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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 ترتبمبحث 

 مقدمه
ثمره بحث  و دهيفا بسيار متعدد و دقيق است. انظار ومباحث علم اصول و معركه آراء  نيترقيدقبحث ترتب يكي از 

عرض  .نداهبزرگان به طور مستوعب و مبسوط به اين بحث پرداخت است به همين دليل خيلي عام و شاملي دهيفا ،ترتب
اين دوره طوالني كه  در ه است.كرديم بحث ترتب از زمان مرحوم محقق ثاني و بعد از ايشان رواج و گسترش پيدا كرد

كالم  .نداموافق عمدتاًغير از ايشان بوده است. مرحوم آخوند  ،مخالف بحث ترتب نيترمهماست اين بحث مطرح بوده 
مرحوم  ،بعد از مرحوم آخوند ايشان مخالف اين بحث است.شود گفت نمي و ي استه(ره) البته دو وج مرحوم شيخ

اي . هركدام به شيوهمرحوم آخوند هستند از اين سه بزرگ از اعالم بعد نائيني، مرحوم آقا ضياء و مرحوم اصفهاني (ره)
در طبقه بعد  .اندبرآمدهپاسخ به اشكاالت مرحوم آخوند  از نظريه ترتب و يد اركان ترتب و دفاعدتش صددو طريقي در 
قبول  اين را معموالً رسديمها كه آنقاي خويي و يك طبقه بعد از بزرگاني مثل حضرت امام و مرحوم آ هم كه نوبت به

  .واهيم كردمفصل بررسي خآن را هم  بعداً وعوض كردند  ز حضرت امام كه فاز و فضاي بحث راج د،دارن
افتاده بود و ترتب جا  مسئله ،قبل از آخوند تادر اين سلسله تاريخي كه از زمان مرحوم محقق ثاني  دينيبيمبنابراين 

داشته بلكه شايد شمول و استيعاب  ،اندقاطعبعد از مرحوم آخوند مدافعان ترتب در اكثريت  .بودند بزرگان مدافع تيلبغا
و در عصر ما هم حضرت امام ديدگاه  با ترتب مخالفت دارد در دوره قبل مرحوم آخوند. ندباش همه موافق باشد و

در پايان اين  . فرمايش حضرت امام رااالن در حال بحثيم . مبحث مرحوم آخوند رابديلي در باب ترتب ارائه كردند
اجود در  عد از كفايهب را در ببحث ترت گرا. داشكال و جواب مرحوم آخوند و شاگردان ايشان عرض خواهيم كر

 خواهيد ديد كه خيلي اين بحث حاشيه پردازي شده ،مرحوم اصفهاني ببينيد ومرحوم آقا ضياء  ،التقريرات مرحوم نائيني
كه  پسندميمبيشتر  است. اينجا شيوه بحث مرحوم تبريزي را به گمانم بعضي از اين حواشي ضرورت نداشته است.

مسئله بود  ياين دور نماي تاريخ .ميكنيمثر نيست و به همين شكل هم بحث لي مؤخي . حواشيخيلي به حاشيه نرفتند
 بود كه عرض كرديم. طورنياتا اينجا سير بحث  گفته شد. اجماالًكه 
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 دليل ترتب
اين دليل عبارت از  .ست و امكانش مساوي با وقوعش هستا فته است و دليل عقليآن نهدليل ترتب در دل خود 

مفروض ) انداطالقامر در هر دو طرف داراي  دواين بود كه: در جايي كه تزاحم است (بر خالف باب تعارض در تزاحم 
مادامي كه  شود. اوامربايد حفظ  جايي كه به يك مانعي بر نخوردتا  اند و اطالقاين است كه اوامر به اطالق صادر شده

در  ،در تزاحم بين متساويين گفتيم چون در عمل .باقي بمانند ند بايد به اطالق خودربرنخوبه يك مانع عقلي يا شرعي 
تا طلب ضدين  اي سامان دهيمبه گونه لذا بايد اين اطالقات را ،امكان جمع نيست بقاء دو اطالق يعني جمع بين ضدين

 ، دو امر با اطالقواحددرآن ،كننجاست  نقطه مسجد را ازاله نجات بده يا دو شود دو نفر رااينكه گفته مي .نشود
  .بزنيم بايد يك گوشه از آن را باشند و لذا توانندينم

به  خاطر اينكهه ب اما .رودينمكنار  كدامهيچبزنيم و لذا اصل كنار  معيناً ها رايكي از اين اطالق يمتواناينجا نمي
شود و يكي ساقط اگر عمل كرد و ها هر دوي اين قبه اطال شودينمو  استشرط عمل قدرت  ،عنوان يك حكم عقلي
 ديگري وجايي كه يكي اهم در  .خورديمقيد  هانياهردوي  ،در متساويين ،ترجيح بال مرجح است ديگري ساقط نشود

به يكي از اين دو اين قيد  شودينم ولي زد ي را قيديككه بايد  ديگويمعقل  نيست و مرجحترجيح بال باشد، مهم 
كه گفته  بود اين مسائلي .اتيان شودعلي اطالق  ديگويماهم چنان جايگاهي دارد كه موال براي اينكه  بخورد، لبدلايعل

 ،ساقط بكنيم مهم رو كالً ميتوانينممورد اهم و مهم  در ،قدر بقدرهاات ترالضروبنابراين طبق قاعده  .بوديم و تكرار بود
 بود. اين استدالل براي ترتب .كنيممقيدش بلكه بايد 

 اشكال مرحوم آخوند
همه را به  ي كه ايشان داردقلت و قلت إنيعني  است، بعدي اشكال مرحوم آخوند يهابحثهمه محور  نيترمهم
، ولو يك طرف قيد زده امر دو امر و ناسازگاري اين دو كه مطارده استخوند اين مرحوم آاشكال است. داشته تكاپو وا

اتيان شود و مهم  شد،اگر اهم عصيان بايد اتيان شود و اهم  دييگويمشما كه  . درست استان باقي استهمچن شود
ناسازگاري اين دو امر كه موجب طلب ضدين  مطلق نيست ولي مطارده و معارضه و امر مهم زده شد كه ديگرقيدي به 

بود سازگار  طور كه اگر دو امر به اطالقهمان .همچنان به حال خود باقي است شوديماين دو  و عدم امكان اجتماع
هم  اين دو امر با داشته باشداگر مخاطب دو امر فعلي منجز  كند،عمل  هر دو را واحددرآن توانستينم، آدم نبودند

با هم قابل  و داشت خواهندمطارده و منافات و معارضه  اين دو امر ووجود ندارد براي اينكه قدرت  ،سازگار نيستند
همچنان  شود، هم در صورتي كه يكي مقيد، كه در حال اطالق كامل بود ايمعارضهعين همين مطارده و  ،ع نيستندجم
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در و اال گذاشته شود كنار  اصالًمهم  ،گفته شودكه در اهم و مهم  شوديمتمام  زماني اين مطارده و تعارض .باقي است
  .همچنان مطارده باقي است ،حالت مياني آن

هر دو امر به  است كه در جايي كه در اهم و مهم يك حالت اين در اهم و مهم هست.يد كه سه حالت توجه دار
ند و قدرت من يك عمل ايجتمعانال ،مطارده دارند هانياچون  ،جايز نيست دنويهمه ميگ را اين هستنداطالقشان باقي 

ديگري هم دارد كه در آن طرف صورت  يك هستند. اطالق با قدرت من ناسازگار و اين دو ددهرا بيشتر جواب نمي
 يم امر به اهم مطلقويبگكه اينبعد از ترتب است  هحالت ميان .رفت و تمام شد اصالًيم امر مهم ويه بگكاين طيف است،

  ي امر به مهم مشروط به عصيان اهم است.است ول
گويند مطارده و منافات وجود مي )نيست ه ميگويند مطارده و منافاتيمرحوم آخوند (برخالف قائلين به ترتب ك

بخواهد مهم  اگرولي  دعوايي وجود ندارد شده و اهم انجام داده ديگر، دهدبراي اينكه در فرضي كه اهم را انجام  دارد،
يعني امر  ،است محقق شده شرطش كه عصيان باشديعني  ،و منجز مطلق است فعليت داردامر به مهم  ،انجام دهد را

فرض  چوناست و وجود دارد،  كه قيد نخورده فرض اين استامر به اهم هم  ،انجام بده كه مهم را دارد وجودمطلقي 
آن اهانت نجاستي كه در  مثالً اين شخصيت مؤثرتر را نجات بده يا آن ديگويمخرين لحظه تا آامر به اهم  اين است كه

 آنپس در  ،اهميتش مطلقاً خاطر بهاين شخص را  انقذ ديگويم مطلقاً خرتا آ ،بدار را مقدم آن بيشتر به مسجد هست
 دتعارضي ندارن ،اين دو امر و اهم و مهم در فرض اطاعت اهم. شوديمو اين مطارده  امر اهم هم حضور داردمرتبه اين 

اما در فرض  ، براي اينكه اهم را كه انجام داد مهم ديگر شرط نيست و مصداق ندارد،يعني مطارده و تزاحمي ندارند
اينجا موجودند و  امردو  ،در اين فضا و حال و وضع دست زده است، عصيان كرده است و به اتيان به مهم اهم را اينكه
 .ها مطارده دارنداين

  پاسخ به اشكال مرحوم آخوند
اشكال مهم حاال اين  .هايي بود كه در جلسه قبل عرض كردمن قلت و قلتإ . يكخوند بوداين اشكال مهم مرحوم آ

قاي خوئي در كالم مرحوم آ .ايي است كه در فرمايشات مرحوم نائيني استهچيز آنكه اصلش  يك جوابي دارد
هم  ،از جمله استادين علمين ،اندكردهتقرير  راخر كساني اين آن هم در دوره متأپرورش يافته و تقرير شده و پس از 

و آن شكلي كه ايشان مطرح  در كالم آقاي تبريزين منقح بيامن  .مرحوم آقاي تبريزي و هم حضرت آقاي وحيد
ن ، يعني مرحوم نائيني بعد شاگردشاطوري كه عرض كرديمه ب ،زنجيره استاد و شاگردي . اينپسندميمبيشتر  را اندكرده
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 جواب اشكال مرحوم آخوند در كلمات اين اعالم است و ن مرحوم آقاي تبريزيبعد هم شاگردشامرحوم آقاي خوئي 
  است. مطرح شده

امر به مهم مطارده و منافاتي با امر به اهم  ،عصيان كرده به امر به اهم اين جواب به اين شكل هست كه: در جايي كه 
يك بار هم  مهم چه نسبتي با امر به اهم دارد، يعني يك بار ببينيم امر به ،ميكنيمدو طرف را جدا جدا بحث  .ندارد

 ببينيم مطارده و معارضه و مزاحمت در اين حالت عصيان بين اين امرين اهم چه نسبتي با امر به مهم دارد، ببينيم امر به
البته  يكي است. شانهمهمطالب  حرو د،تبعيت كردن را ؟ اين اعالم ثالثه و ديگراني هم كه اينندارديا  وجود دارد

 اول با امر به اهم راامر به مهم  .ميكنيمكه عرض  ولي روح اين است حواشي و زوائد و تقريراتشان متفاوت است
  است. عصيان به اهمامر به مهم  موضوع و شرط براي اينكه ه مهم مطاردي با امر به اهم ندارد،امر ب دنويميگ بسنجيم.

 


