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 تسن اهلل الشحوي الشحین

 ػذر بؼد اس ولت؛ رفغ همام سوم

 هحل نشاع
وِ تقذ اص ٍلت اضغشاس سفـ ضَد. تِ  ضَد یهاجضاء اهش اضغشاسی اص اهش اختیاسی دس حالتی هغشح  همام سَم تحث

ٍ الطشایظ ًثَد، هثالً توىي تش  األجضاء تامهتوىي اص اداء تىلیف تِ صَست ایي ضىل وِ هىلف دس صهاى اداء تىلیف، 

ت ٍ ایي فذم توىي دس توام ٍلت هستَفة تَد، دس ایني حنال اهنش اضنغشاسی هاًٌنذ      ٍضَ یا لیام ٍ یا سجذُ ًذاض

دس حالت ًطستِ ٍ ... هتَجِ فشد هىلف ضذُ است ٍ اٍ اهتثال اهش اضغشاسی وشدُ  ًواصخَاًذىتا تیون یا  ًواصخَاًذى

ن فزس هىلف سفـ ضذ، حال است ٍ ٍلت اداء تىلیف تِ پایاى سسیذُ است، اها تقذ اص ٍلت ن تالفاصلِ یا دُ سال تقذ 

 آٍسد یا ًِ؟ جا تِسؤال ایي است وِ دس ایي حالت هىلف تایذ لضای تىلیف سا 

اگش دس ضشایغی وِ فزس هستَفة تاضذ اجضاء اهش اضغشاسی اص اهش اختیاسی سا لثَل وشدین، دس ایي صَست ًیناص  

 ٍسد.آ جا تٍِگشًِ هىلف تایذ لضای تىلیف ن اهش اختیاسی ن سا  ًیست لضاتِ 

 بیاى ادله در ػذر هستوػب
الثتِ هفشٍض ایي است وِ دس دلیل اهش اضغشاسی هىلف تِ اًجام تىلیف اضغشاسی دس صنَست هسنتَفة تنَدى    

تٌاتشایي تفاٍت دس ایي همام اص تحث، تا جایی وِ هىلف فزس غیش هستَفة داضت ایي است ونِ   ؛فزس، اهش ضذُ است

هىلف دس دلیل اضغشاس هستَفة، تِ اًجام تىلیف اضغشاسی اهش ضذُ است، اها دس دلیل اضنغشاسی غینش هسنتَفة    

تیناى دلینل    ضنذ  یهن فزس هىلنف دس ٍلنت صاینل     وِ دسصَستیهىلف هختاس دس اًجام تىلیف اضغشاسی است، هثالً 

 ًواص تا تیون تخَاًذ. تَاًذ یهاضغشاسی ایي تَد وِ هىلف 

تیاى ادلِ تِ ّش دٍ صَست اهىاى داسد اها غالثاً تِ صَست اهنش تنِ اًجنام     ِیف هاًحيثتِ تایذ تَجِ داضت وِ دس ال

 تىلیف اضغشاسی است.
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 اجشاء  هادل
ِ تپشداصین. لثل اص تیاى ادلنِ  ء دس ایي حالت دس همام سَم ًیض تایذ تِ تشسسی ٍجَُ تیاى ضذُ تشای اجضا سا  یا ًىتن

تِ اهش جذیذ یا فذم ًیاص تِ اهنش جذینذ دس تحنث اجنضاء دس ایني       لضاًیاصهٌذ تَدى  ٍ آى ایٌىِ تحثِ نیوٌ یههغشح 

 لسوت هؤثش است.

 .نیپشداص یهاجضاء، دس صَست هستَفة تَدى فزس  ِ ادلحال تِ تیاى 

 ػملی  هادل

 اولویتدلیل اول؛ طزیك 
؛ تا ایي تیاى وِ اجضاء اهش اضغشاسی اص اهش اختیاسی دس صَست هسنتَفة تنَدى   ّستاٍلیي دلیل، دلیل اٍلَیت 

اگش وسنی اجنضاء اهنش     دیگش فثاست تِ؛ ّست، ًسثت تِ اجضاء دس حالت غیش هستَفة تَدى فزس، داسای اٍلَیت فزس

ب فزس تِ عشیك اٍلَیت تایذ لائل تِ اضغشاسی اص اهش اختیاسی دس فزس غیش هستَفة سا پزیشفت، دس صَست استیقا

اجضاء تاضذ، هثالً هىلفی وِ ًواص تا تیون خَاًذُ است ٍ سپس دس داخل ٍلت فزس اٍ سفـ ضذُ است، گفتین ًیناص تنِ   

ًواص تا ٍضَ تخَاًذ ٍ تایذ ًواص تا تیون تخَاًذ  تَاًذ یًوىلفی وِ دس توام ٍلت خَاًذى ًواص تا ٍضَ ًذاسد. حال دس ه

 ٍ خاسج اص ٍلت، ٍلت اهش اختیاسی اص دست سفتِ است، تِ عشیك اٍلَیت تایذ اجضاء سا تپزیشین.

ًوناص  ایي است وِ اگش ضوا دس حالت صٍال فزس دس ٍلت، لائل تِ اجضاء اهش اضغشاسی ) تیاى فمل ٍ استىاص فشفی

، دس حالتی وِ هىلف دس توام ٍلت ًیستضَیذ ٍ گفتیذ دیگش ًیاصی تِ اًجام تىلیف اختیاسی )ًواص تا ٍضَ(  تا تیون(

فزس داضت ٍ اهش اضغشاسی )ًواص تا تیون( سا اًجام داد ٍ دس خاسج ٍلت وِ دیگش ٍلنت اص تنیي سفتنِ اسنت، تاینذ      

 اجضاء سا تپزیشیذ. اٍلی عشیك تِ

ٍ دس والم هشحَم آخًَذ ًیض آهذُ است، الثتِ اهىناى داسد ونِ دس    ّستتوام اصَلیَى  ششیهَسدپزایي استذالل 

اهش تِ اًجام تىلیف اختیاسی ضَد، اها ایي اهش ًیاص تِ دلینل خناظ    داًذ یهایي حالت ًیض تِ دلیل هصلحتی وِ ضاسؿ 

ِ تاضنین، اجنضاء اٍلَینت خَاّنذ داضنت،      داسد ٍ اگش دلیل خاصی هثٌی تش اًجام تىلیف اختیاسی تقذ اص ٍلت ًذاضت

فزس تقذ  وِ دسصَستیتٌاتشایي دس همام ثثَت اهىاى داسد دس فزس غیش هستَفة اهتثال اهش اضغشاسی هجضی تاضذ اها 

 اص ٍلت صایل ضَد اهش اضغشاسی هجضی ًثاضذ، اها اص لحاػ فشفی هشدٍد است. 
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ست وِ دس همام دٍم ٍ دس فزس هستَفة لائل تِ فذم ا عشح لاتلدس حمیمت تحث اجضاء دس همام سَم دس صَستی 

ِ اجضاء ضَین، اها اگش دس همام دٍم لائل تِ اجضاء ضذین دس ایي همام ًیض تایذ لائل تِ اجضاء ضَین، فلزا  خنال    اگشچن

ٍ  وِ دسصَستیٍ  شدیپز یًوایي اهش فمالً اهىاى داسد اها فش  آى سا   هىلف تشای اًجام تىلیف اختیاسی ٍلت داضنت 

ِ ها لَل تِ اجضاء سا پزیشفتین ٍ گفتین اهتثال اهش اختیاسی الصم ًیست، حال وِ ٍلت صایل ضذُ اسنت    اٍلنی  عشینك  تن

 .ّستدس همام سَم  ِیوفا  صاحة. ایي اٍلیي دلیل هشحَم ًیستًیاصی تِ اًجام تىلیف اختیاسی 

 بیاى هزحوم تبزیشی؛ اولویت هؼکوس

وِ اٍلَیت هقىَسی ًیض دس ایني حالنت    ضَد یهاگش دس تیاى اٍلَیت دلت ضَد سٍضي  ٌذیفشها یه هشحَم تثشیضی

ٍجَد داسد، تا ایي تیاى وِ اگش وسی دس فزس هستَفة لائل تِ فذم اجضاء ضذ، دس فزس غیش هسنتَفة ًینض تاینذ تنِ     

 عشیك اٍلَیت لائل تِ فذم اجضاء ضَد.

سفـ فزس دس ٍلت، اجضاء سا پزیشفتین تایذ دس حالت فزس  استىاص فشفی ایي چٌیي است وِ اگش دس صَست تٌاتشایي

هستَفة ًیض لائل تِ اجضاء ضَین ٍ تالقىس. اگش دس حالت فزس هستَفة لائل تِ فذم اجضاء ضنَین دس حنالتی ونِ    

ٍ ها دس تحث ساتك ًیض تایذ لَل تِ فذم اجضاء سا تپزیشین. ایي یه دلیل توام است  ضَد یهفزس دس داخل ٍلت صایل 

خاسج  لضان فملی، لفؾی ٍ اصَل فولیِ ن لائل تِ اجضاء ضذین ٍ تٌاتشایي تایذ تِ عشیك اٍلَیت دس    ّا ساُتوام  ا تشتٌ

 ٍلت ًیض لائل تِ اجضاء ضَین.

 دلیل دوم؛ استدالل هزحوم نائینی
اسناس  هاًٌذ تحث سناتك تنش    ؛ ایطاىّستدس خاسج اص ٍلت، دلیل هشحَم ًائیٌی  لضادلیل دٍم تشای اجضاء اص 

هشحَم ًائیٌی ّواًٌذ تحث سناتك ونِ لائنل     دیگش فثاست تِ ؛ًیست تصَس لاتل: فذم اجضاء ٌذیفشها یهاستذاللی فملی 

: ٌنذ یفشها یهًثَدى تخییش تیي الل ٍ اوثش تَدًذ ٍ دس ًتیجِ اجضاء اهش اضغشاسی سا پزیشفتٌذ، دس ایي تحث ًیض  جای تِ

ٍ فنذم   ّستآى اجضاء  ِ جیًتثثَتی ٍ فملی دس تحث ٍجَد داسد وِ  یا ًىتِلفؾی ٍ اعالق ادلِ،  ِ ادلسی لثل اص تشس

 اجضاء هقمَل ًیست.

 ایي دلیل ًیض ّواًٌذ دلیل اٍل، دلیلی فملی است.

 تمزیز دلیل دوم
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وِ تِ حالت گزاضتي پیطاًی تش صهیي تاضنذ ٍ ینا    یا سجذُختیاسی لحاػ ضذُ است، هاًٌذ تىلیف ا لیَدی وِ دس

، تاضٌذ یهٍ ّش یه اص ایي لیَد دس هالن )هصلحت اهش هَلی( دخیل  تاضٌذ یهاضذ ٍ... لیَد ووال فول ًواص تا ٍضَ ت

 واهل حتواً دس هالن تأثیش داسد. ٍضَیقٌی خَاًذى ًواص تا 

 : ّستدخالت داضتي دس هالن داسای دٍ حالت 

ؾش هَجَد ًثاضذ، هالوی ًینض ٍجنَد   دخیل دس هالن است وِ اگش لیذ هَسد ً ای گًَِ تِلیذ . هغلماً دخیل است؛ 1

ًخَاّذ داضت، یقٌی لیَد همَم هالن ّستٌذ ٍ اگش هَجَد ًطًَذ هاًٌذ ایي است وِ فول هغلنَتیتی دس دینذ هنَلی    

 ًذاضتِ تاضذ.

 هذخلیت لیذ دس هالن تا صهاًی است وِ هىلف تِ تحصیل هالن لادس تاضذ.. 2

هذخلیت لیَد دس هالن تِ حذی است وِ اگش لیذ تحصیل  وِتٌاتشایي دٍ حالت ٍجَد داسد؛ حالت اٍل ایي است 

تِ تىلیف اضغشاسی اهش وٌذ، صیشا لیذ تِ لذسی دخالت  تَاًذ یًووِ دس ایي صَست هَلی  هاًذ یًوًطَد، هالوی تالی 

ًتفاء ، اگش حالت اٍل تاضذ، سالثِ تِ ادیگش فثاست تِ ؛دس هالن داسد وِ اگش ًثاضذ دیگش هصلحتی ٍجَد ًخَاّذ داضت

تٌاتشایي ٍلتی اهش اضغشاسی ٍجَد داسد، حالت دٍم تشلشاس  ؛هَضَؿ خَاّذ تَد ٍ اهش اضغشاسی ٍجَد ًخَاّذ داضت

ٍ ٍلتنی هىلنف هختناس     ّستهىلف، دس هالن ٍ هصلحت دخیل ذ اختیاسی دس صَست هختاس تَدى ؛ یقٌی لیّست

ت صهاًی وِ هىلف دس توام ٍلت فزس داضت، ًیست، لیذ اختیاسی ًیض دس هالن دخالت ًخَاّذ داضت. دس ایي صَس

لیذ اختیاسی دس هصلحت ٍ هالن هَسد ًؾش هَلی دخالتی ًذاسد، هثالً دس ضشایغی وِ هىلف دس توام ٍلت هقزٍس تَد 

 .ّستتا آب ٍ ... دخالتی دس هالن ًذاسًذ ٍ هالن تذٍى ایي لیَد هلضم  ٍضَلیَدی هاًٌذ لیام ٍ یا 

: ٌنذ یفشها یهن واهل تحصیل ضذُ است. هشحَم ًائیٌی  عَس تِوشدُ است ٍ هصلحت  تٌاتشایي هىلف فول تِ هالن

اگش لیذ ٍجنَد ًذاضنتِ تاضنذ هنالن ًینض هحمنك        وِ عَسی تِهغلك دس هالن دخالت داسًذ،  عَس تِلیَد اختیاسی یا 

صَست اختیناس ٍ  یا ایٌىِ دخالت لیَد دس  ٍ ؛ایي حالت تَد دیگش ًثایذ اهش اضغشاسی صَست گیشد وِ اگش ضَد یًو

. اگش ایني حالنت تاضنذ هنالن دس     تاضٌذ یًوٍ دس صَست اضغشاس لیَد اختیاسی دخیل دس هالن  ّستتَاى هىلف 

 صَست اهتثال اهش اضغشاسی ًیض حاصل ضذُ است ٍ تا تأهیي توام هالن، هشاد هَلی تأهیي ضذُ است.

 هنالشه در استدالل هزحوم نائینی

 . ّستهشحَم خَئی اٍلیي وسی است وِ تِ ایي استذالل اضىال ٍاسد وشدُ است ٍ اضىال ایطاى ٍاسد 

. دخالنت دس  2. دخالنت هغلنك.   1غیش اص دٍ حالت تیاى ضذُ تَسظ هشحَم ًنائیٌی ن    ٌذیفشها یههشحَم خَئی 

ٍجَد داسد، ّواًٌذ آًچِ صَست اختیاس هىلف. ن حالت دیگشی ًیض هتصَس است هثٌی تش ایٌىِ دٍ هصلحت هتفاٍت  
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ٍ دخالنت لینذ    اًذ گشفتٌِی ٍجَد یه هصلحت سا هفشٍض هشحَم ًائی وِ دسحالیدس تحث همام دٍم ًیض هغشح ضذ. 

 .اًذ وشدُهٌحصش دس دٍ حالت تیاى ضذُ  اختیاسی دس ایي هصلحت سا

لحت ٍجنَد داسد  ٍ آى پیص فشض ایي است وِ یه هصن  ّست، پیص فشض هشحَم ًائیٌی اضتثاُ دیگش فثاست تِ

پیص فشض ثثَتی هشحَم خَئی ایي است وِ دٍ هصلحت دس اهش اضغشاسی ٍ اهش اختیاسی ٍجنَد داسد ٍ   وِ دسحالی

یا هصلحتی ٍجَد داسد وِ رٍهشاتة است ٍ دس توام هشاتة آى هصلحت هلضهِ است، یقٌی هىلفی وِ دس توام ٍلنت  

تشای اٍ ٍجَد داسد ٍ هىلف تایذ آى سا  یا هلضهِهصلحت  ٌذ تِ صَست اضغشاسی،هقزٍس تَد، دس اًجام تىلیف ّش چ

ِ ِ صَست ًواص تا تیون هصلحت تحصیل وٌذ، هثالً دس خَاًذى ًواص ّش چٌذ ت  ٍ ؛تنشای هىلنف ٍجنَد داسد    یا هلضهن

هصلحت دیگشی ًیض دس خاسج ٍلت تشای هىلف هتصَس است ٍ آى ایٌىِ ایي هصلحت تا اًجام تىلیف اختیناسی دس  

 ، هاًٌذ خَاًذى ًواص تا ٍضَ دس خاسج ٍلت.ضَد یهصل خاسج ٍلت حا

تا ٍجَد دٍ هصلحت تیاى ضذُ، دیگش اهش اضغشاسی هجضی ًخَاّذ تَد صیشا اًجام تىلینف اضنغشاسی دس داخنل    

هصلحتی سا حاصل وشد ٍ تا اًجام تىلیف اختیاسی دس خاسج ٍلت هصلحت دٍم تحصیل خَاّذ ضذ، هنثالً دس   ٍلت،

. هصلحتی دس ًواص تا تیون دس داخل ٍلت ٍجَد داسد وِ تا اًجام اهش 1: ّستًؾش هَلی ت هَسد هثال ًواص، دٍ هصلح

 وِ خاسج اص ٍلت خَاًذُ ضَد. ّست. هصلحت دیگش هتمَم تِ ًواص تا ٍضَ 2. ضَد یهاضغشاسی حاصل 

ٍ لضا ًیض ّوَاسُ ًیاص تِ اهش جذیذ داسد. صش  فونل تنِ    ّست شیپز اهىاىیي ٍجَد دٍ هصلحت ٍ دٍ اهش تٌاتشا

 تش فذم اهش دٍم استذاللی آٍسد. تَاى یًواهش اضغشاسی هَجة فذم اهش دٍم ًخَاّذ تَد ٍ 

دس دخالنت لینَد    ذین گَ یهن : فمنل  ٌذیفشها یههشحَم ًائیٌی تذٍى تَجِ تِ ٍجَد دلیل ٍ اعالق  دیگش فثاست تِ

صَست اٍل )دخالت هغلماً( ًثایذ اهش اضغشاسی ٍجَد داضتِ تاضذ  تٌا تشد داسد وِ دٍ حالت ٍجَ اختیاسی دس هالن

هىلف( ٍلتی هىلف تىلیف اضغشاسی سا اًجنام داد هغلنَب هنَلی     صَست دٍم )دخالت دس صَست اختیاس تٌا تشٍ 

ت هصنلح  ٌنذ یفشها یهن اهنا هشحنَم خنَئی     ؛ًیستحاصل ضذُ است ٍ ًیاصی تِ ٍجَد اهش دیگشی اص عش  ضاسؿ 

دیگش هصلحت هلضم صهناًی   ِ هشتثٍ  ضَد یهآى دس اًجام تىلیف اضغشاسی حاصل  ِ هشتثرٍهشاتة ٍجَد داسد ٍ یه 

تٌاتشایي دٍ هشتثنِ ٍ دٍ چْنشُ تنشای هصنلحت      ضَد؛ یه لضااست وِ فزس صایل ضذُ است، فلزا هىلف اهش تِ اًجام 

دیگش ضشط دیگشی داسد ٍ هاًٌذ  ِ هشتثٍ  ّستی ٍلت صیشا یه هشتثِ داسا ًیستًالصِ ٍ واهلِ  ِ هشتثٍجَد داسد ٍ 

واهلنِ   ِ هلضهن ، هثالً ًواص اختیاسی داسای هصلحت ّست، تلىِ دٍ چْشُ اص یه هصلحت ًیستتحث لثل الل ٍ اوثش 

دس خاسج ٍلت  ٍ ًواص اختیاسی ّستاست وِ هشاد هَلی  یا هلضهِضغشاسی دس ٍلت داسای هصلحت است اها ًواص ا

 .ّستٍ هىلف هأهَس تِ تحصیل ّش دٍ هصلحت  ّستداسد وِ هشاد هَلی  یا هلضهِهصلحت 
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ًیاص تِ اهش جذیذ داسد، اها هصلحت آى لائن تِ یه ٍالقینت اسنت. اص ینه ٍالقینت دٍ اهنش ًاضنی        لضااصَالً 

اص  تِ دلیل دٍ حالت تیاى ضنذُ، فمنالً ساّنی غینش     ٌذیگَ یه. ایطاى ضَد یه، فلزا اضىال هشحَم خَئی ٍاسد ضَد یه

فالٍُ تش دٍ حالت هغشح ضذُ تَسظ ایطاى، حالت دیگشی ٍجَد داسد.  ضَد یهٍ دس جَاب ایطاى گفتِ  ًیستاجضاء 

لضٍهی اص  یا هشتثِلف تا اًجام تىلیف اضغشاسی حالت سَم ایي است وِ هصلحتی رٍهشاتة ٍجَد داضتِ تاضذ ٍ هى

اهنش تنِ    هاًنذُ  یتالست ٍ هَلی عثك هصلحت لضٍهی لضٍهی دیگشی تالی ا ِ هشتثهصلحت سا تحصیل وشدُ است، اها 

 .ّستتٌاتشایي اضىال ًسثت تِ تیاى هشحَم ًائیٌی ٍاسد  وٌذ؛ یهاًجام تىلیف اختیاسی دس خاسج ٍلت 

ٍ دلینل دٍم، اسنتذالل    ّستآًچِ دس ادلِ تیاى ضذ ایي است وِ دلیل اٍل، دلیل اٍلَیت تَد ٍ دلیلی تام  ِ خالص

 ٍ اضىال هشحَم خَئی تش ایي استذالل ٍاسد است. ًیستتام هشحَم ًائیٌی تَد وِ 

 ادله لفظی

 دلیل سوم؛ اطالق اهز اضطزاری
وِ دس همام دٍم اعالق دلیل اهش اضنغشاسی   عَس ّواى. نیپشداص یهلفؾی  ِ ادلتِ تشسسی تقذ اص تیاى دٍ دلیل فملی 

دس تحث همام دٍم چْاس صنَست  هغشح ضذ، دس ایي لسوت ًیض هوىي است وسی لائل تِ اعالق اهش اضغشاسی ضَد. 

 هوىي تَد:

. دلیل اهش اختیاسی اعالق ًذاسد، اها دلیل اهش اضغشاسی اعالق داسد ٍ خَاستاس اتیاى هأهَستِ اضغشاسی اسنت.  1

تا اهتثال اهش اضغشاسی تىلیف اٍ سالظ ضذُ است، حال چِ فزس سفـ ضَد یا ٌّنَص تنالی تاضنذ ٍ ایني      وِ عَسی تِ

 اعالق هستلضم اجضاء است.

. دلیل اهش اضغشاسی اعالق ًذاسد اها دلیل اهش اختیاسی داسای اعالق است ٍ خَاستاس اتیاى هأهَستنِ اختیناسی   2

 م دادُ تاضذ ٍ چِ ًذادُ تاضذ. ًتیجِ ایي صَست فذم اجضاء است.است، چِ هىلف هأهَستِ اضغشاسی سا لثالً اًجا

ّش دٍ اهش اعالق داسًذ. گشچِ ایي صَست اختالفی است ٍلی حك ایي است وِ اعالق حناون تنش اعنالق     ِ ادل. 3

 صَست سَم، اجضاء اهش اضغشاسی اص اهش اختیاسی است. ِ جیًتهحىَم همذم است ٍ دس ایي صَست 

 صَست دٍم فذم اجضاء است.  ِ جیًتَست اٍل ٍ سَم، اجضاء است ٍ ص ِ جیًتتٌاتشایي 

. دلیل ّیچ یه اص اهش اختیاسی ٍ اضغشاسی اعالق ًذاسد وِ دس ایي صَست تایذ هشاجقِ تِ اصَل فولنی ضنَد   4

 وِ تقذاً تحث خَاّین وشد.
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ی دس جنایی ونِ اهنش    دس همام دٍم ٍ دس دٍ صَستی وِ اهش اضغشاسی اعالق داضت، لائل تنِ اجنضاء ضنذین، یقٌن    

ّش دٍ اهش اختیناسی   وِ دسصَستیاضغشاسی خَاستاس اتیاى تىلیف اضغشاسی است، ّش چٌذ فزس هىلف صایل ضَد ٍ 

 ٍ اضغشاسی اعالق داضتٌذ، اعالق اهش اضغشاسی همذم تش اعالق اهش اختیاسی تَد.

 ، تنِ دلینل اهنش اضنغشاسی    دیگنش  فثاست تِاهش اضغشاسی ضَد،  دس همام سَم ًیض هوىي است وسی لائل تِ اعالق

هشاجقِ ضَد، اگش تیاى دلیل اهش تِ اًجام تىلیف اضغشاسی دس صَست هستَفة تَدى فزس تنَد هاًٌنذ ایٌىنِ دلینل     

تگَیذ صهاًی وِ دس توام ٍلت آب ًذاسی، ًواص تا تیون تخَاى ّش چٌذ فزس صایل ضَد، دس ایي صَست دلینل اعنالق   

 داسد.

 یاطالق لفظی و هماه

 . اعالق هماهی.2. اعالق لفؾی. 1، اعالق دٍ ًَؿ است: ذیا وشدُاصَل هالحؾِ  یّا تحثوِ دس  عَس ّواى

، اعالق لفؾی دس جایی هغشح است وِ اعالق دلیل ًاؽش تنِ احنَال ٍ   ًیست تصَس لاتلاعالق لفؾی دس ایي تحث 

 ضنَد؛  یههغلك است ٍ ضاهل هؤهي ٍ وافش  ثۀًلفؼ سل« افتك سلثۀ: »ذیگَ یهاعَاس خَد دلیل تاضذ، هثالً ٍلتی هَلی 

 ، اعالق لفؾی یقٌی ضوَل دلیل تش احَال ٍ اعَاس خَد دلیل.دیگش فثاست تِ

 ًیسنت تِ دلیل هشتثظ  آًچِ تش یولتلىِ دس فضائی  ًیستاعالق هماهی، ضوَل دلیل تش احَال ٍ اعَاس خَد دلیل 

است، دُ هَسد سا تیاى وشدًذ ٍ ضشط  اى توام ضشایظ ًواص تِ حشیضحال تیدس  السالمِ یفل، هثالً ٍلتی اهام ضَد یهًفی 

د، ، یقٌی هَلی دس همام تیاى توام ضشایظ تَد ٍ ضشط یاصدّن سا وِ اص احَال ٍ اعَاس ایي دُ هَسد ًثَیاصدّن سا ًگفتٌذ

، لیام، سوَؿ ٍ سجَد ٍ ... سا فشهَدًنذ ٍلنی لٌنَت سا ًگفتٌنذ. دس ایني صنَست       السالمِ یفلتیاى ًىشدًذ، هثالً اهام 

، پس اًذ ًگفتِولی تَدُ ٍ ضشط یاصدّن سا  دس همام تیاى السالمِ یفلصدّن لضٍم ًذاسد، صیشا اهام ایي ضشط یا نییگَ یه

 ضشط یاصدّن لضٍم ًذاسد.

 فزق اطالق لفظی و هماهی
، اص احنَال ٍ اعنَاس   تَسظ اعالق وٌاس گزاضتِ ضَد نیخَاّ یهوِ اگش آًچِ فشق اعالق لفؾی ٍ هماهی ایي است 

، ایي است اها آًچِ جذای اص احَال ٍ اعَاس دلیل است ؛«سلثۀ »دلیل است، دس ایي صَست اعالق لفؾی است، هاًٌذ 

ت، پنس آى سا  ، اهنا هغلنة هنَسد ًؾنش سا ًگفتنِ اسن      وشد یهوِ هَلی دس همام تیاى است ٍ تایذ توام هغلة سا تیاى 

 ٍ ایي اعالق هماهی است. خَاّذ یًو
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 به اهز جدید لضانیاس 
ٍ اهش لثلی دس یه چیض است، اها  لضاّوَاسُ تِ اهش جذیذ ًیاص داسد ٍ چٌذ هصلحت  لضا نیداً یه ،ِیف هاًحيدس 

تٌاتشایي دلیلی وِ اهش تِ اًجام تىلیفی دس ٍلت وشدُ است، داللتنی تنش    ؛تِ اهش جذیذ است لضاهفشٍض ایي است وِ 

داللتنی تنش    ،78اسنشاء   «اللَّیِلِ غَسَكِ  إِلى الشَّوِسِ لِدُلُونِ الصَّالةَ أَلِنِ»اًجام تىلیف دس خاسج ٍلت ًذاسد، هثالً دلیل 

، اگش دلیلی ٍلتی سا تشای دیگش فثاست تِ ؛دًیاص تِ اهش جذیذ داس لضاخَاًذى ًواص دس آخش ٍلت ًذاسد ٍ خَاًذى ًواص 

خَدش است ٍ اگش لضائی الصم  ُ هحذٍدّیچ تشدی ًخَاّذ داضت ٍ تشد آى دس  ٍلت آىتىلیفی تیاى وشد، دس غیش اص 

 است تایذ اهش دیگشی صادس ضَد.

هش تِ خَاًذى ًوناص  تِ اهش جذیذ، ٍلتی دلیل ا لضاتا دس ًؾش گشفتي فشق اعالق لفؾی تا اعالق هماهی ٍ ًیاصهٌذی 

، ایني ًوناص   خَاّذ یهٍ حال وِ ٍلت توام ضذُ است، اگش هَلی ًواص دیگشی خاسج اص ٍلت  وٌذ یهًطستِ دس ٍلت 

ًیاص تِ اهش  لضا، چَى ًیست لضاًیاص تِ  ذیگَ یهًیاص تِ اهش دیگشی داسد ٍ دلیل اهش اضغشاسی داسای اعالق است ٍ 

 .ًیستتٌاتشایي دلیل داسای اعالق لفؾی  ؛ًیستجذیذی داسد ٍ اص احَال اهش اضغشاسی 

 .ّستهشاد اص اعالق دس ایي تحث ٍ دلیل سَم، اعالق هماهی  ضَد یهتا همذهاتی وِ گفتِ ضذ سٍضي 

 خَاّنذ  یهن اص ایي لثیل، فشض ایي است وِ هَلی  یا ادلِهاًٌذ دلیل تیون ٍ  یا ادلِوِ دس  اًذ فشهَدُفلواء اصَل 

توام تىلیف هىلف هضغش دس ٍلت سا دس ایي دلیل تیاى وٌذ. چَى هَلی دس همام ایي است ونِ تونام تىلینف هىلنف     

هضغش دس ٍلت سا تیاى وٌذ ٍ چٌیي تیاى وشدُ است وِ هىلف تایذ ًواص تا تیون ٍ ... تخَاًذ ٍ اهش دیگنشی هثٌنی تنش    

 خَاًذى ًواص تا ٍضَ دس خاسج ٍلت ٍجَد ًذاسد.

تىلینف   تونام تیناى  تىلیف اضغشاسی ایي است وِ چَى هفشٍض دس دلیل هغشح ضذ دلیل سَم چِ دس آًتٌاتشایي 

ن ن غالثاً ًیض چٌیي است    ضَد یهٍ فشض ایي است وِ فزس هىلف تقذ اص ٍلت سفـ  ّستهىلف هضغش تَسظ ضاسؿ 

 ًثَدُ است. وِ اهش دیگشی هشاد هَلی ضَد یهٍ دلیل تش تىلیف دیگشی داللت ًذاسد، تٌاتشایي سٍضي 

 نظز استاد اػزافی

ٍ حذالل ایي است ونِ ولینت اعنالق     ًیست لثَل لاتلاضغشاسی داسای اعالق هماهی تاضٌذ،  یّا ادلِایٌىِ توام 

پزیشفت. هوىي است دس تشخی هَاسد ٍلتنی هنَلی دس حنال تیناى تىلینف       تَاى یًوهماهی داضتي اهش اضغشاسی سا 

ّش جایی وِ هَلی دس حال تیناى تىلینف    االصَل یفلایٌىِ  ، ٍلیهىلف سا تِ اٍ تگَیذ ِ فیٍؽاضغشاسی است، توام 

، ّونِ جنایی   وٌنذ  یهن جَاًة هوىي ایي ٍؽایف سا تیناى   ِ ّواضغشاسی است، دس همام تیاى توام ٍؽایف تاضذ ٍ تا 
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ٌذ ٍ ّش چٌذ احتوال ثثَتی ، صیشا ایي احتوال ٍجَد داسد وِ هَلی اهش تِ اًجام تىلیف اختیاسی تقذ اص ًواص تىًیست

 .ًیستٍجَد داضت اها احتوال اثثاتی ٍ ایٌىِ تایذ توام ٍؽایف هىلف سا تیاى وٌذ، الضاهی دس آى 

ٍ ایي چٌنیي   شًذیگ یهالثتِ صحیح است وِ اهش اضغشاسی ٍ اهش تِ تىلیف اختیاسی تحت یه هصلحت ولی لشاس 

ٍ توام تىالیف هىلف هضغش سا تیاى وٌذ، اها الضاهنی دس تیناى    هصلحت ولی یّا ساُوِ هَلی تایذ توام  ضَد یهتَّن 

چٌیي اًتؾناسی ٍجنَد داسد اهنا دس     الجولِ یفتوام تىالیف ٍجَد ًذاسد. ّش چٌذ ایي الضام تا رّي ساصگاسی داسد ٍ 

دس همام تیاى است حتی اص حیث اهش تقذی، اعویٌاًی تنِ ایني تیناى ٍجنَد      اصّشجْتحذی ًیست وِ تگَیین هَلی 

  جضئی تایذ تشسسی ضَد. عَس تِتٌاتشایي اعالق هماهی تِ ایي ضىل ولیت ًذاسد ٍ دس ّش هَسد  ؛ًذاسد

 خالصِ:

 سِ دلیل تشای اجضاء دس همام سَم هغشح ضذ:

 . دلیل اٍلَیت؛ ایي دلیل تام تَد ٍ پزیشفتین.1

 .. دلیل هشحَم ًائیٌی؛ ایي دلیل تام ًثَد ٍ اضىال هشحَم آلای خَئی ٍاسد است2

 وِ تِ ًؾش ها ولیت ًذاسد ٍ دس ّش هَسد تایذ تشسسی ضَد. . اعالق هماهی است3

دس جاّایی وِ اعالق لفؾی ٍجَد داسد، اعالق هماهی ّن هوىي است ٍ دس تشخی هَاسد وِ اعالق لفؾنی ٍجنَد   

 ًذاسد.اها دس هَاسدی وِ اعالق هماهی است، لغقاً اعالق لفؾی ٍجَد  ؛ًذاسد، اعالق هماهی هوىي است
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