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 مقدمه
حماز نظر حقوق تطبيقي، در ،1در دو نظام حقوقي كامالً مختلفقوقي قايسه يك موضوع

آليكن؛آور استنكات مشابه تعجبمشاهده  مشاهده نكات باشنددو نظام مشابهن، وقتي

سه دههنهكنجكاواتعجب. نمايداختالفي ايجاد تعجب مي به مشاهده،نگارندهاي دو،  مربوط

و برخي مفاهيم اسالمي حقوقهاي سؤال برانگيز بين ماهيت تعدادي از نهادهاي مشابهت

ت از چه وقايع تاريخي ممكنست حادث شدهاراستي اين مشابه. شودميولحقوقي كامن

 باشد؟

درت را نمياين سؤاالقطعي پاسخ توان در هيچ يك از منابع فارسي مشاهده نمود، مگر

ب كه و نادر با مسائلهبرخي منابع تاريخ تمدن اسالمي، حقوقي ارتباط صورت خيلي كلي

و اگرهايمع. دارند الوصف، برخي از پژوهشگران غربي در چند مورد حقوقي، البته با اما

و  ولدر ساختار اوليه كامنامكان استفاده تاريخي از نهادهاي حقوق اسالمي بسيار، تحقيق كرده

. اندرا بعيد ندانسته

ا و الظاهر هيچ مطالعه ينكه تاكنون علينظر به اهميت واالي موضوع فوق در جهان اسالم

و جاي مطالعه  و ساير كشورهاي اسالمي منتشر نگرديده، خاص حقوقي در اين زمينه در ايران

دردقيقي در آن كامالً خالي  است كه با اهداف، اوالً، استقرايصدد است، لذا، اين مقاله

و تحليل آنهاكنجكاوانه در واقعيت و شواهدهاي تاريخي، ثانياً، تجزيه در طبق قرائن مرتبط،

به كشف اسرار تاريخي آن مبادرت نمايد .غايت در حد توان نسبت

 اثبات-1: شونددر راستاي اجراي اهداف فوق، منابع مرتبط در سه مرحله زير بررسي مي

و ا تمدن شكوفاوجود يك فرهنگ و غصب آن توسط نورمان سالميي در سيسيل فاطمي

به يك فرهنگ الگو در لندن عهد نورمان؛ اوضاع اجتماعيد اثبات وجو-2سيسيل؛  -3 محتاج

ل ي غيرمنتظره در لندن نورمان، متعاقب غصب ميراث فرهنگي شكوفاواثبات پيدايش كامن

.اتيانتقال آنها به لندن با عنوان سوغ سيسيل، بعد نورماناسالمي توسط

ه اراضي مفتوح العنوه، انفال، ديوان در ميان آن ميراث فرهنگي تعدادي نهاد حقوقي، از جمل

و اقطاع اهميت خاصي دارند از. خراج و آثار با برخي اين نهادها، از حيث ماهيت، كاربرد

ل . كامل دارند، مطابقت"دومزدي بوك"، نظيرومفاهيم نوين كامن

تحليلي انجام شده، متشكل است از چكيده فارسي-، كه به روش توصيفي حاضرتحقيق

و نتيجه، بعالوه يك متن وانگلي سه مراحل مذكور در فوقسه مبحثدر سي، مقدمه كه با ،

. انطباق دارد

و.1 لونظير حقوق اسالم  كامن
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 اول مبحث
در سيسيل، ، تسلط نورمانشكوفايي علمياسالم

، نهضت ترجمه به عربي اهميت علم، ظهور اسالم.1-1
رام570با ميالد مبارك طفلي در خانواده عبداله در سال "محمد" در مكه، كه نام او

و مدنيت شد در. گذاشتند، دنيا وارد مرحله خاصي از تمدن به پيامبري مبعوث 610ايشان م

به شد و در سالهو چند سالي به هجرت به شهر كفار مكهم از فشار622صورت مخفي مجبور

و در آنجا حكومت چند)مدينة( يثرب ادركبمفرهنگي گرديده يان مسلمان، از پيروان

و غيره تشكيل دادند ص1386حميداله،( مسيحي، يهود و.)367، پيروان همه اديان در امور ديني

صص( احوال شخصيه تابع مقررات دين خود بودند .)179-185عميدزنجاني، بي تا،

و تعلم به علم، تعليم و كتابت يافتهودر دين اسالم اي فوق العادهيهاي علمي بها نيز قلم

كه در قرآن مجيد، احاديث كثيري از حضرت رسوله شده، داد روايات نيزو)ص( بطوري

بر)ع( متعدد از ائمه اطهار . استيافته اختصاص علم جايگاه خاصي

، بر اثر وجود اختالفاتي بين زعماي جامعه اداره اين)ص( پس از ارتحال پيامبر اسالم

به،عملدر،جامعه بزرگ شد به چهار تن مشهور سي سال سپرده  خلفاي راشدين به مدت

ص 1366آيتي،( ازو با گذشت زمان در نقاط مختلف آن سلسله حكومت)حرفي2، هاي متعدد

. تشكيل گرديد3و فاطميان2، عباسيان1جمله امويان

و يافتهتوجه عميق اسالم به و تفكر در آنها و تعلم، آموزش علوم مختلف هاي علمي تعليم

كه، كشورهاو ديگر ساير اديان دانشمندان تبه مركزييعظيمنهضت ترجمه سبب گرديد

با در بغداد"بيت الحكمة" و هاي زندهبه زبانو رساالت علمي جمع آوري كتب تشكيل شده

به دورهآن   اقدام زبان عربيهاي اصلي به از زبانترجمه آنها از كشورهاي مختلف، نسبت

دو. گردد كه از قرن در.ق.هم تا قرن چهارم اين نهضت در جهان اسالم در جريان بود ابتدا

و بعد توسط هارون.ق.ه 136سال  بدستور منصور دوانيقي خليفه عباسي در بغداد شروع

و مأمون به شدت ادامه يافت راوي.)208ص،1366،ويل دورانت( الرشيد جمع براي همين برنامه

و ترجمهو غيره روم، ايران، هند هاي يونان،تمدنهاي حوزه آوري كتب از آنها را اجرا نموده

به همان زبانمختلف هاي زبانبه زبان عربي از  وزراي از جمله،هابه مترجمين برجسته آشنا

در.) همانويل دورانت،( سپرد خوارزميوابن مقَفَّع،آل نوبخت،دانشمند ايراني چون برمكيان

و.1  جنوب اسپانيا در شام
 بمركزيت اكثراً بغداد.2

و.3  سيسيل در تونس، مصر
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و واقع به علم به عربي زمينهاز زبانغني علوم ترجمه منابع همان اشتياق عميق  هاي ديگر

و اسپانيا را هاي علمي پيشرفت .ساختبه شرح ذيل فراهمو گسترش اسالم به جنوب ايتاليا

 فرهنگي شكوفاييو به سيسيل گسترش اسالم.1-2
ا هاي مختلف از جمله آفريقاسالم در چند دهه اول سده نخست ظهور خود به سرزمين

و افريقيه و نواحي مصر از همان زمان بين. توسط مسلمانان تسخير شد1گسترش يافت

و حاكمان سرزمين و امپراطوري بيزانس جنگسپاهيان اسالم و هاي جنوب ايتاليا هاي كوچك

مي در،دادبزرگ روي به جزيره سيسيل 652 تا اينكه كه نتيجه حمله كردند(Sicily)م مسلمانان

بر827آن در سال و شهر پالرموآن جزيرهم منجر به استيالي مسلمين به)Palermo( شده

م توسط خاندان اغلبيان از اعراب آفريقا827تسخير سيسيل در سال.پايتختي انتخاب گرديد

و آنان تا م كه توسط خاندان فاطمي مصر منقرض شدند، بر آن سرزمين 909صورت گرفت

به حضرت فاطمه دختر"فاطمي"ن عنواسلسله فاطمي. حكومت داشتند به جهت نسبتشان  را

ص1362احمد،( كسب نموده بودند)ع(و زوجه حضرت علي)ص(پيامبر اسالم امراي ايراني.)41،

و شهرهاي  به كلبيان هم به برخي از مناطق به،1072، 1070م، 1060تا سيسيل آنان موسوم و

Salerno, (2005.2)(( داشتند حكومت1171تا ديگر بعضي مناطق

به،سيسيل هاي عصر مسلمانان از پيشرفتدر، شهرت دارد"صقليه"كه در منابع اسالمي

و شكوفايي عظيمي، از جمله در امور  و آبادي، كشاورزي،علمي، بازرگانيمختلف عمران

و ساختن مساجد، مدارس علمي، بيمارستان و كاخشهرها بها شده سبك اسالمي برخودارههاي

و تمدني اهميت.بود و سالرنو از لحاظ عظمت فرهنگي شهرهاي پالرمو، سيراكوز، مسينا

. خاصي داشت

رفتار آكنده، كشورفرهنگو توسعه علومضمن مالحظه اينكه حاكمان مسلمان سيسيلهب

و تسامح با پيروان ساير اديان داشتند استقبال، از طرف بوميان غير مسلمان مورد از مسالمت

گ به قرار و گرايش و رفته و يك جامعه چند فرهنگ آنان دين، زبان به سرعت افزايش يافت

نه بيگانگي بين پيروان در اين التقاط فرهنگكه فرهنگي تشكيل شد، بطوري و نه يگانگي ها

ص)ب(1382واليتي،( اين اديان ممكن بود به اوج در نتيجه،.)229، اين حسن همزيستي موجبات

ت و حقوق شهرونديرسيدن شكوفايي و توسعه حقوق اداري، ديواني  از جهاترا مدن اسالمي

.فراهم كردمختلف در سيسيل

 تونس امروزي.1

.شود نميقيدها شماره صفحات در اين سايت.2
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 التين به نهضت ترجمه؛ سلط نورمانت.1-3
بهاز اسكانديناوي در قرن هشتم،هااجداد نورمانها، يعني وايكينگ  جزاير براي غارتگري

و انگليس وفرانسه به و در مناطقي، بعدها،. يژه در شمال غربي فرانسه سكونت كردندرفته

و هاي جنگجوي آنان مشهور به نورمانهايي از نوهگروه به زور بازو و توسل ها، با توطئه

و هاي انگليس در فاصله زماني كم دولتشمشير  در اواسط سيسيل فاطمي را انگلوساكسون

و حكومت نورمانم11قرن  آنراشكست داده رغم البته علي. ستقر نمودندم دو كشور در

،1072 تا 1060م، تسلط كامل بر سيسيل از 1066پيروزي برق آساي نورمان بر انگليس در 

. ها طول كشيدحتي در مناطقي مدت

به نظر بعضي از نويسندگان ضعف عده يا ادوات شكست مسلمانان سيسيل اصليلتع

كه سران مسلمانان را ميجنگي نبوده، بلكه نفاقي بوده پيشين، احمد،( كرده است از يكديگر جدا

.)83ص

نه تنها متروك نگرديدبا تسلط نورمانالبته  بلكه،ها بر سيسيل فرهنگ اسالمي فاطميان

وبه ايتاليا،- امپراطور سيسيلويژه فردريك دومهب،برخي از شاهان نورمان تمدن فرهنگ

عرهعالقاسالمي به شدت  به زبان و حتي ميمند بوده و مكاتبه  پيشين، محمدي،(نداكردهبي تكلم

.)162-4صص

به اصوالً براي در مدت طوالني بود به عربي آنچه حاصل نهضت ترجمه همه استفاده

و كتابخانه ميمهم هاي اسالمي مراكز علمي ب.شدارسال در ويژه عهد نورمانهلذا، در سيسيل،

داو سيسيلبرخي از مراكز جنوب ايتاليا يك يا چند زبان آشنا با كه مختلف نشمندان اديان،

يكي از زباني اقدامبه داليلبودند غربي   كردند اسپانياييو هاي التينبه ترجمه متون عربي به

.)77-78صص پيشين، مجتهدي،(

از. عديده استمشكالت البته ترجمه به علل مختلف داراي از جمله موقعي كه برخي

 را پيدا مقصد در زبانعربي معادل كلمات علميه به التين ين در نهضت ترجممترجم

جز،كردندنمي  اي چارهالفاظ عربي در متن ترجمه از همان استفاده در چنين شرائطي

و فارسي وارد زبانفلذا،. اندنداشته ، آل علي:رك(ه استديهاي اروپايي گردكثيري از الفاظ عربي

صص دي،؛ محم359-362، صص پيشين .) Watt, 1994, pp 85-92؛129،289،297پيشين،
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 دوم مبحث
و اصالحات تسلط نورمانسوء انگليس، نورمان، وضع

 سوء لندن وضعيت اجتماعي،ها معرفي نورمان.2-1
هاو رابطه آنها با وايكينگهانورمان معرفي-الف

و نسب معرفي جهت در زندگي" كتابي تحت عنوان،هاوايكينگيعني،هانورماناصل

گويد كه ضمن شرح مفصلي مي(Everyday Life in the Viking-Age) در عصر وايكينگيوميه 

بوايكينگ در زبان پيوسته متشمر كه بوده، معني دزد درياييههاي اسكانديناوي در قرون وسطي

وا.اندهاي داخلي بودهآبو چپاول ثروت ديگران از طريق دريا براي  ها عناوين يكينگبه

ميمتعددي در زبان كه هاي مختلف اطالق بينقل شده مناسبت نخواهد برخي از آنها در اينجا

: بود

)Normanni( نورماني"،ها؛ در زبان فرانك1")Danes(زدين"،زبان انگلوساكسوندر"

به زبان آلماني)معني مردان شماليهب(" ،لندي؛ در زبان ايرAshmen("2(اَشمن"،؛

بهب( Lochlanaigh""و")Gaill(گيل" و معني خارجيهترتيب در)هاشمالي ها السنه؛

و يوناني بيزانسي و در زبان خود اسكانديناوي")Rus 01 Ros(روس"،اسالو، عرب ،ها؛

 عناويني چونو)مفهوم كلي اهل اسكانديناويهب(")Nordmenn( نوردمن"هاي واژه

Northmen ،Norsemenيا Norseرواج دارد بيشتر")Simpson, 1967, pp 11-12(.

ب منزلههنويسنده همين كتاب خالصه يك داستان حماسي قرون وسطايي آن سرزمين را

به عنوان يك وايكينگ نوعي،"اسوِين"نامهباسكانديناوي برنامه زندگي ساالنه يك فرد اهل 

: ترسيم كرده استبه شرح زير

به هزينه خود اسوِين" كه  مرد در اختيار داشت كل زمستان را در خانه80،

ميمي ماند، چون بهار فرامي ميرسيد تا آنجا كه و با اتمام كار توانست كشت كرد

به، يعني"Spring Viking"كشت براي اجراي برنامه ساالنه  يورش براي غاتگري بهاري

و ايرلند عازم و جزاير اسكاتلند تا. گشتاواسط تابستان به خانه برميدر شده او

و جمع آوري آن در خانه منتظر مي به رسيدن محصول و با پايان آن  Autumn"ماند
Viking"مييا و تا پايان ماه اول زمستان برنميغاتگري پاييزي  ,Simpson("گشترفت

Ibid., p 86(.

من"عنوان سو"نورث سه گروه و دانماركيها، نروژيئدي در كل شامل  ليكن،ها بودهها

و توسعه طلب تر بودهقوم اخير از بقيه قوي ص 1380، نعنعي( اندتر با8 در اواخر قرنهاآن.)200، م

و دانمارك.1 ياعم از نروژي، سوئدي

 هاي كثيرشان شايد به اعتبار كشتي.2
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به سواحل غرب ويتعداد كثيري كشتي و اروپا يورش برده و سواحل ايرلند به غارت جزاير

و در اشمال اسكاتلند پرداخته ميغربي فرانسه به. نمودندتراق بعدها جمعي از آنان، موسوم

با. كردند فرانسه ايجاديغربشمال ها، استحكاماتي در سواحل نورمان  رهبري رولواين گروه

)Rollo(به مسيحيت نشين نورماندي دانماركي، كه بعداً نخستين رئيس دوك و با گرويدن شده

بهفشفرانسه ازواج كرد، با شاه با دختر شارل سوم  به امضاشارل، ار آوردن  معاهدهياو را

به نورمانمSaint Clair-Sur-Epete(911(سوراپت سن كلير" مجبور كردهاو واگذاري آن خطه

بآنو نتيجتاً  شد")Normandy( نورماندي" قوم ناماخطه  موروآ،؛93،ص1387وگوف،ل.:ك.ر( مشهور

 . Levey, et al., Ibid., pp157 & 608)؛70ص،1366

وسيله در آغاز قرن دهم ميالدي يك تحول سياسي بسيار مهم در وضعيت اين قوم در بدين

ب كه بسترساز تسلطهرابطه با كل اروپا ببعدي وقوع پيوست و سيسيلرآنان  كشورهاي انگليس

از. گرديد در حاضر است،اهداف تحقيقالبته كشف راز هم زماني اين دو پروژه جنگي زيرا

گ ميحائز اهميت هاي مرتبط زنيمانهاثبات ص 1390لنگلي،.:ك.ر( باشدزيادي  پيشين، موروآ،؛ 116،

.)93ص

 اجتماعي سوء انگليس در قرون وسطياوضاع-ب

ويانتصرف رومدررا مسيح ميالداول چهار قرن تانانگلس  در قرن پنجم قوم سـلتلي بود

و جوت ها، ساكسون آنگل آلمانيهايهم قبيل 596سال. از آلمان بر آن مسلط شد در مناطق ها ها

و در خطـه1066تا هر يك از اين قبايل.سكونت يافتند مختلف آن سرزمين  اي از آن بـا آداب

خ  مي در اسكانديناوي خود ريشهصارسوم ... آنهـا"بقول يك نويسنده فرانسوي. كردزندگي

و دانمـاركي  كه از مهاجرين ساكـسوني و تـشكيل شـده، در دهـات مـي ملتي كشاورز زيـستند

به وسيله بيشه شدامالكشان و علفزارها از يكديگر جدا مي .)79ص پيشين،موروآ،("....ها

و جمعي بود لـيكن بعـدها مالكيـت جمعـي بـه دوره مالكيت اراضي طايفه آن در اوايل اي

و رعيتي  و نتيجتاً به پيدايش نوعي ارباب شد سنتيمالكيت انفرادي تبديل هـم پادشاهي. منجر

مي  و شوراي سلطنت شاه را انتخاب بـسيار لـذا شـاه.)75-6پيـشين، صـص موروآ،(كرد موروثي نبود

مي  وهبنمود، ضعيف عمل ناظر بر آن هم طوري كه قوانين دولتي مكتوب بسيار محدود، ناقص

et( موارد غير ضروري اجتماعي بود al., Ibid., p 346 Levey(.مح  لـي، بـه جـاي قاضـيِ اربابـان

و دولتي، ب در ملك خو خود تحصيل كرده از. پرداختنـدميقضاوته يش ايـن مالكـان بعـضي

و مرتكبين خالف   هـاي كوچـك را شـكنجه مرتكبين جرم نانوشته را به اعدام، برخي را جريمه

و اسراي نظامي در قلعه مي  يدنـد گردهـاي محكـم محبـوس مـي نمودند، ليكن مجرمين سياسي

ص1390لنگلي،( ،113(.
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رايج يكي ادلهاز. عجيبي مرسوم بودو آيين دادرسي براي اثبات جرم يا دعوا ادله اثبات

به  ب)ordalie(، اوردالي(Ordeal)"اُورديِل"مشهور صص1364داويد،(ود يا داوري ايزدي كه)35-34،

ميهب خوموجب آن متهم آهن داغ را روي دستش تا يك يا د، بايستي براي اثبات بيگناهي

9( پايينه فاصله feet (و سپس مدت سه روز منتظر مي ماند تا در صورت تاول حمل كرده

و يا وي را دست بسته به گناهي او ثابت گرددبي،نزدن جاي آهن گداخته آب؛  استخر

بيانداختند مي دو غرق شدن يا نشدنش داللت بر مجرميت يا روش بعدي. اشتگناهي او

كه برنده مي و هر ميدوئل بين طرفين دعوي بود در ها آييناين. گرديدشد حقانيت او اثبات

ازييهاي كليساهادادگاه ميساير جوامع اروپايي انگلستان شديدتر شد ولي طبق مصوبه اعمال

لچهارم شوراي  ممنوع ليس آيين در انگ اجراي آن) Lateran Council(م1215در رانتكليساي

.)Walker, Ibid., p. 905( گرديداعالم 

كهييتدر چنين وضع و آنگلوساكسون ادوارد پادشاهبود بين ويليام اول دوك درگذشت

ب1و هارولد گادوينسون نورماندي كه بساط پادشاهي، شكست هارولدا جنگ درگرفت

ب شده آنگلوساكسون . شرح ذيل برچيده

آهانورمانجنگ.2-2 آنبرو پيروزي گلوساكسونن با
كه همان بيند،وشميپيدا رابطه خويشاونديو شاهان بين بعضي از سالطين گاهي طوري

رابطه قرابت)William I, Duke of Normandy( نورماندي دوك،ويليام اولو2ادوارد معترف

وو،3نسبي ، رابطه ادواردديبع جانشين،)(Harold Godwinson هارولد گادوينسونبين ادوارد

و هم هارولد خود را مدتچون ادوارد فاقد فرزند بود. قرابت سببي وجود داشت ها هم ويليام

شفاهي وصيت وي نفعهبادوارد احتماالً تحت فشار ويليام. به جانشيني وي نامزد كرده بودند

ج،در هر حال با درگذشت ادوارد شوراي سلطنتي. بوده استكرده  به وي هارولد را انشيني

به جنگ با وي كردشدت ناراحتهبرا ويليام همين امر. انتخاب نمود از.و مصمم ويليام پس

و تطميع سلحشوران اروپايي عليه به و تحريك راه انداختن تبليغات شديد در اروپا عليه هارولد

با. او، توانست تأييد پاپ الكساندر دوم را در خصوص صحت وصيت ادوارد اخذ كند  وي

و دعاي خير پاپ با سپاهي مركب از به آنگلوساكسون لشكر كشي شواليه000،15حمايت

و هارولد را در ناحيه هستينگ ها در سالبه حكومت آنگلوساكسونو مغلوب نمودز كرده

صص،تولفون؛70-80صص، شينيپ موروآ،.:ك.ر( ميالدي پايان داد1066 .)323-4بي تا،

 جانشين ادوارد.1
 آنگلوساكسون پادشاه.2
 پسر عمه، پسر دائي.3
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خود را ورثهن خود در ظاهر شخصيتي آرام داشته، پس از پيروزي، كه عليرغم باطويليام

و از  مياقدامات تحريكادوارد معرفي كرده پس از مدتي با برنامه نمايد، اماآميز عجوالنه امتناع

به ميراث فرهنگي اسالمينسبت به انتقال، ريزي بسيار هوشيارانه كه به لندن، دست از سيسيل

.نمايدميشرح زير اقدامهب، اده بودهاي پالرمو افتنورمان

 لندن با پالرمو، لزوم اصالحات نورمان ابطهر.2-3
 نورمان سيسيلونورمان انگليس رابطه بين-الف

و تسلط دو گروه از قوم نورمان به دو كشور مستقل درو انگلستان پيروزي سيسيل اسالمي

به، در بادي امر يك واقع خيلي كوتاه فاصله زماني  ميهساده و رسد، اما، نظر و تجزيـه با مطالعه

مي  و شواهد قوي تاريخي موجود داللـت تحليل جريانات مرتبط، مالحظه تقريبـاً گردد كه ادله

 آنها، طبق شـواهد. ريزي شده بين آن دو گروه نورمان دارد برنامههمكاري بر وجود يك قطعي 

و اجراي هماهنگ دو جنگ يكي براي موجود و ديگري در پالرمو هدايت يك از در هيستينگز

و قـرائن قـوي. انـد كـرده استفاده مـي نورماندي پايگاه نظاميدر"اتاق جنگ مشترك" شـواهد

 Metcalfe, 2009, p( داردهاي شـاهان آن دو قـومدهاوجود خويشاوندي خيلي نزديك بين خانو

275(.

به نوشته برخي از نويسندگان، جم و سلحشوران زبده در همين رابطه، عي از جنگجويان

وزهاي هستينگنورمان كه در جنگ  عليه نيروهاي آخرين پادشاه آنگلوساكسون شركت كرده

كه در جنگ مسينا هايي بودهآنها را منهزم كردند همان عليه نيروهاي فاطميانو پالرمو اند

هاي از اين قبيل همكاريرخينمو.)943-4، صص 1367ويل دورانت،( اندداشتهسيسيل شركت فعاالنه 

و پالرمو .)Lima,2008(اند فراوان قيد نموده،نظامي بين دو فوج نورمان فاتح لندن

در-ب  انگليس نورمان احساس ضرورت تغييرات

و جلوس ويليام اول دنبال پيروزي نورمانهب ها در جنگ با آخرين پادشاه آنگلوساكسون

وي،")William, the Conqueror( ويليام فاتح" در لندن با لقب دوك نورماندي بر تخت سلطنت

شدبا و اطرافيانش به زبان. مشكالت زيادي مواجه و با لهجه نورماندي اوالً، او فرانسوي

به آنها بديده اشغالگر حرف مي كه مردم محل با آن آشنايي نداشتند؛ ثانياً، مردم  زدند

 پس از پايان هر جنگي ضرورت تغييرات فوري در جهت حل نگريستند؛ ثالثاً، اصوالًمي

اي براي ها از پيش هيچ نسخهمشكالت ناشي از جنگ امر حتمي است، در حالي كه نورمان

انديشي چاره،لذا ويليام براي فائق آمدن بر مشكالت.كين آن معضالت تدارك نديده بودندتس

از" در سيسيل فاطميمختلف آزمايش شده انتقال تجارب": عميقي نمود به لندن، كه  از پالرمو
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ب. شانس وي اكنون در اختيار نورمان سيسيل بود حلهوي خوبي توانست از آنها براي

و حقوقي مشكالت مرتبط با امور  به شرح مندرج در كشورداري، سياسي زير مبحث كشور،

.ستفاده كندا

 سوم مبحث
 لندنبه پالرمو انتقال ميراث فرهنگي اسالمي از

 جديدنياز به قواعد حقوقي،لوپيدايش كامن.3-1
لوپيدايش-الف  وشروع اصالحات كامن

ها، ويليام اول با اعالم اينكه وي وارث ادوارد خستو است ابتدا از پس از پيروزي نورمان

و دادگاه و حقوقي نموجود هاي حل اختالف ايجاد تغييرات در بافت سياسي و با اجتناب موده

وأد توانست در ديد مردم خود را منشاستفاده از شم سياسي قوي خو و عدالت نشان داده  حق

و نهايي دادخونتيجتاً به واعنوان يك مرجع عالي به هي مردم عليهاتاعتراضنيز رسيدگي

و اداراتتصميم آ)هاخان(سنتي مالكان بزرگ هاي آراي دادگاهي كه در نتيجه ن مطرح گردد،

هاي سلطنتي خزانه داري،، دادگاهRoyal Council)(ايجاد شوراي سلطنتيبه مرور زمان امكان

و عرايض عامه  ممكن (Courts of Exchequer, King’s Bench and Common Pleas)شاهي

مي. گرديد به شكايات رسيدگي كرد اما پس از ايجاد شوراي سلطنتي وي در اوايل شخصاً

به تدري كارها به مشاوران خود در آن شورا واگذار نمودرا .ج

ب و ضمن صورت سيار به اقصاهابتدا قضات دادگاه شاهي در فصول گرم  نقاط كشور رفته

و جمع و مقررات رايج محلي اختالفات مردم بر اساس عرففصلآوري ماليات به حل  ها

 در لندن تشكيل جلسه داده)Westminster(سرد در محل وستمينسترفصل در آنان.ندپرداختمي

و،هاي مشتركعرفبه بررسيو نسبت  تعيين راه حل براي مواردوضعف آنها نقاط قوت

و مقررات محليو چون اغلب عرف.)124ص،1384شيروي،( كردندفاقد عرف محلي، اقدام مي ها

، بعدهاشتداهاي فاحش در موارد مشابه گاهي تعارض يا تفاوتهو احكام صادره مختلف بود

به عرفحلتصميم بر استفاده از مجموعه راه  گرفته،هاي محليهاي مشخص شده، بدون توجه

به زبان حقوقي نورمان.)همان،شيروي( شد كه نخست همين روش مبناي پيدايش حقوقي شد

لي" لو"و بعدها با عنوان خاص (Commune ley)"كومون معروف (Common Law)"كامن

.)181ص،1390،رفيعي( گرديد
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 جديدنياز به قواعد حقوقي عدم كفايت اصالحات،-ب
و راهمالحظه اينكه مجموعه عرفهب هاي اقتباسي قضات كالً متناسبحلهاي مشترك

و جوامع قبيله و مالكي سنتي اي كه نميارباب توانست جوابگوي همه بود بديهي است

ميلذا متفكرين بايد چاره. باشدخواهانه جامعه جديد نيازهاي ترقي در اين ميان. كردندانديشي

و عدم تمايليكي وجود داشت؛دو مشكل  و يونان، حكومت جديد به اقتباس از حقوق روم

كه الگو براي رفع فوري نواقص  لذا،. باشدموجود ديگري فقدان يك سيستم حقوقي مترقي

كه نورمان و حقوقي اهدائي برادران نورمان هاي انگليس اولين بسته فرهالزم بود نگي، فقهي

و محتوايات آن موضوع گفتار بعدي   سيسيلي خود را باز كنند كه نحوه انتقال آن به لندن

.باشدمي

آنانتقال ميراث فرهنگي اسالمي.3-2  به لندن ومحتويات
از- الف  پالرمو به لندن انتقال ميراث فرهنگي اسالمي

به ويژه ديواندر سطور قبل مطرح هاي مختلف حكومت شد كه در تشكيالت اداري

اين وضعيتو فاطميان سيسيل اصوالً فرقي بين نيروي انساني پيرو اديان مختلف قائل نبودند 

اين امر زمينه حضور. ها برقرار بودها پس از سقوط حكومت فاطميان هم مدتدر دوره نورمان

كه طالب علم، سياحت،رالف، از جمله انگليستعداد كثيري از شهروندان كشورهاي مخت ،

.)Lima, 2008( كرد فراهم،تجارت يا حتي كار در سيسيل بودند
ازيحضور شهروندان انگليس و عوامل ديگر سبب تقويت رابطه بيش  در سيسيل نورمان

و لندن پيش دو شاه هم نژاد نورمان  با سيسيلنورمانكه ازدواج ويليام دوم شاه،شدپالرمو

از Joanna Plantagenet)( جوانا پالنتاژنتبه نام  (King Henry II)هنري دوم شاه انگليس دختر

كه بعداً جانشين پسر شاه هنري،اول ريچارد.)Metcalfe, Ibid., pp 213,214,275( بودجمله آن 

و انگليس، با اقامت در سيسيلاًهاي صليبي مرتبدر جنگپدر شد،  و آمد رفت، بين فلسطين

به سبب مخالفت با شاه هنري تبعيد. داشت كه ياران سنت توماس بكت اسقف اعظم مشهور،

ب و بعدها مضافاً،. قتل رسيد، براي فرار از غضب شاه مجبور به اقامت در سيسيل بودندهشده

كها ميبا كشتي فراد كليدي كهيرفتند اصوالً شهروندان انگليساز سيسيل به انگليس  بودند

و كولهپستيا ديگر ها در دربار سيسيل سال باري از تجارب مختلف هاي مهم آن مشغول بوده

به ترجمهو نيز متون علوم مختلف حقوق اداري، سياسي، كشورداريي چون در امور شده

به انگليس مي در انتقال ميراث اسالمي مزبور نبايد از نقش دانشمندان. بردندالتين را با خود

غيانگليسي دالردآ،)Robert Selby(، رابرت سلبي)Thomas Brown( توماس براونره همچونو
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)Robert of Chester( رابرت چسترو) Michael Scot(، مايكل اسكات)Adelard of Bath( باث

.)See, Watt,1972 pp.3-4,60-65; Metcalfe,Ibid.,pp.201,213-14,259, 275; Lima, 2008( غافل بود

بهو نيز روش پل ارتباطي نحوه ايجاد پس از بررسي انتقال ميراث فرهنگي اسالمي

كهميبررسي محتويات آن سوغات فرهنگي، نوبت به انگليس ميبحث موضوع رسد -زير
.باشد

 انتقالي به انگليس نورمانيمحتواي نهادهاي حقوق-ب

و محتواي تعيين با آنكه مي انتقالاسالمي ميراث فرهنگي ميزان مقصد بدأ سيسيل به از

پيروزيو بعد از وضعيت انگلستان قبل اختالف مقايسه غير ممكن است، ليكن انگليس 

و حتي خود انگليسينورمان،  و تعجب اكثر نويسندگان غربي ، ها گرديدهكه مايه حيرت

و مشكل گشا بودن آن ميراث گران  داشته، فلذا بهاصرفنظر از حجم آن، داللت بر كاربردي

مياهميت صوگوف،ل.:ك.ر( باشد آن غير قابل انكار ص1376داويد،؛ 286 پيشين، صص عرفاني، پيشين،؛179،

صص99-98 صص177- 185؛ رفيعي، پيشين، .Makdisi, 1999)؛ 122- 126؛ شيروي، پيشين،

و توانميالوصف، مع فقهي-ماهيت بعضي از نهادهاي حقوقيانطباق از طريق بررسي

لومعمول در مرحله ابتدائي تأسيسات حقوقياسالمي با برخي از نسبت به شناسايي، كامن

كه ذيالً، اقدام نمود، هماننهادها تعدادي از آن  محتواي چهار مورد از ابتدا،نمونهرايبطوري

دربهي حقوق اسالمي اين نهادها و تحليل زير ترتيب مندرج و بعد با برخي از تجزيه شده،

د تأسيسات حقوقي گرال مورد انطباقر كامنمرتبط به طريق قرار و نهايتاً ارتباط آنها فته

مفتوح العنوة"-الف:گرددمياثبات حقوقي  ب"اَراضي ج"اَنفال"-؛ خراج"-؛ "ديوان
د ".اقطاع"-و

مفتوح العنوة-الف  اراضي

كه مسلمين از ديگران نظر فقه عبارتست از زمين يا زميناز، اَراضي مفتوح العنوة هاي آباد

ب ميهبا و در نتيجه جنگ با اذن امام متصرف گردند، اعم از اينكه آن كارگيري قواي نظامي

به طريق ديگري تحصيل شده باشدتصرف در نتيجه انعقاد صلح بين طرفين حاصل   شده يا

و"ارض خراج يا اراضي خراجيه"عنوان ديگر براي اين نهاد.)30ص،1378 جعفري لنگرودي،(  بوده

نه اصل ملك و و فقطواراضي وقفي، غير قابل افرازهمچون منافع آن، و تملك بوده،  تمليك

ب ،29-30صص پيشين، جعفري لنگرودي،( وده استمنافع آن قابل واگذاري به غير در مقابل اجاره بهاء

.)674و 95
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و اراضي انفال-ب  انفال

و آن از نظر موضوعات انفال در مقايسه با مفتوح العنوة از دامنه وسيعتري برخوردار است

مسفقهي عبارتست از زمين به و غير موات واگذاري شده درهاي موات  لمين توسط اجانب

ب چنانچه. كارگيري نيروهاي نظامي صورت نگرفته باشدهصورتي كه آن واگذاري در نتيجه

 شودتصرف اراضي غير موات بدون اذن امام صورت گيرد آن اراضي هم جزء انفال تلقي مي

صص جعفري لنگرودي،( ميزير عالوه، مواردبه.)94-5پيشين،  اراضي:گرددنيز جزء انفال محسوب

ها، رودهاي طبيعي، هاي طبيعي، مراتع، سواحل، درياها، درياچهموات، اراضي رها شده، جنگل

ودرهوهامعادن، كوه و نظاير آنهارها، ماترك بال ص،1378 كدخدايي،( اث، اموال مجهول المالك،

ب.)171 مهالزم كه طبق آيه نخست سوره انفال، اموال تحت عنوان انفال به ذكر است تعلق

و پيامبر مي در45براساس اصل. باشدخداوند  قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران انفال

همان؛ عميد( اختيار حكومت اسالمي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به صرف آنها عمل نمايد

ص1365زنجاني،  ،142(.

درمذاهب مختلف شايان ذكر اينكه علماي ايخصوص مطالب اسالمي ن بخش فقهي

و بيش اختالف نظر داشته باشند، اختالف نظرات، اصوالً فاقدآن وجود اماممكن است كم

. تأثير در موضوع اقتباس اين نهادها توسط نورمان انگليس خواهد بود

 ديوان خراج-ج

هاي بعد هـم، از نقش ديوان كه در تشكيالت اداري صدر اسالم شناخته شده بوده، در دوره

،)ب( 1384 واليتـي،(و فاطميان از اهميـت خاصـي برخـوردار بـوده اسـت زمان عباسيان جمله در 

ها بـا عنـاوين جديـد اسـتفاده ديوانانواع از نيز در سيستم اداري سيسيل فاطمي.)123- 140صص

ديوان از نقطه نظر اين بررسي عبارت است از يك سازمان اداري دولتي كـه مـسئوليت.شدمي

. يكي از امور مهم حكومتي استي يا نظارت بر سرپرستآن اصوالً 

ها با اهداف اين مطالعـه مـرتبط هاي مختلف، ديوان خراج بيش از ساير ديوان در بين ديوان

و خـاص داشـته دو نقـش در ادوار مختلـف با تغييراتي ديوان خراج. است  اسـت، اولـي عـام

و ديگـري و خرج،  سـازماني كـه مميـزي بعنـوان رسيدگي به امور مالي حكومت از نظر دخل

آنها با تعيين مشخصات متصرف، نوع تصرف، مساحت، قيمـت، كـاربرد، فهرست اراضي، تهيه

ب غيرهو موقعيت محلي، نوع آبياري   در تشكيالت اداري سيسيل اسـالمي. عهده داشته استهرا

عميد زنجاني،.:ك.ر(دشده، حال آنكه آنها متفاوتن استفاده مي خراجبا مفهومي مشابه گاهي از جزيه

به نظر برخـي ديوانهم در سيستم اداري سيسيل نورمان.)114-118 بي تا، صص  كه هايي ايجاد شد

فاز  .طميان بوده استانويسندگان تقليدي از
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 اقطاعات-د
هاي نخستين ميزان ماليات در قالب خراج را تصويب اسالمي سدههايفقها در حكومت

باز اما،نموده بودند به امراه سده چهارم و لشكريان تحت شرائطي جاي پرداخت حقوق

شد تا حقوق خود را با معافيت از ماليات آن قطعات اراضي در اختيار آنان قرار داده مي

اقطاعه" اين روش در فقه.حصيل كنندت و اقطاعيِّه اين امتيازات غير قابل. مشهور بود"1اقطاع،

و فروش بودنده ، زيرا داشتهاندكي اقطاع با مفهوم تيول فرق.)145ص،)ب(1382واليتي،( اندخريد

كه در مقابل خدمات تيول امتيازات اوليههدف از ذامرار معاشو جهت اي بوده نفعيبه

مي شده ص)ب(1382واليتي،؛325ص،1364،معين( است واگذار ،146(.

.ه استديگردهم مطالبي مرتبط با اقطاع مطرح بعدي در دو گفتار

ي انتقالينهادهاي حقوقطبق" بوكدومزدي"ايجاد.3-3
 زباناز مركب از دو كلمه)(Domesday, doomsday"دومدي"و"دومزدي"دو اصطالح

بDoomيا Domeساكسوني پاشا(قضاوت كردنو معني دادنامه، حكم محكوميته، كه در لغت

ميdayو،)241ص،1373صالح، دومزدي روز حسابرسي.باشدمي عني روزه و معني اصطالحي

و ولي در بحث حاضر مراد روز،قيامت است ور كامل از زمينتهيه آماسرشماري  ها، امالك
ميين متصرف از. باشدآنها از bookبهمراه اين كلمات منظور مميزي دو جلد دفتر عبارت است

و امالك ب، اراضي ازهكه  قاضي در هر بخش از سال8تا5دستور ويليام فاتح هيئتي مركب

و كليه اطالعات الزم از تمامم1086 تا 1081 آوري نموده را جمعنهاآاناسامي متصرفاراضي

كههايكي از اين دفتر (Black’s Law Dictionary, 1979, p. 434). در آن دفاتر منعكس نمودندو 

صتولفون( شده بودند از پوست حيوانات تهيه  Great Domesday)(دفتر كبير، موسوم به)325، بي تا،

و شامل اطالعات دقيق مربوط به اراضي تعد382ويحا  و جلد30اد برگ بزرگ  بخش،

از، (Little Domesday) ديگر موسوم به دفتر صغير و حاوي اطالعات 450مركب  برگ كوچك

.بود اوليبيشتر از

وِستمينستر آنها را و نهايتاً مقامات هيئت ديگري بعداً محتواي اين دفاتر را بازبيني نمود

و مورد تأييد قرار داد . قرار دادند"دادگاه خزانه داري"ر جهت اخذ ماليات اراضي در اختياه

باين دادگاه همانند ديوان خراج اسالمي مسئوليت جمع .عهده داشتهآوري ماليات اراضي را

كه شاهيهااز زمينبخشي اسالمي فوق، حقوق ويليام، با اقتباس از نهادهاي اعالميي را

نمتحت شرائط ويژه، خودبين اطرافيان نورماندي شده بود  وودتوزيع ، اقدامي كه در استحكام

به شرح گفتار ذيل، ايفانقولپيشرفت كامن . نمودش اساسي،

اقطاعات.ج.1
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و نهادهاي حقوق اسالمي.3-4 لوشكوفاييو تثبيت  كامن
كه حاوي مهمترين نكات تحقيق حاضر است، سعي شده كه مطالب در اين گفتار پاياني

برتحليلدرستي اثبات آن، اوالً، در جهت  و گمانه واقعيتهاي مبتني هاي زنيها، حوادث

و نقش نهادهاي حقوق اسالمي در در فوق باشد، ثانياً،ي تاريخ نه تنها استحكام شكوفايي

و قضايي  لوتأسيسات حقوقي ودر، بلكه كامن تنظيم قسمتي از امور سياسي، نظامي، اقتصادي

مو كتبات مندرجبر اساس،راهااجتماعي حكومت نورمان نتشر شده اكثراً در مقاالت

و شفاف منعكس نمايد،كشورهاي غربي .به صورت منطقي

و كاربردهاي2-3گفتار در ،"مفتوح العنوة"نهادهاي حقوق اسالمي فوق، در مورد ماهيت
التين شده به ترجمه همچنين در خصوص انتقال متون،"اقطاع"و"ديوان خراج"،"اَنفال"

شدبحلندنبه پالرموازآنها  از.)Lima, 2008(ث و احكام نهادهاي اسالمي مذكور شرائط

وي. بودويليام با شرائط قياسجهات مختلف قابل  انگليس را هاي از يك طرف زمينزيرا

و از طرف ديگر"مفتوح العنوة"مطابق  هباو خود"اَنفال"براساس در جنگ بدست آورده بود،

بعنوان حامنزلههرئيس كشور  الگويكه،"اقطاع"نهاد اسالمي كم اسالمي بود، بويژه همتاي

ببين باروناراضي آن كشور توزيع كاربردي خوبي براي وي در و امراء خود عنوان حقوقهها

و تعهدات  ميدر مقابل خدمات .شدتلقي

اقتصادي، سياسي، هاي جنبهازدومزدي بوك اجراي برنامه،هاي گذشته اينكهحاصل تحليل

و،امينظ ها را از ايجاد سيستم فئوداليته خاص موقعيت حكومت نورماننيز حقوقي، قضايي

. بهبود بخشيد مشروحه در ذيل جهات متعدد

و مستغالت كشور"دومزدي بوك"اينكه به موجب:اوالً، از جنبه اقتصادي  كل اراضي

ببه شاه تعلق گرفت وضع اقتصادي نورمان كرهها را ها قبل از پيروزي نورمان.دكلي دگرگون

اما.)123ص پيشين،شيروي،( مالك بزرگ يا پادشاه كوچك بود8حدود متعلق به اراضي مزبور 

و با ويليام  كشور را در آينده ايجاد تغييرات اساسي ايجاد دفتر مميزي اراضي، زمينه سرشماري

.فراهم نمود

و نظامي بعد سياسي و ثالثاً، از مبـادرت بـهدومزدي بوك، ويليـام جراي برنامهابا:ثانياً

و غيـره قطعاتي از اراضي كه براساس توزيع   1500بـين حـدود در اختيـار او بـود مفهوم انفال

و امراي نظامي ـ بارون و ب و فروش هـيچ بـاروني تـوان نحـوي كـهه، با شرائط غير قابل خريد

و پيدا نكند، آنان را شاه را رقابت با  و صـيانت از پاسـداري بـه مؤظـف نظـامي از نظر سياسي

و نم خود سلطنتملك و خائنين داخلي ص 1364داويـد،(وددر مقابل دشمن خارجي  رفيعـي،؛ 310،

.)180،صپيشين
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و قضايي شدن شاهي اعالم،دومزدي بوكبا اجرايي شدن برنامه:رابعاً، از حيث حقوقي

به اعتراضاتحق، اطرافيان شاهبين اراضي به صورت اقطاعات توزيع اراضي،  رسيدگي شاه

به جايگزيني، مجموعاً زمينهمالكانسنتي هاي دادگاه عليه آراي اي را فراهم ساخت كه منجر

و  لوهاي دادگاهسيستم قضايي سنتي مالكان، با حقوق . گرديدكامن

 ,Faruqi, 1997("اقطاع"با اقتباس از نهاد اسالمي:خامساً، ايجاد سيستم فئوداليته ويژه

p48 (،به ايجاد نوع خاصويليام  كه با آنچه در آن عصر در فرانسه، آلمان نمودتهفئوداليي اقدام

آن.و ايتاليا رواج داشت بسيار متفاوت بود و حكومت شاهان كوچك در با اين كار مالكيت

ص 1364داويد،( كشور خاتمه يافت و)310، و امراي نظامي شخصبارون، و زارعين اراضي ها اً

به تبع آنها صتولفون( كالً مستأجر شاه محسوب شدند،واگذاري .)؛ داويد، همان327، بي تا،

و پيشنهاداتنتيجه
و وقايع تاريخي مرتبط با موضوع كلي انتقال ميراث و تحليل مسائل و تجزيه از مطالعه

ميفرهنگي اسالمي از سيسيل نورمان به انگلستان نورمان نتايج  :گرددذيل حاصل

و نيز روايات از ائمه اطهار-1 بر)ع( تأكيد تعداد كثيري از آيات قرآن، احاديث نبوي

و فنون از السنه مختلف به زبان عربي و نيز ارمغان ترجمه علوم و دانش ارزش واالي علم

و فنون مختلف در جهان اسالم را فراهم نمود؛ هاي فوقزمينه پيشرفت  العاده علوم
و تشكيل گستر-2 و اسپانيا ش قلمرو اسالم در جهان، خاصه در جنوب ايتاليا

هاي چند فرهنگي اسالمي مركب از پيروان اديان مختلف الهي زمينه پيدايش فرهنگ حكومت

ازو تمدن خاص اسالمي به كه در قرون وسطي، بيش ويژه در سيسيل را فراهم ساخت، تمدني

ا400 مي سال در بخشي از  درخشيد؛روپا در شكوفايي
 قوم وايكينگ، گروهي سلحشور به سرپرستي ويليام دوك نورماندي، از نوادگان رئيس-3

و در فاصله زماني اندك بر دو كشورم با توس11در قرن و زور شمشير ل به توطئه

و حكومت و سيسيل اسالمي يورش برده  هاي آنها را ساقط نمودند؛آنگلوساكسون

مر-4 به التين در در،1حله دوم نهضت ترجمه، يعني از زبان عربي و مترجمان  دانشمندان

به برگرداندن متن عربي منابع ذي و غيره تالش و طليطله هاي علوم قيمت يافتهمراكز پالرمو

و حاصل آنها در اختيار بشريت به خصوص غربي كه زمينه ساز گرفتها قرار مختلف نموده ،

شدپيدايش رنسانس علمي و بعد در ساير نقاط اروپا اي از االسف، عدهمع. اول در ايتاليا

به نام خود ثبت كردند؛غربي  ها، بجاي امانتداري علمي، تعدادي از آن آثار را

 زبان بين المللي آن عصر.1



71 ...هاي حقوقيتعامل تاريخي نظام

و مشكالت-5  وضعيت اجتماعي آشفته انگلستان بعد از پيروزي نورمان، آنها را در تنگنا

و يونان نداشتند، آنها از طرفي، تما. فراوان قرار داده بود و تمدن از روم به اقتباس فرهنگ يلي

درو از طرف ديگر چاره كه قبالً اي نداشتند جز انتقال مخصوصاً نهادهاي حقوق اسالمي

به زبانهضت  التين ترجمه شده بود؛نهاي ترجمه از زبان عربي

از نورمان-6 به ها، با اقتباس جنهادهاي حقوق اسالمي انتقالي اراضي مفتوح مله لندن، از

اجراي اين. ايجاد كردند" بوكدومزدي"ي موسوم به نهاد،اقطاعو ديوان خراج، انفال، العنوة

كه خصوصيات آن با ويژگي و طرح هاي نهادهاي حقوق اسالمي مزبور از نظر محتوا، كاربرد

ه در كليه امور كامالً همخواني دارد، منجر به پيدايش شكوفايي غير منتظراز جهاتي آثار 

 گرديد، شكوفايي كه موجب تعجب قضايي خاصوحقوقياز جمله از جهات ها،نورمان

.عميق نويسندگان تاريخي مغرب زمين شده است

و جشنوارهها، مؤسسات، پژوهشگاهدر پايان، از سازمان بهها هاي ويژه جشنوارههاي مرتبط،

و تشكيل يت فعال از پژوهشكه با حمارودميانتظار خوارزمي،وفارابي   هاي مشابه

مند، زمينه آگاهي عمومي، خاصه دانشجويانههاي ادواري با شركت پژوهشگران عالقهمايش

به ايجاد  و ايران مهيا نمايند، تا كمكي و تاريخي اسالم به مفاخر علمي، فرهنگي را نسبت

ب و خود باوري در آنان فراهم گرددهتدريجي اعتماد . نفس
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