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ر «معن جر ر لي ر ححمدر  ر ل هر اطاليرن ر  ر العن ر لي ر ادداهم ر ااهّللر ر ب ر اعالمين ر  ر لي الحمدهّلل»
 خالصه جلسه گذشته

اًذ. ػشؼ وشدین دٍ دلیل ثشای اثجبت  ثحث دس ادلِ لَل ثِ ػذم ثجَت خوس ثش غجی ٍ هدٌَى ثَد وِ اص هؼذى استخشاج وشدُ

وِ  ػذم خوس ثش غجی ٍ هدٌَى روش ضذُ وِ دلیل اٍل سا گفتین. هحػ٘ل دلیل اٍل ایي ضذ وِ ادلِ سفغ للن ثِ هالن ٍاحذ

ضَد. لزا ّش آًچِ وِ ثِ ػٌَاى یه  بهل للن تىلیف ٍ للن ٍضغ ّش دٍ هیػجبست است اص حىَهت ًسجت ثِ ادلِ اٍلیِ، ض

ضخع  ضَد هگش هَاسدی وِ ثِ ًَػی خالف اهتٌبى ًسجت ثِ تىلیف ٍ ولفَت ٍ هطمّت ثشای غجی ٍ هدٌَى ثبضذ ثشداضتِ هی

ست. ّوچٌیي گفتین دیگشاى ثبضذ. لزا ضوبى ثش غجی ٍ هدٌَى ثبثت است چَى سفغ آى هستلضم تضییغ حمَق دیگشاى ا یب

ضَد چَى سفغ آى خالف اهتٌبى ًسجت ثِ خَد غجی ٍ هدٌَى است. دٍ اضىبل ًسجت ثِ ایي دلیل روش ضذ  هلىیت ثشداضتِ ًوی

 ٍ پبسخ دادُ ضذ. 

 اشکال سوم

گش اص تخػیع است؛ لسبى ایي ادلِ لسبًی است وِ تخػیع ثشداس ًیست. اآثی اضىبل سَم ایي است وِ اسبسبً ادلِ سفغ للن 

وٌٌذ، هَاخِ  ایي سا پزیشفتین آى گبُ چٌبًچِ ثب ثجَت ضوبى ثش غجی ٍ هدٌَى دس هَاسدی وِ ایٌْب هبل دیگشی سا تلف هی

ثبضٌذ. ثِ ػجبست دیگش ّویي وِ لسبى ادلِ سفغ للن لبثل  گیشین وِ اسبسبً ٍضؼیبت اص دایشُ ایي ادلِ خبسج هی ضَین ًتیدِ هی

وٌذ وِ هَضَع ایي ادلِ خػَظ احىبم تىلیفیِ است چَى دس تىلیفیبت ّیچ هَسدی استثٌب  تخػیع ًجبضذ، داللت ثش ایي هی

ًطذُ ٍ ّوِ احىبم تىلیفیِ اص غجی ٍ هدٌَى ثشداضتِ ضذُ هثالً ّیچ وذام اص ًوبص، حح ٍ سٍصُ ثش غجی ٍاخت ًیست. اهب 

اص تخػیع  آثیپس چَى ظبّش ادلِ سفغ للن ثیٌین ثش غجی ٍ هدٌَى ثبثت ٍ ثشداضتِ ًطذُ، اص ٍضؼیبت است.  هَاسدی وِ هی

ٍ اص آًدب وِ  ضَد ًوی احىبم ٍضؼی ضبهل ي ادلِ خػَظ احىبم تىلیفی است ٍیاست، وبضف اص ایي است وِ هَضَع ا

 ضَد. ضَد، سفغ ًوی خوس وِ اص ٍضؼیبت هحسَة هی

 پاسخ

ِ ػٌَاى یه دلیل هستمل ثش ثجَت خوس روش تَاًذ ث ٍ الجتِ خَدش ّن هیهتَخِ ایي دلیل است ایي یه اضىبلی است وِ 

 ایي اضىبل ّن ٍاسد ًیست؛ چَى:ضَد. ثِ ّش حبل 

ذ؟! لشیٌِ ٍ ًایي یه ادػبی ثذٍى دلیل است ٍ هؼلَم ًیست ثِ چِ خْت گفتِ ضذُ ادلِ سفغ للن إثبء اص تخػیع داس اوالً:

  البهِ ًطذُ است.ضبّذی ثش ایي ادػب 

وِ لسبى ادلِ سفغ للن إثبء اص تخػیع داضتِ ثبضذ اهب هَاسدی وِ اص ضوَل ایي ادلِ خبسج است ثِ تخػیع  سلّوٌب ثانیاً:

خبسج ًطذُ ثلىِ خشٍخطبى تخػػی است یؼٌی اگش هثالً ضوبى، هلىیت، ًدبست ٍ عْبست ثبثت است، ثِ ایي هؼٌب ًیست 
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داسد ٍ ّن للن ٍضغ سا ٍ  ادلِ سفغ للن ّن للن تىلیف سا ثشهیگَیین  وِ ایي احىبم اص ادلِ سفغ للن تخػیع خَسدُ؛ اگش هب هی

اًذ.  ثیٌین ضوبى، هلىیت، ًدبست ٍ ... اص غجی ٍ هدٌَى ثشداضتِ ًطذُ است، گوبى ًطَد وِ ایي احىبم استثٌب ضذُ اص عشفی هی

بست ٍ اهثبل ایٌْب، ثِ عَس ضَد هگش ضوبى، هلىیت، ًد یؼٌی هثالً ضبسع گفتِ است وِ ّوِ چیض اص غجی ٍ هدٌَى ثشداضتِ هی

َد لىي ثِ ض ولی ادػبی هب ایي است وِ ادلِ سفغ للن، للن سا اص غجی ٍ هدٌَى سفغ وشدُ ٍ ایي ضبهل تىلیفیبت ٍ ٍضؼیبت هی

 خشٍج ضوبى ٍ هثل آى اص ادلِ سفغ للن، خشٍج تخػػی است.. لزا ًجَدُ تب خبسج ضَدعَس ولی اص اٍل ضبهل ایي هَاسد 

ٍج ضوبى ٍ ... تخػػی است، یه ادػبیی است وِ ثبیذ ثبثت گشدد ٍ رله یؼلن ثزوش اهَس اسثؼة؛ چْبس هغلت اهب ایٌىِ خش 

 ضَد: دس ایٌدب ٍخَد داسد وِ ثب هالحظِ ایي چْبس هغلت ایي ادػبی هب ثبثت هی

ب ثِ ًظش هب دس ایٌدب حك ثب اًذ؛ اگش چِ ثؼضی ثب ایي هسئلِ هخبلفٌذ اه ایٌىِ ایي ادلِ دس همبم اهتٌبى ٍاسد ضذُ مطلب ايل:

 ؛ًذا هطَْس است وِ ادلِ سفغ للن دس همبم اهتٌبى ٍاسد ضذُ

ایٌىِ همتضبی ایي ادلِ سفغ تطشیغ ٍ سفغ حمَق الْی است وِ اص ًبحیِ خذاًٍذ ثش ثٌذگبى تحویل ضذُ )هب ٍٔضؼت  مطلب ديم:

وٌذ وِ  ٍالغ سفغ تىبلیف ٍ ثبسّبیی سا اص غجی ٍ هدٌَى هیتحویالً هي ًبحیة الطبسع ولفةً ػلی الؼجبد( یؼٌی ادلِ سفغ للن دس 

 ؛ًذا خَد خذاًٍذ ثِ ػٌَاى تحویل ٍ ولفَت ثش ثٌذگبى لشاس دادُ

ایٌىِ ایي ادلِ ضبهل حمی وِ ثبثت ثشای غیش ثبضذ ًیست؛ اگش یه حمی ثِ سجت ػول خَد غجی ٍ هدٌَى ثشای  مطلب سًم:

  ؛ست ٍ ایي خالف اهتٌبى ثِ اهت استضَد چَى هَخت تضییغ حمَق دیگشاى ا تِ ًویدیگشی ثبثت ضَد، ثب ادلِ سفغ للن ثشداض

. لزا چٌبًچِ دس هَسدی هىلف هَضَع ثشای آى حىن است ایٌىِ هَضَع ایي ادلِ خَد هىلف ثوب َّ هىلف مطلب چهبرم:

 ضَد.  ًجبضذ ایي ادلِ ضبهلص ًوی

آیذ. پس ادلِ سفغ  هَسد تَخِ لشاس گیشد. ایٌْب اص هدوَع ایي ادلِ ثذست هیایي چْبس اهش دس ساثغِ ثب ادلِ سفغ للن ثبیذ  وتیجه:

اص ثبة لغف ٍ خذاًٍذ ضَد ٍ دس همبم اهتٌبى است. یؼٌی  للن ػي الػجی ٍ ػي الودٌَى ضبهل للن تىلیف ٍ ٍضغ ّش دٍ هی

وِ خَد خذاًٍذ ثِ ػٌَاى تىلیف ٍ . ثِ حست لبػذُ ثبیذ آًچِ سا ثشداضتِ استللن تىلیف ٍ ٍضغ سا اص ثچِ ٍ هدٌَى  ،هٌّت

حىن اثتذایی ثشای ثٌذگبى ٍضغ وشدُ ثشداسد، ًِ آًچِ سا وِ صاییذُ ػول خَد غجی ٍ هدٌَى است وِ ثشداضتي آى هَخت 

تضییغ حك دیگشاى ٍ هخبلف اهتٌبى دس حك آًْب است ٍ ظبّشش ّن هؼلَم است وِ هَضَع ایي ادلِ خَد هىلف ثوب َّ 

 هىلف است.

گیشد تب هؼلَم ضَد وِ خشٍج ایٌْب اص دایشُ  ایي چْبس اهش، ایي هَاسدی وِ روش ضذ یه ثِ یه هَسد ثشسسی لشاس هی ثب هالحظِ

 ذ.ٌادلِ سفغ للن، خشٍج تخػػی است ًِ ایٌىِ ثِ تخػیع خبسج ضذُ ثبض

 ضمبن -1

سفغ الملن "هثالً گفتِ ثبضٌذ ی یؼٌضوبى اص ثچِ ٍ هدٌَى هشفَع ًیست اهب ًِ ثِ ایي ػٌَاى وِ ایي ادلِ تخػیع خَسدُ ثبضذ 

اغالً ضوبى اص اٍل داخل ایي ادلِ ًجَدُ تب ثخَاّذ خبسج ضَد چَى سفؼص هَخت  "؛ػي الػجی ٍ الودٌَى الّب فی الضوبى

تضییغ حمَق دیگشاى است ٍ ایي خالف اهتٌبى است. ثِ ػالٍُ ایي حمی است وِ ثبثتٗ للغیش ًبشٍ ػي ػول ًفسْوب؛ ایي یه 
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حمی است ثشای وسی وِ هبلص تلف ضذُ ٍ هٌطأ ایي حك ّن ػول خَد غجی ٍ هدٌَى ثَدُ است. پس ثِ همتضبی اهش اٍل ٍ 

 اهش سَم، خشٍج ضوبى اص لبػذُ سفغ للن ثِ تخػیع ًیست ثلىِ تخػػبً خبسج ضذُ.

 ملکیت -2

ىیت ثش خالف اهتٌبى ثِ خَد ثچِ اهب هلىیت ّن اص دایشُ لبػذُ سفغ للن خبسج است ٍ خشٍج آى تخػػی است چَى سفغ هل

وِ ثیي  هلىیتیٍ غجی است؛ ثب ایٌىِ هلىیت حىوی ثَدُ وِ اثتذاءٖ اص ًبحیِ ضبسع ثبثت ضذُ حبل یب اهضبءٖ یب تأسیسبً  )یؼٌی 

هشدم ٍ ػشف خشیبى داسد سا خذاًٍذ ّن اهضب وشدُ( دس ّش غَست دس دفتش تطشیغ هلىیت یه تحویل ٍ ولفَتی ثش ػجبد ًجَدُ 

آى هخبلف ثب اهتٌبى دس حك غجی ٍ هدٌَى است. پس خشٍج هلىیت اص  فغ للن ثشداضتِ ضَد ثلىِ ثشداضتيب ثخَاّذ ثب ادلِ ست

دایشُ ادلِ سفغ للن لن یىي ثبلتخػیع ثومتضی اهش االٍل وِ ایي ادلِ دس همبم اهتٌبى ٍاسد ضذُ ٍ ّوچٌیي ثب هالحظِ اهش ثبًی 

ٍ تحویل ًیست ٍ ثشداضتي  چَى هلىیت ولفَتلزا ًذ وِ ولفَت ٍ تحویل اص ًبحیِ ضبسع ثبضذ داس وِ ایي ادلِ چیضّبیی سا ثشهی

 هبًذ. آى خالف اهتٌبى دس هَسد خَد غجی ٍ هدٌَى است، ثبلی هی

 وجبست ي طهبرت  -3

هب اگش ًدبست ٍ عْبست ّن اص احىبم ٍضؼیِ ّستٌذ اهب اص غجی ٍ هدٌَى ثشداضتِ ًطذُ؛ ثش غجی ٍاخت ًیست ًوبص ثخَاًذ ا

آیب ػذم سفغ ًدبست حبل ضَد.  ضَد یب اگش هثالً ثَل سٍی لجبس ثچِ ثشیضد ًدس هی ، لجبسص ًدس هیشیضدخًَی ثِ لجبسص ث

ٍ عْبست ثِ ػٌَاى استثٌبء ٍ تخػیع ًسجت ثِ ادلِ سفغ للن است؟ ایٌدب ّن خشٍج ًدبست ٍ عْبست، خشٍج ثبلتخػیع 

ضَد. دس اهش ساثغ گفتین وِ هَضَع  ت چْبسهی وِ گفتین ایي ًىتِ سٍضي هیًیست ثلىِ خشٍج تخػػی است؛ ثب هالحظِ هغل

 ،هىلف ثوب َّ هىلف ًیست ثلىِ هَضَع ًدبست ،هَضَع ًدبست ي ادلِ خَد هىلف ثوب َّ هىلف است. دس حبلی وِای

ت وٌذ، ًدس گَیین ثچِ چٌبًچِ لجبسص ثب ًدس هاللب هیایٌدب  .وِ هاللبت ثب ًدس وٌذاست الطیء الٌدس یب چیضی 

ضَد پس ًدبست اص ثچِ سفغ ًطذُ ٍلی ایي ثِ هؼٌبی تخػیع دس ادلِ سفغ للن ًیست، یؼٌی ایي گًَِ ًیست وِ ثگَیین  هی

اغالً تخػیع ًیست ثلىِ هسئلِ ایي است وِ ایي ادلِ ثِ عَس ولی اص اٍل ضبهل  "سفغ الملن ػي الػجی الّب فی الٌدبسة"

 هىلف ثوب َّ هىلف دس حبلی وِ هَضَع ایي ادلِء ًدس یب خَد هاللی است، ضی ،ًدبست ًجَدُ چَى هَضَع ًدبست

  است.

 دس ایي هَاسد ّیچ گًَِ تخػیػی دس وبس ًیست ثلىِ خشٍخطبى اص ضوَل ادلِ سفغ للن خشٍج تخػػی است.آًىِ  ًتیدِ

اص تخػیع داسد لزا اگش ثجیٌین هثل ضوبى ٍ هلىیت ٍ ... ثش غجی  اضىبل سَم ایي ثَد وِ ظبّش ادلِ سفغ للن إثبء خالغِ آًىِ

گیشین وِ ثِ عَس ولی ادلِ سفغ للن اص اٍل هشثَط ثِ تىلیفیبت ثَدُ ٍ اسبسبً ضبهل احىبم  ٍ هدٌَى ثبثت است، ًتیدِ هی

. پبسخ هب ایي ثَد وِ اٍالً ضَد ثِ ٍاسغِ ادلِ سفغ للن ثشداضتِ ًوی ،ضَد. لزا خوس ّن وِ اص احىبم ٍضؼیِ است ٍضؼیِ ًوی

وٌذ  ذ دس هب ًحي فیِ هطىلی ایدبد ًویٌایي یه ادػبی ثذٍى دلیل است ٍ ثبًیبً سلّوٌب وِ ایي ادلِ إثبء اص تخػیع داضتِ ثبض

تخػیع ًیست ثلىِ تخػػبً اص ادلِ سفغ ٍ عْبست اص ادلِ سفغ للن، خشٍج ثبلچَى خشٍج اهثبل ضوبى ٍ هلىیت ٍ ًدبست 

 . ًذا ضذُللن خبسج 
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 اشکال چهارم

فشهبییذ وِ ادلِ لَل اٍل ٍ اضىبالتی وِ  وِ ظبّش ادلِ سفغ للن، سفغ للن تىلیف است. هالحظِ هیاست  اضىبل چْبسم ایي

صًذ وِ ادلِ سفغ للن هختع احىبم تىلیفیِ است ٍ ٍضؼیبت اص  ّوگی حَل ایي هحَس دٍس هی هغشح ضذًسجت ثِ لَل دٍم 

ذُ است. لىي ّش یه ثِ ٍخْی دس غذد اثجبت ایي اهش ست ٍ ثِ ّش حبل خوس هطوَل ادلِ سفغ للن ًطدایشُ سفغ للن خبسج ا

للن، اختػبظ ثِ للن تىلیف داسد ٍ  خَاّذ اثجبت وٌذ وِ ادلِ سفغ صاٍیِ دیگشی هی ّستٌذ. ثش ایي اسبس اضىبل چْبسم ّن اص

ضًَذ وِ ولفَت ٍ ثمل ثش ثچِ است ٍ ّش آًچِ  ٌَى ثشداضتِ هیظبّش ادلِ سفغ للن ایي است وِ چیضّبیی اص غجی ٍ هدآى ایٌىِ 

وِ ثش ثچِ ٍ هدٌَى سٌگیي است، ثشداضتِ ضذُ چَى تىلیفیبت چٌبًچِ اص اسوطبى پیذاست ثش غجی ٍ هدٌَى سٌگیٌٌذ )ایٌىِ 

دس ایي داسد وِ احىبم  ثچِ ًوبص ثخَاًذ ٍ سٍصُ ثگیشد ٍ حح ثشٍد، ثب ولفَت ٍ هطمت ٍ ثمل ّوشاُ است( ٍ ادلِ سفغ للن ظَْس

ذ؛ چَى ٍضؼیبت ولفَت ٍ ثمل ًضَ ضًَذ. اهب ٍضؼیبت ثشداضتِ ًوی تىلیفیِ ثِ ٍاسغِ ولفَت ٍ ثملی وِ ثش ثچِ داسًذ ثشداضتِ هی

گَیذ سفغ الملن ػي  سفغ هٌبست ثب تىلیف است. ایٌىِ هی چَىّن ولوِ سفغ است هغلت ثش ثچِ ٍ هدٌَى ًیستٌذ. لشیٌِ ثش ایي 

 ضَد ثگَیین سٔفغ للن ٍضغ. ظبّشش ایي است وِ للن تىلیف ثشداضتِ ضذُ ٍ ولوِ سفغ ثب ٍضغ سبصگبس ًیست ٍ ًویالػجی، 

 پاسخ

 ایي اضىبل ّن ثِ ًظش هب ٍاسد ًیست؛ چَى:

ایٌىِ گفتِ ضذُ ثمل ٍ ولفَت فمظ دس تىلیف است، هحل اضىبل است؛ ثمل ٍ ولفَت فمظ دس تىلیفیبت ًیست ثلىِ دس  اوالً:

 وسیى ضبیذ اثمل اص احىبم تىلیفی ثبضذ. هثالً ثِ ئل هبلی یب چیضّبیی ضجیِ آبت ّن ثمل ٍ ولفَت ٍخَد داسد ثلىِ هسبٍضؼی

تش است؟ ثِ ّش حبل ایٌىِ ثگَیین ولفت ٍ ثمل ٍ هطمت  ضَی یب هثالً ثگَیٌذ ًوبص ثخَاى، وذاهیه سخت ثگَیٌذ تَ هبله ًوی

 لجَل ًیست.فمظ دس تىلیف است ٍ دس ٍضغ ًیست، لبثل 

ایٌىِ فشهَدًذ ولوِ سفغ لشیٌِ ثش اختػبظ للن ثِ تىلیف است، ایي ّن ثِ ًظش هب لشیٌیت ًذاسد؛ اگش لشاس است للن  ثانیاً:

 ضَد. وٌذ وِ للن تىلیف ثبضذ یب للن ٍضغ. ّیچ ظَْسی اص ایي ولوِ ًسجت ثِ للن تىلیف استفبدُ ًوی هشفَع ثبضذ فشلی ًوی

 نتیجه 

سسذ وِ دلیل اٍل توبم است ٍ ػذم ثجَت  ایي چْبس اضىبل ٍ پبسخی وِ ثِ ایي اضىبالت دادین ثِ ًظش هیلزا ثب هالحظِ 

 ضَد. خوس ثش غجی ٍ هدٌَى ثبثت هی

 اشکال به محقق خویی

؛ بًثتبتفمظ یه ًىتِ دس والم هحمك خَیی ثبلیوبًذُ ٍ آى ایٌىِ ایطبى دس دلیل اٍل فشهَد: غجیبى ٍ هدبًیي وبلجْبئن ّستٌذ 

ایي حشف دسست ًیست. آًْب تبم٘ ٍ وبهل هثل حیَاًبتٌذ.  ّب ٍ هدبًیي دس استثٌبء اص دفتش تطشیغ ٍ ػذم ٍضغ للن ثش یؼٌی ثچِ

ضًَذ یب ًدبست ٍ عْبست دس هَسدضبى خبسی  ویًیب هبله  ًیستٌذضبهي  وٍِالؼبً ثچِ ٍ هدٌَى وبلجْبئن ًیستٌذ. ثْبئن 

یي غجی ٍ هدٌَى هثل َیین وِ هفبد ادلِ سفغ للن، سفغ هغلك للن تطشیغ است ٍ ثٌبثشاتَاًین ثگ دس ّش غَست ًوی .ضَد ویً

. اگشچِ ایي احىبم ثبثت استاغالً ایي چٌیي ًیست. چَى دیذین وِ ثؼضی اص احىبم ثش ػْذُ غجیبى ٍ هدبًیي  ثْبئن ّستٌذ.

ضَد وِ هب ثگَیین غجیبى ٍ هدبًیي هثل  ثشداضتِ ًطذُ ٍ خشٍخص اص ادلِ سفغ للن خشٍج تخػػی است. اهب ایي دلیل ًوی

  .ثْبئن ّستٌذ
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 خَاّذ ثَد.دلیل دٍم اى ضبء اهلل ثحث دس بحث جلسه آینده: 

 گناه اثز شخصی و عمومی

ػٓوٙلَ ثِْٓب ػٓلَبًٙیٓةً ٍٓ لَنٕ یٔغَیَّشْ ػٓلَیِٕٙ أَضَشََّتٕ ثِْٓب الْؼٓجٕذٔ سٙشّاً لَنٕ تَضُشََّ إِلََّب ػٓبهٙلَْٓب، ٍٓ إِرَا   الْوٓؼٕػٙیٓةَ إِرَا ػٓوٙلَ إِىَََّ»پیبهجش خذا )ظ( فشهَدًذ: 

صًذ. دس ایي تشدیذی ًیست  ؛ اگش ػجذی هؼػیت وٌذ ٍ ایي دس خفب ٍ پٌْبًی اًدبم ضَد هسلّوبً ثِ ػبهلص آسیت هی1«ثِبلْؼٓبهَّة

ذُ خذا ثِ ًحَ آضىبس هؼػیت اًدبم وٌذ. اهب اگش ػجذ ٍ ثٌ ٍلی آسیت فمظ ثِ ػبهل هؼػیت است. ضشسی سا هتَخِ دیگشاى ًوی

صًذ. ایي ًىتِ هْوی دس ساثغِ ثب رًت ٍ گٌبُ است یؼٌی ّش آًچِ وِ دس هحیظ ضشع ثِ ػٌَاى گٌبُ  ثذّذ ثِ ّوِ ضشثِ هی

گَیٌذ خٌجِ  ایذ وِ هی ّبی حمَلی دیذُ ضَد وِ یه خٌجِ ضخػی داسد ٍ یه خٌجِ ػوَهی؛ دس ثحث ضٌبختِ ضذُ، هؼلَم هی

وٌٌذ ثِ خٌجِ ػوَهی خشم. خٌجِ ضخػی خشم گبّی ثِ ساحتی لبثل خجشاى است. هثالً وسی  گبّی تؼجیش هی ضخػی خشم ٍ

تَثِ وٌذ ٍ خذا اٍ سا ثجخطذ. اهب اگش وسی گٌبّی سا ػلٌی اًدبم دّذ، خٌجِ ضخػیص هوىي است ثِ ًَػی لبثل خجشاى ثبضذ 

یست. ایي یه ػبهل ثبصداسًذُ هْوی است. االى ّن هثالً اگش ً خجشاى، ثِ ساحتی لبثل اهب آى ضشسی وِ ثِ ػوَم هشدم صدُ

ػٌَاى ِ ضَد ٍلی ثب ّوِ ایي اٍغبف لبًَى اٍ سا ث وسی، یه ًفش سا ثىطذ، لػبظ داسد. اگش اٍلیبی دم ّن ثجخطٌذ ػفَ هی

ّب ّن  هب اًسبىّبی  ٍ خشم گیشد. گٌبّبى ثشای اٍ دس ًظش هی ای وٌذ ٍ یه هدبصات خذاگبًِ خٌجِ ػوَهی خشهص هؤاخزُ هی

وٌذ اهب اگش آضىبس  صًذ ٍ دیگشاى سا خشاة ًوی ایي گًَِ است. یه ػول حشام اگش دس خفب اًدبم ضَد ثِ خَد هب آسیت هی

 سسذ. اًذ وِ گٌبُ ضشس ثِ اًسبى هیگٌبُ وٌذ ٍ ثذ صًذ خیلی خغشًبن است. لزا اًسبى ًجبیذ اًدبم ضَد، آسیجی وِ ثِ دیگشاى هی

سٍحی ٍ ًفسی سا ثشای اًسبى ثِ  مَطاش ًیست؛ گٌبُ ثِ ّش حبل س ًیست. ضشس گٌبُ فمظ خضاء اخشٍیّیچ تشدیذی دس ایي 

. ایي اثش گٌبُ است. وٌذ ٍ اص افمی وِ ثشای اٍ تشسین ضذُ دٍس هی آٍسد اًسبى سا پبییي هی .وٌذ دًجبل داسد ٍ اًسبى سا سبلظ هی

ع اثشات ػدیجی ثشای اًسبى داسد. ٍلی اگش آضىبس اًدبم ضَد یه گٌبُ ثستِ ثِ ًَع ًگبُ ضخع ٍ هؼشفت ضخثِ ّش حبل 

ّیچ وس تَلؼی ًذاسد وِ علجِ گٌبُ وٌذ.  ٍ ایي ًجبیذ سبدُ گشفتِ ضَد.صًذ.  ػالٍُ ثش آسیت ثِ خَدش، آسیت ثِ ػوَم هی

است وِ یه فشد اص گٌبّی  خذای ًىشدُ اگش گٌبّی اص هب سش ثضًذ ٍ خذای ًىشدُ اگش آضىبس ثبضذ، ضشسش ثِ هشاتت ثیطتش

شاثش ػلٌی ثبضذ، آسیجص هضبػف ٍ چٌذ ثاگش ضَد  غَست ػلٌی اًدبم دّذ. گٌبُ ضخػی وِ ثٌبم دیي ضٌبختِ هیِ ػبدی ث

اثش تخشیجی ایي گٌبُ ّن هٌحػش دس آًچِ وِ ًضد هشدم لجح آى سٍضي دّذ.  آضىبسا اًدبم هی گٌبّی است وِ یه ضخع ػبدی

دٌّذ هثل غیجت ٍ دسٍؽ ٍ هتأسفبًِ لجح آى اص  است هثل صًب ٍ ... ًیست ثلىِ حتی وبسّبیی وِ خَد هشدم ثِ ساحتی اًدبم هی

یذ یب تْوت ثضًذ یب غیجت غَست ػلٌی دسٍؽ ثگَِ هثالً فشؼ وٌیذ یه سٍحبًی ثثیي سفتِ، ثشای اهثبل هب ثسیبس صضت است. 

، الجتِ دسٍؽ ٍ تْوت ٍ اهثبل آى دیگش دس خفب هؼٌب وٌذ، ّن خٌجِ ضخػی ایي خشم ثشای اٍ هْن است ٍ ّن خٌجِ ػوَهی آى

ٍ ایي خٌجِ ػوَهی آى ثِ  وٌذ لىي هحذٍدُ ٍ ٍسؼت آى تفبٍت داسد ًذاسد چَى ثِ ّش حبل آى سا ثش وسی یب وسبًی ثیبى هی

 خالغِ آًىِ هب ثبیذ خیلی هشالت ثبضین. است.اثشگزاس افشاد ػبدی هشاتت ثیطتش اص 
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