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 «معينج علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ا هل  ال صليه رب العالمين و الحمدلل  »
 خالصه جلسه گذشته

یعنی با استفاده از امثله عرفی  .مسلک عرفی است، مسلک اولت. شده اس بیان دو طریق برای صحت و معقولیت و امکان ترتب

« وقوع الشئ ادل دلیل علی امکانه » زیرا .ثابت شود ترتب معقولیت و امکان، ترتب و ذکر مواردی که در شرع واقع شده است

را  آن شئبا صغری و کبری بخواهیم امکان و دیگر الزم نیست سراغ برهان برویم بهترین دلیل برای امکان شئ، وقوع آن است، لذا 

 محال بود اگر ، در صورتی کهدا کرده استیهم در شرعیات تحقق پ یعنی هم در عرفیات و. ترتب نیز از این موارد است .ثابت کنیم

  .واقع نمی شد و شرع این نحوه امر کردن در عرف

اذهب الی »ذکر کردند این بود که پدری به پسرش امر کند که به مدرسه برود وقوع آن در عرف  برای قائلین به ترتب مثالی که

این  ،رسه نرفتی پس در خانه بماناگر مد «اذا لم تذهب الی المدرسه فابق فی البیت» را متوجه پسر نمایدبعد امر دیگری  «المدرسه

یعنی در حین بودن امر به ذهاب به مدرسه امر دیگری نیز  .است شده مشروط به ترک ذهاب الی المدرسه تجا امر به بقاء در بی

  .منتهی یکی مشروط به ترک دیگری است،وجود دارد

 آن، متذکر آن می شویم. در شرع نیز مثالش را بیان کردیم که در هنگام بررسی

 بررسی مسلک عرفی

 بررسی مثال عرفی

اگر دلیل قطعی گویند: این عده می اند.دادهبه این مسلک  هایی پاسخمثل محقق خراسانی  کسانی که قائل به استحاله ترتب می باشند

قائلند ترتب که سانی و شیخ انصاری ثل محقق خرا)م یعنی با برهان ثابت شود که ترتب معقول نیست، بر استحاله ترتب قائم شود

محال باشد و در عین حال در  چون امکان ندارد چیزی .کردتوجیه  شده راعرف واقع ر بناچار باید آن چه که د( است اساسا محال

  .پس معلوم می شود آن چه در عرف متداول است غیر از مسئله ترتب است .تداول باشدنیز معرف 

بیان صورت ترک ذهاب الی المدرسه  امر پدر به رفتن به مدرسه و امر او به باقی ماندن در خانه در سه توجیه برای مواردی مثل

 شده است:

  :توجیه اول

اما  «اذهب الی المدرسه» است که پدر می گوید: امر به رفتن مدرسه نیزآن  و بلکه یک امر است وجود ندارد، این جا اساسا دو امر

کند که پسر جایی از غیر منزل و نه پدر نهی میأیعنی ک .در واقع بازگشت به نهی دارد باشدمیبیت آن دومی که امر به بقاء در 

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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یا خانه  دیا باید مدرسه بروود رد بهیچ جا حق ندار پسر امر به بقاء در منزل در صورت ترک مدرسه یعنی این که .مدرسه نباشد

بگوییم پدر  و تا اشکال طلب ضدین پیش بیاید وجود داشته باشدست که دو امر ین ورطاین. نهی است امر دومپس در واقع  د.بمان

 است.آن واحد دو کار خواسته  از فرزندش در

 : توجیه دوم

شارع  د یعنی مثالًنباش باهم وجود داشته است که دو امر مولوی در جایی ترتبو  امر دوم یک امر ارشادی است نه مولوی اساساً

در این صورت مشکل طلب ضدین پیش هر دو امر مولوی و الزامی است که  «ازل النجاسه»: گویدبدر عین حال  «صل» :گویدب

چه در عرف اتفاق افتاده یک امر مولوی اما آن .و مکلف قادر به امتثال هر دو نیستکند  یعنی موال دو تکلیف به ضدینآید. می

  .مر ارشادی استیک ا ،آن امر دوم یعنی امر به مهم ،بیشتر نیست

اذا لم » :اما آن امر دوم که می گوید. این یک امر مولوی است «اذهب الی المدرسه» برو به مدرسه :وقتی پدر به فرزندش می گوید

 بیان شده است. در این امر وجود داردکه بخاطر مصلحت و مالکی  که یک امر ارشادی است «تذهب الی المدرسه فابق فی البیت

فرزند  که در بقاء در بیت وجود دارد و اال معلوم است که خود است به باقی ماندن در منزل به خاطر مصلحتی ن ارشادیپس ا

او خودش  ،راهی غیر از این برای او نیست .بماند خانه درمدرسه نرود باید  راگ برو و مدرسه او گفته می شود وقتی به فهمد کهمی

در حقیقت او را ارشاد می کند به یک مصلحت و  ،اگر مدرسه نرفتی منزل بمان :گویدمی کند و اگر پدر به اواین مطلب را درک می

 دیگر از مصادیق ترتب محال نیست. این مثال پس طبق این توجیه  .متعلق امر به مهم وجود دارد ی که درمالک

  توجیه سوم:

 مثال. نیست، هم زمان همدو امری که در مثال بیان شد، با یعنی  .بعد از سقوط امر اول است ،که پدر به پسر می کند یدوم اساسا امر

 ؛ سپس بعد از آن که زمان رفتن به مدرسه گذشت«اذهب الی المدرسه»: صبح که از خواب بیدار می شود به پسرش می گویدپدر 

 ساقط شده ، امر اوله عصیانواسطه خواه و ناخواه ب ، در این فرض«ابق فی البیت»را به فرزند می کند و به او می گوید:  امر دوم

پس این امر به خاطر  شد دیگر امر اول ساقط می شود. 11ساعت وقتی ولی  می رفت مدرسه به باید 7ساعت   فرزندمثالً است.

 ،فتیم یکی از مسقطات امر عصیان استهمانطور که در جلسات قبل گزیرا  است. نسبت به امر اول ساقط شده، فوت وقت اطاعت

موال  و امر گذشتاطاعت  اگر وقت .امر می شودسقوط عصیان و مخالفت نیز باعث  ،اطاعت و امتثال مسقط امر استهمانطور که 

امر به  ،در مثال مورد نظر که به حسب ظاهر گمان می شود پدر دو امر کرده و این دو امر .شودامر می سقوطباعث عصیان شد، 

آن موقع هیچ امر دیگری  که درامر به ذهاب الی المدرسه شده  زیرا ابتدا ،د نیستالواقع امر به ضدین در زمان واح فی ،ضدین است

به پایان رسید، پدر دیگر زمان اطاعت امر اول و  ساقط شد به خاطر مخالفت با آن منتهی بعد از این که امر اول ،در کار نبوده

 امر دوم بعد از سقوط امر اول صادر می شود. و ندنار هم نیستک این دو امر در پس اساساً  «.ابق فی البیت» :گویدمی
 خالصه 

جایز و صحیح و معقول  : ترتبولی قائلین به ترتب می گویند، محال است ، ترتبمی گویند ترتب همه بحث این است که منکرین

 است. 
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ترتب پس معلوم می شود که  اوامر در عرف و شرع وجود دارد و اتفاق افتاده، از این قبیلمی گویند: گروهی از قائلین به ترتب 

 .کرد و نه شرعمحال بود نه عرف این کار را می . زیرا اگرممکن است

و  له ترتب نیستأمس چه که شما در عرف می بینید اصالًآن :کنند می گوینددر برابر کسانی که استناد به عرف میمخالفین با ترتب، 

 را به سه صورت توجیه می کنند: اما امر دوم ،امر اول که وجود داردایشان می فرمایند:  .سه توجیه کردند همین جهتبه 

  .پس از موضوع ترتب خارج می شود .بلکه فی الواقع  نهی است ،اساسا امر نیستامر دوم  .1

اجتماع دو امر مولوی است خارج  پس از موضوع ترتب که .بلکه یک امر ارشادی است، امر دوم یک امر مولوی نیست .2

 .است

زیرا فرض این است که در ترتب هر دو امر  .پس باز هم از موارد ترتب نیست، امر دوم بعد از سقوط امر اول آمده است .3

  .باقی می باشند و هیچ  کدام ساقط نشده اند

اذا لم تذهب مدرسه فابق فی » :می گوید بعد «اذهب الی المدرسه» :وجود دارد که پدر به پسرش می گوید مسئله در عرف این

 ؟ها از مصادیق ترتب می باشند یا خیرا اینیحال بحث این است که آ «البیت

  .پس ترتب ممکن است است،ق ترتب ااین مصد :قائل به ترتب می گوید

که دو امر یعنی این  .از مصادیق ترتب نیست چه که در عرف اتفاق می افتد اساساً آن :منکر ترتب مثل محقق خراسانی می گوید

امر دوم یا بلکه  ترتب نیستمسئله  ،سئلهم اصالً .برای عبد امکان امتثال نباشد تا شما بخواهید سراغ مسئله ترتب بروید وباشد 

  «.یثبت بعد سقوط امر االول»یا  «یکون امرا ارشادیا»یا  «یرجع الی النهی»

قائل به ترتب تحلیلش از رفتار . تحلیل کنندرا  ید یک رفتار عرفنهم منکر ترتب می خواه ،ترتبفرض این است که هم قائل به 

مثل محقق خراسانی که منکر ترتب است تحلیلش از رفتار عرف این است ، اما مصادیق ترتب استاز  عمل عرف این است که این

 را چه می کنید؟توجیه اول و سوم ، نداریدارشاد را قبول سه توجیه برای آن درست می کند. شما هم اگر که 

 بررسی مثال شرعی

امر به افطار برای کسی که قصد  وکه ذکر شد امر به صوم در ماه رمضان برای کسی که حاضر است  ییهایکی از مثال نیز در شرع

 .اقامه در سفر ندارد

یعنی امر به صوم اقتضاء می  .مشروط به عدم قصد اقامه ،امر به افطار دیگرییکی امر به صوم و  وجود دارد، دو امردر این جا نیز 

اما از آن طرف امر به افطار داریم برای کسی که قصد اقامه  ،روزه بگیرد باید قصد اقامه در بلد کند بتواند برای این که مکلفکند که 

 است یا خیر؟ حال باید دید این مورد از مصادیق ترتب اجتماع کردند. پس دو امر فی زمان واحد ،داردن

حن فیه نزیرا ما. فیه است نحناشکالی که وجود دارد این است که این مثال و فروعی که بر آن مترتب شده است اجنبی عن ما

این  ذامر به انقاموال مثال  .ممکن نباشد شانموضوعش جایی است که بین متعلق دو امر فی نفسه تضاد باشد به گونه ای که اجتماع

که طبق نظر مشهور  دیک امر کلی دار کلف نیزرق شدن می باشند و مغیعنی دو انسان در حال می کند.  دیگر غریق و نجات غریق

تضاد وجود دارد و  قشاندو امر که فی نفسه بین متعل شده است.« ذاک الغریق ذهذا الغریق و انق ذانق» تبدیل به انحالل پیدا کرده و

 .با هم متزاحم می باشند دواین د زیرا هر دو را با هم اتیان کن دنتوانمی. مکلف امکان اتیان به هر دو نیست
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زیرا فی نفسه تضادی بین . و افطار از این قبیل نیست مسئله قصد اقامه .مسئله قصد اقامه و افطار است ،اما مثال شرعی که ذکر شد

بدون  کسی روزه بگیردرد چه اشکالی دا رد؟، چه مشکلی داصوم بدون قصد اقامه ،وجود ندارد یعنی لوال دلیل شرعی متعلقاتشان

از  .روزه بگیرددو روز، در سفر در ماه رمضان در مشهد و جا مسافرت برود ینااز  شخصی ؟این که قصد اقامه و قصد عشره کند

را با هم واند هر دو تمتثالش ممکن است و مکلف میا ها نیست ویعنی تزاحمی بین این. نظر مکلف هیچ اشکالی تولید نمی شود

 پس مشکل از کجاست؟  ،هم امر به افطار را و هم امر به قصد اقامه را ،اتیان کند

یعنی این دو حکم به نحوی جعل شده اند  .تضادی که بین قصد اقامه و افطار بوجود آمده مربوط به کیفیت جعل این دو حکم است

یا امر به افطار در فرض عدم قصد  ،قصد اقامه واقع شده است یعنی امر به صوم در ظرف، که یکی در مورد دیگری قرار گرفته است

بله در شرعیات  .نیست می باشد اساسا مثالی که در شرعیات ذکر شده از موارد ترتب که موضوع بحث ما پس .اقامه جعل شده است

لک عرفی از ترتب در شرعیات ذکر کنیم اما مثالی که برای تبیین مسها اشاره می نامثله ای داریم که بعد از اصل بحث ترتب به آ

  ثابت کند. مکان ترتب راا شده است نمی تواند

 نتیجه

 .یکی عرفی ودیگری برهانی است ترتب وجود دارددو راه برای اثبات معقولیت و امکان 

که  واقع شدهترتب ما می بینیم هم در شرع و هم در عرف  «وقوع الشئ ادل دلیل علی امکانه»ن است که یامسلک عرفی مبنای 

 عرفیات بیان شد. یک مثال از شرعیات و یک مثال در

یعنی با این مثال نمی شود امکان ترتب و معقولیت ترتب  .ترتب نیست همان طور که بیان شد مربوط به بحثدر مورد مثال شرعی 

زیرا . خیر ؟کندمیان ترتب را اثبات امک وقوع عرفی آیا می آییم. سراغ مثال عرفی و چیزی که در عرف واقع شده، لذا را ثابت کرد

فقط  باشد ومسئله ترتب در  متعین مذکور مثالاین که . محتمل است چند وجه در آن حداقلش این است کهبیان شد، مثال عرفی که 

 ولی باشد از مصادیق ترتب: این مثال  ممکن است که گوییمیعنی می نیست.قبول قابل  ، اینو فقط بر اساس ترتب قابل تحلیل باشد

وانیم بگوییم وقوع تینم، ها در عرفبا وجود احتماالت متعدد برای این مثال و ای این مثال قابل ذکر استراحتماالت دیگر نیز ب

ا در صورتی می توانیم این کار را بکنیم که این رفتار عرف فقط در قالب ترتب رزی. این موارد در عرف دلیل بر امکان ترتب است

 به استدالل پای احتمال وقتی و «اذا جاء االحتمال بطل االستدالل»در حالی که احتماالت دیگر نیز وجود دارد لذا  ،باشدقابل تحلیل 

 نیست. تمام آن استدالل، دیگر ،شد وارد

 

 «والحمد هلل رب العالمین»


