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

 چند شبىه درباره مالیت رمز ارزوا ررسیب

وِ ذَة استت ثتِ ایتي     ضسُزض هَضز هبلیت ضهع اضظّب هططح ضجِْ  هطثَط ثِ ضهع اضظّب ثپطزاظین، چٌس لجل اظ ایٌىِ ثِ احىبم

ّبی آى ٍ اًظبض هرتلفی وِ زض ایي ثبضُ ٍجَز زاضز هطبلجی ضا ػطض وطزین. ًتیجِ  ضجْبت پبسد زّین. هب زض هَضز هبل ٍ ٍیژگی

ضَز، هٌتْی هبل  ظ هبل هحسَة هیتَاًین ثگَیین ضهع اض ّب ثط ضهع اضظّب هٌطجك است؛ ثٌبثطایي هی ثحج هب ایي ضس وِ آى ٍیژگی

ای اظ اػساز ٍ اضلبم است وِ هبلیت زض هَضز آًْب صطفبً یه اهط اػتجبضی است.  اػتجبضی است؛ چَى ضهع اضظ زض حمیمت هجوَػِ

 یؼٌی هخل طال ٍ ًمطُ یب ثطذی اظ وبالّب ٍ اػیبى اضظش شاتی ًساضز. ثط ّویي اسبس اضىبالتی ًسجت ثِ هبلیت ضهع اضظّب هططح

 ضسُ است، لصا ثبیس ثِ ایي اضىبالت ٍ ضجْبت پبسد زّین. 
 شبىه اول

گَییس ضهع اضظ یه هبل اػتجبضی است، ایي ًیبظهٌس  یىی اظ ضجْبتی وِ زض هَضز ضهع اضظّب هططح است، ایي است وِ اگط ضوب هی

وٌس. سؤال ایي است وِ هؼتجط ضهع  سا ًویهؼتجط ٍ یه اػتجبض وٌٌسُ یب اػتجبض زٌّسُ است؛ ّیچ اػتجبضی ثسٍى ٍجَز هؼتجط تحمك پی

ّتب یتب    وٌس؟ ایي اػتجبض لطؼبً اظ ًبحیتِ ًْبزّتبی ضستوی ٍ ثبًته     ضهع ویست ٍ چِ وسی ضهع اضظّب ضا ثِ ػٌَاى هبل اػتجبض هی

ّبی هطوعی وطَضّب ٍ هؤسسبتی وِ لبًًَی ّستٌس ٍ ضسوی  ّبی لبًًَی اػطب ًطسُ است. پس ثبًه هؤسسبت هبلی ثب هسئَلیت

اًس. زض ثیي ػمال ّن ثِ ًحَی وِ ػوتَم ػمتال    ضًَس، حسالل زض ثسیبضی اظ وطَضّب ثِ ایي ضهع اضظّب اػتجبض ًجرطیسُ ضوطزُ هی

وٌٌس، حسالل تب االى ایي اتفبق  ػطباػساز ٍ اضلبم ٍ ضهَظ اػتجبض اّبی هطوعی ثِ ایي  ٍلَ ثب لطغ ًظط اظ اػتجبض هؼتجطی هخل ثبًه

زًیب زاضای اضظش ثبضس. اگط ایي اػتجبض اظ ًبحیِ ّوِ ػمالء ػتبلن ثتِ    یست وِ هخل طال ٍ ًمطُ زض ّط ًمطًِیفتبزُ است؛ ایٌطَض ً

تَاًستین ثگَیین هؼتجط آى ػطف ػبم است ٍ ػطف ػبم ایي ضا ثِ ػٌَاى هبل اػتجبض وطزُ است. پس ًِ  ضس، هی ضهع اضظّب اػطب هی

اًس. اگط ػسُ ذبصی چٌیي اػتجبضی ضا ثطای ضهع اضظ  ًِ ػوَم ػمال ثِ آى اػتجبض زازُ ًْبز ضسوی ٍ لبًًَی آى ضا اػتجبض ثرطیسُ ٍ

 .ضَز ٍجَز زاضز وِ هبل هحسَة ًوی ای ًساضز. لصا ایي هطىل زض ثطاثط ضهع اضظ اًس، اػتجبض یه ػسُ ذبظ فبیسُ زض ًظط گطفتِ

ضس، ًیبظهٌس ٍجَز هؼتجط است، هؼتجط ّن یب ػطف ػبم است یب ًْبزّب ثبیس هؼتجطی زض وبض ثبضهع اضظ هبل اػتجبضی است، اگط  پس

ٍ هؤسسبت ضسوی ٍ لبًًَی وِ ضبهي آى ّستٌس ٍ هسئَلیت لبًًَی ًسجت ثِ آى زاضًس وتِ چٌتیي چیتعی ضا ایٌجتب هطتبّسُ      

ع اضظ هبل ًیست. ضبّس آى ّتن ایتي   ضَز. لصا اسبسبً ثبیس ثگَیین ضه ًویوٌین؛ زض ثیي ػوَم ػمال ّن چٌیي اػتجبضی هطبّسُ  ًوی

 پصیطز؛ اگط هطىلی پیص آیس وسی پبسرگَ ًیست.  هسئَلیتی ًسجت ثِ آى ًویاست وِ ّیچ وسی 
 شبىه اول پاسخ

هؤسسبت لبًًَی چٌیي اػتجبضی  تَاى گفت یهگَیٌس هؼتجطی زض وبض ًیست،  لبثل پبسد است؛ ایٌىِ هی ضجِْضسس ایي  ثِ ًظط هی
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ّبی هطوتعی زًیتب ٍ    است؛ االى توبم ثبًه ن چٌیي اػتجبضی اػطب ًطسُّػمال  سَی ػوَماًس. اظ  ِ ایٌْب ًسازُثثِ ًحَ فطاگیط  ضا

ّبیی وِ زض هَضز  زاًٌس؛ ّوِ ٍیژگی ضٌبسٌس ٍ هبل هی طذصَصی، هخالً پَل اػتجبضی ضا ثِ ضسویت هیّبی زٍلتی ٍ غی توبم ثبًه

تَاًین ثگَیین زض ثسیبضی اظ وطَضّب ٌَّظ ایتي   هبل گفتِ ضسُ، ثط پَل اػتجبضی هٌطجك است. اهب زض هَضز ضهع اضظّب حسالل هی

، هؤسسبت ٍ فٍطهؼ یضهع اضظّبوٌٌس.  ّستٌس وِ ایي ضا اػتجبض هی اتفبق ًیفتبزُ است. ٍلی ثبالذطُ یه سطی اظ هؤسسبت هبلی

ضًَس، ٍ ایي اػتجبض اظ ًبحیِ ثرطی اظ ػمال پصیطفتِ ضتسُ   ّبیی زاضًس وِ آًْب ثِ ػٌَاى اػتجبضثرص ٍ هؼتجط هحسَة هی سبظهبى

هتفبٍت است؛ هب لجالً گفتین ثطذی اظ وطَضّب هَضغ هٌغ زاضًتس، ثطذتی   ی هَضغ ضسوثیٌیس زض وطَضّبی هرتلف  است. لصا هی

اًس، ثطای هجتبزالت ثتِ ٍستیلِ ضهتع      وطَضّب وِ تؼسازضبى ّن ون ًیست هَضغ احجبت ٍ تأییس زاضًس ٍ آى ضا ثِ ضسویت ضٌبذتِ

س. یؼٌی توبم هجبضی وِ زض آًْب ضهع اضظّب جطیبى اً اًس؛ آى ضا ثِ ػٌَاى حوي یب هخوي زض هجبزالت پصیطفتِ اضظّب هبلیت ٍضغ وطزُ

هتبلی  ّتب ٍ هؤسستبت    گَیٌس ثبًه وٌس. پس ایٌىِ هی هتطتت هی آىػتجبضثرطی ٍجَز زاضز ٍ احط ثط زاضز، اثعاضّبی هَضز ًیبظ ا

ّب، ّن ثِ ػٌتَاى   هبىّب ٍ ًْبزّبی هبلی ٍ هؤسسبت ٍ سبظ اًس، ایي فی الجولِ هطزٍز است؛ ثبالذطُ اظ ثبًه هطلمب اػتجبض ًىطزُ

 اًس.  هؼتجط ٍ اػتجبضثرص ٍ ّن ثِ ػٌَاى پصیطًسُ اػتجبض، ایي ضا ثِ ضسویت ضٌبذتِ

گَیٌس زض ػطف ػبم ٍ زض ثیي ّوِ ػمال ٌَّظ ثِ ضسویت ضٌبذتِ ًطسُ ٍ هؼتجط زاًستِ ًطسُ یب ثِ تؼجیط زیگط ػمالی  اهب ایٌىِ هی

ضًَس، ایي ّن زضست است. اهب چِ ضطٍضتی زاضز وِ اگتط چیتعی    اضظ ضٌبذتِ ًویػبلن ثوب ّن ػمال ثِ ػٌَاى اػتجبضزٌّسُ ضهع 

تَاًس یه جوؼی اظ ػمال یب ثِ تؼجیتط زیگتط    ذَاّس اظ ًبحیِ وسی اػتجبض ضَز، هؼتجط حتوبً ثبیس ػمالی ػبلن ثبضٌس؟ هؼتجط هی هی

وٌس. آى ثرطی وِ ثِ ػٌَاى هؼتجط  یي وفبیت هیثِ ضسویت ضٌبذتِ ضَز، اػطف ذبظ ثبضس ٍ ّویي وِ اظ ًبحیِ ثرطی اظ ػمال 

ضَز، ػجتبضت استت اظ هجوتَع آى ستبظهبى      یب ثِ تؼجیط زیگط آى ػطف ذبصی وِ ثِ ػٌَاى اػتجبض زٌّسُ ضهع اضظ هحسَة هی

اػتجبض  هطثَطِ ٍ استرطاد وٌٌسگبى ٍ تَلیسوٌٌسگبى ضهع اضظّب. ثِ تؼجیط زیگط اػتجبضثرص ضهع اضظ ػجبضتٌس اظ یه جوؼی وِ ایي

ضَز؛ یؼٌی یه اػتجبضزٌّسُ تَظیغ ضسُ استت، هٌتْتی یته هطاحتل فٌتی زاضز ٍ هتوطوتع ّتن ًیستت؛          ایجبز هی ًْبآاظ ًبحیِ 

ّتبیی   اػتجبضزٌّسُ تَظیغ ضسُ فٌی ٍ غیطهتوطوع، ثب ّویي هىبًیعهی وِ ثطای ضهع اضظ شوط وطزین. ثبالذطُ ثب ضَاثطی ٍ زض لبلت

زٌّس  وٌٌس، زض حمیمت ثِ ایي اػساز ٍ اضلبم ٍ ضهَظ اػتجبض هبلیت هی ٍ اضلبم ٍ ضهَظ ضا پیسا هییه جوؼی ٍلتی یه سطی اػساز 

هؼتجط است؛ یه جعئی ّن ططاحبى هؼبزالتی است وِ ثبیس پبسد آى پیتسا  گیطز وِ جعئی اظ  ٍ ایي ّن تَسط جوؼی صَضت هی

است  ِهع اضظّب وأى یه هطوّجی است وِ یه جعئص ّوبى سبظهبى هطثَطضَز )یؼٌی سبظهبى هطثَطِ(. ثٌبثطایي اػتجبضزٌّسُ ض

وٌٌتس پبستد ایتي     وٌس ٍ یه جعئی ّن وسبًی وِ ثِ اًحبء هرتلف تتالش هتی   وِ ایي سؤاالت ٍ هؼبزالت ٍ هؼوبّب ضا ططح هی

ضَز وِ اظ ًبحیتِ ّتط زٍ ثتِ     تَلیس هیاػساز ٍ اضلبم ٍ ضهعّبیی ضَز، آًگبُ  هی حمكههؼوبّب ضا پیسا وٌٌس؛ ٍلتی وِ ایي هطحلِ 

 اًس ٍ ایي هبلیت اػتجبض ضسُ است.  اضظش ضسُ ٍ هبلیت ضا ثِ آى اػطب وطزُػٌَاى هبل زاضای 

پس اػتجبض زٌّسُ ضهع اضظّب زض ٍالغ ثِ جبی ایٌىِ اضربظ حمیمی ثبضٌس، یه سیستن است؛ یه سیستن ٍ یه ًتَع گتطزش   

ضَز یه سطی اػساز ٍ اضلبم ضهتَظ زاضای اضظش هتبلی ضتًَس؛ یؼٌتی آى      زّس، ثبػج هی وبضی وِ زض زضٍى آى سیستن ضخ هی

 ّبیی وِ اجوبالً ثطای هبل گفتین، ثط ایٌْب هٌطجك ضَز.  ٍیژگی

 ضسس زض هَضز ضهع اضظ ٍاضز ًیست.  پس ضجِْ اٍل ثِ ًظط هی

 سؤال:
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ثرطٌس، وِ هب پبسد زازیتن زضستت    ًیستٌس وِ اػتجبض هی ّبی هطوعی وطَضّب هؼتجط ًیستٌس؛ آًْب اضىبل ایي ثَز وِ ثبًهاستبز: 

اًتس. یىتی اظ ضتَاّس آى ّوتیي      است آًْب هؼتجط ًیستٌس، اهب اػتجبضی ضا وِ اظ ًبحیِ یه جوؼی ایجبز ضسُ، ثِ ضسویت ضٌبذتِ

 گطفتي هبلیبت است. 
 شبىه دوم 

پصیطز، یؼٌی ّیچ ضوبًتی زض وبض  ِ ثب ضهع اضظّب ًویضجِْ زیگط ایي است وِ ّیچ ًْبز هبلی ٍ ّیچ وطَضی هسئَلیتی ضا زض ضاثط

اًس؛ اذتیبض ضهع اضظّب ثسست آًْتب   ّبی هطوعی ٍ زٍلتی ذبضد ًیست؛ چَى فطض ایي است وِ ضهع اضظّب اظ تحت سیططُ ثبًه

آًمتسض  حسالل یه ػبهتل هْتن ایتي ثتَز.      طفتِ یبگّب ضىل  ًیست. اسبسبً ایي ضهع اضظّب ثطای فطاض اظ ًظبضت ٍ زذبلت زٍلت

ضتس، ایٌْتب آهسًتس     وطزًس ٍ ایي ثبػج وبّص اضظش پَل ٍ تَضم هی ّب زض ایي اهط زذبلت هی ّبی هطوعی ٍاثستِ ثِ زٍلت ثبًه

ّب ٍ هؤسستبت هتبلی     ضاّی ضا طی وٌٌس وِ ثِ طَض ولی یه چیعی وِ زاضای اضظش هبلی است، اظ زایطُ ًظبضت ٍ وٌتطل ثبًه

چٌیي است، اگط هطىلی ثطای ضهع  ایي ئَلیت لبًًَی زض همبثل ایي ضهع اضظّب ًساضًس. چَىزٍلتی ذبضد وٌٌس. پس ایٌْب ّیچ هس

اضظّب پیص آیس، سطلت ضَز، آى حسبثی وِ ایي ضهع اضظ ثِ آى هٌتمل ضسُ لبثل هسسٍز ضسى ًیست. یب اگط هطىلی اظ ًظط فٌی 

یي اهَال اظ ثیي ثطٍز، ّیچ وسی پبسرگَ ًیست ٍ زض سبذتبض تَلیس ٍ استرطاد ٍ هجبزالت ضهع اضظ پیص آیس ٍ هخالً ثرطی اظ ا

 ضَز.  ضبهي ایي اهَال هحسَة ًوی
 شبىه دوم پاسخ

آٍضز، وسی ثبیس ًسجت ثتِ   ضسس هبًؼیتی زض همبثل هبلیت ضهع اضظ ًساضز. هگط اهَالی وِ اًسبى ثسست هی ایي ضجِْ ّن ثِ ًظط هی

ٌس ًىتِ ضا شوط وطزین، ّیچ وسی ایي هَضز ضا ثِ ػٌَاى ٍیژگی ّبی هبل چ ؟ ثِ ػجبضت زیگط هب زض هَضز ٍیژگیسّسثآى ضوبًت 

اًس، ًسضت ٍ وویبثی زاضتِ ثبضس ٍ اهىبى اًتمتبل   هبل ثیبى ًىطزُ است؛ گفتین هبل چیعی است وِ ػمال ثِ سَی آى ضغجت زاضتِ

ّبی هبل ایي  ایٌىِ یىی اظ ٍیژگیآى ثبضس؛ ثتَاًس اظ سلطِ یه ًفط ذبضد ضَز ٍ زض سلطِ زیگطی لطاض ثگیطز ٍ اهخبل ایٌْب. اهب 

هخالً ثبیس ضوبًتی ًسجت ثِ آى ٍجَز زاضتِ ثبضس، هسئَلیت لبًًَی ًسجت ثِ آى ٍجَز زاضتِ ثبضتس، ایتي اصتالً جتعء     ثبضس وِ 

 ّبی هبل ًیست.  ٍیژگی

 سؤال:

وٌتس؛ ٍلتی    زّس ٍ آى ضا هجبزلِ هی زاًس ٍ ثِ اظاء آى پَل هی استبز: االى هَاز هرسض ّن زاضای اضظش است، ػطف ایي ضا هبل هی

وٌٌتس. پتس    ّبی زاضٍیی ًساضتِ ثبضس، ّوِ ضا اهحتبء هتی   وٌس. اگط استفبزُ ّیچ زٍلتی هَاز هرسض ضا ثِ ػٌَاى هبل هحسَة ًوی

 هبل ثِ ضسویت ًطٌبسس، ایي هبًغ هبلیت ًیست. ػوسُ ایي است وِ ػطف ایي ضا هبل ثساًس. ایٌىِ زٍلتی چیعی ضا ثِ ػٌَاى 
 شبىه سيم 

زض ثیي ػسُ ذبظ ٍ ثِ ًَػی ثطآهسُ اظ پبسد هب ثِ ضجِْ اٍل است، ایي است وِ اگط ضهع اضظ  ضجِْ زیگطی وِ ایٌجب ٍجَز زاضز

وٌس؛ هالن ٍ هؼیبض هبلیت ایي است وتِ آى ضتیء زض    وفبیت ًوییب ثِ تؼجیط زیگط زض ػطف ذبظ ثِ ػٌَاى هبل هحسَة ضَز، 

ّب ثبیس ًعز ػوَم ػمال ٍ ػطف ػبم ثط  ّبیی وِ هب شوط وطزین، آى ٍیژگی ػطف ػبم ثِ ػٌَاى هبل هحسَة ضَز. یؼٌی آى ٍیژگی

هبلیتت پیتسا وٌتس ٍ آى    یه گطٍُ ذبصی  ٍ وٌین؛ ایٌىِ زض ثیي ثرطی اظ ػمالضیئی هٌطجك ثبضس تب ثتَاًین آى ضا هبل هحسَة 

وِ هب ثطای هبل شوط وطزین ایي ثَز وِ آى ضیء ثبیس یه هٌفؼت   تطیي ٍیژگی وٌس. هخالً هْن ّب یبفت ضَز، ایي وفبیت ًوی ٍیژگی

 زاًٌس؟ ثطای ایتي  ػمالیی زاضتِ ثبضس؛ ثبیس هٌفؼتی ثطای آى تصَیط وطز. آیب ػوَم ػمالء ػبلن ایي اػساز ٍ اضلبم ضا زاضای ًفغ هی
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ّبی زیگط ّن ّویٌطَض است؛ ثبالذطُ زض ثیي ػمالء ػبلن ٍ ػطف ػتبم ایٌْتب هتبل هحستَة      ضهَظ هٌفؼتی لبئل ّستٌس؟ ٍیژگی

ّبی هبل اظ زیس ّوِ ػمال زض ایي هَاضز ٍجَز ًساضز. پس ضجِْ سَم زض ٍالغ ایي است وِ صطف پصیطش  ضًَس، چَى ٍیژگی ًوی

هبلیت اظ سَی ػوَم ػمال ٍ غبلت ػمال پصیطفتِ ضتَز ٍ ثتِ زًجتبل آى ثتتَاًین      هبلیت زض ثیي گطٍّی ذبظ وبفی ًیست؛ ثبیس

 چیعی ضا هبل هحسَة وٌین. 
 شبىه سيمبررسی 

ٌبیی استت وتِ زض ایٌجتب ٍجتَز زاضز؛ زض گصضتتِ ّتن       زض ٍالغ یه اذتالف هجایٌجب ذَة است ثِ یه هطلجی اضبضُ وٌین وِ 

ٌىِ آیب اسبسبً ثطای هبلیت ٍ ثطای ایٌىِ چیعی هبل هحسَة ضَز، ثبیس یه ًفغ ػمالیتی  ای ثِ ایي هطلت زاضتین، ٍ آى ای اضبضُ

ای   ػتسُ ًعز ًَع هطزم هٌفؼت هحسَة ًطتَز.   َغطض ػمالئی فی الجولِ وبفی است، ٍلیب ایٌىِ ٍجَز یه ثبضس  ىآًَػی زض 

ست وِ یه هٌفؼت ػمالیی ًَػی زض هَضز چیعی ٍجَز زاضتتِ ثبضتس. اهتب    هؼتمسًس آًچِ ثطای هبل الظم ٍ ضطٍضی است، ایي ا

یه ػسُ هؼتمسًس ٍلَ هٌفؼت ػمالیی ًَػی ّن ًجبضس، اهب صطف غطض ػمالئی ٍلَ ضرصی، ثطای اًطجبق ػٌَاى هبل وبفی است. 

ػوَم ػمال یه وفص وٌِْ ٍ  ثطایهخبل ّن ظزین؛ اگط فطضبً وسی ثطای وفص وٌِْ جسّ سَهص حبضط است فالى لسض پَل ثسّس، 

ایي چتِ اضظضتی زاضز وتِ     پطسسثوسی ضَز. یؼٌی اگط  ضَز، اهب یه غطض ػمالئی هحسَة هی پبضُ ّیچ هٌفؼتی هحسَة ًوی

گَیس  زّی ثطای یه لٌگِ وفص وٌِْ؟ اٍ هی ّب یب هیلیبضزّب پَل هی ای، ایي هؼبهلِ سفیْبًِ است؛ هیلیَى ایٌمسض پَل ثبثت آى زازُ

وٌٌس. هوىي است ثطای ذَزضبى ستفیْبًِ   ای ایي است وِ هخالً هتؼلك ثِ جسّ سَم هي است؛ ػمال ایي ضا سفیْبًِ هحسَة ًویثط

 وٌٌس.  ثبضس، اهب ثطای اٍ سفیْبًِ هحسَة ًوی

؛ تست اپس زٍ زیسگبُ ٍ زٍ هجٌب ٍجَز زاضز؛ یىی ایٌىِ صطف ٍجَز غطض ػمالئی ثطای هبلیت ٍلَ ثِ صَضت ضرصی وتبفی  

گَیین غطض ػمالیی ٍلَ ضرصی، یؼٌی یه غطضی است وِ فمط ًسجت ثِ اٍ هؼٌب زاضز، اهب ایي غطض ػمالیی استت؛   ایٌىِ هی

ثبیس غطض ػمالیی ثبضس، یؼٌی ػمال ایي غطض ضا ثپسٌسًس. غطض غیط ػمالیی اظ زایطُ ثحج ٍ اظ زیس ایي گطٍُ ذتبضد استت.   

ػمالیی ثبیس ثبضس تب چیعی هبل هحسَة ضَز ٍ ثتَاى ًسجت ثِ آى هجبزلِ وطز. ثرطی اظ  یه هجٌب ّن ایي است وِ هٌفؼت ًَػی

گَیٌتس   فمْب ثِ هجٌبی اٍل هؼتمسًس ٍ ثرطی ّن ثِ هجٌبی زٍم. هخالً هطحَم آلبی حىین، اهبم)ضُ(، ایٌْب اظ وسبًی ّستٌس وتِ هتی  

هبلیت است؛ یؼٌی ذَز ایي غتطض ستجت ضغجتت    هبلیت یه اػتجبض ػمالیی است وِ هَضَع غطض ٍالغ ضسى ضیء هٌطأ آى 

گَیٌس غتطض ّتن الظم ًیستت     ضَز ٍ الظم ًیست یه هٌفؼت ًَػی ػمالیی ثطای آى تصَیط ضَز. حتی ػطض وطزم وِ هی هی

ثیي ضرصی ثتَزى ٍ ًتَػی   ًَػی ثبضس؛ غطض ضرصی ّن ثطای هبلیت وبفی است. اهب ایي غطض ضرصی ثبیس ػمالیی ثبضس؛ 

هوىي است یه غطضی ضرصی ثبضس اهب غیط ػمالیتی ثبضتس؛ ٍلتی یته      .فطق است ثَزى ٍ غیط ػمالیی ثَزىثَزى ٍ ػمالیی 

 تَاًس هٌطأ هبلیت ضَز.  غطض ضرصی هوىي است ػمالیی ثبضس. حتی اگط چیعی زاضای یه غطض ضرصی ػمالیی ثَز، هی

یؼٌی هٌفؼت هطلمب ًساضز « أی هب ال تىَى لِ هٌفؼة هطلمب أٍ ػمالئیة»اهبم ضا زلت ثفطهبییس:  اهبم ّن چٌیي ًظطی زاضًس؛ ػجبضت

ثؼتس زض ازاهتِ   ، «فبلتحمیك صحتْب ٍ ػمالئیتْب هَجت الضتطائِ لىي وبى فی الوؼبهلة غطض ػمالئیٌ»یب هٌفؼت ػمالیی ًساضز، 

اش ٍ همتساضش تتبثغ    ، هبلیت یه ضیء ّن اصل ٍ ّن ضتجِ«الطلتالى هبلیة الطیء تبثؼة ٍجَزاً ٍ هطتجة للؼطض ٍ »گَیس  هی

فوب ال هٌفؼة لِ هطلمب لَ تؼلك ثبضتطائِ ٍ حفظِ أٍ اضتطائِ ٍ اػساهِ غطض »ػطض ٍ طلت است؛ یؼٌی ّوبى ػطضِ ٍ تمبضب. 

ضَز؛ زض  سى آى هبل هی، هٌطأ ثطای ضغجت ٍ ذطی«بض شله هٌطأً للطغجة الی اضتطائِصأٍ غیطُ هي االغطاض الؼمالئیة ف سیبسی
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هٌطتأً  »ضتَز.   ثبضس، ایي هٌطأ ضغجت هتی  جَز زاضتٍِحبلی وِ ّیچ هٌفؼتی ًساضز. اهب ّویي وِ یه غطض ػمالئی اظ ذطیسى 

، ّویي ضغجت ٍ ّویي تمبضب هَجت احساث هبلیت زض 1«اٍجت تله الطغجة ٍ شله الطلت حسٍث الوبلیة فیِ للطغجة الی اضتطائِ

 ضَز.  چیعی هی

 سؤال:

اًس ٍ فطاگیط ًطسُ استت؛ ٍلتتی فطاگیتط     : یؼٌی چَى ایي یه هَضَع ًَ پسیس ٍ جسیس است، ٌَّظ ػطف ثب آى آضٌب ًطسُاستبز

ّبی وبغصی وِ اٍل ٍاضز ثبظاض ضسُ ثَز، تب زض ول زًیب ضٌبذتِ ضَز ٍ ػمال آى ضا هتبل   ضَز. هخل اسىٌبس هی لحضَز، آى ّن 

تَاًین ایي ضا ثگَیین وِ اگتط   ِ هب ػطض وطزین، هیچػالٍُ ثط آً تَاًس یه پبسری ثبضس حسبة وٌٌس، ظهبى ثطز. ثلِ، ایي ّن هی

زاًس ٍ ثِ ضسویت ًطٌبذتِ، ثطای ایٌىِ ٌَّظ ضبیغ ٍ فطاگیط ًطسُ، ٍ اال اگط فطاگیط ضَز، ػتطف   ػطف ػبم ایي ضا ٌَّظ هبل ًوی

 وٌس.  ػبم ّن ثب آى هؼبهلِ هبل هی

ذَاٌّس ثگَیٌس هبلیت آى ظیط سؤال است، فؼتالً   ین ضهع اضظ هبل است، اهب ایٌْب ثب ایي ضجْبت هیثبالذطُ زض جلسبت گصضتِ گفت

 ایي ضجْبت پبسد زازُ ضس. 
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