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 چکيدٌ
ٕ ٠ً ؿ٨ٛب ؿٝ رَٜ ر٢ب٦ٛ كا پِت ًل ُقاُت، ػٞاهت 1914-1945ٍ/1324-١1293ب٥ ؿك ًبّ

هبثْ ِٗب١ـٟ ثٞؿ.  ،رَٜ ػالٟٝ ثل ًِٞك١ب٥ ٗغٞك ٤ثل ث٨ِتل ًِٞك١ب٥ ؿٝك ام صغٜ، ٝؽ٨ٖ ٝ ٗؾلث٦
١ب٥ ؿٝ ًِٞك ك٠٨ًٝ ؿك ثؾَ ُ٘ب٦ٓ ٝ ا٨ِٔٛي ؿك ثؾَ ا٧لاٙ آٙ ٗٞهغ صغ٠ٜ ًٌَِ٘ ٝ كهبثت

مؿٛـ. ؿك ا٧ٚ ُلا٧ػ ٙ ٦ٗلا٨ٚ ٜٗبكغ ؽٞؿ ؿٕ ام ع٘ب٧ت ا٧رٜٞث٦ ثٞؿ، ١ل ٧ي ام آٙ ؿٝ ث٠ ؿٛجبّ تأٗ
ُـ، ًِٞك ٗب ا٧لاٙ ص٨ن٥ رن ظلك ٝ م٧بٙ ػب٧ـٍ ِٛـ. هغؽ٦ ١ٖ ٦ٌ٧ ام ٗصبئج٦ ثٞؿ ٠ً ٛص٨ت 

ٗلؿٕ ا٧لاٙ ُلص٠ هغؽ٦ كا ثبك١ب تزلث٠ ًلؿٟ ثٞؿٛـ، اٗب  كبكى ٝ رٜٞة ١ٖ ُلكتبك ا٧ٚ ٌِْٗ ُلؿ٧ـ.
ًلؿ. كبكى ؿك عٞك ٨ٛل١ٝب٥ ٗتلو٨ٚ ا٧ٚ ٌٗئ٠ٔ كا تِـ٧ـ ١٦ٗب٥ ٗتٞا٦ٓ ٝ عا٧ٚ ثبك، ؽٌٌِب٦ٓ

٠ً ؿك پ٦ آٙ آ٨ًت ُـ٧ـتل٥ ثل اهتصبؿ ٜٗؽو٠ ٝاكؿ  ٗؼلض ػجٞك ٝ عْ٘ ٝ ٛوْ ٗتلو٨ٚ هلاك ؿاُت
تغ٦ٔ٨ٔ  -. ا٧ٚ پو١َٝ ثب ك٧ٌٝلؿ٥ تٞص٨ل٦ًبؽتُـ ٝ هغؽ٦ ا٧ٚ ا٧بٓت كا ام ًب٧ل ا٧بالت ٗت٘ب٧ن 

١ب٥ كبكى ؿك ؼّٞ ٦ً ًبّ ام آؿبم رَٜ ر٢ب٦ٛ اّٝ تب پب٧بٙ ؽ٦آٙ اًت تب ث٠ ػْٔ ٝ ػٞاْٗ هغ ثل
 رَٜ ر٢ب٦ٛ ؿٕٝ ثپلؿامؿ.

 
 ، كبكى. رَٜ ر٢ب٦ٛهغؽ٦، ؽٌٌِب٦ٓ، ٗتلو٨ٚ، کليدياژٌ: 

                                                           
  :ًبكُٜبى اكُـ تبك٧ؼ ٝ ٗـكى ؿاِِٛبٟ پ٨بٕ ٛٞك ٗلٝؿُت. پٌت آٌتل٨ٛٝيKazemi.zarife@yahoo.com 

 15/10/1390: مقالٍ دزیافت

 29/12/1390: پریسش مقالٍ
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 مقدمٍ

ػْٔ ٝ ػٞاْٗ »ؿك كاثؽ٠ ثب ٗٞظٞع پو١َٝ 
 1293_١1324ب٥ ١ب٥ كبكى ؿك كبص٠ٔ ًبّهغؽ٦
 ، ؿك ثلؽ٦ ام آحبك ٌٗتٞة«1914ٕ_1945ٍ/ 

 اُبكات٦ آٗـٟ اًت، ام ر٠ٔ٘ ػجـآلًّٞ ٨ّٛل
١ب٥ ؿك ؼّٞ ًبّ تغل٠ ٨ّٛل٨ُلام٥ ٧ٌٜٞٛـٟ ًتبة 

رَٜ ر٢ب٦ٛ اّٝ ُب١ـ ٝهب٧غ ا٧ٚ ا٧بٓت ثٞؿٟ ٝ ام 
ٛنؿ٧ي هغؽ٦ ٝ ٗصب٧ت ٛب٦ُ ام آٙ كا ثل ٗلؿٕ 

١ب٥ ؽٞؿ كا ث٠ كُت٠ كبكى ِٗب١ـٟ ًلؿٟ ٝ ؿ٧ـٟ
 تغل٧ل ؿكآٝكؿٟ اًت.  

،  ا٧لاٙ ػصل هبربكٌٜـٟ ًتبة آٙ ٓ٘جتٞٙ ٧ٞٛ      
ِٗب١ـات ؽٞؿ كا ؿكثبكٟ هغؽ٦ ؿك رَٜ ر٢ب٦ٛ 
ؿٕٝ حجت ًلؿٟ اًت. ؿك ثلؽ٦ آحبك پو٦ِ١ٝ 
رـ٧ـ ٨ٛن، ١ل صٜـ ث٠ ؼٞك ٗؾتصل، ث٠ ا٧ٚ ٗٞظٞع 

١ب٥ هغؽ٦پلؿاؽت٠ ُـٟ اًت ام ر٠ٔ٘ ؿك ًتبة 
 احل اع٘ـ ًتبث٦.  ا٧لاٙ
هغؽ٦ ؿك رٜٞة  ٤تبًٜٞٙ پو٦ِ١ٝ ؿك م٨ٜٗ      

ا٧ٚ پو١َٝ صٞكت ِٛلكت٠ اًت. ؿك  ٣ث٠ ٨ُٞ
ثٜـ٥ اٛزبٕ ُـٟ، كٝ ثب تٞر٠ ث٠ ؿًت٠تغو٨ن پ٨َ

٠ً هغؽ٦ كا ام ٠ً ٜٗظل ػٞاْٗ ؼج٨ؼ٦، ؿاؽ٦ٔ ٝ 
 ؽبكر٦ ٗٞكؿ ثلك٦ً هلاك ؿاؿٟ اًت.  

 

 شىاسي زيش
ا٧ٚ پو١َٝ ث٠ ٨ُٟٞ تٞص٨ل٦ ٝ تغ٦ٔ٨ٔ ٝ ثب ت٠٨ٌ 

٨ٜٚ ا٥ صٞكت ُلكت٠ اًت. ١٘ضثل ٜٗبثغ ًتبثؾب٠ٛ
ام آك٨ُٞ اًٜبؿ ٦ٔٗ ا٧لاٙ ٝ اًٜبؿ ٝماكت ؽبكر٠ 

 ٨ٛن اًتلبؿٟ ُـٟ اًت.
 

 يسعت ایالت فازس
ٕ، ام رٜٞة 1913م/1331ا٧بٓت كبكى ؿك ًبّ 

كبكى، ام ُله٦ تب ٗـلة ث٠ ٗٞامات ًٞاعْ ؽ٨ٔذ
 1128ربًي تب م٧ـٝٙ ؿك ث٢ج٢بٙ ث٠ ؼّٞ 

٨ًٔٞٗتل، ٌُتلؿٟ ُـٟ ثٞؿ. ١٘ض٨ٜٚ ام ؽ٨لآثبؿ 

ثٜـك ث٢ُٞل، ام ُ٘بّ ث٠ رٜٞة، ؿك عـٝؿ  ٨ٛل٧ن تب
 . (1: 1384)٨ٛل٨ُلام٥، ٨ًٔٞٗتل ًٝؼت ؿاُت  504
ثٜـك ٨ٜٗبة كا ؿك ًبّ ١ب٥ رَٜ  1ًب٧ٌي    

ا٧بٓت كبكى ؿاٌٛت٠، ٥ٝ  ٣ر٢ب٦ٛ اّٝ رنء عٞم
ؿك ًلل٥ ٠ً ث٠ ٛٞاع٦ رٜٞة ُله٦ ا٧لاٙ ؿاُت٠ 

ٝ ٌٗب٦ٛ ث٠ ٛبٕ « ؿمؿ٥»ا٥ ث٠ ٛبٕ ام كٝؿؽب٠ٛ
ٛبٕ ثلؿٟ ٝ آ٢ٛب كا رنء ا٧بٓت كبكى « ثل٧ٜت٦»

. (323-324: 1363)ًب٧ٌي، ؿاٌٛت٠ اًت 
ٕ، رنء 1914م/1332ثٜـكػجبى ٨ٛن ؿك ًبّ 

 .  (31: 1364)ًل٨ل٥، اؿاك٥ كبكى ثٞؿ  ٣ٗغـٝؿ
 

 عًامل طثيعي . 1
 َا صعة العثًزي ي خساتي زاٌ .1 _ 1

آؼجٞك٥ ؿك ثؼع٦ ٜٗبؼن كبكى، ث٠ ؿ٨ْٓ صؼت
-ث٠ ًٜـ٥ ٝ ًؾت٦ صٞكت ٦ٗ ١ب، علًتربؿٟ

تل ُلكت ٝ عْ٘ ٝ ٛوْ ًبال ؿك آٙ ُلا٧ػ ًؾت
١ب كا ؿك ٨ٌٗل٥ صٞٙ ربؿٟ ُـ. ٠ٛٞ٘ٛ ا٧ٚ ربؿ٦ٟٗ

تٞاٙ ؿ٧ـ. اًتلبؿٟ ام ا٧ٚ كاٟ ٨ُلام ث٠ ًبمكٝٙ ٦ٗ
١٘ٞاكٟ ثلا٥ ٌٗبكلاٙ ٝتزبك پل ٗؾبؼلٟ ثٞؿٟ 
اًت. ؿك ا٧ٚ ٨ٌٗل، ٠ًٌٔٔ رجب٦ٓ ام ؼلف رٜٞة 

بّ ؿلث٦ ٨ًِـٟ ُـٟ ٝ ؿاكا٥ ُله٦ ث٠ ً٘ت ُ٘
آؼجٞك ١ب٥ ث٨ٌبك صؼت١ب٥ ػ٨٘ن ٝ ُلؿ٠ٛؿكٟ

 ١ٌتٜـ. 

ماؿٟ ٝظؼ٨ت كاٟ ٨ُلام ث٠ ث٢ُٞل كا ر٘بّ        
 205ؼّٞ كاٟ ث٢ُٞل ث٠ ت٢لاٙ : »ًٜـا٧ٚ ٠ُٛٞ ث٨بٙ ٦ٗ

كلًَٜ اًت. كٝم ث٠ كٝم ام ا٨٘١ت ا٧ٚ كاٟ ًبًت٠ 
نا٧ـ ث٠ اكٝ ثل ا٨٘١ت كاٟ ٗغ٘لٟ )ؽل٢ِٗل( ٦ُٗـٟ 

ا٥ ٠ً ثب٧ـ ث٠ ت٢لاٙ ٝ ؼٞك٥ ٠ً اؿٔت ٗبّ آتزبكٟ
كٝؿ ٝ كوػ ٗبّ آتزبكٟ اصل٢بٙ ثلٝؿ ام ا٧ٚ كاٟ ٦ٗ

١ب٦٧ ٠ً ؿك كاٟ كٝؿ. ؿك٨ُ٠ٌُلام ام كاٟ ث٢ُٞل ٦ٗ
تٞاٜٛـ تب آثبؿٟ ١ٖ ٛ٘ب٧ٜـ ٦ٗت٢لاٙ ٝ اصل٢بٙ تلؿؿ ٦ٗ

ثلٝٛـ ٦ٓٝ ام  ،٠ً ٝاهغ ث٨ٚ كاٟ اصل٢بٙ ٝ ٨ُلام اًت

                                                           
1 .Sir Percy Syex 
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ٟ ث٠ ث٢ُٞل عْ٘ ٗبّ آتزبكٟ كوػ ثب هبؼل ٌٗ٘ٚ آثبؿ
ٗبٟ  3ٗبٟ تب  2اًت. ام ث٢ُٞل ث٠ ت٢لاٙ ٗبّ آتزبكٟ ام 

 (.53-54 :1376ماؿٟ، )ر٘بّ« كًـ٦ٗ

تٞر٠ ث٠ تؼ٨٘ل كاٟ ٨ُلام ث٠ ث٢ُٞل ٗٞكؿ       
تٞر٠ ؿٝٓت هلاك ؿاُت ٝ اهـاٗبت٦ ام ٥ًٞ ؿٝٓت 

ٝ ُلكت تب ٝظؼ٨ت كاٟ ث٢جٞؿ ٝ عْ٘ صٞكت ٦ٗ
 تل صٞكت ٨ُلؿ )اًٜبؿ ٦ٔٗ ا٧لاٙ، ٍٛوْ كاعت

(. اٗب اٌُبالت عْ٘ ٝ ٛوْ ث٠ ػٔت 290004675
-ْ ثبكثل٥ ؿك ؿاؽْ ًِٞك، ًبك ر٘غ٧ً٘جٞؿ ًٝب

)ا٦ٜ٨ٗ،  ًلؿآٝك٥ ؿ٠ٔ ٝ تٞم٧غ آٙ كا ٌِْٗ ٦ٗ
1381: 79 .) 

 

 تالیاي طثيعي    .1-2
٦ٔ ٠ً اٗٞك ٗلثٞغ ث٠ عْ٘ ٝ ٛوْ كا ئام ر٠ٔ٘ ٌٗب

ًٜـ ثال٧ب٥ ؼج٨ؼ٦ ٛظ٨ل ٨ًْ، ثلف ٝ ٗؾتْ ٦ٗ
ٕ، ث٠ ٝاًؽ٠ 1928ٍ/ 1307ؿك ًبّ  مٓن٠ٓ اًت.

٦ٔ٨ً ٠ً ؿك ثلؽ٦ ام ٜٗبؼن كبكى كػ ؿاؿ 
تؼـاؿ٥ ربؿٟ ؽلاة ٝ ٌٗـٝؿ ُلؿ٧ـ ام ر٠ٔ٘ كاٟ 
ث٨ٚ مكهبٙ ٝ پْ ؽبٙ ثٌت٠ ٝ آة كٝؿؽب٠ٛ ًل ام 
ك٥ٝ پْ ثبال آٗـٟ ٝ كاٟ پْ ؽبٙ كا ثل ٌٗبكل٧ٚ 

 (. 3، 717ٍ : 1307، الػبتكٝمٛب٠ٗ اؼ)ثٌت 

ث٠ ػٔت  ٕ،1929ٍ/1308ؿك ؿ٥ ٗبٟ ًبّ      
ًٞالى، ُلؿ٠ٛ ٦ًٓٞ ًَ آثبؿٟ ًبٗالً ٌٗـٝؿ ُـٟ 
ٝ ث٠ ٝاًؽ٠ آٙ پٌت ثب ٌِْٗ ٗٞار٠ ُلؿ٧ـ ث٠ 

 12ث٢٘ٚ ٗبٟ ١٘ضٜبٙ كاٟ ثٌت٠ ٝ  اّٝؼٞك٥ ٠ً تب 
١ب ٜٗتظل ُِب٧َ ربؿٟ ثٞؿٛـ ٝ ١ٞاپ٨٘ب كٝم پٌت

ثـ٥ ١ٞا ام ت٢لاٙ پلٝام ًٜـ  ١ٖ ٛتٞاٌٛت ث٠ ؿ٨ْٓ
 (.2، 954ٍ  :1308، كٝمٛب٠ٗ اؼالػبت)

ٕ، ٠ً مٓن٠ٓ ٗتٞا٦ٓ 1930ٍ/1310ؿك ؽلؿاؿ       
عبؿح٠ ث٠ كًٝتب١ب٥ ٠ِٜٓ تب عٞا٦ٓ ا٧ٚ  .اتلبم اكتبؿ

ثٌتي آ٨ًت كًبٛـ ٝ ًٟٞ ثٌتي كا ٌُبف ؿاؿٟ ٝ 
ام ١ٖ ٗتال٦ُ ٛ٘ٞؿ ٝ ٜٗزل ث٠ ثٌت٠ ُـٙ كاٟ ػجٞك 

كٝم  ١ِتثب ا٧ٚ اٝصبف كا٦١ ٠ً  .هبك٠ٔ ُلؿ٧ـ
كٝم اكنا٧َ  ٨ًِ16ـ ث٠ ؼ٦ ٨ٌٗل آٙ ؼّٞ ٦ٗ

 (.2، 1338ٍ  :1310، كٝمٛب٠ٗ اؼالػبت)٧بكت 

ؼج٨ؼ٦ اًت ص٨ٜٚ ٗٞاكؿ٥ پ٨بٗـٍ اؽتالّ ؿك 
ث٠ ٗٞهغ ِٛـٙ ًلػت عْ٘ ٝ ٛوْ ٝ اكًبّ 

ًبال١ب٥ ظلٝك٥ ٝ ٗٞكؿ ٨ٛبم ث٠ ٗتوبظ٨بٙ آٙ ٝ 
   ثبالؽلٟ ُلا٦ٛ ٝ ٨ً٘بث٦ اًت.

 
 سالي   خشک .1-3

ا٥ ؼج٨ؼ٦ ٝ اه٦٘٨ٔ اًت، ًب٦ٓ پـ٧ـٟؽِي
ؽصٞص٨بت آٙ ٨ٛن ثٌت٦ِ ث٠ ٗـت، اًت٘لاك، 

تٞاٛـ ًٞتبٟ ثب ُـت ٝ ًٝؼت ٜٗؽو٠ ؿاكؿ ٠ً ٦ٗ
آ٘ـت، ُـ٧ـ ٝ ًِٜـٟ ثبُـ م٧بٙ ًٖ ٧ب ؼ٧ْٞ

ؿك صٞكت٦ (. 23 :1380؛ ًلؿٝا٦ٛ، 424 :1377)٠ِٜٗ، 
إ ث٠ ٗٞهغ ٝ ًب٦ٓ ؼٞال٦ٛ ُٞؿ ٝ اهـ٠ً ؽِي

ٜٗبًج٦ صٞكت ٨ِٛلؿ اٌٗبٙ ثلٝم هغؽ٦ كا كلا١ٖ 
 ًٜـ. ؿك ؼّٞ اؿٝاك ُقُت٠ ا٧لاٙ ثبك١ب ُب١ـ٦ٗ

ًب٦ٓ ثٞؿٟ، ث٠ ٗـ آٙ ؽِيبً٘جٞؿ ثبكاٙ ٝ پ٨
 ؼٞك٥ ٠ً مٛـ٦ُ ٗلؿٕ كا تغت تأح٨ل هلاك ؿاؿٟ ٝ

. ام ٠ اًتاحلات ٗؾلث٦ ثل ٗؼ٨ِت ٗلؿٕ ُقاُت
ا٧لاٙ ٝ  ٕ،1945-1914ٍ/1324-١1293ب٥ ًبّ

ًب٦ٓ ثؾَ رٜٞث٦ آٙ ُب١ـ ًٖ ثبك٦ُ ٝ ؽِي
ٕ، ؿك 1915م/1333ثٞؿ، ث٠ ؼٞك٥ ٠ً ؿك ًبّ 

ًٖ ثبك٦ُ ه٨٘ت ٗٞاؿ ؽٞكا٦ً  ٤ًبمكٝٙ ث٠ ٝاًؽ
 :43م، ٍ 1333، عجْ آ٘ت٨ٚ كٝمٛب٠ٗ) اكنا٧َ ٧بكت

16 .) 
-ا٥ ث٠ ؽِيؿك ؼ٦ ٗوب٠ٓ اؼالػبت ٤كٝمٛبٗ    

ؼ٦ ؿك »٧ٌٞٛـ: ًب٦ٓ رٜٞة پلؿاؽت٠ ٝ ٦ٗ
ٕ، ؿك رٜٞة، ؿك 1930ٍ/ 1310 ًب٦ٓؽِي

ٜٗؽو٠ ؿُتٌتبٙ ٝ تٌِٜتبٙ آة ربك٥ ٠ً ث٠ ًبك 
ػْ٘ آٝكؿٙ ؿالت ٝ ٛؾ٨الت ثؾٞكؿ ٛـاكؿ ٝ اُل 
ٗوـاك٥ ١ٖ ثٞؿ ثلا٥ ِٗلٝة ٛ٘ٞؿٙ ٗناكع 

ًلؿ، ث٠ ؼٞك٥ ٠ً آة اٛجبك١ب٥ ًلب٧ت ٦٘ٛ
١ب اعـاث ٛ٘ٞؿٟ تب ام ًلا٨ُج٦ ٤ٗؾصّٞ ؿك ؿاٜٗ
ُلة ا١ب٦ٓ اًتلبؿٟ ًٜٜـ. ؿك  تز٘غ ثبكاٙ ثلا٥

رن ؿك تٌِٜتبٙ ٝ  ،ؿك ًلاًل ٌٗ٘ٔت ٨٘١ٚ ًبّ
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ؿُتٌتبٙ ٝ ثٜبؿك رٜٞة، ثبكاٙ ًبك٦ ثبك٧ـٟ ثٞؿ. 
ؿك ٗع٨و٠ ٝاهغ ُـٛـ ٠ً آٙ هـك ا١ب٦ٓ آٙ ًبٗبٙ 

ُـ. ؿك آة ٗٞكؿ ٨ٛبم ؿبٓجبً ام ثٜبؿك ؽبكد ٝاكؿ ٦ٗ
 ،ام ٛنّٝ ثبكاٙؿك پ٦ ٛب ا٨ٗـ٥ ٗلؿٕ ًبّ ٗقًٞك 

ٛبصبك ٗوـاك٥ ؿالت ام  ،ثلا٥ ككغ ُل٦ًِٜ ٦ ا١بٓ
٨ُلام ٝ ًبمكٝٙ ثب ه٨٘ت ُناف ٝاكؿ ٛ٘ٞؿٛـ. ؿك 
احل ٨ٛبٗـٙ ثبكاٙ ٗلتؼ٦ ثلا٥ صلا٥ اعِبٕ، ُبٝ ٝ 
ًُٞلٜـاٙ ٛ٘بٛـٟ ثٞؿ ٝ ص٢بكپب٧بٙ ا٧ٚ صلغبت 

ا١ب٦ٓ كاظ٦ ث٠ كلٍٝ  .١ٖ ام ث٦ ػٔٞك٦ِ ٗلؿٛـ
تٞٗبٙ ه٨٘ت  پٜذًُٞلٜـ٥ ٠ً ٝ ؿإ ؽٞؿ ُـٛـ 

هلاٙ صٞٙ ِٗتل٥ ٛجٞؿ كلٝؽتٜـ. پٜذ ؿاُت كا ث٠ 
ا٥ ام تٌِٜتبٙ ٝ ؿُتٌتبٙ كبهـ صٜؼت ثٞؿٛـ، ػـٟ

ا١ب٦ٓ آٛزب ث٠ ٛبصبك ثلا٥ ًٌت كٝم٥ ث٠ ؼلف 
كٝمٛب٠ٗ ) «اٛـ٨ُلام ٝ ث٢ج٢بٙ ٝ ؿ٨لٟ ٢ٗبرلت ًلؿٟ

 (. 2 :1666، ٍ 1311، اؼالػبت
١ب ٠ً ١٘ٞاكٟ ث٠ ؿٛجبّ ٜٗبكغ ؽٞؿ ؿك ا٦ٌ٨ِٔٛ      

 ٧لاٙ ثٞؿٛـ، ام كول ٝ ث٦ پ٦ٓٞ ٗلؿٕ اًتلبؿٟ ًلؿٟا
ٝ ث٠ رب٥ آ٢ٛب  اػعب٥ ًبثن هاٛـاكٗل٥ كا اؽلاد

كولا ٝ ماكػ٨ٚ كا ٠ً ام ؽٌٌِب٦ٓ صـ٠ٗ ؿ٧ـٟ 
؛ 238 :1364)ًل٨ل٥، ًلؿٛـ ثٞؿٛـ اًتؾـإ ٦ٗ

٨ٛن ث٠  1«ًبٕ ًبًي»ُلًت . (216 :٨ٗ1381لما٦٧، 
٠ً  ً٘ي ًلثبماٙ ١ٜـ٥ ٝ ًبكُلاٙ اكماٙ ٗغ٦ٔ

ث٠ ػٔت رَٜ، ث٨٘بك٥ ٝ هغؽ٦ ُـ٧ـاً ؿصبك كول 
ًبك اعـاث ربؿٟ كا ام ث٢ُٞل آؿبم ٝ  ،ُـٟ ثٞؿٛـ

ثب ًلػت ربؿٟ ٠ًُٞ كا ث٠ ؿا٦ٌٓ ٗتصْ ًلؿٛـ 
 (. 288 :1373)اتبثي ماؿٟ، 

 
 ملخ خًازگي  .1-4

ؿ٧ِل ٗٞاكؿ٥ اًت ٠ً ٜٗزل ث٠  ام ٗٔؼ ؽٞاك٦ُ
 ُٞؿ. ػالٟٝ ثل آكبت ث٦ًٗٞ٘جٞؿ ٝ هغؽ٦ ٦ٗ

ٗٞرٞؿ ؿك ٗغْ ٠ً ثل احل ؽٌٌِب٦ٓ م٧بؿتل ٝ 
ُٞٛـ، آكبت ؿ٧ِل٥ ٨ٛن اؿٔت ث٠ ؼٞك ٗعلتل ٦ٗ

                                                           
1. Com Cox 

 

ُلؿٛـ. ؿك ٗٞكؿ اّٝ ٗبٜٛـ آكت ٛب٢ُب٦ٛ ظب١ل ٦ٗ
تٞاٙ ٦ٗ ١ب٥ ؿك٧ب٦٧ كاًٚ ٝ ؿك ٗٞكؿ ؿٕٝ، ٗٔؼ

ٛبٕ ثلؿ. ٗؼ٘ٞالً ؿك ث٨ٌبك٥ ام ٜٗبؼن ٗٔؼ ث٦ٗٞ 
 ٝرٞؿ ؿاكؿ، اٗب ؽؽلٛبى تل٧ٚ ٛٞع ٗٔؼ ثلا٥

ٗغصٞالت، ٗٔؼ ؿك٧ب٦٧ اًت. ا٧ٚ ٛٞع ٗٔؼ ٠ً ام 
ًلؿٟ ٝ ث٠ ٜٗؽو٠ ٗٞكؿ ٛظل  ك٥ٝ ؿك٧ب١ب ػجٞك

. ًتثلؿ، ث٠ ٗٔؼ ؿك٧ب٦٧ ٗؼلٝف ُـٟ ا١زٕٞ ٦ٗ
ؿاٜٛـ. ٗٞؼٚ اص٦ٔ آ٢ٛب كا اؿٔت ُ٘بّ آكل٧وب ٦ٗ

ٗٔؼ ؿك٧ب٦٧ ١٘ضٞٙ ع٨ٞاٛبت ػٔلؾٞاك ًْ 
ؽٞكؿ ٝ ث٠ اصؽالط ًِبٝكم١ب ٗغصّٞ كا ٦ٗ

ًٜـ. آكت ًٚ ُٜـٕ ٨ٛن ٗٞرت ٦ٗ «ؽبى تلاٍ»
ؽِي ُـٙ ًبه٠ ُٜـٕ ٝ ث٠ ا٧ٚ ؼل٧ن ٗبٛغ ؿا٠ٛ 

ٗـن ؿا٠ٛ  ،ام ٥ًٞ ؿ٧ِل ،ثٜـ٥ ًبْٗ ؿا٠ٛ ُـٟ ٝ
ًٜٜـ، ا٧ٚ آكت ثب ُٜـٕ كا ؽٞكؿٟ ٝ آٙ كا پٞى ٦ٗ

ك٧ن٥ م٧ل ثلٍ ٝ ؿًت٠ ُٜـٕ ر٘ؼ٨ت ؽٞؿ كا تؾٖ
 (. 111-112 :1380)ًلؿٝا٦ٛ،  ًٜٜـم٧بؿ ٦ٗ

١ب٥ ؽٞاك٦ُ ًبّهغؽ٦ ٝ ٗٔؼٌٗئ٠ٔ       
 1306ٍٗتؼـؿ٥ ٝرٞؿ ؿاُت، ام ر٠ٔ٘ ؿك ًبّ 

ٕ، ٗٞرت ِٛلا٦ٛ ػ٦ٗٞ٘ ُـٟ ثٞؿ ث٠ 1927 /
ٛ٘ب٧ٜـٟ ٨ُلام ؿك آهب ٨ًـ ٧ؼوٞة، ؼٞك٥ ٠ً 

تٞر٠ » اظ٢بك ؿاُت:٥ٝ لؿ، ًٗؽلط آٙ كا ٗزٔي 
آهب٥ ٝم٧ل ٗب٠٨ٓ كا ث٠ ػلا٧ط ؽٞؿ رٔت ٛ٘ٞؿٟ ػلض 

٠ ثٜـٟ ام ٨ُلام ٝاصْ ُـٟ ًٜٖ ٗؽبثن ٌٗبت٨ج٦ ٠ً ث٦ٗ
ًب٦ٓ ث٠ هـك٥ ؿك آٙ عـٝؿ م٧بؿ اًت ٠ً ا١ب٦ٓ ؽِي

آؼبؿٟ ؿك ٗع٨و٠ ٝ ٗغصٞالت آ٢ٛب ؿصبك ٗؾبؼلٟ كٞم
ٗٔؼ ؿك اؼلاف ٨ُلام پ٨ـا  ،ام ؼلف ؿ٧ِل .ثبُـ٦ٗ

ثٜـٟ  -ُـٟ ٝ مكاػت ؿُت٦ ٝ ؿُتٌتبٙ كا ام ث٨ٚ ثلؿٟ
ؽٞاًتٖ ث٠ ٗزٔي ػلض ًٜٖ ٗزٔي ثب ٗب ٌٗبػـت 

ًب٦ٓ صلغبت كبكى ٝ ا٧ٚ . ام ٛوؽ٠ ٛظل ؽِيًٜـ
ؿاكٕ آهب٥ ٝم٧ل ٗب٠٨ٓ  آكبت٦ ٠ً ث٠ آٛزب آٗـٟ، توبظب

ٗأٗٞك ثلا٥ ك٨ًـ٦ُ ث٠ ػلا٧ط ثٜـٟ اػنإ ؿاكٛـ ٝ ؿك 
ؿكصـؿ ، ًٜٜـكا تصـ٧ن ٦ٗ صٞكت٦ ٠ً ثـثؾت٦ ا١ب٦ٓ

« رجلاٙ ثلآٗـٟ اهـاٗبت ٗوتع٦ كا ث٠ ػْ٘ آٝكٛـ
 (. 1 :257، ٍ 1306، كٝمٛب٠ٗ اؼالػبت)
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 ٍ/1308ثلاًبى تِٔلاك٦ ٠ً ؿك ًبّ        
ؿاؿٟ  كٝمٛب٠ٗ اؼالػبتثٜـكػجبى ث٠  ٕ، ام1929

ؿ٧ـ٦ُ ٗناكع ٝ ١زٕٞ ٗٔؼ ٜٗزل ث٠ آ٨ًت ،ُـ
، 1308، كٝمٛب٠ٗ اؼالػبت)ؿكؽتبٙ آٙ ٜٗؽو٠ ُلؿ٧ـ 

ٗأٗٞكاٙ ؿكغ ٗٔؼ ؿك ٨٘١ٚ ًبّ (. 3 :935ٍ 
كى، ِٗـّٞ اٛزبٕ ٝظ٨ل٠ ُـٛـ، ث٠ ؿ٨ْٓ ا٨٘١ت كب

ٜٗؽو٠ تو٨ٌٖ ٝ اكلاؿ٥ ث٠ آٛزب  پٜذا٧ٚ ا٧بٓت ث٠ 
 (. 1 :958، ٍ 1308، كٝمٛب٠ٗ اؼالػبت) اػنإ ُـٛـ

 
 

 عًامل داخلي  .2
 َاي مىاسة فقدان زاٌ .2-1

كوـاٙ اٌٗبٛبت عْ٘ ٝ ٛوْ ٜٗبًت ؿك ثلؽ٦ 
ُـ ٠ً ٧ي ٜٗؽو٠ ث٠ ؿ٨ْٓ اكًبّ ٗٞاكؿ ثبػج ٦ٗ

٦ ُٞؿ ٝ ث٠ ٗٞهغ ًبال ؿصبك ً٘جٞؿ ٝ هغؽِٛـٙ 
ا٥ ؿ٧ِل ثب پ٨ًٞـ٦ُ ؿكًت ؿك ١٘بٙ مٗبٙ ٜٗؽو٠

ُلؿؿ.  ٗغصّٞ ظلٝك٥ ٛظ٨ل ؿ٠ٔ ؿك اٛجبك١ب ٗٞار٠
ٗغ٘ـ ًبُق ا٧لاٙ كا ثب اكٝپب ٗوب٠ٌ٧ ًلؿٟ ٝ 

ت٘بٕ ا٧ٚ تله٨بت ٝ حلٝت ٠ً ا١ْ » ٧ٌٞٛـ:ص٨ٜٚ ٦ٗ
اٛـ ام ٧٘ٚ ؿاُتٚ كاٟ ٝ ًخلت اكٝح اٗلٝم ٗبٓي ُـٟ

بكر٠ اًت، ... كوـاٙ كاثؽ٠ ٝ ٗؼبٝظ٠ اٗتؼ٠ ثب ؽ
ُلؿؿ ٧ؼ٦ٜ تزبكت ٝ صٜؼت، ٗزجٞكاً ؽٞؿ عبصْ ٦ٗ

ؿك ١ل ص٨ن ٗغتبد ث٠ ًب٧ل٧ٚ ثِٞؿ ٝ ٗبّ آتزبكٟ ٝ 
ٗغصٞالت ؽٞؿ كا ٛتٞاٛـ ث٠ ؽبكد ثللًتـ، ص٠ِٛٞ 

تٞاٛـ ثٞؿ ٝ آجت٠  صبعت حلٝت ٝ عبكى ٗٔي ؽٞؿ
ثوب٥ ص٨ٜٚ ٗٔت اٗل٥ اًت ٌِْٗ ٝ كلظ٦ اًت 

 (.74 :1373)ًبُق، « ٗغبّ

آٛض٠ ٠ً ؿك ؿكر٠ اّٝ ٗٞرت تٌل٧غ عْ٘ ٝ       
ا٥ ث٠ ٛوْ ؿك ًِٞك ٝ اٛتوبّ ٗٞاؿ ؿقا٦٧ ام ٜٗؽو٠

ُلؿؿ ٝرٞؿ كاٟ ٝ ًٝب٧ْ عْ٘ ٝ ٜٗؽو٠ ؿ٧ِل ٦ٗ
ٛوْ ٜٗبًت اًت. ؿك صٞكت ٝرٞؿ ص٨ٜٚ م٧ل 
ثٜب١ب٦٧ اًت ٠ً تزبكت تًٞؼ٠ ٧بكت٠ ٝ ث٠ ١٘بٙ 

 :1363ماؿٟ، )ًغبّ بثـ٨ٗ٧ناٙ هغؽ٦ ًب١َ ٦ٗ
415 .) 

١ب٥ ا٧لاٙ ٓلؿ ًلمٙ ؿك كاثؽ٠ ثب ٝظؼ٨ت كاٟ      

تٞاٙ ث٠ آٙ ػٜٞاٙ ربؿٟ ؿاؿ، م٧لا اصالً ٦٘ٛ» ٧ٌٞٛـ:٦ٗ
١ب٦٧ ٠ً اكتجبؼ٦ ا٧ٚ ًِٞك ص٨ن٥ رن ًٞكٟ كاٟ ؽؽٞغ

«. ثل احل پب٥ اًت ٝ هبؼل ٝ االؽ ث٠ ٝرٞؿ آٗـٟ ٨ٌٛت

١ب٥ ا٧لاٙ كا ث٠ ؿٝ ؿًت٠ تو٨ٌٖ اٝ ؿك ٗز٘ٞع كاٟ
١ب٥ ًبكٝاٙ كٝ ٧ب هبؼلكٝ )ٗبٓلٝ( ٜـ: ٦ٌ٧ كا٦ًٟٗ

٠ً ثلا٥ كلا١ٖ ًبؽتٚ آٙ ؿك ُقُت٠ ًبك١ب٦٧ 
 ٢ِٗـ – صٞكت ُلكت٠، ٗبٜٛـ كاٟ ١ًٌٞتب٦ٛ ت٢لاٙ

٠ُٛٞ ١ب٦٧ ٠ً ٨١شًل ام ؼل٧ن ٗبمٛـكاٙ، ؿٕٝ كاٟ
آٙ ِٛـٟ اًت ٗبٜٛـ  ٣صلف ٝهت ٧ب اٛله٥ ؿكثبك

 (.628-631 :1349)ًلمٙ،  كاٟ ث٢ُٞل ٝ ٨ُلام

ًبكُناكاٙ هبربك ؿكثبكٟ ا٧ٚ ٛو٨ص٠ ٗؼتوـ      
ُلؿؿ ٠ً ؿُ٘ٚ ١ب ٗٞرت ٦ٗثٞؿٛـ ٠ً ؽلاث٦ كاٟ

ٛتٞاٛـ ٝاكؿ ًلم٨ٗٚ ا٧لاٙ ُلؿؿ. ا٧ٚ تلٌل ٗتأًلب٠ٛ 
ٗٞكؿ اهجبّ عٌبٕ ٗغ٦ٔ ٝ ا٧الت ٨ٛن هلاك ُلكت٠ ٝ 

ؿك  ،١ل ًـإ ث٠ ٢ًٖ ؽٞؿ ثلا٥ تأ٨ٗٚ ا٨ٜٗت ؽٞؿ
ب٥ ٧ٝلاٙ ث٠ ٜٗظٞك ١اهـإ ث٠ ا٧زبؿ كاٟ ،ًؽظ ؽلؿ

١ب٥ ؿاؽ٦ٔ ًلؿٛـ، ٠ً اُل ؿ٦ُٜ٘ا٨ٜٗت ث٨ِتل ٦ٗ
عٌبٕ ٗغ٦ٔ كا ٨ٛن ث٠ آٙ اظبك٠ ٨ًٜٖ ٝؽبٗت 

 اٝظبع كا ؿك آٙ مٗبٙ ِٛبٙ ٦ٗ ؿ١ـ. 
ٛت٨ز٠ ص٨ٜٚ ٨ًبًت٦ ًٜـ ُـٙ ًلػت عْ٘ ٝ      

 ،ث٠ ٧ٝوٟ ؿك صلغبت رٜٞث٦ ا٧لاٙ ،ٛوْ ؿك ا٧لاٙ ٝ
الك اكاث٠ كٝ ٛجٞؿ ثلا٥ ٗخبّ كاٟ ثٜـكػجبى ث٠  .ثٞؿ

ٝ ٓقا عْ٘ ٝ ٛوْ ًبال ٝ ٌٗبكل ثب االؽ صٞكت 
ُلكت ٝ ه٨٘ت ١ل ؽلٝاك ًبال ؿٟ تٞٗبٙ ٝ ١ل ٦ٗ

ا٧ٚ (. 248 :1367)٨ٓتٚ،  ُـٌٗبكل ١ِت تٞٗبٙ ٦ٗ
ٗجٔؾ ثب تٞر٠ ث٠ ؿكآٗـ ٗلؿٕ ٗجٔؾ ُناك٦ ثٞؿ. 

١ب ث٠ صٞكت ٧ي ٌِْٗ ال٧ٜغْ ؽلاث٦ كا١ٟلصٜـ 
 (. 293000130ٍ :لاٙاًٜبؿ ٦ٔٗ ا٧) ثبه٦ ٗبٛـ

آؿ٨ٗت ٠ً ربؿٟ ث٢ُٞل ث٠ ٨ُلام كا صٜـ٧ٚ      
ثبك ؿ٧ـٟ ثٞؿ ٝظؼ٨ت كاٟ ا٧ٚ ٨ٌٗل كا ص٨ٜٚ 

ؿٟ ؿا٦ٌٓ ؿك ٠ً كل٦ًِٜ ثلامربٙ ؿك » ٧ٌٞٛـ:٦ٗ
ربؿٟ ٨ُلام ٝاهغ ُـٟ. ٌٗبكل٧ٚ ام ث٢ُٞل ث٠ 
ؿا٦ٌٓ كا ٠ً پبٛنؿٟ كلًؼ اًت، صٞٙ ؿاكا٥ ًٟٞ ٝ 

ٛ٘ب٧ٜـ ٧َ ؼ٦ ٦ًٗتْ ٨ٌٛت ثـٝٙ مع٘ت ٝ تِٞ
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تل٧ٚ ٦ٓٝ ام ؿا٦ٌٓ تب ؿُت اكهٙ ٌٗبكل ثب ًؾت
١ب٥ ا٧لاٙ ٗصبؿف ٝ ؿك ًبثن ٝ ثـتل٧ٚ ربؿٟ

ٗزجٞك ثٞؿ ٠ً اؿٔت ٛوبغ ١ًٌٞتب٦ٛ ا٧ٚ كاٟ كا 
پ٨بؿٟ ث٠ٌٔ ُب٦١ ثب ص٢بك ؿًت ٝ پب ؼ٦ ًٜـ. ٗٚ 
ثٜـٟ صٜـ٧ٚ ثبك ا٧ٚ كاٟ صؼت آؼجٞك كا ثب هبؼل ٝ 

ٗج٨ْ ؼ٦ ًلؿٟ. كٝم٥ ٨ٌٛت االؽ ٝ ثؼـ ام آٙ ثب اتٞ
١ب٥ ٗٔٞ، ؿؽتل ٝ پ٨لمٙ ٠ً ٧ي ؿٝ اتٞٗج٨ْ ؿك ًتْ

 (. 90-91: 1312)آؿ٨ٗت، « ث٠ ت٠ ؿكٟ پلتبة ِٛٞؿ
 

 فقدان امىيت  .2-2
١ب ٝ ثب تٞر٠ ث٠ ظؼق ؿٝٓت ٗلًن٥، اًخل كاٟ

ؽؽٞغ اكتجبؼ٦ ام ا٨ٜٗت ًبك٦ ثلؽٞكؿاك ٛجٞؿٛـ ٝ 
ظؼ٨ت، م٧ل ٨ًؽلٟ كا١نٛبٙ هلاك ؿاُتٜـ. ا٧ٚ ٝ

ٝ ؿك  عْ٘ ٝ ٛوْ ؽٞاكٝثبك كا ؿُٞاك، پل ١ن٠ٜ٧
)ًتبث٦، ًبؽت ٗٞاكؿ٥ ث٠ ٦ًٔ ؿ٨ل ٌٗ٘ٚ ٦ٗ

ٛبا٦ٜٗ ٦ٌ٧ ام ػٞاْٗ ػـٕ كٝٛن (. 37 :1384
تزبكت ؿك ا٧لاٙ ثٞؿ. اُلاك ٝ كا١نٛبٙ صٞٙ كاٟ كا 

ًلؿٛـ، ٛباٗٚ ٝ ١ل ٛٞع ًلل٥ كا پلٗؾبؼلٟ ٦ٗ
. ٜٜـل ًًلؿاؿٛـ ً٘تل ٦ٗٙ تلر٨ظ اٌٗبكل ٝ اٙرلبت

، ١بكلٗبٛللٗب ٗؼتوـ ثٞؿ ٠ً ٧ي ػٔت ؿك٨ُل٥
ًلؿٛـ هغؽ٦ ٝ ُلا٦ٛ ثٞؿ ٝ ا٠ٌٜ٧ ٗلؿٕ تصٞك ٦ٗ

ثب اكنا٧َ هٞا٥ ؽبكر٦، هغؽ٦ اكمام ثـتل 
 (. 379 :1383، ٝ ؿ٧ِلاٙ )اتغبؿ٠٧ ؽٞا١ـ ُـ

پ٦ ث٠ ؿك١ب٥ پ٦ٛبا٦ٜٗ عبصْ ام كا١ن٦ٛ    
١ب٥ كًبٛـ. ؿك كبص٠ٔ ًبّتزبكت آ٨ًت ٦ٗ

ٕ، ا٧لاٙ ؿك ٝظؼ٨ت 1914-1945ٍ/1293-1324
ثلؿ.  ً٘جٞؿ ٝ ُلا٦ٛ ٝ اهتصبؿ٥ عبؿ٥ ث٠ ًل ٦ٗ

هـكت ؽل٧ـ ًبال١ب٥ ظلٝك٥ ام ٥ًٞ ٛـاُتٚ 
 ٝظؼ٨ت٦ًلؿ، ؿك ص٨ٜٚ ٗلؿٕ اٝظبع كا تِـ٧ـ ٦ٗ

ؿمؿ٥ ٝ هبصبم ٗبّ آتزبكٟ ث٠ ٝؽبٗت اٝظبع 
ُـ. ِٛلا٦ٛ تزبك ٝ ٗلؿٕ ٦ٗ رتؿاٗٚ مؿٟ ٝ ٗٞ

٠ ٝ ُلا٦ٛ ؿالت ٠ً ٛت٨ز ً٘جٞؿ ٗٞاؿ ؿقا٦٧
١ب٥ پ٦ ؿك پ٦ ثٞؿ، ؽٞؿ ٗٞرت اكنا٧َ هغؽ٦

١ب٥ ث٨ٚ ٨ٗناٙ ًلهت ٝ كا١ن٦ٛ ؿك ٢ُل١ب ٝ ربؿٟ
؛ 11 :14م، ٍ 1332ٛ٘ب، )ص٢لٟ ُـٟ ثٞؿ٢ُل٥ 
 (. 591 :1370ػ٥ٌٞ٨، 

 ٜٗتِل ُـٟ ؿك ١ب٥ ٗتؼـؿ ِٛل٧بت ُ٘بكٟ     
١ب٥ ٗتؼـؿ٥ ام ُناكٍ ،كبص٠ٔ ا٧ٚ ٦ً ًبّ

ـ، ٠ً ك٨ًحجت ث٠ صبم ؿك كبكى ًلهت ٝ هب
ٗب٧غتبد مٛـ٦ُ ِٗتْ٘ ثل ًبال١ب٥ ظلٝك٥ ٝ 

ُـ. ام ر٠ٔ٘ ًبال١ب٦٧ ٠ً كٝمٗلٟ ٗلؿٕ ٦ٗ
ُلكت صب٥، ُٜـٕ، رٞ، ؿًتؾٍٞ ؿمؿ٥ هلاك ٦ٗ

ثب تٞر٠ ث٠ ظؼق ت٨ٌِالت  ثلٛذ ٝ هٜـ ثٞؿ.
ُـٛـ، ١لصٜـ اؿٔت ًبكهبٙ ؿًت٨ِل ٦٘ٛ ،ا٨ٜٗت٦

١ب٥ اتلبم آٗـ ٠ً ًلهتٗٞاكؿ٥ ١ٖ پ٨َ ٦ٗ
ٙ ؿٝٓت ٗٞكن اٗأٗٞك اكتبؿٟ ث٠ ًلاٛزبٕ ٛل٨ًـٟ ٝ

ٙ ب١ب٥ ًلهت٦ ٝ ؿًت٨ِل٥ ًبكهث٠ ًِق ٗغ٠ٓٞ٘
 ُـٛـ.ٙ ارٜبى ٦ٗٝ عبٗال

 ٍ/1306ث٠ ُناكٍ ا٠٨ٜٗ ًبمكٝٙ ؿك ًبّ       
ٙ، ؿك بام ًبكه ا٥ؿًت٠ ،ٕ، ثلؼجن ػبؿت1927

عٞا٦ٓ آٛزب ِٗـّٞ ُلاكت ٝ ؿمؿ٥ اٗٞاّ ٗلؿٕ ٝ 
كٟ ثٞؿٛـ ٠ً پي ام تؼو٨ت، ثؼع٦ ام آ٢ٛب ٗبّ آتزب

ؿًت٨ِل ٝ ثو٠٨ ٗتٞاك٥ ُلؿ٧ـٛـ. اٗٞاّ ؿمؿ٧ـٟ 
 ُـٟ كا ١ٖ ُلكت٠ ٝ ث٠ صبعجبٙ اٗٞاّ پي ؿاؿٛـ

 (.  2 :254، ٍ 1306، اؼالػبت كٝمٛب٠ٗ)
ثلؼجن ُناكٍ ُلؿاٙ كٌب ؿك تبك٧ؼ       

ا٥ ام ٕ، ؿك ؼ٦ ُت ػـ1943ٍٟ/ 6/10/1322
ؿ٨بث آثبؿ ع٠ٔ٘ ًلؿٟ ٝ ؿمؿاٙ ٌٗٔظ ث٠ آ٨ًب٥ 

ٗوـاك٥ ُٜـٕ ٝ رٞ كثٞؿٛـ. ثب تالٍ پبًِبٟ 
كٝؿؽب٠ٛ ؽنٝى آ٢ٛب كا تؼو٨ت ٝ پي ام ؿًت٨ِل٥ 

، ٌُٔتبٙ) ؿاؿُبٟ ٛظب٦ٗ ٨ُلام تغ٧ْٞ ؿاؿٟ ُـٛـ ث٠
1322 ٍ ،3337: 2 .) 

اكنٝؿ م٧لا هبصبم ٗٞاؿ ؿقا٦٧ ثل ٌِٗالت ٦ٗ     
ٞاؿ ث٨ٌبك٥ ام ًٞؿر٧ٞبٙ ث٠ ؿ٨ْٓ ه٨٘ت ثبال٥ ٗ

ؿقا٦٧ اهـإ ث٠ ؽلٝد ؿ٨لهب٦ٛٞٛ ؿالت ام ًِٞك 
ٛ٘ٞؿٛـ ٠ً ا٧ٚ اٗل ؿك اكنا٧َ هغؽ٦ ٝ اكنا٧َ ٦ٗ

١ب ٗؤحل ثٞؿ ٝ ام آٛزب ٠ً ا٧لاٙ ٗلم١ب٥ ه٨٘ت
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ؼٞال٦ٛ ثب ١ٌ٘ب٧ِب٦ٛ ٛبٗؽ٘ئٚ ٝ ٗأٗٞكا٦ٛ كبًـ 
، ػ٘الً ٝكٝؿ ٝ ؽلٝد ًبال هبثْ ًٜتلّ ٛجٞؿ ؿاُت

ٝكٝؿ ٝ ُلؿ٧ـ هبصبم ٝ ٝ ا٧ٚ اٗل ٗٞرت ٦ٗ
ؽلٝد ؿ٨لهب٦ٛٞٛ ًبال ث٠ ٢ًٞٓت اتلبم اكتـ، ١ل 
صٜـ ؿك ثلؽ٦ ٗٞاكؿ ٗأٗٞكاٙ ٗٞكن ث٠ ًِق 

ُـٛـ. صٜب٠ٌٛ ؿك ًبّ ١ب ٦ٗثلؽ٦ ٗغ٠ٓٞ٘
ٙ ٗجبكمٟ ثب هبصبم ُ٘لى إ، ٗأٗٞك1929ٍ/1308

 ٦ُٛٞ52 هٜـ،  142ؿك ث٢ُٞل ٗٞكن ث٠ ًِق 
هجع٠ تلَٜ ؿك  5صٜـٝم صب٥ ٝ  ٦ُٛٞ3 ٌُل، 
ٛبٕ صبٟ تٔؼ ام هبصبهض٨بٙ ًبع٦ٔ  كًٝتب٦٧ ث٠

 (. 3 :983، ٍ 1308، اؼالػبتكٝمٛب٠ٗ ) ُـٛـ

ثلاًبى تِٔلاف اكًب٦ٓ ام ًبمكٝٙ ث٠ ت٨ٌ٘بك       
)كبكى(،  اًتبٛـاك اًتبٙ ١لتٖ ،ًلٌِٓل ك٨لٝم

-ٕ، ا1943ٚ٧ٍ/1323ؿك ًبّ  ٝظؼ٨ت ا٧ٚ ٢ُل

ارٜبى ًبمكٝٙ كا » ٠ُٛٞ ُلط ؿاؿٟ ُـٟ اًت:
-ثٜبؿك ث٠ ٧ًٞت ٝ ثصلٟ عْ٘ ٦ٗ هبصبهض٨بٙ ام كاٟ

ٛ٘ب٧ٜـ، اؿاكٟ ؿ٠ٔ ١ٖ ام تغ٧ْٞ ُٜـٕ ث٠ ٛبٛٞا٧بٙ 
ث٠ ؿ٨ْٓ  كٝمٛب٠ٗ پبكى«. ًٜـًبمكٝٙ ؽٞؿؿاك٥ ٦ٗ

ٙ كا ٗتٞر٠ ا٧ٚ ِٛلا٦ٛ ام ثلٝم هغؽ٦ ٌٗؤال
ٜٗؽو٠ ٛ٘ٞؿٟ ٝ توبظب٥ عْ٘ ؽٞاكٝثبك ث٠ ًبمكٝٙ 

 (. 2 :274، ٍ 1323، پبكى)كا ًلؿ 
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اعتٌبك ثٞؿ ٠ً ام  ؿقا٦٧ ً٘جٞؿ ٗٞاؿ ؿ٧ِل پ٨بٗـ
ُلكت. اعتٌبك ربٛت ًٞؿر٧ٞبٙ صٞكت ٦ٗ

١٘ٞاكٟ ث٠ ا٨ٗـ ُلا٦ٛ ٝ اكنا٧َ ه٨٘ت صٞكت 
١ب٥ رَٜ ؿك ًبّ ٨ُلؿ. ؿك ثبة اعتٌبك،٦ٗ

ثؼع٦ » ص٨ٜٚ ُٛٞت٠ اًت: عجْ آ٘ت٨ٚر٢ب٦ٛ اّٝ، 
ام تزبك ؿك ا٧ٚ صٜـ ٗب٠١ رَٜ، ٛلغ ػ٘ـٟ عبصْ 

ٌب٦ٛ ٠ً هٜـ، ٌُل، صب٥ ٝ اٗخبّ آٙ ًلؿٛـ ٗؾصٞصبً ً
اٛـ اُلص٠ ٗـؽِٞٓبٙ ِٗلٝع كا هجْ ام رَٜ ؿاُت٠

عجْ « )٦ٓٝ تب ؿكر٠ اٛصبف ٝ ٗلٝت ؿٝك ثٞؿٟ اًت
 (. 7 :37م، ٍ 1332، آ٘ت٨ٚ
ث٠ كؿٖ پب٧بٙ رَٜ ر٢ب٦ٛ اّٝ، ٌٗئ٠ٔ ُلا٦ٛ،       

اعتٌبك ٝ ؽل٧ـ ٗبماؿ ثل ٗصلف ً٘بًبٙ اؿا٠ٗ 
ؿك ٠ً اػال٦ٛ اؽؽبك ؿاؿ  ؿاُت. اؿاكٟ اكمام ؼ٦

صٞكت اعتٌبك آكؿ ٝ ُٜـٕ، ت٘ب٦ٗ آٙ ٗصبؿكٟ 
ؽٞا١ـ ُـ. ؿٝٓت اهـاٗبت٦ ثلا٥ تؼ٨٨ٚ اٗٞك اكمام 
ٝ ث٢جٞؿ ٛلػ آٙ ٛ٘ٞؿ. اؿاكٟ ًْ اكمام ام ٝماكت 
ٗب٠٨ٓ توبظب٥ ت٨ٌِْ ٦ٛٞ٨ٌ٨ً٘ ٗبٜٛـ ًبثن ثلا٥ 

-ُٜـٕ ٛ٘ٞؿ. ؿاكآؾالك٠ ٨ٛن ه٨٘ت تؼ٨٨ٚ ٛلػ حبثت

ُٞت، ٨ُل ٝ ٗبًت اػالٙ ًلؿ ٝ ام ١ب٦٧ ثلا٥ ُ
صٞكت ِٗب١ـٟ تؾٔق، ث٠ اؿاكٟ  ٗلؿٕ ؽٞاًت ؿك
 اؼالع ؿ١ٜـ تب ؽبؼ٨بٙ ٗٞكؿ عٌٞٗت ٛظب٦ٗ

 (. 360 :1384)تلاث٦،  ٗؤاؽقٟ هلاك ٨ُلٛـ

ؿك ؼّٞ رَٜ ؿٕٝ ١ٖ اعتٌبك ٝ اٛجبك ًلؿٙ       
ًبال ٝرٞؿ ؿاُت. تلى ٝ ِٛلا٦ٛ ٗلؿٕ ام ً٘جٞؿ 

بم٥ ٝ اعتٌبك ثؼع٦ ام ًٗٞاؿ ؿقا٦٧ ٝ فؽ٨لٟ
ٗلؿٕ ٗٞرت ُلؿ٧ـ ٝظغ ٗؼ٨ِت ؿك ًلاًل 
ًِٞك ؿصبك اؽتالّ ُٞؿ. ٛبٛٞا١ب هٌ٘ت٦ ام ٠٨٘٢ً 

كا ؿك ثبماك آماؿ ث٠ صٜـ٧ٚ ثلاثل  ُبٙؿك٧بكت٦ آكؿ
ثبه٨٘بٛـٟ آكؿ  ،ؿك ػٞض ،كلٝؽتٜـ ٝه٨٘ت ٦ٗ

ُٜـٕ كا ثب رٞ ٝ فكت ٝ ٨ًت م٦ٜ٨ٗ ٗؾٔٞغ ًلؿٟ 
ؿاؿٛـ. ث٠ كا ث٠ ٗلؿٕ ٦ٗٛبٙ ٛبٗلؿٞة ٝ ؿ٨لٗأًّٞ 

ػٔت ُٔٞؿ٦ ؽل٧ـاكاٙ، ٦ًٌ عٞص٠ٔ ٧ب رلأت 
اػتلاض ث٠ ٨ًل٨ت ٛبٙ كا ٛـاُت. ؿٝٓت ثلا٥ 

١ب ٛبصبك ثٞؿ ٗلتجبً ٛلػ رـ٧ـ٥ اػالٕ ًٜتلّ ه٨٘ت
ًٜـ. ٗخالً ٛلػ ٛبٙ كا ١ل ٠ً ٨ًٔٞ ٠ً ك٧بّ تؼ٨٨ٚ 

ك٧بّ ث٠ كلٍٝ  پٜذًلؿ، اٗب ؿك ثبماك آماؿ ١ل ٨ًٔٞ 
 (.77 :٦ٜ1381، )ا٨ٗ ك٨ًـ٦ٗ
 

 عًامل خازجي .3
-1914ٍ/ 1324-١1293ب٥ ؿك ؼّٞ ًبّ

ٕ، ؿٝ رَٜ ر٢ب٦ٛ پ٨َ آٗـ. رَٜ ر٢ب٦ٛ 1945
ٕ ٝ رَٜ 1918-1914ٍ/ 1297-1293اّٝ ؿك 

-١1318ب٥ ر٢ب٦ٛ ؿٕٝ ٨ٛن ؿك ًبّ
ٕ كػ ؿاؿ. ؿك ؼّٞ ؿٝ 1939-1945ٍ/1324

رَٜ ٗقًٞك ا٧لاٙ تغت تأح٨ل ُلا٧ػ عبص٠ٔ ام 
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١ب٥ ٨ًب٦ً ٝ ت٠ ٝ ؿك م٠ٜ٨ٗرَٜ هلاك ُلك
اهتصبؿ٥ ؿصبك صـٗبت رجلاٙ ٛبپق٧ل٥ ُـ. 

ْ ٦٘٢ٗ ثٞؿ ٠ً ا٧لاٙ ئثغلاٙ هغؽ٦ ام ر٠ٔ٘ ٌٗب
ثب آٙ ٗٞار٠ ُلؿ٧ـ. ععٞك ٗتلو٨ٚ ؿك ؽبى ا٧لاٙ 

٠ً  ،ٝ ككغ ٗب٧غتبد ؽٞؿ ام ؿاؽْ ؽبى ا٧لاٙ
ُبْٗ تأ٨ٗٚ آفٝه٠ ٝ اًتلبؿٟ ام اٌٗبٛبت عْ٘ ٝ 

ٌالت ٗٞرٞؿ ؿك ًِٞك ُـ، ث٠ ِٗٛوْ ؿاؽ٦ٔ ٦ٗ
 ؿاٗٚ مؿ ٝ آٙ كا تِـ٧ـ ًلؿ.  

 
 حضًز متفقيه ي تأميه آذيقٍ اش داخل ایسان  .3-1

ام  ُلط مٛـُب٦ٛ ٗٚػجـاهلل ٌٗتٞك٦ ؿك ًتبة 
كؼب٨ٓت ٗتلو٨ٚ ؿك ا٧لاٙ ص٨ٜٚ ٧بؿ ًلؿٟ اًت: 

ٝ كٝى ٝ تلى ام اكلاؿ  ثبك٥ ٠ً ؿّٝ ا٨ِٔٛيٝؽٞاك»
٧لاٙ ثلا٥ هِٞٙ ؽل٧ـاك٥ ًلؿٛـ، ث٠ ؽبكد ام ًلعـ ا

(. 167-168 :1343)ٌٗتٞك٦، « كلًتبؿٛـؽٞؿ ٦ٗ
ٌٗتٞك٦ ؿك رب٥ ؿ٧ِل ػٔت هغؽ٦ ٝ ُل٦ًِٜ 

ؿك ػٞض »ؿاٛـ: ٗلؿٕ كا تأ٨ٗٚ آفٝه٠ هِٞٙ ٦ٗ
ثبك ١ٝب٦٧ ٠ً ؽٞكؿٟ ٛبٙ ٝ ًب٧ل ٗٞاؿ ؽٞاكُل٦ًِٜ

« ؽٞؿ كا ثلا٥ اػب٠ُ هِٞٙ آ٢ٛب كلًتبؿٟ ثٞؿ٧ٖ
 (.409 :1343)ٌٗتٞك٦، 

ً٘جٞؿ ؿبكت٦ ثٞؿ ٠ً ٗتلو٨ٚ ام ػٔت       
ًلؿٛـ صٞٙ ت٨ٓٞـ ؿالت ؿك ٗغصٞالت ٦ٗ

١ب٥ ُٞك٥ٝ ثل احل رَٜ ٝ اُـبّ ًلم٨ٗٚ
عبصٔؾ٨ن اًٝلا٧ٚ، ث٨ٔٞك٦ًٝ ٝ ؿ٨لٟ تًٞػ اكتَ 
آٓ٘بٙ ٝ آتَ مؿٙ ًِتناك١ب ١ِٜبٕ تؾ٠٨ٔ ا٧ٚ 

-463 :1375)ٓ٘جتٞٙ،  ُلكتاكاظ٦ صٞكت ٦ٗ
462 .) 

١ب٥ ًتلبؿٟ ا٨ٛ٦ٌ٨ِّٔٛل٨ُلام٥ ؿكثبكٟ ًٞءا     
١ب پّٞ ا٦ٌ٨ِٔٛ: »٧ٌٞٛـٌٗتول ؿك كبكى ص٨ٜٚ ٦ٗ

ثبك ُـٛـ. ٝؿك آٝكؿٛـ، ِٗـّٞ ث٠ ؽل٧ـٙ ٓٞامٕ ٝ ؽٞاك
ؽل٧ـٛـ ُلت، ثـٝٙ صٞٙ ٝ صلا ١٦ٗل ٠ً ١ل ص٠ ٦ٗ

-ُـ، ٛـ٧ـٟ ٦ٗٝ ١ل ؿمؿ٥ ٝ تؤج٦ ٠ً ؿك ًبك١ب ٦ٗ

اِٛبُتٜـ ٜٗبمّ ؽٞؿٗبٙ كا ؽلاة ًلؿ٧ٖ ٠ً صٞة اٝ 
ٗٚ ؿٝ هلاٙ ث٠ آ٢ٛب ثلل٨ُٖٝ، آ٢ٛب ١ٖ ؽل٧ـٛـ. كا ٧ي 

ككتٜـ ١ب٥ ٗب ١ل صجظ ٦ٗتب ًبك ث٠ رب٦٧ ك٨ًـ ٠ً مٙ

-ام ؿاؽْ ًل٨ُٚ اًت آ٢ٛب رٞ ث٨لٝٙ آٝكؿٟ، ٦ٗ

ؽٞكؿٛـ. ًٌب٦ٛ ٠ً ؿًتلى ث٠ ا٧ٚ ١ٖ ٛـاُت٠، ث٠ 
ًلؿٛـ، ؽٞٙ هصبة ؽب٠ٛ ٝ ٗٔؼ ؿك٧ب٦٧ ًـ رٞع ٦ٗ

 :1383ل٨ُلام٥، )٨ٛ« آٝكؿً٘تل ٦ًٌ ٛب٦ٛ ث٠ ؿًت ٦ٗ
197 .) 

١ب كا ص٨ٜٚ ُلط اهـاٗبت ا٦ٌ٨ِٔٛ ًبِٟٝٛل٠٧     
ث٠ مٝك ٨ٓلٟ، ُٜـٕ ٝ عجٞثبت كا ثب ٝرٞؿ » ؿ١ـ:٦ٗ

كٝاًت اٛجبك هغػ ٝ ؿال٦٧ ٠ً ؿك ًلتبًل ا٧لاٙ عٌٖ
ٛ٘ٞؿٟ ٝ ؿك ا٧ٚ كاٟ اهتـا ث٠ ٨ًبًت ؿ٧ل٠ٜ٧ ؽٞؿ ؿك 
١ٜـ ٛ٘ٞؿٟ ٝ ثلا٥ ٨ًل ؿاُتٚ ٌُٖ ًلثبماٙ ؽٞؿ 

آٝكٛـ ٠ً ثب ػلم ا٥ كا كلا١ٖ ٦ًٗت كػ٨ت ث٨ضبك١ٟال
-پ٨ِب٦ٛ ؽٞؿ آٙ ُٜـٕ كا آث٨بك٥ ٛ٘ٞؿٟ اًت. ا٦ٌ٨ِٔٛ

١ب ث٠ هّٞ ٦ٌ٧ ام كٝمٛب٠ٗ ١ب٥ ا٧لاٙ ثب پٜز٠ ا٥ ٠ً ث٠ 
اًٖ پ٨ٔي رٜٞة ٌٗٔظ اًت كٍ ع٨بت كبكى كا 

، ًبٟٝ« )ؽٞا١ٜـ ا٧لاٙ كا ؽل٠ ٛ٘ب٧ٜـُلكت٠ ٝ ٦ٗ
 (.6 :25م، ٍ 1336

ًلؿٛـ، ١ب ام ث٦ ؽجل٥ ٗلؿٕ اًتلبؿٟ ٦ٌ٨٦ٗاِٛٔ    
ؿك ا٧ٚ ثبكٟ ٨ّٛل٨ُلام٥ ؿك ًتبة ؽٞؿ ص٨ٜٚ ُٛٞت٠ 

آ٢ٛب ػ٘بّ ٦٘٨ًٔ ٝ ٌٗٔ٘بٙ ؽٞؿ كا ث٨ٚ ٗلؿٕ » اًت:
١ب٥ ؽٞة ٝ كٝا٠ٛ ًلؿٟ، ١لص٠ ٠ً ؿاُت ث٠ ه٨٘ت

)٨ٛل٨ُلام٥، « ١ب٥ مكؿ ٝ ًل٨ـ ٗأؽٞف ؿاُتٜـپّٞ
1383: 196  .) 

 ،١ب٥ رٜٞة١ـف علظ كاٟ بث ،١با٦ٌ٨ِٔٛ       
٨ٛل٥ٝ پ٨ٔي رٜٞة كا ثلهلاك ًلؿٛـ. آ٢ٛب ٠ً 
ٗـػ٦ ثلهلاك٥ ا٨ٜٗت ثٞؿٛـ ؽٞؿ ػبْٗ ٛبا٦ٜٗ 
ُـٛـ، ععٞك آ٢ٛب ٜٗزل ث٠ ثلٝم ٌِٗالت 
ٗتؼـؿ٥ ُلؿ٧ـ. هٞا٥ پ٨ٔي رٜٞة ٨ٛبم ث٠ آفٝه٠ 
ؿاُتٜـ ٠ً ثب٧ٌت٦ ام ٜٗؽو٠ ٌٗتول ؿك آٙ تأ٨ٗٚ 

١ب٥ كبكى ٍ كاًٟلؿٛـ. ٦ً٘ آفٝه٠ ٝ اؿتِب٦ٗ
١ب ثٞؿ ثل ٠ً ٛت٨ز٠ ععٞك ٝ ٗـاؽالت ا٦ٌ٨ِٔٛ

آك٨ُٞ ) تٜلل ٝ ٛبكظب٧ت٦ ٗلؿٕ ام ا٨ِٔٛي اكنٝؿ

 (.م1335، 48 -37، 1-3اًٜبؿ ٝماكت ؽبكر٠، 

اًٜبؿ٥ ٗٞرٞؿ اًت ٠ً عب٦ً ام ؽٌبكت ٨ٛل٥ٝ 
ثبُـ ٠ً ١ب٥ اؼلاف ٨ُلام ٦ٗپ٨ٔي رٜٞة ث٠ ثبؽ

ؿاؽت ١ب ٝ توبظب٥ پلٌُب٧ت صبعجبٙ ثبؽ
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)آك٨ُٞ اًٜبؿ ٝماكت ؽٌبكت كا ؿك پ٦ ؿاُت٠ اًت 

. هغؽ٦ ٛب٦ُ ام (1300-41-2(27-1ؽبكر٠: )
١ب٥ ٗنكٝػ٦ ٝ رَٜ ر٢ب٦ٛ اّٝ ًب١َ م٨ٗٚ

ثلؿاُت ًٖ ٗغصّٞ، ٨ٛبم١ب٥ ؿقا٦٧ ٝاكل هٞا٥ 
ؽبكر٦ ٝ ١٘ض٨ٜٚ ثـتل ُـٙ ٨ًٌتٖ تٞم٧غ 
ًبال١ب كا ث٠ ٝرٞؿ آٝكؿٟ ثٞؿ. هغؽ٦ ٗنثٞك ثب 

اعتٌبك ًبال١ب تًٞػ ٗال٨ًٚ،  ًبم٥ ٝفؽ٨لٟ
)ًـ٥،  ١ب ٝ ٗوبٗبت ؿٝٓت٦ تِـ٧ـ ُلؿ٧ـٝاًؽ٠
1369: 130  .) 

٠ً  ٝظؼ٨تا١ب٦ٓ ؿك آٙ  ٤اًتلبؿٟ ام آفٝه       
ٗلؿٕ ثب ً٘جٞؿ ٝ ُلا٦ٛ ٗٞاؿ ؿقا٦٧ ٗٞار٠ ثٞؿٛـ 

،  ٝ ؿ٧ِلاٙ )اتغبؿ٠٧ اكنٝؿثل ٝؽبٗت اٝظبع ٦ٗ
1383: 441 .) 

ّ  آؽل٧ٚ هغؽ٦ ػ٦ٗٞ٘          -ؿك ا٧لاٙ، ؼي٦ ًيب

 ٝ، ٕ، ك٥ٝ ؿاؿ1945-1941ٍ/1324-١1320ييب٥ 
ًييبٗب٦ٛ اٝظييبع ٨ًبًيي٦ ٝ  ٠ٗؼٔييّٞ ٛبثيي ،اًبًييبً

ٛت٨زيي٠ ُييلا٧ػ  ، ؿكثيي٠ ٧ٝييوٟ ،ارت٘ييبػ٦ ًِييٞك ٝ
ر٦ِٜ ٛب٦ُ ام اُـبّ ا٧لاٙ تًٞيػ هيٞا٥ ٗتلوي٨ٚ    
ثٞؿ، ١لصٜـ ٠ً ٗوبٗبت ا٦ٌ٨ِٔٛ ٝ ١يٞاؿاكاٙ آ٢ٛيب   

اًيٜبؿ ٗٔي٦   ؛ 58 :1384)ًتيبث٦،  ُيـٛـ  ٌٜٗل آٙ ٗي٦ 
ٍ  290000963ا٧يييلاٙ، ٍ  ؛ اًيييٜبؿ ٗٔييي٦ ا٧يييلاٙ، 

تأؽ٨ل ٝكٝؿ عْ٘ ؿ٠ٔ ام ثٜبؿك ٧ٌي٦   (.240014399
ؿ٧ِل ام ؿال٧ْ ً٘جٞؿ ؿك ًِٞك ثٞؿ ًي٠ ؿك تٞم٧يغ   

)اًيٜبؿ ٗٔي٦ ا٧يلاٙ،     ًلؿث٠ ٗٞهغ آٙ ؽـ٠ُ ٝاكؿ ٦ٗ
ٍ240014381  .) 

ٕ، ؿٝٓت ا٨ِٔٛي 1941ٍ/1321ؿك ًبّ        
ٞؿ ام آفٝه٠ ا٧لاٙ ٝ اًتلبؿٟ هٞا٥ ٛظب٦ٗ ؽ

١٘ض٨ٜٚ عْ٘ ث٠ ؽبكد ام ا٧ٚ ًِٞك كا ث٠ ُـت 
اٗب (. 240012439)اًٜبؿ ٦ٔٗ ا٧لاٙ، ٍ  تٌق٧ت ًلؿ

١ب٥ ٕ، ًب1943ٙٞ٨ٍٗ/1322ؿك اكؿ٧ج٢ِت ٗبٟ 
ام ُٞك٥ٝ ٠ً عبْٗ ٗٞاؿ ؽٞكا٦ً ثلا٥ ٗتلو٨ٚ 

ؿك ٨ُلام ثب ععٞك ثلؽ٦ ام  ،ثٞؿث٢ُٞل ث٠ ت٢لاٙ 
كلٗبٛـاك  ،٨ق پٞك كبؼ٦ٌ٘ٗؤالٙ ام ر٠ٔ٘ آهب٧بٙ ً

ِٗبٝك ؽٞاكٝثبك اًتبٙ  ،ٝ ًْٜٔ كاثلت ،٨ُلام

 ١12ب٥ ٗقًٞك ٠ً تٞه٨ق ُلؿ٧ـ. ًب٨ٗٞٙ ،١لتٖ
ؿًتِبٟ ثٞؿ، ارٜب٦ً ٛظ٨ل آكؿ، ؽلٗب، ٛؾٞؿ، 

٠ً ٦ِ٘١ رنء كا كٝؿٚ، هٜـ، ٌُل، ٓٞث٨ب ٝ مؿبّ 
 ًلؿٛـعْ٘ ٦ٗ ،ُـًبال١ب٥ ظلٝك٥ ٗغٌٞة ٦ٗ

 (. 2 :64ٍ، ٍ 1322، پبكى)

١ب ٝ ؿالت كا ا٦ٌ٨ِٔٛث٨ِتل ؿك رٜٞة       
ؿاؿٛـ ١ب ؽل٧ـٟ ٝ ث٠ ُٞك٥ٝ تغ٧ْٞ ٦ٗآٗل٧ٌب٦٧
-اُـبّ ا٧لاٙ ث٠ ٠ٔ٨ًٝ اكتَ. (463 :1375)ٓ٘جتٞٙ، 

١ب٥ ث٨ِب٠ٛ ًجت ً٘جٞؿ اكمام ػ٦ٗٞ٘ ٝ صؼٞؿ 
ًلًبٕ آٝك ث٢ب٥ ًبال١ب٥ ٗصلك٦ ُـ ٠ً ثب ُـت 

 :1381)ا٦ٜ٨ٗ، ث٨ِتل٥ ًلاًل ًِٞك كا ؿك ثلُلكت 

ام ؼلك٦ ١ِٜب٦ٗ ٠ً ععٞك ٨ٛل١ٝب٥ ث٨ِب٠ٛ  (.76
ؿك ا٧لاٙ ؿك رل٧بٙ رَٜ ر٢ب٦ٛ ؿٕٝ ٗصبؿف ثب 

ُـ، ث٨ٌبك٥ ام كصْ ثلؿاُت ٗغصّٞ ٦ٗ
-ت ًِبٝكم٥ ؿك رل٧بٙ ا٧ٚ هِٞٙ ٦ًِٗغصٞال

 مؿ. ١ب ٛبثٞؿ ُـٟ ٝ ا٧ٚ اٗل ١ٖ ث٠ هغؽ٦ ؿاٗٚ ٦ٗ
 
 استفادٌ اش امکاوات حمل ي وقل داخلي   .3-2

رَٜ ر٢ب٦ٛ اّٝ، ػالٟٝ ثل ؽل٧ـ ٝ ث٠  ؿك ؼّٞ
ًبك٨ُل٥ ٠٨ًٔ اٌٗبٛبت عْ٘ ٝ ٛوْ ًِٞك تًٞػ 

ؿك صٞكت ِٗب١ـٟ  ،١ب٥ ؿك٨ُل ؿك رَٜؿٝٓت
صبكپبؿاكاٙ ٝ صبعجبٙ ع٨ٞاٛبت ثبكثل، آٛبٙ كا ٝاؿاك 

ًلؿٛـ. ا٧ٚ اٗل اٛتوبّ ث٠ عْ٘ ثبك١ب٥ ؽٞؿ ٦ٗ
ٗب٧غتبد ػ٦ٗٞ٘ ٗلؿٕ كا ؿصبك ٌِْٗ ًبؽت٠ ٝ 

ت ٠ً ؿك صٞكت ً٘جٞؿ اكمام، ُِٗٞرت ٦ٗ
١ب٥ ٗزبٝك هبؿك ث٠ ً٘ي كًب٦ٛ ث٠ ٧ٌـ٧ِل ا٧بٓت

ٛجبُٜـ. ً٘جٞؿ ًٝب٧ْ عْ٘ ٝ ٛوْ ام ػٞاْٗ 
١ب، اكنا٧َ كٞم آؼبؿٟ ًلا٠٧ عْ٘ ٝ اكنا٧َ ه٨٘ت

 :1384)تلاث٦، ١ب٥ تزبك٥ ثٞؿ ٛوْ ٝ ٗغـٝؿ٧ت
286 .) 

١ب٥ رَٜ ر٢ب٦ٛ ؿٕٝ ٨ٛن تصلف ؿك ًبّ      
-ؿك ا٧لاٙ تًٞػ ٗتلو٨ٚ احل كبرؼ٠ًٝب٧ْ ٛو٠٨ٔ 

آ٨ٗن٥ ثل اهتصبؿ ًِٞك ثلرب٥ ُقاُت. اٌٗبٛبت 
عْ٘ ٝ ٛوْ ًبال ٝ ٗٞاؿ ٗصلك٦ ٝ ؿقا كا ؿك ًؽظ 
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ًِٞك ث٠ ٦ًٔ ام ١ٖ پب٨ُـ ٝ ُلا٦ٛ ٝ هغؽ٦ كا 
ام ١ٖ ٨ٌُؾت٦ِ  صٞٙ ٦ٌُتلٍ ؿاؿ. احلات ٗؾلث

ؽؽٞغ اكتجبؼ٦ ٝ كلًٞؿ٦ُ ًٝب٧ػ ٛو٠٨ٔ ؿك ا٧لاٙ 
رَٜ ٨ٛن اؿا٠ٗ  ٤ب٥ ثؼـ ام ؽبت١٘عت٦ تب ًبّ

٧بكت ٝ ظب٧ؼبت ٗب٦ٓ ٝ رب٦ٛ ؿ٨لهبثْ تؾ٦ٜ٨٘ كا 
 (. 183 :1365)ا٦٢ٓ، ثبػج ُـ 

 ٤ها٧ٞٛ 29، ثٜـ ة هلاكؿاؿ 3ٗؽبثن ٗبؿٟ     
ٍ، ٗتلو٨ٚ ٠٨ًٔ ًٝب٧ْ 1320ث٢٘ٚ  9ٕ/ 1942

عْ٘ ٝ ٛوْ ؽصٞص٦، ؿٝٓت٦ ٝ ٛظب٦ٗ ا٧لاٙ كا ث٠ 
١ب٥ ًب٨ٗٞٙ تصلف ؽٞؿ ؿك آٝكؿٛـ. آ٢ٛب ت٘ب٦ٗ

١ب٥ ًَ، اتٞثٞىٗٞرٞؿ، تبٌٛل١ب٥ ٛلت
١ب٥ ؽؽٞغ ٢ُل٥ كا ٌٗبكلثل٥ ٝ عت٦ اتٞثٞى

١ب٥ ؿ٨لاكت٦ِ ٨ٛن ٗتصلف ُـٛـ. تؼـاؿ ًب٨ٗٞٙ
ك٨ًـ. ام ؿًتِبٟ ٦ٗ 3000ٗتصلك٦ ٗتلو٨ٚ ث٠ 

١ب٥ اكت٦ِ ١ب ٝ اتٞٗج١ْ٨ب، اتٞثٞىتؼـاؿ ًب٨ٗٞٙ
 (.182-183 :1365)ا٦٢ٓ،  آٗبك٥ ؿك ؿًت ٨ٌٛت

ا٥ ُـٟ ثٞؿ ٠ً ؿٝٓت ٝهت ؿك ٝظؼ٨ت ث٠ ٠ُٛٞ
ٕ، ث٠ ؿ٨ْٓ علظ ا٨ٜٗت ؿك 1944ٍ/1323ًبّ 

٨ٌٗل علًت ٗتلو٨ٚ ؿك ؽؽٞغ ٠ًُٞ ٝ كاٟ آ١ٚ 
)اًٜبؿ ٦ٔٗ ا٧لاٙ، عٌٞٗت ٛظب٦ٗ ثلهلاك ًلؿ 

ٍ292001067  .) 
ؿك رل٧بٙ رَٜ ر٢ب٦ٛ ؿٕٝ، ٗتلو٨ٚ ام        

 ١ب٥ؼل٧ن كاٟ آ١ٚ ًلاًل٥ ا٧لاٙ ٝ ًب٧ل كاٟ
اكتجبؼ٦ ًِٞك، عـٝؿ پٜذ ٝ ٨ٖٛ ٨ٔ٨ٗٞٙ تٚ 
أًغ٠، ٢ٗ٘بت، ٗٞاؿ ؿقا٦٧ ٝ ؿاكٝ كا ث٠ ُٞك٥ٝ 
ٜٗتوْ ًلؿٛـ. ثلؽ٦ ام ٗغووبٙ ثل ا٧ٚ ثبٝكٛـ ٠ً 

١ب٥ ًلام٧ل ُـٟ ام ٨ٌٗل ا٧لاٙ ث٠ ٨ًْ ً٘ي
١ب ؿك اًتب٨ِٜٓلاؿ اٛزب٨ٗـ ٝ ث٠ ٨٘١ٚ ٌٌُت آٓ٘بٙ

٢ج٢ب٦ٛ، )ث ر٢ت ٗتلو٨ٚ ا٧لاٙ كا پْ پ٨لٝم٥ ٛب٨ٗـٛـ
1383: 16-12 ٍ ،24 .) 

 
 گيسيوتيجٍتحث ي 
٨ُل٥ هغؽ٦ ػٞاْٗ ٗتؼـؿ٥ ؿك كبص٠ٔ ؿك ٌُْ

٦ً ًبّ ام آؿبم رَٜ ر٢ب٦ٛ اّٝ تب پب٧بٙ رَٜ 

ر٢ب٦ٛ ؿٕٝ ٛوَ ؿاُت. ً٘جٞؿ ثبكاٙ ٝ 
ؽٌٌِب٦ٓ، ٗٔؼ ؽٞاك٦ُ، ٨ًْ ٝ ١ًٌٞتب٦ٛ ثٞؿٙ 
ثلؽ٦ ام ٨ٌٗل١ب ٨ٛن ٠ً ؽٞؿ ٨ًِٜ٘بٟ ٜٗبًج٦ ثلا٥ 

-ٜٗزل ث٠ ٛبا٦ٜٗ كاٟ ٦ٗ ،ُـكا١نٛبٙ ٦ٗ اُلاك ٝ

ٙ ١ٖ اُـ ٠ً تبرل٦ٗ ثبػج١ب ُلؿ٧ـ. ٛبا٦ٜٗ كاٟ
ً٘تل ؿًت ث٠ ًلل تزبك٥ ثنٜٛـ. ؽلاث٦ كاٟ ٠ً 

ثل ًٜـ ثٞؿٙ ًلػت ككت ٝ آٗـ  ٥ؽٞؿ ؿ٨ْٓ ؿ٧ِل
ٝ عْ٘ ٝ ٛوْ ًبال ام ؼلف ٌٗبكلاٙ ٝ تزبك ثٞؿ، ام 

ُـ. ٌٗئ٠ٔ ؿٝ ؿ٧ِل ٌِٗالت ٗٞرٞؿ ٗغٌٞة ٦ٗ
َ ر٢ب٦ٛ، عْ٘ ٝ اٛتوبّ ًبال ٝ ٢ٗ٘بت ٝ ٗٞاؿ رٜ

ؿقا٦٧ ثلا٥ ٗتلو٨ٚ ؿك ُلا٧ػ ً٘جٞؿ ٝ ُلا٦ٛ ٝ ام 
ؼلك٦ ًلهت ًبال١ب٥ پلٗصلك٦ صٞٙ هٜـ، ٌُل، 

. مؿصب٥، ُٜـٕ ٝ ثلٛذ ث٠ ٝؽبٗت اٝظبع ؿاٗٚ ٦ٗ
ٌٗئ٠ٔ اعتٌبك ٝ هبصبم ًبال ث٠ ؽبكد ام ًِٞك 

   ًلؿ.ٝظؼ٨ت ثـ ٝ ثغلا٦ٛ ؿاؽ٦ٔ كا تِـ٧ـ ٦ٗ
ؼٔج٦ ػ٘بّ ؿاؽ٦ٔ ٝ اكنٝٙ ثل ٗٞاكؿ ثبال، كلصت    

-تل٥ هلاك ٦ٗؽبكر٦، ًِٞك كا ؿك ٝظؼ٨ت ثغلا٦ٛ

ؿاؿ، اٗب ٛجب٧ـ ٛوَ عٌٞٗت ٗلًن٥ كا كلاٍٗٞ ًلؿ. 
تٞاٛـ ثب ٗـ٧ل٧ت صٞٙ ؿٝٓت ه٥ٞ ٝ ًبكآٗـ ٦ٗ

١ب كا ث٨ِلؿ ٝ ام صغ٨ظ رٔٞ ثلؽ٦ ًٞؿر٦٧ٞ
كاًتب  ٝؽبٗت اٝظبع ثٌب١ـ. اهـاٗبت ؿٝٓت ؿك ا٧ٚ

 ١لصٜـ ًبكًبم ٛجٞؿ ٦ٓٝ ؿكث٢جٞؿ اٝظبع احل ثؾ٨ِـ.
 

  مىاتع

 الف( اسىاد
 (.م1340) آك٨ُٞ اًٜبؿ ٝ ًتبثؾب٠ٛ ٦ٔٗ ا٧لاٙ،

٨ُلام ر٢ت ٢ًٞٓت  -توبظب٥ تؼ٨٘ل كاٟ ث٢ُٞل 
 . 3، 293000130 .تزبكت كبكى

ؿًتٞك ٝماكت ًِٞك ث٠  (.1301ٍ) ________
ٟ ٨ُلام اؿاكٟ كٞا٧ـ ػب٠ٗ كبكى ر٢ت تؼ٨٘ل كا

 . 5، 290004675 .ث٠ ث٢ُٞل
ٝكٝؿ ٨ٛل١ٝب٥ ُٞك٥ٝ  (.1320ٍ)  ________
 . 1، 290000963.ث٠ ث٢ُٞل
ُلط ٝظؼ٨ت ؿ٠ٔ ًِٞك ٝ  (.1321ٍ) _______
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ًبم٥ تأ٨ٗٚ ُٜـٕ ٗٞكؿ ٨ٛبم ًبكُلاٙ كاٟ ٣ٛغٞ
 . 240014399، 3.ٗتلو٨ٚ
اظ٢بكات ؿٝٓت اٌِٛٔتبٙ ؿك  (.1321ٍ) _______

هٞا٥ ٛظب٦ٗ آ٢ٛب ام آفٝه٠  ٗٞكؿ ػـٕ اًتلبؿٟ
 . 8، 240012439 .ا٧لاٙ ؿٝٓت

ُناكٍ ػْٔ تأؽ٨ل ٝكٝؿ ٝ  (.1321ٍ) _______
عْ٘ ؿ٠ٔ ام ثٜـك ث٢ُٞل ٝ ٨ٛن صـٝك ٗزٞم 

ٛ٘ب٧ٜـُبٙ ُلًت تزبك٥ ا٧لاٙ  ؽل٧ـ آماؿ ث٠
 .   1. 240014381.ثل٧تب٨ٛب

ٗلبؿ تص٧ٞت ٛب٠ٗ ؿك ٗٞكؿ  (.1323ٍ) _______
ٛظب٦ٗ ؿك ؽؽٞغ كاٟ  ٓنٕٝ ثلهلاك٥ عٌٞٗت

آ١ٚ ٝ ٠ًُٞ ر٢ت علظ ا٨ٜٗت عْ٘ ٝ ٛوْ 
 . 1، 292001067.ٓٞامٕ ٗتلو٨ٚ

ث٠ ًٞاؿ م(.  1335) آك٨ُٞ اًٜبؿ ٝماكت ؽبكر٠،
تِٔلاف كٗن ث٠  ٜٓـٙ پؽلُٝلاؿ ٝ ١ٜـًٝتبٙ 

 . 48 -37، 1-3  .م 1335ف٧غز٠  12ٗٞكؽ٠ 
كارغ ث٠ ؽٌبكت ث٠ ثبؽ ١ب٥  م(.1300) _______

 .  1300-41-2(27-1) .اؼلاف ٨ُلام
 

 َاب( کتاب
-كبكى ٝ رَٜ ث٨ٚ(. 1312ٍ) آؿ٨ٗت، كل٧ـٝٙ

 . ت٢لاٙ: ٗؽجؼ٠ ٨ًلٝى.آْ٘ٔ
رب٧ِبٟ ؿُتٌتبٙ ؿك  (.1373ٍ) ماؿٟ، ًلٍٝاتبثي

 ٨ُلام: اٛتِبكات ٧ٞٛـ ٨ُلام. ًلم٨ٗٚ ا٧لاٙ.
اتغبؿ٠٧، ٜٗصٞكٟ؛ ًال٦ٗ، ؿالٗلظب؛ ُ٘ي، اً٘بػ٨ْ 

)مٗب٠ٛ ٝ  لٗبٛللٗبػجـآغ٨ٌٚ ٨ٗلما ك (.1383ٍ)
ت٢لاٙ: اٛتِبكات  ٨ًب٦ً ٝ ارت٘بػ٦(. ٤ًبكٛبٗ

 .1ًتبة ٨ًبٗي، س
ا٨٘١ت اًتلاتو٧ي ا٧لاٙ  (.١1365ٍ٘ب٧ٞٙ ) ا٦٢ٓ،

ت٢لاٙ: ٗلًن ِٛل  ؿك رَٜ ر٢ب٦ٛ ؿٕٝ.
 .2ؿاِِٛب٦١. س

تغٞالت ٨ًب٦ً ٝ  (.1381ٍا٦ٜ٨ٗ، ػ٨ٔلظب )
ت٢لاٙ:  ارت٘بػ٦ ا٧لاٙ ؿك ؿٝكاٙ پ٥ٞٔ٢.

 ٗؼبصل. اٛتِبكات صـا٥
تزبك ِٗلٝؼ٨ت ٝ ؿٝٓت  (.1384ٍ) تلاث٦، ٨٢ًال

 ت٢لاٙ. ِٛل تبك٧ؼ ا٧لاٙ. ٗـكٙ،

ت٢لاٙ: ُٜذ ُب٧ِبٙ.(. 1376ٍر٘بٓناؿٟ، ٗغ٘ـػ٦ٔ )

 ٗٞهٞك٠.

ًللٛب٠ٗ هٛلاّ ًلپل٦ً (. 1363ًٍب٧ٌي، پل٦ً )
تلر٠٘ ع٨ٌٚ  ًب٧ٌي ٧ب ؿٟ ١ناك ٨ْٗ ؿك ا٧لاٙ.

 ًؼبؿت ٛٞك٥. ت٢لاٙ: اٛتِبكات ٓٞع٠. 

پ٨ٔي رٜٞة ا٧لاٙ  (.٥1364ٍ، كٔٞك٧ـا )ًل٨ل
تلر٠٘ ٜٗصٞكٟ اتغبؿ٠٧ ٝ ٜٗصٞكٟ  )اى.پ٦.آك(.

 رؼلل٥. ت٢لاٙ: ِٛل تبك٧ؼ ا٧لاٙ.

. تبك٧ؼ اهتصبؿ٥ ا٧لاٙ (.1362ٍػ٥ٌٞ٨، صبكٓن )
 تلر٠٘ ٧ؼوٞة آهٛـ. ث٦ رب: اٛتِبكات ٌُتلٟ.

تـ٨٨لات ٝ تله٨بت ؿك (. 1373ٍ) ًبُق، ٗغ٘ـ
ْ٘ ٝ ا٨ُبء ٝ ٝظغ ٝ علًت ٝ ٌٗبكلت ٝ ع

. ث٠ ًَُٞ ٗغ٘ـ رٞاؿ صبعج٦. كٞا٧ـ كاٟ آ١ٚ
 ت٢لاٙ: ٨ٗلات ٌٗتٞة ٝ ِٛل ٛوؽ٠.

ت٢لاٙ:  ١ب٥ ا٧لاٙ.هغؽ٦(. 1384ًٍتبث٦، اع٘ـ )
 ١ب٥ كل٦ِٜ١.ؿكتل پو١َٝ

١ب ١ب ٝ ٨ُٜـٟؿ٧ـٟ (.1363ٍماؿٟ، اثبٓوبًٖ )ًغبّ
ماؿٟ ٦ِٜٗ )ؽبؼلات ٨ٗلما اثبٓوبًٖ ؽبٙ ًغبّ

ث٠ ًَُٞ  آٓ٘بٙ ؿك ا٧لاٙ(. ًلبكت اٗپلاؼٞك٥
 ٗلتع٦ ًبٗلاٙ. ث٦ رب. 

 ١ب٥ اٛوالة ا٧لاٙ.ك٠ِ٧(. 1369ًٍـ٥، ٦ٌ٨ٛ آك )
 تلر٠٘ ػجـآلع٨ٖ ُٞا٦١. ت٢لاٙ: اٛتِبكات هٖٔ.

١ب٥ . ؽٌٌِب٦ٓ ٝ كاٟ(1380ًٍلؿٝا٦ٛ، پل٧ٝن )
ٗوبث٠ٔ ثب آٙ ؿك ا٧لاٙ )آة ؿك ًِبٝكم٥ صٜؼت 

 اٙ. ت٢لاٙ: اٛتِبكات ؿاِِٛبٟ ت٢ل ٝ ٢ُل(.
 هع٠٨ ا٧لاٙ، ا٧لاٙ ٝ. (1349ًٍلمٙ، رلد .ٙ )

اٛتِبكات : ت٢لاٙ .ٝع٨ـ ٗبمٛـكا٦ٛ _تلرٖ ؽ
 .1ػ٦٘ٔ كل٦ِٜ١، د

 ا٧لاٙ ػصل هبربك. (.1375ٍ) ٓ٘جتٞٙ، آ.ى.ى
تلر٠٘ ٨٘٨ًٚ كص٨غ٦. ٢ِٗـ: اٛتِبكات 

 رب٧ٝـاٙ ؽلؿ. 

آ٨ٗن ا٧لاٙ ام ٛلٞف ٌٗبٓ٘ت (.٨ٓ1367ٍتٚ، ٢ٔ٧ٖٝٔ )
تلر٠٘ ٗل٧ٖ ٨ٗلاع٘ـ٥.  آغ٘ب٦ِ٧.تب تغت

 ت٢لاٙ: اٛتِبكات ٗؼ٨ٚ.

ُلط مٛـُب٦ٛ ٗٚ (. 1343ٍ) ٌٗتٞك٦، ػجـاهلل
ت٢لاٙ:  )تبك٧ؼ ارت٘بػ٦ ٝ اؿاك٥ ؿٝكٟ هبربك٠٧(.

 .2. س3صبح ت٢لاٙ ٗصٞك. د
 اٌٛبٙ ٝ ؽٌٌِب٦ٓ.(.  ٠ِٜٗ1377ٍ، ٨ٛٞٗي )
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 تلر٠٘ اع٘ـ ٗؼت٘ـ. ٧نؿ: ٛبُل ؿاِِٛبٟ ٧نؿ. 
١ب ٝ ٗجبكمات هِوب٦٧ (.٨ٗ1381ٍلما٦٧، ؿالٗلظب )

ت٢لاٙ: اٛتِبكات ٗلًن اًٜبؿ اٛوالة  ٗلؿٕ رٜٞة.
 اًال٦ٗ.

 ل.تغل٠ ٨ّٛ (.1383ٍ) ٨ٛل٨ُلام٥، ػجـآلًّٞ
ٗصغظ ٗغ٘ـ٧ًٞق ٨ٛل٥. ٨ُلام: ث٨ٜبؿ كبكى 

 .1ُٜب٦ً. د
ا٧بٓت كبكى ٝ (. 1384ٍٛص٨ل٥ ؼ٨ج٦، ٜٗصٞك )

١ب٥ ؽبكر٦ )ام ِٗلٝؼ٨ت تب ًٔؽٜت هـكت
ٙ: ٗلًن صبح ٝ اٛتِبكات ٝماكت ت٢لا كظبُبٟ(.

 .2اٗٞك ؽبكر٠. س
 

 َا ج( زيشوامٍ
 . ٨ُ11لام  .ُؼجبٙ( 2م، 1332)ٛ٘ب ص٢لٟ
 .  7ث٢ُٞل،  .م(1332) آ٘ت٨ٚعجْ

 . 16ًبمكٝٙ،  .م(1333) يييييييي
١ب ٝ ا٦ٌ٨ِٔٛ» .ر٘بؿ٥ االّٝ( 3م، 1336) ًبٟٝ

 .4 -6، «رٜٞة ا٧لاٙ
 .2 «اٗٞاّ اًتلؿاؿ» .ت٨ل( 10، 1306) اؼالػبت

 .  1 «ٗزٔي ُٞكا٥ ٦ٔٗ» .ت٨ل( 13، 1306) ييييييي
 . 3 «ؼلم ٝ ُٞاكع» .اًلٜـ( 15، 1307)ييييييي 
 . 3 «ظ٢ٞك ٗٔؼ» .ؿ٥( 5، 1308) ييييييي
 . 2 «٨ُلام.»ث٢٘ٚ( 1، 1308) ييييييي
 . 3 «هبصبم ؿك ثٜبؿك» .اًلٜـ( 8، 1308) ييييييي

 . 1، «كغ ٗٔؼٗأٗٞك٧ٚ ؿ» .اًلٜـ( 12، 1308)ييييييي 
مٓن٠ٓ ؿك ثٜـك ٠ِٜٓ ٝ » .ؽلؿاؿ(  20، 1310) ييييييي

 .  2 ،«ؽلاث٦ كاٟ
اٝظبع تٌِٜتبٙ ٝ » .ٗلؿاؿ( 10، 1311) ييييييي

 . 2، «ؿُتٌتبٙ
ًِق ارٜبى » .اكؿ٧ج٢ِت( 11، 1322)پبكى 

 .2 ،«هبصبم

 . 2، «ُناكٍ ُلؿاٙ كٌب» .ث٢٘ٚ( 26، 1322) ٌُٔتبٙ
 .2، «ارٜبى ث٠ ًبمكٝٙعْ٘ » .آفك( 9، 1323) پبكى

 
 د( مقالٍ 

ٗب١ٜب٠ٗ ، «پْ پ٨لٝم٥ ٗتلو٨ٚ» .(1383ث٢ج٢ب٦ٛ، ػ٦ٔ )
. ًبّ ًٕٞ، اٛـ٠ِ٧ ٝ تبك٧ؼ ٨ًب٦ً ا٧لاٙ ٗؼبصل

 ٍ24 ، ّ16_12. 


