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 ميالرح الرحمن اهللا بسم

 ترتب

 خطابات قانونيهنظريه 

 نظريه مقدمات
 به امر ترتب هينظر در .ميشو مهم به امر و اهم به امر اجتماع به قائل توانيم ترتب از فراتر فرمودند امام حضرت

 به را اهم و مهم به امر ما فرمودند امام حضرت اما بود اهم به امر طول در مهم به امر يمنته شدنديم جمع مهم و اهم
 هفت ،راتيتقر در شانيا خود انيب طبق كه داشت ازين يمقدمات شانيا شيفرما. ميباش قائل ميتوانيم يعرض شكل
 . ميديرس ششم مقدمه به و است مقدمه

 مقدمه ششم
 را مشهور هينظر نيا شانيا اما هستند استطاعت و قدرت به ديمق احكام كه است نيا مشهور كه بود نيا ششم مقدمه

 .است عامه طيشرا از و است حكم تيفعل شرط ،است حكم خود شرط قدرت كه است نيا مشهور هينظر .ندارد قبول
 يعقل شرط قدرت كه است نيا دگاهيد كي ؛است دگاهيد دو مشهور نظر در قدرت به فيتكل اشتراط شكل در البته
 مرحوم مثل خاص دگاهيد كه گريد دگاهيد .است عقل قدرت تيشرط ليدل و كنديم كشف را شرط نيا عقل و است
 دقت خطاب خود به اگر يلب و يارتكاز قرائن با يعني است قدرت اشتراط خطاب خود اقتضاء كه است نيا است ينينائ
  .دارد وجود قدرت به اشتراط آن خود در ميكن

 ،الخطاب و فيالتكل باقتضاء اي مستقالً العقل من بحكم است قدرت به مشروط فيتكل كه است نيا قصه نيا يكل
 منفصله و متصله نهيقر مثل ،است قدرت به محدد خطاب متصله هيلب نهيقر اي يلفظ ليدل نحو به بخطا خود در اصالً
 ديمق ديبا كه نديبيم كنديم قيدق ليتحل نكهيا از بعد عقل يمنته است مطلق خطابات و لفظ ديگويم اول دگاهيد .است
. است نهفته قدرت ،خطاب يعرف متفاهم در شد صادر خطاب كه اول همان از نديفرمايم ينينائ مرحوم .باشد قدرت به
 . است منفصله و متصله نهيقر هيشب دگاهيد دو نيا نيب تفاوت نيا



 ٣٤٠٢ : ماره                                                                                                                            

 
 

3

 دوم دگاهيد ،است شرط قدرت ديگويم عقل كه است جدا يليتحل مستقل حكم شكل به ديگويم اول دگاهيد
 كه ميدار يلفظ حيتصر جاها يبعض در كه گونه همان ،است طور نيهم عرفاً خطاب خود ،الخطاب من باقتضاء ديگويم
 ،ةالصال كميعل كتب و ةالصال اقم كه است فرموده موال كه ييجاها همه ،الًيسب هيال استطاع من تيالب حج الناس يعل هللا
 ،اميالص يعل قدري لمناست،  عيللمستط للقادر كه دارد اقتضاء خطاب خود يعني ،دارد متصله هيلب نهيقر واقع در هم هاآن
 نيچن خطابات در ديگويم كه اول دگاهيد خالف بر .است خطابات به دهيچسب قدرت است. ةالصال يعل قدري لمن
 دو هر. دهد قرار مشمول را عاجز و كند متوجه قادر ريغ به را خطاب تواندينم موال كه فهمديم عقل يول ستين يزيچ
 خطابات همه و زكات و ةصال خطاب هم و حج خطاب هم ،است عيمستط و قادر متوجه تاًينها خطاب نكهيا در دگاهيد

 قدرت به مشروط فيتكال گفتنديم قيطر دو از يكي به كه بود مشهور نظر نيا. باشند، مشترك ميهستند قادر متوجه
 .هستند
 مشهور و استادشان خالف بر هم ييخو يآقا مقدمه نيا در البته كه( است امام حضرت مثل دگاهيد ،گريد دگاهيد
 نكهيا نه است معذور عاجز ديگويم عقل نديفرمايم امام كه طور همان و )ستين حكم شرط قدرت كه هستند قائل

 شگاهيپ در كندينم كه هم عمل ،است معذور يمنته شوديم او متوجه فيتكل بلكه شودينم او متوجه فيتكل و خطاب
 نديفرمايم امام حضرت .آورديم عذر تواندينم هم اگر ،آورديم عذر دانستينم اگر كه طور همان ،آورديم عذر خدا
 و ستين عالم به ديمق حكم شوديم گفته گذارنديم تفاوت قدرت و علم نيب مشهور .ستين قدرت و علم نيب يتفاوت

  .است معذور جاهل فقط ،است احكام مشمول هم جاهل شوديم شامل هم را عالم ريغ
 از علم كه طور همان .شوديم گفته قدرت در هم مطلب همان ،شوديم فتهگ علم در كه يمطلب همان ديفرمايم شانيا
 فيتكل عامه طيشرا از اسالم كه طور همان اي هستند مشترك جاهل و عالم نيب فيتكال بلكه ستين فيتكل عامه طيشرا
 فيتكل .ستين فيتكل عامه طيشرا از و است هاهمان مثل هم قدرت ،شوديم هم مسلمان ريغ شامل فيتكل و ستين

 .شود عجز و قدرت حالت به ديمق تواندينم فيتكل اصالً و است معذور عاجز شخص يمنته ،شوديم هم عاجز شامل
 عجز و قدرت كه است نيا مسئله ياستدالل وجه .هستند فيتكل و قدرت شيدايپ از بعد عارضه احوال از عجز و رتقد
 است عاجز اي است قادر شخص ايآ كه گفت توانيم داشت وجود يحكم نكهيا از بعد كه است ياحوال از جهل و علم و
 امتثال مرتبه به مربوط و بعد مرحله به مربوط هانيا .ستين يزيچ طور نيا آن از قبل اما است جاهل اي است عالم اي و

 بعد مرتبه چند در كه يزيچ به خطاب يدتق و است جاهل اي است عالم اي است عاجز اي است قادر اي شخص كه است
  .ستين درست اصالً است
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 متوجه را خطاب نكهيا نه كندينم مؤاخذه و عقاب را او نكهيا يعني وسعها االّ نفساً كلفي ال در ل:در پاسخ به اشكا[
 فيتكل شرط قدرت نيبنابرا .كننديم معنا طور نيا را هيآ نيا قاعدتاً شانيا و كندينم اشمؤاخذه بلكه كندينم او
 .]ستين

 جمع بندي مقدمه پنجم و ششم
 طهّر اي صلّ اي قيالغر انقذ خطاب فرمودند شانيا پنجم مقدمه در .هستند مهم اريبس ششم و پنجم مقدمه دو نيا

 مقدمه در .شوديم شامل را همه و دارد وجود فيتكل كي .شودينم منحل متعدد فيتكال به و است خطاب كي المسجد
 ميرسيم جهينت نيا به عيسر ميبگذار هم كنار كه را دو نيا وقت نآ .ستين خطاب خود شرط هم قدرت نديگويم بعد
 يعموم خطاب كي عنوان به ،اورديب را دو هر اي اورديب را يكي تواندينم شخص كه ياهلحظ همان در قيالغر انقذ كه

 قدرت است يكي و ستندين تا دو اصالً  دو نيا نكهيا يبرا ،شوديم شامل را مورد دو هر هست خودش يجا سر يقانون
 نيا .است معذور كرد ترك را يكي اگر دهد انجام را تا دو تواندينم شخص چون يول ستين شرط فيتكل خود در هم

 .بود ششم مقدمه

 مقدمه هفتم
 كي .دارد وجود امر تعلق از ريتصو دو تزاحم لحا در ديفرمايم مقدمه نيا در كه است هفتم مقدمه ،مقدمه نيآخر

 را دو نيا ،اوريب را دو هر ديگويم كه است نيا امر است گرفته تعلق نيضد نيب جمع به امر مييبگو كه است نيا ريتصو
 جمع به امر شوديم گفته يوقت .است گرفته تعلق مستقالً نيالضد من كل به امر كه است نيا گريد ريتصو كي. كن جمع
 هذا انقاذ به امر كه است نيا ريتصو كي ،است ريتصو كي نيا ،كن جمع را دو هر كه است گرفته تعلق قيغر دو انقاذ
 گفته كه تاس مقدور ريغ كالً چون است محال حتماً باشد اول ريتصو اگر .است گرفته تعلق قيالغر ذلك انقاذ و قيالغر
 نحو به ،كن جمع را مورد دو ديگوينم نكهيا يبرا شوديم رفع اشكال باشد دوم ريتصو اگر يول بده نجات را تا دو شود

 يقبل ريتصو با نيالضد من نيواحد كل به امر. كن انقاذ را هم گريد مورد ،كن انقاذ را مورد نيا ديگويم يقانون خطاب
 نيب بالجمع ،دنك امر اول ريتصو به كه است نيا است ليمستح كه آنچه. متفاوت است بود نيالضد نيب بالجمع االمر كه

 يمحال زيچ به امر نيا و نيالضد من واحد كل به است كرده امر ،است نكرده امر شكل آن به نجايا يول كند امر نيالضد
  .است يمحال امر جدا جدا ،واحد كل به امر ،ستين
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 نتيجه مقدمات
 تيعنا با كه است انيب نيا به رديگيم مقدمات نيا از شانيا كه ياجهينت .بود ششم و پنجم مقدمه همان بحث عمده

 ،هستند مهم و اهم كه ييجا در چه ،هستند نييمتساو نيمتزاحم فيتكل دو نيا كه ييآنجا در چه ،مقدمات نيا به
 شخص كه هم يالحظه در .است گرفته را همه كه است يواحد عام فيتكل كي قيالغر انقذ است گفته كه يخطاب
 ييجا هم است طرف دو شامل حكم و است گرفته را همه واحد خطاب هم لحظه نآ در ،كند انيات را دو هر تواندينم
 به مشروط ريغ و منحل ريغ و است واحد خطاب مرحله در خطاب .باشد مهم و اهم كه ييجا هم باشد نييمتساو كه

 ،اورديب را تا دو كه است توانستهينم ،است معذور شخص عمل مقام در .است شده شامل را همه و است قدرت
 را كدام چيه و باشد معذور نكهيا اما ،اوردين را يكي هستند نييمتساو كه ييجا در كه است يحد در هم او تيمعذور

 معذور كه است معلوم نجايا ،باشد معذور هم مهم به نسبت كرد ترك كه را اهم هستند مهم و اهم كه ييجا در اي اوردين
  .ستين

 شامل عجز و قدرت ،جهل و علم احوال همه در را نيمكلف همه و است يكي يقانون خطاب كي شكل به حكم پس
 و شونديم منبعث امر نيا از يطيشرا در يكسان كه نيهم نكهيا يبرا ،است معقول هم خطاب هيتوج و شوديم

 كه يكس فقط ،است مشترك يفعل امر حكم .است گرفته را همه امر لذا ،باشد درست امر تا است يكاف شوند ختهيبرانگ
 را دو هر نكهيا از است معذور مهم و اهم در اي كند ترك ايكي ر نييمتساو دو در كه ييجا در است معذور ،است عاجز

  .داشت وجود هم قدرت ،داشت وجود خطاب چون ،ستين معذور كه است معلوم كند ك تر را دو هر نكهيا اما ،اورديب
 اول از نكهيا يبرا ،ميكنيم درست اهم به ترك فرض در را مهم به رام وجود مشكل بترت به ازين بدون كه است نيا
 تقدر به حكم تيفعل و حكم هم اول از و بود همه يبرا كه بود يكي ،شود جدا اشخاص حساب كه نبود تا چند امر

 همه و است يفعل واحد فيتكل ،ستين قدرت به مشروط ،ندارد شتريب قدرت كي كه شود گفته تا نبود مشروط شخص
 اهم اي باشند نييمتساو چه ندوشيم غرق دارند نفر دو كه يالحظه همان يعني ،شوديم شامل را التحا همه و اشخاص

 هر كه است معذور شخص يمنته هستند ياله حكم ولممش دو هر يعني ،است تا دو ياله حكم هم لحظه همان ،مهم و
 اهم كه ييآنجا ،است ريمخ هستند نييمتساو كه ييآنجا يمنته ،اورديب را هاآن از يكي ديبا لذا و اورديب تواندينم را دو
 را اصل نكهيا اما ،است شده برداشته اورديب را دو هر نكهيا از او تيمعذور باالخره و است شكل همان به هستند مهم و
 .است نشده برداشته تشيمعذور ،اوردين هم

 گريد به نسبت نكهيا نه ،است معذور يگريد به نسبت داد انجام كه را يكي يول ستين معذور نداد انجام را دو هر اگر
 ستين مقدور كه آنچه يمنته ،شوديم مقدور ريغ و مقدور ردمو دو هر شامل يفعل حكم ،هست حكم بلكه ندارد حكم
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 حكم چون ،شوديم عقاب مهم يبرا نداد انجام را اهم يكس اگر .شودينم عقاب و است معذور شخص ديگويم عقل ار
 هم عقاب دو شخص نجايا در ،دارد مهم انجام بر قدرت نكهيا يبرا ،ندارد هم تيمعذور و دارد وجود حكم چون ،هست

 هم معذور دارد وجود حكم ،شديم معذور داديم انجام را يكي اگر ،ستين معذور هانيا به نسبت نكهيا يبرا شوديم
 است بوده حكم دو ،ستين معذور دنده انجام اگر يول دهد نجاما را يكي كه است ييآنجا تيمعذور از قنيمت فرد ستين
 .شود عقاب دو ديبا و

  ثمرات نظريه خطابات قانونيه
 حل را آنجا تواندينم ترتب كه دارد اثر اصول گريد يجاها در اما ندارد ثمره يليخ نجايا در هيقانون خطابات هينظر

 اطراف از يبعض كه ياجمال علم در مثالً كنديم جاديا هم مشكل يگاه البته .كنديم حل را آن هيقانون خطابات يول كند
 مشهور .است ماه كره در كه يظرف اي است نجس است او شيپ در االن كه يظرف نيا اي دانديم ،باشند ابتال از خارج

 منجز ياجمال علم لذا و ستين يفعل آن به نسبت حكم و ستين حكم متعلق است ماه كره در كه يظرف نآ نديگويم
 طرف كه ستين طور نيا .است حكم مشمول ستين دسترس در كه هم يظرف نآ نديفرمايم امام حضرت اما ستين

 ليدل .است معذور نكرد عمل آن به نسبت اگر شخص يمنته دارد وجود يفعل حكم ابتال از خارج امر در .نباشد حكم
 هم مهم به فيتكل دهديم نجاما را اهم كه هم يالحظه همان است معذور مهم آن به نسبت است شمرده اهم را آن چون
 به امر وقت آن اهم به انيات عدم فرض رد البته .ستين مهم به امر گفتنديم هايترتب همه اهم به انيات فرض در ،هست
 به امر هم باز دهديم انجام را اهم كه يالحظه همان كه است نيا ترتب با هيقانون خطابات هينظر فرق .داشت وجود مهم
  .هست هم باز مهم به امر ،ستين قدرت به مشروط مهم به امر نكهيا يبرا ،دارد وجود مهم
 يزيتبر يآقا ،ييخو يآقا شاگردان سلسله در است كرده يبررس را هينظر نيا كه يكس موجود يعلما انيم در[
 يول اندشده هيقانون خطابات هينظر متعرض شانيا ييجا كي ديوح يآقا يهادرس در كنميم فكر من البته و است

  .]ستين يزيچ راتشانيتقر در اآلن نجايا
 به توجه با فرمودند و كردند نييتب را يمقدمات شانيا هم يليتفص كي با و بود يقيدق هينظر كي حال هر به هينظر نيا

 قدرت به مشروط ،ستين انحالل اوامر در ترتب از قبل بلكه ،ديارفته ترتب سراغ به چه يبرا داردترتب  هك يمشكالت
 كه شودينم موجب هم تيمعذور نآ ،باشد عاجز كه است ييجا در يعقل تيمعذور البته .رديگيم را همه و ستين هم
 جهينت .دهد انجام ديبا و ندارد هم تيمعذور است نداده انجام را آن يوقت ندارد يفيتكل چيه مييبگو نداد انجام را اهم اگر

 هم مهم بلكه ندهد انجام را مهم كه ستين معذور كند ترك را اهم كه يكس لذا و شوديم حاصل قيطر نيا از ترتب
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 انجام را اهم كه بود يصورت در آن تيمعذور فقط است مطلق فيتكل هم مهم به فيتكل .دهد انجام ديبا و دارد فيتكل
 .دهد انجام را مهم ديبا و ندارد يتيمعذور نداد انجام كه را اهم ،دهد

  نقد نظريه خطابات قانونيه
 شتريب مقدمه چهار نيا يعني ،است ششم تا سوم مقدمه از عمده .ميندار دوم و اول مقدمات با يكار هينظر نيا نقد در

 لذا و است انحالل بحث كه است پنجم مقدمه همان تريمحور هم مقدمه چهار نيا نيب در .دارد مناقشه و يبررس يجا
 به يول ميدهيم قرار ششم و پنجم ،چهارم ،سوم مقدمات ،امام حضرت نظريه يبررس و نقد در را خود عرض محور ما
 يآقا مرحوم مثل يمنتقد نكهيا ليدل به طور نيهم و ميكنيم يبررس ابتدا را آن دارد پنجم مقدمه كه يمحور نقش ليدل
 آن با يليخ يقانون خطابات از نظر قطع بارا انحالل  قصه اصل .اندگذاشته انگشت شتريب پنجم مقدمه نيا بر هم يزيتبر

 تعدد و نيمخاطب تعدد به شارع خطابات ايآ كه است مستقل مسئله كي اصالً كه ميريگيم فرض لذا و ديهست مواجه
 در ديد ديبا .دارد وجود حكم كي و خطاب كي .شودينم منحل نكهيا اي شوديم منحل متعلقات تعدد و موضوعات

 بر يليدل چه گرانيد و دارند انحالل عدم يبرا يليدل و نظر چه امام حضرت است مبحث نيتريمحور كه پنجم مقدمه
 .دارند انحالل
 .           نيالطاهر آله و محمد يعل اهللا يصل و


