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 الرحيم الرحمن اهللا بسم

 مقدمه
بود و  -ترتّب قاعده بديل نظريه عنوان به -) )عليه رحمةاهللا(حضرت امام خميني (نظريه قانونيه خطابات نظريه در بحث
 كنون تا ه به ترتيب اهميت هر يكك بر هفت مقدمه بود مبتني قانونيه خطابات نظريه، بودند ترتّب به قائل مشهور
كه مشهور و ما انحالل را  مربوط به انحالل و عدم انحالل بود ،5مورد بررسي قرار گرفت. مقدمه )6، 4، 5(مقدمه

 )عليه رحمةاهللا(بود و گفته شد، اگر هم نظر مرحوم امام )انشائيت و فعليت( حكم مرتبه دو خصوص در، 4پذيرفتيم، مقدمه
كه آيا قدرت شرط عقلي ، در مورد قدرت بود و اين6 مقدمه شود،فعليت و انشائيت انحاللي نفي نميرا قبول كنيم، 

رفتيم و گفته شد كه قدرت شرط تنجيز نيست، بلكه نيز قول مشهور را پذي جا نياو يا شرعي هست يا خير؟ كه در 
. با توضيحاتي كه است قدرت به وطمشر -به داليل عقلي و نقلي، مانند علم-تكاليف همه و بود حكم شرط قدرت

  شود كه نظريه خطابات قانونيه كامال قابل تأييد نيست. درباره اين چند مقدمه داده شد، معلوم مي

  مقدمه سوم: يبررس
 ز چند نكته وجود دارد:در اين مقدمه ني دهيمسوم را مورد بررسي قرار مي اكنون مقدمه

 وقوع مكلف در تزاحم :نكته اوّل
ه وقوع مكلف در تزاحم، بعد از صدور حكم و ابالغ آن است، به اين صورت كه اوّل بايد حكم انشاء شود، اينك 

انجام دهد،  باهممكلف نتوانست چند حكم را بعد ابالغ شود و مكلف نيز شرايط حكم را پيدا كند، بعد هنگامي كه 
 شود.در تزاحم بين احكام واقع مي

 اين فرضبا  حالت اين و »لمراتب الحكم عن متاخرة« كه است اين -)عليه رحمةاهللا(امام تعبير به -تزاحم حالت پس
كه مكلف  حال ،است كرده پيدا وصول و شدهابالغكرده و بعد  خطاب كرده، انشاء كرده، صادر حكمي مولي كه است

تواند جمع نمي باهمه را هم امتثال و اجرا مقام در بيند كهمي ، ولي ناگهانداكردهيپ تحققبرايش همه مراحل حكم 
 است. مراتب به حكم از متأخر حالت يك ،تزاحمكند. لذا 
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 عدم نظارت شارع بر اتفاقات بعد از صدور حكم :دوم نكته
 داد، خواهداز فرض حكم رخ  بعد كه باشد اتفاقاتي به ناظر تواندنمي ،شارع خطاب خود و حكماين است كه  

 شده انجام خطاب فرض با كه باشد احوالي آن متوجه تواندنمي خطاب و ستا مسئله اين از متأخر آن چونچرا؟ 
 ادله و خطابات كه است اين ،گيرندمي سوم مقدمه در نكته دو اين از )عليه رحمةاهللا(امام حضرت آن كه اينتيجه. است

قيود و احوال  اين كهينا براي ،باشد داشته تقييد يا اطالق حكم از متأخر احوال و قيود به نسبت تواندنمي شرعي
 -قربت قصد :ديگويم كه است حكم موضوع در قربت قصد اخذ قصه هماناست. اين مطلب شبيه  بعد براي ،متأخر
 آن در- تعبديه واجباتاش دور خواهد بود، در بحث ، زيرا نتيجهكرد اخذ امر خود در شودينم -را امر قصد يعني
 اينكه براي ،كرد اخذ امر خود مرتبه در را امر قصد تواننمي شدهگفته كهم كنيمي مالحظهنيز  -كفايه و فقه اصول
 خطاب شود اين است كهاي كه از اين مقدمه گرفته مينتيجه باشد، آن به ناظر تواندنمي دليل و است دور مستلزم

 بر در را آن و باشد شتهدا تقييد باشد، داشته اطالق ،بزند قيد باشد، داشته شمولي تزاحم حال به نسبت تواندينم
 و الطبيعة احوال علي لها تعرض ال بايعلطبا المتعلق االوامر« كه است اين )عليه رحمةاهللا(حضرت امام تعبير و لذا بگيرد
، درون تزاحمي هايحالت اين ،»العلة في حوظةمل غير بالعرض الخارجية حماتاالتز و التزاحم حاالت و افرادها
(رحمةاهللا حال اين مطلب چه ارتباطي به بحث ترتّب دارد؟ ارتباطش اين است كه حضرت امامنيست.  ملحوظ دليل خود

در  ديگرعبارتبهرخ خواهد داد،  ترتّب همين اتفاق در بحثبرويم،  شيپفرمايند: اگر مطابق نظر مشهور مي عليه)
كند كه مشهور اين صورت را پيدا مي، خطاب يعني ،الغريق ذاك تنقذ لم اذا الغريق هذا انقذگوييم مي وقتيترتّب 

 (خطاب له مقيد خطاب كي ، ابتدا يك خطاب مطلق (خطاب اهم) و بعد همداشدهيپگويند: جايي كه تزاحم مي
ان هردو خطاب است و همين خطاب، آن حاالت تعارض و تزاحم را در بر گرفته آيد و مكلف ملزم به اتيمهم)، مي

انقذ نيست و با آن ارتكازات عقالئيه سازگار نيست و لذا بايد گفت كه خطاب  كه اين صحيح كندو شمول پيدا مي
گيرد و اينكه بگوييم خطاب مذكور دو خطاب است، يكي ، خطاب واحدي است كه همه را در بر ميهذا الغريق

عد از مطلق و ديگري مقيد، معقول نيست. اين مقدمه از جايگاه مهمي در بين مقدمات ديگر برخوردار است و ب
 .توان گفتشود و حداقل ميترين مقدمه محسوب ميمسئله انحالل، مهم
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 نقد مقدمه سوم:
 هاآن به ناظر و بگيرد بر در را خود خرمتأ احوال خطاب اينكه رسد مقدمه سوم منع عقلي ندارد و دربه نظر مي

خود  خاطر به ايد،شنيده هاي قبليبحث آن در كه امري قصد آن و آيدنمي وجودبه  اياستحاله دور و باشد هيچ
 بحث در قدرت و يا بحث در امّا باشد، امر اين خود قصد كه وجود دارد آنجا در خاصي وجه يك، است امر قصد
 شوددر بحث قصد امر كه گفته مي ندارد،وجود  مانعي هيچ شود،مي تصور حكم فرض با كه ديگر مختلف احوال

هم به  عليه) اهللا(رحمةمحضرت اماالبته  شود.ه يكي هم قصد امر است كه دور پيدا ميبه، كمقصود اين است كه كل مامور
  اند.اين اشكال عقلي اشاره نكرده

 در اينجا دو نكته وجود دارد:
چون دليل ما مشروط به  يعني دارد، وجود عقلي اشكال يك اينجا در بگوييد خواهيدمي اگراينكه  :نكته اوّل 

بينيم در امّا اينكه مي نيست، گونهنيا طورقطعبهشود، بايد بگوييم اش دور عقلي ميه، نتيجهقدرت يا عصيان شد
 به مأمورحال  ،بكن به مأمور و امر قصد ديگويم كه است اين براي ،دارد وجود اشكال امر قصد و تعبديات بحث

 همان آيد،مي الزم نفسه علي شيء رختأ و نفسه علي شيء تقدم كه در نتيجه دارد امر هم خودش به مأمور چيست؟
 قصد اين خودحال  بكند، به مأمور و امر قصد ديگويم اينكه براي چرا؟ ،شدهانيب كفايه و فقه اصول در كه دوري
 اشكالامّا در بحث قدر و مسئله تزاحم اين  .شوديم دور باشد اگر نيست، به مأمورديگر  پس، نباشد جزء اگر

 بر قدرت ؟چه چيزي بر قدرت امتثال، مقام در قدرت به است مقيد خطاب اين مييگويم مثالً دور) وجود ندارد، (
 ؛كنديم پيدا تناقضي را حالت يك خودش در و شودمي قدرت بر قدرت بگوييم كه كل بر قدرت نه ،اجزاء بقيه

بينيم در اينجا وجود مي امر قصد و قربت قصد بهبه مأمور دتقيّ باب در كه عقلي استحاله و دور شبهه آن بنابراين
 از بعد كه عمل اين بر قدرت شود، قدرت به مقيد حكمي مدلولكه  وجود ندارد منع عقلي هيچ جهتازاينندارد، لذا 

عليه) هم اشكال استحاله عقلي را اهللالبته ناگفته نماند كه حضرت امام(رحمة است. خارج مقام درو  امر صدور
 آن ناظر باشد بر يا شود ديمق خطاب براي اينكه كه كه گفته شد هيچ منع عقلي طورهمان نيبنابرا ؛اندمطرح نفرموده

 به اين حاالت باشد ناظر تواندمي خطاب عدم تزاحم وجود ندارد، و تزاحم استطاعت، عدم و استطاعت هايحالت
  باشد. نيز مطلق يا مقيد امتثال مقام در مكلف احوال به نسبت و

 خطاب مدلول چون  وليخطاب يكي است،  گرچه ،از نظر عرفي نيز هيچ مانعي وجود ندارد كه اين :نكته دوم
پنج نفر در حال غرق شدن هستند،  مثالًه خطاب انحاللي، در مقام امتثال مقيد شود. ، لذا مانعي نيست كاست انحاللي



                                                                                         :  3431 ماره 

 
 

5

تواند همه را اتيان كند، بايد اتيان مي لذا اگراند، ها هم منجز و فعليپنج خطاب وجود دارد و همه خطاب جا نيادر 
هاي مولي اهم و مهم تواند، بايد اتيان كند و اگر هم خطابهمه را انجام دهد، هر كدام را كه مي توانديم اگركند، امّا 

 دهد. بود، امر اهم بدون قيد و امر مهم مقيد است، لذا اگر نتوانست اهم را انجام دهد، مهم را انجام مي
كه بپذيريم، قبل از هر مطلبي پذيرش دو مقدمه الزم است، اوّل پذيرش انحالل در مدلول خطاب و دوم اينمنتها 
 تا چند هاخطاب گويد. هنگامي كه اين دو مطلب را پذيرفتيم، آن وقت عرف مياندقدرتمقيد به  ذاتاًها خطاب
 اند،قدرت به مشروط احكام نيز اين و اينجاست حكم تا چندو  -مصدري معني به خطاب نه خطاب مدلول -است 
كند، اگر اوامر اهم و مهم نيستند، همه اوامر مقيد به يك اگر مكلف نتواند همه را انجام دهد دو صورت پيدا مي حال

  مشروط. ديگري و مطلق شوديم يكي ،است مهم و اهمهم  اگر ،شوند، در عرض همقيد مي
 ناظر خطاب كه شوديم اين اشجهينت ، نيست در آن عرفي و عقلي منع هيچ كه پذيرفتيم رامقدمه  دو اين اگرلذا 

است نه لفظ خطاب،  عقلي نقرائ با خطاب دلولاست، م تزاحم حال به ناظر. لذا آنچه است تزاحم حالت نآ به
عقلي نيز،  البته منظور ما از فهم است، متداولي و رايج امر خطابيه، مداليل و خطاب فهم براي عقل از گرفتن كمك
فرمايند:  صحيح نيست كه مي سوم مقدمه در عليه)اهللا(رحمةماما حضرت اين سخن . بنابراين،است دقيق عرفي عقل يك

توان گفت كه خطاب و حكم از همان ابتدا ناظر به حال تزاحمي است كه قرار است بعد از فرض معقول نيست و نمي
بيند و داند و ميصدور امر، همه احوال بعد از صدور خطاب را مي خطاب و ابالغش پيش بيايد. چرا مولي قبل از

كند. امّا قرينه و دليل مطلب ما همان رخ بدهد خطاب و دستورش را صادر مي بعداًاتفاقاتي كه قرار است  بامالحظه
 عقل دقيق عرفي است.

، اين است كه بعضي از اندكردهاشارهبه آن عليه)اهللا(رحمةاي وجود دارد و بزرگاني همچون مرحوم نائينيدر اينجا نكته
 چوندر جايي كه تقييد جايز نيست اطالق هم جايز نيست،  مثالً توانند در خطاب اخذ شوند، شرايط هستند كه نمي

گويند جايز است و تبريزي مي اهللاآيتبعضي از بزرگان مانند مرحوم  هستند، البته ملكه عدم و ملكه تقييد و اطالق
تقييد نشد اطالق متعين است و آن حالت ملكه و عدم ملكه اينجا وجود ندارد، بلكه اطالق و تقييد ثبوتي وقتي كه 

 در آينده بحثش مطرح خواهد شد.  انشاء اهللاكه  متعارضين هستند نه ملكه و عدم ملكه
 آن به ناظرو معقول نيست تواند نمي حكم و خطاب معتقد بودند كه  عليه)اهللا(رحمةكه گفته شد حضرت امام طورهمان
 معقول :بگويد عكس اين مطلب را معتقد باشد و كسي است ممكن حال باشد، امتثال مقام در تزاحمي هايحالت
 ديبا باشد، لذا موالي حكيم مهمل و ساكت شودمي عارض از صدور حكم بعد كه احوالي به نسبت خطاب كه نيست
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است.  گونهنيا طورقطعبهها حكم را صادر نمايد كه ته و با توجه به آننسبت به تمام اين احوال و قيود آگاهي داش
و عدم  غفلت اين حكيم موالي در وليبلي، در موالي عرفي غير متوجه به همه ابعاد و جوانب، غفلت متصور است، 

چه  رارگرفتهقمكلفي كه بر سر دو راهي  بگويد بايد ثبوت مقام در موليلذا  نيست، معقولآگاهي از احوال مكلف 
 بايد بكند و كدام خطاب را انجام دهد و يا كدام خطاب متعين است. 

 گيري:نتيجه
هاي و يا اشكال دور در بحث نظارت دليل بر حالت عقلي شبهه اينكه -1 تا اينجا سه مطلب بيان شد نيبنابرا

ممكن است كسي از اين هم  كهاين -3 دهد،در بحث مذكور هيچ خالف عرفي هم رخ نمي -2 ،تزاحمي وجود ندارد
، باشد ساكتمكلف بعد از صدور حكم  حاالت به نسبت تواندنمي ثبوت عالم در خطاب اينبگويد  فراتر رود و

 در احوال اين اگر كه كنيممي كشف عرفي و لبيّ  قرائن با را نيز موضع اين باشد، داشته موضعي يك حتماً بايدبلكه 
را  اهمبايد  لاوّ ،بودند مهم و اهمهم  اگر است و كافي بياورد نيز هانيا از يكياگر  ،بودند مساوي تزاحم حال

 عقلي فهم اين چوندهد. در مورد قرينه لبيّه بايد بگوييم، مكلف انجام دهد و اگر اتيان نكرد مهم را انجام مي
 كه باشد ايپيچيده نظري عقلي فهم يك اينكه مگر دارد، را متصله قرينه حكم هلبيّ قرينه ،است دليل به چسبيده
شود، وگرنه دليل بكند. در مورد انحالل نيز، خود انحالل از قرينه لبيّه فهميده مي پيدا منفصله قرينه حالت قرينه لبي
 هزارتايامّا  است، عقودلبا ااوفو تا هزار بالعقود ااوفو كهفهميم مي لبيه قرائن با ما، »اوفوا بالعقود« ديگوكه مي
 چه است متعدد خطاب گويدنمي انحاللي كهرسد اين است اي كه به نظر ميدر اينجا نكته خطابي. و ليلد نه مدلولي
در اين خطاب واحد جمع  ينيمضام مجموعه يك ،شودبلكه تعدد خطاب از مدلول فهميده مي بالقوه، چه و بالفعل

 با انحالل فقط نه هم آنظي خطابي و شده است. مقصود از انحالل هم انحالل حكمي يا عقلي است، نه انحالل لف
 ادله در انحالل حداقل سهبنابراين  ؛متعلق درو  موضوع در، مخاطب در انحالل )، بلكهمخاطب(فقط  زاويه يك

كه گفته  طورهمانباشد. البته  تا دو متعلقي و موضوع كه ، در جاييمتعلقي و موضوعي مخاطبي، انحالل دارد، وجود
، »الصَّالة أَقيمُوا«در مثال  وجود دارد، مدلول در كه است انحاللي است، عقلي ل حكمي وشد اين انحالل، انحال

 است و خود لفظ چنين چيزي را دربر ندارد.  »أَقيمُوا«مضمون اين خطاب هزاران 
) مورد بررسي قرار گرفت و گفته شد كه همه اين مقدمات قابل نقد 3،4،6،5تا به اينجا چهار مقدمه( بنابراين

دن است، بحث خطابات قانونيه را هم به دليل اهميتش در چند جلسه مورد بررسي قرار گرفت. نكات ديگري نيز ش
  مانده است كه انشاء اهللا در جلسات بعدي به آن خواهيم پرداخت.باقي


