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 ثبسوِ تؼبلی

 61/66/61   16جلسه            ( دام ظله)خارج اصول حضرت استاد فرحانی 

 وع کلی: مسأله ضد                   موضوع جزئی: داللت نهی غیری بر فسادموض

 

 تزرسی داللت نهی غیزی فساد

 خالصه جلسه گذشته

سی دلیل دٍم ایطبى ًبگضیش ثَد وِ ثشای ثشساهلل تؼبلی ػلیِ سظَاى ْیذ ثضسگَاس آیت اهلل صذس ثحث هب دسثبسُ دلیل دٍم ض

اهشٍص لصذ داسین ثؼذ اص تَظیح دلیل هسألِ همذهِ هَصلِ ٍ هجبحث هشثَغ ثِ همذهِ هَصلِ سا ثشسسی وٌین.  ضذین

 دٍم ضْیذ صذس، همذاسی ثیطتش ثحث دیشٍص سا تَظیح دّین.

 دلیل دوم شهید تزای داللت نهی غیزی تز فساد

تَاى حتی ثش اسبس تشتت احشاص هالن وشد ٍ ثحث هب  ٍجَد ًْی ًویثب فشض  فشهبیٌذ یل دٍم ضْیذ صذس هیدل دس

ًْی دسثبسُ ایي ثَد وِ ًْی غیشی داللت ثش فسبد داسد یب ًذاسد. ایطبى اثتذا فشهبیص هحمك خَئی سا ًمل وشدًذ وِ 

، فؼلیت اهش سا ضشغ د ٍ وسی وِ دس صحت ػجبدتداللت ثش فسبد ًذاسد صیشا هٌْی هب دس ًْی غیشی هالن داسغیشی 

 تَاًذ ایي ػول سا ثب لصذ هالن اًجبم دّذ ٍ ػجبدت وٌذ. ًذاًذ هی

ضْیذ صذس دس ثخص اٍل اضىبل وشدًذ وِ دس ػجبدیت ػجبدت صشف هالن وفبیت ًوی وٌذ ٍ ثبیذ اظبفِ، اظبفِ حت 

ٍجَد ًذاسد، وِ ثحث ایي گزضت. دس اضىبل  ثبضذ ًِ ثغط ٍ ثب فشض ًْی غیشی وِ ًْی هَلَی ثبضذ اظبفِ حت

. اثتذا ثبیذ هالن احشاص ضَد تب ثؼذ ثتَاى ثب لصذ هالن، ػجبدت وشدفشهبیٌذ ایٌجب اصال هالوی ٍجَد ًذاسد وِ  دٍم هی

ثتَاى ثب لصذ هالن ػجبدت وشد. هالوی ٍجَد ًذاسد. ثحث هب االى دس ایي ثخص یؼٌی ٍجَد ٍ ػذم ٍجَد هالن 

ضَد احشاص هالن وشد وِ ثحث آى ثب هشحَم آخًَذ اًجبم ضذ.  اهش ًویفشهبیذ هب لجال گفتین وِ ثذٍى  یاست. ایطبى ه

ًْی غیشی ٍجَد ًذاضتِ ثبضذ.  وِالن وشد احشاص ه تَاى اهش تشتجی داضتِ ثبضین دس صَستی هی اگش حتی گَیین االى هی

 . تَاى وشد  ن ًویثب اهش تشتجی ّن احشاص هال ًْی غیشی اگش ٍجَد داضتِ ثبضذ حتی

 تزرسی دلیل دوم شهید صدر

هب ثشای ایٌىِ ایي هسألِ سا ثشسسی وٌین ثشگطتین هسألِ همذهِ هَصلِ سا ثشسسی وشدین صیشا اهش تشتجی دس ٍالغ ایي 

وِ ّذف اهش تشتجی ایي است وِ هىلف تشن غیش هَصل  «اصل الٌجبسِ ػي الوسجذ ٍ اى ػصیت فصلّ»ضذ وِ 
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دّذ وِ  خَاًذ ٍ اصالِ اًجبم هی ؛ ضخصی ًوبص ًویاصالِ داسین وِ هطىل ًذاسد یه تشن صالت ثشایًذاضتِ ثبضذ. هب 

گَیذ اگش اصالِ سا تشن وشدی ًخَاستی اصالِ اًجبم ثذّی  گَیٌذ. اهش تشتجی هی ثِ ایي تشن صالت هَصل الی االصالِ هی

ي ایي یث هسألِ تشتت ثبصگطت ثِ تفصیل ثیخَاّذ اص ثیي ثجشد. ح صالت سا تشن ًىي یؼٌی تشن غیش هَصل سا هی

لجال گفتین اص ّویي جب  خَاّیذ ٍ خَاّیذ ٍ تشن صالت غیش هَصل سا ًوی است وِ ضوب تشن صالت هَصل سا هی

 .وٌین گشدین ٍ یه اضىبل جذی ثِ تشتت هی ثشهی

ٍ اى »ثشٍ اصالِ ًجبست اص هسجذ وي   «اصال الٌجبسِ ػي الوسجذ»فشهبییذ  تشتت ثِ ایي است وِ ضوب هی تثبصگط

س ثِ اصالِ است. اصال تشن وٌی ٍ ثشٍی اصالِ اًجبم دّی. ایي اصل دستٍَ ثشای اصالِ ًجبست ثبیذ صالت سا   «ػصیت

ا تشن وي ٍ ثشٍ اصالِ اًجبم ثذُ ٍ لِ است ٍ صالت سسا هٌجؼث وٌذ وِ االى تىلیف تَ ثِ اصا خَاّذ هىلف الٌجبسِ هی

ن ًىي ٍ جلَی تشن غیش هَصل سا اهب اگش ًخَاستی اصالِ اًجبم دّی صالت سا ّن تش  «اى ػصیت»گَیذ  تشتت هی

تشن هَصل ٍ غیش هَصل ٍظؼیت هٌبغ ٍ ٍظؼیت  هب سفت سشاؽ آى هجٌب وِ دس فعبی خَاّذ ثگیشد ٍ ثحث هی

ضَد تفصیل ثیي تشن  صیشا اصل ًْبیی فشهبیص ضْیذ صذس وِ اص دلیل دٍم ایطبى استفبدُ هی اظبفِ حتّ چِ هی ضَد

 هَصل ٍ تشن غیش هَصل است ٍ توشوض ثش هسألِ تشتت ٍ تفصیل ثیي تشن هَصل ٍ غیش هَصل است. 

اص  ٍ ن وشداحشاص هال وِ ًْی غیشی دس فعبی تشتت هبًغ ایي است گفتتَاى  خَاّین ًطبى ثذّین وِ آیب هی هیهب 

ّویي جب ٍاسد ایي هسألِ ضذین وِ هسألِ ٍجَة همذهِ هَصلِ وِ لَل صبحت فصَل ثَد ٍ دس ٍالغ همبثلص 

اگش وسی گفت فمػ همذهِ هَصلِ ٍاجت است  ِ لَل هطَْس ثَد یه ثوشُ داضت ٍ آى ایٌىٍِجَة هؽلك همذهِ و

اسد ثشاسبس ایي فشهبیص صبحت فصَل وِ دلیلی ثش ثؽالى صالت ًذآى هَلغ اگش وسی ثخَاّذ تشن اصالِ وٌذ 

  تَظیح آى گزضت.

ضَد ٍ تشن صالت  س ٍالغ تشن صالت، همذهِ اصالِ هیٍ اگش وسی گفت هؽلك همذهِ ٍاجت است آى هَلغ د 

َد فؼل صالت پس فؼل تشن تشن صالت هی ضٍاجت است ٍ ًمیط آى وِ تشن تشن صالت است هحشم هی ضَد 

ضذ  ِي ثحث هب ثِ ایي جْت ٍاسد تفىیه ثیي همذهِ هَصلِ ٍ همذهِ غیش هَصل. ایضَد هی ٍ ثبؼل صالت هحشم

اضتشاغ ػصیبى دس فؼلیت اهش ثِ هْن  ( وِ هسألِ تشتت سا تحلیل وٌین.همذهِ ٍ همذهِ هَصلِ ضذ یؼٌی ثیي هؽلك)

جَة است خَاّذ جلَی تشن غیش هَصل سا ثگیشد ٍ ثگَیذ تشن هَصل هح ثبصگطت ثِ ایي داسد وِ اهش تشتجی هی

خَاّذ اص دٍ  خَاّذ ٍ هَال ًوی صل سا هَال ًویتشن صالت وِ هَصل ثِ اصالِ ثبضذ هحجَة است ٍلی تشن غیش هَ
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خَاّذ اص ثیي  تشن غیش هَصل سا هیٍ ّن صالت اٍل ٍلت اص دستص ثشٍد  ؼشف ظشس وٌذ یؼٌی ّن اصالِ تشن ضَد

 ثجشد ٍ اص ایي جْت ٍاسد فعب ثحث همذهِ ٍاجت ضذین.

ایي فعب ثیبى وشدین وِ دٍ هؽلت هْن اسبسی ٍجَد داسد وِ ایي دٍ هؽلت سا دیشٍص ضشح دادین فمػ یىی دٍ ًفش دس 

 اص دٍستبى گفتٌذ هسألِ تٌبلط ثیطتش تَظیح ثذّیذ.

اگش وسی ثخَاّذ ثحث ػملی وٌذ هالصم ٍ همذهِ چیضی ًیست ٍ  ، همبسى،ًىتِ اٍل ایي ثَد وِ ثیبى وشدین ػذم

ػذم صالت هالصم ٍ همبسى ثب فالى چیض است. ثحث ّبیی وِ اص یب یذ ػذم صالت همذهِ اصالِ است تَاًذ ثگَ ًوی

ٍ اگش ثِ ػذم  صیشا ثِ ػذم ضیئیت دادًذ استهسبهحِ ػملی  ٍ ضیخ دس جلسبت لجل ثیبى وشدین، دچبس هشحَم آخًَذ

 ست.ػذم صالت همذهِ ٍ هَخشُ ٍ هالصم ٍ همبسى ا تَاًٌذ ثگَیٌذ ضیئیت ثذٌّذ هی

ث داسین ثب گزضتي اص ایي هسألِ است ٍاال اگش وسی ثحث دلی ػملی ثخَاّذ ثىٌذ ایي ثحث ّب ّش چِ ثح هب گفتین

ثِ ػذم هعبف حظی اص ٍجَد داد ٍ دس ٍ ضَد فْن ػشفی سا هجٌب لشاس داد  ّوِ غلػ است. دس هسألِ ػذم هعبف هی

همذهیت دس ثحث ظذ ٍ هسله هسألِ ظذ ٍ هسله فعبی فْن ػشفی ثب ػذم وبس وشد وِ ایي سا ّن چٌذ ثبس دس 

ثِ ایي  ی ػذم هعبف حظی اص ٍجَد لشاس داد وِ ثبصگطت آىیٌْب سا ثیبى وشدین وِ ػیجی ًذاسد ثب فْن ػشفی ثشاتالصم ا

است وِ وسی سلت تحصیلی سا تؼمل ًىٌذ ثلىِ ثگَیذ ایجبة ػذٍلی است. ایي ًىتِ اٍل ثَد وِ چٌذثبس اص 

 ِ ؼجبؼجبیی چٌذ ثبس خَاًذین.اهبم ٍ ػالهحعشت 

یگشی وِ ثحث هب ریل فشهبیص ًىتِ دٍم فْن تٌبلط است. ػذم هعبف سا ثب فْن ػشفی هی تَاى حل وشد ٍلی ًىتِ د

ضذ ایي ثَد وِ ضیخ یه اضىبلی ثِ همذهِ هَصلِ گشفت صیشا ثشاسبس لَل ثِ دس استجبغ ثب ثوشُ همذهِ هَصلِ  ضیخ

صالت هَصل ثِ اصالِ ٍاجت است ٍ ًمیط تشن صالت هَصل هحشم است ٍ ٍجَة همذهِ هَصلِ، همذهِ تشن 

است یؼٌی وسی وِ اصالِ اًجبم ًمیط تشن صالت هَصل دٍ هصذاق داسد یىی صالت است ٍ دیگشی تشن هجشد 

وٌذ صالت هطىل  ًمیط ثِ ایي هصذاق ّب سشایت ًوی خَاًذ ٍ چَى ًمیط هحشم است ٍ دّذ ٍ ًوبص ّن ًوی ًوی

ٍ ًمیط  تشن صالت هؽلمب ٍاجت ثَدٍلی ثش اسبس ًظشیِ هطَْس وِ  ثَد ثش اسبس ًظشیِ صبحت فصَلایي ًذاسد 

ِ ضوب ًمیط ضَد وِ ضیخ اضىبل وشد و وِ ًمیط تشن صالت، صالت هی تشن صالت است هحشم ثبضذآى وِ تشن 

تی ثش ًظش هطَْس ایي صالت وٌیذ ٍ اگش دلی ػملی هؼٌب وشدیذ ح وٌیذ یب ػشفی دلی هؼٌب هی سا ػملی دلی هؼٌبی هی

تشن تشن صالت است ًِ صالت ٍ  ،گَین تشن صالت ٍاجت است ٍ ًمیط تشن صالت ثبؼل ًیست صیشا هي هی

لزا ضوب حتی ثش اسبس ًظش هطَْس ّن ثبیذ ثگَییذ صالت صحیح است صیشا هحشم تشن تشن صالت است وِ سثؽی 
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ثب صبحت فصَل  دٍ هجٌب صالت سا دسست وشد ّنثب ّش  تَاى هی د ٍ اگش ػشفی وبس وٌیذ آى هَلغثِ صالت ًذاس

ثِ ایي هؼٌب وِ دس ٍالغ ضوب سش حیث دلی ػملی ثبیستیذ  ضَد، ضَد ثب هطَْس ّن هؽلت دسست هی هی هؽلت دسست

ثلىِ ثگَییذ ًمیط تشن صالت، صالت است ٍ ًمیط تشن صالت هَصل دٍ ساُ داسد یىی صالت است ٍ دیگشی 

 دّین. فتَا ثِ حشهت هی هجٌب جشد وِ ثب ّش دٍتشن ه

ثحث دیشٍص هب ثِ تجغ اهبم ٍ ػالهِ ایي ثَد وِ ضیخ ثبیذ ًمیط سا ثشای هب هؼٌب وٌذ.آیب دس تٌبلط ؼشد اص یه ؼشف 

ؼشد  الاًسبى ساط اًسبى، اًسبى است ثِ دلیل ایي است اًسبى، گَین ًمی ب ؼشد اص دٍ ؼشف است آیب ٍلتی هیاست ی

اًسبى ؼبسد الالاًسبى است ًِ الاگش  وٌذ؟ الالاًسبى سا ؼشد هی  وٌذ یب الاًسبى، ن اًسبى سا ؼشد هیوٌذ، آیب الاًسبى ّ هی

گَییذ ًمیط یه ضی سفغ ضی است ٍ سفغ ضی ثِ هؼٌبی ػذم آى ضی است.   حك ثب ضوبی ضیخ است. ضوب هی اًسبى،

فیٌی است. هؽبسدُ دس تٌبلط ؼش دس تٌبلط یه ؼشفِ است ٍ ایي غلػؼٌبی ایي حشف ایي است وِ هؽبسدُ اهب ه

وٌذ ٍ اگش هؽبسدُ دس تٌبلط ؼشفیٌی ضذ ثبصگطت ثِ ایي  وٌذ ٍ الاًسبى ؼشد اًسبى هی است اًسبى ؼشد الاًسبى هی

داسد وِ هؼبل تٌبلط ثِ تمبثل سلت ٍ ایجبة است وِ دیشٍص هب گفتین ایي هؽلت ثسیبس دلیك است وِ حعشت اهبم ٍ 

 سسٌذ. تحلیل تٌبلط ثِ ایي حشف هیجبیی دس هشحَم ػالهِ ؼجبؼ

وِ توشوض ایي  «ٍ َّ تمبثل اإلیجبة ٍ السلت الفصل السبدس فی تمبثل التٌبلط»فشهبیذ:  ٍلتی ػالهِ دس ًْبیِ هی

تحلیل ثِ ایي است وِ ایي تٌبلط دس حمیمت ثیي ایجبة ٍ سلت است ٍ ایي هٌبفبت ًذاسد وِ تٌبلط دس هفشدات 

 -ٍ ال یٌبفی رله تحمك التٌبلط ثیي الوفشدات -فبلتٌبلط فی الحمیمة ثیي اإلیجبة ٍ السلت»ّن تحمك پیذا وٌذ ٍ 

تحمك التٌبلط  -هؼٌى الٌفی وبإلًسبى ٍ الالإًسبى ٍ الفشس ٍ الالفشس -فىل هفَْم أخزًبُ فی ًفسِ ثن أظفٌب إلیِ

لبئن ثبلوفَْهیي  -لوبإلًسبى ٍ الالإًسبى لن ًشتت أى التمبث -ٍ رله أًب إرا أخزًب هفَْهیي هتٌبلعیي -ثیي الوفَْهیي

ٍ  1«ووب أى الالإًسبى یؽشد ثزاتِ اإلًسبى -فبإلًسبى یؽشد ثزاتِ الالإًسبى»وِ هؽبسدُ دٍ ؼشفِ است ٍ   «ػلى حذ سَاء

 ثِ صَست هجٌبیی تَظیح دادین.ص ایي سا گیشد اال دس لبلت دٍ ّلیِ ثسیؽِ وِ دیشٍ ایي هؽبسدُ ضىل ًوی

صیذ »ثسیؽِ ٍ ّلیِ هشوجِ دسست است دس گَیین تٌبلط اص ًظش هب یؼٌی هؽبسدُ ؼشفیٌی وِ ایي دس ّلیِ  ثِ ضیخ هی

دسست است دس اًسبى ٍ الاًسبى ّن دسست است ٍ تمبثل تمبثل سلت ٍ ایجبة است ٍ  «لیس صیذ ثبثیط»ٍ  «اثیط

گَیٌذ  فشهبیذ هطَْس وِ هی هیٍ داسًذ  َثیهؽبسدُ ؼشفیٌی است. لزا ػالهِ ؼجبؼجبیی دس ریل ایي هسألِ تؼجیش خ

ضذ وِ ؼشفیٌی است تمبثل سلت ؼشد راتی است وِ ؼشفیٌی ٍ اگش ؼشد راتی  ،ضبى اص سفغًمیط ول ضی سفؼِ، هٌظَس
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فصشح ثأى ًمیط  »اگش وسی سفغ ثِ سلت هؼٌب وشد « یش هي فسش الشفغ ثبلٌفی ٍ السلتأهب تفس»ضَد.  ٍ ایجبة هی

فالصم تفسیشُ  -ٍ أهب اإلًسبى فَْ الصم الٌمیط ٍ لیس ثٌمیط -ٍ ًمیط الالإًسبى الالالإًسبى -اإلًسبى َّ الالإًسبى

وِ ایي تحلیل ضیخ است وِ ثیبى ضذ. ضیخ سفغ  2«سی الجؽالىٍ َّ ظشٍ -هي جبًت ٍاحذ دائوب -وَى تمبثل التٌبلط

ص ضذ ًِ اثبٍ هؽبسدُ اص دٍ ؼشف ثبضذ سلت  ،سلت هؼٌب وشد ٍ ؼشد راتی وِ ؼشد هي جبًجیي هؼٌب ًىشد ٍ اگش سفغ سا

تٌبلط ؼشد ؼشفیٌی داسد. اگش ؼشد  وٌیذ؟ ضَد وِ ضوب تٌبلط سا چگًَِ هؼٌب هی یه ؼشف سَال هب اص ضیخ ایي هی

ٍ « هی گَیذ هي جبًت الَاحذ ٍ َّ ظشٍسی الجؽالىوٌذ. ػالهِ  تٌبلط ؼشفیٌی است استذالل ضیخ اضىبل پیذا هی

اگش ایي ؼَس ضذ دس فْن هب اص ًمیط ثحث ػشف ٍ ػمل ًیست ثلىِ یه فْن سٍضي ٍاظح غیش لبثل تشدیذ دس 

تٌبلط است وِ هؽبسدُ ؼشفیتی است وِ سجت هی ضَد ضوب ًتَاًیذ ثگَیذ صالت الصهِ ًمیط ٍ اًسبى الصم ًمیط 

ًمیعص الالاًسبى است ٍ الصم ًمیعص اًسبى است ایي غلػ است آى هَلغ صالت خَد الاًسبى است. ال اًسبى 

 حِ ػشفی دس تحمك ػذم هعبف ًذاسد.ًمیط است ًِ الصم ًمیط ٍلی ثب تحلیل صحیح تٌبلط ٍ ایي سثؽی ثِ هسبه

وِ همذهِ ٍ ًمیط ایي ػذهی  نیسا ثشای تحمك ٍجَدی تؼمل وٌ یٌىِ همذهیت یه ػذمثِ ا ػذم هعبف ثشگطت داسد

  ٍجَد دیگشی وشدین سا هؼیي وٌین ٍ تمبثل تٌبلعص سا ثبیذ ثذست آٍسین.

وٌین. هسبهحِ اٍل دس حیث تؼمل ػذم هعبف ثَد وِ ثشگطت ثِ  ت سا جذا هیپس هب دٍ هؽلت داسین. ایي دٍ هؽل

ثبیذ هطخص ضَد وِ همذم ثَدى یب هَخش ثَدى یب هالصم ثَدى یب همبسى ثَدى ػذم ٍ هسألِ دٍم دس فْن تٌبلط است 

گشدد یؼٌی ثِ ّلیتیي  گشدد. تٌبلط یؼٌی سفغ ٍ سفغ یؼٌی ؼشد راتی وِ ثِ تمبثل سلت ٍ ایجبة ثشهی ایي ثِ وجب ثشهی

ضَد ثِ ٍجَد ٍ ػذم  گَیذ هی گیشد. ایطبى هی ت ٍ ایجبة ضىل هیثسیؽتیي ٍ ّلیتیي هشوجتیي وِ دس آًْب تمبثل سل

یذ اٍل ثِ ٍجَد اسوی دس لبلت لعیِ است ٍ تٌبلط ام المعبیب است ثبٍجَد، اص  دلت وٌیذ وِ فْن هبثشگشداًذ ٍلی 

ثِ اصؽالح یه ثحث هؼشفت ضٌبسبًِ ٍ وٌن  تؼمل ًوی سلت ٍ ایجبة ثشگشدد چَى هي تب ایجبة تؼمل ًىٌن ٍجَد

تَاى  یى آى ًووٌن ٍ چَى دس تؼمل هي ام المعبیب ثبیذ ثبضذ ٍ ثذٍ ي تب سلت تؼمل ًىٌن ػذم تؼمل ًویداسًذ ٍ ه

 تؼمل وٌن حمیمتب تمبثل، تمبثل سلت ٍ ایجبة است. 

الی ثب ضیخ ٍ هشحَم آخًَذ ثحث سَثِ صَست ًیستین ثلىِ دس ایٌجب  ػالهِذد تحلیل دلیك ّوِ هؽلت هب االى ثِ ص

ًمیط سا هشحَم ضیخ سا وِ خَاّین اص ایطبى ثپشسین تحلیل ضوب اص تٌبلط چیست. هب آى تحلیل ػملی  وٌین ٍ هی هی

ًمیط تشن صالت ٍاجت است چَى همذهِ است ٍ تشن تشن صالت  سلت ثگیشًذ لجَل ًذاسین ٍ ایٌىِ ثگَیٌذ

بسدُ ایي است. هب هؽ  ذ تشن تشن صالت وِ صالت ًیست ٍ صالت الصهِحشم است چَى ًمیط است ٍ ثؼذ ثگَیٌه
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هب ثشای تٌبلط  .ثیٌین هبیص ضوب هسبهحِ هیگَیین هب دس فش دس ایي فعب ثِ ضیخ هی یه ؼشفِ سا هحل اضىبل داسین ٍ

یه تحلیلی ػملی سٍضي ّوِ فْن داسین صیشا تٌبلط ام المعبیب است ٍ یه ؼشد ؼشفیٌی ٍ راتی ثیي ؼشفیي تٌبلط 

گَیین ثشاسبس حشف هطَْس صالت ثبؼل است صیشا صالت ًمیط است ٍ ًمیط ّن  ٍجَد داسد. دس ایي فعب هی

خَسدُ است ٍ صالت ثبؼل است ٍلی ثشاسبس فشهبیص صبحت فصَل تشن  هٌْی است ٍ ًْی ثِ ایي صالت

صالت هَصل ٍاجت است ٍ تشن تشن صالت هَصل هحشم است ثِ دلیل ایٌىِ ایي تشن تشن صالت هَصل دٍ 

تَاًن ثگَین  ساُ داسد یه ساّص صالت است ٍ یه ساّص تشن هجشد، پس ّیچ وذام ًمیط ًیست. ایٌجب ًوی

اگش صالت ًمیط ثبضذ آى تشن هجشد ّن دس ستجِ صالت است ٍ اگش ّش دٍ ًمیط ّستٌذ صالت ًمیط است صیشا 

آیذ صیشا ًمیط ّش ضی یه چیض ثیطتش ًیست ٍ ثب یه چیض هؽبسدُ راتی ثیطتش  اجتوبع ٍ استفبع ًمیعیي الصم هی

تشن تشن  ًذاسد، لزا دس استجبغ ثب فشهبیص صبحت فصَل صالت ًمیط ًیست تشن هجشد ًیض ًمیط ًیست ًمیط

 است ٍلی ثشاسبس حشف هطَْس هؽبسدُ راتی ّویي است پس ثب ایي تحلیل والم هشحَم ضیخ اضتجبُ است. 

 اشکال ته جواب مزحوم آخوند اس اشکال شیخ ته مقدمه موصله

تشن  ٍ گفت فشهبیص هشحَم آخًَذ وِ ثِ ضیخ گفت یه ػیٌیت داسین ٍ یه هالصهِ داسین ٍ یه همبسًت داسین

گَیین دس  ثِ هشحَم آخًَذ هی ش صالت است ٍ خبسجب ػیي صالت است سا ًیض اضىبل داسین.هفَْهب غیتشن صالت 

وٌیذ ایٌجب وِ هغبیشت هؼٌب ًذاسد ثلىِ ایي ػیي ًمیط است دس  فعبی تٌبلعی وِ سلت ٍ ایجبة است ثحث هی

وٌین ًِ سلت.  تی هؼٌب هیجبیی وِ ًمیط هحل ثحث هب است ٍ هب ًمیط سا سلت ًوی داًین ٍ سفغ سا هؽبسدُ را

ایي ػیي ًمیط است ًِ یه چیضی وِ غیش هب غیش ّن ّستٌذ ٍ خبسجب ػیي ّن ّستٌذ دس حبلیىِ چؽَسی ایٌْب هفَْ

صبحت هجٌبی ایٌىِ هشحَم آخًَذ اصشاس وشد ثش اسبس  والم هشحَم آخًَذ هطىل داسد، چٌبًچِ ًمیط ثبضذ ٍ ایي

دلیل همبسًت ایي است وِ تشن تشن هَصل دٍ هصذاق داسد گبّی  ذصم ًیست ثلىِ همبسى است ٍ گفتٌفصَل ال

ضَد ًیض هحل  دٍتبیی ثَدى، سجت همبسًت هیذ ایي گبّی ٍلت ّب تشن هجشد است ٍ گفتٌ ٍلتْب صالت است ٍ

 اضىبل است.

هَصل است ٍلی تشن تشن صالت صالت الصم تشن  ،گَیین ایي دسست ًیست صیشا دس ّوِ جب ایي صالت هب هی

وٌذ صذلص راتی ًیست صیشا ٍجَد هصذاق راتی ػذم ًیست ثلىِ صذلص صذق  هی صذق وِ ثش ایي صالت هَصل

دس جبّبیی وِ صذق راتی وٌذ.  صذق ًوی ثبلؼشض است، ثلِ گبّی اٍلبت صالت ًیست ٍ ایي اص ثبة ًجَد صالت

ثبیذ سٍضي وٌٌذ تحلیلطبى ٍ لزا جٌبة هشحَم آخًَذ ٍ ضیخ  ًیست ، صذقداسین اگش ضی ًجَد اص ثبة ًجَد هَظَع
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اص تٌبلط چیست. تحلیل ٍاظح سٍضي تٌبلط دس فعبی فْن هب ّویي است. ؼشد راتی ٍ هؽبسدُ ؼشفیٌی است ٍ دس 

  ایي فعب حك ثب صبحت فصَل است.

تبویذ هب االى ایي است وِ ایي فْن یه فْن سٍضٌی است وِ ام المعبیب است ٍ ّش تصذیمی هتَلف ثش ایي است ٍ 

وِ الجتِ حیث فلسفی داسد ٍ حیث هؼشفت ضٌبسبًِ -است  یدسستثسیبس اسد ٍ اگش ایي فْن هجٌب ضذ وِ فْن ساّی ًذ

 حك ثب صبحت فصَل است.  -وٌذ  اش دسست اضبسُ هی ػالهِ ثِ حیث هؼشفت ضٌبسبًِداسد ٍ 

 اشکال ته کالم شهید صدر تا توجه ته مثنای صاحة فصول در مقدمه واجة

گَیین ضوب تشتت سا لجَل داسیذ یب  ٍ ثِ ایطبى هیسٍین  هیوالم ضْیذ صذس ثِ سشاؽ اگش حك ثب صبحت فصَل است 

وٌذ. ّوِ والم لبئلیي تشتت ایي است وِ هب  ًذاسیذ. ّوِ والم تشتت ایي است وِ تشن غیش هَصل تحمك پیذا ًوی

خَاّذ جلَی تشن غیش هَصل  ٍ تشتت هیدًجبل تشن هَصل ّستین تشن هَصل هحجَة است ًِ تشن غیش هَصل 

سا ثگیشد ٍ هی خَاّذ ثگَیذ هي تشن صالتی سا هی خَاّن وِ اصالِ ثِ دًجبل آى آیذ ٍ اگش اصالِ اًجبم ًوی ضَد تشن 

فْوین  صالت غیش هَصل سا ًوی خَاّن. دس ایي فعب وِ ضوب دس فعبی والم صبحت فصَل ّستیذ والم ضوب سا ًوی

ای ایي  وٌین ٍ توبم صحوت چٌذ جلسِ ت ٍ ثغط ٍ ًِ دس هسألِ هالن وِ ایي سا فشدا تحلیل هیًِ دس هسألِ اظبفِ ح

تَاًذ لبئل ضَد وِ ثِ همذهِ حیث تمییذی ثذّذ ًِ حیث  تشتت سا وسی هیاست وِ ضوب تشتت سا خَة ثفْویذ. 

بئل ضَد وِ ثیي تشن هَصل ٍ تشن تؼلیلی ٍ هتبسفبًِ لبئلیي ثِ تشتت ایي سا لبئل ًیستٌذ ٍ تشتت سا وسی هی تَاًذ ل

غیش هَصل تفىیه لبئل ضَد ٍ تشتت سا وسی هی تَاًذ لبئل ضَد وِ دس ثحث همذهِ ٍاجت، ًفی ٍجَة همذهِ 

آیذ  هَصل ًىٌذ هثل آیت اهلل سجحبًی. ایٌىِ گفتین اص ایٌجب ثشهیگشدین ٍ یه ًمط دیگشی دس تشتت ثِ ٍجَد هی

 خَاّیذ دیذ. 

خَاّذ جلَی تحمك تشن غیش هَصل سا ثگیشد ٍ ثگَیذ هي دًجبل  ثِ ایي است وِ هَال هیثبصگطت اى ػصیت فصلّ 

ش لشاس است اصالِ تحمك اگ «اى ػصیت»تشن هَصل ّستن. تشن صالت ثطَد ٍلی ثشای ایٌىِ اصالِ تحمك پیذا وٌذ 

بسُ ای ًذاسین وِ پیذا وٌذ. هیخَاّین هسألِ حت ٍ ثغط سا دس فعبی تشن هَصل ٍ غیش هَصل تحلیل وٌین. هب چ

تصذیك وٌذ. ٍاال اى ػصیت فصلّ فْویذُ  اگش وسی تشتجی ضذ ثبیذ ایي همذهبتی وِ چٌذ جلسِ ثبّبش وبس وشدین

ضَد. اگش وسی ثگَیذ هي تشتجی ّستن ٍلی ایي هؽبلت سا ًگَیذ اگش ایٌْب سا ثگَیذ ٍ هلتضم ثبضذ ثِ ایٌْب دیگش  ًوی

ی غیشی ثش فسبد سا ثگَیذ ٍ ایي اضىبل ػجیجی است وِ ثِ ضْیذ صذس ٍ هشحَم هظفش  ًجبیذ ایٌجب هسألِ داللت ًْ

 ٍاسد است. 


