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چىيسُ
تجييي ؾبحت شات الْي اظ پيچيسُتطيي ٍ رٌزبليتطيي هؿبئل والهي ،فلؿفي ٍ ػطفبًي اؾت .پىػٍّف پىيف
ضٍ ثب ضٍـ تَنيفي ى تحليلي ثِ ايي پطؾف پبؾد هيزّس وِ حىوت هتؼبليىِ ،ػطفىبى ٍ نىَفيًوبيىبى شات
الْي ضا زض وساهيي ربيگبُ ّؿتيقٌبذتي هؿتمط هيزاًٌس .ؾپؽ ثب ثطضؾي زيسگبُّبي يبزقسُ ثىِ زاٍضي آًْىب
هيًكيٌس .حىوت هتؼبليِ تب آًزب وِ ثِ تكىيه ٍرَز پبيجٌس اؾت ،شات الْي ضا ثطتىطيي ضتجىِ ًظىبم تكىىيىي
هيزاًس وِ ثِرْت ؾلت ليسّبي هطاتت پبييي «ٍرَز ثكطٌ ال» ًبهيسُ هيقَزٍ« .رىَز ثكىطٌ ال» ثىِ ؾىجت
تميس ثِ ؾلت ،تؼيي ٍيػُاي اظ ّؿتي اؾت وِ ػطٍو آى ثط ّؿتيً ،يبظهٌس «ؾلت» يبزقىسُ اؾىت .اظايىيضٍ
ًويتَاًس ثِهٌعلِ شات ثيًيبظ حك للوساز قَز .نسضالوتألْيي ثب گصاض اظ تكىيه ،هبًٌس ػبضفىبى ،ؾىبحت شات ضا
ٍرَز ًبهحسٍزي ٍضاي تكىيه ٍ هحيٍ ثِ آى هيزاًس؛ اهب نسضا ثب پيطٍي اظ ػجبضات ليهطي تؼجيطّبي يىؿىبًي
اظ ؾبحت يبزقسُ ًساضز .نَفيًوبيبى ،ثب زضيبفتي ًبزضؾت اظ ؾىري ػبضفىبى ،شات الْىي ضا «ٍرىَز الثكىطٌ
لؿوي» ٍ ؾبضي زض اقيب گطفتِاًس؛ زض ًتيزِ پٌساقتِاًس :شات حك تحمك ثىبلفؼلي ًىساضز ٍ ثىب زگطگىًَياـ زض
اقيب تحمك هييبثس .اظاييضٍ ثطاي تحمك ذبضرياـ ًيبظهٌس اقيبؾت .نىسضالوتألْيي ٍ حىىين ؾىجعٍاضي ايىي
زيسگبُ ضا ثِؾرتي ًمس وطزُاًس .اذتالف ًگبُ ػبضفبى ،حىيوبى ٍ نَفيًوبيبى زضثبضُ شات الْي ،پيبهىسّبيي زاضز
وِ ثطضؾي آًْب تهَض زليكتطي اظ زيسگبُّبي يبزقسُ ثِ زؾت ذَاّس زاز.

وليسٍاغُّبٕ :بكز ًار اڅهيق تػرى ث ٣َٚالق تػرى الثٚرَ ٣ډٺٖر يق تػررى الثٚرَ ٣ٹٖر يق كپ رز ډشٮبڅير ق
٭َٵببق سٞرٳ.
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همسهِ

ځَؿ ٽن ًار اڅهي اىٍاٻ ا يٙرىق اډب دٌ َٗ اٝڄ تػرى ات ت اٙبٍ ث ٕبكز هٖرشيٙرنبهشياٗ ډ پرن إرز.
ثچنياي سٞرٍ آىډي اُ هياتاي ث ااياُ ثَهباي إز ٽ ثَاي اطجبر ات ث ٽبٍ ډيځيَى .ثٍَٕي ثَهرببهربي ډشپچ رببق
ٵيچٖرٵبب ت ٙهرىهبي ٭بٍٵبب ٍتٙن ډيٕبُى ٽ سچٺي ااي  ٚنياب ځراربځرب اُ ٕربكز ًار اڅهري پٖربب ايٖرز.
ثَاي ا را ثَهبب ا٪ڈ سنهب ډرػرىي كپيڈ ت ٹي َ ٍا طبثز ډيٽنيق اډب تػرة ثبڅٌار آب ٍا اٚبب ا يىهي .كپ رز ت
ٹيٍرٙ ٙب ٖش ثَاي ا٪ڈثوٚي ث ٭بڅڈ ډبى ق اشب ؼي إز ٽ اُ ػب ڂب هٖشيٙنبهشي ٭ٺڄ ٵٮبڃ ايرِ ٍم ډريىهري.
سرٝيٴ كپيڈ ډٚبئي اُ ًار اڅهيق ډرػرىي ډؼَى ثَ ٵَاُ ٭ٺڄهبي ى ځبا إز ٽ ث ٕجت ثيايبُي اُ ى ڂَابق ثر
«تػرة تػرى» ډشٞٴ ډيځَىى؛ اډب ات ايِ سؼَى ٭ٺچي ىاٍى ت ٕبكشي ثَسَ اُ ٭بڅڈ ٭ٺرڄ ىاٍا ايٖرز رٍ.ٻ :اثرنٕرينبق
1404ٷ ر اڅرٴق 358 ٛق 20ت355؛ ه ررق 1363ق 32ٛت75؛ ه ررق 1404ٷ ر ةق 125ٛدً .ار اڅهري اُ ٕرري
كپ ز ډشٮبڅي ثَسَ ن ٍسج ا٪بڇ سٚپيپيق ت اُ ى ي ٭بٍٵبب تػررى ډ٦چرٸ ډٮَٵري ډريٙررىٝ .ررٵيا ب ربب رػهچر
ٝرٵي د ايِ سٶٖيَ ابىٍٕشي اُ تػرى ډ٦چٸ ٍا ًار اڅهي ٹچ ياى ٽَى ااي.
ا ن دْته٘ق اوٖزق سچٺي ااي  ٚنياب اُ ٕبكز ًار ٍا ىٍ ٕر ځرَت ٽچريِ ٵيچٖررٵببق ٭بٍٵربب ت ٝررٵيا ب ربب
ىٕش ثنيي ډيا ب يٕ .ذٔ ث ٕنؼ٘ ى يځب كپ ز ډشٮبڅي ق ٭َٵبب ت ٝررٵيا ب ربب دَىاهشر ت ىٍ دب ربب ثرب درٌ َٗ
ى يځب ٭بٍٵببق اڂب اهب ي ٝيٍاڅ شإڅهين ٍا ثب ا ٚبب اا٦جبٷ ډيىهي ت اٺيهب ي ػيي ثر ٝررٵيا ب ربب تاٍى ډريٕربُى.
دْته٘ ٽنراي ىٍ ثٍَٕي ى يځب ٵيچٖرٵببق ثَ اڂب كپ ز ډشٮبڅي س َٽِ ډيٽني؛ ُ َا ا٪بڇ ٵچٖٶي ډٚربء ت ا٪ربڇهربي
ډباني آبق اُ ؿبالٽي ت سيِثيني الُڇ ثَاي ثٍَٕي ٕبكز ًار ثَهرٍىاٍ اجرىايٍ .ٵٮز هٖشيٙنبهشي ًار اڅهري ت تكرير
راايډبعد ٵرٷاڅٮبى څلب٧هب ىٍ آبق ىٕز ا ٚبب ٍا اُ ثٍَٕي ًار ٽرسب ٽَى ثرى رٍ.ٻِ :ىابدنب ق 1388ق 356ٛد.

سجيين ىٹيٸ ٕبكز ًارق ىٍ ځَت ثلض «سٺٖيڈهبي تػرى» هراهي ثرى؛ ُ َا ٭بٍٵبب ت ىٍ دي آاهرب ٝريٍاڅ شإڅهين
كٺيٺز تػرى ٍا ث «ثٚرَٙ ٣ريء»ق «ثٚرَ ٣ال» ت «الثٚرَ ٣ٹٖر ي» سٺٖريڈ ا ررى ق ډٺٖرڈ آاهرب ٍا «الثٚرَ٣
ډٺٖ ي» ډيابډي .ثَإبٓ ا ن ا٦ٝسف ٕرىډني ډيسراب ځٶزً :ار كٸ اُ اڂب ٵيچٖررٵبب «تػررى ثٚرَ ٣ال» ت اُ
ى يځب ٭بٍٵبب «تػرى الث ٣َٚډٺٖ ي» ت اُ اٝ َ٪رٵيا ب بب «تػرى الث ٣َٚٹٖ ي» إز.
ځَؿ ډنبث ٬٭ رډي ىٍثبٍ ډر١ر ٫دْته٘ ىٍ ىٕز إزق اډب ډٖرئچ ا رن درْته٘ سربٽنرب ثر ځرار ٵَاځيرَ
ثٍَٕي اٚي ت ديٚين ت ْ اي اياٍى .ا ن دْته٘ ثب ٕنؼ٘ هياٙنبٕي ٭َٵباي ت ٵچٖٶيق اٺب ٣اٙشَاٻ ت اډشيبُ آاهرب
ٍا ٍتٙن ډيٕبُى ت سٞر َ ىٹيٸسَي اُ ډٮنبي «هيا» ث ىٕز ډيىهي .ه ـنين ډَُ ى ريځب ٭بٍٵربب ثرب ربت ځرر ي
ٝرٵيا ب بب ٍا ٍتٙن ډيا ب ي ت ٍ  ٚثٖيبٍي اُ ثيثينيهب ث ى يځب ٭بٍٵربب ٍا اُ ثرين ډريثرَى .اٵرِتب ثرَ ا نپر
ثَسَي ى يځب ٭بٍٵربب ثرَ ٵيچٖررٵبب ٍا ىٍ ډٖرئچ سركيري اٚربب ډريىهري .سجيرين ٕربكز ًارق اُ ديـيري سرَ ن ت
دَډوب َ٥سَ ن ډٖبئڄ ٵچٖٶيق ٽسډي ت ٭َٵباي إز ت اڂبٍاي ه نرا ثب ديٚرا بب ث ديٚڂب اكيي ٭َ١ر ډريىاٍى:
«اڅچَّهٔڈٓ ٭َِّٓٵْنٙي اَٶْٖٓټٓ ٵَةِاَّټٓ بِبْ څَڈٕ سُٮَِّٓٵْنٙي اَٶْٖٓټٓ څَڈٕ ؤَ٭َِٕٵْټ» رٽچينيق 1407ٷق ع 1ق 342ٛد.
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 .1تجييي اروبلي تمؿينّبي ٍرَز

ثلض «سٺٖيڈ هبي تػرى» ُډين ډنبٕجي ثَاي سجيين ًار اڅهي ت ػب ڂرب هٖرشي ٙرنبهشي آب ٵرَاهڈ آتٍى
إزٝ .يٍاڅ شإڅهين ثب ٽبٍثٖز ا ن ا٦ٝسف هبي ٭َٵباي ىٍ كپ ز ډشٮبڅي َ٥ف ثلض ډررٵٺي اُ ٕربكز
ًار اڅهري اٍائر ىاى ٽر ثرب إرشٺجبڃ كپي رربب ثٮريي ٍتثر ٍت ٙرري رٍ.ٻ :ٹيٞرَيق 1375ق 22 ٛرر24؛
ٝيٍاڅ شإڅهينق 1981ق ع 2ق  310ٛد .ا ن َ٥ف ثلض سجييني ٵچٖٶي ت ٭ٺڄ دٖني اُ ىٍ بٵشي ٙهرىي إز؛
٭بٍٵبب ىٍ ٕچرٻ ډٮنري هر ٘ ٕبكز هب ي هٖشيٙنبهشي ٍا ډي بثني ٽ ثٖيبٍ ديـيي ت ثيبب ابدٌ َ إز.
اُا ن ٍت سسٗ ډي ٽنني ثب ػٮڄ ا٦ٝسف هبي ار ن ب اٍسٺبي ا٦ٝسف هبي ديٚرينق ثربتٍ ٙرنراي ٍا ثر آب
كٺب ٸ ىٍهڈ سنيي اِى ټ ا ب ني .سٺٖيڈ هبي تػرى پي اُ ا ن ا٦ٝسف هبٕز ٽ ثب ٙجي ٕبُي ټ ثلض
ٵچٖٶي رسٺٖيڈ هبي ډبهيزد ىٍ ٵ٢بي تػرىق ث ىٕز آډي إز .ا رىاٍ ً ڄ سٺٖيڈ هبي تػرى ت ٍتٗ ثر
ىٕز آډيب آاهب ٍا ا ب ٘ ډيىهي:

 .1هچٺز رتػرى ثٙ ٣َٚيء ٙسٶٞيچيد :كٺيٺز تػرى آبځب ٽ ث ك٢رٍ ٵَىٵَى سٮينهرب ډٚرَت ٣ځرَىىق
آٵَ ن٘ ابډيي ډيٙرى .هٖشي ىٍ ا ن ٕبكز ډٺيي ث ٹييهب ت سٮينهبي ثي ٙبٍي إز ٽ هَ ټ ثر ځرار
سٶٞيچي سلٺٸ ډي بثني ت سٶٞيڄ ٭يني ډوچرٷهب ٍا ٍٹڈ ډيُاني .ډوچرٷهبي ٭ٺچيق ډظبڅي ت ډبىي ه ڂري ىٍ
ا ن ٕبكز هٖشيٙنبهشي ٹَاٍ ىاٍاي ت ال هبي ځرابځرب آب ٍا سٚپيڄ ډيىهني؛
 .2ډٺبڇ تاكي ز رتػرى ثٙ ٣َٚيء ٙثٖي٤د :كٺيٺز تػرى آبځب ٽ ث ك٢ررٍ ػ ٮري ت ثٖري ٤سٮرينهرب
ډَٚت ٣ځَىىق «تاكي ز» ابډيي ډي ٙرى .ٽظَر ىٍ ا ن ٕبكز اُ هٖشي سٶٞيڄ ٭يني اياٍى ت ه سٮينهب ث
ټ تػرى ػ ٮي ثٖي ٤ډرػرىاي .اډب ه ين تػرى ػ ٮيق ځرا اي ٽظَر ٭چ ي ٍا ثَسبٵش ٽ اُ ٕري ٭بٍٵرببق
«ا٭يبب طبثش » ابڇ ځَٵش إز .ډٺبڇ تاكي ز سٶٖيَ ډيباي ٹب٭ي ثٖي٤اڅلٺيٺ ٍا بىآتٍ ډيٕربُى ٽر ىٍ ٭رين
ثٖب٥زق ٽ بڃ ه ډوچرٷهب ٍا ثيتب اراٹ ٜآاهب ىاٍإز؛
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 .3ډٺبڇ اكي ز رتػرى ث ٣َٚالد :اكي ز ٕبكشي تٍاي تاكي ز ت ثٖي٤سَ اُ اتٕرز؛ ثر ځرار ايٽر اٵرِتب ثرَ
سٶٞيڄ ٭ينيق سٶٞيڄ ٭چ ي ايِ اُ آب ٍهز ثٖش إز .ك٢رٍ ٽ بڃهب ىٍ ا ن ډٺبڇ ثب ٵنبي آاهب ه َا إز .هٖرشي
ىٍ ا ن ډٺبڇ ث ٕچت هَځرا ٹيي ت سٮين هب ٛډَٚت ٣إز .ٽ بڃهبي ثي ٙبٍ ىٍ تاكي ز ثر الرر ااريډبػي ت ىٍ
اكي ز ث الر إشهسٽي بٵز ډيٙراي؛
 .4ٵي ٠ډنجٖ ٤رتػرى الث ٣َٚٹٖ يد :تاكي ز ث طجرر ػ ٮي سٮينهب ت اكي ز ث ٕچت آاهب ډَٚت ٣ثرى .اٽنررب
اځَ هَ ىتي ا ن طجرر ت ٕچتق اُ كٺيٺز هٖشي ٕچت ٙرايق «تػرى الث ٣َٚٹٖ ي» بٵش ډيٙرى .تػرىي ٽ ث ٕچتِ
ىت ت ْځي دي٘ رطجرر ٙٹييهبي هب ٛت ٕچتِ آاهبد ٽ ځرا اي ا٥سٷ إزق ډٺيي ٙي إز .الث ٣َٚٹٖ ي ٕربكشي اُ
هٖشي إز ٽ ث ا٥سٷ ت َٕ بب ىٍ سٮينهب ډٺيي إزق ث ځرا ايٽ هر شي تٍاي ا ن ا٥سٷ ت َٕ بب اياٍى؛
 .5ٱيتاڅٲيرة رتػرى الث ٣َٚډٺٖ يد :سٺٖيڈهبي تػرى رثٚرَٙ ٣ريءق ثٚرَ ٣ال ت الثٚرَ ٣ٹٖر يدق ډٺٖر ي
ىاٍاي ٽ اُ ٹييهبي اٹٖبڇ هرى ٍهبٕز؛ كشي ٹيي ا٥سٷ ٽ ىٍ ٹٖڈ ٕرڇ څلب ٧ډيځَىى .اُا رنٍت هرر شي تٍاي ٕرَ بب
ىاٍى ت َٕ بب ىٍ سٮينهب ٙإب ت ػچر اتٕز .ثنبثَا ن ات ايِ الث ٣َٚت ډ٦چٸ إزق اډب ا٥سٹي ٵَاسرَ اُ الثٚرَ ٣ٹٖر يق
ٽ «تػرى الث ٣َٚډٺٖ ي» ابډيي ډيٙرى .ا٥سٷ ات سب ػب ي إز ٽ كشي تاّ ا٥سٷ ايرِ ات ٍا ثر ثنري ا ريٽٚري.
ا٥سٷ ىٍ ا نؼب سنهب ٭نرااي اٙبٍ ٽنني إزق ا ډٶهرډي كپب شڂَ راثنسَٽ اٝٶهبايق 1360ق 18ٛد.
 .2تجييي تلميّبي گًَبگَى اظ شات الْي ثِ ووه تمؿينّبي ٍرَز

اٽنرب ثب ثهَ ځيَي اُ سٺٖيڈهبي تػرىق سچٺيهبي ځرابځرب اُ ًار اڅهي ىٍ ٕ ځَت ً ڄ ىٕش ثنيي ت ٽرسب سجيين ډيځَىى.
1ى .2تلمي فيلؿَفبى

هياٙنبٕي راڅهيبر هبٛدق ثَ ډجباياي إشراٍ ډيٙرى ٽ ىٍ اڅهيبر ٭بڇ سظجيز ٙري ااري .ډجرباي ٵيچٖررٵبب ثر ٍٱرڈ
اهشسٳهب ي ٽ ىاٍىق ىٍ ا ن اپش ډٚشَٻ إز ٽ سرااب ي اطجبر ٕبكشي ثَسَ اُ «تػرى ث ٣َٚال» ٍا اياٍى .اُا رنٍت
ٵيچٖرٵبب ًار اڅهي ٍا ىٍ ه ين ٕبكز هٖشيٙنبهشي ٹَاٍ ىاى ااي ت ثب ډجباي ت رْ هرر ٘ سٶٖريَهبي ځراربځراي اُ
ه ين ٕبكز هٖشيٙنبهشي ث ىٕز ډيىهني .ثَاي ا را كپي بب ډٚبء ًار اڅهي ٍا تػرىي ثيډبهيز ډريىاانريق
ٽ اُ ه ايبُهبي ٽ ډبهيبر ث ٕجت اډبب هر ٘ ىاٍايق ډجَإزٕ .رچت ايبُهربي ډ پنربر اُ ًارق ابډيريب ات ثر
«تػرى ث ٣َٚال» ٍا ػب ِ ډيٕبُىق ځَؿ ىٹز هبي ٭َٵباي ا ن ډٺربڇ ىٍ ٕرونبب ډٚربء څلرب ٧اٚري إرز .اڅجشر
ا٦ٝسف «تػرى ث ٣َٚال» ؿنببٽ ٭بٍٵبب ث ٽبٍ ثَى ااي ىٍ ٵچٖٶ ډٚبء ى ي ا يٙرى .اډب ى يځب ډٚبء ىٍثربٍ ًار
اڅهيق ث ځرا اي  ١نيق ډا ي ى يځب ډٌٽرٍ إز.
كپ ز ډشٮبڅي ثب دٌ َٗ سٚپيټ ىٍ تػرىق ًار اڅهي ٍا ثَسَ ن ډَسج ا٪بڇ سٚپيپي ډريىااريق ٽر ثر څلرب٧
ٕنن تػرى ثب ى ڂَ اٙيب ډٚشَٻ إزق اډب ث ػهز ٍسج تػررىي ډ شربُ ت ثَسرَ اُ آاهبٕرز .ثر ى ڂرَ ثيرببق ًار ت
آٵَ ي هبق اُ ٕنن تػرىيِ تاكيي ثَهرٍىاٍاي ٽ ىٍ ًار ث ځرا اي ٙي يسَ ت ىٍ آٵَ ي هب ١رٮيٴسرَ سلٺرٸ ىاٍى .ثر
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ثيبب ٕرڇق ًار اڅهيق تػرى ٙثَسَ آٵَ ي هبٕز ت ٽ بڃهبي آاهب ٍا ثيتب كريتى ت اراٹٚٞربب ىاٍإرز .ثنربثَا ن ًار
كٸ ث ػهز ٽ بڃق ه اٙيب ت ث ػهز اٺ ٜهيؾ ټ اُ آاهب ايٖز.
ًار اڅهي ث ٍٱڈ تكير ٕنوياي ٽ ثب ى ڂَ تػرىهب ىاٍىق تػرىي ٱيرَ اُ آاهبٕرز؛ ُ رَا سٚرپيټق تكرير ت
ٽظَر ٍا ىٍ كٺيٺز تػرى ديبى ا رى ت تػرىهبي ډشٮيىي سٚپيڄ ډيىهيً .ار اڅهي ځَؿر ثَسرَ ن آاهبٕرزق اډرب
پي اُ آاهب ت ىٍ ثَاثَ ى ڂَ تػرىهبٕزٕ .چت تػرىهبي ى ڂَ اُ ًار كرٸ رثَسرَ ن ډَسجر د ٙب ٖرشڂي الُڇ ثرَاي
ابډييب ث «تػرى ث ٣َٚال» ٍا ث ىٕز ډيىهي .سٶبتر كپ ز ډشٮبڅي ثرب ډٚربء ت ډشپچ ربب آب إرز ٽر تكرير
ٕنوي ًار ت اٙيب ٍا ډيدٌ َى ت ًار ٍا ځٖٖش اُ آاهب ا يدنياٍى .اډب كپ ز ډشٮبڅي ايِ سرب هنڂربډي ٽر ثرَ ٕرشرب
ٽظَر سٚپيپي تػرى ډيځَىىق ًار اڅهي ٍا «تػرى ث ٣َٚال» ت ىٍ ثَاثَ ى ڂَ تػرىهب هراهي ىااٖز.
2ى .2تلمي ػبضفبى

٭بٍٵبب تػرى ٍا تاكي ٙوٞي ت ډنل َٞىٍ هياتاي ډيىااني .اُا نٍت سٚپيټ ت ٽظَر اهٶشر ىٍ آب ٍا اُ ډرشن تػررى
ث ٩هرٍ آب ٭ٺرت ډريٍاانري رٹيٞرَيق 1375ق 16ٛ؛ اثرنسَٽر اٝرٶهبايق 1360ق 108ٛت110؛ آډچريق 1368ق
659ت668ر667د .اځَ سٚپيټ ىٍ ٩هرٍ ديبى ٙيق ثَسَ ن ٍسج ا٪بڇ سٚپيپي ايِ اُ ٕنن ٩هرٍ ت ايبُډني ٩بهَٽننري
إز .ثب ا ن ثيبب ثب ي ػب ڂب ًار ثيايبُ هياتاي ٍا تٍاي ا٪بڇ سٚپيپي ت ثَسَ ن ٍسج آبق ػٖزتػرر ا ررى .٭بٍٵربب
ًار كٸ ٍا تػرى ډ٦چٺي ډيىااني ٽ هَځرا ٽظَرق س ب ِق سٮينق ٹيي ت ډليتى ز اُ ات اٶي ډريځرَىى؛ ُ رَا دب ڂرب
اډرٍ بىٙي سٚپيټ إز ٽ اُ كٺيٺز تػرى ٭ٺت ٍااي ٙري .تػررى ډ٦چٺري ٽر ٭ربٍٳ آب ٍا ًار اڅهري ٹچ رياى
ډيٽنيق كشي اُ ٹيي ا٥سٷ ايِ ٍهبٕز؛ ُ َا سٺيي تػرى ث ا٥سٷق ٕجت َٕ بب ات ىٍ ډَاست سٚرپيپي سٮرينهبٕرزق
ىٍكبڅيٽ تػرى ډ٦چٸِ بىٙي اُ سٚپيټ ت اكپبڇ آب ډجَإز .ٹيي ا٥سٷق ايِ هرى ځرار اي ٹيري إرز ٽر تػررى
ډ٦چٸ ثب ٍهب ي اُ آبق هر شي تٍاي ا٥سٷ ت َٕ بب ىٍ سٮينهب ديريا ډريٽنري .سجيرين ٭ربٍٳ اُ ًار اڅهري ثَإربٓ
ا٦ٝسفهبي بىٙي «تػرى الث ٣َٚډٺٖ ي» ابڇ ىاٍى.
ى يځب اهب ي ٝيٍاڅ شإڅهين ايِ ډراٵٸ ٭بٍٵبب إز .ات ثب ثبُځٚرز ٭چيرز ثر سٚرإبق سٶٖريَ ٭َٵرباي اُ ٹب٭ري
ثٖي٤اڅلٺيٺ ق ثَهبب ٝي ٺين ت ثلض «تاػتاڅرػرى تاػت ډن ػ ي ٬اڅؼهبر» ى يځب ٭بٍٵبب ٍا اشيؼ ځَٵش إرز.
ٝيٍاڅ شإڅهين ثبٍهب اٙبٍ ا رى ٽ ىٍ دي اطجبر تكير ٙوٞي إز ت ٕون اُ سٚرپيټ تػررى ػنجر ثٖشَٕربُي
ىاٍى رٝيٍاڅ شإڅهينق 1981ق ع 1ق 71ٛ؛ ع2ق 301 ٛر302د.
3ى .2تلمي نَفيًوبيبى ًبزاى

ٝرٵيا ب بب ځَتهي اُ ديَتاب ٭َٵبب ت سٞرٳ هٖشني ٽ ثيتب ا٥س ٫اُ ډٺبٝي ٭ يٸ ٭بٍٵببق ث تاّځبب آاهرب س ٖرټ
ډيػر ني ت ث ٕجت ابدوشڂي ٭چ يق سٶٖيَهبي ابىٍٕشي اُ ا٦ٝسفهبي ٭َٵباي ث ىٕز ډريىهنريٝ .ريٍاڅ شإڅهين ىٍ
اطَ ػياځبا اي ث اربڇ وؿىط االنىٌبم الزبّيلىِق ډرن٘ ت ثيرن٘ ابىٍٕرز ا ٚربب ٍا اٺري ٽرَى إرز .ا رار ٍتٙرن
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ٽغٵه يهبي ٝرٵيا ب ببق سچٺي ابىٍٕشي إز ٽ اُ تكير تػرى ت ا٥سٷ ًار اڅهي دييا ٽرَى ااري .ا ٚربب ايرِ ًار
اڅهي ٍا اُ سٚپيټ ت ٽظَر اهٶش ىٍ آبق ٵَاسَ ډيىااني؛ اډب ا ن ٵَاسَ ثرىب ت ا٥سٷ ٍا سب ػب ي ٽ ٭بٍٵبب ٍإرشين اىاډر
ىاى اايق اډشياى ا يىهنيٝ .رٵيا ب بب ځَؿ ًار ٍا ثَسَ ن ٍسج ا٪بڇ سٚرپيپي ا ريىاانريق اډرب آب ٍا ٕربٍي ىٍ ډَاسرت
سٚپيپي ت ډنش َٚىٍ آاهب ډيدنياٍايٝ .رٵيا ب بب «تػرى الث ٣َٚٹٖ ي» ٍا اهب يسَ ن ٕربكز هٖرشي دنياٙرش ت آب
ٍا ث ډنِڅ ًار اڅهي ٹچ ياى ډيا ب ني .ثَا نإبٓ ًار اڅهي تػرى ډٺيي ث ا٥سٷ ت ٕبٍي ىٍ سٮرينهبٕرزق ٽر هرر شي
تٍاي َٕ بب اياٍى ت َٕ بب ىٍ سٮينهب ه هر ز اتٕز .ا ن ى يځب څراُڇ ثب٥چي ؿرب كچرڃ ت اسلربى ٍا ثر ًهرن آتٍى
ت ا٭شَا ٟٵٺيهببق ډشپچ بب ت كشي اهڄ ډٮَٵز ٍا ىٍ دي ىاٙش إز .اكش بالً ٝرٵيا ب بب ثب هچ ٙ٤ىت اٝر٦سف «تػررى
الث ٣َٚډٺٖ ي» ت «تػرى الث ٣َٚٹٖ ي» ا٦ٝسف ىتڇ ٍا ٽ ٵه ٘ إٓرببسرَ إرز ځَٵشر ت ًار اڅهري ٍا ثرَ آب
اا٦جبٷ ىاى ااي؛ ىٍكبڅيٽ «تػرى الث ٣َٚٹٖ ي» اُ اڂب ٭بٍٵبب ٍإشين ٵي ٠ت ٩هرٍ ًار اڅهي إزق ا هرى ًار.
 .3ؾبحت شات الْي اظ زيسگبُ حىوت هتؼبليِ ٍ ػطفبى
1ى .3زيسگبُ هيبًي ٍ ًْبيي حىوت هتؼبليِ زضثبضُ ؾبحت شات الْي

كپ ز ډشٮبڅي ىٍثبٍ ًار اڅهي ىت ى يځب ډيباي ت اهب ي ىاٍى ٽ سٚويٚٞربب ١رَتٍي ت هچر ٤آاهرب ُډينر ٕربُي
ډٲبڅ ٦هبي ثٖيبٍي إزٝ .يٍاڅ شإڅهين سب ػب ي ٽ ث سٚپيټ تػرى دب جني إزق ًار اڅهري ٍا «تػررى ثٚرَ ٣ال»
ډيىااي .ثَا نإبٓ تػرى ث ٣َٚال ه بب تاػتسٮبڅيق تػرى ث ٙ٣َٚا٥سٷ رالثٚرَ ٣ٹٖر يد ٵٮرڄِ اتق تػررى ډٺيري
رثٙ ٣َٚيءد اطَ اتٕز ت هَ ٕ آاهب اُ كٺيٺز تػرى ثهَ ډنياي ت ٽظَر آاهب ډباني تكيسٚربب ىٍ ډرشن تػررى ديربى
ډيٙرى رٍ.ٻٝ :يٍاڅ شإڅهينق 1981ق ع6ق 145 ٛت284د .اډب آاؼب ٽ اُ سٚپيټ ٭جرٍ ډيٽني ت ث تكير ٙوٞري
ډيځَا يق ابځِ َ ًار اڅهي ٍا «تػرى الث ٣َٚډٺٖ ي» هراهي ىااٖز .ا ن ىت اڂب ػ ٬ابدٌ َ ت ىٍ ثَاثرَ پي ڂَاريق
ډڂَ ا نپ سٚپيټ ٍا اُ اوٖز ىٍ ٩هرٍ تػرى را هرى تػرىد ديبى ا ب يڈق سب ا ن ىت ٹرڃ ىٍ هڈ آډيوش ت ىت سجيرين
اُ ى يځب تاكيي ځَىاي؛ ُ َا دٌ َٗ «تػرى الث ٣َٚډٺٖ ي» ت تكير ٙوٞي آبق ثب سٚرپيټ ىٍ تػررى ډنبٵربر
ىاٍىق ا اٝڄ سٚپيټ .ثنبثَا ن سٚپيټق اځَ ىٍ ٩هرٍ تػرى ديبى ٙرىق ډنبٵبسي ثب ى يځب ٭بٍٵبب اياٍى رٍ.ٻ :ػرراىي
آډچيق 1386اڅٴق ع 1ق 494 ٛر495؛ ه رق 1387ق ع1ق 392ٛد.
اڂَااي اٝچي ثَهي ٵيچٖرٵبب ثَاي دٌ َٗ تكير ٙوٞيق سرػي ٽظَر إز .اډرب ٵيچٖررٳ ايرِ ٕرَااؼبڇ رب
تاػت ٍا ډليتىق ابٹ ٜت ايبُډني ډيىاايق ب ډباني ٝيٍاڅ شإڅهين ٭يڇ سنبهي ات ٍا ډيدٌ َى ت اُآاؼبٽ ابډشنبهي ػرب ي
ثَاي ى ڂَي ا يځٌاٍىق ٽظَر ٍا ث ٩هرٍار تػرى ثربُډيځَىااري رٍ.ٻٝ :ريٍاڅ شإڅهينق 1981ق ع2ق 327ٛت330د.
ىٍاشيؼ ًار اڅهي ٍا «تػرى الث ٣َٚډٺٖ ي» ت ډلي ٤ث ٕبكز «تػرى ث ٣َٚال» ډيىااي.
ٵيچٖرٵي ٽ ث سٚپيټ تػرى دب جني إزق هَځِ ا يسرااي ٕبكشي ث ابڇ «تػرى الث ٣َٚډٺٖر ي» ٍا ثذرٌ َى ت
ًار اڅهي ٍا ث آب ډنٖرة ا ب ي؛ ُ َا تػرى الث ٣َٚډٺٖ ي ځٖشَ ابډليتىي ىاٍى ٽ هَځرا تػرى ى ڂرَ ٍا اٶري
ډيٽني .ثنبثَا ن دٌ َٗ سٚپيټق ٽ ٽظَر ٥رڅي ت ٭َ١ي تػرى ٍا ىٍ دي ډيآتٍىق ث ډٮنبي اٶري تػررى ابډلريتى

ربيگبُ ّؿتيقٌبذتي شات الْي اظ زيسگبُ حىوت هتؼبليِ ،ػطفبى ٍ نَفيًوبيبى / ...ضٍحاهلل ؾَضي 13 

هراهي ثرى .ىٍاشيؼ ػب ڂب ًار اڅهي اُ تػرى الث ٣َٚډٺٖ يق ث ثَسَ ن ډَسج ا٪ربڇ سٚرپيپي رتػررى ثٚرَ ٣الد
سنِڃ ډي بثي .ا ن ٕبكز هٖشيٙنبهشي ډٺبڇ اكي ز ابڇ ىاٍى ٽ ك٢رٍ سٮينهب ىٍ ات ثب ٵنبي آاهب ه َا إز .ځَؿر
٭بٍٵبب ا ن ٕبكز ٍا ډٺبڇ ت سٮيني اُ ًار اڅهي ډيىاانيق اډب ثَإبٓ سٚپيټ تػرىق ا ن ډٺربڇ اهرب يسرَ ن ٕربكز
هٖشيٙنبهشي ت ه بب ًار اڅهي إز رٍ.ٻ :ػراىي آډچريق 1386اڅرٴق ع 5ق 434ٛ؛ ع 7ق 16ٛ؛ ع 9ق 537ٛ؛
ع 10ق 85ٛ؛ ه رق 1387ق ع 1ق 65ٛدٝ .يٍاڅ شإڅهين ثَإبٓ سٚپيټ تػرى ډيځر ري« :اڅرٌار هوية شخصةة
صرف ق ال هجَ ٭نهب ت ٺبڃ څهب مرتب األحذي » رٝيٍاڅ شإڅهينق 1981ق ع6ق 284ٛد .كپيڈ ٕجِتاٍي ايِ ىٍ ډرراٍىي
ٽ ثَ ٕشرب سٚپيټ ځبڇ ډياهي ډا ي ا ن ډٮنبٕز رٕجِتاٍيق 1369ق ع2ق 344ٛ؛ ع3ق 511ٛد.
2ى .3تميس ٍ ًيبظهٌسي «ٍرَز ثكطٌ ال» ٍ ًبزضؾتي اًتؿبة آى ثِ شات الْي

ثب دٌ َٗ سٚپيټ ىٍ تػرىق تػرى الث ٣َٚډٺٖ ي سلٺٸ اوراهي بٵز .آاـر هربٍع ٍا درَ ٕربهش ق «تػررى الثٚرَ٣
ٹٖ ي» إز ٽ ث تاػت رتػرى ث ٣َٚالد ت ډ پن رتػرىهبي ثٙ ٣َٚيءد سٺٖيڈ ډيٙرى .ثرَا نإربٓ تػرىهربي
اډپباي ثب ٹييهبي ډبهري ډليتى ٙي ااي ت سنهب ثوٚي اُ اكپبڇ ت آطربٍ تػررى ٍا آٙرپبٍ ډريٽننري .اډرب تاػرتاڅرػررى اُ
هَځرا ډبهيشي ډجَإز ت ٽ بڃهبي ډوچرٹبر هر ٘ ٍا ىٍ ٭ين ثٖب٥ز ىاٍإز .كپي ربب ډٮشٺياري تػررى ثٚرَ ٣ال
ٽ ثَسَ ن ډَسج ا٪بڇ سٚپيپي إزق ث ٕجت ٍهب ي اُ ٹييهبي ډبهري ډَاست دب ينق سٲب َي ثب كٺيٺرز تػررى ارياٍى .ات
ډٮَت ٟتػرى ايٖز سب ٭َت ٘١ايبُډني ٭چشي ثبٙي .اُا نٍت ثيايبُ اُ ٭چز ت تاػت ثبڅٌار إز.
ځَؿ ٵيچٖرٵبب تػرى ث ٣َٚال ٍا اُ هَ ٹيي ت ډليتى شي ٍهب ډي ٙبٍايق اډب ا رن ٕرون سنهرب ىٍثربٍ ٹيريهبي
ډ پنبر ىٍٕز إز .اډب هرى سٺيي ث ٕچت رثيٹيييدق ځرا اي ٹيي ت ډليتى ز ثَاي تػررى ثٚرَ ٣ال إرز رٍ.ٻ:
ػراىي آډچيق 1387ق ع2ق 13ٛ؛ ع3ق 310ٛد .ثنبثَا ن ا٭چياڅ َاست ايِ ٭بٍ ٟثَ تػرى إز ت ا يسرااي ث ٭نرراب
ًار ثيايبُ اڅهي ٹچ ياى ځَىى رٍ.ٻ :ه ببق ع2ق 32ٛد .ٵيچٖرٳق ه ـنين تػرى ث ٣َٚال راكي زد ٍا ثٖري٤سرَ ن
ٕبكز هٖشي ت ٭ين آب ډي ٙبٍى؛ ىٍكبڅيٽ هَ ٹييي ٱيَ اُ ډٺيٛيق ت ډَٽت ثب اتٕز .ثنبثَا ن سٺي٘ري ثر ٕرچت ايرِ
ځرا اي سَٽيت ٍا ث ىٕز ډيىهي ٽ ثب سلچيڄهبي ىٹيٸ ٭ٺچي بٵش ډيٙرى.
ثٖب٥ز اكي زق ډل ٠ايٖز ت ځرا اي ٽظَر إشهسٽي ٍا ثَډيسبثي؛ اُا نٍت ځٶش ډيٙررى« :ثٖري ٤الحقةقة
ٽڄ االٙيبء تڅئ ثٚيء ډنهب» .اډب ثٖب٥ز «تػرى الث ٣َٚډٺٖ ي» ؿنبب ډل ٠ت ٕٙرَِ إرز ٽر كشري ٹب٭ري
ثٖي٤اڅلٺيٺ ايِ ځر بي ا ن ډٺبڇ اوراهي ثرى .ىٍ ا نؼب سنهب ډيسراب ځٶز« :ٽ بڃ االهس ٛڅ اٶي اڅٞرٶبر ٭نر »
راهغاڅجسٱ ق 1414ٷق 39ٛد؛ ات هرى هٖشي إز ت هٖشي هرى اتٕز.
ٽرسب ٕون ا نپ سٚپيټ ىٍ تػرى ى يځب اهب ي ٝيٍاڅ شإڅهين ايٖز ت «تػرى ثٚرَ ٣ال» ٽر ثَسرَ ن ٍسجر
ا٪بڇ سٚپيپي إزق ا يسرااي ث ٭نراب ًار اڅهي ٹچ ياى ٙرى؛ ُ َا اهرب يسرَ ن ٕربكز هٖرشي ت ٭رين آب ايٖرز.
كپ ز ډشٮبڅي ثَاي ٍهب ي اُ ا ن سنڂنرب ابؿربٍ ثر ٭جررٍ اُ سٚرپيټ ت درٌ َٗ تكرير ٙوٞري إرز .اُا رنٍت
ٝيٍاڅ شإڅهين ىٍ اڂب اهب ي هر ٘ق ٕون ٭بٍٵبب ىٍثبٍ ًار اڅهي ٍا سٺَ َ هراهي ٽَى .اډب ٕونبب ٝيٍا ىٍ ا نثربٍ
اايٽي ابه ڂرب ت ځب ىتدهچر إز.
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3ى .3تمطيط نسضالوتألْيي اظ زيسگبُ ػبضفبى زضثبضُ ؾبحت شات الْي
1ى3ى .3تأحيطپصيطي نسضالوتألْيي اظ زيسگبُ ليهطي زضثبضُ ؾبحت شات الْي

ٝيٍاڅ شإڅهين ثَاي سٺَ َ ى يځب ٭بٍٵبب اُ ٕبكز ًار اڅهيق ثيٚشَ ديَت ى ريځب ٹيٞرَي إرز .اُا رنٍت ا١رَ٦اة
ٕونبب ٹيَٞي ىٍ ٭جبٍار ٝيٍا ٕب اٵپني إز؛ ؿنببٽ ىٍ ثلرض سٺٖريڈهربي تػررى ځٌٙرز ثيٚرشَ ٭بٍٵربب
هنڂبډي ٽ اُ سٺٖيڈهبي تػرى ت ٕبكزهبي هٖشي ٕون ډيځر نيق «اكري ز» ٍا سٮرين اتڃ ت كٺيٺرز هٖرشي ٍا
ٵَاسَ اُ آب ډيىااني .ٹراريق ػنييق ٵَٱبايق ػبډيق ٵنبٍي ت ٝبئناڅري ن ؿنرين ى ريځبهي ىاٍاري رٍ.ٻ :رِىابدنرب ق
1388ق 356ٛد .اډب ٭بٍٵبب ٹَب هٚشڈ ٕونبب ډٖشلپ ي ىٍ ا نثربٍ اياٍاري .ثَهري ډبانري ٹيٞرَي اكري ز ٍا اُ
سٮينهب هٖشي كٌٳ ا رى ت آب ٍا هرى ډشن هٖشي ٹچ ياى ٽَى ااي .ا ٚبب اكي ز ٍا ار سٮرين اتڃق ثچپر هررى ًار
كٸ ډيىااني ت سٮينهب ٍا اُ تاكري ز آٱربُ ډريٽننري رٹيٞرَيق 1381اڅرٴق 52 ٛرر53؛ ه ررق 1381ةق 13ٛ؛
هراٍُډيق 1379ق 36 ٛر37؛ ِىابدنب ق 1388ق 356ٛد .اڅجش ٹيَٞي ىٍ قطح فهَلالحىىن ٕروني ىاٍى ٽر
ځر ب تػرى ث ٣َٚال راكي زد ٍا ډَسج ت سٮيني اُ ًار ډي ٙبٍى« :حقةق اڅرػرى بًا ؤهٌر ثٚرَ ٣اب ال پررب ډٮهرب
ٙيءق ٵهي المسمبة عنذ القوم ببلمرتب االحذي » رٹيَٞيق 1375ق 22ٛد .اډب ا ن ٕون ىڅيڄ س رب ِ اهربىب ات ثرين
ًار اڅهي ت ډٺبڇ اكي ز ايٖز؛ ُ َا اتالً ا ن ٹرڃ ٍا ث «ٹرڇ» اٖجز ىاى ت ا٪رَ ٙوٞري هرر ٘ ايااٖرش إرز؛
طبايبً ىٍ اىاډ ٕونبب بىٙي ق اٙبٍ اي ث «تػرى الث ٣َٚډٺٖ ي» اپَى إز .اُا نٍت سنهرب ځِ نر ٹيٞرَي ثرَاي
ٕبكز ًار اڅهيق پي تػرى ث ٣َٚالٕرز ت ى ڂرَي تػررى الثٚرَ ٣ٹٖر ي .اُآاؼبٽر الثٚرَ ٣ٹٖر ي ؿنرين
ٝسكيشي اياٍىق ابځِ َ تػرى ث ٣َٚال ه بب ًار اڅهي هراهي ثرى.
ى يځب ٹيَٞي ىٍ ٕونبب ٝيٍاڅ شإڅهين ايِ ثبُسبة ىاٙش ت ات ايِ ىٍ ثيٚشَ ډراٍى اكري ز ٍا ًار اڅهري ا٥رسٷ
ډيٽني ا سٮين اوٖشين ًار؛ ثَاي ا را ډيځر ي« :الصوفة ا٦ٝچلرا ٭ن تػرى سٮبڅر ببالحذي ت ٱيت اڅٲيررةق ت
٭ن ٝٶبس ت إ بئ ببلواحذية

االليةة » رٝريٍاڅ شإڅهينق 1383ق ع3ق 214ٛ؛ ه ـنرين ٍ.ٻ :ه ررق 1981ق ع6ق

284ٛ؛ ه ببق ع6ق 145ٛدٝ .يٍاڅ شإڅهين اُ ٕري ى ڂَ ٱيتاڅٲيرة ٍا رٽ اِى ٭بٍٵبب ٕبكز ًار اڅهري إرزد
ث ٩هرٍ ًار ثَاي ًار ډشٞٴ ډيىااي ره رببق ع2ق 340ٛد٩ .هررٍ ًار ثرَاي ًار ت ْځري اكري ز ت تاكري ز
إزق ت ااشٖبة آب اُ ٕري ٝيٍاڅ شإڅهين ث ٱيتاڅٲيرةق ځر بي آب إز ٽر تي اكري ز ٍا ثر ٭نرراب ًار اڅهري
سچٺي ٽَى إزٝ .يٍاڅ شإڅهين ىٍ اىاډ ٕونبب بىٙي ٩هرٍ ًار ثرَاي ٵٮرڄ رٵري ٠ډنجٖر٤د ٍا ٥رَف ډريٽنري
ره ببدً .ٽَ ٵي ٠ډنجٖ ٤دٔ اُ سؼچي ًار ثَاي ًارق ځر بي آب إز ٽ ٝيٍا سؼچي ًار ثَاي ًار راكري زد ٍا
كبٷ ًار اڅهي ډي ٙبٍى.
ٝيٍاڅ شإڅهين ثَاي سجيين ى يځب ٭بٍٵبب ډَاست تػرى ٍا ٕ ٹٖڈ ډيا ب ي:
 .1تػرى َٝٳ :ٽ هيؾ ٹييي اياٍى ت ايبُډني ى ڂَي ايٖز .ا٥سٷ ات اډَي ٕچجي إرز ٽر ه ر اتٝربٳ ت
اكپبڇ ٍا اُ ٽن ًار ات ډيُىا ي؛
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 .2ډرػرى ډٺيي :ٽ ايبُډني ى ڂَي إز؛
 .3ډرػرى ډ٦چٸ :ٽ ډٺيي ث ا٥سٷ إز ت اِى ٭بٍٵبب «ٵي ٠ډنجٖ »٤ابډيي ډيٙررى رٝريٍاڅ شبڅهينق 1981ق
ع2ق 327-329ٛ؛ ه رق 1383ق ع3ق 238 ٛر240د.
ٝيٍاڅ شإڅهين دٔ اُ سٺٖيڈ بىٙي ق ى يځب ٭بٍٵبب ىٍثبٍ ًار اڅهي ٍا ؿنين سٺَ َ ډيٽني:
إشا اَلك في ػطفْن [أي الؼطفب] الَرَز الوُلك ػلي الحكّ الَارت يىَى هطازّن الَرَز ثىبلوؼٌي اوٍلل أي الحميمة
ثكطٌ القيء ،ال ّصا الوؼٌـ اوذيط ٍإال يلعم ػليْن الوفبؾس الشٌيع ووب ال يرفـ ٍهب أوخط هب يٌكأ ورل االقىتجبُ
ثيي ّصيي الوؼٌييي هي الًالالت ٍالؼمبئس الفاسذة (نسضالوتألْيي ،1981 ،د ،2ل330؛ ّوَ ،ثىيتىب ى ة ،ل7؛
ّوَ ،1383 ،د ،3ل 240ى.)241

ثَا نإبٓ ٝيٍاڅ شإڅهين ډَاى ٭بٍٵبب اُ «تػرى ډ٦چٸ» ٍا تػرى ث ٣َٚال ډيىااي .ىٍ تاٹر ٬ات ثرَاي سٶٖريَ «تػررى
ډ٦چٸ»ق هرى ٍا ثين ىت ځِ ن «تػرى ث ٣َٚال» ت «تػرى الث ٣َٚٹٖ ي» ډويَ ډي بثيٕ .رذٔ ثرب ث٦رسب ځِ نر
ىتڇق ىٍٕشي سٶٖيَ اوٖز رتػرى ث ٣َٚالد ٍا اشيؼ ډيځيَى .ىٍ ا نؼب ځِ ن ٕرډي رتػررى الثٚرَ ٣ډٺٖر يد ايرِ
ډلش ڄ إز ٽ ثب ىٍ ٰق ٝيٍا ث ٕجت سإطيَدٌ َي اُ ٹيَٞي آب ٍا َ٥ف اپَى إز.
٭بٍٵبب ث ىٍٕشي ًار كٸ ٍا ٵبٹي هَځرا ٹيي ت سٮين ډيىاانيٝ .يٍاڅ شإڅهين ث ٕرجت سإطيَدرٌ َي اُ ٹيٞرَي ت
سچٺي اكي ز ث ډنِڅ ًار كٸق ٕون ٭بٍٵبب ٍا ث ځرا ا ؼبة ٭يتڅي ډٮنب ا رى ت ٕچت سٮينهب ٍا ث ٭نراب كپرڈ ت
سٮيني ثَ ًار ك ڄ ډيا ب ي؛ ىٍكبڅيٽ ډَاى ٭بٍٵبب اُ ٕون بىٙي ٕچتِ سلٞيچي سٮينهبٕز؛ ث ځرا ايٽر هررى
ٕچتق كپڈ ت سٮينِ ًار اجبٙي .ؿنين سٺَ َي اُ ٕچت سٮينهب «تػرى الث ٣َٚډٺٖ ي» ٍا ثر ىٕرز ډريىهريق ار
«تػرى ث ٣َٚال» رٍ.ٻ :ػراىي آډچيق 1386اڅٴق ع 10ق 57ٛ؛ ه رق 1394ق ع1ق 132ٛق سٮچيٺ د.
ډس٭چي اررٍي رٝريٍاڅ شإڅهينق 1981ق ع1ق 45ٛق سٮچيٺر اررٍيدق كپريڈ ٕرجِتاٍي رٕرجِتاٍيق 1369ق ع3ق
511ٛدق ٭سډ ٙٮَااي رٙٮَاايق ثريسربق 409ٛد ت ډل ريٽب٩ڈ ٭ٞربٍ ر٭ٞربٍق 1376ق 17 ٛرر21د اُ ى ريځب
ٝيٍاڅ شإڅهين ديَتي ا رى ااي .٭سډ ٥جب٥جبئي ايِ ډَاى ٝيٍاڅ شإڅهين اُ تاّ «كٺيٺز تػرى» ٍا «تػرى ثٚرَ ٣ال»
ډيىااي ت ډجنبي سٚپيټ ٍا ٕجت ا ن ى يځب ډٮَٵي ډيا ب ري رٝريٍاڅ شإڅهينق 1981ق ع 1ق 44ٛق سٮچيٺر ٭سډر
٥جب٥جبئي؛ ٥جب٥جبئيق 1416ٷق 19ٛد؛ اډب ا ن ى يځب ٍا ا يدٌ َى ت ډريځر ريٝ :ريٍاڅ شإڅهين ىٍ ا رنځرار ډرراٍى
سركيي ٭َٵباي ٍا ث ډَٚة كپي بب اِى ټ ٕبهش ت ثَ تكير سٚرپيپي سٶٖريَ ٽرَى إرز .كربڃ ا نپر ٭بٍٵربب
كٺيٺز تػرى ٍا ډنل َٞىٍ ًار اڅهي ىااٖش ت ا٥سٷ آب ٍا ث ى ڂَاب ػب ِ ا يىاانري .ه ـنرين ًار ٍا تٍاي ه ر

سٮينهب ت ډٺبڇهب ت الث ٣َٚډٺٖ ي ډيىااني رٝيٍاڅ شإڅهينق 1981ق ع6ق 264ٛق سٮچيٺر ٭سډر ٥جب٥جربئيد .إرشبى
آٙشيباي ايِ ى يځبهي ډباني ٭سډ ٥جب٥جبئي ىاٍى رآٙشيبايق 1367ق 504ٛد .آ زاهلل ػراىي آډچي ايرِ ډٮشٺري إرز:
كپيڈ سب ُډباي ٽ اُ ُات سٚپيټ ث تػرى ډياڂَىق اُ اىٍاٻ ًار ثبٍي ډلَتڇ ډيډباي ت سب ثري٘ اُ ډٺربڇ اكري ز
ثبٍ ا ي بثي رػراىي آډچيق 1386اڅٴق ع 1ق 364 ٛر365؛ ع 9ق 590ٛد.
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2ى3ى .3پطاوٌسگي ػجبضات نسضالوتألْيي زضثبضُ ؾبحت شات ٍ اقبضُ ثِ «ٍرَز الثكطٌ همؿوي»

ٝيٍاڅ شإڅهين ځب سٮجيَهب ي ىاٍى ٽ ډٺبڇ ًار ٍا ثَسَ اُ تػرى ث ٣َٚال ت اىٍاٻابدٌ َ ډيىااي .ا نځرار ٕرونبب ثر
تػرى الث ٣َٚډٺٖ ي اٙبٍ ىاٍى .ات ډيځر ي:
الَرَز الصي ال يتميس ثميس ٍ َّ الوؿوي ػٌس الؼطفبء بالهَي الغيبي ٍ الغيت الوُلك ٍ الصات األحذية ٍ ّىَ الىصي ال
اؾن لِ ٍ ال ًؼت لِ ٍ ال يتؼلك ثِ هعزف ٍ إزضان ...فَْ ثحؿت شاتىِ الومذسة لىيؽ هحىسٍزا هميىسا ثتؼىيي ٍ ال
هُلمبّ ٍ ...صا اإلَالق أهط ؾلجي يؿتلعم ؾلت رويغ اوٍنبف ٍ اوحىبم ٍ الٌؼَت ػي وٌِ شاتِ ...حتىي ػىي ّىصُ
الؿلَثبت ثبػتجبض أًْب أهَض اعتباري عملي (نسضالوتألْيي ،1981 ،د ،2ل 327ى330؛ ّوَ ،ثيتب ى ة ،ل.)5

ثبا نه ا يسراب ثب ٹب٥ٮيز ځٶزٝ :يٍاڅ شإڅهين ًار اڅهي ٍا «تػرى الث ٣َٚډٺٖ ي» ډيىااي؛ ُ رَا ٭جربٍار ات ىٍ
ا نثبٍ ډشٶبتر إز .ثَاي ا را تػرى ثيٹيي ت ثيسٮينق ٽ ٝيٍا آب ٍا «كٺيٺز تػرى» ډريابډريق ىت ځرار څلرب٧
ډيدٌ َى .1 :تػرى ث  ٣َٙا٥سٷ؛  . 2تػرى ډ٦چٸ كشي اُ ٹيري ا٥رسٷ .تي ٕر ىڅيرڄ ثرَاي تاػرت ثررىب آاـر
«كٺيٺز تػرى» ډيابډيق ثَدب ا رى ٽ پي اب َ٩ث «تػرى الث ٣َٚٹٖ ي» إز؛ ى ڂَي ثر «تػررى ثٚرَ ٣ال»
اٙبٍ ىاٍى ت ٕرډي ډيسرااي ث «تػرى الث ٣َٚډٺٖ ي» ك رڄ ٙررى رٝريٍاڅ شإڅهينق 1981ق ع2ق 320 ٛرر321د.
ا ن دَاٽنيځيق څٲِٗ ٝيٍا ثين ډٮباي «تػرى ډ٦چٸ» ت «كٺيٺز تػرى» ٍا سإ يري ډريٽنري؛ سرب ػرب ي ٽر آ رزاهلل
ػراىي آډچي ا ن ٭جبٍار اؾفبض ٍا ډٞلٛٴق ډاتٛڃ ب ډَىتى ډيىااي رػراىي آډچيق 1386اڅٴق ع10ق 15ٛد.
3ى3ى .3تكبثِ ٍ ذلٍ «شات احسيت» ثب «همبم احسيت»

٭َٵبب اَ٪ي ىٍ آٱبُ دييا ٘ق اٝسفهبي ډٖشٺَي اياٙز ت ا ن تاّځبب ځب ث ػبي هڈ ث ٽبٍ ډيٍٵشني؛ ؿنرببٽر
تاّ «اكي ز» ىٍ ٵَهنڀ ٭بٍٵببق ځب ث ډٮنبي «ًار اكي ز» ت ځب ث ډٮنبي «ډٺبڇ اكي ز» ث ٽربٍ ٍٵشر إرز.
«ًار اكي ز»ق ه بب «تػرى ث ٣َٚال» ي إز ٽ ډ٦چٸ اُ ه ٹييهب كشي ٹيي ا٥سٷ إز؛ اډب «ډٺبڇ اكري ز»
٭جبٍر إز اُ «تػرى ث ٣َٚال» ٽ ث ٕچت ٹييهبي ػِئي ډٺيي إرز .ٽربٍثَى تاّ «اكري ز» ىٍ ډٮرباي بىٙري
٭جبٍار ٭بٍٵبب ت كپي بب ډشإهَ ٍا دَاٽني ا رى إز.
ډٺبڇ اكي ز ىٍ ثَاثَ ډٺبڇ تاكي ز ت پي اُ سٮينهبي هٖشي إزق اډب ًار اكي ز تٍاي ا ن سٮينهرب ت ډلري٤
ث آاهبٕزٕ .چت ٹييهب اُ ډٺبڇ اكي ز ث ځرا ډرػج ډٮيتڅ إز ٽ هرىٕ ٙچت ث ٭نراب ټ كپڈ ثَ ډٺبڇ اكري ز
ثبٍ ډيٙرى .اډب ٕچت ىٍ ًار اكي ز ث الر ٕبڅج ډلٞچ إز ٽر كشري اُ هررى ا رن هررى ٕرچت ايرِ ډجَإرز.
ثيسرػهي ث ا ن ا٦ٝسفهب ت س ب ِ اياىب آاهب ٕجت اَ٦١اة ىٍ ٕونبب ٹيَٞي ت ٝيٍاڅ شإڅهين ثرى إز.
ثنبثَا ن ډَاى ٭بٍٵبب اُ «تػرى ث ٣َٚال» آبځب ٽ آب ٍا ثَاي ًار اڅهي ث ٽبٍ ثَى اايق ٕچتِ سلٞيچيِ ه ٹييهب اُ
تػرى ابډليتىق ت آبځب ٽ ثَاي ډٺبڇ اكي ز ث ٽبٍ ثَى ااي سٺيي ا ن ډٺبڇ ث ٕچتِ ٹييهبٕز رٍ.ٻ :ػراىي آډچيق 1394ق
ع1ق 132ٛق دبتٍٹي؛ ع 1ق 142 ٛر143د .ٹيَٞي ت ىٍ دي ات ٝيٍاڅ شإڅهين ثب څٲِٗ ثين ډٮبايق ٕرونبب دَاٽنري اي
ىاٍاي ٽ ځب ډٮنبي اوٖز ت ځبهي ډٮنبي ىتڇ ٍا سيا٭ي ډيا ب ي؛ اډب ثيٚشَ ٕونبب ا ٚبب ثب سچٺي ىتڇ ه بهنڀ إز.
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4ى .3آحبض ٍ لَاظم اذتالف زض ؾبحت شات الْي اظ ؾَي حىوت هتؼبليِ ٍ ػطفبى
1ى4ى .3ثطٍظ ٍ ػسم ثطٍظ تمييس زض حميمت ٍرَز

اځَ ًار اڅهي «تػرى الث ٣َٚډٺٖ ي» ثبٙي ث ٕجت ٭يڇ سنبهياٗ ػب ي ثَاي ى ڂَي ا يځٌاٍى .اُا نٍت «ثٚرَ٣
ٙيء»ق «ث ٣َٚال» ت «الث ٣َٚٹٖ ي» ىٍ ٩هرٍ ديبى ډيٙرايق ا تػرى .ىٍاشيؼ كٺيٺز تػرى سنهب ىاٍاي ا٥رسٷ
إز ت ػب ڂب سٺٖيڈ ت سٺييي ٩هرٍ تػرى إزق ا هرى آب .اډب ثب دٌ َٗ سٚپيټ ت اٶي «تػرى الث ٣َٚډٺٖر ي»ق
كٺيٺز تػرى رٽ ه بب «تػرى الث ٣َٚٹٖ ي» إزدق دٌ َاي سٺييي ت سٺٖريڈ هراهري ٙري .اشيؼر ا نپر ا٥رسٷ
ډٺٖ ي ډٺبثچي ث ابڇ سٺييي اياٍىق ث هسٳ ا٥سٷ ٹٖ ي ٽ ډٺبثڄدٌ َ إز رٍ.ٻ :ػرراىي آډچريق 1387ق ع 1ق ٛ
195ت334د .ث ى ڂَ ثيببق ثٖب٥ز ًار ٙ٭َٵباي ثيٚشَ اُ ًار ٙٵچٖٶي إز.
2ى4ى .3اذتالف زض تفؿيط نبزض ًرؿتيي

اُ اڂب ډٚبء اوٖشين ؿيِي ٽ اُ ًار اڅهي ٝبىٍ ٙري ٭ٺرڄ اتڃ إرزق ٽر ډرػررىي ډجرب ن ثرب ًار كرٸ ت ى ڂرَ
ډوچرٷهبٕز .كپ ز ډشٮبڅي ثَإبٓ سٚپيټ تػرىق ًار اڅهي ٍا «تػرى ثٚرَ ٣ال» ت ثَسرَ ن ٍسجر ا٪ربڇ سٚرپيپي
ډيىااي .ثَا نإبٓ ٝبىٍ اوٖشينق تػرى ډٺيي ث ا٥سٷ ت ٕبٍي ىٍ سٮينهبٕزق ٽ اُ ډٺبڇ تاكي ز آٱبُ ٙي ت سب ٭بڅڈ
ډبى اډشياى ډي بثي .ىٍكبڅيٽ ىٍ ٭َٵبب ٽ ًار اڅهي «تػرى الث ٣َٚډٺٖ ي» ٹچ ياى ډيٙرى ٝبىٍ اوٖشينق اكي ز ٍا
ايِ ٵَا ډيځيَى .اٵِتب ثَ ا نپ ٝبىٍ اوٖشين اُ اڂب ٭بٍٵببق ٩هرٍ «تػرى الثٚرَ ٣ډٺٖر ي» إرز .اُآاؼبٽر تػررى
بىٙي ابډليتى إزق ٩هرٍ ات ايِ ابډليتى ډيٙرى .اډب ٵيچٖرٳ ٽ ًار ٍا «تػرى ث ٣َٚال» ډيىااي ىڅيچي ثَ ٭يڇ سنبهي
ٝبىٍ اوٖشين اياٍى؛ ثچپ سٺيي ًار اڅهي ىڅيڄ سنبهي اتٕز رٍ.ٻ :ػراىي آډچيق 1386ةق ع 5ق 76 ٛر77د.
 .4ؾبحت شات الْي اظ زيسگبُ ػبضفبى ضاؾتيي ٍ نَفيًوبيبى

ًار ٱيجي كٸ ىٍ ٕون ٭بٍٵببق ثب تاّځباي ؿرب «تػرى الث»٣َٚق «تػرى ډ٦چٸ» ت ...اٙبٍ ډيٙررى .ا رن تاّځربب
ىٍ آٱبُ دييا ٘ ٭َٵبب اَ٪يق ا٦ٝسف ډٖشٺَي اياٙشني ت ځب ډٮباي ځراربځراي ٍا ٵَاډريځَٵشنري .ثرَاي ا رار تاّ
«تػرى ډ٦چٸ» ث اٙشَاٻ څٶ٪ي ىٍ ٕ ډٮنب ث ٽربٍ ډريٍتىً .1 :ار اڅهري «تػررى الثٚرَ ٣ډٺٖر ي»؛  .2ٵري٠
ډنجٖ« ٤تػرى الث ٣َٚٹٖ ي»؛  .3ډٶهرڇ ٭بڇ ت ډٞيٍي تػرى رٍ.ٻٝ :يٍاڅ شإڅهينق 1981ق ع2ق 345ٛد.
ىٍ ا نؼب ديـييځي ًاسي ثلضق اجرى ا٦ٝسف ډٖشٺَ ت ثين٘ ٽرسب ثَهي ٝرٵيا ب رببق ډٲبڅ٦ر اي ٱرڈااڂيرِ ٍا
ٍٹڈ ُى إزٝ .رٵيا ب بب ابىاب ثب ٙنييب تاّ «تػرى ډ٦چٸ» ځب ډٮنربي ىتڇ ت ځربهي ډٮنربي ٕررڇ ٍا ثَىاٙرز
ٽَى ااي .اُا نٍت ًار اڅهي ٍا ځب ډباني ډٶهرڇ ٭بڇ تػرى ٝبىٷ ثَ اٙيبق ت ځرب ډبانري ٵري ٠ډنجٖرٕ ٤ربٍي ىٍ آاهرب
دنياٙش ااي .سلٺٸ هبٍػي ډٶهرڇ ايبُډني ډٞياٷ إز ت سٶٖيَ ډٶهرډي اُ ًار اڅهي ث كچررڃ ت اسلربى ډريااؼبډري.
ا ن ىٍ كبڅي إز ٽ ٭بٍٵبب ٍإشينق ًار اڅهي ٍا «تػرى الث ٣َٚډٺٖ ي» ت ٵَاسَ اُ اٵٸ سٮينهرب ډريىاانري رٍ.ٻ:
ػراىي آډچيق 1387ق ع3ق 498 ٛر502؛ ه رق 1386اڅٴق ع 2ق 171ٛد.
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ثيسَى ي تاّځباي ؿرب «تػرى ډ٦چٸ» ىٍ ٕون ٭بٍٵببق ثَ ًار اڅهي ت ٵي ٠ډنجٖ ٤ا٥سٷ ٙري إرز رٍ.ٻ:
ٝيٍاڅ شإڅهينق 1981ق ع2ق 333ٛ؛ ه رق ثيسب ر ةق 10ٛدق اډب ډَاى ٭بٍٵبب اُ سٮجيَهب ي ډباني «س٦ررٍار تػررى»ق
َٕ بب ٵي ٠ډنجٖ ٤إزق ا ًار اڅهي .ؿنببٽ ٹراري ًار ٱيتاڅٲيرة ٍا هبٍع اُ ىا رَ تػررى ت ػٮرڄ ډريىااري
رٍ.ٻ :ٹراريق 1381ق 107ٛد .ات تػرى ٍا سؼچياي اُ سؼچيبر هر ز ٱيجي ق ت ٙرإاي اُ ٙرئرب ًار ډريىااري رٍ.ٻ:
ٹراريق 2010ق 103ٛد .ىٍ ا نؼب ډَاى ٹراري اُ تاّ «تػرى»ق تػرى ٙ٭ربڇ رب ٵري ٠ډنجٖر ٤إرز؛ ُ رَا «تػررى»
ډرٍىا َ٪هرى ٍا ډبىتب ًار اڅهي ت سؼچي ت ٙإب ًار ډٮَٵي ډيا ب ي.
اډب ٝرٵيا ب بب ثب هچ ٤ا٦ٝسفهبي بىٙي ق س٦رٍ تػرى ډ٦چٸ ٍا ث ډٮنربي ىځَځرراي ت ٕرَ بب ًار اڅهري ىٍ
ډوچرٷهب ځَٵش اايٕ .ذٔ ثب څٲِٗ اُ ا٥سٷ ٕٙٮيِ هبٍػي ث ا٥سٷ ډٶهرډيِ تاّ «تػرى»ق دنياٙرش ااريً :ار اڅهري
ث ٕجت سٺيي ث ا٥سٷ ت َٕ بب ىٍ ډوچرٷهبق ثيتب آاهب سلٺٸ اوراهي بٵز!
تػرى الث ٣َٚٹٖ يق ثٖشَ ځٖشَى اي إز ٽ ىٍ اډشياى ثيٽَاب هر ٘ق دي ي هبي ٭بڅَڈ ٍا آٙپبٍ ډيا ب ي .ثنبثَا ن
تػرى الث ٣َٚٹٖ ي ىاهڄ ىٍ دي ي هب ت تاػي آاهبٕزق ا ډٔ٪هَ ت ػب٭ڄ آاهب .اٽنربق اځَ ډباني ٝرٵيا ب ببق ًار اڅهي ٍا
ه بب تػرى الث ٣َٚٹٖ ي ثياايڈق دٌ َٵش ا ڈ ٽ ًار كٸ ثٖشَ دييا ٘ ډوچرٷهبٕزق ا هبڅٸ آاهب! ا ن ٕون ه ربب
ٽٶَ آٙپبٍي إز ٽ ٝرٵيا ب بب ثياب څٲِ ي ت ا٭شَا ٟٵٺيهببق ډشپچ بب ت كشي كپي بب ٍا ثَااڂيوش ااي.
1ى .4ضاظ تلمي ًبزضؾت نَفيًوبيبى اظ ؾبحت شات الْي

ډشرب ى ني ځر بي آب إز ٽ كٸسٮبڅي ىٍ ه كبڃ ت ه ػب ثب ډبٕز« :هٔر ډٓٮپُڈ ؤ نَ ب ٽُنرشُڈ» ركي ري4 :د؛ «هٔررٓ
ٵٙي اڅْإَْٙيٓبء ٙ٭ٓچَر ٱَيَِٕ مٔمٓبزٓجٓ ٍ هَبٍِعٗ ډٙنْهٓب ٭ٓچَر ٱَيَِٕ مٔبٓبيٓنَ » رٝيتٷق 1398ٷق 306ٛد؛ «ډٓ ٓ٬ٽُڄِ َٙيٕء ٚڅَب بِمٔقَبرٓنَ ٍ تٓ ٱَيَُٕ ٽُڄِّ
َٙيٕء ٚڅَب بِمٔسَايٓلَ » راهغاڅجسٱ ق 1414ٷق 30ٛد؛ «ىٓاهٙڄٌ ٵٙي اڅْإَْٙيٓبء ٙڅَب ٽََٚيٕء ٚىٓاهٙڄٍ ٵٙي َٙيٕء ٚتٓ هَبٍِعٗ ډٙنَ اڅْإَْٙيٓبء ٙڅَب ٽََٚريٕءٚ
هَبٍِعٍ ډٙنْ َٙيٕء» رٽچينيق 1407ٷق ع 1ق 86ٛد .اىٍاٻ ا ن ډٮنرب ثريتب سويرڄ كچررڃ ت اسلربىق ٽربٍ ىٙرراٍي إرز.
ٝرٵيا ب بب ا ن اكپبڇ ٍا ث ًارق ت ٭بٍٵبب كٺيٺي ث ٵي ٠ثيٽَاب ًارق اٖجز ىاى ااي؛ ؿنببٽ ٹيَٞي ډٮشٺي إرز:
ىهرڃ ىٍ اٙيب كپڈ ٩هرٍ ٵَاځيَ ت سؼچي َٕ باي ًار إزق ا هرى ًار رٹيَٞيق 1375ق 17ٛد .آ زاهلل ػراىي آډچي
ايِ ډيځر ي :ا ن سؼچي ت ٩هرٍ كٸ ىٍ اٙيبٕز ٽ ٩بهَ ت ثب٥نق ت اتڃ ت آهَ آاهب ٍا ٵَا ډيځيَىق ؿنرببٽر ثرَاي اٙريب
ؿيِي ػِ سؼچي ثبٹي ا يډباي رٍ.ٻ :ػراىي آډچيق 1386اڅٴق ع3ق 528ٛد .هَ ډل رڅي ٽر ثرَ كٺيٺرز هٖرشي ثربٍ
ډيٙرى ث ااياُ سراب ت ٙب ٖشڂي هرى ثب ډر١ر ٫ديراي ډيهرٍى .ؿرب ًار هٖشي ابډليتى ت ٵَاسَ اُ هَ سٮين ت كپ ري
إزق اكپبڇ ث سٮينهبي ًار ك ڄ ډيٙرايق ا ٽن ًار .كپڈ ىاهڄ ثرىب تػرى ىٍ اٙيب ثيتب ډ بُػزق كپ ي إرز
ٽ كٺيٺز تػرى ث ا٭شجبٍ سٺيي ث ا٥سٷ رٵي ٠ډنجٖ٤د آب ٍا ډيدٌ َى ره ببق ع21ق 595ٛد.
2ى .4تلمي ًبزضؾت ثطذي حىيوبى اظ ؾري ػبضفبى زضثبضُ ؾبحت شات الْي

س ب ِ تػرى ابډليتى رالث ٣َٚډٺٖ يد اُ ٩هررٍ ثريٽرَاب ات رالثٚرَ ٣ٹٖر يد ٽربٍ ىٙرراٍي إرز ٽر اُ سرراب
ٝرٵيا ب بب ثيَتب إز .ديـييځي ا ن اډَ سب ػب ي إز ٽ كشي ثَهي كپي بب ت ٭بٍٵبب ايِ ځب ىٍ دي رب ٘ ا رن
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ٍا ثبٍ ټسَ اُ ډر څٲِ ي ااي .ثَاي ا را ډيٍٓ ُارُي ثب څٲِ يب اُ الث ٣َٚډٺٖ ي ث ٹٖر يق ًار اڅهري اُ ى ريځب
٭بٍٵبب ٍا ه بب «تػرى الث ٣َٚٹٖ ي» ډيااڂبٍى .ىٍاشيؼ ٕون ٭بٍٵبب ډجني ثَ ٕرَ بب تػررى ډ٦چرٸ رالثٚرَ٣
ٹٖ يد ىٍ اٙيب ٍا ث ًار اڅهي اٖجز ډيىهي .٭بٍٵبب اُآاؼبٽ ًار اڅهي ٍا الث ٣َٚډٺٖر ي ډريىاانريق ثر كپ رب

ا٭شَا ٟډيٽنني ٽ هياي ٵچٖٶي رتػرى ث ٣َٚالد سٮيني اُ سٮينهبي ًار اڅهي إرزق ار هررى ًار .اډرب ډريٍٓ
ُارُي ثَإبٓ سچٺي ت ْ هر ٘ق ا ن ډوبڅٶز ٍا ايِ ابىٍٕز سٶٖيَ ډيٽني .ات ډيااڂبٍى ٭بٍٳ اُآاؼبٽر ًار اڅهري
ٍا تػرى ٕبٍي رالث ٣َٚٹٖ يد ځَٵش إزق هياي ٵچٖٶ رتػرى ث ٣َٚالد ٍا سٮيني اُ سٮينهربي ات ډريىااري رٍ.ٻ:
ډيٍٓ ُارُيق 1380ق 311ٛد.
ډيٍٓ ُارُي دٔ اُ سٺَ َ ابىٹيٸ ى يځب ٭بٍٵببق ث اٺي آب دَىاهش ت آب ٍا هسٳ ٹرا٭ري ثَهرباي ت آ ربر ٹَآاري
ډيىااي رډيٍٓ ُارُيق 1380ق 310 ٛر311دٕ .رذٔ ىٍ ډٺربڇ سرػير ق تكرير تػررى ٭َٵرباي ٍا ثر تكرير ٙرهرى
ثبُډيځَىااي سب ؿبڅ٘هبي ىاډنڂيَ ٭َٵبب ٍا ثِىا ي ره ببق 312 ٛر313د .ثب ىٍ ٰق سچٺي ډيٍٓ ُارُي اُ ٕون ٭بٍٵبب ت
سرػي هيَهراهبا آبق اُ إبٓ ابىٍٕز إز؛ ُ َا آاـ ٕبٍي ىٍ اٙيبٕزق ٵي ٠هيا ت ا رى اتٕزق ار ًار اڅهري ٽر
تػرى الث ٣َٚډٺٖ ي إز .اٺيهبي ډيٍٓ ُارُي ىٍ تاٹ ٬ډشرػ ٝرٵيا ب بب ابىاب إزق ا ٭بٍٵبب كٺيٺي.
اُ ٕري ى ڂَق ٭سءاڅيتڅ ٕ نباي ثب ا ن دي٘ٵَ ٟٽ ديبډي تكير تػرىق َٕ بب ًار كٸ ىٍ اٙيب ت ايبُډنريي
ث آاهبٕزق ډوبڅٶز َٕٕوز هر ٘ ثب ډپشت ٭َٵباي ډليياڅي ن ٍا آٱبُ ډيٽنري .٭سءاڅيتڅر ايرِ ډريااڂربٍى ٽر
٭بٍٵببِ ځر ب ث تكير تػرىق ًار كٸ ٍا تػرى ډ٦چٸ ت ٕبٍي ىٍ اٙيب ډيىااني .٭سءاڅيتڅر ١ر ن ډوبڅٶرز ثرب ا رن
ى يځب ډيځر ي« :اڅل يهلل ٭چر اإل بب څرػرة تػرى ت اِاهش ٭ن ؤب پرب ډٺييا ډليتىا ؤت ډ٦چٺرب ال پررب څر
ثس ډٺيياس تػرى» رٝيٍاڅ شإڅهينق ثيسب ر ةق 5 ٛد.
ا ن ىٍ كبڅي إز ٽ ډَاى ٭بٍٵبب اُ تػرى ډ٦چٸ ت ٕبٍي ىٍ اٙيبق ىٍ سٮربثيَ بىٙري ق الثٚرَ ٣ٹٖر ي رٵري٠
ډنجٖ٤د إزق ا الث ٣َٚډٺٖ ي رًار اڅهيدٝ .يٍاڅ شإڅهين هبٕشڂب ا ن ا٭شَا ٟابثؼب ٍا ډٲبڅ٦ر اٙرشَاٻ څٶ٪ري
ډيىااي؛ ُ َا تاّ «تػرى ډ٦چٸ» ډٚشَٻ ثين ًار ت ٵي ٠ډنجٖ ٤إز رٝيٍاڅ شإڅهينق 1981ق ع2ق 333ٛ؛ ه ررق
ثيسب ر ةق  .10ٛه ـنين ٍ.ٻ :ػراىي آډچيق 1386اڅٴق ع7ق 172 ٛر173د .ثب ا ن ثيبب ا٭شَا ٟ٭سءاڅيتڅر ثر
٭بٍٵبب ايِ ىٍ تاٹ ٬ا٭شَا ٟث ٕون ٝرٵيا ب بب إز ٽ ًار اڅهي ٍا ٕبٍي ىٍ اٙيب ت ډشلرڃ ىٍ آاهب ډيدنياٍاي.
3ىً .4مس زيسگبُ نَفيًوبيبى ،هجٌي ثط الثكطٌ لؿوي زاًؿتي شات حك
1ى3ىً .4مس نسضالوتألْيي

ٝيٍاڅ شإڅهين ىٍ ډراٍى ځرابځرب دنياٍ ٝرٵيا ب بب ٍا اٺي ٽَى إز .ثَاي ا را ډيځر ي :ػهچر ٝررٵي ًار اڅهري
ٍا ډؼ ر٭ اٙيب ٭بڅڈ دنياٙش ت اُا نٍت سلٺٸ ثبڅٶٮچي ثَاي ًار ٹبئڄ اٚي ااريٝ .ريٍا ا رن ٕرون ٽٶرَي ٍا آٙرپبٍ
ډيىااي ٽ ثٍِځبب ٝرٵيبب هَځِ څت ث آب اڂٚرى ااي رٝريٍاڅ شإڅهينق 1981ق ع2ق 345ٛ؛ ع6ق 106 ٛرر108د.
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ٝيٍاڅ شإڅهين ىٍ اٶي ا ن ٕون ډيځر يً :ار اڅهي ا ػبډ ٬ډرػرىار إز ت ار ػ ير ٬ت ډؼ رر ٫آاهرب؛ ُ رَا اتالً
ډٶهرڇ ػبډ ٬ر٭بڇد تػرىق اډَي ًهني إز ٽ ثَاي سلٺٸ هبٍػي ايبُډني ډٞبى ٸ هرى إز؛ ىٍكبڅيٽر ًار كرٸ
ايبُډني ؿيِي ايٖز .اٵِتب ثَ ا نپ ًار ابډليتى كٸق ډلب ٣هيؾ ًهني ٹَاٍ ا يځيَىق څرٌا ٕرنن ډٶهررډي ارياٍى؛
طبايبً ػ ي٬ق ٮني ٵَىٵَى ت اځَ ًار اڅهي ػ ي ٬اٙيب ثبٙي سركيي ٙتاػت اٶي ډيٙررى؛ طبڅظربً ډؼ رر ٫ډٶهررډي ًهنري
إز ت ىٍ هبٍع ؿيِي ث ابڇ ډؼ ر ٫سلٺٸ اياٍى رٍ.ٻٝ :يٍاڅ شإڅهينق 1981ق ع 1ق 255 ٛر256؛ ه رق 1422ٷق
353ٛ؛ ه رق 1354ق 25ٛ؛ ه رق ثيسب ر اڅٴق 37ٛد.
ٝيٍاڅ شإڅهين ٭بډڄ ٽغااي ٚي ٝرٵيا ب بب ٍا آب ډيىااي ٽ دي٘ اُ ٙنبهز كٺيٺي هياتاي ت ٝٶبر ت اٵٮربڃ
اتق ث ٍ ب١ز اٹياڇ ا رى ااي .اُا نٍت ٽٚٴ ت ٽَاډبر ا ٚبب ثَ ځ َاهيٙبب اٵِتى ت آاهب ٍا ث ابثرىي اِى ټ ا ررى
إز رٝيٍاڅ شإڅهينق 1381ق 3 ٛر14د.
2ى3ىً .4مس حىين ؾجعٍاضي

كپيڈ ٕجِتاٍي ٍ  ٚا ن سرهڈ ٍا س َٽِ ثَ ډٺبڇ تكرير ىٍ ٽظرَرق ت ٱٶچرز اُ ډٺربڇ ٽظرَر ىٍ تكرير ډريىااري
رٝيٍاڅ شإڅهينق 1981ق ع2ق 345ٛق سٮچيٺ ٕجِتاٍيد .تكير ىٍ ٽظَر ت ْځي ٵي ٠ډنجٖر ٤إرز ٽر ٕربٍي ىٍ
سٮينهب ت كب َ١ىٍ آاهبٕز .اډب ٽظَر ىٍ تكير ه بب تػرى ثٖي٦ي إز ٽ ه سٮرينهرب اُ ات ٕرچت ډريٙررى ت
ٽ بڃهبي اٙيب ٍا ث ځرا اي ثَسَ ىاٍإز .كپيڈ ٕجِتاٍي ډٮٺشي إزٝ :رٵيا ب بب ډٺبڇ اوٖز ٍا ٽر ت رْ ٵٮرڄ
اڅهي إز ث ًار اٖجز ىاى ااي ت ډٺبڇ ىتڇ ٍا ٽ ٙب ٖش ًار كٸ إزق ډٲٶررڃ ىاٙرش ااري .اُا رنٍت ًار اڅهري ٍا
ٕبٍي ىٍ اٙيب ىااٖش ق ث اڅلبى ىؿبٍ ٙي ااي .ځٶشني إز ٽ ډٺبڇ ٽظَر ىٍ تكير ٽ ٕرجِتاٍي آب ٍا ٙب ٖرش ًار
اڅهي ډيىاايق ؿيِي ػِ َٕ ٕچٖچ ا٪بڇ سٚرپيپي ايٖرز .اُا رنٍت ډريسرراب ځٶرز :كپريڈ ٕرجِتاٍي ايرِ ډبانري
ٝيٍاڅ شإڅهينق ًار اڅهي ٍا ه بب تػرى ث ٣َٚال ډيىااي.
3ى3ىً .4مس هيطظا هحوَز لوي

ډيَُا ډل رى ٹ ي ىٍ اٺي ٝرٵيا ب بب ډيځر ي :ثَهي ٝرٵيبب ث تكير ٙډل ٠ٹبئرڄااري ت ٽظرَر ٍا ثر ٕرَاة ت
سٞر َ ىتډي ٽ ىتثين ډي بثيق سٚجي ډيٽنني .ا ن ى يځب اٶي هياتاي ٍا ىٍ دي ىاٍى؛ ُ رَا اٶري ډوچرٹربر ثر اٶري
ٵب٭چيز هيا ډيااؼبډي ت ؿرب ٵب٭چيز هيا ٭ين ًار اتٕزق اٶي ډوچرٹبر ډٖرشچِڇ اٶري ًار اڅهري إرز .ځَتهري
ى ڂَ اُ ٝرٵيبب ډوچرٹبر ٍا ډشلي ثب تػرى ډ٦چٸ ىااٖش ت ًاسي تٍاي ډوچرٹبر ٍا ٽ ٵب٭ڄ آاهب ثبٙي اٶي ډريٽننري.
ا ن ٕون ايِ ثب٥ڄ ت ٽٶَآډيِ إز؛ ُ َا ډوچرٹبر ٙډ پن ٍا ث تػرة ډشٞرٴ ٕربهش ت ٹيررڇ ثررىب ًار اڅهري ٍا
ااپبٍ ٽَى إز راثنسَٽ اٝٶهبايق 1360ق 115ٛد .اډبڇ ٝبىٷ ىٍ اٶي دنياٍ اوٖرز ډريٵَډب ري« :اڅؼ ر ٬ثرس
تفرق زنذق » ت ىٍ ٍى ځ بب ىتڇ ډيځر ي « :التفرق ثيتب اڅؼ  ٬سٮ٦يڄ»ق ت ىٍ ثيبب ى يځب ىٍٕرز ډريٵَډب ري« :ت
اڅؼ  ٬ثينه ب سركيي» رهرئيق 1400ٷق ع19ق 216ٛ؛ اثنسَٽ اٝٶهبايق 1360ق 115ٛد.
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4ى .4ؾٌزف زيسگبُ ػبضفبى ٍ نَفيًوبيبى زضثبضُ ؾبحت شات ٍ ،اذتالف لَاظم آًْب

تاّ «تػرى ډ٦چٸ» ث اٙشَاٻ څٶ٪ي ث ىت ډٮنبي ا٥سٷ ډٺٖ ي ت ٹٖ ي ث ٽبٍ ډيٍتى .ډٮنربي اوٖرز اُ ٕرري
ٝرٵيا ب بب ت ډٮنبي ىتڇ اُ ٕري ٭بٍٵبب ٍإشين ث ډنِڅ ًار اڅهي ٹچ ياى ٙي إزٕ .نؼ٘ ا ن ىت ځرا ا٥رسٷ
ت ثٍَٕي س ب ِهبي آاهبق هياي ٝرٵيا ب بب ت ٭بٍٵبب ٍا ٕنؼيي ت ٵهڈ ىٹيٸسَي اُ آاهب ث ىٕز ډيىهي.
1ى4ى .4توبيع زض گًَِ ؾلت ليسّب

ٕچت ٹييهب اُ «تػرى الث ٣َٚډٺٖ ي» ث ځرا ٕچت سلٞيچي رٕچتِ ك ڄد إز .ثنبثَا ن هنڂبډي ٽ ډريځرر يڈ:
«تػرى ٙالث ٣َٚډٺٖ يق ډٺيي ايٖز»ق هيؾ ډل رڅي ثَ ډر١ر ٫ك ڄ اٚي ت ډر١ر ٫اُ هَ ډل رڅي ډجَإرز .اډرب
ٕچت ٹيي اُ «تػرى الث ٣َٚٹٖ ي» ث ځرا ا ؼبة ٭يتڅي رك ڄِ ٕچتد إرز .اُا رنٍت هنڂربډي ٽر ډريځرر يڈ:
«تػرى الث ٣َٚٹٖ يق ابډٺيي إز»ق ډل رڃ رابډٺيي ثرىبد ثَ ډر١ر ٫ك ڄ ډيٙررى .ىٍاشيؼر ډر١رر ٫رالثٚرَ٣
ٹٖ يد ث ډل رڃ ر٭يڇ سٺييدق ډٺيي ت ډشٮين ډيځَىى .ثنبثَا ن ا٥سٷ ٹٖ ي ډٺيي ث ا٥رسٷق ت ا٥رسٷ ډٺٖر ي اُ
ا ن ٹيي ٍهبٕز ت هيؾځرا ثبٍ ُا يي اُ ابكي ډل رڃ ډشرػ ډر١ر ٫ا يٙرى.
2ى4ى .4توبيع زض ًيبظهٌسي ٍ ثيًيبظي ثِ ليس اَالق

اځَ ًار اڅهيق الث ٣َٚٹٖ ي ت ډٺيي ث ا٥سٷ ثبٙيق ثيتب ٹيي ا٥سٷق ډرػرى اوراهي ٙي .اډب اځرَ ًار اڅهري كشري
اُ ٹيي ا٥سٷق ډ٦چٸ ٙيق آبځب ىٍ تػرى ت سلٺٸ ډنر ٣ث هيؾ ٹيي ت ٥َٙي اوراهي ثرى .ٵرَ ٟاوٖرزق ا٭شرَاٟ
٭سءاڅيتڅ ٕ نباي ٍا ثَااڂيوش إز رٍ.ٻٝ :ريٍاڅ شإڅهينق ثريسرب ر ةق 5 ٛد؛ ُ رَا سٺيري ًار اڅهري ثر ا٥رسٷق
ث ډنِڅ ايبُډنيي اتٕز؛ ؿَاٽ هَ ډٺييي ثَاي سلٺٺ٘ ايبُډني ٹييهبي هر ٘ إز .اځَ ًار اڅهي تػرى ډٺيي ثر
ا٥سٷ ثبٙيق ث سٮينهب ت ډوچرٷ هبي هرى ايبُ هراهي ىاٙز .ا رن دنرياٍق هرسٳ اىڅر ٭ٺچري ت اٺچري إرز رٍ.ٻ:
ػراىي آډچيق 1394ق ع1ق 114ٛد .سٶبتر ا٥سٷ ډٺٖ ي ت ٹٖ يق سنهب ا ن ايٖز ٽ ا٥رسٷ ډٺٖر ي ډٺيري ثر
ا٥سٷ ايٖزق اډب ٹٖ ي ډٺيي إز؛ ث ځرا ايٽ اځَ ا ن ٹيي اُ ا٥سٷ ٹٖ ي ٕچت ډريٙريق ثٮينر ه ربب ا٥رسٷ
ډٺٖ ي ت ًار اڅهي ډيځٚز .سٺيي ث ا٥سٷ ثَاي ٵي ٠ډنجٖ٤ق تٝٶي ُا ي ثَ ًار ات ايٖز ٽ ثشرراب ات ٍا ثريتب
ا ن ٹيي څلب ٧ا رى .سٺيي ث ا٥سٷ ث ډنِڅ ًاسي ٵي ٠ډنجٖ ٤إز ٽ سٞرٍ ات ثيتب ا ن ٹيي ډ پرن ايٖرز رٍ.ٻ:
ػراىي آډچيق 1387ق ع1ق 79ٛ؛ ه رق 1386ةق ع 5ق 79ٛد.
3ى4ى .4توبيع زض پصيطـ ٍ ػسم پصيطـ ليسّب (وخطت)

ا٥سٷ ډٺٖ ي اُآاؼبٽ ٹييي ا يدٌ َىق هيؾځرا ٽظَسي ىٍ ات ٵَ ٟاياٍى .اډب ا٥رسٷ ٹٖر يق تكريسي ٕرَ باي ىاٍى ٽر
ډَاست سٚپيپي ٍا ث ىٕز ډيىهي .اُا نٍت ىٍ ٕبكز ا٥سٷ ٹٖ ي ار٭ي سٺييي ت ٽظَر ٹبثڄ ٵَ ٟإز .ا٥سٷ ډٺٖ ي
ٕبكز تكير ډل ٠إزق اډب ىٍ ا٥سٷ ٹٖ ي تكير ىٍ ٽظَر ػَ بب ىاٍى رٍ.ٻ :ػراىي آډچيق 1387ق ع 1ق 196ٛد.
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4ى4ى .4توبيع زض تفؿيط اٍل ثَزى شات الْي

اتڃ ثرىبِ «تػرى الث ٣َٚډٺٖ ي» ث ډٮنبي ثيايربُي ًاسري ات اُ ى ڂرَي إرزق اډرب اتڃ ثررىبِ «تػررى الثٚرَ٣
ٹٖ ي» ث ډٮنبي آٱبُ ٵي٢بب ت آٵَ ن٘ إز.
5ى4ى .4توبيع زض حسٍث ٍ لسم شاتي

الث ٣َٚډٺٖ ي ٹي ڈ ًاسي ت ُډباي إزق ىٍكبڅيٽ الث ٣َٚٹٖ ي ٹي ڈ ُډبايق اډب كبىص ًاسي إرز؛ ُ رَا ٩هررٍ
ًار ت ايبُډني ث اتٕز .ثنبثَا ن سلٺٸ ٭يني ا٥سٷ ٹٖ يق ډٖجرٷ ث ٭يډي إز ٽ ىٍ ًار ٵٺيَٗ اهٶش إز.
6ى4ى .4توبيع زض زذَل ٍ ػسم زذَل زض اقيب

«تػرى الث ٣َٚډٺٖ ي»ق ث ب هرهرق هيؾ سٮين ت ا رىي اياٍى .ات ث هررىيهررىق ٵَاسرَ اُ آب إرز ٽر ثر ٩هررٍ
ډشٞٴ ځَىى .ؿنين تػرى ثلز ت ډل٢ي ث ىهرڃ ىٍ اٙيب ډشٞٴ ا يځَىى؛ اډب «تػرى الث ٣َٚٹٖ ي» ثر ٕرجت
سٺيي ث ا٥سٷق ٕبٍي ىٍ اٙيبٕز ت ډيسرااي ث ىهرڃ ىٍ اٙيب ډشٞٴ ځرَىى« .تػررى الثٚرَ ٣ٹٖر ي» ىٍ ٕربكز
تاالي هر ٘ ٹبڅتهب ت ا٭يبب طبثش ٍا آٙپبٍ ډيا ب يق ت ىٍ ٕبكزهبي دب ينشَ ثب سبث٘ ىٍ ٹبڅتهربي بىٙري ق ا٭يربب
هبٍػي ٍا دي ي ډيآتٍى .اډب «تػرى الث ٣َٚډٺٖ ي» ث هرىيهرىق هَځِ ث ٩هرٍق َٕ بب ت ىهررڃ ډشٞرٴ ايٖرز.
اسٞبٳ ات ث اډرٍ بٙي ث ډؼبُ ت ثبتإ ٦ػچر ػهباڂيَٗ ٮني «تػررى الثٚرَ ٣ٹٖر ي» إرز رٍ.ٻ :ػرراىي
آډچيق 1386اڅٴق ع3ق 523ٛ؛ ع10ق 18ٛت141د.
آ زاهلل ػراىي آډچي ډيځر ي :ٽٖي ٽ ثب ا َ٪ث هرٍٙيي اُ ى رياٍ آب هجرَ ډريىهريق ٕرون ات ىٍ ٭رَٳٕ ىٍٕرز
دنياٙش ډيٙرى .اډب ىٹز ٭ٺچي اٚبب ډيىهي ٽ ٙوٜق ارٍ هرٍٙيي ٍا ى ي إزق ا هرى آب ٍا .اررٍ هرٍٙريي ؿنربب
ٙي ي إز ٽ ى ي آىډي سراب هَٷ آب ٍا اياٍى؛ ٵي ٠ت ٵٮڄ تاكي اڅهي ايِ ارٍ إٓ بب ت ُډين إز ت هرَٷ ا رن اررٍ
ىٍ سراب ٽٖي ايٖز ره ببق ع 10ق 52ٛد .ثنبثَايب ډَاى اُ آ بسي ډباني «ؤ نَ رب سُرٓڅررا ٵَرظَڈ ٛتٓػر ٔ اهلل» رثٺرَ 115 :د؛
«بب سَنَٔٞتا اهللَ ٓنَٔٞٽُڈ» رډل ي7 :د؛ «ډٓن ًا اڅٌّي ٔٺَِ ٟٔاهللَ ٹََ١بً كٖٓٓنبً» رثٺَ 245 :دق ت ٍتا بسي ؿرب «ډرب ٍؤ رز
ٙيئب بالّ ت ٍؤ ز اهلل ٹجچ » رثهب يق ثيسبق 368ٛ؛ ٝيٍاڅ شإڅهينق 1383ق ع 1ق 250ٛد كٸ ډوچرٷ ث ت ٵري ٠ډنجٖر٤
إزق ا كٸ ډ٦چٸ ت ًار اڅهي ٽ هبٍع اُ ىٕشَٓ ى ڂَاب إز رػراىي آډچيق 1383ق 377 ٛر378د.
7ى4ى .4توبيع زض تفؿيط «حك» ٍ رَاظ اًتؿبة آى ثِ اٍليبي الْي

٭بٍٵبب تاّ «كٸ» ٍا ځب ث ًار اڅهي ركٸ ډ٦چٸد ت ځب ث ٵي ٠ډنجٖ ٤ركٸ ډوچرٷ ث د ډريځر نري .٭ربٍٵي ٽر
اياي «ااب اڅلٸ» َٕ ډيىهيق ثب «كٸ ډوچرٷ ث » ب ه بب «تػرى الث ٣َٚٹٖ ي» ډشلي ځٚرش إرزق ار «كرٸ
ډ٦چٸ» ٽ «تػرى الث ٣َٚډٺٖ ي» إز .ثنبثَا ن ااشٖبة ا نځرا اتٝبٳ ث اتڅيبي اڅهي ث ډٮنربي اسلربى آاهرب ثرب
ٵٮڄ اڅهي ت ډ٪هَ ثرىاٚبب ثَاي إ بي هيإزق تځَا اسلبى ثب ًار ٱيجي كٸ اُ إبٓ ابډ پن إز ره ببد.
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ًتيزِگيطي

سٺٖيڈهبي تػرى ت سجيين ىٹيٸ آاهب ُډين ډنبٕجي ثَاي ثلض اُ ػب ڂب هٖشيٙنبهشي ًار اڅهي ث ىٕز ډريىهري.
كٺيٺز تػرى آبځب ٽ ث ك٢رٍ سٮينهبي ػِئي ډَٚتٙ ٣رى «تػرى ثٙ ٣َٚيء»ق ت اځَ ثر ٕرچت آاهرب ډٚرَت٣
ځَىى «تػرى ث ٣َٚال»ق ت آبځب ٽ ث ٕچتِ هَ ىت  ٣َٙدي٘ق ٽ هرى ار٭ي ا٥رسٷ إرزق ډٺيري ځرَىى «تػررى
الث ٣َٚٹٖ ي» ابڇ ډيځيَى .ډٺٖڈ ا ن اٹٖبڇ ٕ ځبا ايِ كٺيٺز ډ٦چٸ تػرى إرز؛ ثر ځرار ايٽر كشري اُ ٹيري
ا٥سٷ ايِ ٍهبٕز .ثب ثهَ ځيَي اُ ا٦ٝسفهبي دي٘ ډيسراب ځٶزً :ار اڅهي اُ ى يځب ٭بٍٵربب «تػررى الثٚرَ٣
ډٺٖ ي»ق اُ اڂب ٵيچٖرٵبب «تػرى ث ٣َٚال» ت ىٍ سٞرٍ ٝرٵيا ب بب «تػرى الث ٣َٚٹٖ ي» إز.
كپ ز ډشٮبڅي سب ػب ي ٽ ث سٚپيټ تػرى دب جني إزق سراب ځٌاٍ اُ «تػرى ث ٣َٚال» ٍا اياٍى؛ ُ َا ثَإبٓ سٚرپيټ
تػرىق اهب يسَ ن ٕبكز هٖشي «تػرى ث ٣َٚال» إز ٽ ٽ بڃهبي ډَاست دب ين ٍا ث ځرا اي ثَسرَ ىاٍإرز .ثربا نه ر
هياي ا٪بڇ سٚپيپي پي اُ ډَاست ت ډليتى ث ډَسج ت ْ اي إز .ؿنين ډليتى شي ثب ًتٷ اڅهري ٝريٍاڅ شإڅهين ٕربُځبٍ
ايٖز ت ات ٍا ث ځٌاٍ اُ سٚپيټ ٍا ډيا ب ي .كپ ز ډشٮبڅي دٔ اُ ا ن سپبډڄق كٺيٺرز هٖرشي ٍا تٍاي ا٪ربڇ سٚرپيپي ت
ډلي ٤ث آب ډيػر ي .اُا نٍت ډباني ٭بٍٵبب ًار اڅهي ٍا تػرى ابډليتى ت ثيسٮيني ډيىااي ٽ اُ هَ ٹييي ٍهبٕز.
اڅجش سٮجيَهبي ٝيٍاڅ شإڅهين اُ ا ن ٕبكز هٖشيٙرنبهشي پٖربب ايٖرز .ات ىٍ ثيٚرشَ ډرراٍى ا رن ٕربكز ٍا
«تػرى ث ٣َٚال» ابډيي ت ځب سٮجيَهب ي ىاٍى ٽ «تػرى الث ٣َٚډٺٖ ي» ٍا سريا٭ي ډريٽنريٚ ٍ .ر ا رن سَى ري
تاّځباي آاؼبٕز ٽ ٭بٍٵبب ديٚين ځرب ق ًار اڅهري ٍا تػررى ثٚرَ ٣ال ابډيري ااريق اډرب ډَاىٙربب ٕرچت سلٞريچي
ٹييهبٕز ٽ ٭جبٍر ى ڂَي اُ «تػرى الث ٣َٚډٺٖ ي» إز .اډب ٹيَٞي ت ىٍ دي ات ٝريٍاڅ شإڅهين ا رن ٕرچت ٍا
ا ؼبة ٭يتڅي ت سٮيني ثَاي ًار ځَٵش ااي ت ىٍ اشيؼ ًار ٍا ډشٮين ىٍ «تػرى ث ٣َٚال» ىااٖرش ااري .ڂبار ااڂربٍي
ا٦ٝسف «ًار اكي ز» ت «ډٺبڇ اكي ز» ىٍٕز ايٖز؛ ُ َا ًار اكي ز ٕبكشي إز ٽ ٕچت سلٞريچي ٹيريهب ٍا
ىٍ دي ىاٍى ت الث ٣َٚډٺٖ ي إز .اډب ډٺبڇ اكي ز ا ؼبة ٭يتڅي ٹيريهب ٍا ىٍ دري ىاٍى ت ثٚرَ ٣الٕرز .اهرشسٳ
اڂب كپي بب ت ٭بٍٵبب ىٍثبٍ ًار اڅهي اشب ؼي تاٹٮي ث ثبٍ ډيآتٍى ٽ ثَهي اُ آاهب ٭جربٍرااري اُ .1 :ثرَتُ ت ٭ريڇ
ثَتُ سٺييي ىٍ كٺيٺز تػرى؛  .2اهشسٳ ىٍ سٶٖيَ ٝبىٍ اوٖشين.
ٝرٵيا ب بب ًار كٸ ٍا «تػرى الث ٣َٚٹٖر ي» ت ٕربٍي ىٍ اٙريب ډريٙر بٍايٕ .رَ بب ت ىځَځرراي ًار ىٍ
دي ي هبق ى يځب ابىٍٕشي إز ٽ ا٭شَا ٟٵٺيهببق ډشپچ بب ت كشي كپي باي ډباني ٝيٍاڅ شإڅهينق كپريڈ ٕرجِتاٍي
ت ډيَُا ډل رى ٹ ي ٍا ثَااڂيوش إز .آ زاهلل ػراىي آډچي َٕ بب كٸ ىٍ اٙيب ٍا ثر ٵري ٠ډنٖرج ٤اٖرجز ىاى ت
ًار اڅهي ٍا تٍاي هَ كپ ي ٹچ ياى ډيٽني.
اهشسٳ ى يځب ٭بٍٵبب ت ٝرٵيا ب بب ىٍثبٍ ًار اڅهي ايِ اشب ؼي تاٹٮي ىٍ دي ىاٍى ٽ ثَهي اُ آاهب ٭جربٍرااري
اُ .1 :س ب ِ ىٍ ځرا ٕچت ٹييهب؛  .2س ب ِ ىٍ ايبُډنيي ت ثيايبُي ث ا٥رسٷ؛  .3س رب ِ ىٍ درٌ َٗ ت ٭ريڇ درٌ َٗ
ٽظَر؛  .4س ب ِ ىٍ سٶٖيَ اتڃ ثرىب؛  .5س ب ِ ىٍ كيتص ت ٹيڇ ًاسي؛  .6س رب ِ ىٍ ىهررڃ ت ٭ريڇ ىهررڃ ىٍ اٙريب؛ .7
س ب ِ ىٍ سٶٖيَ «كٸ» ت ػراُ ااشٖبة آب ث اتڅيبي اڅهي.
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 ..................................................................................................................................................................هٌبثغ
ًْذالجالغِق 1414ٷق سلٺيٸ ٝجلي ٝبڅقق ٹڈق هؼَر.
اثنسَٽ اٝٶهبايق ٝبئناڅي نق 1360ق توْيس المَاػسق سهَابق تُاٍر ٵَهنڀ ت آډرُٗ ٭بڅي.
اثنٕينبق كٖينثن ٭جياهللق 1363ق الوجسأ ٍ الوؼبزق سهَابق ډإٖة ډ٦بڅٮبر إسډر.
ررررر ق 1404ٷ ر اڅٴق االلْيبت (الكفبء)ق ٹڈق ٽشبثوباة آ زاهلل ډَ٭ٚي اؼٶي.
ررررر ق 1404ٷ ر ةق التؼليمبتق ثيَترق مكتب اال٭سڇ االٕسډر.
آٙشيبايق ډهييق 1367ق تؼليمِ آقتيبًي ثط قطح هٌظَهِ حىوت ؾجعٍاضيق سهَابق ىااٚڂب سهَاب.
آډچرق ٕييكييٍق 1368ق ًمس الٌمَز فـ هعزف الَرَزق سهَابق ٭چ ر ت ٵَهنڂر.
ػراىي آډچيق ٭جياهللق 1383ق تَحيس زض لطآىق ٹڈق إَاء.
ررررر ق 1386اڅٴق ضحيك هرتَمق ؽ ٕرڇق ٹڈق إَاء.
ررررر ق 1386ةق ؾطچكوِ اًسيكِق ؽ دنؼڈق ٹڈق إَاء.
ررررر ق 1387ق ػيي ًًبخق ٹڈق إَاء.
ررررر ق 1394ق تحطيط ايمبِ الٌبئوييق ٹڈق إَاء.
هراٍُډرق سبعاڅي نق 1379ق قطح فهَل الحىنق ؽ ىتڇق ٹڈق ثرٕشبب ٽشبة.
هر يق ډيَُاكجيتاهللق 1400ٷق هٌهاج البزاع في شزح ًهج البالغ ٍ تكول هٌهاج البزاع ق ؽ ؿهبٍڇق سهَابق مكتب االٕسډي .
ٕجِتاٍيق ډسهبىيق 1369ق قطح الوٌظَهِق سهَابق ابة.
ٙٮَاارق اثراڅلٖنق ثيسبق قطح فبضؾـ تزطيس االػتمبزق سهَابق إسډي .
ٙين ثهب يق ډل يثن كٖينق ثيسبق هفتبح الفالح فـ ػول اليَم ٍ الليلِق ثيػبق ىاٍاڅپشبة االٕسډي.
ٝيٍاڅ شإڅهينق 1354ق الوجسأ ٍ الوؼبزق سهَابق ااؼ ن كپ ز ت ٵچٖٶ ا َاب.
ررررر ق 1381ق وؿط انٌبم الزبّليِق سهَابق ثنيبى كپ ز إسډي ٝيٍا.
ررررر ق 1383ق قطح انَل الىبفيق سهَابق ډإٖة ډ٦بڅٮبر ت سلٺيٺبر ٵَهنڂي.
ررررر ق 1422ٷق شزح الهذاي األثيزي ق ثيَترق مؤسس اڅشبٍ ن اڅٮَثي.
ررررر ق 1981ڇق الحكو الوتعاليه في االسفار االربع العملي ق ؽ ٕرڇق ثيَترق ىاٍ اكيبء اڅشَاص اڅٮَثي.
ررررر ق ثيسب ر اڅٴق الحبقيِ ػلـ الْيبت الكفبءق ٹڈق ثيياٍ.
ررررر ق ثيسب ر ةق ايمبِ الٌبئوييق سهَابق ااؼ ن إسډر كپ ز ت ٵچٖٶ ا َاب.
ٝيتٷق ډل يثن ٭چيق 1398ٷق التَحيسق ٹڈق ػبډٮة ډيٍٕين.
٥جب٥جبئيق ٕييډل يكٖينق 1416ٷق ًهاي الحكو ق ؽ ىتاُىهڈق ٹڈق مؤسس اڅن َٚاالٕسډي.
٭ٞبٍق ډل يٽب٩ڈق 1376ق ضؾبلِ ٍحست ٍرَزق سهَابق اډيَٽجيَ.
ٹراريق ٝيٍاڅي نق 1381ق اػزبظ الجيبى في تفؿيط امالمطآىق ٹڈق ثرٕشبب ٽشبة.
ررررر ق 2010ڇق هفتبحالغيتق ثيَترق ىاٍاڅپشت اڅٮچ ي .
ٹيَٞيق ىاتىق 1375ق قطح فهَل الحىنق سهَابق ٭چ ر ت ٵَهنڂر.
ررررر ق 1381اڅٴق رسال اساس الَحذاًي (رسائل ليصزی)ق ؽ ىتڇق سهَابق ډإٖة دْتهٚر كپ ز ت ٵچٖٶ ا َاب.
ررررر ق 1381ةق رسال في التَحيذ ٍ الٌبَة ٍ الَالي (رسائل ليصزی)ق ؽ ىتڇق سهَابق ډإٖة دْتهٚر كپ ز ت ٵچٖٶ ا َاب.
ٽچينيق ډل يثن ٮٺرةق 1407ٷق االنَل هي الىبفيق ؽ ؿهبٍڇق سهَابق ىاٍاڅپشت االٕسډي .
ډيٍٓ ُارُ ق ٭چرثن ٭جياهللق 1380ق ثسايغ الحىنق سجَ ِق ىااٚڂب سجَ ِ.
ِىابدنب ق ٕيي ياهللق 1388ق هجبًي ٍ انَل ػطفبى ًظطيق ٹڈق ډإٖة آډرُٙي ت دْتهٚي اډبڇ ه يني.
.

