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

که در صدد  یاز کسان یکی .ارائه دادند ییرهایترتب تصو حیتصح یبرا زیاز اعاظم و بزرگان ن یبعض ینییاز محقق نا ریغگفته شد 

 رذکرا ترتب  حیتصح در شانیاان یب ر جلسه قبلد. است یبر آمده محقق اصفهان ینییمحقق ناطریق از  ریغ یقیترتب به طر حیتصح

 موجود است برسانند تیفعلبه که متعلق خودشان را  نیا ریثأت یمقتض دو امردر هر شد که  نیا یمحقق اصفهان انیخالصه ب .میکرد

 سبب، شود انیچنانچه اهم عص ،مهم یگریو د است دو امر اهم زا یکی یلکن وقت .اقتضاء را دارند نیزمان واحد ا یف، و هر دو امر

به  رشیثأت یکی .است ریثأت تیدر مقام فعل نیپس تزاحم االمر .دگرد یمهم م تیفعلو باعث شده اهم  تیفعل ریثأاز ت یریجلوگ

  .رسد ینم یگریرسد و د یم تیمرحله فعل

 انیبه ب کیاالصول که در واقع نزد یاز صاحب منتق یبه سخن ،میکن انیرا ب یمحقق اصفهانکالم که اشکاالت  نیاز ا قبلخوب است 

  .میاست اشاره کن یمحقق اصفهان

 در تصحیح ترتب )توجیه کالم محقق نایینی( کالم صاحب منتقی االصول

 یلیکند خ یذکر م شانیکه ا یراه .باشد یم ینییکالم محقق نا ایبر یهیتوج شاندارند که به نظر خود یانیب االصول یمنتق صاحب

 ینیینامحقق  سخن هیبه عنوان توج ،میکه ما گفت یبیترت راه اگر با نیا :دیگو یم شانیا یمنته .است یبه راه محقق اصفهان کینزد

 ینییااگر سخن محقق ن ،معتقد است یولاشکال دارد  ینییبه سخن محقق نا شانیخود ا یعنی .شود یترتب حل م کلمش ،ارائه شود

 .شود یبر طرف م ترتب مشکل ،میکن هیتوجاین گونه را 

  .میببر نیاز ب هیفعل تیدو امر را در مرحله داعو نیب یتناف میخواه یاست که م نیمدعا ا :دیگو یم یروحان رحومم

 ریثأت یول وجود دارند دو امر در زمان واحد نیولو ا .دو امر در زمان واحد است ریثأاجتماع تاز در واقع متکفل منع ، ترتب قهیطر

 یم تیبه مرحله فعل ریثأت نیا یچه زمان .کند یم دایپ تیو داعو تیدو فعل نیاز ا یکیبلکه  .افتد یدو در زمان واحد اتفاق نم نیا

تا  رشیثأت تیامر اهم فعل. است گریامر د یگذارریثأشروع ت د،خودش برس انیدو امر به پا نیاز ا یکی ریثأکه ت یآن زمان ؟رسد

 نیو ا شود یخارج م یذارگ ریثأامر اهم از ت گرید ،شد و مخالفت شد انیعصامر اهم  یوقت ،نشده است انیاست که عص یزمان

  .امر مهم است یگذار ریثأغاز زمان تآ

  :دیگو یمطلب م نیا حیدر توض انشیا یمنته ،است یانهسخن همان سخن محقق اصف نیا شهیسخن و ر نیا اصل

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 

 9911/دی /91 :تاریخ                                                                       اوامر موضوع کلی:      
                                                                                                                                                                                                     0441جمادی االولی2مصادف با: در تصحیح ترتب                     صاحب منتقی االصولکالم  – ترتب: جزئی موضوع       

 )توجیه کالم محقق نایینی(     
 71جلسه:                                                                             سال دهم    
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 ،دیمق ایتواند در موضوع خودش مطلق باشد  یبله امر م .دیینه اطالق دارد و نه تق تیثرؤو عدم م تیثرؤنفسه نسبت به م یامر ف

به  صرار داردا موضوع و متعلق نیب کیاست که بر تفک یاز کسان ینیینا حققم،)دیمق ایمتعلق خودش مطلق باشد  تواند در یامر م

و منظور  ستیکه منظور از موضوع چ نیو ا متعلقسوم و  عموضو دیگریو  خود حکم یکی :سه رکن دارد یهر حکم شانیانظر 

 یمعنا پسستواند موضوع حکم مطلق باشد و  یو م باشد دیموضوع حکم مق تواند یم (یمداد حیتوضقبال را  نیا ؟ستیاز متعلق چ

علق حکم و در مت دییتق یمعنا سپس ،تواند مطلق باشد یباشد و م دیتواند مق یمتعلق حکم م نیهمچن. کند یم انیب زیهر کدام را ن

مربوط  تارة دییاطالق و تق نیدر حکم و امر متصور است و ا دییپس اطالق و تق .کند یم انیب نیز اطالق در متعلق حکم را یمعنا

  .کنند یم ریتفس زینرا کدام  هر. استمربوط به متعلق امر و حکم  یم است و اخرکبه موضوع امر و ح

ضوع محدود مو اگر ؛است موضوع و متعلق قییتوسعه و تض ،متعلق حکم ایو اطالق در موضوع  دییمرجع تق :دیگو یم سپسایشان 

 یاهگ. است نطوریهم زیمتعلق ن .کند یذکر نم شیبرا یدیق ،کند قیخواهد مض یموضوع را نم یگاه .کند یم دیقم ،باشد آن را

  ود.ش یم انیب دیمقبه نحو است که متعلق  دییتق غرض یو گاه شود یم انیطور مطلق ب هتوسعه است که ب متعلق غرض در

امر  تیثرؤعدم م یمعنا میگفت .راه ندارد دییاطالق و تق یگذارریثأو عدم ت یگذارریثأت ثیاز ح ،امر در است که نیاما مسئله ا

امر در  ،ودامتثال ش این است کهامر  تیثرؤم یمعنا .شود انیعص یعنی ستیثر نؤامر م کی دیخواهد بگو یم یوقت ان،یعص ست؟یچ

  .ندارد یفعل ریثأت گریشود د انیکه عص یترامر در صو .امتثال شود یوقت؟ گذارد یم یفعل ریثأت یچه صورت

 را فرموده ینکته ا کیمعنا ندارد  دییاطالق و تق تیثرؤو عدم م تیثرؤامر نسبت به مدر که  نیعلت ا انیاالصول در ب یصاحب منتق

و  (.معنا ندارد دییتق امر اطالق و تیثرؤو عدم م تیثرؤدر م یدر موضوع و متعلق امر راه دارد ول دییاست که اطالق و تق نیا ادعا)

 یم دایشوند که بعد از امر تحقق پ یمحسوب م یاز اقسام یعنی .هستند هیامر از انقسامات ثانو تیثرؤو عدم م تیثرؤمآن این که 

د قربت مثل قصد امر و قص ،نگذاشته اند بع امر پا به عرصه وجودت به ند چونوجود دار دیایب امر کهموضوع و متعلق قبل از آن  .کنند

 ،مثل قصد امر ،کنند یم دایبع امر تحقق پتاز اقسام به  یاما بعض ؛موجودند دیایکه امر ب نیاموضوع و متعلق قبل از بلکه  ،ستندین

 دییطالق و تقا کالً گفتند که مقدماتبیان در ضمن  زین ینییهستند و محقق نا هیثانو ساماتاز انق کهامر  تیثرؤعدم م، االمر تیثرؤم

 .راه ندارند کنند یم دایکه بعد از امر معنا پ یاقسام یعنی هیدر انقسامات ثانو

موضوع و متعلق امر که هم  فبه خال ،دییراه دارد و نه تق آن نه اطالق در ،امر تیثرؤو عدم م تیثرؤاست که مسئله م نیادعا ا پس

 ؟رندیگ یم یا جهیتچه ن نیاز ا حال .دییو هم تق ممکن است آن اطالق در

 :میکرد انیدو مطلب ب شانیکنون از ا تا

از  یفعل ریثأدو امر را در مرحله ت نیب یکه تناف میهست نیدر ترتب به دنبال ا :گفتند ند وکرد انیاصل ادعا را بایشان  ل:او مطلب

 یعنی یداع،)خوانند یخود فرا نم یدو امر با هم مکلف را به سو نیا یعنی .ندارند هیفعل تیدو امر داعو مییبگو یعنی .میببر نیب

که  ینزمابیا، به سمت من  دیگو یم اهمامر دارند، به سمت خود ن یفعل تیدو امر داعو مییگوب میخواه یدر ترتب م (دعوت کنننده

 .امر دوم است تیآغاز داعو، تمام شد نآ تیداعو

 .معنا ندارد آن رد دییاطالق و تق ریثأو عدم ت ریثأت گرید ریبه تعب ای تیو عدم داعو تیامر نسبت به داعو یبه طور کل مطلب دوم:

  .امر هستند هیدو از انقسامات ثانو نیجا ندارد که ا لیدل نیامر به ا تیثرؤو عدم م تیثرؤدر م دییاطالق و تق
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 .میکن یکه آن را ذکر نم بیان می کننداالمر راه ندارد  هیثرؤعدم م یبالنسبه ال دییکه اطالق و تق نیبر ا زین یگرید لیدل البته

 یت که امر فن اسیا شیمعنا ،راه نداشت دییتق اطالق و تیثرؤم ای تیثرؤامر نسبت به عدم مدر که اگر  ردیگ یم جهینت آنگاه ایشان

 یعل ،اشدنداشته ب هیفعل تیثرؤداشته باشد و چه م هیفعل تیثرؤچه م نشود و انیشود و چه عص انیامر چه عص نیا ،کل حال ثابت

 دییاطالق و تق رایز. طالق استاال و البه نحو دییتقالالبه نحو  زیوجودش ن ،و حکم در هر صورت وجود دارد است حال ثابت یا

 . است دییمسئله اطالق و تق یو آن ورا معنا نداردن آ رد

 عصیان یمعنا ت،ه اسدیرس هیفعل تیثرمؤاست که به مرحله عدم  نیا شیمعنا ،شد انیبه ازاله عص راماگر  میکه گفت یبا توجه به نکات

ا توجه به شد ب انیعص و مخالفت وثر نبود ؤاگر امر اهم م .انیعص یعنی تیثرؤامتثال و عدم م یعنی تیثرؤم. گفتیم که است نیا

اصال اطالق  تیثرؤو عدم م تیثرؤنسبت به م رایز. دییتقالالباالطالق و البمنتهی ثابت  ،بله ؟موجود است شامر ایآ ،میکه گفت یبمطال

  است. ثابت انیبعد از عص یامر به اهم حت است. امر ثابت نیراه ندارد و ا دییو تق

رحله به م تشیثرؤو م تیاالهم باشد داعو انیامر مهم با حصول شرطش که عص .رسد یم همنوبت به امر م ،شد انیاهم عصامر  یوقت

 .مر اهم استا ریثأقدرت ت انیاالن که مخالفت شد پا ،داشت هیفعل تیثرؤو م هیفعل تیامر اهم داعو انیتا قبل العص ؛رسد یم هیفعل

 نهیزم گرید ،شد انیعص یوقتو امتثال  یعنی تیثرؤم رایز ،کند خودش و نمی تواند دعوت به سوی ندارد تیزور داعو گرید یعنی

 ،تموجود اس زیاالن ن نیامر اهم هم .نرفته نیخود امر از ب ه است ولیرفت نیاز ب امر اهم تیداعوزمینه  النو ا می رود نیاز ب امتثال

  .رفته است نیاش از ب هیفعل تیثرؤم و تیتنها داعو

جا  نیاست و ا یامر باق انیبعد از عص یول ،شود یم انیکه عص یاهم عبارت است از زمان رام هیفعل تیثرؤو م تیداعو انیپس پا

 رایز .شده است تیخاص یتنها ب ،نرفته نیاز ب یول ،دهیرس نایزورش به پا گریامر ازاله د .امر مهم است تیشروع و آغاز داعو

 و ییزمان هنرنما گریاما االن د ،است هاقتضاء در آن بود رایز ،مهم از قبل بود امر .ندارد و االن نوبت امر مهم است یفعل تیداعو

ترتب  .تسین نیاز ا ریغ یزیترتب چ، است نیترتب هم یمعنا کند. یم دایپ هیفعل تیاست و االن امر مهم داعوامر مهم  ییقدرت نما

د که نشو یورط ،اورندیدر ن نیضد نیسر از جمع ب ،نداشته باشند یحال تناف نیزمان واحد موجود باشند و در ع یدو امر ف یعنی

ه که وقت عمل ب یاز زمان امر اهم بگوییمکه  است نیا آن راه .کنند کیمتعلق خودشان تحر یهر دو با هم بخواهند مکلف را به سو

 به ولی، ستین یفعل امر مهم تیثرؤو م تیداعو ،وقت و زمان نیدر ا داعویت فعلیه دارد. ،شود یم انیکه عص یرسد تا زمان یاو م

و  ةیداعوالمقام  یف نیاالمر نیب ةمزاحم یا . حالرسد یامر مهم م تیثرؤو م تیشود نوبت داعو یم انیعصامر اهم که  نیمحض ا

هم زمان  رایز ستین نشانیب یمزاحمت زین ریثأو ت تیدر مقام داعو، مقام اقتضاء است رایز ،نهمایدر مقام اقتضاء ال مزاحمة ب ؟ریثأتال

  .ستندین

و عدم  هیثرؤالم یبالنسبه ال فیهما دییالاطالق و ال تق رایز ،خود دو امر ثابتٌ .ستندیهستند و هم ن هم زمان، هم با هم پس هر دو امر

 ندارند. گریکدیبا  تیفعل تیوداعو تیثرؤمیعنی  ستندیبا هم در زمان واحد ندر عین حال و  هیثرؤالم

 ارائه کردیم. انیه بس ؛ تا کنونطور نگفت نیا ینییمحقق ناالبته . )است ینییکالم محقق نا هیتوج بیان، نیا معتقد است یروحان محقق

قق از حرف مح یروحان رحومدرست است که حرف م (یروحان رحومو بعد کالم م یمحقق اصفهان انیو بعد ب ینییمحقق نا بیاناول 

که  نیز اا شانیمنظور او می گویند: است  ینییکالم نا هیبه دنبال توج یروحان مرحوم .تفاوت هم دارند یول ،گرفته شده یاصفهان
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 هیفعل هیثرؤو م تیزمان واحد داعو یاست که هر دو ف نیها اختالف رتبه دارند ا نیو ا دیآ ینم شیپ نیضد نیجمع ب دیگو یم

 .ندارند
   چگونگی دفع اشکال محقق خراسانی با ببان محقق اصفهانی و صاحب منتقی االصول

ق محقاالصول به دنبال رفع اشکال مهم  یصاحب منتق قیو هم طر یهانفمحقق اص قیهم طرکه است  نیاصل مسئله ا به هر حال

امر  بیان کردیم و آن این است که درست استبه ترتب دارد که قبال  یک اشکال اساسی هیصاحب کفا ،باشند یم ترتب به یخراسان

امر مهم در طول امر  ،بله ما نیز قبول داریم که امر اهم و امر مهم در عرض هم نیستند ،نه فی طولهأل ،به مهم الیزاحم االمر باالهم

 به عبارت وجود دارد. همان موقع امر اهم نیز  ،ولی اگر امر مهم باشد ،یعنی وقتی امر اهم باشد نوبت به امر مهم نمی رسد ،اهم است

امر اهم به تنهایی باشد نوبت به اگر  موجود است امر اهم نیز موجود باشد. زمانی که امر مهم ،دیگر اطالق امر به اهم اقتضاء می کند

  .طور نیست که اگر امر مهم باشد امر اهم نباشد. این اشکال محقق خراسانی است ولی این ،مهم نمی رسد

است که اگر محذور و مشکلی که محقق خراسانی گفتند که بین االمرین  نای به این دو طریقمحقق خراسانی  کیفیت دفع اشکال

 طارده ناشی از اطالق امر اهم استاین م (؛مهم را طرد می کندامر  ،امر اهم را طرد می کند و امر اهم ،یعنی امر مهم)مطارده است 

 .پس همه مشکل ناشی از اطالق اهم است .م استمشروط به عصیان امر اه ،ندارد قامر مهم اطال ،دارد علی ای حال این امر وجود)

را زی ،برطرف می شود که امر مهم فعلی شود.( این مشکل با بیان مرحوم روحانیحتی وقتی  ،وجود داردامر اهم زیرا در هر صورت 

ا امر ب  خواهد مزاحماطالق ندارد تا ب عصیانپس امر اهم به لحاظ ظرف  ،تقیید لهالثریت الاطالق و ؤم طبق این بیان امر نسبت به

  شود. مهم

است که امر به اهم در زمان مهم موجود  مطارده دارند این و مهم اگر هم منظور از اشکال محقق خراسانی که می گویند امر اهم

  .ثریت فعلیه نداردؤولو موجود است اما داعویت و مامر به اهم در زمان امر مهم  :محقق اصفهانی فرمود، است

 .شود بیان اشکال محقق خراسانی به کلی مرتفع میلذا با این 

فع اشکال برای تصحیح ترتب و د ،که نزدیک به بیان ایشان بود را پس تا اینجا بیان محقق اصفهانی و بیان صاحب منتقی االصول

 .محقق خراسانی مالحظه فرمودید

  «والحمد هلل رب العالمین»

  


