تاسوِ تقالی
خارج اصول حضرت استاد فرحانی
هوضوع کلی :هسأله ضد

(دام ظله)

جلسه96/12/50 69

هوضوع جزئی :صحت اهر آهر با علن آهر به انتفاء شرط آن

صحت اهز آهز با فزض علن به انتفاء شزط آن
خالصه جلسه گذشته
تحج ها دس استثاط تا «جَاص اهش آهش تا فلن تِ اًتفاء ضشعِ» تَد .تیاى کشدین هشحَم آخًَذ ضویش ضشعِ سا تِ اهش
تشگشداًذ ،هحمك ًائیٌی ًیض ضویش سا تِ اهش تاصگشداًذ ٍ هاحصل فشهایص ایطاى تِ ایٌجا سسیذ کِ آیا هیضَد فشض
کشد آهشی اهش کٌذ تِ ضیء دس حالیکِ هی داًذ ضشط آى اهش هٌتفی است؟ هحمك ًائیٌی فشهَد ایي حشف اساسا تاعل
است صیشا ضشائظ ٍجَب دس ٍالـ تِ ضکل لضایای حمیمیِ جقل هیضًَذ ٍ لضایا حمیمیِ کِ تِ لضایای ضشعیِ
تاصگطت داسًذ تا فقلیت هَضَؿ ،حکن تِ فقلیت هیسسذ ٍ فلن آهش ٍ فذم فلن آهش دخالتی دس فقلیت آى ًذاسد
یقٌی هَال اهش خَد سا ًِ هتَجِ فالذ هیکٌذ ٍ ًِ هتَجِ ٍاجذ ،تا ایٌکِ فلن تِ فمذاى یا ٍجذاى داضتِ تاضذ تلکِ اهش
هَال تِ صَست یک لضیِ ضشعیِ است کِ تا تحمك ضشط ،هطشٍط فقلیت پیذا هیکٌذ ٍ تذٍى تحمك هَضَؿ حکن
استحالِ داسد ٍ هقٌا ًذاسد کِ فلن آهش دس آى دخیل تاضذ کوا ایٌکِ دس لضیِ خاسجیِ تشفکس است ٍ ّوِ چیض تِ
فلن آهش تاصگطت پیذا هیکٌذ ٍ دس ٍالـ هَال تِ افتثاس فلوی کِ تِ ٍالـ پیذا کشدُ است اهش هیکٌذٍ .لتی هَال
هیداًذ ٍالـ ٍجَد ًذاسد اهش کشدى تی هقٌا است ،لزا هحمك ًائیٌی ّن تشاساس هسلک حك کِ هسلک خَد ایطاى
است کِ تحج تاصگطت لضایای ضشفیِ تِ لضیِ حمیمیِ ٍ تاصگطت لضیِ حمیمیِ تِ لضیِ ضشعیِ تَدً ،طاى داد کِ
ایي تحج تی هقٌا است ٍ ّن تشاساس لضیِ خاسجیِ کِ تِ دلیل ایٌکِ دس ایي لضایا هثٌا ٍالـ خاسجی است ٍ هَال
فلن تِ آى پیذا هیکٌذ گفت هقٌا ًذاسد کِ ٍلتی هَال فلن داسد کِ دس خاسج چٌیي چیضی ٍجَد ًذاسد اهش تِ آى کٌذ.
توجیه عنوان هسأله اس نظز حضزت اهام و اشکال آقای هزوج به ایشان
حضشت اهام یک تحلیلی داسًذ کِ سیطِ تحلیل ایطاى تِ ایي تشهیگشدد کِ ضویش «ضشعِ» تِ هاهَستِ تشگشدد ٍ
تگَیین تحج دستاسُ فلن آهش تِ اًتفاء ضشط هاهَستِ است ٍ تقضی اص اصَلییي کِ تش سش سفشُ هسلک هحمك ًائیٌی
ّستٌذ دس ایٌجا یک اضکالی سا تِ حضشت اهام کشدًذ کِ ایي هغلة اهام ّن ًْایت اهش تِ هسألِ لذست تاصگطت
داسد صیشا اگش هَال هاهَستْی کِ ضشط آى هحمك ًیست سا علة کٌذ ایي علة ،تکلیف تِ غیش همذٍس است ٍ ایي
هغلة تاصگطت تِ حشف هحمك ًائیٌی داسد کِ تحج لذست سا هغشح کشد ٍ فشهَد لذست اص ضشائظ فقلیت تکلیف
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است ،لزا ایي هغلة حشف جذیذی ًیست ٍ ّواى فشهایص هحمك ًائیٌی کِ دس ایٌجا ًویتَاى اهش هطشٍط کشد ٍ
اهش هطشٍط سا هتَلف تش فلن کشد صیشا لضیِ حمیمیِ ستغی تِ فلن آهش ًذاسد ٍ لزا اضکال هحمك ًائیٌی دٍتاسُ دس
ایٌجا صًذُ هی ضَد ٍ حضشت اهام دس ٍالـ تحج جذیذی سا هغشح ًفشهَدُ است.
تشای تحلیل کالم هحمك ًائیٌی ٍ حضشت اهام تایذ فش هایص استاد اهام یقٌی هحمك تشٍجشدی سا تشسسی کٌین.
ریشه یابی کالم حضزت اهام در نظزیه هحقق بزوجزدی در توجیه عنوان هسأله
هحمك تشٍجشدی دس ًْایِ االصَل تحت فٌَاى «الفصل الخاهس ّل یجَص اهش آهش هـ فلوِ تاًتفاء ضشعِ اٍ ال»
فشهَدًذ ضویش ضشعِ تِ اهش تاصگطت داسد ٍ دس ایي جْت هثل هشحَم آخًَذ ٍ هحمك ًائیٌی تحلیل هیکٌٌذ .هحمك
تشٍجشدی هی فشهایذ اگش ایي هغلة سا تِ ؽاّشش اخز کٌین حشف غیش هقمَلی است کِ ها تگَیین آیا جایض اهش تِ
هطشٍعی کِ هی داًین ضشعص ٍجَد ًذاسد ٍ فالل سش ایي هغالة تحج ًوی کٌذ .تقذ هی فشهایٌذ :تِ ًؾش هیسسذ
هسألِ اص هسیش اصلی خَد هٌحشف ضذُ است اصل هسألِ ایي تَدُ است کِ یک تحثی تیي اضافشُ ٍ هقتضلِ تش سش
هسألِ کالم ًفسی ٍ هغایشت علة ٍ اسادُ ٍ فذم هغایشت آى است.
نشاع اشاعزه و هعتشله بز سز کالم نفسی و طلب حقیقی

لثال دس اٍایل کفایِ ریل هادُ اهش تحج کشدین کِ آیا دس صمـ ًفس هَال غیش اص فلن ٍ غیش اص اسادُ ٍ غیش اص کشاّت
چیضی دیگشی تِ ًام کالم ٍجَد داسد؟ یا یک چیض دیگشی تِ ًام علة ٍجَد داسد؟ کِ ایي یک تحج لذیوی تیي
هتکلویي است.
خالصِ هسألِ ایي است کِ ایٌْا دًثال هسألِ حذٍث ٍ لِذَم لشآى تَدًذ کِ کالم اهلل است ٍ تحج هی کشدًذ کِ آیا
لشآى حادث است یا لذین .اضقشی ّا هیگفتٌذ لشآى لذین است ٍ هقتضلیّا هیگفتٌذ ایٌْا اصَات ّستٌذ ٍ اصَات
حادث ّستٌذ .اضقشی ّا گفتٌذ ها یک کالم لفؾی داسین کِ حادث است ٍ یک کالم ًفسی داسین کِ لذین است.
هٌؾَس اص ایٌکِ لشآى لذین است هٌؾَس کالم ًفسی خذاًٍذ است ًِ ایي کالم لفؾی کِ اصَات ٍ الفاػ است ٍ فلن
کالم ّن تِ دلیل ایي تحج کالم ًاهیذُ ضذُ است.
تحج ضذ کِ آیا غیش اص فلن ٍ اسا دُ ٍ کشاّت ،چیض دیگشی دس ًفس هَال داسین تِ ًام کالم ًفسی کِ آى سا لذین
تذاًین .ایي هسألِ ٍلتی دس اٍاهش آهذ خَدش سا چٌیي ًطاى داد کِ آیا غیش اص فلن ٍ اسادُ یک چیضی دس ًفس هَال
ٍجَد داسد تِ ًام علة حمیمی یا دس هَاسدی کِ اهش ٍجَد داسد غیش اص اسادُ ٍ همذهات اسادُ ،کِ ّواى فلن تِ
هصلحت ٍ ضَق ٍ اضتذاد ضَق ٍ اسادُ است چیض دیگشی دس صمـ ًفس هَال تِ ًام علة حمیمی ٍجَد ًذاسد؟
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اضقشیّا هیگفتٌذ غیش اص فلن یک چیض دیگشی تِ ًام کالم ًفسی ٍجَد داسد ٍ دس تحج علة هیگفتٌذ غیش اص اسادُ
یک چیضی تِ ًام علة حمیمی ٍ جَد داسد ٍ لزا گفتٌذ علة غیش اص اسادُ است یقٌی دس ًفس هَال دٍ ٍالقیت ٍجَد
داسد یکی اسادُ ٍ دیگشی علة.
هحمك تشٍجشدی هی فشهایٌذ اگش کسی ایي همذهِ سا هستحضش تاضذ تحج ایي گًَِ هیضَد کِ ٍلتی یک چیضی دس
آیٌذُ یک ضشط ٍجَتی داسد کِ آى ضشط هٌتفی است هاًٌذ رتح حضشت اسوافیل-کِ یک ضشعی داسد ٍ آى ضشط
ایي است کِ ًسخ ًطَد صیشا فذم ًسخ اص ضشائظ ٍجَب است ٍ هَال هی داًذ کِ دس ٍلت خَدش ایي تکلیف سا
ًسخ هی کٌذ ٍ ایي تکلیف سا تش هی داسد ٍ ایي ٍجَب رتح ٍلذ کِ ضشط آى فذم ًسخ است دس آیٌذُ ایي ضشط
هٌتفی است -آیا هَال هی تَاًذ اهش کٌذ تِ ایي اهش ٍ رتحی کِ دس آیٌذُ لشاس است هحمك ضَد دس حالیکِ ضشعی
داسد کِ ایي ضشط هٌتفی است.
هقتضلِ هیگفتٌذ ها دس صم ـ ًفس هَال غیش اص اسادُ چیضی ًذاسین ٍ لزا گفتٌذ ًوی ضَد صیشا تقلك اسادُ هَال تِ
چیضی کِ هی داًذ ضشط آى اسادُ هٌتفی است تذیْی است کِ هٌتفی تاضذ صیشا ٍجَب یقٌی اسادُ ٍ اگش لشاس ضذ
ضشط ایي اسادُ هٌتفی تاضذ تایذ خَد اسادُ ًیض هٌتفی ضَد ٍ هقٌا ًذاسد کِ تگَیین یک اسادُای تذٍى ضشط ٍجَد
داسد .اضقشی ّا هی گفتٌذ علة غیش اص اسادُ است ٍ لزا چِ اضکالی داسد تِ ایي ضی اسادُ تقلك ًگیشد ٍلی علة
تقلك تگیشد ٍ لزا گفتٌذ هٌؾَس ها اص ٍجَب اسادُ ًیست تلکِ علة حمیمی است ٍ هقتمذین علة غیش اص اسادُ است
ٍ تقلك اسادُ تِ ایي ضی کِ ضشط اسادُ سا ًذاسد هٌتفی است ٍلی تقلك علة تِ آى اضکالی ًذاسد ٍ لزا خالصِ
فشهایص هحمك تشٍجشدی ایي است کِ ایي ًضاؿ تِ ًضاؿ اضافشُ ٍ هقتضلِ دس هغایشت علة ٍ اسادُ تشهیگشدد.
تفکیک بین طلب انشائی و اراده حقیقی در کالم هزحوم آخوند

دس ایي فضا هشحَم آخًَذ دس کفایِ یک تحثی داضت گفت علة ؽاّش دس علة اًطائی است ٍ اسادُ ؽاّش دس اسادُ
حمیمی است .هشحَم آخًَذ تِ تثـ صاحة ّذایِ الوستشضذیي ایي ًؾشیِ سا داضتٌذ.
هشحَم آخًَذ دس کفایِ گفت ها یک اًطا علة داسین ٍ یک علة حمیمی داسین .یک اًطاء اسادُ داسین ٍ یک اسادُ
حمیمیِ داسین یقٌی ٍجَدات ایي اضیاء گاّی اٍلات ٍجَدات حمیمی ّستٌذ کِ هی تَاًٌذ خاسجی تاضٌذ یا لائن تِ
ًفس تاضٌذ ٍ گاّی ایي اضیاء یا هثل علة ٍ یا هثل اسادُ ٍجَد اًطائی داسًذ یقٌی فمالء هیگَیٌذ اًطا علة یا
اًطاء اسادُ کي؛ هاًٌذ استفْام کِ گاّی اٍلات استفْام حمیمی است کِ حالت سَال کشدى تشای سفـ جْل است ٍ
گاّی الات اًطاءاستفْام است.
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علة یا اسادُ یا استفْام یا توٌی یا تشجی گاّی اٍلات ٍجَد اًطائی داسًذ کِ فمالئی ّن ّست ٍ ایي ٍجَد
اًطائی تا اًگیضُّای هختلف دسست هی ضَد ٍ گاّی اٍلات تحج ها سش ٍالقیت خاسجی ایٌْا است کِ ایي ٍالقیت
هیتَاًذ دس ًفس تاضذ یا دس فالن خاسج تاضذ .تقذ هشحَم آخًَذ هی فشهایذ تِ ًؾش ها ؽاّش علة اًصشاف تِ علة
اًطائی داسد .ؽاّش اسادُ هٌصشف تِ اسادُ حمیمی است صیشا علة هٌصشف تِ علة اًطائی هیضَد صیغِ افقل یا
هادُ اهش تشای علة اًطائی ٍضـ ضذُ است ٍ ؽاّش اسادُ تشای اسادُ حمیمی است ٍ تش ایي اساس علة اًطائی غیش
اص اسادُ حمیمیِ است ّواًغَس کِ اسادُ اًطائی غیش اص اسادُ حمیمیِ است.
دس تحج اضافشُ ٍ هقتضلِ فتَای هشحَم آخًَذ تاص ّویي تَد .گفت اگش ّش کذام سا تا خَدش همایسِ کٌین اسادُ
حمیمی تا علة حمیمی یکی تیطتش ًی ستٌذ ٍ حك تا فذلیِ ٍ هقتضلِ است .اسادُ اًطائی تا علة اًطائی یکی تیطتش
ًیستٌذ ٍلی اگش لفؼ علة سا هغلك تگزاسیذ هٌصشف تِ علة اًطائی است ٍ لفؼ اسادُ هٌصشف تِ اسادُ حمیمی
است ٍ اًطائی غیش اص حمیمی است ،لزا هشحَم آخًَذ گفت دس ایي گًَِ هَاسد هادُ اهش ّویطِ دس علة اًطائی تِ
کاس هی سٍد ٍ دٍافی فشق هیکٌذ ٍ صیغِ اهش دس علة اًطائی تِ دٍافی هختلف تِ کاس هی سٍد ٍ صیغِ استفْام ًیض
دس استفْام اًطائی تِ کاس هی سٍد ٍ اگش دس لشآى هَاسدی داسین ایٌْا استقوال دس غیش ها ٍضـ لِ ًیست صیشا ایٌْا سا
تشای ٍجَدات اًطائی علة یا استفْام ٍضـ کشدًذ.
تشاساس ایي تحلیل کِ علة اًطائی اص اسادُ حمیمیِ جذا هیضَد تاص کالم هحمك تشٍجشدی دسست است صیشا
هشحَم آخًَذ گفت دس ایي گًَِ هَاسد اهش ،علة اًطائی است کِ تِ دافی اهتحاى است .کسی کِ لائل ضَد تِ
هغایشت علة ٍ اسادُ ٍلَ هثل هشحَم آخًَذ کِ علة سا اًطائی هیکٌذ ٍ اسادُ سا حمیمی هیکٌذ دس فضای هغایشت
هیتَاًذ فتَا تذّذ تِ ایٌکِ اهش آهش تا فلن تِ اًتفاء ضشعص اضکالی ًذاسد.
هشحَم آخًَذ اسادُ سا اسادُ حمیمی هیداًذ کِ دس ًفس خَد هَال است ،اسادُ یک ٍالقیت لائن تِ ًفس هَال است ٍ
اص صفات ٍ کیفیات ًفساًیِ است کِ یک صفت لائن تِ ًفس هَال است ٍ ایي اسادُ حمیمی است دس هماتل اسادُ
اًطائی کِ دس حمیمت ایجاد یک هقٌا دس ٍفاء اًطاء ٍ افتثاس است کِ فمالئی است.
تحلیل هحمك تشٍجشدی سا اگش دًثال کٌیذ ًْایتا تِ کالم هشحَم آخًَذ تشهیگشدد ٍ حشف هشحَم آخًَذ دسست
هی ضَد صیشا هشحَم آخًَذ گفت هي لائل ّستن کِ یجَص اًطا اهش ٍ اًطا علة تا فلن تِ اًتفاءضشط اهش .هي اًطا
اهش تِ دافی اهتحاى هیکٌن  ٍ .اگش ایي عَس اًطا کٌذ اهش اًطائی است ٍلی اسادُ حمیمی ًیست صیشا علة حمیمی ٍ
اسادُ حمیمی ًذاسد.
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هشحَم آخًَذ گفت هَال اًطا علة هی کٌذ تِ دافی اهتحاى لزا دس هسألِ اهش تِ ضذ گفت کِ اهش تِ ضذ اًطا علة
است ٍلی ًِ تِ دافی علة ٍ تِ دافی اسادُ حمیمی تلکِ اًطا علة تِ دافی اهتحاى است.
تا تَجِ تِ ایي هغلة تحلیل آلای تشٍجشدی خیلی فویك هیضَد یقٌی کساًی کِ آهذًذ تیي اسادُ ٍ علة تفکیک
کشدًذ ٍ گفتٌذ یک ٍالقیتی تِ ًام اسادُ داسین ٍ یک ٍالقیتی تِ ًام علة ،تقلك علة سا دسست داًستٌذ ٍ تقلك
اسادُ سا هٌکش ضذًذ ٍ کساًی کِ تیي علة ٍ اسادُ تفکیک ًکشدًذ ٍ گفتٌذ ایٌْا یک چیض ّستٌذ هاًٌذ هقتضلِ لائل
هیضًَذ کِ ایي تحج هٌتفی است ٍ تحج اص «اهش آهش تا فلن تِ اًتفاء ضشط آى» اهکاى عشح ًذاسد لکي تا ایي فشق
کِ هشحَم آخًَذ دس کفایِ گفت ایٌکِ علة اًطائی غیش اص اسادُ حمیمی است غیش اص حشف اضقشیّا است .اضافشُ
علة حمیمی ٍ اسادُ حمیمی سا دٍتا هیک شدًذ دس حالیکِ ها هقتمذین اسادُ حمیمی ٍ علة حمیمی یکی است چِ دس
ٍفاءاًطا ّن اسادُ ٍ ّن علة یک چیض است ٍ چِ دس ٍفاء ٍالـ کِ اسادُ ٍ علة یک چیض ّستٌذ ٍلی اگش اًطائی
سا اص یک عشف ٍ حمیمی سا اص عشف دیگش همایسِ کٌیذ اضکال ًذاسد.
ایي حشف اتتذا کاس اص صاحة ّذایِ الوستشضذیي ضشٍؿ ضذُ است ٍ هشحَم صاحة ٍلایِ ضیخ هحوذسضا
اصفْاًی یک تحلیلی خَتی اص حشف جذّ خَد اسائِ کشدُ است کِ حشف جذ هي غیش اص حشف اضقشی ّا است ٍ
جذ هي دستاسُ هغایشت اًطائی اص علة تا اسادُ حمیمی تحج هی کٌذ دس حالیکِ اضافشُ دس هَسد هغایشت علة
حمیمی اص اسادُ حمیمی تحج کشدًذ.
الثتِ دس تحج ها هسألِ حل هی ضَد ٍ هشحَم آخًَذ اص تاب هغایشت حل کشدُ است ٍ گفتِ دس ایٌجا اًطا علة
دسست است ٍلی اسادُ حمیمی ٍجَد ًذاسد صیشا ضشعص ٍجَد ًذاسد علة اًطائی ٍجَد داسد صیشا علة اًطائی
ٍلتی دافی اهتحاى است لغَ ًیست ٍ آلای تشٍجشدی گفتِ سیطِ ایي کالم تِ ایي تحج تشهیگشدد کِ آیا علة غیش
اص اسادُ است ٍ اگش علة غیش اص اسادُ تَد هی تَاى فشض کشد اًتفاء اسادُ حمیمی سا ٍ ٍجَد علة سا ٍ اگش علة ٍ
اسادُ یک ٍالقیت ّستٌذ ًوی ضَد فشض کشد کِ ٍلتی اسادُ هٌتفی است علة هٌتفی ًطَد.
سیطِ کالم اهام دس کلوات هحمك تشٍجشدی تِ ایٌجا تشهیگشدد کِ آیا هسألِ جَاص اهش آهش تا فلن اٍ تِ اًتفاء ضشعص
تِ ًضاؿ اضافشُ ٍ هقتضلِ تشهی گشدد اص حیج تحمك کالم ًفسی ٍ هغایشت علة ٍ اسادُ یا تایذ تشگشدد تِ هسألِ جَاص
تکلیف تِ غیش همذٍس؟ یقٌی دس استثاط ایي ًضاؿ تیي هقتضلی ّا ٍ اضافشُ آیا سیطِ ًضاؿ ّویي عَسی است کِ هحمك
تشٍجشدی تحلیل کشدُ تا ًْایتا کالم هشحَم آخًَذ ّن دسست ضَد یا ًِ سیطِ ًضاؿ حیج علة ٍ اسادُ ًیست تلکِ
هسألِ دس خَد حیج اسادُ است یقٌی ّواًجا کِ تحج دس هَسد اسادُ است ٍ تِ اضقشیّا ایي اهتیاص سا ًذّین کِ
آًاى لائل ّستٌذ اًتفاء اسادُ ٍاضح است ٍ اًتفاء اسادُ داسین ٍلی اًتفاء علة ًذاسین تا تحلیل هشحَم آخًَذ ضَد ٍ
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تِ تقثیش ایطاى یک صلحی تیي ّوِ دسست کٌین تلکِ دس خَد هسألِ اسادُ هیخَاّین تحج کٌین صیشا تقلك اسادُ دٍ
جَس است یکثاس اسادُ اص ًَؿ تکلیف ه حال است ٍ یکثاس اسادُ اص تاب تکلیف تِ هحال است .هغلة اهام حاضیِ
فشهایص هحمك تشٍجشدی است.
حضشت اهام سضَاى اهلل تقالی فلیِ سیطِ هسألِ ایي ًیست کِ هحمك تشٍجشدی گفتِ است کِ آلای تشٍجشدی لثَل
کٌذ کِ ضویش ضشعِ تِ اهش تاصگطت داسد ٍ ًضاؿ سا تِ هسألِ هغایشت علة ٍ اسادُ ٍ فذم هغایشت آًْا تشگشداًذ .تِ
ًؾش ها چِ هسألِ تِ هغایشت علة ٍ اسادُ تش گشدد ٍ چِ تش ًگشدد دس خَد فضای اسادُ ها دٍ ًَؿ تکلیف داسین
یکی تکلیف هحال ٍ دیگشی تکلیف تِ هحال کِ یکی سا اضقشی لثَل داسد ٍ یک ًَؿ سا اضقشی هٌکش است حتی
اگش ها تا اسادُ کاس کٌین ًِ تا علة ٍ ایي سیطِ یاتی کِ هحمك تشٍجشدی اًجام دادُ است ٍ خَاستِ کالم هشحَم
آخًَذ سا تصحیح کٌذ تِ ًؾش اهام صحیح ًیست.
« ٍصلی اهلل فلی هحوذ ٍآل هحوذ»
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