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 الرحمن الرحيم اهللابسم

 مقدمه
 نكاتيشايد در تتمه بحث قبلي يك  البته، شودمبحث ترتب مطرح مي »نهي از ضد ءامر به شي«به مناسبت بحث 

مباحث علم  ترينپيچيدهو  ترينحساسيكي از  ،مبحث ترتب .كنيماز ترتب شروع مي را بحثلذا  باقي مانده باشد
حاال در كتاب -شود و در جامع المقاصد م محقق ثاني شروع مياز مرحو ،مسئلهسابقه  ،اصول است و از لحاظ تاريخي
اصول شد و مرحوم كاشف  و در ادامه اين مبحث وارد اندكردهمقوله ترتب را مطرح  -صالة است يا جاي ديگر است
به آن  صاحب كفايه و متأخرينمرحوم شيخ و  به اين بحث پرداختند و در ادامه هم الغطاء و ميرزاي شيرازي بزرگ

 كنيم.اصل بحث ترتب مقدماتي را ذكر مي قبل از داخل شدن در. اندپرداخته

 مقدمه اول

 اقسام مباحث علم اصول از لحاظ تاريخي
 :شوديم ميتقس قسم دو به يخيتار لحاظ از اصول علم مباحث

 قسم اول
از ناحيه اصوليين اهل سنت و بعد هم شيعه مطرح شده يعني سابقه  ،در اصول ،بعضي از مباحث از همان قرون اول 

اين يك دسته از مباحث علم اصول است كه عبارت است از  است. مثالً هزار سال دارد و در كتب عامه هم وجود داشته
هم موجود  در كتب عامه و خاصه د ودارسابقهدر تاريخ كهن علم و اصول و باالي هزار سال  دارسابقهولي مباحث اص

به عنوان مثال ظهور امر در وجوب مثالً، داللت امر بر فور و تراخي و از اين قبيل از مباحث الفاظ و گاهي هم در  است.
، در ميان علم اصول گيريشكل نيآغاز از همان روزهايكه است ي مباحث اظ و يا مثالً خبر واحد. اينهاغير مباحث الف

اين يك گروه از مباحث اصول است كه بعضي خيلي  است. و يك سير تكاملي هم داشتهعامه و خاصه مطرح بوده 
، يك خبر واحد در آن رخ داده است مثالً ت زياديتحوال ايمسئلهتحول در آن رخ نداده است و گاهي هم يك 

بحثي مثل استصحاب كه برخالف  ، تغييرات اصولي در آن نيست.هم از مباحث آن رخ داده است اما خيليتغييراتي در 
است و در طول تاريخ  خيلي زياد است اين نوع اول است كه مباحث قديمي ت در آن،ريشه قديمي دارد اما تحوال

 ده در آن رخ داده است.دچار تحوالت اندك و احياناً تحوالت خيلي وسيع و گستر
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 قسم دوم
دو قسم  جديد است و اينها هم خودش هايدورهبه قرون متأخر است و براي نوع دوم، مباحثي است كه مربوط 

دائم شاهد  ،اخيركهن تر است و بعضي كامالً جديد است و ما در اين دو سه قرن  ،مقدار است بعضي مباحث يك
 گيريشكلخيلي شاهد  ،از زمان شيخ مخصوصاً .كم هم نبوده استن مباحث ايپيدايش موارد جديد اصولي بوديم و 

 .مباحث جديد هستيم

 از مقدمه اول بنديجمع
به  آرامآرامبراي همين قرون جديد است و به اين شكل مطرح شده و سامان يافته و  ،در هر حال بحث ترتب

 طوراين است. در اجتهاد و استنباط يداراي نقش زياد ، اين بحثالبته .تبديل شده است مباحث علم اصول ترينپيچيده
دارم اين است كه مرحوم  ،همدر يادداشت ها  و فرمودندكه در مراجعات سابق و حضرت استاد وحيد هم اين را مي

مرحوم كاشف  و بعد هم اند، بحث ترتب را مطرح كردهمحقق كركي در جامع المقاصد در يك جايي از مباحث خودشان
و ميرزاي شيرازي و مرحوم شيخ و آخوند و پس از آخوند هم مرحوم نائيني و آقا ضياء و ديگران تا عصر ما  الغطاء

جاي مطالعه بيشتر هم اين نكته به لحاظ اهميت و سابقه تاريخي اين مطلب است البته  .اين بحث ادامه پيدا كرده است
آنجايي تا  منتهيبر مرحوم محقق ثاني هم پيدا كند  بحث را متقدم هايريشه ،هست ممكن است كسي با بحث بيشتري

 ، همين است كه گفتيم.ن كار شده و اطالعات موجودكه اآل

 مقدمه دوم
قرار گرفت ولو  »امر به شي نهي از ضد« اين بحث در ادامه مبحث قبلي يعنياين است كه  ،مطلب مقدماتي ديگر

قرار گرفته  ،ي بحث قبليشده است اما اين مبحث ترتب در دنباله به بحث داده اخيرهاي ، در دورهاينكه عنوان مستقل
اجتهاد به يك در مقام فقاهت و  ،است كه فقيه طوراين غالباً ،كه مباحث اصول . البته در تكميل مقدمه قبل بگويماست

. اما نيست طوراين ،همگاهي  و شودمنتقل به اصول مي آرامآرامكند و ، در فقه مطرح مين بحث راخورد كه آچيز بر مي
كه در مقدمه اول ذكر  طورهماناز اين قبيل است  ،مبحث ترتب هم .است و از نوع اول طوراينمسائل اصولي  خيلي از
هي به حتي كاشف الغطاء و ميرزا هم در مباحث فق است توسط محقق ثاني مطرح شده ،ترتب در يك بحث فقهي كرديم

كه اين مربوط به اين فرع نيست و  اندكردهخر حس علماي متأ ،مدهبه سمت جلو آ اند اما هرچهاين بحث توجه كرده
 هويت اصولي پيدا كرده است لذا در بحث ترتب به اين نكته توجه داشته باشيد. آرامآراملذا يك قاعده كلي است 
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 مقدمه سوم 
دارد در ذيل  »نهي از ضد ءشيامر به « مبحث با كه ،يكينزد نسبت خاطر به ترتب مقدمه سوم اين است كه بحث

مديم جلوتر خودش اند اما هر چه آي هم بودهدنباله ،كامالً است. البته در يك زماني، اين دو بحث قرار گرفتهاين مبحث 
 . برجسته است ، با بحث ضد مشخص وپيوند اين بحث است البتهپيدا كرده  ،يك هويت و عنوان مستقل تري

 مقدمات بنديجمع
 با هم تزاحم پيدا كردند ،اين است كه اگر دو واجبي در مقام عمل ،نچه كه در اينجا مطرح است، آمقدماتبا اين 

اين دو تكليف را با شود نمي كه دو تكليف وجود دارد ،ن در اين وقت، دو واجبي كه مضيق هم هستند اآلديگرعبارتبه
گويد كه يكي مي ناجي دو تكليف دارد ،اينجاهستند كه  شدنغرق  دو نفر با هم، در حالهم جمع كرد مثل اينكه اآلن 

هر دو را نجات دهد و يا اينكه مثالً، اآلن تواند ن را نجات بده و نمي، كه آگويداين را نجات بده و يكي هم مي كه
رس بخواند دارد يكي اينكه برود در فالن نقطه كشور يا جهان تبليغ يا ارشاد كند و يكي اينكه اينجا د شخص دو تكليف

مبدل عيني  ،گيريم كه واجب كفايي است كه اينجاليف دارد و تزاحم دارند و فرض ميهر دو تك . اين دو،و مجتهد شود
  .دنتكليف با هم تزاحم دار دو اين كه كار تبليغي انجام دهد تواند مجتهد شود و هم برود،يشده يعني شخص هم م

 از: اندعبارتقبل از ورود در اصل مبحث ترتب ذكر نكات و مطالبه الزم است كه اين نكات 

 مطلب اول
فروع فقهي است  ،از مورد ابتالترين ب فقهي و اصولي وابوا ترينمهماز  ،كه سال قبل گفتيم تزاحم تكاليف طورهمان

تواند اينها را جمع درست است اما نمي جداجدانها آشود كه همه با تزاحم تكاليف مي مواجه روزشبانهدر  ،و هر كسي
د دارد كه هر دو به مكلف خطاب در يك دايره وسيعي وجو كه اجتماعي و خانوادگي ،تكليف هاي فردي مانند كند
 يك باب موسعي است. ،تواند جمع كند اين يك نكته و يك مطلب كه باب تزاحم تكاليفشود ولي نميمي

 مطلب دوم
 كنيم.داراي اقسامي است كه به تفصيل بيان مي ،كه دو تكليف متزاحماست  ايندوم مطلب 
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 انواع تزاحم

 نوع اول
يعني يك وقت  .كند كه متزاحم استتزاحم ندارد و فكر مي كه اين حقيقتاً، گاهي موسع استدو تكليف متزاحم، 

 در همان وقت هم مثالًاز بخواند و د نمباي ع هستند مثل اينكه در يك وقت وسيعي،موس ،واسعي است كه هر دو واجب
تزاحم  ،اينجا تزاحم گشايش هست،در  ،چون وقت در تنگنا نيست و هر دو تكليف در اينجا، بايد يك انفاقي انجام دهد

تزاحم  اين حقيقتاً كه ابتدايي است زيرا فرض اين است كه وقت موسع است يكي را اول ابتدا انجام دهد و بعد ديگري
 نيست و از تزاحم خارج است.

 نوع دوم
 خود دو صورت دارد: ،نوع دوم

كه  مثل اينكه چند ساعت هنوز وقت دارد ،يكي موسع باشد و يكي مضيق وجود دارد كه اينكه دو تكليفالف: يكي 
 ،در اين جا هم .فوري است ،ازالهكه نجس شد مضيق است لذا  در بخشي از اين وقت ،مسجدن كه نماز بخواند اما اآل
 دهد.ابتدا مضيق را و سپس امر موسع را انجام مي تزاحم نيست زيرا

آيد يعني نماز موسع بوده ولي حاال رسيد به آخر در ظرف مضيق تزاحم پيش مي ،گاهي اين موسع و مضيق ب:
ود مضيق و تزاحم شمي ن در واقع هر دوشود يا مسجد نجس شد اآلرد غرق مينماز هم كه نخوانده و يكي دا ،وقت

 .يدآپيش مي

 نوع سوم
از يك مسجد يا  ،است دو جا ن كه اينجا نشستهمضيق است مثل اينكه اآل ،تكليف ، دوقسم سوم اين است كه از اول
شود در يك زمان كه فوري است و نمي ،هر دو هم و نجاست كند ازالهفوري بايد لذا دو جا از دو مسجد نجس شده 

 تواند هر دو را نجات دهد.شوند و نمين دارند غرق ميمثالً، دو نفر اآل انجام داد يا
خر گاهي يكي موسع يق اول و بالذات هستند مثل مثال آموضوع بحث ما دو واجب مضيق هستند البته گاهي مض

رض چون همان مضيق بالع يعني است ن مضيق شده، در ظرفش انجام نداده است اآلمنتهي موسع را ،بوده و يكي مضيق
خير مضيق نبود اما چون نماز را به تأ ذاتاً ،نماز بنابراينمسجد نجس شد هم ن اآلن نماز نخوانده و آخر وقت است و اآل

 انداخت مضيق شد. 
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 از مطلب دوم  بنديجمع
 ،نجايي كه واجب موسعييعني آ اين سه قسم است كه بحث ما در صورت سوم و يك فرض از صورت دوم است

گيريم اين است كه بحث ترتب در دو واجب كه اينجا مي اينتيجه و حاال دو تا مضيق متزاحم هستند. است شده مضيق
 كند.باشد فرقي نميمضيق هست حاال مضيق بالذات يا مضيق بالعرض 

 سوم مطلب
ه يكي مهم باشد براي اينك هم ويكي أدر جايي است كه اين دو واجب  ،مطلب سوم هم اين است كه بحث ترتب

مفصل صحبت كرديم و فروض مسئله  ،كه مسبوق هست و شنيديد و سال قبل هم در مورد تزاحم تكاليف طورآنتزاحم 
 ، چند قسم است:اين است كه تزاحم بين دو تكليف ،را عرض كرديم

 ،و هر دو در حال غرق شدن هستنديكي اينكه اين دو تكليف مثل هم هستند و عرضي هستند مثل اينكه دو نفر الف: 
 اينها واجبين متساويين بنابراين، نجا نداردخواهد بكند فرقي بين اينجا و آميمسجد  ازالهمثل هم هستند يا اينكه 

 يعني ترتب نيست؛ محل بحث ما مورد، اين، تخيير است لذا، قانون اصولي ،در تزاحم در بين متساوي ها و شودمي
و در يك  باشدمي دو تكليفي كه يكي مهم تر از ديگري است ا تزاحم بينام هم و مهم استحالت دوم تزاحم بين أب: 

در خصوص اين درجات واجبات و محرمات همان بحثي است كه چند  .وجود دارد ،درجه ،رتبه نيستند و بين تكليف ها
بات و ستحمحرمات و حتي م ،مرتبه گفتيم كه هنوز مباحث جامع منقحي در مالك ها و شاخص هاي اولويت واجبات

در  ،هاي جامعبحث كردند اما بحث ارتكازيبه صورت  فقهاي ما البته كم و بيش، نها نيستمكروهات و تعيين درجات آ
گفته واجبات و مستحبات و مكروهات نيست اما در محرمات يك مقدار بيشتر است چون كبائر و صغائر  مراتبسلسله

و تحقيقاتي در  هايينامهنهايي نيست لذا جاي اين است كه پايان ها خيلي منقح وبنديرتبه ،چون در اينهاشده است 
است كه  ايقاعدههم در همين  آنانجام گيرد و ثمره  ،واجبات و محرمات بنديرتبههم و مهم و نظام حوزه تعيين أ

هم و مهم شدند أ اما اگر واجباتي متساوي نيستند و است تخيير اشنتيجهگوييم كه اگر واجباتي متساوي شدند داريم مي
 هم را انجام دهد؛ون عقلي بايستي أاينجا به قان

 گويند كه محتمل االهميت را بايد مقدم بداريم.اين هم مي كه در حالت سوم اين است كه محتمل االهميت باشدج: 
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 از مطلب سوم بنديجمع
 ؛شودتخيير جاري مي كه در اين صورت، بنابراين گاهي اموري متساوي هستندالف: 
 ؛هم تعين داردأ كه در اين صورت، مهم است ديگري هم وهست كه يكي أ گاهي اموريب: 
 شود.محتمل االهميت مقدم مي كه در اين صورت،دهد احتمال مي هم راأ گاهيج: 

جاي ترتب نيست بلكه جاي تخيير است به اين بيان  ،قسم اول ، مربوط به قسم دوم و سوم هست اما درقانون ترتب
حاال بالذات -امر متعين در اين تزاحم دو واجب مضيق  ديگرعبارتبه يعني مهم ديگر امر ندارد مدآ همروي أكه امر كه 
هم موجب شده كه حاال سؤال اين است كه تعين امر به أ مصداق بحث ترتب است ،هم و مهم هستندكه أ -يا بالعرض

 دارد كه دو احتمال دارد: وجود امري نداشته باشد يا اينكه يك امر فرضي ترتبي اصالً ،مهم
  .احتمال اول اين است كه امر به اهم تعين دارد و از امر به مهم ديگر خبري نيست و امر به مهم نداريمالف: 

بايد  ،هم را انجام دهيتي نخواستي أارد يعني اگر به هر علاحتمال دوم اين است كه امر به مهم به ترتب وجود دب: 
  است. ترتبلذا اين مصداق  مهم را انجام دهي

 و مطلب سوم بنديجمعنتيجه 
موربه مولي است و مهم ديگر امري ندارد اما گويند أهم مأگويند يعني مياول را مي نظر ،ترتب كنندگاننفيمانعين و 
ط يك امر فرضي مشرو دارد و تعين هم دارد ولي مهم هم، هم امراين كه أبا گويند يعني تمال دوم را مياح ،مثبتين ترتب

  د.هم را انجام ندادي بايستي مهم را انجام دهيدارد يعني مشروط به اينكه اگر أ

  ناين بحث مانعين و مثبتيثمره 
 ق شدن هستنددو نفر در حال غراين است كه دو نفر  ،نمثبت و نافي هم مشخص است و ثمره آثمره بين اين قول 

تمل هم است و يا مح(مهم) اينجا شخص برتر يا أ و يكي هم انسان معمولي است (أهم) كه يكي از اولياء الهي است
نجات دهد ولي حاال اگر اين شخص با اين شخص برتر يك كينه و  ،رات كه اينجا خوب بايد اين شخص أهم همياأل

امر  گويندميكه نافيان ترتب،  يا ديگر نسبت به مهم امر ندارددهد آشخص برتر را نجات  خواهد ايننمي و عداوتي دارد
به ترتب  قائلينانجام نداد اما  ،دادهم را كه بايد انجام ميأن اينكه شخص با ترك أهم، يك گناه انجام داد و آندارد و لذا 

كه متعين بود را انجام داد و بعد از  (أهم) براي اينكه اولي ه استدو گناه انجام داددر صورت ترك أهم، د نگويمي
مسجد هم همين  ازاله. در همان مثال انجام نداد لذا گناه مضاعف داردمهم را كه امر فرضي ترتبي داشت هم  أهم،عصيان 
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 مقدم است اما شخص حوصله ،مسجدالحرام ازالهخوب است مسجدالحرام و يك مسجد معمولي نجس شده  مثالًاست 
بر اين است كه ترتب را متوقف  است البتهگناه انجام داده  دوكند اينجا نمي ازالهكند و مي ر دو را رها، هندارد را ازاله

 قائل شويم.

 ثمره بحث ترتب
به است بحث ترتب نتيجه و ثمره خيلي زيادي يك باب موسع و مبتال ،در عرصه زندگي ،به دليل اينكه بحث تزاحم

، در ن اجتهادشد جاي بحث ترتب نيست ولي اگر اآلو يا مجتهد شدن اگر مساوي بادارد در همان مثال تزاحم بين تبليغ 
حاال يكي  جهت تبليغ به تايلند مثالً، بروداز اينكه  باشدينده جهان يا نظام اسالمي مهم تر يك بحثي با توجه به آ

شود به ترتب باشيم ساقط نمي اگر قائل گوييمكه مي شودساقط مي ،يا تبليغ همگويد حوصله ندارم درس بخوانم آمي
 شود.ولي اگر ترتبي نباشيم ساقط مي

 مطلب چهارم
نهي از  ،است براي اينكه اگر كسي بگويد امر به شي »امر به شي نهي از ضد«با  ترتب نكته ديگر ارتباط اين بحث

رد ديگر نيازي به قائل شود به اينكه امر يا مالك امر وجود دا )بهمأمورضد عبادي (كند و در باب ضد ضد نمي
يك عبادت است اگر نهي از ضد بود  ،ضد اين و است ءكن اين امر به شي ازالهگويد كه مين ترتب ندارد. اآل

امر گفتيم كه عبادت شود به يكي از دو وجهي كه سابق ميمي صحيح شود اما اگر نباشد عبادتباطل مي تعباد
موربه فوري الكش هست اگر كسي بگويد ضد اين مأامر مقابل را ندارد يا اينكه اگر امر ندارد م ء،امر به شيو رد دا

ن طرق اصالح نكرد نياز به ين وقت ديگر نيازي به ترتب نيست ولي اگر كسي از اآ ،امر دارد يا مالك امر دارد
يم تصحيح كنيم و اال اگر به از طريق امر يا مالك امر نتوان را ترتب در صورتي است كه ضد عبادي ترتب دارد و لذا
 مربوط به سال هاي قبل بود.تصحيح شد نيازي به ترتب نيست اين بحث  ،ن دو وجهوسيله يكي از آ

اگر نهي باشد خوب عبادت باطل است و نوبت به اين بحث ها  لذا كندنهي از عبادت مي، ازالهيم امر به گفتما مي
تواند باشد پس عبادت صحيح است اما بعضي هم گويند خود امر ميگفتيم بعضي مياگر نهي نباشد مي اام رسدنمي
اگر كسي اين دو  بنابراين گفتند مالك امر هست و اين كافي است براي تصحيح عبادت و اين هم درست استمي

در تصحيح  است ند و لذا ترتب مورد نيازپذيرفتن دو وجه را نميياز به ترتب دارد كه خيلي ها هم آوجه را نپذيرد ن
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هم هستند و البته اختصاص به عبادت هم ندارد و در واجبات توصلي و عباداتي كه مضاد با يك تكليف أ تكاليف
 هم وارد است اين مقدمات بحث ترتب بود.

 كل بحث نتيجه
پذيرند و و ميترتب امر درستي است  گويندقائل به تصحيح ترتب هستند و مي در اين سلسله كه ما ذكر كرديم غالباً

فرمايد ترتب خوند ميآنها صاحب كفايه است كه مرحوم آ ترينبرجستهكه  اندنپذيرفتهن را معدودي از محققين آ
گويند خطابات قانونيه است كه ميهمان كه  اندآوردهي فراتر از ترتب حضرت امام چيز ،خرينأدر مت .درست نيست
 ترينبرجستهو  ترينمهمكنند لذا مي اشكال نيازي به ترتب نيست و به ترتب هم خطابات قانونيه، با وجود اين

خوند است و امام هم يك مرحوم آمخالفين ترتب در اين ادوار بين صد تا دويست سال كه بحث ترتب مطرح شده 
 شروع در بحث بود، اين مقدماتته الب دهيمورده و ترتب را گذاشته كنار كه در جلسه بعد توضيح ميآراه ديگري 

 خواهد آمد.اهللا  انشاجلسه بعد  در ادامه كه
 و صلي اهللا علي محمد و آله الطاهرين

 
 


