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 «معن جر عي ر محمدر  ر آهلر الطلرهي ر  ر اللع ر عي ر اعدائهمر ار اهّللر ر ر ب ر اعالمين ر  ر لي الحمدهّلل»
 خالصه جلسه گذشته

دس ٔسأِٝ ثیستٓ ثحث ثٝ ایٙدب سسیذ وٝ ثشاسبس ادِٝ، ِٕس ٚ ٔس ٚ ٔصبفحٝ ثب ٘بٔحشْ خبیض ٘یست، أب ثشخی اص اعبظٓ فتٛا ثٝ 

ا٘تذ    صٖ ٔسّٕب٘ی وٝ چٙذاٖ تمیّذی ثٝ ٔشاعبت حدبة ٚ ٔسبئّی اص ایٗ دستت ٘تذاسد، دادٜ  خٛاص ٔصبفحٝ ثب صٖ غیشٔسّٕبٖ ٚ 

ضبءاهلل ایٗ سا ٞٓ ٔتعشض خٛاٞیٓ ضذ. ٌفتیٓ دس ثخص اَٚ دٚ ٔٛظتٛ    وٝ اٖ ایٗ ٔسأِٝ ٔؽشح ضذٜ ٕٞچٙیٗ ثش فشض ظشٚست

ایٗ فتٛا سا روش وشدیٓ ٚ ٌفتیٓ ٚالع ایٗ است ٚخٛد داسد  یىی خٛاص ٔصبفحٝ ثب صٖ غیشٔسّٕبٖ وٝ ایٗ سا ٔؽشح وشدیٓ ٚ دِیُ 

 تٛا٘ذ خٛاص ٔصبفحٝ ثب صٖ غیشٔسّٕبٖ سا ثبثت وٙذ.  وٝ ٞیچ یه اص ایٗ دٚ دِیُ ٕ٘ی

 ب( مصافحه با زن مسلمان غیرمقید

سا دادٖ ثب صٖ ٔسّٕبٖ است  ٔٙتٟی صٖ ٔسّٕب٘ی وٝ چٙذاٖ تمیذی ٘ذاسد ٚ ٔشاعبت حدتبثص   أب ٔٛظٛ  دْٚ، ٔصبفحٝ ٚ دست

است وتٝ ایتٗ صٖ   دا٘ذ. دسست  احتشأی ثٝ خٛدش ٔی ای است وٝ تشن آٖ سا یه ٘ٛ  ثی ٌٛ٘ٝ دادٖ ثٝ وٙذ ٚ دس ٔٛسد دست ٕ٘ی

وٙتذ.   چٙذاٖ ٔشالجت ٚ ٔشاعبت ٕ٘تی  ٚ دس حٛصٜ ثععی اص احىبْٔسّٕبٖ است، ِٚی ٔسّٕب٘ی است وٝ دس ایٗ ثخص ٚ ٔحذٚدٜ 

فتٛا ثٝ خٛاص ٔصبفحٝ دادٜ است  ٔخصٛصبً دس استفتبء دْٚ وٝ ثیطتش دسثتبسٜ ص٘تبٖ   عشض وشدیٓ دس استفتبئی وٝ اص ایطبٖ ضذٜ 

اٚالً عذْ ٔس ٚ عذْ ٘ظش ثٝ اخٙجیٝ ثشای حشٔت ٚ احتشاْ اٚست  اٌش اٚ »ٔسّٕبٖ است وٝ ٔحشْ ٘یستٙذ. عجبست ایطبٖ ایٗ ثٛد: 

دا٘ذ، دس ایٗ صتٛست ثتب عتذْ     أی ثٝ خٛد ٔیاحتش ایٗ حشٔت سا ثشای خٛیص لبئُ ٘یست ثّىٝ عذْ ٘ظش ٚ عذْ ٔصبفحٝ سا ثی

ضٛد دِیتُ   اص ایٗ ثیبٖ ٚ ٞٓ آٖ فتٛایی وٝ اص ایطبٖ ٘مُ وشدیٓ، ٔعّْٛ ٔی«. لصذ اِتزار ٚ عذْ حصَٛ آٖ، ٔصبفحٝ ٔب٘عی ٘ذاسد

حشٔت  ٝ ادِٝایٗ دِیُ واصّی ثشای چٙیٗ فتٛایی ٕٞبٖ ٔسأِٝ عذْ احتشاْ است  یعٙی اص دٚ دِیّی وٝ دس خّسٝ لجُ روش وشدیٓ، 

ضٛد، لؽعبً دس ایٙدب خبسی ٘یست. دِیتُ دْٚ ٔستأِٝ    ٔصبفحٝ ا٘صشاف داسد ثٝ ص٘بٖ ٔسّٕبٖ ٚ اصالً ضبُٔ ص٘بٖ غیشٔسّٕبٖ ٕ٘ی

ٗ   »عذْ احتشاْ ثٛد وٝ دس سٚایبتی خٛاص ٘ظش ثٝ ص٘بٖ رٔی سا ٔعُّ وشدٜ ثٝ عذْ حشٔت ٚ احتشاْ آٟ٘ب،  ثعتذ  «. ال٘تٝ الحشٔتل ِٟت

ٝ عذْ احتشاْ عّت ٚ دِیُ خٛاص ٘ظش ثبضذ، ثعیذ ٘یست وٝ ایٗ عّتت ٚ ٔتالن سا دس ٔتٛسد ٔصتبفحٝ ٘یتض      فشٔٛد٘ذ وٝ اٌش ٔسأِ

ثپزیشیٓ. آٖ ٚلت اٌش ٔالن ایٗ ثبضذ، ؼجیعتبً ٔصبفحٝ ٞٓ ثب آٟ٘ب خبیض است ٚ اضىبِی ٘ذاسد. ٔب ایٗ دٚ دِیُ سا ٘پزیشفتیٓ ٚ سد 

 وشدیٓ. 

 ادله جواز

ؽشح است، یىی ٔسأِٝ عذْ حشٔت است. عجبست ایطبٖ سا دس پبسخ ثٝ استتفتبء دْٚ خٛا٘تذیٓ،   آ٘چٝ وٝ االٖ ایٙدب ٔدِیُ اَٚ: 

ٌٛیذ آٟ٘ب خٛدضبٖ ثشای خٛدضبٖ حشٔت لبئُ ٘یستٙذ، ثٙبثشایٗ ثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ عذْ ٔس ٚ عذْ ٘ظش ثٝ اخٙجیٝ ثتٝ ختبؼش    ٔی

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

 1399آثبٖ  26تبسیخ:                                                                                                          ٔٛظٛ  وّی: ٘ىبح

 1442 الَٚسثیع ا 30ٔصبدف ثب:                                                                          ة( صٖ ٔسّٕبٖ غیش ٔمیذ     –ِٕس ٘بٔحشْ  -20ٔسئّٝ  :خضئی ٔٛظٛ 

 32خّسٝ:                                                                                                                                          سبَ سْٛ

 



181 
 

خبیض است. ٘یض ضٛد وٝ ٔصبفحٝ  ستٙذ، ٘تیدٝ ایٗ ٔیحشٔت ٚ احتشاْ است ٚ آٟ٘ب ایٗ حشٔت ٚ احتشاْ سا ثشای خٛدضبٖ لبئُ ٘ی

  وٝ ایٗ سا ٔب وٙبس «دا٘ذ احتشأی ثٝ خٛد ٔی ثّىٝ عذْ ٘ظش ٚ عذْ ٔصبفحٝ سا ثی» فشٔبیذ: ٔی اِجتٝ یه ٔؽّجی ٞٓ ایطبٖ داسد وٝ

است  ٔمذٔٝ اَٚ ایتٗ استت وتٝ صٖ ٔستّٕبٖ       ٔمذٌٔٝزاسیٓ، چٖٛ تأثیشی دس ایٗ خٟت ٘ذاسد. ایٗ دِیُ ٔجتٙی ثش ٕٞیٗ دٚ  ٔی

. دادٖ ثتب دیٍتشاٖ استت    اُٞ دستوٙذ ٚ  ٔزوٛس خٛدش ایٗ حشٔت سا ثشای خٛدش لبئُ ٘یست. ٚلتی حدبثص سا سعبیت ٕ٘ی

پس ثبالخشٜ حشٔت ٚ احتشاْ ثشای خٛدش لبئُ ٘یست. ٔمذٔٝ دْٚ ایٗ است وٝ اسبسبً عذْ خٛاص ٔس ٚ خٛاص ٘ظتش ثتٝ دِیتُ    

 اْ است  حبَ وٝ اٚ ثشای خٛدش احتشاْ لبئُ ٘یست، پس ٘تیدٝ ایٗ است وٝ ٔصبفحٝ ثب اٚ خبیض است. حشٔت ٚ احتش

استمالَ داضتٝ ثبضذ، ٚ آٖ  تٛا٘ذ ٔیٔشتجػ ثبضذ ٚ  ٔسأِٝ عذْ احتشاْتٛا٘ذ ثب  یه دِیُ دیٍشی ٞٓ ایٙدب ٞست وٝ ٔیدِیُ دْٚ: 

ایٓ  ثشاسبس ثشخی  ٚ اعشاثی ٚاسد ضذٜ است. ایٗ سٚایبت سا لجالً خٛا٘ذٜ ٘طیٗ سٚایبتی است وٝ دس ٔٛسد خٛاص ٘ظش ثٝ ص٘بٖ ثبدیٝ

وٙٙذ، چٙتذاٖ ٘ستجت ثتٝ پٛضتص ٔمیتذ       ٞب ٚ ٔٙبؼك دٚسدست ص٘ذٌی ٔی ٘طیٗ ٚ آٟ٘بیی وٝ دس ثیبثبٖ اص ایٗ سٚایبت، ص٘بٖ ثبدیٝ

َ وبس ٞستٙذ ٕٔىتٗ استت آستتیٗ    وٙٙذ ِٚی ٔٛٞبی سشضبٖ یه ٔمذاس ثیشٖٚ است  یب چٖٛ ٔطغٛ ٘یستٙذ  ٔثالً سٚسشی سش ٔی

ِجبس سا تب آس٘ح ثبال ثض٘ٙذ. سؤاَ ضذٜ دس ٔٛسد ٘ظش ثٝ ایٗ ص٘بٖ ٚ حعشت فشٔٛد٘ذ ٘ظش ثٝ ایٟٙب اضىبِی ٘تذاسد. ثعتذ دس ادأتٝ    

وٙٙتذ ٚ اص ایتٗ ٟ٘تی ٔتتأثش      ، ثشای ایٙىٝ اٌش اص ایٗ وبس ٟ٘ی ضٛ٘ذ، تتٛخٟی ٕ٘تی  «الٟ٘ٗ ارا ٟ٘یٗ الیٙتٟیٗ»ا٘ذ  حعشت فشٔٛدٜ

فبیذٜ است ٚ ٘ظش ثٝ آٟ٘ب ثٝ ایٗ دِیُ خبیض است. ٕٔىٗ است ثٍٛییٓ ٚلتی آٟ٘ب سعبیتت   ضٛ٘ذ  ثٙبثشایٗ تزوش دادٖ ثٝ آٟ٘ب ثی ٕ٘ی

 ضٛ٘ذ، یعٙی پس ٘ظش ثٝ ایٗ ٔٛاظع اضىبِی ٘ذاسد، اِجتٝ ٘ظش ثذٖٚ لصذ اِتزار ٚ سیجٝ.  وٙٙذ ٚ اص ٟ٘ی ٔتأثش ٕ٘ی ٕ٘ی

آٟ٘ب احتشاْ ثشای خٛدضبٖ لبئُ ٘یستٙذ ٚ چٖٛ احتشاْ لبئُ ٘یستٙذ، ٘ظش ختبیض استت ٚ آٖ    وٝ ثبضذ ثذیٗ دِیُ ٕٔىٗ است ایٗ

ضتٛد. یتب    آٟ٘ب ثشای خٛدضبٖ حشٔت لبئُ ٘طذ٘ذ، پس ٔصبفحٝ خبیض ٔتی  ِزا چٖٛٚلت ثٍٛییٓ دس ٔس ٞٓ ٕٞیٗ ٔالن است 

دٞٙذ، پتس    ایٟٙب اٌش ٟ٘ی ضٛ٘ذ ٌٛش ٕ٘یایٙىٝ ثٍٛییٓ خٛدش سأسبً یه دِیُ ٔستمُ است ثب لؽع ٘ظش اص ٔسأِٝ احتشاْ  اصالً

ایٗ دِیُ ثش خٛاص است. حبال اٌش اص ٔصبفحٝ ٞٓ ٟ٘ی ضٛ٘ذ، الیٙتٟیٗ  ٚلتی ایٗ چٙیٗ است، پس ٔصبفحٝ ٞٓ اضتىبِی ٘تذاسد.   

ٝ دس ایٗ سٚایت سا ثبیذ ثٝ ٘ٛعی ثٝ ٕٞبٖ ٔسأِٝ عذْ احتشاْ ثشٌشدا٘یٓ  ٕٞتبٖ ٔستأِٝ عتذْ حشٔتت وت      ثعیذ است، ِزا اِجتٝ ایٗ

 سٚایبت ٞٓ ثععبً ثٝ آٖ تصشیح ضذٜ است. 

 تٛاٖ روش وشد.  است وٝ ثشای خٛاص ٔصبفحٝ ثب چٙیٗ ص٘بٖ ٔسّٕب٘ی ٔی دٚ دِیُٔدٕٛعبً ایٗ 

 سؤاَ:

تٛا٘یذ ثب اٚ دست ثذٞیذ. ثحث ایٗ است وتٝ اص ایتٗ داسد استتفبدٜ     خٛاٞذ ثٍٛیذ ٞش وسی سشش سا ٘پٛضب٘ذ ضٕب ٔی استبد: ٕ٘ی

، ایٗ چٙیٗ ٞستٙذ ٚ وٙذ ٚ أثبَ ایٗ وطٛسٞب ص٘ذٌی ٔی سٝ لجُ ٔثبَ صدیٓ وٝ ص٘ب٘ی وٝ دس ضٛسٚی ٚ آرسثبیدبٖوٙذ  دس خّ ٔی

خٛاٞذ ثٍٛیذ یدٛص ثشای ضٕب وٝ ٔصبفحٝ وٙیذ ثب ٞش ص٘ی وٝ ٔٛٞبیص ثیشٖٚ استت. ... ٔتب    اُٞ ٔصبفحٝ ٞستٙذ. ٞیچ ٚلت ٕ٘ی

است وٝ دس ایٗ سٚایت آٔذٜ است. ٔب ثب تعّیُ ٚ حىٕی وٝ اص آٖ ثذست  وٙیٓ  ثحث دس ٔٛسد ایٗ سٚایت ٚ تعّیّی وّی ثحث ٔی

تٛاٖ ثٝ آٟ٘ب ٍ٘بٜ وشد،  ٌٛیذ حبال وٝ ایٟٙب ایٗ چٙیٗ ٞستٙذ وٝ الحشٔل ِٟٗ پس ٔی آیذ وبس داسیٓ ٚ ٘ٝ خصٛظ آٖ افشاد. ٔی ٔی

ٔالن سا سشایت دٞٙذ ثٝ ٔسأِٝ ٔتس ٚ   ضٛد ثٝ اٚ ٍ٘بٜ وشد  ثعذ ایٗ ٞشوسی ایٗ احتشاْ سا ثشای خٛدش سعبیت ٘ىشد، پس ٔی

ای است وٝ اٌش ٔصبفحٝ ٘ىٙی، ایتٗ سا   ٌٛ٘ٝ یعٙی وسی است وٝ اُٞ ٔصبفحٝ است ٚ فشًٞٙ اٚ چٙیٗ است ٚ حتی ثٝ  ٔصبفحٝ
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 دا٘ذ.  پسٙذد ٚ ثذ ٔی ٕ٘ی

 بررسی ادله جواز

 تٛا٘ذ خٛاص ٔصبفحٝ سا ثبثت وٙذ.  سسذ ایٗ دٚ دِیُ ٕ٘ی ثٝ ٘ظش ٔی
 اولبررسی دلیل 

ٌشدد وٝ ایٗ دس حمیمت ٞٓ ٔشثٛغ ثٝ ص٘بٖ غیشٔسّٕبٖ استت ٚ ٞتٓ    یه اضىبِی ٞٓ ثٝ ایٗ ٔٛظٛ  ٚ ٞٓ ثٝ ٔٛظٛ  اَٚ ثشٔی

ٔشثٛغ ثٝ ص٘بٖ ٔسّٕبٖ، یعٙی ایٗ اضىبَ ثبیذ دس ادأٝ اضىبَ ٘سجت ثٝ دٚ دِیُ خّسٝ لجُ ظٕیٕٝ ضٛد. ٔٗ اثتذا آٖ اضىبالتی 

 وٙٓ.  بَ سا ثٝ آٟ٘ب اظبفٝ ٔیوٙٓ ٚ ایٗ اضى وٝ ثٛدٜ سا ثیبٖ ٔی
 اشکال اول

اٚالً ٌفتیٓ حتی دس ٔٛسد خٛد ٘ظش ٔسّّٓ ٚ ٔمؽٛ  ٘یست وٝ دِیُ حشٔت ٘ظش، احتشاْ ثبضذ. دسست است دس ثععی اص سٚایتبت  

آٔذٜ ٚ ثٝ آٖ تصشیح ضذٜ ِٚی ایٗ تٟٙب عبُٔ ٚ عّت ٘یست  عُّ دیٍشی ٞٓ دس ثشخی سٚایبت ٌفتٝ ضذٜ است. اٌش ایٙدتب ثتٝ   

وٙتذ ٚ   خصٛظ ثٝ ایٗ عبُٔ اضبسٜ ضذٜ، ِعُ ثشای ایٗ است وٝ دس ایٗ ٔٛاخٟبت ثبالخشٜ ٚلتی خٛدش پٛضص سا سعبیت ٕ٘ی

٘بپزیش است، عیجی ٘ذاسد ٚ ضٕب ٍ٘بٜ وٙیذ. پس اٚالً خٛدِ ٔالن ثٛدٖ ٔسأِٝ  ثشای خٛدش احتشاْ ٘یست ٚ ٘ظش ٞٓ دیٍش اختٙبة

 احتشاْ ثشای حشٔت ٘ظش، فیٝ تأُٔ. 
 دوم اشکال

ثب٘یبً ثش فشض ایٗ ٔالن پزیشفتٝ ضٛد وٝ حشٔت ٘ظش دایش ٔذاس احتشاْ است ٚ اٌش احتتشاْ ٘جتٛد ٚ حشٔتت اص ٘بحیتٝ ختٛد صٖ      

سٚد، ایٗ خٛدش ٔحُ اضىبَ است  چٖٛ ٔالصٔٝ اٌش ٞٓ ثبضتذ، ثتیٗ حشٔتل اِٙظتش ٚ      سعبیت ٘طذ، پس عذْ خٛاص ٞٓ وٙبس ٔی

ای ٚخٛد ٘ذاسد. یعٙی ثش فشض ضٕب تٛا٘ستیذ ٘ظش سا ثٝ چٙیٗ ص٘ب٘ی ثٝ دِیُ عتذْ   ٔٝحشٔل إِّس است، أب دس ٘بحیٝ خٛاص ٔالص

ای ثب خٛاص ِٕس ٚ ٔس ٘ذاسد. ایٗ دٚ اضىبِی است وٝ ثٝ دِیُ خٛاص دس ٔٛسد ص٘بٖ غیشٔسّٕبٖ  احتشاْ خبیض ثذا٘یذ، ایٗ ٔالصٔٝ

 ایشاد وشدیٓ ٚ ایٙدب ٞٓ خشیبٖ داسد. 
 اشکال سوم

چٝ. ایٗ اضىبِی است وٝ ٔطتشوبً ٞٓ دس ٔٛسد ص٘بٖ ٔسّٕبٖ ٚ ٞتٓ دس ٔتٛسد ص٘تبٖ غیشٔستّٕبٖ      احتشاْ یعٙی ثبِثبً، اصالً ٔسأِٝ

ٗ   »ٌٛیذ  تٛا٘ذ خشیبٖ پیذا وٙذ. اِجتٝ ایٗ ثب لؽع ٘ظش اص آٖ اضىبالت لجّی است. ایٙىٝ ٔی ٔی ٚ دس ٔمبثتُ  « الٟ٘تٗ الحشٔتل ِٟت

چتٝ  ایتٗ    ایٗ حشٔت الیدٛص اِٙظش اِیٝ، ایٗ حشٔت ٚ احتتشاْ یعٙتی  ٔعٙبیص ایٗ است وٝ صٖ ٔسّٕبٖ حشٔت داسد ٚ ثٝ خبؼش 

ٌٛیذ احتشاْ اٚ سا ٍ٘ٝ داس،  ٚظیفٝ ویست ٚ چٍٛ٘ٝ ثبیذ سعبیت ضٛد  ٔٙظٛس اص حشٔت ٚ احتشاْ یعٙی حشیٓ ضخصیت  ایٙىٝ ٔی

ذ سؤاَ ٚ تمبظب ثب عتضت  ٌٛیٙ چٝ  ٔثالً ٔی یعٙی سعبیت ضخصیت اٚ سا وٗ. ضخصیت اٚ سا سعبیت وٗ ٚ اٚ سا ٞته ٘ىٗ یعٙی

ٌٛیٙذ وٝ تمبظب ٘ىٙیذ. حشیٓ  ٘فس ٔٙبفبت داسد ٚ ایٗ ثبعث فشٚسیختٗ آٖ حشیٓ ٚ احتشاْ است  ثشای ٕٞیٗ است وٝ ثٝ افشاد ٔی

ای داسد   یه اٞتٕبْ ٚیتهٜ  آٖضٛد ٚ ضبس  ٘سجت ثٝ  ٚ احتشاْ اضخبظ دس ٚالع آٖ چیضی است وٝ ٔشثٛغ ثٝ ضخصیت آٟ٘ب ٔی

ا٘ذ  فشٔٛدٜ ٞبیی سا اص حیث اخاللی وٙذ  ساٜاستٝ ایٗ ضخصیت ٚ حشیٓ حفظ ضٛد. چٝ وسی ثبیذ ایٗ سا حفظ ضبس  ٕٞیطٝ خٛ

ٚ یه ثخطی ٞٓ دس دایشٜ احىبْ است  ثععی اص احىبْ ضشعی ٚ یب ٕٞٝ آٟ٘ب ثٝ ٘ٛعی دس ٕٞیٗ ساستب ٞستٙذ. اٌش ثٝ صٖ دستٛس 

ا٘ذ، ایتٗ یته    است. ایٙىٝ ٔثالً حذٚدی سا ثشای پٛضص لشاس دادٜ پٛضص دادٜ ضذٜ، ایٗ پٛضص ثشای احتشاْ ٚ حفظ حشیٓ صٖ

ٌٛیٙذ حدبة، ضخصیت دادٖ ثٝ صٖ است ٔتخز اص ٕٞیٗ سٚایبت است. ٘ٛ  تىتبِی  ضتشعی    ٘ٛ  احتشاْ ثٝ صٖ است  ایٙىٝ ٔی
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ت، اٌش وسی ایٗ ثشاسبس ٔتعّمبتی وٝ دس آٟ٘بست، ٕٞٝ ایٗ چٙیٗ ٞستٙذ. اٌش اصُ حدبة ضخصیت دادٖ ثٝ صٖ ٚ احتشاْ اٚس

ٞته وشدٜ است. یب ٔثالً اعتمتبدات   سا اعتٙبیی وشدٜ ٚ خٛدش حدبة سا سعبیت ٘ىٙذ یعٙی خٛدش ثٝ ایٗ حشیٓ ٚ ضخصیت ثی

دٞذ  اٌش اعتمبدات وسی ٔطىُ داضتٝ ثبضذ، آٖ ضخصیتی وٝ ٔٛسد ٘ظش ٚ ٔؽّتٛة   ضخصیت ثٝ ٔشد ٚ صٖ ٔی ،ایٕب٘ی ٚ اسالٔی

ایٙىٝ اسبسبً ا٘سبٖ وشأت راتی داسد یب ٘ٝ،  )اِجتٝ ٞذ داضت. ثش ایٗ دیذٌبٜ آثبسی ٔتشتت است ضبس  است دس ایٙدب ٚخٛد ٘خٛا

ضٛد. اٌش ثٍٛییٓ ا٘سبٖ وشأت راتتی داسد، یته اثتش ٚ     یه ثحثی است وٝ ٔحُ ٘ضا  ٚالع ضذٜ وٝ آثبسی ٞٓ ثش آٖ ٔتشتت ٔی

یٗ وشأت ٚ ضخصیت تٟٙب دس سبیٝ اعتمتبد ٚ ایٕتبٖ ثتش ستش     ضٛد، ٚ اٌش ثٍٛییٓ وشأت راتی ٘ذاسد ٚ ا آثبسی ثش آٖ ٔتشتت ٔی

ضٛد، ایٗ ٞٓ یه آثبس دیٍشی داسد. ٌشچٝ ٔٗ دس ٔٛسد اصُ وشأت راتی ا٘سبٖ ٔعتمذْ وٝ ا٘سبٖ ایٗ وشأت  ا٘سبٖ ٌزاضتٝ ٔی

٘ذ ٚ ٕٔىٗ است ایتٗ  سا داسد  یعٙی ایٗ التعب دس اٚ فشاٞٓ ضذٜ است. ٕٔىٗ است ایٗ التعب سا ثٝ فعّیت ٚ اٚج ضىٛفبیی ثشسب

 . (تش حیٛا٘بت اص ایٗ خٟت لشاس ثٍیشد التعب سا اص ثیٗ ثجشد ٚ ثشٚد دس حعیط حیٛا٘یت ٚ ثّىٝ پست

ضٛد، یعٙی سعبیت ایٗ حشیٓ ٚ اسبسبً ایٗ احىبْ ثشای ایٗ ٔٙظٛس خعُ ضتذٜ   عٕذٜ ایٗ است وٝ ٔسأِٝ احتشاْ وٝ ایٙدب ٌفتٝ ٔی

ظش است، یعٙی احتشاْ ٚ حشٔتی وٝ دس پشتٛ سعبیت احىبْ ضشعی، اعتمتبدات ایٕتب٘ی ٚ   است. احتشاْ ٚ حشٔت وٝ ایٙدب ٔٛسد ٘

ضٛد، ایٗ ٔٙظٛس است. ؼجك ایٗ ثیبٖ اٌش ٔشدی ثٝ صٖ ٔسّٕبٖ ٔحتشٔٝ ٍ٘بٜ وٙذ، دس حمیمتت اٚ سا ٞتته    اخاللیبت حبصُ ٔی

ٚ ٍ٘بٜ وٙذ، اٚ سا ٞته وشدٜ است. پس وشدٜ است. اٌش صٖ پٛضص خٛدش سا سعبیت ٘ىٙذ، خٛدش سا ٞته وشدٜ ٚ اٌش ٔشد ثٝ ا

 ٚاسؽٝ احتشأتی  احتشاْ ثٝ ایٗ ٔعٙبست ٚ ٚظبیفی وٝ ٔشد دس ایٗ ساثؽٝ داسد ٔعّْٛ است. عذْ خٛاص ٘ظش ثٝ صٖ ؼجك ایٗ ثیبٖ ثٝ

  .توٝ صٖ داسد ٚ ایٙىٝ ٔشد حك ٞته ایٗ احتشاْ سا ٘ذاسد. ٔٙظٛس اص ایٗ احتشاْ ٚ حشٔت، احتشاْ ٚ حشٔت ظبٞشی ٘یس است

وٙذ ٚ دس یه فشٍٞٙی ثضسي  وٙذ ٚ اُٞ ٔصبفحٝ است ٚ حدبثص سا خیّی سعبیت ٕ٘ی اٌش صٖ ٔسّٕبٖ سعبیت ایٗ أٛس سا ٕ٘ی

ٔسأِٝ عذْ احتشاْ ٚ ٞتىی وٝ تٛسػ ختٛدش صتٛست    ثجیٙیٓخٛاٞیٓ  دا٘ذ. حبال ٔب ٔی احتشأی ٔی ضذٜ وٝ عذْ ٔصبفحٝ سا ثی

٘ظتش ٌفتتٝ    ٔٛسدتٛا٘ذ ٔدٛص ٔصبفحٝ ثب اٚ ضٛد  ثب تٛخٝ ثٝ ٔعٙبیی وٝ ثشای احتشاْ ٚ حشٔت روش وشدیٓ، دس  ٌشفتٝ، آیب ایٗ ٔی

ِٟتٗ چتٖٛ    دس ٔٛسد ص٘بٖ غیشٔسّٕبٖ. ایٗ ص٘بٖ ٞٓ ثتٝ ضتشح ایعتبً الحشٔتل    « الٟ٘ٗ الحشٔل ِٟٗ»تٛا٘ذ ٘ظش وٙذ  ضذٜ وٝ ٔی

دادٖ ثبضذ  وٙٙذ  فٛلص ایٗ است وٝ ٘ظش ثٝ ایٟٙب ٞٓ ثٝ ٕٞبٖ ٔالن خبیض ثبضذ. أب ایٙىٝ خٛدش اُٞ دست خٛدضبٖ سعبیت ٕ٘ی

ٔدٛص ٘ظش ٞست، چتٖٛ اصتالً    ،آٖ عّت ،وٙذ، ایٗ چٝ ٔدٛصی ثشای ٔشد است وٝ ثب اٚ دست ثذٞذ  دس ٘ظش ٚ خٛدش ٞته ٔی

ثیٙی  افتذ ٚ ٔی وٙذ، ضٕب ٞٓ دس ٔٛاخٟٝ ٚلتی چطٕت ثٝ ایٟٙب ٔی اٚ ٚلتی خٛدش سا ٞته ٔی ٔعٙبی احتشاْ ایٗ است وٝ ثبالخشٜ

سٚایت داسیٓ ٚ اٌش سٚایت ٘ذاضتتیٓ، آ٘دتب ٞتٓ     دب. ایٙتٛا٘ی ٍ٘بٜ وٙی ٔی ٘بپزیش است، ٚ تمشیجبً ایٗ ٔسأِٝ دس استجبؼبت اختٙبة

ٔب دس ٔسأِٝ ٔصبفحٝ ثٝ حست ٚالع ٔصبفحٝ ثتب آٖ صٖ سا ثبیتذ   ٌفتیٓ الیدٛص ثٝ خبؼش عٕٛٔبتی وٝ دس ٔسأِٝ ٚخٛد داسد. ا ٔی

ٌٛیذ چٖٛ حشٔت ٘ذاسد ٚ خٛدش سا ٞته وشدٜ، پس  دا٘یٓ. ٔی ٞته اٚ ثٝ حسبة آٚسیٓ، ٕٞب٘ؽٛس وٝ ٘ظش ثٝ اٚ سا ٞته اٚ ٔی

وٝ اٚ اُٞ ٔصبفحٝ استت ٚ  یعٙی حبال  تٛاٖ ایٗ سا ٌفت  آیب ٔیتٛا٘ذ ثٝ اٚ ٍ٘بٜ وٙذ ٚ اٚ سا ٞته وٙذ. دس ٔصبفحٝ  ٔشد ٞٓ ٔی

ایٗ دس ٚالع یه ٘ٛ  ٞته ثٝ اٚست ٚ ٘ٝ احتتشاْ   تٛا٘ذ ثب اٚ ٔصبفحٝ وٙذ  چٖٛ شد ٞٓ ٔیوٙذ، پس ٔ داسد خٛدش سا ٞته ٔی

احتشأی ثب آٖ احتشأی وٝ دس دِیُ ٚ سٚایت روش  دا٘ذ، ایٗ ثی احتشأی ثٝ خٛد ٔی ایٙىٝ ایطبٖ فشٔٛدٜ وٝ اٚ ایٗ سا ثی اِجتٝ ثٝ اٚ.

احتشأتی ثتٝ    ٌٛیذ اٌش ثب ٔصبفحٝ ٘ىٙذ، ایٗ سا ثی ضذٜ، ثب ٞٓ فشق داس٘ذ  ایٗ احتشأی وٝ ایطبٖ ٌفتٝ، یعٙی احتشاْ ظبٞشی. ٔی
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ضٛد. آیب اٌتش اٚ دس ایتٗ خٟتت ختٛدش سا ٞتته       دا٘ذ  دس حبِی وٝ ٔصبفحٝ ثٝ حست ٚالع ٞته اٚ ٔحسٛة ٔی خٛدش ٔی

تٛا٘ذ ضخصیت ٚ حشیٓ اٚ سا ٘بدیذٜ ثٍیشد ٚ ایٗ  ایٗ وبس سا ثىٙذ  ثٝ چٝ دِیُ ٔی وٙذ، ٔشد ٞٓ ٔدٛص ٞته داسد  ثٝ چٝ دِیُ ٔی

 وبس سا ا٘دبْ دٞذ  

وٙیٓ ٞیچ ٚخٟتی ثتشای    ٚالع ایٗ است وٝ ٞش چٝ ٍ٘بٜ ٔی ٝ، ایٗ اضىبَ ٞٓ ایٙدب ٚاسد است.پس عالٜٚ ثش آٖ دٚ اضىبَ ٌزضت

وٙیٓ. ٕٞٝ ایٟٙب ٞست ٚ عالٜٚ ثش ایٟٙب ایٗ ٘ىتٝ سا ٞٓ  ٞیٓ، پیذا ٕ٘یایٙىٝ ٔسأِٝ حشٔت ٚ احتشاْ سا ٔالن خٛاص ٔصبفحٝ لشاس د

تٛخٝ ثفشٔبییذ وٝ اٌش ٔسأِٝ ٞته ثبضذ ٚ ایٙىٝ آٟ٘ب حشٔتی ثشای خٛدضبٖ لبئُ ٘یستٙذ، ایٗ ٔدٛص ٔصبفحٝ ضٛد، ستؤاَ ایتٗ   

. چشا ٔعب٘مٝ خبیض ٞٓ خبیض ثبضذ ِٕس ٚ ٔس سبیش اععب ثسب ثبیذ چٝ است وٝ چشا فمػ ٔحذٚد ثٝ ٔصبفحٝ ثبضذ  ؼجك ایٗ ثیبٖ

٘جبضذ  اٌش فشظبً ٌفتٝ ضٛد ٔصبفحٝ ثب صٖ غیشٔسّٕبٖ خبیض است، اٌش دس فشًٞٙ آٟ٘ب ٔعب٘مٝ ٞٓ ثبضذ ٚ آٟ٘ب ٞٓ اٞتُ ٔعب٘متٝ   

ٞستٙذ ٚ پٛضص ٞٓ ٘ذاس٘ذ، ِٕس ٚ ٔس است ٚ فشض ٞٓ ایٗ است وٝ اصالً اِتزار ٚ سیجٝ ٘یست  ٔعب٘مٝ ثب صٖ غیشٔسّٕبٖ چٝ 

بِی داسد  ؼجك ایٗ ٔالن آٖ ٞٓ ثبیذ خبیض ثبضذ. ثش چٝ اسبسی ضٕب ٔالوی وٝ دس ٘ظتش ٚختٛد داسد سا فمتػ ثتٝ ٔصتبفحٝ      اضى

دٞیذ  چشا ٔعب٘مٝ خبیض ٘جبضذ  پس ضٕب ثبیذ ّٔتضْ ضٛیذ وٝ ٔعب٘مٝ ٞٓ خبیض استت. ثتٝ ضتشح ایعتبً دس ٔتٛسد صٖ       سشایت ٔی

وٝ ٔعب٘مٝ ثب ایٗ صٖ ٔسّٕبٖ ٞٓ خبئضٌ ٚ فشض ٞٓ ایٗ ثبضذ وٝ ایٗ ٔتعبسف  ضٛیذ ٔسّٕبٖ ثب ایٗ خصٛصیبت، آیب ضٕب ّٔتضْ ٔی

ٚ ٚخٟی ثشای ایٙىٝ دس خصٛظ ٔصبفحٝ ایٗ  ثبضذثبضذ، وٝ اِجتٝ دس ثشخی وطٛسٞب ایٗ چٙیٗ است. پس ثبیذ ٔعب٘مٝ ٞٓ خبیض 

 سا ثٍٛییذ ٚ ٔتٛل  ضٛیذ ٚ سشایت ثٝ ٔعب٘مٝ ٘ىٙذ، ٚخٛد ٘ذاسد. 

 سؤاَ:

تٛا٘ذ ثٝ خصٛظ دس ٔٛسد سسَٛ خذا)ظ( ثبضذ. ... ٟ٘بیتص ایٗ است وٝ یه وشاٞتی اص آٖ استفبدٜ ضتٛد. یعٙتی    استبد: آٖ ٔی

 خٛاٞیذ ثفشٔبییذ وٝ ایٗ وبس ثشای ٔشد ٞٓ ثبعث سمٛغ ٔٙضِت ٚ ضخصیت است.  ضٕب ٔی
 بررسی دلیل دوم

ضٛد  پس ٔی« الٟ٘ٗ ارا ٟ٘یٗ الیٙتٟیٗ»٘طیٗ ٚ اعشاة  ثبدیٝضٛد وٝ ص٘بٖ  ٔسأِٝ دیٍش ایٗ است وٝ اسبسبً ایٗ سٚایتی وٝ روش ٔی

سثؽی ثٝ ٔسأِٝ احتشاْ ٘ذاسد. فشق است ثیٗ ٔسأِٝ احتشاْ ٚ ایٗ عّتی وٝ « الٟ٘ٗ ارا ٟ٘یٗ الیٙتٟیٗ»ثٝ آٟ٘ب ٍ٘بٜ وشد، ایٗ ٔسأِٝ 

ٗ است وتٝ دس ٔٛاخٟتٝ ثتب ایٟٙتب ضتٕب      وٙٙذ، ثحث ای دس سٚایت آٔذٜ است. ایٙىٝ ٟ٘ی دس آٟ٘ب تأثیش ٘ذاسد ٚ وبس خٛدضبٖ سا ٔی

تٛا٘یذ ٍ٘بٜ وٙیذ. ایٗ عّت دس ٔٛسد ص٘بٖ ٔسّٕبٖ ثب ایٗ خصٛصیبت ٞٓ اٌش ثبضذ، فٛلص خٛاص ٘ظش ثٝ ایتٗ ص٘تبٖ ٔستّٕبٖ     ٔی

 خٛاٞیذ دس ٔصبفحٝ پیبدٜ وٙیذ ٚ ایٗ حىٓ سا ضٛد. أب ایٗ چٝ استجبؼی ثٝ ٔسأِٝ ٔصبفحٝ داسد  ایٗ ٔالن سا چؽٛس ٔی ثبثت ٔی

فٛلص ایٗ است وٝ  ٙذ دٞ وٙٙذ ٚ ثٝ آٟ٘ب ٞٓ ثٍٛیی ٌٛش ٕ٘ی ٌٛیذ اٌش آٟ٘ب پٛضص سا سعبیت ٕ٘ی ثٝ ٔصبفحٝ سشایت دٞیذ  ٔی

٘طیٗ ٚ اُٞ تٟبٔٝ خبیض است  ٕٞیٗ ٔالن دس ص٘بٖ ٔسّٕبٖ ضٟش٘طتیٗ وتٝ چٙتذاٖ ٔمیتذ      ٌٛییٓ ٘ظش ثٝ ٔٛی سش ص٘بٖ ثبدیٝ ٔی

ٚ چطٕص ثٝ  سٚد تٟیٗ. ٔثالً دس خیبثبٖ ساٜ ٔیچٙیٗ است ٚ اٌش ٞٓ ثٝ آٟ٘ب ثٍٛیی الیٙ وٙٙذ ٚ فشًٞٙ آٟ٘ب ٘یستٙذ ٚ سعبیت ٕ٘ی

ٌٛیذ ٘ظش خبیض است. أب اٌش ٔسأِٝ ٔصبفحٝ ثبضذ، ثتب ایتٗ تعّیتُ     افتذ ٚ فشض ٞٓ ایٗ است وٝ اِتزار ٘یست، ٔی ٔٛی ایٟٙب ٔی

دٞٙتذ، ٔعٙتبیص ایتٗ     وٙیٓ ِٚی ٌٛش ٕ٘ی چٖٛ آٟ٘ب سا اص ٔصبفحٝ ٟ٘ی ٔی ٌفتٝ ضٛد ضٛد خٛاص ٔصبفحٝ سا ثبثت وشد  یعٙی ٔی

ٌٛیذ ٚلتی  وٙذ  چٖٛ ثیٗ پٛضص ٚ ٘ظش ایٗ ٔالصٔٝ عشفی ٞست. ٔی تٛا٘یٓ ٔصبفحٝ وٙیٓ  ٔسأِٝ ٘ظش فشق ٔی است وٝ ٔب ٞٓ ٔی
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ثیبٚسیٓ ٚ ثٍٛییٓ چٖٛ اٚ خٛدش اُٞ  تٛا٘یٓ ایٗ ٔالن سا دس ٔصبفحٝ تٛا٘ی ٍ٘بٜ وٙی. ِٚی آیب ٔی پٛضب٘ذ، ٔی اٚ خٛدش سا ٕ٘ی

 ٔصبفحٝ است، پس ٔب ٞٓ ٔصبفحٝ وٙیٓ  اٌش ایٙؽٛس ثبضذ، پس ٔعب٘مٝ ٞٓ اضىبِی ٘ذاسد.

تٛا٘یٓ ٔسأِٝ ٔصبفحٝ سا ثپزیشیٓ. ٔسأِٝ ظشٚست ثبلی ٔب٘ذٜ وٝ دس خّسٝ آیٙتذٜ ثیتبٖ    پس ٔدٕٛعبً دس ٔٛسد ص٘بٖ ٔسّٕبٖ ٕ٘ی

 خٛاٞیٓ وشد. 

«سة اِعبِٕیٗ ٚاِحٕذ هلل»          

 

 

 

 


