
 حجاب

 ًسبذتي ظبّط يؼٌي زستْب،حدبة ٍ غَضت گطزي ثدع ثسى وبهل پَضص يؼٌي اسالم زض حدبة

 چبزض يب ػبزي لجبسْبي ظيط زض وِ هرػَظ ظيٌتي لجبسْبي ًوَزى آضىبض ثٌبثطايي پٌْبًي ظيٌتْبي

 تحطيه ٍ تَخِ خلت هَخت وِ ًجبضس اي ثگًَِ پَضص يؼٌي حدبة.  ًيست همجَل هيطَز پَضيسُ

 ٍ تَخِ خلت هَخت وِ ثبضس اي ثگًَِ آى ضًگ ًَع ٍلي ثبضس پَضيسُ ّن چبزض وسي اگط لصا گطزز

 .ًيست خبيع گطزز تحطيگ

 ًَض سَضُ)   يٓػٌَٕؼَٔىَ ثِوٓب ذَجِيطٌ اللَِّٓ إِىَّ لَْٔنٕ  ؤَظٕوَى شَلِهٓ فُطٍُخْٓٔنٕ ٍٓيٓحٕفَظَُاْ ؤَثٕػٓطِِّنٕ هِيْ يٓغُضَُّاْ لِّلْؤؤْهٌِِييَ لُل

 (03 آيِ

 ثطاى ايي وٌٌس، حفظ ضا ذَز فطٍج ٍ گيطًس، فطٍ(  ًبهحطهبى ثِ ًگبُ اظ) ضا ذَز چطوْبى ثگَ هٌبى هؤ ثِ

 . است آگبُ زّيس هى اًدبم آًچِ اظ ذساًٍس ، است تط پبويعُ آًْب

 ٍٓلْيٓضْطِثٕيَ هٌِْْٓب ظَْٓطَ هٓب إِلَّب ظِيٌَتَْٔيَّ لَبئجٕسِييَ ٍٓ فُطٍُخْٓٔيَّ ٍٓيٓحٕفَظْيَ ؤَثٕػٓطِِّيَّ هِيْ يٓغْضُضْيَ لِّلْؤؤْهٌَِتِ ٍٓلُل

 ؤَثٌَٕأءِ ؤٍَٕ ؤَثٌَٕأئِِْيَّ ؤٍَٕ ثٔؼَٔلَتِِْيَّ ءٓاثٓأءِ ؤٍَٕ ءٓاثٓأئِِْيَّ ؤٍَٕ لِجٔؼَٔلَتِِْيَّ إِلَّب ظِيٌَتَْٔيَّ ئجٕسِييَ ٍٓلَب خٔئَثِِْيَّ  ػٓلَى ثِرُؤطِِّيَّ

 ؤٍُٕلِى غَيٕطِ التَّجِؼِييَ ؤٍَِ ؤَيٕوٌُْٓٔيَّ هٓلَىَتٕ هٓب ؤٍَٕ ًِسٓأئِِْيَّ ؤٍَٕ ؤَذََٓتِِْيَّ ثٌِٓى ؤٍَٕ إِذًَِِْْٓيَّ ثٌِٓى ؤٍَٕ إِذًَِِْْٓيَّ ؤٍَٕ ثٔؼَٔلَتِِْيَّ

 هِي ئرْفِييَ هٓب لِئؼٕلَنٓ ثِإَضٕخٔلِِْيَّ يٓضْطِثٕيَ ٍٓلَب الٌِّسٓأءِ ػَٕٓضٓتِ  ػٓلَى يٓظْْٓطٍُاْ لَنٕ الَّصِييَ الغِّفْلِ ؤٍَِ الطِّخٓبلِ هِيَ الْئِضٕثٓةِ

 (03 آيِ ًَض سَضُ)  تُفْلِحَٔىَ لَؼٓلَّىُنٕ الْؤؤْهٌَُِىَ ؤَيُِّٓ خٓوِيؼبً اللَِِّ إِلَى ٍٓتَُثَٔاْ ظِيٌَتِِْيَّ

 ٍ وٌٌس، حفظ ضا ذَيص زاهبى ٍ گيطًس، فطٍ( آلَز َّس ًگبُ اظ) ضا ذَز چطوْبى ثگَ ايوبى ثب ظًبى ثِ ٍ

 ذَز سيٌِ ثط ضا ذَز ضٍسطيْبى(  اعطاف) ٍ ًٌوبيٌس، آضىبض است ظبّط وِ همساض آى خع ضا ذَز ظيٌت

 يب ضَّطاًطبى ثطاى هگط ًسبظًس آضىبض ضا ذَز ظيٌت ٍ( ضَز پَضبًسُ آى ثب سيٌِ ٍ گطزى تب) افىٌٌس

 يب ، ثطازضاًطبى پسطاى يب ثطازضاًطبى يب ّوسطاًطبى پسطاى يب پسطاًطبى يب ضَّطاًطبى پسض يب پسضاًطبى

 ظى ثِ توبيلى وِ سفيِ افطاز يب(  وٌيعاًطبى) ثطزگبًطبى يب ويططبى ّن ظًبى يب ، ذَاّطاًطبى پسطاى

 ثِ ضا ذَز پبيْبى ضفتي ضاُ ٌّگبم آًْب ًيستٌس، آگبُ ظًبى ثِ هطثَط خٌسى اهَض اظ وِ وَزوبًى يب ًساضًس

 ثِ ّوگى ٍ( ضسس گَش ثِ زاضًس پب ثط وِ ذلربل غساى ٍ. )ضَز زاًستِ پٌْبًيطبى ظيٌت تب ًعًٌس ظهيي

 . ضَيس ضستگبض تب هٌبى هؤ اى ثبظگطزيس ذسا سَى

 چِ؟ يؼٌي حدبة



 ًسبذتي ظبّط يؼٌي زستْب،حدبة ٍ غَضت گطزي ثدع ثسى وبهل پَضص يؼٌي اسالم زض حدبة

 چبزض يب ػبزي لجبسْبي ظيط زض وِ هرػَظ ظيٌتي لجبسْبي ًوَزى آضىبض ثٌبثطايي پٌْبًي ظيٌتْبي

 تحطيه ٍ تَخِ خلت هَخت وِ ًجبضس اي ثگًَِ پَضص يؼٌي حدبة.  ًيست همجَل هيطَز پَضيسُ

 ٍ تَخِ خلت هَخت وِ ثبضس اي ثگًَِ آى ضًگ ًَع ٍلي ثبضس پَضيسُ ّن چبزض وسي اگط لصا گطزز

 ًيست خبيع گطزز تحطيگ

 ولي ثغَض.است ًظط هس ًيع گفتبض ٍ ضفتبض ًَع ٍ آضايص چَى هسبئلي پَضص ثط ػالٍُ حدبة هسئلِ زض

 .ثبضس اًگيع   هفسسُ وِ ثبضس اي گًَِ ثِ ًجبيس حدبثي ثي ايٌىِ يؼٌي حدبة حسالل ثگَئين ثرَاّين اگط

 اًسام وبهل ثغَض وِ استىِ ذبعط ثسيي چبزض سفبضش گفت ثبيس ًِ يب است چبزض هالن پَضص زض ايٌىِ

 ضا حدبة ثتَاى ًيع زيگطي ّبي پَضص  ثب اگط اال ٍ. است پَضص ًَع ثْتطيي چبزض   هيپَضبًس ضا ظى

 .ًساضز اضىبلي  ًوَز ضػبيت

 حدبة؟ چطا

 اًَاع ذَاّس هي اسالم وِ  ايٌست آى ٍ گيطز هي ضيطِ تطي اسبسي ٍ تط ولي هسإلِ يه اظ اسالم زض حدبة

 لبًًَي اظزٍاج وبزض زض ٍ ذبًَازگي هحيظ  ثِ زيگط ًَع چِ ٍ لوسي ٍ ثػطي چِ ، خٌسي التصاشّبي

 ٍ وبض وِ حبضط ػػط غطثي سيستن ثطذالف.  ثبضس فؼبليت ٍ وبض ثطاي هٌحػطا اختوبع ، يبثس اذتػبظ

 يىسيگط اظ وبهال ضا هحيظ زٍ ايي ذَاّس هي اسالم ، زل آهيع هي ّن ثِ خٌسي لصتدَئيْبي ثب ضا  فؼبليت

 3.  وٌس تفىيه

 :وٌين ثطضسي ظى اضظضْبي حفظ ٍ ضٍاًي،ذبًَازگي،اختوبػي ّبي خٌجِ اظ ضا حدبة فلسفِ حبل

 ضٍاًي آضاهص -3

 هطبّسُ ضا ثسحدبة افطاز  خَاًي ٍلتي. هيسبظز ٍض ضؼلِ ضا ضَْت آتص هطز ٍ ظى ثيي حطين ًجَزى

 حبلت ايي زض ٍ هيگيطُ لطاض تحطين حبلت زض ّست اًسبى غطيعُ ًيطٍهٌستطيي وِ خٌسي غطيعُ ، هيىٌس

 وبهل ضٍاًي ٍ ضٍحي آضاهص زض ّوِ هيرَاّس ّن اسالم.هيگطزز ضٍاًي ٍ ػػجي ثيوبضيْبي زچبض وِ است

 چطاًي چطن ػسم – ة حدبة -الف: زازُ ًطبى ّن ضا ضاُ ٍ. ثبضٌس

 اختوبػي ًبٌّدبضيْبي اظ خلَگيطي-2



 ضس ذَاّس غيطُ ٍ ًبهططٍع فطظًساى ، فحطبء گستطش هَخت ًطِ ضػبيت اگط وِ

 ذبًَازگي پيًَس استحىبم-0

 است چيعي ايي ٍ هيطَز ثيطتط ذبًَازُ وبًَى پبضيسگي ّن اظ ٍ عالق يبثس افعايص ثطٌّگي چمسض ّط

 .هيسّس ًطبى آهبض وِ

 ظى اضظضْبي حفظ -4

 حفظ ظى اضظضْبي هيرَاّس اسالم ٍ. ثسحدبثي  ثطػىس  هيطَز آًبى احتطام افعايص ثبػث ظى حدبة

 وٌيس سَال هطزاى اظ هيتَاًيس ضٍ هَضز ايي.ضَز

 است؟ ظًبى اظازي حك ثِ اػتٌبيي ثي حدبة آيب

 ضسُ گصاضتِ ظى ػْسُ ثط وِ ايست ٍظيفِ يه ايي ثلىِ هيىٌس اسيط ضا ظى اسالم وِ گفت ًجبيس ايٌدب زض

 هدبظ غيط پَضص ثب ًويطَز زازُ اخبظُ وِ هطزاى ثطاي ايب.  وٌس ضػبيت آًطا هؼبضطت ٍ آزاة زض وِ.  است

 است؟ آظازي سلت ًَػي ضًَس ظبّط اختوبع زض

 هيطَز؟ ضٍحي ٍ ضٍاًي اذتالتْبي اًَاع هَخت غطائع وطزى سطوَة ٍ حطظ ثبػث حدبة هيگَيٌس

 :هغْطي ضْيس استبز اظ خَاة

 ًبگَاضي ٍ ٍذين ػَاضؼ ،  خٌسي ًبوبهي ثبلرػَظ ، ًبوبهي وِ است زضست وِ ايٌست ايطاز ايي پبسد

 ليَز ثطزاضتي ٍلي ، است غلظ است عجيؼت ًيبظ هَضز وِ حسٍزي زض غطائع التضبء ثب هجبضظُ ٍ زاضز

 ، زيگط غطائع ثطذي ٍ خٌسي غطيعُ هَضز زض.  افعايس هي آى ثط ثلىِ وٌس ًوي حل ضا هطىل اختوبػي

 ايي زض.  وٌس هي ثبض ٍ ثٌس ثي ٍ ّطظُ ضا عجيؼت ٍلي هيطاًس هي ضا ٍالؼي  هفَْم ثِ ػطك ، ليَز ثطزاضتي

 اگط: ”  گَيس هي ضاسل ايٌىِ.  يبثس هي افعايص تٌَع ثِ هيل ٍ َّس گطزز ثيطتط ػطضِ چِ ّط هَضز

 ،”  وطز ًرَاٌّس ًگبُ ٍ ضس ذَاٌّس ذستِ هطزم هستي اظ پس ثطَز هدبظ ػفت هٌبفي ػىسْبي پرص

  ثي هغلك هَضز زض ٍلي ، است غبزق ثبلرػَظ ػفتي ثي ًَع يه ٍ ثبلرػَظ  ػىس يه زضثبضُ

 وِ هؼٌي ثسيي  ًِ ٍلي ضَز هي پيسا ذستگي ػفتي ثي ذبظ ًَع يه اظ يؼٌي ًيست غبزق ّب ػفتي

 ضا زيگط ًَػي ٍ وطس هي ظثبًِ ضٍحي ػغص ٍ آتص وِ هؼٌي ثسيي ثلىِ ضَز آى خبًطيي ػفبف ثِ توبيل

 اػتطاف اذالق ٍ ظًبضَئي وتبة زض ضاسل ذَز.  ًيست ضسًي توبم ّطگع تمبضبّب ايي ٍ.  وٌس هي تمبضب



 يبثس هي تسىيي اضضبء ثب آًچِ.  است خسوي حطاضت اظ غيط خٌسي  هسبئل زض ضٍحي ػغص وِ وٌس هي

 سجت خٌسي هسبئل زض آظازي وِ وطز تَخِ ثبيس ًىتِ ثسيي.  ضٍحي ػغص ًِ است  خسوي حطاضت

  غبحجبى زض وِ آظّبئي ٍ حطظ ًَع اظ ، گطزز هي آظ ٍ حطظ غَضت ثِ ضَْات  ضسى ٍض ضؼلِ

 تريل ٍ تغعل ٍ ػطك ًيطٍي ، حطين ٍ هوٌَػيت ٍلي.  زاضين سطاؽ ػطة ٍ ايطاًي ٍ ضٍهي حطهسطاّبي

 ايي زض تٌْب ٍ زّس هي ضضس ٍ وٌس هي تحطيه اًسبًي ٍ لغيف ٍ ضليك ٍ ػبلي احسبس يه غَضت ثِ ضا

 ضا لضيِ عطف يه چَى ايٌْب گطزز هي ّب فلسفِ ٍ اثساػْب ٍ ٌّطّب ذلك هٌطإ ٍ هجسؤ وِ است ٌّگبم

 وٌس هي ػمسُ تَليس ٍ سطوَة ضا غطيعُ ، هوٌَػيت ٍ هحسٍزيت  وِ ّوبًغَض وِ اًس ًىطزُ تَخِ اًس ذَاًسُ

 ايي چَى ٍ ، سبظز هي زيَاًِ آًطا آٍضزى زض تْييدبت ٍ تحطيىبت هؼطؼ زض ٍ ضسى تسلين ٍ وطزى ضّب ،

 ثي ّبي ذَاستِ ّوِ ًساضز اهىبى ثلىِ ، ضَز ثطآٍضزُ فطزي ّط ثطاي اي ذَاستِ ّط وِ ًساضز ٍخَز اهىبى

 ثطاي هب ػميسُ ثِ.  آيس هي ٍخَز ثِ ضٍحي ػمسُ ٍ ضَز هي سطوَة ثستط غطيعُ ضَز ثطآٍضزُ فطز يه پبيبى

 ٍ تْييح اظ خلَگيطي زيگط ٍ ، عجيؼي حبخت حس زض غطيعُ اضضبء يىي:  است الظم چيع زٍ غطيعُ آضاهص

 ثِ ًيبظهٌس  ٍلي است غحيحي هغلت هٌِ هٌغ هب ػلي حطيع االًسبى:  گَيٌس هي ايٌىِ اهب.  آى تحطيه

 ضَز تحطيه آى سَي ثِ ّن ٍ ضَز  هوٌَع آى اظ ّن وِ ٍضظز هي حطظ چيعي ثِ اًسبى.  است تَضيح

 اغال اهطي اگط اهب.  سبظًس هوٌَع ضا اٍ آًگبُ ٍ وٌٌس ثيساض  ضرػي ٍخَز زض ضا چيعي توٌبي اغغالح ثِ ،

 عطفساض وِ فطٍيس.  ثَز ذَاّس ووتط ثساى ًسجت ّن ٍلغ ٍ حطظ ، ضَز ػطضِ ووتط يب ًطَز ػطضِ

 اظ ضا آى ثبيس وِ وطز پيطٌْبز لصا ، است ضفتِ ذغب وِ ضس هتَخِ ذَز ، ثَز خٌسي غطيعُ آظازي سطسرت

 هٌؼغف غيطُ ٍ ًمبضي ًظيط ٌّطي ٍ ػلوي هسبئل ثِ ٍ وطز هٌحطف زيگطي هسيط ثِ ذَزش ذبظ ضاُ

 ، اختوبػي ليَز ثطزاضتي ثب وِ ثَز زازُ ًطبى آهبض ٍ تدطثِ ظيطا.  ضس تػؼيس عطفساض اغغالح ثِ ٍ  سبذت

 :ًىتِ چٌس.  است ضسُ ثيطتط  خٌسي غطيعُ اظ ًبضي ضٍاًي ػَاضؼ ٍ ثيوبضيْب

 .ًيست ظى وطزى وبض هربلف اسالم -3

 .هطز چِ ظى هوٌَع؟چِ چطاًي چطن-2

 .است پَضص ًَع ثْتطيي ٍلي ًيست چبزض پَضص زض هالن -0

 .ًيست خٌسي غطيعُ ًوَزى سطوَة هَافك  اسالم  -4

 هيفْوين وٌين ذَز اعطاف ثِ ًگبّي. ًيست اختوبػي فؼبليتْبي هبًغ حدبة -5



 هيجبضٌس خبهؼِ لَاًيي ضػبيت ثِ هَظف ّوِ ٍ اختوبػي ثبضس ضرػي اهط ايٌىِ اظ ثيطتط حدبة -6

 ػلل ثس حدبثي زض ايطاى

 است ًْبزُ فعًٍي ثِ ضٍ هطزم اظ ثطذي هيبى زض ثسحدبثيْب ضَز، هي اضبضُ وِ ػللي ثِ اذيط سبلْبي زض

 :ضَز هي اضبضُ آًْب تطيي هْن ثِ وِ

 ًبآگبّي. 3

 .ًساضًس زضستي آگبّي حدبة زستَضات ٍ احىبم اظ ّستٌس، ظازُ هسلوبى ٍ هسلوبى ايٌىِ ثب گطٍّي

 اػتمبزي ضؼف. 2

 ثِ پبيجٌسي گًَِ ّيچ ٍ اًس هسلوبى ًبم ثِ فمظ يؼٌي است؛ ضؼبضي آًْب اسالم وِ ّستٌس اي ػسُ

 .ًساضًس اسالهي احىبم ٍ زستَضات

 آظازي اظ غلظ ثطزاضت. 0

 ٍ حدبثي ثي پسيسُ ضس، اضائِ آًبى زاذلي ٍاثستگبى ٍسيلِ ثِ ٍ غطثي خَاهغ زض آظازي اظ وِ غلغي تفسيط

 .آٍضز اضهغبى ثِ ظًبى ثطذي ثطاي ضا ثسحدبثي يب

 توبهي اظ وِ زاًستٌس ايي زض ضا اٍ ذَضجرتي ٍ سؼبزت ٍ وطزًس ذالغِ هبزّي ثؼس زض ضا اًسبى ايٌبى

 ثِ هطز ٍالغ، زض. است ثْتط ثبضس، ثيطتط لصّت ّطچِ ٍ ثطز استفبزُ وبهالً ضسُ، ثبظ اٍ ثطاي وِ هيساًْبيي

 .گطفت لطاض هطز آظازي ذسهت زض ثٌسٍثبضي ثي ثب ظى ٍ يبفت زست حيَاًي هغلك آظازي

 ظزگي غطة. 4

 زض وِ است اًحطافبتي تطيي ذغطًبن اظ غطثيبى، فطيجٌسُ هظبّط ثطاثط زض ذَزثبذتگي ٍ ظزگي غطة هسئلِ

 هبزّي ٍ ػلوي خْت اظ آًْب چَى وِ وٌٌس هي فىط غطة اظ تإثيطپصيطاى. يبفت ضاُ ايطاى ٍ اسالهي خَاهغ

 ّن ٌَّظ فىط ايي. است پيططفت ٍ تطلي ًطبًِ حدبثي ثي خولِ اظ آًبى وبضّبي توبم اًس، وطزُ پيططفت

 هي ػلوي پيططفت حتي ٍ پيططفت ٍ ثَزى هتوسى ًطبًِ ضا ثسحدبثي وِ زاضز ٍخَز اي ػسُ هيبى زض

 .زاًٌس

 ظًبى اظ سَزخَيبًِ ٍضي ثْطُ. 5



 استثوبض ٍ گيطي ثْطُ ّبي ظهيٌِ ولّيِ زض التػبزي ضلبثتْبي ثب تَؤم حبون زاضي سطهبيِ ًظبم ضضس

 ٍضي ثْطُ ايي. ضَز هغطح فيلوْب ٍ تدبضت زض تجليغبتي ٍسيلِ يه ػٌَاى ثِ ظى وِ ضس هَخت خوؼي،

 .است هطَْز ًيع زاذل سيٌوبيي فيلوْبي ثطذي زض

 استؼوبضگطاى ًبپبنِ زست. 6

 هتَخِ ذَثي ثِ غطثي استؼوبضگطاى آى، اظ اسالهي خَاهغ الگَپصيطي ٍ اسالهي اًمالة پيطٍظي اظ ثؼس

 سطهبيِ ثب خْت، ّويي ثِ. اًس زاضتِ سعايي ثِ ًمص اسالهي اًمالة پيططفت زض هحدّجِ ظًبى وِ ضسًس

 ثِ خَاًبى تب زٌّس ضٍاج خبهؼِ زض ضا ثسحدبثي هرتلف عطق اظ وِ اًس ضسُ هيساى ٍاضز فطاٍاى گصاضي

 ّوگي ٍ اًس ضسُ زستگيط ٍ ضٌبسبيي ثبًسّبيي ٍ گطٍّْب ثبضّب ٍ ثبضّب هَضز، ايي زض. ضًَس وطيسُ اًحطاف

 تطٍيح ضا ثسحدبثي ٍ حدبثي ثي وِ اًس ثَزُ هإهَض آهطيىب ذػَغبً غطة عطف اظ وِ اًس وطزُ اػتطاف

 .ًوبيٌس

 اًمالة همبثل زض گيطي هَضغ. 7

 وح ٍ هربلفت ثطاي اًس، زازُ زست اظ ضا ذَيص هٌبفغ ٍ ّستٌس ًبضاضي اسالهي اًمالة اظ وِ اي ػسُ

 .وٌٌس هي استفبزُ ثسحدبثي حطثِ اظ اًمالة ثِ ًسجت زٌّي

 ثَزى وبشة ضرػيّت زًجبل ثِ. 8

 ثب اًس، ضسُ ضْطّب سبوي ٍ اًس وطزُ ّدطت ضٍستبّب اظ هرتلف ػَاهل اثط ثط وِ فميط الطبض اظ اي ػسُ

 ثسحدبة ثب اًس، هبًسُ ثبلي ضٍستبّب زض وِ وسبًي ثِ ًسجت ذَيص پيططفت اثجبت ثطاي هبزّي، فمط توبم

 .وطٌس هي آًْب ضخ ثِ ضا ذَز وبشة ضرػيت ضسى،

 ّوسطيبثي. 9

 هيبى زض فىط ايي. ثبضٌس هي پسطاى ثطاثط زٍ اظ ثيص زذتطاى وِ ايي ٍ غيطٍالؼي آهبضّبي اًتطبض اظ ثؼس

 ّط الطخبل، لحظ ٍ آضفتِ ثبظاض ايي زض وِ آهس ٍخَز ثِ ًجَزًس، ثطذَضزاض لَي ايوبى اظ وِ وسبًي اظ ثطذي

 ٍ غيس ضا آًْب اظ يىي ضَز، ظبّط ًيع پسطاى سيبُ ثبظاض آًىِ اظ پيص ٍ ضس وبض ثِ زست ثبيس ظٍزتط چِ

 زاًستٌس وصايي آضايص ٍ تٌگ لجبسْبي ٍ پطيطبى ظلفْبي ضا وبض ايي ثطاي زام ثْتطيي ضبيس ٍ ًوَز ضىبض

 تػبحت الطخبل لحظ ثبظاض اظ ضا ذَيص سْن ظٍزتط تب ضسًس ذيبثبًْب ٍ ّب وَچِ ضاّي لػس ّويي ثب ٍ



 اظزٍاج ثطاي اًتظبض ضا ذَز اًگيعُ ضًَس، هي زٍست پسطاى ثب عطيك ايي اظ وِ زذتطاى اغلت لصا ًوبيٌس؛

 .ّستٌس خَيي لصت ٍ علجي تٌَع زًجبل ثِ ثيطتط وِ پسطاى ػىسِ ثط وٌٌس، هي شوط

 هصّجي الليّتْبي ٍخَز. 33

 ػبهل حدبة ثي ٍ ظًٌسُ لجبسْبي ثب آًبى ضسى ظبّط ٍ ثْتط هبلي هَلؼيّت ثب هصّجي الليّتْبي ٍخَز

 هي ًفَش آًبى ثيي زض ًيع ذبضخي ًبپبن زستْبي گبّي وِ ذػَغبً ثسحدبثي؛ تطٍيح ثطاي است زيگطي

 .وٌس هي پيسا ّن سيبسي خٌجِ هسئلِ، ٍ ًوبيس

 ًيع هسلوبًبى اظ ثطذي زاضًس، سىًَت الليّتْب ايي وِ هحالّتي ٍ ضْطّب زض وِ است آى ازػب، ايي ضبّس

 .ضًَس هي ظبّط ثسحدبثي ٍ ظًٌسُ ٍضغ ثب ٍ اًس وطزُ پيسا ضا آًْب ثَي ٍ ضًگ

 ذبضخي گطزضگطاى ٍخَز. 33

 ًظط اظ ٍلي است؛ وي خصة اضظ ٍ سَزآٍض ذبضخي گطزضگطاى ٍ تَضيست خصة آلبيبى، لَل ثِ چٌس ّط

 ايي. است ثسحدبثي ٍ ثسلجبسي آى خولِ اظ وِ گصاضًس هي خبي ثط ظيبًجبضي ٍ هرطّة آثبض فطٌّگي ٍ زيٌي

 ٍ ضفت ذبضخي گطزضگطاى وِ هحالّتي ٍ ضْطّب اوثط زض وِ وطز ثبٍض تَاى هي ذَثي ثِ گبُ آى ضا هسئلِ

 .اًس وطزُ پيسا ضا آًبى ثَي ٍ ضًگ ٍ اًس ضسُ هتإثط آًبى ضفتبض اظ آًدب هطزم زاضًس، آهس


