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 ثسن اهلل الشحوي الشحین

 اجساء امر ظاهری از امر واقعیمقام چهارم؛ 
ثحث دس اجضاء اٍاهش ظبّشی اص اٍاهش ٍالؼی دس صَست وشف خالف یمیٌی ثَد. ثیبى شذ وِ عجك لَاػذ، ًتیجِ 

 ػذم اجضاء است، اهب دٍ ٍجِ ثشای اجضاء روش شذُ است: 

 . بیان مرحوم آخوود1
. ایي ثیبى ثیشتش دس شجْبت هَضَػیِ نیًستدا یًوثیبى هشحَم آخًَذ؛ وِ هالحظِ ٍ ثشسسی شذ ٍ هب آى سا تبم 

 ٍ پبسخ ایي ثیبى ًیض دادُ شذ. شذ یهحلیت ٍ عْبست هغشح  ُلبػذٍ 

 . بیان مرحوم اصفهاوی7
 الذسایًِْبیۀدس یبًی است وِ هشحَم هحمك اصفْبًی ثیبى دیگشی ثش اجضاء دس ایي ثحث ٍجَد داسد ٍ آى ث

 . اًذ وشدُعشح 

 ؛اشتِ ثبشینهشحَم هحمك اصفْبًی، هٌبست است هشٍسی ثش هجحث تصَیت ٍ تخغئِ دثِ ثیبى لجل اص پشداختي 

ِ ٍجَد داسد، ثش ایي ثحث سبیِ ثب احىبم ٍالؼی ّب آىاحىبم ظبّشیِ ٍ ًسجت وِ دس  ییّب یتئَسصیشا ًظشیبت ٍ 

م ظبّشیِ هَسد . ایي ًظشیبت دس جؼل احىبشدیگ یهٍ ثحث ثِ عَس هلَْسی تحت تأثیش آى ًظشیبت لشاس  افىٌذ یه

، وٌٌذ یهثحث لشاس گشفتِ است. دس وتجی هبًٌذ سسبئل، حلمبت ٍلتی احىبم سا ثِ احىبم ظبّشی ٍ ٍالؼی تمسین 

وِ دس اصل تمسین حىن ثِ ظبّشی ٍ ٍالؼی، ًسجت حىن ظبّشی ثِ حىن  شَد یهدس ایي لسوت ثحثی هغشح 

 ٍالؼی چیست؟

ایي ًظشیبت چٌذ ًظشیِ است وِ ثِ  يیتش هْنَیت است ٍ ، تخغئِ ٍ تصّب یتئَسجبهغ ولی ایي ًظشیبت ٍ 

 ٍ تأثیش ایي ًظشیبت دس ثحث اجضاء خَاّین پشداخت. ّب آىثشسسی 

 و اصول عملیه اماراتمباوی حجیت 
 دٍ ًظشیِ لجالً هغشح ٍ ثیبى شذ:
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 . سببیت )تصویب( اشعری1

ٍجَد ًذاسد ٍ احىبم تبثغ  یّب یٍالؼهفبد سججیت )تصَیت( اشؼشی ایي ثَد وِ دس ػبلن ٍالغ هصبلح ٍ هفبسذ 

ٍ اصل ثش آى  اهبسُثبثتی دس ػبلن ٍالغ ٍجَد ًذاسد، ثلىِ ٍالغ چیضی است وِ  ِیٍالؼٍ احىبم  ثبشٌذ یًو ّب آى

تب عجك آى حىن  ثِ دست هىلف ثشسذ ای اهبسُشبسع هٌتظش است تب ایٌىِ چِ  دیگش ػجبست ثِ ؛البهِ شذُ ثبشٌذ

 دیگش ػجبست ثٍِ اصَلی دس وبس ًجبشذ چیضی دس ٍالغ ٍجَد ًخَاّذ داشت،  اهبساتایجبد شَد، ثِ عَسی وِ اگش 

 ٍ اصل است ٍ اگش ایي لَل پزیشفتِ شَد ثبیذ لبئل ثِ اجضاء شَین. اهبسٍُالغ تبثغ 

 سلی )تصویب معتسلی(. سببیت معت7

ایي  ٌذیگَ یه، اهب ثبشٌذ یه یّب یٍالؼلبئل ثِ ٍجَد احىبم  تصَیت هؼتضلی ثِ ایي تشتیت است وِ ایشبى

ثب ٍالغ هغبثك  ای اهبسُ، اگش اصل ٍ ّست ّب آىٍ یب اصلی ثش خالف  اهبسُاحىبم ٍالؼیِ هششٍط ثِ ػذم لیبم 

ثش خالف آى ٍالغ البهِ شذ، دس  ای اهبسُ، اهب اگش اصل ٍ ّستٍالغ است ٍ هٌجض ًیض  اهبسُثبشذ، هذلَل اصل ٍ 

هجٌی ثش ٍجَة ًوبص ظْش دس  ای اهبسُ، هثالً اگش دس ٍالغ ًوبص جوؼِ ٍاجت ثَد ٍ شَد یهایي صَست ٍالغ ػَض 

ٍالغ خَاّذ ثَد،  سُاهبخالف ٍالغ، البهِ شذ، ٍالغ ػَض شذُ ٍ هذلَل  اهبسُصهبى غیجت البهِ شذ، ّویي وِ 

 ّب آىیب اصلی ثش خالف  اهبسُثِ ػذم لیبم  ب)ثشخالف اشبػشُ( اهب هغی ثبشٌذ یهصیشا ّش چٌذ احىبم ٍالؼیِ هَجَد 

 دیگش ػجبست ثِ وٌذ؛ یهلبئن شذ، دس ایي صَست ٍالغ تجذل پیذا  ّب آىثش خالف  ای اهبسٍُ اگش اصل ٍ  ثبشٌذ یه

ٍالؼی ٍجَد ًذاسد ٍ  اًذ لبئل، ثشخالف اشبػشُ وِ ًیستوِ ثبثت ٍ یىٌَاخت  هؼتضلِ هؼتمذ است ثِ ٍجَد ٍالؼی

 .ثبشٌذ یهٍ اصل ٍالغ سبص  اهبسُ

 .ًیست ّب آىوالهی هْوی داسًذ وِ هجبل پشداختي ثِ  یّب شِیسّش یه اص ایي ًظشیبت 

ٍ اصل  اهبسُ دیگش ػجبست ثِ شَد؛ یهٍ اصل، ٍالغ تجذیل  اهبسُ، چَى ثب لیبم ّستلَل دٍم ًیض اجضاء  ِجیًت

، یؼٌی ثش هصبلح ٍ هفبسذ شَد یهاسصش ٍ اػتجبسی ثشای شبسع داسد وِ ٍلتی البهِ شًَذ دستگبُ ٍالغ ػَض 

 ی، عشیمّب آىٍ اصل دادُ است، لیبم  اهبسُثِ دلیل اّویتی وِ شبسع ثِ  دیگش ػجبست ثِ، گزاسد یهٍالؼیِ ًیض اثش 

 ثشای تغییش ٍالغ. شَد یه

 حت سلوکیه. مصل3

ٍ هشحَم ًبئیٌی آى سا پزیشفتِ است. ایي ًظشیِ ٍ  ّست اهلل سحوِ، هذػبی شیخ اًصبسی هصلحت سلَویِ

 .شًَذ یهٍ داخل دس ًظش اهبهیِ  شًذیگ یهاشؼشی ٍ هؼتضلی فبصلِ  ِیًظشثؼذی اص  یّبِ یًظش
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 شبهه ابه قبه

گَیذ ثِ فشضی وِ شبسع هصلحتی داسد ٍ هی دس: »ذیگَ یهتحت تأثیش شجِْ اثي لجِ است، اثي لجِ  ایي ًظشات

سسذ. ایي اهش ٍ اصَل هىلف ثِ ٍالغ ًوی اهبساتدس ثشخی هَاسد اص عشیك  وِ دسحبلیٍ اصَل ػول شَد،  اهبسات

 «ثبشذ.یت ٍالغ است ٍ خالف حىوت شبسع هیفَت

هؼتضلِ، تصَیت ٍ  اًذ ذُشاشبػشُ لبئل ثِ تصَیت اشؼشی  حبل ثشای ایٌىِ ثِ ایي شجِْ والهی پبسخ دادُ شَد،

ٍ اص ًظش  اًذ شذٍُ لبئل ثِ تجذل ٍالغ  اًذ وشدُهؼبیت تصَیت اشؼشی سا تصحیح ٍ تب حذی  اًذ شفتِیپزهؼتضلی سا 

 .ثبشٌذ یهٍ لبئلیي ایي ًظشیبت ػلوبء اهبهیِ  شَد یهٍ ثِ ًَػی ٍاسد دس فضبی اهبهیِ  ًیستسَم ثِ ثؼذ، تصَیت 

ٍ آى سا  اًذ وشدُل آى ثَد ٍ هشحَم ًبئیٌی ٍ دیگشاى آى سا ثِ ًحَی تىوی هجذعوِ شیخ  یاِ یسلَوهصلحت 

هصلحت  ٍ اصل ػٌَاًی ثبًَیِ است وِ دس آى اهبسُیب اصلی لبئن شذ، سلَن  اهبسُ، ایي است وِ ٍلتی اًذ شفتِیپز

، هثالً اًجبم وٌذ یهٍ آى سا ٍاجذ هصلحت  شًَذ یهٍجَد داسًذ وِ ػبسض ثش شیء  یاِ یثبًٍَجَد داسد. ػٌبٍیي 

ٍ اعبػت اص هَلی ػٌَاى  شَد یهتجذیل ثِ ٍاجت  ،یٍلثشخی وبسّب هجبح است ٍلی ثب آهذى اهش پذس یب اهش 

هجبح ثَدُ است، اهب  یا خبًٍِ یب سفتي ثِ  وٌذ یهٍ آى سا ٍاجت  شَد یهاست وِ ػبسض ثش فؼل هجبح  یاِ یثبًَ

، سفتي اٍ ثِ خبًِ هستحت است ٍ ایي ثِ خبعش ػٌَاى ثبًَیِ وٌذ یهحبل وِ سلوی اص فشد دس آى خبًِ صًذگی 

 ثؼذی است.

ثشای هىلف هشخص  اهبسُسلَن ٍ پیوَدى هسیشی وِ  ٌذیگَ یهافشادی وِ لبئل ثِ هصلحت سلَویِ ّستٌذ 

دس سٍص جوؼِ ًوبص ظْش ٍاجت است ٍ فشض ایي است وِ  ذیگَ یه اهبسُوشدُ است داسای هصلحت است، هثالً 

ى ًوبص ظْش دس سٍص جوؼِ خالف ٍالغ است ٍ دس ٍالغ هششٍػیتی ًذاسد ٍ ثبیذ ًوبص جوؼِ خَاًذُ شَد خَاًذ

ثیبى  اهبسٍُ پیوَدى هسیشی وِ  اهبسُلبئن ثش ٍجَة ًوبص ظْش شذ، سلَن ٍ هتبثؼت اص ایي  اهبسُهٌتْی چَى 

. ایي ًظشیِ وٌذ یهًذاسد، ٍاجت است وِ آًچِ سا وِ ٍجَة  یاِ یثبًَداسای هصلحتی است ٍ ػٌَاى وشدُ است، 

اٍ سا ثِ ٍالغ سسبًذ ٍالغ هحفَػ است، هٌتْی اٍ ًیض سسیذُ است.  اهبسُغیش اص تصَیت است. ثشای هىلفی وِ 

دس ٍالغ ٍاجت  وِ ّوبىثش خالف ٍالغ شذُ است، ثشای اٍ ًیض  اهبسُثشای شخص دٍم وِ ثِ ٍالغ ًشسیذُ است ٍ 

، هٌتْی ٍ ثشای ّوِ جوؼِ ٍاجت استاحىبم هشتشن ثیي ػبلن ٍ جبّل است است، ّوبى ًوبص جوؼِ است، صیشا 

هصلحتی ٍجَد داسد ـ هثالً ًظبم پیذا وشدى ػبلن، صیشا   اهبسُثِ هىلف سسیذُ است ٍ دس سلَن ایي  ای اهبسَُى چ

یب اصل  اهبسُ، فلزا اگش وٌذ یًواهَس سا ثِ ٍالغ احبلِ ًوَد ـ ٍ ایي هصلحت ثشای هىلف ججشاى ٍالغ  ِّو تَاى یًو

ٍ اصل هىلف سا  اهبسٍُ اگش  شَد یهوِ ٍاجت است سسبًذ، دس ایي صَست ٍالغ هٌجض  یا جوؼِهىلف سا ثِ ًوبص 
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است وِ  یاِ یثبًٍَ اصل هَجت ػٌَاى  اهبسُت ثِ خَاًذى ًوبص ظْشی سسبًذ وِ خالف ٍالغ است، دس ایي صَس

اهب ًِ ثِ ػٌَاى اٍلی، ثلىِ ثِ ػٌَاى ثبًَی ٍاجت  وٌذ یهآى سا ٍاجت هصلحتی دس ایي ػٌَاى ٍجَد داسد ٍ هتؼلك 

.وٌذ یهٍ ػٌَاى ثبًَی ججشاى ٍالغ  شَد یه  

ثلِ هَلی دستَس ثِ  وِ شَد یههَلی، هىلف سا اص ٍالغ دٍس وٌذ؟ جَاة دادُ  شَد یه: هگش گفت یهاثي لجِ 

ثِ تجغ ایي ػٌَاى ثبًَی، آى ًیض هصلحت ثبًَیِ وِ دس آى هصلحتی ثِ ػٌَاى ثبًَی ٍجَد داسد ٍ  دّذ یهاهشی 

اگش ٍالغ اٍلی اص دست سفت، ػٌَاى  ذیگَ یهٍ دس ٍالغ هَلی  ٍ دس ظشف جْل ًیض جبیض خَاّذ ثَد وٌذ یهپیذا 

است ٍ چَى اگش ًجبشذ اختالل  اهبسُثبًَی ٍ هصلحت ثبًَی ثشای هىلف ثبلی است. )ػٌَاى ثبًَی ّوبى سلَن 

، داسای هصلحت شذُ است. دس صلِ سحن ّن ایي چٌیي است ٍ یه اهش هجبح ٍلتی هصذاق ذیآ یهًظبم ثِ ٍجَد 

دس ایي ثحث هب ٍاسد اشىبالت جذایی وِ ثش هصلحت سلَویِ ٍاسد است،  .(شَد یه، هستحت شَد یهصلِ سحن 

 .نیشَ یًو

 تفاوت مصلحت سلوکیه با تصویب معتسلی

یب اصل حىن ثِ ٍجَة  اهبسٍُلتی  است وِ هؼتضلِ هؼتمذًذ هؼتضلی دس ایيتفبٍت هصلحت سلَویِ ثب تصَیت 

ٍالغ  وِ دسحبلیٍ ٍالغ ّوبى ًوبص ظْش خَاّذ ثَد،  شَد یهًوبص ظْش دس سٍص جوؼِ وشد، ٍالغ تجذیل ثِ ایي حىن 

 ًوبص جوؼِ ثَد. 

خیلی  ّب ٍتتفبٍلی آثبس ٍ تجؼبت ایي  ّستیه تبس هَ  ُاًذاصثِ  ّب ذگبُیدثبیذ تَجِ وشد وِ تفبٍت ایي 

 .ّستآساء  ِهؼشوهجبحث اصَل فمِ است ٍ  يیتش هْن. ثحثی وِ هغشح شذ یىی اص ّستٍاضح ٍ سٍشي 

 وتیجه قبول مصلحت سلوکیه

ي هصلحت سلَویِ، ثش خالف دٍ ًظش لجل، ٍالغ ٍجَد داسد ٍ تجذل ًیض پیذا ًىشدُ است، دس صَست پزیشفت

ٍ اصل  اهبسُ، حبل اگش ّستٍجَد داسد وِ جبثش ٍالغ فَت شذُ  اهبسُهٌتْی هصلحتی ثِ ػٌَاى ثبًَی دس هذلَل 

یب اصل خالف ٍالغ است، هثالً ٍالغ ًوبص جوؼِ  اهبسٍُالغ ثَد ٍلی ثؼذ اص هذتی هىلف یمیي پیذا وشد وِ ثش خالف 

 ثَدُ ٍ هىلف ًوبص ظْش سا خَاًذُ است، دس ایي صَست دٍ احتوبل ٍجَد داسد:

 . عدم اجساء1
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ثِ ٍجَد آهذُ تب ججشاى تفَیت ٍالغ وٌذ ٍ اهب ًِ ججشاى ٍالغ  یاِ یثبًَصلحت سلَویِ، هصلحت ه ثٌب ثشصیشا 

، ثلىِ دس ظشف شه جبثش ٍالغ ثَدُ است ٍ فشض ایي است وِ ٍالغ دس جبی خَد هحفَػ است، هؼٌب توبم ثِ

 .ّستشه  ِاداه، صیشا هصلحت ثبًَیِ تب صهبى ًیستثٌبثشایي هجضی 

 . اجساء7

ٍ ػٌَاى ثبًَی، هصلحتی ٍجَد داسد وِ ایي  اهبسُهوىي است لبئل ثِ اجضاء شذ. ثب ایي ثیبى وِ، دس سلَن 

 ، ًِ ایٌىِ ٍالغ سا ػَض وٌذ ٍ یب جبی ٍالغ سا ثگیشد.وٌذ یههصلحت ثِ عَس وبهل ججشاى ٍالغ 

 وظر استاد اعرافی

حل وشد ٍ ثبیذ ثِ تصَیش اثجبتی آى  هسئلِ عَسی ًیست وِ ثب تصَیش ثجَتی آى سا ػشض هب ایي است وِ

؛ وٌذ یههصلحت سا جؼل  یا اًذاصُ، ثِ چِ وٌذ یههشاجؼِ شَد ٍ هالحظِ شَد دلیلی وِ هصلحت سلَوی سا ثیبى 

ثِ عَس تبم ٍ ػبم جبثش ٍالغ وِ هصلحت سلَوی  شَد یهوِ اص آى استفبدُ  وٌذ یهآیب ثِ عَسی جؼل هصلحت 

اهب اگش دلیل دس حبل ثیبى حجیت تب صهبى شه است دس ایي صَست  ؛ء استوِ دس ایي صَست ًتیجِ اجضا ّست

 اظْش ایي است وِ ًتیجِ ػذم اجضاء خَاّذ ثَد.

حىن لغؼی ٍ ًْبیی صبدس وشد،  تَاى یًودس هیبى دٍ ًظشیِ دس هَسد هصلحت سلَویِ ایي است وِ  ثیبى هب

ادلِ ثش ایي است وِ هصلحت جبثشُ ثب ػٌَاى  هگش ایٌىِ ثِ ظَاّش ادلِ هشاجؼِ شَد ٍ هالحظِ شَد آیب ظَْس

سلَوی  ُجبثشاست یب ایٌىِ ظَْس ادلِ ثش ایي است وِ هصلحت  االعالق یػلثبًَیِ سلَن ٍ هتبثؼت اهش، جبثش 

وِ اگش ظَْس ادلِ احتوبل اٍل ثبشذ، ًتیجِ اجضاء است ٍ دس صَست احتوبل دٍم ًتیجِ  ّستفمظ دس ظشف شه 

 ػذم اجضاء است.

الجتِ هب هصلحت سلَویِ سا لجَل ًذاسین ٍ اگش لجَل داشتِ ثبشین، اظْش اص ادلِ ایي است وِ دس جؼل حجیت 

ٍ  ّستاحَال جبثش  ِّوٍ اعاللی ًذاسد وِ جبثش توبم ٍالغ است ٍ دس  ّستٍ اصَل دس ظشف شه  اهبسُثشای 

 ُجبثشٍ گفت اظْش اص ادلِ، هصلحت اهب اگش وسی هصلحت سلَوی سا پزیشفت  ؛دس ًتیجِ ػذم اجضاء خَاّذ ثَد

تصَیت  ِجیًتاست، حتی اگش وشف خالف شَد، دس ایي صَست ًتیجِ اجضاء خَاّذ ثَد ٍ فمظ  االعالق یػل

 ًِ ایٌىِ ّوبى تصَیت ثبشذ. ذیآ یهیؼٌی اجضاء دس ایٌجب 

یه ًتیجِ ثب دس  دیگش ػجبست ثِ ؛ّستالجتِ ایي ثیبى ثِ ًَػی تصَیت است ٍ اهشی ثیي تصَیت ٍ تخغئِ 

 اهبسُتصَیت هشتشن است، ٍلی تصَیت ایي است وِ ٍالغ ٍجَد ًذاسد ٍ یب دس صَست ٍجَد ٍالغ تبثغ هذلَل 

 یب اصل است.
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تالش هشحَم شیخ اص ثیبى هصلحت سلَوی حل هسئلِ ٍ دٍسی اص تصَیت ثَد. سٍح تصَیت ًجَدى ٍالغ ٍ 

جبیگضیٌی ثِ جبی هصلحت ٍالغ  وٌذ یهد، ثلىِ ثیبى ، اهب هصلحت سلَویِ چٌیي ثیبًی ًذاسّستیب تجذل ٍالغ 

است ـ تخغئِ ثِ هؼٌبی وبشفیت  یا تخغئِ، الجتِ هصلحت سلَویِ ثشصخی ثیي تصَیت ٍ شدیگ یهتفَیت شذُ لشاس 

اص تصَیت دس ایي ثیبى ٍجَد داسد ٍلی تصَیت ثِ هؼٌبی ػذم ٍالغ ٍ  یا سگٍِ عشیمیتی وِ هب لجَل داسین ـ یؼٌی 

، هٌتْی ثشای هىلف اثشی ًذاسد، چَى ّست، صیشا دس ایي ثیبى ٍالغ دس جبی خَد هحفَػ ًیستیب تجذل ٍالغ 

 است، ثٌبثشایي ٍالغ هَجَد اثشی ًخَاّذ داشت. االعالق یػلهصلحت ثبًَیِ جبثش 

ثبشذ ٍ وبهالً جبی هصلحت ٍالؼی فَت شذُ سا ثگیشد،  االعالق یػلثش ثٌبثشایي اگش هصلحت سلَن جب

 اص تصَیت خَاّذ ثَد. تش هتفبٍتًضدیه ثِ هشص تصَیت خَاّذ ثَد، اهب اگش جبثش دس ظشف شه ثبشذ، 

 . مصلحت در جعل اوامر ظاهریه6

، ّستؼل وِ شبسع لشاس دادُ است داسای هصلحت دس ج یّب یظبّشاٍاهش  ًظش چْبسم ایي است وِ

وِ  شذ یه. تب ایي لسوت اص ثحث گفتِ ّستجؼل ٍ اػالم ایي اٍاهش تَسظ شبسع، داسای هصلحت  دیگش ػجبست ثِ

ًوبص ظْش داسای هصلحت  شذ یهٍ اصل اخز شذُ است )دس ّش سِ ًظش لجلی( هثالً گفتِ  اهبسُهصلحت دس هتؼلك 

دٍ ًظش تصَیت، هصلحت دس رات آى است ٍ ثِ ػٌَاى اٍلی  ثٌب ثشثش آى البهِ شذُ ثَد ـ هٌتْی  اهبسُـ وِ  شذ یه

اهب ًظش  ؛هصلحت سلَویِ هصلحت دس رات آى است، ٍلی ثِ ػٌَاى ثبًَی وِ ػبسض ثش آى شذُ است ثٌب ثشٍ 

ٍ ثشای  ّستخَد داسای هصلحت  وٌذ یهٍ ایٌىِ شبسع اػالم  ّستهصلحت دس جؼل هَلی  ذیگَ یهچْبسم 

ِ ثبشذ. هثالً سّجشی یب ًظبم هغلجی سا ثیبى وٌذ ٍ وبسی ثِ ٍالغ آى ًذاشتِ ثبشذ، شبسع هْن ًیست وِ ًتیجِ چ

 اهبسُاهب آیب اصل یب  ؛ثذٍى ایٌىِ ٍالغ تفبٍتی وٌذ، فلزا ٍالغ ثبثت است ٍ ٍجَد داسد ٍ ثیي ّوِ هشتشن است

 هغبثك آى ثبشذ یب ًِ؟

 وظر استاد اعرافی

. الجتِ هصلحت دس جؼل ٍجَد داسد، وٌذ یًواسین ٍ ادلِ ایي سا افبدُ هب ایي ًظش سا ًیض لجَل ًذ ثِ لحبػ اثجبتی

 اهب چیضی فشاتش اص آى ًیض ٍجَد داسد.

 قول چهارم هجیوت

ػذم اجضاء است، صیشا هصلحتی ثَد وِ شبسع حىن ظبّشی سا اػالم وٌذ ٍ ایي هصلحت تب  اظْش اص ایي ثیبى

 اگش وسی شه ًذاشتِ ثبشذ، هصلحتی ٍجَد ًخَاّذ داشت. ٍگشًِصهبًی است وِ وسی شه داشتِ ثبشذ 



 7462شماره ثبت:                                                                                                                          

 

8 

 

هٌتْی ػشض هب دس ایي هَسد ًیض ایي است وِ ثبیذ ثِ ظَاّش ادلِ هشاجؼِ وشد ٍ ثشسسی شَد وِ هصلحت جؼل 

وِ هصلحتی دس جؼل ٍجَد داسد ثِ  شَد یهتَسظ شبسع چگًَِ تصَیش شذُ است؛ گبّی اص دلیل چٌیي استفبدُ 

ٍ هصلحت دس جؼل جبی ٍالغ  شَد یهٍ گبّی ظبّش ادلِ دس ظشف جؼل سا شبهل  وٌذ یهغ عَسی وِ ججشاى ٍال

ٍ ظبّش ایي است وِ هصلحت دس جؼل تب صهبى ٍجَد شه است.  ّستاحتوبل دٍم  ،ٍ اظْش دس ادلِ شدیگ یًوسا 

 داسد. حبل وِ ٍالغ هحفَػ است ٍ وشف خالف صَست گشفت، جبثش ثَدى هصلحت دس جؼل ًیبص ثِ دلیل صائذی
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