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*

دوتش ٟٔٙاص أيشخا٘ی

استادياس دا٘شٍا ٜاِضٞشا(س)
(تاريخ دريافت ،89/01/01 :تاريخ پذيزش)91/10/52 :

چكيذُ:
ٞش فشد آشٙا تٙٔ ٝطك ٔیدا٘ذ و ٝاٌش ٔياٖ دٔ ٚف ْٟٛوّيی ٘بيثع ػٕي ٚ ْٛخ يٛ
ٔطّك تشلشاس تاشذ ٕٞاٖ ٘بثع ِٚ -ی تا ا٘مالبٔ -ياٖ ٘ميضٞاي آٟ٘ا ٘يض تشلشاس اسع .أيا
تاٚجٛد داليُ ٔبتذَ دس احثات ايٗ لاػذٙٔ ٜطكداٖ تضسي دتيشاٖ واتثی لضٚيٙی(076 -066
ق) شث ٟٝاي دس ايٗ صٔي ٝٙطشح وشد ٚ ٜتا روش ٔخاَ ٘مضی اص ٔٙطك ٔٛجٟات (دس خ يٛ
أىاٖ ػاْ  ٚخا ) وّيع لاػذ ٜسا ٔٛسد تشديذ لشاس داد ٜاسع .د٘ ٚأ ٝطشح شث ٟٝتٛسط
واتثی  ٚد ٚپاسخ خٛاج ٘ ٝيشاِذيٗ طٛسی ٍٕٞی ت٘ ٝحٔ ٛخت ش  ٚتا تيا٘ی ٔٛجض اسائيٝ
شذٜا٘ذ .تحميك حاضش ت ٝتثييٗ تٙميح  ٚتاصساصي ايٗ ٔبأِٔ ٝیپشداصد.
ٍاصُّاي كليذي :ػٕ ٚ ْٛخ ٛ
أىاٖخا

ٔطّيك ٘مييض ػياْ  ٚخيا

ٔطّيك أىياٖ ػياْ

.

*Email: amirkhani@alzahra.ac.ir
هقذهِ
دس التالي ٔٙطك ٔفٟٔٛی اسسطٛيياٖ ٌا ٜتٔ ٝثاحخی دس حٛصٙٔ ٜطك ٔ ذالی تشٔيیخيٛسيٓ.
يىی اص ايٗ ٔٛاسد ٘بة استغ يا ٘بثعٞاي چٟاسٌا٘ ٝاسع .ايٗ تذاٖ ٔؼٙی اسع وي ٝتي ٝح يش
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ػمّی ٔياٖ ٞش دٔ ٚف ْٟٛوّی دِخٛأ ٜیتٛاٖ يىی اص چٟياس ٘بيثع تبياٚي تثيايٗ ػٕيٚ ْٛ
خ ٛ

ٔطّك  ٚػٕ ٚ ْٛخ ٛ

ٔٗ ٚج ٝسا يافع .وٓ اػتٙايی ت ٝايٗ ٔثاحج تا حذي اسع

وٙٔ ٝطكدا٘اٖ تضسٌی ٓٞچ ٖٛاسسط ٛفاساتی اتٗ سييٙا خٛاجي ٘ ٝييشاِذيٗ طٛسيی  ٚػالٔيٝ

حّی دسآحاس ٔٙٔ ٟٓطمی خٛد ٔخُ اسٌا٘ٙٔ ٖٛطميات شفا اشاسات ٚتٙثيٟات اساسااللتثياس ٚ
جٞٛشاِٙضيذ ٞيچ اشاسٜاي ت٘ ٝبة استغ ٘ذاشتٝا٘ذ.
دس ٔثحج ياد شذٞ ٜش ٔف ْٟٛوّی تٔ ٝخات ٝيه ٔجٕٛػِ ٝحاظ شذ ٜاسع .اص آٖجا وي ٝدس
پيشفشض ٔٙطك اسسطٛيی ٔف ْٟٛتٟی ٚجٛد ٘ذاسد ايٗ ٔجٕٛػٞٝا ِضٔٚاً داساي فشد يا افيشادي
ٔیتاشٙذ (٘ثٛي  .)424 4831تا ا٘ذوی تأُٔ تحٛيُپزيشي ايٗ ٔثحج ت٘ ٝظشئ ٝجٕٛػٞٝا دس
سياضيات سا ٘يض ٔیتٛاٖ تأييذ ٕ٘ٛد .يؼٙی «ٔف ْٟٛوّی» لاتُ تطثيك تا «ٔجٕٛػ »ٝسياضی اسع ٚ
ٕٞچٙيٗ ٞش فشد يا ٔ ذاقِ ايٗ ٔف« ْٟٛػض »ٛآٖ ٔجٕٛػٔ ٝحبٛب ٔیشٛد .تي ٝاييٗ تشتيية
ٔیتٛاٖ اص ٔفاٞيٓ صيشٔجٕٛػ ٝاشتشان ٔتٕٓ ٘ ...ٚيض دس تحج ٘بة استغ تٟش ٜتشد .تيش اسياس
آ٘چٌ ٝفت ٝشذ ٔٙطك ٔحٕٛالت جذييذ ٔٙاسية تيشيٗ صتياٖ تيشاي تثيييٗ يٛسي ٘بية استيغ
تٝحباب ٔیآيذ .ايٗ أش ت ٝسثة تفىيه تخش اسٕی يا ٕٞاٖ افشاد ٔٛضٛع  ٚتخش ٔحٕيِٛی
ٕٞٚچٙيٗ استفاد ٜاص سٛسٞا دس صتاٖ ٔٙطك ٔحٕٛالت ٔیتاشذ .تشاي تثييٗ دليكتش چٙيٗ ٔثاحخی
ٔیتٛاٖ ٔٙطك ٞاي ٘بة (ٔٙطك ٔحٕيٛالت دٛٔ ٚضيؼی) سا ٘ييض تيٝواسٌشفيع .تيياٖ سٚاتيط ٚ
٘بثعٞاي ٔياٖ د ٚيا چٙذ شیء دس ٔٙطك اسسطٛيی ٓٞٚچٙيٗ ٔٙطك ٌضاسٜٞا چٙذاٖ تٛجيٝپزيش
٘يبع  ٚچ ٝتبا ٔٙطك اسسطٛيی ياساي تثييٗ تشخی اص تخشٞاي آٖ سا ٘ذاشيت ٝتاشيذ (ٔٛحيذ
.)78 4870
يىی اص ٔثاحج فشػی ٘بة استغ تشسسی ساتط٘ ٝميض ٞاي دٔ ٚفٟي ْٛوّيی اسيع .اٍ٘ييضٜ
ٔٙطك دا٘اٖ دس ٚسٚد ت ٝايٗ ٔبأِ ٝت ٝاحثات تشخی لٛاػذ ٔٙطمی تشٔیٌيشدد .دس اسيتذالَ ٔثاشيش
تشاي احثات ػىس ٘ميض ٔٛافك ٔ ٚخاِف ٘مضٞا  ٚيا تثييٗ تشخی سٚاتيط دس ٔشتيغ ٔتماتيُ ٚ
ٕٞچٙيٗ دس لياسٞاي التشا٘ی تشاي احثات ضشٚب ٔؼتثش شىُٞاي د ْٚس ٚ ْٛچٟاسْ تشاساس
ضشٚب ٔؼتثش شىُ أ َٚیتٛاٖ سٚاتط ٔياٖ ٘مييضٞياي دٔ ٚفٟي ْٛوّيی سا تي ٝوياس ٌشفيع
(اتٗسيٙا ٕٞٚ 276-216ٚ 242-477 4876چٙيٗ سن ٔظفش .)204-498 4833
ٞش فشد آشٙا تٙٔ ٝطك ٔیدا٘ذ و ٝاٌش ٔياٖ دٔ ٚف ْٟٛوّی ٘بثع ػٕي ٚ ْٛخ يٛ

ٔطّيك

تشلشاس تاشذ ٕٞاٖ ٘بثع ِٚ -ی تا ا٘مالبٔ -ياٖ ٘ميضٞاي آٟ٘ا ٘يض تشلشاس اسع .ايٗ تذاٖ ٔؼٙی
اسع و٘ ٝميض اػٓ اخص ٘ ٚميض اخص اػيٓ ٔيیشيٛدٔ .يخالً «ا٘بياٖ» اػيٓ اص «شياػش» ٚ
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«غيشا٘باٖ» اخص اص «غيششاػش» اسع.
أا دس لشٖ ٞفتٓ ٞجشي ٔٙطكداٖ تضسي ٘جٓاِذيٗ ػّی تٗ ػٕش تيٗ ػّيی وياتثی لضٚيٙيی
ٔؼشٚف ت ٝدتيشاٖ ( 076 -066ق) شثٟٝاي دس ايٗ صٔي ٝٙطشح ويشدٚ .ي تيا رويش ٔخياَ ٘ميض
وّيع لاػذ ٜسا ٔٛسد تشديذ لشاس داد .جاِة ايٙجاسع و ٝواتثی لضٚيٙی ٘ٛيبٙذ ٜسسأِ ٝؼيشٚف
ٔٙطمی شٕبي ٝدس ٔتٗ وتاب خٛد ت ٝشي ٜٛديٍش ٔٙطكدا٘اٖ لاػذ ٜفٛق سا پزيشفت ٚ ٝتشاي تأييذ
آٖ دِيُ ٔٙطمی ٘يض اسائ ٝوشد ٜاسع (ساصي ٚ )436-473 4831ي سيااَ خيٛد سا ٘أيٝاي تيٝ
استادش خٛاج ٘ ٝيشاِذيٗ طٛسی ( 072-697ق) ػشض ٝويشدٔ .ىاتثيات اييٗد ٚدس د٘ ٚأيٝ
طشح شث ٟٝتٛسط واتثی  ٚد ٚپاسخ تٛسط خٛاجٛ ٝست ٌشفتي ٝاسيع (وياتثی -238 4876
 .)231پس اص آٖ ٘يض ت٘ ٝذست ٔیتٛاٖ سدپاي ايٗ تحج سا دس وتة ٔٙطمی د٘ثياَ ٕ٘يٛد (ساصي
تیتا  ٚ 60-66شيشاصي  .)824-826 4809اخت اس  ٚپيچيذٌی ٔىاتثات يياد شيذٔ ٜبيتّضْ
ايضاح  ٚتثييٗ ٔحُ ٔٙالش ٝاسعٛ٘ .شت ٝحاضش تحج سا دس دٔ ٚشحّ ٝتياٖ خٛاٞذ وشد؛ يىيی
احثات لاػذٚ ٜديٍشي تشسسی  ٚتحّيُ شثٚ ٟٝاسد تشآٖ.
اثبات قاعذُ ًقيض اعن ٍ اخص هطلق
دس تشخی آحاس ٔٙطمی چٍٍ٘ٛی ٘بثع ٔياٖ د٘ ٚميض اػٓ  ٚاخيص ٔطّيك اص طشييك ٔخياَ
دياٌشاْ  ٚيا استذالَ ٔٛسد تحج  ٚتشسسی لشاس ٌشفت ٝاسعٙٔ .طكدا٘اٖ ٔتمذْ لاػذٔ ٜيزوٛس سا
تا روش شمٛق  ٚحاالت ٔختّف آٖ ٔذُِ ٕ٘يٛدٜا٘يذ(يضدي  88 4166تفتياصا٘ی 09 4808
ذساِذيٗشيشاصي  ٕٝ٘ٛ٘ .)46-9 4873صيش تمشيش سادٜاي اص ايٗ ٘ٛع استذالَٞا اسع.
اٌش ٘ميضٞاي اػٓ  ٚاخص ٔطّك اخص  ٚاػٓ ٔطّك تاشذ يؼٙی «٘مييض اػيٓ» اخيص اص
«٘ميض اخص» تاشذ ايٗ ادػا شأُ دٌ ٚضاس ٜخٛاٞذ تٛد:
اِف ي دس ٞش ٔٛسدي و٘ ٝميض اػٓ ادق تاشذ ٘ميض اخص ٘يض ادق اسع.
بي دسع وٓ ٔٛسدي يافع ٔیشٛد و٘ ٝميض اخص ٘ ٝ٘ ٚ -مييض اػيٓ -تيش آٖ يذق
ٔیوٙذ.
تٙٔٝظٛس ٛسي وشدٖ ٔطاِة ياد شذ ٜاص ػالٔع صيشٔجٕٛػ ٚ » « ٝػالٔيع ٘ميض « »
 ٚػالٔع تؼّك « » تشاي تياٖ سٚاتيط ٔيياٖ دٔ ٚفٟي ْٛوّيی ييا دٔ ٚجٕٛػي ٝدِخيٛاٜ
استفادٔ ٜیوٙيٕٓٞ .چٙيٗ ػالئٓ«

» ت ٝتشتية تشاي سيٛسٞاي وّيی  ٚجضئيی «ٚ

جٕالت ششطی ٔت ُ  » « ٚتشاي ػطف ت ٝواس ٔیسٚد.

ٚ
» تيشاي
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ٔمذٔٔ ٝفشٚض
ٔطّٛب
ٔذػاي اِف
ٔذػاي ب

احثات ٔذػاي اِف اوخشاً ت٘ ٝح ٛتشٞاٖ خّف ٛست ٔیٌيشد .تا ػذْ پيزيشش اييٗ ٔيذػا
س ٝحاِع ٔت ٛس اسع وٞ ٝش س ٝتٔ ٝحزٚسات يا ٔحاالت ػمّی ٔٙجش ٔیش٘ٛذ .اص آٖ جيا ويٝ
٘تيج ٝغّط ٘شاٖ دٙٞذ ٜفشض غّط اسع؛ ٔذػاي اِف احثات ٔیٌشدد.
اٌش ٔذػاي اِف ادق ٘ثاشذ پس طشف ٔماتُ آٖ ادق اسع يؼٙی فشض ٔيیوٙييٓ ويٝ
ايٗ ػثاست ادق اسع:
ايٗ تذاٖ ٔؼٙی اسع و ٝدس تشخی ٔٛاسد ٘ميض اػٓ تش ٘ميض اخص ذق ٕ٘یوٙذ .تيذيٗ
تشتية تا تأحيش ادات ٘مض دس ػثاست ٛسي خٛاٞيٓ داشع:

دس ايٗ ٛست د ٚاحتٕاَ پيش ٔیآيذ:
احتوال اٍل٘« :ميض اػٓ»  ٓٞتش «٘ميضاخص»  ٓٞ ٚتش «ػيٗاخص» ادق ٘ثاشذ :تا
استفاد ٜاص لٛاػذ جاتجايی  ٚپخشپزيشي خٛاٞيٓ داشع:

دس ٛستی و ٝػيٗ اخص ٘ ٚميض آٖ دس ٔٛسدي ادق ٘ثاشٙذ استفاع ٘ميضيٗ الصْ ٔیآيذ
 .پس فشض ايٗ احتٕاَ ٔحاَ اسع.
احتوال دٍم« :ػيٗ اخص» تش «٘ميض اػٓ» ذق وٙذ سٚشٗ اسع وي ٝتشاسياس تؼشييف
ٔیتٛا٘يٓ ٌضاسٛ ٜسي صيش سا ت ٝدسع آٚسيٓ:

تٙاتش احتٕاَ د ْٚدٛ ٚست لاتُ فشض اسع.
فزض اٍل« :ػيٗ اخص» ػال ٜٚتش «٘ميض اػٓ» تش «ػيٗ اػٓ» ٘يض ادق تاشيذ ٚ .تي٘ ٝحيٛ
ٛسي يؼٙی:
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 ٚتا استفاد ٜاص لٛاػذ جاتجايی  ٚششوعپزيشي خٛاٞيٓ داشع:

سٚشٗ اسع و ٝتا ايٗ فشض اجتٕاع ٘ميضيٗ الصْ ٔیآيذ.
فزض دٍم« :ػيٗ اػٓ» دس احتٕاَ د ْٚادق ٘ثاشذ .يؼٙی:

ٚيا

ايٗ فشض تا ٔمذٔ ٝا ّی ٔبأِ ٝدس تؼاسض اسع؛ صيشا اص ساتط ٝػٕ ٚ ْٛخ ٛ
ٔياٖ

ٚ

ٔطّك

٘تيجٔ ٝیٌيشيٓ و:ٝ

دس ايٗ ٛست ٕ٘یتٛاٖ ػضٛي يا ٔ ذالی اص

يافع و ٝدس

٘ثاشذ يؼٙی:

تذيٗ تشتية تشاساس استذالَ لذٔا ٘مض ٔذػاي اِف ت ٝسٔ ٝحزٚسِ "استفاع ٘ميضييٗ" ييا
"خالف ٔمذٔٔ ٝفشٚض" يا "اجتٕاع ٘ميضيٗ" ٔٙتٟی ٔیشٛد  ٚت ٝتياٖ ديٍيش اص طشييك تشٞياٖ
خّف ٔذػاي اِف احثات ٔیشٛد (شٟاتی .)76-71 4801
اِثت ٝأشٚص ٜتا تٝواسٌيشي شيٜٞٛاي جذيذ تا ا٘ذوی تأُٔ  ٚتذ ٖٚروش شمٛق  ٚاحتٕاالت ٚ
فشٚض ياد شذٔ ٜیتٛاٖ ت ٝسادٌی ٔذػاي اِف سا ت٘ ٝحٛ ٛسي احثات ٕ٘ٛد:
ٔمذٔٔ ٝفشٚض

0
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ٔذػاي اِف ي ٔطّٛب
٘ميض ٘تيجٝي فشض

5

تؼشيف صيشٔجٕٛػ)4(ٝ

9

ػىس ٘ميض()8

4

لاػذ ٜػذْ استفاع ٘ميضيٗ()1

2
6

ػطف ( )2(ٚ)6ي وارب
اجتٕاع ٘ميضيٗ ي ٔحاَ
تشٞاٖ خّف ( )0()2ي ٔطّٛب

ٔٙطك دا٘اٖ ٔتمذْ ٔذػاي ب سا ٘يض ت ٝطشيك تشٞاٖ خّف احثات وشدٜا٘ذ .طثك ٘ظيش آٟ٘يا تيا
ػذْ پزيشش ٔذػاي ب الصْ ٔیآيذ و ٝدس تٕاْ ٔٛاسدي و٘« ٝمييض اخيص» يذق ٔيیوٙيذ
«٘ميض اػٓ» ٘يض ادق تاشذ .ت٘ ٝحٛ ٛسي تذيٗ ٔؼٙی و:ٝ

 ٚتا تأحيش ادات ٘مض خٛاٞيٓ داشع:

تشاساس لاػذ ٜاستّضاْ يا تحٛيُ ٔٙف ّ ٝمانعتاِخّ ٛتٔ ٝت ّ ٝخٛاٞيٓ داشع:
اص طشف ديٍش طثك ٔذػاي اِف احثات شذ و ٝدس تٕاْ ٔٛاسدي و٘ ٝميض اػٓ ذق ٔیوٙذ
٘ميض اخص ٘يض ادق اسع .پس ٔیتٛاٖ ٌفع ؤ ٝياٖ د٘ ٚميض يياد شيذ ٜساتطي ٝتبياٚي
ٔطّك تشلشاس اسع .حاَ اٌش ٔياٖ ٘ميض اػٓ ٘ ٚميض اخص و ٝخٛد دٔ ٚفٟي ْٛوّيی دِخيٛاٜ
ٞبتٙذ ساتط ٝتباٚي ٔطّك ٚجٛد داشت ٝتاشذ ٔياٖ ٘ميضٞاي ايٗ د ٚيؼٙی «٘ميض ٘ميض اػٓ»
يا «اػٓ ٔطّك» ٕٞ ٚچٙيٗ «٘ميض ٘ميض اخص» يا «اخص ٔطّك» ٘يض تايذ ساتط ٝتباٚي ٔطّيك
ٚجٛد داشت ٝتاشذ .چٙيٗ ادػايی تا ٔمذٔ ٝا ّی ٔفشٚض ٘اساصٌاس اسع .ت ٝايٗ تشتية تشاساس
تشٞاٖ خّف ٔذػاي ب ٘يض احثات ٔیشٛد (.)76 ٕٛٞ

7
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استذالَ ياد شذ ٜسا ت٘ ٝحٛ ٛسي  ٚتا تمشيشي ٔتفاٚت ٔجذداً تاصساصي ٔیوٙيٓ:
ٔمذٔٔ ٝفشٚض

0

ٔذػاي ب ي ٔطّٛب
٘ميض ٘تيجٝي فشض

5

تؼشيف صيشٔجٕٛػ)4( ٝ

9

لاػذ ٜػذْ استفاع ٘ميضيٗ()8

4
2

ػطف ( )2(ٚ)1ي وارب
اجتٕاع ٘ميضيٗ ي ٔحاَ
تشٞاٖ خّف ( )6()2ي ٔطّٛب

6

تا احثات دٔ ٚذػاي اِف  ٚب ٘بثع ٔياٖ ٘ميضٞاي ػاْ  ٚخا

ٔطّك احثات ٔیشٛد.

طزح شبِْ
دس ٔٙطك اسسطٛيی اص ٌزشت ٝتا حاَ وٕاتيش تا استذالَ ٞايی اص ايٗ دسع دس احثات لاػذٜ
ٔزوٛس ٔٛاجٔ ٝیشٛيٓ .أا ٕٞاٌٖ ٝ٘ٛو ٝروششذ دس لشٖ ٞفتٓ ٞجشي ٔٙطكداٖ تضسي دتييشاٖ
واتثی لضٚيٙی شث ٟٝاي دس ايٗ صٔي ٝٙطشح وشد  ٚتا روش ٔخاَ ٘مضی اص ٔٙطيك ٔٛجٟيات وّييع
لاػذ ٜسا ٔٛسد تشديذ لشاس داد .د٘ ٚأ ٝطشح شث ٟٝتٛسيط وياتثی  ٚد ٚپاسيخ تٛسيط خٛاجيٝ
ٔخت ش ٛٔ ٚجض اسائ ٝشذٜا٘ذ (واتثی  .)231-238 4876دس ايٗ ٔجاَ اتتذا تي ٝتيياٖ تف ييّی
شث ٚ ٟٝپاسخ خٛاجٔ ٝی پشداصيٓ  ٚپيس اص آٖ ٔجيذداً تيا اسيتفاد ٜاص سٚش يٛسي  ٚتشسييٓ
دياٌشاْ پاسخ خٛاج ٝسا تاصساصي ٔیوٙيٓ.
٘جٓاِذيٗ واتثی دس ٘أ ٝا َٚادػا ٔیوٙذ و٘ ٝميض اػٓ ٔطّيك ضيشٚستاً اخيص اص ٘مييض
اخص ٔطّك ٘يبعٔ .خاَ ٘مض واتثی ت ٝدٔ ٚفٕٔ« ْٟٛىٗ ت ٝأىاٖ ػياْ» ييا «ٕٔىٙي ٝػأيٚ »ٝ
«ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ خا

» يا «ٕٔى ٝٙخا  »ٝتشٔیٌشددٚ .ي ٌيضاسٜٞياي ( )4تيا ( )1سا تشاسياس

تؼاسيف ٔتفكاِمٔ َٛياٖ ٔٙطكدا٘اٖ تياٖ ٔیوٙذ:
ٞ -4ش «ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ خا

» «ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ ػاْ» اسع.

ٞ -2ش غيش «ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ خا

» يا ٚاجة تاِزات  ٚيا ٕٔتٙغ تاِزات اسع.
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ٞ -8ش ٚاجة تاِزات «ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ ػاْ» اسع.
ٞ -1ش ٕٔتٙغ تاِزات «ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ ػاْ» اسع.
اص ػطف ٌضاسٜٞاي ( )1( ٚ )8داسيٓ؛

][ 4

ٞ -6ش ٚاجة تاِزات يا ٕٔتٙغ تاِزات «ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ ػاْ» اسع.
 ٚتشاساس ضشب تاستاسا ) (AA-Aدس لياسٞاي التشا٘ی حّٕيی اص ٌيضاسٜٞياي ()6( ٚ )2
خٛاٞيٓ داشع:
ٞ -0ش غيش «ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ خا

» «ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ ػاْ» اسع.

واتثی ٔذػی اسع و ٝچٙيٗ ٘يبع وٕٛٞ ٝاس٘ ٜميض ػاْ اخيص اص ٘مييض خيا

تاشيذ.

پس ت ٝطشيك خّف ٘ميض ادػاي خٛد سا ٔفشٚض ٔیٌيشد؛ يؼٙی:
ٕٛٞ -7اس٘ ٜميض ػاْ اخص اص ٘ميض خا

اسع.

 ٚايٗ تذاٖ ٔؼٙی اسع وٕٛٞ ٝاس٘ ٜميض «ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ ػاْ» اخص اص ٘ميض «ٕٔىٗ تٝ
أىاٖ خا

» اسع .تذيٗ تشتية واتثی دس ذد اسع تا روش ٔخاَ ٘مضی اص ٔثحيج ٔٛجٟيات

لاػذٔ ٜفشٚض دس تشٞاٖ خّف سا ٔخذٚش اػالْ ٕ٘ايذٚ .ي دس ادأي ٝػىيس ٘مييض ٔٛافيك
ٌضاس )4( ٜسا ت ٝدسع آٚسد:
ٞ -3ش غيش «ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ ػاْ» غيش «ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ خا

» اسع.

سپس تشاساس ضشب تاستاسا ) (AA-Aدس لياسٞاي التشا٘ی حّٕی اص دٌ ٚضاس)0( ٚ )3( ٜ
٘تيج ٝصيش حا ُ ٔیشٛد:
ٞ -9ش غيش «ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ ػاْ» «ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ ػاْ» اسع.
لاػذ ٜأتٙاع اجتٕاع ٘ميضيٗ ٌضاس )9( ٜسا وارب ٔ ٚحاَ ٔیدا٘ذ .پيس ٔيیتيٛاٖ تشاسياس
تشٞاٖ خّف فشض ( )7سا اتطاَ ٕ٘ٛد .تذيٗ تشتية واتثی ٕٞيشٍی  ٚوّی تٛدٖ لاػذ )7( ٜسا
تا روش ٔخاَ ٘مض ٔشدٚد ٔیدا٘ذ.
ٚي ت٘ ٝح ٛديٍشي ٘يض ت ٝتثييٗ تاِی فاسذ لاػذ ٜياد شذٔ ٜيیپيشداصد  ٚتيا تشيىيُ ليياس
التشا٘ی حّٕی ديٍشي ت ٝدٔٚيٗ ٌضاس ٜپاسادٚوبيىاَ اشاسٔ ٜیوٙذ .واتثی ايٗ تاس ػىس ٘مييض
ٔٛافك سطش ( )0سا ت ٝدسع ٔیآٚسد:
ٞ -46ش غيش «ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ ػاْ» «ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ خا

» اسع.

 ٚت٘ ٝح ٛپيشيٗ ٔياٖ سطشٞاي ( )4( ٚ )46لياس التشا٘ی حّٕی ديٍشي تشىيُ ٔیدٞيذ ٚ
٘تيجٔ ٝحاَ ديٍشي سا استٙتاد ٔیوٙذ:
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ٞ -44ش غيش «ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ ػاْ» «ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ ػاْ» اسع.
تذيٗ تشتية واتثی ت ٝد ٚطشيك تالش ٕ٘ٛد تا استخٙاپزيشي لاػذ٘ ٜميضٞاي ػياْ  ٚخيا
ٔطّك سا ٘شاٖ دٞذ .خٛاج ٘ ٝيشاِذيٗ طٛسی ضٕٗ ٘پزيشفتٗ ادػاي واتثی تؼثيش ا ٚاص ٕٔىٙيٝ
ػأ ٝسا ٔٛسد ٘مذ  ٚاسصياتی لشاس داد .خٛاج ٝتأويذ ٔیوشد ؤٕ« ٝى ٝٙػأ »ٝت ٝد ٚلبيٓ تمبييٓ
ٔیشٛد  ٚايٗ د ٚلبٓ مانعتاِخّ ٝ٘ ٚ( ٛمانعتاجلمع) ٔیتاشٙذ .پس ٞشٌا ٜايٗ ا طالح ت٘ ٝحيٛ
ٔطّك ٔٛسد استفاد ٜلشاس ٌيشد ٞش د ٚلبٓ سا شأُ ٔيیشيٛد  ٚسيّة آٖ أيشي خياسد اص دٚ
٘ميض خٛاٞذ تٛد(ٕٞاٖ .)238
تا چٙيٗ تٛضيحی

ٛست تشٞاٖ ٞش د ٚليياس پاسادٚوبييىاَ وياتثی ٔيٛسد اشيىاَ ليشاس

ٔیٌيشد .خٛاج٘ ٝتيجٌٝييشي ( )9سا غييش ٔؼتثيش ٔيیدا٘يذ  ٚيٛستتٙيذي ليياس ٔشتيٛا سا
ٕ٘یپزيشد:
(ٞ )3ش غيش «ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ ػاْ» غيش «ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ خا
(ٞ )0ش غيش «ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ خا

» اسع.

» «ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ ػاْ» اسع.

ٞ )9( / ش غيش «ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ ػاْ» «ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ ػاْ» اسع.
تٛضيح ايٗ و ٝلياس ياد شذ ٜفالذ يىی اص ششٚا ػٕٔٛی يؼٙی «ػيذْ تىيشاس حيذ ٚسيط»
ٔیتاشذ .اص أشي ؤٕ« ٝىٗ ت ٝأىاٖ خا

» ٘يبع يا غيش «ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ خا

ٔؼٙا تشداشع ٔیشٛدٔ .شاد اص غيش «ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ خا

» اسيع دٚ

» دس غشي أيشي خياسد اص ٞيش دٚ

٘ميض  -تا ٔ -ٓٞیتاشذ؛ دس حاِی و ٝدسوثشي أشي داخُ دس يىی اصآٖ دٛٔ ٚسد ٘ظش اسع.
لياس د ْٚواتثی ٘يض ٔٛسد لث َٛخٛاج٘ ٝيبيع  ٚاخيز ٘تيجي )44( ٝسا اص ٔميذٔات ٔيزوٛس
ٕ٘یپزيشد:
(ٞ )46ش غيش «ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ ػاْ» «ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ خا
(ٞ )4ش «ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ خا

» اسع.

» «ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ ػاْ» اسع.

ٞ )44( / ش غيش «ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ ػاْ» «ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ ػاْ» اسع.
ٚي غشاي ايٗ لياس سا وارب ٔیدا٘ذ ٌ ٚضاس )46( ٜسا تٝػٛٙاٖ ػىس ٘مييض ٌيضاس)0( ٜ
ٕ٘یپزيشد .خٛاج ٝت شيح ٔیوٙذ ػىس ٘ميض ٌضاس )0( ٜػثاست اسع اص:
ٞ -42ش غيش «ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ ػاْ» غيش «ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ خا

» اسع.

تٛضيح ايٗ ؤ ٝم ٛد اص ٔٛضٛع ٌضاس )42( ٜيؼٙی غيش «ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ ػاْ» تا تٛجي ٝتيٝ
ايٗ و٘ ٝميض ٔحٌٕ َٛضاسٔ )0( ٜیتاشذ أشي خاسد اص د٘ ٚميض اسع  ٝ٘ ٚآٖ ٕٔىٗ خا ی
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و ٝداخُ دس يىی اص آٖ د٘ ٚميض ٔیتاشذ(ٕٞاٖ).
سٚشٗ اسع و ٝتياٖ خٛاج ٝتٞ ٝيچٚج ٝت ٝاتطاَ لاػذ ٜػىس ٘ميض ٔٛافيك ٕ٘يیا٘جأيذ.
تّى ٝتا تٛج ٝت ٝپيش فشض «إرا يذق اص يُ

يذق اِؼىيس»

يشفاً تي ٝسٚش يٛسي ٚ

ٔىا٘يىی تبٙذٕ٘ ٜیوٙذ  ٚتشاي تأييذ سخٗ خيٛد ٚاسد حيٛصٔ ٜؼٙيايی (سيٕا٘تيه) ٌيضاسٜٞيا
ٔیشٛد.
واتثی دس ٘أ ٝد ْٚتا تٛج ٝت ٝلاػذ ٜفشػي ٚ ٝپيشفشض ٚجٛدي دس جٕالت ايجاتی سااِی
تذيٗ ٔضٕٔ ٖٛطشح ٔیوٙذ :آ٘چ ٝشٕا تٝػٛٙاٖ «خاسد اص ٘ميض»  ٚت ٝتياٖ ديٍش غييش «ٕٔىيٗ
ػاْ» تؼثيش ٕ٘ٛدٜايذ ا ٛالً «چيضي» ٘يبع!ايٗ أش ٕٔىٗ ٘يبع تش چيضي حُٕ شٛد چ ٝسسذ
ت ٝايٗ و ٝاخص اص آٖ ٚالغ شٛد .پس ٞشچيضي و ٝغيش «ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ خا

» تاشذ چٍ٘ٛيٝ

ٔیتٛا٘ذ اػٓ اص آٖ ٘يض تاشذ؟
خٛاج ٝدس ٘أ ٝد ْٚخٛد چٙيٗ پاسخ ٔیدٞذ :آ٘چ ٝغيش«ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ خا

» اسيع تيش

چيضي و ٝا الً ٘يبع ذق ٔیوٙذ .ايٗ ٕٞاٖ اسع و ٝاص آٖ ت ٝغيش «ٕٔىيٗ تي ٝأىياٖ ػياْ»
تؼثيش ٔیشٛد .غيش «ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ خا

» تش داخُ دس د ٚطشف ٘ميض يؼٙی ٚاجة تاِزات ٚ

ٕٔتٙغ تاِزات ٘يض ذق ٔیوٙذ .ت ٝايٗ تشتية ٔشاد اص اػٓ تٛدٖ غيش «ٕٔىٗ تي ٝأىياٖ خيا

»

سٚشٗ ٔیشٛد(ٕٞاٖ .)231
سيذ ششيف دس حاشي ٝششح ٔطاِغ ت ٝتشسسيی شيث ٟٝوياتثی پشداختي ٝاسيعٚ .ي دس اتتيذا
تٛضيح ٔی دٞذ و ٝايٗ شثٟٝ

شفاً ٔٙح ش دس ٔخاَ ٔزوٛس ٘يبع تّى ٝلاتُ تبيشي تئ ٝيٛاسد

ٔشات٘ ٝيض ٔیتاشذ(ساصي تیتا :)66
ٞ -48ش ا٘باٖ «ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ ػاْ» اسع.

لضئ ٝفشٚض ي ادق

ٞ -41ش غيش «ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ ػاْ» غيش ا٘باٖ اسع.

ػىس ٘ميض ٔٛافك()48

ٞ -46ش غيشا٘باٖ يا ٚاجة اسع يا ٕٔىٗ خا
ٞ -40ش ٚاجة يا ٕٔىٗ خا

اسع يا ٕٔتٙغ.

يا ٕٔتٙغ «ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ ػاْ» اسع.

ح شػمّی دس ٔٛاد حالث
طثك تؼشيف أىاٖ ػاْ

ٞ -47ش غيشا٘باٖ «ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ ػاْ» اسع.

لياس التشا٘ی ()40(ٚ)46

ٞ -43ش غيش«ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ ػاْ» «ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ ػاْ» اسع.

لياس التشا٘ی ()47(ٚ)41
اجتٕاع ٘ميضيٗ ي ٔحاَ

سيذ ششيف اظٟاس ٔیوٙذ و« ٝغيشا٘باٖ» اخص اص «ٕٔىيٗ ػياْ» اسيع صييشا «غيشا٘بياٖ»
ٔٙح ش دس ٔٛاد حالث اسع؛ ِٚی «ٕٔىٗ ػاْ» شأُ «ا٘باٖ» ٘يض ٔیشٛد و ٝديٍيش «غيشا٘بياٖ»
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شأُ آٖ ٘يبع .پاسخ شث ٟٝايٗ اسع ؤٕ ٝىٗ ػياْ شيأُ ٞيش د٘ ٚمييض يؼٙيی «ا٘بياٖ» ٚ
«غيشا٘باٖ» ٔیتاشذ .دس ايٗ ٛست غيش «ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ ػاْ» أيشي خياسد اص ٞيش د٘ ٚمييض
خٛاٞذ تٛد .اٌش غيش «ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ خا

» دس ٔخاَ واتثی ٔحٕ َٛتشاي غيش «ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ

ػاْ» لشاس ٌيشد تذيٗ ٔؼٙی اسع ؤ ٝحٕي َٛتيش أيشي خياسد اص آٖ د٘ ٚمييض خٛاٞيذ تيٛد.
تشديذي ٘يبع وٞ ٝش أش ٔٙح ش دس ٚاجة ٕٔ ٚتٙغ خاسد اص آٖ دٕ٘ ٚیتٛا٘ذ تاشذ.
ت ٝايٗ تشتية طثك تياٖ سيذ ششيف ٔحٕ َٛدس ٌيضاس )3( ٜيؼٙيی يغشاي ليياس وياتثی
سّة ٕٔىٗ خا

اسع اص جٟع ذق آٖ تش أٛس خاسد اص ٘مائض .أا ٔٛضٛع دس ٌضاس)0( ٜ

يؼٙی وثشاي لياس واتثی تا ايٗ ؤ ٝشاتٟع ظاٞشي تا ٔحٕ َٛغشي داسد ت ٝأيشي داخيُ دس
يىی اص د٘ ٚميض ٔشتٛا ٔیشٛد(ٕٞاٖ).
شاسح ٔطاِغ ٘يض تٌٝ٘ٛٝاي ديٍش شث ٟٝواتثی سا پاسخ ٌفت ٝاسع .اص٘ظيش اٌ ٚيضاسٜاي ٔا٘ٙيذ
ٌضاس )0( ٜيؼٙی ٞش غيش «ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ خا

» «ٕٔىيٗ تي ٝأىياٖ ػياْ» اسيع ييا ٔٛجثيٝ

سالبتاملوضوع اسع  ٚيا ٔٛجث ٝمعدولةتاملوضةوع .دس يٛست اٛٔ َٚضيٛع چييضي ٘يبيع ييا

ا طالحاً تٟی اسع  ٚتا استٙاد ت ٝلاػذ ٜفشػيٕ٘ ٝیتٛاٖ ذق چٙيٗ ٌضاسٜٞايی سا ارػاٖ ٕ٘يٛد.
دس ٛست دٌ ْٚضاس )2( ٜتِ ٝحاظ ٔؼٙاشٙاختی ٔیتٛا٘ذ اسصش ذق داشت ٝتاشذ أا ٕ٘یتٛا٘يذ
ت ٝػٛٙاٖ ٔمذٔ ٝيه استذالَ ٔٙطمی ِحاظ شٛد .ػّع ايٗ اسع و ٝلضيي ٝالصْ سةالبتالطةفي 
ٔیشٛد  ٚحذ ٚسط يا حذ ٔشتشوی سا ٕ٘یتٛاٖ دسآٖ يافع(ساصي تیتا  .)66تٛضييح اييٗويٝ
غيش «ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ خا
«ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ خا

» اخص اص «ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ ػاْ» اسع صيشا ٔیدا٘ييٓ ويٞ ٝيش غييش

» «ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ ػاْ» اسع .اٌش ايٗ ٌضاس ٜسا ٔٛجث ٝمعدولةتاملوضةوع

ِحاظ وٙيٓ ٘ميض ٔٛضٛع يؼٙی غيش «ٕٔىٗ تي ٝأىياٖ خيا

» «ٕٔىيٗ تي ٝأىياٖ خيا

»

ٕ٘یشٛد صيشا دس ايٗ ٛست استفاع ٘ميضييٗ الصْ ٔيیآييذ .پيس ٘مييض آٖ ػثياست اسيع اص
«ٔاِيس تال ٕٔىٗ اِخا

» يؼٙی آٖ چيضي و ٝغيشٕٔىٗ خيا

غيش«ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ ػاْ» ٕٞٚچٙيٗ اػٓ اص ٕٔىٗ خا

٘يبيع .اييٗ ٘مييض اػيٓ اص

خٛاٞذ شذ .ت ٝايٗتشتية ٌيضاس)46( ٜ

يؼٙی "ٞش غيش «ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ ػاْ» «ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ خا

» اسع" ٕٛٞاس ٜيادق ٘خٛاٞيذ

تٛد تّى ٝتٝجاي آٖ تايذ ٌفعٞ :ش غيش «ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ ػاْ» چٙيٗ ٘يبع و ٝغييش «ٕٔىيٗ تيٝ
أىاٖ خا

» تاشذ (ٕٞاٖ حاشيهٔحٕذسضا .)66

دس تؼّيم ٝتش ششح ٔٙظ٘ ٝٔٛيض تّخيص ٚتمشيش سادٜتشي اص تحج ٔالحظٔ ٝیشٛد ٔاِف تيا
تشىيه دس ٌضاس )0( ٜت ٝحُ شثٔ ٟٝیپشداصدٚ .ي استذالَ ٔیوٙذ و ٝاٌش ايٗ ٌيضاس ٜتي٘ ٝحيٛ
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وّی ادق تاشذ پس ٘ميض آٖ يؼٙی تؼضی غيش «ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ خا

» غيش «ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ

ػاْ» اسع تايذ وارب تاشذ .دسحاِی وٌ ٝضاس ٜتٝدسعآٔذ ٜيادق اسيع صييشا ػىيس ٌيضاسٜ
» اسيع ٔيیتاشيذٔ .شياتٝ

ادق ٞش غيش «ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ ػاْ» غيش «ٕٔىٗ ت ٝأىياٖ خيا
استذالَ سا ٔیتٛا٘يٓ دسٌضاس )2( ٜيؼٙی ٞش غيش «ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ خا

» يا ٚاجة تاِيزات  ٚييا

ٕٔتٙغ تاِزات اسع ٘يض تياٖ وٙيٓ .اصآٖجا ؤ ٝیدا٘يٓ ٞش ٚاجة ٕٔ ٚتٙؼی ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ ػياْ
اسع پس ٔیتٛاٖ ٌفع و ٝتؼضی غيش «ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ خا

» غيش «ٕٔىٗ تي ٝأىياٖ ػياْ»

اسع؛ يؼٙی ٚاجة يا ٕٔتٙغ ٘يبع (آشتيا٘ی .)408 4870
تبييي ٍ باسساسي پاسخ بِ شبِْ
ٍ٘اس٘ذ ٜتٙٔٝظٛس تبٟيُ دس ٔماْ آٔٛصش  ٚاسائ ٝتثييٗ سيادٜتيشي دس پاسيخ تي ٝپياسادٚوس
واتثی تا تفىيه «أىاٖ ػاْ» دس لضاياي ايجاتی  ٚسّثی ت ٝتشسسی ٔبأِٔ ٝیپشداصد.
ٔٙطكدا٘اٖ ٔم ٛد اص أىاٖ ػاْ دس لضاياي ايجاتی سا «سّة ضشٚست ػذْ»  ٚاص ٌ٘ٛئٕ« ٝىيٗ
اٖ يىٔ »ٖٛیدا٘ٙذ .اص لضي« ٝاِف ٔٛجٛد اسع ت ٝأىاٖ ػياْ» د ٔ ٚيذاق ييا د ٚاحتٕياَ سا تيشاي
اِف ٔی تٛاٖ ت ٝدسع آٚسد :يىی ضشٚسي اِٛجٛد (ٚاجة)  ٚديٍش آٖ وٚ ٝجٛدش ٔا٘ٙيذ ػيذٔش
ضشٚسي ٘ثاشذ (ٕٔىٗ خا

)ٔ .م ٛد اص أىاٖ ػاْ دس لضاياي سّثی ٘يض «سّة ضشٚست ٚجٛد» ٚ

اص ٌٕٔ« ٝ٘ٛىٗ أٖ اليى »ٖٛدا٘بت ٝشذ ٜاسع .اص لضي« ٝاِف ٔٛجٛد ٘يبع تي ٝأىياٖ ػياْ» ٘ييض دٚ
ٔ ذاق يا د ٚاحتٕاَ تشاي اِف ٔیتٛاٖ ت ٝدسع آٚسد :يىی ضشٚسي اِؼذْ (ٕٔتٙيغ)  ٚديٍيشي آٖ
و ٝػذٔش ٔا٘ٙذ ٚجٛدش ضشٚسي ٘ثاشذ (ٕٔىٗ خا

) (ّٔىشاٞی .)862-819 4876

دياٌشاْ پيشٟٙادي تشاي د ٚحاِع روش شذ ٜتذيٗ ٛست تشسيٓ ٔیشٛد:
قضاياي هَجبِ
واجب

قضاياي سالبِ
ممتنع

ممکه خاص
ممکه به امکان عام

دياٌشاْ اِف

واجب

ممتنع
ممکه خاص
ممکه به امکان عام

دياٌشاْ ب

دس ٞش د ٚدياٌشاْ ح ش ػآِ تٛٔ ٝاد حالث ِحاظ شذ ٜاسع .ضٕٙاً ٔشاٞذٔ ٜیوٙيٓ وي ٝدس
ٞش دٛٔ ٚسد ٞش «ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ خا

» «ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ ػاْ» ٘يض ٞبع .اييٗ ويٞ ٝيش غييش
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«ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ ػاْ» غيش «ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ خا
«ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ خا

» ٘يبع دس ٞش د ٚدياٌشاْ لاتُ ٕ٘ايش اسع.

حاَ ت ٝتشسسی غيش «ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ خا
أىاٖ خا

» اسع يا ٞش غيش «ٕٔىيٗ تي ٝأىياٖ ػياْ»
» ٔیپشداصيٓ .دس دياٌشاْ اِف غييش «ٕٔىيٗ تيٝ

» يا «ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ ػاْ» (ٚاجة) اسع  ٚيا غيش «ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ ػياْ» (ٕٔتٙيغ)

اسع .پس ٔیتٛاٖ ٌفعٞ :ش غيش «ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ خا

» يا «ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ ػاْ» (ٚاجية) ٚ

يا غيش «ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ ػاْ» (ٕٔتٙغ) اسع.
تٕٞ ٝيٗ تشتية دس دياٌشاْ ب ٘يض خٛاٞيٓ داشعٞ :ش غييش «ٕٔىيٗ تي ٝأىياٖ خيا

» ييا

«ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ ػاْ» (ٕٔتٙغ)  ٚيا غيش «ٕٔىٗ ت ٝأىياٖ ػياْ» (ٚاجية) اسيع.پس ٔيیتيٛاٖ
ٔجذداً ٌضاس )0( ٜسا تا ِحاظ لضاياي ٔٛجث ٚ ٝساِث ٝتذيٗ ٛست تاصساصي وشد:
ٞ -49ش غيش «ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ خا

» يا «ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ ػاْ»  ٚيا غيش «ٕٔىٗ تي ٝأىياٖ

ػاْ» اسع.
 ٚتا لشاس دادٖ ٌضاس )49( ٜدس جايٍا ٜوثشي ٌ ٚضاس )3( ٜدس جايٍا ٜيغشي چٙييٗ ٘تيجيٝ
ٔیٌيشيٓ و:ٝ
ٞ -26ش غيش «ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ ػاْ» يا «ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ ػاْ»  ٚيا غييش «ٕٔىيٗ تي ٝأىياٖ
ػاْ» اسع.
تذيٟی اسع وٌ ٝضاس )26( ٜتِ ٝحاظ ٔؼٙاشٙاختی ٌضاسٜاي ٕٞيش ٝادق اسع.
دس ايٙجا ٔی تٛاٖ ٔجذداً ٔم ٛد خٛاج ٝسا دس پاسخ ت ٝواتثی تثييٗ ٕ٘ٛدٚ .ي لياس التشا٘يی
ٔتشىُ اص ٌضاسٜٞاي ( )0( ٚ )3سا غيش ٔؼتثش دا٘بت ٚ ٝػّع سا دس ػذْ تىيشاس حيذ ٚسيط رويش
وشد ٜاسع .اص ٘ظش خٛاجٔ ٝشاد اص غيش «ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ خا

» دس غشي أشي خاسد اص ٞيش

د٘ ٚميض ٔیتاشذ .طثك ٌضاسٞ )3( ٜش غيش «ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ ػاْ» غيش «ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ خا
اسع .يؼٙی دس دياٌشاْ اِف ٞش ٕٔتٙغ غيش اص أىاٖ خا
ايٙجا أشي خاسد اص أىاٖ ػاْ  ٚأىاٖ خا
«ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ خا

»

اسع .تيذيٟی اسيع وئٕ ٝتٙيغ دس

ٔیتاشذ .اص طشف ديٍش طثك ٌضاسٞ )0( ٜش غييش

» ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ ػاْ اسع .ايٗ ٌضاس ٜتشاساس تٛجيٟی و ٝروش شذ تيٝ

٘ح ٛوّی ادق ٘يبع تّىٔ ٝخالً تشاساس دياٌشاْ اِف ٔشاٞذٔ ٜیوٙيٓ و ٝتؼضی غيش «ٕٔىيٗ
ت ٝأىاٖ خا

» «ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ ػاْ» اسع .پس ٔم ٛد اص غيش «ٕٔىٗ ت ٝأىياٖ خيا

» دس

وثشي ت ٝأشي داخُ دس غيش «ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ ػاْ» ٘يض اطالق ٔیشٛد.
خٛاج ٝطٛسی لياس د ْٚواتثی سا تا تشديذ دس ذق لضي )46( ٝتاطُ اػيالْ ٔيیوٙيذ .دس
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ٞش د ٚدياٌشاْ ٔی تٛاٖ حع والْ خٛاج ٝسا ٘شاٖ دادٞ .ش غييش «ٕٔىيٗ تي ٝأىياٖ ػياْ» دس
دياٌشاْ اِف ٕٔتٙغ  ٚدس دياٌشاْ ب ٚاجة اسع ٞ ٚش د ٚغييش «ٕٔىيٗ تي ٝأىياٖ خيا

»

ٔیتاشٙذ؛ يؼٙی ٞش غيش «ٕٔىٗ ت ٝأىاٖ ػاْ» أشي خاسد اص ٞش دٔ ٚیتاشذ.

ًتيجِ
اصآ٘ چ ٝتياٖ شذ دسيافتيٓ و ٝخٛاج ٝتيا تأٔيُ دس ٔفياٞيٓ  ٚا يطالحات تىاسٌشفتي ٝشيذٜ

46
دًٍش اسكَتَس ٍ هسألِ تشخص

تٛا٘بت ٝاسع ت٘ ٝحٛي شايبت ٝت ٝدفغ ٚسفغ شث ٟٝواتثی ٘ايُ آيذ .اِثت ٝتذيٟی اسع دس ٔٛاسدي
و ٝاستذالَ ٔٙطمی ٔؼتثشي تشاي احثات يه لاػذ ٜاسائ ٝشٛد ٞشٌٔ ٝ٘ٛخاَ ٘مض شفاً تشدييذ ٚ
تشىيىی سا دس خٛدِ ٔخاَ _  ٝ٘ ٚا ُ لاػذ _ٜت ٝد٘ثاَ ٔیآٚسد .شاياٖ روش اسع تيا تٛجي ٝتيٝ
س٘ٚذ تحج دس سشاسش ٔمأِ ٝيی تيٛاٖ ارػياٖ داشيع وي ٝاسيتفاد ٜاص اتضاسٞياي جذييذ ٔا٘ٙيذ
ٛستتٙذيٞا ٕ٘ادٞا  ٚدياٌشاْٞا ٔٛجة تبٟيُ دس ف ٟٓتفٟيٓ ٚتفأ ٓٞثاحج ٔغّك ٔٙطميی
ٔیشٛد  ٚضٕٗ غّث ٝتش ؼٛتعٞا  ٚپيچيذٌیٞاي تياٖ ليذٔا دليع تيشيتش  ٚدسجي ٝتحّييُ
تاالتشي سا دس تثييٗ ٔبايُ تٝدسع ٔیدٞذ.

پی٘ٛشع:
ٔ .4شاحُ ٛسي استذالَ روش شذ ٜتذيٗ ششح اسع:
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هٌابع فارسي
 اسسطٙٔ )4873( ٛطك اسسط ٛتشجٕٔ ٝيششٕساِذيٗ اديةسّطا٘ی تٟشاٖ :ا٘تشاسات ٍ٘ا.ٜشٟاتی ٔحٕٛد ( )4801سٞثش خشد تٟشاٖ :وتاتفشٚشی خياْ.
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 شيشاصي لطةاِذيٗ ( )4809دسةاِتاد ت ٝاٞتٕاْ  ٚت حيح سيذ ٔحٕذ ٔشىٛة تٟشاٖ :ا٘تشاساتحىٕع.
 طٛسی ٘ يشاِذيٗ ( )4836اساسااللتثاس تاصٍ٘اسي ٔ طفی تشٚجشدي تٟشاٖٚ :صاست فشٚ ًٙٞاسشاد اسالٔی.
ّٔ -ىشاٞی حبٗ ( )4876تشجٕٚ ٝششح اشاسات  ٚتٙثيٟات د  2تٟشاٖ :ا٘تشاسات سشٚش.

_____ ( )4808تشجٕ ٚ ٝتفبيش تٟزيةإِٙطك تفتاصا٘ی تٟشاٖ :ا٘تشاسات دا٘شٍا ٜتٟشاٖ.
ٛٔ -حذ ضياء ( )4870تٕايضات ٔثٙايی ٔٙطك لذيٓ ٚجذيذ» ٘أٔ ٝفيذ ش.46.

٘ -ثٛي ِطفاهلل (ٔ )4831ثا٘ی ٔٙطك ٚسٚششٙاسی تٟشاٖ :ا٘تشاسات دا٘شٍا ٜتشتيع ٔذسس.

هٌابع عزبي
-

اتٗسيٙا حبيٗتٗ ػثذاهلل ( )4876االشاسات  ٚاِتٙثيٟات لٓ٘ :ششاِثالغ.ٝ

-

آشتيا٘ی ٔيشصا ٟٔذي ( )4870تؼّيم ٝػّی ششح إِٙظ ٝٔٛاِبثضٚاسي (لبيٓإِٙطيك) ليٓ:

_____________ ( 4123ق) اِشفاء لٓ :رٚياِمشتی.
دفتش تثّيغات اسالٔی.
-

حّی جٕاَاِذيٗ حبٗ تٗ يٛسف ( )4808اِجٞٛش اِٙضيذ ٔاتٗ ٘ يشاِذيٗ طٛسی لٓ:

تيذاس.
-

ساصي لطةاِذيٗ ٔحٕذ (تیتا) ششح إِطاِغ ٔاتٗ سشاد اِذيٗ اسٔٛي لٓ :وتثی ٘جفی.

____________ ( )4831تحشيش اِمٛاػذ املنطقيت فی ششح الفسالتالشمسيتٔ ،ياتٗ وياتثی لضٚيٙيی
لٓ :تيذاس.
-

شيشاصي

ذساِذيٗ ٔحٕذ ( )4873اِتٙميح فیإِٙطك ت ٝاشيشاف سييذ ٔحٕيذ خأٙيٝاي

تٟشاٖ :تٙياد حىٕع اسالٔی ذسا.

-

واتثی لضٚيٙی ٘جٓاِيذيٗ  ٘ ٚييشاِذيٗ طٛسيی (ٔ )4876طاسحيات ٔٙطميي ٝدس ٔٙطيك ٚ

ٔثاحج اِفاظ (ٔجٕٛػٔ ٝماالت) ت ٝوٛشش ٟٔذي ٔحمك ٚتٛشيیٞيىي ٛايضٚتبي ٛتٟيشاٖ :ا٘تشياسات
دا٘شٍا ٜتٟشاٖ.
-

ٔظفش ٔحٕذسضا ( )4833إِٙطك لٓ :ا٘تشاسات اسٕاػيّياٖ.

-

يضدي ِٔٛیػثذاهلل تٗ شٟاباِذيٗاِحبييٗ ( )4166احلاشةيتػّيی تٟيزيةإِٙطيك ليٓ:

ٔاسب٘ ٝشش اسالٔی.

