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 «معن ج  للي ححمد   ل ه اطاليرن    العن  للي ادداهم  االّل صلي ب  اعالمين    الحمدلّل »
 ترتب تا کنون جمع بندی بحث

که  نیوجه به ابا تبیان کردیم.  ،وارد شده شانیکه به مطالب ا یبه همراه اشکاالترا در مسئله ترتب  نایینیمطالب محقق  تمام بایتقر

بحث های عد از تا ب میاشب داشته کنونمباحث ترتب تا  بر یمرور کل کیرسد الزم باشد  یبه نظر م، ضا کردندااز دوستان تق یبعض

  ؟و مقصد ما کجاست میهست ریمس یکجا کنونشود که امعلوم مفصل انجام شده 
 علت ورود به بحث ترتب

امر به  ایبود که آ نیاصل بحث ما در اد؟ آم شیکه عنوان ترتب پ میبود یدر چه مسئله ا ؟میوارد بحث ترتب شد که چه شد اساسا

امر به شئ  ،شد که به نظر ما نیا جهینتو  میبحث کرد لیتفص بهدر ضد عام و ضد خاص  ر؟یخ ایمی باشد از ضد  ینه یشئ مقتض

 . باشند یقائل به اقتضاء م یادیهرچند جمع ز، از ضد خاص ینه یاز ضد عام است و نه مقتض ینه ینه مقتض

 هیمره عملث خیر، ایباشد  یضد عام و خاص مز ا ینه یمقتض ئش امر بهکه  نیاساسا بحث از ا ایآبعد بحث به این مطلب رسید که 

  ؟ندارد ایهم دارد 

 میضد خاص شو از یاست که اگر قائل به اقتضاء امر به شئ نسبت به نه نیا یثمره مسئله اقتضاء به نظر برخ :میمورد ثمره گفت در

 ،عنه است یچون منه ،کند انیعبادت را ات نآ یعنی ،به ضد خاص عمل کند یچنانچه کس ،باشد یعمل عباد کیضد خاص  نو آ

این و به نظر ا قهراً، ستیاز ضد ن ینه یبه شئ مقتض رام :دیگو یقائل به عدم اقتضاء است و م که یاما کس .فاسد و باطل است

  .ندارد ینه رایز ،است حیصح ،ازاله واقع شده یعبادت که به جا

این نماز ه است ک نیا شیمعنا ،به اقتضاء شد قائل یکه اگر کس ،دانستنداین ثمره مسئله اقتضاء را در مثل ازاله نجاست و نماز لذا 

د ن است که ضیا شیمعنا ،قائل به عدم اقتضاء شد یاما اگر کس .شود یفاسد م نمازآن  ،به عبادت یبا تعلق نه قهراً و دارد ینه

  .است حیصح لذاندارد و  ینه گریخاص د

  .روشن است فیاز ضد خاص و نه ضد عام است تکل ینه ینه مقتضامر به شئ ما که اساسا  یمبنا طبقالبته 

ثمره  نیا ،ةیثمرة عمل ستیثمره ل نیا :گفتندیعنی دو گروه موضع انکار است  ،هر دو موضع شد که اتخاذثمره  نیبرابر ا موضع در دو

  .ستیقابل قبول ن

فته است گ یچه کس .است حینماز صح نیحال ا یا یعل ،میو چه قائل به اقتضاء نشو میچه قائل به اقتضا شو معتقدند گروه اول:

دادند  حیمفصل توض ؟چطور .است حیازاله در هر صورت صح ینماز به جا :گفتند ثمره را انکار کردند و نطوریا یا هعد ؟فاسد است

گرفتند  هجیو نت ستیچ یمالک نهکه  ،دادند حیتوض کیبعد درباره هر  ،یمولو یاست و اخر یارشاد ةتار یکه نه نیا یبرا: و گفتند

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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 یریغ یمیتحر یاست و نه یریغ یمیتحر یبلکه نه؛ ستین ینفس یمیتحر یمولو ینه ،خورده زمورد به نما نیکه در ا ییکه نه

 .میکن یرا مطرح م اتیفقط کل لکن ما جا شد نیا یادیز یبحث ها .است حیعمل صح نیپس ا .شود یموجب فساد عمل نم

  .داشت یا دهیعق نیچن ییبها خیش .نماز باطل است نیا میو چه قائل به اقتضاء نشو میاقتضاء شوچه قائل به  معتقدند :دوم گروه

 ینه یضامر به ازاله مقت مییچه بگو ؛باطل است شنماز ،ترک کند و نماز بخواندآن را  ، اگراش ازاله است فهیوظمثال که  یکسیعنی 

عمل باطل  نیا یداده شد که به طور کل شانیکالم ا درباره زین یمبسوط حیتوض .ستینماز ن زا ینه یمقتض میاست و چه بگو نماز از

 ،صحت ینماز برا نیا .ستیهم در کار ن ینه مییاگر بگو یحت ،است که امر ندارد نماز این نیمشکل ا ییبها خیبه نظر شچون  ،است

ن امر نماز اال نیا و دوش یواقع نم حایصح یعمل عباد ،تا قصد قربت محقق نشود یعنی .به امر دارد تا بتواند قصد امر کند ازین

 .ندارد

 ةولهذه الصل کنیلم » رایشود باطل است ز یازاله خوانده م ینماز که به جا نیحال ا یا یعلپس اشکال شیخ بهایی این بود که 

 .قصد قربت ندارد پس باطل است «بقصد االمر یتؤت یامر حت

  .میذکر کرد الیجواب دادند و ما جواب ها را تفص ییبها خیسخن ش نیبه ا گرانیو د یخراسان محقق

  بود. ثمره مسئله ضدانکار  یبرا قیدو طر نیا

مر امر ندارد و اگر بخواهد ا مبتنی بر این بود که این نماز ،نماز باطل است نیبه هر حال امبنی بر این که  ییبها خیسخن ش پس

 ستندیکه قابل اجتماع ن نینسبت به متضاد یفعل فیتواند در آن واحد دو تکل ینم و دآور یدر م نیداشته باشد سر از طلب ضد

  .کند دایتحقق پ

 است که به نام صورت گرفت همان ییبها خیکه در مقام رد سخن ش ییاز تالش ها یکی .خن داده شده استس نیبه ا ییجواب ها

  .ترتب معروف شده است

و  است گریکه ضد خاص عمل د یعمل عباد کینماز به عنوان  حیتصح یبرا؟ شدیم ترتب ما وارد بحث که پس در واقع چه شد

 یمسئله به اهم و مهم ختم نم یحت، بحث مطرح است نیا اجهمه  یمسئله ازاله و نماز است ول آن مثالحال . موربه بوده استأآن م

 . است ریتصو زیاهم و مهم ن ریشود و در غ

 گمان کردند و گفتند که نماز چون یو عده ا ییبها خیش ؟ این بود کهترتب کرد چه بود لهکه ما را وارد مسئ یمعبر نپس اساسا آ

 یعنی .باطل است زنما نیحال ا یا یعل ،میتعلق نگرفته باشد و قائل به اقتضاء نشده باشن هم به آ یولو نه ،ضد خاص ازاله است

 .نمازش باطل است ،نماز خواند ،ازاله از مسجد یبه جا یاگر کس

ربت شود قصد ق یو م ستین نیضد نین نماز امر دارد و طلب بیا دیبگو این  که نماز و نیا حیتصح یاست برا یراه ترتب پس

  .است حینمازش صح ،نماز بخواند یکرد و اگر کس
 کالم محقق نایینی

و  حث کردهبز همه در مورد ترتب ا شیکه ب کسیمثل کشف الغطاء اما  ؛گفتند یدر باره ترتب مطالب زین گرانید ینییاز محقق نا قبل

  .است ینییکند محقق نا حینماز را تصح نیخواسته ا یقیطر کیاز 
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 .حال استو م ستیمعتقد است ترتب معقول ن یمحقق خراسان اریز .است که امکان ترتب را ثابت کند نیا یبرا شانیتالش ا عمده

دارند  هدیعقها  یلیخ .شود که ترتب محال است یاستفاده م یانصار خیاز کلمات ش .ترتب محال است :دیگو یم یمحقق خراسان

 . معقول استترتب  میکن یمما که  یریصواساس ت اصرار دارد که بر ینییاما محقق نا، که ترتب محال است

د که اشکال کردن یبه مقدمه اول و دوم و سوم بعضلذا نسبت  .کند که البته دو مقدمه از همه مهمتر است یم انیپنج مقدمه بایشان 

 نیخالصه ا یلیترتب است که خ هینظر تیتثب یبرا ییدر واقع راه ها مقدمات نیا ،ستندیاصال در واقع مقدمه استدالل ن مقدمات نیا

  .کنم یعرض مشد را مطرح ها  ننسبت به آهم  یاشکاالت که پنج مقدمه را

مقایسه  نددترتب ارائه دا یبرا گرانیکه د یریو بعد با تصو دیبه ذهن بسپاررا از ترتب ارائه داده است  ینییکه محقق نا یریتصو

 ،دکردن یازاله ط ینماز به جا نیا حیتصح یرا برا ییهمه در واقع راه ها یو محقق بروجرد یو محقق عراق یمحقق اصفهان  کنید.

ا را ه نکرده است که آ یرا ط یعمل راه نیا حیتصح یبرا ینیامام خم .کردند انیو امکان ترتب ب ححیتص یرا برا ییراه ها کی

 .میکنیم انیب

نظر که  ماه است کی تقریبا .دیتفاوت آراء و انظار را بشناس دیتا بتوان دیاشبکه بزنگاه مطالب را به خاطر داشته  دییبفرما تیعنا

ها  نیا .تسیدو چ نیمعلوم شود که فرق ا دیبا هم یمحقق اصفهان ،ینظر محقق عراق نیز آن بعد .میکن یم یرا بررس ینییمحقق نا

ر می خواهد تصوی چطور یکند و محقق عراق حیخواهد ترتب را تصح یچگونه م ینییمحقق نا. در کدام نقطه با هم اختالف دارند

  .مل داردأبه دقت و ت ازیها همه ننیا کند؟

 عبارتند از: ینییمقدمه نا پنج

   .کردند ردو امر را ذک در این مقدمه ینییمحقق نا :لاو مقدمه

  .دو خطاب تیفعل ایدو خطاب است و  ناطالق آ ایدو حکم و دو خطاب  نیب یمنشاء تزاحم و تناف الف(

ی م که هر دو مطلق باشد نیا زیدو خطاب ن نیا یخطاب مهم و منشاء تناف کیو  میخطاب اهم داشته باش کیاگر  یبه طور کل

است  یعیطب؟ بالعکس ایبه خطاب مهم  میکن دیجا خطاب اهم را مق نیحال ا .رود یم نیاز ب یتناف گرید شود دیمق یکیاگر  باشند،

از  یو تناف دیمق شود یم یگریشود مطلق و د یم یکی .میکن دیو اطالق خطاب مهم را مق میرا حفظ کن اهماطالق خطاب  دیکه با

  .رود یم نیب

 .ستین یفعل ترشیب یکیبلکه  ،باشد یشود هر دو فعل ینم یعنی ،دو خطاب باشد تیدو خطاب فعل نیو تضاد ب یمنشاء تنافاما اگر 

خطاب اهم حفظ شود و اصل خطاب مهم ساقط  میییکه بگو ستین یچاره ا نجایا، حفظ شود دیکدام خطاب با تیصورت فعل نیدر ا

  .شود کنار رود

شود که هم اهم و هم مهم که  یطور یعنی .نیالضد نیاال طلب الجمع ب سیل ،دیآ یم شیدو ضد پ بهکه از تعلق امر  یمحذور ب(

است  یا هیترتب نظر .ن محذور و مشکل استیلذا ترتب در صدد رفع ا .با هم طلب شوند ،ستندیباشند و قابل اجتماع ن یم نیضد

 یشاهد سپس .به مهم و امر به مهم در طول امر به اهم است فیتکل ،شود دو طلب باشد اما در طول هم یم دیوخواهد بگ یکه م

 کنند یم انیب نآ یبرا
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 که شرطش یوقت ،مشروط بود یاگر واجب «مطلقا عند حصول شرطه نقلبیالواجب المشروط ال » :فرمودند ایشانم: مقدمه دو

 .شود یواجب مشروط شناخته م کیبه عنوان  ،بلکه همانند قبل از حصول شرط .شود یبه واجب مطلق نم لیتبد ،حاصل شد

هم پاسخ تو نیاکردند و به  انیاش را ب شهیر مقام وجود دارد، نیکه در ا یماست و توه نیچن نیدادند که چرا ا حیمفصل توض سپس

  .میبحث شو نیوارد ا میتوان یجا بحث مفصل است که ما نم نیا. دادند

نسبت  رایز .برقرار است یخر رتبأحکم و امثتال حکم تنها تقدم و ت نیب .است کسانیزمان خود حکم و امتثال حکم  م:سو همقدم

 ،دارد ینسبت به امتثال فقط تقدم رتب زیحکم ن ،بر معلول دارد یهمانطور که علت تقدم رتب .حکم به امتثال مثل علت و معلول است

  .ینه تقدم زمان

دارند و اختالف آن  یاتحاد زمان، امر اهم انیمشروط شده به عصکه امر به مهم  امر به اهم وود که ب نیغرض از مقدمه سوم ا پس

که دو اشکال را ذکر  ،شود یاشکاالت برطرف م زا یمقدمه سوم برخ نیفرمود با خود ا شانیلذا ا .رتبه است ثیح زها صرفا ا

  د.کردن انیمقدمه سوم را ب نیبا ا ت راشکاالا ندفع آ تیفیو کد کردن

 یلحاظ دییتق به نحو اطالق و ةتار انحفاظ حکم :فرمودند .بود دییاقسام سه گانه حکم به لحاظ اطالق و تقدرباره م: چهار مقدمه

  .ها محال استن در مورد آ دییاست که اساسا اطالق و تق یبه نحو ةاست و ثالث یذات دییبه نحو اطالق و تق یاست و اخر

 .یمکرد انیب لیبحث کردند را به تفص نیمقدمات در ا نیکه از ا یمقدمات و استفاده ا نیهر کدام از ا

  :چند مطلب فرمودندایشان  :مجمقدمه پن

 اه. آنگآوردند که ترتب ممکن است نیبر ا لیسه دل سپس .کردند انیها را ب نجا وجود دارد که آ نیا میفرمودند چند تقس اول

 فقط بر اساس ترتب قابل حل است را ذکرفتوا در آن ها که  هم یفقهسه فرع . کردند انیب را که وجود داشت یا هاشکاالت سه گان

 ینییمحقق نالذا  .میارد لیدلن بر آ زیو بلکه اثباتا ن ممکن است ثبوتا گرفتند که ترتب جهیجواب دادند و نت زیو به سه اشکال ن دکردن

  (.چهارم و پنجم مقدمهبه  دیکأعمدتا با ت) دو هم اثباتاً بر آن دلیل اقامه نمودن ترتب را ثابت کردند تیهم امکان و معقول

ری دارای اهمیت بیشت مقدمه چهارم و پنجم و بعد هم مقدمه سوم ،میکن انیبا ر ها نآ تیاهم بیبه ترت میمقدمات اگر بخواه نیدر ب

  .دنندار یتیاهم یلیمقدمه اول و دوم خ ،می باشند

 .ندباش یها در طول هم م نیاو از نظر مرتبه اختالف است  نیاالمر نیب: گفت و و رتبه کرد تیطول جادیادر مقدمه چهارم  شانیا

  .امر اهم انیعبارت است از عص زیشرطش ن .مشروطاول امر به اهم به نحو مطلق ثم االمر بالمهم به نحو 

 نیضد نیالجمع ب جابیا ،نیضد نیطلب الجمع ب ستلزمیزمان واحد ال یدو امر ف نیبودن ا :در واقع گفت شانیا زیدر مقدمه پنجم ن

  .دیآ ینم شیپ

ا م: گفتند ،اهم است انیکه واجب اهم مطلق است و مهم مشروط به عص نیو اختالف مرتبه و ا تیاز راه طول ینییپس محقق نا

 عصیان ازاله را یاهم است اگر کس رام انیلکن چون امر مهم مشروط به عص ،امر دارندنماز  همازاله و هم  مییجا بگو نیا میتوانیم

همه  .است حیعلمش صح ،داردچون امر  کند به مهم انیات اگر یول عاصی است، درست است که به خاطر مخالفت امر اهم کرد،

  .امر دارد زیمهم ن بگوینداست که  نیهدف ا
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جود دارد و و یینه مییچه بگو .میو چه نشو مینماز در هر صورت باطل است چه قائل به اقتضاء شو یعنیگفت مهم  یم ییبها خیش

اگر هم  .است فاسد و باطل است یکه متعلق نه نیاعتبار ا و عبادت به ملع نیا داردوجود  یاگر نه رایز .نداردنهی وجود چه 

  .حال باطل است یا یعمل عل نیا لذا به امر دارد اجیو عبادت احت است که امر هم ندارد نیمشکلش ا ،ندارد ینه مییبگو

ه امرش در طول امر ب یمنته نمود. تقصد قرب و را کرد آن شود قصد یعبادت امر دارد و م نیا دیتالش کرد که بگو ینیینامحقق 

رطش محقق ش یکند وقت یم دایپ تیفعل امر نیا یعنی .امر اهم است انیعص زیشرطش ن و به نحو مشروط ثابت شده است، ازاله است

 یپس نماز .شود قصد آن را کردیمو  وجود داردپس امر  .شود یم دایامر به نماز پ ،دیشما امر به ازاله را مخالفت کرد یوقت .شود

  . است حیصح ،خوانده شود ،که شرطش محقق شده امر مشروط نیکه با ا

 .مطرح شد نیز یمقدمات پنج گانه اشکاالت نیا نسبت بهکه  دیمالحظه فرمود

 «العالمینوالحمدهلل رب »


