
 80ى63ل ، 1397پبييع ، 61پيبپي  ،اَٚ٘عزٞٓ، قٕبضٜ قبؾبَ   _______________________                            

 

 

 

 

 

 ثررسی تطجيقی کرامت اوسبوی در اوديشٍ کبوت ي شُيد مطُری
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 چىيسٜ

ٌ٘ب٣ ت ٘ا ١ ولٔا ٌّئ ٥ٙبؿ٤ ٔ ِٜبت ث ٗ       ٗ امٔ  لٚك  ا٤  ٗٚ ٥ٕت  ت. ٞا ٣ّٕ ًا ٣ ٝ ف ُ فٌّ ٌبئ  ٔٝ ٌّ ًّ ٝ ؿك  ٌّئ ٔ  ٜ ٤ٚرو  ٜ ٍب ٚ رب٤
ف٣ ٝث ٌبُئ فٌّ ٌٖب ٖآ ؿك عُٔ  ٌبُئ ٘ا ٣ ٤ٚؤٜ  ًٙب ٤ٚوٜ ٔٛرت  قُ ْٕب  ٞت ٝ ٔتفىرلٖا  ا ّٕر ُ  ام ر ٛئر ٕ٘ب رت  ا٤ ـ   و٘ب ٥ٟ ر  ُٚ

 ٣ فٔل٘ت ٜ فٌّ ٥ٔت تإح٥لٌقاك ؿك عٛم ؾ  ُٚ ٖ ؿ ٛا ٙ٣ ٝ ف ١ٜٟٔل٢ ث ٚ فٌّ ال٣ٔ ١يلث٣  ت. ؿك  ًا ٜ ًا رل ثرب   ُـ ُتبك عٗب ٘ٛ
٥ٓف٣ ٍ ٛت ٚ ر  كٚ ٗ ؿ ٜ ا٤ ٌب ٢ ؿـ٤ ٚاوٚب  ٝ ٣ ث ٝ ٔتفىل تغ٥ّّ ٣ُٛؿ ٣ٔپلؿاؽت  ٔٗ ٌتبك كُٚ ٗ ر ٝ  . ام كٍٞقك ا٤ ٚ  و٘بتُٛؿ و
ٜٟل٢  ٔ ٟـ٥ ٌٖب ؿك ُ ىٝ ٘ا ت فات٣ اكمٍ ٤ه ؿاكا٢ ا٤ٙ ٥ٕٗ ٚ ًا ل ٞ ٛلب  ام كا ٚا ٔا ل ٔؾّ ٕب٤ن ؿ٤ٍ ٥٘رن ؿك    ٔر٣  ٔت وٙرـٚ  

٣ ٕ٘ ُ ٖ عٓب ٌب ٠ل٢ ٘ا ٙٝج ٣مُ٘  ُ ر ٟب ثب تىٔب ٣ ٙت ٌ٘ب ت ٘ا ىٝ ولٔا ٚ   ُٛؿق اتفبق ا٤ٙ  ٣ ر٘ب ت اٌ٘ ٥٤بك ولٔا ٔب ؿكٔ  ـ؛ ا ٠٘ل ؿاك٘
٥ّت ٓ ف٤ ٥ٌ٘ رٛؿ ؿاكؿ  ٔىب ٟب اؽتالفبت٣ٚ  ٖ ٘آ ٥ٔب  ٖ ٗ آ  .٤بفت

ٌب٣٘ق  ها:کلیدواژه ت ٘ا  .ٜٟل٢ٔلت٣٘ ٔق وب٘ت ا٤ٕب٘ٛئُ ٣مُ ٠٘ل٢ق ٣مُ ٣ّٕ٣قولٔا
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 ٔمسٔٝ

ٛاٖ  ٌبٖ ثٝ ٣ٙ ت؛ ٚارـ ١ٕٞ ٓفب  وٕب٣ِ عك  ؿك ٠ٙٔٛٔٝ ٣بِٓ ٌٞت٣ق« وٖٛ رب٢ٔ»٘ا ٜ  ا٢ٝ ٌٛ٘ ثًٝا ر ًٚا ٚا  ٝوٝ ثٝ 

ـا ٔ قعك ثل عك ًلّ لاك ٚا ٤ٛٞ رٕب٣٤   عك ٚ ٌلؿؿ ٣ٟبٞل ٚ ًا  ٕ٘ب٤رـ.  ٔر٣ ٍا كا ؿك آٖ ُرٟٛؿ   ت٤ب٣ِ ؽٛؿ ٚ وٕربال  ًا

ٌب٣٘ ؿك پلتٛ ت ٘ا ٌبٖ تج٥٥ٗ رٙجٝ ّٔىٛت٣ ٚ رب٤ٍبٜ ٌٞت٣ ولٔا ت. ا٥ٕٞت ٚ ٗرلٚك    پق٤ل ُٙبًب٘ٝ ٚ ث٤ـ ٣مال٣٘ ٘ا ًا

رلاء   ٌٔئّٝٚاوب٢ٚ  ٌبٖق ؿك پلتٛ اٞتٕبْ ٤ٚوٜ لرلآٖ رًا ت ٘ا ٗ 70: ولٔا ٚا٤رب  رعربفٞ ثلًر٣ق    64: ؛ يربفل 4: ؛ تر٥ د ٚ ك

 ق1981ٔؾتّف ا٣رٓ ام ٣بكفربٖ رلِر٥ل٢ق     ٔتفىلاٖد ٚ ٥٘ن تالٍ ٤ٚوٜ 710ّ ق1380ق عل٣ب٣ّٔ؛ 283ّ قق1422

 ق3 د ق1375دق ف٥ٌّررٛفبٖ رًررٟلٚكؿ٢ق  383ّ ق1 د قق٣1422لثرررق  ؛ اثرر24ّٗ ق1383؛ ًررٙب٣٤ق 359ّ ق2 د

ٚاك٢ق  ؛302ق 1354ّ؛ ٓرررـكإِتإ٥ِٟٗق 159ّ  ق21 د قق1420كام٢ق فؾرررلد ٚ ٔفٌرررلاٖ ر516ّ ق1383ًرررجن

رت.   د ث156ّٝ ق13 د قق٣1411ق ئ؛ ٛجبٛجب661ّ ق6 د ق1372؛ ٛجل٣ًق 372ّ ا٤ٕب٘ٛئرُ  ك٣ُٙٚ لبثُ تٔـ٤ك ًا

ٝ  ٥٘ند 1358ٍر1298ر ٔلت٣٘ ٜٟٔل٢ ٥ُٟـ ٚد 1804ْر1724ر وب٘ت ٖ  ثر ٛا  عرٛمٜ  ؿك تإح٥لٌرقاك  ُؾٔر٥ت  ؿٚ ٣ٙر

ال٣ٔد  فٌّفٝ رال٣ٔق  ٚ ٥ٌٔ٣غ ٣ ٔتفبٚ فلٍٞٙ عٛمٜ ؿك كُـ٤بفتٝ ٚر٤ى٣ ؿك فٌّفٝ يلة ٚ ؿ٤ٍل٢ ؿك فٌّفٝ ًا  ًا

تٝ  ٌٔئّٝا٤ٗ  ثلك٣ً ثٝ ا٢ ٤ٚوٜ اٞتٕبْ ـ. ثٙبثلا٤ٗ ؿُا ٖ  ؿ٤ـٌبٜ تج٥٥ٗ ثٝ تغ٣ّ٥ّر   ت٥ٓٛف٣ كٍٚ ثب عبٗل ُ٘ٛتبك ٘ا  آ٘رب

 :ؿٞـ ٣ٔ پبًؼ م٤ل ٞب٢ پلًَ ثٝ ٚ پلؿاؽتٝ

ٌب٣٘ رب٤ٍبٜ. 1 ت ٘ا ـ٤ِٝ ؿك ولٔا  ص٥ٌت؟ ٥ُٟـ ٜٟٔل٢ ٚ وب٘ت ٘ا

ت. 2 ٌب٣٘ ؿك ٤ٚوٜ فات٣ ولٔا ـ٤ِٝ ٘ا  ُٛؿ؟صٍٛ٘ٝ تج٥٥ٗ ٣ٔ ٥ُٟـ ٜٟٔل٢ ٚ وب٘ت ٘ا

ت ٥٤ٔبك ٚ ٔالن. 3 ٌب٣٘ ؿك ولٔا ـ٤ِٝ ٘ا  ص٥ٌت؟ ٥ُٟـ ٜٟٔل٢ ٚ وب٘ت ٘ا

ت ف٥ّ٤ت ٔىب٥ٌ٘ٓ. 4 ٌب٣٘ ؿك ولٔا ـ٤ِٝ ٘ا ت؟ ٥ُٟـ ٜٟٔل٢ ٚ وب٘ت ٘ا  صٍٛ٘ٝ ًا

ت. 5 ٌب٣٘ ؿك تل٥ًٓ ٘مَ ولٔا ٌب٣٘ ؿك ٤ٔمَٛ ع٥ب  ٘ا ـ٤ِ ٘ا  ص٥ٌت؟ ٥ُٟـ ٜٟٔل٢ ٚ وب٘ت ١٘ا

تثبكٜ  ا٤ٗ ؿك ٞب٣٤ پوَٚٞ ًٌّّٝ ثٝ ٌٔجٛق عبٗل پوَٚٞ ٝ  وٝ ًا ٝ  پوِٚٞر٣   اؽرالق  ك٣ب٤رت  ٔمت٘رب٢  ثر  ثر

بكٜ آٟ٘ب تل٤ٗ ٟٔٓ  :و٥ٙٓ ٣ٔ ُا

ف١ »ِافد  ٖ ؿك فٌّ ٌب ت ٘ا ٚ ولٔا ٖ ٣مال٥٘ت  ٥ٔب ٌجت  ٘٥ٟٗ ٕتِإ تٚ  ٓـكِا ٖق  « و٘ب ٕىربكا  ٞٚ ك ؿٞىلؿ٢  ـٛپ غٕ د: 1388ٔر

ٌتبك ثل ا٤ٗ  ٌٖب ام كٍٞقك ا٤ٗ ر ٌـٙ ٤ٛ ٝ ؿك٘ كـ٘ و ف١ ثٚب ٥ٟٗ فٌّ ٕتِإ ت ٚ ٓـكِا ٗ لرٛ  ٣ِب٣ «٣مُ» قو٘ب  ٤ٔلفرت » ٚ ٘فري ٜ تل٤

ٙبؽت ٔلعّٝ ثبالتل٤ٗ «٣مال٘ر ت ُ ٍٜب ام. ًا ٛفق ؿٚ ٞل ٘ ٥ٙبؿ  ؽلؿٚكم  ٤ب ٣مال٥٘ت ف٥ٌّ ٗ  ث ٖ  ٤ٚوٌرر  ترل٤ رب رب   ٚ اٌ٘  ٔٙج

ت ًت؛ فاتر ولٔا ٥ٟٗ وٝ تفٚب  ا٤ٗ ثب ٚا ٕتِإ ت ٚ ٠٘ل ق ٣مال٥٘ت ٓـكِا ّٕر ٣مال٥٘ت و٘ب ّٓر ٥٤ٔبك كا ٣ ـ؛ ٔر ا ـاك٘  ٙپ

ت ٔالن» دة ٌبٖ ٔٙـ٢ ولٔا ـ٤ِٝ ؿك ٘ا ٝ  لبِرت  ؿك ر٤فل٢ ٣الٔٝ ٚ وب٘ت ٥ًب٣ً ٘ا ٝ  ًر ٖ  ٠٘ل٤ر ٌرب  ٌلا٤ب٘رٝق  ٘ا

ٌب٥٘ت ٚ افنٚؿٜ ت ٌٔئّٝ پوَٚٞق ا٤ٗ ؿك :د1395روٕب٣ِ ٌٛو٣ ٚ ٕٞىبكاٖق  «ثبِمٜٛ ٘ا ٖ  ٔٙرـ٢  ولٔا ٌرب ٝ  ؿك ٘ا ـ٤ِر  ٘ا

الْ ٚ يلة ثنكئتفىل  ؿٚ ٥ًب٣ً ٌبٖ ٠٘ل٤ٝ ًٝ لبِت ؿك ٟٔٓ ا٤ٗ ٚ ُـٜ ٚاوب٢ٚ ًا ٌرب٥٘ت  ٚ افرنٚؿٜ  ٌلا٤ب٘رٝق  ٘ا  ٘ا

ت ٌلفتٝ ٓٛك  ثبِمٜٛ  ؛ًا



  65ثطضؾي تغجيمي وطأت ا٘ؿب٘ي زض ا٘سيكٝ وب٘ت ٚ قٟيس ٔغٟطي 

ت رب٤ٍبٜ» دد ٌب٣٘ ولٔا ر٘زفر٣ ٚ ٕٞىربكاٖق    «ُر٥ٟـ ٜٟٔرل٢   ٢آكا ثل تى٥ٝ ثب ارتٕب٣٣ ٚ اؽالل٣ تلث٥ت ؿك ٘ا

َ  :د1395 رـ   ٤ٌٛ٘ٙـٌبٖ ؿك ا٤ٗ پوَٚٞ ؿك پ٣ پبًؼ ثٝ ا٤ٗ پلًر رت  رب٤ٍربٜ »ورٝ  ٘ا ٌربٖق  فاتر٣  ولٔا  تلث٥رت  ؿك ٘ا

ٝ   ُر٥ٟـ ٜٟٔرل٢   ٢آكا ثرل  تى٥ٝ ثب وٝ پوَٚٞ ا٤ٗ .«وزبًت؟ اؽالل٣ ٚ ارتٕب٣٣  كٍٚ امؿك آٖ  ٚ ًربٔبٖ پق٤لفتر

َٛا پبًؼ ثٝ ك٥ًـٖ ثلا٢ تغ٣ّ٥ّ ر ت٥ٓٛف٣ تفبؿٜ ٔقوٛك ً  ٔتلثر٣  آٌب٣ٞ ُٛؿ وٝ ق ثٝ ا٤ٗ ٘ت٥زٝ كٕٖٞٙٛ ٣ُٔـٜ ًا

ت ثٝ ٌ٘جت ـاؿاؿ٢ ولٔا ٌب٣٘ ٚ ؽ ٓ  ثل ٚرٛؿ٢ ؿاكا٣٤ ا٤ٗ اكتمب٢ ٚ عفٞ ثل ٚا آلاك ٚ ثبٚك آٖق تج٢ ثٝ ٚ ؽٛؿق ٘ا  ت٠ٙر٥

ٚاثٚ ثؾ٣ِ ًبٔبٖ ٚ رت  ح٥لٌقاكإت پٌٙـ٤ـٜ اؽالل٥ب  ثٝ تؾّك ٕٞض٥ٙٗ ٚ ارتٕب٣٣ ت٤بٔال  ٚ ك  تلث٥رت  تغمرك  ٚ ًا

 .ؿاكؿ ؿ٘جبَ ثٝ كا ارتٕب٣٣ ٚ اؽالل٣

ٌبٖ ؿك فٌّرفٝ   پوَٚٞ ؿك ت ٘ا ٗ ٘ؾٌتق تٟٙب تج٥٥ٗ ٌ٘جت ٥ٔبٖ ٣مال٥٘ت ٚ ولٔا وربٖ٘ٛ   وب٘رت ٚ  ٓرـكإِتإ٥ِٟ

ـ٤ِٝ  ٌب٣٘ ؿك ٘ا ت ٘ا ٚا٤ب٢ ولٔا ت ٚ ثٝ تج٥٥ٗ ؿ٤ٍل م رت. پروَٚٞ ؿْٚ ٥٘رن تٟٙرب ثرٝ       وب٘تتٛرٝ ًا پلؿاؽتٝ ِ٘ـٜ ًا

ت ثلك٣ً ٔالن ٌبٖ ٔٙـ٢ ولٔا ـ٤ِٝ ؿك ٘ا ٌبٖ ٠٘ل٤ٝ ًٝ لبِت ؿك ر٤فل٢ ٣الٔٝ ٚ وب٘ت ٥ًب٣ً ٘ا  افرنٚؿٜ  ٌلا٤ب٘ٝق ٘ا

ٌب٥٘ت ٚ ٚاوب٢ٚ ٘مَ ٘ا ت. پوَٚٞ ًْٛ ؿك پ٣  ت ثبِمٜٛ پلؿاؽتٝ ًا ٌبٖ فات٣ ولٔا اللر٣  اؽ ٚ ارتٕرب٣٣  تلث٥رت  ؿك ٘ا

ت. ام ٥ُٟـ ٜٟٔل٢ام ٠ٙٔل  رت   كٚ ٥٘بمٔٙـ پو٣ِٞٚ ٌٞت٥ٓ ورٝ ثرٝ ثلكًر٣ تٜج٥مر٣     ا٤ًٗا ٚا٤رب٢ ولٔا ٌرب٣٘  م  ؿك ٘ا

ـ٤ِٝ تٌلفتٝ  للاك پوَٚٞ وبٖ٘ٛ ٌٔئّٝ ا٤ٗكٚق  ؿك ٔمبِٝ پ٥َ امؿ وٝثپلؿ ٥ُٟـ ٜٟٔل٢ ٚ وب٘ت ٘ا  .ًا

 قٙبؾي   ٚاغٜ. 1

 وطأت. 1ى1

ت» ٠ٚاه ت فلٚٔب٤ٍر ٚ پٌتر ام ؿٚك  ٤ٔٙب  ثٝ «ولٔا ٚاهٜ ؿكثلؿاك٘رـٜ   .ًا  ٚ ُرلافت  عٌرٗق  ٘فبًرتق  ٣رن ق  ا٤رٗ 

ت ؽٛؿ ٍٕٞٙبٖ ٥ٔبٖ ؿك ٤بفتٗ تِؾْ ٣ ٚ علٔت وٝ كًٚت ا٤ٗام ٚ ًا ّ  اعتلٔا رت  ٓربعت  ثرلا٢  ؽرب پـ٤رـ   ولٔا

ٛاك كٚط. آ٤ـ  ٣ٔ ت ول٤ٓ ٗـ قِئ٥ٓ .٤ٌٛٙـ ول٤ٓ كا پٌتر ٞل ام ٜٔٙن ٚ ثنكٌ ٝ  ؿ٘بئرت  ٚ ِئبٔت. ًا  ِرقا  ؛٤ٔٙبًرت  ٤ره  ثر

رت  ثلاثل ؿك ؿ٘بئت ُ  ؿك ؿ٘رر  ٚ ولٔا ٓ  ٔمبثر رت را  ورل٤ ٗ ًا ٗ 510ق 12ّقق د٠ٙٔ1414رٛكق   ثر ق 5ق د1367اح٥رلق   ؛ اثر

ت كا ُلافت ٚ ٘ب٤بث٣ ٣ٔ ف٣ٔٛ٥ .د166ّ ك  د.531ق 2ّتبق د ؿاـ٘ رف٣ٔٛ٥ق ث٣ ولٔا فٟب٣٘ٝث ثٚب بٖ ق ٞل ٌٜبكايت ٓا  ثرب  اٌ٘

٥ٓف «ولْ» ٚاهٜ ٕر ٓٛك  آٖ ؿك ُٛؿق ٛت ت ًا ٙـ٤ـٜ اف٤َب ٚ اؽالق ثلا  ًا بٖ ام وٝ ا  ٌپ  ٚاهٜ ٚ ُرٛؿ  ٔر٣  ٟبٞل اٌ٘

ٛؿق ٟبٞل كفتبك ٚ اؽالق آٖ وٝ ٚلتر تب «ول٤ٓ» ٣ ٌفتٝ ِ٘ فٟب٣٘ق ُ ٕ٘  د.707ق 1ّقق د1412ٛؿ ركايت ٓا

 فضيّت .1ى2

٢ق  ٞـ٥ ت رفلا ٙب٢ م٤بؿ  ًا ٤ٔ  ٝ ُق ث ٝ ٘ف ت ام ك٤ِ ٥ّ٘ ت ثرب     43قّ 7قق د1410ٚاه٠ ف ر٥ّ ٖق تفرٚب  ٘ف ٔتفىرلا ٚك ثلؽ٣  ٝ ثب د. ث

ت وٝ  ت ؿك ا٤ٗ ًا تولٔا ُبٜك ولٔا ٞجر ٝث ا ٛا ت ٔ ـا وٝ ًا ٌٖب ٝث فاتبً ؽ تق ؿاٜؿ ٘ا ت ًا ٥ّ٘ ُبٜك ٚ ف ر ٝث ا ٘بّئ ت ف ٖ  وٝ ًا رب  اٌ٘

ٛف٥ك ٝث ر ت ر اِٟ ـ رفؾلكام٢ق  وٌتٔ  ٛجبئ٣ق 375ّ ق21 د قق1420وٙ ٛجب  .د156ّ ق13 د قق1411؛ 
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 . وطأت ا٘ؿب٘ي زض ا٘سيكة وب٘ت2

ٌب٣٘ ت ٘ا ب٣ً ٣ٔفٟٛٔ قولٔا ت وب٘ت اؽالق ١فٌّف ؿك ًا ٖ  ثب اكائٝ ا٤ـٜ اؽالل٣ ؽٛؿق وب٘ت .ًا  ؿك پ٣ آٖ ثٛؿ وٝ ُرإ

ٍٛ ٌبٖ ُـٜ فلٔا بى ثل ثّىٝ قكا٤ذ اؽالق ٔجٙب٢ ثل ٘ٝ ٚ ؿ٤ٗ ٔجٙب٢ ثل ٘ٝ ٞٓ آٖ قوٙـ اع٥ب كا ٘ا ت ًا  ف٘ر٥ّت  ٚ ولٔا

ٌب٣٘. تج٥٥ٗ ـ٤ِٝ ت٥٠ٙٓ ٚ ٘ا ٌب٣٘ ٠عٛم ؿك وب٘ت ٞب٢ ٘ا ت ٘ا ٛاكؿ ٕٗٗ ولٔا  :ٌلؿؿ ٣ٔ اكائٝ م٤ل ٔ

 ربيٍبٜ وطأت ا٘ؿب٘ي. 2ى1

ٌبٖ ٔمبْ ٟ٘بؿٖ ٚكم٢ق اكد فٌّفٝ ام وب٘ت ا٣ّٓ ٞـف ٌرب٥٘ت  علٔت ثٝ تٛرٝ ٚ ٘ا ٖ  ٚ ؽرٛؿ  ؿك ٘ا رت  ثرٛؿٜ  ؿ٤ٍرلا  .ًا

ت٠بك ٔٗ ام ؿ٤ٍلاٖ ٤ب لبئّٓ ؿ٤ٍلاٖ ثلا٢ ٔٗ وٝ علٔت٣وٝ ٕ٘ب٤ـ  تٔل٤ظ ٣ٔ وب٘ت ت ؿاك٘ـق ٣جبك  ٘ا ٝ  ا٣تلاف ام ًا  ثر

ٌبٖ ٕٞٝ ؿك اكمٍ ٤ه ٚرٛؿ ٛاٖ ٣ٔ ٘ٝ ٚ ؿاكؿ ل٥ٕت ٘ٝ وٝ اكم٣ُ  ؛ٞب ٘ا ٖ  ترب  ٤بفت آٖ ٛلام كا ٞٓ ص٥ن٢ ت ٛا  آٖ ثرب  ثتر

ت ٣ٔ وب٘ت. د136ّق 1388وب٘تق رولؿ  ٤ٔبٚٗٝ ٤ب ٔجبؿِٝ ًٛا ٍٛ ُإٖ ؽ ٌبٖ ُـٜ فلٔا ٝ  ٞٓ آٖ قوٙـ اع٥ب كا ٘ا  ثرل  ٘ر

بى ثل ثّىٝ قكا٤ذ اؽالق ٔجٙب٢ ثل ٘ٝ ٚ ؿ٤ٗ ٔجٙب٢ ت ًا ٌب٣٘. ا٤ٗ ف٥ّ٘ت ٚ ولٔا ٙ  ثٝ ٤ٛ٘ٗ ٍ٘ب٣ٞ ٘ا ٌرب٣٘  اكتجرب  ٚ ٘ا

ت ٞٓ ثب آؿ٥ٔبٖ اؽالل٣ ٌب٣٘ ٤ٔمَٛ ع٥ب  ٥ٌل٢ ُىُ م٤لثٙب٢ وٝ ًا رت  اؽالل٣ ٚ ٘ا  ع٥رب   تزّر٣  وب٘رت  ِرقا  .ًا

ٌب٥٘ت ثل ٔجت٣ٙ ـاك٢ اؽالق ٚ ٘ا رت  ٚ آماؿ٢ ثٝ اعتلاْ ؿك كا ُؾْ ٤ه ٔ ّ  ولٔا رؾب رـ ٚ تٔرل٤ظ    ٔر٣  ؿ٤ٍرل  ُا ؿ٘ا

ٙ  ٚ ل٥ـ ثـٖٚ ٕٔىٗق ث٥ناك٢ ٤ب ا٣تٙب٣٤ ث٣ اعٌبى ٞل كيٓ ثٝ ٔب وٝ وٙـ ٣ٔ ٝ  ٔىّرف  ُرل ٗ  ثر رت  پرق٤لفت ٝ  ولٔا  ٕٞر

ؾب٥ٓٓ ىبٖ ٥ٞش ٚ ُا ت آ٘بٖق ثٝ ٚ ٔب ث٥ٗ ا٢ كاثٜٝ ٥ٞش ؿ٤ٍلاٖق ٚ ثبكٜؿك اتفبل٣ ٤ب ٔا ٝ  ٚ ا٤ِبٖ فات٣ ولٔا ر٣  ثر  اعتلٔا

ـاكؿ  ٔـ٥٘ٛ٤ٓق كث٣ٜ آ٘بٖ ثٝ وٝ ٛاٖق ر٘  .د112ق 1394ًّب٥ِ

 . وطأت شاتي ٚيػٜ ا٘ؿب٘ي2ى2

ت فىل٢ ٠ْ٘ب ؿك ٥ٖٔب قو٘ب ٍٜب ام آؿ ٌٖب .ثلؽٛكؿاكـ٘ ا٢ ٤ٚوٜ رب٤ ت فات٣ اكمٍ ٤ه ؿاكا٢ ٘ا ٥ٕٗ ٚ ًا رل  ٞ ٛلرب   ام كا ٚا ٔا  ٔؾّ

ل ٕب٤ن ؿ٤ٍ تق ٣ٔ ٔت ٢ق ولٔا كٚ  ـ. ٝث ثٚب ٌت٥ٗ وٙ ـا٣٤ ٚ ٘ؾ ت تل٤ٗ اثت ٕ٘ب ٣ٌ ؿك ارلا٣٤ ٗ ٌٖب مـ٘ ت ٘ا ٝ  ًٞب ربى  ثرل  ور ٖق  ًا آ

ٖق فبك٥ ٌب ٌٖب فات٣ اكمٍ ام ٞب٢ ٤ٚو٣ٌ ٕٞٝ ام ٘ا ٣ ٚ ٤ى ٍٞب ت  ٤ٚوٜ ثلؽٛكؿاك رب٤ ٖق رًا ٕىبكا  ٞٚ ك ؿٞىلؿ٢  ـٛپ ق 1391ٔغٕ

قاد216ّ ت ٠٘ل ؿك .ِ  ٣ ٥ٔنٖا ٝث ٚال٢ ٝث و٘ب ٓق فلؿ ثلا٢ وٝ اكُم ٥ّ ٣ ٞل .ٌناك٤ٓ ٣ٔ اعتلْا ٚا ٝث لبئ ٌ٘ب ٌٖب ِغٝب ٝث ٘ا ؿٖ ٘ا  ٛث

ت ام اعتلْا ِٛبت ؿاكؿ عك لٖا ر٘ب لٖا ٝث اعتلْا ٔلا٣ب  ٝث ّٔنْ ٔتمبثالً ٚ ؿ٤ٍ ـ  ؿ٤ٍ تق رثُب  .د136قّ 1388و٘ب

ٌبٖ ٟٔٓ ٌبٖق تٛرٝ وب٘تُٙب٣ً ؿك اؽالق  تل٤ٗ ث٤ـ ٘ا ت ٚ اعتلاْ فات٣ ٘ا ت. ٤ٚوٜ ثٝ ٔفْٟٛ ولٔا ٘ؾٌرت٥ٗ   ِقا ًا

ـا٣٤ ٚ ٌبٖ اثت بى آٖق تل٤ٗ ٕٗب٘ت ارلا٣٤ ؿك م٘ـ٣ٌ ٘ا ٌربٖق  ٞبًت وٝ ثل ًا  ٞرب٢ ٘رواؿ٢ق   فربك٥ ام ٕٞرٝ ٤ٚوٌر٣    ٘ا

ت.  اكمٍ فات٣ ٤ىٌبٖ ٚ رب٤ٍبٜ ٤ٚوٜ ام ؿ٣ٙ٤ق رت   قوب٘رت ا٢ ثلؽٛكؿاك ًا ٌربٖ     كا ٓرلفبً ٚ اعترلاْ  ولٔا ٔلثرٛٙ ثرٝ ٘ا

ـ ٣ٔ ٘ـ فمٚ  ثبكٜعت٣ ؿك ٚ ؿ٘ا ـٚا ت كا ثٝ وبك ٣ِٔفٞ ؽ ـًا ٖ    ٤ربؿ ٔر٣   «ُؾْ» ِقا ام ٔفْٟٛ ؛ثلؿ ل ٌرب ٞرب   وٙرـ ورٝ ٘ا

ٛاٖ  ٌبٖثٝ تٔل٤ظ ٢ٚق  ؿ٤ـٜ ُٛ٘ـ. «ء٣ُ»ُؾْ ٌٞتٙـ ٚ ٘جب٤ـ ٞلٌن ثٝ ٣ٙ ٞب ص٥ٙٗ ٔٛرٛؿات٣ ٌٞرت٥ٓ ٚ ثرٝ    ٔب ٘ا

ؾبّ»ا٤ٗ ؿ٥ُِ  ٍ ٣ٙ٥٣ ؿاك٤رٓ ٚ ثب٤رـ ٘رنؿ ٕٞرٝ وري يب٤رت ٔغٌرٛة ُر٤ٛٓ. ٢ٚ         ٔب اكم ٤ُٛٓ. ٘ب٥ٔـٜ ٣ٔ «ُا
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ـ يب٤ت٣ ٘ف٣ٌ ٣ٔ ٔٛرٛؿا  ٣مال٣٘ كا ٛاٖ ص٥نٞرب٣٤ ورٝ ٘جب٤رـ      ؛م٤لا ام ؿ٤ٍل ٔٛرٛؿا  ٔتٕب٤ن ٌٞتٙـ ؛ؿ٘ا ٣ٙ٤٤ ثٝ ٣ٙر

ٛاٖق ٕٞضٖٛ ٤ه ٥ًّٚٝ ثٝ وبك كٚ٘ـ ٓلفبً ٌربٖ ؿاكا٢ اعترلاْ    وب٘رت ثٙبثلا٤ٗ ؿك تفىل  .د109ٚ140ّ ق1394 رًب٥ِ ٘ا

ت ٚ ا٤ٗ ص٥ن٢ ٥ٌ٘ت وٝ ام ٚا ًّت ُٛؿ ٤ب ثٝ ٚا ٣ٜب ٌلؿؿ.  فات٣ ًا

 . ٔالن ٚ ٔؼيبض وطأت ا٘ؿب٘ي2ى3

ت ثٛؿ ؿكٓـؿ وٝ ثٛؿ وٌب٣٘ رّٕٝ ام وب٘ت ٌبٖ  كفتٝ امؿًت ولٔا ـ ٢ٚ ثٝ كا ٘ا ٚ   .ثبمٌلؿ٘ا ٌربٖ ٔٛررٛؿ   ٢ٚق ك ثرٝ ثرب ٘ا

تق ٛاٖ ٌفت وٝ تٟٙب ٔ ٤ب ٣ٔ ؿاكا٢ علٔت ًا ت.ت ر٥ب   ا٤ٗ ؽب٥ٓت ثٝ ٥ٞش ٛرٛؿ ٔغتلْ ًا ٛج٤٥ر٣ ت٤ّرك    ٤٢ره ام ُا

٥ب ٥ٌلؿ. ٣ٕ٘ ٥ٍن٘ـق ٢ُا ٌبٖ كا ثٝ ؽٛؿ ثل٘ا ت تٕب٤ُق ٣ِك ٤ب تلى ٘ا ب ٥ٞش ٛج٣٤٥ ٕٔىٗ ًا ٌبٜ اعترلاْ ٚا كا ٌ٘رجت    ٔا

٥ٍن٘ـ. ثٝ ؽٛؿ ثل٣ٕ٘ ٥ٍؾتٝ ٣ٔ ٘ا ٛك ثل٘ا ٌبٖ ٌ٘جت ثٝ ا٤ٗ ٔا ام ٘ر١ٛ تغٌر٥ٗ ٚ ًرتب٤َ     قُرٛؿ  اعٌب٣ً وٝ ؿك ٚرٛؿ ٘ا

ت ٘ٝ اعتلاْ ٌبٖ ٣ٔ وب٘ت .د22ق 1384ّ قث٥ـ٢ ؿكٜ ٣٤ٓب٘ر ًا ت كا ثٝ ا٤ٗ ٤ٔٙب فات٣ ٘ا رـ ورٝ ٞر٥ش     اكمٍ ٚ ولٔا ؿ٘ا

رت ٔر٣   آ٘ضٝ ثٝ ٞلق ٠٘ل ٚاثٝ ؿ٤ٍل٢ ام آٖ ثلؽٛكؿاك ٥ٌ٘ت.  ءٔٛرٛؿ ٤ب ٣ُ ـ  وي ولٔا ٘رٝ ٔمربْ ارتٕرب٣٣ ٤رب      قؿٞر

ـاؿ٢ ٤ٚوٜ ٚ ٤ب ٔٛل٥٤تق ت٤ تثّىٝ ٥٘ ًا ٛاٖق ل٢ٚ فٜل٢ ٣مُ ًا  .د44ّ ق1394 رًب٥ِ

ب٤ر ثِل ثلا  ت٤مُ ٚكم٤ـٖ كا ث٥ٙبؿ  ٛ٘ا ٍربكؿ   ٔر٣ ل٤ٗ ٤ٚوٌر ٛج٤٥ت ا٤رٗ ٔٛررٛؿ   ت وب٘ت ت ٛاٖ   ٘ا ٚ آٖ كا ثرٝ ٣ٙر

ٌبٖ ٤ٔلفر ٔر ٔجٙب٤ر ت فاتر ٘ا رـ ٚ ٤ٔتمرـ    االٔرل  ٔرر   ٚا ٣مُ كا ؿاكا  ُإٖ فاتر ٚ ٘في .ٕ٘ب٤ـ تل٤ٗ ٥٤ٔبك ولٔا ؿ٘ا

ت وٝ ا٤ٗ ٥٘ل تًا ٌبٖ اؽتٔبّ ٤بفتٝ ًا رـ ورٝ ام ٥ٔربٖ     ٚ  ٕٞض٥ٙٗ ٣مال٥٘رت كا ٓرفتر ٔرر    .ٚ تٟٙب ثٝ ١ٛ٘ ٘ا ؿ٘ا

ٌبٖرتل٤ٗ عّمٝ  ًٌّّٝ ٔٛرٛؿا  ٛج٤٥ر ثٝ وبُٔ ت د٘ا رت    وب٘تؿك فٌّفٝ  .اؽتٔبّ ٤بفتٝ ًا ق ٔغرٛك ٚ ٔجٙرب  ولٔا

ت ام: ٣مال٥٘ت ٣ّٕر ٌبٖ ٣جبك  ًا ٜٝ ٔغـٚؿ٤توب٘تام ٠٘ل  .٘ا ًٚا ثرلؿ ٚ   ٞب٤َ كٜا ثٝ رب٤ر ٕ٘رر  ق ٣مُ ٠٘ل  ثٝ 

ت وٝ ٔجٙب  ٞل ص٥ن   ق٣مُ ٣ّٕر ـ  ُٕبك ٔر٣  ث٤٤ٝٙر اكاؿٜ ًا ٗ آ٤ر ربى ٚا ام ٣مرُ ثرٝ اكاؿٜ ٣مال٘رر ت٤ج٥رل       . ثرلا٤ ًا

ـ ٚ وبكولؿ ِٔل١ٚ آٖ كا ؿك عٛمٜ ٣ّٕرر ٤٤ٙرر كاثٜرٝ     ٞب  پ٥ِ٥ٙر ٔر ٣مُ كا ًلصِٕٝ ٕٞٝ آُ وب٘توٙـ.  ٔر ؿ٘ا

ٛاٖ ل٣ٜٛ»وٙـ:  ٣مُ ٚ اكاؿٜق ت٤ل٤ف ٔر ت ترب ثرل اكاؿٜ ٔرب ترإح٥ل ثٍرقاكؿ      مُ ثٝ ٣ٙ ر ُـٜ ًا ؿك  .«ا  ٣ّٕر ثٝ ٔب اكم٘ا

ٌبٖ كا اكاؿٜ ٚا تِى٥ُ  امآ٘زبوٝق وب٘تفٌّفٝ  ت وٝ ٔرر ؿٞـ ٣ٔعم٥مت ٘ا ٌبٖ ثٝ ص٥ن  ًا ت ٘ا ٛاٞرـ.   ق ُإٖ ٚ ولٔا ؽ

بى ثلا٤ٗ ت ٚا ُٕلؿٜ ٔر ق ٟلف٥ت٠٘بْ فٌّفرا٤ٗ ؿك  ًا ٌبٖ ِٔٙإ ولٔا ٛ ٚ ؿُٛ ٞب  ٣ّٕر ٘ا ٜ ف٥ٌّٛف اؽالق ثب٤ـ لر

ـ ٌبٖ ثپلٚك٘ا تق ٤٤ٙر ت٥ٕٔٓ ٚ ٣ُٕ؛ وب٘تام ٍ٘بٜ  .٣مُ ٣ّٕر كا ؿك ٘ا ٗ ق ٣مال٥٘ت ٠ٙٔٛكِ ٣مُ ٣ّٕر ًا  تلت٥رت  ثرـ٤

ـاكؿوب٘تؿك فٌّفٝ  ت ٚ ٌ٘جتر ثب ٣مُ لـًر ٘ ٌت وٝ ٞلصٙـ  .ق ٣مُ رنئر ؽٛؿث٥ٙبؿ ًا ٌربٖ   وب٘تاِجتٝ ثب٤ـ ؿ٘ا ثٝ ٘ا

ت كا ؿك ص٥ٙٗ ٓفتر ٕ٘ب٤ـ ٚ ك اؽاللر تٛرٝ ٔر ق ٠ٙٔرٛك ٚا اؽرالق ثرٝ ٤ٔٙرب  ثب٤رـٞب ٚ      وٙـ ٣ٔ ٚرٛ رٌت٤ِٝ ولٔا

ٌب٥٘ت كا تِى٥ُ ٔر ٌبٖ ٚ ٘ا ت وٝ م٤لثٙب  ٘ا لا  ًرٙزَ ٞرل ص٥رن    ؿٞـ ٚ ٥٤ٔبك  ث ٘جب٤ـٞب ٥ٌ٘ت؛ ثّىٝ اؽاللر ًا

 د.17ق 1388ّٚ ٕٞىبكاٖق ؿٞىلؿ٢ ـ رٔغٕـپٛك آ٤ ؿ٤ٍل ثٝ عٌبة ٔر
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ًت. وب٘تؿك ٠٘بْ فٌّف٣  ٌبٖق ٣مال٥٘ت ٣ّٕر ٚا ت ٘ا ٔىب٥ٌ٘ٓ ٔتفبٚت٣ ثرلا٢ ٣مال٥٘رت    وب٘تق ٔغٛك ٚ ٔجٙب  ولٔا

ٌبٖ اكائٝ  تولؿٜ ٣ّٕ٣ ٘ا ٌب٣٘ ًا ت ٘ا رت ورٝ ٣ٕرُ    ا٤ر  وب٘تا٤ـٜ ث٥ٙبؿ٢ اؽالق  .وٝ ث٥بٍ٘ل كٜا ك٥ًـٖ ثٝ ولٔا ٗ ًا

ٌبٖ ثب٤ـ ٘ٝ ٗ اعتلاْ ثٝ لبٖ٘ٛ اؽالق ثبُـ. ام ام ك٢ٚ ٥ٟٚفٝ ٚ ثٝ ٓلف ثّىٝ ٓلفبً قتٟٙب ٜٔبثك ٥ٟٚفٝ ٘ا كًٚرت ورٝ     ا٤ر

ر   وب٘رت كًـ. ام ٠ٙٔرل   آ٣ٙ٥٤ ٣ٔؽٛؿ ٣ٙ٤٤ ؽٛؿفلٔب٣٘ اكاؿٜ ٤ب ؽٛؿثٝ ٔفْٟٛ ث٥ٙبؿ٢ فٌّفٝ اؽالق  وب٘ت تملاك ثرلا٢ ًا

ٚاٗر٢ ٚ ٔزرل٢         لبٖ٘ٛ اؽالل٣ ٘جب٤ـ ام ٥ٞش رت ورٝ  ربٖ ًا ب٣ت ورلؿ. ؽرٛؿ اٌ٘ بٖ ٛا لربٖ٘ٛ  وي ؿ٤ٍل٢ ثٝ رن اٌ٘

ت وٝ ام ؽلؿ ٘بة ٣ّٕ٣ ٚا  ل ثلا٢ اؽالل٣ ٣ُٕ ولؿٖ ثٝ ص٥ن ؿ٤ٍرل٢ ثرٝ ررن    ِ٘ئت اؽالل٣ ًا ت. عبَ ٌا ٌلفتٝ ًا

ٌبٖ ٔتًُٛ ٤ُٛٓق ا٤ٓ ٚ ثٙبثلا٤ٗ ٣ُٕ ٔب اؽالل٣ ٥ٌ٘رت ٚ   آ٣ٙ٥٤د للاك ٌلفتٝتغت فلٔبٖ ؿ٤ٍل٢ رؿ٤ٍل تلت٥ت ثـ٤ٗ ٘ا

ـ     ٤بثـ  ٣ٔتغمك  آماؿ ٥ٌ٘ت٥ٓ. ِقا آماؿ٢ ٚلت٣ قؿ٤ٍل ثٝ ٤ٔٙب٢ اؽالل٣ ب٣رت وٙر ـاٖ ؽرٛؿ ٛا ٌبٖ ام ؽرلؿ ٚ ٚرر  ؛وٝ ٘ا

ٌبٖ ؿك ٥٣ٗ ا٤ٙىٝ ٣ٔ ـاٖ ؽرٛؿ ٌرٍٛ ٔر٣     ٣ٙ٤٤ ٘ا ـا٢ ٚرر زبْ ٘ـٞـق ثب ا٤ٗ عبَ ثٝ ٘ ـ ٣ُٕ اؽالل٣ كا ٘ا ٛ٘ا وٙرـ ٚ   ت

زبْ تى٥ّف ٥ٌ٘تق ثٝ رب ٔر٣   آٚكؿ. پري ٕٞرٝ وٌرب٣٘ ورٝ لربٖ٘ٛ اؽاللر٣ كا ؿك       ٣ُٕ اؽالل٣ كا وٝ ص٥ن٢ ثٝ رن ٘ا

ٌبٖ ٣ٔص٥ن٢ ي ٌبٖ كا ام ث٥ٗ ٣ٔ ر٤ٛٙـق ٘ٝ ٥ل ام ٘ا  وب٘رت وٙٙـ. ِرقا   ثل٘ـق ثّىٝ اكد اؽالل٣ كا ٥٘ن ما٤ُ ٣ٔ تٟٙب آماؿ٢ ٘ا

ت ثبكٜؿك رتٝ ثبُرـ ترب     ؛اكاؿٜ ٌٔتمُ ٚ تى٥ّف ٔالمْ ٤ىـ٤ٍل٘ـوٝ  آماؿ٢ ٤ٔتمـ ًا م٤لا ٘ؾٌت آؿ٣ٔ ثب٤ـ اكاؿٜ آماؿ ؿُا

ـاكؿق تى٥ّرف ثرلا٤َ     ـ ثٝ تى٥ّف ٣ُٕ ٕ٘ب٤ـ ٚ آٖ وي وٝ آماؿ ٥ٌ٘ت ٚ ام ؽٛؿ اكاؿٜ ٘ر ٛ٘ا پري اكاؿٜ   .٤ٔٙبًرت  ثر٣ ثت

٥ٓ لربٖ٘ٛ اؽ   ٛ٘ا تٝ ثبُـ تب ثتر ت وٝ ثب٤ـ ؿك ٔب ٚرٛؿ ؿُا اللر٣ كا ٔغمرك ًربم٤ٓ ٚ ٕٞضٙر٥ٗ     ٌٔتمُ ُلٙ پ٣ٙ٥ِ٥ ًا

رتـالَ      ف ثٛؿٖ أىّ لصرٝ ثرب ٣مرُ ٠٘رل٢ ٚ ًا تمالَ اكاؿٜ ٌا ًت. ثـ٤ٗ ًبٖ ا٣تمبؿ ثٝ ًا ّ ثل آماؿ ثٛؿٖ ٚا ٌ٘ب٣٘ ؿَا

ت ٚ آُ ١ٛٗٛٔ ثٝ پق٤ل احجب  ب ام ع٥ج ٣مُ ٣ّٕ٣ لبثُ لجَٛ ًا  د.1388ك.ن: وب٘تق آ٤ـ ر ٣ُٕٔبك  ٥ٌ٘تق ٔا

ق وبك٢ اؽالل٣ اًت ورٝ  وب٘تك٥ًٓ وٝ ام ٍ٘بٜ  ثٙـ٢ ٣ٔ ثٝ ا٤ٗ ؿًتٝ« وب٘ت»ثب تإُٔ ؿك ٔز٣ٕٛٝ ث٥ب٘ب  

 ؿاكا٢ صٟبك ٤ٚو٣ٌ ثبُـ:

 ؛ثبُـ؛ ٣ٙ٤٤ ام اكاؿٜ آماؿ ُؾْ فب٣ُ ٘ب٣ُ ُـٜ ثبُـ« اؽت٥بك٢». 1

ٛافك ثب تى٥ّف ٚ ٥ٟٚفٝ ثبُـ. 2    ؛ٔ

زبْ ٥ٟٚفٝ ٓٛك  پق٤لؿ. ا٤ٗ . 3 ر٣ ؿاكؿ. ثرٝ     وب٘تام ٍ٘بٜ ٤ٚو٣ٌ ثٝ ٥٘ت اؿا٢ تى٥ّف ٚ ٘ا ٚ٘ا ٚ ا٥ٕٞرت فلا ق ٠٘رل ا

ت ٣ِٚ وبف٣ ٥ٌ٘رت؛ ثّىرٝ    قك٢ ؿاكا٢ اكمٍ ٔخجت اؽالل٣ ثبُـثلا٢ آ٘ىٝ وب ٛافمت آٖ ثب تى٥ّف ٚ ٥ٟٚفٝ المْ ًا ٔ

٥ٍرنٜ ُرؾْ فب٣رُ     زبْ ٥ٟٚفٝ ٓبؿك ُـٜ ثبُـ؛ ٣ٙ٤٤ ٘ا ٣الٜٚ ثل آٖ ثب٤ـ آٖ وبك فمٚ ثٝ لٔـ اؿا٢ تى٥ّف ٚ ٥٘ت ٘ا

زبْ آٖ ف٤ُ ثب٤ـ تٟٙب ٚ تٟٙب اعتلاْ ثٝ لبٖ٘ٛ اؽالل٣ ثبُـ. ثٙبثلا ل فب٣ُ ٕٞبٖ وبك كا ثرلا٢ يرلٕ ؿ٤ٍرل٢    ؿك ٘ا ٤ٗ ٌا

ت زبْ ؿٞـق وبك٢ ثب اكمٍ ٔخجت اؽالل٣ ٘ىلؿٜ ًا  ؛ٔخُ ّٔٔغت ٤ب ٘ت٥زٝ ًٛؿٔٙـ آٖ ٘ا

تٝ  ٣بْ وبكثلؿ٢ ٣ٙ٤٤ ثبُـ؛ پق٤ل ت٥ٕ٤ٓ. 4 ٌبٖ ٕٞٝ ِٔتلن ٚرٝ ٕٞبٖ ثٝ ٘بٟل٤ٚو٣ٌ  ا٤ٗ. ثبُـؿُا ٞربق ٤٤ٙر٣    ٘ا

ت  د.128ّق 1387ق ؛ ٔٔجبط324ق 6ّق د1375؛ وبپٌّتٖٛق 14ر12ق 1369ّق وب٘تر ٣مُ ًا
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ٌبٖق ٣ٔث وب٘ت رب٣٘          ب تٛرٝ ثٝ اكمُٕٙـ ث٤ـ ٣مال٣٘ ٘ا رت اٌ٘ رب٣٘ ؿك ًرب٤ٝ ولٔا وُٛـ ثرٝ تلًر٥ٓ ع٥رب  ٤ٔمرَٛ اٌ٘

ب٣٘ ٣مرُ ورٝ ثب٤رـ ٥ِٕٞرٝ آماؿ     ثٝ وبكثلؿ ٍٕٞ ٢ٚ .٣مُ ثبُـٞب٢  ٥ٕٓ٘جب٤ـ ٥ٞش ٔب٣٤٘ ثل ًل تٔق ٚاثٝ ثبٚك  ثپلؿامؿ.

تٝ ُٛؿ رت ثلؽرٛكؿاك      ًبم ٚ ٚعـ  ٠٘بْ وب٘ت. ٣مُ ؿك ٠٘ل ق ثبٚك ؿاكؿٌقُا ـًا رت ٚ ام ل ٌربٖ ًا ت ٚ آُ ٘ا ثؾَ ًا

ت ثٝ ٥ٕٞٗ  ت: وب٘تًجت ًا ٖ       » ٤ٔتمـ ًا رب ٥ٞرت ؿك م٘رـ٣ٌ اٌ٘  روب٘رتق  «٣مال٥٘ت ص٥رل٢ ٥ٌ٘رت ررن تزّر٣ اِٛ

ت٤بُٔ ثب اكاؿٜ ٤بفتٝ ٚ ث٥ربٖ   وٙـ ٚ وبكولؿ رـ٢ ٣مُ كا ؿك ٣مال٣٘ ت٤ج٥ل ٣ٔام ٣مُ ثٝ اكاؿٜ  وب٘ت. د34ّ اِفق1395

ٛاٖ لٜٛ ٣ٔ ت تب ثل اكاؿٜ ٔب ت ؿاكؿ وٝ ٣مُ ثٝ ٣ٙ ٚا٢ٗ ع٥رب  ٤ٔمرَٛ    ؛ٍقاكؿثح٥ل إا٢ ٣ّٕ٣ ثٝ ٔب ؿاؿٜ ُـٜ ًا م٤لا اكاؿٜ 

ٌب٣٘ ٚ اؽالل٣ ٌبٖ كا ٣ٔ ٘ا ت ٚ عم٥مت اؽالل٣ ٘ا ٓرفت ِٔرتلن     اك ثرٛؿٖ اكاؿٜق ٌرق  ًبمؿ ٚ ام ٢ًٛ ؿ٤ٍل لبٖ٘ٛ ًا

ٌبٖ ًرت       ٘ا ٌرب٣٘ ٘بُر٣ ام آفل٤ِٙرٍل٢ ٣مرُ ٚا ٚاال٢ ٘ا  ٞبًت ٚ ثٝ فا  ٣مُ ت٤ّك ؿاكؿ. ِقا ُىٕٛٞٙـ٢ ٚ ع٥رب  

رت ورٝ   ثٙبثلا٤. د36-11ّ ق1388 ٚ ٕٞىبكاٖقؿٞىلؿ٢  ٔغٕـپٛكر ٗ ٣مُ ٣ّٕر ٕٞبٖ ٣مُ ثٝ ٤ٔٙب  وّر وّٕٝ ًا

ت.ن ُـٜ ٤ب ثٝ ت٤ج٥ل ق ثٝ اكاؿٜ ثٝ اكاؿٜ ٔزٟ ْ    » رٟت ثؾ٥ِـٜ ًا ٛا ٌبٖ ثرٝ ٣ربِٓ ٚ ع٥رب  ٚا لر ؿٞرـ ترب    ٔر٣  ٣مُ ٘ا

ٌبٖ ٣بِٓ ٚ ع٥ب  ؽٛؿ كا ثٌبمؿ ٌربٖ      وب٘رت  . د179ّق 7د  ق1393 روبپٌّتٖٛق «٘ا رت ٘ا صٙر٥ٗ ٣مّرر كا ِٔٙرإ ولٔا

ت ٚ ٞٓ ثب٤ـ ٕٞٝ ص٥ن كا ام ؿكٖٚ فا  ؽٛؿ ثلآٚك ٣ٔ ـ؛ م٤لاٞٓ فاترق ؿكٚ٘ر ٚ فٜل  ًا رت   ٛج٤٥ت اكاؿٜ ولؿٜ ؿ.ؿ٘ا ًا

ٌبٖ تٕبْ آ٘ضٝ كا ؿك ٚكا  ٠٘ٓ ٔىب٥٘ىر ر ٚا للاك ؿاكؿق تٕبٔ وٝ ٘ا ٛ٘ا ام ؿكٖٚ ؽٛؿ ثلآٚكؿ ٚ فمٚ ؿك وٕربَ ٚ   بًٚرٛؿ ع٥

رٜٝ ٣مررُ ؽررٛؿ فررلاٞٓ آٚكؿٜ ثبُرـ.     ًٚا صٙرر٥ٗ ٣مّررر ؽٛؿث٥ٙرربؿ ٚ  ًر٤بؿتر ًرر٥ٟٓ ثبُررـ ورٝ فرربك٥ ام يل٤ررنٜق ثررٝ 

ت ؽٛؿلبٖ٘ٛ توبكولؿ وب٘ت ثٙبثلا٤ٗ ؿك فٌّفٝ  .ٌقاكًا ن ٣مّرر ورٝ ٔزٟر    ؛٣ّٕر ٣مُ ام ا٥ٕٞت ث٥ِتل  ثلؽٛكؿاك ًا

تثٝ اكاؿٜ ٤ب ثٝ ت٤ج٥ل  اكاؿٜ ٤ٔمَٛ  ٌتٝ  وب٘تِقا  .ًا ٌبٖ ؿ٘ا ت؛ ٥٤ٔبك ٣مال٥٘ت كا فب٣ُ اؽاللر ثٛؿٖ ٘ا ٤٤ٙر٣ ثرٝ   ًا

تق ٤٤ٙر ت٥ٕٔٓ ٚ ٣ُٕ. پي  ت. ِقا ٣مال٥٘ت ٠ٙٔٛكِ ٣مُ ٣ّٕر ًا تٝ ًا ٌربٖ اؽاللرر    وب٘رت ٣ُٕ تٛرٝ ؿُا  قثرٝ ٘ا

ت كا ؿك ص٥ٙٗ ٓفتر  ثب٤ـٞب ٚ ٘جب٤ـٞب ٥ٌ٘ت؛ ثّىرٝ اؽاللرر    قاؽالقام ٠ٙٔٛك ٚا  .وٙـ ٣ٔ ٚرٛ رٌتتٛرٝ ٚ ك٤ِٝ ولٔا

ٌب٣٘ كا تِى٥ُ ٣ٔ ٌب٥٘ت ٚع٥ب  ٤ٔمَٛ ٘ا ت وٝ م٤لثٙب  ٘ا لا  ًٙزَ ٞل ص٥ن ؿ٤ٍل ثرٝ عٌربة   ؿٞـ ٚ ٥٤ٔبك  ث ًا

ٌبٖ ٔٛرٛؿ  ٣مال٘ر  .آ٤ـ ٣ٔ تثٝ ِغبٝ اؽاللرق ٘ا ت. ام ٠٘ل ٚ اؽالق ًا ٍر ًا ق ا٤رٗ ٣مرُ   وب٘رت ق عىٕت ٚ فلم٘ا

ت. ثٙبثل رت  ٞرب  ٤بؿ  ا٤ٗ ٣مّرر ورٝ ؿاكا  ٤ٚوٌر٣   ِٔٙإ لبٖ٘ٛق ٠٘ٓق ٗلٚك  ٚ اِناْ اؽاللر ًا ٛاٖ    ُرـٜ ًا رثرٝ ٣ٙر

ٌبٖ ٢ث٥ٙبؿ ت  دتل٤ٗ ٔلر٢ ؿك م٘ـٌر ٘ا ـاؿٞب  ؿ٤ٍل ٚ ٘ٝ ٔمبْ ارتٕب٣ر.آ٤ـ ُٕبك ٣ٔ ث٥٤ٔٝبك ولٔا ت٤ وب٘رت  ِرقا   ق ٘ٝ ًا

رلد ّٜٔرك كا ٓربؿك     ال٥٘ت كا ٣مُ ٣ٕٛٔر ِٔتلن ٤ب اكاؿٜ ٣ٕٛٔر ٥٤ٔ٣ٔبك ٣م ٛاٖ ٔلر٢ق ًٝ فلٔبٖ رٔا ـ وٝ ثٝ ٣ٙ ؿ٘ا

ٌب٥٘ت» ق«و٥ّت» وٙـ: ٣ٔ ـاٖ ٚ ٤ه اعٌربى ٥ٟٚفرٝ ٚ ٤ره آٌرب٣ٞ ام      ؛«ٗلٚك » ٚ «٘ا ٌبٖ ؿاكا٢ ٤ه ٚر م٤لا ٘ا

ت. لبٖ٘ٛ اؽاللبً ٌبٖ ًبم٘ـٜ اكمٍ آٔل ًا ت پي ؽٛؿ ُؾْ ٘ا ٛاٖ لٜٛ» :ٞب٢ اؽالل٣ ًا ا  ٣ّٕر ثٝ ٔرب   ٣مُ ثٝ ٣ٙ

ت تب ثل اكاؿٜ ٔب تإح٥ل ثٍقاكؿ ر ُـٜ ًا  .د70-53ّ ق1390ؿٞمبٖ ٥ًٕىب٣٘ق رؿ٤لثبم ٚ  «اكم٘ا
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ٌبٖ ثٝ ٤بك  ٣م قوب٘تثبٚك ثٝ  كٚؿ ٚ ؿكٞب  رٟبٖ ثلترل ام عري ٚ تزلثرٝ كا     ٣ٔ ر فلاتلُ ٣ّٕرق ام رٟبٖ عٌ٘ا

ت٥ٗ ثٝ كٚ  ؽٛؿ ٣ٔ ق ٞـف كًا رت؛   «عٌٗ ٥٘ت»٤٤ٙر  «اكاؿٜ ؽ٥ل»ٚ يب٤ت ٣مُ ٣ّٕرق ثلللاك   ٌِب٤ـ. ام ٠٘ل ٚا ًا

رت  بًصلاوٝ اكاؿٜ ؽ٥ل ٓلف ٛاٖ ؽ٥ل ّٜٔك ٚ ثـٖٚ ل٥ـ ٚ ُلٙ ًا ٝ  ؛ِٔٙإ ٣مال٘ر ؿاكؿ ٚ ثٝ ٣ٙ ٝ  ثر ورٝ ٞرل ص٥رن     ا٢ ٌٛ٘ر

ب٤رت  ِقا فلؿ ثٝ ِغبٝ ٠٘ل٢ ٚ ٣ّٕ٣ ثب٤ـ ثٝ لـك٢ ؽرٛؿ كا ّٔرنْ ثرٝ ك٣    .ُٛؿ ؿ٤ٍل  ؿك ثلاثل آٖ ٥ًّٚٝ ٔغٌٛة ٣ٔ

ل ٘ٝ ـ وٝ ا٤ٗ ٔا ـ٘ا ٛالت ٚ ُٛق ثٝ ٘تب٤ذ آٖ آَٛ اؽالل٣ ث ٔرٛكؿ٠٘ل   تٟٙب ثٝ ِغبٝ ك٣ب٤ت لبٖ٘ٛ ٚ ٔملكا ق تلى ام ٣

رل ام ًر٢ٛ ؿ٤ٍرلاٖ ثرٝ ٣ّرت         رنء ؽّٔت فات٣ق اِتناْ ثٝ آٖ ثلا٤َ ّٔىٝ ٚ  ٛٛكو٣ّ ثّىٝ ثٝ ق ثبُـ ٍا ُرٛؿ. فرلؿ ٌا

ٝ ٔٛكؿ اعترلاْ   ـ٘ا ـاكؿ ُرلافت كا ثرٝ ٓرٛك  ثربٚك فرلؿ٢ ؿكآٚكؿ ٚ ثرٝ          ثلؽٛكؿاك٢ ام م٘ـ٣ٌ ُلافتٕٙ رتق عرك ٘ر ًا

ٛاٖ عفٞ اكمٍ فا ِ ؽٛؿق ثرب  »م٤لا  ؛ُلافتٕٙـ٢ ؽٛؿ افتؾبك وٙـ ٤ب آٖ كا ٥ًّٚٝ اكتمب٢ ؽٛؿ للاك ؿٞـ ت٤ب٣ِ كٚط ثٝ ٣ٙ

تق ثٝ ٚال٣٤ ًا ٛا٢ٗ  وٌر٣ ورٝ   . د437ّ ق1388 روب٘رتق  «ٚرٝ ًربمٌبك ٥ٌ٘رت   ٥ٞش يلٚك ٚ تىجل وٝ ٌٔتم٥ٕبً ٗـ ت

ٌب٥٘ت ٚ ع٥رب   قٔمبْ ارتٕب٣٣ ثفلُٚـ ٚ افتؾبك قُلافت ٚ آماؿ٣ٌ ؽٛؿ كا ثٝ پَٛ ٌرب٣٘ ٚ اؽاللر٣     ثل ٗـ ٘ا ٤ٔمرَٛ ٘ا

ٝ ثلا٢ ؽٛؿ ٚ ؿ٤ٍلاٖق  ـ٘ا ت. ِقا م٤ٌت ُلافتٕٙ ت ٚ ؽٛؿ كا ؿك عـ ٤ه ٣ُء تٙنَ ؿاؿٜ ًا ـاْ ولؿٜ ًا ٔب٤ٝ ًر٤بؿ    ال

ت ٌب٥٘ت ٚ تٕبْ ت٤ب٥ِٓ اؽالل٣ ؿك آٖ ًا بى ٘ا ت ٚ ًا ٓ  وٝ ٔب ٤ًبؿ  ؽٛؿ كا ؿك ًر٤بؿ  ؿ٤ٍرلاٖ ٔر٣    ًا  م٤رلا  ؛ث٥ٙر٥

ربٖ ؽرٛؿ كا ُرل٤ه        » رت ورٝ اٌ٘ رب٥٘ت ٍٞٙرب٣ٔ ًا ت ٚ ٣ـْ اٌ٘ ب٥٘ت ثٝ ٤ٔٙب٢ ِٔبكوت ؿك ٔمـكا  ؿ٤ٍلاٖ ًا اٌ٘

ـ ـ٘ا ٝ   . د268ّ ق1393 روب٘تق «ٔمـكا  ؿ٤ٍلاٖ ٘ ٌرت ـ٘ا ٚاك ٞر٥ش ٘ربعم٣ ٘ تق ؿ٤ٍل٢ كا ًنا  قو٣ٌ وٝ ٢٥ٜٔ عك ًا

ـ ٚ ص٥ٙٗ و٣ٌ ؿك ٥٣ٗ عربَ آفل٤ٙٙرـٜ عرك     فلًٞٙ ٣ٔ ٞل وي ام ٞل كً٘ق ّٔتق ب٤ت عمٛق ؽٛؿ كا ّٔنْ ثٝ ك٣ ؿ٘ا

بى ٥٤ٔبك٢ و٣ّ ٤ب ثل عٌت ٔٛكؿ اثتىبك ُؾ٣ٔق ؛٥٘ن ٌٞت ؿٞـ ؿ٤ٍل٢ ٤ب ؿ٤ٍلاٖ ٌ٘جت ثرٝ ٚا   اربمٜ ٣ٕ٘ م٤لا ثل ًا

تٝ ثبُٙـ ٌبٖ ثب ؽٛؿ ٚ ُب٤ٌت٣ٍ اؽالل٣ فل .كفتبك ٘بعك ؿُا ٝ  ؿ ٔلثٛٙ ٣ٔا٤ٗ آُ ثٝ اكتجبٙ ٘ا صرٝ   اٍ ُٛؿ وٝ ٘ت٥زر

ِٚر٣   ؛د1391 ٞٛفرٝق ك.ن: ر ٌرلؿؿ  ٣ٔثربم ثٝ ٓٛك  فب٣ُ ٤ب ٣بُٔ عك ؿك اكتجبٙ ثب ؽٛؿ ٤ب ؿ٤ٍل٢ق ثٝ ؽرٛؿ ُرؾْ   

ـامٜ ا٤زبؿ عك ثلا٢ ؽٛؿ ٥٘ن ٘جب٤ـ ٔؾُ عك ؿ٤ٍل٢ ُٛؿ ٤ب آٖ كا ٘بؿ٤ـٜ ث٥ٍلؿ ٌبٖ ؿك ٥ٕٞٗ ٘ا ؽرٛؿؿاك٢  » وب٘رت  .٘ا

ت وٝ پر٥َ ام آٖ ثب٤رـ اف٣ربٖ ٚ     ؿٞـ ٚ للاك ٣ٔ «ثٝ ٥ٞش وي ًتٓ ٘ىٗ»كا ؿك لبِت لب٣ـٜ  «آماك٢ام ؿ٤ٍل ٤ٔتمـ ًا

ت ٚ لبئُ ثٝ تٌل٢ ا٤ٗ عك ؿك ؿ٤ٍلاٖ ُـ تب عك تٛل٢ ك٣ب٤ت عرك ام ًر٢ٛ ؽرٛؿق     ؿك اكتجربٙ ثرب    اللاك ثٝ عم٣ ؿُا

ت. ٚا اؽالَ ؿك عك ٤ب تز ٝ  بٚم ثرٝ عمر  ؿ٤ٍل٢ ٤ٔٙب ٤بثـ. ا٤ٗ آُ كاثٜٝ فلؿ ثب ؿ٤ٍل٢ ًا وّر٣   ٛرٛك  ٛق ؿ٤ٍرل٢ كا ثر

ت  ١ٕٛٙٔ ٣ٔ ـ ٚ ٤ٔتمـ ًا ل ك٣ب٤ت عك ٚ آَٛ اؽالل٣ ًجت ؽلٚد ُؾْ ام ٕٞٝ اكتجبٙ ٞب٢ ؽٛؿ ثرب  »ؿ٘ا عت٣ ٌا

ِرقا ٘جب٤رـ ٣ّٕىرلؿ ٔربق     . د195ّ ةق1395 روب٘رتق  «٘جب٤ـ تٗ ثرٝ كاثٜرٝ ٘ربعك ؿاؿ    ؿ٤ٍلاٖ ٚ ؿٚك٢ ام رب٤ٔٝ ُٛؿق

مٖ و لٖا كا٘  ُٖإ ؿ٤ٍ   ٚ٣ ٣ؽٛؿآ٥ٙ٤ ٕ٘  ٚ ٓ     ـٙ ـاك٤ ٛاكٚ  ف٥ِرُ ثر َق ؽر ٤ٛ ـاف ؽر ٖ ٝث ٞا ًـ٥ لٖا كا ؿك رٟت ك ٥ٓ٘ ؿ٤ٍ ٛا  ؿك. ت

ت وٝ  زًب تا٤ٙ ٣ و٘ب ٜلطٔ  لٖا كأ  ت ؿ٤ٍ ٝ  لب٣ـٜ ولٔا ـ و ـ لب٣ـٜ»وٙ ٛ٘ا ٝ ثت ٓ و ٥ٙ ٖ كفتبك و ٙب ٛؿ ص  ُْ ٗ «ا٢ ٣ب ٙبثلا٤ رت . ث  و٘ب

٣ ؿك٥ٚق ُٓت كا ي٥لاؽالل٣ٔ  لةٚ    ٗ لفبً ؛ؿاـ٘ ؿمؿ٢ٚ  ؾْٓ  ٜ  ٝث  م٤لا امُ  رـ ًتفبؿُٜ  ـف ا  ٞ ٖ ٝث ًـ٥ ٥ًّٝ ثلا٢ ك  ٚ ٖٛا ٙ٣
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 :ٝ ت ث ٙ ًا ٙٛٔ ٌٖب  ٤مَٛ ثلا٢ ٘ا ت. پي تغمك ع٥ب ٔ  لٖا»ًا ٣ كفتبك ثب ؿ٤ٍ ٍ٘ٛ ٤َٛ»ق «صٍ ٌجت ٝث ؽ  ٘ ٌٖب ٚ « تىب٥ِف ٘ا

٥٘ه» ٥ّف  ْ ٤ب تى ٝ اعتلا ٖ ث لا ًتغمبق ؿ٤ٍ ِٖب ا ٝ ا٤ ٌجت ث  ٘٣ ٛٞا ٖقك.ن: ر «ؽ ٛا ٥ِ  .د1394 ًب

ل  زبْ ؿٞـق ٌا ـ تىب٥ِف ؽٛؿ كا ؿك لجبَ ؽٛؿٍ ٘ا ٛ٘ا ـاكؿ ٚ ٘ت ٌبٖ علٔت ؽ٤َٛ كا ٍ٘ٝ ٘ ٌرب٥٘ت ٚ ع٥ربت٣   فبلـ  ٘ا ٘ا

ت ٣مال٣٘ ٚ اؽالل٣ ٌب٣٘ ؽٛؿ كا ام ؿًت ٣ٙ٤٤٣ٔ ٣ن ؛ُـٜ ًا زبْ تى٥ّف ؿ   ٚ ُلف ٘ا ك لجبَ ؿ٤ٍلاٖ ٥٘رن  ؿٞـ ٚ ٘ا

ٌبٖ ٌ٘جت ثٝ ؽ٤َٛ ُلٙ ٚ پصلا ؛ُٛؿ ام ٚا ًبلٚ ٣ٔ بى ٔلا٣ب  تى٥ّف ٚا ٌ٘جت ثرٝ ؿ٤ٍرلاٖ   وٝ تى٥ّف ٘ا ب٤ٝ ٚ ًا

زبْ ٞل ت. ثٙبثلا٤ٗ ٘ا ت تب ٌ٘رجت ثرٝ ؿ٤ٍرل٢   ٌٛ٘ٝ وبك ي٥ل ًا ٚال٢ ث٥ِتل ٘مٖ تى٥ّف ؿك ثلاثل ؽ٤َٛ ًا  :اؽالل٣ ثٝ 

ل ثٝ ؿ٤ٍل٢ تٟٕت ثن٥٘ـق» ل ام ٔبَ ؿ٤ٍل٢ ثـمؿ٤ـق؛ ا٤ـ ثٝ ؽٛؿتبٖ تٟٕت مؿٜ ٌا ـ  ام ٔربَ ؽٛؿتربٖ ؿمؿ٤رـٜ    ٌا رل   ؛ا٤ر ٌا

ل ؿ٤ٍل٢ كا ثى٥ِـق ؛ا٤ـ ا ثن٥٘ـق ؽٛؿتبٖ كا مؿٜؿ٤ٍل٢ ك ٝ   ٌا ـ  ؽٛؿتربٖ كا وِرت  پري ؿك  .د204ّ ق1395 رك٤ضّرنق  «ا٤ر

    ٓ ٛا٣ٞ وٙر٥ تٝ ثب٥ُٓ ٚ ٍٕٞر٣ ِٔرَٕٛ ٥٘ىؾر ٜٛا ثب٥ُٓ ٚ ثب٤ـ ثٝ ؿ٤ٍلاٖ ٔغجت اؽالل٣ ؿُا ك.ن: ر ٣ُٕ ثب٤ـ ٥٘ىؾ

ٛاٖق ت وٝ ٥٘ه وب٘ت .د1394 ًب٥ِ ٛا٣ٞ ثب٤ـ ثٝ ٓٛك  ٣ّٕ٣  ٤ٔتمـ ًا ؿك اؽت٥بك ورلؿٖ ٗربثٜٝ ٥٘ىٛوربك٢    »: ثبُـؽ

ت ثب٤ـ ٟبٞل ُٛؿ وٝ ثٝ ٤ٔٙب٢ ٥٘ه ٛاٞب٘ٝ ٣ُٕ ولؿٖ ٚ وٕه ثٝ ؽ٣ُٛ ٚ آًب٤َ ؿ٤ٍلاٖ ًا ٛاٖق  «ؽ  ق1394 رًرب٥ِ

ٚال٢. د122ّ ٝ  وبف٣ اعتلاْ آ٘بٖ ثٝ ا٤ٓق ٘لًب٘ـٜ ٔب تب مٔب٣٘ وٝ ثٝ ؿ٤ٍلاٖ ٤بك٢» ثٙبثلا٤ٗ ؿك  رت ٓ  ٍ٘قُا . ٕٞربٖد ر «ا٤ر

٥ٓ ٚ اؽاللبًِقا ثب٤ـ ٔٙبف ـ٘ا پرق٤ل ٚ   لاٖ ثب٥ُٓ تب ٔب٘ٙـ ٣بٔال٣٘ آًر٥ت وبك ؿ٤ٍ ٟٔٛف٥ٓ وٕه ٢ ؿ٤ٍلاٖ كا ٔٙبف٢ ؽ٤َٛ ث

ٛا٣ٞ ٚ ٥٘ىٛوبك٢ ىٙٙـ ٚ ٥ٕٞٗ ٥٘هٔٙف٤ُ م٘ـ٣ٌ ٘ ت. ٥ٟٚ١ف قؽ ٗ ورب٘ت٣  ا٤ٗ ٍ٘ربٜ ٘ر٤ٛ   ا٤زبث٣ اعتلاْ ثٝ ؿ٤ٍلاٖ ًا

ٌبٖ ت ٞب ثب ٞٓ  ثٝ اكتجبٙ اؽالل٣ ٘ا ٌب٣٘ ٚ اؽاللر٣  ٥ٌل٢ ع وٝ م٤لثٙب٢ ُىًُا ـ ؿ كا تِرى٥ُ ٔر٣  ٥ب  ٤ٔمَٛ ٘ا . ٞر

ٌبٖ ٣ٔپي اكاؿ ىبٖ كا ثٝ ٘ا رُ ؽربكرر ٚ      ؿٞـ وٝ ام لـك  آفل٤َٙ ثلؽٛكؿاك ُٛؿ ٚ ٜ آماؿ ا٤ٗ ٔا ٛٔا ٌرب٘ر ورٝ ام ٣ ٘ا

ـ  ٣ٔ قثبُـآماؿ ٌقاك   ٔؾتبك ؿك لبٖ٘ٛ ٛ٘ا ُ ع٥رب  ٤ٔمرَٛ   ٥ِرقا تِرى   .ٞب  ع٥ب  ٚ م٘ـ٣ٌ ؽ٤َٛ ثبُـ ؽبِك ٓغٙٝت

ٌب٣٘ ؿك ٠ٙٔل  ت ٘ا ت: ٌٔتّنْ وب٘تٔجت٣ٙ ثل ولٔا ٛاكؿ م٤ل ًا ٔ 

ـاٖ ٚ ٌٔئ٥ِٛت داِف رت  ٚر ـاٖق ام ٠ٙٔرل     ؛پق٤ل٢ فات٣ فلؿ ؿك ك٣ب٤ت عمٛق ؿ٤ٍلاٖ ًا   ق فٜلتربً وب٘رت م٤رلا ٚرر

ت وٝ ؿك ٤ه ؿاؿٌبٜ ؿك٣٘ٚ ؿك ٙربثلا٤ٗ  ث وٙرـ.  ٌ٘بٖ ٌ٘جت ثٝ ؽٛؿ ٚ ؿ٤ٍل٢ عىرٓ ٔر٣  ٥ٟٚفٝ ا ثبكٜلب٣ٗ ٔمتـك٢ ًا

ٖق ـا ٖق ٤ىـ٤ٍل كا ٔتٟٓ ٤ب تجلٝئ ٣ٔ ٚر بٖ ؿك پ٥ٍِٜب آ ت وٝ افىبك اٌ٘ بٖ ًا ٣٘ٚ ؿك ٚرٛؿ اٌ٘ ب٣ٞ ام ٤ه ؿاؿٌٜب ؿك ـ. ٌآ  وٙٙ

ـق  ـٖا ثبالتل ثُب ـاك٢ ٚر ب٣ٞ ٚ ث٥ بثلا٤ٗ ٞل صٝ ٥ٔنٖا ٌآ ت ٙث جت ٝث ؽٛؿ ٚ ؿ٤ٍلٖا ث٥ِتل ًا  ؛اكمٍ ٚ اعتلْا ٌ٘

زبْ ٥ٟٚفٝ ٚ تى٥ّف ؿك لجبَ ؽٛؿ دة ت وٝ ٣ٔ٘ا زبْ ٥ٟٚفٝ ٚ ت ٔبٖ ًا ـ پ٥ًٛتٝ رب٘ت عك ٚ ٘ا ٛ٘ا ى٥ّف ؿك لجربَ  ت

زبْ ؿٞـق ؛ ؿ٤ٍلاٖ كا ٍ٘ٝ ؿاكؿ ـ تىب٥ِف ؽٛؿ كا ؿك لجبَ ؽٛؿٍ ٘ا ٛ٘ا ٌرب٘   م٤لا و٣ٌ وٝ ٘ت ٥ت ٚ ع٥رب  ٤ٔمرَٛ   فبلرـ ٘ا

ٌب٣٘ ٚ اؽالل٣ زبْ تى٥ّف ؿك لجبَ ؿ٤ٍلاٖ ٥٘ن ام ٚا ًبلٚ ٣ٔ ٘ا ٥ف ؽٛؿ كا ٌ٘جت ثرٝ  م٤لاو٣ٌ وٝ تىبِ؛ ُٛؿ ُـٜ ٚ ٘ا

ـ اُٞ م٘ـ٣ٌ ثبُـ ٚ ام ا٤ٗ ٛل٤ك ُب٤ٌت٣ٍ ٚ ُلافت ؽرٛؿ كا ؿك ٛرَٛ ع٥ربتَ ِ٘ربٖ      ٣ٔ ؽ٤َٛ ٔلا٣ب  وٙـق ٛ٘ا ت

ت ٚ ْ  لٔٛك ؿك تىب٥ِف ٌ٘جت ثٝ ؽٛؿق  ؿٞـ. ص٥ٙٗ و٣ٌ ؿاكا٢ اكمٍ ؿك٣٘ٚ ًا ٌربٖ ًرّت     تٕرب ٌربٖ كا ام ٘ا اكمٍ ٘ا
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ٌربٖ     ؛وٙـ ٣ٔ رت. ٘ا بى ٔلا٣ب  تى٥ّف ٚا ٌ٘جت ثٝ ؿ٤ٍرلاٖ ًا ٌبٖ ٌ٘جت ثٝ ؽ٤َٛ ُلٙ ٚ پب٤ٝ ٚ ًا پي تى٥ّف ٘ا

ل علٔت ؽ٤َٛ كا ٍ٘ ٌب٘بٌا ـاكؿق ٘ا ٌب٣٘ ٚ اؽاللر٣   ٥ت ٜٚ ٘ ٌرب٣٘ ؽرٛؿ كا ام      ع٥ب  ٤ٔمَٛ ٘ا ٤٤ٙر٣ ٣رن  ٚ ُرلف ٘ا

ٖ   . د1393 ق: وب٘ترك.ن ؿٞـ ؿًت ٣ٔ زبْ ٥ٟٚفٝ ٚ تى٥ّرف ؿك لجربَ ؽٛؿٔرب ٌر  ٣ ثرل اؽت٥ربك  ٔتىر   ٘ا رت ورٝ   ٘ا بٖ ًا

تتل٤ٗ ؿكرٝ ع٥ب   ٣٣بِ ت» :ًا بى ٞل ١ٛ٘ وٕب٣ِ ًا ت وٝ پب٤ٝ ٚ ًا اؽت٥ربك  د. 167رٕٞربٖق ّ   «اؽت٥بك و٥ف٥ت٣ ًا

ت ٌبٖ ًا ٥ٗ ؿكآ٤ـ. قفمٚ ٔت٤ّك ثٝ ٘ا ٛ٘ا ٛا٣ـ ٚ ل ت٤ب٥ِٓ عمٛل٣ق عـٚؿ ٚ ٥ٔناٖ اؽت٥ربك ٔرب كا    ٣ِٚ ا٤ٗ اؽت٥بك ثب٤ـ تغت ل

ـامٜ اؽت٥بك ٔب كا ؿك لجربَ ؽٛؿٔربٖ    .وٙـ ت٥٥٤ٗ ٣ٔ لجبَ ؿ٤ٍلاٖ ثب تٛرٝ ثٝ كفتبك ٔب ؿك تىب٥ِف ٔب ؿك لجبَ ؽٛؿٔبٖ ٥٘ن ٘ا

ٌب٣٘ ٚ اؽالل٣ ثل ِقا ثلا٢ ُىُٕ٘ب٤ـ؛  ت٥٥٤ٗ ٣ٔ ت ٚ ف٥ّ٘ت ثب٤رـ   ٥ٌل٢ ع٥ب  ٘ا بى ٣مُ ٚ ؽلؿ ٚ ٔجت٣ٙ ثل ولٔا ًا

ـ  ٤ٔٙب ا٤ٗ ثٝ   ؛تٕبْ تىب٥ِف ٔب ٌ٘جت ثٝ ؽٛؿٔبٖ ٔجت٣ٙ ثل ٣ِك ثٝ ُلافت ثبُـ ر ـ٘ا ٌبٖ لـك ؽرٛؿ كا ث ؿك صِرٓ   ؛وٝ ٘ا

ٌب٥٘تق   ؛ؽٛؿ عم٥ل ٘جبُـ ثٝ ٥ٞش وي م٤ربٖ ٘لًربٖ   »ٍا ثل رب٢ ثٕب٘ـ.  ٜٔٙجك ثبُـ ٚ اعتلاْ فات٣ كفتبكٍ ثب آُ ٘ا

ٜٛا وٝ ٛج٤٥ت ا ٝ ٤ب ٔؾ  ٚ ِرقا ُرٙبؽت عرك   . د171ّ ق1393 روب٘رتق  «ؿاك وٙر٣  ٌ٘ب٣٘ كا وٝ ؿك ؽٛؿِ تًٛتق رل٤غر

ٌبٖآَٛ ث ُٙبؽت  ٚا  ٕٞٝ ٘ا ٛاٖ آُ للا لاثل٢ ٚ ٌٔب ربىِ    »ثٙبثلا٤ٗ  .٥ٌلؿ ك ٣ٔٞب ثٝ ٣ٙ تمالَ ٤رب ؽرٛؿآئ٣ٙ٥ ًا ًا

ت ٌبٖ ٚ ٞل ٌٛ٘ٝ ٛج٤٥ت ٣مال٣٘ ًا ت ٛج٤٥ت ٘ا ُؾٔر٥ت ٞل٤ره ام   . د94-79ّ ق1391 راهؿك ٚ ٕٞىبكاٖق «ولٔا

ٌب٥٘ت ثبُـ. رت ؿك ؿَ      ٔب ثب٤ـ تجّٛك ٣ّٛ ٘ا ت ٚ ا٤ٗ لربٖ٘ٛ اؽاللر٣ق لرب٣٘ٛ٘ ًا ٚا٢ٗ لبٖ٘ٛ اؽالل٣ق ٣مُ ًا ثٙبثلا٤ٗ 

رـ ٚ   ٔر٣  وٝ پ٥ًٛرتٝ ٔرب كا ثرٝ ؽرٛؿ فرلا     « ٞب٢ پلًتبكٜ ثل ثبال٢ ٔٗ؛ لبٖ٘ٛ اؽالل٣ ؿك ؿكٖٚ ٔٗ إًٓبٖ»آؿ٣ٔ  ٛ٘ا ؽ

ـاٖ ٔب كا ٌ٘جت ثٝ ا٣ٕب ٣٤ ٔتى٣ ثل ٣مرُ  ٥ٌل٢ م٘ـ٣ٌ رٕ ثلا٢ ُىُ. د252ّ ق1391 رٞٛفٝق وٙـ آٌبٜ ٣ٔ ِٕبٖٚر

ت ٚ ف٥ّ٘ت ثب٤ـ پب٤ٝ كا ثل آُ  ـاِت ٣بْ»ٚ ؽلؿ ٚ ٔجت٣ٙ ثل ولٔا ٥ٗ ؿك ر  «٣ ٛ٘ا ت وٝ ًبؽتبك ُى٣ّ لر ب٤ٔرٝ كا  ٌقُا

ـاوخل آماؿ٢ كا ثرٝ ٛرٛك ٤ىٌربٖ        ٚ تلت٥جب  ٔـ٣٘ق ٣بؿال٘ٝ ٤ب ثغك ٌٛ٘ٝ ت٥٠ٕٙب   وٙـ ٚ فمٚ ا٤ٗ ت٥٠ٙٓ ٣ٔ رـ ورٝ عر ٘ا

ٝ  ثٝ ٥ُٜٛ» ؿٞـ: ٔبٖ ٣ٔا٤ٗ آُ فل ًبم٘ـ. ٣ٔثلا٢ ٕٞٝ ٕٔىٗ  ـاك      ا٢ كفتبك وٗ وٝ ٌن٤ٙر  ٞرب٢ ترٛ ثرب ث٥ِرتل٤ٗ ٔمر

ٛاٖق «ؿٞـ آماؿ٢ ثل٣٘ٚ ثلا٢ ٕٞٝ وي ٚفك ٣ٔ بى ا٤ٗ آُق ٚ د41ّ ق1394 رًب٥ِ ْ     ًا ـاِت ٣رب  ق٤٤ٙر٣ آرُ ٣ر

ت وٝ آٖ كا ؿك تفىل اؽالل٣ ٔلؿْ ِٔبٞـٜ ٣ٔ  و٥ٙٓ. عز٥ت ثب ٣مُ ًا

 وطأت ا٘ؿب٘ي زض ا٘سيكة قٟيس ٔغٟطي. 3

ت ق٥ُٟـ ٜٟٔل٢ثٝ ثبٚك  ٛاك  ٚ ٣ن  ٚ ولٔا  ٟٔب٘رت  ٚ عمربك   ام پل٥ٞرن  ٚ ٠٣ٕرت  اعٌربى  رن ص٥ن  ٘في ثنكٌ

ل  ر٤ٛر ٠٣ٕت ٚ ٥ٌ٘ت ٘في ٌبٖ ثلا٢ ٞل فٜل  ٔا ت.  ٘ا ت ًا ٌرب٘ر  ُؾ٥ٔت ثٛؿٖ ٘ف٥ي اعٌبى ق٘في ولٔا  ٘ا

رت   ؽّمرر  ٓرفت  ثٛؿٖ ر٥ُٕ ام ٠٘ل ل٢ٜ ٚ ٣ّٕر ام آحبك ٠٘ل ل٢ٜ ٚ عـفاتٝ فر ٘في ثٛؿٖ ل٥ٕت ف  ٚ عـفاتٝ فر ًا

ت .د482-481ّ ق6 د ق1378رٜٟٔل٢ق  ت ؿ٤ـٖ تل ثنكي كا ؽٛؿ ٘فيق ولٔا ب قًا ّ  ام ؿ٤ـٖ تل ثنكي ٘ٝ ٔا رؾب  ٚ ُا

٥ب ـاْ ٚ ٤ْ٘مب عم٥مت  ؿك وٝ ٓفب  ٚ عبال  ًٌّّٝ ٤ه ام ثّىٝ قُا  د.484-483ّٕٞبٖق ٘ـ را ا٣
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 . ربيٍبٜ وطأت ا٘ؿب٘ي3ى1

ٌبٖ ؿك رٟبٖق ٥ُٟـ ٜٟٔل٢ا٣تمبؿ ثٝ  رت  ٚ ُلافت ام ٔٛرٛؿا  ٥ٔبٖ ؿك ث٣ٙ٥ تٛع٥ـ٢ق ٘ا ّ  ولٔا  ثلؽرٛكؿاك  ٔؾٔرٛ

ت رت  ؽ٤َٛ رب٤ٔٝ آالط ٚ ؽٛؿ تلث٥ت ٚ تى٥ُٕ ٌٔئَٛ . ٚاؿاكؿ ؽبّ كًبِتر ٚ ٥ٟٚفٝ ٚ ًا ٖ  ٚ ًا ٝ  رٟرب  ٔـكًر

ٌبٖ ت رٜٟٔل٢ق  ٘ا ٌبٖ .د85ّ ق2 د ق1380ًا ـاؿٞب   ًٌّّٝ ٤ه ؿاكا  ؽّمت آُ عٌت ثل ٘ا رت٤  ام ٚ فٜرل   ًا

ت ٚ ؿ٤ٙر فٜل  رّٕٝ آٖ ٌب٣٘ ًا ت ٘ا ـاٖ آّر ٔب٤ٝ. اؽاللر ٚ ولٔا ٌبٖ ٚر ـاؿاؿ  فٜل  ٘ا ًرت  ؽر ٝ  قٚا  ٔٛٗر٢  ٘ر

ـاٖ اوتٌبثر ؿك ا٤ٟٙب ٕٞٝ وٝ ٛج٤٥ت ثب ٔجبكمٜ ٚ وبك ٤ب ر٤ٕر م٘ـٌر ٤ب ٛجمبتر ٖ  ٚر ٌرب ـ ٔاح ٘ا ٖ . ل٘ر ٌرب ٝ  ٘ا ٓ  ثر  عىر

ٌب٘ر فٜل  ـ ٔر ؽٛؿ ٘ا ٛ٘ا ه  ٚ فلًٞٙ ت تٝ ٤ٍب٘ٝ ا٤ـئِٛٛ ـ ٔر ٚ ثبُـ ؿُا ٛ٘ا ٚ  ٚ ٛج٤٥ر ٔغ٥ٚ ٥ّ٣ٝ ت  ارتٕرب٣رق  ٔغر٥

ٝ٥ّ٣ ُ ٛٔا ُ ٥ّ٣ٝ تبك٤ؾرق ٣ ٛٔا بك  ام كا ؽٛؿ ٚ وٙـ ل٥بْ ؽٛؿ ٚكاحتر ٣  د.238ّ ق2 دٕٞبٖق ًبمؿ ر كٞب ا٤ٟٙب ٕٞٝ ًا

بى ٚ ٔجٙب ق٥ُٟـ ٜٟٔل٠٘٢ل ثٝ  الٔر اؽالق ٔغٛك ٚ ًا ٍ  اتىربء  ٘مٜٝ ٚ ًا ٛاك   اؽاللررق  ٞرب   پرلٚك  ٚ ثنكٌر

ت ت ٘في ولٔا ر اؽالق ثلؽالف. ًا بى وٝ ًملٛا ت ٣مُ عىٓ ٚ ف٥ّ٘ت ثلًا ٚ  ٚ ًا ٝ  فمر ٝ  ؿاكؿ ٣مال٘رر  رٙجر  ٘ر

تق ًبوٗ ٚ ربٔـ ٚ ؽِهكٚ  اما٤ٗ ٚ تغل٤ىر ٚ اعٌبًبتر ٚ ٣بٛفر رٙجٝ رب  ًا رالٔر  اؽرالق  ٔا ٝ  ًا  ٚ ٣ربٛفر  رٙجر

 .د478ّ ق6 د ق1378ؿاكؿ رٜٟٔل٢ق  تغل٤ىر

 . وطأت شاتي ٚيػٜ ا٘ؿب٘ي2-3

ب٣٘ ٣ٔ ٜٟٔل٢ ٥ُٟـ ت اٌ٘ ٣ ٝث تج٥٥ٗ رب٤ٍٜب ٤ٚوٜ ولٔا تٙبؿ ٝث آ٤ب  لل٘آ ربٖ ٔر٣  پلؿامؿ  ثب ًا رـ   ٚ آٖ كا اكمٍ فات٣ اٌ٘ ؿ٘ا

٣ ٣ٔ تٝ ؽالفت اِٟ بٖ وٝ ٚا كا ُب٤ٌ ك ٢ٚق اٌ٘ ـ. ٝث ثٚب ب٤ ت ٤ه ام ٕ٘ رت ٚ  ثلؽٛكؿاك فاتر ُلافت ٚ فاتر ولٔا ـا  ًا  كا ٚا ؽر

٥بك  ثل لب  ام ٌث تٗ ٌٜب آٖ ٚا. تًا ؿاؿٜ ثلتل  ؽ٤َٛ ٔؾّٛ ـ  ٔرر  اعٌربى  ٚ ؿكن كا ؽرٛؿ  ٚال٤رر  ؽ٤ِٛ ٝ  وٙر ٗ  ور  ا٤ر

ت ت٣ ام ثلتل كا ؽٛؿ ٚ وٙـ ؿكن ؽٛؿ ؿك كا ُلافت ٚ ولٔا بك  ٚ ٞب ؿ٘بئت ٚ ٞب ٌپ ٣ ُٟٛ  ٚ ٞب ًا رٕبكؿ رٜٟٔرل٢ق    ٞب ك٘ا ِث

ٚق270ّ ق2 د ق1380 بٖ د. ٝث ٠٘ل ا ت ٚ ُلافت ؿاكا  اٌ٘ تٝ ٚ فاتر ولٔا ر ؽالفت ُب٤ٌ ت  اِٟ ٖق دًا  .د87ّ ق2 رٕٞب

 . ٔالن ٚ ٔؼيبض وطأت ا٘ؿب٘ي3-3

ال٣ٔ ثب ٠٘بْ ٥ُٟـ ٜٟٔل٢ ٌب٣٘ ثٝ ٔمب٤ٌٝ اؽالق ًا ت ٘ا تب٢ تج٥٥ٗ ٥٤ٔبك ولٔا ٚ پرلؿامؿ   ٣ٔٞب٢ اؽالق ؿ٤ٍل  ؿك كًا

ال٣ٔ ثل آٟ٘ب كا تج٥٥ٗ ٣ٔ ربى  ٚ . ثٝ ثربٚك ٢ٚق ٔجٙرب  وٙـ ثلتل٢ ٠٘بْ اؽالل٣ ًا رالٔر ٚ  اؽرالق  ٔغرٛك  ٚ ًا ٝ  ًا  ٘مٜر

ت اؽاللرق ٞب ٍ پلٚك ٢اتىب ٌب٣٘ ولٔا رت ٚ ٘رٝ مررل       ٘في ٘ا ٌب٣٘ ٘ٝ ٣مال٥٘رت ٓرلف ًا ت ٘ا ت ٚ ٥٤ٔبك ولٔا ًا

ت ٘في ٚ ص٥نٞب٢ ؿ٤ٍل ٔب٘ٙـ ا٤ٟٙب وٝ ؿك ؿ٤ٍل ٠٘بْ ت٥ربم اؽرالق       .ٞب٢ اؽالق كا٤ذ ٜٔلط ًا ا٤رٗ ٤ٚوٌر٣ق ٘مٜرٝ ٔا

ال٣ٔ ثل ؿ٤ٍل ٠٘بْ ت وٝ ت٥ٗٛظ آٖ  ًا ت:ثـ٤ٗ ٞب٢ اؽالل٣ ًا  للاك ًا

ال٣ٔ ثل ؽالف اؽالق. 1 ت وٝ ث٥ٙبَ٘ اؽالق ًا ر ًا بى ثل ًملٛا ت ٣مُ عىٓ ٚ ف٥ّ٘ت ًا ٚ  ٚ ًا ٝ  فمر  رٙجر

رتق  ًبوٗ ٚ ربٔـ ٚ ؽِه ِقا تغل٤ىر؛ ٚ اعٌبًبتر ٚ ٣بٛفر رٙجٝ ٘ٝ ؿاكؿ ٣مال٘ر رب  ًا رالٔر  اؽرالق  ٔا ٝ  ًا  رٙجر

ٖ ؿك وتربة   ٥ُٟـ ٜٟٔل٢ .د478ّ ق6 د ق1378ؿاكؿ رٜٟٔل٢ق  تغل٤ىر ٚ ٣بٛفر ُ  ا٘ؿىب ٌربٖ وبٔرُ ثرل    وبٔى ق ٘ا
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٣ كا ثٝ ا٤ٗ ٓٛك  تل٥ًٓ  بًربً  قلـ٤ٓ وٝ ثٝ ثبٚك فالًفٝوٙـ  ٣ٔٔجٙب٢ اؽالق ًملٛا ٖ  ررٛٞل  ًا ٌرب ٖ  ٘ا ُ  ٕٞرب  ٣مر

ًت ٌبٖ ٚال٤ر «ٔٗ» ؛ٚا ًت ٣مُ ٕٞبٖ ٘ا ٌبٖ ثـٖ وٝ صٙبٖ .ٚا ٌبٖ ُؾ٥ٔت رنء ٘ا ٛا  ٥ٌ٘رتق  ٘ا ـاؿٞب   ٚ لر رت٤  ًا

ر ٚ كٚعر ٚ٘ا ٌبٖ وٝ ٔؾتّفر ك ـاْ ٥ٞش قؿاكؿ ٘ا ٌبٖ ٚال٤ر ُؾ٥ٔت رنء و ٖ  ٚال٤ر ُؾ٥ٔت. ٥ٌ٘تٙـ ٘ا ٌرب ٖ  ٘ا  ٕٞرب

ت ٥٘ل٤ٚر ت فىلوٙٙـٜ وٝ ًا ٌبٖ .ًا ـ  ٔر ٤ب تؾ٥ُ ث٥ٙـ ٔر وٝ  آٖ ٘ٝ وٙـق ٔر فىل وٝ ٕٞبٖ ٤٤ٙر ٘ا ٝ  ٚ وٙر ٝ   آٖ ٘ر  ور

ٛاٞـ ٔر ت ؽِٓ ٚ ُٟٛ  ؿاكا  ٤ب ؿاكؿ ؿًٚت ٚ ؽ ٌبٖ رٛٞل. ًا ت ولؿٖ فىل ٘ا ٌبٖ ٚ ًا ٌب٘ر ٤٤ٙر وبُٔ ٘ا ٝ  ٘ا  ور

تق ك٥ًـٜ وٕبَ عـ ثٝ ولؿٖ فىل ؿك رت  ورلؿٜ  وِرف  ٚ ؿك٤بفرت  ٌٞت وٝ آ٘ضٙبٖ كا ٌٞتر ٚ رٟبٖ ٤٤ٙر ًا  ؿك .ًا

ت تٛرٝ ٔٛكؿ ٞٓ ؿ٤ٍل  ٘مٜٝ ٔىتت ا٤ٗ رت  ا٤ٗ آٖ ٚ ًا ٝ  ًا ُ  ور رت  ٥٘ل٤ٚرر  ٣مر ٝ  ًا رب٤ر  ور ٛ٘ا ٖ  ؿاكؿ ت  كا رٟرب

ٝ  .وٙـ ٤ٙٔىي ؽٛؿ ؿك ٌٞت وٝ ٙبٖضآ٘ كا رٟبٖ ٚال٥٤ت ٚ وٙـ وِف ٌٞت وٝ آ٘ضٙبٖ رت  ا  آ٤ٙر ٝ  ًا ـ  ٔرر  ور ر ٛ٘ا  ت

ٟٖب ٓٛك  غ٥ظ كا ر ٛكٓ   ٛ ٕب  .ؿك ؽٛؿ ثبمتبثبـ٘ ٝث الٔر عى َ كا ٠٘ل ا٤ٗ وٝ ًا ـق ولؿٜ لٛج ـ  ٘ا ـ٘ر ٝ  ٤ٔتم ٖ  ور رب رالٔر  ا٤ٕ  ًا

ٙبؽت ت امُ  ٟٖب ٝث  ٣جبك  ًا ٖٙب وّرق ٛٛك ر ض ٕٖب. ٌٞت وٝ ٘آ ٙبؽت ٤٤ٙر ا٤ ـؤ ُ ٖق ٔج ٟب ٙبؽت ر ٖق رل٤ٖب ُ ٟب ٙبؽت  ر  ُر

ٟٖب ٠ْ٘ب ٙبؽت ٚ ر ىٝ ُ ٟٖب ا٤ٙ ٕب ا٤ٗ .ٌلؿؿ ثبمٔر ا  ٘مٜٝ صٝ ٝث ر ٥ًل ؿك عى ُٖب تفب ٝ ؽٛؿ ٥ِٕ ٕٖب ٞ  ٤ٔلفت ٓٛك  ٝث كا ا٤

ٙبؽتٚ  ٥ٌل عىٕت ٓٛك  ٝث ٚ ُ ٙـٙ ٔر تف ٤ٛـٙ ٔر. و ٕٖب: ٌ ٙبؽتق ٤٤ٙر ا٤ ٔب ُ ٙبؽتر ا ٙبؽت ٤ه وٝ ُ فر ُ ٕبٝ٘ ٚ فٌّ  عى٥

تق ٙبؽت ٝ٘ ًا ر ُ ٙبؽت وٝ ٣ّٕ ت رنئر ُ ٙبؽت. ًا فر ُ ٕبٝ٘ ٚ وّر ٚ فٌّ ىٝ ٤٤ٙر عى٥ ـؤ ا٤ٙ ٟب  ٚ ٔج ٙت ٟٖب ٔ  ٔلاترت  ٚ ر

ٌتر ٟٖب وّر ٞب  رل٤ٖب ٚ ٞ ٥ٓٙ وِف كا ر ٥ٓ٘ ٚ و ـا ٜٟل٢ق   ث  د.183-182ّ ق23 د ق1380ٔر

٣ ٣ٔ ٥ُٟـ ٜٟٔل٢ ٝ ثٝ ٘مـ اؽالق ًملٛا ٟ٘ربؿٖ ثرٝ ٣مرُق ا٤رٗ ؿ٤رـٌبٜ كا       پلؿامؿ ٚ ٕٗٗ پق٤لٍ اكد ؿك اؿٔا

ىبال  م٤ل ٣ٔ ـ: ؿاكا٢ ُا  ؿ٘ا

ٌبٖ وٝ ّٜٔت ا٤ٗ ثلا  بٔ داِف ٥ٓ ٕ٘ر ثيق ٚ ثبُـ ٣مُ فمٚ رٛٞلٍ ٘ا ٛ٘ا الْ ام ت ْ  ث٥ربٚك٤ٓ؛  تإ٥٤رـ   ًا رال  ًا

ٌبٖ ٚرٛؿ ام ُبؽٝ ٤ه كا ٣مُ وٝ وٙـ ٔر تإ٥٤ـ كا ؿ٤ٍل ٞب  ٠٘ل٤ٝ آٖ رـق  ٔر ٘ا ٝ  ؿ٘ا ْ  ٘ر ٌربٖ   ٌٞرتر  ٚ ٚررٛؿ  تٕرب ٘ا

 ؛د187ّ ق23 د ق1380رٜٟٔل٢ق 

الٔر ا٤ٕبٖ ؿك ا٤ٗ ؿ٤ـٌبٜق دة ب ا٤ٗ ؛وٙٙـ ٔر تف٥ٌل ُٙبؽت ثٝ فمٚ كا ًا ٝ  ٥ٞش ثٝ ّٜٔت ٔا ٝ  ثرب  ٚرر ْ  آ٘ضر رال  ًا

ٜجبق لبثُ ٤ٌٛـ ٔر الْق ؿك. ٥ٌ٘ت ٘ا ت عم٥متر «ا٤ٕبٖ» ًا ت ؿكًت .ُٙبؽت ام ث٥َ ًا ٗ  ُٙبؽت وٝ ًا ٖ  كور  ا٤ٕرب

ت َ  ا٤ٕبٖ. ٥ٌ٘ت ا٤ٕبٖ ٞٓ تٟٙب ُٙبؽتِ ِٚر ٥ٌ٘تق ا٤ٕبٖ ُٙبؽت ثـٖٚ ا٤ٕبِٖ ٚ ًا رتق  ٌرلا٤ ٓ  ًا رت  تٌر٥ّ  ؿك. ًا

ٛاث٥ـٜ ٞٓ ٔغجت ٚ ٣اللٝ ٣ٙٔل ٚ ؽ١ٛ٘ ٣ٙٔل ت٥ٌّٓق ٣ٙٔل ٌلا٤َق ٣ٙٔل ا٤ٕبٖ ت ؽ  ؿ٤ٍرل  ُرٙبؽتق  ؿك ِٚر قًا

 ؛د187ّ ق23 د ق٥٘1380ٌت رٜٟٔل٢ق  ٜٔلط ٌلا٤َ ٌٔئّٝ

ال٣ٔ ٔتفبٚ  ثب اؽالق. 2 ت وٝ اؽالق ًا ٓ  ٚ وُِرر  ٘فري  ٚ ٥ٌ٘تر ٚ فٙب ٚ ٘في مرل ثل رٙجٝ فمٚ ثٛؿا٤ر ًا  ٌر

ت؛ ُىٌتٗ ٚ ُؾ٥ٔت ولؿٖ ٛاك ًا ت ب ؽٛؿ  ًا الٔر اؽالق ٔا ٗ  ٚ ؽٛؿپلًرتر  ُؾ٥ٔت ولؿٖ ٌٓ رٙجٝ ًا  ثبم٤ربفت

ٌب٘ر ُؾ٥ٔت ت ؿ٤ٍل ِ٘ئٝ ثٝ ا  ِ٘ئٝ ام تِٛـ ١ٛ٘ ٤ه ؿاكؿ ٚ ث٥بٍ٘ل ٘ا  یولن   لن   منن  السماء ملكوت یلج لنر ًا
ت ؿ٤ٍل ؽٛؿ  ثٝ ُـٖ م٘ـٜ ٚ ؽٛؿ  ٤ه ام ٔلؿٖ ٚد تینمرّ الٔر اؽالق ؿكثٙبثلا٤ٗ . ًا ٗ  ؿك ًا ٝ  ٣ر٥  كا ؽرٛؿ  ا٤ٙىر
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ٍٛ ت: ٕٔـٚط ٠٘ل ٤ه ام ولؿٖ فلٔا ْ  ؿ٤ٍرل  ٠٘رل  ام د24: روٟرف « ٌَِ٘ر٥تٓ  بِفا كٓثَّرهٓ  افْوُلْ ٚٓ» ًا رت  ٔرقٔٛ  ٚآل» ًا

ٛا ٛا وَبِهق٤َِٗ تَىُُٛ٘ ٌَٔ٘ ٓ ت ا٤ٗ ام ؽٛؿ ثٝ تٛرٝ .د19: رعِل« ؤَْ٘فٌُٟٕٓٔٓ فَإٌَْ٘بٕٞٔٓ اِّٝه ٙ  وٝ ٠٘ل ٕٔـٚط ًا ٝ  ٔلثرٛ ٗ  ثر  ُرٙبؽت

ت ٚ آٖ رالَ ٚ رٕبَ ٚ وٕبَ ٚ كٚط ٚ ٘في  ٠٘رل   آٖ ام ٚ ثؾِرـق  ٔرر  ٓرفب  ٚ رال ٚ كٚ٘ك ٘في ثٝ وٝ ص٥نٞب٤ر ًا

ت ٔقْٔٛ ٛاٖ ًا ٛاك  ٚ ؿاؿٖ للاك ٔغٛك كا ؽٛؿ ٚ ؿ٤ـٖ كا ؽٛؿ تٟٙب ٤٤ٙر ؽٛؿ  وٝ ٣ٙ ٖ  ي٥رل  ٚ ؽٛؿ ث٥ٗ ؿ٤  ٚ وِر٥ـ

ت ولؿٖ ف٤ب٥ِت ٔلم ؿاؽُ فمٚ ت المٔٝ. ًا ت ي٥ل ثٝ كًب٘ـٖ ٘ف٢ ٤ىر ق٘في ولٔا رت  ٗـؽٛؿپلًرتر  وٝ ًا ٝ . ًا  ثر

ت وٝ ؽٛؿ آٖ ؿ٤ٍل ٣جبك  ٛاٖ ثٝ ُؾْ وٕبَ ٚ رٕبَ .٥ٌ٘ت فلؿ  ؽٛؿ قؿاكؿ ولٔا  آٖ ؛٥ٌ٘رت  تٛ ٔمبثُ ؿك ٔٗ ٣ٙ

ر ِٔٗ ٔٗ ٌ٘ب ت ٘ا ر للاك ٚا ٚ ٛت ٔمبُث ؿك وٝ ًا ٙب للاك ٖآ ٚ ٓفت ٖآ ٔمبُث ؿك ٥ٌلؿق ٕ٘ ر ٤ٔ ٣ر ؽٛؿ ا٤ٗ. ٥ٌلؿ ٕ٘ ٚ  ي٥رل   ٛ٘

ٝ ًٕب ٜٟل٢ق  ع ت ٔر ال٣ٔق .د479ّ ق6 د ق1378ًا ىٝ ٥ٗ٣ ؿك ؿك اؽالق ًا رت:  ؽٛة ٠٘ل ٤ه ام ٘في فِت ا٤ٙ ٛثر » ًا  ٛر

ٗ ذ «٘فٌٝ فر فَ ِٕ ٝق  رٟ٘ ِجالي ل ٠٘ل ام دق490قق 1414ّا ت ٚ ٣ن  ؿ٤ٍ ت ٕٔـٚط ٘في ولٔا َٛ وٝ ًا : فلٔٛؿ  اولْ ًك

ٛا» ّج ٛائذ ٛا غ ٜق « اال٘فيًبعز  ِا  د؛479ّ ق6 د ق1378ٜٟٔل٢ق ؛ 218قّ 1382رپب٤ـٙ

ال٣ٔ ثب اؽالق3 ت . اؽالق ًا بى .ٔبؿ  ٥٘ن ٔتفبٚ  ًا رب اؽرالق    ؛ثمبًرت  تٙبم١ ٚ ٔٙف٤ت ثل اؽالق ٔبؿ٢ ًا ٔا

ال٣ٔق ثب ٢ً ٔغ٥ٜر ؿك ثمب٤َ تٙبم١ رٙجٝ ا٤ٙىٝ ًا ٝ  ٔجرب٘ر  ٚ آَٛ ؿا٤لٜ ؿك ٤٤ٙر ُؾٔر ٔٙبف٢ ام ٚا رتق  ٔغفرٛ  ًا

ٛا»: ؿاكؿ٥٘ن  ُٟبؿ  ٚ ٌقُت ٚ ا٤خبك ٚ ثمب ت٤بٖٚ رٙجٝ ٓ بِٖه ق اِتهمْٛ  ٚٓ اِْجِلِّ ٣َّٓر ت٤َبُٚٓ٘  ب٤ِتربءِ  ٚٓ اِْةِعٌٕربِٖ  ٚٓ ثِب٤ِْٓـَِٕ ٤إْٔٔلُ اِّٝه

الٔر اؽالق عبَ ٞل ثٝ». د90: ر٘غُ«  اِْمُلْثر ف٢ِ  ؛د480-479ّ ق6 د ق1378رٜٟٔل٢ق  «ؿاكؿ ثمب ت٤بٖٚ رٙجٝ ًا

ال٣ٔ ثب اؽالق .4 ت وٝ ث٥ٙبَ٘ اپ٥ىٛك  ٥٘ن اؽالق ًا بى ٔتفبٚ  ًا رت  ُؾٔر ٥٣َ ٚ ِق  ثلًا ٓ  ؛ًا  ام ا٣ر

ٛا  ٚ ٔبؿ  ٞب ِق  ثٝا٤ٗ ِق  كا  آ٘ىٝ ٛا ٚ فلؿ  ُٟ  ام ترل  ٓربفر  ِرقا   ث٤ٝب آٖ كا  ؿ٥ٞٓ اؽتٔبّ ٞب ٞٛى ٚ ٞ

بى ثلاؽالق اپ٥ىٛك٢  ٞلعبَثٝ ؿ٥ٞٓ. ت٥ٕ٤ٓ پلٚك ٌُ ٚ رٕبَ ٚ ٣ّٓ لج٥ُ  ثرلا   ؽ٥رل  رّت ٚ ُؾٔر ٔٙف٤ت ًا

تق فلؿ الٔر اؽالق ِٚر ًا تق  ِق  ٣ٙٔلؿاكا٢  ا٤ٙىٝ ٥٣ٗ ؿك ًا  ٚ ؿ٥٘رٛ   ٥٘رن ؽ٥رل   ٚ فرلؿ   ؽ٥رل  رّت ام ا٣ًٓا

ت  اؽلٚ   ؛د480ّ ق6 د ق1378ؿاكؿ رٜٟٔل٢ق  اِٟر رٙجٝ ٣الٜٚٝ ث ًٚا

ال٣ٔ ثب اؽالق .5 ت وٝ اؽالق ًا ت ٔمٔـ ٤ٍب٘ٝ آٔل٤ت ٚ ٥ًبؿ  رٙجٝ ٔبو٥بِٚر ٥٘ن ٔتفبٚ  ًا رٛك٢   ٚ آٖ ًا ٔا

ـالت لج٥ُ ام ـاكمٍ ثر ٞب  ٥ًّٚٝ ؿك آٖ ؿًٚترق ٚ ٣ٟـ ثٝ ٚفب  ٚ ٔلٚ  ٚ ٓ ـ  ٔرر  ٔجبط كا ٥ًّٚٝ ٞـف ٚ ٘ا  ؿك .وٙر

الٔر اؽالق ت ًا ت ٥ًبؿ  ٚ آٔل٤ت ثل ٔمـْ ثّىٝ ٚ ؿاكؿ آبِت ٘في ولٔا بًبً. ًا ٞ  ثرلا   ًر٥بؿ   ٚ آٔل٤ت ًا  عفر

ت ت ُؾ٥ٔت ٚ ولٔا ٝ  ٤ٔٙرٛ   ٚ كٚعر ُؾ٥ٔت آ٘ىٝ ٘ٝ قًا ـ  لرـك   ٚ آٔل٤رت  ٚ ًر٥بؿ   ٔمـٔر  اؽرالق  ؿك. ثبُر

الٔر ت ّٜٔٛة ٥ًبؿ  ًا ب قًا ت آ٘ىٝ ثلا  ٔا ٝ  ٤ٔٙٛ  ُؾ٥ٔت ٚ ولٔا ٝ  ثر رٜ ٖ  ٚالر٢  م٤لؿًرت  ًٚا ٝ   ُرـ  ُىٌرت

 ؛د480ّ ق6 د ق1378ٜٟٔل٢ق « رٔمٟٛك٤ٗ ع٥بتىٓ فر ٚإِٛ  لبٞل٤ٗ ٔٛتىٓ فر الحیب »: ِ٘ٛؿ

ال٣ٔ ثلؽالف6 ت ٥٘ضٝ اؽالق . اؽالق ًا بى ثل وٝ ا  ًا رت   «يّت ِٕٗ اِغك» ٚ لـك  ٚ مٚك ًا ٛاك ًا رت  ٚ ًا

ت آٖ «ؽٛة» الْ .ثبُـ ولؿٖ ٕب٤َپب ٚ پ٥لٚم  ٚ يّجٝ ِٔٙإ وٝ ًا  عم٥مرت  لرـك ق  ٚ مٚك ام ٠٘رل  ل٢ٜ عكق ثلا  ًا

ت لبئُ ـ: ٔر عك عفٞ ثلا  كا مٚك ٚ ًا ٝ  ٘ٝ ؛«٣ٛ٘بً ٠ِّّْٕٚٛ ؽٕٔبً ٠ِّبِٓ وٛ٘ب» ؿ٘ا ُ  كا لرـك   ا٤ٙىر  كا عرك  ٚ آر
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ـ  لـك  ٕٞبٖ ـ٘ا ت ٛلف آٖ ؿك عكث٤ٍٛـ  ٚث صلثرـ   ٔرر  مٚك وٝ ثل٤ٚـ رب٘ت ٕٞبٖ ث٥٘ٝن  ُٕب ٚ صلثـ ٔر مٚك وٝ ًا

 .د481ّ ق6 د ق1378رٜٟٔل٢ق 

 ٌىطز  ثىط  ٔىتت آٖ اذاللـ زؾتٛضٞبى وٝ زاضز اٚـِ انُ يه ٚ ٔحٛض يه اذاللـ ضٚـ ٚ ٔىتت ذالنٝ ايٙىٝ، ٞط

ـ  فضيّت ؾمطاعـ، اذالق ٔحٛض .قٛز ٔـ ٔٙكؼت انُ، آٖ اظ ٚ چطذس ٔـ ٔحٛض آٖ ـ  اذىالق  ٔحىٛض  ٚ ػمال٘ى  وّجى

ـ  اذىالق  ٔحىٛض  ٚ ظ٘سٌـ ض٘ذ اظ ذالنـ ٔب٘ٛى اذالق ٔحٛض ٚ ظ٘سٌـ ٚؾبيُ اظ ٘يبظى ثـ ـ  ٚ آظازى ثىٛزاي  اظ ضٞىبي

ف ـ  ٚ اؾالٔـ اذالق تأحيط تحت وٝ اؾالٔـ ػطفب٘ـ اذالق ٔحٛض ٚ ٘فؿب٘ـ ٞبىٔيُ ٚ ٞبذٛٞا  ٚ ٔىب٘ٛى  ٚ ؾىمطاع

 اذىالق  ٔحىٛض  ٚ ِىصت  ،اپيىىٛضى  اذىالق  ٔحٛضٕٞچٙيٗ  .اؾت يذٛز قىؿتٗ ٚ ٘يؿتـ ٚ فٙب ثٛزٜ ثٛزايـ ٚ وّجـ

ٝ  اذالق ٔحٛض ٚ آٔطيت ٚ ؾيبزت ٔبويبٚـِ اذالق ٔحٛض ٚ ثمب تٙبظع ٚ ٔبزى ٔٙبفغ ٔبضوؿيؿتـ  لىسضت  ٚ ظٚض اى ٘يچى

ؿب٘ـ قرهيت احؿبؼ ٚ ثعضٌٛاضى ٚ وطأت اؾالٔـ اذالق ٔحٛض أب اؾت؛ اؾىت   نىفبت  ؾّؿّٝ يه ٔبفٛق ٘ا

 .(486ل ،6 د ،1378)ٔغٟطي، 

ز اؾت، اؾالٔـ اذاللـ زؾتٛضٞبى ٔحٛض وٝ اذاللـ انُ ايٗ  ظيىطا  اؾت؛ اؾالٔـ ٔرهٛل اِٟـ ثيٙـرٟبٖ ِٔٛٛ

ز رٟبٖ اذاللـ ٞبىٔىتت ٚ ٞبضٚـ ٕٞٝ  وطأىت  احؿىبؼ  ٘ٛع ايٗ. آٟ٘بؾت فّؿفـ ثيٙـ رٟبٖ ذبل ٘حٜٛ ِٔٛٛ

ساظٜ ايٗ ٚ ضٚح ٚ ٘فؽ ثطاى ؿتٗ  بٔؼٙ ثطاى انبِت ٘ا ٖ  چيىع  ٕٞٝ اظ ثطتط ذٛز شات زض ضا ضٚح ٚ ز٘ا ٝ  ٚ قىٕطز  ايٙىى

ز اٚؾت، ذٛز ٘ٛض وٜٛ ٚ ٘ٛض زضيبى اٚ ثطاى ٞطوؽ ضٚح ٝ  اؾىت  اؾالٔـ ٔرهٛل اِٟـ تفىط عطظ آٖ ِٔٛٛ  ضٚح وى

ٜ  ٚ تط رٕيُ ٚ ثطتط ضا ذساٚ٘س ٚ ذٛز ثٝ ٔرهٛل رالـِ ٚ رٕبَ ٚ وٕبَ زاضاى ٚ ثسٖ اظ ٔؿتمُ رٛٞطى ضا  تىط  اضظ٘ىس

س ) ٔـ چيع ٕٞٝ اظ تط رّيُ ٚ تط ثَٟـ ٚ تطوبُٔ ٚ  (.490ى489ل ،6 دٕٞبٖ، ز٘ا
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ـ٤ِٝ  ت:٥ُٟـ ٜٟٔل٢ؿك ٘ا ٌب٣٘ق ثلؽٛكؿاك٢ ام ؿٚ رٙجٝ ٣مال٥٘ت ٚ ا٤ٕبٖ ًا ت ٘ا  ق كٜا ف٥ّ٤ت ٤بفتٗ ولٔا

ٚ    اػتجبض ٚ تٛرٝ ثٝ ػمال٘يت وٝ زض   ٞىيچ  زض اذالق ؾمطاعي ٘يع ثط آٖ تأويس قسٜ، وبٔالً ٔىٛضز تأييىس اؾىالْ اؾىت 

ساظٜ ثٝ ز٘يب ازيبٖ اظ زيٙـ ٜ  حٕبيىت  ػمُ ٚ اػتجبض ؾٙسيت اظ ٚ ػمُ يتحز اظ يؼٙـ ػمُ اظ اؾالْ ٘ا  زض. اؾىت  ٘كىس

ـ  اؾالٔـ ٔتٖٛ زض ٚ اؾالْ ٘ساضز. زض ٔساذّٝ حك زيٍطى چيع ٞيچ ػمُ رع اؾالْ، زيٗ انَٛ ٜ  فىٛق  ؾىرٙب٘  اِؼىبز

ُ  اظ زْ زائٕبً لطآٖ ذٛز اٚالً. اؾت قسٜ ٌفتٝ ػمُ زضثبضٜ ػزيت ٚ ثّٙس ـ  تؼمى ٝ . ظ٘ىس  ٔى ٚ  اذجىبض  زض ايىٗ،  اظ ٌصقىت

ٕيت ٚ انبِت ػمُ ثطاى لسض آٖ ٔب احبزيج س قسٜ لبئُ ٞا ٗ  وٙيىس  ثبظ ضا حسيج ٞبى وتبة قٕب ٚلتـ وٝ ٘ا ـ  اِٚىي  ثىبث

ثيٙي ؾمطاعي زض ايٗ اؾىت وىٝ ى     ثيٙي تٛحيسي اؾالْ ثب رٟبٖ أب تفبٚت رٟبٖ ...اؾت «اِؼمُ وتبة» ثيٙيس ٔـ وٝ

ٗ  ٕٞبٖ ؿبٖ وٝ ٔغّت عٛضي وٝ ٌصقت ى اي ْ  ٔٛضز تأييس اؾالْ ٘يؿىت؛  ثؽ، ٚ ثبقس ػمُ فمظ رٛٞطـ ٘ا  اؾىال

ؿبٖ ٚرٛز اظ قبذٝ يه ضا ػمُ وٝ وٙس ٔـ تأييس ضا زيٍط ٞبى ٘ظطيٝ آٖ س، ٔـ ٘ا ـ  ٚ ٚرىٛز  تٕبْ ٘ٝ ز٘ا ؿىبٖ   ٞؿىت ٘ا

 .(187ى184ل ،23 د ،1380)ٔغٟطي، 

تٕبْ رٟبٖ ؿب٘ي الظْ اؾت ٚ ٔٛضز ٞا  .ثيٙىي اؾىالٔي اؾىت    ايٕبٖ ٘يع زض وٙبض رٙجٝ ػمال٘يت ثطاي فؼّيت وطأت ٘ا

غى ٚ اؾت اػتمبزى ٚ فىطى ظيطثٙبى اؾالٔـ ايٕبٖ ٗ  اؾبؼ ثط اؾالٔـ ايسئِٛٛ ٖ  ايى ٜ  ثٙىب  ايٕىب ـ  ؛اؾىت  قىس  ِٚى

ْ  .قٛز ٔـ قٕطزٜ ٘يع ٞسف يؼٙـ زاضز؛ ٞٓ انبِت ظيطثٙبيـ، اضظـ زاقتٗ ػيٗ زض ايٕبٖ ٖ  اؾىال ـ  ايٕىب  ضا اؾىالٔ

ٗ  ثٝ يب ثبقس؛ زازٜ اػتمبزى ٚ فىطى ظيطثٙبى يه وٝ ٘ىطزٜ عطح ايٗ ثطاى فمظ ُ  ايى َ  زِيى ٝ  ضا فىىطى  انىٛ  ػطضى



  77ثطضؾي تغجيمي وطأت ا٘ؿب٘ي زض ا٘سيكٝ وب٘ت ٚ قٟيس ٔغٟطي 

س ٔـ وٝ ٘ىطزٜ غى ذٛٞا غى آٖ انّـ ٞسف ٚ وٙس ثٙب فىطى انَٛ يه ضٚى ضا ايسئِٛٛ ٗ  ذىٛز  اال ٚ ثبقىس،  ايسئِٛٛ  ايى

َ  ايٗ ايٙىٝ ػيٗ ٘ساقتٝ ثبقس. اظ ٍ٘بٜ اؾالْ، زض انبِتـ فىطى انَٛ  اػتمىبزى  ٚ فىىطى  ظيطثٙىبى  فىىطى،  انىٛ

غى ٖ  ،٘يؿت ظيطثٙبيـ اضظـ فمظ آٖ اضظـ أب ،اؾت اؾالْ ايسئِٛٛ ٗ  زض ثّىٝ ايٕىب ٗ  ػىي  ظيطثٙىبيـ،  اضظـ زاقىت

 (.191ى189ٕٞبٖ، ل زاضز ) ٞٓ انبِت

َ   ثٝ اٌ٘بٖ ق ُلافت٥ُٟـ ٜٟٔل٢ثٙبثلا٤ٗ ثٝ ثبٚك  ٖ  ٚ تّف٥مر٣ ام ؿا٘ر  اًٚرت  ٘فري  ولأرت  ٚ ٣رن   ٚ ا٤ٕرب

 .د393ّ ق2 د ق1380رٜٟٔل٢ق 
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ت ا ـ٤ِٝ ولٔا رت    ٘ٝ ٥ُٟـ ٜٟٔل٢ٌ٘ب٣٘ ؿك ٘ا ٌرب٣٘ ًا ثّىرٝ ٣رالٜٚ ثرل ا٤رٗق      قتٟٙب م٤لثٙب٢ تل٥ًٓ ع٥ب  ٤ٔمرَٛ ٘ا

ت؛ م٤لا ٕٞبٖم٤لثٙب٢ تل٥ًٓ ع٥ب ٌب٣٘ ًا ٌب٣٘ تٟٙب ثب رٙجرٝ ٣مال٥٘رت    ٛٛك  ا٣ِٟ ٘ا وٝ ٌقُتق ك٥ًـٖ ثٝ ٤ًبؿ  ٘ا

لّجر٣   ٞرب٢ د؛ ثّىٝ ٣الٜٚ ثل رٙجٝ ٣مال٥٘تق رٙجٝ ا٤ٕبٖ ٚ ٌلا187َ٤ّ ق23 د ق1380ُٛؿ رٜٟٔل٢ق  ٚا تإ٥ٔٗ ٣ٕ٘

ٌ ت ٘ا  .د393ّ ق2 د ق1380ب٣٘ ؿاكؿ رٜٟٔل٢ق ٚا ٥٘ن ًٟٓ ٣ٕٟٔ ؿك تإ٥ٔٗ ولٔا

 ة وب٘ت ٚ قٟيس ٔغٟطئمبيؿٝ ٚ اضظيبثي وطأت ا٘ؿب٘ي زض ا٘سيك. 4

تلان ؿاك٘ـ: ٌٔئّٝؿك  ٥ُٟـ ٜٟٔل٢ٚ  وب٘تؿ٤ـٌبٜ  ٛاكؿ م٤ل ثب ٤ىـ٤ٍل ُا ٌب٣٘ ؿك ٔ ت ٘ا  ولٔا

ٌبٖ ٥ُٟـ ٜٟٔل٢ٚ  وب٘ت . اٞتٕبْ ٤ٚو1ٜ ٌب٣٘ ؿك عٛمٜ ٌٔبئُ ٘ا ت ٘ا  ؛ُٙب٣ً ثٝ ولٔا

ٌبٖٞل ؿٚ ٤ٔتمـ٘ـ . 2 ت فات٣ اكمٍ ٤ه ؿاكا٢ وٝ ٘ا ل ٥ٕٞٗ ٚ ًا  ؛وٙـ ٣ٔ ٔتٕب٤ن ؿ٤ٍل ٔؾّٛلب  ام كا ٚا ٔا

ٌب٣٘ ٥٘ن ؿك ا٤ٗ 3 ت ٘ا ٌب٣٘ تٟٙب ثرب تىبٔرُ رٙجرٝ ٣مرُ     ّٜٔت . ؿك ثؾَ ٥٤ٔبك ولٔا ت ٘ا تلان ؿاك٘ـ وٝ ولٔا ُا

ٌبٖ عبُٓ ٕ٘  .ُٛؿ ٠٘٣ل٢ ٘ا

ٛاكؿ م٤ل  ٛاكؿ ِٔتلن ثبالق ٔ ت:ؿك وٙبك ٔ  ث٥بٍ٘ل اؽتالف ا٤ٗ ؿٚ ؿ٤ـٌبٜ ًا

ٌب٣٘ ثب ا٤ٙىٝ 1 ت ٘ا َ  ٔتفك ؿك ٘ف٣ ثٌٙـ٣ٌ ثٝ ٣مُ ٠٘ل٢ ٥ُٟـ ٜٟٔل٢ٚ  وب٘ت. ؿك ثؾَ ٥٤ٔبك ولٔا رـق  اِمرٛ  ٘ا

ب ؿك ٔىب٥ٌ٘ٓ ت ف٥ّ٤ت ٤بفتٗ ٔا ٌب٣٘ ثب ٤ىـ٤ٍل اؽتالف ولٔا رت ورٝ     وب٘رت ا٤ـٜ ث٥ٙربؿ٢ اؽرالق    ٠٘ل ؿاك٘ـ:٘ا ا٤رٗ ًا

ٌبٖ ثب٤ـ ٘ٝ ـ      ثّىٝ ٓلفبً قٜٔبثك ٥ٟٚفٝتٟٙب  ٣ُٕ ٘ا رب ؿك   ؛ام ك٢ٚ ٥ٟٚفٝ ٚ ثٝ ٓلف اعترلاْ ثرٝ لربٖ٘ٛ اؽرالق ثبُر ٔا

ـ٤ِٝ  ت٥ُٟـ ٜٟٔل٢٘ا ٌب٣٘ق ثلؽٛكؿاك٢ ام ؿٚ رٙجٝ ٣مال٥٘ت ٚ ا٤ٕبٖ ًا ت ٘ا  ؛ق كٜا ف٥ّ٤ت ٤بفتٗ ولٔا

ت ف٥ّ٤ت ٤بفتٗ ؿك ٔىب٥ٌ٘ٓ ٥ُٟـ ٜٟٔل٢ٚ  وب٘تتج٢ اؽتالف  . ث2ٝ ٌب٣٘ق ؿك  ولٔا ثرلؿاك٢ ام   ٜ ثٟل٥ُٜٛ ٌٔئّٝ٘ا

ت تب٢ ولٔا ٌب٣٘ ؿك كًا ٌب٣٘ ٥٘ن ٥ٔبٖ آٟ٘ب اؽتالف ٤ٔمَٛ ع٥ب  تل٥ًٓ ٘ا ب تٛرٝ ثٝ اكمُرٕٙـ  ث وب٘ت ٠٘ل ٚرٛؿ ؿاكؿ: ٘ا

ٌبٖق ٣ٔ رب٣٘ ؿك         ث٤ـ ٣مال٣٘ ٘ا رت اٌ٘ رب٣٘ ثپرلؿامؿ. ولٔا رت اٌ٘ رب٣٘ ؿك ًرب٤ٝ ولٔا وُٛـ ثٝ تل٥ًٓ ع٥ب  ٤ٔمَٛ اٌ٘

ـ٤ِٝ  ٌب٣٘قم٤لثٙب٢ تل٥ًٓ ع٥ب  ٤ٔ تٟٙب ٘ٝ ٥ُٟـ ٜٟٔل٢٘ا ثّىٝ ٣الٜٚ ثل ا٤ٗق م٤لثٙرب٢ تلًر٥ٓ ع٥رب  اِٟر٣      مَٛ ٘ا

ٌب٣٘ ٣الٜٚ ثل ر ت؛ م٤لا ؿك ك٥ًـٖ ثٝ ٤ًبؿ  ٘ا ٌب٣٘ ًا لّج٣ ٚا ٥٘رن ًرٟٓ    ٞب٢ٙجٝ ٣مال٥٘تق رٙجٝ ا٤ٕبٖ ٚ ٌلا٤َ٘ا

 .د393ّ ق2 د ق٣ٕٟٔ1380 ؿاكؿ رٜٟٔل٢ق 
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 ُٛؿ: ثٝ اكم٤بث٣ آٟ٘ب پلؿاؽتٝ ٣ٔ م٤لٕٗٗ ٘ىب   ؿك پلتٛ ٔمب٤ٌٝ ا٤ٗ ؿٚ ؿ٤ـٌبٜق

ٌب٣٘ وبك ثلا٢ المْ ُلا٤ٚ ام ٤ى٣ ٌفت ٣ٔ وب٘ت. 1 ت ٘ا ت ا٤ٗ اؽالل٣ ٚ ٔىب٥ٌ٘ٓ ولٔا ـ  وٝ ًا  ثرب  ٜٔربثك  ثب٤ر

ب. ثبُـ ٥ٟٚفٝ ٚ تى٥ّف ت ا٤ٗپلًَ  ٔا ْ  كا آٖ ثب٤ـ صٍٛ٘ٝ ٚ آ٤ـ ٣ٔ پـ٤ـ وزب ام ص٥ٌت؟ ٥ٟٚفٝ وٝ ًا  ؿاؿ؟ تِرؾ٥

ت ا٤ٗٞب پلًَ ا٤ٗ ثٝ وب٘ت پبًؼ ت ٣ّٕ٣ ٣مُ ثـ٥ٟ٤ب  ام ا٤ٟٙب وٝ ًا ت ثـ٣ٟ٤ تٔٛكاً ٞٓ. ًا ٓ  ٚ ًا  تٔرـ٤ك  ٞر

ت ثـ٣ٟ٤ ٥ٟٚفٝ ام ٔتبث٤ت ِنْٚ ثٝ بى ثل ثب٤ـ» وٝ عىٓ ا٤ٗ ٣ٙ٤٤ ؛ًا ت ثـ٣ٟ٤ عى٣ٕ «ولؿ ٣ُٕ ٥ٟٚفٝ ًا رب . ًا  ٔا

ل ت ٕٞب٣٘ ا٤ٗ ا٢ ل٥٘ٝ عم٥متق ؿك ل٥٘ٝق ا٤ٗ ثٍٙل٤ٓ ٥٘ه ٌا ْ  ثب٤ٌت٣ٍ» ٣ٙ٤٤ «٥ٟٚفٝ» م٤لا ؛ًا زرب  .«وربك  ٤ره  ٘ا

ل عبَ ت ٥ٕٞٗ ٚال٢ ؿك ٥٘ن ٔغَِٕٛ ؿ٥ٞٓق للاك ١ٛٗٛٔ كا ا٤ٗ ٌا ٝ » ل٥٘ٝ ١ٛٗٛٔ. ًا رت  «٥ٟٚفر ٝ  ٚ ًا  ٥٘رن  ٥ٟٚفر

زبْ ثب٤ـ وٝ ص٥ن٢» ٣ٙ٤٤ ت ا٤ٗ ٥٘ن ٔغَِٕٛ ٛج٤بً ق«ؿاؿ ٘ا ٗ  ؽالٓٝ. «ولؿ ٣ُٕ آٖ ثٝ ثب٤ـ» وٝ ًا ٝ  ا٤ر ٗ  ل٘ر٥  ا٤ر

زبْ ثب٤ـ وٝ كا ص٥ن٢» وٝ ُٛؿ ٣ٔ زبْ ثب٤ـ ؿاؿ ٘ا ه٢ ا٢ ل٥٘ٝ ا٤ٗ. «ؿاؿ ٘ا رت  تٛتِٛٛ ٗ  ٔرب  ثرلا٢  كا ص٥رن٢  ٚ ًا  كُٚر

٥ٓ ٣ٕ٘ ٞلٌن عىٓ ا٤ٗ ثب. ؿٞـ ٣ٕ٘ ٔب ثٝ ا٢ تبمٜ ٤ٔلفت ٚ وٙـ ٣ٕ٘ ٛ٘ا ٥ٓ ت ـ٘ا ـ  وزرب  ام ٚ ص٥ٌت ٥ٟٚفٝ وٝ ث  آٔرـٜ  پـ٤ر

ت ت آٖ عك. ًا ٝ تب وٝ ًا ٥ل٤ٓ ٠٘ل ؿك كا ٔٛرٛؿ ؿٚ ٥ٔبٖ كاٜث ب ٚ ٍ٘ ٝ ٞٓ ثب كا آٟ٘  ؿٚ آٖ وٝ ٘ى٥ٙٓ ِٔبٞـٜ ٚ ٘ى٥ٙٓ ٔمب٤ٌ

ُق ؿك ٔٛرٛؿق جت ٣ٕ ٛٝ٘ رٝث ؿاكـ٘ ٞب٣٤ ٔغـٚؿ٤ت ٤ىـ٤ٍل ٝث ٌ٘ ـْا ٥ٞش وٝ ا٢ ٌ ـاكؿ  عك و ٝ  ٘ر ُ  ؽٛؿًرل٘ا ـ  ٣ٕر  ؿك ٚ وٙر

٥لؿدق ٠٘ل ؿك ٥٘ن كا ٔمبُث ٛلف ثب٤ـ وبكٞب٤َ ٣ ٍث ٕ٘ ٓ٥ ٛ٘ا تنا١ كا ٥ٟٚفٝ ٔفْٟٛ ت  ؛د295ّ ق1387ٔٔجبطق ر و٥ٙٓ ٘ا

ْ  ؿك ٥٘رت  رب٤ٍبٜ ٚ ٘مَ قولؿٜ تٛرٝ آٖ ثٝ وب٘ت وٝ ٣ٕٟٔ . ٘ىت2ٝ رت  اؽاللر٣  ٞرب٢  اكمٍ ٚ اعىرب  وب٘رت . ًا

ٌتٗ اؽالل٣ ثلا٢ ٥ٟٚفٝ ٚ تى٥ّف ثب ف٤ُ ٜٔبثمت ٓلف وٝ وٙـ ٣ٔ تٔل٤ظ ٗ  ثّىٝ ق٥ٌ٘ت وبف٣ آٖ ؿ٘ا ـ  وربك  ا٤ر  ثب٤ر

ٙ  ام ٤ى٣ عم٥مت ؿك ٥٘ت ٌٔئّٝ ثٝ تٛرٝ. ثبُـ ُـٜ ٓبؿك ٥٘ن تى٥ّف اؿا٢ لٔـ ثٝ ٝ  لرٛ   ٘مرب  وب٘رت  اؽاللر٣  ٠٘ل٤ر

ت؛ ٝ وُ . ثٛؿ ٔب٘ـٜ ٔغفَٛ م٥ٔٗ ٔغلة اؽالل٣ ٔىبتت اتفبق ثٝ لل٤ت اوخل ؿك وٝ ا٢ ٌٔئّٝ ًا ٗ  اؽرالق  فٌّرف  پ٥ِر٥

ت ثٛؿٜ «ف٣ّ٤ عٌٗ» ٌٔئّٝ ثٝ ٤ٜٔٛف تٛرِٟبٖ تٕبْ ـ  يبفُ «فب٣ّ٣ عٌٗ» ام ٚ ًا رب  ؛ثٛؿ٘ر ٝ  وب٘رت  ٔا ٝ  ثر  ٌٔرئّ

ت  ٤ٚوٜ ٣تٛرٟ فب٣ّ٣ عٌٗ ت كفتٝ كاٝٞوذ ثٝ ٥٘ت ٔت٤ّك ؿكثبك٢ٜٚ  ٔتإًفب٘ٝثب ا٤ٗ عبَ . ؿُا ـ  ٔر٣  وب٘رت . ًا  ٤ٌٛر

ت «٣مُ لبٖ٘ٛ ثٝ اعتلاْ» ٥٘ت ٔت٤ّك ت وبك٢ اؽالل٣ وبك ٣ٙ٤٤ ؛ًا ٥ٍن٠ ثٝ وٝ ًا ب٣ت ٘ا ٖ  ٚ عىٓ ام ٛا ُ  لرب٘ٛ  ٣مر

ت ٣ٕٟٔ ث٥ٌبك ٌٔئّٝ ٥٘ت ٌٔئّٝ ٞلصٙـ .ثبُـ ٌلفتٝ ٓٛك  رب  قُٛؿ تج٥٥ٗ ؿلتثٝ ثب٤ـ ؽٛؿ رب٢ ؿك ٚ ًا  ا٤ٙزرب  ؿك ٔا

ٌبٖ پـ٤ـ ؿك ا٢ ٌتلٜ ٚ ٌناف٣ ٓٛك  ثٝ ٥٘ت ا٤ٗ وٝ و٥ٙٓ ٣ٔ ثٌٙـٜ ٘ىتٝ ا٤ٗ فول ثٝ ٝ  ثٝ ثّىٝ آ٤ـ؛ ٣ٕ٘ ٘ا ا٢ ام  ًٌّرّ

ْ  ثرل  ٤٤ٙر٣  ؛ٌٞتٙـ ٞب٣٤ ُٙبؽت ٥٘بمٔٙـ ثبُٙـق وٝ ٞلصٝ ٔجبؿ٢ ا٤ٗ. ؿاكؿ٥٘بم  ؽبّ ٘فٌب٣٘ ٔجبؿ٢ ٚ ٔمـٔب   اعىرب

بى ثل وٝ وٙٓ ٣ٔ اكاؿٜ ٔٗ ا٤ٙىٝ ؿ٤ٍلق ت٤ج٥ل ثٝ. ٔجت٣ٙ ٌٞتٙـ ٠٘ل٢ ٣مُ ُ  ثٝ وٙٓق ٣ُٕ اْ ٥ٟٚفٝ ًا رت  آٖ ؿ٥ِر  ًا

ٓ ٣ٔ وٕبَ ؽٛؿ ثلا٢ كا وبك ا٤ٗ وٝ ب٣ت ٥٘ت. ؿ٘ا ٌبٖ ام مٔب٣٘ ٣مُ لبٖ٘ٛ ام ٛا ٝ  ُرٛؿ  ٔر٣  ٓبؿك ٘ا ْ  ثرلا٢  ور  اعترلا

ب ؛ثبُـ لبئُ اكمٍ لبٖ٘ٛ ت؟ آٔـٜ وزب ام لبٖ٘ٛ اعتلاْ اكمٍ ا٤ٗ ٔا ل ًا ٓ  ا٤ٗ ٌا ُ  ثبُرـق  اؽاللر٣  عىٕر٣  ٞر  تٌٌّر

ٛاٞـ پ٥َ ل ٚ آٔـ ؽ ل ٌا ل آٖ ٌٞتق وٝ ثبُـ ٠٘ل٢ ٢ٔا ت ٥ٕٞٗ ٠٘ل٢ ٔا ٖ  وٝ ًا ٌرب ٗ  ٘ا ٝ  ا٤ر  ؽرٛؿ  ثرلا٢  كا ٌٔرئّ

ـ ٣ٔ وٕبَ زبْ ٥٘ت ٚكا٢ ؿك ثٙبثلا٤ٗ. ؿ٘ا ت ا٤ٗ آٖ ٚ ؿاكؿ للاك ؿ٤ٍل ٥٘ت ٤ه ٥ٟٚفٝ ٘ا ٛاٞٓ ٣ٔ صٖٛ ٔٗ وٝ ًا ٝ  ؽ  ثر



  79ثطضؾي تغجيمي وطأت ا٘ؿب٘ي زض ا٘سيكٝ وب٘ت ٚ قٟيس ٔغٟطي 

ت عب٣ِ ؿك ا٤ٗ. وٙٓ ٣ٔ ٥٘ت كا ا٤ٗ قثلًٓ وٕب٣ِ رل  وٙـ ٣ٔ تٔل٤ظ وب٘ت وٝ ًا ٖ  ثرلا٢  وٌر٣  ٌا ٝ  كًر٥ـ  وٕرب٣ِ  ثر

زبْ كا وبك٢ ٛاٞـ اؽالل٣ وبك٢ ٚا وبك ؿٞـق ٘ا  د.298ر297ّ ق1387ق ٔٔجبطر ثٛؿ ٘ؾ

 ٌيطي٘تيزٝ

ٌبٖ ٥ُٟـ ٜٟٔل٢ٚ  وب٘ت اٞتٕبْ ٤ٚوٜ ٌب٣٘ ؿك عٛمٜ ٌٔبئُ ٘ا ت ٘ا ٛاكؿ ِٔتلن ٥ٔربٖ ؿ٤رـٌبٜ    ٚرن ُٙب٣ً ثٝ ولٔا ٔ

ت ٌبٖ ٞل ؿٚ ٤ٔتمـ٘ـ. ٕٞض٥ٙٗ آ٘بٖ ًا ت فات٣ اكمٍ ٤ه ؿاكا٢ وٝ ٘ا ل ٥ٕٞٗ ٚ ًا  ٔتٕرب٤ن  ؿ٤ٍل ٔؾّٛلب  ام كا ٚا ٔا

ربٖ عبٓرُ          آ٘بٖ  وٙـ. ٣ٔ رب٣٘ تٟٙرب ثرب تىبٔرُ رٙجرٝ ٣مرُ ٠٘رل٢ اٌ٘ ت اٌ٘ تلان ؿاك٘ـ وٝ ولٔا ؿك ا٤ٗ ٘مٜٝ ٥٘ن ُا

٣ ٥ٙبؿ٤ٗ  ٕ٘ ٔب اؽتالف ث ٜٟل٢ٚ  و٘بتُٛؿ؛ ا  ٔ ٟـ٥ ُ ٓ ٥ٌ٘ ىب ٥ّت ٤بفٗت ؿك ثؾَٔ  ت ف٤ ت:  ولٔا ٣ ًا ٌ٘ب ٥ٙبؿ٢ اؽالق ٘ا ٜ ث اـ٤

ت ٌٖب ثبـ٤ ٝ٘ و٘ب ت وٝ ٣ُٕ ٘ا ٥ٟفٝ ا٤ٗ ًا ٜبثكٚ  ٟبٔ  لفبً قٙت ىٝٓ  ـ  ّث ر ٖ اؽالق ثُب لف اعتلْا ٝث لبٛ٘  ٓ ٥ٟفٝٚ  ٝث  ؛ام ك٢ٚٚ 

 ٝ ـ٤ِ ٔب ؿك ٘ا ٜٟل٢ا ـٔ  ٥ٟ ت.ُ ٖ ًا ٕب ٚ ا٤ ٝ ٣مال٥٘ت  ٙج ٚ ر ٣ق ثلؽٛكؿاك٢ ام ؿ ٌ٘ب ت ٘ا ٗ ولٔا ٥ّت ٤بفت ٜ ف٤  ق كا

ت اؽالل٣ وبك٢ قوب٘ت ٍ٘بٜ ام ٖ  اف٤بَ ام ف٣ّ٤ آ٘ىٝ ثلا٢ ؿ٤ٍلق ٣جبك  ثٝ ٚ ثبُـ ٤ٚو٣ٌ صٟبك ؿاكا٢ وٝ ًا ٌرب  ٘ا

تٝ  ؽ٥ٓٛٔت صٟبك ثب٤ـ ُٛؿ اؽالل٣ عٌٗ ثٝ ٔتٔف ٛافمت دة ثٛؿٖ؛ اؽت٥بك٢ داِف: ثبُـؿُا  ٥ٟٚفرٝ؛  ٚ تى٥ّف ثب ٔ

 .پق٤ل٢ ت٥ٕ٤ٓ دؿ تى٥ّف؛ اؿا٢ ٥٘ت دد

ت ؿك ٥ُٜٛ ثٟلٜ تب٢ ثلؿاك٢ ام ولٔا ٌب٣٘ ؿك كًا ٌب٣٘ ٥٘ن ٥ٔبٖ آٟ٘رب اؽرتالف   ٤ٔمَٛ ع٥ب  تل٥ًٓ ٘ا ٠٘رل ٚررٛؿ    ٘ا

ٌبٖق ٣ٔث وب٘ت ؿاكؿ: ٌرب٣٘     ب تٛرٝ ثٝ اكمُٕٙـ ث٤ـ ٣مال٣٘ ٘ا رت ٘ا ٌب٣٘ ؿك ًرب٤ٝ ولٔا وُٛـ ثٝ تل٥ًٓ ع٥ب  ٤ٔمَٛ ٘ا

ـ٤ِٝ  ٌب٣٘ ؿك ٘ا ت ٘ا ٌرب  تٟٙب ٘ٝ ٥ُٟـ ٜٟٔل٢ثپلؿامؿ. ولٔا ثّىرٝ م٤لثٙرب٢ تلًر٥ٓ     ٣٘قم٤لثٙب٢ تل٥ًٓ ع٥ب  ٤ٔمَٛ ٘ا

ٌب٣٘ ٣الٜٚ ثل رٙجٝ ٣مال٥٘تق رٙجٝ ا٤ٕبٖ ٚ ٌلا٤َ ت؛ م٤لا ؿك ك٥ًـٖ ثٝ ٤ًبؿ  ٘ا ٌب٣٘ ًا لّجر٣   ٞرب٢ ع٥ب  ا٣ِٟ ٘ا

 ٚا ٥٘ن ًٟٓ ٣ٕٟٔ ؿاكؿ.
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 ٔٙبثغ
 قق تٔغ٥ظ ٓجغ٣ ٓبِظق لٓق ٞزل .1414ق ٝاِجالغ ٟ٘ذ
ٝ.في غطيت اِحسيج ٚ األحط النهايةق 1367ثٗ ٔغٕـق  اح٥لق ٔجبكن اثٗ ىتت االًال٥ٔ  ق س صٟبكْق لٓق ؿاكِا
٤ٗق  ٣لث٣ق ٔغ٣٥ اثٗ لماقدق  ػطثـ تفؿيط اثٗقق 1422اـِ ٤لثرث٥لٚ ق رتإ٤ٚال  ٣جـِا تلاث ِا  .ؿاك اع٥بء ِا
بؿكس ًْٛق ث٥لٚ ق ق ِؿبٖ اِؼطةقق 1414ٔغٕـثٗ ٔىلْق ٠ٙٔٛكق  اثٗ  .ؿاك أِ
ق  ٥ّ٣لٗب اهؿكق  .94-79ق ّ 13ٍ  ًبَ صٟبكْق قٔتبفيعيه ق«ٔل ّٜٔك وب٘تاغ٣ّ٥ّ ثل ٘مـ ت»ق 1391ٚ ٕٞىبكٖا

مبًٓق  ق  قٟٝ٘ذ اِفهبحق 1382پب٤ٙـٜق اثِٛا َس صٟبكْق تٟلٖا  .ؿ٥٘ب  ؿ٘ا
 ث٥لٚ ق ا٣ّٕ٣.ق ٔكبضق  ٘ٛاضاِيميٗ في  ؾطاض  ٔيطإِؤٔٙيٗقق 1422ثٗ ٔغٕـق  كرتعبفٞ ثل٣ًق 

ٖ.رو٥ّب  عـ٤ج لـًردق  السنية في األحاديث القدسيةالجواهر ق 1380عل٣ب٣ّٔق ٔغٕـثٗ عٌٗق  ق ؿٞمب  س ًْٛق تٟلٖا
ـ٤ِٝ»ق 1390ؿٞمبٖ ٥ًٕىب٣٘ق ٚ كع٥ٓ ٣ٌىل  ؿ٤لثبمق بٖ اؽالل٣ ؿك ٘ا ٥ٗ وب٘ت ٚ ٣مال٥٘ت ٚ اٌ٘ تإِٟ ق ٍ ٔؼطفىت اذاللىي   ق«ٓـكإِ
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مِّٓٔكق ؿق ٔفطزات اِفبػ اِمطآٖ اِىطيٓقق 1412ثٗ ٔغٕـق  ع٥ٌٗ كايت آفٟب٣٘ق  .ؿاكِا
ق عىٕت.آكٍ اؽٍل٢ ٚ ٤ٌٔٛؿ م٘زب٣٘ق تلر١ٕ  قفّؿفٝ اذالقق 1395ق ك٤ضّنق ر٥ٕن  س صٟبكْق تٟلٖا
ق ٛ. اهلل فٛالؿٚ٘ـق ٣ن تلر١ٕ  قاذالق زض فّؿفٝ وب٘تق 1394ق كارل ًب٥ِٖٛا ق ٛلط ٘  س ؿْٚق تٟلٖا

 .ٜٔج٣ٛب  ؿ٤ٙرلٓق  قاؾطاض اِحىٓق 1383ًجنٚاك ق ٔالٞبؿ٢ق 
زـ ٔزـٚؿثٗ آؿًْٙب٤رق اثٛا ٖ. قحديقة الحقيقة و شريعة الطريقةق 1383ق ِٕ ٍبٜ تٟلا ق ؿاِ٘  س ُِٓق تٟلٖا

٤ٗ ًٟلٚكؿ٢ق ُٟبة ل ٚ ٘زفمّر عج٥جرر ق ق تٔغ٥ظ ٚ ٔمـٔٝ ٞب٘ل  ولثٗٔزٕٛػٝ ٔهٙفبت قيد اقطاقق 1375ق اـِ ق س  ٥ًـع٥ٌٗ ٔ٘
ق ٔا١ًٌ   .ٜٔب٤ِب  ٚ تغم٥مب  فلٍٞٙرؿْٚق تٟلٖا

سيكٝ وب٘تق 1384ق ٔٙٛصٟل ث٥ـ٢ق ٓب٤٘ر ؿكٜ ؿبٖ زض ٘ا ق لمٙٛى. قربيٍبٜ ٘ا  س ؿْٚق تٟلٖا
٥ٗق تإِٟ ق  قإِجس  ٚ إِؼبزق 1354 ٓـكإِ زٕٗ عىٕت ٚ فٌّفٝ ا٤لٖاتٟلٖا  .٘ا

 .اال٣ّٕ٣ مؤسسةث٥لٚ ق ق في تفؿيطاِمطآٖ إِيعاٖ قق1411ٛجبٛجبئ٣ق ٥ًـٔغٕـع٥ٌٗق 
ق  قاِمطآٖٔزٕغ اِجيبٖ فـ تفؿيط ق 1372ثٗ عٌٗق  فُ٘ قٛجلًر  .٘بٓل ؽٌلٚس ًْٛق تٟلٖا

٤لثس ًْٛق ث٥لٚ ق ق ٔفبتيح اِغيتقق 1420فؾلكام٢ق ٔغٕـثٗ ٣ٕلق  تلاث ِا  ٣.ؿاك اع٥بء ِا
٥ـ ق ؽ٥ُّ  س ؿْٚق لٓق ٞزل .ق وتبة اِؼيٗقق 1410ثٗ اعٕـق  فلٞا

ك٢.جبح إِٙيطإِهتبق  ث٣ف٥ٛٔرق اعٕـثٗ ٔغٕـق   ق س ؿْٚق لٓق ؿٚا
مبًٓ ٣جـِا  .الهیئةًالمصةیةًالعبمهًللکتبةس ًْٛق ٔٔلق ق ِغبئف اإلقبضاتْق 1981ىل٤ٓق ل٥ِل ق اثِٛا
ق  إًب٥٣ُ ٤ًبؿ  ٚ ٔٙٛصٟل ثنكٌٕٟلق ١ق تلرٕتبضيد فّؿفٝ )اظ ِٚف تب وب٘ت(ق 1375ق وبپٌّتٖٛق فلؿك٤ه  .ًلٍٚس ؿْٚق تٟلٖا

ق  ٔٙٛصٟل ثنكٌٕٟلق إًب٥٣ُ ٤ًبؿ  ٚتلر١ٕ  ق٘يچٝ( فيكتٝ تب )اظ تبضيد فّؿفٝق 1393ررررر ق   .ًلٍٚس ٞفتٓق تٟلٖا
ق ؽٛاكم٣ٔ.ٚ  ٣ٙب٤ت ع٥ٕـتلر١ٕ ق ثٙيبز ٔبثؼساِغجيؼٝ اذالق )ٌفتبضي زض حىٕت وطزاض(ق 1369ق ا٤ٕب٘ٛئُ وب٘تق  ٣ّ٣ ل٥ٔل٢ق تٟلٖا
ق  ث٥ـ٢ق ؿكٜ ٓب٣٤٘ صٟلق تلر١ٕ ٔٙٛٔبثؼساِغجيؼٝ اذالق؛ فّؿفٝ فضيّتق 1388ررررر ق   .ٍ٘بك ٚ ٘مَتٟلٖا
ق ث٥ـ٢ ٔٙٛصٟل ٓب٣٤٘ ؿكٜتلر١ٕ ق ٞبي فّؿفٝ اذالق زضؼق 1393ررررر ق   .٘مَ ٚ ٍ٘بكق س ؿْٚق تٟلٖا
فق 1395ررررر ق  ق ث٥ـ ق  ٔٙٛصٟل ٓب٤٘ر ؿكٜتلر١ٕ ق زيٗ زض ٔحسٚزٜ ػمُ تٟٙب :فّؿفٝ وب٘تِا  .٘مَ ٚ ٍ٘بكس صٟبكْق تٟلٖا
ق ث٥ـ٢ق  ٔٙٛصٟل ٓب٣٤٘ ؿكٜ ١تلرٕ قفّؿفٝ حمٛقةق 1395ررررر ق   .٘مَ ٚ ٍ٘بكس صٟبكْق تٟلٖا

ـ٤ِٝ ٥ًب٣ً  ٔالن ولأت»ق 1395ق وٕب٣ِ ٌٛو٣ق ٔغٕـ ٚ ٕٞىبكٖا بٖ ؿك ٘ا ٚ ٣الٔٝ ر٤فل٢ ؿك لبِرت ًرٝ ٠٘ل٤رٝ    وب٘ت ٔٙـ٢ اٌ٘
بٖ ب٥٘ت ثبِمٜٛ اٌ٘  .117ر91ّق 74ٍ ق ػّْٛ ؾيبؾيق «ٌلا٤ب٘ٝق افنٚؿٜ ٚ اٌ٘
جت ٥ٔبٖ »ق 1388ق ٥ًٕب ٚ ٕٞىبكٖاؿٞىلؿ٢ق  ٔغٕـپٛك ٌربٖ ؿك فٌّرف  ٌ٘ ٗ  ٣١مال٥٘ت ٚ ولأت ٘ا ٥ تإِٟ ٔؼطفىت  ق «ٚ وب٘رت  ٓرـكإِ

 .36ر11ق ّ 24ٍ ق فّؿفي
 .  آٔٛم٣ُ ٚ پو٣ِٞٚ أبْ ؽ٣ٙ٥ٕ ١لٓق ٔاًٌس ؿْٚق ق ٘مس ٚ ثطضؾي ٔىبتت اذالليق 1387ق ٔغٕـتم٣ق ٔٔجبط

ق ٓـكا.ٞبي اؾتبز قٟيس ٔغٟطي يبززاقتق 1378ق ٜٟٔل٢ق ٔلت٣٘  ق تٟلٖا
ق ٓـكا.ق ٕٛػٝ آحبضٔزق 1380ررررر ق   س ِٞتٓق تٟلٖا

ب٣٘ ؿك تلث٥ت اؽالل٣ ٚ ارتٕب٣٣ ثب تى٥ٝ ثل آكا»ق 1395ق ٘زف٣ق ٔغٕـ ٚ ٕٞىبكٖا ٍ  قٔؼطفىت ق «ء ٥ُٟـ ٜٟٔرل٢ رب٤ٍبٜ ولأت اٌ٘
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ل ٣٘. كٗب ٥ٔٔج٣قتلر١ٕ  قزضآٔسي ثط فّؿفٝ ػّٕي ايٕب٘ٛئُ وب٘ت: لبٖ٘ٛ اذاللي زض زضٖٚ ٔٗق 1391ق اتفل٤ـ ٞٛفٝق ق ِ٘  س ؿْٚق تٟلٖا

 


