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چکیذٌ 
ٝ تـك٤ذ، عىٛٔت ٜٔٙم١ ٔبوٛ كا ثٝ ؿًت  ؽب٘ـاٖ ث٥بت ٔبو٣٤ٛ ام مٔبٖ ٓف٤ٛٝ ثٝ ٜٔٙمٝ ٔبوٛ وٛس ولؿ٘ـ ٚ، ث

َ اٌِّٜٙٝ ٔبو٣٤ٛ ٚاكث التـاك ٥ًب٣ً، ٠٘ب٣ٔ ٚ التٔبؿ٢ ؽب٘ـاٖ ؽٛؿ ؿك ٔبوٛ ُـ. ٌلفتٙـ اٚوٝ ا٘مالة . الجب
ِٔلٚٛٝ ٚ آالعبت عبُٓ ام آٖ كا پب٤بٖ عىٛٔت ٔٛكٚح٣ ٚ ّٜٔك ؽٛؿ ؿك ٔبوٛ ٣ٔ ؿاٌ٘ت، ثٝ ٔؾبِفت ثب 

ٝ ُـت ًلوٛة ولؿ ؿكثبك ٚ ؿ٤ٍل ٌٔتجـ٤ٗ ام الـأبت ًلوٛثٍلا١٘ . ِٔل٥ٛٚت ثلؽٛاًت ٚ ٞٛاؿاكاٖ آٖ كا ث
َ اٌِّٜٙٝ ؿك ٜٔٙمٝ عٕب٤ت ٣ٔ ولؿ٘ـ ٝ ؽٛاٞبٖ الـاْ . الجب َ اٌِٜٙٝ ثٝ ٕٔبُبت ثب ِٔلٚٛ ٝ ٞب٣٤ الجب اٌل ؿك ثلٞ

ٝ ّٛج٣ ٚ فل٤ت ٞٛاؿاكاٖ ِٔلٚٛٝ ثٛؿ . ولؿ، عبُٓ ٥ًبًت ٕٞبًٞٙ ٌٔتجـ٤ٗ ثلا٢ ت٠بٞل ثٝ ِٔلٚٛ
ٝ ا٢ ٚ آك٢ٛ٥ُ، ثٝ تج٥٥ٗ ا٤ٗ ٌٔئّٝ پلؿاؽتٝ - ا٤ٗ پوَٚٞ، ثب كٍٚ ت٥ٓٛف٣ تغ٣ّ٥ّ ٚ ثل پب٤ٝ ٔٙبث٢ وتبثؾب٘

َ اٌِّٜٙٝ ٔبو٣٤ٛ ثب ِٔلٚٛٝ. اًت ؽٛاٞبٖ ٜٔٙم١ ٔبوٛ ٚ ٘مَ ٞـف ام ا٤ٗ ٔمب١ِ ثلك٣ً ٔؾبِفت الجب
. ٔغٕـ٣ّ٣ ُبٜ ؿك ا٤ٗ ثبة اًت
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مقذمٍ 

ؽب٘ـاٖ ث٥بت ٔبو٣٤ٛ ؿك ؿٚك٠ ُبٜ ٣جبى ؿْٚ ثٝ 

ٜٔٙم١ ٔبوٛ وٛصب٘ـٜ ُـ٘ـ تب ام ٔلمٞب٢ ا٤لاٖ ؿك 

ا٣٘ب٢ ا٤ٗ ؽب٘ـاٖ . ثلاثل ٣خٕب٣٘ ٞب ٔغبف٠ت وٙٙـ

ثٝ ٔلٚك ثٝ عىبْ ٔٛكٚح٣ ٜٔٙم١ ٔبوٛ تجـ٤ُ ُـ٘ـ 

ٚ ٌُ٘ ؿك ٌُ٘ عىٛٔت ٔبوٛ كا ؿك ؿًت ٌلفتٙـ 

ٞب٢  ٚ ثب ٤ٗف ٚ فلٚپب٣ُ لـكت ؿ٤ٍل ؽب٘ـاٖ

ٔغ٣ّ ؿك ُٕبَ غلة وِٛك ثٝ لـكت ٌّٔٚ ا٤ٗ 

ؽب٘ـاٖ ث٥بت ٔبو٣٤ٛ ؿك وٙبك . ٜٔٙمٝ تجـ٤ُ ُـ٘ـ

ٗ ٞب٢  لـكت ٥ًب٣ً ٚ ٠٘ب٣ٔ ثب ٔبِى٥ّت م٥ٔ

مكا٣٣ ٔبوٛ ٚ ٔٙبٛك اٛلاف ثٝ لـكت ثنكي 

ٖ ٞب٢ ٔبوٛ ثب تٛرٝ . التٔبؿ٢ ٞٓ تجـ٤ُ ُـ٘ـ ؽب

ثٝ ٤ٗف لـكت عىٛٔت ٔلون٢ ا٤لاٖ ؿك ا٤بالت 

ٚ ٚال٤بت ؿٚكؿًت، لـكت ٥ٕ٘ٝ ٌٔتمُ ؽٛؿ كا 

ؿك ٔبوٛ ثب ثلللاك٢ كٚاثٚ ٥ًب٣ً ٚ التٔبؿ٢ ثب 

ؽب٘ـاٖ ث٥بت . كٚى ٚ ٣خٕب٣٘ تغى٥ٓ ولؿ٘ـ

ٔبو٣٤ٛ ؿك ٜٔٙمٝ ٔبوٛ لـكت ّٜٔك ٚ اًتجـاؿ٢ 

ثلا٢ ؽٛؿ تلت٥ت ؿاؿٜ ثٛؿ٘ـ ٚ ربٖ ٚ ٔبَ ٔلؿٔبٖ 

ٔٙبف٢ آٟ٘ب ٌٕٞٛ . ٔبوٛ ؿك ؿًت آٟ٘ب للاك ؿاُت

ثب ٔٙبف٢ ؿ٤ٍل وبٖ٘ٛ ٞب٢ لـكت ؿك وِٛك، ؿك 

رٟت عفٞ ًبؽتبك ًٙت٣ عىٛٔت ا٤لاٖ ٚ 

ر٥ٌّٛل٢ ام ٞلٌٛ٘ٝ علوت آالع٣ ٚ ٌ٘ٛلا٤ب٘ٝ 

ثٛؿ وٝ أت٥بمات ٔٛكٚح٣ آٟ٘ب كا ثٝ ؽٜل 

ؿك ٘ت٥زٝ ثب ٚل١ٛ ا٘مالة ِٔلٚٛٝ ٚ . ٣ٔ ا٘ـاؽت

تالٍ ِٔلٚٛٝ ؽٛاٞبٖ ٔبوٛ ثلا٢ تغـ٤ـ لـكت 

َ اٌِّٜٙٝ ٚ تأ٥ًي ا٘زٕٗ ٚال٤ت٣، اٚ ثب  الجب

عٕب٤ت ؿكثبك ٌٔتجـ تٟلاٖ ثٝ ٔؾبِفت ثب آٖ 

ثلؽبًت ٚ ثٝ ًلوٛة ٞٛاؿاكاٖ ِٔلٚٛٝ ٚ لتُ ٚ 

. م٘ـا٣٘ ولؿٖ آٟ٘ب ؿًت مؿ

ٜٔٙم١ ٔبوٛ ؿك ؿٚك٠ ٔزّي اَٚ، ثٝ ًجت 

َ اٌِّٜٙٝ، وبٖ٘ٛ تٛرٝ ٞٓ  ًلوٛثٍل٢ ٞب٢ الجب

مٔبٖ ِٔلٚٛٝ ؽٛاٞبٖ ٚ ٞٛاؿاكاٖ اًتجـاؿ ثٛؿ؛ أب 

تبوٖٙٛ پو٣ِٞٚ ؿك ثبة وِبوَ اًتجـاؿ ٚ 

ِٔل٥ّٛٚت ؿك ٔبوٛ ؿك ؿٚك٠ ٔزّي اَٚ ِ٘ـٜ 

ؽأل پوَٚٞ ؿك ا٤ٗ عٛمٜ، ا٥ٍ٘نٜ ٚاوب٢ٚ . اًت

ؿك ا٤ٗ كاٜ، ام ٔٙبث٢ . ١ٛٗٛٔ ٔٛكؿ ثغج اًت

. وتبثؾبٟ٘ب٢ ٚ اًٙبؿ آك٢ٛ٥ُ ثٟلٜ ٌلفتٝ ُـٜ اًت

ؿك ا٤ٗ ٔمبِٝ، ٣ٔ و٥ُٛٓ وٝ تمبثُ ِٔلٚٛٝ ؽٛاٞبٖ 

َ اٌِّٜٙٝ ٚ ؿ٤ٍل ٌٔتجـ٤ٗ ُٟل ٚ تأح٥ل  ٔبوٛ ثب الجب

٥ًبًت ٞب٢ ٔغٕـ٣ّ٣ ُبٜ ثل كفتبك ٌٔتجـ٤ٗ 

. ٔبوٛ كا ثلك٣ً ٕ٘ب٥٤ٓ

 

ريابط اقبال السلطىٍ ماکًیی با حکًمت مزکشي 

ایزان 

تٟٙب پٌل  ( ق1316)ث٤ـ ام ٔلي ت٥ٕٛك پبُبؽبٖ 

َ اٌِّٜٙٝ ثٝ  اٚ، ٔلت٣٘ ل٥ّؾبٖ، ثب ِمت الجب

الجبَ . عىٛٔت ٔبوٛ ٚ ٔٙبٛك اٛلاف ك٥ًـ

اٌِّٜٙٝ ٚاكث ٥ًبًت اًتمالَ ر٤ٛب١٘ پـكٍ ثٛؿ 

ٚ ؿك ًب١٤ عٕب٤ت ٞب٢ ٔغٕـ٣ّ٣ ٥ٔلما ٤٥ِٟٚـ 

ٔٛل٥٤ت اٚ ٞل كٚم ؿك ثلاثل ؿ٤ٍل ؽٛا٥٘ٗ ٔبوٛ 

 (. 43 : 1381افتؾبك٢ ث٥بت،  )ٌٔتغىٕتل ٥ِٔـ 

الجبَ اٌِّٜٙٝ ثب ؿٍِل٣ٔ ام عٕب٤ت ٔغٕـ٣ّ٣ 

٥ٔلما ؿًتٛك ٥ٔـاؿ وٝ اٞب٣ِ ٔبوٛ أٛاَ ٚ أالن 

ٔؾبِف٥ٗ ؽٛؿٍ ام ؽب٘ـاٖ ث٥بت كا غبكت وٙٙـ 

پب١٤ . (ق1322آك٥ُٛ ٔلون اًٙبؿ ٚماكت ؽبكرٝ، )

لـكت ٚ تٌّٚ ًلؿاك ؿك ٔبوٛ ٣الٜٚ ثل عٕب٤ت 

ؿِٚت ٔلون٢ ٚ حلٚت ٍٞٙفت، ا٤الت ٚ ٣ِب٤ل 

ٜٔٙم١ ٔبوٛ ٔغُ ٥٤الق ًٝ ا٤ُ . ٔبوٛ ثٛؿ٘ـ

.  رال٣ِ، ٥ٔالٖ ٚ ع٥ـكاّ٘ٛ ثٛؿ

ا٤ٗ ٣ِب٤ل عٌت ٚع٥ِت ٚ ثـ٤ٚت ٚ ُلاكت »
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. ٛج٢ ٓـ ؿكرٝ ثـتل ام ٛٛا٤ف ُبٌٖٞٛ ٌٞتٙـ

ٖ ٞب ؿك ٔمبثُ آٟ٘ب ٔـ٣٘  ٥ٔتٛاٖ ٣لٕ ولؿ ُبٌٞٛ

اٌل ثلا٢ ًلعـ ٔبوٛ  [...]ثبِٜج٢ ّٔغٛٝ ٥ِٔٛ٘ـ 

عبوٓ ٚ ًلعـؿاك٢ غ٥ل ام رٙبة الجبَ اٌِّٜٙٝ 

ًلؿاك ٥ٔجٛؿ اِجتٝ ٔخُ ًب٤ل ًلعـات ٞلٌٛ٘ٝ 

ٔؾبكد ٚ اًت٤ـاؿ كا ٥ّ٣بِـٚاْ ثٝ ؿِٚت ٥ّ٣ٝ 

ا٤ٗ ُؾْ ثـٖٚ ا٤ٙىٝ تٛپؾب٘ٝ ٚ . تغ٥ُٕ ٥ٕٔٙٛؿ

ٔٛاكؿ ًلثبم ؿ٤ٛا٣٘ ؿاُتٝ ثبُـ ٚ ثب ٚرٛؿ ٗـ٤ت 

ًلعـ٢ ثب ا٤ٗ ا٥ٕٞت ٚ ٣ِب٤ل  [...]ث٣ٙ ا٣ٕبْ 

ا٤ٗ ٚع٥ِت كا ٠ٙٔٓ ٍ٘ٝ ؿاُتٝ ٚ ل٣ٌٕ 

ر٥ٌّٛل٢ ولؿٜ ٥ٔتٛاٖ ٣لٕ ولؿ ٥ٞض٥ه ام 

ٚال٤بت ٚ ٘مبٙ ًلعـ٢ ٕٔبِه ٔغلًٚٝ ثب٤ٗ 

آك٥ُٛ ٔلون اًٙبؿ ٚماكت )« ؿكرٝ ٠ٙٔٓ ٥ٌ٘ت

اٚ ٣ِب٤ل كا ام ٞلٌٛ٘ٝ تبؽت ٚ . (ق1323ؽبكرٝ، 

تبم ثبم٣ٔ ؿاُت ٚ آٟ٘ب ٞٓ ٌٍٛ ثٝ فلٔبٖ اٚ ثٛؿ٘ـ 

ٚ ام اٚأل اٚ ًلپ٥ض٣ ٣ٕ٘ ولؿ٘ـ  ا٤ٗ ٌٔئّٝ  

٘مَ ٣ٕٟٔ ؿك عٕب٤ت لبربكٞب ام الجبَ اٌِّٜٙٝ 

٣ِب٤ل ٔبوٛ وٝ ٢٥ٜٔ ًلؿاك ثٛؿ٘ـ ؿك ٚال٢ . ؿاُت

لِٖٛ اٚ كا تِى٥ُ ٣ٔ ؿاؿ٘ـ ٚ اٚ ثب اتىب ثٝ 

ٚفبؿاك٢ ٣ِب٤ل ٘فٛفٍ كا ؿك ٜٔٙمٝ ثٌٚ ٥ٔـاؿ ٚ 

ا٥ٙٔت كا ؿك ٜٔٙمٝ ًٛق اِز٣ِ٥ ٔبوٛ ؿك ٔلم 

.                  ِٔتلن ثب ك٥ًٚٝ ٚ ٣خٕب٣٘ تأ٥ٔٗ ٣ٔ ولؿ

َ اٌِّٜٙٝ ثب ؿِٚت ٔلون٢ ًجت  كاث١ٜ ٘نؿ٤ه الجب

أت٥بم » ق 1324ٌلؿ٤ـ عىٛٔت لبربك ؿك ًبَ 

كا « ًبؽتٗ كاٜ ًُٛٝ ام ٤ٔجلُبٜ تؾت٣ تب اك٥ٔٚٝ

ثٝ  الجبَ اٌِّٜٙٝ ٚ عبد ُزب١ پبُب ؽبٖ ٔبو٣٤ٛ 

آك٥ُٛ ٔلون اًٙبؿ ٚماكت ؽبكرٝ، )ٚاٌقاك ولؿ 

أ٘ب٢ ا٤ٗ للاكؿاؿ اٚد ٘فٛف الجبَ . (ق1324

اٌِّٜٙٝ ؿك ؿِٚت ٔلون٢ كا ِ٘بٖ ٣ٔ ؿٞـ ٚ ث٥بٍ٘ل 

تٛرٝ ؽبّ ؿِٚت ٔلون٢ ثٝ الجبَ اٌِّٜٙٝ ٚ 

.  ا٥ٕٞت ٔلمؿاك٢ ٚ عىٛٔت اًٚت

تأسیس اوجمه يالیتی در ماکً ي فزار اقبال 

السلطىٍ ي دیگز مستبذیه بٍ ريسیٍ 

ٓـٚك فلٔبٖ ِٔل٥ٛٚت ام ٢ًٛ ٠ٔفلاِـ٤ٗ ُبٜ 

َ ٞب ٔجبكم٠ ث٣ (ق1324رٕبؿ٢ اِخب٣٘ ) -٘ت٥ز١ ًب

أبٖ ا٤لا٥٘بٖ ثلا٢ ثٝ ؿًت آٚكؿٖ آماؿ٢ ٚ ٟٔبك 

ثب رّٛى ٔغٕـ٣ّ٣ ُبٜ ثل تؾت . اًتجـاؿ ثٛؿ

ًّٜٙت، ٔجبكم٠ ٚال٣٤ ثلا٢ علاًت ام ا٘مالة 

ِٔلٚٛٝ آغبم ُـ ٚ ٌٔتجـ٤ٗ ٚ ٞٛاؿاكاٖ ٠٘بْ 

اًتجـاؿ٢ پِت ٔغٕـ ٣ّ٣ ُبٜ ًٍٙل ٌلفتٙـ ٚ 

ٕٔٔٓ ثٝ ٘بثٛؿ٢ ِٔل٥ٛٚت ٚ ؿًتبٚكؿٞب٢ آٖ 

ُبٞناؿٌبٖ ٚ لٌٕت ثنك٣ٌ ام كربَ . ُـ٘ـ

ؿِٚت، ثؾ٣ِ ام كٚعب٥ٖ٘ٛ، ؽٛا٥٘ٗ ٚ ٔٙتفق٤ٗ ٚ 

تٕبْ وبكوٙبٖ ؿكثبك ًّٜٙت٣ وٝ ٠٘بْ رـ٤ـ كا ٔغب٤ل 

ثب ؽٛاًتٟٟب٢ ؽٛؿ ٥ٔـاٌ٘تٙـ، ؿك ٔجبكمٜ ٥ّ٣ٝ 

اعتِبْ )ِٔلٚٛٝ، ٔتغـ ٔغٕـ ٣ّ٣ ُبٜ ثٛؿ٘ـ 

(.  282: 1377 ؛ فٛكاٖ، 653: 1366اٌِّٜٙٝ، 

     ٔزّي ُٛكا٢ ٣ّٔ ام اثتـا الـأبت٣ ولؿ وٝ 

ٞلصٙـ )ٔٙبف٢ ٛجمبت ثب ٘فٛف ٔغ٣ّ ٚ ؽٛا٥٘ٗ كا 

ٓ تل٤ٗ . ثٝ م٤ل ًؤاَ ٥ٔجلؿ (تٟٙب ؿك ٠٘ل ٤ى٣ ام ٟٔ

آٟ٘ب ِغٛ ت٥ِٛـاك٢ ثٛؿ؛ ٣ِٚ احلات آ٣٘ ا٤ٗ الـاْ 

تب عـ م٤بؿ٢، ٌ٘جت ثٝ ؿٚك٢ ٚ ٘نؿ٤ى٣ ٘بع١٥ 

ثب لـكت م٤بؿ٢ وٝ . ٔلثٛٛٝ، فلق ٣ٔ ولؿ 

ت٥ِٛـاكٖ ؿك ٘بع١٥ ؽٛؿ ؿاُتٙـ، لـكت ٔغ٣ّ 

ٕٞضٙبٖ ؿك ؿًت ٣ٕـٜ ٔبِىبٖ ٚ ؽٛا٥٘ٗ ثٛؿ ٚ 

ا٤ٟٙب لبؿك ثٛؿ٘ـ لٌٕت ثنك٣ٌ ام ٣ٛا٤ـ ٔغ٣ّ كا 

ٓلف ٍٟ٘ـاك٢ صل٤ه وٙٙـ ٚ ثٝ ٍٞٙبْ ِنْٚ ام 

ِغٛ . (333: 1375ِٕجتٖٛ، )اٛب٣ت ؿِٚت ًلثتبثٙـ 

ت٥ِٛـاك٢ مً٘ ؽٜل٢ ثلا٢ ًبؽتبك ًٙت٣ ا٤لا٣٘ 

ثٛؿ ٚ آٟ٘ب كا ثٝ ٚاوِٟٙب٢ تٙـ٢ ثلا٥ٍ٘ؾت؛ م٤لا 
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اُلاف٥ّت ؿك ٕٞٝ رب ٤ى٣ ام ٔٛا٢٘ ً٘ٛبم٢ ٚ 

ؿٌل٣ٌ٘ٛ ارتٕب٣٣ ثٛؿ ٚ ص٥ٙٗ تغ٥٥لات٣ ثٝ 

أت٥بمات ٚ عمٛق ارتٕب٣٣ آٟ٘ب آ٥ًت ٥ٔلًب٘ـ 

عىبْ ٔغ٣ّ ؿك ا٤لاٖ، ام . (198: 1379ث٥ِل٤ٝ، )

ٕٞبٖ اثتـا، ؿك وبك ِٔلٚٛٝ وبكُى٣ٙ ولؿ٘ـ ٚ ؿك 

أل ا٘تؾبة ٕ٘ب٤ٙـٌبٖ ٔزّي ؿُٛاك٢ ا٤زبؿ 

َ ٞب ثٝ ٜٔٙمٝ  ولؿ٘ـ؛ م٤لا ام ٣بٔال٣٘ وٝ ًب

عىٛٔت ولؿٜ ثٛؿ٘ـ ا٘ت٠بك ٥ٕ٘لفت وٝ ٤ىجبكٜ 

/ 1د: 1353آؿ٥ٔت، )تلن ٣بؿت ٌقُتٝ ٤ٌٛٙـ 

347  .)

ثب پ٥لٚم٢ ِٔل٥ٛٚت ؿك ُٟلٞب٢ وٛصه ٚ 

٤ى٣ ام ٔٛاكؿ . ثنكي رٙت ٚ ر٣ُٛ پـ٤ـ آٔـ

ٗ ٞب٢ ا٤بِت٣ ٚ  لبٖ٘ٛ اًب٣ً رـ٤ـ تأ٥ًي ا٘زٕ

ا٣٘ب٢ ا٘زٕٗ ٥ٔجب٤ٌت تًٛٚ ٔلؿْ . ٚال٤ت٣ ثٛؿ 

ا٘تؾبة ُٛ٘ـ ٚ ثل أٛك ٔغ٣ّ، ٛجك لٛا٥٘ٗ، 

تجل٤ن . (50/ 1د : 1367ث٥ِل٢، )٠٘بكت وٙٙـ 

٘ؾٌت٥ٗ ُٟل٢ ثٛؿ وٝ ؿك آٖ ا٘زٕٗ ا٤بِت٣ 

ثلا٢ تأ٥ًي ا٘زٕٗ ؿك ؿ٤ٍل . تأ٥ًي ُـ

ُٟلٞب٢ آفكثب٤زبٖ، ا٘زٕٗ ا٤بِت٣ ت٥ٕٔٓ ٌلفت 

وٝ فلًتبؿٌب٣٘ ثٝ ٔٙبٛك ٔؾتّف ا٤بِت ثفلًتـ تب 

ٗ ٞب ُىُ ث٥ٍلؿ  وٌل٢ٚ ، )ثٝ ؿًت آٟ٘ب ا٤ٗ ا٘زٕ

1378 :273  .)

-ؿك ُٟل ٔبوٛ ٞٓ ثب پ٥لٚم٢ ا٘مالة، ِٔلٚٛٝ

ؽٛاٞبٖ ٣٤ً ؿك تأ٥ًي ا٘زٕٗ ٚال٤ت٣ ولؿ٘ـ؛ 

ؿك ٘ت٥زٝ، . ٣ِٚ الجبَ اٌِّٜٙٝ ٔب٢٘ ا٤ٗ وبك ُـ

ّٔه )وِبوَ اٚ ثب ِٔلٚٛٝ ؽٛاٞبٖ آغبم ٌلؿ٤ـ 

ٖ ٞب٢ ٔبوٛ ثب ٤ٗف . (481/ 1د : 1383ماؿٜ ،  ؽب

ٝ ٤ٚوٜ ؿك ٔٙبٛك ٔلم٢ ٥٠٘ل  لـكت ؿِٚت ٔلون٢، ث

امرّٕٝ - ٔبوٛ، اربمٜ ٥ٕ٘ـاؿ٘ـ وٝ اؿاكات ؿِٚت٣ 

ؿك ٔبوٛ ا٤زبؿ ُٛؿ ٚ ا٤ٗ أل كا - تٍّلافؾب٘ٝ

ٝ ًبم ؿؽبِت عىٛٔت ٔلون٢ ؿك أٛك ٔبوٛ ٚ  م٥ٔٙ

٣ن٤ناٌِّٜبٖ، )ٔب٣٤٘ ثل ًل لـكت ؽٛؿ ٥ٔـ٤ـ٘ـ 

الجبَ اٌِّٜٙٝ ؿك كاًتب٢ . ( 4/3281د : 1376

٥ًبًت ا٘نٚا ّٛجب٘ٝ، تأ٥ًي ا٘زٕٗ كا پب٤بٖ 

ٝ تبم٢ ؽٛؿ ؿك ٔبوٛ ٥ٔـاٌ٘ت ٚ ثٝ آٖ كا٣ٗ  ٤ى

ام ٛلف٣، ا٘مالة ِٔلٚٛٝ ٚ تأ٥ًي . ٣ٕ٘ ُـ

ا٘زٕٗ ؿك ٔبوٛ ثٝ ٔٙن١ِ پب٤بٖ لـكت ّٜٔك 

ُٛك ٚ ٥ٞزبٖ ُـ٤ـ . ٔٛكٚح٣ ًلؿاك ؿك ٔبوٛ ثٛؿ

ٔلؿْ ٞٓ ًجت تلى الجبَ اٌِّٜٙٝ ام ِٔلٚٛٝ ٚ 

. ٣ٛالت آٖ ثل لـكت ؽٛؿ ٥ِٔـ

     ث٤ـ ام تأ٥ًي ا٘زٕٗ ؿك ُٟل ؽ٢ٛ، ا٣٘ب٢ 

ا٘زٕٗ ؽ٢ٛ ٚ فلًتبؿٜ ا٢ ام ا٘زٕٗ ا٤بِت٣ تجل٤ن 

آٟ٘ب ثٝ كغٓ . ثلا٢ تأ٥ًي ا٘زٕٗ ثٝ ٔبوٛ كفتٙـ

َ اٌِٜٙٝ، ؿك ٔبوٛ ا٘زٕٗ ٚال٤ت٣  ٔؾبِفت الجب

: 1340تم٣ ماؿٜ، ق ؛1325ٓفل )تأ٥ًي ولؿ٘ـ 

َ اٌِّٜٙٝ ؿك . (3: 1325، عجُ إِت٥ٗ ؛ 47 الجب

ٝ ؽٛاٞبٖ تٍّلاف  ٚاوَٙ ثٝ الـأبت ِٔلٚٛ

ا٤ٙزب ًلعـ اًت ٚ »: ا٣تلا٣ٗ ثٝ تجل٤ن فلًتبؿ

ٔلؿْ ٚع٣ِ اٌل ك٣ت عىٛٔت ٘جبُـ أل 

ٔٗ اٌل ٔب٤ُ ٘جبُٓ و٣ٌ . ًلعـ٢ ٔؾتُ ٥ِٔٛؿ

: 1378افِبك، )« ٥ٕ٘تٛا٘ـ ا٤ٗ ٣ُٕ كا ارلا ٕ٘ب٤ـ

الجبَ اٌِّٜٙٝ تلى ٚ ٚعِت كا ٣بُٔ . (27

ٖ ثلؿاك٢ ٔلؿٔبٖ م٤ل ؿًت ؽٛؿ ٚ  اٛب٣ت ٚ فلٔب

ا٤زبؿ ا٥ٙٔت ٣ٔ ؿا٘ـ ٚ ٤ٔتمـ اًت وٝ ثب 

ِٔل٥ٛٚت ٚ تم٥ٌٓ لـكت ٚ ام ث٥ٗ كفتٗ ٥ٞجت 

عىٛٔت ؿ٤ٍل و٣ٌ ام عبوٓ اٛب٣ت ٣ٕ٘ وٙـ ٚ 

. ا٤ٗ ٌٔئّٝ ًجت ٞلد ٚ ٔلد ٣ٔ ُٛؿ

َ اٌِّٜٙٝ  َ ٞب م٤ل ١ًّٜ اًتجـاؿ٢ الجب ٔلؿْ ٔبوٛ ًب

ٚ پـكاَ٘ ثٛؿ٘ـ ٚ ٚل١ٛ ا٘مالة ِٔلٚٛٝ كا پب٤ب٣٘ 

ثل لـكت ثالٔٙبم١ اٚ ٣ٔ ؿاٌ٘تٙـ؛ ؿك ٘ت٥زٝ، ثٙب٢ 
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ثـكفتبك٢ ثب الجبَ اٌِّٜٙٝ كا ٌقاُتٙـ ٚ اٚ كا 

ؿك . ( 637: 1377تٟلا٣٘، )تغت فِبك للاك ؿاؿ٘ـ 

ا٤ٗ ٥ٔبٖ ٣نتبهلل ؽبٖ ًبالك ٔىلْ، ؽٛاٞلماؿ٠ 

كًٚتبئ٥بٖ . ًلؿاك، ام ِٔل٥ٛٚت ٞٛاؿاك٢ ٣ٔ ولؿ

ٖ  كا آُٛة ٚ  ٔبوٛ ٘بْ ِٔلٚٛٝ كا ٥ُٙـٜ ٚ ٣ٙ٤ٔ آ

ؿك ث٥ٌبك٢ ام كًٚتبٞب . ؽٛؿًل٢ ٥ٔپٙـاُتٙـ

پلص٣ٕ ثبال٢ ٌٔبرـ مؿٜ ٚ ؿك آ٘زب ٌلؿ ٥ٔأٔـ٘ـ 

ٚ ثٝ ٘بْ ا٤ٙىٝ ٔب ِٔلٚٛٝ ُـٞب٤ٓ ثٝ ُٛك ٚ 

ٔلؿْ . (281: 1378وٌل٢ٚ، )آُٛة ٥ٔپلؿاؽتٙـ 

ٔبوٛ رب٘ت ٣نتبهلل ؽبٖ ٞٛاؿاك ِٔلٚٛٝ كا 

ٌلفتٙـ ٚ ًلؿاك ٞٓ وٝ تغت فِبك ثٛؿ ثٝ ك٥ًٚٝ 

ُ إِت٥ٗ)فلاك ولؿ   ؛ 3 :(ق1325كرت )8، عج

الجبَ اٌِّٜٙٝ ؿك . (45: ٘ٔلت ٔبو٣٤ٛ، ث٣ تب

تم٣ )ا٤لٚاٖ ٘نؿ پٙبٜ ؽبٖ پـك مٖ ؽٛؿ البٔت ولؿ 

ٕٞلاٜ الجبَ اٌِّٜٙٝ ؿ٤ٍل . (161: 1379ماؿٜ، 

ؽٛا٥٘ٗ، ام رّٕٝ ٔغٕـ پبُب ؽبٖ ٚ ثَّٟٛ آلب 

 كث٤٥بالَٚ 3)ٔبوٛئ٣ ٞٓ ثٝ ك٥ًٚٝ فلاك ولؿ٘ـ 

ق ؛آك٥ُٛ ٔلون اًٙبؿ ٚماكت ؽبكرٝ، 1325

ث٥ِتل ٔلؿْ ٔبوٛ ِٔل٥ٛٚت كا ٘ٝ ثٝ . (ق1325

٤ٔٙب٢ عىٛٔت ٔغـٚؿ ثٝ لبٖ٘ٛ ثّىٝ ثٝ ٤ٔٙب٢ 

آماؿ٢ ام ل٥ـ عىٛٔت ٚ ًّٜٝ تّم٣ ٣ٔ ولؿ٘ـ ٚ 

وٝ ٘ت٥ز١ ٘جٛؿ -ؿًت ثٝ آُٛة ٚ اغتِبٍ 

. ٣ٔ مؿ٘ـ- عىٛٔت اًت

     ٔلؿْ ٔبوٛ ث٤ـ ام اؽلاد ًلؿاك ام ٔبوٛ 

 فلًتبؿ٘ـ وٝ ؿك ا٘زٕٗ تجل٤نتٍّلاف٣ ثٝ كٚم٘ب١ٔ 

: آٖ كٚم٘بٔٝ صبح ُـ

اِغٕـاهلل عب٥ِٝ ؽ٢ٛ ٚ ًّٕبى ٚ ٔغبَ      »

-ٔبوٛ ؽ٣ّ٥ ٠ٙٔٓ ٚ ٣ْٕٛ اٞب٣ِ ٔبوٛ ِٔلٚٛٝ

ّٛت ٚ ؿكؽت ل٢ٛ اًتجـاؿ كا وٝ ٣جبكت ام 

َ اٌِّٜٙٝ ٚ ًب٤ل ٔتٙفق٤ٗ ٔبوٛ ٚ آلب٤بٖ اٚار٥ك  الجب

ثبُـ ام ث٥ؼ ٚ ثٗ وٙـٞب٘ـ ٚ االٖ ثٝ للاك صٙـ ٞناك 

٘فل تفٍٙض٣ ام ٔبوٛ ٚ اٚار٥ك ٚ اٛلاف 

ُبو٣ اٌِالط ٌٞتٙـ وٝ ٞل و٣ٌ ؿك ٗـ ِٔلٚٛٝ 

علف٣ ثن٘ـ ك٤ِٝ اٚ كا ام ك٢ٚ م٥ٔٗ ل٢ٜ ٕ٘ب٤ٙـ ٚ 

رٙبة ٣نتبهلل ؽبٖ ًبالك ث٥ـق ِٔلٚٛٝ كا 

ثلافلاُتٝ ٣ْٕٛ اٞب٣ِ ٔبوٛ وٝ ٣جبكت ام ٞناك ٚ 

پب٘ٔـ لل٤ٝ ٚ ؿٞبت اًت ٚ اولاؿ ٚ ٣ِب٤ل رال٣ِ 

ٞلٌبٜ  [...]ٚ غ٥لٜ ٣ٕٛٔبً اتغبؿ ٚ اتفبق ٕ٘ٛؿٜ 

ٌٔتجـ٤ٗ ثؾٛاٞٙـ ؽـا ٘ىلؿٜ ا٤ٗ ِٔلٚٛٝ كا 

ثلٞٓ مؿٜ ٚ ٥ٔبٖ ّٔت ٘فبق ا٘ـام٘ـ اَٚ ثب٤ـ تٕبْ 

اٞب٣ِ ٚ ِٔلّٟٜٚٛجبٖ ٔبوٛ كا ثٝ لتُ كًب٘ـٜ ث٤ـ 

ام آٖ ثٝ ٔمٔٛؿ ٘ب٤ُ ُٛ٘ـ ٚ االّ اُٞ ٔبوٛ تب ٘في 

آؽل٤ٗ ؿك پ٥ِلفت ا٤ٗ أل ٔمـى عبٗل ٚ 

٘ؾٛاٞٙـ ٌقاُت وٝ ٟب٥ِٕٗ ا٣ٕبَ ٔٙغ١ًٛ ؽٛؿ 

، ا٘زٕٗ تجل٤ن)« ...كا ؿٚثبكٜ ثٝ ٌلؿٖ ّٔت ثبك وٙٙـ

(. 3-2: (ق1325 كث٢٥ اِخب12٣٘

     ام ا٤ٗ تٍّلاف ثل٥ٔأ٤ـ وٝ عـالُ ثؾ٣ِ ام 

ٔلؿْ ٔبوٛ ٣ٔ ؿاٌ٘تٙـ وٝ ِٔل٥ٛٚت ثٝ ٣ٙ٤ٔ پب٤بٖ 

اًتجـاؿ ٚ ا٣ِٕبَ مٚك ٟبِٕب٘ٝ ٚ ثـٖٚ لبٖ٘ٛ عىبْ 

ٔلؿْ ؿٞبت ٚ . ٚ ؽٛا٥٘ٗ ؿك عك م٤لؿًتبِ٘بٖ ثٛؿ

٣ِب٤ل ٣ٙ٤ٔ ِٔلٚٛٝ كا ٥ٕ٘ـاٌ٘تٙـ ٚ الـأبت 

آٟ٘ب عبُٓ ٥ٞزبٖ ٘ب٣ُ ام ٚل١ٛ ا٘مالة ِٔلٚٛٝ 

وٝ  [اولاؿ ٔبوٛ]ولؿاٖ »ام ٢ًٛ ؿ٤ٍل، . ثٛؿ

-ث٥ِتلُبٖ تبكارٍلاٖ ٚ آؿٔىِبٖ ٥ٔجٛؿ٘ـ ؿك ؿ٤ٝ

ٞب٢ ؽٛؿ ٌِ٘تٟب ثلپب ٥ٕٔٙٛؿ٘ـ ٚ ث٥أ٘ىٝ ٣ٙ٤ٔ 

ِٔلٚٛٝ كا ثـا٘ٙـ ٚ ث٥أ٘ىٝ كفتبك ٚ ولؿاك ؿ٤ٍل 

ٌلؿا٘ٙـ، الف ِٔلٟٚٛؾٛا٣ٞ ٚ ٕٞـًت٣ ٚ 

٤ٍب٣ٍ٘ ٥ٔنؿ٘ـ ٚ ثٝ تجل٤ن ٚ ؿ٤ٍل ربٞب تٍّلاف 

(.  282 - 281: 1378وٌل٢ٚ ، )« ٥ٔفلًتبؿ٘ـ

     ث٤ـ ام اؽلاد الجبَ اٌِّٜٙٝ، ٔبوٛ ثـٖٚ 
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ْ إِّه، ٚا٣ِ  عىٕلاٖ ثبل٣ ٔب٘ـٜ ثٛؿ؛ أب ٠٘ب

آفكثب٤زبٖ، ثٝ تغل٤ه ٔغٕـ٣ّ٣ ُبٜ ام ا٘تؾبة 

عىٕلاٖ ثلا٢ ٔبوٛ ٛفلٜ ٣ٔ كفت تب الجبَ اٌِٜٙٝ 

 ٓفل 29، ا٘زٕٗ تجل٤ن)ٔزبَ ثبمٌِت پ٥ـا ٕ٘ب٤ـ 

 ؛ ٛبٞلماؿٜ ثٟناؿ، 638: 1377 ؛ تٟلا٣٘، 4: 1325

الجبَ اٌِّٜٙٝ ٚ ارـاؿٍ ثلا٢ . (273 :1363

صٙـ٤ٗ ٌُ٘ تٛاٌ٘تٝ ثٛؿ٘ـ ٜٔٙمٝ ٔبوٛ كا ؿك 

ٌٕٞب٣ٍ٤ ٣خٕب٣٘ ٚ ك٥ًٚٝ اؿاكٜ وٙٙـ ٚ عىٛٔت 

ٔلون٢ ٣ٕ٘ ؽٛاًت ثب ٣نَ اٚ ام عىٕلا٣٘، م١ٙ٥ٔ 

الجبَ . آُفت٣ٍ ٔلمٞب٢ ؽٛؿ كا فلاٞٓ ٕ٘ب٤ـ

َ غلة ا٤لاٖ ٤ى٣ ام  اٌِٜٙٝ ؿك ١ٌُٛ ُٕب

تٛإ٘ٙـتل٤ٗ ٞٛاؿاكاٖ ٠٘بْ اًتجـاؿ٢ ثٛؿ وٝ 

ـ  ٣ّ٣ ُبٜ ٚ ؿ٤ٍل ٌٔتجـ٤ٗ ثلا٢ ٔجبكمٜ ثب  ٔغٕ

ٝ ّٛجبٖ ثٝ ٚرٛؿ اٚ ؿك عىٛٔت ٔبوٛ ٥٘بم  ِٔلٚٛ

. ؿاُتٙـ

     ٛلفـاكاٖ اًتجـاؿ ٚ الجبَ اٌِّٜٙٝ ٣٤ً ولؿ٘ـ 

تب ٥ٔب٘ٝ ًلؿاك ٔبوٛ ٚ ٣نتبهلل ؽبٖ كا آُت٣ ثـٞٙـ 

ٚ آٟ٘ب كا ٔتٛرٝ ؽٜل٢ وٙٙـ وٝ ام ٢ًٛ 

ِٔلّٟٜٚٛجبٖ ٥ّ٣ٝ ك٤بًت ٚ عىٕلا٣٘ ٔٛكٚح٣ 

 رٕبؿ٢ االَٚ 8، عجُ إِت٥ٗ)آٟ٘ب ٥ِٔـ، 

ٝ تـك٤ذ ٣الئٓ ا٤ٗ ًبمٍ ٚ تجب٣٘ . (2: ق1325 ث

٘غٕٝ ًبم ولؿ وٝ الجبَ اٌِّٜٙٝ كا » : آُىبكتل ُـ

ث٥بٚك٤ٓ ٚ ٗبٔٗ ٣ٔ ُْٛ وٝ ٞلصٝ ّٔت ث٤ٍٛـ 

٣ُٕ ٕ٘ب٤ـ ٚ ؿٚ ًٝ ٘فل آؿْ ٟبٞل ِٔلٚٛٝ ٚ 

ثبٛٗ اًتجـاؿ ثب ؽٛؿ ٕٞلاٜ ولؿٜ كفتٙـ وٝ ًلؿاك 

ٔلؿْ ٔبوٛ . (3: 1325 كرت 8ٕٞبٖ ،)« كا ث٥بٚك٘ـ

ؿك ٚاوَٙ ثٝ ا٤ٗ الـأبت ٣نت اهلل ؽبٖ كا ٞٓ ام 

ٔبوٛ ث٥لٖٚ ولؿ٘ـ ٚ اٚ ٕٞلاٜ ؿ٤ٍل ؽٛا٥٘ٗ ٔبوٛ 

ثٝ ك٥ًٚٝ ٌل٤ؾتٝ ٚ ثٝ الجبَ اٌِٜٙٝ ّٔغك ُـ٘ـ 

ثب . ( 697: 1377 ؛ تٟلا٣٘، 381: 1378وٌل٢ٚ، )

فلاك ٣نت اهلل ؽبٖ اٚٗب١ ُٟل ٔبوٛ، ث٥َ ام پ٥َ، 

آُفتٝ ُـ؛ م٤لا ؿ٤ٍل و٣ٌ ٘جٛؿ وٝ ٔلؿْ ٔبوٛ ثب 

اتىب ثٝ اٚ ؿك ثلاثل ٌٔتجـ٤ٗ ٚ آٔـٖ الجبَ اٌِٜٙٝ 

.  ٔمبٚٔت وٙٙـ

سزکًب مشزيطٍ خًاَان ماکً تًسط اقبال 

السلطىٍ 

ٝ ٛٛك ٔلتت، ثب  َ اٌِٜٙٝ، ث ثب آُفت٣ٍ أٛك ٔبوٛ، الجب

ٗ اٌِّٜبٖ  ٚ ٔغٕـ٣ّ٣ ُبٜ ٚ ٔمبٔبت  (اتبثه)ا٥ٔ

كٚى ٔىبتجٝ ٣ٔ ولؿ ٚ آٟ٘ب اٚ كا ت٤ِٛك ثٝ 

 ؛ 481/ 1د: 1383ّٔه ماؿٜ،  )ثبمٌِت ٣ٔ ولؿ٘ـ 

كٚى ٞب ع٘ٛك الجبَ اٌِّٜٙٝ . (82:ٔزتٟـ٢، ث٣ تب

ؿك ٔبوٛ كا ثلا٢ ًلوٛة ٞٛاؿاكاٖ ِٔلٚٛٝ ٚ 

تم٤ٛت ًّٜٙت ٔغٕـ٣ّ٣ ُبِٜ ٞٛاؿاك ؽٛؿ 

آٟ٘ب ٕٞض٥ٙٗ ٣ٔ ؽٛاًتٙـ وٝ . ٗلٚك٢ ٣ٔ ؿاٌ٘تٙـ

ثب ا٤زبؿ آُٛة ٚ رًٙ ؿاؽ٣ّ ؿك ا٤لاٖ ثٟبٟ٘ب٢ 

ك٤بع٣، )ثلا٢ اُغبَ آفكثب٤زبٖ ثٝ ؿًت آٚك٘ـ 

تجب٣٘ ٚ . (82:  ؛ ٔزتٟـ٢، ث٥تب441: 1372

ٕٞلا٣ٞ كٚى ٞب ثب ٌٔتجـ٤ٗ ثل ٥ّ٣ٝ ِٔل٥ٛٚت ٚ 

ًىٛت ا٣ٌ٥ٍّ٘ ٞب ؿك ثلاثل كٚى ٞب ام ٣ٛأُ ٟٔٓ 

. ُىٌت ِٔل٥ٛٚت ثٛؿ

ٗ ٞب٢ ا٤بِت٣ ٚ       ا٘مالة ِٔلٚٛٝ، تب٥ًي ا٘زٕ

ٚال٤ت٣ ٚ ؿ٤ٍل آالعبت تٕبْ لـكت ٚ ١ًّٜ 

َ اٌِّٜٙٝ كا ثٝ صبَِ ٣ٔ و٥ِـ ٔلؿ٣ٔ وٝ . الجب

َ ٞب تغت ١ًّٜ اٚ ٚ پـكاَ٘ ثٛؿ٘ـ ثب ٘ؾٌت٥ٗ  ًب

رلل١ ا٘مالة ٥ّ٣ٝ اٚ ُٛك٤ـٜ ٚ اٚ كا ام ُٟل ٚ 

اٚ عبٗل ٘جٛؿ وٝ . عىٛٔت ؽٛؿ ث٥لٖٚ ولؿ٘ـ

ثـٖٚ رًٙ ٚ ٔمبٚٔت أت٥بمات ٔٛكٚح٣ ؽٛؿ كا ام 

الجبَ اٌِّٜٙٝ ثٝ ؿِٚت ٔب٥ِبت ٣ٕ٘ ؿاؿ . ؿًت ثـٞـ

ٚ اربمٜ ٣ٕ٘ ؿاؿ وٝ ٔبٔٛك٤ٗ ؿِٚت ثٝ لّٕلٚ 

، (160: 1379تم٣ ماؿٜ، )عىٛٔت٣ اٚ ٚاكؿ ُٛ٘ـ 
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پي ٥ٕ٘تٛاٌ٘ت ؿك ثلاثل ل٥بْ ٔلؿ٣ٔ ًبوت 

٤ٗف ٠٘بْ ِٔلٚٛٝ ا٤ٗ ثٛؿ وٝ ٞلٌن آٖ . ثٕب٘ـ

لـت المْ كا ٘ـاُت تب ؿك ثلاثل عىبْ ٔغ٣ّ 

ٔمبٚٔت وٙـ؛ م٤لا ٞٙٛم ثمب٤ب٢ ٠٘بْ وٟٗ آ٘مـك 

ك٤ِٝ ؿاك ٚ ل٢ٛ ثٛؿ٘ـ وٝ عبٗل ثٝ ًبمٍ ٚ 

.  پق٤لفتٗ تغ٥٥لات رـ٤ـ ٘جٛؿ٘ـ

َ اٌِّٜٙٝ، ثب ٥ٟٔب ُـٖ ُلا٤ٚ، ثٝ ٔبوٛ       الجب

ثبمٌِت ٚ اولاؿ رال٣ِ وٝ مٔب٣٘ اؿ٣ب٢ عٕب٤ت 

ام ِٔلٚٛٝ ؿاُتٙـ ثٝ اٚ ٌل٤ٚـ٘ـ ٚ ٢ٚ ثب ٤بك٢ 

ٝ ّٛجبٖ كفت ٝ مٚؿ٢ ثٝ . آٟ٘ب ثٝ رًٙ ِٔلٚٛ آٟ٘ب ث

ُٟل ؿًت ٤بفتٙـ ٚ ث٥ٌبك٢ ام ٞٛاؿاكاٖ 

-ِٔل٥ٛٚت كا وِتٙـ ٚ ٕ٘ب٤ٙـٌبٖ ا٘زٕٗ ٚ پ٥ِٝ

؛ 282: 1378وٌل٢ٚ، )ٚكاٖ كا ؿًت٥ٍل ولؿ٘ـ 

 ؛ 46:  ؛ ٘ٔلت ٔبو٣٤ٛ، ث٣ تب66: ٥ً1386ـ كٗب، 

الجبَ اٌِّٜٙٝ ؿك كاًتب٢ . (48: 1340تم٣ ماؿٜ،

پبوٌبم٢ ٜٔٙمٝ ٔبوٛ ام ٣ٙبٓل ٞٛاؿاك ِٔلٚٛٝ، 

آٟ٘ب عـٚؿ . اولاؿ كا ثٝ ًلوٛث٣ كًٚتبئ٥بٖ فلًتبؿ

٣ً كًٚتب كا غبكت ٚ ٤ه ٓـ ٚ پٙزبٜ ٘فل كا 

وِتٙـ ٚ تٕبْ ٘بع٥ٝ كا ؿك ٞلد ٚ ٔلد ٚ ٘با٣ٙٔ 

ٝ ٚك ولؿ٘ـ   رٕبؿ٢ االَٚ 8، عجُ إِت٥ٗ)غٛٛ

ُـت وِتبكٞب ٚ رٙب٤بت ٔبوٛ ثٝ . (2: ق1325

ٝ ٞب٢ ك٥ًٚٝ ٞٓ  عـ٢ ثٛؿ وٝ ا٤ٗ ٌٔئّٝ ؿك كٚم٘بٔ

ٝ ٔلؿْ ا٤ٗ آثبؿ٢ ٞب »: ا٤٘ىبى ٤بفت ٓ ٞب٣٤ ث ًت

ولؿٜ ا٘ـ وٝ تبة فلًبًت ٔلؿاٖ كا ؿٚ ٥٘ٓ ولؿٜ ا٘ـ 

ٚ م٘بٖ كا پٌتبٖ ثل٤ـٜ ا٘ـ، وٛؿوبٖ كا ثٝ كٚؿؽب٘ٝ 

ٝ ا٘ـ ٞلوي ٘بْ ا٘زٕٗ كا ثٝ مثبٖ ٣ٔ . مٍ٘جبك ا٘ـاؽت

 27، عجُ إِت٥ٗ)« آٚكؿ مثبٖ اٚ كا ٣ٔ ثل٤ـ٘ـ

ٓلف ٠٘ل ام ٓغت ٤ب . (1:ق1325رٕبؿ٢ االَٚ 

ًمٓ ٌناكٍ، آٖ ث٥بٍ٘ل ٥ٔناٖ ٚ ُـت ًلوٛة ٚ 

ولؿٞب ؿك وِتبك ٔلؿْ م٤بؿٜ ك٢ٚ . وِتبك اًت

ٝ ؽٛاٞبٖ »ولؿ٘ـ  ٝ ٤ٚوٜ وٝ ٘بْ ثبث٣ ثٝ ك٢ٚ ِٔلٚٛ ث

ٖ ؽٛاكاٖ  ٌناكؿٜ ٚ ثٟب٘ٝ ٥٘ى٣ ثٝ ؿًت ا٤ٗ ؽٛا

آٟ٘ب ار٥ل . (382: 1378وٌل٢ٚ، )« ؿاؿٜ ثٛؿ٘ـ

. ُـٌبٖ ًلؿاك ٔبوٛ ٚ ؿ٤ٍل ٌٔتجـاٖ ثٛؿ٘ـ

٥ًبًت ٔغٕـ٣ّ٣ ُبٜ ؿك ا٤ٗ ٔم٢ٜ آُفتٝ ولؿٖ 

اٚٗب١ وِٛك ثٛؿ تب اؿاك٠ أٛك ام ؿًت 

ٝ ؽٛاٞبٖ ؽبكد ُٛؿ ا٤ٗ پبؿُبٜ ثٝ الجبَ » :ِٔلٚٛ

اٌِّٜٙٝ ٚ كع٥ٓ ؽبٖ ٚ ٣ِب٤ل تجل٤ن ٚ ٣ْٕٛ 

عىبْ ثالؿ عىٓ ؿاؿٜ وٝ ؿٞبت ٚ ُٟلٞب كا ثضبپٙـ 

ٚ ثىِٙـ، ثٝ لـك٢ وٝ ٕٔىٗ ثٛؿٜ ؿٞبت كا تبكاد 

ٖ ٞب كا ث٣ ٘بٔٛى ٚ اٛفبَ ٥ُلؽٛاك كا وِتٙـ « ٚ م

لتُ ٚ . (242/ 2د : 1362ُل٤ف وبُب٣٘، )

غبكت ٞب٢ الجبَ اٌِّٜٙٝ ؿك ٔبوٛ ٚ ؿ٤ٍل ٘مبٙ ٚ 

اغتِبٍ ثالؿ ٚ ٔٙبٛك ٔغ٣ّ ثٝ تغل٤ىبت ُبٜ ثٛؿ 

٘ت٥ز١ ا٤زبؿ ك٣ت ٚ . (38 – 37: 1346ولٔب٣٘، )

ٚعِت ؿك ٔبوٛ ٚ وِتبك ٞٛاؿاكاٖ ِٔلٚٛٝ آٖ 

ُـ وٝ عـٚؿ ٞفتٔـ ؽب٘ٛاك ام ُٟل فلاك ولؿ٘ـ 

 (. 292 : ٥ٔ1384لما ٓبِظ، )

     ٚلت٣ اؽجبك ٔبوٛ ثٝ ٌُٛٝ ٚ اٛلاف وِٛك 

َ ٞب٢ تٙـ٢ كا ثل ا٥ٍ٘ؾت ٚاوَٙ . ك٥ًـ ٚاوٙ

ٔلؿْ ٚ ا٘زٕٗ تجل٤ن ٞٓ ؿك ثلاثل الـأبت الجبَ 

اٞب٣ِ تجل٤ن وٝ ًىٛت ؿِٚت . اٌِّٜٙٝ ُـ٤ـ ثٛؿ

ٚ ٔزّي كا ؿك ثلاثل الـأبت غبكتٍلا٘ٝ ًلؿاك 

ٔبوٛ ؿ٤ـ٘ـ، تٍّلاف ُـ٤ـاِغ٣ٙ ثٝ ٕ٘ب٤ٙـٌبٖ 

ؽٛؿ ؿك ٔزّي فلًتبؿ٘ـ ٚ ٣نَ الجبَ اٌِّٜٙٝ ام 

آٟ٘ب ِٞـاك ؿاؿ٘ـ . عىٛٔت ٔبوٛ كا ؽٛاًتبك ُـ٘ـ

وٝ اٌل ؿِٚت ثٝ ؽٛاًت آٟ٘ب تٗ ٘ـٞـ، ٕ٘ب٤ٙـٌبٖ 

 1377وال٘تل٢ ثب٥ ٥ِٔٝ،)ثٝ تجل٤ن ٔلار٤ت ٕ٘ب٤ٙـ 

: 1386؛ ٥ًـ كٗب، 264: 1384؛ ٥ٔلما ٓبِظ، 104:

٠٘بْ إِّه ام ًلؿاك ٚ الـأبت اٚ . (1561
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ا٤ٗ ٌٔئّٝ ث٥بٍ٘ل تِل٤ه ٌٔب٣٣ . عٕب٤ت ٣ٔ ولؿ

ا٘زٕٗ . ٣ٕبَ ؿِٚت ثلا٢ ًلوٛة ِٔلٚٛٝ ثٛؿ

ا٤بِت٣ تجل٤ن ٚلت٣ ِٔبٞـٜ ولؿ وٝ ؿكؽٛاًت ٞب ام 

ٔزّي ثٝ رب٣٤ ٣ٕ٘ كًـ، تٍّلاف٣ ثٝ اتبثه 

: فلًتبؿ ٚ اٚ كا ثٝ آالط ٢ٗٚ ٔبوٛ ؿ٣ٛت ولؿ

ّٔت آفكثب٤زبٖ ث٣ پلؿٜ اٟٟبك ٣لٕ ...      »

٣ٔ ؿاكؿ ٓـق ٔمبَ ا٤ٗ اًت وٝ ام كٚم ٚكٚؿ 

ع٘لت اُلف اٛلاف آفكثب٤زبٖ ثّىٝ تٕبْ ٘مبٙ 

ا٤لاٖ ؿصبك ا٘ٛا١ ٔٔبئت ُـٜ اًت ٚ ٟٟٛك ا٤ٗ 

غٛائُ ثب آٖ ا٥ٔـٚاك٢ ٞب وٝ ثٝ وفب٤ت ع٘لت 

ٝ ا٘ـ ٔؾبِف اًت، ثّىٝ وٓ وٓ ؿا٣٣  اُلف ؿاُت

ِقا ؿك . ث٣٘٤ ُجٟبت ام ثلا٢ ٣ب١ٔ ّٔت ُـٜ اًت

ٔمبْ ؽ٥لؽٛا٣ٞ ٣لٕ ٣ٔ و٥ٙٓ وٝ رٟت ا٥ٕٛٙبٖ 

ؽبٛل ّٔت ثب٤ـ فٛك٢ ٣نَ الجبَ اٌِّٜٙٝ كا ام 

پ٥ٍِبٜ ٕٞب٣٘ٛ٤ ثؾٛا٥ٞـ وٝ ٔٛرت ًىٖٛ 

٘تب٤ذ تٛلف صٟبكؿٜ ًب١ِ  [...]٥ٞزبٖ ّٔت ُٛؿ 

ع٘لت اُلف ؿك ٕٔبِه ٔتٕـ٘ٝ ٘جب٤ـ ٔٛرت 

فٛك٢ ٣نَ . ا٤ٗ لٌٓ ٟٟٛكات غ٥ل ٔٙت٠لٜ ثبُـ

الجبَ اٌِّٜٙٝ كا ثب ت٥٥٤ٗ ٔأٔٛك ّٔت پلًت ٚ 

وبف٣ ام ُؾْ ع٘لت اُلف ٔت٣ٕٙ اًت 

( 384 -383: 1378وٌل٢ٚ، ) «(٣ْٕٛ ّٔت)

     عبُٓ پ٥ٍ٥ل٢ ٞب٢ ا٘زٕٗ تجل٤ن ام ؿِٚت ا٤ٗ 

ْ إِّه ام تجل٤ن  ثٛؿ وٝ ثٝ ؿًتٛك اتبثه، ٠٘ب

َ إِّه كا ثلا٢ ٌفتٍٛ ثب  ٕ٘ب٤ٙـٜ ا٢ ثٝ ٘بْ ارال

الجبَ اٌِّٜٙٝ ثٝ ٔبوٛ فلًتبؿ ٚ ا٘زٕٗ ٞٓ، ثٝ 

َ إِّه  ٘بصبك، ٕ٘ب٤ٙـٜ ا٢ ام ٛلف ؽٛؿ ٕٞلاٜ ارال

ا٤ٗ ؿٚ ٘فل ؿك ٔقاولٜ ثب . ثٝ ٔبوٛ كا٣ٞ ولؿ

َ اٌِّٜٙٝ ؿك ٔبوٛ ثٝ ٥ٞش ٘ت٥ز١ ِٔؾ٣ٔ  الجب

َ إِّه ام ًلؿاك كُٜٛ ٌلفت  ٘ل٥ًـ٘ـ ٚ ارال

 ؛ 2:ق 1325 ٤ُجبٖ 6، ٓجظ ٓبؿق؛  1286ت٥ل )

ا٤ٗ الـأبت مٔب٣٘ . (423: 1378وٌل٢ٚ، 

٣ٔ تٛاٌ٘ت ثٝ ٘ت٥زٝ ثلًـ وٝ ؿِٚت ٚال٤بً لٔـ 

ٔٙبف٢ الجبَ اٌِّٜٙٝ ٚ . آكاْ ولؿٖ اٚٗب١ كا ؿاُت

ؿ٤ٍل ٔتٙفق٤ٗ ٔغ٣ّ ٞٓ ؿك ًلوٛث٣ 

ٝ ّٛجبٖ ثٛؿ ٚ ؿك ا٤ٗ كاٜ ثب ؿكثبك تِل٤ه  ِٔلٚٛ

ؿك ا٤ٗ ثلٞٝ، وِٛك ثب ثغلاٖ . ٌٔب٣٣ ولؿٜ ثٛؿ٘ـ

ٔب٣ِ ُـ٤ـ٢ كٚثلٚ ثٛؿ ٚ وٕجٛؿ پَٛ أىبٖ 

اًتملاك ا٥ٙٔت ؿك وِٛك كا ثٝ صبَِ ٣ٔ و٥ِـ ٚ 

٘با٣ٙٔ التٔبؿ وِٛك كا ؿك ٤ٔلٕ فلٚپب٣ُ للاك 

ِٔىُ التٔبؿ٢ . (457: 1383آثبؿ٤بٖ، )ؿاؿٜ ثٛؿ 

ثٝ ٔزّي أىبٖ ث٥ٌذ ٥٘لٚٞب ٚ تِى٥ُ اكتَ 

٠ٙٔٓ ٚ پب٤بٖ ؿاؿٖ ثٝ اغتِبُبت كا ٣ٕ٘ ؿاؿ ٚ ا٤ٗ 

ٌٔئّٝ عىبْ ٔغ٣ّ كا ؿك غبكت ٔلؿْ تغل٤ه ٣ٔ 

. ولؿ

     اٞب٣ِ ؽ٢ٛ ثلا٢ عٕب٤ت ام ٔلؿْ ٔبوٛ 

ًلٌلْ تـاكن ِِىلو٣ِ ٥ّ٣ٝ الجبَ اٌِّٜٙٝ 

ثٛؿ٘ـ وٝ اٚ ثٝ آٟ٘ب پ٥بْ ؿاؿ وٝ ٔٗ ا٤ٗ وبكٞب كا ثب 

ؿًتٛك اتبثه ا٠٣ٓ ا٘زبْ ٣ٔ ؿٞٓ ٚ كُٚ٘ٛت 

ا٤ٙه . تٍّلاف اتبثه ثٝ ؽٛؿ كا ثٝ ؽ٢ٛ فلًتبؿ

: ٔتٗ ا٤ٗ تٍّلاف ٟٔٓ كا ٣ٔ آٚك٤ٓ

رٙبة رالِت ٔأة ا٥ٔل االٔلاء ا٠٤ِبْ الجبَ      »

تٍّلاف ُٕب ام ثبثت ث٣٘٤ : اٌِّٜٙٝ م٤ـ ٔزـٜ

ٔفٌـ٤ٗ ك٥ًـ ام ٔلاتت اٟٟبك٤ٝ وبٔالً اٛال١ 

اٚالً ٣ٔ ؿا٥٘ـ وٝ ؽـٔبت ُٕب . عبُٓ ٌلؿ٤ـ

٥ِٕٞٝ ٠ٙٔٛك ٠٘ل ثٛؿٜ اًت ٚ وٕبَ ٔغجت كا ثٝ 

ٝ ا٤ٓ .  ُٕب ؿاُت

     ام علوبت ٚع٥ِب١٘ ا٤ٟٙب ٟ٘ب٤ت ت٤زت كا 

َ إِّه تبو٥ـات المٔٝ ُـٜ . عبُٓ ولؿْ ثٝ ارال

ٕ٘ٛؿْ وٝ ٔالع١٠ ا٤ٗ ٘ىبت كا  (؟)ٚ ثٝ عىٛٔت 

ٕ٘ٛؿٜ الـأبت ؽٛؿُبٖ كا تغ٥٥ل ثـٞٙـ ٚ تلت٥ج٣ 
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. پ٥ِٟٙبؿ وٙٙـ وٝ آًب٤َ ؽبٛل ُٕب فلاٞٓ ُٛؿ

ُٕب ٘جب٤ـ ام ا٤ٍٙٛ٘ٝ اتفبلبت ٔأ٤ٛى ث٤ِٛـ ٚ  [...]

اِجتٝ ؿِٚت ؿك . اٟٟبكات ٔأ٤ًٛب٘ٝ ٕ٘ب٥٤ـ

آالعبت أٛكات ُٕب الـاْ ؽٛاٞـ ولؿ ٚ ام ٞل 

رٟت آًٛؿٜ ُـٜ ثب٤ـ ؿك آٖ ًلعـ ثب وٕبَ 

«     (اتبثه).غ٥لت ؿٍِل٣ٔ ِٔغَٛ ؽـٔت ثب٥ُـ

(. 2: ق 1325 كرت 1، ا٘زٕٗ تجل٤ن) 

     ام ا٤ٗ تٍّلاف ِٔؾْ ٣ٔ ُٛؿ وٝ 

ٞب ٚ وِتبكٞب٢ الجبَ اٌِّٜٙٝ ؿك ٔبوٛ ثٝ  ؽٛ٘ل٤ن٢

ٔلؿْ . تغل٤ه ٚ كٗب٤ت ؿكثبك ا٘زبْ ٥ٍٔلفت

آفكثب٤زبٖ ث٤ـ ام وِف تٍّلاف اتبثه ثٝ 

َ اٌِّٜٙٝ ثٝ ؿ٣ُٕٙ آُىبك ثب اتبثه پلؿاؽتٙـ تب  الجب

ا٤ٙىٝ ثٝ ؿًت ٣جبى آلب ٓلاف تجل٤ن٢ وِتٝ ُـ 

(. 66-61: ٥ُ1368ؼ االًال٣ٔ )

     فلٔب٘فلٔب، ٚا٣ِ رـ٤ـ آفكثب٤زبٖ، صٖٛ ثب 

َ اٌِّٜٙٝ ٔٛارٟٝ ُـ،  ٔؾبِفت ُـ٤ـ ٔلؿْ ثب الجب

َ اٌِّٜٙٝ فلًتبؿ ٚ اٚ كا،ثٝ  تٍّلاف ا٣تلا٣ٗ ثٝ الجب

٣ّت ا٤ٙىٝ اٚٗب١ ٔبوٛ كا ثٝ اٚ ٌناكٍ ٣ٕ٘ ؿٞـ 

ًلمَ٘ ولؿ ٚ ام اٚ ؽٛاًت وٝ ثٝ ت٤ـ٤بت ؽٛؿ 

ثٝ اٞب٣ِ ٔبوٛ پب٤بٖ ؿٞـ ٚ پب٘ٔـ ًٛاك ثلا٢ ٔمبثّٝ 

 21، تجل٤ن ا٘زٕٗ)ثب ٣خٕب٣٘ ٞب ثٝ اك٥ٔٚٝ ثفلًتـ 

ا٤ٗ تٍّلاف، ثب وبكُى٣ٙ . (3: ق1325كرت 

اٞب٣ِ ؽ٢ٛ، ٔـت ٞب ث٤ـ ثٝ ؿًت ًلؿاك ك٥ًـ ٚ 

اٚ رٛاث٣ ثلا٢ فلٔب٘فلٔب فلًتبؿ وٝ ؿك كٚم٘ب١ٔ 

ٞل لـك ام صبولاٖ ... ». ا٘زٕٗ صبح ُـ

ُىب٤ت ولؿٜ ا٘ـ ٕٞٝ كا اٞب٣ِ ؽ٢ٛ ولؿٜ ا٘ـ ٚ 

ُىب٤ت ٞٓ ٣ٔ ٕ٘ب٤ٙـ ٥ٞش ٤ه ام علف ٞب٢ آ٘بٖ 

اٞب٣ِ ؽ٢ٛ ٤ه ًبَ  [...]٘ٝ آُ ؿاكؿ ٚ ٘ٝ فل١ 

اًت ثٝ صبولاٖ پ٥ض٥ـ٣ٌ ؿاك٘ـ ؿًت ٣ٕ٘ وِٙـ 

ثٝ ٤بك٢ ؽـا ٚ ام ًب١٤ ٔجبكن صبولاٖ ام ا٤ٗ  [...]

ْ ٞب  ٥ٞش ٔالع٠ٝ ٘ـاكؿ ؿك   [اٞب٣ِ ؽ٢ٛ]لج٥ُ آؿ

٥٘ٓ ًب٣ت ؽ٢ٛ كا ٥ٌ٘ت ٞٓ ٣ٔ وٙٓ ٚ ًبوت ٞٓ 

٣ٔ ٕ٘ب٤ٓ ثبِى٥ّٝ ام ٤بؿ فلأٍٛ ٕ٘ب٤ـ ام ٤ه ٛلف 

ٔالع١٠ ؿِٚت كا ؿاكْ ام ٤ه ٛلف ٞٓ ؿك ٘نؿ 

ـ ٕ٘ب ٣ٔ وٙٙـ  ؿِٚت ٤ب  [...]ّٔت صبولاٖ كا ث

٤ٔتجل٤ٗ ّٔت صلا ام ا٤لاٖ ٓلف ٠٘ل ولؿٜ ا٘ـ 

ا٤ٟٙب اٌل ثلا٢  [...]اربٔل ٚ اٚثبٍ كا َٚ ولؿٜ 

ِٔلٚٛٝ اًت ِٔلٚٛٝ ص٥ٙٗ ٣ٕ٘ ُٛؿ ٚ و٣ٌ 

ٞٓ ثٝ ِٔلٚٛٝ ٔب٢٘ ٥ٌ٘ت ٚاالّ ٔمٔٛؿ ٔؾلٚثٝ 

اًتـ٣بًت  [...]ُـٖ ٔبوٛ ٚ ا٤ٗ ؽب٘ٛاؿٜ اًت 

« [...]ثٝ مٚؿ٢ تى٥ّف صبولاٖ كا ِٔؾْ فلٔب٤ٙـ 

(. 4-3: ق 1325 ٤ُجبٖ 28، تجل٤ن ا٘زٕٗ)

     تٍّلاف ٞب٢ ًلؿاك ٔبوٛ ام ا٤ٗ ٠٘ل عبئن 

ا٥ٕٞت اًت وٝ اٚ ام ؽٛؿ ُ٘ٛتٝ ٚ ٤بؿؿاُت ٞب٣٤ 

ٝ اًت ٚ ا٤ٗ تٍّلاف ٞب تٟٙب اًٙبؿ  ثٝ ٤بؿٌبك ٍ٘قاُت

ثلا٢ آٌب٣ٞ ام افىبك اٚ ؿك ثبة الـأبتَ ٚ 

ًلؿاك ُٛكٍ ٔلؿْ ٔبوٛ . عٛاؿث مٔب٘ٝ اًت

٥ّ٣ٝ ؽٛؿ ٚ تج٥٤ـ اٚ كا ثٝ تغل٤ه ٔلؿْ ؽ٢ٛ 

ام ٤ه ٛلف » :ا٤ٗ ٌفت١ الجبَ اٌِّٜٙٝ. ٣ٔ ؿا٘ـ

ٔالع٠ٝ ؿِٚت كا ؿاكْ ٚ ام ٤ه ٛلف ٞٓ ؿك ٘نؿ 

ث٥بٍ٘ل آٖ اًت وٝ « ّٔت صبولاٖ كا ثـٕ٘ب ٣ٔ وٙٙـ

الـأبت ٚ وبكٞب٢ ؽٛؿ كا ثٝ اُبكٜ ؿِٚت ا٘زبْ 

« ثـٕ٘ب»٣ٔ ؿٞـ ٣ِٚ ا٤ٗ وبكٞب اٚ كا ٘نؿ ّٔت 

ا٤ٗ ٌفت١ اٚ ٤ٌٛب  اُبكٜ ثٝ تغل٤ىبت . ٣ٔ وٙـ

ؿِٚت ؿاكؿ وٝ ًلؿاك كا ثٝ ًلوٛة ٞٛاؿاكاٖ 

ًلؿاك اعٌبى . ِٔلٚٛٝ ت٤ِٛك ٣ٔ ولؿ٘ـ

ثالتى٥ّف٣ ٣ٔ وٙـ وٝ آ٤ب ام ؿِٚت عٕب٤ت ٕ٘ب٤ـ ٚ 

٤ب ّٔت؟ اٌل اٚ ؿك اٛب٣ت ام ؿِٚت ثب ّٔت ؿك٥ٌل 

٣ٔ ُـ ٥ٔبٖ ّٔت كًٛا ٣ٔ ُـ ٚ اٛب٣ت اٚ ام ّٔت 

اٌل صٝ ٔٙبف٢ . ٞٓ ٘بكٗب٤ت٣ ؿِٚت كا ًجت ٣ٔ ُـ
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ًلؿاك ؿك ٔؾبِفت ثب ِٔل٥ٛٚت ٚ ر٥ٌّٛل٢ ام 

.  ك٤ِٝ ٌلفتٗ آٖ ؿك ٜٔٙمٝ ثٛؿ

      ًلؿاك ا٣٘ب٢ ا٘زٕٗ ؽ٢ٛ كا، وٝ ٔٛر٣ ام 

الـأبت ٚ تج٥ّغبت ٥ّ٣ٝ اٚ كاٜ ا٘ـاؽتٝ ثٛؿ٘ـ، 

اربٔل ٚ اٚثبٍ ٤ٔلف٣ ٥ٔىٙـ ٚ الـأبت آٟ٘ب كا 

ث٣ ُه لبٖ٘ٛ اًب٣ً . ثل ؽالف ِٔلٚٛٝ ٣ٔ ؿا٘ـ

ٗ ٞب٢ ٚال٤ت٣ لـكت آكاًتٗ  ِٔلٚٛٝ ثٝ ا٘زٕ

ِِىل ٚ ِِىلو٣ِ ٚ تج٥٤ـ ٔؾبِف٥ٗ ٚ ؿ٤ٍل 

ٗ ٞب آ٘مـك لـكت . ؿؽبِت ٞب كا ٘ـاؿٜ ثٛؿ ا٤ٗ ا٘زٕ

٤بفتٙـ وٝ التـاك ؿِٚت ٚ ٔزّي كا ثٝ صبَِ 

و٥ِـ٘ـ ٚ ا٤ٗ ٌٔئّٝ ثٝ ٞلد ٚ ٔلد وِٛك 

٣ٔ افنٚؿ ٚ ؿِٚت ٚ ٔزّي كا ام اؿاك٠ أٛك ثبم 

ا٘زٕٗ ٚال٤ت٣ ؽ٢ٛ ثٝ پ٥ل٢ٚ ام . ٣ٔ ؿاُت

ا٘زٕٗ تجل٤ن لـكت م٤بؿ٢ وٌت ولؿ ٚ ا٤ٗ ٌٔئّٝ 

ًجت ُـ وٝ آٟ٘ب ثب ؿؽبِت ؿك أٛك ؽ٢ٛ ٚ 

ٔٙبٛك اٛلاف ٚاوَٙ ُـ٤ـ ٌٔتجـ٤ٗ ؿك ثلاثل 

اٌل آٟ٘ب ؿكن ؿكًت٣ ام . ِٔل٥ٛٚت كا ثلا٥ٍ٘ن٘ـ

اٚٗب١ ٥ًب٣ً ٚ ٚال٥٤بت أٛك ؿاُتٙـ ٣ٔ تٛاٌ٘تٙـ 

ثب ٕٞىبك٢ الجبَ اٌِّٜٙٝ ٚ ٤ب، عـالُ، ٣ـْ 

ؿؽبِت ؿك أٛك ٔبوٛ ؿك ٜٔٙمٝ آكأَ ثلللاك وٙٙـ 

ٚ رب٤ٍبٜ ِٔلٚٛٝ ّٛجبٖ كا ؿك ٜٔٙمٝ تخج٥ت وٙٙـ؛ 

٣ِٚ الـأبت تٙـكٚا١٘ آٟ٘ب ًلؿاك كا ثٝ ٚاوَٙ 

ٚاؿاُت وٝ عبُٓ آٖ ت٥٤٘ف ٔٛل٥٤ت 

ٝ ّٛجبٖ ؿك ٜٔٙمٝ ثٛؿ اِجتٝ ٤ّْٔٛ ٥ٌ٘ت وٝ . ِٔلٚٛ

اٌل آٟ٘ب ًلا٥ ٔبوٛ ٣ٕ٘ كفتٙـ، آ٤ب ًلؿاك ثٝ ًلا٥ 

آٟ٘ب ٣ٕ٘ آٔـ؟ ٕٞبٖ وبك٢ وٝ ؿك اًتجـاؿ ٓغ٥ل 

. ا٘زبْ ؿاؿ

ٕ٘ب٤ٙـٌبٖ ٔزّي ُٛكا٢ ٣ّٔ ٚلت٣ ؿ٤ـ٘ـ وٝ 

َ اٌِّٜٙٝ  ؿِٚت الـاْ رـ٢ ؿك ثلاثل وِتبكٞب٢ الجب

ثٝ . ٣ٕ٘ وٙـ، ٘ب١ٔ تٟـ٤ـ آ٥ٔن٢ ثٝ ًلؿاك ُ٘ٛتٙـ

ؿ٥ُِ ا٥ٕٞت ا٤ٗ تٍّلاف لٌٕت ٞب٣٤ ام آٖ ٘مُ 

: ٣ٔ ُٛؿ

ثٙب ثٝ ًٛاثك اٛال٣بت٣ وٝ ام ٔلاتت وفب٤ت ٚ      »

ٗ پلًت٣ رٙبث٤ب٣ِ ؿاك٤ٓ ؿك ا٤ٗ ٔـت ٔٙت٠ل  ٛٚ

ٝ ا٢ كا وٝ ام صٙـ٢ ؿك ٔبوٛ  ثٛؿ٤ٓ وٝ آتَ فتٙ

ِٔت٤ُ اًت ثٝ آة تـث٥ل فلٚ ِ٘ب٥٘ـ ٚ ٍ٘قاك٤ـ 

ا٤ٗ ٘مٜٝ ًلعـ٢ ث٥ِتل ام ا٤ٗ ثٝ لتُ ٚ غبكت 

اٌل اٚٗب١ ٣بِٓ  [...]ؿاؽ٣ّ ٔؾتُ ٚ پل٤ِبٖ ٌلؿؿ 

ٗ پلًت٣ ٔتٛرٝ ُـٜ ثٛؿ٤ـ          كا ثٝ عي ٚٛ

٣ٔ ؿاٌ٘ت٥ـ وٝ اًتجـاؿ ٚ ؽٛؿؽٛا٣ٞ ٞب٢ مٔبٖ 

رٟبِت ٌٔٙٛػ ٌِتٝ، ٞل فك٠ ؽبن ٚٛٗ ام ٣مال 

٠٘ل ثٝ . ٚ اوبثل أٙب٢ ؽٛؿ تٛل٤بت ؿ٤ٍل ؿاكؿ

ؽـٔبت ًبثمٝ رٙبث٤ب٣ِ ثٝ پبى ُأٖ ٚ ُلف 

تب ألٚم ام پبكٜ ا٢ الـأبت  [...]ؽب٘ٛاؿٜ ٔغتلْ 

ؽٛؿؿاك٢ ولؿٜ ٕٞٝ كا ٔٙت٠ل ثٛؿ٤ٓ وٝ ٚؽبٔت 

ٖ ٞب٢ غبكت مؿٜ  ٖ ٞب٢ ك٤ؾتٝ ٚ ؽبٕ٘ب ا٤ٗ ٕٞٝ ؽٛ

كا ّٔتفت ُـٜ ام ؽٛاة رُٟ ٚ غلٚك ث٥ـاك ٚ ثل 

٣بلجت ا٣ٕبَ ؽٛؿ ٥ِٞبك ثب٥ُـ ٚ ثب آالعبت 

ٕٔىٙٝ ثٝ تل٥ٔٓ ٚ تل٥ٔٙٝ عم٥م٣ آٖ ًل عـ ٓلف 

ثٝ ك٥ًـٖ ا٤ٗ تٍّلاف  [...]ٔمـكت فلٔبئ٥ـ 

ؽ٥لؽٛاٞب٘ٝ ٔٙت٠ل تغ٥٥ل ٌّٔه فٛك٢ ٚ عت٣ٕ ام 

(. 55 – 54 2 د : 1362افِبك، )« رٙبث٤ب٣ِ ٌٞت٥ٓ

ٕ٘ب٤ٙـٌبٖ ٔزّي ٣٤ً ولؿ٘ـ الجبَ اٌِّٜٙٝ كا ام 

رُٟ ٚ ٘بؿا٣٘ ؿك ٞٛاؿاك٢ ام اًتجـاؿ٢ وٝ ؿ٤ٍل 

ؿك ؿ٥٘ب ٞٛاؿاك ٘ـاكؿ، آٌبٜ ًبم٘ـ ٚ اٚ كا ثٝ 

ًبٔب٘ـ٣ٞ اٚٗب١ ٔبوٛ ت٤ِٛك وٙٙـ؛ أب غبفُ ام 

َ اٌِّٜٙٝ ؽٛؿ ٕ٘بؿ اًتجـاؿ ؿك ٜٔٙم١  ا٤ٙىٝ الجب

ٔبوٛ ثٛؿ وٝ ٞلٌن عبٗل ٘جٛؿ أت٥بمات ٔٛكٚح٣ 

اٚ ٞٛاؿاك ٘بآٌبٜ اًتجـاؿ . ؽٛؿ كا ام ؿًت ؿٞـ

ٔغٕـ٣ّ٣ ُبٜ ٘جٛؿ، ثّىٝ ؿ٘جبَ ٔٙبف٢ ُؾ٣ٔ 
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ؿك آؽل . ؽٛؿ ثٛؿ وٝ ثب ثلٚم ِٔلٚٛٝ ؿك ؽٜل ثٛؿ

تٍّلاف ٕ٘ب٤ٙـٌبٖ ِغٗ تٟـ٤ـ آ٥ٔن٢ اؽت٥بك 

ولؿٜ ا٘ـ ٣ِٚ، ث٣ ُه، الجبَ اٌِّٜٙٝ ٔتٛرٝ 

ٚؽبٔت اٚٗب١ وِٛك ثٛؿ ٚ ٣ٔ ؿاٌ٘ت وٝ ٔزّي 

تٛاٖ ٚ لٛا٢ المْ ثلا٢ ثٝ اٛب٣ت ؿكآٚكؿٖ اٚ كا 

٘ـاكؿ؛ م٤لا اٌل ؿِٚت ٚ ٔزّي ًپب٣ٞ ؿاُتٙـ آٖ 

كا ثلا٢ ٔمبثّٝ ثب ٣خٕب٣٘ ٞب ثٝ اك٥ٔٚٝ فلًتبؿٜ 

اؽتالفبت ٚ ؿ٣ُٕٙ ٞب٢ ٥ٔبٖ ُبٜ ٚ ٔزّي . ثٛؿ٘ـ

تٛاٖ ٞلٌٛ٘ٝ تز٥ٟن لٛا ام ٛلف ٔزّي كا 

. ٣ٔ ٌلفت

ٝ ؽٛا٣ٞ،      ؿك آفكثب٤زبٖ، ٔلؿْ ؽ٢ٛ ؿك ِٔلٚٛ

ٍ ٞب٢ ٌٌتلؿٞب٢  ث٤ـ ام تجل٤ن، پ٥ِلٚ ثٛؿ٘ـ ٚ تال

ك٤بع٣، )ؿك كاٜ پ٥ِجلؿ ِٔل٥ٛٚت ا٘زبْ ؿاؿ٘ـ 

ٔلؿْ ا٤ٗ ُٟل رٙب٤بت الجبَ . (422 – 407: 1372

ا٤ٗ . اٌِّٜٙٝ كا ثٝ ٌٍٛ ٔلؿْ ا٤لاٖ ٣ٔ كًب٥٘ـ٘ـ

تل٤ٗ ُٟل ثٝ ٔبوٛ ثٛؿ؛  وبٖ٘ٛ ِٔل٥ٛٚت ٘نؿ٤ه

ؿك ٘ت٥زٝ، الجبَ اٌِّٜٙٝ ث٤ـ ام فلاغت ام أل ٔبوٛ 

ٔتٛرٝ ؽ٢ٛ ُـ، تب ٞٓ تالف٣ افِبٌل٢ ٞب٢ 

ا٘زٕٗ ؽ٢ٛ ثبُـ ٚ ٞٓ ثب ًلوٛث٣ ثنكي تل٤ٗ 

ٕٞلاٜ ا٘زٕٗ ا٤بِت٣ تجل٤ن ثٝ ؿكثبك ؽٍٛ ؽـٔت٣ 

.  وٙـ

     الجبَ اٌِّٜٙٝ، إًب٥٣ُ آلب ٥ًٕتمٛ كا ثٝ 

عىٛٔت لٜٛك ٔٙٔٛة ولؿ ٚ ؿٚ ٌلٜٚ ام 

ِِىل٤بٖ ؽٛؿ كا ثٝ ًٕت ؽ٢ٛ فلًتبؿ ٚ ثٝ آٟ٘ب 

ؿًتٛك لتُ ٚ غبكت اٛلاف ؽ٢ٛ كا ٓبؿك ولؿ 

ا٘زٕٗ ؽ٢ٛ . (4: ق1325 ٤ُجبٖ 13، عجُ إِت٥ٗ)

اولاؿ . ٞٓ ؿٚ ِِىل آكاًتٝ ثٝ ٔمبثّٝ آٟ٘ب فلًتبؿ

تغت تبث٢ الجبَ اٌِّٜٙٝ ام فلٓت ثٟلٜ ثلؿ٘ـ ٚ ثٝ 

اكؿ٢ٚ اٞب٣ِ ؽ٢ٛ ؿك ًٕىٗ آثبؿ عّٕٝ ولؿ٘ـ ٚ 

٣ـ٠ م٤بؿ٢ ًلثبم ٚ ر٢ٕ وخ٥ل٢ ام ٔزبٞـ٤ٗ كا 

ٔمتَٛ ٚ ٣ـ٠ م٤بؿ٢ كا ا٥ًل ولؿ٘ـ ٚ ٥ٔلٞبُٓ 

. ٘ب٣ٔ كا وٝ ام ا٣٘ب٢ ا٘زٕٗ ؽ٢ٛ ثٛؿ ًل ثل٤ـ٘ـ

 5)ام اولاؿ ٞٓ ٌل٣ٞٚ ؿك ا٤ٗ ٘جلؿ وِتٝ ُـ٘ـ 

 118-117/ 9: 1378ر٤فل٤بٖ،   )(ق٤ُ1325جبٖ  

 ٤ُجبٖ 13، عجُ إِت٥ٗ ؛ 328: 1386؛ ٥ًـ كٗب ، 

ثٝ اولاؿ ٌفتٝ ُـٜ ثٛؿ وٝ . (4ق 1325

ٝ ّٛجبٖ ثبث٣ ٌٞتٙـ ٚ ا٣٘ب٢ ا٘زٕٗ ؽ٢ٛ  ِٔلٚٛ

ُ ا٘ـ ا٤ٗ أل ًجت ٣ٔ ُـ وٝ  ٞٓ ثبث٣ ٚ ٚارت اِمت

٥ُؼ االًالْ، )اولاؿ ؿك لتُ ٔلؿْ رل٢ تل ٌلؿ٘ـ 

1356 :28- 29 .)

     ا٘زٕٗ ا٤بِت٣ تجل٤ن ٕ٘ب٤ٙـٌب٣٘ كا ثلا٢ آالط 

ا٤ٗ . كٚاثٚ الجبَ اٌِٜٙٝ ثب اٞب٣ِ ؽ٢ٛ فلًتبؿ

ٌلٜٚ ؿك ٘نؿ٤ى٣ ٞب٢ ؽ٢ٛ ثٛؿ٘ـ وٝ ؽجل رًٙ 

: ٕٞبٖ )اٞب٣ِ ؽ٢ٛ ٚ ٔبوٛ ثٝ ا٤ٗ ٞئ٥ت ك٥ًـ 

اٞب٣ِ ؽ٢ٛ عبٗل ثٝ لجَٛ ٥ٞئت . (18 – 17

ّٔٔغٝ ٘جٛؿ٘ـ؛ ٣ِٚ ث٤ـ ام ٔقاولات ث٥ٌبك ثٝ آٟ٘ب 

 .اربم٠ ٚكٚؿ ثٝ ُٟل ؿاؿٜ ُـ

     الجبَ اٌِّٜٙٝ ؿكٓـؿ ؿفب١ ام الـأبت ؽٛؿ 

: ثلآٔـ ٚ تٍّلاف٣ ثٝ ٔزّي فلًتبؿ

 [...]اٞب٣ِ ؽ٢ٛ ثٝ فـ٢ٚ پ٥ض٥ـ٣ٌ ٣ٔ وٙٙـ ... »

٘نؿ ا٥ِٚب٢ ّٔت ٚ ؿِٚت ثٙـٜ كا ؽالف وبك لّٕـاؿ 

آؽلاالٔل اكؿٚ تِى٥ُ ؿاؿٜ ثل ًل ا٤ُ . ٣ٔ ؿٞٙـ

آٟ٘ب ٞٓ اًت٤ـاؿ فلاٞٓ آٚكؿٜ ؿفب١ . ٥ٔالٖ ك٤ؾتٙـ

ٕ٘ٛؿ٘ـ، غبِت ُـ٘ـ صٙـ ٘فل آٟ٘ب كا وِتٙـ ٚ صٙـ 

٘فل ام ٓبعت ٔٙٔجبٖ ٚ ًلثبم كا ٌلفتٝ، ؽٛاًتٙـ 

لل٤ت ًٝ ولٚك ٗلك ؿك . ا٘تمبْ ثىِٙـ، ٍ٘قاُتٓ

لٛكؽب٘ٝ ٚ تٛپؾب١٘ ؿِٚت كا . ا٤ٗ ٔـت ٚاكؿ ولؿ٘ـ

٣لا٤ٖ م٤بؿ اًت ف٤الً ّٕٔىت ٤ب . ؿاغٖٛ ولؿ٘ـ

ؿِٚت٣ اًت ٤ب ّٔت٣، ؿك ٥ٞش وـاْ ٘جب٤ـ ا٤ٗ ٛٛك 

كفتبك ُٛؿ ا٤ٗ ٛل٤م١ ِٔلٚٛٝ ٥ٌ٘ت، ؿك ِٔلٚٛٝ 
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٥ٔلما )« (الجبَ اٌِّٜٙٝ)ٕٞٝ ثب٤ـ ٌٔب٢ٚ ثبُٙـ 

( 426-425: 1384ٓبِظ، 

َ اٌِّٜٙٝ،  ّٕٔىت ٤ب ؿِٚت٣ »      ام ؿ٤ـٌبٜ الجب

ا٤ٗ ت٤ل٤ف اٚ تمبثُ ؿِٚت ٚ ّٔت . «اًت ٤ب ّٔت٣

كا ثٝ ؽٛث٣ ِ٘بٖ ٥ٔـٞـ ٚ ؿِٚت كا رـا ام ّٔت 

٥ٔـا٘ـ ٚ ث٥بٍ٘ل ؿ٤ـٌبٜ ًٙت٣ ثٝ ؿِٚت ٚ تمبثُ آٖ 

ثب ّٔت اًت؛ عبَ آ٘ىٝ ؿك ِٔلٚٛٝ، ؿِٚت 

ثلؽبًتٝ ام ّٔت اًت ٚ تٕب٤ن٢ ٥ٔبٖ ؿِٚت ٚ 

ًلؿاك ثٝ ك٤ٚبك٣٤ٚ ثب ّٔت پلؿاؽت . ّٔت ٥ٌ٘ت

ُ ؿاؿٖ ثٝ عىٛٔت رـ٤ـ ٚ ثٝ  تب ثٝ آٟ٘ب اربمٜ ُى

عب٥ُٝ كا٘ـٖ ؿِٚت٥بٖ وٝ ؽٛؿ ٕ٘ب٤ٙـ٠ آٖ اًت، 

ا٤ٗ ٍ٘لٍ ثٝ عىٛٔت ٘بًبمٌبك ثب ٠٘بْ . ٘ـٞـ

. ِٔل٥ٛٚت ٚ ؿك تمبثُ ثب آٖ للاك ؿاكؿ

     ؿك فبّٓٝ ٥ٔبٖ ٔقاولات اٚٗب١ ٚال٤ت ؽ٢ٛ 

َ اٌِّٜٙٝ تٕبْ كاٜ ٞب٢ ٔٛآالت٣  آُفتٝ ثٛؿ ٚ الجب

كا ثٌتٝ ثٛؿ ٚ ام رّٕٝ كاٜ تزبكت٣ ٛلاثٛماٖ كا 

ٌٔـٚؿ ٕ٘ٛؿٜ ٚ ثل احل ٘با٣ٙٔ ٚ الـأبت الجبَ 

٥ِٔل٢، )اٌِّٜٙٝ، تزبكت وبٔالً ت٥ٜ٤ُ ُـٜ ثٛؿ 

ٜٔٙم١ ٔبوٛ ٚ ؽ٢ٛ ؿك عىٓ كاٜ . (1/110د: 1362

اكتجب٣ٛ ا٤لاٖ ثب اكٚپب ثٛؿ ٚ ثٌتٝ ُـٖ ا٤ٗ كاٜ ٚ 

َ اٌِّٜٙٝ  ٘با٣ٙٔ ا٤ٗ ٜٔٙمٝ وٝ عبُٓ الـأبت الجب

ٚ اولاؿ ثٛؿ، ؽٌبكات م٤بؿ٢ ثٝ تزبكت ؿاؽ٣ّ ٚ 

َ اِتزبكٜ ٞب٢ م٤بؿ٢ ؿك . ؽبكر٣ وِٛك ٚاكؿ ولؿ ٔب

ٝ ؽٛاٞبٖ ٚ  َ اٌِّٜٙٝ ٚ ِٔلٚٛ احل وِبوَ الجب

 2، ا٘زٕٗ تجل٤ن)غبكت ٌل٤ٟب٢ اولاؿ ثٝ ٤غٕب كفت 

(. 1: 1325ُٛاَ 

     ام ؿ٤ـ اٞب٣ِ ؽ٢ٛ، ا٣٘ب٢ ا٤ٗ ٥ٞئت 

َ اٌِّٜٙٝ  ٓـالت المْ كا ٘ـاُتٙـ ٚ ام الجب

ٍ ٞب٢ ٘بؿكًت٣ ثٝ  ٛلفـاك٢ ٣ٔ ولؿ٘ـ ٚ ٌناك

: ق1325 كٔ٘بٖ 29، ؽٛك٥ُـ)تجل٤ن ٥ٔفلًتبؿ٘ـ 

ٔقاولات ٛلف٥ٗ ثب وبكُى٣ٙ ٕ٘ب٤ٙـٌبٖ . (1-2

٥ُؼ )ٔبوٛ ثـٖٚ ٘ت٥زٝ ؿ٘جبَ ٣ٔ ُـ 

أب ؿك ا٤ٗ ث٥ٗ تٍّلاف٣ ام . (38-21: 1356االًالْ،

: ُبٜ ثٝ ًلؿاك ٔبوٛ اكًبَ ُـ

ؿك ا٤ٗ ٔٛل٢ وٝ ٥ٞئت ٔغتلْ ثٝ رٟت كف٢ »

اؽتالفبت آٔـٜ المْ اًت وٝ تٟٙب رـاً تٕبْ ٞٓ 

ؽٛؿ كا ٓلف آالط و٥ٙـ وٝ ثٝ ٔغ٣ّ ا٤ٗ 

ٔقاولات ٔلتف٢ ُٛؿ ٚ ٘ت٥ز١ ٔٔبِغت ٚ ٌٔبِٕت 

كا مٚؿتل ثٝ ٣لٕ كًب٥٘ـ ٚ ٓل٤غبً ثٝ ُٕب ٔللْٛ 

فلٔبئ٥ٓ وٝ كٗب٢ ثب٣ٙٛ ٚ كاعت ؽ٥بَ ٔب ؿك  ٣ٔ

كف٢ اؽتالالت ٚ ِٔبرلٜ ٔبوٛ ٚ ؽ٢ٛ اًت 

(. 65: ٕٞبٖ)« ٚ اٌِالْ

     تٍّلاف ُبٜ مٔب٣٘ فلًتبؿٜ ُـ وٝ ُبٜ ث٤ـ ام 

لتُ اتبثه ٕٞلاٜ ؿ٤ٍل ؿكثبك٤بٖ ت٠بٞل ثٝ 

ٝ ؽٛا٣ٞ ٣ٔ ولؿ ٤ه ٔبٜ ث٤ـ ام ا٤ٗ . ِٔلٚٛ

ؿك ٔزّي ُٛكا٢  ( آثب19ٖ/  ُٛا5َ)تٍّلاف 

٣ّٔ ع٘ٛك ٤بفت ٚ ٌ٘جت ثٝ لبٖ٘ٛ اًب٣ً ٚ 

ا٤ٗ الـأبت . ِٔل٥ٛٚت ًٌٛٙـ ٚفبؿاك٢ ٤بؿ ولؿ

ٝ ؽٛاٞبٖ ثٛؿ ٚ ُبٜ ٞلٌن  ثلا٢ فل٤ت ؿاؿٖ ِٔلٚٛ

ّٔه ماؿٜ، )ؿك ثبٛٗ ثب ِٔل٥ٛٚت ٕٞلا٣ٞ ٘ىلؿ 

ٔغٕـ٣ّ٣ ُبٜ ؿك كاًتب٢ ِ٘بٖ . (55/ 1د: 1383

ٝ ؽٛاٜ تٍّلاف ثبال كا  ؿاؿٖ ؽٛؿ ثٝ ٣ٙٛاٖ ِٔلٚٛ

 ٟٔل  18/ ق1325 كٔ٘بٖ 3)ثٝ ًلؿاك فلًتبؿ 

الجبَ اٌِٜٙٝ ثب٤ـ ؿك اٛب٣ت ام ُبٜ ٚ . ( 1286ٍ

ؿك ارلا٢ ٥ًبًت اٚ ثٝ ٔٔبِغٝ ثب اٞب٣ِ ؽ٢ٛ 

 كٚم ٌفتٍٛ ثل 25ٔقاولٜ وٙٙـٌبٖ ث٤ـ ام . ٣ٔ ك٥ًـ

ٝ ؽٛاٞبٖ  ٝ ٞب٢ ؿكثبك ٚ ِٔلٚٛ احل فِبكٞب ٚ ت٥ٓٛ

 ٍ ثٝ 1286 ٟٔل 27/  ق1325 كٔ٘بٖ 10ؿك 

عبُٓ ا٤ٗ تٛافمبت ؿك پب٘نؿٜ . تٛافك ك٥ًـ٘ـ

فُٔ ٌٙزب٘ـٜ ُـ ٚ ثٝ أ٘ب٢ ٥ٞئت ّٔٔغٝ، 
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. ٕ٘ب٤ٙـٌبٖ ؽ٢ٛ ٚ ٕ٘ب٤ٙـٌبٖ ؽٛا٥٘ٗ ٔبوٛ ك٥ًـ

: ثٙـٞب٢ ٟٔٓ تٛافك ٘بٔٝ

كاٜ اًال٘جَٛ وٕب ف٣ اٌِبثك ام كاٜ للا٣ٙ٥٣  [.1]

 [...]ثٛؿٜ ٚ تب ؿكٚام٠ ؽ٢ٛ أٗ ٚ ٠ٙٔٓ ثبُـ 

رٙبة  [تزبك]ٌٔئَٛ ا٥ٙٔت ٔب٣ِ ٚ رب٣٘ آٟ٘ب 

َ اٌِّٜٙٝ ًلؿاك اًت .[ 2]. رالِٕتبة ارُ الجب

ٔغج٥ًٛٗ، صٝ ام ا٘ز٣ٕٙ ٚ صٝ ام ك٥٣ت، آٟ٘ب٣٤ 

ٝ ٚاًٜٝ أل ِٔل٥ٛٚت ٚ ا٤ٗ اؽتالَ ٚال٤ٝ ؿك  وٝ ث

.[  3]ٔبوٛ ٔغجٛى ثٛؿ٘ـ ٌٔتؾّْ ٚ آماؿ ُٛ٘ـ

ٟٔبرل٤ٗ وٝ ام ٔبوٛ ثٝ ٔل٘ـ ٚ تجل٤ن ٚ ًب٤ل ٘مبٙ 

ٝ ا٘ـ ٤ٔبٚؿت ؿاؿٜ ا٥ٕٛٙبٖ وبُٔ ؿك ا٥ٙٔت ٚ  كفت

ٟٔبرل٤ٗ ؿك ٔغُ ًىٛ٘ت  [.4].آًب٤َ آٟ٘ب ثـٞٙـ

. ؽٛؿ ٔؾتبك ثٛؿٜ ٚ ٞل رب ٥ُٔ ؿاك٘ـ البٔت ٕ٘ب٤ٙـ

ًٝ ٚ صٟبك ٘فل ٚو٥ُ ام ٔبوٛ للاك ثـٞٙـ،   [.5]

ْ ٘بٔٝ ا٘ز٣ٕٙ ٔملك اًت،  ٝ ٛٛك٢ وٝ ؿك فَٔٛ ٠٘ب ث

ٔٛافك ًب٤ل ٘مبٙ ٚ ٚال٤بت كفتبك ولؿٜ ٤ه ٘فل ام 

ؿك [.6].ٚوال ٞٓ ؿك ا٘زٕٗ ا٤بِت٣ تجل٤ن ٔم٥ٓ ثبُـ 

كف٢ وـٚكت ٔبث٥ٗ اٞب٣ِ ؽ٢ٛ ٚ ٔبوٛ للاك٢ 

 ا٘زٕٗ). ثـٞٙـ وٝ ؽٔٛٔت ثٝ و٣ّ ٔلتف٢ ُٛؿ

(. 3-1:  ق1325 ُٛاَ 2، تجل٤ن

ثب ا٤ٗ ٔٔبِغٝ وِبوَ ٚ ٘جلؿ ٥ٔبٖ اٞب٣ِ ؽ٢ٛ ٚ 

ؽٛا٥٘ٗ ٔبوٛ ٚ اولاؿ، وٝ ام ٞل  ٛلف ث٥َ ام ٓـ 

ا٤ٗ للاكؿاؿ، ام . تٗ وِتٝ ُـ٘ـ، ثٝ پب٤بٖ ك٥ًـ

ٝ ّٛجبٖ ٔبوٛ ثٛؿ وٝ ثل  ٛلف٣، ٤ٛ٘ـ٢ ثلا٢ ِٔلٚٛ

احل ت٤ـ٤بت ًلؿاك ثٝ م٘ـاٖ افتبؿٜ ٚ ٤ب ام ٔبوٛ 

ا٤ٗ ٔٔبِغٝ ثٝ آٟ٘ب آماؿ٢ . ٟٔبرلت ولؿٜ ثٛؿ٘ـ

٣ٔ ؿاؿ ٚ لَٛ ثبم ُـٖ ا٘زٕٗ ٚال٤ت٣ ٔبوٛ ٞٓ ام 

.  ؽٛا٥٘ٗ ٌلفتٝ ُـ

تظاَزات مشزيطٍ خًاَاوة اقبال السلطىٍ 

ٗ پلًت٣ ٚ  ث٤ـ ام ٔٔبِغٝ، الجبَ اٌِّٜٙٝ ٞٓ ام ٚٛ

ّٔت ؿًٚت٣ ؿْ ٣ٔ مؿ ٚ ؽٛؿ كا ؽبؿْ ّٔت ٚ 

وِٛك ٣ٔ ٘ب٥ٔـ ٚ ٕٞٛاكٜ تٍّلاف ٞب٢ ؿًٚتب٘ٝ ثٝ 

: 1379ا٥ٔلؽ٥ن٢، )ا٘زٕٗ تجل٤ن ٔؾبثلٜ ٣ٔ ولؿ 

الجبَ اٌِّٜٙٝ ؿك كاًتب٢ عفٞ كٚاثٚ . (45

ٝ ؽٛاٞبٖ ثٝ ٔٙبًجت ًبَ رـ٤ـ  ؿًٚتب٘ٝ ثب ِٔلٚٛ

٣ٌُٕ پ٥بْ تجل٤ى٣ ثٝ ا٘زٕٗ ا٤بِت٣ آفكثب٤زبٖ 

فلًتبؿ ٚ ٕٗٗ فلًتبؿٖ ٔجّغ٣ ٚرٝ ٘مـ ثٝ 

ا٣٘ب٢ ا٘زٕٗ ا٤بِت٣، ٌناكٍ ارٕب٣ِ ام ا٥ٙٔت 

ا٘زٕٗ ٞٓ ًبَ ٘ٛ كا ثٝ ًلؿاك . ٜٔٙمٝ اكائٝ ٕ٘ٛؿ

ٗ پلًت٣ ٚ غ٥لت ٣ّٔ  تجل٤ه ٌفتٝ ٚ ام عٌٗ ٚٛ

 كث٢٥ االَٚ 24 ا٘زٕٗ تجل٤ن)اٚ ًپبًٍناك٢ ولؿ

ؿِٚت ٞٓ ام عٌٗ ؽـٔبت ًلؿاك . (3: ق1326

ٔبوٛ ؿك عفٞ ًلعـات عٛم٠ عىٛٔت٣ ؽٛؿ 

آك٥ُٛ ٔلون اًٙبؿ ٚماكت )لـكؿا٣٘ ٚ تِىل ولؿ 

ا٤ٗ عٛاؿث ثب الـاْ تٙـكٚٞب٢ . (ق1326ؽبكرٝ، 

ِٔلٚٛٝ ؿك پلتبة ٘بك٘زه ثٝ ٢ًٛ وبٌِى١ 

ٓ مٔبٖ ثٛؿ   25/ 1287ٍ اًفٙـ8)ٔغٕـ٣ّ٣ ُبٜ ٞ

ُبٜ ، ثب ٓجل ٚ ُى٥جب٣٤، . ( ق1326ٔغلْ 

ٔؾبِفت م٤بؿ٢ ثلٚم ٘ـاؿ؛ ٣ِٚ صٖٛ ؿاًتبٖ 

ٔغبو١ٕ ٥٘ٛٙ٠ٔٗ تلٚك كاٜ ثٝ رب٣٤ ٘جلؿ، اٚ ٕٔٔٓ 

وٌل٢ٚ )ثٝ ٔجبكم٠ رـ٢ ٥ّ٣ٝ ِٔل٥ٛٚت ٌلؿ٤ـ 

ٝ ؽٛا٣ٞ . ( 522-528: 1378 ُبٜ ت٠بٞلات ِٔلٚٛ

َ اٌِّٜٙٝ ٞٓ ؿك اٛب٣ت ام اٚ كاث١ٜ  ٣ٔ ولؿ ٚ الجب

ُبٜ ثٝ فىل . ؽٛث٣ ثب ا٘زٕٗ تجل٤ن ؿاُت

ٌلؿآٚك٢ ٔتغـا٣٘ ثٛؿ تب ؿك ٔٛال٢ ِنْٚ ام اٚ 

ؿك ا٤ٗ كٚمٞب، ُبٜ ثٝ ًفبكت ا٤لاٖ . عٕب٤ت وٙٙـ

ؿك پٜلمثٛكي ًفبكٍ ولؿ تب ُلا٤ٚ المْ ثلا٢ 

تغ٥ُٔ ٣جبى پبُبؽبٖ پٌل الجبَ اٌِّٜٙٝ ؿك 

آك٥ُٛ  )ٔـك١ً ٠٘ب٣ٔ پٜلمثٛكي كا فلاٞٓ وٙٙـ 

ٔٙبف٢ . (ق1326ٔلون اًٙبؿ ٚماكت ؽبكرٝ، 
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ِٔتلن ٌٔتجـ٤ٗ الت٘ب ٥ٔىلؿ وٝ ٣ٍٕٞ، ثٝ ٛٛك 

ًلؿاك ٞٓ ثب . ِٔتلن، ٥ّ٣ٝ ِٔلٚٛت الـاْ وٙٙـ

تٛرٝ ثٝ ا٤ٙىٝ ُبٜ ؿك ثلاثل ِٔلٚٛٝ ٕٔبُبت 

ولؿ، اٚ ٞٓ ثٝ ٘ٛث١ ؽٛؿ الـا٣ٔ ٥ّ٣ٝ ِٔل٥ٛٚت  ٣ٔ

أب ٔبرلا٢ ثٝ تٛح ثٌتٝ ُـٖ . ؿاؿ ا٘زبْ ٣ٕ٘

ٝ ّٛجبٖ تجل٤ن ثب  ٔزّي ٚ آغبم ٘جلؿ ِٔلٚٛ

ٔغٕـ٥ّ٣ِبٜ حبثت ولؿ وٝ الجبَ اٌِّٜٙٝ ٍٕٞبْ 

ثب ٌٔتجـ٤ٗ تٟلاٖ ام ٔؾبِف٥ٗ ًلًؾت ِٔل٥ٛٚت 

اًت ٚ اٌل ؿك ٔمب٣٤ٛ ؿك ثلاثل ا٤ٗ رل٤بٖ 

.  ًىٛت ولؿ، تٟٙب ٟبٞلًبم٢ ثٛؿ

وتیجٍ 

ٗ ؿاكاٖ ٚ عىبْ ٔغ٣ّ ثب پ٥لٚم٢ ا٘مالة  م٥ٔ

ِٔل٥ٛٚت ٚ آالعبت التٔبؿ٢ ٚ ٥ًب٣ً 

عبُٓ ام آٖ، تٕبْ لـكت ٚ ٘فٛف ؽٛؿ كا ام ؿًت 

ٝ ؿاك ثب  ٥ٔـاؿ٘ـ، پي ثلا٢ عفٞ ا٤ٗ ٔٙبف٢ ك٤ِ

ا٤ٗ ٌلٟٚٞب . تٕبْ لٛا ؿك ثلاثل آٖ ا٤ٌتبؿ٣ٌ ولؿ٘ـ

ٔغٕـ٣ّ٣ ُبٜ كا ٞٓ ؿك ٔؾبِفت ثب ِٔلٚٛٝ 

ٌٕٞٛ ثب ؽٛؿ ٣ٔ ؿ٤ـ٘ـ؛ پي ٤ه اتغبؿ٢ ٥ٔبٖ ا٤ٗ 

٥٘لٚٞب ٥ّ٣ٝ ِٔل٥ٛٚت، ٟ٘بؿٞب ٚ ٞٛاؿاكاٖ آٖ 

َ ٞب ٚ الـأبت الجبَ اٌِّٜٙٝ . ُىُ ٌلفت ٚاوٙ

ٞٓ ؿك ثلاثل ِٔل٥ٛٚت ٚ ٟ٘بؿٞب٢ آٖ، ثبمتبة 

ٗ ؿاك  پب٤ٍبٜ ٛجمبت٣ اٚ ثٝ ٣ٙٛاٖ عبوٓ ٔغ٣ّ ٚ م٥ٔ

َ ؿاك٢ ٔبِى٥ت ًلؿاك ٔبوٛ ثل . ثنكي ثٛؿ ِغٛ ت٥ٛ

أالوَ كا ثٝ صبَِ ٣ٔ و٥ِـ ٚ، ام ٛلف٣، تأ٥ًي 

ٗ ٞب٢ ٚال٤ت٣ ٞٓ ؽٛؿٔؾتبك٢ ٚ الـأبت  ا٘زٕ

اًتمالَ ر٤ٛب١٘ اٚ كا ثٝ پب٤بٖ ٣ٔ كًب٘ـ؛ پي 

ٝ ُـت ثٝ ٔؾبِفت ثب آٖ ثلؽبًت ٥ٞزبٖ اثتـا٣٤ . ث

٘ب٣ُ ام ا٘مالة ِٔلٚٛٝ ًجت ُـ وٝ ٔلؿْ ٔبوٛ، 

َ ٞب م٤ل اًتجـاؿ ًلؿاك م٘ـ٣ٌ ولؿٜ ثٛؿ٘ـ،  وٝ ًب

اٚ ٚ ؿ٤ٍل ؽٛا٥٘ٗ كا ام ٔبوٛ ثٝ ك٥ًٚٝ فلاك٢ 

الجبَ . ؿٞٙـ ٚ ؿك كًٚتبٞب ك٣ب٤ب ٥ّ٣ٝ آٟ٘ب ُٛك٤ـ٘ـ

اٌِّٜٙٝ ثب ؿٍِل٣ٔ ثٝ عٕب٤ت ٞب٢ ٔغٕـ٣ّ٣ ُبٜ 

ٚ ؿكثبك تٟلاٖ ٚ كٚى ٞب وٝ ٣ٔ ؽٛاًتٙـ ا٤بالت ٚ 

ٚال٤بت كا ثٝ اغتِبٍ ثىِٙـ ٚ ٞٛاؿاكاٖ ِٔلٚٛٝ 

كا ًلوٛة وٙٙـ، ثٝ ٔبوٛ ثبمٌِت ٚ ثٝ وِتبك، 

. م٘ـا٣٘ ولؿٖ ٚ تج٥٤ـ ٞٛاؿاكاٖ ِٔلٚٛٝ ؿًت مؿ

الـأبت اٚ ؿك ٔبوٛ عبُٓ تِل٤ه ٌٔب٣٣ اٚ ثب 

ٔغٕـ٣ّ٣ ُبٜ ٚ ؿ٤ٍل ٌٔتجـ٤ٗ وِٛك ثٛؿ وٝ 

٣٤ً ؿاُتٙـ الـأبت ٕٞب٣ٍٙٞ ؿك ثلاثل ٞٛاؿاكاٖ 

ثل ا٤ٗ اًبى، اٌل ؿك . ِٔلٚٛٝ ا٘زبْ ؿٞٙـ

ٝ ٞب٣٤ الجبَ اٌِٜٙٝ ثٝ ّٓظ ثب ٞٛاؿاكاٖ  ثلٞ

ِٔلٚٛٝ الـاْ ولؿ ٚ اربمٜ ثبمٌِب٣٤ ا٘زٕٗ ؿك 

ُٟل ٔبوٛ ؿاؿ، ثٝ فلٔبٖ ٔغٕـ٣ّ٣ ُبٜ ٚ ثلا٢ 

ٝ ؽٛا٣ٞ ٚ فل٤ت ٞٛاؿاكاٖ ٠٘بْ  ت٠بٞلات ِٔلٚٛ

. رـ٤ـ، لجُ ام ثٝ تٛح ثٌتٗ ٔزّي ثٛؿ

 

مىابع  
 .ثغلاٖ ِٔل٥ٛٚت ؿك ا٤لاٖ(. 1383)آثبؿ٤بٖ، ع٥ٌٗ 

َ ٞب٢ ٥ًب٣ً: تٟلاٖ . ًٌٔٛٝ ٜٔب٤ِبت ٚ پوٚٞ

 ا٤ـئِٛٛه٢ ٟ٘٘ت(. 1353)آؿ٥ٔت، فل٤ـٖٚ 

. پ٥بْ:  تٟلاٖ.ِٔل٥ٛٚت ا٤لاٖ

كٚم٘بٔٝ ؽبٛلات اعتِبْ (. 1366)اعتِبْ اٌِّٜٙٝ 
. ، ثٝ وَُٛ ٥ًـ ٔغٕـ ٟٔـ٢ ٢ًٛٛٔاٌِّٜٙٝ

 .مٚاك: تٟلاٖ

، ثٝ تبك٤ؼ ٔبوٛ(. 1381)افتؾبك٢ ث٥بت، ع٥ٌٙم٣ّ 

. ٥ُلامٜ: تٟلاٖ. وَُٛ ع٥ٌٗ اعٕـ٢

ٝ االًالْ ثٝ ٌٔتِبك (. 1378 ) ٝ ٞب٢ تجل٤ن ام حم ٘بٔ
. فلٚماٖ كٚم:  تٟلاٖ.اِـِٚٝ

تبك٤ؼ ا٘مالة »، (1340ٟٔل )تم٣ ماؿٜ، ٥ًـ عٌٗ 

.  159، ٍ ٤غٕب ٔزّٝ ،«ا٤لاٖ

اِـِٚٝ  ؽبٛلات ٚ اًٙبؿ ٌٔتِبك(. 1362)ــــــــــ 
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. فلؿ٣ًٚ: تٟلاٖ. ٓبؿق

ل٥بْ آفكثب٤زبٖ ٚ (. 1379)ا٥ٔلؽ٥ن٢، إًب٥٣ُ 
. ٍ٘بٜ: تٟلاٖ. ًتبكؽبٖ

ًبَ . ( ق1325كث٢٥ اِخب٣٘ )، كٚم٘بٔٝ ا٘زٕٗ تجل٤ن

تجل٤ن . 86،ٍ 1

. 65،ٍ 1ًبَ . ( ق1325ٓفل )ــــــــــ ، كٚم٘بٔٝ 

تجل٤ن 

،ٍ 1ًبَ . ( ق1325 كرت 1)ــــــــــ ، كٚم٘بٔٝ 

تجل٤ن . 124

،ٍ 1ًبَ . ( ق1325 كرت 21)ــــــــــ ، كٚم٘بٔٝ 

تجل٤ن . 127

،ٍ 1ًبَ . ( ق1325 ٤ُجبٖ 28)ــــــــــ ، كٚم٘بٔٝ 

تجل٤ن . 147

،ٍ 2ًبَ . ( ق1325 ُٛاَ 2)ــــــــــ ، كٚم٘بٔٝ 

تجل٤ن . 11

ًبَ . ( ق1326 كث٢٥ االَٚ 24)ــــــــــ ، كٚم٘بٔٝ 

تجل٤ن . 15،ٍ 2

ٍ ٞب٢ )وتبث٣ آث٣  (.1367)ث٥ِل٢، اعٕـ  ٌناك

ٔغلٔب٘ٝ ٚماكت أٛك ؽبكرٝ اٌٍّ٘تبٖ ؿكثبكٜ 
. ٘ٛك: تٟلاٖ. ا٘مالة ِٔلٚٛٝ ا٤لاٖ

٘مَ : رب٤ٔٝ ُٙب٣ً ٥ًب٣ً(. 1379)ث٥ِل٤ٝ، ع٥ٌٗ 
 .٣٘: تٟلاٖ. ٌلٜٚ ٞب٢ ارتٕب٣٣ ؿك لـكت

ؽبٛلات ٥ًـ )م٘ـٌب٣٘ ٛٛفب٣٘ (. 1372)ــــــــــ 
: تٟلاٖ. ثٝ وَُٛ ا٤لد افِبك. (عٌٗ تم٣ ماؿٜ

٣ّٕ٣ .

ِٔبٞـات ٚ تغ٥ُّ (. 1377)تٟلا٣٘، ٔغٕـ ٣ّ٣ 
. ارتٕب٣٣ ٚ ٥ًب٣ً ام ا٘مالة ِٔل٥ٛٚت ا٤لاٖ

. ُلوت ًٟب٣ٔ ا٘تِبك: تٟلاٖ

ٔز٣ٕٛٝ ٔزّـات ٥ٔلاث (. 1378)ر٤فل٤بٖ، كًَٛ 

، تأ٥ِف ٥ٔلما تبك٤ؼ ِٔل٥ٛٚت، ثؾَ 9داًال٣ٔ 

ثٝ وَُٛ ٣ّ٣ . اثٛاِمبًٓ ا٥ٔٗ اِِل١ ؽ٣٤ٛ

اهلل ٔل٣ِ٣  وتبثؾب٘ٝ آ٤ت: ، لٓ(ٓـكائ٣ ؽ٣٤ٛ

 .٘زف٣

. 93،ٍ 1ًبَ . ( ق1325كرت ) كٚم٘بٔٝ عجُ إِت٥ٗ،

تٟلاٖ 

ًبَ . ( ق1325 رٕبؿ٢ االَٚ 8) كٚم٘بٔٝ ،ــــــــــ 

تٟلاٖ . 46،ٍ 1

. ( ق1325 رٕبؿ٢ االَٚ 27) كٚم٘بٔٝ ،ــــــــــ 

تٟلاٖ . 63،ٍ 1ًبَ 

ًبَ . ( ق1325 ٤ُجبٖ  13) كٚم٘بٔٝ ،ــــــــــ 

تٟلاٖ . 122،ٍ 1

،ٍ 1ًبَ. (ق1325 كٔ٘بٖ 29) ،كٚم٘بٔٝ ؽٛك٥ُـ

. تٟلاٖ. 62

. تٛى: تٟلاٖ. تبك٤ؼ ؽ٢ٛ(. 1372)ك٤بع٣، ٔغٕـا٥ٔٗ 

ٚلب٢٤ ِٔل٥ٛٚت ثٝ كٚا٤ت ٘بٔٝ (. 1386)٥ًـ كٗب 

ثٝ . ٞب٢ ٥ًـ كٗب ثٝ عبد ٥ٔلما آلب٢ فل٣ُ

. ٤بكاٖ: تجل٤ن. وَُٛ ٘م٣ آفك ٔمـْ

ٚال٤بت اتفبل٥ٝ (. 1362)ُل٤ف وبُب٣٘، ٔغٕـ ٟٔـ٢ 
، ثٝ وَُٛ ٔٙٔٛكٜ اتغبؿ٤ٝ ٚ ٥ًلٚى ؿك كٚمٌبك

 .ِ٘ل تبك٤ؼ ا٤لاٖ: تٟلاٖ. ٤ًـٚ٘ـ٤بٖ

ؿٚ ًٙـ ام (. 1356)٥ُؼ االًالْ، ٥ٔلما ٣جـاال٥ٔل 

. تٛوب: تٟلاٖ. ا٘مالة ِٔلٚٛٝ ا٤لاٖ

لتُ اتبثه ٚ ُب٘نؿٜ (. 1368)٥ُؼ االًال٣ٔ، رٛاؿ 

و٥ٟبٖ : تٟلاٖ. ٔمبِٝ تغم٥م٣ ؿ٤ٍل

،ٍ 1ًبَ . ( ق1325 ٤ُجبٖ 6) ، كٚم٘بٔٝ ٓجظ ٓبؿق

. تٟلاٖ.129

ل٥بْ آفكثب٤زبٖ ؿك (. 1363)ٛبٞلماؿٜ ثٟناؿ، ول٤ٓ 

ٔمـ١ٔ ٥ًـعٌٗ تم٣ . ا٘مالة ِٔل٥ٛٚت ا٤لاٖ

. الجبَ: تٟلاٖ. ماؿٜ ٚ كٗبماؿٜ ُفك

كٚم٘بٔٝ ؽبٛلات ٣ن٤ناٌِّٜبٖ (. 1376)٣ن٤ن اٌِّٜبٖ 

: تٟلاٖ. ، ثٝ وَُٛ ٔغٌٗ ٥ٔلما٣٤(٥ّٔزه حب٣٘)

. مك٤بة

تبك٤ؼ تغٛالت )ٔمبٚٔت ُىٙٙـ٠ (. 1377)فٛكاٖ، ربٖ 
. كًب: تٟلاٖ.  تلر١ٕ اعٕـ تـ٤ٗ،(ارتٕب٣٣ ا٤لاٖ

، تبك٤ؼ ث٥ـاك٢ ا٤لا٥٘بٖ(. 1346)ولٔب٣٘، ٘بٟٓ االًالْ 

ث٥ٙبؿ فلًٞٙ : تٟلاٖ. ثٝ اٞتٕبْ ٥٤ًـ ٥ًلرب٣٘
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 .ا٤لاٖ

: تٟلاٖ. تبك٤ؼ ِٔل١ٛٚ ا٤لاٖ(. 1378 )وٌل٢ٚ، اعٕـ 

. ٓـا٢ ٤ٔبٓل

كٚم٘ب١ٔ (. 1377)وال٘تل٢ ثب٥ ٥ِٔٝ، ٥ٔلما اثلا٥ٞٓ ؽبٖ 

. ، ثٝ وَُٛ ٤غ٣٥ فوبءؽبٛلات ُلف اِـِٚٝ

 .فىل ألٚم: تٟلاٖ

، تلر١ٕ ٥ٕ٥ًٗ ا٤لاٖ ٣ٔل لبربك(. 1375)ِٕجتٖٛ، آٖ 

. ربٚؿاٖ ؽلؿ: ِٟٔـ. ف٥ٔغ٣

كربَ آفكثب٤زبٖ ؿك ٣ٔل . (ث٣ تب)ٔزتٟـ٢، ٟٔـ٢ 

. ، ثٝ وَُٛ غالٔلٗب ٛجبٛجب٣٤ ٔزـِٔل٥ٛٚت

.  مك٤ٗ: تٟلاٖ

ٍ ٞب٢ )وتبة آث٣ (. 1362)٥ِٔل٢، اعٕـ  ٌناك
ٔغلٔب٘ٝ ٚماكت أٛك ؽبكرٝ ا٥ٍّ٘ي ؿكثبك٠ 

 .ِ٘ل ٘ٛ:  تٟلاٖ.(ا٘مالة ِٔلٚٛٝ ا٤لاٖ

تبك٤ؼ ا٘مالة ِٔل٥ٛٚت (. 1383)ّٔه ماؿٜ، ٟٔـ٢ 

. ًؾٗ: تٟلاٖ. ا٤لاٖ

ٔقاولات ٔزّي (. 1384)٥ٔلما ٓبِظ، غالٔغ٥ٌٗ 

. ٔبم٤بك: تٟلاٖ. اَٚ

تبك٤ؼ ا٘مالة . (ث٣ تب)٘ٔلت ٔبو٣٤ٛ، ٔغٕـ كع٥ٓ 

. صبپؾب٘ٝ ٥ّٕ٣ٝ: لٓ. آفكثب٤زبٖ ٚ ؽٛا٥٘ٗ ٔبوٛ

 ق؛ 1322آك٥ُٛ ٔلون اًٙبؿ ٚماكت ؽبكرٝ، ًبَ 

. 16، ًٙـ3، پلٚ٘ـٜ 25وبكتٗ 

ق؛ 1323آك٥ُٛ ٔلون اًٙبؿ ٚماكت ؽبكرٝ، ًبَ 

. 21، ًٙـ2، پلٚ٘ـ27ٜوبكتٗ

ق؛ 1324آك٥ُٛ ٔلون اًٙبؿ ٚماكت ؽبكرٝ، ًبَ 

. 1، ًٙـ2، پلٚ٘ـٜ 22وبكتٗ

ق؛ 1325آك٥ُٛ ٔلون اًٙبؿ ٚماكت ؽبكرٝ، ًبَ 

. 42، ًٙـ 4، پلٚ٘ـ5ٜوبكتٗ 

ق؛ 1326آك٥ُٛ ٔلون اًٙبؿ ٚماكت ؽبكرٝ، ًبَ 

. 1، ًٙـ 25، پلٚ٘ـٜ 22وبكتٗ

ق؛ 1326آك٥ُٛ ٔلون اًٙبؿ ٚماكت ؽبكرٝ، ًبَ 

 .3، ًٙـ 20، پلٚ٘ـ39ٜوبكتٗ

 

 

 


