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 تاسوِ تؼالی

 32/11/65   56جلسه            ( دام ظله)خارج اصول حضرت استاد فرحانی 

 ای از مباحث در بحث ضد وع کلی: مسأله ضد                   موضوع جسئی: خالصهموض

 

 بررسی اجمالی مباوی مختار در مسأله ضذ

ػاّای خَد هجوَع هذای اص  وٌذ توام ضذ. اتتذا خالغِ ًْی اص ؾذ هی ،یاهش تِ ض تحث اص ایٌىِ آیا هسألِ ؾذ ٍ

 ضَین. هیتحث تؼذی  سا دس ایي تحث تیاى خَاّین وشد ٍ تؼذ ٍاسد

ؾذ ػام تِ هؼٌای ًمیؽ ضی یىثاس هسألِ ًْی اص  ،ایٌىِ آیا اهش تِ ضی همتؿی ًْی اص ؾذ است یا ًِ تحثدس  .1

ضَد  ًوی «غلّ»ا ًذاسد ٍ لزا اص ذ ػام سوِ اختیاس ها ایي تَد وِ اهش تِ ضی التؿاء ًْی هَلَی اص ؾ ضذهكشح 

حشهت تشن غالت سا تذست آٍسد تِ جْت هسألِ لغَیتی وِ تحث ضذ ٍ حشهت غالت یه حىن ػملی است 

 َب هَلَی غالت است. حىن ضشػی ٍج ِوِ دس ٍالغ الصه

یذ تذست آحشهت ؾذ خاظ هاًٌذ حشهت اول  «غلّ»اص آیا حشهت ؾذ خاظ تَد وِ دس هسألِ ؾذ، دیگش تحث  .2

حشهت ؾذ خاظ ٍجَد داسد یىی قشیك هالصهِ اثثات ّن لائل ضذین وِ دٍ قشیك تشای  ایي تحثوِ دس  یا ًِ؟

ؾذ خاظ تِ ایي  دٍ قشیك هٌتج ًیست. فشق تیي ًمیؽ ٍ وذام اصیچ یگشی قشیك همذهیت ٍ ًطاى دادین ٍّ د

حشهت تحث دس ًمیؽ تَد ٍ تحلیل تٌالؽ سا ّن تیاى وشدین ٍلی  دستاسُ حشهت ًمیؽ،تحث دس تشگطت وِ 

دستاسُ ػذم هؿاف  .وِ حیث آى ػذم هؿاف تَد گطت هیتِ ػذم اول تشحشهت اول تَد دس هثال ؾذ خاظ، وِ 

یث ػملی ٍ یه تحث ػملی ٍ یه تحث ػشفی هكشح وشدین ٍلی دس ّش دٍ تحث حشهت آى هٌتفی تَد تفاٍت ح

ػذم اول هالصم تا ٍجَد غالت است یا ػذم اول همذهِ ٍجَد  ٍ تیاى وشدین ادینشفی سا ّن چٌذ تاس تَؾیح دػ

غالت است حتی اگش ػذم هؿاف حظی اص ٍجَد داضتِ تاضذ ػشفا، ًِ ػمال، ٍلی تاص اص ٍجَد غالت ًوی تَاى 

 حشهت اول سا استفادُ وشد.

ّستٌذ حشهت هَلَی   ِ لائل ِت التؿاءولی تَد وِ آًاًی وتحث ؾذ یىثاس ثوشُ تیاى وشدین وِ ثوشُ هسأِل دستاسُ  .3

سا تِ ػٌَاى یه حىن ضشػی لائل ّستٌذ ٍ دس ایي حذ تِ ػٌَاى ثوشُ لاتل تحث تَد وِ ها حشهت هَلَی سا ًِ دس 

ؾذ ػام تِ هؼٌای ًمیؽ ٍ ًِ دس ؾذ خاظ لثَل ًذاضتین. یىثاس ثوشُ هشتَـ تَد تِ ؾذ خاظ، آى ّن ؾذ 

لائل ضذین تِ ایٌىِ حشهت ؾذ خاظ، هسلن است ٍ ایي حشهت هَلَی است خاظ ػثادی، تِ ایي هؼٌا وِ اگش 

اگش ؾذ خاظ هثل غالت تَد ًِ هثل اول، یؼٌی ػثادت تَد آى هَلغ حشهت ؾذ خاظ ػثادی داسای ثوشُ 
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ضذ. دس هَسد حشهت ؾذ خاظ ػثادی، تا ّواى استذاللْایی وِ داضتین اصالِ ٍاجة است ٍ تشن غالت  هی

تشای  وِ خَد غالت تَد هحشم تَد ٍآى ؾذ ػام  پسا اصالِ است لزا تشن غالت ٍاجة تَد همذهِ یا هالصم ت

دس ػثادیت ػثادت اهش ًیاص داسین یا  ىِدٍ هسألِ سا تشسسی وٌین اٍل ایٌتَد ؾذ خاظ ًیاص حشهت ثوشُ تشسسی 

ّش وذام اص ایي دٍ  ؟آٍسد آٍسد یا ًوی هحل تحث ها است دس ػثادت فساد هیآیا ًْی غیشی وِ  دٍم ایٌىِ ؟ًِ

وشد . یه تحث هثٌایی سا ضیخ تْائی ضشٍع وشدًذ وِ چَى دس ػثادیت  ىلیف ثوشُ سا سٍضي هیتحث هثٌایی ت

شا ٍلتی اصالِ اهش داسد سسذ صی گش ًَتت تِ هسألِ حشهت هَلَی ًویػثادت اهش الصم است ّویي وِ اهش الصم تَد دی

اصالِ اهش وشد ٍ ّن غالت سا اهش  ضَد ّن تِ ٍ اهش تِ ؾذیي اهىاى ًذاسد ٍ ًویتَاًذ اهش داضتِ تاضذ  غالت ًوی

حث ًْی وشد ٍ دس ػثادیت ػثادت اهش ًیاص است ٍ لزا ایي ؾذ ػثادی تِ دلیل تی اهشی غلف است ٍ ًَتت تِ ت

قشف دیگش هسألِ هذسسِ هحمك ًائیٌی ٍ  سسذ وِ تتَاى گفت ایي تحث ثوشُ داسد. غیشی اص ؾذ خاظ ػثادی ًوی

سٍد ٍ لزا دٍ قشف هسألِ ایي تحث سا تیي  جَد تاضذ ایي اهش غیشی فساد ًویتاتؼیي تَد وِ حتی اگش اهش غیشی هَ

ًذاسد ٍ ایي  وشد. آى قشف لائل تَدًذ حتی اگش اهش غیشی ّن ًذاضتِ تاضین ایي فاسذ است صیشا اهش غفش ٍ غذ هی

ًیست ٍ ّش گفت حتی اگش اهش غیشی داضتِ تاضین فاسذ ًیست صیشا اهش غیشی فساد آٍس  قشف هحمك ًائیٌی هی

 ضَد. وذام اص ایي دٍ قشف سا لائل ضَین تاص ایي تحث تی ثوشُ هی

ًیاص دس هَسد هسألِ ضیخ تْائی، تؼؿی هاًٌذ هشحَم آخًَذ یه تحث هثٌای هكشح وشدًذ وِ ها دس ػثادیت ػثادت  .4

تا هالن  تیاى وشدین وِهثٌای هشحَم آخًَذ سا لثَل وشدین ٍ ًیض  ها .ضَد ػثادت وشد ًذاسین ٍ تا هالن هیتِ اهش 

وٌین یا اهش دس هذسسِ حؿشت اهام وِ ها تا  ػثادت وشد. یه جَاب دیگشی دادًذ وِ ها اهش دسست هیهی تَاى 

حساب خكاب لاًًَی ٍ همذهات ّفتگاًِ حؿشت اهام وِ اختیاسضاى وشدین ًطاى هی دّین وِ ّن اهش تِ اصالِ ٍ 

وٌین، یا اهش دس هذسسِ  اهش سا دسست هی ّن اهش تِ غالت هتَجِ ایي هىلف است ٍ تشتة ّن دس واس ًیست ٍلی

ضَد فشق هْن ًظشیِ اهام ٍ هسله تشتة ایي است  ًَذ وِ اهش اص قشیك تشتة دسست هیتؼذ اص هشحَم آخ هطَْسِ

 اى ضَد. ضَد تایذ همیذ تِ ػػی ّش قَس تمشیةوِ تشتة 

 ًْایتا تشتة ٍ تیاى وشدین ٌائی داضتینها دس تشتة ّن اضىال هثٌای داضتین تشاساس فشهایطات اهام ٍ ّن اضىال ت .5

آیذ صیشا تشتة  ایي تا هسمكیت ػػیاى جَس دس ًوی خَاّذ اهش تِ اّن ٍ اهش تِ هْن سا دس یه صهاى جوغ وٌذ ٍ هی

سا ّش قَس تمشیة وٌیذ چِ تا تمشیة هحمك تشٍجشدی ٍ چِ تا تمشیة هحمك ًائیٌی ٍ چِ تا تمشیة هحمك خَئی 

لِ هسمكیت ػػیاى تایذ حل ضَد ٍ چَى ایي هسألِ حل ًوی ضَد لزا دس ّش غَست لیذ ػػیاى داسد ٍ هسأ

پس دسست وشدى اهش یا اص قشیك هثٌای اهام وِ تَجِ دٍ اهش تشتة خشاب هی ضَد ٍَل هثاًی اهام سا لائل ًطَین. 
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ِ است تِ هىلف تذٍى ایٌىِ یىی همیذ تِ ػػیاى ضَد یا اص قشیك تشتة تَد وِ تَجِ دٍ اهش است تِ ایي ضىل و

 یىی همیذ تِ ػػیاى است ٍلی ها فمف حشف اهام سا لثَل وشدین. 

تا اهشی وِ اص قشیك هثٌای حؿشت اهام  تَاى هیّن تا هالن ػثادت وشد ٍ  اىتَ هیّن تشاساس ایي هكالة  .6

 پزیشفتین هسألِ سا حل وٌیذ. 

ٍلی احشاص هالن دس یه حشف سَهی ًیض تَد ٍ آى ایٌىِ وسی تگَیذ هي وثشای ػثادت تا هالن سا لثَل داسم  .7

تَاًن احشاص هالن وٌن وِ ایي هكلة سا هحمك خَئی  فؿای تضاحن سا هوىي ًوی داًن لزا تا اهش ثاتت ًطَد ًوی

تیاى فشهَدًذ، ضْیذ غذس ّن اختیاس وشدًذ وِ ها ایي هثٌا سا ّن اضىال وشدین. گفتین اضىال ایي هثٌا ایي است وِ 

. ػلی ای حال اگش وسی ایي هثٌا سا لثَل وشد ٍ ًتَاًست تشتة سا تاب تؼاسؼ سا تا تضاحن خلف وشدُ است

دسست وٌذ وأىّ اضىال ضیخ تْائی سا پزیشفتِ است صیشا هثل هحمك خَئی ٍ هثل ضْیذ غذس وِ دس ٍالغ 

خَاٌّذ تگَیٌذ احشاس هالن دس فؿای تضاحن اهىاى ًذاسد ٍ اص ایي قشف ّن ها ًطاى دادین تشتة سا ّش واسی  هی

هطىلص حل ًوی ضَد تا هطىل سٍتشٍ هی ضًَذ ٍلی ها هطىل ًذاسین صیشا ّن هثٌای هالن سا لثَل وشدین تىٌٌذ 

ٍ ّن تا تفىیه تضاحن اص تؼاسؼ احشاص هالن دس فؿای تضاحن هوىي تَد ٍ ػثادت هی وشدین ٍ اگش وسی خیلی 

وشدین ٍ لزا احشاص هالن هی ضَد ٍ اغشاس وشد وِ ًوی ضَد احشاص هالن وشد ها اص قشیك هثٌای اهام اهش سا دسست 

 تا اهش یا تا هالن هی تَاى ػثادت وشد.

ًطاى دادین وِ ًْی غیشی فساد آٍسد؟ ها  آٍسد یا ًوی یا ًْی غیشی فساد هیوِ آ ایي تَد تخص پایاًی تحث ها .8

وٌذ  ِ لشتی تحمك پیذا ًویآٍسد صیشا فساد یا اص تاب ایي است وِ یا هالوی ٍجَد ًذاسد یا اص تاب ایي است و ًوی

ٍ ًْی غیشی دس ٍالغ ًوی تَاًذ اص ّش دٍ جْت هطىل ایجاد وٌذ.اگش فشؼ وشدین وِ هالن ٍجَد داسد ٍ هالن 

احشاص ضذُ است وِ تحث ها دس ایي فؿا است ٍ اص آى قشف لثَل وشدین وِ ًْی غیشی است ًْایتا اؾافِ ایي 

هَال تطَد ٍ اؾافِ تغؽ ضَد تلىِ اؾافِ حة ٍ لشب است هالن  ًْی غیشی تِ هَال ًوی تَاًذ اؾافِ هٌْی تِ

ّن ٍجَد داسد ٍ ػثادیت ضذى ػثادت حتی تا لثَل ًْی غیشی ؾشسی تِ ایي ػثادیت ٍاسد ًوی آیذ لزا ثوشُ اص 

ایي تاب هٌتفی هی ضَد صیشا ها حتی اگش ًْی غیشی سا ّن لثَل وٌین ایي ًْی غیشی داللت تش فساد ػثادت ًذاسد. 

ای ًذاسد وِ وسی تخَاّذ  ػوال ٍلَ ها اغل التؿای ًْی سا لثَل ًىشدین، تش فشؼ تٌضل ایي التؿا ًْی ثوشُزا ل

تگَیذ هي چَى لائل تِ التؿاء ًْی ّستن ایي ػثادت تاقل است. تِ ًظش ها تاص ّن ػثادت تاقل ًیست. تلِ تٌْا 

ایٌجا هَجَد است هاًٌذ حشهت غالت  ای وِ هكشح است ّواى ثوشُ ولی است وِ یه حىن ضشػی ولی ثوشُ

اگش ًْی غیشی سا لثَل وٌین یا حشهت اول ٍ دس ایي ثوشُ ولی فشلی ًوی وٌذ وِ ایي ؾذ ػثادت تاضذ یا ًثاضذ. 

 ّزا اتوام هثاحث الؿذ.
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 صحت امر آمر با فرض علم به اوتفاء شرط آن

 بررسی عىوان مسأله

ل فْن هحل ًضاع آى ولی هطىل ست ٍ اغاغَلییي ا  ؼشوِ آساءتحث تؼذ ها دس ػلن اغَل، تحثی است وِ خیلی ه

 ضشقص دسست است یا دسست ًیست، اهىاى داسد یا اهىاى ًذاسد؟  آیا اهش آهش تا ػلن تِ اًتفاءداسد ٍ آى ایٌىِ 

 ی است. هسألِ خیلی هْن ایي تحثخَاّذ اهش وٌذ ػلن داسد وِ ایي اهش ضشقی داسد وِ آى ضشـ هٌتف آهشی هی

تَاى   هؼٌای هؼمَلی تشای ایي ػٌَاى هی ي است وِ اٍل تشسسی وٌین ػٌَاى تحث غحیح است یا ًیست ٍ آیاای

؟  تػَیش وشد یا ًِ

 جواز در عىوان بحثمعىای 

وِ هكشح است ایي  یسَالاٍلیي  «جایض است یا جایض ًیست ضشـ آى  ػلن آهش ِت اًتفاء اهش آهش تا»ایٌىِ دستاسُ 

 ص تِ هؼٌای اتاحِ است.تؼؿی گفتٌذ جَا  دس ایٌجا تِ چِ هؼٌا است؟ «جَاص»است وِ 

ستكی تِ ػلن اغَل ًذاسد ٍ یىی اص احىام تىلیفی است اتاحِ  ایي است وِ وٌٌذ تیاى هیاغَلییي اضىال هْوی وِ 

ًیست ٍ حىن تىلیف ایي دستَس ٍ اهش هثاح است یا  اص ایٌىِ ایيتحث  .وِ تخَاّین دس ػلن اغَل تحث وٌین

لزا جَاص تِ هؼٌای اتاحِ سا ی است تحث فمْجَاص ٍ اتاحِ سا داسد یا ًذاسد  یحىن تىلیف ایٌىِ ٍ دستَس چیست

ػَاسؼ فؼل هىلف سا دس فمِ اص جْت حىن تىلیفی یا  ٍهحممیي وٌاس گزاضتٌذ صیشا اتاحِ هسألِ فمْی است 

 وٌین.  ٍؾؼی تحث هی

هاًذ وِ تگَیین جَاص دس ایٌجا تِ هؼٌای اهىاى است. اگش هسألِ سشاؽ اهىاى سفت، سَال ایي هی ضَد وِ  تالی هی

 داًذ اهش یه ضشقی داسد وِ ضشـ هٌتفی است اهىاى داسد وِ اهش وٌذ یا ًِ؟  آهشی وِ هی آیا

دس جای خَدش تحث ضذُ است اهىاى یا راتی است یا ٍلَػی است. اهىاى راتی دس هماتل استحاِل راتی لشاس 

اگش یه چیضی سا راتا گشدد ٍ  گیشد وِ دس فلسفِ تَؾیح دادُ ضذُ است استحالِ راتی تِ استحالِ تٌالؽ تشهی هی

هوىي داًستین، دس هماتل چیضی است وِ راتا استحالِ داسد. استحالِ تٌالؽ تِ ػٌَاى ایٌىِ استحالِ راتی سا تِ 

. فشهَدُ  است استحالِ تٌالؽ تشگشداًین تاص تفػیالتی داسد وِ آیت اهلل فاؾل تِ تخطی اص آى اضاسُ وشدُ است

حالْای گشدد ٍ ّوِ هُ استحاِل اجتواع ؾذیي تِ استحالِ تٌالؽ تشهیاستحالِ اجتواع ؾذیي ًیض راتی ًیست تلىِ 



5 
 

آیت اهلل جَادی یه تخطی داسًذ وِ حتی استحالِ استفاع ًمیؿیي تِ استحاِل  .گشدد راتی تِ استحالِ تٌالؽ تشهی

تٌْا چیضی وِ استحالِ راتی داسد تایستذ راتی اگش وسی تخَاّذ سش استحالِ   گشدد ٍ وأىّ اجتواع ًمیؿیي تشهی

گشدد، استحاِل  حتی استحالِ استفاع ًمیؿیي ّن تِ استحالِ اجتواع ًمیؿیي تشهیاستحالِ اجتواع ًمیؿیي است 

 اجتواع ؾذیي وِ تِ قشیك اٍلی تِ تٌالؽ تشهیگشدد.

شدین هسألِ تٌالؽ ّایی وِ ها اٍاخش هسألِ ؾذ تحث و تحث ایي تایذ دس جای خَدش اًجام ضَد ٍ یىی اص تحث

تَد وِ دس فشهایص استاد اساتیذ ها ػالهِ اگش تٌالؽ سلة ٍ ایجاب تاضذ دیگش ایي فشهایص آیت اهلل جَادی ٍاسد 

ًیست استحالِ اجتواع ٍ استفاع تا ّن ّستٌذ تا تٌالؽ دسست ضَد وِ ایي سا ػالهِ دس ًْایِ ضشح دادًذ وِ هَسد 

 اضىال استاد ها آیت اهلل جَادی ّست.

ضتِ تاضذ خَُا ایي تٌالؽ استحالِ اجتواع تاضذ استحاِل راتی یؼٌی تٌالؽ ٍ چیضی وِ تٌالؽ ًذادس ّش غَست 

تِ تٌْایی ٍ خَاُ استحالِ اجتواع ٍ استفاع تاضذ وِ تِ تماتل سلة ٍ ایجاب تشگشدد تا تیاى ػالهِ قثاقثایی وِ 

دسًٍص ایي ًثاضذ اهىاى ٍ ایجاب است ّش چِ  فشهَدًذ قشد راتی ٍ استحالِ اجتواع ٍ استفاع وِ تماتل سلة

  .راتی داسد

پلِ تؼذی هسأِل ٍلَع آى است. آیا ّش چیضی وِ اهىاى راتی داسد ٍالغ ّن هی ضَد هثال هوىي الَجَد اهىاى 

راتی داسد ٍلی اگش ایي هوىي الَجَد هحمك خَاست ضَد تایذ ػلت تاهِ داضتِ تاضذ تا هحمك ضَد ٍلتی ػلت 

وٌذ. اهتٌاع تالغیش دس  اش ًیاهذ اهتٌاع تالغیش پیذا هی وٌذ ٍ اگش ػلت تاهِ هوىي، ؾشٍست تالغیش پیذا هی تاهِ آهذ ایي

ٍالغ استحالِ تحمك اش استحالِ دس ٍلَع است ٍ ستكی تِ اهىاى راتی آى ًذاسد هوىي راتی تَد. اها استحالِ پیذا 

ى هؼلَل تذٍى ػلت تاهِ استحالِ داسد ٍلی ٍ فشؼ تَد است وشد ایي هوىي تالزات دس تحمك اص تاب ًثَد ػلت

 ًِ استحاِل راتی تلىِ استحالِ دس ٍلَع ٍ تحمك داسد. 

ّا راتا اهىاى داسد ٍلی  تؼؿی ٍلتٍ ّا یه چیض راتا اهىاى ًذاسد وِ تٌالؽ است  تؼؿی ٍلت  خالغِ هكلة:

 ٍالغ ًوی ضَد ٍ استحاِل ٍلَػی داسد. 

آیا هشاد  چیست؟ ضشـ اهىاى داسد یا ًذاسد   اهش آهش تا ػلن آهش تِ اًتفاء اص ایٌىِهٌظَس  ضذُ است ایٌجا تحثدس 

 فمف راتص هوىي تاضذ. ٍ ًِ ایٌىِ دس ٍلَع استحالِ داضتِ تاضذ است،اتی است یا هشاد اهىاى ٍلَػی اهىاى ر

 بحث عىواناصولییه در اشکاالت 
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ىاى راتی یا ٍلَػی، اغَلییي گشفتاس ضذًذ ٍ چٌذ اضىال ایٌجا وِ هسألِ تِ جَاص تِ هؼٌای اهىاى تشگشدد خَاُ اه

ٍ ّن دس اهىاى ٍلَػی ٍ تؼؿی اص ایٌْا اختػاظ ِت  تایي اضىاالت ّن دس اهىاى راتی استؼؿی اص داسًذ وِ 

 اهىاى راتی داسد.

ذاسد اضىال اٍل وِ اختػاظ تِ اهىاى راتی داسد ایي است وِ تحث اص ایٌىِ فالى چیض اهىاى راتی داسد یا ً

اغَلی است یا ّواًكَس وِ جَاص تِ هؼٌای اتاحِ واس فمیِ است تطخیع ایٌىِ فالى چیض اهىاى راتی داسد تایذ دس 

فلسفِ اًجام ضَد ٍ واسی تِ ػلن اغَل ًذاسد لزا تحث اص اهىاى راتی ساصگاس تا ػلن اغَل ًیست. لزا یه 

 گشفتِ ضذُ است.اضىالی تِ هسألِ اهىاى راتی دس سدیف اضىالی وِ تِ اتاحِ 

یه اضىال هطتشوی ّن تِ راتی ٍ ٍلَػی داسًذ وِ ایٌجا اگش هسألِ اهىاى راتی تَد دسست تَد وِ هسألِ اهش آهش 

هوىي است هكلة خَتی است ٍلی اگش تگَین اهش آهش تا فشؼ ػلن اٍ تا اًتفاء ضشـ، ٍلتی لیذ تِ ػلن هی صًن، 

چیضی وِ تحث اص اهىاى راتی آى است لیذ ػلن ًذاسد ٍ اهىاى ػلن وِ ٍسف آهذ ستكی تِ اهىاى راتی ًذاسد ٍ 

راتی ٍغف ٍالؼی خَد ضی است ٍ ستكی ًذاسد تِ ایٌىِ دس فؿای ػلن آهش تِ اًتفاء ضشـ اهىاى داسد یا ًذاسد ٍ 

ىل اگش ایي لیذ آهذ تا هسأِل اهىاى راتی ساصگاس ًیست، لزا اضىال وشدًذ وِ ایي ػٌَاى ًضاع تِ دلیل ایي لیذ هط

داسد تلِ اگش ایي لیذ ًثَد ٍ تحث سش ایي تَد وِ ایي اهش اهىاى داسد یا ًذاسد لاتل تحث تَد ٍلی اگش لیذ ػلن 

ٍسف آهذ تحث اهىاى راتی ًیست حتی اهىاى ٍلَػی ّن ًیست. اهىاى راتی ٍ اهىاى ٍلَػی ٍغف خَد ضی 

 است.

وٌذ ٍلی تاص آى لذس  س تا هسألِ اهىاى ٍلَػی هیًىتِ سَهی سا تیاى وشدًذ وِ ایي ًىتِ سَم ایي تحث سا ساصگا

ضشـ. ضشـ اص اجضاء ػلت تاهِ است.  هسألِ ٍاؾح است وِ دس ضأى تحث اغَلی ًیست. اهش آهش تا ػلن تِ اًتفاء

ػلت تاهِ داسای همتؿی ٍ ضشـ ٍ ػذم الواًغ است. ٍلتی ضشـ هٌتفی است یؼٌی ػلت تاهِ هٌتفی است. اهشی 

اش هٌتفی است هؼلَل تالػلت است ٍ  یا اهشی وِ ػلت تاهِ ی است اهىاى ٍلَػی داسد؟اش هٌتف وِ ػلت تاهِ

وٌیذ وِ ایي  هؼلَل تال ػلت استحالِ ٍلَػی داسد. هؼلَل تالػلت اهتٌاع تالغیش داسد، لزا ٍلتی تحث اص ایي هی

؟ ایي هطشٍـ تالضشـ یؼٌی هؼلَل تالػلت ٍ دس ایٌجا ه ؼلَم است وِ هطشٍـ تذٍى ضشـ هوىي است یا ًِ

هؼلَل هٌتفی است. فؼال اص لیذ ػلن دست وطیذم ٍ واسی تِ اضىال لثلی ًذاسم وِ لیذ ػلن هسأِل سا اص فؿای 

تشد فؼال تحث سش هتي ٍالغ است. ٍلتی ضشـ هٌتفی است ػلت تاهِ هَجَد  اهىاى راتی ٍ ٍلَػی تیشٍى هی

ییي دس ػٌَاى هسألِ دچاس گشفتاسی ضذًذ وِ تشای ًیست ٍلتی ػلت تاهِ هٌتفی ضذ لكؼا هؼلَل ًذاسد، لزا اغَل
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ّن هحمك تشٍجشدی وشدُ  خَتی دسست وشدى ػٌَاى ایي هسأِل هشحَم آخًَذ تالش خَتی وشدًذ ٍ یه تالش

 است ٍ اغل ایي تحث اص غاحة فػَل است.

 پس اٍال جَاص تِ هؼٌای اتاحِ ًیست صیشا ستكی تِ اغَل ًذاسد 

 ست صیشا ستكی تِ اغَل ًذاسدثاًیا جَاص تِ هؼٌای راتی ًی

 ثالثا اهىاى ٍلَػی ّن ًیست صیشا لیذ ػلن دسٍى آى است ػلن ٍلتی آهذ هؼلَم است وِ هسألِ خَد ٍالغ ًیست.

ساتؼا لیذ ػلن سا ّن اگش تشداسین استحالِ هؼلَل تالػلت آى سٍضي است وِ ًوی ضَد دس اغَل اص آى تحث وشد، 

 چْاس ًىتِ اغلی ٍجَد داسد.لزا دس ایي فؿایی وِ تیاى وشدین 

دس ایي فؿا تایذ تشسسی ضَد وِ آیا هشحَم آخًَذ تَاًستِ یه هؼٌای هؼمَلی تشای ایي ًضاع دسست وٌذ وِ تتَاى 

ٍاسد آى ضذ. تلویز تضسگَاسش هحمك تشٍجشدی تَاًستِ یه هؼٌای هؼمَلی تشای ایي ًضاع دسست وٌذ، یا تلویز 

ٌای هؼمَلی دسست وٌذ. دس هشحلِ تؼذ سشاؽ تلویز تلویز ایطاى هی سٍین دیگشش هحمك ًائیٌی تَاًستِ است هؼ

وِ حؿشت اهام وِ تلویز هحمك تشٍجشدی است ٍ هحمك خَئی وِ تلویز هحمك ًائیٌی است ٍ ًْایتا ًظش خَدهاى 

 سا تیاى خَاّین وشد.

 

 

 

 

 


