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 الرحمن الرحيم اهللابسم

 مقدمه
جلسه گذشته، بحث بسيار مهم و عميق ترتب را شروع كرديم و در اين بحث اين سؤال است، كه ترتب امكان دارد 
يا ندارد البته امكان ترتب، مساوي با وقوع آن است يعني مشكل اين است كه ترتب تصوير دارد يا ندارد و اال اگر 

شود كه ترتب امكان دارد يا ندارد مي سؤالاست كه هر گاه  جهتازاينهم بپذيريم.  تصوير داشته باشد، بايد وقوع آن را
نيست كه دو مرحله بحث داشته  طورايندر حقيقت معناي آن اين است كه اگر امكان داشته باشد حتماً واقع شده است 

بلكه امكان ترتب يعني همان » في وقوع الترتب«و يك بار هم بگوييم » في إمكان الترتب«باشيم كه يك بار بگوييم 
 وقوع ترتب است.

بعضي اقوال،  بنا برو قدر متيقن بحث هم، در دو واجب مضيق است گرچه در آن جايي كه مضيق و موسع باشد هم 
 ديگريمصداق دارد. در واجب مضيق موضوع بحث دو قيد دارد يكي اينكه دو واجب داريم كه هر دو مضيق است و 

و واجب أهم و يكي هم، مهم است مثل اينكه دو نفر در حال غرق شدن هستند اگر اين دو نفر از اينكه يكي از اين د
 تواند نجات دهد.شود تزاحم تخييري كه هر كدام را كه خواست ميلحاظ ضرورت نجات، مساوي باشند اين مي

، تكليف ابتدايي در اينجامعمولي و يكي فرد  -از اولياء الهي است مثالً-مهم تر است  غريق،اما اگر يكي از اين دو 
ن مهم تكليف دارد يا ندارد اگر قائل به است لكن سؤال اين است كه اگر تكليف به أهم نكرد آيا اآل هم تعلق گرفتهبه أ

هم را عصيان كرد تكليف به ، أهم بيشتر نيست و لذا اگر شخصشويم اينجا يك تكليف يعني همان أ عدم امكان ترتب
اين بر فرض عدم ترتب بود اما اگر قائل به امكان و وقوع  است كب يك گناه شده كه اهم را انجام ندادهمهم ندارد و مرت

و اگر  دهدن مهم را انجام آبايد  كه دارد به مهم ترتب شديم اكنون كه شخص عازم به عصيان امر اهم است يك امر
را انجام نداد دو گناه مرتكب شده است. اين ثمره ترتب است در دو واجب مضيقي كه اهم و مهم است يا در  كدامهيچ

دو واجب موسع و مضيقي كه موسع در آخر وقت مضيق شده است. بنابراين موضوع بحث ترتب در دو واجب مضيق 
ه قبل گفتيم حاال با اين مقدمات وارد بحث بالذات او بالعرض هست كه يكي اهم است و ديگري مهم كه اينها را در جلس

مورد بحث قرار  ،خراتحوم خويي و شهيد صدر است كه در مؤشويم. البته چند مقدمه هست كه در فرمايشات مرمي
 يك بحث عقلي است و بحث دليل لفظي نيست. كامالًدهيم. البته نكته ديگر اين است كه اين بحث مي
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ترتب ارائه شد و تأكيد بر آنچه كه در درس گذشته ارائه شد مبني بر اينكه اين با اين مقدمات و تصويري كه از 
در زندگي فردي و اجتماعي زياد است مثل اينكه شخصي در طول  العادهفوقبحث مصاديق و موارد ابتال به اين بحث 

 پيداكردهو وظيفه است و تعين ده سال يا بايد مجتهد شود يا تبليغ كند و فرض هم اين است كه هر د مثالًاين مدت معين 
 ديگر اهم هست حاال اگر كسي اهم را ترك كرد بايد مهم را انجام دهد يا اينكه مهم ،و كفايي هم نيست و يكي هم

 شويم.مي ترتب بحث اصلبا اين مقدمات وارد در  تكليف ندارد.

 ادله مثبتين ترتب با چند نكته
مرحوم صاحب كفايه بعد از اينكه تصوير  كنيمادله مانعين را ذكر ميد هم ادله اثبات ترتب هست و بع ،اولين بحث

كنيم مي سيكه منع ترتب هست ولي ما ابتدا ادله مثبتين ترتب را برر اندشدهوارد نظر خودشان  اندكردهمختصري را ذكر 
 كنيم.سپس مانع را بررسي مي

و ميرزايي  ءاست تا كاشف الغطا پيدا كردهشروع شده سپس ادامه  ،كه گفتيم اين بحث از زمان محقق ثاني طورهمان
از زمان شيخ  ،بحث ترتب آرامآرام. رسيده است شيرازي و همچنين تا زمان شيخ و صاحب كفايه و تا اينكه به متأخرين

مه اين بحث ادا ،خوب شد و صاحب كفايه هم آن را پر و بال داد و در اين سير صعوديخيلي يك بحث اصولي 
منع ترتب را عمده كسي كه  ،خرين همشده است. در متأ داردامنهوسيع و است تا عصر ما كه اين بحث خيلي  پيداكرده

 كنيم.صاحب كفايه است و بعضي بزرگان ديگر كالمشان دو وجهي است كه بعد ذكر مي ،كرده

 نكته اول
مقام امتثال، نجات اين غريق با آن غريق  يك خطاب مطلق دارند يعني اگر در ،مفروض اين است كه هر دو تكليف

را داشت پس امري كه از ناحيه موال صادر شده اطالق  »انقذ هذا الغريق«دليل  تكليف، جمع نشده بود هر دوغيرقابل
 شود.شامل هر دو غريق ميدارد و 
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 نكته دوم
، اين است كه وجه ترينعمدهوجه دارد كه  چند ،مشروط به قدرت است اين شرطيت قدرت ،خطاب و همه تكاليف

فعليت يا تنجز پيدا  وقتي متوجه شخص است كه اين خطاب البتهمشروط به قدرت است  ،گويد كه خطابعقل مي
 .قادر بر انجام اين عمل باشد ،كند كه شخصمي

 از دو نكته اول بنديجمع
 ،اصول ما هست بايد توجه كنيم كه اين خطاباتي كه صادر شده عباسيشاهبنابراين با توجه به اين دو نكته كه نرخ  

در مقام  خطابات عامه شامله است و همه اين غريق ها مشمول خطاب عامه است دوم اينكه آنچه كه اين اطالق را
نتواند كار كند و اال اگر  قدرت است يعني انسان بايد بتواند كه قدرتش را صرف اين ،كند به حكم عقلمحدود مي تنجز،
 .كند اين دو نكته اساسي بحث بودنميتنجز پيدا  ،اين خطاب طبعاً

 نكته سوم
و  مساوي بودند ،متزاحمين خطابكه در حال غرق شدن هستند اگر اين دو  »انقذ عمر«و  »انقذ زيد«اين دو خطاب 

گويد كه كند ميحدود ميمبه قدرت، كه تكليف را  ،چون قدرت بر هر دو ندارد و هر دو هم مساوي هستند حكم عقلي
دو خطاب را از اطالق  اينكه اين يعني محدود كنتكليف را به قدرت گويد اينكه عقل ميو مثل هم هستند  نفراين دو 
 فرد را نجات بده اگر اينشخص دهي، آن را نجات نمييكي، را نجات بده اگر آن شخص اين به اين صورت كه  بينداز

دو امر مطلق بود و هيچ قيدي  اينجا توانست نجات دهدبودند يا هر دو را مي يكييكياگر اما دهي را نجات نمي
به اين صورت اين فرد را خورد قيد مي ،ممكن نيست اطالق آنها به حكم عقل ،حاال كه جمع اين دواما خورد نمي

حكم عقل به ، ديگرعبارتبهكني نميرا انقاذ فرد اگر اين  ،كني انقذ آن رارا انقاذ نمي آن فرد كهدرصورتي نجات بده
دارد چون عقل تكليف را بر نمي ،بيش از اين اما يك قيد به هر دو زده است ،به قدرت در مقام تساوي ،اشتراط تكليف

اطالق داشت ضرورت عقل اين بود كه بايستي قدرت داشته باشد و  ،ذات امر ديگرعبارتبه »الضرورات تتقدر بقدرها«
گوييم چون قدرت الزم نمي بنابراين كنيممي اكتفابه همان حداقل  لذا به همان اندازه كه ضرورت دارد عقل قيد بزند

اما نسبت به  پس بگوييم هيچ تكليفي ندارد يا بگوييم به اين تكليف دارد ،است و چون اينجا قدرت به هر دو ندارد
به قدرت در صورت اول كه متزاحمين، متساويين باشند  ،حكم عقل به اشتراط تكليفبلكه  ديگري هيچ تكليفي ندارد
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با اين ماند مي باقيدو تكليف  هر را انجام ندهي و لذا دگريفقط به همين اندازه است كه هر دو را مقيد كند به اينكه اگر 
 د.دهيرا انجام نمي ديگريقيد شد به اينكه اگر ن متفاوت كه مطلق بود اما اآل

كنار را كامل  تكليف ديگرداريم و نگه مي را مطلق تكليف ما تا اينجا كه مورد اتفاق همه عقال است و اينكه بگويد 
گويد كه بايد قدرت عقل مي و گزاريم اين هم ترجيح بال مرجح است چون فرض اين است كه اينها متساوي هستندمي
اين ترجيح بال مرجح  كه لغو كنيم داريم و تكليف ديگر راتكليف را نگه ميدو راه دارد يكي اينكه اين  بنابراين دباش

  .است چون متساويين است يا اينكه بگوييم دو تكليف را برداريم اين فرا تر از ضرورت پيش رفتن است

 چگونگي ترتب در دو تكليف متساويين
  :استس سه حالت در متساويين پ

الضرورة «گوييم مي كه مكلف نيست شخص اصالً،برداريم و بگوييم  ،اينكه بگوييم هر دو تكليف را الف: حالت اول
  توان هر دو تكليف را برداشت؛و نمي هر دو بايد باشد يعني اينكه »تتقدر بقدرها

 است؛ديگري باشد كه اين ترجيح بال مرجح داريم و ب: حالت دوم بگوييم يكي را برمي
مطلق بود اما حاال كه تزاحم  قبالً با اين تفاوت كهگوييم هر دو هست ج: حالت سوم حالت عقلي منطقي است كه مي

 را نجات ندهد. كدامهيچهر دو تكليف را ترك كند و  و حق ندارد كه شودميدارد مشروط 

 دو تكليف اهم و مهمچگونگي ترتب در 
در حال غرق شدن كنيم مثل اينكه دو نفر اهم است جاري مي از دو تكليف، حاال اين قواعد را در جايي كه يكي

دو تكليفي كه اگر تزاحم نبود مطلق بودند يعني يك انسان معمولي هست  اما ديگرييكي از اولياي الهي است  هستند كه
 حاال كه در مقام تزاحم قرار گرفتند 

گويد كه ندارد اين معلوم است كه وجهي ندارد زيرا عقل ميتكليف  كدامهيچيك راه اين است كه بگوييم كه الف: 
به هر دو قدرت ندارد اما نسبت به يكي قدرت دارد پس وجهي  است كه درست ،شرط است و در اين مورد ،قدرت
 تكليف ندارد؛ كدامهيچكه بگوييم  ندارد
نيست اين هم كه بگوييم يكي به طور مطلق است  مطلقاًهست و ديگري  راه دوم اين است كه بگوييم يك تكليفب: 
ورت ضر ازحدبيشنباشد اين  مطلقاً نيست چون اهم است و تكليف بالمرجح نيست ولي اينكه آن ديگري  ايچاره

 كنيد؛داريد تكليف را ساقط مي
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اما  برتر را نجات دهدحتماً، بايد اهم و شخص  وجود دارد يعني به طور مطلق ج: راه سوم اين است كه بگوييم كه اهم
يعني  حكم ديگري و شخص اهم را نجات ندادعزم بر معصيت كرد  كه از شخص اهم داشت، ايكينهبه واسطه  حاال اگر

نجات اهم را رها كرد و  منتهي مشروط به اينكه اگر بنابراين نجات مهم، هست شودنميساقط  ،مطلقاً نجات مهم،
 دهد.را نجات  شخص مهم ،معصيت كرد

حالت سوم را در جايي كه يكي اهم و ديگري مهم باشد  و همچنين در متساويين »الضرورات تتقدر بقدرها« قاعده 
تكليفي به آن  ،مشروط است نه اينكه مهم هم،مهم بودن و  وجود دارد مطلقاًگويد كه اهم داد يعني اينكه مينتيجه مي

گويد اينجا يك تكليف بيشتر نيست و آن هم اهم است اما ما مينباشد. بر خالف كساني كه ترتب را قبول ندارند كه 
هست و مهم هم در فرضي است كه  مطلقاًگوييم كه يك راهي دارد كه اين تكليف را بيشتر حفظ كنيم و آن اينكه اهم مي

 چونهم باقي است تكليف به معصيان كرد  ،را اگر به هر دليلي اهم ديگرعبارتبهكند. فعليت پيدا مي اهم را انجام ندهد
 .قدرت دارد به مهم،

دانم كه در اين در نظامات حقوقي امروز خيلي اطالعي ندارم اما بعيد نمي البتهترتب پايه عقلي ارتكازي قوي دارد  
اگر  حتيوجود داشته باشد و اين مسئله قابل مطالعه است و  ،همان ارتكازات عقلي ترتب ،نظامات حقوقي امروز هم

معلوم است كه مالك امر هست و اين دو امر  دادبايد نجات را فهمد كه اين دو نفر عقل انسان اين را مي نباشد هماين 
تزاحم اين است كه و معناي شود و يكي هست زيرا اينجا جاي تزاحم است تعارض نداشتند كه بگوييم يكي ساقط مي

خورد پس به اين تكليف مي قيدهايي درت نيست يكاطالق دارد ولي چون قخواهد و ادله هم مي موال هر دو را واقعاً
گوييم اين تقييد بر اساس قانون الضرورات اشتراط قدرت كه حكم عقلي است دليل مقيد اين دو خطاب است ما مي

گفتيد كه هر دو را كنار بگذار يا يكي را به تواند قيد بزند چطور در متساويين شما نميتتقدر بقدرها به حد ضرورت مي
رجيح بال گوييم اهم به دليل اهميتش كه تبگذار مي كنار كامل بگذار كنار اينجا هم نبايد بگوييم كه مهم را كامل طور

ن مهم را دو راه داريم يكي اينكه بگوييم كه مهم را تكليف م مطلق است بر خالف متساويين ولي آمرجح نيست دليل عا
خواهد اهم را انجام دهد اما اگر اهم را تكليف نداريم مادامي كه مي و يك راه هم اينكه بگوييم مهم را مطلقاًنداريم 

داريم نه اينكه اصل آن را برداريم كه اين فقط حكم مهم را برمي ،اين اطالق يعني با گذاشت كنار مهم را انجام دهد
ن نسبت به يل و شمول آع عقلي نباشد اطالق دلروشن است مگر اينكه جايي مانع عقلي جلو روي ما باشد و اال اگر مان

گويد قدرت الزم است و هر چه قدرت ندارد نياز نيست بعد هم كه هر دو و اينكه مقيد هم حكم عقل است عقل مي
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را بياور و مانعي  مهمرا نياوردي اهم ن ييدش در همين اندازه است كه اگر آبينيم كه حكم عقل حد تقكنيم ميمحاسبه مي
 شود.مي ترتب ،اند مقيد باشد و اين روشن است و نتيجه اينتودليل عقلي كه مي و ندارد

يك احتمال در بعضي از  بنا برتواند انكار كند حتي صاحب كفايه يا شيخ كس نمي هيچ ،يد كه در اين حدآبه نظر مي 
گويند منتهي ميكنند اما اين بحث را تا اينجا خيلي بحثي ندارند فرمايشاتشان يا بعضي بزرگان ديگر اگر اشكال هم مي

همه قبول دارند كه  را ن مانع را حل كنيم اين اندازهاگر آ گذارد كه اين را بپذيريم و االيك مانعي از يك دليل ديگر نمي
 م به واسطه حكم عقل سه صورت داشت:منتهي ميزان تقييد حك »الضرورات تتقدر بقدرها«

 .خواهد انجام دهيرا نمي كدامهيچپس  انجام دهي توانيمييكي اينكه حكم عقل به قدرت يعني چون هر دو را نالف: 
 خواهد انجام دهي نه اينكه هر دو را ترك كني.نميگويد يكي را كه گفتيم كه الضرورات تتقدر بقدرها مي

 ترجيح بال مرجح بود كه اين هم برداريم كامالًب: ديگر اينكه يكي را 
گفت كه هر دو باشد ولي هر دو مي »الضرورات تتقدر بقدرها«ضافه حكم عقل به اشتراط قدرت به ا ج: سوم اينكه

شود ترتب همين اطالق دليل و اشتراط مي اشنتيجهيد و آخورد ان دليل با يك تفاوتي اينجا ميمطلق نيست و قيد مي
جاي بحث قدرت يك قانون است و قانون عقلي ديگر الضرورات تتقدر بقدرها هست اين دو قاعده در متساويين كه 

دهد كه اهم مطلق است و مهم هست اما مشروط بنابراين در اهم و مهم نتيجه ميو داد را ميتخيير نتيجه  ترتب نيست
گويد كه بايد قدرت باشد دوم اينكه محدوديت قدرت شود ترتب پس دو نكته كليد كار است يكي اينكه عقل مياين مي

 ضرورتاندازه بلكه ند اندازه ضرورت اين نيست كه بگوييم مهم نياز نيست به اندازه ضرورت بايد ايجاد ك ،با حكم عقل
م علما اين است كه اگر اهم را انجام دادي ديگر مهم نيست اين خيلي امر وجداني و ارتكازي است تعابير مختلفي در كال

 مده است. اين استداللي است كه براي ترتب آ مده اما اصل قصه همين است وآ

  از شرط: مراد تكمله
ن اينكه اين آوريم و آاما ما در اينجا مي اندآورده در مقدماتبگوييم كه مرحوم آخوند  ايتبصرهمله و يك تك

را نياوردي اين تكليف را داري اين  اهمرا نياورد يعني اگر  شود كه اهم، مشروط مينظريه ترتب بنا برتكليف مهم 
است و  متأخراست كه مشروط به شرط  طورايناشتراطش به چه شرطي است از لحاظ فني دو نوع است يك وقت 

 دهيم.كه هر كدام را توضيح مي يكي اينكه مشروط به شرط مقارن است
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 متأخرمشروط به شرط 
اين اهم را  كهدرصورتيوييم كه اين مهم را بايد بياوري گاست يعني اينكه مي متأخريك تصوير مشروط به شرط  

شود مشروط به ن وقت اين مهم وجود دارد اين ميشود انقاذ كرد ترك كردي آي ،كه ميخر وقتترك كني يعني اگر تا آ
ما ش ، مكلف بهشود كه اين را نجات داد يا نه پس اين مهمخر معلوم ميچون ترك كردن أهم، آن لحظه آ متأخرشرط 
 است. متأخرلحظه اين اهم را نجات ندهي اين مشروط به شرط  آخرينتا  كهدرصورتييعني  هست

 مشروط به شرط مقارن
ن وظيفه انجام مهم را داري يعني اگر عزم م اگر عزم بر ترك اهم داري اآلبگويي مشروط به شرط مقارن اين است كه

 مهم منجز است.بر ترك انقاذ اين شخص مهم تر داري حاال اين تكليف 
يعني  راي ترتبعبارت اخ بنابراين اين دو تصوير تكليف مشروط به مهم است كه همان عبارت اخراي ترتب است

. ترتب معنايش مطلقاًو انتفاع تكليف به مهم  ءيعني عدم بقا هم عدم ترتب و مطلقاًنه  مشروطاً البته بقاي تكليف به مهم
لحظه اهم را انجام ندهي لذا  آخرينمشروط منتهي مشروط به اينكه تا  بلكه طلقاًماين است كه تكليف مهم باقي است نه 

 .ن تكليف به مهم داريصيان داشته باشي و لذا اآلگوييم كه عزم به عبار مي ن وقت تكليف داري و يكآ

 نظر استاد
زيرا  طبيعي است يد همان عزم بر عصيان است چون كه شرط مقارن شرط خيليآن چيز كه عادي تر به ذهن ميآ
هستي اما به شكل مشروط به شرط ن كه شما عازم به معصيت نسبت به اهم داري مكلف به مهم گويد همين اآلمي

هستند اگر كسي قائل شود كه  متأخرهم قابل تصوير است البته به مبناي كساني كه قائل به معقول بودن شرط  متأخر
بايد بگوييم كه مشروط به  فقط اينجا فرمودند آن وقتو نائيني كه اين را مي معقول نيست مثل مرحوم شيخ متأخرشرط 

گوييم اين معقول است لذا هر دو در اينجا متصور است مي متأخرولي اعتقاد ما اين بود كه شرط عزم بر عصيان است 
 متأخربه صورت شرط  معصيت داري و هم عزم بر كهدرصورتيكار مهم را بايد انجام دهي هم به شرط مقارن يعني 

 تا پايان اهم را ترك كني بنابراين هر دو تصوير اينجا معقول است. كهدرصورتييعني 
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 ثمره بحث 
اين است  ،البته ممكن است يك ثمره متفاوتي هم داشته باشد به اين صورت كه اگر عزم باشد شرط فعليت حكم مهم

لحظه باشد اينجا  آخرين، تا شود اما اگر خود واقع معصيترط ميش ،بر اين است و اين اراده بر معصيت اشارادهكه او 
شود شرط و اينجا نجا عزم ميكه آ ديگر اراده او نقشي ندارد و اين دو صورت هر دو متصور است تفاوتش اين است

م همان يد كه ما اگر بخواهيم طبق قواعد جلو برويآشود شرط و به نظر ميلحظه مي آخرينخود عدم عمل به اهم تا 
ني كه محدود كننده است و عزم من خيلي نقشي ندارد و مهم اين است كه را بايد بگوييم يعني آ متأخرشرط  مشروط به

اين تكليف مهم را دارد اين دو نوع بود كه اگر  لحظه اهم واقع نشود آخرينلذا اگر تا  واقع نشود اهملحظه  آخريندر 
 كنيم.يداشته باشد در جلسه بعد ذكر م ايتكمله

 و صلي اهللا علي محمد و آله الطاهرين
 
 
 


