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 رثًثی از ديدگبٌ صدرالمتألُيهتًحيد 

  / ٚبْ ؽ٣ٙ٥ٕاحٕس ٔحٕسي پيط تبؿ٤بك ٔا١ًٌ آٔٛم٣ُ ٚ پو٣ِٞٚ ٔا     Peyro114@yahoo.comًا

بْ ؽ٣ٙ٥ٕغالٔطضب فيبضي /        marifat@qabas.netاًتبؿ ٌلٜٚ فٌّفٝ ٔا١ًٌ آٔٛم٣ُ ٚ پو٣ِٞٚ ٔا
 19/02/97: پصيطـ                  07/06/96: زضيبفت

 چىيسٜ

رٜالعب     ٥ٗ ٚ تفبٚ  آٖ ثرب ٓا تإِٟ ُ تٛع٥ـ كثٛث٣ ام ؿ٤ـٌبٜ ٓـكإِ ٞـف ام ا٤ٗ تغم٥كق اكائٝ تج٥٥ٗ ؿل٥م٣ ام ٓا
٣ ام ع٥ج فٌّف٣ صٍٛ٘ٝ تج٥٥ٗ ٣ٔ ُٛؿ؟ ثلا٢ ثلكًر٣ ا٤رٗ    ِٔبثٝ اًت. ٌٔئّٝ تغم٥كق ا٤ٗ اًت وٝ كثٛث٥ت اِٟ

ب ثٝ ؿًت ؿاؿ ٣ ٚ تج٥٥ٗ ك٣ُٙٚ ام آٟ٘ ر٣   ٌٔئّٝق اثتـا الٌبْ ف٤ُ اِٟ ٝق و٥ف٥ت ف٤ُ ٚ ترـث٥ل اِٟ ٜ ُـٜ اًت. ؿك اؿٔا
ب ث٥بٖ ٌِتٝ ٚ ثلا٢ تج٥٥ٗ عم٥مت ٓرفت كثٛث٥رتق الٌربْ     ثب و٥ف٥ت ٓـٚك ف٤ُ ام اٌ٘بٖ ٔمب٤ٌٝ ٚ تفبٚ  ٞب٢ آٟ٘

ب٤تق تفربٚ  تٛع٥رـ كثرٛث٣ ثرب      بف٣ ثٝ ل٥ٔٛ٥ت ثبمٌلؿا٘ـٜ ُـٜ اًت. ؿك ٟ٘ ٣ ثلُٕلؿٜ ٚ ا٤ٗ ٓفت ٗا ٓفب  اِٟ
ربِتبً ؿك ؽربكد      تٛع٥ـ اف٤ب٣ِ ٥٘ن ٔٛ ر٣ آ٘ضرٝ ٓا كؿ ٔـالٝ للاك ٌلفتٝ اًت. ٘ت٥زٝ تغم٥ك ا٤ٗ اًت وٝ ؿك ف٤رُ اِٟ

٤بثـ ٕٞبٖ اثـا١ ٚ افبٗٝ اًت وٝ ام ع٥خ٥ب  ٌٛ٘ربٌٖٛ آٖ ٔفرب٥ٞٓ ٔؾتّفر٣ ام رّٕرٝ كثٛث٥رت ا٘ترنا١        تغمك ٣ٔ
بف٣ ثـٖٚ ٥ٞش ٣ٔ بفٝ ل٣ٔٛ٥ ع٘ل  عك ث ُٛؿ. ا٤ٗ ٓفت ٗا ٌرلؿؿ. تٛع٥رـ    بم٣ٌٔٛ٘ٝ ا٤زبؿ تغ٥٥ل ؿك فا  ثٝ ٗا

٣ِٚ ؿك ٔلتجٝ پب٥٤ٗ ٣ اًتق   تل. كثٛث٣ ٣ٙ٤٤ تـث٥ل ٔؾّٛلب  ٞٓ ٕٞبٖ تـث٥ل اِٟ

 .ٓـكإِتإ٥ِٟٗتٛع٥ـ كثٛث٣ق كثٛث٥ت تى٣ٙ٤ٛق كثٛث٥ت تِل٣٤٤ق تٛع٥ـ اف٤ب٣ِق  ها:کلیدواژه
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 ٔمسٔٝ

رتق اكائرٝ     آ٘ضرٝ ٜٕٔرظ  ا٤رٓ.   ٠٘ل ولؿٜ لفتٝ ٚ ام احجب  آٖ ٓلفؿك ا٤ٗ ٔمبِٝ آُ كثٛث٥ت ا٣ِٟ كا ٔفلٕٚ ٌ ٠٘رل ًا

ت.  ٞرب٣٤ ورٝ ؿك ثربة     ا٤ٗ ثغج ؿك ثٌر٥بك٢ ام وتربة  تج٥٥ٗ ؿل٥م٣ ام ا٤ٗ آُ ٚ تفبٚ  آٖ ثب آٜالعب  ِٔبثٝ ًا

ٙب٣ً ٍ٘بُتٝ ُـٜ  ـُا ت. ٕٞض٥ٙٗ ؿك وتت تف٥ٌل٢  آٔـٜؽ ٍ كككككك»آ٤ٝ ؿك ف٤ُ ٤ٚوٜ ثًٝا الك اللكهل لو ْ كاوَوفكيهِماهوَكهلهمفو َلو
ج٥بء«كَلَفسفدفتَ ـاٖ پلؿاؽتٝ ُـٜ د22: ر٘ا ٝ  ٚ ث   ٞرب٢ ٌٔرتم٣ّ ٥٘رن ؿك تفٌر٥ل آٖ ٚررٛؿ ؿاكؿ؛ ٔب٘ٙرـ كًربال        عت٣ كًربِ

ٗ . اِـ٤ٗ الك٢ ّٔٔظ ٚ ؽ٥ُّ ف٢ٛٙق ٠ٔفلاِـ٤ٗ ٣ّ٣ ٥ُلام٢ ٝ  ٥٘رن ؿك   ٓرـكإِتإ٥ِٟ  قٔجىس  ٚ ٔؼىبز  ق قىٛاٞس اِطثٛثيى

رت  اؾفبض ٞب٣٤ ام رّـ ُِٓ ٚ ثؾَ ٔفبتيح اِغيتق يٝإِظبٞط االِٟ . ثٝ ا٤ٗ ثغج ٚ احجب  آٖ ام ؿٚ ٛل٤ك پلؿاؽتٝ ًا

ـ   ٌبٖق ٍ٘بك٘ـٞب٢  ٛجك ثلك٣ً ثب ا٤ٗ عبَ ـاٖ پلؿاؽترٝ ثبُر رت؛     وتبة ٌٔتم٣ّ وٝ ام ٠٘ل فٌّف٣ ثر ُ٘ٛرتٝ ِ٘رـٜ ًا

ل٢ ٟٔٓق ٚ ص٣ٍٍ٘ٛ ًبٔب٘ـ٣ٞ م٘رـ٣ٌ فرلؿ٢    ؿكعب٣ِ ـا ثب ٣بِٓ ٌٞت٣ ثلا٢ ٞل ٠٘بْ فىل٢ ٔا وٝ ص٣ٍٍ٘ٛ اكتجبٙ ؽ

ت. ا٥ٕٞت ا٤ٗ ٣ّٓ ام ٍ٘بٜ ٚ ارتٕب٣٣ ثِل ـا ٚ ؽرٛؿ كا     ٓـكإِتإ٥ِٟٗ ٚاثٌتٝ ثٝ آٖ ًا ت وٝ ُرٙبؽت ؽر ثٝ لـك٢ ًا

ـ ٚاثٌتٝ ثٝ ُٙبؽت ٓفت كثٛث٥ت ٣ٔ رل     ؛ؿ٘ا رت. پري ٌا ٌبٖ ًا م٤لا كثٛث٥ت ٥٣ٗ فا  عك ٚ ٣جٛؿ٤ت ٥٘ن ٔمْٛ ؽٛؿ ٘ا

ـا كا ثٝ كثٛث٥ت ٚ ؽٛؿ كا ثٝ ٣جٛؿ٤ت ِ٘ٙبًـ ٌبٖ ؽ ت ر ق٘ا پلًرَ   .د498ق 1354ّـكإِتإ٥ِٟٗق ٓؿك عىٓ ٤ٔـْٚ ًا

ت وٝ كثٛث٥ت ام ِغبٝ فٌّف٣ صٍٛ٘ٝ تج٥٥ٗ ٣ٔ پلًرَ  ثٝ صٙرـ  پلًَ ُٛؿ؟ ثلا٢ پبًؼ ثٝ ا٤ٗ  ا٣ّٓ تغم٥ك ا٤ٗ ًا

ت: الٌبْ ف٤ُ ا٣ِٟ ص٥ٌت؟ تفبٚ  تٛع٥ـ كثٛث٣ ثب تٛع٥ـ اف٤ب٣ِ ؿك ص٥ٌت؟  فل٣٣ ٥٘ن پبًؼ ؿاؿٜ ُـٜ ًا

 إٞيت تٛحيس ضثٛثي. 1

ـا ثب ٣بِ رل٢ ٟٔرٓق ٚ صٍر٣ٍ٘ٛ ًربٔب٘ـ٣ٞ م٘رـ٣ٌ      ٌ٘جت ؽ ٓ ٌٞت٣ ٚ ص٣ٍٍ٘ٛ ا٤ٗ اكتجبٙ ثلا٢ ٞل ٠٘بْ فىل٢ ٔا

ب٣ً ٣ٔ ىبك ا٤ٗ ٌ٘جت ٥٘ن م٘ـ٣ٌ كا ؿصبك تغ٥٥لا  ًا ت. عت٣ ٘ا ٚاثٌتٝ ثٝ آٖ ًا رل ا٤رٗ   وٙ فلؿ٢ ٚ ارتٕب٣٣ ثِل  ـ. ٌا

ٛ  قًبم ثٝ ٣َٛٙٔٔ تم٥ُّ ؿ٥ٞٓ ٌ٘جت كا ثٝ ٌ٘جت ًب٣ت ٛاٞـ ؽر رل آٖ كا ثرٝ ترـث٥ل ٚ    ًجى٣ ام م٘ـ٣ٌ كلٓ ؽ كؿ ٚ ٌا

٣ ٌٞت٣ ٤ٔٙب و٥ٙٓ ًجه ؿ٤ٍل٢ ثٝ ٚرٛؿ ٣ٔ ٣ ٚ     وبكٌلؿ٘ا ـ٘ا آ٤ـ. پق٤لٍ ٤ب ٣ـْ پق٤لٍ كثٛث٥ت اِٟر٣ ؿٚ ٌٛ٘رٝ ٔتر

٥ٗ     ؿٞـ. ٕٞض٥ٙٗ ثب ؿلت ؿك ص٣ٍٍ٘ٛ ف٤ُ ٚ تـث٥ل ا٣ِٟ ٔر٣  ٔت٤ب٣ِ ام ًجه م٘ـ٣ٌ كا ُىُ ٣ٔ ٛ٘ا ٛاٖ آرَٛ ٚ لر تر

 .ولؿالمْ ثلا٢ ًجه م٘ـ٣ٌ كا وِف 

رل وٌر٣ ثرٝ     م ٢ًٛ ؿ٤ٍلق ٤ٔلفت ا٤ٗ آُ ت٥ٟٕـ المْ ثلا٢ ُٙبؽت ٓفب  ٚ فا  ا٣ِٟ كا فلاٞٓ ٣ٔا آٚكؿ ٚ ٌا

 .د162ّ ق3ق د1981ٓرـكإِتإ٥ِٟٗق  وٙرـ ر ؿًت ؿاؿٖ ؿ٤ٍل ٣ّْٛ ٚ ٌٔبئُ ا٣تٙب٣٤ ٣ٕ٘ ثٝ ام ق٣ّٓ تٛع٥ـ ؿًت ٤بثـ

ت وٝ ٣ٔ ٓـكإِتإ٥ِٟٗا٥ٕٞت ا٤ٗ ٣ّٓ ام ٍ٘بٜ  ـا كا ثٝ ٓفت كثٛث٥ت ِ٘ٙبًرـق ٘رٝ ٚا كا    ثٝ لـك٢ ًا ٌبٖ ؽ ٤ٌٛـ: تب ٘ا

ت. پي ٔربؿاْ ورٝ    وٝ صٙبٖم٤لا  ؛ُٙبؽتٝ ٚ ٘ٝ ؽٛؿ كا ـا٢ ٔت٤بَ ًا ًتق كثٛث٥ت ٥٘ن ٥٣ٗ فا  ؽ ٣جٛؿ٤ت ٔمْٛ ؽٛؿ ٚا

ـا كا ثٝ كثٛث٥ت ِ٘ٙبًـ رت. ؿك آ٤رٝ ُرل٤ف      ق٘في ؽٛؿ كا ثٝ ٣جٛؿ٤ت ٚ ؽ ٛا اِّهرٝٓ فَإٌَْ٘ربٕٞٔٓ    َ٘» ١ؿك عىرٓ ٤ٔرـْٚ ًا ٌٔر

ت ر19: رعِل« ؤَْ٘فٌُٟٕٓٔٓ بكٜ ُـٜ ًا ل ُا  .د59ّ ق1375عٌر٥ٙر اكؿورب٘رق   ؛ 489ّ ق1354ٓـكإِتإ٥ِٟٗق د ثٝ ا٤ٗ ٔا

ت لجُ ام پلؿاؽتٗ ثٝ ًجه م٘ـ٣ٌ ا٤ٗ آُ ام ؿ٤ـٌبٜ   ثلك٣ً ُٛؿ. ٓـكإِتإ٥ِٟٗثٙبثلا٤ٗ المْ ًا
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 تجييٗ ضثٛثيت اِٟي. 2

 . ٔؼٙبي ِغٛي1-2

تق ٔبِى٥رت ٞرٓ ٔرإؽٛف    ٌلفتٝ ُـٜ ٚ ؿك ٤ٔٙب٢ آٖ ٣الٜٚ ثل كُرـ ٚ ٔرـ٤ل٤  « كثت»ؿك آُ ٚ ك٤ِٝ ام « كة»ٕٝ وّ

ت؛ ثّىٝ ٣ٔ ت ٚ ٔـ٤ل٤ت ام ًا ٛاٖ ٌفت آُ ٤ٔٙب٢ آٖ ٔبِى٥ت ًا ِربء ترـك٤ز٣    ُئٖٛت ت. ؿك ٞل ٓٛك ق ٘ا آٖ ًا

ـا٢ ٔت٤بَ ورٝ  ٣ُء تب ك٥ًـٖ ثٝ عـ وٕبَ ؽٛؿ ؿك ٤ٔٙب٢ آٖ ٚرٛؿ ؿاكؿ. ا٤ٗ وّٕٝ ثٝ ٓٛك   ّٜٔك فمٚ ؿك ٔٛكؿ ؽ

ت ثٝ وبك ٣ٔ  د.184ّ قق1412كٚؿ ركايت آفٟب٣٘ق  ٔتىفُ ّٔٔغت ٔٛرٛؿا  ًا

ٚاهٜ  ؿك مثبٖ فبك٣ًق ٤ٔبؿَ ٚ  وٙٙرـٜ  كا ثرٝ تلث٥رت  « كة» ٌربٜ  .ُرٛؿ  ثٝ وبك ثرلؿٜ ٔر٣  « كة»ٞب٢ ٔؾتّف٣ ثلا٢ 

رت  ٢ ٓبعت اؽت٥بكبٙٙـ؛ ٚ ٌب٣ٞ ٥٘ن ثٝ ٤ٔٙو ٣ٔ بپلٚكؿٌبك ٤ٔٙ ٚاهٜ      . ًا رت ورٝ  ام ٔربؿٜ  « كة»اِجترٝ ثب٤رـ تٛررٝ ؿُا

ت ٘ٝ ام « كثت» ت وٝ ٤ٔبؿَ  وّٕٝ وٙٙـٜ تق ٚ تلث٥«كثر»ًا « كثرر »٥ٌرلؿ ٚ ٔلثرر ام ٔربؿٜ     ٔرر  للاك« ٔلثر»ا  ًا

ت ـاٖ ٤ٔٙبًا ب ا٤ٗ ٘ىتٝ ث ٚاهٜ  ؛ ٔا تٝ ثبُرـق ثّىرٝ ٤ٌٛرب ؿك وّٕرٝ     « كة»٥ٌ٘ت وٝ ؿك  ـُا ٤ٔٙب٢ تلث٥ت ولؿٖ ٚرٛؿ ٘

ُ  ٞٓ ٔفْٟٛ« كة» ت ٚ ٞٓ ٤ٔٙب  تى٥ٕر فتٝ ًا ٌبك  ٚ ٓبعت اؽت٥بك  ٟ٘ ٚـ٘ ـا ٍ   ؽ ر٥بك٢ ام    وٙٙرـٜ ٚ پرلٚك ٜ. ٌث ؿٞٙرـ

ُ ِغت ثل افبؿٜ ٤ٔٙب٢ تلث٥ت ٚاهٜ   ٔفٌلٖا ٚ ٞا ًررق  تٔرل٤ظ ٚ تإو٥رـ ؿاك٘رـ ر   « كة»وٙٙرـٜ ؿك  ؛ 80ق 1ّدقق 1415آِٛ

ٚاك  ٘زفرق ؛ 381ق 1ّق دق1418 ق٥ٙ٣ؽٕ رتل ق  ؛ 26ق 1ّق د1362ٛبِمرب٘رق  ؛ 6ق 1ّق دق1419ًجن ق ق1423ٌت

فٟب٣٘ق 23ّ  د.42ق 3ّق د1371لل٣ُق ؛ 399ق 1ّق دق1414ق ٠ٙٔٛك اٗث؛ 336قق 1412ّ؛ كايت ٓا

ٖ ُـٜ ورٝ  ٞب٢ ِغ٢ٛ ٚ تف٥ٌل٢ق ٤ٔب٣٘ ؿ٤ٍل٢ ٥٘ن ث٥ب وٙٙـٜ ٚ ٓبعت اؽت٥بكق ؿك وتبة ٣الٜٚ ثل ؿٚ ٤ٔٙب٢ تلث٥ت

ٚاهٜ  رلاة ُرـٜ  « كة»ؿك  رـ: ؽربِك ر   ُا ٕٞررٛق ؛ 203ّ ق1اِرفق د ق ر  1404ٓرـٚقق   ؛28ّ ق1ق د1363لٕررق  ٘ا

 قق1412ُرجلق  ؛ 7ق 1ّق د1377ٔتلرٕربٖق  ؛ 34ّ ق1ق دق1417 قٛجبٛجبئ٣ٔبِه ر ؛د107ّ ق2ةق دق ر  1404

ُ ؛ 256ّ ق8ق دق1409 ق٢ـ٥فلاٞ؛ 38ّ رٕب٥٣ ٗ ا؛ 211ّ ق10ق د ق1414ثرٗ ٣جربؿق    ًا  ق2ق دق1404فربكىق   ثر

 قد4ّ ق2ق دق1414 ق٢ـ٥ر مث؛ 214ّ ق2ق دق1414ف٥ر٣ٔٛق  ٔمرل٢  ؛ 399ّ ق1ق دق1414ق ٠ٙٔرٛك  اثٗ؛ 381ّ

تٌرتل ق  رٕر٢ ورلؿٖ ر   قد42ّ ق1ق د1360ٔتلرٕربٖق  ٍل رالعٓبعتق آ قد33ّ ق1ق دق1417 قٛجبٛجبئ٣ٔـثل ر

ـٖق ٕٞرلٜا  د 381ّ ق2ق دق1414ٔمل٢ ف٣ٔٛ٥ق ؛ 399ّ ق1ق دق1414ق ٠ٙٔٛك اثٗ؛ 23ّ قق1423 ُب٤ٌتٝ ٌلؿ٘ا

٤ٔٙرب٢ آر٣ّ    قاِجتٝ ؿك ا٤ٙىٝ ؿك ٥ٔربٖ ا٤رٗ ٤ٔرب٣٘    .د285ّ ق1ق د1372ك٤ب٣ٗق ٚ  ؽب٘رٕ٘ٛؿٖ ٚ ٔالمْ آٖ ثٛؿٖ ر

ٚاهٜ  تق اؽرتالف ٚررٛؿ ؿاكؿ  « كة»ثلا٢  ـاْ ًا ٙرـ ر  ٔر٣ « ٔبِره »كا « كة»لؽر٣ آرُ ٤ٔٙرب٢    ث .و ق ٛجبٛجربئ٣ ؿ٘ا

؛ 336ّ قق1412وٙٙرـ ركايرت آرفٟب٣٘ق     ٤ٔلفر٣ ٔر٣  « تلث٥ت ولؿٖ»د ٚ ثلؽ٣ آُ آٖ كا 33ّ ق1قق د1417

قق 1414تإو٥ـ ؿاك٘ـ رٔمرل٢ ف٥ر٣ٔٛق   « ٔبِه»ٞب٢ فلًٞٙ ِغت ثل ٤ٔٙب٢  وتبة. ثلؽ٣ د42ّ ق3ق د٣1371ق للُ

ٌفتٝ ُـ ٤ٔٙب٢ آر٣ّ   وٝ صٙبٖ .د4ّ ق2د قق1414 ق٢ـ٥مث؛ 399ّ ق1قق د1414ق ٠ٙٔٛك ؛ اث214ٚ381ّٗ ق2د

ت؛  ُئٖٛآٖق ٔبِى٥ت ثٛؿٜ ٚ تلث٥ت ٚ كُـ ؿاؿٖ ام  آٖ كا ثرٝ ٤ٔٙرب    ؽٛؿ ؿك تف٥ٌل جبئ٣٣الٔٝ ٛجبٛ وٝ صٙبٖٔبِى٥ت ًا

تولؿٜ   د.94ّ ق10قق د 1417ق ٛجبٛجبئ٣ر ًا
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 ٔؼٙبي انغالحي. 2-2

ٙب٢  ٛك « كة»٤ٔ غ ٖ ثلٔ  ٢ آ ٙب٢ ِٛغ ٤ٔ ت.  ٥ٌ٘  ٖ ٢ آ ٙب٢ ِٛغ ٤ٔ ـا ام  ٜالط ر ـثل»ؿك ٓا ِٕبه إِ ٖ  ٣ٔ« ِا ـ ؿاؿ ـث٥لق ُك ٝ ت ـ و صلؽ

ت.  ٝ ًا ٟفت  ٖ٘ ٥٘ن ؿك آ َ ال٤ك ؽٛؿ  ٕب ٝ و ٥ُب ث ًٛق ا ٚ  اما٤ٗٚ  ٣« كة»ك القٔ  ٝ و٣ٌ ٛا ٜالط ث ِٔبى٥رتق   ؿك ٓا ٜ ثل  ٝ ٣الٚ ُٛؿ و

ٚ ته ٌت٣   ُٞ ٜ ؿاكؿ؛ تب و ٖ كا ثل ٣ٟـ ٟب ٌلؿ٘ا٣ ر ٚ وبك  ٜ ـ.  اؿاك ت ٤بٙث َ ال٤ك ؽٛؿ ًؿ ٕب ٝ و ٖ ث ٔٛرٛؿا  آ ٛث٥رت »ته  ٝ  « كث ر كاٜث

ت؛ ٝث ٖ ًا ٌب ٖ ثب ٘ا ٟب ٌبك ر ٛٝ٘ آفلـ٤ ٚ ؿك ا٢ ٌ ـ  ٘ج٥ٙ ٥ًت  ٖ آ ٌب ٚ اؽت٥بك ٘ا ٝ فب٥ّ٣ت  ٍلؿؿ. و ٞب٘  ٓ ك تٞ  َ ؿك يّف ٗ عب ٥٣ 

ر٥ب    رت ام تلت٥رت ُا ت. تـث٥ل ٥٘ن ٣جبك  ًا  ٢پي ٞل ٌٛ٘ٝ ًؾٗ ام تـث٥ل ٚرٛؿ٢ق احجب  كثٛث٥ت ٚ ًؾٗ ام آٖ ًا

ٚ ثٝ ٔمٔٛؿ ٟ٘ب٣٤ ؽربّ ؽرٛؿ ثلًرـ.    ٥ٌلؿ ؿك رب٢ ؽبّ ؽٛؿ للاك ٥ُئ٣ وٝ ٞل  ا٢ ٌٛ٘ٝ ٔت٤ـؿ ٚ ٠٘ٓ ؿاؿٖ آٟ٘ب؛ ثٝ

ت ام رل٤بٖ رت ام    ثلًرـ  وٝ ثٝ يب٤ت و٣ّ ؽرٛؿ   ا٢ ٌٛ٘ٝ ؿاؿٖ ٠٘بْ ٣بْ رٟب٣٘ ثٝ تـث٥ل وُق ٣جبك  ًا ورٝ ٣جربك  ًا

ـا ٚ ٟٟٛك آؽل  ث٤ـ ام ؿ٥٘ب ر ر٥ب    .د290-289ّ ق11قق د1417ق ٛجبٛجبئ٣كر١ٛ ثٝ ؽ ٚاثٚ ثر٥ٗ ُا تـث٥ل ٣ٙ٤٤ ا٤زبؿ ك

ت. ؿك عم٥متق ٚلت٣ ٔٛرٛؿ ٣ٔ ت ٤ب ٌٔتّنْ آٖ ًا ٛاٞـ ٔٛررٛؿا  وٝ ا٤ٗ ٣ُٕق ٤ب ٥٣ٗ ؽّمت ًا ىربٖ كا   ؽ   ٣ربِٓ ٔا

ٚاثٚ ث٥ٗ آٟ٘ب كا ٚٓف٣ كا ثٝ ٔٛٗر٣٣ٛ ٤رب    ؿٞـ. ٔخالً ٘بصبك وٕب٣ِ ثٝ ٔٛرٛؿ ٘بلْ ٣ٔ ا٤زبؿ وٙـق ثٝ تـث٥ل وٙـق ٣ٙ٤٤ ك

وٙـ وٝ ٔز١ٕٛ ا٤ٟٙب كا ا٤زربؿ كاثٜرٝ    ؿٞـ ٤ب آٟ٘ب كا ٘نؿ٤ه ٤ب ؿٚك ٤ب ٌٔٙزٓ ٚ ٕٞبًٞٙ ٣ٔ ٣ل٣ٗ كا ثٝ رٛٞل٢ ٣ٔ

ت.  ٣٣ٛ٘ ق٥ٓ ٚ ا٤زبؿ كاث٤ٌٜٝٛ ٣ٔ ٝ كُٚٗ ؽّك ٚ آفل٤َٙ ًا ل ؿك اؿٔا ٛاٞـ ُـ. ا٤ٗ ٔا  تل ؽ

 تجييٗ فّؿفي. 3-2

رل     ٞٝ ت ور ٣ ًا ـ٤ٟ ٛؿ. ث  ُٗ ـال٣ كُٚ ٔ  ٔٓ  ٞ ف٣ٟٔٛٚ  ٓ ام ع٥جٔ   ٞ٣ ٌجت ٖآ ثب ف٤ُ اِٟ  ٘ ٛث٥ت ثبـ٤ ف٣ كث ثلا٢ تج٥ٗ٥ فٌّ

ٛجبئ٣ق  ٛجب ٖ فلق ؿاكؿ ر ٚ ثب آ ت  ـًا ل ر ْ ؿ٤ٍ فٟٛ ف60ٟقّ 1ق د1387ٔف٣ٟٔٛ فاتبً امٔ  َ  د.ٔ  رٔب ٝ اٌل ٕ ُ ثبٞ  ٚ ف٤ ٛث٥ت  ْ كث ٛ

٣ ضٝ ؿك ٣بِٓ ؽبكد تغمكٔ  ـ؛ ٣ٙ٤٤ ٘آ ٌٙت ٥٘ ٙب  ٌتخ ـا١ق      ٥٘ن ام ا٤ٗ لب٣ـٜٔ  ُق اثر ٘ٙرـ ف٤ر ٔب فر٣  ؾّت  ٔ ٥ٓٞ فب  ٔ٣ِٚ ـاكؿ؛  ـق تىخل٘  ٤بث

٣ ٘تنا١ٔ  ٖ ا ٝ ام آ ٚ افٗب ٛث٥ت  ـْا كث ٖ و ِٓبت ام آ ٝ ا ى ٛؿ. ث ُٛؿ. ا٤ٙ  ُ٣ ـ ثلًك ٝ ثب٤ ت و ّج٣ ًا ٜ تقٔ  ٛك ًا ٗ ٔا ٗ ٤ه ام ا٤ ٥ٕ  ٞٝ

٥ٌلؿ. ٛك   ٟب تغم٥كٓ  ـٚك ٘آ  ٜٓ غٛ  ٜ٘ ًپي ؿكثبك  ٚ ـ  ٘ٛ  ُ٣ ٣ ثلًك ُ اِٟ ْ ف٤ ٌب ـا ال ٝ اثت ت و ْ ًا  ًجتق الم
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ـ٣ٔؿًتٝ ثل پٙذ اف٤بَ ا٣ِٟ كا  ٓـكإِتإ٥ِٟٗ  :ؿ٘ا

زبْ آٟ٘ب كا ثل ٣ٟـٜ 1٣ٔ ـا٢ ٔت٤بَ فاتبً ٘ا ـا١: اف٤ب٣ِ وٝ ؽ ـا١ق  . اث ام ٣رـْ رال ٔرٗ    ءا٤زبؿ ٥ٌ٣ُلؿ. ؿك عم٥متق اث

ت.  ـا١ كا ص٥ٙٗ ت٥ٗٛظ ٣ٔ ٓـكإِتإ٣ُٗ٥ِٟءد ًا ؿٞـ: ٓرـٚك ٚررٛؿ ام ٚا ثرـٖٚ ِٔربكوت لبث٥ّرت       ؿك رب٢ ؿ٤ٍل اث

ٗق  ٥ تإِٟ ت وٝ ص٥ٙٗ ف٣ّ٤ ٓلفبً ؿك ٔزلؿا  ٤ٔٙب ؿاكؿ؛ صٙب179ٖةق 1360ّرٓـكإِ ٥ٗوٝ د. كُٚٗ ًا تإِٟ ؽرٛؿ   ٓـكإِ

ت وٝ اث ل تٔل٤ظ ولؿٜ ًا ٗق ٝث ا٤ٗ ٔا ٥ تإِٟ ت رٓـكإِ ـ آٖ ًا ٚاط ٚ ٔبٙ٘ ئٝ اك ٙ ٝث ِ٘  د؛84ق 1ّ دق 1366ـا١ ٔلٛث

رت ر   .وبك٥ٌل٢ ٔالئىٝ. تى٤ٛٗ: ا٤زبؿ اف٤بَ ثب ث2ٝ  ةق1360ٓرـكإِتإ٥ِٟٗق  تى٤ٛٗ ٔتٛلف ثل ٓالع٥ت لبثرُ ًا

 ؛د84ّ ق1 دق 1366ٕٞٛق ؛ 179ّ
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تٔغٌٛى وٝ ا٤ثٝ ٘غٛ ي٥ل . تـث٥ل: ؽبكد ولؿٖ ٣ُء ام ٘مْ ثٝ وٕب3َ  ؛ٗ ٕٞبٖ ٤ٔٙب٢ كثٛث٥ت ًا

ت؛ ٔب٘ٙـ ٘ٛكافِب٣٘ ثرلا٢ ؽٛكُر٥ـ   4 ـا٢ ٔت٤بَ آٟ٘ب كا تغت تٌؾ٥ل ٔٛرٛؿا  للاك ؿاؿٜ ًا . تٌؾ٥ل: اف٤ب٣ِ وٝ ؽ

 .َ ٖ ثلا٢ آت ٥ٗٚ ًٛماـ٘ تإِٟ ِت ٓـكإِ بٖ ثب اٍ٘ ضٝ اٌ٘ ٣ كا ٝث ٘آ زبْ ٣ٔ ا٤ٗ ف٤ُ اِٟ ج٥ٝ ٔر٣  ٞب٢ ؽٛؿ ٘ا ـق ِت وٙرـ؛   ؿٞ

بٖ  ٣ٙ٤٤ صٙبٖ ِت ؽٛؿ كا ؿك ربٝثوٝ اٌ٘ ّٔه  رب٣٤ ارٌبْ ٝث وبك ٣ٔ اٍ٘ ؾ٥ل  ـا٢ ًجغبٖ ٥٘ن وبكٞب٢ ؽٛؿ كا ثب ٌت ٥ٌلؿق ؽ

زبْ ٣ٔ ٣ ؿك تغَٛ لّت ٚ ٥ُٜبٖ ٘ا ؾ٥ل اِٟ ب تغت ٌت ـ. آٟ٘ ٗق  ٞب ٣ٔ ؿٞ ٥ تإِٟ  د؛201ق 1354ّوُٛٙـ رٓـكإِ

ت.5 ٌبٖ كا ؿك آٟ٘ب ثٝ وبك ٌلفتٝ ٚ رب٥ِ٘ٗ ؽٛؿ ولؿٜ ًا آٟ٘ب ص٥نٞب٣٤ ٌٞتٙـ وٝ ًربؽتٗ   . ٓٙب٣ت: اف٤ب٣ِ وٝ ٘ا

ت: ٣ٙٔل٢ وٝ ام آٖ ًبؽتٝ  ـا٢    ُٛ٘ـق ٔىبٖق مٔبٖق علوتق ا٣٘رب  ٣ٔث٥ِتل آٟ٘ب ثٝ َُ ص٥ن ٥٘بمٔٙـ ًا ٚ اثرناك. ؽر

رت      ٌربٖ اؽتٔربّ ؿاؿٜ ًا ٤٤ٙر٣ ًرب٤ل    ؛د77 -76ّ اِرفق 1360رٓرـكإِتإ٥ِٟٗق  ٔت٤بَ ا٤ٗ ١ٛ٘ ام اف٤بَ كا ثرٝ ٘ا

ـاك٘ـ. قٔٛرٛؿا   ٣ٛٙٔٔب  ثٝ ا٤ٗ ٤ٔٙب ٘

ت. اما٤ٗ ٜ ًا ـ ـاؿُ  ٣ لّٕ ُ اِٟ ْ ف٤ ٌب ٚ ٤ى٣ ام ال  ٝ ٣ ٤بفت ٙب٢ ؽٓب ٤  ٔ٣ ٛث٥ت اِٟ ل٤ظ كث ٛكٓ   ٛٝ ٓق ث ٥ٌ ٗ تم ٌجت  ؿك ا٤  ٘ٚ ك

رب   ٛث٥ت ثل آٟ٘ رٛؿ ؿاكؿ وٝ كث ت وٝ اف٤ِب٣ٚ  ٙب٤َ ا٤ٗ ًا ٤ ـقٔ  ٥ٗٙ ثُب ٟب ص ٌجت ٘آ ل٘  ؿ. ٌا ـ ٛث ٛٞا ّٜك ؽ  ٔ ٚ  ؽّب ٟب ٣ْب ث٥ٗ ٘آ

٘ت٥زٝ ٣ٕٓـق٘   ٗ ٥ٙ ٔب آ٤ب ص ـ. ا ٣ وٙ  ٔٗ َ كُٚ ٗ پلً ؼ ا٤ ٣ پًب ُ اِٟ ٗ ف٤ ٝ ثب ؿلت ؿك تج٥٥ ت؟ ؿك اؿٔا غ٥ظ ًا  ُٛؿ. ا٢ٓ 
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ل٢ رٌٕب٣٘ ٥ٌ٘رت ر ٓـكإِتإ٥ِٟٗام ٠٘ل  الً ف٤ُ ٚ تـث٥ل ا٣ِٟ ٔا حب٥٘ربً ع٘رل     ؛د174ّ ق1354ٓرـكإِتإ٥ِٟٗق  ق ٚا

ٛامْ فا  ف ت ٚ ف٤ُ ام ِ ت؛ ثٝعك فب٣ُ تبْ ًا فىبن ث٥ٗ آٟ٘رب لبثرُ تٔرٛك ٥ٌ٘رت. تٛٗر٥ظ       ا٢ ٌٛ٘ٝ ب٣ُ تبْ ًا وٝ ٘ا

ت. ؿك ٓٛك  ؿْٚق آ٘ضٝ فب٣ُ فرلٕ ُرـٜ   ت ٤ب ٥٘بمٔٙـ ل٥ـ ٚ ُل٣ٛ ًا فب٣رُ   قا٤ٙىٝ فب٣ُ ٤ب فاتبً ٔاحل ؿك ٤َّٔٛ ًا

رت؛     َ ًا ترب   ٥ٌ٘ت؛ ثّىٝ فب٣ُ ٔز١ٕٛ آٟ٘بًت. ًؾٗ ؿك ٔز١ٕٛ آٟ٘ب ٥٘ن ٔب٘ٙـ ًؾٗ ؿك ٕٞربٖ فب٣رُ ٔفرلٕٚ ٚا

رل   ًت؛ ٘ٝ ثٝ ٔا ت. پي فب٥ّ٣ت ٞل فب٣ُ تب٣ٔ ثٝ فا ق ًٙؼ ٚ عم٥مت ؽٛؿ ٚا ل٢ وٝ فاتبً ٚ رٛٞلاً فب٣ُ ًا ثلًـ ثٝ ٔا

. ثٙبثلا٤ٗ حبثت ٣ٔ ًرت ر     ٣بكٕ ثل ٚا ٛامْ فاتر٣ ؽرٛؿ ٚا  ق2 دق 1981ٓرـكإِتإ٥ِٟٗق  ُٛؿ وٝ ف٤ُ ٞل فب٣ُ تب٣ٔ ام ِر

ثب ت٤ـؿ ٚ تىخل٢ وٝ ؿك الٌبْ ف٤رُ اِٟر٣ ث٥ربٖ ُرـ ًربمٌبك       كًـ وٝ ا٤ٗ تج٥٥ٗ ثٝ ٠٘ل ٣ٍٔ٘بٜ ٘ؾٌت ؿك  .د226ّ

ٌٞرتٙـ. ام ًر٢ٛ ؿ٤ٍرلق ؿك    صٖٛ ثلؽ٣ ام آٟ٘ب ثٝ مٔبٖ ٚ ٔىبٖ ٚ ثلؽر٣ ثرٝ ل٥رٛؿ ٚ ُرلا٤ٚ ؿ٤ٍرل ٥٘بمٔٙرـ        ؛٥ٌ٘ت

ٗ    ٚارت َ. اما٤ر رٛؿ ٥ٞش رٟت وخلت٣ ٥ٌ٘ت؛ ٝ٘ ام ع٥ج فا  ٝ٘ ٓفب  ٚ ٘رٝ اف٤رب رقا ق اعرـ٢   كٚ اعرـ٢  اِٛ رفب  ٚ   ِا أِ

ـا١ ٚرٛؿ ٚ افبٗٝ ؽ٥ل ثبم٣ٔ اعـ٢ ـاكؿ ٚ ٕٞٝ ٓفب  ف٣ّ٤ ٚا ٝث اث ت. ٥ٞش ف٣ّ٤ رن افبٗٝ ٚرٛؿ ٘ ف٤ُ ًا ضرٝ ام   ِا ـ. ٘آ ٌلؿ٘

ٖ ٓبؿك ٣ٔ ـا٢ ًجغب ٣ ٣ٔ ؽ ـا٣٤  ُٛؿق ام عبق فا  ٚ عم٥متَ ُ٘ب ٥نٜ اثت ٖٚ ٥ٞش ٓفت ما٤ـ ٤ب اكاؿٜ ٔتزـؿ ٤ب اٍ٘ ُٛؿ؛ ـث

بئ٣. ثل ؽالف ـ ٚ ٙح ّٛت عٕ ت٠بك ٚلت٣ ٤ب  ل ٓفت وتبثت ٣ٔ ٤ب ٘ا ٝ ٝث ؽٛب ٖ و ب ـ ٚ ٝث رٟت لٜٛ علوت كٜا ٣ٔ اٌ٘ ٤ٌ كٚؿ  ٛ٘

٣ زبْ ٕ٘ ؿَ٘ ٘ا ك ٛث ٗق  ٚ ٥ٞش ف٣ّ٤ كا ٝث رٟت رٛٞل ٘ٛب ٥ تإِٟ ٛق 107ق 7ّ دق 1981ؿٞـ رٓـكإِ  د.188ق 1354ّق ٕٞ

ٛاكؿ ٔت٤ـؿ ؿ٤ٍل٢ ٥٘ن ثٝ ا٤ٗ ٤ٔٙب تٔل٤ظ ٣ٔ ٓـكإِتإ٥ِٟٗ ـا١      ؿك ٔ ـاق اثر رت ورٝ   وٙـ وٝ ٌ٘جت ف٤رُ ثرٝ ؽر ًا

ت ر ـا كا ثبالتل ام آٖ ٣ٔ .د18ّ تبق ٓـكإِتإ٥ِٟٗق ث٣ثلتل٤ٗ ١ٛ٘ فب٥ّ٣ت ًا ـ وٝ ف٤َّ ٓلف ترإ٥ِف   عت٣ ُإٖ ؽ ؿ٘ا
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ِب ـا١ ٚ ٘ا ِبٚ تلو٥ت ثبُـ؛ ثّىٝ ف٤ُ ٚا ٢ٙٓق اث ـا١ ٚ ٘ا ت. اث ق تلو٥ت ٤رب ترإ٥ِف ٥ٌ٘رت؛ ثّىرٝ تإًر٥ي ٚ      ٢ ٚرٛؿ ًا

ت. ٔب٘ٙـ والْ ٔتىّٓ رل ام    وٝ ٚلت٣ ًبوت ُـق والْ ام ث٥ٗ ٣ٔ اؽلاد ام ٣ـْ ثٝ ٚرٛؿ ًا كٚؿ؛ ٘ٝ ٔب٘ٙـ ٤ٌٛ٘ٙـٜ ورٝ ٌا

تق ُ٘ٛتٝ ُ٘ٛتٗ  .د221ّ ق1 د ق1981ٓـكإِتإ٥ِٟٗق ر  ُٛؿ ٍا ٘بثٛؿ ٣ٕ٘ ؿًت ثلؿُا

ضٝ  ٥٤ٛٓ وٝ ٘آ ٓق ثب٤ـ ٍث ٣ ث٥بٖ ُـ ر٢ٕ و٥ٙ ٖٛا الٌبْ ف٤ُ اِٟ ضٝ تغت ٣ٙ ٥ٓ ث٥ٗ ا٤ٗ ًؾٙبٖ ٚ ٘آ ٛٞا ل ثؾ بثلا٤ٗ ٌا ٙث

بِتبً ؿك  ـ  ؽبكد تغمك ٣ٔٓا ٓ ٔؾتّف٣ ٔبٙ٘ ٖ ٔفب٥ٞ ٖ آ ٛ ٌٛ٘ب ٚ ام ع٥خ٥ب  ٌ  ٜ ؿ ـ ٛث ٚاع ل٢  ٝ ٔا ت و ٝ ًا ٚ افبٗ ـا١  ٖ اث ـق ٕٞب ٤بث

تنا١ ٣ٔ ٛث٥تق ٓٙب٣ت ٚ تى٤ٗٛ ٘ا ـ٢ اكاٝئ ُٛؿ. تم٥ٌٓ كث تق ٌٚل٘رٝ ت٤رـؿ٢ ؿك ٥ٔربٖ     ٙث ل ٝث ٥ٕٞٗ ع٥خ٥ب  ًا ُـٜ ٥٘ن ٟ٘ب

بثلا٤ٗ ام ا٤ٗ ٔجب٣٘ ٣ٔ تٙج ٥ٌ٘ت. ٙث ٖٛا ص٥ٙٗ ًا ـا١ ٥ٌ٘ت. صٙبٖت ـا٢ ام اث ل٢ ر ٛث٥ت ٥٘ن ٔا ـا١ ٚ ف٤رُ    ٙب ولؿ وٝ كث وٝ اثر

ؿٖ عك عك ت ٚ ٔؾتبك ٛث ٛث٥ت ٥٘ن ص٥ٙٗ ًا ت كث غٌٛى ًا ٚاعـ ٚ ٘ٔب ل٢  ٛث٥ت ٚا   ت٤ب٣ِ ٔا ت٤ب٣ِ ٔٛرت تزـؿ فب٥ّ٣ت ٚ كث

٣ زبْ ٣ٔ ٕ٘ ـ. اما٤ٗ ُٛؿ. ٚا ٝث فا  ؽٛؿ ف٤َّ كا ٘ا ت. ؿك عم٥م ؿٞ ـاً ؽبِك ًا رت ٚ ٔؾّرٛق     كٚ امالً ٚ اث تق ؽّرك لرـ٤ٓ ًا

ب ٔلاؿٞبق افبٗٝ 1عبؿث. ت ٔا ٝ ٚ كامل٥تق ٌٔتٕل ٚ ام٣ِ ًا ٜق افبٗ ت؛ ٣ٙ٤٤ اكاؿ ٗ ربك٢ ًا ٗ ًؾ ٛث٥ت ٥٘ن ٥ٕٞ ٞب ٚ  ُـٜ ؿك كث

٣ ؛ صٖٛ ص٥ن٢ ٕ٘ ٗق  اكماق عبؿث ٚ ٔتزـؿـ٘ ٥ تإِٟ ُ وٙـ رٓـكإِ ٛاـ٘ ل٥ٔٛ٥ت ٚ ف٥ٖ ٚا كا ثٛب فق 1360ّت  د.72ِا
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ٌربٖ آٖ كا ثرب و٥ف٥رت ٓرـٚ     قآ٤ـ ٚلت٣ ًؾٗ ام و٥ف٥ت ف٤ُ ٚ تـث٥ل ا٣ِٟ ثٝ ٥ٔبٖ ٣ٔ ك ف٤رُ ام ؽرٛؿٍ   ٘بؽٛؿآٌبٜ ٘ا

ـا٢  وٙـ؛ ؿكعب٣ِ ٔمب٤ٌٝ ٣ٔ ٝ  ًجغبٖ وٝ ؽ ـاكؿ. ثٙبثلا٤ٗ ثب٤ـ ثرٝ ٌٛ٘ر ا٢ ٛرلط   ؿك ٥ٞش رٟت ٚ ع٥خ٥ت٣ ُج٥ٝ ٚ ٔخُ ٘

ٛك ٜٔبثك ثب ٍ٘بٜ عك ؿ٤رـٜ ُرٛ٘ـ   ٞب٢ آٖق ع٥خ٥ت عمب ثغج ُٛؿ وٝ ؿك تٕبْ اث٤بؿ ٚ رٙجٝ ٣٘ ٚ ا٣ِٟ ك٣ب٤ت ُٛؿ ٚ ٔا

ٌبٖق ٘ٝ ثٝ رٟرت تِرج٥ٝ ثّىرٝ     . ثب ا٤ٗ عبَق ث٣د300ّ ق1387 ق٣٤ما ِهر ـا ثٝ ٘غٜٛ فب٥ّ٣ت ٘ا ٔٙبًجت ٥ٌ٘ت وٝ اثت

بكٜ ٌب٣٘ ُا  ا٢ ُٛؿ. ثٝ ًٛؿ تٙن٤ٝ فا  ٔمـى ٚا ام رٟب  ٘مْ ٘ا

ت ٚ ؿك اف٤بَ اؽت٥بك٢ ثٝ  ٌبٖ فب٣ُ ٘بلْ ًا رت٤ٕبَ آال  تغل٤ىر٣ ٚ ٔربؿٜ     ٘ا ـاْ لٜٛ ٔغلورٝ ٚ ًا تؾ ُٛقق ًا

ت ام ّٛت وٕب٣ِ ورٝ ام ٤ره ٠٘رل     .د95ّ ق1354ٓـكإِتإ٥ِٟٗق لبثُ ٓٛك  ٥٘بم ؿاكؿ ر ٤ٔٙب٢ ُٛق ٥٘ن ٣جبك  ًا

ت ٚ ام ع٥ج ؿ٤ٍل عبُٓ ٥ٌ٘ت بى فبلـ آٖ ثبُـ ؛عبُٓ ًا ل ام ًا ـا ٕ٘ر٣    صٖٛ ٌا وٙرـ ٚ   ق ُٛل٣ ٌ٘رجت ثرٝ آٖ پ٥ر

ـ  ُٛق ثٝ ٤ٔـْٚ ٚارـ آٖ ثبُر ل ام تٕبْ رٟب   ت. ٕٞض٥ٙٗ ٌا رت  تغٔر٥ُ عبٓرُ    قٔغٖ ٔغبَ ًا ٚ ؿك ٘ت٥زرٝ  ًا

ٛاٖ ٔٛررٛؿ  .د237ّ ق2 دق 1981ٓـكإِتإ٥ِٟٗق آ٤ـ ر ٣ٕ٘ ُٛل٣ پـ٤ـ ٌبٖ ثٝ ٣ٙ ٤ىر٣ ام   قٔؾتربك  ٢ام ٢ًٛ ؿ٤ٍلق ٘ا

تؾبة ٣ٔ 1ؿٚ ٛلف ٔمـٚك كا وٝ ت ٘ا ق ثٝ ٔلرغر٣ ٥٘ربم ؿاكؿ   تًجوٙـ. ثٝ ٥ٕٞٗ  ٌ٘جت ثٝ فا  ٚ لـك  ٚا ٌٔب٢ٚ ًا

ًت ٚ ؿك ٘ت٥زٝ فب٥ّ٣ت ٚا ٌٔتفبؿ ام ي٥رل ؽرٛؿ    ٤ت للاك ؿٞـ. پي تلر٥ظ ٔمـْ ثل اكاؿٜ ٚا ِٛ تب ٤ى٣ ام ؿٚ ٛلف كا ؿك ٚا
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رت رٓر   ت ٚ فاتَ فاتبً ٣ٜ٤ٔ ٥ٌ٘ت ٚ ؿك ٓفت وٕب٣ِ ثٝ ي٥ل ؽٛؿ ٥٘بمٔٙـ ًا اِجترٝ   .د147ّ ق1354ـكإِتإ٥ِٟٗق ًا

ل٢ ثلتل ا ت. صٖٛ ام ؿ٤ـ ا٤ٗ ي٥لق ٗلٚكتبً ٔا ٥ٞش فب٣ّ٣ يلٗر٣ ٌ٘رجت ثرٝ ٔربؿٖٚ ؽرٛؿ ٚ       ٓـكإِتإ٥ِٟٗم فب٣ُ ًا

ـاكؿ ٛاٞرـ ثرٛؿ.     ؛لٔـ٢ ثٝ رٟت ٤َّٔٛ ؽٛؿ ٘ تق ٔمٔٛؿ ٗلٚكتبً ثلتل ام لٔرـ ؽ م٤لا ص٥ن٢ وٝ لٔـ ثٝ ؽبٛل آٖ ًا

ل ٌ٘جت ثٝ ٣ِّٛ٤ٔ لٔـ ٓبؿق ي٥لپي  تٝ ثبُـٌا ترل ام   وبُٔ ؿ وُٝٛ لٔـ ٣ٜ٤ٔ ٚرٛؿ ص٥ن٢ ٣ٔ ق٣٘ٛٙ٠ٔ ٚرٛؿ ؿُا

ت ر ًت ٚ ا٤ٗ ٔغبَ ًا  .د139ّ ق1354ٓـكإِتإ٥ِٟٗق ؽٛؿ ٚا

ب ٥ٞش ٌب٣٘ ؿك ٓـٚك ف٤ُ ام  ٔا ٛك ٜٔلط ؿك ف٤ُ ٘ا ـاك٘ـ ت٤ب٣ِ عك٤ه ام ا٤ٗ ٔا ل٢ ؽربكد ام   ؛٘م٣ِ ٘ الً ثٝ ٔا م٤لا ٚا

ـاكؿ. ٚا فا  ؽٛؿ ٚ ٔٛرجب  فا  ؽٛؿ كا ٣ٔ ـ ٚ ام فا  ؽٛؿ و٥ف٥ت رنئ٥ب  كا ٞ ؽٛؿ ٥٘بم٢ ٘ ـ. پري ٓرٛك    ٓ ٣ٔؿ٘ا ؿ٘ا

ًت.  رت ٚ ٣ربِٓ كثرب٣٘ ؿك اما      ٣٢بِٓ و٥ب٣٘ ؿك اما كٚ اما٤ٗٔٛرٛؿا  ؽبكر٣ تبث٢ ٓٛك ٤ٔمَٛ ٘نؿ ٚا  ٣٢ربِٓ كثرب٣٘ ًا

ت رٓـ ت ؛ حب٥٘بً امآ٘زبوٝ ثل٢د95ّ ق1354كإِتإ٥ِٟٗق ٣بِٓ كثٛث٣ ًا رت ورٝ ثرٝ ص٥رن٢      قام ٞل ٘م٣ٔ ًا ٔغبَ ًا

ـا وٙـ؛ ثّىٝ ًب٤ل ٔٛرٛؿا  ثٝ ٚا ـا ٣ٔ ُٛق پ٥ حبِخبً يٙر٣ ّٜٔرك    ؛د237ّ ق2 دق 1981إِتإ٥ِٟٗق وٙٙـ رٓـك ُٛق پ٥

ت وٝ ثٝ اكاؿٜ ما ت وٝ ص٥ن٢ ثلتل ام فا  ٚا ثبُرـ ورٝ ؿا٣ر٣ ٚا     ؛ـ ثل فاتَ ثبُـ٤ف٤َّ ثلتل ام آٖ ًا صٖٛ ٔغبَ ًا

زبْ ف٤َّ ٌلؿؿ. ثٙبثلا٤ٗ عك ت ؿك ف٤َّ ي٣ٙ ّٜٔرك   وٝ صٙبٖت٤ب٣ِ  ؿك ٘ا ؿك فاتَ ثٝ رٟت ٚرٛة ٚرٛؿٍ ي٣ٙ ًا

ت ر147ّ ق1354  إِتإ٥ِٟٗقرٓـك ٚارت ًا ٥ب ٥٘ن   .د174ّ ق1354ٓـكإِتإ٥ِٟٗق د ٚ ؿك افبؿٜ ثل ُا

ت  زبْ ف٤ُ ص٥ٌت؟ پبًؼ پل٥ًـٜ ٕٔىٗ ًا ٗ ُٛؿ وٝ ؿك ا٤ٗ ٓٛك  ؿا٣٣ ٚا ثل ٘ا رت ورٝ     ٓرـكإِتإ٥ِٟ ا٤رٗ ًا

ت رٓرـك ٣ّٓ ٚا ثٝ ٠٘بْ اعٌٗ ؿا٣٣  .  د137ٚ133ّ ق1354إِتإ٥ِٟٗق ثلا٢ ٓـٚك ٔٛرٛؿا  ثٝ ٘غٛ ؽ٥ل ٚ ٓالط ًا

زبْ ٣ٔؿك عم٥متق امآ٘زب تق ثٝ فا  ث٥ٌٚ ؽٛؿ وبك ٘ا ٤رـ ٚ ٘رٝ ثرٝ ٕٞرت     ؿٞـ ٘ٝ ثٝ ِٔر٥ت ما  وٝ ؿك فا  ؽٛؿ تبْ ًا

غب٣بكٕ وٝ ا٤ٗ وبُٔ رت ر  ٢تل٤ٗ ٘ا ثرٝ   .د37ّ ق2 دق 1366ٕٞرٛق  ؛ 309ّ ق6 دق 1981ٓرـكإِتإ٥ِٟٗق  لـك  ًا

ًت وٝ فاتبً ٔٙج٤ج ام فا  ٚا ٌٞتٙـ. ا٤زربة عبٓرُ ام آٖ ؿٚ    ت٤ب٣ِ ٚارت٣جبك  ؿ٤ٍلق ف٤ُ  ثٝ ٥٣ٗ اكاؿٜ ٚ كٗب٢ ٚا

ت وٝ ؿك ٔجبؿ٢ ٛج٣٤٥ ي٥لف٢ ٤ُٛك ٤بفت ٣ٔ  .د85ّ ق7 دق 1981ٓـكإِتإ٥ِٟٗق ُٛؿ ر ٥٘ن ي٥ل ام رجل٢ ًا

ىب٣٘ ؿك  امآ٘زبوٝ ٓـكإِتإ٥ِٟٗام ٍ٘بٜ  ـاكؿق ٥ِٔت ٥ٞٔش رٟت ٔا ت٤ّك ثرٝ ررٛؿ ٚ افبٗرٝق ٣ر٥ٗ     فا  عك كٜا ٘

رت ٚ      فا  عك ٚال٢ ٚ ٘ٝ ؿك فٞرٗ. فا  ٕٞربٖ ِٔر٥ت ًا ت ٚ ٥ٞش تغب٤ل٢ ث٥ٗ فا  ٚ ٥ِٔت ٥ٌ٘ت؛ ٘ٝ ؿك  ت٤ب٣ِ ًا

ـا٢  ت؛ ثـٖٚ اؽتالف ع٥خ٥ت تم٥٥ـ٢ ٤ب ت٣ّ٥ّ٤. پي ؽ ثب فا  ث٥ٌٚ ؽ٤َٛ ٞل وربك٢  ًجغبٖ ٥ِٔت ٕٞبٖ فا  ًا

زبْ ٣ٔ رتق     ؿٞـ؛ ث كا ٘ا ـٖٚ ٥ِٔت مائـ ٚ ثـٖٚ ٕٞت ٣بك٣ٗ. ٚا ثب ٥ِٔتق ٣ّٓق كٗب ٚ عىٕرتَ ورٝ ٣ر٥ٗ فا  ًا

ُ  ؽ٥ل كا ثٝ ٕٞٝ ٌٞت٣ ٣ٔ ت. ًب٤ل فب٣ر رل اِٟر٣ ثرٛؿٜ ٚ ؿك       كًب٘ـ ٚ ا٤ٗ ثٟتل٤ٗ ١ٛ٘ لـك  ٚ افبٗٝ ًا ٞرب ٌٔرؾل ٔا

٥ٍرنٜ  بٖ اكاؿٜ ؽٛؿُبٖ ٔمٟٛك لـك  ا٣ِٟٕٞ ـ ٚ ثٝ رٟت ٚرٛؿ ٘ا ٞرب٢ ؽرٛؿ ٔ٘رٜل ٚ     اكاؿٜٞرب٢ مائرـ ثرل فا  ؿك     ٘ا

تىٕبَ ٣ٔ ٚ ثب اكاؿٜ ٘ـٔزجٛك  .د313-312ّٚ  310-309ّ ق6 دق 1981ٓـكإِتإ٥ِٟٗق ٤بثٙـ ر ٞب٢ ؽٛؿ ًا
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ٌبٖ ٚ ف٤ُ ا٣ِٟ تفبٚ  ؿك٣ٔت٥ٗٛغب  ا٤ٗ ام   ام رّٕٝ: ؛ٚرٛؿ ؿاكؿث٥ٌبك٢ ٞب٢  ٤بث٥ٓ وٝ ث٥ٗ ف٤ُ ٘ا

ٚارت ٣ ٤ى٣ ا٤ٙىٝ ف٤ُ اؽت٥بك٢ ٝث ٤ٔٙب٢ ؿل٥ك وّٕٝ رن ؿك  ُ  ت٤ب٣ِ تغمك ٕ٘ بٖ ٚ ٥٘ن ؿ٤ٍل فب٣ر ؛ م٤لا اٌ٘ ٞرب ؿك   ٤بـث

ٜٝ ٔغرٖ لرـك  ٥ٌ٘رت؛     ًٚا ٣ ٝث  ٛ٘ا ب٣٘ ٚ ع٥ ـ. ِقا اف٤َب اٌ٘ ب ٜٔ٘ل٘ ؿٖ آٟ٘ ؾ٥ل٢ ٛث اف٤َب ٚ علوب  ؽٛؿ ٝث رٟت ٌت

ٚارت ت. پي ٞل ٔؾتبك٢ ي٥ل ام  ٚا٣٣ ًا ل ايلٕا ٚ ؿ ىٝ ٝث ؽٛب ٖق ّ  ّث ت رٕٞب  د؛312ت٤ب٣ِ ؿك اؽت٥بك ؽٛؿ ٜٔ٘ل ًا

رت عبٓرُ ُرـٜ ٚ     ؿ ت وٝ پي ام ؿا٣٣ وٝ ٕٞبٖ تٔٛك ٣ُء ٔالئرٓ ًا ٌبٖ ُٛق ٔاوـ ًا ْٚ ا٤ٙىٝ اكاؿٜ ؿك ٘ا

ب ؿك  ؛ُٛؿ ٔٛرت تغل٤ه ا٣٘ب ثلا٢ تغ٥ُٔ آٖ ٣ُء ٣ٔ رت    ت٤ب٣ِ ٚارتٔا ثٝ رٟت تبْ ثٛؿَ٘ اكاؿٜ ٥٣ٗ ؿا٣ر٣ ًا

ًت ت ام ٣ّٓ ٚا ثٝ ٠٘بْ ؽ٥ل وٝ ٥٣ٗ فا  ٚا ٥بًت ثرٝ ثربالتل٤ٗ    صٖٛ ٚلت٣ ثٝ فا  ؽٛؿ ؛وٝ ٣جبك  ًا وٝ ثلتل٤ٗ ُا

ـا ولؿق ثٝ ُـ٤ـتل٤ٗ ٚرٝ ٕٔىٗ ٔجتٟذ ثٝ فا  ؽٛؿ ٣ٔ ـا ورلؿ   ٘غٛ ٣ّٓ پ٥  قُٛؿ. و٣ٌ وٝ اثتٟبد ٌ٘جت ثٝ ص٥ن٢ پ٥ر

٥بًت؛ ٘ٝ ثٝ رٟت ؽٛؿُربٖق ثّىرٝ ثرٝ ؽربٛل      ُٛؿ ٥٘ن ٔجتٟذ ٣ٔ ثٝ تٕبْ آ٘ضٝ ام ٚا ٓبؿك ٣ٔ ـا ٔل٤ـ ُا ٌلؿؿ. پي ؽ

رت. ثٙربثلا٤ٗ عرك    ٝ ا٤ٗ ٤ٔٙب ؿك ا٤زربؿق ؽرٛؿ فا  عرك   ث 2٘ـ. پي ٣ٙب٤تُٛ ا٤ٙىٝ ام فاتَ ٓبؿك ٣ٔ ت٤رب٣ِ  ت٤رب٣ِ ًا

ت  ؛د316-315ّ ق6 دق 1981 ٕٞٛق؛ 135ّ ق1354ٓـكإِتإ٥ِٟٗق ٘ٝ ثبِقا  ر قثب٤ِلٕ ٔل٤ـ ٔبؿٖٚ ؽٛؿ ًا

ٟ ُرٛ٘ـ ر  ٣ٕ٘ ٌٛ٘ٝ وخلت٣ ؿك فا  ٚا ًْٛ ا٤ٙىٝ لـك  ٚ اؽت٥بك ا٣ِٟ ؿك اف٤بَِ ٔٛرت ٥ٞش ق ٥1981ٗق ٓرـكإِتإِ

ٞب٢ ٔتزرـؿ ٘بٔتٙرب٣ٞ ًربثك ٚ العرك      ت٤ب٣ِ ؿاكا٢ ٤ه اكاؿٜ حبثت ٚ اكاؿٜ ٌٛ٘ٝ ٥ٌ٘ت وٝ عك ؛ م٤لا ا٤ٗد311ّ ق6 د

ًت. پي ص٥ن٢ ورٝ   .د108ّ قة1360ـكإِتإ٥ِٟٗق ثبُـ رٓ ثٝ ٣جبك  ؿ٤ٍلق ف٤ُ ٞل ٔٛرٛؿ٢ ٔخُ ٛج٤٥ت ؽٛؿ ٚا

ت رت ٚ ف٤رُ       قٛج٤٥تَ ث٥ٌٚ ًا ت. ثٙبثلا٤ٗ ف٤ُ ا٣ِٟ ؿك ٞل ص٥ن٢ افبٗرٝ ؽ٥رل٢ ٚررٛؿ٢ ًا ف٤َّ ٥٘ن ث٥ٌٚ ًا

ٛاؿث ثب٤رـ     كٚ اما٤ٗ. ٌلؿؿ ُٛؿ ٚ ام فب٣ُ حبثت ف٤ُ حبثت ٓبؿك ٣ٔ ٔتزـؿ ٓلفبً ام فب٣ُ ٔتزـؿ ٓبؿك ٣ٔ ؿك تزرـؿ عر

ٜٝ ت ر ًٚا تٝ ثبُـ وٝ عم٥متَ عـٚث ٚ تغ٥ل ثبُـ وٝ ٕٞبٖ علوت ًا  ؛د70-69ّ ٕٞبٖق ا٢ ٚرٛؿ ؿُا

رت       ٣ ٥ٌ٘ت؛ ثّىرٝ اكاؿٜ ؿك ٞرل ص٥رن٢ تربث٢ ٚررٛؿ آٖ ًا ٛٛا ٚاعـ ٔت ٥ب ثٝ ٤ٔٙب٢   ؛صٟبكْ ا٤ٙىٝ اكاؿٜ ؿك ٕٞٝ ُا

ىبٖق ثٌبٛت وٝ صٙبٖ ل٢ ٔؾتّف  قتلو٥ت ٚ عم٥مت ٚرٛؿ ثٝ عٌت ٚرٛةق ٔا رت؛ ثؾِر٣ ام آٖ   ٔا ؽ٥رل ٔغرٖ   ًا

ت ٚ  ت؛ ٣ٙ٤٤ ٚرٛؿ ؿكثؾ٣ِق ًا ت لل٤ٗ ُل. اكاؿٜ ٚ ٔغجت ٥٘ن ص٥ٙٗ ًا ُ ٞل ص٥ن٢ ٔغجٛة ًا ترل٤ٗ ٔٛررٛؿ    . وبٔر

رت. ٔٛررٛؿا  ٘ربلْ ثرٝ      فاتبً ت ٚ ًب٤ل ؽ٥لا  المْ فا ق ثٝ تج٢ فا  ٔغجٛة ٚ ٔلاؿ ًا ٔغجٛة ٚ ٔل٤ـ فا  ؽٛؿ ًا

بٖ ثل ٚرٛؿ ٔغجٛة ٚ ٔلاؿ ٚا ٌٞتٙـ ر تٕبِِ  .د340-339ق 6ّ دق 1981ٓـكإِتإ٥ِٟٗق تج٢ ُا
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ت الٌبْ ٓفب  ا٣ِٟ كُٚٗ ٌلؿؿ. ٓفب  ا٣ِٟ ؿك ٤ه تم٥ٌٓ ثرٝ عم٥مر٣   ثلا٢ كُٚٗ ُـٖ عم٥مت  كثٛث٥تق المْ ًا

ُٛ٘ـ. ٔخالً ٣ّٓق لـك  ٚ رٛؿ ام ٓفب  عم٥م٣ وٕب٣ِ ٚا ٌٞتٙـ. ا٤ٗ ٓرفب  ٣ر٥ٗ    وٕب٣ِ ٚ اٗبف٣ ٔغٖ تم٥ٌٓ ٣ٔ

تنا١ آٟ٘ب ٚ عُٕ آٟ٘ب ثل ت. ٓرفب  اٗربف٣    فا  ٌٞتٙـ؛ ٘ٝ مائـ ثل فا ؛ ٣ٙ٤٤ فا  ٚا ام ع٥ج عم٥متَ ٔجـؤ ٘ا فا  ًا
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يٗ    17تٛحيس ضثٛثي اظ زيسٌبٜ نسضإِتأِٟ

خبَ آٟ٘بق ٓفب  مائـ ثل فا  ٚ ٔتإؽل ام ٚا ٚ ام ٔ٘ربف ا٥ِرٝ ٌٞرتٙـ. مائرـ      ٔغٖ ٔب٘ٙـ ٔجـئ٥تق ٔجـ٥٣تق ؽبِم٥ت ٚ ٔا

ـا ٗلك٢ ٥ت ؽ ـ٘ا ثرٝ ٔٛررت آٖ   ثّىرٝ   ًجت ا٤ٗ ٓفب  اٗبف٣قثٝ ٘ٝ م٤لا ٣ّٛ ٚ ٔزـ ٚا  ؛كًب٘ـ ٣ٕ٘ ثٛؿٖ آٟ٘ب ثٝ ٚع

ت وٝ  ت وٝ ا٤ٗ ٓصٙبٖ فاتَ ًا  د.74ّ ق1354ٓـكإِتإ٥ِٟٗق ـ ر٥ٌ٘ل فب  ام ٚا ِ٘ئت ٣ًٔا

ـاكؿ ٓفب  عم٥م٣ ٚا تىخل ٚ ت٤ـؿ  ٚاعرـ ٚ   ٘ ٚ اؽتالف٣ ؿك آٟ٘ب رن ثٝ عٌت ت٥ٌٕٝ ٥ٌ٘ت؛ ثّىٝ ٕٞٝ آٟ٘ب ٤ٔٙرب٢ 

ت. ٕٞض٥ٙٗ ٓفب  اٗبف٣ ٥٘ن ؿك ٤ٔٙب تىخل٢  ٚاعـ٘ـ وٝ ثٝ ٥٣ٙٝ ٕٞبٖ ع٥خ٥ت فا  ًا ـاك٘ـ ع٥خ٥ت  ٔمت٘ب٢ آٟ٘رب   ٚ٘

لاؽتال ـاكؿ؛ ٌا ٥بصٝ مائـ ثل فا  ٌٞتٙـ. ف٣ ٘ ٓ ٔت٤ـؿ ٚ ٔؾتّرف ا م٤لا اٗبفٝ ٚا ثٝ ُا رـق ِٚر٣ ٕٞرٝ     ٌل صٝ ام ِغبٝ ًا ٘ا

ٚاعـ٢ ثٝ ٚاعـ ٚ اٗبفٝ  ت ٘بْ ل٥ٔٛ٥ت ثبم٣ٔ آٟ٘ب ثٝ ٤ٔٙب٢  ٘ٝ ًّج٣. ثٙبثلا٤ٗ ٔجرـئ٥ت ٚا   قٌلؿ٘ـ وٝ ٤ٔٙب٣٤ ا٤زبث٣ ًا

ًت ٚ ثل٣ىي. ٞل ؿٚ ٥٘ن ثٕٞبٖ كا ٤ٙرـ ٚ ثرل٣ىي.   مل٥ت ٚا ٓرفب  اٗربف٣ ٥٘رن    ؿ٤ٍرل  ٥٤ٙٝ ٕٞبٖ كعٕت ٚ ِٜف ٚا

ل ي٥ل ام ا٤ٗ ثبُـ تىخل ٚ اؽتالف آٟ٘رب ٔٙزرل ثرٝ اؽرتالف ؿك فا  ٚا ٔر٣      ا٤ٗ ٓرـكإِتإ٥ِٟٗق  ٌرلؿؿ ر  ٌٛ٘ٝ ٌٞتٙـ. ٌا

ٌٛ٘رٝ   ٞب ثـٖٚ ٥ٞش ثٙبثلا٤ٗ تٕبْ اٗبفٝ .د350-349ّ قق1422 ٕٞٛق؛ 40-38ّ ق1387  ٕٞٛق؛ 75 -74ّ ق1354

٤٤ٙر٣ ؿٚ ع٥خ٥رت ؿك    .ـ وٝ ثب ع٥خ٥ت فب٣ّ٣ ٥٘ن فرلق ؿاكؿ ٌ٘لؿ زبؿ تغ٥٥ل ؿك فا  ثٝ اٗبفٝ ل٣ٔٛ٥ ع٘ل  عك ثبم٣ٔا٤

ـا   :ا٤ٙزب ٚرٛؿ ؿاكؿ ٥٤ٙرٝ ع٥خ٥رت ر٥ٕر٢ ٓرفب      ث٤ى٣ ع٥خ٥ت فب٥ّ٣ت ٚ ؿ٤ٍل٢ ل٥ٔٛ٥ت. ع٥خ٥ت فب٥ّ٣ت ٚ افبٗٝ ؽر

رت رٓرـك    ر٥ب    .د132ّ قق1422 إِتإ٥ِٟٗقاٗبف٣ ٚا ٔب٘ٙـ كعٕب٥٘تق كع٥ٕ٥ت ٚ كمال٥رت ًا ٥٘رن ثرٝ    اٗربفٝ ٚا ثرٝ ُا

ـاكؿ. ٌ٘جت ٚا ثٝ ٣بِٓ ٔب٘ٙـ ٌ٘جت ٔب ثرب ثرـٖ ٥ٌ٘رت    ل٥ٔٛ٥ت ا٤زبث٣ ثبم٣ٔ صرٖٛ ٌ٘رجت    ؛ٌلؿؿ وٝ ؿك ي٥ل ٚا ٚرٛؿ ٘

رت  ٘في ثٝ ثـٖ ٌ٘جت ٣ّت ثٝ ٤َّٔٛ ٥ٌ٘ت. ٣الٜٚ ثل ا٤ٙىٝ اكتجبٙ آٟ٘رب ؿٚٛلفرٝ    ٚ ٞرل ٤ره ام ؿ٤ٍرل٢ ترإح٥ل     ًا

ـا  ٣ٔ بٖ ٞٓ ٥ٌ٘ت؛ صٝ كًـ ثٝ ا٤ٙىرٝ ٌ٘رجت ٘فري ٚ ثرـٖ ثبُرـ      پق٤لؿ. ٌ٘جت ؽ ٥ب ٌ٘جت ًب٤ل ٣ُّ ثٝ ٤ِِّٔٛ ثب ُا

ت وٝ ٔجرـؤ فب٣رُ ٌ٘رجت ثرٝ      ؛د66 -65ّ ق1354 إِتإ٥ِٟٗق رٓـك ب ا٤ٗ ؿٚ ع٥خ٥ت صٝ تفبٚت٣ ؿاك٘ـ؟ پبًؼ ا٤ٗ ًا ٔا

ت ٝ٘ فب٣ُ بق ٔمْٛ ًا جت ٝث ٚرٛؿ ا٣ٜب ُـٜ ٝث آٟ٘ ت ٚ ٌ٘ َق فب٣ُ ًا . صٖٛ ا٤ٗ ٚرٛؿ ٔجب٤ٗ ثب ؽٛؿ ٚا ٔب٥ٞت ٔٛرٛؿ ٤ّٔٛ

ٗق         ٥ تإِٟ ـاكؿ رٓرـكإِ رالً ًرجج٥ت ٚ تمر٣ٕ٤ٛ ٚررٛؿ ٘ر ٔب٥ٞت ثرٛؿَ٘ ٓا ٔب٥ٞت ام رٟت  ٔب ؿك ل٥بى ثب ؽٛؿ آٖ  ٥ٌ٘ت؛ ا

ت؛ ٝ٘ فب٥ّ٣ت.79ةق 1360ّ بِت ؿاكؿق ٕٞبٖ ع٥خ٥ت ل٥ٔٛ٥ت ًا ضٝ ٓا بِت ٚرٛؿ ٘آ رٝ ٝث ٓا بثلا٤ٗ ثب ٛت  د. ٙث

٣ٔ ؿل٥مبً ٝث صٝٔ  ٔب ع٥خ٥ت ل٥ٛ ت وٝ ا ؼ ا٤ٗ ًا ت؟ پًب ًٙب ٤«ْ ٝ « ل٥ٛ ٘ٛ  ٌٝ ٛرٛؿا  ث  ٔٝ ٝ اؿٔا ٌجت ث تق٘  غٝ ؿك ل٥ْب ًا ٔجِب

ـا١ق      رفق اثر ْق ررٛؿق كؤفرتق ِٜ م٥تق كامل٥تق ول ٘ـٙ ؽِب ٔب  ٥ّٝ ٕب٢ ف٤ ٢٥ٕ ًا ُ ثل ر ِٕت ـ . پئ   ُ ـ ٚ  تْب ام ع٥ج ٣ـؿقٔ 

ُ ا فب  ف٤ ًب٤لٓ   ٚ َق ث٤ج  نا َق ٘ا ًب ٓق تإؽ٥لق اك ـ٤ ٜق تم ِبءق ا٣بؿ ٗق ٘ا ٤ٛ ٗق تى ٥ٟ ٕتِإ ـكِا  د.44ِافق 1360ًّت ٓر

٥ٗغب  كُٚٗ ٣ٔ تق ٝث ل٥ٔٛ٥ت ثربم٣ٔ  ثب ا٤ٗ ٛت بف٣ ًا ٛث٥ت ٥٘ن وٝ ٓفت٣ ٗا ٗ ٌرلؿؿ ورٝ    ُٛؿ وٝ كث ٥ تإِٟ  ٓرـكإِ

٣ٔ ٗ ٝ عم٥مت ٚرٛؿ تج٥٥ ٝ ث ر ٖ كا ثب ٛت ل  عم٥مت آ ٙ ال»وٙـ؛ م٤لا عم٥مت ٚرٛؿ ٌا ل ٣ ص٥ن٢ « ِث ْ ٕٞلٞا ٙ ٣ـ ٝ ُل ٣ٙ٤٤ ث

ل  ثب آٖ اؽق ُٛؿق آٖ كا ٔلتجٝ اعـ٤ت ٤ب ر٢ٕ ـ. ٌا ز٢ٕ ٤ٌٛٙ لٙ ٣ُء»ِا ل ثرٝ ُرلٙ تٕربْ    « ِث اؽق ُٛؿق ؿٚ عبِت ؿاكؿ: ٌا

٥ب٢ المْ آٖ ا٣ٓ ام و٣ّ ٚ رنئ٣ اؽق ُٛؿ ام ٥ت ٤ب ٔمبْ ر٢ٕ ٤بؿ ٣ٔ ُا ٚاعـ٤ت ٤ب اِٟ ُٛؿ. ا٤ٗ ٔلتجٝ ٝث ا٣تجبك  آٖ ٝث ٔلتجٝ 
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٥ـٜ ٣ٔ ٛث٥ت ٘ٔب ـاؿُبٖ ؿك ؽبكدق ٔلتجٝ كث ت٤ ت ثب ًا ٕبء ٝث وٕبال  ًٔٙب رلٙ ُر٣ء ٚ ال     ا٤َٔب ٠ٔبٞل ًا رل ال ِث ُٛؿ ٚ ٌا

لٙ  ٥ٗ اؽق ُٛؿ آٖ كا ٤ٛٞت ًبك٢ ؿك ر٢٥ٕ ٔٛرٛؿا  ٣ٔ« ال ٣ُء»ِث تإِٟ ٙـ رٓـكإِ  د.311-310ق 2ّ دق 1981ق ٘ٔب

ْ ٘ر ٌلؿ ثرٝ ٚررٛؿ ثربم٣ٔ    ر٢٥ٕ ٓفب  عم٥م٣ ٚا وٝ صٙبٖ٘ت٥زٝ ا٤ٙىٝ  ٓرفب  اٗربف٣ ٥٘رن ثرٝ ٔٛررـ٤ت       ـق تٕرب

ص٥ن٢ ٥ٌ٘ت رن اٗبفٝ ل٣ٔٛ٥ ورٝ ٔٔرغظ ر٥ٕر٢     ت٤ب٣ِ عكف٤ُ  .د130ّ ق9 دق 1981كإِتإ٥ِٟٗق ـ رٓـٌ٘لؿ ثبم٣ٔ

ت. ثٙبث اٗبفٝ رت رٓرـكا     ٞب ٔخُ ٣ب٥ِٕتق لبؿك٤ت ٚ كامل٥ت ًا ٚاعرـ ًا  ةق1360ِٕتإ٥ِٟٗق لا٤ٗ ٚا ؿاكا٢ ٤ره اٗربفٝ 

ت ٚ كثٛث٥ت ٥٘ن ثٝ ٕٞبٖ ثبم120٣ٔ -119ّ ق6 دق 1981ٕٞٛق ؛ 42ّ  ٌلؿؿ. د وٝ ٕٞبٖ ل٥ٔٛ٥ت ًا
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ب ثرلا٢  ت٥ٗٛغبت٣ وٝ تبوٖٙٛ ؿاؿٜ ُـ ثب ت. ٔا ٖ  ق تفبٚ  تٛع٥ـ كثٛث٣ ٚ اف٤ب٣ِ تب عـ٢ كُٚٗ ُـٜ ًا  قتج٥ر٥ٗ ث٥ِرتل آ

ت  ٛاٖ ٌٔتم٣ّ اكائٝ ُٛؿ.وٝ المْ ًا  ا٤ٗ ثغج ف٤ُ ٣ٙ

ت ٚ ثب آٖ فرلق ؿاكؿ ر  ـًا ت وٝ ٞل ٔف٣ٟٔٛ فاتبً ام ٔفْٟٛ ؿ٤ٍل ر ٣ٟ٤ ًا جربئرق  ـث د. ٔفٟرْٛ  60ق 1ّ دق 1387ٛجٛب

ـ. ام ٠٘ل  ٛث٣ ٚ اف٤ب٣ِ ٥٘ن ام ا٤ٗ لب٣ـٜ ٌٔتخٙب ٥ٌ٘تٙ ع٥ـ كث ٣  ٥ُٟـ ٜٟٔل٢ٛت ـث٥ل تفٚب  ٚرٛؿ ؿاكؿ. ف٤ُ اِٟ ث٥ٗ ا٤زبؿ ٚ ت

ر٥ب ثرٝ ًر٢ٛ       ـث٥لق تى٥ٕرُ ٚ ًرٛق ؿاؿٖ ُا ب ف٤ُ ؿ٤ٍل ٚا ت ت؛ ٔا ٖ ًا ت وٝ ٕٞبٖ ام ٣ـْ ٝث وَٕب ٚرٛؿ كًبـ٘ ا٤زبؿ ًا

ت ر ٣٣ ؿ٤ٍل ام افبٗٝ ٚ تى٥ُٕ ًا ت وٝ ٛ٘ ًب د. ا٤ٗ ًرٛق ؿاؿٖ ٕٞربٖ   145-144ق 2ّ دق 1389ٜٟٔل٢ق وٕبال  آٟ٘

ٚ٘ر٤ٔٙب٢ تلث٥ت ا ـاؿٞب  ؿك ت٤ ٖ ًا ٚ پلٚكؿ  ٖ كؿ ٝ ف٥ّ٤ت ؿكٚآ ٖق ٤٤ٙر ث ٍ ؿاؿ ت ام پلٚك ا  وٝ ثبِمٜٛ  ًت. تلث٥ت ٣جبك  ًا

ت رٜٟٔل٢ق  ؿك ٤ه ُر ع٥ـ ؿك ا٤زبؿ 552-551ق 22ّ دق 1389ء ٔٛرٛؿ ًا ع٥ـ اف٤ب٣ِ ٝث ٤ٔٙب٢ ٛت د. ٛجك ا٤ٗ ًؾٗ ٛت

ع٥ـ ؿك پلٚكٍ ٛث٣ ٝث ٤ٔٙب٢ ٛت ع٥ـ كث ت ٚ ٛت ٢ ٚ ا٣ٜبء وَٕب ٚرٛؿ ًا ٥ب ٝث وَٕب حبٛ٘ ٖ ُا ت. ؿاؿٖ ٚ كًبـ٘  ُبٖ ًا

ت٥٘ٚن ث٥ٗ آٟ٘ب تفب ٓـكإِتإ٥ِٟٗكًـ وٝ  ثٝ ٠٘ل ٣ٔ ـ     وٝ صٙبٖم٤لا  ؛  لبئُ ًا ٚا كثٛث٥رت ٚ   قلرجالً ٥٘رن ث٥ربٖ ُر

ـا١ ٚ  ت. ٕٞض٥ٙٗ ؿك ثلؽ٣ ٣جبك ؿ٤ٍل تـث٥ل كا ؿك ٣لٕ اث ٞب٢ ؿ٤ٍرلٍ ٥٘رن ثر٥ٗ ترإح٥ل ٚ      اف٤بَ ا٣ِٟ للاك ؿاؿٜ ًا

ت. تـث٥ل تف فىرُ رٌرٓ ؤٚ رٌرٕب٣٘ق    » ٤ٌٛـ: ٕ٘ٛ٘ٝ ؿك ٣جبكت٣ ٣ٔثلا٢ بٚ  لبئُ ُـٜ ٚ آٟ٘ب كا ام ٞٓ ٔتٕب٤ن ولؿٜ ًا

ٛاررت ثبِرقا               ٚاعرـ ٞرٛ اِم٥رْٛ اِ ٚاِزٌرٕب٥٘ب  ترإح٥لاً ؤٚ ترـث٥لاًق ٔٙترٝ بِرر ٔجرـب   «ؤٚ ٔزلؿق ؤٚ ٔرلتجٚ ثبجرٌربْ 

ل رٌٕبد؛ 62-61ّ ق1354ـكإِتإ٥ِٟٗق رٓ ٣٘ ٤ب ٔزلؿ ٤ب ٔلتجٚ ثب ارٌبْ ٚ رٌرٕب٥٘ب ق ام  ٣ٙ٤٤ ٞل ر٣ٌٕ ٤ب ٞل ٔا

ت ٔٙت٣ٟ ٣ٔ ٚارت ثبِقا  ًا ٚاعـ٢ وٝ ل٥ْٛ ٚ   ُٛؿ. ِغبٝ تإح٥ل ٤ب تـث٥ل ثٝ ٔجـؤ 

ٚ ا٤زربؿ كا عم٥مرت       رل٢ ترإح٥ل  ت؛ م٤لا ؿك ٣جربك  ؿ٤ٍ ٖ ا٤زبؿ ًا ٕب  ٞٝ ٌلفت ـث٥ل للاك  ٕ ت ٝ ؿك ٣ل ٚ ام تإح٥ل و ٔلاؿ ا ٗ ٣جبك ق  ؿك ا٤

٣ ٝ ٣جبك ٚاعـ٢ٔ  ـ و َ كا ر ؿكعِب٣ ؿ٘ا ّٛ ٤ٔ ٛؿ فا   ُ ؽ ٝ فب٣ ى ت ام ا٤ٙ ت   ًا ٖ ًا ٚ ثب آ ٔلتج  ٚ  ُ ٛؿ فب٣ ٝ ؽ ٔت٤ّك ث  ٝ ٣   و  ٜٔ ـ؛   ر افبؿ ر ٙو

٣ ا٢ ٌٛ٘ٝ ٝث  ٖٔ ٛؿ ثل آ ٔٛر  ُ ٚ عٕ  َ ّٛ ٤ٔ ٛؿ ام  ر ـؤ ا٘تنا١ٚ  ٔج ٙق  ٗ اكتجب ٥ٕ  ٞٝ ٜ ًٚا  ٝ ٗق  ٝو ث ٥ٟ ٕتِإ ـكِا ٛؿ ٓر  د.55قّ 1354ُ

رت   ٓـكإِتإ٥ِٟٗ ُٛؿ وٝ ام ٠٘ل ثب ا٤ٗ تج٥٥ٗ كُٚٗ ٣ٔ ل٢ ٔتٕب٤ن ام تٛع٥ـ اف٤رب٣ِ ًا اِجترٝ ٘رٝ    .تٛع٥ـ كثٛث٣ ٔا

تثـ صٖٛ ٞل تـث٥ل٢ ٘ر٣٣ٛ ف٤رُ    ؛٤ٗ ٤ٔٙب وٝ ث٥ٗ آٟ٘ب كاثٜٝ تجب٤ٗ ثبُـق ثّىٝ كاثٜٝ آٟ٘ب ٣ْٕٛ ٚ ؽّٔٛ ّٜٔك ًا

ت؛ ٣ٙ٤٤ ا٤ٗ  ٌٛ٘ٝ ٥ٌ٘ت وٝ ؿك تـث٥ل ٚ اؿاكٜ رٟبٖ وبك ؿ٤ٍل٢ ي٥ل ام ا٤زبؿ ٓٛك  ٥ٌلؿ. ًا
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رل اِٟر٣ ؿاكا٢ ؿٚ لٌرٓ تىر٣ٙ٤ٛ ٚ تِرل٣٤٤       ؛ُٛؿ كثٛث٥ت ثٝ ؿٚ لٌٓ تى٣ٙ٤ٛ ٚ تِل٣٤٤ تم٥ٌٓ ٣ٔ ٌبٜ م٤لا اكاؿٜ ٚ ٔا

زربْ ٥ٌرلؿ آٖ كا    تٝ ثب ف٤ُ ؽٛؿ ٔل٤ـ ٘ا ًٛا ل ا٤ٗ ؽ ت. ٌا ت. عم٥مت اكاؿٜ ّٛت تغمك ف٣ّ٤ ؿك ٣بِٓ ؽبكد ًا اكاؿٜ »ًا

ل ٔل٤ـ آٖ كا ام ُؾْ ؿ٤ٍل٢  «تى٣ٙ٤ٛ ٛاٞـ آٖ كا ٚ ٌا رل ٘بُر٣ ام    ٣ٔ «اكاؿٜ تِل٣٤٤»ثؾ ٤ٌٛٙـ. ثٝ ٥ٕٞٗ تلت٥ت ٔا

ل٣٤٤ تم٥ٌٓ ٣ٔ ل تىر٣ٙ٤ٛ ٔٛررت ٚ ٌٔرتّنْ     ا٤ٗ اكاؿٜ ٥٘ن ٝث ؿٚ لٌٓ تى٣ٙ٤ٛ ٚ ِت ت وٝ ٔا ُٛؿ. تفٚب  آٖ ؿٚ ؿك ا٤ٗ ًا

ىبٖ تؾّف ٚ ٥ٔ٣بٖ ٚرٛؿ ؿاكؿ ل٣٤٤ ٔا ل ِت ب ؿك ٔا ـاكؿ؛ ٔا ىبٖ تؾّف ؿك آٖ ٚرٛؿ ٘ ت ٚ ٔا ب٣ت ًا رٜٝ    ٛا ًٚا رل ثب ؛ م٤رلا ٔا

ت. اما٤ٗ ب٣ت ٚ ثلؽ٣ ٥ٔ٣بٖ ٣ٔ ًا ٗق  كٚ ثلؽ٣ ٛا ٥ تإِٟ فق1360وٙٙـ رٓـكإِ ٛق 16ّ ِا  د.304ق 1375ّ؛ ٕٞ

ـ. ت٥ٗٛظ ا٤ٙىٝ تىّٓ ٓرفت ٘فٌر٣    ى٣ٙ٤ٛ ٚ تِل٣٤٤ كا ثٝ تىّٓ ثبم٣ٔام ٤ه رٟت كثٛث٥ت ت ٓـكإِتإ٥ِٟٗ ٌلؿ٘ا

ِب ت وٝ ٤ٔٙب٢ آٖ ٘ا ت. وُ ٌٞت٣ ام ٢ٔاحل ًا ت والْ ًا رت.    ؛ٓفت والْ ٟبٞل ُـٜ ًا ثّىٝ ٣بِٓ ٥٣ٗ ورالْ ًا

ت: ا٣الثل والْ ا٣ِٟ  ًٚ ٚ اؿً٘ٝ لٌٓ ًا رت ٚ ٔمٔرٛؿ    . والْ ا٣البق ٚا ت وٝ ٥٣ٗ والْ ٔمٔٛؿ ا٣ّٓ ًا ص٥ن٢ ًا

ل  ـا١ ٔجـ٣ب  وٝ ثب ٔا ـاكؿ؛ ٔب٘ٙـ اث ِب ا٤زبؿ ٣ٔ« وٗ»ؿ٤ٍل٢ ٚرٛؿ ٘ رل   ٢ُٛؿ. يلٕ ام ٘ا ٗ »ٔا ص٥رن٢ ي٥رل ام   « ور

ل ت وٝ ثلا٢ ٥٣ٗ والْ ٔمٔٛؿ ؿ٤ٍل٢ ٚرٛؿ ؿاكؿ؛  ؽٛؿ آٖ ٔا ًٚ آٖ ا٤ٗ ًا ا٤ٙىرٝ آٖ ٔمٔرٛؿ ؿ٤ٍرل     ٍٔل٥ٌ٘ت. ٚا

ـا ثٝ ٔالئىٝ ٔـثل وٝ  ل ؽ ل ٔتلتت ُٛؿ؛ ٔب٘ٙـ ٔا ثـٖٚ ٣ٔر٥بٖ  آ٘بٖ وبك ؽٛؿ كا ثـٖٚ تؾّف ٚ ثٝ ٓٛك  ِنْٚ ثل آٖ ٔا

زبْ ٣ٔ ب ٘لً ٚ تؾّف ٘ا ٜٝ ؽّك ٝث آٟ٘ ًٚا ٣ ٝث  ل اِٟ ـ. ؿك ا٤ٙزب ٔا تق ٌٚلٝ٘ ٥ٔ٣بٖ ٕٔىٗ ٣ٔؿٞٙ ؿ. والْ اؿ٘ب ا٤ٗ  ٥ـٜ ًا ٛث

ت وٝ ثلا٢ ٥٣ٗ والْ ٔمٔٛؿ ؿ٤ٍل٢ ٚرٛؿ ؿاكؿ وٝ ٌب٣ٞ ام آٖ تؾّف ٣ٔ ٝ. ؿك ٓٛك  ٣رـْ تؾّرف ٥٘رن     ًا وٙـ ٚ ٌٜب ٘

     ٝ رجت ثر ر٣ ٌ٘ ٣ اِٟ ٛٞا رل ٚ ٘ر ٚٔا ـ ا ـ. والْ اؿ٘ب ٔبٙ٘ تٝ ثُب ٜ ام ؽٜب ٚرٛؿ ؿُا ـاكـ٘ ٟ ىبٖ تؾّف ٚرٛؿ ؿاكؿ. ٍٔل ا٤ٙىٝ ٍ٘  ٔا

ل  ًٚ ٔا ل ٚا ت ٚ ٔا ٣ ًا ل ا٣ال ٕٞبٖ ل٘ب٢ اِٟ ت وٝ اعتَٕب ٛب٣ت ٚ ٥ٔ٣بٖ ٚرٛؿ ؿاكؿ. ٔا ل ًا ٚٔا ت. ؿك ا٤ٗ ا ٔىّف٥ٗ ًا

ٗق  ٥ تإِٟ ت رٓـكإِ ل٣٤٤ ًا ل ِت ل اؿ٘ب ٔا ت ٚ ٔا ٛق ؛ 338 -337ق 1375ّتى٣ٙ٤ٛ ٚ لـك ًا  د.7 -6ق 7ّ دق 1981ٕٞ

ـا ٥ٌ٘تكثٛث٥ت تِل٣٤٤ ا٣ِٟ ام كثٛث٥ ٌربٖ ٚ اكاؿٜ   ؛ت تى٣ٙ٤ٛ ا٣ِٟ ر ت. صٖٛ ٌٞت٣ ٘ا ثّىٝ فل١ ٚ ٘ت٥زٝ آٖ ًا

ٛاٞج٣ وٝ ٣ٔ ٤بثـ ٚ ٕٞٝ ٤ٕ٘ت ٚا ٚ وٕبالت٣ وٝ ٣ٔ ـ ؿك كٜا ك٥ًـٖ ثٝ وٕبال  عم٥م٣ ؽ٤َٛ ام آٟ٘رب ثٟرلٜ    ٞب ٚ ٔ ٛ٘ا ت

ت.  ـًا ٌربٖ ٞرٓ فمرٚ ام        كٚ اما٥ٌٗ٤لؿ ٣ٍٕٞ ام ٢ًٛ ؽ ٥ٗ عبوٓ ثل م٘رـ٣ٌ فرلؿ٢ ٚ ارتٕرب٣٣ ٘ا ٛ٘ا ثب٤ـ اعىبْ ٚ ل

ٌبٖ وي عك ٚا ر٤ُ ٚ ٢ٗٚ ُٛؿ. ؿك ٘ت٥زٝ ٥ٞش ترب٘ ـ  لبٍ٘ٛ٘قاك٢ ٚ تِل٢٤ ثلا٢ ٘ا ىرٝ ام ٛرلف   اكؿق ٍٔرل ا٤ٙ ٞب ٘ر

ـا٢  ىرٝ  ثرٝ ًرجت آ٘    ا كاق افٖ ٚ اربمٜ ص٥ٙٗ وبك٢ كا ٤بفتٝ ثبُـ. ثٝ ٥ٕٞٗ ؿ٥ُِق للآٖ ول٤ٓق ٤ٟرٛؿ ٚ ٘ٔربك  ًجغبٖؽ

 .د128ّ ق1391ق ٔٔجبطُٕبكؿ ر ٤غبً ِٔلن ٣ٔٓل ق ا٢ كثٛث٥ت تِل٣٤٤ لبئُ ثٛؿ٘ـ ثلا٢ ٣ّٕب٢ ؿ٣ٙ٤ ؽٛؿ ٌٛ٘ٝ
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رب ام     رت؛ ٔا ـاق ٥٣ٗ ٚررٛؿ ًا ت. ٚعـ  ام ع٥ج فا  ٚ ٔٔ ل٢ ٚ ا٣تمبؿ ٝث ٚعـ  آٖ ًا تٗ ٔا ع٥ـ ٝث ٤ٔٙب٢ ٤ى٣ ؿاٌ٘ ٛت

ٗق  ٥ٟ تإِ ت رٓـكإِ ٖ ًا ٝ ٔف٣ٟٔٛ ٔغب٤ل ثب آ ٥ٌتق ٚعـ  ٥٘ن ام پق٤ل ٘ ٛٛك وٝ ٚرٛؿ ت٤ل٤ف د. ٕٞب174ٖق 1ّ دق 1981ِغب
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ٗق ثر٣    ٥ تإِٟ رت رٓرـكإِ ٛٝ٘ ت٤ل٤ف٣ ام آٖ ت٤ل٤ف ؿٚك٢ ًا ت ٚ ٞلٌ ٝ ٚ ي٥ل لبُث ت٤ل٤ف ًا ٛك ٣ٔب ّ  ٔا ربثلا٤ٗ  93تربق  د. ٙث

٥ِٚب  ث٣ ت. ت٤ل٤ف عم٥م٣ آٖ ٕٔىٗ ٥ٌ٘ت؛ صٖٛ ٞٓ تٔٛك ٚرٛؿ ٚ ٞٓ تٔٛك ٚعـ  ام ا  ٥٘بم ام ت٤ل٤ف ًا

ـا٢ ً ع٥ـ ٝث ٤ٔٙب٢ ا٣تمبؿ ٝث ٚعـ  ي٥ل٣ـؿ٢ ؽ بً ٚرٛؿ ٛت ًب ـاكؿ. ًا ٣ ؿك ا٤ٙزب كٜا ٘ ت؛ ٣ٙ٤٤ فلٕ ؿٌٚبٍ٘ جغبٖ ًا

ت ٤ب ؿًت ت. اما٤ٗ ٤ب ٥٣ٗ ٚعـ  ًا ٗق     وٓ ٔالمْ ثب آٖ ًا ٥ تإِٟ ـاكؿ رٓرـكإِ ـاكؿق ٚررٛؿ ٘ر ضٝ ٚعـ  ٘ ق 3 دق 1981كٚ ٘آ

ت وٝ ٣ـ297ّٜ ب ام ِغٝب ٔف٣ٟٔٛ ٥٘ن ٤ى٣ ٌٞتٙـ؛ ؿكعبِ ا٢ ؽ٥َب ولؿٜ د. ٝث ٥ٕٞٗ ؿ٥ُِ ًا ورٝ ٓرلفبً ثرٝ     ٣اـ٘ وٝ آٟ٘

ٗق ث٣ ٥ تإِٟ ـق ٝ٘ ام ِغٝب ٤ٔٙب ٚ ٔفْٟٛ رٓـكإِ ـ٘ ٚاع ـاق  ٛق ؛ 86ٞتبق ّ عٌت تغمك ٚ ٔٔ  د.82ق 2ّ دق 1981ٕ

ت ٚ ُلف ٞرل   ت٤ب٣ِ ٚارتوٝ ًتق ٞٓ ؿك ٓفب  ٚ ٞٓ ؿك ف٤ُ؛ صلاا٤ٗ ٚعـ  ٞٓ ؿك فا  ا لف ٔٛرٛؿا  ًا ُا

ٚارتٔٛ ًت.  ٚاعـ عم٥م٣ ا رٛؿ٢ ثٝ يّجٝ ٚعـ  ؿك ٚا رٛؿ  غرب       اِٛ ٛاٖ ٔتٔرف ثرٝ ٘ا ٢ ٚعرـ   ًرت ٚ ثرٝ ٞر٥ش ٣ٙر

ٛ   كٚ اما٤ُٗٛؿ.  ٣ٕ٘ عم٥م٣ي٥ل ر٥ب ٚ كث ـاكؿ. اٗبفٝ ٚا ثرٝ ُا ث٥رت ٚا ورٝ ثرٝ ل٥ٔٛ٥رت     ؿك ٥ٞش ٔفْٟٛ ٚ ٤ٔٙب٣٤ ُل٤ه ٘

ـاكؿ. ٌ٘جت ٚا ثٝ ٣بِٓ ام رّٕٝ ٌ٘جت كثرٛث٣ ٚا ٌ٘رجت٣ ٥ٌ٘رت ورٝ ٥٠٘رل ٚ ٔخرُ        ا٤زبث٣ ثل٣ٔ ٌلؿؿ ؿك ي٥ل ٚا ٚرٛؿ ٘

تٝ ثبُـ ٥ب؛ ؿُا ت ٚ ٘ٝ عت٣  م٤لا ٌ٘جت ٚا ثٝ ُا ٖ    ٘ٝ ٔب٘ٙـ ٌ٘جت ٘في ثٝ ثـٖ ًا رب  ٔب٘ٙـ ٌ٘جت ًرب٤ل ٣ّرُ ثرٝ ٤ِِّٔٛ

ـاكؿ. .د66-65ّ ق1354إِتإ٥ِٟٗق رٓـك  ثٙبثلا٤ٗ ٥ٞش ُل٤ى٣ ؿك ا٤ٗ ٌ٘جت ٘

ًرت ٚ ا٤رٗ         ٣ٔ ت٤ب٣ِ ٚارتاالٛالق كا  ِٟٔٛك فالًفٝ ٥٘ن ٔاحل ٣ّ٣ ٙـ. ثٝ ٠٘رل آٟ٘رب ٞرل ف٥٘ر٣ ام رب٘رت ٚا ؿ٘ا

تٝ ثبُٙـ. ثٙبثلا٤ٗ ؿؽبِت آٟ٘رب ؿك ا٤زربؿ    ًٚبئٚ ٔب٘ٙـ ُلا٤ٚ ٚ ا٣تجبكات٣ ٌٞتٙـ وٝ ؿك ٓـٚك وخل  ام ٚا ثب٤ـ ٚرٛؿ ؿُا

ت رٓـكاِ ـاؿ ًا رت.  ؛ صلاد216ّ ق2 دق 1981ٕتإ٥ِٟٗق ٥ٌ٘ت؛ ثّىٝ ؿك ا٣ وٝ فب٣ُ ٘بلْ ثٝ علوت ٚ اثناك ٥٘بمٔٙـ ًا

ت وٝ ٕٞبٖ ٓٛك  ٔٛرٛؿ ؿ ب فب٣ُ وبُٔ فب٣ّ٣ ًا رت   ثلا٢ تغمرك ؽربكر٣   قك فاتَٔا َ ٚ  ٍا ثٌرٙـٜ ًا . فب٣رُ ٚا

ـاكؿ ر       ا٣ال  .د220-219ّ ق2 دٕٞربٖق  ؿك ف٤ُ ؽٛؿ ثٝ ص٥ن٢ ي٥ل ام فا  ؽٛؿ ٔب٘ٙـ ٓرفتق علورت ٤رب اثرناك ٥٘ربم ٘ر

ت وٝ ٕٞٝ ٠٘بْ ٞرب ٚ ٣ّرُ ٚ    ٞرب ٚ ًرٙت   ثٙبثلا٤ٗ تٛع٥ـ كثٛث٣ ٤ب تٛع٥ـ اف٤ب٣ِ ؿك آٜالط فالًفٝ ثٝ ٤ٔٙب٢ ا٤ٗ ًا

ـا ٚ وبك ٚا ٚ ٘ب٣ُ ام ا٤ّٔٛٔب جبة ٚ ٌٔججب ق ف٤ُ ؽ ٖ     ٚ ًا ت. ٔٛررٛؿا  ٣ربِٓ ٕٞضٙرب ـًا ورٝ ؿك فا  ؽرٛؿق    كاؿٜ ؽ

ـا ٕٞبٖ ـاك٘ـ ٚ ؿك ٘ت٥زٝ ؽ تمالَ ٘ ـاك٘ـ ؿك ٔمبْ تإح٥ل ٚ ٥ّ٣ت ٥٘ن ًا ـا ٘ تمالَ ٚرٛؿ٢ ام ؽ ؽرٛؿٍ  ٛٛك وٝ ؿك فا   ًا

ـاكؿ. ٞل فب٣ُ ٚ ًجج٣ق  ـاكؿق ؿك فب٥ّ٣ت ٥٘ن ُل٤ه ٘  ٜٟٔرل٢ق عم٥مت ؽٛؿ ٚ تإح٥ل ٚ فب٥ّ٣رت ؽرٛؿ كا ام ٚا ؿاكؿ ر  ُل٤ه ٘

ر٥ب ٚ ؿ٤ٍرل٢ ٔت٤ّرك ثرٝ       102ق 2ّ دق 1389 رُ ٌٞرت٣ ُا ـاؿ ؿاكؿ: ٤ى٣ ٔت٤ّك ٝث ٓا ت ٣ ؿٚ ٔا د. ؿك عم٥متق فب٥ّ٣ت اِٟ

ب ٚ ا٤ٗ ؿٚ  ُت آٟ٘ ت ٞٓ ٔبِه ًلٛ٘ ٥ًب ـا ٞٓ ٔبِه ٌٞت٣ ُا ت. ؽ ٣ ًا ٛث٥ت اِٟ ب وٝ ؿ٣ٔٚ ِٔٙإ ٓفت كث ُت آٟ٘ ًلٛ٘

ٛـ٘ ؽٛكؿٜٝث ٞ ٥ب ؿك لٛى ٘نَٚ ام ٕٞبٖ ٓ پ٥ ـ. صٖٛ ُا ئت ٌلفتٝ٘ا ـق ؿك لٛى ٤ٓٛؿ ٝث ٕٞبٖ رب ثل٣ٔرب وٝ ِ٘ ـ. ٘ا  ٌلؿ٘

ـا ٣ٔؿك ٔمبثُ ـاؿ كا ام ٞٓ ر ت ٙـ.  ق ؿ٤ـٌبٜ وٌب٣٘ للاك ؿاكؿ وٝ ا٤ٗ ؿٚ ٔا ِرت   ؿ٘ا ٌٚا ٌلا٤ر٣   ثلا٢ ٕ٘ٛ٘ٝق ثربكثٛك ثرٝ 

 ٔ ٛا لٚمٜ ؿك ر ت ر ا٣تمبؿ٢ وٝ ٔا بى آٖ ٞل صٙـ ٚرٛؿ ٥٘رل٢ٚ   ٤ٔلفت٣ ٤ٔتمـ ًا ت ر وٝ ثل ًا ٢ يلث٣ ٟ٘بؿ٤ٙٝ ُـٜ ًا

ىبك ت ٚ قُٛؿ ٣ٕ٘ ٔبٚكا٣٤ ٘ا ب ا٤ٗ ٥٘لٚ ؿك رٟبٖ ٌٞت٣ق ي٥لٔاحل ٚ ٘بوبكآٔـ ًا ٚال٤ر٣ ٔرـثل    ٣ٕ٘ ٔا ٛاٖ ٚا كا ثٝ ٤ٔٙب٢  ت

ت وٝ ٚرٛؿ ؿاكؿ ٌت. ٥٘ل٣٤ٚ ًا ـاكؿ ر قؿ٘ا ٣ ؿك م٘ـ٣ٌ ٔلؿْ ٘ ـ٘ا  .د137ّ ق1388ٔـلكق ٣ِٚ تإح٥ل صٙ
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ـاؿ فب٣ّ٣ كا ؿك ٓـكإِتإ٥ِٟٗ ت رت. تفٌر٥ل    ت٤ب٣ِ عك ثبكٜٞل ؿٚ ٔا پق٤لفتٝ ٚ تف٥ٌل ث٥ٌبك ؿل٥م٣ ام آٖ اكائٝ ؿاؿٜ ًا

آ٤ـ. ثٝ ٠٘رل آٟ٘رب كثٛث٥رت ورٝ ٤ٔربؿَ فبكًر٣ آٖ        ثلؽ٣ ؿ٤ٍل ام فالًفٝ ام ا٤ٗ آُ تب عـٚؿ٢ ي٥لؿل٥ك ثٝ ٠٘ل ٣ٔ

ت ثٝ  ٛك ٤ه ٣ُء ٚ ًبٔبٖپلٚكؿٌبك٢ ًا ـا ورٝ       ٤ٔٙب٢ تـث٥ل ٔا ت. ثٙبثلا٤ٗ تٛع٥رـ كثرٛث٣ ٤٤ٙر٣ تٟٙرب ؽر ؿ٣ٞ آٖ ًا

ٛك ٣بِٓ كا ثل ٣ٟـٜ ؿاكؿ ٚ ٣ٔ تق تـث٥ل ٔا ـ ثٝ ٓٛك  ٌٔتمُ ٚ ثـٖٚ ٥٘بم ثرٝ ٕٞىربك٢ ٤رب     ٔبِه عم٥م٣ رٟبٖ ًا ٛ٘ا ت

ٛكرٟبٖ تٔلف وٙـ ٚ آٖ كا ًبٔبٖ ؿٞـ. ثٝ ت٤ج٥ل ؿ ـ ثؾَق ًبٔب٤ٍٖلق تٟٙب ٔـثلق ٠٘بْافٖ ٔٛرٛؿ٢ ؿ٤ٍلق ؿك ٔا ٜ ؿٞٙر

ـاوٙٙـٜ عم٥م٣ ٣بِٓٚ اكاؿٜ ثّىٝ آفل٤َٙ ٚ تـث٥ل آٟ٘رب   قًت. اِجتٝ ا٤ٗ ٥٘ن ثٝ ٔفْٟٛ ٘ف٣ اكاؿٜ ٔٛرٛؿا  ؿ٤ٍل ٥ٌ٘تق ؽ

ـا٣٤ وٝ ٘ؾٌرت٥ٗ ٔؾّرٛق كا ٌٔرتم٥ٕبً ٚ ثر٣     ل ثٝ آفل٤َٙ ٚ تـث٥ل ٌٔتم٥ٓ ٚ ث٣ٔٙغٔ ٜٝ ٥ٌ٘تق ثّىٝ ؽ رٜٝ   ًٚا ًٚا

ٜٝ ٞٓ ؿك وبك ثبُـ ٢ ٣ٔآفل٤ٙـق اف٤بَ ٚ ٔؾّٛلب  ٚا كا ٞٓ ثب ًٚبٛت ٚ ٣ٔ ًٚا ل ٓـٞب  ثربم ٞرٓ ٍٕٞر٣     قآفل٤ٙـ ٚ ٌا

ـا٢  ٜٝ ؽ ًٚا ـًجغبٖآٟ٘ب ٔؾّٛق ثب  تق ٤َِّٔٛ ٤َّٔٛ ٞٓ ٤َّٔٛ.٘ا  . ثٝ لَٛ فالًفٝ ٣ّتِ ٣ّت ٞٓ ٣ّت ًا

رت.    تج٥٥ٗ ٤ٌٛب ٚ ؿل٥ك ٓـكإِتإ٥ِٟٗ ٕٞبٖ ٛٛك وٝ ٌفتٝ ُـ ا٤ٗ تف٥ٌل ؿل٥ك ٥ٌ٘ت ٚ تل٢ ام آٖ اكائٝ ورلؿٜ ًا

ـا٢ ثٙبثلا ٛاٞـ ثٛؿ وٝ ٞل ١ٛ٘ تـث٥ل٢ ؿك ٣بِٓ ٌٞت٣ ام آٖ ؽ ت. تٕربْ اف٤ربَ   ًجغبٖ ٤ٗ تٛع٥ـ كثٛث٣ ثـ٤ٗ ٤ٔٙب ؽ ًا

رت  ت. ٞل ٔمـٚك ٚ ٞل ٔز٤َٛ فب٣ّ٣ ام ٕٞبٖ رٟت وٝ ام ٚا ٓبؿك ًا ـًا ٌبٖ ٥٘ن ؿك عم٥مت ٓبؿك ام ؽ  قٌٔٙٛة ثٝ ٘ا

ت رٓـ ت٤ب٣ِ عكام  ٤٤ٙر٣ ترـث٥ل ٔؾّٛلرب  ٞرٓ      ؛د441ّ ق1 دق 1366ٕٞٛق ؛ 51ّ اِفق1360كإِتإ٥ِٟٗق ٓبؿك ًا

ت ام اث٤ربؿ   صٖٛ ٥ٞش ٔٛرٛؿ٢ ؿك ٥ٞش ف٤ُق ٤ب ٚٓف ٤رب ؿك ٞر٥ش ث٤رـ٢    ؛تل ق ٣ِٚ ؿك ٔلتجٝ پب٥٤ٕٗٞبٖ تـث٥ل ا٣ِٟ ًا

ٚاْ ٔر٣       فات٣ ٚ ي٥لفات٣ ؽٛؿ ث٣ ٛاْ ٚ ؿ ـا لر ـا ٥ٌ٘ت؛ ثّىٝ ٕٞٝ اث٤بؿ ٚررٛؿ٢ ٚا ثرب اكتجربٙ ثرب ؽر ٤بثرـ. ؿك   اكتجبٙ ثب ؽ

رت    تٟٙب ٘ٝ ت٤ب٣ِ ٚارت ٚارت ثبِم٥ربى ًا ـاكؿ. ٚا ٌ٘جت ثٝ ٕٔىٙب   ىبٖ ثبِم٥بى ٞٓ كٜا ٘ ـاكؿق ثّىٝ ٔا ىبٖ فات٣ كٜا ٘ ٔا

ت ٚارت ًا ىبٖ ثبِم٥بى ؿك ٓٛكت٣ ٤ٔٙ ؛ٚ عَٔٛ آٟ٘ب ثلا٢ ع٘ل  عك  ٗ  بم٤لا ٔا ٚارت ؿ٤ٍل ٤ب ٕٔىر ٞرب٢   ؿاكؿ وٝ 

ت تٝ ثبُٙـ. ثٙبثلا٤ٗ عك آٖ ًا ٚارت ؿ٤ٍل ٚرٛؿ ؿُا ثرٝ ٕٔىٙرب  ٚ    ت٤رب٣ِ  ٚاررت وٝ اٗربفب  فا    ؽبّ ٌٔتٙـ ثٝ 

ر٥ب ٥ٌ٘رت ورٝ        ٌ٘جت ؽالل٥ت ل٣ٔٛ٥ ثٝ آٟ٘ب ٔتإؽل ام ٔب٥ٞب  ٕٔىٗ ٥ٌ٘ت ٚ اٗبفٝ ٚا ٔب٘ٙـ ًرب٤ل اٗربفب  ثر٥ٗ ُا

ترنا١         ؛ٌٞتٙـ« ٌٔٙٛة ا٥ِٝ»ٔتإؽل ام  ًرت؛ ٤٤ٙر٣ ؽرٛؿ فا  فاتربً ثرلا٢ ٘ا ـاق ٓفب  اٗربف٣ ٚا فا  ٚا ثّىٝ فاتبً ٔٔ

ت. ثثٌٙـٜ « ٌٝٔٙٛة ا٥ِ»ٚ « ٌ٘جت» ق       ٙبثلا٤ٗ ٥ٞشًا َٚا ىربٖق ٟرٗق عرـٚثق م ٤ه ام ٤ٔب٣٘ ٣ـ٣ٔ ٔب٘ٙرـ ٣رـْق ٔا

ـاكؿ رٓرـك  د ٚ ؿك ؿاك ٌٞرت٣ ص٥رن٢ ررن فا ق    128-127ّ ق1 دق 1981إِتإ٥ِٟٗق تزـؿق فمل ٚ ٔب٘ٙـ آٟ٘ب ؿك ٚا كٜا ٘

ٗق ٥ٟ ٕتِإ ـكِا ت ٓر ٥ٌ٘ ٤ٚـٙ  فب  ا لٓ  ٠ٞب ٓ      د.24ِافق 1360ّ  ٓفب ٚ  اف٤َب ع٘ل  عك وٝٔ  رْب اررنا٢ ٣رِب ربثلا٤ٗ ٕت ٙث

٠ل ٌت٣ وٝ ام٘  ٞ ٥ٟٗ ٕتِإ ٗق  ٓـكِا ٥ٟ ٕتِإ ـكِا ت ٓر ٚ ًا لتج ـ ثب ارنأ  ٚاع  ٓ ـ٤ل٤ت ع٘ل  428 -427قّ ٣1375ِب د تغتٔ 

غٝ ٌٔب ٥ٞشٔ   ٖٚ ٥٘ن ـث ل٢  ـث٥ل ؿ٤ٍ ل ت  ٞ ٚ     عك للاك ؿاكؿٚ  ٛث٥رت  مٔر٣ ؿك كث ر٥ش٘  ت وٝٞ  ٥ٕٗ ؿ٥ُِ ًا  ٞ ًت. ٝث ـث٥ل ٚا ا٢ ت

رٛؿ  ٌت٣ٚ   ٞ٣ مْوبكٌلؿ٘ا ل٘  ٘بً ٌا ـاكؿ. اع٥ب ٘ ٣ ـٜٔ  ِٞب لٚك٢ٔ   ُ ٙب  ثبم٣ٔ ٞبٚ  ٕى ٥ّتٔ  ٥ّرت   ُٛؿق ٝث لبث ٌلٝ٘ ؿك فب٣ ٌلؿؿقٚ 

ٗق  عك ٥ٟ ٕتِإ ـكِا ت ٓر ٥ٌ٘ ٥ٞش ثؾ٣ّ   ٖ ِب َ ال٤م ٕب ٝ و ٛرٛؿا  ث  ٖٔ ًبـ٘ ٝ ك ٌجت ث  د.398قق 1422ّت٤ِب٣٘ 
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ٚاْ ٥٘ن ٔـثل ٣بِٓ ِغ٠ ٥بٝ ام ع٥ج ؿ ل ٥ٌ٘ت ا٢ ثـٖٚ تـث٥ل ٣بِٓ ٚ عفٞ ُا ٚ  مؿ٘ر٣ ام ترـث٥لق اثمرب    ٞٓثرل  صِٓ ٚ ٌا

ثٙبثلا٤ٗ ا٤ٗ ٓفت ؿك ٚا ٌٞرت   .د103ّ ق7 دق 1981  ِٕتإ٥ِٟٗقُٛؿ رٓـكا ٕٞٝ ص٥ن ٘بثٛؿ ٣ٔ قعفٞ ٣بِٓ ؿًت وِـ

ت وٝ ُرإٖ   وٝ ٔجـؤ ًٛق ؿاؿٖ ٣ُء ثٝ ًٕت وٕبَ ٚ كف٢ وبًت٣ ت ٚ كة و٣ٌ ًا ٞب٢ آٖ ثب آكا٤َ ٚ پبال٤َ ًا

٥بء ثٝ ٢ًٛ وٕبَ ٚ ت ـا٤ت ُا رل٢    .د208ّ ق1388 ق٣٤ما ِهلث٥ت آٟ٘بًت رٚا ٞ ٕب٢ ا٣ِٟ ٔتر٣ِٛ ٔا ٣ٕ ام ًا ٞل ًا

رت ٚ    ٣ٕ ثلا٢ آالط ّٕٔىرت ًا ٓ كة ٥٘ن ثلا٢ ٔلتت ولؿٖ عـٚؿ ٚ للاك ؿاؿٖ ٔلًا ت. ًا ٛك ٤ٔبٍ ثِل٢ ًا ام ٔا

زبْ ٣ٔ تل٤ٗ ٣ُٕ كا ٘ا ٗق  ا٤ٙىٝ صٝ وٌب٣٘ ٟث ٥ تإِٟ ل ي٥رل ٚا ٥٘ر  328-327ق 2ّدق 1366ؿٞٙـ رٓـكإِ رلٜ د. ٌا ا٢ ام  ن ٟث

ٗق  ٥ تإِٟ ـق تٟٙب ٝث افٖ ٚا رٓـكإِ تٝ ثُب تمال٣ِ ؿُا ـث٥ل ي٥لًا ًت.307ق 9ّ دق 1981ٔبِى٥ت ٚ ت ٛث٥ت ٚا  د ٚ تز٣ّ كث

فٝت   ٌ ىٝ ٝث ٜٟل٢٘ت٥زٝ ا٤ٙ  ٔ ٟـ٥ ُ  ُ ل ٣ّ ٥ّتِ ؿ٤ٍ ت؛ م٤لا تإح٥لٚ  ٣ لفٝت ًا ٛك  ٍ٘ قٓ  ؾّٛ  ٔ ٥ٖٔب ؽِبكٚ  ٥ٌٓ وبك٢  تم

ٌت ر ٥٘نٞ  ـا  ُ ؽ ت ف٤ ق ًا ؾّٛ  ُٔ ٝ ف٤ ى ٗ ا٤ٙ ٝ ص٥ن ؿك ٥٣ ٕ ت.ٞ  ٣ ًا ٘بٚ  لـك اِٟ ٥ّت ل ق 1 دق 1389ٜٟٔل٢ق ٥ٗ٣ تإح٥لٚ  ٣

٥ٟٗد. 418ّ ٕتِإ ت ٓر ٓـكِا ٜ ًا ىبك ولؿ ُتلان كا ٘ا ٚ ا ٓ وبك  ٥ٌ ٗ تم ل٤غبً ا٤ ٗق ٥٘نٓ  ٥ٟ ٕتِإ  د.441قّ 1 دق 1366ـكِا

 ٌيطي ٘تيزٝ

٥ٟٗ ٕتِإ ـكِا ٓ ٣  ٔٓ ٥ٌ ٝ تم ًت ـ ؿ ٝ صٙ ٣ كا ث َ اِٟ ربِتبً ؿك ؽربكد       اف٤ب ٝ ٓا ٚق ٘آضر ٙب٣ت. ام٘ ٠رل ا ر ؾ٥لقٓ  ـث٥لق ٌت ٗق ت ٤ٛ ـا١ق تى ـ: اث وٙ

٣ ٔ٘ب تغمكٔ  ّف٣  ؾت  ٔٓ ٥ٞ ٔفب  ٖ ٖ آ ٌٛ ٘ب ٌٛ ٚ ام ع٥خ٥ب   ت  ـ ًا ٚاع ٔل٢  ٝ ا ت و ٝ ًا ٚ افٗب ـا١  ٖ اث ٕب ـقٞ  ٚ   ٤بث ٙب٣ت  ر ٛث٥رتقٓ  ـ كث ٙ

٣ ٘تنا١ٔ  ٤ٗٛ ا ٥ٌٓ تى ٢ اكاٝئ ُٛؿ. تم ٔجر٘ب٣     ثـٙ  ٗ ٗ ام ا٤ر ربثلا٤ ت. ٙث ٥ٌ٘  ٖ ٥ٔب ؿ٢ ؿك  ٝ تـ٤ ٌل٘ تقٚ  ٗ ع٥خ٥ب  ًا ٥ٕ  ٞٝ ٟل ث ٘ب ٥٘ن   ٜ ُـ

٤ٚو٣ٌ ٣ٔ ٣ ؿاكا٢  ُ اِٟ ت. ف٤ ـا١ ٥ٌ٘ ـا ام اث ٔل٢ ر ٥٘ن ا ٛث٥ت  ٝ كث ٙ ولؿ و ٙجب ًت ٗ ا ٥ٙ ٖ ص ٛا ُ اؽت٥ربك٢   ت ٝ ف٤ر ى ت: ٤ى٣ ا٤ٙ ٞب٣٤ ًا

ٚارت ٝث ٝ رن ؿك  ٙب٢ ؿل٥ك وّٕ ٣ ٤ٔ ٚارت ت٤ِب٣ تغمك ٕ٘ ٝ ؿك  ى ْ ا٤ٙ ـ؛ ٚؿ ٝ    ٤بث رت ور ٗ ؿا٣٣ ًا ٥٣ ٜ َ اكاؿ ٘ؿ ْ ٛث ٝ رٟت تب ت٤ِب٣ ث

٥ٞش ٔٛرت   َ ٣ ؿك اف٤ِب ٚ اؽت٥بك اِٟ ـك   ٝ ل ى ْ ا٤ٙ ًٛ ت؛  ٗ فا  اًٚ ٥٣ ٝ ْ ؽ٥ل و ٠ب  ٘ٝ ٚ ث ٓ ا ت ام ٣ّ ٝ وخلت٣ ؿك فا   ٣جبك  ًا ٘ٛ ٌ

٣ ٕ٘ ٚ ـا٢ ا ٝ ؽ ى ْ ا٤ٙ ٟبك ـ؛ ص ٘ٛ رلاؿ     ُ  ٔٚ ة  غجٛر ٝ تجر٢ فا ٔ  ْ فا ق ث ٍل ؽ٥لا  الم ٚ ؿ٤ ت  ـ فا  ؽٛؿ ًا ٔل٤  ٚ ة  غٛج َ فاتبًٔ  ٔت٤ب

ـ. ٌٙت  ٞٚ ٔلاؿ ا  ٚ ة  غٛج رٛؿٔ  ٖ ثلٚ  ِب ِٕب ُت ٝ تج٢ ا ْ ث ٘بل ٔٛرٛؿا   ت.   ًا

رـق  ُٛ٘ـ. ٓفب  عم٥م٣ ٚا ٔتىخرل ٚ ٔؾتّرف   ثٝ عم٥م٣ وٕب٣ِ ٚ اٗبف٣ ٔغٖ تم٥ٌٓ ٥٘٣ٔن ٓفب  ا٣ِٟ  ِٚر٣    ٘ا

ٚاعـ ٔٛرٛؿ ٣ٔ عمب٤ك ٔتىخل رتٝ ٚ ٔمت٘رب٢ آٟ٘رب        ثٝ ٚرٛؿ  ـُا ُٛ٘ـ. ٕٞض٥ٙٗ ٓفب  اٗبف٣ ٥٘رن ؿك ٤ٔٙرب تىخرل٢ ٘

ٚاعرـ٢ ثرٝ ٘ربْ ل٥ٔٛ٥رت        ٚاعرـ ٚ اٗربفٝ  ل صٝ مائـ ثل فا  ٌٞتٙـ. ؿك عم٥متق ٕٞٝ آٟ٘ب ثٝ ٤ٔٙب٢  ـاكؿ؛ ٌا اؽتالف٣ ٘

ت؛ ٘ٝ ًّج٣. ام ٠٘ل ٔالٓـكا تٛع٥ـ كثٛث ثبم٣ٔ رت؛ اِجترٝ   ٌلؿ٘ـ وٝ ٤ٔٙب٣٤ ا٤زبث٣ ًا ل٢ ٔتٕب٤ن ام تٛع٥ـ اف٤ب٣ِ ًا ٣ ٔا

ت. صٖٛ ٞل تـث٥ل٢ ٣٣ٛ٘ ف٤رُ   ٘ٝ ا٤ٗ ٤ٔٙب وٝ ث٥ٗ آٟ٘ب كاثٜٝ تجب٤ٗ ثبُـق ثّىٝ كاثٜٝ آٟ٘ب ٣ْٕٛ ٚ ؽّٔٛ ّٜٔك ًا

ت؛ ٣ٙ٤٤  تج٥٥ٗ ٤ٌٛرب ٚ   ٓـكإِتإ٥٘ٗ٥ٌِٟت وٝ ؿك تـث٥ل ٚ اؿاكٜ رٟبٖ وبك ؿ٤ٍل٢ ي٥ل ام ا٤زبؿ ٓٛك  ٥ٌلؿ. ص٥ٙٗ ًا

ـا٢ ٔت٤رَب  ؿل٥م٣ ا ـث٥ل٢ ؿك ٣بِٓ ٌٞت٣ ام آٖ ؽ ١ ت ت وٝ ٞل ٛ٘ ٤ٗ ٤ًٔٙب ٛث٣ ـث ع٥ـ كث ت. ٛت ٛث٣ اكاٝئ ولؿٜ ًا ع٥ـ كث م ٛت

ت. ٞل ٔمـٚك ٚ ٞل ٔز٤َٛ فب٣ّ٣ ام ٕٞبٖ رٟت وٝ ام ٚا  ـًا بٖ ٥٘ن ؿك عم٥مت ٓبؿك ام ؽ ت. تٕبْ اف٤َب ٌٔٙٛة ٝث اٌ٘ ًا

ت ام عك لب  ٓبؿك ًا ـث٥ل ٔؾّٛ ت؛ ٣ٙ٤٤ ت ٣ِٚ ؿك ٔلتجٝ پب٥٤ٗ ت٤ب٣ِ ٓبؿك ًا تق  ٣ ًا ـث٥ل اِٟ  تل. ٞٓ ٕٞبٖ ت
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 ٔٙبثغ

الْ ٔغٕـ ٞبكٖٚق لٓق ٔىتت اال٣الْ االًالٔةهعجن هقاييس اللغ قق1404فبكىق اعٕـثٗ مول٤بق  اثٗ  ٣.ق تغم٥ك ٣جـاٌِ

٤ٗ ٥ٔلؿأبؿ٢ق  تغم٥ك رٕبَق ِؿبٖ اِؼطة قق1414 ق ٔغٕـثٗ ٔىلْق٠ٙٔٛك اثٗ فىل لٚ ق٥ثاـِ  .ؿاكِا

ىتت. قلٚ ٤٥ب٥ًٗق ث ق تغم٥ك ٔغٕـعٌٗ آَةالوحيط في اللغ قق1414ثٗ ٣جبؿق  إًب٥٣ُ  ٣بِٓ ِا

ًرق ٥ًـٔغٕٛؿق  جبك  ٥ٜ٣ ضٚح إِؼب٘ـ فـ تفؿيط اِمطآٖ اِؼظيٓقق 1415آِٛ ٝ. قث٥لٚ  قٝق تغم٥ك ٣ّر ٣جـِا ٥ّٕ٤ ىتت ِا  ؿاكِا

٥ّٕ٤ق تغم٥ك ٔغٕـ ثبًُ ٥٣ٖٛ تفؿيط اِتؿتطى قق1423ثٗ ٣جـاهللق  ًُٟتٌتل ق  ىتت ِا ٛؿق ث٥لٚ ق ؿاكِا  ٝ.اٌِ

ٝ   قٔطآت االوٛاٖ )تحطيط قطح ٞسايٝ ٔالنىسضا قىيطاظى(  ق 1375ع٥ٌٙر اكؿوب٘رق اعٕـثٗ ٔغٕـق  تٔرغ٥ظ ٚ ت٥ّ٤رك ٣جرـاهلل    ق ٔمـٔر

ق ٥ٔلاث ٔىتٛة رق تٟلٖا  . ٘ٛك٘ا

قترجوه بياى السعادة فى هقاهات العبادةق 1372ك٤ب٣ٗق اهلل  عِٕتؽب٘رق كٗبق ٚ   .٘ٛك ٍِبٜ پ٥بْؿ٘ا ق تٟلٖا

ق ٔاًٌ قٓياِمطآٖ اِىط طيتفؿ قق1418 ق٣ٜٔٔفـ٥ً ق٥ٙ٣ؽٕ ل آحبك أبْ ؽٕ ٥ٓت٠ٙ ١تٟلٖا ِ٘ ٚ٥ٙ٣ . 

٤ّٓإِفطزات في غطيت اِمطآٖقق 1412ثٗ ٔغٕـق  ع٥ٌٗ كايت آفٟب٣٘ق ٚؿ٢ق ث٥لٚ ق ؿاكِا  .ق تغم٥ك ٓفٖٛا ٣ـ٘بٖ ؿٚا

ط  قق1414 ق٣ٔغٕـٔلت٘ ق٢ـ٥مث فىل لٚ ق٥ث ق٣ٞالِ ٣٣ّ ك٥ق تغماِمبٔٛؼتبد اِؼطٚؼ ٔٗ رٛٞا  .ؿاكِا

ت٤بكف ِّٕٜج٣ٛب . ق ث٥لٚ قاضقبز االشٞبٖ اـِ تفؿيط اِمطآٖق ق1419اهللق  ثٗ عج٥تًجنٚاك  ٘زفرق ٔغٕـ  ؿاكِا

جالي ق ث٥لٚ قتفؿيط اِمطآٖ اِىطيٓ قق1412ُجلق ٥ًـ٣جـاهللق  ِل.ٝ ِّٜجب٣ٝ ؿاك ِا  ٚ اِٙ

٥ٗق  تإِٟ ٖ.إِؼبزإِجس  ٚ ق 1354ٓـكإِ زٕٗ عىٕت ٚ فٌّفٝ ا٤لا ق ٘ا  ق تٟلٖا

فق 1360ررررر ق  قاؾطاض اآليبتِا ٖ.  ق تٟلٖا زٕٗ عىٕت ٚ فٌّفٝ ا٤لا  ٘ا

زب٤ٔر ِِّٙل.الشواهد الربوبية فى الوناهج السلوكيةةق 1360ررررر ق  لون ِا  ق ِٟٔـق إِ

 ك.ؿْٚق لٓق ث٥ـا ق تغم٥ك ٔغٕـ ؽٛارٛ ق ستفؿيط اِمطآٖ اِىطيٓق 1366ررررر ق 

قٔزٕٛػٝ ضؾبئُ فّؿفـ نسض إِتبِٟيٗق 1375ررررر ق   عىٕت.  ق تغم٥ك ٚ تٔغ٥ظ عبٔـ ٘برر آفٟب٘رق تٟلٖا

ق تٔغ٥ظ ٚ ت٥ّ٤ك ٥ًـٔغٕـ ؽبٔٙٝق ق ٔمـٔٝالوظاهر االلهية فى اسرار العلوم الكواليةق 1387ررررر ق   عىٕت ٓـكا.ث٥ٙبؿ  ا ق تٟلٖا

٤لثر. سسةؤمغ٥ظ ٔغٕـٜٔٔفر فٛالؿوبكق  ث٥لٚ ق ق تٔشرح الهداية االثيريةقق 1422ررررر ق  تبك٤ؼ ِا  ِا

تلاث ق سالحكوة الوتعالية فى االسفار العقلية االربعةْق 1981ررررر ق   . ًْٛق ث٥لٚ ق ؿاك اع٥بء ِا

 ق ث٥ـاك. ق لٓػّـ اِٟيبت اِكفبء الحاشيةتبق  ررررر ق ث٣

فق 1404ثٗ ٣ّ٣ق  ٓـٚقق ٔغٕـ  ٗ.٥ٔـكً ١ؿْٚق لٓق رب٤ٔ س ق٢اوجل يفبك ٣٣ّ ك٥تغم قٝياِفم حضطٜئٗ الق ر ِا

 .ث٥لٚ ق ٔاًٌٝ اال٣ّٕ٣ ِّٕٜج٣ٛب ق ػيٖٛ  ذجبض اِطضبق ر ةق 1404ررررر ق 

ق ق سپطتٛى اظ لطآٖق 1362ٛبِمب٘رق ٥ًـٔغٕٛؿق  تِبك. صٟبكْق تٟلٖا  ُلوت ًٟبٔر ٘ا

ٗ. ١ب٤ٔر پٙزٓق لٓق ق سإِيعاٖ في تفؿيط اِمطآٖق ق1417 ٗق٥ٔغٕـع٥ًٌـ قٛجبٛجبئ٣  ٔـك٥ً

 .ًٛتبٖ وتبةثلٓق ق ٔزٕٛػٝ ضؾبئُق 1387ررررر ق 

 .ٞزل  ق لٓقوتبة اِؼيٗ قق1409ثٗ اعٕـق ُ ٥ؽّ ق٢ـ٥فلٞا

ىتت االًال٥ٔٝلبٔٛؼ لطآٖق 1371اوجلق  لل٣ُق ٣ّ٣ ق ؿاكِا  .ق تٟلٖا

٥ٓق  لٕرق ٣ّر ىتبةس ًْٛق لٓق  ق تفؿيط لٕيق 1363ثٗ اثلٞا  .ؿاك ِا
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ٌت قٝياظ ٔٙظط حىٕت ٔتؼبِ ٝئتؼبِ بؾتيؾق 1387 فق٤ُل ق٣٤ما ِه ِ٘ َ پوِٚٞرٍبٜ ٣ّرْٛ ٚ فلٞٙرً     ٌٚٛٞبق لرٓق  ٞب ٚ ٌفت ؿفتل ٚا

 ٣.اًالٔ

 ٣.پوٍِٚٞبٜ ٣ّْٛ ٚ فلًٞٙ اًالٔ لٓقق دٔز٣ٕٛٝ ٔمبال ر ٝياظ ٔٙظط حىٕت ٔتؼبِ ٝئتؼبِ بؾتيؾق 1388ررررر ق 

قق تغم٥ك  اِجيبٖ فـ تفؿيط اِمطآٖ تطرٕٝ ٔزٕغق 1360ٔتلرٕبٖق  ب٘ر كٗب ًتٛؿٜق تٟلٖا  .فلٞا

َ   ؿْٚق ِٟٔـق ماؿٜ ؽلاًب٘رق س ٣ٞٚأغٕـ  ق تغم٥كتطرٕٝ تفؿيط رٛأغ اِزبٔغق 1377ررررر ق  ٞرب  اًرالٔر آًرتبٖ     ث٥ٙربؿ پروٚٞ

 لـى كٗٛ .

ق  قيٚ ٔىبتت ثكط ٗيز سٌبٜيثط ز يتأّٔ ،يظ٘سٌ ئؼٙبق 1388لٗبق ٥ٔـلكق ٣ّ ـوتٟلٖا  .رٖٛا ٤ِٝبٖ٘ٛ ٘ا

آٔٛمُر٣ ٚ پوِٚٞر٣ أربْ     ١صٟربكْق لرٓق ٔاًٌر    ٍ٘بكٍ ٔغٕـ ُرٟلاث٣ق س  ق حمٛق ٚ ؾيبؾت زض لطآٖق 1391ٔغٕـتم٣ق ٔٔجبطق 

 .ؽ٣ٙ٥ٕ

ق ٓـكا س قٔزٕٛػٝ آحبضق 1389 ٔلت٣٘ق قٜٟٔل٢  .پب٘نؿٞٓق تٟلٖا

زل ق لٓقإِهجبح إِٙيط في غطيت اِكطح اِىجيطقق 1414ق ٔمل٢ ف٣ٔٛ٥ق اعٕـثٗ ٔغٕـ  ٜ.ؿاكاِٟ
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