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 تاسوِ تؼالی

 خالصه جلسه گذضته

هشحَم آخًَذ تِ صَست جذی هٌىش تَد تا دٍ حذ ٍسػ ٍ . فشهایص هشحَم آخًَذ ٍ هظفش دستاسُ تشتة تیاى ضذ

ِ ای ٍجَد داسد  هشحَم هظفش ّن اص تشتة دفاع وشدًذ ثثَتا ٍ فشهَدًذ دس استذالل هٌىشیي تشتة هغالؽ

 بزرسی فزمایص محقق خوئی درباره تزتب

 .اتتذا فشهایص هحمك خَئی سا تشسسی هی وٌین وِ ّواى والم هحمك ًائیٌی دس ایي تحث است

هحمك خَئی دس همذهِ تحث تشتة چٌذ ًىتِ سا تِ ػٌَاى ًىات تحث تشتة تیاى هی وٌذ وِ اٍلیي ًىتِ سا ها لثال تیاى 

 .وشدین

 مقدمه اول محقق خوئی درباره  ارسش مسأله تزتب

تشتة ًضد فمْایی وِ صحت ػثادت سا تا هالن، وثشٍیا ٍ صغشٍیا لثَل ًذاسًذ، ظشٍسی است ٍ تؼعی اص فمْا هثل 

ضیخ تْایی اصشاس داسًذ وِ ػثادیت ػثادت اهش هی خَاّذ ٍ ػثادت سا تا هالن ًوی ضَد تصحیح وشد ٍ تؼعی ّن 

خَد هحمك خَئی - هی گَیٌذ تصحیح ػثادت تا هالن اهىاى داسد ٍلی احشاص هالن دس ظشف تضاحن اهىاى ًذاسد 

 ایي ػذُ اص ػلواء هی فشهایٌذ دس دٍ ٍاجة هعیك یا دس ٍاجة هَسغ ٍ هعیك اگش –ّویي والم سا لائل است 

فشهایص هحمك وشوی سا لثَل ًىٌین احشاص هالن اهىاى ًذاسد صیشا ٍلتی تضاحن اتفاق افتذ ًوی تَاى احشاص وشد وِ هْن 

 . هالن داسد
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 مقدمه دوم محقق خوئی در مسأله تزتب

دٍ ٍاجثی وِ اجتواػطاى دس ٍادی اهتثال اهىاى ًذاسد یا ّش دٍ هَسغ ّستٌذ یا ّش دٍ : هحمك خَئی هی فشهایذ

 هعیك ّستٌذ یا یىی هَسغ ٍ دیگشی هعیك ّستٌذ

دس لسن اٍل وِ ّش دٍ هَسغ ّستٌذ لؽؼا تضاحوی ٍجَد ًذاسد هثل ًواص آیات دس ٍسؼت ٍلت تا ًواص یَهیِ تِ گشدى 

هىلف تؼلك تگیشد ًواص آیات وِ ًین ساػت فشصت داسد ٍ ًواص یَهیِ ّن دس ٍسؼت ٍلت ّیچ هطىل تا یىذیگش 

تلِ اگش ّش دٍ سا دس یه صهاى ًوی تَاى اًجام داد، لسن . ًذاسًذ ٍ تا ّن تضاحن ًذاسًذ صیشا صیشا ّش دٍ هَسغ ّستٌذ

سَم ًیض لؽؼا تضاحن داسًذ صیشا ّش دٍ هعیك ّستٌذ ٍ ًوی ضَد ّش دٍ سا تا ّوذیگش اًجام داد پس لؽؼا تضاحن داسًذ 

ٍلی لسن سَم وِ یىی هَسغ است ٍ دیگشی هعیك است هثل اصالِ وِ هعیك ٍ فَسی است ٍ هثل صالتی وِ هَسغ 

لثال تیاى وشدین وِ ایٌجا اص ًظش استاد ها تضاحن است ٍلی ها :  است آیا تضاحن داسًذ یا ًِ؟  هحمك خَئی هی فشهایذ

چشائی ایي هسألِ تِ هثٌای هحمك ًائیٌی دس اؼالق ٍ . لثال دس تحث هحمك وشوی گفیتن وِ ایي هصذاق تضاحن ًیست

تماتل ػذم ٍ هلىِ ایي است . ایطاى دس آًجا لائل ضذًذ وِ تماتل اؼالق ٍ تمییذ ػذم ٍ هلىِ است. تمییذ تش هی گشدد

وِ اػوی ٍ تصیش تماتل داضتِ تاضٌذ اػوی ػذم تصش ًیست تلىِ اػوی ػذم تصش است فی ها هي ضأًِ تصیشا است ٍ 

لزا تِ دیَاس ًوی گَیین اػوی تلىِ تِ ضخصی وِ ضأًیت تصش سا داسد، اػویگفتِ هی ضَد دس جایی وِ ضأًیت هلىِ 

ٍجَد داسد ػذم هلىِ صذق هی وٌذ ٍ لزا گفتِ ضذُ است وِ ایٌْا لاتلیت استفاع داسًذ دس جایی وِ ضأًیت هلىِ سا 

 . ًذاسد ٍلی دس جایی وِ ضأًیت ّست لاتلیت اجتواع ٍ استفاع ًذاسًذ

هحمك ًائیٌی فشهَدُ است وِ همیذ هلىِ است هثل تصش هی هاًذ ٍ هؽلك ًثَد ایي هلىِ دس جایی وِ ضأًیت ایي هلىِ 

ٍجَد داسد هی تاضذ ٍ لزا اگش والهی لاتلیت تمییذ ًذاضت اص ًثَد لیذ ًوی تَاى گفت ایي والم هؽلك است تایذ لیذ 



(زیدعسه) خارج اصول حضرت استاد فرحانی اقتضاء امز به ضی نهی اس ضد           : موضوع کلی  

     9/11/95تزتب                                      : موضوع جشئی

 

 

ًثاضذ لاتلیت لیذ تاضذ تا تتَاى تِ ایي والم هؽلك گفت، هثال دس تمسیوات ثاًَی گفتِ ضذ وِ لصذ اهش ایي گًَِ است 

ٍ تىلیفی وِ وِ دٍسًص اهش است ًوی تَاى همیذ تِ لصذ اهش وشد ٍ لاتلیت ًذاسد، لزا والم ًسثت تِ لیذی هثل لصذ 

همیذ ًیست صیشا لیذ اهش ًیست ٍ هؽلك ًیست صیشا لاتلیت لیذ سا ًذاسد ٍ لزا هحمك .  اهش ًِ هؽلك است ٍ ًِ همیذ

 .ًائیٌی هی گَیذ تماتل هؽلك ٍ همیذ هلىِ ٍ ػذم هلىِ است

هحمك خَئی هی فشهایذ ایي هثٌا سثة هی ضَد وِ تیي هَسغ ٍ هعیك تضاحوی تَجَد آیذ ٍ هَسغ ٍ هعیك دس ٍادی 

اهتثال هضاحن یىذیگش تاضٌذ صیشا اهش هعیك اس تاب ایٌىِ اّن است ًسثت تِ ایي فشد فؼلیت پیذا هی وٌذ ٍ فشدی اص 

صالت وِ هضاحن تا اصالِ است اهش تِ اصالِ دس ایي فشد فؼلیت پیذا وشد، آیا دسصالتْای وِ دس ًین ساػت اٍل ٍلت  

هی تَاى اهش سا فؼلی وشد؟ خیش صیشا دس ایي ظشف وِ اصالِ فؼلی  (اٍل ٍلتی وِ اصالِ دس آى فؼلیت داسد)ٍجَد داسًذ 

است لذست تش ایي چٌذ فشد اص صالت ًیست ٍ لزا تمییذ اهش صالت تِ ایي پٌج فشد، اهىاى ًذاسد تِ دلیل ػذم لذست 

پس تمییذ صلّ تِ صل فی ّزا الَق الوضاحن هغ االصالِ . تش اهتثال وِ سیطِ اش تِ فؼلیت اهش هعیك اّن تشهیگشدد

اهىاى ًذاسد ٍلتی تمییذ اهىاى ًذاسد اؼالق ّن هوىي ًیست صیشا اؼالق ػذم لیذ است دس جایی وِ ضاًیت لیذ تاضذ 

ٍ هحمك خَئی هیگَیذ هثٌای هشحَم ًائیٌی دس تماتل هؽلك ٍ همیذ تِ دلیل ایٌىِ ػذم ٍ هلىِ است ٍ همیذ ضذى اهش 

صل تِ ایي افشاد دس صهاى تضاحن تا اصالِ اهىاى ًذاسد پس اؼالق صلّ ّن ًسثت تِ ایي افشاد هٌتفی است ٍ ایي یؼٌی 

وذاهیه دس ٍادی اهتثال دسست است ٍ اگش . تضاحن یؼٌی تضاحوی داسین تیي اؼالق صلّ  ٍ فؼلیت هعیك تضاحن است

ایي هعیك ًثَد ایي اؼالق ّیچ اضىالی ًذاضت، ٍلی ایي هعیك آهذ ایي افشاد سا اص تشد ٍ تمییذ سا خشاب وشد، اؼالق 

پس دس ٍادی اهتثال اهش دائش است تیي ػول تِ هعیك ٍ سفغ یذ اص هؽلك، اگش سفغ یذ وشدم اص هعیك،  . ّن خشاب ضذ

دس ٍادی اهتثال هىلف لذست هی . اؼالق ّیچ هطىلی ًذاسد ٍ اگش سفغ یذ اص هؽلك وشدین هعیك ّیچ هطىلی ًذاسد
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خَاّذ ٍ ػذم ٍجَد لذست تش یه تىلیف ٍ اؼالق تىلیف دیگش سثة ضذُ وِ تضاحن تِ ٍجَد هی آیذ تٌاتشایي فشق 

دٍم ٍسَم ایي است وِ دس سَم وِ ّش دٍ هعیك ّستٌذ تضاحن تیي دٍ تىلیف است ٍ دس دٍهی وِ یىی هَسغ ٍ 

دیگشی هعیك است تضاحن تیي یه تىلیف ٍ اؼالق تىلیف دیگش است ٍ تشایایٌىِ اهاًت دس ًمل ایطاى سػایت ضَد 

تیي والم خَد تؼعی جاّا خؽاتیي هی گَیذ ٍ تؼعی جاّا تىلیفیي هی گَیٌذ ٍلی هاحصل والم هحمك خَئی ّویي 

پس اص ًظش هحمك ًائیٌی لسن دٍم داخل دس تضاحن است تِ خاؼش هضاحوت فؼلیت یىی تا اؼالق دیگشی ٍ دس . است

لسن سَم تضاحن است تِ خاؼش تضاحن فؼلیت دٍ تىلیف تا یىذیگش، ٍلی تٌاتش هثٌای هحمك خَئی سَهی دسست 

است ٍ دس وثشای تضاحن است صیشا دٍ تىلیف هعیك تِ ایي ٍلت سا ًوی ضَد اًجام داد ٍلی دٍهی صغشی تشای وثشای 

تضاحن ًیست صیشا تىلیف دس یه ؼشف هعیك است ٍ ؼشف دیگش هَسغ است  ٍ ایٌجا هطىلی ٍجَد ًذاسد صیشا 

 . هثٌای ها دس هؽلك ٍ همیذ تماتل ظذاى الثالث است

ظذاى یا ظذاى هغ ثالث ّستٌذ، هثل دیَاس وِ یا سیاُ است یا سفیذ ٍلی سًگ ّای دیگش : تَظیح هثٌای هحمك خَئی

هاًٌذ سثض یا صسد، هی تَاى فشض وشد ٍ تؼعی ٍلت ّا ظذاى الثالث ّستٌذ،هثل خػ وِ یا هستمین است یا هٌحٌی 

هثٌای ایطاى هفصل است  ).هؽلك ٍ همیذ ًیض دٍ اهش ٍجَدی ّستٌذ وِ ثالث ًذاسًذ. ٍلی حالت دیگشی ٍجَد ًذاسد

 (ها خالصِ هی گَیین

ها ًسثت تِ ضاسع حشف هی صًن ٍ دس هَالی ػشفی هوىي است غفلت ضَد ٍ هوىي : دس اداهِ هحمك خَئی هی فشهایذ

است اّوال دس والهطاى تاضذ ٍلی دس هَالی حمیمی تِ دلیل ایٌىِ اّوال تِ حسة ػالن ثثَت هحال است یا لیذ سا 

تلِ اگش تگَیین وِ هَالی ػشفی وِ تَجِ ًذاضتِ فشض سَم ثثَتی وشد . لحاؾ هی وٌذ یا ػذم لیذ سا ٍ ثالث ًذاسد

ٍلی اگش تا هَالی حمیمی واس وٌین وِ تِ حسة ػالن ثثَت اّوال دس ثثَت اهىاى ًذاسد یا ٍجَد لیذ لحاؾ ضذُ یا 
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ػذم لیذ لحاؾ ضذُ است وِ ّش دٍ اهش ٍجَدی ّستٌذ ٍ اّوال ّن تِ حسة ػالن ثثَت اهىاى ًذاسد ٍ لزا ایٌْا 

ظذاى الثالث ّستٌذ پس ًثَد یىی ظشٍست دیگشی سا ثاتت هی وٌذ یىی وِ ًطذ دیگشی تایذ هحمك ضَد؛ تٌاتشایي 

اگش دس تحث خَدهاى ًسثت تِ ایي چْاس فشد اص صالت، دس ایي ًین ساػت هضاحن تا اصالِ ّستٌذ ٍ اهش تِ اصالِ فؼلی 

است صیشا اّن است ٍ تمییذ اهش تِ صالت اهىاى ًذاسد صیشا هىلف لذست ًذاسد وِ هَال دس ایي ًین ساػت ّن اصالِ سا 

فؼلی وٌذ ٍ ّن صالت سا پس اهش تِ اصالِ فؼلی است ٍ تمییذ صالتی تِ ایي پٌج فشد اهىاى ًذاسد ٍلتی تمییذ اهىاى 

پس توام دػَا تش . ًذاسد حتوا اؼالق داسد صیشا فشض ایي است وِ تماتل دس تیي اؼالق ٍ تمییذ ظذاى الثالث است

سش ایي است وِ تماتل چیست؟ هحمك ًائیٌی هی گَیذ وِ تمییذ اهىاى ًذاسد پس اؼالق ّن اهىاى ًذاسد ٍلی هحمك 

اؼالق دس ایٌجا صشف ٍجَد هحذد تیي دٍ ٍلت است . خَئی هی گَیذ تمییذ اهىاى ًذاسد پس اؼالق پیذا هیىٌذ

یؼٌی هَال فمػ صشف ٍجَد سا هی خَاّذ ٍ ّیچ وذام اص خصَصیات فشدیِ سا  (صشف الَجَد الوحذد تیي الَلتیي)

ًوی خَاّذ، صشف ٍجَدی وِ صالت آى اٍل ٍ صالت آى دٍم ٍ سَم ٍ چْاسم ٍ پٌجن دخالت دس آى ًذاسد لزا 

ٍلتی اؼالق سفط المیَد است ٍ ّیچ . صشف الَجَدی داسین وِ تِ آى اؼالق هیگَیٌذ پس اؼالق سفط المیَد است

وذام اص خصَصیات فشدیِ دس هٌاغ ٍ هالن دخالت ًذاسد، اؼالق تا ایي تمییذ هٌافات ًذاسد وِ اگش تمییذ خشاب ضَد 

اؼالق ّن خشاب ضَد تلىِ اگش تمییذ خشاب ضَد اؼالق تایذ حتوا تیایذ پس صشف ٍجَد هی آیذ ٍ صشف ٍجَد 

تیي دٍ ٍلت ّن تشای هىلّف همذٍس است ٍ صغشی تضاحن اصال ٍجَد ًذاسد صیشا هىلف لذست تش اًجام تىلیف دس 

تیي دٍ ٍلت داسد، لىي تش هثٌای هحمك ًائیٌی صغشی تضاحن ٍجَد داسد صیشا ًوی تَاًذ لائل تِ اؼالق ضَد صیشا 

اؼالق ضاًیت هی خَاّذ ٍ لزا ًوی تَاًذ لائل تِ صشف ٍجَد ضَد صیشا تایذ ضاًیت تاضذ ٍ اگش تخَاّین سفغ یذ اص 

اؼالق وٌین ٍ دست اص صشف ٍجَد دست تشداسین ایي هضاحوت هی وٌذ اؼالق اٍلی تا دٍهی ٍ سیطِ ایٌىِ هحمك 
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ِ اش تِ ایي هثٌا  ًائیٌی لائل تِ ایي وِ هَسغ ٍ هعیك صغشای تضاحن ّستٌذ ٍ ها وِ لائل تِ تضاحن ًیستین، سیط

 . تشهی گشدد

وِ ها ًِ فش ض اٍل سا داخل دس تضاحن هی داًین وِ دٍتا هَسغ ّستٌذ ٍ دس هعیك ّا صغشای ... فتحصل هوا روشًا

تضاحن است صیشا تىلیف سفتِ سٍی دٍتا هعیك ٍلی دس جایی وِ یىی هَسغ ٍ دیگشی هعیك است تایذ دیذ هثٌای ها 

 .چیست اگش هثٌای هحمك ًائیٌی تاضذ صغشای تضاحن است ٍ اگش هثٌای هحمك خَئی تاضذ تضاحن ًیست

 اضکال بز فزمایص محقق خوئی

خالصِ هؽلة ایي است وِ . ایي والم هحمك خَئی غلػ است تِ دلیل ّواى فشهایطی وِ اص حعشت اهام ًمل وشدین

دس تحث هؽلك ٍ همیذ تایذ تحث وشد وِ حمیمت هؽلك ٍ همیذ چیست؟ آیا اؼالق تِ لحاؾ تشهی گشدد وِ اسن آى 

اؼالق لحاظی است ٍ تؼذ تگَیین لحاؾ لیذ ٍ لحاؾ ػذم لیذ، دٍ اهش ٍجَدی ّستٌذ ٍ دس ًتیجِ تعاد دسست ضَد؟ 

یا لحاظْا ظشف ّستٌذ ٍ لیذتی دسًٍطاى ًیست تلىِ هلحَظْا هحل تحث ّستٌذ، لزا وساًی هثل هحمك خَئی ٍلتی 

هی سًٍذ دس فعای اؼالق ٍ تمییذ لحاؾ ّا سا تِ ػٌَاى اهَس ٍجَدی هؽشح هی وٌٌذ تلِ اگش لحاؾ ّا لیذ تاضٌذ 

یه تحث تسیاس هفصل دس اصَل فمِ تیاى ضذ ٍ هشحَم هظفش اص ثوشات ایي تحث تذٍى . ّویي ؼَس است وِ هیگَیٌذ

ایٌىِ دٍتاسُ تىشاس وٌذ استفادُ هی وشد ٍ دس هؽلك ٍ همیذ ّن والم ًاییٌی سا صد صیشا هؼتمذ تَد وِ لحاظْا لیذت 

اًجا یه تحث هفصلی است  وِ تحمیمص . ًذاسًذ صیشا اگش لحاظْا لیذت داضتِ تاضٌذ ّوِ تِ ضشغ ضی هی ضًَذ

 سشجای خَدش است 
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ثاًیا ٍلتی سفتین سشاؽ هلحَظْا، آیا دس آًْا خصَصیات ٍجَدی داسین وِ تتَاى هلحَظْا سا سفط وشد ٍ سفغ وشد؟ 

دس هلحَؾ اص ایي تحثْا ًیست ٍ ایي . ایي غلؽی است وِ هشحَم ًائیٌی ٍ هحمك خَئی ٍ ضْیذ صذس هشتىة ضذُ اًذ

سا ّن دس آیٌذُ دس تحث اص هتؼلك ًَاّی تحث هی وٌین ٍلی فؼال ػلی الوثٌی هی گَیین وِ لحاظْا ظشف ّستٌذ ًِ لیذ 

لزا تماتل ظذیي وِ دٍ لحاؾ هؽشح ضَد غلػ است ٍ هلحَؾ ًیض ّواى هاّیت است وِ توام الوَظَع حىن است ٍ 

هاّیت هشآتیت تشای خصَصیات فشدیِ ًذاسد وِ تتَاى سفط وشد یا جوغ وشد اٍل دال سا تایذ پیذا وشد ٍ تؼذ گفت 

هی خَاّین یا ًوی خَاّین پس اگش هٌظَس اص سفط ٍ جوغ لیَد، ّواى خصَصیات ٍجَدی است، ایي غلػ است ٍ 

هاّیت اًساى ًِ ًسثت تِ ٍجَدات هشآتیت داسد ٍ ًِ ًسثت . اگش هٌظَس سایش همَالت ػطش است آى ّن غلػ است

تِ ون ٍ ویف ٍ ٍظغ ٍ غیشُ ٍ لزا اٍال یه اضىال تِ هحمك خَئی داسین وِ هی خَاست لحاؾ سا ٍاسد واس وٌذ ٍ ثاًیا 

یه اضىال هطتشن تِ هحمك خَئی ٍ ًائیٌی داسین وِ هی خَاستٌذ دس هشحلِ اؼالق سفط لیَد وٌٌذ صیشا هاّیت 

 .هشآتیت ًسثت تِ ٍجَدات ٍ همَالت ًذاسد

آیا هحمك ًائیٌی وِ گفت تماتل هؽلك ٍ همیذ، ػذم ٍ هلىِ است، تحث ثثَتی داضت یا اثثاتی؟ تحث : هؽلة تؼذ ایٌىِ

یه تاس دس ػالن ثثَت تحث . ضاًیت سا دس ػالن ثثَت هؽشح هی وشد یا اثثات؟ ًثایذ تیي ثثَت ٍ اثثات خلػ ضَد

ضأًیت سا هؽشح هی وٌین ٍ یه تاس دس ػالن اثثات ٍ ظاّش والم هحمك ًائیٌی ایي است وِ دس ػالن ثثَت ًخَاستِ 

تیاى وٌذ ٍلی هحمك خَئی تِ ػالن ثثَت هی تشد ٍ هی گَیذ وِ اّوال دس ثثَت اهىاى ًذاسد دس حالیىِ هحمك ًائیٌی 

ایي سا دس ػالن اثثات تیاى وشدُ است ٍ ثوشُ هسألِ تماتل ٍ ضاًیت وِ یه تاس ثثَتی ٍ یه تاس اثثاتی است دس هسألِ 

تمییذ اهش تِ لصذ اهش هؼلَم هی ضَد وِ ایي تمییذ اثثاتی است ٍ یا دس هسألِ تمییذ تىلیف تِ ػلن هؼلَم هی ضَد وِ 

                                            
ما در این بحث خیلی به استادمان این نکته را تذکز می دادیم و :  استاد فزمودند. 

 .به استادمان می گفتیم که ماهیات مزآتیت بزای خصوصیات ندارند
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هثال تمییذ تىلیف تش ػلن هحزٍس ثثَتی دٍس داسد ٍ لزا هشحَم هظفش گفت هطىل ایي تا ّضاس . ایي تمییذ ثثَتی است

تیاى ّن حل ًوی ضَد صیشا ػلن است وِ فشع تش هؼلَم است پس اهىاى ًذاسد وِ هؼلَم فشع تش ػلن تاضذ یؼٌی 

ٍلی اگش خَاستین تمییذ اهش تِ لصذ اهش سا . ًوی ضَد تىلیف فشع تش ػلن تاضذ تلىِ ػلن فشع تش ٍجَب ٍ تىلیف است

اٍل اهش سا گفتِ ضَد ٍ تؼذ دس دستَس دیگشی تمییذ سا تیاى ضَد ٍ ایي . تحث وٌین ایي سا تا دٍ تیاى هی تَاى حل وشد

 .ًطاى هی دّذ وِ تمییذ تِ لصذ اهش هحزٍس اثثاتی داسد

پلِ اٍل ایٌىِ لحاظْا ظشف ّستٌذ ٍ پلِ دٍم ایٌىِ هلحَظْا هاّیت ّستٌذ . پس تایذ اٍل ایي سِ پلِ سا تشسسی وشد

ٍ هاّیت ّیچ هشآتیتی تِ ٍجَدات ٍ همَالت حتی ػذم ًذاسد ٍ تا تَجِ تِ ایي ًىتِ والم هحمك خَئی ٍ حشف 

ضْیذ صذس وِ دس هلحَظْا تٌالعی دیذُ است ٍ هلحَظْا سا ٍجَد ٍ ػذم فشض گشفتِ است غلػ است ٍ هاّیت 

هشآتیتی ًسثت تِ ٍجَد ٍ ػذم ًذاسد ٍ هلحَؾ یه هاّیت است وِ توام الوَظَع حىن لشاس گشفتِ است ٍ پلِ سَم 

 .ایٌىِ تایذ حیث ثثَت ٍ اثثات جذا ضَد

. اگش اص ایي سِ هشحلِ سا تشسسی وشدین تؼذ تِ هحمك خَئی هی گَیین ضوا التعای خؽاب واس هی وٌیذ یا تىلیف

هشحَم اهام دس ایي ًمؽِ چْاسم واس وشدُ است ٍ ایطاى اضىال هی وٌذ وِ ضوا هی گَییذ وِ هتؼلك تىلیف صشف 

الؽثیؼِ است ٍلی دس خؽاب ضخصی ػشف ایجاد ایي ؼثیؼت سا اص ها هی خَاّذ تلِ اگش خؽاب لاًًَی تاضذ تحث 

پس ایي ًىتِ چْاسهی وِ اهام هی گَیذ تا فشض ایي است وِ حشفْای هثٌایی ها ّوِ وٌاس است یؼٌی  . دیگشی داسد

تا فشض لثَل سِ ًىتِ هحمك خَئی، اص ایطاى سَال هی وٌین وِ صشف الؽثیؼِ هحذٍد تیي حذیي تشای خؽاب لاًًَی 

است یا ضخصی؟ اگش خؽاب ضخصی است،پس داسین تِ ضخص هىلف خؽاب هی وٌین وِ االى اًجام تذُ ٍ اگش 

ایي تحث ها سا آهادُ هی وٌذ تشای تحث خؽاتات .تگَیی وِ ضخصی ًیست پس دٍ ٍاجة هعیك ّن هطىل ًذاسًذ
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ایطاى دس ػثاسات خَد یه جا . لاًًَی ٍ ضخصی ٍ ػثاسات هحمك خَئی سا ًگاُ وٌیذ وِ خؽاب هی گَیذ یا تىلیف

هی گَیذ تىلیفیي ٍ یه جا هی گَیذ خؽاب وِ خؽاب غیش تىلیف است ٍ اهام هی گَیذ ضوا تاس خؽاب سا تیاٍسیذ 

سش تىلیف تگزاسیذ تا تحث وٌین وِ ایي سا اص خؽاب دس هی آٍسیذ یا اص تىلیف ٍ صشف ایٌىِ هی گَیذ تىلیف ایي 

است آیا واس سا توام هی وٌذ یا ًِ؟ 

 حسن مهاجزی: مقزّر


