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

ان دیگر نیز بعضی از بزرگ .مطرح شده است. محقق نایینی چند تنبیه بیان کردندتنبیهاتی در ادامه بحث ترتب و پایان این بحث 

ی مطلبی که ول ؛مانده باقی برخی از این تنبیهات را در گذشته بیان کردیم و برخیما  کهند و اهدر این مقام متعرض شد را تنبیهاتی

گرچه مستقال به عنوان یک تنبیه در کلمات خود محقق نایینی نیامده ولی توجه ) ،عنوان تنبیه الزم است ذکر  کنیمبه  رسدبه نظر می

 :این است که تزاحم پنج قسم دارد( به این مسئله مهم است و مجموع کلمات محقق نایینی در باب ترتب در این چارچوب است

 اقسام تزاحم

مثل این که دو  .کننددر زمان واحد اجتماع می ،زیرا این دو متعلق .دو حکم تضاد پیش بیایدجایی است که بین متعلق : قسم اول

این دو تکلیف باهم تزاحم  «انقذ ذاک الغریق»و  «هذا الغریقانقذ » :جا ما دو تکلیف داریماین ،نفر با هم در حال غرق شدن هستند

 .ناشی از تضادی است که بین متعلق این دو تکلیف است و این تیان به هر دو وجود نداردیعنی در مقام امتثال امکان ا ،یدا کردندپ

 که مکلف هر دو را اتیان کند وجود ندارد. ن ایناامک ،این دو ضد هم می باشندچون 

م در رکعت قیامثل  ، بدون این که بین این دو متعلق تضاد باشد.که مکلف قدرت جمع بین دو متعلق را نداردجایی است  :قسم دوم

فرض کنید مکلف بیشتر از یک رکعت در نماز نمی دوم )یا به تعبیر برخی قیام در نماز ظهر و قیام در نماز عصر(. اول یا رکعت 

ا رکعت باید در رکعت اول باشد یاین قیام یا منتهی ، یعنی بیش از یک رکعت ایستادن در نماز برای او ممکن نیست ،تواند بایستد

جا س اینپ ناتوان است. اما مکلف از این که هر دو را اتیان کند ،قیام در رکعت اولی و قیام در رکعت ثانیه نیست تضادی بین. دوم

شان فرق زیرا زمان .که بین متعلق این دو تکلیف تضاد باشدبدون این ،قصور قدرت مکلف از جمع بین این دو تکلیف مطرح است

  .است در نماز کامال متفاوت مان رکعت ثانیهزمان رکعت اولی و ز ،دارد

له رو به قب .کنداستدبار الجدی پیدا می که انسان اگر رو به قبله بایستد قهرامثل این .تالزم المتعلقین استمربوط به  :قسم سوم

زیرا استقبال به یک جهت مالزم با استدبار  ،تواند هر دو را باهم اتیان کندنمیبا هم متالزم هستند. مکلف استدبار الجدی بودن با 

  .جهت دیگر است

حال غرق شدن  در استخر خانه خودش در شخصی مثال .که از این دو متعلق یکی مقدمه دیگری باشد جایی است :قسم چهارم

 .من استؤم یعنی غصب است و غصب مقدمه نجات، رض غیرااش تصرف در الزمه او را نجات دهد، اگر این شخص بخواهد ،است

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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جات گری را نینباید غصب کند و از یک طرف باید دمکلف از یک طرف  .نجات دهد مرتکب شود تا بتواند او راغصب را باید اول 

  .دهد

ه ک کسی .مثل نماز در دار غصبی ،اتحاد متعلقین فی الوجود .کنندجایی است که دو متعلق در یک وجود اتحاد پیدا می :مجقسم پن

پیش به نماز و نهی از غصب  رتزاحم بین ام نیزجا این .در کنارش نهی از غصب نیز وجود دارد. امر دارد شنماز خواند،نماز می

  .نداهاد وجودی پیدا کردند و در خارج وجودا یکی شدحات ()متعلق امر و نهی زیرا این دو متعلقآید، می

 قسم تزاحم داریم. جپس ما پن

ما  .در خصوص قسم اول است ه که در کلمات اعالم مطرح شده،چنوان نزاع در مسئله ترتب طبق آنع: محقق نایینی می فرماید

عنی جایی که ی .فقط در خصوص قسم اول بحث کردند ،گانی که در مورد ترتب بحث کردندربز ااما نوع ،پنج قسم برای تزاحم گفتیم

 ،نماز مثل ازاله و ،مشکلی نبود ع شدند و اال اگر در زمان واحد نبودندزیرا فی زمان واحد واق .بین دو متعلق تضاد وجود داشته باشد

تضاد پیدا بینشان  ،ها در زمان واحد مجتمع شونداما اگر این ،با نماز در مسجد نداردتضادی ازاله نجاست از مسجد فی نفسه هیچ 

قط ترتب ف ،اجتماع این دو در زمان واحد است. حال بحث این است که آیا از این پنج قسم ،پس منشاء تضاد بین این دو .می شود

 ی است؟رجا نیزدر قسم اول جریان دارد یا در سایر اقسام 

حقق تصویری که دیگران مثل م ،کلمات خود محقق نایینی ،یعنی اشکاالت محقق خراسانی چه از بحث ترتب تا کنون مطرح شدهآن

ها محقق بروجردی نوعا برای ترتب ارائه دادند مربوط به قسم اول است. یعنی جایی که تضاد بین متعلق و قق عراقیمح ،اصفهانی

مشمول بحث ترتب یا به تعبیر دیگر امر ترتبی هستنند یا آیا  ،تزاحماما در مورد سایر اقسام  ،به خاطر اجتماع در زمان واحد است

 خیر؟ 

چهارم و  ،سوم ،سراغ قسم دوم ،را در باب ترتب ذکر کردند و بعد از چند تنبیهخود های مبسوط ثکه بحمحقق نایینی بعد از آن

کنند که آیا در آن اقسام چهار گانه نیز مسئله ترتب جریان دارد یا خیر؟ ایشان را بررسی می ن اقسامو یکی یکی ایمی روند نجم پ

مسائل الخمس حسب اقسام التزاحم وافراد کل قسم بالبحث عن جریان الترتب ترتب فی ال فاالولی جعل الکالم فی باب»فرماید: می

 دنبال کنیم.  پنج قسم به صورت مستقل و جداگانه بهتر این است که بحث ترتب را در این؛7«فیه

  .کندایشان این مطلب را در ضمن پنج مسئله بیان می
 مسئله اول

اش مفصل درباره به طور ها است کهمتعلق آنبین مسئله اول درباره امکان ترتب در متزاحمین است که این تزاحم به خاطر تضاد 

هایی که تاکنون داشتیم بر این اساس بود که یکی از این دو اهم از دیگری است. بحث «خرکان احدهما اهم من اآل»ولی ، بحث شد

داشتیم به این قسم  تاکنون د و این همه بحث کهنباشزیرا در زمان واحد می ،ها تضاد استن اینبی و یک اهم داریم و یک مهم

 .نوعا به همین مسئله اول مربوط است که در ذیل بحث ترتب مطرح شده البته تنبیهاتی. مربوط است
 مسئله دوم
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یعنی همین بحث هایی که در امکان و استحاله ترتب ) پیرامون قسم دوم تزاحم است که آیا در قسم دوم ترتب ممکن است یا خیر؟

ها تضاد است و این تضاد ناشی از اجتماع این دو تکلیف در زمان واحد داشتیم و همه مربوط به دو تکلیف بود که بین متعلق آن

ادی وجود تض اساساً زیرا نیست،جایی که تزاحم به خاطر تضاد متعلقین دو تکلیف یعنی و نماز(  است مثل ازاله نجاست از مسجد

 ع بین این دو متعلق و دو تکلیفکه تضادی در دو متعلق باشد خود مکلف قدرت بر جمطبق فرض در قسم دوم بدون این .ندارد

محقق  خیر؟خواهیم ببینیم آیا خطاب ترتبی در این مسئله امکان دارد یا جا میاین «ةکالقیام فی الرکعة االولی و الثانی» ،ندارد

 0ممکن نیست. ومعقول ، «مما ال یمکن و ال یعقل»خطاب ترتبی در این مسئله : می فرمایدنایینی 

اصل بحثی که در قسم اول داشتیم این بود که فرض کنیم مکلف قدرتش را صرف یکی از این دو متزاحم کند. در حالی که یکی از 

ر دیگ ،صرف مهم کند ، بلکهصرف ازاله نکندیعنی  ،نکند جا بحث بود که اگر این قدرت را صرف اهماین دو متزاحم اهم است. این

ه آیا این قدرتی که صرف مهم کرده و خواهیم ببینیم کجایی برای اتیان به اهم نیست. پس عصیان و مخالفت محقق شده است. می

زیرا  ،بله :جا فرمودندنآ می شود یا نه؟از باب اتیان به مهم ثوابی برای او نوشته  ؟نهایتا برای او مثوبت دارد یا نه، آن را امتثال کرده

ف یعنی بگوییم قدرتی که باید صر ،توانیم این مطلب را در مانحن فیه تطبیق کنیمحال می .منتهی به نحو ترتبی ،این مهم نیز امر دارد

خاطر مخالفت با هف باین مکل :توانیم بگوییمآیا صحیح است؟ آیا می ،قیام در رکعت اول شود اگر صرف در قیام رکعت دوم شود

خاطر امتثال امر دوم مستحق ثواب است؟ به همان نحوی که در مسئله اولی ترتب را درست کردیم هامر اول مستحق عقوبت است و ب

 این جا هم ممکن است یا خیر؟ 

ی یک بحث مفصل جااین .کنیمبتوانیم ترتب را جاری  ممکن نیستو  معقول «مکن و ال یعقلیمما ال»جا این :فرمایدمحقق نایینی می

 .کنیمعبور میاز آن  ر نمی کنیم ودلیل بر این مطلب نیز بیان کردند که آن را ذکمحقق نایینی و  وجود دارد
  مسئله سوم

یز محقق این جا ن .خاطر مالزمه بین متعلقین باشده است که تزاحم بنچ گانه تزاحم است و آن جایی مربوط به قسم سوم از اقسام پ

اگر  .جا طلب حاصل استاین ،«یلزم منه طلب الحاصل»زیرا  .کندیاقوی این است که امر  ترتبی جریان پیدا نم :فرمایدیینی مینا

تحصیل ، ح کندرا تصحی مشکل بخواهد از راه ترتب اینمکلف اگر  باشد، موربه اصلی استأکه م ال قبله مالزم با استدبار الجدیاستقب

 2.کندینیز ترتب جریان پیدا نمجا لذا این .حاصل است
 مسئله چهارم 

محقق  .مربوط به جایی است که یکی از این  دو متعلق مقدمه دیگری باشد به عبارت دیگر تزاحم بین مقدمه و ذی المقدمه واقع شود

المقدمه سبق ذی مقدمه بر ةکند که تاربتفصیل درباره دو قسم مقدمه صحبت می سپس «االقوی جریان الترتب فیها» :فرمایدمینایینی 

المقدمه هم یعنی مقدمه با وجود ذی ،می باشند هم ها مقارنمثل تصرف در زمین غصبی برای انقاذ غریق و گاهی این ،وجودی دارد

خواهد برای معلوم است وقتی مکلف می ،مثل تصرف در آبی که غریق در آن افتاده است، دی ندارندوباشند و سبق وجزمان می
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در هر دو  .لذا مقارنت مطرح است .تصرف در آب انقاذ غریق هم هست هم زمان با غصب در آب و ،غریق وارد آب شودنجات 

  0.صورت ترتب جریان دارد
  مسئله پنجم

 زدر این صورت نی .مثل نماز در دار غصبی، در خارج باشددو تکلیف خاطر اتحاد وجودی ه جایی است که تزاحم بین دو متعلق ب

  2هستند.محال و آورد یا سر از طلب حاصل و هر دو باطل زیرا یا سر از طلب محال درمی، «جریان االمر ترتبی فیه الیمکن»

سم اول مربوط به ق ،کردیم و در کالم بزرگان نیز مشاهده کردید مطرح پس در مجموع مالحظه کردید که تمام بحث ترتب که از ابتدا

 .در برخی دیگر ممکن نیستو در برخی ممکن است ترتب به نظر ایشان نیز تزاحم  رچهار قسم دیگدر  تزاحم است.

 «الحمد هلل رب العالمین»                                                                                                                               
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