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 18-11                23خلسِ 

 هکاسة هحرهِ / تصَیر ٍ توثیل

 حفظ صَر
 ثسن اهلل الشحوي الشحين

 ادلِ حرهت حفظ صَر
اهب  د ،يشؼ وشدين وِ آى دليل هالصهِ يمليِ ٍ يشفي چٌذاى تبم ًجَ د ،دس همبم دٍم وِ ثحث التٌبو ٍ حفم غَس ثَ

 .ددس هيبى سٍايبتي وِ دس ثحث ٍاسد ثَ

 « ( هسلن هحود تي» ادلۀ رٍایی ) رٍایت 

هسلن، ايني دس ادلنِ    هحوذ ثياص خولِ سٍايت  د ،ثًؿي اص سٍايبت داللت ثش حشهت هي وشد وِ سٌذش ّن تبمّ ثَ 

اهب پبسخ ثِ آى، ايي ثَد ونِ دس ثشاثنش سٍاينت     د ،هسلن دالّ ثش حشهت التٌبو ثَ هحوذ ثيحشهت وِ حذالل سٍايت 

سٍايبت هًبسؾني ٍخنَد داسد    ذ ،هسلن ٍ احيبًبً سٍايت ّبي ديگشي وِ ثِ نبّشّب حشهت سا افبدُ هي وٌ هحوذ ثي

اتفبلبً ايني قنَس    .داّت ضَحول ثش وش  هسلن ، هحوذ ثيوِ آى سٍايبت لشيٌِ هي ضَد ثشاي ايي وِ ًْي دس سٍايت 

ارا ونبى  »  د ،وِ هفَْهص ثَ « الثأس اال لن يىي حيَاًبً» هسلن وِ هي گفت  هحوذ ثيثَد وِ دس همبثل آى ، سٍايت 

، هًبسؼ آى دس ٍالى تًبسؼ ثذٍي داسد وِ لشيٌِ هي ضَد هًبسؾي وِ ثنِ يٌنَاى پبسنخ آٍسدُ    « حيَاًبً ففيِ ثأس

 هسلن ثَد . هحوذ ثيسٍايت  د ،ضذُ ثَ

 « هسلن هحود تي» دٍ رٍایت  تؼارض

ارا » آى سٍايت هي فشهنَد   د .هسلن لشاس هي گيش هحوذ ثيهسلن دس همبثل سٍايت ديگش  هحوذ ثيپس ايي سٍايت  

يي التوبثيل في الجيت الثأس ارا ونبى يني يويٌنه ، يني     » ثَد  قَسٍ ايي سٍايت ّن ايي  « لن يىي حيَاًبً فالثأس

، وِ استذالل ضنذُ ثنَد ايني سٍاينت     « ضوبله ، يي خلفه ، اٍ تحت سخله ٍ اى وبًت يي لجلِ فبلك يليْب ثَثبً 

ٍلتي ايي هي گَيذ هطىلي ًذاسد ثبيذ ثگَيين  د ،نَْس داسد وِ اغل ٍخَد ٍ ًگْذاسي توبثيل دس خبًِ هطىلي ًذاس

ايي استذالل ضذُ ثَد ونِ سٍاينت ثنِ يٌنَاى      ت .ثأس تٌضيْي اس ت ،ي گَيذ فيِ ثأس، ثأس تحشيوي ًيسآى وِ ه

هسلن دس همبم ثشسسي هَسد ثِ لحبل داللتص ثِ خنَاص   هحوذ ثيهًبسؼ هي آيذ . لشيٌِ هي ضَد گفتين ايي سٍايت 

لشيٌِ هي ضَد ونِ آى ًْني ،    ت ، لتٌبو داضالتٌبو ثبيذ داللت وٌذ وِ التٌبو خبيض است ، اگش داللت سٍضٌي ثش خَاص ا

 د .حول ثش وشاّت ضَ
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 اشکاالت رٍایت در جَاز حفظ صَر
 دس داللت ايي ثش خَاص التٌبو چٌذ اضىبل ٍخَد داضت: 

 الف. داللت رٍایت در ًواز

 ايني  ، وٌنذ وِ ، ثِ غشاحت ٍ ٍؾَح داللنت ثنش خنَاص     وٌذٍلتي هي تَاًذ هًبسؼ ضَد ٍ آى سا حول ثش وشاّت 

داللت ثش خَاص هحل اضىبل لشاس گشفتِ ثَد وِ ايي سَال ٍ خَاة ًبنش ٍ خَاة ثِ ّوبى خْت ًوبص اسنت ٍ ايني   

ايي حىنن اص حينث خنبظ    ست يب ًيست ديگش وبس ثِ ثحث اغل حفم ٍ يذم حفم ًذاسد يًٌي اوِ هخلّ ثِ ًوبص 

ايٌْب تبمّ ًيست ايني اضنىبل اٍل ثنَد ونِ     ًوبص است وبس ثِ آى خْت ديگش ًذاسد ًِ داللت التؿبء ًِ داللت هالصهِ 

چْبس خَاة ثِ آى دادُ ضذُ ثَد وِ هب لجَل ًىشدين ٍ ًْبيتبً اغل اضىبل سا پزيشفتين وِ ايي سٍايت داللت ثش خَاص 

وِ سِ چْبس اضىبل داضت ّوِ سد ضذ ٍ اضىبل تثجيت ضذ ايي يًٌي ايي داللت ثش  ايي اٍالً .حفم ٍ التٌبو ًوي وٌذ

 .خَاص ًوي وٌذ

 ب. تمدم حکن در همام هَضَع

هسلن ضوبس، ثش  هحوذ ثياضىبل دٍهي وِ ثش ايي سٍايت ٍاسد ضذ ايي ثَد وِ دس خوى ايي سٍايت ثب سٍايتت ديگش  

اٍل ٍ ّونشاُ   اص اضنىبل  وٌنين است اگش لجَل وٌين ٍ غوؽ ييي ايي فشؾي ٍ سلّوٌب  وٌذفشؼ وِ داللت ثش خَاص 

ضَين وِ اص ايي استفبدُ خَاص وشدُ اًذ يجمي اضىبل دٍم ٍ آى ايي وِ ايي خوًي وِ ضوب آهذينذ  غبلت يلوب ٍ فمْبء 

هحوَل ٍ حىن است ٍ خوى دس هشتجِ هحوَل ٍ حىن دس خبيي است وِ دس هشتجِ هَؾنَو حولني   خوى دس هشتجِ 

اضتِ ثبضذ ٍ خوًي ًجبضذ ٍ اگش خوًي دس هشتجِ هَؾَو هػَس ثَد هيبى دٍ دلينل ًَثنت ثنِ خونى هينبى      ٍخَد ًذ

  .هحوَل ٍ حىن ًوي سسذ

 «تمدم هَضَع تر هحوَل » لاػدۀ اصَلی 
ستجِ لجل، ثيي دٍ دليل يونَم ٍ خػنَظ    ايي خب ّن اص هَاسدي است وِ لجل اص ايي وِ ًَثت ثِ هحوَل ثشسذ دس

ى وجشي ثش آثَد وِ يه وجشي داسين ٍ تكجيك ايي  هشتجِ هَؾَو ثبيذ خوى وشد تَؾيح ايي هسألِ  هكلك است ٍ دس

ًحي فيِ است ، آى لبيذُ اغَلي ٍ وجشاي اغَلي ايي ثَد ّشگبُ خوى دس هشتجِ هَؾَو هتػنَس ثنَد ثنِ     اغَلي هب

خػَظ هكلمي ثَد خوى ٍخنَد  اگش دس هشتجِ هَؾَو يوَم ٍ  ت ،دليل ايي وِ هَؾَو ستجتبً همذم ثش هحوَل اس

وٌيذ هثبل ايي ثَد وِ يه دليل هي گَينذ يدنَص اونشام    م است. ايي وِ ضوب دس هحوَل تػشف داضت آى خوى همذ

، هب اگش ايي خب وبس ثِ هَؾَو ًذاضنتِ ثبضنين ٍ فمنف يدنَص ٍ      الًلوبء ، فمف خَاص، يه دليل التىشم الًبلن الفبسك

وِ يدَص انْش ٍ غشاحت دس خَاص داسد التىشم نْنَس اقاللني دس حشهنت     التىشم سا ثجيٌين خوًص ايي قَس است

داسد ايي يدَص وِ ثِ غشاحت هي گَيذ الضاهي دس وبس ًيست هي آيذ نَْس التىشم سا اص حشهت سنلت هني وٌنذ ٍ    
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تىنشم  ثَد يدَص اونشام الًلونبء ، ال   قَساگش يدَص ٍ التىشم ثجيٌين ّويي خب اگش دليل ايي  .حول ثش وشاّت هي ضَد

ثَد ايي حول دسست ثَد چَى دس هشتجِ هَؾَو ، هَؾَو ييي ّن است خوًي ًيست ٍلتني   قَسالًلوبء اگش ايي 

ٍاحنذ ثبضنذ    ونبهالً هي آيين يدَص سا لشيٌِ ثِ ايي هي گيشين وِ التىشم ثش حشهت ًيست ٍ وشاّت است ، هَؾَو 

ًلوبء ، خيلي يشف هي گَيذ يدَص لشيٌِ اي وِ ثنب  خوًي ًجبضذ ايي ثگَيذ يدَص اوشام الًلوبء، آى ثگَيذ التىشم ال

 .آى وشاّت ، اهب ايي دس خبيي است وِ هَؾَو ييي ّن است دس هشتجِ هَؾَو هب خوًي ًذاسين

حبلت اٍل يدَص اوشام الًلوبء التىشم الًلوبء است ايي خب، خبي دس هشتجِ حول دس حىن است ٍآى هحونَل اسنت   

الًلوبء دليل ديگش هي گَيذ التىشم الًبلن الفبسك، التىشم الًلوبء الفسبق، ايٌدب  اهب اگش هَؾَو فشق وشد يدَص اوشام

يىي خبظ ٍ ديگشي يبم است يىني هكلنك ٍ ديگنشي     بتٍلتي يدَص ٍ التىشم دس دٍ هَؾَو آهذُ، ٍلي هَؾَي

يًٌني حنشام    ايي خب ّوبى هَؾَو سا حول هي وٌين وبسي ثِ يدَص ٍ التىشم ًذاسين نَْس التىشم سشخبيص  ذ ،همي

يدَص ّن يًٌي خَاص ايٌْب ييي نَْسضبى سا هي گيشم دس هَؾَو هي ثيٌين هكلك ٍ هميذ است هي گَيين ايي يدنَص  

اوشام الًلوبء هكلك است ّوِ يلوبء است خشج اص ايي يلوبء ، يبلن فبسك وِ آى خب حشام است ًِ ايي ونِ وشاّنت   

گَيين يلوبء ايي خب هكلمي اسنت ونِ لسنوي اص آى ثينشٍى     ، فمف هي  داسد حىن التىشم ٍ يدَص دسست ًوي صًين

 .، فسبق ثيشٍى سفتِ اًذ وِ حشام استاستسفتِ 

 جوغ تٌدی

الًلوبء ، آى خب چَى دس هشتجِ هَؾَو خجشي اص تفبٍتي  ايي دٍ غَست ٍ هثبلي وِ صدم يدَص اوشام الًلوبء ، التىشم

ًيست حول هي آيذ دس هشتجِ حىن ٍ هحوَل ، التىشم نَْسش سا هي گيشين اهب دس هثبل دٍم چَى دس هشتجِ هكلنك  

 ذ .ٍ هميذ است ّوبى خب تمييذ هي صًين آى ٍلت يدَص ٍ التىشم هًٌبي خَدضبى سا داسً

لًبلن الفبسك، هثبل اٍل ايي ثَد وِ يدَص اوشام الًلوبء ، التىشم الًلونبء ، يلونبء يىني    يدَص اوشام الًلوبء ، التىشم ا

است ثبيذ هحوَل ّب سا ثب ّن ثسٌدين ثًذ خوى وٌين چَى دس هشتجِ لجنل اص هحونَل هني تنَاًين ونبس وٌنين ينه        

انْش اسنت التىنشم   هي ثيٌين يدَص  ٌذ.، ايي دٍ حىن لبثل خوى ًيستاست هَؾَو است وِ دٍ حىن سٍي آى سفتِ

 .نبّش است ايي لشيٌِ ثش حول آى هي ضَد

اهب هثبل دٍم ايي است وِ هَؾَو فشق داسد . يدَص اوشام الًلوبء ، همبثلص التىشم الًبلن الفبسك ، التىنشم الًلونبء    

بء الفسبق، ايي خب هي ثيٌين وِ ايي يبلن فبسك است آى يلوبء است چَى هثجت ٍ هٌفي ّستٌذ هي گنَيين ونِ يلون   

هكلك است ٍ خبسج ضذُ اص آى يبلن فبسك اهب ديگش التىشم حشام است حشهت سا وبسي ثِ آى ًذاسين ٍ ّونيي ّنن   

سفى تًبسؼ هي ضَد لبثل خوى هي ضَد ايي يه لبيذُ اغَلي است وِ ثِ غشاحت دس اغنَل گفتنِ ًطنذُ خنضء     

س اغَل ثحنث ضنَد ايني حبغنل     هشتىضات ٍ هسلوبت يلن اغَل است هٌتْي خبي ايي داسد وِ ثِ ٍقش هستمل د
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ى دٍ ٍ ننبّش هتًنبسؼ خوًني دس هينبى هَؾنَو آ     وجشي اغَلي ٍ لبيذُ اغَلي است وِ ّش گبُ هيبى دٍ دليل ثِ 

  .استخوى يشفي ثشاي حل هتًبسؼ دس هشتجِ هَؾَو هتػَس ثبضذ ايي همذم ثش خوى دس هشتجِ حىن ٍ هحوَل 

اگش خوى دس  ت .وَل ايي هتأخش اص خوى دس هشتجِ هَؾَو اسثِ يجبست اخشي خوى دس هيبى هحوَل ٍ دس هشتجِ هح

هشتجِ هَؾَو هتػَس ًجَد آى ٍلت ضوب ثِ سشاٌ هحوَل هي سٍيذ ٍ ثِ يجبست ثبلث دس خبيي هب ثيي هحوَل ّنب ٍ  

هَؾَو ّبي ٍاحذ اگش دٍ حىن سٍي آًْب سفنت ايٌدنب يدنَص     ذ ،حىن ّب خوى هي وٌين وِ هَؾَو ّب ٍاحذ ثبض

، يًٌي وشاّت اهب اگش خبي هَؾَو تػَيش ثَد خوى داضت ًَثت ثنِ آى ًوني    ثش التىشم حشهت ًِ لشيٌِ هي ضَد

، التىشم الًلوبئ ايي خنب خونى هحونَل اسنت يدنَص اونشام        ايي دٍ حبلت سا هثبل صدين يدَص اوشام الًلوبء .ذسس

 .است الًلوبء ، التىشم الًبلن الفبسك ايي خوى دس هشتجِ هَؾَو است . ايي وجشاي لؿيِ

 ج. اطالق رٍایت دٍم تر صَر حیَاى

هسلن ونِ دس ثنبة سنِ     هحوذ ثياهب غغشاي اضىبل ايي است وِ ايٌدب ّن ضوب غفلت وشديذ ايي خب آى غحيحِ  

ضوب هي گَييذ آى خب گفتِ وِ اگش   اثَاة احىبم هسبوي ، 48هسلن وِ دس ثبة  هحوذ ثيهسبوي ثَد ثب ايي غحيحِ 

، ايي وِ هني گَيينذ    داضىبلي ًذاسحفم توبثيل بّشش حشهت است ايٌدب هي فشهبيذ وِ حيَاى ثبضذ اضىبل داسد ن

است ايي سا لشيٌِ هي گيشيذ وِ فينِ ثنأس حشهنت ًنِ      ، الثأس هحوَل ٍ حىن الثأس ايي قشف سا د ،اضىبل ًذاس

 .التضاهي حذيث ثَد س وِ هذلَلبي التىشم فيِ ثأس ثگزاسين ، الثأايي خب ال ًذاسين فيِ ثأس داسين ثِ خ ت ،وشاّ

 جوغ در هرتثِ هحوَل
ايي الثأس ثب آى وِ هي گَيذ ارا  ت ،س ثب التٌبو التوبثيل في الجيهي ضذ وِ الثأ قَساگش اضىبل اٍل سا سد وٌين ايي  

وبى حيَاى هي آيذ خوى هي وٌذ دس هشتجِ هحوَل الثأس لشيٌِ است ثشاي ايي وِ آى ثنأس آًدنب ثنأس تٌضيْني ٍ     

وشاّي است ًِ ثأس تحشيوي ، ايي هي گَيين خوى دس هشتجِ هحوَل است ٍ خوى دس هشتجِ هحوَل خبيي است وِ 

ٍاحذ ، ثبضذ ايي گفتِ اوشم الًلوبء ايي گفتنِ يدنَص اونشام     بتًٌي هَؾَيدس هشتجِ هَؾَو خوًي هتػَس ًجبضذ ي

الًلوبء آى گفتِ التىشم الًلوبء، يلوب ٍ هَؾَو يىي است آى ٍلت يدَص وِ لشيٌِ التىشم يًٌي وشاّت ، اهب ايٌدنب  

دٍم است وِ يدَص اوشام ايي خب هذل ٍ ًَو ايي دٍ دليل اص لسن  ت ،اص ًَو اٍليِ ، يدَص اوشام الًلوبء ، التىشم ًيس

الفسبق ، دس ايي ًَو دٍم ًوي گفتين يدَص، التىشم سا وشاّي ًوي وٌنذ ، هني گفتنين ينبلن      ، التىشم الًلوبء الًلوبء

ثجيٌنين هَؾنَو ّنب ٍاحنذ       وٌيذ دس هشتجِ هَؾَو ،ايي خب ّن ضوب اگش تَخِ فبسك تمييذ هي صًذ هكلك يلوبء سا ، 

ًهش اغَلي ايي است وِ هَؾَو ٍاحذ اگش ثبضذ حىن لشيٌِ هي ضنَد يىني ثنشاي     است يب ًِ ؟ چَى فشق ايٌْب اص

 .ديگشي اگش هَؾَيْب هكلك ٍ هميذ ثبضذ هميذ لشيٌِ ثشاي تمييذ هكلك هي ضَد ٍ ثبلًىس ّن هي ضَد

ايي لسن دٍم است چَى هَؾَو يىي ًيست ٍ ايي خب توبثيل هكلك اسنت آى خنب ارا ونبى حيَاًنب اسنت توبثينل        

سا هي گَيذ ثبيذ ثگَيين آًي وِ توبثيل حيَاى است نَْسش سا حفم هي وٌين ٍ آى سا هميذ لشاس هني دّنين   حيَاى 
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هسنلن هكلنك    هحوذ ثني ثشاي ايي قشف پس ايي هي گَيذ خبيض است حفم توبثيل يه هكلك است ٍ سٍايت دٍم 

ض ًيست ينيي التىنشم الًنبلن    است حفم آى خبيض ٍ ًگْذاسي آى خبيض است آى هي گَيذ اگش توثبل حيَاى ثَد خبي

ايني   وٌنين پس اگش اضىبل اٍل سا غوؽ ينيي   الفبسك وِ هميذ يدَص االوشام الًلوبء هي ثبضذ ايي اضىبل دٍم است

 ذ .داللت ثش خَاص التٌبو غَس هي وٌذ ًجبيذ چَى هَؾَو ّب هتفبٍت است ًَثت ثِ خوى دس هشتجِ هحوَل ًوي سس

 تحث اصَلی؛ 

 «ػاهییي هي ٍجِ » ٍ « همید  جوغ تیي هطلك ٍ»      
ايي اضنىبل دٍم خنَاثي     نبّشش ايي است وِ ضبيذ ّويي قَس ثبضذ ايٌدب وِ دس ثحث غالت هكلمبتي ّن داسين،

داسد ٍ خَاة آى ًيبص ثِ تمشيش لبيذُ اغَلي است ايي لبيذُ اغَلي وِ دس قشح اضنىبل ينشؼ ونشدين لبينذُ اي     

، ٍلي اهش هْوي است هجٌنبي اضنىبل لبينذُ    استهستمل ثحث ًطذُ است وِ اص هفشٍؾبت يلن اغَل است خيلي 

هجٌبي خَاة ينه لبينذُ اغنَلي ديگنش      ت ،اغَلي ثَد وِ تَؾيح دادين ٍ لبيذُ ّن سشخبي خَدش دسست اس

 ونبهالً ٍ ايي وِ خوى ثيي هكلك ٍ همينذ ينه لبينذُ    است ثيص دس اغَل هكشح ًطذُ  است ايي وِ ايي لبيذُ ووب

هبدُ ّبي افتشاق نَْس حفنم هني    يوَم ٍ خػَظ هي ٍخِ ّن ثِ ايي است وِ هي گَيين غحيح است خوى ثيي

ّنن ايني ونِ دلينل همينذ ٍ       .ّش دٍ لبيذُ اغَلي يه استثٌبئبتي داسد هبدُ اختوبو تسبلف هي وٌٌذ ٍلي ضَد ٍ دس 

خبظ هي آيذ هميذ يبم هي ضَد دس آى خبيي وِ هكلك ٍ هميذ ثبضذ ٍ الجتِ هثجت ٍ ًبفي ثبضذ ٍ ّن آى لبينذُ ونِ   

هتًبسؾيي هي ٍخِ، هبدُ ّبي افتشاق يول هي ضَد ٍ دس هبدُ اختوبو تًبسؼ ٍ تسبلف هني وٌٌنذ هَؾنَو ّنش دٍ     

ست وِ هثجت ٍ ًبفي ّستٌذ حىوْب هتًبسؼ است دس هشتجنِ هَؾنَو   لبيذُ دٍ هكلك ٍ هميذ ٍ يبهيي هي ٍخْي ا

 .ايٌْب سا حول هي وٌين

يه خب حول هي وٌين آى خبيي وِ هكلك ٍ هميذ است دس يبهيي هي ٍخِ ّن دس هبدُ ّبي افتشاق يول هني وٌنين    

م الًلونبء ٍ التىنشم   ثِ ّش يه دس هبدُ افتشاق خَدش دس هبدُ اختوبو ّن ايي هثجت ٍ ًبفي تًبسؼ داسًذ هثنل اونش  

الفسبق، دس يبلن يبدل ايي يول هي وٌين دس فبسك خبّل آى يىي دس يبلن خبّل ايي دٍ تًبسؼ داسًذ اگش ينبلن ٍ  

الفبسك ثبضذ آى خب حول هي ضَد هكلك ثش هميذ ، ايي سٍيِ سايح دس خوى  يبلن فبسك ، اوشم الًلوبء ٍ التىشم الًبلن

ٍخِ است ايي وِ دس آى ثحثي ًيست ٍ اهب ايني دٍ لبينذُ ٍ آى لبينذُ اٍل ونِ      ثيي هكلك ٍ هميذ يب ثيي يبهيي هي

د وِ دس الثالي اغَل گفتِ ضذُ، چٌذ هَسد اص ايي لجيل داسد ونِ لنجال دس ينبهيي هني     سثحث هب است  استثٌبئبتي دا

ايي لبيذُ اغنَلي  ٍخِ ثحث وشدين دس هكلك ٍ هميذ ّن اضبسُ اي ثِ آى هي وٌين خبيي اص استثٌبئبت ٍ تجػشُ ّبي 

وٌين آى ؾشس ثبلي هبًذُ دس هكلك يب ؾشس ًبدس اسنت ينب ؾنشس خفني     است وِ اگش هكلك سا حول ثش هميذ آى خبيي 

 .است وِ يشف ًوي پسٌذد ثگَيين ايي هكلك ثبيذ ثيؿبئص هشثَـ ثِ ايي لسن است
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ت ثشاي ايي وِ اوشم الًلونبء ، يىني   ٍلتي هي گَيين اوشم الًلوبء ثًذ دليل هي گَيذ التىشم الًبلن الفبسك، سْل اس

يبلن يبدل، ٍ فبسك است ّش دٍ ّن هتذاٍل است ٍ التىشم الًبلن الفبسك ، لسنن فسنبق سا ثينشٍى هني ثنشد . اونشم       

الًلوبء اختػبظ ثِ يلوبء يبدل هي وٌذ ايي ّن يلوبء يذٍل ٍخَد داسًذ ًسجت ثِ ّن ون ٍ صيبدي ًيست ٍلي في 

تٌذ ٍ اختػبظ اوشم الًلوبء ثِ يلوبء يذٍل چيض يديجي ًيسنت ٍ اهنب اگنش قنَسي     حذ ًفسِ يلوبء يذٍل ون ًيس

هبًذُ آى يبلن ٍ هكلك يه افشاد خفي يب افشادي  وٌينثبضذ وِ ًِ اگش ثخَاّين تخػيع ثضًين ٍ حول هميذ ثش هكلك 

ِ هكلنك سا حونل   يشفي ًوي هبًذ ٍ ايي هَخت هي ثبضذ و آى يه ...است وِ هػبديك صيبدي ًذاسًذ ايي ًَيي دس 

يىي  بتثش هميذ ًىٌين يًٌي خوى دس هشتجِ هَؾَو ايٌدب اًدبم ًوي ضَد خوى ّن وِ اًدبم ًطذ يًٌي گَيب هَؾَي

 هشتجِ هحوَل هي آيين.ّستٌذ آى ٍلت ثِ خوى دس 

 ) استثٌاء در لاػدُ ( جَاب اشکال سَم
ؾَيْب ينيي ّنن ثَدًنذ ضنوب هحوَلْنب سا      اي وِ اضىبل ثِ آى تطجث هي ضذ ايي ثَد وِ ّش گبُ هَ پس آى لبيذُ 

خوى هي وٌيذ ٍ اهب اگش هَؾَيْب هكلك ٍ هميذ ثَدًذ حول سا دس ّوبى خب اًدبم هي دّيذ حول يلي الوكلك يلني  

  .استثٌبئي داسدالوميذ خَاة ايي است وِ ايي لبيذُ دسست است ٍلي لبيذُ اغل المبيذُ ٍ غبة يٌه استثٌبء آى 

هحونذ  ب است وِ ايٌدب ايي سٍايتي وِ هي گَيذ توبثيل هي گَيذ هكلك است ٍ سٍايت ديگش استثٌبء آى لبيذُ ايي خ

هسلن هشثَـ ثِ ايي وِ اضىبل سا دس توبثيل حيَاى هي آٍسد ايي هكلك توبثيل وِ هي گَيذ دس ًوبص چيضي سٍيص  ثي

ثش توبثيل ثش ضدش ٍ حدش ٍ ايي  نوٌي ك ثش هميذ ثبص آى سا دس حول ثش چِ چيضيثيٌذاص ٍ ثشداس ٍ .. ثًذ اص حول هكل

دس  هَسد سَال ًيست خيلي ون است سي چْل سٍاينت يونذتبً   خيلي ثًيذ است چَى توبثيل حدش ٍ ضدش هًوَالً

هي گيشد ينب  دسثشثگيشد هحل ثحث است  وِ ادلِ آى سا دسثشهَسد حيَاى ٍ قيش ٍ .. است ضدش، حدش، وِ ادلِ آى سا 

  ؟ًِ

هي گَيذ ايي وِ اهبم هي گَيذ اگش ايي قشف ٍ آى قشف ثبضذ هبًًي ًذاسد ايي هشثَـ ثِ ضدش ٍ حدش است وبس ثِ 

وِ چٌذاى هحل ثحث ًيست ٍ اّويتي ًذاسد ٍ  وٌينحيَاى ًذاسد ايي ووي هستجًذ است وِ هكلك سا حول ثش فشدي 

ثب هالصهنِ داسينن آى سا    خيلي ثًيذ است هخػَغبً هسلن ًذاسد ايي هحوذ ثيثگَيين وبس ثِ توبثيل ٍ .. ايي سٍايت 

 .هي گَيين

 «هحود تي هسلن » ٍحدت هَضَػات در رٍایت 

ًسجت ثِ اغل لبيذُ لجَل داسينن ٍ ثبينذ ّنن ّويطنِ تفنٌي       ٍ سْالً لزا هب ثِ ايي اضىبل خَاة هي دّين وِ اّالً 

است ًجبيذ سشاٌ حىنن ثنشٍين ٍ تػنشف    داضتِ ثبضين وِ اگش دس هشتجِ هَؾَو تفبٍت است ٍ خوى يشفي هَخَد 

وَل، اهنب دس خنبيي   وٌين ثگَيين التىشم وشاّت است ٍ فيِ ثأس وشاّت ، حول هَؾَيي همذم است دس هشتجِ هح

هثل يدَص اوشم الًلوبء ، التىنشم الًلونبء    ت ،ساتفبٍت هَؾَو ايي خب  د ،پيذا ًطَ وٌيذ آى ...وِ حول هَؾَيي 
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م الًلوبء، ٍ التىشم الًلوبء الفبسك است هٌتْي ايي خب قَسي است ونِ آى خنب اگنش    هثل ّوبى يدَص االوشا ت ،ًيس

يذٍل چيض دسستي ثَد ٍلي ايي خب ثخنَاّين ثگنَيين ايني خنَاة ٍ       اختػبظ هي دادين اوشم الًلوبء سا ثِ الًلوبء

ايني خيلني    ت ،َاى ًيسن هي گَيذ الكِ يليْب ثَثبً ، هشثَـ ثِ حي ت ،فشهبيص اهبم هشثَـ ثِ توبثيل ضدش ٍ حدش اس

ثًيذ است ٍلتي ايي قَس ضذ آى ٍلت خبي حول هكلك ثش هميذ ًيست ، حول هكلك ثش هميذ وِ ًطنذ ديگنش گَينب    

يىي است يًٌي گَيب ايي توبثيل حتوب حيَاى سا ّن هي گيشد ٍلتي حيَاى سا گشفت دس هَسد حيَاى هي  بتهَؾَي

ثگَيين الثأس لشيٌِ ثش ايي است  وٌينثبيذ حول دس هشتجِ حىن  گَيذ فيِ ثأس دس هَسد حيَاى ايي هي گَيذ الثأس

 .وٌينثبيذ ثگَيين ايي لشيٌِ هي ضَد ثشاي ايي وِ آى سا حول ثش وشاّت  وٌذوِ اگش داللت 

 «هحود تي هسلن » حول همید تر هطلك در رٍایت 

يب فشد خفني ثبضنذ ينب چينضي      آى چٌذ حبلت داسد آى خبيي حول هكلك ثش هميذ ًوي ضَد وِ ثبلي هبًذُ ون ثبضذ 

ًوني تنَاًين   ثبضذ وِ هكوئي ّستين آًي وِ ضوب هي ثشيذ ثيشٍى هَسد سٍايت است آًي وِ خنبسج هني ضنَد آى سا    

ثيشٍى ثجشين ثِ دليلي اص خولِ ايي وِ لذس هتيمي آى هَسد است ايٌدب ّن تىويلص ايي است وِ لذس هتيمي آى اسنت  

هي فشهبيذ چيضي سٍي آًْب ثيبًذاصد ٍ يب ثجش ٍ ... لذس هتيمي حينَاى اسنت ٍ آى    يًٌي ايي خب لذس هتيمي ايي وِ اهبم

سا ًوي تَاًين اص دليل ثيشٍى ثجشين پس دٍ خبيي وِ آى ثبلي هبًذُ اگش خفي ٍ ًبدس ثبضذ يب آًي وِ ثيشٍى هني ثنشين   

 ت .لذس هتيمٌي ثبضذ وِ ًوي ضَد ثيشٍى هي ثشد ايٌدب حول هكلك ثش هميذ ًيس

 تٌدی جوغ 
داللت ثش خَاص التٌبو ًوي وٌذ ٍلي اگش  ت ،حَاضي هْن ًيست ، اضىبل اٍل حشف اغلي هب ثَد هي گفتين ايي سٍاي

وِ هطَْس فْويذُ اًذ دسست است يًٌي ايي هي آينذ لشيٌنِ    قَساضىبل دٍم ٍاسد ًيست ّوبى  وٌذداللت ثش خَاص 

هي ضَد ثش ايي وِ ًْي دس آى خب ، حول ثش وشاّت هي ضَد پس اگش اضىبل اٍل سا پزيشفتين وِ داللنت ثنش خنَاص    

وِ هطَْس فْويذُ اًذ دسست است ٍ ايي ًىتِ دليمني دس رّني    قَسًوي وٌذ ٍلي اگش داللت ثش خَاص وِ دس ّويي 

ايي ّوبًي وِ ايطبى هي فشهبيٌذ هىتَة ًيست ايي دسست است  ذ ،د ًيبهذُ اًذ ، آى سا هميذ ايي لشاس دٌّهطَْس ثَ

يًٌي ثًذ اص ايي وِ ايٌْب سا ثِ التٌبو سثف دادُ اًذ آى گفتِ خبيض ًيست ، ايي خبيض است رٌّطبى ًشفتِ ثِ سوت ايني  

ثنب ّنن فنشق داسد ثبينذ      ت ايي وِ هي فْوذ ايي هَؾنَيب  وِ ، يب تَخِ تفػيلي يب استىبص يه فميْي ايي ثَد وِ ثب

حول هَؾَيي وشد ٍلي يه ًىتِ دليمي ٍ لبيذُ دليمي دس رّي ٍ استىبصش ثَدُ وِ رٌّص ًشفتِ ثِ سوت ايي وِ 

گفتِ حىن لشيٌِ هي ضَد ثشاي ايي وِ آى خَاص اسنت ايني ّونبًي اسنت ونِ هىتنَة        .وٌينايٌْب سا هكلك ٍ هميذ 

 .ًيست

پزيشفتن ٍلي دٍهي اضىبلي ًذاسد خوى خَة است پس اگش ًَثت داللت ثش خَاص دسست ضذ خبي خونى   اٍلي سا 

هَؾَيي ًيست خوى هحوَلي دسست است يليشغن ايي وِ هَؾَيْب ٍاحذ ًيست ٍ دس خبيي وِ هَؾنَو ٍاحنذ   



                 8181  :شماره ثبت                                                                                                                  

 1 

 قَساًذ ّويي  ايي خب خوى هحوَلي دسست است وِ آلبيبًي وِ داللت سا پزيشفتِ .ًيست خوى هَؾَيي ثبيذ وشد

 .خَة خوى وشدُ اًذ حشف دسست است

ايي اضىبل سَم ايي وِ ايي توبثيل دس ايٌدب ثِ چِ هًٌبيي است ٍ توبثيل ضبهل هدسوِ ٍ ايٌْب ًوني ضنَد توبثينل    

هي گيشد ٍ ضوَلص ًسجت ثِ آى هًلَم ًيست دس ايي هدوَيي سٍايبتي دس ثبة غالت دس دسثشغَس ٍ ًمبضي ّب سا 

ست خضء دٍ سِ هَسد ونِ  ِ آى داضتِ ثبضذ وِ يه هدسوِ اي اذُ خبيي چيضي وِ لشيٌِ اي داللت ثآه 23ٍ  48ثب 

ست هًلَم هي ضَد وِ دب است وِ دس آى تػَيش ٍ توثيلي اهي گَيذ ثطىي، خبي ديگشي هي فشهبيذ ثسبقي دس ايٌ

  ت .تػَيش ٍ توثيل سٍي فشش ٍ هدسوِ ًيس

 یا هجسوِ ؟ر ًماشی رٍایت دجَاز 
ا قي هي وٌنين ٍلني آى توبثينل    سداللت سٍايت سا ثش خَاص هي پزيشين هشاحل لجل  است ثگَيين ايي توبثيلي ،هوىي 

همػَد ّوبى غَس ًمبضي ّبس است ضبهل هدسوِ ّب ًوي ضَد ٍ ضبّذش ّن ايي است وِ ثًؿي سٍايبت وِ دس 

يب صيش پنب ونِ     آى ثيبًذاص، ثبة غالت ٍاسد ضذُ هي گَيذ وِ فشضي وِ خلَي سٍي هي است هي گَيذ چيضي سٍي

ثبضذ اضىبلي ًذاسد وِ ثيطتش ثحث ّب پيشاهَى .. غَس ٍ ًمبضي ٍ يه ثًذي دٍس هي صًذ . دس ايي سٍايبت ثٌنبثشايي  

سٍايبت ضبهل هدسوِ ٍ ايٌْب ًوي ضَد آى ٍلت هدسوِ ثِ ّوبى حنشهتص ثنبلي هني هبًنذ ايني سا هشحنَم آلنبي        

ذ خبهى الوذاسن ايطبى هثل هستوسه است ٍ آلبي تجشيضي ّن هنَخض هني   خًَسبسي دس خبهى الوذاسن  فشهَدُ اً

ايطبى ايي هكلت سا داسًذ وِ ايي سٍايبتي وِ داللت ثش خَاص هي وٌذ هشثَـ ثِ غَس ٍ ًمبضي ّنب اسنت ٍ    ذ ،ًَيس

 .يول هي وٌين ًوي گيشد ٍ ّوبى ادلِدسثشهدسوِ ّب سا 

 ًظر آلای اػرافی

اسنت  خَاص اهب هشثَـ ثِ غنَس ٍ ًمبضني    ِ دس ٍالى لجَل داسين داللت آى سا ثشايي فشهبيص اضىبل سَهي است و 

دس هدسنوِ ٍ   ايي وِ توبثيل لكًبً ايي اضىبل ٍ فشهبيص ايطبى خيلي خبي اثْبم داسد اٍالً .ضبهل هدسوِ ًوي ضَد

ايٌْب ٍ غبدق است دس خَد لشآى ٍ سٍايبت آهذُ ، دس ّويي هدوَو سٍايبت داسد ٍ سشش سا ثطىي خطوص سا دس 

حبال هب دس ضنوَلص ًيسنت ًمبضني ّنن      .هي گيشددسثشآٍسدُ، ايي ًطبى هي دّذ توبثيل هفَْهي است وِ ّش دٍ سا 

 است. لشيٌِ داسد وِ آى ّن ثِ وبس سفتِووي اضىبلي داضتين وِ ايي خب ًوي ضَد گفت چَى ايي خب 

اهب ايي وِ ضبهل هدسوِ است ّن لغت ثب ايي هسبيذ است ٍ ّن دس سٍايبتي وِ ّويي ولوِ توبثيل ثِ وبس سفتنِ ٍ   

گفتِ ٍلتي ًوبص هي خَاًي اگش خلَي تَ ثَد ثطىي ٍلتي ًوي تَاًي ايي ٍس آى ٍ سٍثنشٍي ايني هًلنَم هني ضنَد      

 .ٍ سبيش سٍايبت  التػبيذ ال...توبثيل اگش ثگَيين ضبهل هدسوِ ًوي ضَد ايي هدسوِ است ايي اٍال وِ 

هي گَيذ يي يويٌه يي ضوبله ، يي خلفنه وٍ تحنت سخلنيي ، چنَى      اٍالًاگش يىي ايي ثَد دسست است ٍلي 

يِ ّوِ ، الك ٍ ثمثًذ هي گَيذ الك يليْب ثَثبً وٌذهكلك است ٍ آى قشف سا هي گيشد ًِ ايي وِ اختػبظ سا دسست 
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ست يًٌي ضوَل ًسجت ثِ آى ّن داسد اسا ضبهل است لشيٌِ است ٍلي لشيٌِ ثش ايي است وِ غَس ًمبضي هػذالص 

 َى سبيش تًبثيش ثب آى سبصگبس است.ٍلي ايي وِ اختػبظ داسد ًِ چ

 تر ًماشی ٍ هجسوِ« توثال » اطالق 
دس سٍايبت هحوذ ثي هسنلن ونِ ضنوب دال ثنش هٌنى      ايي حشفي سا وِ ضوب هي صًيذ دس سٍايبتي وِ هٌى هي وٌذ  ثبًيبً 

وٌينذ خنَة،   ش ًمبضي ٍ غَس اگش ثٌب است توبثيل سا حول ث « ارا وبى حيَاًب ارا لن يىي حيَاًبً» وشديذ داسد توبثيل 

دس آى سٍايبتي وِ هٌى هي وٌذ ثگَييذ ًمبضي ٍ غَس است ايي وِ دليل ًطذ دٍ قشف هثل ّن است سٍايت  هحوذ 

هشثَـ ثِ هدسنوِ ٍ .. ايني خونى يشفني ًيسنت ٍ       خب توبثيل است ٍ ايٌدب ّن توبثيل، آى سا ثگَيينثي هسلن آى 

 د .ٍخْي ًذاسد . ايي ّن اضىبل سَم است وِ تبم ًيست ٍ اقالق داس

، ضوب حول ثش غَس ٍ ًمبضني هني وٌينذ چنشا توبثينل دس آى      فقشخَاة ايي ، اضىبل دٍم ايي وِ ايي توبثيل ايي 

قشف سٍايبتي وِ هٌى هي وٌذ ّويي ولوِ است دس ّش دٍ قشف ثِ وبس سفتِ است ضوب ايي قشف سا حول ثش ًمبضي 

هي وٌيذ چشا وِ توبثيل دس آى قشف سٍايبتي وِ هٌى هي وٌذ ّويي ولوِ است دس ّش دٍ قشف ثِ ونبس ًشفتنِ اسنت    

سا حول ثش ًمبضي هي وٌيذ آى قشف هي گَييذ هشثَـ ثِ هدسوِ است آًْبيي وِ هٌى هي وٌذ فنشق   ضوب ايي قشف

ًوي وٌذ دس ّش دٍ يىسبى ثِ وبس سفتِ آى ّن اص ايي خْت ، هالحهِ وشديذ هب اضىبل دٍم ٍ سَم سا لجنَل ًنذاسين   

التٌبو وشاّت داسد هٌتْي هب دس اغل ّوبى خوًي وِ آلبيبى فشهَدًذ يًٌي  وٌذيًٌي اگش ايي سٍايت داللت ثش خَاص 

خَاصش تشديذ داضتين ٍ لزا اضىبل اٍل وِ هي گَيذ داللت ثش خَاص ًوي وٌذ آى سا هب ٍاسد ًوني داًنين داللنت ثنش     

خَاص ًوي وٌذ سثكي ثِ حفم ٍ التٌبو ًذاسد ٍلي اگش آى سا ثپزيشين ٍ اضىبالت ثًذي ديگش لبثل پبسخ است ٍ ايني  

 د .يي وِ آى التٌبو هي گَيذ حشام است ايي هي گَيذ نبّش وشاّت داسلشيٌِ هي ضَد ثشاي ا

 اتَاب هکاى هصلی 23دٍم تاب جَاز در رٍایت 
آى اثنَاة   23سٍايت ديگشي وِ ثِ يٌَاى هًبسؼ روش ضذُ هكشح هي وٌين ايي سٍايت دس اثَاة هىبى هػلي ثبة 

ي سٍايت ديگشي وِ گفتٌذ داللت ثش خَاص هي وٌنذ  اي د ،هالثس ثَد ايي اثَاة هىبى هػلي آى ّن اثَاة هسبوي ثَ

هسلن ثبضذ حول  هحوذ ثيّب ٍ سٍايت ّبيي وِ هٌى هي وشد وِ سٍايت اٍل  ٍ لشيٌِ هي ضَد ثشاي ايي وِ آى هبًى

ش است ، حؿشت غبدق فشهنَدُ اًنذ   اثَاة هىبى هػلي است سٍايت هًتج 23ثش وشاّت ضَد ايي سٍايت دٍم ثبة 

ايسنتن ثنِ ًونبص ٍ     هني گبّي  « ؼلت ػلیها ثَتاًجی ٍ تیي یدُ الَسادُ، ٍ فیها تواثیل ... فرتوا لوت ٍ اصل» وِ 

سٍثشٍي هي فشضي است وِ توبثيل قيش داسد ضىل پشًذگبى داسد چيضي سٍي آى هي اًذاصم ٍ ًوبص هني خنَاًن ونِ    

بم اسنت ٍ ًونبص هني    حؿشت دس ايي استذاللي ضذ وِ هًلَم هي ضَد ًگْذاسي هبًًي ًذاسد ايي خب چَى خَد اهن 

خَاًذ اضىبل اٍل وِ ٍاسد هي داًستين ٍاسد ًيست ثشاي ايي وِ فًل اهبم است ٍ اهبم ّن هشتىت حشام ًوي ضنذًذ  

 ذ .ايي داللت ثش خَاص هي وٌذ ٍ حبال تفػيالت ثيطتش ثً
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