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   1هاي كلّي و آثار آن خطاب                                          
 2احمدرضا توكلي

ي فقه ي دكتري دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات تهران، رشتهدانش آموخته
  .حقوق، تهران، ايران ومباني 

  3ستايشمحمدكاظم رحمان
حقوق،  مباني گروه فقه و تهران، تحقيقاتواحد علوم و  استاديار دانشگاه آزاد اسالمي،

  .تهران، ايران
  

  چكيده
-برخي خطاب. هاي كلّي كه حاوي احكام شرعي هستند، متفاوت استنگاه علماي اصول به خطاب

دانند و برخي خطابات كلّي را از جنس قضاياي حقيقيه هاي كلّي را از جنس قضاياي خارجيه مي
هاي كلّي افراد هستند نه خود عناويني كه در ه، موضوع در خطاببراساس اين دو ديدگا. انددانسته

شود؛ هاي جزيي به تعداد افراد موضوع ميزيرا خطاب كلّي منحل به خطاب. خطاب ذكر شده است
بنابراين بايد شرايط تكليف در آن سوي خطاب وجود داشته باشد تا تكليف نمودن به آن صحيح 

ها خود عناوين حضرت امام خميني معتقدند كه موضوع اين خطابدر مقابل اين دو ديدگاه، . باشد
هاي تك افراد نيست و اين خطابي تكحكم در اين قضايا متوجه. كلّي و طبايع هستند، نه افراد

بنابراين خصوصيات و شرايط افراد در . شودهاي جزيي به تعداد مكلّفين نميكلّي منحل به خطاب
ي پذيرفتن اين ديدگاه، حلّ معضالت اصولي در مباحثي مانند يجهنت. اين خطابات معتبر نيست

مبحث ضد يا خروج برخي اطراف علم اجمالي از محلّ ابتالست، زيرا منشأ ايجاد اشكال، شرط بودن 
شود در مواردي مانند خطاب به مهم در در تكليف است كه باعث مي) مانند قدرت(حاالت مكلّفين 

اب به تكليفي كه خارج از دسترس مكلّف است، فعليت نداشته و متوجه چنين خطمورد ضدين و هم
  . مكلّف نباشد

  

  .حكم، خطاب، متعلّق، موضوع، مكلّف: واژگان كليدي

_____________________________________________________ 

  27/9/1390 :تاريخ تصويب  ؛5/5/1390: يخ وصولتار. 1
  A_tavakoli44@yahoo.com : )مسؤول مكاتبات( پست الكترونيك .2
  Kr.setayesh@gmail.com: پست الكترونيك. 3
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  مقدمه
-ي علم اصول محسوب ميبحث از احكام و قضاياي حاوي حكم شرعي از مبادي تصوريه

اند؛ بنابراين اين بحث نپرداخته هاي اصولي به صورت مستقل بهعلماي اصول در كتاب. گردد
براي به دست آوردن آراي ايشان بايد به ساير مباحث به خصوص بحث اوامر و مباحث ذيل 

  . آن رجوع كرد
نظر مشهور در اصول اين است كه قضاياي كلّي كه در كتاب و سنّت وارد شده و حاوي 

ي ها متوجهه اين خطاببه اين معنا ك. حكم شرعي هستند از جنس قضاياي حقيقيه هستند
- شوند، ميالوجود كه در آينده ايجاد ميالوجود در زمان صدور حكم و افراد مقدرافراد محقّق

يابد و به صورت ي كلّي به تعداد افراد موضوع آن انحالل مياز نگاه ايشان يك قضيه. باشد
ودن خطاب به براي متوجه نم. شودتك افراد موضوع ميي تكهاي جزيي متوجهخطاب

شخص معين، بايد شرايط طرف خطاب مورد لحاظ قرار گيرد؛ مثالً اگر طرف خطاب توان 
اين . انجام تكليف را نداشته باشد، مورد خطاب قرار دادن او براي انجام تكليف صحيح نيست

تك افراد شده و بايد خصوصيات ي تكشوند و متوجههاي كلّي منحل ميديدگاه كه خطاب
الي مباحث مطرح شده در كتب اصولي ايشان قابل مورد لحاظ شارع قرار گيرد از البه هاآن

  .شوداي از اين آرا اشاره مياستنباط است كه به عنوان نمونه به گوشه
متعلّق به شيخ مفيد  باصول الفقه ةالتّذكر ب اصولي موجود در اصول فقه شيعه،اولّين كتا

در اين كتاب خود . ه صورت كلّي بيان گرديده استمباحث اصولي ب است كه در آن كتاب
ظاهر . اندخطاب و حكم تعريف نشده است، اما در مورد شمول خطاب مطالبي را بيان نموده

عبارت ايشان به اين معناست كه خصوصيات مكلّفين از قبيل بلوغ، علم و قدرت از شرايط 
تك مكلّفين ي تكع متوجههاي شاري اين كالم اين است كه خطابالزمه. خطاب است

ها درصورتي است كه خطاب اعتبار خصوصيات مكلّفين در خطاب. باشد، نه عناوين كليه
   .)32ق، ص.هـ 1414مفيد، (ي افراد باشد هاي شخصي شده و متوجهكلّي منحل به خطاب

سيد مرتضي نيز در تعريف خطاب، قصد نمودن مخاطب را شرط خطاب دانسته و فرق 
ايشان صحيح بودن تكلّم با . را در همين ويژگي دانسته است» تكلّم با ديگران«با » خطاب«

شخص خواب و عدم صحت مخاطب قراردادن و يا امر و نهي او را به عنوان مؤيد كالم خود 
آيد، اين است كه خطاب نمودن به افراد غير آن چه از اين كالم به دست مي. اندبيان نموده

هاي هاي خطاباين خصوصيات، ويژگي. به طريق اولي صحيح نيستحاضر و يا معدوم 
- ايشان در جاي ديگر، در مورد شمول تكاليف نسبت به كفّار و اطفال، خطاب. شخصي است
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اند و معتقدند كه دو چيز در شمول تكليف نسبت به هاي كلّي شارع را مورد توجه قرار داده
منظور از صفت . و ديگري صفت مكلّف مكلّف معتبر است؛ يكي صفت خود خطاب شارع

خطاب، مطلق و كلّي بودن خطاب است و منظور از صفات مكلّف، خصوصياتي مانند قدرت و 
جايي كه كافر نيز واجد شرايط از آن: گويندبه عنوان مثال در مورد كافر مي. است... بلوغ و

طاب نيز به صورت مانند مؤمن است، پس واجد شرايط است و اگر خ) مانند قدرت(تكليف 
شود، زيرا كافر نيز از ، شامل كافر نيز مي»النّاس«مطلق و كلّي باشد مانند خطاب به 

و شرايط در طرف مكلّف  اما در مورد عاجز چون خصوصيات. است» النّاس«مصاديق و افراد 
و هاي كلّي شامل ادر مورد عبد نيز معتقدند كه خطاب. فراهم نيست، تكليف شامل او نيست

-جايي كه خطابدر مورد صبي نيز از آن. ها مقيد به حريت نيستندشود، زيرا خطابنيز مي

به . شودشوند، همين خطاب موجود، شامل او ميتجديد نمي» ةاقيموا الصال«هايي مانند 
اما در حال طفوليت، . كه معلوم باشد كه بالغ و واجد ساير شرايط خواهد شدشرط اين

ي افراد در هر حال معتقدند كه خطابات متوجه. گيردم تكاليف به او تعلّق نميخطاب به انجا
سيد مرتضي، (دانند ي تكليف نسبت به او مياست و خصوصيات مكلّف را از شرايط توجه

  ).75و  8، ص1تا، جبي
علماي اصول اهل سنت نيز صفات مكلف مانند علم و قدرت را در توجه خطاب نسبت به 

در مورد  المستصفي غزالي در). 150، ص1ق، ج.هـ 1402آمدي، (اند عتبر دانستهها مآن
ي افراد كه ظاهر خطاب متوجه» ...و انتم سكارية الصال يا ايها الذين امنوا ال تقربوا«: يآيه

نمايد كه در حال مستي در حال مستي است و خداوند در اين آيه به افراد مست تكليف مي
شود و ي ساهي و غافل و نائم نميد، آورده است كه چون تكليف متوجهنزديك نماز نشون

توان آگاه نمود، ولي مست زيرا نائم را مي(شخص مست از نائم نيز وضعيت بدتري دارد 
. نمايندپس بايد آيه را تأويل نمود و به دنبال آن تأويالتي را بيان مي). شودمتنبه نيز نمي

هاي شارع مورد معدومين با فرض وجودشان در خطاب: ز گفتهايشان در مورد معدومين ني
در بيان ايشان نيز خصوصيات مكلفين از شرايط تكليف شمرده شده . اندخطاب قرار گرفته

-هاي كلّي را نسبت به كساني كه فاقد شرايط باشند، محال مياست و حتّي توجه خطاب

  ).68ق، ص.هـ 1417غزالي، (دانند 
اند شرايط مختلفي را براي آمر، مأمور و مأموربه بيان نمودهاالصول  ةعدشيخ طوسي در 

و وجود خصوصيات مأمور، براي انجام مأموربه را از شرايط عدم قبح تكليف نسبت به او 
  ).244، ص1ق، ج.هـ 1417طوسي، (اند دانسته
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مشروط، نظري صاحب معالم در مبحث خطابات مشافهه، ميرزاي قمي در مبحث واجب 
؛ 124ق، ص.هـ 1378ميرزاي قمي، (اند شابه با نظرات علماي قبل از خود ابراز داشتهم

  ).108تا، ص، بيالدينزينبن  حسن
ي كلّي و به طريق اولي در هاشرط بودن صفات و خصوصيات مكلّفين در فعليت خطاب

ون بوده كتب اصولي امري پذيرفته شده از سوي اصوليهاي شخصي، از ابتداي تأليف خطاب
هاي كلّي شارع به تعداد مكلّفين و توجه اين اعتقاد اين بوده كه انحالل خطاب امنش. است

هايي كه ها مورد قبول ايشان بوده و طبيعتاً همان ويژگيتك آنها به تكاين گونه خطاب
ها نيز معتبر دانسته گونه خطابهاي شخصي بايد داشته باشند در اينمخاطبين در خطاب

دانند، هاي شرعي را از جنس قضاياي حقيقيه يا خارجيه ميكساني كه خطاب. شدمي
يابد و وجود موضوع با تمام شرايط، در فعليت حكم مؤثّر است معتقدند اين قضايا انحالل مي

  ). 127، ص1ش، ج.هـ 1368ناييني، (
در  هاي كلّي شارع، خود عنوان و طبيعت كلّي مذكوراگر موضوع حكم را در خطاب

شود؛ بنابراين الزم نيست كه در هاي جزيي منحل نميخطاب بدانيم، خطاب كلّي به خطاب
خطابات كلّي را از ) ره(امام خميني. صدور خطاب حاالت و خصوصيات مكلّفين لحاظ گردد

ي خود ها متوجهگونه خطابجنس قضاياي طبيعيه دانسته و معتقدند كه حكم، دراين
  .است كه در خطاب ذكر شده استطبيعت و عناوين كلّي 

ها در مورد ساير مسايل اصول مؤثّر گيريها در جهتپذيرفتن هر يك از اين ديدگاه
به عنوان مثال در مبحث ضد، اگر قائل به توجه خطاب به افراد نباشيم و قدرت را . است

يا . داشت شرط تكليف ندانيم، براي حلّ مسأله نيازي به طرح مباحثي مانند ترتّب نخواهيم
در بحث علم اجمالي، خروج يكي از اطراف علم اجمالي از محل ابتال، باعث اجراي اصل 

ي افراد نيست تا خطاب نمودن هاي كلّي متوجهزيرا خطاب. برائت در طرف ديگر نخواهد بود
بنابراين داشتن تصوري . به اجتناب از چيزي كه از دسترس مكلّف بيرون است، قبيح باشد

  . هاي شرعي ضروري استهاي كلّي و شناخت اجزا و جنس اين گزارهخطاب صحيح از
  

  مفهوم خطاب و اجزاي آن
» ه الكالم نحو الغير لإلفهامتوج«: و به معناي» خطب«ي خطاب و مخاطبه مصدر از ريشه

طريحي، (» متوجه نمودن سخن به سوي ديگري براي فهماندن معنا به او«يعني . آمده است
كند، به اين ي ديگران ميوقتي كسي بر منبر كالم خود را متوجه). 50، ص2ق، ج.هـ 1416
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مخاطب نيز كسي است . گويند» خطيب«شود و به خود شخص گفته مي» خُطبه«سخن او 
  ).360،ص1ق، ج.هـ 1414ابن منظور، (كه روي سخن با اوست 

يف علماي اصول به معناي اصطالحي خطاب با معناي لغوي آن اختالف نداشته و در تعار
يا به عبارت ديگر . معناي اراده نمودن مخاطب و متوجه نمودن كالم به سوي او آمده است

، 2ق، ج.هـ 1413مشكيني، (ي با ديگري شده است سخني كه با آن سخن، قصد مواجهه
هاي شارع خطاب به اين معنا، عالوه بر خطاب). 49ق، ص.هـ 1403؛ محقّق حلّي، 414ص

سيد . گرددهاي مورد استفاده در محاورات مردم نيز ميلّفين شامل ساير خطابنسبت به مك
را » تكلم با ديگران«با » خطاب«مرتضي قصد نمودن مخاطب را شرط خطاب دانسته و فرق 

ايشان صحيح بودن تكلّم با شخص خواب و عدم صحت . در همين ويژگي دانسته است
سيد (اند را به عنوان مؤيد كالم خود بيان نمودهمخاطب قراردادن و يا امر و نهي كردن او 

  .)8، ص1تا، جمرتضي، بي
هايي است كه در كتاب و سنّت جهت انتقال مفاهيم و هاي شرعي، گزارهمنظور از خطاب

ها است، ممكن ي آنها كه كالم متوجهموضوع اين خطاب. احكام به مخاطبين آمده است
ان كلّي باشد كه به صورت عام يا مطلق ذكر شده است شخص يا گروه خاص يا يك عنو

خطاب شخصي و خطاب : شوندهاي شرعي به دو دسته تقسيم مياساس خطاببراين. است
شود كه مخاطب خطاب شخصي به خطابي گفته مي). 323، ص3ق، ج.هـ 1417صدر، (كلّي 

در . تندآن، شخص يا اشخاص محدود و معيني هستند كه براي متكلّم شناخته شده هس
گيرد و تمام موضوع براي حكم، همين خطاب شخصي، حكم قضيه به مكلّف خاصي تعلّق مي

شود؛ زيرا خطاب ها خصوصيات مكلّف در نظر گرفته ميگونه خطابدراين. مكلّف خاص است
ي خارجيه است كه موضوع آن در خارج ي شخص يا اشخاص معين و به صورت قضيهمتوجه

: فرمايدكه مي »عليه السالم«مانند خطاب خداوند به حضرت موسي. ستموجود و مشخص ا
ها آگاهي مخاطب و توانايي او براي انجام يا ترك آن در اين خطاب. »...فرعون إذهب إلي «

در مقابل خطاب كلّي، خطابي است . چه از او خواسته شده از شرايط نخستين خطاب است
ربطي به خصوص اين فرد و آن فرد و اين جمعيت و  گيرد وكه به يك عنوان كلّي تعلّق مي

-ي طبايع و كليات كه با تبادل افراد آن، خود كلّي متبادل نميآن جمعيت ندارد مانند همه

يا ايها « :يمانند آيه). 175، ص1ق، ج.هـ 1385خميني، (جاي خود باقي است شود بلكه به
» مؤمن«ي كساني هستند كه فرد كلّي مهسوي خطاب، ه كه آن» الذين امنوا اوفوا بالعقود

حكم در اين . ها محدود به زمان و مكان مخصوصي نيستاين خطاب. شوندمحسوب مي
  . كلّي بوده و خصوصيات اشخاص مدخليتي در آن ندارد هاخطاب
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هايي است كه به عبارت ديگر آن دسته از خطاب. هاي شرعي كلّي استموضوع بحث خطاب
اند و حاوي يك حكم شرعي تكليفي يا به صورت قضاياي كلّي وارد شده در كتاب و سنّت

هاي كلّي كه حاوي حكم شرعي هاي شخصي يا خطابچنين، خطابهم. وضعي هستند
  .نيستند از موضوع بحث خارج هستند

، متعلّق )اي كه داللت بر حكم دارديا صيغه(حكم : به طور معمول يك خطاب شامل
» متعلّق المتعلّق«اين سه عنصر، عنصر چهارمي به نام  بر اهي عالوهحكم و موضوع است و گ

در برخي موارد نيز فقط شامل حكم و متعلّق  ).145ص ،1ق، ج.هـ 1409ناييني، (نيز دارد 
» اوفوا«امر  ي، صيغه»يا ايها الّذين آمنوا اوفوا بالعقود« به عنوان مثال در خطاب . است

است كه فعل » وفا نمودن«متعلّق اين حكم، . دارد» وجوب«داللت بر حكم شرعي تكليفي 
شود، به عقود نيز متعلّق المتعلّق گفته مي. هستند» مؤمنين«مكلّف است و موضوع حكم 

  . زيرا وفاي به عقد كه متعلّق حكم است به عقود تعلّق گرفته است
آن و موضوع » حج«و متعلّق آن » وجوب«، حكم »وجوب حج بر مستطيع«در خطاب 

است كه عيناً در خطاب بيان » نجاست«، حكم »الخمر نجس«در خطاب . است» مستطيع«
و گاهي متعلّق حكم  فته كه به آن در اصول، گاه موضوعشده و اين حكم به خمر تعلّق گر

تر باشد كه در هرحال يك جز خطاب، پس يك خطاب ممكن است دو جز يا بيش. گويند
ها، حكم شرعي مستقيماً به افعال هميشه در خطاب مطلب ديگر آن است كه. حكم است

فقط احكام تكليفي هستند كه مستقيماً به افعال مكلّفين مربوط . گيردمكلّفين تعلق نمي
كه به خود » حجر«گيرد؛ مانند حكم احكام وضعي گاهي به خود شخص تعلّق مي. شوندمي

به » طهارت«كه حكم » الماء طاهر«: گيرد و گاهي به اشيا؛ مانندمجنون يا صغير تعلّق مي
  .گيردبا اين توضيح عناصر خطاب به تفكيك مورد بررسي قرار مي. گيردآب تعلّق مي

  
  هاي كلّيحكم در خطاب .لفا

ها در بيان مفهوم حكم شرعي، اما برخي از اصولي. هاي كلّي استحكم يكي از اجزاي خطاب
تر قدماي علم در عبارات بيش. انديكي دانسته اند و آن دو راحكم را به خطاب تعريف نموده

حكم  المستصفيدر . اصول اعم از شيعه و سنّي، حكم شرعي به خطاب تعريف شده است
پس مقدمات حكم از . عبارت است از خطاب شارع و قبل از خطاب شارع حكمي وجود ندارد

ي مراحل و مقدمات طور كلّاراده و كراهت مولي و به ،حب و بغضقبيل مصلحت و مفسده، 
  ).7ق، ص.هـ 1417غزالي، (شود قبل از خطاب، از نظر ايشان حكم محسوب نمي
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برخي نيز با كمي اختالف در تعبير، حكم را به خطاب يا مدلول آن يا خطاب شارع كه مفيد 
يير است، فايده شرعي باشد يا خطاب متعلّق به افعال مكلفين كه به صورت اقتضا يا تخ

شود زيرا ي احكام تكليفي به جز اباحه مياقتضا يا حكم اقتضايي شامل همه .اندهتعريف نمود
ولي تخيير به معناي مخير بودن مكلّف بين انجام و ترك . در حكم اقتضايي طلب وجود دارد

رازي، ؛ فخر39ق، ص.هـ 1416شهيدثاني، ( شودفعل است كه فقط شامل اباحه مي
  ).88، ص1ق، ج.هـ1412

ي واژه. تفاوت بين حكم و خطاب، شناخت ماهيت حكم شرعي الزم است براي بيان
ق، .هـ 1410جوهري، (حكم، مصدر است و به معناي قضاوت و داوري بين مردم آمده است 

. انددر تعريف اصطالحي حكم، علماي اصول تعاريف مختلفي بيان نموده .)1901، ص5ج
برخي خود اراده و كراهت . گرددكم بر ميمبناي اين تعاريف به مراحل مختلف و مقدمات ح

ي اظهار شده كه ناشي از وجود مصلحت يا مفسده در متعلّقات احكام است را حكم و يا اراده
ي بعد سراغ مرحله از اصوليينبعضي ). 164، ص1ق، ج.هـ 1405عراقي، (اند شرعي دانسته

خي نيز قدم بعدي را كه عبارت از بر. انددانسته انشا از اراده و كراهت رفته و حكم را جعل و
عبارت از خطاب را حكم شرعي اند و تبليغ و خطاب است به عنوان تعريف حكم برگزيده

 اندحكم را عبارت از خود خطاب دانستهو  دانسته فين استق به افعال مكلّشارع كه متعلّ
  ).39ق، ص.هـ 1416شهيدثاني، (

صورت با  ن است يا عالم اعتبار، در هرنظر از اين كه حكم چيزي در عالم تكويصرف
يا ) اگر حكم، امري تكويني باشد(ي ابراز حكم است خطاب يا وسيله. خطاب متفاوت است

در عبارات علماي اصول ). اگر ماهيت حكم، اعتباري باشد(ابزار انشا و جعل حكم است 
ديگر به كار ي يكي خطاب و حكم را به يك معنا و به جاشود كه دو واژهفراوان ديده مي

اما ). 8ق، ص.هـ 1417غزالي، (اند حتّي برخي حقيقت حكم را خطاب شارع دانسته. برندمي
طور قطع، خطاب و حكم به يك معنا رسد كه اين مسامحه در تعبير است؛ زيرا بهبه نظر مي

ا هاي شرعي در كتاب و سنت حكم رخطاب«: فرمايندشهيد صدر در اين زمينه مي. نيستند
با اين بيان . كنند و كاشف از حكم هستند نه اين كه خودشان حكم شرعي باشندبيان مي

ي مشهور كه توسط قدماي اصول انجام شده خطا است؛ زيرا تعريف حكم شرعي به صيغه
كه اند، در حاليها حكم را به خطاب شرعي كه به افعال مكلّفين تعلّق گرفته تعريف نمودهآن

 .)52، ص1ق، ج.هـ 1405صدر، (» م بوده و حكم مدلول خطاب استخطاب كاشف از حك
. اندي قدماي اصول قائل به اين مطلب نبودهاند همهگونه كه شهيد صدر فرمودهالبته آن

طوسي، ( اندرا طريق به سوي احكام معرفي نمودهنه خود حكم  و شيخ طوسي خطاب
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خطاب : توان گفتمختلف حكم ميهاي به هرحال، براساس تعريف). 7، ص1ق، ج.هـ 1417
  .است) يا مدلول خطاب(ي ابراز حكم است و يا اين كه حكم از اجزاي خطاب وسيله
  
  متعلّق حكم  .ب

است كه حكم » الناس«يا » مؤمنين«هاي كلّي، عناويني مانند موضوع حكم در خطاب
حكم وجوب وفاي به عقد، كه » الّذين آمنوا اوفوا بالعقود يا ايها«: مانند .هاستي آنمتوجه
اما متعلّق حكم، همان فعلي است كه انجام يا ترك آن خواسته . است» مؤمنين«ي متوجه

است كه » نماز«، متعلّق حكم »يا ايها الذين امنوا اقيموا الصالة« : مثالً در خطاب. شده است
  . خواسته شده است) موضوع حكم(انجام آن از مؤمنين 

يا ر علم اصول به آن پرداخته شده، اين است كه آيا اوامر به طبايع يكي از مباحثي كه د
مثالً در خطاب اخير، آيا حكم ). 469، ص2ق، ج.هـ 1416حكيم، (است تعلّق گرفته به افراد 

به عنوان و طبيعت نماز تعلّق گرفته يا اين كه حكم از عنوان صالت به معنونات سرايت 
ق نماز تعلّق گرفته است؟ در ظاهر خطاب، حكم به عناوين نموده و در واقع به افراد و مصادي

-جهت كه طبيعت و ماهيت است نميطبيعت و ماهيت نيز از آن. و ماهيات بار شده است

ماهيت با . »من حيث هي ليست اال هي هيةالما« تواند متعلّق امر و نهي قرار گيرد؛ زيرا 
هـ 1387طباطبايي، (مفهوم ذهني است حيثيت مزبور قابل ايجاد در خارج نيست و يك 

از طرف ديگر، اگر بگوييم كه متعلّق حكم در خطابات، طبيعت موجود در ). 27، ص2ش، ج.
زيرا امر، طلب ايجاد طبيعت در خارج . خارج يا همان مصاديق است نيز با اشكال مواجه است

: س بايد گفتپ. طلب حاصل است ،است؛ پس اگر به طبيعت موجود در خارج تعلّق بگيرد
فيروزآبادي، (، بل بوجودها السعي طبيعةگيرد اما طبيعت نه بما أنّه امر به طبايع تعلّق مي

در واقع متعلّق حكم، كلّي طبيعي است كه همان عنوان به ). 456، ص1ق، ج.هـ 1400
 ، مسلّماً»انّ االنسان لفي خسرٍ«: فرمايدوقتي شارع مي. است اعتبار انطباق آن بر افراد

جا شارع در اين. طبيعت انسان من حيث هي كه هيچ گونه تحقّقي ندارد منظور نيست
طبيعت انسان به اعتبار انطباق آن بر افراد را بدون توجه به خصوصيات فرديه لحاظ نموده 

كلّي منطقي همان وصف كليت . كلّي طبيعي در مقابل كلّي عقلي و كلّي منطقي است. است
صدق بر بيش از يك مصداق؛ مانند وصف كليت كه در ذهن بر ماهيت  است؛ يعني قابليت
كلّي عقلي نيز مجموع موصوف و صفت را گويند؛ مانند ماهيت انسان . شودانسان عارض مي

كلّي طبيعي، نفس طبيعت و ماهيت است؛ مانند ماهيت انسان كه اگر در ذهن . بما هو كلّي
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اگر در خارج تحقّق يابد جزيي و متشخّص خواهد  شود وموجود شود متّصف به كليت مي
جايگاه كلّي عقلي و منطقي فقط ذهن است، اما كلّي طبيعي در خارج و در ضمن . بود

آخوند ( گيردتعلّق مينه به افراد پس حكم در خطابات شرعي به طبايع . افرادش وجود دارد
معتقدند كه اوامر  صوليينمورد متعلّق حكم، مشهور ا در). 138ق، ص.هـ 1409خراساني، 
به عنوان مثال در خطاب مزبور، حكم . گيردتعلّق مينه به افراد متعلّق حكم و به طبايع 

  . تعلّق گرفته است،نه به افراد خارجي نماز شارع به وجوب صالت به طبيعت كلّي نماز 
ي ضد ألهفقط در مس. ي عملي مهمي نداردها در مورد متعلّق حكم، ثمرهاختالف ديدگاه

توان فرد مزاحم را نيز به قصد امر به طبيعت به گفته شده كه بنابر تعلّق اوامر به طبايع، مي
جا آورد و عمل صحيح خواهد بود، ولي بنابر تعلّق اوامر به افراد، خصوص فرد مزاحم فاقد امر 

  .توان آن را به قصد امر امتثال نمودخواهد بود و نمي
  

  موضوع حكم  .ج
در بين . هستند...و» مؤمنين«، »الناس«هاي كلّي، عناويني چون كم در خطابموضوع ح

گيرد ها به خود عناوين كلّي تعلّق ميعلماي اصول، در مورد موضوع اين كه حكم در خطاب
گيرد يا به اعم از آن و الوجود در زمان خطاب تعلّق مييا به معنونات و افراد يا به افراد محقّق

  ).125، ص1ش، ج.هـ 1368ناييني، (لوجود، اختالف نظر وجود دارد اافراد مفروض
بنابراين موضوع در . هاي شارع از جنس قضاياي خارجيه هستندبرخي معتقدند خطاب

يا ايها الذين آمنوا «به عنوان مثال در خطاب . ها افراد موجود در خارج هستنداين خطاب
حكم در . ي مؤمنين موجود در خارج است، حكم وجوب روزه متوجه»كتب عليكم الصيام

برخي از علماي اصول . اين قضايا شامل افرادي است كه در زمان خطاب، تحقّق داشته باشند
) هاي شفاهيخطاب(هايي كه با ادوات ندا يا ضماير خطاب همراه هستند در خصوص خطاب
ها نسبت به غير ي حاضرين دانسته و در مورد شمول اين دسته از خطابخطاب را متوجه

الدين، حسن بن زين(ي اشتراك تكليف، تمسك نموده اند حاضرين به داليلي نظير قاعده
  ).108تا، صبي

-هاي كلّي بهنظر دوم كه نظر مشهور در بين علماي اصول است، اين است كه خطاب

و  الوجوددر قضاياي حقيقيه، موضوع قضيه، افراد محقق. صورت قضاياي حقيقيه هستند
هللا علي النّاس حج « مثالً در خطاب ). 106، ص1ش، ج.هـ 1385مظفّر، (الوجودند مقدر

در اين قضيه حكم . است» انسان مستطيع«، موضوع خطاب »البيت من استطاع اليه سبيالً
بر كساني كه موجود و مستطيع در حال خطاب هستند، شامل هر انسان وجوب حج، عالوه
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موضوع . شودي يافت شود و متّصف به صفت استطاعت شود نيز ميمستطيعي كه در هر زمان
كه اين عناصر وجود حكم، تمام عناصري است كه در فعليت تكليف دخالت دارند و تا زماني

، 1ق، ج.هـ 1405آقا ضياء عراقي، (ماند ي انشا باقي مينداشته باشند، حكم در مرحله
   ).313ص

ي افراد هاي كلّي انحالل يافته و متوجهوجه اشتراك دو نظر مذكور اين است كه خطاب
ي شود و متوجههاي جزيي به تعداد مكلّفين منحل ميگردد؛ يك خطاب كلّي، به خطابمي
  . شودها ميتك آنتك

نه  موضوع در قضاياي خارجيه افراد خارجي است :فرماينددر اين زمينه مي ق نائينيمحقّ
عنوان طبيعتي  ،موضوع ،ا در قضاياي حقيقيهام .استمنطبق عنوان طبيعتي كه بر افراد 

كه  داننددر اين مييعني فرق بين قضاياي حقيقيه و خارجيه را . داردافراد  اشاره بهاست كه 
ن هستندموضوع در قضاياي خارجيه فرد و اشخاص معي. ا در قضاياي حقيقيه موضوعام، 

و  موضوع حكم نيستند و اوالً افراد ابتدائاً :فرمايندايشان مي. ند بلكه عنوان استافراد نيست
ي ايشان حتّ. شودموضوع است و به عنوان مرآتي براي افراد مالحظه مي طبيعت ،اتبالذّ

 االّ فاقي است ومعتقدند اگر در قضاياي خارجيه عنوان جامعي هم وجود داشته باشد اين اتّ
ق نائيني مورد اين فرمايش محقّ. عنوان دخالتي در حكم ندارد ،حقيقيهخالف قضاياي  رب

از اين جهت فرقي بين قضاياي حقيقيه و  :فرمايندايشان مي. است واقع شده) ره(اشكال امام
ق به يك يعني هم در قضاياي حقيقيه و هم در قضاياي خارجيه حكم متعلّ؛ خارجيه نيست

د است ولي در قضاياي حقيقيه در قضاياي خارجيه مقي، منتهي عنوان است ي شدهعنوان كلّ
كه موضوع در هر دو قضيه عنوان و طبيعت است هيچ  جهتاز اين  د نيست و االّعنوان مقي
د به افراد موجود ولي عنواني كه مقي ،در قضاياي خارجيه موضوع عنوان است. كندفرقي نمي

فرض كنيد  مثالً. ه اين قيد نيستولي در قضاياي حقيقي ،است خطابزمان در ق و محقّ
موضوع  ،اگر اين قضيه خارجيه باشد ،»اكرم العلماء« :ي گفتمواليي حكم كرد و به نحو كلّ

مقيد به افراد افراد نيستند بلكه همين عنوان العلماء است، لكن العلماء  ،اين وجوب اكرام
خارجيه قرار  يقضيهبه عبارت ديگر اين عنواني كه موضوع  .موجود در زمان خطاب است

ت يعني قابلي ؛شودق مياين قيد فقط منطبق بر افراد موجود و محقّ يگرفته به واسطه
اين طبيعت و اين  .دهدر از دست ميق و مقدافراد اعم از محقّ يانطباق خودش را بر همه
اياي ا در قضام ؛در خارج موجودند خطابشود بر افرادي كه در زمان عنوان فقط منطبق مي

سخن ايشان اين است كه در هر دو عنوان موضوع  يعمده. حقيقيه اين قيد وجود ندارد
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ا در قضاياي حقيقيه ام ،قضاياي خارجيه فرد و افراد موضوعنددر كه بگوييم است نه اين
  . است عنوان

يا كه موضوع در قضيه خارجيه يك عنوان عام باشد، وارد است اشكال حضرت امام، در جايي
ا اگر خاص به معناي يك ام. د باشندمنظور يك فرد نباشد بلكه افراد متعد ،ر خاص استاگ

عي شويم كه عنوان مقيد توانيم مدما نمي صورتموضوع باشد، دراين تنها فرد و يك شخص
ديگر اين تقيد معنا  بنابراين .تر نداردچون يك فرد بيش ،وجود بالفعل موضوع است ،به قيد

 ياين قضيه يك قضيه گفته شود كهمگر اين. صورت اشكال وارد نيستينندارد و در ا
 مطلبيني به اين يه است كه در كلمات مرحوم ناشخصي يبلكه يك قضيه ،خارجيه نيست

اند بيان كردهبه عنوان مثالي از قضاياي خارجيه  گونه قضايا را و ايشان اين است اشاره نشده
ند اين است اهذكر كرد فرق ديگري كه مرحوم ناييني). 125، ص 1ش، ج. هـ 1368ناييني، (

ا قضاياي خارجيه منحل به قضاياي ام ،شودكه قضاياي حقيقيه منحل به قضاياي شرطيه مي
ق، .هـ 1417صدر، (شود نيز ديده مي اين تفاوت در كالم ساير اصوليين .شوندشرطيه نمي

  ).78،ص 4ق، ج.هـ 1419؛ خويي، 355، ص3ج
ا قضاياي خارجيه ام ،شودكه قضاياي حقيقيه منحل به قضاياي شرطيه ميعلت اين

در قضاياي حقيقيه  براساس ديدگاه مشهور، است كه اينشوند منحل به قضاياي شرطيه نمي
موضوع در اين قضايا  بنابراين،حكم روي طبيعت به عنوان آيينه و مرآت افراد بار شده و 

 به قضاياي شرطيه، عناي اين سخن اين است كه اين قضايام. الوجودندرق و مقدافراد محقّ
به ظاهر يك اگر چه اين قضيه  ،»الخمر مسكر« شودوقتي گفته مي مثالً .شوندمنحل مي

كند به هر چيزي ا اين موضوع اشاره ميحمليه است و موضوعش هم خمر است، ام يقضيه
اگر ما  .گيردن خمر قرار ميكه مصداق خمر است، يعني هر چيزي كه در خارج مصداق اي

ق گونه است كه اگر چيزي در خارج تحقّبخواهيم اين قضيه را تحليل كنيم در حقيقت اين
  .پيدا كرد كه صدق خمر بر او شد مسكر و حرام است

اي هستند كه در خطاب ها، خود عناوين كليهنظر سوم اين است كه موضوع اين خطاب
اين نظر براي اولين بار توسط . است طبيعي و نه افراد موضوع، خود كلّي. اندذكر شده

ايشان معتقدند كه خطابات كلّي از جنس قانون هستند و . حضرت امام خميني مطرح شد
حضرت امام بر خالف نظر مشهور، معتقدند كه . گونه خطابات را خطابات قانوني ناميدنداين

طبيعت، داللت بر ماهيت البشرط . شدتواند مرآت و حاكي از افراد باعنوان و طبيعت نمي
وضع  براي داللت بر عوارض و خصوصيات و افراد و دارد و براي همين معنا وضع شده است

البته طبيعت در خارج با . له طبيعت خارج هستندي موضوعاين موارد از دايره. نشده است
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و اتّحاد، حكايت و داللت  ها است؛ اما صرف انطباقافرادش اتّحاد دارد و قابل انطباق بر آن
جايي كه اين كند و از آني خود طبيعت ميشارع حكم خود را متوجه. شودمحسوب نمي

طبيعت در خارج قابل انطباق بر افرادش است، هر مكلّفي كه آن عنوان و طبيعت را بر خود 
 خميني،(بنابراين انحاللي در خود خطاب وجود ندارد . منطبق ديد بايد منبعث شود

  ).144، ص2ق، ج.هـ 1415؛ همان، 239، ص1ق، ج.هـ 1382
در مباحث اصولي است كه ) ره( ي خطاب قانوني يكي از آراي بديع امام خمينينظريه

هاي صادره از شارع در كتاب و سنّت، مطرح ايشان اين نظريه را در بيان كيفيت خطاب
ها و ي جعل حكم، ويژگيهاي شخصي و جزيي شارع بايد در مرحلهدر خطاب. اندنموده

خصوصيات شخص مورد خطاب را لحاظ نمايد؛ زيرا حقيقت حكم تكليفي، تحريك و بعث 
ي شخص عاجز حال اگر شارع حكم را متوجه .)176همان، ص(ي موالست ناشي از اراده

ي كافر يا عاصي نمايد كه از بعث او منبعث نمايد كه توان انجام تكليف را ندارد يا متوجه
ي تكليفي نمايد كه در دسترس مكلّف نيست و به عبارت ديگر از محل شود يا متوجهنمي

، 2ق، ج.هـ 1408حكيم، (ابتال خارج است، در تمامي اين موارد تكليف كردن قبيح است 
-ي شخص معيني نيست و روي خطاب به كليههاي شارع متوجهگاهي نيز خطاب). 302ص

مانند . يعني موضوع درخطاب يك عنوان كلّي است. استي مكلفين، مؤمنين يا مردم 
ي ي همهكه حكم وجوب وفاي به عقد متوجه» يا ايها الّذين امنوا، اوفوا بالعقود«خطاب 

گونه كه گفته شد، نظر مشهور ها هماندر اين گونه خطاب. مؤمنين است، نه شخص خاص
قضاياي حقيقيه بوده و به تعداد  هاي كلّي به نحوعلماي اصول بر اين است كه اين خطاب

شوند و مانند خطاب شخصي، هر يك از افراد، يك منحل مي) مؤمنين(افراد موضوع خود 
به عنوان مثال اگر موضوع كلّي، هزار فرد داشته باشد، . حكم جزيي مخصوص به خود دارند

مبنا  ي پذيرش اينالزمه. شودخطاب كلّي نيز منحل به هزار خطاب شخصي و جزيي مي
هاي شخصي ي خطاب به شخص خاص در خطاباين است كه همان شرايطي كه براي توجه

هاي كلّي شارع پس بايد ملتزم به اين شد كه خطاب. ها نيز الزم باشدالزم بود در اين خطاب
زيرا شرايط . ي كافر، عاصي، عاجز و ساهي نيست و اين افراد مكلّف نيستنداصالً متوجه
  .ها لغو استرد و بعث آنتكليف را ندا

هايي ي راه حلعلماي اصول براي رهايي از مشكالت اين نظريه در هر مورد اقدام به ارايه
ي موارد را نيز با اند و بقيهمثالً تكليف به عاصي را از نوع تكاليف امتحاني دانسته. اندنموده
قد بودند كه موضوع در معت) ره(در مقابل امام خميني. اندهاي مختلف توجيه كردهشيوه

كه اند؛ بدون ايناي هستند كه در خطاب ذكر گرديدههاي شرعي خود عناوين كلّيهخطاب
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شارع در مقام جعل احكام كلّي، روشي مغاير با . هاي جزيي شودخطاب كلّي منحل به خطاب
ر جامعه اگر حكمي در جامعه داراي مالك باشد و د. ي عقال نداردشيوه گذاران عرفي وقانون
ي عمومي عمل به مدلول خطاب وجود داشته باشد، هر چند در جامعه تعدادي عاجز، انگيزه

صورت قانون قبحي نخواهد جاهل به حكم و عاصي نيز وجود داشته باشد، جعل حكم به
الزم نيست شارع حاالت يكايك مكلّفين را لحاظ كند و بعد اقدام به جعل حكم . داشت
اي مانند ي افراد نيست؛ بلكه موضوع خطاب عناوين كليهمتوجهزيرا حكم او . نمايد

البته در مقام عمل و اجراي قانون هر مكلّفي كه عنوان . هستند» الناس« يا » منينؤم«
موضوع قانون را بر خود منطبق ديد بايد منبعث شود، زيرا قانون پس از جعل و ابالغ آن به 

اي برخي از مكلّفين مانند عجز يا جهل، آنان معذور رسد و درصورت وجود مانع برفعليت مي
تكاليف قانوني به بيان ديگر . خواهند بود نه اين كه تكليف در حقّ او فعليت نداشته باشد

اي را ها وظيفهآن يگيرد و براي همهكه موال يك جمعي را در نظر ميعبارت است از اين
در نظر گرفته باشد بلكه جماعتي را در طور نيست كه شخص خاصي را كند، اينتعيين مي

در زمان ما و بر طبق قوانين جديد اگر بخواهيم مثال بزنيم مثل اين است . نظر گرفته است
كسبه بايد هفت درصد از درآمد خود «: به اين مضمون كهتصويب كند  را يكه مجلس قانون

ي عنوان كلّي متوجهكه  اين تكليفي است ،»را در پايان هر ماه به عنوان ماليات بپردازند
قرار داده ه توجمورد  تك افراد را بالخصوص، اما اين طور نيست كه تكشده است» كسبه«

در اين خطاب، وجود . ها خطاب نموده باشدباشد و با در نظرگرفتن خصوصيات فردي به آن
اگر امكان  .ز اين خطاب منبعث شوند، كافي استاي كه امالك براي جعل قانون و وجود عده

  .عمومي براي عمل به قانون وجود نداشته باشد، اين تكليف قبيح خواهد بود
اين  كه معتقدند اين خطابات به نحو قضاياي حقيقيه هستند،در كلمات ديگر اصوليون 

كسبه به صورت خطاب تك كه به تك يعني مثل اين است ؛كندتكاليف انحالل پيدا مي
طي را وهمان شر بنابراين، را در پايان هر ماه پرداخت كنندماليات خود كه  بگويند شخصي

 .شرايط بايد باشدهمين  ،شوددر تكاليفي كه به عموم مي وجود دارد كه در تكاليف شخصي
در تكاليف  .كندشود به تكاليف شخصي انحالل پيدا ميچون تكاليفي كه به عموم گفته مي

چه آنو ترك ف بر امتثال است كه بايد مكلّشرايط اين  اند كه يكي ازم گرفتهشخصي مسلّ
ه در تكاليف عمومي به لحاظ اين كه به تكاليف شخصي .قدرت داشته باشد ،موال خواسته

اي به هر علّت توان پرداخت ماليات در پس اگر كسبه. قدرت شرط است ،كندانحالل پيدا مي
ي او نيست و تكليف و متوجهپايان ماه را نداشته باشد، تكليف در حقّ او فعليت نداشته 

تكليف عمومي است خطاب كلّي و كه  جايي در) ره(امام خميني. كردن به او قبيح است
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اي است كه از طرف صورت يك قانون و وظيفهتكليف در اين .دانندنميطور اين را مطلب
 ،ه استطور نيست كه چون به صورت عموم قرار داده شدشود و اينار قرار داده ميذگقانون

هاي هاي شرعي را خطابحضرت امام اين نوع گزاره. شرط تكاليف خصوصي را داشته باشد
 .قانونيه ناميدند

يا  طور نيست كه خداوند وجعل قانون و وظيفه است، اين ،لهأدر تكاليف قانوني مس
كه عاجز باشد به  يارهاي ديگر تكليف را به صورت عمومي جعل كنند و شخصذگقانون

ف بوده بلكه او هم مكلّ. ه نشود و قانون شامل حال او نشودجزش وظيفه به او متوجخاطر ع
با اين تكليفي كه  شودبه خاطر اين ناتواني به او اجازه داده مي اما انجام دهد،كه اين كار را 

   .كه هست مخالفت كند و به اصطالح معذور در مخالفت است
كه نت آمده در مقام جعل قانون هستند نه اينهايي كه در كتاب و سدر نگاه امام خطاب

كه الزم باشد شرايط و خصوصيات او ي شارع به انجام فعل غير تعلّق گرفته باشد، تا ايناراده
ي مكلّفين هدف نهايي در امرهاي كلّي و قانوني اين نيست كه همه. در تكليف لحاظ شود

اصوالً . كه هدف جعل قانون استمنبعث شوند و به سوي انجام تكليف حركت نمايند، بل
ي خداوند به انجام تكليف در تشريعيات اراده. ي شارع در تشريع و تكوين يكي استاراده

طبيعى . قانون تعلّق گرفته استي خداوند به ايجاد ؛ بلكه ارادهاست توسط افراد تعلّق نگرفته
وده و گردن به قانون اي به اين قانون عمل نمايند و گروهي نيز عصيان نماست كه دسته

گونه اوامر كلّي و در اين. ثمر نخواهد بودبه هرحال اين طور خطاب نمودن، لغو و بي. ننهند
ي مكلّفان تكليف وجود ندارد، بلكه يك تكليف كلّي و يك قانون براي قانوني به تعداد همه

  . ي مكلّفان جعل گرديده استهمه
بسياري از مشكالت علم اصول در مباحث مختلف حضرت امام با استناد به اين نظريه به 

مانند اجتماع امر و نهي و خروج برخي از اطراف علم اجمالي از محل ابتال، تكليف به عاصي 
طور كلّي در هر جايي كه ويژگي و حاالت مكلّف مانند عجز ايجاد به. اندپاسخ داده... و كافر و

  .ا مرتفع نمودتوان مشكل رمشكل نموده است، با اين نظريه مي
  
   نتيجه

هاي ها در مورد موضوع خطابنتايج عملي و داراي اهميت اين بحث، فقط بر اختالف ديدگاه
اگر خطابات شرعي از جنس قضاياي خارجيه يا حقيقيه باشند، بنابر . شودكلّي مترتب مي

ن شرايط بنابراي. ي افراد خواهد بودها متوجهنظر مشهور منحل گرديده و حكم اين خطاب
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هاي شخصي، آن در خطاب. ها نيز رعايت گرددهاي شخصي بايد در مورد اين خطابخطاب
  . سوي خطاب بايد قابليت انبعاث را داشته باشد تا تكليف نمودن به او صحيح باشد

ي افراد يابد و حكم را متوجهكساني كه قائلند خطابات كلّي به تعداد افراد موضوع انحالل مي
بنابراين . ، شرايط مكلّفين را نيز بايد در صحت توجه خطاب به او لحاظ نماينددانندمي

كه امكان متوجه نمودن خطاب به او وجود مخاطب بايد داراي شرايط تكليف باشد تا اين
به عنوان مثال خطاب كردن و تكليف نمودن به شخصي كه قدرت انجام عملي . داشته باشد

  .كه انسان به جمادي خطاب كند و از او كاري را بخواهداين استرا ندارد، قبيح است و مثل 
اگر قضاياي شرعي را از نوع قضاياي خارجيه بدانيم كه اين مطلب واضح است، در مورد 
قضاياي حقيقيه گفته شده كه اين قضايا، در مورد افراد موجودي كه داراي شرايط تكليف 

زماني . شوند، انشايي استآينده موجود مي هستند، فعليت داشته و در مورد كساني كه در
- كه فردي موجود شود و شرايط تكليف را دارا شود، اين حكم انشايي در حقّ او فعلي مي

ي عناصري به همين دليل است كه برخي از علماي اصول، موضوع را در خطابات، كليه. شود
  . دانند كه در فعليت تكليف دخيل هستندمي

. ي اقتضاستي جعل حكم است بدون بعث و زجر كه بعد از مرتبهبهي انشا، مرتمرتبه
-مرتبه. در اين مرحله حكم جعل گرديده، اما هنوز وقت اعالم و عمل به آن فرا نرسيده است

رسد و حكم ي بعث و زجر مياي است كه حكم شرعي از انشا به مرحلهي فعليت، مرحله
كند و عمل به حكم مطلوب شارع زاجريت پيدا ميعلني شده و نسبت به مكلّفين فاعليت و 

هاي كلّي، اگر شخصي داراي شرايط باشد، براساس ديدگاه مشهور در مورد خطاب. است
انبعاث او صحيح خواهد بود و حكم براي او فعلي است و اگر فاقد شرايط باشد، انشايي است؛ 

كه به مانند اين. قبيح استزيرا تحريك كسي كه شرايط تكليف را ندارد، به انجام تكليف 
شرايط  ،اين تكليف قبيح است، زيرا در طرف خطاب. انسان فلج تكليف كند كه راه برود

بديهي است كه اگر شخصي در يك زمان قدرت . موجود نيست يمنبعث شدن از انبعاث مول
فعلي و  انجام تكليف را داشته باشد و در زمان ديگر ناتوان باشد، حكم نيز در زماني براي او

  .زمان ديگر براي او انشايي خواهد بود
ي خود عنوان كلّي مذكور ها متوجهگونه كه حضرت امام معتقدند، حكم اين خطابآن

هاي اساس، خطاب اين بر. گونه مرآتيت و داللتي بر افراد ندارددر خطاب خواهد بود كه هيچ
اثبات . تك افراد نخواهد بودتك يهاي جزيي انحالل نيافته و حكم متوجهكلّي به خطاب

-در خطاب. حكم براي افراد از طريق انطباق طبيعت و عنوان موضوع خطاب بر افراد است

ي عناوين كلّي است و عموم مصاديق آن عنوان كلّي مورد هاي قانوني كه خطاب متوجه
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مورد  خطاب هستند، توان انجام تكليف هر چند از سوي بخشي از آنان در تكليف نمودن و
خطاب قرار دادن آنان كافي است؛ هر چند برخي از آنان به دليل وجود موانعي قادر به انجام 

  . تكليف نباشند
تك افراد به سوي گذاري و نه انبعاث و تحريك تكها قانونهدف شارع در اين خطاب

و طبيعي است كه براساس اين ديدگاه، شرايط مكلّفين از قبيل قدرت . انجام تكليف است
تغيير حاالت مكلّفين نيز تأثيري . علم در جعل قانون و صدور خطاب كلّي، معتبر نخواهد بود

ي مرحله: تر نداردبراساس اين ديدگاه، حكم دو مرحله بيش. در فعليت تكليف نخواهد داشت
ي فعليت رسيد ي انشا به مرحلهزماني كه حكم از مرحله. ي فعليت آنانشاي حكم و مرحله

گونه اين. ماندرسيد، حكم در همين مرحله نسبت به همه باقي مي ان اجراي قانون فراو زم
ي انشا باقي بماند و هر ها در مرحلهنيست كه اگر كساني فاقد شرايط باشند، حكم براي آن

ي خود افراد زيرا اساساً حكم متوجه. شرايط فراهم شد حكم در حقّ آنان فعليت يابد كهزمان
تك افراد جعل نگرديده است تا بگوييم انبعاث كسي كه فاقد راي انبعاث تكنيست و ب

ي فعليت و اجرا رسيده، توان كه قانون به مرحلهاگر كسي در حالي. شرايط است، قبيح است
كه حكم براي او انجام تكليف را نداشته باشد، اين شخص فقط معذور خواهد بود نه اين

  .فعليت نيافته و انشايي باشد
ي شارع در تكوين و تشريع تفاوتي نداشته و تقسيم اراده به از نگاه حضرت امام، اراده

ي تكويني به انجام فعل يا كه گفته شده ارادهاين. تشريعي و تكويني صحيح نيست ياراده
ي تشريعي به انجام آن توسط كس ديگري ايجاد چيزي توسط خود مريد تعلّق گرفته و اراده

در مورد . تواند به فعل غير تعلّق يابدريد، صحيح نيست؛ زيرا اراده نميغير از خود م
ي شارع به خلق و ايجاد قانون و حكم تعلّق گرفته نه به انجام آن توسط تشريعيات، اراده

بندگان؛ به همين دليل در خطابات كلّي شارع كه در مقام جعل و ايجاد قانون صادر شده، 
زيرا . دخالتي ندارد... ين از قبيل علم و جهل، عجز و قدرت وها و خصوصيات مكلّفويژگي
ي خداوند مستقيماً به فعل مكلّفين تعلّق نيافته تا بگوييم تكليف به عاجز يا جاهل قبيح اراده
ي شارع، تشريع و خلق قانون بوده و با وجود مصلحت و اراده و قابليت انبعاث اراده. است

ي شرايط خاص توان انجام تكليف را نداشته لّفين به واسطهكه برخي از مكحتّي درصورتي(
ي شارع به جعل قانوني كه ارادهالبته درصورتي. ، مانعي از جعل قانون وجود ندارد)باشند

تعلّق يابد كه انجام آن در توان هيچ يك از افراد موضوع آن تكليف نباشد، اين تكليف چه 
  .ني قبيح خواهد بودصورت كلّي و قانوصورت شخصي و چه بهبه
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