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 +صفحه آرايي شد

بررسی تطبیقی خطابات شرعی
از دیدگاه مشهور و امام خمینی

(س)
عبدالرضا فرهادیان

چکیده :از مهمترين نوآوریهای علمیي و اصیو ي امیام نم کیي ریه درنیوردار از
دقايق و ظرايف علمي دس ار زياد دوده و آثار فراواني ن ز در مباحث فقهیي و اصیو ي
داشته ،مسلک نطادات قانوني است ره مطیادق ايین نیريیه ،نطادیات شیرعي دیدو
مالحیة نصوص ات فردی مانکد عجز و قدرت ،متوجه همة مکلفیا میيگیردد و دیه
نطابهای متعدد ده اندازة مکلفها ن ز مکحل و گسترده نميشود .اين نیريیه ،دق قیا
در ت قادل دا ديدگاه مشهور فقهیا و اصیو ا  ،همانکید شی ص انصیاری ،محقیق نیا کي و
محقق نیويي در حیاش شیرايک تکل یف مانکید عقیل و قیدرت ،در توجیه نطیاب و
انحال ي دود احکام شرعي ده عدد افراد مکلف است .در ايین ژیهوه  ،دیه دررسیي
تطب قي اين دو نیريه ژردانته و ددين نت جه رس دهايم ره نیريیة نطادیات قانون یه ،دیا
استحکام مبکايي رودرو دوده و از ژشتوانة استدال يِ قوی ن ز درنوردار اسیت و از ايین
رو ،نیرية امام نم کي ،مبکي در عدم انحال ي دود احکام ،تقويت و اشیکاالت وارده
ده آ دفع ميگردد.
کلیدواژهها :انحالل ،نطاب ،قانو  ،عقل ،حکم ،مراتب حکم

مقدمه
در مسئله انحال ت يا قانوني دود نطادیات شیرعي آثیار فراوانیي مترتیب اسیت ریه معی ور دیود
شخص غ ر قادر ،جاهل ،مضطر و مغمي عل ه در ع ن مکلف دود اين افراد از ناح ة نطیاب شیار
اثر قانون ت نطاب است و مکلف نبود اشخاص فوق ا رر ده تکل في از ناح ة نطاب شیار اثیر
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انحال ت نطادات است .تکل ف رفار ده فرو يا عدم تکل ف آنها ن ز ميتوانید اثیر ديگیری از دو
ديدگاه فوق ا رر داشد .از آنجا ره اين دو ديدگاه در نطادات قرآ ميتواند سر رشتة انتالفیات
زيادی در انیار فقهي داشد و تح ر و سرگرداني زيادی در م ا نواص ايجاد رکد سزاوار اسیت دیا
مقارنة دق ق و د ا آرا و اد ه و دررسي آنها ديدگاه دق قتیر را معرفیي نمیوده تیا در حیوزة معرفیت
ديکي ندمتي انجام گرفته داشد.

 )1تبیین دیدگاه قانونیت خطابات
امام نم کي در مباحث اصو ى ،نیر ناصى را در نطادات قانونى اظهار داشته و مىفرمايکد در حا ي
ره مشهور اصو ا دراين داورند ره نطابهاى رلى شار ده نطابهاى شخصى مکحیل و تبیديل
مىشود ،قوان کى ره ده نحو عام ،جعل مى گردد نیر ده افیراد نیدارد و نطادیاتى ریه از ايین قیوان ن
حکايت مىرکد ده تعداد افراد مکحل نمىشود ،چو اصال نیر ده افراد ندارند؛ و ی ا ممکین اسیت
موقع جعل قانو اصال ه چ فردى نباشد و ه چ مصداقى نداشته داشد.
داليل اين ديدگاه :اوال ،از وجوهى ره دراى اثبات آ ذرر ریردهانید ايین اسیت ریه :جملیة
نبرى و انشايى از جهت انحالل تفاوتى ندارند و دکادراين ،اگر قا ل ده انحالل انشا شويم دايد امکا
انحالل انبار را هم دپ يريم حال ايککه در انبار انحالل ن سیت چیو اگیر قا یل دیه انحیالل در آ
شويم دايد در مورد رسى ره مىگويد« :هر آتشي سرد است» ،دپ يريم ره وی ده صِرف اين جملیه
و ده تعداد آت هاى دن ا ،دروغ گفته است دا ايککه وجدانا يک دروغ ،د شیتر محسیوب نمیىشیود
(سبحاني  4129ج  .)194 :4دکادراين ،در جملة انشايى ن ز مانکد جمله إنبارى ،انحال ى در ریار ن سیت و
سال نوزدهم /شماره هفتاد و چهار  /بهار 9316

اگر دگويکد« :شما ده جبهه درويد» اين عام ،مکحل ده افراد نمىگیردد تیا دگیوي م می ال چیو دعضیى
عاجزند ،نطاب ده عاجز ،عقال صح ح ن ست .ژی

الزمیة ايین نطادیات ايین اسیت ریه عموم یت

نداشته و مخصوص قادرين است.
ده عبارت ديگر ،اگر از مکیر رلى ده نطابهاى ديکى نیرى اندازيم درمىياد م ره نطابهیا
ددو مالحیة نصوص ات فردى ،ره مکلفا را از هم جدا سازد ،متوجه همة ايشا است .اين امیر
ددين ناطر است ره موضو در نطادات احکام ،عام و رلى است ،مانکد عکوا «يا أَيُّهَیا ا کّیا » يیا
«يا أَيُّهَا ا َّ ِينَ آمَکُوا» و نیاير آنها ره در اين گونه عکوا ها نصوص ات و صفات شخصى هر فرد در
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مطلع گردد ،ده آنها عمل نمايد و فرقى د ن حاضر و غايب يا قادر و عاجز يا عا م و جاهل ن ست.

مقاله

نیر گرفته نمى شود و حق قت تشريع ،جعل احکام دراى موضوعات رلى است تا هر ر

از احکام

نکته سوم در تأي د اين ديدگاه آ است ره اين نو تفس ر از نطابهاى شرعى دا ش وة رلى
و رايج در نطابهاى عرفى ن ز سازگار است .م ال سخکرا هکگام ايیراد سیخن ،ژ یام

را متوجیه

عموم حاضرا مىرکد دا ايککه مىداند يا احتمال مىدهد م ا آنها افراد ناشکوا و غافل وجود داشته
داشد .شار مقد

هم در نطابهاى نود ش وهاى جدا از عرف درنگزيده است چرا ره ارتباط

دا مردم و دعوت

متوجه آنها دوده و اگر راه ديگرى اتخاذ مىررد ،آ را د ا مىنمیود .دکیادراين،

مى توا گفت وجود دعضى ره توا عمل ده تکل ف را داشته داشکد و ده نطاب ،جامة عمل ژوشکد،
رفايت مىرکد ره نطاب شرعى متوجه عموم شود دا ايککه مىدانی م عیدهاى ديگیر قیدرت انجیام
داد تکل ف را ندارند.
در اين مبکا ،مع ار صحت توجه نطاب اين ن ست ره همة افراد ،دیه تکل یف روآورنید ،دلکیه
هم ن مقدار ره درنى ،متوجه آ دوده و توا عمل داشته داشکد رفايت مىرکد .ژ

همة طبقیات،

مکلف ده اجراى نطاب هستکد دا آنکه در م ا آنها افرادى عاجز و جاهل -ریه دیه حکیم عقیل از
انجام تکل ف مع ورند -وجود دارد .اما مع وريت اين افراد ،موجب تق د و انتصاص نطیاب دیه
غ ر آنها نمىشود؛ زيرا قبح نطاب ده آنها وقتى است ره ده قول مشهور عمیل شیود ریه معتقدنید:
مىشود» .اما اگر قول نطاب قانونى را درگزيک م ره معتقد است نطابهاى شرعى ده فیرد ناصیى
نیر ندارند ،ديگر اشکالِ ناژسکدىِ توجه نطاب ده عاجز و جاهل ژ

نمىآيد.

توض ح ايککه توج ه نطاب و دعث و زجر مکلف فعلي انت اری از افعیال میو ي اسیت و هیر
فعل انت اری مسبوق ده تصور آ و تصديق فايدة مترتبه در آ است .دکادراين اگر دعث مو ي و زجر
او ده انگ زه انبعاث و انزجار عبد داشد (نه دیه اغیرا

ديگیر همانکید اتمیام حجیت و ام یال آ ) در

صورتي از مو ي صادر ميشود ره مو ي آنرا دارای فايیده دب کید .فايیدهدار دیود دعیث و زجیر ن یز
زماني است ره دتواند در عبد تأث رگ ار داشد ،يعکي احتمال اين رود ره عبد از آ مکبعث يا مکزجر
شود .و ا ّا اگر احتمال انبعاث و انزجار عبد نرود ،دعث و زجر مو ي سفهي و قب ح نواهد دود ،دلکه
داالتر از آ در صورتي ره مو ي علم داشته داشد ره عبد مکبعث و مکزجر نميشیود ،امکیا نیدارد
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ل گرديیده و دیراى هیر مکلیف ،نطیادى نیاص صیادر
«نطاب رلى ده نطاب هاى شخصى ،مکحی ّ
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ره دعث و زجر جدی از او صادر شود .دکادراين يکي از شیرايک صیدور تکل یف احتمیال انبعیاث و
انزجار در عبد نواهد دود.
عاله در اين شرط ،شرايک ديگری ن ز درای صحت صدور تکل ف از مو ي وجود دارد :از جمله
ايککه در نهي ،مکهي عکه ،مبتالده مکلف داشد چرا ره زجر مکلف و مکع ررد او از آنچه ریه نیود
دهنود متروک است ،قب ح ميداشد.
همچک ن در دعث ،نبايد درای مکلف داعي و انگ زة ديگری نسبت ده انجام مأمورده داشد چرا ره
اگر چک ن داشد تکل ف ررد او غو و قب ح نواهد دود.
دا توجه ده اين توض حات اگر نطاب مو ي انحال یي و شخصیي داشید دايید احتمیال انبعیاث و
انزجار و همچک ن داقي شرايک تکل ف در هما مکلف ناص وجود داشته داشد و ا ّا تکل یف دیه او
سفهي يا غ ر ممکن نواهد دود؛ زيرا در اين صورت تکل ف فعلي ددو غايت نواهید دیود و فعیل
ددو غايت از فاعل مختار صادر نميشود.
اين در حا ي است ره در نطاب رلي ،نحوة وجود شرايک و مبادی حکم ده نحو ديگر است.
در نطاب رلي احتمال انبعاث جم ع مکلف ن الزم ن ست؛ دلکه هم ن ره مو ي احراز رکد دعضي از
مکلف ن از دعث او مکبعث ميشوند سبب ميشود نطاب او سفهي و عبث نباشد .هم ن مطلیب ع کیا
در مورد داقي شرايک ن ز صادق است .ده طور رلي در اين نو نطادات الزم ن ست شرايک تکل یف
در تک تک مکلف ن وجود داشته داشد دلکه وجود شرايک در دعضي از آنها داعث ميشود نطیاب
ده جم ع آنها صح ح داشد.
در تب ن ديدگاه انحال یي دیود

نطادیات ،امیام نم کیي در کتاا

الههاارة در ايین نصیوص
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مينويسد ره نطادات ،در دو نو است:
ا ف) نو اول ،نطادات جز ي متوجه يکي از مکلفا است ده نحوی ره هر از يک از آنها ،در
نطاب ،مستقل از ديگری داشد م ل نطاب نهي از شرب نمر ،ده زيد .در اين نو نطیاب ،دیدو
شک ،نهي ررد مکلف ،مشروط ددا است ره او قبل از توجه نطاب دیه وی و دیه واسیطة يیک
داعي دروني ،تارک آ فعل مکهيعکه ،نبوده داشد؛ زيرا نهي ،درای ايجاد داعیي در مکلیف ،صیادر
مي شود و دا وجود تحقق نارجي آ  ،تکل ف ده نهي ،مستهجن نواهد دود؛ چه ايککیه ،دیيترديید،
مکلفسانتن فرد دارای مروّت –يعکي رسي ره در درادر ديدگا مردم ،رشف عورت نمیيرکید-
ده حرمت رشف عورت و وجوب ستر ،قب ح است .در مورد اوامر ن ز هم نطور است ،يعکي هیدف
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هر چکد دا قطع نیر از امر و تکها ده انگ زة شهواني -مشغول انجام آ فعل داشد توجه تکل ف ده وی،

مقاله

از دعث مکلف ،فقک ايجاد انگ زه و داعي در او درای انجام فعل است و در حا ي ریه او نیودش –
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مستهجن نواهد دود و م ل آ است ره مو ي ،عبد نود را ده نفَ رش د  ،امر نمايد حال ايککه آ
عبد ،ده صورت طب عي ،ددا مشغول است.
ب) نو دوم ،نطادات رلي متوجه ده عموم مخاطب ن است ده گونهای ره نطاب ،واحد دوده
اما مخاطب ،متعدد داشد مانکد همة نطادات شرعيِ متوجه عموم مردم ره در آنهیا ،نطیاب ،واحید
دوده و متوجه عکاوين مکطبق در همة مردم است همچو «يا ايها ا کا

إفعلوا ر ا و ر ا» يا مکطبق در

دعضي از مردم است ،م ل مسیتط ع ریه مخاطیب حکیم وجیوب حیج ،اسیت .دیه طیور رلیي ،همیة
نطابهای رخداده در شر  ،واحدند ،يعکي درحسب تعدد مخاطبا ده نطادات متعدد مکحلّ نمیي-
گردد .ددين ترت ب ،دايد در تشخ ص وقو يا عدم وقو استهجا مستلزم ممکوع ت صدور تکل ف
يا نطاب از جانب شار حک م ،نود آ نطاب عمومي متوجه همة مخاطبا را در نیر گرفت دیه
اين نحو ره اگر آنا ده ه چ وجه و دا توا عادی ،قادر ده انجام مکهيعکه نباشکد ،در ايین صیورت،
توجه نطاب ده ايشا  ،قب ح نواهد دود همانطور ره در فر

تحقق داعي در همة مخاطبا نسیبت

ده انجام مأمورٌده -ده گونهای ره اصال (ترک آ فعل) از جانب ايشا محقق نشود -توجیه نطیاب
امر ده آنا  ،هرچکد در قا ب يک نطاب عمومي ،قب ح ده حساب ميآيد.
انجام مکهي ٌعکه دوده و درني ديگر ،دیرنالف ايشیا داشیکد و در عی ن حیال ،دسیتة اول دیه واسیطة
ژارهای از جهات ويهه ،قادل تفک ک از دسته دوم نباشد ،يا همة آنها دارای داعي دروني نسیبت دیه
انجام فعل داشکد در اين صورت ،مکلفسانتن ايشا قب ح نبوده و توجه نطاب عمومي ده آنا ن ز
مستهجن نخواهد دود .همة نطادات شرعي ره در مقام امر يا نهي ،وارد شدهاند از هم ن نیو ِ ان یر
هستکد .در نت جه ،مالک در استهجا يا عدم استهجا نطاب عمومي ،تحقق يا عدم تحقق انگ زه و
داعي در همه يا درني از مخاطبا

است (فاضل ککراني .)415-494 :4122

گزيدة اين نیريه آ است ره :غر

از ارادة شرعي در نطادات شخصي ،درانگ ختن فرد دیه

سوی فعل يا ترک فعل است؛ اما در نطادات قانوني ،هیدف از آ  ،وضیع قیانو دیرای همیة میردم
است .امام نم کي در انوارالهدایة اشکا ي را در نیرية نوي

طرح ميرککد و آ اشکال ،ايین اسیت

( س)

ره دا ايککه نطاب قانوني ،انشای واحد است ،اما عقال درحسب تعداد مکلفا  ،ده نطادات مسیتقلي
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و ي اگر درنالف فر

ژ ش ن ،چکا داشد ره درني از مخاطبا  ،دارای انگ زة دروني نسبت ده
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مکحلّ ميگر دد و از اين م ا  ،آ نطاب مکحلّي ره متوجه شخص ناتوا شیده ،مسیتهجن نواهید
دود و دکادراين ،از اين نیر ،د ن نطاب شخصي و عمومي ،تفاوتي وجیود نیدارد .ايشیا دیه اشیکال
يادشده چک ن ژاسص ميدهکد ره اگر مکیور از «انحالل» ،آ داشد ریه هیر نطیادي درحسیب تعیداد
مکلفا  ،ده صورت نطادات متعدد درد ايد ده نحوی ره هر مکلفي ،مخاطیب يیک نطیاب نیاص
شده و تکل ف مستقلي متوجه او گردد ،دطالن

دديهي است .مقصیود میا آ اسیت ریه نطیاب و

انشا ،واحد دوده و مفاد انشا ،تکل ف همة آنهاست ددو ايککه نطیاب نیاص يیا تکل یف مسیتقلي
متوجه تیک تیک آنهیا گیردد .در چکی ن نطیاب عیامي ،اگیر هیم مکلیف ،در ژیارهای شیرايک يیا
موقع ت ها ،عقال يا عرفا توا انجام نداشته داشد ،ه چ استهجاني وجود ندارد درای م ال ،نمر ،در هر
مکلفي -نواه قدرت انجام داشته داشد يا نیه -حیرام اسیت و حکیم می رور ،دیرای نصیوص فیرد
ناتوا  ،جعل نشده تا گفته شود ره چک ن جعلي ،مسیتلزم آ اسیت ریه نطیاب يیا تکل یف مکجیز،
مستهجن داشد .در ايکجا ،موال جز يک نطاب درای يک عکوا  ،ره درای همة مردم ،حجت اسیت،
چ ز ديگری ندارد و شکي در عدم استهجا چک ن نطاب عامي ،ن ست هما گونه ره ترديدی در
عدم تق د تکا ف شرعي ده ق دهايي م ل «عدم جهل»« ،عدم عجز»« ،عدم نروج از محل ادتالء» و
همانکد آ  ،ن ست (امام نم کي  4149ج .)242 :2
اصوال ،امام نم کي ق ا

نطادات قانوني دا نطادات شخصي را نادرست و معا فارق دانسیته

و معتقد است ره آنچه در نطاب عام مهم مينمايد حصول مبادی نود اين نو نطیاب اسیت نیه
مبادی نطاب ناص .چکانچه آمر دداند ره در جمع مخاطب ن ،افراد زيادی وجود دارند ریه از امیر
او ،مکبعث شده و از نهي وی ،مکزجر ميگردد و در د ن آنا  ،رسي وجود دارد ره –هر چکد فقیک
سال نوزدهم /شماره هفتاد و چهار  /بهار 9316

تا مدتي -تسل م احکام و دستورات او ميشود ،توجه نطاب عام ده ايشا صح ح دیوده و موقع یت
تک تک اشخاص مورد حاش قرار نميگ رد .همانطور ره نط ب ،نطبة نود را ددو ه چ گونیه
تفک کي ،متوجه همة حضار مينمايد و ده احتمال ناشکوا دود درني از مخاطبا اعتکیايي نمیيرکید
دلکه اگر علم ده ناشکوايي دعضي از آنا هم داشته داشد ،موجب نميشیود ریه نطیاب نیود را دیه
غ رناشکوايا  ،مق د نمايد .انحالل نطاب يا حکم ده هکگام صدور ،نسیبت دیه همیة مکلفی ن اعیم از
رساني ره دا فعل ،موجود داشکد و رساني ره در زما هیای دعیدی ،دیهوجیود نواهکید آمید ،عقیال
مردود است؛ زيرا دديهي است ره نطاب ررد
نم کي .)22 -25 : 4123

ده معدوم يا تعلق حکم دیه او نیاممکن اسیت (امیام
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متوجه ده شخص ژ امبر(ص) يا زنا ايشا (ددری  .)413 :4122در اين نو نطاب ،تکل ف ده نحو ويهه،

مقاله

نطاب شخصي شرايک ناص نود را دارد؛ م ال اوامر صیادر شیده از میوال دیه عبید و نطیاب
ده فردی ا قا ميگردد ره دارای همة شیرايک صیدور نطیاب ،از جملیه «علیم»« ،قیدرت دیر انجیام
مأمورٌده» و «وجود احتمال درانگ ختهشد » ،يعکي مورد ادتال و رغبت وی دود آ فعل را دارا داشد؛
ا متوجه سانتن نطاب شخصي ده عاجز جاهل و ساهي غو دیوده دلکیه صیدورش از سیوی آمیر
ملتفت ،ممتکع است و ده هم ن ناطر ،عقاب در مخا فت آ  ،صح ح ن ست؛ و ي نطیاب قیانوني يیا
هما نطاب عمومي ،نطاب دیه عکیاوين عیام و موضیوعات رلیي متعلیق دیه عکیوا -م یل عکیوا
«مؤمکا » يا «مردم» -است و از هم ن رو ،در جعل حکم رلي ،وجیود چکید مکلیفِ دارای شیرايک
تکل ف ،رفايت ميرکد هرچکید همگیي ،واجید آ شیرايک نباشیکد (سیبحاني دیيتیا ج  .)149 :4يعکیي
«نطاب واحد قانوني» است ره ده «عکوا رلي و عام» تعلق يافته و قهرا ،در همة افراد ،قادل انطباق و
نسبت ده همة آنا حجت است (سبحاني  4129ج .)222 :9
دکادراين ،در نطاب قانوني ،ه چ ر رتي در ناح ة نطاب ،وجود ندارد گرچه از حیاش افیراد
موضو  ،ر رت ،وجود دارد و در نت جه ،حکم ،نسبت ده عکوا جامع ،فعلي دوده و در آ نطیاب،
علم و قدرت ،ه چ دنلي ندارند دلکه هر رسي ره حق قتا علم داشته داشد ،مع ور نبوده و تکل ف،
درای او مکجَز است و هر ر

جاهل داشد ،مع ور نواهد دود .نسبت ده شیخص قیادر و عیاجز ن یز

گروهي داشکد ره توا اطاعت و عص ا را داشته داشکد ،در اين صورت ،متوجهسانتن نطاب ،دیه
رل آنها ممکن است و در اين فر  ،امر صادر شده ،مکشیأ تکل یف فعلیي دیه نحیو عمیوم اصیو ي
ميشود هرچکد درني از ايشا  ،عاجز داشکد.
در رل ،در نطاب های قانوني قدرت استقال ي مکلف و همچک ن تشخ ص قدرت او ،مالک
ن ست دلکه مع ار در غو نبود نطاب قانوني ،تشخ ص و علم مقکن ده تأث ر قانو در ار ريت مردم
است (مرتضوی کگرودی  4142ج  .)14 :9از اين رو ،ده هکگام شک در قادر دود  ،اصیل درا یت جیاری
نمي شود دلکه اصل احت اط هم جايگاهي ندارد مگر در صیورت علیم دیه تکل یف عیام و شیک در
مکلف دود نود.
دکادراين ،عقل حق تصرف در اوامر مو ي و تق د آنهیا دیا دعضیي ق یود را نیدارد دلکیه دارای

( س)

احکامي است ره سبب مع وريت مکلف ده هکگام مخا فت دا تکیا ف میوال میيگیردد از جملیه،

بررسي تطبيقي خطابات شرعي از ديدگاه مشهور و امام خميني

هم ن طور است ،يعکي مکاط در نطاب قانوني ،قدرت نوعي دیوده و در نت جیه ،اگیر در دی ن امیت،

22
پژوهشنامة متين

حکم او ده قبح عقاب در صورت جهل يا عجز مکجر ده تق د احکام ده صورتهیای وجیود علیم و
قدرت نمي شود تا شخص جاهل و عاجز ،مکلف ده شمار ن ايکد دلکه ظاهر امر ،ثبوت تکل ف درای
همة مردم اعم از عا م و جاهل و قادر و عاجز است ،نهايت امر ايککیه ،جاهیل و عیاجز در صیورت
مخا فت دا حکم ،ده حکم عقل ،مع ور هستکد (فاضل ککراني ديتا ا ف ج .)494 :4
د ل اطالق :ده نیر امام نم کي نطادات هم شامل قادر و هم شامل عاجزين مىشود و در مورد
عاجز ،اطالق ه ئت ،موجود است و دا آ رشف مالک مىرک م .د ل ايشا اين اسیت ریه تق ید
حکم ده قادرين و نروج عاجز از تکل ف ،دو راه دارد :ا ف) ده حکیم شیار ؛ ب) دیه حکیم عقیل
داشد .ده تعب ر ما ،هما طورى ره در دحث د ل انسداد د ا شده است ریه دو نیريیه وجیود دارد:
يکى ايککه عقل ژ

از اثبات مقدمات د ل انسداد رشف مىرکد ره شیار ظین مطلیق را حجّیت

دانسته است .دوم ايککه عقل نودش حکم ده حجّ ت ظن مىرکد و اصلا شار در اين زم که حکمى
ندارد .از او ى تعب ر ده «رشف» و از دوّمى ده «حکومت» تعب ر مىشود .در ايکجا ن یز دیه نحیو اشیاره
مىنواهکد دگويکد ره وقتى سخن از اين است ره عقل حکم میىرکید ریه حکیم شیار مق ید دیه
قادرين است ،دو صورت دارد :ا ف) ايککه آيا عقل رشف مىرکد ره شار حکم

را ده قادرين

مق د ررده است؟ ب) عقل ،نودش حکم شار را مق د ده قادرين مىرکد؟ ايشا هر دو فیر
داطل مى دانکد و سه اشکال ده فر

اوّل و يک اشکال –يعکي اشکال چهارم -را ده فر

را

دوم وارد

مىرککد:
اشکال اول :اگر حکم شار مق د داشد ده قدرت (در نیر شیار ) ،ژی

مکلّیف اگیر شیک در

قدرت رکد مىتواند درا ت جارى رکد ،م ل تمام مواردى ره مکلّف ،شک در وجود شرط تکل ف
سال نوزدهم /شماره هفتاد و چهار  /بهار 9316

مىرکد و درا ت جارى مىرکد .در حا ى ره رسى ملتزم ده آ نمىشود و همه قبول دارنید ریه در
هکگام شک در سقوط تکل ف ،دايد احت اط نمود.
اشکال دوم :اگر حکم شار مق د ده قدرت داشد (و ما دو حکم داشته داش م يکى دراى قیادر و
يکى دراى عاجز ،در اين حال) قادر مکلّف مىتواند نیود را از تحیت يیک حکیم نیارج ریرده و
دانل در حکم (عاجز) ديگر رکد .م ال روزه در حاضر قادر واجب اسیت ژی
نود را عاجز از روزه گرفتن نمايد؛ در حا ى ره ه چ ر

دايید مکلیف دتوانید

قبول نمىرکد ره مکلّف دتواند نود را

عاجز رکد و از تحت تکل ف نارج نمايد و اين نود نشا مىدهد ره حکم شار  ،مق د ده قیدرت
ن ست.
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قرار داد و ده اصطالح ،عاجز صالح ت انبعاث را ندارد ،اين مسأ ه دردارة جاهل هم وجود دارد ره

مقاله

اشکال سوم :اگر مالکِ تق د حکم ده قادر اين است ره در عاجز صح ح ن ست او را مخاطیب
جاهل ن ز صالح ت درانگ ختهشد را ندارد ،دکادراين الزم مينمايد ره حکم شار  ،مق د ده عا م ن
داشد در حا ى ره تق د احکام ده عا م ن ،مورد قبول ه چ ر

ن ست.

اشکال چهارم :اشکال تق د شر ده حکم عقل عبارت از آ است ره هر حارمى حکم نود و
ن ز قلمرو نود را دارد .عقل مى تواند حکم عقل را مق د رکد و ى نمى تواند حکم شار را مق د دیه
قادرين نمايد؛ هما طور ره شر
ژ

ن ز نمىتواند حکم عقل را مق د رکد (فاضل ککراني ديتا ب ج .)22 :2

طبق اين چهار اشکال ،ده نیر امام نم کي حکم شار نمى تواند مق ّید دیه قیادرين داشید.

ا بته نطاب شخصى ده عاجز ،صح ح ن ست و شار نمىتواند ده يک شخص عاجز نطاب ررده و
رارى ره از او سانته ن ست دخواهد .اما نطادات شر  ،نطادات عام و قانونى است و شامل قادر و
عاجز ،هر دو ،مى شود و دراى صحّت نطاب رافى است ریه گروهیى از مخیاطب ن ،قیادر داشیکد و
صالح ت انبعاث را داشته داشکد ،در اين صورت شار ده طور عمومى نطاب مىرکد و تکل یف را
از همه مىنواهد دا اين تفاوت ره شخص عاجز ،مع ور دوده و عقاب نمىشود.
دکادراين ،نیرية نطادات قانون ه ديدگاهى است دردیارة چگیونگى تشیريع احکیام در شیريعت
اسالم .اين نیريه در ژاسص ده اين ژرس

اصلى شکل مىگ یرد ریه آيیا نطادیات شیرع هاى ریه از

عق ده است ره نطادات شرعى ،داألصا ه متوجه جامعه است و اگر افراد ن ز نود را مخاطب شیار
مىد ککد ،از آ رو است ره افراد جامعه ،مخاطب شار هستکد .نطادى ره داألصیا ه متوجیه جامعیه
است ،نطیاب قیانونى نام یده میىشیود .دیر اسیا

ايین نیريیه ،ارادة تشیريعى شیار مقید

ارادة

قانونگ ارى و جعل احکام «على نحو ا عموم» است.
امام نم کى رحمه ا لّه از آنچه گفته شد ،دا تعب ر «جعل عمومى قانونى» ياد میىرککید .عبیارت
ايشا  -ره در آ  ،ده يکى از اد ة نیری هم اشاره گرديده -چک ن است« :ارادة تشريعي ،ارادة انجام
فعل ده وس لة مکلف ناص و انبعاث او ده جانب فعل ،ن ست در غ ر اين صورت ،الزم ميآيید ریه
ارادة ا هي جدا از ارادة دکده نبوده و سرژ چي از دستور ،ممکین نباشید دلکیه ارادة تشیريعي عبیارت
است از ارادة قانونگ اری و جعل حکم ده نحو عموم» (فاضل ککرانیي دیيتیا ب ج  .)24 :2همی ن معکیا را

( س)

مىتوا در رتاب ديگر ايشا ن ز ده دست آورد« :هر حکم رلیي قیانوني ،نطیاب واحديسیت ریه

بررسي تطبيقي خطابات شرعي از ديدگاه مشهور و امام خميني

طريق آنها احکام شرعى اثبات مى شود ،اصا تا متوجه افراد است يا جامعه؟ صیاحب نیريیه دیر ايین
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ددو ه چ گونه تعدد و تک ری در جانب نطاب ،ده عموم مکلفا تعلق يافته و تعدد و ر رت ،فقک
در ناح ة متعلًّق است» (سبحاني  4129ج .)194 :4
تأر د در «عدم تعدد در ناح ة نطاب» از آ رو است ره نطاب ،متوجیه يیک نقطیه اسیت و
آ  ،عکوا «جامعه» يا «عامّة ا مکلف ن» است .ا بته روشن است ره هر عامى ممکن اسیت معکیو دیه
عکوانى داشد ره سعه و ض ق آ عام را نشا دهد؛ مانکد عموم اهل ايما در «يا أَيُّهَا ا َّ ِينَ آمَکُوا »،و
عموم مردم در «يا أَيُّهَا ا کَّا » و عموم دانشمکدا در «يا أيّها ا علماء» ره ده ترت یب ،جامعیة مؤمکیا ،
جامعة انسانى و جامعة دانشمکدا را اراده ررده است .نکتهاى ره نبايد از آ غفلت ریرد ايککیه در
نطادات قانون ه ،درانگ ختن مکلفا يا انبعاث آنا ده انجام تکل ف ،ده صورت اجما ي معتبر است نه
ده صورت تفص لي و از اين رو ،هم ن ره در مجموعة مورد نطاب ،رسانى داشیکد ریه از نطیاب،
درانگ خته شوند ،دراى صحّت نطاب ،رافى است.

 )2بررسی دیدگاه مشهور (انحاللیت)
نیر مشهور در داب احکام هما نیرية انحالل است و مراد از انحالل آ است ره هکگیامى ریه دیا
يک انشا ،حکم تکل فى صیادر میىشیود .4 :گیاهى ايین حکیم دیه احکیام مسیتقلة دسی ارى مکحیل
مىگردد .م ال وقتى دستور از مافوق صادر مىگردد ره «علما را احترام رک د» در اين فرما  ،انشای
حکم ،يکى است .اما عقل و عرف آ را ده انشا ات مستقلهاى ،ده تعداد افراد عا م تقس م میىرکید.
م ل اين است ره دهطور جداگانه دراى احترام هر عا مى فرما صادر شده داشد .ا ده هما تعداد،
امت ال و عص ا وجود دارد .ده د ا ديگر اگر صد عا م وجود داشته داشد ،دا احترام همة آنیا صید
سال نوزدهم /شماره هفتاد و چهار  /بهار 9316

امت ال تحقق يافته است ،و اگر ژکجاه نفر از آنا را احترام رککد ،طبعا ژکجاه امت یال و ژکجیاه عصی ا
محقق شده است .2 .گاه ن ز ده اجزاى دس ارى مکحل مىشود .م ال وقتى میو ى فرمیود« :نمیاز صیبح
واجب است» اين وجوب داراى وحدت حق قى است ره ده اعتبار اجزاى نود تعدد اعتبیارى ژ یدا
مىرکد؛ زيرا نماز ،مرربى است ره تمام اجزاء و ادعا
ژ

آ دا هما وجیوب ،واجیب شیده اسیت.

حکم در مورد مررب ده تعداد اجزاى آ مررب مکحل گشته است .ده عبارت ديگیر ،میراد از

انحالل در اين موارد ،آ است ره هرگاه حکم تکل فیى ریه يیک انشیا دارد ،دیه موضیو مرریب
داراى اجزاى متعدد تعلق گ رد؛ در اين صورت ،آ حکم واحید ،دیه تعیداد اجیزاى ايین مرریب،
مکحل مىشود .م ال وقتي موال مىفرمايد( :نماز صبح واجب است) ،در اين م ال ،وجوب مترتب در
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نماز صبح ،واحد و دس ک است ،و ى شامل تمام اجزاى اين نماز ره مرریب اسیت ،میىشیود .ژی
امر مررب است و وحدت آ اعتبارى ،زيرا اين اجزاى متعدد ،تحت امر موال جمع شدهاند .در اين
صورت گفته مىشود :حکم واحد ،ده اجزاى مررب ،مکحل شده و هر قسیمتى از امیر دیه جزيیى از
اين مررب تعلق گرفته است و هر ردام از اين حصههاى امر را ،امر نفسى مىنامکد.
دکادراين ،مالک ،انحالل نسبت ده افراد ،است ده طوری ره اگر موضو حکم تکل فىاى ره
دا يک انشا از موال صادر شده ،داراى مصاديق و افراد متعدّد داشد ،آ حکم واحد ،از نییر عقیل و
عرف ،ده احکام مستقل متعدّدى (ده تعداد همة مصاديق) تجزيه مى شود؛ مانکد ايککیه میوال دگويید:
«أررم رلّ عا م» (هر دانشمکدى را اررام نما) يا دگويید« :ال تکی ب» (دروغ نگیو) ریه گويیا دیراى
اررام هر دانشمکدى ،وجوب مستقلى و دراى ژره ز از هر دروغى ،نهى جداگانه اى انشا ررده است؛
هر چکد هر يک از وجوب اررام و حرمت ر ب ،فقک دا يک انشا ،د ا شدهاند.
شرایط تکلیف بر انحاللیت :مشهور اين است ره تکا ف داراى شرايطى عامّه است ریه حیداقل
دو شرط آ  ،عقلي است :علم و قدرت .آنچه از اين عبارت فهم ده مىشیود آ اسیت ریه علیم و
قدرت ،مانکد ساير شرايک تکل ف درای تک تک افراد ،مالک هستکد ره ده معکیای انحیالل احکیام
است .يعکى هما طور ره استطاعت ،شرط وجوب حجّ و دنول وقت ،شرط وجوب نماز است ،در
مکتفى مىشود .دا اين تفاوت ره اسیتطاعت و دنیول وقیت ،از شیرايک شیرعى و علیم و قیدرت از
شرايک عقلىاند .و ى از نیر ر ف ت و نحوة شرط ت ،فرقى د ن آنها وجود ندارد.
ده ديگر سخن ،فعل ّت تکا ف ا هى متوقف در تحقق دو قسم شرط است:
 .4شرايطى ره شار آنها را معتبر مىرکد ،مانکد استطاعت ره شرط وجوب حج است.
 .2شرايطى ره عقل آنها را معتبر مىداند ،مانکد عقل ،قدرت و ا تفات ره شرايک عامه تکل یف
نام ده مىشوند .دکادراين ديوانه ،عاجز و غافل ،تکل ف فعلى ندارند ،هرچکد احکام در مقام اقتضیا و
انشا ،شامل ايشا ن ز مىگردد.
در حکم تحريمى ،غ ر از شرايک عمومى فوق ،شرط ديگرى ده نام ادتال را ن ز د ا ریردهانید.
ددين معکا ره متعلق نهى دايد مورد ادتالى مکلف داشد در غ ر اين صیورت ،نهیى فعلیى ،متوجّیه او
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نمىشود  .ده هر روی ،مشهور اعتقاد دارند ره ايین شیرايک ،شیرايک فعل یت حکیم اسیت و دیدو
وجود آنها حکم ،نسبت ده مکلف ،فعل ت ژ دا نمىرکد .دراى م ال ،تکل ف دردارة عاجز ره شیرط
قدرت را ندارد ه چگاه ده مرحلة فعل ت نمىرسد .از ديگر سو ،مشهور در اين داورند ره درني امور
ن ز مانع از تکجّز تکل ف است؛ يعکي وجود آنها سبب عدم تکجز تکل ف مىگردد و دیه د یا ديگیر،
عدم آنها در تکجز تکل ف در مکلف نق

دارد .جکو (عدم عقل) ،عدم دلوغ ،عدم قدرت و جهیل

از موانع تکل ف شمرده مىشود.
ا بته دايد توجه داشت ره قدرت مورد دحیث در ايکجیا قیدرت عقلیى اسیت ،يعکیى يکیى از
شرايک تکل ف ،آ است ره انسا عقال قادر در انجام مأمورده داشد .در غ ر اين صیورت ،تکل یف،
نمىتواند ده او توجّه ژ دا رکد .قدرت مورد دحث در ايکجا غ ر از «وسعِ» مورد اشاره در آية شیريفة
« َا يکَلِّف ا لَّه نَفْسًا إِ َّا وسْعَهَا» (دقره )222 :است .دا اين توض ح ره« ،وسیع» و «قیدرت» اگیر در سیا
د ل ان شوند ده معکاى وسع و قدرت عرفى مىداشکد و حال ايککه دحث ما در قدرت عقلى است.
از اين گ شته ،دحث ما در امکا و عدم امکا است در حا ى ره آية شريفه فوق ،مردوط دیه مقیام
تفضّل و امتکا دوده ره از دحث فعلى ما نارج است .نداوند در اين آية شريفه در صیدد إنبیار از
اين مطلب است ره وی ،ه چ نفسى را جز در چ زى ره نسیبت دیدا  ،قیدرت عرفیى داشیته داشید،
تکل ف نمىرکد و هرگز ددين معکا ن ست ره نداوند نمىتواند ده جیز دیر چکی ن ر ف تیى ،تکل یف
نمايد.
حال دا توجه ده توض حات ژ ش ن ،روشن ميگردد ریه احکیام رلیي متعلیق دیه موضیوعات
نارجي ،ده تکا ف متعدد و درحسب تعداد موضوعات ،انحالل مييادد ده نحیوی ریه هیر حکمیي
سال نوزدهم /شماره هفتاد و چهار  /بهار 9316

تادع موضو نود گرديده و مادامي ره موضو  ،ده عکوا صغرای قض ه ،محقیق نگرديیده ،حکیم،
ده عکوا صغرای قض ه ،تحقق نخواهد يافت .هر نطاب عمومي ن یز دیر اسیا

تعیداد مکلفیا  ،دیه

نطادات دس اری مکحلّ گرديده و هر ردام ،ده نصوص يکي از مکلفی ن ،متوجیه میيشیود .الزمیة
چک ن چ زی آ است ره مبادی نطاب ،در هر يک از آنها ده صورت جداگانه ،تحقق يافته داشد و
در نت جه ،هما طور ره توجه نطاب شخصي ده فرد ناسي و ده د ل حاصل نشد مبادی نطاب در

 .4ا بته درنى از اصو ن ادتال و عدم ادتال را در احکام وجودى ن ز شرط مىدانکید و فرقیى دی ن امیر و نهیى قا یل ن سیتکد
(عراقي  4144ج .)992 :9
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وی ،امکانپ ير ن ست؛ نطاب ده هما فرد ،در ضمن يیک نطیاب عمیومي انحیالليافتیه دیه چکید
دالیل :شواهد گوناگوني درای اثبیات ايین ادعیا آورده شیده اسیت از جملیه ايککیه دعضیي از
احکام ،ده نحو عام استغراقي ،صادر شده و اين امر ،گواه آ است ره نطاب ،در فرد فرد مخاطبا ،
حجت است و الزمة چک ن چ زی آ است ره آ نطاب ،در اسا

شمار مکلف ن ،ده نطیابهیای

دس اری انحالل ژ دا رکد .گفتکي است ره د ن عموم استغراقي و غ ر آ  ،از اين جکبه ،تفاوتي وجود
ندارد و نطادات شرعي ،از نو قضايای حق ق هاند و از اين رو ،تکل ف در فر

وقو موضو آ

در عا م نارج ،محقق ميشود.
نطادات ،قضايايى حق قى هستکد .در اين مبکا ،حکم در فرد مقدّر ا وجود ،دوده و الزمهاش اين
است ره نطادات ،ده تعداد افراد مکلّف يا تعداد موضوعات و يا دیه هیر دو مکحیل شیوند .مرحیوم
آقاى نا کى و آقاى نو ى و درنى ديگر چک ن نیرى دارند؛ زيرا اوال :قض ه حق ق ه عبارت است از
قض ه اى ره در آ  ،حکم روى عکاوين رلّي ،دار شده و انطبیاق عکیاوين رلّیي دیر مصیاديق

يیک

مسأ ه قهرى و واقعى است و الزم ن ست يکايک آ مصاديق ،مورد مالحیه واقع شوند؛ م ال وقتى
مىگويد« :أررم ا علماء»  ،حکم روى نف

عکوا عا م رفته و هر ری

مصیداق ايین عکیوا داشید،

حکم در او مکطبق مىگردد.
را است کاء نمودهاند از جمله اين آيه ره ميفرمايد« :وَ قَدْ فَصلَ َکُمْ ما حَرَّمَ عَلَ ْکُمْ إِ َّا مَیا اضْیطُرِرْتُمْ
إِ َ ْهِ» يا اين روايت از امام صادق( ) ریه در آ آمیده اسیت...« :هیر چ یزی را ریه نداونید ،حیرام
نموده ،هما را درای مضطر ،حالل ریرده اسیت»  .چیه ايککیه ظیاهر و دلکیه صیريح ايین دو د یل

 .4چه دسا اين انطباق مورد نیر موال نبوده و وی ده مصداق ت دعضى از افراد توجه نداشته داشد.
« .2در حا ى ره (نداوند) آنچه را در شما حرام دوده ،د ا ررده است! مگر ايککه مضطر و ناچار داش د» (انعام.)445 :
« .9ا ْحسَ ْنُ دْنُ سَعِ دٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حسَ ْنٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَدِي دَصِ رٍ قَالَ :سَأَ ْتُه عَنِ ا ْمَرِيضِ هَلْ تُمْسِیک َیه الْمَرََْْ ُ شَی ْئا
يَسْجد عَلَ ْهِ؟ فَقَالََ :ا إِ َّا أَ ْ يَکُو َ مضْطَرّا َ ْ َ عِکْدَه غَ ْرُهَا وَ َ ْ َ شَيْءٌ مِما حَرَّمَ ا لَّه إِ َّا وَ قَدْ أَحَلَّه ِمَنِ اضْطُرَّ إِ َ ْهِ» (شی ص

( س)

طوسي  4134ج  444 :9ح .)954
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م رور ،د انگر آ است ره فرد مضطر ،از حکیم تحیريم ،اسیت کا گرديیده و حرمیت ،نسیبت دیه او
فعل ت نمييادد نه ايککه او فقک مع ور است ،يعکي در مورد اين شخص حکمي صادر نشده است.
از سوی دي گر ،از نیر عرف ،احکام ،انحالل ژ دا ررده و درحسب تعداد موضوعات  ،تعیدد
مي يادد چه ايککه عرف ،هر فرد و مصداقي از مصاديق نمر را دارای يک حکم تحريمي مسیتقل و
مختص ،قلمداد ميرکد نه ايککیه نطیاب -دیه شی وهای ریه قیبال آ را رد ریرديم -مکحیلّ گیردد.
دکادراين ،انحالل حکم ده معکای آ است ره قضايای شرعي ،از زمرة قضايای حق ق ه دوده است.
تبعیت حکم از مصالح و مفاسد بنا بر انحاللیت در همة مصادیق
دکادر نیر م هب عد ه ،متعلق حکم ،تادع مصلحت و مفسیده اسیت .ايین دیدا معکاسیت ریه وجیه
انحییالل ،آ اسییت رییه هییر فییرد و مصییداقي از افییراد طب عییت ،دارای مصییلحت و مفسییدة داعییي
قانونگ اری است .در نت جه ،علت حرمت هر فرد از افراد نمر ،اين است ره هر يک از آنها دارای
مفسدة داعي در تشريع حکم حرمت درای آ است.
آنچه گفته شد ،دکا در م هب عد ه است ره ده (تبع ت احکام از مصیا ح و مفاسید) معتقدنید؛
زيرا ژ

از روشن شد اين نکته ره احکام ،در اسا

تعداد موضوعات ،انحالل يافته و هر فیردی،

مخاطب نطاب دخصوصي قرار ميگ رد؛ ناگزير دايد ژ يرفت ره هر فردی از افراد طب عت واقع در
چارچوب نطاب ،دارای مالک است .در غ ر اين صورت ،گزافگويي ،الزم ميآيد؛ چیو اگیر
دعضي از افراد و مصاديق ،دارای مالک نباشکد ،الزم ميآيد ره حکم ،عاری از مالک داشید و در
نت جه ،آ حکم ،د هوده و ددو مرجح نواهد دود و دلکه مقتضای نبود مالک در تک تک افراد و
سال نوزدهم /شماره هفتاد و چهار  /بهار 9316

مصاديق حکم ،نبود حکمِ ا زامي است.
نکتة قادل توجه ديگر ،دررسي انحالل در متعلَق نهیي و موضیو آ (متعلَیق متعلَیق) م یل« :ال
تشرب ا خمر» و «ال تغتب ا مؤمک ن» و انحالل در موضو امر(متعلَق متعلَق) م یل« :أریرم ا علمیاء» و
«أررم ا سادات» ،است .مکیور از انحالل در چک ن مواردی آ است ره (طلیب فعیل يیا تیرک) دیه
طب عت ساری در همة افراد و نصوص ات ،تعلق دگ رد .دیه عبیارت ديگیر ،مصیلحت و مفسیده ،در
همة وجود های طب عت ،يافت شده و غر  ،ده هر وجود و فردی از آ طب عت ،وادسیته داشید و از
اين رو ،هر فرد و مصداقي از فعل و ترک ،دارای امت ال و عص ا مستقل ،دوده و اطاعیت و امت یال
در هر فرد ،ردطي ده مخا فت و عص ا نسبت ده فرد ديگر ،نداشته داشد .اثر چک ن انحال ي ،انحیالل
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يک نطاب ده نطاب های متعدد است ره در نهي ،نسبت ده متعلَق و متعلَق متعلَق ،و در امیر ،فقیک
شمو ي داشته داشد.
ناگفته نماند ره امت ال و مخا فت ،نسیبي دیوده و نسیبت دیه هیر واقعیه و مصیداقي ،جداگانیه
حساب ميشود .در نت جه ،در هر واقعهای ره موافق نطاب شار عمل نموده داشد ،امت ال ریرده و
شايستة مدح است و چکانچه قصد طاعت نموده داشد ،مستحق ثواب ن ز نواهد دود .در هر واقعهای
هم ره درنالف نطاب شار  ،عمل نموده ،عص ا ررده و مستحق ذم و عقاب ميگردد.
دکا در آنچه گفته شد ره نطابهای نفسي استقال ي ره متعلَق آنها دارای موضیوعات نیارجي
داشد ،ده نطابهای دس اری مکحلّ ميگردد و نطابهايي مانکد «أررم ا علماء» يا «التَشرب ا خمر»
يا «التَأرل الميتة» و همانکد ايکها ،ده تعداد افراد و مصاديق علما و نمر و م ته ،دارای انشیای متعیدد
هستکد ده گونه ای ره هر فردی از آ  ،نطادي مختص ده نود را يافته و در نت جه ،نسبت ده نطیاب
فرد معلوم ،علم و نسبت ده نطاب فرد مشکوک ،شک ژ دا ميشود .اگر اين انحالل ،وجود نداشته
داشد ،قطعا داب اصل درا ت در شبهات موضوع ه -ره جريا درا ت در آ  ،مورد اتفاق انباريا و
اصو دانا است -دسته نواهد شد چه ايککه در جای نود اثبات گرديده ره مجرای اصیل درا یت،
دايد دارای قادل ت جعل شرعي داشد و روشن است ره چک ن قادل تي –ره مجعول ،در آ  ،مجعیول
سلبي م ل التشرب ا خمر ،از نو سلب محصَل ،داشد تا در نت جه ،هر مصداقي از نمر ،تحت نهیي
شرعي ،قرار گ رد.
ده عبارت ديگر ،اجرای اصل درا ت در مورد شک ،مکوط ددا است ریه شیک و شیبهه ،در
حکم داشد و آ ن ز متوقف در انحالل است چو اگر نطاب متعلَق دیه يیک طب عیت ،م یل شیرب
نمر ،ده نطاب های متعدد و درحسب تعداد افراد آ طب عت ،انحالل ن ادید تیا هیر يیک از افیراد و
مصاديق  ،موضو مستقلي درای حکم مستقل قرار دگ رد؛ احت اط ،واجب نواهد شد .راه احت اط
ن ز آ است ره دايد هر چ زی ره مصداق ت آ نسبت ده متعلَق حکم ،مورد علم ،ظن يا شک داشد
ترک گردد؛ زيرا قض ة «التشرب ا خمر» از نو قضايای معدو ه است نه قضیايای سیلبي محصیل و
در نت جه ،ترک چ زی ره مصداق ت آ  ،احتما ي داشد مقدمهای درای تحقق عکوا دسی ک نواهید
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شرعي داشد -متوقف در انحالل يادشده است ره آ ن ز ده نودة نود وادسته ده اين است ره قضايای
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دود ره حکم ،ددا تعلق گرفته است و ددين ترت ب ،داب درا ت در شیبهات موضیوع ه ،از اسیا ،
دسته نواهد شد.

 )3مناقشات دیدگاه قانونیت بر انحاللیت
طرفدارا نیرية نطادات قانوني از جمله ،امام نم کي ژکج اشکال را ده نیرية انحالل ،وارد ميرککد
ره عبارتکد از :عدم صحت نطاب ده عاصي و رافر ،عدم احت اط ده هکگام شک در قیدرت ،یزوم
نسب ت در احکام وضعي ،اجتما چکدين ر ب در يک نبر و عدم وجوب قضا در فیرد نیواب در
تمام وقت نماز.
دايد در ژاسص ده دو اشکال عدم صحت نطاب ده عاصي و رافر و عدم وجوب قضیا دیر فیرد
نواب در تمام وقت نماز گفت ره عص ا  ،ق د نطاب ن ست تا ده دنبال آ ا قای نطاب ده عاصي
صح ح نباشد چو حکم ده چ زی ره ثبوت يا عدم آ درای شيء دديهي داشد تعلق نمييادد و قهرا
آ عص ا  ،ده مکز ة ظرف نطاب ،مورد حاش قرار نواهد گرفت .در جواب اشکال «عدم احت اط
ده هکگام شک در قدرت» هم گفتکي است ره در موارد ديگیری ن یز گیاه اتفیاق افتیاده ریه آرای
فقهي انديشمکدا دا مباني اصو ي آنها ،انطباق ندارد و چک ن چ زی نميتواند عالمتي داشد در ايککه
تکل ف ،مشروط ده قدرت ن ست دلکه مي توا اظهار داشت ره نسبت ده شرايطي ره ده مقام امت یال
دازميگردد و جعل آنها از موال صادر شده اصل درا یت جیاری نمیيشیود دلکیه دايید مطیادق اصیل
اشتغال عمل شود.
ژاسص اشکال « زوم نسب ت در احکام وضعي» ن ز اين است ره شرط مکجّز و حَسن دود يک
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نطاب ،مبتالده دود متعلق آ است و چکانچه دعضي از اطراف علم اجما ي ،د یرو از محیل ادیتال
دوده و مکلف ،عادتا مبتال ده ترک آ نباشد ،علم ده نطاب مکجّز وجود ندارد و در نهايت ،تکل ف
ده آ مکتفي گشته و نسبت ده طرف ديگر درا ت جاری ميشیود .جیواب اشیکال «اجتمیا چکیدين
ر ب در يک نبر» هم آ است ره انشا ايقا دوده و إنبار حکايت است؛ ا نميتیوا آ دو را
دا هم ق ا

ررد ،زيرا از نیر عرف ،جملههای نبری ده نبرهای متعدد مکحل نميگردد تا ده دنبیال

آ الزم آيد ره گويکدة جملة نبری «آت

سرد است» ده تعداد افراد نارجي آتی  ،دروغگیو دیه

حساب آيد ددين د ل ره دروغ از اوصاف رالم و متوقف در زدا است.
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نیرية امام نم کى قویتر است و اصوال ايشا دارها تأر د فرمود ره موضو نطیابهیاى شیرعى،
رلى است و ردطى ده افراد مکلف ندارد .اما در ع ن حال انطباق

مقاله

دیدگاه مختار :هر چکد ره اشکاالت امام در نیر مشهور قادل مکاقشه است ،و یي در مجمیو
در افراد موضیو را دیه گونیهای

د ا رردند ره مستلزم انحالل نطاب ده هريک از مکلفا نشود .دلکه تکهیا يیک نطیاب -ریه دیر
سانتار موضو رلى دال ت نمايد -الزم داريم ره قادل ت انطباق در سیاير مکلفیا را داشیته داشید.
دکادراين وجهى دراى طرح دس ارى از اشکاالت ده نیرية نطاب قانونى ن ست؛ وانگهي ،نیريیة امیام
نم کى دا ش وة عقال در تدوين قانو یی ریه قیوان ن را دیراى عکیوا هیاى رلیى در نییر میىگ رندیی
هماهکگ است ،ددو ايککه انحالل ده نطادات شخصى را مورد توجه قرار دهکد .و دکادرقانو رلیى
آنهايى ره از انجام فرما مع ورند ،ده رغم ايککه مصداق نطاب قانو هستکد ،مورد دخشی

قیرار

مىگ رند .درنورد عرف دا نطابهاى شرعى نی ر ش وهاى است ریه در قیوان ن دیه ریار میىدرنید.
مع ار و مالک فهم احکام شرعى درداشت و قضاوت عرف است؛ چو نطاب متوجه آنهاست.
افزو در اين شار مقد

راه ديگرى ره دا ش وة عرف فرق داشته داشد ،تع ی ن نکیرده اسیت؛

چو شار نه تکها از عقالست ،دلکه ر

و سرور آنا است و در صورتى ره شیار راه ديگیرى

غ ر از ش وة عرف درمىگزيد ،مىدايست مردم را دا نبر میىریرد؛ زيیرا دیراين امیر آثیار مهمیى در
تشريع احکام مترتّب است.
هکگام حکم ررد يک اراده ره ده عکوا تعلق گرفته و يک نطاب ره متوجه ده عکوا است چ ز
د شتری وجود ندارد نه ايککه ارادات متعددی حسب تعدد مکلف ن داشته داشید؛ دیه عبیارت ديگیر،
وجدا ده اين قضاوت ميرکد ره رسي ره جمع ر ری را درای انجاز عملیي مخاطیب نیود قیرار
ميدهد ،آنها را دا يک نطاب واحد ده سوی آ عمل دعیوت میيرکید نیه ايککیه هیر فیردی را دیا
نطاب ناصي دعوت رکد چرا ره يک نطاب واحد دا تعدد متعلیق ریافي اسیت در صیورتي ریه
مکلف ن مصداق آ متعلق داشکد و مخاطب آ نطاب واقع شده داشکد .فل ا ،در قانونگی ار در مقیام
جعل حکم الزم ن ست ره نطادات مستقل و جز های را صادر رکد دلکه ميتواند دیا يیک نطیاب
عام تمام مکلف ن را ده عمل دعوت نمايد يا از عمل دازدارد .اما ايین نطیاب عیام از جهیت واقیع و
نف

االمر ده تعداد مکلف ن مکحل نميشود و موجب جعل احکام متعدده نميشود.
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د ل وجدا در قانوني دود نطاب :ده نیر ايشا  ،وجدا چک ن حکم ميرکید ریه حیارم در
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دکادراين ،حارم ميتواند دهجای ايککه ده تعداد مکلف ن نطاب ناص داشته داشد ،تمام آنها را دا
يک نطاب عام مخاطب قرار دهد دلکه در صورتي ره نطابهای مستقلي داشته داشد راری غیو
انجام داده است.
اما دردارة نحوة تعلق ارادة ا هي در هکگام جعل احکام دايد گفیت ریه در جعیل حکیم و دیه
عبارت ديگر در تشريع ،ارادة ا هي ده قانونگ اری و جعل حکم ده عکوا رلي تعلق گرفته است نیه
ده فعل عبد .م ال در حکم وجوب نماز مراد نداوند جعل قانو است نه نماز نواند عبد .سرّ ايین
مطلب ن ز اين است ره اگر ارادة ا هي ده فعل عبد تعلق گرفته دیود ،الزم میيآمید ریه در صیورت
عص ا عبد ،ارادة ا هي از مراد تخلف ژ يرد و اين امری غ ر ممکن است .از سوی ديگر ،در مانکید
چک ن ارادههايي (يعکي اراده تقک ن و جعل حکم ده نحیو عمیومي) شیرايک قیانو ِ عمیومي مراعیات
مي شود و معلوم است ره صحت جعل چک ن قانو ِ عمومي متوقف ن ست در ايککه انبعاث نسبت دیه
هر ردام از مکلف ن ده طور مستقل صح ح داشد دلکه در صحت آ انبعاث دعضي از مکلف ن ریافي
است.
ا بته ،نحوة تعلق اراده ا هي ده جعل احکام از طرف مرحوم س د مصطفي نم کي ن ز ده درستي
تقريب شده است .تقريب ايشا متشکل از اين دو مقدمه است:
مقدمة اول :الزمة قول انحالل اين تعدد ارادات تشريع ه در ذات اقد

ا هي است.

د ل اين مقدمه اين است ره معکای انحالل اين است ره هر فرد از افیراد مخیاطب ن میورد ارادة
قانونگ اری قرار گرفته است دلکه اساسا در صورتي ره ارادة واحد داشید معقیول ن سیت ریه میراد
متعدد داشد؛ زيرا اراده از صفات ذات اضافه است و اصال تشخص اراده ده مراد است.
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مقدمه دوم :الزمه تعدد اراده اين است ره ر رت واقع ه در اراده ا هي وجیود ژ یدا رکید و ايین
معکي در حق نداوند محال است .عالوه در ايککه وجدا

دهترين شاهد در وحدت اراده است (نم کي

 4142ج .)111-119 :9
نت جه آنکه تکل ف و حکم شرعي را ده مقرّر و قانو تفس ر ميرکد و داع ت و زاجريیت آ را
نوعي ميداند ،يعکي نود صیريحا اعیال میيرکید ریه در نطادیات قانون یه الزم ن سیت داع یت و
زاجريت نسبت ده تمام مکلف ن داشد .معکای اين حرف اين است ره تکل ف درای همه وجود دارد،
يعکي قانو و مقرّر شرعي درای همه مساوی است و یي داع یت و زاجريیت دیرای همیه ن سیت .در
نت جه تکل ف داع ت و زاجريت نوعي را در ژي دارد و داع ت و مانع ت نوعي ،دیا عیدم داع یت و
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هرچکد ره داع ت درای او ن ست.

مقاله

زاجريت شخصي جمع ميشود .ژ

معکای ثبیوت تکل یف دیر عیاجز ،شیمول قیانو دیرای اوسیت

دکادراين ،در نطاب قانوني اراده ده دعث تک تک افراد مکلف ن ده صورت مستقل تعلق نگرفتیه
است تا عدم امکا انبعاث نسبت ده يکي از آنا سبب شود ،ره دعث او امکیا نداشیته داشید و در
نت جه حکم نسبت ده او مکتفي داشد .دلکه دعث ده صورت يکجا و ده طیور رلیي و قیانوني دیه «ریل
مکلف» تعلق مي گ رد و در نت جه تکل ف درای همه آنا ثادت است هر چکید دیرای درنیي داع یت
نداشته داشد.

 )4جمع بندی و نتیجهگیری
در حا ي ره مشهور اصو ا در اين داورند ره نطابهاى رلى شار ده نطابهاى شخصى مکحل
و تبديل مىشود ،امام نم کي دا استکاد ده هشت د ل «وجدا »« ،دال ت فی »« ،وحیدت میالک در
إنبار و إنشاء»« ،وحدت تشريع در احکام تکل فى و وضعى»« ،تعلق امر ده طب عت»« ،حق قت معکیای
اطالق»« ،ش وة عقاليى در قانونگ ارىهاى عرفى» و «عدم تخلیف در ارادة ا هیى» ریه در مجمیو
مقا ه ذرر شد ،معتقدند قوان کى ره ده نحو عام ،جعل مى گردد نیر ده افراد نداشته و نطاداتى ره از
اين قوان ن حکايت مىرکد ده تعداد افراد مکحل نمى شود ،چو اصیلا نییر دیه افیراد ندارنید و ژیکج
نسب ت در احکام وضعي»« ،اجتما چکدين ر ب در يک نبر» و «عدم وجوب قضا در فرد نیواب
در تمام وقت نماز» را در نیرية انحالل ،وارد رردهاند .ده نیر ميرسد هر چکد ره اشکاالت امام دیر
مشهور وارد ن ست ،و ي ديدگاه امام نم کي ديدگاه قوی است.
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