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جلسه  06ـ دوشنبه 11/11/32
فشؼ کٌیذ دٍ إًبء ثِ غَست اجوبلی هؼلَمالٌجبسة ّستٌذ ،سپس هکلّف ػلن پیذا هیکٌذ کِ هطخّػبً یکی
اص دٍ إًبء هثالً إًبء ضشلی ًیض ًجس ثَدُ است ،الجتِ ًِ ایٌکِ ثذاًذ ّوبى ًجبست هؼلَهِ دس إًبء ضشلی است( .دس
آًچِ ثیبى هیضَد تفبٍتی دس ثجَت ًجبست ثِ ػلن ٍجذاًی یب أهبسُ یب اغلِ هثجتِ تکلیف ًیست ٍ تٌْب دس ایٌکِ
اًحالل حکوی است یب حمیمی ،هتفبٍت خَاّذ ثَد) دس ّش حبل ثب ایي ضشایط آیب اًحالل هحمّك هیضَد یب خیش؟
ثِ ػٌَاى هثبل هکلّف ػلن اجوبلی ثِ سشایت ثَل ثِ احذ اإلًبئیي داسد ،سپس ػلن تفػیلی پیذا هیکٌذ کِ
إًبء ضشلی ًجس ثَدُ است ٍ احتوبل هیدّذ ایي ًجبست ثِ دلیل ّوبى ًجبست ثَل ثبضذ ٍ احتوبل ًیض
هیدّذ کِ چِثسب ثِ ٍاسطِی ًجبست خَى ،إًبء ضشلی ًجس ضذُ است .دس ایي غَست ثحث هیضَد کِ
آیب اًحالل هحمّك هیضَد یب خیش؟
اگش اًحالل ثب ػلن سخ دّذ اًحالل حمیمی ٍ 1اگش ثب أهبسُ ٍ یب اغل هحمّك ضَد اًحالل حکوی خَاّذ
ثَد ،اهّب آًچِ هْن است اغل اًحالل است.
ػذُّی صیبدی دس ایي هسئلِ لبئل ضذُاًذ کِ اًحالل سخ هیدّذ ،اهّب ثیبىّبی هتؼذّدی اسائِ ضذُ است.
ثٍِاسطِی اّوّیت هسئلِ ثِ طشح ثیبىّب خَاّین پشداخت.
بیان اوّل در انحالل لم اماای
دس ایي ثیبى آهذُ است دس غَستی کِ هکلّف ػلن تفػیلی پیذا کٌذ یکی اص اطشاف ػلن اجوبلی ًجس
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است ػلن اجوبلی هٌحل هیضَدّ ،شچٌذ تفػیالً هؼلَم ًطَد کِ هؼلَم ثبإلجوبل ّوبى طشفی است کِ ػلن
تفػیلی ثِ ًجبست آى حبغل ضذُ است ٍ تٌْب احتوبل اًطجبق آى دادُ هیضَد.
توضیح بیشتر :هؼلَم ثبالجوبل یب جبهغ ثیي اطشاف ػلن اجوبلی است؛ یؼٌی ػٌَاى أحداألطراف است
یب فرد مردّد استّ ،ش کذام کِ ثبضذ ثب ػلن تفػیلی ثِ ًجبست أحذاألطشاف ،ػلن اجوبلی هٌحل هیضَد.
دس غَستی کِ هؼلَم ثبإلجوبل ،جبهغ ثبضذ اًحالل آى سٍضي است؛ صیشا جبهغ یؼٌی أحذاألطشاف ٍ
هکلّف تفػیالً هیداًذ إًبء ضشلی ًجس است ٍ ػٌَاى أحذاألطشاف ثش إًبء ضشلی هٌطجك است ،ثٌبثشایي یک
ػلن تفػیلی ٍ ًْبیت ضکّ ثذٍی داسد ٍ اًحالل سخ هیدّذ.
اگش هؼلَم ،فشد هشدّد ثبضذ ثبص ػلن اجوبلی هٌحل هیضَد؛ صیشا خػَظ فشد ضشلی تفػیالً
هؼلَمالٌجبسة است ٍ تشدیذی دس آى ًیست ٍ الهحبلِ ػلن اجوبلی ثِ ػلن تفػیلی ٍ ًْبیت ضکّ ثذٍی
تجذیل هیضَد.
ٍ اص آًجب کِ دس فشؼ هزکَس ،ػلن تفػیلی ثِ ًجبست إًبء ضشلی هذّ ًظش لشاس گشفتِ است اًحالل
هزکَس حمیمی خَاّذ ثَدٍ ،لی اگش ثِ جبی ػلن تفػیلی ،ثیٌِّ یب اغل ثش ًجبست إًبء ضشلی لبئن ضَد
اًحالل هزکَس حکوی هیثبضذ.
نقد و بررسی بیاى اوّل بر انحالل علن اجوالی

ّوبى گًَِ کِ دس تجییي حمیمت ػلن اجوبلی رکش ضذً ،پزیشفتین کِ ّویطِ هؼلَم ثبإلجوبل جبهغ ثیي
اطشاف است ثلکِ ثشخی اٍلبت جبهغ است ٍ ثشخی هَاسد فشد خبظّ هجْن است.
اگش هؼلَم ثبالجوبل جبهغ ثیي اطشاف ثبضذ ثیبى هزکَس توبم است؛ صیشا هکلّف تٌْب ػلن داسد کِ
أحذاألطشاف ًجس است ٍ هػذاق آى ثِ غَست لطؼی إًبء ضشلی خَاّذ ثَد ٍ ثیص اص أحذاألطشاف،
هؼلَهی ٍجَد ًذاسدٍ .لی دس ثشخی هَاسد ػالٍُ ثش آًکِ هکلّف جبهغ ثیي اطشاف سا هیداًذ ػلن اضبفِای
داسد ٍ آى ایٌکِ جبهغ هزکَس لجبس ٍجَد ٍ تطخّع پَضیذُ است ثِ گًَِای کِ لبثل اًطجبق ثش کثیشیي
ًیست .دس ایي هَاسد اًحالل سخ ًویدّذ؛ صیشا هکلّف هیداًذ یکی اص دٍ اًبئی کِ ًجس است فشدی
هتطخّع هیثبضذ ٍ هوکي است إًبء غشثی ثبضذ ،لزا ثب ػلن ثِ ًجبست ضشلی ًویتَاى هػذاق لطؼی هؼلَم
ثبإلجوبل سا یمیي کشد ،دس ًتیجِ ػلن اجوبلی ثِ ػلن تفػیلی اًحالل پیذا ًویکٌذ ٍ چَى ػلن اجوبلی یک
فشد هتطخّع خبسجی سا ثش ػْذُ ًْبدُ است هکلّف ثبیذ اص ػْذُی آى ثشآیذ.
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ثٌبثشایي طجك ًظشیِی هختبس ،ثیبى اٍّل توبم ًیست ٍ ًیبص ثِ تفػیل داسد؛ دس هَاسدی کِ ػلن اجوبلی اص
جبهغ تجبٍص ًویکٌذ ثب ػلن تفػیلی ثِ أحذاألطشاف ،اًحالل حبغل هیضَد ٍلی دس هَاسدی کِ ػلن اجوبلی
اص جبهغ تجبٍص هیکٌذ ٍ ثِ فشد هیسسذ ثب ػلن تفػیلی ثِ أحذاألطشاف ،اًحالل حبغل ًویضَد.
اص آًجب کِ هجٌبی فشد هشدّد دس ػلن اجوبلی سا ثبطل هیداًین دس هَسد آى ثحث ًویکٌین.
ثحث اص ایٌکِ اًحالل حکوی است یب حمیمی ًیض تأثیش ػولی ًذاسد.
بیان محقّق نائین

در انحالل لم اماای
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ایطبى هؼتمذًذ ػلن اجوبلی ثب تحمّك ػلن ثِ ثجَت دس تکلیف دس یک طشف هؼیّي یب لیبم أهبسُ ٍ یب
جشیبى اغل هُثجتِ تکلیف (ضشػی یب ػملی) هٌحل هیضَد؛ صیشا ثب فشؼ ایٌکِ هُثجتِ تکلیف دس یک طشف
هؼیّي ٍجَد داسد ،ػلن اجوبلی ثِ تکلیفِ فؼلی ػلیٰ کلّ تمذیشٍ ًخَاّذ ثَد دس حبلی کِ صهبًی ػلن اجوبلی
هؤثش است کِ ػلن ثِ تکلیفِ فؼلی ػلیٰ کلّ تمذیشٍ ثبضذ.
توضیح آنکه :اگش ػلن اجوبلی داسی دٍ طشف ثبضذ (إًبء ضشلی ٍ إًبء غشثی) صهبًی ػلن اجوبلی هؤثش
است کِ هؼلَم ثبالجوبل چِ هشثَ ثِ إًبء ضشلی ٍ یب إًبء غشثی ثبضذ ػلن ثِ تکلیفِ فؼلی ثبضذ ٍ إلّب اگش
یک طشف ػلن اجوبلی هشثَ ثِ تکلیفِ فؼلی ًجبضذ ػلن اجوبلی هؤثش ًخَاّذ ثَد؛ هثالً اگش ثذاًین یکی اص
دٍ إًبء خوش است ٍ استفبدُ اص آى حشام است ٍ سپس هکلّف ػلن اجوبلی ثِ اغبثت دَم ثِ إًبء ضشلی یب
غشثی پیذا کٌذ ،ایي ػلن اجوبلی داسای اثش ًخَاّذ ثَد؛ صیشا اگش دَم ثِ إًبء خوش اغبثت کشدُ ثبضذ ّیچ اثشی
ًذاسد ٍ هَجت پذیذ آهذى تکلیفِ فؼلی ًویضَد؛ ثِ دلیل آًکِ إًبء خوش ثذٍى اغبثت دَم ًیض حشام ثَد.
پس تٌْب احتوبل هیدّین کِ ثَل ثِ إًبء دیگش اغبثت کشدُ ثبضذ ٍ چٌیي احتوبلی ،احتوبل ثذٍی است کِ
هجشای اغَل هؤهٌِّ ٍ لبػذُی طْبست است ،الهحبلِ ػلن اجوبلی هؤثش ًیست؛ صیشا دس هؤثشیت ػلن اجوبلی
ضش است کِ ػلن ثِ تکلیفِ فؼلی ػلیٰ کلّ تمذیشٍ ثبضذ؛ یؼٌی چِ هؼلَم دس إًبء ضشلی ٍ یب غشثی ثبضذ
هَجت پذیذ آهذى تکلیفِ فؼلی گشدد.
ثب ایي ثیبى ،هحمّك ًبئیٌی

هیفشهبیذ دس غَستی کِ ػلن تفػیلی ثِ ًجبست أحذاإلًبئیي ٍ یب لیبم أهبسُ

ٍ اغلی دس أحذاألطشاف هَجت ضَد کِ ػلن اجوبلی ثِ گًَِای ًجبضذ کِ دس ّش تمذیش ،ػلن ثِ تکلیفِ فؼلی
هَجَد ثبضذ ػلن اجوبلی ثِ تکلیفِ فؼلی هحمَّك ًخَاّذ ثَد ٍ الهحبلِ هٌحل ٍ ثیاثش خَاّذ ضذ.
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دس اداهِ ایطبى ثِ ایي ًکتِ تَجِّ هیدٌّذ کِ هثجتِ تکلیف چِ ّنصهبى ثب ػلن اجوبلی ثبضذ ٍ چِ هتأخّش
اص ػلن اجوبلی ثبضذ تفبٍتی ًذاسد ،الجتِ ثِ ضشطی کِ هؼلَم آى هثجِت ،اص سبثك ٍجَد داضتِ ثبضذ .آسی اگش
هؼلَم ،الحك ثبضذ چٌیي ًخَاّذ ثَد.
به عنوان مثال :ػلن اجوبلی ثِ ًجبست أحذاإلًبئیي ٍجَد داسد ،سپس ثیٌِّای لبئن هیضَد کِ إًبء ضشلی
اص لجل ًجس ثَدُ است ،حبل چِ ایي ًجبست ّنصهبى ثب ػلن اجوبلی ثبضذ یب لجل ػلن اجوبلی ثبضذ دس ّش
حبل چَى هؼلَمّ ،نصهبى یب سبثك ثش ػلن اجوبلی است اًحالل ثمبءً ثبثت است .آسی ،اگش ّناکٌَى یکی
ًجس ضَد اثشی دس اًحالل ًخَاّذ داضت.
اشکال بر کالم هحقّق نائینی

ثشخی ثش ثیبى هحمّك ًبئیٌی

چٌیي اضکبل کشدُاًذ کِ ثیبى هحمّك ًبئیٌی ثٌبثش هجٌبی ایطبى توبم ًیست.

توضیح بیشتر :هیداًین طجك هجٌبی هحمّك ًبئیٌی

کِ هَسد پزیشش هب ًیض ّست ،حکن ٍالؼی دائش

هذاس ػلن ٍ جْل هکلّف ًیست کوب ایٌکِ دائش هذاس لیبم أهبسُ ٍ اغل ًیست .اگش ضبسع حکن ٍالؼی سا دس
هَسدی جؼل کشدُ ثبضذ آى حکن ٍجَد داسد ٍ إلّب هَجَد ًخَاّذ ثَد ٍ دس ّش حبل ،ػلن ٍ جْل هکلّف یب
لیبم أهبسُ ٍ اغل دس ٍالغ تبثیشی ًذاسد.
ثش فشؼ ،ػلن تفػیلی یب أهبسُای لبئن ضَد کِ اًبء ضشلی ًجس است ،آیب ایي ػلن هکلّف یب لیبم أهبسُ ٍ
اغل ،هَجت اًمالة ٍالغ ػوّب َّ ػلیِ هیضَد؟!
ثٌبثشایي هیتَاى گفت ػلن اجوبلی ثِ تکلیفِ ٍالؼی تؼلّك گشفتِ است کِ دس ّش تمذیش هیتَاًذ فؼلیت
داضتِ ثبضذ ٍ لزا ػلن هکلّف یب لیبم أهبسُ ٍ اغل ،هٌبفبتی ثب حکن ٍالؼی ًذاسد ،پس دلیلی ثشای اًحالل
ٍجَد ًخَاّذ داضت.

مقرّر :سید حامد طاهری
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