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 رحمت اهلل علیه  ینیامام خم یخطابات قانون هینظر

  یبیاعظم غ 

 دهیچک

 هینظر» ،یدر منظومه مباحث حکم شناس رحمت اهلل علیه ینیامام خم یاساس یهادگاهیاز د یکی 

را حل  یکاربرد داشته و معضالت چند یاریدر اصول، در موارد بس هینظر نیاست. ا «یخطابات قانون

 یمعتقدند که خطابات قانون ونی. مشهور اصولیعبارت است از عدم انحالل قانون هینظر نی. اکندیم

، رحمت اهلل علیه ینیبه تعداد افراد و اشخاص مخاطب است. امام خم یبه خطابات شخص هیتجزقابل

 .میپردازیم شانیا دگاهید نییطور مختصر به تبنوشتار به نی. در اداندیانحالل م رقابلیآن را غ

 انحالل ،یخطابات قانون ،ینیامام خم :یدیکل واژگان

 مقدمه

. شودیبر آن مترتب م یاریبس یو اصول یاست که آثار فقه یمهم یجوهر یهااز بحث یقانون خطابات

 انیآن را از م ،ینگربا ژرف شانیاست و ا رحمت اهلل علیه ینیامام خم یاز ابتکارات اصول هینظر نیا

کرده است. مشهور بر  سهیمقا یاجتماع نیو قوان یحاورات عرفبه دست آورده و با م ینصوص شرع

 ینیاما ازنظر امام خم شوند،یمتعدد منحل م یشخص یهابه خطاب یکل یهاکه خطاب اورندب نیا

از مکلف  یبه شمار هر فرد یفراوان شخص یهابه خطاب یکل یهااحکام و خطاب رحمت اهلل علیه

خطاب  یهاشرط تیرعا یانحالل و چگونگ نیا تیفیو ک طیتا الزم باشد بحث از شرا شودیمنحل نم

اند که قابالن به انحالل با آن مواجه یبحث اصول نیدر چند یجد مشکالتدر آن، که موجب  یشخص

 یری(، فراگ28ـ  28، صص 2الوصول، ج مناهج ،ینیهمچون: بحث ضد )امام خم یـ مشکالت

 ة،یالهداانوار ،ینیر برائت )امام خمرفع د ثیحد ری( و تفس289ـ  290قرآن )همان، صص  یهاخطاب
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 یهاامام که احکام به نحو خطاب دگاهیکه مطابق دحال آن شود،( ـ مطرح 43ـ  40، صص 2ج 

 یکلِ نیبر عناو یحل است. حکم در خطابات قانونقابل یآسانمشکالت به نیا شوند،یجعل م یقانون

وصف قانون و  ت،یموضوع ندارد بلکه فعل تیبا فعل یآن ارتباط تیفعل طرفکیو از گرددیجعل م

حکم است و  تیو فاعل تیو انحالل به لحاظ محرک ستیدر خود حکم ن یانحالل نیحکم است بنابرا

است و  کسانیو ملتفت و غافل  یحکم نسبت به جاهل و عالم و قادر و عاجز و ذاکر و ناس نیهمچن

 .ود داردمکلف وج یبرا تیدر موارد عجز و مانند آن تنها معذور

 یاصول دگاهید نیبا ا ییمنظور آشنامشهور، به هیامام و اشکاالت نظر هینظر ینوشتار به بررس نیا

 .پردازدیم شانیا

 اسالم عتیاحکام در شر عیتشر یچگونگ

که از  یهایخطابات شرع ایسؤال مطرح است که آ نیا عت،یاحکام در شر عیتشر یمورد چگونگ در

 جامعه؟ ایاصالتاً متوجه افراد است،  شود،یثابت م یها احکام شرعآن قیطر

 :متقابل وجود دارد هیسؤال دو نظر نیپاسخ ا در

اساس است که اگر در خطاب  نیاست، بر ا ونیاصول انیکه مشهور م هینظر نیانحالل: ا هیـ نظر 1

ت، حکم تصور اسآن قابل یمتعدد برا قیباشد که افراد و مصاد یموضوع حکم، عنوان جامع یشرع

 قتیحقگفت اساساً افراد موضوع در  دیبا ترقیبلکه دق کند،یم تیتوسط آن عنوان جامع به افراد سرا

 نیآن افراد آورده شده است، پس در ا یمعرف یبرا هیموضوع حکم هستند و عنوان جامع در قض

اند. اگر ذکر نشده حیطور صرهستند، هرچند در خطاب به یموضوع واقع ق،یصورت آن افراد و مصاد

 شود،یمتعدد م زیمنحل شود، حکم ن قیبه تعداد افراد و مصاد یموضوع خطاب به موضوعات متعدد

 هیعمران، آ)سوره آل« لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبیالً» : شودیگفته م یمثالً وقت

حکم وجوب حج، جعل  شود،ی(، تصور معیموضوع )مستط یراکه ب یبه تعداد افراد قتی(، در حق97
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. رسدیم تیاو به فعل یبرا زیحکم ن رسد،که بالفعل به استطاعت ب یو انشاء شده است و هر انسان

 (316، ص 1االصول، ج مقاالت ،یو عراق 36، سطر 79ص  ه،یالغروفصول ،یاصفهان ی)حائر

معتقد است که خطابات  رحمت اهلل علیه ینیامام خم عدم انحالل: ای ،یخطابات قانون هیـ نظر 2

روست که افراد ازآن نندیبیخود را مخاطب م زیباالصاله متوجه جامعه است و اگر افراد ن یشرع

. شودیم دهینام یکه باالصاله متوجه جامعه است، خطاب قانون یجامعه مخاطب شارع هستند. خطاب

مکلف  یاز سو فیانجام تکل یشارع مقدس عبارت است از اراده یعیاراده تشر ه،ینظر نیبر اساس ا

و جعل احکـام به نحو عموم است؛  یگذاربلکه اراده قانون ست،ین فیعمل به تکل یاو برا ختنیو برانگ

«. هَا النّاس...یُّ ا ای»، «آمَنُوا... نَ یالَّذ هَایُّا ای»است:  نیمتوجه همه مکلف ـایخطاب متوجه جامعه  یعنی

 .(216، ص 2ج  ه،یالهداانوار ،ینیمام خم)ا

 :دیگویم یقانون یهادر شرح خطاب رحمت اهلل علیه ینیخم امام

و  یکل یو گاه در امرهـا لیخل میاست، مانند فرمان خدا به ابراه یشخص یدر امرها یگاه بحث

 دیدر طرف خطاب است، با زهیآوردن انگ دیاست. در بخش نخست؛ چون غرض از امر، پد یقانون

 یادر امره یالزم؛ همچون: علم، قدرت و... باشد وگرنه امر به او امکان ندارد، ول طیشرا یمخاطب دارا

 یسوشوند و به زندهیکه همه افراد برانگ ستیآن ن ییهدف نها رایز ست؛ین نیچن یو کل یقانون

 نهندیم قانون گردن نیبه ا یاست گروه یعیاست. طب یگذارحرکت کنند، بلکه هدف قانون فیتکل

 رایز ؛نخواهد بود هودهیامر و خطاب، لغو و ب گونهنی. درهرصورت اکنندیبا آن مخالفت م یو گروه

 (67، ص 2الوصول، ج . )مناهجستندیمستقل ن یهاعیاز سنخ تشر یقانون یهافرمان

مورد  هایژگیها و وامکان وجود دارد که بتوان همه مکلفان را با تمام حالت نیا یقانون یهاخطاب در

 اثریشرع ب یگذاردر قانون دیقانون با رایز ست؛ینوع خطاب ناپسند ن نیخطاب واحد قرار داد و ا
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اراده  نیاحتمال آن اثر وجود داشته باشد، ا ایکه اثر آن در طول زمان روشن باشد، نباشد. آنگاه

 .است اشکالیانجام گرفته و ب یو قانون یعیتشر

 یقانون یهاخطاب هینظر مقدمات

مام متوقف بر مقدمات هینظر به یا ـــت که  به ااس ـــار  ـــاره م نیاختص . )ر.ک: میکنیمقدمات اش

هذ ـــول،بیت حان 430، ص 1ج  االص ـــب عد و ر.ک: س بات ،یبه ب طا قانونالخ ها هیال لدور  و ا

  به بعد( 8ص  ه،یاالصولالمسائلیف

تحت  ستند،ین لیکه در غرض دخ یاتیو خصوص ردیگیال بشرط تعلق م عتیاول: امر به طب مقدمه

 .ردیگیامر قرار نم

 .تمام موضوع است عتیداللت دارد که نفس طب نیدوم: اطالق امر بر ا مقدمه

در نفس ادله لحاظ  شود،یواقع م هاعتیافراد طب انیکه بالعرض در خارج م یسوم: تزاحمات مقدمه

ناظر به عالج تزاحم باشد. حاکم در مقام جعل  کهنیتا ا ستی. اساساً مطلق ناظر به افراد نشودینم

 یهر مهم دنآور یبه جا رونیحکم تنها به انشاء حکم توجه دارد، نه به عالج حالت تزاحم و ازا

 .زدیریترتب فرو م انیپس بن ست،ین انیمشروط به عص

 االصول،ةیکفا ،یحکم چهار مرتبه قائل شده است )آخوند خراسان یبرا یچهارم: محقق خراسان مقدمه

و مالکات احکام در مرتبه اقتضاء احکام  یمباد لیمصالح و مفاسد از قب کهی(، درحال412، ص 2ج 

 یسانکه محقق خراآن تربیاست. عج یحکم و از احکام عقل تیکه تنجز بعد از تماماست، چنان

که عقل قائل است که اراده دانسته است و حال آن یانشائ گریو در وقت د یفعل یحکم را در وقت

 گونهنیهمواره ا یگذاراست. رسم قانون نیجا چندر همه زین ییعقال نیو قوان ردیپذینم رییشارع تغ
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 کیصورت است، آن را به کردهیرا در حق مردم لحاظ م یزیفساد چ ایبوده که حاکم هرگاه صالح، 

 .کردیو احوال مساعد بود آن را اعالن م طیو اگر مح کردهیهمگان انشاء م یقانون برا

است، چه  دهیاست که به مرحله انشاء و جعل رس یزیچ مینامیم یشأن ای ،یرا ما حکم انشائ آنچه

و در حال  شودیاعالن م که در زمان ظهور امام زمان یکه اصالً اعالن نشده باشد، مانند احکامآن

در قالب عموم و اطالق  یکه اعالن شده باشد، ولهاست و چه آنحاضر مصلحت در پنهان کردن آن

 دییو تق صیمطلقات و عمومات قبل از تخص نیباشد؛ بنابرا امدهین داتشیو مخصصات و مق ماندهیباق

حکم  کهنیا جهیاست، پس نت یها فعلآن ریو نسبت به غ یانشائ صیو تخص دیینسبت به موارد تق

آن  یوقت اجرا و داتیمخصصات و مق اًیباشد و ثان دهیکه اوالً به درجه اعالن رس یحکم یعنی ؛یفعل

اگر به خاطر قصور مکلف  یشود حت دایاز وصول حکم به مکلف پ یباشد. حال اگر مانع دهیفرا رس

 تیو حکم را به مرحله انشائ شودینم تیامر سبب سقوط حکم از فعل نیباشد، مثل عجز و اضطرار، ا

مستحق عقاب  ست،ا یمکلف باق یتا عذر برا دیگوی. سر مطلب آن است که عقل مرداندگیبازنم

. خطابات رودینم رونیب فیاز موضوع تکل گاهچیاما ه شود،یو مخالف حساب نم یو طاغ باشدینم

 .باشد حیقادر قب ریکه توجه آن به غ ستین یمثل خطابات شخص یگذارقانون

تعدد و  چیاست، بدون ه نیخطاب واحد متعلق به همه مکلف یقانون یپنجم: هر حکم کل مقدمه

 .متعلق است هیخطاب، بلکه تعدد و تکثر در ناح هیدر ناح یتکثر

نه شرعاً و نه عقالً و به اطالقشان شامل جاهل و  ستند،یبه قدرت ن دیمق یششم: احکام شرع مقدمه

 .رت قدرت استدر صو انی. اگرچه حکم عقل به اطاعت و عصشوندیعاجز م

 )عدم انحالل( یخطابات قانون هینظر لیدال

 :اند ازامام عبارت هینظر لیدال



 

6 
 

 ـ وجدان 1

 رونی. ازاکندیم تیخطاب کفا کی ن،یدعوت همه مکلف یکه برا کندیحکم م یهر انسان وجدان

خطاب دوم لغو خواهد  رایافراد را مورد خطاب قرار دهد؛ ز کیکایکه  ستین یگریبه خطاب د یازین

 (437، ص 1ج  االصول،بیتهذ ،ینیبود. )امام خم

 ـ ظهور خطابات 2

است  نیا« من آمن»همچون  یخطابات مطلق ای، «آمنوا نیالذ هَایُّا ای»همچون  یظاهر خطاب عام 

است و لواحق آن و احوال مکلف در خطاب اخذ نشده و موردتوجه  یمدنظر مول عتیکه خصوص طب

 لیمانند علم و جهل، قدرت و عجز در توجه خطاب دخ یطیلذا شرا باشد،یخطاب نمدر  یمول

 (99ص  ه،ی. )خطابات قانونباشدینم

 عقالء رهیـ تمسک به روش و س 3

در اوامر صادر  نیاست و ا یو خارج یصورت احکام شخصبه یصادر شده از طرف عقال گاه احکام

 نیاست و ا یو قانون یصورت حکم کلبه یو مانند آن معمول است و گاه یعرف یشده از طرف موال

گذار در خود حکم در نظر قانون یها و مانند آن متعارف است و انحاللها و موسسهنوع در دولت

روش است، پس  نیاتخاذ هم اتیو روا اتیو ظاهر آ گرددیجعل م یصورت کلبلکه قانون به ست،ین

هماهنگ  رند،یگیدر نظر م یکل یهاعنوان یرا برا نیقانون که قوان نیقال در تدوع وهیامام با ش هینظر

 االصول،اهرجو ،ینیرا مورد توجه قرار دهند. )امام خم یانحالل به خطابات شخص نکهیاست، بدون ا

 (446، ص 1ج  االصول،بیو تهذ 315، ص 3ج 

 انحالل دگاهیـ محذورات د 4
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 نیاز ا یامام دانست. برخ هینظر لیاز دال گرید یکیآن را  توانیم دارد که یمشهور موانع دگاهید

 :اند ازطور اجمال عبارتمحذورات به

 در صورت شک در قدرت اطیـ عدم امکان احت الف

 انیمسئله م نیواجب است. و در ا اطیکه هنگام شک در قدرت، احت دیآیبرم نیعبارات فقها چن از

به تعداد  یشرع یهابر انحالل خطاب یمشهور مبن هیوجود ندارند، اما بنا بر نظر یآنان اختالف

 ،مکلف قادر است و هنگام شک در قدرت ف،یکه موضوع تکل میشویمشکل روبرو م نیبا ا ن،یمکلف

شک به اصل  رایز شود؛ینم یصورت حکم فعل نی. در اکندیم تیسرا فیشک به تحقق موضوع تکل

 (108، ص 5ج  عه،یاصول فقه ش ،ی. )لنکراناطینه احت باشد،یبرائت م یرااست که مج فیتکل

موجب شک در همه  د،یشک در قدرت ز رایز د؛یآینم شیمشکل پ نیا م،یریامام را بپذ هینظر اگر

 تیافراد کفا یاست که در تحقق مفهوم عام، امتثال و تحقق برخ نیآن ا لیافراد نخواهد شد. دل

 فیشخص مکلف موضوع تکل رایواجب است؛ ز اطیپس هنگام شک در قدرت فرد مکلف، احت کند،یم

 (440، ص 1ج  االصول،بی. )تهذستین

 یدر احکام وضع تیـ نسب ب

به  ت؛یاست، مانند نجاست و حل یبودن احکام وضع یانحالل، التزام به نسب هینظر گریمحذورات د از

 نیو ا شودیحکم برداشته م گر،ید طیاجراست و در شرابلثابت و قا ،یطیمعنا که حکم در شرا نیا

 رجاز محل ابتال خا ینجس زیچ کهنی. مثل ایو وضع یفیدر احکام تکل عیعدم وحدت تشر یعنی

را به نجاست مورد لحاظ قرار دهد، الزم است  یمکلف یشارع در خطاب خود، ابتال یباشد. وقت

مشهور معتقد شوند  یوقت رایآن از محل ابتال خارج باشد، حکم نجاست برداشته شود؛ ز کهیدرصورت

حکم  اءحالت به الغ نیالزم است در ا شود،یازآنچه خارج از محل ابتال است، برداشته م فیکه تکل

قائل بود،  یفیو تکل یاحکام وضع نیب لیبر تفص توانیرا نم یهیتوج چیه رایمعتقد باشند؛ ز یوضع
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 یکس کهیدرحال شود،ینجاست از محل ابتال مکلف خارج شد، حکم نجاست هم برداشته م یپس وقت

 (199ص  ه،یملتزم نشده است. )خطابات قانون یزیچ نیحال به چنتابه

است و  یدر همه حال فعل فیتکل شانیا یبر مبنا رایز ست؛یاشکال وارد ن نیامام ا هیاساس نظر بر

. ستندیمورد لحاظ شارع ن شوند،یکه بر مکلف عارض مو عدم آن فیمثل ابتال به تکل یحاالت مختلف

 .(350، ص 3ج  االصول،یف راتیتحر ،ینیخم ی)مصطف

 و کافر یـ عدم توجه خطاب به فرد عاص ج

مورد خطاب  شانیلذا ا کنند،یبه خطاب عمل نم یطبق نظر مشهور ازآنجاکه کفار و افراد عاص بر

. اگر کنندیعمل نم میدانیشود که م یاست که خطاب متوجه کس حیقب رایز رند؛یگینمشارع قرار 

که کفار و افراد  میاست که قائل شو نیاش امنحل گردد، الزمه یشخص یهابه خطاب یخطاب کل

از  گرید یکی نیاست و ا رفتهیرا نپذ یقول نیچن یاند که کسمکلف نشده نیبه فروع د یعاص

 یحاالت مختلف رایز ست؛یاشکال وارد ن نیامام، ا یمشهور است، اما بر اساس مبنا هیمحذورات نظر

است، در نظر گرفته  نیکه موضوع آن عام و شامل همه مکلف یدر خطاب قانون ان،یمانند کفر و عص

 یفرد اتیجمع هستند و در آن، حاالت و خصوص «نیالذ هَایُّا ای»همه افراد در عنوان  رایز شود؛ینم

اراده  نکهیعالوه بر ا کند،یم تیکفا نیاز مکلف یامتثال برخ رایز شود؛یاز مکلفان لحاظ نم کیهر 

 (322، ص 3االصول، ج ندارد. )جواهر فیآوردن افراد به تکل یبه عمل و رو یربط یعیتشر

 خبر کید ـ چند دروغ در  

مثالً اگر  شوند،یخبر چند دروغ جمع م کیاست که در  نیمشهور، ا هیاز محذورات نظر گرید یکی

خواهد بود که  نیانحالل ا هیخبر بنا بر نظر نیا ی، الزمه«آتش سرد است»به ما خبر دهد که  یکس

در  الکعدم وحدت م یعنی نیجهان منحل شود و ا یهااندازه آتشمتعدد به یهادروغ، به دروغ نیا

وجود  جهتنیازا یو انشائ یخطـاب اخبار نیب یتفاوت رایز ست؛ین گونهنیا کهیاخبار و انشاء، درحال
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و خبردهنده به تعداد  شودیمنحل م زین یمنحل شد، خطاب اخبار یخطاب انشائ یندارد، پس وقت

 (437، ص 1ج  االصول،بی. )تهذردیپذیرا نم نیا یکس کهیجهان دروغ گفته، درحال یهاآتش

 عدم انحالل هیو لوازم نظر آثار

حرج و ضرر، به جهت امتنان بر امت است،  ینف یهالیرفع و دل ثیمشهور، حد دگاهیـ بر اساس د 1

. اگر عکس شودیمرتفع م گرید لیرفع و دال ثیحد لهیوسپس هر حکم مخالف با قاعده امتنان به

اما  ت،سین حیها صحرفع آن یادله برا نیشود و رفع احکام با قاعده امتنان مخالف باشد، تمسک به ا

ها منت بر امت لحاظ شده، که در آن یاحکام راینکرد؛ ز دیاستدالل و بطالنش ترد نیامام در ا

 ،ینیها. )امام خمآن کیکایاست، نه  ردیگیها را در برمکه همه مکلف یکل ینیعنوان قوانبه

 (501، ص 1االصول، ج معتمد

دارد مانند استطاعت  یفراوان یهاوجود آن؛ واجب مشروط مثال هیواجب مشروط و توج حیـ تصح 2

معتقدند که  یبرخ ونیاصول انیدر م«. وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبیالً» هیدر آ

ن مخاطب قرار داد رایندارد؛ ز دبر وجودش وجو یهیو توج ستیبر واجب مشروط مترتب ن یادهیفا

و محقق شود. امام معتقد  ایاو مه طیشرا کهنیاست، مگر ا معنایب ست،یکه فعالً مورد مطالبه ن یمکلف

اما بر اساس  م،یانحالل باش یعنیکه معتقد به نظر مشهور؛  دیآیم شیپ یاشکال در صورت نیاست ا

است، بدون مالحظه حاالت.  عی، مکلف مستطیموضوع در خطاب کل رایز ست؛ین نیامام چن هینظر

 (437، ص 1ج  االصول،بی)تهذ

از مردم بنا به سرشت خود از فعل حرام اجتناب  یکننده از حرام؛ اگر برخاجتناب یـ صحت نه 3

)کشف عورت  یمیمتوجه شدن خطاب تحر ایآ کند،یکه از کشف عورت اجتناب م یکنند، مانند کس

 نکن( به او درست است؟
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متعدد به تعداد افراد مکلف منحل  یهاه نظر مشهور وارد است که معتقدند خطاباشکال بنا ب نیا

خطاب  ،یقانون یهادر خطاب رایز شود؛یاشکال مطرح نم نیامام ا هینظر رشیاما با پذ شود،یم

هستند که بنا بر  یها افرادآن نیبلکه متوجه همگان است که در ب ست،ین ینیمتوجه اشخاص مع

 (186ص  ه،ی. )خطابات قانونشوندینم یعمل نیچن سرشت خود مرتکب

 ینه یمقتض ءیامر به ش کهنیاصول در بحث ضد، راجع به ا یعلما ؛یـ عدم ترتب در خطاب قانون 4

و  کندیاز نماز را اقتضاء م یامر به ازاله نجاست از مسجد، نه»اند: مثال زده نیاز ضد آن است، چن

 ونیاصول یبرخ رفتند،یاقتضاء و آثار آن را پذ یحکم، نماز باطل است. ازآنجاکه بعض نیبر اساس ا

امر به  انیترتب برآمدند که بر اساس آن امر به مهم مترتب بر عص لهیوسمشکل به نیدرصدد حل ا

 انیوجوب نماز مترتب بر عص نیامر به ازاله؛ بنابرا انیمگر بعد از عص ست،یاهم است و نماز مأمور به ن

 (307 ـ 293، صص 1ج  رات،یالتقراجود ،ینیامر به ازاله است. )ر. ک: نائ

کرده است  دیو تأک رفتهیداشته است، نپذ یکه بر اساس خطابات قانون یمسئله را با نگرش نیا امام

فقط  رایز شود؛یمتعدد به تعداد افراد مکلف، منحل و گسترده نم یهابه خطاب یکه خطاب شرع

ها گرفتار شدن مکلف به که ازجمله آن یفرد اتی، بدون مالحظه حاالت و خصوصخطاب است کی

امر به ازاله و امر به  نیتدافع ب یبرا ییمعنا نیدر مرحله امتثال است؛ بنابرا فیدو تکل نیب احمتز

است. ازنظر  یگریاز د یموجب نه ،یکیکه امر به  میشو نیملتزم به ا یناچار یکه از رو ستینماز ن

که امر در  گونهانهم اند،یبا هم مساو تیهستند که در اهم یفیامام، امر به مهم و اهم مانند دو تکل

( برخالف 444، ص 1ج  االصول،بیاست، )تهذ یامر فعل زیاهم و مهم ن فیاست، در دو تکل یها فعلآن

، 1ج  رات،یالتقراجود ،ینی)نائامر به اهم است.  انیمشهور که معتقدند امر به مهم، متوقف بر عص

 یو حاالت فرد اتیخصوصکه  یقانون یهاامام در خطاب هیطبق نظر نی( همچن307ـ  293صص 
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، 1ج  االصول،بی. )تهذگرددیاز ضد نم ینه یمقتض ءیامر به ش شود،یلحاظ نم نیضد یمانند التقا

 (445ـ  444صص 

نجاست،  تیمانع ایطهارت،  تیاطالق شرط یامام مقتضا هیـ بطالن نماز با نجاست؛ طبق نظر 5

وجود نداشته،  یجاهل و ناس انیم یحکم تفاوت نیدر ا ونیاصول یبطالن نماز است و برخالف نظر برخ

. ستیعالم و جاهل و قادر و عاجز ن نیب یاست و تفاوت نیمکلف یبلکه حکم مشمول تمام

 (316، ص 3ج  االصول،)جواهر

 یفراموش ایمسئله مطرح است که آ نیا ونیاصول انیجزء؛ در م یمرکب با فراموشـ عدم بطالن  6

 دیو تنها با شودیبه بطالن منجر نم ای شود،یسبب باطل شدن مرکب م ،یاصل عقل یمقتضاجزء به

 اورد؟یجزء را به جا ب

 یکند و به ناقص اکتفا نکند. و اطیفرد واجب است که احت نیمعتقد است که بر ا یانصار خیش

جا آورده امکان مطالبه مرکب ناقص را به یکه در حال فراموش یمعتقد است که از مکلف نیهمچن

جهت که  نیاختصاص داده شود، به ا یبه غافل و ساه یخطاب مستقل ستیممکن ن رایز ست؛ین

مگر  ست،یممکن ن یساهنسبت به غافل و  نیاست و ا فیمکلف به تکل ختنیبرانگ اب،غرض از خط

خطاب شود. روشن است که با خطاب قرار دادن، از حالت غفلت خارج شده و  «الغافلهایا»با  نکهیا

 نیبنابرا شود؛یم دهینوع خطاب فهم نیو لغو بودن ا شودیکه بر عهده او است، ملتفت م یفیبه تکل

 یاز اجزا یبعض ینگام فراموشه ،یو الزم است بنا بر اصل عقل ستیغافل و ملتفت ن نیب یتفاوت

 (483، ص 2االصول، ج فرائد ،یانصار خیشود. )ش اطیمرکب احت

 ،یخطاب قانون هیو معتقد است که طبق نظر رفتهیاستدالل را نپذ نیا رحمت اهلل علیه ینیخم امام

همچنان  فیبودن تکل یاما فعل ف،یمگر در مرحله تنجز تکل ست،ین فیمانع از تکل یغفلت و فراموش

 یدر زمان فراموش نکهیاست، باا نیجزء مخاطب یدر عموم خطاب، ناس رایاست؛ ز یبه حال خود باق
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 «یالناسهَایُّا ای»مانند  یمخصوص یهابه خطاب با عنوان یازین گریمعذور بوده و د فیتکلاز انجام 

 (440ـ  439، صص 1ج  االصول،بیتا اشکال لغو بودن خطاب وارد گردد. )تهذ ستین

مقاله  نیاز علماء مطرح است، اما ازآنجاکه ا یبرخ یمرحوم امام از سو هیهم به نظر یاشکاالت البته

نوشتار مطرح  نیاشکاالت را در ا نیلذا ا شان،یا هیامام بوده، نه دفاع از نظر هینظر نییدر مقام تب

 .میننمود

 جهینت

و  رحمت اهلل علیه ینیامام خم یاز ابتکارات اصول« عدم انحالل» ای ،«یقانون یهاخطاب» هینظر

را در مباحث  یدر دست امام معضالت فراوان یدیدر علم اصول است که همچون کل عیبد یاهینظر

 نی. اکندیو... حل م یقرآن یهاخطاب یریرفع در برائت، فراگ ثیحد ریاصول، مانند بحث ضد، تفس

 نیگذاشته است. ا یدر فقه و اصول بر جا یر مهم و فراوانمحافل علماء بوده و آثا توجهمورد  هینظر

 انیو کفار، رفع اشکال جر انیبه عاص فیمند در مورد اشکال تعلق تکلقاعده هیاند از: توجآثار عبارت

 هیو نائم و توج یو غافل و ساه یعاجز و ناس فیقدرت و عجز، صحت تکل نیبرائت در موارد شک ب

به  فینبودن تکل دیبه اهم و مف فیتکل تیبه مهم با فعل فیتکل تیعرض بودن فعلدرست آن، هم

   ...مهم، ثمره و

 منابع فهرست

(، قم: انتشارات لقمان، چاپ اول، ینیابوالحسن مشک یاالصول )با حواش ةیکفا ،یـ آخوند خراسان 1

 ق 1413

 نیالمدرسلجماعة لتابعةایاالسالمالنشرةفرائد االصول، قم: موسس ن،یبن محمدام یمرتض ،یـ انصار 2

 ق 1416چاپ پنجم، 
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قم: دار  ه،یاالصول الفقه یف هیفصول الغرو م،یالرحبن عبد نیمحمدحس ،یاصفهان یـ حائر 3

 ق 1404چاپ اول،  ه،یاالسالمالعلوماءیإح

 ق 1420چاپ اول،  ،یاالسالمالفکرمقاالت االصول، قم: مجمع ن،یالداءیض ،یـ عراق 4

 1381، چاپ اول، ائمه اطهار یقم: مرکز فقه عه،یمحمد، اصول فقه ش ،یلنکران یـ فاضل موحد 5

 ش

تهران: چاپ و نشر عروج، چاپ اول،  ه،یخطابات قانون ،ینیو نشر آثار امام خم میـ موسسه تنظ 6

(، تهران: یجعفر سبحان راتیاالصول )تقر بیاهلل، تهذروح دیس ،ینیخم یـ موسو 7ش  1386

 ق 1423نشر، چاپ اول، و  میموسسه تنظ

و نشر  می(، تهران: موسسه تنظیمحمد فاضل موحد لنکران راتیـ ــــــــــــ، معتمد االصول )تقر 8

 ق 1420چاپ اول،  ،ینیآثار امام خم

چاپ  ،ینیو نشر آثار امام خم میعلم االصول، قم: موسسه تنظ یـ ـــــــــــــ، مناهج الوصول ال 9

 ق 1415اول، 

و نشر آثار امام  میتهران: موسسه تنظ ا،یالکفا یعل قةیالتعل یف ةیـــــــــ، انوار الهداـ ــــ 10

 ق 1417چاپ دوم،  ،ینیخم

 می(، تهران: موسسه تنظیلنگرود یمحمدحسن مرتضو راتیـ ــــــــــــ، جواهر االصول )تقر 11

 ش 1376و نشر آثار امام، چاپ اول، 

و نشر آثار امام  میاالصول، قم: موسسه تنظ یف راتیتحر ،یمصطف دیس ،ینیخم یـ موسو 12

 ق 1418چاپ اول،  ،ینیخم
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 1352العرفان، (، قم: مطبعةییابوالقاسم خو دیس راتی)تقر راتیاجود التقر ن،یمحمدحس ،ینیـ نائ 13

 ش

 مقاالت

علم  یخصصفصلنامه ت ،«هیمسائل االصول یو الدورها ف هیالخطابات القانون»جعفر، مقاله  ،یسبحان 

 99قم، سال پنجم، تابستان  هیمقاله انجمن اصول فقه حوزه علم ژهیاصول، و


