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 چکیذه

٧اا٫ ًاٞاؿ ٣ ل٧ا٘ ف٣ً ٣ فلىااٟ ٣       ٧ا ّتاا  ٝغوا٤  عَٚا٦   ّٚٮات ُٞي، ٍلٟ
 1344-١1336ؾٌتٮ٠ صاپ ل١تَاؿ٫ آٟ ؿك ًا٨ٙا٫ . ؿ٣ًتـلكلِٟ منٗ ١ا  ب٤ؿ٥ لًت

لًااى  ٧ا٫ بقـ٫، آُْاك ٣ پ٨٢ااٟ، بال   صاپ. ب٦ تٔغٮظ لًتاؿ ىل٣مل١يل ٢ٝتِل ُـ
. ٧ٞاٟ صاپ ٤ٓكت ٕلىت٦ لًت؛ بقض٬ ب٦ ل٧تٞاٛ لىللؿ ٣ بقض٬ با ٝواُالت ١اُال  

٧ا ت٨٢ا صاپ ٍاب٘ لفت٢ا، صاپ ؿ٣ رٚـ٫ لًتاؿ ًوغا٬١ لًات ّا٦   ؿك ٢ّاك ل٭٠ صاپ
 . ب٦ باملك ١ِل آٝـ ٣ با ت٤ضٮغات٬ ٝيٮـ ٧ٞلل٥ ب٤ؿ1381ؿك ًاٗ

رٞٚا٪ ٢ٝتَاـلٟ آٟ لًاتاؿ     لم. صاپ ىل٣مل١يل با ٧ٞ٪ لٝتٮاملتَ، ٢ٝتَـل٬١ ١ٮن ؿلُات 
ُيٮق٬ ب٤ؿ ٦ّ ؿك َٝـٝ٪ ٕن٭ـ٩ ؽ٤ؿ لم منٙٮّات ُاٞي، تٔاغٮظ ؿ٭ٖال٫ لم آٟ كل    

 . ضل٣ك٫ ؿل١ٌت
 1388تل٫ لم آٟ ب٤ؿ ٦ّ ؿك ًااٗ  آؽل٭٠ ّاك ُيٮق٬ ؿك ل٭٠ ؽ٤ّٔ، ٕن٭ـ٩ ّاٝ٘

ف٬ٚ كمٜ ل١تؾاك، ل٭٠ ٕن٭٢َ، رن ص٢ـ ٤ٝكؿ تٔغٮظ ٍٮا٬ً ّاٝالً بال  . ل١تِاك ٭اىت
 .مل١يل لًت٤لك لًتصاپ ىل٣

٧ا٫ ٍو٘ ٣ بقـ لم آٟ ٣ ل٭٠ َٝا٦ٙ ب٦ ص٢ـ ٣ ص٤ٟ تٔغٮظ ىل٣مل١يل لم منٙٮّات، صاپ
 .ٕن٭ـ٩ ٝئّ٘ ُيٮق٬ ت٨٢ا لم ٢ٝؾل ١ٌؾ٦ ٢ُا٬ً ٣ تٔغٮظ پلؿلؽت٦ لًت

 ٫٤ٙ٤ٝ، ّٚٮات ُٞي، ىل٣مل١يل، ُيٮق٬، تٔغٮظ، ١ٌؾ٦ ؽغ٬: ها كلیذواشه
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٧ل٦١٤ٕ ٝغاٙق٦ ٣ تغَٮٌِ ٝقتول ؿكبااك٩ ٤١٭ٌا٢ـٕاٟ ٣ ُاافللٟ بانكٓث ٝادحّل ؿك عٮاات        

ٕٮالؿ؛ لم ل٭ا٠ ك٣،    ىْل٫ ٣ ىل٬ٖ٢٧ ّٝٚت٨ا، بل لًاى آحاك ب٦ را ٝا١ـ٥ لم آ٨١ا ٤ٓكت ٝا٬ 
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ل٫ ؿك ل١تٌا  لحال٫ ا ّّٚا٬ ٭اا رنـا٬ ا با٦ ٭ْا٬ لم آ١ااٟ، بافاج            ٧ل لُتوا٥ ٭ا ٌٝاٝغ٦
٤ُؿ ٦ّ ب٦ ٍٔـث ُا٢اؽت ؿكًاتث ًاوِ ٣ ٢٧ال ٭اا       ٫ ٬ٕٝٞلل٬٧ ؽ٤ل٢١ـ٥ ٣ پو٧٣ِٖل

ِٝال٣فٮّت ٣   .پلؿلمؿ ٧ا٫ ٣لٍق٬ ٫٣ ب٦ ٝغاٙق٦ ٣ تغَٮٌ ؿك آحاك ل٣ ٬ٝ ٧ا ٣ ل١ـ٭٦ِ آ٤ٝم٥
 ٟ بٮ٢ا٬ ٣ تيّْال    َٝو٤ٙٮّتث تٞاِٛ تغَٮَات ٝلب٤ط ب٦ م١ـ٬ٕ، ؽالٍٮّت لؿب٬ ٣ ٢٧ل٫ ٣ ر٨اا

. ت ٌٝت٢ـلت تغَٮٌ ٣لبٌت٦ لًات ٣لفتَاؿ ٣ آ٭ٮ٠ ٧ل ّـلٛ لم بنكٕاٟ ٤ٍٛ، ب٦ ٓغّت ٣ؿٍّ
٧لٕا٥ ٝق٤ٚٛ ٤ُؿ ٦ّ ٢ٝابـ ٣ ٝأؽق لًت٢اؿلتث ٝغٌَّ، ٝؾـ٣ٍ ٣ مٮلٍاب٘ لعٞٮ٢اٟ با٤ؿ٥،  

ٝخالً ًٮل٣ى ُٞٮٌاا  . ٤ُؿ لفتواك ٭ا لم ؿكر٪ لفتواك آٟ ّاًت٦ ٬ٝ ّّ٘ ؿًتا٣كؿ تغَٮٌ، ب٬
٦ ل٭ا٠ مانٗ ل٣   با  -٦ّ لٙوت٦ّ لٝل٫ ٌّٜٝٚ لًات  -ؿك بٮاٟ عَٮَت ١ٞا٭٬ ؿك منٙٮّات ٤ٝال١ا

ُٞٮٌااا $ؿل١ااـ  ٢ّااـ ٣ ؽغااا  ٣ ٝغتاا٤ل٫ آٟ كل بااا ُااٞي ٝلباا٤ط ٝاا٬  لًتِاا٨اؿ ٝاا٬
1375ّ،226:# 
 باُٜ ٕل ٤ّؿٟ ٣ ّو پ٤مٛ        تا ملٟ ٙب ؽ٢ـل١ات ٭ِ ؽ٢اااـ٥ بٮا٤ٝمٛ ُإلؿ ت٤ ٬ٝ 
 ؽ٤ل٬٧؟      ص٦ عٮ٦ٚ ٢ّٜ تا ٠ٝ ؽ٤ؿ كل ب٦ ت٤ ؿك ؿ٣مٛ؟ ل٫ صِٞ٪ إٓا٬٧، ُإلؿ ٬ٞ١ 

 #1463ك 1363ّٚٮّات  ٫٤ٙ٤ٝ،$ 
٣ لًتاؿ ُيٮق٬ ّـ٬٢ّ ؿك ت٤رٮ٦ كّاّت ٣ ًاؿ٬ٕ ٤ٝض٤ؿ بقض٬ لم من٨ٙا٫ ٤ٝال١اا، لم  

« پاص٦ ١ؾ٤كٛ ٦ّ لًتؾ٤لٟ لًات / ٠ٝ ًل ١ؾ٤كٛ ٦ّ ًلٕللٟ لًت »ر٦ٚٞ من٬ٙ با ٝغٚـِ 
ٕٞااٟ   پٌا٢ـ٭ٜ ٣ با٬    ٝاا لٝال٣م ١ٞا٬   »#: 1387ّ،128ُيٮق٬ ّـ٬٢ّ، $٤ٕ٭ـ  ص٢ٮ٠ ٬ٝ

ل١اـ ّا٦ ؿك ٣ًاظ منٙا٬ على٨اا٫ مُات ٣ كّٮاِ ٣         پ٢ٌـ٭ـ٥  ١ٮن ٬ٞ١ٝقآللٟ ٤ٝال١ا 
تا٤لٟ ُاٮ٩٤ ًال٣ؿٟ ل٣ كل با٦ ؽا٤ب٬       ٦١٤ٕ آ٣كؿ٥ ٤ُؿ؛ ٬ٙ٣ لم ص٢ٮ٠ من٨ٙا٭٬ ٝا٬  ؿ٢ُاٛ

ّالؿ٥ ٣ ؿك   تل٭٠ ٌٝا٭٘ م١ـ٬ٕ ب٦ عاله ُاقل علّات ٝا٬     ؿك٭اىت ٦ّ ص٦١٤ٖ لم ًاؿ٥
كل ٢ّتالٗ ٢ّاـ ٣   ت٤ل١ٌات٦ لًات لعٌاًاات ؽا٤ؿ      ٢٧ٖاٛ ًل٣ؿٟ ُقل ب٦ ٧ٮش ٣ر٦ ٬ٞ١

باُـ ٭ا ًـّ ًٚٮَ٪ « لؽالٍٮات»ؽ٤ل٧ـ ًـّ  ًـ٫ّ ؿك بللبل آ٨١ا ٍللك ؿ٧ـ؛ عاٗ ل٭٠ ًـ ٬ٝ
 .«ل١ـ پ٢ٌـ٭ـ٥ ٢٧ل٢ٝـلٟ فٔل ٦ّ ص٢ٮ٠ ب٤عٮَا٭٬ كل ٍغقاً ٬ٞ١

ؿ٣ من٬ٙ ٦ّ ٤ٝكؿ لًت٢اؿ ل٭٠ ؿ٣ لًتاؿ ٍللك ٕلىت٦، ؿك ٦ً ١ٌؾ٪ بٌاٮاك ٝقتوال لم ؿ٭ا٤لٟ     
٣ ١ٌاؾ٪  # ٤ٍ$; ؛ ٭ق٬٢ ١ٌؾ٪ ٤ٝم٩ ١٤ٍٮ٦ #16، 1386ّٝٮ٫٤٢  ب٢ا ب٦ ٤ٍٗ لًتاؿ$ُٞي 

٣ ١ٌاؾ٪ ّتابؾا١ا٪ لًاقـ لى٢اـ٫     # ٍاظ $عٔااك   ّتابؾا١٪ لعٞـپاُا ؿك ُا٨ل لىٮا٤ٟ ٍال٥   
١ٮٌت ٣ عوٌ ١ؾل ًؾتٖٮلل١٪ لًتاؿ ٝٮ٫٤٢، ٧ل بٮت٬ ّا٦ ؿك ٭ْا٬ لم    1#فـ$; ؿكلًتا١و٤ٗ 

ٌا  آٟ تلؿ٭ـ رـ٫ّ ٣ر٤ؿ ل٭٠ ٦ً ١ٌؾ٪ ٝتَـٛ ١واُـ لم ٫٤ٙ٤ٝ ١ٮٌت ٭ا ؿك ٓغّت ل١ت
ت٤لٟ بللًاى ل٭٦١٤ٖ٢ من٨ٙا٫ ٤ُِْٝ، ؿكباك٩ ًوِ ٭اا   ٤ٓكت ص٦١٤ٖ ٬ٝ ؿلكؿ؛ ؿك ل٭٠ 

 ! ُٮ٩٤ ُافل٫ ٤ٝال١ا ب٦ لًتـالٗ پلؿلؽت؟
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 . پلؿلمٛ تل٭٠ صاپ٨ا ٣ تٔغٮغات ّٚٮّات ُٞي ٬ٝ با ل٭٠ َٝـ٦ٝ ب٦ ٕنلك٬ُ لم ٨ٜٝ 
٧اا٫ ٝخ٢ا٫٤، ّٞتال     ١ٌوت با ١ٌاؾ٦  ٧ا٫ ؽغ٬ّ ٤ٝر٤ؿ لم ّٚٮّات ُٞي ب٦ تقـلؿ ١ٌؾ٦ 

٣ ؿك ّتاب٢ِاًا٬   ٧74ا٫ ؽغ٬ّ ىاكًا٬ لًاتاؿ لعٞاـ ٢ٝان٫٣      ؿك ى٨لًت ١ٌؾ٦. لًت
ٓـّ٭ٌ $ٝت٠ ّاٝ٘ لم ّٚٮّات ٝقلّى٬ ُـ٥ لًت  ٫٤ٙ٤ٝ65 ب٦ تـ٣٭٠ ؽا١ٜ ٓـّ٭ٌ ب٨نلؿ٫ 

ل٫ ٦ّ ت٨٢ا تا پا٭ااٟ   ١ٌؾ٪ ؽغ٬ ٣208 ل٭٠ ؿك َٝا٭٦ٌ با # 550-1385ْٓ،526ب٨نلؿ٫،
ؿلك  ١ااصٮن ٣ ٝق٢ا٬  # ، پ٢زا٥ ٣پا٢ذ 1386ًوغا٬١ $٨ٜ ٢ُاًا٭٬ ٣ ٝقلّى٬ ُـ٥ لًت ٍلٟ ١
 .لًت
 

 های قبل از تصحیح فروزانفر  چاپ.2
ٛ ؿك ٫٤٢٨ْٙ ٢٧اـ  1878ً ؿك ل٭للٟ ٭ا . ٧ا1280تل٭٠ صاپ٨ا٫ ّٚٮّات ٦ّ ؿك عـ٣ؿ  ٍـ٭ٜ 

٧اا٫   ًل٣ؿ٥ ٧ا٫ مٮلٝقتول ٝتأؽّل ٣ ِٝغ٤ٟ لم ب٦ صاپ كًٮـ٥ لًت ماٙواً ٝوت٬٢ بل ١ٌؾ٦
تا عـ٣ؿ پ٢زا٥ ًاٗ پٮَ، ماٙب صاپ٨ا٫ ّٚٮّات، تزـ٭اـ صااپ٬ لم ١ٌاؾ٪    . ؿ٭ٖللٟ لًت
ل٫ ب٤ؿ٥ ٦ّ ؿك ل٭للٟ ب٦ ٤َُّ كضاا ٍٚا٬ ؽااٟ ٧اـل٭ت با٦ ١ااٛ ؿ٭ا٤لٟ         ٤٢٨ْٙ ٭ا ١ٌؾ٦

٤٢٧م ٧ٜ صاپ٨ا٫ باملك٫ ٣ ِٝتل٫ پٌا٢ـ٫ لم  . لًت لٙغَا٭ٌ ب٦ صاپ كًٮـ٥ ب٤ؿ٥ ُٞي
١اٛ ٣ ك١ٔ ٣ ك٣٭ا٬ ٝتياا٣ت با٦ ؿًات فاّٝا٪ ؽ٤ل٢١اـٕاٟ        آٟ، ٧لص٢ـ ٣ٍت ٭ِ باك، با

١ؾٌتٮ٠ صاپ ١ٮ٦ٞ ٢َّٝظ ّٚٮّات ؿك ل٭اللٟ ّا٦ عآا٘ ٝغابَا٪ ١ٌاو٬ صاپ٨اا٫       . كًـ ٬ٝ
ل٭٠ صاپ ٦ّ . ت٤ًّظ ل١تِاكلت لٝٮلّوٮل ٢ٝتِل ُـ ٤ٝ1336ر٤ؿ تا آٟ مٝاٟ ب٤ؿ، ؿك ًاٗ 

ك ؿ٭٤لٟ ُٞي ف٬ٚ ؿُت٬ ٝتض٠ّٞ ُلط عا٬ٙ لم ٤ٝال١ا ب٦ ٍٜٚ لًتاؿ ىل٣مل١يل ٣ ًٮل٫ ؿ
با لًتياؿ٥ لم ٝزّٚـلت ٢ٝتِل ُـ٩ ّٚٮّات ُاٞي تٔاغٮظ ىل٣مل١يال     1341ب٤ؿ، ؿك ًاٗ 

بٮات   ٤ٝ42000كؿ تزـ٭اـ ١ؾال ٍاللك ٕلىات ٣ ؿك ٭اِ رٚاـ عزاٮٜ ّا٦ ِٝاتٞ٘ بال          
ٓا٤كت   1345ؿك صاپ بقـ٫ ٦ّ ؿكًاٗ . ب٤ؿ، ل١تِاك ٭اىت# كباف٬ 1995منٗ $3502٣

ضٞٮ٦ٞ ُـ ٦ّ لٙوت٦ّ ١ٌوت٬ با ىل٢٧ٔ ٤١لؿك ٙنات صاپ  ٕلىت، ىل٢٧ٔ ٤ٝرن٫ ١ٮن بـلٟ
 .2ب٦ باملك ١ِل آٝـ٥ لًت ٤١1385مؿ٧ٞٮ٠ صاپ ل٭٠ ّٚٮّات ؿك ًاٗ . ىل٣مل١يل ١ـلُت

 
 تصحیح فروزانفر.3

٣ باا مانِٗ   # ً.٧اا  1281 -1344$لًتاؿ ىل٣مل١يل ٦ّ ب٦ ٣لًغ٪ ٝلع٤ٛ لؿ٭ب ١ٮِااب٤ك٫  
با منٙٮّات « بِٖا٫ ٙب ٦ّ ٢ٍـ ىلل٣ل١ٜ آكم٣ًت/ ب٢ٞا٫ كػ ٦ّ باك ٣ ٌٕٚتا١ٜ آكم٣ًت»

٤ٝال١ا آ٢ُا٭٬ ٭اىت٦ ٣ با لُتٮاً تٞاٛ ٢ٝتؾو٬ لم آٟ كل ؿك ض٠ٞ ٝزٞـ لٙئغا ب٦ ٝغاٙقا٦  
٭اباـ ٣ ٧ال لم    ل٫ لمّٚٮّات ُٞي صاپ ٤٢٨ْٙ ؿًت ٝا٬  ب٦ ١ٌؾ٦ٕلىت٦ ب٤ؿ٥، ؿك ٨١ا٭ت 
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بلل٫ ت٨ٮّ٪ ٝا٤لؿ   1312بؾِـ تا ل٭٦ْ٢ ؿكًاٗ  ٤ٔ٢ٝك٫ راٟ كل ١ِاط ٬ٝ  ٕا٬٧ لم آٟ باؿ٩
٢ّـ  كًاٙ٪ ُلط عاٗ ٤ٝال١ا، باك ؿ٭ٖل ٣ ل٭٠ باك ب٦ ١ؾل تغَٮٌ ٣ ١َـ، ؿ٭٤لٟ كل ٝغاٙق٦ ٬ٝ

اپ ٤٢٨ْٙ لكمٍ ص٢ـل٬١ ١اـلكؿ ٣ ؿك لُاقاك   ١ٌؾ٪ ؿ٭٤لٟ ص»كًـ ٦ّ  ٣ ب٦ ل٭٠ ١تٮز٦ ٬ٝ
بٌٮاك٫ لم منٙٮّات ؿ٭ٖاللٟ ؿك ضا٠ٞ    ل٬ٚٓ آٟ، عقه ٣ لضاىات ١اك٣ل كل٥ ٭اىت٦ ٣ فـ٩ 

ك٣، بالل٫ ؿًات     ؛ لم ل٭ا٠ #َٝـ٦ّٝ، ٓاْ آاا    ٫٤ٙ٤ٝ1363$« لُقاك ل٬ٚٓ آٝـ٥ لًت
ٓ٘ ٭اا  ك٣ؿ ٣ بقـ لم تغٔٮ٘ ل ٧ا٫ ؽغ٬ ٬ٝ ٭اىت٠ ب٦ ٝت٠ لٓٮ٘ منٙٮّات، ب٦ ًللك ١ٌؾ٦

١ٌؾ٦، با ؿًتٮاك٫ ؿ٣ ت٠ لم٧ْٞاكلٟ ٣ ؿل١ِز٤٭اٟ ؽ٤ؿ ؿّتل عٌٮ٠ ّل٭ٞااٟ   12فْي 
 .٢ّـ تل ٣ ٝقتولتل آمام ٬ٝ ١ٌؾ٪ ٍـ٭ٜ ٣9 لٝٮلع٠ٌ ٭نؿٕلؿ٫، تٔغٮظ ؿ٭٤لٟ كل بلٝو٢ا٫ 

ب٦ ٝقلّى٬ ؽ٤ؿ ل٭ِاٟ ؿك َٝـٝ٪ ران٣ ل٣ٗ ّٚٮّاات، ل٭٨٢اا     ٞا٢ٔٛرداستفاد٠استاد٘سخٝ
 : ٧ٌت٢ـ
ؿك٨ُل « ٬ًًٚٮٞا١ٮ٦ ّتابؾا٦١»ؿك  اسعذافٙذ٢تقٌّٚ ب٦ ّتابؾا١٪ فْي ١ٌؾ٪ ٝ .1

٣كً ب٦ ؽظ ك٠ُ٣ ٣ پؾت٦ ٦ّ ُاٮ٩٤ ؽاظ ٣ ٓاغّت     348لًتا١و٤ٗ ِٝتٞ٘ بل 
٭اا   كبـ آؽل ٍلٟ ٧يت١ٌٜؾ٦ ٣ ؿٍّت ؿك ضوظ ّٚٞات عا٬ّ لم آٟ لًت ٦ّ ؿك 

بٮات ؿلكؿ ٣ باا كٝان     372/10ل٭٠ ١ٌاؾ٦  . لًت ل٣ل٭٘ ٍلٟ ٧ِتٜ لًت٢ٌاػ ُـ٥
 . لًت ِٝؾْ ُـ٥ «عَذ»
٣كً با٦ ؽاظّ    252ِٝتٞ٘ بال  ل٥٘ٛٝآحاك ٤ٝال١ا ؿك ٔٛز٠فْيِ ١ٌؾ٪ ٝتقٌّٚ ب٦  .2

١ٌؼ ك٠ُ٣ ٣ پؾت٦ ٦ّ تاك٭ؼ ١ـلكؿ ٬ٙ٣ ُٮ٩٤ ؽظّ ٣ ؿٍّت٬ ٦ّ ؿك ضوظ ّٚٞات 
١ؾٮل آٟ، ٤ٕل٬٧ فـٗ لًت بل ل٭٠ ٦ّ ١نؿ٭ِ ب٦ مٝااٟ   ب٦ ّاك كىت٦ ٣ ٓغّت ّٜ

 .لًت ٧ا٫ ؿًت ل٣ٗ ّتابت ُـ٥ لم ك٫٣ ١ٌؾ٦ ل٣لؽل ٍلٟ ٧يت٤ٜٝال١ا ٣ ؿك 

تالرٮظ ؿلكؿ ٣ ؿك تٔاغٮظ   « فَـ»ل٭٠ ١ٌؾ٦ لم عٮج ؿٍت ٣ ٓغت بل ١ٌؾ٪ 
١ؾل ٣ ؿٍت ٣ َٝا٭ٌ٪ ًا٭ل ١ٌؼ، بل ل٭٠ ١ٌؾ٦، لفتٞاؿ ٬ّّٚ   ؿ٭٤لٟ پي لم لٝقاٟ
 . لًت «لٛ»بٮت ؿلكؿ ٣ كٝن آٟ  810/10ل٭٠ ١ٌؾ٦ . عآ٘ ُـ٥ لًت

 359، ِٝتٞ٘ بلت٣چسترت٣قٌّٚ لًت ب٦ ّتابؾا١٪ ١ٌؾ٪ ف٬ٌْ ٦ّ لٓ٘ آٟ ٝت .3
ٍالٟ  ٣كً ب٦ ؽظ ١ٌؼ ٝت٤ًّظ ٣لضظ با ٧ٞاٟ ُٮ٥٤ ٣ ل٤ًٚ  ٝق٤ٞٗ ؿك ّتب 

 .٧يتٜ

« ٍا٤ »ل٭٠ ١ٌؾ٦ لم ر٨ت ٓغّت، ؿكؽ٤ك لفتٞاؿ لًت؛ ٧ل ص٢ـ ب٦ پا٫ ١ٌاؾ٪  
 .لًت «چت»بٮت ؿلكؿ ٣ كٝن آٟ  124/38ل٭٠ ١ٌؾ٦. كًـ ٬ٞ١

آٝٮن٫ ّا٦ لًاتاؿ ىل٣مل١يال لم لًاتاؿ ٝٮ٢ا٫٤       بلؽاله ١ؾل ّاٝالً ٝخوت ٣ تأ٭ٮـ 
ل١ـ، ٫٣ ؿك ًؾ٢لل٬١ ؽ٤ؿ ؿك ٝزٚي بنكٕـلُات   كلرـ ب٦ ل٭٠ ١ٌؾ٦ ١َ٘ ّلؿ٥
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ٝقلّى٬ ّلؿ٥ ّا٦ ؿلكل٫ ٝوٚال   « ل٣ف٬ ٣ لرٞـ»٧ا٫  ٤ٝال١ا، آٟ كل لم ٧ٞاٟ ١ٌؾ٦
٫٤، ٝٮ٢ااا$م٭ااااؿ٫ من٨ٙاااا٫ لٙغاااا٬ٍ ٝااالؿ٣ؿ ٭اااا ِٝااا٤ُْ  ىٮااا٦ لًااات 

ؿّتل ُيٮق٬ ١ٮن لم ل٭٠ ١ٌؾ٦ با تقوٮل ١ٌؾ٪ بٌاٮاك ٨ٝاٜ   #. 1386ّ،16ٝزتو٬
 #476، 1387ُّيٮق٬، ٝغٞـكضا $٢ّـ  ٭اؿ ٬ٝ

٣كً ب٦ ؽاظّ ١ٌاؼ پؾتا٪     524ِٝتٞ٘ بل  ٔٛز٠ل٥٘ٛٝفْي ١ٌؾ٪ ٝغي٤ػ ؿك  .4
ل٭٠ ١ٌؾ٦ ٤ٝكػ ١ٮٌات  . ٧ا٫ ٝق٤ّك ر٬ٚ ب٦ ٧ٞاٟ ًوِ ٣ ُٮ٩٤ ّتابت ١ٌؾ٦

ـ  ٣ ب٦ ٧ل ٤ٓكت تاك٭ؼ ّ با٦  . تابت آٟ ١وا٭ـ لم كبـ ل٣ٗ ٍلٟ ٧ِتٜ ٝتاأؽل باُا
. لًات  ٧ٞٮ٠ ر٨ت ؿك بٌٮاك٫ لم ٤ٝلكؿ ٝا كل ب٦ ع٘ ِْٝالت، ك٢٧ٞا٤ٟ با٤ؿ٥  

 .لًت«ٔك»بٮت ؿلكؿ ٣ كٝن آٟ 535/30ل٭٠ ١ٌؾ٦ 

٣كً با٦ ؽاظّ ١ٌاؼ     300لًتا١و٤ٗ ِٝتٞ٘ بال    فْي ١ٌؾ٪ ٝتقٌّٚ ب٦ ّتابؾا١٪ .5
ل٭٠ ١ٌؾ٦ ٢ٝتؾو٬ لم ؿ٭٤لٟ ّوٮال ٣  . 237ر٬ٚ ٣ ٣لضظ ٤ٝكػ ب٦ ل٣ل٭٘ كٝضاٟ 

»ب٤ؿ١َ باا كٝان    ٔٙتخةب٦ ٙغاػ . كباف٬ لًت 1937بٮت منٗ ٣  660عا٫٣ 
 .لًت ِٝؾْ ُـ٥ «خة

ِٝاتٞ٘   لرٜحػـارفْي ١ٌؾ٪ ٝتقٌّٚ ب٦ ّتابؾا١٪ لعٞـ پاُا ؿك ٨ُل لىٮ٤ٟ  .6
با٦   ٣727كً ب٦ ؽظ ١ٌؼ بٌٮاك ؽ٤  ٣ ؿٍٮٌ ّا٦ ؿك ل٣ل٭ا٘ كٝضااٟ     202بل 

ل٭٠ ١ٌؾ٦ ّاٝ٘ ٣ بـ٣ٟ ١َاْ  . لًت٢ٌاػ ُـ٥ لًت« ؽب»١ٌؾ٪ ؿًت ّاتب 
ٛ  ٣ مٚظ آٟ ّٜ ٣ ١اؿك لًت؛ بـ٭٠ ًوب ؿك تٔغٮظ ؿ٭٤لٟ، ٝا٤كؿ    لفتٞااؿ تٞاا

 .لًت «لح»بٮت ؿلكؿ ٣ كٝن آٟ  876/5ل٭٠ ١ٌؾ٦. لًت ب٤ؿ٥

٣كً با٦ ؽاظ ١ٌاؼ     278فْي ١ٌؾ٪ ؿ٭ٖل٫ لم ٧ٞاٟ ّتابؾا٦١، ِٝاتٞ٘ بال    .7
ل٭٠ ١ٌؾ٦ ِٝتٞ٘ لًات بال   . لًت پا٭اٟ كًٮـ٥ ّتابت آٟ ب٦ 730ك٠ُ٣ ٦ّ ؿك 

بٮت ٣ كٝان   737/10تقـلؿ لبٮات آٟ.«ٟ»تا آؽل عله « ك»منٙٮّات لم ل٣ٗ عله
 . لًت(لرٜحػار)«لع»آٟ

ل٫ لًات   ّا٦ ١ٌاؾ٦   ٘خجٛا١٣ٌ٘ؾ٪ ف٬ٌْ ٝتقٌّٚ ب٦ ّتابؾا١٪ عاد ٝغٞاـآٍا   .8
عٮاج   ب٦ ؽظ ١ٌؼ ٝت٤ًّظ رٚا٬ ٣ لم « ٫»٣« ٥»٣ «٣»ِٝتٞ٘ بلمنٙٮّات عله 

تاك٭ؼ ّتابت ١ـلكؿ ٬ٙ٣ ١وا٭اـ ٝتاأؽل لم   . ٓغت ٣ ؿٍّت، ؿك ؽ٤ك لفتٞاؿ لًت
ل٭٠ ١ٌؾ٦ ٝـّت٬ ؿك لؽتٮاك ١ٖاك١ـ٥ ب٤ؿ٥ ٣ ١ٌؾ٪ ْٝٚا٬  . باُـ ٍلٟ ٧ِتٜل٣ل٭٘ 

 .لًت «خج»كٝنآٟ . ؽ٤ؿ كل با آٟ َٝاب٦ٚ ّلؿ٥

١ٌؾ٪ ف٬ٌْ ُاٝ٘ ؿ٣ رن٣ ٦ّ لٓ٘ آٟ ٝغي٤ػ لًت ؿك ٤ٝم٩ ١٤ٍٮ٦ ِٝاتٞ٘   .9
 .لًت ّتابت ُـ٥ 770 -768يغ٦ ب٦ ؽظ ١ٌؼ پؾت٪ ك٠ُ٣ ٦ّ ؿك ٓ 649بل 



 هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   622

ل٭٠ ١ٌاؾ٦  . ل٭٠ ١ٌؾ٦ لم ر٨ت تن٭ٮ٠ ٣ تق٧ٮب بل ًا٭ل ١ٌؼ تلرٮظ ىلل٣لٟ ؿلكؿ» 
٣ صا٤ٟ ل٭ا٠ ١ٌاؾ٦    ٝلتّب لًت ب٦ عٌب ل٣ملٟ ٣ ؿك ٧ل بغل با٦ تلتٮاب ٍا٤لى٬    

ٝو٢اا٫ ّااك    لُقاك آٟ لم ٦ٞ٧ بٮِتل، آٟ كل ؿك لًت٢ٌاػ،  تل٭٠ ١ٌؼ لًت ٣ فـ٩ ّاٝ٘
، َٝـٝا٪ ىل٣مل١يال   ٫٤ٙ٤ٝ1363،$« ٣ لضاىات ًا٭ل ١ٌؼ كل بل آٟ لىن٣ؿ٭ٜ ٍللك ؿلؿ٭ٜ
ل٭ا٠ لبٮاات   فاـ٩  . ىالل٧ٜ ١ٞا٤ؿ٥   ٘افـ فْي ل٭٠ ١ٌؾ٦ كل ؿّتل ىل٭ـ٣ٟ #. ّ ٭ذ
 .لًت«ف »٣ كٝن آٟ  40/ 380آٟ
٣  ٍلٟ ٦ًٜ٨١ ١ٌؾ٪ ؿ٭ٖل ٦ّ ٧ل ٦ً ٝتقٌّٚ ب٦ ؽ٤ؿ لًتاؿ ب٤ؿ٥، ب٦ تلتٮب ؿك ل٣ل٭٘  

ل١ـ، ب٦ ؿٙٮ٘ تاام٬ٕ ١ٌاؼ ٣ لعتٞااٗ تٔالّه       ّتابت ُـ٥ ب٤ؿ٥ ؿ٣لمؿ٧ٜ ٣ ٍلٟ ؿ٧ٜ
 .لًت  ّاتواٟ لم ٧ٮش ٭ِ ؿك َٝابٚ٪ ؿ٭٤لٟ لًتياؿ٥ ١ِـ٥

١ٌؾ٦، بقـ لم ل١تِاك رن٣ ل٣ٗ، فْي ٭ِ ١ٌاؾ٦ ٣ بقاـ لم ل١تِااك     فال٥٣ بلل٭٠ ٦ُ١ِ
ًت ّا٦ ل٭ِااٟ   ل ٦ً رن٣ ١ؾٌت، فْيِ ٭ِ ١ٌؾ٪ ؿ٭ٖل ١ٮن ب٦ ؿًت لًتاؿ كًٮـ٥

 :ل١ـ ؿكباك٩ آٟ ؿ٣ ١ٮن ص٢ٮ٠ ت٤ضٮظ ؿلؿ٥
َ $ ٤ٚٗفْي ١ٌؾ٪ ٝتقٌّٚ ب٦ ّتابؾا١٪ ٬ّٚٝ  .1 با٦ ؽاظ ١ٌاتقٚٮٌ    # پا٭تؾت لتال٭

تلتٮاب منٙٮّاات با٦ عٌاب     . بٮات  35/ 207ٓيغ٦ ٣  776ٝت٤ًّظ ِٝتٞ٘ بل 
تااك٭ؼ  . تلتٮب ٤ٍلى٬ لًت ٣ پي لم آٟ تلرٮقات ٣ ؿك آؽل كبافٮات كل ٤١ُت٦

ب٦ ًاوب تاام٬ٕ ١ٌاؾ٦ ؿك َٝابٚا٦ ٣ تٔاغٮظ ؿ٭ا٤لٟ لم آٟ       . لًت 845ّتابت 
لًتياؿ٥ ١ِـ؛ ٖٝل ؿك تلرٮظ بقض٬ لم ١ٌؼ لًاى بل ٭ْـ٭ٖل آٟ ٧اٜ ؿك ص٢اـ   

 #َٝـٝ٪ رن٣ ؿ٣ٛ ٫٤ٙ٤ٝ1363 . $لًت«٤ٗ»كٝن ل٭٠ ١ٌؾ٦ . ٤ٝكؿ ٝقـ٣ؿ
عـا٣ِت٥ـهفْي ١ٌؾ٪ ؽغ٬ّ ٝضو٤ط ٣ ٝٔغّغ٬ ٦ّ ٝتقٌّٚ ب٤ؿ٥ ب٦ عٌا٠   .2

ل٭ا٠ ١ٌاؾ٦ باا ؽاظ ١ٌاؼ بٌاٮاك ك٣ُا٠ ٣ باا         . ب٢اٛ تلّٮ٦ ، لم ىضال٤٫ٛجُ
  ٣ $٣٭ٌْااٟ ٤١ُات٠   # ؿ ٣ ف$لؽتٔآات ّتب ٍـ٭٦ٞ لم ر٨ت ىلً ٝٮا١ا٪  

٤١ُت٦ ُـ٥ ٣ ماٙب ّٚٞات ٤ِْٝٗ لًت لٝا ُاْ٘  # م ٣ ه$٣ # د ٣ س$٣ # پ
١ٮٌت؛ با ل٭ا٠ ٧ٞا٦ ؿك لّخال ٝا٤لكؿ ؿك     « صت»٣ « ٤ٍ»آ٨١ا ب٦ ٣حاٍت ٣ ٓغّت 

ل٭٠ ١ٌؾ٦ تاك٭ؼ ١ـلكؿ ٬ٙ٣ لم ًوِ ؽاظ ٣ ١ا٤ؿ ّاماق    . ب٤ؿ  ـ ؽ٤ك لفتٞاؿ ت٤ل١
ٜ  ٕلؿؿ ٦ّ ؿك١ٮٞ٪ ل٣ٗ  ٌّٜٝٚ ٬ٝ ل٭ا٠ ١ٌاؾ٦   . لًات  لًت٢ٌااػ ُاـ٥   ٍالٟ ٧ِات

 ←ىل٣مل١يل. $لًت «عُ»بٮت ٣ كٝن آٟ  ٣927/12كً ٣  414ِٝتٞ٘ لًت بل 
 # ، َٝـٝ٪ رن٣ص٨اك٫٤ٙ٤ٝ1363ٛ،رالٗ لٙـّ٭٠

لًت، ًا٦   ل٫ ٦ّ لًتاؿ ىل٣مل١يل فٞالً ؿك تٔغٮظ لم آ٨١ا لًتياؿ٥ ّلؿ٥ ؿك ٝٮاٟ ؿ٥ ١ٌؾ٦ 
با٦ ل٣ل٭ا٘ ٍالٟ    «ف »٧ا رن ب٦ ل٣لؽل ٍلٟ ٧يتٜ ٣ بَٮ٪ ١ٌؾ٦ «چت»،«لٛ»،«عذ»١ٌؾ٪ 
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ٔتأخرتر٤ٗ٘سخٝاز٥ٔاٖدٜ٘سخٝ،٘سـخ١ل٥٘ٛـٝاسـتوـٝ. ٧ِتٜ لؽتٔاّ ؿلك١ـ
«فـ »اف تٝدستاستادرس٥ذٜٚازآٖرٚرٔـسعىسآٖتٝٚاسط١آلا٢فر٤ذٖٚ٘

.استترا٢آٖا٘تخابضذٜ
تل ٣ فـ٩ لُقاك آٟ لم بَٮ٪ ١ٌؼ بٮِتل با٤ؿ٥،   ل٭٠ ١ٌؾ٦ ب٦ ؿٙٮ٘ ل٭٦ْ٢ لم ٙغاػ ٬ّّٞ ّاٝ٘

ٝتأًّيا٦١ لًااى ىالل٧ٜ آ٣كؿٟ ٝات٠ ٍاللك ٕلىتا٦ ٣ لضااىات بَٮا٪ ١ٌاؼ باـلٟ لىان٣ؿ٥           
ؿك تٔغٮظ ٝت٠ِ لبٮات، ضاوظ لّخال ١ٌاؼِ لًااى،      لٙوت٦ّ با٭ـ ٭اؿآ٣ك٫ ّلؿ ٦ّ. لًت ُـ٥

ٝقتول ُٞلؿ٥ ُـ٥؛ ٖٝل ل٭٦ْ٢ ضوظ ٭ِ ٭ا ص٢ـ ١ٌؾ٦، ٣را٦ تلرٮغا٬ حابات ٣ك٣ُا٠     
١ٌوت ب٦ لّخل ١ٌؼ ؿلُت٦ ٦ّ ؿك ل٭٠ ٤ٓكت آٟ با٦ ٝات٠ بالؿ٥ ُاـ٥ ٣ ضاوظ لّخال با٦        

ؿك ٝا٤لكؿ تٌاا٫٣ ١ٌاؼ، ضاوظ لٍاـِٛ ١ٌاؼ ٝالرّظ ُاٞلؿ٥         . لًات  پا٣ك٬ٍ ل١تَاٗ ٭اىت٦
 .لًت ُـ٥
با٦  »ل٭٠ تٔغٮظ ؿك تلتٮب ٣ تـ٣٭٠ منٙٮّات، ب٦ تلتٮب آ٨١ا ؿك ١ٌؾ٦ ٧ا٫ ؽغّا٬ ّا٦    

  ل١اـ، تاا عاـ٣ؿ٫ ٣ىااؿلك ٝا١اـ٥     ٝلتب ب٤ؿ٥« عٌب ل٣ملٟ ٣ ؿك ٧ل بغل ب٦ تلتٮب ٤ٍلى٬
لًت؛ بـ٭٠ ٝق٬٢ ٦ّ منٙٮّات ب٦ تلتٮب عل٣ه ٤ٍلى٬ لم لٙو تا ٭ا ٝلتاب ٣ ٧ال عاله    

ِت تا٭٬ تا َُ تا٭٬ ٢ٝؾٜ ُـ٥ ٣ ىل٣ؿ ٧ل بغل٫ با٦  لم ٧> فل٣ض٬=ب٦ تلتٮب بغ٤ك 
 #، َٝـٝ٪ رن٣ ل٫٤ٙ٤ٝ1363ٗ٣ . $ؿ١واٗ بٮت ل٬ٚٓ با ٝالعؾ٪ معاىات آٝـ٥ لًت

ل١ـ بالل٫ تِاؾٮْ    ك٬ُ٣ ٦ّ لًتاؿ ؿك تلتٮب ٧ل منٗ ؿك بغل٧ا٫ فل٣ض٬ پٮَ ٕلىت٦
ٝق٢ا٬ ّا٦    باـ٭٠ . تل منٙٮّات ٌّٜٝٚ ٣ ٝقتول ٣ منٙٮّات لٙغا٬ٍ بٌٮاك ّاكآٝاـ لًات  آًاٟ

تَـ٭ٜ ٣ تأؽٮل منٙٮّات ؿك ٧ل بغل، با ٝالعؾ٪ ٣ر٤ؿ آ٨١ا ؿك ١ٌؼِ ؽغ٬ّ ٤ٓكت ٕلىت٦، 
ل١ـ ٣ پي لم آٟ با٦   ل١ـ، َٝـّٛ بل منٙٮّات ؿ٭ٖل آٝـ٥ منٙٮّات٬ ٦ّ ؿك تٞاٛ ١ٌؼ ٤ٝر٤ؿ ب٤ؿ٥

ل١ـ تا منٙٮّات٬ ٦ّ ت٨٢ا ؿك ٭اِ ١ٌاؾ٦ ضاوظ     لفتواك ٣ر٤ؿ آ٨١ا ؿك لّخل ١ٌؼ، تلتٮب ٭اىت٦
٧اا٫ پِاتٮواٟ ٧ال     بـ٭٠ عل٭ٌ، ؿكر٪ ٤ٍّت ٣ ضقو ل٢ًاؿ ٭ا تقـلؿ ١ٌؾ٦. ل١ـ ب٤ؿ٥ ُـ٥

 .٤ُؿ منٗ، بلل٫ ؽ٤ل٢١ـٕاٟ ك٠ُ٣ ٬ٝ
ل٭٠ ُٮ٩٤ تٔغٮظ لٕلص٦ بافج ُـ٥ َٝـلك ٝقت٢ااب٬٨ لم من٨ٙاا٫ مٮال لٓاٮ٘ ٣ لٙغاا٬ٍ      

ُاٮ٩٤  ٣لكؿ ٝت٠ ّٚٮّات ٕلؿؿ ٣ تا لٝل٣م ١ا٦ ت٨٢اا ؿك تَّٚا٬ فاّٝا٪ ؽ٤ل٢١اـٕاٟ، بْٚا٦ ؿك       
بلؽ٤كؿ ٣ ٕن٭٢َ لًتاؿلٟ بنك٬ٕ ٝخ٘ ُيٮق٬ ّـ٬٢ّ ١ٮن مانِٗ ٤ٝال١اا ىالٕ ُا٤ؿ، ؿك     

٢ّـ تا با ٭ِ ت٤كًّ ٣ ١ؾل ٬ّّٚ من٨ٙا٫ لٓاٮ٘ ٣ لٙغاا٬ٍ    فٮ٠ عاٗ ب٦ ؽ٤ل٢١ـ٥ ِّٞ ٬ٝ
كل تِؾٮْ ؿ٧ـ ٣ لٕل ؽ٤لًت، ؿك تغَٮَات ؽ٤ؿ، من٨ٙا٭٬ با ل٢ًاؿ ضقٮو ا من٨ٙا٭٬  

 .٧ا٫ ّٜ لفتواك ا كل ١اؿ٭ـ٥ بٖٮلؿ ٦با ٭ِ ٭ا ص٢ـ پِتٮواٟ لم ١ٌؾ
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بلل٫ ١ِاٟ ؿلؿٟ ٝٮنلٟ لفتواك ٣ ٓغت ل١تٌا ِِ لُقاك تٔغٮظ ىل٣مل١يل ب٦ ٤ٝال١اا، تقاـلؿ   
٧ا٫ پِتٮواٟ ُاٞاكٍ ُاـ٥ ٣ آٝااك ٢ٝاـكد ؿك      من٨ٙا ٣ لبٮات ل٭٠ صاپ لم ر٨ت ١ٌؾ٦

 :لًت رـ٣ٗ م٭ل ب٦ ؿًت آٝـ٥
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 72ؿكٓاـ من٨ٙاا ٣ تلرٮقاات ٣     ٤ُ70ؿ ّا٦ عاـ٣ؿ    با٭ِ ١ٖا٥ ب٦ ل٭٠ آٝاك، ٝق٤ٚٛ ٬ٝ

١ٌؾ٦ ٭ا ّٞتال   5بَٮ٦ لم پِتٮوا٬١ " 30ل١ـ ٣ ؿكٓـ لبٮات ؿك بٮَ لم پ٢ذ ١ٌؾ٦ ؿكد ُـ٥
٣  ٞادر٤هسطحارز٤ات٣ضـذٜاعتثار١ٕٞ٘سخٝلٙوت٦ ؿك ل٭٠ آٝاكٕٮل٫، . بلؽ٤كؿلك١ـ

لم منٙٮّاات ٣  " ٧10ٞض٢اٮ٠ عاـ٣ؿ   . لًات  ٍـٝت ٣ لفتواك ٣٭و٩ آ٨١ا ١اؿ٭ـ٥ ٕلىت٦ ُاـ٥ 
ل١ـ ٦ّ لعتٞاٗ لٙغاا٬ٍ با٤ؿٟ آ٨١اا     تلرٮقات ٣ لبٮات ىَظ ؿك ٭ِ ٭ا ؿ٣ ١ٌؾ٦ ؿكد ُـ٥

 . بٌٮاك بٮِتل لًت
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$ ٧ا٫ پِتٮواٟ ٝقتول ٣ّٮيا٬ ١ٮان    بلل٫ ل٭٦ْ٢ لم منٙٮّات ٣ تلرٮقات ٣ لبٮات ٣لرـ ١ٌؾ٦
آٝاك٫ ب٦ ؿًت ؿ٧ٮٜ، ٭ِ باك ؿ٭ٖل ّ٘ من٨ٙا # ٦ بللًاى ؿ٭ـٕا٥ لًتاؿ ٝزتو٬ ٝٮ٫٤٢لٙوت

ل١اـ ٭اا ١ا٦، بلكًا٬      حوت ُاـ٥  «لَح»ٚ«لٛ»،«عَذ»كل لم ر٨ت ل٭٦ْ٢ ؿك ٦ً ١ٌؾ٪ ٝقتول
لم ١ؾل ٝٮ٫٤٢ ٧ل من٬ٙ ٦ّ ؿك ٭٬ْ لم ل٭٠ ٦ً ١ٌؾ٦ ١واُـ، لم ٤ٝال١اا ١ٮٌات ٣   . ٢ّٮٜ ٬ٝ

بٮات   1584تلرٮاـ؛ ٭ق٢ا٬    3منٗ ٣  114ٙٮّات ٣ تلرٮقات لم ٝٮاٟ ّ٘ من. لٙغا٬ٍ لًت
مانٗ   1025بٮت ؿك ؿ٣ ١ٌاؾ٦ ٣  4352تلرٮـ؛ ٭ق٬٢  12منٗ ٣  314ؿك ٧ل ٦ً ١ٌؾ٦ ٣ 

تٙاترا٤ٗ،ازد٤ذٌاٜ. لًت بٮت ؿك ٭٬ْ لم ل٭٠ ٦ً ١ٌؾ٦ آٝـ٥ 234/11تلرٮـ؛ ٭ق٬٢  ٣15 
اسـتلطعاًاز٢ِٛٛٔ(22/47)ت٥ت170/17ٚ(44%)ترج٥ع30غسَ،٢ٛٙ٥ٔ1453تٟٙا

.استف٥ٝٚت٥صازپٙجاٜدرغذغسِٟاٚات٥اتٔٛجٛدحذالُٔطىٛنٌ
لًاتاؿ ىل٣مل١يال    بلل٫ ٦١٤ٞ١، ٝغٚـ ص٢ـ منٗ ٝقل٣ه كل ٦ّ ؿك تٞاٛ ١ٌؼ ٤ٝكؿ ٝللرقا٪  

ؿك ٣لٍـ ل٭٠ ٤١ؿ من٨ٙاًت ٦ّ با٭ـ لًاى ٣ ٝالُ ٧ال ١٤ٕا٦   . ٢ّٮٜ ٢ٝـكد ب٤ؿ٥، فّل ٬ٝ
 :٫٤ٙ٤ ٍللك بٖٮلؿتغَٮ٬َ كلرـ ب٦ ٝ

 ٧ا ل٫ آت٬ِ لىل٣ؽت٦ ؿك بٮِاااا٪ ل١ـ٭٦ِ  ٢ٝتا٨ا ل٫ كًتؾٮن ١ا٨ٕاٟ ٣ ل٫ كعٞت ب٬

 #1ك٫٤ٙ٤ٝ1363، ّٚٮّات $  

 ىل٣ بلّ٭ـ ًافاـ٧ا بلل٫ ؽ٤  ٢ّاقاٟ كل  كًٮـ آٟ ٦ُ، كًٮـ آٟ ٦ُ، بٮاكل٭ٮـ ل٭ا٤لٟ كل

 #58ك ٫٤ٙ٤ٝ1363، ّٚٮّات $  

 ؿك آ تا ؽا١٪ ٧ٌت٬ بپلؿلمٛ ٧ٞٮ٠ ًافت  ؿكل١ـلمٛ ٧ٞٮ٠ ًافتٍاٙب  ؿك آ تا ؽلٍ٪ 

 #324ك ٫٤ٙ٤ٝ1363، ّٚٮّات $  

 ِٕاات ب٦ باملك ٝلل ٭اىت ًلٌٝت ٬ٞ٧  باك ؿٕاال آٟ ؿٙواال فٮّاك ٝلل ٭اىت

 #330ك ٫٤ٙ٤ٝ1363، ّٚٮّات $  

 ٝيتاط لٙيلدتا ك٣ ١ٞا٭اـ ٝل٧َٞ، ّاّٙٔول   ل٫ ؿٗ ىل٣ ك٣ ؿك مَٞ، ّاّٙٔول ٝيتاط لٙيلد

 #519ك ٫٤ٙ٤ٝ1363، ّٚٮّات $  

 ب٦ م٭ل آٟ ؿكؽت٬ ك٣ ٦ّ ل٣ ٨ٕٚا٫ تال ؿلكؿ  ؿال ١نؿ ٬ٌّ ب٢ِٮ٠ ٦ّ ل٣ لم ؿٗ ؽوال ؿلكؿ

 #563ك ٫٤ٙ٤ٝ1363، ّٚٮّات $  

 لٌٝاااٗ ؿك ل٭اا٠ ؽلٍ٪ م١ٖاك بلآٝـ  آٟ ًلػ ٍوا٭٬ ٦ّ ص٤ ٦ٝ پاك بلآٝاااـ

 #639ك ٫٤ٙ٤ٝ1363، ّٚٮّات $  

# ١ٌاؾ٪ بٌاٮاك ٝقتوال    3لٙوت٦ مٮل لم $٧ا  ّـلٛ لم من٨ٙا٫ م٭ل ١ٮن ت٨٢ا ؿك ٭٬ْ لم ١ٌؾ٧٦ل 
 :٧ٌت ٣ ب٦ لعتٞاٗ ٍل٭ب ب٦ ٭َٮ٠ لٙغا٬ٍ ٣ ًل٣ؿ٩ ؿ٭ٖللٟ لًت
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 بِتا  ٣ ُاااتا  ل٬ٙ٣َ ٌٝتاٟ ُواب٬ كل  ؿكآ  ى٠ْ ًا٬ٍ، بظ ملؿ٩ آب٬ كل

 #ىق 91ك ٫٤ٙ٤ٝ1363، ّٚٮّات $   

 ل٫ ٝللؿ ٣ عآاااٜٚ باك٫ بٮا، ك٣٭٬ ١ٞا  باك٫ بٮا ك٣٭ا٬ ١ٞا٧ا٫ ؿٜٙ  ل٫ ٤٧ى
 #ٌٝ 157ك ٫٤ٙ٤ٝ1363، ّٚٮّات $   

 ٣ك ت٤ پ٢ـلك٫ ٝلل ب٬ ت٤ ٍللك٫ ٧ٌت، ١ٮٌت  ٕل ت٤ پ٢ـلك٫ ب٦ ع٠ٌ ت٤ ١ٖاك٫ ٧ٌاات، ١ٮٌت

 #ىق 403ك ٫٤ٙ٤ٝ1363، ّٚٮّات $   

 ك٣٭ٜ فنٛ تٞاُا ٦ّ كلًت ٬ٝٝا ب٦ ص٠ٞ   كًااـ لم صپ ٣ كلًت ٧ل ١يي آ٣لم فٌِ ٬ٝ
 #ىق 472ك ٫٤ٙ٤ٝ1363، ّٚٮّات $   

 ؽ٤كُٮـ راٟ فاَُاٟ ؿك ؽ٤ٚت لهلل ُـ  بٮٖا٥ ُـ بٮٖا٥ ُـ ؽ٤كُٮـ ل١ـك صا٥ ُـ
 #ىق 542ك ٫٤ٙ٤ٝ1363، ّٚٮّات $   

 ت٤لٟ ّلؿ م مٙيت ُاػ ٢ًو٘ ٬ٝ  ت٤لٟ ّلؿ م ك٣٭ت ؿًاات٪ ٕ٘ ٬ٝ

 #ىق 684ك ٫٤ٙ٤ٝ1363، ّٚٮّات $   
 ٍوااااٚ٪ فِّااً ك٫٣ ٝا٥ ُـ  ُب ُـ ٣ ٢٧ٖاٛ ؽ٤ٚتٖا٥ ُـ

 #ىق 832ك ٫٤ٙ٤ٝ1363، ّٚٮّات $   
تٔغٮظ لًتاؿ ىل٣مل١يل ب٦ ع٤ك ّاٝ٘ تا٤٢ّٟ ؿ٣ بااك ت٤ًّاظ ل١تِااكلت ؿل١ِاٖا٥ ت٨اللٟ       
 1344د ٣ ٭ِ باك ؿك ٍغاـ ٣م٭ال٫ ؿك    8ؿك 1342 – 1336٭ِ باك ؿك ٍغـ كع٬ٚ ؿك $
با٦  # ٣78 55،63ؿك ًاا٨ٙا٫  $٣ ٦ً باكت٤ًّاظ ل١تِااكلت لٝٮلّوٮال    # ٝزٚـ 9رٚـ؛ 10ؿك 

لم آ١زا ٦ّ ل٭٠ ل١تِاك ٝغاـ٣ؿ، ر٤لبٖا٫٤ ؽٮا٘ فؾاٮٜ ّتابؾ٤ل١ااٟ      . صاپ كًٮـ٥ لًت
لًاتياؿ٥   ل٫ ٣ پو٢٧٣ـٕاٟ ٣ ؿل١ِز٤٭اٟ لؿبٮات ىاك٬ً ١و٤ؿ، بقض٬ لم ل٭٠ ىلٓات  على٦

ل٫ ٣ ٝق٬٢ ٙنات پاٮَ پاا لىتااؿ٥ ٣     ل٫ ّٚٮ٦ِ ّلؿ١ـ ٣ صاپ ىل٣مل١يل كل با لىن٣ؿٟ َٝـ٦ٝ
ٕقلك٫ بلل٫ ١ِاٟ ؿلؿٟ تٚيّؼ ّٚٞات، تزـ٭ـ صاپ ّلؿ٥، ١اٛ ؽ٤ؿ كل ١ٮن ب٦ ف٢ا٤لٟ    عل٦ّ

ـ  تأذادج٤ٛثار٢،پر٤ٚستاتا٣٤،. ٝٔغّظ، ٣٭للًتاك، ٕلؿآ٣ك١ـ٥ ٣ ٢ُ٤ّـ٥ بل آٟ لىن٣ؿ١ا
زٔا٥٘٣٘ا،عس٤ساهللواسة،جٛادالثاَ،لاس٥ٔٓرفػـ٥ح،ٔجتثـ٣ِٔٛـ٢ٛ،ٔػطف٣

ٔٙػٛرٔذد٢،ٔحٕذرضاتثر٤س٢ض٥راز٢،ٔحٕذٟٔذ٢پٛرفاط٣ٕ،اردٚاٖت٥ات٣ٚ
 . ل١ـ لم ل٭٠ ؿًت٦ ٞٛضًٙرٕٞٙا

٧ا، فال٥٣ بل ّٚٮّات ُٞي ٭ِ رٚـ٫ لٝٮلّوٮل ٦ّ ٍوالً لم آٟ ًاؾ٠   ٧ٞنٝاٟ با ل٭٠ صاپ
كًٮـ ٣ ِٝتل٭اٟ ٣  مٮل ٢َّٝظ ؿك ُْ٘ ٣ ؽا٧ل رـ٭ـ ٧ٞض٢اٟ ب٦ صاپ ٬ٝ كىت، صاپ٨ا٫
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ٛ    . ؽ٤لًتاكلٟ ؽاّ ؽ٤ؿ كل ؿلُات  ل١تِااكلت  $ؿك٣٭اَ  . ّٚٮّاات ُاٞي با٦ تٔاغٮظ 
 .ل١ـ لم آٟ ر٦ٚٞ# ٓي٬ فٚٮِا٥$٣ ٤ٔ٢ٝك ِٝيٌ # ع٤ٚؿ$٣ ٝغّٞـ فوا٬ً # را٣٭ـلٟ
ـ  ٝـّت ٍا٬١٤١ ٬ً ًاٙ٪ عٌ ٝدّٙو بل تٔغٮظ 1378ؿك ًاٗ  ٣  3ىل٣مل١يل، ب٦ پا٭ااٟ كًاٮ

٤ٝال١اا ٣ ىل٣مل١يال ب٤ؿ١اـ،      ٢ٝـ٫ لم ؽا٤لٟ ٌٕاتلؿ٩   ١اُلل٬١ ٦ّ ٢ٝتؾل ىلٓت٬ بلل٫ ب٨ل٥
عت٬ ل١ـ٬ّ م٣ؿتل ؿًت ب٦ ّاك ُـ١ـ ٣ با٦ ىآاٚ٪ ٭ْا٬ ؿ٣ ًااٗ، ًا٬ ص٨ا٘ صااپ        

 .ٝؾتٚو ٭ِ رٚـ٫ ٣ ؿ٣ رٚـ٫ بل ٝو٢ا٫ تٔغٮظ ىل٣مل١يل ٢ٝتِل ّلؿ١ـ
آٝـ ٣ ١اٛ ؿ٭ٖل٫ مٮال لم   ب٦ باملك ٬ٝ« بللًاى ١ٌؾ٪ ىل٣مل١يل»ٮظ ل٭٠ صاپ٨ا ماٙواً با ت٤ض

رت٥ع،تٛستاٖوتاب،دفتر٘طرراد،راسـت٥ٗ،٘طـرافىـار،. ١اُل بل ك٫٣ رٚـ ١ـلُت
دَآٌاٜ،فراد٤ذ،پ٥ٕـاٖ،سـ٥ٕا٢–٘طرثاِث،پ٥ٕاٖ-تٟساد،ٔستٛف٣،٘غٕٝ،سٙا٣٤

،سـرا٤ص،آت٥ـار،ارٔغـاٖ،٘طـردا٘ص،ا٥ٔرٔستعاٖ،زٞرٜ،جار،تريٍ٘ـار،زار 
ٚاشٌـاٖ،واٖ٘ٛ،ٍٕٞأاٖ،تٟٙٛد،ٟٔتاب،ار٤حا،تارلٝ،پٛرً٘،وارٚاٖدا٘ص،لائذ،

ّٚٮّاات    ؿك ؿ٧٪ ٧يتاؿ ٣ ٧ِتاؿ ١اُللٟ فٞاـ٩  وتابخٛب،ارٔغاٖٚٔؤسس١ا٘تطارات
 .ُٞي ب٤ؿ١ـ

 
 ای توفیق سبحانی نسخه چاپ تک.4

بقـ لم تٔغٮظ ىل٣مل١يل ٣ صاپ٨ا٫ ٝتقـؿ ٝوت٬٢ بلآٟ، ت٨٢اا ٝات٠ ّاا٬ٚٝ ّا٦ با٦ ف٢ا٤لٟ       
٧ٞاٟ ٝت٠ $ و٥ّّاتترٔثٙا٢ته٘سخ١ٔٛز٠ل٥٘ٛٝتٔغٮغ٬ ٝتيا٣ت فلض٦ ُـ، صاپ 
 .ب٦ ل٧تٞاٛ لًتاؿ ت٤ىٮٌ ًوغا٬١ ب٤ؿ# ٝو٢ا٫ ىل٣مل١يل لم ٙغاػ راٝقٮت

ٝدًٌ٪ پو٬ِ٧٣ عْٞت ٣ ىٌٚي٪ صاپ ف٬ٌْ ١ٌؾ٪ ١٤ٍٮ٦ ب٦ ٝواُلت  1386ؿك ًاٗ  
ل٭للٟ ٣ با ١ؾاكت ؿّتل ت٤ىٮٌ ًوغا٬١ ٢ٝتِل ُـ ٣ بالىا٦ٚٓ ١ٌؾ٪ صاپ٬ آٟ ١ٮان ّا٦ باا     

فز٦ٚ ىلل٧ٜ ُـ٥ ب٤ؿ، ب٦ باملك آٝـ ٣ بقـ لم پؾَ ّتا ، ٝق٤ٚٛ ُـ ٓـ٧ا مٚظ صاپ٬ ٣ 
 . لًت مٮل صاپ٬ ؿك آٟ ؿلؽ٘ ُـ٥

اى ىل٣مل١يل، ٝتأؽلتل٭٠ آ٨١ا با٤ؿ٥ ٣  ١ٌؾ٪ لً 10ص٢ا٦ْ١ ٕيت٦ ُـ ١ٌؾ٪ ١٤ٍٮ٦ ؿك ٝٮاٟ 
 .لًت ٧ا٫ ؿ٭ٖل تلرٮظ ؿلُت٦ ت٨٢ا لم ر٨ت راٝقٮت لُقاك بل ١ٌؾ٦

ل٫ ّا٦ ؿك ؿ٣ ران٣ ل٣ٗ صااپ     تِ ١ٌؾ٦ غس35َّاى٬ لًت ٭اؿآ٣ك٫ ٢ّٜ ٦ّ لم ٝٮاٟ  
١َ٘ ُـ٥ لًت ٣ ل٭ا٠، ؿٙٮا٘ بال آٟ     (ف )غسَاز٘سخ١ل32ٝ٥٘ٛىل٣مل١يل ٣ر٤ؿ ؿلكؿ، 

ٌؾ٦، من٨ٙا٭٬ ٣ر٤ؿ ؿلكؿ ّا٦ ٧اٮش ١ٌاؾ٪ ؿ٭ٖال٫ ل١تٌاا  آٟ كل با٦       لًت ٦ّ ؿك آٟ ١
 .٢ّـ ٤ٝال١ا تأ٭ٮـ ٬ٞ١
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لًتاؿ ت٤ىٮٌ ًوغا٬١ ؿك َٝـّٝ٪ ّتا  ؿك بٮاٟ ل٧ٞٮّت ١ٌاؾ٪ ١٤ٍٮا٦ باا ل١اـ٬ّ ٝواٙنا٦ ٣       
ل١ـ ٦ّ ٤ٕ٭ا ل٭٠ ١ٌؾ٦ لم ٙغاػ ضوظ ّٚٞات ١ٮن ٝو٢ا٫ صاپ ىل٣مل١يال   ص٢اٟ ًؾ٠ ٕيت٦

ل٫ با علط ٓـ ٝا٤كؿ لؽاتاله ضاوظ صااپ ىل٣مل١يال ٣       ك َٝا٦ٙلم ل٭٠ ك٣، ؿ! لًت ب٤ؿ٥
ل١ـ ّا٦ صالل ١ٌاؾ٪ ٝٔاغظ      ١ٌؾ٪ ١٤ٍٮ٦، ك٣ط ل٭ِاٟ كل ٝؾاعب ٍللك ؿلؿ٥ ٣ ًدلٗ ّلؿ٥

،ؿ٭٤لٟ ّوٮال ١٤ٍٮا٦ ٣   1386ت٤ىٮٌ ًوغا٬١،$ل٭ِاٟ ٕا٬٧ ٝنا٭ل با ضوظ ١ٌؾ٪ ١٤ٍٮ٦ لًت 
 # 2ّٚٮّات ُٞي لًتاؿ ىل٣مل١يل، لؿ  پو٬٧٣ ُٞاك٩

تٔغٮظ ىل٣مل١يل كل باا تقٚٮَاات ٣ ت٤ضاٮغات ٣     1383ًوغا٬١ ٦ّ ٍوالً ؿك ًاٗ ت٤ىٮٌ  
تلرٞ٪ لبٮات فلب٬ ٢ٝتِل ّلؿ٥ ب٤ؿ، ٧ٞاٟ ع٤ل٬ُ كل با تنٮٮللت ٣ تزـ٭ـ ١ؾل رنـ٬ با٦  

 .لًت صاپ رـ٭ـ ١ٮن ٢ٝتَ٘ ٤ٞ١ؿ٥
لٕلص٦ معٞت ل٭ِاٟ ؿك ٍللـت ١ٌؾ٪ ١٤ٍٮ٦ ٣ ب٦ ؿًات ؿلؿٟ صااپ٬ رـ٭اـ لم ّٚٮّاات      

٧٣ِٖللٟ ٝنت٢ٜ لًت، ٣لٍـ ل٭٠ لًت ٦ّ ل٭٠ ١ٌاؾ٦ ٧اٮش تلرٮغا٬ بال ١ٌاؾ٪      بلل٫ پو
٦ّ ماٙوااً ؿك ع٤لُا٬ صااپ     -ىل٣مل١يل ١ـلكؿ ٣ لٕل ؿك ٤ٝلكؿ ١اؿك٫ بقض٬ ضوغ٨ا٫ آٟ

بل ضوظ ٝؾتاكِ ىل٣مل١يل تلرٮظ ؿلُات٦ باُاـ،    -ىل٣مل١يل ب٦ ف٤٢لٟ ١ٌؾ٦ بـٗ آٝـ٥ لًت
  .٢ٝغٔل ؿك ٤ٝلكؿ ٝق٤ّك ؿك َٝاٙ٪ ل٭ِاٟ لًت

٤ُؿ ٦ّ ل٭ِاٟ ُا٭ـ ١اؽ٤ؿإٓا٥  ٧ٞض٢ٮ٠ بلؽاله ل٤ٓٗ صاپ تِ ١ٌؾ٦ ٕا٬٧ ؿ٭ـ٥ ٬ٝ
لم ١ٌؾ٪ لًاى ؽ٤ؿ فـ٣ٗ ١ٞا٤ؿ٥ ٣ ضاوظ ىل٣مل١يال كل باـ٣ٟ ٧اٮش تاقّّل٫ با٦ ٝات٠         

 .ل١ـ بلؿ٥
 

 غسلیّات شمس تبریس شفیعی كذكنی.5

ك لًتاؿ ُيٮق٬ ّـ٬٢ّ رن٣ ١ؾٌتٮ٠ ٢ٝتَاـلٟ تٔاغٮظ ىل٣مل١يال با٤ؿ ٣ ًاا٨ٙا پاٮَ ؿ       
، ٙن٣ٛ تٔغٮظ ؿ٣باك٩ آٟ كل ؽاعل١ِاٟ ّلؿ؛ لمل٭ا٠  4ؽ٤ؿ بل ٕن٭ـ٩ منٙٮّات ُٞي  َٝـٝ٪

٢ٝـلٟ ٤ٝال١اا ٣ ٌّاا٬١ ّا٦ با٦ ؿٍّات فٚٞا٬ ٣ ف٣ً        فال٦ٍ  ك٣، ؿك ع٤ٗ ل٭٠ ًا٨ٙا ٍاعو٪
ّٚٮّاات    ًلُاك ٣ ُقل٢ُاى ُيٮق٬ لفتٞاؿ ؿلُت٢ـ، ٢ٝتؾل ب٤ؿ١ـ ؽول ل١تِاك تٔغٮظ تام٩

 .ـ ٬ٙ٣ آ١ض٦ ٢ٝتِل ُـ ٝت٠ ت٤ًق٦ ٭اىت٪ ٕن٭ـ٩ ٍو٬ٚ ل٭ِاٟ ب٤ؿت٤ًّظ ل٭ِاٟ كل ب١٤٢ِ
ل٫ لممنٙٮّاات ١ٮٌات، با٦ ٙغااػ لكمٍ ٣      لٕل ص٦ تٔغٮظ تاام٥ « منٙٮّات ُٞي تول٭ن» 

َٝو٤ٙٮت٬ ٦ّ ؿ٭ـٕا٨٧ا٫ ٝدٙو ؿل٢ِٞ١ـ آٟ ؿك راٝق٪ ف٬ٞٚ ٣ لؿب٬ ل٭اللٟ ؿلكؿ، ُا٭ٌات٪   
 .ٝغاٙق٪ ؿٍٮٌ ٣ ١َـ ٣ تغٚٮ٘ لًت

منٗ لم من٨ٙاا٫ ٝقال٣ه    10منٗ لمتٔغٮظ ىل٣مل١يل ٣  1065رٚـ٫ ؿك ل٭٠ ّتا  ؿ٣  
 .لًت كباف٬ ل١تؾا  ٣ تيٌٮل ُـ٥ ٧250ا٫ ؿ٭ٖل ٣  ٤ٌ٢ٝ  ب٦ ٤ٝال١ا لم ١ٌؾ٦
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٧ا٭٬ ٦ّ ؿك ل٭٢زا كلرـ ب٦ ل٭٠ لحل ٕيت٦ ؽ٤ل٧ـ ُـ ىَظ لم ؿ٭ـٕا٥ تٔغٮظ ل١تَااؿ٫   ١ْت٦ 
 .من٨ٙاًت؛ ٦١ ع٤ل٬ُ ٣ ت٤ضٮغات ل٭ِاٟ

تل٭٠ صاپ ّٚٮّاات   ؿّتل ُيٮق٬ ض٠ٞ تٔل٭ظ بل ل٭٦ْ٢ تٔغٮظ ىل٣مل١يل تا٤٢ّٟ ؿكًت 
ـ   لًت ٦ّ با٦ راا٫ لٍاـٛ ١ٌاؼ، ١ٌاؾ٦      لًت، لم ل٭ِاٟ ل١تَاؿ ّلؿ٥ تال ٣   ل٫ كل ّا٦ رااٝ

تل ب٤ؿ٥، لًاى ّاك ؽ٤ؿ ٍللك ؿلؿ٥؛ ؿك ٤ٓكت٬ ٦ّ ٤ٍلفـ ر٨ا٬١ تٔغٮظ ٝت٠،  ؽظ ؽ٤ٍ
تال٫ ّا٦ عزاٜ ّٞتال٫      ٧اا٫ ٨ّا٠   ٢ـ ٦ّ لم ١ٌؾ٦ّ ؿك ل٭٦١٤ٖ٢ ٤ٝلٍـ، ص٢ٮ٠ ل٭زا  ٬ٝ

 #.44َٝـ٦ٝ  1387 ٬،ّـ٢ّ ٬قٮُي$ؿلك١ـ، ب٦ ف٤٢لٟ پا٭٦ ٣لًاى ّاك لًتياؿ٥ ٤ُؿ 
راًت؛ لم ل٭٠ ك٣ ؽ٤ل٢١ـ٥ ل١تؾاك ؿلكؿ ل٭ِاٟ بلل٫ ل١تؾاا  من٨ٙاا،    ل١تَاؿ ُيٮق٬ ّاٝالً ب٦

لعتٞااٗ بٮِاتل، لم   ٧اا٫ لٍاـٛ، ٌٝاّٚٞاً ٭اا با٦       ًللك من٨ٙا٭٬ بل١٣ـ ٦ّ با٦ تأ٭ٮاـ ١ٌاؾ٦   
ل١ـ ٦ّ بلل٫ لحوات لًات٢اؿ آ٨١اا با٦     ٤ٝال١اًت ؛ ؿك عا٬ٙ ٦ّ ل٭ِاٟ عت٬ من٨ٙا٭٬ كل آ٣كؿ٥

آ١ضا٦  : پاًؼ ل٭ِاٟ ب٦ ل١تؾاك بل عٌ ؽ٤ل٢١ـٕاٟ، ص٢ٮ٠ لًات ! ل١ـ ؿ٭ٖللٟ ؿٙٮ٘ لٍا٦ٝ ّلؿ٥
٣ ٝاا  بٮ٠ لٙـَىَتٮ٠ صاپ لًتاؿ ىل٣مل١يل ب٤ؿ٥ لًت ؿك تقل٭و ٝا، ؿ٭٤لٟ ّوٮال ٤ٝال١اًات   

لٕل ٍللك ٤ُؿ ٦ّ ص٢ٮ٠ ١َاـ٫  . ؽ٤ل٧ٮٜ ٦ّ ؿك ًاؽتاك آٟ ّتا  ب٦ تِْٮِ بپلؿلم٭ٜ ٬ٞ١
٢ُاًا٬ ٣   من٨ٙا عقه ٤ُؿ؛ م٭لل ب٦ ؿال٭٘ ًوِ" 25فٞالً بل آٟ ّتا  ٣لكؿ ٤ُؿ، ُا٭ـ 

٣ٍتا٬  # 139، ّ 1387 ٬،ّـ٢ّ ٬قٮُي$٢ُا٬ً ل٭٠ لٝل لرٞاالً ٌّٜٝٚ لًت  ٍلل٭٠ ١ٌؾ٦
ٟ ٍغق٬ ٭ا عت٬ ١ٌاو٬ ؿلكؿ بال ل٭٢ْا٦ منٙا٬ لم ٤ٝال١اا ١ٮٌات،       ل٫ لعٞٮ٢ا لًتاؿ بلرٌت٦

٢ُاًا٢ـ ٣   ؿ٧ـ ٦ّ ؽ٤ل٢١ـٕاٟ آٟ كل با٦ ١ااٛ ٤ٝال١اا ٝا٬     ص٦١٤ٖ آٟ كل ؿك ّتاب٬ را٫ ٬ٝ
٠ْٞٝ لًت ٕيت٦ ٤ُؿ ٦ّ ٣ٍت٬ ل٭ِاٟ ؿك ٭اؿؿلُت ؽ٤ؿ بل تقّٚاٌ مانٗ با٦    ! ؽ٤ل٢١ـ؟ ٬ٝ

ؿل١ـ ٬ٙ٣ ل٭ا٠ لتيااً ىَاظ ؿك     ٢٢ّـ، ؽ٤ل٢١ـ٥ تْٚٮو ؽ٤ؿ كل ٬ٝ ُافل٫ ؿ٭ٖل تٔل٭ظ ٬ٝ
غـسَتـه٤ٝ23كؿ ص٢ـ منٗ لىتاؿ٥؛ ؿكعا٬ٙ ّا٦ ٝاخالً ؿك ٝٮااٟ من٨ٙاا٫ ل٭ا٠ ّتاا        

لم . ا٢ٚجٛدداردوٝتٝاحتٕاَز٤ادازٔٛال٘ـا٥٘سـتغسَدٚ٘سخ63ٝا٢ٚ٘سخٝ
ؿك ٭٬ْ لم٦ً ١ٌؾ٪ ٝقتول ٤ٝكؿ ١ؾل ٝٮ٢ا٫٤  "# 44٭ق٬٢ $منٗ  474ؿ٭ـٕا٬٧ ؿ٭ٖل، ىَظ 

غس٥ِّـاتضـٕس»ؿك رـ٣ٗ م٭ل، تقـلؿ من٨ٙاا ٣ لبٮااتث   . آٝـ٥ لًت «ح،عَذل لٛ،»٭ق٬٢
 :لًت ٧ا٫ پِتٮواٟ ب٦ ؿٍت ُٞاكٍ ٣ ١ِاٟ ؿلؿ٥ ُـ٥ لم ر٨ت ١ٌؾ٦ «تثر٤س
 

 ١ٌؾ٦ ٦١ ٧ِت ٧يت َُ پ٢ذ ص٨اك ٦ً ؿ٣ ٭ِ رٞـ

 منٗ 43 120 275 404 127 6 - 63 23 1061

 بٮت 381 1128 2241 3161 987 39 - 465 178 8580
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 «لٛ،لح،عذ»١ٌؾ٪  3 
 
 
 

  
لٛ ّا٦ باا صااپ لًاتاؿ      ؿك بٌٮاك٫ ٤ٝلكؿ ب٦ تٔغٮظ ٝت٠ پلؿلؽتا٦ : ل١ـ ٦ّ ؿكَٝـ٦ٝ آ٣كؿ٥

. لٛ ُاـ٥ لًت ٣ ؿال٭٘ ؽ٤٭َ كل ؿك ل٭٠ بااك٥ با٦ تئاٮ٘ ٭ااؿآ٣ك       ىل٣مل١يل تيا٣ت ٭اىت٦
لٛ ٣ ؿال٭ا٘   لًت لم آٟ ٤ٝال١ا باُـ، ؽاعل١ِاٟ ّالؿ٥  ت٤ل١ٌت٦ بٌٮاك٫ لم ُقل٧ا كل ٦ّ ٬ٞ١

 #.ّ ؿ٣لمؿ٥، 1387 ٬،ّـ٢ّ ٬قٮُي$لٛ  آٟ كل ت٤ضٮظ ؿلؿ٥
ٝق٤ٚٛ ٤ُؿ، آ٨١ا كل لم رٚـ ل٣ٗ لًتَٔا ٣  ٔٛاردتس٥ار،بلل٫ ل٭٦ْ٢ َٝـلك ٣ ٝٔاؿ٭ٌ ل٭٠ 

 . لٛ لًتؾللد ّلؿ٥
 :٤ٝكؿ تٔغٮظ ٍٮا٬ً ٤ٓكت ٕلىت٦ لًت ٣4ٗ ىَظ منٗ رٚـ ل 480ؿك

 ، ت٤ را١ينل ص٤ٟ را٥ ٤١ُا٥ ٠ٝ٤١ ُاؿٝاٟ ص٤ٟ  .1

 ٫٣ ؿك مٜ ت٤ ٝا٥ ٤١، ص٤ٟ ٠ٝ ؿ٣ تا آ٣٭ؾت٦ 

 ٬قٮُاي $ؿكٝٔللؿ ل٣ٗ ؿك لٓ٘ ٝا٥ ٤١، ب٤ؿ٥ لًات  # ب٦ ٝق٬٢ تام٥ ؿلٝاؿ$ُا٥ ٤١  5
 #.139، 1387ّ ٬،ّـ٢ّ

 لىتـلٕل ل٭٠ ِْٙل ٝا كل، م صِٜ بـ ٌُْت  .2

 ىل٣ كل١ـب٦ لٝل ُا٥ ِْٙل٧ا لم آٟ باال  

      ىال٣  »ىل٣ كل١ـ ؿك لٓ٘ ىل٣ آ٭ـ ب٤ؿ٥ ٦ّ با ت٤ر٦ ب٦ ٝناا٭لت باا ًاا٭ل٤ٍلى٬ با٦
 #.٧382ٞاٟ $توـ٭٘ ُـ٥ لًت « كل١ـ

 ؽ٤ه ٣ كرا  ٕٜ ٤ُؿ٬ٝ ؿ٥ ٕنلى٦ ًاٍٮا تا  .3

 !ٕلؿٟ بنٟ ل١ـ٭٦ِ كل، ٝا لم ّزا، ل٣ لم ّزا

  ٧1710ٞاٟ$ٕٜ ٤ُؿ ؿك لٓ٘ ّٜ ٤ُؿ ب٤ؿ٥ لًت.# 

 ٤١ط ت٤٭٬، ك٣ط ت٤٭٬، ىاتظ ٣ ٝيت٤ط ت٤٭٬ .4

 لًللك ٝلل پُلؿُكِ ًٮ٢٪ ِٝل٣ط ت٤٭٬، 

   لًات   تواـ٭٘ ُاـ٥  « پُالؿُكِ لًاللك  »پُل ؿُكِ لًللك ؿك لٓ٘ بل ؿكِ لًللك ب٤ؿ٥ ٦ّ با٦
 #.٧175ٞاٟ$

  ١ٌؾ٦ً٦ ؿ١٣ٌؾ٦ ٭ِ ١ٌؾ٦ رٞـ
 منٗ 73 143 358 474
 بٮت 652 1285 2918 5855



 622   هاي ديوان شمس تبريزي تحلیل انتقادي تصحیحات و چاپ

 :٤ٝكؿ ١ٌؾ٦ بـٗ، را٭ٖن٭٠ ضوظث ٝت٠ ُـ٥ لًت ٣4 ؿك
 كًٮـ٭تٍاٙب بٌِْت ٣ بـلٟ ؿ٣ًت ٭ا  .1

 ٭ا ؿلٛ بِـ لم ّو ٣ لم ٓٮـ رـل٭ٮـ 
  لًات   ؿك ٝت٠ ١ٌِات٦ « كًٮـًت»ب٦ را٫ « كًٮـ٭ت»# ىق$بل لًاى ١ٌؾ٪ ١٤ٍٮ٦
 #.٧414ٞاٟ، ّ $
  ٢٢ّـبل٢٧ٖاٟ ك٥ لم آىتا  را٦ٝ  .2

 بل٢٧ٖاٟ ك٥ فٌِ كل ٍوا ٝـ٧ٮـ
  ٪آٝـ٥ ٣ بال   ٢ّٮـؿك ٝٔللؿ ل٣ٗ ب٦ را٫  ٢٢ّـ« صَت»٣ « ؽَب» بل لًاى ؿ٣ ١ٌؾ

٣ٍتا٬ بل٢٧ٖااٟ كل ؽ٤كُاٮـ ٍواًات، پاي      : لًات  لًاى آٟ بٮت ص٢ٮ٠ ٝق٬٢ ُـ٥
 #.٧539ٞاٟ، ّ$بل٢٧ٖاٟ فٌِ ١ٮن لم ؽ٤كُٮـ فٌِ بلؽ٤كؿلك١ـ 

 ًت ٧لٝلم٬ ص٤ پلّ ٣ باٗ م ت٤ ٭اىت٦ .3
 لٝٮـث پل٭ـم مٮل ت٤ ب٦ ّزا باُـٍ 

 لٝٮـث پل٭ـ ب٦ را٫ لٝٮـث ٝل٭ـ ب٦ ٝت٠ بلؿ٥ ُـ٥ ٣ ص٢ٮ٠ ت٤ضٮظ ؿلؿ٥ ُـ٥ لًت: 
  ١َا٘  # ١157ٌؾ٪ ف٬ٌْ ّ$پل٭ـ، ٝٔـكِ ٝلؽّٜ لًت؛ ٝا ٝت٠ كل لم ١ٌؾ٪ ١٤ٍٮ٦

 #.٧555ٞاٟ $١ٮن ٝا٢١ـ ١٤ٍٮ٦ لًت # ١اىق پاُا$ؿك ١ٌؾ٪ ىق . ّلؿ٭ٜ
 6  ٝن٭اـ  # ؽَاب $ؾ٦ ؿك ٭ِ ١ٌا . ١ٌؾ٦ ١ٮٌت ١4ٌؾ٦ ٧ٌت ٣ ؿك 5ل٭٠ منٗ ؿك

 .پل٭ـ ٣ ؿك ٦ً ١ٌؾ٪ ؿ٭ٖل ٝل٭ـ# ىق$لًت ٣ ؿك ٭ِ ١ٌؾ٦ 
ل٫ ٦ّ لًتاؿ ١ٌؾ٪ ف٬ٌْ آٟ كل ؿك لؽتٮاك ؿلُات٦ ٣ ؿك ى٨لًات ٢ٝاابـ     ١ٌؾ٪ ١٤ٍٮ٦

ل١ـ، ٧ٞاٟ ١ٌؾ٪ صاپ ٝد٦ًٌ عْٞت ٣ىٌٚاي٦؛ ٭ق٢ا٬ ٧ٞااٟ     ِٝؾٔاتَ كل آ٣كؿ٥
؛ لم ت٤ضٮغ٬ ّا٦  ىَظ ؿك ٧ٞاٟ ٭ِ ١ٌؾ٦ لًت« پل٭ـ»لًت؛ ؿك ١تٮز٦ « ىق»١ٌؾ٪ 

كًـ ٦ّ ل٭ِاٟ ١ٌؾ٪ ف٬ٌْ ؿك لؽتٮاكِ ؽ٤ؿ كل مٮل لم ١ٌؾ٪  ل١ـ ب٦ ١ؾل ٬ٝ لًتاؿ ؿلؿ٥
 !ل١ـ ؿل١ٌت٦ ٬ٝ« ىق»
 ٦ًٌٚٚ ر٢واٟ، ٦ًٌٚٚ ر٢واٟ، ِٕت بللؿك ل٭٠ ؿٗ ٝز٤٢ٟ   .4

 ُـ ًل ٝا٧َكل ص٤ٟ ب٤ِ٢كؿ، ص٤ٟ ب٤ِ٢كؿ؟ ص٤ٟ ٝز٤٢ٟ 
  مل٭ـ ؿكّاَ  « ٍ»كل بللًاى ١ٌؾ٪ ٌٝ ب٦ را٫ َّ ١ٌِت٦ لًت تا ٭٬ْ لم ؿ٣

 #.٧666ٞاٟ، ّ$٣ ٝا٧َ عقه ٤ُؿ 
٤ٝكؿ تٔغٮظ ٍٮا٬ً ٣ تلرٮظ ١ٌؾ٦ بـٗ، ؿك ؿ٣ ٤ٝكؿ ١ٮن منٙا٬ كل با٦    8فال٥٣ بل 

 .ل١ـ ُافل٫ ؿ٭ٖل ١ٌوت ؿلؿ٥
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ـ/تٝرٚزٔريچٛتاتٛتٔٗرٚاٖتاضذ»منِٗ ٝقال٣هث  . 1 رادردٌِٕأٖثروٝٔ
َٝاٙ٪ آٗ ب٢ُزٮال  $ل٫ لم لًتاؿ لعٞـ ٕٚضٮ٠ ٝقا٬١  با لًت٢اؿ ب٦ َٝا٦ٙ ،«ا٤ٗجٟاٖتاضذ

لٙاـ٭٠   با٦ ُاله  # 209، 2ّ  ؿك ٝزٚ٪ ؿل١ِْـ٩ لؿبٮات ٨ِٝـ، ًاٗ پا٢زٜ، ُاٞاك٩  
ٗ  #532، 1387ُّيٮق٬ $لًت  فوـلهلل م٬ّ ١ٌوت ؿلؿ٥ ُـ٥  ؛ ؿك عا٬ٙ ٦ّ ل٭ا٠ مان

آٝاـ٥ ٣ لعتٞااِٗ ل١تٌااب٬ با٤ؿٟ آٟ بٌاٮاك       #٤ران ٍا  $ ١ٌؾ٪ لًاى ىل٣مل١يل  8 ؿك
  .ضقٮو لًت

 «زِفتٛتٝ٘مطثٙذجأٖا٘ذ/ر٢ٚتٛتٝرٍ٘ر٤سِوأٖا٘ذ»منِٗ . 2
ل١ـ ٣ ٝأؽاق آٟ كل ؿك   كل ٦ّ ت٨٢ا ؿك ٭ِ ١ٌؾ٪ ىق آٝـ٥ لم ًٮـ ع٠ٌ من٫٤١ ؿل١ٌت٦ 

 #.٧430ٞاٟ، ّ$ل١ـ  ؿ٭٤لٟ ٫٣ ١ِاٟ ؿلؿ٥
ُا٤ؿ با٦    ل٭ِااٟ ؿك بااك٩ ضاوظ ٝات٠، ٢ٝغٔال ٝا٬      بَٮ٪ لؽ٨اك١ؾل٧ا ٣ پٮ٨٢ِاؿ٧ا٫ 

؛ تٔغٮظ بٮت٬ بل لًااى  # ٧557ٞاٟ، ّ $ل٫  تِْٮِ ؿك ل١تٌا  من٬ٙ تِ ١ٌؾ٦
؛ تِْٮِ ؿك ؿكًت٬ ٍاىٮا٪ بٮات باـ٣ٟ    #٧517ٞاٟ، ّ$ضوظ بٮت ؿك ٓي٥٤ لٙٔيا 

 #.٧377ٞاٟ، ّ $پٮ٨٢ِاؿ را٭ٖن٭٠ 
 : ؿك با  بٮتث 

تا٘طىٙذوطت٣تٛدرًٌٙٔـا/اسحاقضٛدر٘حرٔا،خأٛشضٛدرتحرٔا
ُا٭ـ بت٤لٟ لم لُاك٥ ب٦ ١غل لًغاً، ؿك ل٭٠ منٗ ٣ بقضا٬   : ل١ـ آ٣كؿ٥درًٌٙٔا

ؿ٭ٖل لم منٙٮّات ؿ٭٤لٟ ُٞي پ٬ بلؿ ٦ّ ل٭٦١٤ٖ٢ من٨ٙا ًل٣ؿ٩ ٤ٝال١ا ١ٮٌت؛ م٭لل ؿك 
ً    ... ٝخ٫٤٢ ٗ   [٣ لم فزا٭اب  . لًاٞافٮ٘ لًات ١ا٦ لًاغا ؿك  ]٧اا ل٭٢ْا٦ ل٭١٤ٖ٢ا٦ مان
« ٍاظ »٣#١٤ٍٮ٦$« ٤ٍ»٧ا٭٬ لم ٤١ؿ  ١ٌؾ٦. ٧ا٫ لٓٮ٘ منٙٮّات ُٞي ٣ر٤ؿ ١ـلكؿ ١ٌؾ٦
 #.ٍل٥ عٔاك$
 3# ؿ٣ بااك آٝاـ٥   -2092-ؿك ٭ْا٬ لممن٨ٙاا   $من٬ٙ ٦ّ ١اٛ لًغاً ؿك آ٨١ا آٝـ٥  7لم

١ٌاؾ٦؛   ٤ٝ2كؿ ١1ٌؾ٦ ٣  ٤ٝ5كؿ  ١1ٌؾ٦؛ ٤ٝ6كؿ  ١2ٌؾ٪ پِتٮواٟ ؿلك١ـ؛  ٤ٝ8كؿ، 
. ٦ّ ل٭٠ ٤١ؿ من٨ٙاا ؿك ١ٌاؾ٦ ٧اا٫ لٓاٮ٘ ٣را٤ؿ ١اـلكؿ       ت٤لٟ ٕيت لم ل٭٠ ك٣ ٬ٞ١

ؿكًت تل ل٭٠ لًت ٦ّ ب٤ٖ٭ٮٜ ٤ٝال١ا ب٦ ٧ل ؿ٣ ٤ٍٗ ب٦ ٭ِ ل١ـلم٥ لفتَااؿ ؿلُات٦ ٭اا    
١ٖل٭ٌت٦ ٣ لٓللك٫ ؿك تالرٮظ ٭ْا٬ لم    لؽتاله ل٤ٍلٗ كل ؿك ل٭٠ ٤ٝلكؿ با تٌاٝظ ٬ٝ

 .ل٤ٍلٗ ١ِاٟ ١ـلؿ٥ لًت
 :٢ّٮٜ اؿ كل ؿك ف٭٘ بلك٬ً ٬ٝص٢ـ ٤ٝكؿ ؿ٭ٖل لم لُاكلت ١ٌؾ٦ ٢ُا٬ً لًت

  مٌٞت ص٦ كل ل٣ ٝل راًت آٟ ٬ّ ٧ل  مٌٞت ص٦ كل ل٣ ٝل باالًت ٬ّ ٧ل .1
 #٫٤ٙ٤ٝ435، ّٚٮّات،ك $
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  ٦ّ ٝا٤كؿ ٝللرقا٪ لًاتاؿ     ٞاد٤ٍر٘سخ٣ٝ # 533ّ $ٍاىٮ٪ ٝغٚـ ؿك ١ٌؾ٪ ١٤ٍٮ٦
ٜ »ُا٭ـ ٭٬ْ لم ؿ٣ ّٚٞ٪ . ىل٣مل١يل ب٤ؿ٥ ب٦ ٧ٞٮ٠ ٤ٓكت لًت ٜ »ؿك ٍاىٮا٦  « ما « ّا
(293،ظ130غ:ُيٮق٬. $ب٤ؿ٥ لًت ٦ّ ٭ٌْاٟ ٢ُٮـ٥ ُـ٥ لًت

   ٧اا ؿك   ل٭٠ منٗ ت٨٢ا ؿك ١ٌؾ٪ ١٤ٍٮ٦ ٣ر٤ؿ ؿلكؿ، ؿك ١تٮز٦ لًت٢اؿ ب٦ ؿ٭ٖال ١ٌاؾ٦
 .٤ٝكؿ آٟ ٓغٮظ ١ٮٌت

 آٝـٛ  مٞؾ٤لك ت٤ ب٨ل ١ٖل ٠ٝ ؿك ١ٖل ٠ٝ ؿك آٝـٛ ٭اك آٟ پٮَ لم بامآٝـٛ بامآٝـٛ .2

  #٫٤ٙ٤ٝ1390، ّٚٮّات،ك $
      ل٭٠ منٗ، ب٦ ٙغاػ ًوِ، ٍـك٫ لم ل٤ًٚ  ٤ٝال١اا با٦ ؿ٣ك لًات ٣ ىَاظ ؿك ؿ٣

(715، 1387ُّيٮق٬ . $لًت ١ٌؾ٦، آٟ ٧ٜ ب٦ ٤ٓكت ١اٍْ ١َ٘ ُـ٥
  ٪آٝـ٥ لًت، با٭ـ ت٤ر٦ّ ؿلُت ٦ّ « صت»٣ « ٤ٍ»لٕلص٦ ل٭٠ منٗ ت٨٢ا ؿك ؿ٣ ١ٌؾ

لًاتاؿ  . تال ٣ ٍابا٘ لفتٞااؿتل ؿ٭ا٤لٟ ّوٮال لًات       ٭٬ْ لم ٦ً ١ٌؾ٪ ٠٨ّ« ٤ٍ»١ٌؾ٪ 
-ؿك ٤ٝم٩ آحاك ٤ٝال١ا ؿك ١٤ٍٮ٦ ١ٖا٦  ٦ّ2113 ب٦ ُٞاك٩ $ىل٣مل١يل كلرـ ب٦ ل٭٠ ١ٌؾ٦ 

١ـلكؿ ٬ٙ٣ ُٮ٩٤ ؽظ ٣ ؿٍّت٬ ٦ّ > ّتابت=ؼ تاك٭: ل١ـ ص٢ٮ٠ ١ؾل٫ ؿلؿ٥# ٤ُؿ ؿلك٫ ٬ٝ
ؿك ُْ٘ ٣ لحوات علّت ٣ ٤ًْٟ ّٚٞات ب٦ ّاك كىت٦ ٣ ٓغّت ّٜ ١ؾٮل آٟ ٤ٕل٬٧ 

٧اا٫ ؿًات    فـٗ لًت ٦ّ ١نؿ٭ِ ب٦ مٝاٟ ٤ٝال١ا ٣ ل٣لؽل ٍلٟ ٧يتٜ لم ك٫٣ ١ٌاؾ٦ 
٧ٞض٢ٮ٠ ل٭٠ ١ٌؾ٦ ٭٬ْ # َٝـّٝ٪ ٝٔغّظ، د ل٣ّٗ ؿ٭٤لٟ ّ ٣$لًت  ل٣ّٗ ّتابت ُـ٥

ل٫ لًت ٦ّ لًتاؿ ٝزتو٬ ٝٮ٫٤٢، ٝقتَـ ب٤ؿ ٧لصا٦ ؿك آٟ ٧اا لًات لم     ٌؾ٦لم ٦ً ١
ّٜٚ ٤ٝال١اا لىان٣ؿ٥          ٤ٝال١ا لًت ٣ لىن٣ٟ بال آٟ ؿك ؿ٣ك٥ ٧اا٫ بقاـ با٦ منٙٮّاات ٌٝا

ٙن٣ٛ ل٧تٞاٛ ؿك صاپ ّلؿٟ ّتب ٤ٝال١ا ب٦ عل٭اٌ  »، 1386:ٝٮ٫٤٢، ٝزتو٬$لًت  ُـ٥
 . #18-5ْٓ. ١اٝ٪ ل١ز٠ٞ. «ٓغٮظ ل١تَاؿ٫

 
 بٌتٮٜ پا٫ ؿلٛ ب٦ ١اكىت٦ ُـًتٮٜ  تل ًٮ٘ ١اآٝـ٥ .3

 #٫٤ٙ٤ٝ1569، ّٚٮّات،ك $ 
 ِٟؿ٭ا٤لٟ ًاٚغاٟ   $ًٚغاٟ ٣ٙـ ىلم١ـ ل٣ًات    ل٭٠ منٗ ًل٣ؿ٩ ٤ٝال١ا ١ٮٌت ٣ لم آ

با ؽٚاٌ، ٣ٙاـ   : بٮت لًت ٣ تؾّْٚ ٣ٙـ ٧ٜ ؿلكؿ 9ؿك آ١زا تقـلؿ لبٮات #. ٣255ٙـ، 
٧اا٫ ٝقتوال ؿ٭ا٤لٟ     ضا٢ٞاً ؿك ١ٌاؾ٦  . ّن ر٫٤ عـ٣ث ص٤ٟ بزٌتٮٜ/ ١ٞا٫ ل٭٠ كل
#825، 1387ُّيٮق٬ . $٧ٜ ل٭٠ منٗ ١ٮاٝـ٥ لًت« فـ»، «ٍظ»، «٤ٍ»ُٞي ٭ق٬٢ 

    ٟبا٣ر٤ؿ لففاٟ لًتاؿ ب٦ ل٭٠ ٦ّ ل٭٠ منٗ لم ٤ٝال١ا ١ٮٌت ٝق٤ٚٛ ١ٮٌات ّا٦ آ٣كؿ
با ف٢ا٭ت ب٦ ل٭٠ ٦ّ لًتاؿ ىل٣مل١يال ١َاِ٘   ! آٟ ؿك ل٭٠ ٕن٭ـ٥ ص٦ ٣ر٬٨ ؿلُت٦ لًت؟
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ؿل١ٌت٢ـ، ٣ر٤ؿ ل٭ا٠   ١ٌؾ٦ ٧ا٫ ٝلرـ كل بل ؽ٤ؿ ىلٕ ٬ٝ تٞا٬ِٝ لُقاك ٤ٝر٤ؿ ؿك
٧اا ؿك تٔاغٮظ ل٭ِااٟ ٣ر٨ا٬ ؿلكؿ ٣ٙا٬ بالل٫ لًاتاؿ ُايٮق٬ ّا٦ ت٨٢اا            ٤١ؿ منٗ

ل٫ لم ب٨تل٭٠ لُقاك ٤ٝال١اا تلتٮاب ؿ٢٧اـ، ٢ٕزا١ٮاـٟ منٙا٬ لم       ل١ـ ٕن٭ـ٥ ؽ٤لًت٦ ٬ٝ
 ! ًٚغاٟ ٣ٙـ ؿك ؿ٭٤لٟ ٤ٝال١ا ص٦ ضل٣كت٬ ؿلُت٦ لًت؟

 آٝٮؾتٜ   ُْل ؿك ؿ٭ـٛ ًل٦ّ ص٤ٟ كل بٖل٭ؾتٜ  ؽ٤٭َ ٕ٘ ٫٤ً ؿ٭ـٛ ؽاك ص٤ٟ كل ؽ٤٭َ.4

 #٫٤ٙ٤ٝ1586، ّٚٮّات،ك $
  ٪صاپ لًاتاؿ   227ل٭٠ منٗ لم ًٚغاٟ ٣ٙـ ىلم١ـ ٤ٝال١اًت ٣ ؿك ؿ٭٤لٟ ل٣، ٓيغ

ـ »، «ٍظ»، «٤ٍ»٧ا٫  ض٢ٞاً ؿك ١ٌؾ٦. ًقٮـ ١يٮ٬ٌ آٝـ٥ لًت با تؾّْٚ ٣ٙـ ّا٦  $« فا
، 1387ُايٮق٬  $.ل٭٠ منٗ ١ٮاٝـ٥ لًات # لًت لٓٮ٘ تل٭٠ ١ٌؾ٦ ٧ا٫ ؿ٭٤لٟ ُٞي

ّ837)
 ١َ٘ ل٭٠ منٗ ١ٮن ب٢ا ب٦ ت٤ضٮظ ٝق٤ّك ؿك منٗ پٮَ ت٤رٮ٬٨ ١ـلكؿ . 

  ١ـ٭ـٛ فزب ت٤ ص٤ٟ فزا٭ب ب٬ٌ ١ـ٭ـٛ    ؿ٭ـٛ عل  ت٤ ب٬ را١ا ٤ّٟ ؿ٣ ل١ـك .5
 #٫٤ٙ٤ٝ1690، ّٚٮّات،ك $

  ٛل٭٠ منٗ ٦ّ بٌٮاك٫ لم ٣٭و٬ٕ ٧ا٫ ًوِ ُؾ٬ٔ ٤ٝال١ا كل ؿك ؽ٤ؿ ؿلكؿ، ب٦ ١ا
٧ا٫ ؿ٭ا٤لٟ ل٣   ٣ با تؾّْٚ ١نلك٫ ؿك بٌٮاك٫ لم ١ٌؾ٦# 645ا 720$١نلك٫ ٨ٌٍتا٬١ 

١نلك٫ ُافل٫ لًت ٣لبٌت٦ ب٦ ىلٍ٪ لًاٞافٮٚٮ٦ ٣ ًاوِ ُاقل٫ ل٣ لم    . ٤ُؿ ؿ٭ـ٥ ٬ٝ
١نلك٫، صاپ لًتاؿ ٝؾا٧ل ٝٔيّا، رٚـ ؿك ؿ٭٤لٟ . ١ٞا٭ـ ل٭٠ ل٤ًٚ  ٍـك٫ ب٦ ؿ٣ك ٬ٝ

٧يت بٮت لم ل٭٠ منٗ ٦ّ ؿك ّٚٮّات ُٞي رٞقاً ؿ٣لمؿ٥ بٮات   79ا   80ٓيغات  2
تـاتـٛ/٥ٟٞاتا٢٘سار٢فضُٚادبرٞاوٗ: لًت؛ با ل٭٠ تؾّْٚ لًت، آٝـ٥

لٕل ٣لٍقاً ل٭٠ مانٗ لم ١انلك٫ باُاـ ُاا٭ـ فّٚات      . ادبتجست٣درتٛادب٘ذ٤ذْ
ٞٓ٘ـٛرٚٞـٓتٛ،لٕرٚٞٓضٕسٞٓ: لٟ ُٞي ل٭٠ بٮت باُـ٣ك٣ؿ آٟ ب٦ ؿ٭٤

مانٗ   ؿك ّٚٮّاات ُاٞي تؾّٚاِْ   . ٘ذ٤ذْ٘سةتٛجستٛپذرٚٔادرا٢/تٛتػر
ُا٢تثر٤سحكّضٕسا٢: بـ٭٠ ٦١٤ٕ لًات  ُاغـ ٖاغـ تػـر٠تـ٣/ٞـاجـا

 .٘ذ٤ذْرطة٤هٔٗٚجٛدت
« ٍا٤ »٧اا٫   ١ٌاؾ٦ ٧ا٫ ٝقتول ؿ٭٤لٟ ُاٞي ٭ق٢ا٬    ٍاب٘ ٭اؿآ٣ك٫ لًت ٦ّ ؿك ١ٌؾ٦

ِٝاْ٘  . ُا٤ؿ  ل٭٠ منٗ ؿ٭اـ٥ ١ٞا٬  # لًقـ لى٢ـ٫$« فـ»، #ٍل٥ عٔاك$« ٍظ»، #١٤ٍٮ٦$
ل٭٢زاًت ٦ّ ٤ٍلفـ ١ٌؾ٦ ٢ُا٬ً ؿك ل٭٢زاا ؿك تقااكٕ باا ٤ٍلفاـ ًاوِ ٢ُاًا٬       

(887، 1387ُّيٮق٬ . $لًت
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 ل٫ لًت ٦ّ لًتاؿ ؿك آٟ ٧ٜ با٦ ٝأؽاقث لٓا٬ٚ ٭ْا٬ لم منٙٮّاات       لم ٤ٝلكؿ پلىا٭ـ٥
لًاتاؿ   ل١ـ ٣ ٧ٜ بل لٓاٙت ٦ً ١ٌاؾ٪ ٝا٤كؿ تأّٮاـث     ؿ٭٤لٟ ُٞي لُاك٥ ّلؿ٥  لٙغا٬ٍِ 

 .ل١ـ ٝٮ٫٤٢ ٓغ٦ّ ٕقلُت٦

 
 ١ٮاٝٮن٭ٜ ؽٌاٟ ٌّاٟ با  ١ٖن٭٢ٮٜ  ؽل٭و عل٭و رن .6

 #٫٤ٙ٤ٝ1766، ّٚٮّات،ك $ 
 ٟرٞـ آ٣كؿٟ ٓيت بلل٫ ٤ٓ٤ٝهث رٞـ ؿك ٝت٤ٟ ٍو٘ لم ٤ٝال١ا، با٦  : ؽٌاٟ ٌّا

ًٚز٬ٍ٤، لٝل٫ لًت كل٭ذ ٣ ٤ٝال١ا ّا٦ مباا٬١ با٦     ٣٭و٥ ؿك ُافللٟ فٔل من٫٤١ ٣
لًت ٣ ُاا٭ـ ٧اٜ    ٙغاػ تاك٭ؾ٬ بٌٮاك ٌٕتلؿ٥ ؿلكؿ لم ّاكبلؿ٧ا٫ ٍـٝا ٤ًؿ رٌت٦

. ؿك ٨ٙز٪ ٝا٣لكءل٨ّ٢ٙل٫ ؽا١ـلٟ ٤ٝال١اا ل٭ا٠ ١ا٤ؿ لًاتقٞاٗ ٢٧ا٤م باا٬ٍ ب٤ؿ٧اًات       
#912،ظ656غ: ُيٮق٬$
      ِل٭٠ منٗ، ؿك ٝٮاٟ ٦١ ١ٌؾ٪ ٤ٝكؿ ٝللرق٪ لًتاؿ ىل٣مل١يال ت٨٢اا ؿك ١ٌاؾ٪ ٝتاأؽّل
  . ٣ر٤ؿ ؿلكؿ ٣ ب٦ لعتٞاٗ ١نؿ٭ِ ب٦ ٭َٮ٠ لم ٤ٝال١ا ١ٮٌت# 770ا  768$« ىق»
 
 ٠ٝ ّاك ؿك ٠ٝ، ّاك ؿك ؿكآ ؿكآ ٠ٝ، ؿٙـلك ٠ٝ ؿٙـلك بٮا بٮا .7

٤ٝٙا٫٤، ّٚٮّاات،ك   $٠ٝ لًللك ٠ٝ، لًللك ب٤ٖ ب٤ٖ ٠ٝ، ٕٚنلك ٠ٝ، ٕٚنلك ت٤٭٬ ت٤٭٬
1785# 

 آماام  « ٝيااف٠ٚ »٧ا٫ ل٭٠ منٗ، با٦ ٙغااػ فل٣ضا٬ باا      بقض٬ لم لبٮات ٣ ٝٔللؿ
ٗ    ٣ ل٭ا٠ لم ٣٭وٕا٬  « ٌٝاتيق٠ٚ »٤ُؿ بٌٮاك٫ ؿ٭ٖل با  ٬ٝ ٧اا٫   ٧اا٫ ٤ًٝاٮَا٭٬ مان

ًاؽت ٣ ٤ٓكت ل٭٠ منٗ ١ٮن ؿك فلهث منِٗ ٢ًّت٬ِ كل٭ذ ؿك ٝٮااٟ ل٧ا٘   . ٤ٝال١اًت
٧ا٫ ؿلؽٚا٬ آٟ ١ٌاوت با٦     تنٮٮللت ٤ٍلى٬ ل٬ٚٓ ٣ ٍاىٮ٦ ب٢ـ٫ ٣ لؿ  ١ٮٌت ٣ ٍاىٮ٦

(918، 1387ُّيٮق٬ . $٧ا ٝتيا٣ت لًت ؿ٭ٖل منٗ
  ٪١ٌاؾ٪  $« ٍْ»ل٭٠ منٗ ١ٮن ؿك ٝٮاٟ ٦١ ١ٌؾ٪ ٝلرـ لًتاؿ ىل٣مل١يل ت٨٢ا ؿك ١ٌؾ

# ؿك ّتابؾا١٪ ٍـُ لعٞـپاُا ؿك ُا٨ل لىٮا٤ٟ ٍال٥ عٔااك     ٤ٝ730كّػ  1587ُٞاك٩ 
٭٬ْ لم ؿك٣٭ِاِٟ ىلٍ٪ ٤ٙ٤ٝ٭٦ّ لم ًوِ ٣ ٙغا٠   ٤ٝر٤ؿ لًت ٣ ب٦ لعتٞاٗ م٭اؿ تَٚٮـث 

 .٧ا٫ ٫٤ٙ٤ٝ باُـ منٗ
 
٠ّ   تلًا ٕلؿٟ ؿك ؿلكؿ ؿ٫٣ ٦ّ ًل ٧ل   ٠ّ را ى٢ا فٮ٠ ؿك ٣عـت ؿك ٤ُ را ب٬ .8

 #٫٤ٙ٤ٝ1876، ّٚٮّات،ك $
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 ٣ « ٍظ»، «٤ٍ»٧ا٫  ٙغ٠ ل٭٠ منٗ ٍـك٫ لم ل٤ًٚ  ٤ٝال١ا ب٦ ؿ٣ك لًت ٣ ؿك ١ٌؾ٦
#965، 1387ُّيٮق٬ . $٧ٜ ١ٮاٝـ٥ لًت« ٌٝ»
 مانٗ  ؿك بٮات ًا٤ٛ ٧ٞاٮ٠    « ٢٧ـ٣ بِ»كمٜ ل٭٠ لؽ٨اك١ؾل، ؿك ٤ٝكؿ تلّٮب  ف٬ٚ
# ّا٠  ٭نٞا ت٤ تلّا٦١ كل ٧ٌت٬ ٢٧ـ٣ بِ/ بٌتاٟ لبـ ُِٞٮل ِٕت٬ لمٗ ٌٝت ص٤ٟ$

ٝقٚا٤ٛ ١ٮٌات   . لًات  ل٫ لًت ٦ّ ٤ٝال١اا ؽا٤ؿ ًااؽت٦    ٦ّٞٚ« ٢٧ـ٣ بِ»: لًت آٝـ٥
٧ا٫ ٝقتول كل با٭ـ ؿل٣ك٫ِ ٨١ا٭٬ِ  ٢ُاؽت٬ لم منٗ با لًت٢اؿ ب٦ ١ٌؾ٦ لًت٢واط ٬ِّّٚ ًوِ

٦ّ ١ٌاوت مانٗ كل با٦    « ٢٧ـ٣ بِ»١ٌوت ب٦ تلّٮب لًتاؿ ىلٕ ّلؿ ٭ا لُاك٩ ل٣ كل 
 .٢ّـ ٤ٝال١ا ت٤َ٭ت ٬ٝ

 
 گیری نتیجه.6

كمٜ ل٭٦ْ٢ لم آمام ب٦ صاپ ٝزّٚـلت ّّٚٮّات ُٞي ب٦ تٔغٮظ ىل٣مل١يل، ١نؿ٭اِ با٦    ف٬ٚ
ٕاقكؿ، ٣ لم ٧ٞااٟ    ًاٗ ٬ٝ 50رٚـ٫ آٟ، بٮَ لم  ٣10 لم لتٞاٛ ّاك ل١تِاك ٝز٤ٞف٪  60

لًت، آٟ صاپ ٤٢٧م ٝلرقٮّت ؽا٤ؿ كل لم ؿًات ١اـلؿ٥ ٣     ب٤ؿ٥ آمام ل١تَاؿلت٬ بل آٟ ٣لكؿ
لىن٣ؿٟ ع٤ل٬ُ ب٦ ٝات٠ تٔاغٮظ   . لًت ٧ٮش تٔغٮظ ٣ صاپ ؿ٭ٖل٫ را٭ٖن٭٠ آٟ ١ِـ٥

٧اا٫   ىل٣مل١يل؛ لم ر٦ٚٞ تلرٞ٪ فواكلت ٣ لبٮات فلب٬ ٣ تلرٞ٪ ٝقـ٣ؿ لبٮات ٭ا ٝٔاللؿ 
ٛ ت٤ىٮٌ ًوغا٬١ ٢ٝتِال  تل٬ّ ٣ ٭١٤ا٬١ ؿك تزـ٭ـ صاپ٬ لم تٔغٮظ ىل٣مل١يل ٦ّ ب٦ ل٧تٞا

ـ  ٧ا٫ ٝتقـّؿ ٝوت٬٢ بل تٔغٮظ ىل٣مل١يل ٕا٬ٝ ب٦ ر٤ٚ ٝغ٤ٌ  ٬ٝ ُـ، ؿك ٝٮاٟ صاپ . ُا
كماٜ   ، فٚا٬ 770-768صاپ بقـ٫ ت٤ىٮٌ ًوغا٬١ بل ٝو٢اا٫ تاِ ١ٌاؾ٪ ١٤ٍٮا٦ ٝا٤كػ      

ُا٤ؿ، ١ٌاوت با٦ تٔاغٮظ      ل١تؾاك٫ ٦ّ با ٝغاٙق٪  َٝـّٝ٪ ّتاا  ؿك ؽ٤ل٢١اـ٥ ل٭زااؿ ٝا٬    
تل ٭اا لٝتٮاام ؿ٭ٖال٫ ١ـلُات ّا٦ تالرٮظ آٟ كل ٤ٝرّا٦ ٣         ب٘ ٍو٧ٗ٤ا٫ ٍا ىل٣مل١يل ضوظ
 .ٌٝتـّٗ ًامؿ

لم ٌّا٬١ ٦ّ بلل٫ تْٞٮ٘ ٣ تتٞٮٜ ّااك فؾاٮٜ لًاتاؿ ىل٣مل١يال، ٓاالعٮت ل١ْاك١اپاق٭ل       
ؿلك١ـ، لًتاؿ ُيٮق٬ ّـ٬٢ّ لًت ٬ٙ٣ ل٭ِاٟ ؿك آؽل٭٠ ّاك٫ ٦ّ بل ك٫٣ ّٚٮات ُاٞي  

 .ل١ٮا٣كؿ١ـل١زاٛ ؿلؿ١ـ، ص٢ٮ٠ ؽ٤لًت٦ ٣ ل١تؾاك٫ كل ب
لم ٙغاػ ع٤ل٬ُ ٣ تقٚٮَات بٌاٮاك ًا٤ؿ٢ٝـ ٣ پل١ْتا٦ لًات ٣      «غس٥ِّاتضٕستثر٤س»

عآا٘ ًاا٨ٙا ٝغاٙقا٪ ؿٍٮاٌ ؿك      7ل١ـ ٧ٞض٢اٟ ٦ّ لًتاؿ ؿك ض٠ٞ ٕنلكٍ ّاك ٝتقّّل ُـ٥
٧ا٭٬ ؿك تيٌٮل ٣ ت٤ضٮظ لبٮات با٦ ّااك آٝاـ٥ ؛ لّٝاا      ٝت٤ِٟ لؿب٬ ٣ فلىا٬١ ب٦ ٤ٓكت ١ْت٦

٢ُاًاا٬ لم ٙغاااػ تٔااغٮظ ٝاات٠، ّاااك  لٕاا٬ ل٭ِاااٟ ؿك ١ٌااؾ٦كمااٜ لُاالله ٣ ؽو فٚاا٬
ل١ـ ٝت٠ ل٭ِاٟ باا   صِٖٞٮل٫ ٤ٓكت ١ٖلىت٦ لًت ٣ بلؽاله آ١ض٦ لًتاؿ ؿك َٝـ٦ٝ ٕيت٦



 625   هاي ديوان شمس تبريزي تحلیل انتقادي تصحیحات و چاپ

١ٌؾ٪ ٝٔغّظِ ىل٣مل١يل تيا٣ت صِٖٞٮل٫ ١ـلكؿ ٣ ىللتل لم لفٞاٗ ص٢ـ تٔاغٮظ ٍٮاًا٬   
 .٧ا با ضوظ ٝت٠ ّاك٫ ٤ٓكت ١ٖلىت٦ لًت بـٗ را٭٬ ١ٌؾ٦ ب٦ ٣ را
 
 نوشت یپ
ُ  ٧ا لم َٝـّٝ٪ لًتاؿ ىل٣مل١يل بل ّّٚٮّات ُٞي بلٕلىت٦ ُـ٥ كٝن٧ا٫ ٝلب٤ط ب٦ ١ٌؾ٦.1 : لًات؛ ك

 ٫٤ٙ٤ٝ1363، رالٗ لٙـّ٭٠ ٝغّٞـ

لالْٝااٟ با٦ ؽا٤ؿ     لًتؾللد ٣عتّا٬ «ّتاب٢ِا٬ً ٫٤ٙ٤ٝ»لعّالفات ٝلب٤ط ب٦ صاپ٨ا٫ ّّٚٮّات لم .2
 .لًت صاپ٨ا ١ٮن ٝللرق٦ ُـ٥

ٝاؿ٫ّ پـ٭ـآ٣ك١ـ٩ ٤ٝض٤ؿ ل٭٠ ٍا٤١ٟ ٦ّ ب٦ ٤ٝرب ٣ٓا٭ت ٭ا ٣كلحت  ٝـّت لًتياؿ٥ لم ع٤ًَ».3
ٍا٤١ٟ عٞا٭اتث عَا٤ً ٝدّٙيااٟ    $« ٤ُؿ، لم تاك٭ؼِ ٝلٓث پـ٭ـآ٣ك١ـ٥ ٬ً ًاٗ لًت ٢ٝتَ٘ ٬ٝ

 #1375ّ224آفك١ٔ، فوـلٙغٌٮ٠: ؛ كُ... ٣

٭٤لِٟ ٭اؿآ٣ك٫ِ ل٭٠ لٝل ضل٣كت ؿلكؿ ٦ّ ب٦ فٚ٘ بٌٮاك٫ ٤٢٧م را٫ صاپ ل١تَاؿ٫ِ ؿ٭ٖل٫ لم ؿ».4
پا٣ك٬ٍِ ٓيغ٪ بٮٌت  1385َٝـّٝ٪ ٫٤ٙ٤ٝ:ُيٮق٬ِ ّـ٬٢ّ؛ كُ$« ُٞي ٧ٞض٢اٟ ؽا٬ٙ لًت

٦١٣# 

 .ٕقلُت٦ ُـ٥ لًت ؿك َٝاب٘ ت٤ضٮغات لًتاؿ ُيٮق٬ ّـ٬٢ّ فالٝت .5

 .١ِا٦١ ت٤ضٮغات ١ٖاك١ـ٥ لًت ل٭٠ فالٝت .6

ًؾ٠ِ ٤ٝال١ا ٭ااك٫   لٛ ٦ّ ؿك ى٨ِٜ ؿك ٧ل ٤ُٕ٪ لؿ  ٣ ىل٢٧ٔث ل٭لل٬١ ٣ لًال٬ٝ ١ْت٦ ل٫ ؿ٭ـ٥».7
: ُاايٮق٬ِ ّااـ٬٢ّ؛ كُ$« لٛ ؿ٢٧ااـ٥ باُااـ، آٟ كل ؿك تيٌااٮل ٣ ُاالطِ من٨ٙااا ٣ كبافٮ٨ااا آ٣كؿ٥

 #ٓيغ٪ ؿ٣لمؿ٥ ٫٤ٙ٤ٝ1387


 نامه كتاب
 ٬ُلّت ل١تِاكلت فٚٞ :ت٨للٟ ،ُٞي، صاپ ٧ِتٜ منٙٮّات٩ ـ٭ٕن. #1385$ ٝغّٞـ كضا ٬،ّـ٢ّ ٬قٮُي

 ٣٬ ىل٢٧ٖ
 ل١تِاكلت ًؾ٠: ت٨للٟ ،د، صاپ ل2ٗ٣ن٭منٙٮّات ُٞي تول .#1387$ٝغّٞـ كضا  ٬،ّـ٢ّ ٬قٮُي
 ل١تِاك ىلؿ٣ى: ت٨للٟ ،صاپ ؿ٣ٛ ُقل، ٬ًوِ ٢ُاً #.1375$ ل٣ىٮ، ًٌاٮُٞ
ٟ  ،ؿ٣ٛ للًات ٭، صااپ ل٣ّٗ لم ٣ ٤ٝ٫ٙا٤  ٬ّتاب٢ِاًا  .#1385$ٝا١ـل١ا  ،٫ب٨نلؿ ٌ٭ٓـّ ٝلّان ١ِال   : ت٨الل

 ٬ؿل١ِٖا٧
 ٣ِ٬ ع٤لُ غاتٮبا تٔغ ل،ٮّو ٤لٟ٭ؿ ا٭ ٫ن٭ُٞي تول اتٮّّّٚ .#1363$ ٬ٝغّٞـ بٚؾ ٠٭رالٗ لٙـّ ٤ٙ٤ٝ٫

 لٮّو لٮل١تِاكلت لٝ: ت٨للٟ ،لٙنّٝاٟ ىل٣مل١يل، صاپ ٤ًٛ ـ٭لًتاؿ بـ
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ٝقل٣ه ب٦  ٪بل لًاى ١ٌؾ ،٫ن٭ُٞي تول اتٮّّّٚ لٮّو ٤لٟ٭ؿ .#1386$ ٬ٝغّٞـ بٚؾ ٠٭رالٗ لٙـّ ٤ٙ٤ٝ٫
ٗ  ،٬ًوغا١ .ا٧ ٌٮت٤ى: اتٮى٨لًت ٣ ِّو لالب غات،ٮت٤ض ،٦ٮ١٤ٍ ٪١ٌؾ ٟ  ،صااپ ل٣ّ ل١زٞا٠   :ت٨الل

 ٬آحاك ٣ ٝياؽل ىل٢٧ٖ
 ٫لم ك٣ ٬، صااپ فٌْا  ٫ن٭ا ُاٞي تول  اتٮّّّٚ ل؛ٮّو ٤لٟ٭ؿ. #1386$ ٬ٝغّٞـ بٚؾ ٠٭رالٗ لٙـّ ٤ٙ٤ٝ٫

 للٟ٭ل ٪عْٞت ٣ ىٌٚي ٬پو٧٣ِ٪ ٝدًٌّ: ت٨للٟ  ،صاپ ل٣ّٗ ،٦ٮ٤ٝال١ا ؿك١٤ٍ ٤ٝ٩م ٬ؽغّ ٪١ٌؾ
صااپ   ـ٭تزـ ؛٫ل١تَاؿ ظِٮٓغ ٌِ٭صاپ ّلؿِٟ ّتب ٤ٝال١ا ب٦ علٙن٣ٛ ل٧تٞاٛ ؿك . #1386$ ٬ٝزتو ،٤٢٫ٮٝ

 ًااٗ ٧ياتٜ،   ،ل١ز٠ٞ٪١اٝا ، 1353لًتاؿ ؿك ٝزٚيِ بنكٕـلُت ٤ٝال١ا ؿك ؿل١ِٖا٥ ت٨اللٟ ؿك  ٬ًؾ٢لل١
 1386ن٭ٮ٤ًٛ، پا ٩ُٞاك

 ٬2 ُٞاك٩لؿ  پو٧٣ ؛ؿ٭٤لٟ ّوٮل١٤ٍٮ٦ ٣ ّّٚٮّات ُٞيِ ىل٣مل١يل. #1386$ ٌٮت٤ى ،٬ًوغا١. ٥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


