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

 خالصه جلسه گذشته

ثبیست وجسای آى ثبثت ضَد. وجسی  ثحث دز ضَاّد اثجبت وجسای دلیل ضطن ثَد؛ ػسؼ وسدین ثسای توبهیت دلیل ضطن حتوبً هی

ایي ثَد وِ حىَهت اسالهی ًسجت ثِ هسألِ اهس ثِ هؼسٍف ٍ ًْی اش هٌىس هسئَلیت دازد. تب ایٌجب ثِ ضَاّدی استٌبد وسدین هي 

تاَاًین اغال    ت آیبت ٍ زٍایبت زا پریسفتین ٍ گفتین ثِ استٌبد ثسخی آیابت ٍ زٍایابت های   اآلیبت ٍ السٍایبت. فی الجولِ دالل

 هسئَلیت حىَهت اسالهی ًسجت ثِ اهس ثِ هؼسٍف ٍ ًْی اش هٌىس زا اثجبت وٌین. 

 سوم: سیره  شاهد

ضاصع پیابهجس)ظ( ٍ   ضبّد سَم ثس ایي هسئَلیت سیسُ هؼػَهیي)ع( است. لجالً گفتین ایي سیسُ هطتول ثس ثسخی زفتبزّابی  

اهیسالوؤهٌیي)ع( ٍ ثسخی دیگس اش هؼػَهیي)ع( است. ایي خَدش ثِ ػٌَاى یه دلیل هستمل ثسای اغال هطاسٍػیت الاصام ثاِ     

ضَد؛ ّن  گیسد. لرا اگس ایٌجب ثصَاّین جصئیبت ایي سیسُ زا ذوس وٌین، تىساز هی حجبة دز حىَهت اسالهی هَزد استٌبد لساز هی

آید. لارا   خَاّین هستمالً ثِ ػٌَاى دلیل ثس هطسٍػیت الصام هَزد استٌبد لساز دّین، تىساز پیص هی هِ وِ هیدز ایٌجب ٍ ّن دز ادا

وٌین. هصػَغبً ثب تَجِ ثِ ایٌىِ ضَاّد دیگسی ّن دازین؛ یؼٌی ایٌغَز ًیسات   ایٌجب ثِ ثیبى ّویي همداز )ولیت سیسُ( اوتفب هی

ٍالغ ضَد، ثِ عَز ولی دست هب اش اثجبت وجسای دلیل ضطن وَتبُ ضَد. ثابالخسُ  وِ اگس فسضبً ایي ضبّد هَزد خدضِ ٍ اضىبل 

ثساسبس آى آیبت ٍ زٍایبت اغل ایي هسئَلیت اثجبت ضدًی است، حتی اگس دلیل سیسُ ّن ثسخی آیبت ٍ زٍایبت زا داضتین وِ 

ست وِ جصئیبت آى زا دز آیٌادُ ٍ دز  هَزد لجَل ٍالغ ًطَد. پس ضبّد سَم، سیسُ پیبهجس)ظ( ٍ ثسخی اش ائوِ هؼػَهیي)ع( ا

 اداهِ هجبحث ذوس خَاّین وسد. 

 شاهد چهارم

ضبّد چْبزم وِ ایي زا ّن ثبید ػلی االجوبل عسح وٌین ٍ تفػیل آى زا ثؼداً خَاّین گفت، دلیل ػملی است وِ ثؼضای اش فمْاب   

اًد. ضبید اٍلیي وسی وِ ثِ دلیل ػملی ثسای ٍجَة اهس ثِ هؼسٍف ٍ ًْی اش  ثسای ٍجَة اهس ثِ هؼسٍف ٍ ًْی اش هٌىس ذوس وسدُ

است؛ اش زاُ لبػدُ لغف ثِ ًَػی خَاستِ هسألِ اهس ثِ هؼسٍف ٍ ًْی اش هٌىس زا اثجبت هٌىس توسه وسدُ هسحَم ضیخ عَسی 

وٌد. یؼٌی ایي زا جصء ادلِ اهس ثِ هؼسٍف ٍ ًْی اش هٌىس لساز دادُ است. ثؼد اش هسحَم ضیخ عَسی، ثؼضی اش فمْبی دیگاس ثاِ   

ىس؛ حبال فبزؽ اش ایٌىِ هب ایي زا هسئَلیت حىَهات  اًد ثسای اثجبت ٍجَة اهس ثِ هؼسٍف ٍ ًْی اش هٌ دلیل ػملی توسه وسدُ

ای دازد ٍ یىی اش ادلِ آى، دلیل ػملی است. ّوبى دلیل ػملی وِ اهس  اسالهی ثداًین یب ًِ؛ خَد اهس ثِ هؼسٍف ٍ ًْی اش هٌىس ادلِ

ّابی   ىاس یىای اش هسائَلیت   تَاًد اثجبت وٌد اهس ثِ هؼسٍف ٍ ًْی اش هٌ وٌد ثِ ًَػی هی ثِ هؼسٍف ٍ ًْی اش هٌىس زا ٍاجت هی

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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آید واِ ایاي زا    حىَهت اسالهی است. ػسؼ وسدم وِ اگس ثصَاّن ایي دلیل زا دز ایٌجب تمسیس وٌن ّوبى هطىل تىساز پیص هی

گرازین ثسای آیٌدُ. هوىي است ضوب ثگَیید وِ آى دلیل چگًَِ هسألِ اهس ثِ هؼاسٍف ٍ ًْای اش هٌىاس زا ثاِ ػٌاَاى یاه        هی

تَاًد ثبثت وٌد، ثبید اغل دلیل زا تَضیح دّین ٍ تمسیس وٌین ٍ ثؼد ویفیت داللت آى ثاس   هت اسالهی هیهسئَلیت دٍلت ٍ حىَ

 گیسد زا تمسیت وٌین.  ایٌىِ اهس ثِ هؼسٍف ٍ ًْی اش هٌىس دز حَشُ هسئَلیتی حبون اسالهی لساز هی

 سؤال:

فسهبیید ٍ دسات اش آى   اضدًی ًیست؛ ایي هساتجی وِ ضوب هیاستبد: ثب تمسیجی وِ هب اش هسألِ خَاّین وسد، اسبسبً ایٌْب اش ّن جد

 ثیطتسخَاّن ثگَین ضبید ثِ یه هؼٌب آى دلیل ػملی اش آیبت ٍ زٍایبت  اتفبلبً هی .دازید، ایي ًظس یه ػدُ اش آلبیبى است ثسًوی

اغالً تفىیه ایي هساتت ثِ ولی  وٌد. ضه ًىٌید وِ اگس هب آى دلیل زا ثپریسین ثس ضوَل هسئَلیت ًسجت ثِ ایي هستجِ داللت هی

یه ایي اضىبالت زا ػاسؼ خاَاّن    ثِ دٌّد، اغالً ایٌْب غلظ است؛ هي یه ثٌدد. ثسخی استٌبداتی وِ ایي آلبیبى هی زخت ثسهی

ثِ ذّي ضوب زفتِ وِ هساتت دازد ٍ آى هستجاِ ساَم ثاِ ولای     ّبی ًبلع است. ....  ضَد یه ًسجت ّبیی وِ دادُ هی وسد. ًسجت

خاَاّن ثگاَین    ست؛ ایي یه ثسداضت ًبدزست ٍ ًبغحیح اش هسألِ اهس ثِ هؼسٍف ٍ ًْی اش هٌىس است. ... اتفبلابً های  خبزج ا

 تس است.  ضوَل دلیل ػملی ًسجت ثِ هستجِ سَم الَی است اش ادلِ لفظیِ؛ حتی اش آى دٍ ًسجت ثِ هستجِ سَم لَی

 نتیجه دلیل ششم

وجسی داضت ٍ ثِ حست ظبّس غغسایص هطىلی ًدازد ٍ وجسایص ّن ثب ایي  پس ثِ عَز ولی دلیل ضطن وِ یه غغسی ٍ یه

ضَاّد اثجبت ضد؛ ًتیجِ ایي است وِ ثساسبس دلیل ضطن ایي جصء اختیبزات حىَهت اسالهی است، ًِ ایٌىِ خَدش یه الصام 

تَاًد هماسزات   ٍػیت، یؼٌی هیگَیین هطس ثبضد؛ یؼٌی ثگَیین ثبید حىَهت اسالهی الصام وٌد؛ ًِ، جصء اختیبزات است. ٍلتی هی

 ٍ لَاًیٌی زا ٍضغ وٌد، الجتِ ثِ ضسعْب ٍ ضسٍعْب وِ ایي خَدش یه داستبى هفػلی دازد. 

 بررسی اشکاالت دلیل ششم

 ایٌجب ًسجت ثِ ایي دلیل اضىبالتی هغسح ضدُ است.
 اشکال اول

ضَد. هؼسٍف ٍ  حجبثی ًوی س ضبهل حجبة ٍ ثییىی اش اضىبالتی وِ ایٌجب هغسح ضدُ ایي است وِ اسبسبً هؼٌبی هؼسٍف ٍ هٌى

ّبی دٍلت ٍ حىَهت اسالهی است، آى هؼٌب ٍ هفَْم  هٌىس یه هؼٌبی دیگسی دازد؛ آى چیصی وِ ٍاجت است ٍ جصء هسئَلیت

حجابثی اش هػابدیك    اش هػبدیك هؼسٍف است ٍ ثیاست. دز ٍالغ ایي یه اضىبل غغسٍی است. چَى گفتین پَضص ٍ حجبة 

ضىبل ضدُ وِ هؼسٍف هؼبدل ٍاججبت ٍ هٌىس هؼبدل هحسهبت ًیست. هؼسٍف ٍ هٌىس یؼٌی آى چیصی وِ شضاتی ٍ  هٌىس است؛ ا

ثدی آى ثسای ّوگبى زٍضي ثبضد ٍ ًبظس ثِ حمَق ٍ اهَز اجتوبػی جبهؼِ هؼیّي است. ثِ ػجبزت دیگس هؼاسٍف ٍ هٌىاس یاه    

هحسهبت ًیست. آى ٍاججبت ٍ هحسهبتی وِ خاَثی ٍ ثادی   هؼبدل ٍاججبت ٍ لرا ضَد؛  لسن اش ٍاججبت ٍ هحسهبت زا ضبهل هی

ضَد  آى دز جبهؼِ آضىبز ثبضد، هغلَثیت ٍ ضٌبئت آى دز ًظس ػوَم هسدم زٍضي ثبضد. پس اسبسبً هػبدیك هؼسٍف ٍ هٌىس هی

بدیك هٌىاس زا  تس اش ایٌْب؛ چِ ایٌىِ دز لسآى ثؼضی اش هػبدیك هؼسٍف ٍ هٌىس زا ذوس وسدُ است. هثالً هػا  یه اهَز ثسیبز هْن

 ك هؼسٍف زا ّن ػدل، احسبى ٍ اهثبل ایٌْب لساز دادُ است. یلَاط، ظلن، تجبٍش، فحطب ٍ لتل هؼسفی وسدُ است؛ هػبد
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ثِ یه سصٌی اش هسحَم ػالهِ عجبعجبیی وِ دز الویصاى فسهَدُ ٍ آى ایٌىِ هؼسٍف ػجبزت است اش   هستطىل آًگبُ استٌبد وسدُ

گَید هسألِ جْل  هی 1ضٌبسٌد، ثدٍى ایٌىِ ًسجت ثِ آى جبّل ثبضٌد یب آى زا اًىبز وٌٌد. آى زا هی چیصی وِ افساد جبهؼِ اًسبًی

وٌاد ثاِ ساصي دیگاسی اش ػالهاِ دز       ضٌبسٌد. یب هثالً استٌبد هی اغالً هغسح ًیست؛ هؼسٍف یه چیصی است وِ ّوِ آى زا هی

اًد ثِ ساصي هسحاَم    استٌبد وسدُ 2وٌٌد. ٍق اجتوبػی دزن هیّب آى زا ثب ذ الویصاى وِ فسهَدُ هؼسٍف آى چیصی است وِ اًسبى

وٌٌد ٍ ّوِ هسدم  ّب ثب ذٍق اجتوبػی خَدضبى آى زا دزن هی اًسبىای وِ  ػالهِ وِ هؼسٍف یؼٌی آى چیصّبی خَة ٍ پسٌدیدُ

لبثل اًىبز ًیسات. ایاي   وٌٌد؛ خَثی ٍ ثدی آى ثسای هسدم  ضٌبسٌد ٍ اًىبز ًوی ثدٍى ایٌىِ ًسجت ثِ آى جبّل ثبضٌد، آى زا هی

  3 است. اضىبل دز همبلِ ًمد ٍ ثسزسی ادلِ فمْی الصام حىَهتی حجبة ذوس ضدُ
 اشکال اولپاسخ 

دز پبسخ ثِ ایي اضىبل ثْتسیي زاُ ایي است وِ هؼٌبی هؼسٍف ٍ هٌىس زا ثطٌبسین ٍ ٍاوبٍی وٌین وِ اسبسبً هؼاسٍف چیسات ٍ   

ػالهِ دز ایٌجب چِ گفتِ است. هاي خیلای خالغاِ خادهت ضاوب      اًد ٍ هسحَم  ىس چیست؛ فمْب دز ایي زاثغِ چِ ًظسی دادٌُه

ّبی هتفبٍتی ذوس ضدُ است. یاه دیادگبُ ایاي اسات واِ       وٌن؛ ایٌجب دز هَزد هؼٌبی هؼسٍف ٍ هٌىس الَال ٍ دیدگبُ ػسؼ هی

تحجبت هؼسٍف ٍ هٌىس ػجبزت است اش ٍاججبت ٍ هحسهبت؛ هؼسٍف یؼٌی ٍاجت ٍ هٌىس یؼٌی حسام. ثؼضی ثِ ایي دٍ لسن، هس

حسهبت ٍ هىسٍّبت. یاه دیادگبُ   اًد هؼسٍف یؼٌی ٍاججبت ٍ هستحجبت، ٍ هٌىس یؼٌی ه اًد ٍ گفتِ ٍ هىسٍّبت زا اضبفِ وسدُ

است وِ گفتِ ضد وِ هؼسٍف ػجبزت است اش آى چیصّبیی وِ ًصد ػسف ثِ ػٌَاى اهس پسٌدیدُ ضٌبختِ ضدُ ثبضد ٍ هٌىاس   ّوبى

ّاب دز ایاي زاثغاِ     اهس ًبپسٌد ٍ شضت ٍ لجیح ضٌبختِ ضدُ ثبضد. ثِ ّسحبل دیدگبُ آى چیصی است وِ ًصد ػسف ثِ ػٌَاى یه

آید، ایي است وِ هؼسٍف ّس آى چیصی است وِ ضسع یب ػمل ثاِ حساي آى    هصتلف است. آًچِ اش ولوبت فمْبی ثصزگَاز ثسهی

ثٌبثسایي داهٌِ آى حىن وسدُ ثبضٌد. حىن وسدُ ثبضٌد؛ هٌىس ػجبزت است اش چیصی وِ ضسع یب ػمل ثِ شضتی ٍ ًبپسٌدی ٍ لجح 

ٍ دایسُ هؼسٍف ٍ هٌىس ثِ یه هؼٌب ّوبى ٍاججبت ٍ هحسهبت است، ثِ ضویوِ هستحجبت ٍ هىسٍّبت، وِ فبضل همداد ایاي زا  

تس ثگاَیین، ٍاججابت ٍ هحسهابت یاه      گیسد. اگس ثصَاّین دلیك فسهَدُ است. یب آى چیصّبیی وِ ثبالخسُ دز ایي دایسُ لساز هی

وٌد، ضسع ّن ثِ آى  وٌد. هَازدی وِ ػمل حسي ٍ لجح یه چیصی زا دزن هی اش آًْبیی است وِ ػمل ّن ثِ آًْب حىن هی دستِ

وٌد اهب ػمل اش دزن آى ػبجص است. ثٌبثسایي اگس هٌظاَز اش ٍاججابت ٍ    حىن دازد؛ یه هَازدی است وِ ضسع ثِ آى حىن هی

دٍى ایٌىِ ثسای ػمل زاّی ًسجت ثِ دزن آًْب داضتِ ثبضین، ایي تؼسیف هحسهبت یؼٌی ّوبى ٍاججبت ٍ هحسهبت ضسػی ثبضد ث

ًبتوبم است. دزست است وِ تؼسیف هؼسٍف ٍ هٌىس ثِ اػتجبز هسجغ تطصیع آى هوىي است ًجبضد، تؼسیف ثِ ذاتیبت ًجبضد ٍ 

ي ٍ پسٌدیدگی آى حىن ّسچِ وِ ضبزع یب ػمل ثِ خَثی ٍ حس پسػَازؼ ثبضد، اهب ثبالخسُ تؼسیف دلیمی است؛  ثِ تؼسیف

تاَاًین دایاسُ    وٌد، ایي هؼسٍف است. ّس چِ وِ ضبزع ٍ ػمل ثِ شضتی ٍ ًبپسٌدی آى حىن وٌد، ایي هٌىس است. ثٌبثسایي ًِ هی

ای هثل لتل، ظلن ٍ فحطب ثداًین؛ ٍ ًِ دایسُ هؼسٍف زا هٌحػس وٌین دز ػدل ٍ احسبى.  هٌىسات زا غسفبً هَازد آضىبز ٍ ثسجستِ

 ِ هؼسٍف ٍ هٌىس اٍسغ اش ایي است. ثلىِ داهٌ

                                                           

 .255، ظ4. الویصاى، ج1

 .232، ظ2. الویصاى، ج2
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وٌد. هاثالً دز   اًد، ایي هغلت زا تأیید هی ٍ ثصزگبًی ّن وِ دز هَزد ثسخی اش ایي آیبت اظْبز ًظس وسدُ ٍجَد دازدضَاّدی ّن 

 ُّانُ  ئِاهَ ثِبلْوَؼِسٍُفِ ٍَیٌَََِْْىَ ػَايِ الْوٌُىَاسِ ٍَأٍُلَ  ٍَلْتَىُي هٌِّىُنِ أُهَّةٌ یَدِػَُىَ إِلَى الْصَیِسِ ٍَیَأْهُسٍُىَ »سَزُ آل ػوساى:  104  ّوبى آیِ

ّان   گَید خیس دز ایي آیِ دیي ٍ هغلك اهَز حسٌِ است، ّن ضسػبً ٍ ، دز هَزد هؼٌبی خیس، هسحَم فبضل همداد هی«الْوُفْلِحَُىَ

هؼسٍف ٍ هٌىس ّن دز آى ٍلت  هستحجبت.ضَد ٍلی ضبید هٌحػس ثبضد دز ٍاججبت ٍ  ّن هی ػمالً؛ اگسچِ ضبهل ٍجَة ٍ ًدة

 خیس دز ٍالغ ػجبزت است اش اهس ثِ هؼسٍف ٍ ًْی اش هٌىس.  یؼٌیضَد تفسیس ّوبى خیس؛  ٍالغ هی

إِىَّ اللَّاَِ  »وٌاد؛ دز آیاِ    ثِ هؼٌبی چیصی وِ اش حدٍد الْی تجبٍش هی ل زا ثِ هؼٌبی ٍجَة گسفتِ ٍ فحطبءدز تفسیس وطبف ػد

گَید هٌىس یؼٌای   گَید ػدل ثِ هؼٌبی ٍجَة است ٍ احسبى ثِ هؼٌبی هستحت است؛ آى ٍلت هی هی« حِسَبىِیَأْهُسُ ثِبلْؼَدِلِ ٍَالْئِ

 ضوبزد.  آى چیصی وِ ػمل آى زا لجیح هی

تَاًین ایي ًتیجِ زا ثگیسین وِ هؼسٍف ػجبزت است اش چیاصی   هیاش هجوَع ولوبت ثب تَجِ ثِ اختالفی وِ ٍجَد دازد، ثٌبثسایي 

ضَد ٍ هٌىس ػجبزت است اش چیصی وِ ًبپسٌد ٍ شضت است. ػودُ ایي اسات واِ هسجاغ     ست ٍ خَة داًستِ هیوِ پسٌدیدُ ا

تطصیع ایي شضتی ٍ خَثی یب حسي ٍ لجح چیست ٍ ویست. اگس هب هسجغ تطصیع زا ػمل ٍ ضسع داًستین وِ ایاي ثاب ادلاِ    

ّس چیصی است وِ ضبزع ثِ آى دستَز دادُ؛ ٍ هٌىس ّاس  تَاًین ثگَیین هؼسٍف ػجبزت اش  ثسیبزی لبثل اثجبت است، ثٌبثسایي هی

چیصی است وِ ضبزع اش آى ًْی وسدُ است، ٍ ًیص ػمل خَثی یب ًبپسٌدی آى زا دزن وسدُ است. هٌظَز اش ػمل ّن هؼلَم است 

اضیبء  وِ چِ ػملی است؛ ًِ ػمل ػبدی وِ یه حىن ظٌی ثصَاّد وٌد؛ آى ػمل لغؼی هٌظَز است، ػملی وِ حسي ٍ لجح ذاتی

 وٌد.  وٌد ٍ ثساسبس آى ثبیدّب ٍ ًجبیدّبیی زا تسسین هی زا دزن هی

گَید هؼسٍف ٍ هٌىس یؼٌی آى چیصی واِ ػاسف آى زا ثاِ ػٌاَاى      خَد هسحَم ػالهِ وِ گفتٌد ػالهِ ثِ عَز ولی هیاهب سصي 

دیگسی آًچِ وِ ذٍق اجتوبػی آى زا دزن ضٌبسد، ثدٍى ایٌىِ جبّل ثبضد یب آى زا اًىبز وٌد؛ یب دز یه تؼجیس  خَثی ٍ ثدی هی

فبلوؼسٍف یتضوي ّدایة الؼمل ٍ حىن الطسع ٍ فضایلتِ  »گَید:  الویصاى هی 2وٌد. دز حبلی وِ هسحَم ػالهِ دز ّوبى جلد  هی

ى ٍ هطَْزُ ّوب وِ الجتِ ثساسبس هجٌبی ایطبى آزای هحدٍدُ)یؼٌی هسحَم ػالهِ دز وٌبز ػمل  4،«الصلك الحسي ٍ سٌي االدة

هؼسٍف آى چیصی است وِ هتضوي ّدایت ػمل ٍ لرا ضسع زا ّن ثِ ػٌَاى هسجغ تطصیع ذوس وسدُ است.  ادزاوبت ػملی است(

حىن ضسع است؛ ایٌغَز ًیست وِ هؼٌبی هؼسٍف ًصد ایطبى ّن هٌحػس ثبضد دز آى چیصّبیی وِ فماظ ػمال ثاِ آى زاٌّوابیی     

  .ی یب ثدی هؼسفی وسدُ یب ًِ. ایي استٌبد، استٌبد ًبلػی استآى زا ثِ ػٌَاى خَث ضبزع وٌد، فبزؽ اش ایٌىِ هی

 سؤال:

ّب زا ثبید وبهل دید. ایٌىِ هب یه جولِ زا ثیبٍزین ٍ ثگَیین هسحَم ػالهاِ   خَاّن ثگَین وِ حسف استبد: ّس دٍ زا خَاًدم؛ هی

جیٌین. ثبالخسُ ّن ّادایت ػمال ٍ ّان    گَید، ایي دزست ًیست. ػسؼ هي ایي است وِ ایي جولِ ػالهِ زا ّن ثبید ث ایي زا هی

گَیین هؼسٍف، یؼٌی آًچِ ػمل یب ضسع ثاِ خاَثی آى حىان     وٌد. پس اگس هب هی حىن ضسع هب زا ثِ سَی هؼسٍف زاٌّوبیی هی

وٌد؛ یه جابیی هوىاي اسات ػمال ایاي       وٌد. یه جبیی هوىي است ػمل ایي ّدایت زا ًىٌد ٍلی ضسع ایي ّدایت زا هی هی

 ثبضد ٍلی ضسع داضتِ ثبضد، چِ ایٌىِ ثسیبزی اش ٍاججبت ٍ هحسهبت هب ایٌغَز ّستٌد. ّدایت زا ًداضتِ 
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ثٌبثسایي ثِ غسف ایٌىِ هثالً یه چیصی لبثل فْن ثسای ّوِ ًجبضد یب هثالً ػمل ثِ تٌْبیی ًتَاًد آى زا دزن وٌد، یب ایٌىِ ثگَیین 

ى، ي زا هؼسٍف ثداًین ٍ ثِ استٌبد آسي ٍ خَثی تلمی ضَد، اییه چیصی وِ ثسای ّوِ هسدهبى فبزؽ اش ًژاد ٍ هرّت ثِ ػٌَاى ح

حجبثی زا اش دایسُ  لصٍم حجبة ٍ پَضص زا ثِ ػٌَاى یه حىن الْی اش دایسُ هؼسٍف خبزج وٌین، ایي دزست ًیست؛ یب هثالً ثی

زسابًد واِ    ِ ایي ًمغِ هیهٌىس خبزج وٌین، ایي دزست ًیست. لرا تتجغ ٍ جستجَ دز هؼٌبی هؼسٍف ٍ هٌىس ثدٍى تسدید هب زا ث

حجابثی اش هػابدیك    حىن ضسػیِ ٍجَة حجبة وِ خَد ایي هستطىل ّن ثِ آى اذػبى دازد، اش هػبدیك هؼسٍف است؛ ٍ ثای 

هستطىل تؼجیس غغسی ًىسدُ وِ هب اضاىبل   ؛ الجتِتَاًین دز غغسی اضىبل وٌین هٌىس است وِ اش آى ًْی ضدُ است. پس هب ًوی

 ثیبًی است وِ دز ایي هسحلِ ایي اضىبل زا دازد.  ثیبًصٍلی غغسٍی دازین، 

گَید دزثبزُ  هی وِ هي ػسؼ خَاّن وسد؛جبلت ایي است وِ دز یىی اش اضىبالتی وِ خَد ایي هستطىل دز ایٌجب هغسح وسدُ 

ىس ثَدى ثِ سَی اهس اًد ػبهل ثِ هٌىس ثبید آى زا آگبّبًِ ٍ ثب لػد گٌبُ اًجبم دّد ٍ ثب آگبّی ثِ هؼسٍف ٍ هٌ ًْی اش هٌىس گفتِ

اید ػجبزت اش چیصّبیی ثداًین وِ هسدم ًسجت ثاِ آى آگابُ    ٍ ًْی ثسٍد. اگس هب هٌىس ٍ هؼسٍف زا عجك ایي تؼسیفی وِ ضوب وسدُ

اًاد   ضٌبسٌد، آى ٍلت ایي لید ػلن ٍ آگبّی ثِ هؼسٍف ٍ هٌىس اسبسبً چِ هؼٌب دازد؟ ایي ّوِ ثحث وسدُ ّستٌد ٍ ّوِ آى زا هی

اّن ثگَین خَد ایٌىِ ثحث اش ػلن ٍ آگبّی ثِ هؼسٍف ٍ هٌىس هغسح ضدُ ٍ خَد ایطبى ّن لجَل دازد ٍ ایي زا جصء خَ ... هی

تَاًین ثگَیین هؼسٍف ػجبزت است اش چیاصی   داًد، دز جبّبی هصتلف هغبلجی دازد وِ ثِ ایي اذػبى وسدُ، چغَز هی ضسایظ هی

اجتوبػی دزثبزُ آى ثِ ایي ًتیجِ ثسسد وِ ایي خَة اسات ٍ آى زا اًىابز    وِ ّوِ هسدم آى زا خَة ثداًٌد، آى چیصی وِ ذٍق

داًٌد؛ اهب ایٌْب ثبزشتسیي هػابدیك هٌىاسات    شًد هثل لتل، ظلن، شٍزگَیی، ایٌْب زا ّوِ هی ّبیی وِ هی پریسد؛ هثبل وٌد ٍ هی ًوی

ٍف است؛ ًِ ایٌىِ هؼسٍف ٍ هٌىس هٌحػس دز داًٌد ٍ ایٌْب جصء ثبزشتسیي هػبدیك هؼس است. ػدل ٍ احسبى ٍ ًیىی زا ّوِ هی

 ایٌْب ثبضد. 

 لرا لغؼبً اضىبل اٍل ثِ ایي ادلِ ٍازد ًیست. چٌد اضىبل دیگس دز ایٌجب ٍجَد دازد وِ دز آیٌدُ هَزد ثسزسی لساز خَاّین داد.
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