
جبر    ر  هپژ

ر ترتر هپژ
جرر
قو ّقدس/  تحدم

دچ
ضدنبنمدحســـ ک س؛ شهس ســـ   ـــ

.س   حد ســـومش   شـــجبر
ـج ـ ـ   ـم چـد هـ سـ؛ ـوم  ـ ،ـ یـن ـغ 
ـ کـ ،ـدو عـد ،ـ سـبر ،ـ حـم ـ یـن  ؛ شـ ـ مـج
ـط ـ  ـمپ ـ  ـگ طـو ـ  شـد ـ ـ ـ  اغـ
سـ ـّم ـج ـع ـ خـ ـم .سـ شـد سـ ـ ـم ـف ـج
ـ ـ ـط  هـظ ـم ـف   ـ  ـ ـگز هدفـد، شـ ـ کـ
ـ  ـ میـق  ـط ـم  یـأ ،ـ یـ  بیـن .سـ بـ ک
ـ ـم  ـدم ـح ـب  ـ  ـ ـم ،ـ یـن  مکـد. ـ
ـه عـم حـم  کـ ـد ـ ـ  ـج  ـص ـ ـظ ـ ـ 
سـ .سـ ــ ـ ضـم خـوف ــ یـ  ـف ـفع ،کامـ حـم

. مسد  ّ   ،دم مم  م گ
شـدشـ ـ پ هدسـچ هـ ،هشــ ـ ـ ـیـن
ش سـرینب  ـین کد،  مک ــم ـم گ  .سـ

کد. بب شـبز سـ ـم ک مـمشـد،

.جبر ضدنبنمدحس،  ، ها: دک

،)مسام گر ،ه دچش ا ،ه( ،ه دچش امرب .
mehdi.hayati@scu.ac.ir
.ه ،مدع اسمرب .
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آ
ر  صی  ن  ۀ ن ن
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دمم
جـــســـدحـــن ـــد ـــ ،ـــ هســـ ـــ  ـــوم ســـ  ـــ
ـــ یـــن فــــــنمضکـــ ـــه  بـــ شـــ یـــن  .ســـجـــبر ضـــدبـــنم
دـــو کـــ ـــت ــــــ ـــد .ـــ ب ـــ ـــ ـــ ـــ ،ـــگ
ـــ  ـــم ـــک  ، ـــ ـــعـــام ـــمســـهـــ 
جـــۀ کمـــًا ـــم ،ـــ دیـــن  ـــد شـــ ـــ خـــیـــن ـــم مـــۀ

.

 دو  اه .1
حـبرجـى ضـ بـنسـدمـد عـجـسـدحـن ، ـدعـ

ّ
م

،ـع کـ سـىـههســ ـى، عـا  ـ ،)77 ـ 7فـم(
)8، ،43 )مـن، .سـ شـدفـم ـم  ـم ،ـف ،ـج ،ضـف

بن ّـــبنع د شـــد ،شـــ  هـــد ع ـــ ســـ   ـــشـــرـــ
خم  جبر  ىععشـــر م   ـــنمســـد.
شـــســـدبرجى ،ـــ گدبزســـ  .ســـ دســـ ج عم  
جنبنشحش،) کبرجى)7هـ. ب دجس،) )7هـ.
شـــ  ) شـــمدحـــنصحف(هـ. ،) )هـ. کشـــء

)ه ،43 )من، مشد. ) )هـ. هجحنصدحم
،ـم یـن  کـ گـد، ـف ـصـم  حـق  جـ  جـ گبـز
ـچـهـد)94هـ.  ،ـج ـصـدعسـ :شـب گیـنبـزـم
،ک ض ـع عــ8،((؛  ،ـمـنعمـندمسـحـم (؛
سـد ضوـ55((؛ ـد ــعشـ ـن)7،4(؛ ـم 
صـ  ـ کـ ـ ـج  ـ ـة شـح  ،ـعم دیـن شـ

.)754، ،ـ ـع( ـد. ـب  مـو   دیمـى
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دو دگ  شگ .1-1
شـ خـ ـگ ـ ،هسـ ـ  ـمم ـع  ،ضـدم بـن حـن
حـص چـ یـع ـ جـبر  کرـا  ـ هشـ  مـد. ـ ـ  38
سـد ،ـف حـص مدحـن شـ ـء، شـک مدحـن شـ ،هـج
،ـ ،ص ،ف :چیـب دجسـ چدشـم
ددعسـ  ک ب ع ـد .فســـدعـم ـ خـپجـ
مـد ـع سـد بـ )5  ،  ،ریـ مـد( .بـ ـفگ ـحد جـ شـ
33 سـ مم سـر جبر دعشـ .ب ع   )9(
حـف  ـ ـ  کـ )ـ ـ ـ(ـ ـد ـ ـ جـ ـع ـب
ـگذشــ  مـ ـج  ،وـمـع مـو  ـمـ سـ خـوب
سـ ـه 33   شـد سـر  سـ  مـم یـن .سـ کـ کـ   
ـح( .سـ شـدچـ ،ـ ــ ـ ـفـفـ ـ ـ
ـ ـ  مـم هــ( 37(ریـ ـع ـع ـم .)59 ،4  ،34 ،ـ

ع   مم  هسـ  سـر     د ت ف مم
ـع ـ  شـ یـن ـع مدحـن شـ فرـد .سـ کـ شـ مـ بـة
 ـ ـــعدیـنمدشـسـ .سـ کـ ــم
 دمـم کـ شـ ـ ـ جـبر .سـ شـ ـ ـ بـ جـ ـم ـ
دم شـ   7 ( 77   .سـ ف    سـو  ـ
فردسـدعدـن، دیـنو فرـدسـد .سـگذشـ جـبر  )84

)9،3 ،393 ،عـحد :.( بـد. ـع  ـ
: عد مأ  

چ( .سـ سـر  عرب ) د(جـ ـعفــ -ـة
) 33هـ.

کضنحشدگهى ،).هـ85(.بزی ب-
مد.  شّخ
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ة حف 3-مدة
)موکت( -4

.سب 3   ممصو ک ع سو  و  -5
مدینع شبء -شخاصة

ف-7
شی-8

 فم .2-1
5 ـ ـخ ـچهـى  کـ ، ـ ــدضّم   ـ ـ یـن

.سـ شـد ـدم ـ سـو 4 ـ ـ  دسـ یـى ـ  جـد
 أجد  ، 7هـ. سـ  د 5  ـ  أجد
مشـدضـكج ـدم .سـ شـد غـ ، جـىـ75هــ. 
ۀ  ،سـ )7/ف( »ِْه ْ


 ع بِ نُ َنْ

ْ
 ِر ْ ن«ـ  سـوحـد ـع 4  دمـمـ

  مد  هص ـۀ .سـ ب دج   سـو 4ۀ  حد سـو
)9،383 ،سـ( .شـمفجـنبردحدمسـ

ـ ـ ـ سـو ـ بــمکـ  ـدسـج ـبـزشـحـم ـ
،384 ،مع :. 3،5،355؛ ،بز( مکد.   ،س 55

.)3

 ق .3-1
ـّه ـق، مدمـة  ىجـبر ـم ضـغام شـ حـم ،ـ مـق

مدن  ـمهفاضـ ىجـبر ـکعـدمـىفرجـبر مـا آـشـغمضـا حـم .
صـو  ـف ـاب سـ آمـد. دـا جـبر اسـش 36سـا  .سـ ـ ـم اصـم
سـد شـردى، مـن سـد حـا حـم چـو شـد ـا ـوف سـاد   ـف  مـق 
حد ىهـجعشـ شـمـدغرى، آـاى، ّـدخـمعشـ ،ـدنخـدع
شـد بمـد ـ سـاد  برجـى ـ عمـد شـ حـا ـآ ـم  سـا ـده
ب کتابایهـوحة  شـ ا ّصا  جـبرـ ا کتابـافـماـد .سـ
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ــأ  ـ ـ  گـبزـ
ّ
م حـ شـسـ  ـّم ـ سـ  ـ

ّدمـم 3 ،ـ مـن  .سـ  ـ ـ ،»ـدج جـبرـ « ـ ـخـ
عـد  ـ گـى ـ جـ  هـ ّدمـم کـ ،سـ مـد  ـع  ـ مـپ

.سـ کـ ـ ـ ـ  ـ   ـ جـ
ع( ق،جمینمد.  خ ،یندجقم

)75، ،387 ،

کتا ا  .4-1
خــ سـ ـ  ـدمم ـ ،ـ بـ خـ دمـمـد  ـم
ـم  کـ ـف فـق ـج ـد  »مـن موـد: ،ـفگ فـ کـ یـ 
فـ ـب  ـدب ًـع  فـر  صـ   ـچ شـخ سـام ـع ـم 
م ـفگ ـدین .ــبسـپ ـ کـ ـف  مـ ،ـب
ـدمشـر ـ یـن سـ دســف ـّد ـع ـّ سـ  ـح
م بـمک فـکر ـ   ـ ـه ـ .ـ ّسـعص
مهج ب ک ف  .سـدیند   دیـن، یـــ مـ ک
.دسـس »فسـ« جـک ،  ـوظـم ــف  ـع
فط  .سـخمد  ـ   دشـک  شـ ـ ـ  ـخـفـج  ـذ
ـ ،سـ »حّ دت ّف« :ک  ـمصــ عـر ـ
ـ هـ ـ مربـ ـخسـ ـ  ،ـکث اشـ  ـ ـع ـ  ـ .ـج
،بـ ـف ،ــم  کـ؛ جـ ـ ـبـم اـم ّحــج  
ـع ،ـ حیـق ،کامـ صـ ،ـمذهافـخ ،ـف ـم ،ـح مصـد
سـ ،شـ طریق  ـمـ ،ـ ـع مـم ـ

 )کام مـن ،ـدغدیـم( ـاط ئـة  فـمامـة ــاع ـاط ـآ ـدمحـفـ
.گذشــش 3۴دسـ ۷  ـا .سـ کـ ـق
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ـفــ«   ـ .شـ  کـ ـ ـب فـبـ  ـ  کـ
ـنمم شـۀ  ـمم ـ  مـن ـ بـ کـ مـد .ـ »ـرتـ

)5 -، ،4 ،جـبر( .شـ ـ

 دمم .5-1
دمینم  .سـ   ص دمـم ـد جـبر ـم حـم
ـ   ـّمـط ،ـ  ـص هـم  ـ ـ ـج ـب ـ
مـو  ـ 349 ـج کـ ،کـ ـم )ـه هسـ ـ( ـم مـ ـ ـه 
ـدگ ، گ شـ  سـد ،ـّم دگـ حـ شـ ـسـ .سـ  ـ سـبر
،4 ،جبر( .سـ خپ ،ـ دفر  ،ف ،  عء
ـم ــر عـد  ـکر ـ ـج ـ دمـم ـچ   ـم .)-

: عـد ـ عیـن .)74،38 ،ـصدشـ( .سـ کـ
. ع  م  ع  ،عح .

.ح      م     ف .
ـک حـرشــزیـ  ـوظ ویـن ـم ــح .3

طق. ـ 
ّحـ  ،ـّد  ـ  حــک ،ـ کا مـى ،ــ  سـء .4

.شـم ـ  ـ مـى  ـ  حـ ـ
.  عک ب   ب    .5

ح،م ،س ،م ،م طن، ،هظ ،یأ ،زی ،ىم .
.یأ ضۀ ى   ،فر  ص  هظ  دسّص ،

،ـک ،ـ ، چگـۀ ـ  ىسـوـم ،زیـ ـ ـ  ـ مـى .7
.ـحـر ـ ،سـوـض حـر

ع   ـس ء  ب  هبمشـد  زم ع .8
هد.  ،
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.س عدء   شۀ ،حق  .9
.دسحد  ف   ع ج .

  ،ـع  سـء ،ءــاخ ـم ـ شـ ،حـ ـسـة .
. خـذ جـ

ىم ،مـح  ـىغـم ،ـط ىهـظ ،ــک .
. فـک   ــحـ شـ

س هک ،مح ،ج ،ء ح .3
،سدهى غ سمس،  سء  سء .4

)57-8،  ،4 ،جبر( .  سک  

ام .6-1
ب ب صـخ معیـ ىــم  ،ـم ــ  ـم ـم
ســ  ـ ـ یـن مـق .  ـ ـ ـم ـ شـ مـ ـ  کـ
ـ ـنم سـمعـۀ بـ .سـ شـ عـا جـ ـ ،ـ ،ـمـب
کـ ، ـ ـ خـ  ـدمـمهـ ـم  ـم  سـف ـم

یـنـد:  ـ ـدع
 ،ه  ،  ، م  ،نعحم 
ـ ى، ـف ـ دـق، ـک ـ ،فـص ـ ،شـع ـ ـن، ـو
ـص ،ـ ـ ،)فـر  صـ( فـک ،سـ ـص اغـة، ،ـک
 مـن ســة، بنبدد، اغـشـ مـ،صـمـذى،
ـم ،ـم سـد ـم ،صـد ـم ،ـخ ،فـک شـر ،ـذ ،ـ
،ـخـم کـدیـن، ،ضـ ـخـع ،ـعـ مـد، شـ مـد،
،سـ ،فـ ،ـخ مـج ،ـ ـع مسـن، ،ـ ـع ،ـخ
طبن ء، حة ،ش بنشـم ،زی شـهد ،ـّک ج دق،
حـء، حـء ـة، ـ ـء، مـة ،ـــد،صحدـم سـد،
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،ـ ،ـ فـ ،ضـ ـف ،ـح سـی ـد ،سـش ـد ـة
سکت ،عد عد مرة، ،جم ،فع
شـ ،اـ هـج ،ـ فـ ـ ـم شـ ،ـ ضـم ،ـ بـن
م ،رینطر م ء، م ، ،بف ،ـ سـء
،خـا مـ ،ـ ـب ـة، حـ ،مـ ـم ،ـد ـد،
 ،ـبـن ـ ،ـدصـدح ،سـطـح ،صـخـا ،ــک
مـ ـ ،ـ شـ ـم  ـدم ،جـخ شـ شـ شـة، ،طسـ
وبن ،سـ ،ـک ،شـر  ،وجببن
،سـ ،سـاع ،ـ ـ ،ـحعامــ ـ ،شـر
ه هة ،عب شـء ،م ح ،ـم ،م ،ذک
،ـر ـ شـرـد، ،جـخ ـع رـد ،زسـ مـم ،ـد ّطـفـ
ة ، شـددـة ،مف ــم ،غــم حــق،

....ـتـ فـة ـ ،اـفـ ـد
  سـ  ـمـمج ـعـدـبـسـیـنف ـ
خ ،ـمسـف ـ .سـشـ خـ ـ  کـ سـ ـسـبر ـد 
ـ  ـ سـسـاممخشـ مع ب ـمـگو

مهـد.

     م سبر .2

ر  ساخی .1-2
  ــمپ ــ  ــگ ســ ــ ــوم  ــ ،ــ یــن ــغ 
ــممــجــج ــــ   ــ ــن ی ــد  ــد چ هــ هبــســ؛
ــ ــ ــ ،ــک ــمــ ــ ــ ــ    ــه گــ  .کــ
.ســ شــد شــ ــ ــ ــپ هســ چــگ ،ســ شــیــطط عامــ
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شــ ســرینب  ــین ،ب کــ ــ ــ ــمک ــ ــمکــ ــصو 
 مــد ــ ــم ــ شــ  ــ یــن ــ ــع شــ مشــد. ــم
ــــر  ــک ــ کــ ســ ــ ســو ــ ــــم  »هــن موــد:

)55، ،385 ،ــ( ».ســ ــ ــم
 شـد کامـ حـم  . خـ ـ ـب  کـ ـ کامـ شـ ـم
ـ5،3 ،4 ،جـبر :ـ ـع ـ( مهـد. ـ ـم ـب ـض
ّ  عشـ  ،ـفغـ ،ــع  ،ســ  ـدیـ«ــن«

.)ـ ـد  ضـّم ،ـّم ،ّـم ،ـّم ـ ـمـب ـد، ـ 9،4 :ـ ؛

سـبر د   ،ـ کت  ـ ــفـمـ ـب جـبر
ـ ـ ـم  ـدمـح ـب ىـج ـ ُـد .پـم ـ
ـک  ،ـ ـ  ـم ـک ـض  .فـز ـ ـ شـ ـ ـد ـ 
،جـبر :ـ(ـدبم ـب ـ ـ ــ  ،ىخــجىهـ ـ

.) -9،4 ،4

یـن  ـمکـد.  ـز ـ )بـ صـو (  ـ ـز شـأ ـ
ب   بد، گ  خمضب ،شـفعـم  ،م

.م
دهد)ممــم ح  ـگ ج ، ک ى

د(. 5،4،ع ـ

ىفه ـ دکم غـ سـوـ جــب ـ نسـ ،سـو هـ  ـم
عـد مشـد(،  جـمـاخ بــمد ،ـم نسـکـ( سـوـز ،سـو
)پـم ــد ــ ...مشـ ـى،حـى، ،فـک بـى ـ کـ(ـ

مهد. مـ
یـن  مـد خدـد  ضـ »ـمد ـع ـ  ـر ـ«ـة 
)https://wikinoor.ir و س :.( .مم  ض  ش 

| |ر رب ب   رر  ن ر  ن  یش ش رش پ ثی حدها وهث ث پ ۀ ث و



واحم .2-2
،پــم  ــض ــ ،کــ ــب  ــ ــمــ ــد ،ــ ــ 
4،3،4؛ ،جــبر( ّشــــــــب حــّد  ــک ــســ
،کــ شــگ ــ مــ وــدىمــد ــمخــب کــ ــم  )9،4

مگوــد. ــ غریــة« »ــة ــ ــ ــعــیــن  ــ هــگ )،4 ،ــه(

)98،4 ،ــه(

س،مد:ء)شء دمص »ر«:دوم»«مو 
ض کحک شمصح )ی(ّش ک مه ،)خد ّش م

)99،4،ه( .س أط ،صد س ی ،ش .س

غر  ّشا  خ .3-2
،مخب  ک سـ ک م ع م ، ی  ـم

برسـمکد.  د غر  ّشـاخ
ـ ـگ یـن  کـ  ـبـنم ـدع  ـ سـو  ـ یـ :ـغرـ

.)98 ،4 ،4 ،جـبر( )تـ زیـ _ ـ( :کـ
 _فـ ـ _ )ُـ  (کـ ـ  کـ شـدـ بــء  :شـــاخ
 کـ سـیـن  وـمـ ـ ـ .ســ ـ ـءمکـ یـن بـ
 ،شــ  ّمـ .سـ ــج  چـد هـ ، فـ ـ حـص ،وـم
ـج ـم بـ شـ ،  مـ کـ مـ ـح ،ـ سـ  ـ ــج

) 98،4 ،ـه( شـد.

:دوعد .4-2
م مسـد، مد م ف  ک دوحم ، خب ی ـم
  سو    مود: .س ضم ج  ک س؛ ک
گ ه کدخطحذخ؛  ) ( ب صع ف .س وم )ف(

|| حدث و ن
آ
ر ق مطالعاق امۀ صن ثین حدها وهث رث پ ۀ رث و



گد: ـ .سـ )َض ـ(ـ ـدم  شـسـ؛ ـ ـعبــیـن  کـ
بد؛  بد گزی   »هدف ،ف « :سین دی  م

)،4 ،ه( .شمعم شد، گ  ک چ

:و ا .5-2
،ــ  ــع ــ  .ســ شــد ّجــ ــحــم ــ  ــــ ــ 
بــ ــ »ــف«ظــ ــخ موــد: )/ــ( »ــفــ  تــــ« ــ یــ
 ــ مــم ــ ــ ک  ــد  )ٌغــ ــف (ســــ صف 47ســو ــ خــا
ــــ ســــّک طــو ــکتــ ــ  ــ ــم  ــ ــ کــد. ــدم
ــپ ّهــ یــن مشــد، ــدمظــ گــ   .ــ  ســ صــد  حــّق ،کتــ
یــن  ــســ ــ مــو ،ــ ــد شــ  کــ ــکتــ جــ کــ ممــد
ب ــ   .)ٌغــ ــف (ســ کــ ــ47صفــــد  کــ ــگ ــه .کتــ
 ــصحــص عــد ســب کــ شــد  یــهشــ بــ ــبشــ
. ــحــص طــخ ــ ،ــ  ــ ســو  ــ  هــ یــن مــ ســمــد، ــ

) ،4 ،4 ،جــبر(

:    .6-2
،جبر( .گم ب    ،   م ک ض  م

.)-9،4،4

م ـک   )/ـدح( »ـ ـهد«ـۀ ـهدـ
ِٰ ْٖ  


  ن« )حـ/54(؛ »ٍ  ٖ ُْ ٍ ٰرِ ِٰ   َنُ ٰ ن  ٖ ن


 ِٰ


 ّ  »ن مـد: مکـد،

شـ تـ  ـسـیـنبر  )عـد/7(. »ٍٰ ٍْ  ِ
کُلِ « )شـو5/(؛ »ٍ  ٖ ُْ ٍ ٰرِ

شـد  وسـ مـ ـ کـ سـ ـ  سـء  ،هـ سـ ـ  مکـد:
 ،شـد ــ یـن  کـ ـهد ـ  .ـک عـ ـ بسـۀ  ـدسـخد
ـممم مـمــسـ ـ خـمـگ  کـ سـ خـدسـ ـ ـ طریـق

|3|ر رب ب   رر  ن ر  ن  یش ش رش پ ثی حدها وهث ث پ ۀ ث و



.سـنههدصک هدشـود، ـ ـ ـ ــ مـد،  )(
یـن ـ ،شـد  عـد سـو ـۀ یـ کـ مکـد شــم  فـ ـ ـ ـ
سـی چ « مفد:  .سـ دک هدم هـبــعکـ ـم

د: ـگ کـ یـنسـن
ه ـــ  ٌـــع   ذم 

َنْ « مفمـد: سـ خـد کـ ـچ  ،سـ ـ  ـ  ـهد
ـم خدـد ـ .)5/ـدم( » نَ ُ ِٰب ن

ْ
 ُُ ِّ بَ ِرنْ َنِ نَ  ُ َن ٰ ن  ٖ ن


  ُ�ۥ


ُ   ّ     

ـدک ـهدـهـدم  ،ســدم خـسـ ـ ـدک ـهد
ٰ ُ�ۥ


  ٖ ن

 ِّ ِ ٰرِ * ٍ  ٖ ُْ ٍ ٰرِ ِٰ ْٖ  

  ن« .سـ ـع  خدـد سـ ـ

مـدـ  کـ ســع ـه   .)53-5/شـو( » ۗ ْنِ ْ ِن ٰ  ِ ٰٰ َ ِن
ین  ـچ ،سـخدسـسـ  خـدســ ـدک ـهدـع  .سـ
» ی َنِ

ب
 َنِ  

نَ
أ
 ٍ ر ِ  ب  ع ِ

  إِ ُْ
أ
 ِ  َبِ ِ ِ

ن ْ ُ« مـد: بـ ـ یـ ـ  ـ
»�ِِ  َبِ نْ  ُْ بِ

 ر نَ  ن  بُ ُ ُ بِ
    ُُ بِ

 نَ

  ِ ُْ ِرِ  ن َن

أ
 « )یسـ8/(؛

ـ ـ یـن  کـ شـد طـص ـه  کـ ـ ـ وسـ بیـن .)53/ـ(
غ  ف ط ـم ک مصطمفمد   .سـ مد مصو
جع   ک سـ وهد حم ین،  .سـص
ُطْ

أ
  ِ ن


  نَ ُ ب « ،)3/ـع( »َ ن     ِ ن


« :مـ شـ ــیـن   شـد

)547،3،4 ،جـبر( .»)5/طـ( َى«  شُ ُ َ
ْ
 نَ ٍ ْ ی

 سش

 ف عاضم .7-2
حـــبکت ـ ـیـنم  ،ــفخـم ،ـیـنـصهـد
ـ  ـ  .سـ ــغ ـفحـم  جـبر ـ ،شـم کـم

:شـم ـب
هظ ـ مبسـ ،سـهــهـکک ـ .ـ
صـد ـج« ـع ـ ـم ـجر یـن  .سـ   ـم ـ  ـح مـن
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،ـمــب ــم ،ـ ـج  ،ـمیــ گ .کـ ـ »ـ
  ،مـ ـم .سـ   ـعجـدـم  ـ ــب صـد
 ـغمـح  ـ ـن، خـصـد ـ ـــف ـ
سـامهمذـ مـو ـمذهــ ضر  ضـیـنم کـ موـد 
ـ بـ ًـ ،سـ حـ ّهـم کـ شــ سـ کـ مـمهـد .سـ
هـد. مـد مـح ـ شـ حـ  گذشـ دـد کـ چـ مشـ؛ ـح
 ـطریـقح  ــ ـ ـ ـ .)360-359،2 ب ،1416 ،ر رب ب :.(
یـن کـ سـ ـمـد    ـم ـدمـحظـک مـ
ـف ــفم   ـ ـ سـع مـ مـدم فـ یـسـ ــحد
،ر رب ب :. 139،1387؛ ، ش  حمن  ر  )ب .شـمـح ـ بـ ،ـ ـف

)366-365،2 ب ،1416
)4/( » ِ 


 َن  ش ِ 

آ
 بِ ُر

 ْ ش  «   موـد:  4سـو  ی .
ط کـد. دســـدمخدکتـ ـ مـو جــنفگ مـح بـ
ه کد. ـاخ  بجـنفگ  عء :ـگ ـ حـمـ
ـ بـ »)  ِ 


 َن  ش ِ 

آ
 بِ ُر

 ْ ش  « ـۀ ـ سـ ـ  ـص .ذیـ  
ـذ ؛  ـ مـد شـمـد،   ـخـا  خـد ـــ ـ فرـۀ
د، ـ بجـنفگ جـخـب بــکـد.... جـ
،م  ـم »...ـک بهـبنخد ـوب ــدبـنحح ،فشـ ،ـم مـد:
مکـد. سـبر  ـد  ـم  فرـن ـع  ـ  ـص  ـم ـ

)474،5 ب ،1416 ،ر رب )ب

ا أ  اط  .8-2
مضىب گ ک  گ  ،شـفعـم ىجبر حم

مد: ممکد؛   بـىـد، گ  خـ
ـ ـعنـ ـک ،فاطـ ـدگ ى، شـ  سـ ـىـم ـ ـ شـ*
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)54 ـ54،3 ،4 ،جـبر ،ـهدـ ( جـحـد
د(  5،4،4 ،جبر(  ع  ش *
.)3،4،4 ،جبر(عذ بنعرب د *

،3 ،4 ،جـبر( پـمکـد. عفـة« ـ« ـ ـ ـمـ هـگ *
)78

ىسود  ح حن     س منمه*
،جـبر( مهـد. ـ  ـب هـ  مـم  ـج کـ کـد ـب حـد

)55 ،3 ،4

  ب؟ ه  .9-2
هـ  کـ  ـمپـ  ،ــ ـ سـس جـبر حـم
وـم  ـج بـ عـا سـ؛ بـ ـبـ ـ ـب
فگب کـ شـین خب .سـ شـدرـشـأـع جــم
ـج  مشـد. ـ ـطـم ـ  ّـ میـق کـ ـ ـ یـأ ،ســ 
مـ ـ شــ :سـ  )ـ( ـم  ـ سـوـیـشـیـن
 ـدخده  مـ ـطـقکتـ  ـــ مممـسـ؛ مـ

.)ـفـ ( .ـ ّشـکـ سـسـ
ـ  شـ کـ سـ ّـع ،کتـ :مـف کـ شـدـصـ مـ 

)ـفـ  ٌـعکتـ(
 ،سـ بـ ـبـعتـ ـع ـ شـ ،ـ  مـ :ـگوم مـن
ـعکتـ ـم کـ یـن ـ  .سـ ـب ـخ ـع ـکتـ شـد فـض

. جـ   مـن بــهد کـ سـ ـع طـخ ـسـ
شـ ک سـع ،ت :مف ک مدصم   ـ  

....سـمشـبب سـنمبهد ـ 
مود: گ ضین  م

|| حدث و ن
آ
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کــ ــبــســــحــبــ .ــو ــد :ســــ  ــبکت«
ــ  ،ــممم ــ ســ ــ ــ ،کتــ یــن  .ــد ســ ــج
ــ ــ  مــ مــ خدــد، کــ ــه بــمــهــد، خــدســــخ کــ
ــد  دشــ حــ بــ کــ  ــ شــد جــدهــ    مــف مــ ــ ــ
جــ ــ  کــ ــ  کــــ ــ ــد. ــــم ــیــقمحــبــقهم کــ
کــ ــب ــمــصکتــ ــطــق؛ ســمــصــ ــ ،ســ
شــد  ــ ــ ــع کــ کتــطــق  ســ ــ ــم شــوهــگ  ــ بــ
خــدــگتریــنحبز ــصــوــیــنه صــمفمــد: مــ ....ســ
،جــبر( ».....ســ شــد شــســ ــ کــ ســبــکت ــ  ســــقخ بــ

.)94،4 ،4

اج  .10-2
ـّ ـّىفــمـگ گ شـهى ـىمـخـا   ـم
ّمـ« ـىـ ـ گـ گ ـطـ  ـد ،ىمــ ـ دیـن .شـب
،ـ بـ عـاـمـ ـب ـ .مــب  خـ ـدگ ـقـق...«
،4 ،جـبر( .سـىم مـدم ،پـم ـسـبر ـد ـ

ـد(. ـ5،3

محر .11-2
خ   حرم »«  ســـو ی ـــم
ـــمکد. ـــب ـــ  ،مــــــب ـــمحـــرـــمـــح

.)7-5،3 ،4 ،جبر(

اعاحم .12-2
م ـسـمعضمشـ ـ ،ــ خـبیـ ـم
  سـو5  4ـیـ ،»ـ ـعـ«ـع یـ ـج  .ســخپ
.سـ م نسـ ، مـوـ  ـ ـعـىمهـج  جـ ـ
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: عد ک ک ک ّد   چ د  م

)49/( »ْ
أ
 ُ ِ  ِ ِنْ ِنْ بٍ ِ بِ 

ُ
أْ
 »نَ

)سء/88( »�ِ ْ ِش بِ
نَ ُ
أْ
 َ  نِ

آ
ْر ُ
ْ
  ن ِ ْ ِش بِ 

ُ
أْ
 َ نْ

أ
  ع ُن بِ

ْ
  ُْن ْإِ ِ ََ  ْ ب نِ أِ


«

)3/ه( » ٍ  ر  ُنْ �ِِ ْ ِش ٍ ُ ِر ْ َش بِ 
ُ
أْ
 نَ ْ ُ«

)38/ی( »�ِ ْ ِش ٍ ُ بِ 
ُ
أْ
 نَ ْ ُ«

ـممکد. ع ّدخ   خــعیـ ،ـ کـ ـ
.)479،4،4 ،جبر(

عضم احم .13-2
ـ ـسـمـعـضمـب  ،ـ ــعـنضـم ـم
هىمضعـى  ـهـک ،ــ ــكک ـ ــض 
،ـک ـ ،سـ ،ــح جــى، ،ـفم مـد: مـمـد؛ 

...ـبهـ بـ سـ ،ـهد ـ ،هـک  ـح

اسش.3
 ىجـــبر ـــم ضغامـــ حــــــقم ـــ ــــــ ـــ
مق .ســـ ف ـــ چـــ  د ،ـــ صـــدـــىگذمســـ
ح جـــعـــ ک ـــد ـــدجچـــ ـــم ــــــم
كجء  چ کتجگىشد.    ،ىمبش 

شد. مرب  جء س ه ًدمس دگ چی 
ــکت  کــ ــخ ــ ــج  ،ىــدمــىخهــ ــ یــن
ــقبم ســ مو ــ  .ســ جمــجدشــســســ ضــ ــ ســد
شــدــس ى  کــ  ــــ ،ــمخــ ــ ــخــــ :ســ
جم ســدمدوىبرجى، ىجىبروــندحســــگ  ســ

.س ب
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سـ   صدچ  ـسمسـىی   ـین  جد
مـگچدمـمـ ـقمدمـممشـکـ سـ شـدچـ 4
45 ـ 49سـ سـامـم ـسمسـ  ـچ ـ ـدج مشـد.

.سـ شـد ـىمی  
مشـ سـ جد ،م گچدمم  مشـ چجدد جد
جـد  مشـد، 7ـ ـ ـ سـو ـمشـ ــدچج ـدح سـو ـ

.بـ   ـ 4سـو ـ 8ـ ــ

رگ 
اخش مع ب ّمّاگو خ ، امسف  .

مهد. ا   سمس ام
 ـامپـا  ـگ اسـ ـا ـوما  ئـ ،ـ غاـیـن .
.ـ جاماج ـ  ـیـن اـد چـد هـ هبـسـ؛
 ـ  ،ک ـامر ـ ـرا   آ ه گ 

.سـ شـایاطط مـع
هاىجاى ا اک  آا   ما اک ض  م .3

مبد. ب  آ اآ  ،خ
گز شهدفد ماشد، ّمجا عا خ م ک آجا  .۴

.س ب کا اآ اط  ظاهرام ف  ا  
خوفاآف فاع،مکاحموهعماحم۵.م

.س  آ ضم
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امسف
.کر آ

.م :،ةا ة ذ ،)3۵۵( مدمـــن، ،بز آا
.چا ،ر

.،آدچ آـــر عد _ اســـ آشـــایا ،)383( ضا، ،اســـ
.چا ،د ـــ :

3..عاا :رب ة، اع ،)۴3( من، من،
۴.ا ـــ هاککا« ،)38۷( ،کاظـــ مـــد ،اســـ اح حد؛ ،ـــرا

ســـا ،حدـــع م ،»رــــــا بـــ  ـــا شــــــام ســـهـــ
.۵-صـــ ،اچ  ســـ اشـــ ،هســـ

۵..ا ا سم : ،  ،)۴6( سدحن، ،جبر
6.امب ـــمدیر ماســـا : ،ـــده امـــ ،)3۴( ،ـــک ـــع ،ـــده

.ـــوک یز 
۷.ـــ :اص ،اجا ح  ا ام ،)36۴( ،دعم ،اآـــح

.چا،اصطامائـــ
8.ای ـــا : ،ســـ اج ـــامۀ ،)33( ،مغ ،عاحد

.مس
.حد زین: ،شـــ اس   ،)38( عدن، ،صادشـــ

. چا ،مر
.اج کـــم : ،ـــم  ـــا آشـــایا ،)38۴( حـــن، ،ـــمـــوع

.چـــا ،مســـ ع
.،ســـدو : ،شــــــماط ،)38۷( ،حدع ،ـــاع

.اچ چا
.: مذهرة، فحعـــاء ضوة فئد ،)38۵( ،ـــاعشـــ ،

. چا ،کتا اسب
3.چا،اخـــا : ، اة  ،)3۷۴( ،ـــدعم ،ریزمـــد

.اچ
۴.https://wikinoor.ir/ و سا
۵..3 اس جام ف 
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