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 تاسوِ تؼالی

 30/11/65   65جلسه             ( دام ظله)خارج اصول حضرت استاد فرحانی 

 وع کلی: مسأله ضد                   موضوع جزئی: داللت نهی غیری بر فسادموض

 

 بزرسی داللت نهی غیزی بز فساد

 خالصه جلسه گذشته

ًائیٌی ٍ هحمك خَئی ٍ حعشت سا هالحظِ فشهَدیذ وِ  تحث ها دستاسُ داللت ًْی غیشی تش فساد تَد. فشهایص هحمك

وٌذ تا ایي تفاٍت وِ دس ػثاست هحمك ًائیٌی ٍ هحمك خَئی هسألِ ػذم داللت  لائل ضذًذ ًْی غیشی داللت تش فساد ًوی

ًْی غیشی تش فساد فمػ دس حذ ًثَد هٌاغ هفسذُ راتی هؽشح ضذ ٍلی دس فشهایص حعشت اهام ّش دٍ جْت هؽشح ضذ ٍ 

تشخالف ًْی ًفسی لزا هٌافاتی ًذاسد وِ ػولی هَسد ًْی غیشی  فسذُ راتی ًذاسدتش هًْی غیشی داللت  طاى فشهَدًذای

اص ایي جْت ٍ لشاس تگیشد ٍلی هطتول تش هفسذُ راتی الصم االجتٌاب ًثاضذ ٍ دس هاًحي فیِ چَى هٌاغ احشاص ضذُ است 

. جْت دٍم ایي است وِ اص جْت لشب الْی ٍ تمشب تِ رات هطىلی ًذاسد وِ تگَیین تِ ٍاسؽِ ًْی، فاسذ است ،ػول

ی اص تشای تحمك ٍاجة اّن هؽشح  الذس الِ ًیض ًْی غیشی هاًغ ًیست ٍ هاًؼیتی دس ًْی استلضاهی وِ اص تاب استلضام ًْ

ِ یىی اص است ٍجَد ًذاسد. دس هماتل ًظشات ایي تضسگاى تؼعی اص اصَلییي لائل ّستٌذ ًْی غیشی داللت تش فساد داسد و

 ضَد. آًاى هشحَم هظفش وِ ػثاست ایطاى تشسسی ضذ ٍ دیگشی ضْیذ صذس ّستٌذ وِ اهشٍص تشسسی هی

 فزمایش شهیذ صذر در داللت نهی غیزی بز بطالن

وٌٌذ وِ هحمك ًائیٌی فشهَدُ است ًْی غیشی داللت تش فساد ًذاسد ٍ  ضْیذ صذس اتتذا فشهایص هحمك ًائیٌی سا تمشیش هی

اص ایي جْت وِ داللت تش هفسذُ راتی ًذاسد پس داللت ایي هؽلة سا تثییي وشدُ است ٍ گفتِ ًْی غیشی ًیض هحمك خَئی 

 وٌٌذ.  تش فساد ًذاسد ٍ تؼذ تِ ایي هؽلة دٍ اضىال هی
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ها صالت هضاحن تا اصالِ سا تا لصذ هالن اًجام هی دّین ٍ ػول ّن دسست است ها اص آًْا فشهایذ اٍال اگش وسی تگَیذ  هی

ظَس هحثَتیت است ایي هحثَتیت ٍجَد ًذاسد ٍ ٍجَد هالن تِ سَال هی وٌین وِ هٌظَس اص لصذ هالن چیست؟ اگش هٌ

ی هَلَی است ٍلتی هَال تا ًْی هَلَ ،هؼٌای ٍجَد هحثَتیت ًیست صیشا فشض تش ایي است وِ ایي ًْی ی اص غیشی ًْ

اسد. داًین ایي صالت هحثَب هَال است. صالت هحثَتیتی ًذ گَییذ ها هی وا چؽَس هیوٌذ ض صالت هضاحن تا اصالِ ًْی هی

وٌین ٍ چٌیي  لصذ هالن تِ هؼٌای لصذ هحثَتیت هیتَاى گفت  ًویپس ٍجَد هالن تِ هؼٌای ٍجَد هحثَتیت ًیست ٍ 

یه صجش هَلَی اص  ٍ التعاء هش تِ اصالِ ًْی هَلَی هتَلذ ًطَداٍجَد ًذاضت ٍ اص   د، تلِ اگش التعاءچیضی اهىاى ًذاس

َلَی اص صالت ّستیذ ٍ ایي سثة ي است وِ ضوا لائل تِ التعا ٍ صجش ه، تحثی ًذاسین ٍلی فشض والم ایًىٌذ صالت سا

ضَد وِ ها تیي هالن ٍ هحثَتیت فشق لائل ضَین ٍ تگَیین وِ لصذ هالن تِ هؼٌای لصذ هحثَتیت ًیست لزا ایي  هی

ها اضىال ضَد لصذ هالن سا تِ هؼٌای لصذ هحثَتیت گشفت ٍ لزا اضىال  ن داسد ٍلی هحثَتیت ًذاسد ٍ ًویػول هال

تا ضَد تا لصذ هحثَتیت ػثادت وشد ٍلی ایٌجا لصذ هحثَتیت ٍجَد ًذاسد ٍ  شٍی است یؼٌی وثشا دسست است ٍ هیصغ

  . ٍجَد هالن تِ هؼٌای ٍجَد هحثَتیت ًیست ،فشض لثَل التعاء

دّذ وِ ها دس تحث تؼثذی ٍ  ایطاى جَاب هی .اگش وسی تگَیذ هٌظَس هي اص لصذ هحثَتیت ّواى لصذ هصلحت است

وافی ًیست ٍ لصذ هصلحت تواّی ّی وافی ًیست. دس هسألِ تؼثذی ٍ  تَصلی تیاى وشدین وِ صشف لصذ هصلحت

تَصلی تیاى وشدین وِ ػثادت ًیاص تِ اظافِ تِ هَال داسد ٍ ػولی ػثادت است وِ هشتثػ تِ هَال هؼٌا ضَد. لصذ لشتت سا 

داًین ٍ لزا ٍلتی  هَال سا تشای هسألِ ػثادت الصم هیداًین ٍلی لصذ تحمك ایي اظافِ ٍ استثاغ تِ  هش ًویتِ هؼٌای لصذ ا

وسی هی خَاّذ ػثادت وٌذ تایذ هحثَتیت ٍ لصذ استثاغ ٍ هعاف تِ هَال تَدى سا دس ػول داضتِ تاضذ ٍاال ػثادت 

ین ٍ هؼتمذین وِ تا ِ اٍ اضىال وثشٍی داسهحمك ًوی ضَد ٍ اگش وسی اصشاس وٌذ وِ لصذ هالن یؼٌی لصذ هصلحت، ت

ضَد ػثادت وشد ٍ تایذ لصذ هحثَتیت ٍ اظافِ ٍ استثاغ تِ هَال هَجَد تاضذ ٍ دس ایٌجا چٌیي لصذی  لصذ هالن ًوی

 ٍجَد ًذاسد صیشا ایي ػول هَسد ًْی هَلَی ٍ هثغَض هَال است. 
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ایذ صغشٍیا ایي ػول هوٌَع  هحثَتیت سا اسادُ وشدُ خالصِ اضىال اٍل ایطاى یه جولِ است وِ اگش اص لصذ هالن لصذ

تَاى ػثادت وشد ٍلی ایٌجا لصذ هحثَتیت ًیست ٍ اگش هٌظَس ضوا اص  تیت هیشا دسست است ٍ تا لصذ هحثَاست ٍلَ وث

وٌین وِ تا صشف لصذ هالن تا ٍلتی وِ  داًیذ اضىال وثشٍی هی لصذ هصلحت است ٍ ّویي سا وافی هیلصذ هالن ّواى 

ضَد ٍ دس هاًحي فیِ اظافِ هحثَتیت ًیست تلىِ اظافِ  ا هَال دسست ًطَد ػثادت دسست ًویِ ٍ هَال ٍ استثاغ تاظاف

 تغط ٍجَد داسد تِ خاؼش ٍجَد ًْی هَلَی غیشی.

احشاص هالن وشد ٍ ضَد  لثال تیاى وشدین وِ تذٍى اهش ًویچِ وسی گفتِ دس ایٌجا هی ضَد هالن سا احشاص وشد صیشا  ٍ ثاًیا

هحمك خَئی اصل هؽلة سا لثَل وشدًذ. دس فعای فؼلی تا فشض تثغ تِ ى احشاص هالن وشد ٍ ایطاى تایذ اهشی تاضذ تا تتَا

ًْی هَلَی حتی اگش لائل ِت اهش تشتثی ضَین تاص احشاص هالن صیش سَال است. ضوا ًوی تَاًیذ صیش تاس ٍجَد هالن تشٍیذ 

خَاّیذ تىٌیذ ٍلتی اهش  چىاس هی داسد ٍ لزا دس فشد هضاحنغ ایٌىِ تگَییذ ًْی هَلَی ٍجَد حتی تا اهش تشتثی تِ ضش

الت دس فعای یه اهش تِ ص« اصل الٌجاسِ ػي الوسجذ ٍ اى ػصیت فصلّ»گَیذ  تشتثی سا داضتِ تاضیذ اهش تشتثی هی

ٍلی االى فشض ایي  تثی ٍجَد داضتٍ اگش ًْی غیشی ًثَد اهىاى احشاص هالن تا ایي اهش تش ضذ ػصیاى اصالِ دسست هی

هغ الوضاحوِ داضتیذ تا فصلّ  است وِ ػالٍُ تش اهش تشتثی یه ًْی اص صالت تا هضاحوت ٍجَد داسد. اگش یه التصلّ

تَاى احشاص هٌاغ وشد صیشا لثال تیاى ضذ فشق ًْی دس ػثادت تا هسأِل اجتواع اهش ٍ ًْی ایي تَد وِ دس اجتواع اهش ٍ  ًوی

یه ػٌَاى غصة ٍ یه ػٌَاى صالت ٍ یه فؼلی تَد وِ هجوغ ػٌَاًیي تَد اص حیث صالتی اى هَجَد تَد ًْی دٍ ػٌَ

ی ضذ ٍ گفت  هٌاغ صالت سا داضت ٍ اص حیث غصثی ًْی اص غصة سا داضت. اگش وسی لائل تِ جَاص اجتواع اهش ٍ ًْ

عواهی است لائل ذ ٍلی تشویة ایي دٍ اًسًخَسًذ ٍ یا اٍاهش ٍ ًَاّی تِ هؼًٌَات هی خَ اٍاهش ٍ ًَاّی تِ ػٌاٍیي هی

هٌاغ اهش سا داسد ٍ دیگشی هٌاغ ًْی سا داسد. ایي ػول ّن اؼاػت تَد ٍ ّن ػصیاى ٍ ایي ػول ّن ضذ وِ ایي یىی  هی

هٌاغ اؼاػت سا داضت ٍ ّن هٌاغ ػصیاى سا داضت ٍلی دس تحث داللت ًْی دس ػثادت یه ػول تا یه ػٌَاى ّن اهش تِ 

اگش ضوا تشتة سا داضتِ تاضیذ ٍلی ًْی اص صالت داضتِ تاضیذ یا فشض ًْی غیشی اص ػٌَاى آى خَسدُ تَد ّن ًْی ٍ 
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اًیذ احشاص هٌاغ تَ تاضذ، تاص ًوی صالت هاًٌذ التصلّ هغ الوضاحوِ ٍ یه صلّ ّن دس وٌاس آى داضتِ تاضیذ ٍلَ صلّ تشتثی

 هالوی لاتل احشاص ًیست.  وٌیذ. اصل احشاص هٌاغ ٍ احشاص هالن تا لثَل ًْی هَلَی تشاساس التعاء چٌیي

د ًْی هیا فشض اهش ّن تِ وشد تهٌاغ تَاى احشاص  تذٍى اهش وِ ًوی  هالن وشد ٍ اگش ًْی هَلَی غیشیتَاى احشاص  ضشغ ًَث

 وٌیذ.  داضتیذ چؽَس احشاص هالن هی

ایٌىِ اگش وسی تخَاّذ تا لصذ هحثَتیت ػثادت وٌذ اضىالی وثشٍی ًذاسد ٍجَد لصذ هحثَتیت  والم ایطاى: صخله

اضىال وثشٍی داسد وِ لصذ هالن تا ٍلتی اظافِ ٍ استثاغ صغشٍیا هوٌَع است ٍ اگش تخَاّذ تا لصذ هالن ػثادت وٌذ 

 احشاص هالن ًوی تَاى وشد ٍ وٌذ ٍ اضىال صغشٍی ّن داسد ٍ آى ایٌىِ اصال دسست ًطَد ػثادت سا ػثادت ًوی

 فشهایذ فشهایص هحمك ًائیٌی ٍ هحمك خَئی ًاتوام است. هی

 

 

 زرسی مبنای شهیذ صذر در نهی غیزینقذ و ب

وٌین. دس تخص اٍل تایذ تشسسی وٌین وِ ایطاى  تخص اٍل فشهایطات ایطاى سا اٍل تشسسی وٌین ٍ تخص دٍم سا تؼذ تیاى هی

ظفش هی فشهایذ ًوی ضَد تا فشض ًْی هَلَی ها تیاى وشدین وِ هشحَم ه ای تش هشحَم هظفش داسد یا ًذاسد؟ هؽلة اظافِ

لشب الی اهلل تحمك یاتذ ٍ صشف ٍجَد هالن تشای تحمك لشب الْی تا فشض لثَل ًْی هَلَی اهىاى ًذاسد. تلِ اگش وسی 

تگَیذ ایي ًْی ػملی است ٍ هَلَی ًیست یؼٌی دس هسألِ اهش تِ ضی همتعی اص ًْی اص ظذ لائل تاضین وِ ًْی هَلَی اص 

 سین ٍ لزا لشب لاتل تحمك است. ظذ ًذا
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خَاٌّذ یه ًضاع وثشٍی لائل ضًَذ ٍلی دس ٍالغ تِ حسة لة ٍ اصل تحث ًضاع  هی وأىّ سظَاى اهلل تؼالی ػلیِآلای صذس 

ایطاى ٍ ًضاع هشحَم هظفش یه ًضاع صغشٍی است ٍلَ ایٌىِ دس ظاّش فشهایص ایطاى تیاى وشدًذ وِ اگش هحثَتیت سا اسادُ 

 َع است ٍ اگش تا هالن تخَاّیذ ػثادت وٌیذ وثشا هوٌَع است. وٌیذ صغشی هوٌ

ضَد ٍ یه هثٌای  ٍ صاحة جَاّش است وِ ػثادت تا لصذ اهش هحمك هیدس هسأِل ػثادیت ػثادت یه هثٌا اص ضیخ تْائی 

ػثادیت ػثادت ٌذ دیگشی است وِ ػثادت تِ هؼٌای تحمك لشب الْی است ٍ ایي هماتل هثٌای وساًی است وِ لائل ّست

صشفا تا لصذ اهش هحمك هی ضَد ٍ تحمك لشب الْی یؼٌی تحمك اظافِ الْی ٍ لشتِ الی اهلل یؼٌی تشای خذا ٍ هشتثػ تِ 

اختالفی تا استاد خَد ًذاسد ٍ ظاّش فشهایص ضْیذ صذس ایي است وأىّ هحمك خَئی تا  دس ایي هؽلة خذا ٍ هحمك خَئی

دى است هحمك ًائیٌی ًیض ّویي سا  استاد خَد اختالف وثشٍی داسد دس صَستیىِ ًظش هحمك خَئی ّویي هعاف الی اهلل َت

؟ هطىل ّواى ًىتِ ك هیلثَل داسد لىي اضىال ایي است وِ دس جایی وِ ًْی غیشی هَلَی است لشب هحم ی ا ضَد یا ًِ

ی غیشی هَلَی هَجَد است لشب هوى ي است یا است وِ هشحَم هظفش تیاى وشدًذ. ٍ سَال ایي است وِ دس جایی وِ ًْ

یه هیلِ هاًغ ًضدیه ضذى ِت دیَاس  ًوی ضَد هثل ایٌىِلشب هحمك دس جایی وِ هَال داسد هىلف سا تاص هی داسد ًِ یؼٌی 

دس ػالن هؼٌا ًیض ٍلتی صجش هی دٌّذ لشب هحمك ًوی ضَد ٍ ّوِ هسألِ سش ایي است وِ آیا دس جایی وِ ًْی  ،است

تِ ٍسیلِ ػولی وِ هالن ٍ هصلحت الصم االستیفاء غیشی هَلَی هَجَد است لشب هحمك است یا ًوی ضَد آى ّن لشب 

 سا داسد. 

اگش وسی ًطاى داد تا اتیاى ػولی وِ هٌاغ الصم االستیفاء سا داسد ٍ اتیاى ػول تشای خذا است هی تَاى لشب تِ خذا پیذا 

ٍ یا ئیٌی وشد هطىل حل هی ضَد. ٍ هؽلة ّواى هؽلة است ٍ لزا ایطاى یه ًضاع وثشٍی تا هحمك خَئی یا هحمك ًا

 حعشت اهام ًذاسد وِ آًْا تخَاٌّذ تا لصذ هالن تذٍى اظافِ الی اهلل تخَاٌّذ ػثادت وٌٌذ. 

ًضاع صغشٍی است ٍ ّوِ لثَل داسًذ وِ ػثادیت ػثادت یا تا لصذ اهش است ٍ یا تا تحمك اظافِ الی اهلل است تاصُ وساًی 

تحمك لشب است هَسد تحث ًوی داًٌذ ٍاال آًچِ ػثادیت  وِ تحلیل هی وٌٌذ لصذ اهش سا تِ دلیل ایٌىِ هصذاق لؽؼی
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ػثادت سا دسست هی وٌذ اظافِ الی اهلل است ٍ ّوِ ّن لثَل داسین وِ لصذ لشتت تِ هؼٌای ایي است ٍ لزا دس فمِ تؼعی 

َد ٍلت ّا توطی لصذ لشتت هَظَػیت داسد ٍ لزا دس تیي ػشف ػَام خیلی ٍلتْا توطی دس هَاسد حشام ًیض هحمك هی ض

ٍ دس فمِ فمْا خیلی ٍلت ّا فتَا هی دٌّذ ایي ػول اص جْت توطی اضىالی ًذاسد ٍ لشب الی اهلل ٍ اظافِ الی اهلل تایذ 

 ٍ تا لصذ اهش لؽؼا هحمك هی ضَد.هحمك ضَد 

ی االستیفاء صشف لصذ هالن الصم االى سَال ایي است وِ آیا تا غیشی  ایي لشب ٍ اظافِ هحمك هی ضَد دس فعایی وِ ًْ

 هَلَی داسین؟؟!

 پس ًىتِ اٍل ایٌىِ فشهایص ضْیذ صذس ّواى والم هشحَم هظفش است ٍ ًضاع صغشٍی است ٍ تحث وثشٍی ًیست. 

ًىتِ دٍم ایي است وِ ّن ضْیذ صذس ٍ ّن هشحَم هظفش الصم تَد دس ایي تحث ػالٍُ تش ًمذ فشهایص هحمك خَئی ٍ 

دًذ. دس فشهایطات هحمك ًائیٌی فمػ ایي هسألِ هَسد تحث است وِ دس ایٌجا دا هحمك ًائیٌی، فشهایص اهام سا ًیض تزوش هی

هالن الصم االستیفاء ٍجَد داسد ٍ ًْی غیشی هٌافاتی تا ایي هٌاغ ًذاسد اها دس فشهایطات حعشت اهام ؼشف دیگش ّن 

ی هَلَی غیشی  تحث ضذُ است وِ ٍجَد هالن الصم االستیفاء ًغ تحمك لشب ها تشای تحمك لشب وفایت هی وٌذ ٍ ًْ

ٍ  یص هحمك ًائیٌی سا تشسسیتِ ٍیشایص هحمك خَئی وِ فشهاًىٌٌذ اصَلییي هذسسِ ًجف فمػ اوتفا  ًیست لزا جا داضت

 ًْی غیشی هالن  «فمذ اٍظح ّزا الوؼٌا ...هي اجل الغیش ٍ لیس لوالن فی هتؼلمِ»فشهایذ:  ضْیذ صذس هیتاییذ وشدُ است. 

هسألِ ًْی غیشی لة ایي تَد وِ دس تشسسی هؽحك  ص ًیست تِ خاؼش ایٌىِ غیشی است. دس حالیىِهفسذُ هلضهِ دس هتؼلم

 اًذ ِ فمػ حیث هالن سا تشسسی وشدُدٍ تیاى سا تشسسی هی وشدًذ. یه تیاى ّواى تیاى هحمك ًائیٌی ٍ هحمك خَئی است و

 ي سا تشسسی وشدًذ وِ دس ایٌجا لشب هحمك است. ٍ یه تیاى اص حعشت اهام است وِ ػالٍُ تش تشسسی حیث هالن، ای

 ظز مختارن

 دس ایٌجا چٌذ ًىتِ الصم است تزوش دادُ ضَد:
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تفصیلی است وِ هشحَم هظفش دادًذ وِ ظاّش فشهایص ضْیذ صذس ًیض ّویي است. دس ایي هَاسد ها دلیل ضشػی   ًىتِ اٍل:

ِ اگش ًْی اص ظذ سا صشفا ػملی تذاًین چَى ًْی ًذاسین ٍ ّوِ حشف ػمل است. آلای هظفش تفصیلی دادًذ تیي ایٌى

ظاّش فشهایص  هَلَی ًذاسین لشب هی تَاًذ هحمك ضَد ٍلی اگش ًْی اص ظذ سا هَلَی تذاًین لشب هحمك ًوی ضَد ٍ

 ضَد ػول ویٍ ایٌىِ یه ًْی هَلَی داسد ً لتعاء ست تا فشض لثَل اضْیذ صذس لائل اضْیذ صذس ّویي است یؼٌی 

هحثَب الی اهلل ضَد. یؼٌی اگش وسی ًْی هَلَی سا لثَل ًىشد ٍلی ًْی غیشی ػملی داضت لشب الی اهلل هحمك هعاف ٍ 

است. ها سَال هی وٌین چِ فشلی تیي ًْی غیشی ػملی ٍ هَلَی است. هثٌای ضوا دس تاب ًْی غیشی ایي تَد وِ ٍجَد 

گفت  َد وِ اگش هثال یه ری الومذهِ، همذهِ داضت، ػمل هیایي ًْی غیشی هثل اهش غیشی لغَ است. تحث آًجا ایي ت

 ػالٍُ تش اًجام ری الومذهِ تایذ همذهِ سا ّن اًجام تذّی. آیا ػالٍُ تش ایي لضٍم ػملی یه ٍجَب ضشػی ّن الصم است؟

ٍ  ذاص تیي تثشیدس آًجا گفتین وِ لغَ است. اگش تخَاّین ٍاجثی هثل صالت سا اًجام تذّین ٍ ػمل هی گَیذ تایذ هاًغ سا  

د تاضذ؟ اول تایذ هٌتفی ضَد آیا الصم است دس وٌاس ایي حىن ػملی یه حىن ضشػی تش التاول تِ ػٌَاى ًْی غیشی هَجَ

هىلف ٍ  –تیٌذ چٌیي حىن ػملی ٍاظحی دس تاب ٍجَب همذهِ یا حشهت غیشی ٍجَد داسد  هی لغَ است وِ ضاسع ٍلتی

الومذهِ سا اًجام تذّذ ٍ همذهِ اش ًصلة سلّن است ٍ همذهِ اش تشن دس ٍادی اهتثال است ٍ هی خَاّذ اهش تِ ری 

دس ایٌجا لغَ است وِ تِ اٍ یه تىلیف هَلَی دیگشی تىٌٌذ. اگش دلیل ها دس اًىاس ٍجَب غیشی ٍ  -است هاًغ هاًٌذ اول

س التعاء هی وٌین ٍ دس اًىاس حشهت غیشی ایي است وِ ػمل یه حىن ٍاظح سٍضي تِ ًام لغَیت داسد ٍ تا ایي دلیل اًىا

. اگش ًوی وٌذ حشهت هَاًغ اش سااش سا ٍ اهش تِ ضی التعا  التعا ًوی وٌذ ٍجَب هَلَی همذهِ هی گَیین اهش تِ ضی

ایي است چِ فشلی تیي ًْی غیشی ػملی ٍ هَلَی ٍجَد داسد. ٍ اگش تگَییذ فشق ٍجَد داسد، آى هَلغ تایذ دست اص 

تا ًْی غیشی هَلَی فاسلی داسد تا ایي ًْی ػملی، حذالل فاسلص ایي فسادی است وِ استذالل لغَیت تشداسیذ ٍ اگش حمیم

ضوا تِ آى استذالل هی وٌیذ ٍ ایي تٌالعی است دس ایي فشهایطات ٍ تایذ خَب تِ آى تَجِ وٌیذ وِ تِ لنّ هؽلة وِ حك 

 تا اهام است تشسین. 
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است دس ّواى حىن ػمل تِ لضٍم همذهِ است ووا ایٌىِ ایي اگش گفتیذ ایي اهش غیشی هَلَی ّیچ اثشی ًذاسد ٍ ّشچِ اثش 

ًْی غیشی ّیچ اثشی ًذاسد اال ایٌىِ ػمل گفتِ ػذم الواًغ اص همذهات است ٍ اول سا تشداسد تا صالت هحمك ضَد. ضوا دس 

آًجا ایٌجا هی گَییذ ًْی غیشی ػملی هاًغ صحت ًیست ٍلی ًْی غیشی هَلَی هاًغ صحت است ٍ اگش ایي ؼَسی تاضذ 

چؽَس تا حیث لغَیت اًىاس ٍجَب ٍ حشهت غیشی وشدیذ. اگش اهش ٍ ًْی غیشی ایي لذس اثش داسد وِ هی تَاًذ هسألِ 

َیت اصالح وٌیذ. وأى ضْیذ صذس ٍ  اظافِ الی الوَال ٍ استثاغ تا هَال سا هحمك وٌذ پس تایذ فشهایطات خَد سا دس لغ

چ اثشی ًذاسد م تِ ایي هؽلة ضذًذ وِ ایي اهش غیشی یا ًْی غیشی ّیهشحَم هظفش فشاهَش وشدًذ وِ ّوِ اصَلییي هلتض

 گَیٌذ اگش ًْی غیشی هَلَی تاضذ هاًغ است. سسٌذ هی ٍلی دس ایٌجا وِ هی

ایي تحلیل جا پا سا تاص هی وٌذ ٍ خَب ًطاى هی دّذ اگش ایي تحلیل دسست ًثاضذ تشتثی وِ ضْیذ صذس اص آى دفاع 

حك تا هحمك خَئی ٍ هحمك ًائیٌی است ٍ وسی وِ تحلیل تشتثی وشدُ است تایذ لؽؼا ًظش وشدًذ غلػ هی ضَد ٍ واهال 

تذّذ وِ ًْی غیشی هثل حىن ػمل ّیچ اثشی ًذاسد ٍ تٌْا اثشش ایي است وِ ساُ تحمك ری الومذهِ سا تاص وٌذ ٍ حاال وِ 

ت هلضهِ داسد. هاّیت ًْی غیشی ایي لشاس است ری الومذهِ اًجام ًطَد هَال واهال حة تِ فؼل ٍاجثی داسد وِ هصلح

ای است تشای تحمك همصَد دیگش ٍ اگش ػمل ایي سا اهش وشد  هاّیت اهش غیشی ایي است وِ تَصلی است ٍ ٍصلِاست.

اثش هْوی هتشتة ضَد لغَیت غلػ هَال هی گَیذ هي ًثایذ دیگش چیضی تگَین. دس حالیىِ اگش لشاس تش اهش هَلَی چٌیي 

 ضَد. هی

اهام  تثغ حعشت تِای وٌیذ صیشا ها   هایص صاحة فصَل است سا یه هالحظِهمذهِ ٍاجة همذهِ هَصلِ وِ فشدس تحث 

ی ػجیثی  ٍ فشهایص ضْیذ صذس یه هغالؽِی ییذی لائل ضذین ًِ تؼلیلتشای همذهِ حیثیت تم هشحَم آخًَذ تش خالفٍ 

 داسد وِ تایذ تشسسی ضَد.


