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 چك٘ذُ

ثب٤ٌت ٤ّْٔٛ ثبُـ ٚ ٕٗب٘ت ارلا٢ آٖ  لبٖ٘ٛ ٔـ٣٘، ؿك ؽ٥بك ُلٙ ٔـت ٣ٔ 401 ٠ٜٔبثك ٔبؿ
٣ٕل ؽٛؿ ٤ب حبِج للاك ؿٞٙـ، ثٜالٖ ُلٙ ٚ ٣مـ اًت. ؿكعبِت٣ وٝ ٔت٤ب٥ّٔٗ ؽ٥بك ُلٙ كا ثٝ ٔـت 

لبٖ٘ٛ ٔـ٣٘ ٢ٗٛٔ ًىٛت كا ثلٌن٤ـٜ اًت. ثب تٛرٝ ثٝ ؿكد ص٥ٙٗ ُل٣ٛ ؿك للاكؿاؿٞب٢ ت٣ٕ٥٠ٙ 
ٔت٤ب٥ّٔٗ، ثلك٣ً ٥٤ٗٚت فم٣ٟ ٚ عمٛل٣ ا٤ٗ ُلٙ ثلا٢ آغبة ؿ٣ٛا ٚ ؿاؿكى ا٥ٕٞت ث٥ٌبك ؿاكؿ. 

٥ٗ ُل٣ٛ كا ثٝ ؿ٥ُِ ٤ّْٔٛ ٚ ؿا٘بٖ ٥٘ن ٔٛكؿ اؽتالف اًت؛ ثلؽ٣ صٙ ا٤ٗ أل ؿك ث٥ٗ فمٟب ٚ عمٛق
ؿ٥ُِ ٔزَٟٛ ٚ ٝ ؿ٤ٍل ص٥ٙٗ ُل٣ٛ كا ث ٣ٌلٚٞ ٚ ؿا٘ٙـ ٥٤ٔٗ ثٛؿٖ ٚ وفب٤ت ٣ّٓ ارٕب٣ِ ٓغ٥ظ ٣ٔ

ؿا٘ٙـ. ٠٘ل ٔب  غلك٢ ثٛؿٖ، ًلا٤ت رُٟ ُلٙ ثٝ ٥ٗٛ٣ٗ ٚ ؽالف ٔمت٘ب٢ فات ٣مـ ثٛؿٖ ثبُٛ ٣ٔ
ٓغت ص٥ٙٗ ُل٣ٛ  پق٤لٍ ٚؿك ٣مٛؿ ٔجت٣ٙ ثل تٌبٔظ ٚ تغبثٗ  ُلٙ ا٤ٗتفى٥ه  تغم٥ك، ا٤ٗ ؿك

ٔزَٟٛ ٚ غلك٢ ثٛؿٖ ؿك  ثٝ رٟت ٣ؿك ٣مٛؿ ٔجت٣ٙ ثل تٌبٔظ ٚ لبئُ ثٛؿٖ ثٝ ثٜالٖ ص٥ٙٗ ُلٛ
وٙـ ٚ  ٔزَٟٛ ٚ ثب٣ّٛ ٣مـ كا ٥٘ن غلك٢ ٚ ثبُٛ ٣ٔ . پي ص٥ٙٗ ُلِٙاًت٣مٛؿ ٔجت٣ٙ ثل ٔغبثٙٝ 
 فٌبؿ ٣مـ آبِت ؿاكؿ.

  ٔـت.٣ٕل،  ،٣مـ ، ُلٙ،ؽ٥بك ٍاطگبى كل٘ذٕ:

                                                           
 salehyamrali@gonbad.ac.ir وبٚٚى، ٌٌّتبٖ، ا٤لاٖ اًتبؿ٤بك ؿاٍِ٘بٜ ٌٙجـ .1
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 همذهِ

٥ِىٗ  ،تٛا٘ـ ؿك ٞل مٔبٖ پ٥ٕبٖ ٤ٙٔمـٜ كا فٌؼ ٕ٘ب٤ـ ؿك ٣مٛؿ رب٤ن ٞل٤ه ام ٛلف٥ٗ ٣ٔ
ٍٔل ا٤ٙىٝ ثٝ كٗب٢  ،رب٘جٝ ٣مـ كا فٌؼ وٙـ تٛا٘ـ ٤ه ٤ه ام ٛلف٥ٗ ٣ٕ٘ ؿك ٣مٛؿ المْ، ٥ٞش

٤ى٣ ام ؽ٥بكات ٔملك ؿك . ٛلف٥ٗ البِٝ ٤ب ثٝ ٣ّت لب٣٘ٛ٘ ٤ب ثٝ رٟت ٤ى٣ ام ؽ٥بكات فٌؼ ُٛؿ

ؿٚ ٤ب  وٝ اؽت٥بك ثلٞٓ مؿٖ ٣مـ كا ثٝ ٤ى٣ ام ٛلف٥ٗ ٤ب ٞل اًتؽ٥بك ُلٙ  لبٖ٘ٛ ٔـ٣٘
ؿك ؽ٥بك ُلٙ ثب٤ٌت٣ ٔـت ٥٤ٔٗ ثبُـ.  ،لبٖ٘ٛ ٔـ٣٘ ٠401 ؿٞـ. ٜٔبثك ٔبؿ ُؾْ حبِج ٣ٔ

ٞٓ مؿٖ پ٥ٕبٖ مٔبٖ ٝ ٛلف٥ٗ ثلا٢ ثثبُـ ٚ ٛٛك ؿل٥ك ٥٤ٔٗ  ؿكعبِت٣ وٝ ا٤ٗ ٔـت ثٝ
ٌٛ٘ٝ ٥ٌ٘ت ٚ ؿك  ٣ِٚ ٥ِٕٞٝ ا٤ٗ ،ٔٛك ٥ٌ٘ت٥ٞش ِٔى٣ّ ٔت ،ٌن٤ٙٙـ ٤ٟٔٛؿ٢ كا ثل٣ٔ

ا٢ ٔٛاكؿ ٛلف٥ٗ أىبٖ ثلٞٓ مؿٖ پ٥ٕبٖ كا تب پب٤بٖ ع٥بت ؽ٤َٛ ٤ب ؿ٤ٍل٢ ٔملك  پبكٜ
وٝ أىبٖ  اًت ِٔبٞـٜ ُـٜ بكٞبٞب٢ ٔلًْٛ ؿك رب٤ٔٝ ث ٞب ٚ پ٥ٕبٖ ؿاك٘ـ. ؿك لِٛٙبٔٝ ٣ٔ

بَ ؽ٤َٛ كا ثٝ فلم٘ـ ٥٠٘ل ا٤ٙىٝ پـك٢ ٔ ؛ُٛؿ فٌؼ تب مٔبٖ ع٥بت ٤ى٣ ام ٛلف٥ٗ ل٥ـ ٣ٔ
ؿاكؿ ٤ب  أىبٖ ثلٞٓ مؿٖ ّٓظ كا تب پب٤بٖ ع٥بت ثلا٢ ؽ٤َٛ ٔغفٛٝ ٣ٔ، ؽ٤َٛ ّٓظ ٕ٘ٛؿٜ

ؿ وٝ فلُٚٙـٜ أىبٖ ثلٞٓ مؿٖ ٣مـ ٚ ٔلار٤ٝ ثٝ ٔج٢٥ ثٝ رٟت ُٛ ٘بٔٝ ل٥ـ ٣ٔ ؿك ٔجب٤٤ٝ
 ؽ٥بك ُلٙ كا تب پب٤بٖ ٣ٕل ؿاكؿ. 

٘ضٝ ٔـت ؽ٥بك ثٝ ٔـت ٣ٕل ا٣ّٓ ؿك ا٤ٗ پوَٚٞ ا٤ٗ اًت وٝ صٙب ١پلًَ ٚ ٌٔئّ
تٛا٘ـ ٓغ٥ظ تّم٣ ُٛؿ ٤ب ؽ٥ل؟ لبٖ٘ٛ  ٤ى٣ ام ٛلف٥ٗ ٤ب حبِج ت٥٥٤ٗ ُٛؿ، ص٥ٙٗ ؽ٥بك٢ ٣ٔ
ل٘ب٣٤ ٥٘ن ٔٛا٢ٗ ٌ٘جتبً ٔت٤بك٣ٗ كا  ١ٔـ٣٘ ٢ٗٛٔ ًىٛت كا ؿك ا٤ٗ ؽّٔٛ ثلٌن٤ـٜ ٚ ك٤ٚ

ٖ ؿا٘ب ؿك ا٤ٗ ؽّٔٛ اتؾبف ٕ٘ٛؿٜ اًت. ثب ٚرٛؿ ًىٛت لبٖ٘ٛ، فمٟب٢ أب٥ٔٝ ٚ عمٛق
ٔتٟبفت٣ ؿك ا٤ٗ ؽّٔٛ ؿاُتٝ ٚ ٓغت ٚ ٣ـْ ٓغت ص٥ٙٗ ُل٣ٛ كا ثل ٔجب٣٘  ٞب٢ ؿ٤ـٌبٜ

 ا٘ـ. ٌٛ٘ب٣ٌ٘ٛ اًتٛاك ؿاٌ٘تٝ

اثٟبٔبت ؿ٤ٍل٢ ٥٘ن ؿك ؽّٔٛ ١ٛٗٛٔ ٚرٛؿ ؿاكؿ. ٥٠٘ل ا٤ٙىٝ آ٤ب ؽ٥بك ُلٙ ٔؾتْ 
ا٤ِٕل ثب ّٓظ ٣ٕل٢  بٚت ؽ٥بك ٔبؿاْف٣مـ ث٢٥ اًت ٤ب ؿك ًب٤ل ٣مٛؿ ٥٘ن رل٤بٖ ؿاكؿ؟ ت
تغ٣ّ٥ّ ٚ ثب ثلك٣ً فم٣ٟ ٚ ؿوتل٤ٗ  -ص٥ٌت؟ تالٍ ٍ٘بك٘ـٜ ا٤ٗ اًت وٝ ثب كٍٚ ت٥ٓٛف٣

 ُـٜ پبًؼ ٤ٌٛـ. ت ٤بؿٔبل٘ب٣٤، ثٝ اثٟب ١عمٛل٣ ٚ ؿاٚك٢ ١ٛٗٛٔ ؿك ك٤ٚ
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 هفَْم خ٘بس ششط ٍ ًمش هذت دس آى. 1

 خ٘بس ششط. 1. 1

وبك٢ ٤ب  اؿٖا٢ ٤ب ا٘زبْ ؿ ؽ٥بك ؿك ِغت ثٝ ٣ٙ٤ٔ اؽت٥بك ؿك فٌؼ ٚ ثلٞٓ مؿٖ ٤ٔبّٔٝ
ٚ ٤ٔٙب٢ آٜالع٣ آٖ ٥٘ن ام ٤ٔٙب٢ ِغ٢ٛ آٖ ؿٚك ٥٘فتبؿٜ ٚ ثٝ ٣ٙ٤ٔ  2اًت ثلٌن٤ـٖ ص٥ن٢

تٌّٚ لب٣٘ٛ٘ ُؾْ ؿك إٗغالَ ٣مـ كا ؽ٥بك ٤ٌٛٙـ وٝ ٕٔىٗ اًت ٘ب٣ُ ام تلا٣ٗ 
 . 3ٛلف٥ٗ ثبُـ ٤ب ٘ب٣ُ ام عىٓ لبٖ٘ٛ

ل ؿٚ ٤ب ٤ى٣ ام آ٘بٖ تٛافك ٛلف٥ٗ ثلا٢ ٞ ١ام ؽ٥بك٢ وٝ ؿك ٘ت٥ز اًت ؽ٥بك ُلٙ ٣جبكت
تٛا٘ـ ٤ٔبّٔٝ كا  ؿاك٘ـٜ ٣ٔ ،ُٛؿ ٚ ثٝ اًتٙبؿ آٖ ٤ب حبِج ثلا٢ ٔـت مٔبٖ ٔغـٚؿ٢ ٔغمك ٣ٔ

٣مـ٢ وٝ ؽ٥بك ُلٙ ؿك آٖ ؿكد . ٤ٌٛ5ٙـ ٣ٔثٝ ؽ٥بك ُلٙ، ؽ٥بك للاكؿاؿ٢ ٥٘ن  .4ثلٞٓ م٘ـ
اًت ٚ  ٞل٤ه ام ٛلف٥ٗ لبثُ فٌؼ ام ٢ًٛصلاوٝ ٣مـ رب٤ن  ؛المْ اًت ُـٜ، ام الٌبْ ٣مـِ

 ٥٘بم٢ ثٝ ا٘ـكاد ؽ٥بك ٘ـاكؿ.

پي ؽ٥بك ُلٙ، اؽت٥بك٢ اًت وٝ ٛلف٥ٗ ام ٛل٤ك عبو٥ٕت اكاؿٜ ٚ ثـٖٚ ٥٘بم ثٝ ًجت 
ٔمٙٗ ل٥ـ ؿك ، ٥ٌٌؾتٝ ٘جٛؿٜ ؽب٣ٓ رٟت ٥ٌٌؾتٗ ٣مـ ؿاك٘ـ. ا٤ٗ اؽت٥بك ثـٖٚ ل٥ـ ٚ ِزبْ

 ٣ ٔملك ٕ٘ٛؿٜلبٖ٘ٛ ٔـ٘ ٠399 ؿك ٔبؿ ٌقاك لبٖ٘ٛثٛؿٖ كا ُلٙ ؿاٌ٘تٝ اًت. « ٔـت ٥٤ٔٗ»
ؿك ٣مـ ث٢٥ ٕٔىٗ اًت ُلٙ ُٛؿ وٝ ؿك ٔـت ٥٤ٔٗ ثلا٢ ثب٢٤ ٤ب ِٔتل٢ ٤ب ٞل ؿٚ : »اًت

أىبٖ « ٚلف»ٚ « ٕٗبٖ»، «٘ىبط»ؿك ٣مٛؿ «. ٤ب ُؾْ ؽبكر٣ اؽت٥بك فٌؼ ٤ٔبّٔٝ ثبُـ
١ ع٣ّ ٟبٞل والْ ثلؽ٣ فمٟب ٥٠٘ل ٣الٔ ،ؿكد ؽ٥بك ُلٙ ٚرٛؿ ٘ـاكؿ. ؿك ؽّٔٛ ٣مـ ّٓظ

 .6ؿ٥ُِ ارٕب١ اًتٝ ؽ٥بك ؿك ّٜٔك ٣مٛؿ امرّٕٝ ّٓظ ث ؿؽَٛ، ؿك تقولٜ

ٓلاعت ص٥ٙٗ ُل٣ٛ كا  لبٖ٘ٛ ٔـ٣٘ ثٝ 1069ٌقاك ؿك ٔبؿ٠  ؿك ؽّٔٛ ٣مـ ٘ىبط، لبٖ٘ٛ

                                                           
 .450 (، 1388ّ، 1ٕ٘ب، س  فلًٞٙ :،)تٟلا٥ٕ٣ٖـ فبك٣ً فلًٞٙعٌٗ، ٥ٕ٣ـ،  .2

 .266(، ّ 1388، 22ا٘تِبكات ٌٙذ ؿاَ٘، س  :، )تٟلاٖعمٛق تل٥ِٔٙٛٛه٢. ٔغٕـر٤فل، ر٤فل٢ ٍِٙلٚؿ٢، 3

 .191(، ّ 1394، مٌٔتبٖ 1ِ٘ل ٥ٔناٖ، س  :)تٟلاٖ ،(1) ٥٤ٔٗ ٣مٛؿ، للاكؿاؿٞب عمٛقكٗب، ثبك٤ىّٛ،  . 4٣ّ٣

 .268(، ّ 1388، 22ٌٙذ ؿاَ٘، س  ا٘تِبكات :، )تٟلاٖعمٛق تل٥ِٔٙٛٛه٢ ٍِٙلٚؿ٢، ر٤فل٢ ٔغٕـر٤فل،. 5

 .153ق(، ّ  1413ٔز٢ٕ اِفىل االًال٣ٔ،  :، )لٓ 5، د إِىبًت. ٔلت٣٘، اال٘ٔبك٢، 6
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. ثب ا٤ٗ ٕٞٝ، ا٤ٗ ٔبؿٜ ؿك ٔٛكؿ تأح٥ل ثٜالٖ ُلٙ ثل ٣مـ ًىٛت اؽت٥بك 7ثبُٛ ؿاٌ٘تٝ اًت
ُٛؿ، ٥ِىٗ  ت ثٜالٖ ٣مـ ٥٘ن ٣ٔولؿٜ اًت. ِٟٔٛك فمٟب٢ أب٥ٔٝ ٤ٔتمـ٘ـ ص٥ٙٗ ُل٣ٛ ًج

ثٝ ٠٘ل فمٟب، ؽ٥بك ُلٙ ؿك ٟٔل٤ٝ ٓغ٥ظ اًت. ٕٞض٥ٙٗ ا٤مب٣بت ام ٣ْٕٛ ؽ٥بك ُلٙ، ؽلٚد 
 .8تؾ٣ٔٔ ؿاك٘ـ. ثٙبثلا٤ٗ ُلٙ ولؿٖ ؽ٥بك ؿك اثلاء ٚ ٛالق ٓغ٥ظ ٥ٌ٘ت

ؽ٥بكات امرّٕٝ اعىب٣ٔ ٌٞتٙـ وٝ ؿك عمٛق اًال٣ٔ ٜٔلط ُـ٘ـ. أب ؿك لبٖ٘ٛ ٔـ٣٘ 
ث٥ٌبك٢ ام ٔجبعج لبٖ٘ٛ ٔـ٣٘ ا٤لاٖ كار٢ ثٝ ت٤ٟـات ثب اِٟبْ ام عمٛق ا٤ٗ وِٛك فلاٌ٘ٝ وٝ 

٣ٙٛاٖ ؽ٥بكات ٚرٛؿ ٘ـاكؿ؛ ٞلصٙـ وٝ أىبٖ فٌؼ ٤ٔبّٔٝ ثٝ رٟبت٣  تـ٤ٚٗ ُـٜ اًت، ثبث٣ ثٝ
٥٠٘ل ٥٣ت ٚ تـ٥ِي فول ُـٜ اًت. ؿك لبٖ٘ٛ لـ٤ٓ فلاٌ٘ٝ، ؿك ؽّٔٛ أىبٖ ثلٞٓ مؿٖ 

٥ٗ، ٔـت ؽ٥بك ؿك ثغج ث٢٥ ُلٙ ٚ ٤ٔبٔالت ثب عك اًتلؿاؿ آٔـٜ ٤ٔبّٔٝ ام ٛل٤ك اكاؿ٠ ٛلف
ٔلٚك ؿك٤بفت  ٌقاك فلاٌ٘ٝ ثٝ ث٣ٙ٥ ُـٜ ثٛؿ. أب لبٖ٘ٛ ثٛؿ ٚ ٔـت عك اًتلؿاؿ ٣ً ًبَ پ٥َ

وٝ ثب٤ٌت٣ تبآ٘زب وٝ ٕٔىٗ اًت عبِت ُه ٚ ٘بپب٤ـاك٢ كا وبَٞ ؿاؿ. ثٝ ٥ٕٞٗ ٣ّت ؿك 
ث٣ٙ٥ ٌلؿ٤ـ. صٙب٘ضٝ  ًبَ پ٥َ 5ك اًتلؿاؿ لبٖ٘ٛ ٔـ٣٘ فلاٌ٘ٝ، ٟ٘ب٤ت ٔـت ع 1660ٔبؿ٠

ًبَ  5ٛلف٥ٗ عك فٌؼ كا ُلٙ وٙٙـ، ثـٖٚ ا٤ٙىٝ ٔـت آٖ كا ت٥٥٤ٗ وٙٙـ، عك فٌؼ ثل 
تٛا٘ـ عىٓ ثل  ، لب٣ٗ 1661٣ٌٕ٘لؿؿ. ا٤ٗ ٔملكٜ رٙج١ أل٢ ؿاكؿ ٚ ٜٔبثك ٔبؿ٠  عُٕ ٣ٔ

 .9افنا٤َ ٔـت فٌؼ ؿٞـ

، ؿك لٌٕت ت٤بك٤ف ٚ ٔملكات و٣ّ 2016ؿك ٛلط آالع٣ لبٖ٘ٛ ت٤ٟـات فلاٌ٘ٝ ٔٔٛة 
ثٙـ٢ ٚ ت٤ل٤ف ُـٜ اًت  ثلؽ٣ ٣مٛؿ تم٥ٌٓ ٛلط آالع٣، ثٝ ارٕبَ 1103ٚ  1102ؿك ٔٛاؿ 

ثٙـ٢ ٣مٛؿ ثٝ ؽ٥بك٢  ؽٛكؿ. ُب٤ـ ٔجٙب٢ ٣ـْ تم٥ٌٓ صِٓ ٣ٕ٘ وٝ ؿك ٥ٔبٖ آٟ٘ب ٣مـ ؽ٥بك٢ ثٝ
٤ـ تٛرٝ ؿاُت وٝ ثٙـ٢ ثبُـ. اِجتٝ ثب ٚ غ٥ل آٖ، ٘جٛؿٖ حٕلات ٣ّٕ٣ ؽبّ ثل ا٤ٗ تم٥ٌٓ

تل٤ٗ احل آٖ، أىبٖ فٌؼ ٤ب ٣ـْ فٌؼ ٣مـ اًت، ٣ِٚ ا٤ٗ احل صٙبٖ ثـ٣ٟ٤ اًت وٝ  ٟٔٓ
 .10تٛاٖ ثٝ آٖ ؿًت ٤بفت ثٙـ٢ ٤بؿُـٜ ٥٘ن ٣ٔ ثـٖٚ تم٥ٌٓ

                                                           
ُلٙ ؽ٥بك فٌؼ ٌ٘جت ثٝ ٣مـ ٘ىبط ثبُٛ اًت ٣ِٚ ؿك ٘ىبط ؿائٓ ُلٙ ؽ٥بك ٌ٘جت ثٝ ٓـاق رب٤ن اًت »لبٖ٘ٛ ٔـ٣٘:  1069. ٔبؿ٠ 7

 «.٤ـ ام فٌؼ ٔخُ آٖ اًت وٝ آالَ ٟٔل فول ِ٘ـٜ ثبُـِٔلٚٙ ثل ا٤ٙىٝ ٔـت آٖ ٥٤ٔٗ ثبُـ ٚ ث

 .278(، ّ 1393، 2ا٘تِبكات كٚا٤ت ٘ٛ، س  :، ) تٟلاٖفمٝ تل٥ِٔٙٛٛه٢. ع٥ٕـ، ٌٔزـًلا٣٤، 8

 .158، ث٣ تب(، ّ 1ؿاك اع٥بء اِتلاث ا٤ِلث٣، س  :، )ث٥لٚت4، د اِزـ٤ـ إِـ٣٘ اِمبٖ٘ٛ ُلط ف٣ ا٥ًِٛٚ. ٣جـاِلماق، اعٕـ اٌِٟٙٛك٢، 9

(، 1396ا٘تِبكات ؿاٍِ٘بٜ ٣ـاِت،  :، )تٟلا1ٖ، د پ٥ِلفتٝ ٔـ٣٘ ؿٚك٠ تٜج٥م٣؛ ت٤ٟـات عمٛق رب٢ٔ ُلط. ا٥ٔل٣جبى، ثنكٌٕٟل، 10

 ّ127. 
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 . هجٌبٕ فمْٖ تع٘٘ي هذت دس خ٘بس ششط2. 1

ثلا٢ ت٥٥٤ٗ ٔـت ؿك ؽ٥بك ُلٙ ؿٚ ٔجٙب٢ ٣ٕـٜ ٜٔلط ُـٜ اًت: ٔجٙب٢ ٘ؾٌت، رُٟ 
 ٝ ُلٙ ٚ ًلا٤ت رُٟ ثٝ ٥ٗٛ٣ٗ، ٚ ٔجٙب٢ ؿْٚ، غلك٢ ُـٖ ٣مـ. ث

ثلؽ٣ ٤ٔتمـ٘ـ ٚرٛؿ ؽ٥بك ُلٙ ٚ ٔـت ٔملك ؿك آٖ ؿك ٔج٢٥ تأح٥ل ثٌنا٣٤ ؿاكؿ ٚ ؿك 
وٙـ.  ٓٛكت فمـاٖ ٔـت ٤ّْٔٛ، ؽ٥بك ُلٙ ٔزَٟٛ ُـٜ، رُٟ آٖ ثٝ ٥ٗٛ٣ٗ ًلا٤ت ٣ٔ

فل٣٣، ثٝ رُٟ ثٝ ٥ٗٛ٣ٗ ٚ  ٣ٙٛاٖ أل پي، ٕٔىٗ اًت رُٟ ثٝ ثلؽ٣ ام تٛاث٢ ٚ ُلٚٙ ثٝ
 460؛ م٤لا ٞلٌبٜ ؽ٥بك ُلٙ ثٝ ٘ف٢ ثب٢٤ ثبُـ، ٜٔبثك ٔبؿ٠ ٣ٛٗٛٔ11بت ا٣ّٓ ٣مـ ٔٙزل ُٛؿ

تٛا٘ـ ؿك ٔج٢٥ تٔلف٣ وٝ ٔٙبف٣ ؽ٥بك ثبُـ ام لج٥ُ  ؿك ث٢٥ ُلٙ ِٔتل٢ ٣ٕ٘»لبٖ٘ٛ ٔـ٣٘، 
مٍ ٔج٢٥ ٔزَٟٛ ثبُـ، ٔٛرت تٙنَ اك صٙب٘ضٝ ٔـتِ ُلٙ« ٘مُ ٚ ا٘تمبَ ٚ غ٥لٜ ثٕٙب٤ـ

ُٛؿ وٝ ؽل٤ـاك ؿك اما٢ ٔج٢٥، ٔبَ  ٌلؿؿ ٚ ًجت ٣ٔ ثلا٢ ِٔتل٢ ثٝ ٔمـاك ٘ب٣ّٔٛ٤ٔ ٣ٔ
إِخُ كا آٔبؿٜ  وٕتل٢ ثـٞـ. ٞلٌبٜ ؽ٥بك ثٝ ٘ف٢ ِٔتل٢ اًت ثب٢٤ ثب٤ـ ؿك ٔـت ٔز٣ِٟٛ حٕٗ

ٍٟ٘ـاكؿ وٝ صٙب٘ضٝ ِٔتل٢ ام عك ؽ٥بك ؽٛؿ اًتفبؿٜ ٕ٘ب٤ـ آٖ كا ثٝ اٚ ثبمٌلؿا٘ـ ٚ ا٤ٗ أل 
ُٛؿ. ٔمـاك تٙنَ ٚ تلل٣ اكمٍ  ت فن٣٘ٚ اكمٍ ٔج٢٥ ثلا٢ ِٔتل٢ ثٝ ٔمـاك ٘ب٣ّٔٛ٤ٔ ٣ًٔج

ٔج٢٥ ثٝ ٌ٘جت وٛتب٣ٞ ٚ فن٣٘ٚ ٔـت ؽ٥بك، ٔتفبٚت اًت ٚ ؿكٓٛكت٣ وٝ ٔـت ؽ٥بك ُلٙ 
 .٤12بثـ ٔزَٟٛ ثبُـ، رُٟ ثٝ آٖ ؿك رُٟ ثٝ اعـ ٥ٗٛ٣ٗ وٝ حٕٗ ثبُـ، تٌل٢ ٣ٔ

٥بك ُلٙ ٔـت ل٥ـ ِ٘ٛؿ ٤ب ٔلؿؿ ثبُـ، ا٤ٗ أل ثٝ ٠٘ل ثلؽ٣ ؿ٤ٍل، ؿكٓٛكت٣ وٝ ؿك ؽ
ام ث٢٥ غلك٢ ٣ٟ٘  ٥٘ن )ّ( پ٥بٔجل. 13ٔٛرت غلك ثٛؿٜ، غلك ٥٘ن ًجت ثٜالٖ ٣مـ اًت

٣الٜٚ، ص٥ٙٗ اثٟب٣ٔ ام آٖ رٟت وٝ  آ٤ـ ٚ ثٝ . پي غلك ؿك آُ ثمب٢ ٣مـ المْ 14٣ٔا٘ـ ٕ٘ٛؿٜ
وٙـ ام اكمٍ وبال  ـٚؿ ٥ٌ٣ٔل٘ـ٠ ٔبَ كا ؿك تٔلف ؿك ٔبَِ ٔغ عك ؽ٥بك، اؽت٥بك ا٘تمبَ

 .15وٙـ وبٞـ ٚ ام ٘بع١٥ اكمٍ ٞٓ اثٟبْ ٚ غلك ا٤زبؿ ٣ٔ ٣ٔ

                                                           
 .120ق(، ّ  1373، )تٟلاٖ: إِىتجٝ إِغٕـ٤ٝ، 2، د إِىبًت عب٥ُٝ ف٣ اِٜبِت ٥ٙٔٝ. ٥ٔلما ٔغٕـع٥ٌٗ، غل٢ٚ ٘بئ٣ٙ٥، 11

 عمٛق ٔمـٔبت٣ ؿٚك٠؛ ع٥ٌٗ، ٓفب٣٤، 490(، ّ 1390، 32، )تٟلاٖ: ا٘تِبكات اًال٥ٔٝ، س 1د  ،ٔـ٣٘ عمٛق. عٌٗ، أب٣ٔ، 12
 .275(، ّ 1383، پب٥٤ن 2، )تٟلاٖ: ِ٘ل ٥ٔناٖ، س 2، د للاكؿاؿٞب ٣ٕٔٛ٣ لٛا٣ـ: ٔـ٣٘

 .142.ق(، ّ  1329، )تٟلاٖ: صبح ٣ًٍٙ، 1، د اِغلاْ ٚ اِغالَ ٤ٔلفٝ ف٣ االعىبْ لٛا٣ـثٗ ٜٟٔل، ع٣ّ،  ثٗ ٤ًٛف . ع13ٌٗ

 .138-137ق(، ْٓ  1414ا٣تٕبؿ،  :، )لٓاِؾ٥بكات أعىبْ ف٣ إِؾتبك. ر٤فل، اٌِجغب٣٘، 14

(، 2،1390، )تٟلاٖ: ٔلون ِ٘ل ٣ّْٛ اًال٣ٔ، س 1، د اًال٣ٔ عمٛق ؿك اِتنأبت ٚ ُلٚٙ ٣ٕٔٛ٣ ٠٘ل١٤. ٜٔٔف٣، ٔغمك ؿأبؿ، 15
 لٛا٣ـ؛ ٘بٓل، وبتٛم٤بٖ، 54(، ّ 1383، 2ٖ: ا٘تِبكات ٔزـ، س )تٟلا ،1 ٥٤ٔٗ ٣مٛؿ؛ 6ٔـ٣٘ عمٛق؛ ٟٔـ٢، ٥ُٟـ٢، 406ّ 

 .148(، ّ 1387، 5، )تٟلاٖ: ُلوت ًٟب٣ٔ ا٘تِبك، س 5، د للاكؿاؿٞب ٣ٕٔٛ٣
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تٛاٖ ؿائ٣ٕ ُـٖ ؽ٥بك كا  ٌلؿؿ ٚ ٣ٔ ًجت غلك ٚ ثٜالٖ ٣ٕ٘ ثلؽ٣ ٤ٔتمـ٘ـ فمـاٖ ٔـت
 .٣16ٙٛاٖ ٛل٤ك رب٤ٍن٤ٗ پ٥ِٟٙبؿ ٕ٘ٛؿ ٚ ا٤ٗ ؿائ٣ٕ ُـٖ ٔؾبِف فات ٣مـ ٥ٌ٘ت ثٝ

ؿا٘ٙـ وٝ ؿك  ٥٣ت ٣ـْ ل٥ـ ٔـت ؿك ؽ٥بك ُلٙ كا ا٤ٗ ٣ٔؿا٘بٖ ٔجٙب٢ ٕٔٙٛ ثلؽ٣ ام عمٛق
ٛٛك اًتخٙب٣٤ ٣ىي ا٤ٗ  آ٤ـ؛ ثب آ٘ىٝ ؿك فمٝ ثٝ ص٥ٙٗ عبِت٣ ٣مـ المْ ثٝ عبِت رب٤ن ؿك٣ٔ

عبِت، ٣ٙ٤٤ تجـ٤ُ عبِت رٛام ثٝ ِنْٚ ثب تًُٛ ثٝ ع١ّ٥ فم٣ٟ آٚكؿِٖ ٣مـ رب٤ن ٕٗٗ ٣مـ 
ام ا٤ٗ ك٤ٚٝ پ٥ل٢ٚ  679ٚوبِت ٕٗٗ ٔبؿ٠ المْ أىبٖ ؿاكؿ ٚ لبٖ٘ٛ ٔـ٣٘ ٞٓ ؿك ٔٛكؿ ٣مـ 

 .17تٛا٘ٙـ ثب تٛافك، ٣مـ الم٣ٔ كا رب٤ن لّٕـاؿ ٕ٘ب٤ٙـ ٚرٝ ٣ٕ٘ ٥ٞش ولؿٜ اًت، ٥ِىٗ ٛلف٥ٗ ثٝ

لبٖ٘ٛ ٔـ٣٘ ٔجٙب٢ ك٣ُٙٚ كا ؿك ؽّٔٛ ِنْٚ ل٥ـ ٔـت ؿك ؽ٥بك ُلٙ اتؾبف ٘ىلؿٜ 
ْ حبِج ٚ ٞٓ ؿك اًت. ت٥٥٤ٗ ٔـت ؿك ؽ٥بك ُلٙ ٞٓ ؿك عبِت ؽ٥بك ارٙج٣ ٣ٙ٤٤ ؽ٥بك ُؾ

عبِت ؽ٥بك ٔؤألٜ ٣ٙ٤٤ عبِت٣ وٝ ُؾْ فٚاِؾ٥بك پي ام ِٔٛكت ثب ُؾْ حبِج ؿك ٔٛكؿ 
ُـٜ، ا٤ٗ ٗلٚكت  . ثب تٛرٝ ثٝ ٜٔبِت ث٥ب٥ٌ18ٖلؿ، ٗلٚك٢ اًت تٙف٥ق ٤ب كؿ ٣مـ ت٥ٕٔٓ ٣ٔ

٠٘ل، ٔجٙب٢ لبثُ  ٘بپق٤ل اًت. ثٝ ؿك ؽّٔٛ ؽ٥بك ُلٙ ؿك عبِت غ٥لٔؤألٜ ٥٘ن ارتٙبة
ا٤ٗ ؽّٔٛ ؿك تٕبْ ٓٛك ؽ٥بك ُلٙ، ٔجٙب٢ غلك اًت؛ صلاوٝ مٔبٖ ٥ٌٌؾتٝ  پق٤لٍ ؿك

 آ٤ـ. ُـٖ ٣مـ، ِٔؾْ ٘جٛؿٜ ٚ ام ا٤ٗ ثبة ثلا٢ ٛلف ؿ٤ٍل ؽٜل پـ٤ـ ٣ٔ

 هذت ٍ خ٘بس ششط. 3. 1

٥ٌٌؾتٗ پ٥ٕبٖ اًت. ؿك ؽّٔٛ ِنْٚ  ثلا٢ ٔـت٤ى٣ ام اكوبٖ ؽ٥بك ُلٙ ِنْٚ ٚرٛؿ 
لبٖ٘ٛ ٔـ٣٘ ٔملك  401 ٠ؿك ٔبؿ ٌقاك لبٖ٘ٛآٖ،  ٔـت ؽ٥بك ُلٙ ٚ ٕٗب٘ت ارلا٢ تؾ٣ٜ ام

«. اٌل ثلا٢ ؽ٥بك ُلٙ ٔـت ٥٤ٔٗ ِ٘ـٜ ثبُـ ٞٓ ُلٙ ؽ٥بك ٚ ٞٓ ث٢٥ ثبُٛ اًت» ؿاكؿ: ٣ٔ
 :اًت صٟبك لٌٓثل ت فمٟب ؽ٥بك ُلٙ ام ع٥ج ٔـت ٤بثب تأُٔ ؿك ٠٘ل

                                                           
، 20ٞب٢ فمٝ ٔـ٣٘، ٍ  ، آٔٛمٜ«لبٖ٘ٛ ٔـ٣٘ 401تأ٣ّٔ فم٣ٟ عمٛل٣ ثل ٔبؿ٠ »ماؿٜ،  . ٔغٕـٟٔـ٢، لج٣ِٛ ؿكفِبٖ ٚ ٟٔـ٤ٝ، ٥ِٜف16

 .46-45، ْٓ 1398پب٥٤ن ٚ مٌٔتبٖ 

 .308(، ّ 1378، 1، )تٟلاٖ: ؿاؿٌٌتل، س 2، د ت٤ٟـات عمٛقٔمب٣ٔ،  . ٣جـإِز٥ـ، ا٥ٔل٢ لبئ17ٓ

ٞب٢ فمٝ  ، آٔٛمٜ«رب٤ٍبٜ ُلٙ ٔؤألٜ ؿك ؽ٥بك ُلٙ ام ٠ٙٔل فمٝ ٤٥ُٝ»رٛل٣ ٚ ٥ّ٣لٗب، ٔالُب٣ٞ،  . اثٛاِفُ٘، ٥ّ٣ِب٣ٞ ل18ٝ٤ّ
(، 1395، 3، )تٟلاٖ: ٌٙذ ؿاَ٘، س 2، د اِفبكقٕـر٤فل، ر٤فل٢ ٍِٙلٚؿ٢، ؛ ٔغ62، ّ 1395، پب٥٤ن ٚ مٌٔتبٖ 14ٔـ٣٘، ٍ 

 ّ397 . 
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  خ٘بس ششط داسإ هذت هع٘ي ٍ هضجَط. 1. 3. 1

٥٠٘ل  ؛تٔل٤ظ ِٔؾْ ُـٜ اًت ٞٓ مؿٖ ٣مـ ثٝؿك ا٤ٗ عبِت ام ؽ٥بك ُلٙ، ٔـت ثل
عك فٌؼ ٣مـ كا ؿاكؿ. ٓغت ص٥ٙٗ ؽ٥بك٢ ٔٛكؿ  ،ٔبٜ ام تبك٤ؼ ٣مـ 6 ا٤ٙىٝ ثب٢٤ ٟلف ٔـت

 .اًتؿا٘بٖ  اتفبق فمٟب ٚ عمٛق

اعتٕبَ م٤بؿٜ ٤ب ٘مٔبٖ ؿك آٖ ٘لٚؿ. بُـ ٚ ٔـت ثب٤ٌت٣ ٥٤ٔٗ ث، ام ٠ٙٔل فمٟب٢ أب٥ٔٝ
. ثٝ ٠٘ل ٔبِه ث٥ِتل ثبُـ ـٔـت ؽ٥بك ام ًٝ كٚم ٘جب٤، ٛع٥ٙفٝا٤ٗ ؿكعب٣ِ اًت وٝ ثٙبثل ٠٘ل اث

  .19تزبٚم وٙـ ـ٘جب٤ ،ِٝ ٥٘بم ؿاكؿ ٥٘ن ٔـت ؽ٥بك ام ٥ٔنا٣٘ وٝ ِٔلٚٙ

  خ٘بس ششط ثذٍى هذت. 2. 3. 1

ؿك للاكؿاؿ  ثلا٢ ٔخبَ،ٌٛ٘ٝ ٔـت٣ رٟت ثلٞٓ مؿٖ ٣مـ ؿكد ِ٘ـٜ اًت.  ؿك ا٤ٗ ؽ٥بك ٥ٞش
ؿك فمٝ  ـٖٚ ا٤ٙىٝ مٔبٖ آٖ كا ِٔؾْ ٕ٘ب٤ٙـ.، ثـ كا ؿاكؿُلٙ ُٛؿ وٝ ؽل٤ـاك عك فٌؼ ٣م

 ؽ٥بك ٚ ٔـت ٓغ٥ظثٝ ؿ٥ُِ ارٕب١،  ثـٖٚ فول ٔـت كا ؽ٥بك ولؿٖ ُلٙ لـٔب ِٟٔٛكأب٥ٔٝ 
ٓبعت  ٠ثلؽ٣ لـٔب ا٤ٗ ًٝ كٚم كا ٔمتجي ام اكاؿ. 20ا٘ـ كا ؿك ا٤ٗ ٓٛكت تب ًٝ كٚم ؿاٌ٘تٝ

فمٟب٢ أب٥ٔٝ ٥٘ن ثٝ ؿ٥ُِ غلك٢ ثٛؿٖ ُلٙ ٚ ًلا٤ت آٖ ثٝ  ٣٘٤ث. 21ا٘ـ ؽ٥بك ع٥ٛاٖ ؿاٌ٘تٝ
ُبف٣٤ ص٥ٙٗ ٣مـ٢ كا ثبُٛ . 22ؿا٘ٙـ ثٜالٖ ٣مـ ٣ٔ ٥ٗٛ٣ٗ، ص٥ٙٗ ؽ٥بك٢ كا ثبُٛ ٚ ٔٛرت

ثٗ  ٔبِه. 23ُٛؿ ٔتٕ٘ٗ رٟبِت ثٝ ٣ٕٛ ٣ٔ ،م٤لا رٟبِت ُلٙ ؽ٥بك ثـٖٚ ٔـتؽٛا٘ـ،  ٣ٔ
ا٘ي ٣مـ٢ كا وٝ ؽ٥بك ؿك آٖ ٔـت ٘ـاكؿ ٓغ٥ظ ؿاٌ٘تٝ ٚ ٤ٔتمـ اًت وٝ ٓبعت ؽ٥بك تب اثـ 

ص٥ٙٗ ؽ٥بك٢ كا ثبُٛ  تأؽل٥ِىٗ ؿك فمٝ أب٥ٔٝ، ِٟٔٛك فمٟب٢ ٔ، 24عك فٌؼ ٣مـ كا ؿاكؿ
 ؿا٘ٙـ. ٣ٔ

                                                           
 .135(، ّ 1398، 7رب١٤ٔ ٔـك٥ًٗ، س  :، )ل3ٓ، د األعىبْ ف٣ اِؾالفثٗ عٌٗ، ٣ًٛٛ،  . ٔغٕـ19

 .32ق(، ّ  1430، ث٥لٚت: ؿاك اع٥بء اِتلاث ا٤ِلث٣) ،23د ،  رٛاٞل اِىالْ ف٣ ُلط ُلا٢٤ االًالْ. ٔغٕـعٌٗ، ٘زف٣، 20
 .20ثٗ عٌٗ، ٣ًٛٛ، پ٥ِ٥ٗ، ّ  . ٔغٕـ21

 .113ق(، ّ  1414ٔؤ١ًٌ ف٣ ٛل٤ك اِغك، ٛج٤ٝ االَٚ،  :، )لٓاِؾ٥بكات. ٔغٕـ٣ّ٣، االكاو٣، 22

ـ٤ٗ ٤غ٣٥ ٗث ُلف اث٣ مول٤ب ٔغ٣٥. 23 ٢ٚٛ ،ِا  .109ق(، ّ  1426ؿاكاِفىل، ، :، )ث٥لٚت3، د إِفت٥ٗ ٣ٕـٜ ٚ اِٜبِج٥ٗ كٚٗٝ، اِٙ

ٟ٘ب١٤  ثـا١٤ إِزتٟـ ٚ :، )لبٞل2ٜ د، اِغف٣ ،ثٗ كُـ اِملٛج٣ ا٥ِِٟل ثبثٗ كُـ ثٗ أعٕـ ثٗ ٔغٕـ ثٗ أعٕـ ـ ٔغٕـأثٛ ا٥ِِٛ. 24

 .209ق(، ّ  1425، ؿاكاِغـ٤ج، إِمتٔـ
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 خ٘بس ششط هجَْل. 3. 3. 1

٥ِىٗ ؿك مٔبٖ فٌؼ، رٟبِت ٤ب ت٥ّ٤ك  ،ُٛؿ ؿك ا٤ٗ ؽ٥بك، ٣مـ ثٝ ٓٛكت ٔٙزن ٤ٙٔمـ ٣ٔ
ٔبٜ ثبُـ، ُى٣ ؿك  وٝ اٌل ؽ٥بك ثٝ ٓٛكت تلؿ٤ـ ثلا٢ ٔـت ٤ه ٔبٜ ٤ب ؿٚ صٙبٖ ؛ٚرٛؿ ؿاكؿ

ُل٣ٛ وٝ ؽ٥بك فٌؼ ٤ّٔك ثٝ أل٢  غلك٢ ٚ ؽٜل٢ ثٛؿٖ ص٥ٙٗ ُل٣ٛ ٥ٌ٘ت. ٕٞض٥ٙٗ،
ـ. ؿك ثٜالٖ ٣مـ تفبٚت٣ وٙ  ص٥ٙٗ ُل٣ٛ ٣مـ ث٢٥ كا ٥٘ن ثبُٛ ٣ٔ، ٥٠٘ل تِلف ثٝ عذ ،ٌلؿؿ

ؿك ا٤ٗ ؽّٔٛ ارٕب١ . 25ُٛؿ، ٥ٌ٘ت ث٥ٗ ُلٙ ٔزَٟٛ ٚ ُل٣ٛ وٝ ٔـت ؿك آٖ فول ٣ٕ٘
 . 26ًجت غلك اًت ،ٚرٛؿ ؿاكؿ ٚ ؽ٥بك ُلٙ ٔزَٟٛ ٔؾبِف وتبة ٚ ًٙت ثٛؿٜ

 العوش ٗب دائوٖ خ٘بس ششط هبدام. 4. 3. 1

ا٤ِٕل، ٣ٙ٤٤ ؽ٥بك٢ وٝ ٛلف ٣مـ تب پب٤بٖ ع٥بت ٚ ٣ٕل ؽ٤َٛ ٤ب  ؽ٥بك ؿائ٣ٕ ٚ ٔبؿاْ
مؿٖ ٣مـ كا ؿاكؿ. ا٤ٗ ؽ٥بك ثب فل٣ٗ وٝ ٔـت ؽ٥بك ؿك ٣مـ اُبكٜ  ُؾْ حبِج، عك ثلٞٓ

ظ ٔب٣ِ وٝ ٕٔىٗ اًت ٔٔبِظ ؿك ٔمبْ ّٓ ٔتفبٚت اًت. صٙبٖ ،ِ٘ـٜ ٚ ٌٔىٛت ٌقاُتٝ ُـٜ
أىبٖ ثلٞٓ مؿٖ ٣مـ ٚ اًتلؿاؿ  ،وٝ م٘ـٜ اًت ٥ِىٗ تب مٔب٣٘ ب٤ـ،كا ثٝ ٔتٔبِظ ٚاٌقاك ٕ٘

 پلؿام٤ٓ. ثٝ ثلك٣ً ا٣تجبك ص٥ٙٗ ؽ٥بك٢ ٣ٔ اؿأٝٔبَ كا ثلا٢ ؽ٤َٛ ٔغفٛٝ ثـاكؿ. ؿك 

 توبٗض خ٘بس دائوٖ اص ًْبدّبٕ هشبثِ. 4. 1

عمٛق للاكؿاؿٞب  ١ِٔبثٝ ؿك م٥ٔٙ ٔلمٞب٢ ث٥ٗ ؽ٥بك ؿائ٣ٕ ثب ثلؽ٣ ٟ٘بؿٞب٢ ُب٤ٌتٝ اًت
 پلؿام٤ٓ. ثٝ ثلك٣ً تٕب٤ن ثب ا٤ٗ ٟ٘بؿٞب ٣ٔ م٤ل٤ٗ ًجت ؿك ٜٔبِت ٝ أِؾْ ٌلؿؿ، ث

 العوش ٍ حك پش٘وبًٖ خ٘بس هبدام. 1. 4. 1

ٌلؿؿ تب صٙب٘ضٝ ٞل٤ه  ؿك ث٥ٌبك٢ ام للاكؿاؿٞب ُل٣ٛ ثٝ ٣ٙٛاٖ، ُلٙ پ٥ِٕب٣٘ ل٥ـ ٣ٔ
غ٣ ثٝ ٛلف ؿ٤ٍل ٤ٔبّٔٝ كا فٌؼ ٕ٘ب٤ـ. پلًَ ا٤ٗ ام ٛلف٥ٗ پ٥ِٕبٖ ُٛؿ ثب پلؿاؽت ٔجّ

ا٤ِٕل ؿاكؿ؟  لبٖ٘ٛ ٔـ٣٘ ٚ ؽ٥بك فٌؼ ٔبؿاْ ٠401 اًت وٝ آ٤ب ص٥ٙٗ ُل٣ٛ ؿالِت ثل ٔبؿ
ٔٛكػ  ٠9309970001000502 ُٕبك ١ؿاؿٌبٜ تزـ٤ـ٠٘ل اًتبٖ تٟلاٖ ٣ٛ ؿاؿ٘بٔ ١50 ٤ُج

                                                           
 .113-110ق(، ْٓ  1414االَٚ،  ٔؤ١ًٌ ف٣ ٛل٤ك اِغك، ٛج٤ٝ :) لٓ اِؾ٥بكات،. ٔغٕـ٣ّ٣، االكاو٣، 25

 .113ق(، ّ  1413ٔز٢ٕ اِفىل االًال٣ٔ،  :، )لٓ 5، د ًتإِىب. ٔلت٣٘، اال٘ٔبك٢، 26
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ؿاؿٌبٜ  124 ١َ ٚ كأ٢ ٤ُجوٝ ؿك ٔمبْ تأ٥٤ـ اًتـال ٠920458 ١ٛٗٛٔ پلٚ٘ـ 1393 ٔلؿاؿ 29
٣ٕٔٛ٣ عمٛل٣ تٟلاٖ ٓبؿك ُـ، ص٥ٙٗ ٠٘ل ؿاُتٝ ٚ ٔب٥ٞت عك پ٥ِٕب٣٘ كا ٜٔٙجك ثب ؽ٥بك 

وٝ اٌل ؿك ٣مـ ث٢٥ ٔـت اؽت٥بك فٌؼ ٤ٔبّٔٝ فول  ٜؿائ٣ٕ ؿاٌ٘تٝ ٚ ا٤ٗ ٠٘ل كا تأ٥٤ـ ٕ٘ٛؿ
غـٚؿ ٤ب ٣ِٚ صٙب٘ضٝ ٔـت ثٝ ٘غٛ غ٥لٔ ،ٍ٘لؿؿ ٚ ٤ب ٔزَٟٛ ثبُـ ٣مـ ث٢٥ ٚ ُلٙ ثبُٛ اًت

٣ٙٛاٖ ٔبِه م٥ٔٗ  وٙـ. ت٥ٗٛظ ا٤ٙىٝ ؽٛاٞبٖ ثٝ ؿائ٣ٕ ثبُـ ثٝ ٓغت ٣مـ ؽ٣ّّ ٚاكؿ ٣ٕ٘
ؿاُتٝ ٟل للاكؿاؿ ِٔبكوت ص٥ٙٗ ٔملك ؿك َٟ ،)ؽٛا٘ـٜ( ٤ٙٔمـ ٕ٘ٛؿٜ ِٔبكوت٣ ثب ًبم٘ـٜ للاكؿاؿ

ؿكٓٛكت٣ وٝ ٞل٤ه ام ٛلف٥ٗ پي ام ت٥٠ٙٓ للاكؿاؿ ام ا٘زبْ ت٤ٟـات ِٔبكوت ثٝ » وٝ اًت
ٛلف ؿ٤ٍل   ؿ٣ّ٥ِ پ٥ِٕبٖ ُٛ٘ـ ثب٤ٌت٣ ٔجّغ ث٥ٌت ٥ّ٥ٖٔٛ تٛٔبٖ ثبثت ٗلك ٚ م٤بٖ ثٝٞل 

ٚ ؿكد ا٤ٗ ٣جبكت ٟٟٛك ؿك ت٥٥٤ٗ ُلٙ ؽ٥بك « ٕ٘ٛؿٜ ٚ ِٔبكوت كا فٌؼ ٕ٘ب٤ـ  پلؿاؽت
٣ِٚ ثٝ ِغبٝ ا٤ٙىٝ ٔـت٣ ثلا٢ ا٣ٕبَ ُلٙ ؽ٥بك ت٥٥٤ٗ ِ٘ـٜ ٚ  كؿ،ق.ْ ؿا 399 ١ٛٗٛٔ٠ ٔبؿ

١ٛٗٛٔ ٔٛرت غلك٢ ثٛؿٖ للاكؿاؿ ٚ ثالتى٥ّف ٔب٘ـٖ ت٤ٟـات  ٚ ا٤ٗ اًتٔـت آٖ ٔزَٟٛ 
ِقا ُلٙ ؽ٥بك  ،٣ـْ ارلا٢ للاكؿاؿ ٥٘ن ٔج٥ٗ ٥ٕٞٗ ١ٛٗٛٔ اًت ٘ب٣ُ ام آٖ ُـٜ ٚ ٣ٕالً

ق.ْ. ثبُٛ ٚ ٔجُٜ للاكؿاؿ  401 ٠ٔٙـكد ؿك للاكؿاؿ ثٝ ؿ٥ُِ ٣ـْ ت٥٥٤ٗ ّٟٔت ثٝ اًتٙبؿ ٔبؿ
ثـ٢ٚ اًتـالَ ٕ٘ٛؿٜ  ٤ُ١ج تٟ٘ب٤ؿكٟت ؿاكؿوٝ ثٛؿٜ ٚ تمبٗب٢ اثٜبَ للاكؿاؿ كا ثٝ ا٤ٗ ر

ٔتؾق  لبٖ٘ٛ ٔـ٣٘ ث٥بٖ ولؿٜ ٚ ٟبٞلاً 401 ٠ثٜالٖ ُلٙ ٚ ٣مـ آٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ٔبؿ -1»ثٛؿٜ وٝ 
ام ٣جبكت ٔىبًت اًت ٔلثٛٙ ثٝ رب٣٤ اًت وٝ ٔـت اؽت٥بك فٌؼ ٤ٔبّٔٝ ٔزَٟٛ ثبُـ ٤ب 

ا٤ِٕل  ؿ ٤ب ؿائ٣ٕ ٚ ٤ب ؿائٓأب اٌل فول ٔـت ثٝ ٘غٛ غ٥لٔغـٚ ،آالً ٔـت٣ فول ِ٘ـٜ ثبُـ
ا٤ِٕل  اٌل ؽ٥بك ُلٙ ثٝ ٘غٛ ؿائٓ ٚ ٔبؿاْ -2ؽبكد اًت.  ٠401 ١ٛٗٛٔ ام َُٕٛ ٔبؿ ،ثبُـ
ؿا٘ٙـ ٚ غب٤ت أل آٖ اًت وٝ ص٥ٙٗ ٣مـ٢ تجـ٤ُ ثٝ ٣مـ  ِٟٔٛك فمٟب آٖ كا ٓغ٥ظ ٣ٔ ،ثبُـ

 ١50 ٤ُج ٓبؿك ٕ٘ٛؿ. ا٤ٗ كأ٢ ؿك ٤بؿُـٜٞب٢  ثٜالٖ ؽٛاًتٝثٝ ٚ عىٓ « ُٛؿ رب٤ن ٣ٔ
 .27تزـ٤ـ٠٘ل اًتبٖ تٟلاٖ تأ٥٤ـ ٌلؿ٤ـ

كًـ ُلٙ  ٠٘ل ٣ٔ كأ٢ ٔج٣ٙ ثل ٓغت ؽ٥بك ؿائ٣ٕ، ثٝ ١ٓلف ٠٘ل ام اًتـالَ ٚ ٘ت٥ز
ٓغ٥ظ ، ٣ٙٛاٖ ؽ٥بك ؿائ٣ٕ پ٥ِٕب٣٘ ٔتٕب٤ن ام ؽ٥بك ؿائ٣ٕ اًت ٚ عُٕ ص٥ٙٗ ُل٣ٛ ثٝ

ؿٚ ٤ب حبِج عك  ٞل ٗ تب پب٤بٖ ٣ٕل ٤ى٣ ام ٛلف٥ٗ ٤ب٥ٔت٤بّٔ ،صلاوٝ ؿك ؽ٥بك ؿائ٣ٕ ،٥ٌ٘ت
ؿك عك پ٥ِٕب٣٘ ٓلفبً ثلٞٓ مؿٖ ٤ٔبّٔٝ وٝ ٕ٘ب٤ٙـ، ؿكعب٣ِ  ثلٞٓ مؿٖ ٤ٔبّٔٝ كا ٔملك ٣ٔ

                                                           
27. http://raay.ijri.ir/Judge/Text/7789,seen: 2020/10/28. 
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٣ٙٛاٖ ٚرٝ اِتناْ ٔملك ُـٜ  ثلا٢ ٛلف٥ٗ ؿك ٓٛكت پ٥ِٕب٣٘ ٛلف٥ٗ ثب پلؿاؽت ٔجّغ٣ ثٝ
وٝ ثب٤ٌت٣ ٔـت آٖ ٥٤ٔٗ ثبُـ ٚ ؿكٓٛكت٣ وٝ ٔـت آٖ ٥٤ٔٗ ٘جبُـ ث٥ٌبك٢ ام اًت 

ًب٣ت ٤ب تب ت٥٠ٙٓ  ٣48تمبؿ ثٝ ٥٤ٔٗ ثٛؿٖ ٔـت آٖ ٜٔبثك ٣لف ِٔبٚكاٖ أالن تب ٔغبوٓ ا
٥ِت ٘ب٣ُ ام ئًٛٙـ ك٣ًٕ ؿاك٘ـ. ثلؽ٣ ٔغبوٓ ٥٘ن ٔب٥ٞت عك پ٥ِٕب٣٘ كا ٚرٝ اِتناْ ٚ ٌٔ

 ٠ُٕبك ١ؿاؿٌبٜ تزـ٤ـ٠٘ل ٥٘ن ٣ٛ ؿاؿ٘بٔ 51 ١ؿا٘ٙـ. ٤ُج ٣ـْ پب٤جٙـ٢ ثٝ ٣مـ ٣ٔ
ؿاؿٌبٜ  212 ١)٤ُج ثـ٢ٚ ١اًتـالَ ٤ُج ،1392ت اكؿ٤جِٟ 30ٔٛكػ  9209970269401

٥ِت ٘ب٣ُ ام ئٛعمٛل٣ تٟلاٖ(، ٔج٣ٙ ثل ا٤ٙىٝ عك پ٥ِٕب٣٘ ٔملك تٟٙب ت٥٥٤ٗ ٚرٝ اِتناْ ٚ ٌٔ
٣ـْ پب٤جٙـ٢ ثٝ آحبك ٣مـ اًت ٚ ٘ٝ ؽ٥بك، ٔٛكؿ تأ٥٤ـ للاكؿاؿٜ ٚ تأو٥ـ ٕ٘ٛؿٜ وٝ عك پ٥ِٕب٣٘ 

 .28ٔـ٣٘ ٥ٌ٘تلبٖ٘ٛ  401 ٠ام ٔٔبؿ٤ك ؽ٥بك ُلٙ ٔملك ؿك ٔبؿ

 العوش صلح عوشٕ ٍ خ٘بس هبدام. 2. 4. 1

ؿٞـ ٚ ؿك ٕٗٗ  ّٓظ ٣ٕل٢، ٣مـ٢ اًت وٝ ٔٔبِظ ٔبَ ؽ٤َٛ كا ثٝ ٔتٔبِظ ا٘تمبَ ٣ٔ
ُٛؿ وٝ ٔٔبِظ ثٝ ٔـت ٣ٕل ؽ٤َٛ ٤ب ثٝ ٔـت ٣ٕل ؿ٤ٍل٢، عك اًتفبؿٜ ام  آٖ ُلٙ ٣ٔ

 ٠وٙٙـ ا٢ وٝ تج٥٥ٗ ٔملكٜ ٔبَ ٤ب عك ا٘تمبَ ٔٙبف٢ ثٝ ؿ٤ٍل٢ كا ؿاُتٝ ثبُـ. ؿك لبٖ٘ٛ ٔـ٣٘
ٞب٢ ٌٔتم٥ٓ ثب آؽل٤ٗ  لبٖ٘ٛ ٔب٥ِبت 122 ٥ِ٠ىٗ ؿك ٔبؿ ،ّٓظ ٣ٕل٢ ثبُـ، ث٥بٖ ِ٘ـٜ اًت

ك٥ًٕت  ٥ٔبٖ آٔـٜ ٚ ص٥ٙٗ ّٓغ٣ ثٝ ام ّٓظ ٣ٕل٢ ًؾٗ ثٝ، 139429 آالعبت ٔٔٛة
 ُٙبؽتٝ ُـٜ اًت. 

ك ٕٔىٗ اًت ؿك ّٓظ ٣ٕل٢، ٔٔبِظ عك فٌؼ ثٝ ٔـت ٣ٕل ؽ٤َٛ ٤ب ؿ٤ٍل٢ كا ؿ
ّٓظ  ،ٚال٢ . ثٝاًتا٤ِٕل ٔتٕب٤ن ام ّٓظ ٣ٕل٢  ٕٗٗ ٣مـ ثٍٙزب٘ـ وٝ ا٤ٗ عك فٌؼ ٔبؿاْ

٤ٙٔمـ ٌلؿؿ. ثب ّٓظ  ٣ٕل٢ ٕٔىٗ اًت ثب عك فٌؼ ٤ب ثـٖٚ عك فٌؼ ثلا٢ ٔت٤ٟـِٝ
تٛا٘ـ ام ٔٛكؿ ٔٔبِغٝ اًتفبؿٜ ٕ٘ب٤ـ ٚ  وٝ م٘ـٜ اًت ٣ٔ ٣ٕل٢، ام ٤ه ًٛ، ٔٔبِظ تب مٔب٣٘

ٚ ٔٔبِظ عك ا٘تمبَ ٥٣ٗ ُٛؿ  ٣ٔٛٛك ل٣٤ٜ ثٝ ٔتٔبِظ ٔٙتمُ  بَ ثٝام ٢ًٛ ؿ٤ٍل، ٔبِى٥ت ٔ
 ١ٛٗٛٔ ٔٔبِغٝ كا ثٝ غ٥ل ٘ـاكؿ. 

                                                           
28. http://raay.ijri.ir/Judge/Text/5076, seen: 2020/10/28. 

ت ٥٤ٔٗ ثٝ ٔٔبِظ ٤ب ُؾْ حبِج ا٤ِٕل ٤ب ثلا٢ ٔـ ؿك ٔٛكؿ ّٓظ ٔب٣ِ وٝ ٔٙبف٢ آٖ ٔبؿاْ»ٞب٢ ٌٔتم٥ٓ:  لبٖ٘ٛ ٔب٥ِبت 122. ٔبؿ٠ 29
ُٛؿ ثٟب٢ ٔبَ ثٝ ٔأؽق ر٢ٕ ٥٣ٗ ٚ ٔٙف٤ت ؿك تبك٤ؼ ت٤ّك ٔٙبف٢، ٔأؽق ٔب٥ِبت ٔتٔبِظ ؿك تبك٤ؼ ٔنثٛك ؽٛاٞـ  اؽتٔبّ ؿاؿٜ ٣ٔ

 «.ثٛؿ
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 ثِ هذت عوش ٍضع٘ت ششط خ٘بس. 2

ؿك ؽّٔٛ ٓغت ٤ب ٣ـْ ٓغت ُلٙ ؽ٥بك٢ وٝ ثلا٢ ٔـت ع٥بت ٤ى٣ ام ٛلف٥ٗ ٤ب 
ثٝ اًتـالَ  ٔٝاؿاؿا٘بٖ اؽتالف ٠٘ل ٚرٛؿ ؿاكؿ. ؿك  ٌلؿؿ، ث٥ٗ فمٟب ٚ عمٛق حبِج ت٥٥٤ٗ ٣ٔ

 پلؿام٤ٓ: ٖ ثٜالٖ ؽ٥بك ؿائ٣ٕ ٣ٖٔ ٓغت ٚ لبئاللبئال

 العوش ى ثِ صحت ششط خ٘بس هبداملبئال. 1. 2

٤ّْٔٛ ٚ ٥٤ٔٗ »ٛلفـاكاٖ ٓغت ؽ٥بك ؿائ٣ٕ، ثلا٢ ٓغ٥ظ لّٕـاؿ ُـٖ ا٤ٗ ؽ٥بك، ثٝ 
 وٙٙـ. اًتٙبؿ ٣ٔ« وفب٤ت ٣ّٓ ارٕب٣ِ»ٚ « ثٛؿٖ

 هعلَم ٍ هع٘ي ثَدى اجل. 1. 1. 2

ٖ ثٝ ّٛ أىبٖ ثلٞٓ مؿٖ پ٥ٕبٖ تب پب٤بٖ ع٥بت ٤ى٣ ام ٛلف٥ٗ، ام ٠ٙٔل لبئالؿك ؽٔ
ٔخبثٝ ٟلف٣ اًت وٝ ِٔؾْ ثٛؿٜ ٚ ؽ٣ّّ ثٝ  ثٝ« پب٤بٖ ع٥بت ٤ى٣ ام ٛلف٥ٗ»ٓغت، 

٣ٕل اٌ٘بٖ  ،كًب٘ـ. ٟٔٓ ا٤ٗ اًت وٝ مٔبٖ ؿك ؽ٥بك ت٥٥٤ٗ ُـٜ ٚ آٖ ٓغت ُلٙ ٚ ٣مـ ٣ٕ٘
اٌ٘بٖ ٣٣ٛٗٛٔ ٥ٌ٘ت وٝ ًجت رُٟ ُٛؿ ٚ اًت. اعتٕبَ وبَٞ ٤ب افنا٤َ َٛٛ ٣ٕل 

 پق٤لؿ. ُل٣ٛ اًت وٝ تّم٣ ٣لف٣ ٥٘ن آٖ كا ٣ٔ ،٣ٙٛاٖ ارُ َٛٛ ٣ٕل اٌ٘بٖ ثٝ

٥٤ٔٗ اًت ٚ آٖ ؿك تٕب٣ٔ  ،ٔـت ثلا٢ ٥ِٕٞٝ، ثٝ ٠٘ل» ؿا٘بٖ ٥٘ن ٤ٔتمـ٘ـ ثلؽ٣ عمٛق
فٌؼ  ؿاؿٖ ؽ٥بك ثبُـ وٝ اثتـا٢ آٖ مٔبٖ ا٤٘مبؿ ٣مـ اًت. ا٤ٗ اُىبَ وٝ للاك اٚلبت ٣ٔ

ٌلؿا٘ـ ٥٘ن تب٣ِ فبًـ٢  ثلا٢ ٥ِٕٞٝ ؿك ٕٗٗ ٣مـ المْ، ٣مـ المْ كا تجـ٤ُ ثٝ رب٤ن ٣ٔ
٥ٌ٘ت تب ُلٙ ٔنثٛك ثلؽالف ٔمت٘ب٢ ٣مـ  ،م٤لا ِنْٚ ٚ رٛام ام ٔمت٥٘بت فات ٣مٛؿ، ٘ـاكؿ

 ،تٛاٖ ٣مـ رب٤ن٢ كا ٔب٘ٙـ ٚوبِت ؿك ٕٗٗ ٣مـ المْ ثـٖٚ ل٥ـ ٔـت ثبُـ، ٕٞضٙب٣٘ وٝ ٣ٔ
ك ا٤ٗ ٓٛكت ٣مـ رب٤ن ٔبؿاْ وٝ ٣مـ المْ ٔٙغُ ِ٘ـٜ آحبك ٣مـ المْ كا پ٥ـا ُلٙ ٕ٘ٛؿ، ؿ

ُلٙ ؽ٥بك ؿائ٣ٕ كا ُلٙ  ،٣ٙ٤٤ ا٤ٗ ٣ـٜ؛ 30«تٛا٘ـ ٚو٥ُ كا ٣نَ وٙـ ٚ ٔٛوُ ٣ٕ٘ وٙـ ٣ٔ
 ؿا٘ٙـ. ٔزَٟٛ ٣ٕ٘

ؿا٘ٙـ ٚ ٤ٔتمـ٘ـ ؿك فمٝ  فول ٔـت ؿك ؽ٥بك ُلٙ كا المْ ٣ٕ٘ ،ؿا٘بٖ ام اًبى ثلؽ٣ عمٛق

                                                           
 . 567، پ٥ِ٥ٗ، 1ّ، د ٔـ٣٘ عمٛق. عٌٗ، أب٣ٔ، 30
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لبٖ٘ٛ  ٠399 ث٣ٙ٥ ِ٘ـٜ اًت. ؽ٥بك ثب٢٤ ؿك ث٢٥ ُلٙ ٞٓ َِٕٔٛ ٔبؿ ٔل٢ پ٥َ٘٥ن ص٥ٙٗ ا
تٛاٖ  وٝ فول ٔـت ؿك ٔٛكؿ ؽ٥بك ثب٢٤ ؿك ث٢٥ ُلٙ ٗلٚك٢ ٥ٌ٘ت ٚ ٣ٔ ٔـ٣٘ ثٛؿٜ، پي صٙبٖ

ؽ٥بك فٌؼ ؿاكؿ، ؿك ؽ٥بك ُلٙ ٞٓ ص٥ٙٗ  ،ُلٙ ولؿ وٝ ثب٢٤ ثٝ ٔغٖ كؿ حٕٗ ثٝ ِٔتل٢
تٛا٘ـ ٤ّٔك ثل أل٢  ٛؿ، ص٥ٙٗ ٔـت٣ ٣ُٔل٣ٛ عت٣ٕ ٥ٌ٘ت. عت٣ اٌل ٔـت فول ُ

اٌل ؿك ؽ٥بك ُلٙ ٔـت فول ِ٘ٛؿ ٚ ٤ٔبّٔٝ ثٝ  اِغَٔٛ ثبُـ. اِغَٔٛ ٤ب ل٣٤ٜ ٔغتُٕ
وٙـ. ؿاؿٌبٜ  ٓٛكت ث٢٥ ُلٙ ٘جبُـ، اثتـا آٖ تبك٤ؼ ٣مـ اًت ٚ ا٘تٟب٢ آٖ كا ٣لف ت٥٥٤ٗ ٣ٔ

ك٣ب٤ت ؽٛاٞـ ولؿ. ثلا٢ ا٣ٕبَ ؽ٥بك  ِٝ كا ّٔٔغت ٣٣ٛ٘ ِٔلٚٙ ،ؿك تف٥ٌل ٔـت ؽ٥بك ُلٙ
 . 31ٔـت ما٤ـ ثل عبرت ٚ ّٔٔغت، ِغٛ اًت ٚ ٔتج٢ ٥ٌ٘ت

٣ٙٛاٖ  ؿاُت وٝ ٞلصٙـ ؿك وتت فم٣ٟ ث٢٥ ُلٙ ثٝ تٛرٝؿك ؽّٔٛ ٠٘ل ٤بؿُـٜ ثب٤ـ 
 ،٥ِىٗ فمٟب تأو٥ـ ؿاك٘ـ وٝ كؿ حٕٗ ؿك ٔـت ٥٤ٔٗ اًت، ُـٜ  ٤ى٣ ام افلاؿ ؽ٥بك ُلٙ ٜٔلط

 ام ٠٘ل اؽ٥ل پ٥ل٢ٚ ٕ٘ٛؿٜ اًت.، ٠458 لبٖ٘ٛ ٔـ٣٘ ؿك ٔبؿ. 32ٓٛكت ٥ٌلؿ

ثلؽ٣ فمٟب ٥٠٘ل ٔلعْٛ آؽٛ٘ـ ؽلاًب٣٘ ٚ ٔلعْٛ ٥ًـ وبٟٓ ٛجبٛجبئ٣ ٤نؿ٢ ؿك عٛا٣ُ 
ٔـت  ،اهلل ؽ٣٤ٛ ؿك تٙم٥ظ، ُلٙ ؽ٥بك ؿائ٣ٕ كا ٥٤ٔٗ ؿاٌ٘تٝ ؽٛؿ ثل ٔىبًت ٚ ٥٘ن ٔلعْٛ آ٤ت

ؿ. ؿٚ ُٛ ع٥بت ُؾْ اًت وٝ اثتـا٢ آٖ ٍٞٙبْ ا٤٘مبؿ ٣مـ ٔغٌٛة ٣ٔ تٕبْ ٔـتِ آٖ
ٚ ؿ٤ٍل رُٟ ٤ب ؽٜل٢ ؿك ص٥ٙٗ عم٣  ٌٞتؿا٘ٙـ وٝ ؽ٥بك فٌؼ ثلا٢ ٥ِٕٞٝ  ٛلف ٣مـ ٣ٔ

  .33آ٤ـ ٚرٛؿ ٣ٕ٘ ٛٛك وٝ ؿك رٛام ٣مـ ٞجٝ ٚ ٚوبِت ؿائٓ ؽٜل٢ ثٝ ٕٞبٖ ؛ٚرٛؿ ٘ـاكؿ

ث٥بٖ  1370ؽلؿاؿ  26ثٝ تبك٤ؼ  983/7 ٠ُٕبك ٥١ٝ ٥٘ن ٣ٛ ٠٘ل٤ئل٘ب ٠عمٛل٣ لٛ ٠اؿاك
٣مـ ث٢٥، ؽ٥بك فٌؼ ؿك ٔـت ٣ٕل فلُٚٙـٜ ُلٙ ُٛؿ صٖٛ اثتـا٢  صٙب٘ضٝ ؿك» :اًت  ؿاُتٝ

ؿاك ثٛؿٜ ٚ َِٕٔٛ  ُلٙ ام مٔبٖ ٣مـ ث٢٥ ٚ ا٘تٟب٢ آٖ ٔٛل٢ فٛت فلُٚٙـٜ اًت، ُلٙ ٔـت
 11ٔٛكػ  2451/7 ٠ثٝ ُٕبك ٢ؿ٤ٍل ١ا٤ٗ اؿاكٜ ٣ٛ ٠٘ل٤. 34«لبٖ٘ٛ ٔـ٣٘ اًت 399 ٠ٔبؿ

                                                           
 .827ٚ  284(، ْٓ 1391، 4ؾب١٘ ٌٙذ ؿاَ٘، س )تٟلاٖ: وتبث ٔـ٣٘، لبٖ٘ٛ ٔغ٣ِ ٔز١٣ٕٛ. ٔغٕـر٤فل، ر٤فل٢ ٍِٙلٚؿ٢، 31

 . 127. ٔلت٣٘، اال٘ٔبك٢، پ٥ِ٥ٗ، ّ 32

(، ّ 1391، 2، )تٟلاٖ: ٔلون ِ٘ل ٣ّْٛ اًال٣ٔ، س 1 اًال٣ٔ عمٛق ؿك اِتنأبت ٚ ُلٚٙ ٣ٕٔٛ٣ ٠٘ل١٤. ٜٔٔف٣، ٔغمك ؿأبؿ، 33
417. 

(، ّ 1396، 2، )تٟلاٖ: س 2اٖ ؿك اكتجبٙ ثب لبٖ٘ٛ ٔـ٣٘، د . ٔلون ٜٔج٣ٛبت ٚ ا٘تِبكات لٜٛ ل٘بئ٥ٝ، پ١ٙ٥ِ٥ ك١٤ٚ ل٘ب٣٤ ؿك ا٤ل34
105. 
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ّغٙبٔٝ ؽ٥بك فٌؼ ثٝ ٔـت ٣ٕل ٔٔبِظ ؿك پبًؼ ثٝ ا٤ٗ پلًَ وٝ صٙب٘ضٝ ؿك ٓ، 1384ت٥ل 
٣الٜٚ »ص٥ٙٗ ٠٘ل ؿاؿٜ اًت:  لبٖ٘ٛ ٔـ٣٘ اًت، 401 ٠آ٤ب ا٤ٗ ُلٙ َِٕٔٛ ٔبؿ ،ُلٙ ُٛؿ

 ١ٓلاعت ٔملك ؿاُتٝ، ّٓظ ؿك ٔمبْ ٤ٔبٔالت ٞلصٙـ ٘ت٥ز لبٖ٘ٛ ٔـ٣٘ ثٝ 758 ٠ثل آ٘ىٝ ٔبؿ
آٖ ٤ٔبّٔٝ كا  ١ؿٞـ ٥ِىٗ ُلا٤ٚ ٚ اعىبْ ؽبٓ ٤ٔبّٔٝ كا وٝ رب٢ آٖ ٚال٢ ُـٜ اًت ٣ٔ

٘ـاكؿ، ؿك ٣مـ ث٢٥ ٥٘ن صٙب٘ضٝ ؽ٥بك فٌؼ ؿك ٔـت ٣ٕل فلُٚٙـٜ ُٛؿ صٖٛ اثتـا٢ ُلٙ ام 
٠ ؿاك ثٛؿٜ ٚ َِٕٔٛ ٔبؿ ُلٙ ٔـت ،مٔبٖ ٣مـ ث٢٥ ٚ ا٘تٟب٢ آٖ ٔٛل٢ فٛت فلُٚٙـٜ اًت

 ٠401 ِقا ُلٙ ٔقوٛك ؿك ّٓغٙبٔٝ ١ٛٗٛٔ اًت٤الْ ام َُٕٛ ٔبؿ .لبٖ٘ٛ ٔـ٣٘ اًت 399
اِغ٥بت ثٛؿٖ ؽ٥بك  عمٛل٣ ُلٙ ٔبؿاْ ٠ُٛؿ وٝ اؿاك ٔالع٠ٝ ٣ٔ«. ؽبكد اًتلبٖ٘ٛ ٔـ٣٘ 

 ؿا٘ـ.  ُلٙ كا ٥٤ٔٗ ٣ٔ

 ١وٝ ؿ٣ٛا٣٤ ؿك ٤ُج ل٘ب٣٤ ٥٘ن فلٓت ؿاٚك٢ ؿك ا٤ٗ ؽّٔٛ ؿاُتٝ اًت. صٙبٖ ١ك٤ٚ
ؿ٥ُِ ٝ ث 1391ت٥ل  ٣25بؿ٢ ٔٛكػ  ١٘بٔ اثٜبَ ّٓظ ١پٙزٓ عمٛل٣ ٌٙجـوبٚٚى ثٝ ؽٛاًت

ا٤ِٕل ثلا٢ ٔٔبِظ ٔـ٠٘ل للاك ٌلفتٝ ٚ ص٥ٙٗ ّٓغ٣ ثٝ  فٌؼ ٔبؿاْ ا٤ٙىٝ ؿك ّٓغٙبٔٝ عك
ؽق ٌٛا٣ٞ أؿاؿٌبٜ ث٤ـ ام  ثبُٛ ٚ ثالاحل ٣ٔ ثبُـ، ٛلط ٌلؿ٤ـ. ،لبٖ٘ٛ ٔـ٣٘ ٠401 اًتٙبؿ ٔبؿ

اِ٘ب٣٤  ٠ص٥ٙٗ ٔملك ٕ٘ٛؿ وٝ ثب اعلام اكاؿ ٠9409971787500728 ُٕبك ١ٌٛاٞبٖ ٣ٛ ؿاؿ٘بٔ
لبٖ٘ٛ  ٠198 لبٖ٘ٛ ٔـ٣٘ ٚ ٔبؿ 10ٚ  220ٚ  219ؿ بؿ ٔٛأٔبِظ ثٝ ٌٛا٣ٞ ٌٛاٞبٖ ثٝ اًتٙ

ٚ ثٝ ٤ّْٔٛ ٚ ٥٤ٔٗ ثٛؿٖ ص٥ٙٗ ُلٙ  ٌلؿؿ ٣ٔآ٥٤ٗ ؿاؿك٣ً ٔـ٣٘ عىٓ ثل ثٜالٖ ؿ٣ٛا ٓبؿك 
 ؽ٥بك٢ ٠٘ل ؿاُتٝ اًت.

 كفبٗت علن اجوبلٖ دس تع٘٘ي اجل. 2. 1. 2

ٔٛكؿ »كؿ: ؿا لبٖ٘ٛ ٔـ٣٘ ؿك ؽّٔٛ ُلٙ ٤ّْٔٛ ثٛؿٖ ٔٛكؿ ٤ٔبّٔٝ ث٥بٖ ٣ٔ ٠216 ٔبؿ
٣ّٓ  «.٤ٔبّٔٝ ثب٤ـ ٔجٟٓ ٘جبُـ ٍٔل ؿك ٔٛاكؿ ؽبٓٝ وٝ ٣ّٓ ارٕب٣ِ ثٝ آٖ وبف٣ اًت

ٛٛك  ا٢ ام ٔٛاكؿ ثٝ تف٣ّ٥ٔ ثٝ ٔٛكؿ ٤ٔبّٔٝ ام ُلا٤ٚ ٓغت ٣مـ اًت. ثب ٚرٛؿ ا٤ٗ ؿك پبكٜ
ّٓظ. ؿكد ٚ ٥٠٘ل ٣مـ ر٤بِٝ، ٣مـ ٕٗبٖ،  ،ٌقاك ٣ّٓ ارٕب٣ِ كا وبف٣ ؿاٌ٘تٝ اًتخٙب٣٤ لبٖ٘ٛ

ك ُل٣ٛ ثٝ ٔـت ٣ٕل ٤ى٣ ام ٛلف٥ٗ، ام ٔٛاكؿ٢ اًت وٝ ٣ّٓ ارٕب٣ِ ؿك آٖ وفب٤ت ؽ٥ب
اِغ٥بت، ٛجك ا٤ٗ ٠٘ل  ٚال٢ ثلؽالف ٠٘ل ٤ّْٔٛ ٚ ٥٤ٔٗ ثٛؿٖ ؽ٥بك ُلٙ ٔبؿاْ وٙـ. ثٝ ٣ٔ

ٔٛاكؿ٢ اًت وٝ ٣ّٓ  ٥ِ٠ىٗ ؿك مٔل ،٤ّْٔٛ ٚ ٥٤ٔٗ ٥ٌ٘ت ٞلصٙـ ٔـت ؿك ٟلف ع٥بت
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لبٖ٘ٛ ٔـ٣٘ ثٝ ؿٚ  ٠216 ارٕب٣ِ ٔٙـكد ؿك ف٤ُ ٔبؿ ارٕب٣ِ عبُٓ ُـٜ ٚ ٓغ٥ظ اًت. ٣ّٓ
تلؿؿ ٔبث٥ٗ »ٚ ؿْٚ، « ٛٛك تف٣ّ٥ٔ ِٔؾْ ٘جٛؿٖ اٚٓبف ثٝ» ٘ؾٌت، :٤ٔٙب لبثُ عُٕ اًت

لبٖ٘ٛ ٔـ٣٘ ؿك ثغج ٕٗبٖ ثٝ ٣ـْ تِؾْ  694 ٠ٌقاك ؿك ٓـك ٔبؿ وٝ لبٖ٘ٛ صٙبٖ ؛«افلاؿ
ٝ تلؿؿ ٔب ث٥ٗ افلاؿ ا٤ُبك ؿك ثغج ر٤بِٝ ثٞٓ لبٖ٘ٛ ٔـ٣٘  ٠564 ٔبؿ ،اٚٓبف ٠٘ل ؿاُتٝ

  .35ؿاكؿ

ث٥ٗ  ،ؿا٘بٖ ٥٘ن ثب تأو٥ـ ثٝ ٌٔئّٝ، ٣ّٓ ارٕب٣ِ ثٝ ٔٛكؿ ٤ٔبّٔٝ كا وبف٣ ؿاٌ٘تٝ ثلؽ٣ عمٛق
ٛٛك و٣ّ ٚ ام تٕبْ  ُـٖ ٔٛكؿ ؿ٤ٍل ٣مـ ثٝ عبِت٣ وٝ ؿكد ُلٙ ٔزَٟٛ ٔٛرت ٔزَٟٛ

ُٛؿ،  زَٟٛ ٣ٔٛٛك و٣ّ ٚ ام ر٢٥ٕ رٟبت ٔ ُٛؿ ٚ رب٣٤ وٝ ٔٛكؿ ؿ٤ٍل ٣مـ ثٝ رٟبت ٣ٕ٘
ا٘ـ. ؿك عبِت ٘ؾٌت، ا٣تمبؿ ثل ٣ـْ ثٜالٖ ٣مـ ؿاك٘ـ، ٥٠٘ل ٣مـ ّٓظ  لبئُ ثٝ تفى٥ه ُـٜ

ؿٚ ٔٛكؿ، ٠ٙٔٛك ٛلف٥ٗ ٥ٌ٘ت، پي ؿكد ُلٙ ٔز٣ِٟٛ وٝ وٝ عفٞ ت٤بؿَ اكمٍ التٔبؿ٢ ِ
ثبُٛ ٥ٌ٘ت. ؿك عبِت ؿْٚ، ٞلٌبٜ ُلٙ ٔزَٟٛ ًجت  ،ٔٛرت رُٟ ثٝ ٣ٕٛ ّٓظ ُٛؿ

ام ٞل ع٥ج ٔزَٟٛ ثبُـ، ٔب٘ٙـ ُلٙ ٛؿ ٚ ٥٘ن ثٝ ٔٛكؿ ٤ٔبّٔٝ عبُٓ ُِ٘ٛؿ وٝ ٣ّٓ ارٕب٣ِ 
 .36ٙـٌٞتلبٖ٘ٛ ٔـ٣٘، ؿك ا٤ٗ عبِت ٤ٔتمـ ثٝ ثٜالٖ ٣مـ  233 ٠ٔبؿ 2 ؿك ثٙـ ٤بؿُـٜ

المْ ٥ٌ٘ت ٚ ٣ّٓ ارٕب٣ِ « ارُ»ؿك ؽّٔٛ ُلٙ ٚ ؽ٥بك ُلٙ ٥٘ن ٣ّٓ تف٣ّ٥ٔ ثٝ 
٠٘ل ٚرٛؿ ؿاكؿ.   اؽتالف ،ٌت٣ّٓ ارٕب٣ِ ص٥ ١وٙـ. ؿك ؽّٔٛ ا٤ٙىٝ ٗبثٜ وفب٤ت ٣ٔ

وٙـ. ثلؽ٣  ؿا٘بٖ ٤ٔتمـ٘ـ ٔٛاكؿ اًتخٙب٣٤ ٚ ٣ّٓ ارٕب٣ِ كا لبٖ٘ٛ ِٔؾْ ٣ٔ ام عمٛق ث٣٘٤
٥٘ن  ٌل٣٣ّٞٚٓ ارٕب٣ِ ؿك ٣مٛؿ ٔجت٣ٙ ثل تٌبٔظ ٚ اكفبق ربك٢ اًت.  ثل ا٤ٗ ثبٚك٘ـ وٝؿ٤ٍل 
ت، ؿ٣ّ٥ِ اكائٝ ا٘ـ. ؿك ؽّٔٛ ٠٘ل ٌلٜٚ ٘ؾٌ ٣لف٣ كا ؿك ا٤ٗ ؽّٔٛ ٔالن ؿاٌ٘تٝ ١ٗبثٜ

 ٠553 ؿك ٔبؿ ٌقاك لبٖ٘ٛوٝ  ِ٘ـٜ ٚ ثلا٢ ٠٘ل ٌلٜٚ ؿْٚ ٥٘ن ٔٛاكؿ ؽالف آٖ ٚرٛؿ ؿاكؿ، صٙبٖ
وبف٣ ؿاٌ٘تٝ اًت. ثٙبثلا٤ٗ ٥٤ٔبك ٣لف٣ وٝ ثب فمٝ كا لبٖ٘ٛ ٔـ٣٘، ٣ّٓ ارٕب٣ِ ؿك ٔ٘بكثٝ 

 .37تل اًت اًال٣ٔ ٥٘ن ًبمٌبك٢ ؿاكؿ پق٤لفت٣ٙ

                                                           
-201(، ْٓ 1389، ثٟبك 2، )تٟلاٖ: ا٘تِبكات ؿكان، س للاكؿاؿ ٥ٌل٢ ُىُ اًب٣ً ُلا٤ٚ ٔـ٣٘؛ عمٛق. ٣جبى، لب٣ًٕ عبٔـ، 35

202. 
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 ،ْ ٚ ٥٤ٔٗ ثٛؿٖ ارُ ام ر٢٥ٕ رٟبت ٚرٛؿ ٘ـاكؿپي ثلا٢ ؽ٥بك ُلٙ ٗلٚكت٣ ثل ٤ّٔٛ
وفب٤ت  ،ثّىٝ صٙب٘ضٝ ا٤ٗ ارُ ثٝ و٥ف٥ت ارٕب٣ِ ٚ ثٝ ٓٛكت٣ وٝ ارُ لبثُ ت٥٥٤ٗ ثبُـ

أل٢ اًت ٤ّْٔٛ ٚ  ،وٙـ. ام ٠ٙٔل ا٤ٗ اًتـالَ، أىبٖ فٌؼ تب پب٤بٖ ٣ٕل ٓبعت ؽ٥بك ٣ٔ
بك٢ ٣ٙ٥٣ ٚ ث٥ل٣٘ٚ اًت ٚ ٥٤ٔ ،عـاوخل ٚ پب٤بٖ مٔبٖ ا٣ٕبَ ؽ٥بك اًت. ٔلي ٣،ٔلي اٌ٘ب٘

ت٤ٟـات  عمٛقِ ١ام ث٥ٌبك٢ ام ٥٤ٔبكٞب٢ ف٣ٙٞ ؿك ؽّٔٛ الـاْ ٤ب تلن الـاْ ؿك م٥ٔٙ
 ـ.وٙ تل رّٜٛ ٣ٔ ّٕٔٛى

تٛاٖ  ؿك عم٥مت، ٥ٞش ؿ٣ّ٥ِ ثل ِنْٚ ٤ّْٔٛ ثٛؿٖ تف٣ّ٥ٔ ٔٛكؿ ُلٙ ٚرٛؿ ٘ـاكؿ ٚ ٣ٕ٘
ثٝ ٍٞٙبْ  ٛٛك تف٣ّ٥ٔٝ ث٤ّْٔٛ كا ثبُٛ ؿاٌ٘ت. پي ٞلٌبٜ ٔٛكؿ ُلٙ  ُلٙ ثب ١ٛٗٛٔ غ٥ل

ٓغ٥ظ  ٤بؿُـ٣ٙ٤٤ٜ ؿك ٚال٢ ٤ّْٔٛ ثبُـ، ُلٙ  ثٝ ٓٛكت ارٕب٣ِٚ٣ِ  ،٣مـ ٤ّْٔٛ ٘جبُـ
٥ِىٗ  ،ا٤ِٕل ٣ّٓ ارٕب٣ِ ٥٘ن ٚرٛؿ ٘ـاكؿ ا٤ٗ، ثلؽ٣ ٤ٔتمـ٘ـ ؿك ؽ٥بك ٔبؿاْٚرٛؿ ثب . 38اًت
كؿاؿ عك ا٘تفب١ وٝ ؿك للا ٌقاك ثٝ ؿ٥ُِ اًتخٙب ثٛؿٖ، ص٥ٙٗ ؽ٥بك٢ كا پق٤لفتٝ اًت. صٙبٖ لبٖ٘ٛ

ٛجك  ،ـٕٙ٘ب٤ ٣ٕل٢ وٝ ٛلف٥ٗ ثٝ ٔـت ٣ٕل ٔبِه ٤ب ٔٙتف٢ ٤ب ُؾْ حبِج للاكؿاؿ ٤ٙٔمـ ٣ٔ
ٚرٝ امپ٥َ ٤ّْٔٛ  ٥ٞش وٝ َٛٛ ٣ٕل اُؾبّ ثٝ ؿكعب٣ِ ؛لبٖ٘ٛ ٔـ٣٘ ٓغ٥ظ اًت ٠41 ٔبؿ

 . ٥39ٌت٘

ِٔتلن اًت، ا٤ٗ  ٠تج٥٤ت ُلٙ ام ٣مـ وٝ ام ِٛامْ ٔب٥ٞت آٖ ثٝ الت٘ب٢ اكاؿ ١٘ت٥ز
اٞـ ثٛؿ وٝ اٌل ؿك ٣مـ، ٣ّٓ ارٕب٣ِ ثٝ ١ٛٗٛٔ ٤ٔبّٔٝ ثلا٢ ٓغت للاكؿاؿ وبف٣ ثبُـ، ؿك ؽٛ

اًت ٣ّٓ ارٕب٣ِ ثلا٢ ٓغت ُلٙ وبف٣ اًت ٚ  ٤بؿُـٜوٝ تبث٢ ٣مـ  ٞٓؽّٔٛ ُل٣ٛ 
پي ؿك ؽ٥بك ُلٙ صٙب٘ضٝ آٖ . 40ًبمؿ رُٟ ثٝ ١ٛٗٛٔ ُلٙ ثٝ ٓغت آٖ ؽ٣ّّ ٚاكؿ ٣ٕ٘

ف٢ اثٟبْ ؿك ٔٛكؿ ٤ٔبّٔٝ ٘ـاُتٝ، ٔزَٟٛ ثبُٙـ، للاكؿاؿ ؿًتٝ ام اٚٓبف وٝ ٘مَ اًب٣ً ؿك ك
 . 41وٙـ ٓغ٥ظ ثٛؿٜ ٚ ا٤ٗ رُٟ، ثٝ ٓغت ٤ٔبّٔٝ ؽ٣ّّ ٚاكؿ ٣ٕ٘
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 العوش هبدام ى ثِ ثطالى ششط خ٘بسلبئال. 2. 2

 ،«غلك»ا٘ـ.  ٣ّ ؿك ٔمبْ كؿ ص٥ٙٗ ؽ٥بك٢ ٜٔلط ٕ٘ٛؿ٤ٜپ٥لٚاٖ ثٜالٖ ؽ٥بك ؿائ٣ٕ ؿال
 ١، ام رّٕ«ٔؾبِفت ثب ٔمت٘ب٢ فات ٣مـ»ٚ « ٥ُٗٗلٙ ٔزَٟٛ ٔٙتذ ثٝ رُٟ ثٝ ٣ٛ»

ٞب٢  ثٝ ثلك٣ً اًتـالَ اؿأٝا٘ـ. ؿك  ٞب٣٤ اًت وٝ ٔؾبِفبٖ ؽ٥بك ؿائ٣ٕ ٜٔلط ٕ٘ٛؿٜ اًتـالَ
 :پلؿام٤ٓ ا٤ٗ ٌلٜٚ ٣ٔ

 ششط هجَْل ٍ غشسٕ. 1. 1. 2. 2

ؿك ؽّٔٛ ؽ٥بك ١ٛٗٛٔ ا٤ٗ ُ٘ٛتبك، ِٟٔٛك ٔتأؽل٤ٗ ؿك فمٝ أب٥ٔٝ ٠٘ل ثٝ ثٜالٖ ُلٙ 
 ٣١مـ ؿاك٘ـ ٚ ٌٔتٙـ ا٤ِبٖ غلك٢ ُـٖ ُلٙ ٚ ٣مـ اًت. ا٤ِبٖ ٤ٔتمـ٘ـ تؾ٥ْٔ اؿِٚ 

ٔلاؿ ام غلك، ؽٜل ٌٔتّنْ ٗلك ٘ب٣ُ ام . 42٘ف٣ غلك ثٝ ٔـت ًٝ كٚم ُل٣بً حبثت ِ٘ـٜ اًت
رُٟ ثٝ ١ٛٗٛٔ ثٝ ٥ٔنا٣٘ اًت وٝ  ،٣ٙٝ اًت رُٟ ثٝ ١ٛٗٛٔ اًت. ثٙبثلا٤ٗ آ٘ضٝ وٝ ٣ٟٙٔ

٘غ٢ٛ وٝ آٖ ٔؾبٛلٜ ٚ ك٤ٌه ٔتٕ٘ٗ ٗلك ٘بكٚا  ثٝ ،ٔٙزل ُٛؿ آ٥ٔن ُـٖ ٤ٔبّٔٝ ثٝ ٔؾبٛل
آ٥ٔن  وٝ ٤ٔبّٔٝ ٔؾبٛلٜ كُٚٗ اًت وٝ ؿك ٓٛكت ٚرٛؿ ٣ّٓ ثٝ ٥ٔنا٣٘ ،ثب ا٤ٗ ٚٓف ،ثبُـ

آ٥ٔن ُـٖ  ٘جبُـ، ؿ٣ّ٥ِ ثل ٣ـْ ٓغت ٚرٛؿ ٘ؾٛاٞـ ؿاُت. ٔلر٢ ؿك تِؾ٥ْ ٔؾبٛلٜ
ٚ ؿك ا٤ٗ ١ٛٗٛٔ، اتىب ثٝ ؿاٚك٢  ٤ٔبّٔٝ ٚ ٥ٔناٖ ٣ّٓ المْ ثلا٢ اكتفب١ آٖ ٥٘ن ٣لف اًت

ب٣ـٜ . ل43ًبمؿ كُٚٗ ٣ٔ كا٣ٟ٘ ام غلك  ١ؽلٚد ٤ٔبّٔٝ ام غلك٢ ُـٖ ٚ ٣ـْ َُٕٛ اؿِ ،٣لف
ٔزَٟٛ ثبُـ ٤ب ٔمـٚك ت٥ٌّٓ ٘جبُـ، ٔزل٢ اًت. پي ؿك  ٤ٔ١بٔالت٣ وٝ ٔٛكؿ ٤ٔبّٔ غلك ؿك

ٔٛكؿ ٤ٔبّٔٝ، رُٟ ؿك  اِت٥ٌّٓ ثٛؿٖ ٔٛكؿ ٤ٔبّٔٝ، غ٥ل٤ّْٔٛ ٚ ٔلؿؿ ثٛؿٖ ٔٛاكؿ رُٟ ثٝ ٔمـٚك
 .44ٚرٛؿ ٤ب ٣ـْ ٚرٛؿ ٔٛكؿ ٤ٔبّٔٝ، ٤ٔبّٔٝ غلك٢ اًت

ا٘ـ، ُلٙ ؽ٥بك ؿائ٣ٕ ُلٙ ثبُٛ ٚ ٔجُٜ ٣مـ  ثلؽ٣ ثب تأ٥٤ـ ٔجٙب٢ غلك ا٣الْ ؿاُتٝ
 ،م٤لا اٌل ُلٙ ؽ٥بك ؽالف ٔمت٘ب٢ فات ٣مـ ثبُـ، اًت؛ اِجتٝ ُلٙ ؽالف فات ٣مـ ٥ٌ٘ت

ٌٛ٘ٝ وٝ ؿك ٘ىبط ؿائٓ ؽ٥بك ُلٙ ١ٕٛٙٔ ا٣الْ ُـٜ ٖ ٕٞب ،ثب٤ـ ّٜٔك ؽ٥بك ُلٙ ١ٕٛٙٔ ُٛؿ
ثّىٝ فمٚ ٔٛرت  ،اًت. ؿك ُلٙ ؽ٥بك ؿائ٣ٕ، ٥ٗٛ٣ٗ ؿك مٔبٖ ا٤٘مبؿ ٣مـ ٤ّْٔٛ ٌٞتٙـ
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ؿك آٚك ثٛؿٖ ٣مـ، ُلٙ ا٣تجبك آٖ ٥ٌ٘ت.  ُٛؿ وٝ ًٛؿ ٔز٥ِٟٛت ًٛؿ ٘ب٣ُ ام ا٤ٗ ٤ٔبّٔٝ ٣ٔ
لبٖ٘ٛ ٔـ٣٘ ٚ ٤ٔبّٔٝ  233 ٠كؿ ٔبؿ٣ٙٛاٖ ٌٔتم٣ّ ام ٔٛا ،ٚال٢، ُلٙ ؽ٥بك ثٝ ٔـت ٘ب٤ّْٔٛ

كٚاثٚ عمٛل٣ ٛلف٥ٗ ث٤ـ ام تغمك ؽ٥بك ٟ٘فتٝ  ٠ؿك ٘غٛ ثٜالٖ آٖ ١غلك٢ اًت ٚ فٌّف
 ،اًت، م٤لا ٞلصٙـ تٛافك ثل ٚرٛؿ ؽ٥بك ثٝ ؿالِت تٜج٥م٣ ثل ٚرٛؿ عك ثل ؿاك٘ـٜ ؿالِت ؿاكؿ

ؿ٤ٍل للاكؿاؿ ٤ب  ٛلف ام ٣ِٚ٢ًٛ ثٝ ؿالِت اِتنا٣ٔ ثل ت٤ٟـ ثٝ ٣ـْ ا٘زبْ تٔلفبت ٔٙبف٣ 
لبٖ٘ٛ ٔـ٣٘، تٔلفبت  460ٚ  454ُؾْ فبلـ ؽ٥بك ؿالِت ؿاكؿ. ثٝ ٥ٕٞٗ ؿ٥ُِ ؿك ٔٛاؿ 

ثٜالٖ ُلٙ ؿك ت٤ٟـ ٛلف  ١ٔٙبف٣ ثب عك ؽ٥بك غ٥ل٤ٔتجل ا٣الْ ُـٜ اًت. ثٙبثلا٤ٗ، فٌّف
ؿ٤ٍل ثٝ ٣ـْ تٔلفبت ٔٙبف٣ ثب ؽ٥بك اًت وٝ ص٥ٙٗ ت٤ٟـ٢ ثب٤ـ ٔـت آٖ ٤ّْٔٛ ثبُـ تب 

  .45م٤لا ت٤ٟـات اثـ٢ ثبُٛ اًت، ٤ٟـات اثـ٢ ٚ ٣ٍِ٥ٕٞ ِ٘ٛؿَِٕٔٛ ت

ا٤ِٕل، ُل٣ٛ ٔزَٟٛ اًت وٝ رُٟ ثٝ آٖ ٔٛرت رُٟ ثٝ ٥ٗٛ٣ٗ  ُلٙ ؽ٥بك ٔبؿاْ
اِؾ٥بك ٤ّْٔٛ ٥ٌ٘ت ٚ ُلٙ  ، م٤لا ٔـت م٘ـٌب٣٘ فٚوٙـ ٥ِىٗ ٤ٔبّٔٝ كا غلك٢ ٣ٔ ،ُٛؿ ٣ٕ٘

ٔبِه لبئُ ثٝ ٓغت ا٤ٗ ثلؽ٣ ٤ٔتمـ٘ـ ؿك فمٝ ٣بٔٝ، . ٤46بؿُـٜ ٔزَٟٛ ٚ غلك٢ اًت
ا٤ٗ أب٥ٔٝ ثٝ ا٘ـ. أب ؿك ث٥ٌبك٢ ام وتت فم٣ٟ  ُلٙ ُـٜ ٚ ًب٤ل فمٟب عىٓ ثل ثٜالٖ ؿاؿٜ

ٓٛكت ٜٔلط ِ٘ـٜ ٚ ُب٤ـ آٖ كا عُٕ ثل ٓٛكت اٛالق ؽ٥بك ٚ ٣ـْ ت٥٥٤ٗ ٔـت ولؿٜ ٚ 
ٔـت  ُلٙ ؽ٥بك ثٝاِٜبِت ام  ٥ٙٔٝوتبة ا٘ـ؛ أب ٔلعْٛ ٘بئ٣ٙ٥ ؿك  ٔغىْٛ ثٝ ثٜالٖ ؿاٌ٘تٝ

ٌٔتّنْ غلك ؽ٥بك ؿ٥ُِ ا٤ٙىٝ رُٟ ثٝ ٔـت ٝ ٌٛ٘ٝ ُلٙ كا ث ٓلاعت ثغج ولؿٜ ٚ ا٤ٗ ث٣ٕٝل 
 . 47ٔٛرت ثٜالٖ ُلٙ ٚ ٣مـ ؿاٌ٘تٝ اًتاًت، 

 ششط هجَْل هٌتج ثِ جْل ثِ عَض٘ي .2. 1. 2. 2

ُلٙ ٔزَٟٛ، ُل٣ٛ اًت وٝ ؿك آٖ رُٟ ٚرٛؿ ؿاكؿ. ُلٙ ٔزَٟٛ ثب ُلٙ غلك٢ 
وٝ ٔٛرت رُٟ ثٝ ٥ٗٛ٣ٗ كا لبٖ٘ٛ ٔـ٣٘ ُلٙ ٔز٣ِٟٛ  ٠233 ؿٔب 2 ٔتلاؿف ٥ٌ٘ت. ثٙـ

ؿا٘ـ. ثٙبثلا٤ٗ ؿك ثٜالٖ ص٥ٙٗ ُل٣ٛ تلؿ٤ـ٢ ٚرٛؿ  ٌلؿؿ، ٔٛرت ثٜالٖ ُلٙ ٚ ٣مـ ٣ٔ ٣ٔ
 ُٛؿ؟ ا٤ِٕل ُلٙ ٔز٣ِٟٛ اًت وٝ ٔٛرت رُٟ ثٝ ٥ٗٛ٣ٗ ٣ٔ أب آ٤ب ؽ٥بك ٔبؿاْ ،٘ـاكؿ
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ٚ « ُـٖ اكمٍ ٔٛكؿ ٤ٔبّٔٝ٘ب٤ّْٔٛ »وٝ ٔـت آٖ ٔزَٟٛ ثبُـ، ًجت كا ثلؽ٣ ُل٣ٛ 

ثب ا٤ٗ ت٥ٗٛظ وٝ ٚرٛؿ ؽ٥بك ُلٙ ؿك اكمٍ ٔج٢٥ تأح٥ل ثٌنا٣٤  ؛ؿا٘ٙـ ًجت ثٜالٖ ٣مـ ٣ٔ

٢ ٔـت ؽ٥بك فلق ثّٙـ٘غ٢ٛ وٝ تٙنَ ٚ تلل٣ اكمٍ ٔج٢٥ ٌ٘جت ثٝ وٛتب٣ٞ ٚ  ثٝ ،ؿاكؿ
وٙـ ٚ اٌل ٔـت ؽ٥بك ٔزَٟٛ ثبُـ، رُٟ ثٝ آٖ ثٝ ٤ى٣ ام ٥ٗٛ٣ٗ ٣ٙ٤٤ حٕٗ ٤ٔبّٔٝ  ٣ٔ
 .48وٙـ ٣مـ كا ثبُٛ ٣ٔ ،لا٤ت ولؿًٜ

ٞلصٙـ ا٤ٗ ٠٘ل ام ا٘تمبؿ ٖٔٔٛ ٕ٘ب٘ـٜ ٚ ثٝ ا٣تمبؿ ٔؾبِفبٖ آٖ، ٔجٙب٢ ثٜالٖ ٣مـ 
ٚ ٘ٝ ٔزَٟٛ ٔب٘ـٖ اكمٍ ٔٛكؿ ٤ٔبّٔٝ « غلك٢ ُـٖ ٤ٔبّٔٝ» ،ِٔلٚٙ ثٝ ص٥ٙٗ ؽ٥بك٢

ا٣ٜ٤، اًت. ثٝ ٠٘ل ا٤ٗ ٣ـٜ، رُٟ ثٝ اكمٍ ٤ٔبّٔٝ ًجت ثٜالٖ ٣مـ ٘جٛؿٜ، ثّىٝ ثب ر٢ٕ ُل
٣ٙٛاٖ ؽ٥بك غجٗ ؽٛاٞـ ُـ. م٤لا اكمٍ ٤ٔبّٔٝ ثل عٌت  ًجت عك فٌؼ ثلا٢ ٛلف ٤ٔبّٔٝ ثٝ

ثلا٢ ا٤ٙىٝ ٛلف ؿ٤ٍل تب صٝ مٔبٖ اؽت٥بك فٌؼ ؿاُتٝ ثبُـ، ٔتغ٥ل ؽٛاٞـ ثٛؿ ٚ ٘ٝ ٔزَٟٛ. 
فل٣ُ كا وٝ ٔجّغ ِٞت ٥ّ٥ٖٔٛ ك٤بَ اكمٍ ؿاكؿ ثب عك فٌؼ ثؾٛاٞـ ٞلٌبٜ ُؾ٣ٔ ٔخبَ، 

٘ـ ا ٌّٕٔبً اكمٍ ٔج٢٥ وٕتل ؽٛاٞـ ُـ، م٤لا اُؾبّ وٕتل ٔب٤ُ ،ٛؿ ثفلُٚـ٤ىٌبِٝ ثلا٢ ؽ
ثلا٢ حجبت ٚ ل٥٤ٜت آٖ المْ ثبُـ  ،ا٢ ا٘زبْ ؿٞٙـ وٝ تب ٔـت م٤بؿ٢ ٔتنِنَ ثٛؿٜ ٤ٔبّٔٝ

 ،ٔـت م٤بؿ٢ ا٘ت٠بك ثىِٙـ ٚ ؿكٓٛكت٣ وٝ ؿك ٍٞٙبْ ٤ٔبّٔٝ ٔـت ُلٙ كا ت٥٥٤ٗ ٘ىٙٙـ
 .49ثبُٛ اًت ٌٛ٘ٝ ٤ٔبّٔٝ ٤ٗاغلك٢ ؽٛاٞـ ُـ ٚ  ٤بؿُـٜ ٤ٔ١بّٔ

 )هخبلفت ثب همتضبٕ رات عمذ( اصث٘ي سفتي ٍصف التضام ثِ عمذ. 2. 2. 2

ؽٛاٜ وٕتل ام ًٝ كٚم ثبُـ ؽٛاٜ ث٥ِتل، امرّٕٝ ٣ٙبٓل ؽ٥بك ُلٙ « ٤ٔٗ٥»ارُ  ت٥٥٤ٗ
ا٤ٗ . 50اًت، ٥ِىٗ ٘جب٤ـ ثٝ ٓٛكت ؽ٥بك ؿكامٔـت ؿكآ٤ـ وٝ ثب ٣ٙٔل ِنْٚ ٣مـ، ٔجب٤ٙت ؿاكؿ

تٛا٘ـ تب ا٘م٘ب٢ ٔـت ؽ٥بك ت٥ٕٔٓ فٌؼ ؽ٤َٛ كا ثٝ تأؽ٥ل  صٙب٘ضٝ ٓبعت ؽ٥بك ٣ٔاًت وٝ 
ا٘ـامؿ، أب اٌل ارُ ًل ك٥ًـ ٚ ا٣ٕبَ ؽ٥بك ٘ىلؿ، ؽ٥بك اٚ ًبلٚ اًت ثٝ ؿالِت ُلٙ ؽ٥بك وٝ 
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ؿك ؽّٔٛ ؽ٥بك ؿائ٣ٕ ٔلعْٛ ٘بئ٣ٙ٥ ؿ٥ُِ ؿ٤ٍل٢ ثلا٢ ثٜالٖ . ٣ٙ٤ٔ51 آٖ ٥ٕٞٗ اًت
ٔؾبِفت ُلٙ ؽ٥بك ؿائ٣ٕ ثب ٔمت٘ب٢ فات ٣مـ ام رٟت ٔـَِٛ ؽ٥بك ؿائ٣ٕ فول ولؿٜ ٚ آٖ، 

 . اِتنا٣ٔ آٖ ٣ٙ٤٤ الت٘ب٢ ٣مـ ٌ٘جت ثٝ اِتناْ ٚ پب٤جٙـ٢ ٔت٤بلـ٤ٗ ثٝ ٣مـ اًت

٣ٙٛاٖ  ؿا٘بٖ ٥٘ن ا٤ٗ ؽ٥بك ًجت امث٥ٗ كفتٗ ٚٓف اِتناْ ثٝ ٣مـ ثٝ ثٝ ٠٘ل ثلؽ٣ عمٛق 
بك، اثٟبْ ٚ غلك٢ ثبل٣ ُلٙ ؿائ٣ٕ ؽ٥»رٛٞل ٚ ٔمت٘ب٢ ٣مـ اًت. ثٝ ٠٘ل ا٤ِبٖ، 

وٙـ. ٚا٣ٍٟ٘،  ا٣ّٓ ٣مـ كا وٝ ا٤زبؿ اِتناْ ثٝ ٤ٔبّٔٝ اًت ث٥ٟٛؿٜ ٣ٔ ٣ِٚ٠ ا٥ٍ٘ن ،ٌقاكؿ ٣ٕ٘
تنِنَ للاكؿاؿ ؿك ٣مٛؿ ت٥ّٕى٣ ثب ٔفْٟٛ ٔبِى٥ت وٝ حجبت ٚ ؿٚاْ ٚ اًتملاك كا ؿك رٛٞل ؽٛؿ 

وٝ ًلُ٘ٛت آٖ ثلا٢  ا٤ٗ صٍٛ٘ٝ ٔبِى٥ت٣ اًت ،ٚال٢ كًب٘ـ. ثٝ ٠٘ل ٣ٔ ؿاكؿ، ٘بٔتٙبًت ثٝ
٥ِٕٞٝ ٘ب٤ّْٔٛ ٚ ٚاثٌتٝ ثٝ ت٥ٕٔٓ ؿ٤ٍل٢ اًت ٚ ٔبِه عك ا٘تمبَ ٚ كٞٗ آٖ كا ٘ـاكؿ ٚ 

لبٖ٘ٛ ٔـ٣٘ ا٤ٗ ٠٘ل كا تأ٥٤ـ  401 ٠ٟبٞل ٔبؿ ؟!ُٛؿ اٚ ثٝ اؿاكٜ ٚ ا٘تفب١ ٔغـٚؿ ٣ٔ ١ًّٜ
ـ. ؿك ُٛؿ وٝ آغبم ٚ پب٤بٖ آٖ ٤ّْٔٛ ثبُ ٌفتٝ ٣ٔ« ٥٤ٔٗ»م٤لا ثٝ ٔـت٣ ؿك ٣لف  ،وٙـ ٣ٔ

ٔـت آٖ  ٠ُٛؿ ٚ ؿٚ ٛلف ؿكثبك ٔٛكؿ٢ وٝ ؽ٥بك ؿائ٣ٕ اًت ثب فل٣ٗ وٝ ؽ٥بك ُلٙ ٣ٔ
آغبم ٔـت ام مٔبٖ ٣مـ اًت ٚ  ،صلاوٝ ؿك ٞل عبَ؛ ُجبٞت وبُٔ ؿاكؿ ،٤ٌٛٙـ ًؾٗ ٣ٕ٘

  .52«پب٤بٖ ٞل ؿٚ ٘ب٤ّْٔٛ

 هختبس ًٔظشٗ. 3. 2

٣مٛؿ ٔغبثٙٝ ٚ ٣مٛؿ  ث٥ٗ ؿكد ا٤ٗ ؽ٥بك ؿك ا٤ِٕل، ثب٤ٌت٣ ؿك ؽّٔٛ ٥٤ٗٚت ؽ٥بك ٔبؿاْ
 ،ا٢ ثٝ ؿ٥ُِ غلك ثبُٛ ثٛؿٜ لبئُ ثٝ تفى٥ه ُـ. ُلٙ ؽ٥بك ؿائ٣ٕ ؿك ٣مٛؿ ٔغبثٙٝ ،ٌٔبٔغٝ

٥ِىٗ ؿك ٣مٛؿ ٌٔبٔغٝ ٥٠٘ل ّٓظ ؿك ٔمبْ  ؛ٔـت ؿك ا٤ٗ ٣مٛؿ ثب٤ٌت٣ ٤ّْٔٛ ثبُـ عتٕبً
، ٠401 ٔبؿٔـ٣٘ ٥٘ن ؿك  پق٤ل اًت. لبٖ٘ٛ ؿائ٣ٕ أىبٖ ؽ٥بك ،غلك ٢ؿ٥ُِ ا٘تفبٝ غ٥ل٤ٔبٔالت ث

ا٢ ث٥بٖ ٕ٘ٛؿٜ  ٣ٙٛاٖ ٤ى٣ ام ٔٔبؿ٤ك ٌّٔٓ ٣مٛؿ ٔغبثٙٝ ِنْٚ ت٥٥٤ٗ ٔـت كا ؿك ٣مـ ث٢٥ ثٝ
ؿا٘بٖ ٥٘ن ؿك  ا٢ ٥ٌ٘ت. ثلؽ٣ ام عمٛق اًت ٚ عىٓ ا٤ٗ ٔبؿٜ لبثُ تٌل٢ ثٝ ٣مٛؿ ٌٔبٔغٝ

ٞلصٙـ عىٕت ِنْٚ ٣مٛؿ المٔٝ ا٤ٗ اًت وٝ ؿك ٤ٔبٔالت، اًتغىبْ » ـ:تأ٥٤ـ ا٤ٗ أل ٤ٔتمـ٘
ا٥ٕٛٙبٖ عبُٓ ُٛؿ ٚ تى٥ّف ٔت٤ب٥ّٔٗ ثٝ ٛٛك ل٢ٜ ت٥٥٤ٗ ٌلؿؿ ٥ِىٗ ثلا٢ تأ٥ٔٗ ٞـف ٚ 
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ٔنثٛك لبٍ٘ٛ٘قاك، ٣مٛؿ ؿ٤ٍل٢ ٔب٘ٙـ ث٢٥ كا ٔملك ولؿٜ تب ٞل وٝ ثؾٛاٞـ ام آٖ ٛل٤ك الـاْ 
٣مـ آكاْ اًت ٚ ؿك ٕٗٗ ٣مـ ّٓظ آماؿ٢ اكاؿٜ ثٝ ٔٙتٟب٢ ؿكرٝ ٕٔىٗ ك٣ب٤ت  وٙـ، ّٓظ،

٣ُٕ ثپُٛـ، ثٝ ٥ٕٞٗ رٟت ؽ٥بك  ١ٍل ٞـفٟب ٚ ت٥ٕٙبت اٌ٘ب٣٘ ربُٔٛؿ تب ا٘ٛا١ ؿ٤ ٣ٔ
ؿا٘بٖ  ٞلصٙـ ثلؽ٣ عمٛق. 53«ٔـت ؿك ٣مـ ث٢٥، ثبُٛ اًت ٘ٝ ؿك ٣مـ ّٓظ ا٤ِٕل ٤ب ثّٙـ ٔبؿاْ

ٔزَٟٛ ٔب٘ـٖ ؿٚ »: ؿا٘ٙـ ٚ ٤ٔتمـ٘ـ ٣مٛؿ ٔجت٣ٙ ثل تٌبٔظ كا ٥٘ن ُلٙ ٣ٔ ت٥٥٤ٗ ٔـت ؿك
٘فٛف پ٥ٕبٖ ٘جٛؿٜ ٚ ًلا٤ت رُٟ ثٝ ؿٚ ٣ٕٛ ٔٙتف٣  ٣ٕٛ ؿك ٣مٛؿ ٔجت٣ٙ ثل تٌبٔظ ٔب٢٘ ام

اِتناْ ثٝ ٣مـ ص٥ن٢ ث٥َ ام ٔزَٟٛ ٔب٘ـٖ ؿٚ ٣ٕٛ اًت.  ١اًت. ٥ِىٗ ًٌت ُـٖ پب٤
ٛلف٥ٗ ؿك ٍٞٙبْ تٌبِٓ ث٥ِتل ؿك فىل كٞب٣٤ ام اٜٗلاة ؿ٣ُٕٙ ٚ اؽتالفٙـ ٣ِٚ غلِٗبٖ 

ت. ٟ٘بؿ٢ وٝ عٔبك ل٢ٜ ؿ٣ٛاًت. لبٍ٘ٛ٘قام ٥٘ن لبِت ّٓظ كا ثب ٥ٕٞٗ ٞـف آكاًتٝ اً
ؿ٤ٍل اًتٛاك اًت، ٥ِىٗ ؿك ؿكٖٚ لبثُ ا٤ٜ٘بف ٚ آ٥ٔؾتٝ ثب  ١ث٥ل٣٘ٚ آٖ ٔب٘ٙـ ٞل ٤ٔبّٔ

ُىٙـ ٚ  پ٣ُٛ اًت. ٔزَٟٛ ٔب٘ـٖ ٔـت ُلٙ ٤ب ؿائ٣ٕ ثٛؿٖ آٖ عٔبك ث٥ل٣٘ٚ كا ٣ٔ صِٓ
لبٖ٘ٛ ٔـ٣٘ ٥٘ن ا٤ٗ  761 ٠ام ا٤ٗ رٟت ثب رٛٞل ٚ ٔمت٘ب٢ ٣مـ ؿك ت٤بكٕ اًت. ٟبٞل ٔبؿ

وٙـ. ثٙبثلا٤ٗ اُتلاٙ ؽ٥بك ؿك ّٓظ ٥٘ن ٔب٘ٙـ ًب٤ل للاكؿاؿٞب تبث٢ اعىبْ  ُ كا تأ٥٤ـ ٣ٔتغ٥ّ
 .54«٤ٔبف ُٛؿ« ِنْٚ ت٥٥٤ٗ ٔـت»٣ٕٔٛ٣ اًت ٚ ٘جب٤ـ ام ل٥ـ 

وٝ ٕٔىٗ اًت غلك ثـٖٚ رُٟ ثبُـ ٔب٘ٙـ  صٙبٖ ؛ٔزَٟٛ ٚ غلك٢ ٤ىٌبٖ ٥ٌ٘ت ٤ٔ١بّٔ
اًت. پي غلك ٞٓ ُبُٔ رُٟ ؿك وجٛتل فلاك٢ وٝ ٓفبت آٖ ثل ؽل٤ـاك ٤ّْٔٛ  ٤ٔ١بّٔ

ؿ. ٕٞض٥ٙٗ ٕٔىٗ ُٛ  ؿًت٥بث٣ ثٝ ٔٛكؿ ٤ٔبّٔٝ ٚ ٞٓ رُٟ ثٝ رٙي، ٓفبت ٚ ٔمـاك آٖ ٣ٔ
اًت أل٢ ٔزَٟٛ ؿك للاكؿاؿ ُلٙ ُٛؿ ٥ِىٗ غلك٢ ٘جبُـ، ٥٠٘ل ا٤ٙىٝ ؿك للاكؿاؿ ث٢٥ ُلٙ 

٥ٓ ًٙـ ، ث٥بٖ ُٛؿ وٝ ت٠ٌٙلؿؿُٛؿ وٝ ثـٖٚ ا٤ٙىٝ ِٔؾٔبً ُٕبكٜ ٚ ٘بْ ؿفتلؽب٘ٝ ل٥ـ 
ٞب٢ اًٙبؿ ك٣ًٕ ُٟل ٔغُ للاكؿاؿ ٓٛكت ٥ٌلؿ. ٔالع٠ٝ  ك٣ًٕ ؿك ٤ى٣ ام ؿفتلؽب٘ٝ

٤ٔبّٔٝ  ،٥ِىٗ ٔٙزل ثٝ رُٟ ثٝ ٥ٗٛ٣ٗ ِ٘ـٜ ،ُٛؿ وٝ ؿك ٔٛكؿ ُلٙ، رُٟ ٚرٛؿ ؿاكؿ ٣ٔ
 ٥٘ن غلك٢ ٥ٌ٘ت.

كًـ آ٘ضٝ وٝ ٔٛرت ثٜالٖ  ٠٘ل ٣ٔ ا٤ِٕل ؿك ٣مٛؿ ٔغبثٙٝ، ثٝ ؿك ؽّٔٛ ُلٙ ؽ٥بك ٔبؿاْ

                                                           
 .246(، ّ 1388، 3ا٘تِبكات ٌٙذ ؿاَ٘، س  :، )تٟلآّٖظ ٚ ٞٗك ٔـ٣٘؛ عمٛق. ٔغٕـر٤فل، ر٤فل٢ ٍِٙلٚؿ٢، 53
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ٌلؿؿ، غلك ٚ ؽٜل٢ اًت وٝ ؿك ا٤ٗ ؽّٔٛ ٚرٛؿ ؿاكؿ. ثٝ ًجت رُٟ ثٝ ارُ ٚ  ُلٙ ٣ٔ
٣ٕل، ٞل مٔبٖ ٕٔىٗ اًت ٤ٔبّٔٝ فٌؼ ٌلؿؿ. ؽٜل٢ وٝ ؿك ا٤ٗ ٣مٛؿ ٚرٛؿ ؿاكؿ ا٤ٗ اًت 

ثٝ ؿ٥ُِ  ،ٞب٢ ٔـ٤ـ ثٝ ٛلف ٤ٔبّٔٝ ثب٤ٌت٣ ثبمٌلؿؿ وٝ اكمٍ ٣ٕٛ ٤ب ح٣ٕٙ وٝ ث٤ـ ام ًبَ
لـك٢  ٗ تٛكْ ٚ وبَٞ اكمٍ پَٛ، ٕٔىٗ اًت ثٝث٣ٙ٥ مٔبٖ ٣ٛؿت ٚ ٕٞض٥ٙ ٣ـْ پ٥َ

٘بص٥ن آ٤ـ وٝ ٔٛرت ٗلك ثلا٢ ٛلف ٤ٔبّٔٝ ثبُـ. پي ص٥ٙٗ ُل٣ٛ ٔزَٟٛ ٚ غلك٢ اًت. 
٘ـ. آ٘ضٝ ا صلاوٝ ٥ٗٛ٣ٗ ِٔؾْ ،ُٛؿ ا٤ٗ ُلٙ ٔٛرت رُٟ ثٝ ٥ٗٛ٣ٗ ٣ٕ٘ ٠٘ل، ٥ِىٗ ثٝ

ثٛؿٖ ثّىٝ رُٟ ثٝ مٔبٖ ارُ ٚ ٘بِٔؾْ  ،ٓلفبً ٥ٗٛ٣ٗ ٥ٌ٘ت ،وٝ ٔٛرت غلك اًت
ٕ اًت. ا٤ٗ اًت وٝ صٙب٘ضٝ ُلٙ ُٛؿ حٕٗ ثٝ ٘لػ كٚم اكمٍ ٣ٕٛ ؿك ٔمبثُ ٤ّٔٛ

ص٥ٙٗ ُل٣ٛ ثٝ ؿ٥ُِ ٔزَٟٛ ثٛؿٖ ُلٙ، ٔٛرت رُٟ ثٝ ٥ٗٛ٣ٗ  ،ؿٌلؿثب٤ٌت پلؿاؽت  ٣ٔ
ؿك ٞل ِغ٠ٝ ام ٣ٕل أىبٖ ٥ٌٌؾتٗ  ، ٣ِٚؿك مٔب٣٘ وٝ ٥ٗٛ٣ٗ ِٔؾْ ثبُٙـ أب ،اًت

 ٠401 وٝ ٔبؿ ثٝ ؿ٥ُِ ؽٜل ٤بؿُـٜ، غلك٢ اًت. صٙبٖ، ص٥ٙٗ ُل٣ٛ ُتٝ ثبُـپ٥ٕبٖ ٚرٛؿ ؿا
لبٖ٘ٛ ٔـ٣٘ وٝ ؽ٥بك ُلٙ ثـٖٚ ٔـت كا ثبُٛ ٚ ٔجُٜ اٍ٘بُتٝ، ٥ٗٛ٣ٗ ؿك ع٥ٗ ٤ٔبّٔٝ 

٥ِىٗ ص٥ٙٗ ُل٣ٛ ثٝ رٟت غلك٢  ،٤ّْٔٛ اًت ٚ رُٟ ُلٙ ٔٛرت رُٟ ِٔلٚٙ ٥ٌ٘ت
 ثبُٛ ٚ ٔجُٜ اًت. ،ثٛؿٖ

اِغ٥بت، ٣مـ المْ ثٝ ٣مـ رب٤ن  ٔبؿاْ ؿا٘بٖ، ثب ؽ٥بك ُلٙ ثلؽالف ٠٘ل ثلؽ٣ ام عمٛق
كًـ ِنْٚ ٚ رٛام ام  ٠٘ل ٣ٔ ُٛؿ ٚ ص٥ٙٗ ُل٣ٛ ثلؽالف فات ٣مـ ٥ٌ٘ت. ثٝ تجـ٤ُ ٣ٕ٘

ثّىٝ احل ٣مـ ٚ ٤ب ام ِٛامْ احل ٣مـ ٌٞتٙـ. پي آ٘ضٝ ًجت ثٜالٖ  ،ٔمت٥٘بت ٣مٛؿ ٥ٌ٘تٙـ
 ٌلؿؿ، غلك اًت. ص٥ٙٗ ؽ٥بك٢ ؿك ٣مٛؿ ٔغبثٙٝ ٣ٔ

ٚٓف  ١ا٤ٙىٝ حجبت ٚ ؿٚاْ ٚ اًتملاك المٔ»٤ٗ ّٜٔت ٤ٔتمـ٘ـ ثلؽ٣ ٥٘ن ؿك تأ٥٤ـ ا
ٔبِه ٘تٛا٘ـ آٖ كا  ٠ال٤ٙفه آٖ ثبُـ ٚ عت٣ اكاؿ ١ٔبِى٥تٙـ ٜٔٙم٣ اًت ٥ِىٗ ا٤ٙىٝ المٔ

تٛا٘ـ ثلا٢ ؿ٤ٍل٢ عك ا٘تفب١ ٤ب  تغ٥٥ل ؿٞـ أل٢ اًت غ٥لٔمجَٛ. ٕٞبٜ٘ٛك وٝ ٔبِه ٣ٔ
ٞٓ ثٝ ٓٛكت ر٤ُ ؽ٥بك للاك ؿٞـ. ر٤ُ ؽ٥بك تٛا٘ـ ا٤ِٛٚت ؿك تّٕه كا  اكتفبق ر٤ُ وٙـ ٣ٔ

ؿائ٣ٕ ثلا٢ ٤ه ٛلف، ٔب٘ٙـ ا٣ٜب٢ ٚوبِت ثال٣نَ ثٝ اٚ ؿك ٔٛكؿ ؽل٤ـ ٔبَ ؿك ٞل مٔب٣٘ 
تٛا٘ـ ثٝ ثب٢٤ ٕٗٗ ٣مـ ث٢٥ ٚ ّٓظ  اًت وٝ اكاؿٜ وٙـ ٚ ٕٞبٜ٘ٛك وٝ ِٔتل٢ ٤ب ٔتٔبِظ ٣ٔ

ؼ ؿائ٣ٕ ا٤زبؿ وٙـ وٝ ٔٛرت ُلٙ ثلا٢ اٚ عك ؽ٥بك فٌ تٛا٘ـ ثٝ ص٥ٙٗ ٚوبِت٣ ثـٞـ، ٣ٔ
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  .55«٥ٕٞٗ احل كا ؿاكؿ

 ثب٤ٌت٣ٔ كا ٥٘تعٌٗ للاكؿاؿ٢ ارلاٞب٢ ٕٗب٘ت ٚ ؽ٥بكات ثٝ تًُٛ ؿك ثلؽ٣ ٠٘ل ثٝ
عك  ٢ثلؽٛكؿاك اًت، اٌل آلاك ثل ارلا ٢ام عك فٌؼ للاكؿاؿ ٣. ِقا اٌل وٌٕ٘ٛؿ ِغبٝ

 ٥٘تعٌٗ ؽالف كفتبك٢ عك ا٣ٕبَ ثل آلاك ثبُـ، ٗلك٢ عـ ام ث٥َ ٔمبثُ ٛلف ٢ثلا
 تّم٣ ٥٘تعٌٗ ؽالف تٛا٘ـ٣ٔ مٔبٖ ٞل ؿك فٌؼ عك ا٣ٕبَ ٔغبثٙٝ، ٣مٛؿ ؿك. ُٛؿ٣ٔ تّم٣
 .56ُٛؿ

ثلؽ٣ فمٟب ؿك ٔمبْ تأ٥٤ـ ٠٘ل ثلٌن٤ـٜ، ٤ٔتمـ٘ـ صٖٛ ؿك ٣مٛؿ ٔجت٣ٙ ثل تٌبٔظ، ؿكد 
ُٛؿ، ا٤ٍٙٛ٘ٝ ُلٚٙ ؿك ٣مٛؿ  ُلٙ ٔزَٟٛ ًجت رُٟ ثٝ ٣ٕٛ ٤ٔبّٔٝ ٚ ؿك ٘ت٥زٝ غلك ٣ٕ٘

ؿك ؽّٔٛ ا٤ٗ ٌٔئّٝ وٝ ّٓظ . 57ام ١ٛٗٛٔ ثغج ؽبكد اًت ٚ احل٢ ؿك ٣مـ ٘ـاكؿ ؿُـ٤ٜب
اِغ٥بت ٓغ٥ظ اًت ٤ب ؽ٥ل، ٔلعْٛ ٥ًـ ٔغٕـوبٟٓ ٤نؿ٢ ثب ٓلاعت  ؽ٥بك ٔبؿاْ ثٝ ُلٙ

ص٥ٙٗ ٠٘ل ؿاكؿ وٝ اٌل ّٓظ ٔغبثبت٣ ثبُـ ثٝ  ،ث٥ِتل٢ تفى٥ه فٛق كا ٔٛكؿ تأ٥٤ـ للاك ؿاؿٜ
  .58غ٥ظ اًتاِغ٥بت ٓ ٓٛكت ؽ٥بك ٔبؿاْ

  داسإ خ٘بس ثِ هذت عوش ٍضع٘ت عمذ. 3

ٞب٢ ٔؾتّف٣  ؿك ؽّٔٛ ٥٤ٗٚت ٣مـ٢ وٝ ؽ٥بك ثٝ ٔـت ٣ٕل ؿك آٖ للاك ؿاكؿ، ؿ٤ـٌبٜ
ثٝ ٣مـ، ثٝ  «ثٜالٖ ُلٙ»ث٥بٖ ُـٜ اًت. ام ٤ه ًٛ، ثلؽ٣ ام ٠ٙٔل ًلا٤ت ٚ ٣ـْ ًلا٤ت 

٥ٔبٖ فمٟب ٠٘ل٤بت  ا٘ـ. اِجتٝ ؿك ؽّٔٛ ًلا٤ت ٚ ٣ـْ ًلا٤ت ُلٙ، ؿك ١ٛٗٛٔ ٍ٘ل٤ٌتٝ
وٝ ٖ بوٙـ. صٙ ثٜالٖ ُلٙ ؽ٥بك ثٝ ٣مـ ًلا٤ت ٣ٕ٘ ،٤ٔتمـ٘ـ ثلؽ٣ٌٛ٘ب٣ٌ٘ٛ ٚرٛؿ ؿاكؿ؛ 

. 59ؿ٥ُِ ثل ص٥ٙٗ فٌبؿ٢، ص٥ٙٗ ٠٘ل٢ كا ثلٌن٤ـٜ اًت ٘جٛؿٔلعْٛ ٥ُؼ ٣ًٛٛ ثٝ رٟت 

                                                           
 .420-417. ٕٞبٖ، ْٓ 55

-پب٥٤ن) ،7 ٍ ،( ًبثك اًال٣ٔ عمٛق ٚ فمٝ) ٤ٔبٓل عمٛل٣ ٜٔب٤ِبت ،«أب٥ٔٝ فمٝ ؿك تى٥ّف٣ ٥٘تعٌٗ» پٛك،عبر٣ ٔلت٣٘،. 56
 .39 ّ ،( 1392مٌٔتبٖ

 .121، ثٝ ٘مُ ام ٟٔـ٢ ٥ُٟـ٢، پ٥ِ٥ٗ، ّ 120، ّ 2، د  بِتاِٜ ٥ٙٔٝ. ٣ًٛٔ، ؽٛاٌ٘بك٢، 57

ٔلون ِ٘ل ٣ّْٛ اًال٣ٔ، س  :. ٜٔٔف٣، ٔغمك ؿأبؿ، ًؤاَ ٚ رٛاة؛ اًتفتبئبت ٚ آكا٢ فم٥ٝ وج٥ل ٥ًـ ٔغٕـوبٟٓ ٤نؿ٢، )تٟلا58ٖ
 .160(، ّ 1376، ثٟبك 1

، فمٝ ٚ آَٛ، ًبَ صُٟ ٚ صٟبكْ، «ب٤ِبت اًال٣ٍٔ٘ل٣ُ ثل تأح٥ل ُلٚٙ ثبُٛ ؿك ٣مـ، ٜٔ» . ع٥ٌٗ، ٓبثل٢ ٚ ٔل٤ٓ، ٓفب٣٤، 59
 .106(، ّ 1391، )پب٥٤ن 90ٍ 
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ثلؽ٣ ام . ٠٘60ل ثٝ تٌل٢ ثٜالٖ ُلٙ ثل ثٜالٖ ٣مـ ؿاك٘ـ ،ثلؽ٣ ؿ٤ٍل ٥٠٘ل ٣الٔٝ ع٣ّ
ؿا٘ٙـ.  لبئُ ثٝ تف٥ُٔ ُـ٘ـ ٚ تٟٙب ثلؽ٣ ام ُلٚٙ ثبُٛ كا ٔٛرت ثٜالٖ ٣مـ ٣ٔ فمٟب ٥٘ن

ثلؽ٣ ؿك ؽّٔٛ ٔـت ؿك ؽ٥بك ُلٙ  ٠٘ل اؽ٥ل كا ثلٌن٤ـٜ اًت. ٠233 لبٖ٘ٛ ٔـ٣٘ ؿك ٔبؿ
ُٛؿ. ؿك  ٥٘ن ٤ٔتمـ٘ـ، رُٟ ؿك ٔـت، ٔٛرت ثٜالٖ ُلٙ ٚ تٌل٢ ا٤ٗ ثٜالٖ ثٝ ٣مـ ٣ٔ

ثٜالٖ ٣مـ ثٝ ثٜالٖ ُلٙ  «ٚاثٌت٣ٍِ»ٌٔئّٝ، ٠٘ل ثٝ  عم٥مت، پ٥لٚاٖ ا٤ٗ ؿ٤ـٌبٜ ؿك ا٤ٗ
 .61ؿاك٘ـ

٣مـ ا٤ٗ اًت وٝ ُلٙ فبًـ ثٝ ٤ى٣ ام  ٥٤ٔبك فٌبؿِ ثل ا٤ٗ ثبٚك٘ـ وٝ لبئالٖ ثٝ ا٤ٗ ٥٤ٔبك
رُٟ ثٝ ٥ٗٛ٣ٗ ُٛؿ ثب ُلٙ  ًجتث٥ٗ ُلٙ ٔز٣ِٟٛ وٝ پي، اكوبٖ آٖ ٓـٔٝ ثن٘ـ. 

« لـكت ثل ت٥ٌّٓ»لٙ ٘بٔمـٚك٢ وٝ ٌلؿؿ ٤ب ثب ُ ثب٣ج ت٤قك ؿك ت٥ٌّٓ ٣ٔوٝ غ٥لٔمـٚك 
ام ع٥ج ٓـٔٝ ثٝ  ،وٙـ ثلؿ ٚ ٌبٜ ؿك رـ٢ ثٛؿٖ لٔـ ا٤زبؿ تلؿ٤ـ ٣ٔ ١ٛٗٛٔ كا امث٥ٗ ٣ٔ

وٝ ُلٙ ٘بِٔل٣٣ٚ وٝ ًجت ٘بِٔل١ٚ ُـٖ  اكوبٖ ٣مـ ٥ٞش تفبٚت٣ ٚرٛؿ ٘ـاكؿ. صٙبٖ
بؿ ُٛؿ ٥٘ن ٔٛرت فٌبؿ ٣مـ اًت. پي ٔالن فٌبؿ ٣مـ، ًلا٤ت فٌ ١ٛٗٛٔ ٤ب رٟت ٣مـ ٣ٔ

ل٘ب٣٤ ٥٘ن ثب٤ٌت٣  ٣١مـ ٚ ُلٙ آماؿ ثبُـ. ك٤ٚ ١ثٝ ٣مـ اًت ٚ ؿاؿكى ثب٤ٌت٣ ؿك ت٥٥ٕن كاثٜ
٣ِٚ ٞلٌبٜ ٤ّْٔٛ ُٛؿ وٝ  ،لبٖ٘ٛ ٔـ٣٘ كا ٘بٟل ثٝ ٔٛاكؿ ٔت٤بكف ٚ ُب٢٤ ثـا٘ـ 232 ٠ٔفبؿ ٔبؿ

٤ٚ ٓغت آٖ ٓـٔٝ اٚاثٌت٣ٍ ُلٙ ثٝ ٣مـ صٙـاٖ اًت وٝ فٌبؿ آٖ ثٝ آُ تلا٣ٗ ٤ب ُل
 .62مـ ٥٘ن ثبُٛ اًت٣ ،م٘ـ ٣ٔ

فٌبؿ ٣مـ، ثٝ رٟت ٔزَٟٛ ٚ غلك٢  «اًتمالَِ»ام ٢ًٛ ؿ٤ٍل، ثلؽ٣ ؿ٤ٍل ام ٠ٙٔل 
ثٛؿٖ ص٥ٙٗ ُل٣ٛ ثٝ ١ٛٗٛٔ تٛرٝ ؿاُتٝ ٚ ٤ٔتمـ٘ـ فٌبؿ ٣مـ ؿك ص٥ٙٗ فل٣ٗ آبِت ؿاكؿ. 

ٌلؿؿ.  ٔٛرت غلك، ًجت ثٜالٖ ٣مـ ٣ٔ ؽ٥بك ُلٙ ثٝ ٔـت ٣ٕل، ُلٙ ٔز٣ِٟٛ اًت وٝ ثٝ
وٙـ.  ٥ٗ ؽ٥بك٢ ًجت ثٜالٖ ٣مـ ُـٜ، ثٜالٖ ٣مـ اًت وٝ ُلٙ كا فبًـ ٣ٔؿك عم٥مت، صٙ

ا٢، ؿك ٓٛكت رُٟ ثٝ مٔبٖ ا٣ٕبَ ؽ٥بك، ص٥ٙٗ ُل٣ٛ غلك٢ ٘جٛؿٜ  ؿك ٣مٛؿ ٌٔبٔغ٥ِٝىٗ 
 ُٛؿ.  ٚ ٓغ٥ظ اًت ٚ ٔٛرت افٌبؿ ِٔلٚٙ ٥٘ن ٣ٕ٘

                                                           
 .109؛ ثٝ ٘مُ ام ٕٞبٖ، ّ 490، ّ 1. ٣الٔٝ ع٣ّ، تقولٜ اِفمٟب، د 60

ٞب٢ ٜ  ، ؿ٤ـٌب«ٜٔب١٤ِ تٜج٥م٣ تأح٥ل ٣ـْ فول ٔـت ؿك ؽ٥بك ُلٙ ثل للاكؿاؿ ؿك ٔقاٞت اًال٣ٔ». ٔغٌٗ، ٚاحم٣ ٚ ٣جبى، ول٣ٕ٤، 61
 .286(، ّ 1399)ثٟبك  89٘ب٣٤، ٍ عمٛق ل

 .174-173(، ْٓ 1387، 5ُلوت ًٟب٣ٔ ا٘تِبك، س  :، )تٟلا3ٖ، د للاكؿاؿ آحبك للاكؿاؿٞب؛ ٣ٕٔٛ٣ لٛا٣ـ. ٘بٓل، وبتٛم٤بٖ، 62
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ثب٤ـ تٛرٝ ؿاُت وٝ ؿك للاكؿاؿ٢ وٝ ٔـت ؽ٥بك ُلٙ ؿك آٖ ٔزَٟٛ ٔب٘ـٜ، اًت 
٣ٍٍ٘ٛ اِتناْ ثٝ ٣مـ صٙبٖ ؿك تلا٣ٗ ا٥ٕٞت ؿاكؿ وٝ ثب٤ـ آٖ كا ل٥ـ ٣مـ ُٕلؿ؛ ُل٣ٛ وٝ ص

ُٛؿ. ص٥ٙٗ ُلٙ ٔزَٟٛ ٚ ثب٣ّٛ ٣مـ كا غلك٢ ٚ فبًـ ٕ٘ٛؿٜ،  ٣مـ ثل پب١٤ آٖ ٚال٢ ٣ٔ
ٌقاك اًت. ثٝ ث٥بٖ ؿ٤ٍل، فٌبؿ آٖ تج٣٤ ٥ٌ٘ت ٚ ؽٛؿ ام  ٛٛك ٌٔتم٥ٓ َِٕٔٛ ٣ٟ٘ لبٖ٘ٛ ثٝ

ُٛؿ وٝ اًمبٙ  اكؿ. پي فٌبؿ ٣مـ آبِت ؿاكؿ ٚ ام آٖ ٘ت٥زٝ ٌلفتٝ ٣ٔآُ ٘فٛف عمٛل٣ ٘ـ
 .63وٙـ ُل٣ٛ وٝ ٣مـ ثل پب١٤ آٖ اًتٛاك ثٛؿٜ ٥٘ن ٣مـ كا آالط ٣ٕ٘

ص٥ٙٗ ك٤ٚىلؿ٢ پق٤لفت٣ٙ اًت ٚ ٗٛاثٚ ٔملك ؿك لبٖ٘ٛ ٔـ٣٘ ؿك ثغج ثٜالٖ ُلٙ ٚ 
َٟٛ ُـٖ آٖ، ٣مـ عٔل٢ ٥ٌ٘ت. پي، ُلٙ ٔزَٟٛ ثب ٔزَٟٛ ُـٖ ٥ٗٛ٣ٗ ٤ب ثـٖٚ ٔز

ٔغـٚؿ ثٝ ٔزَٟٛ « غلك»ٕٔىٗ اًت ٔٛرت غلك ثبُـ ٚ ٌٔتٙجٚ ام ٠٘ل١٤ فمٟب، لب٣ـ٠ 
ُـٖ ٥ٗٛ٣ٗ ٥ٌ٘ت. ؿك ثغج غلك٢ ُـٖ ٣مـ٢ وٝ ؽ٥بك ثٝ ٔـت ٣ٕل ؿك آٖ ؿكد ٌلؿ٤ـٜ 
اًت، فٌبؿ ٣مـ ٘ب٣ُ ام ًلا٤ت ثٜالٖ ُلٙ ثٝ ٣مـ ٥ٌ٘ت، ثّىٝ غلك ؽٛؿ ٌٔتم٥ٕبً اكوبٖ 

ؿٞـ. پي ٞلرب ٣مـ غلك٢ ُـ، ص٥ٙٗ غلك٢ ٔٛرت ثٜالٖ ٣مـ  لاك ٣٣ٔمـ كا ٔٛكؿ ٞزٕٝ ل
 اًت.

 ًت٘جِ

ٔـت ؽ٥بك ؿك ا٤ٗ ٣مٛؿ ثب٤ٌت٣  ،پق٤ل ٘جٛؿٜ ا٢ أىبٖ ُلٙ ؽ٥بك ؿائ٣ٕ ؿك ٣مٛؿ ٔغبثٙٝ
٤ّْٔٛ ٚ ٔ٘جٛٙ ثبُـ. ؿك ا٤ٗ ٣مٛؿ، ص٥ٙٗ ُل٣ٛ ثٝ ؿ٥ُِ ٔزَٟٛ ٚ غلك٢ ثٛؿٖ ثبُٛ 

غلك، ؽ٥بك  ٢ؿ٥ُِ ا٘تفبٝ ؿك ٔمبْ غ٥ل٤ٔبٔالت، ث٥ِىٗ ؿك ٣مٛؿ ٌٔبٔغٝ ٥٠٘ل ّٓظ  ،اًت
ِنْٚ ت٥٥٤ٗ ٔـت كا ؿك ٣مـ ث٢٥  ٠401 پق٤ل اًت. لبٖ٘ٛ ٔـ٣٘ ٥٘ن ؿك ٔبؿ ؿائ٣ٕ أىبٖ

ؿٜ اًت ٚ عىٓ ا٤ٗ ٔبؿٜ لبثُ تٌل٢ ولا٢ ث٥بٖ  ٣ٙٛاٖ ٤ى٣ ام ٔٔبؿ٤ك ٌّٔٓ ٣مٛؿ ٔغبثٙٝ ثٝ
بٖ، ثب ؽ٥بك ُلٙ ثٝ ٔـت ٣ٕل، ؿا٘ ا٢ ٥ٌ٘ت. ثلؽالف ٠٘ل ثلؽ٣ ام عمٛق ثٝ ٣مٛؿ ٌٔبٔغٝ

ُٛؿ ٚ ص٥ٙٗ ُل٣ٛ ثلؽالف فات ٣مـ ٥ٌ٘ت. ؿك ؽّٔٛ  ٣مـ المْ ثٝ ٣مـ رب٤ن تجـ٤ُ ٣ٕ٘
٥٘ن ثب٤ـ لبئُ ثٝ تف٥ُٔ ثٛؿ ٚ ثلؽالف ٣مٛؿ ٔجت٣ٙ ثل  ٥٤ٗٚت ٣مـِ ؿاكا٢ ص٥ٙٗ ؽ٥بك٢

. ثبُٛ ٚ ثالحل اًت ا٢ ٔتٕ٘ٗ ص٥ٙٗ ؽ٥بك٢، ثٝ ؿ٥ُِ غلك٢ ُـٖ تٌبٔظ، ٣مٛؿ ٔغبثٙٝ

                                                           
 .148، پ٥ِ٥ٗ، ّ 5، د للاكؿاؿٞب ٣ٕٔٛ٣ لٛا٣ـ. ٘بٓل، وبتٛم٤بٖ، 63
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ا٢ ثٝ لبٖ٘ٛ ٔـ٣٘، ام ا٤ٗ ٌٔئّٝ كف٢  ثب آالط ٤ب افنٚؿٖ ٔبؿٜ ٌقاك لبُٖ٘ٛٛؿ  پ٥ِٟٙبؿ ٣ٔ
ثب٤ٌت ٢ٗٛٔ  ل٘ب٣٤ ٥٘ن تب آالط لبٖ٘ٛ ٔـ٣٘ ؿك ا٤ٗ ؽّٔٛ، ٣ٔ ١اثٟبْ ٕ٘ب٤ـ. ك٤ٚ

 ٤ىٌبٖ اتؾبف ٕ٘ب٤ـ.
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 (.1391، 2، س ال٣ِٔ٘ل ٣ّْٛ اً

تٟلاٖ: ٔلون ) ،2 ٖششٍط ٍ التضاهبت دس حمَق اساله ٖعوَه ًٗٔظشٔغمك ؿأبؿ، ٜٔٔف٣، . 20
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