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 ثاللٓجل هذجحج ثٍٛل ثلوٗػس

 92: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

 توْ٘س

 ًت٘زتْج لتَٛى ثلٛالم، دئقالٔ أٍ دجلَؾى ثهج يجهٔ ًجح٘ٔ هي ثٛلٓجل نَْض تطر٘ع ،«ثٛلٓجل هذجحج» هي ثلوٗػَز

 ٍ. إلْ٘ج ثالضجضٓ سذٗت ٖس ٍ. ثلخجلج ثلوٗػس ْى حز٘تْج يي سٌذحج ثلتى «ثلهَْض أغجلٔ» غُطٗجت تٌٗح ٚل٘ٔ َٖثيس

 ثٛهط ٍ ثلوطتٕ ْٚ٘تٔ ثلوٓطزثت ّ٘تجت ٚجًت سَثء ثلٌعثو، ٍ ثلطٙ ْْ٘ج ٗٗى ثلتى ثلٛالم ّ٘تجت ْى تٗى ثلوذجحج تلٙ

 .ًحَّج ٍ ٚجلوٓجّ٘ن ثلزول ّ٘تجت أٍ ثلٌْى، ٍ

 ال ْئًِ -ثلهَْض أغجلٔ غُطٗجت أٗؿج تٌٗح ثًْج هى -نَْضّج ٍ ٍؾًْج د٘جى ٍ ثلرجغٔ ثٛلٓجل هَثز يي ثلذحج ثهج

 ثلوتٛٓلٔ ّى ًحَّج ٍ ثللُٔ هًجرن ٍ. ثالغَل يلن ْى يٌْج ٗذحج ال ْلصث. ْْ٘ج يجهٔ ٚل٘ٔ ٖجيسٓ ؾذف ٗوٛي

 .هٓطزثتْج دتطر٘ع

 :ثدَثح سذًٔ ْى «ثٛلٓجل هذجحج» ًًٗس ٌْحي حجل، أى يلى ٍ

 ثلوطتٕ؛ -1

 ثالٍثهط؛ -2

 ثلٌَثّى؛ -3

 ثلوٓجّ٘ن؛ -4

 ثلرجظ؛ ٍ ثلًجم -5

 ثلوٗ٘س؛ ٍ ثلوكلٕ -6

 .ثلوذ٘ي ٍ ثلوزول -7

 93: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

  هٗسهِ

 ٚالم، ثقالٔ ضثُ ثظ چِ ٍ دجضس ٍؾى ضثُ ثظ چِ ثست ٚلّى هٌهط ٗٙ ثظ ثلٓجل نَْض تطر٘ع ثلٓجل، هذجحج ثظ هٗػَز

 ثظ سَم هٗػس زض ِٚ ضث ثلهَْض ثغجلٔ غُطثّجى ِٚ زضآٌٗس ٚلى َٖثيس سطى ٗٙ غَضت دِ هذجحج ثٗي ًت٘زِ تج

 .ضس ثضجضت ًٛتِ دسٗي ٖذال ٍ زٌّس ثضثةِ ٍ ٌٌٚس تٌٗ٘ح ًوَز، ذَثّ٘ن دحج آى حزّّ٘ت

 دجضس هٓطزثت ّ٘تجت ذَثُ گطْتِ، غَضت ًعثو ٍ ضٙ ّج آى زض ِٚ ثست ٚالم ّ٘تجت هَضز زض( ثلٓجل) هذجحج ثٗي ٍ

 ...(. ٍ س٘جِٖ٘ زاللت هخل) ّج آى ثهخجل ٍ هٓجّ٘ن دحج هخل دجضس رول ّ٘تجت ٗج ًْى، ٍ ثهط ٍ هطتٕ ّ٘تت هخل
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 هطرع ضث ثلهَْض ثغجلٔ غُطٗجت ّن ّج آى گطچِ -ّج آى نَْضثت ٍ ٍؾى د٘جى ٍ ثلٓجل ذجظ هَثز ثظ دحج زض ثهّج ٍ

. ضَز ًوى دحخى ثغَل يلن زض ظهٌِ٘ ثٗي زض لصث ٍ زثز زست دِ دجضس، ْطثگ٘ط ِٚ ثى ٚلِ٘ ٖجيسُ ٗٙ تَثى ًوى -ٌٌٚس هى

 ضث ثلٓجل هذجحج هج ّطحجل، دِ ٍ ثلٓجنجًس هٓطزثت تطر٘ع زثض يْسُ ِٚ ّستٌس ّج آى ثهخجل ٍ لُت ْطٌّگْجى ثٗي دلِٛ

 -7 هّٗ٘س ٍ هكلٕ -6 ذجظ ٍ يجم -5 هٓجّ٘ن -4 ًَثّى -3 ثٍثهط -2 هطتٕ -1: ٌٚ٘ن هى تٌه٘ن دجح ّٓت زض

 .هذّ٘ي ٍ هزول

 94: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

  ثلوطتٕ ثٍٛل ثلذجح

 ثًٗؿى ْ٘وج هزجظ ٍ ثلحجل ْى دجلوذسث تلذّس هج ذػَظ ْى حٗ٘ٗٔ ثًِ ْى: ثلوطتٕ ْى ثلٗسٗن هي ثالغَلَ٘ى ثذتلّ

 ْى دجلوذسث ٗتلذس ْ٘وج هزجظ ثًِ يلى ثتٓجْٖن دًس هٌْوج؟ لٜين هَؾَو ثًِ دوًٌى ٚلْ٘وج، ْى حٗ٘ٗٔ ثًِ أٍ ثلتلذّس، يٌِ

 ثلوستٗذل؛

 ثٍٛل؛ إلى أغحجدٌج هي ثلوتأذطٗي هي روجئ ٍ ثلوًتعلٔ شّخ -

 .ثلخجًى إلى أغحجدٌج هي ثلوتٗسه٘ي هي روجئ ٍ ثٛضجيطٓ شّخ ٍ -

 ثلحٕ ثتؿجح دًس لْج ثلتًطؼ ْٗوٌج ال ثلَٗل٘ي ّصٗي د٘ي تٓػ٘الت ْْ٘ج ثذط أَٖثل للًلوجء ٍ. ثٍٛل ثلَٗل َّ ثلحٕ ٍ

 هَؾى ٍ ثلٌعثو هحل ًْٓن ثى -ْْ٘ج هج أغًخ َّ ٍ ْْ٘ج ثلحٕ د٘جى ٖذل -ثلوسألٔ ّصُ ْى ًٌٌٗ٘ج ء ضى أّن ٍ. ٗأتى ْ٘وج

 :ٌَْٗل لِ هخجال ًصٚط ثلرالِ هَؾى ثلزولٔ ْى ٗتؿح ثى ٛرل ٍ. ثالحذجت ٍ ثلٌٓى

 ٍ دطز ثلصى دجلوجء دٛطثّتْوج َٗٗل أال دس ال دجالٍل، ٖجل ْوي دجلطوس، ثلوسرّي دجلوجء ثلُسل ٍ ثلَؾَء ٚطثّٔ ٍضز ثًِ

  ٗػسٔ ال يٌسُ ًِٛ ثلتلذس، يٌِ ثًٗؿى

 95: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

  هطتٕ ثٍل دجح

 هذسأ دِ هتلذس حجؾط حجل زض آًچِ ذػَظ زض تٌْج هطتٕ آٗج ِٚ ثًس زثضتِ ًهط ثذتالِ هطتٕ زض ٖسٗن ثظ ثغَلَ٘ى

 ِٚ هًٌى دسٗي ثست حٗ٘ٗت هَضز، زٍ ّط زض ٗج ثست هزجظ ضسُ هٌٗؿى تلذّسص ِٚ آًچِ زض ٍ حٗ٘ٗت ثست، ثضتٗجٔ

 زض ِٚ آًچِ زض هطتٕ ثٌِٗٛ دط ثست ثغَلَ٘ى ثتٓجٔ ثظ دًس ّوِ ّج ثٗي ثست؟ ضسُ ٍؾى زٍ ثٗي ثظ ثين دطثى هطتٕ

 .ثست هزجظ ضَز، هى هذسأ دِ هتلذس آٌٗسُ

 (.ثست حٗ٘ٗت هتلذس، زض تٌْج) زثضًس ضث ثٍل ضأى( ضًِ٘) هج يلوجى هتأذطٗي ثظ روجيتى ٍ هًتعلِ -

 (.ثست ثين هطتٕ: گٌَٗس هى ٍ) زثضًس زٍم ضأى دِ گطثٗص هج، يلوجى هتٗسه٘ي ثظ گطٍّى ٍ ثضجيطُ ٍ -
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 َٖل تذ٘٘ي ثظ پس ٍلى زثضًس ً٘ع ثست، ضأى زٍ ثٗي د٘ي تٓػ٘ل ِٚ زٗگطى ثَٖثل يلوجء ثلذتِ ٍ ثست ثٍل َٖل حٕ، ًهط

 .ً٘ست هْن هج دطثى ثَٖثل آى دِ تًطؼ آتِ٘، هذجحج زض حٕ

 ٍ ًعثو هحل ًرست ِٚ ثست ثٗي -ثست هكجلخ تطٗي هطٛل ِٚ حٕ ًهط د٘جى ثظ ٖذل -هستلِ ثٗي زض چ٘ع تطٗي هْن ٍ

 :ٌٚ٘ن هى شٚط آى دطثى هخجلى ضَز ضٍضي ثلزولٔ ْى هستلِ ثٗي ثٌِٗٛ دطثى ٍ دْٓو٘ن زضستى دِ ضث ثحذجت ٍ ًٓى هَضز

 ثست ثٍل َٖل دِ ٖجةل ِٚ ٚسى حجل. زثضز ٚطثّت ضسُ، گطم ذَضض٘س دج ِٚ آدى دج َسل ٍ ٍؾَ ِٚ آهسُ ضٍثٗجت زض

 ٍ ضسُ سطز ِٚ ضَز آدى دج َسل ٍ ٍؾَ ٚطثّت دِ ٖجةل ًذجٗس( ضسُ ٍؾى هتلذس ذػَظ زض هطتٕ گَٗس هى ٍ)

  آدى چٌ٘ي دط ثٍ، ًهط زض ظٗطث. ثست گطتِ هٌٗؿى آى تلذس

 96: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

 ثلتلذس ثًٗؿجء حجل دجلوجء دٛطثّتْوج َٗٗل ثى دس ال دجلخجًى، ٖجل هي ٍ. هسرٌج ٚجى دل دجلطوس، هسري ثًِ حٌ٘تص يلِ٘

 .هزجظ دال حٗ٘ٗٔ هسري ثًِ يلِ٘ ٗػسٔ يٌسُ ًِٛ أٗؿج،

 .زل٘لِ ٍ ثلورتجض ثلَٗل ًصٚط حن ثلًػَدٔ، لتلٙ هصلّلٔ ثهَض أضدًٔ ثٙى ًصٚط شلٙ لتَؾ٘ح ٍ

 يٌِ؟ ثلوذحَث ثلوطتٕ هي ثلوطثز هج -1

 د٘ي دل ٌّج ثلٌعثو هَؾى َّ ل٘س لٛي ٍ. ٍثؾح هطثزّن ٍ ثلزجهس، ٗٗجدل هج ثلٌحجٓ دجغكالح «ثلوطتٕ» أى ثيلن

 هج ٚل ٗطول ٌّج ثلٌعثو هَؾى ٛى. ٍرِ هي ذػَظ ٍ يوَم يٌِ ثلوذحَث ثلوطتٕ د٘ي ٍ ثلٌحَٗ٘ي دوػكلح ثلوطتٕ

 ٚلٓم ثلزَثهس، هي هًسٍزث ثلٌحجٓ دجغكالح ٚجى ثى ٍ يٌْج تعٍل يٌْج ذجضرٔ ْْ٘ج غٓٔ ٖ٘جم دجيتذجض ثلصثت يلى ٗحول

 هطتٗجت تسوّى ٚجًت ثى ٍ ثلوػسض ال ٍ دجٖسجهِ ثلًٓل ٗطول ال ثذطى رْٔ هي ٍ. شلٙ ًحَ ٍ ثلطٔ ٍ ثالخ ٍ ثلعٍد

 :ض٘تجى ِْ٘ ًٗتذط ٌّج ثلٌعثو هَؾى ثى شلٙ ْى ثلسط ٍ. ثلٌحَٗ٘ي يٌس

 أسوجء ثلوًَٓل، ثسن ٍ ثلٓجيل، ثسن ًحَ لْج، يٌَثًج ٍ يٌْج حجٚ٘ج َٗٛى ثًِ دوًٌى ثلصثت، يلى رجضٗج َٗٛى ثى -1

 ال ٍ ثًْٛجل ثلٌعثو ّصث ٗطول ال ثلططـ ّصث ثرل هي ٍ. ثلزَثهس هي ثالهَض ّصُ ضجدِ هج ٍ َ٘طّوج، ٍ ثٙلٔ ٍ ثلوٛجى

 .إلْ٘ج تسٌس ٚجًت ثى ٍ لْج، يٌَثًج تَٛى ال ٍ ثلصثت يي تحٛى ال ٚلْج الًْج ثلوػجزض،

 غسِٖ ٗػح ٍ ثضتٗجِٖ ٍ ثلوطتٕ ثًتعثو َٗٛى هٌِ ثلصى ثلوذسأ دجلػٓٔ ًًٌى ٍ -دجلػٓٔ تلذسْج دعٍثل ثلصثت تعٍل ثال -2

 ثذطى، دْج تتلذس ال ٍ تجضٓ دْج تتلذس ْْى دجلػٓٔ، تلذسْج ظثل لَ هحَٓنٔ دجٖ٘ٔ ثلصثت تَٛى أى دوًٌى -ثلصثت يلى

 97: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ
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 ٍ هتلذس ثظ ثين) زٍم َٖل دِ ٖجةل ثهّج ٍ دَز هسرّي( گصضتِ زض) دلِٛ ً٘ست، غجزٔ دجلطوس هسرّي حجل، ثٗي زض

 ًهط زض چَى ثست، ضسُ هٌٗؿى آح ثظ تلذس ِٚ حجلتى زض حتى ضَز َسل ٍ ٍؾَ ٚطثّت دِ ٖجةل دجٗستى( هٌٗؿى

 .ً٘ست هزجظ ٍغّ، ثٗي ٍ ثست دجلطوس هسرّي حٗ٘ٗتج آح ِٚ ٌٚس هى غسٔ ٖجةل، ثٗي

 ٍ ٌٚ٘ن هى د٘جى ضًَس هى دحج ثٗي زضَثضى ٍ غًَدت ٚجّص دجيج ِٚ ضث هكلخ چْجض ثٌَٚى ًٛتِ، ثٗي تَؾ٘ح دطثى ٍ

 :ًوجة٘ن هى شٚط ضث آى زل٘ل ٍ هرتجض َٖل سپس

 چ٘ست؟ دحج هَضز هطتٕ ثظ هطثز -1

 ًعثو هحل ثٌٗزج زض هطتٕ، ثٗي ثهّج. ثست ٍثؾح آًجى هٗػَز ٍ ثست رجهس هٗجدل ًحََٗى، ثغكالح دِ هطتٕ ِٚ دسثى

 ثست دطٖطثض ٍرِ هي ذػَظ ٍ يوَم ًسذت دحج، هَضز( ثغَلى) هطتٕ ٍ ًحَى هطتّٕ د٘ي دلِٛ. ً٘ست ثغَلَ٘ى

 دطذى ٍ ً٘ستٌس ثغَلى هطتٕ ًحَى، ّجى هطتٕ دطذى ٍ ً٘ستٌس ًحَى هطتٕ ثغَلى، ّجى هطتٕ دًؿى ًٌٗى)

 (.هطتطٌٚس

 آى ثظ ٍ ثست آى ثظ ذجضد ِٚ شثت زض غٓتى ٖ٘جم لحجل دِ ِٚ ثست هَْٓهى ّط ثست ًعثو هحل ثغَل زض آًچِ چَى

 ٍ( يذس) ضّٔ ٍ أخ ٍ ظٍد لٓم هخل. دجضس رَثهس ثظ ًحَى ثغكالح دِ گطچِ ضَز، حول شثت دط ضَز، هى ظثةل شثت

 ٍ ًْل ثٖسجم ضجهل ثغَلى هطتٕ زٗگط سَى ثظ ٍ( ضًَس هى هحسَح هطتٕ ثغَل، زض ٍلى رجهسًس ِٚ) ّج ثٗي ثهخجل

 زٍ ًعثو، هَضز هطتٕ زض ِٚ ثست ثٗي هكلخ ثٗي سطّ ٍ هطتٌّٗس ًحََٗى، ًهط زض ّج ثٗي گطچِ ضَز ًوى «1» هػسض

 :ثست هًتذط چ٘ع

 هًَٓل ثسن ٍ ْجيل ثسن هخل دجضس آى دطثى يٌَثًى ٍ شثت ثظ حجٚى ِٚ هًٌى دسٗي دطَز شثت دط حول ثٌِٗٛ ثٍل -1

 ضجهل ًعثو ثٗي ضطـ، ثٗي ذجقط دِ ٍ دجضٌس ثهَض ثٗي ضذِ٘ ِٚ رَثهس ثظ آًچِ ٍ زٍ ثٗي َ٘ط ٍ آلت ٍ هٛجى ثسوجء ٍ

 گطچِ ضًَس، ًوى هحسَح شثت دطثى يٌَثى ٍ ً٘ستٌس شثت ثظ حجٚى ّج، ثٗي ثظ ٗٙ ّ٘چ چَى ضَز، ًوى هػجزض ٍ ثًْجل

 «2» .ّستٌس شثت دِ هستٌس

 ثظ هطتٕ ِٚ ثست هذسةى ّوجى غٓت، ثظ هٗػَزهجى ٍ -ًطَز ظثةل غٓت، دِ تلذس ظٍثل دج شثت ذَز ثٌِٗٛ زٍم -2

 -(ثست أد٘ؽ ثًتعثو ٍ ثضتٗجٔ هذسأ ِٚ د٘جؼ هخل) ثست غح٘ح شثت دط غسٖص ٍ ٗجْتِ ثضتٗجٔ ٍ ضسُ ثًتعثو آى

  شثت ذَز ضس، ظثةل غٓت، دِ شثت تلذس ثگط ِٚ هًٌى دسٗي
______________________________ 

 (ٌ. )ثست رجهس ًحََٗى، ًعز زض هزطز حالحى چَى هزطّز، حالحى ًِ ثست هعٗس حالحى هػسض هطثز، -(1) 

 (ٌ. )حٗ٘ٗت ًِ ثست هزجظ يسل، ظٗس: گَة٘ن هى ثگط -(2) 
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 98: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

 .ثلحجل٘ي ٚال ْى ثلصثت تلٙ ثلصثت ٍ

 ثلوطتٕ غسٔ ْى ًتٌجظو ثى ٗػح حتى ثلصثت دٗجء هى دجلوذسث ثلتلذس ثًٗؿجء ًتًٗل ثى ْالرل شلٙ ًطتطـ إًوج ٍ

 تعٍل ثلصثت ٚجًت لَ ثال ٍ. ثلتلذس حجل يلْ٘ج حٗ٘ٗٔ غسِٖ يلى ثالتٓجٔ دًس ثلتلذس، حجل ثًٗؿجء هى يلْ٘ج حٗ٘ٗٔ

 .هزجظث ال ٍ حٗ٘ٗٔ ال ثلتلذس حجل ثًٗؿجء هى ثلصثت يلى ثلوطتٕ غسٔ لٓطؼ هًٌى ٗذٗى ال ثلتلذس دعٍثل

 ثى ٍ ثلٌعثو هحل ْى ٗسذل ْال دوذجزةْج، ثلتلذس دعٍثل ثلصثت تعٍل ثلتى ثالٍغجِ هي ثلوطتٕ ٚجى لَ ّصث، يلى ٍ

 ٍ ثلػجّل ٍ ٚجلٌجقٕ ثلصثت، إلى دجلٗ٘جس ثلٓػَل أٍ ثٛرٌجس أٍ ثًَٛثو هي ٚجى لَ هخلوج ثلوطتٕ، ثسن يلْ٘ج غسٔ

 .دجالضثزٓ ثلوتحط٘ ٍ ثلحسجس

 ظثلت لَ ثلٌعثو هحل ْى ٗسذل ثلوخجل ّصث ْجى ثلوخوطٓ، ثلطزطٓ تحت للتَُـ ثلزلَس ٚطثّٔ هخجل ْى شلٙ ثيتذط ٍ

 ثلطزطٓ ثرتخّت لَ ثهج ال؟ أٍ ثلزلَس ْ٘ٛطُ حٌ٘تص يلْ٘ج حٗ٘ٗٔ غجزٖج ثلوخوطٓ ثسن ٗذٗى ّل: ْ٘ٗجل ثلطزطٓ، يي ثلخوطٓ

 ْى ثلسثذل ثلَغّ دعٍثل ظثلت ٖس «ثلطزطٓ» ّى ٍ ثلصثت ٛى ثلٌعثو، هحل ْى تسذل ال ْجًْج ذطذٔ ْػجضت

 ٗٛي لن ثذطى شثت َْْ ثلرطخ ثهج ٍ. هزجظث ال ٍ حٗ٘ٗٔ ال لْج، ثلوخوطٓ ثلطزطٓ ٍغّ دٗجء هًِ ٗتًٗل ْال حٗ٘ٗتْج،

 ظثل حن دجلطزطٓ ذطخ َّ دوج هتلذسج ٗٛي لن ثش ثلوخوطٓ، ثلطزطٓ ٍغّ -ذطخ أًِّ دوج -يلِ٘ غسٔ ٖس هؿى ْ٘وج

 .ثلتلذس يٌِ

 ٚجى هج ٚل ٗطول ثلوطتٕ ْى ثلٌعثو هَؾى ثى هي ثلذحج غسض ْى شٚطًجُ هج ٗتؿح ثلططق٘ي ّصٗي ثيتذجض يلى دٌجء ٍ

 يسم أٗؿج ٗتؿح ٍ. ثغكالحج ثلزَثهس هي هًسٍزث ٚجى ثى ٍ ثلصثت يي ذجضرٔ غٓٔ ٖ٘جم دجيتذجض ثلصثت يلى رجضٗج

 .ثلوػجزض ٍ لالًْجل ثلٌعثو ضوَل

 99: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

 زض ٍ ًطَز گجّى ٍ دطَز غٓت دِ هتلذس گجّى ِٚ دجضس ثى گًَِ دِ دجٗستى شثت لصث. دوجًس هحَٓل ٍ دجٖى ّوچٌجى

 .دجضس شثت ّوجى شثت حجل، زٍ ّط

 ٌٚ٘ن تػَض ٍ تًٗل شثت، دٗجء دج ضث هذسأ دِ تلذس ثًٗؿجء دتَثً٘ن ِٚ ثٌٗست دطثى ٌٚ٘ن هى ضطـ ضث ًٛتِ ثٗي هج ثٌِٗٛ ٍ

 ثٗي ٍ ًِ؟ ٗج ثست غجزٔ حٗ٘ٗتج شثت، دط هطتٕ تلذس، حجل ثًٗؿجء ثظ پس آٗج ِٚ ضَٗن ٍثضز ًعثو ثٗي زض سپس تج

 .ثست حٗ٘ٗى غسٖص تلذس، حجل زض ِٚ ثٌٗست دط ثتٓجٔ ثظ پس ّوِ،

 ًِ -تلذس حجل ثًٗؿجء غَضت زض شثت دط هطتٕ غسٔ ْطؼ زٗگط ضَز، ظثةل ّن شثت ذَز تلذس، ظٍثل دج ثگط ثلّج ٍ

 .زثضت ًرَثّس هًٌجٗى -هزجظث ًِ ٍ حٗ٘ٗتج
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 ًعثو هحل زض ضَز، ظثةل ّن شثت ذَز ٍغّ، آى هذسأ دِ تلذس ظٍثل دج ِٚ دجضس ثٍغجْى ثظ هطتٕ ثگط دٌجدطثٗي، ٍ

 ًه٘ط دجضس ْػل ٗج رٌس ٗج ًَو شثت، دِ ًسذت هطتٕ ثٌِٗٛ هخل دجضس، غجزٔ دطآى هطتٕ ثسن گطچِ ضَز، ًوى زثذل

 ضَز، ظثةل ًجقٕ ثگط ثست، ًجقٕ ثًسجى گَة٘ن هى ٍٖتى) ثضثزى هتحط٘ ٍ حسجس ٍ( ظًٌسُ ضِْ٘) غجّل ٍ ًجقٕ

 دطثى ًطستي ٚطثّت هخجل زض ضث ًعثو هحل هكلخ( ً٘ست زثذل ًعثو هحل زض ًجقٕ لصث ٍ ضَز هى ظثةل ّن ثًسجى

 ٍ ثست زثذل ًعثو هحل زض هخجل ثٗي ضَز ظثةل زضذت ثظ حوطُ ثگط: دگ٘طٗس ًهط زض( زثض هَُ٘) هخوطُ زضذت ظٗط ترلِ٘

 آى ظٗط رلَس ٍ ثست غجزٔ زضذت دط ٌَّظ حٗ٘ٗتج هخوطُ ثسن حوطُ، ظٍثل ثظ پس آٗج ِٚ زثضز رج سؤثل ثٗي لصث

 ظٗطث ً٘ست، زثذل ًعثو هحل زض زٗگط ضَز، چَح دِ تذسٗل ٍ ضَز ٌٚسُ ضٗطِ ثظ زضذت ثگط ثهّج ٍ ًِ؟ ٗج زثضز ٚطثّت

 لصث ٍ ضسُ ظثةل ّن شثت ذَز( ثست ضزطٗت ٍغّ، ثظ هطثز) ثست زضذت شثت حٗ٘ٗت زض زثذل ِٚ ٍغٓى ظٍثل دج

 شثت( ٍلى ثست دجٖى گطچِ) چَح ثهّج ٍ ً٘ست هًَٗل -هزجظث ًِ ٍ حٗ٘ٗتج ًِ هخوطُ، ضزطُ ٍغّ دٗجء شثت، ظٍثل دج

 .دجضس دَزُ غجزٔ دطآى هخوطُ ضزطُ ٍغّ حٗ٘ٗتج -چَح يٌَثى دِ -ِٚ ًذَزُ چٌ٘ي گصضتِ زض ِٚ ثست زٗگطى

 دط دٌج ٍ «1» .دجضس ضسُ ظثةل آى ثظ تلذس دًسث ِٚ ًذَزُ ضزطُ ٍغّ دِ هتلذس ثست، چَح ِٚ لحجل آى ثظ ظٗطث

 ٗٙ ٖ٘جم لحجل دِ ِٚ هَْٓهى ّط: دَز ثٗي آى ٍ ضَز هى ضٍضي گٓت٘ن دحج ثدتسثى زض هج آًچِ هصَٚض، ضطـ زٍ ثيتذجض

 ً٘ع ٍ ثست زثذل هطتٕ دحج ًعثو هحل زض دجضس، رَثهس ثظ ثغكالحج گطچِ ضَز حول شثت دط شثت، ثظ ذجضد غٓت

 .گطزز هى ضٍضي هػجزض ٍ ثًْجل دِ ًسذت ًعثو ضوَل يسم
______________________________ 

 ظثةل ضزطُ ٍغّ ثگط ٍ ثست زثذل دحج هحل زض ضَز ظثةل هخوطُ ٍغّ ثگط َْٔ هخجل زض آًِٛ حجغل -(1) 

 (ٌ. )ً٘ست زثذل دحج هحل زض ضَز،

 100: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

 ثلرجضر٘ٔ ثاليطثؼ هي هذسأُ َٗٛى ثى د٘ي ِْ٘ ٗٓطٔ ال ٍ ثلصثت، يلى رجض ٍغّ ٚل ٗطول ثلٌعثو ثى ٗتؿح ٚوج

 هي أٍ ثلتأذط ٍ ثلتٗسم ٍ ثلتحت٘ٔ ٍ ٚجلَٖٓ٘ٔ ثالًتعثي٘ٔ ثالهَض هي أٍ ثلًَٗز، ٍ ثلٗ٘جم ٍ ثلسَثز ٍ ٚجلذ٘جؼ ثلوتأغلٔ

 .ثلحطٗٔ ٍ ثلَّٖ ٍ ثلولٛ٘ٔ ٍ ٚجلعٍر٘ٔ ثلوحؿٔ ثاليتذجضٗٔ ثالهَض

  ثلعهجى ثسن ْى ثلٌعثو رطٗجى -2

 ظٍثل هى ثلصثت دٗجء رطٗجًِ ْى ًٗتذط ثًِ تٗسم ٖس ًِٛ ثلعهجى، ثسن ْى ثلٌعثو رطٗجى يسم ٗهي ٖس تٗسم هج يلى دٌجء

 ًٌٗسم هٌِ رعء ْٛل ثلَرَز هتػطم ثلعهجى ٛى ثلصثت، لعٍثل هالظم ثلعهجى ثسن ْى ثلَغّ ظٍثل ثى هى ثلَغّ،
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 شثت دًسُ ثلصى ثلسذت َْ٘م -هخال -ظٗس هٗتل ثلزؤً َٗم ٚجى ْئشث. هستوطٓ شثت تذٗى ْال ثلالحٕ، ثلزعء دَرَز

 .ثلَغّ ًٓس ظثل ٚوج ظثل ٍ تػطم ثلزؤً َٗم ٍ ْْ٘ج، ثلٗتل ٍغّ لْج ٗٛي لن ثلعهجى هي ثذطى

 لوج هَؾَئ ثلعهجى ثسن ّ٘تٔ ثى ثلحٕ لٛي ٍ هرػَظ، هستٗل لٓم ثلعهجى السن ٚجى لَ غح٘ح ّصث ثى: ثلزَثح ٍ

 ثلهطِ ٍ للؿطح، نطْج دًَْٛج ثلوتػٓٔ ثلصثت: هخال «ثلوؿطح» ْوًٌى هًج، ٗطولْوج ٍ ثلوٛجى ٍ ثلعهجى ثسن ًٗن َّ

 ْْصث ثلهطْ٘ي، د٘ي للزجهى هَؾَئ ٚجًت إشث ثلْ٘تٔ ٍ. دجلٗطٌٗٔ أحسّوج ٗتً٘ي ٍ هٛجًج، أٍ ظهجًج َٗٛى ثى هي أين

 ِْ٘ ٗتػَض ثى ٗوٛي ْطزِٗ أحس َٗٛى ثى يٌِ ثًٗؿى هج ٍ دجلوذسث تلذس لوج تًو٘وِ ٍ لِ ثلَؾى غحٔ ْى ٗٛٓى ثلزجهى

 .ثلصثت دٗجء ٍ ثلوذسأ ثًٗؿجء

 ٗٛٓى ٍ. ثلعهجى ثسن لرػَظ ال ثلوٛجى ٍ للعهجى تػلح ثلتى ثلْ٘تٔ أغل ٍؾى ْى َٗٛى حٌ٘تص ثلٌعثو ثى: ثلرالغٔ ٍ

 .ثٙذط ثلٓطز ثهتٌى ثى ٍ أٖسجهِ، أحس ْى ثلوذسأ يٌِ ثلوٌٗؿى ثلٓطز إهٛجى لٜين ثلَؾى غحٔ ْى

 101: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

 ِٚ ً٘ست ْطٖى ٍ ضَز هى دجضس، شثت دط( هحوَل) رجضى ِٚ ٍغٓى ّط ضجهل َْٔ، ًعثو ِٚ ضَز هى ضٍضي ثٌِٗٛ ٚوج

 ثهَض ثظ ٗج ًَٖز، ٍ ٖ٘جم ٍ سَثز ٍ د٘جؼ هخل زثضًس ذجضرى تحٕٗ ِٚ دجضس ثى ذجضرِ٘ ثيطثؼ ثظ ٍغّ هذسأ

 هحؽ ثيتذجضى ثهَض ثظ ٗج ٍ تأذط ٍ تٗسم ٍ تحتّ٘ت ٍ َّْٖ٘ت هخل( زثضًس ذجضرى ثًتعثو هٌطأ ِٚ) دجضس ثى ثًتعثيِ٘

 «1» .حطّٗت ٍ ٍّٖ ٍ هلٛ٘ت ٍ ظٍر٘ت هخل دجضس

  ظهجى ثسن زض ًعثو قطح -2

 ًعثو، رطٗجى زض ضس گٓتِ ِٚ چطث. ً٘ست رجضى ظهجى ثسن زض هصَٚض ًعثو ِٚ ضَز هى گوجى گجّى گصضت، آًچِ دط دٌج

 ظهجى چَى. ثست شثت ظٍثل دج هالظم ٍغّ ظٍثل ظهجى، ثسن زض آًِٛ حجل ٍ ثست هًتذط ٍغّ، ظٍثل دج شثت دٗجء

 دٌجدطثٗي ٍ ضَز هى ظثةل ثش ٖذلى رعء دًسى، رعء ٍرَز دج لصث ٍ( ثست ثلصثت ٖجضّ َ٘ط ٚوّ٘ت) ثست تسضٗزى ٍرَزش

 ثست ظهجى ثظ زٗگطى شثت آى، ثظ دًس ضٌذِ ضٍظ دجضس، ظٗس ٖتل ضٍظ روًِ، ضٍظ -هخال -ثگط پس. ًسثضز هستوطى شثت

 .ضس ظثةل ً٘ع شثتص ضس، ظثةل( دَزى هٗتل) ٍغٓص ِٚ گًَِ ّوجى -روًِ ضٍظ ٍ ًسثضز ٍرَز دطثٗص ٖتل ٍغّ ِٚ

 حٕ لٛي ٍ دجض٘ن زثضتِ هرػَغى ٍ هستٗل لٓم ٗٙ ظهجى ثسن دطثى ِٚ غَضتى زض ثست غح٘ح هكلخ ثٗي: رَثح

 لصث ٍ ضَز هى زٍ ّط ضجهل ٍ ثست هٛجى ٍ ظهجى ثسن ثظ ثين ِٚ ضسُ ٍؾى هًٌجٗى دطثى ظهجى ثسن ّ٘تت ِٚ ثست ثٗي

 ٗج دجضس ظهجى ِٚ ثٌٗست ثظ ثين نطِ ٍ ثست ؾطح دطثى نطْ٘ت دِ هتػّ ِٚ شثتى: ثٌٗست -هخال -هؿطح هًٌجى

 ضسُ ٍؾى ظهجى ٍ هٛجى نطِ زٍ د٘ي رجهى دطثى ّ٘تت ثگط حجل. ضَز تً٘٘ي دجٗستى ٖطٌِٗ دج زٍ ثٗي ثظ ٗٛى ٍ هٛجى
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 ٚجْى ضسُ، هٌٗؿى آى ثظ هذسأ ِٚ آًچِ ٍ هذسأ دِ هتلذس دِ ًسذت رجهى تًو٘ن ٍ ٍؾى ثٗي غحت دطثى پس ثست،

 .دجضس تػَض ٖجدل شثت، دٗجء ٍ هذسأ ثًٗؿجء آى زض ِٚ دجضس ثى گًَِ دِ( هٛجى ٗج ظهجى) آى ْطز زٍ ثظ ٗٛى ِٚ ثست

 ٍ ظهجى ثسن ذػَظ زض ًِ زثضز غالح٘ت -زٍ ّط -هٛجى ٍ ظهجى دطثى ِٚ ثست ّ٘تتى ثغل ٍؾى زض ًعثو: ذالغِ

 زٗگط ْطز زض گطچِ ٚجْ٘ست، دجضس هذسأ ثًٗؿجء ثهٛجى( هٛجى ثسن) ْطز ٗٙ زض ِٚ ّو٘ي ثين، دطثى ٍؾى غحت زض

 «2» .دجضس هوتٌى( ظهجى ثسن)
______________________________ 

 (ٌ. )ٌٚس هى رًل ثًسجى ضث ثيتذجضِٗ ثهَض ثهّج ثست، ًٛطزُ رًل ثًسجى ضث ثًتعثيِ٘ ثهَض -(1) 

 (.ٌ) ثست رجضى هٛجًى، هٗتل زض ٍلى ً٘ست رجضى ًعثو ظهجًى، هٗتل هخل هطتٗى زض آًِٛ حجغل -(2) 

 102: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

  ثلوذجزا رْٔ هي ثلوطتٗجت ثذتالِ -3

 ٍ ثلكذ٘خ ٍ ثلر٘جـ ٍ ثلٌزجض هخل ثلصثت، يلى ثلزجضٗٔ ثلوطتٗجت دًؽ ْى ٗزطى ال ٌّج ثلٌعثو ثى دًؿْن ٗتَّن ٖس ٍ

 ًزس ثًج ثلَّن هٌطأ ٍ. لٜين هَؾَو ثًِ يلِ٘ ثلوتٕٓ هي ّصُ ْى دل ثلوْي، ٍ للحطِ ٚجى هوج شلٙ ًحَ ٍ ثلٗجؾى،

 ٚجى هي يلى غسْٖج ًحَ شلٙ ٍ: -ضٙ َ٘ط هي -دجلوذسث ثلتلذس يٌِ ثًٗؿى هي يلى حٗ٘ٗٔ ثلوطتٗجت ّصُ غسٔ

 ظهجى ْى دْج هتلذسج ٚجى لٌِٛ ٍ ثلٗؿجء أٍ ثلكذجدٔ أٍ ثلر٘جقٔ أٍ ًْال دجلٌزجضٓ هتلذس َ٘ط ثلٌجةن ثى هى -هخال -ًجةوج

 ثلتلذس يسم هى حٗ٘ٗٔ شٍثتْج يلى تػسٔ ْجًْج ثلوٌٛسٔ ٍ ثلوَٗز ٍ ٚجلوٌطجض ثٙلٔ أسوجء ْى ثلحجل ٚصلٙ ٍ. هؿى

 :دوذجزةْج ًْال

 دجذتالِ ٗرتلّ ْئًِ. ثلوطتٕ لػسٔ ثلوػحح ثلوذسأ هًٌى يي ثلُٓلٔ هٌطؤُ ثلتَّن ّصث ثى: شلٙ يي ثلزَثح ٍ

 دأًِ ظٗس ثتػجِ: هخال. ثلػٌجيجت ٍ ثلحطِ هي حجلخٔ ٍ ثلولٛجت، هي ثذطى ٍ ثلًٓل٘جت، هي َٗٛى تجضٓ ًِٛ ثلوطتٗجت،

 دعٍثل ثالًٗؿجء ٗٓطؼ ٍ «ٖجةن» لَغّ هذسأ ثلًٓل٘ٔ ًحَ يلى ٗؤذص ثلٗ٘جم ٛى ًْال، دجلٗ٘جم تلذس إشث ٗتحٕٗ إًوج ٖجةن

 هطَُل ثًِ أٍ ًْال شلٙ ًٗلن ثًِ دوًٌى ْل٘س ثلذلس، ٖجؾى ثًِ أٍ دجلٌحَ يجلن دأًِ ثتػجِْ ثهج ٍ. يٌِ ثلٗ٘جم ًْل٘ٔ

 َْْ هَرَزت٘ي ثلَن٘ٓٔ أٍ ثلولٛٔ زثهت ْوج ثلٗؿجء، هٌػخ أٍ ثلًلن هلٛٔ لِ ثى دوًٌى دل ًْال، ثلٌجس د٘ي دجلٗؿجء

 ٍ ثلَن٘ٓٔ، يٌِ سلذت أٍ ثلولٛٔ ظثلت إشث ثالًٗؿجء ًتًٗل ثى ٗػح ًًن. َجْال أٍ ًجةوج ٚجى ثى ٍ حجال دجلوذسث هتلذس

 .ثلٗؿجء هٌػخ يٌِ ظثل هي يلى حٗ٘ٗٔ ٗػسٔ ّل -هخال -ثلٗجؾى ٍغّ ثى ْى ثلٌعثو ٗزطى حٌ٘تص

 ٍ ثلر٘جقٔ هٌْٔ ٍ ثلٌزجضٓ حطْٔ دعٍثل ثال ثالًٗؿجء ْْ٘ج ٗتػَض ْال ثلوٌطجض ٍ ثلر٘جـ ٍ ثلٌزجض هخل ْى ثلحجل ٚصلٙ ٍ

 .ثلوٌطجض ْى ثلٌطط ضأً٘ٔ



12 

 1تطروِ ثغَل ِْٗ 

 إًوج ثلوطتٕ ْى ثلٌعثو ٍ دحسذِ، ء ضى ٚل ْى ثالًٗؿجء ٍ ثلعٍثل ثى: ثلرالغٔ ٍ

 103: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

 هذسأ ح٘ج ثظ ّج هطتٕ ثذتالِ -3

 ضًَس، هى شثت دط حول ِٚ هطتٗجتى ثظ دًؿى زض هطتٕ، ًعثو ِٚ پٌسثضًس هى چٌ٘ي ثغَلَ٘ى ثظ دطذى گجّى( تَّّن) 

. ضًٍس هى ٚجض دِ ٌّطّج ٍ ّج حطِْ دطثى ِٚ ثٍغجْى ثظ ّج ثٗي ثهخجل ٍ ٖجؾى قذ٘خ، ذ٘جـ، ًزّجض، هخل ً٘ست رجضى

 ثٗي هٌطأ ٍ ثست ضسُ ٍؾى( هٌٗؿى ٍ هتلذس ثظ) ثين دطثى هَثضز، ثٗي زض هطتٕ ِٚ زثضًس ثتٓجٔ ّوِ گٌَٗس هى ثٌٗجى

 غجزٔ حٗ٘ٗتج -ضٙ دسٍى -ضسُ هٌٗؿى ثٍ ثظ هذسأ دِ تلذس ِٚ ٚسى دط هطتٗجت ثٗي دٌ٘٘ن هى هج ِٚ ثست ثٗي تَّن

 دِ هتلذس ذَثح حجل زض ذَثد٘سُ، آزم ثٌِٗٛ دج ٌٚس هى غسٔ ثست، ذَثد٘سُ ِٚ ٚسى دط ثٍغجِ ثٗي هخال. ثست

 قَض ّو٘ي ٍ ثست دَزُ هتلذس ذَثد٘سى، ثظ ٖذل ٍ گصضتِ ظهجى زض ثهّج ً٘ست، ٖؿجٍت ٗج قذجدت ٗج ذ٘جقى ٗج ًزجضى

 دجلًٓل ِٚ زضحجلى ثست غجزٔ ّج آى شٍثت دط حٗ٘ٗتج ثسجهى ثٗي ِٚ چطث رجضٍ، ٍ ثْسجض ٍ ثضُّ هخل آلت ثسوجء زض ثست

 .ً٘ستٌس هذسأ دِ هتلذس

 هطتٗجت زض هذسأ، ِٚ چطث ثست هطتٕ غسٔ هػحّح ِٚ ثست هذسةى هًٌجى ثظ َٓلت پٌسثض، ثٗي هٌطأ: تَّن ثٗي رَثح

 ٍ ّج حطِْ ثظ گجّى ٍ ثست هلٛجت ثظ گجّى ٍ ثست( ذجضرِ٘) ًْل٘جت ثظ گجّى هذسأ چَى. ٌٚس هى ْطٔ هرتلّ،

 دِ ٖ٘جم ِٚ چطث دجضس، ٖ٘جم دِ هتلذس دجلًٓل ِٚ ثست ٍٖتى ْٗف ٖ٘جم، ٍغّ دِ ظٗس ثتػجِ(: هخال. )ثست غٌجيجت

 ثتػجِ ثهّج ٍ ضَز ظثةل ظٗس ثظ ٖ٘جم ًْل٘ت ِٚ ثست ٍٖتى تلذس ثًٗؿجء ْطؼ ٍ ثست ٖجةن ٍغّ هذسأ دجلًٓل، غَضت

 ٗج ٍ ثست ًحَ دِ يجلن دجلًٓل ثٍ ِٚ ً٘ست هًٌج دسٗي ثست، ضْط ٖجؾى ٗج ٍ ثست ًحَى يجلن ثٍ ِٚ ٍغّ ثٗي دِ ظٗس

 لصث. ثست ٖؿجٍت هٌػخ زثضثى ٗج ٍ ثست ًحَ يلن هلِٛ زثضثى ثٍ ِٚ هًٌجست دسٗي دلِٛ ثست، ٖؿجٍت هطَُل ثٙى

 َجْل ٗج ذَثح گطچِ ضَز هى هحسَح هذسأ دِ هتلذس ضرع آى ثست، هَرَز هعدَض ٍنِ٘ٓ ٗج هلِٛ ِٚ هجزثهى

 ٍ ٚطز تػَض تَثى هى ضث تلذس ثًٗؿجء آًگجُ ضس، هستَل٘ت ٍ ٍنِ٘ٓ سلخ ٍى ثظ ٗج ٍ ضس ظثةل هلِٛ ثگط آضى. دجضس

 گطْتِ ثٍ ثظ ٖؿجء هٌػخ ِٚ ٚسى دط ٖجؾى ٍغّ -هخال -ثٌِٗٛ زض ضَز هى رجضى ًعثو ِٚ ثست غَضت ثٗي زض

 ًِ؟ ٗج ثست غجزٔ حٗ٘ٗت ًحَ دِ آٗج ضسُ،

 حطِْ ظٍثل ثظ پس هگط ً٘ست هتػَّض ّج آى زض ثًٗؿجء ِٚ چطث ،(ثضُّ) هٌطجض ٍ ذ٘جـ ٍ ًزّجض هخل زض ثست قَض ّو٘ي ٍ

 .ثضُّ زض دطش ضأً٘ت ٍ ذ٘جقى ضُل ٍ ًزّجضى

  دِ هطتٗجت، زض ًعثو ٍ دجضس هى ذَزش حسخ دِ چ٘عى ّط زض ثًٗؿجء ٍ ظٍثل: ذالغِ ٍ

 104: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ
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 .ٚخ٘طث ثذتالْج ترتلّ ثلتى دجلوَثز يلْ٘ج ثلوسلَل ثلوذجزا ذػَغ٘جت يي ثلٌهط ٖكى هى ثلْ٘تجت ٍؾى ْى َّ

 حٗ٘ٗٔ ثلتلذس حجل دلحجل ثلوطتٕ ثستًوجل -4

 ثسن حتى ثلعهجى يلى لْج زاللٔ ال هكلٗج ثٛسوجء ٍ. ثٛسوجء هي ّى دأروًْج ثلٌعثو هحل ّى ثلتى ثلوطتٗجت أى ثيلن

 يجلوج ٚجى هي يلى حٗ٘ٗٔ ٗػسٔ ٚصلٙ ًْال يجلن َّ هي يلى حٗ٘ٗٔ ثلًجلن ٗػسٔ ٚوج ْئًِ ثلوًَٓل، ثسن ٍ ثلٓجيل

 يجلوج ٚجى: ٖلٌج إشث ٚوج دجلوذسث، ثلتلذس حجل دلحجل يلِ٘ إقالِٖ ٚجى إشث تزَظ، دال ٗأتى ْ٘وج يجلوج َٗٛى أٍ هؿى ْ٘وج

 سَ٘ٛى ثلرطخ أٍ ذطذج ٚجى ثلطهجز: هخال ْْ٘ج تَٗل لَ ثلزَثهس ًه٘ط ضٗخ، دال حٗ٘ٗٔ شلٙ ْجى يجلوج، سَ٘ٛى أٍ

 .ضهجزث

 هزجظ؟ أٍ حٗ٘ٗٔ ثًِ ثلتلذس يلِ٘ هؿى هج يلى ثلوطتٕ إقالٔ ْى ثلٌعو هَٖى ْوج ٚصلٙ ثٛهط ٚجى إشث ْئشى

 ثلتى ثلصثت يلى ًْال ثلوطتٕ إقالٔ ثضٗس ٍ دجلوذسث ثلتلذس ثًٗؿى إشث ْ٘وج َّ إًوج ٌّج ثلٌعثو ٍ ثالضٛجل ثى: ًَٗل

: هخال تَٗل ٚأى َجلذج، ثلٌكٕ حجل َّ ثلصى ثٝسٌجز ٍ ثلٌسذٔ حجل دلحجل يلْ٘ج ثٝقالٔ ثى أى ثلتلذس، يٌْج ثًٗؿى

 دجلوجء للَؾَء ثلٛطثّٔ ثحذجت ٚوخجل يجلوج، هؿى ْ٘وج ٚجى ًِٛ يجلن، دأًِ هَغَِ ثٙى ثًِ أى ،«ًْال يجلن ظٗس»

 :ثهَض حالحٔ شٚطًجُ هوج ْتحػل. هسرٌج ٚجى لوج ثلسل٘ل ْى ثلوسري لٓم دتًو٘ن سجدٗج دجلطوس ثلوسري

 شلٙ ٍ. ثلوستٗذل أٍ ثلحجل أٍ هؿى هج إلى دجلٌهط ٚجى سَثء هكلٗج، حٗ٘ٗٔ ثلتلذس حجل دلحجل ثلوطتٕ إقالٔ ثى -1

 دجالتٓجٔ؛

 دال هزجظ دًس، ْ٘وج دِ س٘تلذس ًِٛ ثلتلذس ظهجى ٖذل ثٝسٌجز ٍ ثلٌسذٔ حجل دلحجل ًْال ثلصثت يلى إقالِٖ ثى -2

 .ثلوطجضْٔ أٍ ثٍٛل دًالٖٔ شلٙ ٍ ثضٛجل،

 105: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

 ّج آى دط -زثضًس ّن دج ظٗجزى ثذتالِ ِٚ -هَثز ِٚ ثست ثى هذجزى ذػَغ٘جت ثظ ًهط ٖكى دج ّ٘تجت ٍؾى لحجل

 .ٌٌٚس هى زاللت

  ثست حٗ٘ٗت تلذس، حجل لحجل دِ هطتٕ ثستًوجل -4

 ثسن حتى ًسثضًس ظهجى دط زاللتى ّ٘چ ٚلى، قَض دِ ثسوجء ٍ ثًس ثسجهى ظهطُ ثظ توجهج ثًس، ًعثو هحل ِٚ هطتٗجتى دسثى

 ّن ٚسى دط ٌٚس هى غسٔ ثست، يجلن ثٙى ِٚ ٚسى دط حٗ٘ٗتج ِٚ گًَِ ّوجى يجلن( هخال) ِٚ چطث. هًَٓل ثسن ٍ ْجيل

 حٗ٘ٗت ًذَزُ، هزجظ گطزز، ثقالٔ هذسأ دِ تلذس حجل لحجل دِ ثگط ضس، ذَثّس يجلن آٌٗسُ زض ٗج ٍ دَزُ يجلن ٖذال ِٚ

 ِٚ رَثهس هخل ثست حٗ٘ٗت ضٙ دسٍى ثقالٖى چٌ٘ي. ضس ذَثّس يجلن ٗج ٍ دَز يجلن ْالًى: دگَة٘ن ثٌِٗٛ هخل. ثست
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 ثست، ٖطثض ثٗي ثظ ٖؿِ٘ ثگط دٌجدطثٗي. ضس ذَثّس ذجٚستط ظٍزى دِ چَح ٗج ٍ دَز چَح ٖذال ذجٚستط: گَٗى هى هخال

 هزجظ؟ ٗج ثست حٗ٘ٗت آٗج ضسُ هٌٗؿى آى ثظ تلذس ِٚ چ٘عى دط هطتٕ ثقالٔ ِٚ چ٘ست ًعثو ثٗي هًٌجى پس

 هطتٕ ذَثّ٘ن هى حجل ي٘ي زض ٍ ضسُ هٌٗؿى هذسأ دِ تلذس ِٚ ثست رجةى زض تٌْج ًعثو ٍ ثضٛجل: گَة٘ن هى پجسد زض

 َجلذج ِٚ ثست ثسٌجز ٍ ًسذت حجل لحجل دِ شثت، دط هطتٕ ثقالٔ ًٌٗى ٌٚ٘ن، ثقالٔ ً٘ست، هتلذس ًْال ِٚ شثتى دط ضث

 ثست يجلو٘ت ٍغّ دِ هَغَِ ثٙى ًٌٗى( ثست يجلن ًْال ظٗس: )گَةى هى ثٌِٗٛ هخل ثست، گٓتي سري حجل ّوجى

 .ثست دَزُ يجلن گصضتِ زض ِٚ چطث

 ِٚ ضث هسرّي لٓم ِٚ قطٕٗ ثٗي ثظ ثست، ضسُ گطم ذَضض٘س، گطهجى دج ٖذال ِٚ آدى دج ٍؾَ دطثى ٚطثّت ثحذجت ًه٘ط

 .زّ٘ن تًو٘ن( ً٘ست گطم ثٙى ٍ) ضسُ گطم ٖذال ِٚ چ٘عى دِ آهسُ، زل٘ل زض

 :آهس زست دِ ثهط سِ گٓت٘ن آًچِ ثظ پس

 ٍ آٌٗسُ چِ ٍ حجل چِ دجضس، گصضتِ لحجل دِ چِ ثست، حٗ٘ٗت هكلٕ قَض دِ تلذس، حجل لحجل دِ هطتٕ ثقالٔ -1

 .ثست ثتٓجٔ هَضز هستلِ ثٗي

 ًعزٗٙ آٌٗسُ زض ثٌِٗٛ زل٘ل دِ -تلذس ظهجى ثظ ٖذل -ثسٌجز ٍ ًسذت حجل لحجل دِ ٍ ًْال شثت دط هطتٕ ثقالٔ -2

 ٍ دجظگطت هًٌجى دِ) أٍل يالِٖ دِ هزجظ ثٗي ٍ ثست هزجظى ثقالٖى ضٙ دسٍى ضَز، هى هذسأ دِ هتلذس شثت ثٗي

  هطجضْت يالِٖ دِ ٗج ٍ( تأٍٗل هجًٌس ثست ضرَو

 106: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

 .ش 1388 ّطتن،: چجر ٖن، - ِْٗ ثغَل تطروِ يلى، ض٘طٍثًى،

 106ظ ؛ 1 د ؛ ِْٗ ثغَل تطروِ

 

 106: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

 أٗؿج؛ يلِ٘ هتٕٓ ّصث ٍ

 ٍ ثلرالِ هحل َّ سجدٗج، دِ هتػٓج ٚجى ًِٛ -ثٝسٌجز ٍ ثلٌسذٔ حجل دلحجل أى -ًْال ثلصثت يلى إقالِٖ ثى -3

 .هزجظ دأًِ آذطٍى ٖجل ٍ حٗ٘ٗٔ دأًِ َٖم ْٗجل ثلٌعثو،

 ثلورتجض

 .َ٘طُ ْى هزجظ ٍ دجلوذسث، ثلوتلذس ذػَظ ْى حٗ٘ٗٔ ثلوطتٕ ثى ثلحٕ: ٌَْٗل ثالهَض، هي تٗسم هج يطْت إشث
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 رجّل َّ لوي ال ٍ. ٖجةن ثًِ: دجلًٓل ٖجيس َّ لوي ٗٗجل ْال ثلَغّ، يٌِ ظثل يوي ثلسلخ غحٔ ٍ ثلتذجزض زل٘لٌج، ٍ

 ٚجى ثًِ: ٗٗجل أٍ ثلوزجظ، ًحَ يلى شلٙ ٗػح ًًن. سذٕ ْ٘وج يجلوج أٍ ٖجةوج ٚجى ثًِ لوزطز شلٙ ٍ. يجلن ثًِ: دجلًٓل

 .ثلتلذس حجل دلحجل ثٝقالٔ َٗٛى ثش حٌ٘تص، حٗ٘ٗٔ َْ٘ٛى يجلوج، أٍ ٖجةوج

 أٍّن ثلصى َّ ثٝسٌجز ٍ ثلٌسذٔ حجل دلحجل ثٝقالٔ د٘ي ٍ ثلتلذس، حجل دلحجل ثٝقالٔ د٘ي دًؿْن تٓطٖٔ يسم ٍ

 َٓل لٌِٛ ٍ هؿى، ٖس ثلتلذس ثى هى ًْال ثلحٗ٘ٗٔ ًحَ يلى َٗٛى ثالستًوجل ثى ٍرس ثش لٜين، ثلوطتٕ دَؾى ثلَٗل

 هؿى ْ٘وج ال دجلوذسث، ثلوتلذس ذػَظ ْى ثال -ثلحٗ٘ٗٔ ْى -ٗستًولِ ْلن ثلتلذس، حجل دلحجل ٚجى ثٝقالٔ ثى يي

 .لِ ضجّسث َٗٛى حتى ثلتلذس يٌِ

 أٍ ثلًٓل٘ٔ، ًحَ يلى أذص ثلوذسأ َٚى رْٔ هي ثلوَثز دجذتالِ ٗرتلّ ثلَغّ ظٍثل ثى -سذٕ ْ٘وج -يطْت ٖس ثًٙ حن

 ال -ثٚل أٍ ضثحٔ أٍ لٌَم -ًْال دجلكذجدٔ ٗطتُل ال هي يلى حٗ٘ٗٔ ثلكذ٘خ غسٔ ْوخل. ثلحطْٔ أٍ ثلولٛٔ ًحَ يلى

 لن ّصث ٍ ثلولٛٔ، أٍ ثلحطْٔ ًحَ يلى أذص ِْ٘ ثلوذسأ ٛى شلٙ ٍ -ٖ٘ل ٚوج -ثٛين ْى حٗ٘ٗٔ ثلوطتٕ َٚى يي ٗٛطّ

 إشث ًًن. ثلطثحٔ أٍ ثلٌَم ح٘ي دِ تلذسِ ٗعل

 107: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

 .ثست يلوج ثتٓجٔ هَضز ً٘ع هكلخ ثٗي ٍ ثست( ثًزجم ضطِ زض) 

 دَزُ هذسأ دِ هتػّ گصضتِ زض ثٌِٗٛ زل٘ل دِ -ثسٌجز ٍ ًسذت حجل لحجل دِ ًٌٗى -ًْال شثت دط هطتٕ ثقالٔ -3

 .ثست هزجظ ثًس گٓتِ زٗگطثى ٍ ثست حٗ٘ٗت ثقالٔ، ثٗي ثًس گٓتِ ثى يسُ لصث ٍ ثست ًعثو ٍ ذالِ هحل ثست،

 :هرتجض ضأى

 :گَة٘ن هى زثًستى ضث گصضتِ هكجلخ ثٌِٗٛ ثظ پس

 ٗٛى( هج زل٘ل) ٍ ثست هزجظ هتلذس، َ٘ط زض ٍ ثست حٗ٘ٗت هذسأ دِ هتلذس ذػَظ زض هطتٕ ِٚ ثست ثٗي حٕ

 .ثست ضسُ ظثةل ثٍ ثظ ٍغّ ِٚ ٚسى ثظ سلخ غحت زٗگطى ٍ ثست تذجزض

 رجّل ِٚ ٚسى دِ ٍ ضَز ًوى گٓتِ ٖجةن دَزُ ٖجةن گصضتِ زض ثٌِٗٛ غطِ دِ ثست ًطستِ دجلًٓل ِٚ ٚسى دِ لصث ٍ

 .ضَز ًوى گٓتِ يجلن دَزُ، يجلن گصضتِ زض ثٌِٗٛ غطِ دِ ثست دجلًٓل

 غَضت ثٗي زض ِٚ دَز، يجلن ثٍ ٗج دَز ٖجةن ثٍ: گٓت چٌ٘ي ٗج ٚطز ثقالٔ يجلن ٍ ٖجةن تَثى هى هزجظ ًحَ دِ آضى

 .ثست تلذس حجل لحجل دِ ثقالٔ ظٗطث ثست، حٗ٘ٗت

 ثًس ٚطزُ تَّن ثًس، ًگصثضتِ ْطٖى ثسٌجز ٍ ًسذت حجل لحجل دِ ثقالٔ ٍ تلذس حجل لحجل دِ ثقالٔ د٘ي دطذى چَى ٍ

 زض تلذس ثٌِٗٛ دج ثست حٗ٘ٗت ًحَ دِ ًْال هطتٕ ثستًوجل ِٚ ثًس زٗسُ ظٗطث. ثست ضسُ ٍؾى ثين دطثى هطتٕ ِٚ
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 يجلوج ٚجى ظٗس: هخل) ثست دَزُ تلذس حجل لحجل دِ ثقالٔ ِٚ ثًس ٚطزُ َٓلت ًٛتِ ثٗي ثظ ثٌٗجى ثهّج. ثست دَزُ گصضتِ

 هذسأ، دِ هتلذس ذػَظ زض هگط ثست ًٛطزُ ثستًوجل ضث هطتٕ ٍثٖى زض هستًول، ثستًوجلى، چٌ٘ي زض(. رجّل ثٙى ٍ

 .دجضس َْٔ هسيجى دط ضجّسى ثٌِٗٛ تج ضسُ هٌٗؿى ٍى ثظ تلذس ِٚ چ٘عى زض ًِ

 هذسأ ِٚ ثست ثٗي رْت ثظ تٓجٍت ثٗي ٍ ٌٚس هى ْطٔ هرتلّ هَثضز زض ٍغّ ظٍثل ِٚ زثًستى گصضتِ زض ثٌِٗٛ زٗگط

 ثٙى ِٚ ٚسى دط حٗ٘ٗت ًحَ دِ -هخال -قذ٘خ ٍغّ ثگط پس. حطِْ ٗج هلِٛ ًحَ دِ ٗج ثست هأذَش ًْل٘ت ًحَ دِ

 ثين زض حٗ٘ٗت هطتٕ ِٚ ً٘ست ثٗي دط زل٘ل ثٗي ٌٚس، هى غسٔ ذَضز، هى َصث ٗج ٌٚس هى ثستطثحت ٗج ثست ذَثح

  ِٚ چطث -ثًس پٌسثضتِ دطذى چٌجًِٛ -ثست

 108: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

 قذ٘ذٌج ّصث: ٖ٘ل لَ ٚوج ثلتلذس حجل دلحجل ٗٛي لن إشث هزجظث، يلِ٘ ثلكذ٘خ إقالٔ ٚجى يٌِ ثلحطْٔ أٍ ثلولٛٔ ظثلت

 ٖس ٍ. ثلحٗ٘ٗٔ ًحَ يلى ًَِٚ ْى ضٙ ال ثالستًوجل ّصث ْجى. ثلتلذس حجل لذ٘جى «دجالهس» ٖ٘س َٗٛى دأى دجالهس،

 .شلٙ د٘جى سذٕ

 109: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

 ّن ثستطثحت ٗج ذَثح حجل زض ٍغٓى چٌ٘ي دِ تلذس ٍ ثست ًهط هَضز هلِٛ ٗج حطِْ ًحَ دِ هطتٕ، ثٗي زض هذسأ

 زض ثلذتِ ضَز، هى هزجظ ثٍ دط قذ٘خ ثقالٔ ضس، ظثةل ضرع ثظ قذجدت حطِْ ٗج هلِٛ ّطگجُ دلِ،. ضَز ًوى ظثةل

 :ضَز گٓتِ ثٌِٗٛ هخل. ًذجضس تلذس حجل لحجل دِ هطتٕ ثقالٔ ِٚ غَضتى

 حجل د٘جى دطثى زٗطٍظ ٖ٘س ِٚ غَضت دسٗي( هجست زٗطٍظ قذ٘خ ضرع ثٗي ٗج) دَز هج قذ٘خ زٗطٍظ ضرع، ثٗي

 .گصضت ٖذال هكلخ، ثٗي ٍ ثست حٗ٘ٗت ًحَ دِ ضٙ، دسٍى ثستًوجل ثٗي. دجضس تلذس

  



17 

 1تطروِ ثغَل ِْٗ 

 ج غٓحِت 110 ٓحِ)غ« ثلٌَثّٖثلذجح ثلخجلج: »ٍ « ثلذجح ثلخجًٖ: ثالٍثهط»

 ً٘ست. 1( رعٍ هحسٍزُ ثغَل ِْٗ ثظ ٚتجح تطروِ ثغَل ِْٗ 187
 110: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

 ثالٍثهط ثلخجًى ثلذجح

 :دحخجى ِْ٘ ٍ

 ثٛهط هجزٓ ْى -

 ثٛهط غُ٘ٔ ٍ -

 .ثلَثرخ تٗس٘وجت ْى ذجتؤ ٍ

 ثٛهط هجزٓ -ثٍٛل ثلوذحج

 :هسجةل حالث ْْ٘ج ٍ( ض. م. أ) ثلحطٍِ هي ثلوؤلّٓٔ «ثٛهط» ٚلؤ ّى ٍ

 ثٛهط ٚلؤ هًٌى -1

 ٚوج ثلًٓل، ٍ ثلطأى ٍ ٚجلحجزحٔ ثلٛلؤ، ّصُ ِْ٘ تستًول هوج َ٘طُ ٍ ثلكلخ د٘ي هطتط٘ لٓم «ثٛهط» ٚلؤ ثى: ٖ٘ل

 ْْ٘ج تستًول ثلتى ثلوًجًى تَٛى أى ٗذًس ال ٍ. «يز٘خ دأهط ْالى أتى» أٍ «أهط ضُلٌى» أٍ ،«ٚصث ٛهط رتت» تَٗل

 لٓم َْ٘ٛى. «ء ثلطى» هَْٓم َّ ٍ دٌْ٘ج، رجهى ٍثحس هًٌى إلى تطرى ثلكلخ ذال هج ثٛهط ٚلؤ

 111: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

 ثٍثهط زٍم دجح

 .ٍثرخ تٗس٘وجت زض ذجتوِ ٗٙ ٍ ثهط غُِ٘ زض زٗگطى ٍ ثهط هجزُ زض ٗٛى: ثست دحج زٍ دجح ثٗي زض ٍ

 أهط هجزُ ثٍل هذحج

 :ثست هكطح هستلِ سِ ظهٌِ٘ ثٗي زض ٍ ثست ضسُ تطٚ٘خ( ض م، أ،) حطٍِ ثظ ِٚ ثست «أهط» ٚلوِ أهط، هجزُ ثظ هطثز

 أهط ٚلوِ هًٌجى -1

 هخل ضٍز هى ٚجض دِ زٗگط، ثستًوجل هَثضز ثظ قلخ َ٘ط ٍ قلخ زض ِٚ ثست هطتط٘ لٓهى أهط ٚلوِ ِٚ ضسُ گٓتِ

 هطَُل هطث ثى هستلِ: أهط ضُلٌى) ٗج( آهسم ٚجض ْالى دطثى: ٚصث ٛهط رتت: )گَةى هى ثٌِٗٛ هخل ًْل، ٍ ضأى حجزحِ،

 زض أهط ٚلوِ ِٚ قلخ ثظ َ٘ط زٗگط هًجًى ِٚ ً٘ست دً٘س ٍ( زثز ثًزجم يز٘ذى ٚجض ْالًى: يز٘خ دأهط ْالى أتى) ٗج( ٚطز
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 ْٗف أهط لٓم ًت٘زِ زض. ثست( چ٘ع) ء ضى هَْٓم آى ٍ دطگطزًس رجهى ٍثحس هًٌجى ٗٙ دِ ّوگى ضٍز، هى ٚجض دِ ّج آى

 ٍ ثضثزُ ثنْجض: قلخ ثظ هطثز ٍ ء ضى ٍ قلخ: ثست هطتط٘ هًٌج زٍ د٘ي

 112: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

 .«ء ثلطى» ٍ «ثلكلخ»: ْٗف هًٌ٘٘ي د٘ي هطتطٚج ثٛهط

 ٍ ثٝضثزٓ إنْجض ٗػح هوج ثالهَض ّصُ ًحَ أٍ ثالضجضٓ أٍ ثلٛتجدٔ أٍ دجلَٗل ثلطَذٔ ٍ ثٝضثزٓ إنْجض: ثلكلخ هي ثلوطثز ٍ

 قلخ ٚل ل٘س ثًِ ثلهجّط ٍ. قلذج تسوّى ال دوهْط إنْجضّوج زٍى هي ثلطَذٔ ٍ ثٝضثزٓ ْوزطز «1»  دِ ثدطثظّوج ٍ ثلطَذٔ

 .دجٛين ء ثلطى تًطّٗ دجح هي دجلكلخ ثٛهط ْتٓس٘ط. ثلخجً٘ٔ ثلوسألٔ ْى شٚطُ س٘أتى هرػَظ دططـ دل أهطث، ٗسوى

 دجٛين ء ثلطى تًطّٗ دجح هي دِ تٓس٘طُ َْ٘ٛى ثٝقالٔ، يلى ء ضى ٚل ل٘س أٗؿج ثٛهط لٓم هي ء ثلطى هي ثلوطثز ٍ

 أٍ ثًسجًج ضأٗت إشث «أهطث ضأٗت»: ٗٗجل ال لصث ٍ ثلػٓجت، ٍ ثًْٛجل هي ٚجى إشث ثال «أهط» لِ ٗٗجل ال ء ثلطى ْجى أٗؿج،

 ثلًٓل ًٓس هٌِ ثلوطثز دل ثلوػسضى، ثلوًٌى أى ثلحسحى، ثلوًٌى ثلػٓٔ ٍ ثلًٓل هي ثلوطثز ل٘س لٛي ٍ. حجةكج أٍ ضزطث

 دًؿْن يٌس يٌِ ثلوًذط َّ ٍ ثالٗزجز ٍ ثلٓجيل هي ثلػسٍض رْٔ ِْ٘ ٗالحم لن ًٌٗى. ًٓسِ ْى هَرَز َّ دوج ثلػٓٔ أٍ

 دجلوًٌى( هأهَض. آهط. ٗأهط. أهط: )ٗٗجل ْال هٌِ ٗطتٕ ال لصث ٍ. ثلوػسض ثسن يلِ٘ ٗسل هج أى ثلوػسضى، ثالسن دجلوًٌى

 ثلحسحى ثلوًٌى هٌِ ثلوٗػَز ْجى ثلكلخ، دوًٌى ثٛهط درالِ. هٌِ الضتٕ حسح٘ج هًٌى ٚجى لَ ٍ ء، ثلطى هي ثلوأذَش

 (.هأهَض. آهط. ٗأهط. أهط: )ْ٘ٗجل هٌِ ٗطتٕ لصث ٍ ثالٗزجز، ٍ ثلػسٍض ٍرْٔ

 :دٌْ٘وج للزجهى هَؾَو ثًِ ال ء، ثلطى ٍ ثلكلخ هًٌ٘٘ي د٘ي هطتط٘ ثٛهط لٓم ثى يلى ثلسل٘ل ٍ

 ثالذتالِ ٍ. ء ثلطى دوًٌى هٌِ ثالضتٗجٔ ٗػح ال ٍ هٌِ، ثالضتٗجٔ ٗػح ثلكلخ دوًٌى -تٗسم ٚوج -«ثٛهط» ثى -1

 ثلَؾى؛ تًسز يلى زل٘ل يسهِ ٍ دجالضتٗجٔ
______________________________ 

 هرػَغج ثغكالحج لْن ثى هٌِ ثلٗػس ل٘س «دجلَٗل ثلكلخ» دأًِ ثٛهط للٓم ثالغَل٘٘ي دًؽ تٓس٘ط ثى ثلهجّط ٍ -(1) 

 أٍ دجلٛتجدٔ ثلكلخ يلى ٗػسٔ دجلَٗل ثلكلخ يلى ٗػسٔ ٚوج ثٛهط ْجى. ثلوًٌى هػجزٕٗ أحس ثًِ دجيتذجض دل ِْ٘،

 (ثلوؤلّ. )ًحَّوج أٍ ثالضجضٓ

 113: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

 ٍ ثدطثظ ّج آى دج ضث ضَذت ٍ ثضثزُ تَثى هى ِٚ ضثّْجةى ثظ ّج ثٗي ثهخجل ٍ ثضجضُ ٗج ًَضتِ ٗج َٖل ٍس٘لِ دِ ثست ضَذت

 قلذى، ّط ِٚ ً٘ست چٌ٘ي نجّطث ٍ ضَز ًوى ًجه٘سُ قلخ ثدطثظ، ٍ ثنْجض دسٍى ه٘ل ٍ ثضثزُ غطِ پس «1» .ٚطز ثنْجض
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 دجح ثظ قلخ، دِ ضث ثهط ٚطزى تٓس٘ط پس. ضَز هى شٚط زٍم هستلِ زض ِٚ زثضز هرػَغى ضطـ دلِٛ ضَز، ًجه٘سُ أهط

 .ثست آى ثظ ثين دِ ء ضى تًطّٗ

 ٗٙ تًطّٗ ٖذ٘ل ثظ ً٘ع ء ضى هًٌجى دِ ثهط تًطّٗ لصث ٍ ً٘ست هكلٕ ًحَ دِ ض٘تى ّط ثهط، لٓم زض ء ضى ثظ هطثز ً٘ع ٍ

 أهطى: ضَز ًوى گٓتِ لصث ٍ دجضس غٓجت ٍ ثًْجل ثظ ثٌِٗٛ هگط ٌٌٚس ًوى ثقالٔ «أهط» ضث چ٘عى چَى. ثست ثين دِ چ٘ع

 هًٌجى ٗج حسحى هًٌجى غٓت، ٍ ًْل ثظ هطثز لٛي ٍ. دجض٘س زٗسُ ضث زَٗثضى ٗج زضذت ٗج ثًسجى ضوج ِٚ آًزج زٗسى،

 رْت ّج، آى زض ًٌٗى. دجضس هى ًهط هٌهَض ثست، هَرَز ِٚ ح٘ج آى ثظ غٓت ٗج ًْل ذَز دلِٛ ً٘ست هػسضى

 ثسن ِٚ هًٌجٗى ًٌٗى ضَز، هى گٓتِ هػسضى ثسن هًٌجى يلوجء ثظ دطذى ًعز زض ِٚ ثٗزجز ح٘خ٘ت ٍ ْجيل ثظ غسٍض

: ضَز ًوى گٓتِ ًت٘زِ زض ٍ ًطسُ گطْتِ هطتٕ ء، ضى هًٌجى دِ أهط ثظ لصث ٍ دجضس ًوى هٌهَض ٌٚس، هى زاللت دطآى هػسض

 .ضس هى گطْتِ آى ثظ هطتٕ دَز، حسحى هًٌجى ثگط آًِٛ حجل ٍ هأهَض آهط، ٗأهط، أهط،

 ثظ هطتٕ لصث ٍ ثست ثٗزجز ٍ غسٍض رْت ٍ حسحى هًٌجى آى، ثظ هٗػَز ٍ ثست ثٗي ذالِ قلخ، هًٌجى دِ أهط ثهّج

 هًٌجى زٍ د٘ي هطتط٘ أهط لٓم ثٌِٗٛ دط زل٘ل ٍ. هأهَض ٍ آهط ٗأهط، أهط،: گٓت تَثى هى چٌ٘ي ٍ ضَز هى گطْتِ آى

 :ثست ًٛتِ زٍ دجضس ضسُ ٍؾى زٍ آى د٘ي رجهى دطثى ثٌِٗٛ ًِ ثست ء ضى ٍ قلخ

 ٍ گطْت هطتٕ تَثى ًوى ء ضى هًٌجى دِ أهط ثظ ثهّج گطْت، هطتٕ تَثى هى -گٓت٘ن چٌجًِٛ -قلخ هًٌجى دِ أهط ثظ -1

 .ثست ٍؾى تًسز دط زل٘ل ثضتٗجٔ، يسم ٍ ثضتٗجٔ ح٘ج ثظ تٓجٍت ّو٘ي

 ّو٘ي ٍ ؛«أهَض» غَضت دِ ء ضى هًٌجى دِ ٍلى ضَز هى دستِ روى «أٍثهط» غَضت دِ قلخ، هًٌجى دِ أهط -2

 .ثست ٍؾى تًسز دط زل٘ل هًٌج، زٍ زض روى ثذتالِ
______________________________ 

 ثغكالح ِٚ ً٘ست ثٗي ثًس، گطْتِ َٖلى قلخ هًٌجى دِ ضث ثهط لٓم ِٚ ثغَلَ٘ى دطذى هٗػَز ِٚ ثست ضٍضي -(1) 

 ِٚ گًَِ ّوجى أهط ِٚ چطث ثست ثهط هًٌجى هػجزٕٗ ثظ ٗٛى َٖلى قلخ ِٚ دَزُ لحجل دسٗي دلِٛ ٌٌٚس، ٍؾى ذجغى

 .ثست غجزٔ ً٘ع ّج آى ثهخجل ٍ ثى ثضجضُ ٗج هٛتَح قلخ دط ٌٚس هى غسٔ َٖلى قلخ دط

 114: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

 زل٘ل ثلوًٌ٘٘ي ْى ثلزوى ثذتالِ ٍ. «ثهَض» يلى ء ثلطى دوًٌى ٍ ،«أٍثهط» يلى ٗزوى ثلكلخ دوًٌى «ثٛهط» ثى -2

 .ثلَؾى تًسز يلى

 ثٛهط هًٌى ْى ثلًلَ ثيتذجض -2

 .هرػَظ قلخ دوًٌى دل هكلٗج ال لٛي ٍ ثلكلخ، دوًٌى َٗٛى ثٛهط ثى سذٕ ٖس
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 .ثٙهط ْى ثلًلَ ِْ٘ ًْ٘تذط ثلسثًى، إلى ثلًجلى هي ثلكلخ َّ ثلورػَظ ثلكلخ ثى ثلهجّط ٍ

 إلى ثلوسجٍى هي ثلكلخ ٗسوى ال ٚصث ٍ. «ثستسيجء» ٗسوى دل أهطث، ثلًجلى إلى ثلسثًى هي ثلكلخ ٗسوى ال يلِ٘ ٍ

 َّ ل٘س ٍ تطًِْ ٍ يلَُ أنْط ٍ ثلوسجٍى أٍ ثلسثًى ثستًلى ثى ٍ ،«ثلتوجسج» ٗسوى دل أهطث، ثلحكّٔ أٍ ثلًلَ ْى هسجٍِٗ

 .دجلًلَ هتهجّطث ٗٛي لن إى ٍ أهطث َٗٛى ْكلذِ ثلًجلى ثهج. حٗ٘ٗٔ دًجل

 ثال ثلًجلى َ٘ط هي ثلكلخ يلى ثٛهط إقالٔ ٗػح ال ٍ ثلًجلى، َ٘ط قلخ يي ثٛهط ثلسلخ غحٔ ٍ ثلتذجزض دحٛن ّصث ٚل

 .ثستًلى ثى ٍ ثلوزجظ ٍ ثلًٌجٗٔ دٌحَ

  ثلَرَح يلى ثٛهط لٓم زاللٔ -3

 لٜين: ٖ٘ل ٍ. ثلَرَدى ثلكلخ لرػَظ هَؾَو ثًِ: ْٗ٘ل. ثلَرَح يلى «ثلكلخ» دوًٌى ثٛهط لٓم زاللٔ ْى ثذتلَٓث

 .شلٙ َ٘ط ٖ٘ل ٍ. لٓه٘ج ثضتطثٚج دٌْ٘وج هطتط٘: ٖ٘ل ٍ. ثلٌسدى ثلكلخ هي ٍ هٌِ

 ّصث ثحطثظ ٍ. ثالستحذجح يلى ٖطٌٗٔ يي يجضٗج ٍ هزطزث ٚجى إشث ْ٘وج ِْ٘، نجّط ٍ ثلَرَح يلى زثل ثًِ يٌسًج ثلحٕ ٍ

 ثحذجت إلى ٗحتجد ال ٍ ،«ثٛهط» ٚلؤ ٗتؿوي ثلصى ثلسل٘ل هي ثلَرَح ثستٌذجـ غحٔ ْى ٚجِ ثلوٗسثض دْصث ثلهَْض

  ًْٓن ثى ٗحسي غطْٔ يلو٘ٔ ًجح٘ٔ هي لٛي ٍ. آذط ء ضى أٍ ثلَؾى َّ ّل ثلهَْض ّصث هٌطأ

 115: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

 أهط هًٌجى زض يلَّ ثيتذجض -2

 قلخ ثٗي ِٚ ثست ضٍضي ٍ. ذجظ ثى گًَِ دِ دلِٛ هكلٕ قلخ ًِ ثهّج ثست قلخ هًٌجى دِ أهط ِٚ گصضت ٖذال

 يجلى، دِ زثًى ثظ قلخ دٌجدطثٗي ٍ ثست هًتذط آهط، يلَّ ٍ دطتطى أهط، زض لصث ٍ ثست زثًى دِ يجلى ثظ قلخ هرػَظ،

 ضتذِ ّن هٗجم، زًَّ ٗج يلَّ ًهط ثظ زٍ ّط ِٚ زٗگطى ثظ ٗٛى قلخ ّوچٌ٘ي ٍ. ثست ثستسيجء دلِٛ، ضَز ًوى ًجه٘سُ أهط

 دطتطى ٍ يلَّ ثنْجض هسجٍى، ٗج ٍ زثًى ضرع ِٚ ّطچٌس ضَز، هى ذَثًسُ ثلتوجس دلِٛ ضَز ًوى ًجه٘سُ أهط ّستٌس،

 .ًذجضس دطتط حٗ٘ٗت، زض ٍلى ٌٚس

 .ًٌٛس تهجّط ثش دطتطى ٍ يلَّ دِ ّطچٌس ثست أهط يجلى، ضرع قلخ ثهّج ٍ

 يجلى َ٘ط قلخ دط ثهط ثقالٔ ٍ ضَز هى ثحذجت يجلى َ٘ط قلخ ثظ أهط سلخ غحت ٍ تذجزض حٛن دِ هكجلخ ثٗي ّوِ

 .دسثًس يجلى ضث ذَزش يجلى، َ٘ط گطچِ هزجظ، غَضت دِ ٍ يٌجٗت دج هگط ً٘ست غح٘ح

  ٍرَح دط أهط لٓم زاللت -3
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 زض لٓم، ثٗي ِٚ ضسُ گٓتِ. زثضًس ثذتالِ ًِ، ٗج زثضز زاللت ٍرَح دط قلخ، هًٌجى دِ أهط لٓم ثٌِٗٛ زض يلوجء

 هخل تطر٘حى) ًسدى ٍ ٍرَدى قلخ ثظ ثين دطثى ِٚ ثٌٗست زٗگط َٖل. ثست ضسُ ٍؾى ٍرَدى، قلخ ذػَظ

 .ّست ّن زٗگطى ثَٖثل ٍ ثست لٓهى هطتط٘ َْٔ، هًٌجى زٍ د٘ي ِٚ ثٌٗست سَم َٖل ٍ ثست ضسُ ٍؾى( ثستحذجح

 نجّط ٍ ٍرَح دط زثل دجضس، ثستحذجح ٖطٌِٗ ثظ ذجلى ٍ هزطز ِٚ غَضتى زض ثهط لٓم ِٚ ثٌٗست هج ًعز زض حٕ َٖل ٍ

 أهط ٚلوِ دط هطتول ِٚ زل٘لى ثظ ٍرَح ثستٌذجـ غحت دطثى ضَز، ثحطثظ هٗسثض ّو٘ي دِ نَْض ثٗي ثگط ٍ ثست آى زض

 ٍؾى ٗج َجلخ هزجظ هخل) زٗگط چ٘ع ٗج ثست ٍؾى نَْض، ثٗي هٌطأ گطزز ثحذجت ِٚ ً٘ست ثحت٘جرى ٍ ٚجْ٘ست ثست

 زض ٍرَح هًٌجى: ثًس گٓتِ دطذى. چ٘ست نَْض ثٗي هٌطأ ِٚ دسثً٘ن ثست ذَح غطِ، يلوى رْت ثظ ثهّج ٍ(. تًٌّ٘ى

 زض ًذجضس، هأذَش لِ هَؾَو زض ثگط هًٌج ثٗي: ثًس گٓتِ زٗگط دطذى. ثست هأذَش ٖ٘س يٌَثى دِ ثهط، لٓم لِ هَؾَو

 .ثست هأذَش ِْ٘ هستًول

 116: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

 ثلوستًول ْى ٖ٘سث هأذَش: ٖ٘ل ٍ. ثٛهط لٓم لِ ثلوَؾَو ْى ٖ٘سث هأذَش ثلَرَح هًٌى ثى: ٖ٘ل ْٗس. ثلهَْض ّصث هٌطأ

 .لِ ثلوَؾَو ْى هأذَشث ٗٛي لن ثى ِْ٘،

 قجئ دَرَح ثلًٗل حٛن رْٔ هي ثلهَْض ّصث هٌطأ دل ِْ٘؛ ثلوستًول ْى ال ٍ لِ ثلوَؾَو ْى ٖ٘سث ل٘س ثًِ ثلحٕ ٍ

 ْذوزطز ثلًذَزٗٔ، ٍ ثلوَلَٗٔ لحٕ ٖؿجء ظرطُ، يي ثالًعرجض ٍ ثلوَلى دًج يي ثالًذًجث دلعٍم ٗستٗل ثلًٗل ْجى ثٙهط،

 .هرجلٓتِ ْى ٗأشى ٍ تطِٚ ْى ٗطذع لن هج ثالًذًجث ٍ ثلكجئ هي للًذس دس ال ثًِ ثلًٗل ٗزس ثلوَلى دًج

 ٛهط ثلكجئ يلِ٘ َٗرخ ٍ دجالًذًجث ثلًذس ٗلعم ثلصى َّ ثلًٗل لٛي ٍ ثلًجلى، هي ثلكلخ ثال ثٛهط للٓم ثلوسلَل ْل٘س

 .دجلتط٘ ٗأشى ٍ دجلتطذ٘ع ثلوَلى ٗػطح لن هج ثلوَلى

. ثللٓم ِْ٘ ثلوستًول ثلوًٌى رْٔ هي ثلَرَح هَثضز ْى الستًوجلِ هُجٗطث ثلٌسح هَثضز ْى ثستًوجلِ َٗٛى ْال يلِ٘ ٍ

 ثلتٗس٘وجت هي ل٘سج ثلٌسح ٍ ثلَرَح ٛى ثلٌسح، ٍ ثلَرَح هي لٜين هَؾَيج ال ٍ دل للَرَح، هَؾَيج َّ ْل٘س

 .لِ ثلوَؾَو هًٌجُ ْى ثستًوجلِ دًس لٜهط ثلالحٗٔ ثلتٗس٘وجت هي دل ثللٓم، ِْ٘ ثلوستًول للوًٌى ثلالحٗٔ

 ثٛهط غُ٘ٔ هًٌى -1 ثٛهط غُ٘ٔ -ثلخجًى ثلوذحج

 هٌْج: ٚخ٘طٓ هَثضز ْى تستًول: «1» ًحَّج ٍ ثًْل ٚػُ٘ٔ ّ٘تتِ، أى ثٛهط، غُ٘ٔ
______________________________ 
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 ثلوؿجضو ٚجلًٓل ثلذًج، ٍ ثلكلخ يلى ثلساللٔ ْى هؤزثّج تؤزى ٚلؤ ٍ غُ٘ٔ أٗٔ: ثًْل غُ٘ٔ دٌحَ ثلوٗػَز -(1) 

 ثسو٘ٔ رولٔ أٍ «ٚصث هٌٙ ثقلخ. تُتسل. تػلى»: ٖلٌج ًحَ ثلكلخ ثًطجء دِ ٖػس إشث هٌِ ثلوزطز أٍ ثٛهط دالم ثلوٗطٍى

 (ثلوؤلّ. )شلٙ َ٘ط ٍ ،«هْال ٍ هِ ٍ غِ»: ًحَ ًْل ثسن أٍ «هٌٙ هكلَح ّصث»: ًحَ

 117: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

 نَْض ثٗي هٌطأ دلِٛ. ِْ٘ هستًول زض ًِ ٍ ثست هأذَش لِ هَؾَو زض ًِ ٍرَح، ٖ٘س ثٗي ِٚ ثست ثٗي حٕ ثهّج ٍ

 ثًزجم دطثى حطٚت) ثًذًجث لعٍم دِ هستٗال يٗل ِٚ چطث. ثست آهط ثقجيت ٍرَح دِ يٗل حٛن رْت ثظ( ٍرَدى)

 ثٗي ٍ ٌٚس هى حٛن هَلى( دجظزثضتي) ظرط ثظ( ًْل تط٘ ٍ ٚطزى پطّ٘ع) ثًعرجض لعٍم ٍ هَلى( تحطٗٙ) دًج ثظ( ًْل

 تط٘ زض هَلى ِٚ هجزثهى هَلى، زستَض ٍ دًج غطِ دِ لصث. ثست يذس يذَزٗت ٍ هَلى هَلَٗت حٕ ثزثء ذجقط دِ

 .ًوجٗس ثٖسثم ٍ ٌٚس ثقجيت يذس ِٚ دٌ٘س هى ؾطٍضى يٗل ًسثزُ تطذ٘ع ٍ ثشى هرجلٓتص ٍ يول

 ثٍ دط ٍ ٌٚس هى يذس دطثى ثًذًجث لعٍم دِ حٛن ِٚ ثست يٗل لٛي ٍ ً٘ست يجلى ثظ قلخ رع ثهط، لٓم هسلَل پس

 ٍ ٌٚس ثقجيت ضث ثٍ ًسثزُ، تط٘ زض ثشى ٍ ًٛطزُ( زثزى ضذػت) تطذ٘ع دِ تػطٗح هَلى ِٚ هجزثهى ٌٚس هى ٍثرخ

 .ً٘ست هُجٗط ِْ٘ هستًول هًٌجى رْت ثظ ٍرَح هَثضز زض ثستًوجلص دج ثستحذجح هَثضز زض ثهط لٓم ثستًوجل دٌجدطثٗي

 ٍرَح چَى ثست، ًطسُ ٍؾى ّن ثستحذجح ٍ ٍرَح ثظ ثين دطثى دلِٛ ثست ًطسُ ٍؾى ٍرَح دطثى ثهط لٓم پس

 ثظ دًس ِٚ ّستٌس تٗس٘وجتى ثظ دلِٛ ً٘ستٌس ضًَس أهط لٓم ِْ٘ هستًول هًٌجى دط يجضؼ ِٚ تٗس٘وجتى ثظ ًسح ٍ

 هًٌجٗص زض ثهط لٓم ثستًوجل ثظ پس ًٌٗى. )ضًَس هى دطآى يجضؼ ذَزش، ِْ٘ هستًول هًٌجى زض أهط لٓم ثستًوجل

 غطِ آى هًٌجى ٍ ً٘ستٌس آى هًٌجى زض زثذل ًسح ٍ ٍرَح پس ثستحذجدى؟ ٗج ثست ٍرَدى ثهط ثٗي آٗج پطس٘ن هى

 (.ثست يجلى قلخ

 ثهط غُِ٘ -زٍم هذحج

 ثهط غُِ٘ هًٌجى -1

 :ضَز هى ثستًوجل هتًسزى هَثضز زض «1»  آى ثهخجل ٍ ثًْل غُِ٘ هخل أهط ّ٘تت ًٌٗى ثهط غُِ٘
______________________________ 

 دج ِٚ هؿجضيى ًْل هخل دطسجًس ضث دًج ٍ قلخ هًٌجى ِٚ ثست ثى ٚلوِ ٍ غُِ٘ ّط ثًْل، غُِ٘ هخل ثظ هٗػَز -(1) 

: هخل دجضس ثسوِ٘ رولِ ٗج ٚصث، هٌٙ أقلخ تُتسل، تػلى،: هخل د٘جٗس قلخ ثًطجء دطثى الم دسٍى ٗج ٍ دجضس ثهط الم

 .ّج ثٗي َ٘ط ٍ( دسُ هْلت) هْال ٍ( ٚي غذط) هِ ٍ( ضَ سجٚت) غِ: هخل دجضس ًْل ثسن ٗج هٌٙ، هكلَح ّصث

 118: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ
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 هٌْج ٍ «3» ضِتْتُنٕ؛ هج ثيٕوٓلَُث :تًجلى َٚٗلِ ثلتْسٗس، هٌْج ٍ. «2» دِجلًَُْٔٗزِ إٍََُْٔث «1» ثلػَّالَٓ، َْأَِٖ٘ؤَث  تًجلى َٚٗلِ ثلذًج،

 .«4»  هِخْلِِِ هِيْ دِسَٔضٍٓٓ َْأْتَُث :تًجلى َٚٗلِ ثلتًز٘ع،

 ثلوًجًى ّصُ رو٘ى ْى ثلْ٘تٔ ثى ثلهجّط لٛي ٍ. ًحَّج ٍ ثلتوٌى، ٍ ثلتطرى، ٍ ثالًصثض، ٍ ثلتسر٘ط، هي شلٙ، َ٘ط ٍ

 ثالذطى، ثلْ٘تجت ضأى ضأًْج «ثًْل» هخل ثلْ٘تٔ ٛى ثلوًجًى، ّصُ هي ٍثحسث َّ ل٘س لٛي ٍثحس، هًٌى ْى ثستًولت

 ثلوصَٚضٓ ثلوًجًى ّصُ هٓجّ٘ن ٗطثز ثى ٗػح ْال هستٗلٔ، هًجى ْٝجزٓ تَؾى لن ٍ ٚجلحطٍِ ذجغٔ ًسذٔ ْٝجزٓ ٍؾًت

 .ثسو٘ٔ هًجى ّى ثلتى

 ثلحسث ثلوجزٓ هي ثلوٗػَز ٍ ثلوجزٓ، ٍ ثلورجقخ ٍ ثلوتٛلن د٘ي ثلٗجةؤ ثلرجغٔ للٌسذٔ هَؾَئ ثًْج ْجلحٕ يلِ٘، ٍ

 هٌْج ٌٗتعو حٌ٘تص ٍ. شلٙ ًحَ ٍ ثًٖس، ٍ ٖن ٍ ثؾطح ْى ثلًَٗز ٍ ثلٗ٘جم ٍ ثلؿطح هخل ثلْ٘تٔ، هٓجز يلِ٘ ٍٖى ثلصى

 .هكلَح ٍ هٌِ هكلَح ٍ قجلخ يٌَثى

 يْسٓ يلى ثلؿطح رًل شلٙ هًٌى ٍ ثلورجقخ، ٍ ثلوتٛلن ٍ ثلؿطح د٘ي ثلكلذ٘ٔ ثلٌسذٔ يلى ٗسل ،«ثؾطح»: َْٗلٌج

 .للًٓل ًٓسِ ْى ثلسثيى رًل ٍ إلِ٘، تحطِٗٛ ٍ ًحَُ دًخِ ٍ ثلورجقخ

 رًل ثدطثظ لُطؼ -ثلذًخ٘ٔ ثلٌسذٔ ْسوّْج ضتت ثى ٍ -ثلكلذ٘ٔ ثلٌسذٔ َّ هٓجزّج ٍ ثٛهط ّ٘تٔ ْوسلَل ّصث يلى ٍ

 .ًْذّط ضتت هج ًحَُ، دًخِ ٍ تحطِٗٛ ٍ ًٓسِ ْى ثلسثيى رًل ٍ ثلورجقخ، يْسٓ ْى -ثلوكلَح أى -دِ ثلوأهَض

 ْتجضٓ،. ثلوتٛلن ٖذل هي لِ ثلسثيى ِْ٘ ٗرتلّ ثالًطجء أٍ ثلزًل ّصث ثى َ٘ط
______________________________ 

 .13/ ثلوزجزلٔ -78/ ثلحذ -103/ ثلٌسجء -(1) 

 .1/ ثلوجةسٓ -(2) 

 .40/ ْػلت -(3) 

 .23/ ثلذٗطٓ -(4) 

 119: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

 :دِجلًَُْٔٗزِ إٍََُْٔث ٍ دپجزثضٗس ضث ًوجظ :ثلػَّالَٓ َْأَِٖ٘ؤَث :ْطهجٗس هى ِٚ ذسثًٍس ٚالم هخل ثست تحطٗٙ ٍ دًج ّج ثٗي ثظ ٗٛى

 هًٌجى ٍ زّ٘س ثًزجم ذَثّ٘س هى ّطچِ :ضِتْتُنٕ هج ثيٕوٓلَُث :ذسث ٚالم هخل ثست تْسٗس: زٗگط هًٌجى ٍ ٌٚ٘س ٍْج پ٘وجًْج دِ

 ٍ د٘جٍضٗس ٖطآى هخل ثظ سَضُ ٗٙ پس :هِخْلِِِ هِيْ دِسَٔضٍٓٓ َْأْتَُث :هتًجل ذسثى ٚالم هخل ثست( ضوطزى يجرع) تًز٘ع سَم

 :هخل ثًصثض *ذجسِتِ٘يَ، ِٖطَزًٓٓ ًََُُٚث :هخل تسر٘ط) ّج ثٗي ثهخجل ٍ توٌّى ٍ تطرّى ٍ ثًصثض ٍ تسر٘ط ثظ يذجضتٌس زٗگط هًجًى

 ... تَوٓتًََّٔث ُٖلْ
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 «1» (ثًزلٖ ثلكَٗل ثلل٘ل ثْٗج ٗج أال هخل توٌّى - ثضٕرًِِٖ ....  ثلٌَّْٓسٔ أََّٗتُْٓج ٗج :هخل تطرى

 ّج ثٗي ثظ ٗٛى هًٌج، آى ٍلى ضْتِ ٚجض دِ ٍثحس هًٌجى ٗٙ زض هًجًى، ثٗي ّوِ زض ثهط ّ٘تت ِٚ ثست ضٍضي لٛي ٍ

 ٍؾى هرػَظ ًسذت ٗٙ ثْجزُ دطثى حطٍِ ّوجًٌس ٍ ثست ّ٘تجت سجٗط هجًٌس ثًْل، ّ٘تت هخل ّ٘تت ظٗطث ً٘ست

 ثظ ّستٌس، هستٗلى هًجًى ّوگى ِٚ هصَٚضُ هًجًى ثٗي ِٚ گٓت تَثى ًوى لصث ٍ ً٘ست هستٗل هًٌجى ٗٙ دطثى ٍ ضسُ

 .ثًس ضسُ ٖػس ثًْل ّ٘تت

 هطثز ٍ ثست ضسُ ٍؾى هجزُّ ٍ هرجقخ ٍ هتٛلن د٘ي ذجظ ًسذت ٗٙ دطثى ثًْل ّ٘تت ِٚ ثست ثٗي حٕ دٌجدطثٗي، ٍ

 ٍ ثًٖس ٍ ٖن ثؾطح، زض ًَٖز ٍ ٖ٘جم ٍ ؾطح هخل ضسُ ٍثٖى دطآى ّ٘تت هٓجز ِٚ ثست حسحى ٍ ًْل ّوجى هجزُّ، ثظ

 ٖجدل ثًْل ّ٘تت ثظ( هجزُ) هكلَح ٍ( هرجقخ) هٌِ هكلَح ٍ( هتٛلّن) قجلخ يٌَثى سِ ِٚ ثست چٌ٘ي ٍ ّج ثٗي ثهخجل

 .ثست ثًتعثو

 ظزى ٍ ؾطح گصثضتي ثهط، ثٗي هًٌجى ٍ ٌٚس هى زاللت هرجقخ ٍ هتٛلن ٍ ؾطح د٘ي قلذِ٘ ًسذت دط «ثؾطح» لصث ٍ

 .ثست ًْل ثًزجم دطثى ٍى زض ثًگ٘عُ آٍضزى ٍرَز دِ ٍ آى ثًزجم دطثى ٍى تحطٗٙ ٍ دًج ٍ هرجقخ دطيْسُ

 دطثى ِٚ درَثًى دًخِّ٘ ًسذت ضث آى تَثًى هى ذَثستى ثگط ٍ ثست قلذِ٘ ًسذت آى، هٓجز ٍ ثهط ّ٘تت هسلَل دٌجدطثٗي ٍ

 سوت دِ ٍى دًج ٍ تحطٗٙ ٍ ثٍ ًٓس زض ثًگ٘عُ ٍ زثيى ثٗزجز ٍ هرجقخ دطيْسُ هكلَح ًٌٗى دِ هأهَض زثزى ٖطثض

 .ٚي تًذ٘ط ذَثستى ّطگًَِ: ضَز هى ثٗزجز ًْل،

 (هخال. )ثست هرتلّ ثًطجء ٍ رًل دطثى زثيى هتٛلن، ًجحِ٘ ثظ ِٚ ثست ثٗي ّست ِٚ ثى ًٛتِ
______________________________ 

 ٍرَح -1: ثست آهسُ ثهط غُِ٘ دطثى ظٗط هًٌجى پجًعزُ( ضُ) هجظًسضثًى غجلح هال ًَضتِ ثلسٗي هًجلن ضطح زض -(1) 

 -12 تسَِٗ -11 ثّجًٔ -10 تًز٘ع -9 تسر٘ط -8 ثٚطثم -7 ثهتٌجى -6 ثضضجز -5 تْسٗس -4 ثدجحِ -3 ًسح -2

 (ٌ. )تَٛٗي -15 ثحتٗجض -14 توٌّى -13 زيج

 120: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

 حٌ٘تص ثالًطجء ّصث َْ٘ٛى دِ، ثلوأهَض لًٓل ثلورجقخ ًٓس ْى ثلسثيى رًل ٍ ثلحٗ٘ٗى ثلذًج َّ لِ ثلسثيى َٗٛى

 َٗٛى ثذطى، ٍ. ٍثحس ثلوٗػَز ْجى للكلخ، هػسثٖج َٗٛى ْٗل ضتت ثى أٍ ثلسثيى، رًل ٍ ثلتحطٗٙ ٍ للذًج هػسثٖج

 ثلتًز٘ع َّ لِ ثلسثيى َٗٛى حجلخٔ، ٍ. ثلطجةى دجلحول تْسٗسث َٗٛى ٍ للتْسٗس، هػسثٖج َْ٘ٛى ثلتْسٗس، َّ لِ ثلسثيى

 .َ٘طّج ٍ ثلوصَٚضٓ ثلوًجًى دجٖى ْى ّٛصث ٍ...  ثلطجةى دجلحول تًز٘عث ٍ للتًز٘ع هػسثٖج َْ٘ٛى
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 ل٘ست ًحَّج أٍ ثلتًز٘ع أٍ ثلتْسٗس أٍ ثلذًج ثى: ثلًذجضٓ دٌع ًَٗل ثى ًطٗس ْجًج ًَؾحِ، ثى ًطٗس هج ٗتزلى ٌّج إلى ٍ

 دْج ثلوٌطأ ثى ثلحٕ دل هزجظٗٔ؛ ال ٍ حٗ٘ٗٔ هًجًى ال -ثلَٗم نٌِ ٚوج -هٓجّ٘وْج ْى ثستًولت ٖس ثٛهط لْ٘تٔ هًجًى ّى

 دًخج تجضٓ َْ٘ٛى. ثلسٍثيى دجذتالِ ثالهَض ّصُ ٛحس هػسثٖج َٗٛى ثالًطجء ّصث ٍ ثلرجغٔ، ثلكلذ٘ٔ ثلٌسذٔ ثال ل٘س

 .ّٛصث ٍ ثلطجةى دجلحول تْسٗسث ثذطى ٍ ثلطجةى دجلحول

 .ثلكلخ ٍ ثلذًج هَْٓم حتى دْج، هٌطأٓ ٍ للْ٘تٔ هسلَلٔ ثلوٓجّ٘ن ّصُ ثى ال

 ٖس ٍ ثٛهط لْ٘تٔ هٓجّ٘ن ثالهَض ّصُ ثى ٗهٌَى أٍلتٙ رًل ثلصى َّ ثلوػسثٔ ٍ ثلوَْٓم د٘ي ثلَّن ْى ثالذتالـ ٍ

 ثلوًٌى أّْٗج ٍ ثلْ٘تٔ لِ ثلوَؾَو ثلحٗ٘ٗى ثلوًٌى أّْٗج ثًِ ْى ثذتلَٓث حتى هًٌجُ، ْى ثللٓم ثستًوجل ْْ٘ج ثستًولت

 .ثلوزجظٕ

  ثلَرَح ْى ثلػُ٘ٔ نَْض -2

 .أَٖثل يلى ٚ٘ٓ٘تِ ْى ٍ ثلَرَح ْى ثٛهط غُ٘ٔ نَْض ْى ثالغَلَ٘ى ثذتلّ

 َٖالى، ثّوْج ٍ ٚخ٘طٓ، ثلوسألٔ ْى ثَٖٛثل ٍ. ثٛهط غٍ٘ هي دوًٌجّج هج ٍ ضجدْْج هج ٍ ثًْل غُ٘ٔ ٗطول ثلرالِ ٍ

 ثًْج حجًْ٘وج، ثْٛطثز؛ أٚول إلى ثلكلخ ثًػطثِ رْٔ هي أٍ ِْ٘، هَؾَئ لًَْٛج إهّج ثلَرَح، ْى نجّطٓ ثًْج أحسّوج،

  هكلٕ -ثلوطتط٘ ثلٗسض أى -َّ ٍ ثلٌسح، ٍ ثلَرَح د٘ي ثلوطتط٘ ثلٗسض ْى حٗ٘ٗٔ

 121: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

 ٍ دًج هػسثٔ ثًطجء ثٗي ًت٘زِ، زض ٍ ثست دِ هأهَض ثًزجم دطثى هرجقخ زض ثًگ٘عُ ثٗزجز ٍ حٗ٘ٗى دًج زثيى، گجّى

 دط زثيى گجّى ٍ ثست چ٘ع ٗٙ هٗػَز ِٚ چطث ثست، قلخ هػسثٔ دگَ ذَثستى ثگط ٗج ثست زثيى رًل ٍ تحطٗٙ

 گجّى ٍ ضَز هى ضوطزُ تْسٗس ضجٗى، حول دِ ثهط، ّو٘ي ٍ ضَز هى تْسٗس هػسثٔ لصث ٍ ثست تْسٗس ثًطجء، ٍ رًل

 غُِ٘ دطثى ِٚ ثى هًجًى دِٗ٘ زض ثست قَض ّو٘ي ٍ ضَز هى تًز٘ع ضجٗى، يول ٍ تًز٘ع هػسثٔ لصث ٍ ثست تًز٘ع زثيى،

 .ثست ضسُ شٚط ثهط

 ثهخجل ٗج تًز٘ع ٗج تْسٗس ٗج دًج: دگَٗ٘ن غطٗحج ذَثّ٘ن هى هج ضَز، هى ضٍضي ٌٚ٘ن د٘جى ذَثّ٘ن هى آًچِ ثٌٗٙ ٍ

 -ثًس پٌسثضتِ چٌ٘ي ثى يسُ ثٌِٗٛ ٚوج دجضس ضسُ ثستًوجل ّج آى زض ثهط ّ٘تت ِٚ ًحَى دِ -ثهط ّ٘تت هًجًى ّج، ثٗي

 .هزجظى هًٌجى ًِ ٍ ثهطًس ّ٘تت حٗ٘ٗى هًٌجى ًِ ً٘ستٌس،

 حسخ دِ ثًطجء ثٗي ٍ ً٘ست ذجظ قلذِّ٘ ًسذت رع ضَز هى ثًطجء ثهط ّ٘تت ٍس٘لِ دِ آًچِ ِٚ ثست ثٗي حٕ دلِٛ

 ٍ ثست دًج هػسثٔ ضجٗى حول دِ گجّى هخال ٍ ضَز هى َْٔ هًجًى ثظ ٗٛى دطثى هػسثٔ ّج ثًگ٘عُ ٍ زٍثيى ثذتالِ
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 ضًَس، ثًطجء ّ٘تت ٍس٘لِ دِ ٍ دجضٌس ّ٘تت هًٌجى ٍ هسلَل هٓجّ٘ن، ثٗي ثٌِٗٛ ًِ ّج ثٗي ثهخجل ٍ تْسٗس هػسثٔ گجّى

 .ً٘ست چٌ٘ي ّن قلخ ٍ دًج هَْٓم حتى

 زض لٓم ثستًوجل هخل ِٚ ًحَى دِ دجضٌس، هى ثهط ّ٘تت هَْٓم ٍ هًٌج ثهَض، ثٗي ٌٌٚس گوجى ثى يسُ ضسُ دجيج ِٚ آًچِ ٍ

 ثذتالِ ٍ دحج ِٚ آًزج تج ثست، ٍثّوِ زض هػسثٔ ٍ هَْٓم د٘ي ذلف ضسُ ثستًوجل هًجًى ثٗي زض ً٘ع ّ٘تت هًٌج،

 .هزجظى هًٌجى ٚسثه٘ٙ ٍ ثست أهط ّ٘تت لِ هَؾَو ٍ حٗ٘ٗى هًٌجى هًجًى، ثٗي ثظ ٚسثه٘ٙ ثٌِٗٛ زض ثًس ٚطزُ

  ٍرَح زض أهط غُِ٘ نَْض -2

 غُِ٘ ضجهل ًهط ثذتالِ ثٗي ٍ زثضًس َٖل چٌسٗي ٚطزُ، ثذتالِ آى ٚ٘ٓ٘ت ٍ ٍرَح زض ثهط غُِ٘ نَْض زض ثغَلَ٘ى

 .ضَز هى دجضس، زثضتِ ثًْل غُِ٘ هًٌجى ِٚ ثهطى غُِ٘ ّطگًَِ ٍ آى ًهجةط ٍ ثًْل

 ٍ ثست ٍرَح زض نجّط ثهط، غُِ٘ ِٚ ثٌٗست ٗٛى: ثست َٖل زٍ ّج آى تطٗي هْن ِٚ ثست ظٗجز هستلِ ثٗي زض ثَٖثل ٍ

 غُِ٘ ِٚ ثست ثٗي زٍم َٖل. ثست ثْطثز أٚول دِ قلخ ثًػطثِ رْت ثظ ٗج ٍ ثست ٍرَح دطثى ٍؾى سذخ دِ ٗج ثٗي،

 زٍ ّط ضجهل ِٚ ثست قلخ هكلٕ ّوجى هطتط٘، ٖسض ثٗي ٍ ثست ًسح ٍ ٍرَح د٘ي هطتط٘ ٖسض زض حٗ٘ٗت ثًْل،

 .ًسثضز ّ٘چ٘ٙ زض نَْضى أهط غُِ٘ ٍ هًٌجست

 122: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

 .أحسّوج ْى نجّطٓ تَٛى أى زٍى هي لْوج، ثلطجهل ثلكلخ

 لوكلٕ هَؾَئ ًَْٚج رْٔ هي ال ٍ للَرَح هَؾَئ ًَْٚج رْٔ هي ال لٛي ٍ ثلَرَح، ْى نجّطٓ ثًْج ثلحٕ ٍ

 ثى هي ٌّج٘، تٗسم هج يلى ثٛهط، هجزٓ ضأى ثلَرَح ْى نَْضّج ْى ضأًْج ٍ. أْطثزُ أنْط ثلَرَح ثى ٍ ثلكلخ

 ثلًذَزٗٔ، ٍ ثلوَلَٗٔ لحٕ ٖؿجء دًخِ، يي ثالًذًجث ٍرَح ٍ ثلوَلى أهط ثقجئ دلعٍم ثلًٗل حٛن هي ٗستٓجز ثلَرَح

 هػجزٕٗ هي َٗٛى ثى ضأًِ قذًِ، ٍ ذلى لَ ْجٛهط، ثلتطذ٘ع دسٍى ٍ. دِ ٗأشى ٍ دجلتط٘ ثلوَلى ًٓس ٗطذع لن هج

 .ثلكجئ دَرَح ثلًٗل حٛن

 غُ٘ٔ ثش. ثلٛاله٘ٔ ثلسالالت ًَو هي ثلَرَح يلى ّصُ ثلساللٔ ال ٍ ثللٓه٘ٔ، ثلهَْضثت ًحَ هي ل٘س ّصث ثلهَْض َْ٘ٛى

 ذجضد أهط ٚجلٌسح ثلَرَح ٛى هزجظٗج، ال ٍ حٗ٘ٗ٘ج ثستًوجال ال ثلَرَح هَْٓم ْى تستًول ال -ثٛهط ٚوجزٓ -ثٛهط

 ثلٌسذٔ يلى ثال تسل ال ثلػُ٘ٔ ثى ثٛهط ٚلؤ هجزٓ يي ثلػُ٘ٔ توتجظ ٍ. أحَثلِ ٍ ٚ٘ٓ٘جتِ هي ال ٍ هسلَلْج حٗ٘ٗٔ يي

 .ثلٌسح ٚصث ٍ ثسوى، هَْٓم َّ ثلصى ثلَرَح يلى للساللٔ تػلح ال أٍلى دكطٕٗ ْْى تٗسم، ٚوج ثلكلذ٘ٔ
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 -ثلَرَح ثستٓجزٓ ٍ. ِْ٘ ثذتالِ ال ٍثحس( ثلٌسح ٍ ثلَرَح) ثلحجل٘ي ٚال يلى ثلػُ٘ٔ ِْ٘ ْجلوستًول ّصث، يلى ٍ

 هي ثٛهط غسٍض لَثظم هي َّ ثش ٖلٌج، ٚوج ثلًٗل دحٛن َّ إًوج -دجلتط٘ ثٙهط إشى يلى ثلٗطٌٗٔ يي تزطزّج تٗسٗط يلى

 .ثلوَلى

 ثلزوى هي ثالحجزٗج هي ٚخ٘ط ْى رجء هج ثلٌسح، ٍ ثلَرَح هَضز ْى ٍثحسث ِْ٘ ثلوستًول َٚى هي شٚطًجُ، لوج ٗطْس ٍ

 هي ثلٌسح ٍ ثلَرَح ٚجى لَ ٍ. ثٛهط تًسز هى ٍثحس أسلَح أٍ ٍثحس أهط ٍ ٍثحس دػُ٘ٔ ثلوٌسٍدجت ٍ ثلَثرذجت د٘ي

 هًٌى، هي أٚخط ْى ثللٓم ثستًوجل دجح هي ثَٛلخ ْى شلٙ لٛجى للػُ٘ٔ ثلوًٌ٘٘ي ٖذ٘ل

 123: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

 .ش 1388 ّطتن،: چجر ٖن، - ِْٗ ثغَل تطروِ يلى، ض٘طٍثًى،

 123ظ ؛ 1 د ؛ ِْٗ ثغَل تطروِ

 

 123: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

 ثظ ًِ ٍ ثست ضسُ ٍؾى ٍرَح دطثى ِٚ رْت ثٗي ثظ ًِ ثهّج زثضز، ٍرَح زض نَْض أهط غُِ٘ ِٚ ثست ثٗي حٕ ٍلى

 رْت ثظ ثهط غُِ٘ چگًَگى. ثست قلخ هػجزٕٗ( ثٚول ٍ) ثنْط ٍرَح، ٍ ضسُ ٍؾى قلخ هكلٕ دطثى ِٚ رْت ثٗي

 لعٍم دط ِٚ ضَز هى ثستٓجزُ يٗل ثظ ٍرَح ًٌٗى. گصضت پ٘طتط چٌجًِٛ ثست، ثهط هجزُ ضذِ٘ ٍرَح، زض نَْضش

 يذَزٗت ٍ هَلى هَلَٗت حٕ دجٗستى يٗال ِٚ چطث ٌٚس هى حٛن هَلى دًج ثظ ثًذًجث ؾطٍضت ٍ هَلى ثهط ثقجيت

 أهط ذَز ً٘ست، ٚجض زض تطذ٘ػى ثگط ٍ ضَز ضيجٗت -ًسثزُ آى دِ ثشى ٍ تط٘ زض تطذ٘ع هَلى ذَز ِٚ هجزثهى -يذس

 .دجضس ثقجيت ٍرَح دِ يٗل حٛن هػجزٕٗ ثظ ِٚ ثست ثٗي ضأًص ًٓسِ حس ْى

 چطث ً٘ست، ٚالهى زاللتْجى ًَو ثظ ً٘ع ٍرَح دط زاللت ثٗي ثٌِٗٛ چِ ً٘ست، لٓهِ٘ نَْضثت ًَو ثظ نَْض، ثٗي پس

 ّوجًٌس ٍرَح هَْٓم چَى هزجظث، ًِ ٍ حٗ٘ٗتج ًِ ضَز ًوى ثستًوجل ٍرَح هَْٓم زض -ثهط هجزُ ّوجًٌس -ثهط غُِ٘ ِٚ

 ِٚ ْطٖى ٍ ً٘ست ّن آى ثٍغجِ ٍ ٚ٘ٓ٘جت ثظ ٍ ثست ذجضد ثهط غُِ٘ هسلَل حٗ٘ٗت ثظ ِٚ ثست ثهطى ثستحذجح،

 دِ لصث ٍ ٌٚس ًوى زاللت قلذِ٘ ًسذت هًٌجى دط رع -گصضت چٌجًِٛ -ثهط غُِ٘ ِٚ ثست ثٗي زثضز أهط هجزُ دج ثهط غُِ٘

 .ًسثضز -ًسح هًٌجى دط ّوچٌ٘ي ٍ -ثست ثسوى هَْٓم ٗٙ ِٚ ٍرَح هًٌجى دط زاللت غالح٘ت ثٍلى قطٕٗ

 هًٌجى ثستٓجزُ ٍ ًسثضز ٍرَز تٓجٍتى ٍ ثست ٗٛى( ًسح ٍ ٍرَح) حجلت زٍ ّط زض ثهط غُِ٘ ِْ٘ هستًول دٌجدطثٗي ٍ

 ثٗي ِٚ چطث ثست، يٗل حٛن دِ تٌْج گٓت٘ن چٌجًِٛ -ًسثضز ٍرَز تط٘ دِ آهط ثشى دط ثى ٖطٌِٗ ِٚ ْطؾى زض -ٍرَح

 .ثست هَلى ًجحِ٘ ثظ أهط غسٍض لَثظم ثظ ٍرَح،
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 ٗٙ دج ثحجزٗج، ثظ دس٘جضى زض ِٚ ثست ثٗي ثست ٗٛى ثستحذجح ٍ ٍرَح هَضز زض ِْ٘ هستًول ثٌِٗٛ دط ضجّس ٍ

 ثگط ٍ ثست هتًسز ثهط آًِٛ حجل ٍ ضسُ روى هستحذجت ٍ ٍثرذجت د٘ي ٍثحس ثسلَح دج ٍ ٍثحس أهط دج ٍ ٍثحس غُِ٘

 ثظ ثٚخط زض لٓم ثستًوجل ٖذ٘ل ثظ ضٍثٗجت ثَلخ زض ثهط ثٗي دجضٌس، ثهط غُِ٘ دطثى هًٌج زٍ ٖذ٘ل ثظ ًسح ٍ ٍرَح

  هًٌجى

 124: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

 ضجّس ال -تٗسٗطُ يلى -تزَّظ ْئًِ ثالحجزٗج، هسجٔ هي ثضثزتِ ثلذً٘س ثلكلخ، هكلٕ دجضثزٓ تأٍٗلِ أٍ هستح٘ل، َّ ٍ

 .ثلَثضزٓ ثالحجزٗج ثسلَح يلِ٘ ٗسجيس ال ٍ لِ

  تٌذْ٘جى

 :ثلَرَح ْى ثلكلخ يلى ثلسثلٔ ثلرذطٗٔ ثلزولٔ نَْض -ثٍٛل

 سجدٗج، إلِ٘ ثضطًج ٚوج ثلَرَح، ْى نَْضّج ْى ثًْل غُ٘ٔ ضأى ضأًْج ثلكلخ ثًطجء هٗجم ْى ثلرذطٗٔ ثلزولٔ أى ثيلن

 .«ضجدْْج هج ٍ ثًْل غُ٘ٔ»: دَٗلٌج

 .شلٙ ًحَ ٍ ثلزَثح ّصث هخل ٗٗتؿى ء ضى يي ثلسؤثل دًس «.ٗػلى. ٗتَؾأ. ُٗتسل»: َٖل هخل ثلرذطٗٔ ثلزولٔ ٍ

 ثى دس ْال ٚجى، لٓم دأى ٍ ٚجى ههْط دأى ثلوَلى هي ثلذًج حذت إشث ْئًِ ٍثحس ثلزو٘ى، ْى ثلوٌجـ ثى شلٙ ْى ثلسط ٍ

 .دتطِٚ ثلوَلى ٗأشى لن هج ثالًذًجث دلعٍم ثلًٗل حٛن ٗتذًِ

 ٍَٖو ثى دجزيجء ثلًٓل تحٕٗ يي ثذذجض ثلحٗ٘ٗٔ ْى الًْج آٚس، ثلَرَح يلى ثلرذطٗٔ ثلزولٔ زاللٔ ثى: ٗٗجل ضدوج، دل

 .يٌِ هٓطٌٍ ثلوٛلّ هي ثالهتخجل

 :تَّوِ أٍ ثلحهط دًس ثٛهط نَْض -ثلخجًى

 حن ثلوجء، ضطح يي ثلوطٗؽ ثلكذ٘خ هٌى لَ ٚوج ثلحهط، تَّن يٌس أٍ -ثلوٌى أى -ثلحهط تٗسم دًس ثٛهط ثًطجء ٗٗى ٖس

 ثالغَلَ٘ى ثذتلّ ٖس ٍ. ضطدِ يلِ٘ هحهَض ٍ هٌِ هوٌَو ثًِ ثلوطٗؽ ٗتَّن هج يٌس شلٙ ٖجل أٍ. ثلوجء ثضطح: لِ ٖجل

 زٍى هي ْٗف ثلوٌى ضْى أى ْٗف، ثلتطذ٘ع أٍ ثٝدجحٔ، ْى نجّط أٍ ثلَرَح ْى نجّط َّ ّل ثًِ ثٛهط ّصث هخل ْى

 أغح ٍ. ٚخ٘طٓ أَٖثل يلى ثلوٌى؟ ٖذل سجدٗج يلِ٘ ٚجى هج إلى ٗطرى أٍ َ٘طّج، أٍ إدجحٔ هي آذط حٛن لخذَت ثلتًطؼ

 .ْٗف ثلتطذ٘ع يلى زاللتْج َّ ٍ ثلخجلج َّ ثَٖٛثل

 125: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ
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 س٘جٔ ثظ چ٘عى چٌ٘ي ِٚ ثست ضسُ ثضثزُ قلخ هكلٕ ِٚ گٓت دجٗس تأٍٗال ٗج ٍ هحجل ثست ثهطى ِٚ ثست ٍثحس

 ثسلَح ًِ ٍ ثست دطآى ضجّسى ًِ ِٚ ثست هزجظى -دجضس هطثز ثگط ْطؾج -هًٌج ثٗي ِٚ چطث ثست، دً٘س ضٍثٗجت

 .زثضز تٌجسخ آى دج ٍثضزُ ثحجزٗج

  تٌذِ٘ زٍ

  ٍرَح هًٌجى زض قلخ، دط زثل ذذطِٗ رولِ نَْض( ثٍل تٌذِ٘) 

 غُِ٘» رولِ زض سجدٗج ثٌِٗٛ ٚوج زثضز، ٍرَح زض نَْض ثًْل غُِ٘ هخل قلخ، ثًطجء هٗجم زض ذذطِٗ رولِ ِٚ دسثى

 .زثضت٘ن ثضجضُ ًٛتِ دسٗي «ضجدْْج هج ٍ ثًْل

 زثضز، رَثدْجٗى چٌ٘ي هخل ثٖتؿجى ِٚ چ٘عى ثظ سؤثل ثظ پس ِٚ ثست «ٗػلّى ٗتَؾأ، ُٗتسل،» ذذطِٗ رولِ ًوًَِ ٍ

 .آٗس هى

 دج ٍ ًطجًِ ّط دج ٍٖتى چَى ثست چ٘ع ٗٙ هَثضز ثٗي ّوِ زض هٌجـ ِٚ ثست ثٗي( ٍرَح زض نَْض) هكلخ ثٗي سطّ ٍ

 ِٚ هجزثهى -ثًذًجث لعٍم دِ يٗل حٛن آى، زًذجل دِ لعٍهج ثست، ٚجض زض دًخى هَلى ًجحِ٘ ثظ ِٚ ضس حجدت لٓهى ّط

 .آٗس هى -ًسثزُ تط٘ زض إشى هَلى

 ثظ ثذذجض حٗ٘ٗت، زض ذذطِٗ رولِ چَى ثست، هؤٚستط ٍرَح، دط ذذطِٗ رولِ زاللت ِٚ ضَز هى گٓتِ گجّى دلِٛ

 .يٌِ هٓطٌٍ ثست ثهطى هٛلّّ، ًجحِ٘ ثظ ثهتخجل ٍَٖو ِٚ ضسُ ثزيج گَٗج ثست، ًْل ٍَٖو

  هٌى تَّن ٗج هٌى ثظ دًس ثهط نَْض( زٍم تٌذِ٘) 

 آح ذَضزى ثظ ضث هطٗؽ زٚتط ِٚ آًزج هخل ضَز، هى ٍثٖى هٌى تَّن ٌّگجم ٗج هٌى ًٌٗى ذكط ثظ دًس ثهط ثًطجء گجّى

 زٚتط ثست، هوٌَو دطثٗص ذَضزى آح ِٚ پٌسثضز هى هطٗؽ ِٚ زضحجلى ٗج دٌَش، آح: دگَٗس ثٍ دِ سپس ٍ ٌٚس هٌى

 .دٌَش آح: دگَٗس

 تطذ٘ع هٓ٘س ْٗف ٗج ثست، ثدجحِ زض نجّط ٗج زثضز ٍرَح زض نَْض آٗج ِٚ ثًس ٚطزُ ثذتالِ أهطى چٌ٘ي زض ثغَلَ٘ى

 هٌى ثظ ٖذل حٛن دِ دجٗستى ٗج ٍ دطَز آى َ٘ط ٗج ثدجحِ هخل زٗگطى حٛن هتًطؼ ثٌِٗٛ دسٍى ثست هٌى ضْى ًٌٗى

 .ثست هتًسز يلوج ثَٖثل ٚطز؟ ضرَو

 .زثضز تطذ٘ع دط زاللت ْٗف ثٌِٗٛ آى ٍ ثست سَم َٖل َٖل، تطٗي غح٘ح

 126: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ
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 ٗخذت لن هج ثالًذًجث دلعٍم ثلًٗل حٛن هي تٌطأ إًوج ثلَرَح يلى ثٛهط زاللٔ ثى يطْت ٖس ثًٙ: شلٙ ْى ثلَرِ ٍ

 ٍ ثلذًج يلى زاللٔ ِْ٘ ل٘س ًِٛ ثلَرَح، يلى ثلوٗجم ْى لٜهط زاللٔ ال ثًِ تتٓكي ثى تستك٘ى هٌِ ٍ. دجلتط٘ ثالشى

 .أٚخط ال ثلًٓل ْى تطذ٘ع َّ إًوج

 تطذ٘ػج ثال َٗٛى ال َْْ دِ، ثالشى ٍ ثلًٓل ْى ثلتطذ٘ع دسثيى ثًطجء َّ ثٛهط ّصث هخل ثى: ًَٗل ثى ّصث هي أٍؾح ٍ

 يسم يلى ٖطٌٗٔ تَّوِ أٍ ثلحهط دًس ٍَٖيِ ٍ. ثلذًج دسثيى ثالًطجء ٚجى إشث ثال دًخج َٗٛى ال ٍ. ثلطجةى دجلحول ثشًج ٍ

 هي آذط زل٘ل إلى ِْ٘ ْ٘طرى. أٍلى دكطٕٗ ثٝدجحٔ يلى زاللتِ يسم ٍ. ثلَرَح يلى زثال َٗٛى ْال ثلذًج، دسثيى ًَِٚ

 .أهجضٓ أٍ أغل

 .ثلػ٘س ٍرَح يلى ٗسل ْال ثالحطثم حجل ثلػ٘س يي ثلحهط دًس أهط ْئًِ «1» َْجغٕكجزٍٔث حٓلَلْتُنٕ إِشث ٍٓ :تًجلى َٖلِ هخجلِ

 يلى ٗسل حٌ٘تص ْئًِ ثلًٓل إدجحٔ د٘جى لُطؼ أٍ ثلذًج دسثيى غسض ثٛهط ثى يلى ذجغٔ دٗطٌٗٔ ثلٛالم ثٖتطى لَ ًًن

 هزطزث تَّوِ أٍ ثلحهط دًس ثٛهط غسٍض ْطؼ ْى ثلٛالم ْجى ِْ٘، ٚالم ال آذط أهط ّصث لٛي ٍ. ثٝدجحٔ أٍ ثلَرَح

 .ثلٗطٌٗٔ ّصُ َ٘ط أذطى ٖطٌِٗ ٚل يي

 توْ٘س ثلتَغلى ٍ ثلتًذسى -3

 ٍ. تًجلى ثللِّ ٍرِ إلى ٖطد٘ٔ دجت٘جًْج ثال أٍثهطّج تسٗف ال ٍ تػح ال ٍثرذجت ثلوٗسسٔ ثلططًٗٔ ْى ثى ًٗطِ هتِّٓٗ ٚل

 أٍثهطّج ثهتخجل دٗػس دئت٘جًْج َّ إًوج ٖطد٘ٔ ًَْٚج
______________________________ 

 .2/ ثلوجةسٓ -(1) 

 127: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

 زض ثشى ِٚ هجزثهى -ثًذًجث لعٍم دِ يٗل حٛن ثظ ًجضى ْٗف ٍرَح، دط أهط زاللت ِٚ زثًستى: ثٌٗست هكلخ ثٗي ٍرِ

( ذكط تَّن ٗج ذكط ثظ دًس ثهط) هعدَض هٗجم زض ِٚ ضَى ًٛتِ ثٗي هتَرِ تَثًى هى ثٌٗزج ثظ ٍ دجضس هى -ً٘ست تط٘

 .د٘طتط ًِ ثست ًْل زض تطذ٘ع ْٗف ٍ ًسثضز دًج دط زاللت ثهط ثٗي چَى ً٘ست ٚجض زض ٍرَح دط زاللتى

 حول دِ لصث ٍ گطْتِ غَضت ًْل ثرجظُ ٍ تطذ٘ع ثًگ٘عُ دِ ِٚ ثست ثًطجةى ثهطى، چٌ٘ي هخل: ثٌِٗٛ تط ٍثؾح ٍ

 ثًگ٘عُ دِ ِٚ آًزج هگط دَز ًرَثّس دًج هًٌجى دِ ثًطجء، آًِٛ حجل ٍ ً٘ست ثشى ٍ تطذ٘ع هػسثٔ رع چ٘عى ضجٗى،

 دط زثلّ لصث ٍ ً٘ست دًج دسثيى ثًطجء ِٚ ثٌٗست دط ٖطٌِٗ آٗس، هى ذكط تَّن ٗج ذكط ثظ دًس ثهط ِٚ ّو٘ي ٍ دجضس دًج

 ثهجضُ ٗج ثغل هخل زٗگطى زل٘ل دِ ثٌٗزج زض پس «1» ًسثضز زاللتى ً٘ع ثدجحِ دط ثٍلى قطٕٗ دِ ٍ دجضس ًوى ٍرَح

 .ضَز هى ضرَو
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 هحلّ ِٚ ٍٖتى :َْجغٕكجزٍٔث حٓلَلْتُنٕ إِشث ٍٓ :ْطهجٗس هى ِٚ ثست ذسثًٍس ٚالم ذكط تَّن ٗج ذكط ثظ دًس ثهط دطثى هخجل

 زاللتى لصث ٍ ثحطثم حجل زض غ٘س ثظ هٌى ثظ دًس ثست ثهطى ٚالم، ثٗي( هجةسُ ،3) ٌٚ٘س غذط زضآهسٗس، ثحطثم ثظ ٍ ضسٗس

 .ًسثضز غ٘س ٍرَح دط

 ثدجحِ د٘جى ٖػس دِ ٗج ٍ ثست دًج ثًگ٘عُ دِ ثهط ِٚ دجضس ثٗي دط زثل ِٚ ضَز ّوطثُ ذجغى ٖطٌِٗ دج سري ثگط آضى

. ًسثضٗن آى زض دحخى ِٚ ثست زٗگطى هكلخ ثٗي، ثهّج. ٌٚس هى زاللت ثدجحِ ٗج ٍرَح دط غَضت ثٗي زض ثست، ًْل

 ثظ دًس ٍَٖو) ٖطٌِٗ ّو٘ي ثظ َ٘ط -ثى ٖطٌِٗ ّطگًَِ دسٍى هٌى تَّن ٗج ٍ هٌى ثظ دًس ثهط غسٍض ْطؼ زض هج سري

 .ثست( ذكط تَّن ٗج ذكط

  تَغلى ٍ تًذسى -3

 ّج آى دِ ثهط ٍ ًطسُ ٍثٖى غح٘ح غَضت دِ ِٚ ّست ٍثرذجتى ثسالم، هٗسس ضطًٗت زض ِٚ زثًس هى هتْٓٗى ّط: هٗسهِ

 .زّ٘ن ثًزجم تٗطح ٖػس دِ ٍ ثهلل ثلى ٖطدٔ ضث ّج آى ثٌِٗٛ هگط ضَز ًوى سجٖف

  زٗگطى گًَِ دِ ٗج ٍ ثٍثهطضجى ثهتخجل ٖػس دِ ضث ّج آى ِٚ ثست ثٗي دِ ٍثرذجت ثٗي دَزى ٖطدى ٍ
______________________________ 

 زٗگط هًٌجى ثٍلى قطٕٗ دِ ًسثضز، ٍرَح زض نَْض ثٌٗزج زض ثگط زثضز، ٍرَح زض نَْض رج ّوِ ِٚ ثهط چَى -(1) 

 (.ٌ) ٌٚس ًوى ثْجزُ ّن ضث ثدجحِ ًٌٗى

 128: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

 أٍ «ثلًذجزٗجت» ثلَثرذجت ّصُ تسوّى ٍ. إلْ٘ج ثالضجضٓ ستأتى هج يلى تًجلى، ثللِّ إلى ثلٗطدٔ ٖػس ٍرَُ هي دُ٘طُ أٍ

 .ًحَّج ٍ ثلػَم ٍ ٚجلػالٓ «ثلتًذسٗجت»

 ثلٗطدٔ، دْج ٗٗػس لن ثى ٍ ٍرَزّج دوزطز أٍثهطّج تسٗف ثلتى ّى ٍ ،«ثلتَغل٘جت» تسوّى ثذطى ٍثرذجت ٌّج٘ ٍ

 .شلٙ ًحَ ٍ للػالٓ، ثلذسى ٍ ثلخَح تكْ٘ط ٍ ثلو٘ت زْي ٍ ثلسٗي أزثء ٍ ثلُطٕٗ ٚجًٗجش

 :ثلتَغلى ثى َّ ٍ. ثلٗسهجء يٌس هطَْضث ٚجى آذط تًطّٗ ثلتَغلى ٍ للتًذسى ٍ

 ثلُطؼ ٛى تًذسٗج سوى إًوج ٍ. «هٌِ ثلُطؼ ًٗلن لن هج»: َّ ٍ ثلتًذسى ٖذجلِ ْى ٍ «هًلَهج دِ لٚهط ثلسثيى ٚجى هج» 

 .ْٗف ثلوَلى دأهط ثلتًذس ثال ل٘س للوأهَض ثلسثيى

 دِ أهط ْ٘وج تًجلى للِّ ثلتسل٘ن دجلتًذس، ْ٘طثز ثلتَغلى، ٍ للتًذسى حجى ثغكالح دِ ثضٗس إشث ثال غح٘ح َ٘ط ثلتًطّٗ لٛي ٍ

 ،«ثلتًذس دجح هي ّصث ًًول»: َٗٗلَى ٍ «تًذسث ّصث ًًول»: هخال َٗٗلَى ٚوج ثٍٛل، دجلوًٌى تَغل٘ج دِ ثلوأهَض ٚجى ثى ٍ

 .ِْ٘ ثلوػلحٔ ًًلن لن ثى ٍ ثللِّ ٛهط ثلتسل٘ن دجح هي ّصث ًًول أى
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 ْال تَغلى أٍ تًذسى دأًِ ٍثرخ حجل يلن ْئى -ثٍٛل ثلوػكلح -ثلتًذسى ٍ ثلتَغلى هًٌى د٘جى هي تٗسم هج يلى ٍ

 ٍ شلٙ لتَؾ٘ح ٌٗذُى ٍ. ثالغَل٘٘ي د٘ي ذالِ ِْ٘ تَغل٘ج؟ أٍ تًذسٗج ًَِٚ ثٛغل ْْل شلٙ ْى ضٙ ثى ٍ ثضٛجل،

 :ثهَض تٗسٗن ثلورتجض د٘جى

  تحطٗطُ ٍ ثلرالِ هٌطأ -أ

 ثلزعء ًحَ يلى لِ ٖ٘سث -هخال ٚجلػالٓ -ثٛهط هتًلٕ ْى ثلٗطدٔ ٖػس آذص إهٛجى ْى ثلرالِ َّ ٌّج ثلرالِ هٌطأ ثى

 ثش ْْ٘ج ثلكْجضٓ ٚٗ٘س ثلٗ٘س، دْصث ثلٗطدٔ، دٗػس دْج ثلوأتّٖ ثلػالٓ َّ لٚهط ثلوتًلٕ دِ ثلوأهَض َٗٛى ٍرِ يلى ثلططـ، أٍ

 .ّى ّى ح٘ج هي ثلٗ٘س ّصث يي ثلوزطزٓ ثلػالٓ ال قْجضٓ يي ثلػالٓ دِ ثلوأهَض َٗٛى

 129: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

 ضًَس هى ًجه٘سُ تًذسٗجت ٗج يذجزٗجت ٍثرذجت، ثٗي. زّ٘ن ثًزجم -ٌٚ٘ن هى ثضجضُ ّج آى دِ ظٍزى دِ ِٚ -ٖطدت ٖػس ثظ

 .ّج ثٗي ثهخجل ٍ ضٍظُ ٍ ًوجظ هخل

 ضجى تحٕٗ هزطز دِ ّج، آى دِ ثهط ِٚ ّستٌس ٍثرذجتى ّج آى ٍ ضًَس هى ًجه٘سُ تَغل٘جت ِٚ ّستٌس ّن زٗگطى ٍثرذجت

 تكْ٘ط ٍ هطزُ زْي ٍ ٖطؼ پطزثذت ٍ َطٕٗ زثزى ًزجت هخل ًطَز، ّج آى زض ٖطدت ٖػس ثٌِٗٛ لَ ٍ ضَز هى سجٖف

 .ّج ثٗي ثهخجل ٍ ًوجظ دطثى دسى ٍ لذجس

 :ثٌٗست آى ٍ دَزُ هطَْض ٖسهج ًعز زض ِٚ ّست تَغلى ٍ تًذسى دطثى زٗگطى تًطّٗ

 .ً٘ست هًلَم آى ثظ َطؼ ِٚ ثست تًذسى هٗجدلص زض ٍ ثست هًلَم آى دِ ثهط ثًگ٘عُ ِٚ ثست ٍثرذى تَغلى،

 يول دِ ٍثزثض ضث هأهَض ِٚ ثى ثًگ٘عُ ٍ هٗػَز ِٚ ثست ح٘ج ثٗي ثظ تٌْج ثًس، ذَثًسُ ًجم، ثٗي دِ ضث تًذسى ثٌِٗٛ ٍ

 دطثى زٍهى ثغكالح آى، ثظ هطثز ثٌِٗٛ هگط ً٘ست غح٘ح َْٔ تًطّٗ ثهّج. ثست هَلى ثهط دِ تًذس غطْج ٌٚس، هى

 ٍثرخ ثٌِٗٛ لَ ٍ دجضس ٚطزُ، ثهط دسثى ِٚ ّطآًچِ زض دَزى ذسث تسل٘ن تًذّس، ثظ هٌهَض ًٌٗى دجضس، تَغلى ٍ تًذسى

 ثٗي: گٌَٗس هى ٗج ٍ زّ٘ن هى ثًزجم تًذسث ضث ٚجض ثٗي هج گٌَٗس هى هخال دطذى ِٚ ثٗي ٚوج. دجضس -ثٍّل هًٌجى دِ -تَغلى

 هػلحت گطچِ زّ٘ن هى ثًزجم ذسث ثهط دِ دَزى تسل٘ن رْت ثظ ضث ٚجض ثٗي ًٌٗى: زّ٘ن هى ثًزجم تًذس دجح ثظ ضث يول

 .زثً٘ن ًوى ضث آى

 ثست تًذسى ٍثرخ، ٗٙ ِٚ دسثً٘ن ثگط گصضت، -ثٍل ثغكالح دِ -تًذسى ٍ تَغلى هًٌجى د٘جى زض آًچِ دطثسجس ٍ

 ثٌٗزج زض تَغلى؟ ٗج ثست تًذسى ِٚ ثست ثٗي ثغل آٗج ٌٚ٘ن، ضٙ رْت ثٗي زض ثگط ثهج ٍ. ً٘ست هطٛلى تَغلى، ٗج

 :ثست الظم هٗسهجتى ثهط چٌس هرتجض، ًهط د٘جى ٍ هكلخ ثٗي تَؾ٘ح دطثى ٍ ثست ثذتالِ ثغَلَ٘ى د٘ي

  آى تحطٗط ٍ ثذتالِ هٌطأ( أ) 
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 زض ضث ٖطدت ٖػس زثضز ثهٛجى آٗج ثٌِٗٛ زض ثست زٗگطى ثذتالِ( ٍثرخ دَزى تَغلى ٗج تًذسى زض) ثذتالِ ثٗي هٌطأ

 ٖػس دج ًوجظ ثست، ثهط هتًلّٕ ِٚ دِ هأهَض ِٚ ثى گًَِ دِ ٚطز، ٖ٘س ضطـ، ٗج رعء غَضت دِ -ًوجظ هخال -ثهط هتًلّٕ

 ًِ ثست قْجضت دج ًوجظ دِ، هأهَض ِٚ زثً٘ن هى چَى ًوجظ، زض قْجضت ٖ٘س ّوجًٌس ٖطدت، ٖػس ٖ٘س ّو٘ي دج دجضس ٖطدت

 !قْجضت؟ ٖ٘س ثٗي ثظ هزطّز ًوجظ

 130: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

 يلى ذجظ زل٘ل زل إشث ثال ثلتَغل٘ٔ، يٌسُ ثٛغل هٗتؿى ٚجى -ثلٗطدٔ ٖػس َّ ٍ -ثلٗ٘س ّصث أذص دجهٛجى ٖجل ْوي

 ثلطٙ ًٌْس ثلتٗ٘٘س، ٗخذت لن هج دِ ثٛذص ٗزخ حزٔ ثلوَلى ٚالم إقالٔ ثى يطْت لوج ثالذطى، ثلَٗ٘ز ٚسجةط ثلتًذسٗٔ،

 .ثلٗ٘س شلٙ ثيتذجض لٌٓى ثٝقالٔ؛ أغجلٔ ْجلوطرى، دِ ثلوأهَض ْى أذصُ ٗوٛي ٖ٘س ثيتذجض ْى

 ْ٘وج ثلتٗ٘٘س يسم يي يذجضٓ ثال ل٘س ثٝقالٔ ٛى دجالقالٔ، ثلتوسٙ لِ ْل٘س ثلٗطدٔ ٖػس ٖ٘س أذص دجستحجلٔ ٖجل هي ٍ

 ثستحجلت إشث ٍ(. ثٝقالٔ يسهْج ٍ ثلتٗ٘٘س ّى ثلولٛٔ) ثلولٛٔ ٍ ثلًسم تٗجدل دجح هي دٌْ٘وج ثلتٗجدل ٛى ثلتٗ٘٘س، ضأًِ هي

 لسجى ْى هستح٘ال ثلتٗ٘٘س ٚجى إشث ًِٛ ٍثؾح ّصث ٍ. هكلٕ يسم َّ دوج ال هلٛٔ، يسم َّ دوج يسهْج ثستحجل ثلولٛٔ،

 َٗٛى ثى ٗزَظ ٍ ثلتٗ٘٘س الستحجلٔ َٗٛى ثى ٗزَظ ثلتٗ٘٘س يسم ْجى ثٝقالٔ، إضثزٓ هٌِ ٗستٛطّ ال ثلتٗ٘٘س ًْسم ثلسل٘ل

 .ٍحسُ ثلٗ٘س شٚط يسم دوزطز ثلخجًى الحذجت قطٕٗ ال ٍ ثلتٗ٘٘س، إضثزٓ لًسم

 هحجلٔ ْال د٘جًِ، لِ ٗوٛي لن ٍ ٍثًٖج، َطؾِ دِ تًلٕ هج ٍ ثلوَلى هطثز ْى ء ضى ثيتذجض ْى ضٌٛٛج ثشث: ًَٗل ّصث دًس ٍ

 -ثٛهط سَٗـ ْى ثلطٙ يٌس ٍ. ثلوطَٛ٘ ثلٗ٘س شلٙ هي دِ ثلوأتّٖ ذال إشث ثٛهط سَٗـ ْى ثلطٙ إلى شلٙ ٗطرى

 إشث ًِٛ ثلتٛلّ٘، هي شهتِ دٓطثٌ ثلًلن لِ ٗحػل ٚ٘وج ثلوطَٛ٘ ثلٗ٘س هى دِ ثٝت٘جى دلعٍم ثلًٗل ٗحٛن -ثهتخجلِ ْى أى

 هي ثالغَل٘٘ي لسجى ْى ثضتْط هج هًٌى ّصث ٍ. ثلًٗل حٛن ْى هٌِ ثلٓطثٌ ثحطثظ هي دس ْال ٌٗٗ٘ج دَثرخ ثلصهٔ ثضتُلت

 :َٖلْن

 .«ثلٌ٘ٗ٘ى ثلٓطثٌ ٗستسيى ثلٌ٘ٗ٘ى ثالضتُجل» 

 .ثالحت٘جـ أغجلٔ أٍ ثالضتُجل دجغل يٌسّن ٗسوى هج ّصث ٍ

 ثلٗطدٔ ٖػس ٍرَح هي ثلرالِ هحل -ح

 َ٘ط ثهج ٍ. دِ ثلوأهَض ْى ثٛهط ثهتخجل ٖػس أذص إهٛجى َّ ثلوٗجم ْى ثلرالِ هحل ثى

 131: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

 ثست تَغل٘ت ًهطضجى زض ثٍلِ٘ ثغل ثًس، ضسُ دِ هأهَض زض ٖطدت ٖػس ًٌٗى ٖ٘س ثٗي ثذص ثهٛجى دِ ٖجةل ِٚ ٚسجًى

 .ثست چٌ٘ي َٖ٘ز، سجٗط زض ثٌِٗٛ ٚوج ٌٚس، زاللت تًذسٗت دط ذجغى زل٘ل ثٌِٗٛ هگط
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 زض ّطگجُ پس ٚطز توسٙ آى دِ دجٗس ًطَز، حجدت تٗ٘٘س ِٚ هجزثهى ٍ ثست حزّت هَلى ٚالم ثقالٔ زثًستى ِٚ چطث

 ضرَو ثقالٔ، ثغجلت دِ دجٗستى ٖ٘س ثٗي ثيتذجض ًٓى دطثى ضَز، ضٙ ٚطز، ثذص دِ هأهَض زض ضث آى تَثى هى ِٚ ٖ٘سى

 .ٚطز

 ثقالٔ چَى. ٌٚس توسٙ ثالقالٔ ثغجلٔ دِ تَثًس ًوى ثست، دِ هأهَض زض ٖطدت ٖػس ثذص ثهتٌجو دِ ٖجةل ِٚ ٚسى ثهّج ٍ

 هلِٛ،) ثست هلِٛ ٍ يسم تٗ٘٘س، ٍ ثقالٔ د٘ي تٗجدل ِٚ چطث زثضز ضث تٗ٘٘س غالح٘ت ِٚ چ٘عى زض تٗ٘٘س، يسم ًٌٗى

 ثظ ًِ ثست هلِٛ يسم ِٚ رْت آى ثظ ً٘ع هلِٛ يسم دجضس، هحجل هلِٛ ّطگجُ ٍ(. ثقالٔ هلِٛ، يسم ٍ ثست تٗ٘٘س

 لسجى زض تٗ٘٘س يسم ثظ پس دجضس، هحجل تٗ٘٘س ٍٖتى چَى. ثست ٍثؾح ثهطى ثٗي، ٍ ثست هحجل هكلٕ، يسم رْت

 يسم ذجقط دِ ٗج ٍ دجضس تٗ٘٘س ثهتٌجو ّو٘ي ذجقط دِ ثست هوٛي تٗ٘٘س يسم ِٚ چطث ضَز، ًوى ٚطّ ثقالٔ ثضثزُ زل٘ل،

 ثضثزُ) زٍهى ثحذجت دطثى ضثّى تٌْجٗى، دِ ٖ٘س شٚط يسم غطِ دِ غَضت ثٗي زض ٍ دجضس( ثقالٔ ًٌٗى) تٗ٘٘س ثضثزُ

 .ً٘ست( ثقالٔ

 ٌٚ٘ن ضٙ گطْتِ، تًلٕ دسثى ٍثًٖج ثٍ َطؼ ِٚ آًچِ ٍ هَلى هطثز زض چ٘عى دَزى هًتذط زض ٍٖتى: گَة٘ن هى حجل

 ثظ ذجلى ًْل ثگط ثٌِٗٛ زض ضٙ دِ گطزز دطهى ضٙ ثٗي ًجچجض دِ ًسثضتِ، ٍرَز هَلى دطثى د٘جًص ثهٛجى ِٚ زضحجلى

 حٛن يٗل آى، ثهتخجل ًٌٗى ثهط سَٗـ زض ضٙ ٌّگجم زض ٍ ًِ؟ ٗج ٌٚس هى سجٖف ضث تٛلّ٘ آٗج دجضس، هطَٛ٘ ٖ٘س آى

 شهِ ٍٖتى چَى. ضَز حجغل تٛلّ٘ ثظ شهِ ْطثٌ دِ يلن هٛلّّ دطثى ثٌِٗٛ تج ٌٚس هى هطَٛ٘ ٖ٘س ثت٘جى لعٍم دِ

: ِٚ ثست ثغَلَ٘ى ظدجى زض هطَْض هكلخ ّوجى ثٗي ٍ ثست الظم ٌٗٗ٘ى ْطثٌ يٗال ٚطز، پ٘سث ٍثرذى دِ ٌٗٗ٘ى ثضتُجل

 ثغل ّوجى ثٗي ٍ( ثست ثحت٘جـ دجح ثظ تًذسٗت ثٌٗزج، زض ثغل آًِٛ حجغل) قلذس هى ٌٗٗ٘ى ْطثٌ ٌٗٗ٘ى، ثضتُجل

 .ثست ثغَلَ٘ى ًعز زض ثحت٘جـ ثغل ٗج ثضتُجل

  ٖطدت ٖػس ٍرَح ًٌٗى ثذتالِ هحل( ح) 

 ٖػس َ٘ط ثهّج ٍ. ثست دِ هأهَض زض ثهتخجل ٖػس ثذص ثهٛجى ثست، ثذتالِ هحل هٗجم ثٗي زض آًچِ

 132: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

 َٗٛى ثى دس ال دِ هأهَض ٚل ثى دجيتذجض -ثلصثت٘ٔ دِ ثلوأهَض ثلًٓل هحذَد٘ٔ ٚٗػس ثلٗطدٔ، ٖػس ٍرَُ هي ثالهتخجل ٖػس

 ضرجءث دل أهطُ ثهتخجل ٖػس رْٔ هي ال دجلًٓل هحؿج تًجلى ثللِّ إلى ثلتٗطح ٚٗػس ٍ -يٌسُ ِْ٘ هطََدج ٍ لٚهط هحذَدج

 ٗلعم ال ٍ دِ، للوأهَض ٖ٘سث أذصّج هي ٖكًج هجًى ال ثلَرَُ ّصُ ٚل ْجى ثلٗطدٔ ٖػس ٍرَُ هي شلٙ ًحَ ٍ لطؾجُ،

 .س٘أتى هج يلى ثالهتخجل ٖػس أذص ْى شٚطٍُ ثلصى ثلوحجل

 دْج؟ ثال يذجزٓ ثلًذجزٓ تَٛى ال ًحَ يلى ًْال دِ ثلوأهَض ْى هأذَشٓ ّى ّل ثلَرَُ ّصُ ثى ْى ثلطأى لٛي ٍ
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 ٚجلػالٓ -ثلًذجزٓ غحٔ يلى ثالتٓجٔ هي ًزسُ هج شلٙ يلى ثلسل٘ل ٍ دِ، ثلوأهَض ْى هٌْج ء ضى ٗؤذص لن ثًِ ثلحٕ

 ْى هأذَشث ثلٗطدٔ ٍرَُ هي ثالهتخجل ٖػس َ٘ط ٚجى لَ ٍ. ثٛذطى ثلَرَُ ٖػس يسم هى أهطّج دسثيى دْج ثتى إشث -هخال

 -إشى -ْجلرالِ. ثلَرِ شلٙ ٖػس دسٍى أهطّج دسثيى ثٝت٘جى دوزطز أهطّج سٗف لوج ٍ ثلًذجزٓ غحت لوج دِ ثلوأهَض

 .ثستحجلتِ ٍ ثالهتخجل ٖػس أذص إهٛجى ْى هٌحػط

  للَثرخ ثالٍل٘ٔ ثلتٗس٘وجت ْى ثلتٗ٘٘س ٍ ثٝقالٔ -د

 ْى تٌٗسن ثلػالٓ -هخال ثلرجضد، ْى تلحِٗ ثى ٗوٛي ثلتى ثلرػَغ٘جت دجيتذجض تٗس٘وجت لِ ًٓسِ ْى ٍثرخ ٚل ثى

 :إلى دْج ثٛهط تًلٕ يي ثلٌهط ٖكى هى شثتْج

 ْجٖستْج؛ ٍ سَضٓ، شثت -1

 ْجٖستِ؛ ٍ تسل٘ن، شثت -2

 ْجٖستْج؛ ٍ قْجضٓ يي غالٓ -3

 دْج؛ هستٗذل َ٘ط ٍ ثلٗذلٔ، دْج هستٗذل غالٓ -4

 .دسًٍِ ٍ ثلسجتط، هى غالٓ -5

 ٍ ثرعثةْج دوالحهٔ ثٖٛسجم هي ثللِّ ضجء هج إلى تٗس٘وْج ٗوٛي ّٛصث ٍ

 133: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

 ٍ هحذَح لعٍهج ثى هأهَضدِ ّط ثٌِٗٛ ثيتذجض دِ هأهَض ًْل شثتى هحذَد٘ت ٖػس: هخل ٖطدت ٖػس غَض ثظ ثهتخجل

 دِ ٍ يول ثًزجم دج دلِٛ ثهطش، ثهتخجل ٖػس رْت ثظ ًِ هتًجل ذسثى دِ هحؽ تٗطح ٖػس هخل ٍ ثست آهط هطََح

 زض ٖ٘س يٌَثى دِ ِٚ ً٘ست هجًًى ٖكًج ٍرَُ، ثٗي ثظ ّ٘چ٘ٙ زض ٖطدت، ٖػس ٍرَُ ثظ ّج ثٗي ثهخجل ٍ ثٍ ضؾجٗت ثه٘س

 .ضَز ًوى الظم ّج ثٗي زض آٗس، هى الظم -آٌٗسُ هذجحج دط دٌج -ثهتخجل ٖػس ثذص زض ِٚ هحجلى آى ٍ. ضًَس ثذص دِ هأهَض

 ّج، آى دج رع يذجزت ِٚ ٖ٘سى يٌَثى دِ دِ هأهَض زض ًْال آٗج ٚطزٗن شٚط ِٚ ٍرَّى ثٗي ِٚ ثست ثٗي زض دحج ثهّج ٍ

 ِٚ ثست ثٗي هسيج ثٗي دط زل٘ل ٍ ثًس ًطسُ ثذص دِ، هأهَض زض ٗٙ ّ٘چ ِٚ ثست ثٗي حٕ ًِ؟ ٗج هأذَشًس ً٘ست، يذجزت

 زٗگط ٍرَُ ٖػس دسٍى ٍ أهط ثًگ٘عُ دِ ضث آى هٛلّ ِٚ غَضتى زض -ًوجظ هخل -يذجزتى غحت دط يلوج ّوِ دٌ٘٘ن هى

 ًذجٗستى دَز، ضسُ ٖ٘س دِ هأهَض زض ٖطدت ٖػس غَض ثظ ثهتخجل ٖػس َ٘ط ثگط آًِٛ حجل ٍ. زثضًس ًهط ثتٓجٔ زّس، ثًزجم

 .گطزز سجٖف تٛلّ٘ ٍرِ، آى ٖػس دسٍى ثهط ثًگ٘عُ دِ ثًزجم هزطز دِ ٍ دجضس غح٘ح يذجزت

 .آى ثهتٌجو ٍ ثهتخجل ٖػس ثهٛجى زض ثست هٌحػط ًهط ثذتالِ پس

  ٍثرخ ثٍلِ٘ تٗس٘وجت زض تٗ٘٘س ٍ ثقالٔ( د) 
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 ٖكى دج شثتج ًوجظ هخال. زثضز تٗس٘وجتى ضَز، هى يجضؼ دطآى ذجضد ثظ ِٚ ذػَغ٘جتى ثيتذجض دِ ًٓسِ، ْى ٍثرذى ّط

 :دِ ضَز هى تٗس٘ن آى، دِ ثهط تًلٕ ثظ ًهط

 .سَضُ دسٍى ٍ سَضُ دج ًوجظ -1

 .سالم دسٍى ٍ سالم دج ًوجظ -2

 .قْجضت دسٍى ٍ قْجضت دج ًوجظ -3

 .ٖذلِ ضٍدِ َ٘ط ٍ ٖذلِ ضٍدِ ًوجظ -4

 .پَضص دسٍى ٍ پَضص دج ًوجظ -5

 ثٗي هخل. ٚطز شٚط ثست، هًتذط ًوجظ دطثى ْطؾج ِٚ آًچِ ٍ ضطٍـ ٍ ثرعثء لحجل دِ ظٗجزى ثٖسجم تَثى هى قَض ّو٘ي ٍ

  ِٚ ّستٌس تٗس٘وجتى چَى ضًَس هى ًجه٘سُ ثٍلِ٘ تٗس٘وجت تٗس٘وجت،

 134: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

 الًْج ثالٍل٘ٔ، ثلتٗس٘وجت: ثلتٗس٘وجت ّصُ هخل تسوّى ٍ. يسهِ ٍ ْْ٘ج ثيتذجضُ ْطؼ ٗوٛي هج ٚل هالحهٔ ٍ ضطٍقْج

 ْطؼ دًس تلحْٗج ثلتى ثلخجًَٗٔ ثلتٗس٘وجت تٗجدلْج ٍ دْج، ء ضى تًلٕ ْطؼ يي ثلٌهط ٖكى هى شثتْج ْى تلحْٗج تٗس٘وجت

 .شٚطّج س٘أتى ٍ هخال ٚجٛهط دْج ء ضى تًلٕ

 هي ثلَثٖى ْى ٗرلَ ال هٌْج ذػَغ٘ٔ ٚل إلى دجلٗ٘جس دجلَرَح ْجلحٛن للَثرخ ثالٍل٘ٔ ثلتٗس٘وجت ّصث إلى ًهطًج ْئشث

 :حالحٔ ثحتوجالت أحس

 ٍ ثلطَٚو ٍ ثلسَضٓ ٍ ثالستٗذجل ٍ ثلسجتط ٍ ثلكْجضٓ ضطـ هخل ،«ء ضى دططـ» ٗسوى ٍ دَرَزّج، هٗ٘سث َٗٛى ثى -1

 ثلػالٓ؛ إلى دجلٌسذٔ ضطثةف ٍ ثرعثء هي َ٘طّج ٍ ثلسزَز

 هي شلٙ َ٘ط إلى ثلحسٗج، ٍ ثلْْٗٗٔ ٍ ثلٛالم دًسم ثلػالٓ ضطـ هخل ،«ال دططـ» ٗسوى ٍ دًسهْج، هٗ٘سث َٗٛى ثى -2

 ثلػالٓ؛ َٖثقى

 ثلػالٓ ثضتطثـ يسم هخل ،«دططـ ال» ٗسوى ٍ دًسهْج ال ٍ دَرَزّج هٗ٘س َ٘ط أى إلْ٘ج، دجلٌسذٔ هكلٗج َٗٛى ثى -3

 .دًسهِ ال ٍ دَرَزُ هٗ٘س َ٘ط ٍرَدْج ْجى دجلٌَٗت،

 زل ثى ء ضى ٍرَح يلى ٗسل ثلصى ثلسل٘ل ْجى ثلساللٔ، ٍ ثالحذجت هطحلٔ ْى ثهج ٍ ثلخذَت، ٍ ثلَثٖى هطحلٔ ْى ّصث

 ال ثلتٗ٘٘س هحتول َّ دوج ثلتٗ٘٘س لذ٘جى هتؿوٌج ثلسل٘ل ٗٛي لن ثى ٍ ْصث٘، يسهِ ثيتذجض يلى أٍ ِْ٘ ٖ٘س ثيتذجض يلى

 ثٝقالٔ دأغجلٔ للتوسٙ ثلوػححٔ ثلوٗسهجت تَْطت إشث ثٝقالٔ، أغجلٔ َّ شلٙ ْى ثلوطرى ْجى يسهج، ال ٍ ٍرَزث
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 هتًلٗٔ ثٙهط ثلوتٛلن إضثزٓ ثى ٗستٛطّ ثٝقالٔ دأغجلٔ ٍ -ثلوٗ٘س ٍ ثلوكلٕ دجح َّ ٍ -دجدِ ْى س٘أتى هج يلى

 .ثلالدططـ ًحَ يلى ثال ثلٗ٘س إلى دجلٌسذٔ ٗؤذص لن ثلَثرخ ثى أى ٍثًٖج، دجلوكلٕ

 .ثالٍل٘ٔ ثلتٗس٘وجت ْى ثلتٗ٘٘س ثحتوجل لطْى دجالقالٔ ثلتوسٙ هجًى ال ثًِ: ثلرالغٔ ٍ

 135: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

 ثظ دًس ِٚ ثست حجًَِٗ تٗس٘وجت ّج، ثٗي هٗجدل زض ٍ گ٘طًس هى غَضت( هَلى ثهط هخل) چ٘عى تًلٕ ثظ ًهط ٖكى دج ٍ شثتج

 .آهس ذَثّس ّج آى شٚط آٌٗسُ زض ٍ پصٗطز هى غَضت يذجزت، دِ هَلى ثهط هخل چ٘عى تًلٕ

 هصَٚض ذػَغ٘جت ثظ ذػَغ٘تى ّط دج هٗجٗسِ زض ٍرَح حٛن ٌٚ٘ن، ًگجُ ٍثرخ ثٍلِ٘ تٗس٘وجت ثٗي دِ ثگط حجل

 :ً٘ست د٘طٍى شٗل ثحتوجل سِ ثظ ٗٛى ثظ ٍثًٖج

 ٍ( پَضص) سجتط ٍ قْجضت ضطـ هخل ضَز هى ًجه٘سُ ء ضى ضطـ دِ ِٚ ثست ذػَغ٘ت آى ٍرَز دِ هّٗ٘س ٗج -1

 .ًوجظ زض زٗگط ضطثةف ٍ ثرعثء ثظ ّج ثٗي َ٘ط سزَز ٍ ضَٚو ٍ سَضُ ٍ( دَزى ٖذلِ ضٍدِ) ثستٗذجل

 ٍ ِْْٖٗ ٍ تٛلّن يسم دِ ًوجظ هططٍق٘ت هخل ضَز هى ًجه٘سُ ال دططـ ِٚ ثست ذػَغ٘ت آى يسم دِ هّٗ٘س ٗج -2

 .ًوجظ َٖثقى ثظ ّج ثٗي َ٘ط ٍ گٓتي سري

 ًجه٘سُ دططـ ال آًِٛ يسم دِ هّٗ٘س ًِ ٍ ثست آى ٍرَز دِ هّٗ٘س ًِ ًٌٗى ثست هكلٕ ذػَغ٘ت آى دِ ًسذت ٗج -3

 .آى يسم دِ ًِ ٍ ثست ٌَٖت ٍرَز دِ هٗ٘س ًِ ًوجظ ٍرَح ثٌِٗٛ چِ ٌَٖت، دِ ًوجظ ثضتطثـ يسم هخل ضَز هى

 چ٘عى ٍرَح دط زثلّ ِٚ زل٘لى ثگط زاللت، ٍ ثحذجت هطتذِ زض ثهّج ٍ ثست حذَت ٍ ثالهط ًٓس ٍ ٍثٖى هٗجم زض ّج ثٗي

 ِٚ ضث چ٘عى دِ تٗ٘٘س زل٘ل، آى ثگط ٍ ٌٚ٘ن هى يول آى دِ ٚطز، زاللت ٖ٘سى يسم ٗج ٍرَز ثيتذجض دط ثست،( غالٓ هخل)

 هٗسهجت ِٚ غَضتى زض ثلذتِ ٚطز ضرَو ثالقالٔ ثغجلٔ دِ دجٗستى ًٛطز، د٘جى ثست ثلتٗ٘٘س هحتول يسهج ٗج ٍرَزث

 هتٛلن ثضثزُ ِٚ ضَز هى ٚطّ ثالقالٔ ثغجلٔ دج ٍ دجضس هَرَز -آٗس هى هّٗ٘س ٍ هكلٕ دجح زض چٌجًِٛ -آى دِ توسٙ

 .ثست ضسُ ثذص دططـ ال ًحَ دِ ٖ٘س، آى دِ ًسذت ٍثرخ ًٌٗى ثست گطْتِ تًلٕ هكلٕ دِ ٍثًٖج آهط

 .ًسثضز ٍرَز تٗ٘٘س ثحتوجل ًٓى دطثى ثقالٔ دِ توسٙ ثظ هجًًى ثٍلِ٘ تٗس٘وجت زض ثٌِٗٛ هكلخ ذالغِ ٍ

 136: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

  للَثرخ ثلخجًَٗٔ ثلتٗس٘وجت ْى ثلتٗ٘٘س ٍ ثٝقالٔ إهٛجى يسم -ز

 هج ٍ أهطُ، دسثيى ثلرجضد ْى دِ ٗؤتى هج إلى ٌٗٗسن -ٍثًٖج دِ ثٛهط تًلٕ ٍ ثلَرَح حذَت دًس -ٍثرخ ٚل ثى حن

 .هزَْلِ ٍ ثلَرَح هًلَم إلى أٗؿج ٌٗٗسن حن. أهطُ دسثيى ال دِ ٗؤتى
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 تحٕٗ ٖذل ثش ٍثًٖج، ثلَرَح حذَت ْطؼ دًس ٍ ثلحٛن ثحٕ لَ هي الًْج ثلخجًَٗٔ، ثلتٗس٘وجت تسوّى ثلتٗس٘وجت ّصُ ٍ

 ْطؼ ٗوٛي حتى دْج أهط ال ثلحجلٔ ّصُ ْى ثلوٓطٍؼ ٛى أهطّج، دسثيى -هخال -ثلػالٓ إت٘جى لٓطؼ هًٌى ال ثلحٛن

 .دجلحٛن ثلزْل ٍ ثلًلن إلى دجلٌسذٔ ثلحجل ٚصث ٍ. ٖػسُ

 ّْٛ٘ ثٛهط، ٍرَز ْطو -هخال -ثٛهط ثهتخجل ٖػس ٛى دِ، ثلوأهَض تٗ٘٘س أى ثلتٗ٘٘س ٗستح٘ل ثلتٗس٘وجت ّصُ هخل ْى ٍ

 ثى ْ٘لعم ثٛهط، ٍرَز ْطو ثٛهط ٖػس ٚجى ٖس ٍ ثٛهط، ٖػس ْطو ثٛهط َٗٛى ثى الظهِ ٍ دِ هٗ٘سث ثٛهط َٗٛى ثى ًٗٗل

 .زٍض أٍ ذلّ ّصث ٍ. هتٗسهج ثلوتأذط ٍ هتأذطث ثلوتٗسم َٗٛى

 ْال ثلتٗ٘٘س إلى دجلٗ٘جس ثلولٛٔ يسم ٖذ٘ل هي ثٝقالٔ ثى سجدٗج ٖلٌج لوج أٗؿج، ثٝقالٔ ثستحجل ثلتٗ٘٘س، ثستحجل إشث ٍ

 .ثٝقالٔ إضثزٓ ثلتٗ٘٘س يسم هي ٗستٛطّ ال ثلتٗ٘٘س إهٛجى يسم هى ٍ للتٗ٘٘س، ٖجدل هَضز ْى ثال ٗٓطؼ

 ثلٌت٘زٔ

 ْى ثٛغل ثى ْى ثالغَلَ٘ى ثذتلّ ٖس: ٌَْٗل ثلوَؾَو، غلخ إلى ًطرى ثى دٌج ٗحسي ثلوٗسهجت ّصُ يطٌْج إشث ٍ

 تَغلى؟ أٍ تًذسى ثًِ ّل -تَغل٘ج أٍ تًذسٗج ًَِٚ ْى ضٙ إشث -ثلَثرخ

 ْى ثلٗطدٔ ٖػس زذل يسم يلى ذجظ زل٘ل َٗٗم ثى ثال يذجزٗٔ تَٛى أى ثلَثرذجت ْى ثٛغل ثى إلى روجئ شّخ

 تحػ٘ال دِ ثٝت٘جى هي دس ال ًِٛ دِ، ثلوأهَض

 137: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

  ٍثرخ حجًَِٗ تٗس٘وجت زض تٗ٘٘س ٍ ثقالٔ ثهٛجى يسم( ز) 

 ثًگ٘عُ دِ ذجضد زض ِٚ ٍثرذى: ضَز هى تٗس٘ن ٖسن زٍ دِ -ٍثًٖج آى دِ أهط تًلّٕ ٍ ٍرَح حذَت ثظ پس -ٍثرذى ّط

 ٍرَدص، ِٚ ٍثرذى دِ ضَز هى تٗس٘ن ّوچٌ٘ي ٗجدس هى تحٕٗ ثهط، ثًگ٘عُ دسٍى ِٚ ٍثرذى ٍ ضَز هى ثٗزجز ثهطش

 .ثست هزَْل ٍرَدص ِٚ ٍثرذى ٍ ثست هًلَم

 ٍرَح حذَت ْطؼ ثظ پس ٍثٖى زض ٍ ثًس حٛن لَثحٕ ثظ چَى ضًَس هى ًجه٘سُ حجًَِٗ تٗس٘وجت تٗس٘وجت، ثٗي ٍ

 زض ظٗطث ضَز هحٕٗ ثهطش ثًگ٘عُ دج -هخال -ًوجظ ْطؾج ِٚ ًسثضز هًٌج حٛن، تحٕٗ ثظ ٖذل ِٚ چطث. پصٗطًس هى غَضت

 .ضَز ٖػس تج ً٘ست ًوجظ دِ ثهطى ِٚ ثست ثٗي دط ْطؼ غَضت ثٗي

 زض ٍ( ٚطز ٖ٘س ضث رْل ٍ يلن تَثى ًوى دِ هأهَض زض ًٌٗى) حٛن دِ رْل ٍ يلن هستلِ دِ ًسذت ثست قَض ّو٘ي ٍ

 چگًَِ پس ثست، ثهط ذَز ٍرَز ْطو ثهط، ثهتخجل ٖػس هخال چَى ثست، هحجل دِ هأهَض تٗ٘٘س تٗس٘وجت، ثٗي هخل

 ثهط، ٖػس آًِٛ حجل ٍ دجضس ثهط ٖػس ْطو ثهط، ِٚ ثست ثٗي ثش الظهِ ِٚ زضحجلى دجضس آى دِ هٗ٘س ثهط، ِٚ ثست هًَٗل
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 ٗج ٍ ثست ذلّ ٗج ثٗي ٍ هتٗسم هتأذط، ٍ ضَز هتأذط هتٗسم، ِٚ ثست ثٗي ٍؾً٘ت ثٗي الظهِ ثست؟ ثهط ذَز ْطو

 .زٍض

 ٍ ثست هلِٛ يسم ٖذ٘ل ثظ تٗ٘٘س، دِ ًسذت ثقالٔ ِٚ گٓت٘ن ٖذال چَى ثست هحجل ً٘ع ثقالٔ دجضس، هحجل تٗ٘٘س، ثگط ٍ

 ثقالٔ ثضثزُ تٗ٘٘س، يسم ثظ تٗ٘٘س، ثهٛجى يسم غَضت زض ٍ ضَز ًوى ْطؼ دجضس، تٗ٘٘س ٖجدل ِٚ هَضزى زض رع لصث

 .ضَز ًوى ٚطّ

  ًت٘زِ

 زض زثضًس ًهط ثذتالِ ثغَلَ٘ى: گَة٘ن هى لصث ٍ دطگطزٗن هَؾَو ثغل دِ ِٚ دزجست زثًست٘ن، ضث هٗسهجت ثٗي ِٚ حجل

 تَغلى؟ ٗج دجضس تًذسى ِٚ ثست ثٗي ثٍلِ٘ ثغل آٗج تَغلى، ٗج ثست تًذسى ٍثرذى، ِٚ ضَز ضٙ ٍٖتى ثٌِٗٛ

 زض ٖطدت ٖػس زذجلت يسم دط ذجغى زل٘ل ثٌِٗٛ هگط دجضٌس تًذّسى ِٚ ثست ثٗي ٍثرذجت زض ثغل ثًس گٓتِ گطٍّى

  ٖطدت ٖػس دسٍى ٍثرخ دِ ثٚتٓجء دط زل٘ل ٍٖتى ِٚ چطث. ٌٚس زاللت دِ هأهَض

 138: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

 .ش 1388 ّطتن،: چجر ٖن، - ِْٗ ثغَل تطروِ يلى، ض٘طٍثًى،

 138ظ ؛ 1 د ؛ ِْٗ ثغَل تطروِ

 

 138: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

 شلٙ تٗسم ٖسم ٍ ثلٓطؼ، حسخ لٌِٓ٘ دجالقالٔ ثلتوسٙ ٗوٛي ال ٍ دسًٍِ ثالٚتٓجء يلى ثلسل٘ل يسم هى ثلٌ٘ٗ٘ى للٓطثٌ

 .ثلًذجزٗٔ تٗتؿى ّى ٍ ٌّج ثلوطرى ّى ثالحت٘جـ أغجلٔ ْتَٛى. ثٍٛل ثٛهط ْى

 ال ٍ ثٛهط، ًٓس ْى ثٝقالٔ دأغجلٔ ثلتوسٙ ٛرل ال تَغل٘ٔ، تَٛى أى ثلَثرذجت ْى ثٛغل ثى إلى روجئ شّخ ٍ

 .ثلوٗجم دئقالٔ لصلٙ ًتوسٙ دل ثلٗطدٔ، ٖ٘س ثيتذجض هي ثلذطثءٓ أغجلٔ ٛرل

 ثلُطؼ ْى زذ٘ال ثلٗ٘س ٚجى ْجى ؾ٘ٗج، ٍ سًٔ ثلُطؼ ٗتذى تٗ٘٘سث ٍ إقالٖج دِ للوأهَض ثى ْى ضٗخ ال ثًِ: شلٙ تَؾ٘ح

 .ْال ثال ٍ ٖ٘سث، دِ ثلوأهَض ْى أذصُ ٍ د٘جًِ هي دس ْال

 ثلوأهَض ْى أذصُ ٗوٛي ال هج ثهج -ثالٍل٘ٔ ثلتٗس٘وجت ْى ٚوج -دِ ثلوأهَض ْى ثلَٗ٘ز هي أذصُ ٗوٛي ْ٘وج شلٙ أى َ٘ط

 ْى ٖ٘سث أذصُ ٗوٛي ال ح٘ج يٌِ ٗتُجْل ثى ثٙهط هي ٗػح ْال -ثالهتخجل ٖػس ٖ٘س َّ ٍ ِْ٘، ًحي ٚجلصى -ٖ٘سث دِ

 أهطٗي دجًطجء لَ ٍ َطؾِ، الست٘ٓجء هوٌٛٔ ثذطى قطٗٗٔ ثتذجو هي لِ هٌجظ ال دل لٚهط، ثلوتؿوي ثلَثحس ثلٛالم

 .دجلٗ٘س ٗتًلٕ ثلخجًى ٍ ثلٗ٘س، يي هزطزث ثلًٓل دصثت ٗتًلٕ أحسّوج
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 ْى دصلٙ دِ ثلوأهَض تٗ٘٘س ٗوٛي لن إشث ْئًِ أهطّج دسثيى دْج ثلوأتّٖ دجلػالٓ ٖجةن ثلوَلى َطؼ ثى ْطؼ لَ -هخال

 َطؾِ لتحػ٘ل( ثٛهط أى) لِ دس ْال -... ثلخجًَٗٔ ثلتٗس٘وجت ْى ثلتٗ٘٘س ثهتٌجو هي يطْت لوج -دْج ثلوتًلٕ ثٛهط ًٓس

 .ثلًذجضٓ دػطٗح شلٙ هذٌ٘ج ثٍٛل، أهطّج دسثيى دجت٘جًْج حجً٘ج ٗأهط حن دجلػالٓ أٍال ٗأهط ٚأى ثذطى، قطٗٗٔ ٗسلٙ ثى

 لالٍل، د٘جًج َٗٛى ثلخجًى ٍ ٍثحس، َطؼ هي ًجضتجى الًْوج سَٗقج، ٍ حذَتج ٍثحس أهط حٛن ْى ًَٗٛجى ثٛهطثى ّصثى ٍ

 ٗسٗف ال ثلخجًى ثٛهط ثهتخجل يسم ْوى

 139: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

 ٖػس دجٗستى ٌٗٗ٘ى ْطثٌ تحػ٘ل دطثى الرطم ٚطز، توسٙ تَثى ًوى ّن ثقالٔ دِ آى ًٓى دطثى ثلٓطؼ يلى ٍ ًسثضٗن

 تًذسٗت ثٖتؿجى ثغل ثٗي ٍ ثست ثالحت٘جـ ثغجلٔ هطرى، ثٌٗزج زض پس گصضت ثٍّل ثهط زض هستلِ ثٗي ٍ ٚطز ٖطدت

 .زثضز

 ثقالٔ ثغجلت دِ توسٙ ذجقط دِ ًِ ثلذتِ دجضٌس تَغلى ِٚ ثست ثٗي ٍثرذجت زض ثغل ثًس گٓتِ يلوج ثظ زٗگطى گطٍُ

 هٗجهى ثقالٔ دِ ثًس گٓتِ ثٌٗجى دلِٛ ٖطدت، ٖ٘س دسى هًتذط ثظ دطثةت ثغل ذجقط دِ ًِ ٍ ضجضو ًجحِ٘ ثظ أهط ذَز زض

 .ٌٚ٘ن هى توسٙ

 زذ٘ل ٖ٘س ثگط لصث. ثست َطؼ ؾٕ٘ ٍ ٍسًت تجدى تٗ٘٘س، ٍ ثقالٔ ح٘ج ثظ دِ هأهَض ِٚ ً٘ست ضٛى: هكلخ تَؾ٘ح

 ضث آى دتَثى ِٚ ثست رجةى زض ثٗي ثلذتِ ًِ، ثلّج، ٍ ٚطز أذص ٖ٘س يٌَثى دِ دِ هأهَض زض ضث آى دجٗس حتوج دجضس، َطؼ زض

 .گصضت ٖذال ِٚ ٍثرخ ثٍلِ٘ تٗس٘وجت هخل ٚطز أذص دِ، هأهَض زض

 تَثًس ًوى ثٌِٗٛ غطِ دِ آهط -ثهتخجل ٖػس ٖ٘س ّو٘ي هخل -ٚطز ٖ٘س دِ، هأهَض زض ضث چ٘عى تَثى ًوى ِٚ آًزج زض ثهّج

 َطؼ زٗگطى ضثُ ثظ دجٗستى ًجچجض دِ دلِٛ ٌٚس َٓلت آى ثظ ًذجٗس د٘جٍضز، ثست أهط هتؿوي ِٚ ٍثحسى ٚالم زض ضث آى

 .ٖ٘س ذَز دِ زٗگطى ٍ گ٘طز تًلٕ ٖ٘س ثظ رسثى ًْل شثت دِ ٗٛى ِٚ أهط زٍ ثًطجء دج لَ ٍ ٌٚس د٘جى ضث ذَز

 هّٗ٘س دِ هأهَض ِٚ ًسثضز ثهٛجى ثگط حجل. دجضس هى ثهطش ثًگ٘عُ دِ ًوجظ دط هتَّٖ هَلى، َطؼ ِٚ ٌٚ٘ن ْطؼ ثگط: هخال

 تحػ٘ل دطثى آهط ًجچجض دِ پس -ثست هوتٌى تٗ٘٘س ثٗي ِٚ زثًستى حجًَِٗ تٗس٘وجت زض ِٚ چطث -ضَز ٖػس ثٗي دِ

 دِ ًوجظ ثًزجم دِ ثهط سپس ٍ ٌٚس غجزض ضث غالٓ دِ ثهط ًرست هخال ضَز ٍثضز زٗگطى ضثُ ثظ دجٗستى ذَزش َطؼ

 .ضَز د٘جى غطٗح يذجضثتى دج دجٗس ّن ّج ثٗي ٍ دٌوجٗس ثٍل ثهط ثقجيت ثًگ٘عُ

 َطؼ ٗٙ ثظ ًجضى زٍ ّط چَى ّستٌس ٍثحسى ثهط هٌعلِ دِ( يسم ٍ ٍرَز) سَٗـ ٍ حذَت ح٘ج ثظ ثهط زٍ ثٗي ٍ

 سجٖف ّن ثٍّل ثهط ْٗف، ثٍل ثهط ثهتخجل دج ًطَز، ثهتخجل زٍم ثهط ثگط لصث ٍ ثست ثٍلى ضٍضٌگط زٍهى، ٍ دجضٌس هى
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 دِ ثٍل ثهط ثًؿوجم دِ زٍم ثهط لصث ٍ ضَز ًوى سجٖف آٍضز، رجى دِ ٖطدت ٖػس ثظ رسثى ضث ًوجظ ثگط هخال: ضَز ًوى

  هطتط٘ غَضت

 140: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

 ثٍٛل إلى دجًؿوجهِ ثلخجًى ثٛهط َْ٘ٛى أهطّج، ٖػس يي هزطزٓ دجلػالٓ ٗأتى دأى شلٙ ٍ ْٗف دجهتخجلِ ثٍٛل ثٛهط

 .ثغكالحج تٗ٘٘سث ٗسن لن ثى ٍ ثلٌت٘زٔ ْى ثلتٗ٘٘س هى هطتطٚج

 ْلن لِ د٘جًج َٗٛى دوج ٗلحِٗ لن ٍ ثٛهط، دْصث ثٚتٓى ٍ -ثلذ٘جى هٗجم ْى ٚجى ٍ -ء دطى ثلوَلى أهط ْئشث شلٙ، يطْت إشث

 سوٌ٘جُ هج ّصث ٍ. حجى دأهط لذٌِّ٘ ثال ٍ ثلُطؼ، ْى ثالهتخجل ٖػس زذل يسم هٌِ ٗستٛطّ ْئًِ ثالهتخجل، دٗػس حجً٘ج ٗأهط

 .تًذسٗٔ ثًْج دجلسل٘ل ٗخذت حتى تَغل٘ٔ ًَْٚج ثلَثرذجت ْى ْجالغل يلِ٘، ٍ. ثلوٗجم دئقالٔ

 ثلػُ٘ٔ إقالٔ ٍ ثلًٌٖ٘ ثلَثرخ -4

: َّ ٍ ثلٛٓجةى، ثلَثرخ ٗٗجدلِ ٍ. ثلػَم ٍ ثلَ٘ه٘ٔ ٚجلػالٓ ثلُ٘ط، دًٓل ٗسٗف ال ٍ هٛلّ دٛل ٗتًلٕ هج: ثلًٌٖ٘ ثلَثرخ

 ٍ تُس٘لِ ٍ ثلو٘ت يلى ٚجلػالٓ ثلذجٖى، يي ثلوٛلٓ٘ي دًؽ دًٓل ْ٘سٗف. ٚجى هٛلّ أى هي ثلًٓل ٍرَز ِْ٘ ثلوكلَح

 .شٚطّوج ثلَثرخ تٗس٘وجت ْى س٘أتى ٍ. زٌِْ

 ْجى ٗسل لن ثى ٍ ْصث٘، ٚٓجةى أٍ يٌ٘ى ثلَثرخ ثى يلى ثلسل٘ل زل ثى: ًَٗل ثلهَْض تطر٘ع هسألٔ ْى ٗتًلٕ ْ٘وج ٍ

 دلعٍم ٗحٛن ثلًٗل ْجى دِ، ٗأت لن أم آذط ضرع ثلًول دصلٙ أتى سَثء يٌ٘٘ج، َٗٛى ثى تٗتؿى ثًْل غُ٘ٔ إقالٔ

 .ثلُ٘ط دًٓل سَٗقِ ًٗلن لن هج ثٛهط ثهتخجل

 َّ ٚوج -ثضثزتِ يلى ٖطٌٗٔ ثلوَلى ٌٗػخ لن ْئشث ثلٛٓجةى، ثلَثرخ َّ ثلػُ٘ٔ أغل يلى ثلذ٘جى هعٗس إلى ْجلوحتجد

 .ثلًٌٖ٘ ثلَرَح هطثزُ ثى ًٗلن -ثلوٓطٍؼ

 141: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

: گَة٘ن هى زثًستى ضث هكلخ ثٗي ِٚ حجل. ًطَز گٓتِ تٗ٘٘س چ٘ع، ثٗي دِ ثغكالحج گطچِ ضًَس، هى ًت٘زِ زض تٗ٘٘س سذخ

 يٌَثى دِ آى دِ چ٘عى ٍ ٌٚس ثهط ّو٘ي دِ ثٚتٓج ٍ -ثست د٘جى هٗجم زض ِٚ زضحجلى -ٌٚس چ٘عى دِ أهط هَلى ٍٖتى

 ٍ ًسثضز هَلى َطؼ زض زذلى ثهتخجل ٖػس ِٚ ضَز هى ٚطّ ثٌٗزج ثظ ًٌٛس، ثهط ثهتخجل ٖػس دِ ٍ ًسجظز هلحٕ د٘جًگط،

 ثٗي ٍثرذجت زض ثغل دٌجدطثٗي ٍ ًجه٘ن هى هٗجهى ثقالٔ ضث آى هج ِٚ ثست ّوجى، ثٗي ٍ ٚطز هى د٘جى زٍم أهط دج ضث آى ثال

 .دجضٌس هى تًذسى ِٚ ضَز حجدت زل٘ل دج ثٌِٗٛ هگط ثًس تَغلى ِٚ ثست

 ثهط غُِ٘ ثقالٔ ٍ يٌ٘ى ٍثرخ -4
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 ٍ ضٍظُ ٍ ضٍظثًِ ًوجظ هخل( ضَز ًوى سجٖف زٗگطى، ًْل دج ٍ زثضز هٛلٓ٘ي ّوِ دِ تًلٕ ِٚ ثست ٍثرذى: )يٌ٘ى ٍثرخ

 ِٚ هٛلّٓى ّط ثظ ثست ًْل تحٕٗ آى زض هكلَح ِٚ ٍثرذى: )ثظ ثست يذجضت ٍ ثست يٌ٘ى ٍثرخ هٗجدل ٚٓجةى، ٍثرخ

 زٍ ثٗي ٍ. ثٍ زْي ٍ َسل ٍ هّ٘ت دط ًوجظ هخل ضَز هى سجٖف سجٗطٗي ثظ دًؿى، تَسف تٛلّ٘ ثًزجم دج لصث ٍ( دجضس

 دَزى ٚٓجةى ٗج يٌ٘ى زض ٍثرخ نَْض تطر٘ع هَضز زض ٍ آهس ذَثّس ٍثرخ تٗس٘وجت دحج زض( ٚٓجةى ٍ يٌ٘ى) ٖسن

 ًسثضت، زاللتى ثگط ثهّج ٍ ٌٚ٘ن هى يول ّوجى دطثسجس ٌٚس، زاللت ٍثرخ دَزى ٚٓجةى ٗج يٌ٘ى دط زل٘لى ثگط: گَة٘ن هى

. ًسّس ثًزجم چِ ٍ زّس ثًزجم ّن زٗگطى ضث ٍثرخ آى چِ دجضس، يٌ٘ى ٍثرخ ِٚ ثست ثٗي ثًْل غُِ٘ ثقالٔ هٗتؿجى

 .ثست حجٚن ًِ، ٗج ضَز هى سجٖف زٗگطى ًْل دج زثً٘ن ًوى ِٚ هجزثم ثهط ثهتخجل لعٍم دط يٗل ِٚ چطث

 دط ثى ٖطٌِٗ هَلى ِٚ ٍٖتى لصث. ثست ٚٓجةى ٍثرخ زثضز، ثؾجْى د٘جى دِ ثحت٘جد ثهط، غُِ٘ ثغل دط يالٍُ ِٚ آًچِ پس

 .ثست يٌ٘ى ٍثرخ هطثزش ضَز هى هًلَم -ثست ّو٘ي ّن هج ْطؼ ِٚ -ًٛطزُ ًػخ ٚٓجةى ٍثرخ ثضثزُ

 142: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

 ثلػُ٘ٔ إقالٔ ٍ ثلتًٌ٘٘ى ثلَثرخ -5

 ثلَثرخ ٗٗجدلِ ٍ. ثلَ٘ه٘ٔ ٚجلػالٓ يطؾِ، ْى يٌِ دسٗال ٍ لِ يسال َٗٛى آذط ٍثرخ دال ثلَثرخ َّ: ثلتًٌ٘٘ى ثلَثرخ

 ضْطٗي غَم ٍ هسٌٛ٘ج، ست٘ي إقًجم د٘ي ثلور٘طٓ ضهؿجى، ضْط غَم ْى ثلًوسى ثالْكجض ٚٓجضٓ ٚرػجل ثلتر٘٘طى

 .ثلتر٘٘طى ٍ ثلتًٌ٘٘ى ثلَثرخ تَؾ٘ح ثلرجتؤ ْى س٘أتى ٍ ضٖذٔ، يتٕ ٍ هتتجدً٘ي،

 آذط دًٓل أتى سَثء ثلًٓل، شلٙ ٍرَح ثٛهط غُ٘ٔ إقالٔ ْوٗتؿى ثال ٍ ْصث٘، ثلٗسو٘ي أى هي ثًِ ٍثرخ يلن ْئشث

 .هَٓٗز د٘جى هعٗس إلى هحتجد ثلتر٘٘ط الى آذط، ء ضى دًٓل سَٗقِ يسم تٗتؿى ْجلٗجيسٓ دِ، ٗأت لن أم

 ثلػُ٘ٔ إقالٔ ٍ ثلٌٓسى ثلَثرخ -6

 إًوج ْئًِ ٚجلَؾَء ثلُ٘طى ثلَثرخ ٗٗجدلِ ٍ. ثلَ٘ه٘ٔ ٚجلػالٓ آذط، ٍثرخ ٛرل ال لٌٓسِ ثلَثرخ َّ: ثلٌٓسى ثلَثرخ

 .ثلَؾَء ٍرخ لوج ثلػالٓ تزخ لن لَ ثش لٌٓسِ ال ثلَثرذٔ، للػالٓ هٗسهٔ ٗزخ

 ٍثرخ ثًِ ال، أم آذط ء ضى ٍرخ سَثء دِ، ثٛهط تًلٕ إقالٔ ْوٗتؿى َ٘طى، أًِ ًٓسى ثًِ ٍثرخ ْى ضٙ ْئشث

 .ثلُ٘طٗٔ تخذت لن هج ثلٌٓس٘ٔ ٗٗتؿى ْجٝقالٔ. ًٓسى

  ثلتطثذى ٍ ثلَٓض -7

 .أَٖثل يلى ثلتطثذى ٍ ثلَٓض يلى ثٛهط غُ٘ٔ زاللٔ ْى ثالغَلَ٘ى ثذتلّ

 للَٓض؛ هَؾَئ ثًْج -1

 للتطثذى؛ هَؾَئ ثًْج -2
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 ثللٓهى؛ ثالضتطث٘ ًحَ يلى لْوج هَؾَئ ثًْج -3

 لْج زاللٔ ال دل هٌْوج، لٜين ال ٍ للتطثذى ال ٍ للَٓض ال هَؾَئ َ٘ط ثًْج -4

 143: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

 ثهط غُِ٘ ثقالٔ ٍ تًٌ٘٘ى ٍثرخ -5

. ضٍظثًِ ًوجظ هخل. «ً٘ست هكطح آى دسٗل ٍ يسل يٌَثى دِ زٗگطى ٍثرخ ٌٚجضش زض ِٚ ثست ٍثرذى»: تًٌ٘٘ى ٍثرخ

 ثقًجم د٘ي هرّ٘ط ِٚ ضهؿجى هجُ ضٍظُ زض يوسى ثْكجض ٚٓجضُ ثٖسجم ٍ ذػجل هخل ثست تر٘٘طى ٍثرخ آى، هٗجدل ٍ

 تر٘٘طى ٍ تًٌ٘٘ى ٍثرخ تَؾ٘ح ذجتوِ، زض ٍ ثست دٌسُ ٗٙ ٚطزى آظثز ٍ سطّن پطت هجُ زٍ ضٍظُ ٍ هسٛ٘ي ضػت

 .آهس ذَثّس

 ثست ًْل آى ٍرَح أهط، غُِ٘ ثقالٔ هٗتؿجى ثلّج ٍ ً٘ست هطٛلى ثست، ٖسن ٚسثم ثظ ٍثرخ، ِٚ زثًست٘ن ثگط حجل

 تر٘٘ط، ِٚ چطث ثست، زٍم ًْل دج ثٍل، ًْل سَٗـ يسم ٖجيسُ، هٗتؿجى پس. ًِ ٗج گ٘طز ثًزجم ّن زٗگطى ًْل ذَثُ

 .ثست هَٓٗز( ثلٓطؼ يلى د٘جى ثٗي) ِٚ زثضز ثؾجْى د٘جى دِ ثحت٘جد

 أهط غُِ٘ ثقالٔ ٍ ًٓسى ٍثرخ -6

 آى، هٗجدل ٍ. ضٍظثًِ ًوجظ هخل «زٗگط ٍثرخ ذجقط دِ ًِ ضسُ ٍثرخ ذَزش رْت دِ ِٚ ثست ٍثرذى»: ًٓسى ٍثرخ

 ذَزش، ذجقط دِ ًِ ضسُ ٍثرخ ٍثرخ، ًوجظ هٗسهِ يٌَثى دِ غطْج ٍؾَء ِٚ چطث. ثست -ٍؾَ هخل -َ٘طى ٍثرخ

 .ضس ًوى ٍثرخ ّن ٍؾَ ًذَز، ٍثرخ ًوجظ ثگط چَى

 ٍثرخ زٗگطى ء ضى چِ ٍثرخ، آى دِ ثهط تًلّٕ ثقالٔ هٗتؿجى َ٘طى، ٗج ثست ًٓسى ٍثرذى، ِٚ ٌٚ٘ن ضٙ ثگط حجل

 َ٘طٗت ثٌِٗٛ هگط دجضس، ًٓسى ٍثرخ ِٚ ٌٚس هى ثٖتؿج ثقالٔ، پس. ثست ًٓسى ٍثرخ ِٚ ثست ثٗي ًذجضس، چِ دجضس

 .ضَز حجدت

  تطثذى ٍ َْضٗت -7

 :زثضًس َٖل چٌس ٚطزُ، ثذتالِ تطثذى، ٗج ٍَْض دط ثهط غُِ٘ زاللت زض ثغَلَ٘ى

 .ثست ضسُ ٍؾى َْضٗت دطثى ثهط غُِ٘ -1

 .ثست ضسُ ٍؾى تطثذى دطثى ثهط غُِ٘ -2

 .ثست ضسُ ٍؾى لٓهى ثضتطث٘ ًحَ دِ هًٌجى زٍ ّط دطثى ثهط غُِ٘ -3

 ٗٙ ّ٘چ دط زاللتى ٍرِ ّ٘چ دِ دلِٛ ضسُ، ٍؾى زٍ آى ثظ ثين دطثى ًِ ٍ تطثذى دطثى ًِ ٍ َْض دطثى ًِ أهط غُِ٘ -4

 هرتلّ، هٗجهجت زض ِٚ هرتلٓى ٖطثةي ضثُ ثظ تٌْج ٍ ًسثضز هًٌج زٍ ثٗي ثظ
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 144: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

 .ثلوٗجهجت دجذتالِ ترتلّ ثلتى ثلرجضر٘ٔ ثلٗطثةي هي أحسّوج ٗستٓجز إًوج ٍ. ثلَرَُ هي دَرِ أحسّوج يلى

 ثال تَؾى لن ثلوجزٓ ثى ٚوج ثلكلذ٘ٔ، ثلٌسذٔ يلى تسل إًوج ثًْل غُ٘ٔ ثى هي يطْت هج: يلِ٘ ثلسل٘ل ٍ. ثالذ٘ط َّ ثلحٕ ٍ

 يلى -دوجزتْج ال ٍ دْ٘تتْج ال -لْج زاللٔ ْال يلِ٘، ٍ. ثلَرَزٗٔ ذػَغ٘جتِ هي ء ضى هًِ ثلولحَنٔ َ٘ط ثلحسث لٌٓس

 ثٝت٘جى رَثظ ٗٗتؿى شلٙ ْجى ثٙذط ثلسثل يي تزطزت ْجى هٌْوج، ء ضى يلى آذط زثل هي دس ال دل ثلتطثذى؛ أٍ ثلَٓض

 .ثلتطثذى أٍ ثلَٓض يلى دِ دجلوأهَض

 رو٘ى ْى ثلَٓض يلى ثلسل٘ل دَرَز ٖ٘ل ْٗس ثلوٌٓػل ثلرجضرى ثلسل٘ل إلى دجلٌهط ثهج ثلػُ٘ٔ، ًٓس إلى دجلٌهط ّصث

 لصلٙ شٚطٍث ٖس ٍ. دجلرػَظ ِْ٘ ثلتطثذى رَثظ يلى ٌٗع ذجظ زل٘ل يلِ٘ زل هج ثال ثلًوَم ًحَ يلى ثلَثرذجت

 :آٗت٘ي

 ثال تَٛى ال ثلوُٓطٓ إلى ثلوسجضئ ثى دْج ثالستسالل تٗطٗخ ٍ. «1»  ضٓدُِّٛنٕ هِيْ هُِْٓٓطٍَٓ  إِلى سجضِئَث ٍٓ :تًجلى َٖلِ -ثالٍلى

 يلِ٘ ٍ. إلْ٘ج ثلًذس لوسجضئ هًٌى ْال تًجلى ثللِّ ًْل ثلوُٓطٓ ٛى دِ، دجلوأهَض ثٝت٘جى َّ ٍ سذذْج، إلى دجلوسجضئ

 .ثلَرَح ْى ثًْل غُ٘ٔ نَْض هي لوج ٍثرذج دِ ثلوأهَض ًْل إلى ثالسطثو َْ٘ٛى

 .َْضث دْج ثٝت٘جى يي ثذطى يذجضٓ دجلر٘طثت ثالستذجٔ ْجى «2»  ثلْرَٕ٘طثتِ َْجسٕتَذَُِٗث :تًجلى َٖلِ -ثلخجً٘ٔ

 ثلوستحذجت يلى تػسٔ ثلَثرذجت يلى تػسٔ ٚوج ثلوُٓطٓ سذخ ٍ ثلر٘طثت ثى: ثٙٗت٘ي دٛلتج ثالستسالل يي ثلزَثح ٍ

 ْْ٘ج، ثلوسجضئ ٍرَح يسم ثلذسْٗى هي ٍ. أٗؿج ثلوستحذجت ْى ّوج لوج ضجهلت٘ي ثلوسجدٗٔ ٍ ثلوسجضئ ْتَٛى أٗؿج،

  للوستحذجت ضجهلت٘ي ٚجًتج إشث ٍ ضأسج، تطْٚج ٗزَظ ّى ٍ ّٚ٘
______________________________ 

 .133/ يوطثى آل -(1) 

 .48/ ثلوجةسٓ -148/ ثلذٗطٓ -(2) 

 145: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

 .ْْو٘س ضث تطثذى ٗج َْض هًٌجى زٍ ثظ ٗٛى تَثى هى ٌٌٚس هى ْطٔ

 زاللت قلذِ٘ ًسذت دط ْٗف ثًْل غُِ٘ ثٌِٗٛ آى ٍ زثًستى ٖذال ِٚ ثست هكلذى دطآى، زل٘ل ٍ ثست ثذ٘ط َٖل حٕ، َٖل

 ًْل، ٍرَزى ذػَغ٘جت ثظ ٗٙ ّ٘چ آى زض ِٚ( ًْل) حسث ذَز دطثى هگط ًطسُ ٍؾى ثهط هجزُ ثٌِٗٛ ٚوج ٌٚس، هى

 دلِٛ. ًسثضز تطثذى ٗج َْض دط زاللتى -هجزُ رْت ثظ ًِ ٍ ّ٘تت ح٘ج ثظ ًِ -ثهط غُِ٘ دٌجدطثٗي، ٍ. دجضس ًطسُ لحجل
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 ثست دِ هأهَض ثًزجم رَثظ هٗتؿجٗص ًذجضس، زٗگطى زثلّ ثگط دٌجدطثٗي. ثست الظم زٗگطى زثلّ زٍ، ثٗي دط زاللت دطثى

 .تطثذى دج چِ ٍ َْضث چِ

 َْضٗت دط زثلّ ذجضرى زل٘ل ثًس گٓتِ دطذى هٌٓػل، ذجضرى زل٘ل دِ ًهط دج ثهّج ثست، غُِ٘ ذَز دِ ًهط دج هٗتؿج، ثٗي

 زاللت تطثذى رَثظ دط غطٗحج هرػَغى زل٘ل ذجظ، هَضز ٗٙ زض ثٌِٗٛ هگط زثضٗن، يوَم ًحَ دِ ٍثرذجت ّوِ زض

 :ثًس ٚطزُ شٚط آِٗ زٍ( َْضٗت ٍرَح) َْٔ هسيجى دطثى. ٌٚس

ُنٕ هِيْ هُِْٓٓطٍَٓ  إِلى سجضِئَث ٍٓ» :ْطهجٗس هى ِٚ ثست 127 آِٗ يوطثى آل سَضُ زض ذسثًٍس ٚالم(: ثٍل آِٗ)   دِ: ًٌٗى «ضٓدِّٛ

 دِ رع هُٓطت، سوت دِ گطْتي ضتجح ِٚ ثست ثٗي ثستسالل تٗطٗخ ٍ. دگ٘طٗس سطيت پطٍضزگجضتجى، هُٓطت سَى

 ذسثى ًْل هُٓطت چَى. ثست دِ هأهَض ثًزجم هُٓطت، سذخ ٍ. ً٘ست هوٛي هُٓطت، ثسذجح سوت دِ گطْتي سطيت

 پس زثضز، ٍرَح زض نَْض ثًْل غُِ٘ چَى دٌجدطثٗي، ٍ دگ٘طز سطيت آى سوت دِ يذس ِٚ ًسثضز هًٌج ٍ ثست هتًجل

 .ثست ٍثرخ دِ، هأهَض ثًزجم دطثى گطْتي سطيت

 :ثلْرَٕ٘طثتِ َْجسٕتَذَُِٗث» :ْطهجٗس هى ِٚ ثست 53 آِٗ هجةسُ سَضُ ٍ 143 آِٗ دٗطُ سَضُ زض هتًجل ذسثى ٚالم(: زٍم آِٗ) 

 .ّجست آى َْضى ثًزجم ّوجى زٗگط يذجضت دِ ذ٘طثت، زض گ٘طى سذٗت ٍ «دگصثضٗس هسجدِٗ ذ٘طثت، زض ًٌٗى

 دط ثست غجزٔ ٍثرذجت دط ِٚ گًَِ ّوجى هُٓطت سذخ ٍ ذ٘طثت: ثست ثٗي آِٗ زٍ ّط دِ ثستسالل ثظ رَثح ٍ

 سطيت ّج، آى زض ِٚ ثست دسْٗى ٍ ضَز هى ً٘ع هستحذجت ضجهل هسجدِٗ ٍ سطيت پس. ثست غجزٔ ً٘ع هستحذجت

 ٍرَح دِ ٖجةل تَثى هى چگًَِ پس ٚطز، تط٘ ٚلى قَض دِ ضث ّج آى تَثى هى ٍٖتى چَى ً٘ست، ٍثرخ گطْتي

 ثٌِٗٛ دط ثست ٖطٌِٗ ذَز ثٗي ضَز هى هستحذجت ٚلِ٘ ضجهل هسجدِٗ ٍ هسجضيِ ِٚ حجل ضس؟ ّج آى زض هسجضيت

 .ًسثضًس َْضٗت دط زاللتى َْٔ آِٗ زٍ ّن ٍثرذجت يوَم زض دٌجدطثٗي ٍ ً٘ست ثلعثهى ًحَ دِ گ٘طى سطيت

 146: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

 يوَم ْى ثلَٓضٗٔ يلى زاللٔ لْوج تذٗى ْال ثاللعثم؛ ًحَ يلى ل٘س ثلوسجضئ قلخ ثى يلى ٖطٌٗٔ شلٙ ٚجى دًوَهْوج

 .ثلَثرذجت

 ثالستحذجح، يلى حولْج ٍ ثلَرَح ْى ْْ٘وج ثًْل غُ٘ٔ نَْض غطِ لَرخ ثلَثرذجت ْى دجذتػجغْوج سلوٌج لَ دل

 ٍ. يوَهْج يي ثلَثرذجت أٚخط دجذطثد ثٛٚخط ترػ٘ع ْ٘لعم ثلَثرذجت، أٚخط ْى ثلَٓضٗٔ ٍرَح يسم ًًلن ثًج إلى ًهطث

 ًٗس ٍ ثلًطْ٘ٔ ثلوحجٍضثت ْى ٖذ٘ح شلٙ دًس ثلًوَم هي ثذطثرِ ٍ ثٛٚخط ترػ٘ع هى يجهج دجلٛالم ثٝت٘جى ثى ضٙ ال

 ٍثحسث ٗستخٌى حن ،«ثهَثلى دًت»: هخال َٗٗل ثى ثلٛالم دأسجل٘خ لًجضِ ٗػح تطى ْْل. هستْزٌج ثلًطِ يٌس ثلٛالم
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 إشى،. يجضِ حٛ٘ن يي ٗػسض ال هستْزٌج ًٗس ثلٛالم ّصث ثى ْى ضٙ ال ثلٗل٘ل؟ ثال ثلًجم تحت ٗذٗى ال حتى َْثحسث

 .ثالستحذجح يلى ثٙٗت٘ي حول هي هٌجظ ٗذٗى ال

 «1» ثلتٛطثض ٍ ثلوطٓ -8

 ٌّج ثلورتجض ٍ. ثلتطثذى ٍ ثلَٓض ْى ٚجذتالْْن أَٖثل، يلى ثلتٛطثض ٍ ثلوطٓ يلى ثًْل غُ٘ٔ زاللٔ ْى أٗؿج ثذتلَٓث ٍ

 يطْت لوج ثلتٛطثض، ال ٍ ثلوطٓ يلى دوجزتْج ال ٍ دْ٘تتْج ال ثلػُ٘ٔ زاللٔ يسم هي ثلسل٘ل ًٓس ثلسل٘ل ٍ ٌّج٘، ٚجلورتجض

 .هٌْوج ٚل يلى آذط زثل هي دس ْال. ّى ح٘ج هي ثلكذً٘ٔ ًٓس قلخ هي أٚخط يلى تسل ال ثًْج هي

 ٗرتلّ ٍ) حالحٔ ٍرَُ أحس هي ٗرلَ ال ثلوَلى هكلَح ثى: شلٙ تٓػ٘ل ٍ. دجلوطٓ ثالٚتٓجء ٗٗتؿى ْئًِ ثٝقالٔ ثهج

 (:ثلتٛطثض رَثظ ٍ دجلوطٓ ثالٚتٓجء رَثظ ًجح٘ٔ هي ْْ٘ج ثلحٛن
______________________________ 

 هحل ْى هٌْوج ثلوطثز أى ثلهجّط ٍ ثْٛطثز، ٍ ثلٓطز: ثلخجًى ثلسًْجت، ٍ ثلسًْٔ: ثٍٛل: هًٌ٘جى لْوج ثلتٛطثض ٍ ثلوطٓ -(1) 

 هتًسزٓ دجْطثز تحٕٗ ٖس ٍ ثلوكلَدٔ، ثلكذً٘ٔ هي ٍثحس دٓطز تتحٕٗ ٖس ثلسًْٔ أى دٌْ٘وج ثلٓطٔ ٍ. ثٍٛل ثلوًٌى َّ ثلٌعثو

 ٛى ثلسًْجت، هي هكلٗج أين ثالْطثز أى ٚوج هكلٗج، ثلٓطز هي أين ثلسًْٔ تَٛى ْلصلٙ. ٍثحس ظهجى ْى دْج ء رٖ ثشث

 (ثلوؤلّ. )دسًْجت تحػل ٖس ٍ ٍثحسٓ زًْٔ تحػل ٖس -ٖلٌج ٚوج -ثْٛطثز

 147: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

( ثستذَٗث ٍ سجضيَث،) ثًْل غُِ٘ نَْض ثظ ثست الظم ّن دجظ ثًس، ٍثرذجت هرتع آِٗ زٍ ثٗي ِٚ دپصٗطٗن ثگط حتى دلِٛ

 لعٍم َْضٗت ٍثرذجت، ثٚخط زض زثً٘ن هى ِٚ چطث ٌٚ٘ن، ثستحذجح دط حول ٍ دٛط٘ن زست ٍرَح زض آِٗ زٍ ثٗي زض

 زض ِٚ ً٘ست ضٛى ٍ آٗس هى الظم ثٚخط ترػ٘ع ٌٚ٘ن، ذجضد َْضٗت يوَم ثظ ضث ٍثرذجت ثٚخط ثگط ًت٘زِ زض ٍ. ًسثضز

 گًَِ ثٗي دَزُ، ٖذ٘ح يجم تحت ثظ ّج آى ثذطثد ٍ ثٚخط ترػ٘ع سپس ٍ يجم غَضت دِ ٚالم آٍضزى يطْى، هحجٍضثت

 ًرست ثست گٓتي سري آزثح دِ يجضِ ِٚ ٚسى زثً٘س هى غح٘ح ضوج آٗج. ثست ظضت ٍ هستْزي گٓتي سري

 ضٛى! ًوجًس؟ دجٖى يجم تحت ثًسٚى رع ِٚ آًزج تج ٌٚس ثستخٌج ٗٛى ٗٛى سپس ٍ «ْطٍذتن ضث ثهَثلن ّوِ»: دگَٗس

 رع ً٘ست ضثّى ّ٘چ دٌجدطثٗي. ضَز ًوى غجزض يجضِ حٛ٘ن ْطز ثظ ٍ ثست ًجزضست گٓتي، سري گًَِ ثٗي ِٚ ً٘ست

 «1» .ٌٚ٘ن ثستحذجح دط حول ضث( هسجدِٗ ٍ هسجضيِ) هعدَض آِٗ زٍ ثٌِٗٛ

 «*» تٛطثض ٍ هطّٓ -8

. زثضًس گًَجگًَى ثَٖثل ٚطزُ، ثذتالِ ً٘ع تٛطثض ٍ هطّٓ دط ثًْل غُِ٘ زاللت زض -ٖذلى دحج ّوجًٌس -ثغَل يلوجء

 ثًْل غُِ٘ ًٌٗى. ثست زل٘ل ّوجى ّن هج زل٘ل ٍ ثست( تطثذى ٍ َْض) ٖذلى دحج زض هج هرتجض هخل ثٌٗزج زض هج هرتجض
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 قذً٘ت ذَز قلخ ثظ د٘ص دط غُِ٘ ِٚ زثًستى ٖذال چَى. ًسثضز زاللتى تٛطثض ٍ هطُّ دط ثش هجزُ دج ًِ ٍ ّ٘تت دج ًِ

 .ثست الظم زٗگطى زثلّ تٛطثض، ٗج هطُّ دط زاللت دطثى لصث ٍ ًسثضز زاللتى( هتًلّٕ هجّ٘ت)

 :ثست ٖطثض دسٗي هكلخ تٓػ٘ل ٍ ثست( دجض ٗٙ) هطُّ دِ ثٚتٓجء ثقالٔ، هٗتؿجى ثهّج ٍ
______________________________ 

 حسخ دِ چ٘عى ّط زض هسجدِٗ ٍ هسجضيِ ثلذتِ زثضًس، هسجضيِ لعٍم زض نَْض َْٔ، آِٗ زٍ ِٚ ثٌٗست حٕ -(1) 

 َْضٗت رع چ٘عى هسجضيِ ثغال ٍ ثست هستحخ هستحذجت زض ٍ ٍثرخ ٍثرذجت، زض هسجضيِ: دجضس هى ذَزش

 (ٌ. )ً٘ست

 هحل زض زٍ ثٗي ثظ هطثز ِٚ ثست ضٍضي ٍ ثْطثز، ٍ ْطز( زٍم) زًْجت، ٍ زًِْ(: ثٍل: )زثضًس هًٌج زٍ تٛطثض ٍ هطُ)*(  

 هكلَح قذً٘ت ثظ ٍثحس ْطز ٗٙ دج گجّى( دجض ٗٙ) زًِْ ِٚ ثٌٗست هًٌى زٍ ثٗي ْطٔ ٍ ثست ثٍل هًٌجى يلوج، ًعثو

 ٗٙ زض هتًسز ثْطثز ِٚ ثست ظهجًى ثٗي، ٍ هتًسز ثْطثز دج گجّى ٍ ٌٚس هى پ٘سث تحٕٗ( ثست آهط هكلَح ِٚ چ٘عى)

 ثست هكلٕ ثين زًْجت، دِ ًسذت ثْطثز ثٌِٗٛ ٚوج ثست، هكلٕ ثين ْطز، دِ ًسذت زًِْ دٌجدطثٗي ٍ ضًَس ٍثٖى ظهجى

 .ٗجدٌس هى تحٕٗ هٛطّض زًْجت زض گجّى ٍ ضًَس هى هحٕٗ ٍثحس زًِْ زض گجّى ثْطثز -گٓت٘ن ِٚ گًَِ ّوجى -چَى

 148: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

 هي ٗرطد دل هًسٍهج، هكلَدِ ٗذٗى ثال ٗطٗس ثًِ دوًٌى ضطـ، ال ٍ ٖ٘س دال ء ثلطى ٍرَز غطِ ثلوكلَح َٗٛى ثى -1

 ٍرَزثتِ، أٍل يلى ْٖطث ثلوكلَح ٌٗكذٕ -حٌ٘تص -هحجلٔ ال ٍ. ٍثحس دٓطز لَ ٍ أٚخط، ال ثلَرَز ًَض إلى ثلًسم نلؤ

 .ثلَ٘ه٘ٔ ٚجلػالٓ هحؿج، لَُث ثلخجًى َٗٛى ٍ ثٍٛل، دجلَرَز َٗٛى ْجالهتخجل هطٓ هي أٚخط دِ أهط دوج ثلوٛلّ أتى ْلَ

 حٌ٘تص ثلوٛلّ أتى ْلَ ٍرَزثتِ أٍل يلى ٗعٗس ثال دططـ أى ثلَحسٓ، دٗ٘س ثلَثحس ثلَرَز ثلوكلَح َٗٛى ثى -2

 ٍ لالٍلى هذكل ثالٍلى يٗ٘خ دجلخجً٘ٔ ثٝت٘جى ْجى للػالٓ، ثالحطثم ٚتٛذ٘طٓ أغال، ثالهتخجل ٗحػل ال هطت٘ي دِ دجلوأهَض

 دجقلٔ؛ تٗى ّى

 ٗحػل ْال هزوَو، َّ دوج ثلوزوَو َّ ثلوكلَح َْ٘ٛى تٛطضُ دططـ ثهج ثلوتٛطض، ثلَرَز ثلوكلَح َٗٛى ثى -3

 ثلَرَزثت هي ٍثحس ٚل ثلوكلَح َٗٛى ثًِ دوًٌى تٛطضُ دططـ ال ثهج ٍ ثلَثحسٓ، ثلػالٓ ٚطًٚجت أغال دجلوطٓ ثالهتخجل

 .ثلرجظ ثهتخجلْج هطٓ ْلٛل ضهؿجى، ضْط ثٗجم ٚػَم

 -ثلَرْ٘ي دجحس ٗٗ٘س لن ٍ ثلوَلى ثقلٕ ْلَ. ثلػُ٘ٔ هٓجز يلى ظثةس د٘جى إلى ٗحتجرجى ثالذ٘طٗي ثلَرْ٘ي ثى ضٙ ال ٍ

 ٍ ثٍٛل دجلَرَز -ٖلٌج ٚوج -ثالهتخجل ٗحػل يلِ٘ ٍ. ثٍٛل ثلَرِ إضثزٓ يلى زل٘ال إقالِٖ ٚجى -ثلذ٘جى هٗجم ْى َّ ٍ

 .ثلوَلى َطؼ ٍ ثالهتخجل ْى لِ أحط ال ثًِ ٚوج ثلخجًى، ثلَرَز ٗؿط ال لٛي
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 ٖجل ْلَ. دجلزو٘ى ثالهتخجل ٗحػل ٍ ٍثحسٓ زًْٔ هًج ٚخ٘طٓ دجْطثز ثٝت٘جى رَثظ ثٝقالٔ هٗتؿى ثى ٗتؿح شٚطًج هوج ٍ

 حػَل ٍ ٍثحس، هسٛ٘ي يلى ٍثحسٓ هطٓ دجلتػسٔ ثالٚتٓجء رَثظ ثٝقالٔ ْوٗتؿى هسٛ٘ي، يلى تػسٔ: ثلوَلى

 ثش ثلزو٘ى، يلى ثلَرَز غطِ لػسٔ دجلزو٘ى ٍثحسث ثهتخجال َٗٛى ٍ ٍثحسٓ، زًْٔ هسجٚ٘ي يسٓ يلى دجلتػسٔ ثالهتخجل

 .دجلَرَز ثلوزتؤً دجْٛطثز ٗحػل ثلَثحس دجلٓطز ٗحػل ٚوج ثالهتخجل

 149: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

 رَثظ ٍ دجض ٗٙ دِ ثٚتٓجء ثهٛجى هستلِ حجلت، سِ ثظ ّطٗٙ زض ٍ) ً٘ست د٘طٍى حجل سِ ثظ ثست هَلى هكلَح آًچِ

 (:ٌٚس هى ْطٔ تٛطثض

 هكلَح ِٚ هًٌج دسٗي( دططـ ال) دجضس ضطقى ٍ ٖ٘س ّط دسٍى ء ضى ٍرَز غطِ هكلَح، ِٚ ثست ثٗي حجلت ٗٙ -1

 ٍ ّو٘ي ضَز، هٌتٗل ٍرَز ًَض دِ يسم نلوت ثظ ِٚ ذَثّس هى دلِٛ ًذجضس هًسٍم هكلَدص، ِٚ ثست ثٗي ْٗف آهط

 لصث ٍ ضَز هى هٌكذٕ ٍرَز ثٍل٘ي دط ْٖطث هكلَح يٌَثى ًجچجض دِ غَضت، ثٗي زض ٍ. ٍثحس ْطز ٗٙ تحٕٗ دج لَ ٍ دس،

 دَز، ذَثّس هحؽ لَُ زٍم دجض دَزُ، غجزٔ ثٍل دجض دط ْٗف ثهتخجل زّس، ثًزجم دجض ٗٙ ثظ د٘ص ضث هكلَح ثگط هٛلّّ

 (.ثست لَُ زٍم ًوجظ ٍ دَزُ ثهتخجل يٌَثى هػسثٔ ثٍلى درَثًس، غذح ًوجظ تج زٍ ٚسى ثگط) ضٍظثًِ ًوجظ هخل

 ثًزجم ثٍّل دجض دط ظثةس ِٚ هًٌى دسٗي( ال دططـ) دجضس ٍحست ٖ٘س دج ٍثحس ٍرَز هكلَح، ِٚ ثٌٗست زٗگط حجلت -2

 ِٚ ًوجظ، زض ثالحطثم تٛذ٘طٓ هخل گ٘طز، ًوى غَضت ثهتخجل ثغال زّس، ثًزجم ضث دِ هأهَض دجض زٍ هٛلّّ ثگط لصث ٍ ًطَز

 .ضس ذَثّس دجقل ًوجظ ٍ ثست ثٍّلى هذكل زٍّهى دگَٗس، دجض زٍ ٚسى ثگط

 دٗ٘س هزوَو هكلَح، ًٌٗى(. ء ضى دططـ) تٛطّض ضطـ دِ ٗج دجضس هٛطّض ٍرَز هكلَح، ِٚ ثٌٗست سَم حجلت -3

 ضطـ دِ ٗج ٍ ٍثحس ًوجظ زض ضًٚجت هخل گ٘طز ًوى غَضت دجض ٗٙ دج ثهتخجل ثغال غَضت ثٗي زض ِٚ دجضس، هزوَيى

 هجُ ضٍظّجى ضٍظُ هخل دجضس هكلَح ٍرَزثت، ثظ ّطٚسثم ِٚ هًٌى دسٗي( ًذجضس ٍثرخ ٖ٘س تٛطثض، ًٌٗى) ًذجضس تٛطثض

 .زثضز ذَز دِ هرتع ثهتخجلى ضٍظّج، ثظ ّطٗٙ ِٚ ضهؿجى

 هٗجم زض هَلى ثگط لصث ٍ. زثضز ظثةس د٘جى دِ ً٘جظ غُِ٘، هٓجز دط يالٍُ( سَم ٍ زٍم) ثذ٘ط غَضت زٍ ِٚ ً٘ست ضٛى ٍ

 دَز ذَثّس ثٍّل ٍرِ ثضثزُ دط زثل ٚالهص ثقالٔ ًٌٛس، هّٗ٘س حجلت، زٍ ثظ ٗٛى دِ ٍ دگصثضز هكلٕ ضث ٚالم ٍ دجضس د٘جى

 زض ثحطى ثٌِٗٛ چِ ًسثضز، ؾطضى زٍم، ٍرَز لٛي ٍ ضَز هى حجغل ٍرَز، ثٍل٘ي دِ ثهتخجل -گٓت٘ن چٌجًِٛ -لصث ٍ

 .ًسثضز ً٘ع هَلى َطؼ ٍ ثهتخجل

 ّوِ دج ثهتخجل ٍ زثز ثًزجم تَثى هى ٗٛذجضُ ضث ٚخ٘طُ ثْطثز ِٚ ثٌٗست ثقالٔ هٗتؿجى ِٚ ضَز هى ضٍضي گٓت٘ن آًچِ ثظ ٍ

 دجض ٗٙ دِ ثٚتٓجء رَثظ ثقالٔ، هٗتؿجى ثٌٗزج زض دسُ، غسِٖ هسٌٛ٘ى دِ: دگَٗس هَلى ثگط لصث ٍ ضَز هى حجغل ّج آى
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 حجغل ثهتخجل، دسّ٘ن، غسِٖ هتًسزى هسجٚ٘ي دِ ٗٛذجضُ ثگط ثٌِٗٛ ٚوج ثست، ٍثحس هسٛ٘ي ٗٙ دِ زثزى غسِٖ

 ٚوج) ثست غجزٔ هػجزٕٗ رو٘ى دط ٍرَز، غطِ چَى ضَز هى هحسَح ٍثحس ثهتخجل ٗٙ ّج، ثٗي ّوِ ثلذتِ ٍ ضَز هى

 دج گ٘طز، هى غَضت ٍثحس ْطز ٗٙ دج ِٚ گًَِ ّوجى ثهتخجل ظٗطث( ثست غجزٔ ّن هػسثٔ ٗٙ دط ٍرَز غطِ ثٌِٗٛ

 .گطزز هى حجغل ّن هتًسز ثْطثز

 150: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

 ثلزَثظ؟ يلى ثلَرَح ًسد ٗسل ّل -9

 هسلَال ٚجى ثلصى ثلزَثظ دٗجء ْى ثذتلَٓث ْٗس. ٖكًج ثلَرَح شلٙ ًسد حن ثٛهط، دساللٔ ظهجى ْى ء ضى ٍرخ إشث

 .دًسهِ ٖجل هي هٌْن ٍ ثلزَثظ دذٗجء ٖجل هي ْوٌْن تطِٚ، هي ثلوٌى هى ثلًٓل رَثظ يلى ٗسل ٚجى ثٛهط ٛى لٜهط،

 :ثحتوجل٘ي ِْ٘ ْجى ثلَرَح، ًسد زاللٔ هٗسثض ْى ثلٌعثو إلى -ثلحٗ٘ٗٔ ْى -ثلٌعثو ٗطرى ٍ

 ٗوسْج ال حجلْج يلى ثلزَثظ يلى ثٛهط زاللٔ تذٗى حٌ٘تص ٍ ْٗف، ثلتط٘ هي ثلوٌى ذػَظ ضْى يلى ٗسل ثًِ -1

 ضْى ثال ثلٌسد ْى ضأى ال ٍ ثلتط٘ هي ثلوٌى ٍ ثلزَثظ إلى ٌٗحل ثلَرَح ثى ّصث هٌطأ ٍ. ثٍٛل ثلَٗل َّ ٍ ثلٌسد،

 ثلًٓل؛ ْى ثالشى أى ثلزَثظ َّ ٍ لزٌسِ لِ تًطؼ ال ٍ ْٗف ثلتط٘ هي ثلوٌى

 هًٌى ثلَرَح ثى َّ ّصث هٌطأ ٍ. يلِ٘ ٗسل ء ضى ثلَرَح لسل٘ل ٗذٗى ْال أغلِ، هي ثلَرَح ضْى يلى ٗسل ثًِ -2

 .ْٗف ثلتط٘ هي للوٌى ضْى ثًِ ثلٌسد ْى ٗتػَض ْال رعءٗي إلى ٌٗحل ال دس٘ف

 ثى ٚوج ثلتط٘، هي ثلوٌى الظهِ ٍ دجلًٓل ثاللعثم َّ ٍ دس٘ف، أهط ثلَرَح ثى ثلحٕ ٛى ثلخجًى، ثلَٗل َّ ثلورتجض ٍ

 هًٌى هي رعءث ثلتط٘ ٍرَح هًٌجُ َّ ثلصى دجلتط٘ ثاللعثم ل٘س ٍ دجلتط٘، ثاللعثم الظهْج ٍ ثلًٓل هي ثلوٌى ّى ثلحطهٔ

 الظم أحسّوج دل ثلًٓل، ٍرَح هًٌى هي رعءث ل٘س ثلتط٘ حطهٔ هًٌجُ ثلصى ثلتط٘ هي ثلوٌى ٚصلٙ ٍ ثلًٓل، حطهٔ

 .لِ تذًج هٌِ ٌٗطأ لٚذط

 ثلٌجسد لسل٘ل زاللٔ ْال ثلَرَح، زل٘ل ٗٛٓى ال ٍ يلِ٘ ٗسل ذجظ زل٘ل إلى ٗحتجد للَرَح ثلٌسد دًس ثلزَثظ ْخذَت

 ثٛضدًٔ ثٛحٛجم هي ٍثحس دٛل هحَٛهج ٍرَدِ ًسد دًس ثلًٓل َٗٛى ثى ٗوٛي ٍ ثلزَثظ، يلى ثلوٌسَخ لسل٘ل ال ٍ

 .ثلذجٖ٘ٔ

 .ثلٛٓجٗٔ ِْ٘ شٚطًجُ هج ٍ. دِ ثلذلَى لٗلٔ ثلٛالم ّصث هي أٚخط ٗستحٕ ال ثلذحج ّصث ٍ

 151: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

 ثست؟ رَثظ دط زثل ٍرَح، ًسد آٗج -9
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 ضَز، ًسد ٖكًى قَض دِ ٍرَح، ثٗي سپس ٍ ضَز ٍثرخ ٍرَح، دط ثهط زاللت هٗتؿجى دِ ظهجًى زض چ٘عى ثگط

 رَثظ دط زثلّ ثهط ِٚ چطث ًِ؟ ٗج هجًس هى دجٖى دَزُ، أهط هسلَل ِٚ رَثظ ثغل آٗج ثٌِٗٛ زض ثًس ٚطزُ ثذتالِ ثغَل يلوجء

 .ثًس ضسُ رَثظ دٗجء يسم دِ ٖجةل دطذى ٍ ضسُ رَثظ دٗجء دِ ٖجةل دطذى. ثست دَزُ ًْل تط٘ ثظ هٌى دج ًْل

 زٍ ثٌٗزج زض ثست؟ ٖسض چِ ٍرَح، ًسد زاللت هٗسثض ثٌِٗٛ زض زٗگطى ًعثو دِ گطزز دطهى ًعثو ثٗي حٗ٘ٗت زض ٍ

 :ثست هكطح ثحتوجل

 دِ ّوچٌجى رَثظ دط أهط زاللت غَضت ثٗي زض ٍ زثضز تط٘ ثظ هٌى ذػَظ ضْى دط زاللت ْٗف ًسد ثٌِٗٛ ٗٛى -1

 ٍرَح ِٚ ثست ثٗي ًهط ثٗي هٌطأ ٍ. ثست ثٍل َٖل َٖل، ثٗي ٍ ضَز ًوى آى ضجهل ًسد ٍ هجًس هى دجٖى ذَز حجل

 رٌس دِ تًطؾى ٍ ٌٚس ًوى ٚجضى دطزثضز، ضث تط٘ ثظ هٌى ثٌِٗٛ رع ًسد، ٍ ضَز هى تط٘ ثظ هٌى ٍ رَثظ دِ هٌحلّ

 .ًسثضز ًْل، زض ثشى ٗج رَثظ ًٌٗى ٍرَح

 ِٚ هجًس ًوى دجٖى چ٘عى ٍرَح، زل٘ل دطثى لصث ٍ زثضز ثغلص ثظ ٍرَح ضْى دط زاللت ًسد، ثٌِٗٛ زٗگط ثحتوجل -2

 لصث ٍ ضَز ًوى رعء زٍ دِ هٌحلّ ِٚ زثضز سجزُ ٍ دس٘ف هًٌجٗى ٍرَح ِٚ ثست ثٗي ضأى ثٗي هٌطأ ٍ ٌٚس زاللت دطآى

 .دجضس تط٘ ثظ هٌى دطزثضتي هًٌجى دِ ْٗف ًسد، ِٚ ً٘ست هتػَّض ٍ هَْٓم

 ثش الظهِ ٍ ثست ًْل دط ثلعثم آى، ٍ زثضز دس٘ف هًٌجٗى ٍرَح ِٚ ثست ثٗي حٕ چَى ثست زٍم َٖل هج، هرتجض ضأى

 ِٚ ً٘ست چٌ٘ي ٍ دجضس هى تط٘ دط ثلعثم ثش الظهِ ٍ ثست ًْل ثظ هٌى هًٌجى دِ حطهت ثٌِٗٛ ٚوج. ثست تط٘ ثظ هٌى

 حطهت هًٌجى دِ ِٚ تط٘ ثظ هٌى ً٘ع ٍ دجضس ًْل حطهت هًٌجى ثظ رعةى ثست، تط٘ ٍرَح هًٌجى دِ ِٚ تط٘ دط ثلعثم

 پس. ثست آى تجدى ضسُ، ًجضى آى ثظ ٍ ثست زٗگطى الظهِ ٗٛى دلِٛ ً٘ست، ًْل ٍرَح هًٌجى ثظ رعةى ثست، تط٘

. ً٘ست ٚجْى ٍرَح، زل٘ل غطِ ٍ ٌٚس زاللت دطآى ِٚ زثضز ذجغى زل٘ل دِ ثحت٘جد ٍرَح، ًسد ثظ دًس رَثظ حذَت

 دِ ٍرَدص، ًسد ثظ پس ًْل ِٚ ثست هوٛي ٍ ً٘ست رَثظ دط زثل ٗٙ ّ٘چ هٌسَخ زل٘ل ًِ ٍ ًجسد زل٘ل ًِ پس

 .ضَز هحَٛم( ٚطثّت ٍ حطهت ثدجحِ، ثستحذجح،) زٗگط چْجضگجًِ ثحٛجم ثظ ّطٗٙ

 ٚٓجٗت گٓت٘ن، ِٚ هٗسثض ّو٘ي ٍ ًسثضز دطضسى ثستحٗجٔ ثٗي ثظ د٘ص ً٘ست، ثدتالء هَضز چٌسثى چَى دحج ثٗي ٍ

 .ٌٚس هى

 152: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

  هطت٘ي ء دطى ثٛهط -10

 :غَضت٘ي يلى ٗٗى ثى ٗوٛي َْْ هطت٘ي دًٓل ثٛهط تًلٕ إشث

 .حجً٘ج ثهتخجلِ لعٍم ْى ضذْٔ ال حٌ٘تص ٍ. ثٍٛل ثٛهط ثهتخجل دًس ثلخجًى ثٛهط َٗٛى ثى -1
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 ثلَثحسٓ ثلوطٓ ٚٓجٗٔ أٍ هطت٘ي ثهتخجلِ ٍرَح ْى ثلطٙ ٗٗى حٌ٘تص ٍ. ثٍٛل ثٛهط ثهتخجل ٖذل ثلخجًى ثٛهط َٗٛى ثى -2

 ثٍٛل لٜهط تأٚ٘سث ٚجى ثى ٍ. ثذطى دًس هطٓ ثالهتخجل تً٘ي آذط لَرَح تأس٘سج ثلخجًى ثٛهط ٚجى ْجى. ثالهتخجل ْى

 :حجالت أضدى لِ ثلٓطؼ ّصث ثى: ًَٗل ثلوسألٔ ْى ثلحٕ د٘جى ٍ ثلحجل لتَؾ٘ح ٍ. ٍثحس ثهتخجل ثال لْوج ْل٘س

 حٌ٘تص ثلهجّط ْجى ،«غلّ»: حجً٘ج َٗٗل حن «غلّ»: هخال َٗٗل ٚجى ضطـ، يلى هًلٗ٘ي َ٘ط هًج ثٛهطثى َٗٛى ثى -ثالٍلى

 ٚجى ْلَ ثلذ٘ي، ْى ثهت٘جظ زٍى هي دْج ثٛهطٗي تًلٕ ٗستح٘ل ثلَثحسٓ ثلكذً٘ٔ ٛى ثلتأٚ٘س، يلى ثلخجًى ثٛهط ٗحول ثى

 ٍحسٓ نَْض ٍ ثلتٗ٘٘س يسم ْوي. «ثذطى هطٓ» دٌحَ لَ ٍ هتًلِٗ تٗ٘٘س ثٙهط يلى لٛجى لالٍل هؤٚس َ٘ط تأس٘سج ثلخجًى

 ثلٛالم نجّط ذالِ ٍ ثٛغل ذالِ ًٓسِ ْى ثلتأٚ٘س ٚجى ثى ٍ ثلتأٚ٘س، ْى نجّطث ثلخجًى ْى ثللٓم َٗٛى ْْ٘وج ثلوتًلٕ

 .ًٓسِ ٍ ذلى لَ

 :هخال ثلوَلى َٗٗل ٚأى ٍثحس، ضطـ يلى هًلٗ٘ي هًج ثٛهطثى َٗٛى ثى -ثلخجً٘ٔ

 ثلحجلٔ ْى ٖلٌجُ هج لً٘ي ثلتأٚ٘س يلى ٗحول أٗؿج ثلحجلٔ ّصُ ْٓى. حجً٘ج ثلَٗل ًٓس ٗٛطض حن ،«ْتَؾأ هحسحج ٌٚت ثى» 

 .تٓجٍت دال ثالٍلى

 :هخال َٗٗل ٚأى هًلٕ َ٘ط ثٙذط ٍ هًلٗج ثٛهطٗي أحس َٗٛى ثى -ثلخجلخٔ

 ثلتأٚ٘س، يلى ٗحول ٍ ٍثحسث ثلوكلَح َٗٛى أٗؿج ثلحجلٔ ّصُ ْٓى. «ْجَتسل رٌذج ٌٚت ثى»: َٗٗل حن «ثَتسل» 

  تًلٕ هي ثلوجًًٔ نجّطث دِ ثلوأهَض لَحسٓ

 153: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

 .ش 1388 ّطتن،: چجر ٖن، - ِْٗ ثغَل تطروِ يلى، ض٘طٍثًى،

 153ظ ؛ 1 د ؛ ِْٗ ثغَل تطروِ

 

 153: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

 چ٘ع ٗٙ دِ ٚطزى أهط دجض زٍ -10

 :دجضس ظٗط غَضت زٍ دِ ثست هوٛي ضَز، أهط دجض زٍ ًْل ٗٙ دِ ثگط

 .ثست الظم زٍم، ثهتخجل ِٚ ً٘ست ضٛى غَضت ثٗي زض دجضس، ثٍل ثهط ثهتخجل ثظ دًس زٍّم ثهط -1

. ٚجْى دجض ٗٙ ٗج ٌٚ٘ن ثهتخجل ضث آى دجض زٍ دجٗس ٌٚ٘ن هى ضٙ ِٚ ثٌٗزجست زض دجضس ثٍّل ثهط ثهتخجل ثظ ٖذل زٍّم ثهط -2

 أهط تأٚ٘س ثگط ٍ گ٘طز غَضت زٍم ثهتخجل دجٗستى ِٚ ثست ضٍضي دجضس، زٗگطى ٍرَح تأس٘س زٍم، ثهط ثگط ثست

 .ً٘ست الظم ثهتخجل ٗٙ رع ثهط، زٍ ّط دطثى دجضس، ثٍل
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 :زثضز حجلت چْجض ْطؼ ثٗي: گَة٘ن هى حٕ ًهط د٘جى ٍ هكلخ تَؾ٘ح دطثى حجل

 زض. درَثى ًوجظ: دگَٗس زٍدجضُ ٍ درَثى ًوجظ: دگَٗس آهط ثٌِٗٛ هخل دجضٌس ضطـ دِ هًلّٕ َ٘ط ثهط، زٍ ّط: ثٍل حجلت

 -ثهط زٍ ِٚ ثست هحجل ٍثحس، قذً٘ت ٗٙ دِ ًسذت چَى. ضَز هى تأٚ٘س دط حول زٍهى ِٚ ثست ضٍضي غَضت ثٗي

 آهط دط ثٍل، دطثى تأٚ٘س ًِ ٍ دجضس تأس٘س درَثّس زٍهى، ثگط لصث ٍ دگ٘طز تًلّٕ -زٍ آى د٘ي ثهت٘جظى ّطگًَِ دسٍى

 زض هتًلّٕ ٍحست نَْض ٍ تٗ٘٘س يسم ذجقط دِ دٌجدطثٗي ٍ ٌٚس د٘جى زٍم، دجض ٖ٘س دج لَ ٍ ضث زٍم أهط هتًلّٕ ِٚ دَز الظم

 دسٍى ٚالم نجّط ذالِ ٍ ثغل ذالِ ًٓسِ ْى تأٚ٘س گطچِ زثضز، تأٚ٘س زض نَْض زٍم دجض زض ثهط لٓم ثهط، زٍ ّط

 .ثست ٖطٌِٗ

 :دگَٗس -هخال -هَلى ثٌِٗٛ هخل دجضٌس ٍثحس ضطـ دط هًلّٕ ثهط زٍ ّط ِٚ ثٌٗست: زٍم حجلت

 تأٚ٘س دط حول زٍم َٖل ً٘ع، غَضتى چٌ٘ي زض. ٌٚس تٛطثض ضث يذجضت ّو٘ي سپس ٍ دگ٘ط، ٍؾَ ّستى هحسث ثگط

 .گٓت٘ن پ٘ط٘ي حجلت زض ِٚ ثى ًٛتِ ّوجى زل٘ل دِ ضَز هى

 :دگَٗس هَلى هخال. هًلّٕ َ٘ط زٗگطى ٍ دجضس هًلّٕ أهط زٍ ثظ ٗٛى ِٚ ثست ثٗي: سَم حجلت

 تأٚ٘س دط حول ٍ ثست ٗٛى هكلَح ّن دجظ حجلتى چٌ٘ي زض. ٚي َسل ّستى رٌخ ثگط: دگَٗس سپس ٍ ٚي َسل

 ًٌٗى -هكلٕ ثهط ِٚ تٓجٍت ثٗي دج. گ٘طز ًوى تًلٕ دسثى ثهط زٍ لصث ٍ ثست ٍثحس دِ هأهَض ثلهجّط يلى ِٚ چطث ضَز هى

 هطثز ثظ ٚجضّ ٍ ضسُ ثٍل ثقالٔ هّٗ٘س زٍّهى ًت٘زِ، زض ٍ ضَز هى -هًلّٕ ًٌٗى -هٗ٘س دط حول ثقالٖص -هًلّٕ َ٘ط

 .ثست

 154: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

 هٗ٘سث ثلخجًى َْ٘ٛى -ثلوًلٕ أيٌى -ثلوٗ٘س يلى إقالِٖ ٗحول -ثلوًلٕ َ٘ط أيٌى -ثلوكلٕ ثٛهط ثى َ٘ط دِ، ثٛهطٗي

 .هٌِ ثلوطثز يي ٚجضٓج ٍ ثٍٛل ٝقالٔ

 رٌذج ٌٚت ثى»: هخال َٗٗل ٚأى آذط، ء ضى يلى هًلٗج ثٙذط ٍ ء ضى يلى هًلٗج ثٛهطٗي أحس َٗٛى ثى -ثلطثدًٔ

 ثى ثلهجّط ٛى ثلتأس٘س، يلى -نجّطث -ٗحول ثلحجلٔ ّصُ ْٓى ،«ْجَتسل ه٘تج هسست ثى»: َٗٗل ٍ «ْجَتسل

 ٌّج، لِ هًٌى ْال ثلتأٚ٘س ثهج ٍثحس، ثلوكلَح ثى يلى حولِ رسث ٗذًس ٍ ثٙذط، ْى ثلوكلَح َ٘ط هٌْوج ٚل ْى ثلوكلَح

 ٗٓطؼ ال دل ثلتأٚ٘س، دجح هي ل٘س لٌِٛ ٍ هوٛي، َْْ ثلوكلَد٘ي يي ٍثحس دجهتخجل ثالٚتٓجء دوًٌى دجلتسثذل ثلَٗل ثهج ٍ

 .ٍثحس دًٓل هًج ٗوتخالى ثهطٗي ٌّج٘ ثى ٍ ثلتأس٘س ْطؼ دًس ثال

 ٗزعى ثًِ ثلزٌجدٔ َسل ْى حذت ٚوج ذجظ، دسل٘ل ثال إلِ٘ ٗػجض ال ٍ ثٛغل، ذالِ -حجل ٚل يلى -ثلتسثذل لٛي ٍ

 .ثلططـ هَْٓم ْى هٓػال ثلتسثذل يي ثلذحج س٘أتى ٍ آذط، َسل ٚل يي
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  ثلَرَح يلى دجٛهط ثٛهط زاللٔ -11

. َٖل٘ي يلى ًْلِ؟ ثلخجًى يلى ٗزخ حتى ثلًٓل دصلٙ أهط َّ ْْل دًٓل، ثٙذط يذسُ ٗأهط ثى يذ٘سُ أحس ثلوَلى أهط إشث

 :ًحَٗي يلى ْطؾِ ٗوٛي ّصث ٍ

 ٗأهط ثى ٍظٗطُ ثلسٍلٔ ضة٘س ٗأهط ثى هخل ثلخجًى، ثلوأهَض إلى ثلوَلى ٛهط ثلوذلٍّ ًحَ يلى ثالٍل ثلوأهَض َٗٛى ثى -1

 ثلًٓل ٍرَح ْى نَْضُ ْى أحس ٗطٙ ال ًِٛ ثلرالِ، هحل يي ذجضد -ضٙ ال -ثلٌحَ ّصث ٍ. دًٓل يٌِ ثلطي٘ٔ

 .ثلٗذ٘ل ّصث هي ثلوٛلٓ٘ي إلى دجلٌسذٔ ثالًذ٘جء أٍثهط ٚل ٍ. ثلخجًى ثلوأهَض يلى

 يلى ٍ ًٓسِ، ٖذل هي ثلخجًى إلى ثٛهط تَرِ٘ ْى ٗستٗل ثى هأهَض َّ دل ثلوذلٍّ، ًحَ يلى ثالٍل ثلوأهَض َٗٛى أال -2

 دجلػّالٓ هطّن»: ثلسّالم يلِ٘ ثالهجم ٖجل ًحَ

 155: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

 هَلى ثٌِٗٛ هخل. دجضس زٗگطى چ٘ع دط هًلّٕ زٗگط ثهط ٍ چ٘عى دط هًلّٕ ثهط زٍ ثظ ٗٛى ِٚ ثست ثٗي: چْجضم حجلت

 حول نجّطث زٍم ثهط حجلت، ثٗي زض. ٚي َسل ٚطزى، هّ٘ت هس ثگط: دگَٗس دجظ ٍ ٚي َسل ّستى رٌخ ثگط: دگَٗس

 ثست دً٘س ذ٘لى ٍ ثست زٗگطى زض هكلَح ثظ َ٘ط ثهطى، ّط زض هكلَح ِٚ ثست ثٗي نجّط چَى ضَز هى تأس٘س دط

 .ًسثضز هًٌجٗى ثٌٗزج زض تأٚ٘س ثهّج ٍ دجضس ٗٛى زٍ ّط زض هكلَح ِٚ

 تأٚ٘س دجح ثظ ثٗي، ثهّج ثست، هوٛي ٌٚ٘ن، ثٚتٓج هكلَح زٍ ّط دطثى ثهتخجل ٗٙ دِ ِٚ هًٌج دسٗي تسثذل دِ َٖل ثهج ٍ

 ثهتخجل ٍثحس، ًْل دج ِٚ دجضس ٚجض زض أهط زٍ ثٌِٗٛ ٍ تأس٘س ْطؼ ثظ دًس هگط ًسثضز ْطؼ تسثذل ثغال دلِٛ. ً٘ست

 زض ثٌِٗٛ ٚوج ضس، تسثذل دِ ٖجةل تَثى ًوى ذجظ، زل٘ل دج رع ٍ ثست ٖجيسُ دطذالِ تسثذل ّطحجل، دِ لٛي ٍ. ضًَس

 زض هٓػل قَض دِ تسثذل دحج ظٍزى دِ ٍ ّست ّن زٗگطى َسل ّط ثظ هزعى ِٚ ضسُ حجدت زل٘ل دج رٌجدت، َسل

 .آهس ذَثّس ضطـ هَْٓم

  ٍرَح دط أهط دِ أهط زاللت -11

 هحسَح ٚجض آى دِ ثهط آٗج زّس، ثًزجم ضث ٚجضى ِٚ ٌٚس ثهط زٗگط يذس دِ ثٍ ِٚ ٌٚس ثهط يذسش ٗٙ دِ هَلى ٍٖتى

 :زثضز ْطؼ زٍ هستلِ ثٗي قَض ّو٘ي ٍ ثست هكطح َٖل زٍ ثٌٗزج زض دجضس؟ ٍثرخ آى ثًزجم زٍهى دط تج ضَز هى

 ٌٚس ثهط ٍظٗطش دِ زٍلت ضة٘س ثٌِٗٛ هخل. دجضس زٍم هأهَض دِ هَلى ثهط هذلٍّ ثٍّل، هأهَض ِٚ ثست ثٗي ْطؼ ٗٙ -1

 ًعثو ٍ دحج هحل ثظ ْطؾى چٌ٘ي ضٙ، دسٍى. زٌّس ثًزجم ضث ٚجضى ِٚ ٌٚس هأهَض ضة٘س قطِ ثظ ضث هلّت ثٍ ِٚ

 ًسذت ثًذ٘جء ثٍثهط ّوِ ٍ زثضز زٍم هأهَض دط ًْل ٍرَح زض نَْض ثهط، ثٗي ِٚ ًسثضز ضٙ ثحسى ِٚ چطث ثست د٘طٍى

 .ثست ٖذ٘ل ّو٘ي ثظ هٛلّٓ٘ي، دِ
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 هتَرِ ضث ثهط ذَزش رجًخ ثظ هستٗال ِٚ دجضس هأهَض دلِٛ ًذجضس هذلٍّ هٌعلِ دِ ثٍل هأهَض ِٚ ثٌٗست زٍم ْطؼ -2

 چٌ٘ي. ٚي ًوجظ دِ ثهط سجلگى ّٓت سيّ زض ضث ثقٓجل: ثست ْطهَزُ ِٚ ثلسّالم يلِ٘ هًػَم ثهجم َٖل هخل ٌٚس زٍم ْطز

  ِٚ آًزج ٍ ثست دحج ٍ ثذتالِ هحل ِٚ ثست ْطؾى

 156: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

 .ثٛقٓجل ًٌٗى ،«سذى أدٌجء ّن ٍ

 ٍ. ثلوصَٚضٗي ثلٌحَٗي هي ًحَ أى يلى ثًِ ِْ٘ ثلحجل ًٗلن لن هج دِ ٗلحٕ ٍ. ثلذحج ٍ ثلرالِ هحل َّ ثلٌحَ ّصث ٍ

 ثلتذلٍ٘ ًحَ يلى ال دجٛهط ثٛهط ثى: شلٙ تَؾ٘ح ٍ. ثلخجًى يلى ٍرَدِ ْى يطْج نجّط دجٛهط ثٛهط هزطز ثى ثلورتجض

 :غَضت٘ي يلى ٗٗى

. َطؾِ حػَل إلى للتَغل قطٗٗج دجٛهط أهطُ َٗٛى ٍ ثلخجًى، ثلوأهَض ًْل ْى ٗتًلٕ ثلوَلى َطؼ َٗٛى ثى -ثالٍلى

 .ًٓسِ دجلًٓل أهطث -ضٙ ال -دجٛهط أهطُ َٗٛى ثلػَضٓ ّصُ يلى ثًِ َطؾِ يطِ إشث ٍ

 أهط لَ ٚوج ثلخجًى، ثلوأهَض دًٓل َطؼ لِ ٗتًلٕ ثى زٍى هي ثٍٛل، ثلوأهَض أهط هزطز ْى َطؾِ َٗٛى ثى -ثلخجً٘ٔ

 َْ٘ٛى شلٙ، ًحَ أٍ ثٍٛثهط إغسثض يلى ثدٌِ ًَٗز ثى ثال َطؾِ َٗٛى ال ٍ ء، دطى ثلًذس ٗأهط ثى -هخال -ثدٌِ ثلوَلى

 .ثلَثٖى ْى أغال لِ هكلَدج ثلًٓل َٗٛى ْال أهطُ، ثٍٛل إغسثض ْى -ْٗف -َطؾِ

 ٛى تطِٚ، لَ لوَالُ يجغ٘ج ًٗس ال ٍ لِ، أهطث دجٛهط ثلوَلى أهط َٗٛى ال ثلُطؼ دْصث ثلوأهَض ثلخجًى يلن لَ ٍثؾح ٍ

 لتحػ٘ل ثلكطٗٗ٘ٔ ًحَ يلى ال ثلُطؼ، هتًلٕ َّ ٍ ثلوَؾَي٘ٔ ًحَ يلى هأذَشث َٗٛى ثلوَلى ٛهط ثلوتًلٕ ثٛهط

 .ثلخجًى ثلوأهَض ثلًذس هي ثلًٓل

 يي ثلتزطز هى -يطْج -ثٍٛثهط نجّط ْجى ٖطٌٗٔ تٗن لن ثى ٍ ْصث٘، ثلوصَٚضت٘ي ثلػَضت٘ي ثحسى يلى ٖطٌٗٔ ٖجهت ْجى

 ٍ. ثلوَؾَي٘ٔ ًحَ يلى ثًِ حذت إشث ثال ثلَرَح يلى ٗسل هكلٗج دجٛهط ثٛهط ْئشى،. ثلكطٗٗ٘ٔ ًحَ يلى ثًِ َّ ثلٗطثةي

 .ثلططي٘ٔ ثٍٛثهط ْى ٗٗى ل٘س

 157: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

 .ضَز هى هلحٕ زٍم حجلت ّو٘ي دِ ثست، هعدَض ْطؼ زٍ ثظ ٚسثه٘ٙ ٖذ٘ل ثظ هستلِ ْطؼ زثً٘ن ًوى

 ثهط: ثٌِٗٛ هكلخ تَؾ٘ح ٍ زثضز زٍم ْطز دِ أهط ٍرَح زض نَْض يطْج ثهط دِ ثهط غطِ ِٚ ثست ثٗي هج هرتجض ضأى ٍ

 :زثضز غَضت زٍ ًذجضس تذلٍ٘ غَضت دِ ثگط أهط دِ
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 ثٍ ضس٘سى دطثى ضثّى ثهط دِ أهط ٍ دجضس گطْتِ تًلٕ زٍهى تَسف ًْل ثًزجم دِ هَلى َطؼ ِٚ ثست ثٗي: ثٍل غَضت

 هٌعلِ دِ أهط، دِ ثهط ضٙ دسٍى ضَز، ثًزجم غَضت دسٗي ًْل ِٚ ثست ثٗي ثٍ هطثز ِٚ دسثً٘ن ثگط. دجضس ثش َطؼ دِ

 .ضَز هى هحسَح ًْل ذَز دِ أهط

 دجضس زثضتِ َطؾى زٍم، هأهَض ًْل دِ ًسذت ثٌِٗٛ دسٍى دجضس ثٍل هأهَض أهط ثٍ، َطؼ ِٚ ثست ثٗي: زٍم غَضت

 ِٚ ً٘ست ثٗي رع هَلى َطؼ ٍ ٌٚس چ٘عى دِ أهط ضث يذسش ثٍ ِٚ ٌٚس هى ثهط -هخال -ضث پسطش هَلى، ثٌِٗٛ هخل

 غطْج هَلى َطؼ غَضت ثٗي زض. زثضز سط زض ثّسثْى چٌ٘ي ثهخجل ٗج ٍ دسّس توطٗي ْطهجى، غسٍض زض ضث ْطظًسش

 .ً٘ست ثٍ هكلَح ثغال ٍثٖى زض زٍهى، ًْل ذَز پس ٌٚس، غجزض ثهط ْطظًسش ِٚ ثست ثٗي

 أهط( زٍهى) ثٍ دطثى ثهط، دِ ثهط زٗگط ثست، ثٍل هأهَض توطٗي هَلى، َطؼ ِٚ دسثًس زٍم هأهَض ثگط ِٚ ثست ضٍضي ٍ

 ثذص هَؾَي٘ت ًحَ دِ ثست هَلى ثهط هتًلّٕ ِٚ أهطى چَى. ً٘ست يجغى ًسّس، ثًزجم ضث آى ثگط ٍ ضَز ًوى تلٗى

 ثهط لصث ٍ ٌٚس غجزض ثهط ْطظًسش ِٚ ثست ثٗي هَلى ّسِ ًٌٗى) ثست هَلى َطؼ هتًلّٕ ِٚ ثست ّوجى ٍ ضسُ

 زٍم هأهَض تَسف ًْل تحػ٘ل دطثى قطٗٗى ْطظًسش ثهط ثٌِٗٛ ًِ ،(قطٗٗ٘ت ًِ زثضز هَؾَي٘ت ثٍ دطثى ْطظًسش،

 .دجضس

 يطْج ًذَز، ٚجض زض ثى ٖطٌِٗ ثگط ٍ ضَز هى يول ّوجى قذٕ زثضت، ٍرَز َْٔ غَضت زٍ ثظ ٗٛى دط ثى ٖطٌِٗ ثگط حجل

 .ضًَس هى لحجل قطٗٗ٘ت ًحَ دِ ِٚ ثست ثٗي -ٖطٌِٗ ًذَزى غَضت زض -ثٍثهط نجّط

 زض ٍ ثست ًهط هَضز هَؾَي٘ت ًحَ دِ ضَز حجدت ثٌِٗٛ هگط ثست ٍرَح دط زثل هكلٕ دكَض ثهط دِ ثهط دٌجدطثٗي،

 .ًسثضز ٍرَز( هَؾَيى ًحَ دِ) آى دطثى ثى ًوًَِ ضطيِ٘، ثٍثهط

 158: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

  ثلَثرخ تٗس٘وجت ْى -ثلرجتؤ

 .للٓجةسٓ إتوجهج ٍ ثٍٛثهط دوذجحج ثلحجٖج لْج، دجلتًطؼ دأس ال تٗس٘وجت يسٓ للَثرخ

 ثلوططٍـ ٍ ثلوكلٕ -1

 :ًحَٗي أحس يي ٗرطد ال َْْ ثلَثرخ، يي ذجضد آذط ء ضى إلى ٍرَدِ ٖ٘س إشث ثلَثرخ ثى

 ثلططق٘ٔ، ًحَ يلى ثلَثرخ ٍرَح ْى هأذَشث -ء ثلطى أى -َّ ٍ ء، ثلطى شلٙ يلى ٍرَدِ هتَٖٓج َٗٛى ثى -1

 شلٙ دحػَل ٍرَدِ الضتطثـ ،«ثلوططٍـ ثلَثرخ» ح ثلوسوى َّ ّصث ٍ. ثالستكجئ إلى دجلٗ٘جس ثلحذ َٚرَح

 .ثالستكجئ حػَل يٌس ثال ثلحذ ٗزخ ال لصث ٍ ثلرجضد، ء ثلطى
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 ثى ٍ ثلوسجْٔ، ٖكى إلى دجلٗ٘جس ٚجلحذ ثٙذط، ء ثلطى شلٙ حػَل يلى هتَّٖ َ٘ط ثلَثرخ ٍرَح َٗٛى ثى -2

 ء ثلطى شلٙ دحػَل هططٍـ َ٘ط هكلٕ ٍرَدِ ٛى ،«ثلوكلٕ ثلَثرخ» ح ثلوسوى َّ ّصث ٍ. يلِ٘ ٍرَزُ تَّٖ

 .ًحَّج ٍ ثلسجتط ٍ ثلُسل ٍ ثلَؾَء إلى دجلٗ٘جس ثلػالٓ هٌِ ٍ. ثلرجضد

 ثلى دجلٗ٘جس هكلٗج ٍثرذج ٍ ء ضى إلى دجلٗ٘جس هططٍقج ٍثرذج َٗٛى -ٍثحس ٍثرخ َّ ٍ -ثًِ ٗهْط ثلحذ هخجل هي ٍ

 ثلًجهٔ ثلططثةف إلى دجلٗ٘جس هططٍـ ٍثرخ َّ ٍثرخ ٚل أى ثيلن حن. ثؾجْ٘جى أهطثى ثلوكلٕ ٍ ْجلوططٍـ. آذط ء ضى

 .ثلَثٖى ْى ء دطى ٗٛلَٓى ال ثلوزٌَى ٍ ثلًجرع ٍ ْجلػذى ثلًٗل، ٍ ثلٗسضٓ ٍ ثلذلٌَ ّى ٍ

 دل ثٛحٛجم، هي َ٘طُ ْى ال ٍ ثلَرَح ْى ضطقج ل٘س ثًِ ثلحٕ ٍ ثلًجهٔ، ثلططٍـ هي إًِّ ٖ٘ل ْٗس ثلًلن، ثهج ٍ

  يلى ثلزجّل ٍ ثلًجلن د٘ي هطتطٚٔ ثلَثًٖ٘ٔ ثلتٛجلّ٘

 159: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

  ٍثرخ تٗس٘وجت زض ذجتوِ

 تٗس٘وجت ثٗي هتًطؼ آى، ْجةسُ هتوّن ٍ أٍثهط دحج هلحٗجت يٌَثى دِ رجست دِ ِٚ ثست تٗس٘وجتى زثضثى ٍثرخ،

 :دطَٗن

 هططٍـ ٍ هكلٕ ٍثرخ -1

 :ً٘ست د٘طٍى ظٗط غَضت زٍ ثظ ٌٚ٘ن، هٗجٗسِ آى ثظ ذجضد چ٘عى دج ضث ٍثرخ ٗٙ ٍٖتى

 حذ ٍرَح هخل ثست هأذَش ٍثرخ ٍرَح زض ضطق٘ت ًحَ دِ ء ضى آى ٍ ثست ء ضى دطآى هتَّٖ ٍرَدص ٗج -1

 آى حػَل دِ هططٍـ ٍرَدص ِٚ چطث ضَز هى ًجه٘سُ هططٍـ ٍثرخ ِٚ ثست ّوجى ثٗي. ثستكجيت دج هٗجٗسِ زض

 .ثستكجيت حػَل ٌّگجم هگط ً٘ست ٍثرخ حذ لصث ٍ ثست ذجضد زض( ثستكجيت هخل) ء ضى

 هكلٕ زٗگط چ٘ع دِ ًسذت ٍ ثست هططٍـ چ٘ع ٗٙ دِ ًسذت گجّى ٍثرخ، ٗٙ ِٚ ضَز هى ضٍضي حذ هخجل ثظ ٍ

 .ّستٌس ثؾجْى ٍ ًسذى ثهط زٍ هكلٕ، ٍ هططٍـ پس. ثست

 َٚز٘ لصث ٍ ثست هططٍـ ٍثرخ يٗل، ٖسضت ٍ دلٌَ ًٌٗى تٛلّ٘ يجهِ ضطثةف دِ ًسذت ٍثرذى، ّط ثٌِٗٛ زٗگط ًٛتِ

 .ًسثضًس تٛل٘ٓى ّ٘چ ٍثٖى زض زَٗثًِ، ٍ يجرع ٍ

 يلن ِٚ ثست ثٗي حٕ ٍلى. ثست تٛلّ٘ يوَهى ضطٍـ ثظ ِٚ ثًس گٓتِ( ثضجيطُ هخل) دطذى يلن، يٌػط هَضز زض ثهّج ٍ

. هطتطٌٚس رجّل ٍ يجلن د٘ي هسجٍى ًحَ دِ ٍثًٖى تٛجلّ٘ دلِٛ زٗگط، ثحٛجم زض ًِ ٍ ٍرَح زض ًِ ً٘ست ضطـ

  يٗجح ثستحٗجٔ زض يلن آضى،

 160: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ
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 ثى َ٘طّج ٍ ثلحزٔ هذجحج ْى ٗأتى تٓػ٘ل يلى ثلتٛلّ٘، هرجلٓٔ يلى ثلًٗجح ثستحٗجٔ ْى ضطـ ثلًلن ًًن،. سَثء حس

 .هَؾًِ ّصث ل٘س ٍ. تًجلى ثللِّ ضجء

 ثلوٌزع ٍ ثلوًلٕ -2

 إلى ًْال ثلتٛلّ٘ ْ٘تَرِ ثلوكلٕ، ثلَثرخ ضأى ًْل٘ج ٍرَدِ َٗٛى ضطقِ حػَل دًس ثلوططٍـ ثلَثرخ ثى ضٙ ال

 :ٍرْ٘ي يلى تتػَض ثلتٛلّ٘ ًْل٘ٔ لٛي ٍ. ثلوٛلّ

 ٗسوى ٍ. ثلَرَح ظهجى ًٓس ثلَثرخ ظهجى َٗٛى ثى دوًٌى ثلَثرخ، لًٓل٘ٔ ظهجًج هٗجضًٔ ثلَرَح ًْل٘ٔ تَٛى أى -1

 أٗؿج؛ ًْلى ثلػالٓ َّ ٍ ثلَثرخ ٍ ًْلى، ٍرَدْج ْجى ٍٖتْج، زذَل دًس ٚجلػالٓ ثلوٌزع، ثلَثرخ ثلٗسن ّصث

 ّصث ٗسوى ٍ. ثلَرَح ظهجى يي ثلَثرخ ظهجى ْ٘تأذط ثلَثرخ، ًْل٘ٔ يلى ظهجًج سجدٗٔ ثلَرَح ًْل٘ٔ تَٛى أى -2

 حػَل يٌس ْئًِ -هخال -ٚجلحذ دًس، حجغل َ٘ط ظهجى يلى -ٍرَدِ ال -ثلًٓل لتًلٕ٘ ثلوًلٕ، ثلَثرخ ثلٗسن

 ثالستكجئ حػَل يٌس ْئًِ ثلوَسن، حػَل يلى هًلٕ ثلَثرخ لٛي ٍ -ٖ٘ل ٚوج -ًْل٘ج ٍرَدِ َٗٛى ثالستكجئ

 ثلوحسّز ٍٖتِ ْى لً٘ٓلِ هَسوِ ٍ ٍٖتِ ٗحػل حتى ثلطثحلٔ ٍ ثلعثز ٍ ثلوٗسهجت ْٗ٘ب ثى يلِ٘ ٗزخ لصث ٍ ثلحذ، ٍرخ

 .لِ

 :هٗجه٘ي ْى ٌّج ثلٛالم ٍ ثلذحج ٍٖى ٖس ٍ

 يلى ثٛٚخط ٍ. ٍَٖيِ ٍ دجهٛجًِ ثلَٗل سطُّ، ٖسّس ثلٓػَل غجحخ يي ثلوًطٍِ ٍ ثلوًلٕ، ثلَثرخ إهٛجى ْى -ثٍٛل

 ٍ إهٛجًِ إلى ثلصّجح ْى ثلسط د٘جى هى ثلَثرخ هٗسهٔ ْى -تًجلى ثللِّ ضجء ثى -لِ سٌتًطؼ ٍ ثلورتجض، َّ ٍ ثستحجلتِ،

 َْرَدْج، ثلحذ أيوجل ًٓس ثهج ٍ للوٗسهجت ثلتْ٘تٔ ٍ ثلس٘ط َّ ثلحذ هخجل ْى ًْال ثلَثرخ ثى سٌذّ٘ي ٍ ٍَٖيِ،

 ظهجًِ؛ ْى يلْ٘ج ثلٗسضٓ ٍ ثلوَسن دحؿَض هططٍـ

 161: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

 ٍ آهس ذَثّس تًجلى ضجءثهلل ثى آى َ٘ط ٍ حزّت هذجحج زض هكلخ ثٗي تٓػ٘ل ِٚ ثست ضطـ تٛلّ٘، دج هرجلٓت دط

 .ً٘ست آى دحج هحل ثٌٗزج

 هٌزّع ٍ هًلّٕ ثهط -2

 تٛلّ٘ لصث ٍ ٗجدس هى ًْل٘ت هكلٕ، ٍثرخ ّوچَى ٍرَدص ضطقص، حػَل ثظ پس هططٍـ ٍثرخ ِٚ ً٘ست ضٛى

 :ثست هتػَّض غَضت، زٍ دِ تٛلّ٘ ًْل٘ت ثهّج ٍ ضَز هى هٛلّّ هتَرِ دجلًٓل غَضت دِ
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 ٍرَح ظهجى ّوجى ٍثرخ، ظهجى ِٚ هًٌج دسٗي دجضس هٗجضى ٍثرخ، ًْل٘ت دج ظهجًج ٍرَح ًْلّ٘ت ثٌِٗٛ ٗٛى -1

 ًْلى ًوجظ ٍرَح غَضت، ثٗي زض آًِٛ ٍٖت زذَل ثظ دًس ًوجظ هخل ضَز هى ًجه٘سُ هٌزّع ٍثرخ ٖسن، ثٗي. دجضس

 .زثضز ًْل٘ت ّن ًوجظ ذَز ًٌٗى ً٘ع ٍثرخ ٍ ثست

 ظهجى ثظ ٍثرخ ظهجى غَضت ثٗي زض ِٚ دجضس زثضتِ تٗسم ٍثرخ، ًْل٘ت دط ظهجًج ٍرَح ًْل٘ت ثٌِٗٛ زٗگط -2

 ِٚ ظهجًى دط -آى ٍرَح ًِ -ًْل ذَز ِٚ چطث ضَز هى ًجه٘سُ هًلّٕ ٍثرخ ٖسن، ثٗي. دَز ذَثّس هتأذط ٍرَح،

 ذَز ثهّج ٍ ثست ًْلى ٍرَدص -ثًس گٓتِ چٌجًِٛ -ثستكجيت، حػَل ٌّگجم ِٚ حذ هخل. ثست هًلّٕ ً٘جهسُ، ٌَّظ

 دط ّو٘ي ذجقط دِ ٍ ثست ٍثرخ حذ ثستكجيت، حػَل ٌّگجم ثظ لصث ٍ ثست حذ هَسن حػَل دط هًلّٕ ٍثرخ،

 ظهجى زض ضث حذ ثيوجل ٍ ْطثضسس حذ هَسن ثٌِٗٛ تج ٌٚس آهجزُ ضث ضثحلِ ٍ ظثز ٍ سٓط هٗسهجت ِٚ ثست ٍثرخ هٛلّّ

 :ثست گطْتِ غَضت دحخْجٗى هٗجم، زٍ زض ثٌٗزج زض. زّس ثًزجم هً٘ي

 ثهج ٍ ثست ٍثٖى ٍ هوٛي ٍثرخ ثٗي ِٚ ثست ثٗي ْػَل غجحخ ثظ هًطٍِ َٖل ٍ: هًلّٕ ٍثرخ ثهٛجى زض -(ثٍل) 

 هتًطؼ ضجءثهلل ثى ٍثرخ هٗسهِ دحج زض ظٍزى دِ ٍ ثست ّو٘ي ً٘ع هج هرتجض ٍ ّستٌس آى ثهتٌجو دِ ٖجةل يلوجء ثٚخط

 ثظ) ًْال آًچِ ِٚ ٌٚ٘ن هى ضٍضي ٍ ثًس ضسُ آى ٍَٖو ٍ ثهٛجى دِ ٖجةل دطذى چطث ِٚ ٌٚ٘ن هى د٘جى ٍ ضَٗن هى هكلخ ثٗي

 دِ هططٍـ ٍرَدص حذ، ثيوجل ذَز ثهّج ٍ ثست هٗسهجت تِْ٘ ٍ س٘ط ثست، ٍثرخ حذ، هخجل زض( ثستكجيت ظهجى

 .ثست هَسن زض ثيوجل دط ٖسضت ٍ هَسن ْطثضس٘سى

 162: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

 ْال للَرَح ضطـ ثلططـ ثى ّل «ْػلّ ثلَٖت زذل إشث»: َٖلْن هخل ْى ثلططق٘ٔ ثلزولٔ نجّط ثى ْى -ثلخجًى ٍ

 ْى ثلَٖت زذَل يلى هًلٗج ًٓسِ ثلَثرخ َْ٘ٛى للَثرخ ضطـ ثًِ أٍ ثلَٖت، زذَل دًس ثال ثلوخجل ْى ثلػالٓ تزخ

 هكلٕ؟ ًْلى َْْ ثلَرَح ثهج ٍ ثلوخجل،

 ثلزعثء؟ ْى ثٛهط هجزٓ لوسلَل ضطـ ثًِ أٍ ثلزعثء، ْى ثٛهط ّ٘تٔ لوسلَل ضطـ ثلٗ٘س ثى ّل ثذطى دًذجضٓ ٍ

 .«ْػلّ تكْطت إشث»: ثلوَلى ٖجل إشث ٚوج ثلعهجى، َ٘ط ثلططـ ٚجى لَ حتى ٗزطى ثلذحج ّصث ٍ

 ٗزخ ْال هططٍقج، ٍثرذج ثلَثرخ َٗٛى -للَرَح ضطـ ثًِ أى -ثلْ٘تٔ إلى ثلٗ٘س ضرَو ْى ثلزولٔ دهَْض ثلَٗل ًْلى

 ضطـ ثًِ أى -ثلوجزٓ إلى ثلٗ٘س ضرَو ْى دهَْضّج ثلَٗل يلى ٍ. ثلططـ حػَل ٖذل ثلوٗسهجت هي ء ضى تحػ٘ل

 ثلوأهَض هٗسهجت تحػ٘ل يلِ٘ ْ٘زخ ثلططـ، حػَل ٖذل ًْل٘ج ثلَرَح َْ٘ٛى هًلٗج، ٍثرذج ثلَثرخ َٗٛى -للَثرخ

 .دًس ْ٘وج ثلططـ دحػَل يلن إشث دِ
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 ء س٘زى ٍ. ثلوجزٓ أٍ ثلْ٘تٔ إلى ثلططق٘ٔ ثلزولٔ ْى ثلٗ٘س ضرَو ْى ثلوتأذطٗي د٘ي ثلوًطٍِ ثلٌعثو َّ ثلٌعثو ّصث ٍ

 .تًجلى ثللِّ ضجء ثى هَؾًِ ْى ثلحجل تحٕٗ٘

  ثلتذًى ٍ ثٛغلى -3

 ٍٓ :تًجلى َٖلِ هي ثلوستٓجزٗي ثلَؾَء ٍ ثلػالٓ َٚرَدى دجلٛالم، هستٗال ٍرَدِ إْجزٓ ٖػست هج: ثٛغلى ثلَثرخ

 .«1»  ٍٔرَُّٔٓٛنٕ َْجَْسِلَُث :تًجلى َٖلِ ٍ *ثلػَّالَٓ، أَِٖ٘ؤَث
______________________________ 

 .6/ ثلوجةسٓ -(1) 

 163: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

 ضطـ، ِٚ ثست ثٗي آٗج درَثى، ًوجظ ضس زثذل ظهجى ِٚ ٍٖتى: َٖل ثٗي هخل زض ضطقِ٘ رولِ نجّط ثٌِٗٛ زض -(زٍم) 

 لصث ٍ ثست ٍثرخ ضطـ ضطـ، ٗج ٍٖت، زذَل ثظ دًس هگط ً٘ست ٍثرخ ًوجظ هخجل، ثٗي زض لصث ٍ ثست ٍرَح ضطـ

 ثست؟ هكلٕ ٍ ًْلى ٍرَح، ذَز ثلّج ٍ ثست ٍٖت زذَل دِ هًلّٕ ِٚ ثست ٍثرخ ذَز تٌْج

 زض( ٍثرخ) ثهط هجزُ هسلَل ضطـ ٗج ثست( غلّ) رعثء زض( ٍرَح) ثهط ّ٘تت هسلَل ضطـ ٖ٘س، آٗج زٗگط يذجضت دِ ٍ

 تحػ٘ل ٍٖتى: دگَٗس هَلى ثٌِٗٛ هخل ثست رجضى ً٘ع دجضس ظهجى َ٘ط ضطـ، ِٚ آًزج زض دحج ثٗي ٍ ثست؟ رعثء

 .درَثى ًوجظ ٚطزى، قْجضت

 هططٍـ ٍثرخ ثست، ٍرَح ضطـ ٖ٘س، گٓت٘ن ًٌٗى ضسٗن ّ٘تت دِ ٖ٘س ضرَو زض رولِ نَْض دِ ٖجةل ثگط پس

 رولِ نَْض ِٚ ضسٗن ٖجةل ثگط ثهج ٍ. ً٘ست ٍثرخ هٗسهجت ثظ ٗٙ ّ٘چ تحػ٘ل ضطـ، حػَل ثظ ٖذل لصث ٍ ضَز هى

 ٖذل ٍثرخ لصث ٍ. ضَز هى هكلٕ ٍثرخ هعدَض، ٍثرخ ثست، ٍثرخ ضطـ ٖ٘س، گٓت٘ن ًٌٗى ثست، هجزُ دِ ٖ٘س ضرَو زض

 آٌٗسُ زض زثضز يلن ِٚ غَضتى زض ثست ٍثرخ هٛلّّ دط ًت٘زِ زض ٍ ٌٚس هى پ٘سث ًْل٘ت( حذ هَسن) ضطـ حػَل ثظ

 د٘ي هًطٍِ ًعثو ّوجى ًعثو، ثٗي ٍ «*» .سجظز ْطثّن ضث آى هٗسهجت ثٙى ثظ ضَز، هى حجغل( حذ هَسن) ضطـ

 -هستلِ ثٗي زض تحٕٗ٘ ظٍزى دِ ٍ هجزُّ؟ دِ ٗج گطزز دجظهى ّ٘تت دِ ضطقِ٘ رولِ زض ٖ٘س ثٌِٗٛ زض ثست هتأذطٗي

 .آهس ذَثّس ذَز رجى زض -تًجلى ضجءثهلل ثى

  تذًى ٍ ثغلى ٍثرخ -3

 ثظ ِٚ ٍؾَ ٍ ًوجظ ٍرَح هخل دجضس چ٘ع ّوجى ٍرَح د٘جى ثغلى، هٗػَز هَلى، ٚالم زض ِٚ ثست آى: ثغلى ٍثرخ

 (.دطَة٘س ضث غَضتْجٗتجى) ٍ( زثضٗس پج دِ ضث ًوجظ ٍ: )ضَز هى ثستٓجزُ ثلْى ٚالم زٍ
______________________________ 
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 هكلٕ ٍثرخ -حذ هخل -ٍثرخ ًٌٗى ثست، هًلّٕ ٍثرخ، ثهّج زثضز، ًْل٘ت ٍرَح ثٌٗزج، زض ِٚ ثست ثٗي حٕ)*(  

 ٍ هكلٕ د٘ي ثى هالظهِ ًٌٗى ثست، هًلّٕ حجل ي٘ي زض ٍ هكلٕ ٍثرخ حذ، دگَة٘ن ِٚ ًسثضز هٌجْجت پس. ثست هًلّٕ

 (ٌ. )ًسثضز ٍرَز هًلّٕ ٍ هططٍـ د٘ي ثى هالظهِ ثٌِٗٛ ٚوج ً٘ست دطٖطثض هٌزّع

 164: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

 ثلسَٔ إلى ثلوطى َٚرَح ّصث ٍ. ثْجزتِ ٖػست هج تَثدى هي ٚجى دل ٍرَدِ، إْجزٓ تٗػس لن هج: ثلتذًى ثلَثرخ ٍ

 هٗػَزث ٗٛي لن لٌِٛ ٍثرذج َٗٛى حٌ٘تص إلْ٘ج ثلوطى ْجى ثلسَٔ، هي ثللحن ضطثء دَرَح ثلوَلى أهط هي ثلوَْٓم

 .ثلٛالم هي دجالْجزٓ

 .ثٛذع دجلوًٌى ثلذ٘ي ٖذ٘ل هي ْْ٘ج ثللعٍم ٗٛي لن ْ٘وج ثلتعثه٘ٔ زاللٔ ٚل ْى ٚوج

  ثلتًٌ٘٘ى ٍ ثلتر٘٘طى -4

 ضهؿجى، ضْط ْى ثلػَم ٍ ٚجلػالٓ ثالهتخجل، هٗجم ْى يسل لِ ل٘س ٍ درػَغِ، ثلكلخ دِ تًلٕ هج: ثلتًٌ٘٘ى ثلَثرخ

 َّ»: دَٗلٌج سذٕ ْ٘وج يطٌّْجُ ٖس ٍ. يطؾْج ْى آذط ٍثرخ هٗجهْج َٗٗم ال ًٓسْج ْى لوػلحٔ ٍثرذٔ ثلػالٓ ْجى

 ثلَثرذجت دًؽ ٛى يطؾِ، ْى ثلذسٗل ٖ٘سًج إًوج ٍ. «يطؾِ ْى يٌِ دسٗال ٍ لِ يسال َٗٛى آذط ٍثرخ دال ثلَثرخ

 ٍ قَلِ ْى دسٗل لِ ثلصى هخال ٚجلَؾَء تًٌ٘٘٘ٔ ٍثرذجت ًَْٚج يي ٗرطرْج ال ٍ قَلْج ْى دسٗل لْج َٗٛى ٖس ثلتًٌ٘٘٘ٔ

 ًحَ ثلوطتذٔ، ثلٛٓجضٓ ٚرػجل ٍ. ٚصلٙ أٗؿج ثلت٘ون إلى دجلٌسذٔ ٚجلُسل ٍ ثلَؾَء، تًصض إشث ٗزخ إًوج ًِٛ ثلت٘ون، َّ

 .هسٌٛ٘ج ست٘ي ْجقًجم تًصض ْجى ضْطٗي، ْػ٘جم تًصض ْجى أٍال، ثلًتٕ َّ ٍ ثلركأ، ٖتل ٚٓجضٓ

 َ٘طُ أٍ َّ ثلوكلَح ٚجى دل درػَغِ، ثلكلخ دِ ٗتًلٕ لن ٍ يطؾِ، ْى دسٗل ٍ يسل لِ ٚجى هج: ثلتر٘٘طى ثلَثرخ ٍ

 ٍ تطِٚ ٗزَظ لٛي ٍ ٍثرخ ْئًِ يوسث، ضهؿجى ضْط ثْكجض ٚٓجضٓ ْى ثلَثرخ ٚجلػَم َّ ٍ. ثلوٛلّ دٌْ٘وج ٗتر٘ط

 .هسٌٛ٘ج ست٘ي إقًجم أٍ ضٖذٔ دًتٕ تذسٗلِ

 ٍ ثلوكلَح َّ َٗٛى ثى هي حٌ٘تص هٌجظ ال ْئًِ هً٘ي، ء دطى ٗتًلٕ ضدوج ثلوَلى َطؼ ثى ثلتٗس٘ن ّصث ْى ثٛغل ٍ

 ٚال ثى دوًٌى ثلتً٘٘ي يلى ال ثض٘جء أٍ ض٘ت٘ي دجحس َطؾِ ٗتًلٕ ضدوج ٍ. «تًٌ٘٘٘ج ٍثرذج» َْ٘ٛى ٍحسُ، إلِ٘ ثلوذًَث

 165: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

 .دجضس ثغلى هٗػَز تَثدى ثظ دلِٛ ًذجضس، ٚالم زض ثغلى هٗػَز ِٚ ثست آى: تذًى ٍثرخ

 دِ ضْتي ِٚ چطث. ضَز هى ثستٓجزُ دجظثض، ثظ گَضت ذطٗس ٍرَح دِ هَلى ثهط ثظ ِٚ دجظثض زض دطزثضتي ٖسم ٍرَح هخل

 دجلوًٌى دّ٘ي لعٍم، ِٚ آًزج ثلتعثهى، زاللت ّط زض ثٌِٗٛ چِ. ً٘ست ٚالم زض ثغلى هٗػَز ٍلى ثست ٍثرخ دجظثض سَى

 (.دَز ًرَثّس تذًى ٍرَح، زٗگط دجضس، دّ٘ي ثگط ٍ) ثست قَض ّو٘ي -ً٘ست ثٛذع
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  تًٌ٘٘ى ٍ تر٘٘طى ٍثرخ -4

 هجُ ضٍظُ ٍ ًوجظ هخل ًسثضز ثهتخجل هٗجم زض دسلى ٍ يسل ٍ ثست آى هرػَظ قلخ، ِٚ ثست آى(: تًٌ٘٘ى ٍثرخ) 

 هج ٍ ً٘ست آى رجًط٘ي آى، يطؼ زض زٗگطى ٍثرخ ٍ ضسُ ٍثرخ ذَزش هػلحت ذجقط دِ ًوجظ ِٚ چطث ضهؿجى،

 ٍ يسل يٌَثى دِ زٗگطى ٍثرخ آى يطؼ زض ِٚ ثست ٍثرذى»: ٚطزٗن تًطّٗ چٌ٘ي ضث آى( يطدى) 69 ظ زض ٖذال

 دسٗلى گجّى تًٌ٘٘ى، ٍثرذجت ثظ دًؿى ِٚ ثست ثٗي ذجقط دِ آٍضزٗن ضث «يطؼ زض» ٖ٘س هج ثٌِٗٛ. «ًسثضز ٍرَز دسٗل

. زثضز ت٘وّن ًجم دِ ذَز قَل زض دسٗلى ِٚ ٍؾَ هخل ضًَس ًوى ذجضد دَزى تًٌ٘٘ى ٍثرخ ثظ ثهّج زثضًس ذَز قَل زض

 هخل ٍ زثضز ضث ٍؾى ّو٘ي ِٚ ت٘ون دِ ًسذت َسل هخل ٍ دجضس ًجهوٛي ٍؾَ، ِٚ ثست ٍثرخ ٍٖتى ْٗف ت٘وّن چَى

 ثگط ٍ ثست هجُ زٍ ضٍظُ ًذَز ه٘سَض ثگط ٍ ثست دٌسُ ٚطزى آظثز ثٍال ِٚ ذكتى ٖتل ٚٓجضُ ّوچَى هطتّذِ ٚٓجضُ ذػجل

 .ثست هسٛ٘ي ضػت ثقًجم دَز، ًجهوٛي ً٘ع آى

 َ٘ط ٗج آى هكلَح، دلِٛ ً٘ست آى هرتع قلخ، ٍ ّست دسٗلى ٍ يسل يطؾص زض ِٚ ثست آى(: تر٘٘طى ٍثرخ) 

 ضػت) ضٍظُ ثٗي. ضهؿجى ضٍظُ يوسى ثْكجض ٚٓجضُ زض ٍثرخ ضٍظُ هخل دجضس، هى زٍ آى د٘ي هرّ٘ط هٛلّّ ٍ ثست آى

 .زثز ثقًجم ضث هسٛ٘ي ضػت ٗج ٍ ٚطز آظثز دٌسُ ٗٙ آى رجى دِ ٍ ًسثز ثًزجم ضث آى تَثى هى ٍلى ثست ٍثرخ( ضٍظ

 ً٘ست ثى چجضُ غَضت ثٗي زض ِٚ گ٘طز هى تًلّٕ هً٘ي ء ضى ٗٙ دِ گجّى هَلى َطؼ ِٚ ثست ثٗي تٗس٘ن ثٗي ضٗطِ ٍ

 ٗج زٍ ثظ ٗٛى دِ هَلى َطؼ گجّى ٍ. ثست تًٌ٘٘ى ٍثرخ، ثٗي ٍ ضَز ٍثٖى دِ هأهَض ٍ هكلَح ء، ضى ّوجى ثٌِٗٛ رع

  ِٚ هًٌى دسٗي گ٘طز هى تًلٕ ًجهًّ٘ي ًحَ دِ ء ضى چٌس

 166: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

 أٗؿج، ًحي ثضثزتٌج ْى ٍثًٖجى ثلٗسو٘ي ٚال ٍ. دٌْ٘ج ثلتر٘٘ط ًحَ يلى روً٘ج ًحَّج ثلذًج َْ٘ٛى لُطؾِ، هحػل هٌْج

 .ثلٛالم ٝقجلٔ هَرخ ال ٍ ثلتر٘٘طى، ثلَثرخ إهٛجى ْى لالضٛجل ٍرِ ْال

 هٗجم ْى ثلذًج َٗٛى ثى ٗوٛي ْئًِ ٍثحس، دلٓم يٌِ ثلتًذ٘ط ٗوٛي رجهى دٌْ٘ج ٚجى ثى ثلتر٘٘طى ثلَثرخ ثقطثِ ثى حن

 ثلَثرخ هي ل٘س َّ ٍ يٗل٘ج، ٗسوى ثالقطثِ د٘ي حٌ٘تص ثلتر٘٘ط ْجى ٚصلٙ ثلكلخ ٍٖى ْئشث. ثلزجهى ّصث ًحَ ثلكلخ

 د٘ي يٗال هر٘طث ثلوٛلّ َٗٛى -ٚلى تًٌ٘٘ى ٍثرخ ٚل ْجى. ثلتًٌ٘٘ى ثلَثرخ هي ًٗسّ ّصث ْجى يٌِ، ثلوذحَث ثلتر٘٘طى

 ٍ ثلحذط ٖلن هي ثالٖالم أًَثو د٘ي ثلزجهى «ٖلوج ثضتط»: لتلو٘صُ ثالستجش َٖل هخجلِ. يٗل٘ج حٌ٘تص ٗسوى ثلتر٘٘ط ٍ أْطثزُ،

 ٍ. أٗؿج يٗل٘ج َٗٛى ًَو ٚل أْطثز د٘ي ثلتر٘٘ط ثى ٚوج يٗل٘ج َٗٛى ثًَٛثو ّصُ د٘ي ثلتر٘٘ط ْجى َ٘طّوج، ٍ ثلطغجظ ٖلن

 ًٌَٚثى ثًتعثيى يٌَثى ًحَ َٗٛى ثى ثهج ثلذًج ْجى -ثلٛٓجضٓ ذػجل هخجل ْى ٚوج -شلٙ هخل رجهى ٌّج٘ ٗٛي لن ثى

 ْى ْ٘ٗجل. ثلتر٘٘ط يلى ٗسل هوج ًحَّج ٍ «أٍ» ح ثلًكّ هى لٛي ٍ هستٗال هٌْج ٍثحس ٚل ًحَ أٍ ،«ثالهَض ّصُ أحس»
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 حٌ٘تص ٗسوى ٍ. «أيتٕ أٍ أقًن أٍ غن»: هخال ثلخجًى ثلٌحَ ْى ٗٗجل ٍ. «ثالهَض ّصُ أحس أٍرس»: هخال ثٍٛل ثلٌحَ

 .ٌّج للتً٘٘ي ثلوٗجدل ثلتر٘٘ط هي ثلوٗػَز َّ ٍ ضطي٘ج ثالقطثِ د٘ي ثلتر٘٘ط

 تسذ٘حٔ د٘ي ٚجلتر٘٘ط ثٛٚخط، ٍ ثٖٛل د٘ي ثذطى ٍ ثلوتٗسم، ٚجلوخجل ثلوتذجٌٗ٘ي د٘ي َٗٛى تجضٓ ثلططيى ثلتر٘٘ط ّصث حن

 -هستٗ٘ن ذف دطسن ثلوَلى أهط لَ ٚوج ٍ. َٖل يلى ضدجي٘تْج ٍ ثلَ٘ه٘ٔ ثلػالٓ حالح٘ٔ ْى تسذ٘حجت حالث ٍ ٍثحسٓ

 .ثلكَٗل ٍ ثلٗػ٘ط د٘ي ِْ٘ هر٘طث -هخال

 ٗتطتخ ٍ دحسُ، ثٖٛل يلى هتطتذج ثلُطؼ ٚجى إشث ْ٘وج ٗتػَض إًوج -ثٛٚخط ٍ ثٖٛل د٘ي ثلتر٘٘ط أيٌى -ثالذ٘ط ّصث ٍ

  ٚجى لَ ثهج أٗؿج، دحسُ ثٛٚخط يلى

 167: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

 .ثست تر٘٘طى ًحَ دِ ّج آى ّوِ قطِ دِ تحطٗٙ ٍ دًج لصث ٍ ثست هَلى َطؼ هحػّل ّج، آى ثظ ّطٗٙ

 ٍ ٌٚ٘ن ثضٛجل تر٘٘طى ٍثرخ ثهٛجى زض ِٚ ًسثضز ٍرْى پس ضًَس، هى ٍثٖى ً٘ع هج ّجى ثضثزُ زض ٖسن زٍ ّط ثٗي ٍ

 .ٌٚ٘ن قَالًى ضث دحج ِٚ ًسثضز ؾطٍضتى

 قلخ، هٗجم زض ثست هوٛي ٚطز، ٗجز آى ثظ ٍثحس لٓم دج دتَثى ِٚ دجضس تر٘٘طى ٍثرخ ثقطثِ د٘ي رجهًى ثگط حجل

 ٍ ضَز هى ًجه٘سُ يٗلى تر٘٘ط ثقطثِ، د٘ي تر٘٘ط ضَز، ٍثٖى چٌ٘ي ثٗي قلخ ثگط ٍ. ٌٚ٘ن رجهى آى هتَرِ ضث ثهط ٍ دًج

 ٍثرخ ّط زض ظٗطث. گطزز هى هحسَح تًٌ٘٘ى ٍثرخ ٍثرذى، چٌ٘ي ِٚ چطث ً٘ست، هج دحج هَضز تر٘٘طى، چٌ٘ي

. ثست يٗلى غَضت ثٗي زض تر٘٘ط ٍ ٌٚس ثذت٘جض ضث ٚلى آى ثْطثز ثظ ٗٛى ِٚ ثست هرّ٘ط يٗال هٛلّّ ٚلى، تًٌ٘٘ى

 حذط ٖلن ثظ يذجضتٌس ِٚ ثست ٖلن ثًَثو د٘ي رجهى ٖلن، ثٗي درط، ٖلوى: دگَٗس ِٚ ثست ضجگطز دِ ثستجز َٖل هخجلص،

 ثٌِٗٛ ٚوج ثست يٗلى ٖلن، ثًَثو ثٗي د٘ي تر٘٘ط ثٌٗزج زض. ّج ثٗي َ٘ط ٍ( سطدى) ضغجظ ٖلن ٍ( ًَٗسٌسگى هطّٚخ)

 .ثست يٗلى ً٘ع ًَو ّط ثْطثز د٘ي تر٘٘ط

 ثظ ٗٛى» هخل ثست ثًتعثيى يٌَثى ٗٙ هتَرِ ٗج ثهط ٍ دًج ضٍظُ، ٚٓجضُ ذػجل هخل ًسثضت، ٍرَز رجهًى ثگط ثهّج ٍ

 ٍ. تر٘٘طًس دط زثل آًِٛ ثهخجل ٍ «أٍ» يكّ حطِ دج ٍلى ثست هستٗل ًحَ دِ ّج آى ثظ ّطٗٙ هتَرِ ٗج ٍ «ثهَض ثٗي

 ٗج دگ٘ط ضٍظُ: ضَز هى گٓتِ -هخال -زٍم غَضت زض ٍ ٚي ثٗزجز ضث ثهَض ثٗي ثظ ٗٛى: ضَز هى گٓتِ ثٍل غَضت زض لصث

 ثظ هٗػَز ثٌٗزج زض ٍ ضَز هى ًجه٘سُ ضطيى تر٘٘ط ثقطثِ، د٘ي تر٘٘ط غَضت ثٗي زض ٍ. ٚي آظثز دٌسُ ٗج ٚي ثقًجم

 .ثست تر٘٘ط ّو٘ي ثست، تً٘٘ي هٗجدل ِٚ تر٘٘طى
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 ٍ ثٖل د٘ي گجّى ٍ( ضٍظُ ٚٓجضُ) ٖذلى هخجل هخل ثست هتذجٗي ثهط چٌس د٘ي گجّى ضطيى تر٘٘ط ثٗي ثٌِٗٛ زٗگط ًٛتِ

 هخل ٍ ضٍظثًِ ًوجظّجى چْجضم ٍ سَم ضًٚت زض تسذ٘ح سِ ٗج تسذ٘ح ٗٙ د٘ي تر٘٘ط -َٖلى دط دٌج -هخل ثست ثٚخط

 .دلٌس ٗج َٚتجُ ذف تطس٘ن د٘ي ثست هر٘ط هٛلّّ ِٚ ٌٚس هستٗ٘وى ذف تطس٘ن دِ ثهط هَلى ثٌِٗٛ

 ضَز هتطتخ هطرع، قَض دِ ثٖل دط ّن هَلى َطؼ ِٚ ثست غَضتى زض تٌْج ثٚخط، ٍ ثٖل د٘ي تر٘٘ط ًٌٗى ٖسن ثٗي ٍ

 -هكلٕ قَض دِ ثٖل دط هَلى َطؼ ثگط ثهّج. هطرع قَض دِ ثٚخط دط ّن ٍ

 168: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

 ْال ٍثرذٔ ثلعٗجزٓ تَٛى ال ٍ ْٗف، ثٖٛل َّ حٌ٘تص ْجلَثرخ ثالٚخط ؾوي ْى ٍٖى ثى ٍ هكلٗج ثٖٛل يلى هتطتذج ثلُطؼ

 .ثالستحذجح يلى تحول ثى دس ال ثلعٗجزٓ دل ثلتر٘٘طى، ثلَثرخ دجح هي َٗٛى

  ثلٛٓجةى ٍ ثلًٌٖ٘ -5

 ِْ٘ ثلوكلَح َّ ٍ ثلٛٓجةى ثلَثرخ ٗٗجدلِ ٍ ثلُ٘ط، دًٓل ٗسٗف ال ٍ هٛلّ دٛل ٗتًلٕ هج ثلًٌٖ٘ ثلَثرخ ثى: تٗسم

 ال ٍ ثٙذطٗي يي ْ٘سٗف دًؿْن، دًٓل ٗٛتٓى لٛي ٍ ثلوٛلٓ٘ي رو٘ى يلى ٗزخ َْْ. ٚجى هٛلّ أى هي ثلًٓل ٍرَز

 ٗستحٕ ٚوج ثلًٗجح، ٗستحَٗى هٌْن ْجلزو٘ى ٍثحس دِ َٗٗم ثى زٍى هي روً٘ج تطَُٚ إشث ًًن. دتطِٚ ثلًٗجح ٗستحٕ

 .ًْلِ ْى ثضتط٘ هي ٚل ثلخَثح

 ٍ ثلتْلٛٔ، هي ًحَُ ٍ ثلُطٕٗ ثًٗجش هٌْج ٍ يلِ٘، ثلػالٓ ٍ ثلو٘ت تزْ٘ع هٌْج ثلططًٗٔ، ْى ٚخ٘طٓ ثلٛٓجةى ثلَثرخ أهخلٔ ٍ

 قلخ هٌْج ٍ ثلٌجس، هًجٗص ًهجم دْج ثلتى ثلػٌجيجت ٍ ثلوْي ٍ ثلحطِ هٌْج ٍ ثلوسزس، يي ثلٌزجسٔ إظثلٔ هٌْج

 .ثلوٌٛط يي ثلٌْى ٍ دجلوًطٍِ ثٛهط هٌْج ٍ ثالرتْجز،

 :ًحَٗي يلى ثلُ٘ط هي لِ ثلوكلَح ء دجلطى َطؾِ ٗتًلٕ ثلوَلى ثى ثلتٗس٘ن، ّصث ْى ثٛغل ٍ

 َٗرِ ثى دس ْال هستٗال، ٍثحس ٚل هي تحػل ثلوكلَدٔ ثلوػلحٔ تَٛى حٌ٘وج ثلٌجس، هي ٍثحس ٚل هي ٗػسض ثى -1

 َّ ّصث ٍ. ثلططي٘ٔ ثلتٛجلّ٘ أٚخط ٍ ثلػالٓ أٍ ٚجلػَم يٌ٘ج، ٍثحس ٚل هي ٗػسض ثى يلى هٌْن ٍثحس ٚل إلى ثلركجح

 .ثلًٌٖ٘ ثلَثرخ

 ٚجى، ضرع أى هي ٍثحسٓ هطٓ لَ ٍ ثلًٓل غسٍض ْى ثلوػلحٔ تَٛى حٌ٘وج دًٌِ٘، ال ثلوٛلٓ٘ي أحس هي ٗػسض ثى -2

  رو٘ى إلى ثلركجح َٗرِ ثى دس ْال

 169: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

 ٍثرخ آى ثظ ظٗجزتط ٍ ثست ثٖل ْٗف ثست، ٍثرخ آًچِ گطزز، هتطتخ -ضَز هحٕٗ ثٚخط ؾوي زض ثٖل ثٌِٗٛ لَ ٍ

 .ضَز ثستحذجح دط حول دجٗستى حتوج ظٗجزتط، قطِ دلِٛ ً٘ست، تر٘٘طى ٍثرخ ٖذ٘ل ثظ هَضز، ثٗي لصث ٍ ً٘ست
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  ٚٓجةى ٍ يٌ٘ى ٍثرخ -5

 ْطز ثظ زٗگطى تَسف آى ثًزجم دج ٍ زثضز تًلّٕ هٛلّٓى ّط دِ ِٚ ثست آى يٌ٘ى ٍثرخ: ِٚ گصضت( يطدى) 76 ظ زض

 ِٚ هٛلّٓى ّط ثظ ثست ًْل ٍرَز ثست هكلَح آى زض آًچِ ِٚ ثست ٚٓجةى ٍثرخ آى هٗجدل ٍ ضَز ًوى سجٖف هٛلّّ

 ًْل ّوجى دِ ٍ ضَز هى سجٖف دِّٗ٘ ثظ دطذى، تَسف ًْل ثًزجم دج لٛي ٍ ثست ٍثرخ هٛلّٓ٘ي، رو٘ى دط لصث ٍ دجضس

 .ً٘ستٌس يٗجح هستحٕ آى، تط٘ ذجقط دِ دِّٗ٘ ٍ ضَز هى ثٚتٓج ضسُ ثًزجم

 ّوِ ثٌِٗٛ ٚوج يٗجدٌس، هستحٕ هٛلّٓ٘ي ّوِ ًسّس، ثًزجم ضث آى ٚس ّ٘چ ٍ ٌٌٚس تط٘ ضث ٍثرخ هٛلٓ٘ي، ّوِ ثگط آضى

 .حَثدٌس هستحٕ ثًس، ٚطزُ هطجضٚت آى ثًزجم زض ِٚ ٚسجًى

 ٍثرذجت ثظ زٗگط ٗٛى ثٍست، دط ًوجظ ٍ هّ٘ت تزْ٘ع ّج آى رولِ ثظ ٍ ثست ْطثٍثى ضطًٗت، زض ٚٓجةى ٍثرخ ّجى هخجل

 زٗگط ًوًَِ. ثست هسزس ثظ ًزجست ٚطزى دطقطِ زٗگط هخجل. ثست ّالٚت ثظ ثٍ هخل ٍ َطٕٗ زثزى ًزجت ٚٓجةى،

 ثرتْجز زضرِ تحػ٘ل زٗگط هخجل. ّجست آى دِ ٍثدستِ هطزم هً٘طت ًهجم ِٚ ثست ّجٗى غًٌت ٍ ضُلْج ٍ ّج حطِْ

 َطؼ ِٚ ثست ثٗي( ٚٓجةى ٍ يٌ٘ى دِ) تٗس٘ن ثٗي ضٗطِ ٍ ثست هٌٛط ثظ ًْى ٍ هًطٍِ دِ ثهط زٗگط، ًوًَِ ٍ ثست

 :ضَز ٍثٖى َ٘ط ًجحِ٘ ثظ هكلَح، ء ضى ِٚ گ٘طز هى تًلٕ -ًحَ زٍ دِ -هَلى

 ّط ثظ دجٗس ِٚ ثست ثى دگًَِ ًهط هَضز هػلحت ِٚ چطث ضَز غجزض هكلَح ًْل هطزم، ثظ ّطٗٙ ثظ ثٌِٗٛ ٗٛى -1

 ّط ِٚ ثى گًَِ دِ ٌٚس ثْطثز ثظ ّطٗٙ هتَرِ ضث ذكجدص هَلى ِٚ ثست الظم ثٌٗزج زض. ضَز حجغل هستٗال ْطزى

 .ثست يٌ٘ى ٍثرخ ّوجى ثٗي ٍ ضطيِ٘ تٛجلّ٘ ثٚخط ٍ ًوجظ ٍ ضٍظُ هخل زّس ثًزجم ضث ًْل يٌ٘ج ْطزى

 هػلحت ِٚ ثست ْطؾى زض ثٗي ٍ ضَز غجزض ًجهً٘ي غَضت دِ هٛلّٓ٘ي ثظ ٗٛى ثظ ًْل ِٚ ثست ثٗي زٍم غَضت -2

  دجٗستى هَلى لصث. دجضس ِٚ ضرػى ّط ثظ دجضس ًْل غسٍض دجض ٗٙ زض

 170: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

 دٓطؼ ثلزو٘ى يلى ْ٘زخ ثلُطؼ، دِ ٗحػل ثلصى دًؿْن دًٓل ٗٛتٓى ٍ هٛلّ، زٍى هٛلّ ذػَغ٘ٔ لًسم ثلوٛلٓ٘ي،

 .ثلٛٓجةى ثلَثرخ َّ ثلصى ثلٛٓجٗٔ

 َٖثهِ ثلصى ثلَرَح ْى ثلٗجيسٓ يلى تكذِ٘ٗ ٍ ثلٛٓجةى ثلَرَح أهط هي ح٘طٓ ْى ثالغَل٘٘ي هي ثالٖسهَى ٍٖى ٖس ٍ

 ثلوٌى دسٍى ٍرَح ال ٍ دًؿْن، دًٓل تطِٚ رَثظ هى ٗتالءم ال ثلزو٘ى يلى ٍرَدِ ثى ضأٍث ثش ثلتط٘، هي ثلوٌى الظهِ دل

 ني ٍ ثلوٛلٓ٘ي، أحس أى ثلوً٘ي َ٘ط ثلذًؽ دل ثلزو٘ى ِْ٘ ثلورجقخ ثلوٛلّ ل٘س ثًِ دًؿْن ني لصث. ثلتط٘ هي

 هي شلٙ َ٘ط إلى...  حٗ٘ٗٔ ثلوٛلّ َْْ هٌْن ثلًٓل إلى ٗسذٕ هي ٗتً٘ي ٍ يٌسًج هً٘ي َ٘ط ثللِّ يٌس هً٘ي ثًِ دًؿْن

 .ثلهٌَى
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 ثلح٘طٓ تسْى ٍ. ٍضزّج دصٚطّج ثًٓسٌج ًطُل ْال ثلهٌَى، لْصُ هزجل ٗذٗى ال ثلوتٗسم ثلتػَٗط دصلٙ غَّضًجُ لوج ًحي ٍ

 ٗسيَ هج ٗذٗى ال ثش ثلذجٖى، يي ٍرَدِ ٗسٗف ثى دس ْال ثلذًؽ دًٓل ٗحػل ثلوَلى َطؼ ٚجى إشث ًِٛ ثلتٓجت، دأزًى

 .إلِ٘

 ثلُطؼ لحػَل دًؿْن دًٓل ٗسٗف ٍ تطِٚ، هي روً٘ج ٗوًٌَى لصث ٍ ثٛهط، أٍل هي ثلزو٘ى يلى ٍثرخ -إشى -َْْ

 .هٌِ

  ثلوؿٕ٘ ٍ ثلوَسى -6

 .هَٖت َ٘ط ٍ هَٖت: ٖسو٘ي إلى ثلَٖت دجيتذجض ثلَثرخ ٌٗٗسن

 .هؿٕ٘ ٍ هَسى: إلى ثلوَٖت حن

 .َْضى َ٘ط ٍ َْضى: إلى ثلوَٖت َ٘ط حن

 -ٗرلَ ال ًْل ٚل ٚجى ثى ٍ هرػَظ ٍٖت ضطيج ِْ٘ ًٗتذط لن هج: ثلوَٖت َ٘ط: ٌَْٗل ،(هٗسهٔ) ثلوَٖت دُ٘ط لٌذسأ ٍ

 ًحَ ٍ ثلوٌٛط يي ثلٌْى ٍ دجلوًطٍِ ثٛهط ٍ ثلوسزس يي ثلٌزجسٔ إظثلٔ ٍ ثلٓجةتٔ ٚٗؿجء لِ، نطْج َٗٛى ظهي هي -يٗال

 .شلٙ

 أظهٌٔ أٍل يي تأذ٘طُ ٗزَظ ال هج َّ ٍ َْضى: ٖسو٘ي يلى -ٖلٌج ٚوج -َّ ٍ

 171: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

 دطذى ًْل دِ ضجضو، ٍ ًسثضز ذػَغ٘تى زٗگط، هٛلّّ دِ ًسذت هٛلّٓى ّ٘چ چَى ٌٚس هٛلٓ٘ي ّوِ هتَرِ ضث ذكجح

 ٚٓجةى ٍثرخ ّوجى ثٗي، ٍ ضَز هى ٍثرخ ّوِ دط ٚٓجةى ًحَ دِ ٍثرخ، لصث ٍ ٌٚس هى ثٚتٓج ثٍست َطؼ هحػّل ِٚ

 ِٚ ٍرَح ٖجيسُ دط آى تكذٕ٘ زض ِٚ چطث ثًس ضسُ ح٘طت زچجض ٚٓجةى ٍثرخ هَضز زض ثغَلَ٘ى ثظ ٖسهجى. ثست

 دِ ٍثرخ تط٘ رَثظ دج هٛلّٓ٘ي رو٘ى دط ٍرَح ثًس زٗسُ ِٚ چطث. ثًس هجًسُ هتح٘ط ثست ثستَثض تط٘ ثظ هٌى دطثسجس

 ِٚ ثًس ٚطزُ گوجى آًجى ضٍ ثظثٗي. ً٘ست تط٘ ثظ هٌى دسٍى ٍثرذى ّ٘چ چَى ًسثضز سجظگجضى ّج، آى ثظ دطذى ًْل ذجقط

 گوجى زٗگط دطذى ٍ ثست هٛلٓ٘ي ثظ ٗٛى ًٌٗى هًّ٘ي َ٘ط دًؽ دلِٛ ً٘ستٌس هٛلّٓ٘ي ّوِ ٚٓجةى، ٍثرخ زض هرجقخ

 ّوجى دطٍز ًْل ثًزجم سوت دِ ظٍزتط ِٚ ّطٚس ٍ ثست هًّ٘ي َ٘ط هج ًعز زض ٍ هً٘ي ذسث ًعز زض هرجقخ ثًس ٚطزُ

 ٍثرخ هستلِ ِٚ گًَِ دسثى هج ٍ. زثضز ٍرَز يلوج سَى ثظ ّن زٗگطى ّجى گوجى...  ٍ ثست هتًّ٘ي هٛلّّ ضرع

 آى ٍ. ٌٚ٘ن ًوى ّج آى ًٗس ٍ ًٗل هطَُل ضث ذَزهجى لصث ٍ ً٘ست پٌسثضّج ثٗي دطثى رجٗى هًتٗسٗن ٚطزٗن تطس٘ن ضث ٚٓجةى

 ٍرَدص لعٍهج ضَز، هى حجغل دًؿى يول دج هَلى َطؼ ٍٖتى ظٗطث ثست زْى ٖجدل ثلتٓجتى ٚوتطٗي دج يلوج ح٘طت

 ثدتسثء ثظ -دٌجدطثٗي -ٚٓجةى ٍثرخ پس. هجًس ًوى دجٖى آى ثًزجم دطثى ثى ثًگ٘عُ ٍ زثيى ظٗطث ضَز سجٖف دِّٗ٘ ثظ دجٗستى
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 چَى زثزًس ثًزجم دًؿى ثگط ثهج ٍ ثست هوٌَو ّوگى دطثى آى تط٘ ِٚ ضٍست ثظثٗي ٍ ثست ٍثرخ هٛلٓ٘ي ّوِ دط

 .ضَز هى سجٖف دِّٗ٘ ثظ ضسُ، حجغل هَلى َطؼ

  هؿّٕ٘ ٍ هَسّى ٍثرخ -6

 َ٘ط ٍ هؿّٕ٘ ٍ هَسّى ٖسن زٍ دِ هَٖت ٍ. هَّٖت َ٘ط ٍ هَّٖت: ضَز هى تٗس٘ن ٖسن زٍ دِ ٍٖت، ثيتذجض دِ ٍثرخ

 .ضَز هى تٗس٘ن َْضى َ٘ط ٍ َْضى دِ هَّٖت

 :گَة٘ن هى ٍ ٌٚ٘ن هى آَجظ هَّٖت َ٘ط ٍثرخ ثظ هٗسهتج

 نطِ ِٚ ظهجًى ثظ ذجلى يٗال ًْلى ّط گطچِ ً٘ست هًتذط آى زض ذجغى ٍٖت ضطيج ِٚ ثست ٍثرذى «هَّٖت َ٘ط» 

 ثهخجل ٍ هٌٛط ثظ ًْى ٍ هًطٍِ دِ ثهط ٍ هسزس ثظ ًزجست ٚطزى پج٘ ٍ ضسُ َْت يول ٖؿجء هخل ً٘ست، ثست آى

 .ّج ثٗي

  ثًسثذتي تأذ٘ط ِٚ ثست ٍثرذى آى ٍ «َْضى»: ثست ٖسن زٍ دط -گٓت٘ن چٌجًِٛ -هَٖت َ٘ط ٍ

 172: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

 أٍل يي تأذ٘طُ ٗزَظ هج َّ ٍ َْضى َ٘ط ٍ. دجلوًطٍِ ثٛهط ٍ ثلسالم، ضز ٍ ثلوسزس، يي ثلٌزجسٔ ٚئظثلٔ إهٛجًِ،

 .ثلروس ٍ ثلعٚجٓ، ٍ ثلٓجةتٔ، ثلػالٓ ٖؿجء ٍ ثلو٘ت، يلى ٚجلػالٓ إهٛجًِ، أظهٌٔ

 .ًحَّج ٍ ثلػَم ٍ ثلحذ، ٍ ٚجلػالٓ هرػَظ، ٍٖت ضطيج ِْ٘ ثيتذط هج: ثلوَٖت ٍ

 ثٍٛل ٍ. يٌِ ًجٖػج ثٍ لِ هسجٍٗج أٍ لِ ثلوً٘ي ٍٖتِ يلى ظثةسث ًْلِ َٗٛى ثى ثهج: حالحٔ ٍرَُ هي -يٗال -ٗرلَ ال َّ ٍ

 ،«ثلوؿّٕ٘» ثلوسوى َّ ٍ. ٍَٖيِ ٍ إهٛجًِ ْى ثالضٛجل ٌٗذُى ال ثلخجًى ٍ. ٗكجٔ ال دوج ثلتٛلّ٘ هي ًِٛ هوتٌى،

 ،«ثلوَسّى» ثلوسوى َّ ثلخجلج ٍ. ثلُطٍح إلى ثلٓزط قلَو هي ًٗػجى ال ٍ ظٗجزٓ دال ٍٖتِ يلى ٌٗكذٕ ًْلِ ثش ٚجلػَم

 تطِٚ ٗزَظ ال ْئًِ ثٙٗجت، غالٓ ٍ ثلَ٘ه٘ٔ ٚجلػالٓ آذطُ، ٍ أحٌجةِ ْى ٍ ثلَٖت أٍل ْى ثلوٛلّ يلى تَسًٔ ِْ٘ ٛى

 .لِ ثلوحسز ثلَٖت ؾوي ْى ٍثحسٓ هطٓ دًٓلِ ٗٛتٓى ٍ ثلَٖت، رو٘ى ْى

 ٍ إهٛجًِ: َٖل٘ي يلى يٗال رَثظُ ْى ثذتلَٓث إًوج ٍ ثلططًٗٔ، ْى ثلتَسًٔ نجّطُ هج ٍضٍز ْى ثلًلوجء يٌس ثضٛجل ال ٍ

 .س٘أتى هج يلى يٌسُ ثالضٛجل ٗسْى ثلصى ثلَرِ يلى ٍضز هج أٍّل دجهتٌجيِ ٖجل هي ٍ ثهتٌجيِ،

 ثلَرَح حٗ٘ٗٔ ثى ثلوَسى، دجهتٌجو ثلٗجةل يٌس ثالضٛجل هٌطأ ٍ. ضطيج ٍَٖيِ ٍ يٗال ثلوَسى رَثظ يٌسًج ثلحٕ ٍ

 .ٍسكِ أٍ ثلَٖت أٍل ْى تطِٚ دزَثظ ثلحٛن ِْ٘ ٌْ٘ج -تٗسم ٚوج -ثلتط٘ هي دجلوٌى هتَٗهٔ

 أال يلى دحسٗي ثلوحسٍز ثلَٖت دكذً٘ٔ ثلوٗ٘س ثلًٓل قذً٘ٔ َّ ٍ ٍثحس، ًْل ثلوَسى ثلَثرخ ْجى ٍثؾح، يٌِ ثلزَثح ٍ

 ِْ٘ الٗٗجيْج ٗسى ٚجى لوج ثلَٖت ثى َ٘ط. تطْٚج ٗزَظ ال ٍثرذٔ شثتْج دوالحهٔ ثلكذً٘ٔ ْتَٛى ثلَٖت، يي ثلًٓل ٗرطد
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 ثلًٗلى ثلتر٘٘ط ْ٘ٗى آذطُ، إلى حجلخِ ٍ حجًِ٘ ٍ ثلَٖت أٍل ْى ثلَرَز هٗسضٓ تسضٗز٘ٔ قَل٘ٔ أْطثز لْج ٚجى هطثت، يسٓ

  ثلًٗلى ٚجلتر٘٘ط ثلكَل٘ٔ ثْٛطثز د٘ي

 173: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

 ٍ هًطٍِ دِ ثهط ٍ زثزى ضث سالم پجسد ٍ هسزس ثظ ًزجست ٚطزى پج٘ هخل ً٘ست رجٗع ثهٛجًص ظهجى ثدتسثى ثظ آى

 ٖؿجء ٍ هّ٘ت دط ًوجظ هخل ثست رجٗع ثهٛجًص ظهجى ثدتسثى ثظ آى ثًسثذتي تأذ٘ط ِٚ ثست آى «َْضى َ٘ط ٍثرخ»

 .ذوس ٍ ظٚجت ٍ ضسُ َْت ًوجظ

 ثٗي ٍ ّج آى ثهخجل ٍ ضٍظُ ٍ حذ ٍ ًوجظ هخل ثست هًتذط آى دطثى ذجغى ٍٖت ضطيج ِٚ ثست آى «هَٖت ٍثرخ» ٍ

 آى ثظ ٚوتط ٗج ٍ ثست آى دج هسجٍى ٗج دجضس هى هًٌّ٘ص ٍٖت دط ظثةس ًْلص ٗج: ً٘ست د٘طٍى ْطؼ سِ ثظ يٗال ٍثرخ،

 ٍثٖى ٍ هوٛي ثضٛجل، دسٍى زٍم ْطؼ. ثست ٗكجٔ ال دوج تٛلّ٘ ٍثرذى، چٌ٘ي ِٚ چطث ثست هوتٌى ثٍل، ْطؼ. ثست

 ْزط قلَو ثظ ًٌٗى دجضس هى ٍٖتص دط هٌكذٕ ظٗجز ٍ ٚن دسٍى ًْلص ِٚ ضٍظُ هخل ثست هؿّٕ٘ ٍثرخ ّوجى ٍ ثست

 .َطٍح تج

 ٍ ضٍظثًِ ًوجظ هخل زثضز يول ٍسًت ٍٖت، آذط ٍ ٍسف ٍ ثٍل زض هٛلّّ ظٗطث ثست هَسّى ٍثرخ ّوجى سَم، ْطؼ ٍ

 دطثٗص ِٚ هسّتى قَل زض ثًزجم دجض ٗٙ دِ ٍلى ً٘ست رجٗع ٍٖت قَل توجم زض آى تط٘ هَسّى، ٍثرخ زض. آٗجت ًوجظ

 .ضَز هى ثٚتٓج ضسُ، هطرع

 آى، يٗلى رَثظ زض ثهّج ٍ ثست تَسًِ نجّطش، ِٚ ضسُ ٍثضز ٍثرذجتى ضطًٗت، زض ِٚ ثًس پصٗطْتِ يلوج دالثضٛجل

 ٍ تأٍٗل ًحَى دِ ضث هَسّى ٍثرذجت ثًس، ثهتٌجو دِ ٖجةل ِٚ ّج آى ٍ ثهتٌجو ٍ ثهٛجى: َٖلٌس زٍ زثضثى ٚطزُ، ثذتالِ

 .آٗس هى آٌٗسُ زض چٌجًِٛ ًطَز، ّج آى هتَرِ ثضٛجلى ذَزضجى، ًهط دِ ِٚ ثًس ٚطزُ تَرِ٘

 .ثست ٍثٖى ضطيج ٍ هوٛي يٗال هَسى ٍثرخ ِٚ ثست ثٗي هج ًعز زض حٕ ًهط ثهّج ٍ

 -ثست تط٘ ثظ هٌى دِ هتَٗم ٍرَح، حٗ٘ٗت ِٚ ثست ثٗي ثست هَسّى ثهتٌجو دِ ٖجةل ِٚ ٚسى ًهط زض ثضٛجل هٌطأ ٍ

 .ٌٚ٘ن آى تط٘ رَثظ دِ حٛن ٍٖت ٍسف ٗج ٍٖت ثٍل زض ِٚ زثضز هٌجْجت دٌجدطثٗي -گصضت چٌجًِٛ

 هٗ٘س ِٚ ثست ًْلى هجّ٘ت ًْل، ثٗي ٍ ٍثحس ثست ًْلى هَسى، ٍثرخ ِٚ چطث ثست، ٍثؾح ثضٛجل، ثٗي ثظ رَثح ٍ

 پس. دجضس ذجضد ظهجًى ْجغلِ ثٗي ثظ ًْل ًذجٗس ِٚ ثى گًَِ دِ زثضز ثًتْج ٍ ثدتسث حس زٍ ِٚ ذجغى ٍٖت دِ ثست

 زثضتِ ٍسًت ٍٖتص چَى ثلذتِ. ً٘ست رجٗع آى تط٘ دَزُ، ٍثرخ شثتص، لحجل دِ هعدَض ًْل هجّ٘ت ٍ قذً٘ت

 پجضُ زض ِٚ ثست تسضٗزى قَلى ثْطثز زثضثى ًْل، قذً٘ت ثٗي زثز، ثًزجم آى زض تَثى هى ضث ًْل دجض چٌس ِٚ ثى دگًَِ

  ٍٖت سَم ٗج زٍم ٗج ثٍل
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 174: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

 هسجس لِ ثلتط٘ رَثظ َٗٛى ثى زٍى هي ثٙذط تط٘ ٍ دٓطز ثٝت٘جى ْ٘زَظ دْج، ثلوأهَض للكذً٘ٔ ثلًطؾ٘ٔ ثْٛطثز د٘ي

 رَثظ د٘ي ٍ شثتْج دوالحهٔ ثلكذً٘ٔ ٍرَح د٘ي هٌجْجٓ ْال. ثلوحسٍز ثلَٖت ْى ثلًٓل قذً٘ٔ َّ ٍ دِ، ثلوأهَض ًٓس ْى

 .ٍثحس ْطز يسث أْطثزّج تط٘

 دِ ثٝت٘جى ٍ ثلَٖت، أٍل ْى دَرَدِ: دًؿْن ْٗجل ثلططًٗٔ، ْى ثلتَسًٔ نجّطُ هج تأٍٗل إلى ثلتزتَث دجالهتٌجو ثلٗجةلَى ٍ

 آذط ْى دَرَدِ آذط ٖجل ٍ. ثلَٖت أٍل ْى ثلًٓل هي ْجت لوج ثلتسثض٘ ٍ ثلٗؿجء دجح هي َٗٛى ثلذجٖى ثلعهجى ْى

 ٍ. ثلزؤً ل٘لٔ ٍ ثلرو٘س َٗم ْى ثلزؤً َسل ثٗٗجو ًه٘ط ثلُطؼ، دِ ٗسٗف ثلٌٗل دجح هي ٖذلِ دِ ثٝت٘جى ٍ ثلَٖت،

 .شلٙ َ٘ط ٖ٘ل

 .ضزّج ْى ثٝقجلٔ إلى حجرٔ ْال. ثلذكالى ٍثؾحٔ يلوجةٌج، يٌس هتطٍٚٔ أَٖثل ٚلْج ٍ

 ثٛزثء؟ ثلٗؿجء ٗتذى ّل

 دجح ْى تسذل ٍ ثٛلٓجل، هذجحج هي ّى ٍ «لالزثء ثلٗؿجء تذً٘ٔ هسألٔ» ثلوَٖت يي ثلذحج يلى يجزٓ ٗتٓطو هوج

. يجزٓ ثلوَٖت دحج ْطٍو هي -ٖلٌج ٚوج -الًْج ٖذلْج، تصٚط ثى حْٗج هي ثى هى ثلرجتؤ إلى شٚطّج ثذّط لٛي ٍ. ثالٍثهط

 :ٌَْٗل

 يلى ْجت ْئشث. يصض لُ٘ط أٍ لًصض لٓسجزُ ثهج ٍ ثذت٘جض، ٍ يوس يي أٍ يصض يي لتطِٚ ثهج ٍٖتِ، ْى َٗٓت ٖس ثلوَٖت ثى

 دْج ٗأتى ثى دوًٌى ثلػَم، ٍ ٚجلػالٓ ثلَثرذجت دًؽ تسثض٘ ٍرَح ثلططًٗٔ ْى حذت ْٗس ثالًحجء، ّصُ هي ًحَ أى

 ّل: ثلٗؿجء ٍرَح ثى ْى ثذتلَٓث ثالغَل٘٘ي ثى ثلّج ِْ٘، ٚالم ال ّصث ٍ. «ٖؿجء» ثلتسثض٘ ّصث ٗسوى ٍ. ثلَٖت ذجضد

 ٍرَح َْ٘ٛى ٍٖتِ، ْى ْجت إشث ٖؿجةِ ٍرَح يلى ٗسل ثلوَٖت دٌٓس ثٛهط ثى دوًٌى ثلٗجيسٓ، هٗتؿى يلى َّ

 ثلٗؿجء

 175: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

 .ش 1388 ّطتن،: چجر ٖن، - ِْٗ ثغَل تطروِ يلى، ض٘طٍثًى،

 175ظ ؛ 1 د ؛ ِْٗ ثغَل تطروِ

 

 175: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

 د٘ي زض ِٚ ثى يٗلى تر٘٘ط هخل ضَز هى دطٖطثض قَلى، ثْطثز ثٗي د٘ي زض يٗلى تر٘٘ط لصث ٍ ٗجدٌس هى تحٕٗ آذط، دِ تج

 ثٌِٗٛ دسٍى ٚطز تط٘ ضث ْطزى ٍ زثز ثًزجم ضث ْطزى تَثى هى لصث ٍ ضَز هى ٍثٖى أهط، هَضز قذً٘ت ٗٙ يطؾى ثْطثز
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 پس. دجضس زثضتِ ضدكى ضسُ، لحجل هًّ٘ي، ٍٖتى زض ِٚ ًْلى شثت ٍ قذً٘ت ًٌٗى دِ هأهَض ذَز دِ تط٘، رَثظ ثٗي

 ٗٙ رع دِ -ثْطثزش ٍ هػجزٕٗ دطذى حجل ي٘ي زض ٍ دجضس ٍثرخ شثتص هالحهِ دِ ًْل قذً٘ت ِٚ ً٘ست هٌجْجتى

 دطذى ظزُ ثًس، هَسى نجّطث ضطو، زض ِٚ ٍثرذجتى تأٍٗل دِ زست ثهتٌجو، دِ ٖجةل٘ي ٍ. دجضٌس زثضتِ تط٘ رَثظ -ْطز

 :ثًس گٓتِ

 ثٍل زض ِٚ ثست ًْلى تسثض٘ ٍ ٖؿجء دجح ثظ آى ثًزجم هجًسُ، دجٖى ظهجى زض ٍ ثست ٍثرخ ٍٖت، ثٍل زض هَسى ٍثرخ

 ٍٖت، پجٗجى ثظ ٖذل زض آى ثًزجم ٍ ثست ٍثرخ ٍٖت، آذط زض ٍثرخ ثٗي: ثًس گٓتِ زٗگط دطذى ٍ ثست ضسُ َْت ٍٖت

 ضخ ٍ پٌزطٌذِ ضٍظ زض روًِ َسل ثًزجم هخل ضَز هى سجٖف آى دج هَلى َطؼ ِٚ ثست هستحذى ٍ ًجْلِ دجح ثظ

 .ثست ضسُ گٓتِ ً٘ع زٗگط ثَٖثل روًِ،

 .ً٘ست ّج آى ضزّ زض ٚالم ثقجلِ دِ ً٘جظ لصث ٍ ثست آضٛجض ّج آى دكالى ٍ هتطٍ٘ هج يلوجء ًعز زض ثَٖثل، ثٗي ّوِ ثهّج ٍ

 ثست؟ أزثء تجدى ٖؿجء، آٗج

 ثٍثهط دجح زض دَزُ، ثلٓجل هذجحج ثظ دحج، ثٗي ٍ ثست ثزثء ثظ ٖؿجء تذً٘ت هستلِ يجزتج هَّٖت، دحج ْطٍيجت ثظ

 ضَز شٚط ٖذال دحج، ثٗي ِٚ دَز ضجٗستِ ثٌِٗٛ دج ٗجْت ثًتٗجل ذجتوِ ٖسوت دِ تأذ٘ط دج آى شٚط لٛي ٍ. ضَز هى زثذل

 .ثست هَٖت دحج ْطٍو ثظ دحج ثٗي -گٓت٘ن چٌجًِٛ -ثٌِٗٛ دطثى چطث؟

 :گَة٘ن هى پس

 يصض، َ٘ط ٗج ٍ يصض ضٍى ثظ ٗج ٍ ضَز هى َْت ٍٖتص زض ثذت٘جض ٍ يوس ضٍى ثظ ٗج يصض ذجقط دِ گجّى هَٖت ٍثرخ

 دطذى ٍٖت ثظ ذجضد زض ِٚ ضسُ ٍثرخ ضطًٗت زض ضَز، َْت ِٚ غَضت ّط دِ حجل. ضَز هى ثًزجم ْجسس غَضت دِ

 ثذتالْى ثهّج. ً٘ست دحخى ثٗي زض ٍ ضَز هى ًجه٘سُ ٍثرخ ٖؿجء تسثض٘، ثٗي ٍ ضَز رذطثى ضٍظُ ٍ ًوجظ هخل ٍثرذجت

 ٍٖت زض يول َْت غَضت زض آٗج ًٌٗى ثست ٖجيسُ دطقذٕ ٖؿجء، ثٗي آٗج ِٚ ثٌٗست زض ّست ثغَل يلوجء د٘ي ِٚ

  دِ أهط ّوجى

 176: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

 ثٛزثء؟ زل٘ل ًٓس َ٘ط ذجظ زل٘ل إلى ٗحتجد ثلٗؿجء ٍرَح دل شلٙ، تٗتؿى ال ثلٗجيسٓ ثى أٍ ثٛزثء، زل٘ل دٌٓس

 ثلتَٖ٘ت يلى ثلسل٘ل ٚجى إشث هج د٘ي دجلتٓػ٘ل َٖل ٍ هكلٗج؛ دًسهْج َٖل ٍ هكلٗج؛ دجلتذً٘ٔ َٖل: حالحٔ أَٖثل ثلوسألٔ ْى ٍ

 ثى إلى ٗطرى ثلوسألٔ ْى ثلٌعثو هٌطأ ثى ثلهجّط ٍ. لالزثء تجدى ْجلٗؿجء هٌٓػال، ٚجى إشث هج د٘ي ٍ تذً٘ٔ، ْال هتػال،

 َّ دوج دجلَٖت ثلوٗ٘س ثلًٓل َّ ٍثحسث هكلَدج ثلوَٖت ْى ثى أى تًسزُ؟ أٍ ثلوكلَح ٍحسٓ َّ ثلتَٖ٘ت هي ثلوستٓجز

 هً٘ي؟ ٍٖت ْى ٍثًٖج ًَِٚ ٍ ثلًٓل شثت ّوج ٍ هكلَد٘ي، أٍ هٗ٘س،
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 دجلًٓل دجٝت٘جى للٗؿجء رسٗس أهط ْطؼ هي دس ْال ثلصثت، دٌٓس قلخ ٗذٕ لن ثلَٖت ْى ثالهتخجل ْجت إشث ثٍٛل، ًْلى

 ثلَٖت ْى ًَِٚ قلخ َّ ٍ ثلكلذ٘ي أحس ثهتخجل ْجت ْجًوج ثلَٖت ْى ثالهتخجل ْجت إشث ثلخجًى، يلى ٍ. ثلَٖت ذجضد

 .حجلِ يلى ْذجٔ ثلًٓل دصثت ثلكلخ ثهج ٍ ثلوً٘ي،

 ْ٘حتجد ثلوكلَح، ٍحسٓ ثلوتػل ْى ثلتَٖ٘ت زل٘ل هي ثلوستٓجز ثى دجيتذجض ثلوصَٚض ثلتٓػ٘ل إلى دًؿْن شّخ لصث ٍ

 .لالزثء تجدًج َٗٛى ٍ رسٗس أهط إلى ثلٗؿجء ٗحتجد ْال ثلوكلَح، تًسز ثلوٌٓػل ْى ثلوستٓجز ٍ رسٗس، أهط إلى ثلٗؿجء

: هخال ٖجل ْئشث. ثلوكلَح ْى ضٚي ثلٗ٘س ثى ثلتٗ٘٘س هي ثلهجّط ٛى. هكلٗج ثلتذً٘ٔ يسم َّ ٍ ثلخجًى، ثلَٗل َّ ثلورتجض ٍ

 دصثتِ ثلػَم ثى ال ثلَ٘م، ّصث غَم ذػَظ َّ ٍ ٍثحس لُطؼ ٍثحس هكلَح ثال هٌِ ْٗٓن ْال «ثلزؤً َٗم غن»

 .آذط هكلَح ثلزؤً َٗم ْى ًَِٚ ٍ هكلَح،

 ٚصلٙ، ْجٗؿج ،«ثلزؤً َٗم غَهٙ ثرًل»: هخال ٖجل حن «غن»: ٖجل إشث ٚوج ثلوٌٓػل، ثلتَٖ٘ت زل٘ل هَضز ْى ثهج ٍ

: َّ ثلوٗ٘س يلى ثلوكلٕ حول هًٌى ٍ ثلوٗ٘س، يلى ثلوكلٕ حول ِْ٘ ْ٘زخ ثلوٗ٘س، ٍ ثلوكلٕ دجح هي ّصث ثى إلى ًهطث

 تٗ٘٘س

 177: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

 ثزثء زل٘ل ّوجى ذَز ذجقط دِ ٖؿجء ٍرَح لصث ٍ ثست ٍٖت ذجضد زض ٍثرخ ٖؿجء ٍرَح دط زثل هَٖت، ٍثرخ

 زثضز؟ ثزثء ذَز زل٘ل ثظ َ٘ط ذجغى زل٘ل دِ ثحت٘جد ٖؿجء ٍرَح دلِٛ ً٘ست، ثٗي ٖجيسُ هٗتؿجى ٗج ثست

 :ثست َٖل سِ هستلِ ثٗي زض ٍ

 .هكلٕ غَضت دِ تذً٘ت دِ َٖل

 .هكلٕ قَض دِ تذً٘ت يسم دِ َٖل

 هٌٓػل ِٚ هَضزى د٘ي ٍ ً٘ست تذًّ٘تى غَضت ثٗي زض ِٚ دجضس هتػل تَٖ٘ت دط زل٘ل ِٚ هَضزى د٘ي تٓػ٘ل دِ َٖل ٍ

 .ثست ثزثء تجدى ٖؿجء غَضت ثٗي زض ِٚ دجضس

 تًسز ٗج ضَز هى ثستٓجزُ هكلَح ٍحست تَٖ٘ت، ثظ آٗج ثٌِٗٛ دِ گطزز دطهى هستلِ ثٗي زض ًعثو هٌطأ ِٚ ثٌٗست نجّط ٍ

 هّٗ٘س ِٚ ح٘ج آى ثظ -ٍٖت دِ هّٗ٘س ًْل ّوجى ِٚ ثست هكطح هكلَح ٗٙ هَٖت، ٍثرخ زض آٗج ًٌٗى هكلَح؟

 هًّ٘ي؟ ٍٖت زض ًْل آى ضسى ٍثٖى زٗگطى ٍ ًْل شثت ٗٛى: ثست ٚجض زض هكلَح زٍ ٗج دجضس هى -ثست

 دجٖى ًْل شثت ذَز دِ ًسذت قلذى زٗگط ضَز َْت ذَزش ٍٖت زض ثهتخجل ثگط( هكلَح ٍحست) ثٍل هذٌجى دط

 تًسز) زٍم هذٌجى دط ٍ. ٌٚ٘ن ْطؼ زٗگطى أهط ٍٖت، ذجضد زض ًْل ثًزجم ٍ ٖؿجء دطثى دجٗستى پس. هجًس ًوى
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 َْت هًٌ٘ص ٍٖت زض ًْل ثًزجم قلخ ًٌٗى قلخ زٍ ثظ ٗٛى ثهتخجل ْٗف ضَز، َْت ٍٖتص زض ثهتخجل ٍٖتى( هكلَح

 .ثست دجٖى ذَزش حجل دط ّوچٌجى ًْل شثت قلخ ثهّج ٍ ضسُ

 ٍ ثست هكلَح ٍحست هتّػل، زض تَٖ٘ت زل٘ل ثظ هستٓجز ِٚ چطث ثًس پصٗطْتِ ضث هصَٚض تٓػ٘ل ثغَلَ٘ى دًؿى لصث ٍ

 رسٗس ثهط دِ ثحت٘جد ٖؿجء، لصث ٍ ثست هكلَح تًسز هٌٓػل، زل٘ل ثظ هستٓجز ٍ زثضز رسٗس ثهط دِ ثحت٘جد ٖؿجء لصث

 .ثست ثزثء تجدى ٍ ًسثضز

 هكلَح ضٚي ٖ٘س، ِٚ ثست ثٗي تٗ٘٘س ثظ نجّط ِٚ چطث هكلٕ قَض دِ تذً٘ت يسم ًٌٗى ثست زٍم َٖل هج هرتجض ضأى

 ضٍظُ ذػَظ ّوجى ِٚ ٍثحس َطؼ دطثى هكلَح ٗٙ رع آى ثظ دگ٘ط، ضٍظُ روًِ ضٍظ: دگَٗس هَلى ثگط لصث ٍ ثست

 .دجضس زٗگط هكلَح روًِ، زض ضسًص ٍثٖى ٍ دجضس هكلَح ٗٙ ذَزش ضٍظُ ثٌِٗٛ ًِ ضَز ًوى ْْو٘سُ ثست روًِ

 :دگَٗس سپس ٍ دگ٘ط ضٍظُ: دگَٗس هَلى ثٌِٗٛ هخل هٌٓػل تَٖ٘ت زل٘ل هَضز زض ثهّج ٍ

 ٍ ثست هّٗ٘س ٍ هكلٕ دجح ثظ هستلِ ثٗي ِٚ چطث ثست ٗٛسجى ّن دجظ زُ، ٖطثض روًِ زض ضث ثت ضٍظُ

 178: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

 ْ٘ػذح ثلوٗ٘س، ذػَظ ثٛهط أٍل هي ٍثًٖج دجلوكلٕ ثلوطثز ثى يي ثلتٗ٘٘س شلٙ ْ٘ٛطّ دجلٗ٘س، ثٍٛل ثلوكلَح أغل

 ثلوكلٕ دٗجء شلٙ هًٌى ٚجى ثال ٍ ثلوكلٕ، َ٘ط آذط هكلَح ثلوٗ٘س ثى ال ٍثحسث، زل٘ال دٌْ٘وج ثلزوى دوٗتؿى ثلسل٘الى

 .دجلسل٘ل٘ي أذصث َٗٛى دل ثلسل٘ل٘ي، د٘ي روًج ٗٛي لن ٍ حوال ٗٛي ْلن إقالِٖ، يلى

 دجلتوٛي هٗ٘سث ثلوٌٓػل ثلتَٖ٘ت زل٘ل َٗٛى ثى -ثلططًٗٔ ْى ثلََٖو دً٘س ْطؾج ّصث ٚجى ثى ٍ -ٗٓطؼ ثى ٗوٛي ًًن

 غَضتى ًٗن إقالٔ ِْ٘ ل٘س ثلتَٖ٘ت زل٘ل ٚجى أٍ «توٌٛت ثى ثلزؤً َٗم غَهٙ ثرًل»: ثلوخجل ْى َٗٗل ٚأى

 ثلَثرخ زل٘ل دئقالٔ ثلتوسٙ ٗوٛي ثلٓطؼ ّصث ْى ْجًِ...  هٌِ ثلوت٘ٗي ثلٗسض ّى ثلتوٛي غَضٓ ٍ يسهِ، ٍ ثلتوٛي

 ٍ ثلتوٛي، غَضٓ ْى ثال ثلَثرخ زل٘ل إقالٔ لتٗ٘٘س غجلح َ٘ط ثلتَٖ٘ت زل٘ل ٛى ثلَٖت، ذجضد ثلًٓل ٍرَح الحذجت

 .إقالِٖ يلى ثلَثرخ زل٘ل ٗذٗى ثلَٖت ْى ثلًٓل تط٘ إلى ثالؾكطثض هى

 ّصث هى ثًِ يلى. رسث دً٘س ْطؼ لٌِٛ ٍ سطُّ، ٖسّس ثٙذًَس ثسجتصتٌج لط٘د ثلٛٓجٗٔ، هي ٗهْط ثلصى َّ ثلٓطؼ ّصث ٍ

 .ثٛزثء ًَو هي ثلَٖت ذجضد ٍرَدِ َٗٛى دل ثلٗؿجء، ال ٍ ثلَٓت ٗػسٔ ال ثلٓطؼ

 179: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

 ثظ ٍ ضَز هّٗ٘س ٖ٘س دج ثٍّل هكلَح ثغل ِٚ ثست ثٗي هّٗ٘س دط هكلٕ حول هًٌجى ٍ ٚطز هٗ٘س دط حول ضث هكلٕ دجٗس لصث

 هٗتؿجى دِ زل٘ل زٍ لصث ٍ ثست دَزُ هّٗ٘س ذػَظ ثهط، ثدتسثى ثظ ٍ ٍثٖى زض هكلٕ ثظ هطثز ضَز هى ٚطّ تٗ٘٘س ثٗي

 ثٗي هًٌجى ثلّج ٍ دجضس هكلٕ ثظ َ٘ط زٗگطى هكلَح هّٗ٘س، ثٌِٗٛ ًِ ضًَس هى ضوطزُ ٍثحس زل٘ل هٌعلِ دِ ّج، آى د٘ي روى
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 زل٘ل زٍ د٘ي روى ٍ هٗ٘س دط هكلٕ حول غَضت ثٗي زض ٍ دجضس دجٖى ثقالٖص دط ّوچٌجى هكلٕ ِٚ ثست ثٗي سري

 .ثست زل٘ل زٍ ّط دِ يول هًٌجى دِ دلِٛ ًسثضز، هًٌجٗى

 توٛي دِ هّٗ٘س هٌٓػل، تَٖ٘ت زل٘ل ِٚ -ثست دً٘س ضطًٗت زض ْطؼ ثٗي ٍَٖو گطچِ -ٌٚ٘ن ْطؼ ثست هوٛي آضى

 ِٚ ثقالٖى زثضثى تَٖ٘ت زل٘ل ٗج( زُ ٖطثض روًِ زض ضث ثت ضٍظُ تَثًستى ثگط: )دگَٗس هَلى ثٌِٗٛ هخل دجضس( ٖسضت)

 زض ًت٘زِ زض دجضس، ثقالٔ ثظ هتٗ٘ي ٖسض توٛي، غَضت ِٚ زضحجلى ًذجضس دطَز توٛي يسم ٍ توٛي غَضت زٍ ضجهل

 رع تَٖ٘ت، زل٘ل چَى. ٚطز توسٙ ٍثرخ زل٘ل ثقالٔ دِ تَثى هى ٍٖت ذجضد زض ًْل ٍرَح ثحذجت دطثى ْطؼ، ثٗي

 ٍثرخ زل٘ل ٍٖت، زض ًْل تط٘ ؾطٍضت ْطؼ زض ٍ ًسثضز ٍثرخ زل٘ل ثقالٔ تٗ٘٘س دطثى غالح٘ت توٛي غَضت زض

 .ثست دجٖى ثقالٖص دط ّوچٌجى

 دً٘س رسث ْطؼ، ثٗي ثلذتِ ٍ آٗس هى زست دِ( ضُ) آذًَس هطحَم هج ثسجت٘س ض٘د ٚٓجِٗ ثظ ِٚ ثست ّوجى ْطؼ ثٗي ٍ

 .ثست ثزثء ًَو ثظ ٍٖت، ذجضد زض ًْل ٍرَح دلِٛ ٌٚس ًوى غسٔ ٖؿجء ٍ َْت ْطؼ، ثٗي قذٕ يالٍُ دِ. ثست

«*» 
______________________________ 

 هگط ثست ٖؿجء آى، ثظ ذجضد زض ٍ ٚطزُ تً٘٘ي ضجضو ِٚ ثست ٍٖتى زض ًْل ثًزجم هًٌجى دِ ثزثء، گٓت تَثى هى)*(  

 ِٚ ثست ثٗي حٕ. ضَز هى هحسَح ثزثء ثست، ضجضو ذَز ثرجظُ ٍ تً٘٘ي دج ً٘ع ٍٖت ذجضد چَى ضَز گٓتِ ثٌِٗٛ

 (.ٌ) گطزز دطهى ٖؿجء ٍ ثزثء ثيتذجضى هًٌجى دِ ٍ ثست لٓهى ًعثو

 180: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

  ثلٌَثّى ثلخجلج ثلذجح

 :هسجةل ذوس ِْ٘ ٍ

  ثلٌْى هجزٓ -1

 -ثٛغح يلى -ْٗل أٍ. ثلًٓل تط٘ ثلسثًى هي ثلًجلى قلخ يي يذجضٓ ّى ٍ. ثٛهط ٚوجزٓ «ثلٌْى» ٚلؤ دْج ثلوٗػَز ٍ

 دجلالظم تٓس٘طث ثٍٛل ثلتٓس٘ط َْ٘ٛى ثلتط٘، قلخ شلٙ الظم ٍ يٌِ، ضزيِ ٍ ثلًٓل يي للسثًى ثلًجلى ظرط يي يذجضٓ ثًْج

 .تَؾ٘حِ س٘أتى هج يلى

 ثاللعثم ثٛهط، ْى ثلوٗػَز ثى دٌْ٘وج ثلٓطٔ إًوج ٍ ٍؾًج ال يٗال ثٝلعثم يلى ثلساللٔ ْى ثٛهط ٚٛلؤ( ثلٌْى ٚلؤ) ّى ٍ

 .دجلتط٘ ثاللعثم ثلٌْى، ْى ثلوٗػَز ٍ دجلًٓل،

 .ثلَرَح ْى نجّطٓ ثٛهط هجزٓ ثى ٚوج ثلحطهٔ، ْى نجّطٓ ثلٌْى هجزٓ تَٛى يلِ٘ ٍ
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  ثلٌْى غُ٘ٔ -2

 :-ثٛغح يلى -ْٗل أٍ. ثلتط٘ قلخ يلى تسل غُ٘ٔ ٚل: ثلٌْى غُ٘ٔ هي ثلوطثز

 181: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

  ًَثّى سَم دجح

 :ثست هكطح هستلِ پٌذ دجح، ثٗي زض

  ًْى هجزُ -1

 زثًى ثظ يجلى تَسف ًْل تط٘ قلخ ثظ ثست يذجضت ًْى ٍ ثست «ًْى» ٚلوِ أهط هجزُ ّوجًٌس ًْى، هجزُ ثظ هٗػَز

 الظهِ ٍ ًْل ثضتٛجح ثظ ثٍ هٌى ٍ ًْل ثًزجم ثظ ضث زثًى يجلى، دجظزثضتي ثظ يذجضتست ًْى دگَ -تط غح٘ح َٖل دِ -ٗج

 دِ ِٚ تَؾ٘حى دط دٌج ثست، هًٌى الظم ٍس٘لِ دِ ًْى تٓس٘ط ،(ًْل تط٘ قلخ) ثٍل تٓس٘ط پس. ثست تط٘ قلخ ثٗي،

 .آهس ذَثّس ظٍزى

 ِٚ ثست ثٗي ّست ًْى ٍ ثهط د٘ي ِٚ ْطٖى ٍ ٍؾًى ًِ ثست يٗلى ثهط، ٚلوِ ّوجًٌس ثلعثم دط زاللتص ًْى، ٚلوِ ٍ

 .تط٘ دِ ثلعثم ًْى، زض ٍ ثست ًْل دِ ثلعثم أهط، زض هٗػَز

 .زثضز ٍرَح زض نَْض أهط هجزُ ثٌِٗٛ ٚوج زثضز حطهت زض نَْض ًْى هجزُ دٌجدطثٗي ٍ

  ًْى غُِ٘ -2

 .ٌٚس هى زاللت تط٘ قلخ دط ِٚ ثست ثى غُِ٘ ّط ًْى، غُِ٘ ثظ هطثز

 ثى ثٗج٘» ٗج «تًٓل ال» غُِ٘ هخل ٌٚس آى هٌى ٍ ًْل ثظ ظرط دط زاللت ِٚ ثست ثى غُِ٘ ّط: دگَ تط غح٘ح َٖل دِ ٗج

 .ّج ثٗي ثهخجل ٍ «تًٓل

 182: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

 .شلٙ ًحَ ٍ «تًٓل ثى ثٗج٘» أٍ «تًٓل ال» ٚػُ٘ٔ يٌِ، ضزيِ ٍ ثلًٓل يي ثلعرط يلى تسل غُ٘ٔ ٚل

 ًحَ -ّصث يلى -ْْ٘ج ْ٘سذل ٍرَزٗج، أهطث ٗٛي لن ثى ٍ ثلوػسض يلِ٘ ٗسل ثلصى ثلحسث: «ثلًٓل» ح ثلوٗػَز ٍ

 غٍ٘ هي تًس «ثلروط ضطح ثتط٘»: َٖلْن ثى ٚوج. ثٛهط غٍ٘ هي ال ثلٌْى غٍ٘ هي ْجًْج ،«ثلػالٓ تتط٘ ال»: َٖلْن

 .«ثلروط تططح ال» هؤزى ثزت ثى ٍ ثلٌْى غٍ٘ هي ال ثٛهط

 الظهِ ٚجى ثى ٍ ثلًٓل، تط٘ يي ثلٌْى ٍ ثلعرط َّ «تتط٘ ال» لَٗلْن ثلوكجدٗى ثلوسلَل ْجى ٍثؾح، شلٙ ْى ثلسط ٍ

 .ثاللتعثه٘ٔ دجلساللٔ يلِ٘ ْ٘سل دجلًٓل ثٛهط
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 دجلساللٔ يلِ٘ ْ٘سل ثلًٓل يي ثلٌْى الظهِ ٚجى ثى ٍ ثلًٓل، دتط٘ ثٛهط َّ «ثتط٘» لَٗلْن ثلوكجدٗى ثلوسلَل ٍ

 .ثاللتعثه٘ٔ

  ثلتحطٗن ْى ثلٌْى غُ٘ٔ نَْض -3

 دل ثلوًطٍِ، َّ ٚوج ِْ٘ حٗ٘ٗٔ ٍ ثلحطهٔ لوَْٓم هَؾَئ الًْج ال لٛي ٍ ثلتحطٗن، ْى نجّطٓ ثلٌْى غُ٘ٔ ثى ثلحٕ

 ثى ال ثلًٗل، دحٛن َّ إًوج ثلهَْض ّصث ثى ٌّج٘ ٖلٌج ٖس ْئًِ ثلَرَح، ْى ثًْل غُ٘ٔ نَْض حجل شلٙ ْى حجلْج

 .ثلَرَح هَْٓم ْى هستًولٔ ٍ هَؾَئ ثلػُ٘ٔ

 هوي غسضت ْئشث. ثلوٌْى ٍ يٌِ ثلوٌّْٖ ٍ ثلٌجّى د٘ي ثلعرطٗٔ ثلٌسذٔ يلى تسل هج أٚخط ْجًْج تًٓل، ال غُ٘ٔ ٚصلٙ ٍ

 ٍرَح هٗتؿى ٚجى ثلًٓل، رَثظ يلى ٖطٌٗٔ ٌٗػخ لن ٍ يٌِ ًْى يوج ثالًتْجء ٍ دعرطُ ثالًعرجض ٗزخ ٍ قجيتِ تزخ

 هى إال يٌِ ًْى ثلصى ثلًٓل تط٘ رَثظ يسم -ثلوَلَٗٔ ٍ ثلًذَزٗٔ لحٕ ٖؿجء -يٗال يػ٘جًِ حطهٔ ٍ ثلوَلى ّصث قجئ

 ٍ ثلكجئ دَرَح ثلًٗل لحٛن هػسثٖج دكذًِ ثلوَلى هي ثلٌْى غسٍض ًٓس -ّصث يلى -َْ٘ٛى. ٖذلِ هي ثلتطذ٘ع

 حطهٔ

 183: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

 «ثلػالٓ تتط٘ ال» ثهخجل لصث ٍ ًذجضس ٍرَزى أهط گطچِ ٌٚس، هى زاللت دطآى هػسض ِٚ ثست حسحى ًْل، ثظ هٗػَز ٍ

 ضطح ثتط٘» يذجضت ثٌِٗٛ ٚوج. أهط ّجى غُِ٘ ثظ ًِ ضَز هى هحسَح ًْى ّجى غُِ٘ ثظ ٍ ضَز هى زثذل ًْى زض

 .ثست «ثلروط تططح ال» هًجزل هًٌجٗص گطچِ ًْى ّجى غُِ٘ ثظ ًِ ضَز هى هحسَح أهط ّجى غُِ٘ ثظ «ثلروط

 ثهط ثش، الظهِ گطچِ ثست، ًْل تط٘ ثظ ًْى ٍ ظرط «تتط٘ ال» هكجدٗى هسلَل ِٚ چطث ثست ٍثؾح هكلخ ثٗي سطّ ٍ

 ًْل تط٘ دِ ثهط «ثتط٘» هكجدٗى هسلَل ٍ ٌٚس هى زاللت ثهط ثٗي دط هعدَض ًْى ثلتعثهى زاللت دِ لصث ٍ ثست ًْل دِ

 .زثضز ثلتعثهى زاللت ًْى ثٗي دط هعدَض أهط لصث ٍ ثست ًْل ثظ ًْى ثش الظهِ گطچِ ثست

  تحطٗن زض ًْى غُِ٘ نَْض -3

 حٗ٘ٗت ٍ دجضس ضسُ ٍؾى حطهت هًٌجى دطثى ثٌِٗٛ ذجقط دِ ثلذتِ زثضز، تحطٗن زض نَْض ًْى غُِ٘ ِٚ ثست ثٗي حٕ

 ثست ٍرَح زض ثًْل غُِ٘ نَْض هخل رْت ثٗي ثظ ًْى غُِ٘ ٍؾً٘ت دلِٛ. ثست ضسُ هًطٍِ چٌجًِٛ دجضس، آى زض

 ضسُ ثستًوجل ٍ ٍؾى ٍرَح، هَْٓم زض ثهط غُِ٘ ثٌِٗٛ ًِ ثست يٗل حٛن دِ نَْض ثٗي ِٚ گٓت٘ن آًزج زض ِٚ چطث

 هٌْى ٍ يٌِ هٌْى ٍ ًجّى د٘ي ظرطِٗ ًسذت غُِ٘، ثٗي هًٌجى ثٚخط حس ِٚ چطث تًٓل ال غُِ٘ ثست قَض ّو٘ي. دجضس

 هٌتْى ثٍ ًْى ثظ ٍ هٌعرط ثٍ ظرط ثظ دجٗستى دَزُ، ٍثرخ قجيتص ِٚ ضَز غجزض ٚسى ثظ غُِ٘ ثٗي ٍٖتى لصث ٍ ثست

 -ثٍ يػ٘جى حطهت ٍ هَلى ثٗي قجيت ٍرَح يٗلى هٗتؿجى دجضس، ًطسُ ًػخ ًْل رَثظ دط ّن ثى ٖطٌِٗ ؾوٌج ٍ ضس
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 رجًخ ثظ ثٌِٗٛ هگط ثست، ٚطزُ ًْى آى ثظ ِٚ ثست ًْلى رَثظ يسم -ثست هَلَٗت ٍ يذَزٗت حٕ هٗتؿجى ّوجى ِٚ

 .دسّس تطذ٘ع ذَزش،

 دِ ًْى لصث ٍ ثست هًػ٘ت حطهت ٍ قجيت ٍرَح دِ يٗل حٛن هػسثٔ قذًج هَلى، ثظ ًْى غسٍض ذَز دٌجدطثٗي

 -ثست ثسوى هًٌجى ٗٙ ِٚ -تحطٗن ثٌِٗٛ ًِ ثست، تحطٗن هػسثٔ( ٖطٌِٗ ًػخ دسٍى ًٌٗى) ثش ثقالٖى نَْض حسخ

 .دجضس آى ِْ٘ هستًول ٍ غُِ٘ لِ هَؾَو

 184: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

 لِ ٍؾًت -ثسوى هَْٓم َّ ثلصى -ثلتحطٗن ثى ال ثالقالٖى، نَْضُ حسخ للتحطٗن هػسثٖج ثلٌْى َْ٘ٛى ثلوًػ٘ٔ،

 .ِْ٘ ثستًولت ٍ ثلػُ٘ٔ

 .ثالذتالْجت ٍ ثَٖٛثل رْٔ هي ْطٔ دال ثًْل غُ٘ٔ ْى ٚجلٛالم ٌّج ثلٛالم ٍ

  ثلٌْى ْى ثلوكلَح هج -4

 َّ ٍ ٍثحس، ذالِ ْى ثلٌْى ثذتع إًوج ٍ. ثًْل غُ٘ٔ ْى ثلوَرَز ثلرالِ َ٘ط رسٗس ذالِ ِْ٘ ل٘س تٗسم هج ٚلّ

 أهط ثٍٛل ثلَٗل يلى ثلوكلَح ثى: دٌْ٘وج ثلٓطٔ ٍ. ثلًٓل يي ثلٌٓس ّّٚ أٍ ثلتط٘ هزطّز َّ ّل ثلٌْى ْى ثلوكلَح أىّ

 .ثلٌٓس أًْجل هي ًْل ثلّٛ ٛىّ ٍرَزىّ، أهط ثلخجًى ثلَٗل يلى ثلوكلَح ٍ هحؽ، يسهىّ

 يلى يٌِ ثلوٌْى ثلًٓل يسم ثدٗجء هًٌجُ ثلّصى -ثلتط٘ ثى ثلٗجةل ّصث تَّن ثلخجًى ثلَٗل هٌطأ ٍ. ثٍٛل ثلَٗل َّ ثلحٕ ٍ

 ِْ٘ ٗتًلٕ أى ثلٌْى هي ثلوًَٗل ٍ. دِ ثلكلخ تًلٕ ٗوٛي ْال ثلٗسضٓ، يي ذجضد أظلىّ ًِٛ للوٛلّ، دوٗسٍض ل٘س -حجلِ

 .ثالذت٘جض تحت ٗٗى ًٓسجًى ًْل َّ ٍ ثلًٓل، يي ّْٚٓج ٍ ثلٌٓس دطزو ثلكلخ

 يلى ثلٗسضٓ ثش ثستوطثضث، ٍ دٗجء ثلوٗسٍضٗٔ ٌٗجْى ال ثلًسم يلى ثٛظل ْى ثلوٗسٍضٗٔ يسم أىّ: ثلتَّن ّصث يي ثلزَثح ٍ

 دٗجء هٗسٍض َ٘ط ثلًسم ٚجى لَ ثلّج ٍ ثلَرَز، يلى ثلٗسضٓ قذى يلى ثلًسم يلى ثلٗسضٓ دل ثلًسم، يلى ثلٗسضٓ تالظم ثلَرَز

 .ًٗٓل لن ٗطأ لن ثى ٍ ًْل ضجء ثى ثلصى َّ ثلٗجزض ثلورتجض ْئىّ هٗسٍضث، ثلَرَز ٚجى لوج

 ثى ٗٗجل حتى ثلكلخ، َّ ثلٌْى هًٌى ل٘س -سذٕ ْ٘وج إلِ٘ ثضطًج ٚوج -ْئًِ أغلِ، هي سجٖف ثلذحج ّصث ثى ثلتحٕٗ٘ ٍ

 ثلطزو ًًن،. ثلطزو ٍ ثلعرط َّ ثلوكجدٗى ثلٌْى هًٌى ٍ ثلٌْى، لَثظم هي ثلتط٘ قلخ إًوج ٍ ثلّٛ، أٍ ثلتط٘ َّ ثلوكلَح

  يي

 185: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

 ثذتالِ ٍ ثَٖثل رْت ثظ تٓجٍتى ثٌِٗٛ دسٍى ثست ثًْل غُِ٘ پ٘طثهَى دحخْجى ّوجًٌس( ًْى) ثٌٗزج زض ٚالم ٍ دحج ٍ

 .دجضس زثضتِ ٍرَز ًهطّج
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 چ٘ست؟ ًْى زض هكلَح -4

 ثذتالِ، ٗٙ ٍلى ًسثضز ٍرَز يلوج د٘ي ثًْل غُِ٘ زض هَرَز ثذتالْجت ثظ َ٘ط رسٗسى ثذتالِ گٓت٘ن آًچِ زض

 د٘ي ْطٔ ٍ ًْل؟ ثًزجم ثظ ًٓس ّّٚ ٗج ثست تط٘ غطِ ًْى، زض هكلَح آٗج ِٚ ثست ثٗي آى ٍ ثست ًْى هرػَظ

 ّّٚ) زٍم َٖل دط دٌج ثهج ٍ ثست هحؽ يسهى ثهط ٗٙ هكلَح،( تط٘ غطِ) ثٍل َٖل قذٕ ِٚ ثست ثٗي زٍ ثٗي

( تط٘ غطِ) ثٍل َٖل حٕ، َٖل ثهّج ٍ ثست ًٓس ثًْجل ثظ ًْلى ّّٚ، ِٚ چطث ثست ٍرَزى ثهط ٗٙ هكلَح،( ًٓس

 .ثست

 هٗسٍض -دجضس هى ذَزش حجل دط يٌِ هٌْى ًْل ثدٗجء هًٌجٗص ِٚ -تط٘ ِٚ ثست هكلخ ثٗي تَّن زٍم، َٖل هٌطأ ٍ

 آًچِ آًِٛ حجل ٍ گ٘طز ًوى تًلٕ دسثى قلخ لصث ٍ ثست ٖسضت ثظ ذجضد أظلى ثهط ٗٙ يسم، ثدٗجء ظٗطث ً٘ست، هٛلّّ

 ٍ هٌى ثٗي ٍ ضَز قلخ ًْل، ثضتٛجح ثظ ًٓس دجظزثضتي ٍ هٌى آى زض ِٚ ثٌٗست ثست هًَٗل ٍ ضَز هى ْْو٘سُ ًْى ثظ

 .ثست آزهى ثذت٘جض تحت ِٚ ًٓسجًى ثست ًْلى ّّٚ،

 دطآى ثستوطثض، ٍ دٗجء زض ِٚ ًسثضز هٌجْجتى ٌٚس ًوى غسٔ يسم دط ثظل زض هٗسٍضٗت ثٌِٗٛ: ثست ثٗي تَّن ثٗي رَثح

 ثست ٍرَز دط ٖسضت هخل قذًج يسم، دط ٖسضت دلِٛ ثست يسم دط ٖسضت دج هالظم ٍرَز، دط ٖسضت ِٚ چطث ٌٚس غسٔ

 ذَثست ثگط ِٚ ثست ٚسى ٖجزض، هرتجض چَى دَز، ًرَثّس هٗسٍض ّن ٍرَز دجضس، هٗسٍض َ٘ط دٗجء زض يسم ثگط ثلّج ٍ

 .ًسّس ثًزجم ًرَثست، ثگط ٍ زّس ثًزجم

 هًٌجى -ٚطزٗن ثضجضُ دسثى ِٚ گًَِ ّوجى -چَى ضَز، سجٖف دجٗستى ضٗطِ ثظ دحج ثٗي ِٚ ثٌٗست هستلِ زض تحٕٗ٘ ٍ

 هًٌجى ٍ ثست ًْى لَثظم ثظ تط٘ قلخ دلِٛ ثست، ّّٚ ٗج ثست تط٘ هكلَح، ضَز گٓتِ ثٌِٗٛ تج ً٘ست قلخ ًْى،

 دًج ثٌِٗٛ ٚوج ثست تط٘ قلخ -يٗال -ثش الظهِ ًْل، ٗٙ ثظ( هٌى) ضزو آضى. ثست ضزو ٍ ظرط ًْى، هكجدٗى

 -ثهط زض -ًْل سوت دِ( تحطٗٙ)

 186: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

 ٚالّوج ثلٌْى ٍ ْجٛهط. ثلتط٘ يي ثلطزو يٗال ٗلعهِ ثٛهط ْى ثلًٓل ًحَ ثلذًج ثى ٚوج ثلتط٘، قلخ يٗال ٗلعهِ ثلًٓل

 .ثلّٛ أٍ دجلتط٘ ٗتًلٕ ثلٌْى ْى ثلكلخ ثى ْى ثلطٙ ٍ للح٘طٓ هَٖى ْال ضأسج، ثلًٓل دٌٓس ٗتًلٗجى

 ثلتٛطثض ٍ ثلسٍثم يلى ثلٌْى غُ٘ٔ زاللٔ -5

 .ثًْل غُ٘ٔ ْى ٚجالذتالِ ثلوطٓ أٍ ثلتٛطثض يلى ثلٌْى غُ٘ٔ زاللٔ ْى ثذتلَٓث

 يلى ال ٍ ثلتٛطثض ٍ ثلسٍثم يلى دوجزتْج ال ٍ دْ٘تتْج ال «تًٓل ال» لػُ٘ٔ زاللٔ ْال ْطٔ، دال ٌّج٘ ٖلٌجُ هج ٌّج ثلحٕ ٍ

 .ثلكذً٘ٔ غطِ ثًْل غُ٘ٔ ْى ًحَُ ثلوذًَث ثى ٚوج ثلكذً٘ٔ، غطِ يٌِ ثلوٌْى إًوج ٍ ثلوطٓ،
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 ثال شلٙ َٗٛى ال ٍ ثلكذً٘ٔ، ًْل يي دجالًعرجض ثلٌْى ثهتخجل ْجى ثالهتخجل، هٗجم ْى يٗل٘ٔ ًجح٘ٔ هي ْطٖج دٌْ٘وج ثى َ٘ط

 أْطثز هي ٍرَز أٍل دجٗزجز ْ٘تحٕٗ ثٛهط ثهتخجل ثهج ٍ. هوتخال ٚجى هج ٍثحسٓ هطٓ ًْلْج لَ ْئًِ أْطثزّج، رو٘ى دتط٘

 ٍؾى ثرل هي ثلٓطٔ ّصث ل٘س ٍ. ٍثحسٓ هطٓ دِ ثلوأهَض ًْل هي أٚخط يلى ثالهتخجل قذً٘ٔ تتَّٖ ال ٍ ثلكذً٘ٔ،

 .يٗال ثٛهط ٍ ثلٌْى قذى هٗتؿى شلٙ دل زاللتْوج، ٍ ثلػُ٘ت٘ي

  تٌذِ٘

 ْى زثذالى الًْوج ثلٓسجز، يلى ثلٌْى زاللٔ ٍ ثلٌْى، ٍ ثٛهط ثرتوجو دحخى هي شٚطُ ثلوؤلَٓى ثيتجز هج ٌّج ًصٚط لن

 هسألٔ ٍ ثلؿس هسألٔ ٍ ثلَثرخ هٗسهٔ دحج ٚصلٙ ٍ. ثٛلٓجل هذجحج هي ّوج ل٘س ٍ س٘أتى، ٚوج ،«ثلًٗل٘ٔ ثلوذجحج»

 .تًجلى ثللِّ ضجء ثى( ثلًٗل٘ٔ ثلوذجحج) ثلخجًى ثلوٗػس ْى ثلزو٘ى سٌصٚط ٍ. أٗؿج ثٛلٓجل هذجحج هي ل٘ست ثالرعثء

 187: ظ ،1 د ِْٗ، ثغَل تطروِ

 ضٙ ٍ تحّ٘ط دطثى رجٗى لصث ٍ گ٘طًس هى تًلٕ ًْل ذَز دِ ثسجسج ًْى ٍ ثهط پس. ثست تط٘ ثظ هٌى ثش يٗلى الظهِ

 .ً٘ست ّّٚ دِ ٗج گ٘طز هى تًلٕ تط٘ دِ ًْى زض قلخ ثٌِٗٛ زض

 تٛطثض ٍ زٍثم دط ًْى غُِ٘ زاللت -5

 .ثًس ٚطزُ ثذتالِ -ثًْل غُِ٘ ّوجًٌس -دجض ٗٙ ٗج تٛطثض دط ًْى غُِ٘ زاللت زض يلوجء

 ح٘ج ثظ ًِ ٍ ّ٘تت رْت ثظ ًِ تًٓل ال غُِ٘ لصث ٍ گٓت٘ن( أهط) آًزج زض ِٚ ثست ّوجى( ًْى) ثٌٗزج زض حٕ َٖل ٍ

 ٚوج ثست، ًْل قذً٘ت ٍ هجّ٘ت غطِ ثست، ًْى هتًلّٕ ِٚ آًچِ ٍ ًسثضز دجض ٗٙ ٗج ٍ تٛطثض ٍ زٍثم دط زاللتى هجزُ،

 .ثست ًْل قذً٘ت غطِ ثست، دًج هتًلّٕ آًچِ ثًْل، غُِ٘ زض ثٌِٗٛ

 قذً٘ت، هكلٕ ِٚ ثست ثٗي دِ ًْى ثهتخجل ثٌِٗٛ آى ٍ ّست ًْى ٍ ثهط د٘ي ْطٖى يٗال ثهتخجل، هٗجم زض ِٚ تٓجٍت ثٗي دج

 زّس، ثًزجم ضث ًْل آى ّن دجض ٗٙ هٛلّّ ثگط چَى قذً٘ت، آى ثْطثز رو٘ى تط٘ دِ هگط ًسثضز ثهٛجى ثٗي، ٍ ضَز تط٘

 قذً٘ت ٍ پصٗطز هى غَضت قذً٘ت، ثْطثز ثظ هػسثٔ ثٍل٘ي ثٗزجز دج أهط ثهتخجل ثهّج ٍ ثست ًٛطزُ ثهتخجل ضث ًْى زٗگط

 .ً٘ست هتَّٖ دجض، ٗٙ ثظ د٘ص ًْل ثًزجم دط ثهتخجل

 .ثست ثهط ٍ ًْى قذً٘ت يٗلى هٗتؿجى دلِٛ ً٘ست، ًْى ٍ ثهط غُِ٘ زاللت ٍ ٍؾى ذجقط دِ ْطٔ ثٗي ٍ

 (تٌذِ٘) 

 دط ًْى زاللت دحج ٍ ًْى ٍ ثهط ثرتوجو دحج ًٌٗى ٌٌٚس هى شٚط ثغَلى ٚتخ هؤلٓ٘ي يجزتج ِٚ دحخى زٍ ثٌٗزج زض هج

. ً٘ستٌس لٓهى هذجحج ثظ ٍ -آهس ذَثّس دعٍزى ِٚ -ثًس يٗلِ٘ هذجحج زض زثذل ّج آى ِٚ چطث ًٛطزٗن شٚط ضث ْسجز
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 -ضث ّج ثٗي ّوِ ظٍزى دِ هج ٍ ً٘ستٌس ثلٓجل هذجحج ثظ إرعثء هستلِ ٍ ؾس هستلِ ٍثرخ، هٗسهِ دحج سِ ّوچٌ٘ي

 .ٚطز ذَثّ٘ن شٚط يٗلِ٘ هذجحج ًٌٗى زٍّم هٗػس زض -تًجلى ضجءثهلل ثى
 


