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 مرثع تقبثل در مىطق ارسطًيی ي مىطق رياقی

تبؿ٤بك ٔلون پو٣ِٞٚ /  ٔحٕسضضب ٔحٕسػّيعازٜ بْ ؽ٣ٙ٥ٕ المععرفةدائرًا ال٣ٔ ٔاًٌٝ آٔٛم٣ُ ٚ پو٣ِٞٚ ٔا  ٣ّْٛ ٣م٣ّ ًا
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 چىيسٜ

ثٝ ٚ ٌ٘جت عى٥ٕٝق ٤ى٣ ام اعىبْ ل٘ب٤ب ٚ ثلك٣ً  ٥ّ٣ٌٝ ٚ ٔغىْٛ ٌاؽتالف ٚ تمبثُ ٥ٔبٖ ل٘ب٤ب٢ ٔتغـ ؿك ٔغىْٛ
٥ٌلؿ. ا٤ٗ ٌٔئّٝ ام  آٖق ٔلث٢ تمبثُ ُىُ ٣ٔٞب٢ ٥ٔبٖ ل٘ب٤ب ام رٟت تالمْ ٤ب ت٤ب٘ـ اًت وٝ ثل اًبى  ٌ٘جت
آ٤ـ وٝ ام آيبم تـ٤ٚٗ ٜٔٙك اك٣٤ًٜٛ ٚ ٜٔٙك كٚال٣ق وبٖ٘ٛ  ُٕبك ٣ٔ تل٤ٗ ٔجبعج ؿك ٜٔٙك اًتـالَ ثٝ اًب٣ً

ؿا٘بٖ ثٛؿٜ اًت. اكًٜٛق تمبثُ ل٘ب٤ب كا ثٝ تمبثُ ؿك ٓـق اؽتٔبّ ؿاؿٜق آٖ كا ثٝ تمبثُ ا٤زبة ٚ  تٛرٝ ٜٔٙك
ؿا٘بٖ ٌّٕٔبٖق  وٙـ. ٜٔٙك ٢ٚ تمبثُ ع٥ّٕب  كا ٜٔلط ٚ آٖ كا ثٝ ت٘بؿ ٚ تٙبلٖ تم٥ٌٓ ٣ٔ وٙـ. ًّت ٤ٔلف٣ ٣ٔ

ا٘ـ. ا٤ِبٖ تمبثُ كا ا٣ٓ  ُٕبك آٚكؿٜ ٞب ٚ آٖ ؿٚ كا ام الٌبْ اؽتالف ل٘ب٤ب ثٝ ٞب كا ؿك ٔمبثُ تـاؽُ ٌناكٜ تمبثُ ٌناكٜ
ت ت٘بؿ كا ثٝ ٔٔبؿ٤ك تمبثُ ل٘ب٤ب ؿا٘ٙـ؛ ثٝ ٥ٕٞٗ ًجتق ؿؽَٛ تغ ام تمبثُ ؿك ٓـق ٚ تمبثُ ؿك وقة ٣ٔ

ا٘ـ. كٚال٥بٖ ٣الٜٚ ثل تٔل٤ظ ثٝ تٙبلٖ وٝ ام ٔٔبؿ٤ك تمبثُ ا٤زبة ٚ ًّت اًتق ثٝ تمبثُ ٥ٔبٖ رٟب   افنٚؿٜ
ىبٖ ثب أتٙب١ ٥٘ن پلؿاؽتٝ ا٘ـ. تفبٚ  ٤ٔٙب٣٤ ٚ ٔٔـال٣ تمبثُ ؿك  ٓـق ٔب٘ٙـ تمبثُ ٗلٚك  ثب ٘بٗلٚك  ٚ تمبثُ ٔا

ٔٛرت تفبٚ  تِى٥ُ ٔلث٢ تمبثُ اًتق ٗلٚك  ثلك٣ً ٤ٔب٣٘ ٚ ٔٔبؿ٤ك ٔؾتّف تمبثُ ؿا٘بٖ وٝ  ًؾٙبٖ ٜٔٙك
 ًبمؿ. ٥ٌل٢ ٔلث٢ تمبثُ ثٙبثل ٞل وـاْ كا آُىبك ٣ٔ ٚ ص٣ٍٍ٘ٛ ُىُ

ٚال٣. ها:کلیدواژه  اؽتالف ل٘ب٤بق تمبثُ ل٘ب٤بق ٔلث٢ تمبثُق ٜٔٙك اك٣٤ًٜٛق ٜٔٙك ك
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 ٔمسٔٝ

تـالَ ٔجبُل ؿكثبكٜثغج  ق ٤ىر٣ ام  ك ُرـٜ د 227ِٟٛٔقق ّ 1421ر٠ٔفلق  اعىبْ ل٘ب٤ب ٚ ٌ٘جت ٥ٔبٖ آٟ٘ب وٝ ثٝ ًا

ٛامْ آٟ٘رب ر     ثغج ت. ا٤ٗ ثغج ام آٖ رٟت وٝ ثٝ ُرٙبؽت ل٘رب٤ب ٚ ِر ب٣ً ؿك ٜٔٙك ًا ق ّ 1369ُر٥لام٢ق  ٞب٢ ًا

ت د 35٣ٔقق ّ 1403وٕٛ٘ٝق  ؛ اث389ٗ بىق ث٥ِتل ٜٔٙك ٥ٕٗثلٞ .پلؿامؿق ثغخ٣ ٔلثٛٙ ثٝ ل٥٘ٝ ٔٙفلؿٜ ًا ربٖق   ًا ؿ٘ا

ـ رُٟلمٚك٢ق  ا٤ٗ ثغج كا ؿك ثبة ل٘ب٤ب آٚكؿٜ ٝ دق ٤ب ثٝ 72ق ّ 1371ع٣ّق ؛ 172ق ّ 1383٘ا ـ  آٚكؿٜ ا٢ ٌٛ٘ر ر ورٝ   ٘ا

ٙـ ٣ٔآٖ كا ٔلثٛٙ ثٝ ل٥٘ٝ ٔٙفلؿٜ  ُٛؿ ٤ٔ٣ّْٔٛ  ٙرـق ٔرخالً   ٘ٝ ا٤ٙىٝ  ؿ٘ا ـ٘ا رتـالَ ث ٝ  آٖ كا ٣٣ٛ٘ ًا ٛاٖ ٔمـٔرٝ    ثر ٣ٙر

ٛامْ ٘ت٥زرٝ ل٥ربى     30ق ّ 2ق د 1375؛ ًٟلٚكؿ٢ق 120ق ّ 1قق د ٣1408ق فبكاثر ٔجبعج ل٥بى ٛاٖ ِر د ٤ب ثٝ ٣ٙر

ـ  آٚكؿٜد 441ق ّ 1369؛ ُرر٥لام٢ق 174ق ّ 4ق د 1375؛ ًررٟلٚكؿ٢ق 337ق ّ 1381فؾرلكام٢ق  ر ر عرربَ  ثرربا٤ٗ .٘ا

تـالَ ٘ب٥ٔرـٜ زبآ٘ام تق ثلؽ٣ آٖ كا ًا تمبَ ام ل٥٘ٝ ثٝ ل٥٘ٝ ًا رـ   وٝ ا٤ٗ ثغجق ٔلثٛٙ ثٝ ٣٣ٛ٘ ٘ا قق 1421ر٠ٔفرلق  ٘ا

بى ثلا٤ٗ .د227ّ  تمربَ ام   ًا ل ٘ا ت وٝ ٌا تمبَ ام ل٥٘ٝ ثٝ ل٥٘ٝ ًا تـالَ ٤ٔٙب٣٤ ا٣ٓ ام عزت ؿاكؿ ٚ ثٝ ٤ٔٙب٢ ٘ا ًا

تـالَ ٔجبُل»٤ه ل٥٘ٝ ثٝ ل٥٘ٝ ّٜٔٛة عبُٓ ُٛؿق  تمربَ   ُٛؿ ٘ب٥ٔـٜ ٣ٔ« ًا ل ٘ا ت ٚ ٌا وٝ ؿاكا٢ ًٚبئٚ وٕتل ًا

رتق ٤رب       «ٔجبُلًتـالَ ي٥لا»ام صٙـ ل٥٘ٝ ثٝ ل٥٘ٝ ّٜٔٛة عبُٓ ُٛؿق   «عزرت »ورٝ ؿاكا٢ ًٚربئٚ ث٥ِرتل٢ ًا

ٛامْ       .ُٛؿ رٕٞبٖد ٘ب٥ٔـٜ ٣ٔ رتـالَ ٤رب ِر ٛاٖ ٔمـٔرٝ ٚكٚؿ ؿك ٔجبعرج ًا تـالَ ثٝ ٣ٙ آٚكؿٖ ا٤ٗ ٔجبعج ؿك ٔجغج ًا

ٛامْ ل٥٘ٝ ٔٙفلؿٜ  ٚال٢ ثٝ ثغج ام ِ ت ٚ ؿك  تـالَق وبك ؿكًت٣ ًا رتـالَ ُرٕلؿٖ      ٌلؿؿ ٣ٔثبم٘ت٥زٝ ًا ٚ ؿ٥ِرُ ثرل ًا

بٖ ٤٤ٙر٣ ت٤ج٥رل اعىربْ ل٘رب٤ب رعّر٣ق       آ٤ـ ٕٞبٖ ت٤ج٥ل ث٥ِتل ٜٔٙك ضٝ ؿكًت ثٝ ٠٘ل ٣ٔ؛ ثّىٝ آ٤٘ٗ اعىبْ ٥ٌ٘تا ؿ٘ا

ٛامْ ل٥٘ٝ ٔٙفلؿٜ ر323ق ّ 1383؛ كام٢ق 289قق ّ 1412 ق ّ 1369؛ ُر٥لام٢ق  337ق 1381ّفؾلكام٢ق د ٚ ِ

تـال194قق ٠ٔ1421ّفلق د ٚ ٌ٘جت ٥ٔبٖ ل٘ب٤ب ر441 ٚاهٜ ًا ت؛ م٤لا  تمربَ  د ًا َق ٟٟٛك ؿك ص٥َٙ ٔمـٔب  ثلا٢ ٘ا

رتـالَ     ىٝ ٞلٌٛ٘ٝ ٔالمٔٝٞب ٚرٛؿ ؿاكؿق ٘ٝ ا٤ٙ وٝ ؿك عزت ثٝ ّٜٔٛة ؿاكؿ ا٢ ٥ٔبٖ ل٘ب٤ب ؿك ٓـق ٤رب ؿك ورقة كا ًا

َ        ثٙب٥ٔٓ. ثٙبثلا٤ٗ تالمْ ام ع٥ج ٓـق ٚ وقة ٥ٔبٖ ٌرناكٜ  رتـال رت ٚ ٣رالٜٚ ثرل ًا رتـالَ ًا ٞرب ثرل    ٞربق ا٣رٓ ام ًا

ـا ٌ٘جت ٌٔت٢ٛق ٣ىي ٘مر٥ٖ ٔغٕرَٛق ٣ىري ٘مر٥ٖ ٔٛٗر١ٛق ٣ىري         ؽُق تٙبلٖق ت٘بؿق ٣ىيٞب٣٤ ٔب٘ٙـ ت

ٔغَٕٛق ٘مٖ ١ٛٗٛٔق ٘مٖ تبْق تالمْ ٔتٔال ق تالمْ ٔٙفٔال  ٚ تالمْ ُل٥ٛب  ٞرٓ ٓرـق     ٘م٥ٖ تبْق ٘مٖ

ٖ  ٜٔٙرك وٙـ. ام ٟبٞل ًؾٗ ثلؽ٣  ٣ٔ رب تربد ورٝ ٣ىري ٚ تٙربلٖ ٚ     ؿ٘ا كا لٌر٥ٓ ٞرٓ ٚ ام الٌربْ اعىربْ ل٘رب٤ب       ٘ا

ـٜ ثلُٕلؿ تبدوٝ  آ٤ـ ٣ٔد ٥٘ن ا٤ٗ ّٜٔت ثٝ ؿًت 176ق ّ تب ث٣ام٢ق كر ٘ا تـالَ ؽٛؿٍ ًٙؼ ؽب٣ٓ ام اعىربْ   ٘ا ٚ ًا

تٗ ٥ٔبٖ ٌ٘جت ت. فلق ٌقُا ٞب٣٤ ٔب٘ٙـ تٙربلٖ ٚ ت٘ربؿ ورٝ     ل٘ب٤ب ٚ ؿك ٔمبثُ ًب٤ل اعىبْ ٔب٘ٙـ تٙبلٖ ٚ ٣ىي ًا

ل٘ر٥ٝ ٤رب    ٢ٞب وٝ ؿك آٟ٘ب ارنا ٞب ٚ ٘مٖ ب٘ٙـ ٣ىيٞب٣٤ ٔ وٙـق ٚ ٌ٘جت ل٥٘ٝ ٚ رب٤ٍبٜ آٟ٘ب تغ٥٥ل ٣ٕ٘ ٢ؿك آٟ٘ب ارنا

  َ تـالَ ٘ب٥ٔـٖ ثل ؽرالف ؿًرتٝ ٚا تق ٚ ؿك ٘ت٥زٝق ؿًتٝ ؿْٚ كا ًا ق ًرؾٗ ٘بتٕرب٣ٔ ثرٝ ٠٘رل     رب٤ٍبٜ آٟ٘ب ٔتفبٚ  ًا

تٗ آ٤ـ.  ٣ٔ تـالَ ام ثـ٤ٗ ًجت ُب٤ـ ا٤ٗ فلق ٌقُا رت ورٝ ٌرناكٜ     ا٢ ل٥٘ٝثٝ  ا٢ ل٥٘ٝثبُـ وٝ ؿك ًا ؿ٤ٍلق المْ ًا

تمبَ ام ل٥٘ٝ ثٝ ل٘ر٥ٝ ؿ٤ٍرلق ؿك    ٔٙٝ ٚ ٔٙتمُ ق ٔتفبٚ  ثبُٙـ ٚ تفبٚ  ٥ٔبٖ ٔٙتمُب٥ِٝ ٔٙٝ ٚ ٌناكٜ ٔٙتمُ ٔٙتمُ ا٥ِٝ ٚ ٘ا



  113ٔطثغ تمبثُ زض ٔٙغك اضؾغٛيي ٚ ٔٙغك ضٚالي 

ب آ٘ تل ام ؿًتٝ آُىبك دٞب ٘مٖٚ  ٞب ٣ىيؿًتٝ ؿْٚ ر ت؛ ٔا َ رتٙبلٖ ٚ ت٘بؿد ًا ـ  ضٝ ؿكًت ثٝ ٠٘رل ٔر٣  ٚا ٣رـْ   قآ٤ر

َ ٥٘ن ثب تٛرٝ ثٝ تفبٚ  تفبٚ  ٥ٔبٖ ا٤ٗ ؿٚ ت؛ م٤لا ؿك ؿًتٝ ٚا ُ  ٣ ٚ و٥ف٣ ٥ٔبٖ ٌناكٜٞب٢ وٕت ؿًتٝ ًا ٔٙرٝ   ٞب٢ ٔٙتمر

ـاك ا ا٥ِٝق ا٤ٗ ؿٚ ٌناكٜ ثب ٕٞـ٤ٍل ٔتفبٚ  ٚ ٔٙتمُ ـ  ٣ٔ٘ـ ٚ ٥ٕٞٗ ٔم ٛ٘ا تمبَ ام ل٥٘ٝ ثٝ ت ٝ ثلا٢ ٓـق ٘ا ؿ٤ٍرل   ا٢ ل٘ر٥

تـالَ ثٝ عزت وبف٣ ثبُـ. پي آ٘ ٚاهٜ ًا تق اؽتٔبّ  تضٝ ؿكًت ًا تمبَ ام  قًا ب ٘ا كا ثرٝ ل٘ر٥ٝ ؿ٤ٍرل     ا٢ ل٥٘ٝٔا

ٛامْ ل٥٘ٝ ٔٙفلؿٜ  قا٤ٙىٝ تالمْ ٤ب ت٤ب٘ـ ؿاك٘ـًجت ثٝ   .٘ب٥ٔٓ ٤ب ٌ٘جت ٥ٔبٖ ل٘ب٤ب ٣ٔاعىبْ ل٥٘ٝ ٤ب ِ

رتـالَ ثٙرب٥ٔٓ ٚ صرٝ       ٌ٘جت ٥ٔبٖ ٌناكٜ ٌٔئّٝؿك ٞل ٓٛك ق  ٛامْ ٓـق ٤ب وقة ٤ه ٌرناكٜق صرٝ آٖ كا ًا ٞب ٚ ِ

رت ورٝ ؿك ٛرَٛ تربك٤ؼ ٜٔٙركق       ٘ٙب٥ٔٓ ٚ صٝ فمٚ ثلؽ٣ ا تـالَ ثٙب٥ٔٓق ام ٌٔبئُ ٟٔٓ ٜٔٙرك ًا م ٔٔبؿ٤ك آٖ كا ًا

ت. وبٖ٘ٛ تٛرٝ ٜٔٙك بٖ ثٛؿٜ ًا  ؿ٘ا

ت. ٤ى٣ ام ٌٛ٘ٝ اعىبْ ل٘ب٤ب٢ ٔٙفلؿٜ ٌٛ٘ٝ ٞرب٢   ٞب٢ ٔؾتّف٣ ؿاكؿ وٝ ؿك ا٤ٗ تغم٥ك ٤ى٣ ام آٟ٘ب ٔٛكؿ ثغج ًا

ثٝ ل٘ر٥ٝ آرُق ٤رب     ٥ّ٣ٝ ٚ ٔغىٌْٛ اعىبْق ٔغىٌْٛ ٌٛ٘ٝ ا٤ٗٞبًت وٝ ؿك  ٞب ٚ ٘مٖ ٔؾتّف ٌ٘جت ٥ٔبٖ ل٘ب٤بق ٣ىي

٤ٌٛٙرـ ٤رب    ٔر٣  «٘مٖ»ُٛ٘ـ وٝ ثٝ آٖ  ٤ٌٛٙـ ٤ب تجـ٤ُ ثٝ ٘م٥ٖ ٣ٔ ٣ٔ «٣ىي ٌٔت٢ٛ»ُٛ٘ـ وٝ ثٝ آٖ  رب ٣ٔ ربثٝ

 ٞب ٚ ت٤ب٘رـٞب  . ٌٛ٘ٝ ؿ٤ٍل ٌ٘جت ٥ٔبٖ ل٘ب٤بق تالمْ٘بٔٙـ ٣ىي ٘م٥ٖ ٣ٔكا ُٛ٘ـ وٝ آٖ  رب ٣ٔ تجـ٤ُ ثٝ ٘م٥ٖ ٚ ربثٝ

ت ٚ ٌٛ٘ٝ ًْٛ ٌ٘جت ٥ٔبٖ ل٘ب٤بق اؽتالف وٕت ٞرب ؿك ٓرٛك  اتغربؿ آٟ٘رب ؿك      ٣ ٤ب و٥ف٣ ٥ٔبٖ ٌناك٥ٜٔبٖ ُل٥ٛب  ًا

ثٝ ٚ ٌ٘جت عى٥ٕٝ ٚ ل٥ٛؿ كار٢ ثٝ ٤ى٣ ام ا٤ٗ ًٝ ٔب٘ٙـ ل٥ـ مٔربٖ ٚ ٔىربٖ ٚ ُرلٙ ٚ اٗربفٝ      ٥ّ٣ٝ ٚ ٔغىٌْٛ ٔغىٌْٛ

ت. ؿك ا٤ٗ تغم٥كق ام ٥ٔبٖ ا٤ٗ ٖ »ؿك ثلؽ٣ ٔٙربث٢ق آٖ كا  ٞب٢ ٔؾتّفق فمٚ عبِت ًْٛ وٝ  ٌٛ٘ٝ  ًا ضرٝ  آ٘»ٚ « تٙربل

ت زلا٢ ٖآ ًا رلق  72ق ّ 1371رع٣ّق « ربك٢ٔ  ٖ  »دٚ  ؿك ثلؽ٣ ؿ٤ٍ ّٔغمرب  آ  ٚ  ٖ ربل ٠فرلق  « ٙت ّ 1421ٔر دق 119قق 

ٜ ٛاـ٘ ٣ ؿكثبكٜ ا٤ٗ ؽ ت. ثغجٚ  ثلًك ٖ ثغج ًا ـق وبٛ٘ ٛلف ثل ثغج ام اؽتالف ل٘ر  ٘ا ٔت ٘ب٤ب  ٛٝ٘ اعىْب ل ٌ   ٝ ب٤بٚ  تمٌر٥ٓ ٖآ ثر

٣ ٔجبعجٔ   ٗ ٝ ا٤ ٝ ث ٝ ؿك اؿٔا ت و ُ ًا لث٢ تمبث  ٔٚ  ُ ٔبؿ٤ك تمبث  ٔٚ  ٣ ٤٘ب ٚ ثغج امٔ   ُ ٚ تمبث  ُ ـاؽ ٓ. ت  پلؿام٤

 اذتالف لضبيب ٚ تمبثُ لضبيب. 1

رت.          رجت ٥ٔربٖ آٖ ؿٚق ٗرلٚك٢ ًا ب٣ً ؿك ا٤ٗ ثغج ٌٞرتٙـ ورٝ ت٤ل٤رف ٚ تج٥ر٥ٗ ٌ٘ اؽتالف ٚ تمبثُ ؿٚ ٔفْٟٛ ًا

٣٘ق ٔٔبؿ٤ك ٔت٤ـؿ٢ ؿاكؿ ٔب٘ٙـ اؽتالف ٥ٔبٖ ؿٚ ٔفلؿق اؽتالف ٥ٔبٖ ؿٚ ل٘ر٥ٝ ٚ اؽرتالف ٥ٔربٖ    اؽتالف اِفبٝ ٚ ٤ٔب

ت وٝ ؽرٛؿ الٌرب٣ٔ ؿاكؿ   ٔب٘ٙرـ اؽرتالف ؿك    ؛ٔفلؿ ٚ ل٥٘ٝ. ام ا٤ٗ ًٝ لٌٓق فمٚ اؽتالف ٥ٔبٖ ؿٚ ل٥٘ٝ ٔٛكؿ٠٘ل ًا

 تالف ؿك و٥ّرت ٚ رنئ٥رت  د ٚ اؽر ؽتالف ؿك ا٤زبة ٚ ًّت رو٥ف ل٥٘ٝعُٕ ٚ ُلٙق اؽتالف ؿك ٣ـَٚ ٚ تغ٥ُٔق ا

ت. ا٤ٗدوٓ ل٥٘ٝر ت؛ م٤لا ٤رب ثرٝ    . ام ا٤ٗ الٌبْق اؽتالف ؿك و٥ف ٤ب ؿك وٓ ٔمٔٛؿ ًا ٌٛ٘ٝ اؽتالف ؽٛؿ ثل ؿٚ لٌٓ ًا

تمبَ ام ٓـق ٤ب وقة ٤ه ل٥٘ٝ ثٝ ٓرـق   ٌٛ٘ٝ ت وٝ ثب ٚرٛؿ آٖق ٘ا ُرٛؿ ٤رب    ٤رب ورقة ؿ٤ٍرل٢ عبٓرُ ٔر٣     ا٢ ًا

َ ام ا٤ٗ ؿٚ لٌٓ ٔٙ ا٤ٗ تمربَق          ٌٛ٘ٝ ٥ٌ٘ت. لٌٓ ٚا رت؛ م٤رلا ٤رب ؿك عٔرَٛ آٖ ٘ا ت ورٝ ؽرٛؿ ثرل ؿٚ لٌرٓ ًا ٠ٛك ًا

ٜٝ تمبَ عبُٓ ٣ٔ ًٚا ٛاؿ ل٘ب٤ب ؿؽبِت ؿاكؿ ٤ب ثٝ ٓلف آٖ اؽتالف ٚ ثـٖٚ ؿؽبِت ص٥ن ؿ٤ٍل٢ آٖ ٘ا ُرٛؿ. ام   ا٢ ٤ب ٔ

رت رُرٟلمٚك٢ق     ا٤ٗ ؿٚ عبِرتق لٌرٓ    قق 1412؛ عّر٣ق  172ق ّ 1383؛ ٕٞرٛق  87ق ّ 1372ؿْٚ ٔرٛكؿ ٠٘رل ًا
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رت ام: اؽرتالف ؿٚ ل٘ر٥ٝ ؿك      د.323ق ّ 1384 ق؛ كام289٢ّ ثٙبثلا٤ٗ ٤ٔٙب٢ ٔٛكؿ٠٘ل ام اؽتالف ل٘ب٤ب ٣جربك  ًا

تمربَ ام ٓرـق ٤رب ورقة       فمٚق ثٝ ٌٛ٘ٝ ٤ب ؿك وٓت دثبُـ ٚ صٝ ٘جبُـ صٝ اؽتالف ؿك وٓتر و٥ف ا٢ وٝ ثبِقا  ٌٔرتّنْ ٘ا

 ٤ى٣ ثٝ ٓـق ٤ب وقة ؿ٤ٍل٢ ثبُـ.

تق  ٚ ؿ٤ٍرل٢ اؽرتالف ؿك    دثـٖٚ اؽتالف ؿك و٥رف ر فمٚ ٤ى٣ اؽتالف ؿك وٓتاؽتالف ثٝ ا٤ٗ ٤ٔٙب ثل ؿٚ لٌٓ ًا

ـاؽُ ٣ٔدثبُـ ٚ صٝ ٘جبُـ صٝ اؽتالف ؿك وٓتر و٥ف َق ت ٤ٌٛٙـ وٝ فمٚ ؿك ٔغٔرٛكا  ٚررٛؿ ؿاكؿ ٔب٘ٙرـ     . ثٝ لٌٓ ٚا

ـاؽُ ثٝ ا٤زبة  ئ٥ٝ وٝ ثرٝ آٖ  ٚ ٔب٘ٙـ اؽتالف ًبِجٝ و٥ّٝ ٚ رن ٤ٌٛٙـ ٣ٔاؽتالف ٔٛرجٝ و٥ّٝ ٚ رنئ٥ٝ وٝ ثٝ آٖ ؿٚق ٔت

ـاؽُ ثٝ ًّت  ـ  ٔر٣ ؿٚق ٔت ٗ . ر٤ٌٛٙر ؿك ٓرٛك  ٚررٛؿ صٙر٥ٗ     .د47ق ّ 1986؛ فؾرلكام٢ق  41ق ّ 1357ق ٢ٔمفر  اثر

٣ىيق ٘رٝ ثرل   ٝو٥ّر ٣ىي ٚ ام وقة رنئ٥ٝ ثٝ ورقة  ثٝ ٓـق رنئ٥ٝ ٘ٝ ثل ٝو٥ٔ٥ّبٖ ؿٚ ٔغٔٛكٜق ام ٓـق  ا٢ كاثٜٝ

تمبَ عبُٓ  لٌٓ ؿْٚ كا تمبثرُ   .د199قق ّ ٠1421فلق ؛ 74ٔق ّ 1371ع٣ّق ؛ 97ق ّ 1361ر٣ًٛٛق  ُٛؿ ٣ٔ٘ا

  ق1383ال  ٚ صرٝ ؿك ٔغٔرٛكا  رًرب٢ٚق    ٔب٘ٙـ اؽتالف ٥ٔبٖ ٔٛرجٝ ٚ ًبِجٝ صٝ ؿك ُؾ٥ٔب  صٝ ؿك ٟٕٔ ؛٘بٔٙـ ٣ٔ

رت اكًٜٛ تمبثُ ؿك ٔغٔٛكا  ام ؿ٤ـٌبٜ  .د97ق ّ 1361؛ ٣ًٛٛق 209ّ  ٛام ارتٕب١ ؿك ٓـق ًا  ؛ٔٙٛٙ ثٝ ٣ـْ ر

ٛام ارتٕرب١ ؿك ورقة     ؛ٔب٘ٙـ تٙبلٖ ٚ صٝ رب٤ن ثبُـ ٔب٘ٙـ ت٘بؿ قجبُـصٝ ارتٕب١ ؿك وقة ٞٓ رب٤ن ٘ ب ٓلف ٣ـْ رر ٔا

 ق تمبثُ ؿك ٔغٔٛكا  كا ثٝ تٙبلٖ ٣ٙ٤٤ اؽتالف ؿك ورٓت اكًٜٛٔب٘ٙـ ؿؽَٛ تغت ت٘بؿق تمبثُ ٥ٌ٘ت؛ ثٝ ٥ٕٞٗ ؿ٥ُِق 

ٛٝ٘ ٚ ؿك و٥ف ٝث ٚ  ا٢ ٌ ٚ ت٘بؿ ٣ٙ٤٤ اؽتالف ؿ ـق  ٝ ٤ى٣ ٓبؿق ٚ ٤ى٣ وبفة ثُب ٛٝ٘ ؿك و٥ف ٝث و٥ّٝو ُ ارتٕب١ ؿك  ا٢ ٌ ٝ لبث و

ـق تم٥ٌٓ  ٙ وٙـ ٚ ؿؽَٛ تغت ت٘بؿ ٣ٙ٤٤ ؿٚ رنئ٥ٝ ٔؾتّف ؿك و٥ف كا وٝ لبُث ارتٕب١ ؿك ٓـق ٚ ي٥ل لبُث  ٣ٔٓـق ٘جُب

ـق ام الٌبْ تمبُث ٝث ٣ ارتٕب١ ؿك وقة ٌٞتٙ كؿ  ُٕبك ٕ٘ ٛق ٚآ ب ام ؿ٤ـٌٜب ِٟٔٛك وٝ تمبُث كا 106ق ّ 1ق د 1980راكًٜ د؛ ٔا

ـ ٣ٔام تمبُث ؿك ٓـق ٚ تمبُث ؿك وقة  ا٣ٓ رت  ق ؿؽَٛ تغت ت٘بؿ ٥٘ن ام الٌبْ تمبُث ل٘ب٤ب ٝثؿاٙ٘ ـٜ ًا ًٛر٣ق   ُٕبك ٔآ ٛر

ـاؿ٢ق 182ق ّ 1ق د 1375  د.409ق ّ 1369؛ ٥ُلام٢ق 75ق ّ 1371؛ ع٣ّق 93ق ّ 1ق د 1373؛ ثغ

توٝ اؽتالف ل٘ب٤ب ا٣ٓ ام تمبثُ ل٘ب٤بً ُٛؿ ٣ٔضٝ ث٥بٖ ُـق ٤ّْٔٛ ثل آ٘ ثٙب رب   قت؛ صٖٛ ٞل تمبث٣ّ اؽتالف ًا ٔا

ـاؽُ ٚ ٔب٘ٙـ ؿؽَٛ تغت ت٘بؿ ثٙب ؛ٞل اؽتالف٣ تمبثُ ٥ٌ٘ت  .اكًٜٛثل ٠٘ل  ٔب٘ٙـ ت

 ٔطثغ اذتالف ٚ ٔطثغ تمبثُ. 2

ـ    ـاؽُ ٞرٓ ثبُر الق تمبثُ ٚ ٔلث٢ تمبثُ ثل ٤ٔٙب٣٤ وٝ ُبُٔ تر رت ٚ    ام ٔجبعج ٌقُتٝ كُٚٗ ُـ وٝ ٛا ٘بؿكًرت ًا

ب ٤ٔٙب٢ ؿكًرت تمبثرُ ٚ ٔلثر٢ تمبثرُ فمرٚ ؿك ٓرٛك        ق اآ٘ضٝ ٔٙبًت ا٤ٗ ٤ٔٙبًت تق ٔا ؽتالف ٚ ٔلث٢ اؽتالف ًا

رت.   دام ٍ٘بٜ ِٔرٟٛك ر ٤ب ٣ـْ ارتٕب١ ؿك ٓـق ٤ب ؿك وقة دام ٍ٘بٜ اكًٜٛر اؽتالف ؿك و٥ف ٚ ٣ـْ ارتٕب١ ؿك ٓـق ًا

ل ثٙبثلا٤ٗ  ـاؽُ ٚ  «»ٌا كا  «»كا ٣الٔت ٣ـْ ارتٕب١ ؿك ٓـق ٚ وقة ٣ٙ٤٤ تٙربلٖق ٚ   «»كا ٣الٔت ت

كا ٣الٔت ٣ـْ ارتٕب١ ؿك وقة فمٚ ٣ٙ٤٤ ؿؽَٛ تغت ت٘ربؿ   «رر» ٣الٔت ٣ـْ ارتٕب١ ؿك ٓـق فمٚ ٣ٙ٤٤ ت٘بؿ ٚ

 :ُٛؿ ٣ٔٔلث٢ اؽتالف ثٝ ُىُ م٤ل تِى٥ُ للاك ؿ٥ٞٓق 
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بكٜ ولؿٜ ـاْ ام ٌ٘جت ث٥ٌبك٢ ام ٔٙبث٢ ٜٔٙم٣ ثٝ ٔلث٢ اؽتالف ُا ـ ٚ عىٓ ٞل و ٞب٢ ٔرقوٛك كا ام رٟرت ترالمْ     ٘ا

ـ رفؾرلكام٢ق   ؿك ٓـق ٤ب ؿك وقة ٤ب ت٤ب٘ـ ؿك ٓـق ٤ب ؿك وقة ث٥بٖ ٕ٘ٛؿٜ ؛ 127ق ّ 1371؛ عّر٣ق  47ق ّ 1986٘ا

ب تمبثُ ٚ ٔلث٢ تمبثُ كا ثب٤ـ ثب تٛررٝ ثرٝ تفربٚ  ٔفٟر٣ٔٛ ٚ      ؛د201قق ّ 1421؛ ٠ٔفلق 117ق ّ ٥ُ1369لام٢ق  ٔا

ٚال٣ ثلك٣ً و٥ٙٓ. ـال٣ آٖ ؿك ٜٔٙك اك٣٤ًٜٛ ٚ ك ٔٔ 

 تمبثُ ٚ ٔطثغ تمبثُ زض ٔٙغك ضٚالي. 3

ٚال٥ب٣٘ ٔب٘ٙـ  دPhiloٚ ف٥ّٛ ر دDiodorusرؿ٤ٛؿٚكٚى ٍٔبك٤ب٣٘ ٔب٘ٙـ  ق ثرٝ تمبثرُ ٥ٔربٖ    دChrysippusرؽلًٚر٥پٛى  ٚ ك

تٝ ـ. ل٘ب٤ب تٛرٝ وبُٔ ؿُا ـ  ثرلؿٜ ا٤ِبٖ تمبثُ ل٘ب٤ب كا ثٝ ؿٚ ٤ٔٙب ثٝ وربك   كًـ ٣ٔثٝ ٠٘ل  ٘ا ر تمبثرُ ؿك  ٤ىر٣ ٕٞربٖ    :٘ا

ت وٝ م٤ل ـاؽُ ًا ثرٝ ٚ ٌ٘رجت عى٥ٕرٝق ٚ ُربُٔ      ٥ّ٣ٝ ٚ ٔغىرٌْٛ  ٔز٣ٕٛٝ اؽتالف ل٘ب٤ب٢ ٔتغـ ؿك ٔغىٌْٛٔمبثُ ت

ت  ٚال٣ وٝ تٙبلٖ ٚ ت٘بؿ ًا ٝ     ٚ ؿ٤ٍل٢ تمبثُ ٥ٔبٖ ٔٛرٟب  ك رـق ٔب٘ٙرـ تمبثرُ     ث٥ربٍ٘ل و٥ف٥رت ٓرـق ٤ره ل٘ر٥ ٘ا

ت.  ٗلٚك٢ ثب ٘بٗلٚك٢ ٚ تمبثُ ٕٔىٗ ثب ٕٔت٢ٙ ًا

ُ  ٚ  دWilliam Knialeر٥ّ٤ٚبْ ٥ُ٘  ًىٌرتٛى  ام  دBenson Matesرثٌٙرٖٛ ٥ٔرتي   ٚ  دMartha Knialeر ٔبكترب ٥٘ر

ٚال٥بٖق ٘م٥ٖ ٘مُ ٣ٔ دDiogenes Laertiusرؿ٤ٌٛٙي د ٚ Sextusر ٞب٢ ٔتٙربلٖ كا   ل٥٘ٝ ٚ ٌناكٜ وٙٙـ وٝ ٍٔبك٤بٖ ٚ ك

ـ: ٔتٙبلٖ ص٥ٙٗ ت٤ل٤ف ولؿٜ ـ وٝ ٤ى٣ ؿ٤ٍل٢ كا ثب علف ًّت م٤ل پب ٣ٔ ٞب٣٤ ٞب ٌناكٜ ٘ا ورٝ عرلف    ا٢ ٌٛ٘ٝ ثٝ ؛ٌقاكؿ ٘ا

ـ  ًّت ثل وُ ٌناكٜ اعبٛٝ ؿاكؿ ٚ وُ آٖ كا ٘ٝ فمٚ ٤ه رنء آٖ كا ٘ف٣ ٣ٔ رت »ٔب٘ٙرـ   ؛وٙر . «كٚم ٥ٌ٘رت »ٚ  «كٚم ًا

ل ٤ى٣ ٓربؿق   ا٢ ٌٞتٙـ وٝ ام ع٥ج ٓـق ٚ وقة ٞٓ ٤ى٣ ؿ٤ٍل٢ كا ًّت ٣ٔ ٌٛ٘ٝٞب٢ ٔتٙبلٖ ثٝ  ٌناكٜ وٙـ ٚ ٌا

ت ر٥ُ٘ ٚ ٥ُ٘ق   .د95ٚ113ق ّ 1961؛ ٥ٔتيق 147ق ّ 1962ثبُـ ؿ٤ٍل٢ وبفة ًا

ٚال٣ ٍٔبك٢ ؿك ٔجبعج ٔؾتّف٣ ٞرب٢   ٌرناكٜ  ٢ٔب٘ٙـ اررنا  قثغج ام ٘م٥ٖ ل٥٘ٝ ٚ ل٘ب٤ب٢ ٔتٙبلٖق ؿك ٜٔٙك ك

تـالَُل٣ٛ ٚ ف٣ّٔ ٚ ٣ٜف٣  ٞربق ترإح٥ل ثٌرنا٣٤     ٚ ٔٙبٙ ٓـق ٚ وقة آٟ٘ب ٚ ٗلٚة ٘بٔجلٞٗ ٚ ٗلٚة ٔجلٞٗ ًا

ٚال٣ ؿاكؿ. ىربٖ ٚ      ؿك ٜٔٙك ك ٍٔبك٢ق آٜالط تمبثُ ٚ ٔلث٢ تمبثُق ؿك تمبثُ ٥ٔبٖ رٟرب  ٗرلٚك  ٚ ٘بٗرلٚك ق ٚ ٔا

تٙب١ ثٝ ـ. ا٤ٗ رٟب  صٟبكٌب٘ٝ  وبك كفتٝ ٔا ـ وٝ   ٔلثٛٙ ثٝ و٥ف٥ت ٓـق ٚ وقة ٌناكٜ٘ا ؿك آٟ٘ب ٣الٜٚ ثل و٥ف٥ت ٓرـق  ٘ا

ب٣ً ؿاكؿ. ٌلصٝ ٥ٔبٖ ٜٔٙك ٚ وقة ٌناكٜ ٚال٣ ؿك ت٤ل٤ف ٗرلٚك٢ ٚ ٘بٗرلٚك٢ ٚ    ق مٔبٖ ٥٘ن ٘مَ ًا بٖ ٍٔبك٢ ٚ ك ؿ٘ا

ـاك٘ـ. ٕٔىٗ ٚ ٕٔت٢ٙ تفبٚ  ب ؿك لَٛ ثٝ تمبثُ ٥ٔبٖ آٟ٘ب ٚ تِى٥ُ ٔلث٢ تمبثُق اؽتالف٣ ٘  ٞب٣٤ ٚرٛؿ ؿاكؿق ٔا

مُ   ٘ ٙب ٝث ٥ّْبث ٥ٔتيٚ  ٥ُٔبكتب٘ ٚ  ٤ٚ  ٖٛ ى ق ثٌٙ ٛئت٥ٛ ٌٙي دٚ  Boethiusرث ٗ ؿ٤ٛ ٚال٥ٖب كا ؿك ت٤ل٤ف ا٤ ٚ  ك ٍبك٤ٖب  ٔ ٌٜب ؿـ٤

٣  ٔ ٥ٗٙ ث٥ٖب ٟب  ص ٜ  ٔٛر ٌب ـ. ام ؿـ٤ ٍبك٢وٙ ؿٚكٚىٔ  ناكٜؿ٤ٛ  ٌٗ ٕى ٚ     قٔ  ـ ثرٛؿ  ر ٛٞا ربؿق ؽ ٌت ٤بٓ  ٓبؿقٞ  ٝ ٤ب  ت و ا٢ ًا
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ناٜك  ٌ٢ ٕٙت ناكٜ ٔ لٚك٢ٌ   ٗ ؿٚ  ـ ٛث ٛٞا ؾ ٓبؿق٘  تٚ   ت وٝ وبفة ًا ٚ    ا٢  ا٢ ًا ـ ثرٛؿ  ر ٛٞا ؾ ٚ وربفة٘  ت  ٓبؿق ًا  ٝ ت و ًا

ناٜك لٚك٢ٌ  ُق  ٘ٗب ٥٘  ٚ  ُ ٥٘ ؿ ر ـ ٛث ٛٞا ٜ ٤ب وبفة ؽ ؿ ٝ ٤ب وبفة ٛث ت و ّ 1962ا٢ ًا ٥ٔتيق 117ق  ّ 1961؛   د.36ٚ37ق 

ت وٝ ثل پب٤ٝ ٛج٤٥ت عىَٕ پق٤لا٢ ٓرـق ثبُرـ ٚ ٗرلٚك٢ آٖ     ق ٕٔىٗ آٖ ٌناكٜف٢ّٛ٥ ٍٔبك٢ام ٍ٘بٜ  ا٢ ًا

ت وٝ ٚلت٣ ٓبؿق ثبُـ ٞلٌن  ت وٝ ثرب ٠٘رل ثرٝ     ٣ًٕ٘ا ـ ثب ٠٘ل ثٝ ؽٛؿٍ پق٤لا٢ وقة ثبُـ ٚ ٘بٗلٚك٢ آٖ ًا ٛ٘ا ت

ت وٝ ثل پب٤ٝ ٛج٤٥ت ٍ ٣ٔؿؽٛ ـ پق٤لا٢ وقة ثبُـ ٚ ٕٔت٢ٙ آٖ ًا ٛ٘ا ـ پق٤لا٢ ٓـق ثبُـ ر٥٘رُ   ٍا ٞلٌن ٣ٕ٘ ت ٛ٘ا ت

 .د40ق ّ 1961؛ ٥ٔتيق 122ق ّ 1962ٚ ٥ُ٘ق 

ت وٝ پق٤لا٢ ٓـق ا ٚال٥بٖ ٕٔىٗ آٖ ًا ٗب١ ث٥ل٣٘ٚ ٔرب٢٘ ٓرـق آٖ ِ٘رٛؿ   ام ؿ٤ـٌبٜ ك  ؛ًت ثٝ ا٤ٗ ُلٙ وٝ ٚا

ت وٝ پق٤لا٢ ٓـق ٥ٌ٘ت ت ٚ پق٤لا٢ وقة ٥ٌ٘ت ٤رب ا٤ٙىرٝ پرق٤لا٢     ؛ٕٔت٢ٙ آٖ ًا ت وٝ ٓبؿق ًا ٗلٚك٢ آٖ ًا

ٗرب١ ث٥لٚ٘ر٣ ٔرب٢٘        رل ٚا رت ٚ ٌا ت وٝ ٓربؿق ًا ت. ٘بٗلٚك٢ آٖ ًا ٗب١ ث٥ل٣٘ٚ ٔب٢٘ وقة آٖ ًا ب ٚا تق ٔا وقة ًا

ـ وبفة ثبُ ِ٘ٛؿ ٣ٔ ٛ٘ا  .د36ٚ37ق ّ 1961؛ ٥ٔتيق 123ق ّ 1962ـ ر٥ُ٘ ٚ ٥ُ٘ق ت

ـاْ ام ا٤ٗ ت٤ل٤ف ثٙب رت   ثل ٞلو ٚال٣ ام ٔفب٥ٞٓ ٔٛرٟبت٣ق ًبؽتٗ ٔلث٢ تمبثُ ٕٔىرٗ ًا م٤رلا ؿك   ؛ٞب٢ ٍٔبك٢ ٚ ك

رت.    ربى ت٤ل٤رف       ٕٞٝ ا٤ٗ تفب٥ًلق ٗلٚك٢ ؿك تمبثُ ثب ٘بٗلٚك٢ ٚ ٕٔىٗ ؿك تمبثُ ثرب ٕٔتٙر٢ ًا ٔلثر٢ تمبثرُ ثرل ًا

ت  ام ٔٛرٟب  صٟبكٌب٘ٝ ا٤ٗؿ٤ٛؿٚكٚى   :د125ق ّ 1962ر٥ُ٘ ٚ ٥ُ٘ق ٌٛ٘ٝ ًا

ؿ رٗلٚك٢د Pل٥٘ٝ  ـ ٛث ٛٞا ت ٚ وبفة ٘ؾ  ٓبؿق ًا
    

ؿ رٕٔت٢ٙد Pل٥٘ٝ  ـ ٛث ٛٞا ت ٚ ٓبؿق ٘ؾ  وبفة ًا
    

ؿ رٕٔىٗد Pل٥٘ٝ  ـ ٛث ٛٞا ت ٤ب ٓبؿق ؽ  ٓبؿق ًا
    

ؿ ر٘بٗلٚك٢د Pل٥٘ٝ  ـ ٛث ٛٞا ت ٤ب وبفة ؽ  وبفة ًا
    

بى ت٤ل٤ف ف٥ّٛ ام ٔٛرٟب  صٟبكٌب٘ٝ ا٤ٗٚ  ت رٕٞبٖد ٔلث٢ تمبثُ ثل ًا  :ٌٛ٘ٝ ًا

 پق٤لا٢ وقة ٥ٌ٘ت رٗلٚك٢د Pل٥٘ٝ 
    

 پق٤لا٢ ٓـق ٥ٌ٘ت رٕٔت٢ٙد Pل٥٘ٝ 
    

ت رٕٔىٗد Pل٥٘ٝ   پق٤لا٢ ٓـق ًا
    

ت ر٘بٗلٚك٢د Pل٥٘ٝ   پق٤لا٢ وقة ًا
    

ٚال٥بٖ ام بى ت٤ل٤ف ك ت رٕٞبٖد ٔٛرٟب  صٟبكٌب٘ٝ ا٤ٗ ٚ ٔلث٢ تمبثُ ثل ًا  :ٌٛ٘ٝ ًا

ٗب١ ث٥لٚت٣ ٔب٢٘ وقة ل٥٘ٝ   ا٘ـ رٗلٚك٢د Pٚا
     

ٗب١ ث٥ل٣٘ٚ ٔب٢٘ ٓـق ل٥٘ٝ       ا٘ـ رٕٔت٢ٙد Pٚا

ٗب١ ث٥ل٣٘ٚ ٔب٢٘ ٓـق ل٥٘ٝ   ٥ٌ٘ت رٕٔىٗد Pٚا
    

ٗب١ ث٥ل٣٘ٚ ٔب٢٘ وقة ل٥٘ٝ   ٥ٌ٘ت ر٘بٗلٚك٢د Pٚا
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ـاؽُق ام رٟت  تمربَ ام     ٌٔئٌّٝلصٝ ا٤ٗ ٤ٔٙب٢ تمبثُ ٚ ٔلث٢ تمبثُ ثب ٤ٔٙب٢ تمبثُ ؿك ٔمبثُ ت ٓرـق ٚ ورقة ٚ ٘ا

بًبً ثغج ؿكثبكٜ و٥ف٥ت ٚ رٟرت ٓرـق ٤رب      ٤ى٣ ثٝ ؿ٤ٍل٢ق ُجبٞت ت وٝ ٔٙبٙ ؿ٤ٍل٢ ؿاكؿ ٚ ًا ب كُٚٗ ًا ؿاكؿق ٔا

ٛك٢ وٝ ٔؾتّف ؿك و٥ ت ٚ پب٢ ؿٚ ل٥٘ٝ ٔتغـ ؿك ٔا ف ٌٞتٙـ ؿك ٥ٔبٖ ٥ٌ٘ت. آٜالط تمبثرُ ٚ  وقة ٤ه ل٥٘ٝ ًا

ت. ىبَ ًا تق ؽب٣ِ ام اثٟبْ ٚ ُا ٚال٣ ٍٔبك٢ ٜٔلط ًا  ٔلث٢ تمبثُ ؿك ا٤ٗ ٤ٔٙب وٝ ؿك ٜٔٙك ك

ٚال٣ ٍٔبك٢ ثب تمبثُ ٚ تٙبلٖ رٟب  ٚ ٔٛرٟرب    ثٙب ثل آ٘ضٝ ث٥بٖ ُـق ثغج تمبثُ رٟب  ٚ ٔٛرٟب  ؿك ٜٔٙك ك

ت. تمبثُ ٚ تٙبلٖ ٚ و٥رف   ٔٛرٟب  ؿك ٜٔٙك اك٣٤ًٜٛ ام ٕٞبٖ ًٙؼ اؽرتالف ؿك ورٓت   ؿك ٜٔٙك اكًٜٛق ٔتفبٚ  ًا

ت. ؿك ٜٔٙك اك٣٤ًٜٛ ؿك ت٤ل٤ف ٘م٥ٖ ٌفتٝ ٣ٔ ت. ثٙبثلا٤ٗ ٘م٥ٖ ا٤زر  ًا بة ُٛؿ: ٘م٥ٖ ٞل ص٥ن٢ كف٢ آٖ ص٥ن ًا

ىبٖ ٚ ٘مر٥ٖ  كف٢ ا٤زبة ٣ٙ٤٤ ًّت ٚ ٘م٥ٖ و٥ّتق كف٢ وّ ٥ت ٣ٙ٤٤ رنئ٥ت ٚ ٘م٥ٖ ٗلٚك  كف٢ ٗلٚك  ٣ٙ٤٤ ٔا

ت. ثٙبثلا٤ٗ ؿك ٜٔٙك اك٣٤ًٜٛق ٔمٔٛؿ ام تمبثُ ٔٛرٟب ق تمبثُ ؿٚ ٌرناكٜ ثرب رٟرب     ف٥ّ٤ت كف٢  ٚاْ ًا ف٥ّ٤ت ٣ٙ٤٤ ؿ

ت ٚال٣ ٍٔبك٢ق ٞرل  ؛ٝ ٚ ٕٔىٙٝ ًبِجٝ رنئ٥ٝتمبثُ ٗلٚك٤ٝ ٔٛرجٝ و٥ّٔب٘ٙـ  ؛ٔتٙبلٖ ًا ب ؿك ٜٔٙك ك ٌربٜ ًرؾٗ ام    ٔا

ت تق ٔمٔٛؿ ام آٖق و٥ف٥ب  ٔتمبثُ ٓـق ٤ه ٌناكٜ ًا ل ٌناكٜ ؛تمبثُ ٔٛرٟب  ًا ـ  ٔخالً ٌا ٥ِٕٞرٝ  ر ا٢ ٗلٚك٢ ثبُر

رتٝ ثبُرـد ؿ٤ٍرل ٕ٘ر٣    ٓبؿق ثبُـ ٚ ٞلٌن وبفة ٘جبُـ ٚ پق٤لا٢ وقة ٘جبُـ ٚ ثلا٢ ورقثَ ٔرب٢٘ ٚرر    ر  ٛؿ ؿُا ٛ٘ا ـ ت

٘ـ. ٕٞض٥ٙٗ ثٙب ثٝ تف٥ٌل ٤ٔلٚف رٟت ٚ ٔٛرٟرب   ا پي ٗلٚك٢ ٚ ٘بٗلٚك٢ق ٔتمبثُ ؛ثبُـ دپق٤لا٢ وقةر ٘بٗلٚك٢

ٝ  ٣ٔق ٤ه ل٥٘ٝ اكًٜٛؿك ٜٔٙك  ـ ٔٛرٟٝ ٤ب ّٜٔمر ٛ٘ا ٝ ري٥ل ت ـ  دٔٛرٟر ٚالر٣ رٟرت ٚ        قثبُر ربى تفٌر٥ل ك رب ثرل ًا ٔا

ت ٚ عتٕبً ٤ى٣ ام رٟب  ٓـق كا ؿاك ٔٛرٟب ق ٞل ل٥٘ٝ تا٢ ٔٛرٟٝ ًا  .ًا

 تمبثُ ٚ ٔطثغ تمبثُ زض ٔٙغك اضؾغٛ. 4

بكٜ ُـق  ٕٞبٖ ـ وٝ ٤ه ا٤زبة كا ًّت  تمبثُ ٥ٔبٖ ل٘ب٤ب كا ؿك ٓٛكت٣ ٣ٔاكًٜٛ ٌٛ٘ٝ وٝ ُا ٝ  ؛و٥ٙٓؿ٘ا ٝ  ثر ورٝ   ا٢ ٌٛ٘ر

ُٛؿ وٝ اؽتالف ؿك و٥رف ٔٛررٛؿ    لبثُ ارتٕب١ ؿك ٓـق ٘جبُٙـ. ثل پب٤ٝ ا٤ٗ ت٤ل٤فق تمبثُ فمٚ ؿك ٓٛكت٣ عبُٓ ٣ٔ

ـاؽُد ام ٔٔبؿ٤ك تمبثُ ٥ٌ٘ت. ٥٘ن ثل پب٤ٝ ت٤ل٤ف  ثبُـ ٚ ٓلف اؽتالف ؿك وٓت ق تمبثُ فمٚ ؿك ٓٛك  ٚررٛؿ  اكًٜٛرت

ُ ؿك ورقة ٞرٓ ثبُرـ رتٙربلٖد ٚ صرٝ تمبثرُ ؿك ورقة ٘جبُرـ رت٘ربؿد.          صرٝ تمبثر   ؛ُٛؿ تمبثُ ؿك ٓـق عبُٓ ٣ٔ

بىق ٔٔبؿ٤ك تمبثُ ام ٍ٘بٜ  ثل٥ٕٞٗ تاكًٜٛ ًا ـاؽُ ٚ ؿؽَٛ تغرت ت٘ربؿ ام ٔٔربؿ٤ك     قفمٚ تٙبلٖ ٚ ت٘بؿ ًا ب ت ٔا

ـاكؿ. ـاكؿ ٚ ؿك ؿؽَٛ تغت ت٘بؿق تمبثُ ؿك ٓـق ٚرٛؿ ٘ ـاؽُ اؽتالف ؿك و٥ف ٚرٛؿ ٘  تمبثُ ٥ٌ٘تٙـ؛ م٤لا ؿك ت

ل ـقٚ  وقةٚ  « » ٌا ٕب١ ؿكٓ  رـقٚ   « »كا ٣الٔت ٣ـْ ارت ٕب١ ؿكٓ  كا ٣الٔرت  « ررر »كا ٣الٔت ٣ـْ ارت

 ٜ ٌب ٓق ام ؿـ٤ ٥ٞ ٕب١ ؿك وقة للاك ؿ ٜٛارت ٣اًك  ُٔ ى٥ ٛك  ِت  ٓٗ ٝ ا٤ ف ؿك و٥ف ث ؾّت ٘ب٤ب٢ٔ  ٖ ل ٥ٔب  ُ لث٢ تمبث  ُٛؿ: قٔ 
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ت ٚ ارتٕرب١ ٤رب ٣رـْ ارتٕرب١ ؿك ورقة ؿؽّر٣ ؿك        ؿك ا٤ٗ ٔلث٢ تمبثُق فمٚ ٣ـْ ارتٕب١ ؿك ٓـق ٔٙبٙ تمبثُ ًا

ـاكؿ. ثٙبثلا٤ٗ ٘جب٤ـ تٔٛك ُٛؿ و ٌٔئّٝ ت؛ م٤رلا ؿك   صٟبكٛلفٝ ٚ ٤ب عت٣ ًٝاكًٜٛ ٝ ٔلث٢ تمبثُ ام ٍ٘بٜ تمبثُ ٘ ٛلفٝ ًا

ـاؽُ ٚ ؿؽَٛ تغت ت٘بؿ ام ٔٔبؿ٤ك تمبثُ ٥ٌ٘تٙـ.ا٤ٗ ٍ٘بٜق   ت
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بٖ ٌّٕٔبٖق تمبثُ كا ام ٤ٔٙب٢ تمبثُ ؿك ٓـق تًٛر٤ٝ ؿاؿٜق ثرٝ تمبثرُ ؿك ورقة ٥٘رن       ٌٛ٘ٝ وٝ ث٥بٖ ُـق ٜٔٙك ٕٞبٖ ؿ٘ا

ـ. ؿك ا٤ٗ آٜالطق تمبثُ ل٘رب٤ب ؿك ٓرٛكت٣ عبٓرُ ٔر٣     ًلا٤ت ؿاؿٜ ـ   ُرٛؿ ورٝ اؽر    ٘ا رتٝ ثبُرٙ  ؛تالف ؿك و٥رف ؿُا

ا٤ٗ آٜالطق ٣الٜٚ ثرل تٙربلٖ ٚ ت٘ربؿ ورٝ ٤ٚوٌر٣       ثل وٝ لبثُ ارتٕب١ ؿك ٓـق ٚ ٤ب ؿك وقة ٘جبُٙـ. ثٙب ا٢ ٌٛ٘ٝ ثٝ

٣ـْ لبث٥ّت ارتٕب١ ؿك ٓـق كا ؿاك٘ـق ؿؽَٛ تغت ت٘بؿ وٝ ٤ٚو٣ٌ ٣ـْ لبث٥ّرت ارتٕرب١ ؿك ورقة كا ؿاكؿق ام الٌربْ     

 ُٛؿ. ٛلفٝ ثٝ ُىُ م٤ل عبُٓ ٣ٔ تمبثُ ثٝ ٓٛك  ًٝ ـ ٚ ٔلث٢آ٤ ُٕبك ٣ٔ تمبثُ ثٝ
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فٔبَ ٚ ٌناكٜ ٌٔئّٝتمبثُ ل٘ب٤ب ثب  ٌٔئّٝ تـالَ ٘ا ٘رـ ٚ ٘جب٤رـ ثرب    ا ٔتفربٚ   ٌٔئّٝٞب٢ ف٣ّٔق ؿٚ  ٞب٢ ف٣ّٔ ٚ ًا

٘ٝ وقة آٟ٘ب. ؿٚ ٌناكٜ وٝ ٓـلِبٖ ثب ٕٞرـ٤ٍل   بًتٞ تمبثُ ل٘ب٤ب ٔلثٛٙ ثٝ ٓـق ٌناكٜ ٌٔئّٝ. ُٛ٘ـٕٞـ٤ٍل ؽّٚ 

ت ـاك٘ـ قرب٤ن ًا ٍٔل ٔزبماً ثٝ ا٤ٗ ا٣تجبك وٝ ؿٚ ٘مر٥ٖ ؿٚ ٌرناكٜ ؿ٤ٍل٘رـ ورٝ آٖ ؿٚ ٌرناكٜ       ؛٥ٞش تمبث٣ّ ثب ٕٞـ٤ٍل ٘

ل ثٝ ؿاؽّتبٖ تغت ٔت٘بؿت٥ٗ ثٝ ا٣تجبك ٔت٘بؿت٥ٗق تمبثُ رثرٝ ٤ٔٙرب٢    ؿ٤ٍل ثب ٕٞـ٤ٍل تمبثُ ؿك ٓـق ؿاك٘ـ. ثٙبثلا٤ٗ ٌا

ىبٖ ارتٕب١ ؿك ٓـقد ٌ٘جت ؿاؿٜ ُٛؿق  ٙبؿ٢ ٓغ٥ظ ٚ ٔزبم٢ ٚ ث٣ـْ ٔا ثٝ ا٤ٗ ٤ٔٙب ورٝ ؿاؽّتربٖ تغرت     بًت؛زًا

ٙـ ٔٙزل ثٝ ارتٕب١ ؿٚ ٔتمبثُ رٔت٘بؿتبٖد ؿك ٓـق  ا٢ ٌٞتٙـ وٝ ٣ٔ ت٘بؿ ثٝ ٌٛ٘ٝ ٛ٘ا ُرٛ٘ـ ٚ آٖ ؿك ٓرٛك  ورقة     ت

ت ـ  پي ٘جب٤ـ ثب ٞٓ وبفة ثبُٙـ تب ٔتمبثّتربٖ ارتٕرب١ ؿ   ؛آٖ ؿٚ ًا رل ثرٝ ؽرٛؿ ؿاؽّتربٖ تغرت        ؛ك ٓرـق ٘ىٙٙر رب ٌا ٔا

ت؛ م٤لا آٖ ؿٚ ٣ٔ ٙبؿ٢ ٘بؿكًت ًا ٙـ ثب ٕٞـ٤ٍل ٓبؿق ثبُٙـ ٚ ؿٚ ص٥رن ورٝ    ٔت٘بؿت٥ٗ تمبثُ ٌ٘جت ؿاؿٜ ُٛؿق ًا ٛ٘ا ت

ىبٖ ٥٤ٔرت ؿك ٓرـقق ثرٝ ٤ٔٙرب٢ ٣رـْ      ا ثب ٕٞـ٤ٍل لبثُ ر٢ٕ ب ت٤ًٛٝ ؿاؿٖ تمبثُ ام ٤ٔٙب٢ ٣ـْ ٔا ـاك٘ـ. ٔا ٘ـ تمبث٣ّ ٘

ىبٖ ٥٤ٔ ـاكؿ        ت ؿك وقةق ؿكًت ثٝ ٠٘ل ٣ٕ٘ٔا رت ٚ ررب٣٤ ورٝ آٖ ٚررٛؿ ٘ر آ٤ـ؛ م٤لا ٔٙبٙ تمبثُق تمبثُ ؿك ٓرـق ًا

رل ٣رـْ       ـاكؿ. اِجتٝ ٌب٣ٞ المٔٝ ٚرٛؿ تمبثُ ؿك ٓـقق ٚرٛؿ ٣ـْ ارتٕب١ ؿك ورقة ٞرٓ ٌٞرت ٚ ٌا تمبث٣ّ ٞٓ ٚرٛؿ ٘

ت رتق   كوٝ ؿك ٓٛ صٙبٖ ؛ارتٕب١ ؿك وقة ام ث٥ٗ ثلٚؿق ٌٔتّنْ ٔغب٣ِ ٔب٘ٙـ ٓـق ٚ وقة ٤ه ٌناكٜ ًا   تٙربلٖ ًا

ٙرـ ثرب    ثّىٝ ثب آ٘ىٝ ٞرل ؿٚ ٌرناكٜ ٔر٣    ق٣ِٚ ٌب٣ٞ المٔٝ ٚرٛؿ تمبثُ ؿك ٓـقق ٚرٛؿ ٣ـْ ارتٕب١ ؿك وقة ٥ٌ٘ت ٛ٘ا ت

ـاكؿ ىبٖ ٓـلِبٖ ٚرٛؿ ٘ رت   صٙبٖ ؛ٕٞـ٤ٍل وبفة ثبُٙـق ٔا رب ا٤ٙىرٝ ؿك ٓرٛك  تٙربلٖ      ؛وٝ ؿك ٓٛك  ت٘ربؿ ًا ٔا

ُرٛؿ ورٝ ٣رـْ ارتٕرب١ ؿك ورقة       ٣ًٕ٘جت ٣ـْ ارتٕب٣ِبٖ ؿك وقة ٥٘ن ٌٞتق ٞبق المٔٝ تمبثِّبٖ ؿك ٓـقق  ٌناكٜ
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٥ٓ. ُب٤ـ وٌب٣٘ وٝ ا٤ٗ ت٤ًٛٝ كا ؿاؿٜ ـ٘ا بى ا٤ٗ ثٛؿٜ وٝ تمبثُ فمٚ كا ام ٔٔبؿ٤ك تمبثُ ث ـق ثل ًا   ٞب ثب ًربؽتبك ٌرناكٜ   ٘ا

فٔبَ ٚرٛؿ ؿاكؿ ُٛ٘ـ ٚ ؿك ٌناكٜ ف٣ّٔ ث٥بٖ ٣ٔ فٔبَ عم ؛ٞب٢ ف٣ّٔق ًٝ ٌٛ٘ٝ ٘ا ٥م٣ ٚ ٔٙر٢ ر٤ٕر٣ ٚ ٔٙر٢    ٣ٙ٤٤ ٘ا

تـالَ ـاْ ام آٟ٘ب ؿك ًا تٙتبد ؽ٢ّٛ وٝ ٞل و ٞب ٔف٥ـ٘ـ؛ م٤لا ؿك ٢ٙٔ ر٣٤ٕ ام ٓـق ٞل رنء ورقة ؿ٤ٍرل٢ ٚ ؿك    ٞب ٚ ًا

رتٙتبد       ٢ٙٔ ؽ٢ّٛ ام وقة ٞل رنء ٓـق ؿ٤ٍل٢ ٚ ؿك عم٥م٣ ام ٓـق ٤ب وقة ٞل رنء ورقة ٤رب ٓرـق ؿ٤ٍرل٢ ًا

ب ؿك پبًؼ ا٤ٗ ٠٘ل ثب٤ـ ٌفت: تم ؛ُٛؿ ٣ٔ فٔبَ ؿٚٔا ت ٚ ٘ا فٔبَ ًا فٔربَ ٔٙر٢      بثُ ي٥ل ام ٘ا ٌناكٜ ؿك ورقة ٤٤ٙر٣ ٘ا

تٙتبد ت ٚ ؿك ًا ت ؽ٢ّٛ ٌلصٝ ؿكًت ًا ب ا٤ٗ ثٝ  قٞب ٔف٥ـ ًا ورٝ  ٍٔل ثٝ ا٤ٗ ا٣تجبك  ق٤ٔٙب٢ ٔتمبثُ ثٛؿٖ ارنا ٥ٌ٘ت ٔا

ـ. ؿك ٞل ٓٛك ق آ ٘ضٝ ؿكًت ثرٝ ٠٘رل   ؿٚ ٛلف ٢ٙٔ ؽّٛ ٥ِٕٞٝ ؿٚ ٘م٥ٖ ؿٚ ص٥نـ٘ وٝ ثب ٕٞـ٤ٍل تمبُث ٢ٙٔ ر٣٤ٕ ؿاك٘

رى٥ُ    ٣ٔ ُق ث٥ِتل ثرٝ ِت ب افنٚؿٖ ؿؽَٛ تغت ت٘بؿ ٝث ٔٔبؿ٤ك تمبث بثل ؿ٤ـٌٜب اكًًٜٛت ٚ ٔا ى٥ُ ٔلث٢ تمبُث ٙث ـق ِت كً

؛ صٙبٖ ت تب ٔلث٢ تمبُث فَٔب ُج٥ٝ ًا ـاؽُ ٝث ٔلث٢ ٘ا ُ. وٝ افنٚؿٖ ت ت ٝ٘ ٔلث٢ تمبث ى٥ُ ٔلث٢ اؽتالف ًا  ٤ٔٙب٢ ِت

 ٌيطي ٘تيزٝ

ٚال٣ ٚ ٜٔٙك اك٣٤ًٜٛ ثٝ ؿٚ ٤ٔٙب٢ ٔتفبٚ  ثٝ .1 ت ٚ ِٔرتلن    آٜالط تمبثُ ٚ ٔلث٢ تمبثُ ؿك ٜٔٙك ك وبك كفتٝ ًا

ٚال٣ ثٝ ت. ؿك ٜٔٙك ك تٙب  ِف٣٠ ًا ىبٖ ٚ ٔا ت ورٝ  ٤ٔٙب٢ تمبثُ ٥ٔبٖ رٟب  ٗلٚك  ٚ ٘بٗلٚك  ٚ رٟب  ٔا ١ ًا

ـ ٚ ؿك ٜٔٙك اك٣٤ًٜٛ ثٝ ث٥بٍ٘ل و٥ف٥ت ٓـق ٌناكٜ ىربٖ   ٥ٔبٖ ا٤زبة ٚ ًّت ؿك ٌناك٤ٜٔٙب٢ تمبثُ   ٘ا ٞب ٚ ٣ـْ ٔا

ت ارتٕب١ ٌناكٜ  ؛ٞب٢ ٔٛرجٝ ٚ ًبِجٝ ؿك ٓـق ًا

ب ٓرلف اؽرتالف ؿك ورٓت   اكًٜٛ آٜالط تمبثُ ٚ ٔلث٢ تمبثُ ؿك ٜٔٙك  .2 تق ٔا  ؿك ٓٛك  ٚرٛؿ اؽتالف ؿك و٥ف ًا

ـاؽُ ٘بْ ؿاكؿق ام الٌبْ تمبثُ ثٝ ربٖ تٔرل٤ظ    ٌٛ٘ٝ وٝ ٜٔٙك آ٤ـق ثّىٝ ٕٞبٖ ُٕبك ٣ٕ٘  وٝ ت ـاؽُ ٚ    ؿٜورل ؿ٘ا رـق تر ٘ا

ـاؽُ ٞٓ ٌٞت ٚ ٔلثر٢ تمبثرُ ورٝ     تمبثُ ام الٌبْ اؽتالف ل٘ب٤ب ٌٞتٙـ. ثٙبثلا٤ٗ ٥ٔبٖ ٔلث٢ اؽتالف وٝ ُبُٔ ت

ـاؽُ ٥ٌ٘تق تفبٚ  ٚرٛؿ ؿاكؿ  ؛ُبُٔ ت

تاكًُٜٛلٙ تمبثُ ل٘ب٤ب ام ٍ٘بٜ  .3 ٚ      ؛ق تمبثُ ؿك ٓـق ًا صرٝ   صٝ المٔٝ آٖق تمبثرُ ؿك ورقة ثبُرـ ٔخرُ تٙربلٖ 

ـاق تمبثُ بى ؿ٤ـٌبٜ  ٘جبُـ ٔخُ ت٘بؿ؛ ثٙبثلا٤ٗ فمٚ تٙبلٖ ٚ ت٘بؿ ٔٔ ـ ٚ ٔلث٢ تمبثُ ثل ًا ثرٝ ٓرٛكت٣    اكًٜٛ٘ا

 ؛٥ٌلؿ وٝ فمٚ ُبُٔ تٙبلٖ ٚ ت٘بؿ ثبُـ ُىُ ٣ٔ

ـق ٔٔبؿ٤ك آٖ كا تٙربلٖ ٚ ت٘ربؿ ٚ ؿؽرَٛ     وٌب٣٘ وٝ تمبثُ ل٘ب٤ب كا ثٝ تمبثُ ؿك ٓـق ٤ب ؿك وقة ت٤ل٤ف ولؿٜ .4 ٘ا

بى تِى٥ُ ٣ٔ بؿ ٣ٔتغت ت٘ ٙـ ٚ ٔلث٢ تمبثُ كا ثل ٥ٕٞٗ ًا آ٤رـ ٚ ٤ٌٛرب    ؿٞٙـ. ا٤ٗ ت٤ًٛٝ ؿكًت ثٝ ٠٘ل ٣ٕ٘ ؿ٘ا

ت فٔبَ ٚ ٔٔبؿ٤ك تمبثُ ًا  .٘ب٣ُ ام ؽّٚ ٥ٔبٖ ٔٔبؿ٤ك ٘ا
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 ٔٙبثغ
ىج٣ٌ٥ق  ٔل٥٣ـ ت٥ّ٤ك ع٥ٕـ ٚ تغم٥ك ٚ ق ٔمـٔٝالحكوة فى الجديدقق 1403 ق ٤ًـثٗ ٔٙٔٛكقٝوٕٛ٘ اثٗ  .ثغـاؿ رب١٤ٔثغـاؿق ِا
ٖ. ٖ قپوٜٚق تٟلا ق تٔغ٥ظ ٔغٕـتم٣ ؿ٘أَٙغكق 1357ٔمف٢ق  اثٗ زٕٗ فٌّفٝ ا٤لا  ٘ا
لعٕٗ ثـ٢ٚق تٔغ٥ظ ٔٙغكق 1980ق كًٜٛا ٓ.ق ٣جـِا مّ  ث٥لٚ ق ؿاكِا

جلوب  ثغـاؿ٢ق ٖ.ق الحكوةإِؼتجط فـ ق 1373ق اثِٛا ٍبٜ آفٟب  س ؿْٚق آفٟبٖق ؿاِ٘
 س پٙزٓق لٓق ث٥ـاك.ث٥ـاكفلق  ٔغٌٗ تٔغ٥ظق اِزٛٞط اِٙضيسق 1371ثٗ ٤ًٛفق  ع٣ّق عٌٗ

تِبكا  اًال٣ٔاِمٛاػس اِزّيٝقق 1412ق ررررر   .ق تٔغ٥ظ فبكى عٌٖٛ تجل٤ن٤بٖق لٓق ؿفتل ٘ا
٤ٗق  كام ق لٜت  س ؿْٚق لٓق ث٥ـاك.ق ٔمـٔٝ ٚ تٔغ٥ظ ٔغٌٗ ث٥ـاكفلق تحريرالقواعد الونطقية فى شرح الرسالة الشوسيةق 1383اـِ
 .وتجر ٘زفرلٓق ق ٔغبِغ اال٘ٛاضقطح تبق  ث٣ررررر ق 

ق  ٔلاي٣ق عٌٗ تغم٥ك ٚ ق ٔمـٔٝاِٙهيطيٝ اِجهبئطق 1383ًٟالٖق  ًبٚ ق ٣ٕلثٗ  .تجل٤ن  ُٕيتٟلٖا
٤ٗق   ًٟلٚكؿ٢ق ُٟبة ل ٚ ٘زفمّر عج٥جر٣ق  ق ق تٔغ٥ظ ٚ تمـ٤ٓ ٞب٘ل  ولثٗٔزٕٛػٝ ٔهٙفبتق 1375اـِ ق  ٥ًـع٥ٌٗ ٔ٘ س ؿْٚق تٟرلٖا
 .فلٍٞٙرٜب٤ِب  ٚ تغم٥مب  ٔا١ًٌ ٔ

٤ٗق  ُٟلمٚك٢ق ُٕي ق تلثت٣ق  ٥ٗبئر تغم٥ك ع٥ٌٗ ٚ ق ٔمـٔٝاالشراق حكوة شرحق 1372اـِ  تغم٥مرب   ٚ ٜٔب٤ِرب  ٔاًٌر١    تٟرلٖا
 .فلٍٞٙر

ق ٔاًٌر١  تٔغ٥ظ ٚ تغم٥ك ٘زفمّر عج٥ج٣ق ق ق ٔمـٔٝرسائل الشجرة االلهية فى علوم الحقايك الربانيةق 1383 ررررر ق عىٕرت ٚ  تٟلٖا
 .فٌّفٝ ا٤لٖا

٤ٗق  ام ق لٜت٥ُل تٕبْ ق ثٝالتبجًدر ق 1369اـِ ق عىٕت.ِٔىٜٛق  ٥ًـٔغٕـ تٔغ٥ظ ٚ ٞا  س ًْٛق تٟلٖا

٤ٗق ًٛٛرق  ٥لاـِ ق  ٢قتٔغ٥ظ ٔـكى كٗٛق اؾبؼ االلتجبؼق 1361ؽٛارٝ ٔ٘ ٍبٜ تٟلٖاس ًْٛق تٟلٖا  .ؿاِ٘
ٝ. قاِتٙجيٟبت ٚ االقبضات قطحق 1375ررررر ق  جالي  لٓق ِا

لق  َ ٔمـٔٝ ٔغٕـتمر ٚ ق تغم٥كإِٙغميبتقق 1408فبكاثرق اثٛٔ٘  اهلل ٔل٣ِ٣ ٘زف٣. لٓق وتبثؾب١٘ آ٤ت پوٜٚق ؿ٘ا
ق  ق تٔغ٥ظ ٚ ت٥ّ٤ك اعرـ فلأرلم للأّىر٣ ٚ آؿ٤ٙرٝ آرغل٘واؿق      ٔٙغك إِّرمق 1381ٔغٕـثٗ ٣ٕلق  فؾلكام ق ِرٍبٜ أربْ   تٟرلٖا ؿ٘ا
 .ٓبؿق

ى٥ّب  االمٞل٤ٝ مکتبةٔٔلق ٌمبق ق تغم٥ك اعٕـ عزبم٢ ِاِجبة االقبضات ٚ اِتٙجيٟبتق 1986ررررر ق   .ِا

تِبكا  اًال٣ٔإِٙغكقق ٠ٔ1421فلق ٔغٕـكٗبق   .ق ت٥ّ٤ك يالٔلٗب ف٥ب٣ٗق لٓق ؿفتل ٘ا
William Kniale  and Martha Kniale, 1962, The developmeent of logic, London, Oxford 

University Press. 
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