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

 ن هادو اشکال و پاسخ آ .این نظریه را مطرح می کنند و پاسخ می دهند سه اشکال بحث ترتب، مقدمه پنجم محقق نایینی در پایان

  .ذکر شد در جلسات قبل

قام ثبوت اگر از همه اشکاالتی که مربوط به م .این بود که اثباتا دلیلی بر نظریه ترتب نداریمی که توسط ایشان بیان شد اشکال سوم

( ریمین بدانیم و نه اشکاالت دیگر را بپذییعنی نه آن را مستلزم طلب جمع بین ضد) ترتب را ممکن بدانیم است صرف نظر کنیم و

ز یعنی اثباتا باید دلیل داشته باشیم که بعضی از خطابات شارع در برخی ایم. نیاز به دلیلی شرعی دار ن ترتباما برای پذیرفته شد

ررسی ادله تکالیف شرعیه را ب ، یعنی زمانی کهچنین دلیلی وجود ندارددر مانحن فیه مشروط به عصیان خطاب دیگر است و  ،شرایط

 چنین شرطی را در این ادله مشاهده نمی کنیم.، می کنیم

 پاسخ محقق نایینی به اشکال سوم

 ،فبا قطع نظر از تزاحم این تکالی ،نفس خود ادله تکالیف شرعیه که متعرض حکم این امور شده استبرای اثبات خطاب ترتبی 

ایشان  ؟به تنهایی ترتب را اثبات می کند« ازل النجاسه عن المسجد»یا  «ةاقم الصلو»چطور خود این دلیل مثل . کفایت می کند

  .نتیجه همان خطاب ترتبی است که ما عرض کردیم ،با مالحظه سه نکته در این باره :فرمایدمی

 ةازل النجاس»متثال خطاب ، ا«صل»خطاب  .دو خطاب با قطع نظر از تزاحم فی نفسه مطلوبیت دارندهر یک از این  :نکته اول

طلوب مفی نفسه یعنی هم ازاله نجاست  .مطلوبیت دارد انجداگانه و بدون در نظر گرفتن تزاحم بین آن ها امتثالش «عن المسجد

  .قابل انکار نیستاین امری است که  است.مطلوب فی نفسه هم نماز  است و

متثال کنیم اخطاب را یعنی مثال کار به جایی رسید که ناچار شدیم یکی از دو  ،اگر بین این دو تکلیف تزاحمی واقع شد :نکته دوم

می تواند بین مکلف آیا یست؟ مکلف چمقدور باید دید که  (واحد وجود ندارد نزیرا فرض این است که امکان امتثال هر دو در آ)

ین اگر نتوانست ب، کند فبها اگر توانست بین این دو خطاب جمع کند و هر دو را امتثال ؟امتثال کندرا دو خطاب جمع کند و هر دو 

ی زمان فقابل اجتماع امتثال و اتیان آن دو این ها ضدین می باشند و  ، چونستا چنانچه که مفروض بحث ما) این دو جمع کند

 ؛ پیش روی ما استه دو را ؟کدام باید امتثال شود، اما شود امتثال خطاب س باید یکی از دوپ( .واحد نیست

تر هیچ کدام اهمیتش بیشر ندارند و هر دو یکسان می باشند یعنی انی بر یکدیگحتارة هیچ یک از این دو خطاب و دو تکلیف رج

یست هر دو باهم نامکان امتثال زیرا فرض این است که  .وندهر دو ساقط می ش ؛«سقوط کال الخطابین من فالبد»، از دیگری نیست
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پس ت. اساین ترجیح بالمرجح  ،اگر بخواهیم بگوییم یکی ساقط شود و دیگری اخذ شود .و هیچ کدام بر دیگری رجحانی ندارد

 گرخطاب یا خطاب دیعقل حکم به تخییر می کند یعنی عقل ما را مخیر می کند که اگر خواستیم به این  اگر هر دو ساقط شوند

  عمل کنیم.

 نجحامالک ر)مثال فرض کنید یکی اهم است  ؛یکی مرجح دارد ،اما اگر دو خطاب به نحوی باشند که یکی بر دیگری ترجیح دارد

؛ (اینکه ما اهمیت را چگونه کشف کنیم بماند)و دیگری مهم ( مالک ها اهمیت است نباشد که یکی از آ می تواند چیزهای مختلفی

  .این است که اهم را کنار بگذاریم و مهم را حفظ کنیمدیگرراه و  این است که مهم را کال کنار بگذاریم و اهم را حفظ کنیم راه یک

ل قبول بر راجح عقال قاب حزیرا تقدیم مرجو .این که بخواهیم اهم را کنار بگذاریم و مهم را حفظ کنیم قطعا قبیح است نکته سوم:

این  ،هیا ن ،حال تقدیم اهم بر مهم آیا به این است که کال اهم را حفظ کنیم و مهم را حذفکنیم. ا مقدم بر مهم پس باید اهم ر ،نیست

  ؟نفی نشود به کلیجا می توانیم به نحوی عمل  کنیم که خطاب مهم 

 ار ازاله نجاست از مسجددر هر حال « ةازل النجاس»یعنی ، این دو خطاب به اطالقهما باقی بمانندنمی شود  ؟مشکل چیستریشه 

چه  ،چه ازاله نجاست واجب باشد می کند، داللت بر وجوب نماز نیز« صل» ؛چه نماز واجب باشد و چه نباشد می کند، واجب

حال اگر بتوانیم با توجه به اهمیتی که خطاب  .اطالق این دو خطاب است موجب اشکال می شود. در مانحن فیهکه  چیزی آن .نباشد

 ،زیرا نفس خطاب مهم مشکل ندارد تصرف کنیم، مشکل حل می شود. ر اطالق خطاب مهمو درا حفظ کنیم  شاطالق ،اهم دارد

که مزاحم خطاب اهم است اطالق خطاب مهم است نه  چیزی مشکل از کجا پدید آمده؟ چه چیزی مزاحم با خطاب اهم است؟ آن

 .چه نماز واجب باشد و چه نباشداست، ییم ازاله نجاست واجب اطالق خطاب اهم را حفظ می کنیم و می گو پس ،خود خطاب مهم

از ناحیه اطالق خطاب مهم پدید  مشکل اما سراغ اطالق مهم که می آییم می گوییم چون، هم خطاب حفظ شده است و هم اطالقش

ت که نماز واجب است به شرط معنای این که اطالق ندارد این اس .آمده پس باید بگوییم خطاب مهم یعنی امر به نماز اطالق ندارد

ت در ناچارا می بایس در تزاحم بین دو تکلیف و دو خطاب اگر «در بقدرهاتتق»زیرا الضرورات  کار نباشد. این که ازاله  نجاست در

اقل ما  ،اکتفاء می کنیم، تصرفبه اقل ما یمکن ال، ذاشتگکنار  را  خطاب دو نمی شود آنو فرض این است که  کردتصرفی خطاب 

و  برداریمخطاب مهم دست تنها از اطالق  و اطالق خطاب اهم را حفظ نیم،تصرف این است که هر دو خطاب را حفظ کیمکن ال

خطاب  اما ،پس اطالق خطاب اهم به قوت خودش باقی است. اهم نماییمخطاب نسبت به  ،شرط عصیان به دایره اش را محدود

  .ز ترتب نیز این استمنظور اشروط شده به ترک اهم و مهم م

ایها الناس اگر شما جایی دو خطاب داشتید و دو  :ما نیاز به دلیل خاص نداریم که بگوید :پس در حقیقت محقق نایینی می گوید

 مستقیما آیه و، زیرا است خطاب مهم مشروط به ترک خطاب اهم، دلیل آمدند که با هم تزاحم داشتند که یکی مهم بود و یکی اهم

ارع خودمان باید از مجموع بیانات ش .ولی الزم نیست که شرع همه چیز را مستقیم بیان کند، این مطلب را بیان نکرده استروایتی 

و عقلمان کمک بگیریم و تایید و نظر شارع را به دست بیاوریم. و این جا با مالحظه این سه امر می توانیم بگوییم شرعا دلیل داریم 

  :این سه نکتهمالحظه پس با . لی نیستو دست ما در مقام اثبات خا

باید امتثال  کنند که یعنی هر کدام طلب می .مقتضی مطلوبیت متعلق طلبند ع نظر از تزاحم بین آن ها هر یکدو خطاب با قط .0

  .شوند
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 ،که دو کار را با هم انجام دهدیعنی مکلف قدرت بر این  .مقام امتثال نیست فرض این است که امکان جمع بین این دو در .2

  .ندارد

پس باید خطاب اهم را که کنیم.  قطعا نمی توانیم مرجوح را مقدم بر راجحدارد، رجحان دیگری  برچون یکی از این دو  .3

  .رجحان دارد حفظ کنیم

خواهیم خطاب اهم را حال می  :میگوییم می گذاریم وکنار هم   این سه مطلب که از انضمام حکم شرع و عقل به دست آمده را

به جای  .اما خطاب مهم را نیز می توان حفظ کرد، یعنی خطاب اهم در اولویت است .هم خودش را و هم اطالقش را ،حفظ کنیم

در رات تتقالضرو»ای این است که  رحفظ خطاب مهم ب .خطاب مهم را به نحوی حفظ می کنیم ،محو کنیم کالاین که خطاب مهم را 

طاب خ اطالق کنیم که این جا تصرف در اکتفاء می ،به اقل ما یمکندر حقیقت  می بریم، دستناچارا خطاب مهم  اگر در ؛«بقدرها

 مشروط به ،که عبارت است از ترک اهمی است بلکه مشروط به شرط ،اما نه مطلقا ،جب استانماز و :یعنی می گوییم .مهم است

  .عصیان االهم

یعنی  .نه تنها ممکن است و ثبوتا مشکلی ندارد بلکه اثباتا نیز مشکلی نداردردید که دلیل بر نظریه ترتب هم داریم و پس مالحظه ک

  0.دلیل شرعی برای آن داریم

این  یشان خودا زیرا ت.مطالبی است که در این باب بیان شده اسمفصل ترین و کامل ترین  ،مطالبی که ایشان در باب ترتب فرمودند

ردیم و ما چهار مقدمه را بیان ک ،پنچ مقدمه بیان کردند، نشاای .برای تثبیت این نظریه کرده است ییه را قبول دارد و تالش زیادنظر

اما مقدمه  ،بعضی از آن اشکاالت را پذیرفتیم و بعضی را نپذیرفتیم .مقدمات را بیان کردیم نم و اشکاالت آید بررسی قرار دادرمو

سراغ نظریات دیگران در مورد ترتب می رویم که آن ها چطور این  ،که مقدمه پنجم را بررسی کردیم نبعد از آ .پنجم مانده است

اصال از راه دیگری وارد  خمینی امام. امام خمینی ،مرحوم محقق اصفهانی و محقق عراقی . کسانی مانندمسئله را تصور و حل کردند

ارد و علم اصول دارد مهمی در تبات قانونیه که یک مبنای بسیار مهمی است و تاثیراامام خمینی از راه خطا .این موضوع شده است

خطابات  که نظریه است یکی از مواضعی م. بحث ترتبرا قبال در مباحث حکم تفصیال بحث کردیمبنا این  این بحث شده است.

  .ثیر داردأت قانونیه در آن مطرح شده و در آن

 مقدمه پنجم بررسی

  .ن مقدمه اشکال کرده استیا امام خمینی از کسانی است  که به. مقدمه پنجم اشکاالتی مطرح شده استدر مورد 

  .نایینی است مقدمه پنجم طوالنی بود ولی دو سه محور اصلی داشت و اشکاالت بیشتر ناظر به آن محورهای اصلی کالم محقق

صویری که ایشان با ت .درست است ،ترتبی مقتضی جمع بین ضدین نیستن که محقق نایینی گفتند خطاب یامام خمینی می فرماید: ا

 :لکن انما الکالم در این که مالک عدم اقتضاء چیست؟ محقق نایینی گفتند .آید یاز ترتب ارائه دادند طلب الجمع بین ضدین پیش نم

عنی مثال خدا از ما ی. باشد ضدین شده که جمع بین معنایش این نیست ،ترتب را بپذیریم اگر ،ترتب مقتضی جمع بین ضدین نیست

ین مقتضی جمع ب ترتب :محقق نایینی گفتند .ضد هم می باشند با هم در آن واحد انجام شود که طلب کرده باشد دو فعل وجودی
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ر خطاب اعناوینی برویم که به عنوان شرط در کن غباید سرا :لذا ایشان می گوید .انما الکالم فی مناط عدم االقتضاء .ضدین نیست

  .مهم بیان شده است

 .ودهدف همین بدر واقع به نوعی هم . در مقدمه چهارم طلب الجمع بین ضدین نیست ترتب مستلزم ،پنجم این بود که هاساس مقدم

 که یعنی این ،در مقدمه چهارم محقق نایینی ایجاد طولیت کرد است. ترتب این دو مقدمه از اهم مقدمات، ما گفتیم در بین مقدمات

 .در یک مرتبه نیستند «صل»و خطاب  «ازل النجاسه»خطاب  مثلیعنی امر به مهم و امر به اهم  ،دو امر در طول هم می باشند

  .دو خطاب بود اما اختالف مرتبه دارند. هدف از مقدمه چهارم بیان اختالف مرتبه بین این دارند، اجتماع فی زمان واحد

زم لمستاما  ،دو خطاب در زمان واحد می باشند و اختالف مرتبه دارنددر ترتب  بگویند با این کهدر مقدمه پنجم هدف این بود که 

به هیچ وجه نتیجه اش این نیست که شارع از  شدهکلف دو خطابی که از ناحیه شارع متوجه م یعنی .طلب جمع بین ضدین نیست

این که ایجاب الجمع بین الضدین به دنبال  ؟ه راهی درست کردنداین را از چ .ما خواسته باشد که دو کار را هم زمان انجام دهیم

خطاب مشروط خطاب مهم . یک خطاب مطلق است و یک خطاب مشروط :گفتنددرست شد؟ ترتب پیش نمی آید از چه راهی 

یان عص در ؟منظور از از عصیان چیست :امام خمینی روی همین نقطه دست گذاشتند و گفتند ،عصیان االهم ؟شرط چیست ،است

  .ن کنیماها را بین این سه احتمال را باید ذکرکنیم و اشکال آ .سه احتمال وجود دارد

 . ه بودیمبیان کردمحقق نایینی نیز  این اشکال را از امام خمینی در رد مقدمه چهارم 

 «والحمد هلل رب العالمین»


