
 

 

 ث٠ ٛبٕ ذسا

 *ظٛس٦ُ ز٦ٜ٧ ؾجي  ٝاٗبٕ نبزم  كط٦ِٜ١ػ٦٘ٔ ـ  ر٢بز

  چ٨ٌسٟ

ا٥ ثطزٛس ٝ ١ط ضٝظ ذ٨ٔل٠ثؿط ٠ً٦ٗ ؾ٨بؾت٘ساضاٙ حٌٞٗت اؾال٦ٗ زض ٨ُطٝزاض هسضت َٔج٦ ؿبكْ اظ اٝيبع كط٦ِٜ١ ربٗؼ٠  ٥زض ػهط

ز٧ِط رٜزبّ  ٥ُٞٛبُٞٙ ُكٞزٟ قسٟ ٝ اظ ؾٞ ٥زاٛف ١ب ٥ثط ضٝ ٦هٔ٘طٝ اؾالٗ ٧٥ي ؾٞ زضٝاظٟ ١ب ٞٗت ٦ٗ ٛكؿت، اظثطٗؿٜس حٌ

آٙ حًطت ثب . ظػبٗت ٝ ض١جط٥ ز٦ٜ٧ ربٗؼ٠ ضا ثؼ٢سٟ ُطكتٜس نبزم اٗبٕ حًطتثٜٔس ثٞز،  ٌٗتت زاضاٙ ػوب٧س ٝ ٗص١ت ؾبظاٙ ٗرتٔق

 ٦ح٨طت ٝ قِلت ضا ث٠اٛؿبٙ ػوْ ٝ اٛس٧ك٠  تٞر٠ ث٠ قطا٧ٍ ؾ٨بؾ٦، ارت٘بػ٦ ٝ كط٦ِٜ١ ٗؿٔ٘بٛبٙ ٧ي ثطٛب٠ٗ ض٧ع٥ ١سكٜ٘سا٠ٛ ٛ٘ٞزٛس ٠ً

ٗؿٔ٘بٛبٙ زض ثطاثط ت٢بر٘بت كط٦ِٜ١  نح٨ح حلظ ؾجي ظٛس٦ُ ز٦ٜ٧ آ٧ٜسٟ ػٌ٘ٔطز آٙ حًطت ١ب٥چكٖ اٛساظ ٦ٌ٧ اظ .زاضزٝا٦ٗ

ث٠ آُبٟ ؾبظ٥ ٗؿٔ٘بٛبٙ ٛؿجت ث٠ اٛس٧ك٠ ١ب٥ ٛبزضؾت  ٢ًٛت تطر٠٘ثٞز اظ ا٧ٚ ضٝ ثب تٞر٠ ث٠  ث٨ِبِٛبٙ ٝ نبحجبٙ ٌٗتت ١ب٥ اٛحطاك٦

١ب٥ آظاز اٛس٧ك٦ ٝ ث٨بٙ اؾتسال٢ٓب٥ ٗحٌٖ ٗجب٦ٛ ١٘چ٨ٜٚ رٔؿبت ٝ ٗحبكْ ٜٗبظطٟ ػ٦٘ٔ ضا تك٨ٌْ زاٛس تب ثب ثطپب٦٧ ًطؾ٦پطزاذتٜس 

زض ػهط قبُطزاٙ ثؿ٨بض٥ ضا تطث٨ت ٛ٘ٞزٛس ٝ آٙ حًطت زض ا٧ٚ ضاؾتب . ز٧ٚ اؾالٕ ٝ تك٨غ ضا ث٠ ٗربٓق، ٗٞاكن ٝ ٗوطيؼطي٠ ٛ٘ب٧ٜس

ضا ٗحْ  ٝ ٗؿزس پ٨بٗجط ٛسٗطًع آٗٞظقِبٟ ذٞز هطاض زاز ثٞز  ٝح٦ ٛ٘ٞزٟ ٝ ٗس٠ٜ٧ ضا ٠ً ؾطا٥ ضا ذ٧ٞف ثعضُتط٧ٚ آٗٞظقِبٟ اؾال٦ٗ 

 اظا٧زبز ؾج٦ٌ ٛٞ  ٦ٌ٧ ز٧ِط اظ چكٖ اٛساظ١ب٥ ػٌ٘ٔطز اٗبٕ نبزم. ث٠ َٞض٥ ٠ً ٠٘١ كٜٞٙ زض آٙ تسض٧ؽ ٦ٗ قس ٛستسض٧ؽ ًطز

ا٥ چٞٙ اؾتلبزٟ ثبقس ٠ً ٛؿجت ث٠ ؾب٧طٌٗبتت كو٦٢ زاضا٥ اٗت٨بظات ٧ٝػ٦ٟٗكو٠ ق٨ؼ٠  پب٠٧ ُصاض٥  ٧ؼ٦ٜ زظٛس٦ُ ز٦ٜ٧ ثطا٥ ق٨ؼ٨بٙ ثٞ

 .ثبقس، ث٢طٟ ٨ُط٥ اظ ػوْ ٝ ٗلتٞح ثٞزٙ ثبة ارت٢بز ٦ٗ اظ ضٝا٧بت ٛبة ا١ْ ث٨ت
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 ٗوس٠ٗ

ث٨ٜبٙ ٢ٛبزٟ قس پؽ اظ آٙ حًطت ث٠ ز٨ْٓ رٞ ؾ٨بؾ٦ ٝ اذتٜبم حبًٖ ثط ربٗؼ٠ تب ٗست ١ب  زض ظٗبٙ پ٨بٗجط  ٠ً كط٦ِٜ١ ٗؿ٨٘ٔٚ ر٢بز

ثٞاؾ٠ُ اٝيبع  تحّٞ ٦٧ٞٛ زض ا٧ٚ ظ٠ٜ٨ٗ ثٜب ٢ٛبزٟ قس ٝ زض ظٗبٙ اٗبٕ نبزم پ٨كطكت آٙ چٜب٦ٛ ٛساقت تب آ٠ٌٛ زض ظٗبٙ اٗبٕ ثبهط

١ب٥ كط٦ِٜ١ اهسإ ث٠ ثبظ ؾبظ٥ ٝ ا٧زبز ؾج٦ٌ ض زؾت ُطكتٚ ٗٞهؼ٨تٛبثؿبٗبٙ ؾ٨بؾ٦ كطنت ٜٗبؾج٦ حبنْ قس ٝ آٙ اٗبٕ ثعضُٞاض ثب ز

ؾجي ظٛس٦ً ز٦ٜ٧ ٗؿٔ٘بٛبٙ ضا حلظ ٛٞ اظ ظٛس٦ُ ز٦ٜ٧ ٛ٘ٞزٛس ٝ ٧ب ثٞاؾ٠ُ ٗجبضظٟ ثب ٗٞاٛغ ٝ ٗكٌالت كط٦ِٜ١ ٗٞرٞز زض ربٗؼ٠ 

  .ٛ٘ٞزٛس تب زؾترٞـ ٛبثٞز٥ ٝ تـ٨٨طات ٛبذٞقب٧ٜس ِٛطزز

 :حًطت اػٖ اظثب ا٧ٚ ز٧سُبٟ پ٨طاٗٞٙ ػٌ٘ٔطز آٙ اٗبٕ ثعضُٞاض ٧بكت ٛكس ٓصا ثب تٞر٠ ث٠ اهساٗبت آٙ  ثب ثطضؾ٦ ١ب٥ اٛزبٕ قسٟ پػ١ٝك٦

يطٝضت ا٧ٚ تحو٨ن ًبٗال تٞؾٍ آٙ حًطت  ثطا٥ ق٨ؼ٨بٙ حلظ ؾجي ظٛس٦ُ ز٦ٜ٧ ٗؿٔ٘بٛبٙ ٝ اضائ٠ ؾج٦ٌ ٛٞ اظ ظٛس٦ُ ز٦ٜ٧

ًطزٛس؟ چ٠ اهساٗبت٦ اٛزبٕ  اٛس٧ك٨سٛس؟ چ٠ ا١ساك٦ ضا رؿتزٞ ٦ٗ ١ب٦٧ ٦ٗ ث٠ چ٠ آضٗبٙ اٗبٕ نبزم ٗحؿٞؼ ثٞز ٝ ا٧ٚ ٠ً ث٠ ضاؾت٦ 

٧كبٙ ٗربٓلت ا٧كبٙ چ٠ ًؿب٦ٛ ثٞزٛس؟ چطا ثب ازازٛس؟ ٗربٓلبٙ  ًطزٛس؟ ث٠ چ٠ اٗٞض٥ ا٧ٞٓٝت ٦ٗ ض٧ع٥ ٦ٗ زازٛس؟ چ٠ِٛٞ ثطٛب٠ٗ

 ....ٝ ًطزٛس؟ ٦ٗ

٨ٛع  ٝ ٗٞاٛغ ٗٞرٞز زض ربٗؼ٠ ٗٞضز ثطضؾ٦ هطاض ُطكت٠ ٝ اهساٗبت اٗبٕ نبزمزض ا٧ٚ تحو٨ن اٝيبع ؾ٨بؾ٦ ٝ قطا٧ٍ كط٦ِٜ١، ٗكٌالت 

اهساٗبت٦ ٠ً آٙ حًطت زض ثطاثط ٗكٌالت ٝ ٗٞاٛغ ثعضٍ كط١َٜ ربٗؼ٠ اؾال٦ٗ اٛزبٕ زازٛس تب ؾجي زض ا٧ٚ ضاؾتب شًط ُطز٧سٟ اؾت ٝ 

٢ٖٗ شًط قسٟ اؾت ٠ً  پطٝغٟ 6 ث٨ٜبٙ ٢ٜٛس زض هبٓت ظٛس٦ُ ز٦ٜ٧ ٗؿٔ٘بٛبٙ ضا حلظ ٛ٘ب٧ٜس ٧ب ؾجي ظٛس٦ُ ز٦ٜ٧ ٦ٜ٧ٞٛ ثطا٥ ق٨ؼ٨بٙ

 :ػجبضتٜس اظ

 أبْ كبدق ع ٚ سٚيبسٚيي ثب فشًٞٙ ٞبي ثيٍب٘ٝ ٚ ٟ٘ضت تشجٕٝ : اِف

 ٔٙبظشٜ، ساٞي ثشاي حفظ ػجه ص٘ذٌي ديٙي ؿيؼيبٖ: ة 

 أبْ كبدق ع ٚ سٚيبسٚيي ثبٔجب٘ي ٘بدسػت ٔىتت حٙفي : ج

 ثشاي حفظ ػجه ص٘ذٌي ديٙي ؿيؼيبٖأبْ كبدق ع ٚ ٔجبسصٜ ثب غبِيبٖ :د

 أبْ كبدق ع ٚ تشثيت افؼشاٖ جًٙ ٘شْ: ٜ

 ؿىُ ٌيشي فمٝ جؼفشي ٚ ػجه جذيذ ص٘ذٌي ديٙي ؿيؼيبٖ: ٚ

ثبقس تب ثب آِٞ ثطزاض٥ اظ آٙ ١ب٥ آٙ حًطت ٦ٗٝ ظ٠ٜ٨ٗ كؼب٨ٓت ثطضؾ٦ چ٦ِِٛٞ ػٌ٘ٔطز اٗبٕ نبزمحبيط پػ١ٝف  ١سف اظ ِٛبضـ

 .ٓصا ثب ٗطارؼ٠ ث٠ ًتت ٗرتٔق ثط ا٧ٚ اٗط ١٘ت ُ٘بقت٠ قسٟ اؾت. ذٞز زض ٛوبٌ ٗكتطى چبضٟ اٛس٧ك٦ ٛ٘ٞز ثتٞاٙ ثطا٥ ربٗؼ٠ ٦ًٜٛٞ

 

 

 



 

 

 ـ قطا٧ٍ ؾ٨بؾ٦ ٝ كط1٦ِٜ١

  تب اٗبٕ نبزم اظ اٗبٕ ػ٦ٔاؾال٦ٗ ِٛب٦١ ُصضا ثط اٝيبع ؾ٨بؾ٦ ٝ كط٦ِٜ١ ربٗؼ٠  -1-1

ًسإ اظ ا٧كبٙ ثب تٞر٠ ث٠ قطا٧ٍ ذبل ٝ ٗوت٨ًبت ظٗبٙ ذ٧ٞف قٞز ٠ً ١ط ٗكب١سٟ ٦ٗ ٠ٚ٨ ٗؼهٞٗث٠ ظٛسُب٦ٛ ائ٘ ثب ِٛب٦١

زض قطا٧ٍ  اٗبٕ ػ٦ٔ. اٛس٨ٛع اتربش ٛ٘ٞزٟ ذبل ٦ثطا٥ پ٨كطكت ز٧ٚ ٗج٨ٚ اؾالٕ ٝ ١سا٧ت ٗؿٔ٘بٛبٙ ػالٟٝ ثط تالـ ١ب٥ ثؿ٨بض، ضٝق

 ٟضا نٔح ضا ٗهٔحت زاٛؿت٠ ٝ اٗبٕ حؿ٨ٚ پٜذ ؾبّ ؾٌٞت ٛ٘ٞزٛس تب اضًبٙ اؾالٕ ٛبثٞز ٛكٞز اٗبٕ حؿٚ  ثحطا٦ٛ ظٗبٙ ذٞز ث٨ؿت ٝ

ًتبة ٝ  ًٗب٨ٗٚ ثؿ٨بض ثبال ضا اٛتربة ٛ٘ٞزٛس ثب ا٥ ازػ٠٨ ث٨بٙ ثب ؾجي٨ع ضاٟ اككبُط٥ حٌٞٗت حب٠ً٘  ٛ اٗبٕ ؾزبز ،ه٨بٕ ضا ثطُع٧سٛس

ٗوبضٙ ثب ؾطآؿبظ  ثبهط زضػهط اٗبٕ ٗح٘س  .اؾتاظ آٙ حًطت ث٠ ٧بزُبض ٗبٛسٟثبقس نح٨ل٠ ؾزبز٠٧ ٠ً اظ ٨ٗطاث ُطاٛوسض ق٨ؼ٠ ٦ٗ

ث٠ هٔ٘طٝ ٝ ٗجبحج ػ٦٘ٔ ٝ ًال٦ٗ ثٞز ٝ تٜك٢ب٥ كٌط٥ ث٠ ( ثٞاؾ٠ُ ٢ًٛت تطر٠٘) ١ب٥ ث٨ِبِٛبٙ ٝ كٔؿل٠ ١ب٥ ٗبز٥ ضا٨١بث٦ اٛس٧ك٠

ٝ  ًطز ٝ حب٨ً٘ت َٞال٦ٛ ا٧ٞٗبٙ ٛبال٧ن ثط ر٢بٙ اؾالٕ پب٠٧ ١ب٥ ػ٦٘ٔ ٝ ٗؼ٥ٜٞ ربٗؼ٠ ضا ؾؿتتعٓعّ پب٠٧ ١ب٥ ػو٨ست٦ ٗطزٕ ً٘ي ٦ٗ

٧بكت ثسٝٙ آ٠ٌٛ ًؿ٦ ٗجب٦ٛ ٕ ُؿتطـ ٦ٗث٨ٜبز ًطزٟ ثٞز چٞٙ آ٢ٛب تب ٗست٢ب ٗبٛغ ٛوْ حس٧ج ثٞزٛس ٝ ١ط ضٝظ هٔ٘طٝ رـطاك٨ب٦٧ اؾالث٦

ز٦ٜ٧ ٝ كو٦٢ ضا ثطا٥ ٗطزٕ ث٨بٙ ًٜس تب آ٢ٛب ثب انْ اؾالٕ ث٨كتط آقٜب قٞٛس ٝ ػوب٧سقبٙ ٗؿتحٌٖ ُطزز ثؿ٨بض٥ اظ تبظٟ ٗؿٔ٘بٛبٙ ٠ً زض 

 ض ًٖ ثٞز ٝزاٛؿتٜس ٝ اَالػبتكبٙ زض ٗٞضز ٗجب٦ٛ ز٧ٚ اؾالٕ ثؿ٨بُؿتطـ هٔ٘طٝ اؾالٕ ٗؿٔ٘بٙ قسٟ ثٞزٛس اظ انْ ٗؿٔ٘ب٦ٛ چ٨ع٥ ٦٘ٛاحط 

زض ا٧ٚ ٨ٗبٙ زٝ ُطٟٝ ثطا٥ اٛزبٕ .پؽ الظٕ ثٞز ٠ً ًؿ٦ ض١جط٥ ربٗؼ٠ كط٦ِٜ١ اؾالٕ ضا ثطػ٢سٟ ث٨ِطز ٝ ٧ي پب٧ِبٟ كط٦ِٜ١ ا٧زبز ًٜس

ٝ پؽ اظ ا٧كبٙ  ٠ً زض ا٧ٚ ثط٠١ ظٗب٦ٛ اٗبٕ ثبهط  ائ٠٘  -2 ؾ٨بؾت ٗساضاٙ ٝ زاػ٨بٙ حٌٞٗت  -1: ٙ زض ٛظط ُطكتا٧ٚ ٝظ٨ل٠  ٦ٗ تٞا

اكعٝز ٝ زاػ٨بٙ حٌٞٗت ث٠ هسض٥ زض٨ُط ثٞزٛس ٠ً اهسإ ثطا٥ تؿر٨ط پب٧ِبٟ ؾ٨بؾ٦ ثط تٜف ١ب٥ ارت٘بػ٦ ث٨كتط ٦ٗ. ثٞزٛس اٗبٕ نبزم

-ا٧ٚ قطا٧ٍ ظ٠ٜ٨ٗ ضا ثطا٥ كؼب٨ٓت ػ٦٘ٔ ٝ ا٧زبز تحّٞ كٌط٥ ١٘ٞاض ٦ٗ. ض٠َ كطٝپبق٦ هطاض ٦ٗ زازربٗؼ٠ ث٦ ث٨ٜبز ٝ ًٖ ث٨ٜف ضا زض ٝ

ث٠ ا٧ٚ ١سف ان٦ٔ ٝ ث٨ٜبز٧ٚ پطزاذت ٝ اظ اٝيبع ث٦ ؾبٗبٙ حبً٘بٙ ، زض ر٢ت تؿر٨ط پب٧ِبٟ كط٦ِٜ١ ربٗؼ٠  ٛ٘ٞز اظ ا٧ٚ ضٝ اٗبٕ ثبهط

١ب آوب ًطز ٝ قس ث٠ كٌط اٛس٧كٜ٘ساٙ ٝ ش١ٚ تٞزٟا٧ٚ پب٧ِبٟ ، ١ط َطح ثب٧ؿت٠ ا٥ ضا ٦ٗ اؾتلبزٟ ٛ٘ٞز ، ثب ا٧ٚ حطًت ٝ ثب زض اذت٨بض زاقتٚ

ػ٘سٟ تط٧ٚ ذٍ « تؿر٨ط كًب٥ كط٦ِٜ١ ربٗؼ٠ ».ٗغ اؾال٦ٗ ثطا٥ ٨٘١ك٠ تساضى ز٧ستز٨٢عات كٌط٥ الظٕ ضا زض اذت٨بض ٗهٔحبٙ رٞا

ث٠ اٝد ذٞز ضؾ٨س اُط ًتبث٢ب٥ ضرب٦ٓ ٝ تطارٖ ا١ْ  ٝؾ٠ٔ٨ اٗبٕ نبزمضا ث٠ ق٘بض ٨ٗطٝز ا٧ٚ ثطٛب٠ٗ ث٠  ارت٘بػ٦ اٗبٕ ثبهط -ٗك٦ ؾ٨بؾ٦

ذ٧ٞف ٝ پطزاذت٠ آٛبٙ ضا ٧ِب٠ٛ ػهط ث٠ ؾتب٧ف ٝ ت٘ز٨س ؾٜت ، ثب نطاحت ١ط چ٠ ث٨كتط زضثبضٟ قره٨ت ػ٦٘ٔ اٗبٕ ثبهط ٝ اٗبٕ نبزم 

ثب ِٛب٦١ ًٞتبٟ ث٠ ٗؿب٨ٛس كو٦٢ ٝ تلؿ٨ط٥ ق٨ؼ٠ ث٠ ذٞث٦ ٦ٗ تٞاٙ  1.اٛس ٛت٨ز٠ آٙ ذٍ ٗك٦ ثب٧ؿت٠ اؾت ؾطآٗس كو٢ب٥ اؾالٕ  ق٘طزٟ

ٛوْ قسٟ اؾت ٝؾب٧ْ آك٨ؼ٠ {  ٝ اٗبٕ نبزم} اٗبٕ ٗح٘س ثبهط اذاله٦ ٝ تلؿ٨ط٥ ق٨ؼ٠  اظ زض٧بكت ٠ً ثرف ظ٧بز٥ اظ ضٝا٧بت كو٦٢،

                                                           
 .137،ص1375 دٍم،، هشْذ،آظتاى لذض رضَي،جلَُ اهبهت در افك داًشاهبم هحوذ ثبلزاحوذ تراتي،.  



 

 

ظ٠ٜ٨ٗ تج٨٨ٚ ٗؿبئْ كو٦٢ ٝ تٞي٨ح آ٧بت هطآٙ  ٝ ًتت تلؿ٨ط٥ ٗبٜٛس آجط١بٙ اظ ثحطا٦ٛ ٝنبك٦ اظ ك٨ى ًبقب٦ٛ حب٥ٝ ضٝا٧بت ظ٧بز٥ زض

  1.ٝ قإٙ ٛعّٝ آ٢ٛبؾت ٠ً اظآٙ حًطت ضٝا٧ت قسٟ اؾت

 ٧ي كطنت َال٦٧ ع ؾ٨بؾ٦ زض ظٗبٙ اٗبٕ نبزماٝيبع آقلت٦ِ  -1-2

اظ پطآقٞة تط٧ٚ زٝضا٢ٛب٥ ؾ٨بؾ٦  ث٠ َٞض ٦ًٔ زٝضاٙ ظٛس٦ُ اٗبٕ نبزم ؾبّ ثٞز ٧343ب   332اٗبٕ نبزماٗبٗت  زٝضاٙ

ظ٧طا ٠ً ػجبؾ٨بٙ ثط ػ٠٨ٔ آ٢ٛب ثطذبؾت٠ ثٞزٛس . تبض٧د اؾالٕ اؾت زض ا٧ٚ زٝضٟ حٌٞٗت ا٧ٞٗبٙ زضآذط٧ٚ ضٝظ١ب٥ ؾ٨ُطٟ ذٞٛجبض ذٞز ثٞز

 ظٗبٙ اٗبٕ ثبهط ًطزٛس ٝ زض٨ُط٥ ١ب ٝ رَٜ ١ب٥ زٝ ُطٟٝ ٗتربنٖ تؿٍٔ ثط ربٗؼ٠ ضا ٛؿجت ث٠ ا٥ ث٠ پب ٦ٗ ا٥ كت٠ٜ ٝ ١ط ضٝظ اظ ُٞق٠

اظ ا٧ٚ كطنت ث٢تط٧ٚ اؾتلبزٟ ضا ٛ٘ٞز حت٦ زض ٗٞضز ا٧ٞٗبٙ زض اٝاذط حٌٞٗتكبٙ ثب ُٗبٓؼ٠ تبض٧د ز٧سٟ ٦ٗ  اٗبٕ نبزم 4.ً٘تط ًطزٟ ثٞز 

 قٞز ٠ً رَٜ ٝ زض٨ُط٥ ث٨ٚ زضثبض٧بٙ ٝ ذٔلب٥ ا٧ٞٗبٙ ثؿ٨بض ظ٧بز قسٟ ثٞز ٠ً اظ قست ؾرت٨ِط٥ ذٔلب ض٥ٝ كؼب٨ٓت ١ب٥ اٗبٕ نبزم

 .٦ٗ ًبؾت 

 ١125زط٥ تب ؾبّ  105اظ ؾبّ  ي١كبٕ ثٚ ػجسآ٘ٔ -1 :٠ً ػجبضتٜس اظ  تٚ اظ ذٔلب٥ ا٥ٞٗ ث٠ ذالكت ضؾ٨سٛس 5 زض ا٧ٚ زٝضاٙ 

ٗطٝاٙ  -5 ١8زط٥  126اثطا٨١ٖ ثٚ ٨ٓٝس اظ ؾبّ  -4 ١٥7زط ٧126ع٧س ثٚ ٨ٓٝس اظ ؾبّ  -3 ١6زط٨ٓٝ125٥س ثٚ ٧ع٧س اظ ؾبّ  -2 ١5زط٥

ه٨بٕ ظ٧سثٚ ػ٦ٔ ثٚ  - 1 چٜس٧ٚ ه٨بٕ نٞضت ُطكت ٠ً ػجبضتٜس اظ ٔلب٥ذ ا٧ٚ زض ظٗبٙٝ  ١9زط٥ ١132زط٥ تب ؾبّ  127ح٘بض اظ ؾبّ 

پؽ اظ ا٥ زٝضاٙ زٝضاٙ يؼق ا٧ٞٗبٙ ثٞز . 13ه٨بٕ اثٞٗؿٖٔ -4 12ه٨بٕ ث٦ٜ ػجبؼ - 3 11ه٨بٕ ٧ح٦٨ ثٚ ظ٧س -2 10.حؿ٨ٚ ثٚ ػ٦ٔ ثٚ اث٨ُبٓت

٨ٚ ذ٨ٔل٠ اٝٓ: ثٞزٛس ٠ً ػجبضتٜس اظ تٚ اظ ذٔلب٥ ػجبؾ٦ ٨ٛع ١٘ؼهط ثب اٗبٕ نبزم 2ٛكؿتٜس ٝ اٛوطاو ا٧ٞٗبٙ ػجبؾ٨بٙ ثطٗؿٜس ذالكت 
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زض ا٧ٚ زٝضاٙ ٨ٛع زٝ ه٨بٕ ٢ٖٗ نٞضت  ١.2زط٥ ث٠ ذالكت ضؾ٨س136زض ؾبّ  ٝ پؽ اظ آٙ ٜٗهٞض1321ؾبّ زض  ػجبؾ٦ اثٞآؼجبؼ ؾلبح

 4.ثطازض ٛلؽ ظ٠٨ًه٨بٕ اثطا٨١ٖ ٝ  3ه٨بٕ ٗح٘س ٛلؽ ظ٠٨ً:  ُطكت ٠ً ػجبضتٜس اظ

قبٙ اظ ٧ي ؾٞ ٝ ه٨بٕ ١ب٥ ٗتؼسز اظ ؾ٥ٞ ز٧ِط ٛكبٙ ز١ٜسٟ اٝيبع آقلت٠ ٝ ظٗبٙ ًٞتبٟ حٌٞٗت آٛبٙ ٝ تؼ٧ٞى زائ٦٘ ،تؼسز ذٔلب 

 . ثبقس٦ٗ ٛبثؿبٗبٙ ؾ٨بؾ٦ ػهط اٗبٗت اٗبٕ نبزم

 سٕ ض٧ٌٝطز اٗبٕ نبزم ع ث٠ كؼب٨ٓت ؾ٨بؾ٦ ػْٔ ػ -1-3

اُط اٗبٕ زؾت ث٠ ا٧زبز ٧ي ه٨بٕ ٗص١ج٦ ٦ٗ ظز ٦َ آٙ  ٜٗبؾت تط٧ٚ زٝضاٙ ثٞز ٝ اٗبٕ نبزمث٠ ا٧ٚ ثبٝضٛس ٠ً ػهط ثطذ٦ 

ذالكت ث٠ ًؿ٦ ٠ً قب٧ؿت٦ِ ػ٢سٟ زاض٥ آٙ ضا اظ ٛظط ذسا ٝ ضؾٞٓف زاقت ثط ٦ٗ ُكت چطا ٠ً ا٧ٚ ػهط زٝضٟ ثؿ٨بض حؿبؾ٦ زض 

ؼ٨ت ١ب ٝ حوب٧ن ز٦ٜ٧ ًك٨سٟ ثٞز ًٜبض ضكت٠ ثٞز ، اٗب ٝاهؼ٨ت تبض٧د اؾال٦ٗ ث٠ حؿبة ٦ٗ آٗس ٠ً زض آٙ پطزٟ ١ب٦٧ ٠ً ظٗبٙ ثط ض٥ٝ ٝاه

٧ي ؾ٨بؾت  ؾ٨بؾت ٛرؿت اٗبٕ نبزم ظ٧طا،٨٢ٗب ٛجٞز  زم١طُع قطا٧ٍ ثطا٥ ه٨بٕ ٗؿٔحب٠ٛ ثطا٥ اٗبٕ نب 5ؿ٨ط اظ ا٧ٚ ازػبؾت 

 اٗبٕتالق٢ب٥ ؾ٨بؾ٦ . ض آٗسٟ اؾتاضاٙ كو٠ رؼلط٥ ث٠ ق٘بكط٦ِٜ١ ٝ زض ر٢ت پطٝضـ انحبث٦ ثٞز ٠ً اظ ٛظط كو٦٢ ٝ ضٝا٦٧ اظ ث٨ٜبِٛص

زض ٗحسٝزٟ ٛبضيب٧ت٦ اظ حٌٞٗت ٗٞرٞز ػسٕ ٗكطٝػ٨ت آٙ ٝ ازػب٥ اٗبٗت ٝ ض١جط٥ اؾالٕ ٝ   ،زض ثطاثط هسضت حب٠ً٘ زض آٙ ٝيؼ٨ت

تط٧ٜف ًبض تؼطو ٛظب٦ٗ ػ٠٨ٔ حب٨ً٘ت ، ثسٝٙ كطا١ٖ آٝضزٙ ٗوسٗبت الظٕ ٠ً ٢ٖٗ ثٞز اظ ٛظط اٗبٕ نبزم  ضؾّٞ ذسا ذبٛٞازٟ

ثطا٥ ا٧ٚ ًبض ث٠ ضاٟ اٛساذتٚ ٧ي رط٧بٙ ق٨ؼ٦ ٝ كطا٨ُط ثب اػتوبز ث٠ اٗبٗت ٗب . كط٦ِٜ١ ثٞز ــ رع قٌؿت ٝ ٛبثٞز٥ ٛت٨ز٠ ز٧ِط ٛساقت

ظزٟ ٠ٛ ت٢ٜب  الظٕ ثٞز تب ثط اؾبؼ آٙ ه٨ب٦ٗ ػ٠٨ٔ حب٨ً٘ت آؿبظ ٝ حهّٞ ث٠ پ٨طٝظ٥ اظ آٙ ٌٗ٘ٚ ثبقس ٝ ُط٠ٛ ٧ي اهسإ ؾبزٟ ٝ قتبة

س زض ًٜٜس چٜبٛچ٠ زض رط٧بٙ حطًت٦ ظ٧سثٚ ػ٦ٔ ٝ پؽ اظ آٙ ٧ح٦٨ ثٚ ظ٧ ٠ٌٔ كطنت َٔجبٙ اظ آٙ ث٢طٟ ثطزاض٥ ٦ٗآٝضز ثزٝإ ٦٘ٛ

-تج٨ٔؾ ٦ٗ« آطيب ٗٚ آّ ٗح٘س»، ث٦ٜ ػجبؼ ث٨كتط٧ٚ ث٢طٟ ضا ثطزٟ ٝ زض ػْ٘ ذٞز ضا ث٠ ػٜٞاٙ ٗهسام قؼبض ذطاؾبٙ ث٠ آٙ زؾت ظزٛس

ظ٧س٠٧ ٝ . ٠ً ضٝظ ث٠ ضٝظ اٝد ث٨كتط٥ ُطكتث٨ٜبِٛصاض تك٨غ ٨ٛطٜٝٗس٥ ُكت   ٠ رؼلط٥،ٛت٨ز٠ ًبض ثؼس١ب ٗؼٕٔٞ قس؛ ظ٧طا كو. ًطزٛس

ذٞاضد ٠ً ٜٗحهطاً زض ذٍ ؾ٨بؾت ًبض ٦ٗ ًطزٛس ٦َٓٞ ٌٛك٨س ٠ً زچبض ٗحسٝز٧ت كط٦ِٜ١ قسٟ ٝ ًٖ ًٖ ٗٞيغ ٛؿجتبً ٨ٛطٜٝٗس ذٞز 

 6. قتٜس ٝ ػجبؾ٨بٙ ث٠ پ٨طٝظ٥ ضؾ٨سٛسضا اظ زؾت زازٛس ٝ ضٝ ث٠ اكّٞ ُصا
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ٝ ٗؼبضف  ٥ثبال ثطزٙ اكن   كٌط ٝ ١سف ا٧كبٙ ٛسزازٜهج٦ تطر٨ح ٦ٗٛكط كط١َٜ ٝ ٗؼبضف ز٧ٚ ضا ثط ١ط ٗوبٕ ٝ ٗ اٗبٕ نبزم

 1.ٜسثكط ثٞز ٝ ث٠ ا٧ٚ ٜٗظٞض اظ ٨١چ ٠ُٛٞ كساًبض٥ زض٧ؾ ٛساقت

 ٝ ؾج٦ٌ اظ ظٛس٦ُ ز٦ٜ٧  پس٧س آٝضٛسٟ ٧ي كط١َٜ ربٗغ ع اٗبٕ نبزم  -2

ثب تٞر٠ ث٠ رٞ ؾ٨بؾ٦ ٝ ارت٘بػ٦ آٙ ظٗبٙ اٗبٕ كؼب٨ٓت آقٌبض ذٞز ضا آؿبظ ًطز ١٘بُٛٞض ٠ً آٗس يؼق ث٦ٜ ا٠٨ٗ ٝ اٛتوبّ هسضت 

ذٞز ضا ث٠ اٗبٕ ٧بض٥ ضؾبٛس تب ًبض ا٧ٚ ػٞاْٗ . ِٛبٟ زاقت ث٠ ث٦ٜ ػجبؼ اٗبٕ ضا اظ ذكٖ ٝ ح٠ٔ٘ كطٗبٛطٝا٧بٙ ٝ ٗطاهجت قس٧س آ٢ٛب زض اٗبٙ 

كؼب٨ٓت ٝ ًٞقف ذٞز ضا ث٠ ٗؿبػ٦ ػ٦ٔ٘ ؾرت ًٞقب٠ٛ آؿبظ ٝ حٞظٟ كٌط٥ ٝ  آٙ حًطتز١س  ظب١ط٥ اٛزبٕثب ضٝـ ػ٦ٜٔ ٝ 

ٝ پؽ اظ اٝ قبُطزاٙ ٌٗتت سٛس ، زض نلٞف اٗت ، اكتتبح ًطز ح٘طثرف ذ٧ٞف ضا ٠ً ثعضُبٙ كو٢ب ٝ ٗتلٌطاٙ ػظ٨ٖ اظ آٙ ث٨طٝٙ آٗ

 2. ٛسا٧كبٙ ث٠ ػٜٞاٙ حطٝت٦ كط٦ِٜ١ ثطا٥ اٗت ثط رب٥ ٗبٛس

ث٢تط  حلظ ٝ ُؿتطـ ؾجي ظٛس٦ُ ق٨ؼ٦زض اح٨بء ،  ا٧كبٙ ٝ ٛٞع كؼب٨ٓت ١ب٥ اٗبٕ نبزمكط٦ِٜ١  هجْ اظ ث٨بٙ پطٝغٟ ١ب٥

ػٞاْٗ ٗٞكو٨ت آٙ  .اقبضٟ ٨ًٜٖ تب كًب٥ ارت٘بػ٦، ػ٦٘ٔ ٝ كط٦ِٜ١ آٙ ظٗبٙ ٗٔ٘ٞؼ تط ُطزز ئْ ٗٞكو٨ت آٙ حًطتاؾت اّٝ ث٠ زال

 :حًطت ػجبضتٜس اظ

تط ث٨ك زض ظ٠ٜ٨ٗ ١ب٥ ٗرتٔق ثٞز ا٧ٚ ٗؿإ٠ٓ زضثبضٟ اٗبٕ نبزم ػهط ُؿتطـ ػٕٔٞ ا١ْ ث٨ت ٝ اٗبٕ نبزمػهط اٗبٕ ثبهط : ٓقا

، ثب كًب٥ ثبظ ؾ٨بؾ٦ ثٞز ٠ً زض ٛت٨ز٠ ذالء ؾ٨بؾ٦ ٛبق٦ قسٙ ثرك٦ اظ زٝضاٙ اٗبٗت آٙ حًطتًٜس ٝ ا٧ٚ ث٠  ز٨ْٓ ٗهبزف نسم ٦ٗ

 3. ػجبؼ اظ َطف ز٧ِط ثٞرٞز آٗسٟ ثٞزًبض آٗسٙ ث٦ٜ  اظ اٛوطاو حب٨ً٘ت ٨ٛطٜٝٗس ا٧ٞٗبٙ اظ ٧ي َطف ٝ ض٥ٝ

٨٢ٗب ًطزٟ ثٞز   ظ٠ٜ٨ٗ ضاثطا٥ كؼب٨ٓت ١ب٥ اٗبٕ نبزم ٝ ا٧ٚ ٢ًٛت كط٦ِٜ١ ضا آؿبظ اٗبٕ ٗح٘س ثبهط: ز٨ْٓ زٕٝ ا٧ٚ ثٞز ٠ً : ة

 .(  ١٘بُٛٞض ٠ً هجالً ث٠ آٙ اقبضٟ ـ )

ٝاضز ًطزٟ ثٞزٛس ٝ ٗبٛغ ضاث٠ُ آظازقبٙ ثب ائ٠٘ قسٟ ثٞزٛس ٝ ٨ٛع ضؾس ككبض١ب٦٧ ٠ً ذٔلب٥ هج٦ٔ ض٥ٝ ٗؿٔ٘بٛبٙ ث٠ ٛظط ٦ٗ: د

ٕٔٞ ا٦٢ٓ ائ٠٘ ث٠ ؾ٥ٞ ا٧كبٙ ٝ ثطا٥ اؾتلبزٟ اظ ػ ٗطزٕ اظ آظاز٥ ا٧زبز قسٟ اؾتوجبّ ٛ٘ب٧ٜس ٗ٘بٛؼتكبٙ اظ ٛٞقتٚ احبز٧ج ثبػج قسٟ ثٞز ٠ً

زاقتٜس ثؿ٨بض٥ اظ قج٢بت ُٗطح  ١عاضاٙ تٚ حًٞض زم٨ْٓ زض رٔؿ٠ زضؼ اٗبٕ رؼلط نبث٠ ٨٘١ٚ زثجطٛس ٝ اظ ٗحًطقبٙ ث٢طٟ  قتبكت٠

 . تٞؾٍ اٗبٕ پبؾد زازٟ قس قس ٦ٗٝ

١كبٙ ٗؼ٨ٚ ٦ٗ قس تب نحت ٝ ؾوٖ  ضاٗٞيغ اٗبٕ زض ا٧ٚ ظ٠ٜ٨ٗ ٗكرم ٦ٗ ث٠ تٌبپٞ اكتبزٟ ثٞزٛس ٝ ثب٧س ٚؿٜت١ٖ ا١ْ  اظَطك٦: ز

 .قس ٠ً ث٠ ٗٞكو٨ت ا٧كبٙ زض ا٧ٚ ظ٠ٜ٨ٗ اٛزب٨ٗس  اٗبٕ نبزمكؼب٨ٓت ١ب٥  ٨ع ز٦ٔ٨ٓ ثط ًخطتٓصا ا٧ٚ ٛ. ُكت
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اظ آٛزب ٠ً آٙ حًطت ٗس٠ٜ٧ ضا ث٠ ػٜٞاٙ ٗطًع كؼب٨ٓت ػ٦٘ٔ ـ كط٦ِٜ١ ذٞز اٛتربة ًطزٟ ثٞزٛس ا٧ٚ ٗؿإ٠ٓ زؾت٨بث٦ ٗطزٕ ضا : ٟ

ُط٢١ٝب٥ ثؿ٨بض٥ اظ ؾبذت چطا ٠ً آٙ ق٢ط ٗس٠ٜ٧ ث٠ ٗخبث٠ ػهت حؿبؼ ر٢بٙ اؾالٕ ث٠ ق٘بض ٦ٗ آٗس ٝ ١ط ؾب٠ٓ ث٠ ا٧كبٙ آؾبٙ ٦ٗ

قسٛس ٝ زض آٙ رب ض١ؿپبض ٦ٗ( ٠ٌٗ ٝ ٗس٠ٜ٧)ٗؿٔ٘بٛبٙ ثطا٥ ازا٥ ٜٗبؾي حذ ٝ ضكغ ٗكٌالت ٝ ٗؿبئْ ػ٦٘ٔ ٝ ٛظط٥ ذٞز ث٠ حط٨ٗٚ 

 ٝ ٗسضؾ٠ ثعضٍ آٙ حًطت ثطذٞضز  ثٞز ٠ً آٛبٙ ثب اٗبٕ نبزم

 . ٦ٗ ٧بكتٜس آٙ حًطت٦ٗ ًطزٛس ٝ ١ط آٛچ٠ ضا ٠ً ٦ٗ ذٞاؾتٜس زض ٛعز 

٧ي ثطٛب٠ٗ ض٧ع٥ ١سكٜ٘سا٠ٛ كؼب٨ٓت ١ب٥ ذٞز ضا زض ر٢ت ثبال ثطزٙ ؾُح ػ٦٘ٔ ـ كط٦ِٜ١ ٝ  ٝ زض قطا٧ٍ ربٗؼ٠ ثب زهت ٛظط بزماٗبٕ ن

پطٝغٟ  6زض هبٓت ١ب٥ ذٞز ضا ٝ ثطٛب٠ٗ ثبألذم ق٨ؼ٨بٙ آؿبظ ٛ٘ٞزٛس ٝ ٗؿٔ٘بٛبٙ ُؿتطـ ٝ حلظ ؾجي ظٛس٦ُ ز٦ٜ٧ ،اح٨بءثب ز٧سُبٟ 

 :٠ً ػجبضتٜس اظ ث٠ اٛزبٕ ضؾبٛسٛس ػظ٨ٖ

 أبْ كبدق ع ٚ سٚيبسٚيي ثب فشًٞٙ ٞبي ثيٍب٘ٝ ٚ ٟ٘ضت تشجٕٝ : اِف

 ٔٙبظشٜ، ساٞي ثشاي حفظ ػجه ص٘ذٌي ديٙي ؿيؼيبٖ: ة 

 أبْ كبدق ع ٚ سٚيبسٚيي ثبٔجب٘ي ٘بدسػت ٔىتت حٙفي : ج

 أبْ كبدق ع ٚ ٔجبسصٜ ثب غبِيبٖ ثشاي حفظ ػجه ص٘ذٌي ديٙي ؿيؼيبٖ:د

 ٚ تشثيت افؼشاٖ جًٙ ٘شْ أبْ كبدق ع: ٜ

 ص٘ذٌي ديٙي ؿيؼيبٖ جذيذ ػجه ؿىُ ٌيشي فمٝ جؼفشي ٚ :ٚ

 

 ض٧ٝبض٦٧ٝ ثب كط١َٜ ١ب٥ ث٨ِب٠ٛ ٝ ٢ًٛت تطر٠٘  ٝ اٗبٕ نبزم ع   -2-1

ثٞز ٓصا زض ا٧ٚ ضاٟ ١ط چ٠  ز٦ٜ٧ ؾجي نح٨ح ظٛس٦ُ ٝ ثٞرٞز آٝضزٙ ٧ي كط١َٜ ربٗغ ق٨ؼ٦ اظ آٛزب ٠ً ١سف اٗبٕ نبزم

، ت٢برٖ كط٦ِٜ١ ث٨ِبِٛبٙ ثٞز ٠ً اٗبٕ ثب ٦ٌ٧ اظ ٗٞاٛغ. ٜسضا٢١ب٥ ٗرتٔل٦ ث٠ ٗجبضظٟ ثب ٗٞاٛغ پطزاذتٝ اظ  ٜسث٠ ًبض ثؿت ٜسزض تٞاٙ زاقت

 . زضا٧ت ذ٧ٞف ٧ب ث٠ ضٝـ ُلتِٞ ٠ً زض ؿبٓت ٜٗبظطٟ ثٞز

ٗٞرت قس تب كتٞحبت اؾال٦ٗ   .ا٥ ثٞز٧ٝبض٦٧ٝ زضؾت ثب كط١َٜ ١ب٥ ث٨ِب٠ٛض ١ب٥ كط٦ِٜ١ اٗبٕ نبزم٦ٌ٧ اظ َطح

اظ آٙ رب ٠ً ث٨كتط ٗؿٔ٘بٛبٙ زضى ٝ ث٨ٜف قب٧ؿت٠ ٝ اؾتٞاض اظ اؾالٕ . ثطذٞضز١ب٥ ٨ٛطٜٝٗس٥ ٨ٗبٙ ٗؿٔ٘بٛبٙ ٝ تبظٟ ٗؿٔ٘بٛبٙ پس٧س آ٧س

٧ب٦ٛ ًبضاٙ ٝ هكط ُطاٗحبكظ٠: ُطٟٝ اّٝ: ًطزؿٔ٘بٛبٙ ضا ث٠ زٝ ُطٟٝ توؿ٨ٖ ٦ٗ ٝ ٗاٛزب٨ٗس ضز١ب ث٠ ٛتب٧ذ ٜٗل٦ ٦ٗٛساقتٜس ُب٦١ ا٧ٚ ثطذٞ

ا٧ٚ ١ب ػوْ ٝ ذطز ذٞز ضا ١٘طاٟ ثب آٙ ٗؼ٨بض١ب . آٙ ثبظ ٗبٛسٟ ثٞزٛس ثٞزٛس ٠ً ت٢ٜب رٜج٠ ظب١ط٥ ز٧ٚ ضا ُطكت٠ ٝ اظ ك٢ٖ ر١ٞط ٝ حو٨وت

 ُطٟٝ زٕٝ تٜسض١ٝب٦٧ ثٞزٛس ٠ً قس٧ساً اظ ٝيغ ٗٞرٞز زض ربٗؼ٠ تإح٨ط پص٧طكت٠ ثٞزٛس ا٧ٜبٙ ٗؼ٨بض١ب ضا ث٠ ًٜبض٥ اكٌٜسٟ  ٝ .ُٖ ًطزٟ ثٞزٛس



 

 

آٙ  اػطاة زض . اًتلب ًطزٟ ثٞزٛس 1ت٢ٜب ث٠ آٛچ٠ ػو٢ٔب٥ ًٞت٠ قإٙ ثطحؿت اذتالف ُطا٧ك٢ب ٝ زُط٦ُٛٞ قطا٧ٍ ث٠ آٛبٙ ز٧ٌت٠ ٦ٗ ًطز

ٝ ت٢ٜب ق٘بض اٛس٦ً اظ ٗؿٔ٘بٛبٙ ٠ً ت٘بٕ اثؼبز كٔؿل٠ ٛظط٥ اٗبٕ ضا زضى ًطزٟ ب٦ٛ ٨١چ ٠ُٛٞ آقٜب٦٧ ٛساقتٜس ضٝظُبض ثب اٛس٧ك٠ ١ب٥ ٧ٞٛ

، ٦ٗ تٞاٛؿتٜس ثب اهب٠ٗ ز٨ْٓ ٝ ثط١بٙ انّٞ كٌط٥ اؾالٕ ضا احجبت ًٜٜس ٝ ثطزٛسرٞز تلبٝت ٨ٗبٙ آ٢ٛب ٝ ز٧ِط تئٞض٥ ١ب پ٦ثٞزٛس ٝ ث٠ ٝ

ًطزٛس ٠ً ٗؼٔٞٗبت آ٢ٛب ثط ٗز٘ٞػ٠ ا٥ اظ ، ثب ًؿب٦ٛ ثطذٞضز ٦ٌٗٞثٜس ا٧ٚ ػسٟ اٛسىانّٞ ٝ تئٞض٥ ١ب٥ ز٧ِط ٌٗبتت ضا زض١ٖ ث

 ذٞضز تٞر٠ ٛكبٙ بت كطاٝا٦ٛ ٠ً زض آ٢ٛب ث٠ چكٖ ٦ٗانالً ث٠ ٜٗبهً اٝ ضٝا٧ت قسٟ ثٞز ٗحسٝز ثٞز ٝ احبز٧خ٦ ٠ً اظ اث١ٞط٧طٟ ٝ اٗخبّ

ػٞت ٦ٗ ًطز ثب ٝرٞز ا٧ٚ اٛساذت ٝ ٗطزٕ ضا پ٢ٜب٦ٛ زس اظ ا٧ٚ ضٝ ١ط ًسإ حعث٦ ضاٟ ٦ًٗطزٛزازٛس ٝ ذٞز ضا ثط حن ُ٘بٙ ٦٘ٛ٦ٗ

تب ذٍ ٗك٦ ٗؿٔ٘بٛبٙ ضا تؼس٧ْ ًٜس ٝ ضاٟ زضؾت ضا ث٠ آ٢ٛب ٛكبٙ . قسًبٗالً احؿبؼ ٦ٗ قطا٧ٍ ٨ٛبظ ث٠ ٗؼ٦٘ٔ ٠ٛٞ٘ٛ چٞٙ اٗبٕ نبزم

ٙ ث٠ ز٧س ٠ً ٠ً زض ثطاثط ا٧ٚ ُط٢١ٝب ث٠ ؾت٨ع ثطذ٨عز ٝ ا١ٝبٕ ثبَْ آ٢ٛب ضا اظ ١ٖ ثكٌبكس آٙ حًطت ثطا٥ ضؾ٨ساٗبٕ ثطذٞز الظٕ ٦ٗ. ز١س

ٗؿٔ٘بٛبٙ ٝ ثبألذم ق٨ؼ٨بٙ زض ض٧ٝبض٦٧ٝ ثب كط١َٜ ١ب٥ ث٨ِب٠ٛ آؾ٨ت ا٧ٚ ١سف ؾ٠ َطح ذطزٜٗسا٠ٛ تطؾ٨ٖ ٛ٘ٞزٛس تب ؾجي ظٛس٦ُ 

  :ٛج٨ٜس ٠ً ػجبضتٜس اظ

اٝ هؿ٘ت٦ اظ ٗسضؾ٠ اـ ضا ث٠ ًؿب٦ٛ اذتهبل زاز ٠ً اظ كٔؿل٠ ٧ٞٛبٙ ثبألذم ٝ ؾب٧ط كٔؿل٠ ١ب ثبألػٖ آُب٦١ زاقتٜس ٝ ث٠  -1

م ٦ٗ ًطز آُبٟ ثٞزٛس ًؿب٦ٛ ١٘چٞٙ ١كبٕ ثٚ حٌٖ ٗتٌٖٔ پطآٝاظٟ ٝ ذٞث٦ اظ ٛظط اؾالٕ زضثبضٟ آ٢ٛب ٝ زالئ٦ٔ ٠ً آٙ كٔؿل٠ ١ب ضا ٛو

 . ػ٘طاٙ ثٚ ا٧٘ٚ ز٧ِط ٗكب٨١ط ػٖٔ ٝ حٌ٘ت ٝ ًالٕ ٠ً ث٠ ٗؼ٨بض١ب٥ ٛظط٥ اؾالٕ ٨ٛع آُبٟ ثٞزٛس 

 .اهسإ ًطز.... ٝ « ا٨ٔ١ز٠ »ٝ « تٞح٨س ٗلهْ » آٙ حًطت ث٠ ٛٞقتٚ ضؾب٠ٓ ١ب٦٧ ١٘چٞٙ  -2

 .اٛس٧ك٠ ١ب٥ آحبز٥ ض٧ٝبض٦٧ٝ قره٦ ثب ؾطاٙ   -3

 2.ضٝثطٝ قس... ثٞز پؽ حًطت ثب اكطاز٥ ٗخْ اثٚ اث٦ آؼٞربء ٝاثٚ َبٓٞت ٝ اثٚ اػ٦٘ ٝ اثٚ ٗولغ ٝ  َطح َطح ؾٕٞ ٗاحطتط٧ٚ

 ٗؿٔ٘بٛبٙ حلظ ؾجي ظٛس٦ُ ز٦ٜ٧ ثطا٥  ٦ضا١، ٜٗبظطٟ -2-2

٢ًٛت ػ٦٘ٔ ذٞز ضا ُؿتطـ زاز ١عاضاٙ پػ١ٜٝسٟ زاٛف ثب اقت٨بم كطاٝاٙ اظ ضا٢١ب٥ زٝض ٝٛعز٧ي ث٠ ٗس٠ٜ٧  ٝهت٦ اٗبٕ نبزم

. ٛ٘ٞزٛسحت٦ ثؿ٨بض٥ اظ ٗتلٌطاٙ ؿ٨ط اؾال٦ٗ ٨ٛع ثطا٥ ٜٗبظطٟ ٝ ثحج ػ٦٘ٔ ذسٗت اٗبٕ ٦ٗ ضؾ٨سٛس ٝ حًطت ثب آٛبٙ ٜٗبظطٟ ٦ٗ. آٗسٛس

ا اٗبٕ اظ ا٧ٚ ضاٟ ٨ٛع ث٠ تط٧ٝذ كط١َٜ اؾال٦ٗ ٝ ق٨ؼ٦ پطزاذتٜس ٝ ١ط رب الظٕ ثٞز ٝ قطا٧ٍ زض ا٧ٚ ظٗبٙ ػٖٔ ًالٕ ضٝٛن كطاٝا٦ٛ زاقت ٓص

ث٨ٚ ا٧كبٙ ٝ ظٛبزه٠ ض٥ٝ زاز ٝ تؼساز٥ ٨ٛع ٜٗبظطات٦ اؾت ٠ً ث٠  تؼساز٥ اظ ٜٗبظطات اٗبٕ نبزم. ٛ٘ٞزٛسقس ٜٗبظطٟ ٦ٗكطا١ٖ ٦ٗ

 : ثطذ٦ اظ ا٧ٚ ٜٗبظطات ػجبضتٜس اظ 3.قسضز ٝ ثسّ ٦ٗ زضذٞاؾت ٜٗهٞض ػجبؾ٦ ث٨ٚ اٗبٕ ٝ ًلبض ٧ب ثعضُبٙ ا١ْ ؾٜت
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 1ٝ اثٚ اث٦ آؼٞربء  ـ ٜٗبظطٟ اٗبٕ نبزم

 2ثب ػجسآ٘ٔي ظٛس٧ن  ـ ٜٗبظطٟ اٗبٕ نبزم

 3ثب َج٨ت ١ٜس٥ ـ ٜٗبظطٟ اٗبٕ نبزم

ٝ... 

 ٌٗتت حٜل٦ ض٧ٝبض٦٧ٝ ثبٗجب٦ٛ ٛبزضؾت  نبزم ع ٝاٗبٕ -2-3 

٦ٗ ز١س ٥ٝ  ٛؿجت بزَٓٞٛ ث٠ ظٗبٙ اٗبٗت اٗبٕ ثبهطكو٦٢ ا١ْ تؿٜٚ ضا پطٝكؿٞض ٗآؿبظ قٌْ ٨ُط٥ ٛرؿت٨ٚ ٗص١ت ١ب٥ 

زض زٝضا٦ٛ ٠ً ٛرؿت٨ٚ ٗص١ت ١ب٥ كو٦٢ ا١ْ تؿٜٚ قٌْ ٨ُط٥ ذٞز ضا آؿبظ ًطزٟ ثٞزٛس ق٨ؼ٨بٙ ٗتؼ٢س ًٞك٠ ث٠ »زضا٧ٚ ثبضٟ ٦ٗ ٧ُٞس 

  تط٧ٚ ًؽ اظ ذبٛساٙ پ٨بٗجطاذتالف ضا زض پطتٞ زاٛكٜ٘سزؾت ظزٛس تب زقٞاض٢٧ب٥ قطػ٦ ٝ ز٧ِط ٗؿبئْ ٗص١ج٦ ٗٞضز  زاٗٚ ٗح٘س ثبهط

   « 4.آؾبٙ ؾبظٛس

، اثٞح٨ٜل٠ ٛؼ٘بٙ ثٚ حبثت ٗؼطٝف ث٠ اٗبٕ اػظٖ اؾت ٠ً رسـ ا٧طا٦ٛ ٝ اظ ٗطزٕ ًبثْ ٧ب َربضؾتبٙ ثٞز ٝ ٗاؾؽ ٗص١ت حٜل٦

ثٞز  زاٛف پطزاذت ٝ اظ قبُطزاٙ اٗبٕ نبزماٝ زض ًٜبض پبضچ٠ كطٝق٦ ٧ب تزبضت ث٠ ًؿت ػٖٔ ٝ . ظازٟ قس ٧6ب ًٞك٠ 5ذٞزـ زض ٛؿبء 

قبُطز٥ ًطز ٝػٕٔٞ كطاٝا٦ٛ ضا اظ اٗبٕ كطا ُطكت ٝ ذٞزـ اػتطاف ًطزٟ اؾت ٠ً اُط آٙ زٝؾبّ  ٝ ٥ زٝ ؾبّ ٛعز اٗبٕ نبزم 

  7(َٕٓٞال آَّؿَٜبٙ ٢َٓٓٔيٓ آُٜؼٕ٘بْٙ )ٛجٞز ١الى ٦ٗ قس  قبُطز٥ ٛعز اٗبٕ نبزم

ٝ زض ػطام ٗك٢ٞضث٠ ٥ ٝ ه٨بؼ ٥ُٞ ؾجوت ضا اظ ز٧ِطاٙ ضثٞزٟ ثٞز ٝ اؾبؾبً ٌٗتت كو٦٢ اي ث٠ ضؤت٘ؿاثٞح٨ٜل٠ كطز٥ ثٞز ٠ً زض 

 .ٌٗتت ضا٥ ثٞز

اَالع ٧بكت٠ إ ٠ً تٞ زض ز٧ٚ : اثٞح٨ٜل٠ ضا اظ ثٌبض ٨ُط٥ ه٨بؼ ٦٢ٛ ًطز ٝ اٝ ضا قس٧ساً ٗٞضز اٛتوبز هطاض زاز ٝ ُلت  اٗبٕ نبزم

زض ػهط اثٞح٨ٜل٠ ٜٗبظطٟ ١ب ٝ  8ضا ض١ب ًٚ چطا ٠ً ٛرؿت٨ٚ ًؿ٦ ٠ً ث٠ ه٨بؼ زؾت ظز اث٨ٔؽ ثٞزثط اؾبؼ ه٨بؼ ٛظط ٦ٗ ز٦١ ا٧ٚ ضٝـ 

رسا٢ٓب٥ كٌط٥ ث٠  ثبالتط٧ٚ حس ذٞز ضا ضؾ٨سٟ ثٞز ٝ اثٞح٨ٜل٠ زض ثحج ٝ رسّ ٨ٛطٜٝٗس ٝ چ٨طٟ زؾت ثٞز ٝ ث٠ ت٘ب٦ٗ اثعاض١ب٦٧ ٠ً اٝ ضا 

ٗطز٥ ضا ز٧سٕ ٠ً اُط ث٠ ١ِٜبٕ ؾرٚ : بٓي ثٚ اٛؽ اٝ ضا چ٨ٜٚ تٞن٨ق ٦ٗ ًٜس ٝ ٗ. ؿبٓجبً زض ٜٗبظطٟ ١ب پ٨طٝظ٥ ٦ٗ ًطز ٗز٢ع ثٞز 
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ثس٦٢٧ اؾت ٠ً ا٧ٚ آزٕ زض ػطن٠ ثحج . ، ز٨ْٓ ٝ ثط١بٙ ثط احجبت ٗسػب٧ف ٦ٗ آٝضزٞ ازػب ٦ٗ ًطز ٠ً ا٧ٚ ٠ٔ٨ٗ َالؾتُلتٚ ثب ت

 1.ًب٨ٗبة اؾت ٝ ث٠ ق٢طت ٝ اػتجبض زؾت ٦ٗ ٧بثس

ًبٗالً ٗـٔٞة اٗبٕ ٦ٗ قس ظ٧طا ػٖٔ اٝ زض ثطاثط اٗبٕ حت٦ هُطٟ زض ثطاثط زض٧ب ١ٖ ٛجٞز ٝ   ٗبٕ نبزم٥ٝ زض ٜٗبظطٟ ثب  اثب ا٧ٚ ٠٘١ 

 . ٔٞة ٥ٝ ثٞزٟ اٛس ًبٗالً ٗكرم اؾتث٠ ا٧ٚ تطت٨ت ت٨ٌٔق ؾب٧ط ضهجب٥ اثٞح٨ٜل٠ ٠ً ٗـ

٠ً اؾتلبزٟ اظ  ز١ساٗبٕ ٛكبٙ ٦ٗ زض ثحبض االٛٞاض ٜٗبظطٟ ا٥ اظ اٗبٕ نبزم ٝ اثٞح٨ٜق ضا آٝضزٟ اؾت ٠ً ٦َ آٙ ػال٠ٗ ٗزٔؿ٦ 

 2 .زاضزيس احٌبٕ حبثت اؾالٕ ٝا٦ٗه٨بؼ چ٠ِٛٞ كو٠٨ ضا ث٠ آضاء ٝ كتٞا٦٧ ثط 

 ٗٚ ١طُع كو٠٨ تط اظ رؼلط ثٚ ٗح٘س «.ٗب ضٓا٧َٕتٔ اَكو٠َ ِْٗٚ رٓؼٕلَط ثٚ ٗٔحَّٓ٘س ٝٓ ا٠َِّٛ اَػٖٓٔ االَُّٕ » :چ٨ٜٚ ُلت اثٞح٨ٜل٠ زضثبضٟ اٗبٕ نبزم

 3.ٛس٧سٟ إ اٝاػٖٔ اٗت اؾال٦ٗ اؾت

ثٚ اٛؽ زضثبضٟ آٙ حًطت ُلت٠  ٗبٓي. احجبت ًطزٟ اٛس كو٢ب٥ ا١ْ ؾٜت ١ط ًسإ ثب ًالٕ قبٙ اػت٘بز ذٞز ضا ث٠ اٗبٕ نبزم

٨١چ ٨١چ ز٧سٟ ا٥ ٗبٜٛس رؼلطثٚ ٗح٘س ضا ٛس٧سٟ ٝ ٨١چ ُٞق٦ تٞن٨ق آٙ ضا ٛك٨ٜسٟ ٝ ثط  پبضؾب٦٧ ٝت زضك٨ًٔت ٝ زاٛف ٝ ػجبز :اؾت

اظ ٛوْ ظ٧ط ث٠ زؾت ٦ٗ ث٠ اٗبٕ نبزم ٨ٛع ا٨َٜ٘بٙ اثٞح٨ٜل٠   4.ض قرم ذٞـ ٗكطة ٝ پطكب٧سٟ ا٥ ثٞزهٔج٦ ذُٞض ٌٛطزٟ اؾت ٝ ثؿ٨ب

 : آ٧س

ق٨ٜس ٝ اظ ٗحًط آٙ حًطت ذبضد قس اظ اٝ پطؾ٨سٛس چطا  اظ رؼلطثٚ ٗح٘س زض ظ٠ٜ٨ٗ  ضٝظ٥ اثٞح٨ٜل٠ حس٧خ٦ اظ اٗبٕ نبزم

 5.حس٧ج ضا ث٠ ٨٘١ٚ قٌْ هجّٞ زاضٕ: اثٞح٨ٜل٠ ُلت  ٛپطؾ٨س٥؟  ضؾّٞ ذساٝاؾ٠ُ ٗٞرٞز ٨ٗبٙ اٝ ٝ 

، ٗٞيغ ٗربٓق ُطكتٜس ٝ ث٨كتط٧ٚ ثرف كؼب٨ٓت ١ب٥ كط٦ِٜ١ ذٞز ضا زض ا٧ٚ ظ٠ٜ٨ٗ اذتهبل ث٠ زض ثطاثط چ٨ٜٚ ٌٗتت كو٦٢ اٗبٕ نبزم

 ( ٗبٜٛس ٠ٛٞ٘ٛ كٞم )آٙ حًطت ٛوْ قسٟ ا٧ٚ ظ٠ٜ٨ٗ اظ  ٗربٓلت ثب ضا٥ ٝ ه٨بؼ هطاض زازٛس ث٠ َٞض٥ ٠ً ضٝا٧بت ٗتؼسز٥ زض

  6.اٗبٕ انحبة ذ٧ٞف ضا اظ ٗزبٓؿت ثب ا١ْ ضا٥ ث٠ نٞضت٦ ٠ً تحت تإح٨ط آ٢ٛب هطاض ٨ُطٛس ثبظ ٦ٗ زاقت١٘چ٨ٜٚ 

 اٗبٕ نبزم ع ٝ ٗجبضظٟ ثب ؿب٨ٓبٙ ثطا٥ حلظ ؾجي ظٛس٦ُ ز٦ٜ٧ ق٨ؼ٨بٙ-2-4

٠ً٘ٔ ؿٔٞ ٝ ٗكتوبت آٙ زٝ  1.تزبٝظ اظ حس ٝ حسٝز ١ط چ٨ع٥ ٦ٗ ثبقس ؿٔٞ ثط ٝظٙ كُؼّٔٞ ث٠ ٗؼٜب٥ اكطاٌ ، اضتلبع ، ثبالضكتٚ ٝ

 .ثبضزض هطآٙ ث٠ ٗؼ٦ٜ ، ؿٔٞ زض ز٧ٚ آٗسٟ اؾت 

                                                           
 .397ّواى، ص.1
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ُ٠ آو٢٨ب ا٦ٓ ٗط٧ٖٓ ٝ ٧ب ا١َْ آٌَتبةِ ال تـِٔٞا ك٦ ز٧ٌٜٖ ٝ ال تَوَٞٓٞا ػ٦ٔ اهلل ِاال آحّن اَِّّٛ٘ب آ٘ؿ٨حٔ ػ٨ؿ٦ٓ اثُٚ ٗط٧ٖ ضؾُّٞ ا٠ِِٔٓ ٝ ًَِٔ٘ٓت

...٠ٜٗ كأِٜٗٞٔا ثب اهللِ ٝ ضؾ٠ِِٓٞ ٝ ال توٞٓٞا حٔخ٤ٌ اٛت٢ٞا ذ٨طاً ٌٖٓ بّٛ٘ب اهلل ا٠ٌٓ ٝاحسٌ ؾجحب٠َٛ اٙ ٌَِٓٞٙ ٠ٓٓ ٝٓٓسٌ ضٝحٌ
ا٧ٚ آ٠٧ زضثبضٟ ٗؿ٨ح٨بٙ     2

ٝ پؿط ٝ ضٝح ضا اظ حسكطاتط ثطزٟ ، اٝ ضا پؿط ذسا زاٛؿتٜس ٝ هبئْ ث٠ ذسا٧بٙ ؾ٠ ُب٠ٛ ٧ؼ٦ٜ پسض  اؾت ٠ً پ٨بٗجط ذٞز حًطت ػ٨ؿ٦

 . آوسؼ قسٛس

ؾِٞآء آؿَّج٨ْهتُْ ٧ب  ا١ْٓ آٌِتبةٓ ال تَـٔٞ ك٦ ز٧ٌَُِٜٖ َؿ٨ٓط آحٓنّ ٝ التتَّجؼٞا ا١َٞاءٓ هٍٕٞ ئَّٞاِٗٚ هَجُْ ٝ اَئَّٞاًخ٨طاً ٝ ئَّٞاػ ٚ 3 

اٛحطاف ػ٨٘و٦ ثٞز ٠ً اؾبؼ ز٧ٚ ضا ٗٞضز ت٢س٧س هطاض زازٟ ثٞز آٙ ٠ُٛٞ ٠ً ؿالت ٦ٗ اٛس٧ك٨سٛس ٨١چ اٗط٥ اظ ز٧ٚ ٠ٛ اظ  ؿٔٞ

ت ا٧زبز آقلت٦ِ ثطا٥ ق٨ؼ٨بٙ ذُطٛبى ثٞز ظ٧طا ٠ٛ  ت٢ٜب اظ زضٝٙ ؾج تـ٨٨ط ا٧٘ٚ ٦٘ٛ ٗبٛس ٝ ا٧ٚ اؿطام انّٞ ٝ ٠ٛ اظ كطٝع اظ تحط٧ق ٝ

ًطز ث٠ٌٔ ق٨ؼ٠ ضا زض ٛظط ز٧ِطاٙ اٛؿب٢ٛب٦٧ ث٦ ه٨س ٝ ثٜس ٛؿجت ث٠ ز٧ٚ ٛكبٙ زازٟ ٝ ثسث٦ٜ٨ ضا ٜٗع٥ٝ ٦ٗ قس ٝ آٙزض ػوب٧س ق٨ؼ٠ ٦ٗ

ًٞق٨سٛس تب ثب ضذ٠ٜ زضٝٙ ق٨ؼ٠ آٙ ضا اظ زاذْ ٗتالق٦ ًطزٟ ٝ چ٢طٟ ذبضر٦ آٝضز ظ٧طا ؿب٨ٓبٙ ٦ٗث٠ ق٨ؼ٨بٙ ثٞرٞز ١٦ِٗ٘بٙ ضا ٛؿجت 

 4.آٙ ضا ذطاة ًٜٜس

  ع  ٖ أبْ كبدقثشخي غالت صٔب-2-4-1

ٗح٘س ثٚ حٜل٠٨ ٗٔوت ث٠ ٢ٗس٥ اؾت ٝ ا٧ٚ ٓوت ضا پسضـ ػ٦ٔ ث٠ اٝ  ٠ً ٧بضاٙ اثٚ ًطة ٗؼطك٦ قسٟ اٛس ٥ٝ ٗؼتوس ثٞز :ًطث٠٨

زازٟ ، اٝ ٛرٞا١س ٗطز ٝ انالً ٗطزٙ زض اٝ اٌٗبٙ پص٧ط ٨ٛؿت ٨ٌٓٚ ١ٖ اًٜٞٙ ؿب٧ت قسٟ ٝ ٌٗبٙ اٝ ٗؼٕٔٞ ٨ٛؿت اٝ ظ٢ٞض 

 5.ذٞا١س قس ٝ تب ضرٞع اٝ ٨١چ اٗب٦ٗ ٛرٞا١س ثٞز ا٧ٚ كطه٠ ظ٧ط كطه٠ ٨ًؿب٠٨ٛ ُٗطح قسٟ اؾتذٞا١س ًطز ٝ ٗبٓي ظ٨ٗٚ 

ثط آٛبٙ تُج٨ن  اٗبٕ ا٧ٚ آ٠٧ ضا «  ١ْ ُاَٛجّئٌُٖ ػ٦ٔٓ ٗٓٚ تَٜعُِّ آك٨ب٨َٚ  تََٜعَّّ ػ٦ٔٓ ًُْ َاكبىٍ اَح٨ٖ » : زضثبضٟ آ٢ٛبچ٨ٜٚ ضا كطٗٞز اٗبٕ نبزم        

 6.ُبٙ ثط آ٢ٛب ٛبظّ ٦ٗ قٞزق٨ :ٛسٝ كطٗٞز ٛ٘ٞزٟ

 ا٧ٚ كطه٠ ٜٗؿٞة ث٠ ٗـ٨طٟ ثٚ ؾؼ٨س ثح٦ٔ اؾت  :ٗـ٨ط٠٧

ثب اؾٖ  تٞاٛس٦ٗ: ٦ٗ ُلتاٝ ذٞز ضا پ٨بٗجط ٦ٗ زاٛؿت ٝ  :ػوب٧س ثؿ٨بض ٗؿرطٟ ٝ ذطاك٦ ث٠ ٗـ٨طٟ ٛؿجت زازٟ قسٟ اؾت اظ ر٠ٔ٘ 

 .ثؿ٨بض٥ اظ آ٧بت هطآٙ ضا تإ٧ْٝ ٦ٗ ًطز 7٥ٝ.تبد ٦ٗ زاٛؿت ذسا ضا ٗبٜٛس ٗطز٥ زاضا٥ اػًب ٝ رٞاضح ٝ اػظٖ ٗطزُبٙ ضا ظٛسٟ ًٜس ٝ 
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ذٞاؾت ٠ً احبز٧ج ائ٠٘ ٗـ٨طٟ ، اظ انحبة ٦ٗ ي٘ٚ ٓؼٚ ًٝطز آ٢ٛب ضا ُٞق٠ ظز ٦ٗ ثبض١ب ث٠ انحبة ذٞز ذُط  اٗبٕ نبزم

ثساٜٛس ٠ً اظ رؼ٨ٔبت ٗـ٨طٟ ٝ  ، آ٢ٛب ضا ضز ًٜٜس ٝچ٠ ٗربٓق ثب هطآٙ ٝ ؾٜت هُؼ٦ اؾتضا ثط هطآٙ ٝ ضٝا٧بت هُؼ٦ ػطي٠ ًٜٜس ٝ ١ط آٛ

 1.انحبثف ٦ٗ ثبقس

 :ضٟ ا٥ اظ اػتوبزات ٥ٝ ػجبضتٜس اظ٠ً پباؾت « ث٨بٙ ثٚ ؾ٘ؼبٙ ت٦٘٨٘ ٢ٛس٥ » ا٧ٚ ُط٦١ٝ ٜٗؿٞة ث٠  :ث٨ب٠٨ٛ

٠ً ضٝح ذسا  ٝ ٗؼتوس ثٞز3زاٛؿتز ٦ٗز٨ْٓ ثط احجبت پ٨ـ٘جط٥ ذٞٛ٘ٞز ٝ آٙ ضا ضا ثط ذٞز ُٜٗجن ٦ٗ ١ 2صاث٨بٌٙ ِٜٓٔبؼٕ ٥ٝ آ٠٧

ذساٝٛس ٥ٝ ١٘چ٨ٜٚ هبئْ ثٞز ٠ً  .٥ٝ زض ث٨بٙ اظ زض ٗح٘س حٜل٠٨ ٝ پؽ اظ اٝ زض اثٞ ١بقٖ ٝ پؽ كطٝز آٗس ٝ ثؼس اظ ػ٦ٔ ذسا زض ػ٦ٔ

ًْ ق٦ءٍ ١بٓيٌ  ِآّب :ٗبٜٛس ٧ي اٛؿبٙ اؾت ٝ ثبالذطٟ ٠٘١ هؿ٘ت ١ب٥ ثسٙ اٝ ؿ٨ط اظ نٞضتف ٛبثٞز ٦ٗ قٞز چطا ٠ً هطآٙ ٦ٗ ٧ُٞس 

 ًُّْ ٗٓٚ ػ٢ٓ٨َٔب كبَٙ ٝ ٧ٓجٕو٦َ ٝر٠ٔ َضثيٓ ش٥ِ آزٓالّ ٝٓ آِب ًطإ : ط چ٨ع٥ رع ٝر٠ ذساٝٛس ٛبثٞز ٦ٗ قٞز ٝ ٨ٛع زض هطآٙ آٗسٟ ١  4ٝٓر٠٢

 5 ١ط آٛچ٠ زض ض٥ٝ ظ٨ٗٚ اؾت كب٦ٛ اؾت ٝ ت٢ٜب ٝر٠ ذساٝٛس نبحت رالّ  ٝ اًطإ ثبه٦ اؾت. 

ثطا٥ ٛكبٙ زازٙ قست ًلط ا٧ٚ ازػب ث٠ ٛب٠ٗ ضؾبٙ  ٛجٞت ذٞز ًطز ٠ً اٗبٕ ثبهطضا زػٞت ث٠ اهطاض ث٠  ٝ اٗبٕ نبزم ٥ٝ اٗبٕ ثبهط

ثب  ٗربٓلت رس٥ اٗبٕ ثبهط  ٠ً.6 ػ٘ط ثٚ ػل٨ق اظز٥ ٛبٕ زاقت، زؾتٞض زاز ٛب٠ٗ ضا ثرٞضز ٝ اٝ ذٞضز ٝ اٝ زض ١٘بٙ زٕ ث٠ ١الًت ضؾ٨س

 .٨ٛع ٦ٗ ثبقس  ثب ا٧ٚ كطه٠ ٛكبٙ ز١ٜسٟ ٗربٓلت هُؼ٦ اٗبٕ نبزم

ثبقس اثٜٞٗهٞض كطز٥ ثبز٠٧ ٛك٨ٚ ٝ ث٦ ؾٞاز ثٞز ٝ ثؼس ٦ٗا٧ٚ كطه٠ ٜٗهٞة ث٠ اثٞ ٜٗهٞض ػز٦ٔ اظ ت٨طٟ ث٦ٜ ػزْ ًٞك٠  :٠٧ٜٗهٞض

ٝ اٗبٕ حؿٚ ٝ اٗبٕ   ازػب ًطز ٠ً اٗبٕ ظ٧ٚ آؼبثس٧ٚ اٝ ضا ٝن٦ ٝ ربٛك٨ٚ اٗبٕ ثبهط هطاض زازٟ اؾت اٝ اٗبٕ ػ٦ٔ اظ ق٢بزت اٗبٕ ثبهط

ضا پ٨بٗجط ٝ ضؾّٞ ٦ٗ زاٛؿت ٝ ٗؼتوس ثٞز ٠ً پؽ اظ ذٞزـ قف ٛلط اظ كطظٛساٛف ث٠  ثس٧ٚ ٝ اٗبٕ ٗح٘س ثبهطحؿ٨ٚ ٝ اٗبٕ ظ٧ٚ آؼب

 .س ز٧ِط٥ ٨ٛع ث٠ اٝ ٛؿجت زازٟ اٛس٠ً ٦ِ٘١ ٗربٓق ثب ٗٞاظ٧ٚ اؾال٦ٗ ٝ ق٨ؼ٠ اؾتػوب٧.پ٨بٗجط٥ ٦ٗ ضؾٜس ٠ً آذط٧ٚ آ٢ٛب هبئٖ اؾت

  7.هطاض ُطكت ٝ حًطت اظ اٝ ث٨عاض٥ رؿت  ٗٞضز ٓؼٜت اٗبٕ نبزم ث٠ ١ط حبّ اثٜٞٗهٞض ثب ا٧ٚ ػوب٧س ثبَْ ثبض١ب

اٝ ٦ٌ٧ اظ ٗٞا٦ٓ .ا٧ٚ كطه٠ ٜٗؿٞة ث٠ قره٨ت٦ ث٠ ٛبٕ ٗح٘س ثٚ ٗوبل اؾس٥ ًٞك٦ ثعاظ ٗؼطٝف ث٠ اثٞذُبة ٦ٗ ثبقس  :ذُبث٠٨

٥ ٜٗحطف قس ٥ٝ ٢ٗ٘تط٧ٚ ُٝعاك٠ ث٠ ق٘بض ٦ٗ ضكت اٗب پؽ اظ چٜس  ٝ زاضا٥ قـْ پبضچ٠ كطٝق٦ ثٞز زض اثتسا اظ انحبة اٗبٕ نبزم

ُٞتط٧ٚ كطه٠ ؿب٨ٓبٙ ضا تك٨ٌْ زاز ث٠ ٠ُٛٞ ا٥ ٠ً ٠٘١ كطه٠ ١ب٥ ؿالت هجْ ٝ ثؼس اظ ذٞز ضا تحت آكؼبع هطاض زاز ٝ ثؿ٨بض٥ اظ ؿالت 

                                                           
 . 94-95ًؼوت اهلل طفري فرٍشاى، طض.1

 .38/آل ػوراى.2

 .50حعي تي هَظي ًَتختي، صاتَ هحوذ.3

 .8/لظض.4

 .27-26/الرحوي.5

 .51حعي تي هَظي ًَتختي، صاتَ هحوذ.6

 .101-102ًؼوت اهلل طفري فرٍشاى، طض.7



 

 

٦ زاز ا٧ٚ ثٞز ٠ً اظ ثستط٧ٚ ًبض١ب٦٧ ٠ً اثٞآرُبة ث٠ پ٨ط٥ٝ اظ ٗـ٨طٟ ثٚ ؾؼ٨س اٛزبٕ ٗ. پؽ اظ اٝ ػوب٧س ذٞز ضا اظ اٝ اهتجبؼ ًطزٛس

احبز٧خ٦ ثب ؾٜس رؼْ ٦ٗ ًطز ٝ آٙ ضا زض ًتت انحبة ائ٠٘ ٝ ث٠ ٛبٕ ائ٠٘ رب٥ ٦ٗ زاز ٝ ٨ٛع ث٠ ػٔت ػوب٧س ثبَْ اٝ احبز٧ج ثؿ٨بض٥ زض 

 .ٝاضز قسٟ اؾت ضز اٝ اظ ؾ٥ٞ ائ٠٘

 1.ٙ ٝ ٠٘١ ٗطزٕ ثط اثٞآرُبة ثبزٓؼٜت ذسا ٝ كطقتِب: ٞآرُبة ضا ٓؼٜت ًٜس ٝ ٨ٛع كطٗٞزذسا اث: زض ٗٞضز اٝ كطٗٞز اٗبٕ نبزم

 اػتوبز ث٠ تٜبؾد   2. ٝذٞز ضاٝن٦ آٙ اٗبٕ ٦ٗ زاٛؿت اٗبٕ نبزم اػتوبز ث٠ ا٨١ٞٓت : اظ ػوب٧س اثٞآرُبة ػجبتٜس اظثطذ٦   

ٝ ٠٘١ ٗحطٗبت اظ هج٨ْ ظٛب ٝ ٓٞاٌ ٝ زظز٥ ٝ قطاثرٞاض٥ ضا ٗزبظ ٦ٗ زاٛؿتٜس ٝ  ٕ ث٠ َٞض ٦ًٔ  ث٦ ثٜس ٝ ثبض ثٞززض ثؼس احٌب ١٘چ٨ٜٚ

ٝارجبت ًٜب٠٧ اظ ٗطزا٦ٛ : ٛزبٕ ٦٘ٛ زازٛس ٝ ٦ٗ ُلتٜس، ظًبت ٝ حذ ضا ا٦ٗ ق٘طزٛس ٝ ٝارجبت اظ هج٨ْ ٛ٘بظ، ضٝظٟانٞالً ق٢ٞات ضا ٛٞض 

زض : ٧بضاٙ اثٞآرُبة ٦ٗ ُلتٜس .اؾت ٠ً ثب٧س ٝال٧ت آ٢ٛب ضز ٨ًٜٖ اؾت ٠ً ثب٧س ٝال٧ت آ٢ٛب ضا هجّٞ ٨ًٜٖ ٝ ٗحطٗبت ًٜب٠٧ اظ ٗطزا٦ٛ

ضؾّٞ ذبٗٞـ  ضؾّٞ ٛبَن ٝ ػ٦ٔ ِط٥ نبٗت ٝ ذبٗٞـ اؾت ٗخالً ٗح٘س١ط ظٗب٦ٛ ثب٧س زٝ پ٨بٗجط ثبقس ٠ً ٦ٌ٧ ٛبَن ٝ ٧ُٞب ٝ ز٧

 .ثٞز

 زض ثطاثط ؿب٨ٓبٙ عاهساٗبت اٗبٕ نبزم  -2-4-2

ث٠ قست زض ثطاثط ؿب٨ٓبٙ ا٧ؿتبز٦ُ ًطزٛس ه٨بٕ ػ٦٘ٔ اٗبٕ ثطا٥ ت٢ص٧ت ق٨ؼ٠ ٝ حطًت زض  ائ٠٘ؾب٧ط ٝ پؽ اظ ا٧كبٙ  اٗبٕ نبزم

ٝ ؾجي ظٛس٦ُ }ثطا٥ حلظ كط١َٜ انْ اؾالٕ اظ ٢ٗ٘تط٧ٚ اهساٗبت اٗبٕ نبزم ر٢ت ٛل٦ ؿٔٞ ٝ زٝض ًطزٙ ق٨ؼ٨بٙ اظ رط٧بٙ ؿٔٞ

ظ٧طا ٝرٞز اضتجبٌ ٨ٗبٙ آ٢ٛب ٝ ربشث٠ ١ب٥ . ن٨ْ اظ ؿب٨ٓبٙ ٜٗحطف ثٞز، زٝض ًطزٙ ق٨ؼ٨بٙ ااؾت ٝ ٨ٛع اظ ر٠ٔ٘ اهساٗبت اٗبٕ{ز٦ٜ٧ ق٨ؼ٨بٙ

احت٘ب٦ٓ ٗٞرٞز زض ؿالت ٦ٗ تٞاٛؿت ًؿب٦ٛ اظ ق٨ؼ٨بٙ ضا ث٠ ؾ٥ٞ ؿٔٞ ثٌكبٛس ، ث٧ٞػٟ ٠ً ؿب٨ٓبٙ ث٠ زضٝؽ ذٞز ضا ٗطتجٍ ث٠ اٗبٗبٙ ٗؼطك٦ 

ث٠ . ٥ تو٠٨ اؾت ٝ ا٧ٚ اٗط زض كط٧ت ق٨ؼ٨بٙ ؾبزٟ زّ ٗاحط ثٞزًطزٛس ٠ً ا٧ٚ تٌص٧ت نطكبً اظ ضٝزض ثطاثط تٌص٧ت اٗبٗبٙ اظ٢بض ٦ٗ ًطزٟ ٝ

ثب ؿالت ٛكؿت ٝ ثطذبؾت ٌٛطزٟ ٝ ١ٖ ؿصا ٛك٧ٞس ٝ ١٘طا١كبٙ چ٨ع٥ ٜٛٞق٨س ٝ ثب آ٢ٛب ٗهبكح٠ : كطٗٞز٨٘١ٚ ز٨ْٓ اٗبٕ ث٠ ٧بضاٛكبٙ 

زض ثطاثط ح٨ط پص٧ط٥ زاز ٝ آٙ ضا اظ تإطٛب٠ٗ ذٞز هطاض ؼ ثٝ ن٨بٛت ق٨ؼ٠ اظ اٛحطاف ضا زض ضؤ ٝظ٨ل٠ ٢ٖٗ حلظ اٗبٕ نبزم ٨ٌٜٛ.3س

   4.زاز ثبظ زاقتث٠ َٞض ٗسإٝ ٗٞضز ت٢س٧س هطاض ٦ٗ، ٠ً ذٔٞل كٌط٥ ٝ ػو٨ست٦ ٝ اؾتوالّ ٌٗتج٦ ق٨ؼ٠  ضا اٛحطاكبت ٗٞرٞز ػهط ذٞز

 اٗبٕ نبزم ع ٝ تطث٨ت اكؿطاٙ رَٜ ٛطٕ-2-5
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اٝيبع كط٦ِٜ١ ظٛس٦ُ  اٛس ٠ًظ٧ؿت٠ذبن٦ اظ ظٗبٙ ٦ٗ زض ثط٠١ ٠ً ٗبٕ نبزم آٛچ٠ تبًٜٞٙ ث٨بٙ ًطز٧ٖ ذٞز ٧ُٞب٥ آٙ اؾت

ثٞز ٠ً اُط آٙ حًطت ؿ٨ط اظ ر٢بز ػ٦٘ٔ ٝ كط٦ِٜ١ ١ط ضاٟ ٝ ثبألذم ق٨ؼ٨بٙ اظ چٜس٧ٚ ظا٠٧ٝ ٗٞضز ت٢س٧س ٝ ح٠ٔ٘ هطاض ُطكت٠ٗؿٔ٘بٛبٙ 

٧ب پٜساض ...( ت كٔؿل٦ ًٝال٦ٗ ٝتطر٠٘ ًت)ُع٧سٛس ؾجي ظٛس٦ُ ز٦ٜ٧ ٗؿٔ٘بٛبٙ ٝ ق٨ؼ٨بٙ ث٠ ٝاؾ٠ُ ت٢بر٘بت كط٦ِٜ١ز٧ِط٥ ضا ثط٦ٗ

اظ ا٧ٚ ضٝ آٙ حًطت ث٠ ق٨ٟٞ ١ب٦٧  .ضكت١ب٥ ؿٍٔ تبظٟ ٗؿٔ٘بٛبٙ ٧ب ر٢ْ ٗؿٔ٘بٛبٙ رب١ْ ٝ ٧ب َطظ كٌطٜٗبكوبٙ ٝ ٗوطيبٙ ث٠ ث٨طا٠١ ٦ٗ

ت زض حلظ ٦ٌ٧ ز٧ِط اظ اهساٗبت ثؿ٨بض ٢ٖٗ آٙ حًطٗكٌالت كط٦ِٜ١ ربٗؼ٠ پطزاذتٜس  ث٠ ٗجبضظٟ ثب زض هؿ٘ت ١ب٥ هجْ ث٨بٙ قس٠ً 

زاٛكِبٟ ػظ٦٘٨  آٙ حًطت .قبُطزاٙ ٝ تطث٨ت اكؿطا٦ٛ ًبض آظٗٞزٟ ثطا٥ ا٧ٚ رَٜ ٛطٕ ثٞز پطٝضـكط١َٜ ٝ ؾجي ظٛس٦ُ ٗؿٔ٘بٛبٙ 

. ضؾ٨سزض ضقت٠ ١ب٥ ٗرتٔق ػٕٔٞ ػو٦ٔ ٝ ٛو٦ٔ آٙ ضٝظ ث٨ٜبٙ ُصاضز ٝ قبُطزاٙ ثعض٦ُ تطث٨ت ًطز ٠ً تؼسازقبٙ ث٠ چ٢بض ١عاض ٛلط ٦ٗ

چ٠ِٛٞ آٙ حًطت تٞاٛؿتٜس ا٧ٚ تؼساز قبُطز ضا زض ٗست ظٗبٙ قٞز ٠ً ا٧ٚ تؼساز ثؿ٨بض ظ٧بز اؾت ٗالحظ٠ ٦ٗاُط ٦ً٘ زهت ٨ًٜٖ 

ٓصا اثتسا ا٧ٚ . ٦ً٘ تطث٨ت ًٜٜس؟ آٙ ١ٖ قبُطزا٦ٛ ٠ً اظ ٛوبٌ ٗرتٔق ر٢بٙ  ٝ اظ انٜبف ُٞٛبُٞٙ ٗطزٕ ُطز آٙ حًطت ر٘غ قسٛس

 .پطزاظ٧ٖقبُطزاٙ ٗؼطٝف آٙ حًطت ٦ٗٗؿإ٠ٓ ضا ثطضؾ٦ ٛ٘ٞزٟ ٝ ؾپؽ ث٠ ٗؼطك٦ تؼساز٥ اظ 

 ػْٔ تز٘غ زاٛف َٔجبٙ ُطز اٗبٕ نبزم ع-2-5-1

اظ ر٠ٔ٘ ػٔت ١ب٥ تز٘غ ظ٧بز زاٛف َٔجبٙ ُطز اٗبٕ ا٧ٚ اؾت ٠ً ا٢٧ٞٗب ثطذٞضز٥ ث٠ ؿب٧ت ؾطؾرتب٠ٛ ثب ا١ْ ث٨ت ٝ كو٠ آ٢ٛب   -1

ثٞز  ٦ٗ  حس٧خ٦ ضا ث٠ ٜٗجغ آٙ اؾٜبز ز١ٜس ٝهت٦ اظ اٗبٕ ػ٦ٔقسٛس ثٞز ٠ً ثطذ٦ كو٢ب ٝهت٦ ٛبُع٧ط ٦ٗضؾ٨سٟ  ٦زاقتٜس ٝ ًبض ث٠ رب٧

  1.اثٞظ٧ٜت ُلت: ُلتٜس 

اظ كبن٠ٔ ظٗب٦ٛ اٛتوبّ هسضت اظ ث٦ٜ ا٠٨ٗ ث٠ ث٦ٜ ػجبؼ ٠ً ٛؿجتبً ٗست ظٗبٙ ذٞث٦ ثٞز اؾتلبزٟ  ز٨ْٓ ز٧ِط آٙ ٠ً اٗبٕ نبزم -2

٨ٍ ٝح٦ ثٞز ٗطًع زاٛكِبٟ ذٞز هطاض زاز ٝ ٗؿزس پ٨بٗجط ضا ٗحْ ٛ٘ٞز ٝ زؾت ث٠ تك٨ٌْ زاٛكِبٟ ثعضٍ اؾال٦ٗ ظز ٝ ٗس٠ٜ٧ ضا ٠ً ٗح

٧ؼ٦ٜ ا٧كبٙ ثب اؾتلبزٟ اظ كطنت ٝ تؼهجبت ز٦ٜ٧ ٗطزٕ قبُطزاٙ ظ٧بز٥ ضا اَطاف ذٞز ر٘غ ًطز ٝ ػٕٔٞ ٗرتٔق ضا  2.تسض٧ؽ ذٞز ٛ٘ٞز

 .ث٠ آ٢ٛب تؼ٨ٖٔ زاز 

ْ رجط ٝ تل٧ٞى ٝ هًب ٝ هسض ٝ حسٝث ٝ هسٕ ر٢بٙ كٔؿل٠ ٧ٞٛبٙ ٝ ١٘چ٨ٜٚ ٗجبحج ٗرتٔق اظ هج٨ زض ظٗبٙ حًطت نبزم -3

ٝ ؿ٨طٟ ث٠ نٞضت كٔؿل٦ پب ث٠ ٨ٗبٙ ُصاضزٟ ثٞز ٝ الظٕ ٦ٗ آٗس ٠ً آٙ حًطت ُٗبٓت ٗصثٞض ضا ث٠ ٛحٞ نح٨ح ٝ ؾبزٟ ث٠ انحبة ذٞز 

 .تطث٨ت ثٜ٘ب٧سطٗتجحٜس ٝ قبُطزا٦ٛ ٜتل٨٢ٖ ً

 3.ُطا ٝ ؿ٨طٟ ٗجبحخ٠ ٛ٘ٞزٟ آ٢ٛب ضا ٗـٔٞة ٛ٘ب٧ٜسقبُطزا٦ٛ ٠ً ١ط ٧ي اظ آ٢ٛب ٦ٗ تٞاٛؿتٜس ثب زاٛكٜ٘ساٙ ٗبز٥ 
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قطك٨بة ُطز٧س ٝ ٜٗبظطٟ ثب  زض ا٧ٚ ثبضٟ ٠ٛٞ٘ٛ ١ب٥ ظ٧بز٥ زض تبض٧د ٛوْ قسٟ اظ ر٠ٔ٘ قره٦ اظ ا١ْ قبٕ ث٠ ٛعز حًطت

ٝ ؾٌٞٙ  ضارغ ث٠ اػطاة ٝ حطًبت. آٛحًطت ضا ذٞاؾتبضُطز٧س حًطت زض ١ط ٗٞيٞػ٦ ٥ٝ ضا ث٠ كطز٥ اظ قبُطزاٛف ٗتٞر٠ ٛ٘ٞزٛس

ر٨ط )ظضاضٟ زض ًالٕ ث٠ ٗاٗٚ َبم ، زض ٗٞيٞع اؾتُبػت ٨ت ث٠ اثبٙ ثٚ تؤت زض كو٠ ث٠ ، زض ػٖٔ ػطثث٠ ح٘طاٙ ثٚ اػ٨ٚ. ػٖٔ آوطائ٠  هطآَٙ

 1.ث٠ ٨َبض ، زض تٞح٨س ث٠ ١كبٕ ثٚ ؾبٖٓ ، زض ٗٞيٞع اٗبٗت ث٠ ١كبٕ ثٚ حٌٖ، ٥ٝ زض ثطاثط ٦ِ٘١ ا٧ٜبٙ ٗـٔٞة ُكت( ٝ اذت٨بض 

طك٦ ٨ٛع اؾالٕ ثب ٗطظ١ب٥ آث٦ ٝ ذب٦ً ٗجبضظٟ ًطزٟ ثٞز ٝ َٝٚ ضا َٝٚ اؾال٦ٗ تؼج٨ط ٦ٗ ًطزٛس ٠ً ١ط رب اؾالٕ اؾت اظ َ -4

آٙ رب َٝٚ اؾت ٝ زض ٛت٨ز٠ تؼهجبت ٛػاز٥ تب حسٝز ثؿ٨بض ظ٧بز٥ اظ ٨ٗبٙ ضكت٠ ثٞز ث٠ َٞض٥ ٠ً ٛػاز١ب٥ ٗرتٔق ثب ٧ٌس٧ِط ١٘ع٧ؿ٦ٜ 

 2.طزٛسزاقتٜس ٝ احؿبؼ اذٞت ٝ ثطازض٥ ٦ٗ ً

زاٛف َٔجبٙ ٗحسح٨ٚ ٝ ًؿب٦ٛ ٠ً . اظ قطا٧ٍ آضا٦ٗ ٠ً زض اثتسا٥ حٌٞٗت ث٦ٜ ػجبؼ ثٞز ث٠ ذٞث٦ اؾتلبزٟ ًطز اٗبٕ نبزم -5

زٛجبّ ٜٗبظطٟ زض ػوب٧س ثٞزٛس اظ ١ط ؾ٥ٞ ث٠ ٗس٠ٜ٧ آٗسٛس ث٠ َٞض٥ ٠ً ػالٟٝ ثط ًؿب٦ٛ ٠ً ث٠ ههس ٜٗبظطٟ زض ٗٞيٞع ١ب٥ ُٞٛبُٞٙ ثب 

 3.تؼساز قبُطزاٙ ا٧كبٙ ثبٓؾ ثطچ٢بض١عاض ٛلط ُطز٧س ٓصا ًطت ٦ٗ ضؾ٨سٛسا٧كبٙ ث٠ حًٞض آٙ ح

 أبْ كبدق ع  ٚ تـىيُ دا٘ـىذٜ ٞبي تخللي-2-5-2

ُٞٙ اظ هج٨ْ زاٛكِب٦١ ا٧زبز ًٜس ٠ً قبْٗ چٜس٧ٚ زاٛكٌسٟ زض ضقت٠ ١ب٥ ُٞٛب تؼساز زاٛف َٔت اظ ا٧ٚ ٜستٞاٛؿت نبزم اٗبٕ

 4.ثبقس ٝ ػٕٔٞ َج٨ؼ٦ ٗؼبضف ٗرتٔق اؾال٦ٗ كو٠ ، انّٞ ، تبض٧د ، كٔؿل٠ ،

ػٕٔٞ زازٛس ث٠ ػسٟ ا٥ كو٠ ث٠ ػسٟ ا٥ طزاٙ ذٞز ضا زؾت٠ زؾت٠ ٛ٘ٞزٛس ٝ  ث٠ ١ط زؾت٠ ا٥ زضؼ ٗرهٞل ٦ٗقبُ اٗبٕ نبزم

٢ٛب ضا زض آٙ حًطت قبُطزاٙ ذٞز ضا ث٠ ربٗؼ٠ ق٨ؼ٠ ٗؼطك٦ كطٗٞزٟ ٝ ٨ٓبهت آ. . . ٝ  ،  ق٦٘٨ًالٕ، رـطاك٨ب، حؿبةهطآ٦ٛ، تلؿ٨ط، 

ٗطزٕ ٧بز  ضا ث٠ ٝظ٨ل٠ زاقت ٠ً زض ٗؿزس ثٜك٨ٜس ٝ كو٠ آّ ٗح٘س« اثبٙ ثٚ تـٔت» اٗٞض٥ ٠ً ث٠ آ٢ٛب ٗحّٞ قس ثٞز تب٨٧س ٦ٗ ًطز ٗخالً 

ظضاٟ ». قس ٗؿئّٞ رٞاث٥ِٞ ؾئٞالت٦ ثٞزٛس ٠ً زضثبضٟ هطآٙ ٦ٗ« ح٘طاٙ ثٚ اػ٨ٚ ». ضا ث٠ اَالع ٗطزٕ ثطؾبٛس  ز١س ٝ كتب٥ٝ اٗبٕ نبزم

زض ثحج ػوب٧س ٝ ث٠  « ١كبٕ ثٚ حٌٖ » ثحج ١ب٥ ًال٦ٗ ضا ث٠ ػ٢سٟ زاقت ٝ « ٗٞٗٚ َبم» ٗتهس٥ ٜٗبظطات كو٦٢ ثٞز«  ٚ اػ٨ٚث

 5.ذهٞل ثحج ٗطثٌٞ ث٠ اٗبٗت اٛزبٕ ٝظ٨ل٠ ٦ٗ ًطز

حس٧ج ٝ ٗؼبضف «انّٞ چ٢بضُب٠ٛ »ثطا٥ زضى ػظ٘ت ُٞق٠ ا٥ اظ آٙ زاٛكِبٟ ث٦ ١٘تب٥ اؾال٦ٗ ًبك٦ اؾت ُلت٠ قٞز 

« اؾتجهبض » اثٚ ثبث٠٧ٞ « ٗٚ ال٧حًطٟ آلو٠٨ ٝ ت٢ص٧ت » ق٨د ٦ٜ٨ًٔ « ًبك٦ » ال٦ٗ ٠ً ت٢ٜب ٜٗجغ ان٦ٔ ٝ ان٨ْ ًتبث٢ب٥ ٗؼتجط چ٢بضُب٠ٛ اؾ

:  زض ٌٗتت تطث٨ت٦ اٗبٕ. ثٞزٟ اؾت ق٨د َٞؾ٦ هطاض ُطكت٠ اؾت ٗحهّٞ ٗؿتو٨ٖ قبُطزاٙ ثب ًلب٧ت ا٧ٚ اٗبٕ ٝ پ٨كٞا٥ نبزم

                                                           
 .404ص  ،1373، اٍل، ، هذرظِ چْلعتَى، تْراىصبدقاصحبة اهبم  ػلي هحذث زادُ،.1

 .141، ص1374، لن، طذرا، دّن، سيزي در سيزُ ائوِ اطْبرهرتضي هطْري، .2

 .258، ص2ج ّاشن هؼرٍف الحعٌي،.3

 .175، ص1378، چْارم، ، آظتاى لذض رضَياحوذرضا آشير، هشْذ:، هترجناهبهبى شيعِ ٍ جٌجشْبي هكتجيهحوذ تمي هذرظي، .4

 .14، صثز اهبم صبدق ٍ اهبم كبظن چِ گذشت؟حعيي هَظَي، ظيذهحوذ.5



 

 

١عاض حس٧ج ٝ  30، ٗح٘س ثٚ ٗؿٖٔ ٝ ظضاضٟ ثٚ اػ٨ٚ پطٝضـ ٧بكتٜس ٠ً ٛرؿت٨ٚ ا٧ٜبٙ ث٨ف اظ ١٘چٞٙ اثبٙ ثٚ تـٔتاٙ ثطرؿت٠ ا٥ قبُطز

ٛوْ ًطزٟ  ١عاض حس٧ج اظ پسض ثعضُٞاضـ اٗبٕ ٗح٘س ثبهط 30ٝ ؾ٨ٗٞٚ آ٢ٛب ث٨ف اظ  ١عاض حس٧ج اظ اٗبٕ نبزم 12ز٨ٜٗٝكبٙ ث٨ف اظ 

 1.اٛس

ثٞزٟ اٛس ٧ب اظ آٙ  ٨ٛع ٗؿتو٨٘بً قبُطزاٙ اٗبٕ نبزم ض٥ اظ ثعضُبٙ ٝ ٗحسح٨ٚ ا١ْ ؾٜتربٓت ا٧ٚ ٠ً ثؿ٨ب١٘بُٛٞض ٠ً ُصقت، 

اظ اثٞح٨ٜل٠ ق٨ٜسٕ : اشػبٙ زاقت٠ اٛس حؿٚ ثٚ اثبٙ اظ ٗؿٜس اثٞح٨ٜل٠ ٛوْ ٦ٗ ًٜس  ٝ ث٠ اػٖٔ ثٞزٙ اٗبٕ نبزم 2حًطت ضٝا٧ت ًطزٟ اٛس

زضثبضٟ اٗبٕ ( اثٞح٨ٜل٠)ا٧س ٨ًؿت ؟ُلت رؼلطثٚ ٗح٘س ٥ٝ ق٘ب ز٧سٟ زض رٞاة ًؿ٦ ٠ً اظ اٝ پطؾ٨س كو٠٨ تط٧ٚ ٗطزٕ اظ ًؿب٦ٛ ٠ً

ٗٚ ١طُع كو٠٨ تط اظ رؼلطثٚ ٗح٘س ٛس٧سٟ إ اٝ ٗؿٖٔ اػٖٔ اٗت اؾال٦ٗ : ٗٔحٓ٘ٓسب٠َّٛٔ َاػُٖٓٔ َآُب٠ٓٗ ٗبَضؤ٧ِتٔ َاكو٠َ ٗٚ رٓؼلِط ثٚ: ٧ُٞس نبزم ٦ٗ

 3 .اؾت

 نبزم عقبُطزاٙ اٗبٕ ٗؼطك٦  -2-5-3

اٝ . تبض٧د اؾالٕ اؾت ٦ٌ٧ اظ قره٨ت ١ب٥ ثطرؿت٠ 4اثبٙ ثٚ تـٔت ثٚ ض٧بح ، اثٞؾؼ٨س آٌجس٥ آزط٧ط٥ :اثبٙ ثٚ تـٔت ثٚ ض٧بح  

 5.چٞٙ رسـ ض٧بح آظاز قسٟ رط٧ط ثٚ ػجبز ثٌط٥ اؾت اٝ ضا رط٧ط٥ ٝ ثٌط٥ ٨ٛع ٦ٗ ٛبٜٗس. ٝ ا١ْ ًٞك٠ اؾت« ًٜسٟ »اظ هج٠ٔ٨ 

 حًطت ثبهط ٝ اٗبٕ نبزم اثبٙ اظ اٗبٕ ظ٧ٚ آؼبثس٧ٚ،6. هطآٙ ٝ ٨ٛع كطز٥ كو٠٨ ٝ ٓـ٥ٞ اؾت اثبٙ اظ چ٢طٟ ١ب٥ ؾطقٜبؼ هبض٧بٙ

 7.حس٧ج ضٝا٧ت ًطزٟ اؾت ٝ ا٧كبٙ ضا زضى ٛ٘ٞزٟ 

ثٜك٨ٚ : ث٠ اٝ كطٗٞز  ٥ٝ ٛعز٧ي ؾ٦ ١عاض حس٧ج اظ اٗبٕ نبزم ضٝا٧ت ًطزٟ اؾت ٝ زض ػٖٔ كو٠ ث٠ رب٦٧ ضؾ٨س ٠ً اٗبٕ نبزم 

  8.ٞا ثسٟ ٗٚ زٝؾت زاضٕ ٠ً ث٨ٚ ق٨ؼ٨بٖٛ ٗبٜٛس تٞ ضا ثج٨ٜٖ كت زض ٗؿزس ق٢ط ٝ

،  9ًتبة كًبئْ (. ٥ٝ ا٨ٓٝٚ ًؿ٦ اؾت ٠ً زض ا٧ٚ ظ٠ٜ٨ٗ ًتبة ته٨ٜق ٛ٘ٞزٟ اؾت )اظ ٗهٜلبت ٥ٝ ًتبة ؿط٧ت آوطآٙ اؾت 

 1.، احٞاّ نل٨ٚ ، هطائت ٝ ًتبة ٗٚ االنّٞ ك٦ ضٝا٠٧ ػ٦ٔ ٗص١ت آك٨ؼ٠ اظ تب٨ٓلبت ٥ٝ ٦ٗ ثبقس
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اظ ضربّ نحبح قكِب٠ٛ ــ ٝ قؼج٤ ثٚ آحزبد ٝ ح٘بزثٚ ظ٧س ٝ ٗح٘س ثٚ ذبظٕ ٝ ػجساهلل ثٚ آ٘جبضى  اظ ضربّ ٗٞؾ٦ ثٚ ػوج٠ 

 2.نحبح قكِب٠ٛ اظ قبُطزاٙ اثبٙ ثٚ تـٔت ثٞزٛس

ث٠ ذسا هؿٖ :  كطٗٞز ٝ ظٗب٠ٌ٨ٛ اثبٙ اظ ز٨ٛب ضكت اٗبٕ نبزم ١3زط٥ 141اظ ز٨ٛب ضكت زض ؾبّ  اثبٙ زض ظٗبٙ ح٨بت اٗبٕ نبزم

 4.ٗطٍ اثبٙ هٔجٖ ضا ث٠ زضز آٝضز

آّ اػ٨ٚ ٠ً ٦ِ٘١ اظ كطظٛساٙ اػ٨ٚ ثٚ ؾٜؽ ٦ٗ ثبقٜس ثعضُتط٧ٚ ذبٛساٙ ػ٦٘ٔ ق٨ؼ٠ زض ًٞك٠ :بٛساٙ اػ٨ٚ ذ٧ٝػ٢٨ُب٥ ٗ٘تبظ  

٠ً ٛبهْ حس٧ج ٛجبقس ثٞزٛس ثؿ٨بض٥ اظ اكطاز ا٧ٚ ذبٛساٙ اظ انحبة ائ٠٘ ٝ ضا٧ٝبٙ ثعضٍ ٝكو٢ب ثٞزٟ اٛس ٝ ً٘تط قره٦ اظ آٛبٙ اؾت 

ضا٧ٝبٙ اػ٨ٚ ثبٓؾ ثط قهت تٚ ثٞزٟ اٛس ػال٠ٗ ثحط آؼٕٔٞ ثب شًط ا٧ٚ ٌٛت٠ ٠ً ٗسا٧ح آّ اػ٨ٚ كطاٝاٙ اؾت زض ٝر٠ ت٘ب٧ع آٛبٙ ثب ز٧ِط 

٠ً ػبٖٓ تط٧ٚ ذبٛساٙ ث٠ َٞض٥ ، ػظ٨ٖ آكإٙ تط٧ٚ آ٢ٛبتط٧ٚ ذبٛساٙ ق٨ؼ٦، ثعضُ :ذبٛسا٢ٛب٥ ًٞك٠ ذهب٧م ش٧ْ ضا ػٜٞاٙ ًطزٟ اؾت 

ٝ  ز٧طپب٥ تط٧ٚ آ٢ٛب ، چ٠ ٛرؿت٨ٚ اكطاز ا٧ٚ َب٧ل٠ زض ػهط حًطت ؾزبز، .زض ٨ٗبٛكبٙ ٗحسث ٝ كو٠٨ ٝ از٧ت ٝ هبض٥ كطاٝاٙ ثٞزٟ اؾت

 .آذط٧ٚ قبٙ زض اٝا٧ْ ؿ٨جت نـط٥ ٦ٗ ظ٧ؿت٠ اٛس

 ٨ٛ.5ع كؼب٨ٓت زاقتٜس آّ اػ٨ٚ ػالٟٝ ثط ضثٞزٙ ٥ُٞ ؾجوت زض ٨ٗبز٧ٚ زاٛف ٗب زض رٜج٠ ١ب٥ ؾ٨بؾ٦{ الظٕ ث٠ شًط اؾت ٠ً } 

 

 .١زط٥ ه٘ط٥ ث٠ ز٨ٛب آٗسٟ اؾت  ٧60ب 58ظضاضٟ حسٝزاً زض ؾبّ   :ثٚ اػ٨ٚظضاض٣ 

، قبػط ٝ از٧ت ٨بٙ آٛبٙ ثٞز اٝهبض٥ هطآٙ، كو٠٨، ٗتٌٖٔظضاضٟ اظ ثعضُبٙ انحبة زض ظٗبٙ ذ٧ٞف ٝ اظ پ٨ك٨ٜ»: ٛزبق٦ ٦ٗ ٧ُٞس

 6«.ث٠ ٗـٔٞة ًطزٙ ٥ٝ ٛجٞزثٞز ٝ اظ ر٢ت رسّ ٝ ٜٗبظطٟ ٨ٛع ه٥ٞ ثٞز ٝ ًؿ٦ هبزض 

زض   اٗبٕ نبزم ٦ٗ7 ثبقس ضٝا٧بت اٝ اظ ػ٦ٔ ثٚ آحؿ٨ٚ ٝ اٗبٕ ثبهطٝ اٗبٕ نبزم. ظضاضٟ ضٝا٧بت ظ٧بز٥ اظ ائ٠٘ ٛوْ ًطزٟ اؾت

 8«قس ذسا ضح٘ت ًٜس ظضاضٟ ثٚ اػ٨ٚ ضا ٠ً اُط اٝ ٛجٞز ١ط آ٠ٜ٧ احبز٧ج پسضٕ ٜٗسضؼ ٦ٗ» :ٗٞضز ظضاضٟ كطٗٞزٛس

ٛوْ ًطزٟ   ١عاض حس٧ج اظ پسض ثعضُٞاضـ اٗبٕ ٗح٘س ثبهط 30ٝ ث٨ف اظ  ١عاض حس٧ج اظ اٗبٕ نبزم  12ظضاض٣ ثٚ اػ٨ٚ ث٨ف اظ 

 1.اٛس
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زٝؾت تط٧ٚ ٗطزٕ اظ ق٘ب ٛعز ٗٚ چ٢بض : ق٨ٜسٕ ٠ً كطٗٞزٛس اظ حًطت اٗبٕ رؼلط: اظ كًْ ثٚ ػجسآ٘ٔي ضٝا٧ت قس ٠ً ُلت 

ظضاضٟ ٝ اثٞثه٨ط ، ٗح٘س : ، ظضاضٟ ، ٗح٘س ثٚ ٗؿٖٔ ٝ احّٞ ٝ اظ آٙ حًطت ٨ٛع ضٝا٧ت قس ٠ً كطٗٞزٛس ثط٧س ثٚ ٗؼب٠٧ٝ آؼز٦ٔ : ًؿٜس 

 2.آَؿَّبثِوَُٞٙ آؿّبثِوُٞٙ، اُٝٓئِيٓ آ٘ٓوَطثٞٔٙ: ثٚ ٗؿٖٔ ٝ ثط٧س اظ ر٠ٔ٘ ًؿب٦ٛ اٛس ٠ً ذسا٥ تؼب٦ٓ زضثبضٟ ا٧كبٙ كطٗٞز 

 ١.3االء آوٞاٗٞٙ ثب ٓوؿٍ ١االء آوٞاٗٞٙ ثب ٓهسم: زٟ زضثبضٟ ا٧كبٙ كطٗٞ ٝ ١٘چ٨ٜٚ زض رب٥ ز٧ِط اٗبٕ 

 4«االؾتُبػ٠ ٝآزجط» ظضاضٟ زاضا٥ ًتبث٦ ٦ٗ ثبقس ث٠ ٛبٕ 

ػجساهلل ثٚ : ا٧كبٙ ػجبضتٜس اظ : هطاض زاقتٜس  كطظٛساٙ ظضاضٟ ٗبٜٛس ذٞز اٝ ا١ْ زاٛف ٝ ث٨ٜف ثٞزٟ ٝ زض ق٘بض قبُطزاٙ ا١ْ ث٨ت

ٗٞضز ٝحٞم ثٞزٟ ٠ً اظ حًطت ضٝا٧ت ٛوْ ًطزٟ ٗح٘س ثٚ ػجساهلل ثٚ ظضاضٟ ٠ً ٦ٌ٧ ز٧ِط اظ چ٢طٟ  ٝ ظضاضٟ ٠ً اظ انحبة اٗبٕ نبزم

 .١ب٥ زضذكبٙ ذبٛساٙ اػ٨ٚ اؾت ١ط چٜس ٛبٗف زض ق٘بض انحبة ائ٠٘ ٨ٛبٗسٟ اؾت ٦ٓٝ اٝ ػب٦٘ٓ كبيْ ٝ ٗتو٦ ثٞزٟ اؾت

ثطازضاٛف اظ تٞك٨ن ث٨كتط ثطذٞضزاض ثٞز ظ٧طا تٞاٛؿت ك٨ى ثٞز ػج٨س زض ٨ٗبٙ  اٝ ٨ٛع اظ انحبة اٗبٕ نبزم :ػج٨س ثٚ ظضاضٟ

 ٥ٝ.6 ٗتٌٖٔ ٝ ضا٥ٝ حس٧ج ثٞز5ٟ ثجطز ث٨كتط٥ اظ اٗبٕ نبزم

 .اؾت ٝ كطز٥ ٗٞحن ث٠ ق٘بض ٦ٗ ضٝز اٝ ٨ٛع اظ انحبة اٗبٕ نبزم : ضٝح٦ ثٚ ظضاضٟ 

ظضاضٟ ا٧ٚ اؾت ٠ً اٗبٕ نبزم زضثبضٟ اٝ ٝ ثٞزٟ اؾت اظ اكتربضات حؿٚ ثٚ  ٥ٝ ٨ٛع اظ انحبة اٗبٕ نبزم: حؿٚ ثٚ ظضاضٟ 

 .ثطازضـ حؿ٨ٚ زػب ًطزٟ اؾت

 .ثٞزٟ اؾت  ظضاضٟ  ٨ٛع اظ انحبة اٗبٕ نبزم ٧ح٦٨ ثٚ ٝ ٗح٘س ثٚ ظضاضٟ حؿ٨ٚ ثٚ ظضاضٟ، 

ثٞزٟ  ثطازضاٙ ظضاضٟ ٗبٜٛس ح٘طاٙ ثٚ اػ٨ٚ ٝ كطظٛساٛف ث٨ٌطثٚ اػ٨ٚ ٝ كطظٛساٛف ، ػجسآ٘ٔي ثٚ اػ٨ٚ ٝ كطظٛساٛف ٦ِ٘١ اكطاز٥

 7.اٛس ٠ً اظ ٗحًط ائ٠٘ اؾتلبزٟ ثطزٟ اٛس ٝ اظ ٧بضاٙ ٝقبُطزاٙ ائ٠٘ ثٞزٟ اٛس

٦ٌ٧ ز٧ِط اظ كطظٛساٙ اػ٨ٚ ثٚ ؾٜٔؿٔٚ ػجسآ٘ٔي ثٞز ٥ٝ ٨ٛع اظ ر٠ٔ٘ اكطاز٥ اؾت ٠ً ٗحًط پطك٨ى اٗبٕ :ػجسآ٘ٔي ثٚ اػ٨ٚ 

  8.ضا زضى ًطزٟ اؾت  ثبهط ٝ اٗبٕ نبزم 

                                                                                                                                                             

 .8ػميمي تحشايشي، ص الرحينػثذ.1

 .344، ص1354، تْراى، كتاتفرٍشي تْراى ،هجبلس الوَهٌييًَراهلل شَشتري، .2

 .113، ص1364، تي جا، تي ًا ، شْبدٓ الشْذاظيذ اظواػيل ّاشوي، .3

 .  133؛ شيخ طَظي، ص175احوذ تي ػلي ًجاشي، ص .4

 . 73، ص1375، اٍل، هشْذ، آظتاى لذض رضَي، پژٍّشي پيزاهَى سرارُ ٍ خبًذاى اعييػثاظؼلي طذيمي ًعة، .5

 . 450ص ،1383، خاًِ تخظظي تاريخي اظالم ٍايراى، كتاتلنٍ رظَل جؼفرياى، ظيذ ػلي لرائتي :هترجن، هيزاث هكتَة شيعِحعيي هذرظي طثاطثايي، ظيذ.6

 . تِ طَر خالطِ ركر شذُ اظت82تا73صػثاظؼلي طذيمي ًعة، .7

 .141ص ػثاظؼلي طذيمي ًعة،.8



 

 

» : ثؼس اظ ٗطٍ ػجسآ٘ٔي كطٗٞز  اٗبٕ نبزم: ٠ً اظ كو٢ب٥ َطاظ اّٝ ق٨ؼ٠ زضظٗبٙ اٗبٕ ثٞز ٦ٗ ٧ُٞس  ،ظضاضٟثطازض ػجسآ٘ٔي 

 « هطاض زٟ  ث٢تط٧ٚ ذٔن تٞ ثٞز٧ٖ پؽ اٝ ضا زض ه٨بٗت زض ظٗطٟ آّ ٗح٘س { ػجسآ٘ٔي } ذساٝٛسا ٗب ا١ْ ث٨ت زض ٛظط اثٞيط٧ؽ 

٥ٝ ٜٗؿٞة ث٠ َبم  1ٝ اظ كو٢ب انحبة آٙ حًطت ثٞز ضاٙ اٗبٕ نبزماثٞرؼلط ٗح٘س ثٚ ػ٦ٔ ثٚ ٛؼ٘بٙ ، اظ ٧ب :ٗاٗٚ آُبم

  3.ٝ زض آٙ ٌٗبٙ زًب٦ٛ زاقت ٠ً ٗطزٕ زض ت٨٘ع زض١ٖ ٝ ز٧ٜبض ث٠ اٝ ضرٞع ٦ٗ ًطزٛس 2آ٘حبْٗ اؾت ٠ً ٗحْ ثبظضُب٦ٛ ثٞزٟ اؾت

ق٨ُبٙ َبم اؾت ٠ً ثطذ٦ اظ كو٢ب٥ ا١ْ ؾٜت اٝ ضا ث٠ ا٧ٚ ٛبٕ ٛب٨ٗسٟ اٛس ُلت٠ قسٟ ٠ً اثٞح٨ٜل٠ ١ِٜب٦ٗ ٠ً  اظ ر٠ٔ٘ آوبة ٥ٝ

ٜٗبظطٟ ا٥ ث٨ٚ ذٞاضد ٝ ٗاٗٚ َبم ٛعز اٝ نٞضت ُطكت ٓوت ق٨ُبٙ َبم ث٠ اٝ زاز اٗب آٛچ٠ ضحزبٙ زاضز ا٧ٚ اؾت ٠ً زق٘ٚ ١ب٧ف اٝ 

  ٠ُٛٞ.4 ٛب٨ٗسٛسضا ث٠ ر٢ت ٛجٞؽ ٝ اؾتؼساز١ب٦٧ ٠ً زاقت ا٧ٚ 

٥ٝ اظ ٛظط ػٕٔٞ ٝ ٗؼبضف اؾال٦ٗ زض ضتج٠ ثبال٦٧ ثٞز ٝ ١ِٜبٕ اؾتسالّ ًطزٙ ثؿ٨بض ه٥ٞ ثٞز زض ر٢بت ٗتؼسز٥ اظ ػٕٔٞ زاض٥ 

 .ٛجٞؽ ٝ ثطرؿت٦ِ ذبن٦ ثٞز

٧ْ ًطز زال١ِٜب٦ٗ ٠ً اؾتسالّ ٦ٗ 5زض ٗؼبضي٠ ٝ ٜٗبظطٟ ثؿ٨بض ٢ٗبضت زاقت ٝ ١ِٜبٕ رٞاة زازٙ ث٠ ؾطػت رٞاة ٦ٗ ُلت 

 6.ثؿ٨بض ضٝقٚ ٝ ٗتوٚ ٦ٗ آٝضز ٝ ا٧ٚ چ٨ع٥ اؾت ٠ً تبض٧د زض ا٧ٚ ثبضٟ اتلبم ٛظط زاضٛس

اُط ػ٦ٔ ثٚ اث٨ُبٓت حن ثٞز چطا حن ذ٧ٞف ضا ثؼس اظ ضؾّٞ اهلل : ضٝظ٥ اثٞح٨ٜل٠ ث٠ اٝ ُلت  زض ثحج ٝال٧ت حًطت ػ٦ٔ 

  7.ؼسثٚ ػجبزٟ ضا ثب ت٨ط ٗـ٨ط٣ ثٚ قؼج٠ ًكتتطؾ٨س ٠ً رٚ اٝ ضا ثٌكس چٜبٙ ٠ً ؾ: ُٗبٓج٠ ٌٛطز؟ ٗٞٗٚ آُبم ُلت  

ًتبة آ٘ؼطك٠ ، ًتبة االٗب٠ٗ ، آطزػ٦ٔ آ٘ؼتع٠ٓ ،  8احتزبد ك٦ اٗب٠ٗ ا٨ٗطآ٘ا٨ٜٗٚ: ثبقس ٠ً ػجبضتٜس اظ ٥ٝ زاضا٥ تب٨ٓلبت٦ ٦ٗ

 11.ًتبة اكؼْ التلؼْ ٝ ًتبة آٜ٘بظطٟ اث٦ ح٨ٜل٠  10،احجبت آٞن٠٨ ، 9ًتبة ك٦ اٗط َٔح٠ ٝظث٨ط
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 .234ًَراهلل ػليذٍظت خراظاًي، ص.6

 . 528ظيذػلي اكثر لريشي، ص.7

 .384، ص6ػلي اكثر ًَاب شيرازي، ج.8

 .313دايرُ الوؼارف تشيغ يا راُ  راظتاى، ص.9

 .235ًَراهلل ػليذٍظت خراظاًي، ص. 10

 .325احوذتي ػلي ًجاشي، ص.11



 

 

ثط٧س اظ قره٨ت ١ب٥ ثطرؿت٠ ٝ كو٢٨ب٥ ٗجطظ ػهط ذ٧ٞف اؾت ٝ ؾ٢ٖ ثعض٦ُ زض ٛكط احٌبٕ ٝ ٗؼبضف : ثط٧سثٚ ٗؼب٠٧ٝ ػز٦ٔ

ٝ زاٛكٜ٘ساٙ ق٨ؼ٠ اظ ٥ٝ تز٨ْٔ ٛ٘ٞزٟ ٝ ث٠ ٦ٌ٨ٛ ٧بز ًطزٟ اٛس ضرب٨ٓٞٙ اٝ ضا ؾتٞزٟ ٝ  اؾت ا١ْ ث٨ت زاضز ٝ اظ ق٨لتِبٙ ذبٛساٙ پ٨بٗجط

ضرب٨ٓبٙ ق٨ؼ٠ اظ ثط٧س ث٠ اتلبم ٥ٝ1 ٛعز زاٛكٜ٘ساٙ ا١ْ ؾٜت ١ٖ زاضا٥ ٜٗعٓت اؾت: ٧ُٞس س ، ػال٠ٗ ح٦ٔ ٦ٗو٠٨ ٛبٕ ثطزٟ اٛث٠ ػٜٞاٙ ك

ٝ ه٦ُٜ ٝ ذهبئم « آ٘ٞتٔق ٝ آ٘رتٔق»ضٝا٧بت اٝ زض ثحج اضثؼ٠ زض . ثٞز ٥ٝ ضاؾتِٞ ٝ ٗٞحن ثٞز انحبة اٗبٕ ثبهط ٝ اٗبٕ نبزم

 2.ٛؿبئ٦ آٗسٟ اؾت

زقٜ٘بٙ ث٠ ذبَط ا٧ٚ ٠ً زض ٛظط ٗطزٕ اظ ٗٞهؼ٨ت ٝ ٗوبٕ ٥ٝ ثٌب١ٜس ٝ احبز٧ج اٝ ضا ث٦ پب٠٧ رٟٔٞ ز١ٜس احبز٧خ٦ زض ٗصٗت ٝ  

اٗب ثب ت٘بٕ ا٧ٚ تَٞئ٠ ١ب ٝ رؼْ احبز٧ج ثط٧س ثٚ ٗؼب٠٧ٝ اظ ازا٠ٗ ضاٟ ذٞز ثبظ ٛب٧ؿتبز ٝ زضثبضٟ ًبض ذٞز ٨١چ ٠ُٛٞ . ١ٌٞٛف اٝ رؼْ ًطزٛس

 3. ث٠ ذٞز ضاٟ ٛساز تك٧ٞف ٝ ٛبضاحت٦

 :ٗؼطٝف قسٛس ٝ آ٢ٛب ػجبضتٜس اظ ( زض ػهط ذٞز ) اٝ رعء قف ٛلط٥ اؾت ٠ً ث٠ كو٠٨ تط٧ٚ ٗطزٕ 

 ٗح٘س ثٚ ٗؿٖٔ - 5كًْ ثٚ ؾ٨بض  - 4اثٞثه٨ط اؾس٥  - 3ٗؼطٝف ثٚ ذطثٞش٦ٌٗ  -2ظضاض٣ ثٚ اػ٨ٚ - 1

 4.ثط٧سثٚ ٗؼب٠٧ٝ ػز٦ٔ -6

ؾٜس زضؾت٦ ٛساضز : حب٨ٛبً . اٝال ا٧ٚ ضٝا٧بت قبش ٝ ٛبزضؾت اؾت : اؾت ثب٧س ُلت زض ٗٞضز احبز٧خ٦ ٠ً زض ٗصٗت ا٧كبٙ آٗسٟ 

ا٧ٚ  5.احت٘بّ ا٧ٚ ٠ً نسٝض آ٢ٛب ث٠ ز٨ْٓ حلظ ربٙ ٝ قٜبذت٠ ٛكسٙ قبٙ ث٠ زٝؾت٦ ا١ْ ث٨ت زض ظٗبٙ تو٠٨ ثٞزٟ اؾت ثؿ٨بض اؾت: حبٓخبً 

ؾالٕ ٗطا ث٠ پسضت ثطؾبٙ ٝ ث٠ : ث٠ ػجساهلل ثٚ ظضاضٟ كطٗٞز  اٗبٕ نبزم٧ت٦ اؾت ٠ً زض آٙ ضٝا٧بت زض ٗٞضز ظضاضٟ  ٨ٛع ثٞزٟ اؾت ٓصا ضٝا

ٗٚ ثطا٥ حلظ ربٙ ٝ آحبض ٝ ٗٞهؼ٨ت ز٦ٜ٧ تٞ ُب٦١ اظ تٞ ػ٨ت ر٦٧ٞ ٦ٗ ًٜٖ ًبض ٗٚ ٗبٜٛس ؾٞضاخ ٛ٘ٞزٙ ؾل٠ٜ٨ ثطا٥ ؾالٗت : اٝ ثِٞ 

 6.آٙ اظ آظاض زقٜ٘بٙ ٝ ؿبنجبٙ اؾت

ضا ( ٗتٞايؼبٙ ٝ ذبقؼبٙ ) ثكبضت ز٨١س ٗرجت٨ٚ : ٝ كطٗٞز  7آ٢ٛب ٗػزٟ ث٢كت زازث٠  ٥ٝ زض ق٘بض ًؿب٦ٛ اؾت ٠ً اٗبٕ نبزم

ثط٧س ثٚ ٗؼب٠٧ٝ زض ظٗبٙ   8.ا٧ٜبٙ ثط٧سثٚ ٗؼب٠٧ٝ ، ٗح٘س ثٚ ٗؿٖٔ ، اثٞثه٨ط ٨ٓج ٗطاز٥ ٝ ظضاض٣ ثٚ اػ٨ٚ ١ؿتٜس: ث٠ ث٢كت آِٛبٟ كطٗٞز 

 1.اظ ز٨ٛب زكتح٨بت اث٦ ػجساهلل 

                                                           
 .135حعيي ػسيسي ٍ پرٍيس رظتگار، ص.1

 .136ّواى، ص.2

 .223-222طض، خراظاًيًَراهلل ػليذٍظت .3

 . 345، ص46تالر هجلعي، جوذهح.4

 . 137-136طضحعيي ػسيسي ٍ پرٍيس رظتگار، .5

 .237-236ق، طض1404، آل الثيت لن، هَظعِ ظيذ هْذي رجايي،:، تحميكرجبل كشيتي ػور كشي، هحوذ.6

 .223ص، خراظاًيًَراهلل ػليذٍظت .7

 .61، ص3اظذ حيذر،ج.8



 

 

٠ً ػ٦ٔ ثٚ ػوج٠ ثٚ ذبٓساؾس٥ آٙ ضا ضٝا٧ت ًطزٟ اؾت ٝ ٛعز٧ي ث٠ چ٢بضنس ٛوْ اظ ا٧ٚ ٗٞٓق زكتط حس٧خ٦ اظ اٝ ثبه٦ اؾت 

 2.زض ًتبث٢ب٥ حس٧خ٦ ق٨ؼ٠ آٗسٟ اؾت ٠ً ث٨كتط آٙ ١ب اظ ضا٥ٝ زٕٝ اؾت 

١كبٕ ثٚ حٌٖ ًٜس٥ اؾت اٝ زض ًٞك٠  ٦ٌ٧ ز٧ِط اظ چ٢طٟ ١ب٥ ٗؼطٝف ٝ قبُطزاٙ ٗجطظ اٗبٕ نبزم :  ١كبٕ ثٚ حٌٖ ًٜس٥

پؽ اظ ٗست٦ زض ثـساز ؾٌٞٛت ُع٧س ٝ ثطا٥ تزبضت ث٠ ق٢ط١ب٥ ٗرتٔق ؾلط ٦ٗ . ؾٍ ثعضٍ قس ٝ ث٠ ػٜٞاٙ تبرط ث٠ ثـساز ٦ٗ ضكتٝ ٝا

٦ٗ پطزاذت ث٠ ٠ُٛٞ ا٥ زض  ز ٝ ثب ٌٜٗطاٙ ذسا ث٠ ٗجبحخ٠ًطز ٝ زض ١٘بٙ ظٗبٙ ٗطزٕ ضا اضقبز ٦ٗ ًطز ٝ اظ حط٧ٖ ا١ْ ث٨ت زكبع ٦ٗ ٛ٘ٞ

ٝ اظ ا٧ٚ ضاٟ ػسٟ ظ٧بز٥ ضا ث٠ تٞح٨س ٝ ٧ٌتب پطؾت٦ ًكب٨ٛس ١ِٜب٦ٗ ٠ً ١كبٕ . َجبٙ هبزض ث٠ رٞاة ُلتٚ ٛجٞزٛس ا٧ٚ ًبض اؾتبز ثٞز ٠ً ٗرب

زض ًٞك٠ ظٛس٦ُ ٦ٗ ًطز ، ًٞك٠ پب٧ِب٦١ قسٟ ثٞز ثطا٥ اذتالف ٗصا١ت ػٖٔ ًالٕ ٠ً ا٧ٚ اٗطزض آٛزب ث٠ قست ضٝاد ٧بكت ٝ اظ اَطاف 

سٛس ٝ زض آٙ رب رٔؿبت ػ٦٘ٔ تك٨ٌْ ٦ٗ زازٛس ٝ زض حو٨وت ًٞك٠ ٗحْ ثحج ٝ ٜٗبظطٟ ٝ ًٞك٠ ػٔ٘ب ٝ ٗتلٌطاٙ ٝ زاٛكٜ٘ساٙ ٦ٗ آٗ

 3.زض٨ُط٥ ث٨ٚ انحبة ٗرتٔق ثٞز

ػسٟ ا٥ ثطا٥ ا٧ٚ ٠ً زض ٗجبحخبت ذٞز ثط حًٖ پ٨طٝظ قٞٛس اظ ػٖٔ  ١.4كبٕ كطز٥ حبشم ٝ زض نٜؼت ًالٕ حبيط رٞاة ثٞز

ٝ ٛظط ذٞز ضا حبثت ًٜٜس ٝ ٗؿٔي ذ٧ٞف ضا ث٠ َطف حبثت ًٜٜس اظ ؾلؿ٠ُ ًالٕ اؾتلبزٟ ٦ٗ ًطزٛس ٝ ثطا٥ ا٧ٚ ٠ً نحت ػو٨سٟ 

١كبٕ ثٚ حٌٖ ١ِٜبٕ ثحج ٝ ٜٗبظطٟ ثب ٨ٛطٜٝٗس٥ ٝ هسضت ذبن٦ ٛظط٧بت ٗتٌٔ٘بٙ  ز٧ِط كطم اؾالٕ ضا ٠ً تحت . اؾتلبزٟ ٦ٗ ًطزٛس

سٟ ثحج ثط٦ٗ آٗس ٝ ث٠ ذبَط ٨٘١ٚ هسضت ٜٗبظطٟ اٝ تبح٨ط كٔؿل٠ ٧ٞٛب٦ٛ هطاض ُطكت٠ ثٞزٛس ضز ٦ٗ ًطز ٝ زض  ت٘بٕ ٗطاحْ ثب ٗٞكو٨ت اظ ػ٢

٧ب ١ِكبٕٕ التٌَبزٔ تَوَغ ت٥َٞٔ ضٓرَٔٔي اِشا ١ٓ٘ت ثِبالَضوِ ََطت ِٗخُٔيٓ ك٨ٌّٖٔٔ آٜبؼ كبتَن آع٠ِّّٓ ٝٓ آكَلبػ٤ِٓ ِٗٚ » : ثٞز ٠ً اٗبٕ نبزم ث٠ اٝ كطٗٞز 

٦٘ ذٞض٥ ث٠ َٞض٥ ٠ً هبزض ث٠ پبؾد ٦٧ُٞ ٛجبق٦ تب ثرٞا٦١ ث٠ ظ٨ٗٚ ث٨لت٦ ا٥ ١كبٕ ، تٞ ثب ١طزٝ پب٠٧ ث٠ ظ٨ٗٚ ٛ»  5«ٝٓضائ٢ب اٙ قباهلل 

اكطاز٥ ٗبٜٛس تٞ ثب٧س ثب ٗطزٕ ؾرٚ ٧ُٜٞس ( ث٠ ٗحى ا٧ٚ ٠ً ٗتٞر٠ قس٥ ٗـٔٞة ٦ٗ ق٥ٞ ، ذٞز ضا ٛزبت ٦ٗ ز٦١ ) پطٝاظ٥ ٦ٗ ٦ًٜ 

 « ذٞز ضا اظ ٓـعـ ٠ِٛ زاض قلبػت ٗب ث٠ زٛجبٓف ٦ٗ آ٧س اٛكباهلل 

٨ْ ا٧ٚ ٠ُٛٞ ٗزبٓؽ ؾجت قس ٠ً اظ َطف حٌٞٗت ٝهت ربٙ ٥ٝ ث٠ ذُط ث٨لتس چٞٙ اظ ٜٗبظطات ه٥ٞ ٝ ث٠ ١ط حبّ تكٌ

ٗؿتسّ اٝ زض٧بضٟ اٗبٗت ٝ َطكساض٥ اظ ػ٧ٞٔبٙ آُبٟ قسٟ ثٞزٛس تب آٙ رب ٠ً ١بضٝٙ ا ٓطق٨س اظ كؼب٨ٓت ٝؾ٨غ ٝ ُؿتطزٟ اٝ ثطتط٥ ٥ٝ ثط 
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ث٠ ًكتٚ اٝ ُطكت اٗب ٧ح٦٨ ثٚ ذبٓس ثط٦ٌٗ اظ اٝ زكبع ًطز ٝ ٗح٨ٍ ضا ثطا٥ اٝ ث٨كتط اٛسقٜ٘ساٙ ٝ ضربّ ظٗبٙ ذٞز ُٗٔغ قس ٝ ته٨ٖ٘ 

  1.ٗؿبػس ؾبذت ، ث٠ ٠ُٛٞ ا٥ ٠ً ٛظط١بضٝٙ ضا ٛؿجت ث٠ ١كبٕ تـ٨٨ط زاز ٝ ١بضٝٙ اظ هتْ ٥ٝ نطف ٛظط ًطز

ًؿت ًطز ٝ اظ اّٝ ظٛس٦ُ زض ذسٗت ا٧كبٙ ثٞز ٝ احبز٧ج ١كبٕ ثٚ حٌٖ ػٖٔ كو٠ ، حس٧ج ٝ تلؿ٨ط ضا اظ ٗحًط اٗبٕ نبزم

٥ٝ . اٝ ضا احتطإ ٦ٗ ًطز ٝ ٗوسٕ ٥ٝ ضا ُطا٦ٗ ٦ٗ زاقت اٗبٕ نبزم . ظ٧بز٥ زضثبضٟ احٌبٕ ٗرتٔق اظ آٙ ثعضُٞاض ٛوْ ًطزٟ اؾت

ب٧ت ا٧ٚ ثعضُبٙ ثٞز ث٠ اٝ ػٖٔ ظ٧بز٥ آٗٞذت ٝ چٞٙ ٗٞضز تٞر٠ ٝ ػٜ اظ ٗحًط اٗبٕ ١لتٖ ٗٞؾ٦ ثٚ رؼلطپؽ اظ ضحٔت اٗبٕ نبزم 

 2.اربظٟ ٦ٗ زازٛس ٠ً ثب ٗربٓلبٙ اؾالٕ ٜٗبظطٟ ًٜس ثب ا٧ٚ ٠ً اٗبٕ نبزم ػ٠٨ٔ آؿالٕ ث٠ ت٘بٕ قبُطزاٙ ذٞز ا٧ٚ اربظٟ ضاٛسازٟ ثٞز

ضا ٗالهبت ًطز ٝ اظ آٙ ضٝ احبز٧ج ظ٧بز٥ ضا ضٝا٧ت ًطز ٝ آ٢ٛب ا٧كبٙ ضا  ١كبٕ اٗبٕ نبزم ٝ كطظٛسـ اٗبٕ ٗٞؾ٦ ًبظٖ 

 3.سح ًطزٟ اٛسٗ

زالئْ  -2ًتبة اٗبٗت  -1: ١ٖ٨كبٕ زض ضقت٠ ١ب٥ ٗرتٔق ٝ ٗتلبٝت ػٕٔٞ تب٨ٓلبت٦ زاضز ٠ً ثؼ٦ً اظ آ٢ٛب ضا شًط ٦ٗ ًٜ

پ٨طٝ  -8ضزثط َج٨ؼ٨ٞٙ  -7ضزثط ١كبٕ رٞا٨ٓو٦  -6ًتبة تٞح٨س  -5(زُٝب٠ٛ پطؾت٦ ) ضزثط ح٧ٜٞت  -4ضزثط ظٛبزه٠  -3حسٝث اق٨ب 

ٝن٨ت ٝ  -14اذتالف ٗطزٕ زض اٗبٗت -13ضزثط ًؿ٦ ٠ً ث٠ اٗبٗت ٗلًّٞ اػتوبز زاضز   -٨ٗ12ساٙ -٨ٗٙ11عا -10تسث٨ط  -9رٞاٙ 

ٗؼطكت  -20آلبٌ  -19هسض   -18زضثط ٗؼتط٠ٓ زض ٗٞضز َٔح٠ ٝ ظث٨ط   -17ح٨ٌ٘ٚ  -16رجط ٝ هسض   -15ضزثط ٌٜٗطاٙ آٙ 

ضزثط  -25( زض تٞح٨س )  ضزثط اضؾُبَب٨ٓؽ  -24 چ٠ِٛٞ كتح ثبة اذجبض ٦ٗ قٞز -١23كت ثبة  -22اؾتُبػت  -21(قٜبذت)

  4.ٗزٔؿ٦ زضثبضٟ تٞح٨س -27ٗزٔؿ٦ زضثبضٟ اٗبٗت  -26ٗؼتع٠ٓ 

١زط٥ زض زٝضاٙ  ٧132ب  128اٝ زض ؾبّ . احبز٧خ٦ ٛوْ ًطزٟ اؾت ٗبٕ نبزمربثط اظ اٗبٕ ثبهط ٝ ا  :ربثطثٚ ٧ع٧س رؼل٦ ًٞك٦

١لتبز ١عاض حس٧ج ضٝا٧ت ًطزٟ اؾت ٝ اُط ًؿ٦ احبز٧خ٦ ضا ٠ً اظ اٝ ٛوْ قسٟ  ت٢ٜب اظ اٗبٕ نبزم  اظ ز٨ٛب ضكت ربثط  اٗبٕ نبزم

ثطضؾ٦ ًٜس زض ٦ٗ ٧بثس ٠ً ٥ٝ حبْٗ اؾطاض ػٕٔٞ ا١ْ ث٨ت ثٞزٟ ٝ ًطاٗت٢ب٦٧ اظ آ٢ٛب ثطا٥ ٗطزٕ ثبظُٞ ٦ٗ ًطز ٠ً ػوّٞ آٛبٙ تبة 

 5.ق٨ٜسٙ آٙ ًطاٗبت ضا ٛساقت

پسضٕ هحُج٠ ث٠ ٗٚ ذجط زاز : ح٨٘س ثٚ هحُج٠ ُلت : ربثط اظ اؾطاض ػٕٔٞ ا١ْ ث٨ت ثب ذجط ثٞز ٦ٗ ٧ٞٛؿس ٧ؼوٞث٦ زض ا٧ٚ ثبضٟ ٠ً 

٠ً زض زٝضاٙ حٌٞٗت ث٦ٜ ا٠٨ٗ ٝاضز ٗؿزس ًٞك٠ قسٕ ٝ رب٠ٗ ا٥ اظ پٞؾت ذع ٠ً زضقت ثٞز پٞق٨سٟ ثٞزٕ پ٨طٗطزؾبٓرٞضزٟ ا٥ ضا 

. ٦ ا٠٨ٗ نحجت ٦ٗ ًطز ٝ ٦ٗ ُلت زض آ٧ٜسٟ چ٠ ًبض١ب٦٧ اٛزبٕ ذٞا١س قس ز٧سٕ ٠ً ٗطزٕ زض اَطاكف ٛكؿت٠ ٧ٞزٛس ٝ اٝ زض ثبضٟ ثٜ
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زض آٙ ظٗبٙ ٗطز٥ ذطٝد ذٞا١س ًطز ٠ً ٗؼطٝف ث٠ هحُج٠ اؾت ٝ كٌط ٦ٗ ًٜٖ اٝ ٨٘١ٚ اػطاث٦ اؾت ث٠ ؾ٥ٞ ٗٚ اقبضٟ ًطزٕ : ُلت 

اُط ثرٞا١ٖ : حجت اٝ ت٘بٕ قس ُلت ٗٚ ث٠ ٝحكت اكتبزٕ ٝ اظ رب٥ ذٞز ثٜٔس قسٟ ث٠ ُٞق٠ ا٥ ضكتٖ ١ِٜب٦ٗ ٠ً ن: هحُج٠ ُلت 

 1ربثط٧ٚ ٧ع٧س رؼل٦: ث٧ِٖٞ آٙ قرم تٞ ١ؿت٦ ٦ٗ ٧ُٖٞ ؾپؽ ؾئٞاّ ًطزٕ ٛبٕ ا٧ٚ قرم چ٨ؿت ؟ ُلت 

زض اَطاف ٗؿحس ًٞك٠ ٦ٗ ث٠ اٝ كطٗٞز ٠ً اظ٢بض رٜٞٙ ًٜس ٝ اٝ ٨ٛع ا٧ٚ ًبض ضا ًطز ٝ ثطا٥ حلظ ربٙ ربثط  اٗبٕ نبزم

 .ٗٞض ٦ٗ ٧بثٖٜٗهٞض ثٚ ر٢٘ٞض ضا ا٨ٗط٥ ؿ٨ط ٗإ: سٛس ٝ اٝ ٦ٗ ُلت ١ب اَطاف اٝ ر٘غ ٦ٗ قچطذ٨س ثچ٠

ق٨ٜسٟ إ قره٦ ث٠ ٛبٕ ربثط زض ًٞك٠ اؾت اٝ ضا پ٨سا : پؽ اظ چٜس ضٝظ اظ َطف ١كبٕ ثٚ ػجسآ٘ٔي ٝا٦ٓ ًٞك٠ زؾتٞض ضؾ٨س ٠ً 

ضا ث٠ ا٧ٚ ٛبٕ ٦ٗ قٜبؾ٨س؟ ُلتٜس اٝ  آ٧ب ًؿ٦: ًٚ ٝ ؾطـ ضا اظ ثسٙ رسا ؾبظ ٝثطا٥ ٗٚ ثلطؾت حبًٖ ًٞك٠ اظ اَطاك٨بٙ ذٞز پطؾ٨س

اًٜٞٙ ١ٖ زض ٨ٗساٙ ٗؿزس ؾٞاض . ٗطز٥ اؾت ػبٖٓ ٝ كبنْ ٝ ٗحسث اٗب اظ ٝهت٦ ٠ً اظ ؾلط حذ ثطُكت٠ ٗجتال ث٠ ٗطو رٜٞٙ قسٟ اؾت

ٞٙ ربثط آٓٞزٟ ٝهت٦ ٝا٦ٓ ربثط ضا ث٠ ا٧ٚ حبّ ز٧س ُلت ذسا ضا ؾپبؾِصاضٕ ٠ً زؾت ٗطا ث٠ ذ .قٞز ٝ ثب ًٞزًبٙ ثبظ٥ ٦ٗ ًٜسثط٦ٛ ٦ٗ

ٝ ٗؼٕٔٞ قس ٠ً اٗبٕ ثطا٥ حلظ ربٙ ربثط ث٠ اٝ ا٧ٚ زؾتٞض ضا زاز،  اٝ پؽ اظ ا٨َٜ٘بٙ اظ ا٧ٚ ٠ً ًكت٠ ٛرٞا١س قس ث٠ حبٓت اّٝ . ٛؿبذت

 2.ثطُكت ٝ چ٨ع٥ ِٛصقت ٠ً ٜٗهٞض ثٚ ر٢٘ٞض ث٠ ًٞك٠ آٗس ٝ آٛچ٠ ربثط ذجط زازٟ ثٞز ٝاهغ قس

ثٞز ٥ٝ ثؿ٨بض ٗٞضز تٞر٠ اٗبٕ  اث٦ ٧ؼلٞض ػجس٥ ًٞك٦ ثٞز ٝ اظ ٧بضاٙ اٗبٕ ثبهط ٝ اٗبٕ نبزمػجساهلل ثٚ : ػجساهلل ثٚ اث٦ ٧ؼلٞض

ث٠ : ػطو ًطز سٕ ثٞز تب آٙ رب ٠ً ث٠ اٗبٕ قكٖهطاض زاقت ظ٧طا زض اٗتخبّ اٝ اٗط آٙ ثعضُٞاض ٝ اَبػت اظ زؾتٞض١ب٥ ٥ٝ حبثت ه نبزم

ض حالّ ٝ ٛهق ز٧ِط آٙ حطإ اؾت ق٢بزت ٦ٗ ز١ٖ ٠ً آٛچ٠ ُلت٦ حالّ ذسا ؾُٜٞس اُط اٛبض٥ ضا ٛهق ٦ًٜ ٝ ث٥ِٞ تهق ا٧ٚ اٛب

اظ  ػجساهلل زض ظٗبٙ اٗبٕ نبزم   3.ذسا تٞ ضا ضح٘ت ًٜس: حًطت زٝ ثبض كطٗٞز . اؾت، حالّ ٝ آٛچ٠ ُلت٦ حطإ اؾت حطإ ٦ٗ ثبقس

 4.ز٨ٛب ضكت اٝ هبض٥ هطآٙ ثٞز ٝ زض ٗؿزس ًٞك٠ هطائت هطآٙ ٦ٗ ًطز

اظ اٝ ضٝا٧ت ًطزٟ  ثٚ اث٦ ٧ؼلٞض زاضا٥ زٝ ًتبة ثٞزٟ اؾت ٠ً ػسٟ ا٥ اظ انحبة اٗبٕ نبزم . . . ػجسا ٛزبق٦ ٦ٗ ٧ٞٛؿس،

 5.اٛس

ٝ ٠ٜ٨ً اـ اثٞح٘عٟ ح٘ب٦ٓ اؾت اٝ اظ ٗٞا٦ٓ ًٞك٦ ، ػبٖٓ ٝ ضا٥ٝ ؾطقٜبؼ حس٧ج  1ٛبٕ اٝ حبثت ثٚ ز٨ٛبض اؾت: اثٞح٘عٟ ح٘ب٦ٓ

اثٞح٘عٟ حو٤ ٝ ٗٞضز اػت٘بز اؾت ا١ْ ؾٜت ١ٖ  2.ضٝا٧ت ًطزٟ اؾت ربٗؼ٠ ق٨ؼ٠ ضٝظُبض ذٞز ثٞز اظ اٗبٕ ؾزبز ٝ اٗبٕ ثبهط ٝ نبزم

 3.ضٝا٧بت اظ اٝ ٛوْ ٦ٗ ًٜٜس ٝ ث٠ حو٠ ثٞزٙ اٝ ٗؼطف ١ؿتٜس
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 - 3ًتبة آٜٞازض تٞؾٍ حؿٚ ثٚ ٗحجٞة اظ ٗآق ضٝا٧ت قسٟ  - 2 4ًتبة آع١س - ٦٧:1 ثبه٦ اؾت ٠ً ػجبضتٜس اظتبث٢بً اظ ٥ٝ

  زػب٥ اث٦ ح٘عٟ ٗتٚ زػب َٞال٦ٛ اؾت ٜٗؿٞة ث٠ اٗبٕ ؾزبز - 4.ًٜس ضٝا٧ت ٦ٗ اثٞح٘عٟ ا٧ٚ ضؾب٠ٓ ضا اظ اٗبٕ ؾزبز : ضؾب٠ٓ آحوٞم 
 .قٞز٠ً زض ؾحط١ب٥ ٗبٟ ضًٗبٙ ذٞاٛسٟ ٦ٗ  5

ٛزبق٦  6ٝ ض١جط ٌٗتت ٗلٞي٠ ٝ اظ ؿالت ق٨ؼ٠ اؾت« رؼل٦ » ػجساهلل ٗلًْ ثٚ ػ٘ط ًٞك٦ ، نطاف اظ ٗٞا٦ٓ  :ٗلًْ ثٚ ػ٘ط

 ٠ً.7 ٥ٝ كبؾس آ٘ص١ت اؾت ٝ ٗهظطة آطٝا٠٧: ػسٟ ا٥ ٦ٗ ٧ُٜٞس : زضثبضٟ اٝ ٦ٗ ٧ُٞس 

ًؿت ك٨ى ٦ٗ  اٝ ث٨كتط اٝهبت اظ ٌٗتت اٗبٕ نبزم : ثط ذالف ؾرٚ ٛزبق٦ زض اٗب٦ٓ ق٨د نسٝم آٗسٟ اؾت ٠ً  

ث٠ ذسا٦٧ ٠ً رع اٝ ذسا٦٧ ٨ٛؿت ، : ثٞز ٝ زضثبضٟ ٗوبٕ ٝ قره٨ت اٝ ٨٘١ٚ ثؽ ٠ً حًطت كطٗٞز  ٥ٝ ٗٞضز تٞر٠ اٗبٕ. ًطز

٥ٝ زض زٝضاٙ اٗبٗت  8.ٗلًْ ٗب٠٧ اٛؽ ٝ ضاحت٦ ٗٚ ثٞز: كطٗٞز  پؽ اظ كٞت اٝ اٗبٕ ١كتٖ. ٗلًْ ثٚ ػ٘ط ثٜسٟ ذٞة ذساؾت 

 9. زضُصقت 179اٗبٕ ًبظٖ پ٨ف اظ ؾبّ 

  : ثبقٜس ٠ً ػجبضتٜس اظ ٗلًْ زاضا٥ تإ٨ٓلبت٦ ٦ٗ

 10ٝن٨ت٠ آ٘لًْ -1

ا٧ٚ ًتبة ١٘بٙ ٗت٦ٜ اؾت ٠ً ثب ٛبٕ تٞح٨س ٗلًْ ق٢طت زاضز ث٠ ؾجي :  11ًتبة كٌط ك٦ ثسء آرٔن ٝ آحج ػ٦ٔ االػتجبض -2

 12.ث٠ ٗلًْ ٛٞقت٠ قسٟ ٠ً اٗبٕ ي٘ٚ آٙ ثطا٥ ٝرٞز ذسا اؾتسالّ آٝضزٟ ٗز٘ٞػ٠ ا٥  اظ زضؾ٢ب٥ اٗبٕ نبزم

زض پبؾد پطؾك٦ اظ ٗلًْ زضثبضٟ ٝرٞز تٞح٨س ذساٝٛس ا٧ٚ ٗتٚ ث٠ نٞضت  ٗتٚ ٛب٠ٗ ٜٗؿٞة ث٠ اٗبٕ نبزم : اال٨ٔ١ز٠  -2

 1.ٝ ٧ي َج٨ؼت ١ٜس٥ ٛٞقت٠ قسٟ ُلت٠ ٦٧ُٞ ٨ٗبٙ اٗبٕ نبزم
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  2.ًتبة ػْٔ آكطا٧غ -3

تب  103اؾت تبض٧د ٝالزت اٝ ث٨ٚ ؾب٢ٓب٥  ربثطثٚ ح٨بٙ نٞك٦ َطؾ٥ٞ ٦ٌ٧ اظ قبُطزاٙ ثٜبٕ اٗبٕ رؼلط نبزم :ربثطثٚ ح٨بٙ

 3.شًط قسٟ اؾت١زط٥  120ض ثطذ٦ ٜٗبثغ ٨ٛع ؾبّ اؾت ٝ ز ه٘ط٥  –٥ ١زط 105

 4.ٗالهبت ٛ٘ٞز ٝ زض ضز٧ق قبُطزاٙ ٝ زٝؾتبٙ آٙ حًطت زض آٗس ربثط زض ؾلط٥ ث٠ ًٞك٠ آٗس ٝ ثب  اٗبٕ رؼلط نبزم  

اؾتبز ػجساهلل ٛؼ٠٘ ٦ٗ  ثٞزٟ ٧ب ٠ٛ اذتالكبت٦ ٝرٞز زاضز آجت٠ الظٕ ث٠ شًط اؾت ٠ً زض ٗٞضز ا٧ٚ ٠ً ٥ٝ قبُطز اٗبٕ نبزم

حسح٦ٜ » ٝ« آو٦ ػ٦ّٔ رؼلط » ٝ « هبّ اث٦ رؼلط» إ ٠ً زض آ٢ٛب ػجبضات٦ اظ هج٨ْ  زبٟ ضؾب٠ٓ ذ٦ُ هس٦٘٧ اظ ربثط ز٧سٗٚ پٜ: ٧ٞٛؿس

 .ا٧ٚ ذٞز ُٞاٟ ثط آٙ اؾت ٠ً اٝ قبُطز اٗبٕ رؼلط نبزم ثٞزٟ اؾت 5.ٛٞقت٠ قسٟ اؾت« ٗٞال٥ رؼلط

ٞذت٠  اؾت ؟ اٝ زض آٗ ٨بٙ اظ ق٨٢س ٢ُٗط٥ ؾئٞاّ قس ٠ً آ٧ب ربثطثٚ ح٨بٙ ػٖٔ ذٞز ضا اظ اٗبٕ نبزمٝهت٦ زض ٗٞضز ربثطثٚ ح

هؿ٘ت٦ اظ ا٧ٚ ُٗٔت اظ ٗز٢ٞالت تبض٧د اؾت ٝ ١ٜٞظ تبض٧د ٛتٞاٛؿت٠ آٙ ضا نس زض نس ضٝقٚ ًٜس آٙ ٗوساض ٠ً »  :پبؾد چ٨ٜٚ ُلت

آجت٠ ١ؿتٜس اكطاز٥ ٠ً ث٠ اٝ اػت٘بز ٛساضٛس ٝ ٦ٗ ٧ُٜٞس ربثطثٚ ح٨بٙ زٝضٟ  .آٗٞذت ١ؿت ٨٘١ٚ اؾت ٠ً ا٧ٚ زضؾ٢ب ضا اظ اٗبٕ نبزم

ثٞزٟ اؾت  ٧ُٜٞس اٝ قبُطز ثؼ٦ً قبُطزاٙ اٗبٕ نبزم٧ُٜٞس ٗتإذط اؾت ٦ٗاؾت آ٢ٛب ١ٖ ٠ً ٦ٗ اـ اٛسى ٗتبذط اظ اٗبٕ نبزم

كطا ُطكت ٝ  اٛس ٠ً اٝ ا٧ٚ زضؾ٢ب ضا اظ اٗبٕ نبزمٞاٙ ٛٞقت٠٘بز زاضٛس ٝ ث٠ ٨٘١ٚ ػ٦ٜٓٝ ث٠ ١ط حبّ آ٢ٛب٦٧ ٠ً ٛٞقت٠ اٛس ث٠ ا٧ٚ ٗؿئ٠ٔ اػت

 «6ز١س ٠ً حًطت قبُطزاٙ ٗرتٔل٦ زاقت٠ اؾتػ٘سٟ ا٧ٚ اؾت ٠ً ا٧ٚ ػٕٔٞ هجْ اظ اٝ ؾبثو٠ ٛساقت٠ اؾت ٝ ا٧ٚ ٛكبٙ ٦ٗ

ػٕٔٞ ز٧ِط اقتـبّ ربثط اظ قره٨ت ١ب٥ ػ٦٘ٔ اؾت ٠ً ث٠ كٔؿل٠، ُٜٗن، َت ، ض٧بي٨بت ، ٨٘٨ًب ، ٌٗب٨ٛي ، ٨١ئت ، كٔي ٝ   

رطر٦ ظ٧ساٙ ٦ٗ  .اٝ اثتٌبضات رس٧س٥ زض ق٦٘٨ ث٠ ًبض ثطز ٝ زاٛف ١ب٥ تبظٟ ا٥ ثط آٙ اكعٝز 7ٝضظ٧س ٦ٓٝ ق٢طت اٝ زض ق٦٘٨ اؾت

قٞز ٝ اظ تط٨ًت اؾ٨ساؾت٨ي ٝ اؾ٨سًٔط٧سض٧ي حبنْ ٦ٗ قٞز اظ ٦ٗت٨عاة ؾُٔب٦ٛ ٠ً ت٨عاة َال ذٞض  ٨ٛع ث٠ آٙ ُلت٠ : ٧ٞٛؿس

 8.اؾتاذتطاػبت ربثط 
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٦ٗ ثبقس ٦ٓٝ ١٘بُٛٞض ٠ً آٗس قبُطزاٙ  آٛچ٠ تب ًٜٞٙ ث٨بٙ قس قطح حبّ ٗرتهط٥ اظ ظٛس٦ُ چٜستٚ اظ قبُطزاٙ اٗبٕ نبزم

 :ضا تب چ٢بض ١عاض ٛلط ق٘طزٟ اٛس اًٜٞٙ ث٠ ٛبٕ ثؼ٦ً ز٧ِط اظ ا٧ٚ قبُطزاٙ اقبضٟ ٦ٗ ٨ًٜٖ اٗبٕ نبزم

. ، ٠ً ٛبٕ ٦ِ٘١ زض ًتبة ضربّ ٛزبق٦ آٗسٟ اؾت  1، ح٘جْ ثٚ زضاد  ٧ح٦٨ ثٚ هبؾٖ  ، ٧ٞؾق ثٚ ٧ؼوٞة  ، ػجساهلل ثٚ ث٨ٌط

، ػجساهلل ثٚ ػ٘ط ، ضٝح ثٚ هبؾٖ ؾ٨ٔ٘بٙ ثٚ ثالّ ،  4، ػجساهلل ثٚ اث٦ ضاكغ ، ػجسآطح٘ٚ ثٚ هبؾ3ٖ،  ؾٔ٘بٙ ثٚ اػ٘ف 2ػُبء ثٚ اث٦ ض٧بح

 7، ؾل٨بٙ حٞض٥  6، ٧ح٦٨ ثٚ ؾؼ٨س اًٛبض٥ ١5بقٖ ثٚ اؾ٘بػ٨ْ ، ١ٝت ثٚ ٗرتبض ، اثطا٨١ٖ ثٚ َحبٙ ، ػجسآؼع٧عثٚ ٗرتبض

١ؿتٜس ٠ً ث٠ انحبة ؾ٤ٜ ٗؼطٝكٜس ٝ ٠٘١ حس٧ج قٜبؾبٙ ٝ ضربّ قٜبؾبٙ ق٨ؼ٠ آ٢ٛب ضا  قف تٚ اظ ٧بضاٙ اٗبٕ نبزم١٘چ٨ٜٚ 

ح٘بز ثٚ  -٨4ط ػجساهلل ثٚ ثٌ -3ػجساهلل ثٚ ٗؿٌبٙ  -2ر٨ْ٘ ثٚ زضاد  -1: شػبٙ زاضٛس ٠ً ػجبضتٜس اظتٞح٨ن ًطزٟ ٝ ث٠ رالٓت هسضقبٙ ا

 8.اثبٙ ثٚ ػخ٘بٙ ٠ً ١٘بٙ اثبٙ ثٚ تـٔت اؾت  -6ح٘بز ثٚ ػخ٘بٙ  -5ػ٨ؿ٦ 

اظ احبز٧ج ٝ پبؾر٢ب٥ آٙ حًطت ث٠ ٗؿبئْ تؼساز چ٢بض نس ًتبة   قبُطزاٙ ؾطقٜبؼ اٗبٕ نبزم: ٗحون زض آؼتجط ٦ٗ ٧ُٞس

سٟ ٝ ٝ ق٨د نسٝم ٝ َٞؾ٦ زض ًتت چ٢بضُب٠ٛ ذٞز ث٠ ضقت٠ تحط٧ط زض آٝضزٛس ٠ً ث٠ زٝضاٙ پؽ اظ ٥ٝ ث٠ انّٞ اضثؼ٘إ٣ ٗؼطٝف ق

آ٢ٛب ضا ٗطرغ ذٞز هطاض زازٛس ١٘چ٨ٜٚ ا٧كبٙ ػالٟٝ ثط چ٢بضنس ًتبة انّٞ، نس١ب ( ٗٚ ال٧حًطٟ آو٠٨ ، ت٢ص٧ت ٝ اؾتجهبض  –ًبك٦ )

 9.ًتبة زض حس٧ج ٝ كو٠ ٝ ز٧ِط ٗٞيٞػ٢ب٥ اؾال٦ٗ اظ ؾرٜبٙ اٗبٕ ِٛبضـ ًطزٟ اٛس

 ص٘ذٌي ديٙي ؿيؼيبٖجذيذ ػجه  ٚ ؿىُ ٌيشي فمٝ جؼفشي-2-6

ق٦ٌ ٨ٛؿت ٠ً كو٠ هبٛٞٙ ٛظبٕ ػبٖٓ ثكط٧ت ٝ ٛبٗٞؼ ارت٘بع اؾت ا٧ٚ ػٖٔ زض ٨ٗبٙ ق٨ؼ٨بٙ ث٠ كو٠ رؼلط٥ ٗؼطٝف اؾت ٧ؼ٦ٜ ث٠ 

ٝ زض  10ٛؿجت زازٟ قسٟ اؾت ظ٧طا هؿ٘ت ػ٘سٟ احٌبٕ كو٠ اؾال٦ٗ ثط َجن ٗص١ت ق٨ؼ٠ اظ آٙ حًطت ضٝا٧ت قسٟ اؾت اٗبٕ نبزم

 .ٙ حًطت ثب ث٨ٜبٙ ٢ٛبزٙ كو٠ رؼلط٥، ث٨ٜبٙ ُصاض ؾجي رس٧س٥ اظ ظٛس٦ُ ز٦ٜ٧ ثطا٥ ق٨ؼ٨بٙ ٦ٗ ثبقٜس ٝاهغ آ
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هؿ٘ت ػ٘سٟ احٌبٕ كو٠ اؾال٦ٗ ثط َجن ٗص١ت ق٨ؼ٠ اٗب٠٨ٗ اظ آٙ حًطت اؾت ٝ آٙ اٛساظٟ ٠ً اظ آٙ حًطت ضٝا٧ت ٛوْ قسٟ  

 ٠.1 كو٠ رؼلط٥ ٗك٢ٞض اؾتٛوْ ِٛطز٧سٟ ث٠ ٨٘١ٚ ر٢ت كو٠ ق٨ؼ٠ اٗب٠٨ٗ ، ث اظ ٨١چ ٧ي ائ٠٘

زض ؾُح كط١َٜ ٝ ٗؼبضف ثكط٥ هب٦ٛٞٛ ثطا٥ حلظ ارت٘بع اظ كو٠ رؼلط٥ : ػ٘بزآس٧ٚ حؿ٨ٚ انل٢بٙ زض ا٧ٚ ثبضٟ ٦ٗ ٧ُٞس

 2.اؾتٞاضتط ٝ ربٗغ تط ٨ٛؿت

٠ً ث٠ كو٠ رؼلط٥ ٗك٢ٞض اؾت ١٘بٙ كو٠ نح٨ح ٝ  تؼ٨ٔ٘بت كو٦٢ اٗبٕ نبزم : ٧ُٞس  كًْ اهلل ً٘پب٦ٛ ٨ٛع زض ا٧ٚ ٗٞضز ٦ٗ

چ٨ع٥ اظ ذٞز ث٠ آٙ ايبك٠ ٜٛ٘ٞزٟ  ر٢ت ١سا٧ت ثكط ٛبظّ ُطز٧سٟ ٝ اٗبٕ ان٨ْ اؾال٦ٗ اؾت ٠ً اظ ٗجسؤ ٝح٦ ثٞؾ٠ٔ٨ پ٨ـ٘جط اًطٕ 

ٙ كوٍ شات شٝآزالّ اؾت ظ٧طا ٨١چ اٗب٦ٗ حن ايبك٠ ٝ ًؿط ٝ تـ٨٨ط ٝ تجس٧ْ ح٦ٌ٘ زض ٗؿبئْ قطػ٦ ضا ٛساضز ٝ ٗوٜٚ هٞا٨ٛٚ آؾ٘ب

پؽ زض ا٧ٚ . ٨ٛع ٝؾ٠ٔ٨ اثالع هٞا٨ٛٚ ا٦٢ٓ ثٞزٟ ٝ ربٛك٨ٜبٙ اٝ ١ٖ ٗج٨ٚ ٝ ٗلؿط احٌبٕ ٗصثٞض ٦ٗ ثبقٜس پطٝضزُبض اؾت ٝ پ٨ـ٘جط اًطٕ 

طه٠ ٗبٜٛس ضئؾب٥ ؾب٧ط كطه٠ ١ب، ٌٗتج٦ ثرهٞل ا٧زبز ًطزٟ ظ٧طا ك ٗٞضز ٛجب٧ؿت٦ ا٧ٚ اٗط ثطا٥ ثؼ٦ً ١ب ٗكتج٠ قٞز ٠ً حًطت نبزم 

ثب اؾتلبزٟ اظ  ١ب٥ ٗرتٔق اؾال٦ٗ ث٠ شٝم ٝ ؾ٨ٔو٠ ذٞز زض انّٞ ٝ كطٝع ز٧ٚ ػوب٧س ٝ آضاء ٗرهٞن٦ ٦ٗ آٝضٛس اٗب اٗبٕ نبزم

كطنت٦ ٠ً ثسؾت آٝضزٟ ثٞز ثسػت ١ب ذطاكبت ٝاضزٟ ث٠ ز٧ٚ ضا ٠ً ث٠ تسض٧ذ تب آٙ ظٗبٙ حبنْ قسٟ ثٞز زٝض ؾبذت ٝ حوب٧ن احٌبٕ ضا 

ٜبٛچ٠ ٜٗظٞض ٝ ٗوهٞز نبحت قط٧ؼت ثٞز ثطا٥ ٗؿٔ٘بٛبٙ تلؿ٨ط ٛ٘ٞز ٝ كو٠ اؾال٦ٗ ضا ٠ً ٗست ٧ي هطٙ تكط٧ح ٝ آ٧بت هطآٙ ضا چ

زؾترٞـ ١ٞا ٝ ١ٞؼ ظػ٘ب٥ ؾوجل٠ ٝ حٌبٕ ا٥ٞٗ قسٟ ثٞز، اح٨بء ٝ تس٧ٝٚ ٛ٘ٞز ٝ پط ٝايح اؾت ٠ً پ٦ ثطزٙ ث٠ حوب٧ن ا٧ٚ كو٠ ٠ً 

ػو٦ٔ ٝ ش٦ٜ١ اٛؿبٙ تٞؾؼ٠ ٧بثس ثبظ اظ زضى ٠٨ًٔ حوب٧ن آٙ ػبرع ذٞا١س  ٜٗكبء آؾ٘ب٦ٛ زاضز اظ ػ٢سٟ ثكط ذبضد اؾت ٝ ١ط هسض هٞا٥

 3.ثٞز

ػوْ ٝ ار٘بع ٦ٗ ثبقس ٠ً حز٨ت ا٧ٚ از٠ٓ چ٢بضُب٠ٛ ٛعز ػٔ٘ب٥ ( هّٞ ٝ كؼْ ا١ْ ث٨ت ) ٜٗبثغ ان٦ٔ كو٠ ق٨ؼ٠ ًتبة هطآٙ ؾٜت 

اظ احبز٧ج ٝ ضٝا٧بت پ٨بٗجط ثعضٍ اؾالٕ ٝ پ٨كٞا٧بٙ ق٨ؼ٠ ث٠ احجبت ضؾ٨سٟ اؾت پؽ اظ هطآٙ كو٠ رؼلط٥ زاضا٥ ٜٗجغ ؾطقبض ٝ پط ثطًت 

 4.ٗؼهٕٞ ٦ٗ ثبقس  ٠ً ٦ٗ تٞاٛس پبؾرِٞ ٝ ثط آٝضٛسٟ ٨ٛبظ١ب٥ رٞاٗغ ٗرتٔق ثبقس

اٗبٕ ت٘بٕ تٞر٠ ق٨ؼ٨بٙ ضا ث٠ ا١ْ ث٨ت رٔت ًطزٟ ٝ آٛبٙ ضا اظ ت٘ؿي ث٠ احبز٧ج ز٧ِطاٙ ثبظ ٦ٗ زاقت ا٧ٚ ٢ٗتط٧ٚ ػبْٗ قٌْ 

 5.تج٨٨ٚ قسٟ ثٞز ٗؿتوْ ٝ ان٨ْ ثٞز ٝ ا٨٘١ت آٙ اظ پ٨ف تب حسٝز٥ زض ظٛس٦ُ اٗبٕ ثبهط ٨ُط٥ كو٠ ق٨ؼ٠ ث٠ نٞضت٦ 

 اٗت٨بظات كو٠ رؼلط٥ ٛؿجت ث٠ ؾب٧ط ٌٗبتت كو٦٢-2-6-1

 :ظ٧ط ٦ٗ ثبقس ٧ط ٌٗبتت كو٦٢ زاضا٥ اٗت٨بظاتكو٠ رؼلط٥ ٛؿجت ث٠ ؾب   
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ط ا١ْ ث٨ت احبز٧ج ٛبة ثٞز ٠ً اظ ٜٗجغ ٝح٦ ؾط چك٠٘ ٦ٗ ٝ ؾب١٧٘بُٛٞض ٠ً آٗس احبز٧ج اٗبٕ نبزم: حس٧ج ٝ ضٝا٧ت  -1      

ٗؼ٨بض ًبْٗ قٜبذت حس٧ج نح٨ح اظ ؿ٨ط نح٨ح ضا ثؿ٨بض ضٝقٚ كطٗٞز ٝ ي٘ٚ اضظ٧بث٦ احبز٧ج كطٗٞز  ُطكت ٝ ١٘چ٨ٜٚ اٗبٕ نبزم 

 1.آٛچ٠ ٠ً ُٗبثن ًتبة ذساؾت ثپص٧ط٧س ٝ ػْ٘ ٨ًٜس ٝ آٛچ٠ ضا ٠ً ٗربٓق آٙ اؾت ضز ٨ًٜس: 

اٗت٨بظ ز٧ِط٥ ٠ً ٌٗتت كو٦٢ اٗبٕ نبزم ٛؿجت ث٠ ز٧ِط ٌٗبتت ٝ ٗساضؼ كو٦٢ زاقت اػُب ث٢طٟ ذبل ث٠ ػوْ ٝ اٛس٧ك٠ اؾت  - 2      

ث٠ حس٥ ٠ً زض اؿٔت ٗٞاضز ػوْ ضا ٗالى ٝ ٗؼ٨بض هطاض ٦ٗ ز١س ٝ آٙ ضا ث٠ نٞضت ٧ي ٗؼ٨بض ان٦ٓٞ ٝ قبذم زضثطذٞضز ثب احبز٧ج 

هغ ثطػوْ ٝاٛس٧ك٠ اٛؿبٙ ٠ً ثبض ذالكت ا٦٢ٓ ضا ض٥ٝ ظ٨ٗٚ ثطزٝـ زاضز ٨ٗساٙ رٞالٙ ٝ كؼب٨ٓت زض ٗرتٔق ث٠ ًبض ٦ٗ ثطز ٝزض ٝا

 2.ٛظطُب٢١ب٥ ٗرتٔق كو٦٢ ٦ٗ ز١س

زض ا٧ٜزب ثب٧س ُلت ٠ً ارت٢بز اظ زؾتبٝضز١ب٥ كو٠ رؼلط٥ ٦ٗ ثبقس ثطا٥ اؾتٜجبٌ : ٗلتٞح ثٞزٙ ثبة ارت٘بز زض كو٠ رؼلط٥ - 3       

 . ٗؼهٕٞ اٗبٕ  احٌبٕ زض ظٗبٙ ؿ٨جت

 

 ٘تيجٝ

ثٝ ػّت آؿفتٍي اٚضبع ػيبػي ا٘مشام ػّؼّٝ أٛي ٚ سٚي وبس آٔذٖ ػجبػيبٖ خّفب  دس صٔبٖ أبْ كبدق 

 افىبس ٚ ػمبيذ ؿيؼٝداؿتٙذ ٚ أبْ اص ايٗ فشكت طاليي ثشاي ٘ـش  ٚ اٚضبع فشٍٞٙي جبٔؼٝ تؼّط وٕي ثش أبْ

ػجه ص٘ذٌي ديٙي ؿيؼيبٖ اص ٔـىالت ثضسي فشٍٞٙي  ءفشٍٞٙي ٚحفظ ٚ احيبٚػبٔب٘ذٞي يه ػجه ػّٕي ـ 

 پيؾ آٔذ آٖ  اػتفبدٜ وشد٘ذ چٙيٗ فشكت طالئي ثب ايٗ ٚػؼت اص ٔيبٖ ائٕٝ تٟٙب ثشاي أبْ كبدق جبٔؼٝ آٖ صٔبٖ

ٕٞت ٌٕبؿتٙذ ٚ حتي ثب صيشوي ٚ دسايت خٛد پبػخ ثؼيبسي اص ؿجٟبت  ٔطشح دس جبٔؼٝ آٖ أبْ ٘يض دس ايٗ صٔيٙٝ 

 .دس صٔيٙٝ ٕٞٝ ػّْٛ ديٙي ثٝ اثجبت سػيذ  ـبٖٔشدْ ػشضٝ ٕ٘ٛد٘ذ ٚ اػّٓ ثٛد٘ سٚص سا ثٝ

دس ٚالغ اص ثيٗ دٚ ججٟٝ ػيبػي ٚ فشٍٞٙي ، ججٟٝ فشٍٞٙي سا ا٘تخبة ٕ٘ٛد٘ذ وٝ ػّتؾ تبثيش ثٙيبديٗ  أبْ كبدق 

دس  ؿي فشٚ ٌزاس ٘ىشد٘ذآيٙذٜ ثٛد ايـبٖ دس ايٗ ساٜ اص ٞيچ تال آٔبدٜ ػبصي آٖ ثشايايٗ ساٜ ثش جبٔؼٝ اػالٔي ٚ 

جشيبٖ ٟ٘ضت تشجٕٟٛ سٚيبسٚيي ثب افىبس ٚ ا٘ذيـٝ ٞبي جذيذ ػجه جذيذي دس ػّٓ ٚص٘ذٌي ثٝ ٔشدْ آٔٛختٙذ 

ي ٔحىٓ ٚ ثٙيبديٗ اص ٔجبتي ديٙي ٔؼّٕب٘بٖ دفبع ٕ٘ٛدٜ ٚ ثب ٔجب٘ي ٘بدسػت ٔىبتت ٔٙبظشات خٛد ٘يض ثب اػتذالِٟب دس

ديٙي ٚ فشٍٞٙي ؿيؼيبٖ ٔتأثش اص آٖ ٍ٘شدد ٚ دس ثشاثش غبِيبٖ وٝ دسٚالغ  اُٞ ػٙت ٔجبسصٜ وشد٘ذ تب ػجه ص٘ذٌي

جشيبٖ ٞبي ٘بدسػت اػتمبدي ؿيؼٝ ثٛد٘ذ ايؼتبد٘ذ تبػجه كحيح ص٘ذٌي اػتمبدي ٚ فشٍٞٙي ؿيؼيبٖ تحت تأثيش 

 .آٟ٘ب لشاس ٍ٘يشد

                                                           
 .472، ص1تي يؼمَب كليٌي، جهحوذ.1

 .11ػميمي تخشايشي، ص.2



 

 

ٚ اص آ٘جب وٝ ٔشدْ ٘يض تـٙٝ دسيبفت ٔؼبسف اػالٔي ثٛد٘ذ ٌشد أبْ جٕغ ؿذ٘ذ ٚ وبس أبْ ثؼيبس ثبال ٌشفت تب  

ثٝ وؼت ػّٓ ٚ دا٘ؾ  جبيي وٝ ثيؾ اص چٟبس ٞضاس ؿبٌشد دس سؿتٝ ٞبي ػّٕي ٔتفبٚت دس دا٘ـٍبٜ أبْ كبدق 

ػّْٛ ٔختّف ؿذ٘ذ ٚ أبْ ٔشاجؼبٖ سا ثٝ ٚوبس تبجيي پيؾ سفت وٝ ٘ؼذادي اص اي ؿبٌشداٖ ٔتخلق  پشداختٙذ

 . دس جًٙ ٘شْ فشٍٞٙي ثٛد٘ذ  آٟ٘ب اسجبع ٔي دادتذ ايٙبٖ دس ٚالغ افؼشاٖ أبْ كبدق

تب جبيي ثٛد وٝ حتي ٔىبتت اُٞ ػٙت سا ٘يض دس ثش ٌشفت ٚ  طيف ٚػيغ فؼبِيت ٞبي فشٍٞٙي أبْ كبدق 

ػجه جذيذي اص ص٘ذٌي  كُ وبس اسص٘ذٜ أبْ كبدق ثشخي اص كبحجبٖ ايٗ ٔىبتت ؿبٌشدي أبْ سا وشد٘ذ حب

 ثٛد ٚ ثب ظٟٛس أبْ صٔبٖ ٔي ثبؿذ،  ٚ ائٕٝ ٔؼلٛٔيٗ ديٙي ٚ تـىيُ فمٝ جؼفشي وٝ ٕٞبٖ ٔىتت ٘بة ٔحٕذي

 ...دس آخش صٔبٖ ثبس ديٍش احيبء خٛاٞذ ؿذ  ا٘ـب ا
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 (  1376تٟشاٖ  ، وتبثچي ، )  أبِي ؿيخ كذٚق ، چبح ؿـٓ : كذٚق ، اثٗ ثبثٛيٝ ٔحٕذ ثٗ ػّي   -24
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