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 تسن اهلل الشحوي الشحین

 ظاهری از امر واقعیمقام چهارم؛ اجساء امر 
اص هثحث اجضاء، یًٌی اجضاء اهش ناّشی اص اهش ٍالًی ٍاسد ضذین ٍ گفتِ ضذ تثذل اجتْاد تِ دٍ  دس همام چْاسم

. اجتْاد تَسف اجتْاد نٌی دیگشی هتثذل 2. ضَد یه. اجتْاد تَسف لكى ٍ یمیي هتثذل 1: افتذ یهغَست اتفاق 

 .ضَد یه

، حالت لثلی وِ اهشی ناّشی تَد تِ اهش ٍالًی تِ ًحَ هَسد هَؾَياتحال چِ دس هَسد اجتْاد ٍ چِ دس 

 .وٌذ یهاست، تثذل پیذا  غیشلكًیلكى ٍ یا تِ اهشی وِ خَد ًیض نٌی ٍ 

 تحث اول؛ تثدل امر ظاهری ته قطع
، هىلف دس هَؾَيات ٍ یا دس احىام تش اساس دیگش يثاست تِ ؛تحث اٍل دس همام چْاسم تثذل تِ لكى است

. ایي ّواى حالت اٍل ًیستیا اغل يولی، تِ یه اهش ناّشی يول وشد ٍ سپس یمیي پیذا وشد وِ چٌیي  اهاسُ

. هثالً دس هَؾَيات هاًٌذ وٌذ یهاست ٍ دس آى اهش ناّشی لثلی تِ لكى ٍ یمیي تش خالف حالت ثاًَی تثذل پیذا 

ٍ یا قْاست حىن تِ قْاست  استػحاب ُلايذ ایٌىِ هىلف ضه دس قْاست لثاس خَد داضت ٍ تا جاسی وشدى

دس  ،آى وشد ٍ تا آى لثاس ًواص خَاًذ ٍ تًذ اص اتوام ًواص یمیي پیذا وشد هثٌی تش ایٌىِ لثاس اٍ ًجس تَدُ است

هىطَف ضذ وِ اهش ناّشی خالف ٍالى تَدُ است، حال تایذ تحث  ،ایي غَست تَسف لكى ثاًَی ٍ تًذ اص يول

 هجضی است یا ًِ؟« غل هتكْشاً»ٍالًی  ضَد وِ آیا يول تِ اهش ناّشی اص اهش

اغل يولیِ دس هَسد هكلثی فتَا داد ٍ تًذ لكى  ُلايذدس احىام ًیض هاًٌذ ایٌىِ هجتْذی تش اساس نَاّش ٍ یا 

پیذا ضذ وِ فتَای اٍ ًادسست تَدُ است، ّش چٌذ تش قثك اغَل خَد يول وشدُ است، اها تًذ سٍضي ضذُ است 

، اها دس صهاى حؿَس ائوِ افتذ یهلثتِ تثذل دس احىام دس صهاى غیثت ون اتفاق وِ فتَای اٍ ًادسست است. ا

تش اساس اجتْاد خَد يول وشدُ  السالمِ یيل، ایي حالت هػذاق داضتِ است. هثالً فشدی دس صهاى ائوِ السالم ْنیيل

ٍ تِ  اًذ ذُیسس لسالماِ یيل ٍ سپس خذهت حؿشت اًذ وشدٍُ ًهش دادُ است ٍ دیگشاى ٍ خَد اٍ تِ ایي فتَا يول 

 .ّستوِ ًادسست  اًذ وشدُلكى ٍ یمیي ايالم  قَس تٍِ ایطاى  اًذ ًوَدُایطاى يشؾِ 
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، اها تثذل اجتْاد ناّشی تِ لكى تِ حىن دس ضثْات حىویِ دس ّستدس هَؾَيات حالت تثذل تِ لكى تسیاس 

وِ دس آى تثذل  ّست، تش خالف تحث تًذی وِ تثذل اهش ناّشی دس اهش ناّشی دیگشی ّستصهاى غیثت ون 

 .ّستاجتْاد تِ اجتْاد دیگشی خیلی صیاد 

. تثذل اهش ناّشی تِ 2. تثذل اهش ناّشی تِ لكى. 1: ضَد یههمام چْاسم اجضاء تِ دٍ تخص تثذیل  تٌاتشایي

 ني هًتثش دٍم.

است ٍ ّن دس ضثْات حىویِ، گشچِ دس ضثْات هَؾَيیِ سٍاج  تخص اٍل ّن دس ضثْات هَؾَيیِ هتػَس

 تیطتشی داسد.

 اولیه در تثدل امر ظاهری ته قطع هقاعد
تایذ لائل تِ يذم  المايذُ یيلحىویِ، اگش لكى تثذل پیذا وشد،  ِضثْهَؾَيیِ ٍ چِ دس  ِضثْحال چِ دس 

صیشا هىلف هأهَس تِ خَاًذى ًواص تا قْاست اق داسًذ، اجضاء ضَین ٍ تمشیثاً ّوِ تِ يٌَاى اغل اٍلیِ تش ایي اهش اتف

، اها االى سٍضي ضذُ وِ لثاس ًجس تَدُ است ّستگفتِ تَد وِ لثاس ًجس  ذیرٍال، اها وسی لثالً تِ واهل است

ٍ تىلیف ٍالًی ّواى خَاًذى ًواص دس لثاس قاّش است ٍ تىلیف ناّشی فمف تشای سفى تخییش ٍ سسیذى تِ ٍالى 

 تَد.

 عدم اجساءدلیل 

دٍم ایي است وِ  ًِىتٍ  ّستدلیل يذم اجضاء ایي است وِ آًچِ ها هأهَس تِ آى ّستین، تىلیف ٍالًی 

تخییش دس اغَل يولیِ تَد. هشاجًِ تِ احىام ناّشی فمف تشای ساُ پیذا وشدى تِ ٍالى دس أهاسات ٍ یا تشای سفى 

تا وطف خالف لكًی  دیگش يثاست تٍِ  ًیستحال وِ وطف خالف تِ ًحَ لكى ضذُ است، هًلَم است وِ اجضاء 

 لؿاتٌاتشایي هجضی ًثَدُ ٍ تایذ يول تِ ٍالى وشد ٍ ايادُ ٍ یا  ؛وِ هحل اهش ناّشی ًثَدُ است ضَد یههًلَم 

 ًوَد.

ى، قثك لَايذ، يذم اجضاء است ٍ يذم اجضاء هستلضم ایي است وِ دس پس دس غَست تثذل اهش ناّشی تِ لك

 وٌذ ٍ اگش يولی است وِ ٍلت ٍ خاسج ٍلت ًذاسد، تایذ ايادُ ضَد. لؿاٍلت ايادُ وٌذ ٍ دس خاسج ٍلت 
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 استدالل ته اجساء در تحث اول
لائل تِ اجضاء ضذ، ٍجَد داسد. الثتِ پایِ ٍ اساس يذم  تَاى یهدس تشخی هَاسد  هثٌی تش ایٌىِ ییّا استذالل

 قَس تِهكلك ٍ یا  قَس تِاٍلیِ غالة ضًَذ، حال  ُلايذتش ایي  تَاًٌذ یهاجضاء است ٍ تایذ تشسسی ضَد وِ آیا ادلِ 

وِ  چٌذ دلیل تش اجضاء تش خالف سٍال قثیًی ٍ هٌكمی دس غَست وطف لكًی ٍ یمیٌی خالف خاظ دس هَاسدی.

 سٍال هٌكمی يذم اجضاء تَد.دس 

هكلك ٍ یا دس هَاسد  قَس تِ. حال تاضٌذ یهٍجَد داسًذ وِ هستلضم اجضاء  یا ادلِاها تش خالف ایي سٍال 

 خاظ.

 صاحة کفایهدلیل مرحوم 
. تیاى هشحَم ّستِ دس هَاسد خاظ لائل تِ اجضاء ، تلىًیستاجضاء دس هكلك هَاسد  وٌٌذُ تیاىایي دلیل 

 :ّستي است وِ اهش ناّشی وِ تِ آى توسه ٍ هشاجًِ ضذُ است داسای دٍ غَست ای غاحة وفایِ

اهش ناّشی فمف قشیك تِ ٍالى تَدُ است ٍ تِ يٌَاى واضف ٍالى تَدُ است. هثالً اهش تش ایي است وِ هىلف . 1

هىلف سا تِ ٍالى هثٌی تش قْاست لثاس الاهِ ضذ ٍ ساختاس تیٌِ ایي است وِ  یا ٌِیتًواص تا لثاس قاّش تخَاًذ ٍ 

تشساًذ ٍ جْت آى وطف ٍالى است ٍ یا حتی دس هَسد استػحاب ّن ایي چٌیي است ٍ استػحاب تِ ًحَی 

ًانش تِ ایي است وِ هىلف سا تِ ٍالى تشساًذ، ّش چٌذ واضفیت آى ًالع است ٍلی ایي جْت ًیض دس آى هلحَل 

ٍ یا اغل  اهاسُلثاس تِ آى يول ضذ، هستٌذ تِ است. ایي یه ًَو است وِ ایي حىن ناّشی وِ هثالً دس قْاست 

 ٍ دلیلی است وِ ًانش تِ ٍالى است.

 ُلايذ. غَست دٍم تِ ایي ضىل است وِ اهش ناّشی وِ هىلف تش اساس آى يول وشدُ است، اغلی هاًٌذ 2

دلیل فشؼ وشد ٍ تشای  ِتَسًآى سا ًانش تِ  تَاى یهقْاست است وِ دس حال جًل حىوی است ٍ تِ ًحَی 

 ُلايذهاًٌذ  دّذ؛ یهٍ آى سا تَسًِ  وِ ًانش تِ حىن ٍالًی است ّست، تلىِ داسای تیاًی ًیستوطف ٍالى 

وِ ٍلتی هَلی دس جایی گفتِ است ًواص تا قْاست  وٌذ یهتیاى « ول ضیء له قاّش حتی تًلن أًِ لزس»قْاست 

داسد وِ قْاستی وِ هشاد ضاسو تَدُ است دس ایٌجا ًیض ٍجَد اضاسُ تِ ایي « ول ضیءٍ له قْاس»تخَاى، يثاست 

 .دّذ یهداسد ٍ ضشقی وِ دس دلیل اغلی تَد سا تَسًِ 

آهذ وِ ایي  ای اهاسُ: ها دس لسن اٍل لائل تِ يذم اجضاء ّستین، چَى ٍلتی ذیفشها یه غاحة وفایِهشحَم 

فمف  اهاسُهطخع ضذ وِ آى، ٍالى ًثَدُ است، ضوا سا تِ ٍالى سساًذُ است ٍ ٍلتی  اهاسُضیء پان است، ایي 
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خكا وشدُ است ٍ ٍالى ٍ لكى هاًٌذ آفتاب تشایتاى سٍضي ضذ، دس ایي غَست اهش  اهاسُقشیك تَدُ است ٍ 

 ناّشی هجضی ًخَاّذ تَد.

قْاست تاضذ وِ لحي ٍ تیاى آى ًَيی حىَهت دس دلیل  ُلايذهاًٌذ  یا لايذُاها اگش حىن ناّشی هستٌذ تِ 

وِ لثاس ًواصگضاس پان  وٌذ یهقْاست تیاى  ُلايذٍالًی است، دس ایي هَسد ایطاى لائل تِ حىَهت ّستٌذ، صیشا 

 تا آى اهش تِ خَاًذى ًواص دس لثاس پان سا اهتثال وٌذ. تَاًذ یهاست ٍ 

لثاس پان است تا تًذ اص ایٌىِ وطف خالف ضذ هطخع ضَد وِ دس ٍالى ًیض  وٌذ یًوقْاست، اديا  ُلايذ

 وٌذ یهضشـ سا تشای ضوا احشاص  دیگش يثاست تِدس ایي ضشایف، لثاس قاّش است،  ذیگَ یهٍالًی ًثَدُ است، تلىِ 

ٍ دس ضشایكی  ٍ ایي حىَهت هَؾَو سا تًوین دادُ است ضَد یهتا تَسًِ دس حىن. دس ایي غَست لايذُ حاون 

ایي لثاس قاّش است ٍ قْاستی وِ ضشـ ضوا تَد تشای ضوا سٍضي  ذیگَ یهقْاست  ُلايذ ذیداًست یًووِ ضوا 

قاّش است، تٌاتشایي لثاس قاّش است ٍ وطف خالف هَجة  ذیگَ یهقْاست  ُلايذضذ، صیشا دس فشؼ ضه، 

وِ دلیل حاون، يٌَاى هحىَم سا  ٌٓ، هاًٌذ الكَاف غالّست. ایي حىَهت اص ًَو تًوین ضَد یًويذم اجضاء 

. ضاسو دس تیاًی تشای ًواص احىاهی سا ٍؾى وشدُ است ٍ دلیل حاون تیاى ضَد یهٍ ضشـ هحمك  دّذ یهتَسًِ 

قْاست ًیض چٌیي  ُلايذ، دس دّذ یهوِ قَاف ًیض ًواص است ٍ دس ٍالى حىن ًواص سا تِ قَاف تسشی  وٌذ یه

خَاى، قْاست هىلفی وِ یمیي تِ قْاست داسد، لكًی است، اها هىلفی وِ ًواص سا تا قْاست ت ذیگَ یهاست، دلیل 

وِ قْاست اٍ ًیض هحمك ضذُ است، پس اٍ ًیض ضشـ سا داضتِ است ٍ وطف  وٌذ یهضان است دلیل حاون تیاى 

تًوین پیذا وشدُ است، تٌاتشایي  قْاست ُلايذخالفی ًطذُ است ٍ دس ضشایف ضه قْاست ٍالًی تَسف دلیل ٍ 

حىَهت دلیل حاون سا وٌاس گزاضت ٍ تَجْی تِ آى  تَاى یًوهحمك ضذُ است ٍ اگش وطف خالف ضذ، ضشـ 

 ًىشد.

ٍ ... ایي تیاى دلیمی است  ٌٓحلیت تیاى حىَهت است، هاًٌذ الكَاف غال ُلايذقْاست ٍ  ُلايذدس ٍالى تیاى 

. ایي ضَد یهداسًذ ٍ الثتِ تیاى ایطاى هٌطأ ًمؽ ٍ اتْاهاتی است وِ تِ اختػاس تیاى  غاحة وفایِوِ هشحَم 

 دس تمشیشات هشحَم ضْیذ غذس روش ضذُ است. تش هثسَـتحث تِ غَست 

 اشکاالت تیان مرحوم آخوند

 اشکال اول؛ عدم تطثیق حکومت تا مثنای مرحوم آخوند
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وِ  وٌٌذ یه، اضىال اٍل ایي است وِ هشحَم آخًَذ تیاى هَسد اضىاالتی ٍالى ضذُ است تیاى هشحَم آخًَذ

ایي حىَهت تا هثاًی ایطاى ساصگاس  وِ دسحالی، تاضٌذ یهٍالًی  ِادلحلیت حاون تش  ُلايذقْاست ٍ  ُلايذ

 :نیوٌ یه. تشای سٍضي ضذى تحث، همذهاتی سا روش ًیست

 اقوال در الفاظ دلیل حاکم
 است: گًَِدٍ الَال اغَلیَى دس لفم دلیل حاون 

ضَد، هاًٌذ ایٌىِ تایذ تیاى دلیل  اداتشخی اص اغَلیَى هًتمذًذ وِ دلیل حاون تایذ تا الفال ٍیژُ ٍ تفسیشی . 1

 ؛«أيٌی تالًالن ها یًن الوتمی»یا ایٌىِ « الوتمی أوشم الًالن، أيٌی تالًالن»حاون تِ ایي غَست تاضذ وِ 

اها اگش فالذ  ؛تفسیشی داسًذ ِجٌثٍ سایش ولواتی وِ « أيٌی ٍ...»دلیل حاون ضاهل الفانی هاًٌذ  دیگش يثاست تِ

 .ًیستایي الفال تاضذ دس ایي غَست دلیل، حاون 

ٍ ایٌىِ سٍح دلیل، حاون تش دلیل دیگش تاضذ، ّویي  ًیستًهش دٍم ایي است وِ ًیاصی تِ الفال تفسیشی . 2

 حىَهت است. ًِطاً

 قول مرحوم آخوند در دلیل حاکم
ٍ هًتمذًذ وِ دلیل حاون دلیلی است وِ ادٍات تفسیشی  ّست، لثَل وشدى ًهش اٍل هشحَم آخًَذناّش والم 

 دس آى ٍجَد داضتِ تاضذ.

ٍ سایشیي تِ هشحَم آخًَذ داسًذ ایي است وِ هشحَم آخًَذ  تا ایي تیاى، اٍلیي اضىالی وِ هشحَم ًائیٌی

اها آًچِ  اًذ؛ دادٍُ یا حلیت سا ضشـ فًلی لشاس وشدُ است وِ قْاست  یا ادلِقْاست ٍ حلیت سا حاون تش  ُلايذ

، صیشا آًچِ دس اخثاس ٍ ّستقْاست ٍ یا حلیت تش ایي ادلِ، قثك هثٌای ایطاى  ُلايذيذم حىَهت  ضَد یهگفتِ 

ٍ « یِشالهاّ ٓ، الكْاسٓأيٌی تالكْاس»حلیت ٍجَد داسد ضاهل الفانی هاًٌذ  ُلايذقْاست ٍ  ُلايذلفهی  ِادل

قْاست تذٍى ایٌىِ  ُلايذٍ ... ٍ دلیل « غل قاّشاً»ٍجَد داسد هثٌی تش ایٌىِ  یا ادلِاهثال ایي تیاى. تلىِ 

، فلزا چَى ًیستٍ ضاهل ادٍات تفسیش « ول ضیءٍ له قاّش حتی...» وٌذ یهتخَاّذ آى سا تفسیش وٌذ، تیاى 

 اديای تَاًذ یًوٍ دس ایي ادلِ ٍجَد ًذاسد،  ًذا وشدُهحذٍد تِ ٍجَد ادٍات تفسیش  هشحَم آخًَذ حىَهت سا

 حىَهت تِ ًحَ تَسًِ وٌذ.
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 جواب اشکال اول مرحوم نائینی
. اغكالح خاظ؛ هماتل 1حىَهت دٍ اغكالح داسد:  ِولو، صیشا ًیستهشحَم آخًَذ ٍاسد ایي اضىال تش تیاى 

 . اغكالح يام؛ ساصگاس تا ٍسٍد.2ٍسٍد. 

تشلشاس « قْاست لثاس ًواصگزاس»قْاست تا ادلِ  ُلايذحال تایذ تشسسی ضَد هشحَم آخًَذ چِ ًسثتی تیي 

 ؟وٌذ یه

 حاون ٍ هحىَم تاضذ. ِساتك. احتوال اٍل ایي است وِ 1

 ٍاسد ٍ هَسٍد تاضذ. ِساتك. احتوال دٍم ایي است وِ 2

، اًذ وشدُفسیشی دس دلیل حاون هحذٍد تًشیف حىَهت سا تِ ٍجَد ادٍات ت غاحة وفایِاها چَى هشحَم 

هشاد هشحَم آخًَذ حىَهت تِ هًٌی يام تَدُ است. دس ایي  ٍ دس ٍالى اًذ داًستِایي دٍ سا اص تاب ٍسٍد  ِساتك

 دسّشحالٍ  ّست« قْاست لثاس ًواصگزاس»قْاست ٍاسد تش ادلِ  ُلايذغَست قثك ًهش هشحَم آخًَذ، 

ًواص تا لثاس قاّش تخَاى ٍ هىلف  ذیگَ یهقْاست همذم تش دلیل دٍم است، صیشا دلیل  ُلايذ)حىَهت یا ٍسٍد( 

قْاست ٍاسد است ٍ  ُلايذلثاس هطىَن پان است ٍ دس ایي غَست  ذیگَ یهقْاست  ُلايذضان است ٍ 

ٍ هوىي است ًهش هشحَم آخًَذ  ّست، فلزا ایي تحث، تحث لفهی ضَد یههَؾَو دلیل )قْاست لثاس( حاغل 

ٍسٍد تاضذ ٍ دس تحث اجضاء ٍسٍد تا حىَهت  نیشیگ یهٍ فشؼ  گَیین هیویي تاضذ ٍ اگش ًثاضذ ًیض ایي چٌیي ّ

قْاست، لثاس سا دس نشف  ُلايذدلیل تِ خَاًذى ًواص تا لثاس قاّش اهش وشدُ است ٍ  دسّشحالتفاٍتی ًذاسد. 

ى، لثاس قاّش تَدُ است ٍ هىلف تِ ٍ حال وِ وطف خالف ضذُ است، تاالخشُ دس آى صها داًذ یهضه، قاّش 

خَد يول وشدُ است ٍ وطف خالف تشای آیٌذُ اسصش داسد، ٍلی دس آى ضشایف لثاس ٍالًاً قاّش تَدُ  ِفیٍن

 ؛)تًثذی ـ حمیمی( قْاست حاغل ضذُ تَد ٍ ًواص اٍ غحیح است دسّشغَستاست ٍلَ ایٌىِ تًثذی تاضذ، 

 .ًیستتٌاتشایي ایي اضىال تِ ایطاى ٍاسد 

 شکال دوما

دٍ لسن حىَهت ٍجَد داسد:  ٌذیگَ یهتِ استاد خَد داسًذ ایي است وِ ایطاى  اضىال دٍهی وِ هشحَم ًائیٌی

 . حىَهت ٍ ٍسٍد ناّشی.2. حىَهت ٍ ٍسٍد ٍالًی. 1

ایي دٍ تاّن تفاٍت صیادی داسًذ؛ حىَهت ٍ ٍسٍد ٍالًی دس جایی است وِ دس دلیل حاون ٍ ٍاسد، ضه ٍ 

ًواص داسای ضشایف ٍ احىاهی است ٍ دلیل  ذیگَ یهـ ضه ٍ يلن تِ ٍالى ـ هاًٌذ ایٌىِ دلیلی  تاضذيلن اخز ضذُ 
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 ؛قَاف ًیض ًواص است ٍ ًِ ایٌىِ تگَیذ دس غَست ضه ٍ یا ... قَاف ًواص است ذیگَ یهحاون یا ٍاسد 

یی است وِ ضه دس ، یًٌی حىَهت ٍ ٍسٍد ٍالًی دس جاًیستضه دس هَؾَو دلیل دٍم هأخَر  دیگش يثاست تِ

: دس حىَهت ٍ ٍسٍد ٍالًی ٌذیفشها یه. هشحَم ًائیٌی ًیستهَؾَو دلیل حاون ٍ ٍاسد ضه دس اٍلی هأخَر 

ٍالًی ضاهل  قَس تٍِ احىام دلیل اٍل  دّذ یهٍ دلیل حاون دلیل اٍل سا تَسًِ  ّستتیاى هشحَم آخًَذ غحیح 

 .ضَد یههَؾَو دلیل دٍم ًیض 

ضاهل فشؼ ٍجَد ضه دس هَؾَو  دّذ یهدس جایی است وِ دلیلی وِ تَسًِ  اها حىَهت ٍ ٍسٍد ناّشی

یًٌی تا صهاًی  «ول ضیءٍ قاّش حتی تًلن أًِ لزس» ذیگَ یهقْاست وِ  ُلايذ، هاًٌذ تحث ها ٍ ّستدلیل اٍل 

قْاست ٍ  ُلايذناّشاً قاّش است. قْاست ٍ حلیتی وِ دس  ذیگَ یهقْاست  ُلايذوِ هىلف ضه دس ٍالى داسد، 

 تش فشؼ ٍجَد ضه دس ٍالى است. ِیناّشحلیت آهذُ است، قْاست ٍ حلیت 

، وٌذ یهٍ تىلیف سا هطخع  دّذ یهدس ایي حالت ًیض لايذُ، دلیل حاون ٍ ٍاسد است ٍ هَؾَو سا تَسًِ 

است ٍ ٍلتی ضه داسی، ایي لثاس قاّش  ذیگَ یهقْاست  ُلايذتا لثاس پان ًواص تخَاى ٍ  ذیگَ یهصیشا دلیلی 

تا آى ًواص تخَاًی ٍلی ًِ ایٌىِ لثاس هطىَن ٍالًاً قاّش تاضذ، تلىِ دس فشؼ ضه قاّش است اها اگش  یتَاً یه

 .وٌذ یًوقْاست حىن تِ قْاست  ُلايذضه هشتفى ضذ ٍ وطف خالف ضذ، 

قْاست ٍ حلیت  ُلايذٍلی  ًیستیا استػحاب حاون  اهاسُ: دلیلی هاًٌذ ٌذیفشها یهفلزا ایٌىِ هشحَم آخًَذ 

، وٌذ یهٍ تىلیف سا هطخع  دّذ یهقْاست ٍ حلیت، هَؾَو سا تَسًِ  ُلايذ، غحیح است ٍ تاضٌذ یهحاون 

تا تىلیف سا ًْایی وٌذ ٍ تا اتذ ّویي تىلیف تالی تاضذ، تلىِ حىَهت ٍ  ًیستاها حىَهت ٍ ٍسٍد اص ًَو اٍل 

 حىن تِ قْاست یا حلیت وٌذ. تَاًذ یًوضذ،  ٍسٍد ناّشی ٍ دس فشؼ ٍجَد ضه است ٍ صهاًی وِ ضه هشتفى

تٌاتشایي، اضىال دٍم هشحَم ًائیٌی تِ استادضاى ایي است وِ حىَهت ٍ ٍسٍد دس ایي تحث ٍجَد داسد، اها 

حىن تِ اجضاء وشد ٍ  تَاى یًوٍ دس غَست سفى ضه  ّستحىَهت ٍ ٍسٍد ناّشی است ٍ هطشٍـ تِ ضه 

 ًتیجِ يذم اجضاء است.
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