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بزرسی وظزیه حضزت امام در امکان امز به ضدیه در عزض واحد
خالصه مباحث گذشته

تحث ها دستاسُ همذهِ ّفتن حضشت اهام سضَاى اهلل تؼالی ػلیِ تَد کِ فشهَدًذ اهش تِ ّش کذاهیک اص ضذیي اهش تِ
همذٍس است ٍ لزا ها دس دستَس هَلی هسألِ غیش همذٍسی ًذاسین .هَلی اهش تِ اصالِ کشدُ است ٍ اصالِ همذٍس هکلف است
ٍ اهش تِ صالت کشدُ است ٍ صالت همذٍس هکلف است ،تلِ آًچِ غیش همذٍس است خوغ تیي اصالِ ٍ صالت است کِ
ایي ّن هاهَستِ ًیست ٍ ها دس دستَسات هَلی خوغ تیي ضذیي ًذاسین کِ تگَیین هاهَستِ ها غیش همذٍس است.
عدم داللت دلیل خصوصیات فزدیه و تقیید مورد مزاحم
تؼذ فشهَدًذ تلِ اگش کسی دس هسألِ اطالق هثٌای ها سا هَسد تَخِ لشاس ًذّذ ٍ لائل تِ هثٌای دیگشی ضذ کِ تمشیثا تؼذ
اص هشحَم آخًَذ سائح است آى هوکي است دچاس هطکل ضَد ٍلی طثك هثٌای ها دس تحلیل هسألِ اطالق ،هسألِ ّویي
است کِ تیاى کشدین ٍ دس همذهات لثلی ّن ایي هسألِ هطشح تَد.
توضیح مطلب :تشاساس هسلک حك ،هتؼلك اٍاهش ٍ ًَاّی طثائغ ّستٌذ ٍ اهش تِ طثیؼت تؼلك هیگیشد ٍ تایذ دیذ کِ
طثیؼت حکایتی ًسثت تِ خصَصیات فشدیِ داسد یا ًذاسد ٍ دس خای خَدش گفتین کِ طثیؼت حکایتی ًسثت تِ
خصَصیات فشدیِ ًذاسد ٍ لزا ًوی تَاى تا تشتیة همذهات حکوت اهش سا ًاظش تِ خصَصیات فشدیِ تذاًین صیشا اهش تِ
طثیؼت تؼلك گشفتِ است ٍ طثی ؼت ّن کِ هاّیت است ًاظش تِ خصاصیات فشدیِ ًیست ٍ لزا اگش ّوِ همذهات حکوت
ّن هَخَد تاضٌذ تاص ّن داللت تش خصَصیات فشدیِ ًذاسد .آیا اگش ثاتت کٌین کِ هَلی دس همام تیاى است ٍ اهکاى تمییذ
ٍخَد داسد ٍ لیذی ّن ًیاٍسدُ است ًتیدِ هیگیشین کِ دالی ٍخَد داسد کِ داللت تش خصَصیات فشدیِ کٌذ؟ خیش
چٌیي دالی ٍخَد ًذاسد تلکِ همذهات حکوت ًطاى هی دٌّذ کِ هَضَع یا هتؼلمی کِ دس لساى دلیل است توام
الوَضَع یا توام الوتؼلك است ًِ ایٌکِ آى هَضَع یا هتؼلك کِ فشض ایي است کِ طثیؼی است ٍ طثیؼی حاکی اص
خصَصیات فشدیِ ًیست تخَاّذ حکایتی اص خصَصیات فشدیِ داضتِ تاضذ ٍ لزا اص ًظش اهام تِ دلیل ایٌکِ هتؼلك طثیؼی
است ٍ طثیؼی حاکی اص خصَصیات فشدیِ ًیست تواهیت همذهات حکوت یک غیش دالی سا دال ًوی کٌذ ٍ اهکاى ًذاسد
چیضی کِ داللت تش چیضی ًذاسد تا توام ضذى همذهات حکوت تش آى چیض داللتی پیذا کٌذ.
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پس هثٌای حضشت اهام ایي ضذ کِ اطالق تِ هؼٌای ایي است کِ آًچِ هتؼلك تکلیف است یا هَضَع تکلیف است توام
است ٍ لیذی کٌاس آى دخالت دس هَضَع یا هتؼلك ًذاسد ٍ همذهات حکوت ّن ّویي سا هی سساًٌذ ٍ تیطتش اص ایي
چیضی سا تیاى ًوی کٌٌذ ٍ هی گَیٌذ آًچِ هتؼلك تکلیف یا هَضَع تکلیف است توام است صیشا هَلی دس همام تیاى است
ٍ اهکاى تمییذ ٍخَد داضتِ است ٍلی لیذی ًیاٍسدُ است ٍ تشاساس ایي هثٌا ،ح ضشت اهام هی فشهایٌذ ضوا چطَس
هیخَاّیذ تشٍیذ سشاؽ خصَصیات فشدیِای کِ تضاحن دس آى صَست هی گیشد ٍ تضاحن تشای آى فضا است .هکلف اٍل
ٍلت ظْش هخاطة تِ صلّ است هوکي است تشای آى هکلف کِ هخاطة تِ صلّ است ضشائط دسگیشی تا تکلیف «اصل
ػي الٌداسِ ػي الوسدذ» پیص ًیایذ ٍ تشای هکلف دیگشی دسگیشی تا اصالِ تؼذ اص اهتثال «صلّ» پیص آیذ ،هثال ًواص سا
هی خَاًذ ٍ حیي خشٍج اص هسدذ هیتیٌذ هسدذ ًدس است خَاُ لثال ًدس ضذُ است ٍ ػلن تِ آى ًذاضتِ ،خَاُ االى
ًدس ضذُ است .تشای هکلفی کِ ٍاسد هسدذ ضذُ است ٍ لثل اص اهتثال صلّ ًداست سا هی تیٌذ هضاحوت صلّ ٍاصل
الصم هی آیذ ٍ لزا تش اساس ضشایط خاظ خاسخی گاّی ٍلت ّا هضاحوت ّست ٍ گاّی اص اٍلات هضاحوت ًیست،
ّیچ ستطی ّن تِ لساى دلیل ًذاسد ،دلیل ّن ًاظش تِ ایي خصَصیات فشدیِ ًیست ٍ آًْایی کِ گشفتاس ضذًذ ٍ تکلیف تِ
غیش همذٍسی سا تِ ػٌَاى خوغ هطشح کشدًذ ایٌْا احتوال لَی اص ایٌدا گشفتاس ضذًذ کِ تحلیلطاى اص لساى دلیل غلط
است .تحلیل آًْا اص لساى دلیل تِ ایي تشهیگشدد کِ هتؼلك طثیؼی است ٍ طثیؼی ساسی ٍ حاکی اص افشاد است ٍلتی
طثیؼی سا ساسی ٍ حاکی اص افشاد دیذًذ آى هَلغ هیگَیٌذ تحلیل ایي طثیؼی حاکی ٍ ساسی ٍ خاسی دس افشاد ایي است
کِ تَ ًواص تخَاى چِ اصالِ تاضذ ٍ چِ ًثاضذ ٍ اص آى طشف اصالِ تکي چِ ًواص تاضذ ٍ چِ ًثاضذ ٍ دسگیشی الصم هی آیذ
ٍ اال اگش هي تاضن ٍ لساى دلیل ٍ تخَاّن دلیل سا تحلیل کٌن دلیل صلّ استٍ ،خَب آهذُ است تش سش طثیؼی صالت
کِ حاکی اص خصَصیات فشدیِ ًیست همذهات حکوت ّن کِ ضکل هیگیشد هی گَیذ ایي طثیؼی توام الوَضَع ٍ توام
الوتؼلك است .دس کدا ضشائطی الصم هی آیذ کِ ها گشدى دلیل تگزاسین.
پس اگش کسی هسألِ اطالق لحاظی سا سد کٌذ دچاس هطکل آًْاً ،خَاّذ ضذ .هطَْس هی گَیٌذ تؼضی اص خصَصیات سا
هی ضَد لحاظ کشد لزا هَلی دس همام تکلیف هی تَاًستِ لحاظ کٌذ ٍ اطالق هی گَیذ لحاظ ًکشدُ است ٍ تؼضی اص
خصَصیات سا ًوی ضَد لحاظ کشد آًْا سا تا ًتیدِ االطالق یا ًتیدِ التمییذ تایذ کاس کشد ،هثل ػلن ٍ خْل یا هثل لصذ
اهش کِ آلایاى هی سفتٌذ دًثال ًتیدِ اطالق ٍ ًتیدِ تمییذ ٍ هی گفتٌذ لصذ اهش اص تمسیوات ثاًَیِ است تشخالف
تمسیوات اٍلیِ ٍ ایي گًَِ تحلیل هی کشدًذ .اهام هی فشهایٌذ ایي تحلیل غلط است .تصَیش آلایاى اص اطالق سثة ضذُ
است کِ گشفتاس ضًَذ تصَیش آًْا ایي است کِ تمسیوات دٍ دستِ است تمسیوات اٍلیِ تشای خَد هَضَع ٍ هتؼلك
است خالی اص اهش هاًٌذ ایٌکِ ًواص تا طْاست است یا تی طْاست است یا ًواص هستمثل المثلِ است یا غیش هستمثل المثلِ
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است یا سلثِ هَهي است یا غیش هَهي است ٍ ای ٌْا سا هَلی هی تَاًستِ لحاظ کٌذ ٍ حال کِ لحاظ ًکشدُ است اطالق
هی گَیذ لحاظ ًکشدُ است همذهات حکوت هی گَیذ هَلی لحاظ ایواى ٍ خْل ٍ ػلن ٍ طْاست ٍ استمثال ًکشدُ
است ٍ دس ایٌْا خَد اطالق هسألِ سا حل هی کٌذ ٍلی اگش یک تمسیوی تؼذ اص لیذ دیگشی آهذ هثال هَلی گفت لصذ اهش
کِ ستطی تِ اصل صالت ًذاسد تلکِ لصذ اهش است کِ تایذ اهش تیایذ تا تؼذ تتَاى لصذ کشد ایٌْا لاتل لحاظ ًیست یا هثال
ػلن تِ تکلیف ،تکلیف تایذ تاضذ تا ػلن تِ تکلیف تیایذ ٍ ػلن تِ تکلیف اص تمسیوات ثاًَیِ است ٍ اص تمسیوات اٍلیِ
ًیست کِ لاتل لحاظ تاضذ ٍ دس اطالق تِ هَلی هی گَیٌذ ضوا هی تَاًستیذ تمسیوات اٍلیِ سا لحاظ کٌیذ ٍلی ًکشدیذ
پس اطالق هی گَیذ ایٌْا دخالت ًذاسد تش خالف تمسیوات ثاًَیِ.
حضشت اهام هیگَیٌذ ایي رٌّیت کِ ضوا اطالق سا تثشیذ سشاؽ ًفی خصَصیات فشدیِای کِ تؼضی ٍلتّا ٍخَد داسد
ٍ تؼضی ٍلت ّا ٍخَد ًذاسد فشع تش ایي است کِ دلیل تتَاًذ ایٌْا سا تیاى کٌذ دس حالیکِ ًویتَاًذ صیشا فشض ایي است
کِ اهش تِ طثیؼی خَسدُ است ٍ ط ثیؼی حاکی اص خصَصیات فشدیِ ًیست .اگش کسی دلیل سا ایي طَسی تحلیل کشد
همذهات حکوت ّن هی گَیذ ّویي کِ هَضَع ٍ هتؼلك است توام الوَضَع ٍ توام الوتؼلك است .اگش تخَاّیذ اطالق
سا سشاؽ ایي خصَصیات تثشیذ ،اطالق سا اص تیي تشدیذ ٍ اساس اطالق سا ّذم کشدیذ ٍ اساس اطالق یؼٌی توام
الوَضَع ٍ الوتؼلك تَدى هاّیت ٍ تِ اصطالح تمسیواتی کِ سش اطالق تیاى هی کٌیذ ٍ هی گَییذ اطالق یا لحاظی است
ًتیدِ االطالق است ٍ تمییذ یا لحاظی است یا ًتیدِ التمییذ است توام ایي تمسیوات غلط است.
دس ایٌدا ّن هی فشهایذ اگش کسی کالم ها سا کِ دس همذهات هفصل تیاى کشدین دسست تحلیل کشد ٍ فْویذ هتَخِ هی
ضَد کِ اهش تِ ّش یک اص ضذیي اهش تِ همذٍس است ٍ اهش تِ خوغ ضذیي ٍخَد ًذاسد صیشا ّش کذام اص اهش ّا حاکی ٍ
کاضف اص ضشایط دسگیشی ٍ تضاد ًیستٌذ ٍ کاسی تِ ایٌْا ًذاسًذ ٍ تضاد دس هشحلِ خصَصیات فشدیِای ضکل هیگیشد
کِ دلیل حکایتی اص آى ًذاسد پس ها اهش تِ خوغ ًذاسین ٍ ًوی ضَد تا
ّیچ تحلیلی آى سا اص داخل دلیل دس آٍسد.
عدم اقتضاء خطاب بز جمع بیه ضدیه
دس پایاى یک ًکتِ دیگشی سا تیاى هی کٌٌذ کِ لثال ایي سا گفتِ تَدًذ .اگش کسی گفت ها ایي سا اص دلیل تیشٍى ًوی آٍسین
تلکِ ایي سا اص یک حکوی تیشٍى هی آٍسین تِ ًام ایٌکِ تکلیف ًوی تَاًذ تِ اطاللِ هتَخِ فشدی تطَد کِ دس همام
تضاحن است یؼٌی لثَل داسین کِ صلّ ٍخَب است کِ سفتِ سشاؽ طثیؼی صالت ٍ آى سا تش هکلف کِ آى ّن اطالق داسد
ٍاخة کشدُ است .اصل سفتِ سشاؽ طثیؼی اصالِ کِ آى سا تش هکلفی کِ هطلك است ٍاخة کشدُ است .ایي سا دس همذهات
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لثال تیاى کشدین ٍ گفتین کِ تشای ایي دلیل یک هَضَع ٍ یک تکلیف ٍ یک هتؼلك دسست هی کٌین تِ ایي ضکل کِ
«الوکلف یدة ػلیِ الصالُ» ٍ ایي سا سشاؽ اطالق ًوی تشین ٍلی آیا ایي هکلف هطلك ٍ طثیؼی هکلف کِ هَضَع است
تشای ٍخَتی کِ طثیؼی صالت هتؼلك آى است تا ّویي اطالق هی تَاًذ هکلفی کِ دس تضاحن تیي صالت ٍ اصالِ گشفتاس
ضذُ است ضاهل ضَد؟ لثَل داسین کِ تضاحن دس هشحلِ خصَصیت فشدیِ است ٍ لثَل داسین دس ٍالغ دلیل لیذی تشای
خصَصیت فشدیِ ًذاسد ٍلی آیا تشای طثیؼی هکلف هی تَاًذ ٍخَتی دسست کشد ٍ طثیؼی کِ توام الوَضَع است ضاهل
هکلفی کِ االى دس هسدذ ایستادُ ٍ چطوص تِ ًداست خَسدُ است .دلیل ایي کاس سا ًوی کٌذ ٍاال اضکال ضوا ٍاسد
هیض ذ کِ اطالق لحاظی تایذ دسست تاضذ دس حالیکِ اطالق لحاظی دالی ًذاسد ٍلی تاالخشُ خشٍخی تحث ضوا اص
دسًٍص ایي دس هی آیذ کِ هکلفی کِ االى ٍاسد هسدذ ضذ ٍ هَاخِ ضذ تا ًداست آیا ّش دٍ دلیلی کِ ضوا گفتیذ اطالق
داسد آیا ایي هکلف سا ضاهل هی ضَد؟ دس ایٌدا ػمل اخاصُ ًویدّذ کِ دٍ تا تکلیف تِ اطاللِ ضاهل ایي هکلف ضَد.
پس ضوا چطَسی هی گَییذ تکلیف تِ ّش یک اص ضذیي تکلیف تِ اهش همذٍسی است ٍ تکلیف تِ خوغ دس لساى دلیل
ًیست .تلِ دس لساى دلیل ٍخَد ًذاسد ٍلی ایي هطکل سا چطَسی حل هیکٌیذ؟
حضشت اهام دس پایاى ایي همذهِ ّفتن هیفشه ایٌذ ضوا دٍتاسُ تِ فضای خطاب ضخصی ٍاسد ضذیذ .گشفتاسی ضوا اص
ًاحیِ تحلیل هَضَع ٍ هتؼلك تکلیف ًیست تلکِ گشفتاسی ضوا ایي تاس اص ًاحیِ خطاب است ٍ اگش خطاب سا دسست
کٌیذ حشف ها سا تصذیك هیکٌیذ ٍ خیلی صیثا ًتیدِ آى همذهات سا دس ایٌدا تیاى هیکٌذ.
اهام هی فشهایذ اگش لثَل کشدیذ کِ هکلف ٍ تکلیف ٍ اصالِ هطلك ّستٌذ ٍ دلیل اٍل ًاظش تِ هَضَع ٍ هتؼلك خَدش
است ٍ خطاب ّن لاًًَی است ٍ ها دس تَضیحات خَد گفتین کِ کوتش اص خطاب لاًًَی تلکِ ّویي کِ خطاب ضخصی
ًثاضذ هطکل حل هی ضَد ٍ دلیل گشفتاسی ضوا ایي است کِ ضوا خطاب سا ضخصی هیکٌیذ ٍ ایي هطلة کِ خطاب
ضخصی تِ هخاطثی کِ هثتالء تِ ضذ است اهکاى ًذاسد حشف دسستی است ٍ تؼث اٍ اهکاى ًذاسد ٍ اٍ هثتالء تِ ضذ
است ٍ آى هَلغ تِ ٍاسطِ آٍسدى خطاب ضخصی یک لیذی دس هَضَع ٍ هتؼلك تکلیف اص تاب غلط تَدى ایي خطاب
لائل هی ضَ د ٍلی ها لثال تیاى کشدین کِ هثٌای حشف ها خطاب ضخصی ًیست ٍ دس تمٌیي ػمالئی خصَصیات اضخاظ
ٍ افشاد هَضَػیت ًذاسد ٍ ّواًطَسی کِ اص ًاحیِ هَضَع لیذ ًذاسین ٍ اص ًاحیِ هتؼلك لیذ ًذاسین اص ًاحیِ خطاب ّن
لیذی ًذاسین.
همٌي ػمالئی هیگَیذ هي ّواى طَس کِ دس همام تمٌیي لاًَى خَد سا ٍضغ هی کٌن ٍ افشاد هختلف ّستٌذ تؼضیّا دس
ضشائط اتتالءلشاس هی گیشًذ ٍ تؼضی لشاس ًوی گیشًذ .لثال اص ًاحیِ هتؼلك ٍ هَضَع تکلیف تحلیل هی کشدین ٍ االى اص
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ًاحیِ خطاب تحلیل هی کٌین .کسی کِ لاًَى ساٌّوایی ٍ ساًٌذگی سا لشاس هی دّذ کاسی تِ خصَصیات فشد ًذاسد کِ
حَاس اٍ ّست یا ًیست ٍ خاّل است یا ًیست تلکِ اٍ لاًَى خَد سا سشاؽ هطلك هکلف هی تشد ٍ یک هکلف تِ ٍ
هتؼلك تکلیفی سا گشدى اٍ لشاس هیذّذ ٍ اگش خطاب تِ صَست تمٌیي ػمالئی ضذ چٌیي خطاتی دسًٍص خصَصیات افشاد
دیذُ ًوی ضَد .لزا کالم اهام ایي کِ است کِ ضوا لیَد سا یا اص ًاحیِ دلیل ت ایذ تیاٍسیذ ٍ یا اص ًاحیِ خطاب تیاٍسیذ .اص
ًاحیِ دلیل چٌیي لیَدی سا ًذاسین اال ایٌکِ اطالق لحاظی دسست تاضذ کِ غلط است ٍ اص ًاحیِ خطاب فمط دس خطاب
ضخصی چٌیي لیَدی سا داسین ٍ اگش هثٌای ها دس هثاحث لاًًَی ٍ تمٌیي ػمالئی خطاتات حاکن تش تمٌیي ػمالئی تَد
چٌیي لیَدی ٍخَد ًذاسًذ ٍ لزا ساُ دخالت لیَد ٍ ضشایط خاظ خاسخی تستِ ضذ ساّی تشای همیذ کشدى ایي تکلیف ٍ
اهش ًِ ،اص ًاحیِ خطاب ٍ ًِ اص ًاحیِ دلیل ٍخَد ًذاسد ٍ آى هَلغ همذهِ ّفتن دسست است یؼٌی اهش تِ ّش یک اص
ضذیي اهش تِ همذٍس است ٍ اهش تِ خوغ تیي ضذیي ٍخَد ًذاسد ٍ لیذی اص ًاحیِ دلیل ٍخَد ًذاسد ٍ خطاب ّن چٌیي
اهشی سا همیذ ًکشدُ است.
ایي همذهِ ّفتن سا تِ یک هؼٌا هیتَاى تِ ػٌَاى ًتیدِ گیشی همذهات لثل داًست.
دس ایي فضا ایي هسألِ خوغ هیضَد ٍ اص فشدا ضشٍع تِ خَاب اص سَاالت هیکٌین کِ هثال دس ایي فضا هیتَاى اهش تِ
ضذیي سا دس ػشض ّن تذٍى ًیاص تِ ّیچ هطلة دیگشی هاًٌذ تشتة دسست کٌین یا ًِ؟
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 . 1سَال :آیا کسی کِ ّر دٍ ایي دلیل ّا را هخالفت کٌذ دٍ عقاب هی شَد؟ ٍ فردی کِ در تساحن ًواز خَاًذُ است تا ایي ًواز خَد ّن هعظیت کردُ است ٍ ّن عثادت کردُ
است یعٌی تا یک فعل ّن هعظیت ٍ ّن عثادت کردُ است؟
جَاب :ها قثال ایٌْا را تحث کردین ٍ جَاب هرحَم آخًَذ را خَاّین داد ٍ .ایي را در هطالة هترتة تر هسألِ تررسی خَاّین کرد ٍ .ها قثل از ٍرٍد تِ هقذهات اهام ،دٍ سَال
را هطرح کردین ٍ گفتین اهام تایذ ایي دٍ سَال را جَاب تذّذ ٍ تراساس هثٌای اهام جَاب از سَاالت را تررسی خَاّین کرد.
سَال :تا هثٌای حضرت اهام اطال هَضع تساحن الزم ًوی آیذ؟
جَاب :تساحن الزم هی آیذ در ٍاقع خارجی ٍ خظَطیات فردیِ ترای هکلف خاص ٍ شرایط خاص الزم هی آیذ ٍلی ایي هساحوت دلیل را هقیذ ًکردُ است ًِ قیذی از دلیل
ٍ ًِ قیذ از ًاحیِ خطاب الزم ًوی آیذ.
دٍ سَالی کِ اٍل تحث هطرح کردین حضرت اهام تایذ حل کٌذ ٍ اى شااهلل ّوراُ ایشاى سیر خَاّین کرد ٍلی تاالخر ایي هقذهِ ّفتن را اهام تِ عٌَاى ًتیجِ هقذهات قثلی پیادُ
کردُ است ٍ هَضع خَد را هشخض کردُ است.
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