ػبَ ٘ٛصد ،ٓٞؿٕبس ٜػ ،ْٛپ٥بپ ،75 ٣ثٟبس  ،1401ف 7ى26


٘ٛع ٔمبِ :ٝپظٞٚـ٣

تحليلي تر چگًَگي اتحاد ٍ اًقطاع ًفس از تدى از هٌظر اتيسيٌا
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چى٥ذٜ
ٍ٘شؽ دٚػبحت ٣ثٛدٖ ا٘ؼبٖ  ٚاػتمبد ث ٝتزٕ٥غ ٘فغ ٔزىشد  ٚثىذٖ ٔىبد ٢ثى ٝػٙىٛاٖ د ٚػىٙم ٔتٕىب٤ض دس
ٔٛرٛد ٢ث٘ ٝبْ ا٘ؼبٖ اص ٔجبحج چبِؾاٍ٘٥ض تبس٤م فّؼف ٝاػت .دس ا٥ٔ ٗ٤بٖٔ ،ى٣تىٛاٖ ثى ٝػى ٟٓچـىٍٕ٥ش
اثٗػٙ٥ب دس تجٔ ٗ٥٥ب٥ٞت ٘فغ ،چٍ ٣ٍ٘ٛاستجبط ٘فغ ثب ثذٖ  ٚثٛٔ ٝاصات آٖ ا٘مغبع ٘فغ اص ثىذٖ اؿىبس ٜوىشد.
أ ٗ٤مبِ ٝثب س٤ٚىشد تحّ ٚ ٣ّ٥ثشسػ ٣اػٙبد ٢ثب ٞذف تج ٗ٥٥چٍ ٣ٍ٘ٛاتحبد  ٚا٘مغبع ٘فىغ اص ٔٙظىش اثىٗػىٙ٥ب
تذ٤ ٗ٤ٚبفت ٝاػت٤ .بفتٞٝب ٢پظٞٚؾ حبو ٣اص ا ٗ٤اػت و ٝدس ا٘ذ٤ـ ٝاثٗػٙ٥ب ٘فىغ ،ثىذ ٖٚػىبثمٔ ٝىبدٚ ٢
ٔزشد آفش٤ذ ٜؿذ ٚ ٜاص تٙضالت ػمُ دس ػبِٓ ٔبدٕٞ ٚ ٜشا ٜثذٖ خّك ٌشد٤ذ ،ٜػپغ اص ثذٖ رذا ؿىذ ،ٜدس لىٛع
كؼٛد ،دٍ٤ش ثبس ٔزشد ٔ٣ؿٛد .پغ چ٥ض ٢دس «لٛع كؼٛد ٔزشد ٌٕ٘٣شدد ٍٔش اٙ٤ى ٝاص اثتذا ٘٥ض ٔزىشد ثبؿىذ.
 ٢ٚػّت ا٘مغبع ٘فغ سا ثذٖ  ٚاختالالت ٘بؿ ٣اص سٚح ثخىبسٔ ٢ى٣دا٘ىذ؛ ص٤ىشا ثشاػىبع ٘ظىبْٚاس ٜفّؼىف٣
اثٗػٙ٥ب ثب تحّ ُ٥ثذٖ  ٚاص ث ٗ٥سفتٗ ٚػبعت سٚح ثخبس٘ ،٢فغ ٔٙمغغ ٔ٣ؿىٛدٕٞ .نٙى ٢ٚ ٗ٥دسثىبسٔ ٜىشي
اساد ٚ ٢اختشأ٘ ٣تٛا٘ؼت ٝتج ٗ٥٥دل٥م ٣اسائ ٝدٞذ  ٚػّت ا٘مغبع ٘فغ سا تٟٙب دس ٔشي عج٥ؼ ٣ثى ٝعىٛس ٚاضى ٚ
ػبصٌبس ثب ٔـبٞذات ثـش ٢ؿشح ٔ٣دٞذ.
وّ٥ذٚاطٜٞب٘ :فغ ،ثذٖ ،اتحبد ٘فغ  ٚثذٖ ،ا٘مغبع ٘فغ.
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ٔمذٔٝ

ډٖئچة اٶٔ ت ٽيٶيز اٍسجب ٣آب ثب ثيبق ه راٍ ډ ٦قا َ٪ااي  ٚنياب ثرى إز .ىٍ ااڂبٍ سؼَى اٶٔ ٽ كربٽي
اُ طنر ز ډرػرىي ث ابڇ ااٖبب إز ث ار٭ي ديـييځي ت ٍاُآڅرىځي ثَډيهرٍ ڈ .ثي هي إرز ٽر ىٍ سَٕري ي
ٝليق ت ډٮ بٍاا اُ ؿڂراڂي اٍسجب ٣اٶٔ ت ثيب ت ايِ ځٖٖشن ا ن اٍسجب٣ق دبٕن ىٍ ؿين٘ ٝليق هرىث هرى ث
ىٕز ډيآ ي .تا١ق إز ىٍ هَ ا٪بڇ ااي ٚڂي ٵچٖٶيق ثلض ډٮنربىاٍي ُاريځيق ٍثر ٤اربځِ َي ثرب ډرَٿ ديريا
ډيٽني .ىٍتاٹ ٬سٺبثڄ ډٮنب ي ډَٿ ت ُايځي ت ايِ ه بتٍىي ت ه ِاىي ا ن ىت ډٶهرڇق ٕجت ٙي سرب ه رببځرار
ٽ ؿڂراڂي اٍسجب ٣اٶٔ ثب ثيبق ًهن ثٍ َٚا ث ؿبڅ٘ ډيٽٚيق ىٍ ډٺبثڄ ثلض ااٺ٦ب ٫ت ځٖٖرشڂي ا رن ٍاث٦ر
ايِ ډرٍى ٽبتٗ ت سلٺيٸ ٹَاٍ ځيَى .اُ ا ن ډنَ٪ق دَٕٚي ٽ ث ػي ډَ٦ف ډيٙرى ا ن إز ٽ ؿڂرا اسلبى ثرين
ىت ػرهَ ډشجب ن اٶٔ ت ثيب ا ؼبى ډيٙرى؟ ثب ؿنين اٍسجب ٣تطيٺيق ؿڂرا ډَٿ ت ااٺ٦ب ٫اسٶبٷ ډياٵشي ت ٭راډرڄ
ت َٙا  ٤هبٝي ٽ ٕجت ااٶپبٻ ت ااٺ٦ب ٫ىت تػ ډشلي ااٖبب ډيٙرى ؿيٖز؟
اهش بڇ ٕشرىاي اثنٕينب ث ٭چڈاڅنٶٔ ٽ ثبڅٰ ثَ ٕي اطَ تي ٍا سٚپيڄ ډيىهري رٍ.ٻ :ډهريتيق 1332د ډرػرت
اثيا ٫ډجباي ت اٝرڅي ىٍ ٵچٖٶ تي ٙي إز .ا٭شٺبى ث «ٍتكبنيةاڅليتص ت ٍتكبنيةاڅجٺبء» ثرىب اٶٔق سجب ن اٶرٔ ت
ثيبق اٍسجب« ٣اا ٢بډي» ت سيثيَي اٶٔ ډؼَى ت ثيب ډبىيق ه ڂي الر اسلربى اٶرٔ ت ثريب ٍا سَٕريڈ ډريٽنري.
اثنٕينب ٭چز ااٺ٦ب ٫ب ډَٿ ٍا ثب اڂب سؼَثياٗ ىٍ ٵَٕرىځي ثيبق سنبهي ت ٭َت ٟډليتى زق ػٖڈ ډيىااي.
ىٍ ثبة ديٚين دْته٘ ت اڂبٍٗ اطَ ىٍ ا ن ٭َ ٝثب ي ځٶز :ډٺبالر ت ٽشت ډشٮيىي ىٍ ا ن ُډين سإڅيٴ ٙري ق
اډب ث ٝرٍر ډش َٽِ ث ډر١ر ٫دَىاهش اٚي إز .اُػ چ ٽشبة ػّٓاِٙفغ فّؼف ٣رٵيب١يق 1393دق ثر ؿيٖرشي
اٶٔق اٹٖبڇ آب ت اىڅ سؼَىق اٺ٘ ډيثَ ثرىب اٶٔ ت إشٶبى اثِاٍي اُ ثيب سإٽيري ٽرَى إرز .ار ٖرني ىٍ ٽشربة
حذٚث رؼٕب٘٘ ٣فغ رٱٶبٍيق 1391دق ډيځر ي« :اٶٔ ث ثيب ايبُډني إزق اډب ا ث ثريب هرب ٛت ډربى ډٮرين.
ثنبثَا ن :ىٍ ډَكچ كيتصق سٮچٸ اٶٔ ث ثيب سٮچٸ ىٍ سٚو ٜت تػرى إز».
ٽشبة ساثغ٘ ٝفغ  ٚثذٖ اص د٤ذٌب ٜفّؼفٔ ٝـبء ر رٕٶيق 1390دق  ١ن سإٽيي ثَ ډراٵٺز ٝيٍا ثب ثَهري
آډرُ هبي اثنٕينبق اٝ َ٪يٍاڅ شإڅهين ٍا ىٍ ااٺ٦ب ٫اٶٔ ثب سرػ ث اطجبر تكير اٶٔ ت ثيبق ٱبڅت ا يىااري.
ار ٖني ىٍ ٽشبة دسٚع ٔؼشفت ٘فغ ركٖنُاى آډچيق 1370دق ډبى ٍا ډٮي كيتص اٶٔ ډريىااري .اُ ػهرز
ااٺ٦ب ٫ب ډَٿق ٵٺ ٤ٹ ٬٦٭سٹ اٶٔ اُ ٥جيٮز ت ډبى ثيب ٝرٍر ډيدٌ َى ا هرى ثيب .ډٺبڅ اي ثرب ٭نرراب
«سإطيَ ٙنبهز ثيب ىٍ اٶٔٙنبٕي اثنٕينب» رٍكيڈدرٍ ت ى ڂَابق 1396دق ثب سإٽيي ثَ سرػ اثنٕينب ث ثيب ث
٭نراب ډلرٍي ثَاي ٙنبهز اٶٔق ډٮشٺياي ٽ تػرى ٍتف ثوبٍي ث ٭نراب تإ ٦ق اشرااٖش ا ٚبب ٍا اُ اسهربڇ
ااپبٍ ٭ٺچي ډٮبى ػٖ باي اؼبر ىهي.
ث ا َ٪ډيٍٕي ٵچٖٶ اثنٕينب ىٍ سجيين الر سٮبډڄ ىت تػرى ٱيَډٖبان اٶٔ ت ثيبق س بڇ څراُڇ ت ډجباي ارآتٍاار
هرى ٍا ىٍ ا ن ثلضق اَٙاة اپَى ت ث ٙٶبٵيز كياٽظَي إَيي إز؛ اډب سرػ ث ه ين ډرٍىق ٮني ٭يڇ ٕرنويز

تحّ ٣ّ٥ثش چٍ ٣ٍ٘ٛاتحبد  ٚا٘مغبع ٘فغ اص ثذٖ اص ٔٙظش اثٗػٙ٥ب /هبىي تإٮي ت9  ...

ت اا ٢بډي ثرىب اٶٔ ت ثيبق هرى ډيسرااي ث ٭نراب ٭بډچي ډاطَ ىٍ ااٺ٦ب ٫ت ډَٿ ډلٖرة ځرَىى ت ثر ا رن ٙرٸ
ٹ٢ي ډيى ٍٕبايق اډب ثب ي ځٶز :سجيين اثنٕينبق س بڇ اٹٖبڇ ډَٿ ٍا ډباني ډَٿ اٍاىي ىٍثَ ا ريځيرَى .ا ٚرببق ٭بډرڄ
اٝچي ااٺ٦بٍ ٫ا «ثيب» ىااٖش ق آب ٍا ډشبٵيِ پي ت ډلرڃ ث اٶٔ ا يىااي.
ثنب ثَ آاـ ىٍ ديٚين دْته٘ ث اػ بڃ ځٌٙزق ثب ي ځٶز :ا ن دْته٘ ثب هيٳ سجيين ؿڂراڂي اسلبى ت ااٺ٦رب٫
اٶٔ اُ ثيب ت ٭راډڄ آبق ث اٺب١ ٣ٮٴ ت ٹيٍر آٍاي اثنٕينب دَىاهش ؛ ُ َا سجيين ااٺ٦رب ٫اٶرٔ ُډينر ٕربُ ډٮربى ت
٭رى ىتثبٍ آب ث ثيب إز ٽ اٍسجب ٣تطيٺي ثب ا٭شٺبىار ډٌهجي ىاٍىق اډب ث ىڅيڄ ا نپر ىٍ ا رن ااڂربٍ ق اٶرٔ ىاٍاي
هر شي ٽبډڄ ت ثيايبُ اُ ثيب ث كيبر هر ٘ اىاډ ډيىهيق سجيين ډٮبى ػٖ باي ٍا ىٙرراٍ ډريٕربُى .ا رن ىٍ كربڅي
إز ٽ ا٭شٺبى ث آب اُ ډجباي  َٙٮز إز .اٵِتب ثَ ا نپر ىٍ ثلرض ااٺ٦رب٫ق ډٚرپڄ ى ڂرَي ٽر ثرب سرػر ثر
ډلرٍ ز ثيب ىٍ ٵچٖٶ اثنٕينب ډٚهرى إزق ډَٿ اهشيبٍي إز ٽ اُ سجييني ٝليق ثَهرٍىاٍ ايٖز .ه ين اپشر
ػنج ارآتٍي دْته٘ ث  ٙبٍ ډيآ ي .ا ن دْته٘ ثب ديڂيَي ډر١ر٭بر ډَ٦فٙري ت ثرب ٍتٗ سرٝريٶيق سلچيچري ت
إنبىيق ىٍ دي دبٕن ث ا ن دَٕ٘ إبٕي إز ٽ سلچيچي ثرَ ؿڂرراڂي اسلربى ت ااٺ٦رب ٫اٶرٔ اُ ثريب اُ ډن٪رَ
اثنٕينب اٍائ ا ب ي.
ٔ .1فْٟٛؿٙبػ٣

ٙنبهز ډر١ر ٫ثلضق ډب ٍا ابځِ َ اُ س ٖټ ث ډٮباي ت ډٶبهيڈ ٕبُاي آب ډيا ب ي؛ ثنبثرَا رن ىٍ اىاډر ثر سٮَ رٴ
ډٶبهيڈ ٽچييي ثلض ډيدَىاُ ڈ.
1ـ .1تدى

ثيب اُ ډبى رةق ىق بد ىٍ اٝڄ ث ډٮنبي ١وبډز ت ؿبٹي إرز رډٞر٦ٶريق 1360ق ع 1ق 234ٛد .ثرب سرػر ثر
ډ٦چت ٵرٷ «ثيب» ىٍ ىت ډٮنب ث ٽبٍ ٍٵش إز:
 .1ثيب «ثوٚي اُ ػٖي» إز ٽ ثؼِ َٕ ت ىٕز ت دبق ٙبډڄ ه ا٭٢بي ااٖبب ډيٙرى؛
 .2ثيب ث ډٮنبي «ه ػٖي» ٽ ث څلب ٧ثٍِځياٗ ثيب ت ث څلبٍ ٧اڂ٘ ػٖي ځٶش ډيٙررى؛ ؿنرببٽر ىٍ
ٽشبة اِتحم٥ك آډي إز ره ببق ع 1ق 234ٛد .ثنبثَا ن ثيب ػٖ ي اٍځبايرټ إرز ٽر ا٭٢رب ت ػرراٍف ىاٍى .ىٍ
ٽشبةهبي څٲز ځٶش ٙي «اڅجيب :هر اڅؼٖي اڅ َئي اڅ رڅٴ ډن اڅچلڈ تاڅيڇ تاڅٮ٪بڇ تاڅٮرَتٷ تاڅٮٞرت تاڅؼچري تډرب
ٙبٽچ » رډؼ  ٬اڅجلرص االٕسډي ق 1415ٷق ع 1ق 42ٛد.
سر١يق ا نپ ثَإبٓ ٥جيٮيبر ٹي ڈق ػٖڈ اُ ؿهبٍ ٭ن َٞإ٦ٺٔ ب ٭نٞرَ اتڅير آةق هرراق آسر٘ ت
هبٻ سٚپيڄ ډي ٙرى .ا ن ٭نب َٝث تإ ٦٭بډڄ اٶٔق ػٖ ي ٍا ثرب ډرِاع هرب ٛډري ٕربُاي .ثر ؿنرين
ػٖرر يق «ثرريب» ډرري ځر نرري راثررنٕررينبق 1404ٷق ع 2ق 147ٛق 150ق 160ت188؛ ثه نيرربٍق 1375ق
667ٛر669د .ٵبٍاثي ثيب ٍا ا ن ځرا سٮَ ٴ ډري ٽنري « :ؿيرِي ٽر إرشٮياى درٌ َٗ ػررهَ اٶٖرباي ت
ٙب ٖشڂي سلٺٸ اٶٔ ٍا ىٍ هرى ىاٙش ثبٙي» رٵبٍاثيق 1345ق 10ٛد.
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2ـً .1فس

«اٶٔ» ىٍ څٲز ث ډٮنبي ٍتفق هربق كٺيٺز ٙيءق ايزق ٭ِر ت ...ث ٽربٍ ٍٵشر إرز راثرنډن٪ررٍق 1414ٷق ع 3ق
233ٛ؛ ٵَاهيييق 1410ٷق ع 7ق 270ٛد .ا ن تاّ ث هَ ؿيِ ا١بٵ ٙرىق ث ډٮنبي هرى آب ًار إز .ډرظسً اځرَ
ث ااٖبب ا١بٵ ٙرىق ث ډٮنبي هرى ااٖبب إز .اٶٔ ث ٕپرب ٵبق ػرهَ إز ډؼَى ٽ ًاسبً ډٖرشٺڄ إرز ت ىٍ
ٵٮڄق ايبُ ث ډبى ىاٍى ت ډشٮچٸ ث اػٖبى ت اػٖبڇ إز رٕؼبىيق 1375ق 789ٛد.
ث ځٶش اٵس٥ربق تاّ راباي  Psycheراٶٔد اُ تاّ  Anapneinرسنٶٔ ٽَىبد اٹشجربٓ ٙري إرز .ثر
ځٶش إٍ٦رق ٍ  ٚا ن تاّ  katapsyzisرهنټ ٽَىبد إز .تاّ ااڂچيٖي  soulايِ ث ډٮنبي ٍتف إرز ت ثر
كَٽز رaiolosد اٙبٍ ىاٍى .ىٍ ٭َثي ايِ تاّ اٶٔ ث ډٮنبي هرربق ىډيريبق ثَآډريب ت ډبانري آب آډري إرز.
ث هَكبڃ ا ن تاّ ىٍ آطبٍ ديٚينيببق اٱچت ث ؿيِي ٱيَډبىي اٙبٍ ىاٍى ركٖيني ٙبهَتىيق 1389د.
3ـ .1اًمطاع

ىٍ فش ًٙٞفبسػ ٣ػٕ٥ذق «ااٺ٦ب »٫ث ډٮنبي ثَ ي ٙيبق ځٖٖشنق ػيا يق ٹ ٬٦ت ااٚٺبٷ ث ٽبٍ ډيٍتى .ىٍ سٮَ رٴ
ثَ دب طنر ز «ااٺ٦ب ٫اٶٔ» سٮجيَي ػِ ډَٿ اياٍىق كبڃ آاپ ىٍ سٮجيَ ثرَ ډجنربي جسمانية الحموث ثررىب اٶرٔ
ااٺ٦ب٥ ٫يٴ ځٖشَى اي اُ ٹ ٬٦ت ػيا يهب ٍا ىٍثَ ډيځيَى ٽ ډَٿ ت اٹٖربڇ آب رټ ٹٖر ز اُ ثربٍ سٮَ رٴ ٍا ثرَ
ىتٗ ډيٽٚني إز .ډَٿ ىٍ ډٮنبي ٭بڇق ااشٺبڃ اُ ا ن ػهبب ث ػهباي ى ڂَ إزق ث سٮجيَ ٍا غ آبق ه ربب «ٹ٦ر٬
اٍسجب ٣ډيبب اٶٔ ت ثيب إز» .اُ څلب ٧څٲريق ډَٿ ىٍ ډٺبثڄ كيبر ډٮَٵي ٙي إرز راثرنډن٪ررٍق 1414ٷق ع 3ق
211ٛد .ىٍ ِغت٘بٔ ٝدٞخذا ډَىب ث ٹبڅت سهي ٽَىب ډٮنب ٙي ت ډرَٿ ثر ٭نرراب ثب٥رڄ ٙريب ٹرر كيررااي ت
كَاٍر ٱَ ِي ډٮَٵي ځٚش إز رىهوياق 1373ق 18232ٛد.
 .2تحّ ٣ّ٥ثش ٔب٥ٞت ٘فغ اص ٘ظش اثٗػٙ٥ب

٭چڈاڅنٶٔ اثنٕينب ث ډَاست ايَتډنيسَ اُ ٭چڈاڅنٶٔ إٍ٦رٕز ت ثب ي اً٭بب ٽَى ٽ كپ ز ډَٚٹي اثنٕرينبق
ث هيؾ تػ  ١ي اي ثي اه يز ث ٵچٖٶ ډٚبئي ايٖز ت اٚبب اُ ځبډي ىٍ ػهز ػهبب ٭ٺساي ىاٍى .ځر ي
اثنٕينب ه ِډبب ډٶَٖ ٵچٖٶ إٍ٦رٕز ت ثب اثٺبي آب ت سٲييَ ٙپچي ٭ يٸق سرااٖش ثب َ٥كري ٭٪ريڈ ؿنربب
ثنب ي ا ؼبى ٽني ٽ ه ډَٚةهب ث ار٭ي تاډياٍ ات ث  ٙبٍ آ ني .ىٍ اڂب طنر شي اٵس٥ربق اٶٔ ډجيؤ ت ډنٚرإ
كَٽز إز .اُ ا َ٪ات هَ ډرػرى ُاي كشري ځيبهربب ايرِ ىاٍاي اٶرٔ هٖرشني .اٵس٥ررب اٶرٔ ٍا «ډؼرَىق
ٱيَډبىي ت ثٖي ٤ت ٹي ڈ ت ػبتىاا » ډيىااي ٽ ه راٍ ػرهَ ډبثٮياڅ٦جيٮي هرى ٍا كٶ ٨ډيٽنري ت ثر ٕرجت
ډشٮبڅي ثرىا٘ق ٍاث ٦كٺيٺي ت ٥جيٮي ثب ثيب اياٍى ت ثيب ٵَ ٫اٶٔ إز.
إٍ٦ر اٶٔ ٍا ٝرٍر ثيب ډٮَٵي ډي ٽني ت اٍسجب ٣ت اسلبىي ًاسي ت ٱيَ ٹبثڄ ااٶپبٻ ثين اٶٔ ت ثيب
ٍا اڅِاڇ آتٍ ىااٖش ق اٖجز ډيبب آب ىت ٍا ه ـرب اٖجز اٺ٘ ث ډرڇ ډري ىااري .اُ ى ري تي اٶرٔ ىٍ ثريب
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ډن٦ج ٬إز رإٍ٦رق 1378ق 285ٛر288د؛ اډب اثنٕينب ثب هسٹيشي ډظبڃ ُىاي ځٖڄ ٭ يٸ ت ٵبٝچ ابٙي اُ
سٶپَ ىت ااي  ٚني راٵس٥رب ت إٍ٦ر د ٍا ٽ ٕجت سٺبثڄ آٍاي آابب إز ىٍ ٹَاثشي ډن٦ٺري ثَ٥رَٳ ٽرَى.
تي ډٮشٺي إز ٽ اٶٔ ه باني ثيب كبىص ثب كيتص ثيب إز راثرن ٕرينبق 1404ٷق 408ٛد ت تػررىي
ډؼَى ت ثبٹي ىاٍى .ىٍ سٮَ ٴ تي ډٚپڄ طنر ز اٶٔ ٹي ي ٽ ث ثيب ډبىي ډچلٸ ٙي ق كڄ ځَى ري ت
ابٕبُځبٍي اٶٔ ت ثيب ٽڈٍاڀ سَ ٙي إز ت ثيب ث ډنِڅ ػِء ډٺرڇ سرػي ډي ٙرى .ه ـنين ثٍِٿسرَ ن
ثبُٕبُي ٍا ىٍ سٮَ ٴ إٍ٦ر ډجني ثَ ٝرٍر ثرىب اٶٔ ثَاي ډبى ااؼبڇ ىاى إز .تي ثرَهسٳ إٍر٦رق
اٶٔ ت ثيب ٍا ىت كٺيٺز ډشٶبتر ډي ىااي ت ٍاث ٦آاهب ٍا اُ ٝرٍر ث ٽ بڃ سٲييَ ډيىهي .اثنٕينب ثرب ا رن
ٽبٍ سرااٖز ث ډٚپڄ ػبډ ٬اجرىب سٮَ ٴ ات دب بب ىهي ت ه

اارا ٫اٶرٓ ٍا درٙر٘ ىهري١ .ر ن ا نپر

ډٖئچ ثٺبي اٶٔ ايِ سإډين ځَى ي .ه ـنين ثب سٶپيټ كيض ًاسي ت كيض ٵٮچي سسٗ ډري ٽنري ىٍ سجيرين
كيبر دٔ اُ ډَٿ ډٚپڄ إٍ٦ر ٍا اياٙش ثبٙي؛ ُ َا ثب دٌ َٗ سٮَ ٴ إٍ٦ر ق ثٮي اُ ٵنبي ػٖڈق اٶٔ ايِ
ډنلڄ ډيځَى ي راثنٕينبق 1371ق 182ٛد.
اثنٕينب ىٍ سٮَ ٴ اٶٔ ډيار ٖي« :اڅنٶٔ ٽ بڃ اتڃ»...؛ ؿَاٽ اٶٔ ثرَاي ډربى ق ٽ ربڃ اتڃ إرز ت درٔ اُ
سٮچٸ ځَٵشن ث ډبى آب ٍا ث ٝرٍر ار ٫ٽبډڄاڅرػرىي ډيٽني راثنٕينبق 1375ةق 15ٛرر21د .ډرَاى اُ ٽ ربڃ اتڃق
ىٍ سٮَ ٴ اثنٕينب ؿيِي إز ٽ ډرػت س بډيز ار ٫ډيځَىى ت ار ٫ث تإ ٦آب ثبڅٶٮڄ ډيٙررى .ا رن س بډيرز ىٍ
ًار ب ٝٶبر إز .س بډيز ىٍ ًارق ډباني ٝرٍر سوز ٽ ٽ بڃ ؿرة إز ت س بډيز ىٍ ٝٶبرق ډباني كَٽز ٽر
ٽ بڃ ػٖڈ ډشلَٻ إز« .ٽ بڃ طباي» ايِ ٭راٍ١ي إز ٽ اُ ار ٫سجٮيز ډريٽننري .ثنربثَا ن ٽ ربڃ اتڃق اډرَي
إز ٽ ًار ثَ آب سرٹٴ ىاٍى ت ٽ بڃ ىتڇ ډشرٹٴ ثَ ًار ت تاثٖش ث آب إز.
ىٍ اىاډ ٭جبٍر «اڅنٶٔ ٽ بڃ اتڃ څؼٖڈ»...ق ډن٪رٍ اُ «ػٖڈ» ػٖڈ ٥جيٮي ډباني ػٖڈ اجبرق كيرراب ت ااٖربب
إز ٽ اُ تي ٽ بالر طباي ٝبىٍ ډيٙرى .دٔ اځَ ډجهڈ ت ډ٦چٸ ا٭شجبٍ ٙرىق ػٖرڈ ٥جيٮري ت اځرَ ډشٮرين ا٭شجربٍ
ٙرىق ػٖڈ ٝنب٭ي رسٮچي يد ډيثبٙي رٝيٍاڅ شإڅهينق 1379ق ع 5ق 22ٛد .څٶ« ٨آڅي» ىٍ ٭جبٍر ثر ډٮنربي آالر ت
اىتار ىٍ ډبى إز ت  ٙرڃ آب ثَ «ٹراي» ډوشچٴ ډرػرى ىٍ ػٖڈ اجبسي ت ػٖڈ كيرااي سٮجيَ ډيٙرى ار ا٭٢رب ت
اػِاي ثيب ؿرب ٱبً ت ابډي  .ثب اٵِتىب ٹيي آڅي اػٖبډي ٽ ٽ بالر طبايق ثيتإ ٦اُ آاهب كبٝڄ ډيٙراي كرٌٳ
ډيځَىى؛ ډباني آس٘ ت ُډين ره ببق 16ٛد.
«اڅنٶًٔ ...ي كيبر ثبڅٺر » .ىٍثبٍ «ًيكيبر» ډن٪رٍ ا ن ايٖز ٽ ػٖڈق ُاي ثبٙي؛ ثچپر ډن٪ررٍ آب إرز
ٽ ػٖڈ ډٚش ڄ ثَ «آالسي» إز ٽ اډپبب ٝيتٍ اٵٮبڃ كيبرق اُ ٹجيڄ سٲٌ ق ا ر ت سرڅييډظڄق اىٍاٻ ت كَٽرز ىٍ
آب تػرى ىاٍى .ٹيي «ثبڅٺر » ثَاي هَتع اٶٔ ٵچپي اُ ا ن سٮَ ٴ إز؛ ُ َا اٵٮربڃ كيربسي ىٍ اٶررٓ ٵچپري ثربڅٺر
ايٖشني ت ىائ بً اُ آاهب ٵٮڄ ٝبىٍ ډيٙرى؛ ثَهسٳ اٶرٓ كيرااي ٽ هَ ٵٮڄ كيبسي ىٍ آاهرب ثربڅٺر إرز .درٔ ا رن
سٮَ ٴ ٙبډڄ «اٶٔ ٕ بتي» ا يٙرى ت سنهب اٶٔ اٍ١ي ٍا ىٍثَډيځيَى راثنٕينبق 1403ٷ ر اڅٴق 290ٛرر291د.
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ثب ي ىااٖز اثنٕينب ث اٶٔ ٵچپي ډٮشٺي ثرى ت اٵسٻ ٍا ٝبكت اٶٔ ت اٍاى ډيىااٖز .تي ث اٶٔ ٵچپريق اجربسيق
كيرااي ت ىٍ آهَ ث اٶٔ ااٖباي ٹبئڄ إز راثنٕينبق 1375اڅٴق ع 2ق 289ٛد.
اوٖشين ٵٮڄ كيبرق سٲٌ ت ا رق سرڅييډظڄق ىٍٻ كٖيق كَٽز اٍاىي ت سٶپَ إز راثرنٕرينبق 1403ٷ ر اڅرٴق
291ٛد .دٔ سٮَ ٴ اٶٔ ؿنين إز :اٶٔ ٽ بڃ اتڃ ػٖڈ ٥جيٮي آڅي إز ٽ ډريسرااري اٵٮربڃ كيربسي ااؼربڇ
ىهي .ثنبثَا ن آاپ ه اٵٮبڃ ت اىٍاٽبر ىٍ ىٕز اتٕزق «اٶٔ» إز .څٌا ډب ثب ٝررٍسي ىٍ اٍسجرب ٣هٖرشيڈ ٽر ثرَ
ٍتي ٝرٍر ػٖ ي ت ار٭ي آډي ت ه ٍا ث ٭نراب ټ كٺيٺز ػنٖي سلٞڄ ډيثوٚي ت ا ن ٝرٍر ٱيَ ػٖرڈ
ه بب «اٶٔ» إز.
اثنٕينب ډشإطَ اُ ٵچٖٶ إٍ٦رق ٭چڈاڅنٶٔ ٍا ىٍ ډجلض ٥جيٮيبر ٹَاٍ ډيىهي ت ث سإٕي اُ إٍ٦ر اُ ىت ډن٪رَ ثر
ډٖئچ اٶٔ ډياڂَى .1 :اُ ػهز ًار؛  .2اُ ػهز سٮچٸ ث ثيب .اڅجش دَىاُٗ اثنٕينب ىٍ ا ن ىت ډرٍى ٹرر ثيٚرشَي
اٖجز ث إٍ٦ر ىاٍى .اُ ػهز ًار ث ٕجت ا٭شٺبى ث «سؼَى»ق آب ٍا ث ډبثٮياڅ٦جيٮي كراڅ ډيٽني ت اُ ػهرز سٮچرٸ
ث ثيب ٽ «سيثيَي ت إشپ بڅي» إز آب ٍا ث ٭چڈاڅنٶٔ ٥جيٮي اٍػب ٫ډيىهي.
اډب ىٍ ثبة كيتص اٶٔ ثب ي ځٶز :ىت ٹرڃ ٭ ي دي٘ اُ اثنٕينب ىٍ كيتص ب ٹيڇ اٶٔ تػرى ىاٙز:
ٹرڃ اوٖز ا َ٪اٵس٥رب ثرى ٽ اٶٔ ٍا ٹي ڈ ت ډؼَى ډيىااٖز؛
ٹرڃ ىتڇ ٽ ډَثر ٣ث إٍ٦رٕز ٽ تي اٶٔ ٍا كبىص ډيىااٖز.
اثنٕينب ث َٝاكز اٶٔ ٍا كبىص ت ډؼَى ډيىااي ت ډٮشٺي إز :اٶٔ ا ريسرااري ٹري ڈ ثبٙري؛ ُ رَا اٶرٔ اځرَ
كبىص اجرىق هَځِ ډلشبع ثيب ا يثرى راثنٕينبق 1404ٷ ر اڅٴق 176ٛد .اٶرٓ ااٖرباي ىٍ ارر ٫ډشٶرٸااري ت ىاٍاي
ډبهيز ت ٝرٍ تاكي ااي ت ه ـنين ٹجڄ اُ سٮچٸ ث ثيب ىاٍاي ٽظَر ٭يىيااي .ا ٚبب ؿرب ى ڂرَ ٵسٕرٶ ډٚربء ىٍ
ډٮنبي كيتص اٶٔق سإٽيي ډيٽني :كيتص اٶٔ ه َا ثب كيتص ثيب ت ډ٬اڅ بى إز راثرنٕرينبق 1404ٷق 408ٛد
ت ا نځرا ايٖز ٽ اٶٔ ډٖشٺڄ تػرى ىاٙش ت ٕذٔ ثيب دي ي آډي ق ثچپ ډبى ثيب ٽ كبىص ډيٙرىق هيئشري ثر
آب ىٕز ډيىهي ٽ ډوٞر ٛسيثيَ ت اٙشٲبڃ ثيب إرز راثرنٕرينبق 1375ةق 308ٛد ت س رب ِ اٶررٓ اُ څلرب٧
سٶبتر ىٍ ثيبق اډِػ ق إشٮياىهبي ٥جيٮيق اُډن ت اهشسٳ هيئبر إز ت ا ن هيئرز هرب ٛات ٍا ٙب ٖرش ىٍ بٵرز
اٶٖي هب ٛډيٽني ره ببد.
اُ ىال ڄ اثنٕينب ثَ كيتص اٶٔ سنهب ث ىت ډرٍى اٙبٍ ډيٙرى :هنڂبډي ٽ ډِاع ث كري اٞربة ډريٍٕري ت
ډٖشٮي ىٍ بٵز اٶٔ ډيٙرىق ؿرب هَ ثيب ثب َٙا  ٤ت هٞرٝيزهبي هبٝي دي ي ډيآ ري اٶرٔ هرڈ ثر ثريب
هب ٛهرى سٮچٸ ډيځيَى؛ اُا نٍت اٶٔ تاكي ثيب تاكي ىاٍى .ا ٚبب إشيالڃ ډيٽني ٽ اځرَ اٶرٔ ٹجرڄ اُ ثريب
ډرػرى ثبٙيق ب تاكي إز ب ٽظيَ .اځَ اٶٔ ٽظيَ ثبٙيق ٭چز ٽظَر ب اُ ابكي ډبهيز اٶرٓ إز ٽ ا ن ډ پرن
ايٖز؛ ُ َا ٵَ ٟثَ ا ن إز ٽ ډبهيز ت ًار اٶرٓ تاكياي .ډرٍى ى ڂَ ا نپ اهشسٳ ث ٕجت ٭نٞرَ ت ډربى
ت هيرالٕز ٽ ا ن ډرٍى ايِ ث ٕجت سؼَى اٶٔ ډنشٶي إز.
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كبڃ اځَ اٶٔق تاكي ت ٹجڄ اُ ثيب ډرػرى ثبٙيق ډٖشچِڇ ا ن إز ٽ هَ آاـ ٽٖري ثر آب آځربهي ىاٍى
ه

ايِ ثياب آځبهي بثني ت اٺب ٣ػهڄ اٵَاى ايِ پٖبب ثبٙي .اُآاؼبٽ ډشن تاٹ ٬ؿنين ايٖزق ث ا ن سَسيرت

اٶٔ ٹجڄ اُ ثيب ډرػرى ايٖز راثنٕينبق 1378ق 375ٛر376د.
 .3اثٗػٙ٥ب  ٚادِ ٝتزشد ػمّ٘ ٣فغ

ىٍ ډيبب ٵسٕٶ ډٖچ ببق «سؼَى اٶٔ» ډرٍى اسٶبٷ إز؛ اډب ىٍ ا نپ الر سؼَى آب ٭ٺچي إز رب ډظربڅيق تٵربٹي
ايٖز .اثنٕينب ت ه ٶپَاا٘ إبٕبً ث «سؼرَى ډظربڅي» ثربتٍ اياٍاري .آاهرب سؼرَى ٍا ډنلٞرَاً «٭ٺچري» ډريىاانري ت
اُه ينٍتق ىٍ ا َ٪ا ٚبب اٶٔ ااٖبب «ػرهَ ډؼَى ٭ٺچي» إز .ىٍ ٵچٖٶ اثنٕينب ػراهَ ث ىت ىٕش ٽچري سٺٖريڈ
ډيٙرايق ٽ ٭جبٍرااي اُ «ػراهَ ډبىي» ت «ػراهَ ډؼَى ٭ٺچي» .ػراهَ ډبىيق هرى ٙبډڄ ډبى ب هيررالي اتڅري ت
ٙبډڄ «س بډي اارا ٫اػٖبڇ» ت ايِ «ااراٝ ٫رٍي إز ٽ ىٍ ډربى كچررڃ» ډريٽننريق ا٭رڈ اُ ٝررٍر ػٖر ي ٽر
ثيتإ ٦كبڃ ىٍ ډبى إز ت ٝرٍر ار٭ي ٽ دٔ اُ كچرڃ ٝرٍر ػٖ ي ىٍ ډبى ٮني ىٍ ػٖڈ كچرڃ ډريٽننري
ر٭جرى زق 1394ق ع 3ق 409ٛد.
ت ْځي ډٚشَٻ ػراهَ ډبىي ٕ« :ثٮيي ثرىب ت كٞرَ ىٍ ُډربب ت ډپربب» ثررىب آاهبٕرز .ىٍ ډٺبثرڄ ػرراهَ
ٱيَډبىيق ٽ «٭ٺرڃ» ب «ډؼَىار ٭ٺچي» ابډيي ډيٙرايق اثنٕينب اٶٔ ٍا ىٍ ىٕرش ثنريي ډربهري ډرػررىارق ىٍ
ُډَ «٭ٺرڃ» ت ىٍ ٍسج ثنيي تػرىيق ابُڃسَ ن ت آهَ ن آاهب ث ٙر بٍ ډريآتٍى راثرنٕرينبق 1403ٷ ر ة 260ٛد.
آابب ثَهسٳ «ٝرٍ ار٭ي » ٽ ىٍ ػٖڈ كچرڃ ډيٽنيق ا كبڃ ىٍ ثيبااي ت ا ٕب َ هراٍ ٛا ډيدٌ َاري .اڅجشر ا رن
كپڈ اب َ٩ثَ اٶٔ ااٖباي إز ت اٶٔ كيرااي ت اجبسي ٍا ىٍثَا يځيرَى راثرنٕرينبق 1403ٷ ر اڅرٴق ع 3ق 260ٛد؛
ؿَاٽ اٶرٔ كيررااي ت ځيربهي ػرِء ػٖرڈ ثر ٙر بٍ ډريٍتاري ت ٵسٕرٶ آاهرب ٍا ىٍ ٥جيٮيربر ډ٦رَف ډريٽننري
رٽَىٵيَتُػبئيق 1393ق 353ٛد.
ه ـنين اُآاؼبٽ سؼَى ث ډٮنبي ٭بٍي ثرىب ٙيء اُ ډبى إز ت سٮٺرڄ ثر ډٮنربي اىٍاٻ ٽچري ثريتب

كرآ إزق دٔ سٮٺڄ ت سؼَى ډشسُڇااي؛ ٮني «هَ ډؼَىي ٭بٹڄ ت هَ ٭بٹچي ډؼَى إز» .آاـ اثرنٕرينب
ث آب ه ز ډيځ بٍىق اطجبر «سؼَى اٶٔ ب ه بب ٹرر ٭بٹچر » إرز ت ثرَاي آب ثرَاهين ډشٮريىي ٍا ًٽرَ
ډيٽني .كبٝڄ ٕون ا نپ ډؼ ر٭ ثَاهين كپ بي إسډي ډجني ثَ سؼَى اٶٔ ٍا ډريسرراب ىٍ ٕر ىٕرش
سٺٖيڈ ٽَى .ا ٚبب ثَاهين ډشٺني ثَاي اطجبر سؼَى اٶٔ اٹبډ ٽَى ااي ٽ ٭جبٍرااي اُ:
ترّاى اٍل

«اب اڅؼرهَ اڅٌي هر ډلڄ اڅ ٮٺرالرق څئ ثؼٖڈ تال ٹبئڈ ثؼٖڈق ٭چي اا قوة فةه اث صورة څ ثرػ » راثنٕينبق
1371ق  356ٛد .ا ن ثَهبب اُ ىٹز ت اثشپبٍ ٭ؼيجي ثَهرٍىاٍ إز ت دٚشراا سؼَثي ت ٙرهرىي ىاٍى .ا ٚربب
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سإٽيي ډيٽني «ډلڄ ډٮٺرالر»ق ا يسرااي ػٖڈ ب ػٖ باي ثبٙي؛ ؿَاٽ ډٖشچِڇ ٹرڃ ث ااٺٖبڇ ډٮٺرڃ إرز.
دٔ ؿرب اىٍاٽبر كٞرڅي ډؼَىايق ث سج ٬آاهب كبډچٚبب ايِ ثب ي ډؼَى ثبٙري .ا رن ثَهربب ثر ٭نرراب ثَهربب
«اډشنبٝ ٫رٍ ډٮٺرڃ» ٙنبهش ٙي إز.
ترّاى دٍم

« اب اڅ ٮٺرالر الافرثض اڅشي ډن ٙبب القوة الننطق اب سٮٺڄ ثبڅٶٮڄ تاػيا تاكيا ډنهب غةرمتننهةم امنلقوة.

تٹي ٝق څنب اب اڅٚي ءاڅٌي ٺري ٭چي اډرٍ غةرمتننهة انلقوة ال ؼرُ اب پرب ػٖ ب تال قوة ٵي ػٖرڈ»
راثن ٕينبق 1404ٷق 192ٛد .ٹر ٭بٹچ ډي سرااري ډٮٺررالر ٍا اىٍاٻ ٽنري ت ا رن ډٮٺررالر ٽر ثربڅٺر
ډي سرااني ډٮٺرڃ ٹر ٭بٹچ ثبٙنيق ثي اهب ز ااي ت آاـ ثَ اډرٍ ثي اهب ز سرااب ثبٙريق ا ري سرااري كربڃ ىٍ
ػٖڈ ب ٹر اي ىٍ آب ػٖڈ ثبٙي.
ترّاى سَم

«اب االاٖبب ال يٍٻ اٶٖ اال ثنٶٖ ال اقوة ٱيَ اٶٖ تال ثشرٕرٙ ٤ريء آهرَ» راثرنٕرينبق 1403ٷ ر ةق 294ٛد.
ثَسَ ن ثَهبب سؼَىق اِى اثنٕينب ٽ اُ آب ىٍ إِجبحخبت ث ٭نراب اػڄ اڅجَاهين اُ آب بى ٽَى ق ثَهباي إز ٽر ثرَ
«سٮٺڄ ك٢رٍ ًار ااٖبب ىٍ اٶٔ ثيتب تٕب٥ز ډٶهرڇ» ډشپي إز؛ ُ َا آاـ ًاس٘ اِىٗ كب َ١ثبٙري ٹربئڈ ثر
ًار ت ٱيَػٖ باي إز راثنٕينبق 1371ق 155ٛر156د.
ٱبڅجبً اثنٕينب ثَاي ثيبب ډٖبئڄ ٱبډ ٠ت ىٹيٸ ٵچٖٶي اُ ٍتٗق إشٮبٍ ت س ظيڄ إشٶبى ډريٽنري .تي ىٍ
اؿبسات ډيار ٖي ٽ ٭چڈ ډب ث هرىق ٭چ ي ثيتإ ٦ت ك٢رٍي إز .ا ٚبب ثب ثيبب «ااٖبب ډٮچرٸ ىٍ هررا»
ٕٮي ىٍ اطجبر ا ن ډ٦چت ىاٍى ت ډي ځر ي ٵَ ٟٽنيڈ ٽ ابځهبب آٵَ ي ٙي ا ڈ ت ؿٚڈهب ت ځرٗهب ربب ىٍ
كؼبة إزق ٮني ؿيِي ا يثينيڈ ب ا يٙنر ڈ ت ثيب ډب ىٍ هرا ي ٥چٸ رهررا ي ٽر ٕرَىق ځرَڇ ت ډررًي
اجبٙيد ډٮچٸ ثبٙي ت ا٭٢ب ت ػراٍفق هيؾ س بٕي ثب هڈ اياٙش ثبٙني ٽ ثشراايڈ ثر آاهرب دري ثجرَ ڈ .ىٍ ؿنرين
ٵَ١ي ااٖبب ىٍ ٱٶچز ٽبډڄ اُ اػِا ت ثيتب اىٍاٻ إز .ث ٭جبٍسي اُ اػِاي ثب٥ن ت ٩بهَ ثيهجَ إزق اډرب اُ
ًار هرىٗ ٱبٵڄ ايٖز ت اٝڄ تػرىٗ ثَاي تي ډٖچڈ هراهي ثرى.
ثَهبب «هراي ٥چٸ» ٩بهَاً اُ اثشپبٍار هرى ٙين إز .اُ ىٹيٸسَ ن ىال ڄ سؼَثيق ىٍ ٵچٖٶ اثنٕرينب ىٍ
ډٲب َر اٶٔ ت ثيب إز ت ىٍ سإڅيٶبر ٵسٕٶ ٹي ڈ رابب ت كپ بي ٹجڄ اثنٕرينب ډٚربهي ا ريٙررى .ا رن
ثَهبب اثنٕينب َٕډنٚإ ثَهبب ىٽبٍر ډٮَتٳ ث اٝڄ «ٽرّ شر» إز؛ ؿَاٽ ىٍ آب اُ ااي ٚييب ىٍثربٍ هررى
ث هٖز ثرىب آىډي ډيٍٕيڈ «ډيااي ٚڈ دٔ هٖشڈ» ت اُ ػهز ډٚبثهزق ه ين اٶٔ إرز ٽر هبٝريز
سٶپَ ٍا ىاٍى .اثنٕينب ا ن ثَهبب ٍا ىت ډَسج ىٍ ٽشبة ؿفب ت رټ ډَسجر ىٍ اؿىبسات آتٍى إرز راثرنٕرينبق
1381ق 233ٛ؛ ه رق 1375ق ا 3 ٤ق ٵٞرڃ 2ر3د.

تحّ ٣ّ٥ثش چٍ ٣ٍ٘ٛاتحبد  ٚا٘مغبع ٘فغ اص ثذٖ اص ٔٙظش اثٗػٙ٥ب /هبىي تإٮي ت15  ...
ترّاى چْارم

اثن ٕينب ثَهبب ى ڂَي ىٍ اطجبر تػرى اٶٔ اٍائ ډي ٽني ت كبٝڄ آب ا ن إز ٽ اسٞبڃ ځٌٙش ق كبڃ ت
آ ني ډب ث ٕجت پٖبب ثرىب ػٖڈ ډب ايٖزق ثچپ كپب ز اُ اډَي طبثز ت ٱيَػٖ باي ىاٍى ٽ ؿررب
ىا َ اي ثَ ځَى ټ اٺ ٦ډي ؿَهي ت ا ن ه بب ډلرٍ ز اٶٔ ت «تكير ٙوٞيز» ډبٕرز .ثنربثَا ن
كيبر اٶٖباي ت ٭ٺچي اډَتُ آىډي ثب كيبر ى َتُ تي اٍسجب ٣ت ديرٕشڂي ىائڈ ىاٍى ت اٶٔ ډؼرَى ٭بډرڄ
ا ن اسٞبڃ ډي ثبٙي « :ٵهٌا ثَهبب ٭٪يڈ ٶشق څنب ثبة اڅٲيتق ٵربب ػررهَ اڅرنٶٔ ٱبئرت ٭رن اڅلررآ
تاالتهبڇق ٵ ن سلٺٸ ٭ني هٌا اڅجَهبب تسٞرٍ ٵي اٶٖ سٞرٍا كٺيٺيشبً ٵٺي اىٍاٻ ډب ٱبة ٭ن ٱيرَ »
راثن ٕينبق 1383ق 132ٛد.
تي ىٍ ٽشبة رسبله في معرفة النفس النبطقه ثَ ا ن ىڅيڄ سپي ډيٽني ٽ ااٖبب ىٍ ٥رڃ ٭ َ  ١نق اً٭بب ثر
تػرىي ډٖش َ ت طبثز رډن تػرىيد ثَ سٲييَ ت سلچيڄ اػِاي ثيب ايرِ ا٭شرَاٳ ىاٍى؛ درٔ ا رن اډرَ هررى اٚربب اُ
ډٲب َر اٶٔ ٱيَډبىي ت ثيب ډبىي ىاٍى رډيٽرٍق 1360ق 44ٛد.
ترّاى پٌجن

ا ن ثَهبب ث «إشلبڅ اا٦جب ٫ٽجيَ ىٍ ٝٲيَ» ډٮَتٳ إز .ىٍ تػرى سٞبت َ ثٍِٿسرَ اُ تػررى ډربىي ډرب ىٍ ًهرن
سَى يي ايٖز ٽ اځَ ث سؼَى اٶٔ ثبتٍ اياٙش ثبٙيڈق ؿبٍ اي ػِ اٵشربىب ىٍ ىاڇ اا٦جرب ٫ٽجيرَ ىٍ ٝرٲيَ اورراهيڈ
ىاٙز ت ا ن ٭ٺسً ډلبڃ إز رٵيب١يق 1393ق 228ٛد .ځٶشنري إرز اثرنٕرينب سؼرَى ٍا ٵٺر ٤ىٍ اٶرٔ ااٖرباي
ډيدٌ َى ت سنهب ث «سؼَى ٹر ٭بٹچ » ډٮشٺي إز .تي سؼَى «ٹر هيبڃ» ٍا ا يدٌ َى؛ ُ َا سنهب ث ىت ٕربكز ٭ٺرڄ
ت ډبى ډٮشٺي إز ت سؼَى «اٶٔ كيررااي» ٍا ٍى ډريٽنري .تي ډٮشٺري إرز ٽر اډررٍي ؿررب اىٍاٻ كيرااربر اُ
هرىٙبب ب ىٍٻ اډرٍ ډسئڈ ٥ج ٬ډباني ػٖزتػري ٱٌا ت ب ىٍٻ اډرٍ ډنربٵَ ثرب ًار ه ـررب ځَ رِ اُ ىٙر نق ثرب
اىٍاٻ ااٖباي ډشٶبتر إز؛ ُ َا اىٍاٻ ااٖبب ث تٕيچ اٶٔ اب٥ٺ اتٕز؛ ىٍكبڅيٽ اىٍاٻ كيرراب ت كٞررڃ ٝررٍ
ػِئي ډشٮچٸ ث ډلٖرٕبر ث تٕيچ «تاه » إزٍ .تٙن إز ٽ ؿرب ٝرٍ ته ي اِى اثنٕينب ډربىي إرزق څرٌا
سؼَى اٶرٓ كيرااي ٍا ىٍثَا يځيَى رٝيٍاڅ شإڅهينق 1379ق ع 8ق 278ٛد.
اُآاؼبٽ اثنٕينب اٶٔ ٍا ډؼَى ثَډيَ ٙىق هَځرا سٲييَي ٍا ث الر ٽررب ت ٵٖربى ت رب سؼريى اډظربڃ ډنشٶري
ډيىااي ت اشيؼ سؼَى اٶٔق اٶي هَځرا سٮجيَي ثب ٭نراب كَٽز ػرهَي إز؛ ُ َا هريؾ سٲييرَي ىٍ ډؼرَىار ٍا
اياٍى رٵيب١يق 1393ق 260ٛر261د.
٘ .4فغ ،ثذٖ ٔ ٚضاد

٭ي اي ډٮشٺياي ٽ اٶٔ ىٍ كٺيٺز ه بب ډِاع إز .ا نبب كٺيٺز اٶرٔ ٍا ىٍ ٵَتٽبهٚري ثر ډرِاع سٺچيرڄ
ىاى اايق ىٍٝرٍسيٽ ٵسٕٶ ؿنين ٽبهٚي ٍا ىٍ ثبة ډٲب َر ثيب ت ډرِاع ا ريدٌ َاري .اٝررالً ثلرض ډرِاع
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اُآبٍت ډَ٦ف ٙي إز ٽ «تػرى ډَٽجبر» ٙبډڄ اػٖبڇ ډٮيايق ځيبهببق كيراابر ت ااٖببق ډَٚت ٣ث تػرى
ډِاػي ډنبٕت ىٍ ػٖڈ آاهبٕز .دٔ اُ ٝرٍر ٭نَٞيق ٝرٍر ډٮياي ىٍ ٭ن َٞكچرڃ ډيٽني .اځَ سَٽيجربر
ډبى ق ديـيي سَ ٙرايق ډنؼَ ث سلٺٸ ډَٽجيق ثب ډِاػي ډٖشٮي سٮچٸ اٶرٔ ډريٙررى ثر ډبانري ثريب ااٖرببق
كيراابر ت ځيبهبب .ؿنين ډَٽجي ٍا «ػٖڈ آڅي» ډيابډني؛ ثي ن ډٮنب ٽ ىٍ آب ٵٮبڅيزهبي ځرابځرب ثب آالر ت
ااياڇهبي ځرابځرب ااؼبڇ ډيٙرى .ٵسٕٶ ډٮشٺياي سلٺٸ «ٝرٍر ډٮياي ت اٶٔ» ډَٚت ٣ثر كريتص ډرِاع
ډنبٕت آاهب ىٍ ډبى ت ثيب إز ر٭جرى زق 1394ق 24ٛر27د.
ډي ىاايڈ ثٖيبٍي اُ اارا ٫اػٖبډي ٽ ىٍ ٥جيٮز بٵز ډي ٙراي «ډَٽتااي» ت هَ ډَٽجي ث كپڈ ٭ٺڄ
ډشٚپڄ اُ اػِا ي ثٖ ي ٤إز .ث اػٖبڇ ثٖي٤ق «٭ن »َٞب «إر٦ٺٔ» ځٶشر ډريٙررى .ىٍ اډشرِاعق ثرين
٭نب« َٝٵٮڄ ت ااٶٮبڃ» ٍم ډي ىهيق تڅي ډنؼَ ث دي ي آډيب ٭نَٞي ػي ي ت ب كرٌٳ ٭نٞرَي اوراهري
ٙي؛ ت ٵٺ« ٤ٽيٶيبر» ٵٮچي ت ااٶٮبڅي آاهب ٭ر ٟډيٙرى .ىٍ ا ن ٝرٍر ٽيٶيز ٱبڅت ىٍ هَ ٭نٞرَي ثر
ٕجت تػرى ٽيٶيز ١ي آبق ډٮشيڃ سَ إز ٽ آب ٍا «ډِاع» ځر ني .ىٍ كٺيٺرز «ډرِاع» كبڅرز ډشرٕر٦ي
ډيبب ىت كي إز راثن ٕينبق 1383ق ع 7ق 98ٛ؛ ډ٦هَيق 1376ق ع 11ق 479ٛد .ار ٫ډِاع ٕجت ډٖرشٮي
ٙيب ډبى ډ شِع ډي ځَىى .ثب ي ډيا َ٪ىاٙز ٽ ډِاع ډرػي ا ن إشٮياى ايٖرزق ثچپر ثرب كٞررڃ ډرِاعق
ډراا  ٬إشٮياى ثَاي ٽ بڃ ػي ي ُا ڄ ډي ٙرى سب َٕااؼبڇ ػٖ ي آڅيق ثَاي سٮچٸ اٶٔ اجبسي ب كيررااي رب
ااٖباي سلٺٸ بثي ر٭جرى زق 1394ق 16ٛد.
اډب اثن ٕينب ىٍ آطبٍ هرى ډپٍَ ث ا ن ډٖئچ اٙبٍ ىاٍى ٽر اٶرٔق ػٖرڈ ايٖرز راثرن ٕرينبق 1975ق
 22ٛد ت اٶٔ اب٥ٺ ډن٦ج ٬ىٍ ډبى ايٖز ره ببق  31ٛد .آب ػرهَي ٽ ىٍ ااٖربب ډلرڄ ډٮٺررالر
إز ا ػٖڈ إز ت ا ٹبئڈ ث ػٖڈ سب ٹر اي ىٍ ػٖڈ ثبٙي ت ىٍ اطَ ٵٖبىق ػٖڈ ات هرڈ ٵبٕري ٙررى.
ه ـنين ٝرٍر ػٖڈ هڈ ايٖز ره ببق  187ٛد .ا ن ډ٦بڅت ث هرثي ډب ٍا ثر ا رن ډ٦چرت ٍهن ررب
ډي ٽن ي ٽ اٶٔ ډٲب َ ثيب إز .اثن ٕينب ىٍ ٵٞڄ ٕرڇ اُ ډٺبڅ اتڃ ٭چڈ اڅنٶٔ ٽشبة ؿفب ځٶشر إرز:
اٶٔ هَ كيراايق ٕجت « اػش ب ٫ت ائشسٳ ٭نب»َٝق «اڂهجبب ډرِاع» ت ٭بډرڄ «ٍٙري ت ا رر» اتٕرز ت
ثنبثَا ن ثيب كيراب اُ اثشياي سإڅيٴ ٭نب َٝسب آهَ ن ډَاكڄق سلز سيثيَ ايَتي تاكيي ث ابڇ اٶٔ إز
رډٞچقق 1393ق ع 2ق  28ٛد .څٌا اٶٔق «كبٵ ٨ډِاع» ت ث سرٕ ٤ډِاع كبٵ ٨ثيب إرز ت ؿررب اٶرٔ
ٹ ٬٦٭سٹ ٽنيق ډِاع ثپچي ٵبٕي ډي ځَىى .اډب ٵٖبى ډِاع ثي ىٍاڀ ډرػت ٵٖبى سَٽيت ت ډشسٙي ٙيب
٭نب َٝاوراهي ثرىق ثچپ ثيب دٔ اُ ٵٖبى ډِاع ت ٹ ٬٦٭سٹ اٶٔق ډير ډليتىي سلز ٭راډڄ ٥جيٮي
ى ڂَي ډلٶر ٧ډي ډباي .ىٍ ٥جيٮز ٭راډڄ اڂ ىاٍاي ثَاي ثٺبي ډليتى ډِاع ډرػرى إز ت ىٍٕرز ثر
ډباني ٭ بٍسي ٽ ثٮي اُ ډٮ بٍ ت ثباي آب سب ډيسي ثبٹي إزق ثنيبب ثيب هڈ دٔ اُ ډَٿ ت ٹ٦ر ٬٭سٹر
اٶٔ ډلٶر ٧اُ سٚشز إز ره ببق 26ٛد.
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اثنٕينب ثَاهيني ډجني ثَ ډٲب َر اٶٔ اُ ثيب ىٍ ٽشبة اؿبسات ت ؿفب اٍائ ډيٽني ٽ ٭جبٍرااي اُ:
 .1ثنب ثَ ٹب٭ي ډجٺي ٙيء اٶٔ ٙيء اوراهي ٙي .٭نب َٝډرػرى ىٍ ډِاع ډلشربع ايرَتي كربٵ ٨ت ػربډ٬
ډيثبٙني ٽ هرى ډِاع ا يسرااي ؿنين اٺٚي ىاٙش ثبٙي دٔ ٭بډڄ ى ڂَي ؿررب اٶرٔق كربٵ ٨ډرِاع إرز
ر٥رٕيق 1383ق 287ٛد؛
 .2ډِاع ا يسرااي ٕجت اىٍاٽبر ځرابځرب ٽچي ت ػِئي ٙرى؛ ُ َا ډِاع اُ ٽيٶيبر ډلٖرٓ إز ت الُڇ ډريآ ري
ىٍ بٵزهبي ااٖبب ٵٺ ٤ث ډلٖرٕبر اهشٞب ٛبثي ت ٙبډڄ اىٍاٽبر هيبڅيق سره ي ب سٮٺچي اٚررى ثنربثَا ن ډرِاع
ٱيَ اُ اٶٔ إز راثنٕينبق 1375اڅٴق ع 2ق 301ٛر302د؛
 .3ډلَٻ ػٖڈ ااٖبب ت كيرابق اٶٔ ا ٚبب إز ا ػٖڈ ت ډِاع آاهب .ػٖ يز ت ډِاع ثياي ا يسرااري ډجريؤ ت
ډنٚإ كَٽزهبي اٍاىي ىٍ ااٖبب ثبٙي؛ ُ َا اځَ ؿنين ثرى ډيثب ٖز ه اػٖربڇ كشري ػ ربىار ايرِ ىاٍاي كَٽرز
اٍاىي ثبٙني؛ كبڃ آاپ كَٽز اٍاىي ىٍ ا ن اػٖبڇ ايٖز؛
 .4اځَ ډلَٻ ػٖڈ ډِاع آب ثرى اجب ي هٖشڂي ٭بٍ ٟآب ډي ٙي؛ ىٍٝررٍسي ٽر ځرب ډرِاعق ډربا٬
كَٽز ااٖبب ډي ٙرى .ث ډباني ٽر دي ب يق ٽ ىٍ ثبال ٍٵشن هٖشڂي ثيٚشَ ىٍ ػٖڈ ٭بٍ ٟډي ٙرى دٔ
اٶٔ ت ثيب ىٍ اٹش٢ب ثب هڈ ډوبڅٴ ااي .كبڃ اځَ ا ن ىت پي ثرىايق اٹش٢بي هَ ىت پٖبب ثرى راثن ٕينبق
1375اڅٴق ع 2ق 299ٛد.
 .5٭چڈ ث ثيب ت ا٭٢بي آب سبث ٬ت ٬١ت ډلڄ إز .ث سٮجيَ اثنٕينب ىٍ ډظبڃ ااٖبب ډٮچرٸق ااٖربب آب هنڂربڇ
ٽ اُ ا٭٢بء هرى ډ٦چ ٬ايٖز اُ ًار هر ٘ ٱبٵڄ ايٖز؛ دٔ ډيسراب اشيؼ ځَٵز ٽر ااٖربب ثر هررىٗ ٭چرڈ
ك٢رٍي ىاٍى« .ٱيَاڅ ٲٶرڃق ٱيَاڅ ٲٶرڃ»؛ ٮني اٶٔ ٽ ٱٶچز اٚي ق ٱيَ اُ آب إز ٽر اُ آب ٱٶچرز ٙري درٔ
اٶٔ ؿيِي ػياي اُ ثيب ت ٹرإز ت ه ين ډ٦چرة إز رٵب١ڄ سرايق 1386ق 335ٛد.
ثنبثَا ن اثنٕينب ثَ ډٲب َ ثرىب اٶٔ ت ثيب سإٽيي ٽَى ق ځَؿ ا ن ىت ثب پي ڂَ كٺيٺز تػرى ااٖربب ٍا سٚرپيڄ
ډيىهني اډب تػرى اٝچي ت تاٹٮي اٶٔ إز؛ ُ َا ډؼَى اُ ډنِڅز ثبالسَ ثَهرٍىاٍ إز ت ډبى ق سبث ٬ډؼَى إز.
٘ .5مؾ سٚح ثخبس٢

اٶٔ اب٥ٺ ډؼَى ت ثٖي ٤ا يسرااي ىٍ ثيب ډبىي ت اُ ٕنن ٭بڅڈ ٭نَٞي سَٞٳ ىاٙش ثبٙي؛ ُ رَا سرإطيَ هرَ
تػرىي ىٍ ډبىتب هر ٘ق ثب ډنبٕجشي ه َا إز .څرٌا اثرنٕرينب ثرَاي سٮبډرڄ اٶرٔ ډؼرَى ت ثريب ډربىيق
ث تإ ٦اي ث ابڇ «ٍتف ثوبٍي» ډش ٖټ ډيٙرى .ه ببځرا ٽ ډيىاايڈق تػرى ٍتف ثوبٍي ث ٭نراب رټ
ػٖڈ څ٦يٴق ځَڇ ثب ډِاػي هبٛق ډٖشٮي سٮچٸ اٶٔ تډبثين اٶٔ ت ثيب إرز .ىٍ كٺيٺرزق ثريب كٺيٺري ت
ثيتإ« ٦اٶٔ» ه بب ٍتف ثوبٍي إز راثنٕينبق 1975ق 232ٛد آاـ ٕجت ډيٙررى ا رن ٍتف اُ ػٖرڈ
څ٦يٴ سَ ثبٙيق ا٭شياڃ ت ىتٍي اُ س٢بىي إز ٽ ىٍ ا ن ٍتف تػررى ىاٍى رٕرهَتٍىيق 1397ق ع3ق 204ٛد.
ٍتف ثوبٍي اُ اهس ٣ثيب ابٙي ډيٙرى ٽ ٭جبٍرااي إُ :رىاق ٝٶَاق ثچٲڈ ت هرب ت اُ سَٽيجٚبب ثوبٍ څ٦يٶري
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ډشٞب٭ي ډيٙرى .اډشِاع ا ن اهس ٣ىٍ هَ ٽياڇ اُ ا٭٢ب ډيسرااي ډِاػي ډشنبٕت ثب ٍتف ثوربٍي ٍا دي ري آتٍى.
ىٍ ٵچٖٶ اثنٕينب ىت ٽبٍٽَى ٍتف ثوبٍي ٭جبٍرااي اُ:
اڅٴد ٹراي ډلَٽ ق كٖبٕ ت ډشويچ ق ث ا ن ػٖڈ څ٦يٴ تاثٖشڂي ىاٍاي؛
ةد سَٞٳ اٶٔ اب٥ٺ ىٍ ثيب ىٍ اطَ ا ن ػٖڈ څ٦يٴ إز .ث ځرا ايٽ اځَ ٍتف ثوبٍي اُ ثيب ډنٺ٦رٙ ٬ررىق
اٶٔ اب٥ٺ هڈ ا يسرااي ىٍ ثيب سَٞٳ ٽني ت ثيب ٵبٕي ت ډنهيڇ ډيځَىى راثنٕينبق 1975ق ع 2ق 232ٛر233د.
اثنٕينبق ځب سٮجيَ آڅز اٶٔ ٍا ثَاي ٍتف ثوبٍي ث ٽبٍ ډيثَى .تي ىٍ ډراٍى ډشٮيىي آڅز اٶٔ ٍا ډلڄ ٝررٍر
«اىٍاٽي ػِئي» ت هرى اٶٔ ٍاق ډلڄ ٝرٍر «اىٍاٽبر ٽچي» ىااٖش إز ٽ ډٺٞررى اُ آڅرز اٶرٔ ٍتف ثوربٍي
ډرػرى ىٍ ٭ٞت إز راثنٕينبق 1379ق 184ٛ؛ ه رق 1372ق 103ٛ؛ ٭جرى زق 1394ق 171ٛد.
ىٍ ػهببثيني اثنٕينبق سٺٖيڈ ډرػرىار ث ډبىي ت ډؼَى ى ي ډيٙرى .تي ثب إش ياى اُ ثريب ډربىي ډريسرااري
ٽبٍٽَى ٍتف ثوبٍي ٍا ث سٞر َ ٽٚيٙ .ين اُ ٹرا٭ي دِٙپي ت سؼبٍث٘ ىٍ ا ن ُډين إشٶبى ت الرر ٭ چپرَى آب ٍا
ثب ډٚبهي كبالر ػٖ باي سجيين ډيٽني ت ډٮشٺي إز ٽ ا ن ػٖڈ څ٦يٴ ىٍ ډنبٵٌ ثيب اٶرً ډيٽنري ت ىٍ ٝررٍر
ااٖياى ډؼبٍي اٶرًق اٵٮبڃ ااٖبب ىٍ ٹراي ډشويچ ق كٖبٕ ت ٹراي ډلَٽ ىؿبٍ اهشسڃ ډيځَىى .دٔ ثب ٹ ٬٦اٍسجرب٣
ٍتف ثوبٍي ت ثيبق ثيب ٍاهي ثَاي اٍسجب ٣ثب اٶٔ اب٥ٺ اوراهي ىاٙز ت ا ن ډر١رٕ ٫رجت االرسڃ ت ٵٖربى ثريب
هراهي ٙي راثنٕينبق 1975ق 232ٛر233د.
ىٍ ٵچٖٶ إٍ٦ر «دنرډب» ب اٶو اٍطي ٽر ٥جيٮشري  َ٩رٴ ت ډنشٚرَ ىٍ ثريب إرزق ٭بډرڄ كرَاٍر كٖري ت
اوٖشين اثِاٍ اٶٔ إز ت سلز سإطيَ كَاٍر ٥جيٮي ثيبق اُ هرب ٽ ډنٚإ تػرى آب إز ډشٞرب٭ي ډريٙررى .ا رن
كَاٍر ث تٕيچ هرا ي ٽ إش ٚبڇ ډيٽنيڈ كٶ ٨ډيٙرى رډرڅَق 1367ق 70ٛد .ډيسراب ځٶز :ا َ٪اثنٕينب ىٍ ا رن
ثبة ډشإطَ اُ إٍ٦ر إز.
 .6لٛا٘ ٢فغ

ؿڂراڂي ٍث ٤ػرهَي ډؼَى ٭ٺچي ثب ثيب ػٖ باي ت سإطيَ ت سَٞٳ ىٍ آبق ٵسٕٶ ٍا ډؼبة ډيٽنري تإر ٦هرب ي
ثَاي ا ن اٍسجب ٣ٹبئڄ ٙراي ٽ ا ن تٕب  ٤ه بب «ٹراي اٶٔ» هٖشني؛ ٮني ٹراي اٶٔ تإ ٦ااي ثين اٶرٔ ت ٍتف
ثوبٍي .ىٍ كپ ز ډٚبءق ااٖبب ىاٍاي اٶٔ تاكيي إز ثب ٹراي ډشٮيى ٽ سلز تال ز سپر ني اٶٔ ٹرَاٍ ىاٍاري ت
اٶٔ ت ٹرا هَ ىت ٵب٭چيز ىاٍاي تڅي ٵب٭چيشي ىٍ ٥رڃ هڈ رٵيب١يق 1393ق 80ٛد.
ځٶشني إز ٽ ا ن ٹرا ثَهي ډشٮچٸ ث ثيبااي ت ثَهي ډشٮچٸ ث اٶٔ .سنهب ٵٮڄ ډجب َٙاٶٔق سٮٺڄ إز ت ثٺير
اٵٮبڃ اىٍاٽي ت سلَ پي ث تٕيچ ٹرا ااؼبڇ ډيٙرى .اٖجز ا ن اىٍاٽبر ث اٶٔ ثبڅٮَ ٟت اڅ ؼبُ ت اٖجز آب ث ٹررا
كٺيٺي إز رٱٶبٍيق 1391ق 288ٛ؛ ٕيبٕيق 1333ق 22ٛر23د .اٶٔ ااٖبب ىاٍاي ٹرراي ډربىتبق ٮنري اٶرٔ
كيرااي ت اجبسي إز .٭ست ثَ آب تاػي اٶٖي إز ث اربڇ اٶرٔ اب٥ٺر ق ٽر ډٚرش ڄ ثرَ ىت ٹرر ٭بڅ ر ت ٭بډچر
ډيثبٙيق اثنٕينب ثٮ٢بً ث ػبي آاهبق اُ ا٦ٝسكبر ٭ٺڄ اَ٪ي ت ٭ٺڄ ٭ چي ثهَ ډيثَى راثنٕينبق 1363ق 96ٛد.
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تي ٭ٺڄ اَ٪ي ٍا ث ؿهبٍ ډَسج ٭ٺڄ هيرالايق ٭ٺڄ ثبڅ چپ ق ٭ٺڄ ثبڅٶٮڄ ت ٭ٺڄ ثبڅ ٖشٶبى سٺٖريڈ ډريٽنري .ات
دٔ اُ ثيبب ٹراي اٶٔق ٽ ډنٚإ اٵٮبڃ ډوشچٴاايق ثَ دب تكير اٶٔق ػرهَ ز آب ت ثر ډٺش٢ربي ٹب٭ري اڅراكريق
ٹراي آب ٍا ٽ ډٖشٺسً ډٞيٍ اٵٮبڃ ايٖشنيق ٵَت ٫اٶٔ ىااٖش إز .راٽجَ ببق 1385ق 2ٛد .ا ٚبب ٭ٺرڄ هيررالاي
ٍا ډَسج اي اُ ٭ٺڄ اَ٪ي ٽ ډؼَى إز ډيىااي ت ډيځر ي اٶٔ سب هنڂبډي ثب ثيب ډَسج ٤إز ٭ٺڄ هيررالاي ىاٍى
راثنٕينبق 1404ٷق 213ٛد .اِى ا ٚبب ٭ٺڄ هيرالاي «٭َ١ي» ډؼَى ت كبڃ ىٍ اٶرٔ إرز ٽر كربډچ٘ اٶرٔ
ااٖباي إز .ث ٭جبٍسي ٭ٺڄ هيرالاي ٍا ډَسج اي اُ ٭ٺڄ اَ٪ي ت ٭ٺڄ اَ٪ي ٍا ٹر اي اُ ٹرراي اٶرٔ ثَډريٙر َى
راثنٕينبق 1372ق 90ٛد.
ډي سراب ځٶز اٶٔ ت ثيب ثَ پي ڂَ سإطيَ ډشٺبثڄ ىاٍاي٥ .جٸ سٺٖيڈ ثنيي اثنٕينبق ايَتهبي ډرػرى ىٍ
ااٖبب ثَ ىت ٹٖڈااي :ٹراي ٩بهَ ت ٹراي ثب٥ن .ٹراي ٩بهَي ٽ ه بب كرآ دنغځبا ااري ت ٹرراي ثرب٥ني
ٽ ٭جبٍر ااي اُ :كٔ ډٚشَٻق هيبڃق تهڈق ډشَٞٵ ت كبٵ ٪ق ٽ ث ٝرٍر ډليتى ىٍ اٶٔ كيررااي ت ثر
ٝرٍر ٽ بڃ بٵش ىٍ اٶٔ اب٥ٺ كٞرڃ بٵش ااي .ا ٚبب ثب ا كشٖبة ى يځب دِٙپيق ىډبٯ ٍا ىاٍاي ؿنري ن
دهچر ت ث٦ن ډي ىااي ٽ هَ ټ ډلڄ س َٽِ پي اُ ٹراي ؿهبٍ ځبا ثب٥ني إز .ثَ ا ن إبٓ «هيربڃ» ىٍ
ث٦ن ډٺيڇ ت ٹر ډشويچ ت ٹر تاه
ځَٵش ااي ت كبډڄ ه

ىٍ ىت َ٥ٳ ث٦ن اتٕ ٤ت ٹر كبٵ٪ر ىٍ ث٦رن ډررهَ اُ ىډربٯ ٹرَاٍ

ا ن ايَتهب ػر هَي څ٦يٴ ث ابڇ ٍتف ثوبٍي إز ٽر ٙرجبهز ٵَاتااري ثرب ػرراهَ

ٵچپي ىاٍى رډٞچقق 1394ق ع 2ق 49ٛد.
 .7چٍ ٣ٍ٘ٛاستجبط ٘فغ ثب ثذٖ

اٶٔ ٹجڄ اُ سٮچٸ ث ثيب «٭ٺڄ» ابڇ ىاٙز ت ىٍ ػبات ٕبٵڄ ٭ٺرڃ ثرى .٭ٺرڃ ث ىڅيڄ سؼَىق اٍسجب٥ي ثب ډبى
اياٍاي ت ث ه ين ٕجت سجيڃق ىځَځرايق سٮبڅي ت سپبډڄ ىٍ آاهب ٍا اياٍى ت ه آاهب ډٺبډي ډٮچرڇ ىاٍاي ٽر اُ
آب ث ىٍ ا يٍتاي« .سرٹيٶيز إ بي سپر ني» ډٮنب ٘ ه ين إز رابئيؼيق 1388ق 114ٛد .اٶٔق ث ػهز
ًار «تػرى ٵياٶٖ » ت ث ػهز اٍسجب ٣ثب ثيب «تػرى څٲيَ » ىاٍى ٽ ه ين ٕجت س ب ِ ات اُ ى ڂَ ډؼرَىار
ډيٙرى .اډب ٭ٺڄ ٕبٵڄ ٽ ثب سٮچٸ ث ثيب ابڇ «اٶٔ» ځَٵزق ار٭ي اُ اٍسجب ٣ثب ډبى ٍا كبئِ إرز .ا رن ارر٫
اٍسجب٣ق «اٍسجب ٣سپ يچي» إز .ځٶش ٙي  :ه باب اٶٔق ډَسج سنِڃ ٭ٺڄ ت ٥جيٮز ػٖ يق ډَسج سنرِڃ اٶرٔ
إز .ډَسج ٭ٺڄ هيرالاي ٽ اكٖن ډَاست اٶٔ اب٥ٺ إرز .درٔ ىٍ آب ډَسجر ٱب رز ډنبٕرجز ت اهب رز
ډس ز ډيبب اٶٔ ت ثيب ډرػرى ډيثبٙي رثهجهبايق 1377ق 186ٛد.
اٶٔ اُ اثشياق اىٍاٽبر ت اٵٮبڃ ځرابځرب ٍا كبئِ اجرى ت ه اىٍاٽبس٘ «اػ بڅي ت ػ ٮي» ثرى إز؛ تڅري
ىٍ سٮچٸ ث ثيبق اٵٮبڃ ت اىٍاٽبر ځرابځرب ډي بثي .اثنٕينب ٍاث ٦اٶٔ ت ثيب ٍا اُ ارٍ ٫اث ٦آڅز ثرب ٝربكت
آڅزق ت اُ ار ٫سيثيَي ډيىااي .ا ن آڅزق ډلڄ ٝرٍ اىٍاٽي ػِئي إز ت هرى اٶٔق ډلڄ ٝرٍ اىٍاٽري ٽچريق

 20

 ،ػبَ ٘ٛصد ،ٓٞؿٕبس ٜػ ،ْٛپ٥بپ ،75 ٣ثٟبس 1401

ٽ اٶٔ ثب سپَاٍ إشٶبى اُ ا ن آالرق دٔ اُ ډيسي ىاٍاي ډچپ اي ډيٙرى ٽ ات ٍا سراا ني ډيا ب ري ٝررٍر
ډلٖرٕبر ٍا ثيتب ٽ ټ اثِاٍ ػٖ باي ىٍ ًار هرى كب َ١ٽنري ت اهب شر ًب ثر ډَكچر سؼَ ري ت ااشرِا ٫ثَٕري
راثنٕينبق 1403ٷ ر اڅٴق ع 2ق 51ٛر52؛ ٭جرى زق 1394ق 171ٛد .اثنٕينب ٭چيٍٱرڈ ا٭شٺربى ثر ډٲرب َر
اٶٔ ت ثيبق ٭َ١ي ت كيتطي ىااٖشن سٮچٸ آاهب ىٍ اتا ڄ سپرب ت ٭يڇ ايبُډنيي اٶٔ ىٍ ثٺبق ثَ سرإطيَ ت سرإطَ
ډشٺبثڄ آاهب سإٽيي ډيتٍُى ت اٶٔ ٍا ٭هي ىاٍ ٹراڇ ت سؼ ي ٬٭نب َٝثيب ت ثيب ٍا ډَػق ثَاي كريتص اٶرٔ ت
٭چز ا٭ياىي ت ٽ بڃثو٘ آب ډيىااي؛ ُ َا ثيب هنڂبډي كبىص ډيٙرى ٽ ډِاع ډنبٕت اٶرٔ ىٍ آب كربىص
ٙرى رإٍ٦رق 1369ق 221ٛ؛ اثنٕينبق 1404ٷق ع 2ق 256ٛد.
اثنٕينب ٕجت اسلبى اٶٔ ت ثيب ٍا ث «ٙرٷ ٥جيٮي» سٮجيَ ډيٽني راثرنٕرينبق 1975ق 187ٛرر188د .ډٮ٢رڄ
ٍاث ٦اٶٔ ت ثيبق ث ٕجت سٶٖيَ هبٝي اُ «اٝڄ ٕنويز ٭چز ت ډٮچرڃ» إز .ثب ي ىااٖرز ٽر ٕرنويز ثرب ىت
سٮجيَ ډشٶبتر ډَ٦ف ډيځَىى :ىٍ سٮجيَ اتڃق ډَاى اُ ٕنويز ار٭ي «ډٚبثهز ب ډ بطچز ډيبب ٭چرز ت ډٮچررڃ» إرز؛
ډباني« :ځنيڇ اُ ځنيڇ ثَت ي ػر ُ ػر» .ىٍ سٮجيَ ىتڇق «٭چز ثب ي ٽ بالر ډٮچرڃ ٍا ىٍ ډَسجر ثربالسَي» ىاٙرش ثبٙري
رډ٦هَيق 1366ق ع 1ق 156ٛ؛ ډٞجبف ِىيق 1365ق ع 2ق ىٍٓ 36د.
ځٶشني إز سٮجيَي ٽ ىٍ ا ن ډٺبڅ ديڂيَي ډي ٙرى ٕنويز اُ ار ٫ډٚبثهز ت ډ بطچرز إرز .اٶرٔ
دٔ اُ كيتص ت سپ يڄ ٭ ڄ سٞر َ ت سٚپيڄ ا٭٢بق ډرڅرىي ىاٍاي ډِاع إز ٽر ىٍ ٍكرڈ ډربىٍ كربىص
ډي ځَىىٕ .ذٔ ا ن ډِاع سلز سيثيَ اٶٔ ډبىٍ ډي ځيَى سب ُډباي ٽ ډٖرشٮي ٹجررڃ اٶرٔ ځرَىى رډٞرچقق
1383ق ع 2ق 279ٛد .ؿرب اٶٔ تاكي إز ثب ي اوٖز ث ټ ٭٢ر سٮچٸ ځيَى .ثر ربٍي ٍتف ثوربٍي
اوٖشين ٭٢ري ٽ اٶٔ ث آب سٮچٸ ډي ځيَى ٹچت إز .تٹشي اٶٔ ث اتڅرين ٭٢رر سٮچرٸ ځَٵرزق ثريب
ىاٍاي اٶٔ ډي ٙرى ت ٭٢ر ىتڇ ٍا ث تإ ٦٭٢ر اتڃ سيثيَ ډيٽني .٭چي ٍٱڈ اٍسجب ٣ىتٕر ق ث٦سب ډرِاع
ٕجت سجبهي اٶٔ ا ي ځَىى؛ ُ َا تػرى اٶٔ ٹبئڈ ث ثيب ايٖز ت ٭چز هٖشي ثو٘ اٶٔق ډرػررى ډٶربٍٷ
ٮني ٭ٺڄ ٵٮبڃ إز.
٘ .8مؾ ثذٖ دس دس٤بفت الؼبْ ادساوبت

ىٍ ٵچٖٶ اثنٕينبق ث ٥رٍ ٽبډسً ثيا٪يَ ډجلض اىٍاٻ كٖي ثب ډيڃ ت ا٪بډي ٕيٖ بسيټ ډَ٦ف ٙري إرز .اُ ى ري
ا ٚبب ػرهَ ډؼَى اٶٔق سن ٍا ؿرب اثِاٍي ث ٽبٍ ډيځيَى ت ىٍ ډيبب كرآ ډوشچٴ ث ٽ ټ اٶرٔ اب٥ٺر ق ٝررٍ
ډٮباي ٽچي ٭ٺچي ٍا ث ىٕز ډيآتٍى راثنٕينبق 1375ةق 38ٛد .اىٍاٽبر ػِئي ډبىي إز ت ارِى اارياڇ كٖريق ىٍ
ډلڄ ډبىي كبٝڄ ډيٙراي.
ا ٚبب ډلڄ ٝرٍرهبي ػِئي ت كٖي ٍا ډن٦ج ٬ىٍ ٹراي اٶٖباي ډيىااي؛ ُ َا ٹرا ٭بٍ ٟثَ اٶٔااي ت ثرب
ٽيٴ اٶٖباي ثرىب ٝرٍ ٕبُځبٍي ىاٍاي رٽَىٵيَتُػبئيق 1393ق 382ٛد .ىٍ ٵچٖٶ اثنٕينبق ثيب ت ډبى ثياي

تحّ ٣ّ٥ثش چٍ ٣ٍ٘ٛاتحبد  ٚا٘مغبع ٘فغ اص ثذٖ اص ٔٙظش اثٗػٙ٥ب /هبىي تإٮي ت21  ...

ىٍ «اىٍاٽبر هيبڅي» ايِ اٺ٘ ىاٍاي؛ ؿَاٽ ثيب ډلڄ اىٍاٽبر هيبڅي ت  ٣َٙسلٺٸ آب إز .دٔ ثرب اُ ثرين
ٍٵشن ثيبق اىٍاٽبر هيبڅي ت ٝرٍ ػِئي ايِ اُ ثين ډيٍتاي .اىٍاٽبر ٭ٺساي ايِ ىٍ اٶٔ اب٥ٺ تاثٖش ث ثريب
ډبىي ت ثَ دب اىٍاٻ كٖي إز .ث ٭جبٍسي إشٮياى اٶٔ ثَ دب اىٍاٽبر كٖي ث ٵٮچيرز ډريٍٕري .ااٖربب
ٝرٍ كٖي ت ډٮباي ػِئي ٍا ث تإ ٦ىت هِاا ىٍ اٶٔق ث ابڇ ٹر هيبڃ ت ٹر كبٵ ٪اڂ ىاٍي ډريٽنري .ىٍ
ٵَا ني بىآتٍي ډٮٺرالرق ٭ٺڄ ٵٮبڃ ٽ ډ٪هَ ػرى اڅهي إزق اٶٔ ٍا ٽ ىٍ سنبٕت ثب آب ٭ٺڄ ثربڅٺر إرزق
ث الر اٵب ١ت ا ؼبى ىتثبٍ ٭ٺڄ ثبڅٶٮڄ ډيٽني.
ځٶشني إز اٵب ١٭ٺڄ ٵٮبڃق ډشنبٕت ثب إشٮياى اٶٔ إز ت ثَ دب ٭ٺڄ هيرالاي إز ٽ اوٖشين
ډَسج ٭ٺڄ اَ٪ي ت ١ٮيٴ سَ ن ډَسج إشٮياى ت ډنٚإ ٹبثچيز اٶٔ ثَاي هَ ډٮٺرڅي إز ت اثنٕرينب آب ٍا
ث ډٚپبر رؿَاٱيابد سٚجي ډي ٽني رډچپٚبهيق 1382ق 16ٛد .ىٍ ٽڄ ثب ي ځٶز ٭بڅڈ ثرىب اٶٔ ث ٝرٍ
كٖي ت ډٮنبي ته يق ىٍ كي« ٦هرى اٶٔ» إز .ثَهسٳ ٭بڅڈ ثرىب ث ډٮٺرالرق ٽ ٝرَٵبً ثرب ىاٙرشن
ډچپ اسٞبڃ ث ٭ٺڄ ٵٮبڃ ډلٺٸ ډي ٙرى راثن ٕرينبق 1404ٷق 218ٛق ٙرهَُتٍيق 1383ق ع 2ق 439ٛد.
اٍسجب ٣اٶٔ ثب ثيب ډٞلق تػرى ٭ٺڄ هيرالاي إزق ُ َا ىٍ ٱيرَ ا رن ٝررٍر اٶرٔ سپبډرڄ ابدرٌ َ ثررى
ر٭جرى زق 1394ق 420ٛد.
 .9ا٘مغبع ٘فغ اص ثذٖ

ډَٿ ٮني اٶٔق آالر هرى ت ا٭٢ب ي ٍا ٽ ډؼ ر٭بً ثيب ابډيي ډيٙراي ث ٽبٍ اڂيَى راثرنٕرينبق 1975ق 105ٛد.
ډَٿ ثَ ىت ٹٖڈ إز :اٍاىي ت ٥جيٮري ر٥رٕريق 1374ق 16ٛ؛ اثرنٕرينب 1975ق 107ٛد .ډرَاى اُ ډرَٿ اٍاىيق
اث٦بڃ هَ آاـ اُ ٙهرر ت ٱ٢ت إز ٽ ثَ اٶٔ ٭بٍٙ ٟي إرز رٵربٍاثيق 1995ق 160ٛد ت ٝربكجبب ډرَٿ
اٍاىي ثَ ىت ٹٖڈااي :اٵَاىي ٽ ثَ اطَ سهٌ ت اٶٔ ت سَٻ ډٮبٝي ٙوٜق ٝبكت تال ز سپرر ني ت ډٺربڇ ىهرڄ ت
سَٞٳ ىٍ ٥جيٮز ډيٙراي ت ډيسرااني اٵٮبڃ هبٍٷ اڅٮبى ااؼربڇ ىهنري؛ اٵرَاىي ٽر سنهرب اٶرٔ ٍا اُ ًٍا رڄ ډٞررب
ٽَى ااي ت اٶٔ ٍا ث  َُ٥اٍاىي اُ ثيب ٕچت ډيٽنني رػبډيق 1336ق 599ٛد.
ډَٿ ٥جيٮيق ٮني ه بب ػيا ي اٶٔ اُ ثيب ث ىت ٝرٍر ډ پن إز :ځبهي ث تٕيچ ٭بډڄ هربٍػي ٽر ثر
ٝرٍر ابځهباي ٕجت ا ؼبى ډٶٖي ډيځَىى ٽ آب ٍا ډَٿ اهشَاډي ځر ني ت ځبهي ا رن ااٺ٦رب ٫ثر ٕرججت ٭راډرڄ
ىٍتاي ډيثبٙي ٽ آب ٍا ٱيَاهشَاډي ځر ني.
 .10ػّت ا٘مغبع ٘فغ

اثنٕينب ٭چز ااٺ٦ب ٫اٶٔ ٍاق ثَ ډجنبي رثحنية الحوث ث رثحنية البقنء ثرىب اٶٔ ت ى يځب سؼَثي ت دِٙرپي هررى ت
ثب سإٽيي ثَ ٭بڅڈ ٭ٺڄ ت ا َ٪اٵسٻ سجيين ډيٽني ت آب ٍا ىٍ ډجلض ٥جيٮيبر ٹرَاٍ ډريىهري .٭چرز اٝرچي ااٺ٦رب٫
اٶٔق سرٹٴ ٹر ٱبً ق كَاٍر ت ٥جيٮزق ٭يڇ ٹبثچيز ت سنربهي ٹرراي ثريب ډٮَٵري ٙري إرز راثرنٕرينبق 1385ق
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294ٛد .ا َ٪اثنٕينب ا ن إز ٽ اٶرٓ ٵچپي ډن٦ج ٬ىٍ ػٖڈ ٵچپي ثب سلَ پبر ٱيَډشنبهيق ث تإرٕ ٦ررااق ت
څراډٮي ٽ اُ ػبات ٭ٺڄ ډٶبٍٷ ثَ آاهب تاٍى ډيٙرىق ٕجت ٍٽرى ت تٹرٳ ٹر ٱبً ډيٙراي.
اثن ٕينب ىٍ ٽشبة لب٘ ٖٛډي ځر ي ُډباي ٽ ٍ٥رثز ابثرى ځَىىق ډَٿ ٭بٍ ٟډي ٙرى .ثب ي ىااٖز ٕجت
ٽبه٘ ٍ٥رثز ىٍ ٕنين تٹرٳ ٙبډڄ ٭راډڄ ثيَتاي ت ىٍتاي ډي ٙررى ٽر ٭جربٍر ااري اُ ٕر ؿيرِ :پري
إشيسي هراي ډلي ٤ث ثيب ٽ ث ٭چز ىاٙشن كَاٍرق ډرػت اٺٞبب ت ابثرىي ډي ځَىى؛ ى ڂرَي تػررى
كَاٍر ٱَ ِ اُ ىاهڄ ثيب ٽ ىٍ اٺٞبب ت ااشٶبي ٍ٥رثز ٽ ټ ډي ٽني ت ٭بډرڄ ٕررڇ كَٽربر ثرياي ت
اٶٖباي ٽ اُ ٭ چڄ ډرڅي كَاٍر ت اٺٞبب سيٍ ؼي ٍ٥رثز إز .هَؿني «ٍ٥رثز ٱَ ِ » اُ ا٪رَ ٽ يرز
سٲييَ اپنيق اډب اُ ا َ٪ٽيٶيز ىؿبٍ اٺٞبب ډي ٙرى ت ا ن هرى ٭بډڄ اٝچي ااٺ٦ب ٫اٶٔ إز ت كشي اځَ ٹر
ٱبً اڅي ٱيَ اڅنهب ٹبىٍ ثَ تاٍى ٽَىب ثيڃ ډب شلچڄ ثرىق ثيب ىٍ ٕنين ٽهرڅز ٍت ث ١ٮٴ ډيځٌاٙز ت
ٽيٶيز ٍ٥رثبر كبٝچ اُ سٲٌ ىٍ ٕن ٽهرڅز ت ػرااي پٖبب ايٖز .ثيب ا ي سرااي ػب ڂِ ن ٽنيق ډربى
ٍ٥رثز ت كَاٍر ډنشٶي ډي ځَىاي .٭بډڄ ى ڂَ ىٍ ااشٶربي كرَاٍرق ىٍ اشيؼر اهرشسڃ ٭ رڄ ه٢رڈ دي ري
ډي ځَىى ٽ ث ىت ٭چز ډاطَ إز :پي ث ٭چز هبډرٙي ت ٵَت ٍٵرشن ثر ٹٮرَ ثر يب ت ى ڂرَي ثر ٭چرز
س٢بىي ٽ ثين ٍ٥رثز ٱَ ج ابٙي اُ اهشسڃ ه٢ڈ ت كَاٍر إز؛ ُ َا ٍ٥رثز ډِثرٍ َٕى ت ثچٲ ي إرز
رډٞچقق 1394ق ع 2ق 104ٛر110د.
٘ت٥ز٥ٌٝش٢

٭چڈاڅنٶٔ اثنٕينب ځب اُ اٵس٥رب ت ُډباي اُ إٍ٦ر سإطيَ دٌ َٵش إز .تي ث  َُ٥هسٹبا اي سرااٖش ٵچٖرٶ اي
ػي ي ثب كٌٳ ابٍٕب يهبي هَٽياڇ ث بىځبٍ ثڂٌاٍىق ث ځرا ايٽ ثب درٌ َٗ طنر رز اٵس٥ررب ت اٍسجرب ٣اثرِاٍي
اٶٔ ت ثيبق سرااٖز ډٖئچ ثٺبي اٶٔ ٍا سجيين ٽني ت ډٮبى اٶٔ ٍا سر١يق ىهي .ثرب س رب ِ اٶرٔ اُ ثريبق اٶرٔ
ثيتب بٍي ثيب ايِ ډٞيٍ ٽبٍهب ي ؿرب ىٍٻ ډٮٺرالر ډي ٙررى ت درٔ اُ ډرَٿ سرنق ه ـنربب ُاري ت ثربٹي
ډيډباي راكيي ت ثنيػ بڅيق 1363ق 78ٛر79د .اډب اثنٕينبق ثب دٌ َٗ ٝرٍر ثررىب اٶرٔ اُ إٍر٦ر ت اٍسجرب٣
اِى ټ آاهبق ثيب ٍا ث ډنِڅ ػِء ډٺرڇ ااٖبب سرػي ډيٽني ت ثب ا ن َ٥فق اٶٔ ىت تػه ىاٍى :پي ىٍ ډٺربڇ ًار
ٽ ډٶبٍٷ إز رٕون اٵس٥ربد ت ى ڂَي ىٍ ډٺبڇ ٵٮڄق ډشٮچرٸ ثر ثريب إرز رٕرون إٍر٦رد .تي سرااٖرز
ډٚپڄ اُ ٵنبي اٶٔ ٍا ىٍ ٵچٖٶ إٍ٦ر كڄ ا ب ي .اثنٕينب «اٶٔ» ٍا «ٽ بڃ اتڃ ػٖڈ ٥جيٮي آڅي »...ډريىااري
ت ٽ بڃ ٍا ػب ڂِ ن ٝرٍر ثرىب اٶٔ ث  ٙبٍ ډيآتٍى .ډيسراب ځٶز :آڅي ثرىب اٶرٔق اٚرببىهنري اه يرز ت
ػب ڂب ثيب ت ٹراي ثياي ىٍ سٶپَ ٕينري إز.
ډٖئچ ٹبثڄ سإډڄ ىٍ سٶپَ ٕينري كبڅز ىت ٕر اٍسجب ٣اٶٔ ت ثيب إز .ىٍ ا ن ٍاث ٦ق اٶٔ ډٖروَق ٵب٭رڄ ت
ډيثَ ٹرإز .ه ـنين ٹراڇ ت سؼ ي ٬٭نب َٝثيب ٍا ثَ ٭هي ىاٍى ت ثيب سپبډڄىهنري اٶرٔ ت ډرَػق اٶرٔ ت اثرِاٍ
ثَاي اتٕز .ثيب اٺ٘ ډه ي ىٍ اىٍاٻ كٖي ت هيبڅي ت ٭ٺچي ىاٍى .اثنٕينب ډٮشٺي إز ٽ ه اٶررٓ ااٖرباي ىٍ
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اىاډ ت ىٍ ثٺب ايِ ار ٫تاكياي ت اٵَاىٙبب ډوشچٴ ت ځرابځرب إز ت سٶبتر ت اهشسٳ ډَىڇق ابٙي اُ ډِاعهربي ثرياي
إز .كبڃ ثب إشنبى ث ډراٍى ډَ٦تك ابٕبُځبٍيهب ي ډٚبهي ډيٙرى اُػ چ :
 .1اٶٔ ث ٭نراب ٭ٺڄ ٕبٵڄ اُ ٕنن ډؼَىارق ٭بٍي اُ كبڅز ٹر ت ٵٮڄ ت سٲييَ إز .ىٍ ٵچٖٶ اثنٕينب سرػير
ٽبډچي اُ هجر ٣اٶٔ ث ٭بڅڈ ډبى ت څِتڇ ث ٽبٍځيَي ثيب سرٕ ٤اٶٔ اٍائر اٚري إرز .اٵرِتب ثرَ ا نپر ٭ٺررڃ
ډؼَىي تػرى ىاٍاي ٽ تػرىٙبب ه راٍ ثيتب ډبى ثرى ت هٖرز .ىٍ اشيؼر ډٚرپڄ سٮبډرڄ ىت تػررى ٱيَډٖربان
ه ـنبب تػرى ىاٍى؛
ٍ .2اث ٦اثِاٍي اٶٔ ت ثيب َ١ ٣َٙتٍي ثَاي سٶَى ت هسٹيز اٶٔ إز ت ا ن ډٖئچ ثب اى٭بي تي ډجني ثرَ
ػرهَ ز اٶٔ سٮبٍ ٟىاٍى؛ اشيؼشبً اثنٕينب ډؼجرٍ إز ٽ ا ن ت١ٮيز ٍا ثَإبٓ ُډين هبي ډشبٵيِ پي ثذٌ َى؛
 .3ى ڂَ ډٖئچ ا نپ اځَ ثيب ٭چز اٶٔ إزق ډٮچرڃ ىٍ تػرى ت ثٺب ث ٭چز هرى تاثٖش إرز .درٔ هريؾځرب
ثيب ثيتب اٶٔ ت ډنٶټ اُ آب ايٖز ت ا ن ىٍ كبڅي إز ٽ ا ٚبب ىٍ ٵچٖٶ اٗ اشرااٖش ډٮبى ػٖر باي ٍا سرػير
ٽني ت سٮجيا آب ٍا ډيدٌ َى؛
 .4اثنٕينب ٭ٺڄ هيرالاي ٍا ډَسج اي اُ ٭ٺڄ اَ٪ي ډؼَى ډيىااي؛ څپن ډيځر ي :اٶٔ سب هنڂربډي ٽر ثرب ثريب
ډَسج ٤إزق ٭ٺڄ هيرالاي ىاٍى راثنٕينبق 1404ٷق 213ٛد .ا ن ٕون هرى ډٖشچِڇ ا ن إز ٽر ٭ٺرڄ هيررالاي
٭َ١ي ډبىي ثبٙي ت ا ن ثب سٮَ ٴ ٭ٺڄ اَ٪ي ابٕبُځبٍ إز راثنٕينبق 1379ق 682ٛد؛
 .5ثَ ډجنبي «رثحنية الحوث ثرىب اٶٔ» ت سؼَى آبق اثنٕينب اشرااٖش درٔ اُ ااٺ٦رب ٫اٶرٔق ثٺربي آب ٍا ثر
سٞر َ ٽٚي ١ .ن ا نپ سنهب ٹر ٭بٹچ اٶٔ ٍا ډؼَى ت ٹر ډشويچر ٍا ډربىي ډريىااري .ا نهرب ه ڂري ىال چري ثرَ
«ابسرااي تي ىٍ ډٮ بٍي ډٮبى ػٖ باي» هٖشني؛
 .6ىٍ سٶپَ ا ٚببق اٶٔ سنهب ىٍ «ډَسج ٭ٺچي» ډؼَى إز ت ىٍ ډَاست كيرااي ت اجربسي ٮنري ډَسجر «هيربڃ ت
اكٖبٓ» ډبىي إز .اُا نٍت س بڇ اىٍاٻهبي هيبڅي ااٖبب ثٮي اُ ډَٿ اُ ثين ډيٍتاي .ثنبثَا ن ثب سرػر ثر ډٖرئچ
ډٮبى ثٍَٕي ا٭ بڃ ااٖبب ثب سرػ ث ايبر سرػي ا يځَىى؛
 .7ثَ ٥جٸ ډجباي ٕينري ٭چز اسلبى اٶٔ ډؼَى ثب ثيب ډبىيق إشٶبى اثِاٍي اٶٔ اُ ثيب ت ىٕشيبثي ث سپبډرڄ
اٶٔ إز .څپن ثب ډلرٍ ز ٽ بڃق ٭چز هَتع ت ااٺ٦ب ٫اٶٔ ىٍ ډَٿهبي ابځهباي ث ىٍٕشي سجيين اٚي إرز .ثرب
سرػ ث ا نپ ډَٿ ت ااٺ٦ب ٫اٶٔ دب بب ځَ ِابدٌ َ هَ ااٖباي إزق اځَ ٙپڄ ټ ډَٿ ٕجت ٕرچت ٽ ربڃ ځرَىى
دٔ هيٳ هياتاي ت اشيؼشبً كپ ز تي ُ َ ٕااڃ ډيٍتى؛ ؿَاٽ ډٺٞرى اُ هچٺز ٭ي اي ثَ اطَ الر ډَٿ ٽ هربٍع
اُ كي ٦اهشيبٍي ااٖبب إزق ث ٵَػبڇ ډ٦چرة إَيي إز؛
 .8ىٍ ٵچٖٶ اثنٕينبق اٺ٘ دٍَاڀ ثيب ث ٭نراب ډَػقق اثِاٍ ت ډرػي سپبډڄ اٶٔ ى ي ډيٙرى ٽ درٔ
اُ ډٶبٍٹز اٶٔق ثيب ث هيؾتػ ٕه ي اُ ثٺب اياٍاي؛ ُ َا اٶٔ ثب ٽٖت سؼَى ٽبډڄ ثيتب ثريب ثر كيظيرز
تػرىياٗ ىٍ اٚئ ى ڂَ اىاډ ډيىهي؛ ځر ي ث ٹرڃ اثنٕينب ؿرب دَاري اي ىٍ ٹٶرٔ سرااٖرش آُاىياٗ ٍا
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ډؼيى ٽبٕت ٙرى .كبڃ ثب ا ن ااي  ٚق ًهن ډؼبة ٙي ٽ ى ڂَ ٍاث ٦اي ثين اٶٔ ت ػٖرڈ ثربٹي ا باري ت
څِتډي ىٍ ه پبٍي ت ډٮبتاز ايٖز ٽ ابځب ىٍ سٶٖيَ ډٖئچ ډٮبى ػٖ باي ت ثبُځٚز اٶرٔ ثر ثريبق ُثربب
سجيين ٽرسب ډيځَىى ت هيؾ ډٖش ٖپي ا يډباي .ا ن ابٍٕب ي ىٍ سٶٖيَق ار سنهرب ىٍ ډٮربى ػٖر باي ثچپر ىٍ
ډٖبئچي ؿرب اٝڄ ٍػٮز بٍاب اډبڇ ٭ َٞايِ ډٚهرى إز .ډرٍى ى ڂَي ٽ اثنٕينب ثب سرػر ثر ااٺ٦رب٫
اٶٔ ا ي سرااي سجيين ٽنيق ډٖئچ ٕبڅڈ ډبايب ثيب ت ػٖي ٹي ٖبب ت ثَهي اتڅيبء اهلل إز ٽ ابٽربډي هررى ٍا
اٚبب ډيىهي؛ ُ َا ىٍ ٵچٖٶ تي اٶٔ ػبډ ٬ت كبٵ ٨ډِاع سٮَ ٴ ٙي إز.
ځٶشني إز اثنٕينب ٭چز ااٺ٦ب ٫اٶٔ ٍا ثيب ت اهشسالر ابٙي اُ ٍتف ثوبٍي ًٽَ ډريٽنري ت إربٓ ت
ٕجت ااٺ٦بٍ ٫ا ډَثر ٣ث ثيب ډي ىااي؛ ىٍكبڅي ٽ اٺ٘ ډؼَىار ىٍ ا ن ُډين ث ٭نراب ٭چرز كٺيٺري سجيرين
اڂَى ي إز .ه ـنين ىٍثبٍ ډَٿ اٍاىي ت اهشَاډي اشرااٖش سجيين ىٹيٺي اٍائ ىهي ت ٭چز ااٺ٦رب ٫اٶرٔ ٍا
سنهب ىٍ ډَٿ ٥جيٮي تا١ق ت ٕبُځبٍ ثب سؼَث ت ډٚبهيار ثَٚي َٙف ډيىهي .ث ىڅيڄ ٵيِ پبڃ ثرىب ت ا نپر
ثَ كٖت ٍت ډٮ رڃ ه راٍ اُ ٭چز ډَٿ دَٕ٘ ث ٭ ڄ ډيآتٍ ڈ ت ه راٍ ٝيډبر تاٍى ثَ ثيب ٍا ډرسٻ
ٹَاٍ ډيىهيڈق ډَٿ ٥جيٮي ثب سؼبٍة ډب ه ورااي ىاٍى.

تحّ ٣ّ٥ثش چٍ ٣ٍ٘ٛاتحبد  ٚا٘مغبع ٘فغ اص ثذٖ اص ٔٙظش اثٗػٙ٥ب /هبىي تإٮي ت25  ...

ٔٙبثغ
اثنٕينبق كٖينثن ٭جياهللق 1363ق إِجذأ  ٚإِؼبدق ثب اهش بڇ ٭جياهلل ارٍاايق سهَابق ډإٖة ډ٦بڅٮبر إسډي ىااٚڂب ډټځيڄ.
ررررر ق 1371ق سػبِ ٝف ٣معرفة اِٙفغ اِٙبعم ٚ ٝاحٛاِٟبق سلٺيٸ اك ي االهراايق ثيَترق ىاٍ اكيبء اڅپشت.
ررررر ق 1372ق إِجبحخبتق سلٺيٸ ت سٮچيٸ ډلٖن ثيياٍٵَق ٹڈق ثيياٍ.
ررررر ق 1375اڅٴق اؿبسات  ٚتٙجٟ٥بتق َٙف هراػ اٞيَاڅي ن ٥رٕيق ٹڈق ثسٱز.
ررررر ق 1375ةق اِٙفغ ٔٗ وتبة اِـفبءق سلٺيٸ ت سٮچيٺ ډلٖن ثيياٍٵَق ٹڈق ثيياٍ.
ررررر ق 1378ق االؿبسات  ٚاِتٙجٟ٥بتق ٹڈق اڅجسٱ .
ررررر ق 1379ق النجبةق ت َا ٘ ت ى جبؿ ډل يسٺي ىاا٘دْت ق ؽ ىتڇق سهَابق ىااٚڂب سهَاب.
ررررر ق 1381ق االؿبسات  ٚاِتٙجٟ٥بتق سلٺيٸ ډؼشجي ُاٍ٭يق ٹڈق ثرٕشبب ٽشبة.
ررررر ق 1383ق سػبِ٘ ٝفغق سهَابق ااؼ ن آطبٍ ت ډٶبهَ ٵَهنڂي.
ررررر ق 1385ق اِ٥ٟبت ٘زبتق سَػ ة ٕيي ليي ظَثيق ٹڈق ثرٕشبب ٽشبة.
ررررر ق 1403ٷ ر اڅٴق االؿبسات  ٚاِتٙجٟ٥بتق َٙف اٞيَاڅي ن ٥رٕيق َٙف اڅَٚف ٹ٦تاڅي ن ٍاُيق ٹڈق ثسٱز.
ررررر ق 1403ٷ ر ةق االؿبسات  ٚاِتٙجٟ٥بتق ه َا ثب َٙف االٙبٍار ت اڅشنجيهبر هراػ اٞيَاڅي ن ٥رٕيق سهَابق ىٵشَ ا َٚٽشبة.
ررررر ق 1404ٷ ر اڅٴق اِتؼّ٥مبتق سلٺيٸ ٭جياڅَك ن ثيتيق ثيَترق مکتب اال٭سڇ االٕسډي.
ررررر ق 1404ٷق اِـفبء ،اِغج٥ؼ٥بتق اٍػب ٫ت ډٺيډ اثَاهيڈ ډيٽرٍق سلٺيٸ ډل رى ٹبٕڈق ٹڈق ٽشبثوباة آ زاهلل ډَ٭ٚي اؼٶي.
ررررر ق 1975ق «ٍٕبڅ ٵي اڅورٳ ډن اڅ رر ت كٺيٺش »ق ىٍٔ :مبالت ِٕـب٥ٞش إِؼّٕ ٚ ٗ٥اِٙلىبس٢ق څرر ٔ ٙريوربق ؽ ٕررڇق
ٹبهَ ق ىاٍاڅٮَة.
اثنډن٪رٍق ډل يثن ډپَڇق 1414ٷق ِؼبٖ اِؼشةق ثيَترق ىاٍٝبىٍ.
اكييق كٖن ت ٙپر اڅٖبىار ثنيػ بڅيق 1363ق ػّٓاِٙفغ اص د٤ذٌب ٜدا٘ـٕٙذاٖ اػالٔ ٚ ٣تغج٥ك آٖ ثب سٚا٘ـٙبػ ٣رذ٤ذ اِتىأِ ٥ق
ؽ ىتڇق سهَابق ىااٚڂب ٭سډ ٥جب٥جبئي.
إٍ٦رق 1369ق دسثبس٘ ٜفغق سَػ ت سلٚي ٭چيډَاى ىاتىيق سهَابق كپ ز.
ررررر ق 1378ق دسثبس٘ ٜفغق سَػ ة ٭چيډَاى ىاتىيق سهَابق كپ ز.
اٽجَ ببق ٍ١بق 1385ق «اٶٔٙنبٕي اثنٕينب»ق اعالػبت حىٕت ٔ ٚؼشفتق ٗ 7ق 190ٛر.192
ثهجهبايق ٭چياٺيق 1377ق ػ٥بس دا٘ؾق سٞليق ٭چي ډيٍٓ ډرٕريق سهَابق ډَٽِ دْتهٚي ډيَاص ډپشرة.
ثه نيبٍق ثن ډَُثببق 1375ق اِتحلُ٥ق سٞليق ت سٮچيٸ ډَس٢ي ډ٦هَيق سهَابق ىااٚڂب سهَاب.
ػبډيق ٭جياڅَك ببق 1336ق ٘فحبت اال٘غق سٞليق ډهيي سركيييدرٍق سهَابق ٽشبثٶَتٙي ډل رىي.
كٖنُاى آډچيق كٖنق 1370ق دسٚع ٔؼشفت ٘فغق سهَابق ٭چ ي ت ٵَهنڂي.
كٖيني ٙبهَتىيق ٕييډَس٢يق 1389ق «ؿيٖشي اٶٔ ت ٍاث ٦آب ثب ثيب اُ ى يځب ٕهَتٍىي ت ٽباز»ق آٔٛصٜٞب ٢فّؼىف ٝاػىالٔ٣ق
ٗ 9ق 1ٛر.36
كچيق ػ بڃاڅي ن كٖنثن رٕٴق 1370ق اِزٞٛش اِٙض٥ذ ف ٣ؿشح ٔٙغك اِتزش٤ذق ٹڈق ثيياٍ.
ىهوياق ٭چياٽجَق 1373ق ِغت ٘بٔٝق سهَابق ىااٚڂب سهَاب.
ٍكيڈدرٍق ٵَتٯاڅٖبىار ت ى ڂَابق 1396ق «سإطيَ ٙنبهز ثيب ىٍ اٶٔٙنبٕي اثنٕينب»ق حىٕت ػ٢ٛٙ٥ق ٕبڃ ثيٖز ت پڈق ٗ .58
ٍ١باْاىق ٱسڇ كٖينق 1387ق ٔـبٞذ اال ِٝ٥ٞٛق ٹڈق آ ز اَٙاٷ.
ٕؼبىيق ػٮٶَق 1375ق فش ًٙٞػّ ْٛفّؼف ٚ ٣والٔ٣ق سهَابق اډيَٽجيَ.
ٕهَتٍىيق ٙهبةاڅي نق 1397ق ٔزٕٛػٔ ٝلٙفبتق سٞليق ت ډٺيډ ٕييكٖين اَٞق سهَابق ااؼ ن كپ ز ت ٵچٖٶ .
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ٕيبٕيق ٭چي اٽجَق 1333ق ػّٓاِٙفغ اثٗػٙ٥ب  ٚتغج٥ك آٖ ثب سٚا٘ـٙبػ ٣رذ٤ذق سهَابق ىااٚڂب سهَاب.
ٙهَُتٍيق ٔ ٙاڅي ن ډل يق 1383ق سػبئُ الشجرة االِ ٝ٥ٟف ٣ػّ ْٛاِحمبئك اِشثب٘ٝ٥ق سهَابق ډإٖة دْتهٚي كپ ز ت ٵچٖٶ ا َاب.
ٝيٍاڅ شإڅهينق 1379ق الحکمة المتعبلية في االسفبر العقلية االرثعةق ٹڈق ډ٦ٞٶري.
٥رٕيق اٞيَاڅي نق 1374ق آغبص  ٚا٘زبْق سٮچيٺبر كٖن كٖنُاى آډچيق سهَابق تُاٍر ٵَهنڀ ت اٍٙبى إسډي.
ررررر ق 1383ق اجوثة المسبئل النصيريهق ځَىآتٍاي ٭جياهلل ارٍاايق سهَابق دْتهٚڂب ٭چرڇ ااٖباي ت ډ٦بڅٮبر ٵَهنڂي.
٭جرى زق ٭جياڅَٕرڃق 1394ق دسآٔذ ٢ث٘ ٝظبْ حىٕت كذسا٣٤ق سهَاب ت ٹڈق ٕ ز ت ډإٖة آډرُٙي ت دْتهٚي اډبڇ ه يني.
ٱٶبٍيق اثراڅلٖنق 1391ق حذٚث رؼٕب٘٘ ٣فغق سهَابق دْتهٚڂب ٵَهنڀ ت ااي  ٚإسډي.
ٵبٍاثيق اثراَٞق 1345ق سػبئُ فبساث٣ق ىٽنق كييٍآثبى.
ررررر ق 1995ق آساء ا ُٞإِذ ٝٙ٤اِفبضّٝق سلٺيٸ ٭چي ثرډچلڈق ثيَترق مکتب اڅهسڃ.
ٵب١ڄ سرايق ډل يكٖينق 1386ق حىٕت لذ( ٓ٤عج٥ؼ٥بت) ٔزٕٛػ ٝسػبئُ ػشفىب٘ ٚ ٣فّؼىف٣ق سٞرليق ډؼيري ىٕرشيبٍي ت ٍتفاهلل
ډلٺٸق ٹڈق ډ٦جر٭بر ى ني.
ٵَاهيييق هچيڄثن اك يق 1410ٷق وتبة اِؼٗ٥ق ٹڈق هؼَر.
ٵيب١يق ٱسډَ١بق 1393ق ػّٓاِٙفغ فّؼف٣ق سلٺيٸ ت سيت ن ډل يسٺي رٕٶيق ٹڈق ډإٖة آډرُٙي ت دْتهٚي اډبڇ ه يني.
ٽَىٵيَتُػبئيق بٍ٭چيق 1393ق حىٕت ٔـبءق ٹڈق كپ ز إسډي.
ډؼ  ٬اڅجلرص االٕسډي ق 1415ٷق ؿشح ٔلغّحبت فّؼفٝ٥ق ډٚهيق ډؼ  ٬اڅجلرص االٕسډي .
ډيٽرٍق اثَاهيڈق 1360ق دسثبس ٜفّؼف ٝاػالٔ ٚ ٣سٚؽ تغج٥ك آٖق سَػ ة ٭جياڅ ل ي آ شيق سهَابق اڂب .
ډٞجبف ِىيق ډل يسٺيق 1365ق آٔٛصؽ فّؼفٝق سهَابق ٕبُډبب سجچيٲبر إسډي.
ډ٦ٞٶريق كٖنق 1360ق اِتحم٥ك ف ٣وّٕبت اِمشآٖ اِىشٓ٤ق سهَابق ثنڂب سَػ ت ا َٚٽشبة.
ډٞچقق ػراىق 1393ق فّؼف ٝػبِ٤ ٣ب حىٕت كذسإِتبِ ٗ٥ٟرسچوي ٜت سَػ اډرٍ ٭بډ ت اڅهيبردٽشبة إٶبٍق سهَابق ىااٚڂب سهَاب.
ډ٦هَيق ډَس٢يق 1366ق حشوت  ٚصٔبٖق سهَابق كپ ز.
ررررر ق 1376ق ٔزٕٛػ ٝآحبسق سهَابق ٝيٍا.
ډچپٚبهيق ډل يكٖنق 1382ق تشرٕ ٚ ٝؿشح اؿبسات  ٚاِتٙجٟ٥بت اثٗػٙ٥بق سهَابق َٕتٗ.
ډرڅَق ٵي .ڃق 1367ق تبس٤م سٚا٘ـٙبػ٣ق سَػ ة ٭چيډل ي ٽبٍىابق سهَابق ډَٽِ ا َٚىااٚڂبهي.
ډهيتيق لييق 1332ق فٟشػت ٔلٙفبت اثٗػٙ٥بق سهَابق ىااٚڂب سهَاب.
ابئيؼيق ډل يكٖينق 1388ق تشرٕ ٚ ٝؿشح وتبة ٘فغ ؿفبق ٹڈق ډإٖة آډرُٙي ت دْتهٚي اډبڇ ه يني.
رٕٶيق ډل يسٺيق 1390ق ساثغ٘ ٝفغ  ٚثذٖ اص د٤ذٌب ٜفّؼفٔ ٝـبءق ٹڈق ډإٖة آډرُٙي ت دْتهٚي اډبڇ ه يني.

