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 تاسوِ تؼالی

 25/11/66   67جلسه            ( دام ظله)خارج اصول حضرت استاد فرحانی 

 صحت اهر آهر با فرض علن به انتفاء شرط آنوع کلی: هسأله ضد              هوضوع جزئی: هوض

 

 

 صحت اهس آهس تا فسض علن تِ اًتفاء شسط آى

 خالصِ جلسِ گرشتِ

ایشاى اص عشیك استخذام ٍ  هش تا ػلن اٍ تِ اًتفاء ششط تَد.تحث ها دستاسُ کالم هشحَم آخًَذ دس هسألِ خَاص اهش آ

شذًذ ٍ گفتٌذ دس  تحث ایٌکِ اهش اًشائی اص سَی اٍ صادس شَد تا ػلن آهش تِ اًتفاء ششط فؼلیت لائل تِ هؼمَلیت

دس اٍاهش اهتحاًیِ ٍ غیش اهتحاًیِ کِ تِ داػی تؼث اًدام ٍالغ شذُ است ٍ هَاسدی داسین  ًظائش آى ػشف ٍ ششع

هکلف  داًذ ششط فؼلیت ٍخَد ًذاسد هثال ایي اًشاء اهش کٌذ دس حالیکِ هیشًَذ ٍ لزا ػیثی ًذاسد کِ آهش  ًوی

 ت پاتشخا ًیست هاًٌذ اهش اهتحاًی حضشت شَد ٍ ػذم ًسخ کِ ششط فؼلیت اس هیستغیغ ًیست یا اهش ًسخ ه

 کشد.  تَاى اًشاء اػیل ٍ لزا اٍاهش سا ایي گًَِ هیاسوحضشت ّین تش رتح اتشا

 تسزسی کالم هسحَم آخًَد ًقد ٍ 

  هسحَم آخًَددز کالم  ذکستسزسی اشکاالت ٍ ًکات قاتل 

ًکتِ اٍلی کِ دس کالم هشحَم آخًَذ تایذ تشسسی شَد استخذام است کِ تگَیین هشخغ ضویش اهش اًشائی است ٍ 

تایذ تِ خَد هشخغ تشگشدد.  خَد ضویش اهش فؼلی است. اگش تخَاّین اص ظاّش ػذٍل کٌین ظاّش ایي است کِ ضویش

اگش تخَاّین اص ظاّش ػذٍل کٌین ٍ لائل تِ استخذام شَین دس ایٌدا یک ًظش دیگشی تیي تالهزُ هشحَم آخًَذ ٍ 

تالهزُ تالهزُ ایشاى هغشح است کِ اگش شوا هی خَاّیذ لائل تِ استخذام شَیذ چِ اشکالی داسد کِ ضویش سا تِ 

ًِ  تا ػلن اٍ تِ اًتفاء ششط هاهَستِ؟حث ایي گًَِ هی شَد کِ آیا خایض اهش آهش هاهَستِ  تشگشداًیذ ٍ آى هَلغ ت

تِ هاهَستِ کِ دس لَُ رکش است تشگشداًین صیشا اهش ٍ آهش دس خولِ لثل آهذُ   «ششعِ»ضویش اًتفاء ششط اهش، یؼٌی 

ست ها یک کاس خالف ظاّشی سا هشتکة شَین یک است ٍ اص دسٍى ایٌْا هاهَستِ خاسج هی شَد ٍ اگش لشاس ا

ى خَاّین کشد ایي تا ًکات تؼذی کِ تیا ن ضویش سا تِ هاهَستِ تشگشداًین کِتَاًی ًظشیِ دیگش ایي است کِ ها هی

 شَد. ًظشیِ تمَیت هی
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ذ اًتَ پس تیي سخَع ضویش تِ اهش فؼلی ًِ تِ هشخؼش ٍ تیي سخَع ضویش تِ هاهَستِ کذاهیک سخحاى داسد ٍ هی

هسألِ سا حل کٌذ صیشا اگش ضویش تِ هاهَستِ تشگشت ایي گًَِ هی شَد کِ آهش اهش هی کٌذ دس حالیکِ هی داًذ دس 

الثتِ  -تَاًذ عْاست هغلما تذست آٍسد صهاى اًدام هاهَستِ ششط سا ًذاسد. یک ششعی دس هاهَستِ ّست هثال ًوی

کشدین شاسع عْاست سا هی خَاّذ ٍ لاتل اًدام  اگش فشض -عْاست اص ششائغی ًیست کِ شاسع سش آى تایستذ

ًیست ٍ عْاست ًیض ششط ٍاخة است ًِ ششط ٍخَب هثل استغاػت ًیست هثل استمثال است خالصِ دس 

ششط هاهَستِ  تَاًذ ایي سا تحصیل کٌذ، آیا هَال تا ػلن تِ اًتفاء ی است کِ هکلف دس صهاى اًدام ًویهاهَستِ ششع

ایي یک تحثی است دس هماتل هغلة هشحَم آخًَذ کِ هسألِ اهش اًشائی سا دس   تاشذ؟ هی تَاًذ چٌیي اهشی داشتِ

هماتل اهش فؼلی لشاس دّین ٍ تؼذ لائل تِ خَاص اهش اًشائی شَین دس خایی کِ هَال هی داًذ ششط اهش فؼلی هٌتفی 

 است.

دس تحث هشاتة حکن دسست دس کالم هشحَم آخًَذ ایي است کِ کالم هشحَم آخًَذ تا هثٌای ایشاى  ًکتِ دٍم

د آًاى خَاّین تشای ایي ًضاع ًض لائلیي تِ ایي ًظشیِ هثٌای ایشاى سا دس هشاتة حکن داشتٌذ؟ ها االى هی آیا است ٍلی

تفکیک تیي اهش اًشائی ٍ اهش فؼلی است. تایذ آًاى ًیض چٌیي ًظشیِ سا لثَل داشتِ  یک ٍخِ هؼمَل دسست کٌین ٍ آى

ُ ٍ هؼتضلِ هغشح است ٍ تؼذ تیي ػذلیِ آهذُ است. اشاػشُ لائل تَدًذ اهش آهش تا ػلن تاشٌذ چَى ایي ًضاع تیي اشاػش

خَاّذ تشای اکثش هخالفیٌا یؼٌی  گفتٌذ خایض ًیست. هشحَم آخًَذ هی اٍ تِ اًتفاء ششعِ خایض است ٍ هؼتضلِ هی

ای آًْا ٍ لائل تساصد سست شَد کِ تا هثٌاشاػشُ یک ٍخِ هؼمَلی دسست کٌذ ٍ ایي ٍخِ هؼمَل تایذ یک عَسی د

اًذ کِ ّویي پیشٌْاد ها تیشتش تا هثٌای آًاى ساصگاس است. اشؼشی ّا هؼتمذ تَدًذ کِ تکلیف هحال  لزا تؼضی گفتِ

 ًذاسین ٍلی تکلیف تِ هحال داسین. 

تکلیف هحال خایی است کِ استحالِ دس خَد تکلیف شکل تگیشد هَال اهش تِ ًمیضیي ٍ ضذیي دس آى ٍاحذ کٌذ کِ 

شَد ٍلی اگش تکلیف تِ هحال تاشذ یؼٌی تکلیف تِ چیضی تاشذ کِ ػثذ ًتَاًذ اًدام  ٌافی دس اسادُ هَال خوغ هیت

تذّذ کِ اشؼشی ّا گفتٌذ اشکال ًذاسد هؼتضِل گفتٌذ اشکال داسد ػذلیِ گفتٌذ اشکال داسد؛ لزا اگش تخَاّیذ تشای 

یش ششعِ تِ هاهَستِ تشهیگشدد ٍ هسألِ چٌیي هی شَد حشف آلایاى یک تَخیِ دسستی کٌیذ ایي است کِ تگَییذ ضو

کِ اهش آهش تا ػلن اٍ تِ اًتفاء ششط هاهَستِ خایض است صیشا اشؼشی ّا تکلیف تِ غیش همذٍس سا خایض هی داًٌذ ٍ ًضد 

 ساصد. داًٌذ صیشا تا ػذل الْی ًوی ػذلیِ خایض ًیست صیشا تکلیف تِ غیش همذٍس سا هحال هی
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ایي یک تَخیِ است کِ ّیچ تَلفی تش تحث هشاتة حکن هشحَم آخًَذ ًذاسد کِ ًیاص تاشذ دس هشاتة حکن هلتضم 

ٍ فؼلیت شَم ٍ تؼذ تَخیِ هؼمَل حشف ایٌْا سا چٌیي تیاى کٌن کِ هشتثِ اًشا ٍخَد داسد ٍ هشتثِ  تِ هشتثِ اًشاء

 فؼلیت هَخَد ًیست.

ست کِ دس آى صٌؼت استخذام است ٍ ثاًیا هشاتة حکن سا تا لشائت پس یک تَخیِ هؼمَل تَخیِ هشحَم آخًَذ ا

خَد هشحَم آخًَذ هثٌا لشاس دادُ است. تَخیِ هؼمَل دٍم ایي است کِ یک خالف ظاّشی لائل شَین ٍ تگَیین 

خَسد ٍ خَاص آى اص تاب تکلیف تِ غیش همذٍس است ًضد  خَسد تلکِ تِ هاهَستِ هی کِ ضویش ششعِ تِ اهش ًوی

ی ّا ٍ ػذم خَاص آى اص تاب استحالِ تکلیف تِ غیش همذٍس ًضد ػذلیِ است ٍ حسي ایي تَخیِ ایي است کِ اشؼش

 هتَلف تش هثٌای هشحَم آخًَذ دس تحث هشاتة حکن ًیست.

 لِتَجیِ هحقق تسٍجسدی تسای عٌَاى هسأ

سا تِ اهش تشگشداًیذ ًِ « ششعِ»یک تَخیِ دیگشی تؼضی اص تالهزُ هشحَم آخًَذ داسًذ کِ لاتل تشسسی است. ضویش 

ِت اهش تشگشدد کِ هشخغ  کِ ضویش شَد ئی تلکِ تِ ظاّش خولِ اخز هیٍ ًِ تِ اهش فؼلی دس هماتل اهش اًشا تِ هاهَستِ

ضویش است دس ایي صَست اشکال هشحَم آخًَذ سا تایذ خَاب تذٌّذ کِ استحالِ ٍخَد هششٍط تذٍى ششط خیلی 

هَخَد ًوی شَد تحث اهکاى راتی  ٍاضح است ٍ استحالِ ٍلَػی داسد ٍ هؼلَل تالػلِ است ٍ هوکي تذٍى ػلت

 ّن ستغی تِ اصَل ٍ ػلن آهش ًذاسد. 

هحمك تشٍخشدی ایي سا حل کشدُ است ٍلی تا هثاًی آًْا، کِ ًضاع تشهیگشدد تیي اشؼشی ّا ٍ هؼتضلی ّا تِ هسأِل 

 دّین.  هْن کالم ًفسی ٍ علة ًفسی کِ لثال ایي تحث سا هغشح کشدین ٍ دٍتاسُ تَضیح هی

 دز تیي اشاعسُ ًظسیِ کالم ًفسی ٍ طلة ًفسی

ت کِ آیا غیش ػلن ٍ اسادُ یک صفت دیگشی تِ ًام کالم دس ًفس هَال ٍخَد داسد یا صفت دیگشی تِ تحث ایي اس

آیات الْی ٍ ًضٍل لشآى کِ اشاسُ ًام علة ٍخَد داسد؟؟ اشؼشی ّا یک هثٌایی داسًذ تِ ًام کالم ًفسی تشای تَخیِ 

 خَاّن کشد.

شذًذ تؼلك اسادُ سا تِ شی  ي اسادُ ٍ علة فشق لائل هیشذًذ ٍ تی آًاى کِ تیي کالم ًفسی ٍ تیي ػلن فشق لائل هی

گفتٌذ  داًذ ششط آى هٌتفی است سا ٍاضح الثغالى هی داًستٌذ ٍلی تؼلك علة اهکاى داسد. آًدا کِ هی کِ آهش هی

ػلن ٍ اهش آهش سا تِ علة آهش تشهیگشداًٌذ صیشا تیي اسادُ ٍ علة ٍ تیي   یدَص اهش اآلهش هغ ػلوِ تاًتفاء ششط االهش،
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شذًذ ٍ یک تحثی داشتٌذ تِ ًام علة ًفسی یا علة حمیمی کِ دس صمغ ًفس هَال است ٍ  کالم تفکیک لائل هی

لائل تَدًذ دس ًفس هَال فمظ یک اسادُ ٍ ػلن ًیست تلکِ یک چیضی است تِ ًام علة ٍ کالم کِ دس اخثاسّا تِ 

ست یؼٌی تؼلك اسادُ ٌذ کِ هسألِ اسادُ ٍاضح الثغالى اگشداًذًذ. ٍ االى تفصیل هیذّ کالم ٍ دس اًشاّا تِ علة تشهی

 هٌتفی است ٍاضح الثغالى است ٍلی تؼلك علة تاعل ًیست. تِ شی کِ ششط آى

گشدد ٍلی تفکیکی است تیي علة ٍ اسادُ کِ تشاساس ایي  ضویش تِ اهش تشهی فشهایذ هیهشحَم هحمك تشٍخشدی 

 .«الیدَص»گفتٌذ  لِ هیٍ هؼتض «یدَص»گفتٌذ  تفکیک کِ اشؼشی ّا لائل تَدًذ هی

کِ اص صهاى هشحَم آخًَذ ششٍع  سي ایي تحلیل ایي است کِ اٍال خالف ظاّش ًذاسد ٍ ثاًیا تِ هسألِ هشاتة اهشحُ

 ا آًاى لائل تِ ایي هشاتة ًیستٌذ. ًیست صیش شذُ است ًیاصی

  هسحَم آخًَدتِ تَجیِ هسحَم  هحقق ًائیٌیاشکال 

ش تِ اهش تشهیگشدد ٍ اهش فشهایٌذ هشحَم آخًَذ هیگَیذ ایي ضوی تؼضی اص تالهزُ هشحَم آخًَذ هثل هحمك ًائیٌی هی

گشداًٌذ. سَال ایي خَاص اهش کِ لائل ّستیذ کذام اهش  ششط سا تِ اهش فؼلی تشهی گَییذ ٍ ضویش اًتفاء سا اًشائی هی

 است اهش هغلك است یا اهش هششٍط؟؟ 

اهش هغلك اهشی است کِ ٍخَتش ششط ًذاشت. اهش هششٍط اهشی است کِ ٍخَتش ششط داشت. اگش اهش هغلك تا 

ػلن آهش تِ اًتفاء ششط ایي اهش، ایي هغلة صحیح ًیست ٍ هدثَس ّستیذ لائل تِ ایي تَخیْات شَیذ ٍلی اگش اص 

اٍل تگَییذ اهش هششٍط هحل تحث است یؼٌی هَال اص اٍل تا ششط حشف تضًذ ٍ تگَیذ اى استغؼت فیدة ػلیک 

ششعی دسست است ٍ ّیچ هشکلی  ًضاع حتی تا تَخیِ هشحَم آخًَذ ّن دسست ًیست ٍ اص اٍل چٌیي« الحح

 ًذاسد.

هحمك ًائیٌی فشهَدُ هشاد شوا اص ایٌکِ اهش خایض است کذام اهش است؟؟ اگش اهش هغلك تاشذ یک تحث داسد ٍ اگش اهش 

هششٍط تاشذ تحث دیگشی است. هشاد شوا کذام اهش است کِ تِ دًثال ایي ّستیذ کِ یک ٍخِ هؼمَلی تشای آى 

 دسست کٌیذ.

اص ایي دیذگاّْا یکسشی دػَاّای تٌایی ٍخَد داسد. ها تایذ تحلیل هشحَم آخًَذ سا تشای هؼمَلیت  دس تیي تؼضی

 تا الضاهاتش تپزیشین.
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خَاّذ ّوِ حشفْای هشحَم آخًَذ سا تپزیشد یؼٌی ًِ ٍاسد کالم  یک ًکتِ دیگشی ٍخَد داسد تِ ػٌَاى کسی کِ هی

تشَد ٍ ًِ ٍاسد ایي فشهایش شَد کِ هشخغ ضویش سا هاهَستِ لشاس تذّذ ٍ  هحمك تشٍخشدی ٍ ًِ کالم هحمك ًائیٌی

 تایذ ایٌْا سا تشسسی کٌین کِ هشخص شَد دس هَسد ّش کذام تٌائی ٍ هثٌائی هی تَاى گفت.

گشداًن ٍ تؼذ  تشهیضویش سا تِ فؼلی  تشسسی کشد. ایشاى گفت هشحَم آخًَذای سا تایذ دس هَسد فشهایش  یک ًکتِ

آخش کاس یک هشکلی  هشحَم آخًَذست تا ػلن تِ اًتفاء ششط اهش فؼلی ٍ هالحظِ کشدیذ گَین اهش اًشائی خائض ا هی

ع ًظائشی ّن پیذا کشد ٍ گفت دس اهش اًشائی داػی تؼث ًیست تلکِ داػی اهتحاى است ٍ تؼذ گفت دس ػشف ٍ شش

شَد. تؼذ ّن الشاس کشد صذق اهش تش  تِ داػی اهتحاى ٍ تْذیذ اًدام هیکلی ًذاسد کِ تگَیین اهش اًشائی داسد ٍ هش

 اهش تِ داػی تؼث دسست است ٍ اهش حمیمی است ٍلی صذق اهش تش اهش تِ داػی اهتحاى دسست ًیست

ِ اخز کٌین ایي گًَِ هی شَد کِ اًشاء اهش تِ داػی ّویي خا یک تحثی است کِ اگش ها تخَاّین تِ ظاّش ایي خول

 ،تفاء ششط فؼلیت اهش چِ حکوی داسد؟ یؼٌی دس ٍالغ اًشاء اهش ِت داػی تؼث ٍ هشخغ ضویشتؼث تا ػلن آهش تِ اً

سد لذستی ٍخَد ًذاسد دا ت اهش هٌتفی است فؼلی ششط داسددس شَد کِ ػلن اص هَالیی صا ،اهش اًشائی تِ داػی تؼث

تِ داػی  اءٍ استغاػت ًذاسد ٍ هؼال ایي هغلة تِ ایٌدا تشهیگشدد کِ یک اهشی داسین کِ حمیمتا اهش است صیشا اًش

تؼث است ٍلی ایي اهش تِ فؼلیت ًویشسذ ّیچ گاُ تِ فؼلیت ًویشسذ. اگش اًشا اهش صَست گشفت ٍ ِت داػی تؼث 

داًذ ششط فؼلیت ٍخَد ًذاسد ایي یک  تَد کِ حمیما اهش تاشذ ٍلی ایي اهش ّیچ گاُ ِت فؼلیت ًویشسذ صیشا آهش هی

 هاًٌذ اهتحاى ٍ ٌداًیذ ایي است کِ اًشاء اهش تِ داػی غیش تؼثدس ریل آى گ هشحَم آخًَذفشض است ٍ فشضی کِ 

 تِ اًتفاء ششط فؼلیت ایي اهش تاشذ.آهش تا ػلن 

دس فضای اًشاء اهش دٍ تَخیِ است یکی اًشاء اهش تِ داػی تؼث ٍ اًشاء اهش تِ داػی غیش تؼث هاًٌذ اهتحاى تا ػلن 

 آهش تِ اًتفاء ششط فؼلیت ایي اهش.

ٍلی  تاشذ تا ًظائش ػشفی ٍششػی داشتِ تشای ایٌکِ ّیچ هشکلی ًذاشتِ تاشذ شك دٍم سا اًتخاب کشد هشحَم آخًَذ

 اهش ًیست. فمظ تِ اًتفاء ششط آى ٍ ایياًشاء اهش تِ داػی غیش تؼث تا ػلن آهش  هشتکة خالف ظاّش شذ ٍ آى

ت صیشا تِ داػی فؼلیت است، هشکلی کِ ایي اهش داسد ایي است کِ دس ایٌدا هوکي است کسی تگَیذ ایي اهش اس

چٌیي اهشی تِ داػی تؼث دس حالیکِ ّیچ گاُ تِ فؼلیت ًویشسذ هشکل لغَیت است. آیا دسست است کِ هَال  اًشاء

 گاُ تِ فؼلیت ًوی سسذ؟؟ اًذ ّیچ شی سا اًشاء کٌذ کِ هی دتِ داػی تؼث اه
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ای است کِ هَضَع  فمْاء سؼی کشدًذ لغَیت آى سا حل کٌٌذ ٍ تگَیٌذ تؼضی اٍلات ایي اًشاءات تِ گًَِ تؼضی اص

پیذا ًکٌذ ٍ لغَ ّن فؼلیت سا هٌتفی کٌذ هاًٌذ کفاسات، هَال کفاسُ سا لشاس دادُ است کِ ظْاس ٍ لتل ػوذ تحمك 

ًیست. اگش کسی ایي سا لثَل ًکشد لغَیت ٍضَح دس استحاِل ًذاسد یؼٌی یک کسی لائل تِ خَاص اهش اًشائی تِ 

 داػی تؼث هی شَد تشای هَالیی کِ هی داًذ ایي اهش ّیچ گاُ تِ فؼلیت ًوی سسذ.

  هسحَم آخًَداشکاالت کالم  جوع تٌدی

  .تَخیْاتی داسین کِ خالف ظاّش ًذاسدهشتول تش یک خالف ظاّش است ٍ ها  هشحَم آخًَذاٍال تَخیِ 

تایذ ًشاى تذّذ ایي تَخیِ تا هثٌای لائلیي ساصگاس است. خَد لائلیي ایي هثٌا سا لثَل ًذاسًذ. اگش تَخیِ ایشاى ثاًیا 

دیگشی ٍخَد داسد کِ تا حشف لائلیي ساصگاس است ٍ هی تَاًذ ًضاع آًاى سا هؼمَل کٌذ ها اص فشهایش شوا دست 

 کشین.  هی

تِ داػی تؼث است ٍ اًتفاء  ، اهشاهش  ذ ظاّش اًشاءدٌّ اهش لشاس هی  هشخغ ضویش سا اًشاء هشحَم آخًَذی ثالثا ٍلت

هسأِل  ًتَاًست َم آخًَذهشحآیذ. تلِ اگش  غ هسألِ لغَیت الصم هیٍلی آى هَل ّن هشکلی ًذاسدششط فؼلیت 

اهش تِ داػی غیش   ء سشاؽ اًشاحل کٌذ تایذ تشٍد سسذ  کِ ّیچ گاُ تِ فؼلیت ًویاًشاء اهش تِ داػی تؼث سا  لغَیت

 هشحَم آخًَذمتا اهش ًثاشذ؛ لزا پزیشفتي هاحصل فشهایش َد کِ ایي اهش حمیتؼث ٍ هلتضم خالف ظاّش ش

دس  هشحَم آخًَذکِ ها تِ هثٌای ٍ آى ایٌّن داسد  ، یک هحزٍس هثٌائیتاسهحزٍ ایي هحزٍساتی داسد ٍ دس کٌاس ّوِ

 . اًشاء ٍ فؼلیت فتَا ًذادین تلکِ هثٌای اهام سا لائل شذین

حمك تشٍخشدی ٍ تؼذ شَین اتتذاء فشهایش ه هشحَم آخًَذٍاسد فشهایش تالهزُ تؼذ اص ٍخَد ایي هحزٍسات 

 سا اشاسُ خَاّین کشد. هحمك خَئیٍ تؼذ فشهایش تالهزُ تالهزُ ایشاى هاًٌذ اهام ٍ  هحمك ًائیٌیفشهایش 

 «هحوذ اهلل ػلی هحوذ ٍ آلٍصلی »

 


