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 چىيسٜ

  ُربٖ ٔٙتٟر٣   ثرٝ ٔجربؿ٢   ق٘ـ ٚ ٣ّْٛ ثرـ٤ٗ ًٚر٥ّٝ تمٔتر٣ ُرـٜ    ٌلؿ ثبم٣ٔل٘ب٤ب٢ ٠٘ل٢ ثٝ ل٘ب٤ب ثـ٣ٟ٤  ٕٞٝ
ىبٖ ٘ـاكؿ؛ م٤لا ام ٠٘ل ا٤ِربٖ   ٝٚ ًبِج ا٘ـ ٞب ٠٘ل٢ ًبِجٝ ٝثلؽ٣ ٛجك ا٤ٗ ٔجٙب ٌٕبٖ ولؿ٘ـ ٕٞ .ُٛ٘ـ ٣ٔ  ثـ٣ٟ٤ ٔا

وٙرـ ٚ   ا ثلا٢ ١ٛٗٛٔ احجرب  ٔر٣  ًّت ٔغَٕٛ ام ١ٛٗٛٔ ٕٞٛاكٜ ٥٘بمٔٙـ عـ ا٣ًٜٚ اًت وٝ ٤ه ؽ٥ٓٛٔت ك
٣ِٛ ام ١ٛٗٛٔ ثٝ ٚا١ًٜ آٖ ًّت ُٛؿ. ثٙبثلا٤ٗ ًبِج م٥ٔٙٝ ٣ٔ ثـ٣ٟ٤ ثـٖٚ ٥ٔرب٘ز٣ ٚ عرـ اًٚرٚ     ُٝٛؿ تب ٔغٕ

٣ِٛ ٘ـاك٘ـ ب ا٤ٗ ٌٕبٖ ام  ؛فٟٓ ٤ٔم ٠٘رل٢   ٛٛك وٝ ٔٛرجٝ ٥ًٙب ٔلؿٚؿ اًت. ام ٠٘ل ا٤ِبٖ ٕٞبٖ ٠٘ل اكًٜٛ ٚ اثٗٔا
ٖ   ؿق ٚ پق٤لفتٗ ٔٛرجُٝٛ ٙت٣ٟ ٣ٔٞب٢ ثـ٣ٟ٤ ٔ ثٝ ٔٛرجٝ ثب تغ٥ُّ عرـ اًٚرٚ ٤ٔمرَٛ اًرتق      ٞب٢ ثرـ٣ٟ٤ ثرـٚ

 ٝثـ٣ٟ٤ ٔب٘ٙـ پق٤لٍ ٔٛرجر  ُٝٛؿ ٚ پق٤لفتٗ ًبِج ثـ٣ٟ٤ ٔٙت٣ٟ ٣ٔ ٠٘ٝل٢ ٥٘ن ثٝ ٔٛرجٝ ٚ ًبِج ٕٞض٥ٙٗ ًبِجٝ
نْا ٣ٔ ؿ٥ُِ ٚ ٥٤ٔبك ٣م٣ّٕٞبٖ  ثـ٣ٟ٤ ٤ٔمَٛ اًت. اًبًبً ٝ   ا٢ وٝ ِا ِرنْا  ٞرب٢ ثرـ٣ٟ٤ كا ثپرق٤ل٤ٓق ا    وٙرـ ٔٛرجر

ٞرب٢ ٠٘رل٢ ثرـٖٚ ٔٙتٟر٣ ُرـٖ ثرٝ        ٛٛك وٝ پق٤لٍ ٔٛرجٝ ٞب٢ ثـ٣ٟ٤ كا ٥٘ن ثپق٤ل٤ٓ. ٕٞبٖ وٙـ وٝ ًبِجٝ ٣ٔ
ٝ       تٌٌُّ اًتق پق٤لفتٗ ًبِج٤ٝب ٞب٢ ثـ٣ٟ٤ ٌٔتّنْ ؿٚك  ٔٛرجٝ رب ثرٝ ًربِج ٞرب٢   ٞب٢ ٠٘رل٢ ثرـٖٚ ا٘تٟرب٢ آٟ٘

ب٤ت ٌٔتّنْ تٙبلٖ اًت ٚ ٔلؿٚؿ ٣ٔ  ثبُـ. ثـ٣ٟ٤ ٌٔتّنْ ؿٚك ٤ب تٌٌُّ ٚ ؿك ٟ٘

 .٥ًٙب اثٗق اكًٜٛجٝ ٠٘ل٢ق تمٔت٣ ٣ّٓق ثـ٣ٟ٤ق ًبِ ٝٔجٙبٌل٢ٚق ًبِج ها:کلیدواژه
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 ٔمسٔٝ

ُٙب٣ً اكرب١ ٠٘ل٤ب  ثٝ ثـ٥ٟ٤ب ق ثّىٝ تمٔتر٣ ٣ّرٓ ٚ كًرب٘ـٖ     و٥ّـ٢ ٔجٙبٌل٢ٚ ؿك ٜٔٙك ٚ ٤ٔلفت ٤ى٣ ام ٔجبعج

ٝ٥ِ تق ثٝ  ٣ّٓ ثٝ ٟ٘ب٤ت ٚ ٣ّْٛ ٚا ـاكؿ ٚ تٕربْ   ك٢ٚ ثب ك٥ًـٖ ثٝ آٟ٘ب ؿ٤ٍل پلًَ ٣ّٕر٣   وٝ ٣بِٓ ؿك پ٥َ ا٢ ٌٛ٘ٝ ًا ٘ر

ٝ ٞب ثـ٤ٗ ٤ٔٙب ٥ٌ٘ت وٝ ٣ّٓ ٠٘ل٢ ثٝ ثـ٣ٟ٤ ؽتٓ ُرٛؿ؛   ُٛؿ. تم٣ٔ ٣ّٓ ثٝ پب٤ب٘ٝ ٛلف ٣ٔٞب ثل اثٟبْ ٕٔىرٗ   صلاور

ت ٣ّٓ ؿك كٚ٘ـ تمٔت٣ ثٝ ثـ٥ٟ٤ب  ثلًـق ٣ِٚ ٞٙٛم  ثرٝ  ثٍرقكؿ ٚ  ٣ّٕ٣ كػ ٕ٘ب٤ـ ٚ ٣ّٓ ثب٤ـ ام آٟ٘ب ٞٓ ٞب٢  پلًًَا

ٝول ًرٚ    ا٢ ام ثـ٥ٟ٤ب  ؿك ٥٣ٗ ثـ٣ٟ٤ ٚ ث٣ تل ام آٖ ثـ٥ٟ٤ب  ثلًـ. ثٙبثلا٤ٗ ؿًتٝ ٞب٢ ؿ٤ٍل٢ پ٥َ ٘ا ٥٘بم٢ ام عرـ ٚا

ل ٘ىتٝ اؽ٥ ٜٔٙرك ٚ   ؿكًت٣ ؿك٤بفت ِ٘رٛؿق ِٔرى٣ّ ؿك   ل ثٝٚ ثلٞبٖق ٕٞضٙبٖ ثب٤ـ ٔجت٣ٙ ثل ثـ٥ٟ٤ب  ؿ٤ٍل٢ ُٛ٘ـ. ٌا

تٝ ٚ ؿكٓرـؿ عرُ آٖ ثلآٔرـٜ    ٥ًٙب اثٗٚ ُبكط ٚا ٣ٙ٤٤ اكًٜٛ كؿ وٝ ٚآ ُٙب٣ً ثٝ ثبك ٣ٔ ٤ٔلفت ـاٖ تٛرٝ ؿُا رـ. آٖ   ث ٘ا

ت وٝ ؿك تمٔت٣ ٣ّٓ ثب٤ـ ام ًبِجٝ  ٣جٛك ام ًبِجٝ ٚ ك٥ًـٖ ثٝ ٔٛرجرٝ ثرـ٤ٗ    .ٚ ثٝ ٔٛرجٝ ثل٥ًٓثٍقك٤ٓ ِٔىُ ا٤ٗ ًا

بً ت ا٢ ٠٘ل٢  ٞل ًبِجٝ ٤ٔٙب ٥ٌ٘ت وٝ اِنٔا ًٚ ٤ّْٔٛ ُٛؿًا ب ؿك تمٔتر٣  ؛ٚ ثب٤ـ ثب عـ ٚا ٣ّرٓ ٚ ٣جرٛك ام ًربِجٝ ثرٝ      ٔا

ٝ ًبِجٝ ٖ كػ ؿاؿ و ٗ ٌٕب ٝ ا٤ ىبٖ ٔٛرج ٣ٟ٤ ٔا ـق ؿ٤ٍل ٘جب٤ـ آٖ كا تمٔت٣  ٞب٢ ـث ٗ ثُب ٣ٟ٤ ٕٔى ل ًبِج١ ـث پق٤ل ٥ٌ٘تٙـ؛ م٤لا ٌا

ب  ٣ٟ٤ ٤ٔمَٛ ٥ٌ٘ت؛ ٔا ت وٝ ًبِجٝ ـث ّ ًا ٣ٟ٤ ؿَا بثلا٤ٗ ٣جٛك ام ًبِجٝ ٚ ك٥ًـٖ ٝث ٔٛرجٝ ـث ـ. ٙث ولؿ ٚ ام آٖ ٝث ٔٛرجٝ ك٥ً

ت ٚ ٝث ٥ًٙب اٗث ٚاكًٜٛ ٠ل ام ٘ ت؛ ٞلصٙـ ؿك تمٔت٣ ٣ّٓ ثب٤ـ ام  ا٤ٗ ًؾٗ ٝث ٌناف ًا ٥ٓ ؿُا ٛٞا ٣ٟ٤ ؽ ت٣ ٔب ًبِج١ ـث كًا

ـ ٚ ٝث تمٔتر٣   ت ام ا٤ٙىٝ ٣ّٓ ٠٘ل٢ ثُب ٓ. ٝث ٣جبك  ؿ٤ٍل تمٔت٣ ٣ّٓ ا٣ٓ ًا ًبِجٝ ٞٓ ٣جٛك و٥ٙٓ ٚ ٝث ٔٛرجٝ و٣ّ ثل٥ً

َ ث ٗ عب ٚ ؿك ٥٣ ت  ٣ٟ٤ ًا ٓ ـث ت ٤ب ٣ّ ـ ًا ىٝ ام ٔجبعج پب٥٘ٝ٤بمٔٙ ت. ا٤ٗ ثغج ثب ٘آ ـ ًا ا٢ ؿك ٣ّٓ ٜٔٙك ٚ  ٝ تمٔت٣ ٥٘بمٔٙ

تق ٤ٔلفت ٣ ًا بثلا٤ٗ تٟٙب ٔٙبث٣٤ وٝ ؿك اؽت٥بك ٔب للاك ؿاكؿ ٍا  وٕتل ؿكثبكٜ  ًُٙب ت. ٙث ثطٞبٖ ٚ اكًٜٛ  ٔٙغكثغج ُـٜ ًا

ت. ٝ٘  اٗث ءقفب ّٜت ثغج ولؿٜ ٚ ٝ٘ تبث٤بٖ  ٔٙغميبتؿك  فبكاث٥ً٣ًٙب ـ  ٥ًٙب اٗثام ا٤ٗ ٔ ٥ٕٙبكٔبٙ٘ تحهيُؿك  ٟث ٛارٝ ٤ب  ِا ؽ

٤ٗ ٣ًٛٛ ٥لاـِ كؿٜآٖ ًؾ٣ٙ ام ًبِجٝ ٚ و٥ف٥ت ٤ٔلفت  اؾبؼ االلتجبؼؿك  ٔ٘ ـ. ثغخ٣ ٝث ٥ٔبٖ ٚآ  ٘ا

 ثسيٟي  پبضازٚوؽ ؾبِجٝ. 1

بى  ًٚ ٔجلٞٗ ٣ٔ ا٢ ٞل ل١٥٘ ٠٘ل٢ ٔجٙبٌل٢ٚثل ًا ُٛؿ. ٛجك ا٤ٗ ٔجٙرب ٞلٌربٜ ٔمرـٔب  ٘ت٥زرٝ      ثب ٥ٔب٘ز٣ عـ ٚا

ثبُٙـق ثب٤ـ ٞل٤ه ام آٟ٘ب ثب ؿٚ ٔمـٔٝ احجب  ُٛ٘ـ تب رب٣٤ ثٝ ٔمـٔبت٣ ثل٥ًٓ وٝ تٕبْ آٟ٘ب ثرـ٣ٟ٤ ثبُرٙـ.    ؽٛؿ ٠٘ل٢

ل ٔـ٣ب٣٤ ثٝپي ٛجك  رل ٞل٤ره ام ؿٚ ٔمـٔرٝ ثرل       ثٝ ؿٚ ٔمـٔرٝ آٖ ٔر٣   قؿكًت٣ تغ٥ُّ ُٛؿ ٔجٙبٌل٢ٚ ٌا كًر٥ٓ ٚ ٌا

ل ٞل٤ه ام آٟ٘ب ٤ب ثلؽ٣ ام آٟ٘ب ٠٘رل٢ ثبُرٙـ   ك٥ًٓ ٚ ٌا فلٕ ٠٘ل٢ ثبُٙـ ٚ ؿكًت تغ٥ُّ ُٛ٘ـق ثٝ صٟبك ٔمـٔٝ ٔر

تٝ ثبُـ رن ا٤ٙتب رب٣٤ وٝ ٥ٞش ٔمـ١ٔ  ؛ك٥ًٓ ثٝ ٔمـٔب  آٟ٘ب ٣ٔ ـُا ٚ ثٝ ثرـ٥ٟ٤ب  آٟ٘رب   ُٛؿ ىٝ تغ٥ُّ ٠٘ل٢ ٚرٛؿ ٘

ـ ثلًـ. پي ٔمـٔب  ٘ت٥زٝ ٣ٍٕٞ تغ٥ُّ ُـٜ ٛاٞـ ثٛؿ. ثلا٢  ٚ ٥ٞش ٘ا ل ٔرـ٣ب٢  ٔخبَ ٤ه ام ٔمـٔب  آٖ ٠٘ل٢ ٘ؾ ٌا

تاِف د »ٔب  ًٚ « ًا ت:« ة»ثبُـ ٚ آٖ كا ثب عـ ٚا ٛا٥ٞٓ ؿُا  ٤ّْٔٛ ولؿٜ ثب٥ُٓق ؽ

ت؛ .1  اِف ة ًا

ت؛ .2  ة د ًا



  99قٙبؾي ثط اؾبؼ ٔجٙبٌطٚي  أىبٖ ؾبِجة اِّٚي زض ٔٙغك ٚ ٔؼطفت

ت»ؿٞٙـ وٝ  ٚ ا٤ٗ ؿٚ ٘ت٥زٝ ٣ٔ ل  ؛«اِف د ًا ب ٌا ت»ٞل ؿٚ ٌناكٜ ٔا ت»ٚ « اِف ة ًا ـق ٠٘ٙرل٢ ثبُر  « ة د ًا

ت: ٛا٥ٞٓ ؿُا ت ٚ ؽ  پي ثلا٢ ٞل٤ه ام ا٤ٗ ؿٚق عـ ٥ٔب٘ز٣ المْ ًا

ت؛ .1  اِف ؿ ًا

ت؛ .2  ؿ ة ًا

ت؛ .3  ة ٞر ًا

ت؛ .4  ٞر د ًا

ت» :ُٛؿ ٚ ام ا٤ٗ صٟبك ٔمـٔٝ ٘ت٥زٝ ٣ٔ ل ٞل٤ه ام ا٤ٗ صٟبك ٔمـٔرٝ ثرـٖٚ عرـ    «. اِف د ًا ت وٝ ٌا كُٚٗ ًا

ًٚ ثبُٙـق ّٜٔٛة ٔب ثٝ ٔمـٔبت٣ تغ٥ُّ  ت ٚ ثٝ ٟ٘ب٤ت ٚ ٔجبؿ٢ ؽٛؿ ُـٜ ٚا ام ا٤رٗ ٔمرـٔب     ٤ره  ٞر٥ش ٚ ك٥ًـٜ ًا

ت. ٛاك ًا ت ًٚ ًا ـاؿ٢ ام ٔمـٔبت٣ ثـ٣ٟ٤ ثـٖٚ عـ ٚا ًٚ ٥ٌ٘تٙـ. ثٙبثلا٤ٗ ٞل ٠٘ل٢ ثل ت٤  ٠٘ل٢ ٚ ٥٘بمٔٙـ ثٝ عـ ٚا

ام آٟ٘رب   ٤ره  ٥ٞشٛجك ٔجٙبٌل٢ٚ ٞلٌبٜ ّٜٔٛة ٠٘ل٢ ٔٛرجٝ ثبُـق ِٔى٣ّ ؿك تغ٥ُّ ٚ ك٥ًـٖ ثٝ ٔمـٔبت٣ وٝ 

ل ٔ ب ٌا ـاكؿ. ٔا تٝ ثبُٙـق ٚرٛؿ ٘ ـُا ٘ ٣ًٜ ٛاٖ آٖ كا تغ٥ّرُ ورلؿ   ّٜٛة ٠٘ل٢ ًبِجٝ ثبُـق ٣ٕ٘عـ ٚا ٚ ثرٝ ٔمرـٔبت٣    ت

تٝ ثبُـ. ت٥ٗٛظ  ًبِجٝ ك٥ًـ وٝ ٥ٞش ـُا ٘ ًٚ ل ّٜٔٛة ًبِجٝ ثبُـق ث٣آ٘ىٝ ٌٛ٘ٝ عـ ٚا ٤ى٣ ام ؿٚ ٔمـٔر١  ثب٤ـ ُه  ٌا

ل ٔمـٔٝ ٔٛرجٝ ثـ٣ٟ٤ ثبُـ ٤ب ٠٘ل٢ ٔٙتٟر٣ ثرٝ ثرـ٣ٟ٤ ثبُرـق     ِٔرى٣ّ   آٖ ٔٛرجٝ ٚ ٔمـٔٝ ؿ٤ٍل آٖ ًبِجٝ ثبُـ. ٌا

ب ٔمـٔٝ ؿ٣ٔٚ وٝ ثب٤ـ ًبِجٝ ثبُـق ٣ٕ٘ ؛آ٤ـ پ٥َ ٣ٕ٘ ـ ثـ٣ٟ٤ ثبُـ. ا٤ٗ ًربِجٝ ٔب٘ٙرـ ؽرٛؿ ٘ت٥زرٝ ًربِجٝ ثب٤رـ        ٔا ٛ٘ا ت

ؿك ٟ٘ب٤رت ثب٤رـ ثرٝ ًربِج١      ٔجٙبٌل٠٘٢ٚل٢ ثبُـ ٚ ؿك كتج١ ًبثك ام ٤ه ٔٛرجٝ ٚ ًبِجٝ ؿ٤ٍل ٤ّْٔٛ ُـٜ ثبُـ. ٛجك 

ب پبكاؿٚوي ؿل٥مبً ت وٝ ل٥٘ٝ ًبِجٝ صٍٛ٘ٝ ٔر٣  ؿك ٥ٕٞٗ ثـ٣ٟ٤ ثل٥ًٓ. ٔا ـ    ٘ىتٝ ٟ٘فتٝ ًا رـ ثرـ٣ٟ٤ ثبُر ٛ٘ا ٤٤ٙر٣   ؛ت

ٛاٖ فلٕ ولؿ وٝ ل١٥٘ ًبِج١ ٠٘ل٢ ثٝ ًبِجٝ صٍٛ٘ٝ ٣ٔ ـاكؿ؟ ثرٝ ٣جربك  ؿ٤ٍرل      ا٢ ٔٙت٣ٟ ٣ٔ ت ًٚ ٘ر ُٛؿ وٝ عـ ٚا

ىربٖ ؿاكؿ؟       پلًَ  ًرٚ ٥ٌ٘رتق ٔا ٣ وٝ ًّت ٔغٕرَٛ آٖ ام ٔٛٗر١ٛ ؿاكا٢ عرـ ٚا ِت ت صٍٛ٘ٝ ًبِج١ ٚا ا٣ّٓ ا٤ٗ ًا

ٛاكٜ ًّت ٔغَٕٛ ام ١ٛٗٛٔ ٥ٔب٘ز٣ المْ ؿاك ب ٌٔتِىُ ٤ٌٛ٣ٔ ر٣ ي٥ل   ٤ٌٛـ: ٕٞ ِت ٤ٔمرَٛ  ؿ. ثٙبثلا٤ٗ فرلٕ ًربِج١ ٚا

ت ت ؛ًا ٣ ٤ٔمَٛ ًا ِت ب فلٕ ٔٛرج١ ٚا ت وٝ ٔغ٣ِٕٛ ث٣ ؛ٔا ٜٝ ٚ ٥ٔرب٘ز٣ ثرلا٢ ٔٛٗر١ٛ حبثرت      ٣ٙ٤٤ ٤ٔمَٛ ًا ًٚا

ت وٝ ٔغَٕٛ ثلا٢ ١ٛٗٛٔ ثـٖٚ ٣ّت ٚ ٥ٔبثبُـ ر٣    . ثٝ ٣جبك  ؿ٤ٍلق ٤ٔمَٛ ًا ِت ٘ز٣ حبثت ثبُـ. ثٙربثلا٤ٗ ٔٛرجر١ ٚا

ًٚ ٣ّت ثرلا٢ ٚررٛؿ ٔغٕرَٛ     ل٥٘ٝ ٣ًٜ ثبُـ ٚ آٖ عـ ٚا َت ثلا٢ عـ ٚا ـاكؿ ٔغَٕٛ ؿك آٖ ٚا ىبٖ ٘ ت وٝ ٔا ا٢ ًا

ـ » :٤ٌٛـ ثلا٢ ١ٛٗٛٔ ثبُـ. ثٙبثلا٤ٗ ٌٔتِىُ ٣ٔ ت وٝ حجٛ  ٔغَٕٛ ثلا٢ ١ٛٗٛٔ ثـٖٚ ٣ّت ثبُر رب   ؛٤ٔمَٛ ًا ٔا

ٌتٓ  ا٢ وبٍ ٣ٔ ىبّٖت ٔغوٝ صٍٛ٘ٝ ًؿ٘ا ًٚ ٔا تم َٕٛ ام ١ٛٗٛٔ ثـٖٚ عـ ٚا ٤٤ٙر٣ ًرّت ٔغٕرَٛ ام     ؛«پق٤ل ًا

ىبَ كا تمل٤ل ٣ٕ٘ آالًاكًٜٛ ١ٛٗٛٔ ثـٖٚ ٥ٔب٘ز٣ ٤ٔمَٛ ٥ٌ٘ت.  ىبَ وٙـ ٚ كُٚٗ ٣ٕ٘ ُا وٙٙـٜ صٍٛ٘رٝ   ًبمؿ وٝ ُا

ًٚ كا ٣ٕ٘ ٣ِ ثـٖٚ عـ ٚا آ٤رـ ورٝ ام    ؿكٓـؿ تج٣ٙ٥٥ ثلٔر٣  اكًٜٛ .د376ر374ق 2ّق د1980اكًٜٛق پق٤لؿ ر ًبِج١ ٚا

ىبَ ٔمـك٢ ٚرٛؿ ؿاكؿ ٚ ٚا ثرب تج٥٥رَٙ ؿكٓرـؿ    ُٛؿ وٝ ٤ٌٛب ؿك ا٤ٙ آٖ ف٥ٕٟـٜ ٣ٔ رىبَ    ثلٛرلف زب ُا ورلؿٖ آٖ ُا

ت. اما٤ٗ ت ٚ اكًٜٛ ت٥ٗٛظ  ٥ًٙب اثٗكٚ ثٝ ٠٘ل  ًا ىبَ ٔمـتك٢ ًا ثرب ا٤رٗ ٣جربك     ًجت ثٝ ٥ٕٞٗ  ٥ًٙب اثٗثلا٢ ؿف٢ ُا
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...وإّٖ لبئالً »وٙـ:  آيبم ٣ٔ ؿك ت٥ٗٛظ پلًرَ   ٥ًٙب اثٗد. ث٥بٖ 212قق ٥ً1404ّٙبق  راثٗ« تِىّه ٣ّ٣ ا٤ِِّّٕٓ االَٚت

ىبَ ٔمـتك  َ ثل ُىُكًب ٥ٌ٘ت. ٚ ُا ىبَ ٔمـتك كا ثب تى٥ٝ ثل ٤ى٣ ام ٚرٜٛ ثلتل٢ ُىُ ٚا ؿْٚ ٚ ًْٛ ؿك ٠٘رل    ٤ٌٛب ُا

ر   ٣ٔ َق ل٥بى ثبِف٤رُ ًا ت وٝ ٥ٞئت ًبؽتبك ُىُ ٚا ىبَ ا٤ٗ ًا رىبَ ٥ٞئرت ل٥بًر٣    ؿ٤ٍرل  ت ٚ ٥ٌلؿ. ت٥ٗٛظ ُا ُا

ىبَ ثب٤ـ ثٝؿ٤ٍل ثبِف٤ُ ٥ٌ٘تٙـق پي  َ ام رٟرت ًربؽتبك ثرٝ ا٤رٗ ٓرٛك         ُا َ تغ٤ُٛ ثلٚ٘ـ. ٥ًل ُرىُ ٚا ُىُ ٚا

ـا عـ آغل ٔٛكؿ تٛرٝ للاك ٣ٔ ت وٝ اثت ٣ آٖ رّٜٛ ق٥ٌلؿ ًا ِت ًرٚ لرلاك      ٌرل ٔر٣   ًپي ٔغَٕٛ فات٣ ٚا ُرٛؿ ٚ عرـ ٚا

ًٚق ٔغَٕٛ ٣ٔ ٣ ٥ٌلؿ ٚ ثب تٛرٝ ثٝ عـ ٚا ِت رت.   ا٢ ثلا٢ آٖ ٕ٘ب٤بٖ ٣ٔ فات٣ ٚا ُٛؿ وٝ ا٤ٗ ٔغَٕٛ ٕٞبٖ عـ اوجل ًا

ًٚ ٥ًل ٣ٔ ًرٚ ثرٝ    و٥ٙٓ ٚ آٖ كا ٔغَٕٛ ثلا٢ عـ آغل للاك ٣ٔ ثٙبثلا٤ٗ ام عـ آغل ثٝ عـ ٚا ؿ٥ٞٓ. ًپي ام عـ ٚا

ًٚ للاك ٣ٔ عـ اوجل ٥ًل ٣ٔ َ  و٥ٙٓ ٚ آٖ كا ٔغَٕٛ ثلا٢ عـ ٚا ثرٝ ٛرٛك ٛج٤٥ر٣    ؿ٥ٞٓ. پي ٥ًل ؿك ًبؽتبك ُىُ ٚا

رل ٌ٘رجت عرـ        ٤ّْٔٛ ٣ٔ رت. ثٙربثلا٤ٗ ٌا ًٚ ٣ّت احجب  ٚ عت٣ ٣ّت حجٛ  عـ اوجل ثلا٢ عـ آرغل ًا وٙـ وٝ عـ ٚا

ًٚ ا٤زبث٣ ثبُـق  ًٚ ثٝ عـ آغل ٚ ٌ٘جت عـ اوجل ثٝ عـ ٚا رت ورٝ عرـ آرغل ثبِرقا  ٚ ثرـٖٚ         وبٔالًٚا ٤ٔمرَٛ ًا

ٛاٖ  ًٚ ثٝ ٣ٙ ًٚ ثبِقا  ٚ ثـٖٚ ٥ٔب٘ز٣ ٔمت٣٘ عرـ اوجرل   ٔغَٕٛ ثبُـ ٚ ٘ؾٌت٥ٗ ٥ٔب٘ز٣ ٔمت٣٘ عـ ٚا ٥٘ن عـ ٚا

بٖ ٣ٔ َ ًٔب ـ ٚ ؿك ٘ت٥زٝ ُىُ ٚا ٖٛا ٘ؾٌت٥ٗ ٔغَٕٛ ثُب ًٚ ٣ّت ثلا٢ احجب  ٚ حجٛ  عـ اوجل ثلا٢  ٝث ٣ٙ ٤بـث ٚ عـ ٚا

غل للاك ٣ٔ ت وٝ ٌٔتِىُ ٣ٔ عـ ٓا ٖٚ ٥ٔرب٘ز٣   ٥ٌلؿ. ا٤ٗ ٕٞبٖ ص٥ن٢ ًا پق٤لؿ وٝ ٔغَٕٛ ثلا٢ ١ٛٗٛٔ ؿك ٔٛرجٝ ـث

ىب ت؛ م٤لا ٞل ص٥ن٢ ٣ٖٔ ٔا ٖٚ ٥ٔب٘ز٣ ثرل آٖ   پق٤ل ًا ـ ٚ ٔغَٕٛ للاك ٥ٌلؿ ٚ ـث تٝ ثُب ٜٝ ؿُا ًٚا  ٖٚ ٛاـ٘ فات٥ب  ث٥ٗت ـث ت

ًرٚ   ـق ٕٔىٗ ٥ٌ٘ت وٝ ٔغَٕٛ آٖ ؿاكا٢ عـ ٚا ٙ ًٚ ثُب ٖٚ عـ ٚا ٥ِٚب  ٚ ـث ل ٔمـٔب  ٔٛرجٝ ام ا بثلا٤ٗ ٌا عُٕ ُٛؿ. ٙث

ـ. پي ثلؽ٣ ٔٛرجٝ ٖٚ عـ ٞب ٝث ثُب ٣ ٚ ـث ِت ت٣ ٚا ًٚ كًا ٥ٓ وٝ ؿٚ ٔمـ١ٔ  ٚا تٝ ثُب ٣ ؿُا ِت ت وٝ ُىُ ٚا ـ. پي ٤ٔمَٛ ًا ٘ا

ًٚ ث٣ غل ٚ حجٛ  عـ اوجل ثلا٢ عـ ٚا ًٚ ثلا٢ عـ ٓا ـ ٚ حجٛ  عـ ٚا ـ. آٖ ٔٛرجٝ ثُب ٜٝ ثُب  ًٚا

ب ؿك ًبِجٝ ًر٣ٜ      ٣ٙ٤٤ ام ٠٘ل ٌٔتِىُ ٕ٘ر٣  ؛وٙـ ٞب ص٥ٙٗ ص٥ن٢ ٤ٔمَٛ رّٜٛ ٣ٕ٘ ٔا َ عرـ ٚا ٛاٖ ؿك ُرىُ ٚا تر

تٝ ثبُـ وٝ فلٕ ولؿ وٝ ا٤ٗ ؿ ٣ حبثت ثبُرـ ٚ   .1ٚ ؽ٥ٓٛٔت كا ؿُا ِت ؽٛؿٍ ثلا٢ عـ آغل ثبِقا  ٚ ثٝ ٛٛك ث٥ٗت ٚا

َ ورٝ ٓرغلا  ام آٖ ثبِقا  ٚ ثٝ ٛٛك ث٥ٗت ٚ ٚاعـ اوجل  .2 َ كا تِرى٥ُ ٔر٣   ٣ِ ًّت ُٛؿ. ٤ٚو٣ٌ ٚا ؿٞرـق   ٢ ُرىُ ٚا

ُ    صلاوًٝبم ٥ٌ٘ت؛  ِٔىُ ب ِٔىُ ؿك وجرلا٢ ل٥ربى ُرى ت. ٔا َ ٔٛرجٝ ًا رت؛ م٤رلا عرـ     ٓغلا٢ ُىُ ٚا َ ًا ٚا

ٛاٖ ا٤ٗ ٛبكؿ٤ت فات٣ كا ثرٝ ٓرٛك     ًٚ ٔنثٛك ثٝ الت٘ب٢ فات٣ ٚ ثـٖٚ ٥ٔب٘ز٣ ثب٤ـ ٛبكؿ ٔغَٕٛ ام ؽٛؿ ثبُـ تب ثت ٚا

ًرٚ ٕ٘ر٣      ت ٞلٌبٜ وجلا ًبِج١ و٥ّٝ ثبُـق ًّت عرـ اوجرل ام عرـ ٚا ىبَ ا٤ٗ ًا رـ ثرٝ    ًبِجٝ ِ٘بٖ ؿاؿ. ثٙبثلا٤ٗ ُا ٛ٘ا ت

ًٚ ٚ ثـٖٚ ٥ٔب٘ز٣  ت وٝ ٣ُء ٚٓف ثر٣ الت٘ب٢ فات٣ ٚا ر٣ ؿاكؿ    ثبُـ؛ م٤لا ٤ٔٙب٢ الت٘ب٢ فات٣ ا٤ٗ ًا ر١ٜ ث٥ٙت ًٚا

ل ًّج٣. ثٙبثلا٤ٗ ٣ٕ٘ وٝ ا٤ٗ ٚٓف ام ٣ُء ٓبؿك ٣ٔ ل حجٛت٣ ثبُـق ٘ٝ ٔا ٛاٖ ٌفرت عرـ    ُٛؿ. پي ا٤ٗ ٤ٚو٣ٌ ثب٤ـ ٔا ت

ًٚ وٝ ١ٛٗٛٔ وجلا للاك ٣ٔ ت ٥ٌلؿق ٤ٚو٣ٌ فات٣ ٚا رل     م٤لا  ؛ا٢ ؿاكؿ ٚ آٖ ًّت عـ اوجل ام آٖ ًا ٤ٚوٌر٣ فاتر٣ ثرٝ ٔا

ل ًّج٣. ثٝ ت٤ج٥ل ؿ٤ٍلق ٞلٌبٜ ٣ٔ بكٜ ؿاكؿ ٚ ٘ٝ ثٝ ٔا ٌبٖ ًًٙ ٥ٌ٘ت»٥٤ٌٛٓ  احجبت٣ ُا ق ثٝ ا٤رٗ ٤ٔٙبًرت ورٝ    «٥ٞش ٘ا

ٌبٖ ؽب٥ٓت ت. ثٙبثلا٤ٗ ٞل  ٞب٣٤ ؿاكؿ وٝ آٖ ؽب٥ٓت ٘ا ٌبٖ حبثت ًا رت ثرٝ   آ٘ضٝ ٞب ثلا٢ ٘ا ثب آٖ ؽب٥ٓت ٘بًبمٌبك ًا
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 ١ٜ بٖ ًٚا ًّت ٣ٔ آٖ ؽب٥ٓت٣ وٝ ثلا٢ اٌ٘ بٖ  تق ام اٌ٘ ربٖ ٥ٔرب٘ز٣    كٚ ٣ٔ ُٛؿ. اما٤ٗ حجب  ًا ل حبثت ثلا٢ اٌ٘ ثب٤ـ آٖ ٔا

بثلا٤ٗ ًبِجٝ ًّت ُٛؿ. ٙث بٖ  تق ام اٌ٘ ل حبثت ًا بمٌبك ثب آٖ ٔا ت. ُٛؿ تب ص٥ن٢ وٝ ً٘ب ٙـ ؿُا ٛٞا ًٚ ؽ  ٞب عـ ٚا

 ٛ ٍ اكًٜ ٝ ٌناك ىَب ٔمـتك ٣ٔ ٥ًٙب اٗثث ٗ ُا ٝ ا٤ ؼ ث ٚ پًب ؼ ارٕب٣ِ ٚ ؿ ـ: ٤ى٣ پًب ؼ تف٣ّ٥ٔ. ٞل٤ه ام  ؿٞ ؿ٤ٍل٢ پًب

َ ٚ ؿْٚ تج٥٥ٗ ٣ٔ ؼ كا تغت ؿٚ ثلٞبٖ ٚا ت. ا٤ٗ ؿٚ پًب ًٚ ًا ٖٚ عـ ٚا ٣ ٚ ـث ِت ٚال٢ احجب  ًبِج١ ٚا ؼ ؿك  ٓ. ا٤ٗ ؿٚ پًب  و٥ٙ

 اِّٚي ثسٖٚ حس اٚؾظ  ثطٞبٖ اَٚ ثط ٚرٛز ؾبِجٝ. 2

ـ ٞب ث٥ٗت ثـٖٚ عـ ًٚٚ ٛٛك وٝ ثلؽ٣ ٔٛرجٝ ٤ٌٛـ: ٕٞبٖ ٣ٔاكًٜٛ  ١ٛٗ ل٘ر٥ٝ ٔمت٘ر٣ عٕرُ ٔغٕرَٛ     ٣ٙ٤٤ ٔٛ ق٘ا

 ٓ ًٚ ٞر ل ص٥ٙٗ ثبُـ ا٤ٗ عـ ٚا ًٚ ٥ٌ٘ت وٝ ٌا ١ٜ عـ ٚا ًٚا ٛاك٢ ٔٛٗر١ٛ ٚ ٔغٕرَٛ كا لٜر٢      ثلا٢ ١ٛٗٛٔ ثٝ  رر

ٚ للاك ٣ٔ ٖ ؿ ٜ ٚ ؽٛؿ ث٥ٗ آ ٛٝ٘ ٥ٌلؿق ٝث ولؿ غل حبثت ٣ٔ ا٢ ٌ ـ ٓا ٝ ثلا٢ ١ٛٗٛٔ ٣ٙ٤٤ ع ٜ ًٚا  ٖ ٚ ٚ ـث ـا  ٚ اثت ً ـ ٚا ٝ ع ُٛؿ  و

ًٚ ث٣ٚ ٔغَٕٛ ٣ٙ٤٤ عـ اوجل ثلا٢ ع ٜٝ حبثت ٣ٔ ـ ٚا ر١ٜ   ًٚا ًٚا غل ٝث  ُٛؿق ًپي عـ اوجل ثلا٢ ١ٛٗٛٔ ٣ٙ٤٤ عـ ٓا

ًٚ حبثت ٣ٔ ت ؿك ثلؽ٣ ًبِجٝ عـ ٚا مٜرب١    ٌلؿؿق ٕٞض٥ٙٗ ٕٔىٗ ًا ٜٝ ٚ ثرـٖٚ ٘ا ًٚا  ٖٚ ًّت ٔغَٕٛ ام ١ٛٗٛٔ ـث ٞب 

ـ؛ ٣ٙ٤٤ ا٤ٗ ٖق ٔمت٣٘  ث٥ٗ ١ٛٗٛٔ ٚ ٔغَٕٛ ثُب ًّت ٔغَٕٛ ام ١ِٛٗٛٔ آ ٛٝ٘ ٥ٌ٘ت وٝ عىٓ ٝث  ـ وٝ ٌ ٣ًٜ ثُب عـ ٚا

ًّت ُٛؿ رٕٞبٖد. غل  ١ٜ آٖ ام عـ ٓا ًٚا ًّت ُـٜ ٚ ٝث  تق  ٣ًٜ وٝ ثلا٢ ١ٛٗٛٔ حبثت ًا ـا ام عـ ٚا  ٔغَٕٛ اثت

َ پبًؼ  ٚال٢ اكًٜٛ ٚا ت. ؿك  ٝ  ؿٞـ ٕٞبٖ ٣ٔپبًؼ اكًٜٛ ٕٞلٜا ثب اثٟبْ ًا ا٤رـ ورٝ ؿك ٥ٔربٖ     ٛٛك وٝ ُٕب پق٤لفتر

ٛاٖ ٔٛرجٝ ٞب ٣ٔ ٔٛرجٝ ـا ولؿ وٝ ت رت ٚ   حجٛ  ٔغَٕٛ ثرلا٢ ٔٛٗر١ٛ ثرـٖٚ ٥ٔرب٘ز٣ ٚ ثرـٖٚ ا      ٞب٣٤ كا پ٥ ٘مٜرب١ ًا

ٛاك٘ـق ٕٞض٥ٙٗ ؿك ًبِجٝ ١ٛٗٛٔ ٚ ٔغَٕٛ آٖ ثٝ ت٣ ٕٞز ٛاٖ ًبِجٝ ٞب ٣ٔ كًا ـا ولؿ ورٝ ٔٛٗر١ٛ ٚ ٔغٕرَٛ     ت ٞب٣٤ پ٥

ٚال٢ پبًرؼ   ٛاك ثبُٙـ. ؿك  ت٣ ٕٞز مٜب١ ثبُٙـ ٚ ١ٛٗٛٔ ٚ ٔغَٕٛ آٖ ثٝ كًا ا٤رٗ  اكًرٜٛ  آٖ ثـٖٚ ٥ٔب٘ز٣ ٚ ثـٖٚ ٘ا

م ًت وٝ ثلؽ٣ ام ع٥ّٕٝا ًٚ ٚ ثـٖٚ ٘ا ـ ٚ ١ٛٗٛٔ ٚ ٔغَٕٛ آٟ٘ب ثٝ ٜب١ٞب ثـٖٚ عـ ٚا ٛاك٘رـ ٚ    ٘ا رت٣ ٕٞز ام ا٤رٗ  كًا

ىبَ ٌٔتِىُ ؿكًت ِغبٝ  ٚال٢ ٌٔتِىُ ٣ٔؿكثبكٜ فلل٣ ث٥ٗ ٔٛرجٝ ٚ ًبِجٝ ٥ٌ٘ت. ُا ت. ؿك  ٤ٌٛرـ   ٥ٕٞٗ ٘ىتٝ ًا

مٜب١ ٚ ٘جٛؿٖ ٥ٔثٍقاك٤ٓثب٤ـ ث٥ٗ ٔٛرجٝ ٚ ًبِجٝ فلق  مٜرب١ ؿك     پق٤لفت٣ٙ ب٘ز٣ ؿك ٔٛرجٝ . ٣ـْ ٘ا رتق ِٚر٣ ٣رـْ ٘ا ًا

٣ ٘جٛؿٖ ًبِجٝ ًبِجٝ لبثُ پق٤لٍ ٥ٌ٘ت. اما٤ٗ ِت ىبك٢ ٕٞرلٜا ثرب    كٚ ٚا تفٟبْ ٘ا ٣ ٥٘ٙربفت  آكم٢ٚ ؿًرت ٞب كا ثٝ ٓٛك  ًا

ت:  ت»ث٥بٖ ولؿٜ ٚ ٌفتٝ ًا ًٚ ًا ٌتٓ؟م وبٍ ٣ٔ  ا٢ قصٍٛ٘ٝ ًبِجٝ فبلـ عـ ٚا رىبَ ٌٔتِرىُ    «ؿ٘ا . ٔب ؿك تمل٤رل ُا

٣ ٚ ثبِقا  ثبُـق ثب٤ـ ١ٛٗٛٔ آٖ ٔمت٣٘ ًّت ٔغَٕٛ ثبُـ ٚ ٔمت٣٘ ثٛؿٖ رٙجر١   ا٤ٗ ِت ل ًبِجٝ ٚا ٌٛ٘ٝ ث٥بٖ ولؿ٤ٓ ٌا

رل ثرلا٢ ٔٛٗر١ٛ حبثرت ثبُرـ ٚ ٣رـْ ٕٞربٖ ص٥رن ام          ا٤زبث٣ ؿاكؿ. اما٤ٗ ل٢ ثبُـ وٝ آٖ ٔا كٚ ١ٛٗٛٔ ثب٤ـ ٔمت٣٘ ٔا

١ٜ حجٛ  آٖ ص٥ن ثلا٢ ١ٛٗٛٔق ًّت ُٛؿ ًٚا ب  ؛١ٛٗٛٔ ثٝ  ل ١ٛٗٛٔ ٔمت٣٘ حجٛ  ص٥رن٢  اپلًَ ٔا ت وٝ ٌا ٤ٗ ًا

ًرٚ كا ثب٤رـ      ت تب ص٥ن ؿ٤ٍل٢ رعـ اوجلد ام ١ٛٗٛٔ ًّت ُٛؿق ًّت آٖ ص٥ن ؿ٤ٍل رعـ اوجرلد ام عرـ ٚا ًٚد ًا رعـ ٚا

٥ـ. پي ُٕب ثب٤ـ پق٤لفتٝ ثب٥ُـ وٝ ثلؽ٣ ًبِت ـ٘ا ٜٝ ث ًٚا مٜرب١   ثـٖٚ  ٜٝ ٚ ثرـٖٚ ٘ا ًٚا ٚالر٢     ٞب ثـٖٚ  رـ ٚ ا٤رٗ ؿك  ٘ا

ت  ىبَ ٔمـتك ٣ٔثٝ  اكًٜٛوٝ پبًؼ ارٕب٣ِ ًا  ؿٞـ. ُا
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 َ ت وٝ ُٕب وٝ ؿك ٥ٔبٖ ٔٛرجٝاكًٜٛ ثٝ ت٤ج٥ل ؿ٤ٍلق پبًؼ ٚا ٞرب٣٤ ٚررٛؿ ؿاك٘رـ     پق٤ل٤ـ وٝ ٔٛرجٝ ٞب ٣ٔ ا٤ٗ ًا

٣ ٚ ثـٖٚ ٥ٔب٘ز٣ ِت ـق ثب٤ـ ثپق٤ل٤ـ وٝ ؿك ٥ٔبٖ ًبِجٝ وٝ ٚا رـ. ا٤زربة    ٞب٣٤ ٚرٛؿ ؿاك٘ـ وٝ ثـٖٚ ٥ٔب٘ز٣ ٞب ٞٓ ًبِجٝ ٘ا ٘ا

ـا ٚ ًّت ؿك ا٤ٗ ـاؽّٝ ٘ تٗ ثلؽ٣ ع٣ّٕكؿ ٌٔئّٝ ٔ ـُا ٘ ًٚ ت. ؿك ت٥ٗٛظ ٣ٔ ٚ ٥٤ٔبك ؿك عـ ٚا ٚاعـ ًا ٥٤ٌٛٓ: صرلا   ٞب 

ًٚ ثبُٙـ؟ ٥٤ٔبك٢ وٝ ُٕب كا اِناْ ٣ٔ پق٤ل٤ـ وٝ ثلؽ٣ ٔٛرجٝ ُٕب ٣ٔ ٝ  ٞب ثب٤ـ ثـٖٚ عـ ٚا ٞرب كا   وٙـ وٝ ثلؽ٣ ٔٛرجر

٥ـق ٕٞبٖ ٥٤ٔبك ا٤زبة ٣ٔ ـ٘ا ًٚ ث ٣ ٚ ثـٖٚ عـ ٚا ِت ًرٚ ثبُرٙـ. ٥٤ٔربك ؿك     ؽ٣ ًبِجٝوٙـ وٝ ثل ٚا ٣ ٚ ثـٖٚ عـ ٚا ِت ٞب ٚا

ل ٞل ٔٛرجٝ ٔٛرجٝ ت ٌا ت ٚ ٣ّٓ ا٤زبث٣ق  ٞب ا٤ٗ ًا ٕٔىرٗ ٥ٌ٘رت    آالًا٢ ؿاكا٢ عـ ًٚٚ ثبُـق ٌٔتّنْ تٌٌُّ ًا

تـال٣ِ ؿك ٔٛرجٝ ًرٚ ثبُرٙـ.    ٚ ثٝ ؿ٥ُِ ٚرٛؿ ٣ّٓ ٠٘ل٢ ٚ ًا ٣ ٚ ثـٖٚ عـ ٚا ِت ٞب ثب٤ـ ثلؽ٣ ام آٟ٘ب ٔٛرج١ ثـ٣ٟ٤ ٚ ٚا

َ تإو٥ـ ٣ٔاكًٜٛ بَ ٥٤ٌٛٓ ع ٙـ ٠٘ل٢ ثبُرٙـ؛ م٤رلا ٌٔرتّنْ تٌٌّرُ ؿك      ٞب ٣ٍٕٞ ٣ٕ٘ وٙـ وٝ ًبِجٝ ؿك پبًؼ ٚا ٛ٘ا ت

٣ًٜ ؿاكؿ ورٝ ٌ٘رجت    ُٛؿ ٚ ٞلٌن ٣ّٓ ثٝ ًبِجٝ ٞب ٣ٔ ًبِجٝ ل ًبِجٝ ٠٘ل٢ ثبُـق ٥٘بم ثٝ عـ ٚا ٞب ٕٔىٗ ٥ٌ٘ت؛ م٤لا ٌا

َ ثب٤ـ ٓرغلا ا٤زربث٣ ٚ وجرلا ًرّج٣     آٖ ثٝ عـ آغل ا٤زبث٣ ٚ ٌ٘جت آٖ ثٝ عـ اوجل ثب٤ـ ًّ ج٣ ثبُـ. پي ؿك ُىُ ٚا

 ٜٝ ًٚا ل للاك ثبُـ وجلا٢ ًبِجٝ ثـٖٚ  َ ثرٝ احجرب        آالًثبُـ ٚ ٌا تٝ ثبُـق ثبم وجلا٢ آٖ ثب٤رـ ثرب ُرىُ ٚا ـُا ٚرٛؿ ٘

َ ٞٓ ثب٤ـ ًبِجٝ ثب ل ا٤ٗ وجلا ٞٓ ًبِجٝ ثلًـ وٝ وجلا٢ ا٤ٗ ُىُ ٚا ُ   ؿاكا٢ ٚ ُـ ٚ ٌا ًٚ ثبُرـق ثربم ُرى َ  عـ ٚا ٚا

ٛاٞـ ٤بفت. پري   ٝ ؽ َ ٞٓ ثب٤ـ ًبِجٝ ثبُـ ٚ ا٤ٗ كٚ٘ـ ثٝ ٛٛك ت٣ٌٌّّ اؿٔا ت وٝ وجلا٢ ا٤ٗ ُىُ ٚا ؿ٤ٍل٢ المْ ًا

ل پب٢ ثفِبك٤ٓ وٝ ٞل ًبِجٝ ًٚ ؿاكؿق المْ ٣ٔ ٌا وٝ ٣ّٓ ثرٝ   ٕٔىٗ ٘جبُـق ؿكعب٣ِ آالًآ٤ـ وٝ ٣ّٓ ثٝ ًبِجٝ  ا٢ عـ ٚا

ًٚ ٔٙت٣ٟ ٣ٔٞب ٞب٢ ٠٘ل٢ ثٝ ًبِجٝ ًبِجٝ ؿاك٤ٓ. پي ًبِجٝ  ُٛ٘ـ. ٢ ثـ٣ٟ٤ ثـٖٚ عـ ٚا

 اِّٚي ٚ پبؾد آٖ  ةثبظؾبظي اقىبَ ثط أىبٖ ؾبِج. 3

ٗ  ٚ ٥ٌرلؿ  ؿك آٖ ٥ًل ٛج٣٤٥ ام ٣ّت ثٝ ٤َّٔٛ ٓرٛك  ٕ٘ر٣   صلاوُٝىُ ؿْٚ ٚ ًْٛ ُىُ ٛج٣٤٥ ٥ٌ٘تٙـ؛  ًربٖ   ثرـ٤

ـ٣ِ٤  صبكٜ اكًٜٛكٚ  آٚك ٥ٌ٘تٙـ. اما٤ٗ ٤م٥ٗ ٌب٘ٝ ٣ىيق افترلإ ٚ ؽّرف ا٤رٗ ؿٚ     ٞب٢ ًٝ ثب ٤ى٣ ام كٍٚوٙـ تب  ٣ٔ٘ا

 َ ـثبمُىُ كا ثٝ ُىُ ٚا ٛاكٜ ًبِجٝ ٚ ُرىُ ًرْٛ ؿكٓرٛكت٣    ؛ٌلؿ٘ا ل ّٜٔٛة ًبِجٝ ثبُـ وٝ ُىُ ؿْٚ ٕٞ ب ٌا ورٝ   ٔا

ٛاٞـ ثٛؿق ا٣ٕبَ  ام ا٤ٗ ًٝ كٍٚ ٣ىيق افتلإ ٚ ؽّرف ًر٥ل فٞٙر٣ كا ام عبِرت      ٤ه ٥ٞشوجلا ًبِجٝ ثبُـق ًبِجٝ ؽ

ـ؛  ٣٣ٕ٘ ثٝ عبِت ٛج٣٤٥ ثبم٥لٛج٤٥ي ًٚ ؿك ٔمبْ احجب  ٚ ٥٘ن عت٣ ؿك ٔمربْ   صلاوٌٝلؿ٘ا ت وٝ عـ ٚا ٥ًل ٛج٣٤٥ آٖ ًا

ب ؿك ؽّٔٛ ّٜٔٛة ًربِجٝ عرـ    حجٛ  ٘مَ ٥ّ٣ت كا ا٤فب وٙـ تب عـ اوجل ثلا٢ عـ آغل ا٤زبة ُٛؿ ٤ب ًّت ٌلؿؿ. ٔا

َ ص٥ٙٗ ٘م٣ِ كا ا٤فب ٣ٕ٘ ًٚ ثب تغ٤ُٛ ثٝ ُىُ ٚا  ٛ٘ٝ:وٙـ. ثلا٢ ٕ٘ ٚا

ت .1 ٌبٖ ٔت٤زت ًا  ؛ٞل ٘ا

ت ٔت٤زت ٥ٌ٘ت .2  ؛٥ٞش ًا

ت ٥ٌ٘ت. .3 ٌبٖ ًا  پي ٥ٞش ٘ا

ٌبٖ ا٤فرب ٕ٘ر٣   ت ام ٘ا تـالَ ت٤زت ٘مَ ٥ّ٣ت كا ثلا٢ ًّت ًا ت وٝ ؿك ا٤ٗ ًا ىبَ ٌٔتِىُ ا٤ٗ ًا وٙرـ ٚ   ُا

 َ تـالَ كا ثب ٣ىي وجلا ثٝ ُىُ ٚا ل ًا ت:ثبمٌا ٛا٥ٞٓ ؿُا ٥ٓق ؽ  ٌلؿ٘ا
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ت .1 ٌبٖ ٔت٤زت ًا  ؛ٞل ٘ا

ت ٥ٌ٘ت .2  ؛٥ٞش ٔت٤زت ًا

ت ٥ٌ٘ت. .3 ٌبٖ ًا  پي ٥ٞش ٘ا

ت وٝ ثب تغ٥٥ل ٚ ربثٝ ىبَ ٌٔتِىُ ؿك ا٤ٗ تغ٤ُٛ ا٤ٗ ًا رتٝ     قرب٣٤ عـٚؿ ل٥بى ُا ـُا ص٥ن٢ وٝ ٘مرَ ٥ّ٣رت ٘

ـا ٣ٕ٘ تق ٘مَ ٥ّ٣ت پ٥ َ  ًا ل ثب كٍٚ ؽّف ٞٓ ثٝ ُىُ ٚا ٥ٓق ثبم ثب٤ـ ِ٘ربٖ ؿاؿٜ ُرٛؿ ورٝ    ثبموٙـ. ثٙبثلا٤ٗ ٌا ٌلؿ٘ا

ًٚ ت٤ ٚال٤بًعـ ٚا تق ؿكعب٣ِ٘مَ ٥ّ٣ت ؿك ًّت ًا زت  ٌبٖ كا ا٤فب ولؿٜ ًا رت     ت ام ٘ا آ٘ضرٝ  وٝ صٍٛ٘رٝ ٕٔىرٗ ًا

تق ثب تغ٥٥لا  ٜٔٙم٣ ام لج٥ُ ٣ىري ورلؿٖ ٤رب ثرب ل٥ربى ؽّرف ؿاكا٢ ٘مرَ ٥ّ٣رت ُرٛؿ؟           تٝ ًا ـُا ٘مَ ٥ّ٣ت ٘

ل ُىُ ؿْٚ ثٝ ا٤ٗ ٓٛك  ت٥٠ٙٓ ُٛؿ:  ٕٞض٥ٙٗ ٌا

ت؛ .1 ت ٓبُٞ ًا  ٞل ًا

ٌبٖ ٓبُٞ ٥ٌ٘ت؛ .2  ٥ٞش ٘ا

ٌبٖ ٥ٌ٘ت. .3 ت ٘ا  پي ٥ٞش ًا

رت       ٌربٖ ام ًا ت وٝ ثب ٣ىي وجلاق ٓبُٞ وٝ ٘مرَ ٥ّ٣رت كا ؿك ًرّت ٘ا تـالَ ٞٓ صٍٛ٘ٝ ٕٔىٗ ًا ؿك ا٤ٗ ًا

تٝ ثب٥ُٓ: ل ؿك ُىُ ًْٛ ؿُا تق ؿاكا٢ ا٤ٗ ٘مَ ُٛؿ. ٕٞض٥ٙٗ ٌا تٝ ًا ـُا ٘ 

ت .1 ٌبٖ ًا  ؛ٞل ُب٣ل٢ ٘ا

ت ٥ٌ٘ت .2  ؛٥ٞش ُب٣ل٢ ًا

ٌبٖپي ث .3 ت ٥ٌ٘تٙـ. ٣٘٤ ٘ا  ٞب ًا

رت ثرٛؿٖ    ٌب٥٘ت ؿك ٓغلا ٥ٌ٘ت ٚ ٣ّت ًّت ًا تـالَ ٥ًل ٛج٣٤٥ ٔٛرٛؿ ٥ٌ٘ت؛ م٤لا ُب٣ل٤ت تبث٢ ٘ا ؿك ا٤ٗ ًا

ت: ٛا٥ٞٓ ؿُا ٥ٓ ؽ َ ثلٌلؿ٘ا ل آٖ كا ثٝ ُىُ ٚا ٌبٖ ٥ٌ٘ت. عبَ ٌا  ام ٘ا

ٌبٖ .1  ؛ٞب ُب٣ل٘ـ ث٣٘٤ ٘ا

ت ٥ٌ٘ت .2  ؛٥ٞش ُب٣ل٢ ًا

ٌبٖ .3 ت پي ث٣٘٤ ام ٘ا  ٥ٌ٘تٙـ. ٞب ًا

رتق صٍٛ٘رٝ ثرب تغ٥٥رل ٚ          رتٝ ًا ـُا ٣ًٜ وٝ ثلا٢ ًّت اوجرل ام آرغل ٥ّ٣رت ٘ ت وٝ ٚا ىبَ ٌٔتِىُ ا٤ٗ ًا ُا

 ُٛؿ؟ رب٣٤ ٜٔٙم٣ ؿاكا٢ ٘مَ ٥ّ٣ت ٣ٔ ربثٝ

بٖ ٣ٔ ـاك ِ٘ ٤ٗ ٔم ىَب تب ـث ٥لؿق ٤ىر٣ ام   ا٤ٗ ُا ؿٞـ وٝ ٞلٌٜب ًبِج١ و٥ّٝ ٤ى٣ ام ؿٚ ٔمـ١ٔ ُىُ ؿْٚ ٚ ًْٛ للاك ٍث

 ٚ ـ ١ٛٗٛٔ  ٚ ع ٣ؿ ٕ٘ ٖ َ آ ـ ٝث ٔغٕٛ ٛ٘ا ـ.  ت ت٣ ٥ٔب٘ز٣ ُٛؿ ٚ ٘مَ ٥ّ٣ت كا ثبم٢ وٙـ ٚ ٔب كا ام ٔمـٔب  ٝث ٘ت٥زٝ ثلًب٘ كًا

َ ثب ربٝث بثلا٤ٗ تغ٤ُٛ آٖ ٝث ُىُ ٚا ٣ ٙث ٚال٥٤ت آٖ عـ كا ٣ٕٛ ٕ٘ ٣ رب٣٤ ٜٔٙم٣  ـ. وٙـ ٚ ٘مَ ٥ّ٣ت ٝث آٖ ٕ٘  ؿٞ

٣ كا ٘ف٣ ٣ٕ٘ ِت ىبٖ ًبِج١ ٚا ىبَ تب ثٝ ا٤ٗ عـ ٔا ٛاٖ ام      وٙـ ٚ ٘ت٥زرٝ ٕ٘ر٣   اِجتٝ ا٤ٗ ُا َ ٘تر ؿٞرـ ورٝ ؿك ُرىُ ٚا

تفبؿٜ ولؿ؛  َ ؿصربك صٙر٥ٗ    اوخل آٖ ؿًتٝ ًبِجٝصلاوٝ عـًبِج١ و٥ّٝ ًا ٞب٢ ؿك ُىُ ؿْٚ ٚ ًْٛ ثب تغ٤ُٛ ثٝ ُىُ ٚا

ًٚ ٕٔىٗ ٥ٌ٘ت. ؿٞـ وٝ ٥ٞش ٚ ا٤ٗ ِٔىُ ِ٘بٖ ٣ٌٕ٘ٞتٙـ ِٔى٣ّ   ٌبٜ ًبِج١ ثـٖٚ عـ ٚا
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ٚال٢ ثب تغ٥ُّ ٌقُتٝ ب ٌٔتِىُ ؿك  ٛاٞـ ٘ت٥زٝ ث٥ٍلؿ ٣ٔ ٔا ٗ   وٝ ؽ َ ٞرٓ ٤مر٥ آٚك ٥ٌ٘رت؛   ًبِجٝ و٥ّٝ ؿك ُىُ ٚا

ىرٝ آٖ كا وجرلا٢     َ لجرُ ام ٘آ ل ام ٚا ـق ٌا تٝ ثُب ـُا ت ٘مَ ٥ّ٣ت ٘ ًٚ ًا م٤لا ٔغَٕٛ ًبِج١ و٥ّٝ ؿك ُىُ ؿْٚ وٝ عـ ٚا

ٓق ام ٛل٤ك ٣ىي ٌٔت٢ٛ ٣ىي ٣ٔ َ ت٠ٙ ُىُ ؿْٚ للاك ؿ٥ٞ َ ل٥بى كا ٝث ٓٛك  ُىُ ٚا ٓق  ٥ٓ ٣ٔولؿ٤ٓ ٚ ام ٚا ولؿ٤

ـاكؿ. اما٤ٗ تق ٘مَ ٥ّ٣ت ٘ َ ًا ًٚ وٝ ١ٛٗٛٔ وجلا ؿك ُىُ ٚا ًرٚ        ثبم ٞٓ عـ ٚا ر٣ ٚ ثرـٖٚ عرـ ٚا ِت كٚ ًربِج١ و٥ّرٝ ٚا

ىبٖ ًٚ ثب٤رـ ٔمت٘ر٣ ًرّت     ٔا َت ثب ًبِج١ و٥ّٝ ٞٓ ٣ٜ٤ٔ ٤م٥ٗ ٥ٌ٘ت. ٝث ت٤ج٥ل ؿ٤ٍلق عـ ٚا بثلا٤ٗ ُىُ ٚا پق٤ل ٥ٌ٘ت. ٙث

ـق الت٘ب٢ رٙج١ ا٤ ًّج٣ ؿكعب٣ِٔغَٕٛ ام ١ٛٗٛٔ ثُب ًّت ُٛؿ. وٝ ٔغَٕٛ ٣ٔ زبث٣ ؿاكؿق ٝ٘ رٙج١  ـ ام ١ٛٗٛٔ  ٛٞا  ؽ

ل  تٝ ثبُٙـق ٣ىي ٌٔرت٢ٛ ٕ٘ر٣   ٤ه ٥ٞشثٝ ٣جبك  ؿ٤ٍلق ٌا ـُا ٚال٢ ٘مَ ٥ّ٣ت ٘ رـ   ام ٛلف٥ِٗ ًبِج١ و٥ّٝ ؿك  ٛ٘ا ت

رتٝ ث      ؛٘مَ ا٤فب وٙـ ٚ ٤ى٣ ام ؿٚ ٛلف كا ؿاكا٢ ٘مَ ٥ّ٣ت وٙـ ل ٞل٤ره ام ؿٚ ٛرلف ٘مرَ ٥ّ٣رت ؿُا ب ٌا بُرـق  ٔا

َ   ٣ىي ٌٔت٢ٛ ٣ٔ رىب ـ ٘مَ ا٤فب وٙـ ٚ ٘مَ ٥ّ٣ت كا ؿك آٖ آُىبكًبم٢ وٙـ. ثٙبثلا٤ٗ عبٓرُ ُا ٛ٘ا ٛاٞرـ    ت ا٤رٗ ؽ

ىبٖثٛؿ وٝ ًبِج١ و١٥ّ ٚا ٛاٖ ٤ى٣ ام ٛلف٥ٗ  پق٤ل ٥ٌ٘ت ٚ ؿك آٖ ٣ٕ٘ ٥ِٝ ٔا ٌرت.    ٣٢ّرت ًرّت ؿ٤ٍرل   كا ت ام ؽرٛؿ ؿ٘ا

ٛاٖ ثب ٣ىي ٌٔت٢ٛ كٚ ٣ٕ٘ اما٤ٗ  ؿٚ ٛلف ؿاؿ. ٘مَ ٥ّ٣ت كا ثٝ ٤ى٣ ام قت

 ٛ َ ٥ًٙب اٗثٚ اكًٜ تل ُىُ ؿْٚ ٚ تغ٤ُٛ آٖ ٝث ُىُ ٚا ٣ ؿك ٌث ِت ىَب ٚ احجب  ًبِج١ و٥ّٝ ٚا ؼ ٝث ُا ام  ق ثغج كاؿك پًب

٣ٔ ٝ ًٚ ٥ٌلـ٘ وٝ ثلؽ٣ ًبِجٝ ؿٞٙـ ٚ ٘ت٥زٝ ٣ٔ ٛل٤ك ٣ىي ٌٔت٢ٛ اؿٔا ٖٚ عـ ٚا اـ٘ ٚ ثب ٣ىري ٔٛٗر١ٛ صٙر٥ٗ     ٞب ـث

ًّج٣ ٞب٣٤ ٣ٔ ًبِجٝ ًٚ للاك ٥ٌلؿ ٚ ٔغَٕٛ  ٛاـ٘ عـ ٚا َ ًرّت وٙرـ؛ ٚ     ت غل ؿك ُرىُ ٚا ٍا كا ام ٔتغـ ؽٛؿ ٣ٙ٤٤ عـ ٓا

٣ٔ ًٚ ـق عـ ٚا ت٣ ثُب ٛت ٞلٌٜب ثلٞبٖ ِٕ ٛاـ٘ ٘مَ حج ل ٝثت بثلا٤ٗ ٌا ـ. ٙث تٝ ثُب ٝ  ٣ ٞٓ ؿُا ت٣ ثلؽ٣ ًربِج ٞرب ثرـٖٚ عرـ     كًا

ُ المْ ٣ٔ ٌٌّ ـق ت ٙ ًٚ ٘جُب ُق ثلؽ٣ ًبِجٝآ٤ـ  ٚا ٌٌّ الٖ ت مٜب١ ٚ ٝث ؿ٥ُِ ٜث ٖٚ ٘ا ًٚ ٚ ـث ٖٚ عـ ٚا ـ. ٞب ـث  ٘ا

 اِّٚي ثسٖٚ حس اٚؾظ يب تمؿيٓ ؾبِجٝ ثٝ ثسيٟي ٚ ٘ظطي  ثطٞبٖ زْٚ ثط احجبت ؾبِجٝ. 4

ٛك  ث٣ ٛك ؿ٤ٍل ًّت ٣ُٔه ثلؽ٣ ٔا ت وٝ ؿكًت آُىبكا  صلاوُٝٛ٘ـ؛  ام ثلؽ٣ ٔا رت ٥ٌ٘رت  »ًا ٌب٣٘ ًا ٚ « ٥ٞش ٘ا

ٌبٖ ٥ٌ٘ت» ج٣ ٘ا ًٚ. ر٢ٕ ا٤ٗ ؿٚ ٚ كف٢ ا٤رٗ ؿٚ   ٝٞل ًبِج«. ٥ٞش ًا ت ٤ب ثب عـ ٚا ًٚ ًا و١٥ّ ٓبؿق ٤ب ثـٖٚ عـ ٚا

ل ثلؽ٣ ًبِجٝ ؛ؿك ٞل ًبِج١ و١٥ّ ٓبؿق ٕٔىٗ ٥ٌ٘ت ب ٌا ًٚ  ٔا ٝ   ثبُٙـق ث٣ٞب٢ ٓبؿق ؿاكا٢ عـ ٚا   ُه ثب٤ـ ثرٝ ًربِج

تٝ ثب٥ُٓق ٣ٔ ٤ب ًبِجٝ ًٚ ؿُا ل ًبِج١ ثـٖٚ عـ ٚا ًٚ ثبُٙـ. ٌا ٛا٘  ٞب٣٤ ٔٙت٣ٟ ُٛ٘ـ وٝ ثـٖٚ عـ ٚا آٖ كا وجرلا٢   ٥ٓتر

َ للاك ؿ٥ٞٓ ٚ ٔغَٕٛ آٖ كا ام عـ آغل ًّت و٥ٙٓ ٚ ًبِجٝ رت؛ م٤رلا     ا٢ وٝ ام ا٤ٗ ٘ت٥زٝ ٣ٔ  ُىُ ٚا ُٛؿق ٤م٥ٙر٣ ًا

ًٚ ٔٙت٣ٟ ثٝ ٔمـٔب  ثـٖٚ عـ  ل ص٥ٙٗ ًبِجٝٚا ت. ثٙبثلا٤ٗ ٌا ا٢ وجلا٢ ُىُ ؿْٚ ٞرٓ لرلاك ٥ٌرلؿق ثرب      و٥ّٝ ُـٜ ًا

َ ٣ٔ ٣ىي ولؿٖ آٖ ٛاٞـ ثٛؿ. قآٖ ًبِجٝ ١ُٛؿ ٚ ٘ت٥ز تجـ٤ُ ثٝ ُىُ ٚا  ٤م٣ٙ٥ ؽ

ب ٌٔتِىُ ؿل٥مبً ت وٝ ٚرٛؿ ًبِج ٔا ىبَِ ا٤ٗ ًا رل وجرلا٢      ُٝا رت ترب ٌا ًٚ صٍٛ٘ٝ ٕٔىٗ ًا و٥ّٝ ثـٖٚ عـ ٚا

َ ُٛؿ ٚ ٘ت٥زُىُ ؿْٚ ل ربكٜ ورلؿ٤ٓ      ٕٞب٣ِٖٚ آٖ ٤م٣ٙ٥ ثبُـ؟  ٝلاك ٌلفت ثب ٣ىي تجـ٤ُ ثٝ ُىُ ٚا ٛرٛك ورٝ ُا

ٛك ؿ٤ٍل ًّت ٣ٔ ث٣ ٛك ام ثلؽ٣ ٔا ٝ  ٝٓبؿق ؿاك٤ٓ. اوٖٙٛ ًربِج  ٝو٥ّ ُٝٛ٘ـ ٚ ًبِج ُه ثلؽ٣ ٔا ٞر٥ش  »ا٢ ٔب٘ٙرـ   و٥ّر
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ٝ       :٥ٌل٤ٓ. ا٤ٗ ًبِجٝ ؿٚ ٛلف ؿاكؿ كا ؿك ٠٘ل ٣ٔ« ة ٥ٌ٘ت اِف ا٢ كا  ٛرلف ٔٛٗر١ٛ ٚ ٛرلف ٔغٕرَٛ. صٙر٥ٗ ًربِج

ٛاٖ ثٝ صٟبك ٓٛك  ؿك ٠٘ل ٌلفت:  ٣ٔ  ت

ت ٚ ثلا٢ ٛلف ؿ٤ٍرل حبثرت ٥ٌ٘رت ٚ     .1 ت وٝ ثلا٢ آٖ حبثت ًا ثلا٢ ٤ى٣ ام ؿٚ ٛلف ًبِجٝ ٚٓف ٌٔب٢ٚ ًا

ل ؿاكؿ ثلا٢ ٔب ٤ّْٔٛ ٥ٌ٘ت. ٔخالً ـاكؿ ٚ ٤ب ٌا ٌ٘ربٖ ًرًٙ   ٞر٥ش ا » ٝو٥ّر  ًٝبِج ٝؿك ل٥٘ ٛلف ؿ٤ٍل ٚٓف ٌٔب٢ٚ ٘

ٌبٖ»ثلا٢ « ٥ٌ٘ت ب ؿك ا٤ٗ عبِرت ثرلا٢    ؛ُٛؿ وٝ ثل ًًٙ لبثُ عُٕ ٥ٌ٘ت ٤بفت ٣ٔ« ٘بٛك»ٚٓف ٌٔب٢ٚ « ٘ا ٔا

ل ٚرٛؿ ؿاكؿ ثٝ فٞٗ ٔرب ؽٜرٛك ٕ٘ر٣    آالًًًٙ ٚٓف٣ ٌٔب٢ٚ ثب آٖ ٤ب  ـاكؿ ٚ ٤ب ٌا ر٥ٓ.   ٕ٘ر٣ آٖ كا وٙرـ ٚ   ٚرٛؿ ٘ ؿ٘ا

٥ٓ ل٥ب٣ً تِى٥ُ ؿ٥ٞٓ ٚ ٚٓف ٌٔب٢ٚ كا  ثٙبثلا٤ٗ ٣ٔ ٛ٘ا ًٚ للاك ؿ٥ٞٓ:ت  عـ ٚا

ت1 ٌبٖ ٘بٛك ًا  ؛. ٞل ٘ا

 ؛. ٥ٞش ًًٙ ٘بٛك ٥ٌ٘ت2

ٌبٖ ًًٙ ٥ٌ٘ت.3  . پي ٥ٞش ٘ا

رتٝ ثبُرـق ًرّت      ـُا تٝ ثبُـ ٚ ٛلف ؿ٤ٍل ٚٓف ٌٔرب٢ٚ ٘ ل ٤ى٣ ام ٛلف٥ٗ ًبِجٝ ٚٓف ٌٔب٢ٚ ؿُا ثٙبثلا٤ٗ ٌا

ٜ ًٚا ٜ      ٝٞل٤ه ام ؿٚ ٛلف ام ؿ٤ٍل٢ ثٝ  ر ًٚا ٌربٖ ثرٝ  تـالَ ًرّت ًرًٙ ام ٘ا ت وٝ ؿك ا٤ٗ ًا  ٝٚٓف ٌٔب٢ٚ ًا

ت ٜ ؛٘بٛك ًا ًٚا ٌبٖ ام ًًٙ ثٝ  ل ٘ت٥زٝ كا ٣ىي و٥ٙٓق ًّت ٘ا ت ٝٚ ٌا  ؛٘بٛك ًا

ًرت ٚ ثرب ٛرلف ؿ٤ٍرل ٔتغرـ      ثلا٢ ٞل٤ه ام ؿٚ ٛلف ًبِجٝ ٚٓف ٌٔب٢ٚ ثب آٖ ٚرٛؿ ؿاكؿ ٚ ثب آٖ ٔتغـ ا .2

ت وٝ ٞلٌبٜ ؿٚ ٛلف ؿاكا٢ ٚٓف ٌٞتٙـق ثرلا٢ ٞرل ٚٓرف صٙرـ     ٤ٌٛـ وٝ ٣بؿ  ثل ا ٥ً٣ٔٙب  اث٥ٌ٘ٗت.  ٤ٗ ُـٜ ًا

ت. ٞلصٙـ٥ٌل٘ـق  ٔٛٓٛف ٌٔب٢ٚ ؿك ٠٘ل ٣ٔ  ٤ه ٔٛٓٛف ٌٔب٢ٚ وبف٣ ًا

رتٝ     ام ؿٚ عبِت لجُ ا٤ٗ ٘ت٥زٝ كا ٣ٔ ٥ًٙب اثٗ ٥ٌلؿ وٝ ٞلٌبٜ ٤ى٣ ام ؿٚ ٛلف ًبِجٝ ٔغَٕٛ ؽربّ ٌٔرب٢ٚ ؿُا

ٜٝ ٣ٔثبُـق ًّت ٤ى٣ ام ؿٚ ٛلف ًبِجٝ ام ؿ٤ٍل٢ ث ًٚا ت وٝ ث٥ٗ آٖ ؿٚ  ًٚ ًا ٜٝ عـ ٚا ًٚا مٜب١ ٣ٙ٤٤ ثب  ُرٛؿ   ٝ ٘ا

ٛاك٢ آٖ ؿٚ كا ل٢ٜ ٣ٔ  ؛وٙـ ٚ ٕٞز

ت وٝ  .3 رتٝ ثبُرٙـق ٤رب     ٤ه ٥ٞشعبِت ًْٛ آٖ ًا ـُا ٓ  ؿًرت ام ؿٚ ٛلف ًبِجٝ ٔغَٕٛ ؽبّ ٌٔب٢ٚ ٘ ٔرب   ور

٥ٓ وٝ ٔغَٕٛ ؽبّ ٌٔب٢ٚ ؿاك٘ـ ٚ ؿك ٥٣ٗ عبَ ٣ٔ ٣ٕ٘ ٥ٓ وٝ آٖ ؿٚ ام ٕٞرـ٤ٍل   ؿ٘ا ٗ   ًرّت ٔر٣  ؿ٘ا كٚ  ُرٛ٘ـ. اما٤ر

رٜٝ ثبُرـق    ٢ًّت ٤ى٣ ام ؿ٤ٍل ًٚا ل ًّت ٤ى٣ ام ا٤ٗ ؿٚ ام ؿ٤ٍل٢ ؿاكا٢  ت؛ م٤لا ٌا ًٚ ًا مٜب١ ٚ ثـٖٚ عـ ٚا ثال٘ا

 ام صٟبك فلٕ ؽبكد ٥ٌ٘ت:

ًٚ ام ٞل ؿٚ ٛلف ًرّت ٔر٣  اِف ت. ؿك ا٤ٗ ٓٛك  عـ ٚا ًٚ ٔجب٤ٗ ثب ٞل ؿٚ ًا ُرٛؿ ٚ ل٥ربى ام ؿٚ    د ٤ب عـ ٚا

 ٔب٘ٙـ: قًبِجٝ ٔٙتذ ٥ٌ٘ت

ٌبٖ ًًٙ ٥ٌ٘ت؛1  . ٥ٞش ٘ا

ت ًًٙ ٥ٌ٘ت؛2  . ٥ٞش ًا

   . پي ررررررررررررررررر3
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ت وٝ ل٥بى ام ؿٚ ًبِجٝ ٘ت٥زٝ ٣ٕ٘  ؛ؿٞـ كُٚٗ ًا

َ ثلٔر٣  ٚاعـ٢ ث٥بث٥ٓ وٝ ٌٔب٢ٚ ثب ٤ى٣ ام آٖ ؿٚ ٛلف ثبُـق ؿك ا٤ٗ ٓٛك  ثٝ فلٕ ٚا  ًٚ ٌرلؿؿ ٚ   ةد عـ ٚا

ـاق ٓٛك  ًْٛ ٥ٌ٘ت  ؛ٔٔ

ًٚ ث٥بث٥ٓ  ٍل ثبُـ. ا٤ٗ فلٕ ثرٝ  آٟ٘ب ٌٔب٢ٚ ثب ٤ه ٛلف ٚ ؿ٤ٍل٢ ٌٔب٢ٚ ثب ٛلف ؿ٤ وٝ ٤ى٣ امدد ؿٚ عـ ٚا

ـاق ٓٛك  ًْٛ ٥ٌ٘ت ٣ٔٓٛك  ؿْٚ ثبم  ؛ٌلؿؿ ٚ ٔٔ

ًٚ ٣ب٣ٔ ث٥بث٥ٓ وٝ ثل ٞل ؿٚ ٛلف لبثُ عُٕ ثبُـق ؿك ا٤ٗ فلٕ ٞٓ ل٥بى ٔٙتذ ٥ٌ٘ت  ٔب٘ٙـ: قؿد عـ ٚا

ت؛1 ٛاٖ ًا ٌبٖ ع٥  . ٞل ٘ا

ت؛2 ٛاٖ ًا ت ع٥  . ٞل ًا

 ي ررررررررررررررر. پ3

ت   ُىُ ؿْٚ ثب ؿٚ ٔٛرجٝ ٔٙتذ ٥ٌ٘ت.وٝ ثبم كُٚٗ ًا

 ٝ ت و ٣ ًا ٙب اٗثٌفٙت ت. ٥ً ْ ًا ٚ ؿٚ  َ ٛك  ٚا  ٓٝ ٚ ث ٗ ؿ ت؛ م٤لا ثبمٌِت ا٤ ٜ ًا ىلؿ ٜلط٘  الًٔ  ْ كا ٓا ٛ  ًٚ  ْ ٕ ؿٚ  فل

ًربِجٝق   ٤ٌٛب ثٝ رب٢ ٚرٛؿ ٔغَِٕٛ ٌٔرب٢ٚ ثرب ٤ىر٣ ام ؿٚ ٛرلف     اكًٜٛٔب ام وتبة  ٤ٌٛٝـ ؿك ٌ٘ؾ ٣ٔ ٥ًٙب اثٗ

ت.  ل ص٥ٙٗ ثبُـق ثبم ٞٓ الٌب٣ٔ وٝ ٜٔلط ولؿٜ ٣ٔ ٥ًٙب اث١ٛٗٛٔٗ آٔـٜ ًا ـ  ا٤ٓ ٣ٍٕٞ ثٝ عبَ ؽٛؿ ثربل٣  ٤ٌٛـ ٌا ر . ٘ا

ر٥ٝ ـق ٛت ل ١ٛٗٛٔ ٝث رب٢ ٔغَٕٛ ثُب جتٝ ٌا ـ: ِا ؿق ٔبٙ٘ ـ ٛث ٛٞا ب ٘ت٥زٝ آٖ رنئ٣ ؽ تق ٔا ت ثلؽٛكؿاك ًا تمٔب  پق٤ل ٚ ام ًا

ت؛ .1 ٌبٖ ًا  ٞل ُب٣ل٢ ٘ا

ت ٥ٌ٘ت؛ .2  ٥ٞش ُب٣ل٢ ًا

ٌبٖ .3 ت ٥ٌ٘تٙـ. پي ث٣٘٤ ٘ا  ٞب ًا

تٝ ًٛا ىَب ٝث فٞٗ ث٥ب٤ـ وٝ ؽ ت ا٤ٗ ُا ب ٕٔىٗ ًا ـق ٔمرـٔب   ا٤ٓ  ٔا احجب  و٥ٙٓ وٝ ٞلٌٜب ًبِجٝ و٣ّ ؿاكا٢ ثلٞبٖ ثُب

٣ٔ ًٚ ٖٚ عـ ٚا ب ثب ث٥بٖ  آٖ ٝث ٔجبؿ٢ ـث ت٥ٓ  اكًٜٛكًٙـ؛ ٔا ٛاٌ٘ تق ٘ت بؿٜ ًا بٖ ؿ٥ٞٓ وٝ ٝث رب٢ ٔغَٕٛ ١ٛٗٛٔ كا ٟ٘ ِ٘

ًّت و٣ّ بٖ ٣ٔ ثلا٢  ًٚ ٣ٔ ٞب ثلٞب٣٘ ٚرٛؿ ؿاكؿ وٝ ِ٘ ٖٚ عـ ٚا ـ. ؿٞـ ٔٙت٣ٟ ٝث ٔمـٔب  ـث ٘ٛ ُ 

ًرٚ ٌٞرتٙـ ٚ ا٤رٗ      رنئ٣ ٝؽ٣ ًبِجؿٞـ وٝ ثل ِ٘بٖ ٣ٔاكًٜٛ كٍٚ  ٤ٌٛـ ؿك پبًؼ ٣ٔ ٥ًٙب اثٗ ٞب ؿاكا٢ عرـ ٚا

ًٚ ٔٙت٣ٟ ٣ٖٔ  ثلٞب ُٛؿ وٝ ٞلٌبٜ ث٤ٖ ام و٣ّ ثلٞربٖ   ت٥زٝ ٣ٔام ا٤ٗ ث٥بٖ ٘ قُٛ٘ـ. پي ٞب ثٝ ٔمـٔب  ثـٖٚ عـ ٚا

ًٚ ٔٙت٣ٟ ُٛؿق وُ ٕٞبٖ ث٤ٖ ٣ٕ٘ا٢ وٝ ؿاكؿ  و٣ّ ٝثب ٔمـٔ تٝ ثبُرـ.   ثب٤ـ ثٝ ٔمـٔب  ثـٖٚ عـ ٚا ـُا ـ ثلٞبٖ ٘ ٛ٘ا ت

ت.  ثٙبثلا٤ٗ وُ ٕٞبٖ ث٤ٖ ٞٓ ٔٙت٣ٟ ثٝ ٔمـٔبت٣ ٣ٔ ٛاٞٙـ ؿُا ًٚ ٘ؾ ٗ ُٛؿ وٝ عـ ٚا ٤ٌٛرـ ثرٝ ٠٘رل     ٔر٣  ًر٥ٙب  اثر

بكٜ ولؿْ ا٢ وٝ كًـ ٌ٘ؾٝ ٣ٔ ت وٝ ثرٝ ررب٢ ٔٛٗر١ٛ     ؛ؿك ؿًت ٔبًتق تف٥ٌلٍ ٥ٕٞٗ ثبُـ وٝ ُا ب ثٟتل آٖ ًا ٔا

 ٌٔب٢ٚق ٔغَٕٛ ٌٔب٢ٚ للاك ؿ٥ٞٓ.

ٛاٖ    ٞب٢ و٣ّ ثبِقا  ام ٤ىـ٤ٍل ًّت ٣ٔ ُٛؿ وٝ ثلؽ٣ ًبِجٝ ثٙبثلا٤ٗ حبثت ٣ٔ ت ورٝ ٘تر ُٛ٘ـ ٚ ا٤ٗ ؿك رب٣٤ ًا

ـا ولؿ ٤ه ٥ٞشثلا٢  ٓبؿق ٚرٛؿ ؿاك٘ـق ثب٤رـ ثلؽر٣ ام آٟ٘رب     ٝٞب٢ و٥ّ زبوٝ ًبِجٝٚ امآ٘ ام ؿٚ ٛلف ٚٓف ٌٔب٢ٚ پ٥
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ٓبف ٤ى٣ ام ؿٚ ٛلف ٔجلٞٗ ُٛ٘ـ ٌٚل٘ٝ ًبِج و٥ّٝ ٓبؿق ٕٔىرٗ   ٝثـٖٚ عـ ًٚٚ ثبُٙـ ٚ ثلؽ٣ ؿ٤ٍل ثب ٥ٔب٘ز٣ ٚا

ل ًبِج َ     ٝ٘جٛؿ. عبَ ٌا و٥ّٝ ثـٖٚ عـ ًٚٚ ؿك ُىُ ؿْٚ ٤ب ًْٛ ثبُـق ثب لبٖ٘ٛ ٣ىي ٤ب ثب لبٖ٘ٛ ؽّرف ثرٝ ُرىُ ٚا

ًٚ ٕٔىٗ ٚ ثّىرٝ   ُٝٛؿ؛ م٤لا كُٚٗ ٌلؿ٤ـ وٝ ًبِج ٌلؿؿ ٚ ٣ّٓ ثٝ آٖ ام ٠٘ل ٓٛك  ٞٓ ٤م٣ٙ٥ ٣ٔ ٣ٔمثب ثـٖٚ عـ ٚا

ت ر  .د213ر212قق 1404ّق ٥ًٙب اثٗٗلٚك٢ ًا

 اي ٚ پبؾد آٖ اؾتسالَ ثط حس ٚؾظ  زاقتٗ ٞط ؾبِجٝ. 5

ىبَ لج٣ّ وٝ اؿ٣ب ٣ٔ ٝؿك ؿ٘جبِ ـاكؿق ث٥ب٣٘ آٚكؿٜ ٣ٔ ُٝـ وٝ ًبِج ُا ىبٖ ٘ ًٚ ٔا ؿٞرـ   ُٛؿ وٝ ِ٘ربٖ ٔر٣   ثـٖٚ عـ ٚا

ىبَ تم٤ٛرت ٔر٣   ٞل ًبِجٝ ت. پي ثب ا٤ٗ ث٥بٖ ُا ًٚ ًا ٝ     ا٢ ؿاكا٢ عـ ٚا ا٢ كا ؿك ٠٘رل ث٥ٍرل٤ٓق    ُرٛؿ ورٝ ٞرل ًربِج

ٛ٘ا ٣ٔ ـا و٥ٙٓ؛ م٤لا ٞل ١ٛٗٛٔ ٚ ٔغ٣ِٕٛ ٔب٘ٙرـ   ٥ٓت ٣ًٜ ث٥ٗ ١ٛٗٛٔ ٚ ٔغَٕٛ پ٥ ل كا ؿك ٠٘ر « ة»ٚ « اِرف »عـ ٚا

ت. ٔخالً ت. عتر٣   ث٥ٍل٤ٓق ٔغ٣ِٕٛ ثل آٟ٘ب ٓبؿق ًا عـ آٟ٘ب ٤ب كًٓ آٟ٘ب ٚ ٥٘ن ارنا٢ عـ ٚ كًٓ آٟ٘ب ثل آٟ٘ب ٓبؿق ًا

ل  ٣ٕ ؿاك٘ـ وٝ ثٝ ٛٛك ٔزُٕ ثل عـ عُٕ ٣ٔ« ة»ٚ « اِف»ٌا ُٛؿ. ؽالٓٝ ٞر٥ش ُر٥ئ٣    ؽٛؿُبٖ عـ ثبُٙـق ثبم ًا

ٛامْ ٥ٌ٘ت ٛاّت ٚ ِ ٛاّت ٚ     عت٣ ارٙبى ٣ب٥ِٝ وٝ ث٥ٌٚ .ؽب٣ِ ام ؽ ـاكؿق ثربم ؽر ٌٞتٙـ ٚ ثبالتل ام آٟ٘ب ر٣ٌٙ ٚرٛؿ ٘ر

ٛام٣ٔ ؿاك٘ـ وٝ ثل آٟ٘ب عُٕ ٣ٔ ٛاٖ  ُٛ٘ـ. ثٙبثلا٤ٗ صٍٛ٘ٝ ٣ٔ ِ ص٥رن٢   قا٢ ٤بفت وٝ ثل ٤ى٣ ام آٖ ؿٚ «ة»ٚ « اِف»ت

ٛاٖ ص٥ن٢ كا ٤بفت وٝ ثل ٤ى٣ عُٕ ٣ٔ ٣ٔ عُٕ ِ٘ٛؿ. عتٕبً ٤٤ٙر٣ ٍٔرل ٕٔىرٗ     ؛ُرٛؿ  ُٛؿ ٚ ام ؿ٤ٍل٢ ًّت ٔر٣  ت

ت ٝ ٔغ٣ِٕٛ ٤ب ًا ـاْ عُٕ ِ٘ٛؿ ٚ ثر ثرـٖٚ ٥ٔرب٘ز٣ آٖ ٔغٕرَٛ ام    « ة»ٚ « اِرف »كاعتر٣   فت ِ٘ٛؿ وٝ ثل ٥ٞش و

ـا ٣ٔ ٤ىـ٤ٍل ًّت ُٛ٘ـ؟م پي ل٤ٜبً ُٛؿ. ثٙربثلا٤ٗ   ُٛؿ ٚ ثل ؿ٤ٍل٢ عُٕ ٣ٕ٘ ُٛؿ وٝ ثل ٤ى٣ عُٕ ٣ٔ ٔغ٣ِٕٛ پ٥

ت ٞل ًربِجٝ   ٚال٢ ٌٔتِىُ ٔـ٣٣ ًا ٛاٞـ ثٛؿ. ؿك  ًٚ ؽ ٝ ص٥ٙٗ ٔغ٣ِٕٛ ثب عـ ٚا ًرٚ ثر٥ٗ ؿٚ     و٥ّر ا٢ ؿاكا٢ عرـ ٚا

ت:  ٛلف ثٝ ٤ى٣ ام ٓٛك م٤ل ًا

تق ٔخالً« ة»ٚ « اِف» .1 ٜٝ ث٥ٗ آٖ ؿٚ ًا ًٚا رت   » ؿٚ ٔغـٚؿ٢ ٌٞتٙـ ٚ عـ ٞل٤ه ام ا٤ٗ ؿٚ  ٌربٖ ًا ٥ٞش ٘ا

ٜٝ ٣ٔ«٥ٌ٘ت ًٚا  ُٛؿ: ٣ُٔٛؿ ٚ ٛلف ؿ٤ٍل ام آٖ ًّت  ق ٞل٤ه ام ٛلف٥ٗ عـ٢ ؿاكؿ وٝ 

ٌبٖ ر  ٛاٖ ٘بٛك»ٞل ٘ا ت« ع٥  ؛ًا

ٛاٖ ٘بٛك ٥ٌ٘تر  ت ع٥  ؛٥ٞش ًا

ت ٥ٌ٘ت.ر  ٌبٖ ًا  پي ٥ٞش ٘ا

ٛاٖ ٌفت: ٤ب ٣ٔ  ت

ٌبٖ ر  ٛاٖ ٓبُٞ»٥ٞش ٘ا  ؛٥ٌ٘ت« ع٥

تر  ٛاٖ ٓبُٞ ًا ت ع٥  ؛ٞل ًا

ت ٥ٌ٘ت.  ر  ٌبٖ ًا  پي ٥ٞش ٘ا

ٜٝ ٣ٔ« ة»ٚ « اِف»ثلا٢  .2 ًٚا ت وٝ  ٌ ؛ُٛؿ ارنا٢ عـ٢ ٌٔب٢ٚ ًا ررنء عرـ ٚ   بٖ ورٝ  ٔب٘ٙـ ٘بٛك ثلا٢ ٘ا

 ت:ٌٔب٢ٚ ثب ٔغـٚؿ ًا
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تر  ٌبٖ ٘بٛك ًا  ؛ٞل ٘ا

ت ٘بٛك ٥ٌ٘تر   ؛٥ٞش ًا

ت ٥ٌ٘ت.ر  ٌبٖ ًا  پي ٥ٞش ٘ا

ت ٝكًٓ ٤ب ارنا٢ ك٣ًٕ ٣ٙ٤٤ ؽبٓ« ة»ٚ « اِف»ثلا٢  .3  ٔب٘ٙـ: قٌٔب٢ٚ ًا

تر  ٛاٖ ٔت٤زت ًا ٌبٖ ع٥  ؛ٞل ٘ا

ٛاٖ ٔت٤زت ٥ٌ٘تر  ت ع٥  ؛٥ٞش ًا

ت ٥ٌ٘ت.ر  ٌبٖ ًا  پي ٥ٞش ٘ا

ٛاٖ ٔغَٕٛ كا فمٚ ؽبٓ زب ٣ٔؿك ا٤ٙ ٛاّ ٚ      « زتٔت٤» ٝت للاك ؿاؿ وٝ ؿك ا٤رٗ ٓرٛك  ام اررنا٢ كًرٓ ٚ ام ؽر

ت ٛامْ ١ٛٗٛٔ ًا  ؛ِ

رٓ    « ة»ٚ « اِف» .4 ٓ ٔزُٕ ؿَا ثل عم٥مت ُر٣ء ٚررٛؿ ؿاكؿ ٚ آٖ ًا ؽٛؿُبٖ عـ ثبُٙـ ٚ ثلا٢ ٞل عـ٢ ًا

ٜٝ ث٥ٗ ؿٚ ٛلف ُٛؿ: ٣ٔ ًٚا ـ  ٛ٘ا  ت

ٛاِٖ ٘بٛكق ت. ر ٞل ع٥ ٌبٖ ًا  ٘ا

ٛاِٖ ٓبُٞق ٌبٖ ٥ٌ٘ت؛ ر ٥ٞش ع٥  ٘ا

ٛاٖر پي  ٛاِٖ ٘بٛكق ع٥  ٓبُٞ ٥ٌ٘ت. ٥ٞش ع٥

صٙر٥ٗ ٔغٕر٣ِٛ   ٌفتٝ ُٛؿ ُٛؿق وبف٣ ٥ٌ٘ت وٝ  ٔغ٣ِٕٛ ثل ٤ى٣ ام ؿٚ ٛلف ًبِجٝ عُٕ ٣ٔا٤ٙىٝ  پبًؼ: ٓلفبً

ًٚ كا ا٤فب ٣ٔ ـ ٘مٖ عـ ٚا ٛ٘ا وٙـ. ثٙبثلا٤ٗ تالٍ ثلا٢ ٤بفتٗ ٔغ٣ِٕٛ وٝ ثٝ ٤ى٣ ام ؿٚ ٛلف ًربِجٝ عٕرُ ُرٛؿق     ت

ًٚ ث٥ٗ ؿٚ ٛلف ًبِجٝ ثبُـ. ام ٢ًٛ ؿ٤ٍلق ص٥ٙٗ ٥ٌ٘ت ورٝ ل٥ربى ٞرل ص٥رن٢      ُب٤ـ آٖ ٔغ٣ِٕٛ ٘جبُـ وٝ عـ ٚا

ًٚ اتفبق ث٥فتـ؛ م٤لا ام ُلا٤ٚ ٔمـٔب  ثلٞبٖ ت ٚ ثٝ ٞل ٘غ٢ٛ وٝ عـ ٚا ًٚ ًا رت ورٝ    ثبُـ وٝ ؿاكا٢ عـ ٚا آٖ ًا

ٗ ٔمـٔب  ثلٞبٖ ثب٤ـ ا٣رلف ام ٘ترب٤ذ ثبُرٙـ ر    ٥رل٢ق   106قق 1404ّق ًر٥ٙب  اثر  .د402ّق 1د ق 1395؛ ًر٥ّٕب٣٘ ٔا

تؾبة ٣ٔ ٣ًٜ وٝ ٘ا ا٢ ثبُـ وٝ حجٛ  آٖ ثلا٢ عـ آرغل ٚ حجرٛ  عرـ اوجرل ثرل آٖ       ُٛؿ ثب٤ـ ثٝ ٌٛ٘ٝ ثٙبثلا٤ٗ عـ ٚا

ًٚ ثبُٙـق ثب٤ـ حجرٛ  عرـ    ًبِجٝ كٚ ؿك ا٣لف ام حجٛ  عـ اوجل ثل عـ آغل ثبُـ. اما٤ٗ ٞب٢ ٠٘ل٢ وٝ ثب٤ـ ؿاكا٢ عـ ٚا

ًر٣ٜ ثر٥ٗ ؿٚ      ل صٙر٥ٗ عرـ ٚا ًٚ ا٣لف ام ًّت عـ اوجل ام عـ آغل ثبُـ. ٌا ًٚ ثلا٢ آغل ٚ ًّت عـ اوجل ام ٚا ٚا

تق ٘ٝ ٓلفبً ًٚ ٚ ؿاكا٢ ل٥بى ًا  .٤بفتٗ ٔغ٣ِٕٛ ث٥ٗ ؿٚ ٛلف ًبِجٝ ٛلف ًبِجٝ ٤بفت ُٛؿق آٖ ًبِجٝ ؿاكا٢ عـ ٚا

ا٣رلف ام  « ة»ٚ ٌ٘رجت آٖ ثرٝ    «اِف»ٔغ٣ِٕٛ كا ؿك ٠٘ل ٌلفت وٝ ٌ٘جت آٖ ثٝ اكًٜٛ ٤ٌٛـ ٤ٌٛب  ٣ٔ ٥ًٙب اثٗ

تق ٘ٝ ٞل ٔغ٣ِٕٛ ٚ ثٝ ٞرل ٘غر٢ٛ ثبُرـ.    « ة»ٚ  «اِف»ٌ٘جت ث٥ٗ  ت وٝ ؿك ا٤ٗ ٓٛك  ًبِجٝ ؿاكا٢ ل٥بى ًا ًا

ٌبٖ ٣ٙ٤٤  ًٚ عـ ٘ا َ وٝ عـ ٚا ٛاٖ ٘بٛك»ثٙبثلا٤ٗ ؿك ٔخبَ ٚا ت؛ م٤رلا ٔغرـٚؿ ٚ   « ع٥ ٚال٢ ٥ٔب٘ز٣ ِ٘ـٜ ًا تق ؿك  ًا

ٛاٖ ٓبُٞ»٥ٙٗ عـ اوجل ام آغل ًّت ُٛؿ. ٕٞضٚ عـ ؿٚ ص٥ن ٥ٌ٘تٙـ تب ٤ى٣ ام آٖ ؿٚ ٥ٔب٘ز٣ ُٛؿ  رت ؿٚ  ٚ « ع٥ ًا

ًر٣ٜ    ٚ عـ اوجل ام آغل ًّت ُٛؿ. ٚص٥ن ٥ٌ٘تٙـ تب ٤ى٣ ام آٖ ؿٚ ٥ٔب٘ز٣ ُٛؿ  ٣ٍٟ فلٕ و٥ٙٓ وٝ صٙر٥ٗ عرـ ٚا ٘ا
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ت ًرٚ صٍٛ٘رٝ       ٣ٔپل٥ًـٜ عبَ  ؛٥ٔب٘ز٣ ُـٜ ٚ عـ اوجل ام عـ آغل ًّت ُـٜ ًا ُٛؿ وٝ ًّت عرـ اوجرل ام عرـ ٚا

ل ث٣ ت؟ ٌا تق پي ثبـ٤ پق٤لفت ًا ٜٝ ًا ِٝج ًٚا ًب ر٣  وٝ ؿك ثلؽ٣  ًّتٔ   ٚ ً ـ ٚا ٖ ع ٚ ١ٛٗٛ ـث َ امٔ  غٕٛ رل    ٞبٔ  ٚ ٌا ُرٛؿ؛ 

ل  ٚ ؿكٞ  ت  ز٣ ًا ٥ٔ٘ب نْ ؿٚك ؿك  ٌّت تٚ  ٤بٔ  ز٣ ًا ٥ٔ٘ب ُ ؿك  ٌٌّ نْ ت ٌّت ـق ٤بٔ  ٥ٍل٤ ٠ل ث ل٢ ؿك٘  ز٣ ؿ٤ٍ ٥ٔ٘ب ٓ ثبم   ٞ ثلا٢ ٖآ

ٝ كا ٝث ِج ًب ـ  ٛك  ثب٤  ٓٚ ىبك ولؿ؛ ؿكعِب٣ ؿ ٛك ام ثل ٛٛكو٣ّ ٘ا ت ثلؽ٣ ٔا ٣ ًا ـ٤ٟ ٝ ث ٣و ًّتٔ  ل  ـ. ؽ٣ ؿ٤ٍ ٘ٛ ُ 

 ٌيطي ٘تيزٝ

ثرٝ ثرـ٥ٟ٤بت٣ ؽرتٓ    ؿك فلا٤ٙرـ تغ٥ّرُ    ٞب٢ ٠٘ل٢ ُٛ٘ـ. ًبِجٝ ٥ٌٓ ٣ٔٞب ثٝ ثـ٣ٟ٤ ٚ ٠٘ل٢ تم ٔٛرجٝ ٝٔخبث ٞب ثٝ ًبِجٝ

ًٚ ُٝٛ٘ـ وٝ ثلؽ٣ ام آٟ٘ب ٔٛرج ٣ٔ ٣ِ ٚ ثـٖٚ عـ ٚا ـ ٚ ثلؽر٣ ؿ٤ٍرل ًربِج    ثـ٣ٟ٤ ٚا ر٣ ٚ  ثرـ٣ٟ٤   ٝ٘ا ِت ثرـٖٚ عرـ   ٚا

ًٚ ـ. فلٕ ًبِ   ٚا ىبٖثـ٣ٟ٤  ٠٘ٝل٢ ثـٖٚ اكرب١ آٖ ثٝ ًبِج ٝج٘ا رت ٚ   پق٤ل ٔا ٥ٌ٘ت؛ م٤لا ٌٔتّنْ ٤ب تٌٌُّ ٤ب ؿٚك ًا

ٛاٞـ ثٛؿق ؿكعب٣ِؿك ٞل ؿٚ ٓٛك  ٣ ت؛ م٤لا ث٣ ّٓ ثٝ ًبِجٝ ٕٔىٗ ٘ؾ ُره   وٝ ٣ّٓ ثٝ ًبِجٝ ٕٔىٗق ثّىٝ ٗلٚك٢ ًا

ٛك ؿ٤ٍل ًّت ٣ٔ ٛك ام ثلؽ٣ ٔا ل ؿك ٞل ًبِجٝ قُٛ٘ـ ثلؽ٣ ٔا ٌبٖ. ٌا ا٢ ٔغٕرَٛ ام ٔٛٗر١ٛ آٖ    ٔب٘ٙـ ًّت ًًٙ ام ٘ا

ًٚ ًّت ُٛؿق ٚ ثٝ ًبِج ًٚ ؽتٓ ِ٘ٛؿق ٥ٞش ًبِجٝ ٝثب ٥ٔب٘ز٣ ٚ عـ ٚا رب   ؛ُرٛؿ  ا٢ ٔغمك ٣ٕ٘ ثـٖٚ ٥ٔب٘ز٣ عـ ٚا ٔا

ت. پي ًبِج ـاكؿ وٝ ثلؽ٣ ام ًبِجٝ ًٝبِجٝ ٔغمك ًا ت. ا٤ٗ ثغج ٔٙبفب  ٘ ٖ   ثـ٣ٟ٤ ٔغمك ًا عرـ   ٞب٢ ثرـ٣ٟ٤ ثرـٚ

ًٚ ؿك تمٔت٣ ٣ّٓ ثٝ ثلؽ٣ ٔٛرجٝ ٝ    ٚا ٞرب٢ ثرـ٣ٟ٤ ثرٝ     ٞب٢ ثـ٣ٟ٤ ٔٙت٣ٟ ٚ آُىبكًبم٢ ُٛ٘ـ. اكررب١ ثلؽر٣ ًربِج

تٗ آٖ ٥ٌ٘ت. ًٚ ؿُا  ٔٛرجٝ ثٝ ٤ٔٙب٢ ٠٘ل٢ ثٛؿٖ ًبِجٝ ٚ عـ ٚا
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