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 چكيذٍ

ْ ػوفثبٓ ِجبؽثش يرواى ُِٙٚؽلد ّقٖيخ ٚعٛك 

يَذ ِ ٔيک ٚعٛك ثيبْ کٗ يٓ ثياٍذ؛ ثل ئظو

ي ػبٌُ، رغٍ ضواد  ٕبد اٚٚ ک ػلَ يى ،لي وا 

ٓ يثثواگثناهك   يو ّٔيغ يثوا يياُ، عب يرٕب٘

ي ِٕ ِوارت َ٘زيكه ِٛهك چ ْهفببٍقٓ ػ اٍبً،

ها  يٚ فٍمثث يبد ػٍّثثکثثٗ  ثثٌ اى ماد، رغٍيثث

ثب ٚؽلد ٚعٛك ٔلاّثزٗ  يوك، ِٕبفبريگ يكهثوِ

ّلاك ِ ؽك لٍ ّئْٛ  ضواد ها  کٗ ک ٕل   يثٍ کٕ

بد ٚ کضواد، اى رغٍي ايٓثب  يرؼبٌ اهرجبٛ ؽك

ٍذ كٚ هاٖ ٌف ،ا ٍَخ رور  ا عٗ   ة ؛تيٍٍ ٚ

 ي٘ اٌٙيٜ فبيت، ٍٚيٍٍٍَخ رور ِواك اى  فبٓ

ٓ ثو ياٌل ييثبه ِؾاٍذ ٚ ٚعٗ فبٓ کٗ اٌٚيٓ 

ٖو ثيآْ ر جبٛ  ّٛكٖ، اهر ؽك  يؼ ٔ ثب   ٍٗٞ ٚا

ٍبً رؾٍ ٍذ  ا فببً ػيا ٞٗ، ياى ا ْه ٓ هاث

ٕ عٛك ٚ فب ؽلد ٚ جغ يٚ ثٗ ر کٗ  ٍذ  لِ ا ذ اٝال

ّبِيا ٝالق، كه ر ظب٘و ِم يٓ ا کٗ ِ ضواد  ل يک

عٛك ٚٛه ٚ َزٕل، ؽ ٍ ياٚ ٘ ثو ا عٗ كاهك   بً ٚ

ؼبٌ فبٓ، ؽك ّ ير ٘و  ثٗ ِيثب  زٗ  ياْ يء اٌج

عٛك ٖخ ٚ ٍذ يؽ ِورجٜ ا ؽبي، اى يثب ا ؛اُ   ٓ

ً غٍجثثخ اؽکثثبَ يثثعٙثثذ اکضثثو افثثواك ثثثٗ كٌ

ٓ ثبة، ِٛهك غفٍذ اٍذ کٗ ثب رالُ ي، اياِکبٔ

بثٕل  ي ياؽکبَ ٚؽلد، آْ ها ِ يِكه عٙذ افيا
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?> 

ثثثب ٚعثثٗ فثثبٓ، ؽثثك اى فثثٛك أَثثبْ ثثثٗ اٚ 

، يعٙذ غٍجخ اؽکبَ ٚعٛثرو ثٛكٖ ٚ ثٗ  کئيك

أزَبة ٚعٛك ثٗ ؽك، اى أزَبثِ ثٗ أَبْ، 

ػ ثب  فبٓ  عٗ  ٍذ  ٚ کل ا ّياٚ ثذ ا کٗ يٓ صب ب 

ٓ يِؼثث يبٔؽمثث يء ها اى ؽٖثثخ ٚعثثٛكيٍثثُٙ ّثث

مذ، اهرجبٛ ٘و يٛٔل كاّزٗ ٚ كه ؽميکٕل،   يِ

ٓ صبثذ اٍٚذ   ژِٚ٘ يء ثب ؽك، اى عٙذ ػيّ

هاثٞخ أَبْ ثب  يچگٛٔگ يؽبٙو، كهٕلك ثوهٍ

اٍذ ٚ   ػوفبٔي يّٕبفز يَ٘ز يؽك ثو اٍبً ِجبٔ

گب٘ يٍؼ ثب ٔ کبَ آْ  يّلٖ  عبِغ، اؽ َجزًب  ٔ

   ّٛك يثوهٍ

، يبٔيك ٍو، عٙذ ؽمٚعٗ فبٓ، ٝو ، ذييّاژگابى كل

 ت يٗ، هة ِوثٛة، ٍٍٍَخ روريرٌٛ

 
 همذهَ

ثٗ  ؽك ٍذ،  ٕب٘ي ا ٕوف ٚ ٔبِز عٛك  وٗ ٚ ؼبٌي  ر

ّي كاهك ٚ  عٛكي ٚ ػٍ ٝخ ٚ لبد اؽب ّبِي ِقٍٛ ر

عٛك ٍؼخ ٚ  ٚ ٍُ ّيٓ ػ رت  ي٘ ٙٛه ِوا ْأ ظ ٚي، ِٕ

، اهرجبٛ اّيباِب  ٌ اى ظٙٛه  ،ػبٌُ َ٘زي اٍذ

ثب  ٙبؽك  َبْ  آٔ گو، أ ٍٛي كي ٍذ؟ اى  ٔٗ ا چگٛ

ٕوف  عٛك  ثب ٚ جبِٝ  ٍذ، اهر ٙؼيف ا عٛكي  وٗ ِٛ

ي٘ ٜ فيك اهرجبٛ، ٍٚبيچگٛٔٗ اٍذ؟ آيب رٕٙب ٝو

ٓ ؽك ٚ ػبٌُ ِبكٖ ٚعٛك كاهك ياٍذ کٗ ث يِزؼلك

 ؟َ٘ذاي ُ٘  ٚاٍٞٗ ٖ ثييب ها
كه فٍَفخ ِْبء، ثب رٖٛيوي وٗ اى ٍٚبيٜ،     

ِبكي اهائٗ ّلٖ، گٛيب ثب  خاى ػمً اٚي رب ْٔئ

ٍجؾبٔٗ اهرجبٛ َِزميُ ثب ٚي  فبػً ثؼيل ّلْ ؽك

ِوارت ٚعٛك ثب رٛعٗ  يِّىٓ ٔيَذ ٚ ّجٙخ گََزگ

لٛد  يك ٚعٛكيٓ ثٗ رّبَ ماد ؽمبيرجب يثٗ ِجٕب

ْث ِب ؛وكيگ يِ يزوي ثب  ا يٗ،  ّذ ِزؼبٌ كه ؽى

ٕبيرک ثو ِج ٕبد، ؽك يٗ  موي ِّى عٛك ف ؼبٌي  ٚ ر

  ٍٛزٗيفبػً لويت ٚ ِورجٜ ثب ٘و ِّىٓ ثٗ ٝٛه  

ظو ِي ثٗ ٔ ؽبي،  يٓ  ثب ا ٍذ   ٕٛى آْ  ا ٍل ٘ ه

رو اى هگ گوكْ ٚ  اهرجبٛ ؽك ثب أَبْ وٗ ٔيكيه

ّلْ ٚ ئً  ث يثب ؽب ٍذ،  فٛك اٚ َبْ ٚ  ب ثيٓ أ

ٍ ظبَ ػ َفي هأ ٌٍٛي فٍ ييٓ يي ٚ ِؼ ثً رج ظ، لب

وٗ ِجزٕي ثو ٚؽلد  ػوفبٔئيَذ  اِب كه ٔظبَ 

اي  ٚعٛك اٍذ، ايٓ اهرجبٛ ثبيل ثٗ گٛٔٗ خّقٖي

ؽك كه  عٛكي  ٚٛه ٚ وٗ ؽ ٝٛهي  ّٛك،  ٖٛيو  گو ر كي

جبٝي  َزٕل، اهر ظب٘و ٚي ٘ وٗ ِ عٛكاد  ّبِي ِٛ ر
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?? 

?? 

?? 

ِزفثثبٚد ها هلثثُ ىٔثثل  آيثثب ثواٍثثبً ِجثثبٔي 

بثً ، چگٛٔگي ايٓ اهرجبٛ لػوفبٔيّٕبفزي  َ٘زي

 ٓ اٍذ؟يرجي

يٓ      ٌٗكه ا ثب ِمب َبْ  جبٛ أ گٛٔگي اهر ، چ

زت ِؾيي ؽك جبٔي ِى ثٗ ِ ظو  ثب ٔ ٌليٓ كه  ،  ا

؛ ثب ايٓ اِيل وثٗ آْ ّٛكٔظوي ثوهٍي ِي ػوفبْ

اهرجبٛ لٛي ٚ ثلْٚ ٚاٍٞٗ ثيٓ أَبْ ٚ فلاٚٔل 

ثٗ  ّلٖ،  ٖويؼ  ثو آْ ر يي  ٕي ٔ زْٛ كي وٗ كه ِ

ك وٗ كهن فٛثي رجييٓ گوكك؛ اهرجبٝي ثَيبه ػّي

ؽميمذ آْ، ثٗ رّبِي ٍبؽبد ٚ اثؼبك َ٘زي ثْو، 

 ثقْل  ٘ٛيذ رٛؽيلي ِي
 

  يهفِْم ضٌبس
 هفِْم راثطخ اًسبى ّ حك

لْ ثٗ ٔؾٛح اهرجبٛ يهٍ ِمبٌٗ، ثب ٘لف ايٓ   

کٕل،  يِ يويگ أَبْ ٚ ؽك عٙذ ثيّٕٓبٍبٔٗ  يَ٘ز

کٗ ّ٘ٛاهٖ كه ػبٌُ ٚالغ ٚعٛك كاّزٗ  ياهرجبٝ

فثثذ أَثثبْ، كه إثثً آْ ٚ ِؼوفثثذ ٚ ػثثلَ ِؼو

رالُ ٚ يويرأص چٗ  ٚٛه ئلاهك، اگو ٚ  يكه كهک ؽ

ٍيلْ ثبٝٓ  ه يٓثٗ  ؼل اى ل ا ثب ُث  ،ٗٞ ٛك يهاث

کبٔ ّبي ياِ م، ک ٍٛ يؽمي لوة اى  ؽك  يٚ  ثٗ  اٚ 

ثثثٗ كٔجثثبي كاهك  چٕبٔرثثٗ كه ٌؾظثثبد  ٔيثثيها 

گبَ هاى ٚ ٔيبئ َزميِ، ٕ٘ ٔل يبى ِ ثب فلاٚ  ُ

ٍب کبٔيکٗ ٚ لغ يٜ اِ ٍذ ٚا ِٛهك غف ّٛٔل،  يِ، 

أَبْ  يثوا يک، ثٗ فٛثئيك ثَيبهاهرجبٛ  ايٓ

  کٕليعٍٖٛ ِ

 
 ييا ذ ييثب ًظز ثَ هکزت هح ػزفبًي يضٌبخزيُسز

ثٗ  ظو  ٌخکٗ ايٕثب ٔ ٙو، كه   ِمب ٍ يؽب  يثوه

َزو َ٘ز ؽك كه ث َبْ ٚ  ٞخ أ ؾٛح هاث  يّٕبفز ئ

ثٗ ٔمثِ  يآ اٍذ، اّبهٖياٌل ييِکزت ِؾ ػوفبٔي

ؽٛىح  يٚ فبْكه  ظ ػو ثٗ  يي، چوايؤ  وكافزٓ 

ٍثبىك  يِؾلٚكٖ ها هّٚٓ ِث ايِٓجؾش ِنکٛه كه 

ِوٚىٖ كه رؾٍ ؽش يا فبٔيً ِجب ثٗ كٚ ػو ، آْ ها 

اِب رب چٙثبه  کٕٕل؛يِ رمَيُ يٚ ػٍّ يثقِ ٔظو

 ِ اى يلثثثثثثثثثثثثثثثثثوْ  ثثثثثثثثثثثثثثثثث

، ِوثٛٛ ثٗ ؽٛىح ػوفبٔيِجبؽش  ثيْزو، يػوثاثٓ

 ايٓ يٓ اٍزلالٌييرج يكه   ػبهفبْثٛكٖ ٚ  يػٍّ

ؽش ٔج رب ِجب ٔل   فياايٕٛك ثب ا ِبد ِ اريکٗ  ٙب
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?@ 

ثو  ٙٚاهك  زآٔ ؽٛىح ِؼوف ٍزفبكٖ اى  يب كه  ا

ٚ  ّلِٞوػ  ػوفبٔيٓ ِجبؽش ييكه رج ياثياه ػمٍ

غو ٘ ٍَٛ لوْ  چٗ اى  فبْ، يگو ظو ػو ثٗ  ئ  ب 

رب  ِب  ّذ، ا عٛك گنا ٕخ ٚ ّ  يِػو جو، ياى  ـ اک

يٓ ؽش،  ا َيبهِجب ْزوکُ ٚ كه  ث ِٛاهك كه  ثي

٘بٔييرج ٙؼيٓ ثو ثٛي،  ٕف  َغبَ فب يي  يك ٚ أ ٔ

   ٔلاّذ

 ييك، لثلهد ثثباليکٗ كه ّٙٛك ؽمب يػوثاثٓ    

ثوآِل رب  آٔٙب يك ٔظويٓ كلييكاّذ، كهٕلك رج

ورْبْ، كچبه يکٗ ثٖ يافواك يِؼبهف ها ثوا ايٓ

أْبء ، ي)اثٓ ػوثکٕلهّٚٓ  ي، رب ؽلٚكّلٖٔمٔ 

( 3، ٓاٌلٚائو
 
 يوي، ثب ثٗ کبهگفٖٛٓ ايٓكه  يٚ

اى  يثَيبهً يكه رکّ يَفخ ِْبئفٍ ياثياه ػمٍ

ظو ؽش ٔ فبٔی يِجب ييٚ  ػو ؽش  ٔ ثلاع ِجب گوا  كي

 ئظبِ ٔٙب،ّٔٛكْ آ يؽٛىٖ ٚ ٍبىِبٔل٘ ايٓكه 

، ياى ٚ  يِکٗ کوكغبك يا ئظو ػوفبَِْٕغُ كه 

 يو ثثو رّثبِيثثب رثأص يٍبثمٗ ثٛك  ٔظبَ ٚيث

ػمً ٚ  ثيِٓٛعت رٛافك  يِؼبهف اٍالِ يلٍّوٚ٘ب

، چٙبه لوْ يّ٘بٕ٘گ ايٓٚط ٔمً ٚ ّٙٛك گْذ ٚ ا

ٗ ٚ ثثثب يثث، ثثثب ظٙثثٛه ؽکّثثذ ِزؼبٌي ثثٌ اى ٚ

زت ِؾ يويو نيرأص ٌل ييفواٚاْ اى ِک ثٗ يا  ،ٓ

 ِ گناّزٗ ّل ئّب
ؽك      َبْ ٚ جبٛ أ ؾش اهر ييِج جبؽض ٔ  ياى ِ

ـ ياٍذ کٗ كهؽٛىح اهرجبٛ ؽك ٚ فٍك، كه آصبه ّ

ثٗ ي ّبهؽبْ ٚ ياکجو ٚ ثٗ كٔجبي اٚ كه کبه٘ب

ييٓ يفٛث جبٛ ػّّ رج َبْ ٚ  ثيٓك يلٖ ٚ اهر أ

هٚ   يِبْ ٍبفزٗ اٍذ کٗ ّٔٛزبه كه يؽك ها ّٔب

  وكاىك يٓ ٍِٞت ِيثل
 

گبُ حث ُسز يً ثَ هجب فبًي يضٌبخز يکالى  زت  ػز در هک

 ييا ذ ييهح

 ي ژِٚ٘ ِجبٔ ايٓکٗ اٍبً کبه ايٕثب رٛعٗ ثٗ 

ٍ يَ٘ز فبٔي يّٕب زت ِؾ ػو ٌل ييِک ٍذ، كه  يٕيا ا

کٗ  يِجبٔ ايٓاى  ياٍبٍ لَّذ ثٗ ٍٗ ِٛهك ايٓ

 ٔيثثيٚعثثٛك، ٌثثٛاىَ آْ ٚ  ّقٖثثيخّثثبًِ ٚؽثثلد 

گٛٔگ َزيچ يچ ظبَ ٘ ٍذ  يِٕ ٔ گٛٔگا ٕٛي چ  يٚ ا

اٍذ، ثٗ  ثٕب ّلٖ آٔٙبو کٗ ث ٚ أَبْ  ؽك خهاثٞ

 ّٛك  ي وكافزٗ ِ عّبيا
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?A 

?A 

?A 

 َضخصيّحذد 

اى   ٚعٛك اٍذ ّقٖيخ، ٚؽلد ػوفبٔيِؾٛه ِجبؽش 

و ٚؽلد يٖٛاى ٘و ثؾش  وكافزٓ ثٗ ر  يِ ،هٚايٓ

ٖيٗ ثبهلل ٚ كال ّق فبْ  ٙبً ئيك ػبه يٓثو  آٔ  ا

 هٍل  يثٗ ٔظو ِ يٍِٞت ٙوٚه

فبْ     ٍب يكه   ػبه ِلك يؽم ييّٕب ثٗ  مذ، 

 ؽميمذرٕٙب  يرؼبٌ بفزٕل کٗ ؽكيكه يك اٌٙيرٛف

َز ٍذ  ا ي٘ ثب رکيا فٛيْبْ،  ّٙٛك  ثو  ِ، يٗ 

عٛك  مٚ َبٚ يؽمي کٗ  يها ِ َزٗ  ؽك كأ ثب ماد 

ٖ ؽلد ّق ثٗ ٚ ؽل  ٍذ يٚا ّو ا ذ يكه ِٛعٛك يکيٚ 

ٕبثو ؽلد  ايٓٔلاهك  ث ٙب ٚ ػبهف، رٕ گبٖ  كه ٔ

ِو م يا جبه ي،ؽمي ضود، اػز ٍٛ يک ٍذ ٚ ِب هللا  يا

ٙوٖ يف َٗ ث جغ  يا ٔف ثٗ ر کٗ  ٔل ثٍ عٛك ٔلاه اى ٚ

عٛك  مٚ ِ يؽمي ظو  ثٗ ٔ عٛك  ٕآ يِٛ َي  يٕيل )ؽ

 ، يواىي؛ ّث12،  ٓيٖثويل ؛ 258،  102، ٓيٝٙوأ

اٌفزٛؽبد ، ي؛ اثٓ ػوث181، 1ٓ، طحاالهثؼثاالٍفبه

 (  30، 3ٓ، طاٌّکيٗ

فبْبْ يكه ث     ّػبه کبٔ یبي، ا ش ي، اى ؽياِ

أل ٚ ثٗ اػزجبه  ّبْ، ٔيك ؽك ؽبًٕ يبٔيذ ؽم٘ٛ

اِب اى  ،ِٛعٛكٔل ي، ثٗ ٚعٛك ظٍيؽٖٛي َٔج ايٓ

 ،ٔلاهٔل يمرؾم و ثب ؽكيعٙذ افزالف ٕٛه ٚ رغب

مذوا يى ّ ؽمي َجذ رؼي٘و  ٙيء ٔ ٍُ اٌ  يِٕ كه ػ

ؽك  خيب ٕٛه َٔت ػٍّياّ يرّبِ ايٓذ؛ ثٕبثواٍ

فب ثب أز کٗ  َزٕل  ٕفذ  ی٘ ٕٛف،  ييماد ِٛ ٔ 

ٍِٞك ٚ  ي، َ٘زيرؼبٌ ؽك ايٓٔلاهك  ثٕبثو يمرؾم

ِٛهيغ جبه يو اٚ ا ثل ياػز َزٕل،  کٗ ي٘ ٕب  ٓ ِؼ

ٕبه ٍذ)اثٓ ف ٙب اٚ عٛك رٕ ٌناد ٚ ٖلاق ثب ، يِ

 ؛ 85، ٓفٖثثثثٛٓ اٌؾکثثثثُ ،يػوثثثثث؛ اثثثثث274ٓٓ

 (  231ٓ روکٗ،اثٓ

ثٛكْ  ياػزجثثبهل رٛعثثٗ كاّثثذ، يثثاٌجزثثٗ ثب    

چ ٚ ثبًٝ ي٘ ي، ثٗ ِؼٕبػوفبٔيِّکٕبد كه ٔگوُ 

ٙبثٛكْ  ِو ئ آٔ ٘و ا ّٕبفذ  کٗ  چوا  َذ؛ 

 ِمبثً آْ يؽميمرٕٙب ثب ٔظو ثٗ اِو  ياػزجبه

 ؽميمثذكه ثواثثو  ٔيثياٍذ  ػثبٌُ   نيواِکبْ

جبه ؽك، اػز ٍك  فٛك،  يِٞ ؾلٚكح  ِب كه ِ ٍذ ا ا

عٛك ٔفٌ ِو ٚ کبِكا ياأل وك  ي ن يها ِ يّزٗ ٚ اؽ

ٕبثو ٙوٖ ايٓث ِب اى  يا ػبٌُ ث عٛك كاهك، ا اى ٚ

، فلاٚٔل اٍذ، ػبٌُ يؽميمآٔغب کٗ رٕٙب ٚعٛك 
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@8 

اٍذ کٗ  يبٌيٚعٛك ف ياى اٚ ٚ ثٗ ػجبهر ئّٛك

؛ 17ٓ ،يآٍِث يَٛ اٍثذ )عثٛاكيثل لبئُ ثٗ ؽثك

 ( 145، ٓيٝٙوأ يٕيؽَ

ِب كٌ     ٍٕيا ٖ  ػبهف يً ا ؽلد ّق عٛك  يثو ٚ ٚ

 ػبهفبْ، ايٓ، ّٙٛك اٍذ ٔٗ ثو٘بْ  ثب ٚعٛك ؽك

اى اً٘ ٔظو ّٙٛكاد فٛك  يوياى ثبة كٍزگ ياٌٙ

ثوا٘ ٌت  ؼلكيها كه لب رب  كٖکوبْ يث يٓ ِز ٔل  ا

ِٗ مً، ِمل ُٙ ػ گوكك  اى آْ  يثوا يا ف كهک كي 

 عٍّثثثثثثثثثثثثثثثثٗ، ثو٘ثثثثثثثثثثثثثثثثبْ 

 ذ ثٗ رْأْ اٍذ يثو٘بْ هعٛع ػٍ مٗ ٚياٌؾمٜيثَ

 يرٗ اى رّبِمٗ، ٘و آٔياٌؾمٜ يثواٍبً لبػلح ثَ

كه اٚ هاٖ  يجيچ ٔٛع روکيٜ ثٛكٖ ٚ ٘يٚعٖٛ، ثَ

ؽل  ّل، ٚا ّزٗ ثب مٔلا ٍذ  يؽمي ؽلد ا ثٗ ٚ  ٚ

ٕثٛهد ايثٓو يوا كه غيى ،اُ کً اِٛه اٍذ ياٝالل

ء ٚ يک ّيمارِ ِوکت اى ٚعٛك  ءيک ّيثب فملاْ 

 ياِو ثب ثَبٝذ ٚ ايٓگْزٗ کٗ   كيگوء يػلَ ّ

ٗ ثٗ عٙذ ک يرؼبٌ ، ؽكايٓٔبٍبىگبه اٍذ  ثٕبثو

كه اٚ هاٖ  يجثثيچ روکياُ ٘ثث يبىيثثٔثثثيذ يثثٔٙب

َ عٛك ث ّبْ ٚ ؽلد  يٞئلاهك، ٘ ثٗ ٚ کٗ  ٍذ  ا

ٚ رّبَ ٚعٛك اٍذ  ياُ، عبِغ کّبالد ٚعٛك يؽميم

، 5ٚ ط 257-261، 1ٓ، طحاالهثؼثثاالٍفبه، يواىي)ّ

ِغّٛػثٗ ، ّ٘ثٛ؛ 112ٓ، حاٌؼوّيث، ّ٘ٛ؛ 221-220ٓ

  ( 82ٚ83، ٓهٍبئً فٍَفی

ک يٕياى ثوا٘     ٕلهيکٗ ؽ  ،ٌٗ ٓ ياٌل ُ ِزأ

٘بْ  يواىيّ ّٛكٖ، ثو ٔ ِٗ عٛك الب ؽلد ٚ ثو ٚ

-ّ٘بْ يبْ ٚيذ ثٗ رْأْ اٍذ کٗ كه ثيثبىگْذ ػٍ
ٍذ  کٗ ػ مٝٛه رًب فيؽمي ٍٛي ي، ما ٍذ، ِؼ بٗ ا

ثٗ عي اصو  يٚ مار اٍذًب ِفبٗ ؽميمز ٔيي يؽميم

 ييذ ٚ علاي، كٚئايٓ٘ فبػٍِ ٔلاهك  ثٕبثويٚ ف

ٚ  اٍذ يً ػمٍيَ رؾٍػٍذ ٚ ِؼٍٛي، كه ِمب ثيٓ

ؼبٌ ؽك ٍيکٗ ف ير عٛك اال يبٗ ػ ٙب ٚ ٍذ رٕ ٝالق ا

و اٚ کثثٗ ثثثٗ ٚعثثٛك ِزٖثثف يثثثثثٛكٖ ٚ غ يؽميمثث

  يّثثثثئْٛ ٚ اٝثثثثٛاه ٚ يّثثثثٛٔل، ّ٘گثثثث يِ

-202، 1ٓ، ط حاالهثؼثثثثاالٍفبه، يواىيَ٘زٕل)ّثثث

188  ) 

 
 َضخصي ْاسم ثحث ّحذد 

 يظِْر ّ رجل

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir


                                 

 راثطخ اًسبى ثب حك رؼب ی     

___________________________________________________________________________________ 

@9 

@9 

@9 

 ّٛكي وٍِ ِٞوػ ِ ايٓٚؽلد ٚعٛك،  رجييٓ ٌ اى 

 يگب٘يَذ، کضواد چٗ عبيِ ٔيک ٚعٛك ثيٗ اگو ک

و ٚؽلد يكه رمو ايٓاى   يِٝٛه کٗ كاهٔل  ّ٘بْ

، کضواد، ػوفبٔي يّٕبٍيبْ ّل، كه َ٘زيث ّٗقٖي

عٛك  فٛك اى ٚ ٍت  ثٗ رٕب کٗ  جٛكٖ ثٍ ٔ ًٝ ثب

 ايثثٓ رجيثثيٓثوفٛهكاهٔثثل کثثٗ كه  ياألِثثو ٔفٌ

األِو ٚ ّوػ هاثٞخ ِّکٕبد ثب ؽك ِجؾش ظٙٛه  ٔفٌ

ٍ ٍئّب يهؿ ِ يٚ رغ جبً يل  رغ ؽك كه ٌ ّٛك  ٔ ،

ثو  ٍذ   ظب٘و ا يِٓ ثٗ  ا ظو  ثب ٔ ٍبً  کٗ ايٕا

فٛك ِؼلَٚ ٕبد كه ماد  رٗ كه  ِّک ٔل، آٔ ٙبا  آٔ

َز ؼبٌ ؽك يثوٚى كاهك، ٘ ٍذ ير ٍٖٛ  ا ثب ع ؽك   ٚ

ٙببْ يكه اػ ِٛٝٓ  آٔ کٓ كه آْ  کُ ِّ ٙذ ؽ ثٗ ع

ٍك ٔبِ ّ يلٖ ِيف کٗ يّٛك  اى ٘ ٍذ  ثبة ا  ٓ

ْزو ٞخ ػبهفبْثي ٞخ ، هاث ثٗ هاث ٍك ها  ثب ف ؽك 

کٕٕثثل ٚ  يٗ ِيٗ رْثثجيٕثثآكه  يّثثقٔ ثثثب ٕثثٛه ٚ

ييٓ يٕلهاٌّزأٌٙ ثٗ  ٔ ّبهٖ  يٓثب ا ً يرّض ا

مذ آيٌٞ ّذ فٍ ٘لايف ؽک ثٗ يٕٗ ها  ٕلگبْ  ذ ث

غبٌ ؽك كه ِ ٙٛه  ؾٛح ظ ف ئ ٕل يِ يفٛك ِؼو   ک

زٗ  کٗ آ ّبيبْاٌج ٍذ  کو ا ف خٕيم ٙذ  يػو اى ع

گبٔگ ثب آيٕٛهد ٚ آ ثيٓ يكٚ فبٔ خٕيٕٗ،   يػو

ٍ فبٚد اٍب کٗ كه  ير چوا  ٕآكاهك؛  فب خي  ئػو

مذٕٗ ٚ يآ ثيٓ عٛك  يزيظب٘و كه آْ كٚئ ؽمي ٚ

ٍٛ کٗ ِب ر هللا ئلاهك، ثٍ ّب عي عٍٖٛ يما ؽك  يئ

؛ 225، 3ٓ، طاٌفزٛؽبد اٌّکيثٗ،ئلاهٔل)اثٓ ػوث

  ،يواىيّثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث

، يآٍِث ي؛ عٛاك247،  251ٓ، 1ط، حثؼثاالهاالٍفبه

ٓ52  ) 

عٗ كه      ثً رٛ کبد لب يٓاى ٔ ٞخ  ا ؾش هاث ِج

ثب  ٙو  مبك  ليگوکيظب٘و ٚ ِظ ثٗ اػز ٍذ   ا

 ليگوکثثي، ّ٘ثثٛاهٖ ظثثب٘و ٚ ِظٙثثو اى ػبهفثثبْ

ٚ ظب٘و ثٗ ٕٛهرِ كه ِظٙو ّٔٛك كاهك  ٔلييِزّب

ٔٗ مارِ، ِگو ٚعٛك ؽك کٗ ثٗ مارِ كه ِّکٕبد 

 ظثثثب٘و ٚ  ثثثثيٓاٍثثثذ ٚ رفثثثبٚد  يِزغٍثثث

ٙو كه  يِٓظ ٝالق ٚ رم ا ٙب كه ا يِٛهك رٕ ل ي

 ( 42ٓ اٌفکٛک،، ي؛ ل86ٛٔٛ، ٓيؼٌٛا، ياٍذ)عبِ
 

 

 يرؼب  ّاجت ياطالق همسو
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@: 

ٍٛ ؽٛىح ِب ّٛاهٖ  يكه  ٍك ٚ ِم ثيٓهللا، ٘ ل، يِٞ

 کٗ اٝالق، رّبَ  يرمبثً ٚعٛك كاهك؛ ٝٛه

في٘ٛ ؽك ٚ رميذ   َٜ ي٘ ِٕج ييل ي گيٚ ٔ و يٍب يژ

ٍذيرؼ ٙ ؛ٕبد ا مبَ ماد اٌ ِب كه ِ ٕيٖ  يا کٗ ِ

د اى ٕفب ثيٓل ٚ ّوٛ اٍذ رمبثً ياى ٘وگٛٔٗ ل

 خوا الىِيى ،ٔلاهك يگب٘يل عبييعٍّٗ اٝالق ٚ رم

إٚبف  يذ ثب رّبِيٕيؽك ثب ٚعٛك ػ ياٝالق مار

يػلَ رم فبٓ ٚ كه ٔزي ٕف  ثٗ ٚ َبٚيل   يغٗ ر

ٖٗ يفٖ ايٓاٍذ   ياؽکبَ ِزمبثً َٔجذ ثٗ ماد ٚ

ٕٞالػ  فبٔيکٗ كه ا َّػو ٝالق ِم يؽك  ي، ا لٖ ٔبِ

ل يثلل ؽك ثٗ ٘ثو ييػلَ رمكٕ٘لح  ّٛك، ْٔبْ يِ

، يؽميمل ي، ٘و لياى عٍّٗ اٝالق اٍذ  ثٗ ػجبهر

ؾلٚك يِم ٘و  ل ها ِ ثٗ  ٖبف  ک اى يٍبفزٗ ٚ ار

ٕٛف اى  ِٛ ٍٛ مبثالد، ف گوِز جبي  يكي ثٗ كٔ ها 

ؽبٌ َز يكاهك؛ كه  ٕب٘ يکٗ ٘ ػلَ ر ثب  اُ  يؽك 

، ثٗ ؽکُ ايٓاٍذ  ثٕبثو يو ٚ رّبَ َ٘زيؽلٔب ن

 يٌفب ياى ٚ يچ ِٕٛٝيکٗ ٘ايٕاُ ثب  ياٝالق ِمَّ

ؼبٌئ ّٛاهٖ ِز ِب ٘ عٛاك يَذ ا ٍذ)  ٍك ا  ياى ف

 ، ٖٕٓٛٓاٌ حهٍبٌث، ي؛ ل32ٛٔٛ،  53-55،  ٓيآٍِ

 ( 208، 1ٓ، طحثؼثاالهاالٍفبه، يواىي؛ 5ّ، 6

 
 حك سجحبًَ  يش احبطيروب

ؽك هّٚٓ ّل، اگو  ياٝالق مار رجييٓچٕبٔکٗ كه 

َز ّبَ ٘ ؽك، ر ؽل  عٛك ٚا زٗ  يچٗ ٚ ثو گوف ها كه

ذ کبًِ اٚ يٕيػ يٍت ثٗ ِؼٕبِٞ ايٓؽبي،  ايٓثب 

جٛكٖ ٍك ٔ عٛك ،ثب ف ٝالق ٚ کٗ ا ِخ  يٚ يثٍ کٗ الى

ي اٚ اى فٍك ها ياُ اٍذ ّ٘ٛاهٖ رّب يػلَ رٕب٘

يي ثٗ ث ٔ جبي كاهك   ّيبٔيثٗ كٔ گيٓ ٚي، ٘  يژ

ذ ثب فٍك ٚ كه يٕيٕٗ ِٛعت ػيػٗؽك ث ياٝالق مار

ؽبي، غيػ ٙبذ اى يويٓ  جبهر آٔ ثٗ ػ ّب يٚ  ي ير

)ع(، يٓ ػٍيواٌّؤِٕيٍذ  اِآٔٙبَٔجذ ثٗ  يؽبٝا

ِ ّغ يكه کال ثٗ ع َجذ يويذ ٚ غيِؼ ثيٓ،  ؽك ٔ ذ 

ّبهٖ ِ ٍك ا ٕفوِ يثٗ ف ٔٗبي ثٗ گٛ کٗ اى  يا ل، 

ٕبفيٍقٓ ا ػلَ ر يٓ يْبْ  ؽك  ا ِٛهك  كٚ كه 

و کً يثّمبهٔٗ ٚ غ ال ءيِغ کً ّ» ،ّٛك يبْ ِئّب

   (30، ٓي)هٙ«ٍٗيثّياء ال يّ

ِو کٗ ٘و ا ؽميمذ، ثب ٔظو ثٗ يثٗ ػجبهر    

َز فغ رم ي٘ ٍذ ٚ ه ؽل ٚعٛكياٚ کٗ  ٔل،  يلاد  ا
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@; 

@; 

@; 

ٍٖٛ ؽك ع ٙب  جبه  رٕ ثب اػز چٗ  گو  ٍذ، ا گو ا

ميرؼ ٙو  يٕبد فٍ جٛكٖ ٚ ِظ ؽك ٔ علا اى  کٗ 

ٓ ٚاؽل ؽك، ي، ػايٓ  ثٕبثوّٛك يبْ ِياٍٚذ، ّٔب

و اٍذ؛ چوا کثٗ يٕٗ ؽك ٚ فٍك ٚ ٚاؽل ٚ کضيػٗث

ٓ ؽبي، ئلاهٔل ٚ كه ػ يٕبد، ثلْٚ اٚ رؾمميرؼ

 َثثثثثثثثثذئ ياٚ ِٛعثثثثثثثثثٛكو يثثثثثثثثثغ

فٖثٛٓ  ،ي؛ اثثٓ ػوثث208، ٓعبِغ االٍواه،ي) آٍِ

 ( 67، ٓاٌؾکُ

 
 يچيٌص ًظبم ُسز

رٕٙب ٚعٛك ثيٓ ػبهف کٗ ٚعٛك ؽك،  ثب ٔگبٖ ٚؽلد

 ي٘وگي ؽميمزًب كه چيِٕ ٔظبَ َ٘ز يرؼبٌ ٍذ، ؽكا

ّ لواه ٔ رت  ٕبه ِوا ل يكه ک ثب اٝال کٗ  يوك ثٍ  ِگ

ثبة  اى ػبهفبْؽٚٛه كاهك، اِب  آٔٙب يكه رّبِ

ٖب گ یإؽ ل ي٘ب يٚيژ مبَ  ياٝال کو ِ ثب م ماد 

، ٍِٞك ِوارت ها ِّ يرؼيٓ ؽك كه ِوارت َ٘ز يث

( ٚ اِثب 236، ّٓ٘ثبْ، يػوث)اثٓ كإٔل يِورجٗ ِ

ّٛٔل،  يلٖ ِيؽك ٔبِ يکٗ ِغبٌ كيگو ٕظ ِورجخ 

ثٛث ٕمغ ه ؽٛىح  ميٚ رؼ يكه كٚ   يعب  يٕبد فٍ

  ؤل يگ يِ

ؼبٌ ؽك     ثٛثكه  ير ٍٗ اى ، كه كيٕمغ ه   ٚ

ِ ٕيي  مبَ ماد، ر ٕل، يِ ٌ ک عٗ ياٚ کٗ رٛ ٕيي  ٓ ر

ٍ ٘ٛيزِ ٚ رغ يت  ٕٗ غ ثٗ ک ؽك  ثوا يماد   ياٚ 

ثب  ياٍذ کٗ رٕٙب اِزيبى ٚ يا ِ اٍذ، ِورجٗيفٛ

ل مبَ اٝال ّ يِ ّيماد، ٘ َجذ ػٍ ٍذ يٓ  ٔ  ا
 

كه 

ؽك  يايٓ ؽميمذ ٚاؽلٖ کٗ ثٗ كٔجبي ٚؽلد اٝالل

جزٗ ٚ اٌ يؽمبيك ثٗ ٕٛهد ألِبع يآِلٖ، رّبِ

ّ عٛك ػٍ ٍّبئيثٗ ٚ ضواد ا ٔل ٚ ک کٗ  ي، ِٛعٛك

  ، ٕ٘ٛى كه ايٓ ِٛٝٓأل يِْٕأ ظٙٛه رؼيٕبد فٍم

کليگو زبى اى ي ٕٛهد ِّ ٙٛه ثٗ  ثب  يظ ٔل   ٔلاه

عٛك يٓ ٚ ّبِا ضوا ي، ر ؼل دک ّيٓ  ْٗيه يث كه ٘

ؼيٓ ّزٗ ٚ  ر ّبِ يٚكا ثً ر ٍذ  يلب ضواد ا كه ک
  

ظٙٛه  خثٗ ٚاٍٞ يايٓ رؼيٓ رٕٙب يک اٍُ ؽميم

َجذ ٔ ٍ ِ يفؼ عٛك كاهك، ا يٗ، ٚ ؽلد ؽميم ثٗ  بٚ

جبهاد فزالف كه اػز َت ا ٍبِ  ؽ ؼلك يثٗ ا  يِز

مٗ رْٛ ؽمي ّغ عّغ اٌؾمبيك، ّ٘ ؼيٓ اٚي ٚ  اٌغ ر

؛ اثثٓ 574، ٓٔمثلإٌمٛك، ي)آٍِّثٛك يفٛألٖ ِث

 ( 32، 271،  ٓيا؛ ل114ّْٗروکٗ، ٓ
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@< 

ؽك  يػٍّ ي، رؼيٓ صبٔيثٗ كٔجبي اٌٚيٓ رغٍ    

ظً رؼيٓ اٚي اٍذ، ظٙٛه کٗ كه ؽميمذ، ٕٛهد ٚ 

ل ٚ ؽك كه ايٓ ِورجٗ، ثٗ ّٙٛك کّبالرِ ئّب يِ

ٚ كه  يثٗ ٔؾٛ ِزّبيي اى يکليگو، ثٗ ٔؾٛ ػٍّ

ٍّبء ٚ اػ ٙذ ا ثٛثيكٚ ع ٕمغ ه زٗ، كه   يبْ صبث

ؼيٓ اٚي،  يِ فالف ر ثو  ؼيٓ،  يٓ ر ْيٕل  كه ا ٔ

ّبِ ْزٗ ٚ ر ّبيي گ ضود، ِز ؽلد اى ک ٍّب يٚ  یا

ثً هؿ ِ کٗ اى  يِزمب ٕل  ٍّٔبي ٍّبء،  خعّ يٓ ا ا

 يرؼيٕبد فٍم ياٍذ کٗ ِجلأ رّبِ« هللا»اٍُ عبِغ

ثب رٛعٗ ثٗ  ِفًٖ ٔيي ي  ايٓ ؽٚود ػٍّّٛك يِ

ٍيٓ،  لبة لٛ  ٍٗ ٍُ اى عّ ٕليٓ ا ثٗ چ ٕيبرِ  فٖٛ

ؼبٔ يذ ٚ يػبٌُ ِ ٚود أٌٛ٘ ؽليذ، ؽ ٚود ٚا ، ؽ

صبٔ ؼيٓ  ٔلٖ ّلٖ ير ٍذ) فّ فٛا ٖجبػ ، يٕيا ِ

،  يفٕثبه؛ اثثٓ 22؛ اثٓ روکثٗ، 15ٓ، ٓحاٌٙلايث

ٓ144 ،102 ) 

ِب رؼ     ميٚ ا ج يٕبد فٍ ٍٗ ِور  يکٛٔ خّبًِ 

کٗ  ٍذ  ِبكٖ ا ػبٌُ  ضبي ٚ  ػبٌُ ِ ػبٌُ اهٚاػ، 

صبٔ ؼيٓ  ٙٛه ِ ي ٌ اى ر ّٕٔ يظ فوبي ٓ يل ٚ آ

عبِغ ٚ  کْٛ  جخ  ْگبٔٗ ِور رت ّ جٗ اى ِوا ِور

ّٛك ٚ ثب ٔ کٗ  ٍذ  ًِ ا َبْ کب يلايي  يأ ّبي   و

 (  80ٓٔملإٌٖٛٓ، ، ي)عبِّٛك يؽك، ِّکٓ ِ
 

گًْگ جبط  يچ ؼب  ثييارر حك ر سبى ّ  جبًياً سبص ه ثز ا  ي، 

 ياثي ػزث ػزفبًي يضٌبخز يُسز

ملِبر  ؽش ِ کو ِجب جبٛ ي  يٌ اى م ِْٛ اهر وا

 يثثٗ ِجثبٔ ياأَبْ ثب فلاٚٔل ِزؼبي ٚ اّبهٖ

 يثقِ، چگٛٔگ ايٓ، كه ئظو ػوفبْ يّٕبفز يَ٘ز

جبٛ  َبْ ٚ ؽك ثيٓاهر ؼبٌ أ جبٔ ير ٍبً ِ  يثو ا

 ّثٛك،ِثی يثوهٍ يٍيِنکٛه ثٗ ٕٛهد رفٖ ػوفبٔي

ٖ ؽلد ّق ِخ ٚ ّٛك الى  ّٓ ٝالق يرب هٚ ؽك ٚ ا خ 

َّ ّب يِم ؽبٝيٚ ر ٔٛع  يٚ يي ا چٗ  ظب٘وُ  ثب ِ

 يثب ِّکٕبد اٍذ ٚ ثٗ ػالٖٚ ِوارت َ٘ز ياهرجبٝ

اهرجبٛ  ايٓكه  ياّبهٖ ّل، چٗ ٔمْ آٔٙبکٗ ثٗ 

 كاهٔل  

 
 ُبي اررجبط هوكٌبد ثب حك سجحبًَ راٍ

ي، ػٛاٌُ اِىبٔي ثٗ كٚ كٍزخ ياثزلاكه ٔگوّي 

َيُ ِي ٍك رم ػبٌُ ف ِو ٚ  ثب  ػبٌُ ا وٗ  ّٛٔل 

ػٛاٌُ  يٓ  عٛكاد ا فبٚد ِٛ ٖبد ِز ثٗ ِْق عٗ  رٛ
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@= 

@= 

@= 

جبٛ  هاٖ ٙب٘بي اهر فبٚد كاهك   آٔ يي ر ؽك ٔ ثب 

يٓ كٚ  عٛكاد ا گي ِٛ ّوػ ٚيژ ثب  ٙذ  ّيٓ ع ثٗ ٘

جبٛ  گٛٔگي اهر ٙبػبٌُ، چ يي  ثب ؽك آٔ ؼبٌي ٔ ر

 ّٛك   هّٚٓ ِي

َيو  كه     فبٔيرف ػبٌُ ػو وٗ  ٍك  ػبٌُ ف  ،

ّٛك، ثٗ عٙذ كٚهي ٚ رٕيي  ّٙبكد ٔيي ٔبِيلٖ ِي

ؽك  ب مبَ ماد  عٛك  يٓياى ِ ٙٛه ٚ جخ ظ رويٓ ِور

ٙبد  ؼلك ع ٍذ ٚ ر ٖبٓ كاكٖ ا فٛك افز ثٗ  ها 

ؽبكس كه  ٍجبة  ٍبٝذ ا ْبْ اى ٚ ىبٔي كه آْ ٔ اِ

ثب  زٗ  وٗ اٌج ػبٌُ كاهك  يٓ  عٛكاد ا مذ ِٛ فٍ

ؼل فبٚد كه ر ثٗ ر عٗ  غبك رٛ ٍبيٜ اي ٔٛع ٚ اك ٚ 

فٛك ا ٙب،   ٙؼف يآٔ لٛد ٚ  ؾبٟ  ثٗ ٌ يي  ْبْ ٔ

عبد ثي ثٛكٖ ٚ كاهاي كه فبٚد  َزٕل   ِز ّّبهي ٘

عٛك  رت ٚ وٗ كه ِوا ِنوٛه  ٍبيٜ  ػخ ٚ ثٗ ِغّٛ

ٍك صبثذ ػبٌُ ف عٛكاد  يه اى ِٛ ٘و  ٔل،  ثواي  ا

زٗ ِي يت گف ٍَخ رور وٗ  ٍٍ  ٍَٗ يٓ ٍٍ ّٛك ٚ ا

كد اٍذ، ٚاٍٞخ ٔيٚي ِٛعٛكاد فٍمي ثٗ ػبٌُ ّٙب

هاٖ ثولواهي اهرجبٛ ثب ؽك كه ٍيو ثبٕٝي ٔفًٛ 

يي ِي ثي ٚ  ٔ ثٛكْ رغو ْٙٛك  ٙذ ِ ثٗ ع ّل ٚ  ثب

، ٘بثيْزو أَبٍٍٍَْٗ ثواي  ايٓثو٘بٔي اؽىبَ 

ثيٓ  جبٝي  ٕيٓ هاٖ اهر عٛك چ ثٗ ٚ گبْ  ٍت ّ٘ اغ

هللا ٔيي  فٍك ٚ ؽك امػبْ كاهٔل  ٍبٌىبْ َِيو إٌي

اى عٙبد  ثب گنه اى ّ٘يٓ ٍٚبيٜ كه  ورٛ وبٍزٓ

  ايٓ کٕٕل اِىبٔي فٛيِ لوة ثٗ ؽك ها ٍٝت ِي

، كاهاي ِٛأغ ثَيبهي  ٝويك ػبَ اهرجبٛ ثب ؽك

ؼلاك  ٙب، ر فغ آٔ ّٛاهي ه ٍٞخ ك ثٗ ٚا ٍذ ٚ  ا

ٍبٌىبْ ثي ٔلوي اى  ٖل  ا ثٗ ِم يك،  يٓ ٝو ّّبه ا

، يػوثث) اثثّٓثٛٔلوٗ لوة اٌٙي اٍذ ٔبئثً ِثي

؛ 18، ٓي؛ فثثٛاهى218ِ، 1ٓ، طاٌفزٛؽثثبد اٌّکيثثٗ

 ( 87، ٓي؛ عٕل220، ٓيثٓ فٕبها
اٌٙي هاٖ اهرجبٛ ثيٓ  ػبهفبْاِب كه ٔگبٖ     

فٍك ٚ ؽك ِٕؾٖو كه ٝويك ٍٍٍَخ روريت ٔجٛكٖ ٚ 

ؽك اى  ثب  جبٛ  ثو اهر ػالٖٚ  لبد،  ّبِي ِقٍٛ ر

اي ٔيثي ثثب  ٚاٍٞٗيٝويك ٍٚبيٜ وٛٔي، اهرجبٛ ث

ّوايٜ كه آْ  يه اى  ٘يچ  وٗ  ٔل  ٍجؾبٔٗ كاه ؽك 

 ػوفبٔيٝويك وٗ كه إٞالػ  رأصيوي ٔلاهٔل  ايٓ

ٍو  يك  فبٓ ٚ ٝو عٗ  رْٛ ٚ ؼلكي ّ٘ ٍبِي ِز ثٗ ا

ٔلٖ ِي ّ فٛا ٘و  ثبٝٓ  جبٛ  ؽك ٚ يّٛك، اهر ثب  ء 
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٘و  ٍذ ٚ  فٛيِ ا ثب هة  ثٛة  ٘و ِو مذ  ٞخ ؽمي هاث

لٛي  عٗ اهاكي  ِٛهك رٛ ٙذ  يٓ ع « وٓ»ّيء اى ا

كه  ياگيوك ثلْٚ ايٕىٗ ٘يچ ٚاٍٞٗ اٌٙي لواه ِي

ّز ٌذ كا ؽك كفب عٗ  يٓ رٛ ثٗ ا زٗ  ّل  اٌج ٗ ثب

چٗ  گو  ّٙٛك، ا  ً٘ گبْ ا ٖويؼ ثيه يٓر جبٛ  ا اهر

ٙذ  ثٗ ع ِب  ٍذ، ا ثذ ا گبْ، صب ثواي ّ٘ ؽك  ثب 

ْزو  يت كه ثي ٍَخ رور ىبٔي ٍٍ ىبَ اِ جخ اؽ غٍ

اى ٍثثٛي  آٔٙثثبِٛعثثٛكاد، ٝويثثك ٚعثثٗ فثثبٓ كه 

فٛكّبْ ِغفٛي اٍذ ٚ رٕٙب اً٘ ؽك وٗ ثٗ لوة 

ّلٖ ئً  ٙي ٔب ٕل اٌ ٔل )ع ٍُ كاه ثٗ آْ ػ ، يأل، 

 ؛ 20، ٓي؛ فثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثٛاهى87ٚ86ِٓ

، 3ٚ ط 150، 2ٓ، طاٌفزٛؽثبد اٌّکيثٗ ،يػوثثاثٓ

ٓ111  ) 

ٚ رفبٚد  ػوفبٔيكه رٕٛيف ثيْزو ٚعٗ فبٓ     

يت، ِي ٍَخ رور يك ٍٍ ثب ٝو فذ آْ  ٘و کٗ  رٛاْ گ

ػٗ ثو ِغّٛ ْزًّ  ٕبد ِ ىبَ  يه اى ِّى اي اى اؽ

وٗ ِْٕأ  آٔٙبأل؛ ٚعٗ اِىبٔي  ٚعٛثي ٚ اِىبٔي

ضود كه  ٙبد و ٔبد ٚ ٔٙبآع عٖٛ اِىب ثٗ ٚ ٍذ، 

گوكك وٗ ثثٗ  ِي ثبى آٔٙبٔ كه اٍجبة وٛٔي ئمب

مبٔي،  عٛة ؽ مبَ ٚ ْبْ اى ِ ؼل ٚ رٕيٌ يياْ ُث ِ

ٍذ ٚ  ْزٗ ا ٚبػف گ ٙب ِ يي كه آٔ ىبٔي ٔ عٖٛ اِ ٚ

ِْؼو  وٗ كه ٚي، ُِ ٕبفي  ىٓ، اٚ ٘و ِّ ثٗ  ظو  ثب ٔ

يك  يٓ ٝو ٍذ، اى ا ٍجبة اٚ ثب ا ٍجذ  عٗ ِٕب ثٗ ٚ

ْأد ِي رٗ ك ٔ يوك چٕبٔ ٔل  ه ٚيژگيگ وٗ فوى ٘بيي 

گٛٔثٗ ثثوك، ايثٓ اى  له ٚ ِبكه فٛك ثٗ اهس ِي

اٍذ  اِب عٙذ ٚعٛثي ٚ ؽمبٔي ٘و ِّىٓ وٗ ٔبظو 

ٕبف   ّبِي اٚ ٍذ ٚ ر ؽلأي اٚ عٗ ٚ ثبٝٓ ٚ ٚ ثٗ 

گثوكك،  ِيِٕؾٖو ثٗ فوك ٚي، ثٗ ايثٓ عٙثذ ثثبى

يٓ  ؽك اى ا وٗ  ٍذ  ٙي ا فبٓ اٌ عٗ  ثٗ ٚ ْيو  ِ

وٗ كه غيو ايٓ  ِغوا، رّبِي وّبالد ٚ ػٍِٛي ها

ّٔبيل ٚ  ِّىٓ ظٙٛهي ٔلاهك، ثو ٍو ٚي رغٍي ِي

اى ّ٘يٓ ٚعٗ ثبٕٝي اٍذ وٗ لوة ؽك ثب ٘و ّيء 

 ّٛك   وٗ ثو لوة ٚهيلي ثوروي كاهك، صبثذ ِي

٘بي اٍبٍي ٚعٗ  رو، اى رفبٚد ثٗ ػجبهد هّٚٓ    

فبٓ ثب ٝويك ٍٍٍَخ روريت ّ٘يٓ ٍِٞت اٍذ چوا 

أل،  خ في٘ اٌٙيوٗ رّبِي ّوايٜ وٛٔي وٗ ٚاٍٞ

وٗ  اى ّيء ِّىٓ، أفٖبي ٚعٛكي كاهٔل كه ؽبٌي

ٚعٗ فبٓ ثو ِغبٚهد ّيء ثب ثبٝٓ اٚ وٗ رؼيٓ 
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ّي ٔٛ ػٍ ٌذ كاهك) لٛ ٍذ، كال ؽك ا  ٍُ ، ياُ كه ػ

، ي؛ ؽَثٓ ىاكٖ آٍِث320-321، ٓي؛ اثٓ فٕثبه242ٓ

 (؛150ٓ ،2، طاٌفزٛؽبد اٌّکيثٗ، ي؛ اثٓ ػوث60ٓ

ٙي ػ مذ آْ اى ٚع وٗ ؽمي غبٚهري  ٍذ  ِ يذ ا يٕ

روي آْ  عت ثو ٙي، ِٛ يك اٌ يٓ ٝو گي ا ّيٓ ٚيژ ٘

ٍَخ رور ثٗ هاٖ ٍٍ َجذ  يلٖ ٚ ئ فبْت گوك ، ػبه

كإٔل چوا  رويٓ هاٖ ثٗ ؽك ِي ٚعٗ فبٓ ها ٔيكيه

 وٗ ؽميمذ آْ، رٕٙب هعٛع ثٗ ثبٝٓ  فٛيِ اٍذ 

 
 سجحبًَ ًسجذ دّ ًحْح اررجبط خلك ثب حك

ٍي هاٖ ُٙ كه ثوه َيبه ِ ىبد ث جب اى ٔ ٛ ٘بي اهر

يٓ  ِنوٛه كه ا يك  وو كٚ ٝو ٔل ٚ م ثب فلاٚ ٍك  ف

يب  ٍذ، آ يٓ كٚ هاٖ ا ثيٓ ا َجذ  گٛٔگي ٔ ثبة چ

ايٓ كٚ ٝويك اهرجبٛ ثب ؽك، كه ػوٗ ّ٘ليگو ٚ 

٘و كٚ  ىٗ  يب ايٕ ٔل،  َزمً اى يىليگو وبِالً ِ

ّٛٔل يب ايٕىٗ  ٝويك ثٗ يه هاٖ اهعبع كاكٖ ِي

يىي اى ايٓ كٚ هاٖ ٝويك إٍي اهرجبٛ ٚ كيگوي 

َيو مِ يبْ ِؾم ٍذ؟ كه ث ػي ا فذ بي فو ً٘ ِؼو ْ ا

اى رؾٍيً كٚ َِيو ِنوٛه ، ثب اصجبد ٚعٗ فبٓ 

ّٓ ّيء هٚ چٗ  ِي  ٘و  گو  وٛٔي ا ٍجبة  وٗ ا ّٛك 

اِب ػًٍ ؽميمي ٚ يب  ،أل ثيٙٛكٖ آفويلٖ ْٔلٖ

ٍك  ثٗ ف ؽك  صو  ٍيلْ ا مي كه ه ٍبيٜ ؽمي زي ٚ ؽ

ٍي  في٘ ػ ىٗ ِ ثٗ ايٕ عٗ  ثب رٛ ىٗ  َزٕل ثٍ ٔي

اي  اٍذ وٗ فٛك، ثلْٚ ٘يچ ٚاٍٞٗ رؼبٌي اإلٝالق ؽك

ّ ٘و  ِورجٜ يثب  ٍذء  ٙب ا ِنوٛه، رٕ ٍبيٜ  ٚ ،

صو  ثواي  نيوُ ا ٕبد ها  وٗ ِّى َزٕل  ؼلاري ٘ ِ

َزؼل ِي ٍذ  ؽك ِ يٓ ا ٍذ ا ٍَُ ا رٗ ِ ٍبىٔل ٚ آٔ

ٍجبة، اى كا يٓ ا فٛك ا وٗ  زي  وح يوٗ اى عٙ

ولاَ اى  ٘و  َزٕل، كه  فبهط ٔي ٕبد،  ٙبِّى   آٔ

ؽك فٛك  يي  ع  ٔ ثب ٚ وٗ  ٍذ  فبٓ ا ٙبٗ  ٘و  آٔ كه 

 ِٛٝٓ، ؽبٙو اٍذ  

ثٗ رؼجيو كيگو، ؽك ثب ٚاٍٞخ اٍجبة، فؼً     

غبَ ّٔي ٔيك  فٛك ها أ عب   ّٗ ىٗ كه ٘ ٘ل ثٍ ك

ؼً آٔٙب ٘و ِٕف ٘و مهٖ، كه  فبٓ  عٗ  ثب ٚ ٍذ ٚ 

ٍجبة،  رأصيو ا ثٛكٖ ٚ  وبهگو  ٙب اهاكح اٚ  رٕ

 ّٛك رٕٙب كه ظب٘و اٍذ  ثب ايٓ ثيبْ، هّٚٓ ِي

وٛ ٍبيٜ  ّبِي ٚ غتوٗ ر لغ ؽ گبٖ   ٔي، كه ٚا ثبه

ٙب ِؾً يذ ٚ رٕ ٕٛهد  اٌٛ٘ وٗ كه  َزٕل  ٘بيي ٘
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@@ 

ثٗ  ّٛكْ  ٍزمالٌي ٕٔ عٗ ا ٙبرٛ ثٗ آٔ َبْ ها  ، أ

ٕٛهد، ثثب ٍبىٔل، كه غيو ايٓ ٍٛي ؽك هّْٕ٘ٛ ِي

اي  ٚ ِْٕأ اصو كأَزْٕبْ، صّوٖ آٔٙبرٛلف كه 

ًٕ ّٔي َبْ ؽب ثواي أ ثلي  وذ ا ّٛك)اثٓ  عي ٘ال

، 1، طاٌفزٛؽبد اٌّکيٗ، ي؛ اثٓ ػوث443، ٓيفٕبه

 ( 325،  447ٓ، 2ٚ ط 362،  542ٓ
اِب ِٛعٛكاد ػبٌُ اِو وٗ ّ٘بْ ػبٌُ غيت     

 ٍٛ ٙذ ػ ثٗ ع وٗ  َزٕل  غوكي ٘ عٛكاد ِ ٍذ، ِٛ ا

ىبٔي  ٙبد اِ ٚبػف ع ضود ٚ ر عٖٛ و جٗ اى ٚ ِور

ثو  ملَ  وٛٔي ِ ٍٞخ  ٘يچ ٚا ثٛكٖ ٚ  جوا  ٙبِ  آٔ

جبهري ِي ثٗ ػ َذ   يٓ   ٔي ٙٛه ا فذ، كه ظ رٛاْ گ

ٛعٛكاد عٕجخ روريت ثيٓ اٍجبة ٚ َِججبد ِٞوػ ِ

« وٓ»ثٍىٗ ثلْٚ ٍٚبٝذ ٍٚبيٜ ؽبكس، اِو  يَذٔ

ظٙٛه للَ   رؼٍك گوفزٗ ٚ ثٗ ػوٕخ آٔٙباٌٙي ثٗ 

ٕٔٙل  ثب ثيبْ ايٓ ٚيژگي ِٛعٛكاد ػبٌُ اِو  ِي

رت كه ِياى  عٛك ِوا ثٗ ٚ عٗ  ٍٛ ٚ رٛ بْ يک 

رٛاْ گفذ،  ي، ِكيگو يػبٌُ اى ٍٛ ايِٓٛعٛكاد 

مً ٍذ،  ػ ِو ا ػبٌُ ا عٛكاد  ٍَخ ِٛ کٗ ٍوٍٍ اٚي 

غيو اى ٝويك ٚعٗ فبٓ ٚ اهرجبٛ َِزميُ ٚ ثلْٚ 

ٚاٍثثٞٗ ثثثب فلاٚٔثثل ِزؼثثبي، ٝويثثك كيگثثوي كه 

ثب ؽك جبٛ  ٍَخ  اهر وٗ ٍٍ چوا  ٔلاهك؛  ؼبٌي  ر

روريجي كه ؽك اٚ ٚعٛك ٔلاهك رب ثٗ ٚاٍٞخ آْ 

ٍب ثب ؽك ِب  گوكك  ا ِورجٜ  عٛكاد يٍجؾبٔٗ  و ِٛ

ػمٛي، اگو  يٚ ِبثم ئفٌ کٍ ػبٌُ اػُ اى ايٓ

ٍٗٞ م يا چٗ ٚا ٍجبة فٍ ِبك ياى ا ْبْ  يٚ  كه ؽم

ٖٛه ٔ ٍَخ روريِز ِب ٍٍ ٍب يجيَذ ا ٜ ٚ يثب ٚ

ٚعثثٛك كاهك   ٔيثثي آٔٙثثب ياٍثثجبة ِغثثوك، ثثثوا

ٓ رغوك يٜ ٚ ّ٘رٕياٌجزٗ، ثلْٚ ّک ثب کبِ٘ ٍٚب

ِٛعٛكاد  يٚ ٚعٗ فبٓ كه رّبِ ي، عٙذ ؽمبٔآٔٙب

 كاهك  يوثيْثثثزػثثثبٌُ اِثثثو، لثثثٛد ٚ ظٙثثثٛه 

ٚ  35،  2ٓ،271، طاٌفزٛؽثبد اٌّکيثٗ، يػوث)اثٓ

 ؛111، 3ٓٚ ط 218ٓ ،1ط

 ( 184ٓ ،ياثٓ فٕبه 

 
 رجييي ّجَ خبظ )راثطخ ثي ّاسطَ(

    ػبرفبىبى يّجَ خبظ در ث خسبثم

ْ ّل، رّبِي ِّىٕبد چٕبٔرٗ كه ثقِ  يْيٓ ثيب

ؽك ثب  فبٓ  عٗ  يت ٚ ٚ ٍَخ رور كه   اى كٚ هاٖ ٍٍ
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@A 

@A 

@A 

اهرجبٕٝل  اگو چٗ كهن ؽميمذ ٘و اِوي رٕٙب ثب 

ىٓ ِي ثبٝٓ آْ ِّ ثٗ  ٚٛهي  ٍُ ؽ يٓ  ػ ثب ا گوكك 

ؽبي، ثيْزو أليّْٕلاْ ثب ِْب٘لح اؽىبَ ٝويك 

-ْبٍٍٍَخ روريت وٗ رب ؽثل ىيثبكي ِْثٙٛك أَث
ً ػمٍي ثٗ يكالٚ ثب اهائٗ آْ رجييٓ  ثبٍذ، ٘ب

ٕل ٚ ؽك  وكافز ثب  جبٛ  َيو اهر يٓ ِ جبد ا   اص

اِىبْ ػٍُ اعّبٌي ثليٓ ٝويك هاثٞٗ ثب ؽك ها 

ثٗ  مي  ٍُ ؽمي ِب ػ ٔل  ا فواُ٘ ووك گبْ  ثواي ّ٘

ثٛكٖ ٚ  ؽك  ثب  ىٓ  ٘و ِّ ٍو  يك  وٗ ٝو فبٓ  عٗ  ٚ

، ِٕؾٖو ّٛك ِّىٓ ِي اّيبرٕٙب ثب ّٙٛك ثبٝٓ 

فبْثٗ  ػبهفي  ػو ٘و  ٕبثوايٓ،  ٍذ  ث ٙي ا وٗ اٌ

كه ؽك، ثٗ ِورجخ ارؾبك ثب ثبٝٓ َ٘زي  یثب فٕب

، اّيبهٍيلٖ، ثب ِْب٘لح ٚعٗ فبٓ فٛك ٚ ِبثمي 

جبٛ ثي ٍو اهر ّ ثٗ  ٍٞخ ا ؽك  ييٚا ثب  ثوكٖ  ب 

 اٍذ  

ؽبي، ِي     يٓ  فذ  ثب ا ًِ کٗ رٛاْ گ ييٓ وب رج

اي  رؾٍيً غٕي اى آْ ثٗ گٛٔٗ خايٓ ٝويك ٚ اهائ

ره  ثٗ ره ، ؽىُ آْػوفبٔيوٗ ثب رٛعٗ ثٗ ِجبٔي 

ػوثي اٍذ وٗ ِّىٕبد ٍوايذ يبثل، ِوثٛٛ ثٗ اثٓ

ثٗ رٖويؼ فٛك ٚي ٘يچ ػبهفي  يِ اى اٚ ٚ ؽزي 

اٍذ ثب چٕيٓ رؾٍيً ػّيمي  كه ىِبْ اٚ ٔزٛأَزٗ

يل  جبد ّٔب ٕبد اص ّبِي ِّى ثواي ر فبٓ ها  عٗ  ٚ

(  اٌجزٗ  ٌ اى ٚي، 610، 2ٓ، طّ٘بْ ،ي)اثٓ ػوث

ٔظوي  ػوفبْ ٘بي ْ  بيٗکوكثب َِزؾىُ  ِ يوٚأ

ٍزلالي ٍٞخ ا ّٗ ثٗ ٚا ٍت  ٘بي فل وٗ اغ ٔب نيو 

يٗ  ّذ ِزؼبٌ جبٔي ؽى ِ ْٛ٘ ٍذِو ئا ثٗ اها  خ، 

 اّيبرو اى ٔؾٛح اهرجبٛ َِزميُ  ٘بي غٕي رؾٍيً

 ِٗ وٗ كه اكا ٕل  ؽك  وكافز ثب  َبْ  ٖٛٓ أ ثٗ ف

  ّٛك اّبهٖ ِي آٔٙبثٗ ثقْي اى 
 

 اس ّجَ خبظ ػبرفبىل يرحل

ٖ ؽلد ّق جبد ٚ عٛكيثب اص ٍ يكه َ٘ز خ ٚ  يّٕب

فبٔي ٙي، هاٖ رؾٍػو فبٓ اٌ عٗ  جبٛ  يً ٚ کٗ اهر

ّ٘ٛاه  ثَيبهاٍذ،  يرؼبٌ ُ ِّکٕبد ثب ؽكيَِزم

کٗ  يٍيرٛاْ گفذ، ّ٘بْ كال يِ ي  ثٗ ػجبهرّٛك يِ

ٖ ؽلد ّق جبد ٚ ثبة اص ئٗ يكه  ؽك اها ثب ّلخ   ،

رٛعٙ ٔلک  رک  يا رک  ثب  ؽك  فبٓ  عٗ  ثٗ ٚ ِب ها 

رٛاْ ثب ٔظو  يِبْ يِ ايٓکْبٔل  كه  ياُ ِ يِغبٌ

ؽك ٚ ٚ ل ي٘ب يژگيثٗ ماد  ٍٛ ٚ ياى  يٚ ياٝال ک 
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A8 

ثب  آٔٙبثب رٛعٗ ثٗ ٔؾٛح رموه ِّکٕبد ٚ َٔجذ 

 يً کبًِ ٚ هّٕٚي، ثٗ رؾٍكيگو يفلاٚٔل اى ٍٛ

ب ثب  وٚهكگبهّبْ ياّ يٚاٍٞخ رّبِ ياى هاثٞخ ث

ٍذ  کٗ اى ٔبؽيك چوا  فذ؛  ؽك، يب ملً  خ ماد ِ

َبٝذ  مث ٕب٘ يٚ يؽمي ػلَ ر زاُ  يٚ  کبْ ٚ  يؽ اِ

 ياى ٚ ي، فبٌياى َ٘ز يا اِو کٗ ؽٛىٖ ايٓفوٗ 

َزم جبٛ ِ ّل ها يثٛكٖ ٚ كه اهر ثب اٚ ٔجب  ُ

ف َّ يِٕز ٝالق ِم ّب يٍبفزٗ ٚ ا ؽبٝيٚ ر اُ  يي ا

و يك٘ل کٗ اگو چٗ كه ِمبَ ماد، غ ئْبْ ِ ٔيي

ٍذ، ثب آٔٙباى  ياى فٍك ثٛكٖ ٚ ّ٘ٛاهٖ ِزؼبٌ

عٛك  يٓٚ ػيويغ ا ثٛكٖ ٚ يذ،  ٕبد  ثب ٓ ِّک

مز ّواٖ ؽمي ّٛاهٖ ٘ ٘ ٍٗٞ ثلْٚ ٚا ٕٛهد  ثٗ   ِ

ّغ يٍذ، ىآٔٙب ٍٗ  ثيٓوا ع ثً اى عّ ٕفبد ِزمب

ٍك، اى ٚيويذ ٚ غيٕيػ ثٗ ف َجذ   ي٘ب يژگيذ ٔ

ؽك  ٍك  ٍذثبهى ماد ِٞ ٝوف ا گو  اى  ثب كي  ،

و اى يغ يزيثٗ ٔؾٛح رؾمك ِّکٕبد کٗ ٘ٛ ئگب٘

ؽك ثوايّأٔ ثٗ  َجذ  ٖٛه ٔيذ ٔ عٗ يْبْ ِز َذ، ٚ

    ّٛكيبْ ِئّب فبْٕبْ ثب ؽك

جبهر     مذ، كه يثٗ ػ ٕٛأؽمي فبٓ، ػ عٗ   ي، ٚ

ب َٔجذ ي يّأْ ٚ ّئْٛ ٚ يم ثيٓو ثٗ هاثٞخ يِْ

ٙ ثيٓ ظب٘و اٚ ٚ ُِظ ثب يو ٚ ِ ٍك  جبٛ ِٞ ب اهر

ّأْ ٍِٞك  يلارِ اٍذ  فلاٚٔل ِزؼبي ّ٘بْ ميِم

لاد، ّئْٛ ٚ ِظب٘و يِم ياٍذ کٗ رّبِ يوٚ ُِظٙ

ٍّب ٚ  يٚ رْٛ آفبد اٚ ها ٕثٛكٖ ٚ ا  يا ٕٗيّ٘

ّکبه ِ عٛك يآ ٝخ ٚ ّبِ يٚ يٍبىٔل ٚ اؽب  يثٗ ر

ٕفبرِ كٌ ٍّب ٚ  ٝٗ ٚ ٔيكيا ثٗ  يکيً اؽب اُ 

کٗ  يؽميمٚ  يِٛيل يا ِّکٕبد اٍذ؛ اؽبٝٗ يرّبِ

ر ٔٛه ما ثب  ؽك  ٍٞخ آْ  ّبِ يثٗ ٚا  ياُ كه ر

  يٚ يبْ كاّثثثزٗ ٚ َ٘ثثثزيٍثثثو يِوارثثثت َ٘ثثثز

و ٚؽلد يٍذ چوا کٗ چٕبٔرٗ كه رٖٛآٔٙبثقِ لٛاَ

ٖيخّ ِٛٝٓ  ق ٘و  کٗ كه  ٍذ  ّل، اٚ کو  عٛك م ٚ

 يٕيٓ، رؼيثب ارٖبف ثٗ ٕفبد الىَ آْ رؼ ياِکبٔ

جبهر ثٗ ػ ٍك ٔبِ يفبٓ ٚ  ثٓ  يلٖ ِيف ّٛك) ا

، يٖثثوي؛ ل62، ٓي؛ ؽَثثٓ ىاكٖ آٍِثث604، ٓيفٕثثبه

 (  14ٚ13، ٓي؛ ل171ٛٔٛٓ

ٓ اهرجبٛ يل، ػي، ِٛعٛك ِمكيگو يبٔيثٗ ث    

جبهر ثٗ ػ ثٛكٖ ٚ  ٍك  عٛك ِٞ ٍك ، يثٗ ٚ ّبْ ِٞ ٘

ثٗ  يليثب ل ٍك  ٍذ ٚ ِٞ ٙبفٗ ا مزا ِ كه ؽمي
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A9 

A9 

A9 

لاد ٚ ؽبٙو كه ِٛٝٓ يٚاٍٞٗ ثب ِم يث ياهرجبٝ

ل کٗ يٍذ ٚ ِٛعٛكاد ِمآٔٙبک اى ي٘و  ؽميمذٚ 

ٍثثجؾبٔٗ  اى عٍثثٛاد ٚ ظٙثثٛهاد ٚعثثٛك ٍِٞثثك ؽك

٘ ثٗ  َزٕل،  موهي٘ عٛك اٚ ر ثلْٚ ٚ عٗ   يچ ٚ

؛ 311، ِٓملِبد ِثٓ ٔثٔ إٌٖثٛٓ، ئلاهٔل )آٍِ

 «( ِملِٗ»28، ٓحكاة اٌٍٖٛاآ، يٕيفّ
 

 آثبر ّ احكبم ّجَ خبظ

ثيٕي رّثثبِي اػزمثثبكاد ّثثقٔ  إثثٛي يثثه عٙثثبْ 

ٚ ثثٗ  ك٘لِی بيجٕل ثٗ آْ ها رؾذ رأصيو لواه 

٘بي ٚي اى اِٛه ِقزٍف ٔيي ؽٛي ِؾٛه  رجغ رؾٍيً

ِي ٞوػ  ٕٛي ِ يٓ ا ٙبّْٛك ا ؾلٚكح ع ثيٕي    كه ِ

ُ ٔيي اػزمبك رٛؽيلي ػبهف وٗ اٍبً ٔگو ػوفبٔي

٘بي ٚي ٍبيٗ  ٚي ثٗ َ٘زي اٍذ، ثو رّبِي ثوكاّذ

ٕلٖ لغ   افى وٗ كه ٚا يي  فبٓ ٔ عٗ  ؾش ٚ ٍذ  ِج ا

جبي آْ ثٗ كٔ ؽك ٚ  ٖيٗ  ؽلد ّق ّوح ٚ يذ  ص ِؼ

ظب٘وُ  ثب ِ يِٛي ٚي  ْزو  ل ثو ثي ٍذ،  ؽش  ا ِجب

رثثأصيو گثثناهكٖ ٚ اؽىثثبَ آْ ثيْثثزو  ػوفثثبٔي

اٍذ  كه ايٓ ثقِ  ها كهثوگوفزٗ ػوفبٔي٘بي  ؽٛىٖ

ثو ثٗ  ػالٖٚ  فبٓ،  عٗ  ىبَ ٚ في اى اؽ ٍي ثو ثوه

ثب  جبٛ آْ  ٍٗ اهر ِٛاهك اى عّ يٓ  ؼلاكي اى ا ر

ثذ  ّيبػيٓ صب ًِ ٚ  ا َبْ وب فبٓ ٚ أ عٗ  ٚ ٚ

ٕيٓ هاٖ ْبيي  ّ٘ر يٓگ في اى  ا يً ثو عٗ كه رؾٍ ٚ

  ّٛك ٘بي ّويؼذ، اّبهٖ ِي آِٛىٖ
 

 ّجَ خبظ، اررجبطي ثزاي روبهي هوكٌبد

يبْ  فبْثٗ ث فبٓ  ػبه عٗ  يك ٚ ٙي، ٝو کٗ اٌ

جبٛ ث ثب ؽك ياهر  ٍٗٞ ؼبٌ ٚا ثٗ  ير ٖبٓ  ٍذ، افز ا

ي ٕبٌؼ ٔلاهك ثٍىثٗ ٘بْبگوٖٚ فبٕي ّ٘بٕٔل أَ

ثواي رّبِي ِّىٕبد اػُ اى ّويف ٚ فَيٌ، صبثذ 

ثٗ ٚعٛك چٕيٓ اهرجبٝي  آٔٙباٍذ ؽزي اگو فٛك 

 ،يثثثب ؽثثك آگثثب٘ي ٔلاّثثزٗ ثبّثثٕل )اثثثٓ ػوثثث

(  كه اكاِٗ، ثوفثي 111، 3ٓ، طاٌفزٛؽبد اٌّکيٗ

َِبئٍي وٗ ثٗ كٔجبي ايٓ رؼجيو اً٘ ِؼوفذ اى 

  ّٛكِیثوهٍي ّٛك،  ِٞوػ ِي ػوفبٔياى ٚعٗ فبٓ 
 

 اش ّجْدي خاررجبط ُز ضيء ثب روبم حك اهب ثَ هيشاى حص

اگو چٗ فلاٚٔل ٚ في٘ اٚ ٚؽلأي اٍذ، رفبٚد  

عت  ٙي، ِٛ في٘ اٌ ٍزؼلاك  نيوُ  ؽك كه ا ظب٘و  ِ
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A: 

فزالف  ٙبا ر آٔ ٔٛه ما ٙٛه  ْزٗ  يٚ يكه ظ ثٗ گ

ٗٔ في اى  گٛ وٗ ثو ٙباي  فواٚاْ  آٔ يذ  ثب لبثٍ

ٍبفزٓ وّبالد ٚعٛكي  فٛك، ِظب٘وي ارُ كه ّٔبيبْ

اي كيگو ثٗ عٙذ ٙؼف لٛح  نيوُ فٛيِ،  ؽك ٚ ػلٖ

، ي) لَٛٔٛ٘زٕلِغبي ٙؼيفي اى ظٙٛه ٔٛه اٌٙي 

ثب ايثٓ ؽثبي، ايثٓ ٍِٞثت ثثٗ   (282ٓاٌفکٛک، 

 ِؼٕبي رمييل ؽك كه ّ٘وا٘ي ثب ِغبٌي ِميل فٛك

جبهري ِي ثٗ ػ َذ   فذ  ٔي يٓ کٗ رٛاْ گ ىبَ ا اؽ

٘ثثبي كٚ ٝثثوف آْ  اهرجثثبٛ ثثثب رٛعثثٗ ثثثٗ ٚيژگي

   ِزفبٚد اٍذ

ثب ٔظو ثٗ ِّىٕبد، رغٍي ؽك كه ٘و ِٛٝٓ،     

ثثثب ٕثثفزي فثثبٓ ٚ ِزٕبٍثثت ثثثب اٍثثزؼلاك ِؾثثً 

رؼثبٌي  ٔٗ ثٗ ؽَت آٔرٗ ؽك ّٛك ٌٗ ٚالغ ِي ِزغٍي

ٖخ  ري ؽ يل ما ٍذ ٚ رم ثو آْ ا ٍك  ٝٛه ِٞ ثٗ 

وٗ ٔزٛأل ّ٘واٖ  ّٛك عٛكي ٘و ِّىٓ ِٛعت ِيٚ

يش،  يٓ ؽ يي اى ا ؽك ٔ ّل ٚ  ؽك ثب ٍك  عٛك ِٞ ٚ

ٖبؽت ٚي  ٍذ، ِ ثو آْ ا  ِٓٝٛ رٗ آْ  ٕبثو آٔ ث

جبهد  ِي رٗ ػ ٕزُ»ّٛك  چٕبٔ ِب و يٓ  يخ « أ كه آ

رٛأل ِْيو  ، ِي« ٘ٛ ِؼىُ أيٓ ِب وٕزُ»ّويفخ 

؛ 207، ِٓفزثبػ اٌغيثت، يثليٓ ٍِٞت ثبّل) لٛٔٛ

اٌفزٛؽثبد ، يػوثثاثثٓ ؛177، 526 ، ٓياثٓ فٕبه

 ( 51، 3ٓٚ ط 173، 1ٓ، طاٌّکيٗ

اِب اى ٍٛي كيگو، رٛعٗ ثٗ فٖٕٛيبد اٝاللي     

٘ي  ٍذ، ّ٘وا جبٛ ا يٓ اهر گو ا ٔت كي وٗ عب ؽك 

٘يچ ثلْٚ  يذ ٚي،  ظب٘و   ٘ٛ ره ِ ره  ثب  يلي ها  ل

ّٓ ِي فٛيِ هٚ ىبٔي  وٗ كه  اِ ٕبْ  ٍبىك ٚ آْ چ

ّل، ٚعٛك ٍِٞك  اى ٚعٗ فبٓ ثيبْ ػبهفبْرؾٍيً 

ػيٕٗ كه رّبِي ِميلاد ؽٚثٛه كاهك چثوا ٗؽك، ث

ٙبفٗ  يلي ا ثب ل ٍك  ّبْ ِٞ لغ ٘ يل كه ٚا وٗ ِم

اٍذ ٚ ثلْٚ ؽٚٛه ٍِٞك، ٚعٛكي ٔلاهك، ثٗ ػالٖٚ 

اٝالق ِمَّي ٚ رّبيي اؽبٝي ؽك، كٌيً ػيٕيذ ٚ 

ٗٝ فٌ اؽب ثٗ ٔ يذ ٚي  ّبِي  غيو ثٗ ر َجذ  اُ ٔ

 ِّىٕبد اٍذ  

ٌي ثب ؽميمزِ لويت ثٗ ٘و رؼب ثٕبثوايٓ، ؽك    

ؼيٓ كاهك كه  ٘و ِز ثب  عٛكي  يذ ٚ ٍذ ٚ ِؼ ّيء ا

 ،يوثثٗ فثثٛك، ٍِٞثثك غيثثو ِزؼثثيٓ اٍثثذ)آٍِ ؽبٌي

 ،ٔمثلإٌمٛكّ٘ٛ، ؛ 311، ِٓملِبد ِٓ ٔٔ إٌٖٛٓ

، 304، 2ٓ، طاٌفزٛؽثبد اٌّکيثٗ، يػوث؛ اث525ٓٓ
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A; 

A; 

A; 

 ّ٘ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثٛ، ؛ 205

(، اگو چٗ ٘يچ يه اى ِّىٕبد، 222، ٓفٖٛٓ اٌؾکُ

 ٓ ٍِٞك ها ثٗ رّبِٗ ٔلاهك رٛاْ ظٙٛه اي

 
 ُبىباًسُوخ اهكبى درن ّجَ خبظ ثزاي 

ّوؽي گَزوكٖ اى ٚعٗ فبٓ، اگو ثٗ  خكه  ي اهائ

لغ ره َزم ٚا جبٛ ِ عٛكاد اهر ؽكيره ِٛ ثب    ّي 

ٔٗ رٕٙب  آٔٙبثيْزو  كاهٔل،  ٌ چگٛٔٗ اٍذ وٗ 

فٛيِ  گبه  ثب  وٚهك جبٝي  ٕيٓ اهر عٛك چ اى ٚ

َ ِزورت ثو ايٓ فجؤل ثٍىٗ ٘يچ يه اى اؽىب ثي

يبثٕثثل  چٕبٔرثثٗ كه  ٚعثثٗ ها ٔيثثي كه فثثٛك ّٔي

ٕيف هاٖ ثٗ  رٛ ّل،  ّبهٖ  ؽك ا ثب  جبٛ  ٘بي اهر

رثأصيوي كه   ٘ثيچ ٘ثبْب، ػٍُ أَػبهفبْرٖويؼ 

فبٓ  عٗ  ٚ ًٕ ٙبا ؽك ٔلا آٔ ٔلثب  ٕخ  ه ٚ كه ػو

ٍوّ  جبٛ  َزي اهر ثذ  ٘ ٔل صب ثب فلاٚ عٛك  ٘و ِٛ

وٗ  ػبهفبْثٗ عي کٗ اِب ثبيل رٛعٗ كاّذ  ،اٍذ

كه ٍبيخ ػٕبيذ ؽك، كيلح ثٖيورْبْ ثيٕب گْزٗ 

ٕب ثب ف ْب٘لٖ  یٚ  فٛيِ ها ِ فبٓ  عٗ  ؽك، ٚ كه 

، ِبثمي افواك ثٗ عٙذ غٍجخ عٙبد وضود کٕٕل ِي

جبٛ  يت اى كهن اهر ٍَخ رور يك ٍٍ ًٕ اى ٝو ؽب

ٚ اؽىبَ ٚعٗ فثبٓ كه  ألٚاٍٞٗ ثب ؽك ِؾوَٚ ثي

 ، َِزٍٙه اٍذ  آٔٙب

، ثٗ ِؼٕبي ثَزٓ ثب ايٓ ؽبي، ايٓ ثيبٔبد    

چوا  َذ؛  ٍبيويٓ ٔي فبٓ كه  عٗ  ًِ هاٖ كهن ٚ وب

ىٗ  عٛك ايٕ ثب ٚ فذ،  ً٘ ِؼو فٛك ا يبْ  ثٗ ث وٗ 

ؼيٓ  وٗ ر فواكي  ٙب كه ا فبٓ، رٕ عٗ  اكهان ٚ

ؼً  ي ٚعٛك ٍذ، ثبٌف زلاالد ا ّبِي اػ عبِغ ر ّبْ 

-ْبثبّل اؽىبَ آْ ثٗ ٝٛه وٍي كه ِبثمي أَث ِي
ِيياْ  ثٍىٗ ٘و أَبٔي ثٗ ٘و يَذ،ِٕزفي ٔ ٘ب

كه عٙذ هٍيلْ ثٗ عٕجخ ٚؽلأي ٚ اػزلاي ٚعٛكي 

اُ لثثلَ ثثثوكاهك، ثثثٗ ّ٘ثثبْ أثثلاىٖ ثثثٗ كهن 

ثٕبثوايٓ،   ّٛك ثبٌفؼً ٚعٗ فبٓ فٛيِ ٔبئً ِي

ٙب في ٔٗ رٕ ٍو  يك  ّبِي  كهن ٝو ثواي ر  َٗ ٔف

هاٖ هٍثيلْ ثٍکثٗ ، اٍثذ ثنيو  اِىبْ ٘ثبْبأَ

ّ٘گبْ ثٗ ايٓ ٚعٗ ٔيي ثٗ فٛثي ْٔبْ كاكٖ ّلٖ 

 اٍذ 

    ّٓ يبٔي هٚ ؾٛح كه ث فبٓ  رو اى ٔ عٗ  كهن ٚ

ثواي افواكي وٗ ثيْزو اؽىبَ ايٓ ٚعٗ اى ٍٛي 

ٙبفٛك  ٍذ ِي آٔ َزٗ ا فذ ث فبٓ  کٗ رٛاْ گ عٗ  ٚ
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A< 

وثٗ ؽميمثذ اٍثذ ٔبظو ثٗ ثبٝٓ ايْبْ  ٘بْبأَ

ٙب ْىيً ِي آٔ وٗ كه  ها ر مبٔي  زي ؽ ٘ل؛ ؽميم ك

يٗ ِبكٖ، ال ػبٌُ  ثٗ  ٔيٚي  غت ٍيو    ٘بيي اى ؽ

ؼلك هٚ ّبق ِز ّلٖ ٚ آْ ها كه اػ ْيلٖ  ي آْ و

ٍذ ٚ اى آ ٍبفزٗ ا في  ّقٔ، ِق َزي  وٗ عْ ٘ ب 

 ٌ اى ٚهٚك ثٗ ايٓ ْٔئٗ، ثثٗ  ٘بْباوضويذ أَ

ِنوٛه، ٚٝٓ إٍي فٛيِ ها وٗ ّ٘بْ   ؽغت خٚاٍٞ

أل، ؽك  ّبْ اٍذ، ثٗ فواِّٛي ٍپوكٖ ٚعٗ ؽمبٔي

أزٙبيِ، َِيو ثبىگْزي  ثٗ ؽىُ هؽّذ ثي يرؼبٌ

ّويؼذ ٔبَ  ٙبثٗ  ثب  ىبَ  آٔ ْبْ كاكٖ ٚ اؽ ٔ

وٗ  ٍذ  َيوي ا ّبْ ِ ٙبّويؼذ ٘ ثبٝٓ  آٔ ثٗ  ها 

ِي يه  ؽك، ٔيك لوة  فذ  ٕل فٛيِ ٚ ِؼو فواِيٓ ک   

ٙي  يبْ اٌ ىبَ اك ّبْ اؽ لغ ٘ وٗ كه ٚا ّويؼذ 

ٚ كه كيٓ ٔجي فبرُ ثٗ ٔٙبيذ وّبي فٛك  َ٘زٕل

اي اٍذ وٗ ّ٘گبْ ها ِزٕبٍت ثب  هٍيلٖ، ثٗ گٛٔٗ

ٗ كهن لوة ؽك ثٗ رّبِي ث ّبْ ٚعٛكي ياٍزؼلاك٘ب

 هٍبٔل  مهاد َ٘زي ِي

جبٛ ثي     جبهري، هاٖ كهن اهر ؽك  ثٗ ػ ٍٞخ  ٚا

ثٗ  گوُ ٚي ٚ  ؽك كه ٔ يو  ٔبثٛكي غ َبْ،  ثب أ

رؼجيوي اى ِيبْ ثوكاّزٓ رّبِي اِٛهي اٍذ وٗ 

ٙبّقٔ  ؽك ِي آٔ يو  ْبْ،  ها غ ّزٗ ٚ ثواي  ٕلا

اٍثذ  ثثٗ ّ٘ثيٓ  کوكِٖیؽميمزي اٍزمالٌي رٖٛه 

ٙذ، هٚ يي ع ّويؼذ ٔ ٍزٛهاد  ّبِي ك ثو ر ؽبوُ  ػ 

ٍالَ،  جيٓ ا يٓ ِ وٗ كه ك ٝٛهي  ٍذ  ٙي ا مٛاي اٌ ر

يو كي  فبٓ، رٞٙ عٗ  ؽك ٚ كهن ٚ لوة  ّٙٛك  ِخ  الى

اى غيو اٍٚذ رب رغٍي ؽك ثو ٍو أَبْ ّٔبيبْ 

ٍبيخ  ّٛك ٙب كه  يي رٕ ثبٕٝي ٔ ٙبهد  يٓ ٝ ٚ ا

 نيو اٍذ ٚ أَبْ، رٕٙب ثب  رٞٙيو ظب٘و اِىبْ

رب مٛاي  يذ ر ثٗ هػب  ًّ رٛ ػ ظب٘وي كه  و  َ

ٓ ّويؼذ، ثٗ رمٛاي لٍجي ٚ ثٗ كٔجبي آْ، يفواِ

ثٗ رمٛاي هٚؽي ٚ ٍوي كٍذ يبفزٗ ٚ اؽىبَ ٚعٗ 

؛ 220، 322،  ٓيّٛك) اثثٓ فٕثبه فبٓ ٚي ظب٘و ِي

؛ 370، 1ٓ، طفزٛؽثثثبد اٌّکيثثثٗ ،ياثثثثٓ ػوثثثث

ِٖثجبػ  ،يٕثي؛ ف227ّ، ٓإٌٖثٛٓ حهٍبٌثث،يلٛٔٛ

آكاة ّثثٛ، ٘،يٕي؛ فّ«ِملِثثٗ» 42، ٓحاٌٙلايثثث

 ( 67، ٓحاٌٍٖٛا

اى ٔىبد لبثً رٛعٗ كه َِيو ِغب٘لد ثواي     

ّٙٛك ٚعٗ فبٓ، ٔمِ اٍبٍي ِجبهىٖ ثب ٔفٌ اٍذ؛ 

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir


                                 

 راثطخ اًسبى ثب حك رؼب ی     

___________________________________________________________________________________ 

A= 

A= 

A= 

گوچٗ ٘و يه اى رؼٍمبد كه ٕٛهري وٗ غيو ىيوا 

ٙبؽك كه  فذ  آٔ َيو ِؼو غبثي كه ِ ّٛك، ؽ ؾبٟ  ٌ

َيبه  لوة اٌٙي گب٘ي ث َبْ عبي فٌ أ ِب ٔ ٔل، ا ا

يذ ٚي ٔ َزٗ كه ِؾغٛث ٔغ ثوع ِبثمي ِٛا ثٗ  َجذ 

كاهك ىيوا رّبِي رؼٍمبد غيوؽمبٔي ثبىگْذ ثٗ 

ّزٗ ٚ ٚ ثٗ  ياٚ كا ٍذ   َبٔي ا ٘بي ٔف ِبكه ٘ٛا

رثويٓ گثبَ كه ّ٘يٓ عٙذ، ِجبهىٖ ثب ٔفثٌ ِٙثُ

َزي  ٍو ٘ ؽك كه ٍوا ّٙٛك  َيو  ٍذِ ثلْٚ  ا  ٚ

ْٗ صوي اى   وٓ هي ٔلن ا مب ا ثب ث يذ،  ٍبفزٓ أٔبٔ

رٛأل  ي ّٔيآْ كه ٔگبٖ أَبْ، هّل فٚبئً افالل

ٙي ٍو اٌ جٗ  ثٗ ِور َبْ ها  عٗ  أ ٍبٔل ٚ ٚ اُ ه

فبٓ اٚ ها ثوايِ ثّٕبيبٔل  ثٕبثوايٓ، ثٗ ٘و 

ِيياْ وٗ أَبْ ثٗ ٘ٛيذ ػيٓ هثٜ فٛك ثٗ ؽك 

ثيْزو  ي ثجوك، ثٗ كهن ظٙٛه ٔٛهُ كه ػبٌُ وٗ 

يه ٍذ ٔيك ٙو اٚ ٕبد  رو ِي ِظ ثب ىٚاي رؼي ّٛك ٚ 

مي  جخ فٍ ظو اى عٕ ٕوف ٔ عٛكي ٚ  ّيبٚ عٗ  ا ثٗ ٚ

ثوٚى  ؽمبٔي َزي  ثو مهاد ٘ ؽك  ؽلد  ٍيٞوح ٚ ّبْ 

 ،يواىي؛ ّث67، ٓحآكاة اٌٍٖٛا، يٕئّبيل)فّ ِي

 ( 53، 54، ٓإٌبئّيٓ ايمبٟ 

 
 حك رؼب ي اس خْد اًسبى ثَ اًسبىثيطززلزة 

ربوْٕٛ كه ايٓ ّٔٛزبه، ثب ّوؽي وٗ اى چگٛٔگي 

أَبْ ثب ؽك ثيبْ ٚ رؾٍيٍي وٗ اى ٚعٗ  خهاثٞ

ٞوػ  ٔل كه ّفبٓ ِ َبْ ٚ فلاٚ ثيٓ أ علايي  ل، 

ِثبكي  خاُ ثٗ ٚيثژٖ كه ايثٓ ْٔثئِواؽً ٚعٛكي

وبِالً ِٕزفي ّّوكٖ ٚ ثٗ فٛثي هّٚٓ ّل وٗ ؽك 

ّ٘ٛاهٖ ثب ٘و ّيء اى ٝويك ٚعٗ فبٓ ٚي اهرجبٛ 

لوة  ييٓ  ْٕٛ  ٌ اى رج ِب او َزميُ كاهك  ا ِ

ٔظو كه ٚعٗ فبٓ  ، ثب كلذبْ٘بثليً ؽك ثٗ أَ ثي

يك ّي ػّ ٔت آْ ِير ٚ ٔگو ثٗ عٛا ٍو  و  ثٗ  رٛاْ 

يف  ي جي ٌٞ يه ٍِٞ ثٗ  ثوك ٚ آْ ٔيك ؽك  ثٛكْ  رو 

َ ٍذ، ِ فٛك اٚ َبْ اى  ٔل كه  ٍٗئأ وٗ فلاٚ اي 

يبٔي ٖويؼ  والَ ٚؽ ثلاْ ر ٍذکواُ  ؾٓ » ،كٖ ا ٔ

يل جً اٌٛه يٗ َِِِْ ؽ لوة إٌ يخ «  أ يٓ آ كه ا

ّويفٗ، فلاٚٔل، فٛك ها اى هگ گوكْ أَبْ وٗ 

غواي يبري اٚ ٚ ِ ثٗ  ّب٘وگ ؽ فْٛ  يبْ  ٍٕي عو ا

وٕل يب  رو ِؼوفي ِي ثلْ اٍذ، َٔجذ ثٗ ٚي ٔيكيه

ٚ اػٍّٛا أْ » ،كه وويّخ كيگوي چٕيٓ آِلٖ اٍذ
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A> 

ثَثثيبهي اى «  هللا يؾثثُٛي ثثثيٓ اٌّوثثوء ٚ لٍِجثثٗ

ْ، ثب موو ايٓ ٍِٞت وٗ ِواك اى لٍت كه بِؾمم

يٓ  ٍذ، ا َبٔي ا مخ أ فٌ ٔبٝ ّويفٗ، ٔ يخ  يٓ آ ا

ٕويؾي كه يبْ  ؽك ها ث لوة ٚ والَ  يذ  ثٗ  ئٙب

َبْ ِي ثب ؽبئً أ وٗ  ثي  ٕل؛ لو ثيٓ  كأ ّلْ 

 ،يػوثثثاٍثثذ) اثثثٓ أَثثبْ ٚ ٔفَثثِ ؽبٕثثً ّلٖ

، 2ط ،ي؛ ٍثثٙوٚهك161، 3ٓ، طاٌفزٛؽثثبد اٌّکيثثٗ

 (  37، 3ٓٚ ط 216ٓ

ثب ٔگب٘ي ثٗ ؽميمذ ٘و ِّىٓ وٗ اى كٚ ٚعٗ     

ْىيً ّلٖ مي ر مبٔي ٚ فٍ ٍذ، ِي ؽ َٙٛ  ا رٛاْ ِف

أَبْ اى فٛك ٚي ها ثٙزو  رو ثٛكْ ؽك ثٗ ٔيكيه

عٗ  کوك،كهن  ثٗ ٚ ٔبظو  مبٔي،  جخ ؽ وٗ عٕ چوا 

ٕلح  ييٓ وٕ جبهري رؼ ثٗ ػ ؽك ٚ  ثب  َبْ  فبٓ أ

ٍك  َزي ِٞ عٛثي ٚي اى ٘ ٖخ ٚ ٍذؽ وٗ  ، كه ؽبٌيا

عٙذ اِىبٔي ٚ رؼيٓ   عٕجخ فٍمي اٚ ْٔبْ كٕ٘لح

فبٓ ٚي اٍذ وٗ ثب گنه اى ِوارت ٍٍٍَٗ روريت، 

 ًٕ عّٗؽب ّه، ٚ ثلْٚ  عٛثي  لٖ ٚ  مبٔي ٚ ٚ ؽ

ؽك ثب  َزميُ ٚي  جبٛ ِ ثٗ اهر ْيو  وٗ ِ َبْ    أ

ظب٘وُ  ّبِي ِ ثو ر عٛكي اٚ  ٚ ٗٝ ثٛكٖ ٚ اى اؽب

ؽىبيثثذ كاهك، ثثثو ٚعثثٗ فٍمثثي ٚ اِىثثبٔي ٚي، 

گوُ َ٘زي ّزٗ ٚ كه ٔ مي كا يذ ؽمي ٍبٔٗ  اٌٚٛ ّٕب

ّيٓ  ؽك، ٘ مي  ىي ؽمي َٙٛ ٔيكي ػبٌُ، ِف ثٗ 

 اٌٚٛيذ ٚ رملَ ِنوٛه اٍذ 

رٛاْ كه  اى ايٓ ٔيكيىي، ِيكه ثيبٔي كيگو     

ضود كه َ٘زي موه و ؾٛح ر ثبىثيٕي ٔ ٍي   ي  ّٕب

فبٔي فذ  ػو ٍذ يب ٍت ك گوي اى ِٞ يو كي ثٗ رمو  ،

ّوػ  ّزبه، كه  يٓ ٔٛ ًٖ كَٚ اى ا رٗ كه ف چٕبٔ

، ػبهفبٔيٚؽلد ّقٖيخ ٚعٛك ثيبْ ّل، كه ٔگوُ 

ثو  َزي ها كه  ٍو ٘ ٌناد ٍوا زًب ٚ ثب رٗ ؽميم آٔ

ثٛكٖ ٚ ؽك  ٙب ماد  زٗ، رٕ عٛكاد  گوف ضواد، ِٛ و

أل، اٌجزٗ اػزجبهي ثليٓ ِؼٕب وٗ ِزٓ  اػزجبهي

ؽك ٙب  ٌناد، رٕ ٕيً ٚ ثب ٍٛاي اٚ،   ا ثٛكٖ ٚ ِب

، ىِبٔي وٗ يِٛعٛكاد ثبٌؼوٗ َ٘زٕل  ثٗ ػجبهر

ثيْزو اى يه ؽميمذ ٕوف ٚ ٍِٞك، ٚعٛك ٔلاهك، 

ِبثمي اِٛه ثٗ ؽيضيذ رمييليٗ اٚ ِٛعٛك ثٛكٖ 

ي يذ رمييل وٗ كه ؽيض غب  ِٛهك ٚ اى آٔ ىُ  ٗ، ؽ

ٔظو، اٚالً ٚ ثبٌناد ِزؼٍك ثٗ غيو اٍذ ٚ صبٔيًب 

ٚ ثبٌؼوٗ ثٗ ِٛٙٛػي وٗ ثٗ ٔؾٛي ثب ٚي ارؾبك 
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A? 

A? 

A? 

َجذ كاكٖ ِي ؽك ٚ  كاهك، ٔ ثيٓ  َجذ  ّٛك، كه ٔ

ِظب٘وُ وٗ ّئْٛ اٚ ثٛكٖ ٚ ثٗ ؽيضيذ رمييليخ 

يذ، اٚالً ٚ  ىُ ِٛعٛك يي ؽ ٔل ٔ ّأٔيٗ ٚي ِٛعٛك

ٚ ثٗ رجغ اٚ  ٚ صبٔيبً  اٍذثبٌناد ِوثٛٛ ثٗ ؽك 

ّثثٛك   ثثثٗ ِغثثبٌي اِىثثبٔي أزَثثبة كاكٖ ِي

 ثٕبثوايٓ، فلاٚٔل ِزؼبي وٗ اٚالً ٚ ؽميمزًب فٛك

كٖ ٚ ٍپٌ ليل ِوارت ثو کوو رّبِي ِٛاٝٓ ها  

ٙب ّيء  آٔ ٘و  فٌ  يل، اى ٔ ثلْٚ روك ّلٖ،  ٚاهك 

ثٗ ٚي  ٍذ،  عٛكي اٚ فبٓ ٚ جخ  ؽبوي اى ِور وٗ 

يه ْزوي اى اٚ ها ٔ ٔيك مذ ثي ثٛكٖ ٚ ؽمي َجذ رو 

 ثٗ فٛكُ كاهاٍذ 
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A@ 

 اضيبّجَ خبظ ّ ػيي ثبثذ 

٘بيي وٗ كه ِٛهك ٚعٗ فبٓ اهائٗ  يىي اى رؾٍيً

 آٔٙبٚ ٔمِ  اّيبّلٖ اٍذ، ثٗ رٕٛيف ػيٓ صبثذ 

ثبىِي َزميُ  جبٛ ِ يٓ اهر گوكك   يِ اى  كه ا

 َٛٙ ثبة ِف ٙيؾي كه  يبكآٚهي رٛ ٍت،  يبْ ِٞ ث

هٍل  چٕبٔرٗ كه  اػيبْ صبثزٗ ٙوٚهي ثٗ ٔظو ِي

وو رت چ م جخ يِوا ِيٓ ِور ّل، كٚ يبْ  َزي ث ٘ ِٕ

ٍذ،  ثٛثي ا ٕمغ ه ؽٛىح  وٗ كه  ؽك  ٙٛهي  ٕيي ظ ر

ٍ يلٖ ِي  يرغ ٍ صبٔي ٔبِ يٓ رغ فٛك ا ، يّٛك  كه 

ي وٗ كه آْ يكٚ عٙذ، لبثً فوٗ اٍذ؛ عٙذ اٍّب

اٌٙثثي ثثثٗ ٕثثٛهد ثبٌفؼثثً ٚ َِثثزمً اى  یاٍثثّب

ّٔبيٕل ٚ عٙذ اػيبْ صبثزٗ وٗ  يىليگو، ظٙٛه ِي

ٍّب ظب٘و ا ٕمغ  یِ گنه اى  ثواي  ٍي  ٙي ٚ   اٌ

ٕل  اٌجزٗ ايٓ َ٘زهثٛثي ٚ ظٙٛه اػيبْ فبهعي 

رغبيو ثيٓ اٍّب ٚ اػيبْ صبثزٗ، اػزجبهي اٍذ 

ٚ  ٔلٚ ايٓ كٚ عٙذ، كه ؽميمذ  ثب يىليگو ِزؾل

عٛثي ٚ  جخ ٚ ْبْ كاكْ كٚ عٕ ٍذ ٔ ثٗ ػ ٙب  رٕ

أل؛ چوا وٗ عٙذ  اِىبٔي، اى يىليگو ِّزبى ّلٖ

صبٔي اٍذ ٚ  يرغٍ يٚعٛث اٍّبئي، ٔبظو ثٗ عٕجخ

ؼيٓ  يٓ ر ىبٔي ا جخ اِ ثٗ عٕ زٗ  يبْ صبث ٙذ اػ ع

 اّبهٖ كاهك 

يبْ      ٍّب ٚ اػ ؾبكي ا ٞخ ار جبهري، هاث ثٗ ػ

ؽش  يذ كه ِجب عٛك ٚ ِب٘ َجذ ٚ يو ٔ زٗ ٔظ صبث

ٕبٌذ  يلگبٖ ا ٕبثو ك ىٗ ث ٍذ ٚ ّ٘رٕبٔ َفي ا فٍ

عٛك ٕيً  ،ٚ ِو ا ٙب ا عٛك رٕ ٍذٚ يبد،  ا ٚ ِب٘

 ػبهفثبٔي، كه ٔگوُ ٔلهٚثٗ ّّبه ِیرؼيٕبد آْ 

اٌٙي، اِٛه ؽميمي ٚ إيً َ٘زٕل ٚ  یٔيي، اٍّب

ٕٛه  ٕبد ٚ  زٗ، رؼي يبْ صبث ٙباػ ّّبه  آٔ ثٗ 

ٕل ٚ ّ٘بْ ِي ٕبد  آي يبد، ِّى ثلْٚ ِب٘ وٗ   ٗٔ گٛ

مك ىليگو رؾ زبى اى ي ؼيٓ ٚ ِّ ٕل،  ّٔي  ِز يبث

ؼلك  ىبٔي ِز ظب٘و اِ يي ِ زٗ ٔ يبْ صبث ثلْٚ اػ

ػيبْ صبثزٗ كه چوا وٗ ا ؛ّٔبيٕل فٍمي رغٍي ّٔي

ٚالغ ٕٛه ػٍّي رّبِي ِّىٕبد كه ػٍُ ؽك َ٘زٕل 

ّبِي  مي ر ػٛاٌُ فٍ عٛكاد  ٙٛه ِٛ وٗ  يِ اى ظ

، كه ايٓ ٕٛه ػٍّي آٔٙبفٖٕٛيبد ِٕؾٖو ثٗ فوك 

ٔمِ ثَزٗ اٍذ ٚ ثٗ عٙذ ٙوٚهد رملَ ٚعٛك ػٍّي 

ّيب عٛك ػيٕي ا ثٗ  ثو ٚ لبد،  ّبِي ِقٍٛ ّبْ، ر

ٕخ ٚ ثٗ ػو زٗ،  يبْ صبث يٓ اػ ٍٞخ ا للَ ٚا عٛك 

ٕبثو ِي ٕل  ث لغ اػايٓٔٙ زٗ، ي، كه ٚا بْ صبث

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir


                                 

 راثطخ اًسبى ثب حك رؼب ی     

___________________________________________________________________________________ 

AA 

AA 

AA 

كٕ٘ثثل يً ِثثيِّکٕثثبد ها رْثثک ؽميمثثذثثثبٝٓ ٚ 

، 75،ٓيا لّْٗ ؛52، 248، 472، 606، 2011، ٓيٖوي)ل

ىاكٖ،  ي؛ ثثثب46ٌ، ٓحآكاة اٌٖثثٍٛا،يٕثثي؛ ف34ّ

  (  16ٓ ،ي؛ فٛاهى177ِٓ
ػيٓ      ٞخ  زٗ، هاث يبْ صبث يف اػ  ٌ اى رؼو

ٗ اهرجبٛ َِزميُ ثب ثب ٚعٗ فبٓ و اّيبصبثذ 

 ػبهفبْثيبْ  ٖ ٚ ٍوّ لؽك اٍذ، ثٗ فٛثي هّٚٓ ّ

٘و  جبٛ  فبٓ آْ ها اهر عٗ  ٍي اى ٚ وٗ كه رؾٍي

ؽك ِي ثب  صبثزِ  ػيٓ  ٙذ  عٛك اى ع ٕل،  ِٛ كأ

يبْ ِي ِنوٛه  ّٔب ٔبد  ٍبً ثيب وٗ ثوا چوا  ّٛك؛ 

ِقفي ٘و ّيء  كهثبة اػيبْ صبثزٗ، ؽميمذ ٚ ٍوّ 

صبثزِ  ٍذػيٓ  جبهري ِيا ثٗ ػ فذ، رٛ    اْ گ

، ػوفبٔيّٕبٍي  ثواٍبً چيِٕ ٔظبَ َ٘زي كه َ٘زي

ٞٛٔي ٚ  ٕٛهد ث ثٗ  رت،  ّبِي ِوا ثيٓ ر ٞخ  هاث

ظٙٛهي اٍذ وٗ اِو ثبٕٝي، ؽميمذ اِو ظب٘و ها 

گٛٔٗ وٗ  هٚ ٔيي، ّ٘بْ ك٘ل  كه ثؾش  يِ رْىيً ِي

ٕثٛهد ثٞثْٛ ٚ ٗٚ اػيبْ صبثزثٗ ثث اٍّب خهاثٞ

ٙٛه  ٍذ ظ ٍّبا ظالي ا زٗ،  يبْ صبث ٙي یاػ ٚ  اٌ

يي  مي ٔ ٕبد فٍ َزٕل، رؼي يبْ ٘ مذ اػ ٍّب، ؽمي ا

 ٚ ػيٓ صبثزْثبْ كه ٍثوّ  ألِظب٘و اػيبْ صبثزٗ

 ٘و يه اى ايٓ ِّىٕبد ِقفي اٍذ 

ٍي هاٖ     رٗ كه ثوه گو، چٕبٔ ٍٛي كي ٘بي  اى 

ّبهٖ  ؽك ا ٕبد ٚ  ثيٓ ِّى جبٛ  جبٛ   ل،ّاهر اهر

ٍٞ عٗ  خثلْٚ ٚا ّبْ ٚ وٗ ٘ ٔل  ثب فلاٚ ٕبد  ِّى

لغ ٍذ، كه ٚا ثب  فبٓ ا ثٛة  ٘و ِو مذ  ٞخ ؽمي هاث

فبٓ عٗ  ٕبثوايٓ، ٚ ٍذ  ث فٛيِ ا مذؽكه  هة   مي

ٍوّ  جبٛ  وٗ  اهر صبثزِ  ػيٓ  يش  ىٓ اى ؽ ٘و ِّ

؛ 87، 222، ٓيؽميمذ اٍٚذ، ثب هة فٛيِ اٍذ )عٕل

؛ اثثثٓ 20ٓ ،ي؛ فثثٛاهى252ِ، 186، 533، ٓيٖثثويل

 ( 152، ٓيفٕبه

ٍٞخ      وٗ ٚا ّيء  ٘و  ثذ  ػيٓ صب يوي،  ثٗ رؼج

ٚعٛكي ٚي  ٚعٛك فٍمي اٍٚذ، ؽٖخ ثيٓ ػبٌُ إٌٗ ٚ

ثٗ ٚاٍٞخ   ٍبىك ٚ ؽك ها اى َ٘زي ٍِٞك ِؼيٓ ِي

٘بي ِزفبٚد اػيبْ صبثزخ ِظب٘و اِىبٔي،  لبثٍيذ

ّٔبيل ٚ ِزٕبٍت ثب ؽىُ فبٕي  رغٍيبد ِزؼلكي ِي

 نيوك، ٚعٛك ٍِٞك اٚ،  وٗ ػيٓ صبثذ ٘و ّيء ِي

ٚ اى  يبثثلِثیكه آْ ِٛٝٓ، ثٗ ٔؾٛي فبٓ ظٙٛه 

يش ف يٓ ؽ يلٖ ِيا ثب  ٍك ٔبِ ٕبثوايٓ،  ّٛك، ث
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988 

رٛعٗ ثٗ اػيبْ صبثزٗ ِّىٕبد وٗ كه ٕمغ هثٛثي 

اي ثيٓ فلاٚٔل ٚ ِغبٌي   لواه كاهٔل، ٘يچ ٚاٍٞٗ

في٘ ؽك ها وٗ ثب  اّيبٚي ِزٖٛه ٔيَذ ٚ رّبِي 

ثٗ  ٖو  ْبْ ِٕؾ ثٗ لبثٍيز ظو  ثٗ آٔٙبٔ ٍذ ، 

ٚ اى ّ٘يٓ  کٕٕل ٚاٍٞخ ػيٓ صبثزْبْ كهيبفذ ِي

وٗ ِؼ ٍذ  عٗ ا ٕٛهد ٚ ظب٘وُ  ثب ِ ؽك  يِٛي  يذ ل

ٔيي ثب هعٛع ثٗ ثبِٕٝ وٗ ػيٓ   گيوك ٚ أَبْ ِي

لوة ثي يٓ  ٍذ، ا ثذ اٚ ثل  ثليً ها كهِي صب يب

، 260؛ اثٓ روکثٗ، 208ٓ، ٓيا ؛ ل452ّْٗ، ٓيٖوي)ل

258 ) 

 
 جَيًز

هاثٞخ أَبْ ثب ؽك كه ٔگوُ  يچگٛٔگ يثب ثوهٍ

فبٔي ييٓٚ  ػبه ٙ رج فبٓ اٌ عٗ  کبَ ٚ کبر ياؽ  ئ

ٕل ِ چ ّکبه  ٍٗ ِ ّٛك يآ ثٗ  يکٗ اى آْ عّ رٛاْ 

 :كکوو اّبهٖ يِٛاهك ى
مذكه  -     جبٛ ؽمي کٗ اهر فبٓ  عٗ  ؾش ٚ ، ِج

، اى فوٚػبد اٍذٚاٍٞخ ؽك ثب رک رک ِظب٘وُ  يث

، ثٗ ٝٛه ايٓخ ٚعٛك اٍذ  ثٕبثويثؾش ٚؽلد ّقٖ

ثب رالُ كه عٙذ كهک ٚؽلد ٚعٛك، ٚعٗ فبٓ  يِٕٞم

  ّٛك ياک ِاكه ٔييٚ ؽٚٛه ؽك كه ٘و ِٛٝٓ 

    - َ ّ خٍئِ ِو ِٙ ٕبْ ا فبٓ چ عٗ  کٗ  يٚ ٍذ  ا

چٗ كهک  گو  مذا َيبهآْ  ؽمي ّٛاه  ث ٍذك ٚ  ا

هٍٕل، اِب ٘و أَبْ كه  يثٗ آْ ِ يافواك ٔبكه

فٛك ِيؽل ظوف ٔل اى  يذ  يٓرٛا کواْ  يث يبيكه ا

چک ّزٓ کٛ جوك ٚ ثوكا ٙوٖ ث گبَ كه هاٖ يرو ث  ٓ

 يٌثٗ ٕٛهد ػٍُ ؽٖٛ يؽز يِؼوفذ ٚعٗ فبٓ اٌٙ

يي َيبهواد يرأص ٔ ّبِ يبكيى ث ٍبؽبد  يكه ر

ٔلگ ثٗ  يى  ٍُ ثب ػ  ،ٍٗ ْو كاهك  اى آْ عّ ث

ٍذ ٚايٕ ٙو ٚ ك ؽك، ؽب عب   ّٗ کبهگو  يکٗ كه ٘

فوك  يٕبْ فبٝو ثوايآهاِِ ٚ اّٝ کَتاٍذ، ثب 

ّّٗ ٙب يا كهک  ٘ل ٚ ه مبَ ى ٙ ياى ِ کٓ  ياٌ ِّ

ب، اى ياّ يکٗ رّبِ يآْ أَبٔ يکٗ كه   ّٛك يِ

فٛكُ   ٍٗ ؽك ِعّ ظب٘و  ظب٘و يها ِ ٔل، ِ کٗ  يكا

ٌناد كه  ؽك، اٚالً ٚ ثب ٙبفٛك  ٍٖٛ آٔ ٍذ،  ع گو ا

ٍف ِ فبد رأ ملاْ ِب ثو ف ٔٗ كه  ئٗ  فٛهك ٚ 

 هٍل   يبْ ِيٚ ٝغ يِٛاعٙٗ ثب ٔؼّبد ثٗ ٍوَِز
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989 
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 ي، ثب كهک ؽٚٛه ؽك كه رّبِافيْٚ ثو ايٓ    

ذ فٚٛع يذ اكة ؽٚٛه ثب ٔٙبيِٛاٝٓ، ثٗ عٙذ هػب

اى عٍّثٗ ٔفَثِ  يَ٘ز٘بی ٖعٍٛ يكه ثواثو رّبِ

ِبٌک  ْٕٛ ّ يزيکٗ اک ثٗ آْ ٔ َجذ  ٕ ئ ل، كه ثي

ٍزب ّبِ یاكا يها مٛق ر غبٌ يؽ ؼبٌ ؽك يِ رالُ  ير

کثٗ رثالُ كه ايٕ، ثب رٛعٗ ثٗ ايٓ  ثٕبثوکٕل يِ

َزم ٞخ ِ فبٓ ٚ هاث عٗ  فذ ٚ ٙذ ِؼو ثب يع ؽك   ُ

 يثٗ رّبِ يك٘ ها كه عٙذ يٓ ٔمِ ِّٙيب، چٕياّ

َبْ ك ي٘ب ذيفؼبٌ ّبِأ جٗ يه ر عٛك ي٘ب عٕ اُ  يٚ

ؽٛىٖ،  ايٓكه  يِؼوفز ي٘ب و  ژِٚ٘يكاهاٍذ، َِ

ثوا ّٛاهٖ  ثبى يعٛ ؽميمذ ي٘ ٍذبْ  يٓٚ  ا هاٖ  ا

      َذ  ئ يبٔيذ ٚ  بيها ٔٙب

 
 هٌبثغ

 ق  4141٘غود،  ،، لُيل هٙيٍ، ٗاٌجالغ ٔٙظ
 رٙثثواْ، عثثبِغ األٍثثواه،آٍِثثي، ٍثثيلؽيله، 

 ٕثثو ٚ أزْثثبهاد ػٍّثثي ٚ فوٕ٘گثثي ٚىاهد فو٘

  4831آِٛىُ ػبٌي،     
_________
كَٚ،  چ، ِمثثلِبد ِثثٓ ٔثثٔ إٌٖثثٛٓ ، 

  4811رًٛ،  رٙواْ،
_________
ملإٌمٛك ،  ٙواْ،، ٔ ٕو ٚ  ر ٚىاهد فو٘

  4813، يآِٛىُ ػبٌ

 ،ٌيلْ أْبءاٌلٚائو،ٓ، ياٌل يي، ِؾياثٓ ػوث

  ق 4881ثويً،  خقبٔچ
_________

 ،وٚديث، ثيعٍثل 3،ٗيثاٌفزٛؽبد اٌّک ، 

 رب   يٕبكه، ث كاه
_________

اٌي٘ثوا،  ، رٙثواْ،1، چفٖٛٓ اٌؾکثُ ، 

2260  

 ،، رٙواِْٖجبػ األٌٔ، ِؾّلثٓ ؽّيٖ، ياثٓ فٕبه

  4811، يٌِٛ

 ،وٚديث، ثّوػ فٖثٛٓ اٌؾکثُ، يىاكٖ، ِٖٞفيثبٌ

 ق 4111ٗ، يكاه اٌکزت اٌؼٍّ

 ،لثُ ،1، چلاٌمٛاػثليرّٙٓ، يروکٗ، ٕبئٓ اٌثل

  4831ُ، ياٌف الَ ِ
_________
  4813لاه، يث ،، لُّوػ فٖٛٓ اٌؾکُ ، 
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 ،1، چؼيٌثٛآ ػجثلاٌوؽّبْ، ي، ٔثٛه اٌثليعبِ
  4838و، ياٍبٝ ،رٙواْ

 ،، رٙثوا1ْ، چٔملإٌٖثٛٓ، ػجثلاٌوؽّبْ، يعبِ

  4811ٚىاهد فوٕ٘و ٚ اهّبك، 
-عب، ثثیثی ،ّوػ فٖٛٓ اٌؾکُٓ، يلاٌلي، ِؤيعٕل

  ربٔب، ثی

 ،1چ، 5، طْثٗيأل خٍوچْثّ، ػجلهللا، يآٍِ يعٛاك
  4831إٍواء،  ،لُ

ٚىاهد  ،، رٙواِّْل اٌُّٙ، ؽَٓ، يىاكٖ آٍِؽَٓ

  4813فوٕ٘و ٚ اهّبك، 
َ ٔ يٕيؽ َيٝٙوا ّل ؽ ّيرٛؽٓ، ي، ِؾ ٚ  يل ػٍ

  ،ييِْثثثثٙل، ػالِثثثثٗ ٝجبٝجثثثثب ،1، چيٕثثثثيػ

 ق 4141    

، 41 چ، حآكاة اٌٖثثثٍٛل هٚػ هللا، ي، ٍثثثيٕثثثيفّ

 ُ ٚ ْٔثثو آصثثبه اِثثبَ، يِؤٍَثثخ رٕظثث ،رٙثثواْ

    4831  
_________

 ،، رٙثثوا8ْ چ، حثيثثِٖثثجبػ اٌٙلا  ، 

  4811ُ ٚ ْٔو آصبه اِبَ، يِؤٍَخ رٕظ

 چ فٖٛٓ اٌؾکُ، ّوػٓ، يٓ ؽَي، ربط اٌليفٛاهىِ

  4813، يٌِٛ ،، رٙوا1ْ

ٌليٍٙوٚهك ّٙبة ا ّٓ، ي،  ٖٕفبد  ػٗ ِ ـ يِغّٛ

 خِؤٍَثثثثث ،رٙثثثثثواْ، 8ٚ1ط، 1چ، اّثثثثثواق

  4815، يمبد فوٕ٘گيِٞبٌؼبد ٚ رؾم    
ٕلهيواىيّ ّل، ياٌل،  ٕبئّيأٓ ِؾ ، ٓيمبٟ اٌ

  4811أغّٓ ؽکّذ ٚ فٍَفٗ، 
_________

، 8چاألٍفبه،  يٗ فياٌّزؼبٌ حثاٌؾکّ  ، 

 بء اٌزثثثثثواس، يثثثثثكاه إؽ ،وٚديثثثثثث، 1ٚ1ط

    4834 َ 
_________
  4814، يٌِٛ ،، رٙواْحثياٌؼوّ  ، 
_________
ؽکّذ،  ،، رٙواْيِغّٛػٗ هٍبئً فٍَف  ، 

4815  
، ُ ٕثٙجبيِغّٛػٗ آصثبه ؽکث، ِؾّلهٙب، يالّْٗ

  4813کبْٔٛ  ژِٚ٘،  ،إفٙبْ
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98; 

98; 

98; 

ٕلهاٌليٓ،  ٔٛي،  ٌلٛ ٖٛٓ، حثهٍب ٙواْ إٌ  ،ر

  2271ِووي ْٔو كأْگب٘ي، 
_________
  4814، يٌِٛ ،، رٙواْاٌفکٛک  ، 
_________
ٍالد  ،  ٍالِ ،وٚدي، ثاٌّوا ْواد اال ٗ، ئ

 ق 4141
_________
  4811، يٌِٛ ،، رٙواْتيِفزبػ اٌغ  ، 

ِ يٖويل ّلكاٚٚك، يهٚ کُ، ِؾ ٖٛٓ اٌؾ ، ّوػ ف

  4815، يٚ فوٕ٘گ يػٍّ رٙواْ،

 ،، ل1ُچ، ّوػ فٖٛٓ اٌؾکُ، ػجلاٌوىاق، يکبّبٔ

  4811لاه، يث
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