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     1389آرس 9 :تبسیخ                                             مالک حکم شرعی: هوضوع کلی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1431ری الحدِ 23:      هػبدفبررسی ادله قائلین به عدم تبعیت احکام از هصالح و هفاسد: هوضوع جسئی

 38:خلسِ                                                                          دوم: سال

هم اجمعين»  «الحمدهّلل رب العالمين و صلي اهّلل علي محمد و آهل الطارهين و اللعن علي اعدا
 :بررسی ادله قول به عدم تبعیت

ادلِ پٌدگبًِ لبئلیي ثِ ػذم تجؼیت احىبم اص هػبلح ٍ هفبسذ ٍالؼیِ هطلمب سا ػشؼ وشدین حبل ثبیذ ایي ادلِ سا ثشسسی وٌین 

وِ آیب ایي ادلِ ٍافی ثِ همػَد لبئلیي ثِ ایي لَل ّست یب ًِ؟ هدوَػب تمشیش استذالل آًْب ٍ پٌح دلیل ٍ یه هَیذ ثشای 

. اثجبت ایي لَل روش ضذ وِ یه یه ایٌْب سا ثشسسی هیىٌین

: (دلیل عقلی)بررسی دلیل اول

ًظشیِ آًْب ثش اسبس هجبًی ٍ اغَل اػتمبدی ثَد وِ هٌتح ثِ ایي ًظشیِ ٍ دیذگبُ ػذم تجؼیت هیطذ، ػشؼ وشدین لَل ثِ 

. هب دس ّش چْبس اغل اػتمبدی اضىبل داسین. ػذم تجؼیت ًبضی اص چْبس اغل اػتمبدی است
اصل اول 

اغل اٍل ایٌىِ خذاًٍذ دس افؼبلص غشضی ًذاسد، ایي اهش هسلوب ثبطل است ٍ دس هجبحث والهی ایي هَضَع تفػیال ثحث 

-اهب ثب لیبس ضىل اٍل هی. ضذُ ٍ هب دس ایٌدب دس حذ اضبسُ ثِ ایي ثحث هیپشداصین چَى خبی ایي ثحث دس ػلن والم است

غذٍس . تَاًین ایي اغل سا سد وٌین ٍ آى لیبس ثِ ایي غَست است وِ ّش ػولی وِ دس آى غشضی ًجبضذ، ػجث ٍ لغَ است

ػالٍُ ثش .  فؼل لغَ ٍ وبس ػجث اص خذاًٍذ هحبل است، ًتیدِ ایي هیطَد وِ ػول ثذٍى غشؼ اص ًبحیِ خذاًٍذ هحبل است

 ٍ سٍایتی ّن دس ایي ایي استذالل ػملی آیبت ٍ سٍایبت صیبدی ّن داللت هیىٌذ ثش ایٌىِ خذاًٍذ دس افؼبلص غشؼ داسد

 جوزی هل ،یأخبرى:  اى سأل سائل، فقال»ساثطِ ٍخَد داسد اص خولِ سٍایت فضل اثي ضبراى وِ دس خلسِ گزضتِ ثشسسی ضذ

  فإى عابث و ال جاهلری غمی ذلک؛ الًّه حکجوزیال :  لهلی ق؟ی علّة و ال هعيری لػلیهي األفاع  عبده فعالًمی الحککلّفیأى 

  «.لِعلل: لی لِنَ کلّف الخلق؟ قیفأخبرى: قال

پس ًِ تٌْب استذالل ػملی سٍضٌی داسین ثش ایي وِ خذاًٍذ دس افؼبلص غشؼ داسد آیبت ٍ سٍایبت ٍ ادلِ ًملیِ ّن داللت ثش 

. ایي هؼٌب ّن هیىٌذ
: اصل دوم

اغل دٍم  ایي ثَد وِ خذاًٍذ دس فبػلیت خَدش اص داضتي ػلت هٌضُ است، ایي اغل ّن هحل اضىبل ٍ لطؼب ثبطل است ٍ 

. دس خبی خَدش ّن ثطالى آى ثبثت ضذُ است
 

                                                 

   سَسُ ػٌىجَت45  سَسُ آل ػوشاى، آیِ 164  سَسُ ثمشُ، آیِ 129 آیِ . 
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: اصل سوم

دس ساثطِ ثب اغل سَم ّن گفتْبًذ ّیچ چیضی ًویتَاًذ رات، غفت ٍ فؼل خذاًٍذ تجبسن ٍ تؼبلی سا هحذٍد وٌذ حتی ، 

ایي اغل ّن ٍاضح الجطالى . استحبلِ اختوبع ًمضیي، استفبع ًمیضیي، ٍ اگش  وسی ایي هحذٍیت سا لبئل ثبضذ وبفش است

. است ٍ دس خبی خَدش ثطالًص ثبثت ضذُ است
: اصل چهارم

الحسي هب حسٌِ الطبسع ٍ المجیح هب «  ػوذُ سخي اوثش اضبػشُ هسئلِ اًىبس حسي ٍ لجح راتی اضیبء است، اغل چْبسم ایي ثَد

یؼٌی . حسي چیضی است وِ ضبسع اٍ سا ًیىَ لشاس دّذ ٍ لجیح آى چیضی است وِ ضبسع آى سا  صضت ثطوبسد« لجحِ الطبسع

هْن تشیي اغلی وِ ثبػث هیطَد هلتضم ثِ . ّوِ چیض ثِ دست ضبسع است ٍ ّیچ چیضی دس ػبلن حسي ٍ لجح راتی ًذاسد

ػذم تجؼیت احىبم اص هػبلح ٍ هفبسذ ٍالؼی ایي اغل چْبسم است چَى ٍلتی ٍلتی اًىبس وٌٌذ وِ هػلحت ٍ هفسذُ ٍالؼی 

.  دس وبس ًیست طجیؼتب حسي ٍ لجح راتی سا ّن اًىبس هیىٌٌذ

ایي اغل ّن ثبیذ دس ثحثْبی هجسَط هَسد سسیذگی لشاس ثگیشیذ اهب اخوبلص ایي است ایي راتی ثَدى حسي ٍ لجح دس ػبلن 

ٍ دس اضیبء ثِ تؼجیش ثؼضی اص ثضسگبى اهش ٍاضح ٍ سٍضٌی است ٍ یه اهش ضشٍسی ٍ ٍخذاًی است ٍ وسی وِ هٌىش حسي ٍ 

لجح اضیبء ضَد، هخبلف ٍخذاى ٍ ضشٍست سخي گفتِ، حتی ثؼضی اص وسبًی لَل ثِ ػذم تجیؼت احىبم اص هػبلح ٍ هفبسذ 

سا اختیبس وشدّبًذ هٌىش حسي ٍ لجح راتی ٍ هػبلح ٍ هفبسذ ٍالؼیِ ًیستٌذ، لزا ایي اغل ّن یه اغل ٍاضح الجطالًی است 

. ٍ تفػیل آى سا ثبیذ دس خبی خَدش ثشسسی وشد

: تتوه

 هٌتْی دس ثیي لبئلیي ثِ حسي ٍ لجح راتی یه اختالفی ٍخَد داسد ٍ آى ایي وِ آیب لضبیبیی اص لجیل الؼذل حسي ٍ الظلن 

لجیح اص اٍلیبت است وِ لسوی وِ اص یمیٌیبت هیجبضذ یب اص هطَْسات است؟ لضیِ ػذل حسي است ٍ ظلن لجیح است هَسد 

تبییذ اوثشیت اص ػذلیِ ٍ هؼتضلِ است وِ حسي ػذل راتی است ٍ لجح ظلن ّن راتی است، هٌتْی هطَْس دس ثیي ػلوبء 

هؼتمذًذ وِ ایي لضبیب اص لجیل اٍلیبت است یؼٌی ػمل ثب تػَس ػذل ٍ حسي حىن هیىٌذ ثِ الؼذل حسيٌ؛ ػمل ثب تػَس ظلن 

ٍ لجیح حىن هیىٌذ ثِ ایٌىِ الظلن لجیحٌ یؼٌی ایي اص لضبیبی اٍلیْبی است وِ ػمل ثب تػَس هَضَع ٍ هحوَل ثِ آى حىن 

هیىٌذ ٍ اص ثذیْیبت هیجبضذ ٍ غشف تػَس هَضَع ٍ هحوَل ثشای تػذیمص وبفی است ٍ دیگش ًیبصی ثِ استذالل ٍ 

. ثشّبى ًذاسد

دس همبثل هحمك اغفْبًی ًظش دیگشی داسد اگش ثِ یبد داضتِ ثبضیذ دس اغَل فمِ هشحَم هظفش ثِ ایي ًىتِ اضبسُ داضتٌذ 

هشحَم هحمك اغفْبًی هیگَیذ لضیِ الؼذل حسي ٍ الظلن لجیح اص هطَْسات است یؼٌی اص آساء هحوَدُ است اص لضبیبیی 

است وِ تطبثمت ػلیْب آساء الؼمالء،  لضبیبیی است وِ ػمال ثش آى تطبثك داسًذ یؼٌی ایي سا ثِ ػٌَاى یىی اص اٍلیبت ٍ ایٌىِ 

ایي . هُذسَن ػمل ثبضذ لحبظ ًویىٌذ ثلىِ هیگَیذ ایي  لضیِ اص هطَْسات است ٍ چیضی ًیست وِ ػمل آى سا دسن وٌذ

. اختالف ٍخَد داسد اهب آًچِ وِ هسلن است ایي است وِ حسي ٍ لجح راتی هَسد لجَل ّوِ است

چَى اغل هذػبی ایٌْب هجتٌی ثش .  ٍلتی ایي چْبس اغل هَسد خذضِ ٍالغ ضذ ثذیْتب ًتیدِ آًْب ّن هَسد اضىبل خَاّذ ثَد

ایي چْبس اغل اػتمبدی ثَد وِ ّش چْبس اغل هَسد اضىبل ٍالغ ضذ لزا ثحث ػذم تجؼیت احىبم اص هػبلح ٍ هفبسذ هطلمب سا 

. ًویتَاًین هجتٌی ثش ایي چْبس اغل ثىٌین
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 ثٌب ثش ایٌىِ ایي لضیِ اص هطَْسات است چطَس راتی ثَدى حسي ٍ لجح ثبثت هیطَد؟ :سوال

- هب ٍلتی حسي ٍ لجح راتی هیگَیین یه ٍلت دس هَسد اضیبء ػبلن است ٍ یه ٍلت دس هَسد افؼبل، حبل اگش هی:استاد

گَیین فؼلی حسي است یؼٌی فبػلص هستحك هذح ٍ ثَاة است ٍ اگش هیگَیین فؼلی لجیح است یؼٌی فبػلص هستحك رم ٍ 

ػمبة است، حسي ٍ لجیح ثِ هؼٌبی هالئوت ٍ هٌبفشت ثب طجغ ًیست پس حسي ٍلجح ثِ هؼٌبی هالئوت یب هٌبفشت هحل ًضاع 

ًیست چَى آًْب ّن ایي سا لجَل داسًذ وِ اهَسی دس ایي ػبلن ّست وِ ًفس ثِ آًْب هیل داسد ٍ یه اهَسی است وِ ًفس 

ثِ آًْب ّیچ توبیلی ًذاسد، ّوچٌیي اضبػشُ حسي ٍ لجح ثِ هؼٌبی ووبل ٍ ًمع سا ّن اًىبس ًویىٌٌذ ٍ هحل ًضاع ًیست 

آًچِ وِ هحل ثحث است حسي ٍ لجح راتی ثِ ایي هؼٌب وِ فؼلی فبػلص هستحك هذح ٍ ثَاة است ٍ فؼلی وِ فبػلص 

هستحك رم ٍ ػمبة است ٍ اص ایي خْت فشلی ًویىٌذ وِ اص هطَْسات ثبضذ یب اص اٍلیبت ٍ هب ایي سا هیخَاّین ثگَیین وِ 

لبئلیي ثِ ػذم تجؼیت . چِ اضىبلی داسد وِ یه لضیْبی اص یه خْت اص اٍلیبت ثبضذ ٍ اص خْت دیگش اص هطَْسات ثبضذ

. احىبم اص هػبلح ٍ هفبسذ ٍالؼیِ ثشای ًظش خَد چٌذ دلیل دیگش ّن البهِ وشدًذ وِ دس ایٌدب ثِ ثشسسی آًْب هیپشداصین
 :(آیات)بررسی دلیل دوم

 تمشیت استذالل ثِ آیِ روش ضذ  ٍ گفتْبًذ ایي آیِ «لَىؤل ػوب یفؼل ٍ ّن یسؤ ال یس:دس ایي دلیل ثِ دٍ آیِ استٌبد ضذُ آیِ

ثِ ًظش هیشسذ وِ ایي آیِ داللت ثش ًفی سَال اص خذاًٍذ دس . داللت هیىٌذ ثش ػذم تجؼیت احىبم اص هػبلح ٍ هفبسذ ٍالؼی

هَسد افؼبلص هیىٌذ ٍ ًفی سَال ّیچ هالصهْبی ثب ًفی غشؼ ًذاسد، چَى اص لَل فخش ساصی دس خلسِ گزضتِ ػشؼ 

وشدین وِ ایطبى ٍخَّی سا دس ریل ایي آیِ روش وشدُ وِ یىی اص ٍخَُ ایي ثَد وِ آیِ داللت هیىٌذ ثش ًفی ػلت ٍ 

غشؼ دس هَسد وبسّبی خذاًٍذ؛ اضىبل هب ایي است وِ ایي آیِ داللت ثش ًفی غشؼ ٍ ػلت ًویىٌذ  ثلىِ آیِ داللت ثش 

ًفی سَال هیىٌذ ٍ ّیچ هالصهْبی ثیي ًفی سَال ٍ ًفی غشؼ ًیست، ایي آیِ هیخَاّذ ثگَیذ اصآى خبیی وِ وبسّبی 

خذاًٍذ تجبسن ٍ تؼبلی اص سٍی حىوت ٍ ثَاة است ًیبص ثِ سَال ًذاسد اهب ثمیِ چَى اص سٍی ثَاة ٍ حىوت ًیست 

فملت لِ یب اثي سسَل اهلل فىیف ال یسبل ػوب  (ع)یسإلَى، سٍایتی ّن هَیذ ایي هؼٌب است اص خبثش اثي یضیذ خؼفی اص اهبم ثبلش

 «یفؼل لبل الًِ ال یفؼل اال هب وبى حىوتب ٍ ثَاثب

سَال هیىٌذ وِ چطَس هیطَد اص وبسّبیی وِ خذاًٍذ هیىٌذ ّیچ سَالی ًطَد؟ اهبم هیفشهبیذ چَى خذاًٍذ ّیچ وبسی 

سا ًویىٌذ اال ایٌىِ یه حىوت ٍ ثَاة ٍ دسستی دس آى ثبضذ، ایي خیلی فشق هیىٌذ ثب ایٌىِ ثگَیین آیِ داللت هیىٌذ 

ثش ایٌىِ خذاًٍذ دس وبسّبیص ػلت ٍ غشؼ ًذاسد، اتفبلب ایي تمشیش ایي هطلت هیطَد وِ چَى خذاًذ غشؼ ٍ ػلت داسد 

.  ٍ چَى حىوت ٍ ثَاة دس وبسّبی اٍ است سَال ًویطَد

ّوچٌیي ضیخ طَسی دس تفسیش تجیبى دس هَسد الیسإلَى ّویي ثیبى سٍایت سا داسد، ایطبى هیفشهبیذ ال یسإل ػوب یفؼل الًِ ال 

 ٍ ثَاة وِ ّوبى هتي سٍایت است اهب دس ریلص هیفشهبیذ ٍ ّن یسإلَى الًِ یدَص ػلیْن الخطب، اهب اص  حکوةیفؼل اال هب َّ 

. لزا ایي آیِ ثش هذػبی آًْب داللت ًویىٌذ. ثمیِ سَال هیطَد چَى خطب دس حك آًْب هوىي است

                                                 

 23سَسُ اًجیبء، آیِ .  

 400، ظ 8 وٌض الذلبیك، ج . 

 239، ظ7التجیبى فی تفسیش المشآى، ج.  
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 ثِ ایي آیِ استذالل ضذُ ثَد ثش ًفی تجؼیت احىبم اص هػبلح ٍ « فَجِظُلْنٍ هِيَ الَزِیيَ َّبدٍُاْ حَشَهٌَِب ػَلَیِِْنِ طَیِجَبتٍ»:اهب آیِ دٍم 

ثب ایٌىِ هػلحت داسد حشام . هفبسذ، چَى غشیحب هیگَیذ چیضی وِ طیت است ٍ هفسذُ ًذاسد سا ثش آًْب حشام وشدین

؛ آًْب استذالل وشدُ ثَدًذ اگش احىبم تبثغ هػبلح ٍ هفبسذ ثبضذ هؼٌب ًذاسد تحشین فَجِظُلْنٍ هِيَ الَزِیيَ َّبدٍُاْوشدین ثِ خبطش 

.  طیجبت

:  پبسخ ٍ اضىبل هب ثِ ایي دلیل ایي است وِ

اٍال آیِ داللت ثش ًفی تجؼیت ّوِ احىبم اص هػبلح ٍ هفبسذ ًذاسد، ثلِ هوىي است فی الدولِ تجؼیت سا دس ثؼضی اص احىبم 

ًفی وٌذ اهب هذػبی ایي لبئلیي ػذم تجؼیت هطلمب است یؼٌی سلت ولی ٍ ایٌىِ ثِ ّیچ ٍخِ تجؼیتی دس وبس ًیست، ایي آیِ 

. سلت ولی سا اثجبت ًویىٌذ ٍ فَلص ایي است وِ دس ثؼضی هَاسد ٍ ثِ ًحَ فی الدولِ تجؼیت ًفی ضذُ

 ثبًیب چِ ثسب دس ّویي هَاسد ّن تحشیوْب ثِ ٍاسطِ ػشٍؼ اهَسی است وِ آى ػَاسؼ ٍ طَاسی هَخت خؼل یه حىوی 

ثش خالف آى هػلحت ٍ هفسذُ ٍالؼیِ ضذُ، هثال اگش ایي طیجبت حشام ضذُ ثب ایٌىِ هفسذُ ًذاسد ثِ ایي خْت استىِ  

خذاًٍذ هتؼبل ثِ خبطش ظلن ٍ گٌبُ هشدم خَاستِ آًْب سا هدبصات ٍ تٌجیِ وٌذ ٍ هحشٍهیتی سا دس استفبدُ اص ایي طیجبت لشاس 

دّذ، یؼٌی ایي تحشین یه خْت راتی ًذاسد ٍ ایي تحشین ثِ خبطش هدبصات ٍ تٌجیِ است ٍ هٌطإ آى ّن خَد هشدم ثَدّبًذ ٍ 

.  ایي خَدش یه غشضی است وِ تؼمیت آى اص ًبحیِ خذاًٍذ ّیچ اضىبلی ًذاسد

دلت داضتِ ثبضیذ وِ اص آى طشف دیگش ًذاسین وِ خذاًٍذ چیضی وِ هفسذُ داضتِ است سا ٍاخت وشدُ است یب حالل 

وشدُ ثبضذ، اگش اص آى طشف دلیل هیأٍسدیذ وِ چیض  هفسذُ داس سا خذاًٍذ ٍاخت وشدُ ثَد ضبیذ ایي ػذم تجؼیت اص آى 

استفبدُ هیطذ اهب دس ایي هَسد طیت سا حشام وشدُ ٍ طیت هػلحت داسد اهب خذاًٍذ آى سا تحشین وشدُ ٍ ایي ثشای 

. هدبصات است
: (روایات)بررسی دلیل سوم

اهب سٍایبت ّن ثش ػذم تجؼیت احىبم اص هػبلح ٍ هفبسذ داللت ًذاسد، ایٌىِ تشتیت دس دیِ ػضَ یب ًفس دس هَسد صى ٍ هشد  

سا ػمل ًتَاًذ دسن وٌذ، دلیل ثش ػذم هػلحت ٍ هفسذُ ٍالؼیِ دس ایي اهَس ًیست؛ فَلص ایي است وِ ػمل ًتَاًستِ ایي 

ًسجت سا دسن وٌذ ٍلی ایي ػذم دسن ثِ ایي هؼٌب ًیست وِ دس آًْب هػلحت ٍ هفسذُ ٍالؼیِ ًیست ووب ایٌىِ ساٍی دس 

ثٌب ثش ایي . خَاة اهبم ػشؼ هیىٌذ وِ اگش هب دس ػشاق ثَدین ٍ ایي حشف سا هیطٌیذین ػمَل هب اص خَدش سا هجشا هیىشد

. ایي سٍایت ّن داللت ثش ػذم تجؼیت ًذاسد

دس هَسد سٍایت یحلل الىالم ٍ یحشم الىالم ّن دس هىبست هحشهِ ٍخَُ هختلفی ثشای تفسیش ایي سٍایت گفتِ ضذُ ٍ ثِ 

. ّیچ ٍخِ طجك ثؼضی اص احتوبالت ٍ ٍخَُ داللت ثش ػذم تجؼیت ًذاسد
: بررسی دلیل چهارم

 دلیل چْبسم هسئلِ ًسخ ثَد ٍ گفتٌذ خَد ًسخ احىبم دلیل ثش ػذم ٍخَد هػلحت ٍ هفسذُ ٍالؼیِ است چَى اگش چیضی 

. داسای هػلحت ٍ هفسذُ ٍالؼیِ ثبضذ ٍ هػلحت دسآى راتی ثبضذ دیگش ًسخ هؼٌب ًذاسد

                                                 

 160سَسُ ًسبء، آیِ .  



 5 

اضىبل هب ّن ثِ ایي دلیل اخوبال  . پس خَد ًسخ احىبم دلیل هحىوی است ثش ػذم تجؼیت احىبم اص هػبلح ٍ هفبسذ ٍالؼیِ

ایي است وِ ًسخ ّن ّیچ هٌبفبتی ثب تجؼیت احىبم اص هػبلح ٍ هفبسذ ًذاسد چَى آًچِ وِ لبئل ثِ ػذم تجؼیت ثِ ًحَ هطلك 

هذػی است ایي است وِ هطلمب احىبم تبثغ هػبلح ٍ هفبسذ ٍالؼی ًیستٌذ یؼٌی سلت ولی، اهب ایي دلیل ًْبیتص ایي است وِ 

پس فَلص ایي است وِ دس هَاسدی وِ حىوی ًسخ ضذ . ػذم تجؼیت سا فی الدولِ دس هَاسدی وِ ًسخ ضذُ اثجبت هیىٌذ

 هطلمب ثَد ثِ  تبعیتهب هتلضم هیطَین ثِ ایٌىِ دس ایي هَاسد فی الدولِ تجؼیت ًیست ایي دس حبلی است وِ هذػبی ایٌبى ػذم

 .ػجبست دیگش دلیل اخع اص هذػب است
 :بررسی دلیل پنجن

دلیل پٌدن ایي ثَد وِ اگش احىبم تبثغ هػبلح ٍ هفبسذ ٍالؼیِ ثبضذ هب دس ثسیبسی اص احىبم دچبس هطىل خَاّین ضذ ٍ 

لَاصهی داسد وِ ّیچ فمیْی ثِ آى هلتضم ًیست ٍ هَاسدی سا ّن روش وشدُ ثَدًذ، اضىبل ایي دلیل ایي است وِ هب  اگش ثشای 

خوش یب خٌضیش هفسذُ راتیِ فشؼ وٌین دیگش فشلی ثیي ون یب صیبد ًیست هثال سن اگش داسای هفسذُ راتیِ ثبضذ ٍ هْله ثبضذ 

دیگش فشلی ثیي یه لطشُ ٍ یه لیَاى ًویىٌذ اهب اگش هفسذُ خوش سا اسىبس ثگیشین ٍ آى هفسذُ ی ٍالؼیْبی وِ هَخت 

حشهت خوش ضذُ سا  اسىبس ثذاًین ایي حشف دسست است وِ دیگش چشا یه لطشُ آى حشام ثبضذ دس حبلی وِ یه لطشُ 

. آى هسىش ًیست

هب ػشضوبى ایي است وِ آًچِ وِ دس هَاسدی اص ایي لجیل هیتَاًین ثگَیین ایي است وِ ًْبیتص ایي است وِ هب لبدس ثِ 

دسن هػبلح ٍ هفبسذ ٍالؼیِ ًیستین ٍ ایي الضاهب ثِ هؼٌبی ًفی ٍخَد هػلحت ٍ هفسذُ ٍ ػذم تجؼیت احىبم اص هػبلح ٍ 

هفبسذ ًیست، ایٌىِ ثگَیٌذ اگش احىبم تبثغ هػبلح ٍ هفبسذ ٍالؼیِ ثبضذ هب دس هَسد ثسیبسی اص احىبم دچبس هطىل هیطَین 

ٍ اگش لشاس ثبضذ حشهت خوش تبثغ هفسذُ ٍالؼیِ ثبضذ وِ اسىبس است ٍ یه لطشُ وِ هفسذُ ًذاسد پس ثبیذ خبیض ثبضذ دس 

حبلی وِ ّیچ فمیْی ایي سا ًگفتِ است، ایي حشف اص اسبس ثبطل است، چَى هب خیلی اص هػبلح ٍ هفبسذ ٍالؼیِ احىبم سا 

. ًویتَاًین دسن وٌین ٍ حبل وِ دسن ًویتَاًین وٌین، ًویطَد هٌىش ٍخَد آًْب ضَین


