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

حال نوبت بررسی و ارزیابی این مقدمه است که آیا آن دو مطلبی  یان شد.مقدمه سوم محقق نایینی که مشتمل بر چند بخش بود ب

  ومر؟ بخش سیتمام است یا خیر؟ آن توهم و پاسخی که به آن توهم دادند تمام است یا خ مقدمه سوم فرمودندکه ایشان در ابتدای 

عمدتا  دبیان شاین بود که آن دو مطلبی که نیز بخش چهارم مقدمه ایشان  ،ارزیابی نیاز نداردبه که بیان هدف این مقدمه بود  مقدمه

   :دو مطلب را ایشان در ابتدای مقدمه فرمودند .منکرین ترتب بیان کردندبرای پاسخ به مهم ترین اشکاالتی است که 

 .زمان حکم و زمان موضوع حکم واحد است .1

  .یعنی آن طور نیست که بین زمان حکم و امتثال فاصله باشد .زمان حکم و زمان امتثال حکم نیز واحد است .2

 که عمده اندبه ترتب وارد کردهمنکرین ترتب اشکاالتی : ندتگف و با این دو مطلب ایشان درصدد پاسخ به دو اشکال مهم برآمدند

 کنیم. میرا برطرف  باشدمی متوجه ترتب که تیاشکاالدو امر  نبا کمک آ که بیان شد و مااست  یدو اشکال نآ همان

 در مقدمه سوم بود. این محصلی از مجموعه چهار بخش مطرح شده توسط محقق نایینی

محقق اصفهانی اشکاالتی را نسبت به محقق  و امام خمینی .از سوی بزرگانی مورد ایراد واقع شده است سوم محقق نایینی مقدمه

 .کنیمرا مطرح میآنان اند مهمترین ما از میان اشکاالتی که بزرگان به این قسمت از کالم نایینی ایراد  کرده .اندنایینی مطرح کرده

 مناسب است کالم محقق خویی را در این باره ذکر کنیم. نقبل از آن لک

 محقق خوییکالم 

  :1اندمحقق خویی در این مقام دو جهت را متعرض شده
 اول جهت 

اگر خاطرتان باشد اشکال  .عدم امکان واجب معلق ندارد قول به امکان ترتب و عدم امکان ترتب هیچ ربطی به امکان واجب معلق و

اجب ترتب را قبول کنیم باید ملتزم به واگر بخواهیم  برآمدند این بود کهبه آن اول منکرین ترتب که محقق نایینی درصدد پاسخ 

نه به نظر مستشکلین اگر أیعنی کمحال است. خر أدرحالی که هم واجب معلق محال و هم شرط مت شویم خرأمعلق و شرط مت

 اهم است به این معنا که مشروط به عصیان نسبت به امر به اهم بگوییم امر به مهم مترتب بر امر بهو بخواهیم ترتب را ممکن بدانیم 

به این معنا که مشروط به شرطی  دارد ترتب  بر اولی ، امر دومامر به اهم واجب مطلق و امر به مهم واجب مشروط است است و
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 خرأن واجب و شرط متااست که باید ملتزم به امکسخن آن این  نتیجه؛ اهم مخالفت با امر به است که عبارت است از عصیان و

 رمودند:پاسخ ف رمحقق نایینی دبود.  مسئله ای است که به عنوان اشکال اول مطرح شدهاین . باطل هستند درحالی که این دو شویم

  .دیگر این مشکل پیش نمی آید آن و زمان امتثالمهم با التزام به اتحاد زمان حکم 

جب معلق را اآیا فقط کسانی که و ؟معلق نسبت و ارتباطی هست یا خیرحال اساسا باید ببینیم آیا بین بحث ترتب و بحث واجب 

توانند ملتزم به ترتب نند نمیادمحال می جب معلق را ناممکن واتوانند نظریه ترتب را قبول کنند و کسانی که ومی دانندممکن می

 .یا هیچ ارتباطی بین این دو مسئله وجود ندارد ؟شوند

مسئله  و یعنی مسئله امکان و استحاله ترتب یک مطلب است .هیچ ارتباطی بین این دو نظر وجود ندارد ند:فرمایمیمحقق خویی 

 امکان واجب معلق یا عدم امکان واجب معلق مسئله دیگری است.

چیزی که  :کنندب معلق را این طور تعریف میجاصال وا .واجب استقبالیو در واجب معلق بحث این است که وجوب فعلی است 

واجب ی، آید. وجوب فعلیبعدا م جبوجوب االن ثابت است اما وا .آیدولی واجب بعدا میدر زمان حاضر می باشد وجوبش 

یم که صورت مفصل بحث کرد به شیخ انصاری و دیگرانو در مورد نظر صاحب فصول تفصیل ب معلق به اجاستقبالی. در بحث و

م. یکه مطرح شده است را تفصیال متذکر شد اشکاالتی ار بزرگان را مطرح کردیم و ادله وانظ ؟آیا واجب معلق ممکن است یا محال

اصال تصویر چیزی که وجوبش  :ویندگمی و دانندای واجب معلق را محال میدانند و عدهجب معلق را ممکن میابه هر حال جمعی و

شود تصویر کرد که وجوب االن می گویند:و می دانندرا ممکن می نای آمقابل عده در .واجب بعدا بیاید امکان نداردو االن باشد 

  بعدا بیاید.باشد و واجب 

یا  خر معقول استأآیا شرط مت که در گذشته به طور مفصل بحث کردیم .خر مطرح شده استأدر مورد شرط مت فنظیر این اختال

اصال ممکن نیست مشروط االن  :گویندای میعده .بیاید اًیعنی این که االن مشروط محقق شود ولی شرطش بعد خرأشرط مت خیر؟

اما  .به شرطی که آن شرط هنوز نیامده است طمشرو (حقیقی یا اعتباری) موجودی االن محقق شود .باشد ولی شرط بعدا بیاید

اختالف پس  .رطش بعدا بیایدشود مشروط را االن محقق بدانیم اما شو گفتند: میکرده این امر طی  تصویر یهایی را براراه برخی

 نیز وجود دارد. خر أشرط متدر 

 استحاله واجب معلق قائل به یعنی ممکن است کسی .این دو بحث هیچ ربطی با هم ندارند :گویندخویی در جهت اول می حققم

 ث جدازیرا این دو بحد. شوبه استحاله ترتب قائل شود که واجب معلق ممکن است اما معتقد قائل به امکان ترتب شود یا  ماا باشد

 باشد. معلق  نزاع در بحث واجب طور نیست که نزاع در بحث ترتب مبتنی بر این .بر دیگری مبتنی نیست هیچ یکباشند و میاز هم 

اند این است که به طور کلی مالکات این دو بحث با هم کامال متفاوت دلیل محقق خویی بر این ادعا که در جهت اول مطرح کرده 

رتب ضدین است یا خیر؟ در تمالک در بحث ترتب این است که آیا تصویر ترتب و پذیرش ترتب مستلزم طلب جمع بین . است

 زمان نیهم ز ،کرده لهااز اهم یعنی بهع امر رکه قائل به ترتب می باشند مثل محقق نایینی تمام تالششان این است که اگر شا هاآن

واحد  ندر آهم تواند هر دو را بادرست است که مکلف نمیموجودند یعنی امر به مهم و امر به اهم در زمان واحد  .ردم داامر به مه

بین  ه شارع یک نسبت طولیأنیعنی ک .تلف استبا هم مخ دوکه رتبه این  یستاین دلیل طلب جمع بین ضدین ن اما به ،انجام دهد

ن به اول گفته ازاله کن بعد گفته نماز بخوا .بشرط عدم اتیان ازاله «صل»بعد گفته  «ازل النجاسه»گفته است  واین ها برقرار کرده 
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 نآ در یعنی .زمانی فاختالرتبه است نه در این اختالف  .بشرط مخالفت با امر اول نماز بخوان، شرط این که ازاله را انجام ندادی

این   .کند و در طول هم می باشندشان با هم فرق مییمنتهی رتبه هانیز وجود دارد. امر به نماز  وجود دارداله ززمانی که امر به ا

و اثبات کند که این جا جمع بین ضدین پیش نمی آید  خواهد یک نکته رادر واقع می ،شدهرائه قق نایینی احتصویر که از ناحیه م

  .طلب جمع بین ضدین نیست

 طلب کند. اش این  است که شارع از مکلفین جمع بین ضدین رامعقول نیست زیرا الزمه گویند: ترتبمی در مقابل منکرین ترتب

که هم ازاله نجاست کنیم و هم  ع از ما خواستهرشا معنایش این است که، اگر این دو امر با هم باشند و هر دو فعلی و هر دو موجود

 و ما خواسته که بین دو ضد خاص جمع کنیم زخدا ا است و این دو امر با هم فعلی باشند طلب جمع بین الضدیناگر  .نماز بخوانیم

  این محال است.

ن مستلزم طبق نظر منکریر؟ ین ضدین است یا خیترتب مستلزم جمع بپس مالک در نزاع در مسئله ترتب این است که آیا پذیرش 

 جمع بین ضدین است و طبق نظر قائلین مستلزم جمع بین ضدین نیست.

بر سر این است که آیا  نزاعا جآن .خر یا واجب معلق می آییم می بینیم که مسئله یک مسئله دیگر استأشرط مت غاما وقتی سرا

وقتی ، بگذاریداین مالک را کنار مالک قبلی  .در فعلیت یا عدم فعلیت حکم است نزاع؟ االن فعلیت دارد یا موضوعش  ،خود مجعول

آیا آنوقت  ،حول دو محور متفاوت شکل بگیرد ،ن و عدم امکان ترتب و نیز امکان و عدم امکان واجب معلقادو نزاع یعنی امک

ر مسئله ترتب هیچ ارتباطی به نزاع در بحث واجب نزاع د :توانیم بگوییم بین این دو ارتباطی هست؟ محقق خویی می فرمایدمی

 بر این اساس هر یک از منکرین یا. ندتزیرا مالکشان متفاوت است و لذا این دو نزاع مبتنی بر هم نیس ،خر نداردأمعلق و شرط مت

  .توانند در مسئله ترتب قائل به امکان یا قائل به استحاله شوندقائلین به استحاله واجب معلق می
 دومجهت 

 . ول به استحاله واجب معلق نیستقترتب متوقف بر  انکام :فرمایددر جهت دوم میایشان 

قول به امکان ترتب و عدم امکان ترتب  ند:هت اول ایشان گفتدر ج با جهت اول چیست؟ح می شود مطردوم آنچه در جهت فرق 

  .دو بحث جدا هستند با دو مالک متفاوت ، زیراارتباطی به قول به امکان واجب معلق و عدم امکان واجب معلق ندارد
این طور نیست که لزوما قائل به استحاله واجب معلق  ،کسی ترتب را ممکن بداند راگ :ان در واقع می خواهد بگویدشدر این جهت ای

معلق  ه واجباستحال معقتد به یعنی این طور نیست که قائل به امکان ترتب لزوما .نه مالزمه بین این دو را رد می کندأیعنی ک .باشد

 زیرا مالک های .ا هم ندارندارتباطی ب چهیبحث ترتب و واجب معلق و شرط متأخر : نه محقق خویی فرمودأدر جهت اولی ک .باشد

الزم  ،ن ترتب شداکند که اگر کسی قائل به امککید میأدر جهت ثانیه به طور خاص بر این  نکته ت. با هم متفاوت است دو بحثاین 

زمان  ،زمان فعلیت موضوع ،ترتب این است که زمان فعلیت خطاب و حکممعنای  ما واجب معلق را محال بداند زیرانیست حت

زمان فعلیت حکم و موضوع و عصیان نسبت  ،یکی است تمام آن هازمان : گویدقائل به ترتب می .زمان امتثال یکی است و عصیان

معلق را ممکن بداند معنایش این است  جبوااز این طرف بخواهد  اگر کسی .به حکم و زمان امثتال به حکم یک زمان بیشتر نیست

االن  شرط وفعلیت حکم االن است ولی موضوع  :یعنی بگوید .ای ندارد جز این که تفکیک بین این زمان ها را قبول کندکه چاره

  .این دو ربطی به هم ندارند :فرمایدمحقق خویی میحالی که در  ند.فعلی نشده ا
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 .این دو جهت و فرقشان بیان شد، دجا متعرض شده اندو جهت این پس محقق خویی
 

 بررسی کالم محقق خویی

 1.کرده اند االتیاشک نسبت به این کالم محقق خویی از بزرگانبرخی 

 اشکال نسبت به جهت اول مطرح شده است.دو 

ه مخالفت با امر به اهم را برای امر ب که اگر ما عصیان و طور کلی اشکالی که درمسئله ترتب مطرح است این است به: اولاشکال 

  .خر در می آورد نه واجب معلقأنتیجه اش این است که سر از شرط مت شرط قرار دهیم، مهم

آید و استقبالی و واجب بعدا می وجود دارددر واجب معلق وجوب االن  .خرأیک شرط مت ،یک واجب معلق داریم ،ما دو مقوله داریم

  .کندشرط بعدا تحقق پیدا میو محقق است االن خر مشروط تأدر شرط م .خر مسئله متفاوت استأدر شرط مت .است

شرطش بعدا یعنی زمان عصیان نسبت به  ؟محقق می شود چه زمانی شرطشاما امر به مهم به عنوان مشروط االن موجود است 

در ترتب مطرح است این است که چطور می شود که االن این مشروط باشد ولی شرطش  اشکالی که .محقق می شودواجب اهم 

این که  .درخر است و ربطی به واجب معلق نداأاین شرط مت ؟خرأبا بحث واجب معلق مرتبط است یا شرط مت مطلب این .بعدا بیاید

ن ترتب و عدم امکان ترتب مبتنی بر قول به امکان واجب معلق و عدم امکان اقول به امک :گویدمحقق خویی در جهت اولی می

را نسبیت زی .خر به میان بیاید نه واجب معلقأا اگر این دو با هم مقایسه شود باید پای شرط مترزی .ب معلق نیست ناتمام استاجو

قط لذا این که ایشان مسئله را ف، خر مطرح استأاین جا بحث شرط مت .خر نیستأبین واجب معلق و شرط متو سنخیت و تشابهی 

 .ام به ایشان شده استقاشکالی است که در این  م ،خر را ابتدائا مطرح نکرده استأو شرط مت قرار دادهدر دایره واجب معلق 

ر از اشکال به این که ترتب س. خر و یا واجب معلق استأشرط متبر فرض در ترتب اشکال کنیم که ترتب مستلزم : دوم اشکال

ق  سر از واجب معل ،اشکال شود که راین که به ترتب طبق یک تصوی  .به نحو مطلق نیست، آوردخر و واجب معلق در میأشرط مت

  .معنایش این نیست که ترتب به نحو کلی باطل است ،آوردخر در میأو شرط مت

راسانی محقق خ .عصیانبر عزم  بنای و دیگری یکی عصیان واقعی شده:دو احتمال ذکر م در مورد شرط واجب اهقبال بیان کردیم که 

 واقعی نسبت به واجب انایشان اشکالشان این بود اگر آن شرطی که کنار واجب مهم قرار داده می شود عصی .هر دو را بیان کردند

شود؟ در مسئله ترتب اشکال در چه صورت متوجه می .دیگری دارد اگر عزم بر عصیان باشد محذور دارد ولی حذوراهم باشد یک م

زیرا اگر  ،ی است که عصیان واقعی شرط شودتبلکه فقط در صور ،کنداشکالی که شده است به نحو مطلق مسئله ترتب را نفی نمی

بعدا که عصیان صورت گرفت شرطش محقق شده  ،ود داردعصیان واقعی شرط شود معنایش این است که االن این واجب مهم وج

جا اما اگر بنا و عزم بر عصیان باشد این .آن وقت اشکال پیش می آید که چطور االن  این مشروط باشد ولی شرطش بعدا بیاید .است

خر أپس شرط مت، طشهم شر ووجود دارد االن هم واجب  ،زیرا االن بنای مکلف بر عصیان است ،خر پیش نمی آیدأدیگر شرط مت

حو مطلق به ن ترتببه ترتب و پذیرش نظریه  قولشرط متأخر در صورت التزام به  شد یعنیاشکالی که مطرح پس  .آیدیپیش نم

 .پیش بیاید این مشکل در برخی از صور ممکن استزیرا  .قابل قبول نیست
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 .پی التزام به نظریه ترتب پیش می آید سخن صحیحی نیست درمشکلی  چنینلذا این که محقق خویی فرموده به طور کلی 
 «والحمدهلل رب العالمین»


