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

رخی از این ما به ب پایان بحث از ترتب مطرح شده کهمطالبی به عنوان تنبیهات در عرض کردیم  ،تنبیهات ترتب بودبحث در مورد 

نبیهات بحث ت اشاره خواهیم کرد تا اجماالًدر قالب تنبیهات این مطالب بعضی از به  اما برای یادآوری .امور در گذشته اشاره کردیم

 .ول واقع نشودفمغ

ل ذکر آن را به عنوان تنبیه اوما ولی  ه در کالم محقق نایینی نیامده،به عنوان تنبیآن مطلب هر چند  ،را ذکر کردیم دیروز تنبیه اول

  .کردیم

 تنبیه دوم 

 امکان و صحت وقوع ترتب به حسب مقام و آن این که آیا بعد از اثبات مطلبی است که در گذشته ما آن را بیان کردیمتنبیه دوم 

  خیر؟ دلیلی بر آن باشد یا اثباتات الزم اس ،ثبوت

یعنی  ،باشندجمعی قائل به امکان ترتب می .نزاع اصلی بر سر امکان ترتب است یم،طور که در جلسات گذشته هم اشاره کردهمان

غیر معقول  و معتقدند که ترتب ممکن نیستنیز برخی . ترتب امر غیر معقولی نیست و التزام به ترتب مستلزم محال نیست :گویندمی

  .ایشان معتقد است که ترتب معقول نیست .مثل محقق خراسانی ،است

دیگر  ،که اگر امکان ترتب را ثابت کنیم و معلوم شود که ترتب امری غیرمعقول نیست چه در تنبیه دوم مطرح شده، این استآن

نهایت این است که ثابت  ،فرض ادله ترتب را بپذیریمکه بر اندزیرا برخی این اشکال را کرده .نیازی به دلیل در مقام اثبات نداریم

حکم شرعی به نحو ترتبی یک نداریم که  در آیات و روایاتدلیلی در شرع یعنی  اما ،معقول است می شود ترتب امری ممکن و

 . لذا ترتب منتفی است. ثابت شده باشد

اما در  ،گوید ترتب ممکن نیستمنکرین ترتب است و می که خود ازبا اینایشان  ،پاسخ داده استاین اشکال  محقق خراسانی به

مشکل  ،مشکل در همان مرحله اول است .دیگر نیازی به دلیل اثباتی خاص ندارد ،ثابت شود ترتب عین حال معتقد است اگر امکان

م مقا دیگر نیازی به اقامه دلیل در ،ثابت شد ترتب چه معقولیت و امکاناما چنان .محال است است که اساسا ترتب غیر معقول و این

 اثبات نداریم. 

ثبوتا محذوری تب تراگر  .اقامه کنیم ترتب اگر ترتب ممکن باشد دیگر احتیاج نداریم بگوییم دلیل بر اثبات :گویدمحقق خراسانی می

برای باشند که متضمن بیان دو حکم میدلیل دو کنیم نفس آن وقتی مسئله ترتب را تحلیل میچون  .اثباتا نیاز به دلیل ندارد ،نداشت

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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علق که مت است دیگر نیاز به دلیل جداگانه نداریم. زیرا ترتب راهی برای حل مشکل تزاحم بین دو امر و کندکفایت میمقام اثبات 

نجاست و امر به نماز  اند و مکلف امکان اتیان هر دو را ندارد. امر به ازالهباشند و در زمان واحد مجتمع شدهها با هم متضاد میآن

 :گویدچیست؟ یک دلیل می . منشأ تنافی بین این دو دلیلتواند هر دو را اتیان کندمکلف نمی ،اندباهم در زمان واحد اجتماع کرده

ور طلیل به اطالق این دو دلیل است. این د ،ریشه تنافی بین این دو دلیل «صل» :گویدو دلیل دیگر می «ازل النجاسه عن المسجد»

گوید نماز بخوان چه ازاله نجاست را از مسجد زائل کن چه نماز به گردن تو باشد چه نباشد و آن دلیل هم می :گویدمطلق می

یکی از این دو دلیل  یا باید ازحال  .شودامر می اطالق این دو دلیل منشأ تنافی بین این دوپس نجاست به گردن تو باشد چه نباشد. 

ه هر دو را اخذ کنیم و یا این ک یچون این دو دلیل با هم متنافی هستند یکی را کنار بگذاریم و دیگر :بگوییمیعنی  ،رفع ید کنیم

اطالق یک دلیل را حفظ کنیم و اطالق دلیل دیگر را محدود  ،در اطالق یکی از این دو دلیل تصرف کنیممنتهی   ،دلیل را حفظ کنیم

م اگر طوری بتوانی .زیرا راه دوم متضمن حفظ هر دو دلیل است .راه دوم ترجیح دارد ،و راهکنیم. معلوم است در دوران امر بین این د

اش طرح و کنار گذاشتن یکی از راهی را پیش بگیریم که نتیجه یم که هر دو حفظ شوند بهتر است از اینکهاز این دو دلیل بهره بگیر

  رجحان دارد. معلوم است راه دوم به راه اول .دو دلیل است

اگر  :خواهیم بگوییممی نیست؟ممکن است یا  ترتب نداریم کهی حال کار .بر این اساس نظریه ترتب متکفل این راه حل شده است

یک راه حلی به  :گویدنظریه ترتب می «الدلیل فی مقام االثبات ةالیحتاج الی اقام»اصل امکانش را به حسب مقام ثبوت پذیرفتیم 

فقط دلیل دوم اطالقش به هم  ؛شوداطالق یک دلیل نیز حفظ می ،شوندراه حل هر دو دلیل حفظ می دهم که در آنشما ارائه می

شود ولی اطالقش حفظ می نیز «صل» ،باقی است ودبه قوت خ زشود و اطالقش نیحفظ می «ازله النجاسه عن المسجد» .خوردمی

 . شودمی «ازاله»مشروط به عصیان امر اهم یعنی  و روداز بین می

مقام اثبات  رایب ل اثبات دو تکلیف متضاد هستندفنفس دو دلیل متزاحم که متک ،پس اگر امکان و معقولیت نظریه ترتب ثابت شود

 خواهیم.ای نمیکافی هستند و ما دلیل جداگانه

ا هم آن را قبول کردند هذکر کرده بودیم و به حسب ظاهر مطلبی است که خیلیآن را این محصل بیان محقق خراسانی  است که قبال 

سایر مگر در  .شودزیرا ترتب عملیاتی است که به واسطه آن بین دو خطاب و دو دلیل جمع می ،که ترتب نیاز به دلیل اثباتی ندارد

 ،شاهد جمع می خواهیم .خواهیمجا نهایتا یک شاهد میآن ،بله ؟خواهیدای میدلیل جداگانه، کنیدمواردی که جمع بین دو دلیل می

علی ای حال عملیاتی که عهده دارد جمع و رفع تنافی بین  شود.می جمع تبرعی ،وایات شاهدی برای جمع پیدا نشودرزیرا اگر از 

 .است که در تنبیه اول گفته شده است ن اصل مطلبییا .دو دلیل است خودش نیاز به اثبات ندارد

اگر امکان ترتب ثابت شد ما دیگر مطلب که  این .خود این مسئله مورد اشکال قرار گرفته استقبال گفتیم  ،اما اگر خاطرتان باشد

نظریه ترتب غیر ممکن است و غیر  :فرمایددرست که محقق خراسانی می .است ثاین محل بح ،نیازی به دلیل اثباتی نداشته باشیم

. تنیسچنین این ،اندهمچنان که برخی گفته ،رسداما بنظر می .لیل نداردثابت شد دیگر نیاز به د ترتب اگر امکان :ویدگاما می  ؛معقول

ویژه برخی ب ،اشکاالتی که به آن مقدمات شد بنابر مقدماتی که محقق نایینی فرمودند و .چنین اقتضایی ندارد ،زیرا نفس دو دلیل

 ؟مقدمات کردند باید ببینیم معنای اطالق دو دلیل چیست؟ آیا اطالق نظر به افراد دارد یا نظر به طبایع ناشکاالتی که امام خمینی به آ

 ؛«الرقبه ةطبیع»یعنی  «الرقبه»، «هاعتق الرقب» :گوییموقتی می .حتی به عنوان مرآتیت ،افراد نیست نظر و لحاظ قاطال: در گفتیم
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درست است که اطالق به افراد نظر : گویندنیست. بر خالف برخی که می هم حتی آیینه افراد ؛اه به مصادیق و افراد نداردگاصال ن

ای است طبیعت آیینه .توان دیدمحقق نایینی می فرماید: افراد را در آیینه طبیعت میباشد. است میندارد اما مرآت و آیینه افرادش 

 ،طبیعت محض است، تسآیینه هم نیست. مطلق آیینه افراد نی اطالق :ایندفرمامام خمینی می ولی .توان مصادیقش را دیدکه با آن می

 ازل النجاسه عن»و دلیل  «صل» دلیل ،ماهیت محض است. اگر ما ادله را از این جنس و سنخ دانستیم که احکام روی طبایع رفته

لذا برخالف محقق خراسانی  .آیدیبه دست نمادله این اشتراط از  ؟ولی به چه دلیل ما یکی را مشروط کنیم ،هر دو مطلقند «المسجد

در مقام اثبات احتیاج  رسد کهچنانچه امکان ترتب ثابت  شد نیاز به ارائه و اقامه دلیل در مقام اثبات نیست به نظر می :گویندکه می

  .باشدمیبه دلیل 

 سومتنبیه 

 دو واجب متزاحم از حیث سعه ضیق بر سه قسم می باشند:

. هم نمازو واجب مضیق است رض این است که هم ازاله نجاست ف .مثل ازاله نجاست و نماز ،مضیقندواجب هر دو  قسم اول:

بحث  حال .طرف نیز باید ازاله نجاست کند ناز آ .استوقت هم ضیق باید نماز بخواند و  و آخر وقت داخل مسجد شده مکلف

 چیست؟ این شخص نماز حکم برود کند و سراغ واجب مهماست که اگر این واجب اهم را مخالفت 

 انسبت ، مکلف زمانیمثال در موقع خسوف .مثل نمازهای یومیه و نماز آیات باشند،و دارای وقت می هر دو واجب موسع :قسم دوم

 بین دو ،تزاحمجا این نیز وقت وسیعی دارد، نماز یومیه ، نسبت بهچند ساعت طول بکشد د، مثل این که خسوفداشته باش طوالنی

 استواجب موسع 

 .یکی از این دو واجب موسع باشد و دیگری مضیق :قسم سوم

  .محقق نایینی معتقد است ترتب در قسم سوم جریان دارد

عنی بحث ترتب بر این ی .نیستن نظر اصحاب است و تردیدی در آ مورد (،مضیق باشندواجب جایی که هر دو  یعنیهم )قسم اول 

  .ین بحثی استنچاصال موضوع ترتب  .هر دو با هم متزاحم شدند و هر دو مضیق هستند که که دو واجب محور است

 ،باشد در کار شود که مسئله تزاحمزیرا ترتب تنها در جایی مطرح می .از بحث ترتب خارج است صورت دوم به طور کلیولی 

نماز آیات و هستند، مثل  وقتی دو واجب موسع .آیدای برای بحث ترتب پیش نمیاصال زمینه ،جایی که تزاحم بین دو دلیل نیست

مشکلی  .ها نیست تا بخواهیم به ترتب پناه بیاریمتزاحمی بین اینلذا  .وقت دارد که هر کدام را خواست بخواند مکلف ،نماز یومیه

ج قسم دوم قطعا خار قسم اول قطعا داخل در بحث ترتب است و پس .نیست تا بخواهیم برای حل مشکل از راه ترتب وارد شویم

 بحث ترتب اخل درمحقق نایینی این قسم را د مضیق، دیگرواجب موسع است و  واجب که یک جایییعنی  قسم سوماما  .است

کنید تنها در قسم سوم را داخل در بحث ترتب میشما  کهاین ،کهآورده است. قبال گفتیم که به محقق نایینی اشکال شد مبنی بر این

ابل عدم و ملکه تق ،تقابل بین اطالق و تقیید :یعنی بگوییم ،است که ما اطالق و تقیید را از قبیل عدم و ملکه بدانیمصورتی موجه 

این اشکالی بود که محقق  .توانیم این قسم را داخل در بحث کنیمیآن وقت نم ؛«رفض القیود»اطالق یعنی  :اما اگر گفتیم. است

قبیل بدانیم  را از این اگر اطالق و تقیید که شدجواب داده شد و نهایتا گفته این اشکال  .کردندخویی و برخی دیگر به محقق نایینی 

  .تواند داخل در بحث باشدمی
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  .کنیماش نمیما دیگر اعاده ،فالنعیدهالذا  ،در گذشته مطرح شده است نیز بحث این اجماال

  چهارمتنبیه 

کنیم بیان میا آن ر اشارتاً ،ولی اآلن چون بعنوان تنبیه مطرح شده است .اشاره کردیم در بین مباحثی که داشتیم هم این مطلببه قبال 

 .کنیمعبور می نو از آ

 متعلق شود، ،کند که دو امر به دو ضد که لهما ثالثدر جایی جریان پیدا می گذشته گفتیم این بود که ترتب که در هم جمله مطالبی از

ثالث مثال ضدین که  .کندآن جریان پیدا نمی ترتب در ه ال ثالث لهما از دایره بحث خارج است وای باشند کولی اگر ضدین به گونه

یعنی کسی نه نماز  .برایشان تصویر کرد شود ثالثیمیباشند که نماز و ازاله نجاست دو ضد می است.« صلوة»و  «ازاله النجاسه» لهما

 مثل این که به حرف زدن مشغول شود یا انقاذ الغریقین که ثالث لهما.  ،د ازاله کندسجبخواند و نه نجاست را از م

سومی متصور باشند ولی برایش حرکت و سکون ضدین می «السکونة و کالحرک» ،اما گاهی از اوقات بین ضدین ال ثالث لهما

  .باشد نه ساکن کرد که نه متحرکشود کسی را تصور نمی .یا ساکن استیا متحرک  ،از دو حال خارج نیستانسان زیرا  .شودنمی

تواند جریان پیدا کند که سومی هم برایش تصویر شود و اال اگر از مواردی در تنبیه سوم بحث در این است که ترتب در صورتی می

 ران با اهم امزمزیرا در ترتب به دنبال این هستیم که برای مهم نیز مثل اهم و هم  ؛«الترتب بینهما تیأال یت» ،باشد که ال ثالث لهما

امر اهم مطلق است و امر  :گفتندقائلین به ترتب  .زیرا امر دارد ،خواند صحیح استنمازی که مکلف می یمتا نتیجه بگیر یمدرست کن

آیا قابل پیاده شدن است یا  ،هستند که الثالث لهما یضدین ،در جایی که متعلق دو امراین مطلب حال  .عصیان اهم مهم مشروط به

ی وقت. مساوی و مساوق با فعل دیگری است، عصیان یکی از این دو ،زیرا در جایی که دو ضد سوم و ثالثی ندارند خیر، ؟خیر

  .دیگر معنا ندارد که امر را به آن متعلق کنیم ،ن یکی مالزم با فعل دیگری باشداعصی

اگر نی یع ،یا متحرک ا این شخص یا ساکن استزیر .به معنای حرکت استترک آن  قهراً، ترک کند خودبخود سکون را انسان، اگر

ن یک امر مالزم اای است که عصیناخواه شرایطش به گونهاین شخص خواه اگر .شودبرایش تصویر نمیفرض دیگری  ،هم نباشد امر

باشد چه امر باشد و چه نزیرا  د.امر کنآن به  شارع بخواهدمعنا ندارد که  ،دیگر لغو است «المعنا لتعلق االمر به» ،با فعل دیگر است

  .باشدمی ،دوخواهد به آن امر شچیزی که می نآ و حال اتیان به آن متعلق خودبخود مکلف در

به عنوان الن امباحث به آن اشاره کردیم و  البالی و در گذشته که بود مطالبیسوم و چهارم  ،تنبیه دوم .چهار تنبیه بیان شد کنونتا 

  .تنبیه بیان کردیم

لمات اصحاب در ک که قابل توجهی است ، مطلبمطلباین اما  ،اول نیز در کلمات محقق نایینی به عنوان تنبیه بیان نشده بودتنبیه 

بحث شده و آن جایی است که دو چیز متزاحم درباره آن ترتب فقط در یک قسم از اقسام پنج گانه تزاحم جریان دارد و  بحث

اما چهار قسم دیگر . این یک قسم است ،ها باشد و در یک زمان باید اتیان شوندمتعلق آنباشند و این تزاحم ناشی از تضاد بین 

  ه است.ها محقق نایینی قائل به جریان ترتب شده و در برخی مسئله ترتب را انکار کردآناز تزاحم وجود دارد که در برخی 

 ترتب خارج می شویم. کنیم و از بحثبیان مینیز باقی مانده که آن ها را  دیگر چند تنبیه

 «الحمد هلل رب العالمین»                                                                                                    


