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 خالصه جلسه قبل
بحث بیستم در ذیل مباحث غیبت، مستثنیات غیبت بود. اولین استثناء از حرمت غیبت، تجاهر به معصیت و 

و منظر عام، مرتکب  ئیآشکار در مر طوربهکسی که در معصیتی تجاهر داشته باشد و  شدهگفتهفسق است. 
، غیبت او در آن امر جایز آیدمیمعصیتی شود یا کاری انجام دهد که نوعی منقصت در آن هست و عیب به شمار 

 همه قبول دارند. تقریباً است. این قدر مسلمی است که 
آن امر مستور نیست.   طبعاً بپذیریم  کنندمیاولین دلیل این بود که اگر ما روایاتی که غیبت را به ستر معنا 

ه در بحث ما دارند و ایجاد دلیل بود که مالحظه کردید و بر اساس دو مبنای کراهت یا ستر، تفاوتی ک یکاین
 را توضیح دادیم. کنندمی

 دلیل دوم بر استثناء غیبت متجاهر به فسق
دلیل دوم روایت هارون بن جهم است. این دلیل دوم بود که جلسه قبل روایت را خواندیم و این جلسه سندا و 

) فرمودند: السالمعلیهمام صادق (بود که ا ۱۵۴. روایت هارون بن جهم، روایت چهارم باب کنیممیداللتا دنبال 
اگر فاسق فسق خود را آشکار کند، حرمتی ندارد؛ یعنی  »١ِإَذا َجاَهَر اْلَفاِسُق ِبِفْسِقِه َفَال ُحْرَمَة َلُه َو َال ِغیَبَة.«

که  است طوراینسند  ازنظرقرار بگیرد اما  موردبحثسند و داللت بایستی  ازنظر. این روایت شودمیغیبت او جایز 
این روایت هم در امالی و هم در مجالس مرحوم صدوق آمده است. این روایت در دو کتاب از کتب مرحوم صدوق 

 نقل شده است. سند این روایت در هر دو کتاب یکی است:
ِد ْبِن « ْحَمَد ْبِن َهاُروَن َعْن ُمَحمَّ

َ
ُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُحَسْیِن ِفي اْلَمَجاِلِس َعْن أ ِه ُمَحمَّ ِبیِه َعْبِد اللَّ

َ
ِه َعْن أ َعْبِد اللَّ

اِدِق َجْعَفِر  ٍد اْلَبْرِقيِّ َعْن َهاُروَن ْبِن اْلَجْهِم َعِن الصَّ ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ
َ
ٍد ْبِن َجْعَفٍر اْلِحْمَیِريِّ َعْن أ علیهما » (ْبِن ُمَحمَّ

 .السالم)
 طوربهدارند. محمد بن عبدالله بن جعفر الحمیری  این روات غیر از احمد بن هارون که بحثی دارد بقیه همه ثقه

خاص توثیق شده است. پدر او که عبدالله بن جعفر حمیری باشد از روات مهم است و توثیق شده است. احمد بن 
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هستند و همه توثیق خاصی دارند. تنها فردی که اینجا محل بحث  طورهمینو هارون بن جهم هم  محمد البرقی
 ون است که اولین شخص از مشایخ صدوق است.است، احمد بن هار

 عدم توثیق خاص احمد بن هارون
و  اندکردهتعبیر به روایت  ،از این روایت از بزرگان توثیق خاص ندارد و به همین دلیل بسیاریاحمد بن هارون 

که باید اینجا توثیق  ا فردی استراه تصحیح احمد بن هارون که تنهتنها . گویندنمی هااینمعتبره یا موثقه و امثال 
 ،عنهاللهرضی«شود این است که چون از مشایخ صدوق است و مرحوم صدوق برای او ترضی دارد یعنی گفته که 

اینکه از مشایخ صدوق است  .اندگرفتهمرحوم صدوق را مشعر یا دال بر توثیق از ترضی بعضی  ».علیه اللهرضوان
است از او وثوق این شخص ممکن  ،شوداست که اگر ضمیمه  اینکتهین دو و صدوق هم برای او ترضی کرده ا

 .شوداستظهار 

 توضیح اجمالی در مورد مرحوم صدوق و کتب ایشان
م که ادعای وثوق یدر مورد مرحوم صدوق این نکته را توضیح بده .این روایت در من ال یحضر هم نیامده است

کتاب دارد جلد مرحوم صدوق صد  .در من ال یحضر الفقیهبه همه اخبار مرحوم صدوق در هیچ کتابی نیست جز 
بوده و  یمحدث بزرگ ،که مرحوم صدوق ایمگفتهبارها این را  روایی است. ،از کتب ایشان ایعمدهکه بخش 

کتب حدیثی از  هرکدام مهارت داشتند. العادهفوق هاآنبویب در تنظیم احادیث و تو د نمتعدد حدیثی دار هایکتاب
مالی، علل الشرایع، مجالس، أ معانی االخبار، .برخوردار است ایویژهلطف و ظرافتی دارد و از نظم  ،ایشان

 ،بعد از گذشت چندین قرنو  اندکردهتنظیم  ایزاویهاز احادیث را  ،در هر کتاب حدیثی ثواب االعمال و عقابها
یبا و جامع و بسیار دلپذیر و دلپسندها، هنوز هم این تبویب بودند  یو لذاست که هم محدث محیط و جامع ندسته ز

 برخوردار هستند. ایویژهز یک امتیاز و اتبحر در تنظیم تبویب احادیث بودند هم م و
مفقود  ،حدیث شیعه هایخسارتکه مفقود شده و یکی از  به نام مدینة العلم داشتندالبته یک کتاب حدیثی 

که اثری از آن را جایی  اندکردهتاریخ علمای زیادی تالش در طول مرحوم صدوق است.  مدینة العلمشدن کتاب 
 ایمنوشته مدینة العلمفرموده که ما این را در  درجاهاییخود ایشان  کهدرحالی پیدا نشدجایی اثری از آن ولی بیابند 

 ده است.بو مدینة العلم همانکتاب جامع حدیثی ایشان  ظاهراً  و بوده ترمفصل هممن ال یحضر از  .ایمگفتهو 
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 ویژگی کتاب من ال یحضره الفقیه
 دارد و آن این است که ایشان یامتیاز من ال یحضراین کتب حدیثی ایشان با این امتیازاتی که اشاره شد بین در 

که آدم در روستایی بودم و کسی با من نبود و فالنی پیش من آمد و بلخ  در مدتی :نویسندمی اشمقدمه در
 ، کتابی بنویسم.ستا الطبیب همن ال یحضر کهی راز از من تقاضا کرد که در وزان کتاباین آقا  بود. ایشایسته

همان کتاب بتواند خود کند و با ی نبود کسی بتواند به آن مراجعه الطبیب داشت که اگر پزشک هدر من ال یحضر رازی
 و اگر کسیباشد ست ا موردقبولی که روایاتحاصل کتابی بنویسید که  کتاب،در وزان آن را مراجعه کند. شما هم 

 .کند و تکلیف خودش را بفهمدفقیهی پیشش نبود بتواند به آن مراجعه 
اما در اینجا حدیثی است  یست. سایر کتب ایشاند که در جای دیگر ننایشان تعبیری دار ،در مقدمه این کتاب

را  بلکه چیزیم بنویس را واردشدهدر هر بابی  نچهآهمه  الفقیه همن ال یحضردر کتاب  خواهمنمیمن  :فرمایندمی
این مجموعه فرمایشات  تعابیر بلند را دارند. این »ی به و ما هو الصحیح عندیتِ فعلیه و اُ  عتمُد أ«که  کنممینقل 

ایشان بود و به  دانتخاب روایات معتبر از دید ایشان و روایاتی که مورد اعتمااست.  من ال یحضرایشان در مقدمه 
اگر به کتب  .است من ال یحضراز مجموعه روایات است این روح حاکم بر  شدهبرگزیدهو  دادندمیآن فتوی 
 .اندشمردهیکی از توثیقات عام  عنوانبهآنجا بعضی همین را  مراجعه کنید،جلد اول معجم  رجالی و

اهمیت بیشتری  کتاب،ر میان کتب اربعه دو است اما د موردقبولدر کتب اربعه هست  آنچه گویندمیبعضی 
معتبر است و  من ال یحضر اتروای تمام :اندگفتهخاص  طوربهبعضی  .من ال یحضر و دیگرییکی کافی  :دندار

که در مقدمه است به خاطر همین تعابیر بلندی  هستند. این سخنانآمده معتبر  من ال یحضررواتی که نامشان در 
آمده و اینکه این کتاب برای نقل احادیث قوی و معتبر و مورد اعتماد  آنراجع به روایات  الفقیه همن ال یحضر
 .اندداشتهدیدگاه است که بعضی  یکاین وضع شده است. مرحوم صدوق

 اشکال به توثیق عام روات من ال یحضر
ثقه  کنممیروایت نقل  هاآنکه در این کتاب از  کسانیهمهاین است که ایشان نفرموده که  انددادهجوابی که 

من به آنچه در این کتاب آمده اعتماد دارم اما اینکه رواتش هم روات  :اندفرموده بلکه این تعبیر را ندارد .هستند
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این اعتماد بر مضامینی است که در این روایات معتبر بودن، وجوه مختلفی دارد.  .اندداده، شهادت نموثقی باشد
 به این شکل باشد: تواندمی. این وجوه توثیق روات نیستبر مضمون و محتوا،  ن اعتمادایمعنای  وآمده 
 .که رواتش ثقه بوده است این باشد اعتماد ایشان ممکن است ه: یک وج۱
 .دنت در مستحبات است و ایشان قاعده تسامح را قبول دارااین روای باشد که باباین ممکن است از : ۲
 باشند.و ایشان تعدد روایت را قبول داشته  باشداز باب تعدد روایت در یک موضوع این اعتماد ممکن است : ۳
شهرت را جابر ضعف سند ایشان که این روایت مطابق فتوای مشهور است و این باب باشد ممکن است از : ۴

 .دانندمی
بر وثوق  هامسلمان را دراب اینکه اصل ممکن است اعتماد کرده باشد از باب اینکه هر امامی ثقه است یا از ب: ۵

 .دهندمیو عدالت قرار 
وید من به وقتی مرحوم صدوق یا هر فقیه دیگری بگ :نیست که بگوییم طوراینو چندین وجه اینجا وجود دارد 

معادله تساوی اینجا باشد که این اعتماد فقیه و  یکاین ،دهممیفتوی  هاآنو به مضامین  این روایات اعتماد دارم
این اگر  .مساوی با یک طریق باشد و آن توثیق اشخاص و روات حدیث است ،به این مضامین روایی اتکایش

یک روایت  منظوربهی اینکه اعتماد و فتو نیست برای طوراینولی  شدمیمساوات و معادله تساوی بود این تمام 
. برای اعتماد به یک است تصورقابلی مواردهم موارد مذکور غیر از  .برگردد که ذکر شد مختلف دالیلبه  تواندمی

 وجود داشته باشد. تواندمیمبنا روایت، حدود ده 
تضعیف نشد ما قبول داریم  کههمینراوی یک  است که اگر و دیگرانتبریزی  اللهآیتهم مبنای مرحوم  مبنایک 

مرحوم صدوق  شاید .ستا شهادت به جرح و تضعیف نبود کافی کههمین .وثوقش باشدبه الزم نیست شهادت و 
دو  بنابراین؛ دارندقبول  بعضی از این مبانی را شواهدی وجود دارد کهند. داشته باشمورد از این مبانی را قبول چند 

 .شودمینفی  الفقیه همن ال یحضررجال نظریه توثیق عام و  شودمیمقدمه اینجا ضمیمه 
 طوربهالفقیه  همن ال یحضرکه یک دیدگاه و نظریه رجالی بر اعتبار روایات و روات  رفتیمحاشیه  ما به این

من ال در خصوص  غیرازآن .است موردقبولکتب اربعه  :گویدمیاست که  ایاز نظریهاین غیر  وجود دارد. خاص
عام  قه توثیست و با قبولقابلروایاتش همه موثق است و رواتش همه  :گویدمیست که دیدگاهی ه الفقیه هیحضر

چند فقره مقدمه آن است. مقدمه  ،الفقیه همن ال یحضرمبنای این توثیق عام روایات  توثیق دارند. مرحوم صدوق
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بلکه  امنیاوردهدر اینجا من همه روایات و همه اسناد یک روایت را  :فرمایدمیکه مرحوم صدوق در آن فقرات  دارد
 .که اعتماد بر آن دارم و پیش من معتبر است امبرگزیدهروایاتی را 

 جواب به نظریه توثیق عام روات من ال یحضر بندیجمع
 نظریه مشتمل بر این دو نکته است: جواب این

شهادت مرحوم صدوق به ثقه بودن روات در اینجا تعلق نگرفته است بلکه شهادت و تأکید ایشان روی : ۱
شهادت تعلق به محتوا و این  ،دهممیاعتماد دارم و فتوی  هااینبه که من یعنی  ؛صحت مضمونی روایات آمده است

 است. مضمون گرفته
 س:؟؟؟

 .شودکه این از آن استفاده  معلوم نیست .دنده طریق دار هاایناین نیست که همه  ج: معنایش
و صحت و وثوق خبر است اما وثوق آن خبر ضمون و محتوا مساوی با قبول چه شهادت به صحت م: گر۲

ما  هاوقتآن مبانی که اینجا هست خیلی  .میکرد بیانمستند باشد به وجوه و طرق مختلفی که بعضی را  تواندمی
 .قبول نداریم و لذا شهادت ایشان مردد بین یکی از ده مبنا است

مزار  ینزدیکدر شادیان  که بهدر مقدمه آمده  .بردندمیرا همراه خود  هاکتابآن  رفتندمیسفر که مرحوم صدوق 
ست دم که اهل این معانی ایکه این کتاب را بنویسم. من هم دآنجا آمد و مرا واداشت  و انسان شریفی رفتمشریف 

شخص ایشان  همان. رودمیجایی  کهوقتی کندمیچقدر برکت پیدا یک آدم خوب و قوی را برای او نوشتم.  هااین
است و آن شخص  ایویژه هایبرکت هااین .که این قدر برکت دارد شودمیو موجب خلق اثری  داردمیوارا به کار 

 در ثواب این کار شریک است.هم 
ی همه این روایات را درست آن مبان .آن مبانی را بپذیرد نیازی به این ندارد که از این راه وارد بشودکسی اگر 

 هاییاینمن به  :گویدبکند و ممکن است فقیهی احادیثی را جمع  اینکهمثل .لزومی نداشت ایشان بگوید و کندمی
 .دهممیاین نظریات را  ،به استناد این روایات واعتماد دارم  نویسممیکه اینجا 

 س:؟؟؟
مثل صاحب . هم فتوی دارند هااخباری هستند. هم افتااهل  بلکه ندصدوق یک راوی محض نیستج: مرحوم 

و خیلی خوب  وجورجمعند که صاحب وسائل یک کتاب فتوایی دار .فتوای ایشان است ،عناوین ابوابش که وسائل
 بنابراین؛ استآمده  هم آنجابا بسط بیشتری  ،ابواب آمده درهمه خطوط اصلی و این عناوینی که  تقریباً و  است
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من ال مهم فرق  .است همان فتوای روایات اینجا هم بر اساس و دنایشان هم اخباری است ولی کتاب فتوی دار
و ناظر به فتوا  شدهانتخاباین است که گزیده و لس و ثواب االعمال و ... یحضر مرحوم صدوق با امالی و مجا

 ند.د و در مقام افتی هستنکنبا نوشتن این کتاب، خواستند مشکل فرد را در عمل حل ایشان  .است
من معتبر که اعتماد دارم و پیش  کنممیآن را نقل  و کنممیرا نقل ن چیزهمهمن در اینجا  :ندگویمیدر مقدمه 

 بود. جاافتادهخیلی  است و این شهرت فتواییجابر بودن  بودن به خاطرمعتبر  علت .دهممیاست و به آن فتوی 
شهرت فتوایی و جبر ضعف یا تعدد روایت چیزهایی است که خیلی به آن  .کنندمیخدشه  هاایناصولیین در 

مضامین  وروایات  :گویدمیبلکه رواتش معتبر هستند که  گویدمیدر مقدمه نو چیز کمی نیست و لذا  اعتقاددارند
 .معتبر است

جب اعتماد به یک مو تواندمیبه خاطر تعدد طرقی که  ؛اعم استاز توثیق روات  ،به مضمون اعتباربخشیاین 
ممکن است جایی  .اعتماد کرده است ایقاعدهبه چه  هرجاییمرحوم صدوق در  که دانیمنمیما  .شودروایت 

به خاطر  دیگر جاییو به خاطر شهرت بوده  یک جایی و دانستمیاعتماد به روایت کرده برای اینکه رواتش را ثقه 
 طورکلیبهالفقیه  هنظریه توثیق روات من ال یحضر، خوئی و دیگران اللهآیت نظر بنا بر پساست. تعدد روایات بوده 

 .توثیق عام قابل خدشه است عنوانبه

 در مبنای مرحوم صدوق ایمالحظه
ولی توجه به آن مالحظه خوب است و آن این  دهدنمیاینجا وجود دارد که سرنوشت بحث را تغییر  ایمالحظه

در همه روات  اصالة الوثوقدر هر راوی یا  اصالة العدالهاست که بعید است مبنای مرحوم صدوق در اینجا بر 
 کندمیگزینشی که  قاعدتاً  .شدمید یعببرای اینکه اگر آن بود انتخاب کردن و گزینش  ؛م باشد یا امامی باشدسلِ مُ 

جبر ضعف به شهرت و  هرحالبهبرای اینکه  دهدنمیاین بحث سرنوشت بحث را تغییر  درهرحالولی عنایتی دارد 
ولو محدثی مثل مرحوم صدوق،  هااخباریچیزهایی است که وجود دارد و طبع  هااینتسامح در ادله سنن و امثال 

. اندآوردهصحیح به معنایی که عالمه  بر کنیممیلذا ما کلمه صحیح ایشان را حمل ن دارد؛تمایل به این نوع قواعد 
 .شودمیو صحیح آنجا حمل بر این ن نبوده وقتآن تاضعیف، اصطالحصحیح و موثق و حسن و 

جای کار بیشتری دارد چه بود، مرحوم صدوق مبانی رجالی تتبع بیشتر در این زمینه که  وست ی ااین بحث مهم
 به نظر .باب تحقیق بیشتر در اینجا مسدود نیست حالدرعینگر چه بعید است چیز بیشتری به دست بیاید اما 

 آمده بر این بحث جمع بشود. تنقیح المقال و معجمحدی که در  ی ازجای این دارد که شواهد بیشتر
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 س:؟؟؟
 کردیم در فرمایشاتاین مطلب عین این بیانی که عرض  به این هستم و معتقدو  پذیرممیمن این نظر را ج: 

ات همه روعام وثوق قاعده  بنابراین؛ این هم یک قاعده دیگر است .ی و تنقیح المقال و دیگران هستخوئ اللهآیت
 .من ال یحضر مخدوش بود

 قاعده دوم برای توثیق عام روات من ال یحضر
 .نیست قبولقابلاین هم خیلی  ،مشایخ صدوق است ،که ممکن است ادعا بشوددیگری هست  ایقاعده

که  در مقدمه رجالشان سخنی دارندنجاشی . مرحوم کندمینقل  هاآناز  بال واسطهمشایخ یعنی اساتید و رواتی که 
خوئی از آن  اللهتیآ ازجملهبزرگانی تعبیری در مقدمه نجاشی آمده که  .شودمیایشان استفاده  از آن توثیق مشایخ

من، آن ثقه اجازه و روایت  و شیخ بال واسطهآن شخص ، کنممیکه نقل من از هر کس «که  کنندمیاستفاده 
 .عدد باالیی هم نیست .حدود سی نفر هستند قابل توثیق باشند کهشی لذا بعید نیست مشایخ نجا »است.

: توثیق صاحب گویدمیتفسیر مقدمه کامل الزیارات این است که  چندیندر کامل الزیارات هم یک تفسیر از 
هم بیان کردیم پنج  قبالً که  طورهمان .گیردمیتعلق  کندمینقل  هاآنالزیارات فقط به کسانی که مستقیم از  کامل

در بعضی جاها ادله و قرائن خاصی داریم که روات مستقیم و  .یکی این استنظریه در کامل الزیارات هست که 
 ایجملهچنین چیزی نداریم که ایشان صدوق  من ال یحضر و مرحوماما درباره  شوندمیمشایخ بزرگان توثیق 

لذا  ؛ یعنی مشایخ هم مشایخ موثقی است؛فرد موثقی است کنممینقل  هرکسید که من در این کتاب از نفرموده باش
 .رودمیاین کنار 

 قاعده سوم برای توثیق عام روات من ال یحضر
 اگر بزرگانمان مثل :اندگفتهبعضی  .است ایقاعدهاین هم  .ترضی است ،نکته دیگری که اینجا وجود دارد

 هایعبارتیا  تعالی علیه اللهرضوانیا  عنهاللهرضیکنند به دعا  درجاییاگر شیخ مرحوم صدوق و  مرحوم
 .کندمیاین حکایت از اعتماد و جایگاهی برای او  ،قریب به این مضمون
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 خوئی به قاعده ترضی اللهآیتجواب 
 قدس سره یا رحمة اللهیا  علیهتعالی  اللهرضوانکه ترضی و گفتن  انددادهخوئی این را جواب  اللهآیتمرحوم 

ولی برایش  مفید وثوق و مالزم با توثیق نیست برای اینکه ممکن است کسی گناهکار هم باشد ،هااینو امثال علیه 
 .دنکندعا 

 وقتی. کنندمیهم دعا در ادعیه حتی برای فساق مسلمین ) السالمعلیهم(ائمه  :فرمایندمیخوئی در مقدمه  اللهآیت
استغفار و استرحام و . شودمی، شامل همه والمسلمین والمسلمات لمؤمناتمؤمنین واللاللهم اغفر  :گویندمی

. شاید اشعاری داشته باشد گرچهترضی برای کسی مالزم با وثوق او نیست بلکه دعاست و دعا هم اعم از این است 
 اللهرضوان :گویدمیاینکه کسی  .از این عبور کرد شودمیخوئی است ولی به این سادگی ن اللهآیتایش این فرم

 ایاضافهدعا است ولی بار  که این آیددرمیاصطالحاتی  صورتبهگاهی  هااینامثال  و تعالی علیه و قدس سره
 .شودمیو آن ویژگی خاص در او ملحوظ  کندمیپیدا 

دعا است ولی  هااین همه .السالمعلیهو و کّرم الله  عنهاللهرضی :است که بگوییم طوراینبین شیعه و سنی 
 :گویندمی را هم و یکی عنهاللهرضی :گویندمیرا در خلفای اهل سنت یکی  .شودمیروی بارهای اضافی سوار 

تعالی  اللهرضوان: شودمیکتب فقها وقتی گفته د و در السنه و ندار ایویژهبار مفهومی  هااینهمه  .م اللهکّر 
دعا بار خاصی ندارد و برای  ند.ستدعا ه است کهجاللت شأن و اعتماد  دهندهنشاناین ، رحمة الله علیهو  علیه

ممکن است کسی بگوید:  حالدرعینجاللت شأن هم است.  دهندهنشاناما این دعاها  دعا کرد شودمیفساق هم 
 در حد یک اشعار است.

 بحث سندی روایت بندیجمع
. است این شیخ ایشان اوالً یعنی اینکه  ؛آوردمینکته که به هم ضمیمه بشود کمی اعتماد انسان را باال  این سه

یک مقداری انسان را  اهاینجمع  .گویدمی عنهاللهرضی ثالثاً و  آوردمیاست  ایویژهبی که با انتخاب در کتا ثانیاً 
با این قرائن  اآلنولی  گذاریممیرا کنار  هااین که گفتیممیخوئی  اللهآیتمثل  قبل هایسال در .کندمیمطمئن 

مد به اح شودمیبه اینکه  کندمینزدیک ک مقدار انسان را ی .بگوید این مورد اعتماد نیست کندمین جرئتانسان 
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هستند  معتبربقیه روات  ینان نسبی ضعیفی است نه خیلی قوی.در حد یک اطم ذلکمعبن هارون اعتماد کرد ولی 
 .و توثیق خاص دارند

مضمون این روایت  اینکه بخصوص ،است موردقبولاین روایت  :این به لحاظ سندی است و ال یبعد که بگوییم
حتی اگر روایت ستر  .پذیریممیرا مضمون این روایت  مجموعاً لذا ما  یا چهار روایت دیگر هم آمده است؛ در سه

تعدد روایاتی که روی مضمون متجاهر به  اضافهبهبه خاطر احمد بن هارون گفته شد که  نکاتیهم نبود به خاطر 
اینکه  وکنار بگذاریم ول توانیمنمیاست که این مضمون را  جهتازاین .کنیممیما این را قبول  فسق آمده است

 .دنروایات دیگر هم معتبر نباش
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