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 التضاء اهش تِ ضی ًْی اص ضذ خاظ                       تمشیشات اغَل حضشت استاد فشحاًی          :  هَضَع ولی

 18/10/95حوشُ لَل تِ التضاء اهش تِ ضی ًْی اص ضذ خاظ      جلسِ : هَضَع جضئی

 ثمره بحث

 مقدمه 

تحج ها دس هسألِ اهش تِ ضی همتضی ًْی ٍ تحشین ضذ است وِ الثتِ اصسش ػلوی صیادیذاسد تشای دلت ها دس هثاحج 

اهش ٍ ًْی ٍ هتؼلك اٍاهش ٍ ًَاّی ٍ حیج هغاتمی ٍ التضاهی ٍ تضوٌی اٍاهش ٍ هفاّین ػلوی وِ دس تحلیل حمیمت اهش 

 .تشسسی وشدین ٍ تحج ّای ػولی ٍ اسصضوٌذی سا دس جْت دلت رٌّی ها دس فْن هسألِ اص لساى دلیل التضا هی وشد

حال سَال ایي است وِ ایي تحج آیا ػالٍُ تش ایي تحج ّا ػلوی، حوشُ ػولی ّن داسد یا خیش؟ یؼٌی هی تَاًذ وثشای 

لیاس دس استٌثاط حىن خذا لشاس تگیشد؟ آیا وسی وِ لائل تِ ٍجَد ًْی اص ضذ است، هی تَاًذ یه لیاسی تطىیل 

تذّذ ٍ تگَیذ وِ هي لائل ّستن تِ ایٌىِ اهش تِ ضی، ًْی اص ضذ داسد ٍ چَى ًْی اص ضذ داسد پس تِ ایي ػول ًْی 

تؼلك گشفتِ است ٍ فالى فتَا سا تذّذ؟ اغَلیَى هی گَیٌذ تٌْا حوشُ ای وِ داسد هٌحػش تِ ضذ خاظ ػثادیوی ضَد، 

یؼٌی ًْی اص ضذ ػام تِ هؼٌای ًْی اص تشن حوشُ ػولی ًذاسد، حاال هي لائل تاضن هخال غلّ یه تىلیف هَلَی 

دسًٍص ٍجَد داسد تِ ًام ٍجَب غالت یا دٍ تىلیفی هَلَی، یؼٌی ػالٍُ تش ٍجَب غالت، ًْی اص تشن غالت 

ّن داسد وِ ٍلتی هی خَاّن غلّ سا تحلیل وٌن تگَین یه ٍجَب غالت داسم ٍ یه حشهت تشن غالت، تٌاتش 

لزا تٌاتش ًظش اغَلیَى اگش . التضای ًْی اص ضذ ػام، ایي دس فمِ حوشُ ًذاسد، تا ایٌىِ یه فشع فمْی سا تِ تاس تیاٍسد

. حوشُ دس واس تاضذ دس ضذ خاظ است وِ آى ّوذس ّش ضذ خاغی ًیست، تلىِ فمظ دس ضذ خاظ ػثادی است

گاّی ٍلتْا هاهَستِ هي خَدش ػثادت ًیست ٍ الصم ًیست وِ حتوا هاهَس تِ ػثادت تاضذ هاًٌذ : تَضیح هغلة

هخال هؼشٍفی وِ دس وتة اغَلی هی صًٌذ وِ اصالِ یه هاهَس تِ ػثادی ًیست یؼٌی تشای اصالِ حتوا لػذ لشتت الصم 

اهش تِ اصالِ است وِ هاهَس تِ اصالِ ًجاست اص هسجذ است،حال اگش ایي هضاحن « اصل الٌجاسة ػي الوسجذ». ًیست
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ضذ تا ػول تَغلی دیگشی هخل أداء دیي، وِ دس اداء  دِیي الصم ًیست وسی لػذ لشتت داضتِ تاضذ، یؼٌی هَال دستَس 

دس ّواى حیي یه أداء دِیٌی تِ گشدى هي افتاد، وِ الثتِ تایذ دس ٍسؼت ٍلتص تاضذ «اصل الٌجاسة ػي الوسجذ»داد تِ 

یؼٌی علثىاس تاالی سش اًساى لشاس ًگشفتِ تاضذ ٍ تگَیذوِ دِیٌن سا االى هیخَاّن یؼٌی یه دیي تذٍى ٍلت است وِ 

علثىاس ّن تالفَس ًوی خَاّذ، صیشا اگش دس ضیك ٍلت تاضذ آى هَلغ اص جْت فمْی تایذ تشسسی وشد وِ وذام یه اّن 

پس فشؼ ایي است وِ أداء دیٌیاست وِ دس ٍسؼت ٍلت است ٍ هي هی تَاًن دس ٍسؼت ٍلت تشٍم ٍ پشداخت . است

ِ اًذ وِ . وٌن ٍ ّیچ هحزٍس ػمالیی ٍ ضشػی ًذاسد ٍ ایي اصل الٌجاسة تا پشداخت دیي هضاحن ضذُ است دس ایٌجا گفت

دس جایی حوشُ پیذا هی ضَد وِ ایي . ایي تحج حوشُ ًذاسد صیشا هاهَس تِ ًْی اص ضذی داسد ٍلی آى ضذ ػثادت ًیست

اصل الٌجاسة تا ضذ ػثادی هضاحن تطَد هخل غالت وِ اٍال غالت ضذ تا اصالِ است ٍ هٌن ػوال االى ًوی تَاًن ّن 

إصالِ وٌن ٍ ّن ًواص تخَاًن ٍ حاًیا ایي غالت یه ضذ ػثادی است وِ لػذ لشتت ًیاص داسد ٍ اهش تِ اصالِ تا ضذ 

 . ػثادی یؼٌی غالت هضاحوت پیذا هی وٌذ

آلایاى اغَلی دس ایي حوشُ تِ هسله هشحَم آخًَذ تشهی گشدًذ یؼٌی اهش تِ اّن فؼلی تاضذ ٍ اهش تِ هْن اًطایی  ٍ 

ِ اًذ وِ حوشُ ضىل پیذا هی وٌذ چغَس؟  تا . عثك هسله هطَْس تحج هی وٌٌذ ٍ دس هَسدی وِ ضذ ػثادی تاضذ، گفت

تَجِ تِ ایٌىِ ًوی تَاى تشای وسی وِ اضتغال تِ إصالِ داسد اهش فؼلی غالت سا جؼل وشد ٍ تِ گشدًص گزاضت، صیشا 

دسهسله هطَْس ٍ آخًَذ خشاساًی دس فؼلیت اهش لذست ضشط است ٍ اگش غالت ٍ إصالِ  اهشضاى فؼلی تاضذ ایي 

تىلیف تواالیغاق است تٌاتشایي هذسسِ چَى ًوی ضَد دٍ اهش فؼلی تِ ضذیي دس آى ٍاحذ ٍ صهاى ٍاحذ هتَجِ 

تؼذا اّویتص سا -هىلف وشد پس دس غحٌِ اهتخال اهش تِ اّن فؼلیت پیذا هی وٌذ وِ فشؼ ایي است وِ اصالِ اّن است 

اصل اّن است ٍ غل . اهش تِ غالت اص فؼلیت هی افتذ ٍ تا ایٌجا هسألِ ًْی اص ضذ ٍجَد ًذاسد- تَضیح خَاّین دادد

تٌاتشایي هذسسِ اهش تِ اّن فؼلی هی ضَد ٍلی اهش تِ هْن اص فؼلیت . هْن ٍ اصل اّن ٍ إداء دیٌذس ٍسؼت ٍلت هْن است

 .هی افتذ ٍ حاال هْن هی خَاّذ إداء دیي تاضذ یا غالت

ِ اًذ دس آًجا وِ هْن ػثادت ًیست تحخی ًذاسین ٍلی ایٌجا وِ هْن ػثادت است اگش لائل ضذین وِ اصل اص  آلایاى گفت

دسًٍص ًْی اص غالت دس هی آیذ یؼٌی اهش تِ ضی التضا ًْی اص ضذ خاظ داسد حوشُ ظاّش هی ضَد؛ چَى هْن ها 
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ایٌْا سا ضواسُ گزاسی هی وٌن صیشا تؼذا تاّاش -ػثادت است اٍال، ٍ اهش فؼلی ًذاسد حاًیا، ٍ ًْی فؼلی پیذا وشدُ حالخا

آى هَلغ اگش لائل تِ هسله هطَْس ضذین وِ ًْی اص ػثادت سثة فساد ػثادت هی ضَد ایي غالت تاعل - واس داسین

اگش ّویي سا دس ادا دیي دس ٍسؼت ٍلت وِ هضاحن اصالِ . است ٍ لزا حوشُ دس جایی پیذا هی ضَد وِ هْن ػثادی است

است االى تشسسی وٌن هی گَین أداء دیي ضذ اصالِ ًجاست است ٍلی ػثادت ًیست ٍ اهش فؼلی ًذاسد صیشا فشؼ ایي 

است وِ اّن اهش فؼلی داسد ٍ هْن ًْی فؼلی داسد، ٍلی اگش اداء دیي وشد اضىالی ًذاسد صیشا اداء دیي ػثادت ًیست وِ 

پس حوشُ ایي هثٌای هطَْس است وِ اهش تِ ضی التضاء ًْی اص ضذ . داخل دس وثشای ًْی اص ػثادت ضَد ٍ تاعل ضَد

خاظ داسد، دس ضذ ػثادی هؼلَم هی ضَد ٍ ضذ ػثادی فؼلی است وِ دس تشای غحت آى، لػذ لشتت ضشط است ٍ 

 .الثتِ خَد هاهَس تِ الصم ًیست ػثادی تاضذ تلىِ فمظ تایذ ضذ خاظ هاهَستِ ػثادی تاضذ تا حوشُ پیذا ضَد

 اشکال مرحوم شیخ بهائی در وجود ثمره

ایطاى گفتِ ها ّویي سیش ضوا سا هی سٍین ٍ ًطاى هی دّین وِ ایي تحج تی حوشُ . هشحَم ضیخ تْایی هٌىش حوشُ است

است ٍ غالت ضذ ػثادی  إصالِ است ٍ تِ دلیل ایٌىِ ضوا هی گَییذ ایي ضذ ػثادی اهش ػثادی ًذاسد صیشا ًوی ضَد 

تػَس وشد وِ اهش فؼلی ّن هتَجِ اّن تاضذ ٍ ّن هتَجِ هْن تاضذ صیشا تىلیف تواالیغاق است ٍ اگش ایي عَس ضذُ  

پس ّویي وِ ایي غالت ػثادی اهش ًذاسد تشای تغالًطىافی است ٍ دیگش ًَتت تِ هشحلِ سَم ًوی سسذ وِ ضذ 

ػثادی اهش ًذاسد تلىِ ًْی فؼلی داسد ٍ تشای تغالى ًْی فؼلی ًیاص ًیست، ًْی فؼلی تاضذ یا ًثاضذ فشلی ًذاسد، یؼٌی 

اهش تِ ضی التضاء ًْی اص ایي غالت داضتِ تاضذ یا ًذاضتِ تاضذ ایي غالت اهش ًذاسد  ٍلتی اهش ًذاضتِ تاضذ ًوی ضَد 

 .آى سا اهتخال وشد یؼٌی اهتخالص تاعل است

                                            
اّن من ذهب الى بطالن الصالة و الحّج و غيرهما في الصور المذكورة و امثالها، لو عدل عن االستدالل : ال يخفى .287زبدة األصول ؛ المتن ؛ ص.

  ء، النهي عن ضّده، الى االستدالل باستلزامه عدم االمر بضّده، لكان اقرب الى الثبوت باستلزام االمر بالشي
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 جواب مرحوم آخوند از اشکال شیخ بهائی

ایي والم ضوا دسست است وِ فشهَدیذ غالت ضذ ػثادی اصالِ : هشحَم آخًَذ دس جَاب تِ ضیخ تْائی هی گَیذ

است ٍایي ضذ ػثادی اهش فؼلی ًذاسد صیشا هىلف ًوی تَاًذ ّن اهتخال هْن وٌذ ٍ ّن اّن سا اهتخال وٌذ ٍلی چِ وسی 

 وِ دس ػثادت، لػذ لشتت ضشط است ٍ لػذ گفتِ است وِ دس ػثادیت ػثادت اهش ضشط است، تلىِ ها لثال گفتین

چِ اضىال داسد هي تگَین دس ایي ػول ػثادی تِ خاعش ًثَد اهش، لػذ لشتت سا تِ . لشتت تِ هؼٌای لػذ اهش ًیست

 . ٍسیلِ لػذ هػحلت ٍ هالن ٍ لػذ هحثَتیت هحمك هی وٌن

هشحَم آخًَذ هی گَیذ هي لائل تِ ضذ ػثادی ّستن ٍ ضذ ػثادی سا ّن دسست هؼٌا هی وٌن ٍ گفتن ػثادت ػولی 

ِ ّایی وِ سفتین پلِ اٍل . وِ دسٍى آى لػذ لشتت ضشط است ًِ لػذ اهش ٍ لزا هي واهال هلتضم ّستن تِ آى پل

 . ایٌىْػالت ضذ ػثادی است پلِ دٍم ایٌىِ غالت اهش تالفؼل ًذاسد ٍلی ػثادت است ٍ لػذ لشتت دسًٍص است

. جٌاب آخًَذ ضوا اص وجا هالن سا احشاص وشدیذ؟ اگش غالت اهش فؼلی ًذاسد ضوا اص وجا احشاص هالن وشدیذ: اى للت

ٍاضح است صیشا هي هی داًن وِ یه اهش ولی تِ غالت ٍجَد داضتِ است ٍ االى تِ خاعش هضاحوت اهشش اص : للت

واس افتادُ است، ٍلی هی داًن وِ غالت تٌْی ػي الفحطا ٍ هؼاسد ول هَهي ٍ لشتاى ولی تمی است، فشؼ ایي است 

وِ هي احشاص هالن ٍ هحثَتیت وشدم ٍ اال ٍسای هضاحوت غالت تاٍاجة اّن هطىلی ًذاضت ٍ هي لػذ هالن ٍ 

هحثَتیت هی وٌن ٍ ایي گًَِ ضیخ تْایی سا وٌاس هی گزاسد ٍ هی گَیذ هي اهش سا حل هی وٌن صیشا تشای ػثادیت ػثادت 

پس غالت ضذ ػثادی است . ًیاص تِ اهش ًیست ٍ لػذ لشتت وافی است ٍلتی ایي عَس ضذ ًَتت تِ پلِ سَم هی سسذ

ٍ دس تشای غحت آى لػذ لشتت ضشط است، اهش ضشط ًیست ٍ اهش ّن ًذاسد پس پلِ دٍم دسست ضذ ٍ فمظ ًْی اص 

ًذ سا لائل ضذین اى هَلغ هی سٍین  ناگش ًْی اص غالت تِ ػٌَاى ایٌىِ اهش تِ اصالِ التضاء هی. ضذ خاظ تالی هی هاًذ

 سشاؽ آى هثٌا وِ آیا ًْی اص ػثادت فساد هی آٍسد یا ًِ؟

                                            
 .فيه أنه يكفي مجرد الرجحان و المحبوبية للمولى كي يصح أن يتقرب به منه كما ال يخفى. 134؛ ص (طبع آل البيت  )كفاية األصول .

 .مرحوم آخوند اينکه برای عبادت قصد قربت شرط است و قصد قربت متوقف بر قصد امر نيست را در بحث توصلی وتعبدی بيان فرمودند. 
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 جواب محقق کرکی و میرزای نائینی به اشکال شیخ بهایی

دس ّویي فضا دٍ جَاب دیگش تِ ضیخ تْایی دادُ ضذُ  است یه جَاب عثموسله تشتة است ٍ جَاب سَم 

فشهایطی است وِ هحمك وشوی تیاى وشدًذ ٍ ایي دٍ پاسخ یؼٌی تشتت ٍ پاسخ هحمك وشوی دس اغَل فمِ تِ غَست 

اغَل فمِ اتتذاء پاسخ هشحَم آخًَذ  ٍ . تشتیة عثیؼی ًمل ضذُ است ٍ ها االى تشتیة اغَل فمِ سا واس هی وٌین

سپس پاسخ هحمك ٍ سپس پاسخ تشتة سا تیاى وشدُ است ٍ فشق پاسخ هشحَم هحمك وشوی ٍ تشتة تا  پاسخ هشحَم 

هشحَم آخًَذ گفت دس ػثادیت ػثادت  . آخًَذ ایي است وِ آخًَذ هثٌا سا اًىاس وشد ٍلی ایي دٍ، هثٌا سا لثَل داسًذ

اهش ًوی خَاّین ٍ فمظ لػذ لشتت هی خَاّن وِ دس لػذ لشتت ّن لػذ هالن ٍ هحثَتیت وافی استَ لزا دس عْاسات 

فمْاء فشهَدُ اًذ اگش ها لائل تِ ایي . حالث هشحَم آخًَذ خیلی ساحت سشاؽ استحثاب ًفسی عْاسات حالث سفت

ضَین وِ دس ػثادیت ػثادت لػذ اهش هؼتثش است چٌاًچِ ضیخ تْایی لائل است ٍ غاحة جَاّش هتوایل تِ آى است 

ٍ ًسثت دادُ ضذُ تِ هطَْس وِ دس ػثادیت ػثادت هتیمي اص هسألِ، لػذ اهش است ٍ دس ػثادیت ػثادت اهش هی 

خَاستین یؼٌی تا لثَل هثٌا، ًِ تا اًىا س، دس ایي فضا، هشحَم هحمك وشوی گفتِ هي هی تَاًن تشای ضوا لػذ اهش سا 

 . ایي عثك تشتیة اغَل فمِ است وِ هحمك خَئی ّن ّویي سیش سا سفتٌذ. دسست وٌن

هحمك وشوی فشهَدُ دس جایی وِ دٍ هاهَس تِ هَسغ ٍ هضیك تضاحن وٌٌذ هی تَاى اضىال ضیخ تْایی سا حل وشد ًِ 

دس هغلك تضاحن، تِ ایي غَست وْاهش سا دسست وشد ٍ لزا فساد تشهی گشدد تِ ًْی حتی تا هثٌای وساًی وِ دس 

وِ )ػثادیت ػثادت، اهش هی خَاٌّذٍ هحمك ًائیٌی تِ ػٌَاى یه پاسخ ولی تش خَاستِ تگَیذ وِ هي تا هسله تشتت 

الثتِ اغلص اص هیضسا ًیست ٍلی تَسؼِ ٍ تطشیح ٍ تمَیت ایي هسله اص هیشصا است ٍ حك ّن ایي است وِ تشتثی وِ 

واسی هی وٌن وِ دس هغلك هضاحوت، اهش تالی تواًذ ٍ لزا دس هسله وساًی وِ   (االى ّست سا تِ هیشصا ًسثت تذّین

ِ اًذ دس ػثادیت ػثادت اهش الصم است هطىل سا حل هی وٌن  .گفت
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 تبیین کالم محقق کرکی

 دػَا سش ایي است وِ اٍال یه هاهَس تِ داضتِ تاضین ٍ حاًیا یه ضذ ػثادی داضتِ تاضین ٍ ضذ ػثادی تِ خاعش 

هحمك وشوی فشهَدُ هي دسٍى ایٌپلِ دٍم، تفػیل لائل هی ضَم ٍ لثَل ًذاسم وِ دس ّش . تضاحن اهش فؼلی ًذاضتِ تاضذ

هحمك وشوی گفت ضوا هی گَییذ وِ . پس ایطاى پلِ دٍم سا ّذف لشاس دادُ است. ضذ ػثادی هضاحن، اهش فؼلی ًثاضذ

ضذ ػثادی داسین وِ ایي ضذ ػثادی اهش فؼلی ًذاسد، هي هی گَین ایي ولیت ًذاسد، صیشا اگش سفتیذ سشاؽ تسلین ایٌىِ 

ٍلی . هشحَم آخًَذ تشای جَاب اص ضیخ تْائی هثٌا سا سد هی وٌذ.اهش فؼلی ًذاسد اضىال ضیخ تْایی پیص هی آیذ

هضاحوت ّا گاّی تیي دٍ ٍاجة هضیك است ٍ گاّی ٍلت ّا تیي دٍ ٍاجة غیش هَلت است ٍ : ایطاى هی گَیذ

گاّی ٍلت ّا تیي دٍ ٍاجة هضیك ٍ هَسغ است، هخل ّویي هخالی وِ هطَْس است، ایٌجا یه اصالِ داسین یه 

غالت داسین، اصالِ سا ًثایذ تگَیین هضیك دس ٍالغ اصالِ ٍاجة فَسی است ٍ ٍلت ًذاسد لزا ًوی تَاى گفت اصالِ یه 

ٍاجة هَلت هضیك است تلىِ فَسی است ٍ لزا اّویت پیذا وشدُ است ٍلی غالت یه ٍاجة هَلت هَسغ است ٍ 

 .هطَْس هی گَیٌذ غالت دس ضیك ٍلت اّن اص اصالِ است

هشحَم هحمك وشوی هی گَیذ هي ایٌجا سا واس داسم صیشا ایي هخال ضذ ػثادی هَسغ است وِ االى داسد تا ایي هاهَس تِ 

هضاحوت پیذا وشدُ است ایٌجا - وِ تِ غلظ تِ آى هی گَیٌذ هضیك  دس حالی وِ ٍاجة فَسی است- (اصالِ ًجاست)

هی تَاى اهش سا دسست وشد، تلِ اگش هْوی وِ هضاحن تا هاهَس تِ است هَسغ ًثَد تلىِ هضیك تَد یا اغال غیش هَلت 

تَد آًجا حشف ضوا دسست است ٍ ّویي هَسد تشای حوشُ وافی است صیشا ها تشتة حوشُ هی خَاّین ٍ یه هَسد 

هحمك هی گَیذ هي هی خَاّن ًطاى تذّن وِ یه اصالِ داسم ٍ یه ضذ ػثادی تِ ًام . تشای تشتة حوشّىافی است

غالت داسم وِ هْن است ٍلی چَى ضذ ػثادی هي هَسغ است اهش فؼلی داسد ٍ چَى اهش فؼلی داسد پس تغالى 

غالت تِ خاعش ًْی است ٍلی هحمك ًائیٌی دس هسله تشتة خَاستِ تگَیذ ها تشای هغلك ضذ ػثادی  اهش دسست 

 . هی وٌین، ًِ فمظ تشای ضذ ػثادی هَسغ وِ آى ّن حوشُ سا دسست هی وٌذ

                                            
أوجبت عليك كال من األمرين، لكن أحدهما مضيق، و اآلخر موسع، فان قدمت المضيق فقد امتثلت . 14: ، ص5 جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج.

 .و أثمت بالمخالفة في التقديم [و سلمت من اإلثم، و إن قدمت الموسع فقد امتثلت]
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اغل هذػای هحمك وشوی ایي است وِ  اگش هي یه ٍاجثی داضتِ تاضن وِ هَسغ تاضذ تٌاتش هسله هطَْس اهش تِ 

عثیؼت هی خَسد ٍلی هضاحوت تا فشد ضىل هی گیشد، تلِ اگش اهش سا تِ فشد تؼلك هی گشفتطوا حك داضتیذ وِ اضىال 

وٌیذ وِ ایي فشد اهش ًذاسد، ٍلی عثك هسله هطَْس اهش سٍی عثیؼت سفتِ است خػَغیات فشدیِ دخالتی دس اهش ٍ 

اهش تِ عثؼیت سا هی . هاهَستِ ًذاسد لزا ایٌجا ایي فشد اص غالت هضاحن است ٍ ایي واسی تِ اهش تِ عثؼیت ًذاسد

 . التثِ ایي توام حشف ًیست تلىِ هثٌای حشف است وِ تػَیش ولی دسٍى رّي تیایذ. خَاّذ حفظص وٌذ

هخلع والم ایٌىِ فی الجولِ هَاسدیَجَد داسد وِ ػثادیت آًْا تِ لػذ اهش است ٍ اهش ّن تِ خاعش هضاحوت سالظ 

 .ًطذُ است ٍ لزا تغالى ایي هَاسد تایذسشاؽ ًْی تشٍد، وِ پلِ سَم است

 تبیین جواب مرحوم محقق نائینی و مسلک ترتة

ووا ایٌىِ لائلیي تِ تشتة هی گَیٌذ ها تشای ضوا اهش تشتثی دسست هی وٌین چِ دس ضذ ػثادی هَسغ ٍ چِ دس غیش 

هَسغ ٍ اگش اهش دسست ضذ آى هَلغ ػثادیت هْن حتی تا لػذ اهش ًیض دسست هی ضَد ٍ تشای تغالى ایي ضذ ػثادی 

 .تایذ تِ سشاؽ ًْی اص ضذ سفت

ها تایذ ایي هثاًی سا ووا ایٌىِ دس وفایِ است یىی یىی تشسسی وٌین، الثتِ تا یه تغییشی تِ تثغ هسله هشحَم هظفش 

ٍ هحمك خَئی ٍ تؼذ یه حشف ّن هشحَم اهام داسد وِ ایطاى پلِ سَم سا هَسد تحج لشاس هی دّذ وِ آیا ًْی حتوا 

 داللت تش فساد داسد یا ًِ؟

 دس حالیىِ استاد ها ٍ تالهزُ اهام اٍل حشف اهام سا تیاى وشدًذ، ٍلی ها اتتذا سیش وفایِ سا هی سٍین تا رّي تمَیت 

دس حمیمت هشحَم اهام خویٌی سفتِ سشاؽ پلِ سَم وِ ًْی هَجة تغالى ػثادت . ضَد تؼذ  سشاؽ والم اهام هی سٍین

 .است یا ًِ؟ ٍلی ها فؼال سش پلِ دٍم ّستین وِ آیا اهش داسد یا ًذاسد ٍ تؼذ سشاؽ سیش اهام هی سٍین

 

 

 


