک طلب نداریم در این فرضزیرا  .نیست «طلب الجمع بین الضدین» فرضدر این ولی  ،بود «الجمع بین الضدین

 طلبمثال  موال در این فرضاما  ،آمدپیش می« طلب الجمع بین الضدین»ضدین را طلب کند که  ،خواست با امر واحدمی فرض موال

زیرا بعث به این کار و تحریک  ،هیچ مشکلی در آن نیست ممکن است و «ازل النجاسه عن المسجد»از مسجد را کرده.  ازاله نجاست

مطلوب و  نوقتی در امر دوم ضد آ ،امر دوم نیز هکذا .توسط مکلف مقدور استآن  ممکن است و انجامآن سوی مکلف به کردن 

امر تحریکش  ندهد آیعنی مکلف اگر بخواهد این ضد را انجام  .فی نفسه ممکن است نیز نآ ،طلب می کندرا امر اول  موربه درأم
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او  .را انجام دهد این نیز برای بعث او و تحریک کردن مکلف کافی است اگر بخواهد امر دوم ،کندبعث ایجاد میبرای او کند و می

  .از هر یک از این دو امر منبعث شود و هیچ محذوری تا اینجا وجود ندارد تواند به تنهایی و جداگانهمی

نمی شود این دو با یکدیگر در یک موضوع اجتماع  .یعنی این دو امر با هم مجتمع شوند .اجتماع کنند این دومشکل جایی است که 

نکرین م اشتباه برخی از أنظر ایشان منشه ب. مسئله طلب الجمع بین الضدین نیست کندمشکل درست می جااین که چیزی آنلذا  .کنند

لب الجمع ط»دو امر دو چیز را طلب کنند  کردندگمان یعنی  ت.از این قبیل اس کردند مسئله مورد بحث ماگمان ترتب اینجا است که 

 در جایی است که با امر واحد و «طلب الجمع بین الضدین» .نیست «طلب الجمع بین الضدین»در حالی که  ،است «بین الضدین

راغ امر وقتی س .هیچ مشکلی ندارند (از دیگری فی نفسه و با قطع نظر) دناما اگر دو امر باش ،بخواهند عبدضدین را از  ،طلب واحد

که مکلف از امر و طلب او منبعث  بعث کرده است و غرض او این بوده است مکلف راطلب کرده و انجام کاری را موال ، رویماول می

که مکلف  هغرضش این بودکند، بعث میوقتی موال به سمت یک مطلوب  ،ز هیچ محذوری نداشتنیاین انبعاث  .و تحریک شود

 امر موالیعنی ، است مطلب از همین قرارنسبت به امر دوم نیز  .کار را انجام دهد مستقال به سمت این مطلوب تحریک شود و این

  ه.داعی انبعاث مکلف مستقال نحو مطلوبکرده است ب

 تحقق پیدادر عرض هم عیه دو اراده تشری، است ین است که در نفس موالیی که ملتفتا هجا مشکل درست کردکه این چیزی آن

 و مطلوب همان طوری که تحقق یک اراده و یک امر و یک طلب نسبت به دو مراد .اندکند که هر یک از این دو متعلق به ضدین شده

تحقق دو اراده تشریعی و امر و طلب نسبت به ضدین در  (؛زیرا طلب الجمع بین الضدین است) باشند محال استکه ضد هم می

   .ها یکی نیستناما وجه استحاله آ .محال استض هم عر

بخواهد و نه با دو از عبد تواند با یک امر و یک طلب دو ضد را یعنی نه موال میوجود دارد. دوم استحاله  در فرض اول و فرض

در صورت دوم با وجه استحاله  صورت اولاما وجه استحاله در  .هر دو محال است ،بخواهداز عبد امر در عرض هم دو ضد را 

  .فرق دارد

که دو ضد را با هم جمع کند در حالی که قطعا  کندطلب میموال از عبد .اول وجه استحاله طلب الجمع بین الضدین است در فرض

تحریک  مکلف راتواند نمیدیگر خود موال نیز  ،وقتی مکلف امکان جمع بین دو ضد را ندارد .امکان جمع بین دو ضد را ندارد مکلف

  است. محال کهاول طلب الجمع بین الضدین است  پس مشکل فرض .کندسمت دو ضد به 

زیرا این جا دو بعث  ،طلب جمع بین ضدین نکرده است موال جااین ،زیرا موال طلب محال نکرده است .این نیست فرض اما مشکل

و دوم به طلب اول  .و هر بعث و طلبی نسبت به متعلق خودش ممکن است وجود دارد دو طلب. در این صورت گیردصورت می

اجتماع دو طلب و دو بعث که هر یک  .توانند جمع شوندمنتهی مشکل این است که این دو طلب باهم نمی ،دنمحذوری ندارتنهایی 

  .متعلق به یک ضد شده است ممکن نیست

جا طلب جمع بین ضدین نیست بلکه است و این «بین الضدین طلب الجمع»جا آن ،فرق دارند این دو صورت باهم استحالهپس 

است که دو امر و دو طلب که هر یک متعلق شده است به  صورت این مشکل این .است «امتناع اجتماع الطلبین المتعلقین بالضدین»

  .توانند جمع شوندیک ضد باهم نمی
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در نفس خودش نیز اراده قانون گذاری ، ند این دو را باهم جمع کنداتومکلف نمیبیند وقتی  میالکه مو در فرض اول مشکل این بود

شود را بعث نمی مخاطبی که منبعث از بعث من :ویدگمیموال  .گیردبین این دو از ناحیه مکلف شکل نمی و اراده تشریعی برای جمع

 . طلب جمع بین ضدین نیست، مسئله مدو فرضاما در  .است محال «طلب الجمع بین الضدین»؛ این محال استکنم؟ 

اینجا اصال طلب جمع  .اند همین استاز آن غفلت کرده ،اکثر عبارت های منکرین ترتب :فرمایندمی که محقق بروجردی مهمینکته 

اما  ،دو طلب است که هر یک به تنهایی هیچ محذوری ندارند ،این موردی که بحث استحاله اش مطرح می شود .بین الضدین نیست

لبین طاجتماع البعثین و اجتماع الاجتماع االمرین و » .شدنی نیست ،یعنی دو طلب به دو ضد ،در عرض واحد باشند اگر بخواهند

  .عقل می بیند که اصال این امکان ندارد ،ممتنع است «المتعلقین بالضدین

 فرض سوم 

ر ثیأفی رتبه عدم ت بلکه احدهما موجود ،فی رتبه واحده نباشند وفی عرض واحد  ،این است که این دو امر و طلب فرض سوم

 اآلخر. 

علق این مت. یکی متعلق به ازاله و دیگری متعلق به نماز ،اگر دو امر و دو طلب و بعث داریم که هر یک متعلق به احد الضدین است

 ،گیردصورت میبه اولی یعنی وقتی امر  ،ندتنیس در عرض واحد هم ،باشدضدین می دو امرمتعلق این  ،امر و طلب هم یکسان نیست

نسبت به امر اهم برخی از مکلفین داند که ممکن است شارع می منتهی چون موال و ،بعث مثال به ازاله یعنی اهم واقع شده است

عث بمکلف را  موال، منتهی در امر اول که اهم است ،دو طلب و دو بعث است .در نظر گرفته است را نیزامر دیگری ، ن کننداعصی

غرض او نیز از این امر این  ،طلب می کند ازاله نجاست را از مسجد ؛«عن المسجد ةازل النجاس: »گویدمی موال وقتی ،به اهم کندمی

ر به در نفس موأم نسبت به مطلوب و نیز انبعاث ،بعث می کند و قهرا به دنبال بعث .تحریک کند به انجام این کار است که مکلف را

 .وال محقق می شودم

داند شارع می . چونکندمیمکلف آن را عصیان  گاهیکند و  آن را اتیان میود و مکلف شامر به سوی مطلوب گاهی اطاعت میلکن 

وظیفه دومی را نیز  وکند لذا امر دومی می ،کنندشوند و عصیان و نافرمانی میمیمنبعث و تحریک ن ،از مکلفین از این امر برخی

 به سمت کاری که او را تحریک دآیامر دومی می ،ثیر نکرد و موجب تحریک مکلف نشدتأاگر امر اول  :گویدیعنی می .دهدقرار می

ثیر أت عدم ةفی رتباحدهما »ولی به دو ضد تعلق گرفته  و اراده پس در حقیقت این دو امر و بعث .که ضدخاص کار اول باشد کند

 0.نیست فرضای برای این دارد و هیچ استحالهناین اشکالی و  فی عرض واحد و فی رتبة واحده نیستند .کندطلب و بعث می «اآلخر
 خالصه مقدمه 

هر چند وجه محال بودن این دو متفاوت  ،دارد دمحقق بروجردی سه فرض در نظر گرفته است که در دو فرض استحاله وجو پس

  .ای نیستولی در یک فرض هیچ استحاله ،است

ن یا زیرا یستلزم طلب الجمع بین الضدین و. موال به طلب واحد و امر واحد ضدین را از مکلف بخواهد که محال است :فرض اول

 .خواهد تکلیف به محال کند و تکلیف به محال و بما الیطاق محال استزیرا موال می .محال است

                                                 
 .114الی 110نهایة االصول، ص  2
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محال  صورت نیز این که ولی در عرض هم ،باشندضدین می دو امر دارد که این دو امر متعلق بهموال جایی است که  :فرض دوم

اصال یک  ،که بین این دو جمع کنداین جا موال از عبد نخواسته  زیرا. ولی محال بودنش به خاطر طلب جمع بین ضدین نیست ؛است

مرین اجتماع اال، اجتماع الطلبین»نیست بلکه  «مع بین الضدینطلب الج»در فرض دوم  .دو امر و طلب استبلکه  ،طلب نیست

در نفس موال امکان ندارد که  :گویدعقل می .است که از نظر عقل ممتنع است «بالضدین فی عرض واحد ناجتماع البعثین المتعلقی

  کند. دو اراده تشریعی در عرض هم منقدح شود برای این که عبد را منبعث به دو کار متضاد

  .س فرض اول و دوم محال است اما وجه استحاله آن ها متفاوت استپ

یکی اهم است و  ،نمازامر به  ازاله وامر به مثل ، ث به دو چیزی که ضد خاص یکدیگرند وجود دارددو امر و دو بع :فرض سوم

دو  پس دو بعث و .گرفته است قرارثیر امر به اهم أامر به مهم در رتبه عدم ت ،نیستندیکدیگر ولی این دو در عرض  ،دیگری مهم

اهم  اما امر به نیست،مطلق است و مشروط به چیزی  کهامر اول و بعث اول به داعی انبعاث مکلف به سوی اهم است  ،تحریک است

امر ؛ موربه محقق شودأم ،متعلق امر آمدنطور نیست که به محض این .با این که مطلق است ولی علت تامه وجود متعلقش نیست

ن موربه را اتیاأمکلف تحریک شود و داعی در او ایجاد شود تا به اختیار خودش میعنی  ،آید و غرض از امر انبعاث مکلف استیم

کند توجه می کند به این که مکلف ممکن است امتثال کند بعد از این که موال امر به اهم را صادر می .غرض ایجاد داعی است .کند

تا دهم یک بعث و طلب دیگر نیز قرار می ،برای فرضی که عبد این امر را عصیان کند :گویدسپس می ،و ممکن است عصیان کند

اراده تشریعی دوم در نفس  عث دوم و امر دوم وبلذا ، است نباشد مصلحت که ظرف عمل مکلف خالی از واجبی که مشتمل براین

دوم و طلب دوم  راین ام مر اول را اتیان نکرد، امر دوم را اتیان کند.ا مکلف را بعث می کنم که اگر :گویددهد و میخودش قرار می

 . ثیر امر اول استأدر رتبه عدم ت

 صورت این .ای که در فرض دوم بودنه استحاله وجود دارد ونه استحاله طلب جمع بین ضدین که در فرض اول بود صورت این در 

 .است و کامال صحیح و قابل تصویرندارد  ایهیچ استحاله

 «والحمد هلل رب العالمین»


