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هوضوع جزئی :توجه اهر به اهن و ههن به وسیله نظریه حضرت اهام

بزرسی نظزیه حضزت امام در توجه امز به مهم و اهم در عزض یکدیگز
بیان مقدمات نظزیه حضزت امام و مزوری بز مباحث گذشته

تحث اصَل ها دستاسُ تشتة ٍ فشهایطات حضشت اهام تَد ٍ تایذ هشٍسی کٌین تش همذهاتی کِ اص فشهایطات
حضشت اهام خَاًذین .تحث ها اجواال تِ ایٌجا سسیذ کِ ها دس تشتة ،هثٌای هحمك خشاساًی ٍ دٍ ًفش اص
تالهیز هْن ایطاى کِ لائل تِ تشتة تَدًذ یؼٌی هحمك خَئی ٍ هحمك تشٍجشدی سا تشسسی کشدین .الثتِ
ًظشیِ هثٌایی هحمك خَئی فشهایطات ضاگشد آخًَذ یؼٌی هحمك هحمك ًائیٌی تَد کِ ها فشهایص اٍ سا دس
ریل کالم هحمك خَئی تشسسی کشدین ٍ لزا ًظش دٍ ضاگشد هْن هشحَم آخًَذ کِ لائل تِ تشتة تَدًذ یکی
هحمك ًائیٌی تا تمشیش هحمك خَئی ٍ دیگشی هحمك تشٍجشدی تحث ضذ .تمشیش هحمك ًائیٌی سا اص لساى
هحمك خَئی تا تکولِای کِ اص خَد تیاى کشد تحث کشدین ٍ تمشیش هحمك تشٍجشدی سا اص لساى تلویز ایطاى
هحمك سثحاًی تحث کشدین .اضکاالتی هثٌایی ٍ تٌایی تِ فشهایطات ایطاى ٍاسد کشدین کِ الثتِ دیگش ٍاسد
اضکاالت تٌایی ًویضَین.
تؼذ ٍاسد فشهایطات حضشت اهام ضذین ٍ گفتین دٍ تمشیش تشای فشهایص حضشت اهام ٍجَد داسد کِ یک
تمشیش سا آیت اهلل فاضل تیاى کشدًذ کِ دس ایي تمشیش اضکاالتی تَد کِ تیاى ضذ ٍ تمشیش کاهلتش فشهایص اهام سا
آیت اهلل سثحاًی تیاى کشدًذ کِ ها فؼال دس حال تشسسی تمشیش ایطاى ّستین .دس ایي تمشیش اضاسُ تِ ّفت
همذهِ ای کِ حضشت اهام تیاى کشدًذ ضذُ است کِ ها چٌذ تا اص ایي همذهات سا تیاى کشدین .دس همذهِ تمشیش
کالم آیت اهلل سثحاًی دٍ ًکتِ گفتِ ضذ کِ ًکات هْن تحث ها ّستٌذ ٍ ضایذ اگش ایي دٍ ًکتِ ًثَد ها ایي
سیش سا دٍتاسُ تکشاس ًویکشدم.
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ًکتِ اٍل کِ دس تمشیش ات آیت اهلل سثحاًی ٍجَد ایي است کِ ایطاى تصشیح هیکٌذ کِ اهام دس همام تصَیش
ًظشیِ ای است کِ اهش تِ اّن ٍ اهش تِ هْن سا دس ػشض ٍاحذ دسست کٌذ یؼٌی اهش تِ صالت کِ هْن است ٍ
اهش تِ اصالِ کِ اّن است سا تتَاى دس ػشض ٍاحذ هتَجِ هکلف کشد .اضکال ها ایي است کِ دس تمشیش تشتة
تٌاتش هسلک تالهزُ هشحَم آخًَذ یؼٌی دس تمشیش تشتة تا فشهایطات هحمك ًائیٌی ٍ تکولِ اش اص هحمك
خَئی ٍ فشهایص هحمك تشٍجشدی ٍ تکولِاش اص آیت اهلل سثحاًی دٍ گشایص دس تشتة تَد یک گشایص دس
تشتة ًجف تَد کِ تشتة سا عَلی هی کشد هثل فشهایطات هحمك ًائیٌی کِ اصشاس داضت تشتة عَلی است
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 .تهذيب األصول ؛ ج 1؛ صّ . 924
ملخصه :هو تصوير األمر باأله ّم و المه ّم في عرض واحد ،بال تقييد واحد منهما بالعصيان ،كما عليه القوم
في تصوير األمر بالمه ّم.
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یؼٌی اهش تِ هْن دس عَل اهش تِ اّن است یؼٌی اٍل اهش تِ اصالِ هیآیذ ٍ دس عَل آى اهش تِ صالت هیآیذ
تشاساس ایي تمشیش فاسق فشهایص حضشت اهام ٍ آلایاى تشتثی هطخص است ،اهام هیخَاّذ تَجِ دٍ اهش سا
دس ػشض ٍاحذ دسست کٌذ ٍلی ایي آلایاى دًثال ایي تَدًذ کِ تَجِ دٍ اهش سا عَلی کٌٌذ یؼٌی تگَیٌذ «اصل
ٍ اى ػصیت فصلّ» ٍ اگش تشتة عَلی تاضذ آى هَلغ فاسق فشهایص اهام تا ًظشیِ تشتة هؼلَم است ٍلی دس
تشتة تالهزُ هشحَم آخًَذ چِ ًجف ٍ چِ لن یک تمشیش دیگشی تَد کِ دسًٍص عَلیت ًثَد ٍ آًْا اصشاس
داضتٌذ کِ اصال غلظ است کِ تگَیین اهش تِ هْن دس عَل اهش تِ اّن است کِ اص ایي تمشیش هحمك خَئی
تسیاس دفاع کشد ٍ لزا تِ هحمك ًائیٌی اضکال هیکشد کِ چشا ضوا هیگَییذ کِ تشتة عَلی است کوا ایٌکِ
دس تمشیش هحمك تشٍجشدی کِ تشتثی است ٍ حَصُ لن سا دس کٌاس حَصُ ًجف هیخَاّذ هغشح کٌذ هسألِ
عَلیت دس کاس ًیست ،حال تا ایي تیاى اص تشتة کِ دس آى عَلیت دس کاس ًیست ،آلای سثحاًی تایذ سٍضي
کٌذ کِ فاسق فشهایص حضشت اهام ٍ تشتثی کِ ها داسین ًظشیِ ح ضشت اهام سا دس هماتل آى لشاس هیدّین
چیست؟ صیشا فشض ایي است کِ دس ّیچ کذام عَلیت هغشح ًیست ٍ جَاب ایي سَال دس تمشیش هحمك
سثحاًی خیلی ضفاف تیاى ًویضَد ٍ ها تایذ دس دسس جَاب ایي هغلة سا هفصل تیاى کٌین .گفتین کِ ایي
اضکال تِ آیت اهلل فاضل ٍاسد ًیست صیشا تشتثی کِ آیت اهلل فاضل تمشیش هیکٌذ عَلی است ٍ اصشاس ّن تش
ایي داسًذ .الثتِ ها دس آًجا تِ ایطاى اضکال کشدین کِ ضوا تشتة سا ًالص تیاى کشدیذ ٍ جا داضت کِ ایطاى
ٍلتی تشتة سا داضت هیگفت تیاى هیکشد کِ تشتة یک تمشیش غیش عَلی ّن داسد کِ تمشیش هحمك خَئی یا
هحمك تشٍجشدی استٍ ،لی ایي اضکالی کِ تِ هحمك سثحاًی کشدین تِ آیت اهلل فاضل ٍاسد ًیست لزا آیت
اهلل فاضل ٍلتی ٍاسد تحث فاسق تیي کالم اهام ٍ هطَْس هیضَد دچاس ایي هطکل ًیست ٍ هیگَیذ کِ
هطَْس آهذُ است تشتة سا تا فضای عَلیت اسائِ کٌذ ٍ اهام آهذُ است دس ػشض ٍاحذ اسائِ کٌذ .ایي ًکتِ
هْوی است کِ دس تذٍ ٍسٍد تِ فشهایص هحمك سثحاًی تایذ تِ آى دلت ضَد.
خالصِ اگش ها لائل ضذین کِ دس تشتة عَلیتی ًیست کوا ایٌکِ هحمك خَئی هی گَیذ تایذ فاسق ایي حشف
تا کالم حضشت اهام سا هطخص کٌین.
ًکتِ دٍم ایٌکِ تشتة تا ّش تمشیشی کِ تیاى ضَد چَى هی خَاست فؼلیت اهش تِ هْن سا هطشٍط تِ ػصیاى
اّن کٌذ یؼٌی تگَیذ «اصل ٍ اى ػصیت فصلّ» یؼٌی «یجة ػلیک االصالِ ٍ اى ػصیت یجة ػلیک الصالت»
ٍ کاسی ًذ اسین کِ اص ایي هغلة عَلیت دس هیآیذ یا ًِ ٍ ّوِ لائلیي تِ تشتة ایي سا هیگَیٌذ ٍ ها لثال
تشسسی کشدین کِ ایي ػصیاى خاسجی است ٍ ػصیاى خاسجی اهش سا سالظ هیکٌذٍ ،لتی ػصیاى خاسجی اهش
اّن سا سالظ کشد  -کِ تفصیل آى سا دس ریل کالم هحمك خَئی اص آیت اهلل فاضل تیاى کشدین -تَجِ دٍ اهش
اص دست هیسٍد ٍ ها صهاى ٍاحذی ًذاسین کِ دٍ اهش هتَجِ هکلف ضَد پس کساًی کِ هیخَاٌّذ هسألِ
تشتة سا لائل ضًَذ خَاُ تا تمشیش عَلیت ٍ خَاُ تا تمشیش ػشضیت ،تایذ یک صهاى ٍاحذی تِ ها تحَیل
تذٌّذ کِ دس آى صهاى ٍاحذ هکلف هاهَس تِ ّش دٍ اهش تاضذ .ها لثال تیاى کشدین تا تَجِ تِ دخالت ػصیاى
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دس ًظشیِ تشتة ٍ سٍضي تَدى ایي هغلة کِ ػصیاى دس ایٌجا ػصیاى خاسجی است چاسُ ای ًیست کِ اهش
اّن سالظ ضَد ٍ اگش سالظ ضذ هطکل پیذا هیکٌین .حال سَال ها ایي است کِ اهام ایٌجا چکاس هیکٌذ .تا
سفتي اهش تِ اّن تَجِ اهشیي سا ًذاسین ًِ عَلی ًِ ػشضی ٍ تایذ تشسسی کٌین کِ اهام ایٌجا چکاس هیکٌذ.
ایي ًکتِ دٍم ًیض دس تمشیش هحمك سثحاًی سٍضي تیاى ًطذُ است .ایي همذهِ ها تَد تِ فشهایص حضشت اهام
تا تمشیش آیت اهلل سثحاًی کِ دس ضوي ّفت همذهِ تیاى کشدًذ .ها تا همذهِ پٌجن سا تیاى کشدین لکي تایذ
ایٌْا سا تِ صَست خالصِ یکثاس دیگش تشسسی کٌین.
مقدمه اول نظزیه حضزت امام

همذهات کالم حضشت اهام ّفت همذهِ است .ایي همذهات سا ها سال لثل هفصل تیاى کشدین کِ الثتِ تمشیش
هثاحث سال گزضتِ ها تِ صَست هفصل تیاى ضذُ ٍ ًَضتِ ضذُ است.
همذهِ اٍل دس فشهایص حضشت اهام کِ همذهِ تسیاس هْوی است ٍ هحمك سثحاًی تِ آى پشداختِ است ایي
است کِ ها تایذ تثیٌن کِ اهش تِ عثائغ تؼلك هیگیشد یا افشاد؟ اهام سضَاى تؼالی ػلیِ دس تَضیح ایي همذهِ
کِ اهش تِ عثیؼت هیخَسد یا فشد – عثیؼت یؼٌی صالت ٍ فشد یؼٌی صالت آى اٍل یا صالت آى دٍم ٍ
صالت ایي ًمغِ ٍ یا آى ًمغِ ،یک عثیؼی صالت داسین کِ هاهَستِ است ٍ یک سشی افشاد داسد  -تِ
گًَِ ای ایي همذهِ سا تیاى هیکٌذ کِ ًطاى تذّذ ایي هسألِ هَسد اتفاق لن ٍ ًجف است ٍ ایي ًکتِای است
کِ ها خیلی سٍی آى تاکیذ کشدین ،صیشا آدم یکثاس تحث عثیؼی ٍ فشد سا عَسی هیگَیذ کِ اختالف اهام ٍ
هشحَم آخًَذ است هاًٌذ هسألِ اجتواع اهش ٍ ًْی کِ ایي تحث پیص هیآیذ کِ آیا خاسج ظشف ثثَت
تکلیف است یا ظشف سمَط تکلیف؟ هشحَم آخًَذ ٍلتی تحث هیکٌذ آى سا سشاؽ فشد تِ هؼٌای خاسج
هیتشد ٍ هیگَیذ دس ایي فشد اهش آهذُ است ٍ ًْی ًویتَاًذ تیایذ ٍ دس هماتل هشحَم آخًَذ ضاگشداى ایطاى
هثل هحمك اصفْاًی ٍ تِ تثغ ایطاى هحمك خَئی ٍ تِ تثغ ایطاى حضشت اهام هیگَیٌذ کِ تکلیف تِ ػٌَاى
هیخَسد ًِ تِ خاسج ٍ تکلیف سا دس هشحلِ هفَْم رٌّی ًگِ هیداسًذ ٍ ایي اختالفی هیضَد ،لکي اهام ایي
همذهِ سا ایي عَسی ًگفتِ است تا ًظشیِاش هَکَل تِ یک تحث اختالفی ًطَد ٍ تا یک دلتی همذهِ اٍل سا
گفتِ است ٍ ػ جیة است کِ چشا آیت اهلل فاضل ایي همذهِ سا ایي عَس ًگفتِ است .حضشت اهام دس ایي
همذهِ تیاى فشهَدُ است کِ فشض کٌیذ ها تا هشحَم آخًَذ ّوشاُ ضَین ٍ تگَیین کِ تکلیف سفتِ دس خاسج
ٍ دس هفَْم رٌّی ًواًین ٍ ٍجَب تِ صالت خاسجی خَسدُ است ٍ حشهت ّن تِ غصة خاسجی خَسدُ
است اها تکلیف چگًَِ تِ خاسج هیخَاّذ تؼلك تگیشد دس حالیکِ تکلیف تاتغ هٌاط است ٍ خصَصیت
فشدیِ فالذ هٌاط است ٍ خاسج ّن کِ تیایذ تش سش آىِ اٍل ٍ آىِ دٍم ٍ آىِ سَم ًویآیذ ٍ تش سش صالت ایي
ًمغِ ٍ صالت آى ًمغِ ًویآیذ تلکِ عثیؼی صالت هٌاط داسد ٍ ٍاجة است .پس تشای ها خیلی هْن است
کِ اهام ایي همذهِ سا ایي عَس تمشیش کٌذ کِ ها سِ هشحل ِ داسین یک هشحلِ هفَْم رٌّی ٍ یک هشحلِ
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عثیؼی دس خاسج ٍ یک هشحلِ خصَصیت فشدی ،هشحَم آخًَذ خاسجی است ،اها هشحَم آخًَذ ّن کِ
خاسجی است هی گَیذ عثیؼی دس خاسج ٍ ًوی گَیذ فشد تِ هؼٌای خصَصیت فشدیِ.
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اهام دس ایي همذهِ فشهَدُ است ضوا ّش هثٌایی داضتِ تاضی ،خاسجی تاضی یا رٌّی ٍ ػٌَاًی تاضی یا هؼًٌَی
تاضی فتَا ًوی دّی کِ فشد توا ایٌکِ خصَصیت فشدیِ داسد هاهَستِ است صیشا فالذ هٌاط است ٍ اگش ایي
هغلة خَب جا تیفتذ آًگاُ حضشت اهام هی گَیذ تضاحن دس حیغِ خصَصیت فشدیِ است ٍ هحظ تکلیف
عثیؼی دس خاسج است حتی اگش تا هشحَم آخًَذ جلَ تشٍین ٍ ایي خیلی تِ دسد ها هیخَسد کِ هحظ
تکلیف عثیؼی صالت ٍ اصالِ است خَاُ صالت آىِ اٍل یا صالت دس هسجذ ،آى ّن صالت دس هسجذ دس
آىِ اٍل ٍ آىِ دٍم ٍ آىِ سَم کِ هضاحن تا اصالِ است ٍلی صالت آى چْاسم ٍ پٌجن ّیچ هضاحوتی تا اصالِ
ًذاسد .ایي همذهِ اهام خیلی هْن است کِ ضوا ٍلتی هیخَاّیذ ٍضؼیت تکلیف سا تشسسی کٌیذ تگَییذ
تکلیف تِ عثیؼی دس هشحلِ دٍم تؼلك هیگیشد ًِ هشحلِ سَم ،پس هشحلِ اٍل ػٌَاى ٍ هشحلِ دٍ عثیؼی دس
خاسج ٍ هشحلِ سِ خصَصیت فشدیِ است .اهام هیگَیذ ّوِ لثَل داسین کِ تکلیف تِ خصَصیت فشدیِ
تؼلك ًویگیشد صیشا هٌاط ًذاسد تا ایٌکِ تکلیف تِ آى تخَسد ٍ یک تشّاى ػملی اص تاب فمذ هٌاط تش ایي
هغلة هیآٍسد ٍ ایي سا خیلی لطٌگ تثییي هیکٌذ ٍ یک دلیل لفظی ّن هیآٍسد ٍ هیگَیذ ها دس دلیل ّن
دالی تش خصَصیت فشدیِ ًذاسین صیشا صلّ یک ّیأت ٍ یک هادُ داسد ّیات آى تؼث یا ٍجَب است تٌاتش
تش اختالفی کِ دس هَسد ّیأت ٍجَد داسد ٍ هادُ آى ،صالت است پس دس کجای صلّ ،صالت آىِ اٍل آهذُ
است ،لزا ایي همذهِ تا تمشیشی کِ اهام تیاى کشدُ است تسیاس هْن است .هحم ك سثحاًی تِ خاعش ایٌکِ تَجِ
تِ تؼضی اص ًکات ًکشدُ است تا حضشت اهام دس تحث تشتة ،دس ًظشیِ اهام هطکل پیذا کشدُ است .آیت
اهلل فاضل ایي همذهِ سا ًیاٍسدُ است دس حالیکِ تایذ هیآٍسد تا ًطاى تذّذ کِ ایي ًظشیِ هثتٌی تش هثاًی
اختالفی ًیست ٍ تؼذا ّن هیگَیین کِ دس ًمذ ًظشیِ تشتة ّش کذام اص ایي همذهات خشاب ضَد ًظشیِ
تشتة خشاب هیضَد حتی همذهِ اٍل ،کِ آى سا هشٍس کشدین .اى ضااهلل فشدا دٍ سِ همذهِ دیگش سا هشٍس کٌین
ٍ تؼذ تشٍین سشاؽ همذهِ پٌجن کِ خغاب لاًًَی است.
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 . 2تهذيب األصول ؛ ج 1؛ ص .934التحقيق -كما سيأتي  -أنّ األوامر متعلّقة بالطبائع.
 . 3سوال :اين مطلب با مدخليلت دادن قدرت و علم منافات ندارد؟
جواب  :در انکار نظريه نجف هر کدام از اين مقدمات که خراب شود برای خراب شدن نظريه ترتب کافی است .فارقی بين خطاب قانونی و
بين محتوای خطاب وجود دارد يعنی کأنّ مرحوم آخوند فهمينده اينجا از نظر منطقی قضيه شخصيه نيست ولی اينکه کسی قضيه را شخصيه
نداند الزاما همراه با امام نمیشود که خطاب را هم خطاب را قانونی کند.
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