
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

اهتمامی که برای برپایی چنیین همیایب بسییار     تکنم از مسئولین محترم به جهدر ابتدا تشکر می

های جدییدی بیرای حیوز  ا ییا حیدااال  یوا         تواند افقاین همایب می که مهمی دارند. چرا

 جدیدی برای حوزایان ا محققان این عرصه طرح نماید.

راش اجتهادی در فقه شییهه بیا   پیرامون بحث فقه هنر موضوعا  بسیار زیادی اجود دارد. نقب 

شیود، فقیه   اگو ا ت. ااتی فقه هنر گفته میی مسئله هنر، موضوع انتخاب شد  برای بحث ا گفت

خود گویای منابع اجتهادی ا فتااای فقها ا ت. یک فقیه در مورد هنر باید به این نکته توجه کنید  

که مردم در جامهه امری ا ت یک هنری موضوع بحث ارار گرفته که ابزار در جامهه ا ت. آیا که 

دارند ا یک ابزاری ا ت که برای تفریح مردم یا برای اینکه مسائال اجتماعی را در االب هنر بییان  

ار نیسیت ا  آیا به عنوان ابزار هست؟ یا امراز به عنوان ابز ؟کندمیحقایقی را بیان هنر، بکنند. ا یا 

های موجود در حیا  اجتماعی ما اصال هنر امری ا ت که در جامهه ما به عنوان یکی از ضرار 

   .ا ت

این ابزار خیلی اثری در بود یا نبود یم ویممکن ا ت که بگ ،نیماگر هنر را به عنوان یک ابزار بداما 

های حیا  اجتمیاعی داران  ر ارد. اما اگر از این دید به آن نگا  بشود که یکی از ضرااجتماع ند

یهنی نمیتوانیم هنر را از جامهه ا از بدنه اجتماع جدا بکنیم. مخصوصا که حیا  هنیر    ،ما هنر ا ت

هنر مخصوصا هنرهای تصویری در مسیائال  های گذشته خیلی فراتر از زمان گذشته ا ت. در زمان

ا ت اما ا ن در زمان میا هنیر   احسا ی یا مسائال جنگی یا مسائال پلیسی یا در مسائال کمدی بود  

 دشمنان دین برای مشیوه  گونه های دشمنان دین ا ت. یهنی همانهای مقابله با  یا تیکی از را 

شود که ضرار  دارد نظام کنند، پس مهلوم مینشان دادن ا الم دارند از هنر علیه دین ا تفاد  می

بیه دشیمنان پا ی     دازنید ا از همیین را    ا المی در میان مسلمین ا مسلمین هم به مسئله هنر بپر

 دهند. 



یهنیی فقییه هنیر را بیه      ؛دهدمقداری دایر  فکر را برای فقیه تغییر میک ر د این یمن به نظرم می

یک ضرار  را. نه هر هنری  ، ااال در بهضی از مواردبیند. های اجتماعی عنوان یکی از ضرار 

 ا از این جهت باید دنبال شود.  ا ت اجتماعی 

دهیم، یهنی یک تقسیمی را ما فقه هنر را از نظر تقسیم بندی در تحت عنوان فقه اجتماعی ارار می

دیگر اشخاص نیسیت، موضیوع    ماعی داریم. موضوع در فقه اجتماعیرا ما به نام فقه فردی ا اجت

فقیه   میلالا  .دنه اجتماع اجیود دارد جمهی که در بخود اجتماع یا بخشی از اجتماع یا یک کارهای 

 یکی از مصادیق فقه اجتماعی ا ت. هم فقه هنر .ر انه را یکی از مصادیق فقه هنر ارار داد  اند

ود دارد با مالکا  فقیه فیردی تفیااتی    جنکته مورد توجه ما آیا بین مالکاتی که در فقه اجتماعی ا

ه آن توجیه بصیور  بایسیته ا شایسیته     هیای میا بی   ای ا ت که هنوز حوز اجود دارد؟ این نکته

 اند.نکرد 

در کلما  بزرگان راشن ا ت کیه میواردی از تهبیدیا  ا یت اصیال در میوارد تهبیدی اارد در        

یهنی بسییار   ؛توانیم بکنیممیهم نحتی در تهبدیا  صحبت از تزاحم مالکا   شویم.جزئیا  نمی

بسییار   ،نباشید  چنین ارائنی اگر .باشیم ارائنی از خود ادله منصوص داشته کهمگر آنمشکال ا ت. 

مشکال ا ت که ما بخواهیم تزاحم در مالکا  را در آنجا در ت میورد برر یی ایرار بیدهیم. امیا      

یهنی فقهای میا بیه    .ای ا تبحث از مالکا  بحث بسیار زند  ،شویمااتی از تهبدیا  خارج می

جتمیاعی  کنند. در حقیقیت در فقیه ا  مالکا  توجه میکنند ا با در نظر گرفتن مالکا  نظردهی می

اش غیر تهبدی ها ا ت. باید مالکیا  فقیه اجتمیاعی    ا اجهه غالب موارد تهبدی بسیار کم ا ت

 مفصلی ا ت.مهم ا ا تخراج بشود ا این یک بحث بسیار 

یکیی از   فرق اجود دارد.ا فقه حکومتی ا  در فقه اجتماعی ا فردی مالکبین تردیدی نیست که 

ک مقیداری ایین نکیا  را    اینجا یی  آن توجه داشته باشد این ا ت کهنکا  مهمی که فقیه باید به 

 توجه نماید. بیشتر



خواهیم  راغ مقاصد شریهت برایم، ا با طرح مقاصد شریهت آنچه کیه فقیه   در این بحث ما نمی

تقریبیا ییک     ینت هستند را به میدان بحث بیااریم، مقاصد شریهت در مییان اهیال    نت اائالاهال

بر نصوص نیز مقدم ا ت. این طایفه با مقاصید شیریهت نصیوص را هیم     امری ا دلیلی ا ت که 

گذارند ا باار دارند که باید به  راغ اهداف شریهت بیرایم ا فقیه را بیا مییزان     محکوم ا کنار می

 ای جز اضمحالل شریهت ا فقه ندارد.  نند که این نتیجهمقاصد شریهت تنظیم بک

باار ما این ا ت که باید به  راغ مالکا  فقه باید برایم. در باب فقه اجتمیاعی ا حکیومتی چیه    

مالکاتی اجود دارد؟ ا این مالکا  باید به میدان بیاید تا احکام ا نصوصی که موجود ا ت را بیا  

 ین بحث ا ا تحسان ا مالکا  تفیاا  کنیم. لذا بین الیال میاین مالکا  ا تخراج ا تحتوجه به 

 اجود دارد.  

بلکه بیه   کنند؛ نت به آن نگا  میه که اهالگوننآ ؛د را به ملابه منبع تصور نکنیممقاص که حتّی این

ارا  ، نورافکنی باشد برای ا یتظه یهنی برداشت از مقاصد یم؛نکعنوان تکمیال راش از آن ا تفاد  

ر د همین هم محال تامال ا ت. بحث مقاصدالشریهه به نحو موجبیه  به نظر می .ردراایا  خُما از 

بیه ایین   کنید  جزئیه در فقه شیهی مورد توجه ارار گرفته ا ت. در برخی از راایا  ائمه اشار  می

ح رااییا   از مقاصدالشریهه حتی بیه عنیوان نیورافکنی در شیر     که اما هیچ دلیلی نداریم .هابحث

ها را به عنیوان  آمدند ا اینیم. مهمترین حرف این ا ت که اگر خود ائمه میکنب ا تفاد منصوص 

توانسیتیم  ، میندادله را تو هه بدهند یا تضییق بکن آن،اند که در پرتو میزانی در اختیار ما ارار داد 

شای اهال بییت  شیو  در ممبه این  ،کندالی انسان ااتی مجموعه ادله را نگا  می ما هم دنبال کنیم.

 .  ر دنمی

 را ییک مقیدار  راش اجتهاد در فقه هنیر  که این بسط بدهیم،حث اصد داریم این بچه که در آناما 

در بهضیی از   اال اینکه هنر را فقیه بیه عنیوان ضیرار     تا به حال دانکته گفته شد: تحلیال کنیم.



باید مالکا  موجیود   ،اجتماعی ا تنکته دام این که مسائال فقه چون جزا فقه  .موارد نگا  بکند

 .  در فقه هنر مورد برر ی ا تحلیال ارار گیرد

در  .انید فقها عنااینی را با  تقالل میورد بحیث ا برر یی ایرار داد      هم اضافه کنیم که نکته  وم

بلکیه زیرمجموعیه عنیوان     ؛کند که این عنیااین ا یتقاللی نیسیتند   حالی که تامال ا دات ااتضا می

 ،االیین کیار   ،دهدگرفته اند. ااتی فقیه عنوانی را بصور  مستقال مورد بحث ارار میدیگری ارار 

ا تقاللی  ،ینا. اما اگر عنارادمی گیری عنوان در راایا تهریف این عنوان ا ت. بهد  راغ اطالق

عنوان دیگری که در منیابع   .گیرنددر این صور  تحت عنوانی دیگر مورد برر ی ارار می ،دننباش

ایین عنیااین    ،فحی   ما منصوص ا ت نه یک عنوانی که حد ی باشد. در صور  غیور ا  دینی

 های فقاهتانه ا فقیهانه باید  راغ آن براد.مهلوم خواهد شد. که تمام نگا 

 ،: در فقه ما یکی از محرما  غنا ا ت، اما ااتی  راغ ادله ا راایا  میی راییم  بزنیم چند تا ملال

در صیحیحه رییان بین     راد.میی « باطال»ا گاهی  «لهوالحدیث»، گاهی «اول زار»غنا تحت عنوان 

 بخرا ان عن الغنا ا الت ان الهبا ی ذکر انک ... صلت آمد  ا ت که اال:  الت الرضا ع یوماا

دهد ا خود غنا موضوعیت خود را از د ت می ،شودمیذکر  «باطال»در همین راایا  ااتی عنوان 

 «لیضال عن  یبیال اهلل » که به آیهست هیا راایتی دیگر در مورد غنا ا  .یدآمی تحت عنوان باطال در

در این جا غنا خودش عنوان عنوان غنا تحت عنوان لهوالحدیث آمد  ا ت.  یا ملالا .کنندا تناد می

گیرد؛ یهنیی ممکین   لهوالحدیث ارار مییا  مستقلی نیست، یهنی غنا تحت عنوان اول زار، باطال ا

اذا کان من مصادیق اول الزار اا  ا کیان مین مصیادیق    الغناء »یجه بر د که ا ت فقیهی به این نت

   .«، فهو حرامهو ثانیا ا کان باطال ثاللالّال

یم ویخواهم بالخصوص در راش اجتهادی در باب هنر این را عرض بکنم که میا نبایید بگی   من می

پس حرام ا ت ا کنار گذاشته شود. ما باید ببینیم که در فقیه   ،که ا ن این چون عنوانب غنا ا ت

 اشنمونیه . تیر تری ارار گرفته، برایم  یراغ آن عنیوان ا ییع   ما این عنوان تحت چه عنوان ا یع



داننید  برخی فقها خود شطرنج را حرام میر یم، مسئله شطرنج ا ت، ااتی به راایا  شطرنج می

چیه رهیان   ا یت.  ند شطرنج مطلقا حرام اهخیلی از فقها گفت لذا .ندا به همین عنوان تمسک کرد ا

 در آن باشد ا چه نباشد. 

به ارینه بهضی از راایا  که در مکا ب محرمه اشیار    ،اگر داتی دیگر صور  بگیرددر حالی که 

 ،بود  بلکه چون آلت امار ؛شطرنج هیچ موضوعیتی در حرمت نداردخود که  شودمهلوم می ،شد 

چراکیه دیگیر    .حکمیب را تغیییر دادنید    ،ت. لذا حضر  امام با تاکید بیر همیین جهیت   حرام ا 

 باید مطرح کنیم. یماند. همین نگا  را در باب موضوعا  هنرموضوعی برای حرمت باای نمی

ا لو اینکه آیه در مقام این ا ت که خدای تبارک ا ا ت. « الخبائث م علیکما یحرّ»آیه  دیگر ملال

گوید این ر ول کسی ا ت که طیبا  را بیر شیما   کند، بهد میر ول اهلل را بیان میتهالی ااصاف 

گویند که حرام ا یت.  می دهند ا، مشهور فقها در این آیه بر حرمت کال خبائث فتوا میدحالل کر

های ا تد لی اعتقاد دارند کیه آییه در   امام در کتاب یال .دارنآدر میاز آن ابطه کلی یهنی یک ض

دم ا  ،شود. مصیادیق خبائیث  نمیحکمی گرفته  ،انشاء نیست ا بر ا ت. ا چون خبر ا تمقام خ

خبییث   اند کالّفقهایی که گفته ،ها ا ت. ا لو امام همچین نظری دارندخنزیر ا مردار ا میته ا این

مصداای برای خبییث ا یت،    ،حال خوردن دم .حرام ا ت ه خبیثٌنّأگویند دم به عنوان حرام، می

 اش خون برای نجا  جان دیگری دیگر خبیث نیست.اما فر

حیرام شید    به عنوان اول زار ا یا عنیوان کلیی لهوالحیدیث    که غنا هم شود از ارائن ا تفاد  می

در این صور  میا بایید   ند. عنااین ا تقاللی نیست کهعنااین را بیان کرد  ا ت  ،یهنی شارعا ت. 

 صلی، ا عنوان کلی.ها را باید ببریم  راغ آن عنوان اتمام دات

شیود  میی  نتیجیه  ،به میدان بیاید ،«ما یاتی منه الفساد» ،الهقول آمد آن عنوانی که در تحفحال اگر 

بلکه مو یقی ا غنایی که منجر به فساد شود حرام ا ت. هرچیه منجیر بیه     ،هر غنایی حرام نیست

 شدن را دارد.   فساد شود ا شانیت فساد



در تمامی این ر ند، میا کتب ضالل  ازی ا رااح ا مجسمهدر فقه شیهی ااتی به تصویر ذاا 

را گییری از عنیوان میادان    گونه باشد دیگر ما حق اطالقاگر این .شودموارد عنوان فساد مطرح می

نیا  کننید تیا بفهمنید غ   فقهای ما تالش زیادی میی  .تهریف عنوان مادان  زم نیست نداریم ا اصالا

شود ا هرکدام با داائقی که ذکر شد  ا ت، اختالفا  چندین تهریف برای غنا مطرح می ؟چیست

  ا ت. حال اگر عنوانی، عنیوان مسیتقال   اجود آاردبهفرااانی در فتوا به دلیال اختالفا  تهابیر نیز 

گییری صیور  بگییرد؟ در ایین     ا نیز چه اجهیی دارد اطیالق   لزامی دارد ترایج بشود؟ نشد چه

را نداریم. باید تمام توضیحا  ا اطالق گیری ا ایود را  از عنوان مادان صور  حق اطالق گیری

 اغ عنوان مافوق.  یم  ربرب

گییرد،  گیرد. ا خود لهو تحت عنوان فساد ارار میلهو ارار میآ   تحت عنوان  ،حتی نی ا بربط

موجب بیرای فسیاد باشید ا ایین     شود که اگر مو یقی نتیجه این می .الهقولبه ارینه راایت تحف

ای دیگیر مصیداای بیرای آ   لهیو     اما اگیر در زمانیه   شود حرام.این می ،آ   فساد باشد ،آ  

 نباشند، حرام هم نخواهند بود. 

نکیه ایین عنیااین را    بیا ای « ع»چرا ائمیه  تر از مادان ا ت.شایان ذکر ا ت که عنوان مافوق راشن

در  ،در مواردی که بیرای عیرف   ؟اندالی خود ائمه برای غنا مصداق تهیین نکرد  ،کردندمیمطرح 

 موجیب اخیتالف در   ،اختالف اجود دارد ا ایین اخیتالف در تبییین    اغموض تبیین یک عنوان، 

ن نبود ا ییا اختالفیی حتیی در    مفهومی که برای عرف بیه شوند.می همردم دچار شبه ،مصادیق شد 

فقیه بوجیود   تکلیف چه خواهد شد؟ با تر از این اختالفیی کیه در    ت،اجود داشصین نزد متخصه

 ،دانندای ترجیع را  زم میمتخصصین غنا ا ت. زیرا عد بین اش به دلیال اختالف یک ریشه ،آمد 

 گویند نه نیازی به کالم نیست.  ای میعد  ،گویند باید کالم در آن باشدای میعد را. ای طرب عد 



. شیود ها راشین میی  این میزان ا مؤلفها بگویند که غنا ، ائمه نمیدرفتنم مهصوم میااتی  راغ اما

یهنی بیه میالک باطیال ا تحیت     ...« ا الباطال  ز  اهلل بین الحقاذا میه»ات بشود داگر در این راایت 

 شود حرام.عنوان باطال می

 ا شیود هم محرما  را شامال میی  ،زیرا امر باطال .توان گفت که هر باطلی هم حرام ا تنمی البته

شود. اینجا باید کار شود یهنی تمام موارد مکرا  هم تحت عنوان باطال بحث می .هم مکراها  را

ای از باطال هسیت کیه شیارع آن را نهیی کیرد       که در غنا چه خصوصیتی اجود دارد ا چه مرتبه

د ذییال عنیوان باطیال    های فقهیی بایی  همه دات ،شود تحت عنوان باطال ا تا ت؟ ااتی گفته می

 آارد  شود.

در فقه هنر باید به این توجه کند که در هنر به مقتضیای کیار هنیری اصیدها     فقیه  ،اما نکته چهارم

ای ا یت کیه بسییار    یا در بهضی موارد اراد  جدی اجود نیدارد. بیازیگری نمونیه    ،مختلف ا ت

ر بیاارد حتی آرایب کننید  مبتالبه هم ا ت ا آن این ا ت که اگر مردی خود را به صور  زنی د

در  ا بازیگری نماید که در  ینمای ایران بسییار مر یوم ا یت، در فقیه خودمیان  مرحیوم شیی        

در میورد   عکیس ایین نییز   «. تزی ّن الرجال بما یحرم علیه من لبس ... »مکا ب این مسئله را آارد  

قهیا دلیلیی بیر ایین حکیم      شی  بهد از بحث مفصلی میفرماید که به بیان اکلر ف ا ت.آمد   هاخانم

در ادامیه خیود شیی      .«هین من الرجال بالنساءلهن اهلل المتشبه»گوید: نداریم ا  راایت نبوی که می

ث نّی أت»کند که مرد خود را به شکال زن دربیاارد ا کند ا مراد را این بیان میه را مهنی میاین تشبه

ه در ادامیه مجیرد لبیاو پوشییدن را تشیبه      .ءالنسیا بتی با این عبار  یهنی یؤتی به کمیا ییؤ  « رکَالذّ

اگیر لبا یی پوشیید     یهنی  دارند.الفقاهه مرحوم آاای خویی هم همین نظر را در مصباح  ند.دانمی

 .افتداتفاق نمیه به صرف لباو تشبه ،شود



اگر مردی لباو زنیی را پوشیید ییا زنیی لبیاو میردی را        ویددر خصوص تهزیه آاای خویی میگ

 .«ناشی من الو ائس الشییطانی  »در خصوص تهزیه اشکالی ندارد ا اگر بگوید اشکال دارد  ،پوشید

 دانند.حرام می در حالی که مرحوم ایراانی ا  ید مطلقاا

لو لبس الرجیال  »مرحوم  بزااری در کتاب مهذب میگویند که که حال باید به این نکته اشار  کرد 

کند شود، زمانی بازیگری دارد بازی میااتی گفته می« خره بال لغرض آلباو المراة   لقصد التشبی

ای بیازیگری   ا خود را به صور  زن درآارد  ا ت در این مورد اصد تشبیه نیدارد بلکیه اصید   

را باید بیشتر در  هاداصی را در فقه هنر باید بیشتر کنیم ا بیشتر کنکاش نمائیم. ا ت. مسئله دااع

 اند.دانسته بسیار مهمهم اصد را در تشبیه  فقه هنر کنکاش کرد. برخی از فقها

ها زن ا مرد نامحرم با هم به مید  طیو نی از نیوع گفتگوهیای زن ا شیوهری صیحبت       در فیلم

ا ییا اههیار عالایه     کننید، ، ا یتفاد  میی  کنند ا حتی از تهابیری که بین زن ا شوهر رایج ا تمی

ان ا ت. این درحالی ا ت کیه در فقیه فیردی    ها انسا منظر میلیون یدر فیلمی که در مرئ .ندنکمی

مگیر اصید    .حیرام ا یت   ،اگر یک مرد نامحرم با یک اشار  اههار عالاه نماید به یک زن نیامحرم 

ا یا زن شوهردار  داگر اصد ازدااج نباش .ا زن هم مانهی برای ازدااج نداشته باشندازدااج داشته 

ااتیی در فقیه هنیر ا در     حیال طرفین به هم اههار عالاه بکنند، این اههار حرام ا یت.  اگر  ،باشد

اما این لفظ را به اصد بازیگری ا یتفاد    ،برندشود، طرفین لفظ را بکار میاالب نمایب برر ی می

ر هیم  تنفّی  ،کرد  ا ت، نه به نیت ا اراد  جدی. اصال شاید این مرد از زنی که ابیراز عالایه کیرد    

، اما در مقام بازیگری به اا گفته شد  که شما باید این لفظ را بکار ببریید  .شته باشد ا با بالهکسدا

در این بحث جای  یوال از فقهیا ا یت کیه در ایین       .کندبازیگر هم مانند ضبط صو  تکرار می

ن هیایی کیه ا   بسیاری از فییلم  ،حرمت داد؟ اگر حکم به حرمت داد  شودبه توان فتوای موارد می

جای دات ا تامال دارد چرا که خود فقها در مسئله تشبیه زن به میرد   د.اشکال دارن ،شودپخب می

اا مختلیف ا یت. ا مسیئله احتییا  در     ا. البته فتا تطرح ممسئله اصد ا اراد  جدی اند که گفته



 پیس  های علمی را باید از هم جدا کرد. در مقام بحث علمی هر تشبهی حرام نیست.عمال با بحث

 ها ا اصدها در فقه هنر بسیار مهم ا ت ا باید مورد توجه ارار داد.  مسئله دااعی ا انگیز 

هیایی در یت   ا یت. فییلم   در هنیر مطیرح   مسئله مزاح ا شوخی گاهیآخرین نکته این ا ت که 

رااییاتی در ایین زمنییه اجیود     شود تا جامهه را بخندانند؛ به این موارد باید نگا  دیگری شود. می

در یک د ته راایا  فضال بن ابی ار  از امام صیادق   داریم؛در مورد مزاح  ه د ته راایا  . دارد

میزاح از ا یباب نشیا  در    . . مومن باید اهیال میزاح باشید   ن مؤمن ا ا  فیه دعابهکند ما مِنقال می

امیام صیادق   گوید من آمد  ا ت. یا در راایتی دیگر یونس شیبانی میمؤمن  جامهه ا ت. تهبیر ما

کنیید؟  چگونه با هیم شیوخی میی    ،نشینیدااتی پیب هم می...«  کمب  بهضکیف مداع»فرمودند که 

فرمایند چنین نباشیید کیه شیوخی ا میزاح از     امام در پا   می «.الیال الت »گوید عرض کردم: می

حال جمع بین این رااییا    .«ایاکم ا المزاح»البته راایا  دیگری هم داریم که ح سن خلق ا ت. 

صور  شغال برای انسان باشد. ا کلیر  میزاح در رااییا  منیع شید       هن ا ت که نباید مزاح بای

ا در د یی بیادرحال این راایا  اگیر بیه االیب هنیری     اما اصال مزاح در راایا  آمد  ا ت. ا ت. 

 متفاا  خواهد شد.  ا تفاد  گردد،  ر انه

ه مسائال فردی بود  ا فقط در ارتباطا  توان ادعا کرد که این راایا  مربو  بدر این موارد آیا می

فردی مطرح ا ت. همچنین ا ت راایاتی که در باب خندیدن ا خنداندن آمد  ا ت باید فحی   

 بیشتری شود.

ا ییا   ا احاله به عرف نیست دات داشته باشیم که طرح این مباحث به هیچ اجه عرفی  ازی فقه

های ا تنباطی طی شد  بیرای بییان   را که را چ ؛تا شبهه تهیطلی احکام پیب آید هدم احکام نیست

ا تفاد  از متون، راایا  ا  احکام از دارن فقه بود  ا از صناعت اجتهاد در آن ا تفاد  شد  ا ت.

احکام، از نوع حرکت در  حرکت جهت ا تنبا ِداخال در فقه بود  ا همانطور که مهلوم ا ت ادله 

 چهارچوب مشخ  ا تنبا  احکام ا ت.



که باید توجه داشت که تو ط فقها یک مرار مجدهد نیاز ا ت تا عنااین مرتبط بیا هنیر   خالصه آن

 در راایا ، فح  شود ا مورد مدااّه ارار گیرد.  


