
 

 

 گذر اس شيزًند بو شيزًند مسئٌل در دانشگبه

،) ادوذ ػجبعي
 

 (1ًْؽيي ػجبعی

 

 چکيده 

دس ايي همبلَ ساُکبسُبيي کَ دس يک داًؾگبٍ ثشاي تشثيت  

ؽِشًّذ هغئْل ّ يب تغييش ؽِشًّذ ثَ ؽِشًّذ هغئْل ثبيذ ثَ 

کبس گشفتَ ؽْد، هْسد ثشسعي لشاس گشفت. ُوچٌيي ثَ ايي عؤاالت 

پبعخ دادٍ ؽذ کَ داًؾگبٍ ثب ثَ کبس ثشدى چَ ؽيٍْ ُبيي هي 

ثشعذ ّ ؽِشًّذ هغئْل چَ تْاًذ ثَ ًوًَْ ي ػيٌي ؽِشًّذ هغئْل 

ّيژگي ُبيي داسد؟ اهش ثَ هؼشّف ّ ًِي اص هٌکش، هجٌب ّ هؼيبس 

 پبيذاس دس ّفْل پبعخ ُب ثْدٍ اعت. 

ثب سّػ تْفيفي تذليلي ثَ اعالػبت ّ ًتبيج هْسد  سّػ پژُّؼ 

 ًظش دعتشعي دبفل ؽذ. 

اص سّػ هغبلؼَ ي کتبثخبًَ اي اعتفبدٍ رًش گزدآًري اطالعبت:  

َ عشيك فيؼ ًْيغي ثب هشاجؼَ ثَ هٌبثغ هختلف، دادٍ ُبي ؽذ ّ ث

الصم يؼٌي سّػ ُبي گًْبگْى تشثيت ّ آهْصػ ؽِشًّذ هغئْل ثب 

 تأکيذ ثش اهش ثَ هؼشّف ّ ًِي اص هٌکش، جوغ آّسي ؽذ. 

اػتوبد عبصي، خْدثبّسي، آعبى گيشي تزکش صثبًي، يبفتو ىب:  

بداػ، ثشُبى ّ آهْصػ ُبي ػولي، ثشُبى ّ دکوت، عشح عؤال، پ

 اعتذالل ّ اهخبل ايي ُب، ًوًَْ سّػ ُبي ثَ دعت آهذٍ اعت. 

ثب جوغ ثٌذي ساُکبسُبي ثذعت آهذٍ، ايي ًتبيج دبفل ؽذ کَ 

اػتالي ؽخقيت، ثب اعتذالل، هتمبػذ ًوْدى ّ ايجبد ثبّس، لجْل 

اهش ثَ هؼشّف ّ ًِي اص هٌکش، ّ تؾْيك دسًّي ّ ثشلشاسي 

تبسُبي هغلْة ّ تؼبهل، ػْاهل هؤحش دس استجبط فذيخ ّ تمْيت سف

تشثيت ؽِشًّذ هغئْل ثْدٍ اعت. سػبيت افْل سّاًؾٌبعي ُن ثش 

 عشػت فؼبليت ُبي اهش ثَ هؼشّف ّ ًِي اص هٌکش هي افضايذ. 
 

اهش ثَ هؼشّف ّ ًِي اص هٌکش، ؽِشًّذ، ؽِشًّذ ًاژگبن کليدی: 

 هغئْل، ؽِشًّذي، ثشُبى ّ دکوت. 
 

 مقدمو: 

اهش ثَ هؼشّف ّ ًِي اص هٌکش ُن اص ًؾبًَ ُبي ثبسص ؽِشًّذ  

هغئْل ّ ُن اعبط ّ پبيَ تشثيت ّ آهْصػ يک ؽِشًّذ هغئْل ثَ 

دغبة هي آيذ. ايي دّ فشيضَ ضبهي اجشاي ثميَ ّظبيف فشدي ّ 

 اجتوبػي اعت. 

اهش ثَ هؼشّف ّ ًِي اص هٌکش ثب هضوْى ُبي يکغبى، تؼبسيف 

سد. دس ادکبم ديي ثَ توبم ّاججبت ّ هغتذجبت هؼشّف فشاّاًي دا

 ّ ثَ توبم هذشهبت ّ هکشُّبت، هٌکش گفتَ هي ؽْد. 

ُش کبس خيش ّ پغٌذيذٍ کَ ػمل ّ ؽشع آى سا خْة ّ ثشتش ّ »

ثغيج ّ «)داساي سجذبى هي داًذ، هؼشّف اعت ّ ػکظ آى، هٌکش

اهش (. تأکيذ ثش ايي اعت کَ هقذاق ُبي 151. ؿ 1831ُوکبساى، 

ثَ هؼشّف ّ ًِي اص هٌکش ثبيذ ؽٌبختَ ؽذٍ ّ ثب ػمل ّ ؽشع 

 ُوبٌُگ ثبؽذ. 
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 ػضْ ُيأت ػلوی داًؾگبٍ آصاد اعالهی ّادذ ؽِشکشد . -



 

 

اًغبى دس کالم هللا هجيذ ثَ دّ گًَْ تْفيف ؽذٍ اعت. اص يک عشف 

ثَ هْجْدي ضؼيف، ثخيل، عتوگش، جبُل، ًبعپبط، عغيبًگش، 

فخشفشّػ، ػجْل، هغشّس ّ اص عشف ديگش ثَ هْجْدي ثشگضيذٍ کَ 

لکْتي ّ خذا آؽٌب ّ کوبل علت. اعتؼذاد داساي سّدي اعت ه

تکبهل دس اًغبى ثَ دّذي اعت کَ فشؽتگبى الِي اص ًيل ثَ آى 

همبم ًبتْاًٌذ، ثَ ُويي جِت، هالئکَ هأهْس هي ؽًْذ دس ثشاثش 

اّ عجذٍ کٌٌذ ّ عش اًجبم ثَ خليفَ هللا هؼشّف ؽذٍ اعت )ًْسّصي 

 (. 53ؿ  1831 –

ئْل ثْدى يب ػول ثَ ّظبيف ّ ثب دلت دس گفتبس فْق، ؽِشًّذ هغ

تکبليف ؽِشًّذي، ساٍ دؽْاسي ًيغت، صيشا خذاي تؼبلي، اعتؼذاد 

ُب، تْاى هٌذي ُب ّ اهکبًبت فشاّاًي ثَ عْس فغشي دس ًِبد 

اًغبى لشاس دادٍ اعت کَ ثبلمٍْ ّعيلَ تکبهل ّ تؼبلي ّ عؼبدت 

اّ اعت. اگش ايي تْاى هٌذي ُبي خذادادي دس هغيش فذيخ خْد 

س ثگيشد، تؼبلي فشد ّ جبهؼَ ثَ دًجبل داسد ّ اگش دس هغيش لشا

اًذشاف لشاس ثگيشد، ًبثْدي، پي آهذ آى اعت. اهش ثَ هؼشّف ّ 

ًِي اص هٌکش، ّعيلَ اي اعت ثشاي ؽِشًّذ هغئْل ؽذى، ؽِشًّذ 

هغئْل ثبلي هبًذى ّ آگبُي دادى ثَ ديگشاى جِت دشکت دس هغيش 

 فذيخ. 

ّ ػضْ ُش جبهؼَ اي کَ ثبؽذ اص يک  اًغبى هْجْدي اجتوبػي اعت

پيؾيٌَ ي فشٌُگي، تبسيخي، عيبعي ّ اجتوبػي تأحيش پزيشفتَ 

اعت. اداهَ ايي صًذگي اجتوبػي هغتلضم سػبيت دمْق ّ ّظبيف 

ؽِشًّذي اعت ّ سعبلت داًؾگبٍ ُن کَ خْد ًِبدي ثشخبعتَ اص 

ايي جبهؼَ اعت ثبيذ ديي خْد سا اص ًظش تشثيت ؽِشًّذ هغئْل 

 آّسدٍ عبصد. ثش

ىدف اصلي يب کلي اين نٌشتو، بزرسي راه ً رًش ىبي تزبيت 

شيزًند مسئٌل در دانشگبه است؛ ً ىدف فزعي اين است کو شيزًند 

 مسئٌل چو ًيژگي ىبيي دارد ؟ 

تشثيت ؽِشًّذي، فشايٌذي اعت کَ فشد اًغبًي سا ثشاي صيغتي  

هغئْالًَ، خاللبًَ، لبًْى هذاساًَ، اسصؽوٌذاًَ ّ آگبُبًَ دس 

جبهؼَ آهبدٍ هي کٌذ. فشدي کَ دس ايي هغيش لشاس هي گيشد، دس 

ػيي هؾبسکت فؼبلي کَ دس صًذگي اجتوبػي ّ ًِبد ُبي جوؼي 

ٌجبسُبي فشٌُگي جبهؼَ سا ُن داسد، اسصػ ُبي اخاللي ّ ديٌي ّ ُ

 (. 14، ؿ 1831دس خْد دسًّي هي کٌذ )ؽشفي، عبُش پْس، 

هغئلَ افلي گضاسػ ػلوي پيْعت ثَ ايي فْست لبثل ثيبى اعت کَ  

داًؾگبٍ چگًَْ ّ ثب چَ ؽيٍْ ُب يب ساُکبسُبيي هي تْاًذ ثب 

تکيَ ثش اهش ثَ هؼشّف ّ ًِي اص هٌکش، اػضبء خْد سا ثَ 

ئْل، تغييش سفتبس دُذ ّ يب آًبًي کَ خْد سػبيت ؽِشًّذاًي هغ

دمْق ؽِشًّذي سا عشلْدَ ي صًذگي ؽخقي ّ ؽغلي لشاس دادٍ اًذ 

 توجيذ ّ تکشين ًوبيذ؟ 

اُذافي کَ دس ايي ًْؽتَ هْسد ًظش اعت ػجبست اعت اص: سعيذى  

ثَ تؼبسيفي هغتٌذ ّ لبثل لجْل اص هفبُين ؽِشًّذ، ؽِشًّذ 

ؽِشًّذي ثشسعي ّ اسائَ ي سّػ ُبيي کَ هغئْل ّ دمْق ّ ّظبيف 

دس داًؾگبٍ ثَ کبس گشفتَ ؽْد تب ثتْاًذ اػضبء خْد سا ثَ 



 

 

ؽِشًّذاًي هغئْل تجذيل ًوبيذ. ثب تْضيذبتي هشتجظ، اهش ثَ 

هؼشّف ّ ًِي اص هٌکش ثَ ػٌْاى هجٌبي ًظشي ّ ػولي ُش الذاهي 

 دس تشثيت ؽِشًّذ هغئْل هؼشفي ؽْد. 

ساٍ ّ سّػ ُبيي ثب تکيَ ثش ػلْم ديٌي ّ فلغفَ تشثيت دس  

اعالم، سّاًؾٌبعي ّ جبهؼَ ؽٌبعي هْسد ثذج لشاس هي گيشد کَ 

ًوًَْ ي آى ُب سّػ ُبي: ػلوي، خغبثي، صثبًي، پشعؾي، 

هؾبسکتي، استجبعي، الگْيي ّ اًگيضؽي اعت ّ ايي کَ ؽِشًّذ 

 هغئْل چَ ّيژگي ُبيي داسد ؟ 

ثَ هؼشّف ّ ًِي اص هٌکش ثَ ػٌْاى صيش ثٌبي  تأکيذ ثش اهش 

تشثيت ؽِشًّذ هغئْل دس داًؾگبٍ، هذتْاي ُش کذام اص سّػ ُبي 

هؼشفي ؽذٍ دس ايي همبلَ اعت ّ دس دميمت ضبهي اجشاي ايي 

 سعبلت ّ هقذاق ُبي تکبليف ّ ّظبيف ؽِشًّذ هغئْل خْاُذ ثْد. 

عذ ثٌبثشايي همبلَ دبضش ثب سّػ تْفيفي تذليلي ثَ اًجبم هي س 

داًؾگبٍ ثب ثشسعي ّ همبيغَ »فشضيَ اي تْفيفي ثب ايي ػجبست: 

ّ تغجيك سّػ ُبي تشثيت ديٌي، سّػ ُبي هغشح دس سّاًؾٌبعي، 

جبهؼَ ؽٌبعي، ػلْم تشثيتي ّ هقذاق ُبي اهش ثَ هؼشّف ّ ًِي 

اص هٌکش هي تْاًذ ثَ سّػ ُبي کبس آهذ دس تشثيت ّ آهْصػ 

 يي کٌٌذٍ هغيش فؼبليت هذمك هي ثبؽذ. تؼي« ؽِشًّذ هغئْل ثشعذ 

 شزحي کٌتبه بز امز بو معزًف ً نيي اس منکز: 

ٍ هللا هظبُشي، هؼلن اخالق ّ سيبعت دْصٍ ػلويَ اففِبى دس يآ 

صهيٌَ اهش ثَ هؼشّف ّ ًِي اص هٌکش ّ دمْق ؽِشًّذي ديذگبٍ 

ثيبى فشهْدٍ اعت « ؽِشًّذ هغئْل»خْد سا دس کتبثي ثب ػٌْاى 

 شافي اص آى ثَ ؽشح صيش اسائَ هي گشدد: کَ پبساگ

هغلوبًبى ّظيفَ داسًذ تب افشاد ًبآگبٍ ّعِل اًگبسساکَ  

ّظبيف ديٌي خْد سا اًجبم ًوي دٌُذ، ثَ ثِتشيي ساُي کَ دس 

 آًبى هؤحش اعت، ثَ اًجبم دادى کبس پغٌذيذٍ اهش کٌٌذ. 

کغي کَ ثب اًجبم دادى کبسي ًبپغٌذ ثَ خْد ّ جبهؼَ اػ صيبى » 

هي سعبًذ، ثبيذ اص کبس اّ جلْگيشي ثَ ػول آيذ ّ چَ ثغب عکْت 

افشاد فبلخ هْجت اداهَ يبلتي هٌکش يب گغتشػ فغبد دس جبهؼَ 

ؽْد. ُوبى گًَْ کَ ثب ؽيْع ثيوبسي دس جبهؼَ، اثتالي ثَ آى 

گغتشػ پيذا هي کٌذ ّ اص ايي سّ جلْگيشي کشدى اص عشايت 

س فْست اُويت ًذادى ثَ آى ثيوبسي ُبي اخاللي ًيض چٌيي اعت ّ د

ُب هوکي اعت فغبد دس جبهؼَ ؽيْع پيذا کٌذ. ثٌبثشايي، اهش ثَ 

هؼشّف ّ ًِي اص هٌکش ّظيفَ اي ػوْهي اعت ّ ثش يک هغلوبى 

ّاجت اعت. ايي ّظيفَ دس جبهؼَ اعالهي ثشاي ًِبدُبي ػوْهي ّ 

)هظبُشي، ثي تب، ؿ «. عبصهبى ُبي دّلتي ثيؾتش ادغبط هي ؽْد 

11) 

 

 تعزيف امز بو معزًف ً نيي اس منکز: 

آى چَ سا ػمل ّ ؽشع ًيکْ هي داًذ، هؼشّف هي ًبهٌذ کَ دس » 

 دايشٍ ي ادکبم تکليفي، ُوبى ّاجت اعت. 



 

 

آًچَ سا ػمل ّ ؽشع ًبپغٌذ هي داًذ، هٌکش هي ًبهٌذ ّ دس 

)تذشيشالْعيلَ ثَ ًمل « ادکبم تکليفي، دشام ّ هکشٍّ هي ثبؽذ 

 (71، ؿ 1838اص هذذث 

کي ثبلوؼشّف آهشًا ّ َػِي الوٌکِش ًبُيًب ّ ثبلخيش ػبهالً ّ للؾش  

 (1831هبًؼًب )غشسالذکن ّ دسسالذکن ثَ ًمل اص هذوذ هظبُشي 

اهش ثَ هؼشّف کي ّ ًِي اص هٌکش ًوب، ثَ کبس خيش ػول کي ّ  

 اص کبس ثذ هشدم سا ثبص داس. 

ى ًکتَ اي ( دس پيؾگفتبس کتبة ًظبست ًخجگب1831هذوذ هظبُشي ) 

ثَ ايي هضوْى آّسدٍ اًذ: . . خذاًّذ هتؼبل ُوبًگًَْ کَ خْد 

سا دس ُذايت ثٌذگبى ثَ عْي عؼبدت ساعتيي هغئْل هي داًذ، ايي 

هغئْليت سا هتْجَ ثٌذگبى ُن هي داًذ، اثتذا سعْالى ّ اّليبء 

الِي ّ عپظ ػبلوبى ديٌي ّ آى گبٍ سّؽٌفکشاى ّ اًذيؾوٌذاى 

 جْاهغ ثؾشي. 

ي اهش ثَ هؼشّف ّ ًِي اص هٌکش دس جبهؼَ کًٌْي هغتلضم اجشا 

ؽٌبخت ّ ثيٌؼ ُش چَ ثيؾتش ؽِشًّذاى اعت. ؽِشًّذ هغئْلي کَ 

خْد اص اهش ثَ هؼشّف ّ ًِي اص هٌکش اعتمجبل هي کٌذ، دس 

اجشاي آى ُن ُوَ جْاًت سّػ ُبي ػمالًي سا ثبثذ ثؾٌبعذ ّ ثب 

آى گبٍ ثَ ػٌْاى ُْؽيبسي کبهل، هؼشّف ّ هٌکش سا دسک کٌذ، 

 ؽِشًّذ هغئْل، دس پي اجشاي فشيضتيي ثبؽذ. 

 : Citizenتعزيف شيزًند 

ؽِشًّذ يؼٌي ػضْ يک اجتوبع عيبعي کَ داساي دمْق ّ ّظبيفي  

دس استجبط ثب ايي ػضْيت اعت. )آًتًْي گيذ، هتشجن، فجْسي، 

 (145ؿ  1831

 : ship Citizenتعزيف شيزًندي 

ؽِشًّذي يؼٌي سّػ صيغتي دس يک ؽِش ثش عجك افْل ّ لْاػذ ّ  

 لْاًيي خبؿ. 

 (51ؿ  1831)ؽشيفي، عبُش پْس،  

ؽِشًّذي ُوشاٍ ثب هغئْليت پزيشي يک ّيژگي ثبسص اًغبًي اعت 

کَ اص ًيبص اًغبى ثَ ُوشاُي هغبلوت آهيض ثب ديگشاى، آگبُي 

ّجْد اخالق  ًغجت ثَ دمْق ّ ّظبيف خْد ّ دمْق ّظبيف ديگشاى،

هؾبسکت جْيبًَ، هغئْليت پزيشاًَ ّ آگبُبًَ ّ فؼبل پذيذ هي 

 اعت الِي ُبي اسصػ ثش هتکي کَ اًغبًي خْد ثَ هغئْل آيذ. ؽِشًّذ

ُبي اعالهي سا فشا ساٍ خْد لشاس هي دُذ.  اسصػ ّ آّسد هي سّي

سػبيت اسصػ ُبي اخاللي ّ ديٌي ؽشط اعبعي ادػبي ؽِشًّذ اعالهي 

فشٌُگ اعالهي، ؽِشًّذي ثَ دعت يبثي فشد ثَ ُْيتي اعت. دس 

ًْيذ هي دُذ کَ آى فشد ُْيت يبثي خْد سا هذيْى ثيٌؼ اعالهي، 

پبي ثٌذي ثَ افْل ديٌي، اداي فشايض، آگبُي ّ ػول ثَ تؼبلين 

اعالهي ّ سػبيت اسصػ ُب ّ ٌُجبسُبي اجتوبػي ّ دفظ سّاثظ ثب 

 (51. )ُوبى، ؿ اجتوبع ّ لجْل ّ ادغبط هغئْليت هي داًذ

 شيزًند مسئٌل: 

ؽِشًّذ هغئْل ػجبست اعت اص کغي کَ ًَ تٌِب دس هجتوؼي صيغتي  

)ؽِش( صًذگي هي کٌذ ثلکَ هجوْػَ اي اص لْاًيي، فؼبليت ُب، 

ساثغَ ثب عبيش ؽِشًّذاى، ثب هذيشاى ؽِش، ثب ًِبد ُب، اسصػ 



 

 

ُب، تکبليف هؾبسکت ُب، ُوکبسي ُب سا ثب ديگش اػضبء داسد ّ 

دس تقوين گيشي ُب، ايفبي ًمؼ هي ًوبيذ ّ دس هْلؼيت ُبي 

همتضي اهش ثَ هؼشّف ّ ًِي اص هٌکش سا عش لْدَ صًذگي اػ لشاس 

 هي دُذ ّ ثَ ٌُجبسُبي جبهؼَ ادتشام هي گزاسد.

  

 مؤلفو ىبي شيزًند مسئٌل در جبمعو ي اسالمي: 

هؤلفَ ُب يب ّيژگي ُبي ؽِشًّذ هغئْل، ففبت ّ تْاى هٌذي  

يي اعت کَ ػضْ جبهؼَ خْد سا ثب آى ًؾبًَ ُب هؼشفي هي کٌذ. ُب

 خقْفيبت هْسد ًظش ثَ ؽشح صيش لبثل ثيبى اعت: 

اػتمبد ثَ هجبًي اعالهي، آگبُي اص تؼبلين اعالهي ّ ػول ثَ -1

 فشايض اعالهي. 

کٌذ ّ دس هٌبعکي کَ  ؽِشًّذ هغئْل، هٌبعک ػجبدي سا اجشا هي

جٌجَ جوؼي داسد تؼبهالت اجتوبػي سا ثب ديذ اػتمبدي ّ ديٌذاسي 

دًجبل هي کٌذ. دس ثشاثش ثشادساى ديٌي ّ غيشديٌي آى چَ سا کَ 

 تؼبلين اعالهي تأکيذ ًوْدٍ اًجبم 

هي دُذ ّ اص آى چَ سا کَ تذشين ًوْدٍ، دّسي هي کٌذ، اهش ثَ 

 اعت.  هؼشّف ّ ًِي اص هٌکش فشا ساٍ اّ

ؽٌبخت افْل ّ همشسات ّ ثبيذُب ّ ًجبيذُبي ًِبدي کَ ػضْ  -1

 آى اعت. 

ًِبد خبًْادٍ، ًِبد هذسعَ، ًِبد داًؾگبٍ ّ ُش ًِبدي کَ 

ؽِشًّذ ػضْي اص آى اعت ثبيذ آييي ًبهَ ُب ّ همشسات آى ًِبد 

ّ عبصهبى يب ػشف آى جبهؼَ، چَ کْچک ّ چَ ثضسگ سا ثؾٌبعذ ّ 

 ذ. خظ هؾي خْد لشاس دُ

 ؽٌبخت فشٌُگ جبهؼَ ّ ثبّس آى فشٌُگ:  -8

فشٌُگ ُش جبهؼَ، تبسيخ آى جبهؼَ سا ُن دس ثشداسد. ؽِشًّذ 

هغئْل ثَ ايي فشٌُگ پبي ثٌذ اعت. پبي ثٌذي ثَ فشٌُگ، ُْيت 

 فشد سا ثيؾتش ًوبيبى هي عبصد. 

ؽِشًّذ هغئْل ثَ اّّليي ًِبد ًؾبى دٌُذٍ ؽِشًّذ هغئْليت  -1

دٍ ّاثغتَ اعت. ًِبد خبًْادٍ سا هذتشم هي ؽٌبط يؼٌي خبًْا

 ؽوبسد. ثَ فشٌُگ ّ اسصػ ُب ّ عٌت خبًْادٍ پبي ثٌذ اعت. 

 ؽِشًّذ هغئْل تِبجن فشٌُگي سا هي ؽٌبعذ.  -5

ؽِشًّذ هغئْل ثَ ػْالت تِبجن فشٌُگي هبًٌذ ثذشاى ُْيت، 

اثتزال اخاللي، اًذشاف فکشي، اًذشاف اص هؼيبسُبي جبهؼَ، 

يبد خبًْادٍ، عغتي ثبّسُبي ديٌي ّ فشٌُگي ّالف لشصاى ؽذى ثٌ

اعت ّ يکي اص ساٍ چبسٍ ُب سا اهش ثَ هؼشّف ّ ًِي اص هٌکش هي 

 داًذ. 

 ؽِشًّذ هغئْل دس پي گغتشػ آگبُي اعت.  -7

ؽِشًّذ هغئْل ثبيذ آگبُي يب هؼلْهبت ػوْهي ثَ دذ ًيبص سا 

ُي داؽتَ ثبؽذ ّ چْى ثذج ايي همبلَ، ؽِشًّذ هغئْل داًؾگب

 اعت، ضشّست داسد کَ آگبُي ّ ػلن تخققي سا ثَ دعت آّسد. 

ؽِشًّذ هغئْل، آگبٍ، ُؾيبس، دليك، تيضثيي، آيٌذٍ ًگش،  -1

 هؾبسکت پزيش ّ دلغْص ّ يبّس ديگشاى اعت. 

 ؽِشًّذ هغئْل لبًْى هذاس اعت.  -3



 

 

ؽِشًّذ هغئْل، خلْؿ داسد، فويوي اعت ّ اص تذميش ّ تجؼيض  -4

 ّ تفشيظ پشُيض هي کٌذ.  ّ تکجش ّ افشاط

 

شيٌه ىبي امز بو معزًف ً نيي اس منکز در دانشگبه يب راىکبر 

 تزبيت شيزًند مسئٌل: 

دس جب ثَ جبي عغْس ايي ًْؽتَ ثَ اهشثَ هؼشّف ّ ًِي اص هٌکش  

ّ ؽِشًّذ هغئْل ثَ ػٌْاى دّ ّاژٍ کليذي هشتجظ اؽبسٍ ؽذٍ 

اعت. پيبم ّ کبسثشد ّ اػوبل دّ ّاژٍ هزکْس هکول ّ الصم ّ 

هلضّم يکذيگشًذ. ثَ تؼجيشي هي تْاى گفت ؽِشًّذ هغئْل، 

ي اص هٌکش اعت. اهش ثَ ي اهش ثَ هؼشّف ًِّ گيشًذٍ ّ اجشاکٌٌذٍ

هؼشّف، ػول ثَ پغٌذيذٍ ُبي هْسد لجْل ػمل ّ ؽشع سا يبد آّسي 

هي کٌذ ّ ًِي اص هٌکش، تشک ّ دّسي اص غيش اسصػ ُب ّ 

ًبپغٌذيذٍ ُبي ػمل ّ ؽشع ّ هوٌْع ُبعت. ثٌبثشايي، ؽِشًّذ 

هغئْل ؽذى آدبد جبهؼَ دس ُش جبهؼَ اي کَ دضْس داؽتَ ثبؽٌذ، 

، ًيبص ثَ آهْصػ داسًذ. هذتْاي ثشًبهَ آهْصؽي خقْفًب داًؾگبٍ

ؽِشًّذ هغئْل ؽذى سا، هقذاق ُب ّ ؽشايظ اهش ثَ هؼشّف ّ ًِي 

اص هٌکش تؼييي هي کٌٌذ، اّهب ايي آهْصػ يب اًجبم ّ اجشاي دّ 

فشيضَ ًيبص ثَ ؽيٍْ ّ سّػ داسد تب صهيٌَ سؽذ افشاد ثَ عشف 

ؽيٍْ ُبي تشثيتي  ؽِشًّذ هغئْل ؽذى فشاُن گشدد. دس ففذبت ثؼذ

 هؤحش تْضيخ دادٍ هي ؽْد. 

دس تشثيت ؽِشًّذ هغئْل ثؼذ اص خبًْادٍ، عبصهبى ُبي آهْصؽي،  

هِوتشيي ُغتٌذ. دس ثغيبسي اص جْاهغ، کَ جبهؼَ ايشاًي ُن جضء 

آى اعت، ُش فشدي دذّد دّ دَُ اص ػوش خْد سا ثَ فْست ثشًبهَ 

َ آخشيي پلَ ُبي سيضي ؽذٍ دس عبصهبى ُبي آهْصؽي هي گزساًذ ک

آى تذقيالت داًؾگبُي اعت. ثب تْجَ ثَ ثذج فْق، سعبلت داًؾگبٍ 

دس تشثيت ؽِشًّذ هغئْل ثب صيشثٌب لشاسدادى اهش ثَ هؼشّف ّ 

ًِي اص هٌکش سعويت پيذا هي کٌذ. ؽيٍْ ُبيي کَ ريالً اسائَ هي 

گشدد ثشگشفتَ اص دادٍ ُبي تشثيت ديٌي، سّاًؾٌبعي ّ جبهؼَ 

ثشخي اص ؽيٍْ ُبي هْسد اؽبسٍ کبهالً اجشايي ّ ػيٌي ؽٌبعي اعت. 

ّ ثشخي ديگش ثش تغييش دسًّي ّ ؽخقيتي تأکيذ داسًذ ّ هْاسدي 

 ُن ثَ ّيژگي ُبي عبصهبى يب هجشي اؽبسٍ داسد. 

ُوبٌُگي ّ ُن عْئي ثشًبهَ ُبي افشاد ّ دّائش دعت اًذسکبس  -1

هش ثَ تشثيت ّ تِزيت سفتبسي ّ اخاللي دس داًؾگبٍ دس فْستي ا

هؼشّف ّ ًِي اص هٌکش کبسآئي هْسد اًتظبس سا خْاُذ داؽت کَ 

دس هؾخـ ؽذى هقذاق ُب ّ ساُکبسُب ّ صهبى اجشا ّ ثشًبهَ 

سيضي ُب، هؾْست ّ ُوبًٌذي ّجْد داؽتَ ثبؽذ. دسک يکغبى اص 

ؽشح ّظبيف ّ تکبليف ؽِشًّذ هغئْل دس ُش عبصهبى آهْصؽي 

لغوت اص داًؾگبٍ يب ُش خقْفًب داًؾگبٍ ؽشط پيؾشفت اعت. ُش 

عبصهبى ديگش کَ سعبلتي دس تشثيت ؽِشًّذ هغئْل داسد ثبيذ 

 سّػ ُب ّ چِبسچْة ُبيي ُوبٌُگ داؽتَ ثبؽٌذ. 

تزکش ّ تمْيت ثٌيَ ديٌي ّ سؽذ ثبّس ثَ اهش ثَ هؼشّف ّ ًِي  -1

 اص هٌکش:
ّجْد سّديَ ديٌي کَ دس اػضبء داًؾگبٍ يب ُش ؽِشًّذي ّجْد 

گًْبگْى اص ثشگضاسي اػيبد هزُجي تب هشاعن داسد ثبيذ ثَ عشق 



 

 

ديگش، صيبست ُب، ثبصديذُب، هغبثمبت، عشح عؤال، تؾْيك، 

عخٌشاًي ّ. . يبدآّسي گشدد. ثب سّػ الگْيي ّ هؾبُذٍ اي، 

ثٌيَ ديٌي تمْيت گشدد. ثب تْضيخ ّ تؾشيخ هقذاق ُبي اهش ثَ 

ػ هؼشّف ّ ًِي اص هٌکش، ثبّس ّ ثيٌؼ ّ ثقيشت ؽِشًّذاى گغتش

 يبثذ. خلْؿ ّ ثبّس دعت اًذس کبساى، ضبهي اجشاي ثٌذ فْق اعت. 

 استجبط ثب خبًْادٍ:  -8
تشثيت ؽِشًّذ هغئْل دس داًؾگبٍ اهشي اعت پْيب ّ هتغيش. اگش 

تشثيت ؽِشًّذي ثش سّي يک پيْعتبس لشاس ثگيشد، ًمغَ آغبصيي 

پيْعتبس، خبًْادٍ اعت ّ ؽِشًّذي خبًْادٍ اّليي ؽِشًّذي اعت 

تجشثَ هي کٌذ ّ ّظبيف ؽِشًّذ هغئْل سا هي آهْصد )ؽشفي، کَ 

 (51، ؿ 1831عبُش پْس، 

ًِبد خبًْادٍ دس جشيبى اهش ثَ هؼشّف ّ ًِي اص هٌکش ّ  -1

تأکيذ ُبي ؽِشًّذ هغئْل اجشا ؽذٍ دس داًؾگبٍ ثبؽذ. اگش 

داًؾگبٍ هي خْاُذ تالػ ُبيؼ دس صهيٌَ اهش ثَ هؼشّف ّ ًِي 

ؽِشًّذي ثَ ًتيجَ ثشعذ ثبيذ ثب  اص هٌکش ّ دمْق ّ ّظبيف

خبًْادٍ ُبي ُوَ داًؾجْيبى ثَ عْس اػن ّ ثب ثشخي اص 

داًؾجْيبى ثَ اخـ دس توبط ثبؽذ ّ خبًْادٍ ُب ُن اص ُش چَ 

 دس صهيٌَ ُبي فْق دس داًؾگبٍ هي گزسد هغلغ ثبؽٌذ. 

 آهْصػ خبًْادٍ:  -5
داًؾگبٍ ثشاي پيؾجشد اُذاف هغشح دس ايي همبلَ، هي تْاًذ 

عبػتَ، آهْصػ ُبي الصم  1بًْادٍ ُب سا دػْت کٌذ ّ دس جلغبت خ

 دس لبلت ُوکبسي ّ ُوذلي ّ هؾْستي اسائَ دُذ. 

 داًؾجْيبى: « ػضت ًفظ»اػتالي  -7
داًؾگبٍ اص سّاًؾٌبعبى، هؾبّساى يب سؽتَ ُبي تخققي ػلْم 

تشثيتي کوک ثگيشد تب ساٍ ُبي ثشخْسداسي اص ػضت ًفظ ثبال سا 

 ْصػ دٌُذ. ثَ داًؾجْيبى آه

ػضت ًفظ ضؼيف، تغلين ؽذى عشيغ سا ثَ دًجبل داسد. افشادي کَ »

تش تذت تأحيش پيبم ُبي  خْد سا ضؼيف ّ دعت کن هي گيشًذ، آعبى

 «هٌفي لشاس هي گيشًذ

 (1837)اليْت اسًّْى، هتشجن، ؽکشکي  

 اػوبل اهش ثَ هؼشّف ّ ًِي اص هٌکش غيش هغتمين: -1
الصم اعت هذتْاي اهش ثَ هؼشّف اًتظبس، همبّهت هي آّسد. گبُي 

ّ ًِي اص هٌکش غيش هغتمين اجشا ؽْد، اگش هغتمين ثبؽذ، 

 آهبدگي همبّهت ثَ دليل اًتظبس ثيؾتش هي ؽْد. 

اعتذالل، لذست احش ثخؾي اهش ثَ هؼشّف ّ ًِي اصهٌکش سا ثبال  -3

 هي ثشد. 

اگش هقذاق ُبي اهش ثَ هؼشّف ّ ًِي اص هٌکش ُوشاٍ ثب دليل ّ 

ى ؽْد، پزيشػ ثيؾتشي داسد. اعتذالل صهيٌَ هتمبػذ ؽذى هٌغك ثيب

سا افضايؼ هي دُذ. داهٌَ خؾًْت سا کبُؼ هي دُذ. الجتَ ثشاي 

تؼذادي اص هشدم، آهْصػ ثِتش اص اعتذالل اعت يؼٌي گشُّي اص 

ؽِشًّذاى ُْؽوٌذي دسک اعتذالل سا ًذاسًذ ّ ايٌجبعت کَ آهْصػ، 

 ضشّست 

 هي يبثذ. 

 سعي پٌِبى :تْجَ ثَ ثشًبهَ د -4



 

 

دس عبصهبى ُبي آهْصؽي خقْفًب داًؾگبٍ ػالٍّ ثش اعتفبدٍ اص 

ثشًبهَ دسعي سعوي ثبيذ ثَ ثشًبهَ دسعي پٌِبى ُن تْجَ ؽْد. 

فضبي کالط، فضبي داًؾگبٍ، فضبي عجض، سفتبس افشاد گشٍّ، 

هؾبسکت ُب، ُوکبسي ُب، اهکبًبت، ُوکبسي ُب، تفبّت ُبي فشدي 

ت ثخؾيذى يب کٌذ ًوْدى اػضبء عبصهبى ّ اهخبل ايي ُب دس عشػ

اُذاف هؤحشًذ. ثشًبهَ دسعي پٌِبى کَ دس دذ خْد، فقلي اص 

فقْل ثذج ُبي تؼلين ّ تشثيت اعت، احش عْق دٌُذٍ ّ ثبصداسًذٍ 

 داسد. 

 تزکش صثبًي: -11

ؽيٍْ فشادت، اختقبس، لبعؼيت، اػتذال ّ هتبًت گمتبس ُوشاٍ ثب 

تزکشات کوک هي ػغْفت الصم اعت. هِبست ُبي گفتبسي ثَ احش ثخؾي 

 (. 1837کٌذ. لذي تزکش صثبًي هژحش اعت )اکجشي، 

 تغبفل: -11

ثَ هؼٌبي خْد سا ثَ ًبداًي صدى، ًذيذى، ًؾٌيذى ّ ًجْدى اعت. 

هغئلَ اي پيؼ هي آيذ اّهب هتْليبى ًبديذٍ ثگيشًذ. گبُي ػلت 

غشق ؽذى افشاد دس ًبثغبهبًي ُب ثَ دليل ػذم تغبفل اعت 

 (. 78، ؿ 1831)هذذحي، 

 ؽخقيت دادى ثَ افشاد: -11

هذتشم ؽوشدى، اػتوبد داؽتي، تؾْيك ّ توجيذ، هؼشفي فؼبليت 

ُبي هخجت افشاد ثَ ػجبست ديگش تکشين افشاد، تأحيش اهش ثَ 

هؼشّف ّ ًِي اص هٌکش سا افضايؼ هي دُذ ّ ؽِشًّذ هغئْل سا 

 ّظيفَ ؽٌبط تش هي کٌذ )ُوبى(. 

 آهْصػ ػولي: -18

آى چَ آهْصػ دادٍ هي ؽْد،  آهْصػ ُب، هذغْط ّ ػيٌي ثبؽذ.

هقذاق ّ ؽبُذ ػيٌي داؽتَ ثبؽذ. اگش ثذج دس هْسد ادتشام 

 (. 1835گزاؽتي اعت، تؤام ثب ادتشام ثبؽذ )کشيوي، 

 اعتفبدٍ اص سّػ الگْيي: -11

آى چَ سا کَ ثَ ػٌْاى تکليف ّ ّظيفَ ثشاي ؽِشًّذ هغئْل دس 

اص هٌکش ًظش گشفتَ هي ؽْد ّ يب ثَ ػٌْاى اهش ثَ هؼشّف ّ ًِي 

دس داًؾگبٍ ثبيذ هْسد تأکيذ ثبؽذ، هْلؼي ثبصدٍ داسد کَ ُوبى 

تکبليف ّ ّظبيف يب هؼشّف ّ هٌکش دس آهْصػ دٌُذٍ يب آهش ّ 

ًبُي، ػواًل هؾبُذٍ ؽْد. ثَ ػجبست ديگش آهش ّ ًبُي الگْ ّ 

 اعٍْ ثَ دغبة آيٌذ. 

« کًْْا دػبٍ الٌبط ثبػوبلکن»دضشت اهبم فبدق )ع( هي فشهبيذ 

ػول خْد هشدم سا ثَ خيش ّ دك دػْت کٌيذ )گضاسػ جلغَ پٌجن  ثب

، ؿ 1831کويتَ اهش ثَ هؼشّف ّ ًِي اص هٌکش ّادذ ؽِشکشد، 

15 .) 

 عشح عؤال: -15

ثَ فْست ُبي هختلف، عشح عؤال اهکبى داسد. داًؾگبٍ هي تْاًذ 

جلغبت پشعؼ ّ پبعخ دس استجبط ثب ػٌبّيٌي کَ ثَ صهيٌَ هؼشّف 

ُبي ؽِشًّذ هغئْل، هشثْط هي ؽْد، ثب اػالم ّ هٌکش يب ًؾبًَ 

لجلی تؾکيل دُذ. ايي جلغبت ثب دس ًظش گشفتي صهبى ّ هکبى ّ 



 

 

هْلؼيت اجشا، هختلظ يب ثَ تفکيک جٌغيت ّ فشدي يب گشُّي ّ ثش 

دغت التضبء اجشا هي ؽْد. اّهب هجشي يب اداسٍ کٌٌذٍ جلغَ ثبيذ 

ادبعَ ػلوي تب هتّقف ثَ اّفبفي ثبؽذ کَ جزة کٌٌذٍ اعت، اص 

 هذيشيت ّ اخالق اجتوبػي. 

 تؾکيل جلغبت ثذج گشُّي ّ تجضيَ ّ تذليل هغبئل سفتبسی: -17

دس ايي جلغبت، هغبئل پيؼ آهذٍ دس ّسعَ آهْصؽی، تجضيَ ّ 

تذليل هی گشدد. اداسٍ ايي جلغبت ثب جلغبت پشعؼ ّ پبعخ يب 

عشح عؤال تفبّت داسد. دلت ّ هِبست ّ تغلظ ثيؾتشي هي علجذ. 

 7ؼذاد ؽشکت کٌٌذگبى دس ايي گًَْ جلغبت ثبيذ هذذّد ثبؽذ. ت

 (. 118، ؿ 1831ًفش، يکي اص پيؾٌِبدُب اعت )ؽؼجبًي،  11تب 

 ثَ کبسگيشي افْل يبدگيشي ّ تغييش سفتبس : -11

آهش ّ ًبُي هي تْاًٌذ ثشاي افالح ّ تغييش سفتبس ؽِشًّذ، افْل 

ّسػ هغشح هي تغييش سفتبس کَ دس هٌبثغ سّاًؾٌبعي يبدگيشي ّ پش

(، يکي اص سّاًؾٌبعبى کؾْس دس 1837ؽْد کوک ثگيشًذ. عيف )

کتبة سّاًؾٌبعي پشّسؽي، افْل تغييش سفتبس سا ثَ چِبس دعتَ 

 تمغين هي کٌذ: 

 سّػ ُبي افضايؼ ًيشّهٌذي سفتبسُبي هغلْة.  -1

 سّػ ُبي ايجبد سفتبسُبي هغلْة.  -1

 سّػ ُبي ًگِذاسي سفتبسُبي هغلْة.  -8

 دزف سفتبسُبي ًبهغلْة.  سّػ ُبي کبُؼ ّ -1

 ُش کذام اص چِبس سّػ فْق ؽشح هجغْعي داسد. 

 تؾْيك : -13
ثب ؽٌبخت هْلؼيت، تْجَ ثَ تفبّت ُبي فشدي ّ ؽٌبخت ؽِشًّذ ّ 

دس ًظش گشفتي اهکبًبت ّ ؽشايظ ّ ضْاثظ، تؾْيك اًجبم ثگيشد. 

اص تؾْيك ػيٌي )پبداػ ّ. . ( ّ تؾْيك ػبعفي )ؽخقيت دادى ّ. 

 . ( اعتفبدٍ ؽْد. تؾْيك ػبعفي، احش هبًذگبستشي داسد. 

 تمْيت هٌفي: -14

اي تغييش سفتبس يب افضّدى سفتبس خْة، دس ثغيبسي اص هْاسد ثش

هي تْاى اص تمْيت هٌفي اعتفبدٍ ًوْد. يؼٌي هذشک آصاس دٌُذٍ 

 کَ ػبهل ثشّص ًبعبصگبسي اعت دزف گشدد. 

 اعتفبدٍ اص جلغبت هؾبّسٍ : -11

دػْت ثؼضي اص ؽِشًّذاى دس داًؾگبٍ يب غيش داًؾگبٍ ثَ  -11

سعبًذى اتبق هؾبّسٍ کَ غبلجًب هؾبّسٍ فشدي اعت دس ثَ حوش 

اهش ثَ هؼشّف ّ ًِي اص هٌکش ّ تشثيت ؽِشًّذ هغئْل، ًمؼ 

 ثغيبس هِوي داسد. 
 

 

 نتيجو گيزي:

ُذف کلي ايي همبلَ، ؽٌبخت ؽِشًّذ هغئْل اعت ّ ساُکبسُبي  

اجشاي اهش ثَ هؼشّف ّ ًِي اص هٌکش ّ تشثيت ؽِشًّذ هغئْل دس 

اعت کَ  داًؾگبٍ سا دًجبل هي کٌذ. ؽِشًّذ هغئْل، ػضْي اص جبهؼَ

دمْق ّ ّظبيفي داسد، دس تقوين عبصي ُب ّ تقوين گيشي ُب ؽشکت 



 

 

داسد، اسصػ ُبي جبهؼَ سا سػبيت هي کٌذ ّ دس هْلؼيت ُبي هٌبعت 

 ثَ اهش ثَ هؼشّف ّ ًِي اص هٌکش هي پشداصد. 

اػتمبد ثَ هجبًي ؛ ؽِشًّذ هغئْل ثَ هؤلفَ ُبيي پبي ثٌذ اعت

ػول  ّ آگبٍ ثَ اسصػ ُبي جبهؼَُبي خبًْادٍ،  اعالهي، لجْل اسصػ

فشٌُگ جبهؼَ سا ثبّس داسد. همشسات ًِبد هشثْط ثَ ، ثَ اسصػ ُب

عّذ ساٍ تِبجن . ّ ثَ آى ُب ادتشام هي گزاسد خْد سا هي ؽٌبعذ

فشٌُگي اعت ّ دس پي داًؼ افضايي ّ ُوکبسي ثب ديگش ؽِشًّذاى 

 اعت. 

ّ ًبُي اص  ًتيجَ ثذج ُبي اسائَ ؽذٍ ايي اعت کَ آهش ثَ هؼشّف

هٌکش ثبيذ پغٌذيذٍ ُب ّ ًبپغٌذُب سا هؼشفي کٌٌذ. ؽِشًّذ ثبيذ 

خْد سا ثَ اّفبفي هتّقف ًوبيذ تب ؽِشًّذ هغئْل ثَ دغبة آيذ. کَ 

 ايي اّفبف هي تْاًذ ُوبى 

هؼشّف ُب ثبؽذ ّ هؼشّف ُبيي کَ ػمل ّ ؽشع لجْل داسًذ. ؽيٍْ 

س ّ تشثيت ؽِشًّذ ُبيي جِت اهش ثَ هؼشّف ّ ًِي اص هٌکش احش گزا

 هغئْل ثيبى ؽذٍ اعت کَ ثَ تؼذادي اص آى ُب اؽبسٍ هي ؽْد. 

ُوبٌُگي ثشًبهَ ُب، تمْيت ّ تزکبس ثٌيَ ديٌي، استجبط ثب 

خبًْدٍ، اهش ثَ هؼشّف ّ ًِي اص هٌکش غيش هغتمين، اػتالي ػضت 

ًفظ، تْجَ ثَ ثشًبهَ دسعي پٌِبى، آهْصػ ػلوي ّ الگْيي، عشح 

تمْيت هٌفي ّ اهخبل ايي ُب. ايي گفتَ ُن هْسد عؤال، تؾْيك ّ 

تأکيذ اعت کَ اجشاي ايي ؽيٍْ ُب ًيبصهٌذ آهشاى ّ ًبُيبى هغلظ 

 ّ الگْ ّ هْلؼيت ؽٌبط ّ آگبٍ داسد. 

هخبعت هغتمين ايي ًْؽتبس، دعت اًذسکبساى اجشايی عبصهبى ُبی 

آهْصػ ػبلی يؼٌی اعبتيذ، سّعب ّ هؼبًّيي ّ هغئْالى دفبتش 

ّادذ آهْصؽی ّ کغبًی هی ؽْد کَ ثَ فْست سّدسسّ ثب  فشٌُگی

داًؾجْيبى سّ ثَ سّ ُغتٌذ ّ هخبعجبى غيش هغتمين ُن، توبهی 

هذيشاى عتبدی داًؾگبٍ خْاٌُذ ثْد تب ثب ػوليبتی ًوْدى يبفتَ 

ُبی ايي گضاسػ ػلوی ّ ثب اتکبء ثَ اهش ثَ هؼشّف ّ ًِی اص هٌکش 

 گبٍ، ؽِشًّذاًی هغئْل ؽًْذ. ثَ ػٌْاى صيش ثٌب، ُوَ عبکٌبى داًؾ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منببع: 

(، جبهؼَ ؽٌبعي، تشجوَ ي هٌْچِش فجْسي، 1831آًتًْي کيذ، ) -

 تِشاى، ًؾشًي، چبپ ُفتن. 

(، اديبء اهش ثَ هؼشّف، لن، ًؾش 1837اکجشي، هذوذ سضب، ) -

 پيبم آصادي، چبپ اّل. 

(، سّاًؾٌبعي اجٌوبػي، تشجوَ ي دغيي 1837اليْت اسًّْى، ) -

 ؽکشکي، تِشاى، سؽذ، چبپ ُجذُن. 



 

 

(، ًظبست ًخجگبى، ؽِشکشد، 1831ثغيج، ادوذ سضب ّ ُوکبساى ) -

 ًؾش عذسالوٌتِي، چبپ اّل. 

(، سّاًؾٌبعي پشّسؽي، تِشاى، ًؾش 1837عيف، ػلي اکجش، ) -

 آگبٍ، چبپ دُن. 

(، ًمؼ ًِبد 1831پْس، هذوذ ؽشيف، )ؽشفي، هذوذ سضب ّ عبُش  -

آهْصؽي دس تشثيت ؽِشًّذي، تِشاى، ؽْساي اًمالة فشٌُگي، ًؾشيَ 

 فشّسديي ّ اسديجِؾت.  15ّ  17هٌِذعي فشٌُگي، عبل دّم، ؽوبسٍ 

(، هِبست ُبي آهْصؽي ّ پشّسؽي، تِشاى، 1831ؽؼجبًي، دغي، ) -

 عوت، چبپ دّاصدُن. 

(، 1831ش ّادذ ؽِشکشد، )کويتَ اهش ثَ هؼشّف ّ ًِي اص هٌک -

 . 15دفتش فشٌُگي ّادذ ؽِشکشد، ؿ 

(، دسثبسٍ ي فشٌُگ، ؽِشکشد، ًؾش 1835کشيوي، هشصثبى، ) -

 عذسالوٌتِي، چبپ اّل. 

(، ساٍ سؽذ )اهش ثَ هؼشّف ّ ًِي اص 1831هذذحي، جْاد، ) -

 هٌکش(، تِشاى، عتبد اديبء اهش ثَ هؼشّف ّ ًِي اص هٌکش. 

ؽِشًّذ هغئْل، ؽِش سي، دفتش فشٌُگ  هظبُشي، دغيي، )ثي تب(، -

 . 11اعالهي داًؾگبٍ آصاد اعالهي ّادذ ؽِش سي، ؿ 

(، آعيت ؽٌبعي سفتبسي اًغبى اص ديذگبٍ 1831ًْسّصي، هذوذ، ) -

 لشآى، هؾِذ، دفتش تجليغبت اعالهي خشاعبى، چبپ اّل. 

 


