تاسوِ تؼالی
خارج اصول حضرت استاد فرحانی
هوضوع کلی :هسأله ضد

(دام ظله)

جلسه69/12/08 22

هوضوع جزئی :صحت اهر آهر با علن آهر به انتفاء شرط آن

صحت اهز آهز با فزض علن به انتفاء شزط آن
خالصه جلسه گذشته
تحث ها دستاسُ فشهایص هحمك ًائیٌی ٍ تِ تثغ فشهایص ایطاى اضکالی کِ تؼضی اص تالهزُ هذسسِ هحمك ًائیٌی
تِ فشهایص حضشت اهام داضتٌذ تَد .هحمك ًائیٌی دس هسألِ خَاص اهش آهش تا ػلن اٍ تِ اًتفاء ضشط فشهَدًذ ایي
ًضاع تاعل هي سأسِ است صیشا اگش ها لثَل کٌین کِ خؼل احکام ضشػیِ تِ ضکل لضایای حمیمیِ است دس لضیِ
حمیمیِ کِ تِ ًظش هحمك ًائیٌی سخَع تِ یک لضیِ ضشعیِ داسد ها یک ضشعی ٍ یک خضائی داسینٍ .لتی
خذاًٍذ فشهَدُ است «هلل ػلی الٌاس حح الثیت هي استغاع الیِ سثیال» ایي تکلیف یک ضشعی داسد کِ
«الوستغیغ یدة ػلیِ الحح» است .ایي هستغیغ کِ هَضَع ٍخَب است دس ٍالغ تِ هؼٌای ایي است کِ اگش
هستغیؼی یافت ضَد ٍخَب حح فؼلیت پیذا هیکٌذ .پس یک لضیِ حمیمیِ تا ػٌَاى «الوستغیغ یدة ػلیِ
الحح» کِ تِ هؼٌای یک لضیِ ضشعیِ است کِ ضشط آى ٍخَد هستغیغ است ٍ خضاء آى ٍخَب ٍ فؼلیت
تکلیف حح است ٍ اگش لضیِ ایي گًَِ تاضذ دیگش ستغی تِ هسألِ ػلن آهش ًذاسد صیشا آهش تکلیف سا هتَخِ
کسی ًویکٌذ کِ تخَاّذ تکلیفی گشدى کسی تگزاسد کِ هیداًذ استغاػت ًذاسد تلکِ آهش داسد تِ صَست
ضشعی ٍ لَیی خؼل هیکٌذ .اگش هستغیغ یافت ضَد ٍخَب حح فؼلیت پیذا هیکٌذ .هؼٌا ًذاسد تَخِ تکلیف
تِ کسی کِ ضشط سا ًذاسد .تکلیفی هتَخِ فالذ ضشط ًیست صیشا ضشط دس ٍالغ هَضَع تکلیف است ٍ فؼلیت
تکلیف تذٍى هَضَع ،تحمك هؼلَل تالػلِ است ٍ ایي تحث تی هؼٌا است کوا ایٌکِ ػلن آهش ّیچ دخالتی دس
ایي هسألِ ًذاسد.
اگش کسی تگَیذ لضیِ خاسخیِ است ًِ لضیِ حمیمیِ کِ تِ لض یِ ضشعیِ تشگشدد .دس ایي صَست یک ٍالؼیت
خاسخی داسین کِ لغؼا هغاتك ػلن آهش است ٍ ػلن آهش تِ هؼٌای ایي است کِ آهش سش خَد ٍالغ تِ اػتثاس ػلن
هغاتك ٍالغ خَدش حکن کشدُ است .کِ تَضیح ایي گزضت.
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هحمك ًائیٌی تحلیل کشد کِ تا ّش دٍ فشض ًویتَاى ًضاع سا هؼٌا کشد .دس ّویي فضا ػذُای اص تالهزُ هحمك
ًائیٌی تِ تحلیل حضشت اهام اضکال گشفتٌذ کِ تشگشداًذى ضویش «اًتفاء ضشعِ» تِ هاهَستِ ٍ تاصگشداًذى هسألِ
تِ تحث خَاص تکلیف تِ غیش همذٍس ،دس ٍالغ تِ اضتشاط لذست دس تکلیف تشهیگشدد ٍ اضتشاط لذست دس
تکلیف یؼٌی اضتشاط لذست دس فؼلیت تکل یف ٍ ایي یؼٌی یک لضیِ حمیمیِ کِ هَضَع آى لذست است ٍ
هحوَل آى فؼلیت تکلیف است پس ضشعی داسین تِ ًام لذست ٍ خضائی داسین تِ ًام فؼلیت تکلیف ٍ
فشهایص ضوا چیض خذیذی اضافِ ًکشد ٍ ّواى فشهایص هحمك ًائیٌی است ٍ ایطاى ّواى اضکالی کِ تِ تیاى
هشحَم آخًَذ گشفت تِ ضوا ّن هی گیشد .چِ ضوا هسألِ سا تِ هاهَستِ تشگشداًیذ اص تاب اًتفاءلذست چِ تِ اهش
تشگشداًیذ اص تاب اًتفاء ضشط فؼلی ت اهش کِ هشحَم آخًَذ تحلیل کشد دس ّش دٍ صَست ،اضکال هحمك ًائیٌی
ٍاسد است.
تِ ًظش ها ایي هغلة ًیاص تِ یک تشسسی داسدّ .ن اصل فشهایص هحمك ًائیٌی ٍ ّوچٌیي ایي هسألِ تایذ تشسسی
ضَد کِ فشهایص حضشت اهام دس هسألِ اضتشاط لذست تاصگطت تِ هسألِ لضیِ حمیمیِ است یا ًِ تلکِ حذاکثش
چیضی کِ هیتَاى اص آى استفادُ کشد تحث اًطا ٍ فؼلیت دس کالم هشحَم آخًَذ است ًِ هسألِ لضیِ حمیمیِ ٍ
لضیِ خاسخیِ دس کالم هحمك ًائیٌی.
حقیقیه یا خارجیه بودن قضایا احکام شزعی
تِ دلیل ایٌکِ ایي هغلة یکی اص هْوتشیي ًضاع ّای هذسسِ هحمك ًائیٌی ٍ ضاگشداى ایطاى تا هذسسِ اهام است
الصم دیذین کِ ایي هغلة تشسسی ضَد.
لضیِ حمیمیِ یک ساتمِ ای داسد کِ هشحَم هغْشی دس ضشح هثسَط هٌظَهِ ریل فشهایص خَاخِ ٍ هالّادی
دس ادلِ ٍخَد رٌّی تحث کشدُ است.
دس ادلِ ٍخَد رٌّی یکی اص ادلِ ای کِ تشای اثثات ٍخَد رٌّی الاهِ هی ضَد تؼثیشی است کِ خَاخِ داسًذ
کِ «اگش ٍخَد ٍخَد رٌّی ًثاضذ ،لثغلت الحمیمیِ»
هذػای ٍخَد رٌّی ایي است کِ هاّیت دٍ کَى داسد یک کَى خاسخی کِ آثاس تش آى هتشتة هیضَد ٍ یک
کَى رٌّی کِ دس ایي کَى رٌّی اثش تش هاّیت هتشتة ًویضَد ٍ تِ تؼثیش هالّادی سثضٍاسی:
کَى تٌفسِ لذی االرّاى

للطی غیش الکَى فی االػیاى
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هاّیت یک ٍالؼیت خاسخی داسد کِ دس ایي کَى خاسخی رٍ اثش است ٍ یک کَى رٌّی داسد کِ دس ایي کَى
تی اثش است .فالسفِ هی خَاٌّذ ثاتت کٌٌذ خَد ایي هاّیت تِ ًفسِ دس رّي حاضش است .تشای اثثات کَى
رٌّی هاّیت خَاخِ استذاللی کشدُ است تِ ایي تؼثیش کِ «ٍاال لثغلت الحمیمیِ» یؼٌی اگش ٍخَد رٌّی ثاتت
ًثاضذ لضیِ حمیمیِ ًخَاّین داضت.
قضیه حقیقیه و خارجیه و نقد شهید هطهزی به تعزیف هالهادی

دس ریل ایي هسألِ تحث ضذُ است کِ لضیِ حمیمیِ چیست؟
ضْیذ هغْشی دس ضشح هثسَط تَضیح هی دٌّذ کِ لضیِ حمیمیِ یک سشًَضتی دس اصَل ٍ یک سشًَضتی دس
فلسفِ داسد .سشًَضت آى دس فلسفِ ّویي هغلثی است کِ خَاخِ عَسی تِ استٌاد فشهایص تَػلی هیخَاّذ
اص آى استفادُ کٌذ لکي ایي لضیِ حمیمیِ کِ خَاخِ هی خَاّذ اص آى استفادُ کٌذ تا تحلیل هالّادی اص دست
سفتِ است.
دس اصَل لضیِ حمیمیِ دس هماتل لضیِ خاسخیِ ّویي تؼثیشی است کِ هحمك ًائیٌی تیاى کشدًذ کِ آیا لضایای
احکام تِ ضکل لضیِ حمیمیِ است یا تِ ضکل لضیِ خاسخیِ است.
ضْیذ هغْشی لائل ّستٌذ آًچِ کِ تَػلی دس هَسد لضیِ حمیمیِ تیاى کشدًذ تَسظ هالّادی خشاب ضذُ است
ٍ دس اصَل ّن چَى لضیِ حمیمیِ ٍ خاسخی تَسظ ضیخ اػظن اًصاسی ٍاسد تحثْای اصَلی ضذُ است ٍ
ضیخ اػظن ّن یک هاللاتی تا هالّادی لشیة ضص هاُ داضتٌذ ٍ ضیخ اػظن اص هالّادی فلسفِ استفادُ کشدُ
است ٍ تؼضی اص تؼاتیش فٌی ایطاى دس استصحاب تِ خاعش هاللات ایطاى تا هالّادی تَدُ است .هالّادی ّن
اص ضیخ اصَل استفادُ کشدُ است .آلای هغْشی هؼتمذ است ایي اضتثاُ هالّادی تِ ضیخ هٌتمل ضذُ است ٍ
ضیخ ًیض ّواى اضتثاُ سا ٍاسد اصَل کشدُ است ٍ لضیِ حمیمیِ تَػلی اص دست سفتِ است.
سیطِ ایي هغلة تِ ایي است کِ لضیِ خاسخیِ ٍ لضیِ حمیمیِ دس ٍالغ تایذ اص هحصَسات استؼِ تِ حساب
آیٌذ .هحصَسات لضایایی ّستٌذ کِ دس ػلَم هَسد استفادُ لشاس هیگیشًذ .دس هماتل هحصَسات یک لضیِ
ضخصیِ داسین  .لضایای ضخصیِ ستغی تِ ػلَم ًذاسًذ ٍ اگش کسی دس هَسد صیذ یک هغلة تگَیذ یا ساخغ تِ
ػوشٍ یک هغلثی تگَیذ یا ساخغ تِ صذ ًفشی کِ دس یک خلسِ ًطستٌذ هغلثی گفت هغلثی کِ دستاسُ صذ ًفش
هی گَیذ هثل هغلثی است کِ ساخغ یک ًفش هی گَیذ تا ایي فشق کِ هغلة ساخغ تِ صذ ًفش خوغ تؼاتیش است
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ساخغ تِ صذ ًفش ٍ لزا هالّادی تشای هثال لضیِ خاسخیِ هثال «لتل هي فی الوؼسکش» سا تیاى کشدُ است .اگش
کسی تگَیذ لتل هي فی الوؼسکش ایي ّضاس ًفشی کِ دس هؼسکش االى ّستٌذ ٍ کطتِ ضذُاًذ اصال لضیِ
ضخصیِ است ٍ لضیِای است کِ ساخغ صذ ًفش یا ّضاس تیاى ضذُ است .اگش کسی لضیِ دس هَسد هشدم لن تیاى
کٌذ ایي لضیِ هحصَسُ ًیست ایي هسألِای دستاسُ یک لاًَى کلی ًیست ایي ًاظش تِ صذ ًفش آدم است.
هالّادی ٍلتی دس فلسفِ هیخَاّذ تشای لضیِ خاسخیِ هثال تضًذ هثالی هیصًذ کِ دس ٍالغ لضیِ ضخصیِ
است ًِ لضیِ خاسخی ٍ اص آى عشف ٍلتی هالّادی هی خَاّذ لضیِ حمیمیِ هثال تضًذ خاسخیِ تَػلی سا تِ
ػٌَاى هثال تیاى هیکٌذ .هثال گفتِ است «تحش هي ریثك تاسد تالغثغ» ایي هثالی کِ تشای حمیمیِ رٌّیِ تیاى
هی کٌذ ایي یک لضیِ خاسخیِ است .لتل هي فی الوؼسکش اصال یک لضیِ ضخصیِ است هالّادی دس همام
تَضیح تِ خای لضیِ خاسخیِ تَػلی یک لضیِ ضخصیِ تحَیل دادُ است ٍ تِ خای لضیِ حمیمیِ تَػلی یک
لضیِ خاسخیِ تحَیل دادُ است ٍ اصال دس ػثاست هالّادی لضیِ حمیمِ تَػلی ًیاهذُ است.
اگش ایي گًَِ تاضذ آى هَلغ ایي هسألِ الصم هیآیذ کِ اگش یک کسی لضیِ خاسخیِ تیاى کشد لضیِ خاسخی
لضیِای است کِ سفتِ سٍی عثیؼی تِ ضشط ٍخَد آى دس خاسج لزا هالّادی ٍلتی یک هثالی سا دس حمیمیِ
تحَیل هیدّذ دس ٍالغ خاسخیِ است ٍ حمیمیِ تَػلی سا اص دست دادُ است ٍ دس حمیمت لضیِ خاسخیِ
تَػلی سا تیاى کشدُ است ٍ خاسخیِ تَػلی لضیِای است کِ حکن سفتِ سٍی عثیؼی کِ ٍخَد خاسخی داسد ٍ
حمیمی تَػلی هتاسفاًِ تیاى ًطذُ است ٍ تِ ّویي دلیل است کِ دس ٍالغ اسٍپایی ّا هثل ساسل اػتماد داسًذ
کِ ایي تؼثیشی کِ اص لضیِ حمیمیِ تِ کاس هی سٍد دس ٍالغ تاصگطت تِ یک لضیِ ضشعیِ داسد یؼٌی حکوی
است کِ تِ ضشط ٍخَد دسست دس هیایذ .یک لضیِ ضشعیِ دسست هیضَد کِ ایي ضی اگش هَخَد تاضذ ایي
اثش سا داسد.
هشحَم هغْشی هی فشهایذ سیطِ ایي هغالثی کِ دس اسٍپا تیاى هی ضَد ایي است کِ حمیمیِ تَػلی سا ًفْویذًذ
حذاکثش اعالػی کِ اص لضیِ حمیمیِ پیذا کشدًذ حشفی است کِ هالّادی ٍ ضیخ ٍ هحمك ًائیٌی تیاى کشدُاًذ کِ
ایي حشف تحلیل لضیِ خاسخیِ است ٍ تاصگطت لضیِ خاسخیِ ایي است کِ یک ضی اگش ٍخَد پیذا کشد ایي
اثش ٍ حکن سا داسد.
تؼذ ایطاى هی فشهایذ ایي حشف هالّادی کِ خاسخیِ سا ضخصیِ تحَیل دادُ است ٍ حمیمیِ سا خاسخیِ تَػلی
تحَیل دادُ است ٍلی اصل حمیمیِ تَػلی ایي است کِ حکوی همتضای رات است ًِ ایٌکِ رات تِ ضشط
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ٍخَد چٌیي حکوی سا داضتِ تاضذ اگش حکوی تشای رات ضی است هثال الصم الواّیِ هثل اهکاى ،اگش یک کسی
گفت هاّیت الصهی داسد تِ ًام اهکاى ،هشادش ایي ًیست کِ هاّیت اگش ٍخَد پیذا کشد هوکي است تلکِ
هشادش ایي است کِ رات هاّیت ایي ا ست کِ هوکي است .یک هثالی اص صتاى تَػلی تیاى هی کٌذ کِ دس ػالن
ّش ضکلی تحمك پیذا کشد یکی اص ایي اضکال ٌّذسی است کِ ها هیضٌاسین ایي یک لضیِ خاسخیِ است یؼٌی
حکن ضی سا تِ ضشط تحمك تیاى هیکٌذ ٍ ایي ضکل تِ ضشط تحمك یا هشتغ است یا هثلث است یا لَصی است
ٍلی اگش کسی گفت عثیؼت ضکل فالى چیض سا التضاء داسد ،ایي لضیِ حمیمیِ است ٍ کاسی ًذاسد تِ ایٌکِ
ضکل تحمك د س صهاى حال یا گزضتِ یا آیٌذُ داسد یا ًذاسد .اگش تِ ضشط تحمك هحوَلی سا تش هَضَػی تاس کٌیذ
ایي لضیِ خاسخیِ است ٍ اگش تِ ضشط تحمك ًثَد تلکِ التضاء رات ضکل تَد آى لضیِ حمیمیِ است.
اگش کسی گفت همتضای رات هثلث ایي است کِ هدوَع صٍایایص هساٍی لائوتیي تاضذ ایي حمیمیِ است ٍ
ایي تِ هؼٌای ایي ًیست کِ هثلث ٍلتی تحمك پیذا هیکٌذ ایي گًَِ است تلکِ همتضای رات هثلث است ٍ دس
هثال «تحش هي ریثك تاسد تالغثغ» ایٌدا هوکي است گفتِ ضَد ایي تشٍدت تشای التضای رات ریثك ًیست تلکِ
ریثمی کِ ٍخَد پیذا هی کٌذ تاسد است .ایٌْا الصم ٍخَد خاسخی آى است هثال سَصاًذى الصم ٍخَد خاسخی
ًاس است ًِ ایٌکِ التضاء رات ًاس تاضذ لزا ضْیذ هغْشی هیفشهایذ هثال هالّادی کِ تشای لضیِ حمیمیِ دس
ٍالغ لضیِ خاسخیِ است .اگ ش هالّادی یک لاًَى ٌّذسی سا تشای حمیمیِ هثال هی صد هاًٌذ هثال هثلث دسست
تَد یا هثال اًساى هوکي است ٍ اهکاى الصم رات هاّیت اًساى است .تِ تؼثیشی کِ دس فلسفِ هی خَاًین
«یکفی راتْا الًتضاػِ» یؼٌی رات تِ تٌْایی التضا کٌذ تشای اًتضاع هحوَل ًِ رات تِ اضافِ ٍخَد.
لضیِ خاسخیِ :هاّیت ٍ عثیؼی کِ هحوَلی سا تِ ضشط ٍخَد هی پزیشد.
لضیِ حمیمیِ :هاّیت ٍ عثیؼی کِ هحوَل سا تِ التضاء رات هی پزیشد.
لتل هي فی الوؼسکش یک لضیِ ضخصیِ است کِ خوغ تستِ ضذُ است ٍ ستغی تِ هحصَسات ٍ لضایای هَسد
اػتثاس ػلَم ًذاسد.
ضْیذ هغْشی هیفشهایذ هثل هحمك ًائیٌی کِ اصشاس داسد احکام ضشػیِ تِ ضکل لضیِ حمیمیِ خؼل هی ضًَذ
ٍتاصگطت لضیِ حمیمیِ تِ لضیِ ضشعیِ است اضتثاُ کشدُ است ٍ آًچِ تِ لضیِ ضشعیِ تشهیگشدد لضیِ
خاسخیِ است .تؼذ هی فشهایذ هوکي است کِ کسی دس خایی کِ حشهت سش خوش هی سٍد تحث کٌذ کِ آیا
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حشهت ال صم الواّیِ است یا الصم الَخَد خوش است کِ لضیِ خاسخیِ ضَد ٍ اگش الصهِ ٍخَد تاضذ تحلیل
هحمك ًائیٌی دسست هی ضَد.
دس ایي هشحلِ تؼضی اص اساتیذ ٍ تضسگاى هذسسِ اصَلی لنٍ ،لتی تِ هحمك ًائیٌی ایي گًَِ اضکال هی کٌٌذ
آلایاى تصَس هیکٌٌذ ًضاع لفظی است ٍ تؼذ هی گَیٌذ ه حمك ًائیٌی اضتثاُ کشدُ است ٍ تحت تاثیش هالّادی تِ
خایی ایٌکِ تگَیذ لضیِ خاسخیِ گفتِ لضیِ حمیمیِ ٍ اگش ایي سا تصحیح کٌین اضکال سفغ هی ضَد ٍ اگش
لضیِ خاسخیِ ضذ تِ ضشعیِ تش هی گشدد ٍ دس فضای لضیِ خاسخیِ یک لضیِ ضشعیِ داسین کِ هیخَاّذ
تگَیذ ایي ضی اگش ٍخَد پیذا کشد ایي حکن سا داسد.
کأىّ فکش هی کٌٌذ ًضاع تا هحمك ًائیٌی تش سش تؼثیش ایطاى است ٍ تایذ تِ خای تؼثیش تِ لضیِ حمیمیِ تؼثیش تِ
لضیِ خاسخیِ کٌذ.
نقد تحلیل شهید هطهزی و کالم هحقق نائینی در هورد حقیقیه بودن قضایا احکام

کالم هشحَم هغْشی دٍ ًکتِ خَب داسد کِ اگش کسی لضیِ حمیمیِ ایي عَسی کِ تَػلی تیاى کشدُ است
تفْوذ یؼٌی الصم الواّیِ سا اص الصم الَخَد تفکیک کٌذ هی تَاى هطکل ٍخَد رٌّی سا حل کٌذ ٍ تگَیذ
تؼضی اص چیضّا الصم هاّیت ّستٌذ ٍ اگش کسی هاّیت سا تؼمل ًکٌذ ًویتَاًذ تش الصم هاّیت حکن صادس کٌذ
ٍ حشف خَاخِ کاهال ػویك هی ضَد کِ ضوا تایذ لثَل کٌیذ هاّیت ًضد ضوا دس رّي ٍخَد داسد ٍاال حمیمیِ
تاعل هی ضَد کِ حشف تسیاس خَتی است.
ًکتِ دٍهی کِ اص کالم ضْیذ هغْشی استفادُ هی ضَد ایي است کِ کسی هوکي است تگَیذ دس احکام تحث
ػویك تش اص ایي حشفْا است ٍ چِ کسی گفتِ است کِ حکن تشای هاّیت تِ ضشط ٍخَد است یک کسی
هوکي است تگَیذ ساتغِ حکن تا هَضَع ٍ ساتغِ حشهت تا خوش تا حذ ٍسظ هسکشیت خوش یک چیضی
تیطتش اص ایي است کِ ضوا فمظ تِ الصم ٍخَد خاسخی تشگشداًیذ ٍ تگَییذ تِ ضشط ٍخَد خاسخی هحوَل سا
هی پزیشیذ تضسگاًی هثل ضْیذ هغْشی تؼذ اص فشاق اص تحث ّای فلسفی دس تحثْای فمْی هی گَیٌذ هوکي
است ها صیش تاس ًشٍین کِ خؼل احکام تِ ضکل لضایای خاسخیِ تَػلی است.
اشکال حضزت اهام به جعل احکام به صورت قضیه حقیقیه و خارجیه
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ٍالغ هسألِ ایي است کِ اهام اضکالی داسد تِ ایي حشف هحمك ًائیٌی حتی تا لثَل لضیِ خاسخیِ تَػلی ،حتی
تا لثَل ایٌکِ ها تگَیین احکام تِ ضکل لضیِ خاسخی تَػلی یؼٌی حمیمیِ هالّادی ٍ هحمك ًائیٌی.
اهام اصشاس داسًذ کِ هسألِ خؼل احکام ًوی تَاًذ تِ ضکل لضیِ خاسخیِ دس کالم تَػلی یا لضیِ حمیمیِ دس
کالم هحمك ًائیٌی دسست دس آیذ .اهام یک تؼثیشی داسد کِ ایي تؼثیش سا تایذ تشسسی کٌین .ایي تؼثیش اگش دسست
ضَد کِ سیطِ ایي تؼثیش سا تایذ اص کلوات هشحَم آخًَذ تذست آٍسین ،هؼلَم هی ضَد اصل ایي هسألِ تا لغغ
ًظش ایٌکِ تِ آى خاسخیِ یا حمیمیِ تگَیین غلظ است.
اهام اصشاس داس ًذ دس ایي گًَِ اص احکام ٍلتی هی گَیین الصالُ ٍاخثِ یا الصَم ٍاخثِ یا الخوش حشامٍ ،لتی تا
ه حوَلی تِ ًام ٍخَب یاحشهت کاس هیکٌین لضیِ کالحمیمیِ ٍ کالخاسخیِ است ٍ ًویتَاًذ خاسخیِ یا حمیمیِ
تاضذ ،تِ خاعش آى تحث تسیاس تسیاس هْوی کِ ًوی تَاًین ایٌْا سا همیذ تِ ٍخَد تش هاّیت حول کٌین کوا
ایٌکِ تش خَد هاّیت ّن ًویتَاًین حول کٌین .کسی ًویتَاًذ هحوَل ٍخَب سا تش صالت تِ ضشط ٍخَد
حول کٌذ کوا ایٌکِ ًوی تَاًذ هحوَل ٍخَب سا تش هاّیت صالت حول کٌذ.
اگش ایي هغلة دسست تاضذ اساسا فْن ها دس خؼل احکام ضشػیِ ًویتَاًذ هاًٌذ لضایای حمیمی تاضذ ،حتی
حمیمی هالّادی کِ خاسخیِ تَػلی است ّن ًویتَاًذ تاضذ کوا کِ ًویتَاًذ تِ ضکل لضیِ حمیمیِ تَػلی
تاضذ .یؼٌی دٍ تخص فشهایص ضْیذ هغْشی دس فمِ اضکال پیذا هیکٌذ.
سیطِ ایي تحلیل اص ػثاست هشحَم آخًَذ تذست هیآیذ ٍ سیطِ ایي تحث ّن ّیچ ستغی ًذاسد کِ حکن تِ
عثیؼی تخَسد یا تِ فشد ٍ ای ي ّن اص کلوات هْن هشحَم آخًَذ دس کفایِ است .هشحَم آخًَذ هیفشهایذ چِ تا
عثیؼی کاس کٌیذ ٍ چِ تا فشد کاس کٌیذ ًوی تَاًیذ تا ٍخَد یا هاّیت کاس کٌیذ ٍ لزا لضیِ حمیمیِ ٍ لضیِ
خاسخیِ تَػلی اضتثاُ دس هی آیذ.
اگش ایي هغلة سا تِ دلت تشسسی کٌیذ آى هَلغ هؼلَم هی ضَد کِ تحلیل هحمك ًائیٌی تحثی است کِ ّیچ
ستغی تِ لضایای ضشػیِ ًذاسد یؼٌی لضایای ضشػیِ خاسخی ٍ حمیمیِ ًیستٌذ ًِ عثك تحلیل تَػلی ٍ ًِ عثك
تحلیل هالّادی .اداهِ تحث تایذ تشسسی ضَد.
« ٍصلی اهلل ػلی هحوذ ٍ آل هحوذ»
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