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 يکریمی يداييدی يشهیذی افسری حاویه

 رؤيس ثماویه:

سٚضی است دس آٖ ثشخی ٔإِفبٖ پیص اص ٚسٚد ثٝ ٔجبحخی يّٕی ثٝ يٙٛاٖ تٕٟیذ ٔمذٔٝ ٚ ثشای سٚضٗ سبختٗ رٞٗ ٔجتذی 

 ٌٛیٙذ.آٚس٘ذ وٝ ثٝ آٖ سؤٚس حٕب٘یٝ  ٞب ٔی ٔكبِجی سا اثتذا ٘ٛضتٝ

 ٞبی ایٗ سٚش: تشیٗ ثشخی ٟٔٓ

 ـ ٔٛؾٛو يّٓ.2    ـ تًشیف يّٓ.1

 ـ اثٛاة ٚ ٔجبحج يّٓ.4    ـ ٔإِف ي3ّٓ

 تًبسیف يّٓ:

سا ثٝ ٚؾٛح دس  دا٘ٙذ ٚ ٞشوس آٖ سا ویفیبت ٘فسب٘ی ٚ ٚرذا٘ی ٔی ا٘ذ ٚ آٖ ـ اص تػٛسات ثذیٟی ٚ ٔستغٙی اص تًشیف دا٘ست1ٝ

 یبثذ. خٛد ٔی

 يّٓ غیشلبثُ تًشیف است.ـ ثشخی ًٔتمذ٘ذ 2

 ی خٛد يّٓ ضٙبختٝ. ضٛد ٚ يّٓ ثبیذ ثٝ ٚسیّٝ ی يّٓ ضٙبختٝ ٔی ـ تًشیف ٔستّضْ دٚس است، صیشا ٞش چیضی ثٝ ٚسی3ّٝ

 ا٘ذ: أب ثشخی دس تًشیف يّٓ آٚسدٜ



سَةُ اِحبغَِّةُ َِٔٗ اِطیءِ يِٙذَ اًَِمُِ.  أًُِِّٓ َُٞٛ اِػُّٛ

یء دس ٘ضد يمُ یب لٜٛ ٔذسوٝ حبغُ ضٛد. يّٓ ٔب ثٝ فالٖ ضخع یب ا٘سبٖ ٚ حیٛاٖ ٚ یًٙی يّٓ يجبست است اص: غٛستی اص ض

 ٔخّج.

 ٔب٘ٙذ: يّٓ ثٝ صٔیٗ وشٚی است.

 ضجبٞت رٞٗ ثب آیٙٝ

قٛس وٝ تب رٞٗ ثٝ أشی تٛرٝ ٘ىٙذ غٛستی اص  آیذ ٕٞبٖ ـ تب چیضی ٔمبثُ آیٙٝ لشاس ٍ٘یشد، ٘مطی اص آٖ دس آیٙٝ ثٝ ٚرٛد ٕ٘ی1

 آیذ. ٚرٛد ٕ٘ی آٖ أش رٞٗ ثٝ

پزیشد. تب رٞٗ أشی تٛرٝ  آیٙٝ آٖ غٛست سا ٔی ثٙذد ٚ ٌیشد، غٛستی اص آٖ دس آیٙٝ ٘مص ٔی ـ چیضی دس ثشاثش آیٙٝ لشاس ٔی2

 پزیشد. یبثذ ٚ رٞٗ آٖ غٛست سا ٔی وٙذ، غٛستی اص آٖ دس رٞٗ استسبْ ٔی

ا داسد. ٔب٘ٙذ: است غٛست است. غٛستی ٞٓ وٝ اص ثیٙذ یب رٚغٛسة وٕبَ ٘سجت ٚ استجبـ س ـ غٛستی وٝ دس آیٙٝ ٘مص ٔی3

 ٘سجت داسد. ٞب آیذ ثب اغُ آٖ اضیبء دس رٞٗ ثٝ ٚرٛد ٔی

 اختالف رٞٗ ٚ آیٙٝ:

ٌشدد، حبِیىٝ دس آیٙٝ يالٜٚ ثش غٛست ٔطٕٛٔبت ٚ ٔحسٛسبت ٔب٘ٙذ  دس آیٙٝ فمف غٛست ٔحسٛسبت ٚ ّٕٔٛسبت ٔٙمص ٔی

 ٘هش ٚ تٛرٝ داسد. غٛست فالٖ ثٛ، صثشی ٚ ٘شٔی ٚ سشدی ٚ ٌشٔی

 يّٓ حػِٛی ٚ حؿٛسی

 حػِٛی: غٛست حبغُ دس رٞٗ.

 حؿٛسی: ًّْٔٛ خٛد دس ٘ضد يبِٓ حبؾش ثبضذ.

 ضٛد. يّٓ یًٙی ٕٞبٖ غٛستی وٝ دس رٞٗ حبغُ ٔی

 تػٛس                      يّٓ 



 تػذیك                            

 دیٍش ٘جبضذ.تػٛس: يجبست اص غٛست سبدٜ رٞٙی اسٙبد چیضی چیض 

 تػٛس ٚاحذ ٔب٘ٙذ سمشاـ               ا٘ٛاو تػٛسات

 تػٛس ٔتًذد ثذٖٚ ٘سجت تمیذی یب ٚغفی ٔب٘ٙذ: خٛسضیذ ٚ ٔبٜ                   

 ی حسٗ، خب٘ٝ ثضسي است. تػٛس ٔتًذد ثب ٘سجت تمیذی یب ٚغفی ٔب٘ٙذ: خب٘ٝ                

 فیٝ ثبضذ ٔب٘ٙذ: ضه دس ایٙىٝ  خجشی ٔطىٛنٌتػٛس ٔتًذد ثب ٘سجت                

 «حسٗ يبِٓ است»                             

 تػذیك: اسٙبد أشی ثٝ أش دیٍش ثٝ ایزبة ٚ سّت ثبضذ ٔب٘ٙذ:

 ا٘سبٖ حیٛاٖ است.

 تػٛس است: 3ٞش تػذیك ٔستّضْ 

 يّیٝ یب ٔٛؾٛو تػٛس ٔحىٌْٛ                         تػٛسات:

 ثٝ یب ٔٛؾٛو تػٛس ٔحىٌْٛ               

 تػٛس ٘سجت ًَٕٔٛ ثٝ ٔٛؾٛو             

 فىش ٚ ٚلٛو خكب دس آٖ:

 ضٛد. فىش: حبالت ادساوی وٝ ٔٛرت يّٓ ٚ آٌبٞی ٔی

 ادسان اثتذایی: احسبس، ادسان، حفم، تذايی.                          ا٘ٛاو حبالت ادساوی

 وّی، حىٓ ٚ استذالَ. ادسان يبِی: ٔفبٞیٓ                 

 ی ًَّٔٛ سا فىش ٌٛیٙذ. وطف ٔزَٟٛ ثٝ ٚسیّٝ



 ا٘ذ: ایٗ است وٝ فىش سا چٙیٗ تًشیف وشدٜ

 أِفِىشُ تَشتیتُ أُُٔٛسٍ ًََُّٔٛٔةٍ ِِّتّأَدّی ئِی ٔزَٟٛ.

 دٞٙذ. ٔی ی ٚاحذی سا تطىیُ تشتیت: لشاس دادٖ ارضای ٔختّف ثٝ ربی خٛد، ثب سيبیت تمذْ ٚ تأخش وٝ ثش سٚی ٞٓ ٔزٕٛيٝ

 أٛس ًّْٔٛ: ًّٔٛٔبت تػٛسی ٚ ًّٔٛٔبت تػذیمی.

ٞب ٕٞبٖ وطف ٔزَٟٛ  ِِّتّأَدّی ئِی ٔزَٟٛ دالِت ثش يّت غبئی داسد. صیشا ٞذف رٞٗ اص یبفتٗ ایٗ ٔٛاد ٚ ٔشتت سبختٗ آٖ

 است.

 ی تػذیمبت ًّْٔٛ. ضٛد ٚ تػذیك ٔزَٟٛ ثٝ ٚسیّٝ ی تػٛسات ًّْٔٛ وطف ٔی تػٛس ٔزَٟٛ ثٝ ٚسیّٝ

ٞش یه اص تػٛسات ًّْٔٛ سا وٝ ثٝ وبس وطف تػٛس ٔزَٟٛ ثیبیذ ٔٛغُ ٚ ٔزٕٛو آٖ تػٛسات ًّْٔٛ سا ًٔشِّف یب تًشیف یب  

 لَٛ یب ضبسح ٘بٔٙذ.

 ٌشدد ًٔشَّف ٘بْ داسد. ی تػٛسات ًّْٔٛ، ًّْٔٛ ٔی تػٛس ٔزِٟٛی وٝ ثٝ ٚسیّٝ

 «رضیشٜ» « لكًٝ صٔیٗ ٔحبـ دس آة»

 ًٔشَّف  ًٔشِّف 

 یب استذالَ ٘بٔٙذ.ٞب سا حزت  سٚد ٔمذٔٝ ٚ ٔزٕٛو آٖ اص تػذیمبت ًّْٔٛ سا وٝ ثشای احجبت تػذیك ٔزَٟٛ ثٝ وبس ٔیٞش یه 

 ی حزت ًّْٔٛ ضذٜ ٘تیزٝ ٌٛیٙذ. ٚ تػذیك ٔزِٟٛی وٝ ثٝ ٚسیّٝ

 

 

 «ٞش فّضی ٞبدی اِىتشیسیتٝ است» ـ« ریٜٛ فّض است»

 ٔمذٔٝ  ٔمذٔٝ 

 حزت  



 «است ریٜٛ ٞبی اِىتشیسیتٝ» 

 ٘تیزٝ  

 اِذیٗ ضیشاصی: قٛسی ٚ لكت  سیٙب ٚ خٛارٝ تًشیف ٔٙكك اص دیذٌبٜ اثٗ

ضٛد، ٚ ا٘تمبالت غحیح اص  ٔٙكك يّٓ یب غٙبيتی است وٝ دس آٖ قشق ٔختّف ا٘تمبَ رٞٗ اص ًّْٔٛ ثٝ ٔزَٟٛ آٔٛختٝ ٔی

ی ًّٔٛٔبت ثیبٖ  ٛالت سا ثٝ ٚسیٌّٝشدد. ثٝ يجبست دیٍش ٔٙكك يّٕی است وٝ ویفیت ٔزٟ ا٘تمبالت غیش غحیح ٕٔتبص ٔی

تش يّٕی وٝ اص قشیك فىشد وشدٖ غحیح سا  ثٝ تًجیش سبدٜ ٕ٘بیذ ٚ وٙذ ٚ قشق غحیح استخشاد ٔزَٟٛ اص ًّْٔٛ سا ثبص ٔی ٔی

 آٔٛصد. ٔی

 

 تًشیف ٔٙكك اص دیذٌبٜ ٔٙكمیبٖ ٔتأخش:

 داسد. ٔٙكك آِتی است لب٘ٛ٘ی وٝ ثٝ وبس ثستٙص رٞٗ سا اص خكب ا٘ذیطٝ ٔحفٛل ٔی

 وص است. لبٖ٘ٛ: دس اغُ ثٝ ًٔٙی ٔسكشٜ یًٙی خف

 ضٛد. أشی وّی وٝ ٔٙكجك ثش رٕیى رضئیبت خٛد ثبضذ ٚ احىبْ رضئیبت ثذاٖ ٚسیّٝ ضٙبختٝ ٔی دس اغكالح 

 .آِت لب٘ٛ٘ی: آِتی داسای وّیت است رضئی ٘یست 

 إٞیت فبیذٜ ٔٙكك

 ـ ٔٙكك ساٜ ٚ سسٓ غحیح ا٘ذیطیذٖ ٚ دسست فىش وشد1ٖ

 ـ تحػیُ ٞش يّٓ ٚ دا٘ص ٚ اسبسبً ثبصضٙبختٗ حك اص ثبقُ ٔٙٛـ ٚ ٔٛلٛف ثذاٖ است.2

 غَٛ ثٝ سًبدت ٚ سستٍبسیی ٚ ـ ٚسی3ّٝ

 ثبضذ. ٌبٜ غٛست لیبس غحیح است یًٙی ضشایف ا٘تبد ٚ حذ ٚسف سا داسا ٔی

 ی آٖ ثشای ثشٞبٖ غحیح ٘یست. أب ٔبدٜ



 ٔب٘ٙذ يیت دس ٔبدٜ ٔب٘ٙذ:

 ست ـ ٞش ٕٞٛصٖ افًّی حمیمت تفؿیّی است.أسَٛد ٕٞٛصٖ افًُ ا

 پس: أسَٛد  غفت تفؿیّی است.

 ی وجشی آٖ ًٔیٛة است. وٝ دس ایٗ لیبس، ضشایف ٘تبیذ ٚ حذ ٚسف سيبیت أب ٔبدٜ

ٞبی دیٍش يّٓ سٛد ٚ صیبٖ است. ٚ ٞش دا٘طی وٝ ثٝ تشاصٚ  ٌٛیذ: يّٓ، يّٓ تشاصٚست ٚ يّٓ ی يالیی ٔی سیٙب دس دا٘طٙبٔٝ  اثٗ

 ٘جٛد یمیٗ ٘جٛد، پس ثٝ حمیمت دا٘ص ٘جٛد. پس چبسٜ ٘یست اص آٔٛختٗ يّٓ ٔٙكك. سختٝ

 حشْا اص ٔخبِفبٖ سشسخت فّسفٝ ٚ تحػیُ آٖ  غضاِی 

 ٔٛرت أتیبص حك اص ثبقُ  تحػیُ ٔٙكك 

 ی ٔخبِفبٖ ٔٙكك: يمیذٜ

 ٘یست.ی يّٕی ثش آٖ ٔتشتت  ٚرٝ استفبدٜ ی لٛايذ ٚ لٛا٘یٙی است وٝ ثٝ ٞیچ ـ ٔزٕٛي1ٝ

 ـ ٘ذا٘ستٗ ٚ دا٘ستٗ آٖ تأحیشی دس رشیبٖ استذالالت ٘ذاسد.2

ضٛد ٚ دسٚالى ثب استذالَ فكشی ٚ ٚالًی  ا٘ذ وٝ اسبسبً ٔٙزشٝث وطف ٔزَٟٛ ٕ٘ی ـ ٔٙكك أشی تػًٙی ٚ ٘ٛيی ِفبنی دا٘ست3ٝ

 ٔغبیش است.

 اص ٔخبِفبٖ سشسخت ٔٙكك

 دوبست              

 فشا٘سیس پیىٗ              

 ربٖ استٛسات ٔیُ                

 ق ٚ يذْ ِضْٚ آٖ.حبغّی ٔٙف ثی ثٗ یٛ٘س ٚ اثٛسًیذ سیشافی  ی ٔتی ٔٙبنشٜ



ی ثٝ  ضىُ اَٚ خٛد ٔػبدسٜ ثبصٌطت تٕبْ لیبسبت ثٝ ضىُ اَٚ  سیٙب ٔجٙی ثش  ایشاد ضیخ اثٛسًیذ اثٛاِخیش ٝث اثٗ

 ضٛد. دٚس ٔحسٛة ٔحسٛة ٔی ٔكّٛة 

 مبحث الفاظ                                                     بخش ديم

 خف ); يالئٓ وتجی ; ٚرٛد وتجی(

 ِفم ); يالئٓ غٛتی ; ٚرٛد ِفهی(

 ًٔٙی ); غٛست رٞٙی ; ٚرٛد رٞٙی(

 ضیء خبسری ); ٚرٛد خبسری ; ٚرٛد يیٙی(

 ی ًٔٙی ٕ٘بیٙذٜ ٚ ٘طب٘ٝ  ِفم

 ضٛد. ی آٖ ثش دیٍشاٖ ًّْٔٛ ٔی استذالالت ثٝ ٚسیّٝتػٛسات، تػذیمبت، تفىشات،   

 ٌب٘ٝ دالِت ٚ السبْ سٝ

 دالِت: يجبست اص ثٛدٖ ضیء است ثٝ ٘حٛی وٝ اص يّٓ ثٝ آٖ يّٓ ثٝ چیض دیٍش حبغُ ضٛد.

 چیضی يّٓ ثذاٖ ٔٛرت يّٓ ثٝ چیضی دیٍش ضٛد. داَ   دالِت:

 غُ ضٛد.ی چیضی دیٍش يّٓ ثذاٖ حب آٖ چیضی وٝ ثٛاسكٝ ٔذَِٛ   

 السبْ دالِت

 دالِت يمّی: دالِتی وٝ سجت آٖ يمُ ثبضذ. ٔب٘ٙذ: دٚد ثش آتص غب٘ى ثش ٔػٙٛو

ی  دالِت قجًی: يجبست است اص دالِت آحبس خبسری ثذ٘ی ثش حبالت قجیًی یب ٘فسب٘ی. صثبٖ يٛاقف: آحبس خبسری ثذ٘ی ٘طب٘ٝ

 يٛاقف دسٚ٘ی است.

ی چیضی دیٍش ثبضذ. ٔب٘ٙذ: دالِت سیبٞی ثش  سداد ثبضذ، چیضی يالٔت یب ٘طب٘ٝدالِت ٚؾًی: دالِتی وٝ سجت آٖ ٚؾى یب لشا

 ِفم ثش ًٔٙی. ٔبتٓ، يالئٓ ٔخبثشات ثش ًٔب٘ی ٔخػٛظ. دالِتی وٝ ٔٛسد تٛرٝ ٔٙكك است 



 السبْ دالِت ِفم ثش ًٔٙی:

 ـ دالِت ٔكبثم1ٝ

 ـ دالِت تؿ2ٕٗ

 ـ دالِت اِتضا3ْ

 ٞب ٚ دس ٚ پٙزشٜ ٚ غیشٜ ثبضذ. ِٝ، ٔب٘ٙذ: خب٘ٝ ثٍٛیٙذ ٔشاد تٕبْ حیبـ ٚ اقبق ٔٛؾٛو ـ دالِت ٔكبثمٝ: دالِت ِفم ثش تٕب1ْ

ی ٔٗ  ی وسی خشاة ضذٜ است ٌٛیذ خب٘ٝ ِٝ، ٔب٘ٙذ: ایٙىٝ دیٛاس خبٝ٘ ـ دالِت تؿٕٗ: دالِت ِفم ثش رضء ًٔٙی ٔٛؾٛو2

 خشاة ضذٜ است.

ِٝ است، ِٚی دس رٞٗ ثب آٖ ٔالصْ است. ٔب٘ٙذ: دالِت سٝ ثش  ـ دالِت اِتضاْ: دالِت ِفم ثٝ أشی وٝ خبسد اص ًٔٙی ٔٛؾٛو3

 فشدیت. ضیش ثش ضزبو.

 السبْ ِفم

 ٔفشد ٚ ٔشوت

 ـ خٛد داسای ارضا ثبضذ. ٔب٘ٙذ: حسٗ ٟٔٙذس است.1ِفم ٔشوت: 

ٚ « غٛست حسٗ»ضٛد.  ـ ًٔٙی آٖ ٘یض داسای ارضا ثبضذ. ٔب٘ٙذ: حسٗ ٟٔٙذس است، چٙذ غٛست رٞٙی دس ٔب حبغُ ٔی2

 «ٛست ٟٔٙذسغ»

 «ًٔٙی حسٗ»دالِت ثش « حسٗ»ـ رضء ِفم ثش رضء ًٔٙی دالِت وٙذ. ٔب٘ٙذ: ِفم 3

 السبْ ِفم ٔفشد:

 «ٔتش»ٚ « سیش»ٚ« ٞٛضًٙ»ـ اسٓ: ِفهی وٝ ثٝ خٛدی، خٛد ٚ ثٝ تٟٙبیی داسای ًٔٙی ٔستمّی است. 1

بٖ آٖ ًٔٙی سا ٘یض ثشسب٘ذ. وّٕٝ دس اغكالح ـ وّٕٝ: ِفهی وٝ ثٝ خٛدی، خٛد ٚ ثٝ تٟٙبیی ثش ًٔٙی ٔستمّی دالِت وٙذ ٚ ص2ٔ

 ضٛد. يّٓ يشثیت فًُ ٘بٔیذٜ ٔی



 فبيّی دس صٔبٖ حبَ یب آیٙذٜ دالِت داسد. وٝ ثش سفتٗ« سٚد ٔی»ٔب٘ٙذ: 

 ـ اداة: ِفهی وٝ ثٝ خٛدی، خٛد ٚ ثٝ تٟٙبیی ًٔٙبی ٔستمّی اص آٖ ٔستفبد ٘طٛد.3

 «.دس»ٚ « اص»ٚ « ثٝ»ٔب٘ٙذ: 

 

 

 

 

 )حسٗ ٟٔٙذس است(خجشی:     

 أش )ثشٚ(  تبْ    

 ٟ٘ی )٘شٚ(  )ا٘طبئی(    

 سٚد؟( استفٟبْ )آیب حسٗ ٔی                             

 تٕٙی )وبش حسٗ ثشٚد(     السبْ ِفم ٔشوت

 ی ثضسي( ٚغفی )خب٘ٝ  ٘بلع    

 ی حسٗ( اؾبفی )خب٘ٝ  )تمییذی(    

 )ثیست ٚ ٞفت( غیش تمییذی     

 ثٝ ايتجبس ًٔٙیتمسیٓ اسٓ  

 «ا٘سبٖ»ـ اسٕی وٝ تٟٙب داسای یه ًٔٙی است )ٔتحذإًِٙی( ٔب٘ٙذ 1

 «يیٗ»ـ اسٕی وٝ داسای چٙذ ًٔٙی است )ٔتىخشإًِٙی( ٔب٘ٙذ 2



 ضٛد. رضئی ٘بٔیذٜ ٔی اسٓ ًٔشفٝ ٚ دس اغكالح ٔٙكمیبٖ  دس ٘ضد ٘حٛیبٖ  ٔتحذإًِٙی 

 ٔب٘ٙذ: اغفٟبٖ، سخص، يّی

 ضٛد. ٔب٘ٙذ: ا٘سبٖ ٚ حیٛاٖ. وّی ٚ ٔطتشن ًٔٙٛی ٘بٔیذٜ ٔی ٔتىخشإًِٙی 

 ٔتٛاقی  اسٓ وّی

 ٔطىه  

وٝ ثشای ًٔٙی است، ٔٛؾٛو ثشای ًٔٙی دیٍش ٞٓ ٞست ثذٖٚ ياللٝ ٔطتشن  چٙبٖ اسٕی وٝ داسای چٙذ ًٔٙی ثبضذ، یًٙی ٞٓ

 ِفهی ٘بْ داسد.

دیٍش ٘مُ وشدٜ. ثٝ ٘حٛی وٝ ًٔٙب ٘خستیٗ آٖ تمشیجبً ٔتشٚن  اسٓ سا ثبصای ًٔٙبیی ٚؾى وشدٜ ٚ سپس آٖ سا اص ًٔٙی ثٝ ًٔٙی

 ٔب٘ذٜ ثبضذ، ٚ ٚلتی ثذٖٚ لشیٙٝ استًٕبَ ضٛد، فمف ًٔٙی دْٚ ٔتجبدس ثٝ رٞٗ ٌشدد، آٖ سا ٔٙمَٛ ٌٛیٙذ.

 ٔٙمَٛ:

 «حذ»ٚ « غّٛة»ٔب٘ٙذ:  ٔٙمَٛ ضشيی  ـ ضشيی: اُٞ ضشو 1

ای ٚؾى ضذٜ دس   يشفی ٔب٘ٙذ داثة وٝ دس اغُ ِغت ثشای ٞش رٙجٙذٜـ يشفی: يشف يبْ ٚ ٌبٜ اُٞ يّٕی ٔخػٛظ. ٔٙمَٛ 2

 يشف يبْ: چبسپب

است، ٚ دس اغكالح يّٕبی ٔٙكك يجبست اص ٔزٕٛيٝ تػذیمبت « غّجٝ ثش خػٓ»ـ اغكالحی: ٔب٘ٙذ حزت، وٝ دس اغُ ِغت 3

 ًّٔٛٔی وٝ وطف تػذیك ٔزَٟٛ ٔٙزش ضٛد.

ِٚی ًٔٙی اغّی ٔتشٚن ٘جبضذ، ثّىٝ ٌبٜ ثشای اغّی ٚ ٌبٜ ثشای ًٔٙی دْٚ ٚ حمیمت: ًٔٙی اغّی ثٝ ًٔٙی دیٍش ٔٙتمُ ضٛد 

 وبسثشد آٖ ثشای ًٔٙی اغّی حمیمت

 ٔزبص: وبسثشد آٖ ثشای ًٔٙی دْٚ سا ٔزبص ٌٛیٙذ.

 



 

 

 

 

 

 

 بخش سًم                                                تصًرات

تػٛسی وٝ  –ایٗ دسخت  –رضئی: ضبُٔ افشاد ٔتًذد) خبسری یب فشؾی( ٕ٘ی ضٛد. ) سمشاـ                              

 ٞشوس                                                                  

                               ثیبیذ( . "آٖ  "ٚ  "ایٗ  "ٞش اسٕی وٝ ثب  –ايالْ  –تٕبْ اسٕبء  –اص خب٘ٛادٜ ٚ آضٙبیبٖ خٛد داسد                              

 )تػٛس(  ٔفْٟٛ

 وّی: فی ٘فسٝ ثش افشاد ٔتًذد ) خبسری یب فشؾی ( غبدق ثبضذ ٚ ثتٛاٖ افشاد ٔتًذد ثشایص فشؼ                                  

 وشد. ) فیّسٛف، ٔیض ٚ دیٛ(                                  

ا ٝث وبس ٔی ثشیٓ، ٔب ثٝ ٘فس خٛد ٔفْٟٛ خذا ٔی پشداصیٓ ٚ ثٝ اهلل وبسی ٘ذاسیٓ، پس ٔفٟٛٔی وّی است. ٝث ٚلتی ٔفْٟٛ خذا س

 ٕٞیٗ دِیُ است وٝ ثشای احجبت تٛحیذ ٘یبص ثٝ استذالَ است ٚ چٝ ثسب الٛاْ ثٝ خذایبٖ ٔتًذد لبئُ ثبضٙذ. 

  ٞشیه اص افشادی وٝ وّی ثش آٖ ٞب غبدق است، ٔػذاق آٖ وّی ٞستٙذ.

 ٔب٘ٙذ: سمشاـ وٝ ٔػذاق ا٘سبٖ است ٚ ا٘سبٖ ثش آٖ غذق ٔی وٙذ.

 رضئی ٚ وّی ثٛدٖ، رات غفت ًٔٙی ٚ ٔفْٟٛ است ٚ يشؼ غفت ٘فس.



 ِفم رضئی: ِفهی است وٝ ثش ًٔٙی رضئی دالِت داضتٝ ثبضذ. ) ٞٛضًٙ (

 ِفم وّی: ِفهی است وٝ ثش ًٔٙی وّی دالِت داضتٝ ثبضذ. ) ا٘سبٖ (

 وّی ٔذ٘هش است، چٖٛ أٛس رضئی دائٓ دس حبَ تغییش ٞستٙذ. دس ٔٙكك ٔفبٞیٓ 

 دس أٛس وّی أىبٖ فشؼ افشاد ٔتًذد ثشای آٖ ٞب وبفی است ٚ ؾشٚستی ٘ذاسد وٝ آٖ افشاد دس خبسد ٚرٛد داضتٝ ثبضٙذ.

 لسٕت تمسیٓ ٔی ضٛد.  6ٚرٛد افشاد وّی دس خبسد یب يذْ آٖ ٞب ثش اسبس ٔفبٞیٓ يمّی ثٝ 

 وّی وٝ دس خبسد فشدی ٘ذاسد ٚ ثٝ ٚرٛد آٔذٖ فشد آٖ ٔحبَ است. ) ضشیه اِجبسی (  -1

 وّی وٝ دس خبسد فشدی ٘ذاسد ٚ ثٝ ٚرٛد آٔذٖ فشد آٖ ٕٔىٗ است. ) دسیبی سیٕبة (  -2

 وّی وٝ دس خبسد یه فشد داسد ٚ ثٝ ٚرٛد آٔذٖ فشد دیٍش آٖ ٔحبَ است. ) ٚارت اِٛرٛد (  -3

 د یه فشد داسد ٚ ثٝ ٚرٛد آٔذٖ افشاد دیٍش آٖ ٕٔىٗ است. ) خٛسضیذ (وّی وٝ دس خبس -4

 وّی وٝ دس خبسد افشاد ٔتًذد ٔتٙبٞی داسد. ) ا٘سبٖ ( -5

 وی وٝ دس خبسد افشاد ٘بٔتٙبٞی داسد. ) ٘فٛس ٘بقمٝ ی ثطشی (  -6

 اغُ است:  3یشفتٗ تجػشٜ : ثًؿی اص حىٕب ًٔتمذ ثش يمیذٜ ثًذ ٔتٙبٞی ٘فٛس ٘بقمٝ ٞستٙذ وٝ ٔجتٙی ثش پز

 ثمبی سٚح : سٚح پس اص ٔشي ٘بثٛد ٕ٘ی ضٛد.  -1

 ثكالٖ تٙبسخ : سٚح پس اص خشٚد اص ثذٖ ثٝ وبِجذ حیٛاٖ یب ا٘سبٖ دیٍش ٚسٚد ٕ٘ی وٙذ.  -2

 يبِٓ ثذٚ صٔب٘ی ٘یست. ) چٖٛ وٝ ثذٚ صٔب٘ی ثبضذ، ٘فٛس ٘بقمٝ ًٔذٚد ضٕشدٜ ٔی ضٛد( .  -3

 

 فرق کل ي کلی 

 شاد ٔتًذد ثبضذ. وّی : ضبُٔ اف



 وُ : چیضی وٝ ٔشوت اص ارضا ثبضذ. 

 ٚرٜٛ أتیبص وُ ٚ وّی: 

 وّی ثش افشاد خٛد لبثُ حُٕ است ِٚی وُ ثش ارضا خٛد لبثُ حُٕ ٘یست .  -1

 دس وّی: ا٘سبٖ              ٔی تٛاٖ ٌفت حسیٗ ا٘سبٖ است .    

 است.  دس وُ : سبيت              ٕ٘ی تٛاٖ ٌفت يمشثٝ سبيت   

وّی ٕٔىٗ است ثذٖٚ فشد خبسری ثبضذ ) دسیبی ریشٜ ( ِٚی ٚرٛد وُ ٔستّضْ ٚرٛد ارضاست. ) آرش، آٞٗ ٚ ... ثشای  -2

 ٚرٛد يٕبست (. 

وّی ثب اص دست دادٖ ثشخی یب ٕٞٝ افشاد اص وّی ثٛدٖ ٕ٘ی افتذ، أب وُ ثب اص دست دادٖ حتی یه رضء اص ارضاء ، ٘بلع     -3

 ٔی ضٛد . 

 دس خبسد اص رٞٗ ٚرٛد داسد ِٚی وّی ثیشٖٚ اص رٞٗ ٚرٛد ٘ذاسد .  وُ -4

 وسب اربغ

 ثیٗ دٚ وّی ٕٞٛاسٜ یىی اص ٘سجت ٞبی چٟبسٌب٘ٝ ی صیش ثشلشاس است . 

تسبٚی : ٞشچٝ ثش ایٗ وّی غذق وٙذ ثش دیٍشی ٘یض غبدق ثبضذ ٚ ثبًِىس ) ا٘سبٖ ٚ ٘بقك ( = حسٗ ا٘سبٖ است / حسٗ  -1

 ٘بقك است > 

 وّی دس غٛستی ٔسبٚی ٞستٙذ وٝ ٔػبدیك آٖ دٚ ٔطتشن ثبضذ . )  ٞشچٝ ٔػذاق یىی ثبضذ، ٔػذاق دیٍشی ٞٓ ثبضذ (دٚ 

 تجبیٗ : صٔب٘ی وٝ ٞیچ یه اص وّی ٞب ثش ٞیچ فشد آٖ دیٍشی غبدق ٘جبضذ . ) ا٘سبٖ ٚ است ( -2

 ٔػذاق ا٘سبٖ ثب ٔػذاق است وبٔالً ٔتفبٚت است ٚ ٞیچ ٔػذاق ٔطتشوی ٘ذاس٘ذ.

 يْٕٛ ٚ خػٛظ ٔكّك : دس غٛستی وٝ ثیٗ دٚ وّی فمف یىی اص آٖ ٞب ثش تٕبْ افشاد دیٍشی غبدق ثبضذ . ) ا٘سبٖ ٚ حیٛاٖ (



يْٕٛ ٚ خػٛظ ٔٗ ٚرٝ : دس غٛستی وٝ ثیٗ دٚ وّی، ٞشیه ٘سجت ثٝ ریٍشی اص رٟتی وّی تش ) ايٓ ( ثبضذ ٚ اص  -4

 اضتٝ ثبضٙذ ٚ ٞش یه ٘یض داسای افشاد ٔخػٛظ خٛد ثبضٙذ >رٟتی اخع ) ٔحذٚد تش ( . = دٚ وّی افشاد ٔطتشوی د

 ٔی تٛاٖ ٘ست اسثى سا ثٝ غٛست دٚ دایشٜ ٘طبٖ داد. 

 ٔتسبٚی:                             ا٘سبٖ ٚ ٘بقك                               ٔتجبیٗ:                

 ایشا٘ی                         یٛ٘ب٘ی                                                                                                            

 

 يبْ ٚ خبظ ٔكّك :                                                           يبْ ٚ خبظ ٔٗ ٚرٝ: 

 

 کلیات خمس

ذ لشٖ پس اص اسسكٛ، فیّسٛف ًٔشٚف اسىٙذسا٘ی، فٛسفٛسیٛس ثٝ تمسیٓ اغّی ٚ ٟٔٓ وّی پشداختٝ ٚ آٖ سا ٔمذٔٝ ی ثبة چٙ

 ٔمٛالت لشاس دادٜ است ٚ ٘بْ ایسبغٛری ) دس یٛ٘بٖ : ٔمذٔٝ ( سا ثش آٖ ٟ٘بدٜ است . 

 راتی : داخُ ٚ دس حمیمت افشاد ثبضذ ٚ ٔبٞیت افشاد ثش آٖ لبئٓ ٚ ٚاثستٝ ثبضذ . ) رسٓ ثشای ا٘سبٖ وٝ ٔحبَ                   

 وّی                    ا٘سبٖ ثذٖٚ رسٓ ثبضذ (

 اص حمیمت افشاد ثبضذ . ) خٙذاٖ (  : ربسديشؾی                 

 است، راتی ٘یست .  آٖ چٝ ضی ء دس ٚرٛد ثٝ آٖ ٔحتبد

 اٚغبف راتی : ٞش أش راتی داسای تٕبْ اٚغبف صیش است : 

 ا٘فىبن ٘بپزیشی أش راتی اص افشاد چٝ دس خبسد ٚ چٝ دس رٞٗ . ) ا٘فىبن رسٕیت ثشای ا٘سبٖ ٔحبَ است ( .  -1

 أش راتی لبثُ تًّیُ ٘یست . ) حیٛاٖ ثٛدٖ ا٘سبٖ رض ا٘سبٖ ثٛدٖ يّتی ٕ٘ی خٛاٞذ (  -2

 افالطون ابن سینا



 أب ثسیبسی اص أٛس يشؾی ًُّٔ ٞستٙذ . ) ٔی تٛاٖ خٙذاٖ ثٛدٖ ا٘سبٖ سا تًّیُ وشد (

حبغُ  "ا٘سبٖ"أش راتی دس تًمُ ٔمذْ ثش ٔبٞیت رٚ اِزاتی است.)یًٙی اَٚ ثبیذ تػٛس، حیٛاٖ ٚ ٘بقك ثبضذ تب تػٛس  -3

 ٌشدد( 

 ّج ( ؾّى داضتٗ ٔخ 3أش راتی ثذیٟی است ٚ ٔحتبد ثش احجبت ٘یست . )  -4

 

  . ٞش أش راتی ٔمتٙى اال٘فىبن اص ٔبٞیت است ِٚی ٞش ٕٔتٙى اال٘فىبن اص ٔبٞیت راتی ٘یست 

  . ٘جٛدٖ ٞٓ ٌبٞی دس يشؾیبت پیذا ٔی ضٛد ًُّٔ 

  . ثذیٟی ثٛدٖ ٞٓ دس ثسیبسی اص يشؾیبت است 

 ثٙبثشایٗ أتیبص اغّی ٚ حمیمی أٛس راتی، تمذٔص ثش ٔبٞیت دس تًمُ است .

 

 ي ػرظی  السام راتی

 ٘ٛو : تٕبْ حمیمت افشاد                            

 راتی ٞب                  رٙس : رضء حمیمت افشاد = تٕبْ ٔطتشن > 

 فػُ : رضء حمیمت افشاد = غیش تٕبْ ٔطتشن >                           

 ثٝ یه حمیمت > يشؼ خبظ : خبسد اص حمیمت افشاد = ٔختع                         

 يشؾی ٞب            يشؼ يبْ : خبسد اص حمیمت افشاد = ٔختع ثٝ یه حمیمت ٘یست >

ثش افشاد ٔتفك اِحمیمٝ ٔی آیذ . ) ا٘سبٖ ثشای حسیٗ ٚ ٞٛضًٙ ٚ ... وٝ دس راتیبت یىی  "ٔب ٞٛ  "٘ٛو : وّی ای وٝ دس رٛاة 

 ٞستٙذ ٚ اختالف آٖ ٞب دس يشؾیبت است (

 ٘ٛو حمیمی تٕبْ حمیمت افشاد است ٚ ٕٞٝ راتیبت افشاد سا ثیبٖ ٔی وٙذ . 



ثش افشاد ٔختّف اِحمیمٝ ٔی آیذ . ) حیٛاٖ ثشای ا٘سبٖ ٚ است ٚ ... وٝ اص ِحبل  "ٔب ٞٛ  "رٙس : وّی راتی ای وٝ دس رٛاة 

 راتیبت ثب ٞٓ اختالف داس٘ذ (

 ای آْ رضء ٔطتشوی ثیٗ افشاد ٘یست . رٙس تٕبْ ٔطتشن ثیٗ افشاد است، ثٝ ایٗ ًٔٙی وٝ ٚس

٘ٛو حمیمی: اص ِحبل راتیبت لبثُ تمسیٓ ٘یست ٚ وّی راتی ٔحذٚد تش اص آٖ ٚرٛد ٘ذاسد ٚ اخع تٕبْ                       

 وّیبت

 السبْ ٘ٛو                          است . 

 ٘ٛو اؾبفی : وّی راتی وٝ دس ریُ وّی دیٍش لشاس ٌشفتٝ ثبضذ ٚ ٘سجت ثٝ آٖ سٙزیذٜ ضٛد . ) حیٛاٖ ٘سجت ثٝ                    

 ٔی آیذ .  "ٔب ٞٛ  "رسٓ ٘بٔی ( ٚ دس رٛاة                                   

افشادی وٝ دس ریُ آٖ ٞستٙذ، ثسٙزیٓ، ٘ٛو حمیمی ٚ ا٘سبٖ ٞٓ ٘ٛو حمیمی است ٚ ٞٓ ٘ٛو اؾبفی ) صٔب٘ی وٝ آٖ سا ٘سجت ثٝ 

 صٔب٘ی وٝ ٘سجت ثٝ وّی وٝ ٞٓ ضبُٔ آٖ ٔی ضٛد ٚ ٞٓ غیش آٖ، ٘ٛو اؾبفی است (

 

 مراتب اوًاع ي اجىاس 

سّسّٝ ارٙبس غًٛد داس٘ذ ٚ سّسّٝ ا٘ٛاو ٘ضَٚ . صیشا رٙس یه وّی ايٓ اص آٖ است . ) چٖٛ اص رٙسی ثٝ رٙس آٖ ثشٚیٓ 

 ٙس رٙس آٖ، ثٝ تذسیذ ثٝ وّیت آٖ افضٚدٜ ٔی ضٛد تب ثٝ رٙس االرٙبس ٔٙتٟی ضٛد (ٚ سپس ثٝ ر

أب دس ٔشاتت ا٘ٛاو، ٘ضَٚ ّٔحٛل است . صیشا ٘ٛو یه وّی اخع اص آٖ است . ) چٖٛ اص ٘ٛيی ثٝ ٘ٛو آٖ ثشٚیٓ دسٚالى اص 

 ايٓ ثٝ اخع آٔذٜ ایٓ (

 

 فصل



آیذ ٚ ٔٛرت أتیبص یه ٘ٛو اص ا٘ٛاو ٔطتشن ٔی ضٛد . ) ٘بقك وٝ فػُ  ٔی "راتبً وذاْ است  "فػُ : وّی ای وٝ دس رٛاة 

 ا٘سبٖ است ٚ ثبيج رذا ضذٖ ا٘سبٖ اص حیٛا٘بت ٔی ضٛد ( 

 

 ػرض خاص

 يشؼ خبظ : وّی يشؾی است وٝ ٔختع افشاد یه وّی ثبضذ . ) ؾبحه ٚ وبتت ٚ ... وٝ تٟٙب ثش ا٘سبٖ اقالق ٔی ضٛد (

 یه ٘ٛو سا ضبُٔ ضٛد ) ؾبحه ( يشؼ خبظ ٕٔىٗ است ٕٞٝ ی افشاد

 ػرض ػام 

 يشؼ يبْ : وّی يشؾی است وٝ ٔختع افشاد یه وّی ٘جبضذ . ) سفیذ ٘سجت ثٝ ا٘سبٖ ( 

 ٔی آیٙذ .  "أی ضیءٍ ٞٛ فی يشؾٝ ؟ "يشؼ يبْ ٚ خبظ ٞش دٚ دس رٛاة 

ی يبْ ٚ ثٝ وّی دیٍش يشؼ يبْ یب خبظ ثٛدٖ أشی ٘سجی است، یًٙی یه وّی يشؾی ٕٔىٗ است ٘سجت ثٝ یه وّی يشؾ

 يشؼ خبظ ثبضذ . 

 مفهًم ي مصذاق ي وسبت آن دي با یکذیگر

 ( ٔػذاق ٚ ضَٕٛ ٚ ٚسًت غذق2( ٔفْٟٛ ٚ ٔحتٛیبت ٚ ًٔب٘ی  1تػٛس اص دٚ رٙجٝ ٔٛسد ٔالحهٝ لشاس ٔی ٌیشد : 

 ٔفْٟٛ یًٙی ارضاء يمّی یه تػٛس  -1

 ُٕ ٔی ضٛد . ٔػذاق يجبست اص ٞش فشدی است وٝ آٖ ٔفْٟٛ ثشای آٖ ح -2

 

 ثًؿی ٔفبٞیٓ ٔػذالی دس يبِٓ خبسد ٘ذاس٘ذ.)ضشیه خذاٚ٘ذ(

 ٔفْٟٛ ٚ ٔػذاق ؾشٚستبً ٘سجت ًٔىٛس داس٘ذ.



 

 مؼرّف

حیٛاٖ ٚ... وٝ ثبیذ ثب تػٛسات ًٔب٘ی یب ثذیٟی ٞستٙذ )ضبدی ٚ غٓ ٚ حشاست ٚ سیبٞی ٚ...( ٚ یب غیش ثذیٟی )تػٛس دسخت ٚ 

 یٟی ٚ ًّْٔٛ ٔستفبد ضٛ٘ذ.ثذ

 

 ًٔشِّف )تًشیف(: ٔزٕٛو تػٛسات ًّٔٛٔی وٝ ٔٛرت وطف تػٛس ٔزَٟٛ ٔی ضٛد.

 ًٔشَّف: تػٛس ٔزِٟٛی وٝ ثٝ ٚسیّٝ ی تػٛسات ًّْٔٛ سٚضٗ ٔی ٌشدد.

اِجتٝ چٙیٗ ٘یست وٝ ٕٞیطٝ تًشیف ثشای ضٙبسب٘ذٖ ًٔشَّف ٚ وطف ٔزَٟٛ یبضذ ثّىٝ دس ثسیبسی اص ٔٛاسد، تحّیُ ٚ تزضیٝ 

 ثٝ راتیبت ٚ يشؾیبت است. ی یه ٔفْٟٛ ٚ پی ثشدٖ

دس وتت اسٚپبیی ًٔشِّف سا ًٕٔٛال تًشیف لؿیٝ ای ٔی دا٘ٙذ  وٝ ٔبٞیت یه ضی سا ثیبٖ وٙذ ٚ ًٔشِّف ثٝ ًٔشَّف اسٙبد دادٜ 

 ضٛد.)ا٘سبٖ حیٛاٖ ٘بقك است( ٚ دس وتت اسالٔی آٖ سا لَٛ ضبسح ٔی دا٘ٙذ.

 

 إٞیت تًشیف

ٛسی سٚضٗ ٚ ٔطخع ٚ تب حذأىبٖ ربٔى اص اضیب ٔشثٛـ اسائٝ دٞذ ٚ ثب تحّیُ ٞش يّٓ لجُ اص ٞش چیضی ثش آٖ است وٝ تػ

 ٔی تٛاٖ تشویت ٚ پیچیذٌی تػٛسات سا سٚضٗ وشد.

 

سسبِة  "ثٝ ٕٞیٗ دِیُ ثًؿی اص ثضسٌبٖ، تًبسف ٚ حذٚد دلیك سا رٕى آٚسی وشدٜ ٚ ثٝ غٛست وتبة دس آٚسدٜ ا٘ذ ٔب٘ٙذ 

 "تًشیفبت"اص اثٗ سیٙب ٚ  "اِحذٚد 

 ٔیشسیذ ضشیف رشرب٘ی.اص 



 

سمشاـ ٘یض دس ثسیبسی اص ٔىبِٕبت ٚ ٔجبحخبت خٛد سًی داسد ثٝ تًشیف دلیك اخاللیبت ثپشداصد. ٔخال دس سسبِٝ اٚتٛفشٖٚ، اص 

 اٚ تًشیف دیٙذاسی ٚ ثی دیٙی سا ٔی پشسذ ٚ سپس ثٝ تًشیف آٖ ٔی پشداصد.

 یف دلیك داسد.افالقٖٛ ٞٓ دس سسبِٝ رٕٟٛسیت سًی تٕبْ دس ثذست آٚسدٖ تًبس

 ٚ أب اسسكٛ ٞٓ ثٝ تفػیُ دس وتبة ثشٞبٖ ٚ وتبة رَٛ ثٝ تًشیف پشداختٝ است.

 

 

 السبْ تًشیف

ٌبٞی تًشیف راتیبت ًٔشَّف سا ثیبٖ ٔی وٙذ)ا٘سبٖ حیٛاٖ ٘بقك( ٚ ٌبٞی تٟٙب ٔٛرت أتیبص آٖ اصغیش ٔی ضٛد)ا٘سبٖ حیٛاٖ دٚ 

 پبی پیذا پٛست پٟٗ ٘بخٗ...(

 ضبُٔ راتیبت ًٔشَّف ثبضذ، ثٝ ٕٞبٖ ٘سجت وبُٔ تش است. ٞشلذس تًشیف ثیطتش

 

 تًشیف ثٝ ضص لسٓ تمسیٓ ٔی ضٛد:

 حذ تبْ     

 حذ ٘بلع    

 سسٓ تبْ    

 سسٓ ٘بلع    

 خبغٝ ٔشوجٝ    

 تًشیف ِغٛی یب ضشح اسٓ    



 

 ا٘سبٖ( حذ تبْ: تًشیفی وٝ ثش ٔبٞیت ٚ حمیمت ضی ٚ راتیبت آٖ دالِت داسد.)حیٛاٖ ٘بقك دس تًشیف

دضٛاسی تحذیذ: آٚسدٖ حذ تبْ ثشای أٛس دس ٟ٘بیت دضٛاسی ٚ غًٛثت است. چٖٛ ٕٔىٗ است يشؼ الصْ ثٝ ربی رٙس 

 ٌشفتٝ ضٛد ٚ یب رٙس ثًیذ ثٝ ربی رٙس لشیت یب يشؼ خبظ ثٝ ربی فػُ.

 

 حذ ٘بلع: تًشیفی وٝ اص رٙس ثًیذ ٚ فػُ لشیت ثٝ دست ٔی آیذ)رسٓ ٘بقك ثشای ا٘سبٖ(

 ٝ تبْ چٝ ٘بلع( ثبیذ فػُ لشیت روش ضٛددس حذ )چ

 سسٓ ٘بلع: تًشیفی وٝ اس رٙس لشیت ٚيشؼ خبظ ثٝ دست ٔی آیذ )حیٛاٖ ؾبحه ثشای ا٘سبٖ(

 سسٓ ٘بلع: تًشیفی وٝ اص رٙس ثًیذ ٚيشؼ خبظ ثٝ دست ٔی آیذ )رسٓ ؾبحه ثشای ا٘سبٖ(

 

 دس تًشیف ثٝ سسٓ )چٝ تبْ ٚ چٝ ٘بلع( يشؼ خبظ روش ٔی ضٛد.

وجٝ: تًشیفی وٝ دس آٖ چٙذ وّی وٝ ٔزٕٛو آٖ ٞب اختػبظ ثٝ ًٔشَّف داضتٝ ثبضذثٝ وبس ٔی سٚد. )قبئشِٚٛد ثشای خبغٝ ٔش

 خفبش.چٖٛ خفبش تٟٙب پشٚاص وٙٙذٜ ی صایٙذٜ است(

 

 ضشح اسٓ: تفسیش وّٕٝ ثٝ وّٕٝ ای دیٍش وٝ اص آٖ ٔب٘ٛس تش ثبضذ) يّٓ یًٙی دا٘ستٗ ٚ آٌبٞی(

 اص ًٔٙی ِفم وٙذ. ٔبی ضبسحٝ: ٔب ای وٝ سٛاَ

 

 : ٕٔىٗ است اص یه چیض ثٝ ِحبل ٞبی ٔختّف تًبسیف ٔختّف ثطٛد:1تجػشٜ 

 تًشیف تٛغیفی: غفبت نبٞشی ٚ ثشرستٝ یه چیض اص چیض دیٍش ثٝ وبس سفتٝ ثبضذ.)دس يّْٛ قجیًی ٔتذاَٚ است( -1



 ٔی سٚد(تًشیف تحّیّی: روش يٙبغش ٚ ارضا ٔبدی ٚ ًٔشَّف.)دس يّْٛ ضیٕیبیی ثٝ وبس  -2

 تًشیف غًٙتی: ثیبٖ قشص سبختٝ ضذٖ -3

 

: ثشخی اص أٛس ٘یض لبثُ تًشیف ٘یستٙذ)چٖٛ تٟٙب أٛسی لبثُ تًشیفٙذ وٝ داسای رٙس ٚ فػُ ثبضٙذ. پس أٛسی وٝ ثب 2تجػشٜ 

 حس ٚ ٚرذاٖ دسیبفتٝ ضٛ٘ذ لبثُ تًشیف ٘یستٙذ(

 

 ضشایف تًشیف

ٚ سٚسٗ سبختٗ ًٔشَّف است ثٝ ٘حٛ احسٗ ا٘زبْ دٞذ سيبیت ضشایف ریُ دس  ثشای ایٗ وٝ ًٔشِّف ٚنیفٝ خٛد سا وٝ ضٙبسب٘ذٖ

 آٖ اِضأی است:

 ًٔشِّف ٘جبیذ ايٓ اص ًٔشَّف ثبضذ. چٖٛ دس غیش ایٗ غٛست ضبُٔ افشاد دیٍش ٘یض ٔی ضٛد. -1

 )ٔب٘ٙذ تًشیف دایشٜ ثٝ ٔٙحٙی اِذٚس وٝ ثیؿی سا ٘یض ضبُٔ ٔی ضٛد.(

 ف ثبضذ. چٖٛ دس غیش ایٗ غٛست ضبُٔ ٕٞٝ ی افشاد ًٔشَّف ٕ٘ی ضٛد.ًٔشِّف ٘جبیذ اخّع اص ًٔشَّ -2

 أبٔی وٝ ٞىٝ ی فشق ضیًٝ)صیذ ٚ...( سا دس ثشٕ٘ی ٌیشد(. 12)ٔب٘ٙذ تًشیف ضیًٝ ثٝ ٔسّٕب٘بٖ 

 

 ایٗ دٚ ضشـ سا چٙیٗ خالغٝ ٔی وٙٙذ وٝ تًشیف ثبیذ ربٔى ٚ ٔب٘ى ثبضذ.

 ًٔشِّف ٘جبیذ ٔجبیٗ ًٔشَّف ثبضذ. -3

 ایٗ وٝ ضشاة سا اٍ٘ٛس تخٕیش ضؿذٜ تًشیف وٙٙذ. دس غٛستی وٝ ضشاة دیٍش اٍ٘ٛس ٘یست(. )ٔب٘ٙذ 

 ًٔشِّف ثبیذ ارّی)ٚاؾح تش ٚ سٚضٗ تش( اص ًٔشَّف ثبضذ. -4

 )ٔب٘ٙذ تًشیف آتص ثٝ اسكمسی وٝ ضجیٝ ثٝ ٘فس است(



 

 ٜ تش ًٔٙی وٙٙذ ٚ اال ٔطىُ فضٖٚ ٔی ضٛد.ٕٞچٙیٗ دس وتت وغت وٝ ثٝ ضشح االسٓ ٔی پشداص٘ذ، ثبیذ ٞش ِغتی سا ثٝ ِغبت سبد

 پس تًشیف ضی ثٝ ٘فس ربیض ٘یست ٚ ٘یض ٘جبیذ ٔستّضْ دٚس ضٛد.

 

 دس تًشیف ايٓ ثبیذ لجُ اص اخع ٔٙذسد ضٛد صیشا ايٓ ايشف اص اخع است ٚ ايٓ خٛد دس ٔفْٟٛ اخع ٔٙذسد است. -5

 ِفبل غشیت ٚ یب ٔطتشن ارتٙبة وشد.دس تًشیف ثبیذ اص ثٝ وبس ثشدٖ ٔزبص ٚ استًبسٜ ٚ استًٕبَ ا -6

 

 

 

 

 لؿیٝ

 ٔشوت تمییذی                   

 اِفبل ٔشوت 

 ٔشوت تبْ خجشی)لؿیٝ(                  

 

 لؿیٝ: ٌفتبسی وٝ دس آٖ احتٕبَ غذق ٚ وزة ٚرٛد داسد. )صٔیٗ وشٚی است(

 ٔشاد اص غذق ٚ وزة، ٔكبثمت یب يذْ ٔكبثمت ٌفتبس ثب ٚالى است.

 



 لعیه السام

 

 لؿیٝ حّٕی: چیضی ثذٖٚ ٞیچ ضشقی ثٝ چیض دیٍش اسٙبد دادٜ ٔی ضٛد.                  

 لؿیٝ                      

 لؿیٝ ضشقی: حىٓ ثٝ حجٛت یب سّت ٘سجتی وشدٜ ثبضیٓ ثٝ ضشـ تحمك ٘سجتی دیٍش.                   

 

                                

 ٔٛؾٛو )ٔحىْٛ يّیٝ(                                

 ارضا لؿیٝ حّٕی 

 ٔحَٕٛ )ٔحىْٛ ثٝ(                               

 ٔٛؾٛو: آٖ رض اص لؿیٝ وٝ رض دیٍش ثٝ آٖ اسٙبد دادٜ ٔی ضٛد.

 ٔٛؾٛو  حتٕب ثبیذ اسٓ ثبضذ چٖٛ حبُٔ ٔحَٕٛ است ٚثبیذ ثتٛا٘ذ ٔٛغٛف ثٝ ٚغفی ضٛد.

 

 ثٝ رض دیٍش اسٙبد دادٜ ٔی ضٛد. ٔحَٕٛ: آٖ رض اص لؿیٝ وٝ

 

ساثكٝ: لؿیٝ يالغٛسٜ ثش ٔٛؾٛو ٚ ٔحَٕٛ ٘یبصٔٙذ ثٝ ِفهی دیٍش است وٝ ًٔجِّش ٘فی ٚ احجبت است ٚ ثش ٘سجت حىٕیٝ دالِت 

 وٙذ. ) است ٚ ٘یست ٚ...(

 است ٚ ٘یست ساثكٝ غیش صٔب٘ی است چٖٛ ٔحَٕٛ سا ثٝ قٛس ٔكّك ثشای ٔٛؾٛو احجبت یب سّت ٔی وٙذ.



 سبْ لؿیٝ حّٕیال

 تمسیٓ لؿیٝ ثٝ ايتجبس ٔٛؾٛو: -1

 اِف( ضخػیٝ         ة( قجیًیٝ        د( ّٟٕٔٝ         د(ٔحػٛسٜ

 لؿیٝ ضخػیٝ: لؿیٝ ای وٝ ٔٛؾٛو آٖ ضخػی ثبضذ.

 لؿیٝ قجیًیٝ: لؿیٝ ای وٝ ٔٛؾٛو آٖ وّی ثبضذ ٚ قجیًت ٚ ٔبٞیت آٖ ٔٛؾٛو ٔشاد است، لكى ٘هش اص افشاد.

 ٞٓ ٘ٛيی ّٟٕٔٝ است. لؿیٝ قجیًیٝ

لؿیٝ ّٟٕٔٝ: لؿیٝ ای وٝ ٔشاد اص ٔٛؾٛو دس آٖ، افشاد٘ذ أب وٕیت افشاد دس آٖ تػشیح ٘طذٜ است وٝ آیب ثش تٕبْ افشاد حىٓ 

 ضذٜ است یب ثش ثشخی اص آٖ ٞب.

ثبضذ. )ایٗ  لؿیٝ ٔحػٛسٜ)ٔسٛسٜ(: لؿیٝ ای وٝ دس آٖ حىٓ ثش افشاد ٔٛؾٛو ضذٜ ثبضذ ٚ وٕیت آٖ افشاد ٘یض تػشیح ضذٜ

 لؿیٝ دس ٔٙكك ٚ يّْٛ ٔختّف ايتجبس داسد(.

 

 لؿیٝ ٔحػٛسٜ:

 ٔٛرجٝ وّیٝ  -1

 سبِجٝ وّیٝ -2

 ٔٛرجٝ رضئیٝ -3

 سبِجٝ رضئیٝ -4

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرطی لعایای

 دس أب.  ثبضذ ضشقی ثٝ ٔطشٚـ وٝ ایٗ ثذٖٚ ضٛد ٔی ٘سجتی سّت یب حجٛت ثٝ حىٓ ، حّٕیٝ لؿیٝ دس وشدیٓ ٔطبٞذٜ وٝ چٙبٖ

 ٚسصیذٖ ٔزبٞذت ٝث است ٔٙٛـ ٚ ٔٛوَٛ حسٗ خٛضجختی«  است خٛضجخت ، ٚسصد ٔزبٞذت حسٗ اٌش: » ٔب٘ٙذ لؿیٝ ایٗ

  . آسب٘ی تٗ ثٝ است ٔتػُ ٘طذ٘ص ثخت خٛش ٚ

  . دیٍش ٘سجت ضشـ ثٝ است ضذٜ ٘سجتی ثٝ حىٓ آٖ دس صیشا.  ٘بٔٙذ ٔی ٚؾًی لؿیٝ یب ضشقی لؿیٝ سا لؿیٝ ٘ٛو ایٗ

 : شرطیه السام

  ٔتػُ ضشقی لؿیٝ -1

  ٔٙفػُ ضشقی لؿیٝ -2



  : متصل شرطی لعیه

 ، ٔتػّیٝ ضشقیٝ لؿیٝ ، دیٍش يجبست ثٝ ٚ ٘سجت دٚ ٔالصٔٝ ٚ پیٛستٍی ٚ اتػبَ ثٝ است ضذٜ حىٓ آٖ دس وٝ است ای لؿیٝ

 ( دیٍش ٘سجتی سّت یب حجٛت ثفشؼ)  ٘سجتی سّت یب حجٛت ثٝ است ضذٜ حىٓ آٖ دس وٝ است ای لؿیٝ

 ثّىٝ ، است تبِی ٔمذْ وٝ ضٛد ٕ٘ی حىٓ لؿیٝ ایٗ دس.  ٌٛیٙذ تبِی سا دْٚ رض ٚ ٘بٔٙذ ٔی ٔتٕٓ سا اَٚ رض لؿیٝ ایٗ دس

  . است ٔمذْ تبثى ٚ الصْ تبِی يجبستی ثٝ یب است تبِی ٔستّضْ ٔمذْ ضٛد ٔی حىٓ

 ضٛد ٔی تًٙ چطٓ ٔشدٔه                           ثبضذ ضذیذ ٘ٛس ٞشٌبٜ

 تبِی                                                         ٔمذْ

 ضشقی رضای                                                   ضشـ    

 الصْ                                                         ّٔضْٚ

 دس لؿیٝ دٚ لؿیٝ ایٗ صیشا ٘یست ثیص لؿیٝ یه شقیٝض لؿیٝ ِٚی است حّٕیٝ لؿیٝ اص تش پیچیذٜ ٚ تش ٔشوت ضشقیٝ لؿیٝ

  . ٘یست ثیص ایمبو یه ًٔجش است لؿیٝ یه ٞٓ سٚی ثش تبِی ٚ ٔمذْ ثّىٝ ، ٘یست ٟ٘بدٜ ٞٓ غف

  مىفصل شرطی لعیه

  حبدث یب است لذیٓ یب يبِٓ ٔب٘ٙذ است ضذٜ حىٓ ٘سجت چٙذ یب دٚ يٙبد ٚ رذائی ثٝ آٖ دس وٝ است ای لؿٝ

 ثشداضتٗ ثب ٞٓ ٔٙفػّٝ لؿیٝ دس ضٛد ٔی حّٕیٝ لؿیٝ 2 ثٝ ٔحُ اتػبَ ادات ثشداضتٗ ثب ٔتػّٝ ضشقی لؿیٝ دس وٝ قٛس ٕٞبٖ

  . ضٛد ٔی حّٕیٝ لؿیٝ 2 ثٝ ٔٙفُ ا٘فػبَ ادات

  : مىفصله لعیه السام

  اِخّٛ ٔبً٘ٝ ٔٙفػّٝ -3 اِزٕى ٔبً٘ٝ ٔٙفػّٝ -2 حمیمیٝ ٔٙفػّٝ -1

 : حمیمیٝ ٔٙفػّٝ -1



 ٞب آٖ استفبو ٞٓ ، ثبضذ ٔحبَ آٟ٘ب ارتٕبو ٞٓ وٝ ثبضذ ضذٜ أشی 2 ثیٗ يٙبد ٚ ا٘فػبَ ثٝ حىٓ اٖ دس وٝ است ای لؿیٝ آٖ ٚ

  فشد یب است صٚد یب يذد ٞش ٔخُ ثبضذ ضذٜ ٘میؽ ٚ ثیٗ يٙبد ثٝ حىٓ آٖ دس یًٙی

  : اِزٕى ٔبً٘ٝ ٔٙفػّٝ -2

 ٝث است ربیض ٞب آٖ استفبو ِٚی است ٔحبَ ٞب آٖ ارتٕبو وٝ ثبضذ ضذٜ أشی چیض 2 ثیٗ يٙبد ثٝ حىٓ آٖ دس وٝ ای لؿیٝ

 است ٕٔىٗ حبِت ایٗ دس اِضاٚیٝ لبئٓ یب است االؾالو ٔتسبٚی یب ٔخّج ٔخُ ثبضذ ضذٜ یٗ ؾذ يٙبد ثٝ حىٓ آٖ دس يجبستی

  . ثبضذ دٚ ٞش وٝ ٘یست ٕٔىٗ ٚ ٘جبضذ یه ٞیچ وٝ

  : اِخّٛ ٔبً٘ٝ ٔٙفػّٝ -3

 است ٔحبَ دٚ ٞش ٘جٛدٖ یًٙی استفبو ِٚی است ٕٔىٗ آٟ٘ب ارتٕبو وٝ ثبضذ ضذٜ أش چیض دٚ يٙبد ثٝ حىٓ آٖ دس وٝ ای لؿیٝ

  . آخشت دس یب د٘یبست دس یب يُٕ ٞش ٔىبفبت ٔخُ. 

 

  ػکس

 ثبثمبی ٔٙػٛو سا ٔحَٕٛ ٚ وٙیٓ ٔحَٕٛ سا ٔٛؾٛو وٝ است ایٗ اص يجبست يىس:  ا٘ذ وشدٜ تًشیف چٙیٗ سا يىس ثشخی

 -2 ٚ ضٛد ٕ٘ی ضشقی لؿبیبی ضبُٔ -1 وٝ آٖ رٟت اص سا تًشیف ایٗ ٔتبخشاٖ اص ثشخی.  خٛد يبَ وزة ٚ غذق ٚ ویف

 يىس: »  وٙٙذ ٔی تًشیف چٙیٗ ایٗ سا آٖ ثٙبثشایٗ ثبضذ وبرة ِضٚٔب ٘یض آٖ يىس ثبضذ وزة وٝ ای لؿیٝ ٞش وٝ ٘یست الصْ

 حّٕی لؿبیبی دس لؿیٝ قشف دٚ خٛد يبَ غذق ٚ(  ایزبة ٚ سّت)  ویف ثبثمبی لؿیٝ قشف 2 تجذیُ اص است يجبست

  تبِی ٚ ٔمذْ ضشقی لؿبیبی دس ٚ است ٔحَٕٛ ٚ ٔٛؾٛو

  تمابل

 ٚ اؾبفٝ اص ٚ ٞب آٖ ِٛاحك ٚ ٔحَٕٛ ٚ ٔٛؾٛو دس ٚ ثبضذ ٔختّف ایزبة ٚ سّت ثٝ وٝ ٌٛیٙذ تمبثُ غٛستی دس سا لؿیٝ ٞش

 ٔحَٕٛ ٚ ٔٛؾٛو تغییش ثذٖٚ دٞیٓ تغییش سا ای لؿیٝ ویف ٌبٜ ٞش پس.  ثبضٙذ ٔتحذ صٔبٖ ٚ ٔىبٖ ٚ وُ ٚ رض ٚ فًُ ٚ لٜٛ

  . است ٘خستیٗ لؿیٝ ٔتمبثُ آیذ ٔی دست ثٝ وٝ ای لؿیٝ



  تمابل السام

  ثٛدٖ تمبؾب تحت دس داخُ -3 تؿبد -2 تٙبلؽ-1

 لؿیٝ یه ٔحَٕٛ ٚ ٔٛؾٛو اٌش دیذ ثبیذ حبَ(  اسثى ٔحػٛسات)  است لسٓ 4 ثش ویف ٚ وٓ ِحبل اص لؿیٝ دیذیٓ وٝ چٙبٖ

  . ضٛد ٔی ثشلشاس آ٘بٖ ثیٗ ٘سجتی چٝ دسثیبٚسیٓ اسثى ٔحػٛسات غٛست ثٝ سا

  . ا٘ذ ٔتٙبلؽ وٓ دس ٞٓ ثبضٙذ ٔختّف ویف دس ٞٓ لؿیٝ ٞش اٌش -

  . تؿبد٘ذ تحت دس داخُ یب ٔتؿبد ، ٔختّف ویف دس ٚ ثبضٙذ وّی وٓ دس لؿیٝ دٚ ٞشٌبٜ -

 ٚ غبدق یىی حتٕب الٔحبِٝ ثّىٝ وبرة ٞٓ ثب دٚ ٞش یب ثبضٙذ غبدق ٞٓ ثب دٚ ٞش وٝ است ٔحبَ ٔتٙبلؽ لؿیٝ ٞش -

  . است وبرة دیٍشی آٖ

  . ا٘ذ ٔتذاخُ ، ثبضٙذ ٔختّف وٓ دس تٟٙب لؿبیب اٌش -

 لؿیٝ دٚ ارتٕبو دس یًٙی ثبضٙذ وبرة دٚ ٞش وٝ ٘یست ٔحبَ أب ثبضٙذ غبدق دٚ ٞش وٝ است ٔحبَ ٔتؿبد لؿیٝ ٞش -

  ٘یست ٔحبَ وزة دس ٚ ٔحبَ غذق دس ٔتؿبد

  . ٘یست تؿبدی رضئیٝ 2 ثیٗ صیشا ا٘ذ وّٕٝ دٚ ٞش ٔتؿبد لؿیٝ ٞش -

  . ثبضٙذ غبدق دٚ ٞش است ٕٔىٗ تؿبد تحت داخُ لؿیٝ ٞش -

 است وّی یىی یًٙی داس٘ذ اختالف وٕیت دس فمف ٚ ا٘ذ ٔطتك ، ویف دس ٚ ٔحَٕٛ ٚ ٔٛؾٛو دس ٔتذاخُ لؿبیبی -

 ! رضئی دیٍشی ٚ

 : تىالط

 دیٍشی وزة ِزاتٝ وّی غذق اص وٝ ٘حٛی ثٝ لؿیٝ دٚ ثیٗ اختالف اص است يجبست وٝ است تٙبلؽ ، تمبثُ السبْ تشیٗ ٟٔٓ

  . آسذ الصْ



  . ثبضٙذ ٔختّف رٟت ٚ ویف ٚ وٓ دس لؿیٝ 2 آٖ ثبیذ لؿیٝ دٚ ثیٗ تٙبلؽ تحمك ثشای -

  . ثبضٙذ وبرة دٚ ٞش وّیٝ لؿیٝ 2 است ٕٔىٗ وٝ است آٖ ثشدٌی وٓ دس اختالف ضضـ -

  . ثبضٙذ غبدق دٚ ٞش است ٕٔىٗ رضئیٝ لؿیٝ 2 ٕٞچٙیٗ -

 ٔسّٕب ٞٓ(  ثًؽ ٚ وُ) وٕیت دس ٘میؽ ٚ اغُ ثبیذ ، ضٛد حبغُ ٔٛاسد ٕٞٝ دس تٙبلؽ وٝ ایٗ حبَ ٞش ثٝ -

  . ثبضٙذ ٔختّف

  گاوه هشت های يحذت

  ثبضٙذ داضتٝ ٚحذت چیض ٞطت دس ثبیذ ٔتٙبلؽ لؿیٝ ٞش رٟت ٚ ویف ٚ وٓ دس اختالف)  اختالفبت ایٗ لجبَ دس

  ٔىبٖ ٚ ٔحَٕٛ ٚ ٔٛؾٛو ٚحذت             داٖ ضشـ ٚحذت ٞطت تٙبلؽ دس

  صٔبٖ آخش دس است فًُ ٚ لٜٛ«           وُ ٚ رضء»  اؾبفٝ ٚ ضشـ ٚحذت

  : ٔخُ ٔحَٕٛ ٚ ٔٛؾٛو ٚحذت -

  ٘یست سصٔی ضبيش فشدٚسی               است سصٔی ضبيش فشدٚسی

  ٔٛؾٛو ٚحذت يذْ -

  ٘یست سصٔی ضبيش سًذی              است سصٔی ضبيش فشدٚسی

 : ٔحَٕٛ ٚحذت يذْ -

  ٘یست ثضٔی ضبيش فشدٚسی               است سصٔی ضبيش فشدٚسی

  استذالل با حجت



 ایٗ....  ٚ ضٙٛد ٔی سا ٔختّف غذاٞبی ثتذسیذ ٘ٛصاد ضٛد ٔی حبغُ سا رٞٗ وٝ ًّٔٛٔبتی اص دستٝ اِٚیٗ است ًّْٔٛ وٝ چٙبٖ

 ٚ دٞذ ٔی سا رضئی ٞبی غٛست تطىیُ ٚ ٔب٘ذ ٔی ثبلی اٚ رٞٗ دس ٚ ٌزاس٘ذ ٔی اٚ دس تبحیشی تىشاس احش دس احسبسبت

  . دٞذ أتیبص دیٍش اضیبء ٚ اضخبظ اص ٚ ثبصضٙبسذ است وشدٜ ادسان سبثمب وٝ سا اضیبیی ٚ اضخبظ وشدٖ ثس آٖ اص وٝ ٔٛرت

 است ٕٞبٖ ٚ است رٞٙی يمُ تشیٗ وبُٔ ٚ تشیٗ پیچیذٜ ، ًٔیْٛ احىبْ ٚسیّٝ ثٝ ٔحَٕٛ احىبْ وطف یًٙی استذالَ ثٙبثشایٗ

 ٞشٌٛ٘ٝ خالغٝ ٚ ضیٕیبیی ٚ فیضیىی ٞبی فشَٔٛ ٚ رجشی ًٔبدالت ٚ ٞٙذسی لؿبیبی وطف ٚ فشًٞٙ ٚ تٕذٖ پیطشفت وٝ

  . است سبختٝ ٔیسش سا تسى ٚ تحمیك

 اص ٚ پشداصد ٔی تػشف ثٝ ٞب آٔٛختٝ دس ٘یض خٛد ثّىٝ ، وٙذ ٕ٘ی ثس دیٍشاٖ ٚ خبسد اص ًّٔٛٔبت التجبس ٚ اخز ثٝ تٟٙب آدٔی

  . افضایذ ٔی پیطیٙیبٖ فٍٟٙی ٔیشاث ثش سبٖ ثذیٗ ٚ سسذ ٔی تبصٜ ٘تبیذ ثٝ آٟ٘ب

 اٞٓ اص ٞٓ آٖ دسثبسٜ ثحج ٚ داسد ٘بْ استذالَ یب حزت ، ًّْٔٛ لؿبیبی ثٛسیّٝ ٔزَٟٛ لؿبی وطف یًٙی  رٞٗ يُٕ ٕٞیٗ

  . است ثٛدٜ ٔجحج ایٗ ی ٔمذٔٝ ، ایٓ دیذٜ حبَ ثٝ تب دْٚ رّذ دس ٚ ٘خست رّذ دس وٝ ٔجبحخی تٕبْ ٚ است ٔٙكك ٔجبحج

 ٚ الصْ ٔٛاد ثبیذ.  است وشدٖ سٍٙیٗ ٚ سجه ٚ سٙزص ٚ تػشف ٚ رٛ ٚ رست ٚ تىبپٛ سشٌشْ استذالَ حبِت دس رٞٗ

 ٘حٛی ثٝ ، سبصد ٔشتجف ٟٔٓ يمال٘ی ٚ ٔٙكمی سیبَ خالق پیٛ٘ذی سا ٞب آٖ ٌبٜ آٖ ٚ ثشٌضیٙذ ضٕبس ثی ٔٛاد ثیٗ اص سا ٔٙبست

  . یبثٙذ رشیبٖ ًٔیٗ ٔمػذی سٛی ثٝ ٕٞٝ وٝ

 وٝ ٕٔتبص ٚ اغیُ است فًبِیتی.  است ٔتفبٚت تذايی ثٝ ٔجتٙی ٚ خٛد ثٝ خٛد ٚ سبدٜ ٞبی یبدآٚسی اص وبٔال پیچیذٜ ايٕبَ ایٗ

 وبس وٝ غٛستی دس ، ثبصآٚسی ٚ تزذیذ ٚ است ٌزضتٝ تىشاس ٘ٛيی تذايی ٚ حبفهٝ وبس داسد رشیبٖ ثسیبسيبِی سكح دس

  . ٘ٛآٚسی ٚ آفشیٙص ٚ است وطف استذالَ

  حجت السام

  تٕخیُ -3 استمشا -2 لیبس-1

 : سٚ٘ذ ٔی وبس ثٝ ٔختّف السبْ دس استذالَ یب حزت

  استمشاء -1



 اص دیٍش تًجیش ثٝ ٚ سٚد ٔی وّی ثٝ رضئی اص یًٙی.  سسذ ٔی وّی ای ٘تیزٝ ثٝ رضئی لؿبیبی اص رٞٗ آٖ دس وٝ است حزتی

  . سسذ ٔی لبٖ٘ٛ ثٝ ٚالًٝ اص یب ًٔمَٛ ثٝ ٔحسٛس

  ٘بلع استمشا -2 تبْ استمشا -1:  است لسٓ دٚ ثش استمشا

  تبْ استمشاء .1

 ثشسسی ٔٛسد رذا رذا یه ٞش ٚ ثبضٙذ ٔحذٚد ٚ ٔحػٛس ٔٛسد٘هش افشاد وٝ است ٚلتی آٖ ،  ٔمسئٓ لیبس یب ثشٞب٘ی استمشاء یب

  . ضٛد غبدس وّی حىٓ آٖ اص ثًذ ٚ ثبضٙذ ٌشفتٝ لشاس

  ٘بلع استمشاء .2

 تًٕیٓ سا حىٓ ایٗ ٌبٜ آٖ ٚ ثیبثیٓ غفتی ثٝ ٔتػف سا آٟ٘ب اص تًذادی ٔب ٚ ثبضٙذ ٘بٔحذٚد ٔٛسد٘هش افشاد وٝ است غٛستی دس

  . ثبضٙذ ٔی غفت آٖ داسای وّی آٖ افشاد ٕٞٝ ثٍٛییٓ ٚ دٞیٓ

 : تٕخیُ -2

 ٚرٝ چیض دٚ ٚلتی دیٍش يجبست ثٝ وٙٙذ ٔی ًّْٔٛ دیٍش چیض ثب آٖ ضجبٞت ساٜ اص چیضی ثشای سا حىٕی آٖ دس وٝ است حزتی

  . ثٛد خٛاٞذ ٕٞب٘ٙذ ٘یض اضتشان ٚرٝ آٖ ٘تیزٝ وٝ وٙیٓ ٔی حىٓ ، ثبضٙذ داضتٝ ضجبٞتی ٚرٝ یب اضتشان

  لیبس -3

 است لِٛی:  است چٙیٗ لیبس ٔٙكك تًشیف.  است غٛسی ٔٙكك ثحج تشیٗ اسبسی ٚ حزت السبْ تشیٗ لبقى ٚ تشیٗ ٟٔٓ

  . آیذ الصْ دیٍشی لَٛ راتب لَٛ آٖ اص وٝ ٘حٛی ثٝ لؿیٝ چٙذ اص آٔذٜ فشاٞٓ

 وٝ داسد يبٔی ًٔٙبی پس ضٛد ٔی ضبُٔ سا رٞٙی تػذیمبت ثّىٝ ٘یست ّٔفٛل لؿبیبی یًٙی نبٞش ٌفتبس  فمف لَٛ اص ٔشاد

  ثبقٗ لَٛ ضبُٔ ٞٓ ٚ است نبٞش لَٛ ضبُٔ ٞٓ

 ٌفتیٓ ایٗ پس ضٛد ٔی تیتش دٚ ضبُٔ ٔٙكمی تًبسیف دس رًٕی ٞش اسبسب ٚ ضٛد ٔی ضبُٔ ٘یض سا ٔٙكك است رٕى وٝ لؿبیب

  ثٛد تٛا٘ذ ٕ٘ی وٕتش لؿیٝ 2 اص ِٚی ثیطتش یب ثبضذ لؿیٝ ٞش اص است ٕٔىٗ آیذ ٔی فشاٞٓ لؿیٝ چٙذ اص لیبس



  خبسری ٔمذٔٝ یه اص ،٘ٝ دسآیذ ٔمذٔبت رات اص ثبیذ ٘تیزٝ یًٙی آخش لَٛ وٝ است ایٗ ثشای تًشیف دس ِزاتٝ لیذ

 ٔی استٙتبد ٚ استخشاد ٔمذٔبت ایٗ اص وٝ دیٍشی لَٛ آٖ ٚ ٔمذٔٝ ، سٚد ٔی وبس ثٝ لیبس تأِیف دس وٝ لؿبیبیی اص یه ٞش

  . ضٛد ٔی ٘بٔیذٜ ٘تیزٝ ضٛد

 

 ، غٛسی يّت ِٔٛف ، است ٔبدی يّت لؿبیب ثبضذ ٔی اسثى يُٕ ثش ٔطتُٕ وٝ است ایٗ تًشیف ایٗ ٔحسٙبت رّٕٝ اص

 ٘تیزٝ یًٙی آخش لَٛ ثبالخشٜ است ٘بقمٝ لٜٛ ٕٞبٖ وٝ داسد ٞٓ فبيّی يّت یًٙی ِٔٛف ثش دالِت اِتضاْ ٘حٛ ثٝ ِٔٛف ٕٞیٗ

  . است راتی يّت

 

 

  استخٙبئی لیبس -2 افتشا٘ی لیبس -1:  لیبس السبْ

  : افتراوی لیاس

 آٖ تفؿؽ ٘ٝ ٚ ٘تیزٝ خٛد ٘ٝ لیبس ایٗ دس ٘جبضذ ٔزوٛس آٖ ٔمذٔبت دس ثبِفًُ ٘تیزٝ تفؿؽ یب ٘تیزٝ يیٗ وٝ است لیبسی

 ( داسد ٚرٛد ثبِمٜٛ ٘تیزٝ وٝ است اٖ ثشای ثبِفًُ لیذ ایٗ. )  است ٘طذٜ روش ٔمذٔٝ دٚ دس ثبِفًُ یه ٞیچ

 ٚ است آٖ ٔجٙبی ٚ پبیٝ ٚ لیبس حمیمی لكت ٚ اغّی ٔحٛس ٚسف حذ ایٗ.  وٕتش ٘ٝ ٚ ثیطتش ٘ٝ ٚ است حذ سٝ لیبس حذٚد

 حذ سشیى وطف اص يجبتست تیضیبثی وٝ است ٌفتٝ ٔٙكك خذاٚ٘ذٌبس رٟت ٕٞیٗ ثٝ ٚ چشخذ ٔی اٖ ٌشد ثٝ حمیمت دس لیبس

  ٘یبص ٔٛسد ٚسف

 

  است اِىتشیسیتٝ ٞبدی فّض ٞش                                            است فّض ریٜٛ

  اوجش     ٚسف                                                   ٚسف  اغغش



  وجشی                                                           غغشی   

  است اِىتشیسیتٝ ٞبدی ریٜٛ پس                        

  ٘تیزٝ                                        

 التشٖا سا تبِیف ایٗ(  ٘جبضذ خٛاٜ ٚ ثبضذ ای ٘تیزٝ ٔیتّضْ خٛاٜ)  وٙٙذ تبِیف ای ٘تیزٝ ثٝ ضذٖ غفش ثشای سا لؿیٝ دٚ ٚلتی

  ٚسف حذ ِحبل اص سا التشاٖ ٞیبت ٚ ٔؿشة یب لشیٙٝ سا ِٔٛف لؿبیبی آٖ ٚ ٘بٔٙذ ٔی

  گاوه4 اشکال

  ضٛد ٔی تمسیٓ ضىُ 4 ثٝ ٚسف حذ ِحبل اص

  وجشی دس ٔٛؾٛو ٚ است غغشی دس ٔحَٕٛ یب ٚسف حذ:  اَٚ ضىُ

  وجشی دس ٞٓ ٚ است ٔحَٕٛ غغشی دس ٞٓ یب:  دْٚ ضىُ

  وجشی دس ٞٓ ٚ است ٔٛؾٛو غغشی دس ٞٓ یب:  سْٛ ضىُ

  ٔحَٕٛ وجشی دس ٚ است ٔٛؾٛو غغشی دس:  چٟبسْ ضىُ

 چٟبس ٔمذٔبت اص یه ٞش ثشای ٚ(  وجشی ٚ غغشی)  است ٔمػذ 2 سا چٟبسٌب٘ٝ اضىبَ اص وی ٞش:  ٌب٘ٝ ضب٘ضدٜ ؾشٚة

 4 ؾشة اص ٚ رضئیٝ سبِجٝ یب وّیٝ سبِجٝ یب رضئیٝ ٔٛرجٝ یب ثبضذ وّیٝ ٔٛرجٝ است ٕٔىٗ یه ٞش یًٙی است ٔتػٛس احتٕبَ

 ؾشة 16 داسای ضىّی ٞش پس ٘بٔٙذ ٔی ؾشة سا یه ٞش وٝ ضٛد ٔی پیذا حبِت ضب٘ضدٜ ، وجشی حبِت 4 دس غغشی حبِت

  . است

  : اَٚ ضىُ

  وجشی داضتٗ وّیت -2 غغشی ثٛدٖ ٔٛرجٝ -1:  است ضشـ دٚ ثٝ ضىُ دٚ ایٗ ٞبی ٘تیزٝ

  . است ( ٔغّت)  آٖ اختػبسی سٔض



 تب ضٛد ٔٙذسد اٚسف دس دیٍش يجبست ثٝ ٚ ضٛد ٚالى اٚسف تحت دس اغغش وٝ است آٖ ثبضذ ٔٛرجٝ ثبیذ غغشی وٝ ایٗ يّت

  . وٙذ سشایت ٞٓ اغغش ثٝ ضٛد ٔی اٚسف دسثبسٜ وجشی دس وٝ حىٕی

ش وٝ است آٖ ثشای وجشی وّیت ضشـ أب   . ثٛد خٛاٞذ دستٝ وذاْ رض اغغش وٝ ثٛد ٘خٛاٞذ ًّْٔٛ ثبضذ رضئی وجشی ٌا

 ؾشة ٞطت.  يمیٓ دیٍش ؾشة دٚاصدٜ ٚ است ٔٙتذ ؾشة 4 فمف ، اَٚ ضىُ ؾشة 16 اص ، ضشـ 2 ایٗ وشدٖ ِحبل ثب

  . ا٘ذ يمیٓ غغشی ثٛدٖ سبِٓ ٘سجت ثٝ ؾشة 8 ٞش است ًّْٔٛ اِجتٝ وشد لیبس تٛاٖ ٔی تشتیت ٕٞیٗ ثٝ ٘یض سا دیٍش

 ٕٞیٗ ثٝ ٘یست چٙیٗ ٘یض دیٍش اضىبَ ِٚی اِال٘تبربست ثذیٟی اَٚ ضىُ تٟٙب ٌب٘ٝ سٝ اضىبَ ثیٗ دس:  اَٚ ضىُ فؿیّت

  . ا٘ذ ٘بٔیذٜ ثًیذ سیبق سا 4 ضىُ وٝ چٙبٖ ا٘ذ ٘بٔیذٜ اتٓ سیبق ٚ وبُٔ لیبس ٚ اَٚ ضىُ رٟت

 ایٗ ثٙبثشایٗ ٔحتبرٙذ ثذاٖ احجبت ثشای ٕٞٝ دیٍش اضىبَ وٝ حبِی دس ، ٘یست دیٍش اضىبَ ثٝ ٘یبصی سا اَٚ ضىُ -

  . داسد اختػبظ حمیمی يّتٓ ثٝ دیٍش اضىبَ اص یىی ضىُ

 . ضٛد ٔی احجبت ثذاٖ سد ثب دیٍش ضىُ 2 آ٘ىٝ حبَ ٚ است ثیٗ لیبس اَٚ ضىُ وٝ آٖ دیٍش دِیُ

  اَٚ ضىُ فؿیّت ٚرٜٛ ثٛد ٞب ایٗ

  : دْٚ ضىُ

  است ضشـ 2 سا ضىُ ایٗ ا٘تبد

 ٔٛرجٝ یىی ثّىٝ ، ٘جبضذ سبِجٝ دْٚ ٞش چٙیٗ ٞٓ ٚ ٘جبضذ ٔٛرجٝ دٚ ٞش ثبیذ یًٙی ایزبد ٚ سّت دس ٔمذ2ٝٔ اختالف (1

  . سبِجٝ دیٍشی ٚ

  است(  ثه خیٗ)  اختػبسی سٔض:  وجشی وّیت  (2

 : دْٚ ضىُ احجبت

  وجشی سبختٗ ًٔٙىس ثب -1

  خّف ثشٞبٖ قشیك ثٝ -2



 ٔفیذ غٛستی دس وجشی وشدٖ يىس است اال٘تبد ثذیٟی وٝ ضٛد ٔی تحٛیُ اَٚ ضىُ ثٝ دْٚ ضىُ وجشی سبختٗ ًٔٙىس ثب

 سجت ٝث أب ضٛد ٔی حبغُ اَٚ ضىُ ، اٖ اً٘ىبس ثب وٝ ایٗ یب ٘جبضذ وّیٝ ثبضذ اٌش حذ ثبضذ وّیٝ سبِجٝ وجشی وٝ است

  . ثٛد خٛاٞذ اَٚ ضىُ يمیٓ ؾشٚة اص ، ثٛدٖ رضئی

 حبثت یًٙی وٙیٓ ٔی ثبقُ سا ٘تیزٝ ٘میؽ ٔب وٝ است ٘حٛ ثذٖ آٖ ٚ است ايٕبَ لبثُ ٔٙتذ ٔؿشٚة ٕٞٝ اص خّف قشیك أب

 الصْ آٖ ٘میؽ غذق لؿیٝ ٞش وزة اص وٝ صیشا.  است غبدق حتٕب ٘تیزٝ خٛد ثٙبثشایٗ ٚ است ثبقُ ٘تیزٝ ٘میؽ وٝ وٙیٓ ٔی

  .آیذ

 ثًؿی – ٘یست آٖ ٘میؽ ٚ ثذا٘ذ غبدق سا آٖ ٘میؽ ثبیذ ٘بچبس ، ثذا٘ذ وبرة سا آٖ یًٙی ، ثبضذ ٔٙىش سا ٘تیزٝ وسی چٖٛ

 . ٞستٙذ د ٞب اِف

 : سْٛ ضىُ

  است ًٔتجش ضشـ 2

  غغشی ثٛدٖ ٔٛرجٝ -1

  ثبضذ وّی ثبیذ ٔمذٔٝ 2 اص یىی الالُ یًٙی. ٔمذٔٝ دٚ اص یىی وّیت -2

  . است(  وبیٗ ٔغ)  آٖ اختػبسی سٔض

  . است يمیٓ غغشی ثٛدٖ سبِجٝ سجت ثٝ ضٛد ٔی سبختٝ رضئیٝ سبِجٝ غغشای ٚ ، وّیٝ سبِجٝ غغشای ثب ؾشة ٞطت

  سًم شکل اثبات

  خّف ساٜ اص -2  اَٚ ضىُ ثٝ آٖ ثبصوشدٖ ٚسیّٝ ثٝ-1

 وٙیٓ ٔی ًٔٙىس سا اغُ غغشای ٘تیزٝ احجبت ثشای ٔب ثبضذ ٔٙىش سا ٘تیزٝ أب ثبضذ داضتٝ لجَٛ سا وجشی ٚ غغشی وسی اٌش

  . ضٛد ٔی ًٔٙىس رضئیٝ ٔٛرجٝ ثٝ وّیٝ ٔٛرجٝ سبِجٝ دا٘یٓ ٔی وٝ چٙبٖ



 سبثك وجشای آٖ دس وٝ دٞیٓ ٔی تشتیت لیبسی حبَ وٝ است آٖ ٘تیزٝ ٘میؽ ٚ است ٘تیزٝ ٘میؽ اثكبَ ساٜ اص خّف ثشٞبٖ أب

  .دٞیٓ ٔی لشاس وجشی سا ٘تیزٝ ٘میؽ ٚ وٙیٓ ٔی غغشی سا

 لیبس وٝ ایٗ يّیت دیذ ثبیذ وٝ ایٗ است ثبقُ پس سیبَ است حك وٝ است غغشایی ٔتؿبد ٘تیزٝ ایٗ ضٛد ٔالحهٝ وٝ چٙبٖ

 ؟ چیست ضذٜ غفش ثبقّی ٘تیزٝ چٙیٗ ثٝ اغغش

تبد ضشایف ٚ است دْٚ ضىُ وٝ صیشا ٘یست وٝ لیبس غٛست دس يیت   . است رٕى آٖ دس ٘ا

 سا ٔب وٝ ثٛدٜ وبرة وجشی یًٙی است وجشی دس يیت ٘بچبس پس است ٔسّٓ آٖ ثٛدٖ حك وٝ  صیشا ٘یست ٞٓ غغشی دس يیت

 حك غبدق ٘خستیٗ لیبس ٘تیزٝ ٕٞبٖ یًٙی آٖ ٘میؽ پس است وبرة ٚ ثبقُ وجشی چٖٛ ٚ سسب٘ذٜ وبرثی ٘تیزٝ چٙیٗ ثٝ

  است.

 

 

 

 

 

 ارزیابی ي ومذ لیاس

لیبس اسسكٛیی ٔٛؾٛو ٔطبرشٜ ٚ ٔجبحخٝ ثسیبس لشاس ٌشفتٝ است . ٌشٚٞی ثٝ حٕبیت ضذیذ ٚ ٌشٚٞی ثٝ ٘فی ٚ قشد آٖ 

 پشداختٝ ا٘ذ ٚ ٞش دٚ قشف ثٝ صیبدٜ سٚی افتبدٜ ا٘ذ. 

 : ٔمیبس اسسكٛیی سا ٚاالتشیٗ ٚ وبّٔتشیٗ استذالَ ٞب ٚ ساٜ یٍب٘ٝ حمیمت دا٘ستٝ ا٘ذ .  ٌشٚحبٔیبٖ

وٝ اوخشا ٔتفىشاٖ دٚسٜ تزذد ثٝ ثًذ ثٛدٜ ا٘ذ ثٝ سد ٚ ا٘ىبس لیبس پشداختٝ ا٘ذ ٚ ًٔتمذ ثٛدٜ ا٘ذ وٝ لیبس ٞشٌض ٌشٜٚ ٔخبِف: 

چیضی سا وطف یب اثذاو ٘ىشدٜ ٚ وبس پٛچی است ٚ آٖ سا يبُٔ تبسیىی لشٖٚ ٚسكی ٚ ٔتٛلف ٔب٘ذٖ ا٘سبٖ ٔی دا٘ٙذ . اص 

دا٘ذ وٝ ٞٓ ٔی تٛا٘ذ حك ٚ ٞٓ ثبقُ سا احجبت وٙذ ٚ یب ربٖ استٛاست رّٕٝ ایٗ ٌشٜٚ ثیىٗ است وٝ آٖ سا ضًجذٜ ثبصی ٔی 

ٔیُ ثش آٖ است وٝ لیبس تىشاس ٔىشسی ثیص ٘یست ٚ دٚسی است فبسذ ٚ ثبقُ ٚ ثشای احجبت آٖ ٔی ٌٛیذ : لبيذٜ اغّی 



رستٗ چیضی وٝ  لیبس ایٗ است وٝ ٘تیزٝ ثبیذ دس وجشی ٔٙكٛی ثبضذ. پس دس ایٗ غٛست چشا ثٝ خٛد صحٕت ثذٞیٓ ٚ ثشای

 خٛد دس ٔمذٔبت دس دست داسیٓ تالش وٙیٓ؟

 ٔخال : سمشاـ ا٘سبٖ است . ٞش ا٘سب٘ی فب٘ی است. پس سمشاـ فب٘ی است . 

وٝ یب ٔٗ اص اثتذا ٔی دا٘ٓ سمشاـ فب٘ی است وٝ دس ایٗ غٛست ٘یبصی ثٝ استذالَ ٘یست ، یب ٔٗ دس آٖ ضه داسْ وٝ دس ایٗ 

 ب٘ی است. پس ثیشٖٚ وطیذٖ رضيی اص وّی چیضی رض دٚس فبسذ ٘یست . حبَ ٘جبیذ ثٍٛییٓ ٞش ا٘سب٘ی ف

ٚ یب ٞب٘شی پٛ ا٘ىبسٜ ٘یض ٔی ٌٛیذ لیبس لبدس ٘یست چیض رذیذ سا ثٝ ٔب ثیبٔٛصد . لیبس ٞشٌض ٕ٘ی تٛا٘ذ ثشآ٘چٝ دس ٔمذٔبت 

لیبس ٕٞیطٝ ٘تیزٝ دس وجشی  است ثیبفشایذ ٚ چیضی دس ٘تیزٝ ثذست آٚسد. دس سد ایٗ ٘هشیبت ٔی تٛاٖ ٌفت : اِجتٝ وٝ دس

دسد است . أب ایٙىٝ لؿیٝ ای دس لؿیٝ دیٍش ٔٙذسد ثبضذ أشی است ٚ تٛرٝ ٝث ا٘ذساد ٚ دا٘ستٗ آٖ ٚ استخشاد لؿیٝ 

 ٔٙذسد أش دیٍش . 

 ٔب٘ٙذ ٞٙذسٝ وٝ تٕبْ آٖ اص تًبسیف ٚ يّْٛ ٔتًبسف ٚ اغُ ٔٛؾٛو ثش ٔی آیذ ٚ آیب ٞٙذسٝ ٞٓ تىشاس ٔىشس است ؟ 

فبیذٜ دیٍش لیبس وطف ٔزَٟٛ ثب استفبدٜ اص لٛايذ وّی وٝ اص پیص آٔٛختٝ ایٓ ٚ ثیشٖٚ وطیذٖ ٘تبیذ رضيی اص آٖ ایٗ است 

وٝ ٔی تٛا٘یٓ تٕبْ ارضای وجشی سا یه ثٝ یه ٔٛسد ثشسسی لشاس دٞیٓ پس ثب ٔشارًٝ ثٝ دا٘ستٝ ٞبی وّی خٛد ثٝ وطف 

 ٔزَٟٛ ٔی پشداصیٓ . 

ا٘ستٝ ٞبی وّی خٛد ٝث وطف ٔزَٟٛ یًٙی ٘ٛو ثیٕبسی ٔی پشداصد ٚ یب دس ٞٙذسٝ ٚ سیبؾیبت وٝ ثب ٔخال : پضضىب٘ی وٝ ثب د

یبدٌیشی فشَٔٛ لٛايذ وّی ٔی ضٛد ا٘زبْ ٔی ضٛد . ثبیذ تٛرٝ داضت وٝ يّت اغّی ٔخبِفت یب لیبس ؾًف دس ٔخبَ ٞبی 

ٓ است . ٞش ا٘سب٘ی رسٓ است. وٝ ا٘سبٖ ثب تػٛس ٔٙكمیبٖ ثٛدٜ است ٔخال أش ثذیٟی ٞش ا٘سب٘ی حیٛاٖ است . ٞش حیٛاٖ رس

ا٘سبٖ راتیبت سا ٘یض تػٛس ٔی وٙذ ٚ ٘یبصی ٝث لیبس ٘یست ٚ ٘تیزٝ رذیذی وطف ٕ٘ی ضٛد دس حبِی وٝ دس تًییٗ فٛاغُ 

وٝ ستبسٌبٖ ثب ٘تیزٝ ٌیشی اص اغَٛ وّی ثٛدٜ است ٚ ٔی تٛاٖ ثب لیبس ثٝ ٘تبیذ ثی سبثمٝ ای سسیذ . ٕٞچٙیٗ دِیُ دیٍشی 

ثبيج ثٝ ٘هش سسیذٖ تػًٙی ثٛدٖ لیبس ٞب ایٗ است وٝ لیبس ٞبیی وٝ ثٝ وبس ٔی سٚد داسای ارضاء ٔخذٚف است . ٔخال : 

 وسی ٘یبیذ ثٝ رًٙ افتبدٜ    سًذی افتبدٜ است آصادٜ 

لى ٕ٘ی وٝ ٘تیزٝ حزف ضذٜ است . سًذی افتبدٜ است . ٞیچ افتبدٜ ای ٔٛسد رًٙ ٚالى ٕ٘ی ضٛد. پس سًذی ٔٛسد رًٙ ٚا

ضٛد ٚ دس ثسیبسی اص ٘ىتٝ ٞب ؾشة إِخُ ٞب، تًجیشات ٚ وٙبثٝ ٞب غغشی وجشی یب ٘تیزٝ ٔخذٚف است ٚ ضٙٛ٘ذٜ ثبیذ خٛد آٖ 

سا ثیبثذ ٚ دس ٌفتبس ٘یبصی ثٝ تفػیُ ٘یست ثّىٝ رٞٗ ثٝ سشيت ٔمذٔبت ٚ ٚسبیف سا ٔی یبثذ. ٔخُ ٔٗ چٙذ پیشٞٗ ثیطتش اص تٛ 

 پبسٜ وشدٜ اْ . 

 دس يّْٛ ٔختّف اص رّٕٝ ٞٙذسٝ ٘یض ٚرٛد داسد .  ٚ ایٗ ٘ىتٝ



پس ٔب پیٛستٝ لیبس سا دس ٌفت ٚ ضٙٛد ٚ دس ٕٞٝ ايٕبَ فىشی ٚ دس وبسٞبی سٚصا٘ٝ ثٝ وبس ٔی ثشیٓ ِٚی ثٝ غٛست دٚ رضء 

دلیك لیبس  ٚ فطشدٜ یًٙی ثب حزف ثسیبسی اص ارضاء . أب دس ٔٙكك ثشای تػشیح ثٝ تٕبْ ارضای فىش ٚ ثشای ٘طبٖ دادٖ سبصٔبٖ

ٚ ٘سجت ارضای آٖ ثٝ یىذیٍش ٔخػٛغب غٛس تبویذ ٔی وٙذ . أب دس يّْٛ ٌٛ٘بٌٖٛ ٚ ٔحبٚسٜ ًٕٔٛال ثذٖٚ غٛس ٔی آیذ . 

 ٔخُ : ٘ٛس سفیذ ثٝ ٞفت سً٘ تزضیٝ ٔی ضٛد . 

نّٕت لشٖٚ يُٕ ٔٙكمیبٖ دس ایٗ أش ٔب٘ٙذ فّٕجشداساٖ سیٕٙبست وٝ دس تػٛیش تٕبْ حشوبت ٚ رضئیبت سا ٘طبٖ ٔی دٞٙذ. 

ٚسكی ٚ يذْ پیطشفت ایٗ دٚسٜ سا ٕ٘ی تٛاٖ ثٝ ايٕبَ لیبس ٘سجت دٞیٓ ثّىٝ ٚرٛد خشافبت ٚ وجشی ٞبی ٘ب غحیح ایٗ 

دٚسٜ ٚ يذْ تٛرٝ ثٝ آصٔبیص ٚ ٔطبٞذٜ دِیُ يذْ پیطشفت ثٛدٜ است ٚ اِجتٝ وٝ لٛا٘یٗ قجیًی رض ثٝ قشیك آصٔبیص ٚ 

ی دس ایٗ صٔیٙٝ ٔٙتذ ٘خٛاٞذ ثٛد ٕٞب٘كٛس وٝ دیىتٛس وٛصٖ ٌفتٝ است . ؾًف ٔطبٞذٜ ثذست ٕ٘ی آیذ ٚ تٛسُ ثٝ لیبسبت وّ

ٚ ٘بتٛا٘ی يّٕی لشٖٚ ٚسكی ثٝ ٞیچ ٚرٝ ٘بضی اص استذالَ لیبسی ٘جٛدٜ است ثّىٝ ٘بضی اص پزیشفتٗ وجشی ٞبی تػفی ٚ غیش 

 قجیًی ثٛدٜ است . 

 وظریات اوذیشمىذان

یب٘ٝ خٛثی ٘ذاضت أب ثٝ استًذاد ثی ٘هیش ٚی ايتشاف ٔیىٙذ  ٚ ٔی ٌٛیذ اٚ دس ثشتشا٘ذ ساسُ : ٚی ثب ایٙىٝ ثب ٔٙكك اسسكٛ ٔ

دٚسٜ ای نٟٛس وشد وٝ یٛ٘بٖ ثٝ فتشت ٌشاییذ ٝث ٕٞیٗ رٟت ٕٞٝ آٖ سا تٟٙب ٔشرًی ٚحیك ٚ استٛاس ٔی دا٘ستٙذ. پس ثی 

ا٘سبٖ ثٝ ضٙبخت پیىش ٚ ا٘ذاْ ٞبی ثذٖ  ا٘ػبفی است اٌش وبس ًّٔٓ اَٚ سا ثٝ يٙٛاٖ ثبصی وٛدوب٘ٝ دس ٘هش ثٍیشیٓ. ٕٞب٘كٛس وٝ

 ٔی پشداصد . ضٙبخت يُٕ رٞٗ ثٝ ٍٞٙبْ تفىش ٚ ٔسیشٞبی ٔختّف رٞٗ وٝ سشچطٕٝ تٕبْ دا٘ص ٞب است . وبس ثحخی ٘یست . 

 ٍُٞ: دا٘ستٗ السبْ لیبس ٚ ؾشٚة آٖ الالُ ثٝ ا٘ذاصٜ دا٘ستٗ ایٙىٝ قٛقی داسای چُٟ لسٓ است رذی ٚ ٟٔٓ است. 

دسیبفتٗ اسصش ٚالًی ٚ ٔٙكمی یه سخٗ ٔٗ آٖ سا اص تضئیٙبت ِفهی ٚ اضىبَ نبٞشی پیشاستٝ ٔی وٙٓ. ٚ ایٗ  ثسٛئٝ : ثشای

ضىُ نبٞش سا وٝ ٔب٘ٙذ ٌٛضت ٚ پٛست است ثش قشف ٔی سبصْ تب ثتٛا٘ٓ اسىّت ٚالًی آٖ سا دس ٘هش آٚسْ . یًٙی استخٛاٖ 

 وٝ ثٝ ایٗ تشتیت اسصش ٔكّك ٔطخع ٔی ضٛد . ثٙذی ٚ استخٛاٖ ثٙذی ٚ استمبٔت ٚ ايٛربد آٟ٘ب سا ثذا٘ٓ 

وب٘ت : يیت استذالَ ثب ثشدٖ دس لبِت ٔٙكك آضىبس ٔی ضٛد ٚ ٔٙكك سإٞٙبیی ثشای ثٟشٜ ثشداسی اص تػٛسات پیچیذٜ رٞٙی 

 است . 

ٔػٖٛ  الیت ٘یتس : ٔٗ ثشا٘ٓ وٝ وطف ٚ اثذاو غٛست لیبسبت صیجبتشیٗ احشی است وٝ رٞٗ آدٔی يشؾٝ داضتٝ است. ایٗ فٗ

 ٔب٘ذٖ اص خكبست . 

يمیذٜ ثسیبسی اص غبحجٙهشاٖ ثشای آٖ است وٝ غشاحت ٚ دلت صثبٖ فشا٘سٝ تب حذی ٔشٖٞٛ تٛرٝ لشٖٚ ٚسكبئیبٖ ثٝ ٔٙكك 

 ثٛدٜ است. اِجتٝ ٍٞٙبْ استفبدٜ اص لیبس ٘جبیذ غٛست خطه آٖ سا ثٝ وبسثشد تب سشچطٕٝ تخیُ ٚ صیجبیی دٚستی ضٛد . 



 

 مًاد مختلف لیاس

حسٛسبت : لؿبیبیی وٝ اص ساٜ حس حبغُ ٔی ضٛ٘ذ . ٔخُ ثشف سفیذ است ٚ چٝ آٟ٘بیی وٝ اص ساٜ حٛاس ثبقٗ ادسان . 1ٔ

ٔی ضٛ٘ذ. ٕٞب٘كٛس وٝ دس تف آٔذٜ است : ٔحسٛسبت رضئی ثشای ٔب الذْ ٚ ايشف است. چٝ ٘خستیٗ چیضی وٝ دس ٔی یبثیٓ 

ٓ. ٚ ٔی ضٙبسیٓ ٕٞبٖ ٔحسٛسبت ٚ خیبالت ٔبخٛر اص ٔحسٛسبت  است ٚ سپس اص سٍٞزس ایٗ ٔحسٛسبت ثٝ وّیبت ٔی سسی

ثب ٚرٛد ایٗ ثبیذ ثذا٘یٓ يمُ اص أٛس ٔحسٛس لؿبیبی ًٔمَٛ استخشاد ٔی وٙذ ٚ ایٗ لؿبیب است وٝ ٔجذا ثشٞبٖ ٚالى ٔی 

 ضٛد ٚ ساٜ حس ثٝ تٟٙبیی ٞیچ ًٔشفت يّٕی حبغُ ٕ٘ی ضٛد . 

ٝ ٔىشس ٚ ثب لیبسی خفی ثذست آٔذٜ است ٚ آٖ لیبس حمب ایٗ است . ٔزشثبت : لؿبیبیی است وٝ اص قشیك حس ٚ ٔالحه2

وٝ چٖٛ چیضی پیٛستٝ دس پی چیض دیٍش حبغُ ضٛد ٚ ٞشٌض اص آٖ ٔٙفه ٘طٛد حتٕب ًَّٔٛ آٖ است ٚ أش اتفبلی ٘یست . 

 ٔخُ : آٞٗ سسب٘ب است . 

ٗ يمُ لشاس ٔی ٌیشد. یًٙی چیضی وٝ ٔٛرت . اِٚیبت : ثذٞیبت اِٚیٝ یب فشٚسیبت لؿبیبیی وٝ ثب ِزات ٔٛسد تػذیك ٚ یمی3

یمیٗ ثٝ آٟ٘ب ٔی ضٛد رات آٟ٘ب است ٚ ٚلتی رٞٗ ارضایی ایٗ لؿبیب سا تػٛس وٙذ تًییٗ ثٝ ٘سجت حىٕیٝ پیذا ٔی وٙذ. ٔب٘ٙذ 

ضء سا ٞش وُ اص رضء آٖ ثضسٌتش است . وٝ لؿیٝ يمّی است ٚ اص حس ٚ استمشا ٚ یب چیض دیٍشی ٘یست اِجتٝ اثتذا ثبیذ وُ ٚ ر

 تػٛس وشد أب تػذیك ثٝ ثضسٌتش یب وٛچىتش ثٛدٖ وُ اص رضء فكشی است . 

اِٚیبت يّْٛ سیبؾی يّْٛ ًٔبسفٝ ٘بْ داسد . ایٗ لؿبیب ٘یبصی ثٝ احجبت ٘ذاسد لؿبیبیی دیٍش ثٝ آٟ٘ب ًّْٔٛ ٔی ضٛد أب خٛد 

 ثذیٟی ٞستٙذ . 

یبس وٝ احتٕبَ تجب٘ی ثیٗ آٟ٘ب ٕ٘ی سٚد ایزبد تًییٗ ٔی وٙذ . ٔخُ . ٔمٛاتشات : لؿبیبیی وٝ ثٝ سجت ضٟبدت یب سٚایت افشاد ثس4

 پبسیس پبیتخت فشا٘سٝ است. 

. لؿبیبی ٔمشٖٚ ثٝ حذ ٚسف : لؿبیبیی وٝ حذ ٚسف آٟ٘ب ثب آٟ٘ب است . ایٗ لؿبیب اٌش چٝ ثذیٟی ٘یستٙذ ِٚی ٝث حذ ٚسف 5

ٝ دس رٞٗ ثیبیذ فٛسا حذ ٚسف ٞٓ ثٝ آٖ ٔی آیذ ٚ ٔمشٖٚ ٞستٙذ وٝ ٞشٌض رٞٗ اص آٖ غفّت ٘ذاسد ٚ ٞش ٌبٜ دٚ حذ لؿی

 است.  4٘ػف يذد  2تػذیك ثیبٖ حبغُ ٔی ضٛد. ٔخُ يذد 

. حذسیبت : لؿبیبیی وٝ اص ساٜ حذس ًّْٔٛ ٔی ضٛ٘ذ. ٔخُ ٘ٛس ٔبٜ اص آفتبة است. وٝ ثب ٔطبٞذٜ ٚ تحمیك يّْٛ ٔی ضٛد . 6

اتفبق ثٛد ٚ استجبقی ثب خٛسضیذ ٘ذاضت دس قَٛ سٚصٌبس ثش یه  دس ٚالى لیبسی ٔستتٕش است چٝ اٌش ایٗ اختالفبت ثش حست

 ٚرٝ ثٛلٛو ٕ٘ی پیٛست . 



ایٗ ضص لسٓ ٔمذٔٝ وٝ ضشح آٖ ٌزضت ٕٞٝ لؿبیبی یمیٙی ا٘ذ ٚ دس ثشٞبٖ ثٝ وبس ٔی سٚ٘ذ ٚ آٟ٘ب سا اٚارت لجِٟٛب ٔی 

ت ٞش چٙذ ٚالًب اص ٔجبدی ٘یستٙذ أب چٖٛ خٛا٘ٙذ ٚ دٚ لسٓ اخیش آٖ یًٙی لیبسبتی وٝ حذ ٚسف آٟ٘ب ثب آٟ٘ب است ٚ حذسیب

ىتسبة آٟ٘ب سا ٘یض اص ٔجبدی ضٕشدٜ ا٘ذ .   ٔمشٖٚ ثٝ لیبسی ٞستٙذ ٔفیذ حىٓ ثذٖٚ ٞیچ ٌٛ٘ٝ تزسٕی ثشای ِا

. ٔمجٛالت : لؿبیبیی وٝ چٖٛ اص پیطٛایبٖ ایٗ حىٕب ٚ ثضسٌبٖ وٝ ٔحُ ٚحٛق ا٘ذ ٘مُ ضذٜ ٔٛسد لجَٛ ٚالى ٔی ضٛ٘ذ ٚ دس 7

 خكبثٝ ٞب ثٝ وبس ٔی سٚ٘ذ. ٔخُ : ٞش وٝ آٖ وٙذ وٝ ٘جبیذ آٖ ثجیٙذ وٝ ٘طبیٝ. 

 ٙذ ٞش ٔٛرٛدی داسای رٟت است . . ٕٚٞیبت : لؿبیبیی وٝ لٜٛ ٚٞٓ ثش خالف يمُ ٔٛرت ايتٕبد ثٝ آٟ٘ب ٔی ضٛد ٔب8٘

. ٔطٟٛسات : لؿبیبیی ٌٝ صثب٘ضد ٕٞٝ است ٚ ٔٛرت ايتٕبد یب ضٟبدت ٍٕٞبٖ است یب ضٟبدت اوخش ا٘ذیطٕٙذاٖ یب افبؾُ 9

آٟ٘بست. ایٗ لؿبیب راتب ٔٛسد تػذیك رٞٙی ٘یستٙذ. ثّىٝ ٔسبِٕت رٛیی ٚ اخاللیبت ا٘سب٘ی ا٘ذ وٝ ا٘سبٖ ثب آٟ٘ب ا٘س ٌشفتٝ 

 يذَ ٘یىٛاست.  است ٔخُ

. ٔطجٟبت : لؿبیبیی وٝ ضجیٝ ٔطٟٛسات یب ٔمجٛالت یب ٔسّٕبت است ِٚی دس ٚالى ثب آٟ٘ب فشق داسد . ثٝ ٚرٟیی دسست ٚ 10

 ثٝ ٚرٟیی غّف اس. ایٗ لؿبیب ٔبدٜ لیبس سٛفسكبئیبٖ ثٛدٜ است . 

ْ ثّىٝ ٕٞٛاسٜ أىبٖ ٘میؽ آٖ ٞٓ ثٝ رٞٗ . ٔهٙٛ٘بت : لؿبیبیی وٝ رٞٗ تػذیك ثٝ آٟ٘ب سا داسد ِٚی ٘ٝ تػذیك حبثت ربص11

ٔی آیذ . أب رٞٗ احتٕبَ آٖ سا ثیص اص ٘میؿص ٔی دا٘ذ ٔخُ فال٘ی ثب دضٕٗ ٘زٛا ٔی وٙذ. پس دضٕٗ است. وٝ ٔٛسد 

 استًٕبَ لیبس خكبثی است. 

 . ٔسّٕبت : لؿبیبیی است وٝ ضخع ًٔیٗ آٖ سا ٔسّٓ دا٘ستٝ ٚ ّٔتضْ ضذٜ است. 12

یبیی وٝ ٔتًّٓ دس آغبص تًّیٓ ٔی پزیشد تب ثًذ اص آٖ دس يّٕی دیٍش یب ٕٞبٖ يّٓ احجبت ضٛد. ٔػبدسات ٚ . ٔػبدسات : لؿب13

 اغَٛ ٔٛؾٛيٝ ٚ ٚؾًیبت سا ثب ٞٓ ٔسّٕبت ٘یض ٔی خٛا٘ٙذ . 

 .ٔخیالت: لؿبیبیی ٘ٝ ثشای تػذیك ثّىٝ ثشای تخیُ ثٝ وبس ٔی سٚد ٚ تبحیش ضٍشفی ثش ٘فس ٔی ٌزاسد. ایزبد سغجت یب14

 ٘فشت ٚ ثیطتش دس اثیبت ثٝ وبس ٔی سٚد . 

 خطت ثٝ غشفٝ رٛیی: سغجت  تطجیٝ يسُ ثٝ لی: ٘فشت        

 

 صفؼات پىج گاوه

 ثشحست ایٙىٝ ٔمذٔبت لیبس چٝ ٘ٛيی ثبضٙذ اسصش لیبس ٔتًبٔت است ٚ ثشای آٖ ٘بٔی ٔتٙبست ٔی ٟ٘ٙذ . 

 ثشٞبٖ حجُ سفسكٝ 



 ش ٘یض دس ایٗ ثحج لشاس ٔی ٌیشد. وٝ ثش پیشٚی اص ٔٙكك اسالٔی خكبثٝ ٚ ضً

ثشٞبٖ : ٔفیذ تًییٗ لبقى است . رذَ : ٔفیذ سای ٔطٟٛس یب ٔمتؿی اصاْ . ٔفبِكٝ : ٔفیذ ايغتمبد ربصْ غیش ٔكبثك. خكبثٝ: ٔفیذ 

 ايتٕبد غیش ربصْ. ضًش: ٔفیذ تخیُ. 

 

 برهان 

ٔبدٜ دس ٟ٘بیت استٛاسی است ٚ ضشیف تشیٗ لیبسی است وٝ ٔمذٔبت آٖ ٔٙحػشا اص یمیٙیبت ثبضذ. یًٙی ٞٓ غٛست ٚ ٞٓ 

لیبس است. دس آٖ ضىی ٘سیت ٚ چٖٛ ٔمذٔبت آٖ ؾشٚسی است ٘تیزٝ ٞٓ ؾشٚسی است . سیبؾیبت ٚ استحىبْ آٖ ٝث 

ٕٞیٗ دِیُ است. ایٗ لیبس اص ٘هش ٔبدٜ ٔجبدی تًییٗ ٚ استٛاس است ٚ اص ٘هش غٛست ًٕٔٛال ضىُ اَٚ ٚ دْٚ است ٚ اوخشا 

 َ وٝ اضشف فشٚة است ثذست ٔی آیذ. ؾشة اَٚ ضىُ اٚ

 

 السام برهان

. ثشٞبٖ ِٕی : ثشٞب٘ی وٝ اص يّت پی ثٝ ٚرٛد ًَّٔٛ ثجشد. یًٙی ثشٞب٘ی وٝ حذٚسف آٖ يّت ٚرٛد اوجش ثشای اغغش ثبضذ. 1

 ٔخُ تطخیع ثیٕبسی اص آصٔبیص خٖٛ .

تت ثٝ ثیٕبسی سُ ثشٞبٖ ِسی ضبیستٝ تش اص ثشٞبٖ  . ثشٞبٖ ا٘ی : دس ایٗ ثشٞبٖ اص ًَّٔٛ پی ثٝ يّت ٔی ثشیٓ. اص سً٘ سصد 2ٚ

ا٘ی است. صیشا وٝ اص يّٓ ثٝ يّت يّٓ ثٝ ًَّٔٛ ًٔیٗ حبغُ ٔی ضٛد. دس غٛستی وٝ چٖٛ ًَّٔٛ ٕٔىٗ است يُّ ٔختّف 

 . داضتٝ ثبضذ اص يّٓ ثٝ ًَّٔٛ يّٓ ثٝ يّت ًٔیٗ حبغُ ٕ٘ی ضٛد

 

 مطالب ػلمی

يّْٛ ٔختّف ٘یض ثٝ وبس ٔی سٚد . حبَ ٔی خٛاٞیٓ وّیبتی اص ٔٙكك سا وٝ دس يّْٛ  چٖٛ ثشٞبٖ لیبسی است وبٔال ًٔتجش پس دس

ٔختّف ثٝ وبس ٔی سٚد سا ثیبٖ وٙیٓ. ٔٙهٛس اص ٔكبِت يّٕی یب ًّٔٛٔبت ٔكّٛة سٛاالتی وٝ دس يّْٛ ٔختّف ٔكشح ٔی ضٛد 

 ٚ أٟبت ایٗ ٔكبِت سٝ است : 

 . ٔكّت ِٓ 3  . ٔكّت ُٞ 2   . ٔكّت ٔب 1

 ب : ضبسحٝ ٚ حمیمٝ ٔكّت ٔ



 . ٔبی ضبسحٝ : سٛاَ اص ٔفْٟٛ ِفم است . ٔخال : ِیج چیست ؟ رٛاة یًٙی ضیش . ٔبی ضبسحٝ ٔمذْ ثشٕٞٝ ٔكبِت است. 1

. ٔبی حمیمٝ : سٛاَ اص حمیمت ٚ ٔبٞیت ضی ٔی وٙذ . ٔخال حشوت چیست؟ دس رٛاة ثبیذ تًشیف ضی وٝ ٕٞبٖ ثیبٖ 2

 تفػیّی ٔبٞیت است روش ٔی ضٛد. 

 كّت ُٞ : سجكیٝ ٚ ٔشوجٝ ٔ

ُٞ سجكیٝ : پس اص ٔبی ضبسحٝ قشح ٔی ضٛد . آٖ اص ٚرٛد ضی سٛاَ ٔی وٙذ ٔخال ضیش ٚرٛد داسد ؟ ٚ چٖٛ ٔكّٛة آٖ 

 ٚرٛد ضی است سجكیٝ ٘بْ داسد ٚ رٛاة ٚرٛد یب يذْ است. 

ٞست یب ٘ٝ. ٔخال آیب خذا خبِك  ُٞ ٔشوجٝ : دسثبسٜ ٚرٛد لیذ است . یًٙی سٛاَ اص ایٙىٝ آیب ٔٛؾٛو ٔتػف ثٝ فالٖ ٚغف

ثطش است؛ ًّْٔٛ است وٝ ثًذ اص ُٞ سجكیٝ ٔی آیذ چٖٛ تب ٚرٛد یب يذْ ٔطخع ٘طٛد سٛاَ اص غفت آٖ ثٝ ٚرٛد ٕ٘ی 

 آیذ. ایٗ ُٞ ثٝ حبَ ٔخػٛظ ضی ٔی پشداصد . 

 . ِٓ احجبت . 2. ِٓ حجٛت  1ٔكّت ِٓ: سٛاَ اص يّت است ٚ پس اص ٔكّت ُٞ است. ضبُٔ: 

 . ِٓ حجٛت 6. ِٓ احجبت 5. ُٞ ٔشوجٝ 4. ٔبی حمیمٝ 3. ُٞ سجكیٝ 2. ٔبی ضبسحٝ 1تشتیت ٔٙكمی : 

 جذل

 

ثحج ٚ پشسص ٚ پبسخ وٝ ثٝ ٘حٛی خبظ ثیٗ دٚ تٗ دسٌیش ٔی ضٛ٘ذ سا ٌٛئیذ ثٝ ٘حٛی وٝ یه ٘فش اص دیٍشی سٛاَ وٙذ ٚ 

 ٘بٖ سٚاد صیبدی داضت. يمیذ اٚ سا دسثبسٜ أشی ثپشسذ تب ثٝ تٙبلؽ ٌٛیی افتذ وٝ دس یٛ

آٖ وس وٝ اص يمیذٜ ای دفبو ٔی وٙذ حبفم ٚؾى یب ٔزیت ٚ آ٘ىس وٝ ٔی خٛاٞذ يمیذٜ ٚی سا ٘مؽ وٙذ سبئُ یب ٘بلؽ 

ٌٛیٙذ. ٚ ٞش دٚ رذِی ٘بْ داس٘ذ. اسسكٛ ٘یض ثب ایٗ سٚش ٔخبِف است ٚ آٖ سا تٕشیٗ دس سخٍٙٛیی ٔی دا٘ذ. صیشا رذَ ثزبی 

 ثٝ يمبیذ اضخبظ تٛرٝ داسد .  ایٙىٝ ٔتٛرٝ اضیبء ثبضذ

لؿیٝ ای وٝ ثب ادات استفٟبْ ٔٛسد سٛاَ سبئُ است لؿیٝ رذِی ٘بٔیذٜ ٔی ضٛد ٚ پس اص ایٙىٝ ٔزیت ثذاٖ رٛاة داد ٚ 

سبئُ آٖ سا رض لیبس وشد ٔمذٔٝ رذِی ٘بْ ٔی ٌیشد ٚ ٘تیزٝ لیبس سا وٝ دس يّْٛ ثشٞب٘ی ٔكّٛة ٘بٔیذٜ ٔی ضٛد دس رذَ 

 ٚؾى ٔی ٘بٔٙذ. 

 سفسطه یا ممالطه



ٞش لیبسی وٝ ثشای ٘میؽ ٚؾًی البٔٝ ٔی ضٛد یًٙی ثشای اثكبَ يمیذٜ ثٝ وبس ٔی سٚد ٘سجت ثٝ غبحت آٖ ٚؾى تجىیت یًٙی 

دس ٞٓ وٛفتٗ ٚ ٔزبة وشدٖ ٘بٔیذٜ ٔی ضٛد. حبَ اٌش لیبس غٛست ٚ ٔبدٜ ای وبٔال غحیح ٚ ًٔتجش ثبضذ تجىیت سا تجىیت 

ت آٖ اص لٟٛسات ٚ ٔسّٕبت ثبضذ تجىیت رذِی. ٔبدٜ سفسكٝ ٔطجٟبت ٚ ٕٚٞیبت است. ثشٞب٘ی ٔی ٘بٔٙذ ٚ اٌش ٔمذٔب

 وٝ ثشای اغشاؼ فبسذ ثٝ وبس ٔی سٚد.  –سفسكٝ استذالَ ضجیٝ استذالَ دسست است أب دس ٚالى ٘یست 

 خطابه

ٝ اص ٔطٟٛسات ٔهٙٛ٘بت ٚ يجبست است اص سخٙی وٝ دس ثشاثش رٕى ثشای الٙبو ٚ ثشاٍ٘یختٗ آٟ٘ب ایشاد ٔی ضٛد. ٔمذٔبت خكبث

 ٔمجٛالت است. 

اص يٛأُ وٕبَ آٖ تٕخیُ ٚ ٘مُ داستبٖ است ٔشرى تبحیش صیبدی داسد ٚ فشد ثبیذ دس خكبثٝ اص پشاوٙٙذٜ ٌٛیی ثپشٞیضد. خكبٝث 

 ًٕٔٛال ٔطتُٕ ثش دٚ چیض است: یىی يٕٛد ٚ دیٍشی ايٛاٖ . 

 يٕٛد سخٙب٘ی است وٝ ٔستمیٕب احجبت ٔكّٛة ٔی وٙذ ٚ ايٛاٖ الٛاَ ٚ احٛاِی است خبسد اص آٖ. 

 

 شؼر

ٔبدٜ آٖ اص تخیالت است. اص ٘هش ٔٙكمیبٖ ضًش سخٙی خیبَ آٔیض است. أب يشٚفیبٖ اسالْ ضًش سا سخٗ داسای ٚصٖ ٚ لبفیٝ ٔی 

ٝ است. ٚ ٞش یه اص ٚرٟیی ايٓ اص دیٍشی است ٚ اص ٘بٔٙذ. ثیٗ ضًش اسسكٛیی ٚ ضًش يشٚؾی يْٕٛ ٚ خػٛظ ٞیٗ ٚر

ٚرٟی اخع اص آٖ ، ضًش دس ٚالى ٘ٛيی ٔحبوٕبت اص يبِٓ ٚالى است. ثٝ ٘هش اسسكٛ آ٘چٝ ٔٛرت ِزت ثشدٖ اص ضًش ٔی ضٛد 

 یىی ٌشایص ثٝ ٔحبوٕبت ٚ دیٍشی ٚصٖ ٚ لبفیٝ آٖ .

  



 سًاالت

 ضٛد. حبغُ دس رٞٗ است وٝ ٕٞبٖ .............. تًجیش ٔیضٛد ٔشاد ٕٞبٖ غٛست  ـ دس ٔٙكك ٞشٚلت يّٓ ٌفتٝ ٔی1

 □( يّٓ ٘مّی 4  □( يّٓ يمّی 3 □( يّٓ حػِٛی 2 □ ( يّٓ حؿٛسی 1

 ٞبی صیش تػٛس ٔتًذد ثذٖٚ ٘سجت تمیذی یب ٚغفی است؟ ـ وذاْ یه اص ٌضاس2ٜ

 □( حسٗ يبِٓ است 4 □( خٛسضیذ ٚ ٔبٜ 3 □ی حسٗ  ( خب2٘ٝ □( سمشاـ 1

ی تحػیُ ٔٙكك سا وٝ ٔٛرت ضٕبسد َٚ ص دا٘طٕٙذاٖ صیش اص ٔخبِفبٖ سشسخت فّسفٝ ٚ تحػیُ آٖ سا حشْا ٔیـ وذاْ یه ا3

 دا٘ذ؟ ضٛد الصْ ٔی أتیبص حك اص ثبقُ ٔی

 □( افالقٖٛ 4  □( غضاِی 3  □سیٙب  ( اث2ٗ  □( سمشاـ 1

 ای است؟ ی چٝ ٔسأِٝ ثٗ یٛ٘س ثب اثٛسًیذ سیشافی ٘یض دسثبسٜ ی ٔتی ـ ٔٙبنش4ٜ

 □ی ٔٙكك ٚ وبسثشدٞبی آٖ  ( فبیذ2ٜ □حبغّی ٔٙكك ٚ يذْ ِضْٚ آٖ  ( ثی1

 □( تًشیف ٔٙكك 4   □( وبسثشد السبْ تًشیف 3

 ٞبی صیش دالِت ٚغفی است؟ ـ وذاْ یه اص ٌضاس5ٜ

 □( دالِت دٚد ثش آتص 2   □( دالِت ِجبس سیبٜ ثش ٔبتٓ 1

 □ثش سٚ٘ذٜ  ( دالِت ربی پبی4  □( پشیذٌی سً٘ ثش ؾًف ثذٖ یب تشس 3

 ؟استٞبی صیش دالِت تؿٕٗ  ـ وذاْ ٌضاسٜ اص ٌضاس6ٜ

 □ی ارضا ثبضذ  ( ٔیض ثٍٛیٙذ ٔشاد 2ٕٝٞ  □« ی ٔیض پبیٝ»( ٔیض ضىست ٚ ٔشادش 1

   □( دالِت ضیش ثشضزبو 3

 □ٞب ٚ دس ٚ پٙزشٜ ٚ غیشٜ ثبضذ  ٞب ٚ اتبق ( خب٘ٝ ثٍٛیٙذ ٔشاد تٕبْ حیبـ4



 ؟استٞبی صیش ٔشوت ٘بلع غیش تمییذی  ـ وذاْ یه اص ٌضاس7ٜ

 □( وبش حسٗ ثشٚد 4 □( حسٗ ٟٔٙذس است 3 □( ثیست ٚ ٞفت 2 □ی ثضسي  ( خب1٘ٝ

 ٞبی صیش رضء )ادات( ِفم ٔفشد است؟ ـ وذاْ یه اص ٌضاس8ٜ

 □(ستبسٜ 4  □سٚد  ( ٔی3   □( اص 2   □( ٞٛضًٙ 1

 آٖ سا چٝ ٌٛیٙذ؟ ٘حٛیبٖ ـ اسٕی وٝ داسای یه ًٔٙی ثبضذ )ٔتحذإًِٙی( دس اغكالح9

 □( ٔطتشن ِفهی 4 □( رضئی 3  □( ٔطتشن ًٔٙٛی 2  □( اسٓ ًٔشفٝ 1

 ؟٘یستٞبی صیش ٔٙمَٛ ضشيی  ـ وذاْ یه اص ٌضاس10ٜ

 □( داثَّٝ 4  □( وًجٝ 3  □( حذ 2  □( غّٛة 1

 ـ سٝ ٔٛسد اص تًشیفبت يّٓ سا روش وٙیذ؟ 1

ا٘ذ وٝ يّٓ اص ویفیبت ٘فسب٘ی ٚ  ا٘ذ ٚ ٌفتٝ ثٙبثشایٗ ٔستغٙی اص تًشیف دا٘ستٝثًؿی آٌبٞی ٚ يّٓ سا رضء تػٛسات ثذیٟی ٚ 

دا٘ذ ِزت ٚ آِ ٚ ٌشسٍٙی ٚ تطٍٙی  وٝ ٔی چٙبٖ یبثذ. ٚ ثٙبثشایٗ ٞٓ ٚرذا٘ی است وٝ ٞشوس آٖ سا ٝث قٛس ٚؾٛح دس خٛد ٔی

ا٘ذ تًشیف يّٓ  ای اص ایطبٖ ٌفتٝ ا٘ذ ٚ دستٝ دا٘ذ وٝ يّٓ ٚ آٌبٞی یًٙی چٝ. ٚ حتی رٕبيتی يّٓ سا غیش لبثُ دا٘ستٝ چیست، ٔی

ضٛد ٚ يّٓ سا ثبیذ خٛد ضٙبخت أب ثشخی دیٍش ًٔتمذ٘ذ يّٓ  ی يّٓ ضٙبختٝ ٔی ثٝ ٚسیّٝٔستّضْ دٚس است، صیشا ٞش چیضی 

 يجبست اص غٛستی اص ضیء دس ٘ضد يمُ یب لٜٛ ٔذسوٝ حبغُ ضٛد. ٔخالً يّٓ ٔب ثٝ فالٖ ضخع یب ا٘سبٖ ٚ ٔخّج.

 ْ دالِت سا ٘بْ ثشدٜ ٚ ٞش یه سا ثٝ اختػبس تٛؾیح دٞیذ؟ـ السب2

 ـ دالِت ٚؾًی.3ـ دالِت قجًی. 2ـ دالِت يمّی. 1

ـ دالِت قجًی: دالِت 2ـ دالِت يمّی یًٙی دالِتی وٝ سجت آٖ يمُ ثبضذ. ٔب٘ٙذ دالِت ٔٙػٛو ثش غب٘ى، دالِت دٚد ثش آتص. 1

 ت قجیًی یب ٘فسب٘ی. ٔب٘ٙذ: دالِت پشیذٌی سً٘ ؾًف ثذ٘ی یب تشس.قجًی يجبست است اص دالِت آحبس خبسری ثذ٘ی ثش حبال

ی چیض  ـ دالِت ٚؾًی: دالِت ٚؾًی يجبست اص دالِتی وٝ سجت آٖ ٚؾى ثبضذ. ثٝ ایٗ ًٔٙی وٝ چیضی سا يالٔت یب ٘طب3ٝ٘

 ب٘ی ٔخػٛظ آٖ.دیٍش لشاس دادٜ ثبضٙذ. ٔب٘ٙذ: دالِت ِفم ٔیض ثش ًٔٙی ٔیض ٚ دالِت يالئٓ رجشی ٚ ٔخبثشات ثش ًٔ



 َ است. پس: یخ سیبَ است( ثب روش دِیُ ثٙٛیسیذ؟ی صیش ٔٙتذ است یب يمیٓ )یخ اص آة است ـ ٞش آثی سیب ـ لؿی3ٝ

دس ایٗ لیبس غغشی ٚ وجشی ٚ ٞش دٚ اص حیج ٔبدٜ غحیح ٞستٙذ ِٚی غٛست لیبس ًٔیٛة است ٚ يیجص ایٗ است وٝ حذ 

 آٔذٜ است.« آة»ٚ دس وجشی « اص آة»ذٜ است، ثّىٝ دس غغشی دس دٚ ٔمذٔٝ ثٝ تٕبْ تىشاس ٘ط« اص آة»ٚسف 

 ـ إٞیت ٚ فٛایذ ٔٙكك سا ثٙٛیسیذ؟4

ٞبست ٚ تحػیُ ٞش يّٓ  تشیٗ دا٘ص آٔٛصد ٚ اص ٔفیذتشیٗ ٚ الصْ ٔٙكك ساٜ ٚ سسٓ غحیح ا٘ذیطیذٖ ٚ دسست فىش وشدٖ سا ٔی

حتی ٚغَٛ ثٝ سًبدت ٚ سستٍبسی ثذٖٚ استًب٘ت اص  ٚ دا٘ص ٚ اسبسبً ثبصضٙبختٗ حك اص ثبقُ ٔٙٛـ ٚ ٔٛلٛف ثذاٖ است ٚ

 آٖ ٔیسش ٘یست.

 ـ تػٛس ٚ تػذیك سا ثب روش ا٘ٛاو تٛؾیح دٞیذ؟ )ٞش یه ا٘ٛاو ثب روش ٔخبَ ثٝ ختػبس تٛؾیح دٞیذ(5

بٜ ٔ»ٚ « صٔیٗ»ٚ « ا٘سبٖ»ی رٞٙی است وٝ اسٙبد چیضی ثٝ چیض دیٍش ٘جبضذ. ٔب٘ٙذ غٛستی وٝ اص  تػٛس يجبست اص غٛست سبدٜ

ـ 2« سمشاـ»ـ تػٛس ٚاحذ ٔب٘ٙذ تػٛس 1است: ٌشدد. تػٛس چٙذ لسٓ  دس رٞٗ آدٔی تشسیٓ ٚ ٔٙكجك ٔی« ریٜٛ»ٚ « ٚ خٛسضیذ

ـ تػٛس ٔتًذد ثب ٘سجت تمییذی ٚ یب ٚغفی ٔب٘ٙذ 3« خٛسضیذ ٚ ٔبٜ»تػٛس ٔتًذد ثذٖٚ ٘سجت تمییذی ثب ٚغفی ٔب٘ٙذ تػٛس 

حسٗ يبِٓ »فیٝ ثبضذ ٔب٘ٙذ ضه دس ایٙىٝ  ًذد ثب ٘سجت خجشی وٝ ٔطىٛنٌـ تػٛس ٔت4« ی ثضسي خب٘ٝ»ٚ « ی حسٗ خب٘ٝ»

صٔیٗ »ٚ « ا٘سبٖ حیٛاٖ است»غذیك يجبست اص اسٙبد أشی است ثٝ أش دیٍش ثٝ ایزبة یب سّت ٔب٘ٙذ يّٓ ثٝ ایٙىٝ ت«. است

 «.وشٚی است

 ـ السبْ ِفم ٔفشد سا ٘بْ ثجشیذ ٚ ثٝ اختػبس تٛؾیح دٞیذ؟6

، «دختش»، «ٞٛضًٙ»ـ اسٓ: ِفهی وٝ ثٝ خٛدی خٛد ٚ تٟٙبیی داسای ًٔٙی ٔستمّی ثبضذ. ٔب٘ٙذ 1ـ اداة. 3ـ وّٕٝ. 2ـ اسٓ. 1

 «ستبسٜ»، «سیش»

وٝ ثش « سفت»وّٕٝ: ِفهی است وٝ ثٝ خٛدی خٛد ٚ ثٝ تٟٙبیی ثش ًٔٙی ٔستمّی دالِت وٙذ ٚ صٔبٖ آٖ ًٔٙی سا ٘یض ثشسب٘ذ. ٔب٘ٙذ 

ِٕٝ دس وٝ ثش سفتٗ فبيّی دس صٔبٖ حبَ یب آیٙذٜ دالِت داسد. ن« سٚد ٔی»سد ٚ ٔب٘ٙذ سفتٗ فبيّی دس صٔبٖ ٌزضتٝ دالِت دا

 ضٛد. اغكالح يّٓ يشثیت فًُ ٘بٔیذٜ ٔی



یه سا ٝث  وٝ ٞیچ« ثش»ٚ « دس»ٚ « اص»ٚ « ثٝ»اداة: ِفهی وٝ ثٝ خٛدی خٛد ٚ ثٝ تٟٙبیی ًٔٙبی ٔستمّی اص آٖ ٔستفبد ٘طٛد. ٔب٘ٙذ: 

 تٟٙبیی ًٔٙبیی ٘یست.

 ٞبی ِفم ٔشوت سا ثٝ اختػبس تٛؾیح دٞیذ؟ ٚیژٌیـ 7

حب٘یبً: ًٔٙی آٖ ٘یض داسای ارضا ثبضذ. ٔخالً چٖٛ وسی «. ی حسٗ خب٘ٝ»، «حسٗ ٟٔٙذس است»اٚالً: خٛد داسای ارضا ثبضذ.ٔب٘ٙذ: 

 «غٛست ٟٔٙذس»ٚ « غٛست حسٗ»ضٛد:  چٙذ ًٔٙی، یًٙی چٙذ غٛست رٞٙی دس ٔب حبغُ ٔی« حسٗ ٟٔٙذس است»ثٍٛیذ: 

دالِت ثش « حسٗ»، چٙب٘ىٝ دس ٔخبَ فٛق ِفم حبِخبً: رضء ِفم ثش رضء ًٔٙی دالِت وٙذ«. غٛست ٘سجت ٟٔٙذس ٝث حسٗ»ٚ 

 داسد، ٚٞىزا.« ًٔٙی ٟٔٙذس»دالِت ثش « ٟٔٙذس»ٚ ِفم « ًٔٙی حسٗ»

 ـ دالِت سا ثٝ قٛس وبُٔ تٛؾیح دٞیذ؟8

ٓ ثٝ چیض دیٍش حبغُ ضٛد، ٔب٘ٙذ ٕٞبٖ دالِت دٚد ثش آتص ٚ دالِت يجبست اص ثٛدٖ ضیء است ثٝ ٘حٛی وٝ اص يّٓ ثٝ آٖ يّ

دالِت ربی پب ثش سٚ٘ذٜ ٚ دالِت پشیذٌی سً٘ ثش تشس ٚ دالِت پشچٓ افشاضتٝ ثش رطٗ. چیضی وٝ يّٓ ثذاٖ ٔٛرت يّٓ ثٝ 

 داسد. ی چیض دیٍش يّٓ ثذاٖ حػبَ ضٛد، ٔذَِٛ ٘بْ چیض دیٍش ضٛد، داَ )سإٞٙبئی وٙٙذٜ( ٚ آٖ چیضی وٝ ثٝ ٚاسكٝ

 ـ ِفم ٔشوت ثش چٙذ لسٓ است ٞش یه سا ثٝ اختػبس تٛؾیح دٞیذ؟ )ثب روش ٔخبَ تٛؾیح دٞیذ(9

 ـ ٔشوت ٘بلع2ـ ٔشوت تبْ. 1ثش دٚ لسٓ است. 

سمشـا »ـ ٔشوت تبْ: آٖ است وٝ ًٔٙیص وبُٔ ثبضذ، یًٙی ٌٛیٙذٜ پس اص اداء آٖ حك داضتٝ ثبضذ سىٛت وٙذ. ٔب٘ذٖ 1

ـ ٔشوت ٘بلع: آٖ است وٝ ًٔٙیص ٘بتٕبْ ثبضذ، یًٙی سىٛت ٌٛیٙذٜ پس اص اداء 2«. ثشٚ»، «ی استصٔیٗ وشٚ»، «فیّسٛف ثٛد

 «.ی حسٗ خب٘ٝ»، «ی ثضسي خب٘ٝ»آٖ غحیح ٘جبضذ، ٔب٘ٙذ 

 ـ السبْ دالِت ِفم ثش ًٔٙی ثش چٙذ لسٓ است ٞش یه سا ثٝ اختػبس تٛؾیح دٞیذ؟10

 اِتضاْـ دالِت 3ـ دالِت تؿٕٗ. 2ـ دالِت ٔكبثمٝ. 1

ٞب ٚ دس ٚ پٙزشٜ ٚ غیشٜ  ٌٛیٙذ ٔشاد تٕبْ حیبـ ٚ اقبقِٝ. چٙب٘ىٝ ٔخالً خب٘ٝ ة ـ دالِت ٔكبثمٝ: دالِت ِفم ثش تٕبْ ٔٛؾٛو1

ی وسی خشاة ضذٜ است ٚ اٚ  ِٝ. ٔخالً ایٙىٝ دیٛاس خب٘ٝ ـ دالِت تؿٕٗ: یًٙی دالِت ِفم ثش رضء ًٔٙی ٔٛؾٛو2ثبضذ. 



یًٙی دالِت ِفم  ـ دالِت اِتضاْ:3ٔشاد اص خب٘ٝ دس ایٗ رّٕٝ دیٛاس خب٘ٝ است ٘ٝ تٕبْ خب٘ٝ.  وٝ« اْ خشاة ضذٜ خب٘ٝ»ٌٛیذ  ٔی

ِٝ دس رٞٗ حبغُ ضٛد، آٖ أش  ِٝ است، ِٚی دس رٞٗ ثب آٖ ٔالصْ است. یًٙی ٞشٌبٜ ٔٛؾٛو ثٝ أشی وٝ خبسد اص ًٔٙی ٔٛؾٛو

ٞشٌٝ سمف دس رٞٗ حبغُ ضٛد، دیٛاس ٘یض حبغُ خٛاٞذ ثش دیٛاس چٝ « سمف»خبسد اص آٖ، ثب آٖ حبغُ ضٛد. ٔب٘ٙذ: دالِت 

 ضذ. دالِت سٝ ثش فشدیت.

 

 پبسخ سإاالت تستی:

1 )2   2 )3   3 )3   4 )1 

5 )1   6 )1   7 )2 

8 )2   9 )1   10 )4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 يمیذٜ ی ثًذْ تٙبٞی  ٘فٛس ٘بقمٝ ٔجتٙی ثش چٙذ اغُ است؟٘بْ ثجشیذ. -1

 ثمبی سٚح، ثكالٖ تٙبسخ ٚ يبِٓ ثذٚ صٔب٘ی ٘یسٗ –اغُ  3

 

 دٚ ٔٛسد اص فشق ٞبی وُ ٚ وّی سا ثٙٛیسیذ. -2

 .وّی ثش افشاد خٛد لبثُ حُٕ است ِٚی وُ ثش ارضا خٛد لبثُ حُٕ ٘یست

 وّی ٕٔىٗ است ثذٖٚ فشد خبسری ثبضذ ِٚی ٚرٛد وُ ٔستّضْ ٚرٛد ارضاست.

 

 ٝ ای اص ٘سجت ٞبی چٟبسٌب٘ٝ  ثشلشاس است؟ تٛؾیح دٞیذ.چٝ ساثك "ا٘سبٖ ٚ حیٛاٖ"ثیٗ دٚ وّی  -3

 يْٕٛ ٚ خػٛظ ٔكّك. چٖٛ ثیٗ ا٘سبٖ ٚ حیٛاٖ فمف حیٛاٖ است وٝ ثش تٕبْ افشاد ا٘سبٖ غبدق است.

 

 السبْ ٘ٛو سا ٘بْ ثشدٜ ٚ تٛؾیح دٞیذ.-4

 ٘ٛو حمیمی: اص ِحبل راتیبت لبثُ تمسیٓ ٘یست ٚ وّی راتی ٔحذٚد تش اص آٖ ٚرٛد ٘ذاسد 

 ٘ٛ اؾبفی: وّی راتی ای وٝ دس ریُ وّی دیٍش لشاس ٌشفتٝ ثبضذ ٚ ٘سجت ثٝ آٖ سٙزیذٜ ضٛد

 

 ؾبحه ثٛدٖ ٚ سفیذ ثٛدٖ ا٘سبٖ ٞش وذاْ، وذاْ یه اص يشؾی ٞب ٞستٙذ؟ -5

 ؾبحه ثٛدٖ يشؼ خبظ ا٘سبٖ است

 سفیذ ثٛدٖ يشؼ يبْ ا٘سبٖ ٔی ثبضذ.



 

 سا ثٝ دِخٛاٜ تٛؾیح دٞیذ.سٝ ٔٛسد اص السبْ تًشیف سا ٘بْ ثشدٜ ٚ یىی  -6

 سسٓ تبْ -حذ ٘بلع -حذ تبْ 

 حذتبْ: تًشیفی وٝ ثش ٔبٞیت ٚ حمیمت ضی ٚ راتیبت آٖ دالِت داسد.

 

 دضٛاسی تحذیذ چٝ صٔب٘ی غٛست ٔی ٌیشد؟ -7

دس حذ تبْ. چٖٛ ٕٔىٗ است يشؼ الصْ سا ثٝ ربی رٙس ٌشفتٝ ٚ یب رٙس ثًیذ ثٝ ربی رٙس لشیت یب يشؼ خبظ ٝث 

 ربی فػُ

 

 ضشح االسٓ سا ثب ٔخبَ تٛؾیح دٞیذ. -8

 تفسیش وّٕٝ ثٝ وّٕٝ ای دیٍش وٝ اس آٖ ٔب٘ٛس تش ثبضذ

 ٔخُ تًشیف يّٓ ثٝ دا٘ستٗ ٚ آٌبٞی

 

 دٚ ٔٛسد اص ضشایف تًشیف سا ٘بْ ثجشیذ -9

 ًٔشِّف ٘جبیذ ايٓ اص ًٔشَّف ثبضذ. چٖٛ دس غیش ایٗ غٛست ضبُٔ افشاد دیٍش ٘یض ٔی ضٛد. -1 

 ف دایشٜ ثٝ ٔٙحٙی اِذٚس وٝ ثیؿی سا ٘یض ضبُٔ ٔی ضٛد.()ٔب٘ٙذ تًشی

 ًٔشِّف ٘جبیذ اخّع اص ًٔشَّف ثبضذ. چٖٛ دس غیش ایٗ غٛست ضبُٔ ٕٞٝ ی افشاد ًٔشَّف ٕ٘ی ضٛد. -2

 



 لؿیٝ ی قجیًیٝ رض وذاْ ٘ٛو لؿیٝ ٞب است؟ تٛؾیح دٞیذ. -10

آٖ ٔٛؾٛو ٔشاد است، لكى ٘هش اص افشاد سا لؿیٝ لؿیٝ ی حّٕی. لؿیٝ ای وٝ ٔٛؾٛو آٖ وّی ثبضذ ٚ قجیًت ٚ ٔبٞیت 

 قجیًیٝ ٔبٔٙذ.

 ٔفْٟٛ........است. "تٕبْ حمیمت افشاد " -11

 يشؼ خبظ -4٘ٛو          -3فػُ         -2رٙس            -1

 

 ...... ٕٔىٗ است ثذٖٚ فشد خبسری ثبضذ. -12

 تٙبسخثكالٖ  -4لؿیٝ         -3وُ          -2وّی              -1

 

 دٚ وّی وٝ افشاد ٔطتشوی داس٘ذ ٚ ٞش یه ٘یض داسای افشاد ٔخػٛظ خٛد ثبضذ..........است. -13

 يْٕٛ ٚ خػٛظ ٔٗ ٚرٝ -2يْٕٛ ٚ خػٛظ ٔكّك         -1

 تسبٚی -4تجبیٗ                               -3

 

 .ویستآٖ چٝ ضی دس ٚرٛد ثٝ آٖ ٔحتبد است..... -14

 ٘ٛو  -4وّی            -3يشؾی          -2راتی            -1

 

 وذاْ یه اص ٔٛاسد صیش اص ِحبل راتیبت لبثُ تمسیٓ ٘یست؟ -15

 يشؼ خبظ -4٘ٛو            -3فػُ             -2رٙس         -1



11- 3  *12 – 1  *13 – 2  *14 – 2  *15 – 3 

 دٜ ٔی ضٛ٘ذ ؟لؿبیبی ضشقی ثٝ چٝ ٘ٛو لؿبیبیی ٘سجت دا -1

چٙبٖ وٝ ٔطبٞذٜ وشدیٓ دس لؿیٝ حّٕیٝ ، حىٓ ثٝ حجٛت یب سّت ٘سجتی ٔی ضٛد ثذٖٚ ایٗ وٝ ٔطشٚـ ثٝ ضشقی ثبضذ . أب دس 

خٛضجختی حسٗ ٔٛوَٛ ٚ ٔٙٛـ است ٝث ٔزبٞذت ٚسصیذٖ « اٌش حسٗ ٔزبٞذت ٚسصد ، خٛضجخت است »ایٗ لؿیٝ ٔب٘ٙذ : 

 ی . ٚ خٛش ثخت ٘طذ٘ص ٔتػُ است ثٝ تٗ آسب٘

 ایٗ ٘ٛو لؿیٝ سا لؿیٝ ضشقی یب لؿیٝ ٚؾًی ٔی ٘بٔٙذ . صیشا دس آٖ حىٓ ثٝ ٘سجتی ضذٜ است ثٝ ضشـ ٘سجت دیٍش . 

 

 ا٘ذ ؟ یىی سا ٔختػشا تٛؾیح دٞیذ. لؿبیبی ضشقی ثش چٙذ لسٓ -2

 السبْ ضشقیٝ :

 لؿیٝ ضشقی ٔتػُ  -1

 لؿیٝ ضشقی ٔٙفػُ  -2

 لؿیٝ ضشقی ٔتػُ : 

است ثٝ اتػبَ ٚ پیٛستٍی ٚ ٔالصٔٝ دٚ ٘سجت ٚ ثٝ يجبست دیٍش ، لؿیٝ ضشقیٝ ٔتػّیٝ ،  لؿیٝ ای است وٝ دس آٖ حىٓ ضذٜ

 لؿیٝ ای است وٝ دس آٖ حىٓ ضذٜ است ثٝ حجٛت یب سّت ٘سجتی ) ثفشؼ حجٛت یب سّت ٘سجتی دیٍش (

ْ تبِی است ، ثّىٝ دس ایٗ لؿیٝ رض اَٚ سا ٔتٕٓ ٔی ٘بٔٙذ ٚ رض دْٚ سا تبِی ٌٛیٙذ . دس ایٗ لؿیٝ حىٓ ٕ٘ی ضٛد وٝ ٔمذ

 حىٓ ٔی ضٛد ٔمذْ ٔستّضْ تبِی است یب ثٝ يجبستی تبِی الصْ ٚ تبثى ٔمذْ است . 

 ٔشدٔه چطٓ تًٙ ٔی ضٛد                          ٞشٌبٜ ٘ٛس ضذیذ ثبضذ 

 ٔمذْ                                                         تبِی     

 رضای ضشقی                                    ضشـ                       

 ّٔضْٚ                                                         الصْ    



لؿیٝ ضشقیٝ ٔشوت تش ٚ پیچیذٜ تش اص لؿیٝ حّٕیٝ است ِٚی لؿیٝ ضشقیٝ یه لؿیٝ ثیص ٘یست صیشا ایٗ لؿیٝ دٚ لؿیٝ دس 

 ِی ثش سٚی ٞٓ یه لؿیٝ است ًٔجش یه ایمبو ثیص ٘یست . غف ٞٓ ٟ٘بدٜ ٘یست ، ثّىٝ ٔمذْ ٚ تب

 

 لؿیٝ ضشقی ٔتػُ داسای چٝ ثخص ٞبیی است ؟ تٛؾیح دٞیذ .  -3

 لؿیٝ ضشقی ٔتػُ : 

لؿیٝ ای است وٝ دس آٖ حىٓ ضذٜ است ثٝ اتػبَ ٚ پیٛستٍی ٚ ٔالصٔٝ دٚ ٘سجت ٚ ثٝ يجبست دیٍش ، لؿیٝ ضشقیٝ ٔتػّیٝ ، 

 ذٜ است ثٝ حجٛت یب سّت ٘سجتی ) ثفشؼ حجٛت یب سّت ٘سجتی دیٍش (لؿیٝ ای است وٝ دس آٖ حىٓ ض

دس ایٗ لؿیٝ رض اَٚ سا ٔتٕٓ ٔی ٘بٔٙذ ٚ رض دْٚ سا تبِی ٌٛیٙذ . دس ایٗ لؿیٝ حىٓ ٕ٘ی ضٛد وٝ ٔمذْ تبِی است ، ثّىٝ 

 حىٓ ٔی ضٛد ٔمذْ ٔستّضْ تبِی است یب ثٝ يجبستی تبِی الصْ ٚ تبثى ٔمذْ است . 

 ٔشدٔه چطٓ تًٙ ٔی ضٛد                          ذ ثبضذ ٞشٌبٜ ٘ٛس ضذی

 ٔمذْ                                                         تبِی

 ضشـ                                                   رضای ضشقی

 ّٔضْٚ                                                         الصْ

ضشقیٝ ٔشوت تش ٚ پیچیذٜ تش اص لؿیٝ حّٕیٝ است ِٚی لؿیٝ ضشقیٝ یه لؿیٝ ثیص ٘یست صیشا ایٗ لؿیٝ دٚ لؿیٝ دس لؿیٝ 

 غف ٞٓ ٟ٘بدٜ ٘یست ، ثّىٝ ٔمذْ ٚ تبِی ثش سٚی ٞٓ یه لؿیٝ است ًٔجش یه ایمبو ثیص ٘یست . 

 

 لؿیٝ ضشقی ٔٙفػُ داسای چٝ السبٔی است ؟ یىی سا ٔختػشا تٛؾیح دٞیذ .  -4

 لؿیٝ ضشقی ٔٙفػُ 

 لؿٝ ای است وٝ دس آٖ ثٝ رذائی ٚ يٙبد دٚ یب چٙذ ٘سجت حىٓ ضذٜ است ٔب٘ٙذ يبِٓ یب لذیٓ است یب حبدث 



لؿیٝ حّٕیٝ ٔی ضٛد دس لؿیٝ ٔٙفػّٝ ٞٓ ثب ثشداضتٗ  2ٕٞبٖ قٛس وٝ دس لؿیٝ ضشقی ٔتػّٝ ثب ثشداضتٗ ادات اتػبَ ٔحُ ثٝ 

 ضٛد .  لؿیٝ حّٕیٝ ٔی 2ادات ا٘فػبَ ٔٙفُ ثٝ 

 السبْ لؿیٝ ٔٙفػّٝ : 

 ٔٙفػّٝ ٔبً٘ٝ اِخّٛ  -3ٔٙفػّٝ ٔبً٘ٝ اِزٕى  -2ٔٙفػّٝ حمیمیٝ  -1

 

 لؿیٝ ضشقی ٔٙفػّٝ حمیمیٝ سا ثب روش ٔخبِی تٛؾیح دٞیذ.  -5

 ٔٙفػّٝ حمیمیٝ :

أشی ضذٜ ثبضذ وٝ ٞٓ ارتٕبو آٟ٘ب ٔحبَ ثبضذ ، ٞٓ استفبو آٖ ٞب  2ٚ آٖ لؿیٝ ای است وٝ دس اٖ حىٓ ثٝ ا٘فػبَ ٚ يٙبد ثیٗ 

 یًٙی دس آٖ حىٓ ثٝ يٙبد ثیٗ ٚ ٘میؽ ضذٜ ثبضذ ٔخُ ٞش يذد یب صٚد است یب فشد 

 

  .دٞیذ تٛؾیح ٔخبِی روش ثب سا ٔبً٘ٝ اِزٕى ضشقی لؿیٝ -6

  : اِزٕى ٔبً٘ٝ ٔٙفػّٝ

 ٝث است ربیض ٞب آٖ استفبو ِٚی است ٔحبَ ٞب آٖ ارتٕبو وٝ ثبضذ ضذٜ أشی چیض 2 ثیٗ يٙبد ثٝ حىٓ آٖ دس وٝ ای لؿیٝ

 ٕٔىٗ حبِت ایٗ دس اِضاٚیٝ لبئٓ یب است االؾالو ٔتسبٚی یب ٔخّج ٔخُ ثبضذ ضذٜ یٗ ؾذ يٙبد ٝث حىٓ آٖ دس يجبستی

 . ثبضذ دٚ ٞش وٝ ٘یست ٕٔىٗ ٚ ٘جبضذ یه ٞیچ وٝ است

 

  .دٞیذ تٛؾیح ٔخبِی روش ثب سا اِخّٛ ٔبً٘ٝ ضشقی لؿیٝ  -7

  : اِخّٛ ٔبً٘ٝ ٔٙفػّٝ

 است ٔحبَ دٚ ٞش ٘جٛدٖ یًٙی استفبو ِٚی است ٕٔىٗ آٟ٘ب ارتٕبو وٝ ثبضذ ضذٜ أش چیض دٚ يٙبد ثٝ حىٓ آٖ دس وٝ ای لؿیٝ

 . آخشت دس یب د٘یبست دس یب يُٕ ٞش ٔىبفبت ٔخُ. 



 يىس اص رّٕٝ احىبٔی است وٝ يبسؼ لؿبیبست آٖ سا تٛؾیح دٞیذ .  -8

  يىس

 ٔٙػٛو سا ٔحَٕٛ ٚ وٙیٓ ٔحَٕٛ سا ٔٛؾٛو وٝ است ایٗ اص يجبست يىس:  ا٘ذ وشدٜ تًشیف چٙیٗ سا يىس ثشخی

 ٕ٘ی ضشقی لؿبیبی ضبُٔ -1 وٝ آٖ رٟت اص سا تًشیف ایٗ ٔتبخشاٖ اص ثشخی.  خٛد يبَ وزة ٚ غذق ٚ ویف ثبثمبی

 ٔی تًشیف چٙیٗ ایٗ سا آٖ ثٙبثشایٗ ثبضذ وبرة ِضٚٔب ٘یض آٖ يىس ثبضذ وزة وٝ ای لؿیٝ ٞش وٝ ٘یست الصْ -2 ٚ ضٛد

 دس لؿیٝ قشف دٚ خٛد يبَ غذق ٚ(  ایزبة ٚ سّت)  ویف ثبثمبی لؿیٝ قشف 2 تجذیُ اص است يجبست يىس: »  وٙٙذ

 تبِی ٚ ٔمذْ ضشقی لؿبیبی دس ٚ است ٔحَٕٛ ٚ ٔٛؾٛو حّٕی لؿبیبی

 تمبثُ ثش چٙذ لسٓ است ؟ تمبثُ سا تٛؾیح دٞیذ .  -9

  تمبثُ

 ٚ اؾبفٝ اص ٚ ٞب آٖ ِٛاحك ٚ ٔحَٕٛ ٚ ٔٛؾٛو دس ٚ ثبضذ ٔختّف ایزبة ٚ سّت ثٝ وٝ ٌٛیٙذ تمبثُ غٛستی دس سا لؿیٝ ٞش

 ٔحَٕٛ ٚ ٔٛؾٛو تغییش ثذٖٚ دٞیٓ تغییش سا ای لؿیٝ ویف ٌبٜ ٞش پس.  ثبضٙذ ٔتحذ صٔبٖ ٚ ٔىبٖ ٚ وُ ٚ رض ٚ فًُ ٚ لٜٛ

  . است ٘خستیٗ لؿیٝ ٔتمبثُ آیذ ٔی دست ثٝ وٝ ای لؿیٝ

  تمبثُ السبْ

  ثٛدٖ تمبؾب تحت دس داخُ -3 تؿبد -2 تٙبلؽ-1

 لؿیٝ یه ٔحَٕٛ ٚ ٔٛؾٛو اٌش دیذ ثبیذ حبَ(  اسثى ٔحػٛسات)  است لسٓ 4 ثش ویف ٚ وٓ ِحبل اص لؿیٝ دیذیٓ وٝ چٙبٖ

 . ضٛد ٔی ثشلشاس آ٘بٖ ثیٗ ٘سجتی چٝ دسثیبٚسیٓ اسثى ٔحػٛسات غٛست ثٝ سا

 دٚ لؿیٝ دس چٝ ضشایكی ٔتٙبلؽ ٔی ضٛد ؟ -10

 تٙبلؽ :

غذق وّی ِزاتٝ وزة دیٍشی  ٟٔٓ تشیٗ السبْ تمبثُ ، تٙبلؽ است وٝ يجبست است اص اختالف ثیٗ دٚ لؿیٝ ثٝ ٘حٛی وٝ اص

 ذ . الصْ آی



 س وٓ ٚ ویف ٚ رٟت ٔختّف ثبضٙذ . لؿیٝ د 2ثشای تحمك تٙبلؽ ثیٗ دٚ لؿیٝ ثبیذ آٖ  -

 لؿیٝ وّیٝ ٞش دٚ وبرة ثبضٙذ .  2ضضـ اختالف دس وٓ ثشدٌی آٖ است وٝ ٕٔىٗ است  -

 لؿیٝ رضئیٝ ٕٔىٗ است ٞش دٚ غبدق ثبضٙذ .  2ٕٞچٙیٗ  -

ثٝ ٞش حبَ ایٗ وٝ تٙبلؽ دس ٕٞٝ ٔٛاسد حبغُ ضٛد ، ثبیذ اغُ ٚ ٘میؽ دس وٕیت )وُ ٚ ثًؽ ( ٞٓ ٔسّٕب  -

 ٙذ . ٔختّف ثبض

 

 دٚ لؿیٝ دس چٝ ضشایكی ٔتؿبد ٔی ضٛد ؟ -11

 اٌش ٞش لؿیٝ ٞٓ دس ویف ٔختّف ثبضٙذ ٞٓ دس وٓ ٔتٙبلؽ ا٘ذ .  -

 ٞشٌبٜ دٚ لؿیٝ دس وٓ وّی ثبضٙذ ٚ دس ویف ٔختّف ، ٔتؿبد یب داخُ دس تحت تؿبد٘ذ .  -

ٞش لؿیٝ ٔتٙبلؽ ٔحبَ است وٝ ٞش دٚ ثب ٞٓ غبدق ثبضٙذ یب ٞش دٚ ثب ٞٓ وبرة ثّىٝ الٔحبِٝ حتٕب یىی غبدق ٚ  -

 آٖ دیٍشی وبرة است . 

 اٌش لؿبیب تٟٙب دس وٓ ٔختّف ثبضٙذ ، ٔتذاخُ ا٘ذ .

 حزت یب استذالَ سا ضشح دٞیذ ؟ -12

 حزت ثب استذالَ 

چٙبٖ وٝ ًّْٔٛ است اِٚیٗ دستٝ اص ًّٔٛٔبتی وٝ رٞٗ سا حبغُ ٔی ضٛد ٘ٛصاد ثتذسیذ غذاٞبی ٔختّف سا ٔی ضٙٛد ٚ .... ایٗ 

احسبسبت دس احش تىشاس تبحیشی دس اٚ ٔی ٌزاس٘ذ ٚ دس رٞٗ اٚ ثبلی ٔی ٔب٘ذ ٚ تطىیُ غٛست ٞبی رضئی سا ٔی دٞذ ٚ 

 سبثمب ادسان وشدٜ است ثبصضٙبسذ ٚ اص اضخبظ ٚ اضیبء دیٍش أتیبص دٞذ .  ٔٛرت وٝ اص آٖ ثس وشدٖ اضخبظ ٚ اضیبیی سا وٝ

ثٙبثشایٗ استذالَ یًٙی وطف احىبْ ٔحَٕٛ ثٝ ٚسیّٝ احىبْ ًٔیْٛ ، پیچیذٜ تشیٗ ٚ وبُٔ تشیٗ يمُ رٞٙی است ٚ ٕٞبٖ است 

ضیٕیبیی ٚ خالغٝ ٞشٌٛ٘ٝ وٝ پیطشفت تٕذٖ ٚ فشًٞٙ ٚ وطف لؿبیبی ٞٙذسی ٚ ًٔبدالت رجشی ٚ فشَٔٛ ٞبی فیضیىی ٚ 

 تحمیك ٚ تسى سا ٔیسش سبختٝ است . 



آدٔی تٟٙب ثٝ اخز ٚ التجبس ًّٔٛٔبت اص خبسد ٚ دیٍشاٖ ثس ٕ٘ی وٙذ ، ثّىٝ خٛد ٘یض دس آٔٛختٝ ٞب ثٝ تػشف ٔی پشداصد ٚ اص 

 آٟ٘ب ثٝ ٘تبیذ تبصٜ ٔی سسذ ٚ ثذیٗ سبٖ ثش ٔیشاث فٍٟٙی پیطیٙیبٖ ٔی افضایذ . 

یًٙی وطف لؿبی ٔزَٟٛ ثٛسیّٝ لؿبیبی ًّْٔٛ ، حزت یب استذالَ ٘بْ داسد ٚ ثحج دسثبسٜ آٖ ٞٓ اص اٞٓ  ٕٞیٗ يُٕ رٞٗ 

 ٔجبحج ٔٙكك است ٚ تٕبْ ٔجبحخی وٝ دس رّذ ٘خست ٚ دس رّذ دْٚ تب ثٝ حبَ دیذٜ ایٓ ، ٔمذٔٝ ی ایٗ ٔجحج ثٛدٜ است . 

ٚ سجه ٚ سٍٙیٗ وشدٖ است . ثبیذ ٔٛاد الصْ ٚ  رٞٗ دس حبِت استذالَ سشٌشْ تىبپٛ ٚ رست ٚ رٛ ٚ تػشف ٚ سٙزص

ٔٙبست سا اص ثیٗ ٔٛاد ثی ضٕبس ثشٌضیٙذ ٚ آٖ ٌبٜ آٖ ٞب سا پیٛ٘ذی خالق سیبَ ٔٙكمی ٚ يمال٘ی ٟٔٓ ٔشتجف سبصد ، ثٝ ٘حٛی 

 وٝ ٕٞٝ ثٝ سٛی ٔمػذی ًٔیٗ رشیبٖ یبثٙذ . 

ٙی ثٝ تذايی ٔتفبٚت است . فًبِیتی است اغیُ ٚ ٕٔتبص وٝ ایٗ ايٕبَ پیچیذٜ وبٔال اص یبدآٚسی ٞبی سبدٜ ٚ خٛد ثٝ خٛد ٚ ٔجت

دس سكح ثسیبسيبِی رشیبٖ داسد وبس حبفهٝ ٚ تذايی ٘ٛيی تىشاس ٌزضتٝ است ٚ تزذیذ ٚ ثبصآٚسی ، دس غٛستی وٝ وبس 

 استذالَ وطف است ٚ آفشیٙص ٚ ٘ٛآٚسی . 

 استذالَ ثش چٙذ ٘ٛو است ؟ ٔختػشا تٛؾیح دٞیذ .  -13

 السبْ حزت 

 تٕخیُ  -3استمشا  -2 لیبس-1

 حزت یب استذالَ دس السبْ ٔختّف ثٝ وبس ٔی سٚ٘ذ :

 استمشاء  -1

حزتی است وٝ دس آٖ رٞٗ اص لؿبیبی رضئی ثٝ ٘تیزٝ ای وّی ٔی سسذ . یًٙی اص رضئی ثٝ وّی ٔی سٚد ٚ ثٝ تًجیش دیٍش اص 

 ٔحسٛس ثٝ ًٔمَٛ یب اص ٚالًٝ ثٝ لبٖ٘ٛ ٔی سسذ . 

 تٕخیُ : -2

حىٕی سا ثشای چیضی اص ساٜ ضجبٞت آٖ ثب چیض دیٍش ًّْٔٛ ٔی وٙٙذ ثٝ يجبست دیٍش ٚلتی دٚ چیض ٚرٝ  حزتی است وٝ دس آٖ

 اضتشان یب ٚرٝ ضجبٞتی داضتٝ ثبضٙذ ، حىٓ ٔی وٙیٓ وٝ ٘تیزٝ آٖ ٚرٝ اضتشان ٘یض ٕٞب٘ٙذ خٛاٞذ ثٛد . 



 لیبس  -3

ًشیف ٔٙكك لیبس چٙیٗ است : لِٛی است ٟٔٓ تشیٗ ٚ لبقى تشیٗ السبْ حزت ٚ اسبسی تشیٗ ثحج ٔٙكك غٛسی است . ت

 فشاٞٓ آٔذٜ اص چٙذ لؿیٝ ثٝ ٘حٛی وٝ اص آٖ لَٛ راتب لَٛ دیٍشی الصْ آیذ . 

ٔشاد اص لَٛ فمف  ٌفتبس نبٞش یًٙی لؿبیبی ّٔفٛل ٘یست ثّىٝ تػذیمبت رٞٙی سا ضبُٔ ٔی ضٛد پس ًٔٙبی يبٔی داسد وٝ 

 ٞٓ ضبُٔ لَٛ نبٞش است ٚ ٞٓ ضبُٔ لَٛ ثبقٗ 

 

 تمشاء سا تٛؾیح دادٜ ، السبْ آٖ سا روش وشدٜ ٚ ٔختػشا تٛؾیح دٞیذ . اس -14

 استمشاء 

حزتی است وٝ دس آٖ رٞٗ اص لؿبیبی رضئی ثٝ ٘تیزٝ ای وّی ٔی سسذ . یًٙی اص رضئی ثٝ وّی ٔی سٚد ٚ ثٝ تًجیش دیٍش اص 

 ٔحسٛس ثٝ ًٔمَٛ یب اص ٚالًٝ ثٝ لبٖ٘ٛ ٔی سسذ . 

 استمشا ٘بلع  -2استمشا تبْ  -1استمشا ثش دٚ لسٓ است : 

 استمشاء تبْ  .1

یب استمشاء ثشٞب٘ی یب لیبس ٔمسئٓ  ، آٖ ٚلتی است وٝ افشاد ٔٛسد٘هش ٔحػٛس ٚ ٔحذٚد ثبضٙذ ٚ ٞش یه رذا رذا ٔٛسد ثشسسی 

 لشاس ٌشفتٝ ثبضٙذ ٚ ثًذ اص آٖ حىٓ وّی غبدس ضٛد . 

 استمشاء ٘بلع  .2

دس غٛستی است وٝ افشاد ٔٛسد٘هش ٘بٔحذٚد ثبضٙذ ٚ ٔب تًذادی اص آٟ٘ب سا ٔتػف ثٝ غفتی ثیبثیٓ ٚ آٖ ٌبٜ ایٗ حىٓ سا تًٕیٓ 

 دٞیٓ ٚ ثٍٛییٓ ٕٞٝ افشاد آٖ وّی داسای آٖ غفت ٔی ثبضٙذ . 

 

ذٜ دس آٖ سا است السبْ ٌفتٝ ض« اِمیبس لَٛ ِٔٛف ٔٗ لؿبیبتخیج یّضْ ِّزاتٝ لَٛ آخش » تًشیف ٔٙكمی لیبس  -15

 ثیبٖ وٙیذ ؟



لؿبیب وٝ رٕى است ٔٙكك سا ٘یض ضبُٔ ٔی ضٛد ٚ اسبسب ٞش رًٕی دس تًبسیف ٔٙكمی ضبُٔ دٚ تیتش ٔی ضٛد پس ایٗ ٌفتیٓ 

 لؿیٝ وٕتش ٕ٘ی تٛا٘ذ ثٛد  2لیبس اص چٙذ لؿیٝ فشاٞٓ ٔی آیذ ٕٔىٗ است اص ٞش لؿیٝ ثبضذ یب ثیطتش ِٚی اص 

 است وٝ لَٛ آخش یًٙی ٘تیزٝ ثبیذ اص رات ٔمذٔبت دسآیذ ،٘ٝ اص یه ٔمذٔٝ خبسری لیذ ِزاتٝ دس تًشیف ثشای ایٗ 

ٞش یه اص لؿبیبیی وٝ دس تأِیف لیبس ثٝ وبس ٔی سٚد ، ٔمذٔٝ ٚ آٖ لَٛ دیٍشی وٝ اص ایٗ ٔمذٔبت استخشاد ٚ استٙتبد ٔی 

 ضٛد ٘تیزٝ ٘بٔیذٜ ٔی ضٛد . 

ُٕ اسثى ٔی ثبضذ لؿبیب يّت ٔبدی است ، ِٔٛف يّت غٛسی ، اص رّٕٝ ٔحسٙبت ایٗ تًشیف ایٗ است وٝ ٔطتُٕ ثش ي

ٕٞیٗ ِٔٛف ثٝ ٘حٛ اِتضاْ دالِت ثش ِٔٛف یًٙی يّت فبيّی ٞٓ داسد وٝ ٕٞبٖ لٜٛ ٘بقمٝ است ثبالخشٜ لَٛ آخش یًٙی ٘تیزٝ 

 يّت راتی است

 لیبس التشا٘ی سا تٛؾیح دٞیذ ثبروش ٔخبَ .  -16

ِفًُ دس ٔمذٔبت آٖ ٔزوٛس ٘جبضذ دس ایٗ لیبس ٘ٝ خٛد ٘تیزٝ ٚ ٘ٝ تفؿؽ آٖ لیبسی است وٝ يیٗ ٘تیزٝ یب تفؿؽ ٘تیزٝ ثب

 ٞیچ یه ثبِفًُ دس دٚ ٔمذٔٝ روش ٘طذٜ است . ) ایٗ لیذ ثبِفًُ ثشای اٖ است وٝ ٘تیزٝ ثبِمٜٛ ٚرٛد داسد (

ٔجٙبی آٖ است ٚ حذٚد لیبس سٝ حذ است ٚ ٘ٝ ثیطتش ٚ ٘ٝ وٕتش . ایٗ حذ ٚسف ٔحٛس اغّی ٚ لكت حمیمی لیبس ٚ پبیٝ ٚ 

لیبس دس حمیمت ثٝ ٌشد اٖ ٔی چشخذ ٚ ثٝ ٕٞیٗ رٟت خذاٚ٘ذٌبس ٔٙكك ٌفتٝ است وٝ تیضیبثی يجبتست اص وطف سشیى حذ 

 ٚسف ٔٛسد ٘یبص 

 است  ٞبدی اِىتشیسیتٝ فّض است                                            ٞش فّض ریٜٛ

 ٚسف     اوجش                        اغغش  ٚسف                            

 غغشی                                                           وجشی    

 پس ریٜٛ ٞبدی اِىتشیسیتٝ است                         

 ٘تیزٝ                                         

 



 ضشـ ٞبی ا٘تبد ضىُ اَٚ ٚ ضىُ دْٚ ؾشٚة سا ثیبٖ وٙیذ .  -17

 ضىُ اَٚ : 

 وّیت داضتٗ وجشی  -2ٔٛرجٝ ثٛدٖ غغشی  -1٘تیزٝ ٞبی ایٗ دٚ ضىُ ثٝ دٚ ضشـ است : 

 سٔض اختػبسی آٖ ) ٔغّت ( است . 

يّت ایٗ وٝ غغشی ثبیذ ٔٛرجٝ ثبضذ آٖ است وٝ اغغش دس تحت اٚسف ٚالى ضٛد ٚ ثٝ يجبست دیٍش دس اٚسف ٔٙذسد ضٛد تب 

 حىٕی وٝ دس وجشی دسثبسٜ اٚسف ٔی ضٛد ثٝ اغغش ٞٓ سشایت وٙذ . 

ش وجشی رضئی ثبضذ ًّْٔٛ ٘خٛاٞذ ثٛد وٝ اغغش رض وذاْ دستٝ خٛ  اٞذ ثٛد . أب ضشـ وّیت وجشی ثشای آٖ است وٝ ٌا

ؾشة ٔٙتذ است ٚ دٚاصدٜ ؾشة دیٍش يمیٓ . ٞطت ؾشة  4ؾشة ضىُ اَٚ ، فمف  16ضشـ ، اص  2ثب ِحبل وشدٖ ایٗ 

 ؾشة ثٝ ٘سجت سبِٓ ثٛدٖ غغشی يمیٓ ا٘ذ .  8دیٍش سا ٘یض ثٝ ٕٞیٗ تشتیت ٔی تٛاٖ لیبس وشد اِجتٝ ًّْٔٛ است ٞش 

اَٚ ثذیٟی اِال٘تبربست ِٚی اضىبَ دیٍش ٘یض چٙیٗ ٘یست ثٝ ٕٞیٗ  فؿیّت ضىُ اَٚ : دس ثیٗ اضىبَ سٝ ٌب٘ٝ تٟٙب ضىُ

 سا سیبق ثًیذ ٘بٔیذٜ ا٘ذ .  4رٟت ضىُ اَٚ ٚ لیبس وبُٔ ٚ سیبق اتٓ ٘بٔیذٜ ا٘ذ چٙبٖ وٝ ضىُ 

ضىُ اَٚ سا ٘یبصی ثٝ اضىبَ دیٍش ٘یست ، دس حبِی وٝ اضىبَ دیٍش ٕٞٝ ثشای احجبت ثذاٖ ٔحتبرٙذ ثٙبثشایٗ ایٗ  -

 ضىُ یىی اص اضىبَ دیٍش ثٝ يّتٓ حمیمی اختػبظ داسد . 

 ضىُ دیٍش ثب سد ثذاٖ احجبت ٔی ضٛد . 2دِیُ دیٍش آٖ وٝ ضىُ اَٚ لیبس ثیٗ است ٚ حبَ آ٘ىٝ 

 ّت ضىُ اَٚ ایٗ ٞب ثٛد ٚرٜٛ فؿی

 ضىُ دْٚ : 

 ضشـ است  2ا٘تبد ایٗ ضىُ سا 

ٔمذٔٝ دس سّت ٚ ایزبد یًٙی ثبیذ ٞش دٚ ٔٛرجٝ ٘جبضذ ٚ ٞٓ چٙیٗ ٞش دْٚ سبِجٝ ٘جبضذ ، ثّىٝ یىی ٔٛرجٝ 2اختالف  (1

 ٚ دیٍشی سبِجٝ . 



 وّیت وجشی : سٔض اختػبسی ) خیٗ ثه ( است 
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فؿیّت ضىُ اَٚ : دس ثیٗ اضىبَ سٝ ٌب٘ٝ تٟٙب ضىُ اَٚ ثذیٟی اِال٘تبربست ِٚی اضىبَ دیٍش ٘یض چٙیٗ ٘یست ثٝ ٕٞیٗ 

 سا سیبق ثًیذ ٘بٔیذٜ ا٘ذ .  4رٟت ضىُ اَٚ ٚ لیبس وبُٔ ٚ سیبق اتٓ ٘بٔیذٜ ا٘ذ چٙبٖ وٝ ضىُ 

ٍش ٕٞٝ ثشای احجبت ثذاٖ ٔحتبرٙذ ثٙبثشایٗ ایٗ ضىُ اَٚ سا ٘یبصی ثٝ اضىبَ دیٍش ٘یست ، دس حبِی وٝ اضىبَ دی -

 ضىُ یىی اص اضىبَ دیٍش ثٝ يّتٓ حمیمی اختػبظ داسد . 

 ضىُ دیٍش ثب سد ثذاٖ احجبت ٔی ضٛد . 2دِیُ دیٍش آٖ وٝ ضىُ اَٚ لیبس ثیٗ است ٚ حبَ آ٘ىٝ 

 ایٗ ٞب ثٛد ٚرٜٛ فؿیّت ضىُ اَٚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وذاْ یه اص السبْ فمیٝ ٔحػٛسٜ ٘یست ؟  -1

 رضئیٝ -د           ٔٛرجٝ رضئیٝ    -د        سبِجٝ وّیٝ   -ة         ٔٛرجٝ وّیٝ  -اِف

 وذاْ یه اص السبْ ضشقی ٔتػُ ٘یست ؟ -2

 ادات  -د               ضشـ  -د                  ٔمذْ  -ة           تبِی  -اِف

 لؿیٝ ٔٙفػّٝ ٘یست ؟ وذاْ اص السبْ  -3

 ٔبً٘ٝ اِخّٛ  -د           ٔبً٘ٝ اِزٕى  -د          ٔمذْ ٚ تبِی -ة             حمیمیٝ  -اِف

 وذاْ اص السبْ تمبثُ ٘یست ؟ -4

           تؿبد -ة                           تٙبلؽ –اِف 

  داخُ دس تحت تؿبد ثٛدٖ -د       خبسد دس تحت تؿبد ثٛدٖ -د

 وذاْ اص السبْ حزت ٚ استذالَ ٘یست ؟ -5

 تٕخیُ  -د             لیبس  -3         استمشاء  -ة           تشویت  -اِف
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 . ٘هش ٌشٜٚ ٔخبِفبٖ سا دسثبسٜ ٔٙكك ثٙٛیسیذ ؟ 1



 اثذاو چیض تبصٜ ای ٕ٘ی ا٘زبٔذ.ٔٙكك چیضی رض پٛچی ٘یست يبُٔ تبسیىی لشٖٚ ٚسكی است وٝ ثٝ وطف ٚ 

 . چٙذ تٗ اص ٔخبِفبٖ ٔٙكك سا ٘بْ ثجشیذ ؟ 2

 . یٛا٘ىبسٜ 3  . ثیىٗ 2  . ٔی1ُ

 . ٘هش ٞب٘شی یٛا٘ىبسٜ سا دس سد ٔٙكك ثٙٛیسیذ ؟3

 لیبس چیض رذیذی ثٝ ٔمذٔبت ٕ٘ی افضایذ پس لبدس ٘یس چیض رذیذی اثذاو ٕ٘بیذ ٚ خٛد اص اغُ ٞٛ ٞٛیٝ ثش ٔی آیذ ٚ ثذاٖ

 ٘یض ثبص ٔی ٌشدد . 

 ٔخبِفت ٞب ثب لیبس دس چیست ؟  يت اغّی. 4

آٚسدٖ ٔخبَ ٞبی ثذیٟی دس آٖ ٔخُ ٞش ا٘سب٘ی حیٛاٖ است . ٞش حیٛاٖ رسٓ است. پس ٞش ا٘سب٘ی رسٓ است وٝ ثب تػٛس 

 ا٘سبٖ راتیبت آٖ ٘یض تػٛس ٔی وٙیٓ ٚ ٘یبصی ثٝ لیبس ٘یست . 

 سكی چیست ؟ . يّت اغّی يذْ سضذ ٚ نّٕت دس لشٖٚ 5ٚ

 ٚرٛد خشافبت ٚ وجشی ٞبی ٘بغحیح ٚ يذْ تٛرٝ ثٝ افشاد ثٝ آصٔبیص ٚ ٔطبٞذٜ . 

 . ٘هش ثشتشا٘ذ ساسُ سا دسثبسٜ تبِیفبت اسسكٛ ثٙٛیسیذ ؟6

ٚی اٚ سا داسای استًذاد فشاٚاٖ ٔی دا٘ست ٚ ٔی ٌفت اٌش دس دٚسٜ ای وٝ یٛ٘بٖ ثٝ فتشت ٌشاییذٜ ثٛد ٚ ٕٞٝ آٖ سا تٟٙب ساٜ 

 ٚحیك ٔی دا٘ستٙذ نٟٛس ٕ٘ی وشد يبُٔ اغّی پیطشفت ٔی ٌشدیذ. 

 . ٔحسٛسبت سا تًشیف وشدٜ ٚ ٔخبِی ثض٘یذ؟7

ٝ حٛاس نبٞش ٚ چٝ اص ساٜ حٛاس ثبقٗ ادسان ضذٜ . ٔخُ خٛسضیذ لؿبیبیی وٝ اص ساٜ حس ثشای ا٘سبٖ حبغُ ضذٜ است چ

 سٚضٗ است. 

 . آیب تٕبْ لؿبیب ٘یبص ثٝ ادسان داس٘ذ ؟ تٛؾیح دٞیذ؟8



خیش ثشخی لؿبیب اِٚیبت ثذیٟیبت یب ؾشٚسیبت ٞستٙذ وٝ ثب ِزات ٔٛسد تػذیك ٚ تًییٗ يمُ لشاس ٔی ٌیش٘ذ. یًٙی ٚلتی رٞٗ 

 ذ تًییٗ ثٝ ٘سجت حىٕیٝ ٘یض پیذا خٛاٞذ وشد. ٔخُ وُ اص رضء آٖ ثضسٌتش است.ارضای ایٗ لؿبیب سا تػٛس وٙ

 . حذسیبت چٍٛ٘ٝ لؿبیبیی ٞستٙذ؟ 9

لؿبیبیی وٝ اص ساٜ حذس ًّْٔٛ ضٛد دس ٚالى لیبس ٔستتش ٞستٙذ ٔخُ : ٘ٛس ٔبٜ اص خٛسضیذ است. وٝ ثب ٔطبٞذٜ ٚ آصٔبیص 

 ًّْٔٛ ٔی ضٛد. 

 ذ؟ . ٔهٙٛ٘بت چٍٛ٘ٝ لؿبیبیی ٞست10ٙ

لؿبیبیی وٝ رٞٗ تػذیك ثٝ آٟ٘ب سا داسد ِٚی ٘ٝ تػذیك حبثت ربصْ ثّىٝ ٕٞٛاسٜ أىبٖ ٘مؽ آٖ ٞٓ ثٝ رٞٗ ٔی آیذ ِٚی 

 احتٕبَ آٖ ثیطتش است . 

 . ٔبی ضبسحٝ سا ثب روش ٔخبِی تٛؾیح دٞیذ؟ 11

 ٕٝ ٔكبِت است. سٛاَ اص ٔفْٟٛ ِفم است. ٔخال سٛاَ: ِیج چیست؟ رٛاة : یًٙی ضیش. ٞبی ضبسحٝ ٔمذْ ثش ٞ

 . ُٞ ثسكیٝ سا تٛؾیح دٞیذ؟ 12

پس اص ٔبی ضبسحٝ قشح ٔی ضٛد . آٖ اص ٚرٛد ضی سٛاَ ٔی وٙذ ٔخال ضیش ٚرٛد داسد؟ ٚ چٖٛ ٔكّٛة آٖ ٚرٛد ضی است 

 ثسكیٝ ٘بٔیذٜ ٔی ضٛد .

 . تفبٚت ضٟش يشٚؾی ٚ اسسكٛیی دس چیست ؟13

 ٙكمی تٟٙب ثب ٚرٛد تخیُ ضًش ثٝ حسبة ٔی آیذ. ضًش يشٚؾی داسای ٚصٖ ٚ لبفیٝ است دس حبِی وٝ ضًش ٔ

 . غشؼ اغّی اص ایزبد ٔفبِكٝ چیست؟14

 اغشاؼ فبسذ ٚ دسٞٓ آٔیختٗ حك ٚ ثبقُ حیّٝ نبٞش ثیٙبٖ ٚ تحمیش ٚ خزبِت دادٖ قشف ٔمبثُ . 

 . آیب رذَ ثبيج تًییٗ ٔی ضٛد ؟ تٛؾیح دٞیذ. 15



ی سا رٛیب ٔی ضٛیٓ . دس حبِی وٝ دس ثشٞبٖ وٝ ٔٛرت تًییٗ ٔی ضٛد خیش صیشا دس رذَ ٔب فمف يمبیذ قشف ٔمبثُ دسثبسٜ ض

 استذالَ وٙٙذٜ ثٝ ؾشس لبقى لؿیٝ سا ثیبٖ ٔی وٙذ . 
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