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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 بررسي كوتاه نظريه ترتّب)( مقدمه
كنند، آيا مكلف با ترك اهم نسبت به امر مهم ميدر جايي كه دو واجب مضيق تزاحم پيدا آيا  بحث ما اين بود كه 
و گفته شد بحث مذكور جزو مباحث مهم، پركاربرد و مورد ابتالي انسان در تكاليف فردي و  دارد يا خير؟اي وظيفه

اجتماعي است. حال پاسخ اين سؤال چيست و در جايي كه يك تكليف اهم است و تكليف مهم در رتبه بعدي قرار 
 دارد، چه بايد كرد؟!  

شود، ولي نظر اكثر اصوليون اين است كه در ندارد و كنار گذاشته ميكه آن تكليف مهم امر اي معتقدند گفتيم عده
توان امر مهم را كنار گذاشت و تكليف به مهم سر جاي خود محفوظ است. حال سؤال اين فرض ترك اهم، باز هم نمي

 است كه براي تصحيح تكليف مهم در فرض ترك اهم چه بايد كرد؟ 
در اينجا گويد كه ب ميترتّها قبول ترتّب بود، كه يكي از اين راه وجود داردحل گفته شد كه براي اين كار چند راه 

، اگر انجام ندادي، برو اهم را انجام بده :گويدمياند، ترتّب ند، بلكه طوليعرضي نيست منتها امرها، ،وجود دارد دو تا امر
تبليغ و درس خواند، از همين  امرمسجد و يا  موارد ديگري مانند تزاحم دو امر صلّ و تطهير و ؛دهينجام ا بايد مهم را

 اند. قبيل
بعضي از شود و استفاده مي عليه)اهللا(رحمةو مرحوم فشاركي عليه)اهللا(رحمةميرزانظريه ترتّب نيز از كلمات بزرگاني مانند مرحوم 

اند، البته مرحوم آن را تقرير كرده عليه)اهللا(رحمةو مرحوم آيت اهللا تبريزي عليه)اهللا(رحمةبزرگان ديگر مانند مرحوم ميرزاي نائيني
نيز تقريرهاي ديگري را مطرح  عليه)اهللا(رحمةو مرحوم آيت اهللا حائري عليه)اهللا(رحمة، مرحوم آقا ضياء اصفهانيعليه)اهللا(رحمةنائيني
بود كه در جلسات  ياهينظرهمين ترين و رساترين نظريه ترتّب هم كنيم. مهمنظر مياند كه ما از ذكر آن صرفكرده

 گذشته مطرح شد.

 عليه))اهللانظريه خطابات قانونيه (ديدگاه حضرت امام(رحمة
به نام نظريه خطابات قانونيه يا قانونيت خطابات شرع، براي حل مشكل  ديگري ، شيوهبغير از روش ترتّ امّا 

 عليه)اهللا(رحمةبراي حضرت امامبگوييم اگر و  باشندتعالي عليه ميت امام رضوان اهللا مبتكر آن حضر تزاحم نيز وجود دارد كه
همين  ها،ترين اين ديدگاهتوان گفت كه يكي از نوترين و ابتكارياست، مينو در اصول ثبت شده  مثالً پانزده ديدگاه
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صفحه  30، 20د حدو است كهترتب آمده  كتاب شريف تهذيب اصول در ذيل مبحثخطابات قانونيه است كه در نظريه 
 به اين مبحث اختصاص داده شده است و دو دهه نيز بحث مذكور مورد مناقشه بسياري از اصوليون قرار گرفته است.

از اين ولي در رتبة بعد  ،نداهنشدمتعرض اين نظريه  عليه)اهللا(رحمةمرحوم شهيد صدرو  عليه)اهللا(رحمةمرحوم آيت اهللا خوييالبته 
قرار نقد را مورد نظرية  اين اهللا)(حفظهوحيد و آيت اهللا عليه)اهللا(رحمةتبريزي ، مرحوم آيت اهللاما بزرگواراد بزرگواران، دو است

(نظريه خطابات قانونيه) به عنوان بديل  عليه)اهللا(رحمةخود حضرت امام ، نظريهكنيماينجا مطرح ميدر آنچه كه ما اند و داده
 استفاده خواهيم نمود. بزرگوارمان  دياسات بيشتر از ديدگاه نيزنقد آن در و  استنظريه ترتّب 

 تفاوت نظريه ترتّب با ديدگاه خطابات قانونيه 
ترتّب و خطابات قانونيه) ارجحيت امر اهم نسبت به امر مهم است، گرچه با ترك ( هينظركه مبناي هر دو ضمن اين

اي ؛ كه اين نظريه در مقابل آن نظريههستامر مهم ساقط نشده و داراي خطاب است و مكلف ملزم به انجام آن امر اهم، 
گويد كه اين امر است كه معتقد بر سقوط امر مهم در صورت ترك امر اهم است؛ البته با اين تفاوت كه نظريه ترّتب مي

گيرد، ولي نظريه خطابات ر رتبه متأخر از امر اهم قرار ميمهم در طول امر اهم و مشروط به آن است و امر به مهم د
 گويد كه دو امر اهم و مهم در عرض يكديگرند و اين همان پديدهقانونيه يك پله از نظريه ترتّب جلوتر است و مي

 جيب است.عو  انگيزشگفت
ان، درست است كه اوّلي اهم و ديگري غيرمسلميكي مسلمان  ،در حال غرق شدن هستنددو نفر دارند به عنوان مثال 

پيش روي اوست؛ مولي در آنِ واحد با حفظ  در عرض يكديگر، ، ولي از ابتدا تا انتها، مكلف دو امرمهم است و دومي
 مهم را بياور كه البته مقصود جمع بين دو امر هم نيست.  امر فرمايدامر اهم، مي

و نظريه دوم را  ب يا دو امر طوليترتّ به نامل را اوّ كرد: نظريه يگزار نامتوان گونه ميبنابراين اين دو نظريه را اين
حضرت  نظريه شود،، از خطابات قانونيه پديدار ميمنتها چون اساس اين دو امر عرضي ،دو امر عرضي نظريه نام به

كند ثمره پيدا مي نونيهمشهور شده است و يكي از جاهايي هم كه خطابات قابه نظرية خطابات قانونيه  عليه)اهللا(رحمةامام
 .نداهاز اين نظريه خطابات قانونيه استفاده كرددر چند جاي ديگر اصول نيز،   عليه)اهللا(رحمةوگرنه مرحوم امام جاست نيهم

آيد تفصيل همين مطلب است كه از در زير مي چه آنو اي از نظريه خطابات قانونيه بود گفته شد خالصهآنچه در باال 
 نماييم. االصول نقل مي عمدتًا از كتاب شريف تهذيبما آن را 
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 مقدمات نظريه خطابات قانونيه
به اهم امر كه امر به مهم در عرض برسند  تا به اين نتيجه اندفرمودههفت مقدمه را ذكر  عليه)اهللا(رحمةحضرت امام خميني
 مه به ترتيب زير است:دوجود دارد؛ آن هفت مق

 :)فرديه آن طبيعت ر به طبايع، نه به خصوصياتاوّل (تعلق اواممقدمه 
 .نه به خصوصيات است،اوامر متعلق به طبايع  :فرمايندل اين است كه ايشان مياوّ همقدم

كه بسياري نيز آن را قبول دارند. گرچه الزم است كه اين  شدهمطرح به صورت مستقل اوامردر بحث  مقدمه نيا 
 كنيم.مقدمه را به صورت مفصل بيان شود، ولي در اينجا به صورت اختصار آن را بيان مي

به  طبيعت به تعلقاين امر كند، آيا امر مييا هر عمل ديگري و حج  زماني كه شارع به يك طبيعتي مثل نماز، روزه،
آن به  اند كه امرتوهم كرده ؟ بعضيگيردامر تعلق به آن اشخاص و وجودات خارجيه مي و يا اينكهگيرد مي ما هي هي

 اند.گيرد و محققين نيز اين را جواب دادهتعلق مي اشخاص خارجي
اند ، محققين ديگري فرمودهمقابل اين ديدگاه ابتدايي (تعلق اوامر به اشخاص خارجي) كه چندان قدرت هم ندارددر 

دهنده از آن حيث كه نشان گيردبه طبيعت تعلق مي بلكه ،گيرد؛ البته نه به نحو كلياوامر مولي به طبايع تعلق ميكه 
-گيرد، بلكه اوامر تعلق مي؛ به عبارت ديگر اوامر به خصوصيات خارجيه تعلق نمياشخاص و وجودات خارجيه است

شود (مثالً نماز لذا آني كه در خارج محقق مي يق منطبق شود.تواند بر اين مصاداي كه ميگيرند به طبيعت بما هي هي
 فرد با همه به و امر بيايداين كه اين، نه شودال ميامتثامر و طبيعت و با اوست كه اين ، مصداق آن امر است ظهر)

ن و چگونه اي، كدام مكا، مثالً اينكه اين نماز در چه لحظهاين خصوصيات خارج است تعلق بگيرد، بلكهخصوصياتش 
تواند داشته باشد كه در خارج محقق شده، همه و همه خارج از خوانده شود و قيود زياد ديگري كه يك نمازگزار مي

ي لد همان طبيعت نماز است، حال به هر شكرگيمحدوده اين امر هستند. بلكه آني كه مصلحت دارد و امر به آن تعلق مي
اين  .آن طبيعت ند، نه به خصوصيات فرديهاوامر متعلق به طبايع هست اينبنابرواهد در خارج انجام بگيرد. بخهم كه 

 مقدمه اوّل بود كه تا اينجا مورد اتفاق محققين است و در آينده به صورت مفصل مورد بحث قرار خواهد گرفت.
 

 مقدمه دوم (بيا تفاوت اطالق و عموم)
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دانيد، ميچه فرقي دارند؟ همان طور كه  كه اطالق و عموم، اين است هستهم دوم كه مكمل همان مقدمة قبل  مقدمه
، حال سؤالي كه در اينجا مطرح يك باب هم به نام عام و خاص داريمما در اصول يك باب به نام مطلق و مقيد داريم، 

  چه تفاوتي با يكديگر دارند؟  مطلق و عاماست اين است كه 
اند كه فرق مطلق هبعضي گفت ،ديدگاهاي مختلفي در اينجا وجود دارد بايد ديد كه اوّالً فرق مطلق و مقيد در چيست؟

كنيم ولي در عام استفاده مي حكمت از قرائن عقلي و مقدمات، ما شمول را مطلقدر  و مقيد در همين اندازه است كه
بر يا الف و المي كه گويند در اينجا لفظ كل آمده، مي مثالًكنيم استفاده مي ، يعني از وضعشمول را از چه از خود لفظ

 .هاو امثال اينشود استفاده ميادات كل جمع جميع اين عموم از يا  و گويند ظهور در عموم داردمي را ديآيمسر عام 
ا عموم راين ولي  ،كنيمرا ما از لفظ و وضع كشف نمي اطالق است و مانظر ديگر هم اين است كه كالم فوق درست 

وم و شمول ا عمشود امّبه عبارت ديگر عموم و شمول در اطالق از مقدمات حكمت استفاده مي ؛كنيماز الفاظ استفاده مي
  .شودعموم استفاده ميدر عام از الفاظ موضوعي لل

آن را  عليه)اهللا(رحمةحضرت امامعمق مسئله چيز ديگري است كه  ظاهر قضيه است، امّااين اين مطلب صحيح است، امّا 
عام را و كلي و طبيعت را مرآت مصاديق  در عموم، موليعبارت از اين است كه و آن  فرماينددر اين مقدمه بيان مي

، ولي عنوان صالة يا موضوع امر و مطلق امر نيست ،آن مصاديق در مقدمه اوّل گفته شد كه درست است كه .دهدقرار مي
 موال كه پاي لفظ در ميان است، به عبارت ديگر در عموم ؛مصاديق قرار داده است يا هر عنوان ديگري را آينه صوم و

آينة اين عام، ولي  ،متعلق خطاب و امر نيست ،درست است مصاديق ،آن مصاديق ديده است را آينه عنوان عام نيا
 است. مصاديق ديده شده

دخالت داشته باشد  آنديگري در  زيچچيهينكه بدون ا ،تمام موضوع است ،طبيعت ،قالا در اطامّ ،اين در عموم است
، به رغم اينكه مصداق متعلق امر دهدميقرار اين را مرآت مصاديق و آيد در عموم مي ؛بيندها را نميو قيود و امثال اين
تفاوت عموم و  لذا .بيندقيود را نميطبيعت تمام موضوع است و ا در اطالق، امّها را در اينجا ديده، نيست ولي همه آن

در را ، مصاديق بيندآن شمول را مي در حقيقت مولي ،كندشمول را افاده  و ومي كه لفظ بيايداطالق اين است كه در عم
و لذا رفع اطالق رفض القيود و  بيندخصوصيات خارجيه را نمي قيود ومولي ، ا در اطالقامّ ؛بينداين لفظ عام مي آينه

آيد قيود را اطالق كسي نمي در به عبارت ديگر، ؛است كاررفتهبهزياد  ،در كلمات بزرگان تعبير؛ اين دو اخذ القيود نيست
بوده نه قيود؛ طبيعت  در اطالق مد نظر است، آنچه، بلكه كندها توجه آورده و به آن طبيعت ها را در آينهو آن اخذ كند
عموم از  و شدهاستفادهز مقدمات عقليه و حكمت ق ااطال ، اين است كهتفاوت شكلي و ظاهري اطالق و عمومبنابراين 

اين عنوان عام و  و خصوصيات را در آينه ، آن شمولدر عموماش اين است كه امّا تفاوت اساسي ؛شودلفظ استفاده مي
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و لذا در اطالق، تمام  به قيود است يتوجهيبرفض القيود و در آن بيند ها را نميآن ،بيند ولي در اطالقطبيعت مي
هم  دشيتأكو لذا گيرد مالك مولي است قيود را در بر مي در عموم طبيعتي كه تمام طبيعت مد نظر مولي است، ولي

 بيشتر است.
اند، در اشكاالتي وارد كرده ، كساني هم كه بر نظريه خطابات قانونيهدومي است كه در اينجا وجود اين هم مقدمه

اوّل در  مقدمهاند، لذا اين دو مقدمه تقريباً مورد اتفاق همه اصوليون است. نكرده اظهارنظرخيلي مورد اين دو مقدمه 
و چون تقريباً اين دو  شدهدادهو مقدمه دوم هم در مبحث مطلق و مقيد مورد بررسي قرار  قرارگرفتهاوامر مورد بحث 

مورد نقد قرار نگرفته، ما نيز آن را مورد نقد و  و هستمقدمه، حتي مورد قبول مستشكلين نظريه خطابات قانونه هم 
 .دهيمبررسي عميق قرار نمي

 »لي اهللا علي محمد و آله الطاهرينوص«
 
 


