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 تعبذیت و توصلیت در امر

اصل در 
اوامر 

تعبدیت است 
 یا توصلیت

توجه تکلیف 
به چیزی به 
قید قصد 

قربت ممکن 
 است یا نه

معنای تعبدی 
بودن و 

 توصلی بودن
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 معنای توصلی

توصلی تکلیفی است که 
بدون قصد امر امتثال 

 می شود

 مرحوم آقای خویی

توصلی تکلیفی است که به 
اتیان دیگری هم ساقط 

 می شود

توصلی تکلیفی است که 
حتی اگر مکلف آن را از 

روی اضطرار و جبر انجام 
 .  دهد، ساقط خواهد شد

توصلی تکلیفی است که با 
م آن هم،  اتیان حصۀ محرَّ

 .ساقط می شود
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 اول در توصلی و تعبذی بودن امراصل •

ِ اش • اص گزضتِ دس تحث اهش هغشح تَدُ است کِ آٗا اهش تِ عث٘عت اٍل٘
ٖ کٌذ کِ سقَط آى ً٘اصهٌذ قػذ قشتتت استت ٗتا     تکل٘فٖ سا اقتضا ه

 .هقتضٖ تکل٘فٖ است کِ سقَط آى ً٘اصهٌذ قػذ قشتت ً٘ست
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ِ إ تتش  « ٗک لَ٘اى آب ت٘اٍس»: تشإ هثال ٍقتٖ هَال اهش کشد • ٍ قشٌٗ
تعثذٕ ٗا تَغلٖ تَدى دس آى ٍجَد ًذاسد، آٗا اٗي اهتش دس غتَستٖ   
ٖ ضَد کِ ضخع هأهَس حتواً قػذ اهش کٌتذ ٗتا دس غتَستٖ     ساقظ ه
ٖ ضَد کِ اٗي عول تحقق پ٘ذا کٌذ؛ ّشچٌذ هأهَس قػتذ اهتش    ساقظ ه
هَال سا ًذاضتِ تاضذ ٍ آى عول سا تِ عٌَاى اٌٗکِ هغلَب هَال است، 

ٖ دّذ  .اًجام ًو
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دس اٌٗجا اٗي سؤال پذٗذ هٖ آٗذ کِ اساساً آٗا تعلق اهش تِ چ٘ضٕ تِ  •
 ؟قػذ ّواى اهش هعٌاداس است

ٖ تَاًذ هثالً اٗي عَساهش کٌذ • ٗک لَ٘اى آب ت٘تاٍس  »: ٗعٌٖ آٗا هَال ه
؛ تتِ تعث٘تش دٗ تش آٗتا     «تِ قػذ ّو٘ي اهشٕ کِ هي اٙى تِ تَ کتشدم 

 اهکاى داسد هتعلق ٗک اهش هق٘ذ تِ قػذ ّواى اهش تاضذ؟
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 تعریف قصذ قربت را به معنای نسدیکی به خذا •

ٖ کشدًذ چشا اٗي قذس ساُ سا دٍس هٖ• . کٌ٘تذ  تعضٖ اص دٍستاى اضکالٖ ه
قػذ قشتت ٗعٌٖ اٌٗکِ ها قػذ کٌ٘ن تا اًجام اٗي عول تِ خذا ًضدٗک 
ضَٗن ًِ قػذ اهش است ٍ ًِ قػذ الصم اهش ٍ ًِ قػذ هعٌإ دٗ تشٕ  

 .اص قث٘ل هالک، هػلحت، اسادُ ٍ هحثَب تَدى
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ٖ داً٘ن ٍقتٖ عوتل سا  اٗي • اضکال تِ اٗي هعٌا ٍاسد ً٘ست؛ چَى ّوِ ه
ٖ کٌ٘ن، ٗعٌٖ عول سا تِ قػذ قشتتت ات٘تاى    تِ غَست عثادت ات٘اى ه

ٖ کٌ٘ن  .ه
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اها اٗي قشب، قشب ف٘ضٗکٖ ً٘ست؛ هقػَد اٗي ً٘ست کِ هتثالً ٗتک    •
ٖ سٍٗن هثل اٌٗکِ اص اٌٗجا تا حشم فاعوِ هعػَهِ  قذم تِ سوت خذا ه

قذم تتِ جلتَ    100اگش . قذم فاغلِ داسٗن 1000ت سالم اهلل علْ٘ا ت  
دس هَسد خذا . قذم تِ حشم ًضدٗک ضذ اٗن 100تشٍٗن تِ اًذاصٓ ّواى 

 .ت تثاسک ٍ تعالٖ ت ًضدٗک ضذى ف٘ضٗکٖ هعٌا داس ً٘ست
اٗي هعٌا اص قشب اختػاظ تِ خذا ت تثاسک ٍ تعتالٖ ت ّتن ًتذاسد،       •

 .تلکِ دس هَسد عث٘ذ ٍ هَالٖ عشفٖ ّن هعٌا داسد
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ٍقتٖ هشئَس تخَاّذ خَد سا تِ سئ٘س ًضدٗک کٌذ تِ اٗي ً٘ست کِ  •
غٌذلٖ خَد سا ًضدٗک سئ٘س کٌذ، تلکِ هقػَد اٗي است کتِ کتاسٕ   

 .کٌذ تا ًضد سئ٘س هَقع٘ت تْتشٕ پ٘ذا کٌذ
 . اٗي قشب، قشب هعٌَٕ است ًِ قشب ف٘ضٗکٖ ٍ هادٕ •
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ّو٘ي فشد کِ تِ دًثال قشب هعٌَٕ است ٗا اٗتي کتاس سا تتذٗي    حال •
سثة اًجام هٖ دّذ کِ اٗي کاس ًضد هَالٗص هحثَب است ٗتا چتَى   
اٗي عول ٗک هالک ٍ هػلحتٖ فٖ حذ ًفسِ داسد ٗا چَى هَال تذاى 

 .اهش کشدُ است
تٌاتشاٗي ٍقتٖ تخَاّ٘ن قػذ قشتت تِ هعٌإ هعٌَٕ سا تفس٘ش کٌ٘ن تِ  •

ٖ گشدد اصٗکٖ اص  ٖ ّتا تتِ اٗتي تحتث ّتا        . اٗي اهَس تش ه اگتش اغتَل
ٖ کشدًتذ    ٖ ّا فکش هت ِ اًذ تِ سثة اٗي ًکتِ است ًِ اٌٗکِ اغَل پشداخت

 .هعٌإ لغَٕ قشتت، قػذ اهش است
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عثتذ ٍ هتَالٕ   . الصم ً٘ست کِ عثذ ٍ هَلٖ تِ هعٌإ فقْتٖ تاضتذ  . •
ٖ گَٗ٘ن ٗعٌٖ سئ٘س ٍ هشئَس؛ ٗعٌٖ کستٖ کتِ هَلَٗتت     عشفٖ کِ ه

 .داسد ٍ کسٖ کِ تحت ٍالٗت اٍ است
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 متوقف امر 
متعلق 
 امر 

 دور مرحوم آخوند
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  امر متوقف قصد امر 

 دور مرحوم آخوند
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 همان متعلق امر 

مشروط 
به قصد 

  امر

 دور مرحوم آخوند



16 

 امر 

متعلق 
 امر 

قصد 
 امر 

 امر 

 دور مرحوم آخوند
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 متوقف امر 
تصور 

 متعلق امر 

 دور مرحوم آخوند
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   واقع امر متوقف قصد امر 

 دور مرحوم آخوند
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 امر 

متعلق 
 امر 

قصد 
 امر 

 امر 

 اشکال دور مرحوم آخوند
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 به مرحوم آخونذپاسخ •

تْتشٗي جَاب اٗي است کِ . تِ ت٘اى اٗطاى جَاب ّاٖٗ دادُ ضذُ است•
 . اهش تش ٍجَد رٌّٖ هتعلق هتَقف است ًِ تش ٍجَد خاسجٖ آى



21 

 تعبذیت و توصلیت در امر

تاٗذ هتعلق اهش سا قثل اص اهش تػَس کٌذ؛ تشإ ًوًَتِ ٍقتتٖ آهتش    آهش •
ٖ خَاّذ اهش کٌذ  « آٍسدى آب»، تاٗذ هفْتَم  «ٗک لَ٘اى آب ت٘اٍس»ه

 . سا تػَس کٌذ ٍلٖ الصم ً٘ست دس خاسج خَد هتعلق تحقق پ٘ذا کٌذ
اگش هتعلق اهش دس خاسج هَجَد تاضذ، دٗ ش اهش تِ آى هعٌتاداس  اغالً •

ٖ ضَد دس حتالٖ کتِ اهتش علتة      ً٘ست؛ صٗشا علةِ تحػ٘ل حاغل ه
چ٘ضٕ است کِ دس ظشف اهش کشدى حاغل ً٘ست ٍ قشاس است تا اٗتي  

 . اهش صهٌ٘ٔ تحققص فشاّن ضَد
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آًچِ هتعلق اهش تش آى تَقف داسد، ٍجَد خاسجٖ اهش است؛ ٗعٌٖ اها •
ٍقتٖ هتعلق اهش تخَاّذ دس خاسج تحقق پ٘ذا کٌذ، تاٗذ اهتشٕ ٍاقعتاً   
تاضذ تا قػذ اهشٕ تحقق پ٘ذا کٌذ ٍ اٗي فعل تِ قػذ ّو٘ي اهش قاتل 

 .تٌاتشاٗي دٍسٕ دس کاس ً٘ست. تحقق دس خاسج، اًجام ضَد
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 متوقف امر 
تصور 

 متعلق امر 

 دفاع از دور مرحوم آخوند
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 تصور 

 بما هو هو

بما هو مرآة 
 للواقع
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 متوقف امر 

تصور متعلق 
امر بما هو 
 مرآة للواقع

 دفاع از دور مرحوم آخوند
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  امر متوقف قصد امر 

 دور مرحوم آخوند
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 همان متعلق امر 

مشروط 
به قصد 

  امر

 دور مرحوم آخوند
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 امر 

متعلق 
 امر 

قصد 
 امر 

 امر 

 دور مرحوم آخوند
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 و بررسی پاسخ به مرحوم آخونذنقذ •

اگش ت٘اى هشحَم آخًَذ سا تعو٘ق کٌ٘ن، اٗي جتَاب غتح٘ن ًخَاّتذ    •
تعو٘ق ت٘اى اٗطاى تذٗي غَست است کِ اهش هطشٍط تتِ تػتَس   . تَد

هتعلق اهش است ًِ ٍجَد خاسجٖ آى؛ اها تػَسرٌّٖ هثل ّش هفْتَم  
 :رٌّٖ دٗ شٕ تِ دٍ ضکل قاتل هالحظِ است
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ٗک ضکل اٗي است کِ هفَْم رٌّتٖ سا غتشفاً دس حػتاس هفْتَهٖ      •
 . خَدش ٍ اص آى جْت کِ ٗک هفَْم رٌّٖ است، هالحظِ کٌ٘ن

ٖ کٌ٘ن، اٗتي  ضکل • دٍم کِ هعوَالً تِ آى ضکل تِ هفاّ٘ن رٌّٖ ً اُ ه
است کِ هفَْم رٌّٖ سا تِ عٌَاى هشآتِ خاسج دس ًظش ت ٘شٗن؛ ٗعٌتٖ  
ٖ خَاّ٘ن ٗک ٍاقع٘تٖ سا تثٌ٘٘ن؛ تِ تعث٘ش دٗ تش   اص خالل اٗي هفَْم ه

 . اٗي هفَْم خَدش هَضَع٘ت ًذاسد ٍ غشفاً عشٗق است
ٖ کٌذ، آٗا تػتَسش ًستثت   ٍقتٖ • هَال دس هقام اهش، هتعلق سا تػَس ه

 ؟تِ هتعلق اهش تِ ضکل اٍل است ٗا تِ ضکل دٍم
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تا هشاجعِ تِ ٍجذاى عشفٖ خَدهتاى دسهتٖ ٗتات٘ن کتِ هتثالً ٍقتتٖ        •
ٖ خَاّ٘ن تِ کسٖ ت َٗ٘ن ، قثل اص اهش، تاٗذ هفَْم «خَدکاس سا تذُ»: ه

اها اٗي هفَْم غشفاً تتِ عٌتَاى ٗتک    . سا تػَس کٌ٘ن« دادى خَدکاس»
هفَْم رٌّٖ، هتعلق اهش ها ً٘ست؛ صٗشا اگش اٗي تَد، الصم ًثَد هتأهَس  
دس خاسج خَدکاس سا تِ ها تذّذ ٍ کافٖ تَد کِ اٗي هفَْم سا تػتَس  

ّوچٌ٘ي هعٌا ًذاسد تعذ اص اٌٗکِ هأهَس خَدکاس سا دادُ است، تِ . کٌذ
اٍ ت َٗذ خَدکاس سا تذُ؛ ٗعٌٖ اهش تِ خَد اٗي دادى خَدکاس تِ ضکل 
ٖ گ٘شد؛ صٗشا تعتذ اص تحقتق فعتل،     خاسجٖ ٍ هحقق ضذُ اش تعلق ًو

ٖ ضَد  . دٗ ش هغالثٔ آى، علةِ اهشِ حاغل ه
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اهش هتَقف تش تػَس هتعلقص است اص آى جْتت کتِ هتشآت    تٌاتشاٗي •
 . ٍاقع هتعلق است

اگش تحقق اٗي هتعلق دس خاسج ضشعٖ داسد، گَٗا آى ضشط تتش  حال •
ٖ کٌذ ٍ اگش آى ضشط، خَد قػذ اهش تاضذ، تتشإ   اهش هَال تقذم پ٘ذا ه

پس اهش دس ًْاٗت هتَقف تش . تحقق هتعلق اهش، تِ خَد اهش ً٘اص داسٗن
ٖ ضَد  .خَد اهش هٖ ضَد ٍ دٍتاسُ ت٘اى هشحَم آخًَذ صًذُ ه



33 

 تعبذیت و توصلیت در امر

ٖ آٗذ؛  دسعثاست دٗ ش دس اٌٗجا تِ لحاػ تِ • عالن ٍاقع دٍسٕ الصم ًو
چَى اهش تش ٍجَد ٍاقعٖ هتعلق اهش تَقف ًذاسد، تلکتِ تتش غتَست    

اها چَى اٗي هتعلتق اص آى جْتت کتِ    . رٌّٖ هتعلق اهش هتَقف است
ٖ آٗذ ٖ ضَد، دس ًظش آهش دٍس الصم ه . هشآت ٍاقع هتعلق است، تػَس ه

 . دسحق٘قت اٗي دٍس، دٍس لحاظٖ است
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آهش تشإ اٌٗکِ تتَاًذ اهش کٌذ، تاٗذ هتعلق اهش . هٌظش آهش دٍس استاص •
سا تػَس کٌذ؛ هثالً تاٗذ ًواص غثن سا تِ ّوشاُ قػذ اهش تِ اٗي ًواص سا 
تػَس کٌذ ٍ اٍ تاٗذ ًواص غثحٖ سا تػَس کٌذ کِ دس خاسج تِ قػتذ  
ٖ کٌذ ٍ اٗي ًواص غثن تا چٌ٘ي خػَغت٘تٖ حاغتل    اهش تحقق پ٘ذا ه
ٖ ضَد ه ش اٌٗکِ ٗک اهشٕ دس آًجا فشؼ ضَد؛ ٗعٌتٖ آهتش تاٗتذ     ًو
لحاػ کٌذ کِ اهش تِ ًواص غثن ٍجَد داسد دس حتالٖ کتِ ٌّتَص اهتش     
هَسد لحاػ اص ٍٕ غادس ًطذُ است ٍ اٗي لحاػ هٌطتأ دٍس ٍ تقتذم   

ٖ ء علٖ ًفسِ است  . الط
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اٗي تَض٘ن اضکال هشحَم آخًَذ سا کِ دٍس تِ لحاػ عتالن ٍاقتع   تا •
ٖ گشداً٘ن اٗي هٌظش، ضشٍسٕ آهش استت؛  . تَد، تِ دٍس اص هٌظش آهش تشه

ٖ تَاًذ جَس دٗ شٕ لحاػ کٌتذ؛   ٗعٌٖ آهش گضٗشٕ جض اٗي ًذاسد ٍ ًو
چَى دس غ٘ش اٗي غَست ٗا تاٗذ اغالً هتعلق سا تػَس ًکٌذ کِ اهش تِ 
چ٘ضٕ کِ تػَس ًکشدُ است، هوکي ً٘ست؛ ٗا تاٗذ هتعلتق سا تػتَس   
کٌذ ٍ فقظ تِ غَست ٗک اهش رٌّٖ ًِ اص آى جْت کِ هشآت خاسج 

 .است کِ فسادش قثالً سٍضي ضذ
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دٗ شٕ ّن تشإ استحالِ اخز قػذ قشتت دس اهتش هغتشح   تقشٗشّإ •
اگش ت٘اى هشحَم آخًَذ توام تاضذ، دٗ ش ً٘اصٕ تتِ آى ّتا   . ضذُ است

ٖ ضَد کِ دس آًجا، اٗي . ًذاسٗن الثتِ دس هشحلٔ تعذ هسألِ إ هغشح ه
ٖ ضَد هسألِ اٗي است کِ عثق فتشؼ تحتث اهتش    . تقشٗشّا هعٌاداس ه

ٖ گ٘شد تِ چ٘ضٕ کِ هطشٍط تِ قػذ قشتت است  . تعلق ه
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 قصد شخص امر قصد قربت
اشکال مرحوم 

 آخوند وارد می شود
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تفس٘ش کشدٗن، اضتکال هشحتَم   قصذ شخص امر سا تِ قصذ قربت اگش •
ٖ ضَد  .آخًَذ ٍاسد ه

، قػذ خَد ّواى اهتش ً٘ستت  ، قػذ قشتتاها اگش ت َٗ٘ن هقػَد اص  •
ٖ ضَد؛ چَى ت٘اى ٍٕ هثتٌٖ تش اٗي تتَد   اضکال اٗطاى ظاّشاً هٌتفٖ ه
ٖ خَاّذ تِ چ٘ضٕ تِ ّوشاُ قػذ ضخع ّو٘ي اهش  کِ چَى اٗي اهش ه

ٖ آٗذ پس اگش قػذ خَد ّو٘ي اهش ًثاضتذ ٍ  . تعلق ت ٘شد، دٍس الصم ه
ٖ آٗذ  . قػذ چ٘ض دٗ شٕ تاضذ، دٗ ش دٍس الصم ًو
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ٖ گَٗ٘ن تِ جإ اٌٗکِ هَال قػذ ضخع اٗي اهش سا تتِ عٌتَاى   هثالً • ه
ضشط هتعلق اخز کٌذ، قػذ عث٘عٖ اهش ٗا کلٖ اهش سا دس هتعلتق اختز   

ٖ گَٗذ دٍ سکعت ًواص غثن تخَاى تِ قػتذ اهتش تتِ    . کٌذ هثالً هَال ه
ًواص غثن تِ ًحَ کلٖ ًِ خػَظ ّو٘ي اهشٕ کِ اٙى غتادس ضتذُ   

 .است
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ٖ ضَد؛ چَى ضتخع اهتش هتَقتف تتش      • تٌاتشاٗي هطکل دٍس هشتفع ه
تػَس هتعلق اهش است اص آى جْت کِ حتاکٖ اص ختاسج استت ٍ دس    

تٌاتشاٗي اص هٌظتش  . خاسج اٗي هتعلق هطشٍط تِ قػذ عث٘عٖ اهش است
آهش، هقذم تش غذٍس ضخع اهش، تاٗذ ٗک عث٘عٖ اهتش ٍجتَد داضتتِ    

 .تاضذ
ٖ تَاًذ دس قالة ضتخع اٗتي اهتشٕ کتِ اٙى      • حال آى عث٘عٖ اهش ه

ٖ خَاّذ غادس کٌذ ٗا اهش دٗ شٕ تحقق پ٘تذا کٌتذ ٍ دٗ تش تعٌ٘تٖ      ه
تٌاتشاٗي . پس ضخع اهش لضٍهاً هتَقف تش خَدش ًخَاّذ تَد. ًذاسد

ٖ ضَد  . اضکال دٍس لحاظٖ تشعشف ه
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تشإ سفع هطکل دٍس هٖ تَاً٘ن ت َٗ٘ن اهش تِ چ٘ضٕ ّوشاُ ّوچٌ٘ي •
اهتا اٌٗکتِ چتِ چ٘تض     . تا قػذ غ٘ش اهش اص قػذّإ قشتٖ تعلق ت ٘شد

ٖ تَاًذ هَسد قػذ تاضذ، چْاس احتوال تتشإ آى   دٗ شٕ غ٘ش اص اهش ه
 .رکش کشدًذ

 .کلٖ اهش تِ هعٌإ هفَْم اهش ً٘ست. •
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 اشکال دور در مرحلۀ وصول•

غشف اٌٗکِ . تشإ اهتثال اهش تِ قػذ آى اهش، تاٗذ آى اهش تِ هي تشسذ•
اٗي اهش دس عالن ٍاقع ٍجَد داضتِ تاضذ تذٍى اٌٗکتِ تتِ هتي تشستذ،     

ٖ کٌذ؛ الثتِ ٍغَل هشاتثٖ داسد  .اهکاى اهتثال سا فشاّن ًو
دس هَاسد ٗق٘ي، ٍاقتع اص ًظتش   . تاالتشٗي هشتثٔ آى ٍغَل ٗقٌٖ٘ است •

دس . هيِ ٗق٘ي کٌٌذُ ّواى عَسٕ کِ ّست، تتش هتي هکطتَف استت    
ٖ آٗتذ اص  . حق٘قت تِ ّؤ ٍاقع سس٘ذُ ام اٗي هشاتة ّو٘ي عَس پاٗ٘ي ه

ِ اش کِ تستِ تِ هثاًٖ افشاد دس تشائت عقلٖ هتفاٍت  ٗق٘ي تا ادًٖ هشتث
ٖ ضَد  .ه
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تعضٖ هثل ضْ٘ذ غذس ت سضَاى اهلل علِ٘ ت کِ تِ تشائت عقلٖ هعتقذ    •
ٖ کٌٌتذ    . ً٘ستٌذ، حتٖ احتوال ضع٘ف سا ّن تِ عٌَاى ٍغَل تلقتٖ هت
ٍلٖ ها کِ تشائت عقلٖ سا قثَل داسٗن، هتٖ گتَٗ٘ن تاٗتذ ساُ ٍغتَل     
حتواً ظي هعتثش تاضذ ٍ حتٖ اگش ظي تاضذ، اها هعتثش ًثاضذ، ٍغتَل  

ٖ ضَد  .ضوشدُ ًو
تٌاتشاٗي دس غَستٖ کِ هتعلق اهش هطشٍط تِ قػذ اهش تاضتذ، هتعلتق   •

ٖ کٌذ پس اگش اهش تش هتتعلقص تَقتف   . اهش تش ٍغَل اهش تَقف پ٘ذا ه
ٖ کٌذ ٍ  داضتِ تاضذ، اهش تِ ًحَٕ اص اًحاء تش ٍغَل اهش تَقف پ٘ذا ه

ٖ ضَد  .خَد ٍغَل اهش هتَقف تش اهش است ٍ دٍس دٍتاسُ پ٘ذا ه
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دس اٌٗجا چِ ضخع اهش تاضذ ٍ چِ عث٘عٖ اهتش، اٗتي اضتکال ٍاسد     •
 . قػذ اهتثال عث٘عٖ اهش هتَقف ٍغَل عث٘عٖ اهش است. است

ٖ کٌتذ؛     ٍغَل • عث٘عٖ اهش تِ ٍغَل ضخع ّو٘ي اهش تحقتق پ٘تذا هت
چَى فشؼ اٗي است کِ عث٘عٖ اهش فشد دٗ شٕ غ٘ش اص اٗتي اهتش دس   

 .خاسج ًذاسد
ٖ ضَد •  .دس ًت٘جِ، اٗي ضخع اهش، هتَقف تش خَدش ه
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 شیرازیدفع اشکال طبق تعریف مرحوم   •
ٖ کٌٌذ کِ   • هشحَم ًائٌٖ٘ اص ه٘شصإ ض٘شاصٕ ت سضَاى اهلل علِ٘ ت ًقل ه

قػذ قشتت ًِ قػذ ضخع اهش ٍ ًِ قػذ عث٘عٖ اهتش، تلکتِ عٌتَاًٖ    
هالصم تا قػذ اهتثال است؛ ٗعٌٖ عٌَاًٖ کِ ّشگاُ قػذ اهتثال تاضتذ،  

 .اٗي عٌَاى ّن هحقق است
ٖ ضَد؛ چَى اغالً قػتذ   • دٗ ش ّ٘چ ٗک اص اضکاالت دس آى ٍاسد ًو

 . اهش ً٘ست، تلکِ الصهٔ قػذ اهش است
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هشحَم ًائٌٖ٘ اضکال کشدًذ کِ عٌَاى هالصم تا قػتذ اهتثتال اهتش    تش •
ٖ تَاً٘ن عٌَاًٖ پ٘ذا کٌ٘ن کِ الصهٔ قػذ  دائوٖ ً٘ست؛ ٗعٌٖ ّو٘طِ ًو

ٖ تَاًذ دس توام هَاسدٕ کتِ اهتش   . اهتثال تاضذ تٌاتشاٗي اٗي ساُ حل ًو
 .عثادٕ است، پاسخ َ تاضذ
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جَاب اضکال گفتِ هٖ ضَد دس توام هتَاسد اٍاهتش عثتادٕ ٗتک     دس •
ٖ تَاًذ ٗک عٌَاى ستلثٖ  . عٌَاى هالصم ٍجَد داسد آى عٌَاى هالصم ه

تاضذ هثل ّو٘ي کِ ضخع عول سا تِ اً ٘ضٓ ًفستاًٖ ٗتا تتِ اً ٘تضٓ     
دًَٕ٘ اًجام ًذّذ ًِ اٌٗکِ تِ غَست اٗجتاتٖ تتِ اً ٘تضُ إ اًجتام     

تٌاتشاٗي کسٖ کِ کاسٕ سا هثالً تِ اً ٘ضٓ ستالهتص، تْذاضتت،   . تذّذ
ٖ دّذ، ّوِ اٗي اعوال غ٘ش قشتتٖ   صٗثاٖٗ ٍ کسة هٌافع هادٕ اًجام ه

 .خَاٌّذ تَد
 


