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 تاسوِ تؼالی

 5/9/99   02خارج اصول حضرت استاد فرحانی )زیدعسه(     جلسه 

 در کالم امام در عرض واحد نیامکان امر به ضدموضوع کلی: مسأله ضد    موضوع جسئی: 

 

 در عزض واحد نیامکان امز به ضدبزرسی نظزیه حضزت امام در 

  خالصه مباحث گذشته

حضشت اهام دس تاب ػمل ٍ دخالت لذست دس احىام ششػی دٍ تخش سا جذا فشهَدًذ ػمل گاّی اٍلات واشف اص تمییذ 

وشد ّواى  ششػی است ٍ ایي اشىال هثٌایی ًذاشت ٍ اشىال تٌائی داشت وِ اگش احىام ػمال تمییذ تِ لذست ػملی پیذا هی

ی تا دلیل ًملی دسست هی شذ وِ اشىاالت آى سا تیاى وشدین ٍ تحلیل اشىاالتی دس آى هغشح هی شذ وِ تمییذ ششػ

وشدین،؛ تخش دٍم ایي است وِ ػمل تخَاّذ حاون تِ تمییذ ششػی تاشذ یؼٌی ػمل تگَیذ هي حىن هی وٌن وِ احىام 

اشىال تایذ دس ششػی ًضد شاسع همیذ تِ لذست ػملی ّستٌذ. حضشت اهام هی فشهایٌذ ایٌجا اشىال هثٌایی ٍجَد داسد ٍ آى 

هشحلِ دٍم وِ  چْاس هشحلِ تشسسی شَد. هشحلِ اٍل ایٌىِ آیا یه حاووی هی تَاًذ دس حىن حاون دیگشی دخالت وٌذ؟

هشحلِ سَم ایٌىِ اگش یه حاووی خَاست  هخظَص ػمل است ایي است وِ آیا ػمل هی تَاًذ دس اسادُ هَال دخالت وٌذ؟

ٍ ضَاتغی سا دس ًظش تگیشد ٍ هشحلِ چْاسم ایي است وِ هحیظ حىن ػمل  دس هحیظ حاون دیگش حىن وٌذ تایذ یه لیَد

 دین وِ ٍادی اعاػت ٍ اهتخال است.وجاست وِ تیاى وش

 ورود عقل در احکام شزعیانواع 

دّین وِ ّیچ  ای سا تیاى وٌن ٍ آى ایٌىِ ها اص ػمل ششٍع هی وٌین ٍ تؼذ تسشی سا اًجام هی تشای تَضیح هسألِ یه همذهِ

ای سا تشای تَضیح  حاون دیگش دخالت ًوی وٌذ ٍ فؼال تِ دلیل ایٌىِ تحج ها سش ػمل است یه همذهِ حاووی دس حىن

 وٌن. ایي چْاس هشحلِ تیاى هی

 ت احکام اس مناطا کشفعقل در نقش 

ٍلتی ها تا ػمل واس هی وٌین ػمل تشای حىن ششػی دٍ گًَِ ٍسٍد داسد: یىثاس دس هشحلِ ػلل حىن ٍسٍد داسد ٍ تاس دیگش 

حىن ششػی هاًٌذ ٍجَب تِ اطغالح آلایاى دس ػلن اطَل یه ػلتی داسد ٍ آى ػلت . دس هشحلِ هؼلَل حىن ٍسٍد داسد

شَد وِ تِ هٌضلِ هؼلَل حىن است  آیذ. ٍلتی حىن تِ ٍجَد آهذ یه آحاسی تش حىن تاس هی ًثاشذ آى حىن تِ ٍجَد ًوی

هِ ٍالؼیِ است هخال ٍلتی هَال هی خَاّذ حىن وٌذ تِ ٍجَب طالت ایي یه حىن است وِ ػلت آى یه هظلحت هلض

ٍ تؼذ هی وٌذ  دس فؼل هىلف ِت ٍجَد ایي هظلحتوٌذ ٍ تظذیك  ّذ ٍ تظَس هید هظلحت سا تشخیض هیوِ شاسع آى 

تا همذهات فؼل اختیاسی ػلی اختالفٍ وِ هحل تحج ها ًیستٌذ شَق پیذا هی وٌذ اسادُ هی وٌذ ٍ تؼذ حىن هی وٌذ تا آى 
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تِ ٍجَد چٌیي ى شاسع است شٌاسایی ًشَد ٍ تؼذ تظذیك هظلحت هلضهِ ٍالؼیِ دس فؼل هىلف تَسظ حاون وِ اال

ش  هسله ػذلیِ وِ شیؼِ ٍ هؼتضلِ تاشذ. پس شٌاسایی ٍ تظذیك تِ ٍجَد هالن تٌات آیذ ًشَد حىن تِ ٍجَد ًویهظلحتی 

ٍ هٌاط ٍ هظلحت هلضهِ تِ هٌضلِ ػلت تِ ٍجَد آهذى حىن است. ٍلتی حىن تِ ٍجَد آهذ ایي حىن الصم االهتخال است 

هخال ها ٍجَب یا  اگش ٍجَب تاشذ ٍ اگش ایي حىن حشهت تاشذ الصم االهتخال است ٍ لضٍم اهتخال حىن ششػی وِ دس

لضٍهی هغشح است. پس حىن حشهت است ِت هٌضِل چیضی است وِ تش حىن هتشتة هی شَد، یؼٌی ٍلتی حىن آهذ چٌیي 

 شَد.  حىن هتشتة هیاسد وِ تش ٍ یه هؼلَلی د داسد هٌاط ٍالؼیِلثل اص حىن تِ ًام ششػی یه ػلتی 

تایذ دس ّش دٍ هشحلِ ػلت ٍ هؼلَل حىن تشسسی شَد. اگش ًمش آى دس حىن ششػی ٍسٍد وٌذ خَاّذ  ػمل هیٍلتی 

شف گفتین ػمل یه هظلحت هلضهِ سا شٌاسایی وشدُ است اص ًظش اطَلیَى ّیچ اشىالی ًذاسد ٍ ایي دس ٍالغ اص ًَع و

است. ػمل هی تَاًذ وشف وٌذ اص یه هٌاط الصهی ٍ ایي وشف ػملی اص هٌاط الصم دس ٍالغ وشف هی وٌذ اص ایٌىِ چٌیي 

حىوی تَسظ شاسع طادس شذُ است ٍ ایي ّیچ ػیثی ًذاسد. تشایي اساس ٍلتی گفتِ هی شَد احىام یا ششػی ّستٌذ یا 

اص عشف شاسع یه دلیل  هٌاط آى سا ػمل دسن وشدُ است.تمسین تش ایي اساس است حىن ػملی حىوی است وِ  ،ػملی

ًملی تش حىن ًشسیذُ است ٍلی تِ دلیل ایٌىِ ػمل ایي هٌاط سا دسن وشدُ است ٍ تِ دلیل ایٌىِ ها هی داًین احىام شاسع 

یه وٌذ وِ شاسع ًیض حتوا  هیوشف تش اساس هٌاط ٍالؼیِ است ٍلتی هٌاط هلضهِ ػذل تَسظ ػمل دسن شذُ است ػمل 

حىوی تش ایي اساس طادس وشدُ است. شٌاخت هٌاط حىن است تَسظ ػمل ٍ اص سٍی هٌاط حىن ػمل وشف هی وٌذ 

، ًَع هٌاعات سا ػمل شٌاخت هٌاعات یشُدا حاون آى ًیض خَد شاسع است. دسٍجَد یه حىوی اص سَی شاسع سا وِ 

ٌاختِ هی شَد صیشا شٌاخت هظالح ٍالؼیِ اص عشیك ٍحی ٍ ًثی ٍ ٍلی شدسن ًوی وٌذ ٍ شٌاخت ًَع هٌاعات تَسظ 

ی یىی اص عشیك ٍحی ٍ دیگشی اص  هشحَم آخًَذالْام تِ ًثی ٍ ٍلی است ٍ تِ تؼثیش  دس وفایِ تِ ًفس ًثی ٍ تِ ًفس ٍَل

ون ٍ هؼتثش ٍ عشیك الْام ایي هٌاعات ٍالؼیِ هی سسذ ٍ ایي هٌاط سا ػمل ًَػا ًوی فْوذ ٍلی ٍلتی هٌاط فْویذُ شذُ حا

ٍ اػتثاس جؼل تش اساس هٌاط ٍالؼیِ هی وٌذ یه حىوی سا هلضهِ شاسع تش اساس هسله ػذلیِ چَى تظذیك تِ ایي هٌاط 

ٍلی اگش دس جایی ػمل آى هٌاط سا فْویذ شاسع تِ ٍاسغِ ایٌىِ ػمل سسَل تاعٌی است ٍ ًثی سسَل ظاّشی است هی وٌذ 

وِ ػمل دسن وشدُ است ٍ تشاساس ایي هی وٌذتِ ایي هٌاط ٍالؼی ظذیك ٍ شٌاخت هٌاط ٍالؼی طَست گشفتِ است ت

، ووا ایٌىِ هسألِ دخالت دس اسادُ ّویي جا هٌاط ٍالؼی وِ ػمل دسن وشدُ است یا ًثی دسن وشدُ است حىن هی وٌذ

هٌاط ٍالؼی ّن حىن تش اساس آى دسست  وٌذ تا دسن تایذ تَضیح دادُ شَد. دس ایٌجا وِ ػمل یه هٌاعی سا دسن هی

ػالهِ ٍ اهام تا  تِ تثغدس تؼضی اص همذهات  -هسله هشَْسهمذهات صیشا شاسع تشاساس  است ٍ ّن اسادُ دسست است
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وٌذ ٍ اسادُ هی وٌذ ٍ حىن هی وٌذ. دس ایٌجا ػمل دس اسادُ دخالت  شَق پیذا هی  -ختالفاتی دس شَق هَوذ داسینا هشَْس

 اسادُ وٌذ. وٌذ تایذ  ٍلتی هی خَاّذ اػتثاس د حاون است ًٍىشدُ است تلىِ اسادُ اص سَی خَ

 بین اراده و اعتبارفزق 

خَاًذین وِ تؼضی اٍلات شاسع اسادُ هی دس هثحج همذهات هفَتِ فشق تیي اسادُ ٍ اػتثاس چیست؟ دس تحج همذهِ ٍاجة 

هاى اًثؼاث ًشسیذُ است یؼٌی ٍلی ایي اسادُ تِ هشحلِ ای ًوی سسذ وِ تثذیل تِ یه اػتثاس تؼخی شَد تِ خاعش ایٌىِ ص وٌذ

سا هی شاسع هظلحت سا تظَس وشدُ است ٍ تظذیك وشدُ است ٍ شَق ّن پیذا وشدُ است ٍ اسادُ ّن وشدُ است ٍ حىن 

ٌىِ اًفىان تؼج اص اًثؼاث تش اساس هشَْس خَاّذ ٍلی االى تؼج ًوی وٌذ لزا ًسثت تِ ری الومذهِ گفتین وِ تشای ای

الصم ًیایذ شاسع تؼج ًوی وٌذ ٍلی ًسثت تِ همذهِ تِ دلیل ایٌىِ هَلغ آى سسیذُ است ّیچ اشىالی ًذاسد تشاساس تحلیل 

 هحمك اطفْاًی وِ ها دس تحج همذهِ ٍاجة تا آى واس وشدین.

ا وٌذ ٍ تشاساس ایي هظلحت ٍالؼیِ حىوی جؼل شَد یدس توام ایي هَاسد وِ یه هظلحت ٍالؼیِ سا ػمل شٌاسایی هی 

ای تِ  تشاساس ایي هظلحت ٍالؼیِ شَلی تِ ٍجَد آیذ یا شَلی اشتذاد پیذا وٌذ یا تشاساس ایي هظلحت ٍالؼیِ اسادُ

ه است ایي است وِ ی یٌجا اتفاق افتادُآًچِ ا سادُ ٍ حىن حاون دخالت ًوی وٌذ.ٍجَد آیذ دس توام ایي هَاسد ػمل دس ا

هَالی حىین ساضی تِ تشن گَیذ  ای تَسظ ػمل شٌاسایی شذُ است اص تاب ایٌىِ ػمل هی ٍ یه اسادُ هظلحت ٍالؼیِ

ایي هظلحت هلضهِ ًیست پس حتوا اسادُ وشدُ است ٍ حتوا حىن وشدُ است ٍ توام ایٌْا صیش هجوَػِ وشف ػملی 

است. دس تحج لثلی هىاًیضم وشف سا ًوی خَاستین تحج وٌین ٍ فمظ گفتین وِ تمییذ ششػی یا تا دلیل ششػی است یا 

 م وشف ػملی سا تَضیح هی دّین. االى داسین هىاًیض وٌذ ٍ تؼذ گفتین وِ ّش دٍ دس تحج ها هحال است. شف هیػمل و

 یل احکاموادی اطاعت و امتثال و معال حکم بزایدر عقل نقش 

تَاًذ هغشح تاشذ. دس هحذٍدُ هؼلَل حىن دس حیغِ هؼلَل حىن ٍ دس ٍادی اعاػت ٍ اهتخال، هسأِل واشفیت ػمل ًوی 

 هشَْس گفتٌذ ایي اعیؼَا اسشاد است سا تیاى وشدین. «یه تحخی سا ریل آیِ اعیؼَا اهلل ٍ اعیؼَا الشسَل ٍ اٍلی االهش هٌىن

ت وٌین تؼذ سَال هی شَد ایي صیشا اگش ایي اعیؼَا هَلَی تاشذ یؼٌی ٍجَب اعاػت خذا سا تا حىن هَلَی خذا دسس

حىن سا تا چی دسست هی شَد؟ ایي حىن هَلَی تش ٍجَب اعاػت سا چِ چیضی هی گَیذ اعاػت وٌیذ اگش تگَییذ ایي 

ی تشگشداًذ تلىِ آیذ. لزا ًوی تَاى اعاػت سا تِ یه حىن هَلَی اص ًاحیِ هَل ّن یه حىن هَلَی داسد تسلسل الصم هی

للضٍم تسلسل. ایي هحزٍس تسلسل دس  د استوشد هی گَیین وِ اسشا هی ش ّن شاسع حىنوٌذ ٍ اگ آًجا ػمل حىن هی

ٍ اگش ّن شاسع  اگضیشین تشای ػمل دس ٍادی اهتخال ستمالل لائل شَینٍادی هؼلَل حىن یه هحزٍسی است وِ ها ً

دس تاب احىام ػملیِ ها گفتین وِ دس تاب احىام ػملیِ آلایاى یىثاس هحزٍس  مل وشدُ است.تگَیذ شاسع اسشاد تِ حىن ػ
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ٍاجة هشَْس تؼذ اص  وٌٌذ ٍ یىثاس هحزٍس تسلسل سا تحج هی لغَیت سا تحج هی  هشحَم آخًَذوٌٌذ. دس تحج همذهِ 

ة ٍجَب هَلَی ًذاسد صیشا لغَ است ٍ ػمل حاون است وِ وسی هی خَاّذ ری الومذهِ سا لائل ّستٌذ وِ همذهِ ٍاج

سلّن سا ّن ًظة هی خَاّذ ری الومذهِ سا اًجام تذّذ ٍ تاالی پشت تام تشٍد . اگش تتایذ همذهِ سا اًجام دّذاهتخال وٌذ 

وٌذ ٍاگش ًخَاّذ تاالی پشت تام تشٍد دُ تا حىن غیشی هَلَی وِ ًِ حَاتی ٍ ًِ ػماتی داسد ّن تِ اٍ تىٌٌذ تاص ًوی سٍد ٍ 

گَیین هوىي است هشدم تِ ٍسیلِ حىن ػمل هٌثؼج ًشًَذ ایي لغَ است. تؼضی احتوال دادًذ وِ چِ اشىالی داسد وِ ت

هٌثؼج هی شًَذ. خالطِ هحزٍسی لغَیت یه هحزٍسی است وِ تؼضی جاّا ٍجَد داسد ٍلی یه  ٍلی تا حىن شاسع

هحزٍسی هْوتش اص لغَیت دس ولیت ٍادی اهتخال ٍجَد داسد تِ ًام تسلسل، یؼٌی هوىي است دس تحج همذهِ ٍاجة صیش 

ّویي ٍجَب همذهِ ٍاجة تاس هحزٍس لغَیت ًشٍین یؼٌی تگَیین وِ ٍجَب همذهِ ٍاجة ّن هَلَی است ٍلی سَال 

 وِ هَلَی است سا چشا تایذ اهتخال وشد؟ تاص جَاب هی دّین وِ ػمل گفتِ است تایذ اهتخال وٌیذ.

ایي همذهِ وِ ٍسٍد ػمل دس حیغِ احىام ششػی گاّی دس هشحلِ ػلل حىن است ٍ وشف اص هٌاعات ٍالؼیِ تا تٌاتشایي 

است وِ هؼالیل  ٍسٍد ػمل دس حیغِ احىام ششػی اص تاب اعاػت ٍ اهتخالاست وِ ایي حیج واشفیت ػمل است ٍ گاّی 

تا ایي همذهِ هْن وِ هثٌای  ،تَاى آى سا تِ شاسع اسجاع داد دس ایٌجا ػمل هستمل است ٍ ًوی ٍ احىام ششػی ّستٌذ

 .شَد دیشٍص تیاى وشدین هشخض هیهمذهِ ششن اهام  ای وِ ریل هثاحج اطَلی ها است تىلیف سِ هشحلِ اص چْاس هشحلِ

تَاى گفت وِ  شَد ٍلی ًوی هی ن وٌذ صیشا تسلسلست وِ حىال حاون است ٍ ساّی تشای شاسع ًیپس ػمل دس ٍادی اهتخ

 ػمل دس ٍادی حىن حاون است.

تَاًذ دس فضای حاون دیگش سخي تگَیذ ٍ یا اگش  یه حاووی هی زسین سَال ایي است وِ آیااها اص ایي تحج وِ تگ

 وٌین. ش تگیشین وِ دس جلسِ تؼذی تحج هیای سا تایذ دس ًظ تخَاّذ دس فضای حاون دیگش سخي تگَییذ چِ ضاتغِ


