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 الرحيم الرحمن اهللا بسم

 مقدمه
 ديدگاه كه ترتّب يكي دارد، وجود ديدگاه دو اهم به امر عصيان فرض بر مهم به امر تصحيح درگفته شد كه 

 ديدگاه اوّل در است، ونيهقان خطابات نظريه كه عليه)هللا(رحمةامام حضرت ديدگاه دوم و است محققين و نيمتأخر مشهور
 و است اهم به امر با همراه و همزمان مهم به امر دوم ديدگاه در ولي است، اهم به امر عصيان طول در مهم به امر
- دوم نظريه هستند، مشترك ،مهم به امر تصحيح نتيجه درديدگاه  دو هر چه، اگرندارد وجود اينجادر  طوليتي هيچ
 نظريه اين اساس و روح كه بود پنجم مقدمه هاآن نيترمهم و بود مقدمه هفت بر مبتني -نظريه اين مبدع بيان طبق
 كه ؛بود انحالل كه رايج ديدگاه مقابل در قانوني)، خطابات( شارع خطابات انحالل عدم از بود عبارت آن و است

 در و بررسي قرار گرفت اين مقدمه مورد بررسي قرار گرفت، قاعده عدم انحالل پنج دليل داشت كه مورد نقد و
مه چهارم به صورت مختصر مورد بررسي ددر مرحله بعدي مقبيان شد.  انحالل نظريه براي وجه چهار نيز مقابل

دهيم، در اين مقدمه اين نكته مطرح است اختصار مقدمه ششم را مورد بررسي قرار مي طور بهقرار گرفت. در اينجا 
 كام مقيد به قدرت نيستند.نظريه خطابات قانونيه، اح بر بنا كه

 و عدم اشتراط تكاليف به قدرت اشتراط
 دارد: وجود نظريه چند استطاعت، و قدرت به فيتكال اشتراط باب در 

 قدرت به مقيد را خطابات اين شارع يعني شرعي، دليل اند بهقدرت به مقيد شرعيهخطابات اينكه  :اوّل نظريه
 است. كرده
 .اندمقيد به قدرت شرعيهخطابات حكم عقل  به كه است اين نظريه دوم: 

را مشروط به  هاآن دارد و وجود خطابات همه در كهاست  يعام دليل يك عقلي دليل كه اين :سوم يهنظر
 و دليل نقلي فقط در بعضي از جاها وجود دارد. داندقدرت مي

 حكم فعليت و حكمكه اين آن و دانمشترك نقطه يك دردارند،  باهم كه ييهاتفاوت رغميعل ديدگاه سه اين 
 حرمت يا مشروط واجب ،قدرت به نسبت احكام ديگرعبارتبه ،است تكليف شرطقدرت  و است قدرت به مقيد
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 است، وقت به مقيد نماز اينكه مثل، نباشد حكم هم فعليت پيدا نخواهد كرداي كه اگر قدرت به گونه اند،مشروط
 الصَّالةَ  أَقِمِ« است، وقت به مقيد، نماز خطاب اصل كه در اينجا كندينم پيدا تفعلي تكليفنباشد،  وقت كه مادامي
 سه نيبنابرا ،لذا. واجب شرط نه است وجوب شرط و تكليف شرط كه )78(اسراء/ »اللَّيْل غَسَقِ إِلى الشَّمِْس لِدُلُوكِ
نيست  گونهنياو  نيست حكمي قدرت بدون است، حرمت شرط و وجوب شرط است، تكليف شرط قدرت نظريه،

باشد، قدرت مانند وقت است، نه مانند مقدمه واجب و طهارت، حال فرقش چيست؟ فرقش  واجب شرط كه قدرت
اين است كه وقت كه شرط وجوب است، اگر نباشد تكليفي هم وجود نخواهد داشت، اما در طهارت كه شرط واجب 

، گر چه مكلف اگر بخواهد واجب را انجام دهد بايد مانداست اگر طهارت نبود، واجب سر جاي خود باقي مي
 كه اگر حذف شد ديگر تكليفي وجود نداشته باش.  مقدمه واجب را انجام دهد، ولي نه مانند وقت

. البته اينكه وجوب شرط نحو به است قدرت به مشروط تكليف اصل كه دارند اتفاق نقطه اين بر ديدگاه سه ينا 
 درجاي خودش مطرح خواهد شد. بحث آن ، شرعي قدرتو يا  است عقلي قدرت قدرت، اين

 در باب اشتراط تكاليف به قدرت و استطاعت عليه)اهللا(رحمةديدگاه حضرت امام
 عقال شرط نه و شرعاً  نه قدرت كه فرمايندميبا سه ديدگاه فوق متفاوت است، ايشان  عليه)اهللا(رحمةامام حضرت نظر
 بر در را همه ،كاليفت امتثال، بلكه مقام در است عذر فقط از انجام تكليف، عجز و قدرت عدم بلكه نيست، تكليف

نتواند تكليف را انجام دهد معذور است، مانند انسان جاهل كه گرچه تكليف  كسي ، اگرعمل مقام در فقط گيرد ومي
 دارد ولي معذور است.

 ديدگاهي يك دارد، وجود كالن ديدگاه دو درتق بحث در كه كرد بازسازي شكل اين به توانمي را بحث بنابراين
كه در صورت عدم  قدرت به تكليف اشتراط از است عبارت كه فقهاء و ونياصول از محققين بين متداولو  جراي

 لاوّ ديدگاه نفي -اندكردهاشاره آن به دوم مقدمه در عليه)اهللارحمة( امام هك -دوم ديدگاه قدرت، تكليفي نيز وجود ندارد.
تنجيز وسيله  فقطو  نيست فعليت و انشاء مقام در تكليف شرطاست و  علم مثلهم  قدرت اينكه بر تاكيد و است
 احكام كه گوييمنميكه در باب علم  گونههمانيعني  گيرد،مي بر در را همه، فعلي حكم و خطاب گرنهواست  حكم

است  گونه نيهمدر اينجا نيز  -عكس مصوبه به -است احكام به عالم به مختص احكاماست و يا  علم به مشروط
 پيدا تنجزبرايش  حكم وو فقط جاهل در مقام امتثال معذور است  يردگميو هم جاهل را در بر عالم هم، ماحكاو 
 . كندينم
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آنچه كه گفته شد بيان نظرات در باب قدرت است، امّا در باب علم همه همين نظر دوم را قبول دارند و علم را 
 .كمدانند نه شرط ذات حجيز حكم ميشرط تن

 بر عدم اشتراط تكاليف به قدرت عليه)(رحمةاهللادليل امام
 توان دو وجه ذكر نمود، مي -در نظريه خطابات قانونيه استعليه) اهللا(رحمةكه ديدگاه حضرت امام -براي نظر دوم 

 
  وجه اوّل (وجه مبنايي):

 توجيه خطاب به عاجز اشكالي ندارد. قهرا پذيرفتيم را انحالل عدم اگر كه است اين 
 به مثالً ، قبيح است شود، زيرا خطاب به عاجزگويند خطاب شامل عاجز نميقائلين نظر اوّل مي توضيح مطلب:

قبيح است،  قيغرنجاتبه نماز و امر به  خطاب، دهد نجات رودخانه از را غريق يا و بخواند نماز تواندينم كه آدمي
 بود. اوّل قول به نقائلي وجه اين

زماني كه خطاب منحل  است، انحالل بر مبتني استدالل اين كه نديفرمايم اوّل، وجه در عليه)اهللا(رحمةحضرت امام 
 شودينم عاجز انسان شود، ديگر بهشد و در انقاذ غريق گفتيم به هر كدام از مكلفين به صورت جداگانه خطاب مي

 خطاب شود،نمي منحل كه ايقانونيه خطابات و انحالل عدم نظريه بر بنا امّااست.  قبيح خطاب كرد، چون خطاب
 بر بنا آيد، لذااشكالي پيش نمي است و جايزقادر، به صورت يكسان  بعضي و عاجزند بعضي كه ايمجموعه به
 اجز،ع به خطاب توجيه استهجان از است عبارت كه قدرت به تكليف اشتراط وجه كه است انحالل عدميه نظر

  جاري نيست.
 به مقيد خطابو  دارد استهجان عاجز به خطابمطابق با نظر انحالل،  يعنيوجه مذكور يك وجه مبنايي است، 

 چون و انحالليم عدم به قائل مافرمايند، كه جزو مخالفين اين نظر هستند مي عليه)اهللا(رحمةامام حضرت است. عاجز غير
 شود و ديگر استهجاني در آن وجود ندارد.خطاب مشترك شامل حال همه مي است، خطابه يك

 وجه اوّل: اشكال
 پنجم مقدمه آن بر مبتني اين كه يعني ما مبنايي است، اشكالدارد، يك  دو اشكالعليه) اهللا(رحمةسخن حضرت امام

 نخواهد بود. تام وجه اين طبعاً  شديم انحاللي چون ما و است
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 را قانوني عام خطاب اين عرف نباشيد، هم انحاللي شما اگر حتي، مييگوب كهاين آن و است ييبنا دوم اشكال 
 فرق نظريه انحالل وطاب قرار دادنشان عقال قبيح نيست و گرچه مورد خ داند،مي ناتوان و عاجز افراد از منصرف

پذيرد كه خطاب مستقل، متوجه نميامكان ندارد و عقل  اصالًدر بحث انحالل همين است.  جا نياعدم انحالل در 
 افراد از خطابعاجز بشود، امّا در عدم انحالل با اين قدرت و قوت نيست و عقال امكانش وجود دارد ولي عرفا 

 متوجه صادرشده مولي از كه واحدي خطاب همين ديگويم عرف باشد، خطاب يك ولو ،منصرف است جزاع
كه دليلش هم محكم  است قبيح عاجز به مستقل خطاب توجيه ،شويم انحاللي اگر ،ديگرعبارتبه ؛نيست عاجز
 متوجه افراد عاجز و ناتوان نيست. خطاب اين ديگويم عرف باز بوديم، هم نحاللاطرفدار عدم  اگر امّا است،

 واحد خطاب چون گويدنمي عقل يعني نيست، حكم عقالست، ناتوان اجز وع افراد متوجهاينكه خطاب  ريشه
دهنده اين توان گفت خود اين مطلب نشانلذا مي بلكه اين يك حكم عقاليي است. ،پذير نيستامكان عقال است

 نيا يمويگمي گاه ،فقهي منطق لحاظ به ولي .انحالل صحيح است واقع در نيست درست انحالل عدم اصالً  است كه
انصراف يك وجه  دارد، انصراف ارد وند را شمول اين عقاليي نظر از يمويگميهم  گاهي و است قبيح عقال اقدام

 آن نظريه انحالل يك وجه عقلي است.  كهيدرحالعقاليي است، 
 اتخاذ اينجا كه دومي نظر در عليه)اهللا(رحمةاماماين دو پاسخي بود كه در جواب وجه اوّل داده شد. پس حضرت 

 د.داشتند كه وجه اوّل بيان شد و دو پاسخ به آن داده ش وجه دو اندكرده
 در شك در قدرت بر تكليف)(لزوم فحص  وجه دوم

و مقدار زيادي هم آن را مورد بررسي قرار  شدهاشارهبه آن  عليه)اهللا(رحمةهم كه در كلمات حضرت امام وجه دومي 
 قابل )عليه)اهللا(رحمة(نظريه حضرت امام ما نظر با فقط كه دارد وجود فقهاء بين مسلمي مسئله يك كه است اين اند،داده

 كسي اگر كهبر اين مسئله اتفاق نظر دارند  فقهاء همه است. آن مسئله عبارت است از اينكه، رفتنيپذ وتوجيه 
 االن كسي اگر مثال ،كند جاري برائت و بگذارد كنار را تكليف تواندنمي احتمال اين با ،دهدمي قدرت عدم احتمال
 را غريق اين نتواند كه دهدمي احتمال بپردازد، خمس نتواند كه ددهمي احتمال رود، حج نتواند كه دهدمي احتمال

، آيا در است ونياصول و فقهاء همه بين مطرح موضوع يك ،قدرت در شك نجات دهد، در اينجا چه بايد كرد، لذا
 توان برائت جاري كرد؟!اينجا نيز مي

برائت شك در تكليف است و  مجراي و ميكنيم جاري برائت تكليف در شك در ما كه است گونهاين معموالً  
 اينجا نشده، يا واردشده وقت داندنمي است. به عنوان مثال، تكليف شرط در شك ،تكليف در شك يكي از مصاديق
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شرط تكليف  داندنمي است، يعني برائت جاي - باشد داشته مشكل استصحاب هم اگر كه -استصحاب بر عالوه جا
 .كنديم جاري برائتكه در نتيجه  ي شده يا خيرو تكليف متوجه و داكردهيپتحقق 

 در اما است، مسلمي امراست  تكليف شرائط در شكنيز  آن مصاديق از كه تكليف در شك در البرائه اصالة 
و اگر تكليفي بر ذمه مكلف آمده و مكلف نيز شرايطش را دارد و  به اين مطلب نيست معتقد كسچيه قدرت باب

 اگر كه اين ام تكليف را دارد، بايد بررسي كند و ببيند قدرتش را دارد يا خير، مانندفقط شك در قدرت بر انج
 برود و بايدخير، بلكه  مطمئناً! ؟كند جاري برائت توانديمعدم فحص باشد، آيا  ش به خاطرتكليف در مجتهدي شك

 بايد بررسي كند. بر انجام تكليف را دارد يا خير، قدرتاند دنمي اگر مكلف هم اينجاكند. در  فحص
 مورد امر اين جا دو درامّا  است، مسلمي امر تكليف شرايط و تكليف در شك مقام در البرائه اصالة اگرچه 
 است. قدرت در شك در، موضوعي هايبحث در و ديگري است ادله در فحص از قبل شك يكينيست؛  فقها قبول
كند و تنها احتمال عدم قدرت بر تكليف كافي  يرسبر بايد بر انجام تكليف شك دارد، قدرت در مكلف اگرلذا 

 كند و اين امر مسلمي است. جاري برائت تواندنيست و مكلف نمي
 به ،اندكرده استفاده امر مفروض و مسلم همين از خودشان بحث اثبات براي ،دوم وجه در عليه)اهللا(رحمةامام حضرت

اينكه  براي ،ندارد وجهي اين ،قدرت است به مشروط تكليف دييگويم كه شما نظر بر بنا :فرمايندمي كه بيان اين
چرا برائت  پس ،كند جاري برائت بايد بكند شك شرط درقدرت است، پس اگر انسان  به مشروط تكليف كهوقتي 

 بشود، تكليف در شك ،آن در شك تا نيست تكليف شرط قدرت كه دهدمي ناين نشا نيبنابرا !؟شودجاري نمي
 ،ما شك لذا و است عذر ،امتثال مقام در عجزِ مقام در ،قدرت فقط مكلفين يكسان است و همه براي فتكلي بلكه
 احتياط است.  جاي و بهمكلف در شك

 باشد، برائت محل جريان بايد و است تكليف در شك شك در قدرت، بپذيريمرا  شما نظر اگر نيبنابرا
كه در اينجا  است عذر و امتثال مقام همان در شك ،قدرت در شك گفت بايد پس نيست، برائت جاي كهيدرحال
معذور  واقعاً اينجا مكلف در كه شود ثابت اينكه مگر دهد، انجام را تكليفو  برود بايد و لذا است عذر عدم اصل

 گذاشت. پا زير را تكليف تواننمي عذر احتمال صرف بهوگرنه  ،بوده است
 در شك ما نظر بر بنا تكليف است و در شك شما نظر بر بنا ،فتكالي انجام بر قدرت در شك در بحث سپ 

 صحيح شما نظر كه دهدمي نشان اين برائت، جاي نه است احتياط جاي اينجا، گويندمي همه چون و است هبمكلف
 . نيست
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 وجه در نيست. انحالل بحث بر يمبتن ديگر كه است اين هم در وجه اين اهميت است، قويي وجه هم وجه اين
 دو به صورت مستقل ما، وجه اين در ولي انحالل، عدم بر يعني ،شدمي پنجم مقدمه بر مبتني ششم مقدمه، لاوّ

 بيشتر است. ش نيزارزش كه كنيممي اثبات را مقدمه

 (تخصيص قاعده با سيره عقالء) اشكال وجه دوم	
-تكليف بر شك در به وليف است به اينكه قدرت شرط در تك اندقائلدر پاسخ اين وجه بايد گفت، كساني كه 

 ،زندمي تخصيصرا در اينجا  تكليف در شك قاعده كه دارد وجود ايعقالئيه سيره يك اينجا در نديگويم گردد،مي
 شك صرف به بخواهداگر  كه است اين هم علتش كنند،نمي جاري برائت اينجا در هم اين است كه عقالئيه سيره آن
 ولو اوّل، نظر به قائلين لذا گذاشت، پا زير را تكاليف و احكام توانمي موارد بيشتر ر، ددشو جاري برائت قدرت در

 در البرائه اصالة اطالق از، خاصي نكته يك خاطر به امّا دانند،مي تكليف در شكرا قدرت  در شك مصداق اينكه
 كه تفسيرش را فردا عرض خواهيم كرد. اندبرداشته دست اينجا در ،تكليف در شك

 »الطاهرين آله و محمد علي اهللا صلي و«
 

 


