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 چکیسُ

ثهٝ  0231ؼْٚ ثٝ ا٤فاٖ ٚ ٚـٚؼ لٛا٢ ٔتفم٥ٗ ؼـ وطفٌبٜ وْٛ ٌٟف٤ٛـ خٟب٣٘ خًٙ و٥ٍؽٜ ٌؽٖ ؼأٙٝ
ػ٣ ففاٚا٣٘ ثفا٢ ٔفؼْ ا٤فاٖ ؼـ ثفؼاٌه.  ٍٔهىی ٣ ٔب٘ٙهؽ    وٍٛـ، پ٥بٔؽٞب٢ التّبؼ٢، و٥بو٣ ٚ اختٕب

ٞب٢ ٔػتّف اق ٘تب٤ح ثبـق اٌغبَ ا٤فاٖ ثٛؼ٘ؽ ؼـ ا٤ٗ ٚضهؼ٥.، لطغه٣ ثهٝ    ٘با٣ٙٔ، لطغ٣، ٥ٌٛع ث٥ٕبـ٢
ٝ   ػٙٛاٖ ٟٔٓ لهٛ  ی٤ٕهٛ  ٥٘هك ٘جٛؼ٘هؽ ٚ       ف٤ٗ ػبُٔ زٙبٖ ٌىتفي ٤بف. وٝ ٔفؼْ ضت٣ لبؼـ ثهٝ  ٥ٟه

ٞهب٢    ف٤ٗ ػُّ ثفٚق لطغ٣ ؼـ وبَ ؼاؼ٘ؽ  ٟٔٓ خبٖ غٛؼ ـا اق ؼو. ٣ٔ ثى٥بـ٢ اق ٔفؼْ ؼـ اثف ٌفو٣ٍٙ
ٌٍ.  وهٛاَ اِه٣ّ    ؼْٚ، ثٝ ِٛـ  ٔىتم٥ٓ ٚ غ٥فٔىتم٥ٓ، ثٝ ضضٛـ ٥٘فٚٞب٢ ث٥ٍب٘ٝ ثبق٣ٔ خٟب٣٘ خًٙ

ـوهؽ   ٘ظف ٔه٣  ٢ ؼاٌ.؟ ثٝ أث٥فؼْٚ ؼـ ثفٚق لطغ٣ ا٤فاٖ زٝ  خٟب٣٘ ـٚ ا٤ٗ او. وٝ خًٙ پمًٚٞ پ٥ً
ا٢ اق ٔٛالغ ػٛأُ ا٣ِّ ثفٚق  ٟب ق١ٙ٥ٔ ا٤دبؼ لطغ٣ ـا ففاٞٓ وفؼٜ ثٛؼ، ثّىٝ ؼـ پبـٜ ٙ ؼْٚ ٘ٝ خٟب٣٘ خًٙ

 ط٣ّ٥ّ ٚ ثب اوهتٙبؼ ثهٝ    وٌٛؽ ثب اوتفبؼٜ اق ـٚي  ٥ِٛف٣ وفؼ  ضبَ ا٤ٗ پمًٚٞ ٣ٔ لطغ٣ ـا  ٍؽ٤ؽ ٣ٔ
 وٙؽ ثٙؽ٢ ٚ ثفـو٣ ٚ  ج٥٥ٗ  ٞب٢ آٖ قٔبٖ، ػٛأُ ٔؤثف ؼـ ثفٚق ٚ  ٍؽ٤ؽ ـا ؼوتٝ اوٙبؼ ٚ ـٚق٘بٔٝ

 ٘با٣ٙٔ  ؼْٚ، لطغ٣، اضتىبـ، لبزبق، خٟب٣٘ خًٍٙاصُ:  کلیس
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 هقسهِ

ػّ. ٔٛلؼ٥. غبَ خغفاف٥ب٣٤ ا٤فاٖ، ؼـ عَٛ  بـ٤ع ُّٔ ٔػتّف ثبـٞب ثهٝ ا٤هٗ    ا٤فاٖ ثٝ
ٌهؽ ٚ لطغه٣، ٌفوه٣ٍٙ،     ا٘ؽ  ثب ا٤ٗ ضٕی  أىب٘ب  ق٘ؽ٣ٌ ٘هبثٛؼ ٔه٣   وفق٥ٔٗ ضّٕٝ وفؼٜ
 هف٤ٗ ٚ   ؼْٚ ٥٘ك اق ثهكـي  خٟب٣٘ ٤بف.  خًٙ ٚاج ٣ٔٞب٢ غغف٘بن ؼـ وٍٛـ ـ ٘با٣ٙٔ ٚ ث٥ٕبـ٢

ٝ   وٛق ثٛؼ وٝ وٍهٛـ ٔهب   ٞب٢ غبٕ٘بٖ ٌب٤ؽ آغف٤ٗ ا٤ٗ خًٙ ػّه. ٔٛلؼ٥ه. غهبَ     ـا ثهبق، ثه
وبـقاـ وفؼ٘ؽ  ا٤ٗ خًٙ پ٥بٔؽٞب٢ ففاٚا٣٘ ثفا٢ ا٤فا٥٘بٖ ثٝ ٕٞفاٜ آٚـؼ وٝ ِض١٘ اوتفا م٤ه، 
ضبؼ ف٤ٗ ٍٔىی  ٔفؼْ ؼـ عَٛ ا٤هٗ  ٞب لطغ٣ ٚ ٌفا٣٘ ٚ ٘با٣ٙٔ ثٛؼ  لطغ٣ اق  اق خّٕٝ آٖ

ٞب ثٛؼ وٝ ؼـ وٙبـ ؼ٤ٍف ؼوتبٚـؼٞب٢ خًٙ، ٚضؼ٥. ثىه٥بـ وهػت٣ ثهف ٔهفؼْ  ط٥ٕهُ       وبَ
ْ، ا٤هفاٖ  0411 ب  0410ي، ثفاثف ثب 0231 ب  0231ٞب٢ وفؼ  لطغ٣ ػ٣ٕٔٛ وٝ ع٣ وبَ ٣ٔ

٢ اٌغبٍِف ؼـ ٚ پفؼأٙٝ ثٛؼ  ؼـ وٙبـ ػٛأُ عج٥ؼ٣، ضضٛـ ٥٘فٚٞب ـا ففا ٌفف.، ثى٥بـ ٌىتفؼٜ
وفؼ  ثف ا٤ٗ اوبن ٚ ثهب   ا٤فاٖ ٚ  ٍؽ٤ؽ ػٛأُ ٘ب٣ٌ اق خًٙ، اثف ا٤ٗ لطغ٣ ـا زٙؽ ثفاثف ٣ٔ

ـوؽ، ا٘دبْ پم٣ٍٞٚ ثب ٞهؽ  ٌهٙبغتٗ ػٛأهُ ٔهؤثف ؼـ       ٛخٝ ثٝ ا٥ٕٞ. ٔٛضٛع ثٝ ٘ظف ٣ٔ
٥ٌٛع لطغ٣ ٚ الؽأب  ؼِٚ. ا٤فاٖ ثفا٢ ـفغ آٖ، ضفٚـ٢ ثبٌؽ   بوٖٙٛ پم٣ٍٞٚ ثٝ ِٛـ  

ٞهب ؼـ ا٤هفاٖ،    ٚ اق ا٤ٗ ؼ٤ؽٌبٜ ثٝ ا٤ٗ ٔٛضٛع ٘پفؼاغتٝ او.  ٔٙهبثؼ٣ زهٖٛ آٔف٤ىهب٣٤   ٔدكا 
ٜ     ، ثٝ ٌؿٌتٝ زفاؽ ـاٜ آ٤ٙؽٜ، ٌتفٞب ثب٤ؽ ثفٚ٘ؽ ٚ ا٢ ٌهؿـا ثهٝ    ِٛـ  خىتٝ ٚ ٌف٤ػتٝ، اٌهبـ
ٌؿاـ غجف٢  أث٥فثٙؽ٢ ٚ ثفٌٕفؼٖ ػُّ  ٞب اق ؼوتٝ ػٛأُ ٔؤثف ؼـ ٥ٌٛع لطغ٣ ؼاـ٘ؽ ٚ ؼـ آٖ

ٞب٢ ا٤فاٖ اثف اضٕؽوتبث٣، ٤ٛ٘ىٙؽٜ ػّهُ اِه٣ّ ؼـ ٌه٥ٛع     ٗ ؼـ وتبة لطغ٥٘٣ى.  ٕٞس٥ٙ
ا٢ ثهٝ لطغه٣ ففا٥ٌهف ا٤هفاٖ ؼـ      ٞب٢ ٔػتّف  بـ٤ع ا٤فاٖ ـا ثفٌٕفؼٜ او. ٚ اٌهبـٜ  لطغ٣
َ  خٟب٣٘ خًٙ ٞهب٢   ؼْٚ ٘ؽاـؼ  ٤ب وتبة ٔطٕؽل٣ّ ٔدؽ ثبػٙٛاٖ لطغ٣ ثكـي، ثٝ لطغ٣ وهب
پفؼاقؼ؛ ثب  ٛخٝ ثٝ ٔٛضٛع وتبة ٔدؽ ٚ ؼٚـ٠  ٣ْٔ، 0404 ب  040۱ي ثفاثف ثب 034۱ ب  034۱

َ   اَٚ ٚ ثؼؽ اق آٖ ـا ٌبُٔ ٣ٔ  خٟب٣٘  آٖ وٝ اٚاغف خًٙ ٞهب٢   ٌٛؼ، پفؼاغتٗ ثٝ لطغه٣ وهب
ٝ    ؼْٚ ٥٘ك یقْ ٣ٔ  خٟب٣٘  خًٙ ثٙهؽ٢ ػّهُ    ٕ٘ب٤ؽ  په ا٤ٗ پمًٚٞ و٥ٌٛؽٜ اوه.، ثهب ؼوهت

٥ؽا٢ ا٤ٗ ٔٛضٛع ـا ثىبٚؼ  اوهٙبؼ  ٞب٢ ٘بپ ٞب٢ ا٣ِّ، خٙجٝ ا٣ِّ ٚ ٔفاخؼٝ ثٝ اوٙبؼ ٚ ـٚق٘بٔٝ
ٞب ٚ غجفٞب٢ ثى٥بـ٢ اق لطغ٣ ٚ ٚضهؼ٥. ٔهفؼْ ؼـ    ٞب٢ آٖ قٔبٖ، ضب٢ٚ ٌكاـي ٚ ـٚق٘بٔٝ

  ٕبْ ٘مبط وٍٛـ او.  
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 قحطی

ٞب ؼـ عَٛ  بـ٤ع، ٚلٛع لطغ٣ ؼـ ٥ٔبٖ ٔهفؼْ    ف٤ٗ پ٥بٔؽٞب ٚ ػٛاـْ خًٙ ٤ى٣ اق ٟٔٓ
ْ ٥٘ك اق ا٤ٗ ثی ؼـ أهبٖ ٕ٘ب٘هؽ ٚ لطغه٣    ؼٚ خٟب٣٘ ا٤فاٖ ؼـ خًٙ وٝ خبٔؼٝ ثٛؼٜ او.  زٙبٖ
 ْ، ا٤هفاٖ ـا فهفا ٌففه.    0411 هب   0410ي، ثفاثهف ثهب   0231 ب  0231ٞب٢ ػ٣ٕٔٛ ع٣ وبَ
ا٤فاٖ، غ١ّ ْ، ٍٞؽاـ٢ ؼـ ا٤ٗ ق٥ٔٙٝ ثٛؼ؛ زٖٛ ٔطَّٛ 0410ي ثفاثف ثب 0204قٔىتبٖ وبَ 

ٔب٘ؽ )اعیػهب ،   ثٝ ضؽ وفب٤. ٘فو٥ؽ ٚ ؼـ ٘ت٥دٝ و٥ّٛٞب٢ وفثٝ فّه و٥ٍؽٜ، غب٣ِ اق ٌٙؽْ
(  ؼـ ا٤ٗ ث٥ٗ ـضبٌبٜ ٥٘ك اق ثفلفاـ٢  ٛاقٖ ث٥ٗ  ٥ِٛؽ ٚ ّٔف  غّٝ ؼـ ٘مبط 1۱32، ي0204

ثٛؼٖ ل٥ٕه.   وجت پب٥٤ٗ پفٔطَّٛ ٚ لطغ٣ قؼٜ ٘ب ٛاٖ ثٛؼ  ؼـ ا٤ٗ وبَ اغّتِ وٍبٚـقاٖ، ثٝ
١ ٔؼِٚت٣ ٌٙؽْ اق وٍ. آٖ غٛؼاـ٢ وفؼؼ٘ؽ؛ أب ـضبٌهبٜ ثهؽِٖٚ  ٛخهٝ ثهٝ ا٤هٗ أهف، ؼـ اؼا      

ٝ   و٥بو. ِٙؼت٣ اقا٢ ٚاـؼوهفؼٖ   وفؼٖ وٍٛـ، ٔغبثك ٔؼَٕٛ ٔمؽاـ٢ اق ٔطَّٛ ٌٙهؽْ ـا ثه
خب٣٤ ـو٥ؽ وٝ ثهفا٢ پفوهفؼٖ وه٢ّٛ٥ وهٝ      ٔطّٛی  ِٙؼت٣، ثٝ غبـج ِبؼـ وفؼ  ب وبـ ثٝ

 ( ۱2: 02۱2 بق٣ٌ ثٙب وفؼٜ ثٛؼ، ٌٙؽ٣ٔ ٘جٛؼ )ثٛیـؼ،  ثٝ

بق افتهبؼ ٚ ا٤هٗ ثبػهد ٌهؽ،     فُّ ثفؼاٌه. غّهٝ ا فه    ١ٔ اٌغبَ ا٤فاٖ، زٙؽ٢ په اق غب
ٔطّهَٛ ثفؼاٌهت٣، أتٙهبع    ض١ ثى٥بـ٢ اق  ٥ِٛؽوٙٙؽٌبٖ ففِ. ـا غ٥ٕٙ. ٌهٕبـ٘ؽ ٚ اق ػهف  

ا٢ ٤بف. ٚ ؼـ٘ت٥دهٝ   اِؼبؼ ؼ٘جبَ ا٤ٗ ٚلب٤غ، ٥ٔكاٖ ٔؼبٔی  غبـخ٣ ا٤فاٖ وبًٞ فٛق ٚـق٘ؽ  ثٝ
ؼ ٘ب٤بة ٌهؽ  ٚاـؼوفؼٖ وبیٞب٢ اوبو٣ ٔب٘ٙؽ لٙؽ، ٌىف، لٕبي ٚ غّٝ وبًٞ ٤بف. ٚ ا٤ٗ ٔٛا

(  ؼـ آٖ قٔبٖ غٛـان ا٣ِّ ٔفؼْ ا٤فاٖ ٘بٖ ثهٛؼ ٚ ثهفا٢ عجمهب  پهب٥٤ٗ     ۱1: 02۱2)ثٛیـؼ، 
ا٥ٍ٘ك٢ ثٝ غٛؼ، ٌففتٝ  ٞب ِٛـ  اوفی٤ٕٛ ؛ أب اقؼضبْ خٕؼ٥. ؼـ ثفاثف ٘ب٘ٛا٣٤ خبٔؼٝ لٛ 
ٕ  ـٚق افكا٤ً ٣ٔ غؿا٣٤، ـٚق ثٝ ٥ٔٚف ٘ب٣ٌ اق ٌفو٣ٍٙ ٚ ث٣ ثٛؼ ٚ ٔفي ت٣ اق ٤بف.  ٘ب٘ٛاٞب لىه

ففٚغتٙهؽ  آ٘هبٖ    وفؼ٘ؽ، ؼـ ثبقاـ آقاؼ ثٝ زٙؽ٤ٗ ثفاثهف ل٥ٕه. ٔه٣    و٥ٕٟٝ آـؼ٢ وٝ ؼـ٤بف. ٣ٔ
وفؼ٘ؽ ٚ ٘بٖ ٘هبٔفغٛث٣ ثهٝ    آـؼ ٌٙؽْ ـا ثب خٛ، ؾـ ، غبن اـّٜ، ٔبوٝ ٚ    ٔػّٛط ٠٣ٔ ثبل٥ٕب٘ؽ

(؛ أب ٥ٕٞٗ ٘بٖ ٘هبٔفغٛة ٥٘هك ؼـؼوهتفن    1: 04، ي0232ؼاؼ٘ؽ )ٔفؼأفٚق،  ؼو. ٔفؼْ ٣ٔ
ضؽ٢ ثٛؼ وٝ ٔفؼْ ثب قؼٚغٛـؼ، ٘هبٖ ٚ لٙهؽ ٚ ٌهىف       و٥ٕبث٣ اـقاق ٚ ٔب٤طتبج ػ٣ٕٔٛ ثٝ٘جٛؼ

ْ، ؼـ ثٙؽـ ـ٤ً، لطغ٣ ٥ٌٛع ٤بف. وٝ اٞب٣ِ 0413ثفاثف ثب  0231وفؼ٘ؽ  ؼـ قٔىتبٖ  ٥ٟٝ ٣ٔ
غٛـؼ٘هؽ   ٌففتٙهؽ ٚ ثؼهؽ اق پػه. ٔه٣     ٞب٢ ٞدهْٛ آٚـؼٜ ـا ٔه٣   ثفا٢ ـٞب٣٤ اق ٌفو٣ٍٙ ّٔع
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َ     (  ثٝ 0۱1: 02۱0) جفائ٥بٖ،  ٞهب ـا   عٛـ و٣ّ ػٛأُ ٔؤثف ؼـ ثفٚق لطغه٣ ؼـ عهَٛ ا٤هٗ وهب
 اختٕبػ٣  مى٥ٓ وفؼ:   ٛاٖ ثٝ ؼٚ ؼوتٝ عج٥ؼ٣ ٚ و٥بو٣ ٣ٔ

 طثیعی عَاهل

ْ، اوبوهب  ٔؼّهَٛ   0411 هب   0410ي ثفاثهف ثهب    0231 ب  0231ٞب٢ لطغ٣ ػ٣ٕٔٛ وبَ
ق اٌغبَ ا٤فاٖ ثٛؼ؛ أهب  ٤ٚمٜ ٚضؼ٥. خ٣ٍٙ ٘ب٣ٌ ا اختٕبػ٣ وٍٛـ، ثٝ ٘بثىبٔب٣٘ اٚضبع و٥بو٣

ٞب ػجبـ  ثٛؼ٘ؽ اق:   ف٤ٗ آٖ ػٛأُ عج٥ؼ٣ ٥٘ك ؼـ ا٤دبؼ ٚ  ٍؽ٤ؽ ا٤ٗ لطغ٣ ؼغ٥ُ ثٛؼ٘ؽ  ٟٔٓ
 ٞب ؼاـ٤ٓ   ا٢ ٌؿـا ثٝ آٖ غٛاـ٣ٌ ٚ ٞدْٛ وٗ وٝ ؼـ اؼأٝ اٌبـٜ غٍىىب٣ِ، ّٔع

ا٢ عج٥ؼ٣ ٚ ال٣ٕ٥ّ او. وٝ اٌف عهٛی٣٘ ٌهٛؼ ٚ الهؽاْ     غٍىىب٣ِ پؽ٤ؽٜ ذؾکغالی:
وٙهؽ  ؼـ   ٛلغ ٚ ٔٙبوج٣ ثفا٢ ٟٔبـ آٖ ِٛـ  ٥ٍ٘فؼ، أىبٖ ثهفٚق لطغه٣ ـا فهفاٞٓ ٔه٣    ٔ ثٝ
ي، غٍىىب٣ِ ٚو٥ؼ٣ ا٤فاٖ ـا ففا ٌففه. وهٝ عه٣ آٖ ٔطّهَٛ     0231 ب  020۱ٞب٢  وبَ

غهب٣ِ ٔب٘هؽ    ؼ٥ُِِ ا٤ٗ غٍىىب٣ِ زٙهؽ وهبِٝ، ا٘جبـٞهب٢ وٍهٛـ     ٌٙؽْ ٚ خٛ وبًٞ ٤بف. ٚ ثٝ
ي، ٔطَّٛ ؼ٤ٓ ثفاقخبِٖ ثٌٟٛف ثف اثف ٘جهٛؼ   0230(  ؼـ وبَ 2۱2 -2۱3: 02۱۱)ٌٍّبئ٥بٖ، 

 (  314: 02۱0 ثبـ٘ؽ٣ٌ ٚ غٍىىب٣ِ وبٔی  اق ث٥ٗ ـف. ) جفائ٥بٖ،

غٛاـ٣ٌ اق ؼ٤ٍف ػٛا٣ّٔ ثٛؼ وٝ وٕجٛؼ ٔٛاؼغؿا٣٤ ٚ لطغه٣ ـا ثبػهد    ّٔع ذَارگی: هلد
 ٞهب٢  ٞهب٢ ثه٣ٔٛ ٔطهُ، آفه.     ٞب ػیٜٚ ثف آفه.  ٌؽ  ثف اثف غٍىىب٣ِ، ؼـ ثؼض٣ اق وب٣َٔ

ٞب٢ ؼـ٤ب٣٤ اق ا٤ٗ ٘ٛع ثٛؼ٘ؽ   ٟهبخٓ ا٤هٗ ضٍهفا ،     آٔؽ٘ؽ ٚ ّٔع عٛـ ٘بٌٟب٣٘ ٣ٔ ؼ٤ٍف٢ ثٝ
غٛاـ، وُ ٔطَّٛ ـا  وفؼ  ا٤ٗ ضٍفا  ٕٞسٖٛ ض٥ٛا٘ب  ػّف قاـٞب ٚ غی  ـا ٘بثٛؼ ٣ٔ وٍ.
ٞب٢ ؼـ٤هب٣٤ ثه٣ٔٛ ا٤هفاٖ     وفؼ٘ؽ  ّٔع ٣ٔ «غبن  فاي»اِغیش وٍبٚـقاٖ  غٛـؼ٘ؽ ٚ ثٝ ٣ٔ

وفؼ٘هؽ ٚ ؼـ   ِٛـ  ا٘ففاؼ٢ ق٘هؽ٣ٌ ٔه٣   فبـن ثٝ تبٖ ٚ وٛاضُ خٙٛث٣ غ٥ّح٘جٛؼ ٚ ؼـ ٞٙؽٚو
٠ ، ٍٔهبٞؽ 0410 ثفاثف ثهب ٔهبـن   0204 آٚـؼ٘ؽ  ؼـ اوفٙؽ ٞب ثٝ ا٤فاٖ ٞدْٛ ٣ٔ ثؼض٣ اق وبَ

وفػ. ٚ ثٝ ٚوب٤ُ ٔػتّف آٖ ـا ٔؼهؽْٚ وفؼ٘هؽ    ّٔع ؼـ٤ب٣٤ ؼـ ثٙؽـ ٍِٙٝ ٌكاـي ٌؽ وٝ ثٝ
، پ٥هؽا٤ً  0410ثفاثف ثب ٘ٛأجف 0231ثفي(  ؼـ آثبٖ 0: 12، وبـ ٗ 0231)اوٙبؼ ٚقاـ  غبـخٝ،

ٖ   ّٔع ؼـ٤ب٣٤ ثٝ ٞهب ثهٝ    ِٛـ  ٌىتفؼٜ ؼـ اوتبٖ وٙؽ ٞٙؽ ٌكاـي ٌؽ ٚ ثیفبِهّٝ ٞدهْٛ آ
ٞب، ثٝ وفٔبٖ ٚ ٔىفاٖ، ٥٘هفٚ  ٖ   ٘ٛاض٣ خٙٛة ا٤فاٖ آغبق ٌؽ وٝ ؼِٚ. خٟ. ٔجبـقٜ ٚ ٘بثٛؼ٢ آ
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 ثفي(  0 :12، وبـ 0231ٗاػكاْ وفؼ )اوٙبؼ ٚقاـ  غبـخٝ،

ا٢ ـً٘ ٥٘ك ثٛؼ وٝ ٔطّٛی  وٍبٚـق٢  ٌؿٌتٝ اق ّٔع ؼـ٤ب٣٤، ؼٚ ٘ٛع ّٔع و٥بٜ ٚ لٟٜٛ
ا٢ ٌٙؽْ ـا اق ثه٥ٗ   وفؼ ٚ ّٔع لٟٜٛ وفؼ  ّٔع و٥بٜ، ثٝ ضجٛثب  ٚ ٤ٛ٘دٝ ضّٕٝ ٣ٔ ـا  ٟؽ٤ؽ ٣ٔ

ٚ  ْ، ا٤ٗ ؼٚ ٘ٛع ّٔع، ثٝ ٔكاـع ؼٔبٚ٘ؽ ضّٕٝ وفؼ٘ؽ0412ي ثفاثف ثب 0233ثفؼ  ؼـ  بثىتبٖ  ٣ٔ
(  په، ٞدْٛ ّٔع ّٔه٥ج.  2: 1331، ي0233ٔطّٛی  اٞب٣ِ ـا اق ث٥ٗ ثفؼ٘ؽ )اعیػب ، 
لؽـ وبف٣ ؼـ  ٍٙٙب٢ وٕه٣   وفؼ  ٔفؼ٣ٔ وٝ ثٝ  ف ٣ٔ ثكـ٣ٌ ثٛؼ ٚ اٚضبع ـا ثفا٢ ٔفؼْ وػ.

 آؾٚلٝ ثٛؼ٘ؽ  

ٞب٢ ٔؼفٚ  غّٝ ثٛؼ  ا٤ٗ ضٍهفٜ، ؼـ فّهُ    وٗ ؼـ ا٤فاٖ اق ؼ٤ف ثبق اق آف. ّجَم عي:
ثفؼ ٚ لطظ ٚ غهی   و٣ّ ٔطّٛی  ـا اق ث٥ٗ ٣ٔ آٚـؼ ٚ ثٝ ٔكاـع خٛ ٚ ٌٙؽْ ٞدْٛ ٣ٔ ثٟبـ ثٝ
ثٙؽ٢ وبُٔ ؼا٘ٝ ثٛؼ؛ اق  وفؼ ٚ ٔب٘غ اق ؼا٘ٝ آٚـؼ  آف. وٗ وبلٝ ٌٙؽْ ـا غٍه ٣ٔ ٚخٛؼ ٣ٔ ثٝ

، 00231وهفؼ )اوهٙبؼ ٚقاـ  غبـخهٝ،    ؼ٤ٍف، ٔغك ؼا٘ٝ ٌٙؽْ ـا غهٛـؼٜ ٚ آٖ ـا پهٛن ٔه٣    و٢ٛ
ٝ    0410ي ثفاثهف ثهب   0231ؼـ وبَ ثفي(  0، 12وبـ ٗ ػّه.   ْ، ؼـ اوهتبٖ ٞفهتٓ )فهبـن(، ثه

ٚ   ٥٘بفتٗ ثٛؼخٝ ثفا٢ ٔجبـقٜ ثب وٗ، ؼـ  ٕبْ وٜٛ  ػ٥ُّ     ا٤هٗ   ٞب٢ ث٥ضب، اثهفج، ـاٞدهفؼ 
وٗ ثٝ ٔكاـع فبـن، ٔطَّٛ ٌٙؽْ ٚ خٛ اق ٥ٔبٖ ض١ّٔ ، ثب 0230ٌؽ  ؼـ ثٟبـ ضٍفٜ ٤بف. ٣ٔ
 (  0: 1۱۱2، ي0231ـف. )اعیػب ،

 اجتواعی   -ل عیاعیعَاه

ؼْٚ ؼاـا٢ ٘مً   خٟب٣٘  ٞب٢ خًٙ اختٕبػ٣ ـا وٝ ؼـ ا٤دبؼ لطغ٣ وبَ  -ػٛأُ و٥بو٣
 ِٛـ  ق٤ف ثفـو٣ وفؼ:  ٛاٖ اخٕبی  ثٝ اوبو٣ ثٛؼ٘ؽ ٣ٔ

لطغ٥بو. ٚ ؼـ ثى٥بـ٢ اق ٔٛالغ، ٍٔٙهب لطغه٣    ٠ اضتىبـ اق ػٛأُ  ٍؽ٤ؽوٙٙؽ احتکار:
آٚـؼٖ  ؼوه.  وٝ ثى٥بـ٢ اق ٔفؼْ ثفا٢ ثٝ ٍٛـ، ؼـضب٣ِؼـ آٌفتٝ ثبقاـ خًٙ ٚ ٚضؼ٥. اٌغبَ و

ؼاؼ٘ؽ ٚ ثب غف٤هؽ ٚ   ؼاؼ٘ؽ، ٔطتىفاٖ ثٝ فؼب٥ِ. غٛؼ اؼأٝ ٣ٔ  ىٝ ٘ب٣٘ خبٖ غٛؼ ـا اق ؼو. ٣ٔ
: 02۱۱قؼ٘هؽ )ٌٍّهبئ٥بٖ،    ٞب ؼأٗ ٣ٔ وبیٞب، ثٝ وٕجٛؼ أىب٘ب  ق٘ؽ٣ٌ ٚ  ٍؽ٤ؽ ل٥ٕ.٠ ؾغ٥ف
2۱1   ) 
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ىجتب  غٛة ثٛؼ؛ أب ثب  ٛخٝ ثٝ ٔٛلؼ٥ه. ثطفا٘ه٣   ْ، 0413٘ي ثفاثف ثب0230ٔطَّٛ وبَ 
وفؼ٘ؽ  ب ٍ٘هبٖ   وٍٛـ، ٥ُٔ ثٝ اضتىبـ وبی ثٛؼ  ق٥ٔٙؽاـاٖ ٥ٔكاٖ ٚالؼ٣ ٔطَّٛ ـا پٟٙبٖ ٣ٔ

: 02۱0ؼٞٙؽ  ٥ِٛؽوٙٙؽٌبٖ ٔبقاؼ٢ ثفا٢ ففٚي ثٝ ؼِٚ. ٚ ّٔف  ٌهٟفٞب ٘ؽاـ٘هؽ )ثهٛیـؼ،    
ٞهب ـا اق زٙهً    ؼؽ٢( ثب قٚـ ٤ب ـٌٜٛ، غّٝ)غٛاـٚثبـ ث (  ثؼؽ اق آ٘ىٝ ٔأٔٛـاٖ ٚقاـ  التّبؼ21۱

ٝ 3۱1: 02۱2وفؼ٘ؽ )اوىفا٤ٗ،  ٞب ـا اضتىبـ ٣ٔ آٚـؼ٘ؽ، غّٝ ق٥ٔٙؽاـاٖ ؼـ٣ٔ ٞهب٢ آٖ   (  ـٚق٘بٔه
قٔبٖ ّٕٔٛ اق ٌكاـي غجفٞب٢ اضتىبـ ؼـ ٌٟفٞب٢ ٔػتّف ا٤فاٖ او. وٝ ثفا٢ ٔثهبَ ثهٝ ؼٚ   

ْ، ٌه٥یٖ ثىه٥بـ زٍه٥ٍٕف    0412ي ثفاثف ثب0233و٥ٙٓ: ٔطَّٛ ثف٘ح، وبَ  ٕ٘ٛ٘ٝ اٌبـٜ ٣ٔ
ـفتٙؽ ٚ ثف٘ح  هبقٜ ـا ثهب ل٥ٕه.     ثٛؼ؛ أب ٔطتىفاٖ ٚ وٛؼخ٤ٛبٖ لجُ اق ؼـٚ ثف٘ح ثٝ ؼٞب  ٣ٔ

(  ؼـ 2: 1310، ي0233 وفؼ٘هؽ )اعیػهب ،   ٌكاف٣ غف٤ؽاـ٢ ٚ ؼـ ا٘جبـٞب ا٘جبٌتٝ ٚ پٟٙبٖ ٣ٔ
غهٛـؼ ثهب ٔهب٘ؼ٣    ـاضته٣ ٚ ثهؽٖٚ ثف    جف٤ك ٥٘ك ٔطتىفاٖ ثب پفؼاغ. ـٌٜٛ ثٝ ٔأٔٛـاٖ ؼِٚ. ثٝ

وفؼ٘ؽ )اوٙبؼ ٚقاـ  غبـخهٝ،   ٔطَّٛ ٌٙؽْ اٞب٣ِ ـا غف٤ؽاـ٢ ٚ ؼـ ا٘جبـٞب٢ غٛؼ، ؾغ٥فٜ ٣ٔ
ٔفؼ٘هؽ ٚ   ثفي(  ا٤ٗ ؼـ ضب٣ِ ثٛؼ وٝ ثى٥بـ٢ اق ٔهفؼْ اق ٌفوه٣ٍٙ ٔه٣    0: 14، وبـ ٗ 0233

 ثفا٢ وؽخٛع ثٝ  ىٝ ٘ب٣٘ ٥٘ك لب٘غ ثٛؼ٘ؽ 

وتبـٜ ١ٔ ٌ٘ٛتٙؽ؛  ٔب٘ٙؽ ـٚق٘ب ٔب  آ٘بٖ ٣ٔٞب ٔمبی ٣ ؼـ ٘ىًٛٞ ٔطتىفاٖ ٚ الؽا ـٚق٘بٔٝ
ٔىٙهؽ ٚ   ا٢ ٔطتىفاٖ ـا ثٝ قاِٛٞب٣٤  ٍج٥ٝ وفؼ وٝ غٖٛ فمهفا ٚ ٤ت٥ٕهبٖ ـا ٔه٣    وٝ ؼـ ٔمبِٝ

(  ٤هب  0: 02۱1، ي0230وٙٙؽ )وتبـٜ،  ٔب٤طتبج ػ٣ٕٔٛ ـا ثب ض٥ّٝ ؼـ ا٘جبـٞب٢ غٛؼ ا٘جبٌتٝ ٣ٔ
ؼا٘ى. ٚ ٔؼتمؽ ثٛؼ: ؼِٚه.   غؿا٣٤ ٣ٔوپٙتب، ؼِٚ. ـا ٔمّف ا٣ِّ اضتىبـ ٔطّٛی  ١ٔ ـٚق٘ب

ِٛـ  ٔىتم٥ٓ، ٌٙؽْ ـا اق ٔبِىهبٖ   ثب اضت٥بج ٔجف٣ٔ وٝ ثٝ ٌٙؽْ ؼاٌ.، زٖٛ وف غفٔٗ ٚ ثٝ
ٝ  ٚ قاـػبٖ ٣ٕ٘ ٌؿاٌه.   ٞهب ٔه٣   غف٤ؽ، ففِت٣ ثفا٢ وٛءاوتفبؼٜ ؼـ اغت٥بـ ٔطتىفاٖ ٚ ٚاوهغ

 (  0: 0۱، ي0232)وپٙتب، 

ٔؤثف ثٛؼ؛ ق٤فا ؼـ اثف ّٔف  ثى٥بـ ٚ ٥٘بقٞهب٢  ضضٛـ ٥٘فٚٞب٢ ٔتفم٥ٗ ٥٘ك ؼـ اضتىبـ وبی 
وهبی٢  ض١ ،  ب ضؽ أىبٖ اق ػهف  آ٘بٖ ؼـ وٍٛـ، ثؼض٣ اق  ٥ِٛؽوٙٙؽٌبٖ ثٝ ا٥ٔؽ افكا٤ً ل٥ٕ.

ؼاؼ٘ؽ، وبی٢ غٛؼ ـا ثفا٢ ففٚي ثٝ ل٥ٕ. ٍٞٙفت٣  غٛؼ، ؼـ ثبقاـ غٛؼؼاـ٢ وفؼٜ ٚ  فخ٥ص ٣ٔ
ثفا٢ ـفهغ ا٤هٗ ٔؼضهُ،     ثفي(  0: 341111201، ي0230اضتىبـ وٙٙؽ )وبقٔبٖ اوٙبؼ ٣ّٔ، 

ٝ 0413 ٔه٣  31ثفاثف ثب  0230غفؼاؼ  1ٔبؼٜ ؼـ  0۱لبٖ٘ٛ ٔٙغ اضتىبـ ؼـ   ّه٤ٛت ـوه٥ؽ     ، ثه
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ٞب٢ ثٛؼ٘ؽ  ٌؿٌتٝ  ٘بٔٝ اففاؼ ٔطتىف، ٔطىْٛ ثٝ پفؼاغ. غفأ. ٤ب ٔدبقا  ٔٛخت ا٤ٗ آ٥٤ٗ ثٝ
ا٘جبـ ٠ ٞفوه ؼـثبـ»ْ وفؼ: ا٢ اػی ، ٔىتٍبـ غٛاـٚثبـ ٚ اـقاق ا٤فاٖ، ؼـ ث٥ب0ٝ٥٘اق ا٤ٗ ٌف٤ؽاٖ

ٌهؽٜ ـا ٘مهؽا  ؼـ٤بفه.     ؼـِهؽ اق ثٟهب٢ وهبی٢ وٍهف     31اضتىبـ ٌكاـ٣ٌ ثٝ ؼِٚه. ثؽٞهؽ   
(؛ أب ٥ٞر ٤ه اق ا٤ٗ  ؽاث٥ف، ٔؼضُ اضتىبـ ـا ضُ ٘ىهفؼ ٚ  3۱1: 02۱3ا٢،  )غبٔٝ «غٛاٞؽوفؼ

ػّ. ٘جٛؼ  ـ ثٝؼاؼ٘ؽ  ثؼؽ اق ٔؽ ٣، لبٖ٘ٛ ٔٙغ اضتىب ٔطتىفاٖ ٕٞسٙبٖ ثٝ فؼب٥ِ. غٛؼ اؼأٝ ٣ٔ
ا٢ ثفا٢ وٛءاوتفبؼٜ  جهؽ٤ُ ٌهؽ؛  هب     ٚو٥ّٝ ؼوتٍبٜ  وبـآٔؽ اؼاـ٢ ٚ وبـوٙبٖ ٌب٤بٖ اػتٕبؼ، ثٝ

عّت، ثب وٛءاوتفبؼٜ اق ا٤ٗ لبٖ٘ٛ، ٌف٤ه ػٛا٤ؽ ٘بٍٔفٚع ٔطتىهفاٖ   آ٘دب وٝ ٔأٔٛـاٖ ففِ.
 )وهبػؽ  وفؼ٘هؽ   ف ٥ت ٔطتىفاٖ ثفٚ ٕٙؽ، اق  ؽاث٥ف ؼِٚ. اضىبن ٍ٘فا٣٘ ٣ٕ٘ ٌؽ٘ؽ ٚ ثؽ٤ٗ ٣ٔ

 (  1۱: 02۱2ا٢،  ٔفاغٝ

ز٥بٖ فهفاٞٓ وهفؼٜ    ؼْٚ، ثىتفِ ٔٙبوج٣ ثفا٢ فؼب٥ِ. لبزبق خٟب٣٘ ٞب٢ خًٙ وبَ :قاچاق
وفؼٜ ٚ ثٝ غهبـج اق   ٤ٚمٜ ٌٙؽْ ـا اق ٌٟفٞب ٚ ـٚوتبٞب غف٤ؽاـ٢  ز٥بٖ، غٛاـٚثبـ ٚ ثٝ ثٛؼ  لبزبق
 ( 232: ۱، ج02۱2ففوتبؼ٘ؽ )ٔى٣،  وٍٛـ ٣ٔ

ز٥هبٖ اق   ـاٜ ِؽٚـ غّٝ ا٤فاٖ ثٝ غبـج ـا ٕٞهٛاـ ف وهفؼ ٚ لبزهبق    ٚـٚؼ ٥٘فٚٞب٢ اٌغبٍِف،
غَّٛ ٌٕبَ ٚ غفة وٍٛـ، ٔمبؼ٤ف ففاٚا٣٘ ثف٘ح، ٌٙؽْ، ٌبٚ ٚ ٌٛوفٙؽ ثٝ  ٘ٛاض٣ ٔػتّف، ثٝ
ٜ  غبـج لبزبق ٣ٔ ٞهب٢ ٔهفق٢ ثىه٥بـ٢ اق افهفاؼ وهٛؼخٛ، ثهب        وفؼ٘ؽ  ثب ففاـ ٥٘فٚٞب٢ پبوهٍب

آوب٣٘ اق ٔفقٞب غبـج  غف٤ؽ٘ؽ  آ٘بٖ ثٝ اق ـػب٤ب ٣ٔؼاؼٖ ل٥ٕ.، ٔطّٛی  وٍبٚـق٢ ـا  افكا٤ً
ففٚغتٙؽ  لّف٥ٌف٤ٗ  ٤ٚمٜ ػفاق، ثٝ زٙؽ ثفاثفِ ل٥ٕ. ٣ٔ وفؼ٘ؽ ٚ ؼـ وٍٛـٞب٢ ٕٞىب٤ٝ، ثٝ ٣ٔ
وفؼ٘هؽ  افهفاط آ٘هبٖ ؼـ     ز٥بٖ ثى٥بـ٢ ؼـ آ٘دب فؼب٥ِ. ٣ٔ خّٕٝ ٘ٛاض٣ ٔفق٢ ثٛؼ وٝ لبزبق اق

ٔطّهَٛ لّفٌه٥ف٤ٗ ـا اق   ٠ ، لىٕ. ػٕهؽ 0413ْي ثفاثف ثب 0231لبزبق وبی، ؼـ قٔىتبٖ
وٝ ثؿـ وبف٣ ثفا٢ وٍ. وبَ آ٤ٙؽٜ ثهبل٣ ٕ٘ب٘هؽ ثب٘هٝ ٚ ٔف٤هٛاٖ اق      ا٢ ٌٛ٘ٝ ٔفق غبـج وفؼ؛ ثٝ

وفؼ٘ؽ ٚ ٔطَّٛ ـػب٤هب ـا ثهٝ    ز٥بٖ ؼـ آ٘دب فؼب٥ِ. ٣ٔ ؼ٤ٍف ٌٟفٞب٢ غفث٣ ثٛؼ٘ؽ وٝ لبزبق
 ثفي(  0: 2۱، وبـ 0231ٗففوتبؼ٘ؽ )اوٙبؼ ٚقاـ  غبـخٝ، غبـج ٣ٔ

ٞب٢ غٛؼ، وبیٞهب٢ ٔتفمه٥ٗ ـا ثهٝ     ؼـ عَٛ خًٙ، ثى٥بـ٢ اق ـا٘ٙؽٌبٖ ا٤فا٣٘ ثب وب٥ٖٔٛ

                                                           
1 - Sheraidan 
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ِٛـ  لبزهبق   غف٤ؽ٘ؽ ٚ ثٝ ثفؼ٘ؽ  ا٤ٗ اففاؼ ؼـ ٔى٥ف غٛؼ، غّٝ ٣ٔ وٕ. ٔفقٞب٢ ٌٛـ٢ٚ ٣ٔ
وفؼ٘ؽ  ثٝ ا٤ٗ عف٤ك غٛاـٚثبـ ٚ ٔٛاؼ غؿا٣٤ِ ضفٚـ٢ ٔفؼْ ـا وٝ و٥ٕبة ٚ ٌبٜ ٘ب٤بة  ضُٕ ٣ٔ

ثفي(  ؼِٚه. ٘هٝ  ٟٙهب ٔهب٘غ اق      0: 10وبـ ٗ ،0230وفؼ٘ؽ )اوٙبؼ ٚقاـ  غبـخٝ،  ثٛؼ  بـاج ٣ٔ
وهفؼ؛    ف ٔه٣  ـ٤ك٢، اٚضبع ـا ٔتٍٙح ز٥بٖ ٘جٛؼ، ثّىٝ ثب ٘ؽاٌتٗ و٥بو. ٚ ثف٘بٔٝ فؼب٥ِ. لبزبق

ٞب٢ ٔدبٚـ، ـاٜ ـا ثفا٢ ٔؼبٔی   ثفا٢ ٔثبَ  فبٚ  فبضً ٘فظ ٌٙؽْ ؼـ اِفٟبٖ ٚ ٌٟفوتبٖ
ٞب٢ اعفا  ثهٝ اِهفٟبٖ    ز٥بٖ ٌٙؽْ ـا اق ٌٟفوتبٖ ٌؽ، لبزبق ثبػد ٣ٔ وفؼ ٚ ٣ٔ لبزبق ثبق

(؛ په اق ػُّ ا٣ِّ لبزبق وبی ؼـ ا٤هٗ قٔهبٖ، اغهتی     0: 01، ي0232ضُٕ وٙٙؽ )وپٙتب، 
ٌففتٗ  آٚـؼٖ وٛؼ ث٥ٍتف ٚ ثب ٘بؼ٤ؽٜ ؼو. ز٥بٖ ثفا٢ ثٝ ل٥ٕ. ؼـ ٔٙبعك ٔػتّف ثٛؼ وٝ لبزبق

ؼو. آٔؽٜ غٛة ثٛؼ،  ٞب٢ وٝ ٔطَّٛ ثٝ ٝ اق ا٤ٗ، ؼـ وبٌَؿٌت وفؼ٘ؽ  ٥٘بق ٔفؼْ فؼب٥ِ. ٣ٔ
غهٛاـ   ا٢ ؼقؼ ٚ ـٌهٜٛ  وفؼ؛ ثٙبثفا٤ٗ ػؽٜ ؼِٚ. ٍٞٙبْ ثفؼاٌ. غفٔٗ ٘ظبـ  وبف٣ اػٕبَ ٣ٕ٘

ٝ   ؼو. افتبؼ٘ؽ ٚ ث٥ٍتفِ ٔطَّٛ ثٝ ، ثٝ خبٖ ـػ٥. ٣ٔ ثف وف غفٔٗ عهٛـ لبزهبق اق    آٔهؽٜ ـا ثه
ٝ ؼِٚ. ثب اػكاْ اففاؼ ا٥ٔٗ، ثفا٢ ٘ظهبـ  ثهف   و ِٛـ ٣ وفؼ٘ؽ  ؼـ ٞب٢ ٌٟفٞب غبـج ٣ٔ ؼـٚاقٜ

؛ ۱: 03، ي0233 ٛا٘ىهه. اق لبزههبق وههبی خّهه٥ٌٛف٢ وٙههؽ )ثبثبٌههُٕ،    غف٤ههؽ غّههٝ، ٔهه٣ 
ـضٕه٣ زٙه٥ٗ افهفاؼ٢،     اّ٘هبف٣ ٚ ثه٣   (  ٌب٤ؽ ثتٛاٖ ٌفه. وهٝ ثه٣   0: ۱، ي0233اِفٟبٖ،
 ٞب ثٛؼ   ف٤ٗ  ٟؽ٤ؽ اختٕبػ٣ ؼـ ا٤ٗ وبَ ثكـي

ً   ٘با٣ٙٔ، اق ػٛأُ ا٣ِّ ًااهٌی: ٝ   خٟهب٣٘   لطغ٣ ثهٛؼ  ؼـ ؼٚـاٖ خٙه ٝ  ؼْٚ ثه اق  ٚاوهغ
پب٥ٌؽ٣ٌ ٥٘فٚٞب٢ ا٥ٙٔت٣، ؼـ ثى٥بـ٢ اق ٘مبط، خبٖ ٚ ٔبَ وٍبٚـقاٖ ٚ  بخفاٖ ؼوتػٛي  ٞٓ
٘هبا٣ٙٔ،  ١٘ٔ ٚ بق ؼقؼاٖ ٚ ـاٞك٘بٖ ثٛؼ  ـػب٤ب ٔبِه خبٖ ٚ ٔبَ غٛؼ ٘جٛؼ٘ؽ  ثب افكا٤ً ؼا  بغ.
وٝ ؼـ ثدٙٛـؼ، ؼقؼاٖ ٔىهّص ؼـ   ٌؽ؛ زٙبٖ تٝ ٣ٔٞب٢ ق٤ف وٍ. وبو  ؽـ٤ح اق ٔىبض. ق٥ٔٗ ثٝ

پفؼاغتٙؽ ٚ ٞىهت٣ آ٘هبٖ ـا غهبـ     قٔبٖ ثفؼاٌ. ٔطَّٛ، ٌجب٘ٝ ثٝ زپبَٚ ٚ آقاـ وٍبٚـقاٖ 
(  وبًٞ ق٥ٔٗ ق٤ف وٍ.، وٕجٛؼ ٔطَّٛ ٚ لطغ٣ ـا 0: 1101، ي0230وفؼ٘ؽ )اعیػب ، 

 ؼـثفؼاٌ. 

وفؼ٘هؽ: عجهك    ّٕٝ ٚ آ٘بٖ ـا غهبـ  ٔه٣  ثبقـٌب٘بٖ ض ٜٞب، ثٝ ٔبَ اِتدبـ ـاٞك٘بٖ ٥٘ك ؼـ ـاٜ
وتُ ؼغتف، ضؽ فبِهُ  ، وبـلبٖ ٔىّص ؼـ ٔٙغم0413ٝ ثفاثف ثب ؼوبٔجف 0230 ٌكاـ٣ٌ، ؼـ آؾـ

ٞب٢ زهب٢   ٞب٢ زب٢ ؼوتجفؼ قؼ٘ؽ ٚ ِٙؽٚق خبؼٜ ٥ٌفاق ثٝ ثٌٟٛف، ثٝ وب٣٘ٛ٥ٔ ضبُِٔ ِٙؽٚق
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(   ٟفاٖ ٚ 3: 11، ي0230ـا ؼقؼ٤ؽ٘ؽ وٝ اـقي پ٣ِٛ آٖ ٔؼبؼَ و٣ ٞكاـ  ٛٔبٖ ثٛ ؼ )پبـن،
ثى٥بـ٢ اق ؼ٤ٍف ٌٟفٞب،  ٥ِٛؽوٙٙؽ٠ غٛاـٚثبـ ٚ ٔٛاؼ ا٥ِٚٝ ٚ ضفٚـ٢ ٘جٛؼٜ ٚ ٥٘بقٔٙؽ ٚاـؼوفؼٖ 

ٌهؽ وهٝ    ا٤ٗ ٔطّٛی  اق وب٤ف ٔٙبعك وٍٛـ ثٛؼ٘ؽ؛ أب ٚخٛؼ ؼقؼاٖ ٚ ـاٞك٘بٖ ٔٛخهت ٔه٣  
ؽ٣ٌ ٚ ٚ٘مُ وبی ثٝ ٘ٛاض٣ ٔػتّف غهٛؼاـ٢ وٙٙهؽ ٚ ا٤هٗ وٕجهٛؼ أىب٘هب  ق٘ه        دبـ اق ضُٕ

آٚـؼ  ػهیٜٚ ثهف فؼب٥ِه. ؼقؼاٖ ٚ ـاٞك٘هبٖ،      ٕٞفاٜ ٣ٔ وٙٙؽٜ ثٝ لطغ٣ ـا ؼـ ٌٟفٞب٢ ّٔف 
ٛ   ا٢ اق ٔٛالغ، ثب ثىتٗ ـاٜ ػٍب٤ف ٘بـاض٣ ٚ غ٥ٍٍٕٗ ؼـ پبـٜ ٞهب، ٔهب٘غ اق   ٖ  ٞب ٚ غهبـ  وهب٥ٔ

ٞب٢ ؼ٤ٍهف، ثهٝ افهكا٤ً     ٘ظ٣ٕ ٞب٢ ػٍب٤ف٢ ٚ ث٣ ٖ  ف ٥ت ٌٛـي ٚ٘مُ وبی ثٛؼ٘ؽ؛ ثؽ ضُٕ
ٚخهٛؼ ا٤هٗ     (۱1: 02۱1قؼ )٥ّٔىهپٛ،  ا٣٤ ؼأهٗ ٔه٣  ٞب٢ ا٣ِِّ اـوهبَ ٔٛاؼغهؿ   ؼـ ـاٜ ٘با٣ٙٔ
ٌؽ؛ زٖٛ آ٘بٖ غبِجهب ، اق  هفن    ٞب، اضتىبـ وبی اق عف  وٍبٚـقاٖ ٚ  دبـ ـا ٔٛخت ٣ٔ ٘با٣ٙٔ

 وفؼ٘ؽ  ٌؽٖ اٚضبع، أٛاٍِبٖ ـا ؼـ ا٘جبـٞب ؾغ٥فٜ ٣ٔ غبـ  ٤ب ثٝ ا٥ٔؽ ثٟتف

٘ت٥دٝ،  ي، ثٝ ا٤فاٖ آٔؽ  ؼـ0211اَٚ ١ٞؼـ اٚاوظ ؼ ٖ،وب٥ٔٛ ًٍقل: کوثَز ٍعایل حول
قؼٜ   ثفا٢ ٘ػىت٥ٗ ثبـ، ا٘تمبَ ٔطّٛی  وٍبٚـق٢ ـا اق ٔٙبعك پفـٚ٘ك، ثٝ ٔٙهبعك لطغه٣  

ٝ   خٟهب٣٘   ٞب٢ خًٙ (؛ أب ؼـ وب12َ: 02۱3ا٢،  پؿ٤ف وفؼ )غبٔٝ أىبٖ وهجت وٕجهٛؼ    ؼْٚ، ثه
 غ آٖ ٍٔهىُ ثهٛؼ   هب لجهُ اق ٌهٟف٤ٛـ     آٚـ٢ غّٝ ٚ  ٛق٤ ٚوب٤ُ ثبـثف٢ ؼـ ؼاغُ وٍٛـ، خٕغ

ٞكاـ ؼوتٍبٜ وب٥ٖٔٛ ثفا٢ ـفغ ٥٘بقٞب٢ ا٤فاٖ ٔٛخهٛؼ ثهٛؼ؛ أهب     1، 0410 ثفاثف ثب اٚ  0231
ٞهكاـ   3ٞهب ٥٘هك    ؼوتٍبٜ ـا ٔأٔٛـاٖ ٌهٛـ٢ٚ ّٔهبؼـٜ ٚ ا٥ٍّ٘ىه٣    ۱11ثؼؽ اق اٌغبَ وٍٛـ، 
ٛ   ٞب٢ ا٤فاٖ ـا ثفا٢ ضُٕ ؼوتٍبٜ اق وب٥ٖٔٛ ة ثهٝ ٌهٕبَ ا٤هفاٖ    ٚ٘مُ ٟٕٔب  ٚ ٔهٛاؼ اق خٙه

ٚالغ ؼِٚه. ا٤هفاٖ،  ٕهبْ ٚوهب٤ُ      (  ؼـ0۱ ب  01: 21، ي0212 ّبضت وفؼ٘ؽ )وبِٙب١ٔ ؼ٥٘ب، 
ٖ         ٚ٘مُ ق٣ٙ٥ٔ ٚ ـاٜ ضُٕ ٞهب ٚ   آٞهٗ غهٛؼ ـا ؼـ اغت٥هبـ ٔتفمه٥ٗ لهفاـ ؼاؼ،  هب آ٘هبٖ اق وهب٥ٔٛ
ـ٢، ٌٛـ٢ٚ اوتفبؼٜ وٙٙؽ  ػّ. ا٤هٗ ٚاٌهؿا    ٞب٢ لغبـ، ثفا٢ ـوب٘ؽٖ ٔٛاؼ ٚ ٟٕٔب  ثٝ ٚاٌٖٛ

آؾـ  31ٌب٘ٝ ؼاٌه.، لهفاـؼاؼ٢ وهٝ ؼـ     ٔٛخت لفاـؼاؼ ا طبؼ وٝ  ؼٟؽ٢ ثٛؼ وٝ ؼِٚ. ا٤فاٖ ثٝ
، ث٥ٗ ا٤فاٖ ٚ ا٥ٍّ٘ه ٚ ٌٛـ٢ٚ ثٝ أضب ـو٥ؽ ٚ ؼِٚ. ا٤فاٖ 0410 ؼوبٔجف 01ثفاثف ثب  0231

(  0۱ هب   01: 21، ي0212ٚ٘مُ ٔتفم٥ٗ ـا ففاٞٓ وٙؽ )وبِٙب١ٔ ؼ٥٘ب،  ٔٛظف ثٛؼ، ٚوب٤ُ ضُٕ
ي ثفاثهف  0232لؽاْ ٔب٘غ اق ضُٕ ٚ ا٘تمبَ ٔطَّٛ ثٛؼ  عجك  ٍّفاف٣ اق  جف٤ك، ؼـ وبَ ا٤ٗ ا
ٞهب٢ ؼِٚته٣    غّٝ وٝ ثب٤ؽ وب٠ٖٛ٥ٔ ٞب٢ اؼاـ ْ، ٔمؽاـ ز٥ٍٍٕف٢ غّٝ ٔٛخٛؼ ؼـ ٌؼج0411ٝثب 
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ٚاوغٝ وٕجٛؼ وب٥ٖٔٛ ٚ  ؼٟؽ ؼِٚه.،   ثٝ ؛وفؼ٘ؽ، ؼـ ا٘جبـٞب ثبل٣ ٔب٘ؽ ٚ ٌپً ٌفف. ضُٕ ٣ٔ
، 0231ٚ٘مُ وبیٞب٢ ـٚو٣ )اوهٙبؼ ٚقاـ  غبـخهٝ،   ٥ٖٔٛ ثٝ ٔتفم٥ٗ ٚ ضُٕثفا٢ ٚاٌؿاـ٢ وب

ػّ. غفاث٣ ٚ ٘جٛؼ یوت٥ه، أىهبٖ   ا٢ اق ٔٛالغ وب٥ٖٔٛ ثٛؼ؛ أب ثٝ ؼـ پبـٜ ثفي( 0، 12وبـ ٗ
ٞهب٢ غهفاة، وهفبـي ٔمهؽاـ٢      اوتفبؼٜ اق آٖ وب٥ٖٔٛ ٘جٛؼ  ؼِٚ. ا٤فاٖ، ثفا٢  ؼ٥ٕف وب٥ٖٔٛ

ـا ثٝ آٔف٤ىب ؼاؼ؛ ٣ِٚ قٔب٣٘ وٝ ا٤ٗ وبی ثٝ ثٙبؼـ ا٤فاٖ ـو٥ؽ،  یوت٥ه ٚ ِٛاقْ ٤ؽو٣ وب٥ٖٔٛ
ٞب٢ ا٥ٍّ٘ى٣ ٔطِٕٛٝ ـا  ّبضت وفؼ٘ؽ ٚ اق  ط٤ُٛ آٖ ثٝ ؼِٚ. ا٤فاٖ أتٙهبع ٚـق٤ؽ٘هؽ    ٔمبْ

 ثفي(  0، 10، وبـ 0230ٗ)اوٙبؼ ٚقاـ  غبـخٝ، 

. ا٤هفاٖ  ٌب٣ٞ وٕجٛؼ وٛغ. ٔب٘غ اق ضُٕ ٔٛاؼغؿا٣٤ ثٛؼ  ؼـ قٔبٖ خًٙ، ٔتفم٥ٗ اق ٘ف 
وفؼ٘ؽ  ؼـ ٚالغ، ا٤ٗ ٔٙجهغ ػظه٥ٓ اق ثهفٚ  ا٤هفاٖ ٘مهً       ثفؼاـ٢ ٣ٔ ا٢ ثٟفٜ ٌىُ ٌىتفؼٜ ثٝ

ا٢ اق ا٤هٗ ثهفٚ  غهؽاؼاؼ      ف٤ٗ ثٟفٜ ثبـق٢ ؼـ پ٥فٚق٢ آ٘بٖ ثبق٢ وفؼ؛ أب ٔفؼْ ا٤فاٖ وٛزه
ٕٞه٥ٗ ػّه.    وٛغ. ٚوب٤ُ غٛؼ، ثب ٍٔىُ ٔٛاخٝ ثٛؼ٘ؽ ٚ ثٝ  أ٥ٔٗثفؼ٘ؽ  ا٤فا٥٘بٖ ثفا٢  ٣ٕ٘
ٖ  خبثٝ پهؿ٤ف ٘جهٛؼ  ا٤هٗ أهف ثهف       خب٣٤ وبی ٚ ٔٛاؼ غؿا٣٤ اق ٔىبٖ  ٥ِٛؽ ثٝ ثبقاـ ّٔف  أىهب

ً   قؼ  ٌؿٌتٝ اق ا٤ٗ، ٔتفم٥ٗ ثى٥بـ٢ اق وب٥ٖٔٛ ٞب ؼأٗ ٣ٔ ٌىتفي لطغ٣ ٞهب٢   ٞهب ٚ ثهبـو
وفؼ٘ؽ ّٔبؼـٜ وفؼ٘ؽ )اػظبْ  غ٥فؼِٚت٣ ـا وٝ ؼـ ؼو. ٔفؼْ ا٤فاٖ ثٛؼ ٚ ثب آٖ أفاـ ٔؼبي ٣ٔ

ٔثی  ؼـ ـاٜ وفغه ثٝ ٍٔهٟؽ، ٥٘فٚٞهب٢ ٌهٛـ٢ٚ ٌهً ؼوهتٍبٜ       .(31۱: 3ج  ب، لؽو٣، ث٣
ٖ   وب٥ٖٔٛ ضبُٔ غّٝ ـا ٔتٛلف وفؼ٘ؽ ٚ په اق ثػ٥ٍؽٖ ٌٙؽْ ٞهب ـا   ٞب ثٝ وٍهبٚـقاٖ، وهب٥ٔٛ
ثفي(  ا٘دهبْ  0: 10، وبـ 0231ّٗٔبؼـٜ وفؼٜ ٚ ثٝ اغت٥بـ غٛؼ ؼـآٚـؼ٘ؽ )اوٙبؼ ٚقاـ  غبـخٝ،

قؼٜ ثٛؼ   غّٝ ٚ غٛاـٚثبـ اق ٘مبط پفٔطَّٛ ثٝ ٔٙبعك لطغ٣ا٤ٗ الؽأب ، ٔب٘ؼ٣ ثفا٢ اـوبَ 
عٛـ وبُٔ ؼـ اغت٥بـ ٔتفمه٥ٗ ثهٛؼ ٚ اق آٖ ثهفا٢     ٞب ثٝ آٞٗ وفاوف٢ ا٤فاٖ ٥٘ك ؼـ ا٤ٗ وبَ ـاٜ

وفؼ٘ؽ )غجف٘بٔٝ ثب٘ه ٣ّٔ ا٤فاٖ،  اـوبَ  د٥ٟكا  خ٣ٍٙ ٚ ٔٛاؼغؿا٣٤ ثٝ ٌٛـ٢ٚ اوتفبؼٜ ٣ٔ
ْ، 0410ي ثفاثهف ثهب   0230آٔؽٜ او. وٝ ؼـ وبَ وٝ ؼـ ٌكاـ٣ٌ  (  زٙب1۱1ٖ، 1۱، ي0231

خب٣٤ ٘ظب٥ٔبٖ ا٤ٗ وٍٛـ، لغبـ٢ وٝ اق ق٘دبٖ ػبقْ  ٟهفاٖ ثهٛؼ،    وفثبقاٖ ٌٛـ٢ٚ ثفا٢ خبثٝ
(  311: 02۱0ؼـ ا٤ىتٍبٜ لك٤ٚٗ ٔتٛلف وفؼ٘ؽ ٚ وٙتفَ آٖ ـا ؼـ اغت٥بـ ٌهف فتٙهؽ ) جفائ٥هبٖ،    

اـٚثبـ ضفٚـ٢ اق ال٣ّ ٘مبط ٕٞس٥ٙٗ ضبو٥ٕ. خًٙ ٚ وٕجٛؼ وٍت٣ ثبـثف٢، ثفا٢ ضُٕ غٛ
 وفؼ   ف ٣ٔ  ف ٚ اوفٙبن ؼ٥٘ب ثٝ غبن ا٤فاٖ، ٚضؼ٥. ـا پ٥س٥ؽٜ
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 عاهل ذارجی

وفػ. لهٛا٢ غهٛؼ ـا ؼـ ٘مهبط     ٌٛـ٢ٚ ٚ ا٥ٍّ٘ه ثب اٌغبَ ا٤فاٖ، ثٝ ًیزٍّای هْاجن:
 ثب٤ىه. ٔهٛاؼ   ٌب٘ٝ، ٔتفم٥ٗ ٣ٔ ٞف. پ٥ٕبٖ ا طبؼ و٠ٝ ٔػتّف وٍٛـ ٔىتمف وفؼ٘ؽ  عجك ٔبؼ

(؛ أب ثفغی  ا٤هٗ  1: 10، ي0230وفؼ٘ؽ )اعیػب  ٞفت٣ٍ،  ؼ ـا اق غبـج ٚاـؼ ٣ٔغؿا٣٤ غٛ
ا٤هفاٖ ثٛؼ٘هؽ ٚ   ل١ وفؼ٘ؽ ٚ ؼـٚالهغ وهفثبـ آؾ   غٛؼ ـا اق ؼاغُ ا٤فاٖ ففاٞٓ ١٘٣ٔ ٔب٤طتبج ـٚقا

وهٝ   ٔب٤طتبج آ٘بٖ ثٛؼ  ٞفزٙؽ اؼػهب ؼاٌهتٙؽ    أ٥ٔٗلىٕ. ا٘ج٣ٞٛ اق وٕجٛؼ اـقاق، ٔفثٛط ثٝ 
ثف اـ ً اٌغبٍِف وهٝ ؼـ   (  ػی232ٜٚ: ۱ج ،02۱2 )ٔى٣، ٌٛؼ ٣ٔ  أ٥ٔٗبـج اضت٥بخب ٍبٖ اق غ

ٞكاـ ٘فف٢ اق آٚاـٌبٖ خ٣ٍٙ ِٟىتب٣٘ ـا وهٝ   011ٞكاـ ٘فف ثٛؼ٘ؽ، ٔتفم٥ٗ ٌف٣ٞٚ  011ضؽٚؼ 
ٔٛاؼغؿا٣٤ ٚ ضهفٚـ٢ ا٤هٗ     أ٥ٔٗٞب٢ ـٚو٥ٝ آقاؼ وفؼٜ ثٛؼ٘ؽ ثٝ ا٤فاٖ اػكاْ وفؼ٘ؽ   اق ق٘ؽاٖ

ٝ   ٌفٜٚ وث٥ف وبـ ٍٔى٣ّ ثٛ وهفػ.  ٕهبِْ    ؼ؛ په ٔمبٔب  اٌغبٍِف، ثفا٢ ـفغ ا٤هٗ ٍٔهىُ، ثه
ثُ،  غی  ؼـ ؼوتفن ـا ثب قٚـ وف٥٘كٜ ٤ب ثب پفؼاغ. ضؽالُ ثٟب٢ ٕٔىٙٝ  ّبضت وفؼ٘ؽ )و٥ٓ

غف٤ؽ٘هؽ وهٝ ا٤هٗ     لّٓ ٔه٣  ِٛـ  ػٕؽٜ ٚ ٤ه ؼ٤ٍف، ٔب٤طتبج اُوفا ـا ثٝ (  اقعف 030: 02۱1
ٌؿاٌ. ٚ ٌفا٣٘ ٚ ٘ب٤هبث٣ اخٙهبن ـا    ب٤تػ. ٣ٔز٥ٍٍٕف٢ ثف ٚضؼ٥. غٛاـٚثبـ اٞب٣ِ پ  أث٥ف
ٞب، ٔتفم٥ٗ آٌهىبـا ٔطّهٛی     (  ؼـ ا٤ٗ وب0َ: 1113 ، ي0230ؼ٘جبَ ؼاٌ. )اعیػب ،  ثٝ

وفؼ٘ؽ  ٌٛـ٢ٚ  ٕبْ ٔطَّٛ غی  آؾـثب٤دبٖ ٚ وفاوف ٌهٕبَ   وٍبٚـق٢ ا٤فاٖ ـا غبـ  ٣ٔ
غ٥ك غفث٣  ٞب٢ ضبُِ ٥ٔٗثفؼ؛ زٖٛ ؼـ آٖ وٍٛـ ؼـ اثف خًٙ ٚ اٌغبَ وفق ا٤فاٖ ـا ٤ىدب ٣ٔ

اـاض٣،  ٛوظ اـ ً إِٓبٖ،  ٥ِٛؽ غّٝ ثٝ ِفف ـو٥ؽٜ ثٛؼ   قؼٖ وٍتكاـٞب ٍٞٙبْ  ػ٥ّٝ ٚ آ ً
 ٛا٘ى. اق ٤ه و٥ٌّٛفْ ٌٙؽْ ٚ خٛ زٍٓ ثپٌٛهؽ   ضم٥م. ٌٛـ٢ٚ ؼـ ٚضؼ٥ت٣ ثٛؼ وٝ ٣ٕ٘ ؼـ

 (   3۱۱: 02۱3 ا٢، )غبٔٝ

َ   وبی ث٥ٗ ا٤فاٖ ٚ ـٚو٥ٝ غبِجب  اق ـاٜ ؼـ٤ب٢ ٔجبؼِٝ ٞهب٢ لجهُ اق    غكـ ٚ خّفب ثهٛؼ  ؼـ وهب
وبی ثٛؼ؛ أب ثؼؽ اق خًٙ، اق ٔمؽاـ ٚاـؼا  ا٤هفاٖ اق   ؼْٚ ا٤فاٖ ث٥ٍتف، ٚاـؼوٙٙؽ٠  خٟب٣٘  خًٙ

ٞهب٢ ـٚوه٣، غهب٣ِ ثهٝ ثٙهبؼـ       ٌٛـ٢ٚ، ؼـ ٔمبثُ ِبؼـا  ثٝ آٖ وٍٛـ وبوتٝ ٌؽ ٚ وٍهت٣ 
ٖ  ط٤ُٛ ث٥ٍف٘هؽ )ٌٍّهبئ٥بٖ،   وفؼ٘ؽ، ٞفزٝ ث٥ٍتف، خٙه اق ا٤فا آٔؽ٘ؽ ٚ اِفاـ ٣ٔ ٌٕب٣ِ ٣ٔ
ٞهب ضهؽٚؼ ٞهكاـ  هٗ غّهٝ ٚ ؼـ وهبَ        ْ، ـٚن0412ي ثفاثف ثب 0233(  ؼـ وبَ 24۱: 02۱۱
ٞكاـ  ٗ غّٝ اق ٔفقٞب٢ ا٤فاٖ غبـج وفؼ٘ؽ  ا٤ٗ خهؽا اق ٌٙهؽ٣ٔ    ْ، ؼ0411ٜي ثفاثف ثب 0232
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: 1433، ي0231وفؼ٘ؽ )اعیػب ،  ثٛؼ وٝ ؼـ ثبقاـٞب٢ ا٤فاٖ غف٤ؽاـ٢ ٚ ثٝ ـٚو٥ٝ ضُٕ ٣ٔ
غفة ا٤فاٖ اق ٔفاوك اِه٣ّ  ٥ِٛهؽ ثهف٘ح ٚ ٌٙهؽْ، ؼـ اٌهغبَ       ٞب٢ ٌٕبَ ٚ ٌٕبَ (  وفق3ٗ٥ٔ

ٞب ٔدكا؛ زٖٛ  ٥ِٛؽا  ا٤هٗ ثػهً، ؼـ وٙتهفَ وبٔهُ ٔمبٔهب        ٌٛـ٢ٚ ثٛؼ ٚ اق وب٤ف ثػً
ـوه٥ؽ، ثم٥هٝ ـا ثهٝ     ٌٛـ٢ٚ ثٛؼ ٚ خك، ٔمؽاـ ا٘ؽو٣ وٝ فمظ ثٝ ّٔف  ؼاغ٣ّ ا٤ٗ ٔٙغمٝ ٔه٣ 

(  ٔمبٔب  ٌٛـ٢ٚ، ٔأٔٛـاٖ غف٤ؽ غٛؼ ـا 3: 0111، ي0230٘ؽ )وتبـٜ، وفؼ ٌٛـ٢ٚ ِبؼـ ٣ٔ
ففوتبؼ٘ؽ ٚ آ٘بٖ ٔطَّٛ ـا اق وٍبٚـقاٖ غف٤ؽٜ ٚ ثٝ ٌهٛـ٢ٚ ضٕهُ    ثٝ ٌٟفٞب٢ ٌٕب٣ِ ٣ٔ

ْ، ؼـ آُٔ، زٙؽ ٔهأٔٛـ ٌهٛـ٢ٚ ثهف٘ح    0413ي ثفاثف ثب 0230وفؼ٘ؽ؛ ثفا٢ ٔثبَ ؼـ وبَ  ٣ٔ
ٞب٢ ٌٛـ٢ٚ ؼـ ٌٕبَ  ٘ؽو٣ وٝ ثفا٢ ّٔف  پبؼٌبٖوٍبٚـقاٖ ا٤فا٣٘ ـا غف٤ؽ٘ؽ ٚ خك ٔمؽاـ ا

: 14، وهبـ ٗ  0230ا٤فاٖ ٌؿاٌتٙؽ، ٔهبثم٣ ـا ثهٝ ٌهٛـ٢ٚ ففوهتبؼ٘ؽ )اوهٙبؼ ٚقاـ  غبـخهٝ،       
ثفي(  ٤ب ؼـ غفاوبٖ، ٕ٘ب٤ٙؽٌبٖ ٌٛـ٢ٚ  ٕبْ ٔطَّٛ أین اق ٌفو. وهٟب٣ٔ فیضته٣   0

اـ٢ ٚ ثٝ ٌهٛـ٢ٚ اـوهبَ   ٕٞفاٜ پبّ٘ؽ  ٗ ٌٙؽْ ٚ زٙؽ ـان ؼاْ اق لٛزبٖ غف٤ؽ غفاوبٖ ـا ثٝ
ثفي(  الؽأب ٣ اق ا٤ٗ ؼو.، ففِه. یقْ ـا  0: 14، وبـ 0230ٗوفؼ٘ؽ )اوٙبؼ ٚقاـ  غبـخٝ، 

 ٌؿاٌ.  ثفا٢ اضتىبـ ٚ لبزبق وبی ؼـ اغت٥بـ اففاؼ وٛؼخٛ ٣ٔ

ْ، ؼِٚ. ٌٛـ٢ٚ لفاـؼاؼ٢ ثب ا٤فاٖ ٔٙؼمؽ وفؼ وٝ ؼـ آٖ 0413ي، ثفاثف ثب  0230ؼـ پب٥٤ك
ثٛؼ، ثفا٢ ثفآٚـؼٖ ٥٘بقٞب٢ ٌٛـ٢ٚ وب٥ِب٘ٝ ٞكاـاٖ  ٗ غّٝ ٌبُٔ ثهف٘ح ٚ   ؼِٚ. ا٤فاٖ ٔتؼٟؽ

ٞهب٢ ٌهٕب٣ِ ٚ آؾـثب٤دهبٖ،     ؼـضب٣ِ ثٛؼ وٝ اوتبٖ ٌٙؽْ ٚ خٛ، ثٝ ا٤ٗ وٍٛـ  ط٤ُٛ ؼٞؽ؛ ا٤ٗ
ٞب ا٤ٗ ٔٙبعك ـا ؼـ اغت٥هبـ   ٔفوك ػٕؽ٠  ٥ِٛؽ ٌٙؽْ ٚ ثف٘ح ا٤فاٖ، ؼـ اٌغبَ ٌٛـ٢ٚ ثٛؼ  ـٚن

وفؼ٘هؽ ٚ ٔهؽػ٣    ٘مبط ؼ٤ٍف وٍهٛـ خّه٥ٌٛف٢ ٔه٣    ّٝ ا٤ٗ ٘ٛاض٣، ثٝؼاٌتٙؽ ٚ اق ضُٕ ٔبقاؼ غ
ا٢ ٚخٛؼ ٘ؽاـؼ  ٚلت٣ ؼـ قٔىتبٖ ٕٞبٖ وبَ اخفا٢ ٔفبؼ ا٤ٗ لهفاـؼاؼ، ٤ؼٙه٣    ثٛؼ٘ؽ، ٔبقاؼ غّٝ

 بغ٥ف افتبؼ ٔمبٔب  ٌهٛـ٢ٚ ؼِٚه. ا٤هفاٖ ـا ثهفا٢  ط٤ٛهُ غّهٝ،         ط٤ُٛ غّٝ ثٝ ٌٛـ٢ٚ، ثٝ
ٞب ٚ  (  اػٕبَ ا٤ٗ و٥بو. 2: 11ي  ،0230ٞفت٣ٍ،   وػت٣  ط. فٍبـ ٌؿاٌتٙؽ )اعیػب  ثٝ

ٌؿاٌ.  ؼٚ  وفؼ ٚ ٔفؼْ ـا ث٥ٍتف، ؼـ وػت٣ ٣ٔ ـٚق ثؽ ف ٣ٔ وٕجٛؼ ٌٙؽْ، و٥ف٥. ٘بٖ ـا ـٚق ثٝ
ْ، قٔهب٣٘ وهٝ ؼِٚه. ٌهٛـ٢ٚ     0411ي ثفاثف ثهب  0233وبَ ثؼؽ اق ا٤ٗ لفاـؼاؼ، ٤ؼ٣ٙ ؼـ وبَ

 ٗ ٌٙؽْ ـا ؼاؼ  اِجتٝ ا٤ٗ پ٥ٍهٟٙبؼ   311 ط٤ُٛ ٠ ٚضؼ٥. ثطفا٣٘ ا٤فاٖ ـا اضىبن وفؼ، ٚػؽ
ـف.  ٌؿٌتٝ اق ا٤ٗ،  ٞب٢ ٌٕب٣ِ ثٝ ٌٛـ٢ٚ ٣ٔ ِففب   ج٥ّغب ٣ ثٛؼ؛ ق٤فا ث٥ٍتفِ ٔطَّٛ اوتبٖ
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وفؼٖ ا٤ٗ ٌٙؽْ اق  خب٢ ٚاـؼ ٌف. ثٝ ٔمبٔب  ٌٛـ٢ٚ پ٥ٍٟٙبؼ ؼِٚ. ا٤فاٖ ـا ٘پؿ٤ففتٙؽ وٝ ٣ٔ
 ٝ اـؼاؼ، ؼِٚه. ا٤هفاٖ ثب٤هؽ ثهٝ     ٔٛخهت لهف   ٌٛـ٢ٚ، ٥ٕٞٗ ٔمؽاـ ـا اق ٌٙؽ٣ٔ وىف وٙٙؽ وٝ ثه
 ٗ ٌٙؽْ ـا ثفا٢ ّٔف  ٔفؼْ فم٥ف  311ٌٛـ٢ٚ  ط٤ُٛ ؼٞؽ  آ٘بٖ ٤بؼآٚـ٢ وفؼ٘ؽ،  ٕبْ ا٤ٗ 

(  0: 214 ، ي0232ا٘ؽ ٚ ثب٤ؽ اق ـٚو٥ٝ ثهٝ ا٤هفاٖ ضٕهُ ٌهٛؼ )ـٞجهف،        ٟفاٖ ؼـ ٘ظف ٌففتٝ
ٞب٣٤ ضُٕ  وب٥ٖٔٛٞب ـا ثب  ٌٛـ٢ٚ ٌٙؽْ اٞؽا٣٤ ـا ثب وفِٚؽا٢ ففاٚاٖ ٚاـؼ  ٟفاٖ وفؼ: ٌٙؽْ

ٞب وهٛاـ ثٛؼ٘هؽ     وفؼ٘ؽ وٝ ثب پفزٓ ٌٛـ٢ٚ  ك٥٤ٗ ٌؽٜ ٚ وفثبقاٖ ٔىّص ٌٛـ٢ٚ ـ٢ٚ آٖ ٣ٔ
ٞب٢  ٟفاٖ زفغب٘ؽ٘ؽ  ب ٔفؼْ ا٤فاٖ اق ٘كؼ٤ه  ٞب ـا ؼـ غ٥بثبٖ لجُ اق ٚـٚؼ ثٝ و٥ّٛ ٥٘ك وب٥ٖٔٛ

 ( 0: 214 ، ي0232ٌف وٕه ٌٛـ٢ٚ ثبٌٙؽ )ـٞجف،  ٘ظبـٜ

وتفن ـا  ب خب٣٤ وٝ ٕٔىٗ ثٛؼ، اـقاٖ غف٤ؽاـ٢ ٚ ؼـ اٞٛاق وٝ ٞب ٥٘ك غی  ؼـؼ ا٥ٍّ٘ى٣
ثهفا٤ٗ، ٥٘فٚٞهب٢ اـ هً اٍّ٘ه٥ه ٞهف ـٚق ٔمهؽاـ        وفؼ٘ؽ؛ ػیٜٚ ٔفوك لٛا٢ آ٘بٖ ثٛؼ ا٘جبـ ٣ٔ
وفؼ٘هؽ )اوهٙبؼ    ٞب٢  ٟفاٖ غف٤ؽاـ٢ ٚ ثب وهب٥ٖٔٛ ضٕهُ ٔه٣    ز٥ٍٍٕف٢ ٔٛاؼغؿا٣٤ اق ٔغبقٜ

ؽاْ آ٘بٖ ٚضٍ. ٔفؼْ ٚ و٥ٕبث٣ ٔٛاؼغؿا٣٤ ٚ ثفي(  ا٤ٗ ال0: 14وبـ ٗ ،0230 ٚقاـ  غبـخٝ،
ْ، ؼِٚ. ا٥ٍّ٘ه ؼـ 0413ي ثفاثف ثب 0230ٌؽ  ؼـ وبَ  افكا٤ً ل٥ٕ. غٛاـٚثبـ ـا ٔٛخت ٣ٔ

ا٤فاٖ ٚ ٕٞس٥ٙٗ ضٕهُ ٔطّهٛی  ا٤هفاٖ ثهٝ غهبـج اق وٍهٛـ ـا       ل١ اق آؾٚ ا٢ اوتفبؼٜ ث٥ب٥٘ٝ
ثفي(؛ أب ٤ىىبَ ثؼؽ  ۱: 311103124ي، ي 0230ٌؽ   ىؿ٤ت وفؼ )اوٙبؼ ٣ّٔ ا٤فاٖ،  ثٝ

ٖ  0412ي ثفاثف ثب 0233 اق آٖ، ؼـ وبَ ٞهب٣٤ ـا ؼـ ٌه٥فاق    ْ، ٔأٔٛـاٖ ثبقـو٣ ا٤هفاٖ وهب٥ٔٛ
ٔبٜ، ؼـ زٟهبــاٜ   ٔتٛلف وفؼ٘ؽ وٝ ضبُٔ ٔٛاؼ غٛـاو٣ ثفا٢ ٔتفم٥ٗ ثٛؼ٘ؽ: ؼـ ؼٞٓ اـؼ٤جٍٟ.

ب٢ ٌٛـ٢ٚ ـا وٝ ٞ ا٢ اق وب٥ٖٔٛ ق٘ؽ ٥ٌفاق، ٔأٔٛـاٖ ثبقـو٣ اؼاـ٠ غٛاـٚثبـ اوتبٖ فبـن ؼوتٝ
اق ثٌٟٛف ػبقْ  ٟفاٖ ثٛؼ٘ؽ ثبقـو٣ ٚ اق ؼٚاقؼٜ وب٥ٖٔٛ اخٙبن لبزبق وٍف وفؼ٘هؽ  پهه اق   

ٌهٟفثب٣٘  ط٤ٛهُ ؼاؼ٘هؽ ٚ  ٕهبْ     ٠ وٍف اخٙبن، ثیفبِّٝ ـا٘ٙؽٌبٖ ـا ثفا٢ ثبقـو٣، ثٝ اؼاـ
٢ٛ اخٙبن ـا ٥٘ك ثب پٙح ؼوتٍبٜ وب٥ِٖٔٛ ثٍٙبٜ ثبـثف٢ پبـن ٚ ٤ه ؼوتٍبٜ ا ٛثٛن، ثهٝ وه٥ّ  

٥ٌفاق ضُٕ ٚ ؼـ ا٘جبـ ٔػَّٛ ضجظ وفؼ٘ؽ  ب په اق ـو٥ؽ٣ٌ وبُٔ ثٝ ٚضؼ٥. ـا٘ٙهؽٌبٖ،  
 ( 3: ۱1، ي0233 ى٥ّف اخٙبن ـا ٍٔػُ وٙٙؽ )پبـن، 

ٞهب، ثىه٥بـ٢ اق    قٔبٖ ثب ٚـٚؼ ٔتفم٥ٗ ثٝ ا٤هفاٖ ٚ ثهب  ٍه٤ٛك ا٥ٍّ٘ىه٣     ؼ٤ٍف، ٞٓ اق و٢ٛ
 ب:  ٞب ـ٢ٚ آٚـؼ٘ؽ )ففظ، ث٣ ا٥ٍّ٘ى٣ وٍبٚـقاٖ ا٤فا٣٘، قـاػ. ـا ـٞب وفؼ٘ؽ ٚ ثٝ ػ٣ٍّٕ ثفا٢



 

 

 

 

46  29تابستانوبهار،ششم،شمارةسومرانبعدازاسالم،ساليوامةاتاريخ

 

وبوتٙؽ ٚ ثهٝ   ٞب٢ ق٤ف وٍ. ٣ٔ ٌففتٗ ا٤ٗ و٥بو. اق وغص ق٥ٔٗ ٞب، ثب پ٥ً (  ا٥ٍّ٘ى110٣
ٞهب زٙهؽاٖ    وفؼ٘هؽ  ا٥ٍّ٘ىه٣   ٌىُ ؼ٤ٍف، وٍٛـ ـا ثب لطغ٣ ٚ وٕجٛؼ ٔٛاؼغؿا٣٤ ٔٛاخٝ ٔه٣ 

ـ اثف لطغ٣ ٚضهغ ثىه٥بـ   ٍ٘فاٖ وٕجٛؼ ٔٛاؼغؿا٣٤ ؼـ ا٤فاٖ ٘جٛؼ٘ؽ؛ ثفا٢ ٔثبَ، ثؼؽ اق آ٘ىٝ ؼ
، ؼـ اثف وٕبخ. آٔف٤ىب، ؼِٚه.  0230 ثفاثف ثب آثبٖ 0413 ٚغ٣ٕ٥ ؼـ ا٤فاٖ ضبوٓ ثٛؼ ؼـ ٘ٛأجف

 هٗ   2111ا٥ٍّ٘ه  ؼٟؽ وفؼ ثفا٢ خجفاٖ وٕجٛؼ ٘بٖ ؼـ  ٟفاٖ، اق ا٘جبـٞهب٢ غهٛؼ ؼـ ػهفاق    
ٌٙؽْ اق ػفاق ثٝ ضُٕ و١ّ٤ ٞب٢ ٔػتّف اقخّٕٝ ٘جٛؼ  ٚ ٌٙؽْ ثٝ ا٤فاٖ اـوبَ وٙؽ؛ أب ثٝ ثٟب٘ٝ

وفؼ٘ؽ  ثؼؽاقٔهؽ ٣، وهبقٔبٖ خبوٛوه٣ آٔف٤ىهب      ا٤فاٖ، اق  ط٤ُٛ ا٤ٗ ٔمؽاـ ٌٙؽْ غٛؼاـ٢ ٣ٔ
، أب اق  ط٤ُٛ آٖ ثٝ  وٍف وفؼ ٔمبٔب  ا٥ٍّ٘ى٣ ٌٙؽْ ٔؽ٘ظف ـا اق ػفاق ثٝ اٞٛاق ضُٕ وفؼٜ

وتٝ غجهف  وٝ ـاؼ٤ٛ ِٙؽٖ پ٥ٛ (؛ ؼـضب3۱۱٣ِ: ۱، ج02۱2ا٘ؽ )ٔى٣،  ٔمبٔب  ا٤فا٣٘ غٛؼاـ٢ وفؼٜ
ثهب ـاؼ٤هٛ ٌٙهؽْ ٚاـؼ    »ثبـٜ ٌ٘ٛتٙؽ:  ٞب٢ ا٤فاٖ، ؼـا٤ٗ ؼاؼ ٚ ـٚق٘بٔٝ اق اـوبَ ٌٙؽْ ثٝ ا٤فاٖ ٣ٔ

وفا٘دبْ، اٍّ٘ه٥ه پهؿ٤فف.    ( 3۱4: ۱، ج02۱2)ٔى٣،  «ٕ٘ب٤ٙؽ وٙٙؽ ٚ ثب وب٥ٖٔٛ غبـج ٣ٔ ٣ٔ
لجهُ اق  ثٝ  ٟفاٖ ٌٙؽْ ٚاـؼ وٙؽ  ٌٙؽ٣ٔ وٝ ثب وفِٚؽا ٚ  ج٥ّغب  ثى٥بـ ٚاـؼ  ٟهفاٖ وفؼ٘هؽ    

ٞٛا٣٤ ا٤فاٖ ثفففاق پب٤تػ. پفٚاق وفؼ٘ؽ ٚ اٚـال٣ ثف وهف   ٚـٚؼ ٔطِٕٛٝ، زٙؽ ٞٛاپ٥ٕب٢ ٥٘ف٢ٚ
ا٥ٍّ٘ه ٚ آٔف٤ىب ٔجٙه٣ ثهف اـوهبَ ٌٙهؽْ ثهٛؼ  اِٚه٥ٗ       ٠ ٔفؼْ ٌفوٙٝ ـ٤ػتٙؽ وٝ ضب٢ٚ ٚػؽ

ٖ  0413ؼوبٔجف 03ثفاثف ثب  0230ـ آؾ 30 ٌٙؽْ ـا ا٥ٍّ٘ه ؼـ  بـ٤ع١ِ ٔطٕٛ ٞهب٣٤   ، ثهب وهب٥ٔٛ
ا٥ٍّ٘ه ٌٙؽْ ثهٝ ا٤هفاٖ   »ٞب اففاٌتٝ ثٛؼ ٚ ػجبـ    ٟفاٖ وفؼ وٝ پفزٓ ا٥ٍّ٘ه ـ٢ٚ آٖٚاـؼ 
(؛ أب ا٤هٗ ٌٙهؽْ اٞهؽا٣٤، ّٕٔهٛ اق غهفؼٜ      212: 02۱0، ثف آٖ ٘مً ثىتٝ ) جفا٤ئبٖ، «آٚـؼ ٣ٔ

 ( 200: 02۱0ـ٤كٜ ثٛؼ ٚ اِی  أىبٖ اوتفبؼٜ اق آٖ ٘جٛؼ ) جفا٤ئبٖ،  ٥ٌٍٝ ٚ وًٙ

، 0413ؼوبٔجف ۱ثفاثف ثب  0230 آؾـ 0۱و. زٙؽ ـٚق ثؼؽ اق ٌٛـي ٞب ؼـ ٚـٚؼ ا٤ٗ وب٥ٖٔٛ
 ٟفاٖ ثٛؼ  ٌٛـ٣ٌ وٝ ثى٥بـ٢ ػّ. ا٣ِّ آٖ ـا ٚاوهًٙ ٚ اػتهفاْ ٔهفؼْ ثهٝ فٍهبـٞب٢      

ؼا٘ىتٙؽ  ٌب٤ؽ  فن ا٥ٍّ٘ه اق ٚضؼ٥. ا٤فاٖ ٚ  یي ثفا٢ خ٥ٌّٛف٢ اق ا٤دهبؼ   التّبؼ٢ ٣ٔ
ت  ٛخٝ ؼـ آٖ قٔهبٖ، ا٤ٙىهٝ ٚـٚؼ غّهٝ ثهٝ     خبِ ٘ى ١ !ٚٔفج، ثٝ اـوبَ ا٤ٗ ٌٙؽْ ا٘دب٥ٔؽ ٞفج

ٌف.:  ٞب ؼاؼٜ ٌؽٜ ثٛؼ  ّٔؽق ؼـ ا٤ٗ ثبـٜ ٣ٔ ضُٕ ثٝ ٌٟفوتب٠ٖ  ٟفاٖ ٕٔٙٛع ثٛؼ؛ أب اخبق
وٙٙؽ؛ ِٚه٣ اق   ؼا٘ٓ زٝ ّّٔطت٣ ؼـ وبـ او. وٝ ثب ٚـٚؼ خٙه ثٝ  ٟفاٖ ٔػبِف. ٣ٔ ٣ٕ٘    »

فاٖ ٞف لؽـ خٙه ثهٝ لهك٤ٚٗ ثهفٚؼ     ٟ ٕ٘ب٤ٙؽ  ٔثی  اق ضٛٔٝ ضُٕ ثٝ ٘مبط ؼ٤ٍف ٕٔب٘ؼ. ٣ٕ٘
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ا٘هؽ وهٝ   ٔب٘ؼ٣ ٥٘ى. ٣ِٚ ثفا٢ ٚاـؼوفؼٖ ٤ه غفٚاـ آـؼ ثٝ ٌٟف  ٟفاٖ  ٍف٤فب ٣ لب٤ُ ٌؽٜ
وٙٙهؽ ثهٝ ل٥ٕه. ٌهفاٖ ثػف٘هؽ ٚ ق٤هف ثهبـ        ٔفؼْ ـاض٣ ٞىتٙؽ خٙه وٝ ثٝ لبزبق ٚاـؼ ٔه٣ 

قٔهبٖ،  (  ػّ. ا٣ِّ آٖ ثهٛؼ وهٝ ؼـ آٖ   ۱۱: 0، ج023۱اوتٛاٖ،  )و٣ « ٍف٤فب  اؼاـ٢ ٘فٚ٘ؽ
وفؼ٘هؽ؛ ِٚه٣ وه٥ّٛ ٔهفؼْ ـا ٚاؼاـ       ٛٔبٖ غف٤ؽٚففٚي ٣ٔ 311ٌٙؽْ ـا ؼـ ثبقاـ آقاؼ غفٚاـ٢ 

 ٛٔبٖ ثففٌٚٙؽ ٚ ٌٟف  ٟفاٖ غف٤ؽاـ ثكـي ٌٙؽْ ؼـ ا٤فاٖ ثٛؼ؛ پهه   ۱1وفؼ وٝ آٖ ـا ثٝ  ٣ٔ
ٔتفم٥ٗ ثفا٢ ا٤ٙىٝ غف٤ؽاـاٖ ا٤ٗ ٌٟف ثب آ٘بٖ ـلبث. ٘ىٙٙؽ ٚ أىبٖ غف٤ؽ غّٝ ثٝ ٘فظ ـو٣ٕ 

ٗ  (  ؼـ۱4: 0، ج023۱اوهتٛاٖ،   ؼاؼ٘هؽ )وه٣   ٌؽ، اخبق٠ ٚـٚؼ غّٝ ثٝ  ٟفاٖ ـا ٕ٘ه٣ ثب ثه٥ٗ،    ا٤ه
ٚضؼ٥. ٔفؼْ ا٤فاٖ ٚ ٚخٛؼ لطغ٣ ؼـ وٍٛـ، ؼـ فىف ـوهب٘ؽٖ   ٞب ٥٘ك ثؽٖٚ  ٛخٝ ثٝ آٔف٤ىب٣٤
ٞب٢ آٔف٤ىب٣٤ ٔمؽاـ ثى٥بـ٢ ٌٙؽْ ؼـ ثٙبؼـ ا٤هفاٖ   غؿا٣٤ ثٝ ٌٛـ٢ٚ ثٛؼ٘ؽ  وٍت٣ غّٝ ٚ ٔٛاؼ
ٞب٢ ا٤فا٣٘، ٔٛاؼغؿا٣٤  وفؼ٘ؽ؛ أب ؼـ اٞٛاق ثب لغبـ ٚ وب٥ٖٔٛ ٣ٔ آ٘دب ثٝ اٞٛاق ضُٕ پ٥بؼٜ ٚ اق

: 021۱پ٣،  ففوتبؼ٘ؽ ٚ ثفا٢ ٔفؼْ ا٤فاٖ و٣ٕٟ اق ا٤ٗ ٔطٕٛی  ٘جٛؼ )٥٘ه ـا ثٝ ٌٛـ٢ٚ ٣ٔ
 ٘هٛأجف  21 ثفاثف ثب 0233 آؾـ 4وٝ ٔفؼْ ا٤فاٖ ؼـ ز٥ٙٗ ٚضؼ٥ت٣ ثٛؼ٘ؽ، ؼـ ـٚق  (  ؼـضب0۱4٣ِ
وبَ  ِٛؽ زفز٥ُ، وفبـ  ا٥ٍّ٘ه ض٥بفت٣ ثفپب وفؼ ٚ و٥ى٣ ثكـي ثٝ  ۱4ٔٙبوج.  ثٝ، 0412

ؼوهتٛـ زفز٥هُ، ا٤هٗ     ػّ. وٕجٛؼ ٔٛاؼغؿا٣٤ ؼـ  ٟفاٖ، ثٙب ثٝ ٔدّه ض٥بف. آٚـؼ٘ؽ؛ اِجتٝ ثٝ
(! ٔدٕٛع ا٤ٗ ػٛأهُ، و٥ٕهبث٣ ٚ لطغه٣    02۱: 02۱1ثُ،  و٥ه ـا ثؽٖٚ  دُٕ پػتٙؽ )و٥ٓ

 وفؼ  اقپ٥ً ثفا٢ ٔفؼْ ا٤فاٖ وػ. ٣ٔ وٝ ق٘ؽ٣ٌ ـا ث٥ً ؼ٘جبَ ؼاٌ. ٔٛاؼغؿا٣٤ ـا ثٝ

 اقساهات زٍلت تزای کاّؼ آثار قحطی 

ٗ ؼِٚ. ا٤فاٖ، ؼـخٟ. ٔجبـقٜ ثب لطغ٣ ٚ وٕه ثٝ ٔفؼْ ثهفا٢   ٥٘بقٞهب٢ ضهفٚـ٢     هأ٥ٔ
 و٥ٙٓ: ٞب اٌبـٜ ٣ٔ ق٘ؽ٣ٌ، الؽأب ٣ ا٘دبْ ؼاؼ وٝ ثٝ ٘ت٥دٝ ٘فو٥ؽ؛ أب ثٝ زٙؽ ٕ٘ٛ٘ٝ اق آٖ

ٌفا٣٘ ٚ و٥ٕبث٣ وبیٞب٢ اوبو٣ ٔفؼْ ٔب٘ٙهؽ لٙهؽ، ٌهىف،     َسیع کَپي:تٌسی ٍ ت جیزُ
ثٙؽ٢ ا٤ٗ وبیٞب وٙؽ؛  ثبـ ٔجبؼـ  ثٝ خ٥فٜ     ؼِٚ. ا٤فاٖ ـا ٔدجٛـ وفؼ ثفا٢ ٘ػىت٥ٗ پبـزٝ ٚ

ثٙؽ٢ )وٛپٗ(  ٥ٟٝ وفؼ٘ؽ ٚ ثٝ ٞف غب٘ٛاؼٜ، ٔغبثك خٕؼ٥. ٚ پهه اق   ٞب٢ خ٥فٜ ثٙبثفا٤ٗ وبـ 
ؼاؼ٘ؽ  ب ؼـ وبػب  ٔؼ٥ٗ ثٝ ٌؼجٝ ثفٚ٘ؽ ٚ خ٥فٜ غٛؼ ـا  وبـ  ٣ٔ ؼ٤ؽٖ ٌٙبوٙبٔٝ وبوٙبٖ آٖ،

ثفاثهف   0230آؾـ  ۱ؼـ٤بف. وٙٙؽ  ثفا٢ ا٘دبْ ا٤ٗ ٔٙظٛـ، ـٚق  ٛق٤غ وٛپٗ ٚ وفٌٕبـ٢ ـا وهٝ  
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٘فهف اق   2111ثهٛؼ  ؼغ٥هُ ػٕه٣ٔٛ اػهیْ وفؼ٘هؽ  ؼـ ا٤هٗ ـٚق، ثه٥ً اق         0413٘ٛأجف 3۱ثب 
ٞب  ٛق٤هغ وفؼ٘هؽ )ػّفالتّهبؼ،     ـا ٥ٔبٖ غب٘ٛاؼٜ ثٙؽ٢ وبـٔٙؽاٖ ؼِٚ.، اٚـاق ٔػَّٛ خ٥فٜ

ثٙؽ٢ ٍٔىُ لطغ٣ ٚ وٕجٛؼ أىب٘ب  ـا ضُ  ٚ اػٕبَ خ٥فٜ (   ٛق٤غ وٛپ3ٗ: 004 ، ي0232
اقا٢ وٛپ٣ٙ وٝ ؼـ اغت٥بـ ٔفؼْ ثٛؼ، وبی٣٤ ٘جهٛؼ وهٝ ثهٝ آ٘هبٖ      ٘ىفؼ  ؼـ ثى٥بـ٢ اق ٔٛالغ، ثٝ

ٛ  ثؽٞٙؽ ٚ ٔفؼْ ٕٞٝ ـٚقٜ ثفا٢  ط٤ُٛ ثفؼ٘هؽ ٚ ثؼهؽ اق وهبػب      ٞهب ـا ٔه٣   پٌٗففتٗ وبی، وه
ٌٍتٙؽ؛ ق٤فا ٔٛاؼغؿا٣٤، ثٝ ٔمؽاـ وبف٣، ؼـ اغت٥بـ ػهبٔیٖ فهفٚي    غب٣ِ ثبق٣ٔ عٛی٣٘، ؼو.

 ؼاؼ٘ؽ  وفؼ٘ؽ ٚ وبی ـا ثٝ آ٘بٖ ٣ٕ٘ ٘جٛؼ ٚ ففٌٚٙؽٌبٖ ؼـضك ٔفؼْ اخطب  ٣ٔ

بزهبق ٚ  ثٙؽ٢ ٚ  ٛق٤غ وهٛپٗ، ؼـؼ٢ اق ٔهفؼْ ؼٚا ٘ىهفؼ ٚ ثبقاـوه٥بٜ، ل     په و٥ىتٓ خ٥فٜ
ٕٞفاٜ آٚـؼ   ؼؽاؼ٢ اق ٔفؼْ، ثهٝ غف٤هؽٚففٚي وبیٞهب٢ وهٛپ٣ٙ ٚ      غف٤ؽٚففٚي وٛپٗ ـا ثٝ

لبزبل٣ ـٚآٚـؼ٘ؽ ٚ اق ا٤ٗ ـاٜ ٚ ثب وتٓ ثف ٔفؼْ ث٥سبـٜ ٚ ٔطهفْٚ، ثهفٚ  ففاٚا٘ه٣ ا٘ؽٚغتٙهؽ     
(  ثى٥بـ٢ اق ففٌٚٙؽٌبٖ ٚ ٔتٙفؿاٖ ٔط٣ّ وٝ وه٥ٕٟٝ لٙهؽ ٚ   0: 1300، ي0233 )اعیػب ،
غجهف٢ ٔهفؼْ اق اٚـاق    وفؼ٘ؽ  ب ث٥ٗ ٔفؼْ  ٛق٤غ وٙٙؽ، ثهب اوهتفبؼٜ اق ثه٣    بف. ٣ٌٔىف ـا ؼـ٤

(  3۱1: ۱، ج02۱2وفؼ٘هؽ )ٔىه٣،    ٞب٢ ففاٚا٘ه٣ ٔه٣   ٞب٢ آٖ، وٛءاوتفبؼٜ ثٙؽ٢ ٚ ٌٕبـٜ خ٥فٜ
ؼاؼ٘هؽ   وهٝ ا٘دهبْ ٔه٣    «ٞهب٢ ـوهٛاآ٥ٔك٣٤   ثهبق٢  پبـ ٣»ٌؿٌتٝ اق ا٤ٗ، ٔأٔٛـاٖ ؼِٚ. ٥٘ك ثب 

آٚـؼ٘ؽ  آ٘بٖ ثب ٌففتٗ ضهك ضىهبة ٚ ـٌهٜٛ     ؼو. ٣ٔ وفٌبـ٢ ثٝ (، وٛؼ۱1: 02۱1 )٥ّٔىپٛ،
ٞب٢ لج٣ّ غٛؼ اؼأٝ ؼٞٙؽ ٚ وبیٞب٢ وٛپ٣ٙ  ؼاؼ٘ؽ، ٔطتىفاٖ ٚ ا٘جبـؼاـاٖ ثٝ فؼب٥ِ. اخبقٜ ٣ٔ

(  ؼـ آٖ قٔبٖ ا٘تٍبـ وٛپٗ  مّجه٣ ٥٘هك ـٚاج ٤بفه. ٚ    ۱۱: 02۱2ا٢،  ـا ا٘جبـ وٙٙؽ )وبػؽٔفاغٝ
 ثفاثهف ثهب ٔه٣    0232 وفؼ٘ؽ؛ ثفا٢ ٔثهبَ ؼـ اـؼ٤جٍٟه.   ٣ٔ اففاؼ وٛؼخٛ، وٛپٗ  مّج٣ ٔٙتٍف

ؼـضهب٣ِ ثهٛؼ    ٞكاـ وٛپٗ ـا ثب اوب٣ٔ خؼ٣ّ ٥ٔبٖ اٞب٣ِ ٕٞؽاٖ ٔٙتٍف وفؼ٘ؽ  ا٤ٗ  011، 0411
، 0232ٞهكاـ ٘فهف ٘جهٛؼ )ـػهؽأفٚق،      001و٥ّٛٔتف٢ ث٥ً اق  ۱وٝ خٕؼ٥. ا٤ٗ ٌٟف  ب ٌؼبع 

٣ ؼـ ؼو. ٔفؼْ ثهٛؼ وهٝ ؼـ ثهٛـن وه٥بٜ     (  ٤ب ؼـ  جف٤ك ٔمؽاـ ففاٚا٣٘ وٛپٗ  مّج1: 0۱1ي
ثٙؽ٢ اوتبٖ وْٛ ) جف٤ك(، ؼـٍٞٙبْ  ٛق٤هغ وه٥ٕٟٝ    خ٥ف٠ٜ وفؼ٘ؽ  ثب  ؽث٥ف ـئ٥ه اؼاـ ٔؼبّٔٝ ٣ٔ
وٙٙؽٌبٖ ثٛؼ اق ؼـ٤بف. وه٥ٕٟٝ   ٔبٜ، ضؽٚؼ ٞكاـ وٛپٗ  مّج٣ وٝ ؼـ ؼو. وٛءاوتفبؼٜ ففٚـؼ٤ٗ

، 0232ضجظ وفؼ٘هؽ )ـػهؽأفٚق،   ٞكاـ و٥ّٛ ٌىف ـا ثٝ ٘فغ ؼِٚ.  13ا٤ٗ ِٛـ   ٔطفْٚ ٚ ثٝ 
 ( 1: 0۱1ي
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ٚخٛؼ آٚـؼ؛ ق٤فا ثى٥بـ٢ اق ٔهفؼْ   ثٙؽ٢، ٍٔىی  خؽ٤ؽ٢ ـا ٥٘ك ثٝ ٞب٢ خ٥فٜ ٛق٤غ وٛپٗ
غٛؼ، ٤ه ـٚق اق وبـ ث٥ىبـ ٌٛ٘ؽ ٚ ثٝ  ٔٙبعك ؼٚـافتبؼٜ ٘بزبـ ثٛؼ٘ؽ، ثفا٢ ٌففتٗ وٛپٗ و٥ٕٟٝ

ٞب٢ ٌٕبَ  ٟهفاٖ ٍٕٞه٣ ثهفا٢     وٝ ـػب٤ب٢ ؼٞىتبٖ ـٚوتبٞب ٤ب ٌٟفٞب٢ ؼ٤ٍف ثفٚ٘ؽ؛ زٙبٖ
ـفتٙؽ ٚ ا٤ٗ ثفا٢ آ٘بٖ ٍٔىُ ثٛؼ  ؼـ ث٥ٍتفِ ٔٛالغ  غٛؼ، ثب٤ؽ ثٝ ؼٞىتبٖ وٗ ٠٣ٔ ؼـ٤بف. خ٥ف
وفؼ٘هؽ ٚ ٔهفؼْ    وهبف٣ وهٛپٗ زهبح ٕ٘ه٣    ٠ فب٤ؽٜ ثٛؼ؛ زٖٛ، ثهٝ ا٘هؽاق   ٚآٔؽٞب ث٣ ٥٘ك ا٤ٗ ـف.

فتٗ وهٛپٗ  اقعففه٣، ؼـ قٔهبٖ ٌهف     (0: 12۱1، ي0233ٌٍتٙؽ )اعیػب ،  غب٣ِ ثبق٣ٔ ؼو.
ٝ    ػّ. اقؼضبْ خٕؼ٥.، ٔفؼْ ؼزبـ آو٥ت ٣ٔ ثٝ ا٢ اق  ٛق٤هغ وهٛپٗ ؼـ    ٌهؽ٘ؽ؛ ٔهثی  ؼـ ٔفضّه

 ٟفاٖ، وٝ قٖ ثف اثف فٍبـ خٕؼ٥. غفٝ ٌؽ٘ؽ، اٍٍ٘. عف٣ّ ث٥ٗ ؼـ ٔب٘ؽ ٚ لغغ ٌؽ، پ٥ٍب٣٘ 
(  ا٤ٗ ٚضغ ٌففتٗ وهٛپٗ ؼـ  0: 31، ي0232    )وپٙتب،  پ٥فق٣٘ ـا ثب لٙؽالٝ  فًٙ ٌىىتٙؽ ٚ

ٝ  ٔفا ت وػ. ٞب ٚ ؼٞب  ؼٚـافتبؼٜ وبـ ثٝ تػ. ثٛؼ، ؼـ ٌٟفوتبٖپب٤ ـوهؽ،  ٘ظهف ٔه٣    ف ثٛؼ  ثه
ثٙؽ٢ وبیٞب٢ اوبو٣، ا٤دبؼ ثبقاـو٥بٜ ٚ ـٌؽ ٌف٣ٞٚ ٔطتىف ٚ لبزبلس٣   ٛق٤غ وٛپٗ ٚ خ٥فٜ

وفؼ٘هؽ  یقْ اوه.    ـا ٔٛخت ٌؽ وٝ اق ا٤ٗ ففِ. ثفا٢ پفوهفؼٖ خ٥هت غهٛؼ اوهتفبؼٜ ٔه٣     
ٞب اػٕبَ ٌؽ ٚ ٘تب٤ح ٔثجت٣ ثٝ ثهبـآٚـؼ ٚ   ٥ك ٤بؼ و٥ٙٓ وٝ ؼـ ا٤ٗ وبَٞب٢ ٔٛفم٣ ٘ ثٙؽ٢ خ٥فٜ

ثٙؽ٢ وبی،  ٛوظ ثب٘ه ٣ّٔ ٚ ٌفو. ٘ف. ا٥ٍّ٘ه ٚ ا٤هفاٖ ثهٛؼ وهٝ  ٟٙهب ٌهبُٔ       آٖ خ٥فٜ
 ( 43: 02۱2وبـٔٙؽاٖ آ٘بٖ ثٛؼ )ثٛیـؼ، 

ٚق٤هف٢ لهٛاْ، ثهفا٢     ؼِٚ. ا٤فاٖ ؼـ قٔبٖ ٘ػىه.  اعترسام هغتؾار هالی )هیلغپَ(:
اٚضبع ٔب٣ِ ٚ التّبؼ٢ وٍٛـ، ؼـِؽؼ ثفآٔؽ اق ٚخٛؼ ٔىتٍبـاٖ غبـخ٣ اوتفبؼٜ وٙهؽ    ثٟجٛؼ
، ٔىتٍبـ آٔف٤ىب٣٤، ثفا٢ ضضٛـ ؼـ ا٤فاٖ ؼػٛ  وفؼ٘ؽ  0ؼ٘جبَ ا٤ٗ  ٥ّٕٓ اق آـ ٛـ ٥ّٔىپٛ ثٝ

 4ثفاثف ثهب   0412لا٤ٛ٘ٝ  ٥ٔ34ّىپٛ وٝ  بقٜ اق آوب٤ٍٍبٜ ٔؼّٛیٖ ـٚض٣ ٔفغُ ٌؽٜ ثٛؼ، ؼـ 
ٗ     ا٢ ؼ٥ٔٚٗ، ثف0230ثٟٕٗ ثهبـ، ؼـ   ثبـ ثب وٕ. ٔؽ٤ف وُ ؼاـائ٣ ثٝ ا٤هفاٖ آٔهؽ  ٥ّٔىهپٛ اِٚه٥
(  ٘ىتهٝ خبِهت   3: 310، ي0232ي، ٔىتٍبـ ٔب٣ِ ا٤فاٖ ثٛؼ )آل٤ف، 021۱ ب 0210ٞب٢  وبَ

ٚق٤ف٢ لٛاْ ٚ ثهٝ ؼػهٛ  اٚ ثهٝ ا٤هفاٖ آٔهؽ         ٛخٝ ا٤ٙىٝ ثبـ ؼْٚ ٥٘ك ٥ّٔىپٛ، ؼـ قٔبٖ ٘ػى.
وفؼ، اٚ ـا اق پفؼاغ. ٔب٥ِب  ثفؼـآٔؽ، ٔؼب  وٙٙؽ ٚ ؼِٚ. ا٤هفاٖ  ٥ّٔىپٛ اق ؼِٚ. ا٤فاٖ  مبضب 
ٗ    ثب ا٤ٗ  مبضب ٔٛافم. وفؼ! ثٝ ؼاؼٖ ثهٝ  مبضهب٢ ؼ٤ٍهف ا٤هٗ      ؼ٘جبَ ا٤ٗ ٔٛافمه. ٚ ثهفا٢  ه
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، ؼـ ٔدّهه  0412ٔه٣  02ثفاثف ثهب   0233 اـؼ٤جٍٟ. 32ٔىتٍبـ، ؼِٚتٕفؼاٖ ا٤فاٖ ؼـ  بـ٤ع 
ٌهؿاـ٢     لبٖ٘ٛ اوبو٣، ثٝ ٥ّٔىپٛ ضك لبٖ٘ٛآٖ ٚ ثفغی ٔٛخت لب٣٘ٛ٘  ٤ّٛت وفؼ٘ؽ وٝ ثٝ

٥٘ك اػغب وفؼ٘ؽ  ٔغبثك ا٤ٗ لبٖ٘ٛ خؽ٤ؽ، ٥ّٔىپٛ ثفا٢ ٚاـؼوفؼٖ ٚ ِهبؼـوفؼٖ اخٙهبن غ٥هف    
ٚ٘مُ ٚ  ٛق٤غ وبیٞب، ِؽٚـ پفٚا٘ٝ  ٥ِٛؽ ٚ فهفٚي ٚ   غٛاـٚثبـ٢ ٚ ٔٛاؼغبْ، ا٘جبـوفؼٖ ٚ ضُٕ

ٚضغ وٙؽوٝ ا٤ٗ ٔمفـا  ضىٓ لبٖ٘ٛ   ٛا٘ى. ٔمفـا ٣ ٞب، ٣ٔ ٥٘ك ا٘تٍبـ وٛپٗ ٚ  ثج٥. ل٥ٕ.
(؛ أب ؼـ اثف وٛءو٥بو. ٔىتٍبـاٖ آٔف٤ىهب٣٤، وٕجهٛؼ اـقاق ٚ   2: 0۱۱، ي0233ؼاٌ. )ؼاؼ، 

 ٔب٤طتبج ػ٣ٕٔٛ ثب ٌؽ  ث٥ٍتف٢ اؼأٝ ٤بف. 

پٛوه٥ؽ؛ ثهفا٢    ؼاؼ ٚ ث٥ٍهتفِوبیٞب ؼـ ا٘جهبـ ٔه٣    غفٚج اخٙبن اق ا٘جبـ ـا ٠٣ٕ٘ ٥ّٔىپٛ اخبق
ٝ    ۱11ِجهبن ثٛؼ٘هؽ،    ٚث٣ ؼْ ا٤فاٖ ِػ.وٝ ٔفٕ٘ٛ٘ٝ، ثب ٚخٛؼ٢ اثف٤ٍه٣ٕ ؼـ   ٞهكاـ ٔتهف پبـزه

وفؼٖ آٖ اق ا٘جبـ ٚ ففٚي ؼـ  ا٘جبـٞب٢ ٌٕبَ وٍٛـ ؼـ ٌف  پٛو٥ؽٖ ثٛؼ ٚ ٥ّٔىپٛ ٔب٘غ غبـج
ا٢ ٘ك٘هؽ وهٝ ثهفا٢     ثبقاـ ثٛؼ  ػّ. اٚ ثفا٢ ا٤ٗ ٕٔب٘ؼ. ا٤ٗ ثٛؼ وٝ ثٝ ثبقـٌب٘بٖ ا٤فا٣٘ ِغٕٝ

٥ّ٥ٔهٖٛ ؼیـ ٞك٤ٙهٝ وهفؼٜ     03ّٔٙٛػ٣ اق وٛئ٥ه، ؼـ ضؽٚؼ ٞب٢ ا٤ف٤ٍٓ  وفؼٖ پبـزٝ ٚاـؼ
ٞب٢ اثف٣ٍٕ٤ وبـغب٘هٝ ضف٤فثهبف٣ زهبِٛن اق     ٞكاـ ٔتف پبـزٝ ۱11ؼـضب٣ِ ثٛؼ وٝ  ثٛؼ٘ؽ؛ ا٤ٗ

ٞب٢ اثف٤ٍٓ ّٔٙٛػ٣   ٛا٘ىتٙؽ ثب ل٥ٕ. و٣ٕ ثػف٘ؽ؛ أب پبـزٝ اثف٤ٍٓ عج٥ؼ٣ ثٛؼ ٚ ٔفؼْ ٣ٔ
(  30۱: 02۱2ا٢، ٔفاغٝ ـ ٍٞٙفت٣ ؼاٌ. )وبػؽوٝ لفاـ ثٛؼ اق وٛئ٥ه ٚاـؼ ٌٛؼ، ل٥ٕ. ثى٥ب

اوبن، ثىه٥بـ٢ اق ٔب٤طتهبج ٔهفؼْ ا٤هفاٖ ؼـ ا٘جبـٞهب٢ ؼِٚته٣ اق ثه٥ٗ         ٞب٢ ث٣ ثب ا٤ٗ  ٛخ٥ٝ
ٞهب، ثهب    ـف. ٚ ؼـؼوتفن ٘جٛؼ  ٥ّٔىپٛ ثفا٢  طى٥ٓ ٔٛلؼ٥. غٛؼ ٚ خّت اػتٕبؼ ا٥ٍّ٘ى٣ ٣ٔ

ٞكاـ ٔتهف پبـزهٝ، ثهٝ     411، و٥ؽض٥بء ٕٞؽو. ٌؽ ٚ ؼـ آٖ قٔبٖ وٝ پبـزٝ ثى٥بـ و٥ٕبة ثٛؼ
ـ٥ٌؽ٤بٖ ٕٞىبـ ٘كؼ٤ه و٥ؽض٥بء ؼاؼ  ب ؼـ ثبقاـ آقاؼ ثففٌٚؽ  اِجتٝ ٥ّٔىپٛ ا٤ٗ ٔمؽاـ پبـزٝ ـا 

 ( 43: 0، ج023۱اوتٛاٖ،  عجك ضٛاِٝ ٚ ؼـغٛاو. اـ ً ا٥ٍّ٘ه، ثٝ ـ٥ٌؽ٤بٖ وپفؼ )و٣

ٗ ؼْٚ و٥ٕتهٝ غبٚـ٥ٔب٘هٝ، ٔىهئَٛ     خٟب٣٘  ٞب٢ خًٙ ؼـ وبَ ٛ    هأ٥ٔ ـٞب٢ ٥٘بقٞهب٢ وٍه
ٗ وفؼ؛ زٖٛ ا٤فاٖ ؼـ  غبٚـ٥ٔب٘ٝ ثٛؼ ٚ ثب ٘ظبـ  ٔىتم٥ٓ ٔتفم٥ٗ وبـ ٣ٔ لٙهؽ ٚ ٌهىف ٚ     هأ٥ٔ

ٞب٢ ؼاغّه٣ لهبؼـ ثهٝ ـفهغ ٥٘هبق ٔهفؼْ ٘جٛؼ٘هؽ، و٥ٕتهٝ          ٌٙؽْ ٔفؼْ ؼـ ٔض٥مٝ ثٛؼ ٚ وبـغب٘ٝ
ضىهبث٣ وهٝ ثهٝ و٥ٕتهٝ      ٥٘بقٞب٢ ا٤فاٖ ـا ثٝ ػٟؽٜ ٌفف.  ٥ّٔىپٛ ؼـ ِٛـ   أ٥ٔٗغبٚـ٥ٔب٘ٝ 
٥ّ٥ٖٔٛ ٘فف اـق٤بث٣ وهفؼٜ ثهٛؼ؛ زهٖٛ ؼـ وهبَ      ٣٘ٛ٥ّ٥ٔ03 ا٤فاٖ ـا  0۱خٕؼ٥.   ى٥ّٓ وفؼ،
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٥ّ٥ٖٔٛ ٘فف ثٛؼ، ثف ا٤هٗ   03قٔبٖ ثب ٔأٔٛـ٤. اَٚ اٚ، خٕؼ٥. ا٤فاٖ ؼـ ضؽٚؼ  ي ٚ ٞٓ 0210
ػم٥ؽٜ ثٛؼ وٝ خٕؼ٥. ا٤فاٖ ٥ٍٕٞٝ ا٤ٗ  ؼؽاؼ او.  ٌؿٌتٝ اق ا٤ٗ، و٥ٕتهٝ غبٚـ٥ٔب٘هٝ لجهَٛ    

ا٤ٙىٝ ٚضهغ ٔهب٣ِ   ١٘ ٖ ـا ٌىف وف٥ؽ ثؽٞؽ؛ أب ؼوتف ٥ّٔىپٛ ثٝ ثٟبوفؼٜ ثٛؼ و٥ٕٟٝ ٌىف ا٤فا
ا٤فاٖ ٔىبػؽ ٥٘ى.،  مبضب٢ ٌىف لفٔك ٚ  ّف٥ٝ ٍ٘ؽٜ وفؼ ٚ ثٝ و٥ٕتهٝ ثبثه. ثٟهب٢ ٌهىف     

 ا٤هفاٖ ٚاـ٤هك ٘ىهفؼ )وهبػؽ    ١٘  فبٚ  ـا ثٝ غهكا  لفٔك، ثٟب٢ ٌىف وف٥ؽ ـا پفؼاغ. وفؼ ٚ ٔبثٝ
آٔبـ ؼل٥م٣ اق خٕؼ٥. ا٤هفاٖ ٘ؽاٌه. ٚ ٥ٔهكاٖ     (  ز٥ٙٗ ففؼ٢ وٝ ضت301٣: 02۱2ا٢،  ٔفاغٝ

 ٛا٘ىه.   وفؼ، زٍٛ٘هٝ ٔه٣   خٕؼ٥. ـا ثفاوبن ضؽن ٚ ٌٕبٖ ٚ ثب اغتی  ز٥ٍٍٕف ث٥بٖ ٣ٔ
١٘ اٚضبع ٔب٣ِ ٚ ٚضغ غٛاـٚثبـ وٍهٛـ ـا وفٚوهبٔبٖ ؼٞهؽ؟! ٥ّٔىهپٛ ٚ ٕٞىهبـاً٘ ثهٝ ثٟهب       

ا ػهبؾ ا٤هٗ و٥بوه.،     خ٥ٌّٛف٢ اق ا٤دبؼ ٚ ـٚ٘ك ثبقاـو٥بٜ،  دبـ  آقاؼ ـا ٔػتُ وفؼ٘هؽ ٚ ثهب  
 ( 0: 3۱، ي0232ٞب ـا ٔٛخت ٌؽ٘ؽ )ؼٔبٚ٘ؽ،  آٚـ ل٥ٕ. افكا٤ً وفوبْ

ٞب ثهب ؼـج   ْ، ٔجبـقٜ ػ٥ّٝ ٥ّٔىپٛ آغبق ٌؽ ٚ ـٚق٘ب0411ٝٔي ثفاثف ثب  0232اق اٚا٤ُ وبَ 
اق ٔىتٍهبـاٖ  »ا٢ ثب ػٙٛاٖ  ٔفؼأفٚق، ؼـ ٔمب١ِٔٝ ٔمبی ٣، ثٝ ٢ٚ ا٘تمبؼ ٚ ضّٕٝ وفؼ٘ؽ  ـٚق٘ب

ّٔه. ا٤هفاٖ ا٥ٔهؽٚاـ    »ضٕٗ اٌبـٜ ثٝ ٚضغ ثؽ ٔفؼْ، ٌ٘ٛه.:   «ب٣٤ ٞٓ غجف٢ ٥٘ى.!آٔف٤ى
 ؽث٥ف آ٘بٖ وفق٥ٔٗ ا٤فاٖ ثٍٟ. ثف٤ٗ ٌفؼؼ  ٤ى٣  ثٛؼ٘ؽ وٝ ثب آٔؽٖ آلب٤بٖ ٔىتٍبـاٖ ٚ ضىٗ

٥٘ى. ثپفوؽ ا٤ٗ ٕٞهٝ وهبقٔبٖ ٚ  ٍهى٥ی  ٚ ٔىتٍهبـا٣٘ وهٝ ٔب٘ٙهؽ ٔهٛـّٚٔع ؼـ  ٕهبْ         
ٝ  ا٘ؽ زٝ ٣ٜٔٞب٢ التّبؼ٢ وٍٛـ ـغٙٝ وفؼ ـٌتٝ ا٘هؽ؟  وٙٙؽ؟ زٝ ثبـ٢ اق ؼٚي ٔهفؼْ ثفؼاٌهت

ثب٤ؽ ٌف. آلب٢ ٥ّٔىپٛ ٌٕب ٚ ٕٞفاٞب٘تبٖ ثٝ ػْٛ ا٤ٙىهٝ ثهبـ وه٥ٍٙٗ ق٘هؽٌب٣٘ ـا اق ؼٚي     
ػٙٛاٖ ضمهٛق ٚ   ّٔ. وتٓ و٥ٍؽٜ ا٤فاٖ وجه و٥ٙؽ غٛؼ ٚ ٕٞفاٞب٘تبٖ ثب ٔػبـج ٌكاف٣ وٝ ثٝ

(  ثبیغفٜ ٔدّهه ؼـ  3: 02، ي0232ٔفٚق، )ٔفؼا «ا٤ؽ ٥ٌف٤ؽ وفثبـ  ٛؼٜ ث٥سبـٜ ٌؽٜ غ٥فٜ ٣ٔ
 ف ٥هت اٚ ٚ   ، اغت٥بـا  ؼوتف ٥ّٔىپٛ ـا ِغٛ وفؼ؛ ثؽ0411ٗ٤لا٤ٛ٘ٝ  4ثفاثف ثب  0232 ٔبٜ ؼ٢ 04

وٝ التّبؼ ا٤فاٖ ـا ٚـٌىىهتٝ ٚ غكا٘هٝ ّٕٔىه. ـا     ؼوت٥بـاً٘، وٍٛـ ـا  فن وفؼ٘ؽ؛ ؼـضب٣ِ
ٔبٜ وبـٔٙؽاٖ غٛؼ ـا ثپفؼاقؼ  ؼـ  ٟٕٗزٙبٖ غب٣ِ وفؼٜ ثٛؼ٘ؽ وٝ ؼِٚ. ضت٣ لبؼـ ٘جٛؼ، ضمٛق ث

لبٖ٘ٛ اوتػؽاْ ٥ّٔىپٛ آٔؽٜ ثٛؼ وٝ اٌف ؼِٚ. ا٤فاٖ لجُ اق پب٤بٖ ٔؽ  لفاـؼاؼ، ؼـِؽؼ ػهكَ  
ثفاثهف   ٢ٚ0231 ثفآ٤ؽ، ثب٤ؽ ـضب٤. غبعفي ـا ففاٞٓ وٙٙؽ؛ ثٙبثفا٤ٗ لفاـ ٌؽ،  ب پب٤بٖ آؾـٔبٜ 

، 0232 ٟه٣ ا٤هفاٖ اغهؿ وٙهؽ )ؼاؼ،     ١ ٘، ٔب٥ٞب٘ٝ ٞهكاـ ٚ پبّ٘هؽ ؼیـ اق غهكا   0411 ثب ؼوبٔجف
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أٛـ ٔهب٣ِ ٚ التّهبؼ٢   ١ٔٞ (  ؼـ وُ ٥ّٔىپٛ ؼٚ وبَ ؼـ ٔمبْ ٔؽ٤ف وُ ؼاـا٣٤، ثف 1: 2۱3ي
ا٢  ا٤فاٖ ضىٓ ـا٘ؽ  ٚضغ ٔب٣ِ ٚ التّبؼ٢ وٍٛـ، ؼـ عَٛ ا٤ٗ ؼٚ وبَ ؼزبـ اغتیَ ٌىتفؼٜ

٥ّ٥ٔهٖٛ   32ْ، ثٝ 0413ي ثفاثف ثب 0230ٔبٞٝ وبَ  ٥ّ٥ٔ4ٖٛ ؼیـ ؼـ  ۱2ثٛؼ  ؼـآٔؽ ؼِٚ. اق
ْ، وبًٞ ٤بف.  ؼـ ٥ٕٞٗ ؼٚـٜ وىف ثٛؼخهٝ  0412ي ثفاثف ثب 0233ؼیـ ؼـ ٔؽ  ٍٔبثٝ وبَ

، ٥ّ٥ٔ0233ههٖٛ ؼیـ افههكا٤ً ٤بفهه. )وههبقٔبٖ اوههٙبؼ ّٔهه٣،       ٥ّ٥ٔ۱ههٖٛ ؼیـ ثههٝ   ۱ اق
 ثفي( 0، 3۱1112311ي

ٚ    ؼـ آٖ وبَ ًاى عیلَ: ـفهغ   ٞب٢ لطظ ٚ غی، ؼِٚ. ثفا٢ خّه٥ٌٛف٢ اق اقؼضهبْ ٔهفؼْ 
وٕجٛؼ ٘بٖ، غؿا٢ ا٣ِّ ٔفؼْ ا٤فاٖ، ٘بٖ ٔب٣ٙ٥ٌ پػ. وٝ ثٝ ٘بٖ و٥ّٛ ٔؼفٚ  ثٛؼ  ا٤ٗ ٘بٖ 

 ( 0: 3۱، ي0232وفؼ٘ؽ )ؼٔبٚ٘ؽ،  ثى٥بـ ٘بٔفغٛة ـا ؼـ ثؼض٣ اق ٌٟفٞب ٔثُ  ٟفاٖ  ٛق٤غ ٣ٔ
 ٞب٢ ٘ع، ٕٞفاٜ  ىٝ و٥ف٥. ٘بٖ و٥ّٛ ثى٥بـ ثؽ ثٛؼ  آـؼ آٖ ـا ٔػّٛع٣ اق ٔمؽاـ و٣ٕ آـؼ خٛ ثٝ

ٝ       ٍى٥ُ ٣ٔ ٌٗ ـ٤كٜ، ٔبوٝ ٚغبن اـٜ ٚ لهؽـ٢ غ٥فثٟؽاٌهت٣ ٚ ٘بوهبِٓ ثهٛؼ وهٝ       ؼاؼ ٚ ثه
ٞب٢  ٌؽ٘ؽ  ػّ. ا٤ٗ أف ٥٘ك ففوٛؼ٣ٌ ٔب٥ٌٗ ثى٥بـ٢ اق ٔفؼْ ؼـ اثف اوتفبؼٜ اق آٖ، ث٥ٕبـ ٣ٔ

: 02۱1    ثٛؼ )٥ّٔىپٛ، وفؼٖ آـؼ، ٘ب ٛا٣٘ ٘ب٘ٛا٣٤ و٥ّٛ، ضؼف ٔؽ٤ف٤. ٚ آو٥بة آـؼ، ثؽ غفثبَ
آٖ ؼـ ٠ ؼْٚ ثهٛؼ ٚ زٙهبٖ غهبعف     خٟب٣٘  (  ٘بٖ و٥ّٛ اق ٤بؼٌبـٞب٢ ٍٔػُ ؼٚـاٖ خ010ًٙ

ؾٞٗ ٔفؼْ ثبل٣ ٔب٘ؽ وٝ په اق پب٤بٖ خًٙ، ثؼض٣ اق ٔفؼْ ٘بٖ و٥ّٛ ـا ٔجؽا  بـ٤ع لفاـ ؼاؼٜ 
ٌفتٙؽ آٖ ٚالؼهٝ ؼـ وهبَ     بـ٤ػ٣ ٤بؼ وٙٙؽ، ٣ٔ غٛاوتٙؽ اق ٤ه ٚالؼٝ ثٛؼ٘ؽ ٚ ٍٞٙب٣ٔ وٝ ٣ٔ

ؼـ وٙبـ ٘بٖ و٥ّٛ ٌٟفؼاـ٢ ثهفا٢ وٕهه ثهٝ     ( 3۱1: ۱، ج02۱2بق افتبؼ )ٔى٣، ٘بٖ و٥ّٛ ا ف
(؛ أهب  ۱2: 02۱۱وفؼ )ِهفب٣٤،   ٞب ؼٔپػته ـا٤ٍبٖ  ٛق٤غ ٣ٔ ٌفوٍٙبٖ، ؼـ ثؼض٣ اق زٟبــاٜ

٥ٞر ٤ه اق ا٤ٗ  ؽاث٥ف ٔؤثف ٘جٛؼ ٚ ٔفؼْ ٕٞسٙبٖ ثب ٍٔهىُ وٕجهٛؼ ٘هبٖ ٚ ؼ٤ٍهف ٔب٤طتهبج      
 ضفٚـ٢ ق٘ؽ٣ٌ ٔٛاخٝ ثٛؼ 

 ًتیجِ

ا٢ ا٤فاٖ ـا ففاٌفف. ٚ ثبػهد ٌهؽ    ؼْٚ، لطغ٣ ٌىتفؼٜ  خٟب٣٘  ٞب٢ خًٙ ؼـ عَٛ وبَ
ـٚ ٌهٛ٘ؽ  وٕجهٛؼ ٔٛاؼغهؿا٣٤ ٚ افهكا٤ً      ٞب٢ ثى٥بـ٢ ـٚثٝ ٔفؼْ ا٤فاٖ ثب ٍٔىی  ٚ وػت٣

وفؼ  ؼـ ا٤ٗ قٔبٖ، ٘بٖ وٝ غهٛـان اِه٣ّ ٔهفؼْ     لطغ٣، ق٘ؽ٣ٌ ـا ثف ٔفؼْ ا٤فاٖ وػ. ٣ٔ
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ٚ افكا٤ً لطغ٣، ثى٥بـ ٘بٔفغٛة ثٛؼ؛ أب ٔفؼْ لهبؼـ ثهٝ  ٥ٟهٝ     ػّ. وٕجٛؼ غّٝ ا٤فاٖ ثٛؼ، ثٝ
ٌٍهتٙؽ    غب٣ِ ثبق٣ٔ ٞب اغّت، ؼو. و٥ف٥. ٥٘ك ٘جٛؼ٘ؽ ٚ خٕؼ٥. ا٘جٜٛ ٔمبثُ ٘ب٘ٛا٣٤ ا٤ٗ ٘بٖ ث٣

ثی٤ب٢ عج٥ؼ٣ زٖٛ غٍىىب٣ِ ٚ ٞدْٛ آفب  وٍبٚـق٢ ؼـ ثفٚق لطغه٣ ٔهؤثف ثهٛؼ؛ أهب ؼـ     
اختٕبػ٣ ظبٞف ٌهؽ   ج٥ؼ٣، ٌف٣ٞٚ اق ػُّ و٥بو٣ؼْٚ ؼـ وٙبـ ػٛأُ ع خٟب٣٘ ٞب٢ خًٙ وبَ

 ف٤ٗ ا٤ٗ ؼوتٝ ػٛأُ، ضضٛـ ٥٘فٚٞب٢ ث٥ٍب٘هٝ ؼـ وٍهٛـ ٚ    وفؼ  اق ٟٔٓ  ف  ٚ اٚضبع ـا ٔتٍٙح
آ٘بٖ اق ٔطّٛی  وٍبٚـق٢، ٘با٣ٙٔ، لبزبق ٚ اضتىبـ وبیٞب٢ اوبوه٣ ثهٛؼ     ـ٤ٚٝ اوتفبؼٜ ث٣

ؼاؼ٘هؽ  آ٘هبٖ    ٚ ٥٘فٚٞب٢ ث٥ٍب٘ٝ ا٘دهبْ ٔه٣  عّت ا٤فا٣٘  لبزبق ٚ اضتىبـ وبیٞب ـا اففاؼ ففِ.
٥ٌف٢ اق ٚضؼ٥. ٔٛخٛؼ ثٛؼ٘ؽ  ٘با٣ٙٔ ٥٘ك اق ػٛأُ ٔهؤثف ؼـ ا٤دهبؼ ٚ ٌىهتفي     ؼـِؽؼ ثٟفٜ

آٚـؼ٘هؽ ٚ ؼأهٗ    ٚخٛؼ ٣ٔ لطغ٣ ثٛؼ  ا٤ٗ ٘با٣ٙٔ ـا ٥٘فٚٞب٢ غبـخ٣ ٔم٥ٓ ا٤فاٖ ٚ ا٤فا٥٘بٖ ثٝ
ؼ٤ؽ٘هؽ   و٥ٍؽ٘ؽ؛ زٖٛ ٣ٔ ق٢ ؼو. ٣ٔؼ٘جبَ ٘با٣ٙٔ، ؼٞمب٘بٖ ٚ وٍبٚـقاٖ اق وٍبٚـ قؼ٘ؽ  ثٝ ٣ٔ

ٞهب٢ ثىه٥بـ٢    ٌؽ، ق٥ٔٗ ـٚؼ  ا٤ٗ ثبػد ٣ٔ ٌٛؼ ٚ اق ث٥ٗ ٣ٔ ـ٘دٍبٖ غبـ  ٣ٔ ضبُِ ؼو.
ٞب ا٤ٕٗ ٘جٛؼ٘ؽ ٚ ثب ٞدْٛ ـاٞك٘بٖ ٔٛاخٝ ثٛؼ٘ؽ؛ په ثفا٢  ؼ٤ٍف  دبـ ؼـ ـاٜ ثب٤ف ثٕب٘ؽ  اقعف 

ا٣٤ ؼـ ٘مهبط ٔػتّهف   ٚ٘مُ وبی ؼٚـ٢ ٚ ثٝ وٕجٛؼ ٔٛاؼغهؿ  ضفظ خبٖ غٛؼ اق  دبـ  ٚ ضُٕ
ؼْٚ، ٔتفم٥ٗ ٔبِه ؼاـا٣٤ ا٤فا٥٘بٖ ثٛؼ٘ؽ  آ٘بٖ ثهب    خٟب٣٘  ٞب٢ خًٙ وفؼ٘ؽ  ؼـ وبَ وٕه ٣ٔ

ٚ٘مُ ا٤فاٖ وٝ ثفا٢ ـوب٘ؽٖ أىب٘ب  ق٘هؽ٣ٌ ثهٝ ٔهفؼْ یقْ ثهٛؼ، ٔطّهٛی        ٚوب٤ُ ضُٕ
ا٤هٗ  ـوب٘ٙؽ  ؼِٚ. ا٤فاٖ ٥٘هك لهبؼـ ثهٝ ـفهغ      غؿا٣٤ ـا ثٝ ٥٘فٚٞب٢ غٛؼ ٣ٔ وٍبٚـق٢ ٚ ٔٛاؼ

ٞهب٣٤ ٔب٘ٙهؽ    ثىه.، و٥بوه.   ٍٔىی  ٚ ٔجبـقٜ ثب لطغ٣ ٘جٛؼ  ؼِٚ.، ثفا٢ ـٞب٣٤ اق ا٤ٗ ثٗ
         ٝ ا٢  پػ. ٘بٖ و٥ّٛ،  ٛق٤هغ وهٛپٗ ٚ اوهتػؽاْ ٔىتٍهبـ ٔهب٣ِ ؼـ په٥ً ٌففه.؛ أهب ٘ت٥ده

  ؼـثف٘ؽاٌ. ٚ ثف ثبـ ٍٔىی  ٔفؼْ افكٚؼ
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 هٌاتع ٍ هأذذ

 اعٌاز: -1

 ثفي  0، 341111201 ، ي0230، ٍ رٍاج احتکارحضَر هتفقیي زر ایزاى ٔفوك اوٙبؼ ٣ّٔ،  

 ۱، 311103124، ي0230، تکذیة زٍلت اًگلیظ اس حولل هلَاز الذایی ایلزاى     ،هههههههههههههه 
 ثفي  

 ثفي 0، 3۱1112311، ي0233، کغزی تَزجة ایزاى، هههههههههههههه 

 في ث0: 10،وبـ 0231ٗ، رتَزى گٌسم قشٍیي تَعط رٍط ّأفوك اوٙبؼ ٚقاـ  غبـخٝ، 

 ثفي  0، 12، وبـ 0231ٗ،ّجَم هلد زریایی تِ جٌَب ایزاى، هههههههههههههههههههههه 

 ثفي  0، 12، وبـ 0231ٗ، ّجَم هلد زریایی تِ تٌسر لٌگِههههههههههههههههههههه ، 

 ثفي  0، 12، وبـ 0231ٗ، ّجَم عي، ههههههههههههههههههههه 

 ثفي  0، 2۱ ، وبـ 0231ٗ، یي تِ عزاققاچاق کاال اس قصزؽیز، ههههههههههههههههههههه 

 ثفي  0، 10 ، وبـ 0230ٗ ،قاچاق کاال تَعط راًٌسگاى ایزاًی، ههههههههههههههههههههه 

 ثفي  0، 14 وبـ ٗ ،0230 ،حول هحصَل تزًج آهل تِ ؽَرٍی، ههههههههههههههههههههه 

، 0230، یلي کؾلَر  حول هحصَل ذزاعاى تِ ؽَرٍی تَعلط هلأهَراى ا   ،هههههههههههههههههههههه 
 ثفي  0، 14 وبـ ٗ

 ثفي  0، 14 ، وبـ 0230ٗ، ّا ٍ ٍحؾت هززم ذزیسّای اضافِ اًگلیغی، ههههههههههههههههههههه 

 ثفي  0، 14، وبـ ٗ 0233 ،ذزیساری گٌسم اّالی تثزیش تَعط هحتکزاى، هههههههههههههههههههههه 

ٗ 0230، اهیَى تِ آهزیکلا عفارػ العتیک ٍ لَاسم یسکی ک، هههههههههههههههههههههه   0، 10 ، وهبـ 
 ثفي 

 ّا:کتاب -2
 ،  فخٕٝ ضى٥ٗ ففاٞب٣٘، ٤ٛ٘ٗ،  ٟفاٖ ّای جْاًی زر ایزاى جٌگ (،02۱2) ،اوىفا٤ٗ، ویـٔٛ٘.
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 خب  اثٛـ٤طبٖ، ث٣، 3ج ،(رٍؽي ؽسى تارید صس عالِ) ذاطزات هي ب(،  )ث٣ ،اػظبْ لؽو٣، ضىٗ

 ٘ٛ،  ٟفاٖ  زبح ؼْٚ،،  فخٕٝ ضى٥ٗ اثٛ فاث٥بٖ، سؽتزّا تایس تزًٍ(، 02۱2) ،ثٛیـؼ، ـ٤ؽـ

ّای ذصَصی ٍ گشارؽات هحزهاًِ عزریسر تَالرز علفیزکثیز اًگللیظ    ًاهِ(، 02۱0)، ههههههههههه 

 ِبِص، عفش ٘ٛ،  ٟفاٖ  ،  فخٕٝ غیٔطى٥ٗ ٥ٔفقازر ایزاى

 ، ـوب ،  ٟفاٖ ایزاى زر اؽغال هتفقیي(، 02۱0) ، جفائ٥بٖ، ض٥بءاِؽ٤ٗ

 ٌفتبـ،  ٟفاٖ  ،ای ذاطزات عیاعی زکتز اًَر ذاهِ(، 02۱3) ،ا٘ٛـ ا٢، غبٔٝ

 ، ٘بٔه،  ٟفاٖ ای هزااِ ذاطزات عیاعی هحوس عاعس(، 02۱2) ،ا٢، ٔطٕؽ وبػؽٔفاغٝ

 وفا،  ٟفاٖ  ، وتبةذاطزات تاریری(، 02۱۱) ،ِفب٣٤، اثفا٥ٞٓ

 خب  ، خب٤ٚؽاٖ، ث٣ذاطزات عیاعی فزخ  ب(، )ث٣ ،ففظ، ٔؼتّٓ اِىّغٙٝ

 ـٚق٘بٔٝ ٔظفف،  ٟفاٖ  ،0ج ،عیاعت هَاسًِ هٌفی زر هجلظ چْارزّن(، 023۱) ،اوتٛاٖ، ضى٥ٗ و٣

 ، قـ٤ٗ،  ٟفاٖ هکاتثات چزچیل ٍ رٍسٍلت زرتارُ ایزاى(، 02۱1) ،و٥ٓ ثُ، ٚاـٖ ا 

 ، ا٥ٍ٘ت٥ٗ،  ٟفاٖ ّای سًسگی یا ذاطزات هي گذؽتِ ٍ اًسیؾِ(، 02۱۱) ،ٌٍّب٤ئبٖ، ػجبوم٣ّ

 ػ٣ّٕ ٚ ا٤فاٖ،  ٟفاٖ  ،۱ج ،تارید تیغت عالِ ایزاى (،02۱2) ،ٔى٣، ضى٥ٗ

 ا٥ٔفوج٥ف،  ٟفاٖ  ،3 ذ، (اهیزقائي ) الولک علن اهیز ؽَکت(، 0211) ،ّٔٙف، ٔطٕؽػ٣ّ

 فخٕٝ ػجؽاِفضهب   ،(ذاطزات زٍراى جٌگ جْاًی زٍم) ّا زر ایزاى آهزیکایی (،02۱1) ،٥ّٔىپٛ، آـ ٛـ

 ًٌٞٛٙ ٟٔؽ٢ٚ، اِجفق،  ٟفاٖ 

 هطثَعات: -3
  310ي، ٌٕبـ0232ٜ، رٍسًاهة آصیز

  ۱ي، ٌٕبـ0233ٜ، رٍسًاهة اصفْاى

؛ 1۱۱2ي، ٌههٕبـ0231ٜ؛ 1۱۱3ي، ٌههٕبـٜ 0231؛ 1۱32ي، ٌههٕبـ0201ٜ،رٍسًاهللة اطاعللات 
؛ 1331ي، ٌٕبـ0233ٜ؛ 1300ي، ٌٕبـ0233ٜ؛ 1113ي، ٌٕبـ0230ٜ؛ 1101ي، ٌٕبـ0230ٜ
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  1433ي، ٌٕبـ0231ٜ؛ 12۱1ي، ٌٕبـ0233ٜ؛ 1310ي، ٌٕبـ0233ٜ

  11ٚ  10 ي، ٌٕبـ0230ٜ، رٍسًاهة اطاعات ّفتگی

  03 ي، ٌٕبـ0233ٜ، رٍسًاهة تاتاؽول

  ۱1 ي، ٌٕبـ0233ٜ؛ 11 ي، ٌٕبـ0230ٜ ،پارط رٍسًاهة

  2۱3 ي، ٌٕبـ0232ٜ؛ 0۱۱ ي، ٌٕبـ0233ٜ، رٍسًاهة زاز

  3۱ٚ  3۱ ي، ٌٕبـ0232ٜ، رٍسًاهة زهاًٍس

  0۱1 ٚ 0۱1 ي، ٌٕبـ0232ٜ ،رعساهزٍس رٍسًاهة

  214 ي، ٌٕبـ0232ٜ، رٍسًاهة رّثز

   31ٚ  0۱ٚ  01 ي، ٌٕبـ0232ٜ، رٍسًاهة عپٌتا

  0111ٚ 02۱1ي، ٌٕبـٜ 0230 ،عتارُ رٍسًاهة

  004 ي، ٌٕبـ0232ٜ، رٍسًاهة عصزاقتصاز

  04ٚ  02ي، ٌٕبـٜ 0232، هززاهزٍس رٍسًاهة

  21ي، ٌٕبـ0212ٜ، عالٌاهِ زًیا


