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 «معن ج عي  محمد   آهل الطلرهي    اللع  عي  اعدائهم ا اهّلل   ب  اعالمين    لي الحمدهّلل»

 جهات الزم در تنقیح موضوع بحث

اًتخبة ایني  ثحث دس هطشٍػیت الضام ثِ حجبة دس حکَهت اسالهی است. ػٌَاى ثحث سا دس جلسِ لجل تطشیح کشدین ٍ ٍجِ 

ػٌَاى سا ثیبى کشدین. هغلت دیگشی کِ لجل اص ٍسٍد ثِ اغل ثحث الصم است هَسد اضبسُ لشاس گیشد، جْبتی است کِ تجییي آًْب 

کٌنذ. ایني جْنبس ثسنیبس دس      ٍ دس ًتیجِ ٍسٍد ثِ یک سشی هجبحث غیش الصم سا کٌتشل هی کٌذ کوک هی ثِ تٌمیح هَضَع ثحث

ست؛ چَى ثشخی اص ایي ادلِ یب ادػبّب هجتٌی ثش یک اهنَسی اسنت کنِ اسبسنبن ایٌْنب خنبس  اص       هَضَع ثحث هب تؼییي کٌٌذُ ا

ضَد )دس همبم هَافمت یب هخبلفت ٍ الجتِ ثیطتش دس همبم هخبلفت( کِ ایي  هفشٍؼ ثحث است؛ گبّی ثش ًکبس ٍ اهَسی تأکیذ هی

ٍاسد ثحث ضَین التضبئبس دیگشی داسد. هي ایي جْبس اهَس خبس  اص هتي ایي ثحث است، کِ اگش ثخَاّین ثب هالحظِ آى اهَس 

ضنَد، تنأریش    کٌن ٍ هغوئي ّستن کِ ایٌْب دس اًتظبم ثیطتش ٍ ثْتش ٍ ایٌکِ یک سیش هٌغمی خَثی دس ثحث دًجنبل  سا یبدآٍسی هی

 داسد.

 جهت اول

. ایٌکنِ  هَسد ًظش اسنت اٍالن ثحث هب یک ثحث فمْی است؛ یؼٌی ثشسسی فمْی هطشٍػیت الضام ثِ حجبة دس حکَهت اسالهی 

کٌین ثحث فمْی است، ثشای ایٌکِ ایي اص جْبس حمَلی ّن لبثل ثشسسی است. ػٌَاى هطشٍػیت دسست است تب حنذ   تأکیذ هی

هَضَػبس دیگش ّن دس آى ٍجنَد داسد.  حبل اهکبى تذاخل ثب ثؼضی اص کٌذ ٍلی ثبص دس ػیي  صیبدی ایي سٍیکشد سا هطخع هی

هب کبسی ثِ جْبس غینش فمْنی ایني ثحنث      یب اص جٌجِ سیبسی ثبضذ. ،هثالن هوکي است هٌظَس اص هطشٍػیت اص دیذ حمَلی ثبضذ

گبُ ًیبص ثِ ثشسسی آًْب ثِ ػٌَاى کٌین ٍ آً ًذاسین اال ایٌکِ ثشخی اص آى جْبس دس تؼبسؼ ثب ادلِ ٍ هغبلجی ثبضذ کِ ایٌجب رکش هی

 اضکبل ٍ ًمذ پیص آیذ؛ ٍ اال اسبس سٍیکشد هب یک سٍیکشد فمْی است. 

 جهت دوم

خَاّین ثجیٌین اص ًظش حکن اٍلی هسألِ الضام  دٍم ایٌکِ دس ایي ثشسسی ٍ سٍیکشد فمْی ثِ دًجبل کطف حکن اٍلی ّستین؛ یؼٌی هی

ا کبسی ثِ فشؼ ػشٍؼ ػٌبٍیي ربًَی هثل ضشٍسس، هػلحت یب تمیِ ٍ اهثنبل  ثِ حجبة دس حکَهت اسالهی چگًَِ است. لز

ایٌْب ًذاسین. هوکي است دس یک ضشایغی یک ػٌَاى ربًَی ػبسؼ ضَد؛ فشضبن ثیست ػٌَاى ربًَی داسین. ایٌکِ دس فشؼ ایني  

حث سا آهیختِ ثب آى ػٌبٍیي کشد. ػٌبٍیي ربًَی چِ ثبیذ کٌین، ایي ثحث دیگشی است کِ اص ثحث هب خبس  است. لزا ًجبیذ ایي ث

ٌِ کشدُ یک حکوی اسنت کنِ تمشیجنبن اص هسنل وبس احکنبم      جن ٍ سٌگسبس کشدى کسی کِ صًبی هحػهثالن هسألِ سجن؛ فشضبن س

 تشدینذ کِ دس ایي حکن  ّبیی غَسس دادُ ثبضٌذ )کِ ایي چٌیي ّن ّست( اسالهی است. دسست است ثؼضی هوکي است تالش
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دادُ ضذُ، هوکي اسنت ضنشایغی   ٌِ لشاس ن ثِ ػٌَاى حذّی کِ ثشای صًبی هحػکٌین اص حکن ضشػی سج تی ثحث هیاهب ٍل کٌٌذ.

ذ )ضشٍسس یب هػلحت( کِ ایي حکن اجشا ًطَد، ٍلَ دس یک دٍسُ صهبًی هثل صهبى حبل. ایي سا ًجبیذ ثب آى حکن اٍلی پیص آی

ب یب ضشسّبیی کِ ثشای جبهؼِ دیٌی ٍ هتذیٌیي داسد ثخَاّذ ثگَینذ  ّ ّب یب هػلحت کسی ثِ اػتجبس ضشٍسس ثسب چِ هخلَط کشد؛

کٌین. ایٌْب ثسنیبس هْنن اسنت؛     اسبسبن ایي حکن هشتفغ ٍ هٌتفی است. لزا هب ایٌجب ثب لغغ ًظش اص ػشٍؼ ػٌبٍیي ربًَی ثحث هی

ی کِ اغل ثحث ثِ ػٌنَاى حکنن   ثش ّویي هجٌب استَاس است دس حبل ّب ّب ثخص ػوذُ هخبلفت کِ دس همبالس ٍ ًَضتِ ثؼضبنچَى 

خَاّین حکن اٍلی سا ثشسسی کٌین کِ آیب هطشٍػیت داسد یب ًِ؛ آیب ایي حکن یب ایني حنك ثنشای حکَهنت      اٍلی است ٍ هب هی

 اسالهی ربثت ّست یب ًِ. 

 جهت سوم

حکنن اّنن کٌنبس     ثسب ایي حکن ضشػی دس تضاحن ثنب ینک   گزاسین؛ یؼٌی چِ ًکتِ سَم ایي است کِ فشؼ تضاحن سا ّن کٌبس هی

لشاس گیشد )ّوبى ػشٍؼ ػٌَاى ربًَی(، اهب ایٌکِ ایي سا جذاگبًِ  ّن جْت دٍمگزاضتِ ضَد. ایي هوکي است ثِ ًَػی دس ریل 

آٍسدم، ایٌکِ ثبالخشُ غشف ًظش اص ػشٍؼ ػٌَاى ضشٍسس یب هػلحت، چِ ثسب دس یک هَسد خبظ ٍ دس یک صهبى ٍ ظنشف  

ذا کٌذ ثب یک حکن دیگشی کِ اّن اص ایي حکن است؛ عجیؼتبن ثِ همتضبی حکن ػمل ٍ ضشع صهبًی یب هکبًی خبظ ایي تضاحن پی

 اّن ثبیذ همذم ضَد. حبال ثحثی کِ هب داسین ثب لغغ ًظش اص فشؼ تضاحن است. 

 جهت چهارم

ٍ  هب تبسٓ ثِ هسألِ دخبلت حکَهت دس اهنش حجنبة ثنِ ػٌنَاى ینک هجوَػنِ ٍظنبیف ٍ سفتبسّنب        ًکتِ چْبسم ایي است کِ 

کٌین؛ اص ایي هٌظش عجیؼتبن حکَهت عجك ًظش ّوگبى ن چِ هَافمبى ٍ چِ هخبلفبى دخبلت حکَهنت ن ینک      ّب ًگبُ هی هسئَلیت

ّبیی کِ تشغیت کٌذ صًبى سا ثِ حجبة ٍ پَضص  سبصی ٍ فؼبلیت ٍظبیفی ثش ػْذُ اٍست ٍ آى ّن اسضبد، تجلیغ، تشٍیج، فشٌّگ

آى ّن ثِ جبی خَد. یؼٌی دس حیغِ ٍظنبیف ٍ اختینبساس حکَهنت اسنالهی لْنشان       غحیح اسالهی. اگش ثحث هشداى ّن ثبضذ،

ضَد ثش هسألِ الضام ٍ ایجبد هحذٍدیت اکتفب کشد؛ حتوبن حکَهت ٍظبیف یب اختیبساتی داسد ثشای تشثیت غحیح دیٌی هنشدم.   ًوی

کبم ٍ هؼبسف دیٌی آضٌب کٌذ؛ اص هذاسس گشفتِ گَیین تشثیت غحیح دیٌی هثالن یؼٌی اص دٍساى کَدکی ثبیذ هشدم سا ثب اح ایٌکِ هی

ّب ثشای جزة ًظش ثِ حجبة استفبدُ  ّبی هختلف؛ ایٌکِ اص ثْتشیي سٍش ّبی ػوَهی ٍ ثِ هٌبسجت ّب ٍ ثؼذ دس هحیظ تب داًطگبُ

کبس سا اًجبم دّذ، کِ ّب. ّشکسی ثِ فشاخَس حبل خَدش ثبیذ ایي  کٌٌذ؛ ایٌکِ هثالن اص ٌّش ثشای ایي اهش استفبدُ کٌٌذ ٍ ًیض سسبًِ

خَاّین ثحث کٌین اص الضام حکَهت ٍ الجتِ ایي ثِ هؼٌنبی ًبدینذُ گنشفتي سنبیش      الجتِ ایٌْب ّن اص ثحث هب خبس  است. االى هی

سنبصی کٌٌنذ.    کبسّنب، فشٌّنگ   ثگَیذ ثِ جبی ایي ٍظبیف ٍ اختیبساس حکَهت دس اهش حجبة ًیست. ایٌجب هوکي است کسی

خَاّین ثجیٌین ثبالخشُ ایي حك یب ایي  سبصی ّن ثطَد؛ دس ایٌکِ ثبیذ ّن ثطَد ثحثی ًیست. اهب هی ٌگفشؼ هب ایي است کِ فشّ

ّنب   سنبصی  ّب ٍ صهیٌِ سبصی حکن هتَجِ حکَهت اسالهی ّست یب ًِ. ثلِ، هوکي است کسی ثگَیذ الضام ثبیذ ثؼذ اص آى فشٌّگ

ّب ّن ًطذُ  سبصی ضَد الضام کشد ٍلَ آى فشٌّگ ست ثگَیذ اثتذاءً هیضَد الضام کشد؛ یک کسی ّن هوکي ا ثبضذ ٍ اال اثتذاءً ًوی

تَاًذ ثنِ ػٌنَاى ینک     ثبضذ. ایي اختالفی کِ هوکي است دس الضام یب ثِ ًحَ هغلك یب هطشٍط پیص آیذ، ایي چیضی است کِ هی

خنَاّین ثشسسنی کٌنین کنِ آینب       هیالضام سا  یت الضام هغشح ضَد. هب فؼالن اغلضشط ٍ لیذ دس ریل لَل جَاص ثِ الضام یب هطشٍػ

ِ  الضام سا هی اغلهطشٍع ّست یب ًِ. ٍلتی  ّنب ٍ فنشاّن    خَاّین ثحث کٌین هوکي است ثگَیین ایي الضام هطشٍط ثِ یک صهیٌن
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 کشدى یک همذهبتی است. 

اص آى جْت است  ثٌبثشایي ایي سا ّن ثبیذ تَجِ کٌین کِ ثحث اص هطشٍػیت الضام ثِ اهش حجبة دس حکَهت اسالهی، ثب لغغ ًظش

سبصی کٌذ ٍ ایجبد سغجت کٌذ، تطَیك  کٌذ؛ ایٌکِ حکَهت ثبیذ فشٌّگ کِ آى ّن ثِ جبی خَدش یک ثحث دیگشی سا علت هی

کٌذ، یؼٌی اغل کبس فشٌّگی ٍ اجتوبػی ثب لغغ ًظش اص الضام، ایي ثِ جبی خَدش یک هسألِ دیگشی است کِ هب ثب ایني جْنت   

 کبسی ًذاسین. 

 جهت پنجم

یگش ایي است کِ کَتبّی حکَهت دس ػول ثِ سبیش ٍظبیف ٍ اختیبساس دس ایي هسألِ ًجبیذ دخیل ضَد. حکَهت ینک  جْت د

سشی ٍظبیف راتی داسد؛ ٍظبیف راتی حکَهت هثل ثشلشاسی اهٌیت، ایجبد سفبُ، تأهیي هؼیطت ٍ ثْجَد صًنذگی هنشدم، استمنبء    

ضنَد؛ دس   کِ ثِ ػٌَاى ٍظبیف اغلی ٍ راتی حکَهت هحسَة هنی  سغح صًذگی هشدم اص ًظش کوی ٍ کیفی ٍ ثسیبسی اص اهَسی

جَاهغ اسالهی ثِ یک عشیك ٍ دس جَاهغ غیشاسالهی ثِ عشیك دیگش. ثبالخشُ آى چیضّبیی کنِ ثنِ ػٌنَاى ٍظنبیف حکَهنت      

 ن کٌذ. ّبیی است کِ ثبیذ حبکن آًْب سا فشاّ ضَد، یک حذالل اسالهی دس ثشاثش هشدم هسلوبى ٍ جبهؼِ اسالهی ضوشدُ هی

ایٌکِ هثالن حکَهت دس تأهیي هؼبش ٍ صًذگی هشدم هطکل داسد یب ًتَاًستِ آًْنب سا فنشاّن   هوکي است کسی ثگَیذ ثب تَجِ ثِ 

ایي هسبئل سا ًجبیذ ثب ّوذیگش خلظ کشد؛ ٍلتی یک ثحث ػلویِ ًظنشی   ٍلی ب هثالن لػَس ٍ کَتبّی داضتِ، حك الضام ًذاسدکٌذ ی

ًچِ کِ هثالن یک حکَهت اسالهی دس خبس  ٍ دس اًجبم ٍظبیف هحَلِ لػَس داسد ینب هطنکالتی داسد   ضَد، ًجبیذ ثب آ هغشح هی

تَاًذ ثِ ػٌَاى تجشثِ یک اضکبالس دیگشی کٌذ، ٍلی ثبص ایي یک ثحث ًظشی است؛ هب اغالن ثب لغغ ًظش  هخلَط ضَد. کسی هی

کٌنذ ثنشای    ّبیی کِ یک حکَهت تؼشینف هنی   ایٌکِ اٍلَیت کٌذ یب ًِ، ثب لغغ ًظش اص اص ایٌکِ حکَهت ثِ سبیش ٍظبیف ػول هی

ّبیی سا کِ ثبیذ غشف سفغ فمش کٌذ هثالن غشف اهَس دیگشی کٌذ، هنب ثنب    خَدش، ثب لغغ ًظش اص ایٌکِ هثالن یک حکَهتی ثَدجِ

تَاًذ هلضم ثِ حجنبة   یخَاّین ثجیٌین فی ًفسِ الضام هطشٍػیت داسد یب ًِ ٍ حکَهت ه کٌین. اغالن هی لغغ ًظش اص ایٌْب ثحث هی

کٌذ یب ًِ. ایٌکِ دس دٍساى اهش ثیي ایٌکِ صًذگی هشدم تأهیي ضَد ٍ کسی اص فمش ًویشد یب هثالن هسألِ حجبة حفظ ضَد، ایي یک 

گَیذ هي ًجبیذ ثِ اٍ دسنت ثنضًن ٍ    سٍد ٍ یک ًبهحشهی آهذُ ٍ هی چیض سٍضٌی است؛ فشضبن کسی تیش خَسدُ ٍ داسد اص ثیي هی

دٌّذ. ایٌْب  دّذ ٍ ًِ ػمل ٍ ػمال چٌیي هجَصی سا هی ای سا هی ًگبُ کٌذ تب اٍ اص ثیي ثشٍد؛ لغؼبن ًِ ضشع چٌیي اجبصُّویي عَس 

خَاّن ثگَین ایني هسنبئل سا ًجبینذ     ّبیی است کِ عجیؼتبن التضبی سفتبس ٍ ػولکشد خبظ خَدش سا داسد. ثٌبثشایي هی ضشٍسس

هب ثبیذ فی ًفسِ ادلِ هؼتجش ضشػی دس حبلی کِ گشدد.  ّب ثِ ایي هسألِ ثشهی هخبلفت خلظ کٌین؛ چَى هجٌبی ثشخی اص اضکبالس ٍ

 سا ثشسسی کٌین ٍ ثجیٌین آیب چٌیي چیضی لبثل ارجبس است یب ًِ کِ حکَهت الضام کٌذ ثشای اهش حجبة ٍ پَضص. 

 جهت ششم

ّب ٍ استٌجبط هب اص  گزضتِ ًجبیذ دس استذاللسبل  44جْت ضطن ایي است کِ ًتبیج ػیٌی اػوبل ٍ الضام ثِ حجبة دس عی حذٍد 

سبل گزضتِ چِ تنأریشی   44گیشد کِ ایي الضام عی  حکن ضشػی تأریش ثگزاسد. یک ثخطی اص اضکبالس اص ایي صاٍیِ غَسس هی

ی ثْتش ضذُ یب ایٌکِ ثذتش ضذُ است؟ چمذس ثِ تشٍیج حجبة کوک کشدُ است؟ یؼٌی استٌبد ثنِ ثشخن   ّب پس اص سبلآیب  داضتِ؟

خنَاّین دلینل ضنشػی سا     ضَاّذ ٍ لشائي کِ هثالن ایي تجشثِ ًبهَفمی ثَدُ ٍ ثٌبثشایي اغالن الضام هٌتفی است. ثٌبثشایي ٍلتی هنی 

خنَاّین   ثشسسی کٌین عجیؼتبن ثب لغغ ًظش اص ایي جْت، اغل هطشٍػیت دخبلت حکَهت دس اهش حجبة ٍ الضام ثِ حجبة سا هنی 
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تَاًین  ّب ًبدسست ثَدُ است؛ هب ثِ تجشثِ ػیٌیِ خبسجیِ یک دٍسُ خبظ ًوی گَییذ سٍش هیثشسسی کٌین. ًْبیتص ایي است کِ 

 استٌبد کٌین ٍ ادلِ سا تحت تأریش ایٌْب ثشسسی کٌین. 

 سؤال:

گَیذ ثؼذ اص ایٌکِ یک سنشی   استبد: ایٌکِ ثِ ادلِ اضکبل کٌذ، ًِ ایٌکِ ایي سا هستٌذ ػذم جَاص الضام لشاس دّذ. ... یک کسی هی

تَاًذ الضام کٌذ. یک کسی هوکي است ثگَیذ ثؼذ اص آًکِ حکَهت ثِ سبیش ٍظبیف خَد ػونل   همذهبس فشاّن ضذ، حکَهت هی

است؛ یؼٌی کسی ثگَیذ چَى حکَهت ًتَاًستِ صًذگی هشدم سا تأهیي کٌذ، پس حك ًذاسد  ّب ثحث دیگشی کشد ... تؼییي اٍلَیت

گیشد  ّبیی کِ دس ایي ساثغِ غَسس هی هطکل ایي است کِ ثسیبسی اص ثحثدس هسألِ حجبة الضام کٌذ؛ ایٌکِ ثحث فمْی ًیست. 

ٍد ثِ غَسس فٌی ٍ ػلوی ثحث کٌٌذ، ایني جْنبس   س ضَد، هتأسفبًِ حتی اص ًبحیِ کسبًی کِ اًتظبس هی ٍ اظْبس ًظشّبیی کِ هی

تَاًین حکنن سا اص   ای کِ هی خَاّین ثجیٌین اص هتي دیي آى ادلِ گیشد. یؼٌی ثب لغغ ًظش اص ّوِ ایي هسبئل هی هَسد تَجِ لشاس ًوی

گَیینذ ایني    ضنوب هنی  تَاًین هطشٍػیت الضام سا ثذست آٍسین یب ًِ. ثؼنذ   آى استٌجبط کٌین ٍ غالحیت استٌبددّی داسًذ، آیب هی

 حل دیگشی پیذا کٌین.  کٌیذ. دس آًجب ثبیذ یک ساُ همتضبی ادلِ است ٍ سپس ایي اضکبالس سا هغشح هی

ّب ٍ هٌبلطبتی ّوشاُ ثَدُ ٍ چٌذاى ارشثخطی ًذاضنتِ، ثنبص دس ایني     سبلِ، الضام ثب یک چبلص 44لزا ایٌکِ دس یک دٍسُ صهبًی 

 هشحلِ ًجبیذ ثحث سا هخلَط کشد. 

 هفتم جهت

ّنبی اجنشا ٍ    جْت ّفتن ایي است کِ دس همبم ثحث اص هطشٍػیت النضام ثنِ حجنبة دس حکَهنت اسنالهی، کنبسی ثنِ سٍش       

خَاّین ارجبس یب ًفنی کٌنین ٍ    ساّکبسّبی ػولی ٍ کیفیت الضام ًذاسین؛ اغل الضام هَسد ثحث است. چَى تبسٓ اغل الضام سا هی

ضَد. هوکي است کسبًی اغل الضام سا لجَل داضتِ ثبضٌذ اهنب دس کیفینت ایجنبد     هیأخشی دسثبسُ ساّکبسّب ٍ کیفیت الضام ثحث 

کٌٌذ؛ یب هثالن آى  ثٌذی کٌٌذ اهب ًوی هحذٍدیت یب تؼییي هجبصاس ٍ یب الضام، ثب ّوذیگش اختالف ًظش داضتِ ثبضٌذ. فشضبن ثبیذ هشحلِ

ل آًکِ اگش هجبصاس دیگنشی دس ًظنش گشفتنِ ضنَد ایني      گیشًذ ارشثخطی ًذاسد، حب ّبیی کِ دس ًظش هی ّب ٍ هجبصاس هحذٍدیت

ضٌَیذ کِ کسی کِ یک آسیجی ثِ هحنیظ صیسنت صدُ ٍ دس هحنیظ     ارشثخطی سا داسد. االى هثالن گبّی دس ثیي احکبم لضبئی هی

لضنبس   کٌٌذ، اهب ثشخنی اص  ثشًذ یب جشیوِ هی صیست آلَدگی ایجبد کشدُ، یک سٍش هجبصاس اٍ ایي است کِ اٍ سا ثِ صًذاى هی

ّب سا جوغ کٌذ. ّش دٍ هجبصاس  سٍص ٍ ّش سٍص دٍ سبػت ثِ فالى هحل ثشٍد ٍ صثبلِ 24دٌّذ کِ ایي ضخع ثشای هذس  حکن هی

ّب ثنب تنذثیش ینک هنذیش صًنذاى تجنذیل        تش است؟ ّویي االى ثؼضی اص صًذاى ٍ الضام است، اهب کذام یک اص ایي دٍ هؤرشتش ٍ ًبفغ

ّبی هؤرش ٍ هفیذ  آیٌذ تجذیل ثِ آدم ّبیی کِ اص آًجب ثیشٍى هی پشٍسضگبُ ثِ هؼٌبی ٍالؼی اًسبىگبُ ٍ یک  ضَد ثِ یک تشثیت هی

ضًَذ. ّش دٍ الضام ٍ هحذٍدیت ٍ هجنبصاس اسنت، هٌتْنی یکنی هجنبصاس ٍ الضاهنی        ضًَذ؛ اهب دس یک صًذاى دیگش ثذتش هی هی

گَیین آیب حکَهت حك داسد الضام کٌذ  کٌین ٍ هی اص الضام هیّذفوٌذ ٍ دیگشی هجبصاس ٍ الضام ثذٍى ّذف ٍ ثشًبهِ. لزا ثحثی کِ 

ّبست. ثِ ػجبسس دیگش ارجبس هطشٍػیت الضام ثنِ حجنبة دس    یب ًِ، آیب هطشٍػیت داسد الضام یب ًِ، ایي ثب لغغ ًظش اص ایي سٍش

وکي است ثگَیین حکَهت سٍد ًیست. ه کِ ثشای هحذٍدیت ثِ کبس هی ّبی هَجَد بن ثِ هؼٌبی تأییذ سٍشحکَهت اسالهی لضٍه

ثِ کیفیت الضام ثحث  ثگزاسًذ ٍ ساجغ تشیي جلسبس سا بًِتشیي، ثْتشیي ٍ کبسضٌبس تَاًذ الضام کٌذ اهب ثبیذ تَجِ داضت کِ لَی هی
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ّنبی اػونبل حجنبة ٍ النضام ثنِ       کٌٌذ ٍ ثْتشیي ساُ سا اًتخبة کٌٌذ. لزا ثِ ایي ًکتِ ّن ثبیذ تَجِ داضتِ کِ ساّکبسّب ٍ سٍش

 کٌذ ٍ ایي دٍ ًجبیذ هخلَط ضَد.  ة دس جبهؼِ اسالهی ٍ حکَهت اسالهی ثب اغل هطشٍػیت الضام ثِ حجبة فشق هیحجب

تمشیجبن آى جْبتی کِ دس ثحث هؤرش ثَد سا اضبسُ کشدین کِ ایٌْب سا اثتذای ثحث الصم دیذم تزکش ثذّن کِ رٌّتبى سا ثب ایي جْبس 

خَاّین یک ثشسسی فمْی کٌین؛ هب کبسی ثنِ   خَاّین حکن اٍلی سا ثذست آٍسین؛ هی ب هیدس همبم استٌجبط اص ادلِ هٌمغغ کٌیذ؛ ه

ٍیج کٌنذ  ب تطَیك ٍ تشغیت ثِ حجبة کٌنذ ٍ تنش  ّ فشؼ تضاحن ًذاسین؛ هب ثِ ایٌکِ حکَهت ثبیذ دس کٌبس الضام ثب ثْتشیي سٍش

تبّی کٌذ، ثبص ایي استجبعی ثِ ایني ثحنث هنب    حجبة سا، ثب ایي کبسی ًذاسین. ایٌکِ حکَهتی دس اًجبم سبیش ٍظبیف خَدش کَ

روشی الضام ثبضذ، ثبص ایي ّن ًجبیذ هَسد ًظش لشاس گیشد. هجوَػِ ایي اهَس سا ثبیذ  ًذاسد. ایٌکِ دس همبم ػول آًچِ ضبّذ ثَدین ثی

د؛ ادلِ سا کِ ینک  . ایي جْبس سا ػشؼ کشدم ثشای ایٌکِ دلیمبن هَضَع ثحث هب هٌمح ضَلشاس دّیندس اثتذای ثحث هَسد تَجِ 

سا اص ّویي حنبال اص ثحنث    آًْبضَد کِ کذام یک اص ایي ادلِ گشفتبس یکی اص ایي جْبتی ضذًذ کِ  ثِ یک ثشسسی کٌین هؼلَم هی

کٌین. الجتِ ًِ ایٌکِ دس ثشسسی ادلِ ثخَاّین ثِ کلی اص ایي اهَس غبفل ضَین؛ یؼٌی اگش کسی ثِ هٌبسنجتی ٍ دس   خَدهبى ثیشٍى هی

یک اضکبلی اص یک هٌظشی ثِ دلیل البهِ ضذُ هب کشد، هب ثگَیین ایي اص ثحث هب خبس  است؛ ًِ، ایٌغَس ًیست ثلکِ یک جبیی 

 ثبیذ ثِ ایٌْب ثِ ػٌَاى اضکبل تَجِ داضتِ ثبضین ٍ ثتَاًین آًْب سا پبسخ دّین. 

ٍلت اغل ثحث سا کِ سنبهبًذّی  ّشحبل آًچِ هَسد ًظش است، یک ثحث ًظشی غشف است ٍ ثب لغغ ًظش اص ایي جْبس. آى  ثِ

تَاًین ثنِ   کشدین ٍ ثِ ًتیجِ سسیذین، لْشان ثشای ایٌکِ ثحث کبهل ضَد ٍ ثِ ضجْبس پیشاهًَی پشداختِ ضَد ٍ پبسخ دادُ ضَد، هی

ثؼضی اص ایي جْبس ّن سسیذگی کٌین. ایي تزکشاتی ثَد کِ ثشای تٌمیح هَضَع ثحث الصم ثَد دس ایٌجب هغشح ضَد. اداهِ ثحث 

 ا دس جلسِ آیٌذُ دًجبل خَاّین کشد. س
 

«ٍالحوذ هلل سة الؼبلویي»            


