
 دختشاى ثلَؽ ثب ساثطِ دس كقْبء كتبٍإ

 .است شذُ اسائِ ساثطِ اٗي دس كتَا ًَع 4: گلت تَاى هٖ دختشاى ثلَؽ ثب ساثطِ دس كقْبء اقَال ثشسسٖ ثب

 كتَا اٗي ثؼعٖ. ثبشٌذ ًشس٘ذُ جٌسٖ ثلَؽ ثِ چِ اگش شًَذ هٖ ثبلؾ سبلگٖ 9 سي ثِ سس٘ذى ثب دختشاى.    1

 .داًٌذ هٖ اجوبػٖ ثؼعٖ ٍ داًستِ هشَْس سا

 .شَد هٖ ثبلؾ سبلگٖ 11 سي دس دختش.    2

 .شَد هٖ ثبلؾ ششػب دختش توبم سبل 13 سي ثِ سس٘ذى ثب ٍ ثبشذ هٖ سبلگٖ 13 دس دختش ثلَؽ.    3

 .است هشاتجٖ داسإ ثلَؽ احکبم اختالف ثِ تَجِ ثب.    4

 اٍل كتَإ

 حتٖ. اًذ کشدُ اجوبع ادػبٕ آًبى اص جوؼٖ ٍ ثَدُ سبلگٖ 9 دس دختشاى ثلَؽ ثِ قبئل اهبهِ٘ ػلوبٕ هشَْس 

 . «است هوکي اجوبع تحص٘ل: »كشهبٌٗذ هٖ جَاّش صبحت

 هي الظبّش الصح٘ح( التسغ) َّ: »کٌذ هٖ ًقل «ًْبٗٔ» دس طَسٖ ش٘خ هشحَم اص سا ػجبستٖ جَاّش صبحت

 َّ ٍ الْ٘ب الَصٖ سلن سش٘ذٓ کبًت ٍ ثلـتْب كبرا سٌ٘ي تسغ الوشئٔ ثلَؽ حذ اى ثٌْ٘ن خالف ال الًِ الوزّت

 الش٘ؼٔ ث٘ي خالف ثـ٘ش ثْب الذخَل الجؼل ٗحل ٍ الٌکبح ػقذٓ ًلسْب ػلٖ ًؼقذ اى ٗصح الزٕ الَقت ثلَؿْب

 . ػششٗٔ االحٌٖ

 .داسد اجوبع دس ظَْس ػجبست اٗي

 تسغ ثوعٖ كبالًخٖ....  السي كٖ هختللبى الوشئِ ٍ الزکش: »كشهبٗذ هٖ اللقْبء تزکشُ دس حلٖ ػالهِ هشحَم

 . «ػلوبئٌب ػٌذ سٌ٘ي

 کتبة دس ػالهِ خَد جولِ آى اص. اًذ ًوَدُ شْشت ادػبٕ كقْبء اص دٗگشٕ گشٍُ. داسد اجوبع دس ظَْس ث٘بى اٗي

 . «الوشَْس َّ ٍ سٌ٘ي لتسغ الوشأٓ ثجلَؽ الحکن: الخبًٖ: »اًذ كشهَدُ کِ الش٘ؼِ هختلق

 . «الوشَْس ػلٖ االًخٖ كٖ کوبلْب ثوؼٌٖ التسغ ثلَؽ ٍ: »ًَٗسذ هٖ ثحشاًٖ هحذث

 گشٍّٖ ٍ داًٌذ هٖ اجوبػٖ سا آى جوؼٖ شذ گلتِ کِ ّوبًطَس ٍلٖ است ثس٘بس ساثطِ اٗي دس كقْبء ػجبسات

 شْشت ٗک کِ است اٗي کشد، اظْبسًظش قبطؼبًِ تَاى هٖ ه٘بى اٗي دس آًچِ. اًذ کشدُ شْشت ثِ تؼج٘ش ً٘ض

 .است سبلگٖ 9 ثِ دختش ثلَؽ کِ داسد ٍجَد هسبلِ اٗي دس إ قَِٗ

 دٍم كتَإ

 .اًذ شذُ سبلگٖ 11 دس دختشاى ثلَؽ ثِ قبئل شوبسٕ اًگشت تؼذاد كقْبء ث٘ي دس 



. «الششػِ٘ الؼجبدات ٍجَة كٖ ششغ كَْ الجلَؽ اهب: »كشهبٗذ هٖ «الوجسَغ» الصَم کتبة دس طَسٖ ش٘خ

 الوشئٔ ٍ سٌِ ػششٓ خوس لِ ٗکول اٍ االشؼبس اٍ االًجبت اٍ الٌسبء كٖ الح٘ط ٍ الشجبل كٖ االحتالم ٍحذُ

 . سٌ٘ي ػشش تجلؾ

 ٍ ثبلح٘ط الوشأٓ تختص ٍ «ثبالحتالم الشجل ٍ الوشئٔ ثلَؽ ٍ: »ًَٗسذ هٖ للششاٗغ الجبهغ کتبة دس سؼ٘ذ اثي

 . «سٌ٘ي ػشش ثلَؽ

 ػشش توبم اٍ الح٘ط: ش٘ئ٘ي ثبحذ الوشئٔ ثلَؽ. »است پزٗشكتِ سا قَل اٗي ً٘ض «الَس٘لِ» کتبة دس حوضُ اثي

 . «سٌ٘ي

 خَد اٍل كتَإ ٍ سخي اص الٌکبح کتبة دس حوضٓ اثي جٌبة ٍ الحجش کتبة دس طَسٖ ش٘خ جٌبة الجتِ

 . اًذ شذُ سبلگٖ 9 دس دختش ثلَؽ ثِ قبئل ٍ اًذ ثشگشتِ

 سَم كتَإ

 ثبشذ کشدُ اػتوبد قَل اٗي ثش کِ کسٖ ثِ پ٘ش٘ي، ػلوبٕ ه٘بى دس. ثبشذ هٖ سبلگٖ س٘ضدُ دس دختش ثلَؽ 

 . شَد هٖ ظبّش کبشبًٖ هحقق اص آًچِ جض خَسٗن ثشًوٖ

 چْبسم كتَإ

 .است کشدُ اخت٘بس کبشبًٖ ك٘ط سا قَل اٗي تکل٘ق، گًَبگًَٖ خبطش ثِ ثلَؽ گًَبگًَٖ

 هوب ٗظْش کوب التکبل٘ق، اًَاع الٖ ثبالظبكٔ السي ثحست الجلَؽ هؼٌٖ اختالف ٗقتعٖ االخجبس ث٘ي التَك٘ق ٍ»

 سٍٕ هب ٍ رلک قجل حبظت ارا اال سٌٔ، ػششٓ الخالث اکوبلْب قجل االًخٖ ػلٖ ٗجت ال اًِ الص٘بم ثبة كٖ سٍٕ

 كٖ هوبٍسد رلک ؿ٘ش الٖ. «سٌ٘ي تسغ اکولت ارا تبهٔ، لْب تَخز ّٖ ٍ ثْب اخز تَ االًخٖ اى» الحذٍد ثبة كٖ

 . الؼشش رٕ هي تصح اًْب ًحَّوب ٍ الؼتق ٍ الَصِ٘

 ٌّگبم ثؼذ، هجحج دس کِ است هطشح است شذُ دادُ كتَا آى ثِ کِ آًچِ ؿ٘ش ثِ دٗگشٕ احتوبالت الجتِ

 .شذ خَاّذ سٍشي دختشاى ثلَؽ ثِ هشثَغ سٍاٗبت آٍسدى

 آًْب ثٌذٕ دستِ ٍ دختشاى ثلَؽ ثِ هشثَغ سٍاٗبت: دٍم هجحج

 ٍ آًبى هَدإ ثِ تَجِ ثب دختشاى ثلَؽ ثِ ساجغ سٍاٗبت ثٌذٕ دستِ اٍال ّست٘ن آى پٖ دس هجحج اٗي دس آًچِ

 ثشإ سٍاٗت ٗک آٍسدى حبً٘ب ثبشذ هٖ شَد هٖ هطشح دختشاى ثلَؽ ثب ساثطِ دس آًْب هعوَى اص کِ احتوبالتٖ

 ثَدى هَحقِ ٗب صح٘حِ ثِ ًسجت ػلوبء ث٘بًبت اص گبّٖ الجتِ. آًْب سٌذ  ثشسسٖ ثذٍى ًوًَِ ػٌَاى ثِ دستِ ّش

 ثس٘بس کبسٕ ًْبٖٗ گ٘شٕ ًتجِ ٍ سٍاٗبت اٗي ث٘ي تؼبسض حل هَظَع. شذ خَاّذ استلبدُ سٍاٗبت

 .است خبسد تحق٘ق اٗي ػْذُ اص کِ ثبشذ هٖ هلصل ثحخٖ ٍ کبهل ٕ احبطِ ثِ ً٘بصهٌذ کِ كشسبست طبقت



 ٗک ػٌَاى ّش رٗل سپس ٍ کٌ٘ن هٖ ث٘بى سا آًْب هَدإ ثِ تَجِ ثب سٍاٗبت اص کلٖ ثٌذٕ تقس٘ن ٗک اثتذا دس

 :ًوبٗ٘ن هٖ هطشح ًوًَِ ثبة اص سا سٍاٗت

 .داسًذ داللت دختشاى ثلَؽ دس ح٘ط خَى دٗذى ثَدى هؼ٘بس ثش کِ ّستٌذ سٍاٗبتٖ:  ًخست قسن


