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

 دلیل هشتم

اوثرش ایري ادلرِ    روش وشدین ٍ هَسد ثشسسی لرشاس دادیرن    ثش هطشٍػیت الضام ثِ حجبة دس حىَهت اسالهی  تب ایٌجب ّفت دلیل

 تَاًبیی اثجبت هذػب سا داسًذ؛ ثشخی اص ایي جْت لبغش ثَدًذ  

اًذ، ایي اسرت ورِ    حَم آلبی خَیی ّن ثِ آى استٌبد وشدٍُ هش روش ضذُدلیل ّطتن وِ الجتِ دس ولوبت ثشخی اص فمْب دس گزضتِ 

ثبیسرت   حجبثی الذام غَست ثگیشد؛ یؼٌی ضبسع همذس ثشای حفظ ًظبم حتوبً هی وٌذ وِ ًسجت ثِ هسألِ ثی حفظ ًظبم التؿب هی

لشاس گیشد، تؼضیرش  ّبی اجشاییِ حفظ ًظبم هَسد تَجِ  تَاًذ ثِ ػٌَاى ؾوبًت ّبی اجشایی دس ًظش ثگیشد ٍ چیضی وِ هی ؾوبًت

وٌٌذ  هشحرَم   است  قجیؼتبً تؼضیش یه هجبصات ٍ همشسات ٍ ویفشی است ثشای وسبًی وِ ثِ ًظبم اجتوبػی ٍ دیٌی خلل ٍاسد هی

ٍ هي الكجیؼی اى ّرزا  »فشهبیذ:  وٌذ، هی آلبی خَیی ثؼذ اص ایٌىِ سٍی هسألِ حفظ ًظبم ٍ اّتوبم ضبسع ثِ حفظ ًظبم تأویذ هی

الجتِ ایطبى خیلی ثِ ًحَ هختػش ایي استذالل سا روش وشدُ ٍ آى سا پزیشفتِ است   1،«الحبون ول هي خبلف الٌظبمیمتؿی أى یؼضس 

 دّین تب دلیمبً هٌظَس هؼلَم ضَد   هب همذاسی ایي ثیبى ٍ استذالل سا تَؾیح هی

تَاًذ اسادُ ضَد؛ چِ ایٌىِ دس ػجبسات فمْی ّش دٍ هؼٌب اسادُ ضذُ ٍ ثؼؿبً استذالل ثش لرضٍم ّرش    اص تؼجیش حفظ ًظبم دٍ هؼٌب هی

 ضذُ است  یه اص ایي دٍ هؼٌب ّن 

یه هؼٌب ّوبى حفظ ًظبم سیبسی است؛ یؼٌی حفظ حبوویت دیٌی ٍ حفظ حىَهت اسالهی وِ تؼبثیش هختلفری ثؼؿربً اص آى     1

 ضذُ است؛ ایٌىِ ًظبم سیبسی ٍ حبوویت دیٌی اص ّجَم اجبًت ٍ تْذیذات داخلی حفظ ضَد ٍ حبوویت دیٌی ثشلشاس ثوبًذ 

یه هؼٌبی دیگش حفظ ًظبم، یؼٌی حفظ ًظبم صًذگی ثطش، حفظ ًظبم اجتوبػی دس همبثل اختالل ٍ ّشج ٍ هشج؛ آًجب دیگرش    2

اًتظربم دسًٍری جبهؼرِ     حفظح ًیست  هٌظَس اص حفظ ًظبم دس ایي هؼٌب هسألِ حبوویت سیبسی ٍ حىَهت ٍ ًظبم سیبسی هكش

هؼٌبی اٍل دس همبثل حبوویت غیرش اسرالهی اسرت؛ هؼٌربی دٍم دس      وِ دس اهَس ثبیذ حبون ثبضذ  پس است اسالهی ٍ اًؿجبقی

تٌبد لشاس گشفترِ اسرت؛ هرثالً یره     همبثل ّشج ٍ هشج ٍ اختالل دس اهَس است  ّش دٍ هؼٌب دس همبقغ ٍ هَاؾغ هختلف هَسد اس

ِ ثِ ٍجَة وفبیی یب حتی ٍجَة ػیٌی ثشسذ  حِ فشؾبً ثؼؿی اص هطبغل اص حذ اثبوٌذ و جبّبیی گفتِ ضذُ حفظ ًظبم التؿب هی

  ضَد هكلت گفتِ هیایي حفظ ًظبم هشثَـ ثِ هؼٌبی دٍم است  یب هثالً دس هَسد لضٍم ًػت لبؾی ایي 
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دس ٍالغ هطرشٍػیت   وِ الصم است ایٌجب روش ضَد، ایي است وِ هب اص اٍل اضبسُ وشدین وِ آًچِ ایٌجب هَسد ثشسسی استای  ًىتِ

الضام ثِ حجبة دس حىَهت اسالهی ثِ ػٌَاى یه حىن اٍلی است؛ ایٌىِ دس یه همبقؼی حىن ثربًَی التؿرب وٌرذ الرضام ثرِ      

ثحث هب خبسج است، چَى الضام ثِ حجبة دس آى فشؼ هثل سربیش  حجبة اص سَی حىَهت غَست ثگیشد، ایي اغالً اص هحل 

تَاًذ دس ضشایف اؾكشاس یب هثالً ػسش ٍ حشج یب ّش ػٌَاى ثبًَی دیگش لضٍم پیذا وٌذ؛ ایي هحذٍدیتی ًذاسد؛ اگرش یره    اهَس هی

هب ایٌجب اص هٌظش حىن اٍلی  هبًؼی ًذاسد ٍلیػٌَاى ثبًَی التؿب وٌذ وِ هثالً الضام ثِ حجبة ٍالغ ضَد، هثل سبیش احىبم ضشػی 

حفظ ًظبم سیبسی  اغل حفظ ًظبم ثِ هؼٌبی دٍم وِ دس ایٌجب گفتِ ضذ، ایي حتوبً اص احىبم اٍلیِ است؛ ّش چٌذوٌین   ثشسسی هی

وٌین  است وِ گوبى ًطَد حبال ایٌجب داسین یه ػٌَاى ثبًَی سا هكشح هی جْتّن اص احىبم اٍلیِ است  تزوش ایي هسألِ اص ایي 

ذ؛ ًِ، حفظ ًظبم چِ ثرِ  وٌٌ ػٌَاى ثبًَی داسًذ استذالل هیاًذ، اص هٌظش تحمك  یب هشحَم آلبی خَیی ٍ دیگشاى وِ ایي سا فشهَدُ

هوىري  ترِ  الجاص احىبم اٍلیِ است  لضٍم حفظ ًظبم ٍ ٍجَة حفظ ًظبم یه حىن اٍلی اسرت    ٍ چِ ثِ هؼٌبی دٍم هؼٌبی اٍل

روش وٌٌذ؛ حتی هوىي است حفظ ًظبم دس یه جبّبیی التؿبی یه حىن ثربًَی  ی ثؼؿبً حفظ ًظبم سا جضء ػٌبٍیي ثبًَاست 

ثیٌیذ هرثالً دلیلری ورِ ثرشای لرضٍم       ّن ثىٌذ ٍلی ولیت حفظ ًظبم ثِ ػٌَاى یه حىن اٍلی هَسد تَجِ ٍ ًظش است  لزا ضوب هی

وٌٌذ، ّویي است وِ ضبسع همرذس ثرِ ّری      ش غیجت البهِ هیثسیبسی اص اهَس دس ػػحىَهت اسالهی یب تػذی فمْب ًسجت ثِ 

ثرِ ػٌرَاى    اهرش  اسالهی ًذاسد  ایري گبُ سؾبیت ثِ ّشج ٍ هشج دس دسٍى جبهؼِ  ٍجِ ساؾی ثِ اختالل ًظبم ًیست؛ ضبسع ّی 

ترشیي احىربم    ص هْرن تَاًذ هَسد ًظش ضبسع ًجبضذ  ایي ثیبى وِ ثبالخشُ هسألِ حفظ ًظبم یىی ا ًوی ًسجت ثِ اهَس حسجیِ اّتوبم

التؿبی یه سشی وبسّب ٍ اهَسی سا چِ ثِ ػٌَاى حىرن ثربًَی یرب ثرِ ػٌرَاى حىرن       حفظ ًظبم ثسب خَد  ضشػی است ٍ چِ

 ثٌبثشایي حفظ ًظبم خَدش یه حىن اٍلی است تَاًذ داضتِ ثبضذ   حىَهتی هی

ِ ًظبم اجتوبػی ٍ جلَگیشی ااگش هب گفتین وِ حفظ  دس ًظرش ضربسع ثسریبس ثرب      ص اختالل ٍ ّشج ٍ هشج یىی اص اهَسی است ور

ػذم اجشای  ٍ یب ثِ قَس ولی ضَد الف هػلحت اجتوبػی للوذاد هیحجبثی یب ثذحجبثی ثشخ قجیؼتبً اص آًجب وِ ثی ،اّویت است

تَاًذ ًسجت  ن اسالهی هیضَد، ثٌبثشایي حبو چَى هٌجش ثِ اختالل دس ًظبم اجتوبػی هیاحىبم اسالهی ٍ اص جولِ هسألِ حجبة، 

هسألِ لضٍم سسذ  تَجِ داضتِ ثبضیذ وِ  )الجتِ ثب ضشایكص( ٍ ّی  هٌؼی ّن اص ایي ثِ ًظش ًویثِ هسألِ حجبة الضام داضتِ ثبضذ 

تَاًرذ هجربصات    ّستٌذ هیتش وِ داسای آثبس اجتوبػی  ٍیژُ احىبم هْن حفظ ًظبم ٍ ایٌىِ حبون ثشای تخكی اص احىبم ضشػی ثِ

ثِ ػٌَاى یه دلیل هستمل ثشای اثجبت وجشای دلیل ّفتن ّن هَسد استٌبد لشاس گیشد  هْن اغل لبثلیت ایي سا داسد وِ تؼییي وٌذ، 

گش هَسد تَجِ لشاس ایي دلیل است وِ ثبالخشُ ثب تَجِ ثِ اّتوبم ضبسع ثِ حفظ ًظبم اجتوبػی ٍ ایٌىِ هسألِ حجبة ٍ پَضص ا

وسی وِ ثبیذ هشالجت ًسجت ثِ  ثبسصتشیيضَد، لزا حبون اسالهی ثِ ػٌَاى  صًذ ٍ ثبػث اختالل هی ًگیشد، ایي ثِ آى ًظبم لكوِ هی

ضَد، همشساتی  حجبثی هٌجش ثِ اختالل ٍ ّشج ٍ هشج دس آى ًظبم هی تَاًذ اص ثبة ایٌىِ ثی حفظ ًظبم اجتوبػی داضتِ ثبضذ، هی

 ذ ٍ ًسجت ثِ آى الضام وٌذ  سا ٍؾغ وٌ

 دلیل هشتمبررسی 

اًؿجبـ اجتوبػی ٍ جلَگیشی اص ّرشج ٍ هرشج الصم اسرت، ثحثری      دس وجشای ایي دلیل ّن ثحثی ًیست؛ دس ایٌىِ حفظ ًظبم ٍ

هػذاق ثشای لضٍم اػوبل ایي لبًَى، حبون اسالهی ٍ حىَهت اسرالهی اسرت، دس ایري ّرن تشدیرذی       تشیي سٍضيًیست  ایٌىِ 
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غغشای هسألِ  دس ثحث ُ حبون اسالهی است وِ دس دسجِ اٍل ًسجت ثِ حفظ ًظبم اجتوبػی هسئَلیت داسد  ػوذًُیست؛ ثبالخش

ضذ؛ ایٌجب اهش وجشی ٍاؾح است ٍ اص ثذیْیبت  ّبی لجلی غغشی خیلی هطىلی ًذاضت ٍ وجشی ثبیذ اثجبت هی دس استذالل  است

ثل روش است، دالیل ًملی ٍاؾحی ٍجرَد داسد؛ لرزا خیلری دس ثربة وجرشی      است، دالیل ػملی ٍاؾح ٍ سٍضٌی ًسجت ثِ آى لب

حجبثی ٍ ثذپَضطی ٍ تشن فشهبى الْی دس ثبة حجبة هٌجش  ًیبصهٌذ اثجبت هسألِ ًیستین  ػوذُ ایي است وِ ثجیٌین آیب ٍالؼبً ثی

ترَاًین   لغ ایي است وِ ایي سا ًوری ضَد یب ًِ  ایي است وِ همذاسی هوىي است هحل ثحث ثبضذ  ٍا ثِ اختالل ًظبم اجتوبػی هی

تَاًرذ اثجربت    ضَد  ٍالغ ایي است وِ ایي ًوری  هٌجش ثِ اختالل دس اهش ًظبم هی حجبة اثجبت وٌین؛ یؼٌی ثگَیین سػبیت ًىشدى

ِ قرَس  تَاًین اص ایي استذالل ثْشُ ثگیشین؛ اهب ایٌىِ ثخَاّین ث ضَد  ثلِ، اگش یه جبیی ایي اتفبق افتبد، دس آى ضشایف خبظ هی

سسرذ   حجبثی سا اص هػبدیك اختالل دس ًظبم اجتوبػی هؼشفی وٌین، ایي لبثل اثجبت ًیست  لزا دلیل ّطرتن ثرِ ًظرش هری     ولی ثی

تَاًذ هذػب سا اثجبت وٌذ؛ اهب ثِ ًحَ ولی ٍ هَججِ ولیِ ثرب ایري    ًبوبفی است  ثلِ، ًْبیتص ایي است وِ ثِ ًحَ هَججِ جضئیِ هی

 سا اثجبت وٌین   تَاًین ایي اهش دلیل ًوی

  : دلیل عقلیدلیل نهم

ثِ یه هؼٌب دلیل ػملی ای وِ روش وشدین، ایٌْب  دلیل ًْن یه دلیل ػملی است؛ الجتِ ایي سا ػشؼ وٌن وِ تمشیجبً ثشخی اص ایي ادلِ

شُ ٍ غغشی ٍ وجشی دس آًْب روش ضذُ ثَد، قجیؼتبً یه استذالل ػملی ثَدًذ  اهب ثبالخ داضتٌذلیبس  غَست ثَد؛ ّوِ ایٌْبیی وِ

ضذ ٍ ایٌْب لؿبیبیی ثَدًذ وِ دس ضشع اثجبت ضذُ است  اهب ایي دلیرل   همذهبتص ًَػبً ضشػی است؛ وجشاّب ػوذتبً ثبیذ اثجبت هی

 تَاًین روش وٌین؛  دس ٍالغ یه دلیل ػملی هحؽ است؛ دٍ تمشیش ثشای ایي دلیل ػملی هیػملی 
 اولتقریر 

ثشای ٍجَة اهش ثِ هؼرشٍف ٍ ًْری اص هٌىرش     روش ضذُ ٍ الجتِ ثِ آىاثي ادسیس دس سشائش اص جولِ دس ولوبت ثؼؿی  یه تمشیش

ای ورِ   استٌبد وشدُ است  اگش ثِ خبقش داضتِ ثبضیذ دس ثحث اص دلیل ضطن ثشای اثجبت وجشی چٌذ دلیل روش وشدین  یىی اص ادلِ

ای وشدین ٍ گفتین ایي سا ثؼذاً تفػیالً روش خَاّین وشد   آًجب یه اضبسُ ثشای اثجبت وجشای دلیل ضطن روش وشدین، دلیل ػملی ثَد 

آًجب ثیطتش ثِ لبػذُ لكف اضبسُ وشدین، ٍلی دس ثبة ٍجَة اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش، یه ثحثی است ثیي فمْب وِ آیب اهرش  

اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْری اص هٌىرش سا    لضٍم تَاًین ای وِ ثب آى هی ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش ٍجَثص ػملی است یب ًِ؛ یؼٌی آیب ادلِ

تَاى روش وشد  ایٌجب یه اختالفی  ادلِ ًملیِ است یب دلیل ػملی ّن ثش ٍجَة اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش هیاثجبت وٌین، غشفبً 

اًذ  ّب ایي سا اًىبس وشدُ ثؼؿی دلیل ػملی ثش ٍجَة اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش ّن داسین ثیي فمْب ٍجَد داسد؛ ثشخی هؼتمذًذ 

ورٌن ٍ هسرألِ سا تَؾریح     ای هری  اًذ غشفبً دلیل ًملی داسین؛ الجتِ ایي ثحث هشثَـ ثِ ایٌجب ًیست ٍ هي فمف یه اضربسُ  ٍ گفتِ

خَاّین دلیل ػملی ثش هطشٍػیت الرضام ثرِ    دّن تب سٍضي ضَد  االى ّن ثحث هب اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش ًیست؛ هب هی هی

 جبة دس حىَهت اسالهی روش وٌین  ح

  دس لرشاس گشفرت  اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش ثِ ػٌَاى وجشای دلیل ضطن لجالً هَسد اضبسُ  هسئَلیت حىَهت ًسجت ثِ هسألِ

ّرب   اًذ دلیل ػملی داسین ٍ دلیل ػملی آى ّن لبػذُ لكرف اسرت  ثؼؿری    هَسد ٍجَة اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش ثشخی گفتِ

ٍجَة اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش سا اص ثبة لضٍم ّب ّن  ػجبست اص لضٍم دفغ ؾشس هحتول است  ثؼؿی آىاًذ دلیل ػملی  گفتِ

روش ضذُ است  هب ٍاسد آى ثحث  اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش، ایي سِ ساُ ػملی اًذ  پس ثشای ٍجَة ضىش هٌؼن ٍاجت داًستِ
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اًذ  ػملی وِ ثشای اثجبت ٍجَة اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش گفتِ دلیل وِ آیب ادلِ ػملیِ یب تمشیشات هختلفخَاّین ثطَین  ًوی

هحتورل یرب   )ثِ لضٍم دفغ ؾشس  اهَسٍجَة اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش آى ّن دس ثشخی اص  ثشایتوبم است یب ًِ  اثي ادسیس 

هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش ثشای دفغ ؾشس است ٍ ایي ٍجَثص ػملی است، چَى ػمل آدم گَیذ اهش ثِ  اضبسُ وشدُ است  هی (لكؼی

گَیذ  وٌذ دفغ ٍ سفغ ؾشس اص ًفس ٍاجت ٍ الصم است؛ یؼٌی ّش وجب وِ احتوبل ؾشس یب ّالوت ثبضذ، ػمل هی است وِ حىن هی

تَاى  اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش ّن هی دفغ آى الصم است  ایٌىِ ایي استذالل دسست است یب ًِ، وبسی ًذاسین؛ ایٌىِ دس ثبة

تَاًست ثِ ػٌَاى یه دلیرل دس هرَسد اثجربت     ایي سا ػشؼ وشدم وِ هی هَسد ًظش ًیست ثِ ایي دلیل استٌبد وشد یب ًِ، ایي ّن 

، خرَد ایري دلیرل سا    ایري دلیرل  ٌىش ثرِ  استٌبد ٍجَة اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هوجشای دلیل ضطن روش ضَد  اهب ثب لكغ ًظش اص 

   ثشای اثجبت هطشٍػیت الضام ثِ حجبة دس حىَهت اسالهی هَسد استٌبد لشاس دّینتَاًین  خَاّین ثجیٌین آیب هی هی

سػبیت ًىشدى فشاهیي الْی لكؼبً ثبػث ؾشس است  ایي دس ثؼؿی اص اٍاهش ٍ ًَاّی الْری وربهالً   دس ایٌىِ ثِ قَس ولی  ّشحبل ثِ

ٍاؾح ٍ سٍضي است؛ دس ثؼؿی اگش خیلی ٍاؾح ًجبضذ، حذالل دس هَسد ثشخی اص احىبم الْی ایي خیلی سٍضي است  ثربالخشُ  

هؼِ، اگش ًگَیین ؾشس لكؼی ثشای هشدم آى جبهؼِ تَجْی ثِ آى دس جب حجبثی یىی اص هَاسدی است وِ ػذم سػبیت آى ٍ ثی ثی

وٌذ  ثٌبثشایي چَى ایي یه ؾشس احتوبلی ثشای  حىن ثِ لضٍم دفغ ؾشس احتوبلی هی ّن ٍ ػمل داسد، حذالل ؾشس احتوبلی داسد

ثرشای دٍس   ٍ یب احتوبلی سا اص جبهؼرِ دٍس وٌرذ   ضَد، حبون اسالهی هَظف است ایي ؾشس لكؼی هشدم یه جبهؼِ هحسَة هی

  لزا ثِ حىن لضٍم دفغ ؾشس هحتول اص جبهؼِ اسالهی ّبیی سا اػوبل وٌذ گیشی سخت ٍ تَاًذ همشسات یي ؾشس، قجیؼتبً هیشدى او

 (ی ٍ چِ سٍحییؼٌی حفظ جبهؼِ اص ؾشسّبی هختلف، چِ جسو)است ّبی حبون اسالهی  تشیي هسئَلیت وِ حتوبً یىی اص هْن

 تَاًستین ثشای ایي دلیل روش وٌین     ایي ًْبیت تمشیشی ثَد وِ هیالضام وٌذحجبة  تَاًذ ًسجت ثِ حبون اسالهی هی
 تقریر اولبررسی 

ىن ػملی تَاًذ هكلت ٍ هذػب سا ثبثت وٌذ  غشف ًظش اص خَد ایي لؿیِ ثِ ػٌَاى یه ح چٌذاى ًویسسذ ایي دلیل ّن  ثِ ًظش هی

لك دفغ ؾشس هحتول ّبیی داسد وِ آیب اسبسبً ػمالً ثِ قَس هك چَى ایي ّن خَدش ثحث)ٍ ایٌىِ آیب ایي لبثل لجَل ّست یب ًِ، 

 تَاًذ ثِ قَس هكلك ًوی ثیحجب ثیٍاجت است؛ اهب هسألِ ایي است وِ  ػمالً دفغ ؾشس هحتولسلّوٌب وِ ثپزیشین  (الصم است یب ًِ

ای لبثل لجَل ثبضذ اهب ایٌىِ ایي  ثِ ػٌَاى یه ؾشس هحتول روش ضَد  هوىي است دس ثؼؿی هَالغ ٍ ثؼؿی ضشایف چٌیي هسألِ

داسد، ایي چٌذاى لبثل اثجبت ًیست  قجیؼتبً یه وسی ثرِ   سًطَد ثِ قَس ولی ثشای هجتوغ ؾشدستَس ٍ فشهبى الْی اگش سػبیت 

بسبً ضبیذ اگش دس هشئی ٍ هٌظش ًجبضذ هسئَلیتی ًسجت ثِ آى ٍجَد ًذاسد  اگش ّن دس هشئی خَاّذ ؾشس ثضًذ، ایي اس خَدش هی

تَجْی  حجبثی ٍ ثی ٍ هٌظش ثبضذ، اص صاٍیِ دیگشی هوىي است ایي هسئَلیت ثبثت ضَد  حبال اگش دس یه ضشایكی ًَػی اص ثی

تَاًذ الضام وٌذ  اهب ایٌىرِ   ت ثگَیین حبون اسالهی هیثِ اهش حجبة پذیذ آیذ وِ احتوبل ؾشس ثِ دًجبل آى ثبضذ، آًجب هوىي اس

ثِ قَس ولی ایي هسألِ ثِ ػٌَاى یه ؾشس هحتول دس ًظش گشفتِ ضَد ٍ ٍاجت الذفغ ثبضذ، ایي خیلری سٍضري ًیسرت ٍ لبثرل     

ص ًظش هؼٌَی اش پیطگیشی اص ؾشس ًسجت ثِ افشاد جبهؼِ است؛ اهب اگش فشؾبً وسی ا اثجبت ًیست  ثبالخشُ حبون اسالهی ٍظیفِ

ضَد، ایٌجرب ثرِ چرِ     ای است وِ ؾشسش هتَجِ دیگشاى ًوی گًَِ خَاّذ ایي ؾشس سا ثش خَدش ّوَاس وٌذ یب فشؼ وٌیذ ثِ هی
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حجبة ّن  ثسب حتی دس هَسد صًبى ثب ثبضذ وِ چِ هٌظَس ؟ اگش ؾشس هحتول ثِ آى هؼٌبی ٍسیؼصوٌذتَاًذ الضام  دلیل ثگَیین هی

 تَاًذ اثجبت وٌذ هذػب سا   یي ؾشس احتوبلی ٍجَد داسد  لزا ایي تمشیش اص دلیل ػملی ًویا
 دومتقریر 

اهب یه تمشیش دٍم ّن دس ایٌجب ٍجَد داسد وِ تحت ػٌَاى لبػذُ لكف هكشح ضذُ است  لبػذُ لكف اص آى ادلِ ػملی است ورِ  

شفتِ است  یؼٌی ثشای ایٌىِ اثجبت وٌٌذ اهش ثِ هؼشٍف ٍ ثشای اثجبت ٍجَة اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش ّن هَسد استٌبد لشاس گ

اًذ یه دلیل ػملی داسین ثِ ًبم لبػذُ لكف  ایي لبػذُ لكف دس ولوبت ضیخ قَسی روش ضرذُ ٍ   ًْی اص هٌىش ٍاجت است گفتِ

اًذ ثِ قَس ولری   شتؿی یب اثَالػالح حلجی وِ گفتِاًذ هثل سیذ ه ثَدًذ وِ ثِ قَس ولی دلیل ػملی سا اًىبس وشدُ ّن وسبًیالجتِ 

اش  گبُ اغلی تىیِ ٍتمَیت وشدُ دلیل ػملی سا دلیل ثش ٍجَة اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش ًملی است  اهب ضیخ قَسی تمشیجبً 

تبً پزیشفتِ ٍ استٌبد ثِ دلیل ػملی یب ثِ تؼجیش دیگش ٍجَة ػملی هشحَم ػالهِ ّن دس لَاػذ ایي سا ًسجسا ّویي لشاس دادُ است  

اًذ وِ هب اسبسبً ثتَاًین اهش ثِ هؼشٍف ٍ  ّب ّن ثِ قَس ولی ایي سا اًىبس وشدُ داًذ  ثؼؿی اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش سا الَی هی

 ًْی اص هٌىش سا ثب لبػذُ لكف ثبثت وٌین  

  وجشای دلیل ضطن، هسئَلیت حىَهت اسرالهی ًسرجت ثرِ اهرش ثرِ      ضذای  اضبسُی ثشای اثجبت وجشایي تمشیش دس دلیل ضطن ثِ 

ّویي لبػذُ لكف است  هب آًجب چگًَگی استذالل ثِ ایي  وِ اًذ تین یه دلیل ػملی البهِ وشدُهؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش ثَد  هب گف

ت حىَهت اسالهی روش وشدین ٍلی خَد ایي لبػذُ سا خیلی تَؾیح ًذادین ٍ ثِ ایٌجب اسجبع دادین هسئَلی اثجبت لبػذُ سا ثشای

ِ ٍ گفتین ایي خَدش یه دلیل هستمل ػملی است ثشای اثجبت هطشٍػیت الضام ثِ حجبة اص ًبحیِ حىَهت اسالهی؛  ّشحربل   ثر

ایٌجب هستمالً خَدش هرَسد ثشسسری    اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش ثبضذ یب ًِ، لضٍم تَاًذ دلیل هی تمشیش غشف ًظش اص ایٌىِ ایي

تَاًذ اثجبت وٌذ هطرشٍػیت الرضام ثرِ     گیشد  حبال ایي دلیل اسبسبً چیست؟ هفبد لبػذُ لكف چیست ٍ ایٌجب چگًَِ هی لشاس هی

 ضبءاهلل دس جلسِ آیٌذُ تَؾیح خَاّین داد   حجبة اص ًبحیِ حىَهت اسالهی سا، ایي سا اى

 سؤال:

ثسب ثتَاًین فسربد ٍ فحطرب سا    یه جْبتی لبثل تذاخل ّستٌذ؛ فشؾبً دس ّوبى هسألِ حفظ ًظبم چِ استبد: ثؼؿی اص ایي ادلِ اص

ّبی غیش دیٌی ّن  وٌذ، دس ًظبم ضَد؛ فشلی ّن ًوی آًجب ثگٌجبًین؛ چَى خَد فسبد ٍ فحطب ثبػث اختالل دس ًظبم اجتوبػی هی

ؼٌبی هَسد ًظش هب  اص یه هٌظش دس ّوبى هسألِ ؾشس هحتول یرب  ؾبثكِ ثبضذ  فحطب ثِ هؼٌبی ٍسیغ، ًِ ثِ ه ایٌكَس ًیست وِ ثی

حجربثی ثرب ثؼؿری اص     ضَد، ایٌكَس ًیست وِ ثگَیین اگرش ثری   تَاًذ لشاس ثگیشد      گفتین آى چیضی وِ ثب ایي ثبثت هی لكؼی هی

َ هكلك اثجبت وٌذ هطرشٍػیت  تَاًذ ثِ ًح هشاتجص تحمك پیذا وٌذ ثبػث اختالل ًظبم ٍ ّشج ٍ هشج ضَد  ثؼؿی اص ایي ادلِ ًوی

الضام ثِ حجبة سا هگش ایٌىِ تحت یىی اص آى ػٌبٍیي لشاس گیشد      وبسی ثِ تطخیع ًذاسد؛ ایي سا ثِ ػٌَاى یه اهش هفرشٍؽ  

گَیذ اسبسبً اجشای احىبم ثبػث اًؿجبـ ٍ ًظبم اجتوبػی دیٌی  ػٌِ ٍ سٍضي گشفتِ وِ ایي سش اص یه چٌیي چیضی دسثیبٍسد  هی

ضرَد یرب    وٌذ  ٍالؼًب ػذم اجرشای ّورِ احىربم ضرشػی هَجرت اخرتالل هری        ذم اجشای احىبم ایي اختالل سا ایجبد هیاست  ػ

تَاًین ثگَیین ّوِ احىبم     چَى ثحث اختالل ٍ ّشج ٍ هشج دس ًظبم اجتوربػی اسرت، ًرِ     ّبیص ایٌكَس است؟ هب ًوی ثؼؿی
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ًظبم ٍ اجتوبػی ٍ دیٌی، یؼٌی غشف ًظش اص ػمیذُ ٍ هزّت ٍ هلیت ثِ ػٌَاى گَیین  ایٌىِ ایي آلب هثالً اص ًظش دیٌی     ایٌىِ هی

 ایٌىِ اهَس صًذگی ثچشخذ، ایي اختالل پیذا وٌذ  
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