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 چکیدٌ:

ًظام ٍفا آراًٖ ٗکٖ اس فؼاالى جٌبص هطزٍعٔ اٗزاى است کِ ػالٍُ بز حضَر فؼاا  رر اٗاي   
 ٍ ِ ػزصِ، رر آثار ٍ اضؼار خَر بس٘ارٕ اس هطاّدات خَر اس ٍقاٗغ هطاز ٍٗاژُ ٍقااٗغ    عِ، با

هزبَط بِ کاضاى را هٌؼکس کزرُ است. ٍٕ کَرکٖ خَر را رر آراى گذراًاد ٍ اس ًَجاَاًٖ   
سا  سي راضت کِ بِ تطَٗق ػلٖ ًزاقٖ اس هباارساى   بزإ اراهٔ تحص٘ل بِ کاضاى آهد. ّجدُ

کِ ّستٔ اٍل٘ٔ جٌابص رر کاضااى   « اًجوي تطَٗق»هطزٍعٔ کاضاى بِ جوغ فؼاالى هطزٍعِ ٍ 
َر، پَ٘ست ٍ رر کٌار هبارساى هطزٍعِ ّن با قَإ استبدار ٍ ّن با ٗاغ٘گزٕ ًاٗا  حسا٘ي   ب

اش هبارسُ کزر. ٍٕ جشٍ هحصالى اٍل٘ي هدرسِ بِ سبک جدٗاد باِ ًاام     کاضٖ ٍ رارٍرستِ
خَاّاى کاضاى راٗز کزرًد. پس اس آى بِ تْزاى آهد ٍ اس فؼاالى  هدرسِ ػلوِ٘ بَر کِ هطزٍعِ

کِ تا آخزٗي گلَلِ اس هجلس هطزٍعِ رفاع کزر ٍ پاس اس اٌٗکاِ    َر؛ چٌاىًْضت رر تْزاى ب
هجلس بِ تَپ بستِ ضد، بِ ّوزاُ رٗگز هدافؼاى ٍ رّبزاى هطزٍعِ رر سًداى باؽ ضاُ گزفتاار  
آهد. پس اس خالصٖ اس سًداى، هدتٖ بزإ تحص٘ل ػلَم هختلف بِ ًجاف ٍ ػتباات ػازا     

رار رٗاسات رفتاز    ّا ػْادُ  ًٖ اٍ  ٍ ّجَم رٍسرفت. پس اس باسگطت رر ٍاقؼٔ جٌگ جْا
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ّا اس راُ ررٗاچٔ  ّا ٍ قشا  کل حکَهتٖ کاضاى ٍ ارارٓ قطَى بَر، با اضغا  ضْز تَسظ رٍس
ًوک بِ تْزاى گزٗخت. پس اس آى، ٍٕ ب٘طتز بِ ضغل هؼلوٖ ٍ تؼل٘ن ٍ تزب٘ات رٍٕ آٍرر ٍ  

ٕ اس جٌبص هطزٍعِ جالا  ٍ رر  تا پاٗاى ػوز بِ ضاػزٕ ٍ ًَٗسٌدگٖ اراهِ رار. گشارضات ٍ
فزر است. رر اٗي هقالِ، ضوي پزراختي بِ ًقص ٍٕ رر جٌبص هطزٍعِ  بزخٖ هَاقغ هٌحصزبِ

ّاإ س٘اساٖ اش    ٍ تب٘٘ي گشارضات ٍٕ اس اٗي جٌبص، ابْاهاتٖ ً٘ش کِ رربارٓ هقاعغ فؼال٘ت
 ٍجَر رارر رفغ ضدُ است.

رر کاضاى، اًجواي تطاَٗق، ضازارت     خَاّٖ جٌبص هطزٍعِ، هطزٍعِ ًظام ٍفا،  کلیدياژٌ:
   ّا. ًاٗب٘اى، تْاجن رٍس

 
 بیبن مسئلٍ
ٙ ٥ ٢ٖٗ مٛـ٦ُ ٛظبٕ ٝكب ٠ً ١ب ٦ٌ٧ ام كلام  ،تٞرا٠ راـ٥ ثا٠ نٙ ِٛاـٟ اًا       تابًٜٞ

ا٧لاٙ اً . ٥ٝ ٠ً ًؾ   ٝ ٨ًب٦ً ٥ٝ ؿك رل٧بٙ ٢ٛض  ِٗلٝع٤ ٗجبكمات ارت٘بػ٦
ٚ ٌٗئ٠ٔ اُبكٟ ًلؿٟ اً . عتا٦  ؿك نحبك ؽٞؿ ثبك١ب ث٠ ا٧ ،ا٧ٚ ٗجبكمات ثٞؿٟ تأح٨لتغ  

ث٨َ ام ٧ي ثبك ؿك نحابك ُاؼل ٝ    ،ث٨ٌبك٥ ام ٝهب٧غ كا ٠ً ؽٞؿ ؿك ٗتٚ نٙ عضٞك ؿاُت٠
كالؿ٥ ام ٢ٛضا     ٜٗغصالث٠ اًاٜبؿ   ؿٟ اً . ا٧اٚ اُابكات ثؼضاب    ًلٛخل ؽٞؿ ٜٗؼٌي 

كلام ام مٛاـ٦ُ ٛظابٕ ١اٖ    ُٞؿ. ثلك٦ً ا٧ٚ  ٦ًٗبُبٙ ٗغٌٞة  ٧ٝوٟ ث٠ا٧لاٙ  ِٗلٝع٤
ا٨٘١  تبك٧ؾ٦ ٝ كل٦ِٜ١ ؿاكؿ ٝ ١ٖ  ثلا٥ ُاٜبؽ  ُؾصا٨  ٝ    ،ًبُبٙ ثلا٥ ٜٗغو٤

 اٛـ٠ِ٧ ٝ اعٞاّ ٥ٝ ضلٝك٥ اً .
كلام١اب٥  اٛاـ،   ٠ٛظبٕ ٗغبٓت ًٞتبٟ ٧ب ثٜٔـ٥ ُٛٞات  ، ًٌب٦ٛ ٠ً ؿكثبك٣ام علف ؿ٧ِل

٨ي ٌٛلؿٟ ٝ ث٠ اُتجب٦١ تبك٧ؾ٦ ث٠ ؿكًت٦ ام ١ٖ تل٤ٌ ٗجبكمات ٨ًب٦ً ٛظبٕ كا صٜـُبٛ
ا٥  ٠آ٘خْ نؽل٧ٚ كلام مٛـ٦ُ ٨ًب٦ً ٛظبٕ كا ٠ً ثا٠ ًٔا٦ م٨ٜٗا    ك٦ ٠ًٙ صٜب. اٛـٟ اكتبؿؿك

ـ  ٦ٌ٧٠ ُلكت٠ ٝ ؿك ١ٖ ن٨ٗؾت ،ٗتلبٝت ثب كلام اّٝ ٝ نؿبم رٜجَ ِٗلٝع٠ ؿاكؿ . ا٧اٚ  اٛا
ض٘ٚ تصغ٨ظ اُاتجب١بت   ،ُٛٞت٠ ثب تل٨ٌي ٝ تج٨٨ٚ ٗوبعغ ٗؾتٔق ع٨بت ٨ًب٦ً ٛظبٕ

 ثؾِـ. ٦ٗهج٦ٔ ثل ٛوبط تبك٧ي نٙ كُٜٝب٦٧ 
 تٞاٙ ث٠ ٠ً ؿٝكٟ تو٨ٌٖ ًلؿ: ٦ٗمٛـ٦ُ ٛظبٕ ٝكب كا  ،ٞك ٦ًٔث٠ ع
ًب٦ِٓ؛ مٛـ٦ُ ١٘لاٟ ثب ؽبٛٞاؿٟ ٠ً تاٞإ ثاب ػِان ٝ كٛاذ      ١زـٟام ثـٝ تٞٓـ تب . 1

 ثٞؿٟ اً .



ٗجبكمات ٨ًب٦ً ٝ ارت٘بػ٦. ٥ٝ ًا٠ ساي ام    ؿٝك٣ ًب٦ِٓ؛28ًب٦ِٓ تب ١زـٟام  .2
، ؽٞا١ل ٝ ًلاٛزبٕ ١ٌ٘الٍ  ٥ مٛـ٦ُ ُؾص٦ ٛب٦ُ ام ٗلٍ ٗبؿك١ب ؿٝكاٙ ٛبكلرب٦ٗ
ؽاٞا٦١   اٍ كا كلاٍٗٞ ًٜـ، ثب رٜاجَ ػاـآ    ُبٟ ٛتٞاٌٛ  كٛذ رـا٦٧ كل٧ـٟ ٠ً ٨١ش

ٚ  ،ِٗـ٦ٓٞ ؿ٨ٛب٦٧ ٛـاُ  ؿّ ٗلؿٕ ٗٞار٠ ُـ. ثالا٥ كاـاًبك٥ ؿك كاٟ ٝعاٚ ٝ    كٝ  اما٧ا
 ٗجبكمٟ ثب ظٖٔ ٗصٖ٘ ثٞؿ.

 ٝ ٧ٌٜٞٛـ٦ُ. نٗٞمُبك٥ تؼ٨ٖٔ ٝ تلث٨  ُبػل٥ ؿٝك٣ ًب٦ِٓ تب سب٧بٙ ػ٘ل؛28ام  .3
، ؿك ؿاُا   ٦ٗؽٞؿ كا ثلًٜبك  ،ث٠ ٦ًٔ ام كؼب٨ٓ  ٨ًب٦ً ،ٛظبٕ ؿك ا٧بٕ سؾت٦ُِلص٠ 

نٛضا٠   ،ا٧لاٙ ثٞؿ. ؿك ا٧ٚ ٨ٗبٙ امر٠ٔ٘ كؼبالٙ رٜجَ ِٗلٝع٤ ،ٛٞرٞا٦ٛ ٝ رٞا٦ٛ ؿٝك٣
تص٧ٞل٥ اً  ٠ً ام اٝضبع ِٗالٝع٠ ؿك ت٢الاٙ ٝ ًبُابٙ،     ،ث٨َ ام ٠٘١ ا٨٘١  ؿاكؿ
ؿ١اـ. ٛظابٕ ٝكاب ؿك اُاؼبك،      ١٦ٗب ث٠ ؿً    ّ ا٧لاٙ تًٞظ كٝىُلاكت ٛب٧ج٨بٙ ٝ اُـب

ؿك ثلؽ٦ امنٛزب٠ً ثبك١ب ا٧ٚ ٗٞضٞػبت كا اٛؼٌبى ؿاؿٟ ٝ  ،١َ٧ب ٝ ؿ٧ِل ُٛٞت٠ ١ب ٛب٠ٗ
ٖ  ٌٛتا٤  ًٜاـ.  ٗا٦ ا٨٘١  ٗغبٓت ٥ٝ كا ؿٝ صٜـاٙ  ،ٗٞاهغ ت٢ٜب كا٥ٝ ٝاهؼ٠ اً  تال   ٢ٗا

  ٠ً ٝهب٧غ ٝ اتلبهبت رٜجَ ًبُبٙ اً ١ب٥ ِٗلٝع٤ ٠ٌ ٥ٝ ٦ٌ٧ ام ُب١ـاٙ رل٧بٙا٧ٜ
 كا ثبك١ب ؿك ُؼل ٝ ٛخل ؽٞؿ ث٨بٙ ًلؿٟ اً .

ؽٞؿُٛٞ  اًٝ  ٝ ؿك صٜـ٧ٚ كوالٟ ام   ٛب٤ٗ مٛـ٦ُ ٛظبٕ ؿك صٜـ ٗخ٥ٜٞ ٠ً ث٠ ٗخبث٤
٧َ ؿك ١اب  رٜاجَ ِٗالٝع٠ ٝ كؼب٨ٓا     ١ب ؿكثابك٣  ٝ ٛب٠ٗ ١ب ٧بؿؿاُ  ٧ٝوٟ ث٠ ،نحبك ٜٗخٞك

، 144اا 104،142ا1/102اًتبؿ ٛظبٕ ٝكب،  )ٗز٘ٞػ٠ نحبك ٧ُٞـ. ٦ًٗبُبٙ ٝ ت٢لاٙ ًؾٚ 
 ١اب  ا٧اٚ ُٛٞات٠   ثلاًابى ( 321اا 319، 267اا 266، 261اا 259، 82ا2/73؛ 328ٝ329

راٞا٦ٛ ٝ   .1 ث٠ ٠ً ثؾَ توٌا٨ٖ ًالؿ:  ِٗلٝع٠ كا ثب٧ـ  ٝك٥٣ ٛظبٕ ٝكب ؿك ؿ١ب كؼب٨ٓ 
ٙ  ٗجبكمات ِٗلٝع٠ .2 ؛نؿبم ِٗلٝع٠ ؿك ًبُبٙ ثبمُِا    .3 ؛ؽٞا٦١ ٛظبٕ ٝكب ؿك ت٢الا

 ٠ً ث٠ ُل٧ن ٥ٝ ام كاٟ ٧ًٞل ٜٗزل ُـ.  ١ب ُبٙ ٝ ٗٞار٠٢ ثب كٝىث٠ ًب

 . جًاوی ي آغبز مشريطٍ در کبشبن1
)١٘بٙ، ثب ٗؼٖٔ ًلؽب٠ٛ ُلٝع ًلؿ ًب٦ِٓ  ٛظبٕ ٠ً تغص٨الت نؿبم٧ٚ ؽٞؿ كا ؿك ١ل 

ام نكاٙ ث٠ ًبُبٙ نٗـ ٝ ؿك ا٧ٚ ٢ُل  ،تغص٨الت ًب٦ِٓ ثلا٥ اؿا٤ٗ ٧بمؿٟ ( ام 2/316ًٚ
ثب ٌٗبكلت نهب  ،ه٘ل1323٥ ًبّ س٨َ ام صـٝك كلٗبٙ ِٗلٝع٠ ؿك ًبّٗو٨ٖ ُـ. ٧ي 

تؼـاؿ٥ ام عالة رٞاٙ ٠ً ٛظبٕ ٝكاب ٨ٛان ؿك ٨ٗابٙ نٛابٙ      ،٨ُؼ ٧غ٦٨ ًبُب٦ٛ ث٠ ًبُبٙ
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اصا٦ٔ   ُٜب ُـٛـ. اٗب ١ٌات٤ ٦ نؽٞا١ ػـآ ٥ نماؿ٥ ٝ ١ب ثب اكٌبك رـ٧ـ ٝ اٛـ٠ِ٧ ،ثٞؿ
ٙ  ؽٞاٟ نماؿ٥ػ٦ٔ٘ ٝ اكتجبط ثب ٗزبٗغ  م ٗجبكم٣ِٗلٝع٠ ٝ نؿب  تًٞاظ نهاب ػٔا٦    ،ت٢الا

ٜبٕ ٝ كُٜٝلٌل ٝ ٨ًـاع٘ـ كؾلآٞاػظ٨ٚ ؽبٝك٥ ٝاػظ٦ ٗغجاٞة  ٛلاه٦ ام كٝعب٨ٛبٙ ث
ُل٦١ٝ ام عالة ث٠ س٨ِٞا٦٧ عبر٦ ٨ٗالما   ،ث٠ ت٧ِٞن ا٧ٚ ؿٝ ٛلل 1324ثٞؿ. ؿك اٝا٧ْ 
 ؽاٞاٟ  ككت٠ ٝ ث٠ س٨ِٞا٧بٙ ٗق١ج٦ ِٗلٝع٠ث٠ هٖ  ،ٗزت٢ـ ثنكٍ ًبُبٙ ،كؾلآـ٧ٚ ٛلاه٦

ٝ صاـٝك  ٙ ساي ام ثبمُِا  ٢ٗابرلا   ت٢لاٙ ٠ً ث٠ هٖ ٢ٗبرلت ًلؿٟ ثٞؿٛـ، س٨ًٞتٜـ. 
رِٚ ثب٦١ٌُٞ ؿك ٌٗازـ   ،1324ُبٟ ِٗلٝع٠ ؿك  كلٗبٙ ِٗلٝع٠ تًٞظ ٗظللآـ٧ٚ

ا٧لاٙ،  ًبُبٙ ؿك رٜجَ ِٗلٝع٤) ثلُناك ُـ. ،نهبثنكٍ ٠ً ًبٛٞٙ ِٗلٝع٠ ٓوت ُلك 
 (42ا37ّ

الة ثا٠  ام ا٧اٚ ؿٝكاٙ ٢ٛضا  ٝ اٛوا   ، ب٦ًِٓ تب ص٢ْٛظبٕ ٝكب ؿك ثؾ٦ِ ام ٗخ٥ٜٞ 
امؽٞؿُقُت٦ ٧بكاٙ ٝ ؿًٝتبٙ ًا٠  ث٠ ام مٛـ٦ُ ؽ٧َٞ ٧بؿ ًلؿٟ ٝ ا٥ ٟ تبم ػٜٞاٙ ؿٝك٣

 ًٜـ:  ٦ٗاُبكٟ  ،ٗغٞ ؽٞك٨ُـ اٛوالة ُـٟ ثٞؿٛـ
 صااٞ ؿٝكاٙ ػ٘اال ٗااٚ ا٧ٜزااب كًاا٨ـ  

  
ـ  ٧٣ٌااا٦ ؿٝك   ؿ٧ِااال نٗاااـ سـ٧ااا

 ٢ٛضااا  ٝ اٛواااالة        ٣ؿٝك ٧٦ٌااا 
  

ٞاً  ٠ً ٦ٗ  ٞاة... ؽ ٙ م ؽ  ثلؽ٨نؿ ا٧لا
 
 

  ٙ  ٗٚ ٝ ر٘ؼ٦ ام ؽا٧َٞ ثِقُاتِب
     

  ٙ  ؿك نٙ ٝاؿ٥ ت٨اااالٟ ًلُِااااتِب
 
 

 صٜاابٙ ٗغااٞ ا٧ااٚ اٛوااالة ُااـ٧ٖ نٙ
    

 ًااا٠ فكٟ ُاااٞؿ ثااال كػ نكتااابة   
 
 

 ٖ  ٛاـاٖٛ صاا٠ ُااٞك٥ ثاا٠ ًاال ؿاُاات٨
    

 ًااا٠ ؿّ ام ١٘ااا٠ ص٨ااان ثلؿاُااات٨ٖ 
 
 
 (74 ٍ 2/73)هجوَػِ آثار استار ًظام ٍفا،  

 ًیق ي آقبػلی وراقیاوجمه تش .1ـ1
٥ ١اب  ُٞك ثلا٥ ص٨بٛ  ام اٛواالة ٝ ٗجابكمٟ ثاب ث٨اـاؿُل٥    ا١بٙ ٝ رٞاٛبٙ سلؽٞ نماؿ٥
اٛز٘ٚ ت٧ِٞن ؿك ًبُبٙ اهـإ لاك ؿك ١٘بٙ ًبّ اّٝ ِٗلٝع٠ ث٠ تأ٨ًي ٙ ٝ اُاٌٗتجـ
ًاب٠ٓ   ١زاـٟ ًٚ ٛظبٕ ٝكاب٥   ك١جل٥ ا٧ٚ ُلٟٝ ٠ً اًخل نٛبٙ ١ٖ (1/142)١٘بٙ،  ًلؿٛـ.

 نهبػ٦ٔ ٛلاه٦ ثٞؿ.   ٣ثٞؿٛـ، ثل ػ٢ـ
اٛز٘ٚ ت٧ِٞن ٗلًت ام ث٨ٌ  ٛلل ثٞؿ »ًٜـ:  ٠ُٛٞ٦ٗ ٗؼلك٦  ٛظبٕ ٝكب اٛز٘ٚ كا ا٧ٚ

ًلؿٟ ٝ كُٜٝلٌل ٝ  ًلؿ ٝ ٠٘١ تغص٨ْ ٦٘ام ٦ً ًبّ تزبٝم ١ٛب  نٙ ام ٧ي ٨١ش٠ً ًٚ 
ً  ٠ً ١ب كا ام ١ٖ رـا ٜٛ٘ب٧ـ ٝ عبال ًب١ّب  ص٨ن نٙ ٨١شثب ٢ُبٗ  ثٞؿٛـ ٠ً رن ٗلٍ 



ام اػضاب٥ ا٧اٚ اٛز٘اٚ ثٜاب ثا٠       ( ثلؽا٦ 2/319)١٘بٙ، « .ك٨ًـٟث٠ ٢ُبؿت  كئ٨ي نٙ
ًبُب٦ٛ، ٨ًـ ٗغ٘اـ ًابظٖ علكا٠،    ػ٦ٔ ٛلاه٦، ٨ٗل عٌٚ  :ٛظبٕ ػجبكت ثٞؿٛـ ام ُٛٞت٤
 (1/142)١٘بٙ،  لضب ٗؾجل ٛلاه٦ ٝ ؿالٗلضب ٗؼبكك٦.ػ٨ٔ

 ٣مكن٧ااـ ًاا٠ ِٗااٞم اصاا٦ٔ ٥ٝ ثاالا٥ ٗجااب  ١ااب٥ ٛظاابٕ ثلٗاا٦ ام اُااؼبك ٝ ُٛٞاات٠
ب٠ٛ ٝ ػض٧ٞ  ٥ٝ ؿك اٛز٘ٚ تِا٧ٞن نهابػ٦ٔ ٛلاها٦ ثاٞؿٟ اًا . ٥ٝ ؿك      ؽٞا١ نماؿ٥
ا٨ٗـ٥ ٝ ًلُلؿا٦ٛ ٛب٦ُ ام ٧ٝلا٦ٛ ًٜـ ٠ً ؿك ؿٝكاٙ ٛب ٦ٗث٨بٙ  عـ٧ج ؿّٜٗظٕٞ ًتبة 

كًـ ًا٠ ٥ٝ كا ام ًالُلؿا٦ٛ    ٦ٗث٠ صغج  س٨ل ع٦٘٨ٌ  ،مٛـ٦ُ ٝ ؿٖ ١زلاٙ ػن٧ناٙ
ُاٞؿ ٝ ثا٠ اٝ    ٗا٦ ٝعاٚ ك١ٜ٘اٞٙ   ٛزبت ؿاؿٟ ٝ ثلا٥ ٗجبكمٟ ؿك كاٟ نماؿ٥ ٝ ًاؼبؿت  

٧ب ؿك كاٟ ٝعاٚ ٝ ٗالؿٕ ًِات٠    ك٦ً  ٧ُٞ٦ٗـ ث٠ كاٟ ٗجبكمٟ ثِتبة ٠ً ٧ب ث٠ ٗوصٞؿ  ٦ٗ
ً  ٠ً ػنٕ ٛظبٕ ثلا٥ ٗجبكمٟ ثب اًتجـاؿ رنٕ ُاـٟ ٝ ػضاٞ اٛز٘اٚ    ٥ُٞ. ام ا٧ٜزب ٦ٗ

ؽٞا١بٛا٠ ؿك   نماؿ٥ًٜـ ٠ً ؿك اٝد ٗجبكمات  ٦ٗٗخ٥ٜٞ ٨ٛن ث٨بٙ  ُٞؿ. ؿك اؿا٤ٗ ٦ٗت٧ِٞن 
)١٘بٙ،  ًٜـ. ٦ٗا٧ٚ س٨ل ع٨ٌٖ كا ؿك ٗوبثْ ٗزٔي ٦ٔٗ ٗالهبت  ،ؿلٝكت٢لاٙ ثب ًل٥ سل

( ا٧ٚ س٨ل كلما٠ٛ ٦ًٌ ٨ٌٛ  رن نهبػ٦ٔ ٛلاه٦، م٧الا ؿك راب٥ ؿ٧ِال٥ ثا٠     32 ٝ 1/31
٥ٝ كا  ،ـ ٠ً نهبػ٦ٔ ٛلاه٦ ؿك اٝد ٛبٗلاؿ٥ ٛظبٕ ام مٛـ٦ُ ُؾص٦ًٜ ٦ٗصلاع  ث٨بٙ 
ًل٦ِٛٞٛ اًتجـاؿ ٝ اػاتال٥ ٝعاٚ ؿػاٞت ًالؿٟ      ٗلؿٕ ثلا٥ ؽٞا١ب٤ٛ نماؿ٥ث٠ رٜجَ 

 اً :
  ٕ  ٗاالا ؿًٝاات٦ ثااٞؿ ثااب اًااٖ ٝ ٛااب

        
 ٗواااابٕ ػٔاااا٦ ٛلاهاااا٦ ػااااب٦ٓ   

 هاا٥ٞ كا٥ ٝ ثااب ١٘اا  ٝ كاؿ ثااٞؿ     
    

 ؽٞاٟ ٝ ًلًؾ  ٝ نماؿ ثاٞؿ...  ٝعٚ 
 ؿٕ ُااالٕ اٝ ًااالؿ ؿك ٗاااٚ احااال      

           
 نٗااـ ٗاالا ثاابّ ٝ ساالثاا٠ ُاالؿٍ ؿك 

 
 

 لؿ  ؿ٧ِااال٥ ًااابم ًااا ؿٓاااٖ ٛـ٘ااا٤
        

 م ٛاااٞ ؿكتااال مٛاااـ٦ُ ثااابم ًااالؿ  
  ّ  ثبؽتااااا٠           اثاااااب ٛٞرٞاٛااااابٙ ؿ

     
 ثاااا٠ ٨ٗااااـاٙ ٗلؿاِٛاااا٦ تبؽتاااا٠ 

 
 

ٖ   ١٘ب١َٜ ٝ ١ٖ  ػ٢ـ ٝ س٨٘ابٙ ُاـ٧
    

  ٖ  ك١اا٦ ساال ؽغاال كا ٢ِٛجاابٙ ُااـ٧
 
 
 ٧ٌاا٦ اٛز٘ااٚ ماٙ ٨ٗاابٙ ًاابؽت٨ٖ       

 
 ث٨ِبِٛااااااابَٛ ثمااااااالؿاؽت٨ٖ م 

 
 

 ثااا٠ نٙ ٛااابٕ تِااا٧ٞن ثِقاُااات٨ٖ     
 
 

      ٖ  ٠ً سال ُاٞم ١ل٧اي ؿٓا٦ ؿاُات٨
 ثاا٠ ًبُاابٙ ثااـ ا٧ااٚ اٝٓاا٨ٚ اٛز٘ااٚ   

    
 ًااا٠ ُلؿ٧اااـ ثلساااب ثااا٠ كاٟ ٝعاااٚ 

 
 

 كًا٨ـ    ٗا٦ ث٠ ٦ً تٚ ٠٘١ ػضاٞ نٙ  
    

ـ      ٝٓاا٦ ١اال ٧ٌاا٦ كا ١ااناكاٙ ا٨ٗاا
 ُاات ٝ كٝم ؿك ُاالؿٍ ٝ ؿك تؼاات   

  
 ٠ٛ ٧اي ٓغظا٠ نكإ ؿك كٝم ٝ ُات    
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 ٢ٗاا٦ ثاا٨َ ِٛقُاات٠ م٧ااٚ ؿاًااتبٙ   
 

 ٥ ًااٟٞ نتِلِاابًٙاا٠ ًبُاابٙ ُااـ 
 ٠٘١ ُا٢ل تؼغ٨اْ ُاـ ٧اي مٗابٙ        

    
 ٠ٛ ثابماك ٝ ًابك ٝ ٛا٠ ًاٞؿ ٝ م٧ابٙ       

 
 

 ُااـ٥ ٗـكًاا٠ ُاابٟ ًاابٛٞٙ ًااْ       
     

  ْ  ؿك نٙ ٗزت٘ااااغ ١بؿ٧اااابٙ ًااااج
 (117ا115؛ کاضاى رر جٌبص هطزٍعٔ اٗزاى، ظ34ا1/33)ّواى، هقدهٔ  

 تأسیس مدارس جدید .2ـ1
ً   ٦ٌ٧ ام ٢ٖٗ تأًا٨ي   بُاب٦ٛ هجاْ ام ؿٝكٟ ِٗالٝع٠   تل٧ٚ اهـاٗبت ٢ٗاٖ تزاـؿعٔجبٙ 

ّ ثٞؿ ًا٠   «ػ٠٨٘ٔ» ٤ث٠ ًجي ٗـاكى رـ٧ـ ث٠ ٛبٕ ٗـكًا٥  ٠ٗـكً ه٘ال٥  1313ؿك ًاب
سلً   ؿاُ  ٝ ِٛلا٦ٛ هِل ٗتؼصت ٝ ٠ٜ٢ً م٧بؿ٥ ؿك نُب٦١ ٗلؿٕ تب٨ًي ُـ ٝ تأح٨ل
ٗالؿٕ   ٣تٞؿ ؿاٛـ ٠ً ػ٘ال  ٦ٗا٧ٚ ٗـك٠ً كا ٛؾٌت٨ٚ اهـا٦ٗ تأ٨ًي كا ثلا٨ِٛؾ . ٛلاه٦ 

سلًا  كا ثا٠ ٗؾبٓلا  ٝ     ٨٨ل اٝضبع ٝ تغّٞ ػ٦ٗٞ٘ ٗتٞر٠ ًلؿ ٝ هِل ٢ًٜا٠ ث٠ تـكا 
ّ  ) ًبك٦ٌُٜ ٝ عت٦ تٌل٨ل ثلا٨ِٛؾ . ( ٛظابٕ ٝكاب ام ؿاِٛاز٧ٞبٙ    ٧20بؿُابك اكٝساب، 

نهبُا٨ؼ ٧غ٨اب٥    ا٥ ٠ً ٗـ٧ل٧  ٝ تـك٧ي نٙ ثل ػ٢اـ٣  ٠سلُٞك ا٧ٚ ٗـك٠ً ثٞؿ. ٗـكً
ٚ   بٗا٤ سي ام ا٠ٌٜ٧ ثلا٥ ًالؿث٨ل٥ كٝمٛ ًبُب٦ٛ ثٞؿ ٠ً   ثا٠ ت٢الاٙ ككا     عجاْ آ٘تا٨

( ٗـ٧ل٧  ٗـكًا٠ ثا٠ نهبُا٨ؼ ؿالٗلضاب٥     57نهب٨ُؼ ٧غ٦٨ ًبُب٦ٛ، ّ ٛب٤ٗ )مٛـ٦ُ
؛ ِٛاب٦١ ثا٠ مٛاـ٦ُ    20ّ اكٝساب،  ٧بؿُبك) تل ٛبظٖ ٗـك٠ً ثٞؿ. ٗؼبكك٦ ك٨ًـ ٠ً س٨َ

 (٨ُ67ؼ ؿالٗلضب ٗؼبكك٦، ّ
ا٥ ثا٠   ٠ٗـكً ،ًبّ اّٝ ِٗلٝع٠ ؿك ًبُبٙ»٧ٌٞٛـ:  ٦ٗا٧ٚ ٗـك٠ً  ؿكثبك٣ٛظبٕ ٝكب 
ؿاِٜٛ٘ـ ٨٢ُـ، نهب٥ ػٔا٦ ٛلاها٦ ٝ    لم ٗـاكى اٗلٝمٟ ث٠ ٤ٔ٨ًٝػ٠٨٘ٔ ث٠ ع ٛبٕ ٗـك٤ً

ٜابٕ  ؽٞا١ابٙ كُٝاٜلٌل ث   نماؿ٥ٝ ؿالٗلضب٥ ٗؼبكك٦ ٠ً ام تأ٨ًي ُـ صٜـ ٛلل ؿ٧ِل 
تج٨ٔـابت   ، ١ال كٝم ثا٠ ٝاًاغ٤   ٗـك٠ً ؿك اٝا٧ْ ًبك .ػ٢ـٟ ُلك  ثٞؿ، ٛظبٗ  نٙ كا ثل

ُلتٜاـ ٗٞهاغ ُالٝع ٝ  ؽاتٖ ؿكى ثا٠ راب٥ ثٌاٖ ا  ٝ         ٗا٦ ًٞء ؿك مع٘  ثٞؿ ٝ 
« ؿ١ٜاـ.  ٦ٗمٜٛـ ٝ ث٠ رب٥ ُلػ٨بت، كلا٠ٌٛ ٝ مثبٙ ًلل ؿكى  ٦ٗآغ٘ـ ، مَٛ ٨ًٌٔب 

٥ نماؿاٛـ٧َ ٢ُل كلمٛـاٙ ؽٞؿ ١ب ( اٗب كربّ ٢ِٗٞك ٝ ُؾص٨ 20ّ اكٝسب، ٧بؿُبك)
ًٜـ  ٦ٗال٧و٦ تلث٨   كلًتٜـ ٝ ا٧ٚ ٗـك٠ً كٝ ث٠ تله٦ ٢ٛبؿٟ ٝ ُبُلؿاٙ ٦ٗكا ث٠ ٗـك٠ً 

 ُاٞٛـ.  ٗا٦ ثاب٦ٛ ؽاـٗبت كل١ِٜا٦ ٝ ٨ًبًا٦      ،٠ً ثؼـ١ب ث٨ٌبك٥ ام نٛابٙ ؿك ًِاٞك  
( ساي ام نٙ ؿك  72اا 71ّرب؛ هي ِٛب٦١ ث٠ مٛـ٦ُ ٨ُؼ ؿالٗلضاب ٗؼابكك٦،    )١٘بٙ
ٗظلل٥ ٝ ث٠ ًَُٞ ؽبٛاـاٙ   ، ٗـك٥٤ً ؿلبك٥ ٝ ٨ُجب١٦ٛب ثب ع٘ب٧  ؽبٛٞاؿٟ ،ًبُبٙ



ه٘ل٥ تأ٨ًي ُاـ. )ًبُابٙ ؿك رٜاجَ    1325ث٠ ًبّ اًال٠٨ٗ ٤ٗـكً ،اع٘ـ٥ ًبُب٦ٛ
 (39ا٧لاٙ، ّ ِٗلٝع٤

 خًاَبن کبشبن   وبیب حسیه کبشی ي زجر ي آزار مشريطٍ .3ـ1
ُلكتبك ٗص٨جت٦ ؿ٧ِل ثاٞؿ ٝ   ،ٙا٧ٚ ؿٝكاٙ ث٠ رن ٗجبكمٟ ثب ٗلتزؼبٙ ٝ ٌٗتجـاًبُبٙ ؿك 

ب ؿك ا٧اٚ  سٌلٍ ٗبُبا  ؽبٙ ثٞؿ. ٛظابٕ ٝكا   ٧ٝوٟ ث٠نٙ ُلاكت ٛب٧ت ع٨ٌٚ ٝ اتجبع اٝ 
ًبُابٙ ٝ ٛاٞاع٦ نٙ ًا٠ ؿك نتاَ      ،ثب نؿبم تـ٨٨ل ًٔغٜ  ث٠ ِٗالٝع٠ »٧ٌٞٛـ:  ٦ٗثبكٟ 

مٝؿتل ام ًب٧ل ٢ُل١ب تٌبٙ ؽٞكؿ ٝ تؼغ٨ْ ػ٘ا٦ٗٞ   ،ًٞؽ  ٦ٗٛبا٦ٜٗ ٝ هتْ ٝ ؿبكت 
 ُلٝع ُاـ ٝ ؿٟ كٝم عاّٞ ًِا٨ـ. ٗلًان ر٘ؼ٨ا  ٝ تغصاٚ ؿك ٌٗازـ ُابٟ ثاٞؿ.         

ث٠ ا٧اٚ اٝضابع    ١ب ُقُت١٠٘ض٨ٜٚ ؿك ًتبة  ( 2/319٥ٝٗز٘ٞػ٠ نحبك اًتبؿ ٛظبٕ ٝكب، )
 (47ا٧لاٙ، ّ : ًبُبٙ ؿك رٜجَ ِٗلٝع٤ى)ك. ـ.ًٜ ٦ٗ ٟ اُبك

ـ  ٗا٦ نٛض٠ ٛظبٕ ٝكاب ث٨ابٙ    ثلاًبى عتا٦ ٛب٧ات عٌا٨ٚ ًبُا٦ ًا٠ كؼب٨ٓا         ،ًٜا
ـ  ٗا٦ ٥ ؽاٞؿ  ١اب  بٙ كا ؿك ر٢  ؽالف ٜٗبكغ ٝ ُالاكت ؽٞا١ ِٗلٝع٠ ثا٠ عاٞك    ،ث٨ٜا

اٛز٘ٚ ٠ً ٗٞرـ ا٧اٚ ارت٘ابع ٝ   ا٧ٚ ُٞؿ تب  ٦ٗ ٗغلٗب٠ٛ ثب اٛز٘ٚ ت٧ِٞن ٝاكؿ ٗقاًلٟ
ٗلؿٕ كا ٗتللم ٝ تؼغ٨ْ ٝ تغصاٚ كا ثِاٌٜـ ٝ ؿك ٗوبثاْ ٛب٧ات      ،ُـٟ ٦ٗثٔٞا ُٜبؽت٠ 
سلؿاؽت٠ ٝ اًجبة مٛـ٦ُ ٗلك٠  ،ث٠ ١ل ٧ي ام نٛبٙ ١ل صوـك سّٞ المٕ ثبُـ ع٨ٌٚ ٛوـا 
ظل ٗلٍ ١ٜٞٓب٦ً كلا١ٖ نٝكؿ، ؿك ؿ٨ل ا٧ٚ صٞكت اػضب٥ اٛز٘ٚ ثب٧ـ ٜٗت١ب  نٙ كا ثلا٥
؛ ًبُبٙ ؿك رٜجَ ِٗلٝع٠ ا٧الاٙ،  320 ٝ 2/319)ٗز٘ٞػ٠ نحبك اًتبؿ ٛظبٕ ٝكب،  ثبُٜـ.
 ٥ ٛظبٕ ٝكب(١ب ُقُت٠ًتبة ث٠ ٛوْ ام ، 47ّ

ؿك كٝم١اب٥ اّٝ تغصاٚ ًا٠    »٧ِل ؿكثبكٟ ا٧ٚ تغصٚ ُٛٞت٠ اً : ٛظبٕ ؿك رب٥ ؿ
ؿ، ٛب٠ٗ ثا٠ اٛز٘اٚ   صغج  ام ك٧ؾتٚ اُلاك ث٠ ٗـك٠ً ٝ ٢ُل ٝ هتْ ٝ ؿبكت ؿك ث٨ٚ ثٞ

)نهاب   ؿ٨١ٖ. ٛلاه٦ ٦ٗاػضب٥ ت٧ِٞن ثؾٞا١ٜـ  ١لص٠ك٨ًـ ٠ً اُل ٗلؿٕ كا ٗتللم ٨ًٜـ، 
ؽٞٙ ٗب ٧اي  "ػ٦ٔ( ٛب٠ٗ كا ؿك عضٞك ر٘بػ  ؽٞاٛـ ٝ ؿك ع٦ ًؾٜبٙ ٨٢ٗز٦ ُل : 

ك٦٧ٝ ِٛلكت٠ ٝ ؽبى ، كَٛ تن٧ٝل ٝ ؿِٝٗ  رٞاٛبٙ ٠ً اػضب٥ اٛز٘ٚ ت٧ِٞن ١ٌت٨ٖ
ًبُابٙ ؿك رٜاجَ ِٗالٝع٠،     :ى)ك.« "ُٞ ؽاٞا٨١ٖ ؿاؿ. ٝ ٗوـى ٝعٚ كا ث٠ نٙ ٌُ 

ّ47 ٝ 48) 
ؽٞا١بٙ ؿك ٗـك٤ً ُبٟ )اٗبٕ ؽ٨ٜ٘ا٦(   ا٥ ؿ٧ِل، ام تغصٚ ِٗلٝع٠ ٛظبٕ ٝكب ؿك ُٛٞت٠

ًٜـ. ًؾٜب٦ٛ ٠ً ؿك نٙ، ٛلاه٦ اُؼبك ٛظابٕ ٝكاب٥ ٛٞراٞاٙ     ٝ ًؾٜلا٦ٛ ػ٦ٔ ٛلاه٦ ٧بؿ ٦ٗ
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ُلكتٚ ًاالط ػ٨ٔا٠ اُالاك كالا١ٖ     اِٛبؿ ًلؿٟ ٝ ٗٞرجبت ت٨٨٢ذ ٗلؿٕ ٝ ػٔ٘ب ٝ ث٠ ؿً  
ٗلعٕٞ نهب٥ ػ٦ٔ ٛلاها٦ كئا٨ي اٛز٘اٚ ٗاب، ؿك ؽغبثا٤ ؽاٞؿ       »٧ٌٞٛـ:  نٝكؿ. ٛظبٕ ٦ٗ ٦ٗ

١ب٥  ؽٞا١ٜـ ثب ؽٞٙ ؽٞؿ، ٠ٌٓ ٧ي ِٗ  اعلبّ ٗؼصٕٞ ؿٝك ١ٖ ر٘غ ُـٟ ٝ ٦ٗ"ُل : 
ٝ ثؼاـ ا٧اٚ    "١ب ٌِٛت٠، ٌُ  ٝ ُٞ ًٜٜـ. ١٘ت٦ كا ٠ً ؿك س٨ِب٦ٛ سـكاٙ نٙ ؿلٔ  ٝ ؿٝٙ

 ل كا ام ٜٗظ٤ٗٞ ٨٢ٗز٦ ٠ً ؿك نٙ صٜـ كٝم تغصٚ ُلت٠ ثٞؿٕ، اِٛبؿ ٛ٘ٞؿ:ؿٝ ُؼ
   َ  نٝك اًا      تغْ٘ ام ا٧اٚ ثا٨َ ٜٛا

        
 ام ا٧ٚ مٛاـ٦ُ ٗالٍ م٧جابتل اًا      

 ٠٘١ ُلؿ ٗب كًت٠ ؽبك ٝ ؽي اًا    
        

 ؿُاال مٛااـُب٦ٛگ ِٜٛاا٨ٚ ثااي اًاا   
 ٢ٛاابٙ ؿك ؿّ ؽاابى ت٨االٟ ُااا٧ٖٞ      

              
ٖ   ٌا٠ ثا  ٝ ٧ب نٛ   «ل ؽصاٖ ص٨الٟ ُا٧ٞ

 (143 ٍ 1/142)هجوَػِ آثار استار ًظام ٍفا،  

ـ٧ـٟ ثا٠ ١٘لا١ا٦ ػٔ٘اب ؿًا  ثا٠ تز٘اغ مؿٛاـ ٝ ساي ام عضاٞك ؿك          ٗلؿٕ ًت٘
ٝ ؿٛجابّ   اًأغ٠  ـٛـ ٝ تالٍ ٢ٛب٦٧ ٗلؿٕ ث٠ ت٨٢ا٤ ؽب٠ٛ ؿك ٌٗزـ ُبٟ ر٘غ ُ تِٔلاف

 ل ث٠ كالاك ٛب٧ات  ؿٝى ٝ ٗغبصلٟ ا٧ٚ هٔؼ٠ اٛزب٨ٗـ. ا٧ٚ اٗ ًلؿٙ ٛب٧ت ع٨ٌٚ تب ٗنكػ٤
اك٥ نكاٗاَ ٌٛاج٦ ؿك   ؿٝى ٝ ؿًت٨ِل٥ ٗبُب  ؽبٙ ٝ ثلهال  ع٨ٌٚ ٝ اتجبػَ ث٠ هٔؼ٤

ام  ،( آجت٠ سي ام نٙ ٗبُبا  ٠ً ث٠ اػـإ ٗغٌٕٞ ُـٟ ثاٞؿ 2/319، ٢ُل اٛزب٨ٗـ. )١٘بٙ
)ًبُابٙ ؿك رٜاجَ ِٗالٝع٠     مٛـاٙ كلاك ًلؿ ٝ ؿٝثبكٟ ظٖٔ ٝ ًتٖ ٛب٧ج٨بٙ نؿابم ُاـ.  

 ( 49ا43ا٧لاٙ، ّ
ٚ  ؽٞا١ا  ِٗلٝع٠ثب ُـت ُلكتٚ كؼب٨ٓ   ٥ ٝال٧تا٦ ًا٠ ثاب    ١اب  بٙ ٝ تِا٨ٌْ اٛز٘ا

ًلاب٧ت٦ ٝ ؽ٨بٛا     ث٠ ػالٟٝ ث٦ ،ًلؿ ٥٦ٗ ٛب٧ت ع٨ٌٚ ٝ ًٌبَٛ ٗؾبٓل  ١ب ؽٞؿًل٥
ٝٗالد ؿك ًبُابٙ    ١لدعبًٖ ٝه  ًبُبٙ ثبػج تِـ٧ـ ظٖٔ ٝ ُلاكت ٛب٧ت ع٨ٌٚ ٝ 

 ٧ٌـ:ٛٞ ٦ٗؿك ا٧ٚ ثبكٟ  «ع٨بت ُزل٣»ثٜـ  ُـ. ٛظبٕ ؿك تل٨ًت
 ؿك نٙ ػصل ًبُبٙ صٞ اػصبك سا٨َ   

     
      َ  هل٧ٚ ثُاـ ثا٠ ٗالؿاٙ ثٌاتٞؿٟ ًا٨

 ٝٓااا٨ٌٚ ؿك٧اااؾ ام ثاااـ كٝمُااابك         
              

 ؿُلُٞٛاا٠ اٗاالٝم ُلؿ٧ااـٟ ًاابك...    
 
 
 ٧ٌاا٦ ت٨االٟ سٜااـاك ٛب٧اات عٌاا٨ٚ         

        
 ت٨ُٚاااو٦ ٝ ًااا٠٨ ك٥ٝ ؿك ِٛاااأ  

 اثااب ٗلؿٗاا٦ صااٞٙ ؽااٞؿ اٛجاابم ُااـ    
    

ـ  ؽلاثاا٦ م ١اا    ل ًاا٥ٞ نؿاابم ُاا
 
 

 ٌٛلؿٛاااـ اثواااب ثااا٠ رااابٙ ًٌااا٦    
 

 ٛاا٠ ثاال ؽبٛاا٠ ٝ ؽبٛااـاٙ ًٌااا٦     
 ٠٘١ رب ؽالاة ٝ ١٘ا٠ ًاي كو٨ال      

     
 ثااا٠ ؿإ ثاااال ٝ ٗصااا٨ج  اًااا٨ل    

 
 

 ًتااااابث٦ سل٧ِااااابٙ ٝكم ؿك ٝكم
 
 

 ٗغ٨غ٦ سل ام ؽاٞٙ ُالن ؿك ُالن    
 



 (113ا111)ّواى، ظ 

 وبیب حسیهخًاَبن کبشبن بٍ دست  کشتٍ شدن ػلی وراقی رَبر مشريطٍ .4ـ1
ث٠ ٛابثٞؿ٥ ًبٗاْ اُالاك     ،٥ ا١٠٨ٓٝب كؿٖ ٗٞكو٨  ه٨بٕ ٗلؿٕ ػ٦ٔ ،عٞك ٠ً ث٨بٙ ُـ ١٘بٙ

ـ  ٗا٦ ١٘ضٜبٙ ث٠ ُلاكت ؽٞؿ اؿا٠ٗ ١ب  نٙ ٜٗزل ِٛـ ٝ ٚ  .ؿاؿٛا اٌٗابٙ مٛاـ٦ُ   كٝ  اما٧ا
ٙ ٛبصبك ثٞؿٛـ ٠ً ام ًبُبٙ ث٠ ت٢الا ١ب  نٙ اػضب٥ اٛز٘ٚ ت٧ِٞن ؿك ًبُبٙ ٨ٌٗل ٛجٞؿ ٝ

زبً  ٠ً كصاْ ؿ٧ِال٥ ام ٗجابكمات ٛظابٕ ٝكاب ػ٨ٔا٠       ك ٝاهغ ام ا٧ٜٛوْ ٌٗبٙ ًٜٜـ. ؿ
ُٞؿ. ا٧ٚ ٗجبكمٟ ١ٖ ث٠ ٌُْ كل٦ِٜ١ اًا  ٝ ١اٖ    ٦ٗاًتجـاؿ ث٠ صٞكت ٌٗتو٨ٖ نؿبم 

 عضٞك ارت٘بػ٦ ٝ ٗجبكمٟ ؿك ٨ٗـاٙ ٛجلؿ.
ًٜـ ٠ً ث٨ٌبك٥  ٦ٗاُبكٟ  (111ا110ّ) ًبُبٙ ؿك رٜجَ ِٗلٝع٠ٛلاه٦ ؿك ًتبة 

، ث٠ ؿ٨ْٓ ا٧ٌٜا٠ ٛب٧ات عٌا٨ٚ    ٛظبٕ ٝكب ٠ً ث٠ ت٢لاٙ ككت٠ ثٞؿٛـ امر٠ٔ٘ ،ام ثنكُبٙ ٢ُل
ؿاؿ ٝ عت٦ ُب٦١ ١اٖ ام ربٛات    ٦ُٗلاكات ؽٞؿ ٝ نماك ٝ هتْ ٗؾبٓلبٙ اؿا٠ٗ   ضٜب١ٙ٘

اٗاٞك ثا٠ ؿًا      كُت٤ًلؿٛـ ٝ ًل ٦ٗعٌٞٗ  ث٠ سٌلٍ ٗبُب  ؽبٙ ٜٗبصج٦ ٨ٛن ػغب 
َ      ٦ٗاُلاك  ؿك ًبُابٙ ٛجاٞؿ، اٗاب ام     اكتبؿ، ؿك ٛت٨زا٠ اٌٗابٙ مٛاـ٦ُ ٛظابٕ ٝ ١٘لا١ابٛ
تٞاٙ ك٨٘٢ـ ٠ً اكتجبط اػضب٥ ا٧ٚ ُلٟٝ ًٖ ٝ ث٨َ تب ٢ُبؿت ػٔا٦   ٥٦ٗ ٛظبٕ ١ب ُٛٞت٠

( ام ا٧اٚ ٨ٗابٙ كئا٨ي    1/143)ٗز٘ٞػ٠ نحبك اًتبؿ ٛظابٕ ٝكاب،    ٛلاه٦ اؿا٠ٗ ؿاُت٠ اً .
ُٞؿ ثلا٥ ك٨ًـ٦ُ ثا٠ اٗاٞك ؽابٛٞاؿ٦ُ ثا٠ ًبُابٙ       ٦ٗنهبػ٦ٔ ٛلاه٦ ٨ٛن ٗزجٞك  ،ُلٟٝ

ُاـٟ ٝ  تًٞظ ٛب٧ت عٌا٨ٚ ٝ اتجابع ٥ٝ ًِات٠    ا٥  ٠ًلاٛزبٕ ث٠ علم ٝع٨ِبٛ ثلُلؿؿ،
)ًبُاابٙ ؿك رٜااجَ ِٗاالٝع٠،  ُااٞؿ. ٗاا٦ٗؾلاا٦  رٜاابم٣ ٥ٝ ؿك صاابٟ ٗنكػاا٠ ؿٝى

 (119ا11ّ
ُا٢بؿت ٥ٝ ثا٠ ؿًا      سلؿاؽت٠ ٝ ؿكثابك٣ ٛظبٕ ثبك١ب ؿك نحبك ؽٞؿ ث٠ نهبػ٦ٔ ٛلاه٦ 

 ٛبئج٨بٙ ص٨ٜٚ نٝكؿٟ اً :
 كٔاي ٧ٝي ام رلب٥  ١ناك٨ًٝصـ٦ًٝ

      
  ّ  ٢ٗاا٦ كتاابؿ ثاا٠ ٛبُاا٠ ؿك ٗغاابم مٝا

 
 

 ػٔاا٦ ًاالنٗـ اكاالاؿ ػصاال نماؿ٥   
      

 ٠ً ؿك ٢ُبٗ  ٝ نماؿ٦ُ ٛـاُ  ١٘بّ 
٢ٗل   ٝ ُبؿ٥  ٢ُل   ٝ  ٙ ُب ًب ٠ً ث٠   ٙ ٗب ٙ م  ؿك ن

      
   ّ  ٛجٞؿ ٨١ش رن ام ٗغٜ  ٝ ثاال ٝ ٝثاب

 
 

 ه٨بٕ ًلؿ ٝ ٦ٌ٧ ٢ٛضات٦ سـ٧اـ نٝكؿ    
  

ـ رٞا م ربٙ ُقُت٠  ّ ٟ ٛبٙ ثلُن٧ا  ؽصاب
 ٦ًٌ  ِ  ُ  ث٠ ت٨ؾ ؿـك ٝ ؽ٨بٛ  ٢ُـ٨

       
ـُا  ٛوَ ؽ٨بّ   ٠ً ؿ٨ل عن ٝ عو٨و  ٛ

 
 

٠ ٨ًٜ ٙ       ؿك٧ؾ  ٝ ؽاٞ  َ ـ م نت ُ ٟ ًـٜ  ا٥ ن
  

   ّ  ٠ً ام علاكت ٝ ام ػِن ثاٞؿ ٗبالٗاب
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ٍفا رر  ًقصً ظام 

ع ٗزاىٔ جٌبص هطٍز ا  
ٕ کاضاى ّا  ٍ رخدار
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 (311)تارٗخ اجتواػٖ کاضاى، ظ 

 خًاَی وظبم يفب در تُران مببرزات مشريطٍ .2
 برستبن. مجبَدت در میدان ب1ُـ2

٦ٌ٧ ام ؿال٧اْ   ،كٝؿ ٦ٗٛباٗٚ ُـٙ ًبُبٙ ثلا٥ ٥ٝ ث٠ ت٢لاٙ  ُلص٠ ٛظبٕ ٝكب ث٠ ٝاًغ٤
ٌٗتو٨ٖ ػ٠٨ٔ اًتجـاؿ صـ٨ل اً . ٗظللآـ٧ٚ ُبٟ كلٗبٙ  ، ٗجبكم٣ككتٚ ٛظبٕ ٝكب ث٠ ت٢لاٙ
ُاناك٥   ام ١٘ابٙ نؿابم تابد   اٗب ربِٛا٨ٚ ٥ٝ ٗغ٘اـػ٦ٔ ُابٟ     ،ِٗلٝع٠ كا صبؿك ًلؿ

ٞ   ٧بك٥ كٝىٗؾبٓق ِٗلٝع٠ ثٞؿ ٝ ث٠  اًاتجـاؿ٥ هاـ٧ٖ كا اع٨اب ًالؿ.      ١٣ب ١٘ابٙ ُا٨
ؿاؿٛـ تب ا٠ٌٜ٧ ثا٠ ٗغ٘اـػ٦ٔ    ٦ٗؿ اؿا٠ٗ ؽٞا١بٙ ٨ٛن ث٠ كُِٜٝل٥ ٝ ٗجبكم٣ ؽٞ ِٗلٝع٠

لا  ثاب ِٗالٝع٠    ٓثا٠ ٗؾب  ُبٟ ًٞء هصاـ٥ ٛبكلراب٦ٗ صاٞكت ُلكا  ٝ ٥ٝ ػٜٔاب      
لاك ٝ ؽبكد ام ٗغاـٝؿ ُا٢ل ها    ٛـ٦ُ ؽٞؿ كا ث٠ ثبؽ ُبٟ ٠ً ؿك ُلمثلؽبً . ٗغْ م

بٙ ٗوبث٠ٔ ًٜـ. ٨ٛل١ٝب٥ ؽٞا١ ِٗلٝع٠ؿاُ ، تـ٨٨لؿاؿ تب ثتٞاٛـ اٝضبع كا ًٜتلّ ًٜـ ٝ ثب 
تاٚ ام   ١ِا  بٙ ٝاؿاُ . ؿًتٞك كلاؽٞاٛـٙ ٝ تجؼ٨ـ ؽٞا١ ِٗلٝع٠هنام كا ث٠ ٗوبث٠ٔ ثب 

)ؿٕٝ  1326ر٘ابؿ٥ االّٝ   23كٝ ُاـ. ؿك   ٠ك١جلاٙ ِٗلٝع٠ ثب ٗؾبٓل  ٗزٔاي كٝثا  
٨ٛان ثا٠    ؽاٞاٟ  ِٗالٝع٠ زٔي كا ٗغبصلٟ ًلؿٛـ ٝ ٨ٛل١ٝب٥ ٗ ١ب ( هنام1287ٍ ت٨لٗبٟ

ٝ  ٨ٛان ثا٠ ٗزٔاي    ؽاٞاٟ  نماؿ٥ؿكبع ام ٗزٔي نٗبؿٟ ُـٛـ. تؼـاؿ٥ ام ػٔ٘ب ٝ ثنكُابٙ  
ثلؽا٦  ، بٙ ٌٗٔظ م٧ابؿ ثاٞؿ  ؽٞا١ نماؿ٠ٌ٥ ؿك اثتـا تؼـاؿ ثب ا٧ًٜم٢ٌبالك نٗـٛـ.  ٗـك٤ً

سلاًٜـٟ ُـٙ ًلؿٛـ ٝ ر٘ؼ٨  كا ت٧ِٞن ث٠  ،ك١جلاٙ ِٗلٝع٠ ثلا٥ ؿٝك٥ ام ؽٞٛل٧ن٥
١اب   تؼـاؿ ٦ً٘ عبضل ث٠ م٨ٗٚ ُقاُتٚ أًغ٠ ِٛـٛـ. ؿك٨ُل٥ ؽا٦ٜ٨ٛٞ نؿابم ٝ هانام   

ٙ ٗزٔي سي ام رَٜ ٝ رـاّ ٝ ٗٞكو٨ا  ؿك نؿابم   ثٌتٜـ ٝ ٗـاكؼب ٗزٔي كا ث٠ تٞح
)تابك٧ؼ ِٗالٝع٠ ا٧الاٙ،     اكتابؿ.  ١اب  رَٜ، ًلاٛزبٕ ٗـٔٞة ٝ ٗزٔي ث٠ ؿًا  هانام  

 (643ا577ّ
اٗب ٗغتٞا٥ نٙ ث٠  ،كٝؿ ٦ًٗلا٧ـ ٠ً ام ٨ٗبٙ  ٦ٗبكاٙ ِٗلٝع٠ ُؼل٥ ٛظبٕ ثؼـ ام ث٘ج

)ٗز٘ٞػ٠ نحبك اًتبؿ ٛظبٕ ٝكاب،   .ؿاكؿٗغٌٖ، صجل ثل ٗصب٧ت ٝ ا٨ٗـ ث٠ ن٧ٜـٟ اُبكٟ  ٣اكاؿ
١٘لاٟ ثب ١٘لمٗابَٛ ؿك   ،ٛـثٜـ ٦ٗ( ٥ٝ ؿك كٝم٥ ٠ً ٗزٔي كا ث٠ تٞح 144 ٝ 1/143

 ١ب ًٜٜـ ٝ ثؼـ ام ا٠ٌٜ٧ هنام ٦ٗؿكبع  ًِٜل١ب٥ ؽٞؿ ام ٌٗزـ ًم٢ٌبالك ٝ ٗزٔي ٦ٔٗ
ـ تؼـاؿ٥ ام ١٘لمٗب ٠ً ؿكعب٦ٓ ،ًٜٜـ ٦ٗٗزٔي كا تصلف  ُاـٟ  ٧اب ؿًات٨ِل    َٛ ُا٨٢

ام عل٧ان ثابٕ   اٛاـ،  ٟ ( ٥ٝ ٝ صٜـ تٚ ام ١٘لمٗبَٛ ٠ً مٛـٟ ٗبٛـ260 ٝ ١2/259٘بٙ، )



ـ  ٦ُٗل٧نٛـ. سي ام ا٠ٌٜ٧ ام ١ٖ رـا  ٦ٌٗٗزـ ًم٢ٌبالك ام ٠ٌٔ٢ٗ  ٛظابٕ صاٞٙ    ،ُاٞٛ
كٝؿ تاب ؿك   ٦ٗصٜـ تٚ ام ؿًٝتبٙ ؽٞؿ  ٤ث٠ ؿك ؽبٛ ،ؽٞؿ كا ٛـاكؿ ٤كلص  ككتٚ ث٠ ؽبٛ

ا٧ٚ ًٜاـ. ثٜابثل   ٘ا٦ ٦ًٌ ث٠ ٥ٝ كٝ ٛ ،كٝؿ ٠ً٦ٗ ا٥  ٠نٛزب ٗؾل٦ ُٞؿ، اٗب ث٠ ؿك ١ل ؽبٛ
جاـ٧ْ ثا٠   ٠٘١ ا٨ٗاـ ت  ُـُبٙ ثٞؿ تب ا٧ٚ ا٥ ًبٍ ؿك ث٨ٚ ًِت٠  ٠ًٜـ ً ٧٦ًٗٞب٠ٛ نكمٝ أٗ
 (267 ٝ 2/266)١٘بٙ،  ُـ. ٦٘ى ٧ٛأ
 . اسبرت در زودان ببغ  شب2ٌـ2

ؽٞا١بٙ ؿك ثبؽ ُابٟ ٝ ُاٌٜز٠ ٝ    ٗغ٘ـػ٦ٔ ُبٟ ث٠ تؼو٨ت ٝ مٛـا٦ٛ نماؿ٥ ،سي ام نٙ
ك٨ْ ٝ هبضا٦  صٞكاًلا ٨ِلؽبٙٗٔي آ٘ت٨ٌ٘ٔٚ، ٨ٗلما ر٢بٛ هتْ تؼـاؿ٥ ام نٛبٙ امر٠ٔ٘
ام  كابع ٛظبٕ ٝكاب ثا٠ ػٜاٞاٙ ًالثبم راٞا٦ٛ ؿك ؿ      ،ا٧ٚ اٝهبت اكؿاه٦ سلؿاؽ . ؿك ٤٘١

ُـ ٝ ٗٞكؿ نماك ٝ ٌُٜز٠ ٝ  ؿك مٛـاٙ ثبؽ ُبٟ عجي ٗزٔي ٨ًُٞـ ٝ ١٘لاٟ ٗزب١ـاٙ 
 ٧ٌٞٛاـ،  ٦ٗٛظبٕ  ٠ً صٜبٙ( اٗب 666ا647ًٌل٥ٝ، ّ :ىك.) .ُلك ُالم كٝما٠ٛ هلاك 

ُلتٜـ كٝم٥ ٠ً ا٧لاٙ ثب ِٗلٝع٠ ٝ نماؿ٥ اؿاكٟ ُٞؿ، ٗاب   ١٦ٗ٘لا١بٙ ٛظبٕ ث٠ ؿهؽ٨٘بٙ 
 ٥ مٛـاٙ ٝ ٗزبمات ث٠ ٗـك٠ً ؽٞا٨١ٖ كلًتبؿ.ُ٘ب ٝ اٝالؿتبٙ كا ث٠ رب
تص٧ٞل٥ ام ُلا٧ظ ًؾ  مٛاـاٙ ثابؽ ُابٟ ثا٠     ، ًب٦ِٓ تب ص٢ْٛظبٕ ٝكب ؿك ٗخ٥ٜٞ 

 ؿ١ـ: ٦ٗؿً  
 ٝ  ًاؼ  ٝ سال ؿكؽا    ٦ٌ٧ ثبؽ سال 

            
 ًنٝ ؽل٦ّٗ ٝ عالة ثٌات٠ كؽا ...    

 ثاا٠ ٧ااي ًااٞ ٗاالا ساالؿٟ ٝ ثبكُاابٟ    
            

 بٟث٠ ٥ًٞ ؿُل تؾا  ٝ اٝكٛاَ ُا    
 
 

 ؿك اعاااالاف نٙ ثبكُاااابٟ ًااااتلٍ   
  

 ٥ ثانكٍ... ١اب  ث٠ ١ل ًٞ مؿٟ ؽ٨٘ا٠  
 ثاا٠ ٧ااي ُُٞاا٠ ثااب٧ل ؽِااَ ثاابؽ      

 
 ًاا٠ رااب٥ ُااْ ٝ الٓاا٠ ك٨٧ٝااـٟ ؿاؽ  

 
 

 ام سااالى ًاا٨بٟ    ا٥  ٠ثاا٠ سااب ؽ٨٘اا  
 

 ؿكٝٙ ٝ ثااااالٝٙ ت٨ااااالٟ ام ؿٝؿ نٟ 
 
 

 ثؾاا  ؿُاال ٗااٚ ٝ صٜااـ تااٚ ت٨االٟ 
        

 ثاابّ ٝ ساال ؿك نٙ ؿإ صاٞٙ ٗاالؽ ثا٦   
 
 

 ١٘اا٠ ُاالؿ ٗااب ٝعِاا  ٝ ثاا٨ٖ ثااٞؿ
        

 ًلاًااال ٢ِٛجااابٙ ٝ ؿهؽااا٨ٖ ثاااٞؿ 
 
 

 (76 ٍ 2/75)هجوَػِ آثار استار ًظام ٍفا، 

ٚ  ؽٞاٟ نماؿ٥اػـإ ػبٖٓ  ام ٝاهؼ٤ ،ا٧ٚ ٗخ٥ٜٞ ؿك اؿا٤ٗ  ،٨ٗلما ٛصلا  ٗٔي آ٘تٌٔ٘ا٨
ثا٠  ًؾٜبٙ نت٦ٜ٨ِ ٠ً ٗٞهغ اػـإ ؽغابة  ٨ٛن ام  ٝ ًٜـ ٦ٗٗزٔي ِٗلٝع٠ ٧بؿ  ٛ٘ب٧ٜـ٣

ٚ   ا٥  ٠ًا٠ ؿك ُٛٞات   ُل . صٜبٙ ٦ٗٗغ٘ـػ٦ٔ ُبٟ ًؾٜبٙ  ُٞٛا٠   ؿ٧ِال ام نٙ ٝاهؼا٠ ا٧ا
ٙ ثلؿٛاـ،   ٦ٗٝهت٦ ٗٔي آ٘ت٨ٌ٘ٔٚ كا ثلا٥ ًِتٚ ٝ ٗخ٠ٔ ًلؿٙ »ـ: ٧ٌٞٛ ٦ٗ ثا٠   ًا٠  صٜاب
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ًٜـ ٠ً ثا٠   ٦ُٗل  ٧بؿ  ٦ًٗ٘ب٦ٛ ا٥ ٗٞهّل ٝ ن١َٜ ن ٠كٝؿ، ثب ه٨بك ٦ٗربٛت ٜٗجل ؽغبث٠ 
 ُل :   ٨٦ٗ٘بٙ ؿهؽ

 ؿاؿ٧ٖ ا٧ٚ ككا  ًاتٖ ثال ٗاب      ٗب ثبك٠ُِ
        

ـ ؽقالٙ  ٞؿ ص٠ كً ٙ تب ؽ ٌبكا ً٘ت  «ثل هصل 
ْ ؛ ٗخ٥ٜٞ 76؛ هي ١٘بٙ، 2/260ّ)ٗز٘ٞػ٠ نحبك اًتبؿ ٛظبٕ ٝكب،  ًاب٦ِٓ؛   تب ص٢ا

 (660ا٧لاٙ، ّ تبك٧ؼ ِٗلٝع٤ ١٘ض٨ٜٚ هي
ُابٟ   ؿ٧ِل٥ ٨ٛن ام ٗبرلا٥ ثا٠ عضاٞك عٔج٨اـٙ مٛاـا٨ٛبٙ ؿك ثابؽ      ؿك ٜٗظ٤ٗٞٛظبٕ 
ًِـ ٝ ا٠ٌٜ٧ ٦ٌ٧ ام نٛبٙ كا ًا٠   ٦ٗغ٘ـػ٦ٔ ُبٟ ٝ ؿُٜبٕ ث٠ نٛبٙ كا ث٠ تص٧ٞل تًٞظ ٗ
ث٠ ؿً  ؿٝ رالؿ ًملؿٟ تب اػـإ ًٜٜاـ ٝ ٥ٝ   ،ثب٧ـ ٨٘١ٚ ٗٔي آ٘ت٨ٌ٘ٔٚ ثبُـ هبػـتب 

 ُبٟ كا ػتبة ًلؿٟ اً : ،ثب ًؾٜب٦ٛ تٜـ
 ٧ٌااا٦ كٝم ام نٙ كٝم١اااب٥ ًااا٨بٟ  

        
 ًااا٠ ا٨ٗاااـ كا ثٌااات٠ ثااال ك٥ٝ كاٟ  

 ثٌاات٠ ام كاٟ كاًاا    ٟ ثل٧ااـُاا٠ ؿ 
    

ـ      ٠٘١ عج٨ٌبٙ كا ثال ؽا٧َٞ ؽٞاٛا
 
 

 ٗااب ٛاابٕ ثاالؿ  ِاا٠ ٧ٌاا٦ كا مسااي نٛ
     

 ث٠ ؿًا  ؿٝ ؿهؽا٨ٖ ٛابًي ًاملؿ     
 
 

 ً  جااابم صاااٞٙ نٙ ٗااالؿ ٝاكًااات٤ سب
    

 ثـاٌٛااا  ًبٗاااـ مٗااابَٛ كااالام   
 ؽٞؿ ام ؿً  رالؿ ثِلكا  ًاؾ     

    
 ث٨بٗاااـ ؿ٨ٓلاٛااا٠ تاااب ساااب٥ تؾااا   

 كا٥     ؽ٨االٟثِلاا  ا٥ ُاا٠ ثااـؿّ    
 

 ؽٞا٦١ نؽال م ؽٔان ؽاـا٥    ٦ٗص٠  
 
 

 ٠ٛ ا٧ٚ مٛـُب٦ٛ اًا  ثال ٗاب سٌاٜـ      
    

ـ   ٠ٛ تل٦ً اً  ٗب كا ام ا٧ٚ عجي ٝ ٜث
 ؽااٞؿ ثتاالى    ٝٓاا٨ٌٚ تااٞ ام ًاالؿ٣  

    
 ٦ًٜ ا٥ ٠ُ ام ثاـ ٗتالى   ٦ٗصٞ ثـ  

      ٞ  ُٞؿ ت٨الٟ صاٞٙ كٝم ٗاب ثؾا  تا
 

   ٞ  ُااٞؿ تؾتاا٠ ٗاالٍ تااٞ تؾاا  تاا
 (2/76ًظام ٍفا، )هجوَػِ آثار استار  

ككتا٠   ، ككتا٠ ٥ عٞال٦ٛ ٝ اػـإ تؼـاؿ٥ ام ًلاٙ ٢ٛض  ِٗالٝع٠ ١ب سي ام ٌُٜز٠
ّ  )تبك٧ؼ ِٗلٝع٤ مٛـا٨ٛبٙ كا نماؿ ًلؿٛـ. ( ٛظابٕ ٨ٛان ؿك راب٦٧ ؿاًاتبٙ     666ا٧الاٙ، 

ٗؼٖٔ ٝ س٨ِاٌبك   ،نماؿ٥ ؽٞؿ كا ث٨بٙ ًلؿٟ اً . ؿك ؿٝكاٙ اًبكت ٛظبٕ ثلعٌت اتلبم
١ٜاٞم ٛٞراٞا٦ٛ    ث٨ٜـ ٠ً ٛظبٕ ٦ٗؿًٝت٦ ؿاكؿ ٝ  ٤سـك ٛظبٕ ًبثو ؼ٢ـ اع٘ـ ُبٟ ٠ً ثب٨ٓٝ

ؼل٥ ث٧ٌٜٞـ ٝ اًتـلبك ًٜاـ  ؼ٢ـ ُؽٞا١ـ ثلا٥ ٨ٓٝ ٦ٗام اٝ  ،ثبك اً  ثب صِ٘ب٦ٛ اُي
، اٗب ٛظبٕ ثا٠  ؼ٢ـ س٨َ ُبٟ ٝاًغ٠ ُٞؿ تب ٛظبٕ كا ٠ً ٛٞرٞا٦ٛ ثٞؿٟ اً ، ثجؾِـتب ٨ٓٝ

ؼ٢ـ ٠ً نٙ كٝم ث٠ عٌاٚ ٝ  ثلا٥ ٨ٓٝرب٥ اًتـلبك ٧ي كثبػ٦ ؿك م٤ٜ٨ٗ تـنّ ٝ تِج٨ت 
 ِٛبك٥ م٧لًب٠ٛ ٨ٌٛ : ٧ٌٞٛـ ٠ً ؽب٦ٓ ام ٛوـ ٝ ٝهب٧غ ٦ٗ ،ر٘بّ ٗٞصٞف ثٞؿ



ٍ ًا  ـ ؽٞ ٢ ٝ امُ  ـ م م١ل  ٟ ٛنض٠ ؿ١  ُب
                         

 ثٌٌِتٚ ٝ ثبم ثٌتٚ ػ٢ـ ؽٍٞ اً     

 ثب تٞح ؽلاة ٌٗزـ اك ًلؿ صا٠ ؿاٖ   
                                 

 ٗغلاة ؿٝ اثل٥ٝ ٨ٓٝؼ٢ـ ؽٍٞ اً  
 (  261 ٍ 2/260)ّواى،   

ثلا٥ ؿٝك ٗبٛاـٙ ام كضاب٥ اًاتجـاؿ٥ ا٧الاٙ ٝ      ظب١لا  ،ٛظبٕ سي ام نماؿ٥ ام مٛـاٙ
ثا٠ ٛزاق اُالف     ،ؿٟ ثاٞؿ ٞت ًال ٗبؿك ٠ً ؿٟ ًبّ سا٨َ كا   ثلا٥ ؿكٚ رٜبم١٣٘ض٨ٜٚ 

ػٖ ام كٌٔل٠، كو٠ ٝ ( ٝ صٜـ ًبّ ؿك نٛزب ث٠ تغص٨ْ ػٕٔٞ ؿ٦ٜ٧ ا1/184كٝؿ)١٘بٙ،  ٦ٗ
 ( 128ٝ  1/111)١٘بٙ،  1سلؿامؿ. ٦ٗاصّٞ ٝ عت٦ ٗوـٗبت سن٦ٌُ 

ؿك ا٧ٚ ؿٝكاٙ اً  ٠ً ٛظبٕ ث٠ اصلاك ؽبٛٞاؿٟ ثب ٦ٌ٧ ام ؿؽتلاٙ كب٨ْٗ امؿٝاد ًلؿٟ 
ٗبٛاـ ٝ ؿك   ٦ٗاٗب ا٧ٚ امؿٝاد ؽب٦ٓ ام ػِن ٝ ا٨ٗـ ٛبكلربٕ  ،ُٞؿ ٦ٗٝ صبعت كلمٛـ٥ 

٨ٗالؿ. ا٧اٚ    ٗا٦ ٗال  نثٔا٠    ، اماٍ ؿك نكاٙ ًاب٠ٓ  سٜذ، ًٞؿى ٥ ٛظب١ٕب ع٨ٚ ٌٗبكلت
ٙ   ٗصبئ ٛظابٕ كا   ،ت ٝ ػـٕ ١٘لا٦٧ ٝ ١٘لا٦١ ١ٌ٘ل ؿٕٝ ٛظبٕ ثالا٥ مٛاـ٦ُ ؿك ت٢الا

ِلتبك / س1ِ٨)١٘بٙ،  ًٜـ ٠ً ام ٥ٝ عالم ُلكت٠ ٝ ت٢ٜب ؿك ت٢لاٙ مٛـ٦ُ ًٜـ. ٦ٗٗزجٞك 
ّ34 ٝ 35 ) 

 جُبوی ايل َب در جىگ . دفبع وظبم از کبشبن در مقببل يريد ريس3
كلام ًٕٞ ٗجبكمات ٨ًب٦ً ٛظبٕ ٗلثٞط ث٠ نؿبم رَٜ ر٢ب٦ٛ اّٝ ٝ اُـبّ ا٧لاٙ تًٞظ 

ث٠ ٧ٞكٍ ك٠٨ًٝ ث٠ ا٧لاٙ اػتالا   ا٥  ٠هغؼه٘ل٥ اً . ٛظبٕ ؿك  1334ك٠٨ًٝ ث٠ ًبّ 
ام سب٧٘لؿ٥ ٝ كُبؿت ا٧لا٨ٛبٙ ًؾٚ كاٛـٟ  ،ًلؿٟ ٝ ض٘ٚ تِج٠٨ اٗملاتٞك كٝى ث٠ ٛلٝٙ

 اً :  
 رااا٥ٞ نُاااٞة تااابماٙ ا٧اااب تااالى

 
 ثااا٠ نُاااٞة ٝ ث٨اااـاؿ ١٘ـاًاااتبٙ 

 ص٠ ؽٞا٨١ـ ؽاٞؿ نؽال ام رابٙ ٗاب     
 

    ٙ  ٠ً ؽٞؿ نتَ اكتـ ُا٘ب كا ثا٠ راب
     ْ  ص٠ ؽٞا٨١اـ ام رابٙ ها٦ٗٞ اصا٨

 
  ٙ  ًاا٠ ما٧ِاابٙ ٛـ٧ـ٧ااـ ١لُاان م٧ااب

 ٞك كٝىتاااصاااجب ُااا٥ٞ ثاااب اٗملا  
 

ٙ ا٥   ٠ًاا   ٧بؿُاابك ام ٛاالٝٙ ؿك ر٢ااب
 ٛـا٦ٛ ٠ً سا٨َ ام تاٞ ُاب١بٙ ثٌا٦     

 
ٙ ر٢اااب٨ِٛل    ثٞؿٛاااـ ٝ ًِٞكًاااتب

 ثلكتٜاااـ ؿك م٧ااال ؽااابى ٝ ٛ٘بٛاااـ 
  

 
 

ٙ    ٠ ث   رن ِٗا  ؽاب٦ً ام٧ِابٙ ِٛاب
 ثاا٦ رااب٥ تااٞ 2ثاا٠ ا٧االاٙ سلٝتٌاا  

 
 ٗبٛااـ نٙ ٗاا٦ثا٠ ًااٜـاٙ مؿٙ ِٗا     

 ٠ً ام ربٙ ُقُا   ٛتلًـ م ًي نٙ 
 
 

 ُقُااااات٠ م ربٜٛاااااـ ا٧لا٨ٛااااابٙ 
 (213)رَٗاى ًظام ٍفا، ظ    
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تاٞاٙ   ٦ٗكُبؿت ٝ ٗجبكمٟ ثب اُـبِٓلاٙ كا ث٠ ١ل عبّ ِٛب٦ٛ ام ا٧ٚ ٝعٚ ؿًٝت٦ ٝ 
١ب ِٗب١ـٟ ًلؿ. ثـ٧ٚ تلت٨ت ٠ً ثب ُلٝع رٜاَ ر٢اب٦ٛ    ؿك عٞاؿث ٗلثٞط ث٠ نٙ ًبّ

١ب ر٘ؼا٦ ام   اّٝ ٝ ت٢برٖ ؿّٝ ؽبكر٦ ٝ ك٠٨ًٝ ث٠ ا٧لاٙ ٝ اُـبّ تجل٧ن تًٞظ كٝى
اٙ ثا٠  ػٔ٘ب ٝ ثنكُبٙ ت٢لاٙ ث٠ هٖ ًٞس ًلؿٟ ٝ عٌٞٗ  ٨ٛن ٗولك ًلؿ سب٧تؾ  كا ام ت٢ل

اصل٢بٙ اٛتوبّ ؿ١ـ، اٗب ثب ت٢ـ٧ـ ا٨ِٔٛي ٝ ك٠٨ًٝ اع٘ـُبٟ ام ا٧اٚ تصا٨ٖ٘ ٜٗصالف    
ت٨ٌِْ ؿاؿٛـ. ربٓت اً  ًا٠   «ؿكبع ٦ٔٗ ٨ً٘٤ت»١ب  ُـ، اٗب ٢ٗبرلاٙ هٖ ث٠ ً٘ي نٓ٘بٙ

٦٧ ثٞؿ ٠ً تاب  ١ب ٥ ه٦ٗٞ ٝ كا١نٛبٙ ٝ هاٛـاك١ٕب اكؿ٥ٝ ا٧ٚ ٨ً٘ت٠ ُبْٗ ت٘بٕ اكلاؿ، ُلٟٝ
تل ا٧لاٙ  ١ب ثلا٥ اُـبّ ٜٗبعن رٜٞث٦ ـ. كٝىؿُ٘ٚ ٧ٌـ٧ِل ثٞؿٛهجْ ام ١زٕٞ كٝى، 

ؿكبع ٦ٔٗ ث٠ ً٘  رٜٞة علً  ًلؿ ٝ ؿك عٞا٦ٓ ًبٟٝ ثب ٨ٛل١ٝب٥  ٤ٝ ٗجبكمٟ ثب ٨ً٘ت
٨ً٘ت٠ ٦ٔٗ ٠ً ك١جل٥ نٙ ث٠ ػ٢ـٟ ٗبُب  ؽبٙ ثٞؿ ؿك٨ُل ٝ نٛبٙ كا ٌٌُ  ؿاؿ. سي ام 

ثا٠   1334صالل  12م هٖ ؽبكد ٝ ؿك اُـبّ ًبٟٝ ٝ هٖ، اػضب٥ ٨ً٘ت٠ ؿكبع ٦ٔٗ ٛبصبك ا
)٨ًل عٞاؿث عـ٨بٙ  ًبُبٙ ٝاكؿ ُـٛـ ٝ ٠ً كٝم ثؼـ ث٠ ً٘  اصل٢بٙ علً  ًلؿٛـ.

 ّ ؛ هاي ًبُابٙ ؿك رٜاجَ ِٗالٝع٠ ا٧الاٙ،      127اا 123ٛب٧ج٦ ٗجت٦ٜ ثل اًٜبؿ ٗٔا٦، 
 (144ا139ّ

ام علف ؿ٧ِل ٨ٛل١ٝب٥ ك٠٨ًٝ ٨ٛن ؿٝ ؿًت٠ ُـٟ ٦ٌ٧ ث٠ ً٘  ًبُابٙ ٝ ؿ٧ِال٥ ثا٠    
٥ٝ ٝ  ،ن٧ـ ٠ً ؿك ا٧ٚ ؿٝكاٙ ٥٦ٗ ٛظبٕ ٝكب ثل١ب ًٜـ. ام ُٛٞت٠ ٦ٗبٙ علً  ً٘  اصل٢

ؿًٝ  ؿ٧ل٧َٜ اثلا٨١ٖ ؽ٨ْٔ ػابٗل٥ ٌٗائ٨ٓٞ  ؿكابع ام ُا٢ل ًبُابٙ كا ثال ػ٢اـٟ        
ام عالف ٝماكت  »٧ٌٞٛـ:  ٦ٗؽٞؿ  ٠ً صٜبٙ. ٧ُٞب ٗـت٢ب س٨َ ام ا٧ٚ ٝاهؼ٠ ٛظبٕ اٛـ ٠ؿاُت

هِٞٙ ٝ ٛظ٨٘ا٠ ٝ ؿكابع ام    ٣اؿاك٠ً  ؿاؽ٠ٔ ث٠ ً٘  ك٧بً  ؿكتل ًْ عٌٞٗت٦ ٜٗصٞة
( كلٗبٛاـ٦١ هِاٞٙ   2/320)ٗز٘ٞػ٠ نحبك اًتبؿ ٛظبٕ ٝكب، « ٢ُل ثل ػ٢ـٟ نٙ ثٞؿٟ اً .

 3ٛظب٦ٗ ًبُبٙ ٨ٛن ثل ػ٢ـٟ اثلا٨١ٖ ؽ٨ْٔ ػبٗل٥ ؿًٝ  ؿ٧ل٧ٚ ٛظبٕ ٝكاب ثاٞؿٟ اًا .   
ثال  ن٧ـ ٠ً ٛظبٕ ٝ ؿًٝاتبَٛ ًا٠ هاٛاـاكٗل٥ كا     ؾ٦ ثل٦ٗ( ام اًٜبؿ تبك1/101٧)١٘بٙ، 

ا٧الاٙ،   ًبُبٙ ؿك رٜاجَ ِٗالٝع٤  ) ُٞٛـ. ٦ٗج٨بٙ ث٠ ٢ُل ، ٗبٛغ ٝكٝؿ ٛب٧ػ٢ـٟ ؿاُتٜـ
ثا٠ تصالف   ٢ُل ًبُبٙ سي ام اٛـ٦ً مؿ ٝ ؽاٞكؿ   ،1334صلل  28ؿك  ( ٢ٛب٧تب 144ّ

ّ   ـ.هٞا٥ ك٠٨ًٝ ؿكنٗ ثال   ( ثٜاب 127)٨ًل عٞاؿث عـ٨بٙ ٛب٧ج٦ ٗجت٦ٜ ثل اًاٜبؿ ٗٔا٦، 
ٗبٛغ ٥ م٧بؿ٥ ٛ٘ٞؿٟ ٝ ١ب ٗٞك٧  ؽٞؿ كـاًبك٥أٗأٗٞكاٙ علبظ  ٢ُل، ؿك ٥ٗ ١ب ُٛٞت٠

ٗلؿٕ ًبُبٙ ٨ٛن ؿك  اٛـ.ٟ ُـ ،عٌٞٗت٦ ثٞؿ ٦ ٠ً ؿك اؽت٨بك اؿاك٣ؿٝٓت ام تصلف هٞكؽب٤ٛ



ؽبٛا٠   ٜـ، اٗب صٞٙ تغصٚ ٗلؿٕ ؿك تِٔلافمٛ ١٦ٗب ؿً  ث٠ تغصٚ  ٗوبثْ ١زٕٞ كٝى
كاب ٝ ًاٞاكا٦ٛ ًا٠    ٛظبٕ ٝ ،ٗبٛـ ٦ٗٛت٨ز٠  ث٥٦ ٢ُل ١ب ٝ اهـاٗبت ؿٝا٧ل ؿٝٓت٦ ٝ اٛز٘ٚ

ام عل٧ن ٧ًٞل ٝ كاٟ  لا٠١ ٝام ث٨ُٞٛـ ثلا٥ ٛزبت ربٙ  ٦ٗٗزجٞك  ،ٗوبٝٗ  ًلؿٟ ثٞؿٛـ
 ث٨َ ام ثو٤٨( ا٧ٚ ٝاهؼ٠ 321 ٝ 2/320)١٘بٙ،  ٛ٘ي ام ًبُبٙ  ثِل٧نٛـ. هـ٦٘٧ ؿك٧بص٤
 .اً  هلاك ؿاؿٟ تأح٨لٛظبٕ ٝكب كا ث٠ ُـت تغ   ،اتلبهبت ٨ًب٦ً

ُلط ا٧ٚ ٗبرلا كا نٝكؿٟ اً  ًا٠ صِٞٛا٠   ، ًبَٓ ب ص٢ْتؿك ٗخ٥ٜٞ ثٜٔـ  ٠ً ضٜبٙنٛ
، ًالاٛزبٕ ؽاٞؿ   ٛ٘ي ١ب ثِل٧نٛـ ٝ ام كاٟ سلؽغل ؿك٧بص٤ ٗزجٞك ُـٛـ ام ؿً  كٝى

صٜاـ كٝم ام ٛظابٕ ٝ    ٛزاب ن ؿك نٙ ًبًٚ ثٞؿٟ ٝ س٨لِا٥  ٦٠ ثلًبٜٛـ ٠ً عب٧لكا ث٠ كًٝتب٧
اؿٟ ٝ ث٠ ٥ًٞ ٗوصاـ  ١٘لا٨١بَٛ سق٧لا٦٧ ؿكؽٞك٥ ًلؿٟ ٝ نٛبٙ كا ام نٝاك٦ُ ٛزبت ؿ

 (83ا2/76)١٘بٙ،  ـ.ًٜ ٦ٗكا١ٜ٘ب٦٧ 
ًٜـ. ا٧ٚ  ٧ًٞ٦ٗل  اً  ٠ً ٛظبٕ ام كاٟ ثبًتب٦ٛ ٜٗغو٤ؿك ا٧ٚ ثبكٟ تٞص٨ل٦  ٢ٖٗ ٌٛت٤

ٝ »ام  مكع س٢ٜب ؿاُت٠ ٝ ظب١لا ص٢بك  عـٝؿ ٣ ٛظبٕ ٨ٛن ٗتلٝى ثٞؿٟ،كاٟ ٠ً ؿك ؿٝك  ًاَٜ 
ا٥ ت٢ٜب كاٟ ثبك٧ي ثال ٧ٚ ٨ٌٗل ا( 2/321)١٘بٙ،  ًبؽت٠ ُـٟ ثٞؿٟ اً . «مؿبّ ٝ ن١ي
 ٛ٘ي ثٞؿٟ اً : ػجٞك ام ؿك٧بص٤

 ثااالٝٙ ٛبٗاااـٟ ماٙ ٗغااا٨ظ آاااٖ     
 
 

 ٝؽاااٖ ثااا٠ كا١ااا٦ كتااابؿ٧ٖ سااالس٨ش 
ٕ ك١اا٦ ؿٝك من   ثاابؿ٥ ٝ ٗاالم ٝ ثااٞ

 
     

 ؽغلٛبى ٝ ٗؾلٝة ٝ ٗتلٝى ٝ ُإٞ  
 
 

 تااٞ    ثاا٠ًاابعْ تٞ ٧ٌاا٦ ٓزگاا٠ ثاا٦  
 

    ٝ  ٢ٛاابٙ ُِاات٠ م٧اال ٛ٘ااي ك٥ٝ ا
 
 

 ؿ١ٚ ؿاُات٦  ًق ام ؽِٖ ٝ ٨ًٚ ثل
    

 ثااالا٥ ؿل٧جااابٙ ًلاااٚ ؿاُااات٦    
 ثاا٠ صااغلا٥ ُااٞك ٝ ًاا٧ٞل ٛ٘ااي  

     
 ١٘بٙ س٢ٚ ؿك٧اب ثا٠ ػال  كٔاي...     

 
 

 اٛت٢ااااب    ؿك نٙ هكف ؿك٧ااااب٥ ثاااا٦
 

 ١٘اا٠ ٗااٞد ٝ عٞكاابٙ ٝ ؿكؿ ٝ ثااال  
 
 
 ثاا٠ ػاانٕ ًااالع٨ٚ ٨ًااٞاٙ ُااٌٟٞ       

 
 تاال م ؿك٧ااب ٝ ًااٟٞ ثاا٠ ػنٗاا٦ ُاالاٙ 

 
 

 ك٦١ ًبؽت٠ من١اي ٝ ه٨ال ٝ ًاَٜ      
    

    َ  ك٦١ ؿ٧ل م٥ ٨ٓاي ثبك٧اي ٝ تٜا
 رن ا٧اٚ كٟ ؿُال ١ا٨ش كا١ا٦ ٛجاٞؿ        

        
 ُاااب٦١ ٛجاااٞؿ  تٞهلِااا٠ ٝ ت٨ٌااا٠  

 (2/77)ّواى،  

ٗلد ٨ًب٦ً ٝ ارت٘بػ٦ ٛب٦ُ ام رٜاَ ر٢اب٦ٛ اّٝ ٝ اُاـبّ ا٧الاٙ     ٝ ؿٝكاٙ ١لد
ظال  ثغلاٙ ٝ نُٞة ٝ ثٔاٞا٦٧ هالاك ؿاؿٟ ًا٠ ام ٛ    ؿك ٝضؼ٨ ١ب ًِٞك كا  تًٞظ كٝى
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ٝكم٥ اًا  ًا٠ ؿًا  اربٛات ٨ٛان ؿك نٙ ؿ٧اـٟ        ٛب٦ُ ام ر٢بٓ  ٝ ؿال   ٛظبٕ ٝكب
ٛظبٕ ٝكاب ؿك   .ٌبك٥ ٝ كٌبؿ ٝ كغِب ُـٟ اً ٝ ث٨ُٞؿ. ا٧ٚ اٗل ٗٞرت كن٦ٛٝ كول  ٦ٗ

٧بؿ ًلؿٟ ٝ ؿك ؿنٓا٦   «كٝم١ب٥ ٨ًبٟ ت٢لاٙ»ام ا٧ٚ كٝم١ب ث٠ ػٜٞاٙ  س٨ٞٛـ١ب٥ ؿًّتبة 
 ًٜـ:  ٦ٗث٠ نٙ اُبكٟ 

 تل ؽلاثا  ٢ُل ك٥ ن٠ٌٛ ث٨ٜٖ م٧ٚ ث٨ِ
         

ٝ  ٦ٗتب صٜـ    نثا   كل٧ج٦ ٗب كا ث٠ كٛاَ 
 ُٜبػ  تب ٦ً ث٠ ساب٥ ثبُا٦    ا٥ ؽ٤٘٨ 

            
 ثجل٧ـٟ ثبؿ ا٢ٓا٦ ام ١ال عالف عٜبثا      

ًجبث٦   رن سبكٟ  ٞٙا ٞت  ٨ٌٛ  ؿك ؽ  ١ب٥ ؿّ 
    

ُلاث  رن هغٟل  ُل  ٙ ٨ٌٛ  ص٨ن٥ ؿ  ١ب٥ ؽٞ
 
 

ٜ٘بى   ٝ ؿ ؿ  ٙ ُت تبك٧ي ٞث َ ٞت صٞ  نكٗا
  

 ثل ثغل ٨ٌٛت٦ ك٧ؾا  اٗاٞاد اٛوالثا     
ت ؿك سلؿٟ ٛبم تب ًا٦     ا٥ مُ    ك٥ٝ كلٞت

 
 4ثااب  ٛظاابٕ ث٨ٜااـ ؿك م٧اال ١اال ٛوبثاا  

 ( 1/321)ّواى،   

 بىدی جمغ
ٖ ؽاٞؿ كا  ٝ ؿا  ٌالٟ ١اٖگ  ، ٧ٌثب٧ـ ُل  ٠ً ٛظبٕ ٝكب ساي ام ٗالٍ ١ٌ٘الٍ كل٧اـٟ    

ًبُبٙ ؿك نؿبم رٞا٦ٛ عٞك ٠ً ؿك  ارت٘بػ٦ ٝ ٨ًب٦ً ًلؿٟ اً . ١٘بٙ ٗصلٝف ٗجبكم٣
ـ    ٛب٧ات   ٝؿًات٤ ٙ ٝ ؿاكاام كؼبالٙ اٛز٘ٚ ت٧ِٞن اً  ٝ ام ِٗلٝع٠ ؿكابع ٝ ثاب ٌٗاتج

ًٜـ، سي ام ككتٚ ث٠ ت٢لاٙ ام ٗجبكماٙ كؼبّ ِٗلٝع٠ اً  ٝ ؿك ؿكابع   ٦ٗع٨ٌٚ ٗجبكمٟ 
ُٞؿ. سي ام  ٦ًُٗٞـ ٝ ًلاٛزبٕ ؿًت٨ِل ٝ مٛـا٦ٛ  ٦ٗ ربٌٙٗٔغب٠ٛ ام ٗزٔي تب سب٥ 

ـ  ِٗلٝع٠ ؿك تخج٨  اٝضبع ا٧لاٙ ١ٌ٘بك٥ ٗا٦  ٓ نٙ ٨ٛن ثب ؿٝ ٝ ثا٠ ًبُابٙ اػانإ     ًٜا
٥ ٌٗ٘اٚ رٔاٞ تزابٝم هناهابٙ كا ثا٠ ُا٢ل       ١اب  زب ٨ٛن تب نؽل٧ٚ كلص ُٞؿ. ؿك ا٧ٜ ٦ٗ
ُل٧نؿ. ُاب٧ـ   ٦ٗاٗب ٛبصبك ثب ١٘لا١بٙ ربٙ ؽٞؿ كا ث٠ ؿً  ُلكت٠ ٝ ث٠ ت٢لاٙ  ؿ،٨ُل ٦ٗ

اٛتوبؿات ارت٘ابػ٦  ُلص٠  ،سي ام نٙ ا٧ٚ نؽل٧ٚ اهـإ اٛوالث٦ ا٧ٚ رٞاٙ سلُٞك اً .
ٗؼ٦٘ٔ ٝ تؼ٨ٖٔ كا ث٠ ػٜٞاٙ ٨ٌٗل اص٦ٔ  ٣ٞ٨ُ ،ًٜـ ٦ٗؽٞؿ كا ٌٛج  ث٠ ا١ْ هـكت ث٨بٙ 
ام عاٞاؿث  صِا٨ِ٘ل٥  ـ. ؿك نحابك ٛظابٕ اًاٜبؿ    ًٜا  ٦ٗعلً  ارت٘بػ٦ ؽٞؿ اٛتؾبة 

ٙ    ٗا٦ ب٠ٛ ؿك ًبُبٙ ث٠ صِٖ ؽٞا١ نماؿ٥تغٞالت  ٧ٝوٟ ث٠ ،ِٗلٝع٠  ،ؽاٞكؿ. ام ا٧اٚ ٨ٗاب
ام  ٗبٜٛـ سلؿاؽتٚ ثا٠ رٜاجَ تِا٧ٞن ظاب١لا      ١ب٦٧ ٠ً ٥ٝ ث٨بٙ ًلؿٟ، ؽ٦ ام ُناكٍثل

ِٗلٝع٠  ا٥ ث٠ كُٝٚ ُـٙ اٝضبع ٨ًب٦ً ؿٝك٣ كلؿ اً  ٝ ً٘ي ٧ٝوٟ اًٜبؿ ٜٗغصلث٠
ّ   ك.) ًٜاـ.  ٗا٦ ؿك ًبُبٙ  ؛ ًبُابٙ ؿك  311 ٝ 304، 30ى: تابك٧ؼ ارت٘ابػ٦ ًبُابٙ، 



 ( 196ا191، 187 ،186 ،48، 39 ٝ 38ا٧لاٙ، ّ ٤رٜجَ ِٗلٝع
، ِٗالٝع٠ ٝ تغاٞالت   ًٌب٦ٛ اً  ٠ً ؿك نؿابم راٞا٦ٛ   ا٥ امر٠ٔ٘ ٠ٛظبٕ ٝكب ٛ٘ٞٛ
ؿك ثا٠ ح٘ال كًا٨ـٙ    ٛنؿ٧ي ٓ٘ي ًالؿٟ ٝ ًا٢ٖ ٢ٗ٘ا٦     ًِٞك كا ام ٨ًب٦ً ٗتزـؿا٤ٛ

ؿك ٓغق ًاؾٚ   ،٦ ا٧لاٙ ؿاُتٜـ. تلبٝت ٛظبٕ ثب ؿ٧ِل ١٘لمٗبَٛؽٞا١ ِٗلٝع٠رٜجَ 
ث٠ حج  ٝهب٧ؼ٦ ثملؿامؿ ٠ً اٌٗبٙ ؿاُ  ثلا٥ ٝ فٝم ٧ٌٜٞٛـ٦ُ ٝ ُبػل٥ ثٞؿ تب ثتٞاٛـ 

ًبُبٙ ُٖ ُٞؿ. ا٧ٚ ص٨ن٥ اً  ٠ً اكمٍ ًابك ٛظابٕ كا صاـ     ك٧ؼ ٜٗغو٠ِ٨٘١٤ ؿك تب
 ًٜـ. ٦ٗصٜـاٙ 

 َب: وًشت پی
(، 1/111اٛـ )ٗز٘ٞػ٠ نحبك اًتبؿ ٛظابٕ ٝكاب،    . ٗـت مٗبٙ تغص٨ْ ؿك ٛزق كا ١ل  ًبّ فًل ًلؿ1ٟ

ًا٠   ٠ً ٛظبٕ ؿك ا٧لاٙ ثٞؿٟ اً ، ا٧ٚ مٗبٙ ثب٧ـ ً٘تل ثبُـ. صٜبٙ ٥ تبك٧ؾ١٦ب اٗب ثب تٞر٠ ث٠ ٗٞهؼ٨ 
ؿك ٗـاكى ُبٟ ٝ ُٜجـ ًبُبٙ، ٨ًـ ػجـا  ٝ ؿاكآِالب٥  »ًٜـ، ػٕٔٞ ؿ٦ٜ٧ ٝ ًٜت٦ كا  ؽٞؿ اُبكٟ ٦ٗ

 (2/167ٝ168نٗٞمؿ. )١٘بٙ،  ٦ٗ« هٖ، صـك ٝ ٨ٗلما٥ ًلثال ٝ ٛزق، ًبظ٠٨٘ ٝ ًم٢ٌبالك ت٢لاٙ

ٗؼٜب٥ اصالط اً . ث٠ اعت٘بّ م٧بؿ ؿك اُبكٟ ث٠ اهـاٗبت تاناك كًٝا٠٨ ؿك   سلٝتٌ  ث٠  ٣. اصْ ٝاه2

 ؽٞا٦١ ٝ اُـبّ ا٧لاٙ ثبُـ. كنٝٙ
. ٛظبٕ ؿكثبك٣ ا٧بٕ ٛٞرٞا٦ٛ ٝ ١ِ٘بُلؿ٥ ثب ؽ٨ْٔ ػبٗل٥، ؽبعل٣ ربٓج٦ ٛوْ ًلؿٟ اً . )ٗز٘ٞػ٠ 3

 (103ا1/101نحبك اًتبؿ ٛظبٕ ٝكب، 
ؿ ٠ً ا٧ٚ ؿنّ كا ٛظبٕ ٝكب ؿك ؿٝكاٙ اًتجـاؿ ٗغ٘ـػ٦ٔ ُٞؿ اعت٘بّ ضؼ٨ل٦ ٝرٞؿ ؿاك. ثب٧ـ اُبكٟ 4

 ُبٟ ًلٝؿٟ ثبُـ ٠ٛ مٗبٙ رَٜ ر٢ب٦ٛ اّٝ.

 
 مىببغ  

 .1365، عٌٚ ٛلاه٦، ػ٦٘ٔ ٝ كل٦ِٜ١، ت٢لاٙ، تبك٧ؼ ارت٘بػ٦ ًبُبٙا 
 .1376، اع٘ـ ًٌل٥ٝ، ا٨ٗلًج٨ل، ت٢لاٙ، تبك٧ؼ ِٗلٝع٤ ا٧لاٙا 
 .1363 ،اٛتِبكات ٗب، ت٢لاٙ ،ًل٦ٗٛظبٕ ٝكب، ث٠ ًَُٞ اع٘ـ  ،ؿ٧ٞاٙ ٛظبٕ ٝكب ا
ٙ  ٛبٗا٤ ا٥،  اٛاٞك ؽبٗا٠  ، «ا٥( ٛب٠ٗ نهب٨ُؼ ٧غ٦٨ ًبُاب٦ٛ)ؽب٠ٗ  مٛـ٦ُ»ا  (، ثا٠ ًُٞاَ اكِا٨ٚ    1)ًبُاب

   1378ػبعل٦، ١ِ٘بٕ ثب ١ٌت٦، ًبُبٙ، 
ٙ  ، ًا٨ـ ٗغ٘اٞؿ ًابؿات،    «٨ًل عٞاؿث عـ٨بٙ ٛب٧ج٦ ٗجت٦ٜ ثل اًٜبؿ ٦ٔٗ»ا  ، ًابّ اّٝ،  اًاٜبؿ ث٢بكًاتب

 .1390 كاّٝ، ث٢ب ٣ُ٘بك
 .1355، عٌٚ ٛلاه٦، ِٗؼْ نماؿ٥، ت٢لاٙ، ا٧لاٙ ٤ًبُبٙ ؿك رٜجَ ِٗلٝعا 
 ٌٗؼٞؿ٥، ؽبعلات هٖٔ، ًبُبٙ، (، ٛظبٕ ٝكب، ث٠ ًَُٞ ػجـا 1ٝ2 )رٔـٗز٘ٞػ٠ نحبك اًتبؿ ٛظبٕ ٝكبا 



171 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ٍفا رر  ًقصً ظام 

ع ٗزاىٔ جٌبص هطٍز ا  
ٕ کاضاى ّا  ٍ رخدار

 
                                                                                                                                        474 

 

1381. 
ٙ  ٤ٛبٗا ، ٗزـآـ٧ٚ ٗؼبكك٦، «ِٛب٦١ ث٠ مٛـ٦ُ ٨ُؼ ؿالٗلضب ٗؼبكك٦»ا  ٚ   1)ًبُاب  (، ثا٠ ًُٞاَ اكِا٨

 .1378ػبعل٦، ١ِ٘بٕ ثب ١ٌت٦، ًبُبٙ، 
 .1333، ٛظبٕ ٝكب، ا٨ٗلًج٨ل، ت٢لاٙ، ٧بؿُبك اكٝسب -

 

 
 
 

 
 
 
 
 


