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 ميالرحبسم اهللا الرحمن 

 مقدمه
طور كه اصل نظريه ترتب هم مورد بحث ما در خصوص نقد نظريه خطابات قانونيه به پايان رسيد همان

دو  بحث قرار گرفت و به پايان رسيد و حاصل تمام مباحث گذشته اين شد كه در جايي كه تزاحم بين
آيا مهم مشمول امر مولي  كند نو مهم باشند و كسي اهم را عصيا در صورتي كه آن دو اهم ،واجب باشد

 نه؟ هست يا 
 

 نظرات در مورد امر به مهم مرور
 ،كه مهم امر ندارد ولي مالك امر را دارد و لذا اگر عبادت باشد اينجا چند نظر وجود داشت اول اين

خيلي  ،اين راهكه  است، امتثال كردهدهد، تكليف را انجام مي كهقتي د وهم نباش عبادت است. حيصح
اهم  ر فرض عصيانامر ب، بلكه ولي نه امر مطلق امر دارد گويد مهممي كه راه دوم ترتب بود .قديمي است

بلكه در عرض آن  امر ندارد در طول امر به اهم فرمود مهممي نونيه بود كهراه سوم هم خطابات قا دارد.
م در جايي كه ر مهم در تصحيح امر به مهحداقل اين سه تا راه بسيا .فرمودنديماين نظريه را امام  كه

در اينجا راه ترتب و . اين سه راه بود كه عمده مصداق دارد بسيار هم كه .كندمكلف اهم را عصيان 
 ،سي شدرها هم برنقد ،سي شدرادله هر دو نظريه بر بررسي شد.خطابات قانونيه را 

 

 بندي نظراتجمع
راه ترتب قابل اما  ،ه با اشكاالت جدي استد مواجكه راه سوم كه خطابات قانونيه باش بندي اين شدجمع

 .نيست يقابل دفاع راه خويي فرمودند خيلي آقايكه  طورهمان هم-راه مالك-دفاع است البته راه اول
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مناسبتي كه با  به خاطربحث ضد آمد  يلاين پرونده اين بحث و خطوط اصلي اين بحث بسيار مهم كه ذ
 .بسته شد كه بحث مهم و مستقلي استيك بحث ضد داشت ولي في حد نفسه 

  

 تكميل بحث
 .شودكه بيان مي هاتي در ذيل بحث ترتب و خطابات قانونيه وجود داردو تنبي هاتكمله ها وتبصره

 

 تنبيه اول
شود يا نه؟ يق هم ميامل دو واجب موسع و مضبحث اول، سؤال از اين است كه اين بحث ترتب آيا ش

جلد دوم صفحه  خويي آقايكنيد در محاضرات مرحوم  مالحظه توانيداين كتاب ها ميرا در اين بحث 
في علم تبريزي دروس  آقاي، در اصول مرحوم 371صدر جلد دوم صفحه  آقايحوم در بحوث مر ،92

و  .361صفحه  3جلد  صولوحيد تحقيق األ آقايتقريرات حضرت  و در 192صفحه  2االصول جلد 
 ؟شود يا نهسؤال كه آيا بحث ترتب شامل واجب موسع و مضيق در تزاحمشان مي اين

 حالت اول
در مقام تزاحم گاهي  ،دنشوند مشمول قاعده ترتب خواهتوضيح اين سؤال اين است كه دو واجبي كه مي

است كه محل اين روشن رج از محل بحث است، ستند كه اين خاهر دو موسع هستند تا آخر هم موسع ه
 .بحث تزاحم نيست
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 حالت دوم
ال در ح نفر كه دو كه وقتي الغريقَ  نقذِأند مثل امضيق ذاتاًند يعني اهي است كه دو واجب مضيقاما گا 

  .ذات دو خطاب مضيق است، نداهر دو هم مضيقو  داريم »ريقَ الغَ نقذِأ«غرق شدن هستند دو تا 

 حالت سوم
ولي در يك  مثل اينكه ،ها موسع است و ديگري مضيق استنوع سوم اين است كه يكي از اين واجب

 قِ سَلي غَ إ مسِ الشَ  وكِ لُدُ لِ الةَ الصَ  مِأقِ«طاب آمده كه يك خمثل اين اي آمده تزاحم پيدا كردهنقطه
 سجدَالمَ رِطهِّ ،سجدِمَال نَمِ النجاسةِ زلِأطاب هم آمده كه كه وقت موسعي دارد و يك خ )78 اإلسراء(»يلِلَّا

گويد واجب است كه بال تراخ و فوراً مي و خطاب مضيق است يعني تا نجس شد آناً سجدَالمَ رِطهِّكه 
نماز نخوانده  آنجايي كه شخصيكنند مثال در اين واجب موسع و مضيق گاهي تزاحم پيدا مي .مضيق است

 الصالةَ مِقِأوري است و مضيق است و اينجا هست كه ف جاسةَ النِ زِلأَ كه  است، در آخر وقت قرار گرفته و
 ،ولي ذات خطاب است، يعني فرد مضيقي پيدا كرده است بالعرض مضيق شده ، كه اينجاهم وجود دارد

 .خطاب مضيقي نيست و خطاب موسع است

 احكام حاالت اول و دوم
ربطي  ،موسع باشند طرفين است كه متصور است كه آن حالت اول جايي اينجاحالتي است كه در  سهاين 

متيقن  قدر ،اندتزاحم پيدا كرده وند امضيق تا دو ن قسم دوم كهفرمايند، آمي طوراينندارد و همه  به بحث
با هم  ريقَالغَ نقذِأتا  دو مثل دو تا واجب مضيق كه ،جاستاين روشنشفرد  ،ترتب هايهمه اين بحث از

نكه مشمول نيست يكي در اينكه مشمول بحث ا روشن است يكي در اياند و اين دو تتزاحم پيدا كرده
 . اختالفي نيستو  ترتب است

 حكم حالت سوم
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اينجا محل بحث قرار گرفته كه در آنجايي است كه يكي موسع است و يكي مضيق است كه إنما الكالم 
ي به قاعده اينكه نياز يا ؟استمطرح قاعده ترتب  اينجا اصالً در؟ آيا اين هم مشمول قاعده ترتب است

 زلِأكه  فرض اين است .ا با هم جمع شدنداينجا كه اين دو ت ممكن است كسي بگويد كه .ترتب نداريم
نمازي كه خطابش موسع  ،اقامه كردنماز  ه نشد و شخصدادام انج كه اهم است در وقت تزاحم ةَالنجاس
امر خواهيم يا بدون ترتب اين يم باشد ما ترتبداشته  براي اينكه امر ؟امر دارد يا ندارد نماز اين .است

ن است كه اينجا نيازي به ترتب يك نظر اييعني حداقل دو نظر است.  اينجا دو نظر است ؟درست است
اين فردي كه در مقام  ،خود آن خطاب »يلِلَّا قِسَلي غَإ مسِالشَ وكِ لُ دُلِ الةَالصَ مِأقِ«ن خطاب آنيست 

آن خطاب ممكن هم هست كه گفته شود  .خواهد آمدوجهي كه بعد  يك اب ،گيردرا مي ،تزاحم است
د دارد اين اختالف كه اينجا وجو خطاب را درست كرد. آنبه نحو ترتب  بايد و تواند اين را بگيردنمي

، يا نياز به قاعده ه اول جريان قاعده ترتبيپس بحث ما در اين تنبجدي است و ثمره هم خيلي دارد. 
  است. حالت تضيق پيدا كرده و موسع ،شودموسع و مضيق  واجب دوي كه تزاحم بين جايترتب، در 

 جواب تنبيه اول
و ر ترتبي اينجا نيست ام فرمايند نيازي بهصدر مي آقايخويي و  آقايبعضي مثل اين است كه  پاسخ
را ترتب  بدون اينكه قاعده -شبيه خطابات قانونيه-گيرد اين امر بدون حالت ترتب آن را ميخود 

ل قائ ترتب هست كه مرحوم نائيني نياز به فرمايندمي و بعضي هم .شود، امر شامل آن مورد ميبخواهيم
يان سه قسم بود و اينكه اين ال بود باين طرح سؤ .ياز به ترتب وجود داردكه اينجا هم ن ،به اين است

 .د داشتكه در اين بحث وجو هم حل اختالف است و نظرياتيقسم موسع و مضيق م

 دليل نظر اول
شده بين  دايركه امر  اين لحظهگويد نيازي به ترتب اينجا نيست اين است كه در هماكسي كه مي دليل
آخرين لحظات است و  ، مثالًبين اينكه كسي را از قتل نجات بدهد و زالهتر از إچيزي مهم اله يازإ مثالً
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ز ظهر و عصر را بخواند يا اين شخص را از غرق بين اينكه نما است دايرشخص نماز را نخوانده امر 
يك خطاب هم  و الغريقَ نقذِأ. اينجا دو تا خطاب است، يكي اينكه شدن يا از كشته شدن نجات بدهد

همين لحظه هم و  است همين لحظه مصداق پيدا كردهو ذاتش مضيق است  اصالً نقذأآن كه  .است لّصَ
نجات يك نفس  ترِاين خطاب بسيار مهم . حاال اگر كسيستو اهم هم ا دهدآن را انجام  بايد فوري

 .شوددرست  تا نمازش ؟امر دارد يا ندارد ،را زير پا گذاشت و خواست نماز بخواند اين نمازش محترمه
 الةَالصَ  مِأقِ«چرا؟ براي اينكه خطاب امر  نياز به ترتب نيست نجااي ظر در اينجا اين است كهاولين ن

وقت و همه افراد و مصاديق در طول اين  اين خطاب بايد اطالق دارد »يلِلَّا قِسَ لي غَ إ مسِالشَ وكِلُ دُلِ
اين فرد مضيق هم و  و اين خطابي كه داراي اطالق هست گيردرا مي »يلِلَّا قِسَ لي غَإ مسِالشَ  وكِلُ دُلِ«

نجات  و نقاذ غريقإفرد نماز كه االن در تزاحم با  نآخري ،اين فرد .خطاب مطلق استمصداقي از همان 
اين هم مشمول آن خطاب است يا به عبارت دقيق تر و لو اين كه اين  است. نفس محترمه قرار گرفته

اين فرد  ،كافي است براي اينكه خطاب ،قدرت بر مطلق و عام ،ولي آن خطاب عام ،مقدور نيستاالن 
همين كه مطلق را  ،بگيردفرد را  اين اطالق دليل زم نيستالاينكه  براي ؟چرا .را هم بگيرد غيرمقدور

متعلق  ،مقدور نيست ولي اين فرداين فردِ نماز آخر وقت  .تواند مصداق آن بشوداين فرد هم مي ،گرفت
براي اينكه اطالق يعني اينكه اين طبيعت مقدور باشد اين طبيعت همين كه در بخشي از  ،خطاب نيست

 اين ،در مجموعه وقت ،قدور است قدرت بر چند وقتكه در كل وقت هم م توان گفتوقت مقدور بود مي
مقدور بودن نماز در كل اين وقت  ،داردوجود وقت  ر كلداست كه بگوييم قدرت بر اين كلي  مصحح اين

 اي ؟دنبه اين است كه همه افراد مقدور باش »يلِ لَّا قِسَلي غَ إ مسِ الشَ وكِلُ دُلِ«از از اين لحظه تا اين لحظه 
. مقدور باشد آن طبيعت مقدور است بعضي از افراد هم كه ؟مقدور باشند وقت ناي طول رافراد د ي ازبعض

تواند در كل ن كه مياي .بر بعض افراد قدرت بر جامع استاست كه قدرت  اين نكته ظريف و دقيق اين
درت ق بگوييم شود كهاين مجوز و مصحح اين مي ،اتيان بكند و چند فرد مقدور او است اروقت چند فرد 

قدرت  كه طبيعت در كل وقت مستلزم اين نيست ربچون قدرت  .داردرا عت در كل اين وقت طبي اين بر
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 كه بگوييم قدرت بر طبيعت ،اين مجوز اين است ،همه افراد باشد قدرت بر بعض از افراد در كل وقت بر
 .دارد را
 

 در چند نكته مسئلهتحليل بيشتر 
  نكته اول

كه اطالق اين نكته اول را يكي اين  دقت شود. نكته در اين است كه به چند مسئلهيل بيشتر اين تحل
به افراد در خود  شمول نسبت به افراد دارد و شمولِ ،عام .كنداطالق با عموم فرق مي ديبكن خيلي دقت

 .مالحظه كرده است به همه افراد را سريانش در عام استغراقي يعني خود خطاب است. خطاب اخذ شده
وحيد خيلي  آقاياين تعبير را حضرت استاد -القيود است  لقيود نيست بلكه رفضخذ اأ ،القطاما إ
 عتقِأگويد طالق اين نيست كه موال وقتي ميإ -خويي هم اين تعبير را دارند آقايمرحوم  گفتندمي
 ،دهدقرار مي آنهاشامل  مه را در نظر گرفته و امر را به شكل أخذ القيوده ورقبه مومنه و كافره  ةَالرقب

طالق ، إإطالق اين نيست است. سريان داده به اين قيود مأخوذه و ملحوظه كرده ويعني مالحظه قيدها 
قيود  ،ولي در مقام جعل حكم است در نظر گرفته موال طالق اين است كه قيود راإ .تر از اين استريفظ

 .مشمول اين حكم است ،گويم طبيعتميمن فقط  ،ندارم با قيود كار گويد منمي است و كرده رفضرا 
شوند. در مقام جريان تكليف خوذ نميمأ اصالًو قيود  است طبيعت ، بركلي برحكم  طالقپس در إ

 ،بلكه رفض القيود است ،ظه باشدبه اين قيود ملحو ،خذ القيود نيست كه جريان تكليفأ ،گويند إطالقمي
بدون مشخصات فردي در عالم  شد اين طبيعتحال مياي كه اگر بر فرض مبه گونه شود،طبيعت ديده مي

يا  ،است به طبيعت در مطلق ،اين تعلق حكم .است شد اين مطلوبباز هم گفته مي ،شودمحقق 
 و قيود اصالً ،و تمام موضوع هم آن طبيعت است .دالقيو خذود است نه أطالق رفض القيإ ديگرعبارتبه

 .موضوعيت ندارند ،ندارند دخالت
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 دومنكته 
تا مغرب مقدور اين از اول ظهر  نمازِ اين جامعِهمين كه  .قدرت بر جامع است ،قدرت بر بعض از افراد

ساعت  چهار پنجهمين كه يك فرد در طول اين  .يك فردش را بتواند بياورد به اين كه شخص است و لو
تواند در اين مجموعه يم .هم قدرت بر اتيان دارد توان گفت در كل وقترا ميتواند بياورد همين مي

شود، مقداري از زمان اگر تفكيكي نگاه  ،بله .تواند بياوردآن وقت مي ي ازاينكه در بعض به خاطربياورد 
 ،در متعلق حكم اما وقتي كه متعلق حكم در نظر گرفته شود، داردقدرت  قدرت ندارد و در مقدار ديگري

 .استهمان بعض افراد كافي و لذا  است افراد اخذ نشده

 بنديجمع
 و فردها دهايق ، همان طبيعت بدونمتعلق حكم .استبدون مالحظه قيود و حكم  ،الحظه طبيعتم ،طالقإ

اين است  شودگرفته مياي كه وقت نتيجه آن .قدرت بر جامع است ،كه قدرت بر فرددوم هم اين  و است.
طبيعت  ،مور به جامع استمأ .مقدور نيستاين فرد  گفته شودتا  ،خصوص اين فرد نيست مأموربه كه

ه اين است كه بعضي از افراد مقدور ب باشد. مقدوريت مأمور به هم بايد مقدورمور به، مأ و اين ،است
هم اين  ديگردهد و البته در جاهاي مي يك فرمول خيلي دقيق و ظريفي را اينجا اين نظريه .دنباش

خطاب  كه ،كنداهاي اصولش استفاده ميخيلي جصدر از اين فرمول در شهيد مصداق دارد مرحوم 
مقدوريت جامع به  ،جامع شد ،؟ اگر متعلق، جامع است يا افراد است؟ متعلقچيست ،، خطابِ حكممتعلق

قدرت اعم  -هايي كه مقدور شرعي نيست آن وقت اگر در جايي يكي از آن ؟فراد استمقدوريت أحد األ
كه جامع باشد،  ،متعلق امر ورِ كه مقد ت همان استتوان گفمي ،ه شودآورد – از عقلي و شرعي است

  .كه اين فرد مقدور شرعي نيست نيو ال و ه شود؟آورد بعد همان امر و مقدور است؟ ؟است
اينجا  -اعم از قدرت عقلي و شرعي است  مقصود از قدرت هم -اين يك فرمول خيلي دقيقي است 

 علي رقم اين .ندارد نماز آخر وقت قدرت شرعي ، بهندارد امر به اهم دارد، قدرت شرعي به مهم چون
ي از حكم مصداق ،همان، ولي تواند متعلق حكم باشدنمي و مستقالً ،مقدور شرعي نيست خرآفرد ين كه ا
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فراد و مقدوريت جامع هم به مقدوريت أحد األ .جامع است ،كه متعلق حكم براي اين ؟چرا است. شده
  .است

 

  مروري بر مباحث 
ي توجه به جامع و رفض يعن ،طالقكه إ اين . اولدهاي اين نظريه بايد توجه كرپايه به عنوان تهند نكچبه 

بلكه قدرت بر  ،به قدرت بر همه افراد متوقف نيست ،جامع كه قدرت بر دوم اين .خذ القيودالقيود نه أ
د ولي الزم نشاب مقدور توانندمي البته همه .ز افراد متوقف است و كافي استبه قدرت بعضي ا ،جامع
عقلي و شرعي است كه كه قدرت اعم از قدرت  سوم اين .كافي است مقدور باشد بعض افراد ،نيست

ا عقل و الّ است آورده را شرع امر به اهم .مقدور شرعي نيستمقدور نيست،  ،فرد آخر شودوقتي گفته مي
در مقام  در قدرتِ  كه ارم هم اينهو چ .دهدچون دارد انجام مي انجام بدهد آن راتواند و عرف كه مي

مقدوريت متعلق امر كافي يعني  .همين كافي استو د مقدور باش ،متعلق امر استبايد آنچه كه  ،امتثال
كه امر  اين است اين شخصي اشجهينتو  .شدابمقدور الزم نيست  آن كه بيرون از حيطه امر است و است
 ،خوانداين نمازي كه مي ،نماز خواند ،اين واجب موسعقتِ آخر و كنار گذاشت و دراهم را  الغريقَ أنقذِ

ن طبيعت است مأمور به آ ،فرد كه مأمور به نيست ولي اين .مقدور شرعي نيست ،فرد آن نماز آخر وقتش
اين و  بيان شدآن مقدمه دومي كه  به خاطراست  همان هم مقدور واست  تاين مصداق قهري آن طبيعو 

نظريه ترتب را قبول نداشته  كه اصالً است و لو اين ين مشمول آن امرو لذا امصداق آن است  هم قهراً
  .باشيم


