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 چكيذُ
 ؛ؼٞؽ اق ٥ٔبٖ ا٘ٛاٞ ٔطتُٕ تطٛالت اختٕب٣٠، ؼـ ث٣ٕ١ اق خٛأٟ، ا٘مالة ـظ ٣ٔ

ا٘مالث٣، تغ٥٥فات اختٕب٣٠ ؼـ  وٝ ؼـ ثفغ٣ ؼ٤ٍف ثؽٖٚ تٛوُ ثٝ غٍٛ٘ت ؼـ ضب٣ِ

غبِجبً په اق ٌىىت تطٛالت  ،ٌٛؼ. تطَٛ ا٘مالث٣ ـاوتب٢ اٞؽاف ٣ّٔ ا٤دبؼ ٣ٔ

١ٕٔٛالً ثب ٘بـٔب٤ت٣ ٥ٕ٠ك اق ٌفا٤ٗ ضبوٓ، ٌىتفي ٚ پ٥ٛ٘ؽؼ  غ٥فا٘مالث٣ ثٝ ٚلٛٞ ٣ٔ

اختٕب٣٠ ـ  ٞب٢ خؽ٤ؽ، تٍؽ٤ؽ ـٚض٥ٝ ا٘مالث٣، ٚخٛؼ وبغتبـٞب٢ و٥بو٣ ا٤ؽئِٛٛل٢

خؽ٤ؽ ثٝ خب٢ ٘ٝبْ   ثبـ ٚ خب٣ٙ٥ٍ٘ ٘ٝب٣ٔ ٍٔبـوت ٔفؼ٣ٔ، ٔجبـقٜ غٍٛ٘ت ٌف، ثى٥ح

ا٤فاٖ ؼـ ؼٚـٜ ١ٔبِف، تطٛالت ٔػتّف ا٘مالث٣ ٚ غ٥ف ا٘مالث٣ ـا  پ٥ٍ٥ٗ ٕٞفاٜ اوت.

اوت. اٌف ثتٛاٖ ثفا٢ تطٛالت ثٛؼٜ   تدفثٝ وفؼٜ وٝ آغف٤ٗ ٔٛـؼ آٖ ا٘مالة اوال٣ٔ

تٛاٖ اق ا٤ٗ اٍِٛ ؼـ ـاوتب٢  ٝ ؼاؼ، آٍ٘بٜ ٤٣ٔا٘مالث٣ ؼـ خب١ٔٝ ا٤فا٣٘ ا٣٤ٍِٛ ٘ٝف٢ اـا

ثبـ  اق ٠ٛاـْ غٍٛ٘تٕٔٗ پف٥ٞك اٞؽاف اوتفاتم٤ه اوتفبؼٜ وبـثفؼ٢ ٕ٘ٛؼ ٚ 

ؼـ خب١ٔٝ ا٤فا٣٘، پتب٘ى٥ُ ا٘مالث٣  ؼوت ٤بق٤ؽ.٥٘ك تطٛالت ا٘مالث٣ ثٝ اٞؽاف ٣ّٔ 

ٚٞ ٕٞٛاـٜ ٚخٛؼ ؼاـؼ ٚ تغ٥٥ف ٚ تطَٛ ؼـ ٌفا٤ٗ ٣ٙ٥٠ ٚ ٟ٘بؼ٢ خب١ٔٝ، ٘مٙٝ ٌف

تطَٛ ا٘مالث٣ اوت وٝ ؼـ ِٛـت ففاٞٓ ثٛؼٖ ٌفا٤ٗ وبف٣ )ـٞجف٢، وبقٔب٘ؽ٣ٞ ٚ 

ؼـ ٔمبِٝ ضبٔف ؼٞؽ.  ا٤ؽئِٛٛل٢(، تطَٛ ا٘مالث٣ ـا ثٝ ففخبْ ٟ٘ب٣٤ غٛؼ وٛق ٣ٔ

ٝ تج٣ٙ٥٥ اق ا٘مالة ٚ تطَٛ ا٘مالث٣، ا٣٤ٍِٛ ٘ٝف٢ اق تطَٛ ٤ٌٛؼ ٕٔٗ اـا تالي ٣ٔ

 ا٘مالث٣ ؼـ خب١ٔٝ ا٤فا٣٘ تفو٥ٓ ٌٛؼ.

 

 تطَٛ ا٘مالث٣، ا٘مالة، ا٤فاٖ، ٘بـٔب٤ت٣، ـٚض٥ٝ ا٘مالث٣، ٔجب٣٘ فىف٢  ّا کليذٍاصُ
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 هقذهِ
( 1ٌٛؼ.) ٞب٤ً اق وب٤ف تطٛالت اختٕب٣٠ ٍٔبثٝ ٔتٕب٤ك ٣ٔ ٣ٌ تطَٛ ا٘مالث٣ ثٝ ٚاوٙٝ ٤ٚم

٤بثؽ ٚ وبغت خؽ٤ؽ٢  آ٥ٔك ٚ ٠بؼ٢ خب١ٔٝ ـاٜ ٣ٔ ثف اثف ا٘مالة، ٠بُٔ غٍٛ٘ت ؼـ ـٚاثٗ ِّص

٘ٝبْ اختٕب٣٠ تٕب٤ُ ثٝ ٔطؽٚؼوفؼٖ ٚ ٤ب ثٝ ضؽالُ ـوب٘ؽٖ  ثٝ ؼ٥ُِ آ٘ىٝآ٤ؽ.  ؼ ٣ٔٚخٛٝ ث

( ثفا٢ ؼـن ٠ُّ ثفٚق ا٘مالة وٝ ضبو٣ اق 2ا٠ٕبَ غٍٛ٘ت ؼـ ـٚاثٗ ث٥ٗ اففاؼ خب١ٔٝ ؼاـؼ،)

ثبقٌٍت ثٝ ٣٠ٛ٘ غٍٛ٘ت اوت، ثب٤ؽ ؼ٤ؽ زٍٛ٘ٝ ٚ ثٝ زٝ ٠ّت وؽ٢ وٝ ثٝ ٘ٛـ ٘ج٣١٥ ؼـ 

 ، اق ٥ٔبٖ ـفتٝ ٤ب ٠ٕؽاً ٘بثٛؼ ٌؽٜ اوت؟ثفاثف غٍٛ٘ت ٚخٛؼ ؼاٌتٝ

ا٘مالة ثٝ ١ٔٙب٢ تالي ثفا٢ تغ٥٥فات ث٥ٙبؼ٢ ؼـ وبغت خب١ٔٝ اق ٘ف٤ك ا٠ٕبَ غٍٛ٘ت 

ا٘مالة اق ٔمِٛٝ ٥ّ٠بٖ ٚ ٘غ٥بٖ اوت ٚ ـ٤ٍٝ ؼـ ٘بـٔب٤ت٣ ٚ غٍٓ اق  ،( ثٝ ت١ج٥ف3٢اوت.)

ث٣ ؼـ خٛا٣١ٔ ( ثؽ٤ٗ ِطبٚ، تٕب٤الت ا٘مال4ٟٚٔ ٔٛخٛؼ ٚ آـق٢ٚ ٟٚٔ ّٔٙٛة ؼاـؼ.)

ٞفٌبٜ تّٛـ اففاؼ اق  .ؽ وٝ اففاؼ آٖ اق ٟٚٔ غ٤ًٛ ٘بـا٣ٔ ثبٌٙؽ٤ٙبث ففِت ـٌؽ ٚ ٕ٘ٛ ٣ٔ

اـقي غ٤ًٛ ٥٠ٙبً ؼـ وبغتبـ اختٕب٣٠ ١ٙٔىه ٌؽٜ ثبٌؽ، ثفٚق تٕب٤الت ا٘مالث٣ ٘بٔطتُٕ 

وٝ اق ٘فق ؼ٤ٍف٢  ٌٛؼ لّٕؽاؼ ٣ٔا٢ غبَ ثفا٢ ضُ ت١بـٔبت٣  ( ق٤فا ا٘مالة 5ٜٛ٥ٌاوت؛)

 ا٘ؽ. ُ ضُ ٚ فُّ ٘جٛؼٜلبث

أب ؼـ وٙبـ ٘بـٔب٤ت٣ ٥ٕ٠ك اق ٟٚٔ ٔٛخٛؼ ٚ آـٔبٖ ٟٚٔ ّٔٙٛة، ٚخٛؼ ـٚض٥ٝ ا٘مالث٣ 

ثفا٢ ففخبْ ٟ٘ب٣٤ ا٘مالة ٔفٚـت  ،وٙٙؽٜ ٚ ٥٘ك وبغتبـٞب٢ اختٕب٣٠ ؼاـا٢ ٘مً ثى٥حٌؽ٤ؽ 

 .ٌٛؼ تّم٣ ٣ٔ٘بپؿ٤ف  اختٙبةأف٢ ، ٚلٛٞ ا٘مالة فٛق ( ثب ٚخٛؼ ٠ٛأُ زٟبـٌب6ٝ٘ؼاـؼ.)

غ٥ك اوت وٝ تطٛالت ٔػتّف ا٘مالث٣ ٚ غ٥فا٘مالث٣ ـا  ا٤فاٖ اق خّٕٝ وٍٛـٞب٢ ا٘مالة

ـا ثٝ ٠ٙٛاٖ ٔجٙب٣٤ ثفا٢ وبغت اختٕب٣٠ ٚ   تدفثٝ وفؼٜ ٚ ؼـ آغف٤ٗ ٔٙكَ، خٕٟٛـ٢ اوال٣ٔ

ٚ   وبَ اق اوتمفاـ خٕٟٛـ٢ اوال٣ٔ 27ضُ ٔٙبق٠ٝ تبـ٤ػ٣ غٛؼ پؿ٤ففتٝ اوت. په اق ٌؿٌت 

ٞب٢ اختٕب٣٠، أىبٖ ٚلٛٞ تطَٛ ا٘مالث٣ ؼ٤ٍف٢ ؼـ ا٤فاٖ لبثُ  ٞب ٚ تًٙ وبـآٔؽ٢ثفٚق ثفغ٣ ٘ب

تٛاٖ ثب  ِٝ ٔٙفش اوت وٝ زٍٛ٘ٝ ٣ٔأثفـو٣ اوت. ثفا٢ ٘ػجٍبٖ خب١ٔٝ ٚ ضىٛٔت ا٤ٗ ٔى

ٔبٟ٘ ثفٚق ا٘مالة ٚ ٠ٛاـْ  ،ٞب٢ ا٘مالث٣ ٚ ا٘دبْ ثفغ٣ اِالضبت آٌب٣ٞ اق ق٥ٔٙٝ

 آ٥ٔك آٖ ٌؽ؟ غٍٛ٘ت
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ٗ وبـوفؼ ٞف ٘ٝبْ و٥بو٣، ضُ ٚ فُّ ت١بـٔبت اختٕب٣٠ اق ٘فق تف٤ٕا٥ِٚٗ ٚ ٟٔ

آ٥ٔك ٚ غ٥فا٘مالث٣ اوت تب ؼـ فٕب٢ آـاْ ٘ب٣ٌ اق ضبو٥ٕت ٔٛاثٗ لبثُ لجَٛ ٚ ٔتفك  ٔىبِٕت

ٞب٢ ثبِمٜٛ ا٘مالث٣  ٞب ٚ ٔتغ٥ف ثپفؼاق٘ؽ. ؼـ ا٤ٗ ـاوتب ٌٙبوب٣٤ ق٥ٔٙٝ ٥ّ٠ً٤ٝ، ٔفؼْ ثٝ ق٘ؽ٣ٌ غٛ

وبق٢ ٚ و٥بوتٍؿاـ٢ ٘ػجٍبٖ ضىٛٔت٣ ثبٌؽ وٝ  ٔجٙب٣٤ ثفا٢ ت٥ّٕٓتٛا٘ؽ  ؼـ خب١ٔٝ ا٤فا٣٘ ٣ٔ

 اضت٥بج ثٝ اٍِٛوبق٢ ؼاـؼ.ا٤ٗ أف 

وٙؽ؟ زٝ  اَ ا٤ٗ اوت وٝ تطَٛ ا٘مالث٣ ؼـ خب١ٔٝ ا٤فا٣٘ اق زٝ ا٣٤ٍِٛ تج٥١ت ٣ٔؤو

ـفتبـ ا٘مالث٣ ؼـ خب١ٔٝ ا٤فا٣٘ تبثٟ زٝ ٚ ثف٘ؽ؟ ؤٔتغ٥فٞب٣٤ ؼـ ٚلٛٞ تطَٛ ا٘مالث٣ ؼـ ا٤فاٖ ٔ

 غتبـٞب ٚ ٠ٛا٣ّٔ اوت؟وب

 .ـوؽ ؼٚ ؼوتٝ ٔتغ٥ف ؼـ ٚلٛٞ تطَٛ ا٘مالث٣ ؼـ خب١ٔٝ ا٤فا٣٘ ؼاـا٢ ٘مً ٚ اثف٘ؽ ثٝ ٘ٝف ٣ٔ

ٚ ثٝ ِٛـت ثبثت  ثبٌٙؽ ٣ٔتبـ٤ػ٣ خب١ٔٝ  -ا٢ وٝ ٘ب٣ٌ اق وبغتبـ ٔؿٞج٣ اَٚ ٔتغ٥فٞب٢ ق٥ٔٙٝ

ٟ ٚ ـٚض٥ٝ ا٤فا٣٘ ٙؽ. ا٤ٗ ؼوتٝ اق ٔتغ٥فٞب ثٝ ٘ٛـ ٍٔػُ ؼـ ت٥ٍٙو ٚ ؼـاقٔؽت ا٤فب٢ ٘مً ٣ٔ

٤بثؽ. ؼْٚ ٔتغ٥فٞب٢ ٟ٘ب٣٤ وٝ ؼـ ٌفا٤ٗ ٣ٙ٥٠ ٚ ٔبؼ٢ خب١ٔٝ ٚ ٥٘ك ٔجب٣٘ فىف٢ ا٘مالة  ٕ٘ٛؼ ٣ٔ

 ٙؽ.ٙو ؽ ٚ ؼـ لبِت ٠ٛأُ غ٥فثبثت، ٌفٖٚ القْ ٚ وبف٣ تطَٛ ا٘مالث٣ ـا ففاٞٓ ٤ٙ٣ٔبث ٕ٘ٛؼ ٣ٔ

اثتؽا ٌفا٤ٗ ٔىب٥٘ىٓ ٚ تفو٥ت ا٤ٗ ٔتغ٥فٞب، وبغتبـٞب ٚ ٠ٛأُ ثٝ ا٤ٗ ِٛـت اوت وٝ 

ٌٛؼ ٚ ٣٘ ٤ه ؼٚـٜ قٔب٣٘  ٔبؼ٢ ٚ ٣ٙ٥٠ ا٘مالة )ٔٛخجبت ٘بـٔب٤ت٣ ٔفؼْ( ؼـ خب١ٔٝ ا٤دبؼ ٣ٔ

 ٌٛؼ. آٍ٘بٜ ٘ػجٍبٖ ٚ ـٞجفاٖ ا٘مالث٣ ٘ىجتبً ٘ٛال٣٘ تؽاْٚ ٤بفتٝ ٚ تٛوٗ ضىٛٔت ٔفتفٟ ٣ٕ٘

تب٘ى٥ُ )ثٝ ٠ٙٛاٖ ٔٙبثٟ پ )غبـج اق وبغتبـ ضبو٥ٕت( ثب تى٥ٝ ثف ٔؿٞت ١٥ٌٝ ٚ ـٚض٥ٝ ا٤فا٣٘

ا٘مالث٣ وٝ تمف٤جبً ٥ٍٕٞٝ ضبٔف ٚ آٔبؼٜ اوت( ٚ ٤ب ثب تٕىه ثٝ تفى٥ف ـٚقآٔؽ اق ا٤ٗ ٔٙبثٟ، ثٝ 

پفؼاق٘ؽ ٚ ثب ٘ىًٛٞ ٟٚٔ ٔٛخٛؼ، خب١ٔٝ وٕبَ ّٔٙٛث٣ ـا ٤ٛ٘ؽ  ٝ ا٤ؽئِٛٛل٢ ا٘مالة ٤٣ٔاـا

ا٤ٗ اضتٕبَ ٔٛفم٥ت ٚ پؿ٤في ٣ٕٔٛ٠ ؼٞٙؽ وٝ ٍٔىالت ٔٛخٛؼ ـا ٘ؽاٌتٝ ثبٌؽ.  ٣ٔ

ا٢  ثٝ ٥ٔكاٖ ٕٞب٣ٍٙٞ ٚ وبقٌبـ٢ آٖ ثب وبغتبـٞب ٚ ٔتغ٥فٞب٢ ق٥ٔٙٝٛل٢ ٚ آـٔبٖ خؽ٤ؽ، ا٤ؽئِٛ

 خب١ٔٝ )ت٥ٍٟ ٚ ا٤فا٣٘ ثٛؼٖ( ثىت٣ٍ ؼاـؼ.
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 چزايي اًقالبالف. 
( ؼـ وٙبـ 7آٖ اوت.)« زفا٤ى»ٞبى اوبوى پ٥فأٖٛ ٞف پؽ٤ؽٜ، وؤاَ اق  ىى اق پفو٤ً

ٚ  ٤1بثى وفؼ ٚ ت٥ٔٛص ؼاؼ. ا٤ٗ ٠ُٕ ـا تج٥٥ٗ تٛاٖ آٖ ـا ٠ّت ت٥ِٛف ٚ تٍف٤ص ٞف پؽ٤ؽٜ، ٔى

ٚ تٍف٤ص ٟٚٔ ٔٛخٛؼ آٖ اوت ٚ ثٝ  2غٛا٘ٙؽ وٝ ٟٕٔتف اق ت٥ِٛف پ٥ؽاوفؼٖ زفا٤ى پؽ٤ؽٜ ٣ٔ

( ا٤ٗ أف ؼـ ٔٛـؼ ا٘مالة ٥٘ك ِبؼق اوت ٚ ٟٕٔتف٤ٗ 8پفؼاقؼ.) ٞب ٣ٔ«ٞىت»زفا٤ى ٚ ٠ّت 

ٞبى آٖ اوت. ق٤فا  ؽاوفؼٖ ـ٤ٍٝثطث ؼـ ٔٛـؼ ا٘مالة ٚ تطَٛ ا٘مالث٣، پفوً اق زفا٣٤ ٤ب پ٥

ٞبى آٖ ـاثٙٝ ٚخٛؼ ؼاـؼ ٚ ا٘مالة ٥٘ك  ث٥ٗ ا٘مالة ثٝ ٠ٙٛاٖ پؽ٤ؽٜ اختٕب٠ى ٚ ٠ّت ٤ب ٠ّت

 تبثٟ ٘ٝبْ ٠ّّى ٚ ١ِّٔٛى اوت.

ٚخٛؼ ٚ ضٕٛـ ٕٞٝ آٟ٘ب، ٌٛؼ وٝ  ٣ٔؼـ فّىفٝ، ثفا٢ ٞف پؽ٤ؽٜ زٟبـ ٌٛ٘ٝ ٠ّت ٔٙفش 

٥ٙٝ پ٥ؽا٤ً ١َّٔٛ ٚ ؼـ ٚالٟ ٠ٙبِف تٍى٥ُ ٠ّت ٔبؼى قٔؼٞؽ.  ٠ّت تبٔٝ آٖ ـا تٍى٥ُ ٣ٔ

آ٤ؽ ٚ ثٝ آٖ  ؼٞٙؽٜ آٖ اوت. ٠ّت ِٛـى، ف٥ّ١ت ٚ ِٛـت غبِى اوت وٝ ؼـ ٔبؼٜ پؽ٤ؽ ٔى

ثػٍؽ. ٠ّت فب٠ّى ٠بُٔ پؽ٤ؽآٚـ٘ؽٜ ١َّٔٛ ٚ ؼـ ٚالٟ ٍٔٙأ ضفوت ٚ  آثبـ ٚ ت٥١ّٗ غبَ ٔى

( ثؽ٤ٗ 9ٖ وبـ اوت.)ٞبوت ٚ ٔفاؼ اق ٠ّت غب٤ى ٥٘ك ا٥ٍ٘كٜ فب٠ُ ثفاى ا٘دبْ آ ؼٌف٣ٌ٘ٛ

تفت٥ت، ٠ّت ثٝ ِطبٚ قٔب٘ى ٚ ٔٙٙمى ٕٞٛاـٜ ٔمؽْ ثف ١َّٔٛ اوت ٚ ٠ؽْ آٖ ثٝ ٔٙكِٝ ٠ؽْ 

ؼـ ٔٛـؼ ٠ّت ا٘مالة ٞٓ ِبؼق اوت ٚ تفى٥ه ٚ تٕب٤ك ٌٛؼ. ٥ٕٞٗ  ٚلٛٞ ١َّٔٛ تّمى ٔى

 تٛاٖ اق ٠ُّ ٔبؼ٢، فب٣ّ٠، ِٛـ٢ ٚ غب٣٤ ا٘مالة ثطث وفؼ. ٣ٔ

ٌؿاـؼ ٚ وٝ  ٣ّٕ تبـ٤ػى اوت وٝ ثف خب١ٔٝ ٚ تبـ٤ع اثف ٔىؼـ ٠ّْٛ اختٕب٠ى، ا٘مالة ٠

تبثٟ ـٚاثٗ  اٍالً( ا٘مالة 11ٞبى ا٘مالثٙؽ.) ث١ُؽ ٤ب ٍٔػّٝ ٠ٕؽٜ ؼاـؼ وٝ ثٝ ٠ٛ٘ى ٕٞبٖ ٠ّت

 ثالثاًؼٞؽ ٚ  ٞؽف ٚ غب٤ت ؼاـؼ ٚ ٌؿٌتٝ ٚ آ٤ٙؽٜ ـا ثٝ ٞٓ پ٥ٛ٘ؽ ٔى ثاًيا٠ًّّى ٚ ١ِّٔٛى اوت؛ 

ؼـ خب١ٔٝ ثب٤ؽ ٚخٛؼ ؼاٌتٝ ثبٌؽ. ا٤ٗ اث١بؼ ٚ ٍٔػّبت ثٝ  خٙجٝ اختٕب٠ى ؼاـؼ ٚ ق٥ٔٙٝ آٖ

(، 11وفؼٜ، ٚخٛؼ ؼاـ٘ؽ. ٣ٙ١٤) ٞب ؾوف  اى وٝ اـوٙٛ ثفاى ا٘مالة ٌب٘ٝ ٌٛ٘ٝ ؼ٤ٍفى ؼـ ٠ُّ وٝ

وبقؼ، ؼْٚ ٔمّٛؼ اق  ٞب ٚ اضىبوبتى وٝ ق٥ٔٙٝ ؾٞٙى اففاؼ ـا ثفاى ا٘مالة آٔبؼٜ ٔى اَٚ ا٘ؽ٤ٍٝ

                                                                                                                                        
1 . Explanation 
2 . Discription 
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ٞبى و٥بوى وٝ ١ٔبؼَ ٍٔٙأ  ٚ وْٛ، ٠ُّ ٚ ٔجبؼى آٌٛةا٘مالة وٝ ٕٞبٖ ٠ّت غب٤ى اوت 

 ضفوت اوت.

ٞبى ؾٞٙى آٖ اوت وٝ  ثف ا٤ٗ اوبن، ا٥ِٚٗ ٚ ٟٕٔتف٤ٗ ـ٤ٍٝ تطَٛ ا٘مالثى، ٠ٛأُ ٚ ق٥ٔٙٝ

ٞبى ؾٞٙى اففاؼ، ٔفثٖٛ ثٝ  ؼـ ؾ٥ٙٞت آضبؼ خب١ٔٝ ٟ٘فتٝ اوت. ثػٍى اق ؾ٥ٙٞت ٚ پ٥ٍ٥ٙٝ

ثٝ ٠ٙٛاٖ ٔىّّٕبت ٚ ثؽ٥ٟ٤بت ٔففْٚ، پؿ٤ففتٝ ٌؽٜ ٞبى آٟ٘بوت وٝ  ثبٚـٞب، ا٠تمبؼات ٚ اـقي

٥ٌف٘ؽ. ثػً ؼ٤ٍفى اق ؾ٥ٙٞت  ٚ ٔفؼْ ؼـ ـفتبـٞبى و٥بوى ـ اختٕب٠ى غٛؼ اق آٟ٘ب اِٟبْ ٔى

خب١ٔٝ ٔفثٖٛ ثٝ تبـ٤ع ٚ ٤ٛٞت تبـ٤ػى، افتػبـات ٚ وٛاثك ؼـغٍبٖ ٞف ّٔت اوت وٝ 

ٞبى ؾٞٙى ا٘مالة  اق ق٥ٔٙٝ ٌفؼؼ. ا٤ٗ ثػً  ٔٛخت اتّّبَ ّٔت ثٝ ٌؿٌتٝ تبـ٤ػى غ٤ًٛ ٔى

 ؼٞؽ. ؼـ ٚالٟ غّّت ٚ ٤ٛٞت ا٘مالثى ّٔت ـا ٍ٘بٖ ٣ٔ

ؾ٥ٙٞت ٔفؼْ ثٝ ٚاوٙٝ آٔٛقي ٠ّْٛ ٚ ١ٔبـف ثٍفى اق ٌفا٤ٗ ٚ ٔمت٥ٕبت قٔبٖ ٥٘ك ٔتأثف 

ٌف ؼٚ  آٚـؼ. ا٤ٗ ثػً ؼـ ٚالٟ تفى٥فوٙٙؽٜ ٚ اض٥ب ٌٛؼ ٚ ثػً اوتىبثى ؾٞٗ ـا ثٝ ٚخٛؼ ٔى ٔى

وٙٙؽ ٔىّّٕبت ٚ ٔففٚٔبت ثؽ٤ٟى ؾٞٙى  ـٞجفاٖ ا٘مالثى و١ى ٔى ثػً پ٥ٍ٥ٗ ؾٞٗ اوت ٚ

ّٔت ـا ؼـ ٌفا٤ٗ خؽ٤ؽ ثبقت٥ِٛؽ ٚ ثبقتفى٥ف وفؼٜ ٚ ثفاى تطَٛ ا٘مالث٣، ا٤ؽئِٛٛلى ثىبق٘ؽ. 

ا٤ٗ ثػً اق ؾ٥ٙٞبت ثٝ ٘مً ـٞجفاٖ ا٘مالثى ٚ ٥٘ك خب٤ٍبٜ ثبٚـٞب٢ ا٠تمبؼ٢ ٚ وٛاثك تبـ٤ػ٣ ـ 

الة اغتّبَ ؼاـؼ وٝ ٕٔٗ ٘فى ٘ٝبْ ٔٛخٛؼ ٚ تفو٥ٓ ضىٛٔت تٕؽ٣٘ ؼـ اـا٤ٝ ا٤ؽئِٛٛلى ا٘م

 پفؼاقؼ. ّٔٙٛة، ثٝ ٔٛٔٛٞ ـٞجفى ٚ ففٔب٘ؽٞى ؼـ ِطٙٝ ا٘مالة ٔى

ٞبى ٥٠ٙى ٔٛخٛؼ ؼـ  ـوب٘ؽ، ٌفا٤ٗ ٚ ق٥ٔٙٝ آ٘سٝ ـٞجفاٖ ا٘مالثى ـا ثٝ ا٤ٗ اوتٙتبج ٔى

ٌٛؼ. ٠ٛأُ ٚ  خب١ٔٝ اوت وٝ تطت ٠ٙٛاٖ ٌفا٤ٗ ٚ ٠ٛأُ پ٥ؽا٤ً ٥١ٔٚت ا٘مالثى ٔٙفش ٣ٔ

ٌفا٤ٗ ٥٠ٙى ؼـ ٚالٟ ٔبؼٜ ٚ ثٟب٘ٝ ا٘مالثٙؽ وٝ ٔفؼْ ـا ثٝ ٘ٛـ ّٕٔٛن تطت تأث٥ف لفاـ ؼاؼٜ ٚ 

ؼاـ٘ؽ. ثب ا٤ٙىٝ ا٤ٗ ٌفا٤ٗ ٚ ٚال٥١بت ٥٠ٙى، غٛؼ ثٝ غٛؼ اـقٌى ٘ؽاٌتٝ ٚ  ثٝ ٚاوًٙ ٚا ٔى

ٚٞ ا٘مالة اضت٥بج ثٝ ت١ج٥ف ٚ تفى٥ف اق وٛى ـٞجفاٖ ا٘مالثى ؼاـ٘ؽ، أب ٚخٛؼٌبٖ ثفاى ٌف

ٔفٚـى اوت. ثب٤ؽ ـؼ پب٢ آٟ٘ب ـا ؼـ ٔتٗ ٌفا٤ٗ و٥بوى ـ اختٕب٠ى ضبوٓ ثف خب١ٔٝ ؼـ 

 ٞبى لجُ اق ا٘مالة خىتدٛ وفؼ. وبَ

تٛاٖ تطت زٟبـ ٠ٙٛاٖ ا٣ِّ ٔٛـؼ  ثف ا٤ٗ اوبن، ٔتغ٥فٞب٢ ؼغ٥ُ ؼـ تطَٛ ا٘مالث٣ ـا ٣ٔ

 ثطث ٚ ثفـو٣ لفاـ ؼاؼ:
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وٝ ثٝ ٔجب٣٘ ٚ ٔجبؼ٢ خٛاق ل٥بْ ٚ ضك غفٚج ٚ ٞبى ٠م٥ؽتى ٚ ٔىتجى ا٘مالة  ـ٤ٍٝ يك.

پفؼاقؼ. ثؽ٤ٗ ١ٔٙب وٝ تػف٤ت ٘ٝبْ ٔىتمف ٚ تٛوُ ثٝ غٍٛ٘ت ٥ّ٠ٝ  ٘غ٥بٖ ٥ّ٠ٝ ٘ٝبْ ضبوٓ ٣ٔ

ثػ٣ٍ ثٝ ل٥بْ ٚ ٘غ٥بٖ ٥ّ٠ٝ  ٤بث٣ اوت. ٞف ّٔت٣ ثفا٢ ٍٔف٥٠ٚت آٖ، ٥٘بقٔٙؽ تٛخ٥ٝ ٚ ٍٔف٥٠ٚت

فٚٞ ؼ٤ٗ ٚ ٔؿٞت ٚ ٔفب٥ٞٓ ؼ٣ٙ٤ غ٤ًٛ ٘ٝبْ ضبوٓ ثٝ ٔتٖٛ ٚ ٔٙبثٟ ؼ٤ٙى ٚ ٥٘ك، اَِٛ ٚ ف

 وٙٙؽ. وٙؽ. ق٤فا ا٘مالث٥ٖٛ، ٕٞٛاـٜ ٠ُٕ غٛؼ ـا ثفضك ٚ ٍٔفٚٞ لّٕؽاؼ ٣ٔ ٔفاخ١ٝ ٣ٔ

ٞب٢ تبـ٤ػ٣ ٚ فف٣ٍٙٞ وٝ ثٝ ٔٙبثٟ اِٟبْ ا٘مالة ؼـ تبـ٤ع ٚ ٤ٛٞت فف٣ٍٙٞ ٤ه  ـ٤ٍٝ دٍ.

ثفا٢ اِٟبْ ثػ٣ٍ پفؼاق٘ؽ. ثؽ٤ٗ ١ٔٙب وٝ ؼـ وٙبـ ؼ٤ٗ ٚ ٔؿٞت، ٔٙبثٟ ؼ٤ٍف٢ ٞٓ  ّٔت ٣ٔ

تٛا٘ؽ خك٣٤ اق ٤ٛٞت ٚ ـٚض٥ٝ ٣ّٔ ثبٌؽ.  ا٘مالة ٚخٛؼ ؼاـ٘ؽ ٚ ـٚض٥ٝ ا٘مالث٣ ٚ ٔجبـقات٣ ٣ٔ

تٛا٘ؽ ثٝ  ّٔت٣ وٝ ثٝ پٍتٛا٘ٝ تبـ٤ع ٚ ثب ٍ٘بٜ ثٝ آ٤ٙؽٜ، افتػبـٞبى ٌؿٌتٝ غٛؼ ـا تدؽ٤ؽ وٙؽ، ٣ٔ

 ّ٘ج٣ ٥٘ك ٔتٛوُ ٌٛؼ. غٛاٞى ٚ اوتمالَ اـٔبى ضه ٤ٛٞت

ا٘مالة ثٝ ا٤ٗ ٤ٛٞت تبـ٤ػى ٚ آٖ ٔجب٘ى ٔىتجى ٔفتجٗ ٌٛؼ، ثب٤ؽ ٌفا٤ٗ ٚ  ثفاى ا٤ٙىٝ سِ.

ٔمت٥ٕبت قٔبٖ ٚ ٔىبٖ ٥٘ك ثٝ آٖ أبفٝ ٌٛؼ. ثف ا٤ٗ اوبن القْ اوت ٌفا٤ٗ و٥بوى ـ 

اختٕب٠ى پ٥ؽا٤ً تطَٛ ا٘مالث٣ )٥١ٔٚت پ٥ً اق ا٘مالة( ٥٘ك ٔٛـؼ تٛخٝ لفاـ ٥ٌفؼ. ا٤ٗ ثطث 

ؼٞؽ وٝ ؼـ  وٙؽ ٚ ٍ٘بٖ ٔى ا٘مالة ـا ت٥ِٛف ٔى« ٚال١ى»٣ ٚ ٞب٢ ٥٠ٙ ؼـ ٚالٟ ٠ٛأُ ٚ ق٥ٔٙٝ

ٞبى و٥بوى ـ اختٕب٠ى ا٘مالة ثٝ ٠ٙٛاٖ ٌفا٤ٗ القْ ٚ  وٙبـ پتب٘ى٥ُ ا٘مالث٣، ٌفا٤ٗ ٚ ق٥ٔٙٝ

 وٙؽ. ٔفٚـ٢، ٔٙفش ٚ ٔؤثف٘ؽ ٚ ِفف پتب٘ى٥ُ ا٘مالث٣ وفب٤ت ٕ٘ى

ؽ، ٔتغ٥ف٢ ٚخٛؼ ؼاـؼ وٝ وٙ ؼـ وٙبـ ا٤ٗ ٠ُّ ٚ ٠ٛأُ وٝ ٘فه ا٘مالة ـا ا٤دبؼ ٣ٔ چْار.

ٌٛؼ  وٍب٘ؽ. ا٤ٗ ٔتغ٥ف ٔٛخت ٣ٔ تطَٛ ا٘مالث٣ ـا ثٝ ٤ه  ٌىُ غبَ ٚ ثٝ وفٌ٘ٛت٣ ٤ٚمٜ ٣ٔ

وٝ ضفوت ٔفؼْ ٤ٛٞت٣ غبَ )ا٘مالة( پ٥ؽا وٙؽ ٚ ٘ٝبْ و٥بوى په اق آٖ، ٔتفبٚت اق ٘ٝبْ 

ِٛل٢ ٚ ( وٝ ثٝ ـٞجف٢، ا٤ؽئ12ٛپ٥ٍ٥ٗ ثبٌؽ. ا٤ٗ ثطث ٔفثٖٛ ثٝ ٔجب٘ى فىفى ا٘مالة اوت)

 پفؼاقؼ.  ا٘ؽ٤ٍٝ ٚ ٕٞس٥ٙٗ وبقٔب٘ؽ٣ٞ ا٘مالة ٣ٔ

ٞب٢ وبغتبـ٢ ٤ب ٔتغ٥فٞب٢  ٞب٢ ٔىتج٣ ـ ٠م٥ؽت٣ ٚ تبـ٤ػ٣ ـ فف٣ٍٙٞ، ثٝ ٠ٙٛاٖ ق٥ٔٙٝ ـ٤ٍٝ

ؼاـ  وبق٘ؽ. ا٤ٗ ٔتغ٥فٞب، ؼ٤فپب ٚ ـ٤ٍٝ ا٢ ٔٙفش ثٛؼٜ ٚ پتب٘ى٥ُ ٚ اوت١ؽاؼ ا٘مالث٣ ـا ٣ٔ ق٥ٔٙٝ

ٕٛـ ؼاـ٘ؽ ٚ ٔٙتٝف ا٤دبؼ ٌفا٤ٗ ٣ٙ٥٠ ٚ ٔبؼ٢ ا٘مالة ٞىتٙؽ وٝ ٕٞٛاـٜ ثٝ ِٛـت ثبِمٜٛ ض

ٔب٘ٙؽ. ثؽ٤ٗ ِطبٚ، ٘مٙٝ ٌفٚٞ ٣ّٕ٠ ٚ ٚال٣١ ا٘مالة، پ٥ؽا٤ً  )ٌفا٤ٗ القْ ٚ ٔفٚـ٢( ٣ٔ
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٥١ٔٚت ا٘مالث٣ ؼـ خب١ٔٝ اوت ٚ ٌفٖ وبف٣ آٖ ٥٘ك ٚخٛؼ ـٞجف٢، ا٤ؽئِٛٛل٢ ٚ وبقٔب٘ؽ٣ٞ 

ؼٚ ٔتغ٥ف اغ٥ف ٥٘ك ثٝ ٠ٙٛاٖ ٔتغ٥ف ٟ٘ب٣٤ ـوب٘ؽ.  ٔٙبوت اوت وٝ ا٘مالة ـا ثٝ ففخبْ ٟ٘ب٣٤ ٣ٔ

 وٙٙؽ. ا٘مالة ٘مً اوبو٣ ؼاـ٘ؽ ٚ ٌفا٤ٗ ثبِمٜٛ ا٘مالث٣ ـا ثبِف١ُ ٣ٔ

تٛاٖ اق ضٕٛـ ٕٞكٔبٖ زٟبـ ٔتغ٥ف  ثف ا٤ٗ اوبن، ثفا٢ تج٥٥ٗ تطَٛ ا٘مالث٣ ؼـ ا٤فاٖ ٣ٔ

٣ اق تطَٛ ٞب٢ ٤ه پبقَ، ٔد٠ٕٛبً ٚ ثب ٞٓ ت٤ّٛف ـٌٚٗ ٚ لبثُ فٟٕ ثطث وفؼ وٝ ٕٞب٘ٙؽ تىٝ

ؼٞٙؽ. ٣ٙ١٤ تج٥٥ٗ زفا٣٤ ٚلٛٞ ا٘مالة ؼـ ا٤فاٖ، پبوػ٣ زٟبـٚخ٣ٟ اوت ٚ  ا٘مالث٣ اـا٤ٝ ٣ٔ

٤ه ثٝ تٟٙب٣٤ وبف٣ ٥٘ىتٙؽ.  وٙٙؽ ٚ ٥ٞر ا٤ٗ زٟبـ ٚخٝ ثب ٞٓ ِطٙٝ ا٘مالة ـا ت٤ّٛف ٣ٔ

 وٙؽ. ٕٞب٘ٙٛـ وٝ ضؿف ٞف ٤ه اق آٟ٘ب ٥٘ك ت٤ّٛف ٟ٘ب٣٤ ا٘مالة ـا ٔػؽٚي ٣ٔ

ثب تٛخٝ ثٝ وبغتبـٞب ٚ ٌفا٤ٗ ضبوٓ ثف ا٤فاٖ، ؼٚ ؼوتٝ ٔتغ٥ف ؼـ ٚلٛٞ تطَٛ  ثٝ ت١ج٥ف ؼ٤ٍف،

وٙٙؽ. ٔتغ٥فٞب٢  ا٘مالث٣ ؼـ خب١ٔٝ ا٤فا٣٘ ٔؤثف٘ؽ وٝ ٔد٠ٕٛبً تطٛالت ا٘مالث٣ ا٤فاٖ ـا تج٥٥ٗ ٣ٔ

١٥ٌٝ »ٚ « ثٛؼٖ ا٤فا٣٘»ا٢ ٕٞبٖ وبغتبـٞب ٚ ثبفت فف٣ٍٙٞ ٘ىجتبً ثبثت خب١ٔٝ ثٛؼٜ ٚ ثٝ  ق٥ٔٙٝ

ثُ ت٥ٕك٘ؽ، ٣ِٚ ٔتغ٥فٞب٢ ٟ٘ب٣٤ ثٝ ٠ٛأُ ٚ ٌفا٤ٗ القْ ٚ وبف٣ ٔٛخٛؼ ؼـ خب١ٔٝ لب« ثٛؼٖ

ٌٛ٘ؽ ٚ وٙتفَ آٟ٘ب ؼـ  ا٘مالة ـا ٌبُٔ ٣ٔ« ٔجب٣٘ فىف٢»ٚ « ٌفا٤ٗ ٔبؼ٢»اٌبـٜ ؼاـ٘ؽ وٝ 

ثبٌٙؽ.  وٙٙؽٜ وفٌ٘ٛت ا٘مالة ٣ٔ اغت٥بـ ٘ػجٍبٖ ضىٛٔت٣ ٚ ا٘مالث٣ اوت. ا٤ٗ ٔتغ٥فٞب ت٥٥١ٗ

٥٥ٗ تطَٛ ا٘مالث٣ ؼـ ا٤فاٖ ثب٤ؽ زٟبـ ٔتغ٥ف ـا ٔؽ ٘ٝف لفاـ ؼاؼ وٝ ثٝ تفت٥ت ثٙبثفا٤ٗ ثفا٢ تج

 ٥ٌف٘ؽ. ثفٚق ٚ ا٤فب٢ ٘مً ٔٛـؼ ثطث لفاـ ٣ٔ

 

 ّاي عيٌي اًقالب ب. سهيٌِ
٘ٛـ وٝ ثفا٢ ٞف پؽ٤ؽٜ ا٢ ٠ّت ٔبؼ٢ القْ اوت، ثفا٢ ٚلٛٞ تطَٛ ا٘مالث٣ ٞٓ ثب٤ؽ  ٕٞبٖ

فاٞٓ ٌٛؼ ٌٚف٘ٝ ثؽٖٚ ٚخٛؼ ٌفٖ القْ ٚ ٠ّت ٞب٢ ٣ٙ٥٠ ٚ ٔبؼ٢ آٖ )ٌفٖ القْ( ف ق٥ٔٙٝ

ٌٛؼ وٝ ثٝ الؽاْ ا٘مالث٣ ٔتٛوُ ٌٛ٘ؽ. ٠ّت  ا٢ ثفا٢ ٔفؼْ پ٥ؽا ٣ٕ٘ ٔبؼ٢، ٥ٞر ؼ٥ُِ ٚ ثٟب٘ٝ

ٞب٢ لجُ اق  ٔبؼ٢ ٚ ٌفٖ القْ ا٘مالة، ٔىب٤ُ ٚ ٍٔىالت ٣ٙ٥٠ ٚ ّٕٔٛو٣ اوت وٝ ؼـ وبَ

ثب اؼـان ٚ اضىبن آٟ٘ب ثٝ ٘ٛـ ٌٛؼ ٚ ٔفؼْ  آ٤ؽ ٚ ـ٢ٚ ٞٓ ا٘جبٌتٝ ٣ٔ ا٘مالة ثٝ ٚخٛؼ ٣ٔ

 ـوٙؽ. ّٕٔٛن ثٝ ٣٠ٛ٘ ٘بـٔب٤ت٣ اق ـل٤ٓ ضبوٓ ٣ٔ
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ٌٛ٘ؽ،  غٛؼ ٔٙدف ثٝ ا٘مالة ٣ٕ٘ ٠ٛأُ ٣ٙ٥٠ ٚ ٚال٣١ ٘بـٔب٤ت٣ ٔفؼْ ثٝ تٟٙب٣٤ ٚ غٛؼثٝ

  ٔٙفش« ٌفا٤ٗ پ٥ؽا٤ً ٥١ٔٚت ا٘مالث٣»تطت ٠ٙٛاٖ  ا٘ؽ وٝ  ثّىٝ فمٗ ٌفا٤ٗ القْ ا٘مالة

ٟٚٔ ٔٛخٛؼ  الث٣، ٌفا٤ٗ غب٣ِ اوت وٝ ؼـ آٖ ٔفؼْ ٘ىجت ثٝ( ٥١ٔٚت ا٘م13ٌٛ٘ؽ.) ٣ٔ

خب١ٔٝ، اضىبن ٘بـٔب٤ت٣ ٌىتفؼٜ ٚ ٥ٕ٠ك ؼاٌتٝ، اق ثٟجٛؼ آٖ ٘با٥ٔؽ ٌؽٜ ٚ آٖ ـا غ٥ف لبثُ 

تب ز٥ٙٗ ٥١ٔٚت٣ ثٝ ٚخٛؼ ٥٘ب٤ؽ، ٥ٞر ّٔت٣ ٔتٛوُ ثٝ ٘غ٥بٖ ٥ّ٠ٝ ٟٚٔ  تطُٕ تّٛـ ٕ٘ب٤ٙؽ.

بٜ ثؽٖٚ ثٟب٘ٝ ٚ ٠ّت، ٔتٛوُ ثٝ ا٘مالة ٌ ٞب ٥ٞر ٌٛؼ. ّٔت ٔٛخٛؼ ٚ ـل٤ٓ ضبوٓ ٣ٕ٘

   ٌٛ٘ؽ؛ ثب٤ؽ ٍٔىُ ثٝ ٘ٛـ ّٕٔٛن ٚ ٣ٙ٥٠ ؼـ خب١ٔٝ ٚخٛؼ ؼاٌتٝ ثبٌؽ. ٣ٕ٘

ٞب٢ ٣ٙ٥٠ ٚ ٚال٣١ ٘بـٔب٤ت٣ ٔفؼْ ثب٤ؽ ق٤بؼ ثبٌؽ؛ ق٤فا ٚخٛؼ  ٠الٜٚ ثف ا٤ٗ، ٠ٛأُ ٚ ق٥ٔٙٝ

قؼٖ ٘ٝٓ  فٞٓوٙؽ ٚ تٛخ٥ٝ ١ٔم٣ِٛ ثفا٢ ث ٤ه ٤ب ؼٚ ٍٔىُ ثفا٢ ٌفٚٞ ا٘مالة وفب٤ت ٣ٕ٘

آ٤ؽ. اق ا٤ٗ ٘ٝف، ٍٔىالت ثب٤ؽ زٙبٖ ـ٢ٚ ٞٓ ا٘جبٌتٝ ٚ ق٤بؼ ٌٛ٘ؽ وٝ ثٝ  خب١ٔٝ ثٝ ضىبة ٣ٕ٘

والف وفؼـٌٓ تجؽ٤ُ ٌؽٜ ٚ ؼـ َ٘ٛ ٤ه ؼٚـ٠ ٘ىجتبً ٘ٛال٣٘ )٤ه ٘ىُ( تؽاْٚ ٤بثٙؽ ٚ ٘ٝبْ 

 ا٢ ثفا٢ ضُ ٚ ـفٟ آٟ٘ب ٘ؽاٌتٝ ثبٌؽ. و٥بو٣ ٚ ـل٤ٓ ضبوٓ ٥٘ك اـاؼٜ

غٛاٞٙؽ ٍٔىالت ـا ضُ  اٌتٝ ثبٌٙؽ وٝ ٘ٝبْ و٥بو٣ ٚ ؼِٚتٕفؼاٖ ٚال١بً ٣ٔاٌف ٔفؼْ ا٥ٔؽ ؼ

وٙٙؽ، ٣ِٚ ف١الً أىبٖ ٚ ٔٙبثٟ القْ ـا ٘ؽاـ٘ؽ؛ ٕٔىٗ اوت ٟٚٔ ٔٛخٛؼ ـا تطُٕ وٙٙؽ. أب اٌف 

ا٢ اق خب٘ت ضبو٥ٕت ثفا٢ ضُ  ٍٔىالت ا٘جبٌتٝ ٌٛؼ ٚ ٔفؼْ ث١ؽ اق ٔؽت٣ ثج٥ٙٙؽ وٝ اـاؼٜ

٥ٌف٘ؽ وٝ غٛؼ ثٝ ِٛـت ا٘مالث٣ ٚ ـاؼ٤ىبَ ثفا٢ ضُ  بٜ ت٥ّٕٓ ٣ٍٔٔىالت ٚخٛؼ ٘ؽاـؼ، آٍ٘

ٍٔىالت ؼوت ثٝ وبـ ٌٛ٘ؽ. ؼـ ا٤ٗ ِٛـت، ا٘مالة ؼـ ؼوتٛـ وبـ لفاـ ٌففتٝ ٚ تطَٛ 

ٌٛؼ. ثٙبثفا٤ٗ ٚخٛؼ ٍٔىالت ٘ىجتبً ق٤بؼ ٚ ال٤ٙطُ ؼـ  ٘بپؿ٤ف لّٕؽاؼ ٣ٔ ا٘مالث٣ أف٢ اختٙبة

 ا٘مالة اوت.ؼٚـ٠ قٔب٣٘ ٘ىجتبً ٘ٛال٣٘، ٌفٖ القْ 

ز٥ٙٗ ٠ٛا٣ّٔ ؼـ َ٘ٛ تبـ٤ع ١ٔبِف ا٤فاٖ ثٝ اٌىبَ ٔػتّف ق٥ٔٙٝ ٚ ثٟب٘ٝ ا٥ِٚٝ غبِت 

ٞب ثٛؼٜ اوت. ثب ٜٟٛـ پؽ٤ؽٜ اوت١ٕبـ ٚ تؽاْٚ  ة ٞب٢ و٥بو٣ ٚ ا٘مال ٞب، خٙجً ٔجبـقات، ل٥بْ

ثٝ ٞب ٚ اوتجؽاؼ ٘ٛال٣٘، ٕٞٛاـٜ اوتجؽاؼ ٚ ؼ٤ىتبتٛـ٢ ٚ ٥٘ك ضبو٥ٕت ٚ وّٙٝ ث٥ٍب٘ٝ  وّٙٙت

 ا٘ؽ. ٠ٙٛاٖ ثػ٣ٍ اق ٠ٛأُ ٘بـٔب٤ت٣ ٔفؼْ ٚ ٠ُّ ٚلٛٞ تطٛالت ا٘مالث٣ ٔٙفش ثٛؼٜ

وفب٤ت٣ ضىبْ  ٚ ٣ٙ٥٠ آٖ ـٚق خب١ٔٝ ا٤فا٣٘ ٔب٘ٙؽ ث٣  ٞب٢ ٣ٕٔٛ٠ خٙجً تٙجبوٛ خؽا اق ق٥ٔٙٝ

ا٘ؽاق٢ ٜبِٕب٘ٝ ضىبْ ٔط٣ّ ثف ٔفؼْ، فمف ٚ فالوت خب١ٔٝ ٚ ٘بـٔب٤ت٣  ٚ قٔبٔؽاـاٖ، ؼوت
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ـ ٚ ؼِٚت، ؼـ ٚالٟ ٣٠ٛ٘ ٔمبٚٔت ٔٙف٣ ٥ّ٠ٝ لؽـت اوت١ٕبـٌف غبـخ٣ اق ؼـثب ٣ٕٔٛ٠ 

وبِٝ ا٘طّبـ ت٥ِٛؽ، غف٤ؽ، ففٚي ٚ ِؽٚـ تٛتٖٛ ٚ تٙجبوٛ  51)ا٥ٍّ٘ه( ثٛؼ وٝ ثب وىت أت٥بق 

 (14ا٘ؽاق٢ ثف ٔمؽـات وٍٛـ ـا ؼاٌت.) اق ؼِٚت ا٤فاٖ، لّؽ ؼوت

تٛتٖٛ ٚ تٙجبوٛ ثٛؼ٘ؽ ٚ ا٤ٗ ا٘ؽـوبـ أٛـ  پٙدٓ ّٔت ا٤فاٖ ؼوت ؼـ آٖ قٔبٖ، ضؽٚؼ ٤ه

( ٚ ٔٙبفٟ التّبؼ٢ ٚ ٔبؼ٢ ٔفؼْ ٚ 15أت٥بق ثٝ ٘ٛـ ٔىتم٥ٓ ثب ق٘ؽ٣ٌ ٚ ١ٔبي آ٘بٖ ٔفتجٗ ثٛؼ)

ؼاـ ٌؽٖ  ؼاؼ. ٠الٜٚ ثف ا٤ٗ، اخفا٢ ا٤ٗ لفاـؼاؼ ٔٛخت خف٤طٝ وٍبٚـقاٖ ـا ٔٛـؼ تٟؽ٤ؽ لفاـ ٣ٔ

٥غ٣ ٔجّغبٖ ٔى٥ط٣ ثٛؼ وٝ اضىبوبت ٔؿٞج٣ ٔفؼْ ٚ ٍ٘فا٣٘ آٟ٘ب اق الؽأبت فف٣ٍٙٞ ٚ تجّ

( اِجتٝ ا٤ٗ ضفوت ثٝ 16ٕٞفاٜ ٠ٛأُ وٕپب٣٘ ٚ تطت پًٌٛ تدبـت ٚاـؼ ا٤فاٖ ٌؽٜ ثٛؼ٘ؽ.)

ؼ٥ُِ ٠ؽْ ٚخٛؼ ٌفا٤ٗ ٚ ٠ٛأُ ؼ٤ٍف ثٝ ا٘مالة تجؽ٤ُ ٍ٘ؽ، ٣ِٚ ٠ٛأُ ٚ ٌفا٤ٗ پ٥ؽا٤ً 

 ٥١ٔٚت ا٘مالث٣ ؼـ آٖ ٚخٛؼ ؼاٌت ٚ ثب ٔتغ٥فٞب٢ تطَٛ ا٘مالث٣ ٕٞػٛاٖ ثٛؼ.

ٞب٢ ٣ٙ٥٠ ا٠تفاْ ٔفؼْ ٔفتفٟ  غٓ پ٥فٚق٢ خٙجً ٚ ِغٛ أت٥بق ـل٢، ٠ٛأُ ٚ ق٥ٔٙٝـ ثٝ

ٍ٘فؼ٤ؽ ٚ ث١ؽ اق آٖ، ٠الٜٚ ثف ا٠ٙب٢ أت٥بقات ث٥ٍتف ثٝ ث٥ٍبٍ٘بٖ، اوتجؽاؼ، ّٜٓ ٚ وتٓ ضىبْ ٚ 

پٙب٣ٞ ٚ فالوت ٔفؼْ ثٝ خب٣٤ ـو٥ؽ وٝ ثٝ تفٚـ ٘بِفاِؽ٤ٗ ٌبٜ ٚ وپه ٚلٛٞ ا٘مالة  ث٣

ٞب ٚ ٠ٛأُ ٣ٙ٥٠ ٔؿوٛـ، ضٛاؼث٣ ؼـ آوتب٘ٝ  ؼـ ا٤ٗ ففآ٤ٙؽ ٠الٜٚ ثف ق٥ٔٙٝ ٍٔفٚ٘ٝ ا٘دب٥ٔؽ.

ثٛؼ. ٌىتبغ٣ ٚ   ٞب ٚ ثٟب٘ٝ ا٠تفأبت ٔفؼ٣ٔ ا٘مالة ثٝ ٚخٛؼ آٔؽ وٝ ٘ب٣ٌ اق ٕٞبٖ ق٥ٔٙٝ

٘ٛق ثّم٤ى٣ ثٝ وبضت اوالْ ٚ ـٚضب٥٘ت، ٚلب٤ٟ ٔفثٖٛ ثٝ ٥ٌػ٥ٝ ؼـ وفٔبٖ،   اضتفا٣ٔ ث٣

ثب٘ه اوتمفا٣ٔ ـٚن ؼـ ٔطُ لجفوتبٖ ٔىّٕب٘بٖ، ثٝ فّه  ٔبخفا٢ ٠ىىف ٌبـ٤س٣، تأو٥ه

ثىتٗ زٙؽ تٗ اق تدبـ لٙؽ تٟفاٖ ؼـ ٔبٜ ـٕٔبٖ ٚ ٔٛاـؼ٢ اق ا٤ٗ ؼوت، ٘ٙفٝ ا٥ِٚٝ ا٠تفأبت 

( ٚ ثٝ تمبٔبٞب٣٤ 17ٚ ٔػبِفت ثب ؼِٚت ٚ ؼـثبـ ٌؽ)  ٚث٥ً ٌىتفؼٜ ٔفؼ٣ٔ ٞب٢ وٓ ٚ تطّٗ

٥٠ٗ اِؽِٚٝ ِؽـ ا٠ٝٓ ٔىتجؽ ٔٝفف اِؽ٤ٗ ٌبٜ، ٔب٘ٙؽ تأو٥ه ٠ؽاِتػب٘ٝ ؼـ وفاوف وٍٛـ، ٠كَ 

 ٠الءاِؽِٚٝ ضبوٓ تٟفاٖ ٚ ٘ٛق ثّم٤ى٣ اق ـ٤بوت ٌٕفوبت ا٤فاٖ ا٘دب٥ٔؽ.

أب ث١ؽ اق ا٘مالة ٍٔفٚ٘ٝ ٥٘ك زٙؽاٖ اق ٌؽت ّٜٓ ٚ وتٓ، فمف ٚ فالوت ٔفؼْ، تؽاْٚ 

ٚ ا٘مالة ؼـ  اوتجؽاؼ ٚ ٘فٛؾ اوت١ٕبـ ؼـ ا٤فاٖ وبوتٝ ٍ٘ؽ ٚ ٕٞسٙبٖ ا٥ٍ٘كٜ ٚ ٠بُٔ ٔجبـقٜ

ٌؽٖ ؼٚـاٖ اوتجؽاؼ ّٔٙمٝ ـٔبٌبٜ ٚ ؼـ ٌفا٤ٗ خًٙ  خب١ٔٝ ا٘جبٌتٝ ٌؽ تب ا٤ٙىٝ په اق وپف٢

ٌؽٖ ٘فت ٔطُٕ  خٟب٣٘ ؼْٚ ٚ اٌغبَ وٍٛـ ثٝ ؼوت وٝ لؽـت اوت١ٕبـ٢ ث٥ٍب٘ٝ، خف٤بٖ ٣ّٔ
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جؽ وبق غ٥كي ٣ّٔ ٚ وفاوف٢ ٌؽ. ا٤ٗ ثبـ ٥٘ك ٚخٛؼ ٌبٜ ٔىت ٚ ق٥ٔٙٝ  ٚ ثٟب٘ٝ ا٠تفأبت ٔفؼ٣ٔ

ٞب٢ اوت١ٕبـ٢ ـٚو٥ٝ، ا٥ٍّ٘ه ٚ آٔف٤ىب ثف وف زپبَٚ ٘فت وٍٛـ، ق٥ٔٙٝ  وفب٤ت ٚ ـلبثت ٚ ث٣

وفؼٖ ٘فت ٚ وٛتب٣ٞ ؼوت ث٥ٍب٘ٝ اق ٔٙبثٟ وٍٛـ ـا زب٣ٌٙ  ٣ٙ٥٠ پ٥ؽا٤ً خٙج٣ٍ ٌؽ وٝ ٣ّٔ

 ٔجبـقٜ ثب اوتجؽاؼ وّٙٙت٣ وفؼٜ ثٛؼ.

ؼوتبٚـؼ  1332ٔفؼاؼ  ٣28 ٌؽٖ ٘فت پ٥فٚق ٌؽ، أب وٛؼتب٢ آٔف٤ىب٣٤ ـ ا٥ٍّ٘ى خٙجً ٣ّٔ

ٔؽت ا٤ٗ خٙجً ـا اق ث٥ٗ ثفؼ، ثٝ تؽاْٚ ٚ تٍؽ٤ؽ ٌفا٤ٗ ٚ ٥١ٔٚت ا٘مالث٣ ؼـ خب١ٔٝ  وٛتبٜ

وٕه وفؼ ٚ ثٝ ٔجبـقات ؼ٤ٍف٢ ا٘دب٥ٔؽ. تٍؽ٤ؽ اوتجؽاؼ ٚ غفمبٖ په اق وٛؼتب، خب٤ٍك٣ٙ٤ 

ٔبت ٚ ، ٔمؽ1341آٔف٤ىب ثب ا٥ٍّ٘ه ٚ افتبؼٖ ٔمؽـات وٍٛـ ثٝ ؼوت آٖ اق اٚا٤ُ ؼٞٝ 

 ـا ففاٞٓ ٕ٘ٛؼ.  ٚ وفا٘دبْ ا٘مالة اوال٣ٔ 42غفؼاؼ  15ٞب٢ القْ ثفا٢ ل٥بْ  ق٥ٔٙٝ

( 1341ـ57ٌفا٤ٗ ٣ٙ٥٠ ٚ ٔبؼ٢ پ٥ؽا٤ً ٥١ٔٚت ا٘مالث٣ ؼـ ؼٚـٜ پ٥ً اق ا٘مالة اوال٣ٔ)

 (18تٛاٖ ثٝ ٌفش ق٤ف ٔٙفش وفؼ:) ـا ٣ٔ

 ٗ وفٌ٘ٛت غٛؼ لب٤ُ ٘جٛؼ.. اوتجؽاؼ ٚ ؼ٤ىتبتٛـ٢ ٠ف٤بٖ وٝ وٕتف٤ٗ ضم٣ ثفا٢ ٔفؼْ ؼـ ت1٥٥١

. وفوپفؼ٣ٌ ـل٤ٓ پ٢ّٟٛ ثٝ ث٥ٍب٘ٝ ٚ ضبو٥ٕت ٚ ٘فٛؾ ث٥ٍبٍ٘بٖ ثٝ غَّٛ آٔف٤ىب ٚ اوفائ٥ُ 2

 ثٛؼ.  ؼاـٌؽٖ غفٚـ ٣ّٔ ٚ ٠كت اوال٣ٔ ؼـ وٍٛـ وٝ ٔٛخت خف٤طٝ

 ٞب ٚ ضمٛق اوبو٣ ٔفؼْ. . ّٜٓ ٚ وتٓ، ٘مٓ ضمٛق ففؼ٢ ٚ اختٕب٣٠ ٚ ٔطٛ آقاؼ3٢

وفب٤ت٣ وفاٖ ٚ وبـٌكاـاٖ ـل٤ٓ ؼـ ا٤ٗ غَّٛ  ا٠تٕبؼ ثٝ ٘فه ٚ ث٣. ١ٔف ٚ قث٣٘ٛ، ٠ؽْ 4

 تٛاٖ، ثٝ ٤ٚمٜ ٌػُ ٌبٜ ـا ٔثبَ قؼ. ٣ٔ

 . ٌىتفي ا٘ٛاٞ فىبؼ اؼاـ٢، ٔب٣ِ ٚ اغالل٣ ؼـ اـوبٖ ضىٛٔت ٚ خب١ٔٝ.5

ٞب٢ ٔىّٕبٖ ٚ ٌىتبغ٣ ٥ّ٠ٝ ٔؿٞت ٚ  ٞب٢ اوال٣ٔ ٚ ٌػ٥ّت . ٞته ضفٔت اـقي6

 بوبت ٣ٕٔٛ٠ ٔفؼْ.ؼاـٌؽٖ اضى ـٚضب٥٘ت ٚ خف٤طٝ

ٞب٢ ٌبٜ ٚ غب٘ؽاٖ وّٙٙت٣  ا٢ ؼـ وبظ ٞب٢ افىب٘ٝ پفوت٣ ٚ ق٘ؽ٣ٌ . اوفاف، ِٚػفخ٣، تد7ُٕ

ٞب ٚ ٔفاوٓ تج٥ّغبت٣ ٚ ٤ب  ٚ ـخبَ ضىٛٔت٣ ؼـ وٙبـ ض٥ف ٚ ٥ُٔ ٔٙبثٟ ٣ّٔ ؼـ ثفٌكاـ٢ خٍٗ

 تٍف٤فبت٣ وٝ تبث٥ف ٚ ٘ت٥دٝ زٙؽا٣٘ ٥٘ك ٘ؽاٌتٙؽ.

 ٞب ٚ ثٟبئ٥بٖ. وّٙٙت٣، ٞكاـ فب٥ُٔ، ففأبوٖٛ. ا٘طّبـ ضك ضىٛٔت ؼـ غب٘ؽاٖ 8

 . فمؽاٖ ضبو٥ٕت لبٖ٘ٛ ؼـ خب١ٔٝ ٚ ٘مٓ ٔىفـ لبٖ٘ٛ اوبو٣ ٚ ضؿف ٔٛاؼ اوال٣ٔ آٖ.9
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وفؼٖ التّبؼ ٚ ١ِٙت ٘بلُ وٍٛـ ثٝ ث٥ٍب٘ٝ ؼـ اثف  . ٘بثٛؼوفؼٖ وٍبٚـق٢ ٣ّٔ ٚ ٚاثىت11ٝ

 اِالضبت التّبؼ٢ ـ اختٕب٣٠.

 ٞب٢ اِالض٣ ـ تط٣ّ٥ٕ آٔف٤ىب. فو٥ت خب١ٔٝ ؼـ اثف و٥بوت. تغ٥٥ف ؼـ ثبفت اختٕب٣٠ ٚ ت11

تٛاٖ ٌفت وٝ ٔىب٤ُ ٚ ٍٔىالت ٣ٙ٥٠ ٔٛخٛؼ ؼـ خب١ٔٝ، ٠ّت ٔبؼ٢ ٚ  ثؽ٤ٗ ِطبٚ، ٣ٔ

٥ٌفؼ ٚ  ـ٤ٍٝ تطٛالت ا٘مالث٣ اوت وٝ غبِجبً ٔٛـؼ تٛخٝ ٚ تأو٥ؽ ثى٥بـ٢ اق تط٥ٍّّفاٖ لفاـ ٣ٔ

ا٘ؽ. ثب ا٤ٗ  اٖ، ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ٠ٛأُ ـا ثفخىتٝ وفؼٜؼـ تج٥٥ٗ تطٛالت ا٘مالث٣ ا٤ف  ث٥ٍتف آثبـ ٣ّٕ٠

ـٚضٙؽ وٝ ٘ىجت ثٝ ٥١ٔٚت ٔٛخٛؼ ؼـن  ضبَ، ا٤ٗ ٍٔىالت فمٗ ٤ه وف٢ ٌفا٤ٗ ٔبؼ٢ ث٣

وفؼٖ  ثف٘ؽ. ّٔطٛٚ ٘فىٝ ٚ ثؽٖٚ ؼغبِت ٠بُٔ ا٘ىب٣٘ وبـ٢ اق پ٥ً ٣ٕ٘ ٘ؽاـ٘ؽ ٚ ف٣ ٚ ف٣ٕٟ 

 فخىتٝ غٛاٞؽ وفؼ.ا٢ ـا ث ٠بُٔ ا٘ىب٣٘ ثب ا٤ٗ ٌفا٤ٗ ٔبؼ٢، ٔتغ٥فٞب٢ ق٥ٔٙٝ

 

 ج. رٍحيِ ٍ پتاًسيل اًقالتي
ٞب٢ ٔػتّف٣ ؼـ ا٤فاٖ ٚخٛؼ  ٌفا٤ٗ ٣ٙ٥٠ ٚ ٔبؼ٢ القْ ثفا٢ ا٘مالة ١ٕٔٛالً ٚ ثٝ ٌىُ

وٙٙؽ ٚ ِففبً ؼـ ٌفا٤ٗ غب٣ِ  ؼاٌتٝ ٚ ؼاـ٘ؽ، أب ٥ٍٕٞٝ ٔٛخجبت تطَٛ ا٘مالث٣ ـا ففاٞٓ ٣ٕ٘

اوتّكاْ، ثٝ تٟٙب٣٤ ثفا٢ ٚلٛٞ ا٘مالة ٌٛ٘ؽ. ا٤ٗ ٠ٛأُ ثٝ ـغٓ ٔفٚـت ٚ  ثٝ ا٘مالة ٔٙدف ٣ٔ

وبف٣ ٥٘ىتٙؽ ٚ فمٗ ؼـ ٌفا٣ٙ٤ وٝ ٠بُٔ اـاؼٜ ٚ آٌب٣ٞ ا٘ىب٣٘ ثٝ آٟ٘ب أبفٝ ٌٛؼ؛ ثٝ ٚلٛٞ 

وٙٙؽ. ثٝ ٠جبـت٣ تأث٥ف ا٤ٗ ٠ٛأُ، ٍٞٙب٣ٔ اوت وٝ ا٤ٗ ٌفا٤ٗ ثٝ ؾٞٗ اففاؼ  ا٘مالة وٕه ٣ٔ

ؼ ثب ٔٝفٚف ؾ٣ٙٞ غٛؼ، آٖ ـا ا٘ىب٣٘ ٔٙتمُ ٌٛؼ ٚ آضبؼ خب١ٔٝ، په اق وٙدً ٌفا٤ٗ ٔٛخٛ

 ٘بّٔٙٛة تّم٣ وفؼٜ ٚ ٘ىجت ثٝ آٖ ٟٔٛٔ ٘ف٣ ٚ ا٘ىبـ پ٥ؽا وٙٙؽ.

په اق تطمك ٥١ٔٚت ا٘مالث٣ ؼـ خب١ٔٝ، آ٘سٝ ؼـ ٚلٛٞ ٤ب ٠ؽْ ٚلٛٞ تطَٛ ا٘مالث٣ ٔؤثف 

خ٣٤ٛ ؼـ ّٔت ثفا٢ ٚـٚؼ ٣ّٕ٠ ثٝ ِطٙٝ ا٘مالة ٚ ٔجبـقٜ  اوت، ـٚض٥ٝ پفغبٌٍف٢ ٚ ٔجبـقٜ

ٌفؼؼ  ٌٛؼ ٚ ثب٠ث ٣ٔ ، ٣١ٔٚ اوت وٝ وجت ا٠تٕبؼ ثٝ ٘فه ا٘مالث٥ٖٛ ٣ٔ٘مالث٣ا ـٚض٥ٝاوت. 

وٝ آٟ٘ب ثؽٖٚ تٛخٝ ثٝ الؽأبت وفوٛثٍفا٘ٝ ٤ب ـفف٥ٔىت٣ ضىٛٔت، فمٗ ثٝ پ٥ٍجفؼ ا٘مالة 

ث٥ب٘ؽ٤ٍٙؽ ٚ ؼـ ـاوتب٢ ٞؽف غٛؼ وٝ ٚال٣ٌ٘ٛ ٘ٝبْ ٔٛخٛؼ ٚ ثٙب٢ وبغتبـ و٥بو٣ خؽ٤ؽ 

 (19)اوت؛ ٌبْ ثف ؼاـ٘ؽ.
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ّت٣ اق ٟٚٔ ٔٛخٛؼ ٘بـا٣ٔ ثبٌؽ ٚ ٟٚٔ ّٔٙٛث٣ ـا آـقٚ وٙؽ، فمٗ ق٥ٔٙٝ ا٘مالة ٚلت٣ ٔ

آ٤ؽ. أب ِفف ٘بـٔب٤ت٣ وبف٣ ٥٘ىت ٚ ٕٔىٗ اوت ز٥ٙٗ ّٔت٣ ثبق ٞٓ ا٘مالة  ثٝ ٚخٛؼ ٣ٔ

پؿ٤ف٢ ؼـ  ٘ىٙؽ. زفا وٝ ٕٔىٗ اوت ؼاـا٢ ـٚض٥ٝ ـٔب، تى٥ّٓ ٚ تٕى٥ٗ ثبٌؽ ٚ ٤ب ـٚض٥ٝ ّٜٓ

بٌؽ. اففاؼ ز٥ٙٗ ّٔت٣ ٘بـا٣ٔ ٞىتٙؽ، أب ؼـ ٥٠ٗ ضبَ تى٥ّٓ ٥ٔبٖ آٖ ّٔت ـٚاج ؼاٌتٝ ث

ا٘ؽ. ثٙبثفا٤ٗ اٌف ّٔت٣ ؼـ وٙبـ ٘بـٔب٤ت٣، ـٚض٥ٝ پفغبٌٍف٢، ٔجبـقٜ ٚ ٘فؼ ٚ ا٘ىبـ ؼاٌتٝ  ّٜٓ

( ٠بُٔ اوتجؽاؼ ثب ا٤ٙىٝ خكٚ ٠ٛأُ ٣ٙ٥٠ ٚ ٔبؼ٢ ا٘مالة اوت، ثٝ 21وٙؽ.) ثبٌؽ، ا٘مالة ٣ٔ

ٌٛؼ. اٌف ّٔت٣ ثف اوبن افىبـ، ا٠تمبؼات ٚ ففًٞٙ و٥بو٣  غٛؼ٢ غٛؼ ٔٙدف ثٝ ا٘مالة ٣ٕ٘

ّ٘ج٣ ٚ ـٚض٥ٝ  غٛؼ، اوتجؽاؼ ٚ ٤ب ٚخٛؼ ١ٕٞ ٍٔىالت ـا ٘ج٣١٥ تّم٣ وٙؽ ٚ ٤ب ٣٠ٛ٘ تى٥ّٓ

ا٘ؽ٤ٍؽ. زٖٛ ٟٚٔ ٔٛخٛؼ ثٝ ِطبٚ اـق٣ٌ، ثفا٢ اٚ  ٔطبفٝٝ وبـ٢ ؼاٌتٝ ثبٌؽ، ثٝ ا٘مالة ٣ٕ٘

ؼاـ ٚ ٘ٛال٣٘ ؼـ ٠فثىتبٖ، تب  تجؽاؼ ـ٤ٌٍٝٛؼ. ثٝ ٥ٕٞٗ ٠ّت، او ٔٛخت ت١بـْ ؾ٣ٙٞ ٣ٕ٘

 وٖٙٛ ٔٙدف ثٝ ا٘مالة ٍ٘ؽٜ اوت. 

ٞب٣٤ ثب٤ؽ  آ٤ؽ. ٣ٙ١٤ ا٘ىبٖ ا٤ٙدب پب٢ ا٘ىبٖ ٚ ٘مً اـاؼٜ آٌبٜ ؼـ تطٛالت ا٘مالث٣ ثٝ ٥ٔبٖ ٣ٔ

ثبٌٙؽ وٝ ٍٔىالت ٚ ٌفا٤ٗ ـا ؼـن وٙٙؽ ٚ ثب ٠ٙب٤ت ثٝ ٔطت٤ٛبت ؾ٣ٙٞ غٛؼ آٖ ـا ٔت١بـْ ٚ 

وفؼٖ ثٝ ِطبٚ ؾ٣ٙٞ ٔؿْٔٛ ٘جبٌؽ ٚ ٤ب خىبـت  ؽ. اٌف اق ٘ٝف آضبؼ ّٔت، ّٜٓ٘بّٔٙٛة تّم٣ وٙٙ

آٚـ٘ؽ. وىب٣٘ ٥ّ٠ٝ ّٜٓ  ٔمبثّٝ ثب آٖ ـا ٘ؽاٌتٝ ثبٌٙؽ؛ آٖ ـا ثٝ ـاضت٣ تطُٕ وفؼٜ ٚ ؼْ ثف ٣ٕ٘

غ٥ك٘ؽ وٝ ٠ؽاِتػٛاٜ ثٛؼٜ ٚ ؼـ ؾٍٞٙبٖ پؿ٤ففتٝ ثبٌٙؽ وٝ ّٜٓ ٔؿْٔٛ اوت. ثٝ ٥ٕٞٗ  ثٝ پب٢ ٣ٔ

ا٘مالث٣ ١٥ٌٝ ٘ىجت ثٝ اُٞ تىٙٗ ٚ ا٤فا٥٘بٖ ٘ىجت ثٝ ا٠فاة ثى٥بـ ث٥ٍتف اوت ٚ  ٠ّت، پتب٘ى٥ُ

تٛا٘ٙؽ ّٜٓ ٚ وتٓ ـا تطُٕ وٙٙؽ. ثٙبثفا٤ٗ، ثب٤ؽ ٟٚٔ ٔٛخٛؼ اٚالً ف٥ٕٟؽٜ ٚ اؼـان ٌٛؼ ٚ  ٣ٕ٘

 ثب٥٘بً اق و٢ٛ ٔفؼْ، ؾْ ٚ ٘ىًٛٞ ٌٛؼ تب ثٝ ا٘مالة ٔٙدف ٌٛؼ. 

ٔبؼ٢ ٚ ٣ٙ٥٠ ثىت٣ٍ ثٝ ٠م٥ؽٜ ٚ ٔطت٤ٛبت ؾ٣ٙٞ  ثؽ٤ٗ ِطبٚ، تأث٥ف ٟ٘ب٣٤ ٌفا٤ٗ ٚ ٠ٛأُ

اففاؼ ؼاـؼ ٚ ؼـ ا٤ٗ ـاوتب پتب٘ى٥ُ ٚ اوت١ؽاؼ ا٘مالث٣ ٥٘ك ثٝ ٠ٙٛاٖ ٚخٝ ؼ٤ٍف٢ اق ٠ُّ ا٘مالة 

ٌٛؼ وٝ ؼـ تبـ٤ع ١ٔبِف وٍٛـٔبٖ ثٝ ٌىُ غب٣ِ ؼـ ٕٞٝ تطٛالت ا٘مالث٣ ثفٚق  ٔٙفش ٣ٔ

١ ثى٥بـ ٟٔٓ ٚ و٥ّؽ٢ ثفا٢ فٟٓ تطٛالت وفؼٜ اوت. پتب٘ى٥ُ ٚ ـٚض٥ٝ ا٘مالث٣ ّٔت ا٤فاٖ ٘ىت

ٌٛؼ ٚ غٛؼ اق ؼٚ ٔٙجٟ ؼ٤ٗ اوالْ ٚ ٔؿٞت ت٥ٍٟ ٚ ٥٘ك  ا٘مالث٣ اوت وٝ اغّت ٘بؼ٤ؽٜ ٌففتٝ ٣ٔ

وٙؽ. ٌفاٞبْ فِٛف ثب اٌبـٜ ثٝ وٙٗ ٣ّٔ ٚ ٔؿٞج٣ ا٤فا٥٘بٖ،  ففًٞٙ ٚ ـٚض٥ٝ ا٤فا٣٘ تغؿ٤ٝ ٣ٔ
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ؼا٘ؽ وٝ ؼـ ؾٞٗ  تف٢ ٣ٔ ـ٣٘ٚ ٥ٕ٠كٌبٞٙبٔٝ ٚ ضٕفت ٣ّ٠)ٞ( ـا ثٝ ٠ٙٛاٖ ٕ٘بؼ فٍفؼٜ خًٙ ؼ

ٞف ا٤فا٣٘ ٚخٛؼ ؼاـؼ. ٣ٙ١٤ ٤ه ـ٢ٚ ففًٞٙ ا٤فا٣٘، ضٕبوٝ ٌبٞٙبٔٝ ففؼٚو٣، ٚ ـ٢ٚ ؼ٤ٍف 

ؼٚ ؼـ ٘ٛوبٖ ثٛؼٜ ٚ  آٖ، ضٕفت ٣ّ٠)ٞ( ثٝ ٠ٙٛاٖ ٕ٘بؼ اوالْ ٣١٥ٌ اوت ٚ ا٤فا٣٘ ث٥ٗ ا٤ٗ 

 (٥ٕٞ21ٗ ٔب٤ٝ تٕب٤ك ا٤فاٖ اق ٕٞىب٤ٍبٖ غٛؼ اوت.)

ؾ٥ٙٞت اففاؼ ٌؽ٤ؽاً ؼـ پتب٘ى٥ُ ا٘مالث٣ خب١ٔٝ ٔؤثف اوت. ؼـ ا٤ٗ ـاوتب، ؼٚ ثٙبثفا٤ٗ ؾٞٗ ٚ 

ٔتغ٥ف ثفا٢ تطَٛ ا٘مالث٣ لبثُ اوتٙتبج اوت. ٔٝفٚف ؾ٣ٙٞ ّٔت ا٤فاٖ، ٞٓ ا٠تمبؼات ٚ 

ثبٚـٞب٢ ٔؿٞج٣ اوت ٚ ٞٓ التٕبئبت تبـ٤ػ٣ ٚ فف٣ٍٙٞ وٝ ثٝ ٠ٙٛاٖ ؼٚ ٔتغ٥ف و٥ّؽ٢، ٔٙبثٟ 

 وٙٙؽ. ـا تٍى٥ُ ؼاؼٜ ٚ ؼـ تطٛالت ا٘مالث٣ ٘مً ا٤فبء ٣ٔ پتب٘ى٥ُ ا٘مالث٣ ّٔت ا٤فاٖ

ا٢، ثىتف ٚ  ا٤ٗ پتب٘ى٥ُ ا٘مالث٣ ؼٚخب٘جٝ ٕٞٛاـٜ ثٝ ِٛـت ٠بُٔ وبغتبـ٢ ٤ب ٔتغ٥ف ق٥ٔٙٝ

ق٥ٔٙٝ ٔجبـقات ّٔت ا٤فاٖ ثٛؼٜ اوت. ٌفزٝ ثب ٚخٛؼ ثجبت ٘ىج٣ پتب٘ى٥ُ ا٘مالث٣، تغ٥٥ف ٚ تطَٛ 

٘مٙٝ ٌفٚٞ ا٘مالة ـا ـلٓ ٣ٔ ق٘ؽ، أب ؼـ تط٥ُّ ٥ٞر  ؼـ ٠ٛأُ ؼ٤ٍف )٠ٛأُ ٣ٙ٥٠ ٚ ٔبؼ٢(

تٛاٖ ٚ ٘جب٤ؽ ا٤ٗ ثىتف فف٣ٍٙٞ ٚ ٔؿٞج٣ ـا ٘بؼ٤ؽٜ ٌففت.  تطَٛ ا٘مالث٣ ؼـ خب١ٔٝ ا٤فاٖ ٣ٕ٘

وفٌ٘ٛت ٟ٘ب٣٤ ٕٞٝ تطٛالت ا٤فاٖ ثٝ ٥ٔكاٖ ق٤بؼ٢ ثىت٣ٍ ثٝ ٥ٕٞٗ ثىتف ٚ ق٥ٔٙٝ ؼاـؼ ٚ 

 ؼ.ٕٞٛاـٜ ثب٤ؽ ؼـ ٔفوك ثمُ ٞف تط٣ّ٥ّ لفاـ ٥ٌف

ّٔت ا٤فاٖ ثف اوبن ٠م٥ؽٜ ٔؿٞج٣ ٚ ٥٘ك ففًٞٙ ا٤فا٣٘، ا٤ٗ اوت١ؽاؼ ـا ؼاـؼ وٝ ؼـ ٌفا٤ٗ 

ٔمت٣ٕ ثفا٢ ضُ ٍٔىُ غٛؼ ثٝ ِٛـت ا٘مالث٣ ٚاـؼ ٠فِٝ ٌٛؼ ٚ وٙتفَ اٚٔبٞ ـا ثٝ ؼوت 

ٞب ٚ ٔجبـقات ث٥ٍتف٢ ـا تدفثٝ  ٥ٌفؼ. ثٝ ٥ٕٞٗ ؼ٥ُِ، ا٤فاٖ ؼـ ٔمب٤ىٝ ثب ؼ٤ٍف وٍٛـٞب، ا٘مالة

ا٢ وٝ ؼـ ؼٚـٜ ١ٔبِف ؼـ ٞف ٘ىُ، ٤ه ل٥بْ ٤ب ا٘مالة ؼـ ٔم٥بن ٣ّٔ ٚ  وت. ثٝ ٌٛ٘ٝوفؼٜ ا

وفاوف٢ ثٝ ٚلٛٞ پ٥ٛوتٝ اوت. ا٤ٗ وبثمٝ ٚ تدفثٝ، ٕٞٛاـٜ ؼـ أىبٖ ٚ أتٙبٞ ٚلٛٞ تطٛالت 

 ا٢ ؼ٤ٍف ٔؤثف اوت. ا٘مالث٣ ٚ ٚـٚؼ ٔدؽؼ ٔفؼْ ا٤فاٖ ثٝ ِط١ٙ ا٘مالة ٚ ٔجبـقٜ

 

 ع. ديي اسالم ٍ هذّة تشي1
ا٘مالة ٔجت٣ٙ ثف ا٤ٗ ثبٚـ اوت وٝ ا٘ىبٖ ٘ٝ فمٗ تٛا٘ب٣٤ ا٤دبؼ ؼٌف٣ٌ٘ٛ ؼـ خب١ٔٝ ـا ؼاـؼ، 

( ٣ٙ١٤ ا٘مالث٥ٖٛ ؼـ تػف٤ت ٘ٝبْ ٔىتمف ٚ 22ثّىٝ ضمٛق ٚ تىب٥ِف٣ ٞٓ ؼـ ا٤ٗ ق٥ٔٙٝ ؼاـؼ.)

تٛا٘ٙؽ  تٛوُ ثٝ غٍٛ٘ت ٥ّ٠ٝ آٖ، ثفا٢ غٛؼ ٣٠ٛ٘ ضمب٥٘ت لب٤ّٙؽ وٝ ثؽٖٚ ٚخٛؼ آٖ، ٣ٕ٘
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٤بثؽ ٚ ٠ُٕ ا٘مالث٥ٖٛ ٍٔفٚٞ  تفت٥ت، ا٘مالة ٍٔف٥٠ٚت ٣ٔ ا٘مالة ثك٘ٙؽ. ثؽ٤ٗؼوت ثٝ 

ثػً ا٘مالة ؼـ ا٤فاٖ اق ٔتٗ ؼ٤ٗ اوالْ ٚ ٔؿٞت  ٌٛؼ. ٟٕٔتف٤ٗ ٔٙجٟ تٛخ٥ٝ ٚ ٍٔف٥٠ٚت ٣ٔ

ٞب٢ ا٘مالث٣ ففاٚاٖ غٛؼ، خٛاق ل٥بْ ٥ّ٠ٝ ضبوٓ ٜبِٓ ـا ؼاؼٜ ٚ  ٌٛؼ وٝ ثب ٔب٤ٝ ت٥ٍٟ ٘ب٣ٌ ٣ٔ

 ثفا٢ ٔفؼْ ثٝ ـو٥ٕت ٌٙبغتٝ اوت.ضك غفٚج ثف آٖ ـا 

ٞبى  ٞب ٚ پٍتٛا٘ٝ خفأت ٚ خىبـت ٚـٚؼ ثٝ ِطٙٝ ا٘مالة ٚ ٔجبـقٜ، ٔىتّكْ آٖ ٥ٔكاٖ ٔب٤ٝ

ٌٛؼ. ّٔتى وٝ ٌفا٤ٗ ٚ اٚٔبٞ و٥بوى ـ  لٛى اوت وٝ فمٗ اق ٤ه ٔىتت اِٟى ثفآٚـؼٜ ٔى

ؼاـؼ، اٌف ـٚض٥ٝ  ث٥ٙؽ ٚ ٘بـٔب٤تى ٥ٕ٠م٣ ٘ىجت ثٝ ـل٤ٓ اختٕب٠ى خب١ٔٝ ـا ثف ٚفك ٔفاؼ ٕ٘ى

ٌٛؼ. ٔىتت اوالْ ثٝ پ٥فٚاٖ غٛؼ ا٤ٗ  پفغبٌٍفى، ٘فؼ ٚ ا٘ىبـ ٘ؽاٌتٝ ثبٌؽ؛ ٚاـؼ ٔجبـقٜ ٕ٘ى

 (23)ؼٞؽ. خ٤ٛى، ٘فؼ ٚ ٘فى ٟٚٔ ٔٛخٛؼ ـا ٔى ضه پفغبٌٍفى، ٔجبـقٜ

اوالْ، ا٤ٗ ٘مً ـا ثٝ ٚو٥ّٝ اَِٛ ٚ ففٚٞ ؼ٤ٗ ٚ ٔفب٥ٕٞى وٝ ت١ج٥ٝ وفؼٜ ٚ اق ٘ف٤ك ٔٙبثٟ 

ؼٞؽ. لفآٖ، وٙت، و٥فٜ، تٛض٥ؽ، ٠ؽاِت، أبٔت،  ؼـ اغت٥بـ لفاـ ؼاؼٜ اوت؛ ا٘دبْ ٔى ال٤كاِى وٝ

خٟبؼ، أفثٝ ١ٔفٚف ٚ ٟ٘ى اق ٔٙىف، ٔىؤ٥ِٚت ففؼى ٚ اختٕب٠ى ا٘ىبٖ، غالفت اِٟى، ا٘تٝبـ 

 ففج ٚ ٟٔؽ٤ٚت، ٚال٤ت، ٠بٌٛـا، ٌٟبؼت ٚ... ٕٞٝ ؼـ ا٤ٗ ـاوتب ٞىتٙؽ.

ٞب٢  ٠ٙٛاٖ خف٤بٖ ا٠تمبؼ٢ ٚ ٔؿٞج٣، ٍٔٙأ ضفوت په اق ـضّت پ٥بٔجف اوالْ، ١٥ٌٝ ثٝ

ؼا٘ؽ وٝ  ( ا٤ٗ ٔؿٞت، ضبو٥ٕت ـا ٔػتُ غؽا 24٣ٔو٥بو٣ ـ اختٕب٣٠ ٚ ٔجبـقات٣ ثٛؼٜ اوت.)

وٝ اق ّ٘ت  االٔف ٚاٌؿاـ ٌؽٜ اوت. ٞف ضبو٣ٕ  اق ٘فف اٚ ثٝ پ٥بٔجف ٚ په اق ا٤ٍبٖ ٥٘ك ثٝ ا٣ِٚ

ضىٛٔت ١ّْٔٛ ٚ ٘ب٤ت أبْ ١ّْٔٛ، غبِت ٚ ا٣ِٟ ثفغٛـؼاـ ٘جبٌؽ ٚ ٥٘ك ٞف ضىٛٔت٣ غ٥ف اق 

٘بغٛت تّم٣ ٌؽٜ ٚ ٍٕٞبٖ ٜٔٛف ثٝ ٠ؽْ تٕى٥ٗ ؼـ ثفاثف آٖ ٞىتٙؽ ٚ ٥ٕٞٗ ا٠تمبؼ، ؼ٥ُِ 

( ؼـ ضب٣ِ وٝ ؼـ فمٝ اُٞ وٙت، ٞفوه وٝ 25اوتٕفاـ خف٤بٖ ا٘مالث٣ ٚ ٔجبـقات٣ ١٥ٌٝ اوت.)

االٔف ثٛؼٜ ٚ ا٘ب٠ت اق  ٤٣ِبث٣(، ّٔؽاق اٚ ٘ٝف اق ٘طٜٛ لؽـت  ثٝ ضبو٥ٕت ؼوت ٤بفت )ِفف

 (26اٚ ٚاخت اوت.)

ت٥ٍٟ ثب غب٘فات ٚ تدفث٥بت ففاٚا٣٘ اق ٔمبٚٔت، ٔجبـقٜ، ل٥بْ ٚ ٌٟبؼت ؼـ ثفاثف ّٜٓ، وتٓ 

تف٤ٗ پ٥بْ  ٚ غٛؼوب٣ٍٔ ٍٟٔٛـ اوت. ١ٌبـ ٠ؽاِت ٚ أبٔت ؼـ وٍٙفٞب٢ ٔجبـقات٣ ١٥ٌٝ، ا٣ِّ

ث٣، پفزٓ ل٥بْ ـا ؼـ اوالْ ثٝ ؼٚي ثٛؼٜ ٚ ٥١٥ٌبٖ ٘ػىت٥ٗ وىب٣٘ ثٛؼ٘ؽ وٝ ثب تفىف ا٘مال

و٥ٍؽ٘ؽ وٝ ل٥بْ أبْ ضى٥ٗ)ٞ( ؼـ ٠بٌٛـا اٚج آٖ اوت. ١٥ٌٝ ٕ٘بؼ ٥ّٔٛٝٔت ٚ پؿ٤في غٙف 
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ٚ ٥ّٔجت ؼـ خىتد٢ٛ آـٔب٣٘ ٠بؼال٘ٝ ٚ أبْ ضى٥ٗ وٕجُ ا٤ثبـ ثٝ غب٘ف خب١ٔٝ ٚ اٞؽاف 

٣ اق ضمب٥٘ت اختٕب٣٠ اوت. ثٝ ٥ٕٞٗ ٠ّت ؼـ ففًٞٙ ١٥ٌٝ، ا٤ثبـ، ٥ّٔٛٝٔت ٚ ٌىىت ضبو

اوت ٚ ٘جب٤ؽ اق ٌىىت تفو٥ؽ. ٔالن، ضمب٥٘ت ٚ ٠ؽاِت اوت ٘ٝ پ٥فٚق٢ ٤ب ٌىىت. اٌف 

ا٘دبٔؽ، ٣ِٚ پؿ٤في ٘مً   ثبٌؽ، ثٝ تغ٥٥ف خٟت ـفتبـ و٥بو٣ ٣ٔ ٌىىت ٍ٘ب٘ٝ ٘بوب٣ٔ 

ا٢ اوت وٝ ٠ٙبِف٢ اق ف٥ّٕت ٚ ضت٣ اـٔب٢ اغالل٣ ـا ثٝ  غٛـؼٜ ٚ ٥ٌٟؽ، ٍ٘ب٘ٝ ٌىىت

 (27ٕٞفاٜ ؼاـؼ.)

ق قٔبٖ ِف٤ٛٝ، ت٥ٍٟ ؼـ ا٤فاٖ ثٝ ٠ٙٛاٖ ٍ٘بٖ ٣ّٔ ٚ ٤ٛٞت فف٣ٍٙٞ ٔٙفش ثٛؼٜ ٚ ففاتف اق ا

( ٘ىًٛٞ ّٜٓ 28ا٠تمبؼ ِففبً ٔؿٞج٣، ثٝ ـفتبـ و٥بو٣ اختٕب٣٠ ا٤فا٥٘بٖ ٥٘ك خٟت ؼاؼٜ اوت.)

ٚ ِكْٚ ٔجبـقٜ ثب آٖ، ّٔٙٛث٥ت ٠ؽاِت ٚ تالي ؼـ ـاٜ ٌىتفي آٖ، ٔجبـقٜ ثب اوتجؽاؼ ٚ 

ـ٤ٍٝ ؼـ ؾ٥ٙٞت ٔتأثف اق ت٥ٍٟ ؼاـؼ. ١٥ٌٝ ثٝ غب٘ف ا٠تمبؼات ٚ ثبٚـٞب٢  خىتد٢ٛ آقاؼ٢

 تٛا٘ؽ ٚاـؼ ٠فِٝ ٔجبـقٜ ٌٛؼ.  ٔؿٞج٣ غٛؼ، ـٚض٥ٝ ٚ پتب٘ى٥ُ ا٘مالث٣ ؼاـؼ ٚ ثٝ ـاضت٣ ٣ٔ

ؼـ ا٤فاٖ اوال٣ٔ ٚ ٣١٥ٌ، ٔفؼْ ١ٕٔٛالً ا٠ٕبَ ٚ ـفتبـ غٛؼ ـا ٔٙٙجك ثف ٠م٥ؽٜ ٚ ثبٚـ غٛؼ 

تف٤ٗ الؽاْ و٥بو٣ اوت وٝ  ٠ف١ِ ٔجبـقٜ ٚ ا٘مالة، ٟٕٔتف٤ٗ ٚ غٍٗ ؼٞٙؽ. ٚـٚؼ ؼـ ا٘دبْ ٣ٔ

ثػً ؼاـؼ. زٖٛ ؼـ ا٘مالة، ٠الٜٚ ثف ا٤ٙىٝ ؼـ وٙبـ وٍتٗ  ٥٘بق ثٝ تٛخ٥ٝ ٚ ٔدٛق ٍٔف٥٠ٚت

ٌؽٖ ٥٘ك ٚخٛؼ ؼاـؼ، زٝ ثىب ّٔؽاق غفٚج ٥ّ٠ٝ ضبوٓ اوال٣ٔ تّم٣ ٌٛؼ وٝ ؼـ  غٙف وٍتٝ

٣ٟ٘ ٌؽٜ اوت. اٌف ؼـ ٘ٝبْ ثبٚـٞب ٚ ا٠تمبؼات ّٔت « ٖ٘غ٥ب»ٚ « ثغ٣»ٔٙبثٟ اوال٣ٔ ثٝ ٠ٙٛاٖ 

ؼاؼ وٝ ثب تٛوُ  ا٤فاٖ، ثفا٢ ٔجبـقٜ ٚ ا٘مالة تٛخ٥ٝ ٚ ٔدٛق٢ ٚخٛؼ ٘ؽاٌت؛ ثٝ غٛؼ اخبقٜ ٣ٕ٘

ثٝ غٍٛ٘ت، ٘ٝٓ ٚ ا٘تٝبْ خب١ٔٝ ـا ثف ٞٓ ق٘ؽ. ٔتمبثالً ثٝ ؼ٥ُِ آ٘ىٝ ز٥ٙٗ ٔدٛق٢ ٚخٛؼ ؼاـؼ، 

، ٠جبؼت ا٤ىتبؼ٣ٌ، ٔمبثّٝ ثب ّٜٓ ٚ ٔب٘ٙؽ آٖ ؼـ ففآ٤ٙؽ اق ٔفب٣ٕ٥ٞ ٔثُ ا٤ثبـ، ٌٟبؼت، خٟبؼ

 وٙؽ.  ٔجبـقٜ ا٘مالث٣ اوتفبؼٜ ٣ٔ

ؼـ ٔمب٤ىٝ ثب خٟبٖ اُٞ تىٙٗ وٝ تدفثٝ زٙؽا٣٘ ؼـ ا٘مالة ٘ؽاـؼ، فتٛا٢ خٟبؼ٢ ٠ّٕب ٚ 

ٞب ثٛؼٜ اوت. ّٔت ا٤فاٖ، ٍٔف٥٠ٚت  ٔفاخٟ تم٥ّؽ ١٥ٌٝ ؼـ ا٤فاٖ ٔطفن ٕٞٝ ٔجبـقات ٚ ل٥بْ

ـا ٔفٖٞٛ ت٥ٍٟ اوت وٝ ؼـ ٌفا٤ٗ ٔمت٣ٕ ثٝ پ٥فٚاٖ غٛؼ « خٛاق ٘غ٥بٖ ٥ّ٠ٝ ضبوٓ»ا٘مالة ٚ 

( ثٝ ٥ٕٞٗ ٠ّت ؼـ ؼٚـٜ 29ؼٞؽ.) خ٣٤ٛ ٚ ٘فؼ ٚ ٘ف٣ ٟٚٔ ٔٛخٛؼ ـا ٣ٔ ـٚض١٥ ا٘مالث٣، ٔجبـقٜ

١ٔبِف وٝ ا٤فاٖ ؼـ ١ٔفْ تٟبخٓ ث٥ٍبٍ٘بٖ ثٛؼٜ، ٔؿٞت ١٥ٌٝ ٕٞٛاـٜ ثٝ ِٛـت ٠ّٙف٢ 
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ٞب ٚ ٔجبـقات  ( ؼـ خٙج31ًتدبٚق٤ٗ ـا وبقٔب٘ؽ٣ٞ وفؼٜ اوت.)ٌف، ل٥بْ ٔفؼْ ٥ّ٠ٝ ٔ ثى٥ح

و٥بو٣ ١ٔبِف، ا٤ٗ ٔٛٔٛٞ ٥ٍٕٞٝ ثٝ ٠ٙٛاٖ ٠بُٔ ثبثت، ٘مً ا٤فب وفؼٜ اوت. ؼـ خٙجً 

ٞب٢ ٔفؼْ ثفا٢ ٔػبِفت ثب  ٞب٢ ؼ٣ٙ٤ ٚ ٔؿٞج٣، اق ٟٕٔتف٤ٗ ؼغؽغٝ تٙجبوٛ، ؼال٤ُ ٚ ا٥ٍ٘كٜ

ثف ٔىّٕب٘بٖ ثٝ اوتٙبؼ آ٤ٝ ٘ف٣ وج٥ُ، ٘مٓ لٛا٥٘ٗ ٚ  لفاـؼاؼ ـل٢ ٚ أت٥بق تٙجبوٛ ثٛؼ. وّٙٝ وفبـ

ثٝ ٚاوٙٝ ضٕٛـ ٌىتفؼٜ ٠ٛأُ وٕپب٣٘ ؼـ ا٤فاٖ، اغتالٖ ٚ ٔفاٚؼٜ اـٚپب٥٤بٖ   ٔمفـات اوال٣ٔ

غ٥فٔىّٕبٖ ثب ٔىّٕب٘بٖ ٚ ـ٠ب٤ت ٔىب٤ُ ٔفثٖٛ ثٝ ٟ٘بـت ٚ پبو٣، ٔب٤ٝ ٍ٘فا٣٘ ٔفؼْ ثٛؼ وٝ 

( ؼـ ا٤ٗ خٙجً، اق 31غبـخ٣ ٥٘ك لفاـ ٌففت.)ٔٛـؼ تٛخٝ وفبـت ا٥ٍّ٘ه ٚ تأ٥٤ؽ ٔطممبٖ 

ٔجب٣٘ ا٘مالث٣ ت٥ٍٟ ثفا٢ ٔجبـقٜ اوتفبؼٜ ٌؽ ٚ ـٞجف٢ ٚ پ٥ٍتبق٢ ٠ّٕب ؼـ خٙجً تطت ٞؽا٤ت 

ٌف٣٠ تطف٤ٓ تٙجبوٛ ٚ اـتجبٖ ؼاؼٖ اوت١ٕبَ ؼغب٥٘بت ثٝ « ضىٓ»٠ب٥ِٝ ٤ه ٔفخٟ تم٥ّؽ، 

 اٞؽاف ٔجبـقات٣ ثٛؼ. ، اٚج وبـثفؼ ؼ٤ٗ ٚ ٔؿٞت ؼـ پ٥ٍجفؼ«ٔطبـثٝ ثب أبْ قٔبٖ»

ٚ ٔؿٞج٣ ٚ ضت٣ تٛخ٥ٝ ٔجبـقٜ   ؼـ ا٘مالة ٍٔفٚ٘ٝ، ٌفٚٞ ٔجبـقٜ ثب ٕ٘بؼٞب ٚ ِجغٝ اوال٣ٔ

ٞب ؼـ ٔفْٟٛ  ٞب ٚ ٞؽف غٛاوتٝ ثب اوتجؽاؼ ٥٘ك ٌف٣٠ ٚ ٔؿٞج٣ )٘ٝ و٥بو٣( ثٛؼ. اثتؽا تٕب٣ٔ

١ٔفٚف « تػب٘ٝخٙجً ٠ؽاِ»تجّٛـ ؼاٌت ٚ ٔفاضُ ا٥ِٚٝ ا٤ٗ ا٘مالة ثٝ   غٛا٣ٞ اوال٣ٔ ٠ؽاِت

ٌؽ. ـٞجف٢ ٚ پ٥ٍتبق٢ ٠ّٕب ٚ ٔفاخٟ، وبـثفؼ ٔفب٥ٞٓ فتٛا ٚ ا٠الٖ خٟبؼ ؼـ ـاٜ ٔجبـقٜ، 

٣ٙ٥ٍ٘ ؼـ ٔٙبقَ ٠ّٕب، ٔىبخؽ ٚ أبوٗ ٔمؽن، اوتفبؼٜ اق ٕ٘بؼٞب ٚ ١ٌبئف اوال٣ٔ، ضت٣  ثىت

ؼـ ٔتٗ ففٔبٖ ٍٔف٥٘ٚت ٚ وتبة « لٛا٥٘ٗ ٌفٞ ٔطٕؽ٢»ٚ « ٔدّه ٌٛـا٢ اوال٣ٔ»ِفٛ 

 (32٘بئ٣ٙ٥ ؼـ تٛخ٥ٝ اختٟبؼ٢ ٍٔفٚ٘ٝ ؼـ ٥ٕٞٗ ـاوتب لبثُ اـق٤بث٣ اوت.)٠الٔٝ 

ٌؽٖ ٘فت ثفا٢ تٛؼٜ ٔفؼْ لجُ اق ٞف ز٥ك ٟٕ٘ت٣ ٥ّ٠ٝ اوت١ٕبـ غبـخ٣ ٚ  خٙجً ٣ّٔ

تىّٗ ث٥ٍب٘ٝ ثٛؼ وٝ ثب اوتٙبؼ ثٝ آ٤ٝ ٘ف٣ وج٥ُ ٚ ٠ؽْ خٛاق وّٙٝ غ٥فٔىّٕبٖ ثف ٔىّٕب٘بٖ 

ا٢ ثفا٢ ٔجبـقٜ ٥ّ٠ٝ ث٥ٍبٍ٘بٖ ثٛؼ وٝ ثف خبٖ ٚ  ٘فت ثٟب٘ٝ ـا ففاٞٓ ٕ٘ٛؼ. ٔٛخجبت ثى٥ح ٔفؼ٣ٔ 

وفؼ٘ؽ. ؼـ وٙبـ ٔدّه ٚ ال٥ّت ٣ّٔ آٖ،  غٛا٣ٞ ٣ٔ ٔبَ ٚ ٘بٔٛن ٔفؼْ ٔىّٗ ٌؽٜ ٚ ق٤بؼٜ

ٞب٤ً،  ٞب ٚ ّٔبضجٝ ٟٕ٘ت، ضَٛ ٔطٛـ آ٤ت اهلل وبٌب٣٘ ثٛؼ وٝ ا٠ال٥ٔٝ  وبٖ٘ٛ ضٕب٤ت ٔفؼ٣ٔ

ٚ ث١ٕبً الؽأبت ٔىّطب٘ٝ فؽا٥٤بٖ اوالْ ـا پٍت٥جب٣٘  ٞب٢ ؼ٣ٙ٤ ٚ ٔؿٞج٣ ثٛؼ ؼاـا٢ فطٛا ٚ ٔب٤ٝ

ٞب ٚ  وفؼ. تٛخ٥ٟبت ا٤ٍبٖ ثفا٢ ثى٥ح ٔفؼْ ؼـ ٔجبـقٜ، ٠ٕؽتبً ؼ٣ٙ٤ ٚ ثب تٛوُ ثٝ اٞفْ ٣ٔ

ٟٕ٘ت ثٝ ٌؽت   ( ٚ ثب غفٚج ا٤ٍبٖ اق ِطٙٝ، پٍتٛا٘ٝ ٔفؼ33٣ٔٞب٢ ٔؿٞج٣ ثٛؼ) وٕجُ
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ك ٔفؼْ ثٝ غف٤ؽ اٚـاق لفٔٝ ٣ّٔ ثٝ ت٥١ٕف ٌؽ. تٟؽ٤ؽ ثٝ ا٠الٖ خٟبؼ ٥ّ٠ٝ ا٥ٍّ٘ه، ت٤ٍٛ

لّؽ ثٛاة ٚ اخف ٌف٣٠ ثفا٢ ضُ ٍٔىالت التّبؼ٢ ؼِٚت، ؼ٠ٛت ٔفؼْ ثٝ ضٕٛـ ؼـ ِطٙٝ 

ثفا٢ ؼفبٞ اق ٔٙبفٟ وٍٛـ ؼـ ٔمبثُ وّٙٝ ث٥ٍب٘ٝ، تطف٤ٓ ٌف٣٠ وبالٞب٢ ا٥ٍّ٘ى٣ ٚ « خٟبؼ اوجف»

 ٔب٘ٙؽ آٖ ثػ٣ٍ اق أىب٘بت ٚ پتب٘ى٥ُ ٔؿٞج٣ ثفا٢ ثى٥ح ٔفؼْ ثٛؼ.

ٞب٢ ٔؿٞج٣ ٚ اوال٣ٔ ٚ ؼـ ٔمبثُ ٌىتبغ٣  ٞب ٚ ؼوتٕب٤ٝ ٥٘ك ثب ا٥ٍ٘كٜ 42غفؼاؼ  15ل٥بْ 

ـل٤ٓ ٌبٜ ٥ّ٠ٝ ٔؿٞت ٚ ـٚضب٥٘ت ثٝ ٚلٛٞ پ٥ٛوت. ّٔت ا٤فاٖ وٝ ا٠تمبؼ غٛؼ ثٝ اوالْ ٚ 

ٔؿٞت ١٥ٌٝ ـا ثب ٠اللٝ ثٝ ـٚضب٥٘ت ٚ ؼـ ـأن آٖ أبْ غ٣ٙ٥ٕ پ٥ٛ٘ؽ قؼٜ ثٛؼ، ؼـ ٔمبثُ ٞته 

ٚ ؼوت٥ٍف٢ ا٤ٍبٖ، ل٥بْ وفؼ. ا٥ٍ٘كٜ ٔفؼْ ثفا٢ ضٕٛـ ؼـ ا٤ٗ ٔجبـقٜ، ؼ٣ٙ٤ ٚ  وبضت ـٚضب٥٘ت

ٔؿٞج٣ ثٛؼ ٚ ثٝ ٔثبثٝ ٚاو٣ٍٙ ؼـ ٔمبثُ ؼوت٥ٍف٢ أبْ غ٣ٙ٥ٕ ٚ اخفا٢ اِالضبت آٔف٤ىب٣٤ 

وفؼٖ ٣٠ٛ٘ وىٛالـ٤ىٓ  ٌؽ وٝ ٕ٘ٛؼٞب٢ ٔؽ ؼ٣ٙ٤ ؼاٌت ٚ ٞؽف ٟ٘ب٣٤ آٖ ضبوٓ ٔطىٛة ٣ٔ

٥ّ٠ٝ( اق اثتؽا٢ ا٤ٗ ـاٜ ثٝ ٠ٙٛاٖ ٔجبـقٜ ٌف٣٠ ٚ ؼـ  اهلل ٕٝؼـ خب١ٔٝ ثٛؼ. أبْ غ٣ٙ٥ٕ)ـض

٥٘فٚٞب ـا ضَٛ ٔطٛـ  ( ٚ تٕب٣ٔ 34ـل٤ٓ ٚاـؼ ا٤ٗ ٠فِٝ ٌؽ)  ٔػبِفت ثب الؽأبت ٔؽ اوال٣ٔ

 ؼ٤ٗ ٚ ٔؿٞت ـ ثٝ ٠ٙٛاٖ ٔطٛـ ا٣ِّ ـ ثى٥ح وفؼ.

ٞب٢  ب٘ى٥ُث٥ً اق ٞف ز٥ك ّٟٔٓ اق پت  ؼـ ا٘مالة اوال٣ٔ  ثى٥ح ٌىتفؼٜ اختٕب٣٠ ٚ ٔفؼ٣ٔ

ؼـ  ٞب٢ ؼٚـاٖ ا٘مالة اوال٣ٔ  تف٤ٗ ـاٞپ٥ٕب٣٤ ا٘مالث٣ اوالْ ٚ ت٥ٍٟ ثٛؼ. ثكـٌتف٤ٗ ٚ ٥ٝ٠ٓ

ٞب  ٞب ٚ ٕ٘بؼٞب٢ ٔؿٞج٣ ٚ اق ٔىبخؽ ٚ ضى٥ٙ٥ٝ تبو٠ٛب، ٠بٌٛـا ٚ اـث٥١ٗ ضى٣ٙ٥ ٚ ثب وٕجُ

 ٌىُ ٌففتٙؽ. ٔطفن ا٣ِّ ا٤ٗ ا٘مالة اق ٔتٗ ا٠تمبؼات ٔفؼْ ثٛؼ ٚ آ٘بٖ ثٝ ٠ٙٛاٖ ٥ٜٚف١

ٌف٣٠ ٚاـؼ ٔجبـقٜ ٥ّ٠ٝ ـل٤ٓ پ٢ّٟٛ ٌؽ٘ؽ. ثٝ ٥ٕٞٗ ٠ّت، ٌبٜ ؼـ آغف٤ٗ وتبثً ؼـ ف٣ّّ 

، اوتٙبؼ ا٘مالث٥ٖٛ ثٝ ٔىب٤ُ ؼ٣ٙ٤ ٚ ٔؿٞج٣ «اق تبوت٥ىٟب٢ ٠كاؼاـ٢ تب فبخ١ٝ آثبؼاٖ»تطت ٠ٙٛاٖ 

 ( لب٠ؽتبً ؼـ35ؼا٘ؽ.) ٌفٔب٘ٝ اق ٕ٘بؼٞب٢ ٔؿٞج٣ ثفا٢ ـو٥ؽٖ ثٝ ٔمبِؽ و٥بو٣ ٣ٔ ـا اوتفبؼٜ ث٣

ٞب ٚ ٠ٛأُ اوتفبؼٜ غٛاٞؽ ٌؽ ٚ ٞف آ٘ىه وٝ ؼـ ا٤ٗ خب١ٔٝ ثٝ  آ٤ٙؽٜ ٥٘ك ٥ٍٕٞٝ اق ا٤ٗ اٞفْ

ٞب٢ اِالض٣ ـ اختٕب٣٠ ثبٌؽ، )ضت٣ اٌف غٛؼ ٞٓ  ؼ٘جبَ ٔجبـقٜ ٥ّ٠ٝ ضىٛٔت ٚ ٤ب ضفوت

خب١ٔٝ ثٝ ا٤ٗ  زٙؽاٖ ا٠تمبؼ٢ ثٝ آٟ٘ب ٘ؽاٌتٝ ثبٌؽ( ثفا٢ خّت تٛخٝ ٚ خؿة افىبـ ٣ٕٔٛ٠

 غٛاٞؽ ٌؽ.  ٞب ٔتٛوُ اٞفْ
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ثف ا٤ٗ اوبن، ٞٙٛق ٞٓ ؼـ ٍٞٙبٔٝ تطٛالت ا٘مالث٣ ؼـ ا٤فاٖ، ٔدٛقٞب ٚ فتبٚا٢ ٌف٣٠ 

ثفا٢ ضٕٛـ ٔفؼْ ؼـ ِطٙٝ ا٘مالة ٚ ٔجبـقٜ وبـثفؼ ؼاـؼ. ثٝ غَّٛ وٝ ّٔت ا٤فاٖ ف١الً 

ؼ٣ٙ٤ اوت وٝ ؼـ ـأن آٖ ٣ِٚ فم٥ٝ ضٕٛـ ؼاـؼ ٚ ٕٞٝ لٛا٥٘ٗ آٖ اق   تطت ضبو٥ٕت ٘ٝب٣ٔ

اوبو٣، ـثٗ ٚ ٘ىجت٣ ٚث٥ك ثب اوالْ ؼاٌتٝ ٚ ٠ّٕب ٚ ٔفخ٥١ت ١٥ٌٝ خب٤ٍبٜ  خّٕٝ لبٖ٘ٛ

ثفخىتٝ ا٢ ؼـ آٖ ؼاـ٘ؽ. ؼـ ز٥ٙٗ ٌفا٣ٙ٤، ٞفٌٛ٘ٝ الؽاْ ّٔت ا٤فاٖ ثفا٢ غفٚج ٥ّ٠ٝ ٘ٝبْ، 

ل١ٙبً اضت٥بج ثٝ ٔدٛقٞب٢ ٔىتج٣ ٚ ٠م٥ؽت٣ ثفا٢ اوثف٤ت ٔفؼْ ؼاـؼ. اٌف ا٤ٗ ٔدٛقٞب ٚ 

ا٢ ٚاـؼ ٌٛؼ وٝ ٟٔٙ ٚ ضفٔت  تٛا٘ؽ ؼـ ٠فِٝ ت ا٤فاٖ ٍٔىُ ٣ٔٞب٢ ٔؿٞج٣ ٘جبٌؽ، ّٔ ا٥ٍ٘كٜ

 ٌف٣٠ آٖ ٔطتُٕ اوت.

 

  . رٍحيِ ٍ فزٌّگ ايزاًي2
لىٕت ؼ٤ٍف٢ اق پتب٘ى٥ُ ا٘مالث٣ ّٔت ا٤فاٖ ثٝ ففًٞٙ ٚ تبـ٤ع ا٤فا٣٘ ٔفثٖٛ اوت. 

اففاؼ ٌؿاـؼ. ٌػ٥ّت  ففًٞٙ اق ٘فق ٌٛ٘بٌٖٛ ثف اففاؼ، ٘ٝبْ، ٟ٘بؼٞب ٚ ـفتبـ و٥بو٣ تأث٥ف ٣ٔ

( ثؽ٤ٗ ِطبٚ، ٌؿٌتٝ ٚ تبـ٤ع 36ٔطَّٛ ق٘ؽ٣ٌ اختٕب٣٠ ٚ اق خّٕٝ ٠ٛأُ فف٣ٍٙٞ اوت.)

( ٚ ا٤ٗ 37ٞب٢ و٥ّؽ٢ ٚ ـاٜ ٚ ـوٓ ق٘ؽ٣ٌ آٖ اوت) وٙٙؽٜ ؼـ ٤ٚم٣ٌ ٞف وٍٛـ، ٠ب٣ّٔ ت٥٥١ٗ

تبـ٤ػ٣ ٚ اوتٕفاـ فف٣ٍٙٞ ق٤بؼ٢ ؼاـؼ، ثٝ ٔفاتت ث٥ٍتف  ٠بُٔ ؼـ ٔٛـؼ ا٤فاٖ وٝ وبثمٝ تٕؽ٣٘ ـ

 ٕ٘ب٤ب٘ؽ. ا ٣ٔغٛؼ ـ

ًٔٙ ٤ب »آٚـؼ وٝ ثٝ ت١ج٥ف ٌفاٞبْ فِٛف  ففًٞٙ، وجه ٚ و٥بق ٣ّٕ٠ ٔتٕب٤ك٢ ـا پؽ٤ؽ ٣ٔ

وٙٙؽٜ  ثف ـفتبـٞب٢ و٥بو٣ ـ اختٕب٣٠ آٖ اثف ت٥٥١ٗٚ  (38ٌٛؼ) تّم٣ ٣ٔ« ٌػ٥ّت ٞف ّٔت

ٚ اوتٕفاـ تبـ٤ع  ٘ت٥دٝ ـا ت٥ّٕٓ خؽ٢ ثفا٢ وىت اوتمالَ ٚ ٠ؽْ ا٠تٕبؼ ثٝ ث٥ٍب٘ٝ ِفٛف ؼاـؼ.

اق ا٤ٗ ٔٙٝف، ثػ٣ٍ اق پتب٘ى٥ُ ا٘مالث٣ ّٔت ا٤فاٖ ثٝ ففًٞٙ ٚ ( 39ؼا٘ؽ.) ٣ٔ تٕؽٖ ا٤فا٣٘

ـ٤ٚبـ٣٤ٚ اثؽ٢ غٛة ٚ ثؽ، ٘جفؼ غ٥ف ٚ ٌف ٚ ثفاثفؼا٘ىتٗ ؼٌٕٗ ٌفؼؼ.  ثبق٣ٔ ٣ا٤فا٘ ـٚض٥ٝ

ٞب٢  وت٥ك٢، غفٚـ ٣ّٔ ٚ ا٘تٝبـ ٔٙد٣ اق ـٔكٌبٖ غبـخ٣ ثب ؼ٤ٛ ٚ ٥ٌٙبٖ، ٠ؽَ ٚ اّ٘بف ٚ ّٜٓ

 (41).ث٥ف ٥ٕ٠م٣ ؼاـؼأاختٕب٣٠ ا٤فا٥٘بٖ تـ  ٢ ففًٞٙ ٣ّٔ ا٤فاٖ اوت وٝ ثف ـفتبـ و٥بو٣ؼ٤فپب

وٝ  ، پتب٘ى٥ُ ٚ اوت١ؽاؼ ا٘مالث٣ ؼاـؼ«٥ّٔت ا٤فا٣٘»ٚ « ثٛؼٖ ا٤فا٣٘»ّٔت ا٤فاٖ ثٝ ا٠تجبـ  ثٙبثفا٤ٗ

( ـٚش ضٕبو٣ ٔٛخٛؼ ؼـ ففًٞٙ ا٤فا٣٘، 41ٚ ثفغ٣ ُّٔ ؼ٤ٍف ٚخٛؼ ٘ؽاـؼ.)  وب٣ٔ  ؼـ ا٠فاة
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ٚ ا٘تٝبـ تغ٥٥ف ؼـ ٔط٥ٗ ٚ ؼـ ٘ت٥دٝ اِفاـ ثف ضفٛ  (42ٔطفن ٌدب٠ت، ا٥ٔؽ ٚ پ٥ٍففت اوت)

 (43وٙؽ.) ٤ٛٞت ٚ ٔٛأٟ غٛؼ ٚ ٠ؽْ تى٥ّٓ ثٝ ٌفا٤ٗ ٔٛخٛؼ ـا ؼ٤ىتٝ ٣ٔ

ثػً  ؼٞؽ وٝ اِٟبْ ؼـ ففًٞٙ ا٤فا٣٘ اـتجبٖ ٣ٔ« اففاٖ»فِٛف، ٌدب٠ت ا٤فا٥٘بٖ ـا ثٝ اوّٛة 

ٞب٢ ٌدب٠ب٘ٝ ٚ ـٌٚٗ اق ـ٤ٚؽاؼٞب تٕب٤ُ ؼاـؼ ٚ ت١بـٔبت ٣٠ٛ٘ ـفتبـ اوت وٝ ثٝ تفى٥ف

ا٢ ؼـ خٟت لؽـت تّم٣ وٙؽ،  و٥بو٣ ـ اختٕب٣٠ ـا ث٥ً اق آ٘ىٝ أٛـ٢ غ٥فاغالل٣ ٚ ٔجبـقٜ

ؼٞٙؽ وٝ ّٔت  ( ٚال٥١بت تبـ٤ػ٣ ٍ٘بٖ 44٣ٔؼا٘ؽ.) ٞب٢ اغالل٣ غٛة ٚ ثؽ ٣ٔ وفٌبـ اق ٤ٚم٣ٌ

ثم١ ا٘مالث٣ ٚ ٔجبـقات٣ ؼاٌتٝ وٝ ٘ب٣ٌ اق ـٚض١٥ ا٤فاٖ ؼـ َ٘ٛ تبـ٤ع )ضت٣ پ٥ً اق اوالْ( وب

اوت ٚ ؼـ أتكاج ثب اوالْ ٚ ت٥ٍٟ، ٘بپؿ٤ف٢  ٚ غىت٣ٍخ٣٤ٛ  فؽاوبـ٢، تالي، ٔجبـقٜا٤ثبـ ٚ 

ـٚش  ٚخٝ ا٘مالث٣ آٖ وبٔالً ثفخىتٝ ٌؽٜ اوت. ضت٣ ٠ّت ٌفا٤ً ّٔت ا٤فاٖ ثٝ ت٥ٍٟ ـا

ؼـ ـاٜ آٖ  ٚ ـا ٔٛافك ثب ـٚش غٛؼ ٤بفتٝا٘ؽ وٝ ت٥ٍٟ  ت١ّت ا٤فا٥٘بٖ ؼا٘ىتٝ غٛاٜ ٚ ث٣ ضم٥مت

 (45فؽاوبـ٢ ٕ٘ٛؼٜ ا٘ؽ.)

ثٝ ٥ٕٞٗ ٠ّت، ا٤فاٖ اق ٞف ٘مٙٝ ؼ٤ٍف٢ ثفا٢ ـٌؽ ثؿـ ت٥ٍٟ وبقٌبـتف ثٛؼٜ ٚ ـ٤ٍٝ آٖ ؼـ 

( ـٚش ا٤فا٣٘، ٘بِت ٠ّٓ، ففًٞٙ، ٠ؽاِت ٚ آقاؼ٢ اوت، 46ـٚش ا٤فا٣٘ ٚخٛؼ ؼاٌتٝ اوت.)

ّ٘ج٣  ٚ ثٝ غب٘ف ـٚش اوتمالَ ٜثػً اوالْ ٚ ت٥ٍٟ ٌؽ ثٙبثفا٤ٗ ا٤فا٥٘بٖ ٔدؿٚة آـٔبٖ ـٞب٣٤

( 47ـا ثفاففاٌتٙؽ)  اوال٣ٔ اوتمالَ اق غالفتضت٣ ٓ ٔػبِفت ثبا٤ٛٔبٖ ٠ٚجبو٥بٖ ٚ غٛؼ ا٥ِٚٗ ٠َّ

٘ؽ. آ٘بٖ ثٝ ثفؼاٌت غبَ غٛؼ و٥ٍؽ يٚؼ ٝٓ اوالْ ـا ثپفزٚ غٛؼ ثٝ ٠ٙٛاٖ ٤ٛٞت ٔىتم٣ّ، 

 (٤48ٍفاٖ وف ثبق قؼ٘ؽ.)اق اوالْ ٠ُٕ ٕ٘ٛؼٜ ٚ اق ـفتٗ ق٤ف ثبـ ؼ

غّّت ا٘مالثى ٚ ا٤ٗ  ثٙبثفا٤ٗ ّٔت ا٤فاٖ ثٝ ِطبٚ تبـ٤ػى ٚ ففٍٞٙى، غّّت ا٘مالثى ؼاـؼ

ـؼ پب٢ آٖ ـا ؼـ تٛاٖ  خكئى اق ٤ٛٞت ّٔى ا٤فا٥٘بٖ اوت وٝ ضتى ٔى وت٥ك٢، ّٜٓٚ ـٚض٥ٝ 

فؼٖ ؼ٤ٛٞب ؼـ ٞب٣٤ ٔب٘ٙؽ ٔجبـقٜ وبٜٚ آٍٞٙف ثب ٔطبن ٔبـؼٚي، ؼـ ثٙؽ و ٞب ٚ اوٙٛـٜ افىب٘ٝ

( 49)ٌففت.  ؼـ ؼٚـٜ لجُ اق اوالْ وفا٢ٔجبـقٜ ـوتٓ ثب اففاو٥بة ٚ وٜٛ اِجفق ثٝ ؼوت ـوتٓ 

افىب٘ٝ تبـ٤ػ٣ خؽاَ ٣ٍٍ٥ٕٞ ٥ٔبٖ ا٤فاٖ ٚ تٛـاٖ، ٘بٜف ثف ٣٠ٛ٘ تفى٥ه ٥ٔبٖ ٘ٛـ ٚ ّٜٕت، 

٣٠ غٛث٣ ٚ ثؽ٢ ٚ ففًٞٙ ٚ ثؽ٤ٚت اوت. ا٤ٗ تمبثُ ٘ٝ ِففبً ٤ه ا٘ؽ٤ٍٝ ٚ ٍ٘في، ثّىٝ ٘ٛ

ثٛؼٖ ٚ ٘فؼ  ا٤ؽئِٛٛل٢ ٚ ـاٜ پ٥ىبـ ؼـ ق٘ؽ٣ٌ ففؼ٢، اختٕب٣٠ ٚ و٥بو٣ اوت وٝ ثب٠ث ف١بَ

 (51تفبٚت٣ اوت.) ث٣
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 ا٢ ٚ فف٣ٔ غ٤ًٛ ٟٔٝف ـٚش ضٕبو٣ ا٤فا٣٘ ٚ ـغٓ ٌػ٥ّت افىب٘ٝ ـوتٓ ٚ اوفٙؽ٤بـ، ثٝ

ِدبخت آٚـ٢، پب٤ؽاـ٢ ٚ  ثٛؼٖ، ٞدْٛ ـٚض٥ٝ خٍٙبٚـ٢، ضف٤ف. ا٘ؽ ٌفا٤ً ثٝ پّٟٛا٣٘ ٚ ؼ٥ِف٢

ؼـ ؼفبٞ اق ّٔه ٚ ٔؿٞت، ٘كؼ ا٤فا٥٘بٖ قثب٘كؼ ثٛؼٜ ٚ ا٤فا٣٘ ٕٞٛاـٜ ال٤ك، ـاوت ٚ ِف٤ص، 

( 51غٛؼ ـا ضفٛ وٙؽ.) غٛاٞؽ ؼـ آ٤ٙؽٜ ٥٘ك اِبِت غٛاٜ ٚ ا٥ُِ ثٛؼٜ ٚ ٣ٔ ٌدبٞ ٚ ؼ٥ِف،ضم٥مت

و٢ٛ اضىبن تٟؽ٤ؽ اق ٕٞٛاـٜ ثٝ ٥ٕٞٗ ؼ٥ُِ، ا٤فا٥٘بٖ تفؼ٤ؽ ٘ؽاـ٘ؽ وٝ ؼاـا٢ ففًٞٙ ثفتف٘ؽ ٚ 

ّٔت ا٤فاٖ، ؼـ َ٘ٛ  ( ثٙبثفا52ٗ٤ٚ ِكْٚ آٔبؼ٣ٌ ثفا٢ ٔمبثّٝ ٚ ؼفبٞ ـا ؼاـ٘ؽ.)« ٌف»٥٘فٚٞب٢ 

 ا٘ؽ. تبـ٤ع ٕٞٛاـٜ ثٝ ٠ٙٛاٖ ّٔتى ٌدبٞ، غ٥ٛـ، فؽاوبـ ٚ اُٞ ٔجبـقٜ ٚ تالي ٔٙفش ثٛؼٜ

، ٣ِٚ ثب ٔمبٚٔت ٚ  ّٔت ا٤فاٖ ؼـ َ٘ٛ تبـ٤ع ٔٛـؼ تٟبخٕبت ٚ تدبٚقات ق٤بؼ٢ لفاـ ٌففتٝ

ٌبٜ )ؼـ ؼٚـ٠ خؽ٤ؽ(، ٔىت١ٕفٜ ٚ  تبؼ٣ٌ ٘ٝ اِبِت ٚ ٤ٛٞت غٛؼ ـا اق ؼوت ؼاؼٜ ٚ ٘ٝ ٥ٞرا٤ى

ا٢ ثٛؼٜ اوت. ٕٔٗ ا٤ٙىٝ ٥ٞسٍبٜ ٔت١ّت ٘جٛؼٜ  اِطٕب٤ٝ ـو٣ٕ لؽـت ٤ب اثفلؽـت ث٥ٍب٘ٝ تطت

( ا٤ٗ ٟٔٓ ٘ب٣ٌ اق 53ٚ ٘ىجت ثٝ ضم٥مت، ؼ٣ٌٕٙ ٘ٛـق٤ؽٜ ٚ ثفا٤ً فؽاوبـ٢ ٞٓ ٕ٘ٛؼٜ اوت.)

٘بپؿ٤ف٢ ّٜٓ ٚ وتٓ ٚ اخجبـ اوت. اق  ت١ّت، آقاؼ٣ٌ ٚ تطُٕ غٛاٜ ٚ ث٣ تٕٞبٖ ـٚش ضم٥م

ٞب٢ ث٣ ٔٙٙك وف تى٥ّٓ  وفؼٖ ٚ ؼـ ٔمبثُ ّٜٓ ٚ وتٓ ٚ قٚـ٣٤ٌٛ ا٤ٗ ٘ٝف، ا٘مالة ٚ ٔجبـقٜ

ففٚؼ ٥٘بٚـؼٖ، ثػ٣ٍ اق ٤ٛٞت ٣ّٔ ا٤فا٥٘بٖ اوت ٚ ٚـٚؼ ؼـ ٠فِٝ ا٘مالة ٚ ٔجبـقٜ ثفا٢ ا٤ٗ 

ٌٛؼ ٚ ؼـ ثفـو٣ أىبٖ ٚ اٍِٛٞب٢ تطَٛ ا٘مالث٣،  بؼٜ تّم٣ ٣ٕ٘ا١ِ ّٔت، غ٥ف١َٕٔٛ ٚ غبـق

 ثب٤ؽ ثٝ ا٤ٗ ٠مجٝ ٚ ـٚض٥ٝ ٥٘ك تٛخٝ وفؼ.

ثٙبثفا٤ٗ، ٕٞٛاـٜ ا٤ٗ أىبٖ ٚخٛؼ ؼاـؼ وٝ ّٔت ا٤فاٖ ثفا٢ ضُ ٍٔىُ خب١ٔٝ ثٝ ِٛـت 

ٜ ٠بؼت ٘ىفؼ تفبٚت٣ پفٚـ٢، آوب٤ً ٚ ث٣ ّ٘ج٣، تٗ ا٘مالث٣ ٚاـؼ ٠فِٝ ٌٛؼ. ا٤ٗ ّٔت ثٝ ـاضت

ؼٞؽ. ثٝ ا٤ٗ ؼ٥ُِ ؼـ ٔمب٤ىٝ ثب ٥١٥ٌبٖ ٠فة )ٔثُ ٠فاق ٚ  ٚ ٔجبـقٜ ٚ فؽاوبـ٢ ـا تفخ٥ص ٣ٔ

ٌفؼؼ وٝ  تف خّٜٛ وفؼٜ اوت وٝ ٤ى٣ اق ٠ُّ آٖ ثٝ ففًٞٙ ا٤فا٣٘ ثبق ٣ٔ ِجٙبٖ( ثى٥بـ ا٘مالث٣

 ٠جبـت اق ففًٞٙ تالي ٚ ٔجبـقٜ اوت.

٥٘ك ثفاى غٛؼ اق تبـ٤ع ٚ ٤ٛٞت ففٍٞٙى  ا٤فا٥٘بٖ ٠الٜٚ ثف اِٟبْ اق ٔٙبثٟ ال٤كاَ ٔىتت اِٟى،

ٕٞكاؼ ٚ ٕٞفاٜ ٔىتت ٚ  ٞب لفٖ ،٥ٌف٘ؽ. ٌفزٝ ا٤ٗ تبـ٤ع ٚ ٤ٛٞت فف٣ٍٙٞ ا٘مالة اِٟبْ ٣ٔ

٠م٥ؽٜ ثٛؼٜ ٚ تفى٥ه آٖ ؼٚ اق ٞٓ ٍٔىُ اوت، ِٚى ٚخٛؼ ا٤ٗ وبثمٝ ٘ٛال٘ى ٔؽ٘ى ٚ ففٍٞٙى 

ٞبى تبـ٤ػى ٚ  ٝ تطت ٠ٙٛاٖ ـ٤ٍٝـوب٘ؽ و ٔب ـا ثٝ فٟٓ ؼ٤ٍفى اق پتب٘ى٥ُ ا٘مالث٣ ؼـ ا٤فاٖ ٔى
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ٌٛؼ. اق ا٤ٗ ٔٙٝف، تطَٛ ا٘مالث٣ ؼـ ا٤فاٖ، أف٢ تبـ٤ػى ٚ ففٍٞٙى  فف٣ٍٙٞ ا٘مالة ٔٙفش ٣ٔ

وت. تطَٛ ا٘مالث٣ ٘ٝ فمٗ ٔٙبف٣ ثب ٌؿٌتٝ تبـ٤ػى ّٔت ا٤فاٖ ٥٘ىت ٚ ٌىىت تبـ٤ػى ا

ٝ ٤ٛٞت تبـ٤ػى آٖ وٙؽ، ثّىٝ ٔجٙب٢ اض٥ب٢ ٌؿٌتٝ تبـ٤ػى ٚ ٠ٛ٘ى ثبقٌٍت ث ثفا٤ً ا٤دبؼ ٣ٕ٘

 آ٤ؽ. ـ ؼـ ا٤ٗ ـ٤ٚىفؼ ٚ ـٚا٤ت تبقٜ ـ ثٝ ٌٕبـ ٣ٔ

( 54وبَ ٤ه ل٥بْ ٚ ٟٕ٘ت وفاوفى ) ٤25ب  21ضؽالُ ٞف ١ٔبِف ثفا٢ ّٔتى وٝ ؼـ ؼٚـٜ 

ٞب ٚ  خٙجً. ـا ثٝ ثجت ـوب٘ؽٜ، ٚـٚؼ ؼـ ِطٙٝ ا٘مالث٣ ؼ٤ٍف، ثى٥بـ ٘ج١٥ى ٚ ٠بؼى اوت

ٛاٖ آ٤ٙٝ ٚ وبثمٝ تبـ٤ػى، ٕٞٛاـٜ پ٥ً ـٚى ّٔت ٞب٢ و٥بو٣ ؼٚـٜ ١ٔبِف ا٤فاٖ ثٝ ٠ٙ ل٥بْ

وٙؽ ٚ ثٝ آٟ٘ب ثٝ ٠ٙٛاٖ وٙؽ ٚ وبثمٝ  ٞبى آٟ٘ب اوتفبؼٜ ٔى ٞب ٚ ٠جفت ا٤فاٖ اوت وٝ اق ؼـن

افتػبـ غٛؼ تٛخٝ ؼاـؼ. ثف ٥ٕٞٗ اوبن ؼـ ٞفٌٛ٘ٝ تطَٛ ا٘مالثى، ّٔت ا٤فاٖ ٠الٜٚ ثف ا٤ٙىٝ ؼـ 

غٛاٞؽ ـفت، ثٝ وبثمٝ ٔجبـقاتى اوالف غٛؼ ٥٘ك پى ٔدٛقٞبى ٔىتجى ٚ ا٠تمبؼى ل٥بْ ٚ ٘غ٥بٖ 

ٞب، ٕٞٛاـٜ  ٌففت. ؼـ ٚالٟ، ا٤ٗ ٔجبـقات ٚ ل٥بْ تٛخٝ غٛاٞؽ ؼاٌت ٚ اق آٟ٘ب ٥٘ك اِٟبْ غٛاٞؽ 

 ثػً ا٤ٗ ّٔت غٛاٞٙؽ ثٛؼ. افتػبـ، اِٟبْ« ىٚ وٙؽٞب ٞب پفٚ٘ؽٜ»ثٝ ٠ٙٛاٖ 

 

 د. هثاًي فكزي اًقالب
ففخبْ پفؼاقؼ ٚ  ؽ٣ٞ ٚ ا٤ؽئِٛٛل٢ ؼـ ا٘مالة ٣ٔثٝ ـٞجف٢، وبقٔب٘ٔجب٣٘ فىف٢ ا٘مالة، 

ق٘ؽ. ٚلت٣ ؼـ ٤ه خب١ٔٝ، ٞٓ ٍٔىُ ثٝ ٠ٙٛاٖ ٌفٖ القْ ٚخٛؼ ؼاٌتٝ  ٟ٘ب٣٤ ا٘مالة ـا ـلٓ ٣ٔ

پ٥ٛ٘ؽؼ؛ ٤ب  ٣ٕ٘تطَٛ ا٘مالث٣ ثٝ ٚلٛٞ  ِكٚٔبًثبٌؽ ٚ ٞٓ پتب٘ى٥ُ ٚ اوت١ؽاؼ ا٘مالث٣ ففاٞٓ ثبٌؽ، 

ثف٘بٔٝ ٚ وبقٔبٖ اوت  ،ا٘ؽ٤ٍٝ ـوؽ. ٚخٛؼ تفىف، ٣ٕ٘آ٥ٔك  ؼـ ِٛـت ٚلٛٞ ثٝ وفا٘دبْ ٔٛفم٥ت

وٙؽ تب خفلٝ ا٘مالة وبٔالً ٍٔت١ُ ٌؽٜ،  وٝ ٍٔىالت ٣ٙ٥٠ ٚ پتب٘ى٥ُ ا٘مالث٣ ـا ثٝ ٞٓ ٔتُّ ٣ٔ

ٞب٢ ٣ٙ٥٠ ثٝ ٠ٙٛاٖ ٌفٖ القْ  ثٝ وٕت غفٔٗ ٘ٝبْ ٔٛخٛؼ ٞؽا٤ت ٌٛؼ. ثٙبثفا٤ٗ ٚخٛؼ ق٥ٔٙٝ

ٌٛؼ وٝ ـٞجف٢  اٖ، قٔب٣٘ ثٝ ا٘مالة ٔٙدف ٣ٔتطَٛ ا٘مالث٣ ٚ ٥٘ك پتب٘ى٥ُ ا٘مالث٣ ّٔت ا٤ف

ثب اـا١٤ ٔىتت فىف٢ ٚ ا٤ؽئِٛٛل٢ خؽ٤ؽ ٚ ٔٙىدٓ ثٝ وبقٔب٘ؽ٣ٞ ٚ  غالق، تٛا٘ب ٚ وبـ٤كٔب

 ثى٥ح ٔفؼْ ثپفؼاقؼ. 

ـٞجفاٖ ا٘مالثى ثفاى ـو٥ؽٖ ثٝ ٞؽف )تغ٥٥ف ٘ٝبْ( ثب ت١ج٥ف ٚ تفى٥ف ٌفا٤ٗ ٥٠ٙى خب١ٔٝ ثٝ 

پفؼاق٘ؽ تب ٔفؼْ ـا ٘ىجت ثٝ ضٕٛـ ؼـ ِطٙٝ  ّٙٛة ٔىتمج٥ص ٟٚٔ ٔٛخٛؼ ٚ تفو٥ٓ خب١ٔٝ ٔ
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ٞب٢ ا٣ِّ ٞف ا٘مالة اوت وٝ ثب أىب٘بت ٚ ِٛاقْ  ـٞجف٢ اق خّٕٝ ٔؤِفٝ ا٘مالة تٛخ٥ٝ وٙٙؽ.

ؼٞؽ. ـٞجفاٖ  پفؼاق٢ ـا ا٘دبْ ٣ٔ ٞب٣٤ ٔب٘ٙؽ ٞؽا٤ت، وبقٔب٘ؽ٣ٞ ٚ ا٤ؽئِٛٛل٢ غٛؼ، وبـ٤ٚمٜ

ٞب٢ ؾ٣ٙٞ ٚ  ١ٝ ٚ پ٥ٛ٘ؽ قؼٖ آٟ٘ب ثٝ ضىبو٥تا٘مالث٣ ثب وٛلٜ ٕ٘ٛؼٖ ٔىب٤ُ ٚ ٍٔىالت خبٔ

پفؼاقؼ ٚ  ؼٞٙؽ وٝ ثٝ ٘ىًٛٞ ٚ ٘ف٣ ٟٚٔ ٔٛخٛؼ ٣ٔ اـق٣ٌ ٔفؼْ، ٤ه ا٤ؽئِٛٛل٢ اـا٤ٝ ٣ٔ

٤بثؽ.  ٌٛؼ. ا٤ٗ ا٤ؽئِٛٛل٢ ؼـ ١ٌبـٞب ٚ ٕ٘بؼٞب٢ ا٘مالث٣ تجّٛـ ٣ٔ ٔٛخت ثى٥ح اختٕب٣٠ ٣ٔ

ٔبٖ و٥بو٣ خؽ٤ؽ٢ ـا ٤ٛ٘ؽ ٌٛؼ ٚ وب ٥ٕٞٗ ا٤ؽئِٛٛل٢ اوت وٝ ثب ٘ٝبْ ٔىتمف ؼـ٥ٌف ٣ٔ

 ؼٞؽ وٝ لفاـ اوت په اق پ٥فٚق٢ ا٘مالة ؼـ خب١ٔٝ پ٥بؼٜ ٌٛؼ. ٣ٔ

ٞب ٚ ـاٜ ـو٥ؽٖ ثٝ آٟ٘بوت ٚ تفى٥ف وبؼٜ ٚ  ا٤ؽئِٛٛلى، ؼوتٛـا١ِّٕى ثفاى تٛخ٥ٝ ٞؽف

وٙؽ تب آٟ٘ب ـا ؼـ خٟت تغ٥٥ف ٘ٝبْ، ثى٥ح ٕ٘ب٤ؽ.  ـ٣ٌٙٚ اق ٟٚٔ ٔٛخٛؼ خب١ٔٝ ثٝ ٔفؼْ اِمب ٔى

ثػٍؽ ٚ ثب ا٘تمبَ ١ٔٙبى ٍٔتفن ثٝ ٕٞٝ  ٝف، ا٤ؽئِٛٛلى ثٝ ٔجبـقٜ، خٟت ٚ ١ٔٙى ٔىاق ا٤ٗ ٘

( ـٞجفاٖ ا٘مالة ؼـ ٘مً ا٤ؽئِٛٛي ٚ 55ٌٛؼ.) ٞب، ٔٛخت ثى٥ح ٍٕٞب٘ى ٔى ٔفؼْ ٚ ٌفٜٚ

ؼٞٙؽ ٚ ؼـ ٔمبْ ففٔب٘ؽٜ ٥ّٕ٠بت ا٘مالث٣، آٖ ـا  پفؼاق، ا٤ؽئِٛٛل٢ ا٘مالة ـا اـا٤ٝ ٣ٔ ٘ٝف٤ٝ

 (56وٙٙؽ.) ٞؽا٤ت ٚ ٔؽ٤ف٤ت ٣ٔ

ثؽٖٚ ا٤ؽئِٛٛل٢ خؽ٤ؽ، ا٘مالة ١ٔٙب ٘ؽاـؼ. ق٤فا خب٤ٍك٣ٙ٤ ٘ٝبْ و٥بو٣ خؽ٤ؽ ثٝ خب٢ ٘ٝبْ 

پ٥ٍ٥ٗ ٖٔٙٛ ثٝ ا٤ؽئِٛٛل٢ خؽ٤ؽ٢ اوت وٝ ثب ا٤ؽئِٛٛل٢ ٘ٝبْ ٔىتمف تفبٚت ؼاـؼ ٚ وبٔبٖ 

 ؼٞؽ. ا٤ؽئِٛٛل٢ ٠ّٙف ٔتٕب٤كوٙٙؽٜ ؼٚ و٥بو٣ خؽ٤ؽ٢ )ٔؽ٤ٙٝ فبّٔٝ( ـا ثفا٢ خب١ٔٝ اـا٤ٝ ٣ٔ

ٞب٢  ثؽٖٚ آٖ، ٌفٜٚ ٚ وبغت اـق٣ٌ ـ و٥بو٣ )٘ٝبْ ضبوٓ ٚ ٘ٝبْ ٠ٛٔٛؼ ا٘مالث٥ٖٛ( اوت

ٞب٢ ٔٛخٛؼ  غبَ ٘بـا٣ٔ ٞفٌك لبؼـ ثٝ اتطبؼ ثب ٤ىؽ٤ٍف ٚ تٕب٤ك اق ٘ٝبْ ٔىتمف ٥٘ىتٙؽ ٚ تًٙ

ٌٛ٘ؽ. أب ٚلت٣ اففاؼ٢ وٝ ٠ال٤ك  وٓ ٘بپؽ٤ؽ ٣ٔ ؼـ خب١ٔٝ ثؽٖٚ تأث٥ف ثف وبغت اختٕب٣٠، وٓ

ٌٛؼ. ٤ى٣  ٖ ث٥ؽاـ ٌؽٜ، ثٝ والش ا٤ؽئِٛٛل٢ ٔىّص ٌٛ٘ؽ، خب١ٔٝ ثٝ ؼٚ خجٟٝ تمى٥ٓ ٣ٔغفتٝ آ٘ب

ٌبُٔ اففاؼ٢ وٝ ٠اللٕٙؽ ثٝ ثمب٢ ٘ٝبْ ٔٛخٛؼ٘ؽ ٚ ؼ٤ٍف٢ آ٘بٖ وٝ ؼاـا٢ ٠اللٝ ٚ ا٤ؽئِٛٛل٢ 

 (57ٔٙبوت ثفا٢ تغ٥٥ف ٘ٝبْ ٔٛخٛؼ ٞىتٙؽ.)

ٛـ وٝ ثى٥ح ٌىتفؼٜ ٔفؼ٣ٔ ٘ ٞبوت؛ ٕٞبٖ پفؼاق٢، ضٛق٠ وبـوفؼ ـٞجفاٖ ا٘مالة ا٤ؽئِٛٛل٢

ٕٞجىتٝ ٔتٍىُ   ـ٤ك٢ اوت. اق ا٤ٗ ٘ٝف، ٔجب٣٘ فىف٢ ا٘مالة، ٘ٝب٣ٔ ٥٘ك ٥٘بقٔٙؽ ـٞجف٢ ٚ ثف٘بٔٝ

اق ـٞجف٢، وبقٔب٘ؽ٣ٞ ٚ تٍى٥الت، ا٤ؽئِٛٛل٢، ا٘ؽ٤ٍٝ ٚ ٔىتت فىف٢ اوت ٚ وبوت٣ ٚ ٘مُ 
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٠ث ٌؽٜ تب ثفغ٣ اق آٟ٘ب ٞب٢ ١ٔبِف ا٤فاٖ، غبِجبً ؼـ ا٤ٗ ضٛقٜ ثٛؼٜ ٚ ثب ٠ٕؽ٠ ٔجبـقات ٚ خٙجً

ٚ ثفغ٣ ٥٘ك په اق پ٥فٚق٢ ثٝ ٠ّت فمؽاٖ ٔجب٣٘ ٘ٝف٢ ٚ  ؽٙضت٣ ثٝ وٙص ا٘مالة ٞٓ ٘فو

ٚخٝ تٕب٤ك ا٣ِّ ٚ ٘مٙٝ لٛت ا٘مالة اوال٣ٔ ٥٘ك ؼـ ٔتمبثالً فىف٢ القْ ثٝ ٌىىت ث٥ب٘دبٔٙؽ. 

 اوت.ٔجٙب٢ فىف٢ آٖ 

ٖ خٙجً ِففبً ثٝ ؼ٘جبَ ِغٛ أت٥بق ؼـ خٙجً تٙجبوٛ اِالً اٞؽاف ا٘مالث٣ ٔٙفش ٘جٛؼ ٚ ـٞجفا

تٙجبوٛ ثٛؼ٘ؽ ٚ ٞفٌك وف٣ٍ٘ٛ٘ ؼِٚت ٚ ا٤دبؼ ٘ٝبْ خؽ٤ؽ ـا ٔٙفش ٘ىفؼ٘ؽ. ثب ا٤ٙىٝ ـٞجف٢ ٚ 

ؼ٣ٞ ثٝ ٔٙبق٠ٝ اـائٝ ٍ٘ؽ تب ٔجٙب٢  وبقٔب٘ؽ٣ٞ ٚخٛؼ ؼاٌت، أب ا٤ؽئِٛٛل٢ خؽ٤ؽ٢ ثفا٢ خٟت

 ا٤دبؼ ٘ٝبْ و٥بو٣ ؼ٤ٍف٢ ثبٌؽ.

آ٣ٍٙٞ ؼاٌتٙؽ؛ ٘ٝ ا٤ؽئِٛٛل٢ غب٣ِ  مالة ٘ٝ ٘ٝف ٚاضؽ ٚ ٞٓـٞجفاٖ ا٘ ؼـ ا٘مالة ٍٔفٚ٘ٝ،

ٔٙفش وفؼ٘ؽ ٚ ٘ٝ ضت٣ اق فٟٓ ٚ ث٥ًٙ ؼـوت ٚ خب٣١ٔ ٘ىجت ثٝ ٍٔفٚ٘ٝ ثفغٛـؼاـ ثٛؼ٘ؽ. ثٝ 

٘جٛؼ. اق ٥ٔبٖ « غٛؼ٢»٥ٕٞٗ ؼ٥ُِ، ا٘مالة ٍٔفٚ٘ٝ ٔجت٣ٙ ثف تفىف ٚ ا٘ؽ٤ٍٝ لج٣ّ ٚ ٔىتمُ 

٘ٝف٢  ٣اهلل ٘جب٘جب٣٤ ٚ ثٟجٟب٣٘، ٥ٞسىؽاْ ٘فض آ٤ت اهلل ٘ٛـ٢، ٘ٝ ـٞجفاٖ ـٚضب٣٘، ٘ٝ ٥ٌع فُٕ

٠ال١ٔ ٘ب٣ٙ٥٤ ٥٘ك « إِّٝ االٔٝ ٚ تٙك٤ٝ تٙج٥ٝ»خب١١ٔ ث١ؽ اق آٖ ٘ؽاٌتٙؽ. ضت٣ وتبة ا٘مالة ٚ ثفا٢ 

په اق اوتمفاـ ٘ٝبْ ٍٔفٚ٘ٝ ٚ ؼـ تأ٥٤ؽ آٖ ثٝ ٍ٘بـي ؼـآٔؽ ٚ زٙبٖ ٥٘ىت وٝ ثٝ ٠ٙٛاٖ ٔجٙب٢ 

 فؼ.٘ٝف٢ ٍٔفٚ٘ٝ ثتٛاٖ آٖ ـا تّم٣ و

آٟ٘ب ؼـ ٍٞٙبٔٝ ا٢ ٘ؽاٌتٙؽ.   ـٌٚٙفىفاٖ ٥٘ك ٥ٞر ٘فش ٘ٝف٢ آٔبؼٜ ٚ اق پ٥ً ا٘ؽ٥ٍ٤ؽٜ

ثٝ اٌب٠ٝ ا٤ؽئِٛٛل٢ ٍٔفٚ٘ٝ پفؼاغتٙؽ. ثٝ ٠جبـت٣  ٢ثب تفىف٢ لف٣ٔ ٚ تم٥ّؽپ٥فٚق٢ ا٘مالة 

په اق پ٥فٚق٢ ا٘مالة ٚ ٍٞٙبْ تؽ٤ٚٗ لبٖ٘ٛ اوبو٣ ثٛؼ وٝ ا٤ٗ ٔىأِٝ ثٝ ٘ٛـ خؽ٢ ثفا٢ 

٥٠ٛٔٛت پ٥ؽا وفؼ. آ٘بٖ ٔجب٣٘ ٘ٝف٢ القْ ثفا٢ ٍٔفٚ٘ٝ ـا ففاٞٓ ٘ىفؼٜ ثٛؼ٘ؽ ٚ ـٌٚٙفىفاٖ ٔ

اهلل  فُٕ ٞب ٌؽ. ٥ٌع پفؼاغتٙؽ وٝ ٔٛخت ثفٚق اغتالفبت ٚ ضت٣ ٔػبِفتٚ تم٥ّؽ ثٝ التجبن 

ٍٔفٚ٘ٝ ٍٔف٠ٚٝ ـا ثٝ ٘ٛـ ا٘ف١ب٣ِ ٚ ؼـ ٔمبثُ ٍٔفٚ٘ٝ ا٥ٍّ٘ى٣ ٚ تم٥ّؽ٢ ـٌٚٙفىفاٖ  ٘ٛـ٢

 ؼ وتبة ٌ٘ٛت. خٛؼـ تٛخ٥ٝ ٘ٝف٢ ٍٔفٚ٘ٝ ٔٛ ئ٣ٙ٥ ٥٘كٔٙفش وفؼ ٚ ٠ال١ٔ ٘ب

ثٝ ٥ٕٞٗ ٠ّت، ثفغ٣ ١ٔتمؽ٘ؽ وٝ ٍٔف٥٘ٚت اِالً ا٘مالة ٘جٛؼ ٚ ثٝ ضٛقٜ وّٙٙت ٚ 

)٘ٝ تأو٥ه خؽ٤ؽ( ثٛؼ وٝ اق و٢ٛ ٔٝففاِؽ٤ٗ ٌبٜ  پبؼٌبٜ ٘كؼ٤ه ٍ٘ؽ. ٍٔف٥٘ٚت ٤ه ففٔبٖ

( 58ٝ إٔبء ٚ تأ٥٤ؽ اٚ ٌففتٙؽ.)ِبؼـ ٌؽ ٚ ا٘مالث٥ٖٛ، تٛخ٥ٝ ٘ٝبْ ٍٔفٚ٘ٝ ـا اق ؼوت ٌبٜ ٚ ث
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٣ٙ١٤ آٟ٘ب، ٍٔف٥٠ٚت ٘ٝبْ ٔٛخٛؼ وّٙٙت٣ ـا پ٥ٍبپ٥ً ثٝ ـو٥ٕت ٌٙبغتٝ ٚ ِففبً ٤ه ٔدّه 

 ثٝ وبغتبـ لؽـت أبفٝ وفؼ٘ؽ.

ٌؽٖ ٘فت ٕٞب٘ٙؽ خٙجً تٙجبوٛ ثٝ وٙص ا٘مالة ٘فو٥ؽ ٚ ـٞجفاٖ آٖ ؼـ ِؽؼ  خٙجً ٣ّٔ

خؽ٤ؽ ٘جٛؼ٘ؽ ٚ ث٥ٍتف ثٝ اِالش ٘ٝبْ ٔٛخٛؼ   وف٣ٍ٘ٛ٘ ـل٤ٓ ضبوٓ ٚ خب٤ٍك٣ٙ٤ آٖ ثب ٘ٝب٣ٔ

٤ه ٔجب٣٘ فىف٢ ٚ ٘ٝف٢ القْ  اهلل وبٌب٣٘ ٚ ٘ٝ ؼوتف ّٔؽق ٥ٞر ا٘ؽ٥ٍ٤ؽ٘ؽ. ٘ٝ آ٤ت ٍٔفٚ٘ٝ ٣ٔ

ففاٞٓ ٘ىفؼٜ ٚ ضت٣ ثب ٚخٛؼ ففاـ ٌبٜ اق وٍٛـ  ـا ثفا٢ ا٘مالة ٚ تأو٥ه ٘ٝبْ و٥بو٣ خؽ٤ؽ

 ثفا٢ ثفا٘ؽاق٢ وّٙٙت ٘ىفؼ٘ؽ.  ٥ٞر الؽا٣ٔ

جً، ثٝ ـغٓ ٚخٛؼ ـٞجف٢ ٚ وبقٔب٘ؽ٣ٞ ٘ىج٣، ا٤ؽئِٛٛل٢ خب٤ٍك٤ٗ ٚخٛؼ ؼـ ا٤ٗ خٙ

ِففبً تم٥ّؽ٢ ٚ ؼـ ٔى٥ف  ،ٌفا٣٤ ؼوتف ّٔؽق ٕٞب٘ٙؽ ـٌٚٙفىفاٖ ؼٚـٜ ٍٔفٚ٘ٝ ٘ؽاٌت. ٣ّٔ

تٛا٘ىت  ب وبغت اـق٣ٌ ٚ فف٣ٍٙٞ خب١ٔٝ وبقٌبـ ٘جٛؼ ٚ ٣ٕ٘ث وٝ ٍٔفٚ٘ٝ ٔؽَ ا٥ٍّ٘ى٣ ثٛؼ

ٌب٣٘ ٥٘ك ؼـ زبـزٛة اِالش ١ٔب٤ت ٚ ٕٔبـ ضىٛٔت اهلل وب ؼـ ا٤فاٖ ـ٤ٍٝ ثؽٚا٘ؽ. آ٤ت

  ا٘ؽ٥ٍ٤ؽ ٚ ضت٣ اق ٘فش ضىٛٔت اوال٣ٔ وفؼ ٚ ثٝ ٘ٝبْ خؽ٤ؽ٢ غ٥ف اق آٖ ٣ٕ٘ ٔٛخٛؼ ٠ُٕ ٣ٔ

 فؽا٥٤بٖ اوالْ ٞٓ ضٕب٤ت ٘ىفؼ.

ٞب٢ ا٘مالث٣ اق ٕٞٝ ٔجبـقات ؼٚـٜ ١ٔبِف  ثٝ ِطبٚ ٜٟٛـ ٚ ضٕٛـ ٔؤِفٝ 42غفؼاؼ  15ل٥بْ 

ف ثٛؼ. ا٤ٗ خٙجً، ٠الٜٚ ثف فمؽاٖ ا٤ؽئِٛٛل٢ ٚ وبقٔب٘ؽ٣ٞ، اق ـٞجف٢ پؿ٤فت تف ٚ آو٥ت ٥١ٔف

٥٘بفتٝ ؼاٌت ٚ ثٝ ا٤ٗ ٠ّت ٥٘ك ثٝ ٌؽت  ثٟفٜ ثٛؼ ٚ ضبِت وبٔالً غٛؼخٛي ٚ وبقٔبٖ ٥٘ك ث٣

ثب   ٔػبِفت ثب ٘ٝبْ وّٙٙت٣ وٝ ٤ه ٌبْ ثٝ پ٥ً ثٛؼ، ِففبً ٔفؼ٣ٔ ٘فشـغٓ  وفوٛة ٌؽ. ثٝ

ى٥ُ ا٘مالث٣ ؼـ ٚاوًٙ ثٝ ؼوت٥ٍف٢ أبْ غ٣ٙ٥ٕ ٚاـؼ ٠فِٝ ا٥ٍ٘كٜ ٚ اضىبوبت ٔؿٞج٣ ٚ پتب٘

ٌؽ٘ؽ ٚ ٘تٛا٘ىتٙؽ ثى٥ح وفاوف٢ ٚ ففا٥ٌف ا٤دبؼ وٙٙؽ. ٕٔٗ ا٤ٙىٝ ٞٙٛق ا٤ؽئِٛٛل٢ ا٘مالة  

أبْ غ٣ٙ٥ٕ  ؼـ ؼوتٛـ وبـپفؼاق٢  ا٤ؽئِٛٛل٢غفؼاؼ ثٛؼ وٝ  15په اق ل٥بْ ٚ  تؽ٤ٚٗ ٍ٘ؽٜ ثٛؼ

 ثٝ ٘ٝف٤ٝ ٚال٤ت فم٥ٝ ا٘دب٥ٔؽ. 1348ؼـ اٚاغف وبَ  لفاـ ٌففت ٚ وفا٘دبْ ٚ ـٞجفاٖ ا٘مالة

ٞب ٚ  تبـ٤ع ١ٔبِف ا٤فاٖ اوت وٝ ٕٞٝ ٔؤِفٝاق تطٛالت ا٘مالث٣ ، تٟٙب ٔٛـؼ  ا٘مالة اوال٣ٔ

ٔؽَ   . اق ا٤ٗ ٘ٝف، ا٘مالة اوال٣ٔٔتغ٥فٞب٢ ا٘مالة ـا ؼـ ضؽ وبُٔ ٚ تٕبْ ؼـ غٛؼ ثفٚق ؼاؼ

ٞب ٚ ٌفا٤ٗ ٣ٙ٥٠ ٚ ٔبؼ٢ ثٝ ٘ٛـ ثفخىتٝ ؼـ آٖ  تطَٛ ا٘مالث٣ اوت وٝ ٕٞٝ ق٥٠ٝٙ٥ٔبـ  تٕبْ

ٕ٘ٛؼ ؼاٌت. ٞٓ ٔفؼْ اق ضؽاوثف پتب٘ى٥ُ ا٘مالث٣ غٛؼ اوتفبؼٜ وفؼ٘ؽ ٚ ٞٓ ـٞجف٢ ا٘مالة ثٝ 
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ا٢ وٝ ثب اـا٤ٝ ا٤ؽئِٛٛل٢ خؽ٤ؽ  ؼ ثٝ ٌٛ٘ٝا٤فبء وفٞب٢ غٛؼ ـا  ٞب ٚ وبـ٤ٚمٜ ٘ٛـ وبُٔ ٕٞٝ ٘مً

پفؼاغت ٚ په اق ثفا٘ؽاق٢  ى٥ح ٌىتفؼٜ ٔفؼ٣ٔ ثف ٔجٙب٢ وبغت اـق٣ٌ ـ فف٣ٍٙٞ خب١ٔٝ ثٝ ث

 ـل٤ٓ ٌبٍٞٙب٣ٞ، ٘ٝبْ و٥بو٣ وبٔالً خؽ٤ؽ ٚ ثؽ٣١٤ ـا ثف پب ٕ٘ٛؼ.

ٌٛؼ، ٥ٕٞٗ  ثٙبثفا٤ٗ ٤ى٣ اق أت٥بقات اوبو٣ ا٘مالة اوال٣ٔ وٝ خكٚ ٠ّت تب١ٔ آٖ تّم٣ ٣ٔ

پتب٘ى٥ُ وٝ اٌت ٚ ـٞجفاٖ آٖ، ٔفخٟ تم٥ّؽ٢ ٔثُ أبْ غ٣ٙ٥ٕ لفاـ ؼ  ثٛؼ وٝ ؼـ ـأن ا٤ؽئِٛٛل٢

ٞب٢ فٛـ٢ ٚ  ؼاؼ ٚ ٔٙبثك آٖ، ؼوتٛـا١ُِٕ ا٘مالث٣ خب١ٔٝ ـا ثٝ غٛث٣ ثب ٌفا٤ٗ قٔب٘ٝ تٙج٥ك ٣ٔ

وفؼ. ا٤ٍبٖ اق ٘ف٤ك اختٟبؼ، تى٥ّف ٔفؼْ ـا ؼـ ٔمبثُ ـل٤ٓ ٔىتمف ـٌٚٗ  ض٥بت٣ ِبؼـ ٣ٔ

ـٞجفاٖ  وبغت. ثؽ٤ٗ ِطبٚ، تج٥٥ٗ ؼل٥ك ا٤ؽئِٛٛل٢ ا٘مالة اوال٣ٔ اق و٢ٛ أبْ غ٣ٙ٥ٕ ٚ ٣ٔ

ـؼ٠ ؼْٚ ٚ پؿ٤في آٖ اق و٢ٛ لب٘ج١ ٔفؼْ، ثى٥ح ا٘مالث٣ ـا تى٥ُٟ وفؼ. ٕٔٗ ا٤ٙىٝ ثب تفو٥ٓ 

 ٌٕب٢ و٣ّ خب١١ٔ ث١ؽ اق ا٘مالة ؼـ لبِت ٚال٤ت فم٥ٝ، ٔفؼْ ٥٘ك ٘ىجت ثٝ آ٤ٙؽٜ ا٥ٔؽٚاـ ٌؽ٘ؽ.

 

 گيزي ًتيدِ
ٟٔ ٔػتّف ٘ٛٞ غب٣ِ اق تطَٛ اختٕب٣٠ اوت وٝ أىبٖ ٚلٛٞ آٖ ؼـ خٛا ،تطَٛ ا٘مالث٣

تٛا٘ؽ ٕٔٗ  ٣ٔاٌفاف ثف آٖ ٚخٛؼ ؼاـؼ. تطَٛ ا٘مالث٣ ؼـ خب١ٔٝ ا٤فا٣٘ ا٢ٍِٛ غب٣ِ ؼاـؼ وٝ 

تج٥٥ٗ تطٛالت ٔػتّف ؼٚـٜ ١ٔبِف ا٤فاٖ، زبـزٛث٣ ٘ٝف٢ ثفا٢ تطٛالت آ٤ٙؽٜ خب١ٔٝ ٚ ٤ب 

 ث٣ٙ٥ تطٛالت ا٘مالث٣ ثٝ ؼوت ؼٞؽ. پ٥ً

ٝ ا٤فا٣٘ تطت تأث٥ف ٔتغ٥فٞب٢ وبغتبـ٢ ثف اوبن ا٤ٗ اٍِٛ، پتب٘ى٥ُ ٚ اوت١ؽاؼ ا٘مالث٣ خب١ٔ

ا٢ ٘ب٣ٌ اق ؼ٤ٗ اوالْ ٚ ٔؿٞت ١٥ٌٝ ٚ ٥٘ك ٤ٛٞت تبـ٤ػ٣ ٚ ـٚض٥ٝ ا٤فا٣٘، ثى٥بـ ثبال  ٚ ق٥ٔٙٝ

ؽ. تغ٥٥ف ٚ ٙوٙ ٌفٖ القْ ا٘مالة ـا ففاٞٓ ٣ٔ ٥٘كٞب٢ ٣ٙ٥٠ ٚ ٔبؼ٢ خب١ٔٝ  اوت. ٌفا٤ٗ ٚ ق٥ٔٙٝ

آغبق  ٌٝٛؼ، ٘مٙ ٣ٔٔٙدف اق ٘ٝبْ   ٚ ٔفؼ٣ٔ  تطَٛ ؼـ ا٤ٗ ضٛقٜ وٝ ثٝ ٘بـٔب٤ت٣ ٣ٕٔٛ٠

٥ٌف٢ تطَٛ ا٘مالث٣ اوت. ٌفٖ وبف٣ ا٘مالة ٥٘ك ٚخٛؼ ـٞجف٢، ا٤ؽئِٛٛل٢ ٚ وبقٔب٘ؽ٣ٞ  ٌىُ

 ؼٞٙؽ. ٔٙبوت اوت وٝ ٔد٠ٕٛبً ٠ّت تبٔٝ ا٘مالة ـا ؼـ خب١ٔٝ ا٤فا٣٘ تٍى٥ُ ٣ٔ

٥ٙٗ اق ز  غَّٛ ا٘مالة اوال٣ٔٝ ا٘مالث٣ ؼٚـٜ ١ٔبِف ا٤فاٖ ثـ  غبِت تطٛالت و٥بو٣

ز٥ٙٗ ا٣٤ٍِٛ ثفا٢ تج٥٥ٗ تطٛالت ا٘مالث٣ خب١ٔٝ ا٤فا٣٘  ٥٘كا٣٤ٍِٛ تج٥١ت وفؼٜ ٚ ؼـ آ٤ٙؽٜ 

وبـثفؼ تط٣ّ٥ّ ٚ تئٛـ٤ه ؼاـؼ. ثٝ ِطبٚ تؽاْٚ ٚ تثج٥ت پتب٘ى٥ُ ا٘مالث٣ خب١ٔٝ ا٤فا٣٘، ؼـ 
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ٙب٢ ٝ ا٤ؽئِٛٛل٢ ا٘مالث٣ ثف ٔج٤ِٛـت ا٤دبؼ ٌفا٤ٗ ٔبؼ٢ ٚ ٣ٙ٥٠ ا٘مالة، ـٞجفاٖ ا٘مالث٣ ثب اـا

پفؼاق٘ؽ.  تفى٥ف خؽ٤ؽ اق ٔٙبثٟ پتب٘ى٥ُ ا٘مالث٣ ثٝ وبقٔب٘ؽ٣ٞ ٚ ثى٥ح ا٘مالث٣ ؼـ خب١ٔٝ ٣ٔ

)اق ٌفا٤ٗ ٣ٙ٥٠ خب١ٔٝ(،  پؿ٤في ا٤ؽئِٛٛل٢ ٚ ـٞجف٢ ا٘مالة اق و٢ٛ اوثف٤ت ٔفؼْ ٘بـا٣ٔ

 وبقؼ. ٘بپؿ٤ف ٣ٔ ٚلٛٞ ا٘مالة ـا اختٙبة

ٔتغ٥فٞب ٔؽ٣٠ ٌؽ وٝ ثفا٢ ٔثبَ زٖٛ  تٛاٖ ٚ ٘جب٤ؽ ثب اتىب ثٝ ٤ى٣ اق ا٤ٗ ٣ٕ٘ثؽ٤ٗ ِطبٚ، 

ا٘ؽ. ا٤ٗ ت٥ٔٛص ٕٔٗ ا٤ٙىٝ ؼـوت اوت، فمٗ  ٔفؼْ ا٤فاٖ ٔىّٕبٖ ٚ ١٥ٌٝ ٞىتٙؽ، په ا٘مالث٣

ثػ٣ٍ اق تج٥٥ٗ تطَٛ ا٘مالث٣ اوت ٚ ثفا٢ تج٥٥ٗ و٥ّت آٖ، وبف٣ ٥٘ىت. ق٤فا اٌف ٥ٕٞٗ ٤ه 

مالة ٌٛؼ. ؼـ ضب٣ِ وٝ ٠ّت وبف٣ ثبٌؽ، ثب٤ؽ ؼـ ٕٞٝ وٍٛـٞب٢ اوال٣ٔ ٚ ١٥ٌٝ ٞٓ ٔٛخت ا٘

ؼـ ٠بِٓ ٚالٟ، ز٥ٙٗ ٥٘ىت ٚ ؼـ وب٤ف وٍٛـٞب٢ اوال٣ٔ )ضت٣ ثب اوثف٤ت ١٥ٌٝ( وٝ ثٝ ا٤فاٖ 

 ٌٛؼ. ٌجبٞت ٞٓ ؼاـ٘ؽ زٙؽاٖ وبثمٝ ا٘مالث٣ ٍٔبٞؽٜ ٣ٕ٘

ٞب٢ ٔبؼ٢ ٚ ٣ٙ٥٠ ٔثُ اوتجؽاؼ ـا ٔٛخؽ  تٛاٖ ِفف ٚخٛؼ ق٥ٔٙٝ تفت٥ت ٣ٕ٘  ثٝ ٥ٕٞٗ

ٚخٛؼ اوتجؽاؼ ٚ ؼ٤ىتبتٛـ٢ ثفا٢ ٚلٛٞ ا٘مالة وبف٣ ثٛؼ، ثب٤ؽ ا٘مالة ؼا٘ىت. ق٤فا اٌف ِفف 

ٞب٢ اوتجؽاؼ٢ ؼ٥٘ب، ثٝ غَّٛ وٍٛـٞب٢ ٠فث٣ ٕٞىب١٤ ا٤فاٖ )وٝ ضت٣  ؼـ ثى٥بـ٢ اق ٘ٝبْ

٘فىٝ ثفا٢  ؼاؼ. ؼـ ٚالٟ ثب ا٤ٙىٝ ٞف ؼٚ ٠ّت، ف٣ ٔىّٕبٖ ٚ ١٥ٌٝ ٞٓ ٞىتٙؽ( ا٘مالة ـظ ٣ٔ

٥ىتٙؽ ٚ ٌفا٤ٗ ٚ ٠ٛأُ ؼ٤ٍف٢ ٥٘ك ثب٤ؽ ففاٞٓ ٌٛ٘ؽ تب ٚلٛٞ تطَٛ ا٘مالث٣، ؼغ٥ّٙؽ، أب وبف٣ ٘

 ٘بپؿ٤ف ٌفؼؼ. ٚلٛٞ ا٘مالة ٔفٚـ٢ ٚ اختٙبة

اق قا٤ٚٝ ؼ٤ٍف، اٌف ٔٛٔٛٞ ا٤ؽئِٛٛل٢ ٚ ـٞجف٢ ـا ٔؽ ٘ٝف لفاـ ؼ٥ٞٓ؛ ؼـ وٍٛـٞب ٚ 

ٞب٢ ؼ٤ٍف ٞٓ ٕٔىٗ اوت ـٞجف٢ ٚ ا٤ؽئِٛٛل٢ ؼـ ضؽ ّٔٙٛث٣ ٚخٛؼ ؼاٌتٝ ثبٌؽ؛ أب ثٝ  قٔبٖ

ٚخٛؼ ٌفا٤ٗ ؼ٤ٍف، ا٘مالث٣ ـظ ٘ؽاؼٜ ٚ ٤ب ثٝ ٔٛفم٥ت ٟ٘ب٣٤ ٘فو٥ؽٜ ثبٌؽ. ٔثالً ؼـ  ؼ٥ُِ ٠ؽْ

ا٘مالة ٍٔفٚ٘ٝ، ثب ا٤ٙىٝ ٥ٕٞٗ ّٔت ٔىّٕبٖ ٚ ١٥ٌٝ ثٛؼ٘ؽ ٚ ٔىب٤ُ ٚ ٍٔىالت ٥٘ك ٚخٛؼ 

ٌؽٖ ٘فت ثٝ ا٘مالث٣ ٕٞب٘ٙؽ  ؼاٌت؛ ِىٗ ا٘مالث٣ ٔثُ ا٘مالة اوال٣ٔ ـظ ٘ؽاؼ. خٙجً ٣ّٔ

ٍ٘ؽ وٝ ٠ٕؽتبً ثٝ ٘مُ ٚ وبوت٣ ؼـ ضٛقٜ ٔجب٣٘ فىف٢ ا٘مالة ثبق  ا٘مالة اوال٣ٔ تجؽ٤ُ

ٞب٢ ٔؿوٛـ، ٠ُّ ٚ  تٛاٖ ٘ت٥دٝ ٌففت وٝ ؼـ ١ٕٞ ٔٛاـؼ ٚ ٔثبَ ٣ٔثٝ ٥ٕٞٗ ؼ٥ُِ ٌفؼؼ.  ٣ٔ

 ٠ٛأُ زٟبـٌب٘ٝ ثب ٞٓ خٕٟ ٍ٘ؽٜ ثٛؼ٘ؽ.
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ٞٓ  وٝ آ٤ب اضتٕبَ ل٥بْ ٚ ا٘مالة ٥ّ٠ٝ ضىٛٔت ؼ٣ٙ٤ ثفآٚـؼ ٕ٘ٛؼتٛاٖ  ثب ا٤ٗ ٔىب٥٘ىٓ ٣ٔ

. زٖٛ تٛخ٥ٝ ٍٔف٥٠ٚت ا٘مالة ؼـ «آـ٢»٤ٌٛؽ:  ٚخٛؼ ؼاـؼ؟ پتب٘ى٥ُ ا٘مالث٣ خب١ٔٝ ا٤فا٣٘ ٣ٔ

ٍٔف٥٠ٚت ٚ خٛاق ا٘مالة ـا پؿ٤ففتٝ ٚ ـٚض٥ٝ ٔجبـقات٣  ،ٚ ١٥ٌٝ ٚخٛؼ ؼاـؼتفىف ٔؿٞج٣ ١٥ٌٝ 

ٝ ٘جب٤ؽ ا٢ اوت و ٘ىتٝ ٥٘كوٙؽ. ٕٔٗ ا٤ٙىٝ اتىب٢ ثٝ ٔفؼْ  ٚ ا٘مالث٣ ا٤فاٖ ٥٘ك آٖ ـا پٍت٥جب٣٘ ٣ٔ

تٛاٖ ز٥ك٢ ـا ثٝ  ـا ٘ػٛاٞٙؽ، ٣ٕ٘ ضىٛٔت٣ آٖ ـا ٘بؼ٤ؽٜ ٌففت. اٌف اوثف٤ت ٔفؼْ ثٝ ٞف ؼ٣ّ٥ِ 

آ٘بٖ تط٥ُٕ ٚ ضك ٘غ٥بٖ ٚ ا٘مالة ـا اق آٟ٘ب وّت وفؼ. ٌفزٝ ز٥ٙٗ ضفوت٣ ٕٔىٗ اوت 

ٍٔف٥٠ٚت ٔؿٞج٣ ٘ؽاٌتٝ ثبٌؽ ٚ ٤ب ثٝ ٔٛفم٥ت ٘فوؽ، ٣ِٚ ـٔب٤ت ٔفؼْ، اُِ اوبو٣ ؼـ 

 .ضىٛٔت اوت

ق٤فا ٔفؼْ ثب ٥ٞر  ٚخٛؼ ؼاـؼ.اضتٕبَ ٚلٛٞ ا٘مالة  ٥٘ك ثؽ٤ٗ ِطبٚ ؼـ خٕٟٛـ٢ اوال٣ٔ

)ثف اوبن ٔٙبثٟ پتب٘ى٥ُ ا٘مالث٣ ٚ  ٍٔف٥٠ٚت القْ ـا  ا٘ؽ ٚ اٌف ٘ٝب٣ٔ ٠مؽ اغٛت ٘جىتٝ ٘ٝب٣ٔ

ؾ٣ٙٞ خب١ٔٝ( ٘ؽاٌتٝ ٚ ٤ب آٖ ـا ضفٛ ٘ىٙؽ ٚ ٤ب ا٤ٙىٝ وبـآٔؽ٢ القْ ـا ٘ؽاٌتٝ ٚ ق٘ؽ٣ٌ ؼ٢ٛ٥٘ 

اضتٕبَ ا٘مالة ٥ّ٠ٝ آٖ ٚخٛؼ ؼاـؼ ٚ فمٗ ٥٘بقٔٙؽ  )ٌفا٤ٗ ٔبؼ٢(، ؼْ ـا ٘تٛا٘ؽ اؼاـٜ وٙؽٔف

، ثبٌؽ. خٕٟٛـ٢ اوال٣ٔ ـٞجفا٣٘ ثب ا٤ؽئِٛٛل٢ خؽ٤ؽ ثفا٢ پبوػ٣٤ٍٛ ثٝ ٍٔىالت ٔفؼْ ٣ٔ

وٙؽ ٚ  ٣ٕ٘وفب٤ت اؼاـٜ ق٘ؽ٣ٌ ؼ٢ٛ٥٘ ٔفؼْ  ثفا٢ ؛ضت٣ اٌف ٍٔف٥٠ٚت غٛؼ ـا ٞٓ تؽاْٚ ثػٍؽ 

غٛاٞٙؽ تطت وب٤ٝ ؼ٤ٗ، ق٘ؽ٣ٌ وٙٙؽ ٘ٝ ا٤ٙىٝ ِففبً تطت وٙف ؼ٤ٗ ثبٌٙؽ.  ٤ت ٣ٔٔفؼْ ؼـ ٟ٘ب

فمٗ ثب٤ؽ  ٥٘ك ٔطتُٕ اوت ٚ  ٥ّ٠ٝ ضىٛٔت ؼ٣ٙ٤ اق خّٕٝ خٕٟٛـ٢ اوال٣ٔا٘مالة ثٙبثفا٤ٗ 

 ٌفا٤ٗ ٔبؼ٢ ٚ القْ ٚ وبف٣ آٖ ففاٞٓ ثبٌؽ.

فٚق ٚ ٜٟٛـ ثػٛاٞؽ ؼزبـ تطَٛ ا٘مالث٣ ٍ٘ٛؼ، ثب٤ؽ اق ث  اٌف ٘ٝبْ خٟٕٛـ٢ اوال٣ٔ

ٞٓ  ٌؽٖ آٟ٘ب ـا وؽ وٙؽ ٚ ٍ٘ؿاـؼ وٝ ثب أىبٖ ففاٞٓ ٚثف ثف ا٘مالة خ٥ٌّٛف٢ ؤٞب٢ ٔ ٔتغ٥ف

خٕٟ ٌٛ٘ؽ. پتب٘ى٥ُ ا٘مالث٣ ؼـ خب١ٔٝ ا٤فا٣٘، ٕٞٛاـٜ ٞىت ٚ ؼـ ؼـاقٔؽت، ِففبً ثب 

٣ِٚ ٌفا٤ٗ ٔبؼ٢ ٚ ٣ٙ٥٠  .وبق٢ أىبٖ وٙتفَ ٘ىج٣ ٚ وبًٞ تؽـ٤د٣ آٖ ٚخٛؼ ؼاـؼ ففًٞٙ

ا٤ٙدب ٠فِٝ ف١ب٥ِت ٚ ٠ّٕىفؼ ؼـ ٚالٟ، وبٔالً ؼـ اغت٥بـ ٘ٝبْ ٚ ٘ػجٍبٖ ضىٛٔت٣ اوت.  ا٘مالة

. اٌف تطَٛ ؼـ ٌفا٤ٗ ٔبؼ٢ ٚ ٣ٙ٥٠ خب١ٔٝ اوت٘ٝبْ ثفا٢ اق ث٥ٗ ثفؼٖ ٌفا٤ٗ ٥١ٔٚت ا٘مالث٣ 

ثب تطَٛ فىف٢ ٚ ا٤ؽئِٛٛل٤ه )وٝ ؼـ اغت٥بـ ـٞجفاٖ ٚ ٘ػجٍبٖ ا٘مالث٣ اوت( ٕٞفاٜ ٌٛؼ، 

تٛا٘ؽ خ٢ّٛ ٌفا٤ٗ ٔبؼ٢ ٚ ٠ٛأُ پ٥ؽا٤ً ٥١ٔٚت  . ٘ٝبْ فمٗ ٣ٔٛاٞؽ ثٛؼغٔٛخؽ ا٘مالة 
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تطَٛ فىف٢ ٚ  تٛا٘ؽ ٔبٟ٘ ٣ٕ٘ٚ اق ٥١ٔٚت ا٘مالث٣ پ٥ٍٍ٥ف٢ وٙؽ، ٣ِٚ  فتٝا٘مالث٣ ـا ٌف

ا٢، ٔٙبثٟ پتب٘ى٥ُ ا٘مالث٣ ـا  ٞب٢ فف٣ٍٙٞ ٚ ـوب٘ٝ ثب آٔٛقي لبؼـ اوتٚ فمٗ  ٌٛؼا٤ؽئِٛٛل٤ه 

 وبًٞ ؼٞؽ.

 اًقالتي در تحَالت هعاصز ايزاىهتغيزّاي تحَل 

 تطٛالت

 ٔتغ٥فٞب

خٙجً 

 تٙجبوٛ

ا٘مالة 

 ٍٔفٚ٘ٝ

٣ّٔ ٌؽٖ 

 ٘فت

 15ل٥بْ 

 غفؼاؼ

ا٘مالة 

 اوال٣ٔ

 وبُٔ وبُٔ وبُٔ وبُٔ وبُٔ ٞب٢ ٣ٙ٥٠ ق٥ٔٙٝ

 وبُٔ وبُٔ وبُٔ وبُٔ وبُٔ پتب٘ى٥ُ ا٘مالث٣

ٔجب٣٘ 

 فىف٢

 وبُٔ ــــ وبُٔ ٘ىج٣  ٘ىج٣ ـٞجف٢

 وبُٔ ٘ىج٣ ٘ىج٣ ج٣٘ى ٘ىج٣ وبقٔب٘ؽ٣ٞ

 وبُٔ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ا٤ؽئِٛٛل٢
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درآهذي تز هثاًي فكزي اًقالب فف، ٔطٕؽ،  . ثفا٢ ثطث٣ ٘ٝف٢ پ٥فأٖٛ ٔجب٣٘ فىف٢ ا٘مالة ٘ه. ٌف12٣١٥

   ، 1378ٟ٘بؼ ٕ٘ب٤ٙؽ٣ٌ ـٞجف٢ ؼـ ؼاٍٍ٘بٟٞب،  ، لٓ، ١ٔبٚ٘ت أٛـ اوبت٥ؽ ٚ ؼـٚن ١ٔبـف اوال٣ٔ  اسالهي

ُِ96-81. 

، پ٥ٍ٥ٗ، تحليلي تز اًقالب اسالهياٌبـٜ ٌؽٜ اوت. ٘ه. . ؼـ غبِت ٔتٖٛ ٘ٝف٢ ا٘مالة ثٝ ز٥ٙٗ ٥١ٔٚت٣ 13

 .287-314، پ٥ٍ٥ٗ، ُِتغييزات اختواعيٚ  69-94پ٥ٍ٥ٗ، ُِتحَل اًقالتي؛ ، 41-31ُِ

. ا٤ٗ أت٥بق اق ٘ٝف تط٥ٍّّفاٖ ٚ ٔطممبٖ غبـخ٣ ثٝ ٔٙكِٝ ففٚي ا٤فاٖ ثٝ ث٥ٍبٍ٘بٖ ٚ ضت٣ ٔب٤ٝ ت١دت غٛؼ 14

 .1356َ،12، ٌبٞفظ لبئٓ ٔمبٔى، تٟفاٖ، وتبثٟبى خ٥جى،ين تٌثاکَ در ايزاىتحزاـٚپب٥٤بٖ ثٛؼ. ٘ه.وؽى،٥٘ىى، 
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  .35، 1333َ، تٟفاٖ، ضى٥ٗ ّٔؽلى،تحزين تٌثاکَٔطٕؽـٔب،  . ق٘دب٘ى،15

. ثفا٢ ٔٙب١ِٝ ث٥ٍتف پ٥فأٖٛ ٠ٛأُ ٚ ٌفا٤ٗ ٔٙدف ثٝ خٙجً تٙجبوٛ ٠الٜٚ ثف آثبـ ٥٘ى٣ وؽ٢ ٚ ٔطٕؽ ـٔب 16

 .1358، تٟفاٖ، وتبثٟبى خ٥جى، تحزين تٌثاکَ، اٍليي هقاٍهت هٌفى در ايزاى٥ٓ، اثفاٞ ت٥ٕٛـ٢،ق٘دب٣٘، ٘ه. 

تاريخ . ؼـ اغّت ٔٙبثٟ ٔفثٖٛ ثٝ ا٘مالة ٍٔفٚ٘ٝ ثٝ ا٤ٗ ٠ٛأُ اٌبـٜ ٌؽٜ اوت. ٘ه. وىف٢ٚ، اضٕؽ، 17

ب تاريخ اًقالٚ ٥٘ك ّٔىكاؼٜ، ٟٔؽ٢،  117- 176، ُِ 1381، تٟفاٖ، ِؽا٢ ١ٔبِف، ذ زٟبـْ،هشزٍطِ ايزاى

 .99-145، خّؽ اَٚ، ُِ 1373، تٟفاٖ، ا٘تٍبـات ٣ّٕ٠، ذ زٟبـْ، هشزٍطيت ايزاى

. ثفا٢ 155 - 92لٓ، ا٘تٍبـات تٟؿ٤ت، ُِ  ّاي آى، ٍ ريشِ  هذخلي تز اًقالب اسالهيفف، ٔطٕؽ،  . ٌف18٣١٥

ٔفت٣ٕ،  ٌىتفي ٥١ٔٚت ا٘مالث٣ ؼـ ا٤فاٖ ٘ه. ٟٔٙف٢، ُتف پ٥فأٖٛ ا٤ٗ ٠ٛأُ ٚ ٌفا٤ٗ، ٚ ٠ّ ثطث٣ ٔفُّ

ؼ٢.  ، اوتٕپُ، خب65ٖ-7، ُِ 1364، تٟفاٖ، ا٘تٍبـات ِؽـا، ذ پٙدٓ، در صذ سالِ اخيز  ًْضتْاي اسالهي

-67، 1377ُِ، ٔٙٛزٟف ٌدب٣٠، تٟفاٖ، ٔؤوىٝ غؽٔبت فف٣ٍٙٞ ـوب ٚ ٍ٘ف ٍ٘بـي، درٍى اًقالب ايزاى

تحليلي تز اًقالب ٥٘ك ، ٚ 133-151، پ٥ٍ٥ٗ، ُِ ٍ چزايي ٍ چگًَگي رخذاد آى  اًقالب اسالهي، 19

 .56-81، پ٥ٍ٥ٗ، ُِاسالهي

 .22پ٥ٍ٥ٗ، َ اًقالب اسالهي ٍ چزايي ٍ چگًَگي رخذاد آى، .19

 .55، پ٥ٍ٥ٗ، َ پيزاهَى اًقالب اسالهي. 21

 .34-5، 1373ُِ، ٠جبن ٔػجف، تٟفاٖ، ٍ٘ف ٔفوك، قثلِ عالن؛ صئَپلتيك ايزاى . فِٛف، ٌفاٞبْ،21

، 1377، ٔطىٗ ثالث٣، تٟفاٖ، ٍ٘ف ٠ّٓ، هاى سياسي در خَاهع دستخَش دگزگًَيسا ٞب٘ت٥ٍٙتٖٛ، وبٔٛئُ، . 22

 َ386. 

ٞب٢ ا٘مالث٣ اوالْ ٚ ت٥ٍٟ ٚ  . ثفا٢ ثطث٣ ٔفُّ پ٥فأٖٛ ٔب55ٝ٤-6، پ٥ٍ٥ٗ، ُِ پيزاهَى اًقالب اسالهي. 23

، ٍ٘ف وتبة آىّاي  اًقالب اسالهي ٍ ريشِوبثمٝ ضفوتٟب ٚ ٔجبـقات اوال٣ٔ، ٘ه. ٥ٕ٠ؽ ق٘دب٣٘، ٠جبو٣ّ١، 

، تاريخ تشيع در ايزاى اس آغاس تا قزى ّفتن ّدزيٚ ٥٘ك خ١فف٤بٖ، ـوَٛ،  121-431، 1367ُِو٥بو٣،

 .1377تٟفاٖ، زبح ٚ ٍ٘ف وبقٔبٖ تج٥ّغبت اوال٣ٔ، ذ پٙدٓ، 

، لٓ، ١ٔبٚ٘ت أٛـ اوبت٥ؽ ٚ ؼـٚن ١ٔبـف حذيث پيواًِ؛ پضٍّشي در اًقالب اسالهيض٥ٕؽ،  . پبـوب٥٘ب،24

 . 63-4، 1376َٟ٘بؼ ٕ٘ب٤ٙؽ٣ٌ ـٞجف٢ ؼـ ؼاٍٍ٘بٟٞب، ذ ؼْٚ،   اوال٣ٔ

 . 57 -115. ثفا٢ ٔٙب١ِٝ پ٥فأٖٛ ث١ؽ ا٠تمبؼ٢ ضفوت ١٥ٌٝ ٚ آثبـ آٖ ؼـ ٔجبـقٜ ٘ه. ٕٞب٘دب، 25ُِ

 .64. ٕٞب٘دب، 26َ

 .17-18پ٥ٍ٥ٗ، ُِقثلِ عالن؛ صئَپلتيك ايزاى، . 27

، تٟفاٖ، ؼفتف ٔٙب١ِبت ايزاى خوَْري اسالهي خارخي تأثيز فزٌّگ هلي تز سياست ،اضٕؽ قاؼٜ، . ٘م٥ت28

 .98-9، 1377ُِو٥بو٣ ٚ ث٥ٗ ا٣ِّّٕ،
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، ّاي آى اًقالب اسالهي ٍ ريشِٚ ٥٘ك:  75-93، پ٥ٍ٥ٗ، ُِ ّاي آى ٍ ريشِ هذخلي تز اًقالب اسالهي . 29

 .59-121پ٥ٍ٥ٗ، ُِ 

 .115َ  پ٥ٍ٥ٗ،تأثيز فزٌّگ هلي تز سياست خارخي خوَْري اسالهي ايزاى، . 31

. ٥٘ى٣ وؽ٢ ؼـ وتبة غٛؼ ثٝ ٘ٛـ ٔفُّ ثٝ ا٤ٗ ؼغؽغٝ پفؼاغتٝ ٚ آٖ ـا ثٝ ٠ٙٛاٖ ق٥ٔٙٝ ل٥بْ ٔفؼْ ٔٙفش ٕ٘ٛؼٜ 31

تحزين تٌثاکَ، اٍليي هقاٍهت هٌفي در ايزاى، ٚ ٥٘ك  63-79پ٥ٍ٥ٗ، َتحزين تٌثاکَ در ايزاى، اوت، ٘ه. 

 .31پ٥ٍ٥ٗ، َتحزين تٌثاکَ، ٚ  177پ٥ٍ٥ٗ، َ

تٌشيِ الولِ يا االهِ  تٌثيِٚ ٥٘ك ٘بئ٣ٙ٥، ٔطٕؽضى٥ٗ،  353-4پ٥ٍ٥ٗ، ُِ ّاي آى، سالهي ٍ ريشِاًقالب ا. 32

ا٘تٍبـ، ذ  ، ٔمؽٔٝ، پبٚـل٣ ٚ ت٥ٔٛطبت اق و٥ؽ ٔطٕٛؼ ٘بِمب٣٘، تٟفاٖ، ٌفوت وٟب٣ٔ حكَهت اس ًظز اسالم

 .1361ٞفتٓ،

ٚ  45ـ54ٚ  34ـ6، َ 1359ح غٌٛٝ، ، تٟفاٖ، زب1331تيز  30قيام هلت هسلواى ايزاى؛. وبٌب٣٘، ٔطٕٛؼ، 33

، زٟبـ خّؽ، تٟفاٖ، ا٘تٍبـات زبپػً، هدوَعِ پياهْاي آيت اهلل کاشاًي ٥٘ك ٘ه. ؼ٢ٛٙٞ، ٔطٕؽ، )ٌفؼآٚـ٢(

1362. 

، تٟفاٖ، ٔؤوىٝ صحيفِ اهامٞب٢ أبْ غ٣ٙ٥ٕ ؼـ ا٤ٗ ٔمٟٙ، ٘ه.  ٞب ٚ وػٙفا٣٘ . ثفا٢ ٔالضٝٝ ٔتٗ ا٠ال34ٝ٥ٔ

 .71-271، ُِ 1، ج ٣ٙ1379، ذ ؼْٚ، ت٥ٝٙٓ ٚ ٍ٘ف آثبـ أبْ غ٥ٕ

 .331-1، 1377ُِ، ضى٥ٗ اثٛتفاث٥بٖ، تٟفاٖ، ٍ٘ف و٥ٕف٢، ذ ٌٍٓ، پاسخ تِ تاريخ. پ٢ّٟٛ، ٔطٕؽ ـٔب، 35

 .31َ، پ٥ٍ٥ٗ، تأثيز فزٌّگ هلي تز سياست خارخي خوَْري اسالهي ايزاى. 36

 .2پ٥ٍ٥ٗ، َقثلِ عالن؛ صئَپلتيك ايزاى، . 37

  .2-3. ٕٞب٘دب، 38ُِ

. فِٛف ٕٔب٥ٔٗ ٠ٕؽٜ غ٥ِّٛبت ا٤فا٥٘بٖ ـا ثٝ ٘ٛـ ٔفُّ ٔٛـؼ ثفـو٣ ٚ تٛخٝ لفاـ ؼاؼٜ 11-11. ٕٞب٘دب، 39َ

 وٝ ثفا٢ فٟٓ ٔؽ٠ب٢ ا٤ٗ ٔمبِٝ ٔٙب١ِٝ آٖ ثى٥بـ ٔف٥ؽ اوت.

قاؼٜ ؼـ وتبة  ؼوتف ٘م٥ت .221-4َپ٥ٍ٥ٗ،  تأثيز فزٌّگ هلي تز سياست خارخي خوَْري اسالهي ايزاى، .41

 تٛا٘ؽ ٔجٙب٢ ا٤ٗ اؼ٠ب ثبٌؽ. ٣ّ ؼـ ٔٛـؼ ٠ٙبِف ٔػتّف ففًٞٙ ا٤فا٣٘ ا٘دبْ ؼاؼٜ وٝ ٣ٔغٛؼ ثطث ٔفّ

آ٥ٔك ٘ىجت ثٝ ـٚض٥ٝ ا٤فا٣٘ ٥٘ىت. ٕٔىٗ اوت ثفغ٣ آٖ ـا ٔٙف٣  . اِجتٝ ا٤ٗ ثٝ ١ٔٙب٢ ٍ٘بٜ اـق٣ٌ ٚ وتب41ً٤

الة ٚ تطٛالت ؼـ ا٘م  تّم٣ وٙٙؽ وٝ ٍٔٙأ غٍٛ٘ت ٚ ٠ؽْ تىبُٞ اوت، أب ا٤ٗ ـٚض٥ٝ ت١ف٣ٔ ٚ تٟبخ٣ٕ

 ـٚؼ. ا٢ و٥ّؽ٢ ٚ ٔثجت ثٝ ٌٕبـ ٣ٔ ا٘مالث٣، ٤ه ٔؤِفٝ

، ٥ٌ1382فاق، ا٘تٍبـات ٤ٛ٘ؽ ٥ٌفاق،  دٍرُ قاخاريِ،تاريخ توذى ٍ فزٌّگ ايزاى . ٘ه. تبخجػً، اضٕؽ، 42

ُِ122  ٚ5-173. 

  .176َ پ٥ٍ٥ٗ،  تأثيز فزٌّگ هلي تز سياست خارخي خوَْري اسالهي ايزاى، .43

 .15ـ  18، پ٥ٍ٥ٗ، َن؛ صئَپلتيك ايزاىقثلِ عال. 44
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 .15، 1377َ، 26ا٘تٍبـات ِؽـا، زبح  ،تٟفاٖ، خذهات هتقاتل اسالم ٍ ايزاى ،ٟٔٙف٢، ٔفت٣ٕ .45

 . 121ٕٞب٘دب، َ .46

 . 91-111ٕٞب٘دب، ُِ .47

 .337ٕٞب٘دب، َ .48

 .225َ پ٥ٍ٥ٗ،  ،تأثيز فزٌّگ هلي تز سياست خارخي خوَْري اسالهي ايزاى .49

 .74-5ُِ ،دبٕٞب٘ .51

 .125پ٥ٍ٥ٗ، َ ، خذهات هتقاتل اسالم ٍ ايزاى .51

 .21-21 ُ، پ٥ٍ٥ٗ، ِقثلِ عالن؛ صئَپلتيك ايزاى. 52

  .15ٚ47پ٥ٍ٥ٗ، ُِ، خذهات هتقاتل اسالم ٍ ايزاى .53

اوت  اى . ا٤ٗ ل٥بٟٔب ٚ ٔجبـقات وفاوفى وٝ ؼـ وٙص والٖ ّٔى ثٛؼٜ، خؽا اق ٟٕ٘تٟب ٚ ل٥بٟٔبى ٔطّى ٚ ٔٙٙم54ٝ

رّيافتى تز هثاًى وٝ ؼـ ٌٌٛٝ ٚ وٙبـ وٍٛـ ٚخٛؼ ؼاٌتٝ ٚ ت١ؽاؼٌبٖ ٞٓ ق٤بؼ ثٛؼٜ اوت. ٘ه. ٘بٔؽاـ، ٔٝفف، 

تٟفاٖ، پمٍٍٚٞبٜ ٠ّْٛ ا٘ىب٘ى ٚ ٔٙب١ِبت ففٍٞٙى، خٌثشْا ٍ هكتثْاى سياسى شيعِ در صذ سالِ اخيز، 

1376 ُِ ،288-293. 

 .82ٚ  7، پ٥ٍ٥ٗ، ُِاًقالب ٍ تسيح سياسى .55

، 1381، لٓ، ؼفتف ٍ٘ف ١ٔبـف،ّا ٍ پياهذّا اًقالب اسالهي؛سهيٌِٚ ٥٘ك ٔٙٛزٟف٢، ٔطٕؽ،  92-3ُِ ،. ٕٞب٘دب56

 ُِ51-48 ٚ117 . 

 . 88-9، پ٥ٍ٥ٗ، ُِتحَل اًقالتي؛ تزرسي ًظزي پذيذُ اًقالب. 57

ٞدف٢  ؼـآٔؽ٢ ٘ٝف٢ ؼـ ثبة افىبـ و٥بو٣ ٚ اختٕب٣٠ ؼـ ا٤فاٖ وؽٜ زٟبـؼٞٓ». ٘ه. ـخب٣٤، ففًٞٙ، 58

درآهذي فلسفي تز ، ٚ ٘جب٘جب٣٤، خٛاؼ، 86-7، ُِ 1372، ثٟبـ 8، ي هدلِ تحقيقات تاريخي، «ٌٕى٣

ٚ  111 -112ٚ  34، 1367ُِ، تٟفاٖ، ؼفتف ٔٙب١ِبت و٥بو٣ ٚ ث٥ٗ ا٣ِّّٕ، تاريخ اًذيشِ سياسي در ايزاى

 .33-4ُِ ،1372تٟفاٖ، ٍ٘ف و٤ٛف، سٍال اًذيشِ سياسي در ايزاى، ٥٘ك ٘جب٘جب٣٤، خٛاؼ، 

 


