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خالصه جلسه گذشته

ثحث دس همذهِای ثَد وِ لجل اص ٍسٍد ثِ ثشسسی ادلِ هطشٍػیت الضام ثِ حجبة دس حىَهت اسالهی الصم دیذین هتؼشؼ ضَین.
آى همذهِ ایي ثَد وِ آیب اسبسبً حجبة یه اهش فشدی است یب اجتوبػی؟ هب ادلِ ٍ ضَاّذ اجتوابػی ثاَدى حىان حجابة یاب
هَضَع حجبة سا دس جلسِ لجل روش وشدین؛ ّن ثِ ٍجذاى توسه وشدینّ ،ن ثِ ضَاّذ لشآًی ٍ ّن ثِ ضَاّذ سٍایبیی .ػشؼ
وشدین هجوَع آیبت ٍ سٍایبتی وِ دسثبسُ حجبة ٍ پَضص ٍاسد ضذُ غشف ًظش اص داللت آًْب ثش هیضاى پَضاص ،اساتاٌبتبت ٍ
ثؼضی اص اهَسی وِ ثِ پَضص هشثَط هیضَد ،ایي هغلت اص ادلِ لبثل استفبدُ است وِ حجبة یه اهش ٍ یه هَضَع اجتوبػی
است .یؼٌی ػول یب اهشی است وِ ٍلَ ثِ فشد هشثَط هیضَد اهب حتوبً داسای اثش اجتوبػی است.
دلیل چهارم

یه هغلت دیگشی وِ ثِ ًحَ ولی هی تَاى روش وشد دس اداهِ آى ادلِ گزضتِ ،ایي است وِ ثِ عاَس ولای دس حجابة هػابلحی
ٍجَد داسد وِ ایي هػبلح فمظ ثِ فشد ثشًویگشدد ٍ ضبهل سبیش افشاد اجتوبع ّن هیضَد؛ ثِ ػجبست دیگش ایاي هػابلح ضابهل
افشاد جبهؼِ است ٍ ّویي عَس تشن ایي حجبة ٍ پَضص هفبسذی داسد وِ ایي هفبسذ فمظ دس خَد فشد خالغاِ ًوایضاَد ٍ
ضبهل افشاد جبهؼِ هی ضَد .الجتِ ایٌىِ هب ثِ هػبلح ٍ هفبسذ اضبسُ وشدین ،دسست است واِ ایاي هػابلح ٍ هفبساذ اجوابالً دس
الثِ الی ضَاّذ لشآًی ٍ سٍایی روش ضذ؛ ثبالخشُ آى هَاسدی ّن وِ ثِ ػٌَاى حىوت دس آیبت یب سٍایبت روش ضذُ ،آًْب ّوِ یب
هػبلح است یب هفبسذ .اهب ایٌىِ ایي سا هستمالً ثِ ػٌَاى یه دلیل روش هیوٌین ثِ ایي جْت است وِ حجبة یه حىن ضاشػی
است وِ حتوبً ثِ ٍاسغِ هػبلح پیطیٌی یب پسیٌی جؼل ضذُ ٍ ایي هػلحت دس هتؼلك حىن حجبة است .یؼٌی ثابالخشُ لاضٍم
حجبة ثِ ػٌَاى یه حىن ضشػی تبثغ هػبلح ٍ هفبسذ ٍالؼیِ ای است وِ دس آى ٍجَد داسد ٍ  ...حجبة ٍ تشوص تبثغ هػبلح
ٍ هفبسذ ٍالؼیِای است وِ دس ایٌْب ٍجَد داسد ،حبال هوىي است ثشخی اص هػبلح ٍ هفبسذ ّن پیطیٌی ًجبضذ ثلىِ پسیٌی ثبضذ؛
یؼٌی ثؼذ اص سػبیت ٍ التضام ثِ ایي حىن حبغل ضَد ،هال هػبلحی وِ ثش ًوبص هتشتت هیضَد ثب خَاًذى ًوابص .ایاي هػابلح ٍ
هفبسذ چِ آًْبیی سا وِ هب حذس هیصًین ٍ گوبى هیوٌین ٍ چِ آًْبیی سا وِ ًویداًین ،ایٌغَس ًیست واِ فماظ ثاِ خاَد فاشد
هشثَط ثبضذ؛ ایي ّن ٍاضح ٍ سٍضي است وِ ایي هػبلح ٍ هفبسذ ثِ ّش حبل دس هجتواغ اًسابًی اثشگازاس اسات ٍ ایاي ّان
هی تَاًذ هاالً ثِ ًَػی یه لشیٌِ ٍ هؤیذی ثبضذ ثش اجتوبػی ثَدى اهش حجبة .ػشؼ وشدم وِ اغشاسی ًذاسم ایي سا ثِ ػٌاَاى
یه دلیل هستمل روش وٌن .ایي ثِ ّش حبل چیضی است وِ اص ّوبى آیبت ٍ سٍایبت هیتَاى استفبدُ وشد؛ اهب ثِ خػَظ چاَى
ثحث هػبلح ٍ هفبسذ دس ثشخی اص تؼبثیش روش ضذُ ٍ ایٌىِ ایٌْب هػلحتّبیی است وِ ثِ فشد هشثَط اسات ٍ ًاِ ثاِ دیگاشاى،
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حجبة یه هػلحتی داسد وِ ثِ خَد فشد هشثَط است ٍ لزا هیتَاًذ ایي هػلحت هاالً ثِ ػٌَاى یه اهش فاشدی هٌطا تؼلاك
حىن ثِ ایي ضخع ضذُ ثبضذ؛ لزا یه اهش فشدی است .هب ػشؼ هی وٌین وِ هػبلحی وِ ثشای حجبة ٍجَد داسد حتوابً ایاي
هػبلح هٌحػش دس فشد ًیست ثلىِ ثِ ػوَم هشدم ٍ ثِ جبهؼِ ثشهیگشدد .ایٌْب لشاتي ٍ ضَاّذ اجتوبػی ثَدى حجبة است.
ادله فردی بودن حجاب

اهب دس همبثل ،ػذُای اغشاس داسًذ ثش ایٌىِ حجبة یه اهش فشدی است .ػشؼ وشدم وِ تؼبثیش هختلف است؛ یه ٍلت هیگَیٌذ
جضء حشین خػَغی است ،یه ٍلت هیگَیٌذ ایي یه حشین ضخػی است ،یه ثبس هیگَیٌذ یه حك فشدی ٍ یه هَضَع
ضخػی است .هجوَع ادلِای وِ ثشای فشدی ثَدى هس لِ حجبة لبثل روش است ،چٌذ دلیل است وِ ایٌْب سا ثشسسی هایوٌاین.
الجتِ دلت داضتِ ثبضیذ فؼالً ثحث غغشٍی داسین ٍ ،اال ثؼضی اص وسبًی وِ اًىبس هیوٌٌذ هسئَلیت یب اختیبس حىَهت سا دس اهش
حجبة ،ثِ ّویي ادلِ توسه هی وٌٌذ وِ حجبة یه اهش فشدی است .هوىي است ثؼضی اص ادلِ آى جوبػت سا دس ایٌجاب رواش
وٌین ٍلی فؼالً ایٌجب وبسی ثِ آى حیث ًذاسین وِ حبال حىَهت هی تَاًذ دخبلت وٌذ یب ًِ .ایٌجاب فماظ هایخاَاّین اص حیاث
هَاجِْ ثب ًظشیِ فشدی ثَدى اهش حجبة ایي ادلِ سا روش وٌین .چٌذ دلیل است وِ ایٌْب سا روش هیوٌین.
دلیل اول

دلیل اٍل (حبال هوىي است ضوب ثگَییذ وِ ایي دلیل ًیست ،اهب ایي سا گفتِاًذ ٍ ادػب ضذُ است) ایي است وِ هسا لِ پَضاص
یه حك فشدی است .یؼٌی ّوبًغَس وِ اًسبى ثشای اًتخبة هحل صًذگی ،ثشای اًتخبة ضغل ،ثشای اًتخبة هشوات ،یؼٌای ّاش
آًچِ وِ ثِ ضخع اٍ هشثَط هی ضَد ،آصاد است ٍ حك داسد ،ثشای پَضص ّن حك داسد؛ ًَع پَضص یه اهش ضخػای اسات.
اگش دلص ثخَاّذ هیتَاًذ حجبة ضشػی داضتِ ثبضذ؛ اگش چٌیي چیضی سا دٍست ًذاضتِ ثبضذ ،هیتَاًذ آى سا اسمبط وٌذ؛ چَى
حك است .ثِ ػجبست دیگش وسی وِ هَاجِ هیضَد ثب ایي چیضی وِ دس ضشع ثیبى ضذُ ،هیتَاًذ ثذست ثیابٍسد واِ حجابة سا
خذاًٍذ ٍ ضبسع ثِ ػٌَاى یه حك ثشای صًبى ثبثت وشدُ است.
ایٌْب دٍ هس لِ است؛ یه ٍلت هیگَیین پَضص یه حك فشدی است ،ایي یه همذهِای هیضَد؛ ایي هیخَاّذ ثگَیذ پَضص
یه حك فشدی است ٍ خذاًٍذ هتؼبل و ى ثشای صًبى یه حمی سا ثبثت وشدُ وِ پَضص داضتِ ثبضاٌذ .اص ایاي هٌظاش حجابة
هی ضَد یه اهش فشدی؛ اجتوبػی ًیست؛ هشثَط ثِ ایي ضخع است ٍ اٍ ّن خَدش ایٌغَس اختیبس وشدُ است .ایي حك سا یه
وسی استفبدُ هیوٌذ؛ یه صًی ایي حجبة ضشػی سا استفبدُ هیوٌذ ٍ یه وسی اسمبط هیوٌذ .دیگشاى ًوایتَاًٌاذ اٍ سا ٍاداس
وٌٌذ ٍ اٍ سا هلضم وٌٌذ .پس ایي یه دلیل وِ ایي یه حك هشثَط ثِ صى ،هشثَط ثِ فشد ٍ ضخع اسات ٍ سثغای ثاِ اجتوابع
ًذاسد.
بررسی دلیل اول

ٍ َّ ووب تشی؛ ایي لبثل لجَل ًیست .چْبس اضىبل ثِ ایي دلیل ٍاسد است.
اضىبل اٍل
اضىبل اٍل ایي است وِ حجبة اغالً حك ًیست ثلىِ تىلیف است .لسبى ادلِای وِ حجبة سا ثِ ػٌَاى یه پَضاص ضاشػی
ثشای صًبى ثیبى وشدُ ،لسبى تىلیف است ًِ حك .آیبت سا هالحظِ ثفشهبییذ؛ اٍاهش ٍ ًَاّی واِ ًساجت ثاِ پَضاص ٍاسد ضاذُ،
« الیجذیي صیٌتْي اال هب ظْش هٌْب»  ،آى آیبتی وِ ثِ ًَػی ثش ایي هس لِ داللت داسد ،سٍایبت ،دس ّوِ ایٌْب لسبى ،لسابى اثجابت
694

تىلیف استٍ .لتی هیگَیین تىلیف ،یؼٌی حك اهلل است؛ حك اهلل چیضی است وِ هخبلفت ثب آى ثِ ػٌاَاى یاه حىان ضاشػی
هستلضم ػمبة ٍ ػزاة است .پس ایٌىِ هی گَیٌذ حجبة حك است ،ایي پَضص ٍ حجبة ضشػی وِ اص ادلِ استفبدُ هیضاَد،
لجل اص ّش چیضی یه حىن ٍ تىلیف ضشػی است ثشای صًبى.
اضىبل دٍم
اگش ّن حك ثبضذ ،حتوبً یه حمی است وِ تىلیفی دس وٌبس آى ٍجَد داسد .سلّوٌب وِ ایي پَضص حك صى ثبضاذ اهاب ایاي حاك
خبلی اص تىلیف ًیست؛ ٍ تىلیف دس ٍالغ دٍ ٍجِْ ٍ دٍ خػَغیت داسد .یىی تىلیفی وِ ثِ ػْذُ خَد ایاي صى اسات؛ یىای
تىلیفی وِ ثش دیگشاى است .یؼٌی ثش فشؼ ایي حك ّن ثبضذ ،دٍ ضؼجِ اص تىلیف دس وٌبسش ٍجَد داسد؛ یىی تىلیفی وِ هتَجِ
خَد ایي صى است ٍ دیگشی تىلیفی وِ دیگشاى ًسجت ثِ ایي هس لِ داسًذ .ایي تىلیف هوىي است اص حیث ًظش ٍ ًگابُ ثبضاذ؛
اجتٌبة اص ًظش ٍ ًگبُ ثبضذ ،یب چیضّبیی وِ هوىي است ثِ ایي ّن هشثَط ضَد .اگش ایي حك ثبثت ّن ثبضذ ،وٌبسش ایي تىلیف
است .هي هی خَاّن ًتیجِ ثگیشم؛ چَى ادػب ایي است وِ ایي فشدی است .دلیل ثش فشدی ثَدى سا ّن ایي هیداًٌذ وِ ایاي حاك
است؛ هی گَیٌذ یه حك هشثَط ثِ ایي ضخع استٍ .لتی دس ایي پبیِ ٍ اسبس تطىیه وٌین ،دیگش اغال اساتذالل ٍ هاذػب
هخذٍش هیضَد .ثلِ ،هب ًویخَاّین ثب ایي اثجبت وٌین وِ اجتوبػی است؛ هب هیخَاّین پبیِ استذالل هستذل سا خاشاة وٌاین.
آى اسبسی وِ ثش اسبس آى هیخَاّذ فشدیت حجبة سا ًتیجِ ثگیشد ،هیخَاّین دس آى خذضِ وٌین.
اضىبل سَم
ثش فشؼ حك ّن ثبضذ ،یؼٌی حمی وِ تىلیفی ّن دس وٌبس آى ًجبضذ؛ یؼٌی یه هشحلِ ثیطتش ّوشاّی ٍ هوبضبت هیوٌین؛ اهب ّش
وسی ٍ ّش حمی سا ًویتَاى اسمبط وشد .هستذل هیگفت ایي حك است ٍ هیتَاًذ اسمبط وٌذّ ،وِ چیض دست خَدش است؛ هب
هیخَاّین ثگَیین ّوِ چیض دست خَدش ًیست .اگش وسی حك حیبت داضتِ ثبضذ ،هیتَاًذ ایي حك سا اص خَدش اسمبط وٌذ؟
ثگَیذ هي صًذگیام ثشای خَدم است ٍ هی خَاّن ثِ آى پبیبى دّن .ایي ًِ ضشػبً ٍ ًِ ػمالءً پزیشفتِ ًیست وِ اگش حك ثبضاذ ٍ
حمی است وِ ّیچ وسی ّن ًوی تَاًذ ثِ آى تؼشؼ وٌذ ،اهب خَدش ّن ًویتَاًذ ثِ ایي حك تؼشؼ وٌذ؛ خَدش ّن ًویتَاًذ
حیبت سا اص خَدش سلت وٌذ.
اضىبل چْبسم
حك ثَدى هالصم ثب فشدی ثَدى ًیست .اغالً ثش فشؼ اص ّوِ ایي اضىبالت ثگزسین؛ اگش چیضی حك وسی ثاَد ،ایاي هاالصم ثاب
فشدیت است؟ یؼٌی حك ثَدى هسبٍق ثب اجتوبػی ًجَدى است؟ اغالً اص ّش سِ اضىبل گزضتِ غشف ًظش هیوٌین ٍ هیگَیین ایي
یه حك هشثَط ثِ صى است ،اهب ایي چِ هالصهِ ای ثب فشدیت داسد؟ ثسیبسی اص حمَق فشدی ّستٌذ اهب اثش اجتوبػی ّن داسًاذ.
لزا اغل هس لِ اگش پزیشفتِ ضَد ٍ ثپزیشین حك است ٍ تىلیف ًیست؛ اغالً تىلیف ثَدى سا ًفی وٌین؛ ثپزیشین حمی اسات واِ
تىلیفی دس وٌبس آى ًیست؛ ثپزیشین یه حمی است وِ هیتَاًذ اسمبط وٌذ؛ سؤال ایي است وِ حك ثَدى ثشای صى ،ایٌىِ پَضص
ٍ حجبة حك ثشای صى است ،آیب هالصم است ثب فشدی ثَدى؟ یؼٌی دیگش ایي هؼٌبیص آى است وِ ایي اثش اجتوبػی ًذاسد؟
پس ایي دلیل ًویتَاًذ اثجبت وٌذ وِ حجبة یه اهش فشدی است .ثبص ّن ت ویذ هیوٌن وِ فشدی ثَدى اص ایي ثذست ًویآیذ .هب
ادلِ ٍ ضَاّذ خَدهبى سا ثش اجتوبػی ثَدى اهش حجبة ثیبى وشدین ،اهب دس ایٌجب ًفی هیوٌین فشدی ثَدى حجبة سا .ثِ دلیل ایي
694

چْبس اضىبل ،دلیل اٍل لبثل لجَل ًیست.
دلیل دوم

ثؼضی ثش فشدی ثَدى اهش حجبة ثِ ایي دلیل توسه وشدُاًذ وِ حجبة یه اهش ػجبدی است؛ تؼجیش ػجبدی وشدُاًذ؛ ضوب ًگَییذ
وِ ایي چِ استذاللی است ٍ چِ وسی چٌیي استذاللی وشدُ است .گفتِاًذ یه اهش ػجبدی است؛ یؼٌی جضء احىبم ضشػیِ ػجبدی
است .حبال هوىي است ثؼضیّب دلیكتش تؼجیش وشدُ ثبضٌذ وِ ایي یه تىلیف ضشػی ضخػی است؛ دیگاش اص هٌظاش حاك ٍاسد
ًطذُ اًذ .ثشخی ت ویذ داسًذ وِ ایي یه تىلیف ضشػیِ ػجبدی است .هؼٌبی ػجبدی ثَدى تىلیف ضاشػی چیسات؟ یؼٌای لػاذ
لشثت هیخَاّذ؛ لػذ لشثت ّن حتوبً ثبیذ اص سٍی ػمیذُ ثبضذ ،پس هیضَد یه اهش فشدی .اگش وسای هااالً هىلاف ضاذُ ثاِ
پَضص ٍ ایي پَضص سا ثبیذ ثِ خبعش خذا اًجبم دّذ ،پس ّوِ چیض دایش هذاس اػتمبد ٍ لػذ آى ضخع است؛ پس یاه اهاش
وبهالً فشدی است .ثؼضیّب تؼجیش دیگشی وشدُ اًذ؛ تؼجیش ثِ ػجبدی ثَدى سا روش ًىشدُاًذ اهب گفتِاًذ ثبالخشُ ایاي یاه تىلیاف
ضشػیِ ضخػی است؛ هَضَع ایي تىلیف ،فشد است .یؼٌی ثش صى ٍاجت است وِ حجبة داضتِ ثبضذ؛ ایي یه تىلیف ضاشػی
است ٍ دیگشی وبسی ثِ حك ثَدى ًذاسدّ .ویي ثشای فشدی ثَدى وبفی است؛ تىلیف ضشػی سا چغَس هیضَد ثاب لػاذ لشثات
اًجبم داد؟ یب هاالً تىلیف ضخػی سا چغَس هیضَد یه وسی ثگَیین دیگشی ثشایص اًجبم دّذ .گبّی ایي ادلِ آًماذس سسات
است وِ حتی دس تمشیش آى اًسبى گشفتبس هیضَد ٍ ًویتَاى آى سا دسست تمشیش وشد وِ ایي دلیل چِ هیخَاّذ ثگَیذ .هب تالش
هیوٌین وِ اص ًگبُ هستذل ایي ادلِ سا ثِ دسستی تمشیش وٌین.
بررسی دلیل دوم

ایي دلیل ّن ووب تشی .اگش وسی ادػب وٌذ حجبة ٍ پَضص صى یه حىن ضشػی ٍ یه تىلیف ضشػیِ ػجبدی است ،ایي اغاالً
ٍالؼبً حشف ثبعلی است .چَى حجبة ٍ پَضص اص جولِ ٍاججبتی است وِ لػذ لشثت دس آى هؼتجش ًیست .یه ٍاجت تَغلی
است؛ هال ًوبص وِ هطشٍط ثِ عْبست لجبس است .آى چیضی وِ ضبسع هتؼبل خَاستِ ایي است وِ صى پَضیذُ دس آى حذی واِ
ثیبى وشدُ دس هشتی ٍ هٌظش دیگشاى ظبّش ضَد .وسی وِ اغالً اػتمبد ًذاسد ٍ هسلوبى است؛ اػتمبد ًذاسد ثِ ایي هؼٌب وِ هیگَیذ
ایي همذاس الصم ًیست .اهب فشؼ ثفشهبییذ ثِ ّش دلیلی یب لْشاً یب اختیبساً خَدش سا هیپَضبًذ ٍ ثیشٍى هیآیذ ،اعبػت دس ایٌجاب
غذق وشدُ است .الصم ًیست وِ پَضیذًص هستٌذ ثبضذ ثِ اهش خذا وِ اگش وسی اص اٍ سؤال هیوٌذ چشا خاَدت سا پَضابًذی،
هی گَیذ چَى خذا گفتِ است ،ًِ .ایي اگش ثگَیذ هي دٍست داسم ایٌغَس ثبضن ،ایي اهتابل ضذُ است .ایي فشق هیوٌذ ثاب ًوابص؛
دس ًوبص اگش اص اٍ سؤال وٌٌذ وِ چشا ایي وبس سا وشدی ،ثگَیذ دٍست داسم ثخَاًن ،ایي ًوبص همجَل ًیست؛ اگش وسی ثب اًگیضُ غیش
الْی ًوبص ثخَاًذ اهتابل تحمك پیذا ًویوٌذ ٍ اعبػت غَست ًویگیشدٍ .لی دس هَسد پَضص ٍ حجبة اغالً لػذ لشثت ٍ لػذ
اهتابل اهش الصم ًیست؛ وسی هیگَیذ هي دلن هیخَاّذ ایٌغَس ثبضن ،دٍست داسم ایٌغَس پَضص داضتِ ثبضن ،وبسی ّن ًذاسد ثِ
ایٌىِ خذا دستَس دادُ یب ًِّ ،ویي وِ ایي پَضص سا سػبیت وٌذ ٍ ثیشٍى ثیبیذ ،اعبػت هحمك ضذُ است .پس ثٌیبى ایي استذالل
اسبسبً غلظ است.
ثؼذ ّن آى وسبًی وِ هیگَیٌذ ایي تىلیف ضخػی است ،چَى تىلیف هتَجِ ثِ ایي فشد ضذُ؛ ًویگَیٌذ تىلیف ػجبدی اسات،
هیگَیٌذ یه تىلیف ضخػی است؛ تىلیف ضخػی ثَدى سا اًىبس ًویوٌین ،اهب ثحث ایي است وِ آیب ایي تىلیف ضخػای واِ
هتَجِ ػول ایي ضخع ضذُ ،اثش اجتوبػی داسد یب ًِ؟ ضخػی ثَدى تىلیف ًْبیتبً اثجبت هیوٌذ ایي تىلیف هتَجِ ایي ضخع
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ضذُ است؛ ایي لذس هسلّن اص ایي تىلیف استٍ .لی آیب اثش اجتوبػی ًذاسد؟ ایي هٌبفبت ثب اجتوبػی ثاَدى آى داسد؟ هااالً ضاوب
جْبد سا دس ًظش ثگیشیذ؛ ضوب لجَل داسیذ وِ جْبد یه تىلیف اجتوبػی است؛ هگش دس جْبد تىلیف هتَجاِ اضاخبظ ًیسات؟
هگش دس تىبلیفی وِ اجتوبػی هحسَة هیضًَذ اضخبظ هىلف ًیستٌذ؟ لغؼبً اضخبظ هىلف ّستٌذ؛ ٍلی اگش تىبلیفی هتَجاِ
اضخبظ ضذُ ،ایي تىبلیف حتوبً جٌجِ اجتوبػی ٍ اثش اجتوبػی داسدً .وبصجوؼِ ،جْبد ،اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش؛ اغاالً دس
ّوِ تىبلیف اضخبظ حمیمی هخبعت ّستٌذ .هب وبسی ًذاسین وِ آیب جبهؼِ ٍ اجتوبع ثوب َّ اجتوبع هیتَاًذ هخبعت ٍ تىلیف
ثِ آى غَست گیشد یب ًِ؛ ایي ثحث دیگشی است .ضخػیت حمَلی هیتَاًذ هىلف ثبضذ؟ ایي یه ثحای است وِ آیاب تىلیاف
فمظ ثِ اضخبظ حمیمی هتؼلك هیضَد یب اضخبظ حمَلی ّن هیتَاًٌذ تىلیف داضتِ ثبضاٌذ؟ هسالّوبً اضاخبظ حماَلی ّان
هی تَاًٌذ تىلیف داضتِ ثبضٌذ؛ تىلیف فمظ ثِ اضخبظ حمیمی ًیست .اهبم ثوب َّ اهبم یه سشی تىبلیفی داسدً .جی یه ساشی
تىبلیفی داسد؛ لبضی ٍ حبون ضشػیٍ ،لیّ؛ هب ایٌمذس هَاسد دس فمِ داسین وِ تىبلیف هتَجِ اضخبظ حمَلی ضذُ است .ایٌغاَس
ًیست وِ تىلیف فمظ هتَجِ ضخع حمیمی ضَد .لزا اگش تىلیف ضخػی ّن ثبضذ وِ ّست ،هب اًىبس ًویوٌین وِ حجبة یه
تىلیف ضخػی است ،اهب ایي تىلیف ضخػی ثَدى آیب هالصم ثب ًفی اثش اجتوبػی است؟ آیب ایي اثجبت هایوٌاذ واِ اغاالً اثاش
اجتوبػی ًذاسد؟ ثذٍى تشدیذ ضخػی ثَدى تىلیف ًویتَاًذ اثجبت وٌذ فشدی ثَدى ایي ػوال سا ٍ ًوایتَاًاذ اًىابس وٌاذ اثاش
اجتوبػی آى سا .هب دس ّویي حذ فمظ هیخَاّین ثگَیین ایي ًویتَاًذ ًفی وٌذ اثش اجتوبػی حجبة سا .ثلِ ،اثجبت ّن ًویوٌاذ،
اهب ًفی ّن ًویوٌذ.
سؤال:
استبد :آى چیضی وِ ضوب هیگَییذ ثشای ٍل تی است وِ ثِ ایي دلیل استذالل وٌین ثشای ًفی هسئَلیت ٍ اختیبس دٍلت دس الضام ثِ
حجبة ... .هب گفتین فؼالً ثب آى حیث وبسی ًذاسین ... .آى سا ثبیذ دس ثحث ادلِ الضام یب ػذم الضام ثحث وٌین؛ آًجب ثشخی گفتِاًذ
چَى ایي یه ٍاجت ػجبدی است ٍ لػذ لشثت هیخَاّذ ًویضَد الضام وشد .دس هس لِ صوبت ،جْبد ،دس خیلی اص اهَس وِ لػذ
لشثت ّن الصم داسد ٍ ثبیذ لػذ لشثت ّن ضَد اهب حىَهت هیتَاًذ الضام وٌذ ... .ایٌىِ تَغلی اسات یاب تؼجاذی ،ایاي ثحاث
دیگشی است.
دلیل سوم

دلیل سَم ایي است وِ حجبة ثش اسبس سٍایبت دس ٍالغ ثشای احتشام صى جؼل ضذُ است .سٍایتی سا دس جلسِ لجل خَاًذین وِ
« الًِ الحشهة لٌسبء اّل الزهة» ،چَى حشهت ًذاسًذ ًسبء اّل رهِ ،پس ًظش ثِ هَّب ٍ دستّبی آًْب جبیض است .یب هااالً دس
هَسد وٌیض گفتِاًذ وِ آًْب ّن حشهت ًذاسًذ .ایي هس لِ اص ثؼضی سٍایبت ّن لبثل استفبدُ است؛ اص ّوایي سٍایات ّان ثذسات
هی آیذ وِ ثبالخشُ صًبى هسلوبى حش احتشام داسًذ ٍ ثِ ّویي جْت ًظش ثِ آًْب جبیض ًیست .هس لِ پَضص سا ّن ثِ ًَػی گفتین
پیًَذ ثب ایي جْت پیذا هیوٌذ .آًْب ٍلتی پَضص سا سػبیت ًویوٌٌذ ٍ خَدضبى احتشام خَدضبى سا ًگِ ًویداسًذً ،ظش ثِ آًْاب
ثذٍى لزت جبیض است .ایٌجب هؼلَم هی ضَد حجبة اسبسبً ثشای احتشام صى جؼل ضذُ است .اگش وسی گفت هي ًویخَاّن ایاي
احتشام سا ٍ ایي حشین سا ًوی خَاّن ،ایي اضىبلی داسد؟ اگش فلسفِ جؼل حجبة ٍ حىوت جؼل لضٍم حجبة ،احتشام صى ثبضاذ
ایي دال ثش فشدی ثَدى ایي حىن است؛ ّوِ چیض هیضَد دایش هذاس احتشام صى .لزا تٌبست ثیي حىن ٍ هَضَع التضب هیوٌذ وِ
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ّوِ چیض ثِ خَد اٍ هشثَط ضَد؛ اگش وسی خَاست احتشام خَدش سا حفظ وٌذ پَضاص داضاتِ ثبضاذ؛ اگاش وسای ًخَاسات
احتشاهص سا ًگِ داسد ،هیتَاًذ پَضص خَد سا وٌبس ثگزاسد .ػوذُ آى چیضی وِ ثِ آى استٌبد ضذُ ایي است واِ احتاشام یاه
ضخع یه اهش فشدی است ٍ ثِ خَدش هشثَط است؛ اگش ایي حىن ثِ خبعش احتشام اٍ جؼل ضذُ ،پس حىن اٍ ّن هایضاَد
یه اهش فشدی.
بررسی دلیل سوم

ایي دلیل ّن ثِ ًظش ًبغحیح است؛
اضىبل اٍل
چَى اٍالً خَد ایٌىِ ػلت ایي حىن احتشام ثبضذ ،هحل ت هل است .ػشؼ وشدین ایٌْب هیتَاًذ حىوت ثبضاذ؛ اساتٌجبط لاضٍم
حجبة ثِ ٍاسغِ ایي حىوت وبس دسستی ًیست؛ ایٌىِ ثگَیین صى ثبیذ حجبة داضتِ ثبضذ چَى احتشام داسد ...
سؤال:
استبد :دس هَسد هسلوبًبى ایٌغَس ًیست؛ ثِ یه هٌبسجتی دس ثحث ًىبح ،هشحَم آلبی هٌتظشی دس یه استفتبتی ایطبى ثاِ ایاي
استٌبد وشد وِ هس لِ احتشام است .حبال اگش صًی ًویخَاّذ احتشاهص سا حفظ وٌذ ،آیب هیضَد ثب اٍ دست داد؟ ایطبى گفت دس
هَسد دست دادى هیتَاًذ هػبفحِ وٌذ چَى اٍ خَدش احتشام خَد سا ًگِ ًویداسد .دس حبلی وِ ایٌغَس ًیست؛  ...ثْتشیي دلیل
ثش ایٌىِ ایي حىوت است ایي است وِ یه صى هسلوبى ًویتَاًذ ایي وبس سا ثىٌذ .اتفبلبً هیخَاّن ثگاَین ایٌغاَس ًیسات... .
توبم ًىبتی وِ ثِ ػٌَاى حىوت دس آیبت ٍ سٍایبت روش ضذُ ،گفتاین اضاؼبس ثاِ اجتوابػی ثاَدى داسد ... .اتفبلا ًب گفتاین ایاي
حىوتّبست وِ ّوِ ًطبى هیدّذ وِ ایي یه اهش اجتوبػی است .اغالً اگش اجتوبػی ًجَد روش ایي حىوتّب لغَ ثَد.
پبسخ هب ایي است وِ اٍالً ایي حىوت است ٍ ػلت ًیست ٍ ،ػلت ّن وِ ًجبضذ دیگش ًویتَاًین ثگَیین ایي یاه اهاش فاشدی
است .ثبالخشُ لذس هتیمي ایي است وِ ایي جْت دس آى ٍجَد داسد ٍ اص ایي حىوت ًویتَاًین فشدی ثَدى سا ثذست آٍسین.
اضىبل دٍم
ثبًیبً ػلت ّن ثبضذ ثبص ّن فشدی ثَدى سا ًوی سسبًذ .اغالً فشؼ وٌین احتشام؛ فشؼ وٌین ػلت ّن ّویي است؛ اتفبلبً خَد ایي
ًطبى هیدّذ وِ ایي یه اهش اجتوبػی است .چَى همَلِ احتشام ٍ هبّیت احتشام یه اهشی اسات واِ دس پیًَاذ ٍ استجابط ثاب
دیگشاى هؼٌب پیذا هیوٌذ .هی گَیذ اگش وسی ایي حشین ٍ احتشام سا ثشای خَدش حفظ وشد ،دیگشاى ّن سػبیت وٌٌذ ٍ اگاش ًاِ،
دیگشاى ّن سػبیت ًىٌٌذ .ایي خَدش اضؼبس ثِ ایي داسد وِ ایي یه اهش فشدی ًیست .راتبً هس لِ احتشام دس استجبط ٍ پیًَذ ثاب
دیگشاى هؼٌب پیذا هیوٌذ .هب االى ًویخَاّین ًتیجِ ثگیشین؛ هیگَیین ایي ًطبى هیدّذ یه اهش اجتوبػی است.
دٍ سِ دلیل دیگش ثبلی هبًذُ وِ دس جلسِ آیٌذُ ثیبى خَاّین وشد.
«ٍالحوذ هلل سة الؼبلویي»
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