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 87-88                34جلسِ 

 هکاسة هحسهِ / تطفیف
 تسن اهلل الشحوي الشحين 

 تطفیف حکن ٍضعي
گاًِ سا كِ ادلِ چْاسگاًِ ٍ كشٍػات چْاسدُ يا پاًضدُ تحث حكن تكليلي تَد ٍ ادلِ ٍ كشٍػات تحث تَد ، هوام اٍل

 . تحث كشدين

غَسي ، دس ايي هوام دٍم. تحث حكن ٍؾؼي هؼاهلِ اي است كِ دس آى تكليق ٍ تخس اػوال ضذُ است، هوام دٍم

ٍ ّش يك اص آًْا ّن گاّي ستَي است ٍ گاّي ؿيرش سترَي   است سِ غَست  ٍجَد داسد كِ ركش هي كٌين ٍ ػوذتاً

س تاضذ ٍلي ػوذُ ّوريي سرِ غرَستي اسرت كرِ ايٌ را       الثتِ هوكي است كشٍػات ٍ غَس ديگشي ّن هتػَ .است

 . هتػَس هي ضَد

 افساد هعاهلِ دز صَزت تطفیف
ٍجِ ايي توسين ٍ غَسي كِ ايٌ ا تياى ضذُ است ايي است كِ گاّي هؼاهلِ تش اهش كلي ٍ ها كي الزهرِ تؼلرن هري    

اص جْت ديگش ّرن گراّي   ، استايي هٌطأ پيذايص غَس ، ٍ گاّي هؼاهلِ تِ ّواى اهش خاسجي تؼلن هي گيشد، گيشد

ستَي است يؼٌي دس هؼاهلِ دس آى اجٌاسي است كرِ اگرش تسراٍي ًذاضرتِ     هؼاهلِ اي كِ اً ام هي ضَد دس اجٌاس 

 . ستاي هؼاهلي هي ضَد ٍ گاّي ّن ًِ ؿيش آى اجٌاس است، تاضٌذ حكن ستا پيذا هي كٌٌذ

 كلي یتِ اهس هعاهلِتعلك الف. 
كِ تلػيلْا دس ايي ، چِ حاال كلي رهيّ ٍ كلي كي الوؼيي، لِ تؼلن تگيشد تِ اهش كليغَست اٍلي : ايي است كِ هؼاه

هْرن آى اسرت كرِ    ، دس ايٌ ا خيلي جضئيات هْن ًيست. دٍ ًَع كلي دس كتاب تيغ اى ضاء اهلل هالحظِ خَاّيذ كشد

ًطستِ اًذ تا غريـِ كرِ   . هؼاهلِ تؼلن گشكتِ است تِ كلي ٍ تخس ٍ تكليق دس هوام اداء ٍ پشداخت اً ام هي ضَد

، كاسسي يا تا ّش صتاًي هؼاهلِ كشدًذ دُ هَي گٌذم سا تِ كرالى هثلرؾ  ، ؿالثا ايي ػوذ هغ الػيـِ هي ضَد تا غيـِ ػشتي

ٍ دس آى اهش كلي ّن  عمد اًصةّ علي اهس كلي، غيـِ ، كاهالًدس هوام هؼاهلِ ّيچ تحث اهش خاسجي هكشح ًيست

هثوي ٍ ثوي هؼلَم است ٍ هتؼلن هؼاهلرِ  ، ٍ پٌ اُ كيلَ ٍ اهثال ايٌْا تِ ايي هثلؾ ّوِ چيض سٍضي است دُ هي كاهالً

ًِ هي هي ، دس هوام اداء ت اي دُ هي، كٌٌذايغ ٍ هطتشي ثوي ٍ هثوي سا اداء تؼذ اص هؼاهلِ تايذ ت. يك اهش كلي است

  .دس ثوي كن هي گزاسد دّذ يا احياًاً

ٍ تثؼراً  ، ايي غرَست اٍلري اسرت   ، ًِ دسّن هي دّذ، تِ جاي دُ دسّن ضَدتٌاتش ايي كِ تكليق دس ثوي ّن جاسي 

خَد اٍ تِ دٍ حالت ٍ غَست جضئي ٍ كشػي توسين هي ضَد كِ گاّي ايي هؼاهلرِ دس اجٌراس سترَي اسرت ٍ دس     

 گٌذم تِ جَ است ٍ گاّي ّن ًِ سايش هؼاهالت هتؼاسف است كِ كااليي سا تِ ًوذ هؼاهلرِ هري  ، هؼالِ گٌذم تِ گٌذم
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پس ايي هؼاهلِ تِ كلي تؼلن گشكتِ است ٍ تخرس دس  ، تثادل هي ضَد اجٌاس ستَي ًيستٌذكٌذ يا اگش دٍ جٌس ّن 

هوام اداء هاكي الزهِ است ٍ توسين تِ هؼاهلِ دس اجٌاس ستَي ٍ ؿيش ستَي است ٍ ؿيش سترَي دس هورام جرٌس ترِ     

 . يا جٌس سا تِ پَل ٍ ًوذي هؼاهلِ هي كٌذجٌس هٌتْي ستَي ًيستٌذ 

 شسط صدق تطفیف دز هعاهلِ  

هؼاهلرِ سترَي   ، دس ايٌ ا اتلام ًظش است تش ايٌ ا كِ هؼاهلِ تاقل ًيست ٍ غحيح است هگش ايي كِ دس خَد هؼاهلِ

تاضذ ٍ كن ٍ صيادي دس دٍ قشف تاضذ ٍ اال ًلس ايي هؼاهلِ تكليلي ًذاسد ٍ هؼاهلِ ايي ًيست كِ دُ هي گٌرذم ترِ   

هوراهي اسرت كرِ دس اٍ    ، هوام هؼاهلِ، ّوِ چيض هطخع است يا دُ هي تِ دُ هي گٌذم كزا كاهالًغذ ّضاس تَهاى ٍ 

ضشايف غحت جوغ تَدُ ٍ آى چِ كِ ٍجَد داسد ايي است كِ دس هوام پشداخت كالُ سش قشف هري گرزاسد يرا ترا     

اهلِ ٍهؼت غحيحِ ٍ دس هوام اداء است كِ اهش هتأخش اص هؼاهلِ است ٍ هوام هؼػلوص آى سا ًاهع اداء هي كٌذ ايي 

 . غحيح تَدُ است

 دز تطفیف« لصد » داشتي 

ػول خاسجي است هثل سايش آى هؼاغي كِ يك كؼل خاسجيست كِ آى ػول گٌراُ   . . تكليق ٍ، هػذ هاًؼي ًذاسد

هػذ هؼػيت است كِ هػذ هؼػيت آيا هؼػيت است يا ًِ ؟ تكليق ًيست ترِ غرشف   ، هػذ اٍ، ٍ هؼػيت است

ست ٍ گٌاُ تكليق ًذاسد ٍ خَد هؼاهلِ ضشايف غحت دس آى تام است ٍ هؼاهلِ اي تَدُ كِ ّوِ ايي كِ هػذ كشدُ ا

ٍ رهي است ٍ دس ػالن رهِ ايي هؼاهلِ سٍي اهش كلي ٍاهغ هي ضَد است ضشايف دس آى دسست تَدُ ٍ چَى دس كلي 

اد ٍ سرتذ خراسجي   ٍ د ضرَد تكليق ٍ تخس دس هؼاهلِ جايي است كرِ ػورل اً رام    ، تكليق دس اٍ هؼوَل ًيست

تلِ هوكي است ؿرثي  ، يا دٍ يخچال تا ايي هيوت هؼاهلِ ضذُ است، دُ هي گٌذم تِ غذ ّضاس تَهاى. غَست تگيشد

ٍلزا هؼاهلِ غحيح است الثتِ سرايش  ضذُ تاضذ ٍلي كشؼ ايي است كِ دس هوام كلي تخس ٍ تكيليق هؼوَل ًيست 

ضشايف تايذ جوغ تاضذ اص جولِ ايي كِ دس جٌس ستَي است تايذ هتساٍي تاضٌذ ٍ كشؼ ايي است كِ ّوِ ضشايف 

تِ ػٌَاى هػذ هؼػريت اسرت كرِ    ، تلِ اگش هػذ تكليق داسد. ٍ هػذ تكليق ّن ستكي تِ خَد هؼاهلِ ًذاسداست 

 . ذاسدتحث ضذُ است كِ هػذ هَاخزُ ً، حكوص

 جوع تٌدی شکل اٍل

آًي كِ تؼذ اص هؼاهلِ هي آيذ ٍ قشكيي تكليق داسًذ تِ اداء آى ثوي ٍ هثوي ٍ اداء ّن تايذ دس آى تكليرق ًثاضرذ ٍ   

ايي هؼػيت كشدُ است ٍ گٌاُ كشدُ است تِ ايي كِ تخس دس ، كسي دسهوام اداء كن گزاضت اص هثوي يا اص ثوياگش 

هوام هؼاهلِ ًِ حشاهري هشتكرة ضرذُ ٍ ًرِ تكالًري      . ايي حشهت دس هوام اداء است، يهؼالوِ كشدُ كي الثوي يا هثو
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كرن   دس هوام اداء كِ كن هي پشداصد ٍ كشؼ ايي است كرِ كرالً  ، ٍجَد داسد ٍ ًِ تكليلي است چَى سٍي كلي است

  است. تگزاسد ايي كاس هشتكة گٌاُ ضذى

 شسط فسخ هعاهلِ دز شکل اٍل

يا ًوي دّذ يا تأخيش هي اًذاصد اگش تخطي اص هثوي سا اداء ًكٌذ ايٌ ا ، ي اص هثوي سا ًذّذاگش دس هوام اداء تخط حال

چَى حالت اجضاء است هوكي است تگَئين تيغ اًحالل پيذا هي كٌذ ًسثت تِ تخص اداء ضذُ تيغ غرحيح اسرت ٍ   

ل تِ اجضاء پيذا هي كٌذ يرا ايري   ًسثت تِ تخص اداء ًطذُ يا تايذ اداء  تكٌذ ٍ حاال كِ تأخيش هي اًذاصد ر يكي اًحال 

ر ادلِ خاغِ اي داسين كِ دس تخص خياس تأخيش گلتِ ضذُ است كِ اگش ادلرِ خاغرِ ًثرَد دس اجرضاء     كِ خياس داسد   

اًحالل تَد ٍلي دليل داسين كِ خياس داسد ٍ دس هوام تكليق ٍ تخس سا اػوال هي كٌذ ٍلي چَى تخطي اص ثوري يرا   

آى ٍهت ايري  ، تأخيش دس پشداخت هثوي دس هَػذي كِ تايذ پشداخت هي كٌذ، أخيش هي ضَدهثتال تِ ت، هثوي سا ًذادُ

كرِ  كِ دس تأخيش دس پش داخت تؼؽ يا جضء هثوي خياس تأخيش ثاتت اسرت  خياس تأخيش ايٌ ا ثاتت هي ضَد دس ٍهتي 

ثاترت اسرت اٍ هخيرش    تٌاتش ايي كِ دس تأخيش دس تخطي اص هثوي خياس تأخيش . دسستص ّن ايي است كِ جاسي ّست

 . هي ضَد كِ كسخ تكٌذ يا تِ ايي هيضاى پَل خَد سا تگيشد

 حکن ٍضعي دز شکل اٍل

 پس سِ حكن دس ايٌ است :

كسري  ، اسرت  دس اداء تكليق ضذُ ايي هشتكة هؼػيت ضذُ ٍ حكن تكليلي سا تخلق كشدُ، هؼاهلِ جايض ٍ غحيح

است كِ هتَجِ ًثاضذ ٍ تؼذ تلْوذ ٍلي تكليرق اػرن اص    خياس جايي. كِ تكليق ضذُ ًسثت تِ اٍ داساي خياس است

 . جاّايي كِ ضشايف خياس تاضذ اػوال هي كٌذ ٍ اگش ًثاضذ اًحالل پيذا هي كٌذ، ػلن ٍ ؿيش ػلن است

 عیي خازجيب. تعلك هعاهلِ تِ 
سٍي ، ي آيرذ هؼاهلِ سٍي ػريي خراسجي هر   ، غَست ثاًيِ ٍ ثالثِ هطتشكٌذ دس ايي كِ هؼاهلِ تؼلن ًوي گيشد تِ كلي

خيلي اص ٍهتْا هؼاهلِ تِ ضكل كلي غَست هي گيشد تؼذ پشداخت هي كٌذ يؼٌي ، ضيء خاسجي هؼاهلِ ٍاهغ هي ضَد

كِ غَست اٍلي تَد اها غَس ديگش هوام هؼاهلِ تا هوام اداء دس ّن ادؿام ضذُ است ، اداء جذاست هوام هؼاهلِ اص هوام

ٍ هي گَيذ ايي ؾثف سا هي كشٍضن يا تِ غرَستي كرِ ػورذ هري     ذ تِ ايي ضكل كِ هؼاهلِ سٍي ػيي خاسجي هي آي

دس ّشحرال  ، ايي ضيء سا هي دّرذ ٍ پرَل سا هري گيرشد    ، خَاًذ سٍي ايي ضيء هخػَظ يا ايي كِ هؼاقاتي است

غَست دٍم ٍ سَم دس هواتل اٍل اسرت كرِ اص حيرث    . هؼاهلِ سٍي ػيي خاسجي آهذُ است ًِ سٍي كلي كي الزهِ

ٍ دس ايٌ ا سٍي ػيي خاسجي است يا تِ ًحَ هشائت سَسُ يا ترِ ًحرَ   ، كلي آهذُ است دس اٍلي ايي كِ هؼاهلِ سٍي

 . هؼاقات
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 الف. عدم ٍجَد شسط دز هعاهلِ

تعتك ّرا هي گَيرذ  ، اها غَست دٍم ايي است كِ هؼاهلِ سٍي ػيي خاسجي آهذُ تذٍى ايي كِ ضشـ دس كاس تاضذ

ّرش دٍ  ، هري گَيرذ تؼترك ّرزا    ، هي آٍسد ٍلي ترِ ضركل ضرشـ ًيسرت     كشٍختن ايي ػٌَاى سا، هٌّاً هثالًالعشسيي 

تػَسضاى ايي است كِ تا ايي كشؼ كِ ايي تيست هي است يا تيست كيلَ است يا تػشيح ّن هي كٌذ تؼترك ّرزا   

ٍ ّرزا  الؼطشيي هٌاً أٍ ّش ٍصى ديگش كِ تگَئين كِ هؼاهلِ سٍي ػيي خاسجي اسرت كرِ ٍصًرص ّرن هؼلرَم اسرت       

َيذ ٍ پَلي كِ هي گيشد تِ اًذاصُ تيست كيلَ است ٍلي دس ٍاهغ اٍ ًَصدُ كيلَ يا ًَصدُ هي است ٍ الؼطشيي سا هي گ

  ضشـ ًكشدُ است.، كن است

 ٍجَد شسط دز هعاهلِ ب.

غَست دٍم ايري اسرت كرِ ػٌرَاى     . غَست سَم ضشـ داسد ٍ هي گَيذ كشٍختن ايي سا تِ ضشـ ايي كِ دُ تاست

يذ ايي تيست كيلَ سا تِ تَ كشٍختن ٍلي غَست سَم ايي است كرِ هري گَيرذ    ٍغلي تِ آى دادُ ضذُ است هي گَ

غرَست دٍم ٍ سرَم سا جرذا كرشدُ     ، ايي ضشـ چَى تلاٍتي داسد، ايي سا كشٍختن تِ ضشـ ايي كِ تيست كيلَ تاضذ

 . است

اسرت اص  ايي غَست دٍم كِ هياًِ غَست اٍلي ٍ غَست ثالثِ هشاس گشكتِ است اص حيث ايي كِ سٍي كلري ًياهرذُ   

ػيي ، اٍلي جذا ضذُ است اص حيث ايي كِ ضشـ ًيست تلكِ حالت ػٌَاى  ٍ ٍغق است اص سَهي جذا ضذُ است

خاسجي هتؼلن هؼاهلِ ٍاهغ ضذُ است تِ ػٌَاى ٍصى هطخع تذٍى ضشـ گزاضتي ٍلي دس ٍاهغ ايي تيست كيلَ يرا  

ايٌ ا تكليق است هثل صهاًي كِ تخن هرشؽ سا  تيست هي ًيست ٍ دس ٍاهغ ًَصدُ هي است يا ًَصدُ كيلَ است ٍ دس 

هي خشد تِ تػَس ايي كِ تيست تاست ٍ اٍ ّن تا ايي ػٌَاى هي كشٍضذ ٍلي دس ٍاهغ ًَصدُ تاست يا تيست كيلَ سا 

كوترش اص  ، تخس اً ام هي ضرَد ، هؼاهلِ هي كٌذ ٍلي دس ٍاهغ ًَصدُ كيلَ است ٍ دس ّواى تكليق غَست هي گيشد

 . ؼاهلِ پشداخت هي ضَدحذ ٍاهؼيص دس خَد ه

 هعاهلِذاتي يا عسضي دز عٌاٍيي 

 دٍ سِ هكلة دس كتاب تيغ است كِ تِ آًْا اضاسُ هي كٌين :

تحرث   تِ ػٌَاى ػٌاٍيي راتيِ ٍ هوَهِ دس تيغ ٍ ػٌاٍيي ػشؾريِ كرِ الثترِ هلػرالً    كِ است يك تحث دس كتاب تيغ 

ػٌاٍيي راتي است دس هثيغ يا  تِ آًْا تؼلن هي گيشد گاّياهلِ اخز هي ضَد ٍ هؼاهلِ ػٌاٍيٌي كِ دس هؼ، خَاٌّذ ضذ

ايري قرال ػٌرَاى راتري     ، راتي هثل ايي كِ هي ايي قال سا تِ تَ كشٍختن. گاّي اٍغاف ٍ ػٌاٍيي ػشؾي است، ثوي

قال يك ػٌَاى راتي تشاي كلض خاظ است حال اگش ، چيضي ؿيش اص قال تاضذ، تشاي ايي است اگش دس ٍاهغ ايي كلضي
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يك ػٌَاى ػشؾي ًيسرت   ، ػٌَاى قال، ايي هادُ سا هادُ اي كِ تِ ػٌَاى قالست اٍ كشٍختِ است، ض آّي تاضذآى كل

 . كِ تگَئين چيضي داسين گاّي ايي قَسيست ٍ گاّي ايي قَسي ًيست

ِ ، ػشف هي گَيذ ػٌَاى رّة ٍ قال تشاي ايي ػٌَاًْرايي اسرت كرِ ػرشف آى سا     ، ػٌَاى هوَم است ٍ گاّي ّن ًر

هالي سا كشٍختن تِ ػٌَاى ايي كِ سًگص هشهرض اسرت   ، راتي ٍ هوَم ًوي داًذ ٍ آى سا ٍغق ػشؾي هي داًذػٌَاى 

هرالي سا ترِ    هثالًتؼؿي اص جاّا تشديذ است كِ سًگ يك ٍغق ػشؾي است ، تؼذ هؼلَم ضذُ كِ سًگ هشهض ًذاسد

يت يرك ػٌرَاى راتري اسرت يرا ػٌرَاى       ػٌَاى هالي تثشيض تلشٍضذ ٍ تؼذ آى ًثاضذ تاص يك تشديذ است كِ آيا تثشيض

 . ػشؾي 

 دز عٌاٍيي ذاتي ٍ عسضي شسط تطالى هعاهلِ

 هطَْس ايي قَس هي گَيٌذ : 

 الف. تطالى دز عٌاٍيي ذاتي

كِ آًي كِ ػٌَاى راتي ترَد هؼاهلرِ ترِ آى تؼلرن گشكرت ا ى آى       ضَددس جايي كِ ػٌاٍيي راتي تاضٌذ ٍ تؼذ هؼلَم 

تؼذ اص ، هي گَيذ قالّايي كِ دس ايي غٌذٍهچِ است تِ ايي هثلؾ كشٍختن هثالً، است هي گَيٌذ هؼاهلِ تاقل، ًيست

، ايري هؼاهلرِ تاقرل اسرت    . كلض ديگشي است آب قاليي تِ آى صدًذ، هي كْوٌذ كِ قال ًيست، تاص كشدى غٌذٍهچِ

ػشف هي گَيذ ها ، اضذتشاي ايي كِ هؼاهلِ سٍي ػٌَاًي سكتِ تَد كِ ػٌَاى هوَم است ٍ ٍهتي كِ آى ػٌَاى هوَم ًث

ٍ دس ، يؼٌي دس ٍاهغ هؼاهلِ اي ًطذُ است تشاي ايي كرِ هؼاهلرِ سٍي ايري رّرة    . ٍ ها هػذ لن يوغ، ٍهغ لن يوػذ

 . حالي كِ ايي رّة ًيست

 ب. عدم تطالى دز عٌاٍيي عسضي

هؼاهلِ هي كٌٌذ ٍلري تؼرذ   هالي تثشيض سا ، اها اگش اٍغاكي كِ دس هوام هؼاهلِ اخز ضذُ است اص اٍغاف ػشؾي تاضذ

ايٌ ا هري گَيٌرذ خيراس تخلرق ٍغرق      ، ايٌ ا كسي ًوي گَيذ هؼاهلِ تاقل استهي تيٌٌذ كِ ايي ٍغق سا ًذاسد 

ايري  ، هؼاهلِ سٍي خَد آى ٍ ػٌَاى راتيص ٍجَد داسد هٌتْي چيض ػشؾي ّن ركش كشدُ تَد كِ آى ا ى ًيست، است

وات تؼؿي هثل هشحَم ايشٍاًي ايي است كِ گَيرا ايري اٍغراف    تؼؿي الثتِ ظاّش كل، خياس تخلق ٍغق هي ضَد

كشم ًوي كٌذ ٍلي هطَْس هحوويي هي گَيٌذ كِ آى ػٌاٍيي هأخَرُ دس هتؼلن هؼاهلِ گاّي اص ػٌاٍيي راتيِ است ٍ 

تشاي ايي كِ هؼاهلِ سٍي ػٌَاى راتي هي سٍد ، هؼاهلِ تاقل است، اگش ػٌَاى راتي تخلق كشد، گاّي ػٌاٍيي ػشؾي

 . اها ٍغق ػشؾي هؼاهلِ سا تاقل ًوي كٌذ خياس تخلق ٍغق ٍاهغ هي ضَدايٌ ا ػٌَاى راتي ًيست  ٍ
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 دز هثیع«  ٍصف ٍ اشازُ» 
 ، ٍغق ٍ اضاسُ تحث ديگش هاست

  اشازُ هحضالف. 

كوف اضاسُ هي كٌرذ  ، كِ هؼاهلِ كِ سٍي ػيي خاسجي است گاّي اضاسُ است هي گَيذ تؼتك ّزا تكزااست گاّي 

ايي گٌذهي سا كرِ تػرَس   ، هالي سا، ايي ؾثف سا، ٍ ؿشس ٍ جْل ّن دسايٌ ا ًيست، دٍ ايي سا هؼيي هي داًٌذكِ ّش 

 ، هؼاهلِ سٍي ػٌَاى اضاسُ اي هي آيذ، هؼيٌي ّش دٍ اص اٍ داسًذ ٍ هطخع است ٍ ؿشسي ًيست

 هحض ب. ٍصف

آى ّن ، قالي تيست ػياس سا، رّة تيست هثوال ساٍغق هي گَيذ تؼتك ، گاّي سٍي ػٌَاى ٍغلي هحؽ هي آيذ

 .آً ا ٍغق داسد

 ج. اشازُ ٍ ٍصف 

ايري  ، ايي هالي تثشيض سا تِ تَ كشٍختن، غَست سَم ايي است كِ هؼاهلِ سٍي ػٌَاًي كِ آً ا ٍغق ٍ اضاسُ است 

  .ايي ٍ ٍغق سا داسد، اضاسُ تِ ػيي خاسجي است ٍ دس كٌاسش ٍغلي سا ّن ركش هي كٌذ

 «صف ٍ» يا « اشازُ » تمدم 

آى غَستي كِ ٍغق كلي تاضذ ٍ يا اضاسُ تاضذ كاسي ًذاسين اها جايي كِ حالت سَم تاضذ سٍي ػيي خراسجي ترا   

گلتٌذ ٍغق ٍ اضاسُ تا ّن ، دس ايي غَست سَم، ايي پستِ سكسٌ اى، ايي تيست كيلَ، ّن اضاسُ ٍ ّن ٍغق تاضذ

سكسٌ اى است يا ايي كِ ايي تيست كيلَ يا تيسرت هري   تالئن داسد ٍ اًكثام داسد يؼٌي ايي هالي تثشيض است يا پستِ 

 .ايٌْا تا ّن هٌكثن است، است

ايري كرِ   ، گلتِ ايي هالي تثشيض، ٍغق ايٌ ا هحون ًثَد، هٌكثن ًثَدًذ، اها اگش اضاسُ ٍ ٍغق تا ّن ًاساصگاس تَدًذ

ٍ هلػرل تحرث   گَيٌذ  ايي سا تخالق اضاسُ ٍ ٍغق هي، هؼلَم است ٍلي تثشيضي ًيست يا ايي تيست كيلَ ًيست

هؼاهلِ سٍي ايي آهذُ ، كذام هثٌاست، كشدًذ كِ دس تخالق اضاسُ ٍ ٍغق آيا اضاسُ هوذم است يا ٍغق هوذم است

ايري تحرث   ، يا ًِ آى ٍغق هْن است ٍ ايي اضاسُ هْن ًيست، هي گَيين ٍغق هْن ًيست،  ٍ ٍغق ايٌ ا ًيست

ٍ ٍغق اگش ػٌَاى راتري  الثتِ دس ايٌ ا ؿالة هحوويي هي گَيٌذ هؼاهلِ سٍي ػيي خاسجي  هلػلي ضذُ كِ هؼوَالً

يك ضكلي هي ضَد يؼٌي اگش ػٌَاى راتي تاضذ آى هؼاهلِ سٍي ٍغق هي سٍد ٍ ٍغرق دس هؼاهلرِ دخالرت    تاضذ 

 . خلق ٍغق استت ،هي گَيٌذ خياس داسد ٍ اگش ًثاضذ هؼاهلِ تاقل است اها اگش ٍغق ػٌَاى راتي ًثاضذ ؿالثاً
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 «غیس زتَی » يا « زتَی » هعاهلِ عیي خازجي 
تِ ايي ػيي هطاس اليِ خراسجي ٍ  ، دس تحث خَدهاى غَست دٍم ايي تَد كِ هؼاهلِ تؼلن گشكتِ تِ ايي ػيي خاسجي

ايي تيست هي گٌذم سا هي كشٍضن ٍ يا ػوال ايي تيسرت هري گٌرذم  سا هري     . ضشـ ًيست، ٍغلي ايٌ ا ٍجَد داسد

، ٍلي دس ٍاهغ ايي ٍصى كوتش است ٍ ايي غَست ّن هثرل غرَست هثرل دٍ حرال داسد يرك حالرت سترَي       كشٍضن 

 ، اجٌاس ستَي است

 الف. تطالى هعاهلِ زتَی
اگش دس اجٌاس ستَي تاضذ هؼلَم است تاقل است تشاي ايي كِ كرشؼ ايري اسرت كرِ     ، يك حالت ؿيش ستَي است

هؼاهلِ هي كٌذ ٍلي دس ٍاهغ اٍ دس تكليق كشدُ يؼٌري ًرَصدُ هري    تيست هي گٌذم سا تا تيست هي جَ اص ًَع ديگش 

ستا كشدُ ٍ ّن گٌراُ تكليرق داسد ٍ ّرن هؼاهلرِ     اص تاب ستَيت تاقل است ايٌ ا ّن گٌاُ كشدُ كِ  ايي اغالً، است

حيث تكليق هَجة تكالى ًطذُ است ٍ حيث ستَيت هَجرة تكرالى ضرذُ    . تاقل است چَى هؼاهلِ ستَي است

 . است

 تطالى هعاهلِ غیس زتَیب. 
 ٍ اجٌاس ستَي ّن ًيسرتٌذ است چيض ديگشي هؼاهلِ كشدُ ، دس هؼاهلِ ّاي ؿيش ستَي كِ خيلي جاّا ايي قَس است

؟ هوكي است كسي تگَيذ تاقل است تشاي ايي كِ ؿشسي است ٍ دس آى جْالت ايي هؼاهلِ آيا دسست است يا خيش

ايي كشؼ سا هي گَيٌذ كِ ترشاي  ، ُ ٍلي دس ٍاهغ تيست هي ًيستهؼاهلِ سٍي تيست هي تَداست ٍ تخاقش ايي كِ 

دكغ ؿشس ّويي اًذاصُ كِ ايي اهش هَسد اضاسُ است ٍ هطتشي ّن داسد هي تيٌذ ٍ اهذام هي كٌذ ٍ آگاُ تِ ايي ٍاهؼيتي 

اقرل  است كِ ايٌ ا هشاس داسد هي گَيٌذ ّويي هذس كاكيست كِ تيغ ؿشسي ًثاضذ ٍلزا اص جْت ؿشسي هري گَيٌرذ ت  

  .است

اگش ستَي ًثاضذ كِ كشؼ ّواى است ٍ ؿشس سا هائل ًثاضرين ايٌ را   . تٌاتش ايي كِ تگَيين ايي اًذاصُ ؿشس تاقل ًيست

، هؼاهلرِ تاقرل ًيسرت   ، هي گَيٌذ كِ هؼاهلِ تاقل ًيست ٍ گٌاُ كشدُ ٍ تكليق هي كٌذ چِ تا ػلن ٍ چِ تذٍى ػلن

ًيست هٌتْي تِ دليل ايي كِ ايٌ ا ٍصى است دٍ احتوال دادُ  ا ى ػطشيي، تخلق ٍغق ٍجَد داسد كِ آى ػطشيي 

 ضذُ است : 

 الف. اًحالل هعاهلِ

ايري  ، ايي هؼاهلِ دس ايٌ ا تيغ اًحالل پيذا هي كٌذ تيست هي تِ تيست تَهراى ترَد  يك احتوال ايي است كِ تگَيٌذ 

يي ٍغق ؿيش اص ٍغق كيلري  اًحالل پيذا هي كٌذ چَى دسست است كِ ايٌ ا ٍغق است ٍلي ا، ًَصدُ هي است
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جضء ، ايي ٍغق. ٍصى است كِ جضء خاسجي است ٍ تيغ دس هواتل ايي اجضاء اًحالل پيذا هي كٌذ، است ايي ٍغق

 . ٍ يك تَهاى تاقل است، كوي خاسجي است ٍ هؼاهلِ هٌحل هي ضَد ًَصدُ هي تِ ًَصدُ تَهاى

 ب. عدم اًحالل هعاهلِ

هٌتْي ايري تيسرت   ، هؼاهلِ سٍي تيست كيلَ تَدُ، هؼاهلِ اًحالل پيذا ًوي كٌذايي است كِ تگَيين يك احتوال ّن 

چرَى   تگَيرذ يك كيلَ كن داسد ٍغلص تخلق داسد ٍ قشف حن داسد ايي سا كال تپزيشد ٍ تشٍد ٍ هي تَاًرذ  ، كيلَ

ا ايري كرِ   َس تِ تيست تَهاى هثَل هي كٌرذ ير  قخياس هؼٌايص است كِ يا ّويي . كٌذايٌ ا كن است هي تَاًذ كسخ 

حن كسخ ًذاسد هٌتْي حن داسد يرك تَهراًص سا   ، اًحالل كِ تاضذ تيغ الصم است ًسثت تِ ًَصدُ هي، كسخ هي كٌذ

 . تگيشد اها دس خياس تخلق حن داسد كِ كلص سا تِ ّن تضًذ ٍ يا ايي كِ تپزيشد

است ٍ تحث تيطتشش دس تِ دليل ايي كِ ٍغق جضء ٍصى است ٍ جضء هثيغ است ٍ ًثَدُ است اًحالل اهَي ايٌ ا 

 . خَاّذ آهذكتاب تيغ 
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