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 «معن ج  للي ححمد   ل ه اطاليرن    العن  للي ادداهم  االّل صلي ب  اعالمين    الحمدلّل »
 تنبیه هفتم 

عنا به این م ،گاهی این خطاب آنی است( منظور از خطاب مترتب علیه یعنی همان خطاب اهم). خطاب مترتب علیه بر دو قسم است

زیرا اگر  .و استمرار ندارد ءبقاکه یک خطاب آنی است  ؛«انقذ الغریق»خطاب  ،مثل انقاذ غریق ،ندارد رزمان استمرا ءکه در وعا

گاهی اما  ،شودساقط میتکلیف خودبخود ، غریق هالک شد شود که غریق هالک شود و اگرکسی به این خطاب عمل نکند باعث می

  ت.مستمر اسای که عصیانش نیز یعنی یک نحوه بقاء و استمرار دارد به گونه ،چنین نیستاین

عصیانش نیز شدن است، غرق  در حال کسی است که ایلحظه یعنی خطاب در همان .بقاء و استمرار ندارد ،در قسم اول عصیان

اما بعضی  .رودمینه عصیان از بین میشود و هم زهم تکلیف ساقط می ،اگر کسی برای نجات غریق نرود .همان لحظه است مربوط

 ،اگر کسی این خطاب را امتثال نکند و استمرار است و ءلذا عصیانشان نیز دارای بقا ،استمرار دارند از خطابات یک نحوه بقاء و

 اگر .یک خطاب مستمر استب اداء دین خطا؛ «دینک دّأ»مثل  ،است اقیزیرا موضوع خطاب ب .کندعصیان او استمرار پیدا می

زمان دوم در اگر  شود ومی زمان دوم چون موضوع خطاب باقی است این تکلیف منتقل به ،آن اول و زمان اول عصیان کند مکلف

همینطور این خطاب استمرار دارد و لذا عصیانش هم  شود،می باقی است و منتقل به زمان سوم این تکلیف ، موضوععصیان کندنیز 

  .باقی است کماکانآن  ضوعزیرا مو ،مستمر و باقی است

ا زیر .گانه تزاحم بودحول همان قسم اول از اقسام پنج، کنم که بحث ترتب از ابتدا تا به انتهارا جهت یادآوری عرض میمطلب این )

ار در چه ،متضادند و فی زمان واحد اجتماع کردند و مکلف قادر به اتیان هر دو نیست اهم و مهم جایی که دو تکلیفتزاحم غیر از 

  (قسم دیگر هم مطرح است.

وط به جایی است که خطاب استمرار و بقاء ندارد و لذا بتا به حال در مورد ترتب بحث کردیم مر چهنمحقق نایینی می فرماید: آ

 ،طاب مترتب داریمما یک خ :یعنی گفتیم ؛گذشته گفتیم تصویر ترتب در چنین فرضی همان است که در .نیز مستمر نیست آن عصیان

در نظریه و  خطاب مهمب اهم است و منظور از خطاب مترتب، منظور از خطاب مترتب علیه همان خطا .یک خطاب مترتب علیه

 شد. خطاب اهم  به عصیان ترتب خطاب مهم مشروط

ب مهم به عصیان آن خطابی که استمرار جا اشتراط خطااین ،استقرار و بقاء در آن نباشد یعنی تدریجینه  اگر خطاب اهم آنی باشد

خطاب دوم که مشروط به عصیان خطاب  قهراً ؛خطاب به انقاذ غریق ی مثلیک خطاب آن .کندو بقاء ندارد هیچ مشکلی ایجاد نمی

 ،دآییخر هم پیش نمأمحذوری در این اشتراط نیست و شرط مت صورتدر این ،لم یکن له بقاء و استمرار، اول است و خطاب اول

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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کند که خود امر مترتب دیگر فرق نمی د.آییهیچ مشکلی پیش نم و لذا بلکه شرط یعنی عصیان امر اهم مقارن با امر ترتبی است

  .آنی باشد یا نباشد

 نآ مثل خطاب به اداء دین و عصیان ،اما در صورتی که خطاب مترتب علیه یعنی خطاب اهم یک نحوه بقاء و استمرار داشته باشد

  :کنددو فرض پیدا می ،نیز به تبع خود خطاب دارای استمرار باشد

مثال از یک طرف )در مثال  .نیست ناشکالی در آدر این صورت  کهدفعی است  (خطاب مهم)گاهی امتثال خطاب مترتب  الف(

اگر  . حالر امر به رد سالم داریماز طرف دیگو استقرار و بقاء دارد و  خطابش آنی نیستداریم که  مناقشه نکنید( امر به اداء دین

آن  .دهدآن شخص را بواب سالم جکند و او باید سالم میبه او شود و کسی رد می دیگراز طرف  و است دین در حال اداءکسی 

 فرض، نه .ها هم زمان هستندممکن است بگویید اینو دین خود را اداء کند.)دهد و هم بدهی را باالن هم باید جواب سالم شخص 

امر به اداء  .(افتدخیر میأای اداء دین به تچند لحظه ،جواب سالم را بدهدمکلف بخواهد همین که  .خر باشدأاش تقدم و تکنیم الزمه

دهد و تمام یک لحظه جواب سالم می .یعنی متدرج در زمان نیست ،امر به رد سالم دفعی است ، اماد و باقی استراستمرار دادین 

به امر اداء دین توجه  لکن  مور به رد سالم استأدین است و از یک طرف م اءبه اد مورأص از یک طرف ماین شخ پس .شودیم

در این صورت  شده که جا امر به رد سالم مشروط به عصیان امر به اداء دیننای .کندرد سالم می کند وکند و آن را ترک مینمی

در عین این که امر به اداء دین عصیان ، دارد سالم کرده ولی این رد سالم امراشکالی تولید نمی شود زیرا درست است که االن رد 

ست در ت.عصیان اداء دین شرط اتیان رد سالم اس. اما به این امر که مشروط به عصیان امر به ازاله بوده عمل کرده است ،شده است

  .رد سالم نیست ینا است که این عصیان بعد از سقوط امر به رد سالم باقی است ولی اشکالی در

ه ک، مثل نماز خواندن .یعنی یک زمانی را به خود اختصاص دهد .امتثال خطاب مترتب و امر مترتب تدریجی الوجود باشد ب(

اما بعضی از واجبات وجودشان  ،اب سالم است که دفعی استوغیر از جنماز  ،شودماز به تدریج محقق مین .کشدزمانی طول می

  .کشد تا محقق شودای طول میدقیقه باالخره چند .تدریجی است

مثال از یک طرف  ؟ترتب را به این نحو تصور کرد یا نه در اینصورتشود آیا می و گفتند: مورد اشکال کرده در این محقق نایینی

اکان است و عصیانش نیز کماین خطاب کماکان باقی  ،اگر مخالفت شود و اداء دین خطابی است که آنی نیست داریم. امر به اداء دین

جا خطاب مترتب این .خواندکند و نماز مین میارا عصی ، آنبه جای این که به این امر مستمر باقی عمل کندمکلف  .استمرار دارد

در  .کشد تا بخواهد به این خطاب عمل شودای طول میچند دقیقه نماز خواندن و اتیان امر نمازتدریجی است و ، یعنی امر به نماز

رتبی پس خطاب ت. خر ممتنع استأزیرا شرط مت ،خر است متوقف کنیمأتوانیم امر مترتب را بر شرطی که متنمی: اندن موارد گفتهیا

  .خر را محال بدانیم یا ممکنأتابع این است که شرط مت اینالبته  .نیز ممتنع است

اند که به این گفتهی مباحث و توانیم این را متوقف بر آن کنیم مطالبجا نمیبه تفصیل راجع به این که چرا این سپس محقق نایینی

  .کنیم و از بحث تنبیهات عبور می کنیمهمین مقدار اکتفاء می

 نتیجه کلی بحث ترتب
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ئ نه امر به شکه نظر ما این شد  ؟ست یا نیستا ضد ازآیا امر به شئ مقتضی نهی در بحث از این که  :فتحصل مما ذکرنا کله

چیزی  به این نتیجه رسیدیم که اگر امر بعد از بحث های طوالنی بهمقتضی نهی از ضد عام است و نه مقتضی نهی از ضد خاص. 

ن ضد عام آ کنند، امر به نماز ر به مااگ؛ منظور از ضد عام چیست؟ ترک الشئ .این امر مقتضی نهی از ضد عام آن نخواهد بود، شد

ه این مطلب داری اثر است ک .هم نیست نمقتضی نهی از ضد خاص آ کنند، اگر امر به چیزی .منهی عنه نیست ةیعنی ترک الصلو

مسئله  ،وییمن را بگیا اگر  .مقتضی نهی از نماز نیست ،امر به ازاله نجاست از مسجد شود ریعنی اگیکی از آثارش بحث ترتب است. 

یم اگر گفت .ها و این تصویرها برای تصحیح عمل عبادی مزاحم با واجب اهم نیستیماهنیازمند این رما به طور کلی . کامال روشن است

ضد  نهی از ضیتتکلیف روشن است و بحثی ندارد. اما اگر گفتیم امر به شئ مق ،امر به شئ مقتضی نهی از ضد عام و خاص نیست

ازاله را ترک کند و نماز بخواند این فعل ، اگر اش ازاله نجاست از مسجد استوقتی کسی که وظیفه .تکلیف روشن است استخاص 

 . نماز باطل است ت و ایناو طبق فرض نهی دارد و نهی موجب فساد اس

ا محقق جاین. انما الکالم در جایی که امر به چیزی شده است و ما قائلیم امر به آن چیز مقتضی نهی از ضد خاص آن شئ نیست

اما  .ن نماز صحیح استیالذا موجود است و  اما مالک امر که ،ندارد زیرا درست است که امراست. این نماز صحیح  :گفتندخراسانی 

مقتضی نهی از ضد خاص ئ درست است که امر به ش .زیرا این نماز امر ندارد ،که این نماز باطل است ندشیخ بهایی اصرار داشت

امر  لفع لی از جهت دیگر این نماز باطل است و آن این که اینتوانیم بگوییم که این نماز باطل است وجهت نمی نلذا از آو  نیست

 .داشتن نماز شروع شدامر  تترتب شروع شد و نزاع ها برای اثبا و نزاع جا بود که معرکهاز این .ندارد

طبق نظر که این شد اش نتیجه ،ها که حدودا یکسال طول کشیدتمام این بحث .تمام بحث ترتب را در این چند جمله خالصه کردیم

  .ما امر به شئ مقتضی نهی از ضد عام و متقضی نهی از ضد خاص نیست

هم الوه به عهر چند بر مبنای ما تکلیف روشن است  .کردیم که ثمره دارد عرض، ثمره ندارداین نزاع علی رغم این که برخی گفتند 

ل نظریه ترتب هم که توسط بزرگانی مث شیخ بهایی. به انکار ثمره توسط محقق خراسانی پاسخ دادیم و هم به انکار ثمره توسط

  بود.به اشکال  مبتال نیزدیگر ارائه شد  میرزای شیرازی و محقق نایینی و برخی ،کاشف الغطاء

ب همه اشکاالتی که منکرین ترت ،خیمینی به یک نحو امام ،دیگران به انحاء دیگر ،محقق خراسانی یک نحو ،اشکاالت مختلف بود

 همثل را .بیان شد هایی که دیگران نیز برای تصحیح عمل عبادی مهم ذکر کردندقریبا متعرض شدیم و بررسی کردیم و راهگفتند را ت

بندی این شد که ترتب ه هر حال جمع. براه حل محقق بروجردی که همه را بحث کردیمو  راه حل محقق عراقی ،حل محقق اصفهانی

وجه به و باتنیاز به ترتب داشته باشیم بر مبنای خطابات قانونیه  که اساساًو ما بدون اینیک نظریه غیر معقولی است و ممکن نیست 

بدون  ؛توانیم این عمل را صحیح بدانیممی ،نیست و نیز برخی از اموری که در قالب مقدماتی بیان شد این که قدرت شرط تکلیف

ا التزام ب. آن قائل است همان طور که محقق خراسانی به ،صحیح کنیماهیم این عمل را وبدون این که از راه مالک بخ ،نیاز به ترتب

  .قابل حل است هااین به خطابات قانونیه و عدم اشتراط تکلیف به قدرت همه

 هذا تمام الکالم فی مبحث الترتب.

 شرط امر می تواند امر کند یا خیر؟ آیا آمر با علم به انتفاء
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 آلمر االمر مع العلم بانتفاءلهل یجوز ل» آیا می تواند امر کند یا خیر؟ .ن شرط منتفی استای شرطی دارد و امرشداند می کسی که

 تواند امر کند. شرط آیا می با علم به انتفاء ،داند که شرط امر منتفی استمیآمر ؛ «شرطه

د ین عنوان را دقیق بشناسیم تا بعابتدا باید ا چونوجود دارد بحثی ان وقبل از این که وارد خود این مسئله شویم راجع به این عن

هل یجوز االمر »جمله صحیح است که  خود این ؟که اصال این عنوان یک عنوان درستی است یا خیراین .بتوانیم بگوییم بلی یا خیر

 ؟ممکن استو چنین چیزی در این فرض امر کند تواند آیا اساسا می. آمر یعنی کسی که در مقام امر است ؟«مع العلم بانتفاء شرطه

  ؟داند شرط امرش محقق نمی شود امر کندای با وجود این که میهل یمکن؟ آیا امکان دارد امر کننده

 .کنیممین عنوان را بررسی یما در درجه اول اپس 

 «الحمد هلل رب العالمین»                                                                                                    


