
 2962 شماره ثبت:                                                                                                                    

 

 فهرست

 

 2 .............................................................................................................. همذهِ وبتیتمس

 2 ......................................................................................................... ضشـ ٍ خضء تفبٍت

 3 ................................................................................................... هشوت ثش آثبس تشتت اًَاع

 4 .....................................................................................................ِ یداخل ٍ ِیخبسخ همذهِ

 5 ...............................................................................................ِ یداخل همذهِ ثش همذهِ اقالق

 5 .............................................................................. یداخل یاخضا ثش همذهِ اقالق يیهخبلف لیدل

 6 ............................................................................... یداخل یاخضا ثش همذهِ اقالق يیهَافم لیدل

 7 ........................................................................... یداخل یاخضا ثش همذهِ اقالق ثحث ثَدى یلفظ

 7 ................................................................................................................. همذهِ نیهفبّ

 8 .............................................................................................. ًضاع يیا دس هب ذگبُید خالغِ

 

 
  



 2962 شماره ثبت:                                                                                                                    

 

 ثسن اهلل الشحوي الشحین

 تقسیمات مقذمه
ثحث لجلی وِ ًظش ولی هب ثَد ٍ دس تجَیت اغَل ّن دس هْن، هخػَغبً  چٌذ همذهٍِ  ثَدٍاخت  همذهِدس  ثحث

 تأثیشاتی داضت، ػشؼ ضذ.

ثِ  ػلوبءٍ هؼوَالً  ضذُ ، تمسیوبت همذهِ است. ایي تمسیوبت دس وفبیِ هكشحٍاخت همذهِ ثؼذی دس هجبحث همذهِ

گشچِ ثؼؿی ّن هثل تمشیشات هشحَم ضْیذ غذس اص ثخص صیبدی اص ا غبحت وفبیِ ثِ آى تمسیوبت پشداختٌذ. قجغ

دس صیبدی ثبیذ ایي تمسیوبت سا هتؼشؼ ضَین ٍ فَایذی  ،هب اهب ثِ ًظش ػجَس وشدًذ ٍ هتؼشؼ ًطذًذ؛ ایي تمسیوبت

 .ٍخَد داسد ّب ثحثایي 

دس ولوبت اػالم آهذُ است وِ اص یه  .است تمسین همذهِ ثِ داخلیِ ٍ خبسخیِ ،ٍاخت دس همذهِاٍلیي تمسین 

س تَؾیح هسئلِ ثِ هَؾَػی اضبسُ د لجالًتمسین وشد.  همذهِ سا ثِ همذهبت داخلیِ ٍ همذهبت خبسخیِ تَاى هیًگبُ 

 ضذُ ای اضبسُثِ آى  ّن اغَلٍ  دس هٌكك داضتین ٍ آى ثحث خضء ٍ ضشـ ثَد. تفبٍت خضء ٍ ضشـ دس فلسفِ آهذُ ٍ

 است.

 تفاوت جزء و شرط
 ،ذ( ایي است وِ دس خضءً)ایي تؼجیش سا هشحَم آلبی سجضٍاسی ًیض داس ضذُ گفتِهكلجی وِ دس ثبة خضء ٍ ضشـ 

ٍلتی هشوجی سا دس ًظش  ّستٌذ. )تمیّذٌ خضءٌ ٍ لیذٌ خبسخَا( خبسج اص آىلیذ ّش دٍ داخل هشوت ٍ دس ضشـ تمیذ ٍ 

ٍ وٌبس است  استجبـ ثیّن  . اهَسیى دخیل استاهَسی ثیشٍى اص هشوت ٍلی دس تحمك آخضء است ٍ  اهَسی ،ثگیشیذ

 دٍ لسن است:آى دخبلت داسد ثش اهَسی وِ ثِ ًحَی دس یه هشوت ٍ تحمك  سٍد. هی

ایي خضء، داخلی  گَیین: خضء است. تمیذ ٍ لیذ هیوِ ػشفبً  لشاسگشفتِهشوت  : اهَسی وِ دس هٌظَهِ ٍ هدوَػ۱ِ

ًوبص ثِ  ؛ هثالًدسٍى هدوَػِ است ٍ قجؼبً ایي هدوَػِ همیذ ثِ آى است ٍخضء  ػٌَاى ثِلیذ یؼٌی ػٌػشی وِ  است.

، همیذ ثِ اٍ ذ ولیت هشوتاست. ٍلتی لیذی دس دسٍى هشوت ثبضت سدذُ تمیذ داسد ٍ ایي لیذی است دس دسٍى هشو

 است.
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خَد لیذ ثیشٍى  خضء است؛ ًیست ٍلی تمیّذ ثِ آى دسًٍی هشوت لیذ ٍخضء  ػٌَاى ثِ ّستٌذ ٍضشـ  : اهَسی و2ِ

ِ ایي ایٌى داخلی است ٍلی خَد لیذ ثیشٍى است.اهش  ،ایي حبل ٍ ٍغف تمیذ است. است ٍلی ایي هدوَػِ همیذ ثِ اٍ

آى حذی وِ خضء دس ًِ  ؛ اهبثشلشاس است ّب ایيٍالؼی ثیي  یوِ پیًَذ ضَد هیاست، هؼلَم  خَسدُ گشُهشوت ثِ آى 

 .همیذ ثِ اٍست هدوَػِ،هدوَػِ ضَد، ثلىِ ثیشٍى است ٍ 

سشوِ ٍ هَادی وِ دس سىٌدجیي خوغ ضذُ است، لیذ ٍ تمیذش خضء  قَس است؛ س هشوجبت خبسخیِ ّن ّویيد

اهب ّویي سىٌدجیي اگش ضًَذ.  هیاخضاء ٍ ػٌبغش اسبسی ًسجت ثِ ایي هشوت  ٌی داخل هٌظَهِ است ٍ؛ یؼاست

خضء  وذام ثؼذ اص خَاة. ّیچهطشٍـ ثِ ایي است وِ لجل اص خَاة خَسدُ ضَد یب  هثالًثخَاّذ اثش ثىٌذ گبّی 

د ذ اثش ثگزاستَاً هی ضخعی ایي دس یؼٌ لیذ ّستٌذ؛ ای ثشای ول هدوَػِ گًَِ ثِسىٌدجیي ًیستٌذ ٍلی  ػٌبغش اغلی

 آى ثبضذ. ثذٍى ایٌىِ خضء سبصًذُ

آى اهش ثبیذ ثلىِ ، ثشای خضء ضذى وبفی ًیست، ثبضذدس اثشگزاسی هشوت دخیل  چیضی یهپس غشف ایٌىِ 

دٍ ًَع است؛ گبّی اص ػٌبغش اهَسی وِ دس اثشگزاسی یه هشوت اثش داسد ثٌبثشایي هشوت ثبضذ تب خضء ضَد.  سبصًذُ

ذ ٍلی دس اثش ًسبختوبى هشوت دخبلت ًذاس ّن دساگش ًجبضذ هشوت ًیست. گبّی  وِ قَسی ثٌِذ ّست هشوت سبصًذُ

 «.تمیذٌ خضءٌ ٍ لیذٌ خبسخَا: »است وِ دس ولوبت فلسفی آهذُ استّوبى هكلت دخبلت داسد. ایي  گزاضتي

 اوواع ترتب آثار بر مرکب
 دٍ ًَع است:آثبس ثش هشوت تشتّت 

اگش سشوِ دس داخل آى  ٍ اگش ًجبضذ هشوجی ٍخَد ًخَاّذ داضت؛ هثالًهشوت است  ، سبصًذُي ضیءگبّی ای: ۱

 ضَد. سىٌدجیي ًویًجبضذ 

هشوت تطىیل اگش آى ًجبضذ  وِ ًیست قَس ایيدس تأثیش ثِ آى ٍاثستِ است، اهب  هشوتلَ ایٌىِ  گبّی ٍ: 2

 آى ٍاثستِ است ضشـ هشوت ًیست ٍلی تأثیش هشوت ثِ وِ سبصًذُ ساایي احَال خبسخی ٍ حبالت ثیشًٍی ضَد.  ًوی

 .گَیٌذ هی

 سؤال: ؟؟؟
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میذ لكؼبً هبًٌذ سبیش اخضا ت ایٌىِتؼجیش تمیذ یؼٌی هشاد اص لزا  ای هشتجف ثبضذ. گًَِ ثِ هشوتثبیذ ایي ثب خَاة: 

 وٌٌذ. هیپیًَذی ثشلشاس وٌذ، تؼجیش تمیذٌ  خَاّذ هیٍلی چَى ثیشًٍی ثب دسًٍی  ًیست؛

 سؤال: ؟؟؟

ش ٌذ. اگآى ّسترات ًیستٌذ ٍ ثیشٍى اص  . ػشؾیبت ػٌبغش سبصًذٌُذّست رات ػٌبغش سبصًذُ بت،راتیخَاة: 

ثب صیذ  هثالًٍ  گیشین ًوی. اهب گبّی هشوت سا حمیمی ضًَذ هیػشؾیبت خبسخی  هشوت سا حمیمی ًَػی ثگیشین، ّوِ

 ضَد. ضَد ٍ ثخطی ّن خبسج هی شوت هیؾیبت خضء هثخطی اص ػشوٌین؛ دس ایٌدب  سا هشوت فشؼ هی اخضائص ّوِ

ثلىِ  ًیستاخضا  ٍ تمیذ هبًٌذ ثمیِثشای سسبًذى هؿوَى است ایي  «خضءٌتمیذٌ » گَیین: هی ًىتِ اٍل: ایٌىِ

 ایي هكلجی است وِ دس ثؼؿی تؼبثیش فلسفی آهذُ است. خَاّذ پیًَذ سا ثیبى وٌذ. هی

 ذ هحمك ضَد.تَاً ویّن ً الومذهِ ریا ًىٌذ همذهِ آى است وِ اگش تحمك پیذ دٍم: ًىتِ

 مقذمه خارجیه و داخلیه
 :است وِ همذهبت دٍ ًَع است ضذُ گفتِ قَس ایيثب تَخِ ثِ ایي دٍ ًىتِ 

اص ثبش ثبیذ  ثبم پطتثبالی  ضَد: هیٍلتی گفتِ  هثالً ؛همذهِ ثِ هؼٌبی ػبدی ٍ سٍضي وِ همذهبت خبسخیِ است: ۱

خَد  ضَد. ًویآى ثذٍى ایي  اًذ ٍخَسدُ گشُدس ػبلن خبسج ثِ ّن ٍلی ایي دٍ اص ّن خذا ّستٌذ  ثبال سٍد.پلىبى 

 .ضَد ًویًیست اهب ثذٍى آى هحمك  ّب آىپلىبى ٍ ساُ سفتي یب سیش ایي سفش ثشای حح همذهِ است ٍ خضء 

است سا خذاگبًِ دس ًظش ضذُ  ّب هشوت سبختِ وِ اص آىاخضایی  هدوَػِاص  ّشوذاماگش  .همذهبت داخلیِ: 2

إرا »وِ  قَس ّوبى« تفی الىلًّتفی إًإرا ا»همذهیتی داسد ٍ پس گَیب  یىی اص اخضاء ًجبضذ ایي ول ًیست.اگش  ثگیشیذ،

ٍ سشوِ ٍ ... سا ثیبٍسد ٍ ثؼذ  جیي تطىیل دّذ ثبیذ ضىشاگش وسی ثخَاّذ سىٌد«. الومذهة اًتفی الومذهة إًتفی ری

 .همذهی ثشای آى ول داسد ضىل یه ّب ایيص ا ّشوذامضٍج وٌذ، پس هو

 «.ة الی الوشوتثبلٌسج ءخضاٍ َّ األ الذاخلیة ٍ الومذهةُ ػلی لسویي: الخبسخیة ووب َّ الوؼشٍف» ثٌبثشایي

 سؤال: ؟؟؟
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خضء  چَى دس خضء ٍ ضشـ ایي ثحث ًیست ؛ اهبگفتینتمشیت رّي دس خضء ٍ ضشـ ثشای  خَاة: ایي ثحث سا

وٌین وِ ّن ضشـ سا ثگیشد وِ روش  تَاًین هییه هؼٌبی ػبهی  وِ ٍى است. دس همذهِ گفتیندسٍى است ٍ ضشـ ثیش

 ّستٌذ. تحمك هشوت سا وِ ثِ ًحَی همذهِ ءّن اخضاهمذهِ تحمك ایي است ٍ 

 ضشـ است. خضء ٍ ضشـ خذا ،خضء :ین ثگَیینتَاً ویثیبى خذا وشدین ٍ ً ثب ّوبىهب خضء ٍ ضشـ سا ثٌبثشایي 

ٍ اغكالح است دس ثیبى  ّب ایيضَد. الجتِ ؼٌب وشد وِ ضبهل اخضاء داخلی ّن ه ضَد هی ای گًَِ ثِاهب همذهِ سا  ٌذستّ

 .ضشـ دٍ ًَع است: ضشـ خبسخی ٍ ضشـ داخلی :ثگَیذ ٍ هوىي است وسی

 اطالق مقذمه بر مقذمه داخلیه
 حث اغلی داسین:هب دس ایٌدب دٍ ث

ضَد ثِ ایي همذهِ ثگَیین یب  آیب هی؟ حّیػ أم ال الومذهة ػلی الومذهة الذاخلیةٍ ػٌَاى  اقالق الومذهة ّل یػحّ: ۱

 ضَد؟ ًوی

أم ال؟  : ػلی فشؼ غحة اقالق الومذهة ػلی الومذهة الذاخلیة ّل یدشی ثحث الومذهة فی الومذهة الذاخلیة2

فمف همذهبت خبسخی سا  ًضاع ثؼذی آیبٍاخت است یب ًیست؟  ث همذهِ داخلی ّن هطوَل ثحث همذهِثحآیب یؼٌی 

 ؟ضَد هییب همذهبت داخلی سا ّن ضبهل  ضَد هیضبهل 

غبدق ػٌَاى ؟ اگش ًِیب  ضَد هیضبهل اخضاء داخلی  ،ثحث اٍل ایي است وِ ولوِ ٍ ػٌَاى ٍ هفَْم همذهِثٌبثشایي 

یست ٍ یه ًظش ػٌَاى غبدق ً گَیذ: هییه ًظش  هكشح است:پس دس ایٌدب دٍ ًظش  ًیبصی ثِ ثحث دٍم ًیست. بضذًج

 غبدق است.ػٌَاى  گَیذ: هی

 دلیل مخالفیه اطالق مقذمه بر اجزای داخلی
ایي است وِ ثیي همذهِ ٍ  خبیض ًیست اخضای داخلیاقالق همذهِ ٍ ػٌَاى همذهِ ثش  گَیٌذ: هیوِ  دلیل وسبًی

 حح دس ػشفبت ٍ هٌی ٍ خبًِ هثالًالومذهِ اص اغَل هسلن است؛  ِ ٍ ریتغبیش ثیي همذه ٍ ثبیذ تفبٍتی ثبضذ الومذهِ ری

ثبّن سثف  ّب اهب ایيدیگشی است  هدوَػِخذا هدوَػِ اػوبلی است ٍ سفش ثب َّاپیوب ٍ لكبس ٍ پیوَدى ایي هسیش 

 ضَد. ٍ آى ثذٍى ایي ًویداسًذ 
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است. تحمك آى دخیل دس  حبل دسػیياست ٍ دٍم ایٌىِ  الومذهِ رییىی ایٌىِ هتغبیش ثب  :پس همذهِ دٍ لیذ داسد

همذهِ گفت  ضَد ًویدلیل ثش ایٌىِ ثِ اخضاء  اًذ. پس ػوذُ وشدُ اضبسُاست وِ خیلی اص ثضسگبى ثِ آى  ایي اغل لػِ

. هشوت ّوبى اخضاء است ٍ «دضء ٍ الوشوتالالتغبیش ٍ ال یَخذ أیَّ تغبیشٍ ثیي  یطتشـُ فی غذق الومذهة»یي است وِ ا

 ضًَذ. ًویدس ػبلن خبسج اص ّن تفىیه 

 موافقیه اطالق مقذمه بر اجزای داخلی دلیل
هتػَس است )الجتِ تغبیش ثِ  ،وِ دس ایٌدب تغبیش اًذ دادُهشحَم غبحت وفبیِ خَاة هبًٌذ لبئلیي ثِ ًظش دٍم 

دٍ اػتجبس داسد: یه اػتجبسِ ، ّش یه اص ایي اخضاء گیشیذ هیٍلتی ضوب هشوجی سا دس ًظش  فشهبیٌذ: هیایطبى  .اػتجبس(

ًظش اص حبلت تشوت ٍ اختوبع دس ًظش  لكغایي سا خذا ٍ ثب  ثطشـ داسد. الثطشـ یؼٌی ایٌىِ اػتجبسِثطشـ ٍ یه ال

 ثب ثمیِ ثگیشین.اختوبع  ضشـ ثِآى سا  ثطشـ ّن یؼٌی ایٌىِ ین.گیشث

ٍلتی  .الثطشـ ٍ دیذ: ثطشـ ًَعدٍ  تَاى سا هیست دس هشوت ّ خضئی وِ ؛دس ایي هسئلِ تغبیش ثِ اػتجبس است

ٍ حیث  گیشیذ اخضاء سا خذا دس ًظش هی ثبس یهدس هشوجبت  تغبیش ثبالػتجبس است. وٌین هیخذا  الومذهِ سا ریٍ همذهِ 

 وِ ایي اص حیث ایي گَیٌذ: هی ثیٌٌذ سپس تشویجی ٍ ثبّن ثَدى اخضاء سا هیّن حیثی  ثبس یهٍ  ثیٌیذ هیخَدش سا 

 .ضَد هیهشوت  ثیٌین هیاختوبع ّوِ سا ثبّن ٍ ثطشـ  اص حیث ایٌىِ ضَد ٍ هیهمذهِ  ثیٌین هیخَدش سا 

 سؤال: ؟؟؟

ًتضاػی وِ دسست است ٍلی ایي اص اهَس ا ضَد هیرّي هب است؛ خَاة دادُ  ایي ثبفتِ :وسی ثگَیذخَاة: اگش 

لت سوَع حب ثیٌین؛ هثالً هیهدوَػبً  اآلىلَ  داسد ٍ هستمل ثَدى سایؼٌی ایي خضء لبثلیت  است وِ هٌطأ اًتضاػی داسد؛

 ام. آٍسدُدس وٌبس ثمیِ  اآلىٍلتی دس حبل سدذُ است ٍالؼبً ٍخَد خذایی داسد ٍلی تَاى خذا دیذ ٍ  سدذُ سا هیٍ 

ووتش  غٌبػیوحاللی است ٍلی دس هشوجبت ٍالؼبً خیلی اؾدس هشوجبت حمیمی یب هشوجبت ًَػیِ هثل حیَاى ًبقك 

دس هشوجبت اػتجبسی وِ الجتِ  خػَظ ثِ ّشحبل ثٍِلی  دس هشوجبت اػتجبسی ّن اًذوبوص خیلی ووتش است است.

َیت ٍ ًَػی ّ ضَد هیایي ثب یه ًگبُ الثطشـ  ؛ یؼٌیوشد تش ثشخستِ ضَد هیهشحَم آخًَذ فشق ًگزاضتِ است، 

 ،حبلت ول ٍ اًذوبن است ٍلی ثشای خَدش اآلى ضَد؛ اگشچِ هیهٌذنّ دس ایي ول  ی دیگش،ًگبّ هستمل داسد ٍ ثب
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غحت  دسست ثبضذ ٍ دس اهَس اًتضاػی،ّویي ضأًیت وبفی است ثشای ایٌىِ اًتضاع هب  ثَدى سا داسد. هستملضأًیت 

 اًتضاع ٍ ضأًیت ثشای غذق یه هفَْم وبفی است.

 سؤال: ؟؟؟

ٍ ایي خضء سا هؿوحل دس آى  یىی ضذُ است ٍ ایي خذا ًیست اخضاءّوِ  ایٌىِ ثطشـ اختوبع یؼٌیخَاة: 

 ثیٌین. هی

ثَد ٍ اآلى تشویت  خضء لجالًثگَیین وِ ایي  خَاّین ًوی ، همذهِ ثشای ول است.ثگَیین وِ ایي خضء تَاًین هیپس 

همذهِ  :ثگَیین تَاًین هیایي هَاد سا لكؼبً  ،سبصدتب هؼدًَی ث وشدُ تْیِوِ وسی هَادی  دسخبییوشدین ٍ همذهِ ضذ. 

 پسشاى سٍضي است. ثشای ایٌىِ تغبیش ؛است

پس ٍلتی خذا دس ًظش ثگیشیذ  ، همذهِ ول است.ایي خضء :ثگَیین ضَد هیِ هشوت است دس حیي ایٌى ثٌبثشایي

پس  است. الومذهِ رییه ػول ضذُ است  ّب ایي ، همذهِ است ٍ اص حیث ایٌىِ ّوِدس هشوجبت اػتجبسی خػَظ ثِ

 .ًیستهمذهِ فمف خبسخی  : همذهِ یب خبسخی است ٍ یب داخلی ٍاست وِ ثگَیین غحیح

 بحث اطالق مقذمه بر اجزای داخلیلفظی بودن 
ّن ایي  آى ثحث لفظیّب هؼلَم است.  ظی است یؼٌی ٍالؼیتثیطتش یه ثحث لف ،ایي ثحث گَیٌذ: ّب هی ثؼؿی

دس هشوجبت ٍ ...  ،؟ اگش همذهِ سا تغبیش خبسخی ٍ یب تغبیش ثبلفؼل ثذاًینوٌیذ هیهؼٌب چگًَِ همذهِ سا است وِ ثبیذ دیذ 

ّوبى سا  ًذ ثذاًین ٍلَ ثبالػتجبس ٍ ثِ ضىلی وِ هشحَم آخًَذ دسست وشد اگش تغبیش سا ٍ ذاسد ٍخضئص تغبیش ثبلفؼل ً

 ضَد. هیثشای غذق همذهِ وبفی ثذاًین دس آى غَست ضبهل ایي ّن 

 مفاهیم مقذمه
 هطتشن لفظی است ٍ همذهِ دٍ هفَْم داسد: ،حمیمت ٍ هفَْم همذهِ :هوىي است وسی ثگَیذ دیگش ػجبست ثِ

الومذهِ است ٍ ثِ خبقش ٍخَد  ٍ آًچِ دس ٍخَدش ّست، هتغبیش ثب ری آیذ هیگبّی دس رّي : هفَْهی وِ ۱

چَى دس ٍخَد  ، همذهِ ًیست؛همذهِ داخلیِ هفَْم همذهِ ایي ثبضذاگش  .تمذم داسد ثش آى ٍ ضشـ استاش  خبسخی

 ًیست. خبسخی ایي ثب آى تغبیشی
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 داسد تمذم ستجَِ اصلحبل ل همذهِ یؼٌی آًىِ ثِ ًحَی ٍ گَیین: هیٍ  داسد تشیثیطػملی  دلت : هفَْهی وِ ًیبص ث2ِ

 ٍ دس غذق همذهِ، تغبیش اػتجبسی وبفی است.

یب  ٍ غیش اص اخضاء اص حیث اخضاء است ،ثشای ایٌىِ هشوت اص حیث هشوت ؛همذهِ است ای گًَِ ثٌبثشایي ًَع دٍم، ثِ

]همذهِ  اگش تمذم ٍ تغبیش خبسخی سا ثگیشین یه اغكالح توبع است.ضشـ تشویت ٍ اخ اخضاء ثِاخضاء الثطشـ غیش اص 

اگش تمذم ٍ تغبیش  اغالحی است ٍ هبًؼی ًذاسد؛ اهب ّن ضَد؛ اگشچِ آى یي سا ضبهل ًویٍ ا ضَد هیهمذهِ  خبسخی[

ل ًضاع سا . پس هوىي است وسی ثِ ایي ضىضَد هیتحلیلی ٍ اًتضاػی ٍ ستجی سا دس هفَْم ثگیشین ایٌدب سا ًیض ضبهل 

 خبتوِ دّذ.

داسد  اسصشفمْی ٍ اغَلی  اصًظشایي ثحث  دیذ آیب ٍ ثبیذ گیشد هیثحث فمْی دس ثحث ثؼذی لشاس  ثوشُ اصلحبل

 ًِ؟یب 

 سؤال: ؟؟؟

ِ ایي است وِ سٍح لػ ضَد دٍ اغكالح ثبضذ؛ یؼٌی ًضاع لفظی است. لوی ٍ ... هیػمال ٍ ػشف ػثیي دس خَاة: 

دسست است  تمذهی ًذاسد.ایي  گَیذ: هیٍ  آیذ ّب هفَْم تمذم خبسخی هی ثؼؿیست وِ ثِ رّي دس ایٌدب دٍ هفَْم ّ

تغبیش اػتجبسی  گَیٌذ: هی ّب ّن ثؼؿیلزا همذهِ ًیست.  .دس خبسج یىی ّستٌذ ّب ایيٍلی  ضًَذ هیوِ ثب اػتجبس خذا 

مذم ٍ تغبیش خبسخی یب تحلیلی هجٌبی تحلیلی است. ایي ت ٍٍالؼی  یي تغبیش اػتجبسی ّن خیبلی ًیست ثلىِاست ٍ ا

 .ایي دٍ لَل است

 سؤال: ؟؟؟

دس اگش تبثغ ایي است وِ  ،دٍ اغكالح است؛ دس غَست هتفبّن ػشفی ٍدس همبم تحلیل ایي دٍ هكلت خَاة: 

دس ٍلی دس دلیل چیضی ًیبهذُ ٍ ثبیذ  ؟وِ ثجیٌین ظبّش دلیل چیست ٍلت اسصش داسد ، ػٌَاى همذهِ آهذُ ثبضذ، آىدلیل

 ام است.حىن ػمل ثجیٌین وذ

 خالصه دیذگاه ما در ایه وزاع
هب  ًیست، همذهِگَیذ:  هیٍ دیگشی  ، همذهِ استداخلیِ گَیذ: همذهِ هیدس ًضاع ایي دٍ لَل وِ یىی  ثٌبثشایي

 دٍ هؼٌب داسد:همذهِ گَیین:  هی
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 د وِ ثٌب ثش ایي هؼٌب، همذهِ ًیست.همذهِ تغبیش ٍ تمذم خبسخی داس: ۱

دس اهب  ؛ضَد یلی ٍ اػتجبسی سا ّن ضبهل هیذهِ یه هؼٌبی ػبهی داسد ٍ هؼٌبی دٍهی است وِ تغبیش تحلهم: 2

آیب ثحث هب ایٌدب سا ضبهل  گَیین وِ هیثحث ثؼذی  دسبهذُ ثلىِ حىن ػملی آهذُ است. ًی ایٌدب ولوِ همذهِ دس دلیل

 ضَد هیٍ ّن  است همذهِ وِ گفت ضَد هیّن  : ّش دٍ اقالق غحیح است ٍثگَیین خَاّین هییب خیش؟ ٍلی  ضَد هی

تٌبلؽ  ّب ایيثیي  ی اآلخش.ثوؼٌ ی الػحیح ٍ لیست ثومذهةٍثوؼٌ ًیست؛ همذهُِ الدضءِ همذهٌِ لِلىلّ همذهِوِ  گفت

 ست.ا ًیست ثشای ایٌىِ هطتشن لفظی دٍ هؼٌب

اص ایي دٍ اغكالح است، ایي  هی وذاماهب ایٌىِ ثحث هب سٍی  اغكالح داسین وِ ّش دٍ دسست است؛ دس ایٌدب دٍ

 وٌین. هیسا دس ثحث ثؼذی ثیبى 
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