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هوضوع جزئی :داللت نهی غیری بر فساد

بسزسی داللت نهی غیسی فساد
خالصه جلسه گرشته
تیاى شذ وِ دس تحث داللت ًْی غیشی تش فساد دٍ دیذگاُ ٍجَد داسد .یىی دیذگاُ حعشت اهام ٍ هحمك ًائیٌی ٍ
هحمك خَئی ٍ آیت اهلل فاظل است وِ لائل شذًذ ًْی غیشی داللت تش فساد ًذاسد ٍ دیگشی دیذگاُ تضسگاًی هاًٌذ
شْیذ صذس ٍ هشحَم هظفش است وِ لائل ّستٌذ ًْی غیشی تِ دلیل ایٌىِ ًْی هَلَی است داللت تش فساد داسد.
تحث تِ ایٌجا سسیذ و ِ دس هسألِ ًْی غیشی یا تِ ؼَس ولی هٌىش ًْی غیشی هَلَی ّستین ٍ حىن ػمل تِ لضٍم اًجام
همذهِ وافی است ٍ دس ًتیجِ حىن ػمل تِ لضٍم تشن هاًغ ٍ تشن ظذ وافی است ٍ لزا ٍجَب هَلَی غیشی ٍ
حشهت هَلَی غیشی ًذاسین ٍ وفایت حىن ػمل تِ هؼٌای ایي است وِ ًْی غیشی چیضی اظافِ تش حىن ػمل ًذاسد
ٍاال هؼٌا ًذاسد وِ اص یه ؼشف تگَیین ػمل وافی است ٍ اص ؼشف دیگش تگَیین تیي حىن ػمل ٍ ًْی غیشی هَلَی
فشق است ٍ لزا استذالل آلایاى ًشاى هیدّذ وِ ًوی تَاًٌذ تیي ًْی ػملی ٍ ًْی غیشی هَلَی فاسلی لائل شًَذ .اص
ؼشف دیگش اگش لثَل ًىشدین وِ ًْی غیشی ًذاسین ٍ لائل شذین وِ ًْی غیشی داسین ٍلی واشف اص آى ػمل است
ٍلتی ػمل هی خَاّذ ٍجَد ًْی سا اثثات وٌذ چِ اص تاب همذهیت ػذم ظذ تشای ظذ دیگش ٍ چِ اص تاب استالصم ،دس
ّش دٍ صَست ػمل تشای همذهیت ػٌَاى تمییذی لائل است ًِ ػٌَاى تؼلیلی ٍ تفىیه هشحَم آخًَذ وِ ػٌَاى همذهِ
حیث تؼلیلی است ًِ حیث تمییذی ،دس احىام ػملی غلػ است ٍ اگش ػمل لشاس است وشف اص ٍجَب وٌذ همذهِ
ٍاجة سا تا لیذ ایصالٍ ،اجة هی داًذ ٍ دس ًتیجِ تشن صالتی ٍاجة است وِ هَصل تِ اصالِ تاشذ .تشن صالت
هَصل تِ اصالِ ٍاجة هیشَد ٍاال ػمل هیگَیذ چٌیي حىوی سا دس تشن صالت ًذاسم .ػمل هیگَیذ هي ًویتَاًن
وشف اص ٍجَد هٌاغ حشهت دس تشن صالتی وِ هَصل تِ اصالِ ًثاشذ تىٌن .تشن صالتی وِ هَصل تِ اصالِ ًیست تِ
چِ دلیل ٍاجة تاشذ دس حالیىِ ػمل هیگَیذ تشن صالت هَصل تِ اصالِ ٍاجة است.
هؼٌای ایي هسألِ ایي است وِ ًویتَاى تسلین حشف شْیذ صذس ٍ هشحَم هظفش شذ ٍ لائل شذ وِ اظافِ فؼل ظذ
هْن تِ هَال ،اظافِ حة ٍ لشب ًیست .اگش لشاس است فؼل صالت ،دس فعایی وِ اصالِ تحمك پیذا ًویوٌذ اسصیاتی
ًشَد ها دلیلی ًذاسین وِ تشن چٌیي صالتی ٍاجة تاشذ ٍ تشن تشن صالت ،هحشم تاشذ ٍ اظافِ آى ،اظافِ تغط
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تاشذ ،تلىِ تشن صالتی ٍاجة است وِ هَصل تِ اصالِ تاشذٍ .لتی لشاس شذ اصالِ هحمك ًشَد ایي تشن صالت
هٌاؼی تشای ٍجَب ًذاسد تا تشن تشن آى هحشم شَد ٍ اظافِ آى اظافِ تغط شَد ٍ تِ لَل هشحَم هظفش تمشب
هؼٌَی شثیِ تِ تمشب هىاًی است ٍ اًساى ًویتَاًذ تا ًْی غیشی هَلَی ًضدیه شَدٍ .لتی شوا تا ًْی غیشی
هَلَی ًوی تَاًیذ ًضدیه شَیذ وِ ایي هٌْی شوا هثغَض هَال تاشذ ٍ هثغَظیت هٌْی دس فعای اًجام اصالِ است ٍ
اگش لشاس است اصالِ هحمك ًشَد دلیلی تش هثغَظیت هٌْی ٍجَد ًذاسد صیشا حاون ػمل است.
تٌاتشایي دس دٍ فصل فشهایش هشحَم هظفش ٍ شْیذ صذس سا تشسسی ٍ ًمذ وشدین :اٍال اشىال وشدین وِ شوا
ًوی تَاًیذ تیي ًْی ػملی ٍ ًْی غیشی هَلَی فشق لائل شَیذ ٍ ثاًیا اگش لائل تِ فشق شذیذ ٍ گفتیذ وِ ًْی دس ایٌجا
ًْی غیشی هَلَی است ،ها خَاّین گفت :هَلَیت ایي ًْی غیشی تِ حىن ػمل دس فعای تحمك ری الومذهِ یؼٌی
اصالِ است ،لزا اگش لشاس است ری الومذهِ هحمك ًشَد اظافِ فؼل صالت تِ هَال ،اظافِ تغط ًویتَاًذ تاشذ.
اشکال به دلیل دوم شهید صدز
تشای سد دلیل دٍم شْیذ صذس تایذ اص تاب همذهِ هتؼشض یه تحث هْن شَین .آى تحث ایي است وِ هشحَم شیخ
اػظن یه فشهایشی ریل همذهِ هَصلِ ٍ ثوشُ همذهِ هَصلِ داسد وِ آى فشهایش اص ولوات هْن ایشاى است.
بسزسی فسهایش شیخ اعظن دز ذیل هقدهه هوصله

فشهایش شیخ اػظن دستاسُ ثوشُ والم هشَْس ٍ صاحة فصَل دس تحث همذهِ ٍاجة است وِ تشاساس لَل هشَْس
وِ لائل ّستٌذ هؽلك همذهِ ٍاجةٍ ،اجة است تشن صالت وِ همذهِ تحمك اصالِ است ٍاجة هیشَد ٍ تشن
تشن صالت هحشم است ٍ لزا فؼل صالت هحشم هیشَد چشا وِ تشن تشن صالت سا فؼل صالت تیاى هیوشدًذ
ٍلی تٌاتش فشهایش صاحة فصَل وِ لائل است همذهِ هَصلِ ٍاجة است تشن صالت هَصل تِ اصالِ ٍاجة است
آى هَلغ ًمیط تشن صالت هَصل تِ اصالِ وِ ّواى تشن تشن صالت هَصل است دٍ هصذاق پیذا هیوٌذ یا آى
هصذاق فؼل صالت است یا دس جایی است وِ ًِ صالت ٍ ًِ اصالِ شَد هثال یىی وسی هشغَل لشآى خَاًذى شَد
ًِ ًواص تخَاًذ ٍ ًِ اصالِ اًجام تذّذ .ایي هؽلة سا اص ػثاسات هشحَم آخًَذ دس وفایِ تَظیح دادین.
تشاساس ًظش صاحة فصَل چَى تشن صالت هَصل ٍاجة است ٍ ًمیط آى وِ تشن تشن صالت هَصل هحشم
است ٍ ایي تشن تشن صالت هَصل دٍ هصذاق داسد ،آى هَلغ تشن تشن صالت هَصل وِ هحشم است هماسى ّش
وذام اص ایٌْا هی شَد ٍ هالصهِ ّن ًیست ٍ حىن ششػی لؽؼا اص هماسى تِ هماسى دیگش سشایت ًویوٌذ .یؼٌی ٍلتی
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لشاس است آى هحشم وِ تشن تشن صالت هَصل است هحمك شَد الضاها الصم ًیست وِ صالت تا آى ّوشاُ شَد تلىِ
گاّی ٍلت ّا ًِ صالت هیآیذ ٍ ًِ اصالِ تلىِ فؼل ثالثی اًجن هیشَد .تشاساس هماسًت ٍ ػذم سشایت حىن اص
هماسى تِ هماسى دیگش ،ایي صالت تاؼل ًیست.
اشکال شیخ اعظن به کالم صاحب فصول دز هقدهه هوصله

هشحَم شیخ دس ایٌجا تِ صاحة فصَل اشىال گشفتِ است ٍ فشهَدُ است تایذ دیذ تلمی صاحة فصَل اص ًمیط
ػشفی است یا ػملی؟! اگش تلمی ایشاى یه هسألِ ػملی دلیك است حشف ایشاى دسست است ٍ تشاساس ًظشیِ
صاحة فصَل ایي صالت تاؼل ًیست صیشا ًمیط تشن صالت هَصل ،تشن تشن صالت هَصل است وِ گاّی
اٍلات هماسى تا یه هصذالی تِ ًام صالت است ٍ گاّی اٍلات هماسى تا لشائت لشآى ٍ یا صحثت تا دیگشی دس
هسجذ استً .میط هحشم است ٍلی ّیچ وذام اص ایي افؼال هحشم ًیستٌذ صیشا ایٌْا هماسى ّستٌذ ٍ حتی هالصم ّن
ًیست ،لىي تشاساس ًظشیِ هشَْس ًیض ّویي ؼَس است صیشا هشَْس هیگَیٌذ تشن صالت ٍاجة است ٍ تشن تشن
صالت هحشم است ٍ فؼل صالت تِ ػٌَاى یه ٍجَد ًویتَاًذ هصذاق ػذم لشاس تگیشد .لزا تشاساس حشف هشَْس
ًویتَاى گفت ایي صالت هحشم است تلىِ تشن تشن صالت هحشم است ًِ ایي صالت ٍ ػذم الؼذم ػیي ٍجَد
ًیست ٍ ٍجَد ًوی تَاًذ هصذاق ػذم لشاس تگیشد لزا اگش تا فْن ػملی دلیك وسی ٍاسد شَد ّش دٍ تا هثٌا التعا داسًذ
وِ ایي صالت دسست تاشذ صیشا ػذم الؼذم هالصهِ تا ٍجَد ًذاسد ٍ تشفشض ّن وِ هالصهِ داشتِ تاشذ هتالصهیي الصم
ًیست حىن ٍاحذ داشتِ تاشٌذ.
ًْایت تحث ایي است وِ تٌاتش ًظش هشَْس ػذم الؼذم تا ٍجَد هالصم است ٍ تٌاتش ًظش صاحة فصَل ػذم الؼذم تا
ٍجَد هماسى است ٍلی ًِ هالصهْا ٍ ًِ هماسى ّاّ ،یچ وذام حىن ٍاحذ ًذاسًذ ٍ تا ّویي هؽلة جَاب شثِْ وؼثی
دادُ شذ.
نقد و بیان شبهه کعبی
شثِْ وؼثی ایي تَد وِ هثاح هالصم تا تشن حشام است ٍ تِ دلیل ایٌىِ تشن حشام ٍاجة است هثاح ّن ٍاجة است.
تِ وؼثی چٌیي جَاب دادًذ وِ هتالصهیي ًثایذ دٍ حىن داشتِ تاشٌذ وِ ًشَد اهتثالشاى وشد صیشا تىلیف تِ هحال الصم
هیآیذ هثال ًویشَد یه هالصم ٍاجة تاشذ ٍ هالصم دیگش حشام ،صیشا اهتثال اهىاى ًذاسد ٍلی ّیچ اشىالی ًذاسد وِ
یه هالصم ٍاجة تاشذ ٍ هالصم دیگش هثاح تاشذ ٍ الصم ًیست هالصمّا حىن ٍاحذ داشتِ تاشٌذ.
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شیخ اًصاسی هی فشهایذ اگش صاحة فصَل تخَاّذ هسألِ سا ػملی وٌذ تا دلت ػملی حشهتی تشای فؼل صالت ًیست
ووا ایٌىِ حشهتی تشای سائش هماسًات تشن تشن صالت هَصل وِ هحشم است ٍجَد ًذاسد تٌاتش ًظش هشَْس ًیض
حشهتی تشای فؼل صالت ًیست صیشا آًچِ هحشم است تشن تشن صالت است.
ٍ اگش صاحة فصَل تا دیذ ػشفی واس وٌذ اص ًظش ػشف تشن تشن صالت وِ هحشم است ػیي فؼل صالت است ٍ
اگش هثٌا ها دس فْن حىن ،ػشف دلی تَد فؼل صالت هحشم هیشَد .تش هثٌای صاحة فصَل ػشف هیگَیذ تشای
تحمك تشن تشن صالت هَصلِ حشام دٍ ساُ ٍجَد داسد :یه ساُ صالت ٍ ساُ دیگش فؼل دیگشی غیش اص صالت
است .ایٌىِ یه چیضی اص دٍ ساُ هحمك شَد یا اص یه ساُ هحمك شَد فشلی ًذاسد ٍ ّش دٍ ساُ حشام هیشَد .پس اگش
ػشفی تحث وٌیذ تا ّش دٍ هثٌا حشهت هحمك است ٍ اگش دلی ػملی تحث وٌیذ ّیچ وذام حشهت ًذاسد ٍ لزا ثوشُ سا
هٌىش شذ.
اشکال هرحوم هرحوم آخوند به شیخ اعظن
هشحَم آخًَذ تِ شیخ اشىال هیوٌذ وِ تِ ًظش ها چیضی وِ شوا فاسق ًویداًیذ فاسق است صیشا تش هثٌای هشَْس
تشن صالت ٍلتی ٍاجة شذ ٍ تشن تشن صالت هحشم شذ ؼثك ًظش هشَْس ،دس ایٌجا ًِ تٌْا هالصهِ ًیست تلىِ
یه ػیٌیتی ٍجَد داسد .ها دس هالصم ّا لائل تِ سشایت حىن ًیستین ٍ دس هماسىّا تِ ؼشیك اٍلی لائل تِ سشایت
ًیستین ٍلی ایٌجا ػیٌیت است ٍلی تٌاتش ًظش صاحة فصَل هماسًت است .پس حشف هشَْس تاالتش اص تالصم است ٍ
حشف صاحة فصَل پاییي تش اص تالصم است.
اشکال حضست اهام به هسحوم آخوند و شیخ اعظن

دس ایٌجا یه تحث تسیاس ػالی ٍ خَتی حعشت اهام تا شیخ ٍ هشحَم آخًَذ داسًذ وِ ه ثٌای ایي حشف ایشاى هؽلثی
است وِ ػالهِ ٍ اهام تثییي وشدًذ لىي حُسي ایي هؽلة شیخ اػظن ایي است وِ اٍلیي تاس ایي دلت سا اٍ وشدُ
است.
اهام سظَاى اهلل تؼالی ػلیِ هیفشهایذ اٍال ػذم همذهِ چیضی ًیست ػذم هالصم تا چیضی ًیست ایي غلػ است وِ وسی فىش
وٌذ ػذمِ تِ هؼٌای ػذم صالت ،همذهِ تحمك اصالِ است یا تگَیذ ػذم صالت هالصم تا چیضی است .اگش وسی تشای
ػذم همذهیت یا تالصم لائل شذ تِ ػذم ًاخَاس تِ ٍالؼیت دادُ استٍ .جَد چٌیي خلؽی سا چٌذ تاس دس فشهایش شْیذ
صذس هتزوش شذین .لزا تِ ػذم ػمالً ًویتَاى همذهیت داد.
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ػذم ٍلتی ػذم است دس ٍالغ ستثِ ًذاسد .ػذم ًِ هماسى ٍ ًِ هالصم ٍ ًِ همذم ٍ ًِ هَخش است .هماسى شذى یا هالصم
شذى یا تمذم یا تاخش ػذم تِ هؼٌای واس تا ایجاب ػذٍلی است .رّي گاّی یه چیضی هیگَیذ ٍلی واس دیگشی
اًجام هی دّذ لزا ػالهِ دس همام تحلیل سلة تحصیلی هیفشهَد سلة تحصیلی دٍ جض تیشتش ًذاسد ٍ حىن ًذاسد
ػذم الحىن غیش اص حىن تِ ػذم است .حىن اهش ٍجَدی است ٍ ّش ٍلت تحمك یافت ایي حىن ایجاب است .رّي
ًوی شَد تگَیذ سلة تحصیلی ٍ تؼذ تشای ػذم ایي گًَِ هماسًت ٍ تمذم ٍ تاخش دسست وٌذ.
اهام هیفشهایذ اگش حاون ػمل است اصل ایي هؽالة دسست ًیست پس اهام فشهایش شیخ سا همذاسی دلیك تش وشدُ
است.
حشف دٍم اهام ّواى حشف اٍل شیخ است .اهام تِ شیخ هی گَیذ شوا ٍلتی هی خَاّیذ تا حىن ػمل واس وٌیذ ًثایذ
دلی ػملی سا سش تحلیل ًمیط تثشیذ تایذ تحلیل دلی سا اٍل سش خَد ػذم تثشیذ .اٍل ػذم سا هؼلَم تىٌیذ تا تؼذ
هؼلَم شَد چِ چیضی ًمیط چیست .ػذم ّیچ وذاهیه اص احىام سا ًذاسد .آًْا دس رّي خَد یه ًَع هالصهِ لائل
ّستٌذ ٍ یا یه ًَع ػیٌیت تیي ٍجَد ٍ ػذم دسست هی خَاٌّذ تىٌٌذ دس حالیىِ تیي ٍجَد ٍ ػذم ًویشَد ػیٌیت
ٍ هالصهِ دسست وشد.
هعنای تقابل تناقض
پس ًىتِ اٍل ایي است وِ هسألِ ػذم سا دسست وٌینً .ىتِ دٍم ایي است وِ سشاؽ ًمیط تشٍین وِ ایي ّن اص واسّا
تسیاس خَب اهام است وِ دس اصَل تا آى واس هی وٌذ ٍ اص واسّای تسیاس خَب ػالهِ دس ًمذ سخي هیشداهاد است.
سَال ایي است وِ ًمیط تِ چِ هؼٌا است؟ آیا ًمیط شی سلة شی است .تماتل تٌالط تِ چِ هؼٌا است؟ هؼٌای
تٌالط تایذ هشخص شَد تا تؼذ هشخص شَد دس ایٌجا چِ اتفالی هیافتذ .اهام هی فشهایذ جٌاب شیخ شوا خَب
فْویذیذ ٍ تایذ ًمیط سا دسست هؼٌا وشد.
اگش اص حشف اٍل وَتاُ تیاین وِ ػذم الصالُ همذهِ تحمك اصالِ است .حاال سَال هیوٌین وِ ًمیط یؼٌی چی؟ ّن
اهام ٍ ّن ػالهِ ایي سا لثَل داسًذ صیشا تٌالط دس ٍالغ هؽاسدُ ؼشفیٌی است ٍ ایي هؽاسدُ ؼشفیٌی اهىاى ًذاسد هگش
ایٌىِ تماتل سلة ٍ ایجاب شَد ٍاال اگش وسی گفت ًمیط شی سفغ شی است هؽاسدُ یه ؼشفِ هی شَد.

5

تَظیح هؽلة :دس ایي فعا اگش ًمیط سا دسست هؼٌا تىٌذ آى هَلغ تِ هشحَم شیخ ٍ هشحَم آخًَذ خَاّین گفت
وِ تحلیل ّش دٍ اشىال داس د .شیخ دسست فْویذُ است وِ تایذ دس ًمیط ػمل دلی سا حاون وشد ٍلی تایذ ایي
ًمیط سا دسست هؼٌا وٌین.
ایي تحث سا ًوی تَاى ػشفی وشد صیشا تحث ػملی است ٍلی تاّویي ػمل دلی تىلیف هشحَم شیخ اػظن ٍ هشحَم
آخًَذ سا هؼلَم هیوٌین ّن هماسًت هشحَم آخًَذ ٍ ّن فشهایش شیخ هشىل داسد .دس فعای ایي حىن دلی ػمل تِ
تٌالط وِ ایي خیلی هْن است ّواًؽَس وِ همذهِ اٍل هْن تَد لىي تش فشض وَتاُ آهذى اص ًىتِ اٍل ،ایي ًىتِ دٍم
سا تشسسی هیوٌین صیشا اگش ًىتِ اٍل سا لثَل وٌین فعای تحث ػَض هیشَد.
تؼذ اص تیاى ایي ًىتِ تِ سشاؽ فشهایش شْیذ صذس ٍ هشحَم هظفش هیسٍین ٍ هیگَیین تا فعای شواسُ اٍل تحث
هی وٌیذ یا تا فعای شواسُ دٍم؟ اگش ًِ یه است ٍ ًِ دٍ ها ًویفْویون وِ شوا چؽَس تا ػمل واس هیوٌیذ ٍ ایي
خلػ است.
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