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هقغفی خلیلی

هذسط دپبستوبى حمْلی ّ لشاسدادُبی هْعغَ آهْصؽی ّ پژُّؾی اتبق ثبصسگبًی ایشاى 

هذسط هشکض آهْصػ ّ تحمیمبت فٌؼتی ایشاى    

                 

کبسؽٌبط ّ تحلیلگش حمْق التقبدی 

هؾبّس ؽشکت ُبی تجبسی ّ پیوبًکبسی

                                  

فٌبیغ  ًفت، گبص) عبل عبثمَ هذیشیت ّ هؾبّسٍ حمْلی ّ لشاسدادُب دس ثخؼ دّلتی ّ خقْفی  12ثیؼ اص 

... (   پتشّؽیوی، فٌبّسی اعالػبت، حول ّ ًمل، فْالد ّ 

   (هْعغَ حمْلی ثیبى ) هْعظ ّ هذیشػبهل اّلیي هشکض تخققی حمْق کغت ّ کبس 



:تؼبسیف ّ کلیبت     

هغتلضم پشداختي ثَ هؼبًی ” حمْق تجبست الکتشًّیکی”  آؽٌبیی ثب 

:لغْی ّ افغالحی هشتجظ ثب ایي ػجبست اعت 

تجبست الکتشًّیکی -2حمْق تجبست -1 



پیؾیٌَ ّ تؼشیف تجبست الکتشًّیکی

عبصهبى ُبی هشتجظ ثب تجبست الکتشًّیکی

اُذاف تجبست الکتشًّیکی

هضیت ُبی تجبست الکتشًّیکی دس همبیغَ ثب تجبست عٌتی

هذل ُبی تجبست الکتشًّیکی



:للوشّ لبًْى تجبست الکتشًّیکی 

ایي لبًْى هجوْػَ افْل ّ لْاػذی اعت کَ ثشای  - 1هبدٍ 

هجبدلَ آعبى ّ ایوي اعالػبت دس ّاعظ ُبی الکتشًّیکی ّ ثب 

.اعتفبدٍ اص عیغتوِبی استجبعی جذیذ ثَ کبس هی سّد

:تؼبسیف 

«  دادٍ پیبم »

« افل عبص »

« هخبعت »

...ّ « اهضبی الکتشًّیکی » -« اسجبع دس دادٍ پیبم »



َ ثب ّعبیل :« دادٍ پیبم »    ُشًوبدی اص ّالؼَ، اعالػبت یب هفِْم اعت ک

الکتشًّیکی، ًْسی ّ یب فٌبّسی ُبی جذیذ اعالػبت تْلیذ، اسعبل،

.رخیشٍ یب پشداصػ هی ؽْد دسیبفت،

«دادٍ پیبم »اعت کَ « دادٍ پیبم »هٌؾأ افلی : « افل عبص »   

َ ّعیلَ اّ یب اص عشف اّ تْلیذ یب اسعبل هی ؽْد اهب ؽبهل ؽخقی کَ  ث

.ثَ ػٌْاى ّاعغَ ػول هی کٌذ ًخْاُذ ؽذ «دادٍ پیبم »دسخقْؿ 

سا «دادٍ پیبم »ؽخقی اعت کَ افل عبص لقذ داسد ّی : « هخبعت »   

ثَ ػٌْاى « دادٍ پیبم »دسیبفت کٌذ، اهب ؽبهل ؽخقی کَ دس استجبط ثب 
.ّاعغَ ػول هی کٌذ ًخْاُذ ؽذ



ػجبست اص ُش ًْع ػالهت هٌضن ؽذٍ : « اهضبی الکتشًّیکی »   

اعت کَ ثشای « دادٍ پیبم »یب ثَ ًحْ هٌغمی هتقل ؽذٍ ثَ 

.هْسد اعتفبدٍ لشاس هی گیشد« دادٍ پیبم »ؽٌبعبئی اهضبء کٌٌذٍ

:« اهضبی الکتشًّیکی هغوئي »  

:اهضبی الکتشًّیکی هغوئي ثبیذ داسای ؽشایظ صیش ثبؽذ  

.ًغجت ثَ اهضبء کٌٌذٍ هٌحقش ثَ فشد ثبؽذ - الف 

.سا هؼلْم ًوبیذ« دادٍ پیبم »ُْیت اهضبء کٌٌذٍ  -ة 

.ثَ ّعیلَ اهضبء کٌٌذٍ ّ یب تحت اسادٍ اًحقبسی ّی فبدس ؽذٍ ثبؽذ -ج 

دادٍ  »هتقل ؽْد کَ ُش تغییشی دس آى « دادٍ پیبم »ثَ ًحْی ثَ یک  - د 

.لبثل تؾخیـ ّ کؾف ثبؽذ« پیبم



:عبثمَ الکتشًّیکی هغوئي     

اعت کَ ثب سػبیت  ؽشایظ یک عیغتن «  دادٍ پیبهی » ػجبست اص    

اعالػبتی هغوئي رخیشٍ ؽذٍ ّ ثَ ٌُگبم لضّم دس دعتشط ّ 

.لبثل دسک  اعت

ثْدٍ دادٍ پیبم هوکي اعت ثَ فْست اعٌبد ّ ادلَ اثجبت دػْی    

ثشاعبط لْاػذ ادلَ  ًوی تْاىّ دس ُیچ هحکوَ یب اداسٍ دّلتی 

 سا فشفًب ثَ دلیل ؽکل ّ لبلت « دادٍ پیبم »هْجْد، اسصػ اثجبتی 
.آى سد کشد



دس یک تؼشیف دػْا یؼٌی حك هشاجؼَ ثَ هشاجغ فبلح ثَ هٌظْس 

.احمبق حك تضییغ ؽذٍ

:ؽشایظ البهَ دػْا دس هشاجغ فبلح    

( ثِشٍ –هٌفؼت –عْد ) ّجْد ًفغ    

:  کَ هی ثبیغت    

حمْلی ّ هؾشّع ثبؽذ -1

ثَ ّجْد آهذٍ ّ ثبلی ثبؽذ -2

ؽخقی ّ هغتمین ثبؽذ -3



ػٌْاًی حمْلی کَ ثَ ؽخـ اجبصٍ هی دُذ اص ) ّجْد عوت -

.(دادگبٍ سعیذگی ثَ اهشی سا دسخْاعت ًوبیذ

ًوبیٌذٍ–لبئن همبم –افیل 

(سؽیذ –ػبلل –ثبلغ ) داؽتي اُلیت لبًًْی -

هِلت ُبی : تْجَ ثَ دّ هغبلَ ) البهَ دػْا دس هذت لبًًْی -

(لبًًْی ّ هشّس صهبى 

...هختْهَ ًؾذى دػْای البهَ ؽذٍ ّ -



:الغبم دػبّی 
(تمغین ثش اعبط هبُیت حك ) دػبّی ػیٌی، ؽخقی ّ هختلظ -

دػْایی اعت کَ هبُیت حك هْسد اجشا اص حمْلی : دػْای ػیٌی 

.  ثبؽذ کَ ثشای ؽخـ ًغجت ثَ اػیبى اهْال حبفل هی ؽْد

دػْای هوبًؼت اص حك، افشاص، تقشف ػذّاًی، اعتشداد : هبًٌذ 

...عٌذ ّ 

دػْایی اعت کَ هبُیت حك هْسد اجشا ؽخقی : دػْای ؽخقی 

...  هغبلجَ دیي، الضام ثَ اًجبم ػول ّ : هبًٌذ . یب ػِذی ثبؽذ

.تلفیمی اص دّ دػْای ػیٌی ّ ؽخقی اعت : دػْای هختلظ 



دػْای هٌمْل ّ غیش هٌمْل-

دػْای هبلکیت ّ تقشف -

دػْای هبلی ّ غیش هبلی-

:  تْضیح ایٌکَ -

چٌبًچَ حك هبُْی کَ فی الْالغ یب حغت ادػب تضییغ یب اًکبس  -

. خْاُذ ثْد هبلیثبؽذ دػْای ثَ ّجْد آهذٍ ًیض  هبلیؽذٍ، 

کَ دػْای هبلکیت، دػْای فغخ ّ ثغالى هؼبهلَ  : هبًٌذ 

.ُغتٌذّاجذ آثبس هبلی ُوْاسٍ ثَ عْس هغتمین 

خْاُذ غیش هبلی ثبؽذ، دػْا ًیض غیش هبلی ّ چٌبًچَ حك هضثْس  
...ّ حك صّجیت هبًٌذ . ثْد



:تؼشیف ادػب 

ادػب هغبثك تؼشیف هٌذسج دس لغت ًبهَ پیؾشفتَ داًؾجْیی 
 oxford advanced learners dictionary) آکغفْسد 

 = )

علت کشدى یب دسخْاعتي ًوْدى چیضی، چشا کَ آى حك لبًًْی یب ” 

”هبل فشد هی ثبؽذ، یب فشد چٌیي اػتمبدی داسد 

تؼشیف ادػب هغبثك لغت ًبهَ حمْلی ثالک  

 (blacks law dictionary  = )” حك داًغتي هبل یب هبلکیتی

“.کَ ثَ ًبحك اخز ؽذٍ اعت

 oxford) ادػب هغبثك لغت ًبهَ حمْلی آکغفْسد 
companiaon law  = ) ،داؽتي حمی ثشای دسیبفت پْل

...داسایی یب ججشاى خغبست 



ُب ثب تْجَ ثَ ػْاهل هغوئٌَ اصجولَ  تٌبعت  «دادٍ پیبم »اسصػ اثجبتی    

«  دادٍ پیبم »سّؽِبی ایوٌی ثَ کبس گشفتَ ؽذٍ ثب هْضْع ّ هٌظْس هجبدلَ 

.تؼییي هی ؽْد

ُبئی کَ ثَ عشیك هغوئي ایجبد ّ ًگِذاسی ؽذٍ اًذ «دادٍ پیبم »کلیَ    

تؼِذات عشفیي یب عشفی کَ تؼِذ اص حیث هحتْیبت ّ اهضبی هٌذسج دس آى، 

َ اؽخبفی کَ لبئن همبم لبًًْی آًبى هحغْة هی ؽًْذ ، اجشای کشدٍ ّ کلی

دس هشاجغ لضبئی ّ حکن اعٌبد هؼتجش ّ لبثل اعتٌبد هفبد آى ّ عبیش آثبس دس 

.حمْلی اعت



ّ هغوئي، عْاثك الکتشًّیکی هغوئي« دادٍ پیبم »ًغجت ثَ    

ّ تٌِب  اًکبس ّ تشدیذ هغوْع ًیغت هغوئي اهضبی الکتشًّیکی 

هضثْس ّاسد ّ یب ثبثت ًوْد  « دادٍ پیبم »ثَجؼلیت هی تْاى ادػبی 

هضثْس ثَ جِتی اص جِبت لبًًْی اص اػتجبس افتبدٍ  « دادٍ پیبم »کَ 

.اعت



:ثب سػبیت هْاسد صیش هؼتجش اعت « اسجبع دس دادٍ پیبم »  

.هؼیي ؽْد« دادٍ پیبم »هْسد اسجبع ثَ عْس فشیح دس  - الف 

هْسد اسجبع ثشای عشف همبثل کَ ثَ آى تکیَ هی کٌذ سّؽي  -ة 

.ّ هؾخـ ثبؽذ

.هْضْع اسجبع هْسد لجْل عشف ثبؽذ« دادٍ پیبم » -ج 



:هٌغْة ثَ افل عبص اعت « دادٍ پیبم »دس هْاسد صیش     

اگش تْعظ افل عبص ّ یب ثَ ّعیلَ ؽخقی اسعبل ؽذٍ ثبؽذ کَ اص جبًت افل عبص - الف 

.هجبص ثَ ایي کبس ثْدٍ اعت

َ سیضی ؽذٍ یب تقذی خْدکبس اص جبًت افل عبص -ة  اگش ثَ ّعیلَ عیغتن اعالػبتی ثشًبه

.اسعبل ؽْد

ی کَ ثشاعبط یکی اص ؽشّط صیش اسعبل هی ؽْد هخبعت حك  داسد«دادٍ پیبم »   

:ػول ًوبیذ( اسعبل ؽذٍ )آى سا اسعبل ؽذٍ هحغْة کشدٍ، ّ هغبثك چٌیي فشضی 

لجاًل ثَ ّعیلَ افل عبص سّؽی هؼشفی ّ یب تْافك ؽذٍ ثبؽذ کَ هؼلْم کٌذ - الف 

ُوبى اعت کَ افل عبص اسعبل کشدٍ اعت،« دادٍ پیبم »آیب

َ اػ ثب« دادٍ پیبم » -ة  َ ساثغ دسیبفت ؽذٍ تْعظ هخبعت اص الذاهبت ؽخقی ًبؽی ؽذٍ ک

افل عبص، یب ًوبیٌذگبى ّی ثبػث ؽذٍ تب ؽخـ هزکْس ثَ سّػ هْسداعتفبدٍ افل عبص

.خْد ثؾٌبعذ« دادٍ پیبم »سا ثَ هثبثَ « دادٍ پیبم »دعتشعی یبفتَ ّ 



افل عبص اص هخبعت « دادٍ پیبم »ُشگبٍ لجل یب ثَ ٌُگبم اسعبل   

تقذیك ؽْد، اگش « دادٍ پیبم »ثخْاُذ یب  تْافك کٌٌذ کَ دسیبفت 

ثَ ؽکل یب سّػ تقذیك تْافك ًؾذٍ ثبؽذ، ُش ًْع استجبط  

خْدکبس یب هکبتجَ یب اتخبر ُشًْع تذثیش هٌبعت اص عْی هخبعت 

َ  افل عبص سا ثَ ًحْ هؼمْل اص دسیبفت  هغوئي کٌذ « دادٍ پیبم »ک

. هحغْة هی گشدد« دادٍ پیبم »تقذیك دسیبفت 

سا « دادٍ پیبم »اگش افل  عبص ثَ عْس فشیح ُشگًَْ اثش حمْلی   

َ  تقذیك دسیبفت  « دادٍ پیبم »کشدٍ ثبؽذ، « دادٍ پیبم »هؾشّط ث

.اسعبل ًؾذٍ تلمی هی ؽْد، هگش آى  کَ  تقذیك آى دسیبفت ؽْد



:« دادٍ پیبم »اسعبل    

خبسج  اص کٌتشل صهبًی تحمك هی یبثذ کَ ثَ یک عیغتن اعالػبتی    

.ّاسد ؽْدافل عبص یب لبئن همبم ّی 

:هغبثك ؽشایظ صیش خْاُذ ثْد« دادٍ پیبم »صهبى دسیبفت     

هؼیي ؽذٍ ثبؽذ دسیبفت،« دادٍ پیبم »اگش عیغتن اعالػبتی هخبعت ثشای دسیبفت  - الف 

:صهبًی هحمك هی ؽْد کَ 

ثَ عیغتن اعالػبتی هؼیي ؽذٍ ّاسد ؽْد؛ یب« دادٍ پیبم » - 1

ثَ عیغتن اعالػبتی هخبعت غیش اص عیغتوی کَ هٌحقشاً ثشای« دادٍ پیبم »چٌبًچَ  - 2

.ثبصیبفت ؽْد« دادٍ پیبم »ایي کبس هؼیي ؽذٍ ّاسد ؽْد 

اگش هخبعت، یک عیغتن اعالػبتی ثشای دسیبفت هؼیي ًکشدٍ ثبؽذ، دسیبفت صهبًی  -ة 
.ّاسد عیغتن اعالػبتی هخبعت ؽْد« دادٍ پیبم »هحمك هی ؽْد کَ 



هختلف ثبؽذ هغبثك  «دادٍ پیبم »اگش هحل اعتمشاس عیغتن اعالػبتی ثب هحل اعتمشاس دسیبفت    

:لبػذٍ صیش ػول هی ؽْد 

اعت ّ هحل تجبسی  یب« دادٍ پیبم »هحل تجبسی، یب کبسی افل عبص هحل اسعبل  - الف 

.هگش آى کَ خالف آى تْافك ؽذٍ ثبؽذاعت « دادٍ پیبم »کبسی هخبعت هحل دسیبفت 

َ افلًضدیکتشیي هحل اگش افل عبص ثیؼ اص یک هحل تجبسی یب کبسی داؽتَ ثبؽذ،  -ة  ث

، هحل تجبسی هحل افلی ؽشکتهؼبهلَ، هحل تجبسی یب کبسی خْاُذ ثْد دسغیشایي فْست 

.یب کبسی اعت

البهتگبٍ لبًًْیاگش افل عبص یب هخبعت فبلذ هحل تجبسی یب کبسی ثبؽٌذ،  -ج 

.آًبى  هالک خْاُذ ثْد



:حوبیت ُبی اًحقبسی دس ثغتش هجبدالت الکتشًّیکی 

فشّؽٌذگبى کبال ّ اسائَ دٌُذگبى خذهبت ثبیغتی اعالػبت هؤثش دس تقوین گیشی     

هقشف کٌٌذگبى جِت خشیذ ّ یب لجْل ؽشایظ سا اص صهبى هٌبعجی لجل اص ػمذ  دساختیبس  

:حذالل اعالػبت الصم، ؽبهل هْاسد صیش هی ثبؽذ. هقشف کٌٌذگبى لشاس دٌُذ

.هؾخقبت فٌی ّ ّیژگیِبی کبسثشدی کبال ّ یب خذهبت - الف 

ّ ًؾبًی -ة  ُْیت تأهیي کٌٌذٍ، ًبم تجبسی کَ تحت آى ًبم ثَ فؼبلیت هؾغْل هی ثبؽذ 

.ّی

آدسط پغت الکتشًّیکی، ؽوبسٍ تلفي ّ یب ُش سّؽی کَ هؾتشی دسفْست ًیبص ثبیغتی  -ج    

.اص آى عشیك ثب فشّؽٌذٍ استجبط ثشلشاس کٌذ

َ ُبئی کَ ثشای خشیذ کبال ثش ػِذٍ هؾتشی خْاُذ ثْد  - د  اصجولَ )کلیَ ُضیٌ

(.لیوت کبال ّ یب خذهبت، هیضاى هبلیبت، ُضیٌَ حول، ُضیٌَ توبط

.هذت صهبًی کَ پیؾٌِبد اسائَ ؽذٍ هؼتجش هی ثبؽذ - ُـ 

ؽشایظ ّ فشایٌذ ػمذ اص جولَ تشتیت ّ ًحٍْ پشداخت، تحْیل ّ یب اجشا، - ّ 
.اسجبع، خذهبت پظ اص فشّػ فغخ،



تأهیي  کٌٌذٍ ثبیذ ثَ عْس جذاگبًَ ضوي تأییذ اعالػبت همذهبتی،     

:اعالػبت صیش سا اسعبل ًوبیذ 

آدسط هحل تجبسی یب کبسی تأهیي کٌٌذٍ ثشای ؽکبیت  - الف 

.احتوبلی

.اعالػبت ساجغ ثَ ضوبًت ّ پؾتیجبًی پظ اص فشّػ -ة 

( 38)ّ ( 37)ؽشایظ ّ فشاگشد فغخ هؼبهلَ ثَ هْجت هْاد  -ج 

.ایي لبًْى

.ؽشایظ فغخ دس لشاسدادُبی اًجبم خذهبت - د 



دس ُش هؼبهلَ اص ساٍ دّس هقشف کٌٌذٍ ثبیذ حذالل ُفت سّص کبسی، ّلت ثشای  - 37هبدٍ      

تٌِب  .اص لجْل خْد ثذّى تحول جشیوَ ّ یب اسائَ دلیل داؽتَ ثبؽذ( حك اًقشاف )اًقشاف 

.ُضیٌَ تحویلی ثش هقشف کٌٌذٍ ُضیٌَ ثبصپظ فشعتبدى کبال خْاُذ ثْد

:ؽشّع اػوبل حك اًقشاف ثَ تشتیت صیش خْاُذ ثْد - 38هبدٍ      

دسفْست فشّػ کبال، اص تبسیخ تغلین کبال ثَ هقشف کٌٌذٍ ّ دسفْست فشّػ  - الف 

.خذهبت، اص سّص اًؼمبد

دس ُش حبل آغبص اػوبل حك اًقشاف هقشف کٌٌذٍ پظ اص اسائَ اعالػبتی خْاُذ ثْد   -ة 

.ایي لبًْى هْظف ثَ اسائَ آى اعت( 34)ّ ( 33)کَ تأهیي کٌٌذٍ عجك هْاد 



–38اداهَ هبدٍ 

ثَ هحض اعتفبدٍ هقشف کٌٌذٍ اص حك اًقشاف، تأهیي کٌٌذٍ هکلف اعت ثذّى هغبلجَ -ج     

.ُیچ  گًَْ ّجِی ػیي هجلغ دسیبفتی سا دس اعشع ّلت ثَ هقشف کٌٌذٍ هغتشد  ًوبیذ

حك اًقشاف هقشف کٌٌذٍ دس هْاسدی کَ ؽشایظ خبفی ثش ًْع کبال ّ خذهبت حبکن اعت - د 

َ ای اعت کَ دس هبدٍ . اجشا ًخْاُذ ؽذ .آمدایي لبًْى خْاُذ ( 79)هْاسد آى ثَ هْجت آئیي ًبه

- 39ماده 

دسفْستی کَ تأهیي کٌٌذٍ دس حیي هؼبهلَ ثَ دلیل ػذم هْجْدی کبال ّیب ػذم اهکبى اجشای خذهبت،      

ًتْاًذ تؼِذات خْد سا اًجبم دُذ، ثبیذ هجلغ دسیبفتی سافْساً ثَ هخبعت ثشگشداًذ، هگش دس ثیغ کلی ّ 

تؼِذاتی کَ ثشای ُویؾَ ّفبی ثَ تؼِذغیشهوکي ًجبؽذ ّ هخبعت آهبدٍ فجش کشدى تب اهکبى تحْیل 

.کبال ّ یب ایفبی تؼِذ ثبؽذ

َ هؼلْم ؽْد تأهیي کٌٌذٍ اص اثتذا ػذم اهکبى ایفبی تؼِذ خْد سا هی داًغتَ، ػالٍّ ثش  دسفْستی ک

.لضّم اعتشداد هجلغ دسیبفتی، ثَ حذاکثش هجبصات همشس دس ایي لبًْى ًیض هحکْم خْاُذ ؽذ



کبال یب خذهبت هؾبثَ آًچَ سا کَ ثَ هقشف هی تْاًذتأهیي کٌٌذٍ    

لجل اص هؾشّط ثش آى کَ کٌٌذٍ  ّػذٍ کشدٍ تحْیل یب اسائَ ًوبیذ 

.هؼبهلَ یب دسحیي اًجبم هؼبهلَ آى سا اػالم کشدٍ ثبؽذ

دسفْستی کَ تأهیي کٌٌذٍ، کبال یب خذهبت دیگشی غیش اص 

َ  یب تؼِذ سا ثشای هخبعت اسعبل ًوبیذ، کبال ّ یب  هْضْع هؼبهل

ُضیٌَ اسجبع  ثَ ػِذٍ تأهیي کٌٌذٍ  خذهبت اسجبع دادٍ هی ؽْد ّ 

کبال یب خذهبت اسعبلی هزکْس چٌبًچَ ثَ ػٌْاى یک هؼبهلَ . اعت

یب  تؼِذ دیگش اص عْی تأهیي کٌٌذٍ هْسد ایجبة لشاس گیشد،  

.هخبعت هی تْاًذ آى سا لجْل کٌذ



تأهیي کٌٌذگبى دس تجلیغ کبال ّ خذهبت خْد ًجبیذ هشتکت فؼل یب     

تشک فؼلی ؽًْذ کَ عجت هؾتجَ ؽذى ّ یب فشیت هخبعت اص حیث 

.کویت ّ کیفیت ؽْد

تأهیي کٌٌذگبًی کَ ثشای فشّػ کبال ّ خذهبت خْد تجلیغ هی کٌٌذ   

.ًجبیذ عالهتی افشاد سا ثَ خغش اًذاصًذ

تأهیي کٌٌذٍ ثبیذ ثَ ًحْی تجلیغ کٌذ کَ هقشف کٌٌذٍ ثَ عْس    

فحیح ّ سّؽي اعالػبت هشثْط ثَ کبال ّ خذهبت سا دسک  دلیك،

.کٌذ

تأهیي کٌٌذگبى ًجبیذ اص خقْفیبت ّیژٍ هؼبهالت ثَ سّػ    

الکتشًّیکی جِت هخفی ًوْدى حمبیك هشثْط ثَ ُْیت یب هحل 

کغت خْد عْء اعتفبدٍ کٌٌذ



حوبیت اص دادٍ پیبم ُبی ؽخقی

حوبیت اص حمْق هؤلف

حوبیت اص اعشاس تجبسی

...حوبیت اص ػالئن تجبسی ّ 

جشائن ّ هجبصات ُب 

جؼل

کالُجشداسی 

ًمض حمْق اًحقبسی 
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