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 محمذسهب اميه 

 

ثاٍ يػاي ٍ مٜؼناش     ،تٜؼيشالٜشٟبن ٣ٍ وبم ٣بمل آن )الٜشٟبن ٛى تٜؼيشال٠شآن ثابل٠شآن يالؼناىّا اػا    

 ،مز ّذ تىِاي  ؿاذٌ اػا     30مٔبكش د٣تش ؿيخ محمذ كبدٟى تذييه يبٛتٍ اػ . ايه تٜؼيش ٣ٍ دس 

آٗبص تب اوتُبى ٟشآن ثٍ تٜؼيش آياٍ ثاٍ آياٍ آن اشدا تاٍ      ديسٌ ٣بمل تٜؼيشٟشآن ٣شي  مى ثبؿذ ٣ٍ اص

اػ . مٜؼنش دسآٗبص چىبو٤ٍ  ًد مى گًيذ اص تٜؼيش چىذ رضء آ ش ٟشآن ؿشيّ ٣شدٌ اػا  ي دساداماٍ   

 اص اثتذاى ٟشآن اٟذام ثٍ تٜؼيش ٣شدٌ يتب اوتُب ادامٍ دادٌ اػ .

چاٍ   ،ذيْ امبميٍ ثٍ ؿامبس ماى آياذ   ي٤ى اص تٜبػيش ث ،ايه تٜؼيش َ  اص وِش محتًا يَ  اصرُ  ػج٢

ايه ٣ٍ اصوِش محتًا ا ثش الٙ ثيـتش تٜبػيش ٣ٍ ٗبلت محتًاى آوُب ت٤شاس حشُٛبى گزؿتگبن اػا  ا    

داساى مٌبلت يو٤بت ث٤ش ي تبصٌ اػ  ٣ٍ  ًاوىذٌ سا دسُٛ  ٟشآن ي اػتذالل ثاٍ آن دسٛوابى تابصٌ اى    

 ٜ ييظگيُاب يثشرؼاتگيُبيى دسآن    ،ؼايشى وياض  اصمٜبَي  ي مٔبوى ٟشاس مى دَذ. اصوِش ػج٢ ي ؿايًٌ ت

 يرًد داسد ٣ٍ تٜبػيش مًرًد ٣  تش اصآن ثش ًسداسوذ.

گابمى َشچىاذ    ،دسايه م٠بلٍ مى ٣ًؿي  ثب تجييه محًسَبيى چىذ دس صميىٍ  لًكيبت اياه تٜؼايش  

 ٣ًتبٌ دس ؿىبػبوذن آن ثٍ ربمٍٔ ٛشَىگى ثشداسي . ايه محًسَب ٓجبستىذ اص:

. ٣3ٍ دسايه ثخؾ ثب  ًٌى ٣ ى حش٣  مٜؼنش آؿىب مى ؿاًي    ؛يُبى ػج٢. ييظگ2. ػج٢ تٜؼيش 1

 مجبوى ي ديذگبَُاابى مٜؼش وؼج  ثٍ ٟشآن يٓىبكش مؤحش دس ُٛ  آن.

 

 ػج٢ تٜؼيش

ػًد  ،ٓىًان تٜؼيش چىيه مى ومبيذ ٣ٍ مٜؼنش اص دي ػج٢ تٜؼيش ٟشآن ثب ٟشآن ي تٜؼيش ٟشآن ثب ػىّ 

ؿيًٌ تٜؼيش ٟاشآن ثاب    ،بس مى داسد ٣ٍ ثبيؼتٍ تشيه سيؽ تٜؼيشىثشدٌ اػ . امنب دسم٠ذمٍ تٜؼيش اُُ

 ٟشآن اػ .

 يى مى وًيؼذ:

رض ؿيًٌ تٜؼيش ٟشآن ثب ٟاشآن ياياه َمابن ؿايًٌ تٜؼايش       ،)َمٍ ؿيًٌ َبى تٜؼيشى وبدسػ  اػ 

ايبمجش)فا ي امبمبن )ّا اػ . ثش مٜؼنشان الصم اػ  ٣اٍ اياه سيؽ تٜؼايشى سا اص مٔ مابن مٔلاًم      

 دس تٜؼيش آيبت ثٍ ٣بس ثىذوذ.ا ٛشاگيشوذ ي

 دسمزبلى ديگش مى وًيؼذ:

 )سيؿُبى تٜؼيشى اص ديحبل  ثيشين ويؼتىذ: يب تٜؼيش ٟشآن ثب ٟشآن َؼتىذ ييب تٜؼيش ٟشآن ثب سأى.ا

ثٍ آيٍ َبيى اػتذالل مى ٣ىذ ٣ٍ ٟشآن سا وًس ي ثشَابن   ،مٜؼنش دس تح يل ي تأييذ ايه ؿيًٌ ايـىُبدى

 مى ٣ىذ ي مى گًيذ:ي ثيبن يَذاي  مٔشٛى 

اايؾ اصاياه ٣اٍ     ،ثيبن يَذاي  اػ  يمشرْ ي ت٤يٍ گبٌ ٗيش ًد ثٍ ؿمبس مى آياذ  ،)چيضى ٣ٍ  ًد

 ثبيذ  ًد مجينه ي سيؿه گش  ًد ثبؿذ.ا ،سيؿه گش ٗيش ثبؿذ



ايه ػخىبن چىبن مى ومبيذ ٣ٍ وًٓى تىبٟن ي وبَمؼابصى دسگٜتابس ي سٛتابس تٜؼايشى مٜؼناش يوياض       

 سد! آيب ثٍ ياْٟ چىيه اػ ؟ٓىًان ٣تبة يرًد دا

يلاى   ،ُبَش ػخه گشچٍ وًٓى وبػبصگبسى ثيه ؿيًٌ ايـىُبدى ي ؿيًٌ ثٍ ٣بس سٛتٍ سا وـبن مى دَذ

ابػاخ چياضى    ،ثب مٌبلٍٔ تلًنسات ي ثشداؿتُبى مٜؼش اص دي ػج٢ يبد ؿذٌ يومًوٍ َبى ٓم ى تٜؼايش 

 ديگشى اػ .

دػتيبثى ثٍ وخؼاتيه مٜابَي  يمٔابسٙ ٟشآواى      ،آنمٜؼنش ثشايه ثبيس اػ  ٣ٍ ثشايىذ تٜؼيش ٟشآن ثب ٟش

مشتجٍ اى اصمٔىب ٣ٍ دسچبسچًة دالل  مٌبث٠ى آياٍ ٟاشاس داسد. دسحابلى ٣اٍ سيايابت تٜؼايشى        ،اػ 

ثيـتش دسكذد وـبن دادن ومًوٍ َب يمٔبوى اىُبن آيبت اػ  ي چىبو٤ٍ  ًد مى گًياذ وگابٌ س يايابت    

سيـاٍ دس مٔابوى يمىٌاًٝ     ،ييظگى ٣ٍ مٜبَي  طسٙ ثب ايه ،تٜؼيشى ثٍ مٔبوى طسٛتش ٣الم يحى اػ 

داسد ي دس اشتً آن ؿ٤ل مى گيشد ثٍ گًوٍ اى ٣ٍ دسػتى ي وبدسػتى آن َب دس گشي ثشاثشى ي وابثشاثشى  

ثب مىًٌٝ آيبت اػ . چٍ ايه ٣اٍ ثاٍ م٠توابى محًسيا  ٟاشآن دس اسصؿايبثى سيايابت ي دسػاتى ي         

وبػبصگبسى سيايبت ثاب ٟاشآن اػا . يدسوتيزاٍ تٜؼايش      مٔيبس ػبصگبسى ي  ،مىًٌٝ آيبت ،وبدسػتى آوُب

ث ٤ٍ ثش ى اصمشاتت مٔىبيى آن اػ  ٣ٍ دساشتً ػاٌ  ُابَش آياٍ ثاب      ،مأحًس چيضى رذا اص آيٍ ويؼ 

يبسى رؼته اص آيبت ديگش ثٍ دػ  آمذٌ اػ . ثىبثشايه تٜؼيش ٟشآن ثب ػىّ  گًوٍ اى اص تٜؼيش ٟاشآن  

 ؼيش  ًد مى وًيؼذ:ثب ٟشآن اػ . د٣تش كبدٟى دس م٠ذمٍ تٜ

ُٛ  ٓجبست اػ  ٣ٍ َمبن مٔىبى مٌابث٠ى يُابَش    ،)٣  تشيه چيضى ٣ٍ ثبيذ وؼج  ثٍ آن اٟذام ٣شد

چٍ اياه   ،ابيٍ ياػبع ٣ـٚ صيايبى ديگش اصمٔىب ٟشاس مى گيشد ،آيٍ مى ثبؿذ. اغ ايه مٔىبى مٌبث٠ى

اغ  ؛ٌبئٚ ي تٜؼيش ح٠ب ي٣ٍٞ تٜؼيش داساى چُبس مشتجٍ اػ : تٜؼيش ٓجبست. تٜؼيش اؿبست. تٜؼيش ل

 مٔيبس ٓشهٍ حذيج ثش ٟشآن اػ .ا ،َميه مٔىبى ُبَش

اايؾ اص   ،ومًوٍ َبى ٓم ى تٜؼيش ويض گًيبى َميه يأٟي  اػ  ٣ٍ مٜؼنش دس ازيشؽ تٜؼيش ماأحًس 

َشچيض ثٍ ػبصگبسى آن ثب مشاتت مخت ٚ مٔىبيى آيٍ مى اوذيـذ ي دػتيبثى ثاٍ َشمٔىابى تابصٌ سا دس    

 بَش آيٍ ي ػبصگبسى ثب آن رؼ  يرً مى ٣ىذ.اشتً مًُٜم ُ

ثٍ ايه تشتيت ؿيًٌ مٜؼنش دسح٠ي٠  َمبن ؿيًٌ ايـىُبدى تٜؼيش ٟشآن ثاب ٟاشآن اػا . َشچىاذ اص     

 ػىّ  ويض ثُشٌ ثشدٌ اػ .

 

 ؿب لُبى ييظٌ ػج٢

 . ؿيًٌ وگبسؽ1

ٓ    ،وًيؼىذٌ ثب ثُشٌ گيشى اص كىبٓ  توميه ؿايًٌ   ،ىػزْ ي ثب اػتٜبدٌ گؼاتشدٌ اص ملاذسَبى كاىب

 مبوىذ آن ديذٌ ومى ؿًد. ،رذيذى سا دس ايؾ گشٛتٍ اػ  ٣ٍ دس تٜبػيش مًرًد

 ًاوىذٌ سا دس ُٛ  ٓجبسات ي م٠لًد مٜؼنش دچبس مـ٤ل ماى ٣ىاذ يثاٍ     ،ايه ػج٢ وً ي وبآؿىب دس آٗبص

يلى اغ اصمذنتى ٣اٍ رَاه ثاب     ،وِش مى سػذ وًٓى ت٤ ّٚ ي تلىّْ دس تٔجيش يثيبن كًست گشٛتٍ اػ 

ُشاٛتُب ي دّٟتُبيى ٣ٍ مٜؼنش دس اوتخبة يثٍ ٣ابسگيشى ي اطٌ َاب ي    ،وًؿتبسى مؤلّٚ اوغ گشٛ ػج٢ 



اذيذاس مى ؿًد ي ًاوىذٌ سا دس ُٛ  مٔابوى يم٠بكاذ يابسى ماى      ،تٔجيشات مًسد تًرٍ ٟشاس دادٌ اػ 

 اوذ٣ى ثشدثبسى مى ً جذ. ،دَىذ. ثىبثشايه اػتٜبدٌ اص تٜؼيش الٜشٟبن

   مًُٜمى ياطٌ َب. ثُشٌ گيشى اص ُشٛي2

اذيذٌ ديگشى ٣ٍ دس ػج٢ مٜؼناش ثاٍ كاًست ٣ابمالج ثشرؼاتٍ سن ماى ومبياذ يماى تاًان گٜا  اص           

ييظگيُبى ايه تٜؼيش ثٍ ؿمبس مى آيذ. ثُشٌ گيشى اص ُشٛي  مًُٜمى ياطٌ َبػ . وخؼاتيه چياضى   

 ، ٣ٍ مٜؼنش دس تٜؼيش ي٢ آيٍ ثذان تًرٍ وـبن مى دَذ حاذيد ي گؼاتشدگى مُٜاًمى ٣ مابت اػا     

ػٔى اي ثشآن اػ  ٣ٍ مٜبَي  ياطٌ َب سا ثذين َشگًوٍ محذيديتى يثب َمبن گؼتشدگى ًجئى ٣ٍ دس 

ثٍ ٓىًان ابياٍ ي ػاشآٗبص تٜؼايش ٟاشاس      ، ًد ٣ مٍ يثب تًرٍ ثٍ مًٟٔي  ٣بسثشدى آن دسآيٍ يرًد داسد

ياٍ ي ؿاىب     يتب اوذاصٌ اى ٣ٍ تًاوبيى رَىى ي٤ٛشى مٜؼش اربصٌ مى دَذ ثٍ گؼتشدن مًُٜم آ ،دَذ

مق داُٟب ييأٟيتُبى ٟبثل اوٌجبٝ دسآن ثپشداصد يَشگًوٍ محذيدػبصى سا تب آن رب ٣ٍ اص ًد آياٍ دس  

اشتً آيبت تٜؼيشى ديگش اذيذ ويبمذٌ ثبؿذ ثٍ ٣ىبس گزاسد. اصَميه سي حز  ماًاسدى ٣اٍ تٜؼايشَبى    

ؾ تش اص ديگش تٜبػايش  ثٍ مشاتت ثي ،دسايه تٜؼيش حمل ثش رشى ي تٌجيٞ ؿذٌ اػ  ،سيايى تحذيذگشا

 1اػ . 

ثخـى اصو٤تٍ َبى تبصٌ اى ٣ٍ دسايه تٜؼيش ديذٌ مى ؿًد ثش بػتٍ اص َميه  لًكي  اػا  .اصآن  

ويبصى ثٍ ومًوٍ آيسدن احؼبع ومى ؿاًد ي   ،رب ٣ٍ ايه ييظگى ت٠شيجبج دس تٜؼيش تمبم آيبت يرًد داسد

 ٍ اؿبسٌ مى ٣ىي .تىُب ثشاى آن ٣ٍ ييظگيُبى يبد ؿذٌ تجييه ؿًد ثٍ چىذ ومًو

دسثبسٌ تًثٍ مشتذ ٌٛشى اغ اص ًشح ايه ػؤال ٣ٍ آيب تًثٍ اي َمبن گًوٍ ٣اٍ دس ثابًه ازيشٛتاٍ ماى     

 مى وًيؼذ: ،ازيشٛتىى اػ  يب وٍ ،ؿًد دسُبَش ويض مبوىذ تًثٍ مشتذ م ى

 ً د.ا )تٜؼايش  )اًالٝ آيٍ: )ٛبن ال ٍّ ًٜٗس سحي ا اٟتوب داسد ٣ٍ تًثٍ مٌ ٠بج دس َش دي صميىٍ ازيشٛتٍ ؿا

 ا242/ 5ٛشٟبن 

 ا مى وًيؼذ:96ريل آيٍ : )إنّ أينل ثي  يهْ ل ىّبعا )آل ٓمشان/

َ  ايل ثًدن دس صمبن سا دس ثشمى گيشد يَ  دس م٤بن يَ  دس  ،)وخؼتيه ثًدن دسايه رب مٌ ٞ اػ 

 ا256/ 5ستجٍ سا.ا )تٜؼيش ٛشٟبن 

 :ا مى وًيؼذ3دسآيٍ: )ٛبن  ٜت  ألّبتٔذلًا ًٛاحذِا )وؼبء/

ث ٤ٍ ٓذال  ارتمبٓى سا ويض  ،تىُب ٓذال  ٛشدى ي دس صميىٍ تأميه ح٠ًٝ َمؼشان ويؼ  ،)ايه ٓذال 

اصدياد متٔذد ثشاى ي٢ ماشد   ،اگش دسربمٍٔ ؿمبس صوبن ي مشدان مؼبيى ثًد ،ثىبثش ايه ؛ؿبمل مى ؿًد

 ا  172/ 6صيشا مًرت ُ   ي سٓبي  و٤شدن ٓذال  مى ؿًد.ا )تٜؼيش ٛشٟبن  ،ربيض ويؼ 

ا دساثٔابد مُٜاًم )كاذنا ماى     99ريل آيٍ: )ٟل يب أَل ال٤تبة ل  تلذنين ٓه ػجيل ال ٍّا )آل ٓمشان/

 وًيؼذ:

)كذناج ث٤ٜش٣  يآ ش ثبيمبو٤  ح ن ٣ٜش٣  ا يحبلخبج ثاذٓبيبت٤  الجبً اّ الخاًاء ئىاى: ر اًگيشى يمابوْ         

 ،ًُم )كذنا وُٜتاٍ اػا   صميىٍ َبى گًوبگًوى داسد ٣ٍ دسمٜ ،تشاؿى دس ساٌ حش٣  مشدم ثٍ ػًى  ذا

َمٍ يَمٍ ملبديٞ )كذنا  ،ايمبن آيسدن ي ػپغ اُُبس ٣ٜش ٣شدن يويض ادٓبَبى وبدسػ  ،٣ٜشيسصيذن

 اػ .ا



 ا مى وًيؼذ:17دسآيٍ : )انّ يًم الٜلل ٣بن مي٠بتبجا )الىجبء/

راذا ؿاذن ديػاتبن ي     ،ٛبك ٍ اٛتبدن ثيه ا اتالٙ ٣ىىاذگبن   ،ٛيل ٍ يبٛته ا تالٛبت ،)ايه رذايى

رذا ؿذن حّٞ اص ثبًل ي حّٞ گشا اص ثبًل گاشا ي ثابر شٌ آؿا٤بس     ،وضدي٤بن ي ثشيذن اص آسصيَب يآمبل

 ا30/32ؿذن َشگًوٍ امش مجُ  ي وبؿىب تٍ سا ؿبمل مى ؿًد.ا )تٜؼيش ٛشٟبن 

ى ا اؿابسٌ ما  2ا 1ثٍ ٓىًان آ شيه ومًوٍ ثٍ تٜؼيش )وجأا دسآيٍ: )ٓ ن يتؼبئ ًن. ٓه الىّجأ الِٔي ا )الىجأ/

يلاى )الٜشٟابنا ثشاػابع ػاج٢      ،٣ىي  ٣ٍ ثيؾ تش مٜؼشان آن سا ثٍ مًسد مـخلى تٜؼيش ٣شدٌ اوذ

ايابمجش ي   ،ٝ سآن ،مٔابد  ،وجًت ،ييظٌ  ًد مًُٜم آن سا رىغ  جش مى داوذ ييأٟيتُبيى چًن تًحيذ

َؼاتىذ  ئىى َمٍ ايىُب آن  جش ثضسگاى   2يالي  اَل ثي )ّا سا اص ومًوٍ َبى آن ثٍ ؿمبس مى آيسد. 

 ٣ٍ مًسد اشػـىذ.

ايه ومًوٍ َب ثٍ سيؿىى تمبيل ؿذيذ مٜؼنش سا دس ثُاشٌ راًيى اص اًاالٝ ي مالحِاٍ مُٜاًم ًجئاى       

٣ مبت وـبن مى دَذ. ث ٤ٍ مٜؼنش ثش ايه ثبيس اػ  ٣ٍ محذيد ٣شدن مٜبَي  آيبت دس محذيدٌ ٤ٛشى 

 ا1/50ٜؼيش ٛشٟبنآيبت سا متـبثٍ مى ٣ىذ ٣ٍ ثبيذ اصآن اشَيض ٣شد. )ت ،مشدم ي٢ صمبن

اص م٠بيؼٍ ومًوٍ َبى ًٛٝ دسايه تٜؼيش ثب تٜبػيش ديگش كشٙ وِش مى  ،اصآن رب ٣ٍ ثىبثش ا تلبس اػ 

  ًاوىذٌ  ًد مى تًاوذ ايه ييظگى ػج٢ مٜؼنش سا دس م٠بيؼٍ ثب تٜبػيش ديگش ثٍ  ًثى دسيبثذ. ،٣ىي 

 

 . ثٍ ٣بسثشدن ياطٌ َبى مـتش١ دس چىذ مٔىب3

 ،حمل ياطٌ َبى مـتش١ ثش چىذ مٔىب ي اسادٌ مٜبَي  مت٠بثل اصي٢ ياطٌ اػ  ،ج٢ييظگى ديگش ايه ػ

ي٤ى اصمٔبوى سا اوتخبة ٣شدٌ ي ث٠يٍ سا وبديذٌ ماى   ،تٜبػيش ديگش ثيؾ تش دس صميىٍ ياطٌ َبى مـتش١

 يلى ػج٢ الٜشٟبن رضايه اػ . ،گيشوذ

ثبؿاذ يثاب دػاتًسَبى ادثاى ي     َشرب ٣ مٍ اى اص وِش لً٘ى چىذ مٔىبى گًوٍ گًن ي دگشگًن داؿاتٍ  

آن ياطٌ سا ثشَمٍ آن مٔبوى حمال ماى ٣ىاذ يَماٍ      ،الٜشٟبن ،ربيگبٌ ٣بسثشدى آن دسآيٍ ػبصگبس ثبؿذ

 آوُب سا رضء تٜؼيش آيٍ مى داوذ يدس ٓشم َ  مى ازيشد.

 الٜشٟبن دسمٔشٛى ايه  لًكي  ػج٢ تٜؼيشى مى وًيؼذ:

اؿا٤بل   ،وُب كحي  ثبؿذ ي وبػبصى ثيه آوُاب وجبؿاذ  )اگش آيٍ اى مٔىى َبى چىذى سا ثشتبثذ ٣ٍ َمٍ آ

/ 27چىبو٤ٍ دسؿيًٌ مب دسايه تٜؼيش ديذٌ مى ؿًد.ا )تٜؼيش ٛشٟابن   ،وذاسد ٣ٍ َمٍ آوُب م٠لًد ثبؿذ

 ا30/  30ي  118

 

 . دسوگ دس تٔجيشَب ي دّٟ  دس ياطٌ َب4

ش ثاٍ دّٟتُاب ي   ث اى َماٍ تٜبػاي    ،وؼج  ثٍ ؿ٤ل تٔجيش ي٣ابسثشد ٣ مابت ثؼيبسحؼنابع اػا      ،مٜؼنش

امنب ايه سيي٤شد ي التٜبت دس تٜؼيش الٜشٟبن تب اواذاصٌ اى ومبيابوتش    ،ُشاٛتُبى تٔجيش ٟشآوى ٓىبي  داسوذ

مٜؼناش   ،تأمنل دس ياطٌ ي٣يٜي  ٣بسثشد آن دسآيٍ اػا   ،اػ . ؿبيذ ثتًان گٜ  و٠ٌٍ آٗبص تٜؼيش َشآيٍ

س وً اص محتًاى آن ثُشٌ صيبد ثشدٌ اػا .  اصايه ساٌ دس٣ـٚ صيايبى رذيذ مًُٜم آيٍ ي وـبن دادن تلًن



ا ثب ًشح ايه ػؤال ٣اٍ چاشا   13ثٍ ٓىًان ومًوٍ ريل آيٍ: )يارا ٟيل لُ  آمىًا ٣مب آمه الىّبعا )ث٠شٌ/ 

 ٛشمًد: )٣مب آمه الىّبعا ي وٜشمًد )٣مب آمه المؤمىًنا دس ابػخ مى وًيؼذ:

٣متشيه دسرٍ ايمبن اػ  ثٍ اواذاصٌ   ،ؿًد)ؿبيذ ٓ ّ  ايه ثبؿذ ٣ٍ آوچٍ ا٣ىًن اص آن َب  ًاػتٍ مى 

اى ٣ٍ آن َب سا اص ٣ٜش ي وٜبٝ  بسد ٣ىذ ي دس سديٚ ػبيش مشدم ٣ٍ داساى ٠ٓل ي دس١ َؼاتىذ ٟاشاس   

 ا1/200دَذ.ا )تٜؼيش ٛشٟبن 

ا َشي٢ اص ٣ مابت : )ياب اينُابا ي )الىّابعا سا     21ييب دس ساثٌٍ ثب آيٍ: )يب اينُب الىّبع آجذيا سثن٤ ا )ث٠شٌ/

 اصرم ٍ آن ٣ٍ : ،هي  مى دَذ ي ٛ ؼٍٜ اوتخبة آوُب سا ثيبن مى ٣ىذتً

اص آن سي ثٍ ٣بس سٛتٍ اػ  ٣ٍ مشدم ايؾ اصٓجبدت  اذا اصمحواش    ،٣ مٍ )يبا ٣ٍ ثشاى وذاى ديس اػ 

 ا214/ 1سثًثى ديسوذ. )تٜؼيش ٛشٟبن 

ا 3يه يذياٍا )آل ٓماشان/  دسثبسٌ رم ٍ )لمب ثيه يذيٍا دسآيٍ: )وضّل ٓ ي٢ ال٤تبة ثبلحّٞ ملذنٟبج لماب ثا  

 مى وًيؼذ:

ثاب اياه ٣اٍ ايابمجشان      ،ايه ٣ٍ ٛشمًد ٟشآن تلذيٞ گش ٣تبثُبيى اػ  ٣ٍ اايؾ سيى اي ٟاشاس داسواذ   

اصآن سيػا  ٣اٍ ايابمجش اػاالم ي      ،ي٣تبثُبى الُى َمٍ اـ  ػشٟشآن ي ايبمجش اػالم ٟشاس داؿتٍ اواذ 

ت٤ميل ٣ىىذٌ آن َب ي ثاٍ لحابٍ ٌ مايه     اػتمشاس ايبمجشان گزؿتٍ ي٣تبثُبى ايـيه َؼتىذ ي ،ٟشآن

َمٍ ٣تبثُبى ايـيه ي ايبمجشان گزؿتٍ دس ايؾ سيى آن دي ٟاشاس   ،ت٠ذنم ٟشآن يايبمجش اػالم دس ستجٍ

 داسوذ يدس ستجٍ اى اغ اصآن دي يوٍ دس مشتجٍ اى ر ًتش.

يبى تبصٌ آيٍ تًراٍ  ثٍ و٤تٍ َب ي صيا ،اصايه گًوٍ مًاسد ٣ٍ مٜؼنش ثب ت٤يٍ ثش وًّ تٔجيش ي گضيىؾ ٣ مبت

 4ؿيًٌ تٜؼيش سا مـخق يممتبص مى ٣ىذ.  ،ثؼيبس اػ  ي گؼتشدگى ايه امش ،٣شدٌ اػ 

 

 . آتمبد ثشمال٣ُب ي اكًل  ًد ي محًس ٟشاس وذادن آساى تٜؼيش مٜؼنشان5

اذيذٌ ديگشدس ػج٢ وًيؼاىذٌ ت٤ياٍ ثاش ُٛا  ي ثشداؿا  ؿخلاى ي ثاى آتمابدى ثاٍ گٜتاٍ َاب ي            

ػ . مٜؼنش ثب دّٟ  ي دسوگ دسمٜشدات ي تش٣يجبت آيٍ ثاٍ كاًست مؼات٠ي  ي ثاب     ديذگبَُبى ديگشان ا

اػتمذاد اص آيبت يب سيايبت ساَگـب ثٍ ػشإ تٜؼيش مى سيد ياصَشگًوٍ دسگيش ؿذن ثب گٜتٍ َب ي وِشْ 

ٌ َب  ًدداسى مى ٣ىذ. الجتٍ ايه ثذان مٔىى ويؼ  ٣ٍ َيچ گًوٍ و٠ل ي و٠اذى وؼاج  ثاٍ وِشيابت     

ثاش دياذگبَُبى ديگاشان ت٤ياٍ      ،م٠لًد آن اػ  ٣ٍ: دسُٛ  آيٍ ي ثشداؿ  تٜؼيشى اصآنث ٤ٍ  ،وذاسد

گًواٍ ى اص   ،ثاٍ َشؿا٤ل ٣اٍ ثبؿاذ     ،وذاسد ي ثشايه ثبيس اػ  ٣ٍ تٜؼيش ٟشآن ثشاػبع آساى مٜؼاشان 

 تٜؼيش ثٍ سأى اػ .

ٍ   ،يدسربى ديگش ثٍ كشاح  ثشايه يأٟي  تأ٣يذ داسد ٣ٍ ؿايًٌ تٜؼايش الٜشٟابن    آساء ي  وپاشدا ته ثا

 ا30/6ي  1/309وِشيٍ َبى تٜؼيشى ديگشان اػ . )تٜؼيش ٛشٟبن 

 

 . اػتٜبدٌ گؼتشدٌ اص سيايبت6

ثاش   ،ػج٢ تٜؼيش گشچٍ تٜؼيش ٟشآن ثب ٟشآن اػ  يثٍ َميه لحبٍ اگش اص سيايبت اػتٜبدٌ وماى ٣اشد  

ثٍ كاًست   ،ويض  الٙ اوتِبس وجًد امنب ييظگى ايه تٜؼيش آن اػ  ٣ٍ َمشاٌ ثب ػج٢ يبدؿذٌ اص سيايبت



يا٢ ديسٌ ت ٛؼايش    ،گؼتشدٌ ثُشٌ ثشدٌ اػ  ثٍ گًوٍ اى ٣ٍ مى تًان گٜ  اٛضين ثاش تٜؼايش ٟاشآن   

سيايى سا ويض دسثشداسد ي ٣متش كٜحٍ اى سا مى تًان يبٛ  ٣ٍ ثٍ گًوٍ اى اػتـُبد ثٍ سياي  ي اػتىبد 

 ثٍ مىجْ سيايى دسآن ديذٌ وـًد.

ي٤ى تأييذ تٜؼايش آياٍ يديگاش     ،بت دسآن كًست گشٛتٍ اػ مُ  تشيه محًسَبيى ٣ٍ اػتٜبدٌ اص سياي

مبوىذ ؿأن وضيل ياب مجبحاج ٓ ماى وياض ثاٍ سيايابت        ،گشچٍ دسمًاسدى ديگش ،گؼتشؽ اثٔبد آيٍ اػ 

 ا30/21،25اػتىبد ؿذٌ اػ . )تٜؼيش ٛشٟبن 

َؼاتىذ   امنب ايه مًاسد اوذ١ َؼتىذ ي ثيؾ تش صميىٍ َبى اػتٜبدٌ اص سيايبت َمبن دي صميىٍ يبدؿاذٌ 

ثاشاى تأيياذ ياب تًػأٍ دامىاٍ مٔىابيى آن اص        ،٣ٍ مٜؼنش اغ اص تٜؼيش ي٢ آيٍ ثبمالحٍِ آيبت ديگش

 5سيايبت يبسى مى رًيذ.

صياشا   ،مىبٛبتى ثاب ػاج٢ تٜؼايش ٟاشآن ثاب ٟاشآن واذاسد        ،ايه سيؽ َمبن گًوٍ ٣ٍ ايؾ تش اؿبسٌ ؿذ

تأيياذ مىٌاًٝ    ،ت دسح٠ي٠ا  دسَشحبل مٔيبس تٜؼيش ي ُٛ  ي٢ آيٍ  ًد ٟاشآن اػا  يو٠اؾ سياياب    

ٛشاتش اصآوچٍ تىُاب اصمىٌاًٝ آياٍ اػاتٜبدٌ ماى       ،يمًُٜم ُبَش آيٍ ي يب گؼتشؽ دادن َمبن مٔىبػ 

ؿًد. ثٍ ايه تشتيت رمْ ثيه تٜؼيش ٟشآن ثب ٟشآن يثُشٌ گيشى گؼتشدٌ اص سيايبت ثٍ گًوٍ اى ٣اٍ دس  

 تٜؼيشالٜشٟبن ثٍ ؿمبس مى آيذ.ي٤ى اص ثشرؼتگيُبى  ،ٗيش تٜؼيش سيايى مبوىذ آن ديذٌ ومى ؿًد

 

 . ثحج ٠ُٛى اػتذاللى7

ايه تٜؼيش ثٍ ٠ٍٛ االح٤بم ثٍ كًست مجؼًى ي اػتذاللى اشدا تٍ اػ . دستبسيخ تٜؼيش ٣ا  ويؼاتىذ   

امناب   ،مبوىذ تٜؼيش ٟشًجى ي اهًاء الجيبن ؛تٜبػيشى ٣ٍ ثٍ آيبت االح٤بم يمجبحج ٠ُٛى سيى داؿتٍ اوذ

يش ثيؾ تش ثٍ كًست ثيبن مؼابئل يثاٍ گًواٍ ٗياش اػاتذالل ى ثاًدٌ       ًشح مجبحج ٠ُٛى دسايه تٜبػ

ثٍ كًست اػاتذاللى يارتُابدى    ،اػ . ييظگى تٜؼيشالٜشٟبن دسايه اػ  ٣ٍ ثب حَٜ گؼتشدگى ثحج

دسوِش داؿاته و٤تاٍ َابى ادثاى ي      ،ياسد مجبحج ٠ٍٛ آيبت االح٤بم ؿذٌ اػ . ٣ىز٤بيى دس تٔجيشات

ؿذٌ ي و٠ذ ي اسصيبثى آساى ٠ُٛى ي دس َمٍ اياه احاًال ت٤ياٍ ثاش     رشح ي تٔذيل سيايبت مٌشح  ،ثالٗى

چٍ اياه   ،تٜؼيشالٜشٟبن سا مًٟٔيتى چًوبن ٣تت ٠ُٛى ثخـيذٌ اػ  ،محًسي  ٟشآن دس تجييه اح٤بم

 ٣ٍ صميىٍ ٠ٍٛ ٟشآوى سا ثٍ گًوٍ گؼتشدٌ ٛشاَ  آيسدٌ اػ .

تأ٣يذ ٣شدٌ ييبدآيس ؿاذٌ اػا    ثش هشيست ثحج ي تح يل آيبت االح٤بم  ،مٜؼنش ًد دس م٠ذمٍ تٜؼيش

اصآن رب ٣ٍ دس ٠ٍٛ ويض ثٍ گًوٍ اى ثبيؼتٍ اصآن  ،٣ٍ اگش آيبت االح٤بم دس تٜؼيش مًسد ثحج ٟشاس وگيشد

َميـاٍ تٜؼايش وبؿاذٌ ثابٟى ماى مبواذ ياياه ١ اس وتابيذ          ،دس وتيزٍ آيبت االح٤بم ،ثحج ومى ؿًد

 َبى آن ديذٌ مى ؿًد.چىبو٤ٍ گبٌ ومًد ،صيبوجبسى سا دس ٠ٍٛ ثٍ يرًد مى آيسد

ي٤ى اص ًٓامل اياذايؾ   ،تالؿُبى مٜؼش دس اشدا ته ثٍ آيبت االح٤بم ثٍ كًست ٣  ػبث٠ٍ ،ثٍ َشحبل

آساء ي ديذگبَُبى رذيذ اص وبحيٍ مٜؼنش دس ٠ٍٛ اػ  ٣ٍ دسثخؾ ديگاش ثاٍ ومًواٍ َابيى اصآن اؿابسٌ      

  ًاَذ ؿذ.

 

 . گؼتشدگى مىبث8ْ



٣متاش   ،ىاًّ مىابثْ ماًسد اػاتٜبدٌ اػا . دس تٜبػايش مًراًد       تٔذد ي ت ،مـخلٍ ديگش تٜؼيشالٜشٟبن

 ثٍ ابيٍ الٜشٟبن ثشػذ. ،تٜؼيشى سا مى تًان يبٛ  ٣ٍ اصوِش مشارٍٔ ي اػتىبد ثٍ مىبثْ

 دسي٢ ثشسػى ارمبلى يآمبسى دس ر ذَبى تٜؼيش وتبيذ صيش ثٍ دػ  آمذ:

دسميبن آن اص كحبح يمؼابويذ  مأ ز سيايى مًسد اػتٜبدٌ ٟشاس گشٛتٍ اػ  ٣ٍ  80مىبثْ سيايى: حذيد 

 اَل ػى  گشٛتٍ تب ادٓيٍ ائمٍ)ّا ديذٌ مى ؿًد.

ثشاػبع كح  مته حاذيج يػابصگبسى آن ثاب محتاًاى آيابت       ،اصآن رب ٣ٍ مٜؼنش دسگضيىؾ سيايبت

 ،اص اػاتىبد ثاٍ مشاراْ گًوابگًن ي گابٌ ػؼا  ي ثاذين ػاىذ         ،ٓمل ٣شدٌ اػ  يوٍ كحن  ػىذ آوُب

  ًدداسى و٤شدٌ اػ .

تٜؼيش مًسد مشارٍٔ الٜشٟبن ثًدٌ اػ  ٣ٍ ثيـتش آن َب ثشاى و٠ل سيايا    25تٜؼيشى: ثيؾ اص مىبثْ 

 ،يثش ى ديگش ثشاى و٠ل ييب و٠ذ وِشيٍ مٜؼنش ماًسد اػاتىبد ٟاشاس گشٛتاٍ اػا . تٜؼايش واًس الخ٠ ايه        

 ،ىابس الم ،ٟمى ي الجشَبن ثيـتشيه ت٤يٍ گبٌ مٜؼش دس و٠ل سياي  اػ . ي تٜؼيش ٛخاشسا صى  ،دسالمىخًس

الميضان ي ًىٌبيى اص تٜبػيشى اػ  ٣ٍ مٜؼنش ثٍ و٠ل ييب و٠ذ وِشيبت آوُاب اشدا تاٍ    ،كذسالمتألُيه

 6اػ . 

 ،تابد الٔاشيع   ،ملاجبح  ،ٟابمًع  ،ٓجبستىذ اص: لؼبن الٔاشة  ،مىبثْ لً٘ى: ٣تبثُبى لً٘ى اػتٜبدٌ ؿذٌ

امنب اص آن راب ٣اٍ    ،ٔذد اػ وُبيٍ اثه احيش. ايه مىبثْ َمبن گًوٍ ٣ٍ ديذٌ مى ؿًد مت ،مٜشدات ساٗت

چىبو٤اٍ ااغ اص    ،مٜؼنش ثٍ ثحج ل٘  ثيؾ تش ثٍ كًست آصاد ي ثذين اػتىبد ثٍ مىبثْ لً٘ى مى اشداصد

 ٣  تش ثٍ چـ  مى  ًسد. ،مشارٍٔ ثٍ مىبثْ ل٘  ي و٠ل گٜتٍ َبى اَل ل٘  ،ايه  ًاَي  گٜ 

٣اٍ دسميابن    ،ًسد مشارٍٔ ثًدٌ اػا  ٣تبة يم٠بلٍ دس صميىٍ َبى مخت ٚ م 60مىبثْ اشا٣ىذٌ: ثبلٖ ثش 

 ،دائشِ المٔبسُٛب ي گبٌ مزاالّت ي سيصوبماٍ دياذٌ ماى ؿاًوذ      ،تبسيخى ،ارتمبٓى ،آن َب ٣تبثُبى ٓ مى

يلاى ة س اى دس    ،ثيؾ تش آوُب ثشاى و٠ل وِشيٍ ي دس تأييذ ي٢ مٌ ت تٜؼيشى اػتٜبدٌ ؿاذٌ اػا   

 مًسد اػتٜبدٌ ٟشاس گشٛتٍ اػ .رُ  و٠ذ وِشيٍ وًيؼىذٌ دس اشتً آيبت يمٜبَي  ٟشآن ويض 

 

 . اػتٜبدٌ اص ُٓذيه ثب صثبن ٓجشى9

اػاتٜبدٌ   ،٣ٍ چٍ ثؼب دس َيچ تٜؼيش ديگشى َمبوىذ وذاؿتٍ ثبؿاذ  ،يي٤ى اص ييظگيُبى تٜؼيش الٜشٟبن

اص متًن ٓجشى ُٓذيه ئىى تًسات ي اوزيل اػ . الجتٍ و٠ال تشرماٍ ٛشاصَابى آن دس تٜبػايش ديگاش      

 امنب اػتٜبدٌ اص صثبن اك ى ٓجشى گًيب ييظٌ ايه تٜؼيش اػ . ،ذٌ مى ؿًدمبوىذ المىبس ويض دي

ي٤اى تأيياذ مٜابَي  يگضاسؿاُبى      ،و٠ل متًن ُٓذيه دس ساػتبى دي َذٙ ٣ ى كًست گشٛتاٍ اػا   

يديگاش و٠ال وابَمگًوى َاب ي تحشيُٜابى       7ٟشآوى مبوىذ ثـبستُبى ايبمجش ي داػتبوُبى ثىى اػاشائيل  

 8مًرًد دس ُٓذيه. 

 

 اثت٤بس يوًآيسى. 10



ثٍ وِشيبت رذيذ يب وبدسى سػيذٌ اػ  ٣ٍ ثب ٌْٟ  ،الٜشٟبن دس صميىٍ َبى گًوبگًن ثًيظٌ ٠ٍٛ االح٤بم

وِش اصكحن  ي ػ٠  آن دس ثبص٣شدن ا٠ُٛبى رذياذ ٛاشا سيى  ًاوىاذٌ يايزابد تًاوابيى ثايؾ تاش دس        

 و٠ؾ صيبدى ايٜب مى ٣ىذ. ،گضيىؾ وِشيبت ي احتمبالت

ٍ    ،تمبم آيبتى ٣ٍ ٓ   سا دس ثؼتش صمبن ثٍ  ذا وؼج  مى دَاذ ،ٜؼنشم ،ثٍ ٓىًان ومًوٍ  ،مبوىاذ ٓ ا  ال ّا

ٍ  ٓالما   سيـٍ اص ث ٤ٍ ،داوذ ومى آگبَى مٔىى ثٍ ،…ئ   ال ٍّ ي  گياشد  ماى  صدن ٓالما   مٔىاى  يثا

ٍ  لاى  دسحاب  ،ؿاذ  ماى  متٔذنى ديمًٜٔل ثٍ ثبيذ ثًد يآگبَى ٓ   مٔىى ثٍ اگش ٣ٍ اػ  يمٔت٠ذ  دس ٣ا

 ٛٔل ثٍ ي٢ مًٜٔل متٔذنى ؿذٌ اػ . ،ى ٣ٍ ايه ياطٌ ث٤بس سٛتٍآيبت تمبم

ث ٤اٍ اصملاذس ٓالما  اػا . )تٜؼايش       ،ايه وـبن مى دَذ ٣ٍ ياطٌ َبى يبدؿذٌ اص ملذس ٓ   ويؼ 

 ا129/ 27ٛشٟبن 

 ،وِشيٍ ػًمى سا دس ٟجبل دي وِشيٍ مٔلًم ثًدن يمٔلًم وجًدن ايابمجشان  ،دس ثحج ٓلم  ايبمجشان

  ٣ٍ دس  ًس دسوگ اػ . يى مٔت٠ذ اػ  ٣ٍ وجًت ثٍ ٓىًان ُٓذ الُاى دس اوجيابى   اوتخبة ٣شدٌ اػ

 ،مبوىذ آدم)ّا مؼات ضم ٓلام  ن يؼا     ،امنب دس ديگش ايبمجشان ،مؼت ضم ٓلم  آوبن اػ  ،ايلًالٔضم

 ا1/324ثىبثشايه اوزبم مٔلي  اصآوبن  الٙ اوتِبس ومى ثبؿذ. )تٜؼيش ٛشٟبن 

وجيب ثٍ آيٍ: )ت ٢ الشّػل ٛوّ ىب ثٔوُ  ٓ ى ثٔنا اػاتذالل ماى ٣ىاذ    دس اكل تٜبيت دسربت ا ،مٜؼنش

امنب دسگؼتشؽ ايه تٜبهل حتى دس صميىٍ ٓلم  ٣اٍ و٠اؾ ٓماذٌ دس     ،٣ٍ يأٟيتى او٤بسوبازيش اػ 

ثٍ دليل ديگاشى راض وؼاج  ٓلايبن ثاٍ       ،احجبت كذٝ دًٓى يح٠بوي  ػخىبن يَذايتُبى آوبن داسد

 ٣ٍ ايه امش ٟبثل و٠ذ اػ . ،٣ىذ آدم)ّا دسآيٍ ٣شيمٍ اػتىبد ومى

مٔت٠ذ اػ  ٣ٍ مًرًد مزشّد تىُب  ذاػ  يَايچ مًراًد ديگاش     ،دسمًهًّ   ٞ ي امش يمبدٌ ي تزشّد

ث ٤ٍ يب مبدٌ اوذ ييب ويشيى مبدى. يى دسايه صميىٍ ثٍ آياٍ ٣شيماٍ:    ،رض اي حتّى مالئ٤ٍ مزشد ويؼتىذ

ٙ ا )…ػتّّ أينبم)انّ سثن٤  ال ٍّ الّزى   ٞ الؼنمبيات ياألسم ٛى   ماى  ي ٣ىاذ  ماى  د اػاتىب ا 54/آاشا

 :وًيؼذ

اغ َمٍ ٓبل  دس دايشٌ   ٞ اػا  يمًراًدى ٣اٍ     ،)ػمبيات ياسم ثٍ مٔىى َمٍ ٓبل  َؼتى اػ 

 ا1/29چيضى وذاسي .ا )تٜؼيش ٛشٟبن  ،ثيشين اصايه حيخي  ثبؿذ ثٍ ٓىًان مًرًد

ح٤  ثٍ  ،صيشا ٠ٓل ،الٙ ح٤  ٠ٓل اػ ٗيش اص  ذا   ،دسربى ديگش مى گًيذ آت٠بد ثٍ مًرًد مزشد

ويبص ثٍ  بلٞ وذاسد چاًن اص حاذيث    ،حذيث مبدٌ ي ويشيَبى مبدى مى ٣ىذ يآوچٍ مزشد اص مبدٌ اػ 

 مجشّاػ .   ،٣ٍ مىـأ ويبص اػ 

 ا11/175)تٜؼيش ٛشٟبن 

ٍ  ،ملشٙ د بويبت سا ثبًل ٣ىىذٌ سيصٌ ومى داوذ ،دس صميىٍ مجٌالت سيصٌ  چًن ٓىًان ا٣ل ي ؿشة ٣ا

 ثشآن كبدٝ ويؼ . ،دس ٟشآن مٌشح ؿذٌ اػ 

 ا70ا  3/69)تٜؼيش ٛشٟبن 

ث ٤اٍ   ،وٍ تىُب  مغ سا مخلًف ػبدات مىتؼت اص ساٌ اذس وماى داواذ   ،دس ساثٌٍ ثب مؼتح٠بن  مغ

 مٔت٠ذ اػ  ٣ٍ ثٍ ػبدات ديگش َ  مى تًان داد.

 ا12/245ي  5/174)تٜؼيش ٛشٟبن 



اص اصدياد اػ  يماى گًياذ وِشياٍ حاشام ثاًدن اصدياد ثاب       ٟبئل ثٍ رً ،دسمًسد َمؼش ي ٛشصوذ سهبٓى

ث ٤ٍ ٟشآن ثب تٔجيش )الازيه ماه اكاالث٤ ا     ،َمؼش ]ًالٝ دادٌ ؿذٌ[ ٛشصوذ سهبٓى دليل ٟشآوى وذاسد

 . ثش الٙ ايه حشم  وِش داسد يحشم  سا مخلًف ٛشصوذان ك جى مى داوذ.30/ 1

دس ػشاػاش تٜؼايش ثاٍ چـا  ماى       ،يوبدس اػا   اصايه گًوٍ آسا يوِشيبت ٣ٍ ثش ى ثى ػبث٠ٍ ي يب ؿبرّ

مزبل و٠ذ ياؿ٤بل داسد ٣ٍ چًن دسم٠بم آن ويؼاتي  تىُاب ثاٍ     ، ًسد. ؿ٢ ويؼ  ٣ٍ ثش ى اصايه آسا

 و٠ل يگضاسؽ ثؼىذٌ مى ٣ىي .

 

 ؿب لُبى مـتش١ تٜؼيش

واًّ  امناب   ،دسايه ثخؾ ثٍ امًسى مى اشداصي  ٣ٍ اگشچٍ اص ييظگيُبى تٜؼيشالٜشٟبن ثٍ ؿمبس ومى آياذ 

 وگبٌ مٜؼنش ثٍ آوُب تٔييه ٣ىىذٌ مـخلبت تٜؼيش ي ػج٢ وًيؼىذٌ ثٍ حؼبة مى آيذ.

 

 . ػيبٝ يتىبػت1

دس َشآيٍ يب مزمًٍٓ اصآيبتى ٣ٍ ماًسد ثشسػاى ٟاشاس     ،مٜؼنش وؼج  ثٍ ػيبٝ آيبت تًرٍ چىذاوى وذاسد

تٜبدٌ ومى ؿاًد ي  اص ػيبٝ ٟجل يثٔذ آن ثٍ ٓىًان ي٢ ٟشيىٍ يب ٓىلش د يل دس ُٛ  آيٍ اػ ،مى گيشد

٣  تش مًاسدى سا مى تًان يبٛ  ٣ٍ ثٍ لحبٍ ايًػتگى ؿذيذ آيٍ ثٍ صميىٍ َبى ايؾ اص آن ي ااغ اص  

اصاستجبى مًرًد يب يحذت ٛوبى حب٣  ثشآيبت دسرُ  تٜؼيش آن ثُشٌ ثشدٌ ثبؿاذ. اصاياه رُا      ،آن

ثشاى تٜؼيش يُٛا    ،دٌ اص ػيبٝتٜؼيش )الٜشٟبنا ٣بمالج دس ثشاثش )الميضانا ٟشاس داسد ٣ٍ ثٍ كًست گؼتش

 آيبت اػتٜبدٌ ٣شدٌ اػ .

مبوىذ َميه مًهْ سا وؼج  ثٍ استجبى ي تىبػت آيبت ي ػاًسٌ َاب وياض داسد. دس ثيـاتش ماًاسد ثاذين       

م٠ذمٍ ياسد ثحج مى ؿًد ياص ايًػتگى آيبت مًسد ثحج ثب آيبت ديگش ييب تشتيات ي وِا  ػاًسٌ َاب     

ى آيبت ي يب ٛ ؼٍٜ تشتيات  ابف ػاًسٌ َاب ثاشاى اي سيؿاه       گً ايه ٣ٍ استجب ،َيچ ػخه ومى گًيذ

يمًُٜم ويؼ  ييب و٠ـى دس تٜؼيش يُٛ  آيبت ثشاى آوُب ٟبئل ومى ثبؿذ. ديذگبَى ٣ٍ مٜؼاش وؼاج    

احتمابل وخؼا     ،ثٍ چگًوگى تشتيت ي تىِي  ػًسٌ َب يآيبت داسد ي دسآيىذٌ ثٍ آن اؿبسٌ  ًاَذ ؿذ

 سا تأييذ مى ٣ىذ.

 

 . ٟشاءت2

٣ٍ مٜؼنش ٟشاءت مشػًم سا ٟشاءت متًاتش ي مٔتجش مى داواذ ي ػابيش ٟشاءتُاب سا وبدسػا  ماى       اصآن رب

اص اشدا ته ثٍ مجبحج ٟشاءت  ًدداسى مى ٣ىذ يثب و٠ذ ٣ًتبٌ ي ثؼيبسگزسا وؼج  ثٍ ماًاسدى   ،ؿمبسد

ثبؿاذ   اصآن مى گزسد ي اگشچىبوچٍ سيايبتى دس آن صميىٍ ،٣ٍ ديگشان ا تالٙ ٟشاءت سا مٌشح ٣شدٌ اوذ

ثب ايه َمٍ دسي٢  ٣9ٍ ٟشاءتى  الٙ ٟشاءت مشػًم سا تًكيٍ ٣شدٌ اػ  ثٍ ؿذنت آن سا سدن مى ٣ىذ. 

ػشثبص صدٌ اػ  يآن ٟشاءت )آل يبػيها دسػًسٌ مجبس٣ٍ كبّٛبت اػ  ٣اٍ   ،مًسد اصايه ديذگبٌ دس ٓمل

 ،تًرٍ ثٍ سيايبتى چىاذ  امنب ،ثب آتشاٙ ثٍ ايه ٣ٍ ٟشاءت متًاتش يمشػًم ثب ٣ؼش َمضٌ )إل يبػيها اػ 

ٟشاءت ثب مذن َمضٌ )آل يبػيها سا ويض كحي  ؿمشدٌ اػ . ثب آن ٣ٍ مٔىى دس دي ٟشاءت متٜبيت اػ  



ي ًد دسربيى ثٍ ايه و٤تٍ تلشي  داسد ٣ٍ ٟشاءت مخبلٚ ثب ٟشاءت مشػًم ثاًيظٌ اگاش مًرات ت٘يياش     

 ا49/ 1ي٤ؼشٌ وبازيشٛتىى اػ . )تٜؼيش ٛشٟبن  ،مٔىى گشدد

 . ل٘ 3

دس تٔشيٚ ياطٌ َب ي تجييه مٜبَي  لً٘ى آوُب رض دس مًاسدى ٣ٍ ماًسد ا اتالٙ ي گٜا  يگاً      ،مٜؼنش

د ي ثاذين ثبصگشداواذن ثاٍ مىجاْ     ث ٤اٍ ثاٍ كاًست آصا    ،ثٍ مىبثْ لً٘ى اػتىبد و٤شدٌ اػا   ،ثًدٌ اػ 

ػٔى مٜؼش ثشآن اػ  ٣ٍ ثٍ مٜبَي  ايليٍ ي صمبن وضيل آيبت دػا    ،ثٍ تٔشيٚ مى اشداصد ،مـخلى

يبثذ ي اصايه سيى گبٌ اص ًد ٟشآن ثشاى ُٛ  مٔىابى يا٢ ياطٌ يابسى ماى رًياذ. اص لحابٍ وِاشى ي        

اػبع مٜبَي  صمبن وضيل ثبؿاذ يواٍ   تئًسي٢ ويض  ًد ثش ايه و٤تٍ تلشي  داسد ٣ٍ تٜؼيش ٟشآن ثبيذ ثش

مٜبَيمى ٣ٍ دس ثؼتش صمبن ثشاى ل٘بت اذيذ آمذٌ اػ . ثٍ ٓىًان ومًوٍ ثٍ ٣ ماٍ )روات ا مخابل ماى     

دسحبلى ٣ٍ مٔىبى ايلاى آن چىبو٤اٍ دسثش اى آيابت      ،صوذ ٣ٍ ثيؾ تش ثٍ مٔىبى گىبٌ تٔشيٚ مى ؿًد

 ا27/154دوجبلٍ يب ايبمذ اػ . )تٜؼيش ٛشٟبن  ،ويض مٌشح ؿذٌ اػ 

 

 . مجبحج ادثى4

ثىبى مٜؼنش ثش سٓبي  آتذال اػ . اص ايه سي وٍ  ي ى گؼتشدٌ ثحاج ماى ٣ىاذ يواٍ      ،دسمجبحج ادثى

ثذين ًشح مؼألٍ اصآن مى گزسد. دسمًاسدى ٣ٍ ُٛ  آيٍ متًٟٚ ثشو٤تٍ اى ادثى ي وحًى ثبؿذ ثاٍ آن  

چىبو٤اٍ ريال آياٍ     ،دػ  مى آيسد اؿبسٌ داسد يگبٌ اصايه سَگزس و٤تٍ َبى ٓ مى ي مٔشٛتى سا ويض ثٍ

 )ال  وزٔل األسم مُبداجا مى وًيؼذ:

ئىى آن ٣ٍ چيضى سا چياض ديگاش ٟاشاس     ،رٔل مش٣ّت سا مى سػبوذ ،)تٔذنى ٛٔل )رٔلا ثٍ دي مًٜٔل

اغ )رٔل ل٤  األسم رلًالجا ئىى حبل  تزلّل ي سام ثاًدن سا ثاشاى    ،وٍ ايه ٣ٍ اي سا چىبن آٛشيذ ،داد

 ا30/15اغ اصآن ٣ٍ وبآسام ي ػش٣ؾ ثًد.ا )تٜؼيش ٛشٟبن  ،صميه ٟشاس داد

 مٜؼنش دس ادامٍ ثحج مى وًيؼذ:

امناب ثاب حش٣ا  وابمىِّ  ي      ،)اصايه تٔجيش ٟشآن اػتٜبدٌ مى ؿًد ٣ٍ صميه دس آٗبص متحش١ ثًدٌ اػا  

ا حش٣تؾ مىِ  ؿذٌ ي ثشاى حيبت آمابدٌ گـاتٍ اػا .    ،آن گبٌ ثب ٟشاس دادن ٣ًَُب دسآن ؛ديًاوٍ ياس

 ا30/16)تٜؼيش ٛشٟبن 

اصايه گًوٍ ثحخُبى ادثى دس تٜؼيش ٣  يثيؾ يرًد داسد. اصآن رم ٍ مٜؼنش دسثش ى ر ذَب ثٍ ٣ـاٚ  

يثيبن آزبص ثيبوى ي ُشاٛتُبى وُٜتٍ دس٣بسثشد ياطٌ َب اشدا تٍ اػ . مخالج اصايه ٣اٍ ٣ ماٍ مًِٓاٍ ي    

٣ٍ: صثابن ٠ٛاي ثاشاى ماً ِٓاٍ اػا .       اػتٜبدٌ ٣شدٌ اػ   ،لؼبن دس ٟشآن ثٍ كًست ثشاثش آمذٌ اػ 

 ا8/384)تٜؼيش ٛشٟبن 

 10ييب ثشاثشى ٣ مٍ )دويبا ي )آ شتا وـبن دَىذٌ امًسى دويًى ي ا شيى دسوگبٌ ؿشئ  اػ .

 

 . تبسيخ داػتبوُبى ايبمجشان ي اػشائي يبت5

اصآوچٍ آيابت   مٜؼنشثشايه ثبيس اػ  ٣ٍ وجبيذ اب سا ٛشاتش ،دسصميىٍ داػتبوُبى تبسيخى ي ٟلق ايبمجشان

مٌشح ٣شدٌ اػ  گزاؿ  ي وجبيذ ياسد رضئيبت ؿذ. تٔجيشى ٣ٍ َمًاسٌ دسايه صميىٍ ث٤بس مى ثشد ايه 



ٙ    ،اػ : )ٛ ىؼ٤  ٓمنب ػ٤  ال ٍّا. ثشايه اػبع ٍ    ،اص امًسى چاًن: م٤ابن اح٠اب  ،وابم ؿازشٌ ممىًٓا

مبن ارمبل ي ٣ ين  وبمُبى اؿخبف ي گشيَُبى ثىى اػشائيل ي ديگشان ثب ثى تًرُى مى گزسد يثٍ َ

٣ٍ دس ٟشآن آمذٌ اػ  ثؼىذٌ مى ٣ىذ ي سيايبتى سا َ  ٣ٍ دس ايه صميىٍ َب سػيذٌ اػا  ثاى آتجابس    

 11مى داوذ ي گبٌ اص سيايبت اػشائي ى مى ؿمشد. 

وِش مىٜاى داسد   ،الٜشٟبن وؼج  ثٍ سيايبت اػشائي ى )اػشائي يبتا ٣ٍ محًس ٓمذٌ اؽ داػتبوُب َؼتىذ

 ،ػخ  مخابلٚ اػا  ي دس م٠ذماٍ تٜؼايش     ،دس تٜؼيش يد بل  دادن آوُب دس ُٛ  آيبت يثب آيسدن آوُب

ي٤ى اص داليل سييگشداوى اص تٜؼيش مجتىى ثش سيايبت ي سيآيسى ثٍ ػج٢ تٜؼيش ٟشآن ثب ٟشآن سا يراًد  

سيايبت اػشائي ى ي مؼيحى دسمزمًٍٓ حذيخى مؼ مبوبن مى داوذ يمٔت٠ذ اػا  ٣اٍ چىايه سيايابتى     

ومى تًاواذ مٔيابس تٜؼايش ٟاشاس      ،تب آن رب ٣ٍ ٟشآن تأييذ و٤ىذ ،ىذ كحي  ويض داؿتٍ ثبؿذحتّى اگش ػ

 گيشد.  

 ا21ا  1/20)تٜؼيش ٛشٟبن 

 

 . مجبحج ارتمبٓى6

تٜؼيشالٜشٟبن وؼج  ثٍ ًشح مجبحج ارتمبٓى ي يأٟيتُبى مًرًد ي مًسد اثاتالى ربمٔاٍ اَتمابمى    

بٌ ثٍ كًست ٛل ى مؼت٠ل يگبٌ دسهمه تٜؼيش يا٢  گ ،ٛشايان داسد ي دسربى ربى تٜؼيش ثٍ مىبػج 

 ،ؿاًسا  ،ح٠اًٝ ي ربيگابٌ صن   ،اٟتلبد ،متٔشّم مؼبي ى َمچًن وِبم ح٤ًم  ،آيٍ ثٍ كًست مجؼًى

 يثاب  اػا   ؿاذٌ  …تبسيخ ػٍ گبوٍ اشػاتى ي  ،چىذ َمؼشى ،ًج٠ٍ َبى ارتمبٓى ،يح دت مؼ مبوبن

 12اشدا تٍ اػ .  ديذگبَُب سدن ي و٠ذ ييب وِش اُُبس ثٍ آيبت اص اػتٜبدٌ

واٍ   ،ميبوٍ سيى سا حَٜ ٣شدٌ يدساشدا ته ثٍ ايه گًوٍ مجبحاج  ،ثب ايه َمٍ دسًشح ايه گًوٍ مجبحج

گابٌ اصمؼابيل    ،ث ٤ٍ ثٍ اٟتوبى سيح حب٣  ثشآيبت ،رمًد ثٍ  شد دادٌ ي وٍ ساٌ اٛشاى سا ايمًدٌ اػ 

 ى ٓيىى دػ  صدٌ اػ .وِشى ي ٠ٓيذتى محن ػخه گٜتٍ يگبٌ دس اشتً آيبت ثٍ ثيبن هشيستُب

 

 . گشايؾ ٓ مى7

 ،گشايؾ ٓ مى ثٍ مٔىى اكل ٟشاس دادن ٛشهيٍ َب يوِشيٍ َبى ٓ ماى ي تٜؼايش آيابت ثشاػابع آوُاب     

چيضى اػ  ٣ٍ دس تٜؼيش مًسد ارتىبة ثًدٌ ي ثٍ سيؿىى دس م٠ذمٍ الٜشٟبن تٜؼايش ثاٍ سأى ؿامشدٌ    

 ا1/31ؿذٌ ٣ٍ ثبيذ اصآن ارتىبة ٣شد. )تٜؼيش ٛشٟبن 

 ،ثشاى تأييذ محتًاى ي٢ آيٍ يب تٜؼيشى ٣ٍ اسائٍ ٣اشدٌ اػا    ،دس چىذ مًسد اص دػتبيسدَبى ٓ  ث ى 

ا يياب هاشيست  اًاة ثاشاى     11/246چىبو٤ٍ دسمًسد ام٤بن مٔزضٌ )تٜؼايش ٛشٟابن   ،ثُشٌ رؼتٍ اػ 

ا گشٛتگاى  ًسؿايذ دس ػاًسٌ    30/21ريل آيٍ: )يرٔل الىًم ػاجبتبجا )تٜؼايش ٛشٟابن    ،مًرًدات صوذٌ

اوٜلابل صمايه    ،ا27/33چگاًوگى اياذايؾ رىايه )تٜؼايش ٛشٟابن      ،ا3/139)تٜؼايش ٛشٟابن   ت٤ًيش 

ٍ  تأيياذ  تزشثاى  ٓ اًم  مجبحج اص …٣شيى ثًدن صميه ي ،حش٣  صميه ،13اص ًسؿيذ   ،اػا   رؼات

 .اػ  و٤شدٌ تحميل ثشآن سا ٓ مى يوِشيبت داؿتٍ وِش مذن َميـٍ سا ٟشآن محًسي  ٣ٍ آن دسٓيه



امناب ثيابوابت ٟشآن دس چىيه  ،٣ٍ ٟشآن ثش الٙ وِبم ًجئ  ػخه ومى گًيذ مٜؼنش ثش ايه ثبيس اػ 

اربصٌ وماى دادٌ اػا  ٣اٍ ثاٍ      ،صيشا ؿشايي صمبن وضيل ؛صميىٍ َبيى ثٍ كًست اؿبسٌ اػ  يوٍ تلشي 

 يأٟيتُبى ٓ مى تلشي  ؿًد.

 ا11/170)تٜؼيش ٛشٟبن

شٟبن سا دس گاشيٌ تٜؼايشَبى ٓ ماى    ايه چىيه ثش ًسدى ثب وِشيٍ َبى ٓ مى ثٍ ي٢ مٔىى تٜؼيشالٜ

 آتذالى ٟشاس دادٌ ٣ٍ َ  اص ٓ   ػًد ثشدٌ يَ  محًسي  آن سا دسم٠بثل ٟشآن سدن ٣شدٌ اػ .

 

 . گشايؾ ؿئى8

امناب   14تٜؼيشى ؿئى اػ  يگشايؾ ؿئى مٜؼنش دسربى ربى تٜؼيش آؿ٤بس اػا .   ،تٜؼيشالٜشٟبن

ثىيبن يبٛتٍ ثبؿذ. مٜؼنش دسم٠ذماٍ تٜؼايش  اًد    ثذان مٔىى ويؼ  ٣ٍ تٜؼيش ثشمجىبى تٔلنت مزَجى 

تٜؼايش   ،ثشايه اكل تأ٣يذ داسد ٣ٍ تٜؼيش ٟشآن ثشاػبع سأى ؿخلى يب مزَجى ياب ت٠ ياذ اص ديگاشان   

ث ٤ٍ تٜؼيش سأى ؿخق اػ  ٣ٍ ثٍ آتؾ ديصن مىتُى مى ؿًد )٣بن مليشٌ الى الىّابسا   ،ٟشآن ويؼ 

 اًد آيابت ي    ،ا اصايه سي مٔيبس اك ى دس ُٛ  آيابت سا 1/31ي )ٛ يتجًنء م٠ٔذٌ مه الىّبسا )تٜؼيش ٛشٟبن

َيچ گًوٍ تٚ ايتى ثايه ؿائٍ ي    ،سيايبت مًاٛٞ ثب آن ٟشاس دادٌ يدس گضيىؾ سيايبت ي يب و٠ذ وِشيبت

ػىى وگزاؿتٍ اػ  يثٍ َمبن ميضان اصمىبثْ اَل ػىّ  اػتٜبدٌ ٣شدٌ ٣ٍ اصمىبثْ ؿئٍ ي َمبن اوذاصٌ 

 يُبن ؿئٍ اشدا تٍ ٣ٍ ثٍ ديذگبَُبى اَل ػىّ  اشدا تٍ اػ .ثٍ و٠ذ آساى ٓبلمبن ي ٠ٛ

 

 ديذگبٌ مٜؼنش وؼج  ثٍ ٟشآن

 . محًسي  ٟشآن1

محاًس دس   ،ايؾ اص َشچيض ثبيذ ثٍ ايه ثبيس مُ  اؿبسٌ ٣شد ٣ٍ ٟشآن اصوِش مٜؼنش محًس َمٍ چيض اػ 

دسم٠ذماٍ   ،شيبت. الٜشٟابن محًس دس اسصيبثى سيايبت يمحًس دس و٠ذ يگضيىؾ آسا يوِ ،ُٛ  ي تٜؼيش آيبت

 ،ٛلل مجؼًًى سا ثٍ ايه رُ  ا تلبف دادٌ اػ  ٣ٍ ييظگيُبى محتًايى ي ثياب واى ٟاشآن    ،تٜؼيش

اٟتوب داسد ٣ٍ َمٍ ُٛمُب ي ثشداؿتُب يَمٍ اوذيـاٍ   ،آن گًوٍ ٣ٍ اص ًد ٟشآن يمىبثْ سيايى ثشمى آيذ

 ؛وبػبصگبسى ثب ٟشآن محا٢ صدٌ ؿاًد  اصَشمىجْ يمأ زى ٣ٍ ثبؿذ ثبيذ ثشابيٍ ػبصگبسى ي ،َب ي وِشيبت

ا ثيابن  174صيشا ٟشآن وًس اػ  ي ثشَبن: )ٟذ ربئ٤  ثشَبن مه سثن٤  يأوضلىب الي٢ م وًساج مجيىبج. وؼابء/  

آتجابس ي   ،ا ثىابثش اياه  138اػ  ي َذاي : )َزا ثيبن ل ىّبع ي َذى ي مًِٓاّ ل مت٠ّايه. آل ٓماشان/   

اياه واًس يَاذاي  َمبَىاگ ثبؿاذ يگشواٍ تابسي٤ى ي         اكبل  َشُٛ  ي اوذيـٍ دس گشي آن اػ  ٣ٍ ثب

 گمشاَى  ًاَذ ثًد.

چىذ ايبمذ مُ  دس ػاج٢ تٜؼايش    ،ت٤يٍ ؿذيذ ثشمحًسي  ٟشآن دس اثٔبد گًوبگًن مٔشٛتى ي تٜؼيشى

 ٣ٍ  ًٌى ثشرؼتٍ تٜؼيش سا سٟ  صدٌ اػ . ،داؿتٍ اػ 

سدن تمبم ػاج٤ُب ي ؿايًٌ َابى     يي٤ى: گضيىؾ ؿيًٌ تٜؼيش ٟشآن ثب ٟشآن ثٍ ٓىًان تىُب ؿيًٌ مٔتجش ي

 ٗيشاصآن.



ديگش: ثى آتىبيى ثٍ ػىذ سيايبت دسم٠بم و٠ذ آوُب! يايه مُ  تشيه ٓبمل دس اياذايؾ ثش اى وِشيابت    

 رذيذ مٜؼنش ثٍ حؼبة مى آيذ

ثذان مٔىى ٣ٍ ٓمًمُب ي تخليلُبى ٟاشآن   ،ػًنم: اكبل  يبٛته ثيبن ي تٔجيش ٟشآن دس تجييه مٜبَي 

ؿ٤ل وُبيى ػخه ت ٠ى مى ؿًد يَشگًوٍ تًػأٍ ي تواييٞ    ،سييذادَب دسثيبن ٟشآنييب ثؼي ي ايزبص 

اصَميه سي گبٌ ي٢ ٟبٓذٌ ٠ُٛى ة سگشٛتاٍ   ؛يب ثؼي ي تٜليل وبػبصگبس ثب آن مشديد ؿمشدٌ مى ؿًد

مبوىذ تخليق ٟبٓذٌ )يحشم مه الشّهابّ   ،اص سيايبت ثشاػبع ي٢  بف ٟشآوى تخليق صدٌ مى ؿًد

ا دسمًسد د تش سهبٓى ٣ٍ دس اشتً آياٍ: )حشما  ٓ اي٤  امنُابت٤  ي ثىابت٤ ا يياب       مبيحشم مه الىّؼت

 ا80 6/3سيايبت حمل ثش رشى ي تٌجيٞ مى ؿًد. )تٜؼيش ٛشٟبن  ،ثشاػبع ثيبن ٛشاگيش ٟشآوى

 

 . آتمبدوذاؿته ٟشآن ثش ثبًل2

اگش حبدحٍ ياب ػاخىى   ثىب ثش ايه  ،مٜؼنش ثشايه ثبيس اػ  ٣ٍ ٟشآن دس ثيبن  ًد ثش ثبًل ت٤يٍ ومى ٣ىذ

 ،ايه سييذاد ياب ػاخه   ،سا اص ٣ؼى و٠ل ٣ىذ ي اص وبدسػتى آن ػخه وگًيذ يب وؼج  ثٍ آن ػ٤ًت ٣ىذ

ثش ح٠ي٠  حمل مى ؿًد يمى تًان اصآن دس صميىٍ َبى گًوبگًن ثُشٌ گشٛ . ماخالج دس ساثٌاٍ ثابمغن    

اسد ي ٟشآن ثب تخينالت ماشدم  ايه وِشيٍ سا ٣ٍ مغن ؿيٌبن يأٟي  وذ ،ؿيٌبن ٣ٍ دسآيٍ سثب آمذٌ اػ 

 َمشاَى ٣شدٌ اػ  ثٍ ؿذنت سدن مى ٣ىذ ي مى وًيؼذ:

صيشا چگًوٍ مم٤ه اػ  ٟشآن ٣ٍ  ًد مى گًيذ: )إوٍ ل٠اًل   ؛وِشيٍ اى وبدسػ  اػ  ، ًد ايه وِشيٍ

ثذين ايه ٣اٍ ٣ازة آن    ،ٛلل. يمب ًَ ثبلُضلا يب )اليأتيٍ الجبًلا ثشي٢ ػخه ثى ح٠ي٠  ت٤يٍ ٣ىذ

 ا322ا  321/ 4 ػبصد. )تٜؼيش ٛشٟبنسا ثش مال

ييب دس ساثٌٍ ثب آيٍ: )احلّ ال ٍّ الجيْ يحشّم الشّثبا اغ اص ًشح ايه اشػؾ ٣ٍ آيب اياه رم اٍ اصػاخىبن    

 مى وًيؼذ: ، ذايوذ اػ  يب اص سثب ًاسان

چاٍ   ؛)دسَشديحبل  مى تًان اصآن ثٍ ٓىًان ي٢ ٟبٓذٌ سارْ ثٍ ح ين  ثيْ يحشم  سثب اػاتٜبدٌ ٣اشد  

ثب تًرٍ ثٍ ايه ٣ٍ آوُب اص  ذا و٠ل ٣شدٌ اوذ ي ذايوذ وياض   ،يه ٣ٍ اگش ايه رم ٍ اص سثب ًاسان َ  ثبؿذا

دليال ثاش    ،صياشا سد وا٢ سدن   ؛مٔ ًم مى ؿًد ح٠ي٠ا  داسد  ،آوُب سا دسايه ػخه ت٤زيت و٤شدٌ اػ 

ٛشٟابن  َمايه گًواٍ اػا .ا )تٜؼايش      ،چىبو٤ٍ دس ثؼيبسى اص ػخىبن ٣ّٜبس ي ؿايبًيه  ،تلذيٞ اػ 

 ا4/322

ا دس سدن ايه ٠ٓيذٌ ٣ٍ م٠ذاس مُشيٍ وجبيذ ثٍ اوذاصٌ ثابس  20ويض ريل آيٍ: )يآتيت  احذيُهّ ٟىٌبساجا )وؼبء/

 ؿتش )ٟىٌبسا ثبؿذ مى وًيؼذ:

دس ٟشآن ثٍ ٓىًان ي٢ مخبل ثشاى ح٤  ؿشٓى ثيبن ومى ؿاذ. ا٣ىاًن ٣اٍ     ،)اگش ايه م٠ذاس ممىًّ ثًد

صياشا م٠توابى ٣تابة     ؛ايه دليل ثشرًاص مى ثبؿاذ  ،ه وگٜتٍ اػ ثيبن ؿذٌ ياص ممىًّ ثًدن آن ػخ

هال   ،َذاي  ثًدن ايه اػ  ٣ٍ امش ثبً ى سا ثذين ثيبن ثٌالن آن مٌشح و٤ىذ يگشواٍ و٠ال هاالل    

 ا368/ 6ال   ًاَذ ثًد.ا )تٜؼيش ٛشٟبن 

 

 . تشتيت ي تىبػت آيبت ي ػًسٌ َبى ٟشآن3



ستجبى آيبت اَتمابم صيابدى وـابن وماى دَاذ گشچاٍ       الٜشٟبن وؼج  ثٍ ٣ـٚ يثيبن ا ،چىبو٤ٍ گٜتي 

 ثٍ ًًس مٔمًل  ًدداسى اصآن اػ . ،امنب ػج٢ يى ،دسثش ى مًاسد ثٍ آن اشدا تٍ اػ 

َايچ ٣اغ    ،وًيؼىذٌ الٜشٟبن مٔت٠ذ اػ  ٣ٍ تشتيت آيبت ي ػًسٌ َب مبوىذ تىضيل آن يحيابوى اػا   

ا َمبن گًواٍ  229 ،1/151ؼيش ٛشٟبن حتّى  ًد ايبمجشا٣شم)فا دسايه صميىٍ و٠ؾ وذاؿتٍ اػ . )تٜ

ربيگبٌ آوُب دس ػًسٌ َب يربيگبٌ ػًسٌ َاب دس ٟاشآن ثاٍ يػاي ٍ يحاى ثاٍ ح        ،يحى مى ؿذ ،٣ٍ آيبت

 ؛يبمجش اثالٕ مى گشديذ. ثشايه اػبع ايًوذ آيبت ثب ي٤ذيگش ي٢ ايًوذ الُى ي يأٟي  او٤بسوبازيش اػا  

امنب اصآن رب ٣اٍ اياه ايًػاتگى ي استجابى      ،ثبؿذ صيشا تأليٚ الُى ومى تًاوذ ثذين َذٙ كًست گشٛتٍ

گبَى ثب تذثنش يتأمنل م ى تًان دسيبٛا  ي   ،ٓميٞ يطسٙ اػ  دػتشػى ثٍ آن َميـٍ ميؼنش ومى ثبؿذ

 صمبوى َ  ايه چىيه ويؼ .

 د٣تش كبدٟى دسايه ثبسٌ مى وًيؼذ:

ب آوُب الصم اػ . يَشگبٌ ثاٍ  تذثنش ٣بمل دسآوُب ياوغ يبٛته ث ،)ثشاى ؿىب   استجبًُب ي ايًوذَبى آيبت

 ا8/12ومى داوي .ا )تٜؼيش ٛشٟبن  ،سٗ  ايه تالؽ ثٍ آن دػ  ويبٛتي  ثبيذ ثگًيي 

ايه تلًس وؼج  ثٍ تشتيت آيبت ي ػًسٌ َب ي ثبيس ثٍ استجبى يأٟى ثيه ػاًسٌ َاب ي آيابت اصيا٢ ػاً      

اػا . يى ٓماالج ثاشايه     دس ػج٢ مٜؼنش تأحيش صيبدى داؿتٍ ،يام٤بن دػ  يبٛته ثٍ آن اص ػًى ديگش

اصآن ػخه گٜتاٍ ي َشراب َا      ،ثبيس يٛبداس مبوذٌ ي َشرب ٣ٍ تًاوؼتٍ اػ  استجبى آيبت سا ٣ـٚ ٣ىذ

اص ٣ىابس آن گزؿاتٍ    ،٣ٍ وتًاوؼتٍ اػ  ثذين آن ٣ٍ  ًد سا ثٍ ت٤ ّٚ ثيىاذاصد يثاٍ اػتحؼابن گشاياذ    

مؼألٍ وٜى وبػخي  آيٍ مت٠اذنم   ،اػ . اص رم ٍ مًاسدى ٣ٍ دسُٛ  آيبت اص تشتيت آوُب ػًد ثشدٌ اػ 

ػاخه وُابيى    ،ثب ايه ثبيس ٣ٍ تأليٚ الُى اٟتوب داسد ٣ٍ ح ٣  متاأ ّش  ،وؼج  ثٍ آيٍ متأ ّش مى ثبؿذ

 ثبؿذ.

 ا6/252)تٜؼيش ٛشٟبن 

 

 . ملًوي  ٟشآن اص تحشي4ٚ

ٌ ثٍ ًًس دٟيٞ َمبن ٟشآن وابصل ؿاذ   ،مؤلٚ ثشايه ثبيس اػ  ٣ٍ ٟشآن مًرًد ،دس تحشيٚ لِٜى ٟشآن

ساٌ  ،تشتيات ي حتّاى و٠ٌاٍ يآاشاة آن     ،٣ مابت  ،ثشايبمجش اػ  يَيچ گًوٍ ٣بػتى ي اٛضيوى دسآيابت 

وذاؿتٍ اػ . آيبتى َمچًن: )اوّب وحه وضّلىب الز٣ّش ياوّب لٍ لحبًِٛنا ياحبدياج ٓاشم سا ثُتاشيه گاًاٌ     

 ايه ح٠ي٠  داوؼتٍ اػ .

 ا1/26)تٜؼيش ٛشٟبن 

 ،امشى مم٤ه داوؼتٍ ٣ٍ دسثش ى مًاسد ثٍ يًّٟ ايًػاتٍ اػا    امنب تحشيٚ مٔىًى يتٜؼيش وبدسػ  سا

 17يلى ايه مًهًّ ديگشى اػ  ٣ٍ آػيجى ثٍ ملًوي  ٟشآن اص تحشيٚ ومى صوذ. 

امنب اي مٔت٠ذ اػ  ٣ٍ واٍ اص ٟاشآن    ؛تب ايه رب وِش مٜؼنش َمبَىگ ثب ديگشان اػ  يو٤تٍ تبصٌ اى وذاسد

ث ٤اٍ حتّاى    ،سد ٣ٍ اٛضين ثبؿذ يثًد يوجًدؽ ي٤ؼابن چيضى ٣بػتٍ ؿذٌ ي وٍ دسٟشآن چيضى يرًد دا

د بل  دسػب تبس مًُٜمى يايبمى آيٍ داسد يمٔىبى  ابف  اًد سا داسد ي وجبياذ     ،ي٢ ياي اص وِش مٔىب



صياشا   ،گمبن ٣شد ٣ٍ ثش ى الٜبٍ تىُب ثشاى سٓبي  ػزْ ي ٟبٛيٍ آيبت آمذٌ اػ  ي ثبسمًُٜمى واذاسد 

 18ثٍ هشيست ي تىگى ٟبٛيٍ دچبس آيذ. ٣الم الُى ثؼى ثبالتش اصآن اػ  ٣ٍ

 

 . وؼخ ٟشآن5

وؼخ ٟاشآن   ،وؼخ ٟشآن ثٍ دي كًست ٟبثل تلًس اػ : وؼخ ٟشآن ثب ٟشآن يوؼخ ٟشآن ثب ػىّ . الٜشٟبن

امنب وؼخ ٟشآن  ،حذن صوب ي٣يٜي  رىگ ثب ٣بٛشان مى ازيشد ،ثب ٟشآن سا دسثش ى مًاسد مخل ح٤  وزًى

ثبًال ٣اه واذٌ ح٤ا       ،سدن مى ٣ىذ. يى مٔت٠ذ اػ  ٣ٍ ح٤  وبػاخ  ،ثب ػىّ  سا ثٍ َشؿ٤ل ٣ٍ ثبؿذ

َيچ گًوٍ وؼاخى اص ثياشين ثاشآن     ،مىؼًن اػ  ياصآن رب ٣ٍ ٓضّت ي ػ ٌٍ ٟشآن ثٌالن وبازيش اػ 

آن گبٌ ٣ٍ ػاىّ  مًاٛاٞ ثاب     ،ا مٜؼنش اصايه ويض ٛشاتش مى سيد40ا   1/39ياسد ومى ؿًد. )تٜؼيش ٛشٟبن

ح ريشٛته وؼخ ػىّ  ثاٍ   ،صيشا دس ايه كًست ؛تى ديگش ويض او٤بس مى ٣ىذٟشآن ثبؿذ وؼخ آن سا ثب ػى

 ا1/40ازيشٛته وؼخ ٟشآن  ًاَذ اوزبميذ. )تٜؼيش ٛشٟبن 

و٤تٍ مُ  دسديذگبٌ مٜؼنش تًػٍٔ اى اػ  ٣ٍ يى دسمًُٜم وؼاخ ٟبيال اػا  ي تخلايق ي ت٠يياذ      

َى ٣ٍ دس ساثٌٍ ثب وؼخ وباازيشى  ٓمًمبت ي اًالٟبت ٟشآن سا ويض وًٓى وؼخ مى داوذ ي ثشاػبع ديذگب

 ت٠ييذ ي تخليق ٓمًمبت ٟشآن ثٍ يػي ٍ ػى  سا سدن مى ٣ىذ. ،ٟشآن ثب ػى  داسد

وًيؼىذٌ الٜشٟبن مٔت٠ذ اػ : َمچىبن ٣ٍ وؼخ ٟشآن ثب ػىّ  دس اصثايه ثاشدن ح٤ماى اص اح٤ابم آن     

 ،ياب اًاالٝ ثبؿاذ   آن گابٌ ٣اٍ آياٍ واقن دس ٓماًم       ،دس ت٠ييذ اًالٟبت يٓمًمبت آن ،ازيشٛتٍ ويؼ 

دسحمل مٔىبى ُبَشى ابيذاس آن ثش مٔىبى ٗيش ُبَشى يدستًػٍٔ آيٍ مٌ ٞ ي ابف آن وياض ماشديد    

صيشا ُبَش ٟشآوى اص ُبَش ػىّ  ث ٤ٍ وقن ػى  ًٟى تش اػ . ث ى دسكًستى ٣ٍ ٓبم يب  ابف   ؛اع ت

ٛ . )تٜؼايش ٛشٟابن   مى تًان تخليق يب تٔمي  آن سا ثٍ يػي ٍ ػىّ  ازيش ،ٟشآوى دسم٠بم ثيبن وجبؿذ

 ا6/350ي  1/41

تب يى ثٍ كًست گؼتشدٌ ثٍ و٠ذ ي سدن سيايبت وؼخ ي َمچىيه سيايابت   ،ايه ثبيس مٜؼنش ثبٓج ؿذٌ اػ 

 مٔبسم ثب ٓمًم يب  لًف ٟشآن ثپشداصد يدسايه ساػتب اصوقن ثًدن سيايبت ويض ثب٣ى وذاؿتٍ ثبؿذ.

 

 . ُُش يثٌه ٟشآن ي تٔشيٚ آن6

ثٍ ايه ح٠ي٠  ٟشآوى آتشاٙ داسد ٣ٍ ٟشآن داساى ُُاش ي ثٌاه    ،ىذ ػبيش مٜؼشانمٜؼنش الٜشٟبن َمبو

رابيداوگى   ،ٓاليٌ ثشايه ٣ٍ اصوِش مٜؼنش ،صيشا سيايبتى ٣ٍ دسايه صميىٍ سػيذٌ دس حذن تًاتش اػ  ؛اػ 

صٌ امنب تلًسى ٣ٍ مٜؼنش اصايه مؼألٍ د اسد تٔشيٚ وؼجتبج تب ،ٟشآن ايزبة مى ٣ىذ ٣ٍ داساى ثًٌن ثبؿذ

 اى اص ُُش يثٌه اسائٍ مى دَذ.

يى ثب اػتىبد ثٍ سيايتى اص امبم ٓ ى)ّا ٣ٍ مى ٛشمبيذ: )٣تابة الّ اٍ ٓ اى أسثٔاّ أؿايبء ٓ اى الٔجابسِ        

 ،ٛبلٔجبسِ ل ًٔام ياالؿبسِ ل خًاف يال ٌابئٚ لاليليابء يالح٠ابيٞ ليوجيابءا     ،ياالؿبسِ يال ٌبئٚ يالح٠بيٞ

ي٢ ػٌ  آن ُبَش يػٍ ػٌ  ديگش رضء  ؛ى چُبسػٌ  اػ داسا ،مٔت٠ذ اػ  ٣ٍ دسربت ثيبن ٟشآن

 ثًٌن ٟشآن ؿمشدٌ مى ؿًد.



َمبن تأييل آيبت ،ػٌ  ا يش آن ،لٌبئٚ يح٠بئٞ ،اصايه ػٍ ػٌ  ثبًىى ٣ٍ ٓجبست َؼتىذ اص اؿبسات

 ا1/51اػ  ٣ٍ ا تلبف ثٍ اَل يحى داسد. )تٜؼيش ٛشٟبن 

ٔىبيى اػ  ٣ٍ مزمًّ آوُب َمابن ثٌاًن چىاذ     ًد داساى اليٍ َبى مخت ٚ م ،امنب دس دي ػٌ  ديگش

اثُابم صداياى اصَمايه دسرابت      ،گبوٍ اى اػ  ٣ٍ دساحبديج مٌشح ؿذٌ يَذٙ تٜؼيش ويض دسح٠ي٠ 

 مًُٜمى آيبت اػ .

 مخبلى ٣ٍ دسايه صميىٍ اسائٍ ٣شدٌ اػ  مٌ ت يبدٌ ؿذٌ سا تًهي  مى دَذ. الٜشٟبن مى وًيؼذ:

آصاد ٣اشدن آن اص ٟياذ مُٜاًم     ،ثٌه وخؼتيه ثٍ ؿمبس مى آيذ ،)سَبػب ته آيٍ اص تىگىبى ؿأن وضيل

ثٌاه ػاًنم ماى     ،ثٌه دينم اػ  ي تًػٍٔ ي تٔميٞ ي تًهي  آن ثب آيٍ َبى َمبوىاذ  ،يبدآؿىبى ٓبمٍ

ثٌه چُبسم ثٍ ؿمبس مى آيذ. يٌ ميه گًوٍ  ،ثبؿذ. ثشَىٍ ػبصى آن اص ٟجل يثٔذ ي آييضٌ َبى ٗيشاك ى

ل  لِٜى ا ثٍ ٓىًان ػشآٗبص ا يحزنتُاب ي داللتُابى ٟشآواى ا ثاٍ ٓىاًان         ثب سٓبي  دال ،تب ثًٌن ديگش

 ا1/54يػبيل ي اثضاسَبى تزشيذ ي تًػٍٔ.ا )تٜؼيش ٛشٟبن 

دس ياٟاْ َمابن مشاتات     ،اص مزمًّ ػخىبن مٜؼنشيه دسايه صميىٍ مى تًان ُٛميذ ٣ٍ ثًٌن يبدؿاذٌ 

ػًٌح ميبوى مٜبَي  آيٍ ثٍ دػا    يدسربت ُٛمُب ي ثشداؿتُبيى َؼتىذ ٣ٍ ثٍ وًٓى اصمٔىى ُبَش ي

 مى آيىذ.

يا٢   ،وِشيٍ مٜؼنش سا وؼج  ثٍ تأييل اهبٍٛ ٣ىي  ٣ٍ مى گًيذ: تأييل دسٓشٙ ٟشآن ،اگش ثٍ ايه وِشيٍ

ئىى ح٠ي٠  آيٍ اصآن وـاأت گشٛتاٍ ياب     ؛يأٟي  ثيشيوى اػ  ٣ٍ مجذأ ايبمُبى آيٍ ثٍ ؿمبس مى آيذ

آن مى ؿًد ٣ٍ ثًٌن ٟشآن اص دي ػىخ ثابؽ د: ي٤اى    دسايه كًست وتيزٍ 19،ثٍ آن مىتُى مى ؿًد

ُٛمُب ي ثشداؿتُبى وبؿاى اص ماته آياٍ ٣اٍ اص ػاىخ       ،يأٟي  ٓيىى ٣ٍ َمبن تأييل آيٍ اػ  يديگش

صميىٍ مؼبٓذى سا ثشاى اػتٜبدٌ اص سيايبت ٣ٍ ثاٍ   ،مًُٜم ي ٓ   اػ . ايه تلًس وؼج  ثٍ ثًٌن ٟشآن

ٛشاَ  ٣شدٌ اػ . يَمبن گًواٍ ٣اٍ    ،ٔىبيى آيٍ وِش داسوذوِش مٜؼنش ثيؾ تش ثٍ ػٌحُبى گًوبگًن م

ٍ      ،ايؾ تش اؿبسٌ ؿذ تٜؼايش   ،ثب تًرٍ ثٍ ايًػتگى ايه ػًٌح ثب ػاٌ  ُابَش ي ماذلًل مٌابث٠ى آيا

 سيايى دس ياْٟ وًٓى تٜؼيش ٟشآن ثب ٟشآن ؿمشدٌ مى ؿًد ي وبَمگًوى ثب ػج٢ يبدؿذٌ وذاسد.
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ثاش اياه ثابيس     ،يتى اص امبم سهب)ّا ٣ٍ ٛشمًد: )المتـبثٍ مباؿتجٍ ٓ مٍ ٓ ى ربَ اٍا مٜؼنش ثشاػبع سيا

 ،ياطٌ َابى آياٍ اصوِاش داللا      ،ثىابثشايه  ؛اػ  ٣ٍ مح٤  ثًدن يب متـبثٍ ثًدن اصم٠ًلٍ دالل  ويؼ 

ث ٤اٍ اص م٠ًلاٍ    ،چٍ ايه ٣ٍ ٟشآن ٛلي  تشيه ثيابن ي سػابتشيه تجيابن اػا      ،٣ًتبَى يب اثُبم وذاسوذ

ئىى يااليى مٔبوى دس ثش ى آيبت چىبن اػ  ٣ٍ ُٛ   ًاوىذٌ ثٍ ح٠ي٠  آن وماى سػاذ ي    ؛بػ مٔى

٣ٍ الجتٍ دسثش ى آيبت تـبثٍ لِٜى ويض ثذان اٛاضيدٌ   ،دسوتيزٍ مشاد يأٟى آيبت ثش اي مـتجٍ مى ؿًد

 20مبوىذ تـبثٍ ياطٌ ٓبل  دسمًسد اوؼبن ي ذا.  ،مى ؿًد

ئىاى ثش اى آيابت وؼاج  ثاٍ       ،امشى وؼجى اػا   ،اصوِش مٜؼنش ثشايه اػبع مح٤  يب متـبثٍ ثًدن

َمابن آيابت    ،ثٔوى اٛشاد يب صمبوُب مم٤ه اػ  متـبثٍ ثبؿىذ يوؼج  ثٍ اٛشاد ديگش يب صمبوُبى ديگاش 

 ا33ا  1/32رضء مح٤مبت ٟشاس گيشوذ. )تٜؼيش ٛشٟبن 



ربمٔيا    ،٣ٍ رابيداوگى  يرًد تـبثٍ دس ٟشآن سا ي٢ هشيست مى داوذ ،وًيؼىذٌ الٜشٟبن ،ثبايه ثيىؾ

وؼج  ثٍ َمٍ ويبصَب ي ثشاى َمٍ وؼ ُب ي ٓلشَب ثب تًاوبييُبى ٤ٛشى مخت اٚ آن سا   ،ي ٛشاگيشى ٟشآن

ايزبة ٣شدٌ اػ  يايه ثـش اػ  ٣ٍ ثب ايـشٛ  داوؾ ي سؿذ اوذيـٍ  ًد ثٍ دس١ اػشاس ٛضيوتاشى اص  

 ٣21الم يحى اى مى ثشد.

 

 . ؿأن وضيل آيبت8

 ديذگبٌ سيؿىى وؼج  ثٍ و٠ؾ ياَمي  ؿأن وضيل اسائٍ ٣شدٌ اػ : ،ذمٍتٜؼيشالٜشٟبن دسم٠

امنب َيچ گبٌ ثٍ ٓىاًان مٔيابس يماال١     ،)ؿأن وضيل اگش چٍ گبٌ دسُٛ  آيبت ٣م٢ يمؼبٓذت مى ٣ىذ

مٌشح ويؼ  يوجبيذ حذيد مٔبوى ثشاػبع آن تٔييه ؿًد.  ،تٜؼيش ي ؿشى ُٛ  يدسيبٛ  مٜبَي  آيبت

چٍ ؿأن وضيل ُٛميذٌ ؿاًد ياب واٍ .ا )ت     ،مًُٜمى  ًد مؼت٠ل َؼتىذ آيبت دس دالل  يگؼتشدگى

 ا1/50ٛؼيش ٛشٟبن 

ٓاليٌ ثش ايه ٣ٍ ثش ديذگبٌ يى وؼج  ثٍ محًسيا  آيابت دس تٜؼايش     ،ايه ثبيس مٜؼنش دسثبسٌ ؿأن وضيل

ي٤ى تٔبسم سيايبت ؿأن وضيل يديگش تٌجي٠اى   ،ثٍ دي ٓىلش ديگش ويض مؼتىذ ؿذٌ اػ  ،اػتًاس اػ 

ن آوُب. ديٓىلشى ٣ٍ و٠ؾ ؿأن وضيل سا دسمًسد ُٛ  آيبت ثٍ ؿذنت ػؼ  ماى ػابصد. )ت ٛؼايش    ثًد

 ا9/27ٛشٟبن 

 

 ديذگبٌ مٜؼنش وؼج  ثٍ ػىّ 

ت٤ٜي٢ مى ٣ىاذ. ػاىّ     ،الٜشٟبن ػىّ  سا اص سياي  ٣ٍ ح٤بيتگش ػىّ  اػ  ثٍ لحبٍ حزي  ي آتجبس

ن اماشى يحيابوى يمٔتجاش يحزنا  ماى داواذ.       مبوىذ آيبت ٟشآ ،ٛٔل ي ت٠شيش مٔلًم ،سا ثٍ ٓىًان ًٟل

ا 0/15 3مى تًاوذ مٜؼنش يثيبوگش ٟاشآن ثبؿاذ )تٜؼايش ٛشٟابن      ،ا ٣ٍ ثؼبن آيبت11/18)تٜؼيش ٛشٟبن 

چٍ آن ٣اٍ اراضاء يحاى َماًاسٌ ثاب َا         ،يَيچ گبٌ دستٔبسم ي وبػبصگبسى ثب آيبت ٟشآن وجًدٌ اػ 

آن وؼج  ثاٍ ي٤اذيگش وِاش مٜؼناش داسواذ يواٍ       َمبن گًوٍ ٣ٍ آيبت ٟش ،َمبَىگ ي وبُش ثٍ ي٤ذيگشوذ

 مٔبسم.

 يى دسايه صميىٍ مى وًيؼذ:

َمابن سيح   ،يحذت مٔىًى داسواذ. ح٠ي٠ا  ٟاشآن    ،)ٟشآن يمحمذن)فا يَمچىيه امبمبن مٔلًم)ّا

چىبو٤ٍ سيح ايبمجش ي ائمٍ يأٟي  اًؿيذٌ اى اص ح٠ي٠  ٟشآن اػا  ياصَمايه    ،ايبمجش ي امبمبن اػ 

 ا299ا  5/296تيض يوبػبصگبسى وذاسوذ.ا )تٜؼيش ٛشٟبن سي َشگض ثب َ  ػشػ

 ،اصآن رب ٣ٍ دسمٔشم آٛبت ثؼيبسى مبوىذ هأٚ ػاىذ   ،امنب سياي  يحذيج ٣ٍ ح٤بي  گش ػى  اػ 

ٍ  ،ثبؿاذ  حزنا    اًد  تًاوذ ومى ،داسد ٟشاس …و٠ل ثٍ مٔىى ي  ساٌ اص ثبياذ  سا آن يحزينا   آتجابس  ث ٤ا

ا صيشا ٠ٛي دسايه كًست اػ  ٣ٍ 21ا   1/20)تٜؼيش ٛشٟبن  آيسد دػ  ثٍ ٟشآن ثب مخبلٜ  ي مًا٠ٛ 

 ػى  ثًدن آن ثٍ احجبت مى سػذ.

الٜشٟبن ثشاى ػىّ  مى٠ًل ا سيايبت ا و٠ؾ ربوجى يحبؿيٍ اى وؼج  ٟشآن ٟبيل اػ  ي ثش اياه ثابيس     

اػ  ٣ٍ ػىّ  َمچًن حبؿيٍ تًهي  گش وؼج  ثٍ آيبت يحى اػ  يواٍ دس ٓاشم آن ياصَمايه سي    



صياشا   ؛ى آن وؼج  ثٍ اثٔبد يػًٌح آيبت اػ  ٣ٍ ثب مذلًل مٌبث٠ى يُبَش آن مٌبثٞ ثبؿذتًهي  گش

 ،صيايبيى ٣ٍ دسٟبوًن يراًد داسواذ   ؛ثيبن گش صيايبى اىُبن آن اػ  ،ػىّ  َمبوىذ ي٢ تجلشٌ دسٟبوًن

ص ا ،امنب آؿ٤بس ويؼتىذ. ثىبثشايه َشگًوٍ تحذيذ يب تًػٍٔ ثٍ كًست تخليق ياب ت٠يياذ ياب وؼاخ آيابت     

 22كالحي  ػى   بسد اػ . 

ايه ديذگبٌ اص ي٢ ػً ٓمل مٜؼناش دس تمؼنا٢ ثاٍ ٓمًمابت ي اًالٟابت ٟاشآن دسم٠بثال مخللابت         

يم٠يذات سيايى سا ٣ٍ ثٍ كًست يػيْ كًست گشٛتٍ اػ  تًرياٍ ماى ٣ىاذ ي اصػاًى ديگاش و٠اؾ       

تجيايه ي   ،يربيگبٌ تٜؼيشى ػى  سا آؿ٤بس مى ػبصد ي وـبن مى دَاذ ٣اٍ ػاىّ  اص دياذگبٌ مٜؼناش     

تًهي  ػًٌح طسٙ تش آيبت يب َمبن ثًٌن ٟشآن اػ  ٣ٍ يب ثٍ كًست ثيبن ومًوٍ َابى ٓيىاى يا٢    

 23كًست گشٛتٍ اػ .  ،مًُٜم يب مؤلٍٜ َبى مًُٜمى وبايذاى آيبت

ايه اػ  ٣ٍ دسػاتى   ،و٤تٍ ػًنم وؼج  ثٍ ديذگبٌ مٜؼنش ٣ٍ دسح٠ي٠  دػتبيسد ديو٤تٍ ايـيه اػ 

مًا٠ٛا    ،صيشا مٔيبس اك ى ؛٠ؾ چىذاوى وذاسد يب ثُتش ثگًيي  َشگض و٠ـى وذاسدو ،ػىذ دسمًسد سيايبت

محتًاى سيايبت ثب آيبت اػ  يوٍ دسػتى ػىذ. اصايه سي مٜؼنش دسو٠ل سيايبت اصمىابثْ گًوابگًن يگابٌ    

َيچ گًوٍ محذيديتى ومى ثيىذ يايه ػجت اك ى گؼتشدگى مىبثْ سيايى تٜؼيش ثٍ ؿمبس ماى   ،هٔيٚ

 آيذ.

دسثابسٌ ٟاشآن    ،ثخـى اص امتيبصَب ي ييظگيُب ي ديذگبَُبى ٓماذٌ الٜشٟابن   ،تب ايه رب ثشؿمشدي آوچٍ 

ساٌ دّٟ  يتح٠ياٞ سا ايماًدٌ    ،اظيَى ي تٜؼيش ثًد. اميذ آن ٣ٍ دسؿىب   ايه و٤تٍ َب يومبيبوذن آوُب

 ثبؿي .

 

. 462 ،27/305. د300 ،26/55. د299 ،273 ،25/24د ،1/252د ،. ثاااشاى ومًواااٍ س١: الٜشٟااابن1

 29/115،65. د280 ،260 ،182 ،163 ،30/66. د438 ،378 ،28/32د

.  30/69،208،250،305،322. د319 ،4/279. د 194 ،27/119د ،. دسَميه صميىٍ س١: الٜشٟابن 2

 .3/24. د 2/104د

.  26/372. د 25/46. د 6/372. د 5/37،51،135،196،366. د4/25،234. د 1/223د ،. الٜشٟااابن3

 .30/63،66. د 28/105. د 27/247د

 .30/96،237. د 5/114،235. د 2/87،114،122. د 1/184،279. س١: د3

 ،28/38،91. د 207،394 ،27/67. د 116 ،26/34،200. د 5/275د ،. الٜشٟاااااااااااااااااااابن4

 .187،12،37،248،317،322،377 ،146 ،135 ،30/88. د 117،118،119،127،167،179

 .30/27. د 26/203. د 6/285. د 25/20. د 10/194. د 6/367د ،. الٜشٟبن6

 .30/144،172،525. د 27/215. د 2/8. د 1/295،361د ،. الٜشٟبن7

 .25/259. د 1/343د ،. الٜشٟبن8

 .30/314. د 25/54. د 8/148. د 5/103،230،329،374. د 1/98د ،. الٜشٟبن9

 .10/199،333. د 9/14،21،218،43. د 8/372،369دسَميه صميىٍ س١: د 359. َمبن/ 10

 .27/52. د 11/360. د 4/160،239. د 1/315د ،. الٜشٟبن11



. 27/235،240. د 26/227،224. د 25/226. د 10/298. د4/163د ،. الٜشٟااااااااااااااااااابن12

 .6/176. د 9/160. د 26/224،307. د 30/207،80،152د

 .30/275،364. د 28/29. د 27/335،418. د 26/27. د4/207د ،. الٜشٟبن13

 .30/15د ،. الٜشٟبن14

 .30/28. د 25/289. د 11/170د ،. الٜشٟبن15

.  367 ،310 ،6/27،287. د 5/170،299،330،142،437. د4/54. د 1/146د ،. الٜشٟاااااااااابن16

. 27/34،144،160،190،225. د26/176. د 106 ،24/115. د106 ،9/203د

 386 ،30/112،130،164،352د

 30/405. د 28/72ٚ س١: دثشاى سدن سيايبت تحشي 1/26،49د ،. الٜشٟبن17

 .136ا  6/79. د 5/243د ،. الٜشٟبن18

 .11/162. د 5/34. د 1/56د ،. الٜشٟبن19

 .24ا  5/28. د 32ا  1/33د ،. الٜشٟبن20

ا   44ثشاى تجييه متـبثُبت ثٍ ٣م٢ ايـشٛتُبى ٓ ماى س١: ثاٍ ؿامبسٌ َابى      1/32د ،. الٜشٟبن21

48. 

 .11ا  12/12. د 370/ 5. د 25ا  1/26د ،. الٜشٟبن22

 .1يَمچىيه سرًّ ٣ىيذ ثٍ ابيسٟى ؿمبسٌ  1/49د ،. الٜشٟبن23


