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چى٘سُ

ثبُهراري إَاٍ رهٶش ىٍ هجر ٣ت ثب ٖش هبي ډَثر ٣ث ٝٮرىٗق ر سنهب ٵَاهڈٽنني ثٖرشَ سپبډرڄ رٶرٔ إرزق
ثچپ هرىٗ ٹيډي تاال ىٍ ٍإشبي سپبډڄ رٶٔ ٹچ ياى ډيٙرىٝ .يٍاڅ شّڅهيش آ ډَثرر ٣ثر هالٵرز ك٢رَر
آىڇٍ ا ث رٶٔ ارٖبب ت ثيبب ډبهيز ت اريز ت ٽيٶيز دييا ٘ آب رب َ٩ىارٖش ق ٍاث ٦سنڂربسنڂي ډيربب هجرر ٣ت
ٝٮرى رٶٔ سَٕيڈ ډير ب ي ت هجرٍ ٣ا ُډين ٕبُ ٝٮرى ډيىاري .اُ ٍهڂٌٍ ا رش ػٖرشبٍ ٍتٙرش ډريٙررى ٽر ىٍ
اري ٝ ٚيٍاڅ شّڅهيشق ډٺبڇ هجر ٣دب يشسَ ش ډَسج اُ ډَاست تػرىي رٶٔ إز ٽ ثيبرڂَ ٱب ز رِتڃ اُ ٵ٦رَر
اٝچي اتٕز .هجر ٣ىٍ اري ٝ ٚيٍاڅ شّڅهيش ثيبرڂَ پي اُ ډَاست تػرىي رٶٔ إز ٽر اٍسجرب ٣سنڂربسنڂي ثرب
ثيب ىاٍى ت ُډين ٕبُ سپبډڄ تػرىي رٶٔ إز؛ اُا شٍت هجر ٣ر سنهب رٺٞي ثَاي ارٖبب ريٖزق ثچپ ُډينر ٕربُ
سپبډڄ تػرىي اتٕز ٽ ثيتب هجر ٣ډيٖرٍ ريٖز .ث ثبتٍ تيق ه٦بة هجر٣ق ه٦بة سپر ني إز؛ ُ َا هجرر٣
اُ ثهٚز ث ُډيش سلز اهشيبٍ كَ٢ر آىڇ ريٖز سب ثشراب ا ٚبب ٍا ثياب ډپچٴ ٽَى.

كليدواژهها :هجر٣ق ٝٮرى رٶٔق سپبډڄ رٶٔق جساانيةالحدوث ت روحانيةالبقاءق ٝيٍاڅ شّڅهيش.
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همسهِ

هرىٙنبٕي ر سنهب رٺ ٦آٱبُ ش ػهببٙنبٕريق ثچپر ٽچيري هياٙنبٕري إرزٙ .رنبهز ډَاسرت ت ډٺبډربر رٶرٔ ت
سرارب يهبي تػرىي آب ت ثبُهراري إَاٍ رهٶش ىٍ هجر ٣ت ثب ٖش هبي ډَثر ٣ث ٝٮرىٗق ر ٵٺ ٤ٵَاهڈٽنني ثٖرشَ
سپبډڄ رٶٔ إزق ٽ هرى ٹيډي تاال ىٍ ٍإشبي سپبډڄ رٶرٔ ٹچ رياى ډريٙررى؛ اُا رشٍتٕرز ٽر اُ ځٌٙرش ىتٍق
تاٽبتي ا ش ډٖئچ ډرٍى اهش بڇ ت ْ اري ٚرٍاب كرُ هرىٙنبٕي ثرى ت ٭الت ثَ ػب ڂب ت ْ اٗ ىٍ ٵَهنرڀ ى نري
ر٭َتٕن كر ِ ق 1415ٷق ع1ق 61ٛدق ثٖيبٍي اُ ډٶٖرَاب ر٥رٕريق ثريسربق ع1ق 164ٛ؛ ٥جَٕريق 1372ق ع1ق
203ٛ؛ ٵوٍَاُيق 1420ٷق ع3ق 471ٛ؛ ٹَ٥جيق 1364ق ع1ق 327ٛدق ٭بٍٵبب راثش٭َثيق ثيسبق ع3ق 143ٛ؛ ٍاُيق
1425ٷق 228ٛ؛ آٙشيبريق 1370ق 767ٛدق ٵيچٖرٵبب رٝيٍاڅ شّڅهيشق 1981ڇق ع8ق 355ٛ؛ ٥جب٥جبئيق 1411ٷق ع1ق
132ٛدق ډشپچ بب ر َٙٴ ډَس٢يق 1998ڇق ع2ق 154ٛد ريِ ث ثربُهراري ډٖرئچ هجرر ٣دَىاهشر ارري .ىٍ ا رش ډيربب
ٝيٍاڅ شّڅهيش دب ځٌاٍ كپ ز ډشٮبڅي ق ثب دريٍ رِي اٝررڃ كپ رز ډشٮبڅير ثرَ ثنيرببهربي ٹرري ډٮَٵرزٙرنبهشي ت
هٖشيٙنبهشيق اهش بڇ ت ْ اي ث ثٍَٕي ډٺبډبر رٶٔ ت ثبُهراري ډٖئچ هجر ٣ت ٝٮرى رٶٔ ىاٙش ت ُتا بي ا ش ډٖئچ ٍا
اُ ىت ډن َ٪ٵچٖٶي ت ٹَآري ثبُځر ٽَى إز .ات آ ډَثر ٣ث هالٵز كَ٢ر آىڇ رثٺَ 30 :د ٍا ث رٶٔ ارٖربب ت ثيربب
ډبهيز ت اريز ت ٽيٶيز دييا ٘ آب رب َ٩ىارٖش رٝيٍاڅ شّڅهيشق 1366ق ع2ق 299ٛدق ٍاث ٦سنڂربسنڂي ډيربب هجرر ٣ت
ٝٮرى رٶٔ سَٕيڈ ډيٽني ت هجرٍ ٣ا ُډين ٕبُ ٝٮرى ډيىاري رٝيٍاڅ شّڅهيشق 1366ق ع3ق 110ٛد .ػٖشبٍ كب َ١ثب ٍتٗ
سرٝيٶي ر سلچيچيق ث ثٍَٕي ى يځب ا ٚبب دَىاهش ق ث دَٕ٘هبي ُ َ دبٕن ډيىهي:
ر كٺيٺز هجر ٣ت ډجيأ ت ډٺٞيٗ ىٍ اري ٚة ٝيٍاڅ شّڅهيش ؿيٖز
ر ډوب٥جبب تاّ «اهج٦را»ق ؿ ٽٖبرياري ت ا ش ه٦بة آ ب ه٦بة س َٚٮي إز ب سپر ني
ر َّٕ هجر ٣ارٖبب ؿيٖز
ر اډپبب ٝٮرى رٶٔ ىٍ ر٪بڇ ٵچٖٶي ٝيٍاڅ شّڅهيش ؿڂرر ٹبثڄ سَٕيڈ إز
ر ډَاست تػرىي ٝٮرى رٶٔ ؿيٖز
اثعاض نؼَز ًفؽ چ٘ؿت ٍ ًمف ػلن ٍ ػول زض فطاٌٗس تىبهلـ اًؿبى چ٘ؿت؟
 .1ثبظذَاًٖ ّجٌَ اًؿبى

ٝيٍاڅ شّڅهيش ىٍ آطبٍ ډشٮيىٗ ث ثبُهراري ډٖئچ هجر ٣دَىاهش إز رٝيٍاڅ شّڅهيشق 1366ق ع3ق 80ٛر81؛ ه ررق
1354ق 434ٛ؛ ه رق 1360ق 167ٛ؛ ه رق 1363ق 626ٛد ٽ ځر بي اهش بڇ ت ْ ات ث ا ش ډٖرئچ إرز .تي اُ
ٕر ي ثب رڂَٗ هٖشيٙنبٕبر ث تاٽبتي ا ش ډٖئچ دَىاهش ت اُ ٕري ى ڂَ ُتا بي ا ش ډٖئچ ٍا ىٍ ٕرب ٵَهنرڀ
ى ني سجييش ٽَى إز ٽ اٍائ ى يځب ػبډ ٬ا ٚبب سنهب ىٍ ٕب سرػ ث هَ ىت رڂَٗ ډيٖرٍ إز.

آفطٌٗف اًؿبى اظ ّجٌَ رؿن تب نؼَز ضٍ زض اًسٗكٔ نسضالوتألْ٘ي27 

حم٘مت ّجٌَ

تاّۀ «هجر »٣ىٍ ډٺبثڄ «ٝٮرى» ت ث ډٮنبي دب يش آډيب اُ ثچنيي إز رػرهَيق ثيسبق ع3ق 1169ٛ؛ ُډوَٚيق ثيسبق 693ٛد.
ىٍ اري ٚة ٝيٍاڅ شّڅهيشق ارٖبب ٽبډڄ ىٍ آٱبُ ت ارؼبڇ اډَق ىٍػبر ت ډٺبډبسي ىاٍى .ډٺبډبر ارٖبب ىٍ آٱبُ اډَ ٭جبٍراري اُ:
 .1ىٍ ٭چڈ اڅهي ٽ اُ آب ث ٵي ٠اٹيٓ ب ٭يش طبثز سٮجيَ ډيٙررى .ځرَٵشش دي ربب اُ ارٖربب ىٍ ه ريش ډٺربڇ
ٝرٍر ځَٵش إز؛
 .2ډٺبڇ ډٖؼرى ز ډالئپ ٽ ىٍ ػنز اٍتاف ت ٭بڅڈ ٹيٓ تاٹ ٬ځَى ي ق ت ػبډ ٬ػ ي ٬إ بي اڅهي إز؛
 .3ډٺبڇ سٮچٸ ٍتف ث ثيب ىٍ إٓ بب ثب تإٍ ٦تف څ٦يرٴ كيرراري ٽر كري تإر ٤ډيربب ٍتف ٭ٺالرري ت ثريب
ػٖ بري ٩چ بري إز .ه٦بة « ب آىٓڇٔ إٕپُشْ أَرْزٓ تٓ ُٓتٕػٔټٓ الْجَنة» رثٺَ 35 :د ث ا ش ډٺبڇ اٙبٍ ىاٍى؛
 .4ډٺبڇ هجر ٣ث ُډيش ت سٮچٸ ث ثيب ٩چ بري ٽ ډَٽت اُ ا١ياى ت َٕؿ ٚى ٙني ت ٵٖبى ت ًٍا ڄ اهالٹي إز.
ٝيٍاڅ شّڅهيش ډٺبڇ هجرٍ ٣ا دب يشسَ ش ډَسجر ډريىارري ت آب ٍا ٱب رز ررِتڃ اُ ٵ٦رَر اٝرچي ارٖربب ډريٙر بٍى
رٝيٍاڅ شّڅهيشق 1366ق ع3ق 80ٛر81؛ ه رق 1354ق 434ٛ؛ ه رق 1360ق 167ٛ؛ ه رق 1363ق 626ٛد .تي ثب رڂب
هٖشيٙنبٕبر ث ثبُهراري ډٺبڇ هجر ٣ډيدَىاُى ت ثَهالٳ ى يځب ٱبڅت ډٶَٖاب ٽ سنهب آ بر اريٽي اُ ٹَآب ٍا رب َ٩ثر
ا ش ډٖئچ ډيىارنيق ثب رڂَٗ هٖشيٙنبٕبر آ بر ٵَاتاري ٍا ثيبرڂَ ا ش ډٖئچ ډيىاري« :څَٺَيٕ هَچَٺْنَب اڅْئِرْٖببَ ٵٙي أَكٕٖٓشِ سَٺْرِ ڈٍ
طُڈ ٍٓىٓىٕرب ٔ إَٕٔٶَڄَ ٕبٵٙچٙيشَ إِال اڅٌ ٙشَ آډٓنُرا تٓ ٭ٓ ٙچُرا اڅٞبڅٙلبر »ٙرسيش4 :ر6د؛ «ٹُچْنَب اهٕجُِ٦را ډٙنْهب ػٓ ٙيٮبً ٵَئِډب ّْسٙينپُڈٕ ډٙنري هٔري ٖ
ٵَ ٓشْ سَجِ ٓ٬هٔياي ٵَال هَرٕٳٗ ٭ٓچَيهِڈٕ تٓال هٔڈٕ لَِٕرُربَ» رثٺَ 38 :د؛ «ٹبڃَ اهٕجُِ٦را ثٓٮُٕ٢پُڈٕ څٙجٓٮٕ ٍ٠٭ٓئت تٓ څَپُڈٕ ٵٙي اڅٍَّْٕ ِٟډٖٕٔشَٺََ تٓ
ډٓشب ٗ٫إِڅن كٙيشٍ ٹبڃَ ٵٙيهب سَلٕيرٕبَ تٓ ٵٙيهب سَ ٔرسُربَ تٓ ډٙنْهب سُوََْػٔربَ» را٭َاٳ24 :ر25د؛ «أَڅْهبٽُڈٔ اڅشپبطَُُ كٓشن ٍُٕٔسُڈٔ اڅْ ٓٺبثََِ ...طُرڈ
څَشُٖٕئَچُش رٕډٓئ ٌٚٙ٭ٓشِ اڅنٮٙيڈِ» رسپبطَ1 :ر8د؛ «تٓإِبْ ډٙنْپُڈٕ إِال تاٍِىٔهب ٽببَ ٭ٓچن ٍٓثټٓ كٓشْ بً ډٓٺْٙ٢يب طُڈ رُنَؼري اڅرٌ ٙشَ اسٺَررٕا تٓ رَرٌٍَٔ
اڅ٪بڅٙ ٙيشَ ٵٙيهب ػِظٙيب» رډَ ڈ72 :ر 73د؛ «ٽَ ب ثٓيٓأَٽُڈٕ سَٮٔرىٔتبَ ٵََِ ٺبً هٓي تٓٵََِ ٺبً كٓٸ ٭ٓچَيهِڈٔ الضاللَةُ» را٭رَاٳ29 :د؛ «تٓ څَٺَريٕ
ػِئْشُ ٔررب ٵَُاى ٽَ ب هَچَٺْنبٽُڈٕ أَتڃَ مَرةٍ» رارٮبڇ94 :د رٝيٍاڅ شّڅهيشق 1366ق ع3ق 101ٛ؛ ه رق 1981ڇق ع8ق 355ٛد.
آرـ ىٍ ډٖئچ هجر ٣ارٖبب رٺ٘ سٮييشٽنني اي ىاٍىق تاٽبتي ډجيأ ت ډنشهبي هجر ٣إز ٽ ا رش ډٖرئچ ريرِ سنهرب
دٔ اُ ثٍَٕي تكير ب سٮيى هجر ٣ٹبثڄ ديڂيَي إز .ىٍ آ بر آٱبُ ش ٕررٍ «ثٺرَ »ق تاّ هجرر ٣ىت ثربٍ سپرَاٍ ٙري
إز« :ٵََُّٓڅهٔ ٓب اڅٚي٦ببُ ٭ٓنْهب ٵََّهََْػٓهٔ ب ډ ٙب ٽبرب ٵي  ٙتٓ ٹُچْنَب اهٕجُِ٦را ثٓٮُٕ٢پُڈٕ څٙجٓٮٕ ٍ٠٭ٓرئت» رثٺرَ 36:د؛ «ٹُچْنَرب اهٕجُِ٦ررا ډٙنْهرب
ػٓ يٮبً ٵَئِډب ّْسٙينپُڈٕ ډٙني هٔي ٖ ٵَ ٓشْ سَجِ ٓ٬هٔياي ٵَال هَرٕٳٗ ٭ٓچَيهِڈٕ تٓال هٔڈٕ لَِٕرُرب» رثٺَ 38 :دٝ .ريٍاڅ شّڅهيش روٖرز ثر
ثٍَٕي تكير ت سٮيى هجر ٣ىٍ ا ش ىت آ دَىاهش ق ٕذٔ ىٍ ٕب آب ډجيأ ت ډنشهبي هجرٍ ٣ا ډٚو ٜډيٽني.
ث ثبتٍ ٝيٍاڅ شّڅهيشق سپَاٍ تاّ هجر ٣ىٍ ا ش ىت آ ق ثيبرڂَ سٶبتر ډيبب ا ش ىت هجر ٣إز :ثَهري ډشٶپرَابق هجرر ٣اتڃ ٍا
هجر ٣اُ ثهٚز ث إٓ بب ىريب ت هجر ٣ىتڇ ٍا هجر ٣اُ إٓ بب ىريب ث ُډيش ډيىارني .ٵوٍَاُي ا ش ى يځب ٍا اُ ىت ػهز ر يدٌ َى:
 .1هياتري ٕجلبب ىٍثبٍ هجر ٣اتڃ ډيٵَډب ي« :تٓڅَپُڈٕ ٵٙي اڅْرٍَّٕ ِٟډٖٕٔرشَٺََ» رثٺرَ 36 :د؛ اځرَ إرشٺَاٍ ىٍ ُډريشق
ډنشهبي هجر ٣ىتڇ ثبٙيق ًٽَ إشٺَاٍ ىٍ ُډيش ىٍ ٽنبٍ هجر ٣اتڃ ٝليق ريٖز؛
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 ١ .2يَ ىٍ «ٹُچْنَب اهٕجُِ٦را ډٙنْهب» رثٺَ 38 :د ٽ ډَثر ٣ث هجر ٣ىتڇ إزق ث «ػنز» ثبُډيځَىى؛ ثنربثَا ش ډجريأ
هجر ٣ىتڇق ثهٚز إز رٵوٍَاُيق 1420ٷق ع3ق 471ٛد.
ٝيٍاڅ شّڅهيش ا ش ىت اٙپبڃ ٵوٍَاُي ٍا تاٍى ر يىاري .دبٕن اٙپبڃ روٖز ا ش إز ٽر إرشٺَاٍ ىٍ ُډريش ثرب
ا نپ دٔ اُ هجر ٣ىتڇ ٝرٍر دٌ َٵش ق اډب ًٽَ آب ىٍ ٽنبٍ هجر ٣اتڃ ٵرا يي ىاٍى ٽ اُ ػ چ آرهب ډجبڅٲر ىٍ اهرَاع
إز .دبٕن اٙپبڃ ىتڇ ا ش إز ٽ ثَځٚز  ١يَ ىٍ «ٹُچْنَب اهٕجُِ٦را ډٙنْهب» رثٺَ 38:د ث «ػنز» ث ا ش ا٭شجربٍ إرز
ٽ ډجيأ اٝچي هجرر٣ق ثهٚرز ثررى إرزٝ .ريٍاڅ شّڅهيش ثرَ ا رش سٶٖريَق ٙربهيي ٍتا ري ريرِ اٍائر ډرير ب ري
رٝيٍاڅ شّڅهيشق 1366ق ع3ق 158ٛر159د .ډ٦بثٸ ا ش ى يځب ق ډجيأ هجر ٣اتڃق ثهٚز ت ډٺٞيٗ إٓر بب ىريبٕرز
ت ډجيأ هجر ٣ىتڇق إٓ بب ىريب ت ډٺٞيٗ ُډيش إز.
ٝيٍاڅ شّڅهيش سٶٖيَ ى ڂَي ٍا ريِ ىٍ ډرٍى سٮيى هجرً ٣ٽَ ډير ب ي؛ ث ا ش ٝرٍر ٽ هجر ٣اتڃق هجر ٣رٶرٔ
ث ثيب ثرى ت هجر ٣ىتڇق هجر ٣ث ىريبٕز .هجر ٣رٶٔ ث ثيب ثب هيٳ سپ يڄ رٶٔ اُ  َ٥ٸ ثريب ثررى ت هجرر٣
ارٖبب ث ىريب ثب هيٳ ريبُ ارٖبب ث اٙيبي ىريري إز رٝيٍاڅ شّڅهيشق 1366ق ع3ق 160ٛد.
ډجيأ هجر ٣اتڃ ډ٦بثٸ ى يځب ه ډشٶپَابق ثهٚز إز .ث ثبتٍ ٝريٍاڅ شّڅهيشق ثهٚرز آىڇ ٹجرڄ اُ ىريرب ت ىٍ
٭بڅ ي ثَسَ ثرى إز؛ ثهٚز آىڇ ت ثهٚز آهَسيق ث څلبً ٧اسي تاكي ت ث څلب ٧ا٭شجبٍي ډشٲب َرري رٝريٍاڅ شّڅهيشق
1366ق ع3ق 83ٛد .ثنبثَا ش ث ر َ٪تي ثهٚز ٭جبٍر إز اُ ډنِڅي اُ ډنبُڃ ٍتف ارٖبب ٽ ىٍ ٹررٓ ررِتڃ ٥ري
ٽَى سب َٕارؼبڇ ىٍ ا ش ٭بڅڈ ٥جيٮز ٕپنب ىاى ٙي إز .ات ځَتهي اُ ډشپچ بب ٍا ٽ ثهٚز آىڇ ٍا ىٍ ُډريش رب ىٍ
إٓ بب ىارٖش اريق ثب سٮجيَ اهڄ «رُپَ » ت «كؼبة» بى ٽَى إز رٝيٍاڅ شّڅهيشق 1366ق ع3ق 83ٛد.
ىٍ اري ٚة ٝيٍاڅ شّڅهيشق ارٖبب ث كٖت آٱبُ ت ارؼبڇ ىاٍاي ٕ رٚرئ تػررىي إرز ت ىت هجرر ٣ت ىت ٝرٮرى
ىاٍى؛ رٚئ ىريري تادٖيش ډنبُڃ هجر ٣ت روٖشيش ډنِڃ ٝٮرى اتٕز .ا ش رٚئ ق رٚئ س٢بى إز ٽ ث ٭چرز رٺرٜ
تػرىيق َ٩ٵيش٘ ٽڈ ت څٌاس٘ ډليتى إز .ه٦بة «ثٓٮُٕ٢پُڈٕ څٙجٓٮٕ ٍ٠٭ٓئت تٓ څَپُڈ» رثٺَ 36 :د ريرِ ٽر ىٍ اىاډر آ ر
هجر ٣آډي ق ثيبرڂَ ه يش ت ْځي رٚئ ىريري إز رٝيٍاڅ شّڅهيشق 1366ق ع3ق 126ٛد.
ىٍ اري ٝ ٚيٍاڅ شّڅهيشق رٶٔ ارٖبري ىاٍاي ؿنبب ٹيٍسي إز ٽ اُ ٭بڅڈ ربٍ ث ٭بڅڈ رررٍ ت ثر رٶرٔ ډ ٦ئنر
اٍسٺب ت اٍسلبڃ ډي بثي .ارٖبب ث كٖت س٦رٍ ىٍ ا٥راٍ ډوشچٴق هجر ٣ت ٝٮرىي ىاٍى ٽ ځبهي ثر إرٶڄ اڅٖربٵچيش ت
ځبهي ث ا٭ال ٭چي٘يش ت ډٺبڇ ٹبة ٹرٕيش ت ډپبڅ كٺيٺري ثرب كرٸ إرز رٝريٍاڅ شّڅهيشق 1366ق ع1ق 432ٛد .ثرب
هجر ٣آىڇ ث ُډيش ت اهَاع ات اُ ٭بڅڈ ٭ٺڄ ت اٍتاف ث ٭بڅڈ ډبى ت ٭ن َٞت هر يا ٙيب ٭يرث٘ق رٶٔ ىٍ ػٖڈ ډربىي
كيتص بٵزق ت ه َا ا ش ثيب ډبىي ٕٮي ت سالٗ هرى ٍا آٱبُ ٽَى سب ىتثبٍ ث ډنِڃ اتڅي ت ٭بڅڈ ٭ٺرڃ ثبُځَىى .ثرَ
إبٓ ډجبري ٝيٍا يق رٶٔ ارٖبب ػٖ بري اڅليتص إز؛ ٮنري ىٍ آٱربُ اډرَ ت اثشرياي كريتص ت سپررب اُ ه ريش
٭نب َٝډرػرى ىٍ ٭بڅڈ دي ياٍ ډيځَىى ت ٝرٍسي ٹبئڈ ث ثيب إز؛ تڅي دٔ اُ إشپ بڃ ت هرَتع اُ ٹرر ثر ٵٮرڄ ت
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٥ي ډَاست ٽ بڃق ډرػرىي روحانيةالبقاء ډيځَىى ٽ ى ڂَ ريبُي ث ثيب رياٍى؛ ثچپ ٹربئڈ ثر ًار هرر ٘ ت ٵب٭رڄ
ثيتب آالر ت اىتار ػٖ بري إزٝ .يٍاڅ شّڅهيش هجر ٣رٶٔق ٍا رِتڃ اٍتاف ډَٕچة ٽچي رډبرني هجرٍ ٣تفاڅٺيٓد ث ٭بڅڈ
ىريب ىارٖش ت ٭َتع ٍاق ٝٮرى اُ ك٢ي ٠٭بڅڈ ٥ج ٬ث ك٢يَۀ ٹيٓ ت ٭بڅڈ اډَ؛ ٽ رٶرٓ ارٖبري ثب تٝٴ سٮچٸ ث اثرياب
ربٕرسي ت ډچپي ث رٶرٓ ٽچي ت ٭ٺرڄ ٵٮربڃ ت ډؼرَىار ت ٭رراڅڈ اڅهري ٭رَتع ډريٽننري رٝريٍاڅ شّڅهيشق 1384ق ع2
1092ٛد .ث ثبتٍ ٝيٍاڅ شّڅهيشق ٕٺر ٣رٶٔ ٭جبٍر اُ ٝيتٍ ات اُ ډر٥ش اٝچي ت ٵَتى آډيب اُ ديٍ ډٺيٓ ٭ٺچي إزق
ث ٕجت ٵٮچي ٽ اُ ارؼبڇ آب ث ات هٚياٍ ىاى ٙي ثرىق ت ا ش رٺ ٜت ه٦ب ٽ اُ ديٍډبب آىڇ ٝبىٍ ٙيق ؿيِي رجررى ػرِ
كپ ز دَتٍىځبٍ؛ ُ َا ررٍ ربٹٜسَ ىٍ ډٚهي ررٍق سراب ررٍ ٙي يسَ ٍا رياٍى رٝيٍاڅ شّڅهيشق 1393ق ع8ق 312ٛد.
ثَ إبٓ ا ش سر١يلبرق هجر ٣ىٍ اري ٝ ٚيٍاڅ شّڅهيش ثيبرڂَ پي اُ ډَاست تػرىي رٶرٔ إرز ٽر اٍسجرب٣
سنڂبسنڂي ثب ثيب ىاٍى ت ُډين ٕبُ سپبډڄ تػرىي رٶٔ إز .اُا شٍت هجر ٣ر سنهب رٺٞي ثرَاي ارٖربب ريٖرزق ثچپر
ُډين ٕبُ سپبډڄ تػرىي اتٕز ٽ ثيتب هجر ٣ډيٖرٍ ريٖز رٝيٍاڅ شّڅهيشق 1366ق ع3ق 110ٛد.
2ى .1هربَتقٌبؾٖ ّجٌَ

ىٍثبٍ ډوب٥جبب تاّ «اهج٦را» ٽ ثب ٝيٲ ػ  ٬آډي ق ٝريٍاڅ شّڅهيش ى ريځب هربي ډوشچٶري ٍا ډ٦رَف ډريٕربُى ت
ى يځب ثَځِ ي هر ٘ ٍا ثبُځر ډير ب ي:
 .1ډوب٥رت ا ررش تاّ ق آىڇ ت كرراء ت اثچررئارري رٙررَ ٴ ډَس٢ريق 1998ق ع2ق 154ٛ؛ ٥جَٕرريق 1372ق ع1ق
197ٛ؛ ٵوٍَاُيق 1420ٷق ع3ق 463ٛد؛
 .2ډوب٥ت ا ش تاّ ق آىڇ ت كراء ت ډبٍ إز ر َٙٴ ډَس٢يق 1998ق ع2ق 154ٛدٝ .يٍاڅ شّڅهيش ا ش ى ريځب ٍا
ثٮيي ډيىاري رٝيٍاڅ شّڅهيشق 1366ق ع3ق 109ٛد؛
 .3ډوب٥ت ا ش تاّ ق آىڇ ت كراء ت ًٍ آرهبٕز .رشيؼ هجرر ٣آىڇ ت كرراء ثر ُډريش ا رش ثررى ٽر ٵَُررياب ت
رٖڄهب آرهب ريِ ىٍ ُډيش ٕبٽش هراهني ٙي؛ اُا شٍت ث ٝرٍر ٝيٲ ػ  ٬آډي إز ر َٙٴ ډَس٢ريق 1998ق ع2ق
154ٛ؛ ٥جَٕيق 1372ق ع1ق 197ٛد؛
 .4ډوب٥ت ا ش تاّ ق آىڇ ت كراء إز؛ اډب ډٺٞرى هرى آرهب ث سنهب ي ريٖشنيق ثچپ ًٍ آرهرب ريرِ ډٺٞررىري؛ اډرب
هرى آرهب ربُڃ ډنِڅ ه ارٖببهب ٹَاٍ ىاى ٙي اريٝ .يٍاڅ شّڅهيش ه يش ى يځب ٍا ډريدرٌ َى ت ثرَ آب ثر ا رش آ ر
إشٚهبى ډير ب ي« :ٹبڃَ اهٕجِ٦ب ډٙنْهب ػٓ يٮبً ثٓٮُٕ٢پُڈٕ څٙجٓٮٕ ٍ٠٭ٓئت» ر123 : ٥د .سٶبتر ا ش ى يځب ثب ى ريځب دري٘ځٶشر
ىٍ س ب ِ ډيبب ډوب٥ت ډٖشٺيڈ ت ډٺٞرى تاٹٮي إز رٝيٍاڅ شّڅهيشق 1366ق ع3ق 109ٛد؛
 .5ډوب٥ت ا ش تاّ ق آىڇ ت كراء إز؛ اډب ډ٦بثٸ ٭بىر ٭َةق ىت رٶَ ٍا ثب ه٦بة ػ  ٬ډوب٥ت ٹرَاٍ ىاى إرز
ر َٙٴ ډَس٢يق 1998ق ع2ق 155ٛد؛
 .6ډوب٥ت ا ش تاّ ق آىڇ ت كراء ت تٕرٕ اي إز ٽ ثياب ځَٵشبٍ ٙيري رٝيٍاڅ شّڅهيشق 1366ق ع3ق 110ٛد.
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3ى .1ذُبةقٌبؾٖ ّجٌَ

ىٍثبٍ ه٦بة «اهج٦را» ا ش دَٕ٘ ډَ٦ف إز ٽ آ ب ا رش ه٦ربةق ه٦ربة سٚرَ ٮي إرز رب سپرر ني ثر ثربتٍ
ٝيٍاڅ شّڅهيشق ثَهي ډشٶپَاب آب ٍا ه٦بة سپچيٶي ت س َٚٮي ىارٖش اري؛ ُ َا ډٶبٍٹز ثهٚز ت ررِتڃ ثر ُډريش ٽر
ه َا ثب ٕوشيهب ت ډٚپالر إزق اُ ٙي يسَ ش ډَاست ٽچٶز ت ىٙراٍي إز .ث ثبتٍ ٝريٍاڅ شّڅهيش ډ٦ربثٸ ا رش
ى يځب ق ر يسراب هجرٍ ٣ا ٭ٺرثز ىارٖز؛ ُ َا ا٥ب٭ز اُ سپچيٴ ه َا ثب طراة إز ت ثب تػرى طراة ر ريسرراب آب ٍا
٭ٺرثز ٹچ ياى ٽَى رٝيٍاڅ شّڅهيشق 1366ق ع3ق 125ٛ؛ ٵوٍَاُيق 1420ٷق ع3ق 464ٛد.
ثَهي ى ڂَ اُ ډشٶپَاب ٽ ٝيٍاڅ شّڅهيش ثب سٮجيَ «اهڄ ډٮَٵز» اُ آربب بى ډريٽنريق ثرَ ا رش ثبتٍرري ٽر ا رش
ه٦بةق سپر ني إز؛ ُ َا هجر ٣اُ ثهٚز ث ُډيش سلز اهشيبٍ كَ٢ر آىڇ ريٖز سب ثشراب ا ٚبب ٍا ثرياب ډپچرٴ
ٽَى رٝيٍاڅ شّڅهيشق 1366ق ع3ق 125ٛد.
ىٍ اٍُ بثي ى يځب ٝيٍاڅ شّڅهيش سرػ ث ا ش رپش الُڇ إز ٽ تي الُډ اډَ س َٚٮي ٍا ٭ٺرثز رجررىب هجرر٣
ډيىاري .ا ش ىٍ كبڅي إز ٽ ث ر َ٪ډيٍٕي ډيبب ا ش ىت ډالُډ اي تػرى ررياٍى ت ډ پرش إرز اٝرڄ هجرر ٣ثر
هب َ٥سَٻ اتال ي ثبٙي ٽ اُ ا ٚبب َُٕى اډب ىٍ ٭يش كبڃق هجر ٣هرىٗ رر٭ي سپچيٴ إز ٽر هياترري ٕرجلبب
ىٍ ډٺبثڄ اډشظبڃ آرهب طراة ډيىهي .ر رر آب ىٍثبٍ هرى بب إز ٽ هياتري ډيٵَډب ري« :ٵَرجُِ٪چْڈٍ ډٙرشَ اڅرٌ شَ هربىٔتا
كَٓډٕنب ٭ٓچَيٕهِڈٕ َ٥يجبر ٚأُكٙچزٕ څَهٔڈٕ» ررٖبء160 :د .كپڈ سلَ ڈ ىٍ ٭يش كبڃ ٽ رر٭ي ٭ٺرثز ثَاي آربب إرزق هررىٗ
ريِ سپچيٶي إز ٽ هياتري ٕجلبب ىٍ ثَاثَ اډشظبڃ آرهب طراة ډيىهي.
4ى .1ؾطّ ّجٌَ

ٝيٍاڅ شّڅهيش كپ ز هجر ٣رٶٔ ث ٭بڅڈ ٥جيٮز ٍا اُ إَاٍ ىارٖش ق هياتري ت ٍإوبب ىٍ ٭چڈ ٍا اُ آب آځب ډيىارري.
ث ثبتٍ اهڄ ډٮَٵزق رٶٔ دي٘ اُ تٍتى ث ٭بڅڈ ٥جيٮزق اُ ٕنن ٵَٙشڂبب اڅهي إز ت آربب سنهب ثر إر بي سنِ هري
هياتري تاٹٴاري؛ اډب دٔ اُ آٵَ ن٘ ارٖبب ت سٮچيڈ إ بءاڅلٖنبي اڅهيق ٍتف آىډي ډيسراري ثَ إر بي سٚرَ لي ريرِ
آځبهي بثي؛ تڅي آځبهي ثَ ا ش إ ب ىٍ ځَت آب إز ٽ رٶٔ ارٖبري ث ػهبب ٥جيٮز تاٍى ځرَىىق ت ثرب ثريب ډربىي
ديرري هرٍىق ت ثَ اطَ ا ش ديرريق إشٮياى ٙىٍ بٵشش إ ب ت ٝٶبر سٚجيهي ٍا ثيبثري .ثنربثَا ش ٕٙرَّ هجرر ٣ارٖربب ىٍ ٭ربڅڈ
٥جيٮز ت ػبډٮيز تػرىي آىډي ت ثَسَي بٵشش ات ثَ ډالئپ ت ٵَٙشڂببق ىٍ ځَت ا ش هجرر ٣إرز .ىٍ ا رش ٝررٍر
ر سنهب هجر ٣آىډي څٲر ت ثيهرى ريٖزق ثچپ سنهب ٍا ٍٕييب ثر ډٺبډربر ت ډَاسرت ثربالي تػررىي ت ډٮنرري إرز
رٝيٍاڅ شّڅهيشق 1366ق ع3ق 110ٛ؛ ډٞجبفق 1393ق ع307ٛ 8د .ارٖبب ىٍ ا ش ٭بڅڈ ثيش ٵَٙش ت ى رر ت كيرراب ت
ىٓى إز ت ث ُتىي ب ٵَٙش ډيځَىىق اځَ ٭چڈ ت سٺرا ثَ ات ٱبڅت ثبٙي؛ ت ب ٙي٦بري ٍارري ٙري ق اځرَ ډپرَ ت كيچر ت
ػهڄ ډَٽت ثَ ات ٱبڅت ثبٙي؛ ب كيراري ثهي ي اځَ ٙهرر ثَ ات ٱبڅت ٙرى؛ ت رب ىٍرري اي ىٓىٝرٶز اځرَ ثرَ ات آطربٍ
ٱ٢ت ت ك چ ت رٍٗ ثبٙي .دٔ ث كٖت آرـ اُ اهالٷ ت ډچپبر ٽ ثَ رٶٔ ارٖبب ٱچجر ىاٍىق ٍتُ ٍٕرشبهيِ ثر
ٝرٍسي ډنبٕت ثب آرهب ثَډيهيِى رٝيٍاڅ شّڅهيشق 1391ق 45ٛد .ثَا شإبٓ اځَ ٽٖري ثرَ اطرَ ٕررء رٖريبب هرياق
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هر ز هر ٘ ٍا اُ بى ثجَى« :رَٖٔرا اهللَ ٵَبَرٖهٔڈ اَرٶُٖٓهٔڈ» رك19 :َٚد دَتاُ ډٮپرٓ هراهي ىاٙرز ت اُ اتع ثريػهشري
ث ك٢ي ٠ػهز ډياٍ هجر٣ق ت اُ ٹچ كَ ز ث ىاډش ٍٹيز ٕٺر ٣ډيٽني ت اُ ٭رَٗ الډپربري ثر ٵرَٗ ډرش پش
ٙيب سنِڃ ډي بثيق آبځب ث ػبي ٍهب ي اُ ٽظَرق ث ىاڇ سٚشز ډياٵشي ت ثَ اطرَ كٔرت ػرڈ« :تسُلٙجرربَ اڅ ربڃَ كٔجرب
ػٓ ب» رٵؼَ20:د ث ػ  ٬طَتر ډجشال ډي ٙرىق ت ث ػبي ريڄ ثر ٽررط َِ آُاىيق ثر سپربطَ ثَىځري سرش ىٍ ډريىهري ت
َٕارؼبڇ ىٍ ٍتُ ډٮبىق تاّځرر ډلٚرٍ ډيٙرى .ؿنيش ٽٖي ٽر ٝرلن ىڃ ٍا اُ ډهرَ ىڅرياٍ سهري ډريٽنري ت آب ٍا
ػب ڂب ځٙڄق هَؿ ثب ي ثيَتب اُ ډليتى ىڃ ثبٙيق ىٍ كَ ڈ ىڃ ػب ډيىهي ت هرى ىٍ ىٍتب ه ربب ربډلَډربب ٱرَٷ
ډيٙرى؛ ډبرني ربهيا ي ٽ ثَ اطَ ٱٶچزقٽٚشي ٍا ٕرٍام ٽَى ت ٽبالهبي ط يش آب ٍا اُ ىٕرز ىاى ت آة ٍا ٽر ثب ري
ىٍ ثيَتب ٽٚشيق دٚشرار ډؼَا ت ډَٕٔبي آب ثبٙيق ث ىٍتب ٽٚشي آٙنب ډيٕبُى ت ىٍ ه بب آة ثيڂبرر ت ډهربػڈ ثر
ىٍتب ٽٚشيق ٱَٷ ډيٙرى رػراىي آډچيق 1389ق 229ٛد:
آة اريٍ ُ َِ ٽٚشي دٔٚشي إز
آة ىٍ ٽٚشي هالٻ ٽٚشي إز
ٝيٍاڅ شّڅهيش ىٍ ثيبب َّٕ هجر٣ق ى يځب ثَهي ثٍِځبب كپ ز ٍا ثيبب ٽَى إز .ثر ثربتٍ اٵال٥رربق ٭چرز هجرر٣
رٶٔ ث ا ش ٭بڅڈق ٍ ورشش دَهربي اتٕرز ت ؿررب دَهرب ٘ ىتثربٍ ىٍآډري ثر ٭ربڅڈ اتڅري هررى ثربال هراهري ٍٵرز
رٝيٍاڅ شّڅهيشق 1384ق 246ٛد .هجر ٣رٶٔ ىٍ ډن٪رډ ٵپَي اٵال٥رب ثب اري  ٚتي ىٍ كرُ ٹريڇ رٶرٔ ت إرشٌٽبٍ
٭چرڇ ريِ اٍسجب ٣سنڂبسنڂي ىاٍى ت اٍسٺبي ډؼيى رٶٔ ٍا ډيسراب ىٍ ٕب ا ش ىت ډٖئچ ثبُځر ٽَى .ثر ثربتٍ إٍر٦رق رٶرِٔ
 َٙٴ اځَؿ ٭بڅڈ ٭بڅي هرى ٍا سَٻ ځٶز ت ث ا ش ٭بڅڈ دٖز هجر ٣ٽَىق تڅي ا ش ٽبٍ ررر٭ي اُ سرراب ت ٹريٍر اتٕرز
ٽ اري٘شي ٍا ٽ دب يشسَ اُ هرى اتٕزق ٝرٍر ىهي ت سيثيَ آب ٍا ثَ ٭هي ځيَى ت دٔ اُ سيثيَ ىتثبٍ ثب ٕرَ٭ز ثر ډپربب
اٝچي هرى ثبُځَىى؛ ثيتب ا نپ هجر ٘٥ث ا ش ٭بڅڈ  ٍَ١ت ُ بري ثَا ٘ ىاٙش ثبٙي رإٍ٦رق 1393ق 314ٛد.
ىٍ اري ٚة ٝيٍاڅ شّڅهيشق َّٕ هجر ٣ا ش ثرى ٽ آىڇ ت ًٍ اٗ ثب ٭ ڄ ث سپچيٴ ت ثبُ ٽرَىب ىٍهربي هيرَار ت
ثَٽبر اڅهيق اٝالكڂَ ىريب ت آهَر ٙرري .دٔ هياتري آىڇ ٍا اُ هبٻ آٵَ ي ت ثب ىډييب ٍتف ٹيٕري هرر ٘ ىٍ اتق ات
ٍا ثَ ُډيش هجر ٣ىاى سب ػبرٚيش ت هچيٶ ات ىٍ ٍتي ُډيش ثبٙي .دٔ ارٖبب ډريسرارري ثرب ا٥ب٭رز ت ٵَډرببثرَىاٍي اُ
هياتري ت ثب ٭چڈ ت ٭ ڄ ت ىتٍي اُ اډرٍ ىريريق كؼبةهبي ديٍ٘تي هرى ٍا ثَىاٍى ت ډٺبڇ ٹرَة اڅهري ٍا ثر ىٕرز
آتٍى ت ىتثبٍ ث ډجيأ اتڃ ت ٹَة اڅهي ىٕز بثي .ث ثبتٍ تيق ډن٪رٍ اُ ه٦بي رٶٔ ٮنري ػهرز اډپربب ت كٞررڃ
رٶٔ اُ ډجيأق ت رٺ ٜات ٽ ډرػت سٮچٺ٘ ث ثيب ت ثبڅٺر ثرىر٘ ډيثبٙي .دٔ ػَ ٥جيٮز ات رٺ ٜػررهَياٗ
ثرى ت هجر ٣آب ٭جبٍر إز اُ ٝيتٍ آب اُ ډٶبٍٹبر ث هب َ٥٭الٹ ات رٖجز ث ثيب ت ٭ٺڄ ثبڅٺر ثرىب .دٔ رٶرٔ
ث تإ ٦٭الٹ ت ث ٕجت ٙرٷ ٥جيٮي ث سيثيَ ثيبق ت ث ػهز ٭ٚٸ ث ٽ بڃ ًاسي هرىق ٍتي اُ ٭ٺرڄ ثَځَىارري
ت ځرر اي ى ڂَ اُ تػرى هر ٘ ٍا ثَځِ ي ٽ هٚڈ اڅهي ٍا ىٍثَىاٍى .دٔ ات ډيسراري ا ش رٺ ٜػرهَي ٍا ث تٕريچ
ٽ بڃ تػرى ػرهَي سؼَى ٘ ُا ڄ ځَىاري رٝيٍاڅ شّڅهيشق 1366ق ع3ق 110ٛ؛ ه رق 1393ق ع8ق 314ٛر320د.
ث ثبتٍ ٝيٍاڅ شّڅهيشق ارٖبب ىاٍاي ٕ رٚئ إز ٽ هجر ٣ت ٝٮرى ثَا ٘ ٍتي ډيىهي .هجر ٣اُ ٭ربڅڈ ٭ٺررڃ
ث رٶرٓ ت اُ ٭بڅڈ رٶرٓ ث ډبى ت ٥جيٮزق ت ٝٮرى اُ ډبى ث ٭بڅڈ رٶرٓ ت اُ ٭بڅڈ رٶرٓ ثر ٭ربڅڈ ٭ٺررڃ؛ ت ا رش
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٭بڅڈ ډبى ت ٥جيٮز تادٖيش ډنِڃ هجر ٣ارٖبب إز ت روٖشيش ډنِڃ ت ډَسج ثرَاي ٝرٮرى .ثنرب ثرَ ٹب٭ري هجرر ٣ت
٭َتع ډي سراب ث ٍاُهب ت إَاٍ تػرىي ىٍ ىت ٹرٓ رِتڃ ت ٝٮرى ب هجرر ٣ت ٭رَتع دري ثرَى ت ىارٖرز ٽر ٭ٺرڄ
ډل ٠ث رٶٔ ت رٶٔ ث ٥ج٬ق هجر ٣ډيٽنيق ت اُ ٥ج ٬ريِ ىٍ ٹرٓ ٝٮرىي ث رٶرٔ ت اُ رٶرٔ ثر ٭ٺرڄ ٭رَتع
ډيٽني .سچٺي ٝيٍاڅ شّڅهيش ا ش إز ٽ اځَ ػيا ٙيب رٶٔ اُ ٭بڅڈ ٭ٺرڃ ت اررراٍ ت هجرر ٣آب ثر ٥جيٮرز ډ پرش
رجبٙيق ٝٮرى رٶٔ ث آب ٭بڅڈ ريِ دٔ اُ ډَٿ ربډ پش هراهي ثرى ت ه ببځرر ٽ ديرٕرشش رٶرٔ ىٍ ٹررٓ ٝرٮرى
هرى ث ٭ٺرڃ ډٶبٍٷ ډٖشچِڇ تٹر ٫سلرڃ ب سٲييَي ىٍ ٭بڅڈ ٭ٺرڃ ر يٙرىق ػيا ٙيب آب اُ ٭بڅڈ ٭ٺررڃ ريرِ ؿنريش
اٹش٢ب ي رياٍى .اكپبڇ ډجيأ ت ډٮبى ت آٱبُ ت ارؼبڇ رٶٔ پي إز ت سٶپيټ ثيش ا ش ىت ډٮٺرڃ ريٖز .رٶٔ ريِ دري٘
اُ سٮچٸ ث ثيب ت ىٍ ٭بڅڈ ٭ٺرڃق اُ تكير ٭ٺچي ثَهرٍىاٍ إز ت دٔ اُ ډٖشٮي ٙريب اثرياب ٙرَا ٩ ٤هررٍ ثبڅٶٮرڄِ
ٽظَسي ٽ ىٍ  ١ش تكير ٭ٺچي رٶٔ ډنيٍع ثرىق ٵَاهڈ ډيآ ي ت ث اُاي هَ ثريب ډٖرشٮيق رټ رٶرٔ ػِئريق ىٍ
٭بڅڈ ٥جيٮزق ډشپظَ ډيځَىى ت ثبٍ ى ڂَ دٔ اُ ډٶبٍٹز اُ ٥جيٮز ىٍ ٹرٓ ٝٮرى هرىق تكير هر ٘ ٍا ثربُډي بثريق
ت ثب ٭ٺڄ ډٶبٍٷ ډشلي ډيځَىى رډٞجبفق 1393ق ع8ق 301ٛر309د.
ىٍ دَسر ا ش ډ٦بڅتق س بډي رٶرٓ ىائ بً ىٍ كبڃ هجر ٣ت ٝٮرىري ت ا٭ بڃ هيَ ت  َٙآرهب ا ش هجرر ٣ت ٝرٮرى ٍا ٍٹرڈ
هراهي ُى .ارٖببهب ث ٙپڄهبي ډوشچٴ ت ىٍ ځرر هبي ډشٮيى ىٍ ٕچرٻ رٶٔ ىٍ كَٽزارري ت ځربهي ثر ا٭چري ٭چي٘ريش
ډيٍٕني ت ځبهي ث إٶڄاڅٖبٵچيشق ت ىٍ رهب ز ث ررِى دَتٍىځربٍ هرر ٘ ثبُهراهنري ځٚرز .درٔ اُ ډربػَاي تٕرٕرة
ٙي٦بب ت ىٕشرٍ هَتع آىڇ اُ ثهٚزق آىڇ ډشرػ ٙي ٽ ث ٍإشي ث هرى ٕشڈ ٽَى ق ت اُ ډلي ٤آٍاڇ ت َٕٙربٍ اُ رٮ رزق
ثَ اطَ ٵَ ت ٙي٦بب ثيَتب ٍاري ٙي ق ت ىٍ ډلي٦ي دَ اُ ٕوشي ت ٍرغ ٹَاٍ ځَٵش ق دٔ ث ٵپَ ػجَاب ه٦بي هررى اٵشربى
ت ثب س بڇ تػرى ثب ٕرُ ت ځياُ ٍتي ث دَتٍىځبٍ هرى رهبى ٽ « :اٙرَ ٔ هر اڅشَراةٔ اڅََكيڈٔ» رثٺَ 37:د ت سرث اي ٽَى ٽر ډرػرت
ٹ٢ب ي ى ڂَ ت كپ ي ى ڂَ ىٍثبٍ ات ٙي ت ات ت ًٍ اٗ ٍا ثي ش تٕيچ اكشَاڇ ٽَىريق ت ثب هيا ز آربب ث ٕري ٭جرى رز
هرىق آة اُػريٍٵشة ات ٍا ث ػري ثبُځَىاريري رٝيٍاڅ شّڅهيشق 1366ق ع2ق 240ٛر245د.
ث ثبتٍ ٝيٍاڅ شّڅهيشق آډيب ث ىريب ٭جبٍر اُ دب يش آډيب اُ ٽ بڃ ث رٺ ٜإز ت اٵشبىب اُ ٵَ٦ر اڅهي ت رهبى روٖشيشق ت
ٝيتٍ هچٸ اُ هبڅٸ ث ه يش ٍتٗ هراهي ثرىق ت ٍٵشش اُ ىريب ث ثهٚزق ٭جبٍر إز اُ ٍٕييب رٺ ٜث ٽ بڃ ت ثبُځٚز ثر
ٵَ٦ر اتڅي ت اٝچي ت ثبُځٚز ډرػرىار ريِ ث ٕري هبڅٸ ٱيَ اُ ا ش ريٖز .دٔ اتڃ ت آٱبُ ٭جبٍر اُ ٵَتىآډيب ت َٕارؼبڇ
ت دب بب ٮني ثبال ٍٵششق آٱبُ ربدي ي ٙيب ررٍ ت ارؼبڇ آٙپبٍ ٙيب ررٍ إز رٝيٍاڅ شّڅهيشق 1363ق 626ٛر627د.
ٝيٍاڅ شّڅهيش ثَ ا ش ثبتٍ إز ٽ هجر ٣رٶٔق هيؾ ُ بري ث آب رَٕبريق ثچپ اُ ا ش هجر ٣ثهرَ ډنري ريرِ ٙري؛
ُ َا اُ ا ش ٭بڅڈ ډٮَٵز اٙيب ٍا ريِ ث ه َا هراهي ثَى ت هراهي ىارٖز ٽ ٥جيٮز اٙيب دٔ اُ آرپ ٹرۀ آرهرب ثرَ آرهرب
اٵب ١ډيٙرى ؿڂرر إز؛ ت ا٭ بڃ ت اٵٮبڃ  َٙٴ ٕبٽش ىٍ اتق ت ٹرا ي ٽ ىٍ آرهب ډٖششَ إز ر ب بب ځَى ي ق ٹررۀ
رٶٔ ٙنبهش ٙي ت ثَسَي ت َٙٳ ات آٙپبٍ ډيٙررى؛ ُ رَا ثرب ٵٮرڄ إرز ٽر ٹرراي ثرب٥ني ٩ربهَ هراهنري ٙري
رٝيٍاڅ شّڅهيشق 1393ق ع8ق 310ٛ؛ ه رق 1366ق ع3ق 110ٛد.
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اٍاى اڅهي ثَ ا ش ثرى ٽ ارٖبب ىٍ ا ش هجر ٣اُ ٭بڅڈ ثبال ث ثيب ٥جيٮي ٕرٷ ىاى ٙررىق ت رٶرٔ اُ آب ډَسجرة ا٭رال
ث ثيب ٩چ بري ت ډَسجة ىتب هجر ٣ٽني ت ډيسي ثب ا ش ډَٽت ٕذَي ر ب ي ت ثب سالٗ ت ٽٖت ډٮربٍٳ اڅهري ىتثربٍ ثر
ډر٥ش اٝچي هرى ٝٮرى ٽني .دٔ رٶٔ ارٖبب ه٦بٽبٍ رٚبب ىاى ٙي سب ا ش رِتڃ ارؼربڇ درٌ َى .آىڇ ت كررا ثر ٕرجت
رٺ ٜاډپبري هر ٘ ت ٭الٹ رٶٔ ث ٥جيٮزق ث تإ ٦تٕرٕ ٙي٦ببق سش ث ربٵَډبري هياتري ىاىري ت ډرػجربر ه٦رب
ت هجر ٣ت ٕٺر ٣هرى اُ ډَاست ثبالسَ ث ډَسج ىتب ٍا ٵَاهڈ آتٍىري .ثي شسَسيرت روٖرشيش سؼَثر ربٵَډربري ت ٵَ رت ىٍ
ُريځي آىڇ ت ٵَُرياب ات ٍٹڈ هرٍى .آىڇ ث ٍٱڈ سٌٽَ هياتري ٽ ات ٍا اُ ٵَ ت ت ريَرڀ ٙي٦بب آځبهي ىاى ثررىق رشرارٖرز
ىٍ ډٺبثڄ ا ش ٵَ ت إشٺبډز ت دب ياٍي رٚبب ىهيق ت ث ؿيِي ٽ اُ آب ډنٙ ٬ي ثرى رِى ټ ٙيق ت ٭هي ت دي ربب هررى
ثب هيا ٍا ٙپٖز ت ٕٺر ٣هرى اُ ډَسجة ٭ٺڄ ٍا كش ي ٽَى؛ ُ َا هيٳ هياتري ډن ٬ٽَىب آىڇ اُ رٮ رزهربي هررى رجررىق
ثچپ اډشلبري ثرى ثَاي اٍٙبى ر رىب ت سٖچيڈ اتاډَ كٸ ت ا٥ب٭ز ت ٵَډببثَىاٍي ات ت ىتٍي اُ ٵَ ت ت تٕرٕر ٵشنر ځرَ.
اځَ ارٖبب ډر٥ش اٝچي هرى ٍا ٵَاډرٗ ٽَى ت ه نٚيني ثب ا ش ػٖڈ ٍا ډٲشنڈ  ٙبٍى ت تٕبتٓ ٙي٦بب ٍا ث ٽربٍ ثنريىق
إيَ ت ځَٵشبٍ ډيٙرى ت هرى ٍا ث ٙٺبتر ت ٭ٌاة هراهي اٵپني رٝيٍاڅ شّڅهيشق 1366ق ع3ق 110ٛد.
 .2ثبظذَاًٖ نؼَز اًؿبى

ډيبب ډٖئچ هجر ٣ت ٝٮرىق اٍسجب٥ي سنڂبسنڀ تػرى ىاٍى؛ ُ َا هجر ٣ارٖبب ثرب هريٳ ُډينر ٕربُي سپبډرڄ تػررىي
اتٕز ت ډٺيډ ٕبُ ٝٮرىٗ ٹچ ياى ډيٙرى رٝيٍاڅ شّڅهيشق 1366ق ع3ق 110ٛد .اُا رشٍت الُڇ إرز ثر ثربُهراري
ٝٮرى ىٍ اري ٝ ٚيٍاڅ شّڅهيش ريِ دَىاهش ٙرى.
1ى .2اهىبى نؼَز ًفؽ

سَٕيڈ اډپبب ٝٮرى رٶٔ ىٍ ر٪بڇ ٵچٖٶي ٝيٍاڅ شّڅهيش اٍسجب ٣سنڂبسنڂي ثرب رلرر تػررىي رٶرٔ ىاٍى .ىٍ اري ٚر
ٝيٍاڅ شّڅهيش ډرػرىار ٭بڅڈ ىٍ ٭يش كبڃ ٽ ىٍ اٝڄ تػررى تاكيرريق اُ ػهرز ٙرير ت ١رٮٴق ىاٍاي اهرشالٳ ت
ٽظَرق ت سٚپيټدٌ َري؛ اُا شٍت ر٪بڇ هٖشي ٕچٖچ اي اُ ډَاست ډرػرىار ١ٮيٴ ت ٹري إز ٽر اُ ١رٮيٴسرَ ش
تػرى سب ٹريسَ شق سَسيت بٵش اريٝ .يٍاڅ شّڅهيش ثب ډٮَٵي ډَاست هٖشيق ډَاست سپبډڄ ت ٕرٮبىر رٶرٔ ٍا اُ ػهرز
ډَسج تػرىي آب ثيبب ډيٽني .ٽبډڄسَ ش ت  َٙٴسَ ش ًار ىٕزرب ربٵشنيق ثربٍيسٮربڅي إرز .ىٍ دري ات ډٶبٍٹربر
٭ٺچي ٽ ډؼَى سبڇاري ت دٔ اُ آربب ث سَسيتِ ٙيرق رٶرٓق ٥جب ٬ق ٝرٍ ػٖ بريق هيرالي اتڅيق ُډبب ت كَٽز ٹرَاٍ
ىاٍري رٝيٍاڅ شّڅهيشق 1981ق ع9ق 121ٛ؛ ٥رٕيق 1375ق ع3ق 263ٛر264د.
رٶٔ ارٖبري ىٍ ٵچٖٶ ٝيٍاڅ شّڅهيش ثب ثهَ ځَٵشش اُ اٝررڅي ؿررب اٝربڅز تػررىق كَٽرز ػررهَي ت ٍاث٦ر
اسلبىي هبٝي ٽ ډيبب رٶٔ ت ثيبق ثب سپي ثَ ر َ٪جساانيةالحدوث ت روحانيةالبقا ثررىب رٶرٔ ثَٹرَاٍ إرزق ىٍ
كَٽشي ًاسي ت سپبډچي ٹَاٍ ىاٍى .ثَ ه يش إبٓ إز ٽ ٕوش اُ ىځَځرري ت سپبډڄ رر٭يِ ارٖبب ث ډيبب ډريآ ري.
ر َ٪سپبډڄ رر٭ي ىٍ سجييش ډٖئچ سپبډڄ ت ٝٮرى رٶٔ ارٖبب ت كرڄ ډٮ٢رالر آب رٺر٘ ثٖرِا ي ا ٶرب ډريٽنري.
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ٝيٍاڅ شّڅهيش ثب اسپب ث آ اي اُ ٹَآب ٽ دٔ اُ سرٝيٴ ډَاكڄ ډبىي آٵَ ن٘ ارٖربب اُ ثريت ٙرپڄځيرَي ر٦ٶر ق
تػرى ډَكچ اي ډشٶبتر اُ هچٺز ارٖبب ٍا ثيبب ډيٽنيق ر َ٪جساانيةالحدوث ت روحانيةالبقما ثررىب رٶرٔ ارٖربب ٍا
ډيدَتٍاري رٝيٍاڅ شّڅهيشق 1360ق 126ٛ؛ ه رق 1417ٷق ع1ق 217ٛ؛ ه رق 1981ق ع7ق 128ٛد .ثَ إبٓ ا رش
ر َ٪هَؿني ٕنن اٍتاف ثَ اػٖبڇ سٺيڇ ىاٍىق تڅي ٍتف ډرػرى ډؼَى سلٺٸ بٵش ىٍ ػهبري ى ڂَ ريٖز ٽ ثَ ػٖرڈ
ارٖبب ربُڃ ٙي ثبٙي؛ ثچپ ىٍ ٭يش ا نپ دَسري اُ ٭بڅَ ي ى ڂَ إزق ُا يي ػٖڈ ارٖبب إرز ت ىٍ ډٖريَ ٍٙري ات
سلٺٸ ډي بثي .ىٍ اډشياى ه يش ٕيَ إز ٽ ډٖيَ سپربډچي ثٚرَ ىٍ ٍإرشبي إرشٺالڃ هَؿر ثيٚرشَ ٍتف اُ ػٖرڈ
ػَ بب ډي بثي ٽ ځر بي اډپبب ثچپ تٹر ٫سپبډڄ تػرىي رٶٔ إز.
2ى .2هطاتت نؼَز ًفؽ

رٶٔ ارٖبري اُ اثشياي تػرى هرىق ډَاست ت ىٍػبر ډشٮيىي ٍا ډيدٌ َى ت ثب كَٽز ػرهَيق ا٥راٍ ډوشچرٴ تػررىي
ٍا ٕذَي ډيٽني ت ث سپبډڄ ډيٍٕي .رٶٔق ث هَ ټ اُ ډَاست هٖشي اٍسٺب بثي ب رِتڃ ٽنريق ثر ه ربب رٖرجز ىٍ
سپبډڄ هر ٘ ٝٮرى ب رِتڃ هراهي ىاٙزٝ .يٍاڅ شّڅهيش ډَاست تػرىي رٶٔ ٍا ثَ إبٓ سٺيڇ ت سرّهَ ىٍ كريتصق
ث ا ش ٝرٍر ٕبډبب ډيىهي:
 .1هنڂبډي ٽ آىډيق ث ٝرٍر ػنيش ىٍ ٍكڈ ډبىٍ ٹَاٍ ىاٍىق ىٍ ډَسج رٶٔ رجبسي إز .ات ثبڅٶٮڄ تػرىي رجبسي إزق
اډب ثبڅٺر كيراب إز؛ ؿَاٽ ر كٔ ىاٍى ت ر كَٽز رٝيٍاڅ شّڅهيشق 1981ق ع8ق 136ٛ؛ ه رق 1360ق 228ٛد؛
 .2اُ ُډبب سرڅي ت ك٢رٍ ىٍ ىريب سب ثچرٯ ٝرٍي ت ٥جيٮيق ث ٍسجر رٶررٓ كيرراري ٍا بٵشر ت كيرراب ثبڅٶٮرڄ ت
ارٖبب رٶٖبري ثبڅٺر إز رٝيٍاڅ شّڅهيشق 1981ق ع8ق 136ٛد؛
 .3ډَسج ٕرڇ هنڂبډي ډلٺٸ ډيٙرى ٽ رٶٔ اُ ىٍػ كيراري ت ثچرٯ ٥جيٮي ثر ثچررٯ ډٮنرري ت ٍٙري ثرب٥ني
ثَٕي .ىٍ ا ش ٝرٍر ارٖبب رٶٖبري ثبڅٶٮڄ ت ارٖبب ډٓچَپي ت ب ارٖبب ٙي٦بري ثبڅٺر إز .اُ آٱبُ ثچرٯ ٥جيٮريق رٶرٔ
ث تإ ٦سٶپَ ت ريِ ث ٽربٍځيَي ٭ٺرڄ ٭ چريق ٹربىٍ ثر اىٍاٻ اٙريب ت ىٍ رشيؼر ثچررٯ ثرب٥ني ډريځرَىى .اُ ر٪رَ
ٝيٍاڅ شّڅهيش ثچرٯ ثب٥ني ىٍ ډَسج رٶٔ ارٖبري ٱبڅجبً ىٍ كيتى ؿهڄٕربڅڂي ٍتي ډريىهري رٝريٍاڅ شّڅهيشق 1981ق
ع8ق 136ٛ؛ ه رق 1417ٷق ع1ق 229ٛد؛
 .4اځَ سرٵيٸ ارٖبب ٍا ه َاهي ٽني ت ډٖيَ كٸ ت ٍا سركيي ٍا ثذي ب ي ت ريِ اځَ ٭ٺڄ تي ثب ٭چرڈق ٽبډرڄ ٙررى ت
هَىٗ ثب سؼَى اُ اػٖبڇق دبٻ ځَىىق ثبڅٶٮڄ ث ډَسج ارٖبب ډٓچپي ډيٍٕي؛ ٮني ٵَٙش اي ثبڅٶٮڄ اُ ٵَٙرشڂبب اڅهري
ډيٙرى؛ اډب اځَ اُ ٍا ٍإز ځ َا ٙرى ت ٍا ١رالڅز ت ػهبڅرز ٍا ثذي ب ريق اُ ػ چر كيرارربر ت اُ ځرَت اهَ نربب
ډيٙرى .ا ش ډَسج ق ډَسج ارٖبب ٙي٦بري ثبڅٶٮڄ إز رٝيٍاڅ شّڅهيشق 1981ق ع8ق 137ٛد.
اُ ٕري ى ڂَق ٝيٍاڅ شّڅهيش ډَاست ډيٍٽبر رٶٔ ٍا ثَ ډجنبي ډَاسرت هٖرشي ٙرَف ىاى إرز .تي هٖرشي ٍا
ىاٍاي ٕ ډَسج ب ٕ ٭بڅڈ تػرىي ٽ ىٍ ٥رڃ پي ڂَ ٹَاٍ ىاٍريق ډيىاري .دب يشسَ ش ٭بڅڈ ب ډَسجر تػررىيق ٭ربڅڈ
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اػٖبڇ ب ٭بڅڈ ٥جيٮز ت ٭بڅيسَ ش ٭بڅڈق ٭بڅڈ ډؼَىار ب ٭بڅڈ ٭ٺرڃ إز .ثريش ا رش ىت ٭ربڅڈ ريرِ ٭ربڅڈ تإر ٦اي
إز ٽ آب ٍا ٭بڅڈ ډظبڃ ب ٭بڅڈ رٶٔ ډيهراري .رٶٔ ٹبىٍ ث اىٍاٻ ٝرٍرهبي ډرػرى ىٍ هَ ټ اُ ٭راڅڈ ٕر ځبرر
ثرى ق ث ډيِاب ډَسج آب ٭بڅڈق اُ ډَسج اىٍاٽي ثَهرٍىاٍ إز .ثنبثَا ش رٶٔ اُ ػهرز ډريٍٽبر هررى ريرِ ىاٍاي ٕر
ډَسج كٖيق هيبڅي ت ٭ٺچي إز رٝيٍاڅ شّڅهيشق 1981ق ع9ق 194ٛد.
ٝيٍاڅ شّڅهيش رٶٔ ٍا ىٍ روٖشيش ډَسج ق ارٖبب اتڃ ب ارٖبب ٥جيٮيق ىٍ ىتډيش ډَسج ق ارٖبب طربري رب رٶٖربري ت ىٍ
ډَسج ٕرڇ ارٖبب طبڅض ب ٭ٺالري ډيربډي .هَ ټ اُ ا ش ٭راڅڈ ت ډَاست ٕ ځبرر ىٍ ډٺربڇ سٞررٍ ت ٵرَ ٟىاٍاي ډَاسجري
ربډشنبهي هٖشني رهَؿني ٽ ىٍ ډٺبڇ سٮيشق ډشنبهياريد ت رٶٔ ٹبثچيز ت إشٮياى آب ٍا ىاٍى ٽ ا ش ډَاست ډوشچٴ ٍا پري
دٔ اُ ى ڂَي ٥ي ٽني ت اُ اهٔ ډَاست ث اَٙٳ ډَاست ٍا بثي ره ببق ع9ق 97ٛر98؛ اٍٙيٍ بكيق 1389ق 127ٛد.
3ى .2اثعاض نؼَز ًفؽ

ٝيٍاڅ شّڅهيش ىٍ ډراٍى دَ ٙبٍ اُ آطبٍ هرى ث رٺ٘ ٭چڈ ت ٭ ڄ ىٍ ٵَا ني سپبډچن ارٖبب اٙبٍ ٽَى إز رٝيٍاڅ شّڅهيشق
1981ق ع9ق 368ٛد .اُ ى يځب ات رٶٔ ارٖبرن تٹشن ىٍ ٭چڈ ت ٭ ڄ ٽبډڄ ٙيق اُ كيض ٹر ٭چڈ ت اىٍاٻق ٙؼَ ٥يج ا
ډيٙرى ٽ ط َار ٭چرڇ كٺيٺن ت ډير هب ډٮبٍٳ ٺينن ٍا ىاٍى .اٝڄ آب ٭چرڇٕ طبثزق ت ٵَ ٫آبق رشب ؼن إز ٽ ه ربب
كٺب ٸ ٭بڅڈ ډچپرر ت ډٮبٍٳ ٭بڅڈ الهرراري؛ اډب اُ كيض ٹر ٭ ڄ ت سّطيَځٌاٍ ق رٶٔ ث ځرر ا إز ٽ هَځب ؿيِ
ٍا ثوراهي ت آٍُت ٽنيق ثب ٹر ٭ چن ٹر هرى آب ٍا رِى هرى كب َ١ډنٽني؛ ُ َا ثب٥ش ارٖبب ىٍ ىريب ٭يش ٩بهَٗ ىٍ آهَر
إز ت ارٖبب ىٍ آهَر ثب ٹر هيبڅ٘ هَ ؿ ٍا ثوراهي ا ؼبى ډيٽني رٝيٍاڅ شّڅهيشق 1981ق ع9ق 378ٛد.
ىٍ اري ٝ ٚيٍاڅ شّڅهيش ٕٮبىر هَ ٹر ق ىٕشيبثن آب ث ؿيِ إز ٽ ډٺش٢رب ًار اتٕرز .اُ ٕرري ى ڂرَ
ٽ بڃ هَ ؿيِي اُ رر ٫ه بب ؿيِ إز .ثَاي ر رر ق ٽ بڃ ٹر ٙهر كٞرڃ ډٚشهيبر ت ٽ بڃ ٹر ٱ٢رجي ٱچجر ت
ارشٺبڇ إز رٝيٍاڅ شّڅهيشق 1981ق ع9ق 126ٛد؛ اډب ٕٮبىر رٶرٔ ارٖربرن ثر كٖرت ًار ٭ٺچرن آبق تٝررڃ ثر
٭ٺچيبر َٝٳق ت ث كٖت ډٚبٍٽز ثيب ت تٹر ٫آب ىٍ ٭بڅڈ ډبى ت هبر سشق كٞررڃ ٭رياڅز إرز ٽر ثرب ٝريتٍ
اٵٮبڅن ت ْ ٽ ارٖبب ٍا ث ٕر آب ٕرٷ ډنىهني سلٺٸ ډن بثي ره ببق 126ٛد.
ٝيٍاڅ شّڅهيش ىٍ ػب ى ڂَ سر١يق ډيىهي ٽ ٕٮبىر ثب ارؼبڇ ا٭ بڃ ت اٵٮبڅن ث ىٕز ډنآ ي ٽ ډرػت ٥هربٍر
رٶٔاري ت ٽيتٍار ٙآب ٍا اُ ثيش ډنثَري ت ُرڂبٍهب ٍا اُ آ ين ٹچت ډنُىا ني ت ريِ ثب ارؼبڇ كَٽبر ٵپَ ت ر َ٪٭چ رن ٽر
ډرػت كٞرڃ ٝرٍ ت ډبهيبر اٙيب ډنٙرري رٝيٍاڅ شّڅهيشق 1981ق ع 9ق 125ٛد .ثنبثَا ش ٝيٍاڅ شّڅهيش رٺر٘ ٭چرڈ ت
٭ ڄق هَ ىت ٍا ىٍ ٕٮبىر ت ٙٺبتر ارٖبب ډندٌ َى؛ تڅن ثَ ا ش تاٹٮيز سّٽيي ډنٽني ٽ َٙاٵز ت ٕٮبىر كٺيٺن سنهب اُ
ػهز ػِء ر َ٪ثَا رٶٔ كبٝڄ ډنٙرى؛ ؿَاٽ اٝڄ ًار ارٖبب ه يش ػِء إز؛ اډب آرـ ث كٖرت ػرِء ٭ چرن
كبٝڄ ډنٙرىق ؿيِ ػِ ٕالډز اُ ډلنز ت ثالق ت ٥هبٍر اُ ربدبٽن ت ثََ٥ٳ ٙيب ًٍا ڄ ت ريرِ ٍهرب ن اُ ٭ٺرثرز ت
٭ٌاة ىٍىربٻ ريٖز ت َٝٳ ا ش اډرٍق ډرػت َٙٳ كٺيٺن ت اثشهبع ٭ٺچن ريٖز ره ببق 131ٛد.
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ًت٘زِگ٘طٕ

ىٍ دَسر ا ش ررٙشبٍق ډ٦بڅت ُ َ ٹبثڄ إشنشبع إز:
ٝيٍاڅ شّڅهيش ډٺبڇ هجرٍ ٣ا دب يشسَ ش ډَسج ډيىاري ت آب ٍا ٱب ز رِتڃ اُ ٵَ٦ر اٝچي ارٖبب ډريٙر بٍى .ثر
ثبتٍ ٝيٍاڅ شّڅهيشق سپَاٍ تاّ هجر ٣ىٍ ىت آ ٕرٍ ثٺَ ق ثيبرڂَ سٶبتر ډيبب ا ش ىت هجر ٣إز :هجر ٣اتڃ هجرر ٣اُ
ثهٚز ث إٓ بب ىريب ت هجر ٣ىتڇ هجر ٣اُ إٓ بب ىريب ث ُډيش إز .هجر ٣ىٍ اري ٝ ٚيٍاڅ شّڅهيش ثيربرڂَ پري اُ
ډَاست تػرىي رٶٔ إز ٽ اٍسجب ٣سنڂبسنڂي ثب ثيب ىاٍى ت ُډين ٕبُ سپبډڄ تػررىي رٶرٔ إرز؛ اُا رشٍت هجرر٣
ر سنهب رٺٞي ثَاي ارٖبب ريٖزق ثچپ ُډين ٕبُ سپبډڄ تػرىي اتٕز ٽ ثيتب هجر ٣ډيٖرٍ ريٖز.
ث ثبتٍ ٝيٍاڅ شّڅهيشق ډوب٥ت تاّ «اهج٦را» ٽ ثب ٝيٲ ػ  ٬آډي ق كَ٢ر آىڇ ت كراء إز؛ اډب ډٺٞررىق هررى

آرهب ث سنهب ي ريٖشني ثچپ ًٍ آرهب ريِ ډٺٞرىري؛ اډب هرى آرهب ربُڃ ډنِڅ ه ارٖببهب ٹَاٍ ىاى ٙري ارريٝ .ريٍاڅ شّڅهيش
ثَاي ا ش ى يځب ق ث ا ش آ إشٚهبى ډيٽني« :ٹبڃَ اهٕجِ٦ب ډٙنْهب ػٓ يٮبً ثٓٮُٕ٢پُڈٕ څٙجٓٮٕ ٍ٠٭ٓئت» ر123 : ٥د.
ىٍ اري ٝ ٚيٍاڅ شّڅهيشق ثَهي ډشٶپَاب ٽ تي اُ آربب ثب سٮجيَ «اهڄ ډٮَٵز» بى ډريٽنريق ثرَا ش ثبتٍرري ٽر
ه٦بة هجر٣ق ه٦بة سپر ني إز؛ ُ َا هجر ٣اُ ثهٚز ث ُډيش سلز اهشيبٍ كَ٢ر آىڇ ريٖز سب ثشراب ا ٚربب ٍا
ثياب ډپچٴ ٽَىٝ .يٍاڅ شّڅهيش كپ ز هجر ٣رٶٔ ث ٭بڅڈ ٥جيٮز ٍا اُ إَاٍ ىارٖش ق هياتري ت ٍإروبب ىٍ ٭چرڈ ٍا
اُ آب آځب ډيىاري .اُ ر َ٪تيق َّٕ هجر ٣ا ش ثرى ٽ آىڇ ت ًٍ اٗ ثب ٭ ڄ ث سپچيٴ ت ثبُ ٽرَىب ىٍهربي هيرَار ت
ثَٽبر اڅهيق اٝالكڂَ ىريب ت آهَر ٙرري .دٔ هياتري آىڇ ٍا اُ هبٻ آٵَ ي ت ثب ىډييب ٍتف ٹيٕري هرر ٘ ىٍ اتق ات
ٍا ثَ ُډيش هجر ٣ىاى سب ػبرٚيش ت هچيٶ ات ىٍ ٍتي ُډيش ثبٙني .دٔ ارٖبب ډيسرارري ثرب ا٥ب٭رز ت ٵَډرببثرَىاٍي اُ
هياتري ت ثب ٭چڈ ت ٭ ڄ ت ىتٍي اُ اډرٍ ىريري كؼبةهبي دي٘ ٍتي هرى ٍا ثَىاٍى ت ډٺبڇ ٹرَة اڅهري ٍا ثر ىٕرز
آتٍىق ت ىتثبٍ ث ډجيأ اتڃ ت ٹَة اڅهي ىٕز بثي.
رٶٔ ارٖبري اُ اثشياي تػرى هرىق ډَاست ت ىٍػبر ډشٮيىي ٍا ډيدٌ َى ت ثب كَٽز ػرهَيق ا٥راٍ ډوشچرٴ تػررىي
ٍا ٕذَي ډيٽني ت ث سپبډڄ ډيٍٕيٝ .يٍاڅ شّڅهيش ډَاست تػرىي رٶٔ ٍا ثَ إبٓ سٺيڇ ت سرّهَ ىٍ كريتصق ثر ا رش
ٝرٍر ٕبډبب ډيىهي .1 :ډَسج رٶٔ رجبسي؛  .2ډَسج رٶرٓ كيراري؛  .3ډَسج رٶٔ ارٖبري؛  .4ډَسج ډچپي ب ٙي٦بري.
اُ ى يځب ٝيٍاڅ شّڅهيش سپبډڄ رٶٔ اُ  َ٥ٸ ٭چڈ ت ٭ ڄ ډلٺٸ ډيٙررى .رٶرٔ ارٖربرن تٹشرن ىٍ ٭چرڈ ت ٭ رڄ
ٽبډڄ ٙيق اُ كيض ٹر ٭چڈ ت اىٍاٻق ٙؼَ ٥يج ا ډنٙرى ٽ ط َار ٭چرڇ كٺيٺن ت ډير هب ډٮبٍٳ ٺينن ٍا ىاٍى.
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اثش٭َثنق ډليناڅي شق ثيسبق الفتَحبت الوىِ٘ق ثيَترق ىاٍ اڅٞبىٍ.
إٍ٦رق 1393ق زضثبضُ ًفؽق سَػ ة ٭چي َاى ىاتىيق سهَابق كپ ز.
اٍٙيٍ بكيق ٭چيق 1389ق «ډَاست سپبډڄ رٶٔ اُ ى يځب ډالٝيٍا»ق اًؿبىپػٍّٖ زٌٖٗق ٗ 24ق 125 ٛر.137
آٙشيبرنق ٕييػالڃاڅي شق 1370ق قط همسهِ ل٘هطىق ؽ ٕرڇق سهَابق اډيَٽجيَ.
ػراىي آډچيق ٭جياهللق 1389ق تفؿ٘ط اًؿبى ثِ اًؿبىق سلٺيٸ ډل يكٖيش اڅهيُاى ق ٹڈق إَاء.
ػرهَ ق إ ب٭يڄثش ك بىق ثيسبق الهحب ق ثيَترق ىاٍ اڅٮچڈ څچ ال يش.
ٍاُ ق رؼڈاڅي شق 1425ٷق هٌبضات الؿبئطٗي إلـ حضرة اهلل ٍ همبهبت الُبئطٗيق ثيَترق ىاٍ اڅپشت اڅٮچ ي .
ُډو َٚق ډل رىثش ٭ َق ثيسبق أساس البالغةق ثيَترق ىاٍ ٝبىٍ.
 َٙٴ ډَس٢نق 1998ڇق اهبلٖ الوطتًـق ٹبهَ ق ىاٍاڅٶپَ اڅٮَثي.
ٝيٍاڅ شّڅهيشق 1354ق الوجسا ٍ الوؼبزق سهَابق ارؼ ش كپ ز ت ٵچٖٶ ا َاب.
ررررر ق 1360ق اؾطاض اٗٙبتق سلٺيٸ ډل ي هراػريق سهَابق ارؼ ش إالډي كپ ز ت ٵچٖٶ إالډي.
ررررر ق 1360ق الشواهدالربوبیة فی المناهج السلوكیة ،ؽ ىتڇق سهَابق ډَٽِ ر َٚىارٚڂبهي.
ررررر ق 1363ق هفبت٘ح الغ٘تق سهَابق ارؼ ش كپ ز ت ٵچٖٶ ا َاب.
ررررر ق 1366ق تفؿ٘ط المطاى الىطٗنق ٹڈق ثيياٍ.
ررررر ق 1384ق الشواهد الربوبیةق سَػ ة ليي ٽجيَق ٹڈق ثرٕشبب ٽشبة.
ررررر ق 1391ق ضؾبلِ الحكطق سهَابق ډرڅي.
ررررر ق 1393ق حىوت هتؼبلِ٘ق ٹڈق ډنٚرٍار ٥چيٮ ررٍ.
ررررر ق 1417ٷق الشواهد الربوبیة فی المناهج السلوكیةق ثيَترق مؤسسة اڅشبٍ ن اڅٮَثي.
ررررر ق 1981ڇق الحکمة المتعالیة فی االسفار العملیة االربعةق ؽ ٕرڇق ثيَترق ىاٍ اكيبء اڅشَاص اڅٮَثي.
٥جب٥جبئيق ٕييډل يكٖيشق 1411ٷق الو٘عاىق ثيَترق ډؤٕٖة اال٭چ ي.
٥جَٕنق ٵ٢ڄثش كٖشق 1372ق هزوغالج٘بى فـ تفؿ٘ط المطآىق ؽ ٕرڇق سهَابق رب َٝهَٖت.
٥رٕنق ډل يثش كٖشق ثيسبق التج٘بى فـ تفؿ٘ط المطآىق ډٺيډ ٙين آٱبثٍِٿ سهَارنق سلٺيٸ اك ري ٹٞريَ٭بډچنق ثيرَترق ىاٍ اكيربء
اڅشَاص اڅٮَثي.
٥رٕنق رٞيَاڅي شق 1375ق قط االقبضات ٍ التٌجْ٘بت هغ الوحبووبتق ٹڈق اڅجالٱ .
٭َتٕن كر ِ ق ٭جي٭چنثش ػ ٮ ق 1415ٷق تفؿ٘ط ًَض الخمل٘يق سلٺيٸ ٕييهبٙڈ ٍٕرڅن ډلالسنق ؽ ؿهبٍڇق ٹڈق إ ب٭يچيبب.
ٵوٍَاُ ق ډل يثش ٭ َق 1420ٷق هفبت٘ح الغ٘تق ؽ ٕرڇق ثيَترق ىاٍ اكيبء اڅشَاص اڅٮَثي.
ٹَ٥جنق ډل يثش اك يق 1364ق الزبهغ ألحىبم المطآىق سهَابق رب َٝهَٖت.
ډٞجبفق ډل يسٺيق 1393ق قط االؾفبض االضثؼِق ٹڈق ډؤٕٖة آډرُٙي ت دْتهٚي اډبڇ ه يني.

