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 «معن ج علي محمد   آهل الطلرهي    اللع  علي اعدائهم ا الّل صلي ب  اعالمين    الحمدلّل »
 خالصه جلسه گذشته

 ردیم.ک بیانرا در جلسات قبل دو بخش  ؛چند بخش وجود دارد در مقدمه سوم از مقدماتی که محقق نایینی در بحث ترتب فرمودند

  .ابتدا بیان کردیم و دوم توهم و پاسخ آن بود دو مطلبی بود که در اول

 .بخش به ذکر هدف و مقصود از این مقدمه مربوط می شودسومین 

 کالم محقق نایینی )درمقدمه سوم(بخش سوم 

غرض اصلی از بیان این مقدمه این است که یک مطلب را به  شما بفهمانیم و آن  :مختصر و کوتاه می فرماید به طور محقق نایینی

 بدون این که بین آن ها فاصله زمانی باشد. تنها اختالف ،را گوشزد کنیم و آن این که امر به اهم و امر به مهم زمانا متحد می باشند

ازل النجاسه عن :»از یک طرف خداوند تبارک و تعالی فرموده است کهامر به اهم مثل امر به ازاله  .اختالف رتبی است هابین آن

وقت زوال فرا ؛ «صل» دارد نیز امر به نمازخداوند از یک طرف  ،واجب اهم است یک ازاله .نسبت به نماز اهم است که« المسجد

 .زمان این دو امر نیز واحد است .یکی امر به مهم ،پس دو امر داریم یکی امر به اهم .رسیده و نماز ظهر با این امر واجب شده است

این گونه نیست که  .ها باشدخر زمانی بین آنأاین طور نیست که تقدم و ت. امر به نماز نیز موجود است ،یعنی هم زمان با امر به ازاله

 . هم امر به ازاله و هم امر به نماز وجود دارند،د هر دو امر حدر زمان وا ،نه ؛آید امر به ازاله نباشدآن زمانی که امر به مهم و نماز می

 اگر امر به« صل ان عصیت االمر باالزاله» ، سپس می فرماید:و شرطی ندارداست مطلق که  «ازل النجاسه»گوید: موال ابتدا میلذا 

پس یکی واجب  .واجب مشروط است نیعنی ای .اگر با امر به ازاله مخالفت کردی نماز بخواننماز بخوان،  عصیان کردیرا ازاله  

  .دیگری مطلق واست مشروط 

یعنی امر به  ،ودشامر به اهم ثابت میبا هدف از بیان این مقدمه این است که امر به اهم و بدیلش که در فرض عصیان و مخالفت 

  .زیرا یکی مشروط است ،ها در رتبه استتنها اختالف آن نیست.زمانا هیچ فصل و زمانی بین آن ها مهم، 

 دهند؟ای می کنند و بر اساس این نکته چه اشکاالتی را پاسخ میچه استفاده مقدمه از اینمحقق نایینی حال 

  :خود مقدمه سوم دو مطلب بود ،هدف مقدمه سوم بودمطلب بیان شده 

ند حکم و موضوع در زمان واحد موجود «انالحکم و موضوعه متحد»یعنی  .ای نیستبین حکم و موضوع حکم زمانا فاصله .1

 ةبالنسب ةالعلک»زیرا موضوع نسبت به حکم  .خر رتبی استأبلکه تقدم و ت ،خر زمانی نیستأت و بین موضوع و حکم تقدم و

 موضوع نسبت به حکم مثل علت نسبت به معلول است. ؛ «الی المعلول

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 

 7921/آبان /92 :تاریخ                                                                         اوامر موضوع کلی:      
                        1441 ربیع االول 79مصادف با:             بخش سوم و چهارم        –مقدمه سوم محقق نایینی – ترتب: جزئی موضوع       
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 .تثال حکم فرقی نیسدر مضیقات بین زمان فعلیت حکم و ثبوت حکم و زمان امت «اال فصل بین الحکم و امتثاله زمان» .2

  .یعنی زمانشان یکی است

ل تا به این نتیجه برسند که بین امر به اهم و امر به مهم فص بیان کردندآن دو مطلب را  . محقق نایینیبیان شد کهبود ی الباین دو مط

 متحدند. از نظر زمانی  و امر به اهم و امر به مهمزمانی نیست 

 بخش چهارم

کنند و بعد محقق نایینی این دو اشکال را ذکر می .به مهمترین اشکاالتی است که به ترتب شده استاین بخش در واقع پاسخ 

 با مقدمه سوم این دو اشکال پاسخ داده می شود.  :فرمایدمی

رتب چه محذوری در ت ؟کسانی که ترتب را منکرند مثل محقق خراسانی و شیخ انصاری بر اساس چه اشکالی منکر ترتب شده اند

ای که بیان کردند، به نظر محقق نایینی با مقدمهکه  انکار کردند؟ این اشکاالت به خصوص مطرح است که ترتب را شاهده نمودندم

 ند.شومیپاسخ داده 
 منکرین ترتب اشکال اول

امر به مهم بر فرض عصیان امر به اهم ثابت می شود، این دو فی زمان واحد  ؛ یعنی امر به اهم وترتب ممکن نیست زیرا وقتی دو امر

د به عصیان یرا منوط می کن نمنتهی آ .امر به مهم نیز وجود دارد ،به اهم وجود دارد در همان زمان که امر :گوییدمیشما  .می باشند

وانیم امر به مهم مثل امر به نماز را اتیان کنیم؟ زمانی که امر تامر به اهم، پس زمان امتثال امر به مهم چه زمانی است؟ چه زمانی می

اهم  مر بهعصیان نسبت به اوقتی نماز نمی رسد. پس امتثال امر به باشد نوبت به امر به ازاله  به ازاله عصیان شود. زیرا تا زمانی که

 .گرفت همان موقع زمان امتثال امر به نماز استهمان موقع زمان امتثال تکلیف به مهم است. عصیان ازاله که صورت  ،صورت گرفت

 چون: شود. بر زمان امتثال مهم تکلیف و امر به مهم مقدم نتیجه این مطلب چیست؟ نتیجه این است که خطاب و

مهم چه زمانی  امر به زمان امتثال سوال این است که منتهی .دارد امر به اهم نیز وجود ،امر به مهم وجود دارد کنونگویید اشما می

یعنی  .ای پیدا شودو خطاب مهم فاصلهکه بین زمان امتثال به مهم و امر  نتیجه این استلذا  .است؟ وقتی امر به اهم عصیان شود

م یتوانمی چه زمانیولی « صل» :یعنی االن شارع می گوید .االن باشد ولی زمان امتثالش بعدا باشد «صل»خطاب به مهم خطاب 

پس  .است اًزمان امتثال بعد لیو کنون وجود داردپس خطاب ا. شودبعدا محقق می نماز م ویوقتی که ازاله را عصیان کن ،مینماز بخوان

اجب خر یا وأتفکیک زمانی بین زمان امتثال یک خطاب و زمان ثبوت تکلیف و خطاب سر از شرط مت .بین این ها فاصله است

 .شرط متاخر باطل است وهم واجب معلقهم  . زیراتعلیقی درمی آورد و این محال است

. آوردمی سر از محال در ،به مهم به دنبال امر به اهم باشد این که امرو  خالصه این که التزام به ترتب یعنی ترتب یک امر بر امر دیگر

 .خر است که هر دو باطل می باشندأاش التزام به واجب معلق و شرط متنتیجه زیرا

 

  منکرین ترتباشکال دوم 

  که: به این بیان .سر از محال در می آورد ،اگر بخواهیم امر به مهم و امر به اهم را آن گونه که شما تصویر کردید بپذیریم
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اصال فلسفه عنوان ترتب این است. اصال به این دلیل به  ،که امر به مهم را منوط و مترتب بر امر به اهم کنید شما در صدد هستید

مترتب بر عصیان امر به مهم در نظریه ترتب،  ؛یکی امر به مهم و دیگری امر به اهم ،امر وجود دارد ه دوگویند کترتب می ،ترتب

  .گونه جمع کننداین دو امر را اینخواهند شده و میامر اهم  ت بهبنس

ین جمع بطلب  :معنا ندارد که دو امر و دو طلب آن هم طلب ضدین با هم جمع شوند. قائلین به ترتب می گویند :گویندمنکرین می

 .ستا امر به مهم مترتب بر عصیان نسبت به امر اهم .یکی مترتب بر دیگری استمی باشند که دو امر در طول هم ، ستیضدین ن

تا عصیان . کند؟ بعد تحقق العصیانو تحقق پیدا میشود میامر به مهم چه زمانی ثابت  :گویدمی کند ومیمستشکل همین جا اشکال 

از بعد  تازه ،امر به مهم ثابت نیست ،تا زمانی که فرصت برای امتثال امر به اهم باشد ،ییم این امر وجود داردونکرده معنا ندارد که بگ

یعنی چه؟  دهشامر به مهم سر و کله اش پیدا می شود. عصیان یعنی چه؟ اصال وقتی گفته می شود نسبت به این امر عصیان  ،عصیان

گر کسی اول ا .است و اال اگر فرصت باقی باشد عصیان تحقق پیدا نمی کند شدهیعنی با تکلیف و با امر در زمان امتثال مخالفت 

اصال عصیان یعنی  عصیان کرد؟ ظهر رانماز به  امر وگوید اکسی می ن کرد،خواندشروع به نماز  ظهر نماز نخواند و بعد از دو ساعت

صورت می گیرد؟ وقتی که زمان امتثالش  یامر به اهم چه زمانعصیان نسبت به براین اساس  عدم امتثال تکلیف در زمان امتثال.

عمل به آن  است،نیاز  مقدار زمانی که برای ازاله به آناگر  ،ستمثال امر به ازاله یک واجب فوری ا ،به آن عمل نشودو بگذرد 

  .امر به ازاله عصیان شده است ،نشود

کند که عصیان صورت بگیرد و عصیان آن زمانی تحقق پیدا می ،اهم باشد به پس امر به مهم اگر مترتب بر عصیان نسبت به امر

به اهم حادث  توانیم نتیجه بگیریم که امر به مهم بعد از سقوط امردر واقع میپس  .زمانی است که زمان امتثال امر به اهم سپری شود

امتثال . 1 :دو عامل دارد چه می شود که یک امر ساقط می شود؟ سقوط یک امر .مسقطات امر عصیان است شود. زیرا یکی ازمی

 عصیان کندامر موال را  هم اگر .تکلیف ساقط می شود ،انجام دهد امر موال رااگر کسی  .عصیان و مخالف شود. 2؛ و اطاعت شود

 نآ که در این صورت برای آن ثابت شود فوقش این است که قضا .آن تکلیف ساقط می شود آن را انجام ندهد، در وقت خودش و

 تکلیف دیگری است. 

 اهمامر به به نسبت خر از عصیان أمهم مت امر به کند. یعنیتحقق پیدا می پس امر به مهم بعد از سقوط امر به اهم ثابت می شود و

  .و این خلف و باطل است وجود نداردامر به اهم  ،زمان امر به مهم که در اش این استنتیجه است.

شده است که بگوییم هم امر به اهم داریم و هم ارائه اجتماع دو امر فی زمان واحد  اساسا ترتب برای تصحیح خالصه اشکال دوم:

 حصحیاست زیرا امر دارد. برای این که نماز  نمازش صحیح نماز خواند،به جای ازاله  و مسجد شد یعنی اگر کسی وارد .امر به مهم

مان فی زمورد هر دو  در ،شد ال به این منظور نظریه ترتب ارائههر دو امر وجود دارد. اص پس، باشد باید امر به آن متوجه شده باشد

 ی این که طلب الجمع بین الضدین پیش نیاید و برای این که محال الزم نیاید و برای این که نگوییممنتهی برا، امر وجود داردواحد 

یعنی هم بگوید نماز بخوان و هم بگوید  را از مکلف بخواهد، واحد دو فعلی که ضد خاص هم می باشند نآ خدا درممکن نیست 

به این معنا که اگر امر به اهم  .باشدی امر به مهم مترتب بر امر به اهم مییعن ،این دو امر مترتب بر هم می باشند یم:میگوی ؛ازاله کن

کند که وقت امتثال امر به اهم سپری شده باشد واال اهم زمانی تحقق پیدا میامر به عصیان  ،به مهم را اتیان کن را عصیان کردی امر

 .عصیان معنا ندارد



  

121 

 

زیرا  .دیگر امر به اهم وجود ندارد ،گیردمکلف را مییقه و حادث می شود و  امر مهم می رسد پس در واقع آن وقتی که نوبت به

با مخالفت و سرپیچی و سپری  امر به اهم یو عصیان امر اهم یعنمیآید اهم به فرض این است که امر به مهم به شرط عصیان امر 

پس اجتماع  است. خر از امر به اهمأنیست. امر به مهم متشدن زمان امتثال از بین رفته باشد. پس در زمان امر به مهم امر به اهم 

 محقق شود.این بود که اجتماع االمرین فی زمان واحد  آید در حالی که شما هدفتان االمرین فی زمان واحد پیش نمی

  .این دو اشکال اساسی ترین اشکاالتی می باشند که منکرین ترتب بیان کردند

 به اشکال اول پاسخ محقق نایینی

اش پذیرش زیرا نتیجه د،سر از امر محال و باطل در می آور ،این بود که اگر بخواهیم به ترتب قائل شویمعبارت از  اول اشکال

 که هر دو باطل هستند. است خر و واجب معلقأشرط مت

بین حکم و زمان امتثال حکم ا در مقدمه گفتیم رداده می شود زی ای که گفتیم پاسخ این اشکالبا مقدمه فرمایند:می محقق نایینی

ها رتبه تنها اختالف این، اختالفی بین این ها نیست .یعنی زمان حکم و ثبوت حکم و زمان امتثال حکم واحد است .ای نیستفاصله

 .است

 .تیکی اس نماز زمان امتثال باآمده و حکم وجوب نماز ثابت شده است  «صل»آن زمانی که  ،خطاب به مهم ثابت است که یزمان

 توان امتثال کرد که حکم ثابت شده باشد. زمانی می .ای نیستزیرا گفتیم بین حکم و زمان امتثال فاصله

پس این ها با هم  .زمان عصیان امر به اهم ؟چه زمانی است زمان امتثال ؛همان زمان امتثال ؟شودثابت  می چه زمانی دقیقا «صل»

و بعد نتیجه  زمان خطاب االن است و زمان امتثال بعدا :توانید بگوییددیگر نمی ،یستیکی می باشند و چون فاصله ای بین این ها ن

 واجب معلق در می آورد که باطل است.خر و أسر از شرط متبگیرید که ترتب 

 

 «والحمدهلل رب العالمین»


