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 چکيدٌ

، ؛ وٝ َي لطٖٚ زٚ سب چٟابض ٞؼاطي  اؾز« ًٟ٘ز سطػٕٝ»دطٚض ايطا٘ي زض سبضيد سٕسٖ اؾالٔي،  ٞبي حًٛض عٙبنط زا٘كٕٙس ٚ زا٘ف اظ عطنٝ
داطٚض ايطا٘اي،    ٞبي زا٘كٕٙس ٚ زا٘ف زض لبِت سطػٕٝ ٌؿشطزٜ آطبض عّٕي ٚ ـىطي سٕسٖ ُّٔ ٔرشّؿ نٛضر ٌطـز. زض ايٗ ٔيبٖ اٞشٕبْ ذب٘ساٖ

ثطسكٛيك ٚ سحطيى ذّفبي عجبؾي ثٝ حٕبيز اظ أط سطػٕٝ ٚ ٘مُ عّْٛ،  ٘مف ٟٕٔي زض ديكجطز ايٗ حطوز عّٕي زاقز؛ چطاوٝ ايكبٖ عالٜٚ
ٞبي ٟٔٓ ايطا٘ي  ٔٛؾي ثٗ قبوط اظ ذب٘ساٖ ٘ٛثرز ٚ ثٙي ثرشيكٛع، آَ ؾُٟ، آَ ثطٔه، آَ بيز اظ ٔشطػٕبٖ وٛسبٞي ٘ٛضظيس٘س. آَذٛز ٘يع زض حٕ

ٞبي عّٕي ذٛيف، ثطسطي ٚ سفٛق ايطا٘يبٖ ضا اطجبر ٕ٘ٛز٘س. زض ايٗ دػٚٞف ؾعي قسٜ ٘مف ثطأىٝ ٚ  زض زٚضٜ اَٚ عجبؾي ثٛز٘س؛ وٝ ثب ـعبِيز
ٔٛؾي ٕ٘بيٙسٌبٖ حًٛض عّٕي ايطا٘يابٖ زض عهاط اَٚ عجبؾاي ضا ثاٝ ـطاذاٛض       ٘ٛثرز ٚ ثٙي ثرشيكٛع، آَ طنٝ ؾيبؾي ٚ آَؾُٟ، ـعبالٖ ع آَ

ٗ      قطايٍ ٚ ٔٛلعيشي وٝ زض آٖ لطاض زاقشٝ واٝ؛ اياٗ   ا٘س؛ زض عطنٝ سٕسٖ ؾبظي سجييٗ ٚ ٔمبيؿٝ ٕ٘بيس ٚ زض ذالَ ثحاض ثاٝ ٔؿاب ّي ٘ ياط ايا
ٞب سإطيط ثيكشطي زض ٘مف ايطا٘يبٖ  ٞبي حًٛض ايٗ ذب٘ساٖ يه اظ عطنٝ ا٘س؟ ٚ وساْ ًٟ٘ز سطػٕٝ ٔؤطط ثٛزٜٞب اظ چٝ َطيمي زض ديكجطز  ذب٘ساٖ

 زض ظٔيٙٝ سطػٕٝ عّْٛ ٚ ديكجطز ايٗ ًٟ٘ز زاقشٝ اؾز؟ دبؾد زازٜ قٛز.
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 مقدمٍ

اي  يبثي آَ عجبؼ، زٚضٜ ػسيسي اظ سحٛالر سبضيري، عّٕي ٚ ـطٍٞٙي ضا زض سبضيد اؾالْ ضلٓ ظز. زٚضٜ ٔٛي ٚ لسضرؾمٌٛ ذب٘ساٖ ا
ظٔبٖ ثب ذبسٕٝ ًٟ٘ز ثبثه ٚ ٔبظيبض ٚ ثٝ عجبضر ثٟشاط ثاب    ا٘س. ايٗ عهط وٝ ٞٓ وٝ نبحجبٖ لّٓ آٖ ضا عهط َاليي اؾالْ ٘بْ ٟ٘بزٜ

ظٔبٖ ثب اؾشٕطاض ـشٛح  ٚضاٖ ٘فٛش ايطا٘يبٖ زض حىٛٔز اؾالٔي ثٛز. اِجشٝ ٘فٛش ايطا٘يبٖ ٞٓقطٚع ذالـز ٔعشهٓ ٚ ٚاطك ذبسٕٝ يبـز؛ ز
اؾالٔي آؼبظ ٌطزيس. ظيطا اظ يه ؾٛ اعطاة زض ظٔيٙٝ الشجبؼ قيٜٛ ازاضي حىٛٔز ؾبؾب٘ي، ثؿيبضي اظ ـطظ٘ساٖ زثيطاٖ ٚ ٔحبؾاجبٖ  

ايطا٘يبٖ، ٕٞٛاضٜ ٔب٘ع اظ ايٗ قسٜ، واٝ ثاطاي ٔاسر ظيابزي سحاز      لسيٓ ضا ثٝ ٔؿئِٛيز ازاضي ٌٕبقشٙس ٚ اظ ؾٛي زيٍط ٘جٛغ شاسي 
ٞب ضا زض ذٛز ػاصة واطزٜ، ثاسا٘بٖ ض٘اً      ؾُّٝ الٛاْ ٟٔبػٓ لطاض ٌيط٘س. ثّىٝ سؿٍّ ٚ ٘فٛش ذٛز ضا ٕٞٛاضٜ ثط ـبسحبٖ سحٕيُ ٚ آٖ

ٚاؾُٝ ـًبي ثبظ ٚ آظازا٘سيكي وٝ ٚػاٛز  ٝ عجبؼ، ث ٚيػٜ زض عهط ثٙي ا٘س. ٕٞيٗ ثطذٛضز ضا ايطا٘يبٖ ثب لْٛ عطة زاقشٙس. ثٝ ايطا٘ي ظزٜ
 ٞبي ثعضٌي ٘ب ُ آيٙس.  ٞبي ٔرشّؿ اػشٕبعي، ؾيبؾي ٚ عّٕي حًٛض يبـشٝ ٚ ثٝ ديكطـز زاقز؛ سٛا٘ؿشٙس زض عطنٝ

ٞبي ايطا٘ي زٚضٜ اَٚ، ـطو ثطايٗ ٟ٘ابزٜ قاسٜ، واٝ ٞطياه اظ      زض ايٗ ٘ٛقشبض يٕٗ ثطضؾي وٛسبٞي ديطأٖٛ ظ٘سٌي عّٕي ذب٘ساٖ
ا٘س؛ چٝ اظ َطيك سطػٕٝ ٚ چٝ اظ ضاٜ حٕبيز ٚ سكٛيك ٔشطػٕابٖ، زض ًٟ٘از    ـطاذٛض قطايٍ ٚ ٔٛلعيشي وٝ زض آٖ لطاض زاقشٝآ٘بٖ ثٝ 

ا٘س. ٕٞچٙيٗ زض ََٛ ثحض ؾعي ذٛاٞس قس سب ٔؿب ّي ٘ ياط ايٙىاٝ؛    سطػٕٝ عّْٛ ٘مف زاقشٝ ٚ زض ديكجطز ايٗ ًٟ٘ز، ؾٟيٓ ثٛزٜ
ٖ  ا٘س؟ ٚ وساْ يه اظ عطنٝ ًٟز سطػٕٝ ٔؤطط ثٛزٜٞب اظ چٝ َطيمي زض ديكجطز ٘ ايٗ ذب٘ساٖ ٞاب سؾيبؾاي ياب     ٞبي حًٛض ايٗ ذب٘اسا

عّٕي( سإطيط ثيكشطي زض حًٛض ايطا٘يبٖ زض عطنٝ سطػٕٝ عّْٛ ٚ ديكجطز ايٗ ًٟ٘از زاقاشٝ اؾاز؟ٚ زض آذاط واساْ ياه اظ اياٗ        
 ٛز.ا٘س؟ ضٚقٗ ق ٞب زض ًٟ٘ز سطػٕٝ، ٘مف دبيساضي اظ ذٛيف ثٝ يبزٌبض ٌصاقشٝ ذب٘ساٖ

ٔٙبثع ٚ ٔأذصي وٝ ديطأٖٛ ًٟ٘ز سطػٕٝ سإِيؿ قسٜ؛ اظ ٔٙ ط ظٔب٘ي، اظ وشت سإِيؿ قسٜ ٔعبنط ثب ظٔبٖ ٔٛيٛع ٔاٛضز ثحاض ساظ   
ساٛاٖ زض زٚ   َٛضوّي ايٗ ٔٙبثع ضا ٔاي  لطٖٚ زْٚ ٚ ؾْٛ ٞؼطي( قطٚع ٚ ثٝ سحميمبر ٚ ُٔبِعبر زٚضاٖ اذيط ذشٓ ٌطزيسٜ اؾز. ثٝ

اَٚ سبضيري، ُٔبِعبر ٚ سحميمبر ػسيس. ثب ايٗ ٚػٛز سبوٖٙٛ ثاٝ َاٛض ٔؿاشمُ ٚ ٔاسٖٚ ضٚي      زؾز ثٙسي ٕ٘ٛز: ٔٙبثع ٌطٜٚ سمؿيٓ
َاٛض   َٛض اذم زض ًٟ٘ز سطػٕٝ ٚ ثٝ ٞبي ؾيبؾي ٚ عّٕي( ٚ سجييٗ ٚ ٔمبيؿٝ ٘مف ايكبٖ، ثٝ ٞبي ايطا٘ي سذب٘ساٖ عّٕىطز ذب٘ساٖ

ٚ سٟٙب ثٝ نٛضر دطاوٙسٜ ٚ ٔرشٍّ زض ٔٙبثع ٔٛضز ثحض ٚ  ي سٕسٖ اؾالٔي، سحميك ٚ دػٚٞف نٛضر ٍ٘طـشٝ اعٓ زض ضقس ٚ سٛؾعٝ
ا٘س. ِصا اظ ايٗ ٔٙ ط، ايٗ دػٚٞف زض ٔمبيؿٝ ثب سحميمبر ديكيٗ، ثٝ ًٟ٘ز سطػٕٝ ٚ ٘مف ايطا٘يبٖ زض آٖ، ٍ٘بٞي  ثطضؾي لطاض ٌطـشٝ
 .٘ٛ ٚ ٔشفبٚر زاضز

  

 ت ترجمٍَبی سيبسی ي علمی ایراوی عصر ايل عببسی در پيشبرد وُض عملکرد خبودان

يبثي آَ عجبؼ ثٝ ٔسز ايطا٘يبٖ، عٙهط ايطا٘ي ثب ٘فٛش زض اضوبٖ ٟٔٓ ؾيبؾي، ظٔيٙٝ حًٛض ٚ ـعبِيز ايطا٘يبٖ ـطٞيرشاٝ ضا زض   ثب لسضر
ٞبي ٟٔٓ حًٛض ايطا٘يبٖ زض اياٗ ٔمُاع ظٔاب٘ي، عطناٝ عّآ ٚ       عجبؼ ٟٔيب ٕ٘ٛز. اظ نحٙٝ ضاؾشبي ايطا٘ي سط ؾبذشٗ حىٛٔز ثٙي

ٛ ٚظضاي ايطا٘ي زض وٙبض ٘مف ٔسيطيشي أٛض ؾيبؾي، ثب حٕبيز زا٘كٕٙساٖ، ازثب ٚ ٔشطػٕابٖ ساإطيط ٟٕٔاي زض    ؾيبؾز ثٛز. اظ يه ؾ
سٛؾعٝ سٕسٖ اؾالٔي زاقشٙس ٚ اظ ؾٛي زيٍط زا٘كٕٙساٖ ٚ عّٕبي ايطا٘ي زض ؾبيٝ حٕبيز ذّفب ٚ ٚظضا ثٝ وبض ديكطـز ٚ ٘كاط عّآ   

ٞابي ؾيبؾاي، عّٕاي ٚ ـطٍٞٙاي      ط زا٘كٕٙس ٚ زا٘ف دطٚض ايطا٘اي ثاب ـعبِياز   سٛاٖ ٌفز وٝ عٙبن اقشؽبَ زاقشٙس. ِصا ثٝ ػط ز ٔي
 ا٘س. ذٛيف، زض سجسيُ عهط اَٚ عجبؾي ثٝ عهط ظضيٗ ـطًٞٙ اؾالٔي ؾٟيٓ ثٛزٜ

آـطيٙي ايطا٘يبٖ زض عّٛٔي ٕٞچٖٛ ٘ؼْٛ، َت ٚ ضيبييبر ٞؿشيٓ. ذّفبي عجبؾي ثٝ ذبَط اعشمابز   زض عهط اَٚ عجبؾي، قبٞس ٘مف
ط حطوز ؾشبضٌبٖ ٚ اػطاْ آؾٕب٘ي زض ؾط٘ٛقز ا٘ؿبٖ، ثٝ ٘ؼْٛ عاللٝ ثؿيبضي زاقشٙس ٚ ايطا٘يبٖ ٘يع ثٟشط اظ ٞط ّٔشاي  قسيس ثٝ سإطي

اي لسيٓ، ٘بٔٛضسطيٗ زا٘كٕٙساٖ ٚ عبِٕبٖ ٘ؼْٛ ضا زض ذٛز دطٚضا٘سٜ  سٛا٘ؿشٙس دبؾرٍٛي ايٗ ٘يبظ ذّفب ثبقٙس؛ چطاوٝ ايطاٖ اظ ظٔب٘ٝ ٔي
ا٘س؛ وٝ ثٝ ز٘جبَ عاللٝ ٚ اعشمبز ذّفبي عجبؾاي ثاٝ ٘ؼاْٛ، ضاٞاي      ٞبي انيُ ايطا٘ي ثرشي اظػّٕٝ ذب٘ٛازٜثٛز. ذب٘ساٖ ايطا٘ي ٘ػاز ٘ٛ

زضثبض قس٘س. اعًبي ايٗ ؾالِٝ ثعضي اظ ٘يٕٝ لطٖ زْٚ سب اٚاؾٍ لطٖ دٙؼٓ ٞؼطي زض زاضاِرالـٝ عجبؾيبٖ، اؼّت ٔهاسض وبضٞابي   
سٗ اظ اعًبي اياٗ ذب٘اساٖ، اظ ديكاٛايبٖ ـطلاٝ اطٙاي عكاطيٝ ٔحؿاٛة        (. چٙس481، 1372عّٕي، ـطٍٞٙي ٚ زيٛا٘ي ثٛز٘س سضـيع، 

ٚضظيس٘س ٚ ثب سإِيؿ ضؾب ُ ٚ وشات   ٌٛ٘ٝ ـساوبضي زضيػ ٕ٘ي قس٘س. ايكبٖ زض ضاٜ زـبع اظ ٔصٞت ٔعثٛض ٚ ضز آضاي ٔربِفيٗ، اظ ٞيچ ٔي
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« ٘ٛثرز ظضسكشي»(. اظ ٔكبٞيط ايٗ ذب٘ساٖ 330، 1366ثؿيبض، انَٛ عمبيس ـطلٝ أبٔيٝ ضا زض ٔيبٖ ٔطزْ ٔٙشكط ؾبذشٙس ساثٗ ٘سيٓ، 
(؛ وٝ ثٝ زؾز ٔٙهٛض اؾالْ آٚضز. اٚ اظ حطوبر ؾشبضٌبٖ ٚ ٘شبيغ آٖ حطوبر آٌبٜ ثٛز ٚ چٖٛ ٔٙهٛض ثٝ 4039/  1، 1371ثٛز سنفب، 

 (.  309  / 3  ،1336ػب ثب ذٛز ٔي ثطز سظيساٖ،  آٖ ػطيب٘بر عاللٝ زاقز؛ اٚ ضا ٕٞٝ

 145ٕٞٙبي ٔٙهٛض ثٛز؛ چٙب٘ىٝ زض ثٙبي قٟط ثؽساز سذسا زاز( ٔٙهٛض ثٝ سٛنيٝ اٚ ضٚظ اَٚ ٔحاطْ ؾابَ   ٘ٛثرز ٕٞٛاضٜ ٔكبٚض ٚ ضا
(. ٘ٛثرز ٕٞچٙيٗ زض سعييٗ ٔحُ ثؽساز ٚ سطؾيٓ ٘مكٝ آٖ 364/  2، 1371ْ( ضا ضٚظ سإؾيؽ ثؽساز لطاض زاز سيعمٛثي،  762ٞؼطي س

ْ( ٘يع اظ ؾاٛي   763ق/  145ز قٛضـ اثطاٞيٓ ثٗ عجساهلل عّٛي س(. ديف ثيٙي قىؿ682/  10، 1965٘يع قطوز زاقز سيبلٛر، 
ٚاؾاُٝ ٘فاٛش اٍِٛٞابي ـطٍٞٙاي ؾبؾاب٘ي       (. ثسيٗ سطسيت ثب حًٛض ٘ٛثرز اذشطثيٙي ث47ٝ، 1381٘ٛثرز نٛضر ٌطـز سٌٛسبؼ، 

ءاهلل ثٗ اطاطي ضيبؾاز   اـ، ٔبقب ثشسضيغ زض زضثبض ذالـز عجبؾي ثٝ ٔٙهٝ ي ظٟٛض ضؾيس. ٘ٛثرز ٔسسي ٘يع ثٝ ٕٞطاٜ ٕٞىبض ايطا٘ي
(. ؼيط اظ آ٘چٝ شوط قس اَالع ثيكشطي  ديطأٖٛ قطح احٛاَ ٘ٛثراز ٘اساضيٓ. اظ   34، 1361ٔسضؾٝ ثؽساز ضا ثط عٟسٜ زاقز سوٛضثٗ، 

ٞبيي وٝ ٘ٛثرز اظ ـبضؾي ثٝ عطثي سطػٕٝ ٕ٘ٛزٜ؛ ٘بْ ٚ ٘كب٘ي زض ثيٗ ٘يؿز. سٟٙب حبػي ذّيفٝ زض وكؿ اِ ٖٙٛ ثاٝ ٍٞٙابْ    وشبة
زٞس؛وٝ احشٕابال  اياٗ وشابة اظ     وٙس ٚ وشبثي زض احىبْ ٘ؼْٛ ثٝ ٚي ٘ؿجز ٔي ِفيٗ وشت احىبْ ٘ؼٛٔي اظ ٘ٛثرز يبز ٔئعطـي ٔؤ
ْ(، ثاٝ زِياُ دياطي ٚ     772ٞؼاطي س  155(. ايٗ زا٘كٕٙس ايطا٘اي زض ؾابَ   10: 1357ٞبي ٚي ثٛزٜ اؾز س الجبَ آقشيب٘ي،  سطػٕٝ

ضا ثٝ عٙٛاٖ ٔاٙؼٓ زضثابض ٔٙهاٛة    « طزقبشٔبٜ َيٕبشا أبشضيبز ذؿطٚاثٟكبشذ»وِٟٛز ؾٗ اظ ذسٔز وٙبضٜ ٌطـز. ٔٙهٛض دؿطـ 
ضؾاس؛   ٞبي يبلٛر زض ٔعؼٓ اِجّاساٖ ثاٝ ٘ اط ٔاي     (. ثط اؾبؼ ٌفش409ٝ، 1371ٕ٘ٛز ٚ ثطاي ؾِٟٛز اٚ ضا اثٛؾُٟ ِمت زاز سلفُي،

(؛ حشي ٌفشٝ قسٜ ٔٙهٛض ثٝ اشٖ ٚي 684/  1، 1410اثٛؾُٟ زض سعييٗ ٔحُ ثؽساز ٚ سطؾيٓ ٘مكٝ آٖ حًٛض زاقشٝ سيبلٛر حٕٛي، 
(. ٚي زض سٕبْ زٚضاٖ ذالـز ٔٙهٛض، ٕٞطاٜ ٚي ثٛز. چٙب٘ىٝ زض آذطيٗ ؾفط حغ 302/  3، 1337ثؽساز ضا ثٙب ؾبذز ساثطاٞيٓ حؿٗ، 

(. اثٛؾُٟ سب عهط ٞبضٖٚ اِطقيس ضا 141/  4، 1375ْ( ٚي ضا ٕٞطاٞي ٕ٘ٛز سٔحٕسي ٔاليطي،  775ٞؼطي س 158ٔٙهٛض زض ؾبَ 
زضن ٕ٘ٛز ٚ وشبثساض ٚ ٔٙؼٓ ذبل ٞبضٖٚ ٌطزيس. ٚي ثٝ ثيز اِحىٕٝ ضـز ٚ آٔس زاقشٝ ٚ ثٝ وبض سطػٕٝ ـبضؾي ثٝ عطثاي اقاشؽبَ   

(. ٚي نبحت وشت ٔشعسزي زض عّٓ ٘ؼْٛ ٚ احىبْ آٖ ثٛزٜ وٝ عجبضر اظ: وشبة اُِٟٕٙابٖ ـاي إِٛاِياس    24، 1372زاقز سـرطي، 
 (.493، 1366ٞبي اِفإَ اِٙؼٛٔي، إِٛاِيس ٔفطز ٚ ...ساثٗ ٘سيٓ،  ثبقس؛ وشبة ٔي وٝ زضثبضٜ ٘ؼْٛ ٚ ايطاٖ لجُ اظ اؾالْ

ا٘اس؛ ٚػاٛز    ثٙبثط آ٘چٝ شوط قس؛ ذب٘ساٖ ٘ٛثرشي زض سطػٕٝ زؾز زاقشٙس؛ أب ٌعاضقي ٔجٙي ثطايٙىٝ حبٔي ٚ ٔكٛق ٔشطػٕابٖ ثاٛزٜ  
ْ ضا اظ َطيك سطػٕٝ وشت ٘ؼٛٔي ـبضؾاي ثاٝ ظثابٖ    ٘ساضز. إٞيز ذب٘ساٖ ٘ٛثرشي اظ آٖ ػٟز اؾز وٝ ثطاي ٘رؿشيٗ ثبض عّٓ ٘ؼٛ

عطثي، ٚاضز سٕسٖ اؾالٔي ٕ٘ٛز٘س. ظيطا آقٙبيي ٔؿّٕب٘بٖ ثب عّٓ ٘ؼْٛ ٚ ٞيئز يٛ٘ب٘ي، ثعس اظ ايٗ سبضيد نٛضر ٌطـاز. ثاٝ ٕٞايٗ    
اناُ ثاط ٔجٙابي    يب الشجبؾي اظ وشت ـبضؾي اؾز يب زض  ذبَط وشجي وٝ سٛؾٍ ٘ٛثرشيبٖ زض ثبة عّٓ ٘ؼْٛ سإِيؿ قسٜ اؾز؛ سطػٕٝ

سٛاٖ زضيبـز؛ چطا ثب ايٙىٝ اظ آطبض سطػٕٝ  (. اظ ايٗ ٌفشٝ ٔي143/  4، 1375آطبض ٘ؼٛٔي ايطا٘ي ٍ٘بقشٝ قسٜ اؾز سٔحٕسي ٔاليطي، 
قسٜ اـطاز ايٗ ذب٘ساٖ، چيعي ثبلي ٕ٘ب٘سٜ ٚ حشي ٘بٔي اظ آٖ وشت زض ػبيي شوط ٘كسٜ؛ ِٚيىٗ اثٗ ٘سيٓ ذب٘ساٖ ٘ٛثرشي ضا زض ضؤؼ 

 ـبضؾي لّٕساز ٕ٘ٛزٜ اؾز. ٔشطػٕبٖ

عّٓ َت ٘يع اظػّٕٝ زا٘ف ٞبيي ثٛز وٝ ٘يبظ نبحجبٖ لسضر ثساٖ، ؾجت سٛػٝ ٚ اٞشٕبْ ايكبٖ ثٝ عّٓ َت ٚ اَجب قسٜ ثٛز. زض ايٗ 
ضثابض  ٞب ثٛز٘س. اظ ٘رؿشيٗ اَجبي ايطا٘ي وٝ ثاٝ ز  عطنٝ ٘يع ثبظ ايطا٘يبٖ ثٟشطيٗ ٌعيٙٝ ثطاي ضٞبيي ٚ ٘ؼبر ذّفب اظ أطاو ٚ ثيٕبضي

ثبقٙس. آَ ثرشيكاٛع   عجبؾي ضاٜ يبـشٙس ٚ زض ََٛ زٚضٜ ًٟ٘ز سطػٕٝ، زض عطنٝ عّٓ دعقىي ذٛـ زضذكيس؛ ذب٘ساٖ ثٓرشيكٛع ٔي
آيٙس. آ٘بٖ ٕٞٝ اظ ٘رجٍبٖ دعقىي ٘ؿاُٛضي ثطذبؾاشٝ اظ    زض وٙبض َيبيز ٚ سإِيؿ وشت َجي، اظ ِٚيٙعٕشبٖ ًٟ٘ز سطػٕٝ ثكٕبض ٔي

ي قٕبض  ط وبض ٚ سحميك دعقىي ثؽساز زض ؾطاؾط ًٟ٘ز سطػٕٝ حبوٓ ثٛز٘س ٚ اظػّٕٝ ٔؿئٛالٖ سطػٕٝقبدٛض ايطاٖ ثٛز٘س؛ وٝ ث ػٙسي
(. ايٗ ذب٘ساٖ واٝ اظ  186، 1381قس٘س سٌٛسبؼ،  ثعضٌي اظ آطبض ػبِيٙٛؼ، وٝ اظ حٙيٗ ٚ انحبثف زضذٛاؾز قسٜ ثٛز؛ ٔحؿٛة ٔي

ض ذسٔز ـطٔب٘طٚايبٖ عجبؾي ثٛز٘س. آؼبظ اضسجبَكبٖ ثاب زضثابض   ا٘س؛ ٍٕٞي دعقه ٚ ز ظيؿشٝ لطٖ زْٚ سب اٚاؾٍ لطٖ دٙؼٓ ٞؼطي ٔي
قابدٛض   ٌطزز. وٝ زضٚالع ٘رؿشيٗ اضسجبٌ ثايٗ زؾاشٍبٜ ذالـاز ثؽاساز ٚ ثيٕبضؾاشبٖ ػٙاسي       ذالـز، ثٝ ظٔبٖ ذالـز ٔٙهٛض ثبظٔي

قبدٛض ضا ثط عٟسٜ  ؾشبٖ ػٙسيآيس. ايٗ ذب٘ساٖ اظ عيؿٛيبٖ ٘ؿُٛضي ايطاٖ ثٛز٘س؛ وٝ زض اٚايُ عٟس عجبؾي ضيبؾز ثيٕبض حؿبة ٔي ثٝ
زاقشٙس. ايٗ ٔطوع سحهيّي زضٔب٘ي وٝ اظ ظٔبٖ ؾبؾب٘يبٖ زايط قسٜ ثٛز؛ ٘مف ٟٕٔي زض قىٛـبيي سٕسٖ اؾالٔي ايفاب ٕ٘اٛز سنافب،    
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(. اعًبي ذب٘ساٖ ثرشيكٛع عجبضر ثٛز٘س اظ: ثرشيكاٛع اَٚ، ػجط ياُ اَٚ، ػاطػيؽ، ثرشيكاٛع زْٚ، ػجط ياُ زْٚ،      52/  1، 1371
 ع ؾْٛ، عجيساهلل اَٚ، ػجطا يُ ؾْٛ، عجيساهلل زْٚ.ثرشيكٛ

آقٙبيي ٚ اَالعبسي ٔٛػٛز ديطأٖٛ اعًبي ايٗ ذب٘ساٖ، ٘كإر ٌطـشٝ اظ سٕبؼ ايكبٖ ثب زؾشٍبٜ ذالـز عجبؾي؛ ثٙب ثاٝ ذٛاؾاز ٚ   
ْ( آؼابظ   769ق/  152٘يبظ ذّفب ثٝ ٟٔبضر ايكبٖ زض َجبثز ثٛزٜ اؾز. ثطاي ٕٞيٗ قٟطر ايٗ ذب٘ساٖ ثب ػطػيؽسٔشاٛـي ثعاس اظ   

قبدٛض ثٝ زضثبض ـطاذٛا٘اسٜ قاس ساثاٗ اثاي انايجعٝ،       ْ اظ ثيٕبضؾشبٖ ػٙسي 765ق /  148قٛز وٝ ثب ثطٚظ وؿبِز ٔٙهٛض زض ؾبَ  ٔي
(. ػطػيؽ دؽ اظ زضٔبٖ ٔٙهٛض ٚ زض ٔسر ظٔب٘ي وٛسبٜ، ثب ٟٔبضر، دبواسأٙي، ٚلابض ٚ ٞيجاز ٚ ظثابٖ آٚضي،     319318/  1، 1349

( ٚ ثاٝ ٔب٘ٙاس ذبِاس ثاٗ     219، 1371ؼصٚة ذٛز ؾبذز؛ ثٝ ٘حٛي وٝ  دعقه ٔرهٛل ٔٙهٛض ٌطزيس سلفُي، ذّيفٝ عجبؾي ضا ٔ
ثطٔه وٝ ظٔيٙٝ حًٛض ذب٘سا٘ف ضا زض زضثبض ٟٔيب ؾبذز؛ ػطػيؽ ٘يع ظٔيٙٝ حًٛض ـطظ٘اس ٚ ٘ٛازٌاب٘ف ضا زض زضثابض ايؼابز ٕ٘اٛز.      

( ٚ دؿطـ ػجط يُ زْٚ سٔشاٛـي  193، 1364ز ساثٗ اِعجطي، ْ( ٔٛضز سٛػٝ ٞبضٖٚ ثٛ 801ق/  185ثرشيكٛع دؿط ػطػيؽ سٔشٛـي 
(؛ ٔٛضز ُِؿ ٚ احؿبٖ ثطأىٝ ٚ ٞبضٖٚ ٚ ٔإٖٔٛ 153، 1371سطيٗ ـطز ايٗ ذب٘ساٖ سٔيٝ ِي،  ْ( ٕٔشبظسطيٗ ٚ ٔعطٚؾ 828ق /  213

ثرشيكٛع ؾْٛ سٔشاٛـي  (. ٔمبْ ٚ ٔٛلعيز ايٗ ذب٘ساٖ سب حسي ثطػؿشٝ ٌطزيس؛ وٝ ططٚر ٚ ٔىٙز 366، 1424لطاض ٌطـز سؾيَٛي، 
ضٚ اظ ٔهابزضٜ أاٛاَ ٚ سجعياس     ْ( زض ظٔبٖ ٚاطك ٚ ٔشٛوُ، حؿبزر ثعضٌبٖ ٚ حشي قرم ذّيفٝ ضا ثطاٍ٘يرز. اظ ايٗ 870ق/  256

(. أب ثبظ ٟٔبضسف زض َت، دبي اٚ ضا ثٝ زضثابض ثابظ واطز ٚ زض ذاسٔز     346/  10، 1407اثٗ وظيط،  143، 1336ٔهٖٛ ٕ٘ب٘س ساٍِٛز، 
وطز ٚ دؿطي ثٙابْ   شع ٚ ٟٔشسي سب دبيبٖ حيبر ثٝ وبض ذٛيف ازأٝ زاز. عجيساهلل ثٗ ثرشيكٛع زض زضثبض ٔمشسض ذسٔز ٔئؿشعيٗ، ٔع

 ثبقس.  (. سجبض٘بٔٝ ذب٘ساٖ ثرشيكٛع اظ ايٗ ظٔبٖ ثٝ ثعس چٙساٖ ٔعشجط ٕ٘ي144143، 1371ػجط يُ ؾْٛ زاقز سلفُي، 

ٓ   ايٗ دعقىبٖ زض عّٓ َت، ؾطآٔساٖ عهط ذٛيف ثٛز٘س. ٌياطي ا٘ؼابْ    زض ظٔيٙٝ سطػٕٝ عطثي، ػع ػطػيؽ ؾبيطيٗ الاسأي چكا
ا٘س. أب آ٘چٝ ؾجت إٞيز آ٘بٖ قسٜ، ؾٛاي سإِيؿ وشت َجي وٝ آٖ ٘يع ٔشإطط اظ وشت سطػٕٝ قسٜ ثٛزٜ؛ اؾشرساْ ٚ حٕبياز اظ   ٘سازٜ

ٔي زض حميمز ٘كاإر ٌطـشاٝ اظ ؾاٝ    ثبقس. ٚلشي ثٝ ايٗ ٘ىشٝ سٛػٝ وٙيٓ وٝ َت اؾال ٔشطػٕبٖ ثطاي سطػٕٝ وشت َت يٛ٘ب٘ي ٔي
ٚيػٜ وؿب٘ي واٝ زض اياٗ    (؛ ثٝ إٞيز ٔشطػٕبٖ وشت َجي ٚ ث504ٝ، 1331، ٗٔٙجع َت ايطا٘ي، ٞٙسي ٚ يٛ٘ب٘ي ثٛزٜ اؾز سٌٛٞطي

 ا٘س، دي ذٛاٞيٓ ثطز. ضاٜ اظ حٕبيز ٚ سكٛيك ٔشطػٕبٖ وٛسبٞي ٘ىطزٜ

ؾٝ، حؿابة ٚ ٘ؼاْٛ ٚ ٔٛؾايمي سٛػاٝ ذبناي دياسا وطز٘اس. يىاي اظ         ايطا٘يبٖ زض زٚضٜ اؾالٔي ثٝ ضيبييبر ٚ ـطٚع آٖ؛ ٘ يط ٞٙس
ٞبي ـطٍٞٙي ايطاٖ وٝ زض عطنٝ ايٗ عّٓ حًٛض ـعبَ ٚ ٔؤططي زاقز؛ ذب٘ساٖ ٔٛؾي ثٗ قبوط ذطاؾب٘ي ثٛز؛ ثٙاي ٔٛؾاي    ذب٘ساٖ

بٖ ثاب عٙاٛاٖ ثٙاي    ٌطزز. زض ٔٙابثع ٌابٞي اظ آ٘ا    عٙٛا٘ي اؾز، وٝ ثط دؿطاٖ ٔٛؾي ثٗ قبوط يعٙي ٔحٕس، احٕس ٚ حؿٗ اَالق ٔي
(. ٔٛؾي ٔاٙؼٓ ٚ اظ ٔعابضيؿ زضثابض عجبؾاي،     322، 1325وٙٙس سآضِ٘ٛس ٚ آِفطز ٌيْٛ،  ٔٛؾي ثٗ قبوط ذطاؾب٘ي ٚ ثٙي ٔٙؼٓ يبز ٔي

ضٚ ثٙي ٔٛؾي زض ؾبيٝ حٕبيز ٔإٖٔٛ ٚ زض ٔحايٍ عّٕاي ثياز     ثٍٟٙبْ ٔطي ؾطدطؾشي دؿطاٖ وٛچىف ضا ثٝ ٔإٖٔٛ ؾذطز. اظ ايٗ
ٝ  اِحىٕٝ سحز سعّيٓ اثٛ اي  يحيي ثٗ اثي ٔٙهٛض ضقس ٚ ٕ٘ٛ يبـشٙس ٚ سحهيالر عبِي ذٛيف ضا ثٝ دبيبٖ ضؾب٘يسٜ، ٞطواساْ زض ضقاش

ْ( زض عّٛٔي چٖٛ ٞٙسؾٝ ٚ  873ق /  259ٔشرهم ٚ ٘بٔجطزاض ظٔب٘ٝ ي ذٛيف قس٘س. ثطازض ٟٔشط، يعٙي ٔحٕس ثٗ ٔٛؾي سٔشٛـي 
/  14، 1375آٔس سَجطي،  ضػبَ ؾيبؾي زضثبض عجبؾي ٘يع ثٝ قٕبض ٔي (. زض عيٗ حبَ اظ227/  3، 1336٘ؼْٛ ٟٔبضر يبـز سظيساٖ، 

ٌيطي ٔحيٍ وطٜ  (. ٚي زض آؼبظ أط ٘عز يحيي، ٔساضع عّٕي ضا َي ٕ٘ٛز ٚ زض ضنسذب٘ٝ ثؽساز زؾشيبض اٚ ثٛز. ٚي ٍٞٙبْ ا٘ساظ6159ٜ
ؾاجبر ٘ؼاٛٔي اياٗ زا٘كإٙساٖ     ظٔيٗ وٝ ثٝ ـطٔبٖ ٔإٖٔٛ ٚ سٛؾٍ زا٘كٕٙساٖ اؾالٔي نٛضر ٌطـز، حًٛض زاقز. حبنُ ٔحب

(. احٕس دؿط 630: 1362سٟٙب  ٘شبيغ وبض ثُّيٕٛؼ، ثّىٝ ٘شبيغ ٔحبؾجبر زا٘كٕٙساٖ آٖ ظٔبٖ ضا ٘يع سحز قعبع لطاض زاز سٞٛ٘ىٝ،  ٘ٝ
(. أاب ؾاٛٔيٗ   630/  1، 1360وبضاٖ ٘بثؽٝ ثاٛز سؾابضسٗ،    وطز. اٚ عبقك سىٙيه ٚ اظ نٙعز زْٚ ٔٛؾي، زضثبضٜ ٔىب٘يه سحميك ٔي

ثطازض يعٙي حؿٗ، زض عّٓ ٞٙسؾٝ ٔٙحهط ثٝ ـطز ثٛز. ثب ايٙىٝ اظ وشت ٞٙسؾٝ، ـمٍ قف ٔمبِٝ اَٚ الّياسؼ زض اناَٛ ٞٙسؾاٝ ضا    
ذٛا٘سٜ ثٛز. ِٚيىٗ شٚق ٚ اؾشعساز عؼيجي زض ايٗ ظٔيٙٝ زاقز. چٙب٘ىٝ ثؿيبضي اظ ٔؿاب ُ ضا واٝ لاسٔب ٔشٛػاٝ      س٘يٕي اظ آٖ وشبة( 

(. دؿطاٖ ٔٛؾي دؽ اظ ٔسسي اظ يحيي ػسا قسٜ ٚ ـعبِيز عّٕي ذٛز ضا ثٝ ناٛضر  488، 1366، ٘كسٜ ثٛز٘س، وكؿ وطز ساثٗ ٘سيٓ
اي ثٙب ٕ٘ٛزٜ ٚ زض آ٘ؼب ديٛؾشٝ ثٝ ضنس ٚ ُٔبِعاٝ ٚ   ٔؿشمُ ز٘جبَ ٕ٘ٛز٘س. آ٘بٖ زض ٔٙعَ ذٛيف ٚالع زض ثبة اُِبق ثؽساز، ضنسذب٘ٝ

ٔٛؾي ثٗ قبوط، سٟٙب اثطاٞيٓ ثٗ ٔحٕس ثٛز وٝ ضاٜ دسضاٖ ذاٛز ضا   (. اظ ٘ٛازٌب165ٖ، 1371ثطضؾي ضٚي ؾشبضٌبٖ دطزاذشٙس سلفُي، 
ٌطزز. حٙيٗ ثٗ اؾحبق ٘يع يىي اظ وشت ػبِيٙٛؼ ضا ثطاي ٚي سطػٕٝ ٕ٘ٛز ساثٗ اثاي  ازأٝ زاز ٚ اظ ٔكٛلبٖ ٔشطػٕبٖ ٔحؿٛة ٔي
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آٔاس ساثاٗ    ٘سٔبي ٔعشًس ثكٕبض ٔاي  اي ٘ساقز ٚ اظ (. ثطعىؽ اثطاٞيٓ، ُٟٔط ثٗ احٕس اظ عّٓ ٚ ازة ثٟط491ٜ/  1، 1349انيجعٝ، 
 (.488، 1366٘سيٓ، 

سٛاٖ زضيبـز؛ وٝ آ٘بٖ ثيف اظ ٞط چيع سٕطوع ذٛز ضا ثط سطػٕاٝ   ذٛثي ٔي ثب ٍ٘بٞي ثٝ وٕيز وشت سطػٕٝ قسٜ ثطاي ثٙي ٔٛؾي، ثٝ
ٝ  ٞابي ثؿاي   ا٘س ٚ زض ايٗ ضاٜ اظ ثصَ ٚ ثركف أٛاَ ذٛيف اِثبيي ٘ساض٘س.ٌصقشٝ اظ سطػٕٝ عّْٛ لطاض زازٜ ٚاؾاُٝ ثاصَ ٚ    بضي واٝ ثا

اي وٝ ثط عّْٛ زاقشٙس، لابزض ثٛز٘اس؛ ٔشطػٕابٖ ضا زض وابض      ٌطـز؛ ذٛز ٘يع ثٝ ذبَط احبَٝ ثركف آ٘بٖ، سٛؾٍ ٔشطػٕبٖ نٛضر ٔي
ٞب يبضي زٞٙس. عالٜٚ ثط ايٗ نبحت سإِيفبر ثاسيع ٚ ٟٕٔاي زض عّاٛٔي چاٖٛ ٞٙسؾاٝ ٚ ضيبياي ثٛز٘اس.         ٚيطايف ٚ انالح سطػٕٝ

ثب سكٛيك ٚ حٕبيز ٔشطػٕبٖ اظ يه ؾٛ ٚ ثب سحميمبر ٚ سإِيفبر ثاسيع ذاٛز اظ ؾاٛي زيٍاط، ظٔيٙاٝ الظْ ضا ثاطاي       ثٙبثطايٗ ايكبٖ 
 ثبقس: قىٛـبيي عّْٛ زض لطٖٚ ؾْٛ ٚ چٟبضْ ٞؼطي ٟٔيب ؾبذشٙس. آطبض ٚ سإِيفبر ثٙي ٔٛؾي ثٝ ٘مُ اظ اثٗ ٘سيٓ ثٝ قطح شيُ ٔي

اِٟٙسؾي اِصي ثيٗ ػبِيٙٛؼ أطٜ، اِؼعء، ـي اظِّيٝ اِعبِٓ ٚ وشابة عّاي ٔب ياٝ    ٔحٕس ثٗ ٔٛؾي: حطوٝ اِفّه االِٚي، طّض، اِكىُ 
سٛاٖ زضيبـز ٚي عالٜٚ ثط عّاْٛ ضيبياي، زض حىٕاز َجيعاي ٚ ػٟابٖ       اِىالْ. اظ ٔؼٕٛعٝ آطبضي وٝ ثٝ ٔحٕس ٔٙؿٛة قسٜ، ٔي

ٗ ٔٛؾي: اِحيُ، وشبة ثيٗ ـيٝ ثُطيك قٙبؾي ٘يع زؾشي زاقشٝ اؾز ٚ ٌٛاٜ اظ ٚؾعز زأٙٝ عاليك ـىطي ثٙي ٔٛؾي زاضز. احٕس ث
سعّيٕي ٚ ٔصٞت ٞٙسؾي ا٘ٝ ِيؽ ـي ذبضع وطٜ اِىٛاوت اِظبثشٝ وطٜ سبؾعٝ، إِؿإِٝ اِشي اِمبٞب عّي ؾٙس ثٗ عّي ٚ وشابة ٔؿاب ُ   

 ػطر ثيٗ ؾٙس ٚ ثيٗ احٕس ٚ حؿٗ ثٗ ٔٛؾي: اِكىُ إِسٚض إِؿشُيُ.

ذٛز حبٔي ٔشطػٕبٖ ثٛز٘س؛ ِٚيىٗ ذٛز ٕ٘ٛ٘ٝ ٘رؿشيٗ زا٘كإٙساٖ زٚضاٖ   ظيؿشٙس ٚ ثٙي ٔٛؾي ٞطچٙس زض زٚضاٖ ًٟ٘ز سطػٕٝ ٔي
اؾالٔي ثٛز٘س؛ وٝ زض ٍٞٙبٔٝ ٘مُ ٚ الشجبؼ عّْٛ ثيٍب٘ٝ، زؾز ثٝ وبضٞبي ثسيع ٚ ٔؿشمُ ظز٘س. ضؾبِٝ ٔؿبحٝ االوط ٚ لؿٕٝ اِعٚايب 

ٗ اطط زٚضاٖ اؾالٔي اؾز؛ وٝ زض ثابة ٔحبؾاجٝ   ثظالِٝ الؿبْ ٔشؿبٚيٝ ٚ ٚيع ٔمساض ثيٗ ٔمساضيٗ ِشٛاِي عّي لؿٕٝ ٚاحسٜ، ٘رؿشي
ثبقس. ايٗ ضؾبِٝ زض سحطيط ذٛاػٝ ٘هيط اِسيٗ َٛؾي، ٔعطـٝ ٔؿبحٝ االقىبَ اِجؿيُٝ ٚ اِىطيٝ ٘بْ زاضز ٚ  ؾُح ٚ حؼٓ اقىبَ ٔي

ضيبييبر يٛ٘ب٘ي  ٔعطٚؾ اؾز. ايٗ ٔؿئّٝ وٝ ٘هيط اِسيٗ َٛؾي، زض وٙبض آطبض ثبظٔب٘سٜ اظ« وشبة ثٙي ٔٛؾي»سطػٕٝ السيٙي آٖ ثٝ 
زٞاس سٔعهاٛٔي ٕٞاسا٘ي،     ٚ اظ ٔيبٖ آطبض ٘ٛقشٝ قسٜ زض زٚضاٖ اؾالٔي، ايٗ وشبة ضا ثطاي سحطيط ثطٌعيسٜ، إٞيز آٖ ضا ٘كبٖ ٔي

1383 ،12  /692.) 

ٞبي ؾيبؾي ٘فٛشي ثسؾاز آٚضزٜ ثٛز٘اس؛ اؼّات زض ٔؿاٙس      ٞبي زا٘ف دطٚض ايطا٘ي وٝ زض زؾشٍبٜ ذالـز عجبؾي، زض عطنٝ ذب٘ساٖ
ٚظضار زض وٙبض ٘مف ٔسيطيشي أٛض ؾيبؾي، ثٝ حٕبيز زا٘كٕٙساٖ، ازثب ٚ ٔشطػٕبٖ دطزاذشٝ ٚ اظ ايٗ ٔٙ ط ساإطيط ٟٕٔاي زض سٛؾاعٝ    

وٛقايس٘س؛ سٛػاٝ   سٕسٖ اؾالٔي زاقشٙس. ايكبٖ عالٜٚ ثط ايٙىٝ ذٛز زض أط سطػٕٝ اظ ا٘ؼبْ ٞيچ وبضي ـطٌٚصاض ٘جٛز٘س؛ ٕٞاٛاضٜ ٔاي  
آٚضي ٚ سطػٕٝ وشت ُّٔ ٔرشّؿ ٔعُٛؾ ٕ٘بيٙس. ثٝ عٙٛاٖ ٔظبَ؛ ٞبضٖٚ ٚ دؿطـ ٔإٖٔٛ زؾز دطٚضزٜ ذّفبي عجبؾي ضا ثٝ أط ٌطز

ثطٔىيبٖ ثٛز٘س. ٞبضٖٚ وٝ زض ايطاٖ ٚ سحز سإطيط ايطا٘يبٖ ٚ ثٝ زؾز يحيي ثطٔىي سطثيز قسٜ ثٛز؛ ثٝ زؾشيبضي ٚظيط ثطٔىي ذاٛز،  
ٕ٘ٛز. ظيطا يحيي عالٜٚ ثط سسثيط أاٛض ؾيبؾاي، ٘ماف ٟٕٔاي زض     ه ٔيوطز٘س؛ ثؿيبض وٕ ثٝ زا٘كٕٙسا٘ي وٝ آطبض عّٕي ضا سطػٕٝ ٔي

قابدٛضي،   عطنٝ عّٕي ٚ ـطٍٞٙي ػبٔعٝ زاقز. اٚ ؾرز َطـساض ًٟ٘ز عّٕي سطػٕٝ ثٛز ٚ زض ايٗ ضاٜ عّٕبي ٘ؿاُٛضي ػٙاسي  
يز قاسٜ ثاٛز. ثٙابثطايٗ    ٚي ضا ٔسز ٔي ضؾب٘س٘س. ٞبضٖٚ اِطقيس زض ايطاٖ ٚ سحز سإطيط ايطا٘يبٖ ٚ ثٝ زؾز قرم يحيي ثطٔىي سطث

َجيعي اؾز وٝ زض زٚضاٖ ذالـشف، عطنٝ ضا ثطاي حًٛض ايطا٘يبٖ ثبظ ٌصاقشٝ ٚ ثٝ آ٘بٖ ٟٔط ثٛضظز. ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ دؿاطـ ٔاإٖٔٛ   
٘يع سطثيز قسٜ ثٝ زؾز ايطا٘يبٖ ثٛز ٚ ٕٞٛاضٜ ثط آ٘بٖ اسىب زاقز. ٘شيؼٝ آٖ ثٛز وٝ ٞبضٖٚ سحز سإطيط ٚظيط ذٛز، يحيي ثطٔىي ثاٝ  

(. عاللٝ يحيي ثطٔىي ثٝ عّْٛ يٛ٘ب٘ي، ؾٟٓ ثاٝ ؾاعايي زض سطػٕاٝ    237236، 1374زاز ساِٚيطي، ٞب ثٟب ٔي يٛ٘ب٘ي ٚ سطػٕٝ آٖآطبض 
ضؾايس. زا٘اف يٛ٘اب٘ي زض ظٔابٖ اياٗ       آطبض ايٗ ظثبٖ ثٝ عطثي زاقز. ايٗ حؽ يٛ٘ب٘ي زٚؾشي ايطا٘يبٖ ثٝ ظٔبٖ ذؿطٚ ا٘ٛقطٚاٖ ٔاي 

قبدٛض ٚ ٔطٚ ثٝ دكاطـز ٞابي ثعضٌاي ٘ب اُ آٔاس سـراطي،        ٚ ضٚ٘ك ثؿيبضي زاقشٝ ٚ زض ػٙسيدبزقبٜ ؾبؾب٘ي، ٘عز ايطا٘يبٖ حطٔز 
(. ثطٔىيبٖ ٘يع وٝ ثعس اظ سطن ثّد، زض ٔطٚ ؾىٙي ٌعيسٜ ثٛز٘س؛ زض ايٗ قٟط اظ سإطيطار عّْٛ يٛ٘اب٘ي ثطوٙابض ٕ٘ب٘س٘اس. زض    26، 1372

بة إِِؼؿُي ثُّيٕٛؼ اـشبز. ٚي ٌطٚٞي ضا ثسيٗ ٔٙ ٛض ٔإٔٛض ظٔيٙٝ آطبض يٛ٘ب٘ي، يحيي ٘رؿشيٗ ـطزي ثٛز؛ وٝ ثٝ ـىط سطػٕٝ وش
ؾبذز؛ ِٚيىٗ سطػٕٝ آ٘بٖ ٔٛضز دؿٙس يحيي ٚالع ٘كس. يحيي ثطاي ثبض زْٚ سطػٕٝ ايٗ وشبة ضا ثط عٟسٜ اثٛحؿبٖ ٚ ؾآّ، ض ايؽ   

ٙس يحياي لاطاض ٌطـاز. إِؼؿاُي     ذٛثي ثطآٔسٜ ٚ سطػٕٝ اي اضا ٝ زاز٘س؛ وٝ ٔٛضز دؿ ثيز اِحىٕٝ ٟ٘بز. ايكبٖ اظ عٟسٜ ايٗ وبض ثٝ
(. سطػٕاٝ اياٗ   137، 1371٘رؿشيٗ وشبثي اؾز؛ وٝ زض ٕٞٝ قبذٝ ٞبي عّٓ اِفّه لسيٓ زض ؾيعزٜ ٔمبِٝ سسٚيٗ قسٜ ثٛز سلفُي، 
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(. سطػٕٝ اي وٝ اظ إِؼؿُي 127، 1984وشبة ثبضٞب اظ ؾٛي ٔشطػٕبٖ سىطاض قس ٚ قطٚح ٚ سفبؾيط ثؿيبضي ثط آٖ ٍ٘بقشٙس سـطٚخ، 
بضٜ يحيي ا٘ؼبْ ٌطـز؛ ثٝ سطػٕٝ لسيٓ ٔعطٚؾ قسٜ اؾز. ٕٞيٗ سطػٕٝ ٍٞٙبْ سإِيؿ ظيغ ٔعطٚؾ ػابثط ثاٗ ؾاٙبٖ اِجٓشاب٘ي،     ثٝ اق

 (. 274، 1349ٔٛضز اؾشفبزٜ ايٗ ٔٙؼٓ لطاض ٌطـز سّ٘يٙٛ، 

ٚ دكاشيجب٘ي آ٘ابٖ   سطػٕٝ آطبض ٞٙسي ٚ ٞٙسقٙبؾي ٞٓ اظ زا٘ف ٞبي ٔٛضز عاللٝ ثطأىٝ ثٛز. زا٘كٕٙساٖ ايٗ ؾطظٔيٗ ٔٛضز حٕبيز 
ا٘اس. واٝ   ْ زا٘ؿشٝ 773يب  771ق / 156يب  154لطاض زاقشٙس. ٕٞچٙيٗ ثطٔىيبٖ ضا ٔؿئَٛ آٔسٖ ؾفيط ٞٙس ثٝ زضثبض ٔٙهٛض، زض ؾبَ 

(. ثطٔىيبٖ داؽ اظ  180، 1381ايٗ ثطلطاضي اضسجبٌ، ا٘شمبَ ٚ سطػٕٝ وشبة ؾِٙسٞٙس ضا زض ظٔيٙٝ عّٓ ٘ؼْٛ ثٝ ٕٞطاٜ زاقز سٌٛسبؼ، 
(. ٕٞچٙايٗ اظ  446، 1366ٖ ذٛز زض ثؽساز، دعقىي ٞٙسي ثٙبْ اثٗ زِٔٞٗ ضا ثٝ ضيبؾز آٖ ثطٌعيس٘اس ساثاٗ ٘اسيٓ،    يٕبضؾشبسإؾيؽ ث

چٙسيٗ دعقه ٞٙسي زعٛر ٕ٘ٛز٘س؛ سب زض ثيٕبضؾشبٖ آ٘بٖ ٔكؽَٛ ثٝ وبض قٛ٘س. وؿب٘ي چٖٛ ِْٔٙىِاٝ، ؾاٙسثبش، ثابظٓيٕىط ٚ لِّْجِطلْاُ اظ     
(. ٔٙىٝ ٚ اثٗ زٞٗ ثٝ ظثبٖ عطثي آقٙبيي زاقاشٝ  327، 1966ٞٙس ثٝ عطاق آٔس٘س سييؿ،  دعقىب٘ي ثٛز٘س؛ وٝ ثٝ زعٛر ثطٔىيبٖ اظ

ٚ وشجي چٙس اظ ـبضؾي ٚ ٞٙسي ثٝ عطثي سطػٕٝ ٕ٘ٛز٘س. ٘ يط وشبة ؾْٕٛ ٘ٛقشٝ قب٘بق ٞٙسي، ٚظيط چٙسضاٌٛدشب وٝ ٔٙىٝ اظ ٞٙاسي  
ثٝ عطثي ثطٌطزا٘س. ٔٙىٝ عالٜٚ ثط سطػٕٝ ثٝ ساإِيؿ زض ثابة   ثٝ ـبضؾي سطػٕٝ ٕ٘ٛز ٚ اثٛحبسٓ ثّري ثٝ اقبضٜ يحيي آٖ ضا اظ ـبضؾي 

 (. اظ زيٍط دعقىبٖ ٞٙسي وٝ سحز حٕبيز ثطٔىيبٖ ثٛز؛ نبِح ثٗ ثّٟٝ ثاٛز؛ 162، 1371َت ٚ ٞيئز ٘يع اقشؽبَ زاقز سٔيٝ ِي، 
ٝ   366، 1424ٚاؾُٝ اٚ زض ثؽساز قٙبذشٝ قس سؾيَٛي ،  وٝ َت ٞٙسي ثٝ اقابضٜ ٚي، ٌيبٞابٖ    (. ٘رؿشيٗ ثبض زض ظٔابٖ يحياي ٚ ثا

 3، 1336زاضٚيي ٞٙس ضا ثٝ ثؽساز آٚضز٘س؛ وٝ ثعسٞب ايٗ عُٕ اظ ؾٛي دعقىبٖ ٚ زاضٚؾبظاٖ ٔؿّٕبٖ ٔٛضز سجعيز لطاض ٌطـز سظيساٖ، 
(. اظ زيٍط السأبر ٚي زض ظٔيٙٝ ا٘شمبَ اَالعبر ؾطظٔيٗ ٚ ٔطزٔبٖ ٞٙس ثٝ سٕسٖ اؾالٔي، اععاْ ؾفطايي چٖٛ يعماٛة ثاٗ   240/ 

آٚضي قسٜ اظ ؾٛي وٙسي، ثعسٞب ٔٛضز اؾشفبزٜ اثاٗ ٘اسيٓ زض   ٙسي، ـيّؿٛؾ ٔعطٚؾ عطثي ثٝ زيبض ٞٙس ثٛز. اَالعبر ػٕعاؾحبق و
 (.104، 1374ٍ٘بضـ لؿٕز ٔطثٌٛ ثٝ ـطق ٞٙس اِفٟطؾز لطاض ٌطـز سسبضاچٙس، 

بْ آٖ ؾابَ ضا اؾاشرطاع ٕ٘بيٙاس.    ضؾيس٘س سب احىا يحيي ثطٔىي زض ٘ؼْٛ ٘يع زؾشي سٛا٘ب زاقز. ٕٞٝ ؾبِٝ ٔٙؼٕبٖ ثٝ ذسٔز اٚ ٔي
ٕٞچٙيٗ عبِٕبٖ ٘ؼٛٔي ٘ يط اثٛحٓفم عٕٔط ثٗ ـَطُذبٖ اُِجطي زض ؾبيٝ حٕبيز ٚ سكٛيك يحيي ثٝ وابض سطػٕاٝ اقاشؽبَ زاقاشٙس     

(. زض ظٔيٙٝ ـّؿفٝ ٘يع ثطأىٝ اظ ديطٚاٖ ضؤي ٚ ليبؼ ثٛز٘س ٚ عالٜٚ ثط ثطدبييي ٔؼبِؽ ثحاض ٚ ٔٙابظطٜ   15/  12، 1383سؾؼبزي، 
ٔجبحض والٔي ٚ عمّي؛ زض ظٔيٙٝ سطػٕٝ آطبض ـّؿفي ٘يع اظحٕبيز ٔشطػٕبٖ ـطٌٚصاض ٘جٛز٘س؛ چٙب٘چٝ ٔشطػٕي ثٝ ٘ابْ ؾاالْ ثاٗ     زض

 (.445، 1366اَثطـ ثٝ سكٛيك يحيي، سطػٕٝ وشبة ؾٕبع َجيعي اضؾُٛ ضا ا٘ؼبْ زاز ساثٗ ٘سيٓ، 

٘ساٖ اظ ٞيچ وٛقكي زضيػ ٘ٛضظيس٘س. ػعفط ثٕب٘ٙس دسض، ٔشطػٕيٙي ضؾب٘ي ثٝ سٕسٖ اؾالٔي، اـطاز ايٗ ذب زض أط سطػٕٝ عّْٛ ٚ ذسٔز
ثٝ اؾشرساْ زض آٚضز سب وشت ُّٔ ٔرشّؿ ضا ثٝ ظثبٖ عطثي سطػٕٝ وٙٙس. اظػّٕٝ ايٗ اـطاز، عجساهلل ثٗ ٞاالَ اٞاٛاظي اظ زا٘كإٙساٖ    

اظ ظثبٖ دّٟٛي ثٝ عطثي سطػٕٝ ٕ٘ٛز سؾبٔي، اٞٛاظ ثٛز؛ وٝ ثٝ ذسٔز ثطٔىيبٖ زضآٔس ٚ ثٝ زؾشٛض ػعفط ثطٔىي وشبة وّيّٝ ٚ زٔٙٝ ضا 
(. ثب سٛػٝ ثٝ ايٙىٝ وشبة وّيّٝ ٚ زٔٙٝ لجال  سٛؾٍ اثٗ ٔمفع سطػٕٝ قسٜ ثٛز؛ احشٕبال  ٞسؾ ػعفط اظ سؼسيس سطػٕاٝ آٖ،  217، 1365

قس؛ ثٝ ثٟبيي سطػٕٝ ٔيي ٚي سسٚيٗ يب ٞبي ثبؾشب٘ي ايطاٖ ثٛزٜ اؾز. ػعفط ثطٔىي وشت ٚ ضؾب ّي وٝ ثٝ اقبضٜاقبعٝ آطبض ٚ ٘ٛقشٝ
ٞابي  (. ؼياط اظ اياٗ قرهايز   201/  1،  1347زاز ساثٗ ذّىبٖ، ذطيس ٚ ؼبِجب  ثٝ ٔشطػٓ زض ثطاثط ٚظٖ ٞط ٘ؿرٝ َال ٔيٌعاؾ ٔي

ٔعطٚؾ ذب٘ساٖ ثطأىٝ، اـطازي زيٍط اظ ايكبٖ ٘يع زض أط سطػٕٝ سإطيط ثؿعايي زاقشٙس؛ ٘ يط ٔحٕس ثٗ ذبِس ثٗ يحيي ثطٔىي وٝ ثٝ 
ٞب واٝ ثاٝ    (. ايٗ سطػ96ٕٝ، 1363ٛض ٚي وشبة ظيغ ثُّيٕٛؼ سٛؾٍ زٚ ٔشطػٓ، ايّٛة ٚ ؾٕعبٖ ثٝ عطثي سطػٕٝ قس سٕٞبيي، زؾش

ٌطـز؛ ٔطثٌٛ ثٝ زٚضاٖ ٞبضٖٚ اِطقيس ٚ لجُ اظ ٔإٖٔٛ ٚ اضؾبَ ـطؾاشبزٌبٖ ثاٝ ضْٚ ػٟاز ػٕاع آٚضي      حٕبيز ثطأىٝ نٛضر ٔي
ٝ ظٔبٖ لجُ اظ اٚع ٌيطي ًٟ٘ز سطػٕٝ اظ ؾٛي ٔإٖٔٛ ثٛزٜ اؾز. اظ ايٗ ٌفشٝ ٞب وشت ثطاي سطػٕٝ اؾز. ثٝ عجبضر ثٟشط ٔطثٌٛ ث

ٌطزز؛ ذب٘ساٖ ثطأىٝ وٝ عٟسٜ زاض أٛض ٚظاضسي ٚ حىٛٔشي ثٛز٘س؛ ثٝ ٔٛيٛع سطػٕٝ عاللٕٙس ثٛزٜ ٚ ٔشطػٕبٖ  ذٛثي ٔكرم ٔي ثٝ
ٗ سإِيفبر ٘يع زض ٕٞيٗ زٚضٜ ثطأىٝ آؼابظ ٌطزياس.   ٕ٘ٛز٘س. زض وٙبض ًٟ٘ز سطػٕٝ، ٘رؿشيٞب سكٛيك ٚ سطؼيت ٔيضا ثٝ سطػٕٝ وشبة

(. زض 197ٚ   88، 1366وؿب٘ي چٖٛ عّّٓبٖ قعٛثي ٚ اثٛٔحٕس يحيي ثٗ ٔجبضن، وشجي ثطاي ثطٔىيابٖ ساإِيؿ ٕ٘ٛز٘اس ساثاٗ ٘اسيٓ،      
يؿ وشجي واٝ ثاٝ   ٞب ٚ سإِ ٚيػٜ يحيي، زض ٌطزآٚضي وشت ُّٔ ٔرشّؿ ٚ سطػٕٝ آٖ ٞبي ديٍيط ثطٔىيبٖ ثٝ٘شيؼٝ اظ يه ؾٛ ثب سالـ

ٌطـز؛ زض ٔطوع ذالـز عجبؾي، ا٘جٛٞي اظ وشت زض ضقشٝ ٞبيي چاٖٛ ٘ؼاْٛ ٚ    اقبضٜ اـطاز ايٗ ذب٘ساٖ ٚ يب ثطاي ايكبٖ نٛضر ٔي
     ٖ ٞااب احؿاابؼ قااس. اظ   َاات ٚ ـّؿاافٝ ـااطاٞٓ آٔااس. وااٝ ٘ٛثااٝ ذااٛز ٘ياابظ ثااٝ ٔىااب٘ي ٔٙبؾاات ثااطاي حفاا  ٚ ٍٟ٘ااساضي آ
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س. دؽ چٙساٖ زٚض اظ ٚالع ٘يؿز؛ اٌط ٌفشٝ قٛز ٞؿشٝ اِٚيٝ ثيز اِحىٕٝ ضا ذب٘ساٖ ثطٔىاي  ضٚ ثيز اِحىٕٝ ثؽساز ثٙيبٖ ٟ٘بزٜ ق ايٗ
 ا٘س. ثٙيبز ٟ٘بزٜ
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ٖ ٞبي انيُ ايطا٘ي ثٝ قىُ ٔٛضٚطي سؼّي ٕ٘ دطٚضي زض عهط ذّفبي عجبؾي زض ثطذي اظ ذب٘ٛازٜذهّز زا٘ف ٞابي   ٛز. ايٗ ذب٘اسا
ٞبي ؾيبؾي ٚ عّٕي ٘فٛشي ثسؾاز آٚضزٜ ثٛز٘اس؛ ثاٝ سؼسياس ٚ احيابي       دطٚض ايطا٘ي وٝ زض زؾشٍبٜ ذالـز عجبؾي، زض عطنٝزا٘ف

(. ايكابٖ ثاب حٕبياز ٚ سكاٛيك     68/  2، 1358ٞب ٚ ا٘شكبض ٔجبزي سطثيز ٚ سٟصيت ٚ سإزيت ايطا٘ي ضٚي آٚضز٘س سأيٗ،  عبزار، آييٗ
ب ؾبذشٗ ظٔيٙٝ ٚ قطايٍ ٔٙبؾت ثطاي سطػٕٝ ٞط چٝ ثيكشط عّْٛ ُّٔ زيٍط، ٘مف ٔؤططي زض ديكجطز ًٟ٘ز سطػٕٝ ٔشطػٕبٖ ٚ ٟٔي

سٛاٖ دسياساض قاسٖ آطابض ـبضؾاي زض      ي ظ٘سٜ ٍ٘ٝ زاقشٗ ظثبٖ ـبضؾي سالـ ٕ٘ٛز٘س؛ ثٝ ٘حٛي وٝ ٔي ايفب ٕ٘ٛز٘س. ٕٞچٙيٗ زضظٔيٙٝ
ٞبيي ٘ يط آَ ثطٔه، ذب٘ساٖ ؾُٟ ٚ آَ ؾبٔبٖ ٚ ...  سيٖٛ ٔؿبعي ذب٘ساٖلطٖٚ ؾْٛ ٚ چٟبضْ ٞؼطي ٘ يط قبٞٙبٔٝ ـطزٚؾي ضا ٔ

وٙاس واٝ زض    ٞبيي نسق ٔي زا٘ؿز. أب حًٛض ٔؤطط زض عطنٝ سطػٕٝ ٚ سإِيؿ وشبة، ؾٛاي اظ ٘مف حٕبيشي؛ ثيكشط زض ٔٛضز ذب٘ساٖ
قبدٛض زاقشٙس ٚ سٛا٘ؿشٙس ثب ٟٔبضر  يعطنٝ عّٕي حًٛض ـعبَ زاقشٙس؛ ٘ يط ذب٘ساٖ ثرشيكٛع وٝ ٘مكي ثطػؿشٝ زض ثيٕبضؾشبٖ ػٙس

ذٛيف زض ٔمبْ دعقىبٖ ٔرهٛل زضثبض عجبؾي، اظ ظٔبٖ ٔٙهٛض عجبؾي ٔٛلعيشي زِرٛاٜ ثطاي وبض، ثاٝ عٙاٛاٖ ٔشاطػٓ زض اذشيابض     
ٖ     26، 1385ٞب زاضاي ٘فٛش ثبقٙس سضٚظ٘شبَ،  ٌيط٘س ٚ حشي زض سعييٗ ػٟز وّي سطػٕٝ  (. ثٝ ٕٞايٗ ٔياعاٖ زٚ ساٗ اظ ٔكابٞيط ذب٘اسا

٘ٛثرشي، يعٙي ٘ٛثرز ٚ ـطظ٘سـ اثٛؾُٟ زض عطنٝ عّٓ ٘ؼْٛ، ػبيٍبٜ ٔٙؼٓ ثطسط زضثبض ضا ثٝ ذٛيف اذشهابل زازٜ ٚ ثاٝ عٙاٛاٖ    
  ٝ َاٛض ػاسي حابٔي ٔشطػٕابٖ      ٔكبٚض ٚ ضإٞٙبي ذّفبي عجبؾي زض ٔؿب ُ ٔرشّؿ ػبٔعٝ اؾالٔي حًٛض زاقشٙس. ايكبٖ ٌطچاٝ ثا

ي، ثٝ عٙٛاٖ حبٔالٖ ٘ؼْٛ ايطا٘ي ثجاٝ سٕاسٖ اؾاالٔي ٘ابٔجطزاض قاس٘س ٚ زض آذاط       ٘جٛز٘س؛ ِٚيىٗ ذٛز ثب سطػٕٝ وشت ٘ؼٛٔي ـبضؾ
ذب٘ساٖ ثٙي ٔٛؾي ثٛز٘س وٝ عّٓ ضيبييبر ٚ ٞٙسؾٝ ضا زض سٕسٖ اؾالٔي ثٝ ٘مُٝ اوٕبَ ضؾب٘يس٘س ٚ ثب سإِيفبر ذٛيف، ثٝ اثاساعبر  

ٞبي ايطا٘ي، زض ظٔيٙٝ حٕبيز اظ ٔشطػٕبٖ،  اٖٚ ٘ٛآٚضي زض ايٗ عطنٝ زؾز ظز٘س. ثٙي ٔٛؾي زض عطنٝ حًٛض عّٕي ٚ ؾيبؾي ذب٘س
ػب٘جٝ اظ ٔشطػٕيٗ، ثٝ ضلبثز ٚ ٔمبثّٝ ثب ٔإٖٔٛ عجبؾاي ثطذبؾاشٙس ٚ زض    حطؾ ثؿيبضي ثطاي ٌفشٗ زاض٘س. ايٗ ذب٘ساٖ ثب حٕبيز ٕٞٝ

 ايٗ ضاٜ سٛـيك ثؿيبضي يبـشٙس.

ٞب، زض عطنٝ سطػٕٝ  ثبة ايٙىٝ وساْ يه اظ ايٗ ذب٘ساٖٞب ٌفشٝ قس، ثبظ لًبٚر زض  ثب ٚػٛز آ٘چٝ ديطأٖٛ ذسٔبر عّٕي ايٗ ذب٘ساٖ
اي ذبل ٚ زض ٔمبَع  ضؾس ٚ ايٗ ثٝ ذبَط ٘مف ٚ حًٛض ـعبَ ٞطيه اظ آ٘بٖ زض ظٔيٙٝ ا٘س؛ زقٛاض ثٙ ط ٔي عّْٛ ٘مف ثيكشطي زاقشٝ

ثطٔىيابٖ ٚ آَ ؾاُٟ ثايف اظ    ظٔب٘ي ٔشفبٚر ثٛزٜ اؾز. ثٝ عٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ، ايٗ ٚالعيشي اؾز ا٘ىبض٘بدصيط،وٝ زض اشٞبٖ سبضيري، ٘ابْ  
ؾابظز.   آ٘ىٝ يبزآٚض ٔكٛليٗ سطػٕٝ عّْٛ ثبقس؛ سهٛيطي اظ ٚظيطاٖ ايطا٘ي ٔسثط ٚ ٔمشسضي ضا زض شٞاٗ ذٛا٘ٙاسٜ سابضيد سطؾايٓ ٔاي     

ٚظيطا٘ي وٝ ضايعٖ ٚ ٔكبٚضيٗ زضػٝ اَٚ ذّفبي عجبؾي ثٛزٜ ٚ سٕكيز أٛض ؾيبؾي زض زؾشبٖ آ٘بٖ لطاض زاقاز. ثابِعىؽ ذب٘اسا٘ي    
ٞابيي   قٛز؛ زض ٍ٘بٜ ٘رؿز يبزآٚض ذب٘ساٖ رشيبٖ، آَ ثرشيكٛع ٚ ثٙي ٔٛؾي وٝ ٌبٞي ثب عٙٛاٖ ثٙي ٔٙؼٓ ٘يع اظ آٖ يبز ٔئظُ ٘ٛث

ساٛاٖ ثاٝ حًٛضقابٖ زض عطناٝ ؾيبؾاي داي ثاطز.         ثبقٙس. سٟٙب ثب ُٔبِعٝ ٚ ثطضؾي قطح احٛاَ ثٙي ٔٛؾي؛ ٔاي  زا٘كٛض ٚ عبِٓ ٔي
قٛ٘س. أب آ٘چٝ زض  ذب٘ساٖ ٟٔٓ قيعي ٚ نبحت سإِيؿ زض ـطق ٚ ٔصاٞت، قٙبذشٝ ٔيٕٞچٙيٗ ذب٘ساٖ ٘ٛثرشي ثيكشط ثٝ عٙٛاٖ يه 

ا٘س. چٙب٘چٝ ثطأىاٝ ٚ آَ ؾاُٟ ثاب ٚػاٛز      ٞب ثٝ سطػٕٝ عّْٛ ٔجصَٚ زاقشٝ ثبقس؛ سٛػٟي اؾز وٝ ايٗ ذب٘ساٖ ايٙؼب حب ع إٞيز ٔي
قئٖٛ ثٝ اؾالْ ذسٔز ٕ٘ٛز٘س ٚ اظ لاسضر ؾيبؾاي   حًٛض ـعبَ زض عطنٝ ؾيبؾي، اظ أٛض عّٕي ٚ ـطٍٞٙي ؼبـُ ٕ٘ب٘سٜ ٚ زض ٕٞٝ 

ا٘س. ثٙي ٔٛؾي ٘يع ثب ٚػٛز حابٔي لسضسٕٙاس عّٕاي ظٔب٘اٝ، يعٙاي       ٔظبثٝ اثعاضي زض ػٟز ضقس ٚ سٛؾعٝ عّْٛ اؾشفبزٜ وطزٜ ذٛيف ثٝ
ياع ثاب وٕاه    ٔإٖٔٛ سٛا٘ؿشٙس؛ ثٝ عٙٛاٖ يىي اظ حبٔالٖ ٚ حبٔيبٖ عّٓ ٚ زا٘ف ثط سبضن سٕسٖ اؾالٔي ثسضذكٙس. آَ ثرشيكاٛع ٘ 
 ا٘س. ديكجطز عّٓ دعقىي ٚ ٘ٛثرشيبٖ ثب سٛػٝ عّٓ ٘ؼْٛ ٚ سطػٕٝ وشت ٘ؼٛٔي، ذسٔبر قبيب٘ي ثٝ سٕسٖ اؾالٔي ٕ٘ٛزٜ

ق /  197136اظ ٘ ط ٔمُع ظٔب٘ي، حًٛض ـعبَ آَ ثطٔه ٚ سب حسي آَ ثرشيكٛع ٚ ٘ٛثرشيبٖ ٔشعّك ثٝ زٚضٜ اَٚ ًٟ٘از سطػٕاٝ س  
زٚضٜ ٘رؿز سطػٕاٝ عّاْٛ حاب ع إٞياز اؾاز؛ ظياطا اٌاط حطواز آؼابظيٗ ذّفاب، ٚظضا ٚ            ثبقس. ـعبِيز ايكبٖ زض ْ( ٔي 813753
ضؾيس؛  اي ٕ٘ي زاقز؛ ًٟ٘ز سطػٕٝ ثٝ ٔطحّٝ ػب٘جٝ ٔشطػٕبٖ ٚػٛز ٕ٘ي ٞبي ايطا٘ي، زض سطػٕٝ عّْٛ ٚ حٕبيز ٚ سكٛيك ٕٞٝ ذب٘ساٖ

ْٚ ًٟ٘ز سطػٕٝ وٝ ٔمبضٖ ثب ظٔبٖ ثٙاي ٔٛؾاي   ْ(، ثٝ اٚع قىٛـبيي ذٛز ثطؾس. زٚضٜ ز 912813ق /  197300وٝ زض زٚضٜ زْٚ س
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ثٗ قبوط ٚ آَ ؾُٟ اؾز؛ ثب حبٔي لسضسٕٙس عّٕي ٕٞچٖٛ ٔإٖٔٛ عجبؾي ضٚثطٚ ٞؿشيٓ. ٔإٖٔٛ ثٝ ثطوز ٔبزض ايطا٘ي ٚ سطثياز زض  
ياه اظ   ثيٗ، عّٓ زٚؾز ٚ آظازٜ ـىط قسٜ ثٛز. ٞايچ  ٘عز ثطأىٝ ٚ ٌصضا٘سٖ ثركي اظ حيبر ذٛيف زض ذطاؾبٖ ٚ ٔطٚ، ٔطزي ضٚقٗ

حبٔيبٖ زا٘ف يٛ٘ب٘ي زض ٕٞز ٚ وطْ ٚ سفٛق ا٘سيكٝ ثب ٔإٖٔٛ، وٝ ذالـشف ٘مُٝ عُفي زض سُاٛض ا٘سيكاٝ ـّؿافي ٚ والٔاي زض     
(. ثُٛضيىاٝ ثاصَ ٚ   29، 1372سطيٗ حبٔي عّآ ٚ ـّؿافٝ زض سابضيد اؾاالْ ثاٛز سـراطي،        وطز٘س. اٚ ثعضي اؾالْ ثٛز؛ ثطاثطي ٕ٘ي

(. ثٙبثطايٗ ثاب  147/  4، 1343ي ٚضقىؿشٍي لطاض زاز سٚيُ زٚضا٘ز،  ز اِحىٕٝ ضا زض آؾشب٘ٝٞبي ثؿيبض ٚي ثٝ ٔشطػٕبٖ، ثي ثركف
ٚػٛز چٙيٗ حبٔي ثعضٌي، ٘مف ؾبيط حبٔيبٖ عّٓ، ٞطچٙس ٞٓ وٝ سإطيطٌصاض ثٛزٜ ثبقٙس؛ زضذكف ٔإٖٔٛ ضا ٘ساقز. ثاب اياٗ ٚػاٛز    

وطز٘س ٚ ٔٛـك قس٘س ٘بْ ذٛز ضا ثٝ عٙٛاٖ حبٔالٖ عّٓ ٚ  ز ٔيذب٘ٛازٜ ثٙي ٔٛؾي زض سطٚيغ عّٓ ٚ حٕبيز اظ ٔشطػٕبٖ ثب ذّيفٝ ضلبث
 حبٔيبٖ ٔشطػٕبٖ ٚ زا٘كٕٙساٖ، زض سبضيد سٕسٖ اؾالٔي طجز ٕ٘بيٙس.

 

 گيری وتيجٍ

زض عهط اَٚ عجبؾي اؼّت قبٞس حًٛض ذب٘سا٘ي ايطا٘يبٖ زض عطنٝ سطػٕٝ عّْٛ ٞؿشيٓ؛ وٝ أط سطػٕٝ ٚ حٕبيز اظ ٔشطػٕبٖ ثٕب٘ٙس 
ٚضظيس؛ ٘ يط آَ ثرشيكٛع ثٝ َت، آَ ٘ٛثراز   اي اٞشٕبْ ٔي نٛضر سرههي، ضٚي ضقشٝ ضؾيس ٚ اؼّت ثٝ ثٝ دؿط ٔي ٔيطاطي اظ دسض

ٞبيي وٝ زض عطنٝ ؾيبؾز لسضر ٚ ٘فٛش يبـشٝ ثٛز٘اس، سٟٙاب ثاٝ     ثٝ ٘ؼْٛ ٚ ثٙي ٔٛؾي وٝ ثٝ ضيبييبر اقشؽبَ زاقشٙس. حشي ذب٘ساٖ
ثٝ أٛض ؾيبؾي، اظ أٛض عّٕي ٚ ـطٍٞٙي ؼبـُ ٘جاٛزٜ؛ ثاب اؾاشفبزٜ اظ لاسضر ٚ      دطزاذشٙس؛ ثّىٝ زض وٙبض ضؾيسٌي ؾيبؾز نطؾ ٕ٘ي

َاٛض   ٞب زض ضاؾشبي ديكجطز ًٟ٘ز سطػٕٝ ثٝ َٚٙبٖ ـطٞيرشٝ ذٛيف ضا ٟٔيب ؾبذشٙس. ايٗ ذب٘ساٖ ٘فٛش حبنّٝ، ظٔيٙٝ حًٛض ـعبَ ٞٓ
عالٜٚ ثطايٙىٝ حبٔي ٚ ٔكٛق ٔشطػٕبٖ ثاٛزٜ ٚ زض  َٛض اعٓ اظ ٞيچ وٛقكي ـطٌٚصاض ٕ٘ب٘س٘س. آ٘بٖ  اذم ٚ سٛؾعٝ سٕسٖ اؾالٔي ثٝ

ؾابذشٙس. ثاسيٗ سطسيات ذاسٔبر      ٌصاقشٙس؛ ذّفب ضا ٘يع ثٝ حٕبيز اظ أط سطػٕٝ عّْٛ ضاؼات ٔاي   ايٗ ضاٜ اظ ٔبَ ٚ ٔمبْ ذٛز ٔبيٝ ٔي
ٛاثاػ ضٚظٌابض ثاٝ قإبض     اي ثٝ ضقس ٚ سطلي سٕسٖ اؾالٔي اضا ٝ ٕ٘ٛز٘س. ثٝ ٘حٛي وٝ زض ٔمبْ عّٓ ٚ زا٘اف اظ ٘اٛازض ايابْ ٚ ٘    اضظ٘سٜ
 آيٙس. ٔي

ٞبيي چٖٛ آَ ثطٔه ٚ آَ ؾُٟ وٝ زض عطنٝ ؾيبؾز حًٛض ـعبَ زاقشٙس؛ زض ضاٜ ٘كاط ٚ سٛؾاعٝ عّاْٛ اؾاالٔي اظ ٞايچ       ذب٘ساٖ
وٛقكي ـطٌٚصاض ٕ٘ب٘س٘س ٚ ؾعي ٚ اٞشٕبْ آ٘بٖ ثٛز وٝ زض عطنٝ سسٚيٗ ٚ سطػٕٝ عّْٛ، ٞبضٖٚ اِطقيس ضا ثٝ ٌاطزآٚضي وشات ثاطاي    

سإؾيؽ ثيز اِحىٕٝ زض ضاؾشبي ٍٟ٘ساضي ايٗ وشت سطؼيت ٕ٘ٛز ٚ ٕٞچٙيٗ ٔإٖٔٛ ضا اظ اٚاٖ ػٛا٘ي ثاٝ عّاْٛ ٚ سطػٕاٝ    سطػٕٝ ٚ 
وشت ُّٔ زيٍط ضاؼت ؾبذز؛ ثٝ ٘حٛي وٝ ٚي ثعسٞب ثطاي سؿطيع ٚ ؾِٟٛز زض وبض سطػٕاٝ عّاْٛ، ثياز اِحىٕاٝ ضا ثاب اـاعٚزٖ       

ي عّٕي ٘يع وٝ زض ٔحيٍ عّٕاي ثؽاساز ٚ زض ؾابيٝ حٕبياز ذّفاب ٚ ٚظضاي      ٞب اي ثطاي سطثيز ٔشطػٕبٖ سٛؾعٝ زاز. ذب٘ساٖ ٔؤؾؿٝ
ٖ   ايطا٘ي ٔي ٞاب   ظيؿشٙس؛ ثب ثصَ ٚلز ٚ ٔبَ ذٛز، ثٝ ٌطزآٚضي ٘ؿد ذُي وشت عّٕي ٚ اؾشرساْ ٔشطػٕب٘ي ػٟز ٘ماُ ٚ سطػٕاٝ آ

ي ثٛز٘س. ظيطا ثب سكٛيك ٚ حٕبياز  سط يعٙي سٕسٖ اؾالٔ ضؾب٘ي ثٝ ًٟ٘ز سطػٕٝ ٚ زض ٔميبؾي ٚؾيع ضٚ ٔٙكإ ذسٔز دطزاذشٝ ٚ اظ ايٗ
ي قىٛـبيي عّْٛ ضا زض لطٖٚ ؾاْٛ ٚ چٟابضْ ٞؼاطي     ٔشطػٕبٖ اظ يه ؾٛ ٚ ثب سحميمبر ٚ سإِيفبر ثسيع ذٛز اظ ؾٛي زيٍط، ظٔيٙٝ

 ٟٔيب ؾبذشٙس.

ٛ   ٞبي ايطا٘ي زض عطنٝ سطػٕٝ عّْٛ، ؾٟٓ ثيكشطي زاقشٝ ثطاي سكريم ايٙىٝ وساْ يه اظ ايٗ ذب٘ساٖ اض ثاٛزٜ ٚ  ا٘س؛ لًابٚر زقا
ٞبؾز. ثطذي ٔشعّك ثٝ زٚضٜ اَٚ ًٟ٘ز سطػٕٝ ٚ ثطذي ٔطسجٍ ثب زٚضٜ  ٚاؾُٝ سفبٚر عّٕىطز ٚ ثٔعس ظٔب٘ي حًٛض ايٗ ذب٘ساٖ ايٗ ثٝ

ا٘س. ثبايٗ ٚػٛز ذب٘ساٖ ثٙي ٔٛؾاي ٘ماف    زْٚ ثٛزٜ ٚ اظ َطـي ثطذي زض عطنٝ ؾيبؾي ٚ زيٍطي زض عطنٝ عّٕي زضذكف زاقشٝ
ا٘س. ظيطا ايكبٖ اظ ؾٛيي ثب حًٛض زض عطنٝ ؾيبؾي ٚ اضسجبٌ ٘عزيه ثب ذّفبي عجبؾي، لاسضر   ْٛ زاقشٝثيكشطي زض عطنٝ سطػٕٝ عّ

       ٝ ػب٘جاٝ اظ   ٚ ٘فٛش لبثُ ٔالح ٝ اي ثسؾز آٚضزٜ ٚ اظ ؾٛي زيٍط اظ ضػبَ ٔشَٕٛ ظٔب٘ٝ ذاٛيف ثٛز٘اس. ِاصا لابزض ثاٝ حٕبياز ٕٞا
ٕٙساٖ ثطسط عهط ثٛز٘س. ثٙبثطايٗ ثٙي ٔٛؾي ٞٓ ثب اثساع ٚ سإِيؿ عّاْٛ ٚ  ا٘س ٚ ؾٛاي اظ ايٗ، ذٛز اظ زا٘ك زا٘كٕٙساٖ ٚ ٔشطػٕبٖ ثٛزٜ

 ا٘س. ٞبي ايطا٘ي عهط سطػٕٝ عّْٛ، ٔطسجٝ ٘رؿز ضا اظ آٖ ذٛيف ٕ٘ٛزٜ ٞٓ زض سطػٕٝ ٚ حٕبيز اظ ٔشطػٕبٖ، زض ثيٗ ذب٘ساٖ
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 وبمٍکتبة
دػٚٞكٍبٜ ـطًٞٙ ٚ ا٘سيكاٝ   ٘كط سٟطاٖ:ايطاٖ، ٚيػٜ اؾالْ ٚ  ، ٚأساضي ؼطة ٘ؿجز ثٝ قطق ثٝ(1386س آضاؾشٝ ذٛ، ٔحٕس  -

 .اؾالٔي

 .٘كط وشبثرب٘ٝ اثٗ ؾيٙب سٟطاٖ:، سطػٕٝ ٔهُفي عّٓ ٔيطاص اؾالْ،  (1325س آضِ٘ٛس، ؾطسٛٔبؼ ٚ آِفطز ٌيْٛ -

 ٘كط ػبٚيساٖ. سٟطاٖ:، سبضيد ؾيبؾي اؾالْ، سطػٕٝ اثٛاِمبؾٓ دبيٙسٜ، (1337س اثطاٞيٓ حؿٗ، حؿٗ -

٘كاط   سٟاطاٖ: آثابزي،  ، عيٖٛ اال٘جبء ـي َجمبر االَجبء، سطػٕٝ ؾيسػعفط ؼًاجبٖ ٚ ٔحٕاٛز ٘ؼآ    (1349س اثٗ اثي انيجعٝ -
 .زا٘كٍبٜ سٟطاٖ

، سبضيد ـرطي زض آزاة ّٔىاساضي ٚ زِٚاز ٞابي اؾاالٔي، سطػٕاٝ ٚحياس       (1350س اثٗ َمُمي، ٔحٕس ثٗ عّي ثٗ َجبَجب -
 .ثٍٙبٜ ٘كط ٚ سطػٕٝ وشبة سٟطاٖ:، ٌّذبيىب٘ي

٘كاط   سٟاطاٖ: اهلل ضيبياي،   ، سبضيد ٔرشهط اِسَٚ، سطػٕٝ ٔحٕسعّي سبع دٛض ٚ حكإز (1363س طي، اثٛاِفطع اٞطٖٚاثٗ اِعج -
 .اَالعبر

 .، زاضنبزض:حميك احؿبٖ عجبؼ، ثيطٚر، ٚـيبر االعيبٖ ٚ اثٙبء اِعٔبٖ، س(1347س اثٗ ذّىبٖ، قٕؽ اِسيٗ احٕس -

 .زاض اِفىط :ٟبيٝ، ثيطٚرِجسايٝ ٚ اِٙ، ا (1986س اثٗ وظيط، ؤثٛ اِفساء اؾٕبعيُ ثٗ عٕط -

 ٘كط أيطوجيط.سٟطاٖ: ، اِفٟطؾز، سطػٕٝ ٔحٕسضيب سؼسز، (1366س اثٗ ٘سيٓ، ٔحٕس ثٗ اؾحبق -
 .عبضؾ اِؼّيّٝ ـي ُٔجعشٟب اِجٟيٝ، وكؿ اِ ٖٙٛ، َجع ثعٙبيٝ ٚوبِٝ إِ(1364س اؾٕبعيُ دبقب، ٔحٕس أيٗ -

 .شي،سٟطاٖ: ٘كط وشبثرب٘ٝ َٟٛضي٘ٛثر، ذب٘ساٖ  (1357س الجبَ آقشيب٘ي، عجبؼ -

 .ٕٝ عجبؼ ذّيّي، سٟطاٖ: ٘كط الجبَ، دطسٛ اؾالْ سيحي االؾالْ(،  سطػ(1358س أيٗ، احٕس -

 .ٕٝ ثبٞط ـطلب٘ي، سٟطاٖ: ٘كط ؾذٟط، سبضيد دعقىي ايطاٖ ٚ ؾطظٔيٗ ٞبي ذالـز قطلي، سطػ(1336س اٍِٛز، ؾيطيُ -

 .ٕسآضاْ، سٟطاٖ: ٔطوع ٘كطزا٘كٍبٞيّْٛ يٛ٘ب٘ي ثٝ عبِٓ اؾالْ، سطػٕٝ اح، ا٘شمبَ ع(1374س اِِٚيِطي، زِِٔيؿي -

 .زاضاِىشبة اِعّٕيٝ :ِؿالْ، ثيطٚر، سبضيد ثؽساز ٚ ٔسيٙٝ ا(1417س ثؽسازي، احٕسثٗ عّي -

 .عمٛة آغ٘س، سٟطاٖ:ثي ٘بي ، سبضيد سٕسٖ، سطػٕٝ(1362س سٛيٗ ثي، آضِ٘ٛس -

 .زاضااليٛاء :عٝ، ثيطٚرعٝ اِي سهب٘يؿ اِكي، اِصضي (1403س سٟطا٘ي، قيد آلب ثعضي -

 .زاضٚٔىشجٝ اِٟالَ :طٚر، إِحبؾٗ ٚ األيساز، ثكطح عّى ثّٛٔحٓ، ثي (1423س ػبح ، عٕطٚثٗ ثحط -

، اِٛظضاء ٚ اِىشبة، ثشحميك ٔهُفي اِؿّمب ٚ اثطاٞيٓ االثيابضي ٚ عجاساِحفي  قاّجي،     (1938س ػٟكيبضي، ٔحٕس ثٗ عجسٚؼ -
 ِجبثي اِحّجي ٚ اٚالزٜي البٞطٜ، ُٔجعٝ ٔهُف

 .٘كطآٌبٜ سٟطاٖ: ثٛاِمبؾٓ دبيٙسٜ،، سبضيد عطة، سطػٕٝ ا(1366س حشي، ـيّيخ -

 .ـالؾفٝ ايطا٘ي، سٟطاٖ: ٘كط وٛٔف ، سبضيد(1372س حميمز سضـيع(، عجساِطـيع -

 .سٕسٖ اؾالٔي، سٟطاٖ: ٘كط اؾبَيط ، سبضيد(1365س حّجي، عّي انؽط  -

 .ي ضيب دالؾيّس، سٟطاٖ: ٘كط َٟٛضي، ٔيطاص والؾيه اؾالْ، سطػٕٝ عّ(1385س ضٚظ٘شبَ، ـطا٘شع -

 .شٝ ازثي ايطاٖ، سٟطاٖ: ٘كط اِٟسي، ٌصق(1375س ظضيٗ وٛة، عجساِحؿيٗ -

 .ب لسضر ٞب(، سٟطاٖ: ٘كط أيطوجيط، سبضيد ٔطزْ ايطاٖ سوكٕىف ث(1367س اااااااااااااااااااااااا  -

 .اظ اؾالْ،  سٟطاٖ: ٘كط أيطوجيط سبضيد ايطاٖ ثعس (1380س ااااااااااااااااااااااااا ، -

 .ػٛاٞط والْ، ثي ػب، ٘كط أيطوجيط، سبضيد سٕسٖ اؾالٔي، سطػٕٝ عّي (1365س ظيساٖ، ػطػي -

 .ؿيٗ نسضي اـكبض، سٟطاٖ: ٘كط ٞسٞس،  ٔمسٔٝ اي ثط سبضيد عّٓ، سطػٕٝ ؼالٔح(1360س ؾبضسٖٛ، ػٛضع -

 .ؾالٔي، سٟطاٖ: ٘كط ٘ٛيس، چبح اَٚ٘يبٖ زض ـطًٞٙ ٚ سٕسٖ ا، ٘مف ايطا(1365س ؾبٔي، عّي -

 .ار،  ثيطٚر، زاض اِؽطة اإلؾالٔي، إِحبيطار ٚ إِحبٚض (1424س ؾيَٛي، ػالَ اِسيٗ -

 .ص، سٟطاٖ: ٘كط أيطوجيط، چبح اَٚ، ٔؼٕع اال٘ؿبة، ثشهحيح ٔيطٞبقٓ ٔحس(1381سقجب٘ىبضٜ اي، ٔحٕس ثٗ عّي -
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، ٘عٞٝ االضٚاح ٚ ضٚيٝ االـطاح سسابضيد اِحىٕاب(، سطػٕاٝ ٔمهاٛز عّاي سجطياعي،        (1365س حٕسقٟطظٚضي، قٕؽ اِسيٗ ٔ -
 .ي ٚ ـطٍٞٙي، ثي ػب، ا٘شكبضار عّٕ ثىٛقف ٔحٕسسمي زا٘ف دػٜٚ ٚ ٔحٕس ؾطٚضٔٛال ي

 .ٟطاٖ٘كط زا٘كٍبٜ سسٟطاٖ: طٖ دٙؼٓ ٞؼطي، ، سبضيد عّْٛ عمّي زض سٕسٖ اؾالٔي سب اٚاؾٍ ل(1371س نفب، شثيح اهلل -

 .زاضاِهبزض :ِٛـيبر، ثيطٚر، اِٛاـي ثب (1405س نفسي، نالح اِسيٗ ايجه -

 .ضإِعبضؾ، اِعهط االَٚ اِعجبؾي ساِشبضيد االزة اِعطثي(، ٔهط، زا (1966س ييؿ، قٛلي -

 .طاثط ُٔٙك يٛ٘بٖ، ثي ػب، ٘كط لّٓ، ٔشفىطيٗ اؾالٔي زض ث(1358س َجبَجبيي، ٔهُفي -

 .ِمبؾٓ دبيٙسٜ، سٟطاٖ: ٘كط اؾبَيط، سبضيد اِطؾُ ٚ إِّٛن،  سطػٕٝ اثٛا(1375س َجطي، ٔحٕس ثٗ ػطيط -

 .يٍطاٖ، سٟطاٖ: ٘كط ٔطوع زا٘كٍبٞي، ؾيط ـّؿفٝ زض ػٟبٖ اؾالْ، سطػٕٝ اؾٕبعيُ ؾعبزر ٚ ز(1372س ـرطي، ٔبػس -

 .: ٘كط أيطوجيطحؿٗ ا٘ٛقٝ، سٟطاٖ ، سبضيد ايطاٖ سدػٚٞف زا٘كٍبٜ وٕجطيغ(، سطػٕٝ(1380س ـطاي، ضيچبضز -

 .ٕالييٗ٘كط زاضاِعّٓ ِّ :ثيطٚر سبضيد اِعّْٛ عٙس اِعطة، ،(1984س ـطٚخ، عٕط -

 .اضا ي، سٟطاٖ: ٘كط زا٘كٍبٜ سٟطاٖ، سبضيد اِحىٕبء، ثٟٕٗ ز(1371س لفُي، ػٕبَ اِسيٗ -

٘كاط ٚظاضر ـطٞٙاً ٚ    سٟاطاٖ: ، سبضيد ـطًٞٙ ٚ ٞٙط، ظيط ٘ ط وبظٓ ٔٛؾٛي ثؼٙٛضزي، (1384س وطأشي، يٛ٘ؽ ٚ زيٍطاٖ -
 .اضقبز اؾالٔي

 .اهلل ٔجكطي، سٟطاٖ: ٘كط أيطوجيط، سبضيد ـّؿفٝ اؾالٔي، سطػٕٝ اؾس(1361س وٛضثٗ، ٞب٘طي -

 .ب، سٟطاٖ: ٘كط ٚظاضر ـطًٞٙ ٚ ٞٙط، حٔؼَّٝ اِحك اثٛعّي ؾيٙ(1331س ٌٛٞطيٗ، ؾيس نبزق -

 .بقب٘ي، سٟطاٖ: ٔطوع ٘كط زا٘كٍبٞيحٕس ؾعيس حٙبيي و، سفىط يٛ٘ب٘ي ـطًٞٙ عطثي، سطػٕٝ ٔ(1381س ٌٛسبؼ، زيٕيشطي -

 .احٕس آضاْ، سٟطاٖ: ٘كط أيطوجيط ، سبضيد اؾالْ سدػٚٞف زا٘كٍبٜ وٕجطيغ(، سطػٕٝ(1385س ِٕجشٖٛ ٚ زيٍطاٖ -

 .ب٘ي ثٝ عهطاؾالٔي، سٟطاٖ: ٘كطسٛؼزٚضاٖ ا٘شمبَ اظعهطؾبؾ ، سبضيد ٚـطًٞٙ ايطاٖ زض(1375س ٔحٕسي ٔاليطي، ٔحٕس -

 .٘كط زا٘كٍبٞي  ضي اؾالٔي، سٟطاٖ:، ٔحٕس وبظٓ، زايطٜ إِعبضؾ ثع(1383س ٔٛؾٛي ثؼٙٛضزي -

، عّْٛ اؾالٔي ٚ ٘مف آٖ زض سحَٛ عّٕي ػٟبٖ، سطػٕٝ ٔحٕسضيب قؼبع ضيٛي ٚ اؾاساهلل عّاٛي،   (1371س ٔيٝ ِي، آِسٚ -
 .دػٚٞف ٞبي اؾالٔي آؾشبٖ لسؼ ضيٛي٘كط ثٙيبز 

 .طػٕٝ احٕس آضاْ، ثي ػب، ٘كط ثٟٕٗ، سبضيد ٘ؼْٛ اؾالٔي، س(1349س َّّ٘يٙٛ، وَطِٛ آِفٛ٘ؿٛ -

 .طٜ، زاضاِىشت ٚ اِٛطب ك اِمٛٔيٝ، ٟ٘بيٝ األضة ـي ـٖٙٛ األزة، لبٞ (1423س ٘ٛيطى، قٟبة اِسيٗ -

 .ب٘كط ٕٞ سٟطاٖ:، سبضيد عّْٛ اؾالٔي، (1363س ٕٞبيي، ػالَ اِسيٗ -

 .ضٞجب٘ي، ثي ػب، ٘كط ـطًٞٙ اؾالٔي، سطػٕٝ ٔطسًي ، ـطًٞٙ اؾالْ زض اضٚدب(1362س ٞٛ٘ىٝ، ظيٍطيس -

 .عجسإِحٕسآيشى، ثي ػب، ٘كط ؾطٚـ ، يبلٛر ثٗ عجساهلل، ٔعؼٓ االزثبء ٚ َجمبر االزثب،  سطػٕٝ(1380س يبلٛر حٕٛي -

 .، ثيطٚر، زاضاِىشت اِعّٕيٝ، ٔعؼٓ اِجّساٖ(1990س___________________-

  .ـطٍٞٙى ا٘شكبضار عّٕى ٚ سٟطاٖ:ى، سطػٕٝ ٔحٕس اثطاٞيٓ آيشى، ، سبضيد يعمٛث(1371س يعمٛثي، احٕس  -

 


