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موضوع جزئی :امکان امر به ضدین در عرض واحد در کالم امام

بزرسی نظزیه حضزت امام در امکان امز به ضدین در عزض واحد
خالصه مباحث گذشته
دس ثشسسی فشهبیص آیت اهلل سجحبًی هحَس اغلی ًمذ هب ثِ ایطبى ایي است وِ توشوض ایطبى دس ًمذ حضشت اهبم ثش
هسألِ خغبة ٍ فذم اًحالل خغبة لبًًَی ثَد.
اشکال آیت اهلل سباانی به حضزت امام
فجبست ایطبى دس الوحػَل وِ فشهَد« :اى ضئت  ٍ ...التفىيه ثيي الخغبة الطخػی ٍ الخغبة المبًًَی ثأًِّ یَرذ
فی هَسد الخبًی آح بد هي الوىلّفيي غيش هجتليي ثػَسٓ التضاحن ،فيػحّ خغبة الىل ثِ لَرَد الوالن فی أوخشّن،
ثخالف الخغبة الطخػی» ّ 1ويي هغلت سا هی فشهبیذ .خالغِ فشهبیص ایطبى ایي است وِ حضشت اهبم هطىل سا
دس خغبة ضخػی دسست هیداًذ ٍلی دس خغبة لبًًَی ٍاسد ًویداًذ ،صیشا دس خغبة لبًًَی ّويطِ افشاد غيش هجتال
ٍرَد داسد وِ هیتَاى خغبة سا هتَرِ آًبى وشد ثش خالف خغبة ضخػی ٍ اگش ایي عَس ضذ آیت اهلل سجحبًی
هیفشهبیذ اضىبل هب ایي است وِ دس فشؼ استحبلِ اّوبل حجَتی ٍلَ هَال اص رْت خغبة ٍ لفؼ ،هتَرِ هجتال ًجبضذ
ٍ لفؼ ٍ خغبة هَال تَرِ ثِ هجتال ًذاسد ٍلی استحبلِ اّوبل حجَتی ثِ هب هیگَیذ وِ هَال هیتَاًذ حجَتب تَرِ ثِ
هجتال داضتِ ثبضذ ٍ ًبگضیش است اسادُ خَد سا ًسجت ثِ هجتال ٍ تَرِ دٍ تىليف اغالح وٌذ ٍ لزا اضىبل اّوبل حجَتی
دس فضبی خغب ة لبًًَی یب دس فضبی فذم اًحالل خغبة اص ًؾش ایطبى ٍاسد است ٍ خالغِ هغلت ایطبى ایي است
وِ تفىيه ثيي خغبة لبًًَی ٍ ضخػی ثِ خبعش هسألِ استحبلِ اّوبل حجَتی غيش هفيذ است.
جواب اشکال آیت اهلل سباانی به وسیله تفکیک بین اراده تکوینی و تقنینی

دیشٍص هب گفتين وِ فشهبیص حضشت اهبم ثِ ایي ثشهیگطت وِ اگش هب سٍال تمٌيي فمالئی سا دس ًؾش ثگيشین ثِ عَس
ولی هسألِ سا ثشهیگشداًين ثِ ایٌىِ دس فجبسات تْزیت ّن ٍاسد است یقٌی فشهبیص اهبم دس ایي ساثغِ هشثَط ثِ هسألِ
خغبة ًيست ًِ خغبة لبًًَی ٍ ًِ خغبة فوَهی ٍ حيج خغبة دس فشهبیص اهبم هَضَفيت ًذاسد .هب صهبًی وِ
همذهبت اهبم سا تَضيح هی دادین ثيبى وشدین دس فشهبیص اهبم دس ثيبى ایي همذهبت سيشی ٍرَد داسد .یىجبس ثش سش
خغبة لبًًَی ٍ یىجبس ثش سش خغبة فوَهی ثب حذ ٍسظ فذم اًحالل وبس هیوٌٌذ ٍ یىجبس هسألِ سا ثِ اسادُ تطشیقی
ثشهیگشداًذ ٍ ایي اسادُ تطشیقی اسادُ تمٌيي است .اهبم دس آًزب فشهَدًذ فشق اسادُ تطشیقی ٍ تىَیٌی چيست؟ آیب
یه اسادُ است ثب دٍ هشاد یقٌی اگش ایي اسادُ صهبًی وِ ثِ ثبد ٍ ثبساى ٍ آتص تقلك ثگيشد ثِ آى تىَیٌی گفتِ هی ضَد
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ٍ وي فيىَى است ٍ اگش ثِ فقل هىلف تقلك ثگيشد ٍ تقلك ثِ غلّ ٍ حذ الجيت ثگيشد ثِ آى تطشیقی گفتِ هی ضَد؟!
یقٌی یه اسادُ است وِ هتقلك آًْب هختلف است؟ اهبم فشهَدًذ اهىبى ًذاسد صیشا فشؼ تخلف ٍ فػيبى دس اسادُ
تىَیٌی الْی اهىبى پزیش ًيست .اسادُ تطشیقی اسادُ تمٌيي است ٍ لزا رٌس اسادُ تطشیقی ثب رٌس اسادُ تىَیٌی
هتفبٍت است یىی اسا دُ تىَیٌی ٍالقی حجَتی ثب آى سٍال است ٍدیگشی اسادُ تطشیـ ٍ تمٌيي است ایي اسادُ تطشیـ ٍ
تمٌيي ،تمٌيي ثش سٍال فمالء است ٍ ایطبى فشهَدًذ اگش ایي گًَِ ضذ ٍلتی دس سٍال تمٌيي فمالء وِ ٍاسد هی ضَین
حجَتب تَرِ ثِ حبالت هىلف لوَ ٍ غلظ است ًِ احجبتب ٍ ًِ ایٌىِ لفؼ ًبؽش حبالت هىلف ًجبضذ ٍ ًِ ایٌىِ ٍلتی
همذهبت حىوت توبم ضَد خشٍری آًْب توبم الوَضَؿ ضذى عجيقی ٍ فشد ثبضذ ایي ّب ثحج احجبت است .ثلىِ اغال
اسادُ تطشیقی اسادُ تمٌيي است ٍ دس اسادُ تمٌيي سٍال تمٌيٌی فمالء حجَتب فذم تَرِ ثِ حبالت هىلف است ،لزا هسألِ
فذم تَرِ ثِ حبالت هىلف دس همبم تطشیـ حشف اغلی اهبم است .اگش اص هسألِ خغبة ضخػی ثگزسین ٍ اگش اص
هسألِ خغبة فوَهی ثگزسین ٍ هسألِ خغبة لبًًَی سا ثب حذ ٍسظ اًحالل ٍ فذم اًحالل وٌبس ثگزاسین فمظ یه
هسألِ فمالئی دس ثبة تمٌيي ٍ تطشیـ ثبلی هی هبًذ ٍ آى ایي است وِ فمالء دس ثبة تمٌيي ٍ تطشیـ ثِ حبالت
هىلف تَرِ ًویوٌٌذ ،هخال اگش وسی وِ دس حبل ساًٌذگی است اص چشاك لشهض ثگزسد ٍ ثقذ ثگَیذ هي غفلت وشدم ٍ
هتَرِ ًطذم آیب اص ًؾش فمالء فذم تَرِ ٍ غفلت وِ فبسؼ اًسبى هی ضَد سجت هی ضَد وِ ایي دس هخبلفت
هقزٍس ثبضذ یب اغال لبًَى ًبؽش اٍ ًجبضذ .اهبم فشهَدًذ دس سٍال تمٌيي فمالئی فذم ایي اهَس فزس دس ٍادی اهتخبل
ّستٌذٍ ،لی فمالء ًوی گَیٌذ ایي لبًَى ثشای تَ ًجَدُ است یب ثگَیٌذ ًبسی ٍ غبفل لبًَى ًذاسد.
هحَس هغلت اهبم یه رولِ است :اسادُ تمٌيٌی اسادُ تطشیقی است ٍ رٌس اسادُ تطشیقی ثب اسادُ تىَیٌی هتفبٍت
است ٍ سًٍذ فمالئی تمٌيي حجَتب تَرِ ثِ حبالت هىلف سا لوَ هی داًذ.
سَال :آیب هػلحت روقی لحبػ هیضَد؟
رَاة :هب ثشای سٍال فوَهی تمٌيي ثبیذ فذُ لبثل تَرْی داضتِ ثبضين ٍ اگش تمٌيي اًزبم ضذ تَرِ ثِ حبالت هىلف
حجَتب اضىبل داسد .لزا اضىبل هب اضىبل حجَتی است ًِ اضىبل لفؼ ٍ داللت ٍ اعالق ٍ حتی خغبة ثوب ایٌىِ احجبتی
دیذُ ضَد ،لزا دس هسألِ رقل احىبم ثِ ضىل لبًَى اهبم ثب ایي استذالل حتی خَدش سا اص هسألِ خغبة ّن ًزبت
هی دّذ ٍ یىی اص اهتيبصات ثيبًبت آیت اهلل فبضل ًيض ایي ثَد وِ اگش هب حتی اگش حشف ًذا ٍ خغبة ّن ًذاضتين!...
هسألِ هْن ه ب ثِ آیت اهلل سجحبًی ایي است وِ ایي ًىتِای وِ ضوب هیگَیذ تفىيه ثيي خغبة لبًًَی ٍ ضخػی غيش
هفيذ است سجت ضذُ است وِ ضوب توشوض سا سش حيج احجبت ثجشیذ ٍ گوبى وٌيذ وِ دس فبلن احجبت ٍ داللت ٍ لفؼ ٍ
اعالق -وِ ایطبى اسن اعالق سا لحبؽی گزاضت -تَرِ ثِ هجتالء ًذاسیذ ٍ خَاستيذ ثگَیيذ اعالق راتی تَرِ داسد ٍ
ثب اعالق راتی هی تَاى تىليف سا هتَرِ اٍ وشد .هب هی گَیين وِ ثب اعالق راتی ّن ًوی ضَد تىليف سا هتَرِ اٍ
وشد.
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اضىبل اهبم دس ریل تفىيه اسادُ تىَیٌی اص اسادُ تطشیقی ٍ تجييي ایٌىِ اسادُ تطشیقی اسادُ تمٌيي است ٍ تمٌيي سًٍذ
فمالئی داسد ٍ دس ایي سًٍذ تَرِ ثِ حبالت هىلف غلظ ٍ لوَ است ٍ فمالء ایي حبالت سا فزسّبیی ثشای هىلف
دس ٍادی اهتخبل هی داًٌذ ًِ ليَدی ثشای اغل تىليف ثذاًٌذ .لزا دیشٍص دس ثيبى حضشت اهبم دس پبسخ ایي اضىبل،
تحليل اهبم ایي ثَد وِ یه اّوبل احجبتی داسین وِ والم ًِ هغلك است ٍ ًِ هميذ ٍ وبسی ثِ تمسيوبت اٍليِ ًذاسین ٍ
هب والهی داسین وِ هَال دس همبم ثيبى ًيست لزا ًِ هغلك است ٍ ًِ هميذ است .یه ثحج اص فبلن احجبت هی ضَد وِ
اّوبل ٍ اروبل دس آى ساُ داسد .گبّی ٍلتْب هَال دس همبم ثيبى ًيست وِ ایي اّوبل است ٍ گبّی دس همبم ثيبى است
ٍلی هػلحتی دس اروبل است ،لزا والم هَال احجبتب ًِ هغلك است ٍ ًِ هميذ .اهب حجَتب هَضَؿ حىن هَال ثشای هَال
ٍاضح است ٍلی هَضَؿ حىن چيست؟! فمالئيب تَرِ ثِ حبالت هىلف دس همبم تمٌيي لوَ است ،لزا اضىبل اهبم
حجَتی است ًِ احجبتی.
نقد و بزرسی اشکال آیت اهلل سباانی به مسأله اناالل حضزت امام
اص ّويي رب ثيبى وشدم یه اضىبلی ًيض ایطبى ثِ استذالل اهبم دس ثبة اًحالل داسًذ .اهبم دس آًزب ٍلتی هیخَاستٌذ
هسألِ فذم اًحالل سا ثشسسی وٌٌذ گفتٌذ اًحالل دس خغبثبت فوَهی لوَ است  -ثحج ایطبى دس خغبة لبًًَی ًجَد
ثلىِ هب تمسين وشدین گفتين وِ یه خغبة ضخػی داسین ٍ یه خغبة فوَهی ٍ یه خغبة لبًًَی داسین -هخال
اگش ضخػی لَم خَد سا ثب یه خغبة ٍاحذ غذا هیصًذ اًحالل لوَ است صیشا ٍلتی وسی هی تَاًذ ثب خغبة ٍاحذ
ثِ غَست فوَهی خغبة وٌذ لوَ است وِ خغبة ضخػی وٌذ ٍ ٍرذاًب ّن خغبة ضخػی ًذاسین.
ثقذ حضشت اهبم فشهَدًذ اگش دس همبم اًطب اًحالل داضتِ ثبضين دس همبم اخجبس ّن اًحالل ثبیذ داضتِ ثبضين ٍ اگش دس
اخجبس اًحالل ثبضذ الصهِ اش تقذد وزة است .اگش لبئل ثِ اًحالل خجش ضذین هخال اگش دسٍك گفت وِ هشدم فالى وبس
سا وشدًذ .اگش هشدم ّضاس ًفش ثبضٌذ ٍ لبئل ثِ اًحالل خجش ضذین ٍ گفتين ایي خجش هٌحل ثِ ربءصیذ ٍ ربءفوش ٍ ربء
ثىش ٍ غيش است آى هَلـ ثِ تقذد ایي اخجبسی وِ دادُ ضذُ است ثبیذ وزة ضىل ثگيشد .دس حبليىِ اهبم هیفشهبیذ
وسی صیش ثبس ایي حشف ًوی سٍد .یىی اص استذالل ّبی اهبم ثشای اًىبس اًحالل دس خغبثبت فبم ًِ دس خغبثبت لبًًَی
ایي ثَد .اگش ایي استذالل غلظ ثبضذ ًْبیتب یىی اص استذاللْبی اهبم دس ًجَد اًحالل دس خغبة فوَهی اص دست هی
سٍد دس غَستيىِ ثحج هب االى سش خغبة لبًًَی است.
حضشت اهبم ثحج فذم اًحالل خغبة لبًًَی ٍ تفىيه ثيي خغبة ضخػی ٍ لبًًَی سا ّن ثب حذ ٍسظ خغبة
ثيبى ًویوٌٌذ ثلىِ ثب حذ ٍسظ تمٌيي ٍ تطشیـ ثيبى وشدًذ وِ ایٌْب ًيض اضىبلی ًذاسد.
اشکال آیت اهلل سباانی به اناالل در لفظ خطابات و احکام

یىی اص استذاللْبی اهبم وِ هی خَاّذ ثگَیذ ربیی وِ خغبة فوَهی داسین اًحالل ًذاسین ليبس اخجبس ثب اًطب است
ٍ آیت اهلل سجحبًی هی خَاّذ ایي سا اضىبل وٌذ وِ آیب وزة غفت لفؼ است یب ثِ هقٌب ثشهیگشدد؟ خالغِ والم
ایطبى ایي است وِ اگش ه ب لبئل ضَین ثِ ایٌىِ اًحاللی ّست آیب اًحالل ثِ هقٌبی ایي است وِ غذ رولِ گفتِ ضذُ
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است ٍ اگش غذ رولِ گفتِ ضذُ است پس غذ وزة است صیشا وزة غفت رولِای است وِ ثِ آى تٌغك ضذُ
است ٍ .ثِ استبد خَد حضشت اهبم اضىبل هی وٌذ وِ ضوب هی گَیيذ اگش ایي ربء المَم ثىزا هٌحل ثِ غذ یب ّضاس
ربء ضَد ایي ّضاس دسٍك است ٍلی هب ایي سا لجَل ًذاسین صیشا وزة والهی است وِ ثِ آى تٌغك ضذُ است ٍ ایي
اًحالل سجت ًوی ضَد وِ غذ یبّضاس رولِ تلفؼ ضذُ است  .تقجيش ایطبى ایي است « ألىّ الىزة هي غفبت الىالم
الوتفَُّ ثِ ،فإرا وبى الىالم الوتفَُّ ثِ ٍاحذاً ٍ إى وبى الوضوَى أٍسـ ال یلضم إلّب وزة ٍاحذ 2 ».یه وزة ثيطتش
ٍرَد ًذاسد ٍلَ ایٌىِ هضوَى آى والم اٍسـ ثبضذ .یه ًمذ سَهی ّن ثيبى وشدًذ وِ هب لجال ثيبى وشدین ٍ گفتين وِ
ًمذ اٍل ٍ سَم ایطبى ًمذ هجٌبیی ٍ حجَتی است.
ایي فشهبیص ایطبى اگش دسست ّن ثبضذ دس ٍالـ فذم اًحالل خغبة لبًًَی ًيست ثحج سش خغبة لبًًَی ًيست
ایٌزب ثلىِ حذ ٍسظ اهبم ثشای اًىبس اًحالل خغبة لبًًَی سيش فمالئی تمٌيي است.
ماهیت اناالل خطابات و احکام اس نظز مشهور اصولیین

ًىتِ دٍم دس ثشسسی فشهبیص ایطبى ایي است وِ اهبم دس ٍسٍد ثحج اًحالل خَد یه رولِای داسد وِ ایطبى ثبیذ
هَضـ خَد سا ًسجت ثِ ایي رولِ اهبم هطخع وٌذ .اهبم هی فشهبیذ اگش وسی لبئل ثِ اًحالل خغبة ضذ آیب هقٌبی
اًحالل خغبة ایي است وِ یه اًحالل هقٌَی اتفبق هی افتذ ثِ حست وخشت هىلفيي ٍلی خغبة یىی است یب اگش
وسی گفت خغبة هٌحل است ٍالقب خغبة هتقذد است؟ آیب رولِ یب ایْب الٌبس ٍالقب غذ والم ثِ غذ ًفش است یب
فمظ یه والم ٍ یه رولِ است ٍلی افشادی وِ دس ایي رولِ ّستٌذ غذ ًفش ّستٌذ .آلبیبى اًحاللی هی خَاٌّذ احش
غذ رولِ سا ثش ایي خغبة ثبس وٌٌذ لزا هحمك ًبئيٌی ٍ هحمك خَئی ٍ ضيخ افؾن گفتٌذ وِ دس اًحالل ایي اتفبق هی
افتذ وِ ثب یه خغبة یه ًفش سا هٌجقج هی وٌيذ ٍ اگش اٍ لبثليت اًجقبث ًذاضتِ ثبضذ خغبة لوَ است ٍ هقٌبی
اًحالل ،اًحالل دس خغبة است ٍ ًِ اًحالل دس هقٌب ٍ هضوَى .اًحالل اگش یه اهش هقٌَی غشف ثبضذ آى هَلـ حك
ثب آیت اهلل سجحبًی است اگش غشفب دس هقٌب اًحالل اتفبق ثيفتذ ًِ دس تٌغك ٍ خغبة ٍ تَرِ دس ایي خغبة ثِ ته
ته افشاد ًجبضذ حك ثب ایطبى است وِ اًحالل فمظ دس فبلن هقٌب ٍ هضوَى است ٍ یه والم است ثب یه خغبة ،اگش
اًحالل ایي است حك ثب ایطبى است ٍلی ایي ثب والم آلبیبى دس اًحالل سبصگبس ًيست .آلبیبى دس خشٍد اص هحل اثتالء
فشهَدًذ اگش یه دستَس التطشة ًزس آهذ ایي التطشة ًزسی سا وِ دس ٌّذ است ًوی گيشد ٍ لزا اگش فلن اروبلی
پيذا وشدین وِ ایي وبسِ ًزس است یب پبن است وبسِ ای وِ دس ٌّذ است سا ضيخ گفت آى سا ًوی گيشد ثِ دليل
ایٌىِ صرش اص وبسِ ای وِ دس ٌّذ است لوَ است فلن اروبلی هٌحل است صیشا تٌزيض فلن اروبلی ثِ ایي است وِ یه
ربهقی ثبضذ وِ اگش ایي ربهـ ایٌزب ثبضذ حىن سا هٌزض هی وٌذ ٍ ضيخ گفت اگش ًزس ٍالقی دس ٌّذ است صرش اص
آى هقٌب ًذاسد ٍ لزا ثقج آى لوَ است .اگش اًحالل اص ًؾش آًْب ای ي است وِ یه خغبة ٍ یه صرش ثِ فذد ًزس
ّبیی وِ ٍرَد داسد خشد هی ضَد ٍ ثش آى احش ثبس هی وٌٌذ وِ هخال التطشة ًوی تَاًذ هٌضرش وٌذ اص وبسِای وِ دس
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ٌّذ است ،لزا هحمك ًبئيٌی استذالل وشد وِ هب یه لذستی داسین وِ اص دسٍى خغبة دس هی آیذ ًِ اص دسٍى حىن
فمل ٍ فشق لذست خغبثی ثب لذست فملی دس ایي ثَد وِ خَد خغبة دس ایي هَسد خبظ التضب یه لذستی ثش اهتخبل
داضت لزا هحمك ًبئيٌی ٍلتی ثب هحمك وشوی دسگيش ضذ ثِ اٍ گفت هب فشهبیص ضوب سا لجَل ًذاسم.
آیت اهلل سجحبًی اگش ثب اًحالل آلبیبى هی خَاّذ ثحج وٌذ اهبم دس فضبی آًْب هیگَیذ اًحالل خغبة ثِ خغبثْبی
ضخػی یقٌی دُ تب رولِ ٍ دُ دستَس تَرِ ثِ دُ ًفش خبظ پيذا وشدُ است ٍ ثبیذ دس ّش وذام ضشائظ صرش ٍ
اًضربس ٍ ثقج ٍ اًجقبث ٍرَد داضتِ ثبضذ یب ثِ لَل هحمك ًبئيٌی لذست ٍرَد داضتِ ثبضذآلبیبى اًحالل سا هقٌَی
ًوی داًستٌذ .اگش آًْب ثگَیٌذ یه خغبة اس ت ٍلی دس فبلن هقٌب غذ دستَس است .آًْب هسألِ سا سش خغبة ٍ سش ثش
خَسد فمالء ثب اًحالل خغبة هيجشًذ اهبم وِ هیگَیذ اگش اخجبس هٌحل است اًطب ّن هٌحل است هٌبط اًحالل فٌذ
فمالء تٌغك ثِ ایي رولِ فوَهی است ٍ ایي رولِ فوَهی دس لَُ غذ رولِ است ٍ ًوی خَاّذ اًحالل سا فمظ
هضوًَی وٌذ ٍ آلبیبى ّن ًوی خَاٌّذ اًحالل سا هضوًَی وٌٌذ.
ٍلتی هی گَیين خغبة هٌحل است ثبیذ هقٌبی آى سا هطخع وٌين آیب اًحالل خغبة هقٌَی ٍ هضوًَی است یب
اًحالل خ غبة اًحاللی است ٍالقی ٍ خغبة داسد .آلبیبى دس لضيِ حميميِ ّن ایي سا هی گَیٌذ ٍلتی هی گَیٌذ
حىن هٌحل ثِ فذد هىلفيي است اًحالل سا ثِ هقٌبی وخشت حميمی ثشای احىبم هیگيشًذ ،لزا هی گَیٌذ ثِ رقل
ٍاحذ هزقَالت هتقذدی ٍرَد داسد لىي ایي ثب رقل ٍاحذ اتفبق افت بدُ است ٍ دس ٍالـ روـ التقجيش است ًِ ایٌىِ
دس ٍالـ هسألِ هقٌَی ثبضذ وِ ضوب اضىبل وٌيذ ٍ ثِ ًؾش هب ایي اضىبل آلبی سجحبًی خشٍد اص هغلجی است وِ آلبیبى
ثيبى هیوٌٌذ.
ایي والم اهبم ضبّذ است ثش ایٌىِ اًحالل خغبة ًذاسین ثلىِ تقذد دس ًبحيِ هىلف یب هتقلك است ًِ دس ًبحيِ
خغبة ،تقجيش اهبم ایي است :ال فی ًبحيِ الخغبة ثال تقذد فی ًبحيِ الخغبة ثل التقذد» .اگش تقذد خغبة ثبضذ وِ
وزة هتقذد هی ضَد ٍ اگش ًيست حشف اهبم حبثت هیضَد.
ثِ ًؾش هب اًػبفب ایطبى خشٍد وشدُ است اص هسألِای وِ آلبیبى دس هسألِ اًحالل خغبة لبئل ّستٌذ .اهبم ّن داسد
الضام هی وٌذ آًْب سا ثِ هغلجی وِ صیش ثبس آى ًوی سًٍذ تب اص آى فذم اًحالل خغبة فوَهی سا ثذست آٍسد ّش چٌذ
ثحج هب سش اًحالل خغبة فوَهی ًيست .لزا هب اضىبالت آیت اهلل سجحبًی سا ّن ثشسسی وشدین ٍ فشهبیص اهبم دس
ثيبى ایي هجٌ بی خَد تبم است ّش چٌذ ثشای سسيذى ثِ ایي هجٌب ًيبص ًذاسین وِ هسألِ اًحالل ٍ فذم اًحالل خغبة
لبًًَی ثِ خغبة ضخػی سا اص ثبة اضىبالت اًحالل ثشسسی وٌين .اهبم یه حشف اغلی ثيطتش دس والهطبى ًيست ٍ
آى ایٌى ِ اسادُ تطشیقی ٍ تمٌيٌی ایي است .اگش آلبیبى والم اهبم دس ثحج خغبة لبًًَی سا ًپزیشًذ ٍ خَاستٌذ ثب
تشتت هطىل سا حل وٌٌذ ثبص ثِ آًْب اضىبالتی ٍاسد است وِ فشدا ثيبى خَاّين وشد ثِ ثشوت غلَات ثش هحوذ ٍ آل
هحوذ.
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