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خالغِ ثوشُ إ وِ تشإ هسألِ ضذ ت٘اى ضذ اٗي تَد وِ اگش ضذِ هْن، ػثادت تاضذ تش اساس اػتماد تِ اٌٗىِ اهش تِ 

ٖ ضَد وِ آى ضذ ػثادٕ تِ خاعش  ٖ وٌذ ٍ ًْٖ اص ػثادت ّن سثة فساد است ًت٘جِ اٗي ه ضٖ ًْٖ اص ضذ ػثادٕ ه

 . تؼلك ًْٖ، فاسذ است هثل غالتٖ وِ هَسدِ ًْٖ الصهِ اهش تِ اصالِ است

هشحَم ض٘خ تْائٖ آى عَس وِ هشحَم آخًَذ ًمل وشدًذ هٌىش اٗي ثوشُ است تِ دل٘ل اٌٗىِ ض٘خ فشهَدُ ها ٍلَ لائل 

تِ ًْٖ اص ضذ ًثاض٘ن ٍلٖ تِ ٍاسغِ اٌٗىِ اهش تِ اّن فؼل٘ت داسد هْن اهش ًذاسد ٍ تِ جْت اٌٗىِ اهش تِ هْن ًذاسٗن 

ٖ خَاّ٘ن تلىِ  هْن تاعل است ٍ آخًَذ اضىال وشدُ است وِ ها لثال ثاتت وشدٗن وِ دس ػثادٗت ػثادت لػذ اهش ًو

ٖ خَاّ٘ن ٍ لػذ لشتت هٖ تَاًذ تا لػذ هحثَت٘ت ٍ هالن هحمك ضَد ٍ لزا ٍجْٖ ًذاسد وِ ها تگَٗ٘ن  لػذ لشتت ه

وِ ػثادٗت ػثادت ً٘اص تِ اهش داسد ٍ اگش چٌ٘ي ضذ ها دس اٌٗجا احشاص هالن هٖ وٌ٘ن صٗشا فشؼ اٗي است وِ هالن ٍ 

همشت٘ت ٍ هحثَت٘ت اغل ًواص هحشص است ٍ فمظ هالصم تا اهتثال اّن است وِ تاػث ضذُ اهش ًواص اص فؼل٘ت ت٘افتذ ٍ 

ٖ گشدد تِ اٌٗىِ ها اگش ًْٖ اص ضذ سا لائل ضذٗن ػثادت تاعل است ٍاال ٍساء ًْٖ اص  لزا ًضاع ثوشُ داسد ٍ ثوشُ تش ه

ٖ تَاى تا لػذ هالن، ػثادت سا دسست وٌ٘ن  .ضذ ه

ٗىٖ والم هحمك وشوٖ وِ فشهَدُ است حتٖ تا لثَل هثٌإ : گفت٘ن وِ دس اٗي ًضاع دٍ جَاب دٗگش ّن هغشح است

ٖ تَاى ًطاى داد وِ ٗه جاٖٗ داسٗن وِ اٗي تحث ثوشُ  داسد ٍ آى جاٖٗ  ً٘اص تِ اهش دس تػح٘ح ػثادٗت ػثادت ه

تا ٗه هَسؼٖ  (اهش تِ اصالِ)اگش اهش تِ اّن . است وِ ٗه اّن هض٘ك داضتِ تاض٘ن وِ تا ٗه هْن هَسغ تضاحن وٌذ

 



داضت٘ن وِ تا غالتٖ وِ هَسغ است تضاحن وشد ها تِ ضوا ًطاى  « أصل الٌجاسٔ ػي الوسجذ»هضاحوت وشد ٗؼٌٖ ٗه 

ٖ دّ٘ن وِ ًضاع ثوشُ داسد  .ه

ٖ تَاً٘ن ثوشُ سا دسست وٌ٘ن ٍلٖ ٗه اهش تشتثٖ  ٖ گَٗذ ها دس ّوِ جا ه ٗه فشهاٗص ّن هسله تشتة تَد وِ ه

ٖ وٌ٘ن وِ ػثادت دسست ضَد، سپس گفت٘ن ها اتتذا والم هحمك ثاًٖ سا تحث هٖ وٌ٘ن ٍ تؼذ تش هٖ گشدٗن ٍ  دسست ه

 . تحث تشتة سا ت٘اى هٖ وٌ٘ن

دس ت٘اى فشهاٗص هحمك ثاًٖ اتتذاء تؼث٘ش وفاِٗ سا ت٘اى وشدُ ٍ تؼذ ٗه تتوِ هحمك خَئٖ دس تمَٗت فشهاٗص هحمك 

 .ثاًٖ داسد وِ ت٘اى هٖ وٌ٘ن

 تقریر مرحوم آخوند از فرمایش مرحوم محقق کرکی 

فمذ ظْش أًِ ال ٍجِ »:هشحَم آخًَذ دس پاٗاى اٗي تحث تؼذ اص اٌٗىِ هسله تشتة سا اتغال وشدچٌ٘ي هٖ فشهاٗذ

  ظاّش است وِ تشتة تاعل است ٍ ّ٘چ ٍجْٖ تشإ «سلػحٔ الؼثادٓ هغ هضادتْا لوا َّ أّن هٌْا إال هالن األم

غحت ػثادت ٍجَد ًذاسد هگش اٌٗىِ دس ػثادٗت ػثادت لػذ اهش سا خشاب وٌ٘ن ٗؼٌٖ هثٌا سا خشاب وٌ٘ن ٍ ظاّش 

است وِ ٍجْٖ ٍجَد ًذاسد تشإ غحت ػثادت دس جاٖٗ وِ اٗي ػثادت هضاد تا اّن است هگش هالن اهش، تؼذ 

ٖ وٌذ استثٌاء اص اٗي حشف سا وِ والم هحمك وشوٖ است« ...ًؼن»:ه٘گَٗذ  . ٍ اص اٌٗجا ضشٍع ه

 تلِ اگش ضذ ػثادٕ ها هَسغ تاضذ هثل غالت دس ٍسؼت ٍلت : تمشٗش هشحَم آخًَذ اص والم هحمك وشوٖ اٗي است

ٖ تٌ٘ذ هسجذ ًجس است ٍ اهش  ٖ خَاّذ غالت ظْش تخَاًذ ه ٗه ساػت ٗا دٍ ساػت تا اراى هغشب هاًذُ ضخع ه

ٖ وٌذ تا غلّ دس ٍسؼت ٍلت غالت، دس اٌٗجا هشحَم آخًَذ  تِ اصالِ  ٗه ٍاجة فَسٕ است ٍلتٖ هضاحوت ه

ٖ خَاّذ تا هثٌإ هحمك وشوٖ حتٖ تا لثَل هثٌإ اهش هسألِ سا دسست وٌذ،  ٍ اضىال ض٘خ تْائٖ سا پاسخ تگَٗذ  .ه
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ٖ خَسد ٗا تِ فشد، آًجا هسله :توضیح مطلب  ٗه تحثٖ ٍجَد داسد دس تحث هتؼلك اٍاهش ٍ ًَاّٖ وِ اهش تِ عث٘ؼت ه

هختاس ٍ هغاتك تحم٘ك اٗي است وِ اهش تِ عث٘ؼت خَسدُ است ًِ تِ فشد چِ افشاد ػشضٖ ٍ چِ افشاد عَلٖ، افشاد 

ٖ خَاّن غالت سا ات٘اى وٌن اٗي غالت پٌجاُ فشد ػشضٖ داسد ّو٘ي االى ًواص دس ٍسظ ًواص  ػشضٖ اٌٗىِ هي ه

ٖ گٌَٗذ وِ غل خَسدُ تِ عث٘ؼت غالتٖ، ٍ اهتثالٌواص تا  تخَاًن ٗا گَضِ اتاق ٗا ًضدٗه دسب ًواص تخَاًن؛ هطَْس ه

هطخػات ٗوٌٖ٘، ٗساسٕ، جلَ ٗا ػمة فشلٖ ًذاسد ٍ خػَغ٘ات فشدِٗ دخلٖ دس هالن تحمك عثؼٖ غالت ًذاسد 

لزا اٗي خػَغ٘ات ٍتطخػات فشدٕ هاهَس تِ ً٘ستٌذ، ووا اٌٗىِ االى وِ ٗه ساػت ٍ ً٘ن تا هغشب هاًذُ است 

 فشد دس عَل داسد تاص فشلٖ ًذاسد فشد ساػت اٍل ٍ دٍم ٍ سَم دس ػوَد صهاى ٍ خػَغ٘ات فشدِٗ 50غالت هي 

دس هماتل اٗي هسله، وساًٖ ّستٌذ وِ هٖ گٌَٗذ اهش  تِ افشاد غالت . هاهَستِ ً٘ستٌذٍ غلّ خَسدُ تِ عث٘ؼٖ غالت

 .خَسدُ است ٍ خػَغ٘ات فشدِٗ سا داخل واس هٖ وٌٌذ

ٖ وٌن   اگش اهش تِ عث٘ؼٖ غالت تخَسد ٗه تخ٘٘ش ػملٖ ت٘ي اٗي افشاد ٍجَد داسد وِ هي ّش وذام سا تخَاّن اهتثال ه

ٖ ضَد وِ ٗه فشد داسم ٍ  ٖ ضَد ضثِ٘ تِ خػال ٍاجة تخ٘٘شٕ ه اگش اهش تِ خػَغ٘ات فشدِٗ تخَسد تخ٘٘ش ضشػٖ ه

ٗه فشد دٗگش ٍ فشد دٗگش وِ اٌْٗا هثاٗي ٗىذٗگش اًذ ٍلٖ ّوِ هحػل غشضٌذ ٍ هي ضشػا هخ٘شم ت٘ي آًْا ٗؼٌٖ ػلٖ 

ػلٖ ها َّ تحم٘ك اهش تِ عث٘ؼٖ هٖ خَسد ٍ هىلّفذس اًتخاب افشاد ػشضٖ . االجوال ٗىٖ اص اٌْٗا تش هي ٍاجة است

ٍ عَلٖ تخ٘٘ش ػملٖ داسد دس هماتل اٗي هثٌا، اٗي است وِ اهش تِ خػَغ٘ات فشدِٗ هوىي است تخَسد اگش تِ افشاد 

ٖ وٌذ وِ ّوِ هاًٌذ خػال وفاسُ ٍافٖ تِ غشؼ ّستٌذ ٍلٖ تخ٘٘ش، 50تخَسد دس ٍالغ   فشد ػشضٖ ٍ عَلٖ پ٘ذا ه

 . تخ٘٘ش ضشػٖ است

ٖ گَٗذ ها لائل٘ن اهش تِ عث٘ؼٖ خَسدُ است ٍ ٍلتٖ اهش تِ عث٘ؼٖ خَسد هَلٖ : هشحَم آخًَذ تش اساس هثٌإ خَد ه

ٖ خَاّذ ؟ ٖ خَاّذ دس ت٘ي ! اص هي چِ ه ٖ خَاّذ وِ غشف الَجَد اص عث٘ؼٖ هحمك ضَد هَلٖ اص هي ه هَلٖ اص هي ه

غشف الَجَد عث٘ؼٖ اص .   فشدٕ وِ دس عَل ّن ّستٌذ ٗه فشد هحمك ضَد ٍ اٗي عث٘ؼٖ تَجذ تِ ٍجَد فشد50ٍاٗي 

ٖ گٌَٗذ هخ٘شٕ، تلِ اگش دس ض٘ك ٍلت افتاد  هي خَاستِ ضذُ ٍ خػَغ٘ات فشدِٗ دخالت دس هالن ًذاسًذ ٍ تِ هي ه

ٖ ػمل ٖ گ٘شد صٗشا فشؼ اٗي است وِ ٍلت دٗگشٕ تشإ عث٘ؼٖ ًواًذُ ه گَٗذ وِ تخ٘٘ش ًذاسٕ ٍ تخ٘٘ش سا ػمل اص هي ه



ِ  ّستٌذ . است ٍ لزا فشد دٗگشٕ اص عث٘ؼٖ تالٖ ًواًذُ است ٍلٖ اٗي هؼٌاٗص اٗي ً٘ست وِ خػَغ٘ات فشدِٗ هاهَست

 .تلىِ عث٘ؼٖ هاهَستِ است ٍ هي تخ٘٘ش ػملٖ دس ٍسؼت ٍلت داسم ٗا تخ٘٘ش ػملٖ سا ػمل دس ض٘ك ٍلت تشهٖ داسد

هالن غحت اهش اٗي است وِ هي لذست تش غشف الَجَد اٗي عث٘ؼٖ دس ت٘ي افشاد عَلٖ ٍ افشاد ػشضٖ اٗي 

 .اٗي ضاتغِ ولٖ تىل٘ف است. عث٘ؼ٘ذاضتِ تاضن

ٖ گَٗ٘ذ وِ غالت هضاحن تا اصالِ است ٍ  اگش ها اٗي تحل٘ل سا پزٗشفت٘ن حاال هضاحوت وجا ضىل گشفتِ است؟ ضوا ه

ٖ گٌَٗذ هضاحوت لغؼا دس تؼضٖ اص افشاد اٗي عث٘ؼٖ است ٗؼٌٖ فشد اٍل ٍ دٍم ٍ سَم ٍ چْاسم  اصالِ اّن است، اٌْٗا ه

ٖ تشد20ٍ پٌجن هضاحن تا اصالِ است ٍ اصالِ  جِ ستغٖ داسد تِ اهش .  دل٘مِ است وِ  پٌج تا اص افشاد اٗي غالت سا ه

ٖ وٌذ لزا  تؼلك گشفتِ تِ عثؼٖ غالت ٍ اهش تِ عث٘ؼٖ غالت تؼلك گشفتِ است ٍ تضاحن اٗي افشاد هطىلٖ اٗجاد ًو

ٖ خَاٌّذ ها اهش داسٗن ٍ ًِ اٗي افشاد هاهَسُ تِ  ٖ گٌَٗذ حتٖ عثك هسله وساًٖ وِ تشإ غحت ػثادت اهش ه ه

ٖ فشهاٗذ. ّستٌذ ٍ ًِ تمِ٘ افشاد، تلىِ هاهَس تِ عث٘ؼٖ است چِ اضىالٖ داسد : لزا  هشحَم آخًَذ تِ تثغ هحمك وشوٖ ه

 .وِ هي اهشٕ وِ تِ عث٘ؼٖ تؼلك گشفتِ است لػذ وٌن ٍ فشد هضاحن سا ات٘اى وٌن

 تؼذ تِ خَدش اضىال هٖ وٌذ وِ اهش تِ عث٘ؼ٘خَسد، ٍلٖ افشاد هضاحن وِ اهش ًذاسًذ ٍ عث٘ؼٖ اهش داسد ٍ اٗي افشاد 

ٖ خَاّ٘ذ افشادٗىِ افشاد عث٘ؼٖ ً٘ستٌذ سا ات٘اى وٌ٘ذ ٍ تا اٗي  هضاحن، وِ افشاد عث٘ؼت هاهَس تِ ً٘ستٌذ پس چغَس ه

ات٘اى، اهتثال وٌ٘ذ اهشٕ وِ تِ عث٘ؼٖ خَسدُ است ٍ آى سا هاهَس تِ وشدُ است، ضوا لثَل داسٗذ وِ اٗي پٌج فشد 

 . هضاحن، فشد عث٘ؼٖ ّستٌذ ٍلٖ ًِ عث٘ؼٖ توا َّهاهَستْا

آخًَذ جَاب هٖ دّذ وِ اٌْٗا افشاد عث٘ؼٖ ً٘ستذ ٍلٖ ٍافٖ تِ هالن وِ ّستٌذ ٍ چِ اضىال داسد وِ هي اهش : للت

ٖ وٌن، تلِ اگش فشد هاهَتِ تَدى  هٖ خَاّن اهش تِ عث٘ؼٖ سا لػذ وٌن ٍ دس ٍادٕ اهتثال، فشد ٍافٖ تِ هالن سا اهتثال ه

ٖ گفتن اٗي فشد هالن سا ًذاسد حشف ضوا دسست تَد ٍلٖ االى فشؼ اٗي است وِ اٗي  اص جْت دٗگشٕ تَد هثال هي ه

فشد، فشد عث٘ؼٖ است ٍ ٍافٖ هالن ّن است ٍ اهش ّن اص اٍل سَاس تش عث٘ؼٖ تَدُ است ٍلتٖ ضوا هالن سا تحػ٘ل 

لزا حاون دس ٍادٕ . وشدٗذ ٍ اٗي فشد ّن ٍافٖ تِ هالن است چشا اهشٕ وِ سفتِ سٍٕ عث٘ؼٖ غالت سالظ ًطَد



ٖ گَٗذ فشلٖ ً٘ست ه٘اى اٗي فشدٕ وِ افشاد عثؼ٘ت هاهَس تِ ً٘ست ٍ اٗي فشد ساػت ضطن ٗا  اهتثال ػمل استىِ ه

لزا اهتثال حاغل است ٍ إجضاء حاغل است ٍ اهش هتؼلك . ّفتن وِ اص افشاد عثؼٖ غالت است وِ ّش دٍ ٍافٖ هالوٌذ

 . تِ عث٘ؼٖ سا لػذ وي

ٖ تَاًن  ٖ گ٘شد ه ٖ گَٗذ اٗي والم سا حتٖ عثك هثٌاٖٗ وِ اهش تِ فشد تؼلك ّن ه ٖ وٌذ ٍ ه تؼذ آخًَذ ٗه تشلٖ ه

 .تگَٗن

اگش وسٖ گفت تطخػات دس هالن تاث٘ش ًذاسد، ضوا ّش جَس تؼث٘ش وشدٕ چِ تؼث٘ش ػٌَاى چِ هؼٌَى ٍ چِ 

تؼث٘شعث٘ؼٖ،لغؼا خػَغ٘ت فشدٕ دسٍى چ٘ضٕ وِ هحػل غشؼ است دخالت ًذاسد پس هضاحوت االى تا اٗي فشد 

است توا اٌٗىِ داسإ خػَغ٘ت فشدِٗ است وِ اهش ًذاسد ٍ اٗي اضىال ًذاسد اص اٍل ّن لشاس تَد وِ تطخػات فشدِٗ 

 . اهش ًذاضتِ تاضٌذ

ٖ دّذ  هشحَم آخًَذ دس هشحلِ اٍل آهذ تٌاتش هسله حك وِ هتؼلك تىل٘ف عثاٗغ است هسألِ سا حل وشد ٍ تسشٕ ه

وِ حتٖ اگش تىل٘ف تِ افشاد ّن تخَسد هطىلٖ ًذاسد، ّش چٌذ اگش هي فشدٕ ضذم ٗه خفاٖٗ دس هسألِ پ٘ذا هٖ 

 .ضَد

                                            
  خودش؟یطبق مبنا:   سوال.
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 میکنی می بررسی است و در بحث بعدیعی فرد و معنون فرق است اخوند طبنیب.  معنون نه فردی کند روی متیسرا
  معنونات؟ایچرخدی  فرد می امتثال رویواد
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ٖ خَاّن هسألِ سا دسست وٌن تا اٌٗىِ فشؼ اٗي است وِ هضاحوت تا خػَغ٘ت : سَال اگش هي فشدٕ ضذم چغَس ه

فشدِٗ است ٍ تىل٘ف تِ خػَغ٘ت فشدْٗخَسدّاست؟ چغَس اٗي سا دسست وٌن وِ تىل٘ف خَسدُ تِ غالت لحظِ ٍ 

 . آى اٍل ٍ هضاحوت ّن  تا غالت آى اٍل است؟  غالت آى اٍل وِ اهش ًذاسد صٗشا اهش اص ت٘ي سفتِ است

ٍ أها تٌاء ػلى تؼلمْا تاألفشاد فىزله ٍ إى واى جشٗاًِ ػلِ٘ أخفى ووا ال ٗخفى »: هشحَم آخًَذ هٖ فشهاٗذ

 . اٗي تحث سا تش اساس هثٌإ تؼلك اهش تِ افشاد ّن غح٘ح است، اگشچِ سختش ٍ اخفٖ اص عث٘ؼٖ است.«فتأهل

ِ اًذ وِ اٗي  آخًَذ هٌظَسش اٗي است وِ ٍلتٖ هٖ « فتاهّل»تؼضٖ اص هحط٘ي وفاِٗ هثل هحمك لَچاً٘ذس اٌٗجا گفت

گَٗ٘ن فشد ٗىثاس هٌظَس هاى فشد هشدد است ٗؼٌٖ فشد ها است اگش هٌظَسهاى فشد ها تاضذ وِ تخ٘٘ش ػملٖ تالٖ تواًذ 

ٍ آى هَلغ هؼٌاٗص اٗي است وِ هي هٖ سٍم سشاؽ افشاد ، ًِ هٖ خَاّن تٌ٘فشد ٍ ت٘ي  .لضا ها اٍلص گفتوٖ تخ٘٘ش ػملٖ

غشف الَجَد جوغ وٌن هٖ گَٗن فشد الوا هٖ خَاّن ٍ اخًَذ هٖ گَٗذ اگش هٌظَس اص فشد، فشد ها تاضذٍ تخ٘٘ش ػملٖ 

صٗشا دسست است وِ هي سفتن . تالٖ تاضذ  ّواى تحللٖ وِ سش عث٘ؼٖ طٗذادُ وشدٗن سش فشدها ّن طٗادُ هٖ وٌ٘ن

سشاؽ خػَغ٘ات فشدِٗ ٍلٖ خػَغ٘ات فشدِٗ تِ ضىل اٗي ً٘اهذُ گشدى هي وِ اٗي فشد تا توام خػَغ٘اتص هاهَس 

تِ هي تاضذ وِ فشد ٗه فشد دٍ ٍ فشد سِ وِ تخ٘٘ش، تخ٘٘ش ضشػٖ تاضذ، تلىِ تِ هي هٖ گٌَٗذ فشد ها  سا ت٘اس تِ هي 

ٗؼٌٖ٘  چِ تگٌَٗذ عث٘ؼٖ سا ت٘اٍس ٍ جِ تگَتٌذ فشد ها سا ت٘اٍس تخ٘٘ش م ػملٖ است ٍلٖ اگش تگٌَٗذ وِ فشد سا ت٘اٍس،

فشد تا توام خػَغ٘تات هطخػِ اش تا توام خػَغ٘ات فشدِٗ اش ٍ آى هَلغ تخ٘٘ش هٖ ضَد تخ٘٘ش ضؼشٕ وِ وِ 

ٗه ولٖ دسست هٖ ضَد تِ ًام صٗذ ٍ ٗه . لشد ٗه تا فشد دٍ هثاٗي است ٍ فشد ٗه ٍ فشد دٍ تا فشد سِ هثاٌٌٗذ

ولٖ دسست هٖ ضَد تِ ًام تىش ٍ ٗه ولٖ دسست هَ٘ضذ تِ ًام ػوشٍ ٍ اخًَذ هٖ گَٗذ اگش اٗي تاضذ ًوٖ ضَد ٍلٖ 

اگش هٌظَس اص فشد، فشد ها تاضذ وِ تخ٘٘ش ػملٖ دسست ضَد اٗي سا هٖ ضَد دسست وشد ٍ تگَٗ٘ن وِ فشد ها اص هي 

 .خَاستِ ضذُ وِ اٗي فشلٖ ًوٖ وٌذ وِ اٗي هَسد اص فشق فشد ها اهش ًذاسد ٍلٖ فشد دٗگش اهش دادس
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تؼطٖ دٗگش فتاهل سا تِ اٗي تش گشدًاًذ وِ فشد ها ساُ ًوٖ دّذ صٗشا ًوٖ تَاى ت٘ي عث٘غ ٍ فشد ٗه چ٘ض دٗگشٕ تِ ًام 

فشد ها دسست وٌ٘ن فشد ها اخشش تشهٖ گشدد تِ عثؼٖ، اگش عث٘ؼٖ سا وٌاس گزاضت٘ن ًاگضٗشٗن تشٍٗن سشاؽ فشد ٍ فشد 

تَ تشٍ فشد ها ت٘اٍس ٗؼٌٖ هي واسٕ تِ فشد اٍل ٍ دٍم ٍ سَم ًذاسم اٗي  ٗؼ٘ي خػَغ٘ات فشدِٗ ٍال فشد ها ٗؼٌٖ چٖ؟

ٗن ضَد ّواى عث٘ؼٖ ٍ جِ فشلٖ ت٘ي فشد ها ٍ عث٘ؼٖ؟ ٍل٘ت اخًَذ هٖ سٍد سشاؽ فشد هٌظَسش ّواى لشد است 

وِ فشد اهَل اهش ًذاسدٍلٖ لشد دٍم وِ .اً٘ىِ دسست » هَلغ ٗه ساُ حل دٗگش داسد ٍ آ» ٍلتٖ هٖ سٍد سشاؽ فشد آ

اهشم ضذُ . اهش داسد هي اهش هتؼلك تِ فشد دٍم سا لػذ هٖ وٌن ٍلٖ فشد اٍل سا ات٘اى هٖ وٌن صٗشا ٍافٖ هالن است

چشا ات٘اى فشد اٍل تا لػذ اهش لشد دٍم دسست است صٗشا ٍافٖ تِ هٌاط . هتؼلك تِ فشد دٍم ٍ ات٘اًن ضذُ ات٘اى فشد اٍل

ظاّش حاضِ٘ ػالهِ تش وماِٗ جٌ٘ي تَضحٖ .. است ٍ اخًَذ تَض٘ح دادُ وِ فشد اٍل لػَسٕ اص جْت هٌاط ًذاسد

 . داسد

اًٍْاٖٗ وِ هٖ گٌَٗذ وِ دس غحت ػثادت اهش فؼلٖ ضشط ات : ٍلٖ اٗي ٗه اضىالٖ داسد ٍ لزا اخًَذ گفتِ فتاهل

ساهش تِ هاتٖ سا هٖ گٌَٗذ ًِ اهش تِ غ٘شش سا صٗشا ضوا اٌٗجا دٍ فشد داسدٗذ وِ اٗن فشد هاتٖ است ٍ اٗي فشد اهش 

ًذاسد ٍ فشدٕ وِ اهش داسد ً٘اٍسٗذ ٍ هاتٖ ضوا اهش ًذاسد لزا ظاّش وساًٖ وِ هوٖ گٌَٗذ ها دس ػثادت هاتٖ اهش هٖ 

خَاّ٘ن اهش هتؼلك تِ خَد هاتٖ سا هٖ خَاٌّذ ٗه والم صٗثاٖٗ ػالهِ داسد هٖ گَٗذ واى وسٖ تخَاّذ اهش تِ غالت 

سا تِ غَم ات٘اى وٌذ اگش هي سفتن سد فشد ٗه ٍ لفشد سا فشد ها هؼٌا ًىشدم تلىِ فشد خاظ خاسجٖ هؼٌا وشدم خ٘لٖ 

خَب فشد ضواسُ ٗه، ٗه ول اسذ تا خػَغ٘ات فشدّٖ عث٘ؼٖ تِ اضافِ خػَغ٘ات ٍ فشد ضواّش دٍ ٗه ول 

اٗي ّا دٍ فشدًذ دٍ تا ول ّستٌذ اٗي وِ اهش ًذاسد تلِ دٍهٖ اهش داسد ضوا هٖ تَاً٘ذ تا . اس٘ت تِ اضافِ خػَغ٘ات

لػذ اهش غ٘ش اٗي ٗىٖ سا دسست وٌ٘ذ پس ها حػل هغلة اٗي است وِ اخًَذ اٍل سٍٕ عث٘ؼٖ دسست هٖ وٌذ وِ 

هطىلص خ٘لٖ ن است تؼذ هٖ تشد سٍٕ فشد اگش فشد سا تا فشد ها دسست وشدٗذ تاهل هٖ گَٗذ تا فشد ها هٖ ضَد 

دسست وشد ٍلٖ تا فشد خاظ خاسجٖ وِ تخ٘٘ش سا تىٌذ تخ٘٘ش ضشػٖ ً٘ن ضَد دسست ش وشد اگش گفت٘ذ وِ ًِ فشد ها 

دس ػثاست اخًَذ ً٘ست ٍ ظاّش فشد خَد فشد خاسجٖ است ٍ آى هَلغ لػذ اهش هٖ خَسد تِ لػذ اهش فشد دٍم ٍ 

هاتٖ هي هٖ ضَد فشد اٍل ٍ فتاهل ًاظش هٖ ضَد تِ اٗي وِ اٗي فشد اهش ًذاسد ٍ ظاّشا تِ دل٘ل اٗي اضىاالت تؼذ اص 



فشه٘اضات اخًَذ وسٖ تا فشد واس ًىشد ٍ فشهاٗطات هحمك وشوٖ هتوشوض ضذ سٍٕ هثٌإ حك وِ اٍاهش خَسدًذ تِ 

هحمك خَئٖ ٗه تتوِ إ سش والم هحمك وشوٖ داسد وفاِٗ توام حاال هحمك خَئٖ اٗطاى ٗه تَض٘ح واهلتٖ . عثاٗغ

ثوشُ . اٍال هحمك وشوٖ لالذ است وِ ها تشإ ًضاع ثوشُ داسٗن :تَضح٘ح خَئٖ. سٕ ه٘ذّذ تشإ والم هحمك وشوٖ

داسٗن ٗؼ٘ي چٖ ٗؼٌٖ اگش ًْٖ ًثاضذ ػثادت سا دسست هٖ وٌ٘ن اٌٗجا ٍ اگش ًْٖ تاضذ ػثادت دس ّو٘ي هَسد تحث ها 

وِ هَسغ ها داسدتا ٗه ٍاجة فَسٕ ٗا هض٘ك هضاحوت هٖ وٌذ تٖ ثوشُ است ٗؼ٘ي هحمك وشوٖ فتَاٗص اٗي است 

هٖ گَٗذ ثوشُ داسٕ اًٖ تحث تِ اٗي تش ه٘ىشدد وِ هي دس ّو٘ي جا وِ االى ٗه هَسغ دسست وشدم ٍ تؼذ گفتن 

هَسغ ٗؼٌٖ غالت هضاحن ضذُ تا فَسٕ ٗا تا ٍاحة هض٘ف وِ هتاسفاًِ هحمك خَٗئ هٖ گَٗذ ٍاجة هض٘ك وِ 

دسست ً٘تس تلىِ اٗي ٍاحة فَسٕ است ٍلٖ جَى تاث٘شٕ دس تحث ها ًاسد خ٘لٖ واسٗص ًذاسٗن ها تا اٗي هَسغ وِ 

هماتلص است واس داسٗن ٍ اٗي هَسغ تا ٍاجة فمَسٕ هضاحوت وٌذ ٍ ًٌْٖ ٍجَد داضتِ تاضو٘ن ٍ هطىل طٗذا 

هٖ فشهاٗذ اگش ًْٖ تَد ًْٖ تِ فشد هٖ خَسد ًْٖ ٍلتٖ تِ فشد خَسد فشد سا دجاس هطىل هٖ : تَض٘ح: چشا. ه٘ىٌ٘ن

وشد دٗگش ً٘ن تَاً٘سن تا ات٘اًص تىگَٗ٘ن وِ ٍافٖ تِ هالن است ٍ افٖ تِ هٌاط است ًِ ًْٖ خَسد ُ اتْص ًْٖ سثة 

ًوٖ . هٖ ضَد وِ اٗي فشد هطىل طٗذا وٌذ ٍ ًتًَن تا اٗتاى اٗي فشدٕ وِ ًْٖ تْص خَسدُ فشد هضاحن اهتثال وٌن

ٍلٖ اگش فشؼ وشدم اهش تِ ضْٖ ًْٖ اص ضذ ًذاضت ٗؼ٘ي اٗي فشد هضاحن هي فشد ضواسُ ٗه هي وِ االلي . تَاًن

ٗه اهش تِ عثت٘غ ت خَسدُ . هضاجن تا اصالِ است ًْٖ تْص ًخَسدُ تَد آى هَلفغ هٌن ٍ تا هثٌإ تؼلك اٍاهش تِ عثاٗغ

اجضاء حىن ػمل است ٍ اجضا تاتغ اًغثاق عث٘ؼٖ تش فشد است : ًِ اٗي فشد اهش داسد ٍ ًِ ّ٘چ وذام اص افشاد دٗگش دٍ

تَض٘ح ت٘ساس خَتٖ وِ خَئٖ هٖ دّذ اٗي است وِ اجضا تاتغ اٗي است عث٘ؼٖ هي هٌغثك تش فشد ضَد ٍ اٗي اًغثاق 

لْشٕ است صٗشا ػمل واسٕ ًذاسد اگش فشد ضواسُ ٗه ًْٖ ًذاضت ٍلٖ هضاحن اهش تِ اصالِ تَد ٍ فشد ضواسُ دٍ ًْٖ 

ًذاضت هضاحن ًثَد الإ خَئٖ هٖ گَٗذ تثٌ٘ذ ضوادٍ ًاحِ٘ داسدٕ وِ هطىل ضوا سا حل هٖ وٌذ ًاحِ٘ اٍل اٌٗىِ 

ٍ لزا ال فشق ت٘ي فشد هضاحن ٍ غ٘ش هضاحن دس اٌٗىِ ّ٘جىذام اهش . فشد ضواسُ ٗه ٍ ضواّش دٍ ّ٘جىذام اهشًذاسئذ

ًذاسد ٗضٗشا فشؼ اٗي است وِ اهش ٍسٍٕ عث٘غ سَاس است ٍ ًاحِ٘ ضواسُ دٍ اًٖ است اهٌ٘ثال حىن ػمل است ٍ 

ػمل ه٘گذ وِ اٗي اجضا تا اهتثال تَد هحمك ضذُ است ٗا ًِ ػمل هٖ تٌٖ٘ وِ ضواسُ اٗي فشد سا هٖ اٍسدٕ ٍ عثؼٖ تش 



آى هتغثك است ٍ تؼذ هحمك وشوٖ هٖ وَٗذ اگش ًْٖ تَد چِ هطىلٖ تَد ًْٖ هاًغ اًغثاق است ٍ ػمل هٖ گَٗذ وِ 

 اٗي ًْٖ هاًغ اهتثال است

لزا هحمك وشٗه ٗثِ تؼث٘ش صٗثإ خَئٖ دٍ تىِ اغلٖ سا هٌثا لشاس دادُ اس ٗىٖ ػذم ٍجَد اهش دس فشد هضاحن ٍ غ٘ش 

 .هضاحن ٍ دٍ اًغاتك لْشٕ عث٘ؼ٘ت تش فشد هضاحىن ٍ غ٘ش هضاحن

 .هثٌإ اًغثاق تش هثٌإ خَئٖ وِ اًحالل است تحث ً٘ست: سَال

ٗؼ٘ي . ها اًحاللٖ ً٘ستن الإ خَئٖ ّن اًحاللٖ است اًحالل دس اعالف ضوَلٖ است ٍ اٗي جا اعالف لثذلٖ است

 غشف الَجَدٕ است ٍ اٌٗجا ّوٌٖ دٍ ًىتِ هْن است ٍ 

 لزا هحمك خَدٕ تا ٗه دلتٖ تَض٘ح تىو٘لٖ سا تِ هحمك خَٕ اضافِ ٗن وٌذ ت اهطىلص حل ٗطَد

تلِ اٗي فشد هضاحن تا فشد غ٘ش هضاحن دس اٍى دٍ ًاحِ٘ ّ٘ج هطىلٖ ًذاضت ًاحِ٘ اٍل :  تَضحٖ تىو٘لٖ الإ خَئٖ

اٌٗىِ خْ٘ج وذام اهش ًذاضت ٍ ًاحْٖ دٍم اٌٗىِ اًغثاق اٗي ّا تش عثْ٘٘ؼٖ لْشٕ است ٍ لزا ػملٖ حاون تِ اجضا 

 است حىن ٗن وٌذ 

دس ٗه ًاحِ٘ فشق داسًذ فشد هضاحن همذٍس هاً٘ست ضشػا ٗؼٌٖ ضاسع ً٘ن خَاّذش صٗشا فشؼ تش اٗي است وْوضاحن 

فشد دٍم همذٍس است ضشػا ٍ ضاسع هٖ خَاّذش ٍلٖ ال . تا اّن است ٍ ضاسع اّن سا دس اٗي ظشف خَاستِ است

اٗطاى هٖ گَٗذ فشد اٍل همذسٍ ضشػٖ هي ً٘ست ٍ فشد دٍم همذسٍ ضشػٖ هي است ٍ اٗي فشق تاث٘شٕ . ػلٖ التؼ٘٘ي

دس هحل تحث ها ًذاسد صٗشا ها اص اٍل گفت٘ن وِ تىل٘ف سٍٕ افشاد ًشفتِ است تا هطىل تشإ فشد اٍل اٗجاد وٌذ اٗي 

چشا تاث٘شٕ ًوٖ گزاسد  صٗشا ها اص اٍل . صهٌِ٘ جٌٖ٘ دسگ٘شٗص تا هحمك ًاٌٖٗ است وِ ضوا دس اغَل فمِ خَاًذُ اٗذ

 .گفتوٖ وِ اهش سشاؽ افشاد ًو٘شٍد

خَئٖ خَاستِ تگَٗذ وِ هحمك وشوٖ تَاًستِ است تِ ض٘خ تگَٗذ وِ جٌاب ض٘خ لَال الٌْٖ اٗي ػول غح٘ح اس ٍ 

ًْٖ است وِ هاتغ است اٌٗىِ گفتن وِ والم هحك خَئٖ واهلتش است اٗي است اخًَذ ح٘ث ًْٖ دس وفاِٗ سا ً٘اٍسدُ 



است ٍ اها تمِ٘ ح٘تث٘ات وِ دس والم هحمك خَئٖ است هٖ گَٗن وِ تخطٖ تِ والم اخًَذ تش ه٘ىشد د ٍ ٗه تحص 

 اضافِ داسد وِ تاٗذ دٗذ وِ اٗي لسوت اضافٖ ه٘تَاًذ اضىال هحمك ًاٌٖٗ٘ سا حل وٌذ ٗا ًِ؟


