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بزرسی ًظزیِ حضزت اهام در اهکاى اهز بِ ضدیي در عزض ٍاحد
خالصِ هباحث گذشتِ

تیاى ضذ وِ استاد تضسگَاسهاى ،آیت اهلل رَادی آهلی فشهَدًذ ها هثٌغ ارتْاد سا دٍ چیض هیداًین یا هٌثغ ارتْاد سا ػمل یا
لَل هؼصَم هیداًین ٍ لَل هؼصَم یا سٌت است یا وتاب ٍ سیشُ هتطشػِ ٍ سیشُ ػمالء یا تٌاء ػمالء ًیض صیش هزوَػِ
سٌت تِ حساب هی آیٌذ ٍ اص عشفی حسي ٍ لثح سا یا تایذ تِ ووال ٍ ًمص تشگشداًین وِ اص اهَس ٍالؼیِ ّستٌذ وِ دس
هح ذٍدُ حىوت ًظشی تشسسی هی ضَد یا تِ یه تایذ ٍ ًثایذ اػتثاسی تشگشداًین وِ دس هحذٍدُ ػمل ػولی تشسسی
هی ضَد ٍ هذسن حىوت ػولی ٍ حىوت ًظشی ّن ػمل ًظشی است ٍ ها تشریح هی دّین اصغالح ػمل ػولی سا دس
هَسد اسادُ تِ واس تثشین یؼٌی اسادُ ػثذ تش ػول صالح وِ دس ًتیزِ ػمل« ،ها ػثذ تِ الشحوي» تطَد ٍ ًْایتا چَى ها ػمل
یا ًم ل سا واضف اص اسادُ هَلی هی داًین دلیل ًذاسد وِ دلیل ػملی سا دس هماتل دلیل ضشػی لشاس دّین تلىِ دلیل ػملی دس
هماتل دلیل ًملی است.
ًقد ٍ بزرسی کلوات آیت اهلل جَادی در هَرد تقسین احکام شزعی بِ عقلی ٍ ًقلی
دس هَسد فشهایطات ایطاى ًىاتی سا تِ التصاس تیاى وٌین صیشا ها دس فضای واضفیت ٍ حاوویت ػمل تحج ّای هفصلی سا
تیاى داضتین لزا دس ایٌزا تٌا تش التصاس است.
ًىتِ اٍل ایي است وِ فشهایص ایطاى دس هَسد هٌثغ ارتْاد واهال دسست است وِ هٌثغ دٍ چیض است یا ػمل است یا تِ
تؼثیش ایطاى لَل هؼصَم است تا تَسؼِ آى ،لَل ٍ فؼل ٍ تمشیش هؼصَم است چٌاًچِ دس اصَل ٍ فمِ تیاى ضذُ است ٍ
هٌثغ ارتْاد تِ هؼصَم تشهیگشدد ٍ الصم ًیست لَل هؼصَم تاضذ تلىِ تمشیش ٍ فؼل هؼصَم ّن هٌثغ ارتْاد هیتاضذ،
لىي هؼصَم تایذ تاضذ .الثتِ ایطاى دس همام احصاء ّوِ هَاسد ًثَدًذ ٍلی والم ایطاى دسست است وِ دٍ هٌثغ داسین یا
ػمل است یا تِ هؼصَم تشهیگشدد ،حال یا لَل هؼصَم وِ وتاب ٍ هؼظن سٌت سا فشاهیگیشد یا فؼل ٍ تمشیش وِ هوىي
است دس هسائل هشتَط تِ سیشُ ها تا فؼل یا تمشیش هؼصَم تیطتش واس وٌین.
ًىتِ دٍم ّن وِ فشهَدًذ سیشُ ػمالئیِ ٍ هتطشػِ صیش هزوَع سٌت لشاس هیگیشًذ ًیض واهال دسست است لزا ها دس ادلِ
ارواع ٍ سیشُ سا رذا ًویوٌین ایٌْا صیش هزوَػِ سٌت لشاس هیگیشًذ تا یه تفاٍتی تیي سیشُ ػمالئیِ ٍ هتطشػِ وِ دس
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سیشُ ػمالئی ًیاص تِ اهضاء ضاسع است ٍلی دس سیشُ هتطشػِ ًیاص تِ اهضاء ًیست صیشا دس سیشُ هتطشػِ واضفیت هستمین
است ٍ ًیاص تِ اهضاء ًذاسد ٍ ًضاع تیطتش صغشٍی است ًِ وثشٍی ٍ اگش یه چیضی سیشُ هتطشػِ تواّن هتطشػِ تاضذ
هؼلَم هی ضَد وِ هؼلن آى ضاسع است دس هماتل سیشُ ػمالئیِ وِ ًیاص تِ اهضاء ضاسع داسد.
فزق بیي بٌاء عقالء ٍ سیزُ عقالء

ٍلی ایٌىِ ها تٌاء ػمالئیِ ٍ سیشُ ػمالئیِ سا یىی تذاًین ًیاص تِ تَضیح داسد .ایٌىِ ایطاى فشهَدًذ وِ تٌاءػمالء ٍ سیشُ
صیش هزوَػِ سٌت است ایي هحل تحج است.
توضیح مطلب :ایي هغلة سا تایذ دس حزذ ٍ اهاسات هفصل تحج وٌین ٍلی آًچِ هطَْس اصَلییي لائل است ایي است
وِ اصَلییي تیي سیشُ ػمالء ٍ تٌاءػمالء وِ آى سا همیذ تِ تٌاء ػمالءتواّن ػمالء هیوٌٌذ یه فشلی لائل ّستٌذ دس تٌاء
ػمالء ٍلتی هسألِ تٌاء ػمالءتواّن ػمالء هغشح هیضَد ها تحج هْن حىوت ًظشی ٍ حىوت ػولی سا داسین ٍ تا تؼثیش
هطَْس تحج هْن ػمل ًظشی ٍ ػمل ػولی است لىي تِ دلیل ایٌىِ استاد ّش دٍ سا ػمل ًظشی تؼثیش هیوٌذ ها تا
حىوت تیاى هی وٌین وِ ّوشاُ تا اصغالح ایطاى تاضذ ٍاال هطَْس حىوت ًظشی سا تِ ػمل ًظشی ٍ حىوت ػولی سا
تِ ػمل ػولی تشگشداًذًذ .ایطاى ّن فشهَدًذ وِ ایي اصغالح هطَْستش است ٍلی تِ تؼثیش ایطاى ّش دٍ هال ػمل ًظشی
است لزا ها فشلص سا هیتشین سش حىوت ًظشی ٍ حىوت ػولی ٍ آًْا ایٌزا یه تحخی داسًذ ٍ هیگَیٌذ ها یه حیج
ادسان اهَس ٍالؼیِ داسین وِ دس هحذٍدُ حىوت ًظشی تشسسی هی ضَد ٍ یه حیج ادسان اهَس اػتثاسی وِ دس هحذٍدُ
حىوت ػولی تشسسی هی ضَد الثتِ تایذ ولی تاضذ ٍ اهش رضئی ًثاضذ ووا ایٌىِ ضْیذ هغْشی ٍ وتة اصَلی هفصل
هی گَیٌذ وِ اگش اهش رضئی تاضذ ستغی تِ حىوت ٍ ػمل ًذاسد ٍ هی گَیٌذ ادسان اهش ولی واس ػمل است ٍ اهش رضئی
اص هحذٍدُ ػمل پاییي تش است ٍ دسهحذ ٍدُ حس یا خیال تشسسی هی ضَد .اگش یه اهش ٍالؼی داضتین وِ ایي اهش ٍالؼی
سا ػمل ادسان وشد دس ایي هحذٍدُ وِ ػمل یه هصلحت ٍالؼیِ سا ادسان وٌذ وِ ادسان ایي هغلة تِ اصغالح آًْا واس
ػمل ًظشی است ٍ تِ فشهَدُ استاد دس هحذٍدُ حىوت ًظشی است یا ادسان ووال یا ًمص تحمك پیذا وشد یؼٌی ها ٍاسد
هحذٍدُ ٍالؼیتی تِ ًام ووال ضذین دس هماتل یه ٍالؼیتی تِ ًام ًمص ،دستاسُ احتوال ایٌىِ هالئوت ٍ هٌافشت ًفس یه
اهش ٍالؼی تاضذ ٍ دس ایي هحذٍدُ لشاس تگیشد یه اختالفی تیي آًْا است ٍلی تخص اٍل وِ ووال ٍ ًمص ٍ هصلحت ٍ
هفسذُ ٍالؼیِ است اختالفی ًیست صیشا آًْ ا اهش ٍالؼی سا ووال ٍ ًمص یا هالئوت ٍ هٌافشت هیداًٌذ ٍ دس دٍهی هوىي
است ػذُ ای هخالف تاضٌذ ٍلی دس اٍلی ّوِ اتفاق داسًذ .اگش هي یه اهش ٍالؼی سا تِ ًام ووال ادسان وشدم یا یه اهش
ٍالؼی تِ ًام ًمص سا اداسن وشدم یا یه اهش ٍالؼی تِ ًام هالئوت یا هٌافشت سا ادسان وشدم ػمیة ایي ادسان اهش ٍالؼی
وِ واس ػمل ًظشی است ادسان یه اهش اػتثاسی تِ ٍرَد هی آیذ وِ واس ػمل ػولی است یا تِ فشهَدُ استاد دس هحذٍدُ
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حىوت ػولی ضىل هیگیشد دس هَسد ایٌْا هؼتمذ ّستٌذ وِ اصغالح تٌاء ػمالءتواّن ػمالء تِ واس هی سٍد ٍ لزا ایي سا
تِ ػمل ًسثت هی دٌّذ ٍ لزا ایٌْا ٍلتی اصغالح ػمل سا تِ واس هی تشًذ ػمل سا دس هحذٍدُای تِ واس هی تشًذ وِ یا یه
اهش ٍالؼی سا دس هحذٍدُ  -تِ تؼثیش استاد حىوت ًظشی ٍ تِ تؼثیش آًْا -ػمل ًظشی اداسن وٌذ وِ تِ ادسان هصلحت یا
هفسذُ یا ادسا ن ووال یا ًمص یا ًضد ػذُای اص آًْا تِ ادسان هالئوت یا هٌافشت تشهیگشدد ٍ یا تِ ادسان یه اهش
اػتثاسی تشگشدد وِ آًْا ػمل ػولی تؼثیش هیوٌٌذ ٍ استاد حىوت ػولی تؼثیش هیوٌذ ٍلی هیگَیذ هذسِن ،ػمل ًظشی
استٍ ،لی ایي ادسان دٍم ػمیة ادسان اٍل تِ ٍرَد هی آیذ ٍ لزا اصشاس داسًذ وِ ًضاع ها تا اضاػشُ دستاسُ حسي ٍ لثح
ػملی ،دس حسي ٍ لثحی است وِ دس هحذٍدُ ػملی ػولی ػمیة ادسان ووال ٍ ًمص ضىل هیگیشد یؼٌی یه اهش
ٍالؼی تِ ًام ووال یا ًمص یا هصلحت ٍ هفسذُ ٍالؼی سا ػمل ًظشی ادسان وٌذ ٍ اگش ایي سا ادسان وشد ػمیة ایي
ادسان ،ادسان دیگشی دس هحذٍدُ حىوت ػولی ٍ تِ تؼثیش ایٌْا ػمل ػولی(صیشا اختالف دٍ ػمل سا تِ هذسوات آًْا هی
داًٌذ)ضىل هیگیشًذ ٍ هؼتمذًذ وِ ادسان دٍم ،یؼٌی تؼاتیشی هاًٌذ حسي ػملی ػذل ٍ لثح ػملی ظلن تِ دلیل ایٌىِ
هستٌذ آى ادسان ووال ٍ ًمص است ٍ تِ دلیل ایٌىِ هستٌذ آى یه اهش ٍالؼی است ،ایي ادسان دٍم هحل ًضاع ها است
لزا تؼثیش آلایاى ایي گًَِ است وِ تمشیثا تؼاتیش تَػلی سیٌا ٍ خَارِ عَسی هٌغثك تا ایي تؼاتیش است وِ تحمیك آى تشای
ایٌزا ًیست ٍ صشفا تشای سٍضي وشدى هغلة تیاى هیوٌن ٍ ایٌْا هؼتمذًذ وِ ًضاع ها تا اضاػشُ دس هحذٍدُ ادسان ووال ٍ
ًمص ًیست وِ تِ اصغالح اص یمیٌیاتی ّستٌذ وِ ٍالغ آى ایي است وِ ایي ادسان هغاتك ایي ٍالغ است یا ًیست تلىِ
ًضاع ها سش ادسان ػمل ػولی یا حىوت ػولی است وِ ػمیة ادسان ػمل ًظشی ضىل هیگیشد ٍ هستٌذ آى ووال ٍ
ًمص است ٍ .هٌظَس ایٌْا اص ػمالءتواّن ػمالء ایٌزا است ٍ اصشاس داسًذ وِ ضاسع سئیس ػمالء تواّن ػمالء است تلىِ
هی گَیٌذ خالك ػمل است ٍ لزا هوىي ًیست وِ یه چٌ یي اداسوی تحمك پیذا وٌذ ٍ ضاسع رضء ایي هذسویي ًثاضذ ٍ دس
ایٌزا هسألِ اهضا ٍ هسألِ واضفیت غیش هستمین وِ ریل هسألِ سیشُ هغشح است هغشح ًیست لزا ٍلتی گفتِ هی ضَد
سیشُ ٍ تٌاء ػمالء تایذ هؼٌای آًْا سا هطخص وٌین ٍ اگش هٌظَس اص تٌاء ػمالء ادسان ػمالءتواّن ػمالء است یؼٌی ادسان
یه اهش اػتثاسی ػمیة ادسان ووال ٍ ًمصی وِ دس ػمل ًظشی ضىل هی گیشد ایٌزا تِ تؼثیش آًْا حتی هالصهِ ّن همذاسی
هساهحِ داسد ٍ دس ایٌزا اهىاى ًذاسد وِ یه ادساوی ضىل تگیشد ٍ ضاسع رض آًْا ًثاضذ ٍلی دس تحج سیشُ ایي هغلة
ًیست سیشُ هخل تحج فؼلی ها دس لاػذُ سلغٌت وِ یه سیشُ ػمالئیِ است ٍ ایٌىِ ػمالء تشای هاله ،سلغٌت تش هال
لشاس هی دٌّذ ایي ستغی تِ ووال ٍ ًمص ًذاسد ٍ ایي یه سیشُ ػمالئیِ است ٍلتی تحج ػول تِ ظَْس هغشح هی ضَد
ایي یه سیشُ ػمالئیِ است ٍلتی تحج حزیت خثش ٍاحذ هغشح هیضَد ایي سیشُ ػمالئیِ است وِ تفصیالتی داسد وِ
لثال ها تِ هٌاسثتی یىثاس ایٌْا سا تحج وشدین ٍ ایي سیشُ وِ ضىل گشفت ضاسع تایذ تتَاًذ تا آًْا هتحذ الوسله ضَد تا
اّل سیشُ دس استصحاب یه تحخی داضتین ٍ ایٌىِ ضه دستاسُ ضاسع لاتل ت حج است .رٌس سیشُ ػمالئی تا رٌس ایي
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هسألِ وِ ها تگَیین ادسان اهش اػتثاسی ػمیة ادسان ووال ٍ ًمص ضىل هی گیشد ٍ ادسان ووال ٍ ًمص سا واس ػمل
ًظشی تذاًین ٍ ادسان ایي اهش اػتثاسی سا واس ػمل ػولی تذاًین فشق داسد ٍ یا تِ تؼثیش استاد یه حىوت ًظشی داسین
ٍیه حىوت ػولی داسین وِ ّش دٍ سا یه را داسد ادسان هیوٌذ ٍ ادسان دٍم ػمیة ادسان اٍل تِ ٍرَد هی آیذ ایٌْا
دس ایٌزا تحج سیشُ ٍ اهضاء ٍ دلیل ًیست ،دس ایٌزا اگش چیضی تِ ایي ًحَ ضىل گشفت آى هَلغ اگش ضاسع چیضی
تگَیذ اسضاد است ٍ آًزایی وِ هسألِ اهضاء هغشح است آى هحذٍدُ سیشُ است.
حیخیت سیشُ ػمالء ٍلتی تشسسی هیضَد تِ هسألِ ادسان ووال ٍ ًمص یا ادسان هالئوت ٍ هٌافشت تشًویگشدد الثتِ اگش
هالئوت ٍ هٌافشت سا تا ًَع ٍ عثیؼت اًساى ٍ فغشت تشسسی وٌین وِ تِ یه اهش ٍالؼی تشگشدد ،ضٌاخت ایي اص تاب
ضٌاخت هحذٍدُ حىوت ًظشی است ،لزا اگش هٌظَس اص تٌاء ػمالء ّواى سیشُ است ایي صیشهزوَػِ سٌت است ٍلی اگش
هٌظَس تٌاءػمالء تواّن ػمالء است وِ یه ادساوی دس هحذٍدُ حىوت ػولی است وِ ػمیة ادسان دس حىوت ًظشی
ضىل هیگیشد ایي تاصگطت تِ حیج هٌثغ دٍم ضٌاخت حىن خذا داسد صیشا ها گفتین وِ ػمل هٌثغ ضٌاخت حىن خذا
است ٍ هشاد آًْا اص ایٌىِ ػمل هٌثغ ضٌاخت حىن خذاست ایي چیضی است وِ گفتین .اص ّویي را هؼلَم هیضَد وِ
ٍلتی دس هَسد ه ٌثغ ػمل دس ضٌاخت حىن خذا واس هیوٌین حیج ػمل ًظشی سا اص حیج ػمل ػولی -تِ تؼثیش آًْا یا
حیج حىوت ػولی سا اص حیج حىوت ًظشی  -دس هسألِ ضٌاخت حىن خذا تایذ رذا وٌین .الثتِ آیت اهلل رَادی یه
حیج ػمل سا تِ تحج والم هی دادًذ آًزا وِ اهش ٍالؼی ادسان هیضَد ٍ یه حیج سا تِ فمِ ٍ حمَق ٍ اخالق هیدادًذ
آًزا وِ اهش اػتثاسی ادسان هیضَد .تایذ دلت وٌین وِ ٍلتی هی گَیین ػمل ٍ ًمل واضف اص اسادُ الْی ّستٌذ تایذ
هطخص وٌین وِ واضفیت اص اهش ٍالؼی دس هحذٍدُ ػمل ًظشی اتفاق هی افتذ ٍ واضفیت اص اهش اػتثاسی دس هحذٍدُ ػمل
ًظشی است ٍلی دس هحذٍدُ حىوت ػولی است.
هىاًیضم واضفیت دس هحذٍدُ ػمل ػولی ّواى هىاًیضم ػمالء تواّن ػمالء است ٍ لزا اگش وسی هاًٌذ استاد ػمالء تواّن
ػمالء سا دس ًاحیِ سٌت تشد تایذ دیذ وِ واضفیت دس هحذٍدُ ػمل ػولی سا چغَستثییي هیوٌذ .الثتِ خیلی سٍضي است
وِ آًْا اصشاس داسًذ چَى لشاس است حاصل ضذى ادسان حىوت ػولی ػمیة حىوت ًظشی تاضذ تسیاس تسیاس ایي هَاسد
هحذٍد ّستٌذ صیشا ػمل لذست ادسان هصالح ٍ هفاسذ ٍالؼی ٍ ووال ٍ ًمص ٍالؼی اًساى سا ًذاسد ٍ ایي ادسان هحذٍد
است لزا آًچِ وِ ػمیة ادسان اٍل تِ ٍرَد هیآیذ خیلی ون است ٍلی اگش چٌیي ادساوی تَرَد آهذ ،چاسُای ًذاسین
وِ تگَیین ضاسع رضء هذسویي است ٍ ایٌزا تؼثیش اهضا یا هالصهِ سا تِ واس ًویتشین.
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پس ػمالء تواّن ػمالء سا تایذ اص تؼ ثیش سیشُ ػمالئیِ رذا وٌین ٍ لزا حساسیت آًْا سش ضٌاخت ػمالءتواّن ػمالئی
است اص ػمالئی وِ اص سٍی ػادت ٍ اًفؼال چیضی هیگَیٌذ ٍ دٍهی سا اگش ضاسع پسٌذیذ ٍ هفسذُ ٍالؼی تش آى هتشتة
ًویضذ ٍ دس خغاتات ٍ هزاوشات خَد آى سیشُ سا اهضاءوشد ،پس هیتَاى تِ آى استٌاد وشد .اص تیاًات تٌذُ سٍضي
هی ضَد وِ اصشاس ایٌْا تشای ضٌاخت هحل ًضاع تا اضاػشُ وزا است.
ًَع حکن عقل در ٍادی اهتثال طبق فزهایشات آیت اهلل جَادی آهلی

ًىتِ پایاًی دس هَسد تشسسی فشهایص ایطاى ایي است وِ ایي ًىاتی وِ ایطاى دسهَسد واضفیت اص حىن ٍ اسادُ ٍ
هصلحت ٍ واضفیت اص اهش اػتثاسی تیاى وشدًذ ایٌْا دس هحذٍدُ ضٌاخت حىن است ٍ فشهایص ایطاى ّن دسست است.
ٍلتی هی گَیین واضف ،تایذ تگَیین وِ واضف اص اهش اػتثاسی یا ٍالؼی یا ػمل است یا ًمل ٍ ًمل ّواى لَل ٍ فؼل ٍ
تمشیش هؼصَم است ٍ ػمل ّن حىوت ػولی ٍ ًظشی یا ػمل ػولی ًٍظشی است ٍلی اگش ها دس ٍادی هؼلَل حىن
سفتین ٍ حىن ضشػی یا حىن الْی تا ػمل یا ًمل ضٌاختِ ضذ اص تاب ایٌىِ ػمل ًظشی ٍالؼیت هصلحت ٍ هفسذُ ٍ
هالئوت ٍ هٌافشت فغ شت اًساًی سا دسن وشد ٍ تؼذ حىن یؼٌی اهش اػتثاسی سا دسن وشد یا ًمل حىن سا تیاى وشد اص تاب
ایٌىِ «الَارثات الطشػیِ الغاف فی الَارثات الؼملیِ» وِ ًْایتا هاًٌذ حضشت استاد ضشػیِ سا ًملیِ هیوٌین .اگش دس ایي
هشحلِ ها ػمل ٍ ًمل سا سشاؽ همسوی تِ ًام ضشع تشدین ٍ ػمل ٍ ًمل سا وٌاس ّن گزاضتین ٍ حال وِ حىن آهذ دس ٍادی
اهتخال چِ اتفالی هی افتذ ٍ آًزا چی تایذ گفت؟
آیا آًزا هی تَاى ػمل سا لسین ًمل داًست ٍ گفت دس ٍادی اهتخال یه هسألِ داسین تِ ًام ًمل ٍ یه هسألِ تِ ًام ػمل
داسین؟
لثل اص ایي یه سَال دیگشی ٍرَد داسد ،احىاهی وِ تَسظ ػمل صادس هی ضَد رٌس آًْا چِ ًَع رٌسی است اص ًَع
ػمل ػولی است یا اص ًَع ػمل ًظشی است .یؼٌی دس حىن ػملی وِ ٍادی اهتخال است سا چىاس تایذ وٌین ،لزا حاون تِ
ارضاء ػمل است ٍ حاون تِ لضٍم عاػت ػمل است ،حاون تِ لضٍم هؼشفت ػمل است حیج ػمل حیج حاوویت است ًِ
حیج واضفیت ،دس ایٌزا حىوی وِ ػمل صادس هی وٌذ اص چِ رٌسی است آیا اص رٌس احىاهی است وِ دس هحذٍدُ
ػمل ًظشی هی سٍد یا دس هحذٍدُ ػمل ػولی هی سٍد ٍ اگش دس هحذٍدُ ػمل ػولی است تایذ تشگشدد تِ ادساوی وِ ػمل
ًظشی وشدُ است صیشا ٍلتی ایٌْا هحذٍدُ ػمل ػولی سا تحلیل هی وٌٌذ تایذ ػمیة ادسان ػمل ًظشی اص ووال ٍ ًمص
یا هالئوت ٍ هٌافشت ،یه ادساوی تشای ػمل ػولی ضىل تگیشد ٍ ایٌزا اگش تِ ػمل ػولی یا ًظشی تشگشدد ضاسع چِ
رایگاُ داسد ،هخصَصا تا تحلیل تضسگاًی هاًٌذ ضْیذ صذس وِ لائل تِ هسله حك الغاػِ ّستٌذ ،یؼٌی دس ٍادی هؼلَل
وِ ٍاسد هی ضًَذ تایذ واهال ایي ساص ٍ واس سا ضفاف وٌٌذ.
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پس اٍال ػمل دس ٍادی هؼلَل سا آلایاى هؼلَل هی داًٌذ ٍ حاًیا تِ ادسان یه ٍالؼیت خاسری تشهیگشدد وِ هحذٍدُ ػمل
ًظشی تاضذ یا تِ ادسان یه اهش اػتثاسی تشهیگشدد وِ ػمل ػولی یا حىوت ػولی است وِ تایذ ػمیة یه اهش ًظشی
تاضذ ٍ تایذ هىاًیضم واس ػمل سا تشسسی وشد ٍ ًسثت ایي تا ضاسع چگًَِ است ٍ اگش تشگشدد ّواى حىن ضاسع است
صیشا اگش تِ هحذٍدُ حىن ػمل ػولی تشگشدد ایي گًَِ هی ضَد ،اگش تِ هحذٍدُ حىن ػمل ًظشی تشگشدد وِ سٍضي
است.
دس ایٌزا تایذ یه تاهل سٍضٌی وشد ٍ ایي تحج سِ یا چْاس ًىتِ تَضیحی داسد ،وِ دس رای خَدش خَاّذ آهذ صیشا
تایذ حذ ٍسغْای آى سا تیاٍسیذ هخال وساًی وِ لائل تِ هسله حك الغاػِ ّستٌذ چٌذ حذ ٍسظ داسًذ ٍ وساًی وِ
هیگَیٌذ ػمل حاون تِ لضٍم اهتخال است ٍ حتی هیگَیٌذ ایي حىن همذَّم تش تشائت ػملی است ٍ حتی ایي حىن هوىي
است دس دایشُ ٍرَب ٍ حشهت ّن دخالت وٌذ صیشا دس رایی وِ ها تا ٍرَب ٍ حشهت واس هیوٌین تاص تِ یه حىن
ػملی تِ ًام لضٍم اًثؼاث اص تؼج ٍ لضٍم اًضراس اص صرش تشهیگشداًین یؼٌی حتی ایي حىن هوىي است آى لذس لَی تطَد
وِ دس فْن ها اص دلیل ضشػی ّن دخالت وٌذ ٍ ایي یه تاب تسیاس دلیمی است وِ حذٍدٍ سا هوىي است تشّن تضًذ وِ
ها چٌذ ًىتِ اص آى سا تیاى وشدی ن ٍ ضشح هی خَاّذ ٍ تایذ تِ صَست هٌظن ٍ یه دٍ سِ سٍی دلیل پیادُ وشد ٍاال حتی
دس ایي رْت وِ هي تگَین این هؼلَل حىن است هطىل پیذا هی وٌن صیشا خَد حىن سا هی خَاّن تا ایي دسست وٌن
هاًٌذ ٍرَب تِ لَل هحمك ًائیٌی .ها صهاًی وِ تحج ظَْس صیغِ افؼل دس ٍرَب ضذین هتؼشض فشهایص هحمك ًائیٌی
ٍ هحمك خَئی ٍ ضْیذ صذس ضذین ٍلی ایي تحج فؼلی یه ًىتِ دیگش است ٍ اگش ها ػمل سا ٍادی اهتخال ٍاسد وشدیذ
ایي حذٍد ٍسٍد ػمل دس ٍادی اهتخا ل ،چِ همذاسش تِ اصل حىن تشهیگشدد ٍ چِ همذاسش تِ تؼذ حىن تشهیگشدد ٍ
هستٌذ خَد ایي حىن چیست آیا تِ ػمل ًظشی تشهیگشدد ٍ یا هذسن ػمل ػولی است .لزا ایي تؼثیش استاد ها فی الزولِ
هحل اضىال هی ضَد ٍ تِ ایي ساحتی ًوی ضَد دس ٍادی هؼلَل حىن یاحتی ضٌاخت خَد حىن ٍاسد ضذ ٍلتی وسی
هی خَاّذ تا ػمل واس ًوی تَاًذ تِ ایي ساحتی تگَیذ وِ هي یه ػمل داسم وِ یه هستٌذ است ٍ یه ًمل داسم وِ یه
هستٌذ است ٍ ایي دٍ همسوی تِ ًام ضشع داسد ٍ ایي تحمیمی ٍ تحلیل تِ اًذاصُای وِ استاد سش تحج اٍل اسائِ وشدًذ تا
تَضیحاتی وِ ها تیاى وشدین دس ّوی ي تحج ّن ًیاص داسد ٍ تِ ًظش ها استاد ها تیطتش ًاظش تِ هحذٍد ػلل حىن است ٍلی
دس هحذٍدُ هؼلَل حىن رایگاُ ػمل تا ایي ساصٍ واسی وِ ػشض وشدم تحخی ًیاص داسد وِ ها تِ دلیل خشٍد اص تحج
هؼزٍس ّستین ٍ اص فشدا ٍاسد همذهِ ّفتن حضشت اهام دس تحج تشتة هی ضَین.
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