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بزرسی نظزیه حضزت امام در امکان امز به ضدین در عزض واحد
خالصه مباحث گذشته

ثقذ اص ایٌىِ فشهبیشبت حضشت اهبم سضَاى اهلل تقبلی فلیِ ثب ّفت همذهِ توبم شذ ٍ هسألِ تَجِ دٍ اهش فشضی سا
دسست وشدًذ ٍ جبیگبُ فمل ثِ فٌَاى حبون ٍادی اهتثبل وِ فبصی سا اص غیش فبصی ٍ هقزٍس سا اص غیش هقزٍس تجییي
هیوٌذ ثیبى شذ ،اشىبالتی تَسظ تالهزُ ایشبى هبًٌذ آیت اهلل سجحبًی هغشح شذُ است وِ اشىبل اٍل خَد سا سش دسس
ثیبى وشدُ است ٍ ایي اشىبل سا ثِ صَست «اى للت» دس الوحصَل ثیبى وشدًذ.
اشکال آیت اهلل سبحانی به بحث خطاب قانونی حضزت امام
ایشبى اثتذا دس وتبة الوحصَل والم حضشت اهبم سا تمشیش ًوَدًذ ٍ ّفت همذهِ ایشبى سا ثیبى وشدًذ .الجتِ ثقضی اص
تَضیحبتی وِ هب دس تَضیح همذهبت هغشح وشدین سا ثیبى ًىشدًذ وِ ثقذا خَاّین گفت فذم تَجِ ثِ ایي ًىبت ثبفث
ثِ ٍجَد آهذى ایي اشىبل ثشای ایشبى شذُ است .اصل ّفت همذهِ حضشت اهبم سا دس الوحصَل ثیبى وشدًذ ٍ ًتیجِای
وِ حضشت اهبم گشفتٌذ سا ثیبى هی وٌٌذ ٍ هی فشهبیٌذ تَجِ دٍ اهش فشضی دس خغبة لبًًَی غیش شخصی وِ ثش دٍ فٌَاى
ولی تقلك گشفتِ است هشىلی ًذاسًذ.
بیان اول اشکال محقق سبحانی

ثقذ اص ثیبى هختصش ایي هغبلت ششٍؿ ثِ اشىبل هیوٌٌذ .دس ثخش اٍل اشىبل وِ دس ٍالـ سِ ثیبى است وِ تحت فٌَاى
اهش اٍل هغشح هیوٌٌذ ایشبى هیفشهبیٌذ :هب یىجبس هیخَاّین هسألِ سا اثجبتی پیگیشی وٌین ٍ ثِ لسبى دلیل ثشگشدین ٍ
ثشسسی وٌین وِ لفؼ ًبؽش ثِ حبالت هىلف است یب ًیست وِ دس ایي صَست حك ثب اهبم است لفؼ صالت ،داللت ثش
عجیقت ٍ هبّیت داسد ٍ عجیقت داللت ثش حبالت هىلف ًذاسد .عجیق ی وبسی ثِ صالت آىِ اٍل ٍ دٍم ٍ سَم ًذاسد ٍ
هضاحوت هشثَط ثِ تشخصبت فشدیِ است ٍ هشثَط ثِ صالت آىِ اٍل ٍ آىِ دٍم ٍ آىِ سَم است ٍ عجیقی صالت هشآت
افشاد خَد ًیست وِ ثخَاّذ آىِ اٍل سا ثِ هب ًشبى ثذّذ ٍ ًبؽش ثِ آىِ هضاحوت ثبشذ لزا ایي حشف اهبم وبهال دسست
است وِ اگش هب ًبؽش ثِ لفؼ ثبشین ٍ حیث اثجبت دلیل سا ثجیٌین تىلیف حبل ضذ ٍ تضاحن هقیي ًویشَد ،لىي اگش ثحث
ثجَتی وٌین ًِ ثحث اثجبتی وِ ًبؽش ثِ لسبى دلیل ٍ لفؼ ثبشذ ثبیذ ثشسسی وٌین وِ دس فبلن ثجَت آیب هَلی غبفل اص حبل
تضاحن است یب غفلت دس حك هَالی حىین ٍ شبسؿ اهىبى ًذاسد ،ثلِ دس حك هَالی فشفیِ غفلت هقٌب داسد ٍلی دسثبسُ
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هَالی حىین احتوبل غفلت اهىبى ًذاسد .هَالی حىیوی وِ تَجِ ثِ ثجَت ٍ ٍالـ داسد آیب هیتَاًذ ٍالـ سا هْول
ثگزاسد ٍ عجیقتب اّوبل ًسجت ثِ فبلن ثجَت ٍ ٍالـ ثی هقٌب است.
ایي هغلت دس ولوبت هحمك خَئی ّن ّست وِ اّوبل دس فبلن ثجَت هحبل است .گبّی ٍلت ّب دس فبلن اثجبت یه
دلیل سا ًگبُ هی وٌذ ٍ هی گَیذ ثِ دلیل ایٌىِ همذهبت حىوت وبهل ًیست ایي دلیل اعالق ًذاسد یقٌی دس فبلن اثجبت
ًوی شَد احشاص وشد وِ هَلی دس همبم ثیبى است ،هثال هَلی دس همبم تمٌی ي اصل هسألِ است ٍ دس همبم ثیبى خصَصیبت
آى ًیست ثقضی اص فلوب احتوبل دادًذ وِ آیبت لشآى ایي گًَِ است ٍ گفتِاًذ وِ دس لشآى دس همبم تمٌیي اصل تششیـ
است ٍ لزا ًوی تَاى اعالق گیشی وشد .اگش ًتَاى احشاص وشد وِ هَلی دس همبم ثیبى است ًتیجِ ایي هی شَد وِ اعالق
ًیست یقٌی دس فبلن اثجبت ثِ اعالق ایي دلیل ًوی تَاى توسه وشد وِ اگش شه وشدیذ وِ یه لیذی دخبلت داسد یب ًِ،
ثگَییذ هَلی دس همبم ثیبى است ٍ ًیبٍسدُ است پس اعالق داسد ٍ توبم الوَضَؿ هبّیت است .هَلی ًتَاًستِ هغلك
ثگَیذ ٍ ایي ًجَد اعالق یه حشف اثجبتی است .اهب دس فبلن ثجَت هَلی یه لیذی سا یب خَاستِ است یب ًخَاستِ است
هگش ایٌىِ وسی احتوبل ثذّذ هَلی غفلت وشدُ است وِ دس هَالی حىین غفلت ٍجَد ًذاسد لزا حیث هتي ٍالـ ٍ
ثجَت یب حیث فبلن اثجبت فشق داسد .دس خیلی جبّبی اصَل ایي ثحث هغشح است هبًٌذ ثحث اعالق ٍ تمییذ وِ هی
گَیٌذ هي د س فبلن اثجبت لیذ سا ًذاسم ٍلی دس فبلن ثجَت ثبالخشُ ایي لیذ است یب ًیست ٍ هَال ًیض حىین است ٍ ًوی
شَد گفت وِ غفلت وشدُ است .حبون ٍلتی ثجَتب یه حىوی سا ثیبى هی وٌذ ّوِ لیَد هَضَؿ سا هی داًذ ٍ لزا ًوی
شَد گفت دس فبلن ثجَت هقلَم ًیست هَلی خَاستِ است یب ًخَاستِ است صیشا ایي حشف ثشهیگشدد ثِ ایٌىِ ثگَیین
دس فبلن ثجَت اّوبل هوىي است.
ایشبى ثب تَجِ ثِ ایٌىِ اٍال غفلت دس فبلن ثجَت هٌتفی است ٍ ثبًیب اّوبل دس فبلن ثجَت هوىي است ،هی گَیذ دس فبلن
اثجبت دلیل ًبؽش ثِ خصَصیبت فشدیِ ٍ آى اٍل ًیست ،آىِاٍل آىِتضاحن است ٍ دلیل ًبؽش ثِ ایي ًیست صیشا اعالق لفؼ
ًبؽش ثِ هبّیت است ٍ اعالق ّن وِ دسست شَد هی گَیذ ایي هبّیت توبم الوَضَؿ است ٍ ًبؽش ثِ خصَصیبت فشدیِ
ًیست ٍلی ثجَتب هی تَاى سَال وشد هَالی حىین اگش ًگبُ ثِ ٍالـ وشد آیب اگش هَالی حىین التفبت ثِ تضاحن پیذا وٌذ دس
ایٌجب علت هی وٌذ یب ًوی وٌذ .اگش ثجَتب علت هی وٌذ تىلیف ثِ غیش همذٍس وِ اهبم فشهَدًذ ایٌجب ٍاسد است .تىلیف ثِ
غیش همذٍس است ٍ هب گفتین وِ اشىبل فشهبیش هشحَم آخًَذ ٍ هحمك وشوی ایي است .اگش هَال ثجَتب تَجِ ثِ حبل
هضاحوت وشد ٍ علت وشد ایي تىلیف ثِ غیش همذٍس است ٍ اگش دست اص یىی اص علجْبی خَد وشیذ ٍ گفت ثِ دلیل
ایٌىِ هىلف گشفتبس تضاحن است اص اٍ دٍ علت ًوی تَاًن ثىٌن ٍ ًوی تَاًن اص اٍ ایجبد اصالِ ٍ ایجبد صالت سا علت وٌن
ثجَتب ًوی تَاًن ٍ اگش ًتَاًستن ثِ دلیل ایٌىِ تَجِ ثِ هتي ٍالـ وشدم ثبیذ دست اص یىی اص علجْبی خَد یب ثِ صَست
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تخییشی ٍ یب ثِ صَست تقییٌی ثشداسم .اگش اّن ٍ هْوی دس وبس ثبشذ ثبیذ تقییٌب دست اص علت هْن ثشداسم ٍ یب اگش ّش دٍ
هتسبٍییي ثبشٌذ ثبیذ دست اص یىی اص علت ّبی خَد تخییشا ثشداسم .هسألِ ایي است وِ توبم صحجت ّبی شوبی اهبم
ًبؽش ثِ لسبى دلیل ٍ فبلن اثجبت ثَد وِ هب ثب شوب ّوشاُ ّستین .عجیقی هَضَؿ حىن است ٍ اعالق هی گَیذ عجیقی
توبم الوَضَؿ است ٍلی دس فبلن ثجَت تىلیف هب چیست؟ آیب التفبت هَلی دس فبلن ثجَت ثِ حبل هضاحوت هوىي است
یب ًِ؟ ٍ ثقذ اص التفبت هَلی دس فبلن ثجَت ثِ حبل هضاحوت اّوبل ثجَتی لبئل ّستیذ یب اّوبل ثجَتی لبئل ًیستیذ؟ اگش
اّوبل ثجَتی سا لبئل ًیستیذ آیب دس حبل هضاحوت علت ٍجَد داسد یب ًذاسد اگش دٍ علت است تىلیف ثِ غیش همذٍس
است ٍ اگش یه علت است ثِ هقٌبی ایي است وِ هَال دست اص احذالحجتیي وشیذُ است .تحلیلی وِ شوب فشهَدیذ ّن
صلّ حجت است ٍ ّن اصل حجت است الی یَم المیبهِ هشىل پیذا هیىٌذ .ایي یه ثیبى است.
بیان دوم اشکال محقق سبحانی

ثقذ یه ثیبى دیگشی داسًذ وِ وأى یه استذالل دیگش استٍ .ضقیت لذست سااص حىن فمل گشفتِ هی شَد ٍ فمل است
وِ دخبلت لذست سا سٍشي هی وٌذ ًِ ایٌىِ دلیل ششفی وبشف اص دخبلت لذست است .ثب دلیل ششفی وِ وبس هی وٌین
ًِ لیذ لذست داسین ٍ ًِ لیذ فلن ٍ حشف شوب دس ایي جْت دسست است لزا احىبم هشتشن ّستٌذ ثیي فبلن ٍ جبّل
دس دلیل ششفی ًیض لیذ لذست ًذاسین .لجَل داسین وِ ٍسـ لذست فملی ًیست ٍ الیىلف اهلل اال ٍسقْب سثغی ثِ لذست
فملی ًذاسد ،لزا دس دلیل ششفی لفؼ داللت ثش دخبلت ثش لذست ًذاسد ٍ لفؼ داللت ثش اشتشاط فلن ًذاسد صیشا وبس لفؼ ٍ
و بس دلیل ششفی ًیست دایشُ فمل است فمل حبون ّن ًیست اشتشاط لذست فملی دس دلیل ششفی هٌتفی است ووب ایٌىِ
اشتشاط فلن هٌتفی است فمل ًیض حبون ثِ اشتشاط ًیست لىي ثِ ًؾش هب فمل وبشف است ٍ وشف هی وٌذ وِ حىن
ششفی هششٍط ثِ لذست فملی است .فمل وشف هیوٌذ ثب التفبت ثِ صفبت هَلی ٍ ایٌىِ هَلی غفلت ًوی وٌذ ٍ اّوبى
ثجَتی ّن ًذاسدٍ .لتی هَلی حىین است ٍ ًوی تَاًذ اص حبل هىلف ثجَتب غفلت وٌذ ٍ لزا ثجَتب ثِ حبل هىلف تَجِ
داسد ٍلتی هىلف سا دس حبل هضاحوت دیذ علت سا ثشهی داسد اص ثبة ایٌىِ تىلیف ثِ غیش همذٍس است .ایي ثِ هقٌبی
ایي است وِ تىلیف همیذ ثِ لذست فملی هی شَد ٍ وبشف ّن فمل است « .اى شئت فقجش» ایي یه ثیبى دیگش است وِ
سٍی حیث لذست داسد وبس هی وٌذ ،ثیبى اٍل حیث لذست ٍ ًمش فمل دسًٍش ًجَد ّویي لذس ثَد وِ هب ثیي فبلن اثجبت
ٍ ثجَت فشق ثگزاسین ٍ هب گفتین وِ ایي فشق خیلی ٍلتْب دس فلن ثجَت ٍجَد داسد ثِ خصَص دس ولوبت هحمك خَئی
ثبحذ ٍسظ استحبلِ اّوبل ثجَتی ثشای هَال حىین ٍ ثیبى دٍم سش فمل هی آیذ ٍ چٌیي ثیبى هی وٌذ وِ فمل حبون ًیست
ٍ دلیل لفؾی ّن داللت ثش اشتشاط ثِ لذست فملی ًوی وٌذ ٍسـ ًیض دس دلیل ششفی آهذُ است ٍلی ایي لذست خبص
است وِ ثب لسبى اهتٌبى دس دلیل لفؾی آهذُ است ٍ ثحث دس ایٌجب سش لذست فملی است ٍ فمل ًیض وبشف است ٍ هٌشب
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وشف فمل ّن التفبت ٍ تَجِ فمل ثِ صفبت هَالی حىین است .هَالی حىین هلتفت ثجَتب ثِ حبل هضاحوت هی داًن.
ثشاسبس ایي تحلیل اگش اص هَال سَال ثجَتی وٌین وِ آیب علت شوب هٌجسظ است ٍ حبل هضاحوت سا هیگیشد هَال ًوی
تَاًذ ثگَیذ حبل هضاحوت سا هی گیشد صیشا دچبس اشىبل ثجَتی هیشَد .هججَس است دست اص احذالوضاحوتیي ثشداسد ،یب
ثصَست تقیٌی دس اّن ٍ هْن وِ لبفذتب اص هْن دست ثشهی داسد ٍ یب تخییشا دس هتسبٍییي ٍ ثجَتب ًوی تَاًذ تحفؼ ثش
والالغلجیي وٌذ .فمل وبشف اص فذم اًجسبط علت است ثجَتب ٍ هٌشب وشف ّن التفبت فمل ثِ حبل ٍ خصَصیبت هَال
است .فمظ یه اشىبلی دس ایٌجب ثبلی هی هبًذ وِ ثقذا ایي سا جَاة هی دّذ وِ ثحث اصبلِ الجشائِ است صیشا اهبم چٌیي
احتوبلی سا دادًذ وِ فمل وشف وٌذ ٍ ثقذ گفتٌذ وِ ًتیجِ آى ای ي است دس شه دس لذست ثبیذ اصبلِ الجشائِ جبسی وٌین
ٍ ایشبى هی گَیذ اصبلِ الجشائِ جبسی ًیست .فمل وبشف اص تمییذ حىن ششفی است ثِ لذست فملی ٍ لذست فملی شجیِ
ثِ استغبفت است.
بیان سوم اشکال سبحانی

یه ثیبى سَهی ّن داسًذ وِ ثیبى هستملی ثِ حسبة هی آیذ ثب یه حذ ٍسظ دیگشی .حضشت اهبم داسد ثیي اعالق راتی
ٍ لحبؽی خلظ هیوٌذ ٍ آًچِ ایٌج ب هغشح ًیست اعالق لحبؽی است ،لىي یه اعاللی داسین غیش اعالق لحبؽی ثِ ًبم
اعالق راتی وِ دس فشهبیش شْیذ صذس ٍ هحمك خَئی صیبد هَجَد است .ایشبى ّن اص ایي ثیبى استفبدُ هی وٌٌذ .ثیبى
دٍم ٍ اٍلشبى دس هتي تْزیت ًیست ٍ فمظ ثیبى اّوبل ثجَتی است.
ایشبى هی گَیذ هب دٍ گًَِ اعالق داسین .یه اعالق لحبؽی داسین ٍ آى ایي است وِ هَال اص دلیل ٍ لفؼ ثتَاًذ حبالت
هىلف سا لحبػ وٌذ .لحبػ حبالت هىلف دس لسبى دلیل وِ ایي اعالق ،عجك فشهبیش اهبم هٌتفی است ٍ .اعالق لحبؽی
س ا ًِ ثِ لحبػ هَضَؿ ٍ ًِ ثِ لحبػ هىلف لجَل ًذاسین .دلیل هب یه هَضَؿ داسد وِ هىلف است ٍ یه هتقلك داسد وِ
صالت استّ .ش دٍتب ًبؽش ثِ حبالت ٍ خصَصیبت فشدیِ ًیستٌذّ .ش دٍتب ٍلتی ًبؽش ثِ حبالت ٍ خصَصیبت فشدیِ
ًجَدًذ همذهبت حىوت ثبثت هیوٌذ توبم الوَضَؿ ّویي است وِ دس دلیل است ٍلتی اثجبت وشدین توبم الوَضَؿ
هبّیت است پس اعالق لحبؽی هٌتفی است .دلیل ثِ لحبػ لفؼ ًوی تَاًذ وبشف اص خصَصیبت فشدیِ دس ًبحیِ هىلف
ثِ ٍ دس ًبحیِ هىلف ثبشذ .یه فٌَاى ولی هىلف ٍ یه فٌَاى ولی صالت داسین .همذهبت حىوت ّن وِ هی آیذ ًشبى
هی دٌّذ وِ آً چِ دس لسبى دلیل است توبم الوَضَؿ است یقٌی هبّیت توبم الوَضَؿ است ٍ اص لسبى دلیل ثیشتش اص ایي
دس ًوی آیذ .ثخشی اص آى اص ثب هذلَل تصَیشی دلیل ٍ ثخشی اص هذلَل تصذیمی دلیل اص ثبة همذهبت حىوت ٍ اعالق
ثذست هی آیذً .تیجِ فشهبیش حضشت اهبم اًتفبء اعالق لحبؽی است ،یقٌی لحبػ حبالت هىلفیي ٍ خصَصیبت فشدیِ ٍ
خبسجی هىلف ثِ اص عشیك لسبى دلیل اهىبى ًذاسد ٍ ثبعل است ٍ تحلیل ایشبى ّن ایي است «ّی أىّ اإلعالق اللحبؽی
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ٍ إى وبى أهشاً ثبعلًب ،ألىّ اللفؼ غ یش ًبؽش إلى حبالت الوىلّفیي ٍ ،الوىلّف ثِ ال یذلّ إلّب فلى صشف الغجیقة دٍى
الخصَصیبت ٍ ،لذ فشفت أىّ اإلعالق َّ سفض المیَد ال الجوـ ثیٌْب ».یقٌی اعالق سفض المیَد است ٍ اثجبت هیوٌذ
هبّیت توبم الوَضَؿ است.
پس آیت اهلل سجحبًی هیگَ یذ هي ّن ًمش دلیل ٍ ّن ًمش اعالق لحبؽی ٍ ًمش همذهبت حىوت سا فْویذم ٍ ّن
داللت تصَسی دلیل سا فْویذم .اعالق لحبؽی هٌتفی ٍ ثبعل است ٍ وأى توبم فشهبیشبت حضشت اهبم ثِ اعالق لحبؽی
ثشهیگشدد ٍلی هب یه چیض دیگشی داسین ثِ ًبم اعالق راتی وِ دس ایٌجب ٍجَد داسد .اگش اعالق راتی دس ایٌجب هَجَد
ثبشذ اهبم سا دچبس اشىبل هیوٌذ.
اگش اعالق راتی سا تحلیل وشدین ٍ ًشبى دادین وِ اعالق راتی جبسی است حشف اهبم سد هی شَد هَال سا هججَس هیوٌین
وِ دست احذ الحجتیي تقییٌب یب تخییشا ثشداسد ٍ حشف هب ثبثت هیشَد .ایشبى هی خَاّذ ثگَیذ ًتیجِ اعالق راتی ایي
است وِ خغبة لبًًَی ثی ثوش است ٍلَ خغبة شخصی ًذاسین ٍلی ثب فضبی اعالق راتی خغبة لبًًَی ثی اثش است ٍ
لزا ایشبى دس ایي ثحث ًوی خَاّذ اشىبل ثِ خغبة لبًًَی ثىٌذ لىي اعالق راتی ثوشُ ثشای خغبة لبًًَی ًوی گزاسد
ٍ ٍجَد اعالق راتی سجت هی شَد وِ اشىبل فَد وٌذ .تحلیل اعالق ثیبى سَم آیت اهلل سجحبًی است وِ هیخَاّذ اثش
خغبة لبًًَی سا وبس ثیٌذاصد .یه ثیبى ثب اّوبل وبس وشد ٍ یه ثیبى ثب ثحث لذست ثَد ٍ یه ثیبى ثب اعالق راتی است.
لجال ّن دس ثحث تقجذی ٍ تَصلی اعالق راتی سا ثحث وشدین.
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