
 

 
 ّٜذي حسيٖي 

  ايشآ - ماضآ ، شٙ. 1322تٍ٘ذ: 
 :التيتحص
 اٍتحصيٌ ٕقاضي اص إستيت٘ پشات ٕي٘ي٘سك ٗ إستيت٘ ٖٛش ضيناى٘ فاسغ

   
 :ي٘ىشافيت

تٜشآ دس ساً  يثايص يدس ماضآ ّتٍ٘ذ ضذ. پس اص ىزسإذآ ٖٛشستآ ٖٛشٛا 1322دس ساً  يٖيحس يّٜذ
فاسغ  يچاپ يٗ ٖٛشٛا يدس سضتٚ ٕقاض ٘سكي٘يپشات ٕ ت٘ياص إست 1349سفش مشد ٗ دس ساً  نايتٚ آّش 1341
 ضذ. ٌيٍتحصافاسغ  1347 ساًىزسإذٙ ٗ دس  ضيٕ ناى٘يٖٛش ض يت٘يسضتٚ سا دس إست ٔيْٛ يٖيضذ. حس ٌياٍتحص

 
مٚ ٛش  شفتيپز ىفت ٗ ت٘آ يّ ي. تٚ ط٘س مَيٗ ِٛ ٕقاض مٖذ يّ ياست مٚ ِٛ طشاح يٖٛشّٖذ يٖيحس يّٜذ

 يتٚ ّٖظ٘س مطف مشدٓ، ٕ٘ع يمٖذ اّا طشاح يطشاح ت٘إذ يضذٙ تاضذ ّ ٌياسصٕذٙ ٕا يمٚ تٚ مطف يٖٛشّٖذ
خ٘د سا تا چٖذ خط  اتيرٖٛٗ  اتيمٚ تت٘إٖذ تجشت يسٛيزس ِٛ ٛست مٚ ضْاس ٕقاضإ ِياست ٗ اس ٖٛ تيخالق

مٚ  ذيآ يتٚ ٕظش ّ ٔيتاصٙ دس تشاتش تْاضاىش قشاس دٖٛذ إذك است. چٖ يمنٖذ ٗ آٓ سا ِٛ چ٘ٓ مطف آيسادٙ ت
خ٘د سا دس  ي تاس ٗ تٖٚ طتشيت ،يجسْ يتٚ قَْشٗ ٖٛشٛا اتيرٖٛ يٖٛياُ ىزس اص ٗاد ٖٚ،يشيد يٕقاضآ، اص سش عادات

دس تشاتش چطِ  ٗ آٗسد يسا تا خ٘د ّ ضياست مٚ ْٛٚ چ ياّا اص ّعذٗد طشاحإ يٖ. حسيىزاسٕذ يجا ّ اتيرٖٛ اسيد
 .پشداصد يٗ اختصاس ّ جاصيتْاضاىش تٚ ماٛص ٗ ا

 
 تيتَنٚ دس ّ٘قع ستيٛا ٕ دس ّضْ٘ٓ طشح يتشاطد ٔيداسٕذ اّا ا صّآ يٗ ت ليتشاط يتيّاٛ يحسيٖ يٛا طشح
إٜٓا سا احاطٚ  شاّ٘ٓيمٚ پ ياٍيس يچٖآ تا فضا صيْاطٛايدس آٓ قشاس داسٕذ. ا صيي٘سٛاياست مٚ ف ينيدساّات

آٗسدٙ است.  ذيٛا سا پذ ٗ فشُ ٘ستٚيٗ ّادٙ آٓ سا تٚ ِٛ پ طٚيإذ اًيس يفضا ٔيا ييمٚ ى٘ ضٕذيآّ يمشدٙ دس ّ
 خ٘اٛذ ي. ّدٛذ يٛا ّ مٖٖذٙ خثش اص دسد ٗ سٕج إسآ يٖيت صيپ يآىاٛ يتٚ ضنٌ ٕ٘ع يحسيٖ يٛا طشاح يفضا

 يْاطيا ذيآ يّ ذيمٚ پذ يإسإ ي٘يإذاُ ٗاس تثخطذ اّا ف يضنَ ذٙيخستٚ ٗ سٕج مط يخ٘د تٚ سٗح يتا طشاح
است مٚ  يٖٛشّٖذإ ي َٚياص قث يٖيضذٙ است. حس ٌيتثذ يإتضاع يتيتٚ ٛ٘ يدس پ يپ يٛا است مٚ تا ماٛص

است تش إٓچٚ تش إسآ ّعاصش اٗ ىزضتٚ است ٗ إٓچٚ تٚ  يى٘اٛ صيٛا إذ. طشاح سٗصىاس خ٘د ت٘دٙ يذادٛايٕاظش سٗ
 است. يإناس ٕاضذٕ يٛا تيٗاقع ييتاصى٘ مطذ يّ شيتص٘



 
 شاّ٘ٓيپ ضياست مٚ إسآ اّشٗص ٕاىش يياياض ي سٗصّشٙ يصٕذى يِٛ چطِ إذاصٛا يحسيٖ يٛا يٕقاض ّضٖ٘ٓ
مٚ ىٚ ىاٙ  ،يٗ سٛا اص احساسات فشد يعاطف يٛا يشيتذٗٓ جٜت ى صيٛا ياّا دس ٕقاض يٖي. حسٖذيت يخ٘د ّ

 يإٜٓا تشا يشيپز ةيٗ اص تشم صٕذ يدٗتاسٙ ّ يسا ّحن اياض يتصش يٛا ست، اسصشا يىش يّٖتج تٚ احساسات
ٕذاضتٚ تاضذ تٜشٙ  يٕاب ِٛ فاصَٚ چٖذإ يّتعادً مٚ تا ج٘ٛشٙ ٗ رات ٕقاض يضٖاس ييثايص ليتٚ  افتٔيدست 

 يٛا سا ّثٖا تا خط است. ضشتاٖٛو ٗ تنشاس فشُ ٕ٘ذيدس پ ش،يإناس ٕاپز يِٛ، تٚ ضنَ يٖيحس يٛا ي. ٕقاضشديى يّ
مٚ ٕسثت تٚ  ياحساس آيت يتش يٖٛذس يٛا خط ٗ فشُ يٗ اص اّنإات تصش دٛذ يخ٘د قشاس ّ يٛا يتٖذ ةيتشم
. ْٕاد جٜآ ٖذيٕط يّ صيٛا يّٚ تش سط٘ح ٕقاض ييسشد ٗ خٖثا يٛا ٕظِ ٗ سٕو ٔي. اذيج٘ يداسد س٘د ّ اياض

ٗ تنشاس ىشفتاس آّذٙ است. ضشتاٖٛو  يسٗصّشى ي دس چٖثشٙ ضياّشٗص است مٚ دس آٓ ْٛٚ چ يٗ تنشاس يٖيّاض
سآ  ٔي. تذ إجاّذ يّ يٖٛذس يتٖذ ةيىٕ٘ٚ تٚ تشم ياضيس ييْٛاسا يتا ٕ٘ع تيتنشاس ضٕ٘ذٙ دس ٕٜا سص٘ح

چشا  مٖذ يْٕ يٖذىيسا ْٕا يٖيحس يٛا ياّا تْاُ ٕقاض فيتعش ٔي. اآٗسد يّ ذيپذ يفشد شيٗ غ يسشد، خٖث ييفضا
 ةيثاتت تشم يٛا مٚ دس ساصٙ يٗ ىسست يضنستيٗ تا  ضنٖذ ياص إٜٓا تنشاس ٗ تقاسٓ سا ّ يا مٚ دس پاسٙ

ٕقاش  يٕياٙ ٖٛذس يشيتاتَ٘ٛا د ٔي. دس امٖذ يحشمت ّ يساخت يت يٕ٘ع يتٚ س٘ آٗسد، يّ ذيپذ صيٛا يتٖذ
 .مٖٖذ يّ ذايپ ييِٛ ّجاً خ٘دْٕا ٛا يٕظْ ياص رٛٔ سا ٕذاسد ٗ ت شٗٓيت٘آ ّٜاس مشدٓ جٜآ ت
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