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 ابتالء المؤمىيه

أَُُّٔٓب الَّزِٔهَ آمٓىًُا ارْكُشُيا وِعٕمَّٓ اللٍَِّ عٓلَيُُْٕٕٕ ِِرْ َٓيبتٓكُُْْٕ   ٔٓب •
َٔىًُدٌ فَؤَسٕسٓلْىَب عٓلَُِْٕٕٕ سِٔحبً يٓ َٔىًُداً لَْٕ كَشَيَٕٓب يٓ كَبنَ اللٍَّٔ 

 ﴾9﴿ثِمٓب كَعٕمٓلًُنَ ثٓػِٕشاً 
ِِرْ َٓبتٔيكُْٕ مِهْ فًَٕقُُِْٕ يٓ مِهْ أَسٕيََََ مِيىُُْْٕ يٓ ِِرْ صٓاتَي ِ    •

الْؤَثٕػٓبسٔ يٓ ثٓلَغَ ِ الْقُلًُةٔ الْحٓىَبَِشَ يٓ كَظُىًُّنَ ثِبللَّيٍِ الظُّىًُوَيب   
﴿10﴾ 
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 ابتالء المؤمىيه

 ﴾11﴿اثٕتُلِٓٓ الْمٔؤْمِىًُنَ يٓ صٔلْضِلًُا صِلْضَاالً ضَذِٔذاً َٔىَبلِكٓ •

يَ إِرْ يَقًُلُ الْمُىَافِقًُنَ يَ الَّذزِيهَ فِذق لُوُذًبِِْمِ مَذشََا مَذا      •
 ﴾12﴿يَعَذَوَا الوَّهُ يَ سَسًُلُهُ إِالَّ غُشُيساً 

يٓ ِِرْ قَبلَ ٕ عَبئٌََِّ مِيىُْْٕٔ ٔٓيب إََٔيََ ِْٔٓيشِةٓ الَ مٔقَيبكٓ لَُُيْٕ       •
فَبسَِٕعًٔا يٓ ٔٓسٕتَؤْرِنُ فَشِٔقٌ مِىُْْٔٔ الىَّجَِّٓ ٔٓقًُلُيًنَ ِِنَّ ثًٕٔٔكَىَيب   

 ﴾13﴿عًٕٓسٌِٓ يٓ مٓب َِٓٓ ثِعًٕٓسٍِٓ ِِنْ ٔٔشِٔذٔينَ ِِالَّ فِشَاساً 
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 ابتالء المؤمىيه

لًَٕ دٔخِلَ ٕ عٓلَُِْٕٕٕ مِهْ أَقْغَبسَِٓب ثَُّْ سٔئِلًُا الَِْتْىََّ لَآكًََٕٓب يٓ يٓ •
 ﴾14﴿مٓب كَلَجًَُِّا ثُِٓب ِِالَّ ٔٓسِٕشاً 

يٓ لَقَذٕ كَبوًُا عٓبَٓذٔيا اللٍَّٓ مِهْ قَجَُٕ الَ ًٔٔٓلًُّنَ الْؤَدٕثٓبسٓ يٓ كَيبنَ  •
 ﴾15﴿عُٕٓذٔ اللٍَِّ مٓسٕئًُالً 
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 ابتالء المؤمىيه

لَهْ ٔٓىََْعُُْٓٔ الَِْشَاسٔ ِِنْ فَشَسٕكُْٕ مِهَ الْمًٕٓتِ أَيِ الْقَتَِْ يٓ ِِراً قَُْ •
 ﴾16﴿الَ كُمٓتَّعًٔنَ ِِالَّ قَلِٕالً 

قَُْ مٓهْ رَا الَّزِْ ٔٓعٕػِمُُْٕٔ مِهَ اللٍَِّ ِِنْ أَسٓادٓ ثُُِْٕ سٔيًتاً أَيٕ  •
أَسٓادٓ ثُُِْٕ سٓحٕمًّٓ يٓ الَ ٔٓجِذٔينَ لَُْٕٔ مِهْ دٔينِ اللٍَِّ يٓلِّٕيبً يٓ الَ  

 ﴾17﴿وَػِٕشاً 
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 ابتالء المؤمىيه

ٔٓعٕلَْٔ اللٍَّٔ الْمٔعًِّٓقِٕهَ مِىُُْْٕ يٓ الْقَيبئِلِٕهَ لِيخِخًْٓاوُِِْٕ َٓلُيَّْ    قَذٕ •
 ﴾18﴿ِِلَٕٕىَب يٓ الَ ٔٓؤْكًُنَ الْجٓؤْسٓ ِِالَّ قَلِٕالً 

أَضِحًَّّ عٓلَُُْٕٕٕ فَخِرَا َٓبتٓ الْخًَٕفٔ سٓإَٔٔيتَُْٕٔ ٔٓىْظُيشُينَ ِِلَٕٕيكٓ    •
كَذٔيسٔ أَعٕٕٔىُُْٕٔ كَبلَّزِْ ٔٔغْطَى عٓلٍَِٕٕ مِهَ الْمًٕٓتِ فَيخِرَا رََٓيتٓ   
الْخَييًٕفٔ سٓييلَقًُكُْٕ ثِؤَلْسِييىٍَّ حِييذٓادة أَضِييحًَّّ عٓلَييى الْخَٕٕييشِ  

لِيكٓ  ٰ  ئِكٓ لَْٕ ٔٔؤْمِىًُا فَؤَحٕجٓظَ اللٍَّٔ أَعٕمٓبلَُْٕٔ يٓ كَبنَ رٰ  أُيل
 ﴾19﴿عٓلَى اللٍَِّ ٔٓسِٕشاً 
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 ابتالء المؤمىيه

الْؤَحٕضَاةٓ لَْٕ ٔٓزَْٓجًٔا يٓ ِِنْ ٔٓؤْتِ الْؤَحٕضَاةٔ ٔٓيًٓدُّيا  ٔٓحٕسٓجًٔنَ •
لًَٕ أَؤَُّْٕ ثٓبدٔينَ فِٓ الْؤَعٕشَاةِ ٔٓسٕؤَلًُنَ عٓيهْ أَوْجٓيبئُُِْٕ يٓ لَيًٕ    

 ﴾20﴿كَبوًُا فُُِْٕٕ مٓب قَبكَلًُا ِِالَّ قَلِٕالً 
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 ابتالء المؤمىيه

كَبنَ لَُُْٕ فِٓ سٓسًٔلِ اللٍَِّ أُسًٌِٕٓ حٓسٓىٌَّ لِمٓهْ كَبنَ ٔٓشًَْٔ لَقَذٕ •
 ﴾21﴿اللٍَّٓ يٓ الًْٕٕٓكٓ الْآخِشَ يٓ رَكَشَ اللٍَّٓ كَِِٕشاً 

مَا يَعَذَوَا الوَّهُ يَ هزَا يَ لَمَّا سَأَى الْمُؤْمِىًُنَ الْأَحِضَابَ لَالًُا •
سَسًُلُهُ يَ صَذَقَ الوَّهُ يَ سَسًُلُهُ يَ مَا صَادَهُذمِ إِالَّ إِيمَاوذاً يَ   

 ﴾22﴿تَسِوِيماً 
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 ابتالء المؤمىيه

الْمٔؤْمِىِٕهَ سَِٓبلٌ غٓذٓقًُا مٓب عٓبَٓذٔيا اللٍَّٓ عٓلَٕٕيٍِ فَمِيىُْْٕٔ   مِهَ •
 ﴾23﴿مٓهْ قَضَى وَحٕجٍٓٔ يٓ مِىُْْٕٔ مٓهْ ٔٓىْتَظِشُ يٓ مٓب ثٓذَّلًُا كَجٕذِٔالً 

لِٕٓجٕضِْٓ اللٍَّٔ الػَّبدِقِٕهَ ثِػِذٕقُِِْٕ يٓ ٔٔعٓزِّةٓ الْمٔىَبفِقِٕهَ ِِنْ ضَبتٓ •
 ﴾24﴿أَيٕ ٔٓتًُةٓ عٓلَُِْٕٕٕ ِِنَّ اللٍَّٓ كَبنَ تًََُساً سٓحِٕمبً 

يٓ سٓدَّ اللٍَّٔ الَّزِٔهَ كَََشُيا ثِغَٕٕظُِِْٕ لَْٕ ٔٓىَبلًُا خَٕٕشاً يٓ كَََى اللَّئٍ  •
 ﴾25﴿الْمٔؤْمِىِٕهَ الْقِتَبلَ يٓ كَبنَ اللٍَّٔ قًَِّٔبً عٓضِٔضاً 
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 فقهضىاسق عوم اصًل سيش  :ديمبخص 

هایعلمروش
 اصولفقه

روشعقلییا
 فلسفی

روشعرفی
 یافقهی

 روشنقلی

روش 
 يیاستقرا
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 معشفتقسيش عقوق يا فوسفق به لحاظ اسصيابق 

روش عقلی 
 يا فلسفی 

 روش قياسی
منطق 

 ارسطويی 

روش تحليلی 
مبتين 

تحليل بر
 فرايند انديشه
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 معشفتقسيش عقوق يا فوسفق به لحاظ اسصيابق 

 آلۀ قانونيۀ منطق ارسطويی 

بيان قوانين 
طبيعی حاکم بر 
ذهن بشر در 
 هنگام انديشيدن
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 معشفتقسيش عقوق يا فوسفق به لحاظ اسصيابق 

 معلومات

 بديهی
ی  به شيوه

قياسی در قالب 
 صغری و کبری

يک   نتيجه
 دانش نظری

 نظری
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 معشفتقسيش عقوق يا فوسفق به لحاظ اسصيابق 

منطق 
 ارسطويی

  قالب
شکل )اولی
 (قياس اول

 بديهی
محتوای 

بديهی و قالب 
 بديهی

 نظری  نتيجه
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 معشفتقسيش عقوق يا فوسفق به لحاظ اسصيابق 

انضمام نظری به 
بديهی يا بديهی 

 به بديهی 

از طريق همين 
 ها قالب

ی  های تازه دانه
 معرفت

ها نيز به نحوی از قياس شکل اول  ی قالب ، بقيهاولیغير آن قالب 
 .آيند و از طريق نوعی فرايند قياسی به دست می



16 

 معشفتقسيش عقوق يا فوسفق به لحاظ اسصيابق 

 ترين اشکال اساسی
نتيجه در خود آن 
مقدمات مستبطن 

 است
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 معشفتقسيش عقوق يا فوسفق به لحاظ اسصيابق 

  علم اجمالی
علم است )منطقی

بدون التفات به 
 (اجزاء

  تفصيلی
علم با )منطقی

 (التفات به اجزاء
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 معشفتقسيش عقوق يا فوسفق به لحاظ اسصيابق 

منطق 
 ارسطويی

 بساطت مالک بداهت

مالک نظری 
 بودن

 ترکيب
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 معشفتقسيش عقوق يا فوسفق به لحاظ اسصيابق 

 اضُبل دٔگشمىغق اسسغًٔٓ •
غذس دس مجبوٓ مىغقٓ استقشات ثٍ كجٕٕه ي كًضيٕ  أيه مغليت    ضُٕذ •

 . پشداصد مٓ
ثٍ آن  َض ايلٕبت ضذٌيْ دس آوجب أه اس  كٍ قضبٔبْ ادعب اعتقبد •

 . گًٔذ، ثذُٔٓ وٕستىذ معىبٔٓ كٍ مىغق اسسغًٔٓ مٓ
وٕبصمىذ قضبٔبْ دٔگش مَِ مجشٔبت ي تٕشٌ وٕض َسيتْٕ كيٍ أىُيب    مب •

 .آٔىذ فقظ اص عشٔق استقشات ثٍ دس  مٓ
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 معشفتقسيش عقوق يا فوسفق به لحاظ اسصيابق 

كشٔه اضُبالكٓ اس  كيٍ دس   دي اضُبلٓ كٍ مغشح كشدْٔ، اسبسٓأه •
 .ْ تشة ثش مىغق اسسغًٔٓ مغشح ضذ فلسٍَ

كسبوٓ مَِ فشاوسٕس ثُٕه ي دكبست كٍ ثٍ دوجبل كطف ٔك مىغيق   •
كبصٌ ثشآمذوذ، َمٕه اضُبل سا دس رَه داضتىذ كٍ ثب مىغق اسسيغًٔٓ  

 .اْ سا ثٍ دس  آيسد كًان داوص كبصٌ ومٓ
•  ٍ اْ  أه عذٌ كالش كشدوذ ثب عشح سيش كجشثٓ ٔب استقشأٓ ثٍ سيصوي

ثشاْ معبسف كبصٌ دس  ٔبثىيذ كيٍ أيه مغليت سا دس ثشسسيٓ سيش      
 .استقشأٓ پٓ خًإَْ گشف 
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 معشفتقسيش عقوق يا فوسفق به لحاظ اسصيابق 

سيش لياسق  كًاوْٕ أه سا اوُبس كىْٕ كٍ ثبٔذ كًٍَ داض  كٍ ومٓامب •
اس  ي مب دس كحلٕيَ ي   دس داخل خًدش يک ساختاس کامالً مىسذجم 

دستٕبثٓ ثٍ علْ كَػٕلٓ اص عشٔق علًك اَمبلٓ، سآَ َض استَبدٌ اص 
 . سيش قٕبسٓ وذاسْٔ
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 معشفتقسيش عقوق يا فوسفق به لحاظ اسصيابق 

كىْٕ مىُشان سشسخ  سيش قٕبسٓ يقتيٓ   َمٕه دلَٕ مطبَذٌ مٓثٍ •
خًاستىذ سيش خًٔص سا عشضٍ كىىذ ي ٔب اص سيش خًٔص اسيتَبدٌ  

 .ومبٔىذ ي وتٕجٍ گٕشْ كىىذ، عمالً اص سيش قٕبسٓ ثُشٌ ثشدوذ
آوُب وتًاوستىذ سٕستْ ي سيضٓ سا عشضيٍ كىىيذ كيٍ كيبمالً اص سيش      •

 .وٕبص ثبضذ قٕبسٓ ثٓ
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 فقهضىاسق عوم اصًل سيش  :ديمبخص 

هایعلمروش
 اصولفقه

روشعقلییا
 فلسفی

 شبیهفلسفه

روشعرفی
 یافقهی

شبیه
 روانشناسی

شبیهعلوم
 تجربی

 روشنقلی
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 سيش دس سيان ضىاسق   

روشروان
 شناسی

روشذهنییا.1
 (سابجکتیو)انفسی

روشعینییا.2
 (آبجکتیو)آفاقی
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 معشفتقسيش عشفق به لحاظ اسصيابق 

كىْٕ ي دس ياقع معلًمبت  ْ رَىٓ، ثٍ رَه خًد مشاَعٍ مٓ عشٔقٍدس •
ومبْٕٔ ي ثٍ كعجٕش مىغق اسسغًٔٓ معلًمبت خًد  خًد سا ثبصوگشْ مٓ

 .دَْٕ سا مًسد التَبت ي كًٍَ ديثبسٌ قشاس مٓ
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 معشفتقسيش عشفق به لحاظ اسصيابق 

ثىب ثش آوچٍ دس فلسٍَ ثٕبن . اوذ ي ٔب حػًلٓ معلًمبت ٔب حضًسْأه •
گشدٔييذٌ، يقتييٓ معلًمييبت حضييًسْ مييًسد كًَييٍ ي التَييبت قييشاس 

معلًمبت حػًلٓ ثٍ . ضًوذ گٕشوذ، ثٍ معلًمبت حػًلٓ كجذَٔ مٓ مٓ
 :دي دستٍ قبثَ كقسْٕ َستىذ
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 معشفتقسيش عشفق به لحاظ اسصيابق 

معلًمبكٓ كٍ ثٍ آوُب كًٍَ وذاسْٔ ي اص آوُب تَل  كشدٌ ي ٔب آوُب سا . 1•
أْ كٍ دس أه غًست ثب كًٍَ ثٍ آن معلًمبت، ديثبسٌ  فشامًش ومًدٌ

 .آيسْٔ آوُب سا ثٍ ٔبد مٓ
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 معشفتقسيش عشفق به لحاظ اسصيابق 

الْ معلًمبت دٔگش مستتش اس  ي ثب اوضيمبك   معلًمبكٓ كٍ دس الثٍ. 2•
گشدد كٍ دس أيه غيًست ميب اص     آن معلًمبت ثٍ ُٔذٔگش آضُبس مٓ

سيش قٕبسٓ استَبدٌ كشدٌ ي علْ حػًلٓ اَمبلٓ سا كجذَٔ ثيٍ عليْ   
 .أْ حػًلٓ كَػٕلٓ ومًدٌ
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 معشفتقسيش عشفق به لحاظ اسصيابق 

 ی ذهنی طريقه

 استفاده از قياس

يادآوری  معلومات 
حصولی مورد غفلت 

 يا مورد نسيان

کار قياسی انجام 
 .دهيم نمی

توجه  به معلومات 
 حضوری

کار قياسی انجام 
 .  دهيم نمی
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 معشفتقسيش عشفق به لحاظ اسصيابق 

كًاوْٕ ثٍ أه مقيذاس   مْٓ رَىٓ  َمبن عًس كٍ گَتْٕ مب دس عشٔقٍامب •
يلٓ دس سشأ  آن ثيٍ   .وتٕجٍ گٕشْ كىْٕ كٍ چىٕه اسكُبصْ سا داسْٔ

دٔگشان ي كًسعٍ آن وٕبص ثٍ كحلَٕ َُ  آن اسكُيبص داسٔيْ ي سيش   
 . عٕىٓ دس أه َُ  مٓ كًاوذ ثٍ مب كمك كىذ
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 سيش دس سيان ضىاسق   

 روشروانشناسی

روشذهنییا.1
 (سابجکتیو)انفسی

روشعینییا.2
 (آبجکتیو)آفاقی

ازدیگرانمطالعه
هایپرسشطریق

 کتبییاشفاهی

 روانشناسیتاریخی

روانشناسی
 اجتماعی
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 معشفتقسيش عشفق به لحاظ اسصيابق 

ٓ   ْ عٕىٓ ثٍ مطبَذٌ عشٔقٍدس • پيشداصْٔ ي اص   ْ اسكُبصات دٔگيشان مي
اْ وٕستىذ، آثبس اسكُيبصات   آوجب كٍ خًدِ اسكُبصات امش قبثَ مطبَذٌ

دس ياقع اص يًَد آثبس اسكُبصات ثٍ يًَد . گٕشوذ مًسد كًٍَ قشاس مٓ
 .سسْٕ خًدِ اسكُبصات مٓ
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ٔبثْٕ كٍ دس أه غيًست اص قٕيبس ثُيشٌ     خًة كًٍَ كىْٕ، دسمٓاگش •
 .أْ گشفتٍ

استکاص مًسد وظش ما بشای يک سفتذاس ي عمذل خذا     صٔشا معتقذْٔ  •
ي اگش أه سججٕ  وجًد ي أه اسكجبط ثٕه أه اسكُبص ي آن سببيت داسد 

پيس  . سفتبس يًَد وذاض ، اغالً آن سفتبس كبضف اص أه اسكُبص وجًد
 .ْ أه اسكُبص اس  دَذ، وتٕجٍ عملٓ كٍ ضخع اوجبك مٓ: گًْٕٔ مٓ
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دسس  اس  كٍ سيش عشفٓ ثٍ لحبػ سيضٓ، تٕيش اص سيش  ثىبثشأه •
 .ضًد قٕبسٓ اس ، امب دس مته خًدِ أه سيش، اص قٕبس استَبدٌ مٓ
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كىْٕ ي ٔعىٓ چىذ فيشد سا    آن سً، يقتٓ مًاسد َضئٓ سا مطبَذٌ مٓاص •
ْ سفتيبس خبغيٓ اص آوُيب،     دَْٕ ي ثب مطيبَذٌ  مًسد ثشسسٓ قشاس مٓ

ْ أيه َضئٕيبت ثيٍ     كىيْٕ ي ي ثيب مطيبَذٌ     اسكُبص آوُب سا كطف مٓ
ٓ    اْ كلٓ مٓ وتٕجٍ ْ  سسْٕ ي مِال مي ٍ : گئًٕ ٍ    َمي ْ  ْ عقيال ٔيب َمي

 ٍ أيْ   مسلمبوبن چىٕه سيش ي مىطٓ داسوذ ي ، ٔب اص استقشات ثُشٌ گشفت
 .أْ ٔب ثٍ وحًْ ٔك قٕبس كطَُٕ دادٌ
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ْ   ثىذْ كلٓ مٓ دس ٔك َمعثىبثشأه • سيش عشفيٓ دس  : كيًاوْٕ ثگئًٕ
 ٓ كىيذ ي ٔيب اص    مقبك استىتبج ي دس مته خًدش ٔب اص قٕبس استَبدٌ مي

 . استقشات
اگشچٍ دس ٔيك ثحير سيش ضىبسيبوٍ، سيش عشفيٓ اص سيش     ٔعىٓ •

ضًد، يلٓ يقتيٓ أيه    قٕبسٓ ي سيش استقشأٓ ي سيش وقلٓ َذا مٓ
ٔبثْٕ أه سيش، وًعٓ كغجٕق قٕبس ي  كىْٕ، دسمٓ سيش سا كحلَٕ مٓ
ٍ . كغجٕق استقشات اس  اش ٔيك ويًخ خبغيٓ     امب اص آوجب كٍ مجمًعي

 .آٔذ اس ، ثشاْ خًدش ٔك سيش ثٍ حسبة مٓ
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أه يغف كمبك آن اضُبالكٓ كٍ دس ثبة قٕبس ي دس ثبة اسيتقشات  ثب •
ضًد، دس أىجب َْ قبثَ عشح اسي    دس ثحر معشف  ضىبسٓ ياسد مٓ

 . َبْ آوجب دس أىجب َْ َشٔبن داسد ي پبسخ
َب ي مطُالت ي سؤاالت  ياقع دس سيش عشفٓ ثب َمبن محذيدٔ دس •

 .سيش قٕبسٓ ي استقشأٓ مًاٍَ َستْٕ
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ثش اضُبالت فًق، اضُبالت دٔگشْ وٕض متًَيٍ سيش عشفيٓ   اضبفٍ •
َب ثش  َبٔٓ اس  كٍ أه سيش آن اضُبالت ثٍ دلَٕ پٕص فشؼ. اس 

اَبصٌ دَٕذ أه مغت سا ثب ركش چىيذ مِيبل ياضي     . آوُب مجتىٓ اس 
 :سبصْٔ
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كجذَٔ علْ حضيًسْ ثيٍ حػيًلٓ اص عشٔيق     »دس سيش رَىٓ اص . 1•
ْ « ٔبدآيسْ علْ حػًلٓ»ي « التَبت أيه دي كيبس كيٍ    . سخه گَتيٕ

كبسْ تٕش قٕبسٓ اس ، ثش ٔك سشْ مجبوٓ دس معشف  ضىبسٓ وسج  
ثٍ اغَ معشف ، كقسْٕ معشف  ثٍ حضًسْ ي حػًلٓ ي وسيج  ثيٕه   

 . مجتىٓ اس ( حضًسْ ي حػًلٓ)أه دي قسْ 
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اص سيش رَىٓ مجتىٓ ثش پزٔشش أه مجبوٓ اس  ي كشدٔيذ دس  استَبدٌ •
   ٓ الجتيٍ عميذٌ   . كىيذ  آن مجبوٓ كبسثشد أه سيش سا دچيبس مطيَُ مي

اضُبلٓ كٍ دس أىجب مغشح اسي ، َميبن امُيبن معشفي  ي امُيبن      
دستٕبثٓ ثٍ مغبثق  أه معشف  ثب ياقع اس  كٍ دس سيش قٕبسٓ ثيٍ  

 .آن پشداختْٕ
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َيب ي   دس سيش عٕىٓ ثحر اص مشاَعٍ ثٍ دٔگيشان ي كطيف سيٕشٌ   . 2•
ي دس خػًظ اسكُبص گَتْٕ اص آوجب كيٍ خيًد   . اسكُبصات آوُب اس 

َبْ اسكُبص ثٍ خًد آن  اسكُبص امشْ مخَٓ اس ، ثبٔذ اص سيْ وطبوٍ
 .پٓ ثجشْٔ
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َبْ مب دس كبسثشد سيش عشفٓ ثب سئُيشد عٕىيٓ    اصپٕص فشؼُٔٓ •
ثبٔذ اغَ علٕ  سا ي كؤثٕش اسكُبصات سا ثش سٕشٌ ثپزٔشْٔ . علٕ  اس 

    ْ آوچيٍ قبثيَ   . ي ثعذ يًَد سٕشٌ سا دلٕلٓ ثيش يَيًد اسكُيبص ثيذاوٕ
مطبَذٌ اس ، سفتبس مشدك اس ، امب معتقذات آوُيب ي آوچيٍ دس رَيه     

       ْ اص سيْ آثيبس ي  . داسوذ ي اميشْ وٕسي  كيٍ ثتيًاوْٕ مطيبَذٌ كىيٕ
كًاوْٕ ثٍ آوُب پٓ ثجشْٔ ي أه مجتىٓ اسي    َبْ أه معتقذات مٓ وطبوٍ

ْ علّيٓ يَيًد    ثش أه كٍ ثپزٔشْٔ ثٕه معتقذات ي ثٕه سفتبسَب، ساثغٍ
 .داسد
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كىيْٕ ي ٔيك    يقتٓ ثٍ خًد مشاَعٍ مٓ: دس سئُشد كحلٕلٓ گَتْٕ. 3•
آيسْٔ ي ٔب يقتٓ ثٍ كعيذادْ اص افيشاد مشاَعيٍ     اسكُبص سا ثٍ دس  مٓ

ْ  آيسْٔ، ثبص ٔك حلقٍ كىْٕ ي ٔك سٕشٌ ٔب اسكُبص سا ثٍ دس  مٓ مٓ
 .اْ كب وتٕجٍ گٕشْ وُبٔٓ يًَد داسد مَقًدٌ
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ْ مَقًدٌ كطف أه مغلت اس  كٍ اسكُبص ٔب سٕشٌ اص چيٍ   آن حلقٍ •
حِٕٕتٓ اص حِٕٕبت مب ٔب َمع وطؤت گشفتٍ اس ؟ آٔب آن حِٕٕ  ٔك 
حِٕٕ  عقالٔٓ اس  كٍ مطتشک ثيٕه َميٍ اسي  ٔيب ٔيك حِٕٕي        
اسالمٓ اس  كٍ مطتشک ثٕه مسلمبوبن اس  ي ٔب ٔك حِٕٕ  قيًمٓ  

 ؟اس  كٍ فقظ ثٍ قًمٕ  خبغٓ اختػبظ داسد
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ٓ   دس • ثيشْٔ ي   آوجب گَتْٕ اص عشٔق كحلَٕ پٓ ثٍ مىطيؤ آن اسكُيبص مي
ٔبثْٕ كٍ آوچٍ ثٍ دس  آيسدْٔ اص حِٕٕ  عقالٔيٓ اسي  ٔيب اص     دسمٓ

 ...حِٕٕ  اسالمٓ ٔب ضٕعٓ ٔب قًمٓ ٔب ملٓ ي
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أه وُتٍ كٍ ثپزٔشْٔ ثٕه عقال حِٕٕبت مطيتشكٓ يَيًد داسد ي   خًدِ •
كمبك عقال دس عقالئٕتطبن ثب َْ مطتشكىذ ٔب ثپزٔشْٔ كٍ كمبك مسلمبوبن 
دس حِٕٕ  اسالمٓ ي مسلمبن ثًدوطيبن ثيب َيْ مطيتشكىذ ٔيب كميبك       

ْ أىُب ٔك پٕص  ضبن ثب َْ مطتشكىذ، َمٍ َب دس حِٕٕ  أشاوٓ أشاوٓ
َيب اضيتشاک يَيًد داسد ي أيه      فشؼ داسد ي آن أه كٍ ثٕه اوسيبن 

ْ كيبسٔخٓ خيبظ ي ضيشأظ     كًاوذ محذيد ثيٍ ديسٌ  اضتشاک َْ مٓ
  ٓ كًاويذ   فشَىگٓ، اقتػبدْ، اَتمبعٓ، سٕبسٓ خبغٓ ثبضذ ي َيْ مي

َب سا دس عًل كبسٔخ ي دس َش مًقعٕي  ي ضيشأغٓ كيٍ     كمبمٓ اوسبن
َيب ي   ثبضىذ، دس ثشگٕشد ي ديمٓ امشْ فشاكش اص ايلٓ اس  كٍ دس سٕشٌ
 .اسكُبصات عقالٔٓ ثبٔذ ثٍ عىًان ٔك مجىب مًسد پزٔشش قشاس گٕشد
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َبٔٓ داسويذ،   َب ثب َْ كَبيت اسبس أه مجىب دسس  اس  كٍ اوسبنثش •
ٔعىٓ حتيٓ  . گٕشد امب ًَٔتطبن ثش ٔك ثستش مطتشک اوسبوٓ ضَُ مٓ

َيبْ   َبٔٓ كٍ دس صمبن َبْ ثسٕبس ديس ي اوسبن َبٔٓ ثب فشَىگ اوسبن
َبْ كبمالً متَبيت َستىذ،  َبْ مختلف ي دس مًقعٕ  مختلف ٔب مُبن

دس ٔك ثستش اوسبوٓ ثب ُٔذٔگش مطتشكىذ ي داساْ فغشٔبت ثطيشْ ي  
 .عجٕع  ثطشْ ُٔسبن َستىذ
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كيش اوسيبن    مجىب كٍ ٔك مجىبْ معشف  ضىبسبوٍ ي ثٍ كعجٕيش دقٕيق  أه •
 ٓ گيشا ميًسد وقيذ قيشاس گشفتيٍ ي       ضىبسبوٍ اس ، دس َشمىًكٕك وسيج

 .پزٔشفتٍ وطذٌ اس 
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َبْ َشمىيًكُٕٓ ضيبَذ ثيًدْٔ، ثيش اسيبس       َمبن عًس كٍ دس ثحر •
دٔذگبٌ فلسَٓ َبٔذگش مب دس ٔك مًقعٕ  خبغيٓ اص عيبلْ پشكيبة    

 .ضًْٔ مٓ
ْ   يٍَ ومٓ مب ثٍ َٕچ • آن . كًاوْٕ وسج  ثٍ آن مًقعٕ  كػيمْٕ ثگٕيشٔ

ثعذ اص قيشاس گيشفته دس   . ضًد مًقعٕ  امشْ اس  كٍ ثش مب كحمَٕ مٓ
ْ ًَٔ  مب ثيش اسيبس َميبن     ْ معبسف مب ي َمٍ ٔك مًقعٕ ، َمٍ
 .گٕشد مًقعٕ  ضَُ مٓ
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گشاْ گبدامش ثٍ أه غًست معىب ضذ  َبٔذگش دس َشمىًكٕك وسجٓوظش •
كٍ ٔك اوسبن دس ٔك ثستش خبغٓ اص مَبَِْٕ پزٔشفتٍ ضذٌ ي سى  ي   

ضًد، مَيبَٕمٓ اسي     ْ مَبَٕمٓ كٍ ثٍ اي القب مٓ َمٍ. ضًد متًلذ مٓ
كٍ دس آن سى  پزٔشفتٍ ضذٌ ي اص عشٔق صثبن كٍ عبمَ اوتقبل معشف  

 .كىذ اس ، ثٍ اي اوتقبل پٕذا مٓ
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اص آوجب كٍ أه صثبن ثب آن فُْ مشكجظ اس ، أه ضخع دس ٔك وقغٍ  •
ْ آن مَيبَٕمٓ سا كيٍ ثيٍ اي     گٕشد كٍ َمٍ ي مًقعٕ  خبغٓ قشاس مٓ

فُميذ ي   ْ دٔذ خًدش مٓ ضًد، اص مىظش خًدش ي اص صائٍ مىتقَ مٓ
صٔشا آوُب معتقذوذ فشأىيذ  . كىذ ٔب ثٍ كعجٕش َشمىًكٕك آوُب سا كَسٕش مٓ

 .فُْ ٔك فشأىذ كَسٕشْ اس 
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گٕشوذ أه اسي  كيٍ َيش اوسيبوٓ فُيْ       اْ كٍ وُبٔتبً مٓ وتٕجٍثىبثشأه •
خبظ خًدش سا داسد ي َٕچ دي اوسيبوٓ دس فُيْ ثيب َيْ مطيتشک      
وٕستىذ ي حتٓ آن وقبعٓ اص افق دٔذ آوُب كٍ ثب َْ مطتشک اس  ي آن  

ٓ   محذيدٌ ثٕىىيذ ي ثيبص ثيٍ دلٕيَ كَيبيكٓ كيٍ دس         اْ سا كٍ َيش دي مي
 .ثٕىىذ مًقعٕتطبن يًَد داسد، اص صيأبْ مختلف مٓ
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پس دس وگبٌ گبدامش اغالً دي اوسبن ي حتيٓ دي ثيشادس كيٍ دس ٔيك       •
ٍ   خبوًادٌ متًلذ مٓ ْ دوٕيب   ضًوذ ي ٔب دي قلًَب كٍ ثب َْ پب ثيٍ عشغي

ٓ  مٓ . كًاوىذ ثٍ فُْ ُٔسبن اص ٔك پذٔذٌ دس  پٕذا كىىيذ  گزاسوذ ي وم
آوُب اگشچٍ ممُه اس  خٕليٓ ثيٍ َيْ وضدٔيك ضيًوذ ي دس وتٕجيٍ       

َبْ خٕلٓ وضدٔك ثٍ َْ داضتٍ ثبضىذ، امب ثبص دس ٔك وقغٍ ي ٔك  فُْ
مًقعٕ  قشاس وذاسوذ، پس اص أيه َُي  ثيب َيْ متَبيكىيذ ي َميٕه       

 .ضًد َبْ آوُب مٓ كَبيت، ثبعر كَبيت دس فُْ
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َيب ًَٔي     دي دٔذگبٌ دس مًسد اوسبن ي دٔذگبَٓ كٍ ثشاْ اوسبن أه •
 ٓ گيشا مغيشح    مطتشک قبَٔ اس  ي دٔذگبَٓ كٍ دس َشمىًكٕك وسيج

 . گزاسد ضًد ي دس ثحر سيش عشفٓ كؤثٕش مٓ مٓ
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َب مطتشكبكٓ  سيش عشفٓ ثش أه مجىب استًاس اس  كٍ ياقعبً ثٕه اوسبن•
 . قبَٔ ثبضْٕ

ٓ     كَبيتٔعىٓ • ضيًد ي آن   َب سا امشْ ثبوًْ ثذاوْٕ كيٍ ثعيذاً پٕيذا مي
يَيًْ  َب سا امًس صٔشثىبٔٓ كلقٓ كىْٕ كب ثتيًاوْٕ ثيب َسي     اضتشاک
 . ْ مطتشک ثشسْٕ َبْ صٔشٔه ثٍ وقغٍ الٍٔ
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ٓ    يقتٓ • كىيْٕ ي   دس اغًل ٔب فقٍ ثٍ سٕشٌ ٔب اسكُيبصْ دسي  پٕيذا مي
گًْٕٔ أه سٕشٌ ي اسكُبص دس صمبن معػًمبن عليُْٕ السيالك وٕيض     مٓ

أْ ياالّ اگيش أيه    ثًدٌ، دس ياقع ثش َمٕه وقبط مطتشک دس  گزاضتٍ
كَسٕش اص اوسبن سا ثٍ كَسٕشْ كٍ دس َشمىًكٕيك وسيجٓ گيشا اسي ،     

ْ مطتشک ثيٍ أيه مجىيب كيٍ      كجذَٔ كىْٕ، دٔگش دستٕبثٓ ثٍ ٔك وقغٍ
َب دس آوجب ٔك فُْ مطتشک ي ٔيك قضيبيت مطيتشک     ْ اوسبن َمٍ

 .ضًد داضتٍ ثبضىذ، كقشٔجبً تٕش ممُه مٓ
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 :ْ مغلت آن كٍ خالغٍ•
وقذَبْ مستقلٓ كٍ ثٍ لحبػ معشف  ضىبسيٓ ثيش سيش عشفيٓ ياسد    •

ٔعىيٓ دس كىيبس   . َيبْ أيه سيش اسي     ضًد، وقذ ثٍ پٕص فيشؼ  مٓ
ضًد كٍ دس آوُب سيش عشفٓ ثب  اضُبالكٓ كٍ ثش سيش قٕبسٓ ياسد مٓ

سيش قٕبسييٓ مطييتشک اسيي  ي دس كىييبس اضييُبالكٓ كييٍ ثييٍ سيش 
ضًد كٍ ثيبص سيش عشفيٓ دس آوُيب ثيب سيش اسيتقشأٓ       استقشأٓ مٓ

مطتشک اس ، سيش عشفٓ اضُبالكٓ خيبظ ثيٍ خيًد داسد كيٍ دس     
 .َبْ آن اس  ْ پٕص فشؼ وبحٍٕ
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سئُيشد كحلٕليٓ مُميَ دي سيش    »وًضتبس حبضش، مجحر : ک. س. •
 . «كش سئُشد كحلٕلٓ دس وگبَٓ دقٕق»ي مجحر « رَىٓ ي عٕىٓ
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 فقهضىاسق عوم اصًل سيش  :ديمبخص 

هایعلمروش
 اصولفقه

روشعقلییا
 فلسفی

 شبیهفلسفه

روشعرفی
 یافقهی

شبیه
 روانشناسی

شبیهعلوم
 تجربی

 روشنقلی



60 

 سيش دس عوًم طبيعق   

 :روشتجربی

 مشاهده

 فرضیه

 آزمون

 تئوری

 تایید
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  سًمفصل •
 سيش وقوق به لحاظ معشفتقاسصيابق •

• 
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 روشنقلی
ارزیابی

 اسناد

ازجهت
 صدور

ازجهت
 داللت
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اص َُ  . أ: ضًوذ دس سيش وقلٓ، اسىبد اص دي َُ  اسصٔبثٓ مٓگَتْٕ •
 . اص َُ  دالل . ة. غذيس
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ثشسسٓ غذيسْ، اسىبد ثيٍ لحيبػ غيذيس ميًسد ثشسسيٓ قيشاس       دس •
گٕشوذ ي اص آوجب كيٍ دس عليْ اغيًل، آوچيٍ ميًسد مغبلعيٍ قيشاس         مٓ
گٕشد، وقَ گَتبسَب ي سفتبسَب اس ، اسىبدْ كٍ دس أه علْ ثشسسٓ  مٓ
 .ضًوذ، اسىبد گَتبسْ ٔب اسىبد وًضتبسْ اس  مٓ

كىْٕ كب مغميئه ضئًْ كيٍ     ثىبثشأه مب دس اغًل اسىبد سا ثشسسٓ مٓ •
ؤًسىذٌ، چىٕه مغلجٓ سا وقَ كيشدٌ ي آن سا اص افيشاد معتجيش ي قبثيَ     
اعتمبدْ گشفتٍ ي ثبالخشٌ معػًك علٍٕ السالك چىٕه سخىٓ سا فشمًدٌ 

 .ٔب چىٕه سفتبسْ داضتٍ اس 
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مبانی بررسی 
 صدوری اسناد

وحيانی بودن الفاظ قرآن »
 ،«اضافه بر معانی آن

گيری عبارات و  شکل»
 ،«ها به هدايت وحی سوره

 ،«عدم تحريف قرآن»

 «  متواتر بودن قرآن»
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 . غذيسْ اسىبد ثش ٔك سشْ مجبوٓ مجتىٓ اس ثشسسٓ •
اص أه مجبوٓ، مجبوٓ كالمٓ َستىذ كٍ ميب دس مجيبدْ كػيذٔقٓ    ثشخٓ •

 . أْ ْ علْ اغًل فقٍ ثٍ آوُب پشداختٍ فلسٍَ
، «يحٕبوٓ ثًدن الَبػ قيشآن اضيبفٍ ثيش معيبوٓ آن    »َبٔٓ مَِ  ثحر•

ٓ   گٕشْ عجبسات ي سًسٌ ضَُ» عيذك كحشٔيف   »، «َب ثٍ َيذأ  يحي
 .ْ آوُب اس  اص َملٍ« متًاكش ثًدن قشآن»، «قشآن



67 

 معشفتقاسصيابق سيش وقوق به لحاظ 

 نقل
 متواتر

 غیرمتواتر
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 نقل

 متواتر

 منطق ارسطويی 
بديهيات ازمتواترات 
 گانه شش

 شهيد صدر
متواترات از طريق 
استقراء به دست 

 .آيد می
 غير متواتر
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عًس دس ثحر غذيسْ أه سيش، وقيَ سا ثيٍ متيًاكش ي تٕيش     َمٕه •
 . كىْٕ متًاكش كقسْٕ مٓ

وقَ متًاكش وٕض ٔك سشْ مجبوٓ يًَد داسد كٍ ثبٔذ مًسد ثحير ي  دس •
 . ثشسسٓ قشاس گٕشد

گبويٍ   عًس مِبل دس مىغق اسسغًٔٓ، متًاكشات َضي ثذُٕٔبت ضصثٍ •
دَيذ   َستىذ؛ دس حبلٓ كٍ ضُٕذ غذس أه مجىب سا مًسد اوتقبد قشاس مٓ

دس وظش يْ متًاكشات اص عشٔق استقشات ثٍ دسي   . كىذ ي آن سا سد مٓ
 .آٔذ مٓ
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ثحر اخجبس آحبد وٕض ثب ثحر مجبوٓ اغًلٓ مسؤلٍ ي مجبوٓ سَبلٓ دس •
 . آن دسگٕش َستْٕ

ْ  عًس مِبل اگش ثپزٔشْٔ خجش ياحذ ثقٍ حج  اس ، دس َش مسؤلٍثٍ •
اغًلٓ كٍ اص عشٔق خجش ياحذ ثبث  گشدد، ثبٔيذ ثقيٍ ثيًدن سايْ سا    

 . ملحًػ ومبْٕٔ
اگش يثًق ثٍ غذيس سيأ  سا كبفٓ ثيذاوْٕ ي ثقيٍ ثيًدن سايْ سا    امب •

كًاوْٕ ثٍ سيأتٓ كمسك كىْٕ كٍ اعمٕىبن ثيٍ غيذيس    الصك وذاوْٕ، مٓ
 . آوُب داسْٔ؛ اگشچٍ سايْ آن ثقٍ وجبضذ
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اگش مجىبْ مىسًة ثٍ سٕذ مشكضٓ ي اثه ادسٔس ي سٕذ ثه صَشٌ سا ي •
كًاوْٕ ثيٍ   مجىٓ ثش أه كٍ خجش ياحذ حج  وٕس ، ثپزٔشْٔ، اغالً ومٓ

اخجبس آحبد كمسك كىْٕ ي ثبٔذ ثٍ اخجبسْ مشاَعٍ كىْٕ كيٍ ميِالً اص   
 .عشٔق قشائه ٔب اص عشٔق كًاكش ثٍ غذيس آوُب قغع پٕذا كشدٌ ثبضْٕ

ثىبثشأه دس ثحر غذيسْ سيش وقلٓ اگش ثخًإَْ ثيٍ خجيش ياحيذ     •
عمَ كىْٕ ي ٔب ضشأغٓ سا دس مًسد خجش ياحذ احشاص كىْٕ، ثبٔذ ٔيك  

 ٍ ْ خًدضيبن ثيش    سشْ مجبوٓ سا پزٔشا ثبضْٕ كٍ خًد آوُب َْ ثٍ وًثي
 .ٔك سش مجبوٓ كالمٓ استًاس خًاَىذ ثًد
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ثحر داللٓ سيش وقلٓ ٔعىٓ دس ضىبخ  مَبَْٕ آٔبت ٔب سيأبت دس •
َبٔٓ يًَد داسد، كٍ ثٍ كَسيٕش ميته مشثيًط     وٕض مجبوٓ ي پٕص فشؼ

 .ضًد مٓ
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ثٍ عًس مِبل ثبٔذ ثپزٔشْٔ كٍ َش سخىگًٔٓ اص الَبػ خًدش معىبٔٓ  •
ثىبثشأه . كًاوْٕ ثٍ آن معىب دس  پٕذا كىْٕ سا اسادٌ كشدٌ اس  ي مب مٓ

دس مقبك كَسٕشِ مته، مسئًلٕ  داسْٔ كٍ معبوٓ مشاد گًٔىذٌ ٔب ؤًسىذٌ 
آوُب . دَىذ ي أه كبسْ اس  كٍ مجتُذان اوجبك مٓ. سا ثٍ دس  آيسْٔ

كىىذ مشاد معػًك علٍٕ السالك ٔب مشاد خذايوذ كجبسک ي كعبلٓ  سعٓ مٓ
 .سا دس آٔبت ي سيأبت كعٕٕه كىىذ
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َبْ َشمىًكٕيك گَتيْٕ، قجيَ اص َشمىًكٕيك      عًس كٍ دس ثحرَمبن •
َب دس غذد ثًدويذ ثذاوىيذ معىيبْ وُيبٔٓ ميته       گشا، َشمىًكٕك وسجٓ

ضالٔشمبخش دس پيٓ قيًاوٕه   : دس آوجب گَتْٕ. چگًوٍ قبثَ كطف اس 
َبْ مختلَيٓ كيٍ    عمًمٓ كَسٕش مته ثًد ي سعٓ كشد ثتًاوذ ثشاْ فُْ

ْ متًن ي ثٍ غًست خبظ وسيج  ثيٍ متيًن مقيذس      وسج  ثٍ َمٍ
اْ ثٕبٔذ كب ثش اسيبس آن ضيبثغٍ، أيه فُيْ سا      يًَد داض ، ضبثغٍ

 .اسصٔبثٓ كىذ
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گشا ثٍ عًس كلٓ امُيبن دسيتٕبثٓ ثيٍ ميشاد      امب دس َشمىًكٕك وسجٓ •
دس وظش معتقذان أه سأْ، مب َٕچ گيبٌ  . متُلْ مًسد اوُبس قشاس گشف 

كًاوْٕ مشاد متُلْ ٔب ؤًسىذٌ ٔب ضيبعش سا دسٔيبثْٕ؛ صٔيشا يْ دس     ومٓ
مًقعٕ  خبظ خًد، فُمٓ اص الَبػ داضتٍ كٍ َٕچ گبٌ ثشاْ مب دس  

كًاوْٕ اص مىظش خيًد ثيٍ كَسيٕش آن متيًن      وُبٔتبً مب مٓ. ٔبفتىٓ وٕس 
 .ثپشداصْٔ
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ٓ  ثحر • ضيًد، سٔطيٍ دس َميٕه     قشاتات مختلف كٍ امشيصٌ مغيشح مي
َيبْ   اغَ خبستگبٌ أه ثحر ٔب الاقَ ُٔٓ اص خبستگبٌ. اعتقبد داسد

مقػًد آوُيب غيشف   . مُْ آن دس تشة، َمٕه ثحر َشمىًكٕك اس 
اختالفبت دس كَسٕشَب وٕس ؛ صٔشا اختالف دس كَسيٕش اميش َذٔيذْ    

 . وٕس 
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اوذ،  َبْ مختلف كَسٕش ضذٌ گزضتٍ كب حبل متًن مختلف ثٍ غًستاص •
   ٍ ْ أيه كَسيٕشَب    امب َمٕطٍ أه پٕص فشؼ يًَد داضيتٍ كيٍ َمي

مغبثق ثب ياقع وٕستىذ ي َش متىٓ ٔك كَسيٕش دقٕيق ي كبميَ ثٕطيتش     
گشا اغيالً كَسيٕشِ    َبْ وسجٓ دس حبلٓ كٍ دس اعتقبد َشمىًكٕك. وذاسد

كًان ٔك كَٕسش غحٕ  كبميَ َيبمع اسأيٍ     معٕبس يًَد وذاسد ي ومٓ
 . كىذ كشد، َش كس قشائ  خبظ خًدش سا عشضٍ مٓ
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َبْ خيًد كيٍ ثيٍ اي     ْ پٕص فشؼ َش كس ثش اسبس مجمًعٍٔعىٓ •
كحمَٕ ضذٌ ي ثش اسبس مًقعٕتٓ كٍ دس آن قيشاس گشفتيٍ ي مًقعٕي      

 ٓ ي . كىذ معشف  ضىبسبوٍ ي فُْ خًدش سا وسج  ثٍ ٔك مته عشضٍ م
 .كىذ مب اص قشائ  اي، قشائىٓ خًإَْ داض  يقتٓ اي عشضٍ مٓ
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َيبْ   گشا، دٔگشان مىُش كَيبيت  َبْ وسجٓ تٕش اص َشمىًكٕكثىبثشأه •
كَسٕش وٕستىذ، يلٓ معتقذوذ ثٍ َش حبل ٔك معٕبسْ دس غح  ي سقْ 

اص أه سي، كسيبوٓ مِيَ َٕيشش كيٍ َشمىًكٕيك      . كَسٕش يًَد داسد
گشا سا وقذ كشدوذ، ثش أه اعتقبدوذ كٍ پزٔشش أيه مجيبوٓ اسصش    وسجٓ

 . ثشد كَسٕش ي َذف كَسٕش سا اص ثٕه مٓ
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ثىب ثبضذ فُْ مه، ٔك فُْ ضخػٓ ثبضذ كيٍ َيٕچ گيبٌ ثيب فُيْ      اگش •
گًٔىذٌ ي ؤًسىذٌ كغجٕق وُىذ، چشا اغالً ثيٍ كَسيٕش سيخه گًٔىيذٌ     

كًاوْ ثٍ فُْ اي دس  پٕذا كىْ، چشا  پشداصْٔ؟ مه كٍ َٕچ يق  ومٓ مٓ
كىْ؟ اص آن سً، چٍ معٕبسْ يَيًد داسد ثيشاْ    اقذاك ثٍ چىٕه كبس مٓ

 ؟أه كٍ دسٔبثْ أه كَسٕش مه، كَسٕش معتجش ي اسصضمىذْ اس 
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پزٔشْٔ كَسٕش َذف داسد ي َذفص فُْ كالك گًٔىيذٌ   پس أه كٍ مٓ •
پزٔشْٔ كَسٕش غيح  ي سيقْ داسد، معىيبٔص     ٔب ؤًسىذٌ اس  ي مٓ
گشا اس ؛ امب معىبْ أه كيالك آن وٕسي  كيٍ     اوُبس َشمىًكٕك وسجٓ

اگش اختالف دس كَبسٕش ثيٍ يَيًد   . پزٔشْٔ اختالف دس كَبسٕش سا ومٓ
 .كًاوذ َمضمبن دسس  ثبضذ ْ آن كَبسٕش ومٓ آٔذ، قغعبً َمٍ


