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

زی که از چیآن  :ایشان مقدمتا سه فرض در مسئله تصویر کردند و فرمودند. بحث در کالم محقق بروجردی در تصحیح ترتب بود

دو امر وجود دارد که هرچند متعلق به  در مانحن فیهاین است که  ،اشتباه آنان شدهو باعث خلط و دید منکرین ترتب مخفی مانده 

زیرا  .آیدمحالی الزم نمی، نیستند یکدیگر ثیر دیگری وارد شده است و در عرضأاند ولی چون یکی در رتبه عدم تضدین شده

یعنی با یک طلب دو ضد خواسته شود یا  ،است که این در صورتی است که طلب واحد باشد «طلب الجمع بین الضدین»محال یا 

ضد شده یک اما اگر دو طلب و دو امر در کار باشد که هر یک متعلق به  .این دو طلب مجتمع شوند ،اگر هم دو طلب وجود دارد

داند ممکن مید، کنامر میبه چیزی موالیی که ید. زیرا آپیش نمی هیچ محذوری ثیر دیگری استأولی یکی از این دو در رتبه عدم ت

 در فرض عصیان این ،برای این که ظرف عمل مکلف خالی نماند و لذا را انجام ندهد آنعصیان کند و نسبت به این امر است کسی 

  .دهد و به همین جهت تصویر ترتب و صحتش از اوضح واضحات استامرتکلیف دیگری را برای مکلف قرار می

 پاسخ محقق بروجردی به یک اشکال

کنید تا امر مهم صحیح شما اختالف رتبه درست می است که جهت همینخر از رتبه امر است و به أمت ،اگر رتبه عصیان :ان قلت

اید بابتدا زیرا . خر استأرتبه اطاعت نیز متاست، خر أطوری که رتبه عصیان متهمان .خر از رتبه امر استأرتبه اطاعت نیز مت ؛شود

  .تا اطاعت آن معنا پیدا کند ی نسبت به یک فعل وجود داشته باشدامر

را این را مشروط چکنید  با امر اهم را برطرف را صرفا از راه اختالف رتبه مشکل امر مهم را حل کنید و مزاحمت آن خواهید میاگر 

جای این که امر مهم را مشروط به عصیان ه توانید بپس می ،است مراز ا خرأاطاعت نیز مترتبه با توجه به این که ، دیکنبه عصیان می

اگر با تکیه بر اختالف رتبه بین امر اهم و امر مهم در صدد حل مشکل نمایید. آن را مشروط به اطاعت امر اهم نیز  ،امر اهم کنید

  .این اختالف رتبه از این طریق نیز حاصل می شود ،هستید

 اهمامر مهم مترتب بر امر  گویید:نمیچرا است. امر مهم مترتب بر عصیان امر اهم  :گوییدشما می :گویدپس مستشکل در واقع می

ا امر مهم اگر مشروط رزی .شوداین اختالف رتبه بین امر اهم و مهم با اطاعت اهم نیز حاصل می. زیرا عصیان خصوصیت ندارداست. 

 نیز وجود ندارد.اختالف زمانی و زمانشان نیز یکی است  ؛متفاوت شود ر اهم و مهمامکه رتبه تا اینکافی است  ،به اطاعت اهم شد

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 

 7937/بهمن /7 :تاریخ                                                                    اوامر موضوع کلی:      
                                                                                                                                                                                                     0441جمادی االولی 02مصادف با:  بررسی کالم محقق -به یک اشکال محقق بروجردی پاسخ – ترتب: جزئی موضوع       

 - بدون ترتبامر مهم  در تصحیح کالم امام خمینی  – بروجردی                         

 مقدمه اول                              
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482 

 

رتبه عصیان در واقع رتبه عدم  ،گوییم امر مهم مشروط به عصیان امر اهم استوقتی می. فرق استبین اطاعت و عصیان  قلت:

لف نداشت و نتوانست او را بعث و تحریک به سوی ثیری در انبعاث مکأیعنی اگر امر اهم مخالفت شد و ت .ثیر امر به اهم استأت

توانیم تصویر کنیم که یعنی به راحتی می .ثیر امر اهم استأپس رتبه عصیان رتبه عدم ت .رسدگاه نوبت به امر مهم میآن ،اهم بنماید

عصیان و نافرمانی کرد امر مهم را شود که اگر عبد در نفس او اراده به این نحو محقق می ،خواهد امر مهم را جعل کندوقتی موال می

 وای در افق نفس ااراده د،او را هل ده برای اتیان به امر اهم ثیر در او نداشت و نتوانستأو منبعث نشد و در یک جمله امر اهم ت

 ، زیراتولی رتبه اطاعت متفاوت اسگیرد. شکل می موربه دیگر بعث و تحریک کندأرا به سوی انجام یک م عبدمبنی بر این که 

ثیر گذاشته و مکلف أموربه اهم تأبعث موال به سوی انجام م یعنی ،شداطاعت امر اهم : گوییموقتی می. اطاعت یعنی امتثال امر اهم

 است. کرده را تحریک و منبعث به سوی انجام اهم

می شود اراده  شده، اتیان اهمکه عبد منبعث به  یدر همان حین، آیا وقتی در نفس موال اراده بعث به اهم محقق شده استحال 

اصال ممکن نیست که در افق نفس موال با وجود  کند؟ بعث به سوی مهم ،را در همان رتبه عبددیگری در نفس موال شکل بگیرد که 

 شکل بگیرد. مبنی بر بعث و تحریک به سوی مهم  اطاعت اهم اراده دیگری

خر از أمت زنیبا این که رتبه اطاعت  ،اهم را پیش نکشیدیم و مسئله اطاعت پس علت این که امر مهم را مترتب بر عصیان اهم کردیم

این است که در صورت اطاعت امر اهم دیگر جایی برای اراده تشریعی موال برای تحریک عبد و بعث عبد به سوی مهم  ،امر است

بعث و تحریک به  عبد را زمان تواند همچطور می ، مولیمنبعث شدهاز امر مولی اهم را اتیان کرده و امر وقتی عبد  .باقی نمی ماند

رتبه عصیان قطعا رتبه  ،شودولی وقتی مسئله عصیان مطرح می .آیدکه قبال گفتیم الزم می ی استاین همان محال کند؟ مهمامر سوی 

  .اهم استبه ثیر امر أت عدم

ن اما در رتبه اطاعت معنا ندارد ای .ث دیگری صورت بگیردبع و ثیر امر اهم قرار بگیردأدر رتبه عدم تاشکال ندارد که امر مهم پس 

  0.اراده به این نحو تحقق پیدا کند

 سوال

ه است. امر  شکل گرفت یبعث به سوی اهم در افق نفس مول ،کندکه امر اهم را جعل می زمانهمان . همان موقع اراده می کند: استاد

لذا . نافرمانی کنداز آن نکند و  بیند ممکن است این عبد به این امر توجهیمی یمنتهی مول .مطلق و مشروط به شرطی نیست اهم نیز

رتبه  امر به نماز را درمنتهی  .کندامر به نماز می، قرار بگیرد امر اهممصلحتی فوت نشود و مصلحتی به جای از عبد که برای این

زیرا اوال یک طلب نیست و دو امر است و هم زمان نیز هر دو  ؛این دو امر هم زمان موجودند .دهدقرار می خود ثیر امر اولأعدم ت

ه یعنی در رتب. زیرا مترتب بر عصیان امر اهم است .خر از امر اول استتأمنتهی مسئله این است که رتبه امر دوم م؛ االن موجودند

  .شودثر میؤثیر امر اهم امر مهم مأعدم ت

                                                 
 . 512نهایه االصول، ص  1
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ریم یپذبخواهیم ترتب را ب راگ :محقق خراسانی گفتندفت کرد مستحق دو عقاب است. لمخاامر هر دو  با گوییم که اگر کسیبعدا می

صورت مخالفت  در ؛ لذامهمامر و هم با اهم مخالفت شده  امر هم با ، زیراباشدوجود داشته اش این است که دو استحقاق عقاب نتیجه

زیرا دو امر  ،محذوری نداردبه نظر ما در حالی که  .ن ملتزم شدشود به آکه نمیوجود دارد مهم دو استحقاق عقاب امر  اهم وامر با 

 کنیم(ند. )در آینده به طور مفصل در این مورد بحث میاستحقاق عقاب دارنیز مخالفت شده است و هر دو 

خواهند نه میأمن اوضح الواضحات است. ک ندبیان کرد ایشان به نظر محقق بروجردی ترتب هیچ مشکلی ندارد و به این نحوی کهپس 

 .رسدبگویند جایی برای انکار ترتب به نظر نمی

 بررسی کالم محقق بروجردی

  خیر؟شود امر اهم موجود است یا آیا وقتی که امر اهم عصیان می ؟باالخره آیا این دو امر فعلیت دارند یا ندارند سؤال این است که

 در ترتب تالش بر این است . زیرااستخارج از فرض ترتب  صورت. در این اگر بگوییم امر اهم موجود نیست و ساقط شده است

 . که هر دو امر فی زمان واحد موجود باشند

باید در هر  باالخره .نیز با فرض ترتب شاید خیلی سازگار نباشد این صورت .است ولی فعلیت ندارد باقیاهم امر  یماگر هم بگوی

 . ر باشد که این دو امر فی زمان واحد و در عرض هم موجود باشندشود این نکته مدنظراهی که برای ترتب تصویر می

شرط  ،ه مشهور عقیده دارند قدرتچچنان ،که قدرت را شرط فعلیت تکلیف بدانیمو آن این بپذیریم رادیگر یک مطلب  باید بعالوه

ن دو تکلیف بدون ترتب طبیعتا ای ،بلکه شرط تنجز تکلیف است ،اما اگر گفتیم قدرت شرط فعلیت تکلیف نیست .فعلیت تکلیف است

فت یک مخالیعنی از نظر عقل زمانی  ،قدرت شرط تنجز تکیف است :وقتی گفتیم .باشندهر دو فعلی می ، زیراباشندعرض هم می در

ز یعنی تنج .انجام ندهدلیف را آن تکاما در عین حال  ،کار را داشته باشد ناست که مکلف قدرت بر انجام آ جب عقابوتکلیف مست

عقل وقتی  .برسد که بر مخالفت و موافقتش استحقاق عقاب و ثواب مطرح شود و این کار عقل است ایحلهراین که تکلیف به م

ن تکلیف ای :می گوید ،فراهم است و مکلف قدرت بر امتثال داردتکلیف  همه شرایط وکه تکلیف منجز و قطعی شده  کندمشاهده می

 است. اگر موافقت شود مستلزم استحقاق ثواب است و اگر مخالفت شود مستلزم استحقاق عقاب ،زمنج

معنایش این است که این دو تکلیف در عرض هم فعلی می باشند و ترتب در کار  ،اگر قدرت را شرط تنجز تکلیف دانستیمپس 

طبق  .بیندبیند و هر کدام را عصیان کرد عقاب میثواب میهر کدام را اتیان کرد مکلف  .هیچ یک مترتب بر دیگری نیستو نیست 

  .این احتمال ترتب بین دو تکلیف در مرحله تنجز است نه در مرحله فعلیت ترتب

 (ة)بر اساس خطابات قانونیدر تصحیح امر مهم بدون ترتب  کالم امام خمینی

این مسئله  .بدون این که نیازی به ترتب باشد ،کنیمتصویر میفرماید: حق در این مسئله همان چیزی است که ما امام خمینی می

  .آثار مهمی در علم اصول دارد که عرض خواهیم کردگذراندیم. این نظریه فرمایند تفصیال بحثش را چه که ایشان میآن.)مهمی است

باشند و اساسا نیازی به تشبث به ترتب کنیم در عرض هم می امر مهم و امر اهم به نحوی که ما تصویر می :فرمایدامام خمینی می

  .(نیست

 ،به نحوی که اگر کسی به جای ازاله ،توانیم امر مهم را تصویر کنیمگیرند که میه میجکنند و بعد نتیامام خیمنی شش مقدمه بیان می

در ه مثل این ک .اثر گذار استنیز بلکه در جاهای دیگر  ،در خصوص این مسئلهنه تنها  مبنااین  .نمازش صحیح باشد ،نماز خواند
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ر اگ خیر؟وضوی او درست است یا  ،ضرر یا حرج دارد این بحث است که اگر وضوی ضرری گرفت او وضو برایکه کسی  مورد

این  طبق مبنای مشهورفرماید: امام خمینی می، وضو بگیرد . حال اگر این شخصباید تیمم کند، کسی وضو ضرر داشته باشدبرای 

قابل جریان  هاکه این بحث در آننیز وجود دارد موارد دیگری  .وضو صحیح است مبنای امام خمینی،اما طبق  ؛طل باشدوضو باید با

  .در علم اصول است خمینی لذا این بحث خیلی بحث کلیدی و مهم است و یکی از مبانی ابتکاری امام .است

داشته ن هعلی الظاهر به این نحو سابق است و خمینی ابداعات امامیکی از که همان بحث خطابات قانونیه است  کی از این مقدماتی

است  ولی بعید نمودهای اشاره محقق خراسانی به آن در کفایه .البته تعبیر خطابات قانونی در برخی از عبارات ذکر شده است .است

ی بررسدر ، را در مباحث حکم که در اوائل مباحث اصول مطرح شده بحث خطابات قانونیه) .منظور محقق خراسانی این باشد که

و  ان کردیمبینیز در فقه و اصول و اشکاالتی که متوجه این نظریه است را این نظریه را  بیان کردیم و آثار نظریه خطابات قانونیه

  (پاسخ دادیم.

به ترتب  زینیا :گوییماین که می. است همبتنی بر شش مقدم در تصویر امر مهم طی کردند، به ترتبنیاز بدون  راهی که امام خمینی

امر مهم  :خواستند بگویندمی یعنی همه به نوعی .اصل ترتب محفوظ ماند ،جا بیان شدتا این یی کههانیست یعنی در همه این راه حل

ما  :گویدمی خمینی امام؛ ولی اهممترتب است بر عصیان امر امر مهم  .یعنی مترتب بر آن است است، مشروط به عصیان امر اهم

  .کنیمبدون این که بخواهیم پای ترتب را باز کنیم مشکل را حل میی، نیازی به این اشتراط و ترتب نداریم و از راه دیگر
 مقدمات شش گانه

 مقدمه اول

امر  .باشندوامر و نواهی خارج میات فردیه از متعلق اییعنی خصوص .باشند نه افراد و خصوصیاتاوامر و نواهی متعلق به طبایع می

در  شود،امر می نمازبیع یا  بهوقتی  مثال .ات متشخصه و فردیه استینه فرد و چیزی که حاوی خصوص ،شودبه طبیعت متعلق می

فردیه و  اتیزیرا هر ماهیتی به ضمیمه خصوص .ماهیاتو وجودات به گیرد نه ها تعلق میبه ماهیت نماز و بیع و امثال این امر واقع

طبیعت نماز را در خارج محقق عبد منظور این است که  «صل: »گویدوقتی شارع می می شود. عوارض شخصیه یک فرد و مصداق

صداق فرد و مچون  .تحصیل حاصل استزیرا  .اصال نمی تواند مقید به خصوصیات فردی و عوارض شخصی باشدنظر شارع  د.کن

رد ف. مورد طلب و متعلق طلب باشد ،ن استچیزی که مساوق با شخصیت و وجود و تعیّ شودطور می، لذا چدر خارج موجود است

 ،تاشگذوقتی چیزی پا به عرصه وجود  .تا چیزی در خارج موجود نشود فرد و مصداق نیست ،الخارج و مصداق یعنی ما وجد فی

آن وقت است که لباس وجود و  آمیخته شدهماهیت با یک سری عوارض شخصی و مشخصات فردی  نمعنایش این است که آ

ل تحصی ،تعلق امر به مصداق و فرد یعنی طلب حاصل .تواند به یک مصداق متعلق شودگاه امر نمیپس هیچ .کندخارجی به تن می

  .و تحصیل حاصل محال است دبوجود بیاور را یعنی چیزی که موجود است .موجود است رود کهبیزی چبدنبال  مکلفحاصل یعنی 

 در بین کسانی که قائل به تعلق اوامر به البته .نه مصادیق د،گیرنفرماید اوامر به طبایع تعلق میمقدمه اول امام خمینی میپس در 

 تعیامر به طب ه؛د بما انه مرآة الفرادنگیرر به طبایع تعلق میممثال مرحوم نایینی معتقد است که اوا .باشند اختالف استطبایع می

ن نسبت تیت و آینه بودآیعنی این جهت مر .افراد است آینهکه  ه این عنوانبلکه طبیعت ب ،نه طبیعت من حیث هیاما  ،گیردتعلق می

 طبیعتدر گیرد ولی امر به طبیعت تعلق می فرماید:د و میکنرا قبول نمی خمینی این مطلبامام  باشد.می به طبیعت مورد نظر آمر
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اما  کرد، تفصیل این نظر را در بحث مطلق و مقید مطرح خواهیم .شودبه افراد لحاظ نمیتیت نسبت افراد و کاشفیت نسبت آجهت مر

 .شوداوامر به طبایع متعلق می این است که فرمایندمیامام خمینی در مقدمه اول  چه کهاجماال آن

 «والحمد هلل رب العالمین»


