ﭘﺎﻳﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧ آﻳﺖ اﻟﻪ ﺷﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻓﺎﺿﻞ ﻟﻨﺮاﻧ
اﺻﻮل ﻓﻘﻪ « ﺧﺎرج اﺻﻮل « اواﻣﺮ « ﻣﻘﺪﻣﻪ واﺟﺐ « واﺟﺐ ﻧﻔﺴ و ﻏﯿﺮی ﺗﺎ وﺟﻮب ﺷﺮﻋ« 
در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۱اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۸۲
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ﺑﺴﻢ اﻟﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ و ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ و آﻟﻪ اﻟﻄﺎﻫﺮﻳﻦ

ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻣﺮﺣﻮم آﺧﻮﻧﺪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺣﺮام و ﻣﺮوه

ﻣﺮﺣﻮم آﺧﻮﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺣﺮام ﯾﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﺮوه ﻧﻤﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﻘﺪﻣﻪ واﺟﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻄﻠﻖ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻣﻼزﻣﻪ ﺷﻮﯾﻢ.
ﺑﻠﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺣﺮام و ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﺮوه ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻔﺼﯿﻞ داده ﺷﻮد .ﺗﻔﺼﯿﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺣﺮام ﻃﻮری ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم
ﻣﻘﺪﻣﻪ ،اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺗﻤﻦ از ﺗﺮک ذی اﻟﻤﻘﺪﻣﻪ را دارد ،اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺣﺮام ،ﺣﺮام ﻧﯿﺴﺖ.
اﮔﺮ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺤﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﻪ ﻣﻠﻒ ﻣﻘﺪﻣﻪ را اﻧﺠﺎم دارد ،ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺗﻮاﻧﺪ و ﻗﺪرت دارد ﮐﻪ ذی اﻟﻤﻘﺪﻣﻪ را ﺗﺮک
ﮐﻨﺪ ،ﻣﺜﻼ ﻣﺧﻮاﻫﺪ ﻗﺘﻠ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﻣﻘﺪﻣﻪ اﯾﻦ ﻗﺘﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺎﻗﻮﯾ را از ﺑﺎزار ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ ،ﻟﻦ وﻗﺘ اﯾﻦ ﭼﺎﻗﻮ را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد،
ﺑﺎز ﺗﻤﻦ از ﺗﺮک ﻗﺘﻞ دارد ،ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮی ﻗﺘﻞ ﻧﯿﺎز دارد ﺑﻪ ﯾ اراده ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺠﺮد ﺧﺮﯾﺪن ﭼﺎﻗﻮ ﻗﺘﻞ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﺷﻮد ،ﺑﯿﻦ آن و
ﺑﯿﻦ ﻗﺘﻞ ارادهای ﻣﺘﺮﺗﺐ اﺳﺖ و اﯾﻦ اراده اﮔﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد ذی اﻟﻤﻘﺪﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﺷﻮد و اﮔﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﻮد ذی اﻟﻤﻘﺪﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤ
ﺷﻮد ،در اﯾﻦ ﻓﺮض ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺣﺮام ،ﺣﺮام ﻧﯿﺴﺖ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺣﺮام ﻃﻮری ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم آن دﯾﺮ ﺗﻤﻦ از ﺗﺮک ذی اﻟﻤﻘﺪﻣﻪ ﻧﺪارد ،اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺮام دارد.
ﻣﺜﻼ اﻧﺴﺎﻧ در ﻣﺴﯿﺮی ﺣﺮﮐﺖ ﻣﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ ﭼﺎﻫ را در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﻔﺮ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺳﺒﺐ و ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﺷﻮد ﺑﺮای اﯾﻨﻪ آن ﺷﺨﺺ در
ﭼﺎه واﻗﻊ ﺷﻮد و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود.
ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮی؛ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺣﺮام ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺣﺮاﻣ ﮐﻪ از اﻓﻌﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪﯾﻪ اﺳﺖ و ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺣﺮاﻣ ﮐﻪ از اﻓﻌﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪﯾﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮق
ﺑﺬارﯾﻢ.
ﺑﻪ اﻓﻌﺎﻟ ﺗﻮﻟﯿﺪﯾﻪ ﻣﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﻓﻌﻞ ،ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻌﻞ دﯾﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ارادهای ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﻤﺎ ﮐﺴ را در داﺧﻞ آﺗﺶ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ و
ﯾﺎ ﮐﺴ را از ارﺗﻔﺎع ﺻﺪ ﻣﺘﺮی ﭘﺮت ﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ را ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ از اﻓﻌﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪﯾﻪ ،ﯾﻌﻨ ﻣﺴﺒﺐ ،ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻣﮐﻨﺪ و دﯾﺮ
ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اراده ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﯾﯿﺪ ﻣﻦ او را ﭘﺮت ﻣﮐﻨﻢ و ﺑﻌﺪ اراده ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد .اﯾﻦ اﻓﻌﺎﻟ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﺠﺮد ﺳﺒﺐ ،ﻣﺴﺒﺐ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻣﮐﻨﺪ و ارادهای ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﯿﻦ ﺳﺒﺐ و ﻣﺴﺒﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ آن ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ اﻓﻌﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪﯾﻪ.
ﻣﺮﺣﻮم آﺧﻮﻧﺪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ اﮔﺮ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺣﺮام ،ﻋﻨﻮان ﺳﺒﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪی دارد ،اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺣﺮام ،ﺣﺮام اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﻋﻨﻮان ﺳﺒﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻧﺪارد ،ﯾﻌﻨ ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ و ذی اﻟﻤﻘﺪﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ ارادهای ﻣﺘﺮﺗﺐ و واﺳﻄﻪ ﺷﻮد ،اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺣﺮام ،ﺣﺮام
ﻧﯿﺴﺖ.

اﺷﺎل ﻣﺮﺣﻮم آﺧﻮﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻔﺼﯿﻞ

ﻣﺮﺣﻮم آﺧﻮﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﺗﻔﺼﯿﻞ ،اﺷﺎﻟ را ﻣﻄﺮح ﻣﮐﻨﻨﺪ و آن را ﺟﻮاب ﻣدﻫﻨﺪ.
اﺷﺎل اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﻫﻤﺎن اﻓﻌﺎل ﻏﯿﺮﺗﻮﻟﯿﺪﯾﻪ ،ﺗﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻧﯿﺎﯾﺪ ذی اﻟﻤﻘﺪﻣﻪ ﻧﻤآﯾﺪ .درﺳﺖ اﺳﺖ در اﻓﻌﺎل ﻏﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﯾﻪ ،ﺑﻌﺪ
از ﻣﻘﺪﻣﻪ ،اراده ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،اﯾﻦ اراده ﻫﻢ ﺑﻌﺪ از ذی اﻟﻤﻘﺪﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﺷﻮد .اﻣﺎ آﯾﺎ ﻣﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻮﯾﯿﻢ اﯾﻦ ذی اﻟﻤﻘﺪﻣﻪ ،ﺗﻮﻗﻒ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻧﺪارد؟ ﺧﯿﺮ .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺎﯾﺪ آن ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﻗﺎﻧﻮن دارﯾﻢ »اﻟﺸء ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺠﺐ ﻟﻢ ﯾﻮﺟﺪ«؛ ﺷ ﺗﺎ ﻣﺎداﻣ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ
وﺟﻮب و ﺿﺮورت ﻧﺮﺳﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﺷﻮد .ﭼﻪ زﻣﺎﻧ ذی اﻟﻤﻘﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ وﺟﻮب و ﺿﺮورت ﻣرﺳﺪ؟ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺪﻣﺎت آن
ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﻟﺬا اﯾﻦ ذی اﻟﻤﻘﺪﻣﻪ ﺑﺮ آن ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻫﻢ ﺗﻮﻗﻒ دارد.

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺮﺣﻮم آﺧﻮﻧﺪ از اﺷﺎل

ﻣﺮﺣﻮم آﺧﻮﻧﺪ در ﺟﻮاب ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ درﺳﺖ اﺳﺖ ،اﮔﺮ در اﻓﻌﺎل ﻏﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﯾﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﻮد ،ذی اﻟﻤﻘﺪﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﺷﻮد ،وﻟ
آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ آن ﺟﺰء أﺧﯿﺮ ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪ ﺑﺮای ذی اﻟﻤﻘﺪﻣﻪ اﺳﺖ .در ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ذی اﻟﻤﻘﺪﻣﻪ ﯾ ﻣﻘﺪﻣﻪ دارد ﺑﻌﻼوه اراده،
آﻧﭽﻪ ﺟﺰء اﺧﯿﺮ ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪ اﺳﺖ ﻋﺒﺎرت از اراده اﺳﺖ.
ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﻗﺒﻮل دارﯾﻢ ﺗﺎ آن ﻣﻘﺪﻣﻪ و اراده ﻧﯿﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد ﺗﺎ ذی اﻟﻤﻘﺪﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد ،اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﺟﺰء اﺧﯿﺮ ﻋﻠﺖ
ﺗﺎﻣﻪ اﺳﺖ ،ﻋﺒﺎرت از اراده اﺳﺖ ،و اراده ﭼﻮن اﻣﺮی ﻏﯿﺮ اﺧﺘﯿﺎری اﺳﺖ ،ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺣﻢ واﻗﻊ ﺷﻮد.
ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻮﯾﯿﺪ اﯾﻦ اراده ﺣﺮام اﺳﺖ ،ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﺒﻨﺎی آﺧﻮﻧﺪ ،اراده اﻣﺮی اﺳﺖ ﻏﯿﺮ اﺧﺘﯿﺎری و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺗﻠﯿﻒ ﺑﺎﯾﺪ
اﻣﺮی اﺧﺘﯿﺎری ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬا ﻧﻤﺷﻮد ﮔﻔﺖ اﯾﻦ اراده ﺣﺮام اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺟﺰء اﺧﯿﺮ ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪ ،ﺣﺮام ﻧﺒﻮد ،آن ﺟﺰءﻫﺎی ﻏﯿﺮ اﺧﯿﺮ دﯾﺮ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ اوﻟ اﺳﺖ و آن ﻣﻘﺪﻣﻪ را ﻧﻤﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻮﯾﯿﻢ ﻋﻨﻮان
ﺣﺮام دارد .اﯾﻦ ﺧﻼﺻﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮﺣﻮم آﺧﻮﻧﺪ اﺳﺖ.
در ﻋﺒﺎرت ﻣﺮﺣﻮم آﺧﻮﻧﺪ در ﮐﻔﺎﯾﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺳﻪ ﻣﻄﻠﺐ اﺻﻠ و اﺳﺎﺳ وﺟﻮد دارد:
ﻣﻄﻠﺐ اول :ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ اراده ﺟﺰء اﺧﯿﺮ ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪ ﺑﺮای ذی اﻟﻤﻘﺪﻣﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻄﻠﺐ دوم :ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﺟﺎی ﮐﻔﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ دوم را ﻣﺒﻨﺎ ﺑﺮای ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار دادهاﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اراده از اﻣﻮر ﻏﯿﺮ اﺧﺘﯿﺎرﯾﻪ
اﺳﺖ و اﮔﺮ از اﻣﻮر ﻏﯿﺮ اﺧﺘﯿﺎری ﺷﺪ ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺗﻠﯿﻒ ﻗﺮار ﻧﻤﮔﯿﺮد.
ﻣﻄﻠﺐ ﺳﻮم :در ﺑﻌﻀ از ﺗﻌﺒﯿﺮات ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﻣﺮ ،دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻃﻠﺐ دارد ،ﻧﻬ ﻫﻢ دﻻﻟﺖ
ﺑﺮ ﻃﻠﺐ دارد .ﻣﻨﺘﻬﺎ اﻣﺮ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ ﻃﻠﺐ ﻓﻌﻞ ،ﻧﻬ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻃﻠﺐ ﺗﺮک دارد .در اﺻﻞ ﻃﻠﺐ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو اﺷﺘﺮاک اﺳﺖ ،ﻣﻨﺘﻬﺎ
در ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻃﻠﺐ اﺧﺘﻼف اﺳﺖ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ :ﻋﻠﺖ اﯾﻨﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ واﺟﺐ و ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺣﺮام ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮق ﺑﺬارﯾﻢ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ،ﭼﻮن در واﺟﺐ آﻧﭽﻪ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ ،ﻓﻌﻞ اﺳﺖ
و ﻓﻌﻞ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻘﺪﻣﺎت آن ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﻧﻤﺷﻮد ﻓﻌﻠ ﮐﻪ ده ﻣﻘﺪﻣﻪ دارد ،ﺑﻮﯾﯿﻢ ﻧﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ آن ﮐﻪ
آﻣﺪ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﺷﻮد .در ﻓﻌﻞ و در ﺑﺎب واﺟﺐ ،ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

اﻣﺎ در ﺑﺎب ﺗﺮک ،اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ ،ﺗﺮک ذی اﻟﻤﻘﺪﻣﻪ ،ﺑﻪ ﺗﺮک ﯾ از ﻣﻘﺪﻣﺎت آن ﻫﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻣﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﯾ ذی اﻟﻤﻘﺪﻣﻪای ﺣﺮام
ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ذی اﻟﻤﻘﺪﻣﻪی ﺣﺮام ،اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ده ﻣﻘﺪﻣﻪ دارد ،اﮔﺮ ﯾ از اﯾﻨﻬﺎ را ﻫﻢ ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ ذی اﻟﻤﻘﺪﻣﻪ ﺗﺮک
ﻣﺷﻮد .ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای ﺗﺮک ذی اﻟﻤﻘﺪﻣﻪ ،ﻫﻤﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎت را ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮک ﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮ ﻧﻪ ﺗﺎی آن را ﺑﯿﺎورﯾﺪ و ﯾ از آﻧﻬﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ
ذی اﻟﻤﻘﺪﻣﻪ ﺗﺮک ﻣﺷﻮد.
ﻟﺬا اﯾﻦ ﻫﻢ ﻣﻄﻠﺐ ﺳﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﻄﻠﻮب در ﺑﺎب واﺟﺐ و اواﻣﺮ ،ﻓﻌﻞ اﺳﺖ و در ﺑﺎب ﻧﻮاﻫ ﺗﺮک اﺳﺖ ،ﻋﻠﺖ ﻣﻬﻢ ﻓﺮق ﺑﯿﻦ
ﻣﻘﺪﻣﻪ واﺟﺐ و ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺣﺮام ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ.
ﭘﺲ در ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮﺣﻮم آﺧﻮﻧﺪ ﺳﻪ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺎﺳ وﺟﻮد دارد.
آﯾﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺼﯿﻠ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم آﺧﻮﻧﺪ دادهاﻧﺪ درﺳﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟

ﻧﻘﺪ ﻣﺮﺣﻮم اﻣﺎم ﺑﺮ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻣﺮﺣﻮم آﺧﻮﻧﺪ

ﻣﺮﺣﻮم اﻣﺎم)رﺿﻮان اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ( ﯾ اﺷﺎل را ﻣﻄﺮح ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ)ﻣﻨﺎﻫﺞ.(415 :1
ﻣﺮﺣﻮم اﻣﺎم ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اول ﻣﺮﺣﻮم آﺧﻮﻧﺪ)ﯾﻌﻨ ﻃﺒﻖ ﺑﯿﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻋﺮض ﮐﺮدﯾﻢ ،ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮده اراده ،ﺟﺰء اﺧﯿﺮ ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪ اﺳﺖ(،
اﻣﺎم ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺷﺎل ﮐﺮده و ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ اراده ﺟﺰء اﺧﯿﺮ ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪ در اﻓﻌﺎل ﺧﺎرﺟﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،در اﻓﻌﺎل ذﻫﻨﯿﻪ و ﻧﻔﺴﺎﻧﯿﻪ ،اراده
ﺟﺰء اﺧﯿﺮ ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﻌﺎل ﺧﺎرﺟﯿﻪ ﺟﺰء اﺧﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺜﺎل روﺷﻨ زدهاﻧﺪ ،ﺷﻤﺎ اراده ﻣﮐﻨﯿﺪ ﺷﺮب اﻟﻤﺎء را  ،آﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﺮد اراده ،ﺷﺮب اﻟﻤﺎء ﻣﺤﻘﻖ ﻣﺷﻮد؟ ﺧﯿﺮ؟ ﺑﻌﺪ از
اراده ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺮﯾ ﻋﻀﻼت ﺷﻮد و آب را ﺑﺮدارد ،ﻧﺰدﯾ دﻫﺎن ﮐﻨﺪ و آب را ﺑﺒﻠﻌﺪ ﺗﺎ ﺷﺮب ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
اراده ﺷﺮب اﻟﻤﺎء ﺧﻮدش ﺟﺰء اﺧﯿﺮ ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﻪ ﺑﻌﺪ از اراده ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺮﯾ ﻋﻀﻼﺗ و ﯾ آﻻت ﺧﺎرﺟﯿﻪای ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﺪ.
ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮی؛ ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﻌﺎل ﺧﺎرﺟﯿﻪ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ آﻻت اﺳﺖ ،آﻻت از ﻗﺒﯿﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺤﺮﯾ ﻋﻀﻼت و ﯾﺎ وﺳﺎﯾﻞ دﯾﺮی
ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻣﻮردی ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
ﻟﺬا ﺑﻌﺪ در آﺧﺮ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ :اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﺮﺣﻮم آﺧﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻋﺮف درﺳﺖ اﺳﺖ ،وﻗﺘ ﻋﺮف ﻧﻈﺮی ﺳﻄﺤ ﻣﮐﻨﺪ ،ﻣﮔﻮﯾﺪ اراده،
ﺟﺰء اﺧﯿﺮ ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ دﻗﯿﻖ ﻓﻠﺴﻔ ،اراده ﺟﺰء اﺧﯿﺮ ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ.
اﯾﻦ اﺷﺎل را ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ اﯾﻦ ﺗﻔﺼﯿﻠ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم آﺧﻮﻧﺪ دادهاﻧﺪ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺿﯿﺔ.

ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﺎد از ﻧﻘﺪ ﻣﺮﺣﻮم اﻣﺎم

اﺷﺎل ﻣﺮﺣﻮم اﻣﺎم ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺮﺣﻮم آﺧﻮﻧﺪ اﺷﺎل واردی اﺳﺖ ،وﻟ آﻧﭽﻪ ﻣﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻋﺮض ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻨﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ
اﺷﺎل ،ﺗﻔﺼﯿﻞ را از ﺑﯿﻦ ﻣﺑﺮد؟

ﻣﺎ ﭼﻪ ﺑﻮﯾﯿﻢ اراده ،ﺟﺰء اﺧﯿﺮ ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﺑﻮﯾﯿﻢ ﺑﻌﺪ از اراده ،اﺟﺰاء دﯾﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻠﺖ وﺟﻮد دارد ،اﯾﻦ ﺗﻔﺼﯿﻞ
ﻣﺮﺣﻮم آﺧﻮﻧﺪ را از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺑﺮد.
ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻣﺮﺣﻮم آﺧﻮﻧﺪ ﺳﻪ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺎﺳ دارد و ﯾ از ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﺸﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اراده ،ﺟﺰء اﺧﯿﺮ ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪ اﺳﺖ .ﻣﻄﻠﺐ دوم
ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻣﮔﻮﯾﺪ اراده ،اﻣﺮی ﻏﯿﺮ اﺧﺘﯿﺎری اﺳﺖ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺣﺮﻣﺖ و ﺗﻠﯿﻒ ﻗﺮار ﻧﻤﮔﯿﺮد .ﻣﻄﻠﺐ ﺳﻮم ﻫﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻞ ﺑﯿﻦ
ﻣﻘﺪﻣﻪ واﺟﺐ و ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺣﺮام ،ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺳﻮم ﺑﻮد.
اﮔﺮ ﻣﺮﺣﻮم آﺧﻮﻧﺪ ﺑﻮﯾﺪ ﻓﺮﻗ ﻧﻤﮐﻨﺪ ﺑﻮﯾﯿﻢ اراده ﺟﺰء اﺧﯿﺮ ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﺑﻮﯾﯿﻢ اراده از اﺟﺰاء ﻣﺘﻘﺪﻣﻪ اﺳﺖ و اﺟﺰاء دﯾﺮی ﻫﻢ
ﺑﻌﺪ از آن ﻣآﯾﺪ ،اﻣﺎ اﯾﺸﺎن آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮق ﺑﺬارﻧﺪ ،ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻘﺪﻣﻪ ،دﯾﺮ اراده ذی اﻟﻤﻘﺪﻣﻪ
ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻘﺪﻣﺎﺗ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻘﺪﻣﻪ ،اراده ذی اﻟﻤﻘﺪﻣﻪ ﻻزم اﺳﺖ ،ﻣﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺻﻮرت ﻓﺮق ﺑﺬارﻧﺪ ،ﺣﺎل در اﯾﻦ
ﺑﺤﺚ ،ﻓﺮق ﻧﻤﮐﻨﺪ ﺑﻮﯾﯿﻢ آﯾﺎ اراده ،ﺟﺰء اﺧﯿﺮ ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻟﺬا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣرﺳﺪ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ اﻣﺎم وﻟﻮ اﯾﻨﻪ در اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﺤﻤ اﺳﺖ ،ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﭘﺬﯾﺮﯾﻢ اراده ،ﺟﺰء اﺧﯿﺮ ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪ
ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺿﺮﺑﻪای ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻠ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم آﺧﻮﻧﺪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ وارد ﻧﻤﮐﻨﺪ.

ﻧﻘﺪ دﯾﺮی ﺑﺮ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻣﺮﺣﻮم آﺧﻮﻧﺪ

اﺷﺎل دوﻣ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻮم آﺧﻮﻧﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ؛ ﻣﺎ اراده را اﻣﺮی اﺧﺘﯿﺎری ﻣداﻧﯿﻢ .ﺷﻤﺎ ﻣﺮﺣﻮم آﺧﻮﻧﺪ اراده را اﻣﺮی ﻏﯿﺮ اﺧﺘﯿﺎری
ﻣداﻧﯿﺪ .وﻗﺘ اﻣﺮی ﻏﯿﺮ اﺧﺘﯿﺎری ﺷﺪ ،ﻣﮔﻮﯾﯿﺪ ﺣﺮﻣﺖ ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠﻖ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺗﻠﯿﻒ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪور ﺑﺎﺷﺪ .اﺷﺎل اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ اراده ،ﺑﺎﻟﺬات اﻣﺮی اﺧﺘﯿﺎری اﺳﺖ.
آﯾﺎ اﯾﻦ اﺷﺎل ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻣﺮﺣﻮم آﺧﻮﻧﺪ ﺿﺮﺑﻪای وارد ﻣﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟

ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﺎد ﻣﺤﺘﺮم از اﺷﺎل دوم

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣرﺳﺪ ﺑﺎز اﯾﻦ اﺷﺎل ﮐﻪ در ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺰرﮔﺎﻧ وﺟﻮد دارد ،و واﻟﺪ ﺑﺰرﮔﻮار ﻣﺎ و ﺑﻌﻀ دﯾﺮ از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻫﻢ روی اﯾﻦ اﺷﺎل
ﺗﯿﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﯾﻦ اﺷﺎل ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻣﺮﺣﻮم آﺧﻮﻧﺪ ﺿﺮﺑﻪای وارد ﻧﻤﮐﻨﺪ.
ﻣﺮﺣﻮم آﺧﻮﻧﺪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ در ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ و ذی اﻟﻤﻘﺪﻣﻪ ارادهای ﻧﯿﺴﺖ ،آﻧﺠﺎ ﺣﺮﻣﺖ ذی اﻟﻤﻘﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺳﺮاﯾﺖ ﻣﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ در ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ و ذی اﻟﻤﻘﺪﻣﻪ اراده ،واﺳﻄﻪ ﻣﺷﻮد ،ﺣﺎل ﭼﻪ ﺑﻮﯾﯿﻢ اﺧﺘﯿﺎری ﭼﻪ ﻏﯿﺮ اﺧﺘﯿﺎری ،ﯾﻌﻨ ﺗﺎ اراده ﻧﯿﺎﯾﺪ
ذی اﻟﻤﻘﺪﻣﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺷﻮد.
ﻣﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮﯾﺪ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻼزﻣﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻨﺠﺎ ﺣﺮﻣﺖ از ذی اﻟﻤﻘﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺳﺮاﯾﺖ ﻧﻤﮐﻨﺪ.
ﻟﺬا ﻋﺒﺎرت ﻣﺮﺣﻮم آﺧﻮﻧﺪ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ وﻟﻮ اﯾﻨﻪ در ﺟﻮاب آن إن ﻗﻠﺖ روی اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﯿﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اراده ،اﻣﺮی ﻏﯿﺮ اﺧﺘﯿﺎری
اﺳﺖ ،وﻟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣرﺳﺪ در اﯾﻦ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻓﺮﻗ ﻧﻤﮐﻨﺪ ﺑﻮﯾﯿﻢ اراده اﺧﺘﯿﺎری ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ اﺧﺘﯿﺎری .درﺳﺖ اﺳﺖ اﮔﺮ اراده ﻏﯿﺮ
اﺧﺘﯿﺎری ﺷﺪ ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺣﺮﻣﺖ ﻗﺮار ﻧﻤﮔﯿﺮد ،ﭼﻮن اﻣﺮ ﻏﯿﺮ اﺧﺘﯿﺎری ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺗﻠﯿﻒ واﻗﻊ ﻧﻤﺷﻮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻣﺒﺘﻨ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﻘﻂ ﻣﺒﺘﻨ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ و ذی اﻟﻤﻘﺪﻣﻪ اراده ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﮔﺮ اراده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ذی اﻟﻤﻘﺪﻣﻪ
ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص آن ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،اﮔﺮ اراده ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ذی اﻟﻤﻘﺪﻣﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻫﺴﺖ .ﻟﺬا اﯾﻦ اﺷﺎل

دوم ﻫﻢ ﺑﺮ ﻣﺮﺣﻮم آﺧﻮﻧﺪ وارد ﻧﯿﺴﺖ.

ﻧﻘﺪ ﺳﻮم ﺑﺮ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻣﺮﺣﻮم آﺧﻮﻧﺪ

اﺷﺎل ﺳﻮﻣ ﻫﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ)اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻨﻬﺎ را ﻣﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣدﻫﯿﻢ واﻻ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺤﻮ در ﮐﻠﻤﺎت ﻧﯿﺴﺖ(؛
ﻣﺮﺣﻮم آﺧﻮﻧﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻬ را ﻃﻠﺐ ﻗﺮار داده اﺳﺖ و ﻓﺮﻣﻮده ﺑﯿﻦ ﻧﻬ و اﻣﺮ ﻓﺮﻗ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﺮ دو دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻃﻠﺐ دارﻧﺪ ،ﻣﻨﺘﻬﺎ اﻣﺮ،
ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ اﺳﺖ و ﻧﻬ ،ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺮک اﺳﺖ.
درﺳﺖ اﺳﺖ ،در ﻋﺒﺎرت ﻣﺮﺣﻮم آﺧﻮﻧﺪ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﻄﻠﻮب آﻣﺪه اﺳﺖ و ﻓﺮﻣﻮده در ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ و ذی اﻟﻤﻘﺪﻣﻪ ارادهای ﻧﺒﺎﺷﺪ
»ﻻﻣﺤﺎﻟﻪ ﯾﻮن ﻣﻄﻠﻮب اﻟﺘﺮک« ،ﮐﻠﻤﻪ ﻃﻠﺐ آﻣﺪه ،اﻣﺎ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻃﻠﺐ در اﯾﻦ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻣﺮﺣﻮم آﺧﻮﻧﺪ دﺧﺎﻟﺖ دارد؟ ﯾﻌﻨ أﻋﻢ از اﯾﻨﻪ
ﺑﻮﯾﯿﻢ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻬ ،ﻃﻠﺐ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻮﯾﯿﻢ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻬ ،زﺟﺮ اﺳﺖ؟ ﭼﻮن ﻣﺒﻨﺎی دﯾﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﯾﯿﻢ اﻣﺮ و ﻧﻬ ذاﺗﺎ و ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ
ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺮ ﻃﻠﺐ اﺳﺖ و ﻧﻬ زﺟﺮ اﺳﺖ.

ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﺎد ﻣﺤﺘﺮم از اﺷﺎل ﺳﻮم

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣرﺳﺪ ﺑﺎز ﻓﺮﻗ در اﯾﻦ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻧﻤﮐﻨﺪ .ﭼﻪ ﺑﻮﯾﯿﻢ ﻧﻬ ﻋﺒﺎرت از ﻃﻠﺐ ﺗﺮک اﺳﺖ و ﭼﻪ ﺑﻮﯾﯿﻢ ﻧﻬ ﻋﺒﺎرت از زﺟﺮ
اﺳﺖ ،ﻓﺮﻗ در اﯾﻦ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم آﺧﻮﻧﺪ دارﻧﺪ ﻧﻤﮐﻨﺪ.
ﻟﺬا ﺳﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﻣﺤﻮر ﺳﻪ اﺷﺎل اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻫﻢ در اﯾﻦ ﺑﺤﺚ در ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺮﺣﻮم آﺧﻮﻧﺪ ﺑﻨﺤﻮی وﺟﻮد دارد .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣرﺳﺪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﻄﻠﺐ در اﯾﻦ ﺗﻔﺼﯿﻠ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم آﺧﻮﻧﺪ دادهاﻧﺪ ﻧﻘﺸ ﻧﺪارد و اﯾﻦ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻔﺼﯿﻠ ﻫﻢ ﻣﺮﺣﻮم ﻧﺎﺋﯿﻨ در ﮐﺘﺎب أﺟﻮد اﻟﺘﻘﺮﯾﺮات 361 :1دادهاﻧﺪ ،ﮐﻪ آن را ﻫﻢ در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻄﺮح ﻣﮐﻨﯿﻢ.

وﺻﻠّ اﻟﻪ ﻋﻠ ﻣﺤﻤﺪ و آﻟﻪ اﻟﻄﺎﻫﺮﯾﻦ

