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 چىيسٜ

ت. اما٤ٗ ٌبٖ ؿك آٖ ًؾٗ كفتٝ ًا ٛاة ٘ا ٚا٤ب  ٔت٤ـؿ٢ ام ٣بِٓ لجل ٚ ٣قاة ٚ ح ٕبٖ ثرٝ   ؿك آ٤ب  ٚ ك ٌّ ـٖا ٔ ٕٙ كٚ ؿاِ٘
ًبى ٔجب٣٘ ؽبّ ؽٛؿ تج٥٥ٗ ٔتفربٚت٣ اكائرٝ    ٛفبٖ ٚ ٔفٌلٖا ثلا ٕبٖق ف٥ٌّ ج٢ق ٞل٤ه ام ٔتىّ ٟب پلؿاؽتٝ ٚ ثبِٜ تج٥٥ٗ آ٘

٢ ٔت٤ـؿ٢ ام آحبك ؽٛؿ ٕٗٗ ث٥بٖ ع٥ب  ولؿٜ ٛٗا ٕٙـ ؿك ٔ ٥ٗق عى٥ٓ ٚ ٔفٌل ؿاِ٘ تإِٟ ّٕٝ ٓـكإِ ـ. ام ر ٌبٝ٘  ٘ا ٟبك ٞب٢ ص
ٗ رـ٤ـ٢ ام عم٥مت لجل ٝث ؿًت ؿاؿٜ  ٌبٖق تج٥٥ ت: تج٥٥ٗ ٔجت٣ٙ ٘ا ٛٝ٘ تج٥٥ٗ ولؿٜ ًا ٛاة لجل كا ٥٘ن ٝث ؿٚ ٌ ٚ ٣قاة ٚ ح

َٕب ٚ كف٢ عزت ٚ ٥٘ن تج٥٥ٗ ٔجت٣ٙ ثل اؿكان ٣ٕٞٚ خُ اؽالق ٚ ا٣ ٛاة. ؿك ا٤ٗ ٔمبِٝ تالٍ ٣ٔ ثل ٕت ُرٛؿ   ٣قاة ٚ ح
ٛمٜ ٕٗٗ ٌناكٍ تج٥٥ٗ ٌٜب ٚا ثب ثلؽ٣ ٔآ ق ؿ٤ـ ٜ ُرٛؿ. ٘ت٥زرٝ   ٞب٢ ؿ٣ٙ٤ ؿك ا٤ٗ م٥ٔٙٝ ًٙز٥ـ ٞب٢ ٓـكا٣٤ ٚ ٔجب٣٘ ٚا

ٛمٜ ؿ٣ٙ٤ ٤ٔبؿق ٞلصٙـ ٣ٔ ا٤ٙىٝ تج٥٥ٗ ل ٔآ ٙٓب ٛاـ٘ پبًؼ ٞب٢ ٓـكا٣٤ ام ٣ ٟب  ثبُـق ثب ؿك ٠٘ل ٌلفتٗ  ت ٢ٌٛ ثلؽ٣ ُج
٤ب  ؿل٥ك ِٜب ل ؿ٣ٙ٤ق ٥٘بمٔٙـ تإٔال  ث٥ِتل ٚ ٔ ٛٞا ت. ٟ  تل٢ ًا

ٛاة لجلق ٣قاة لجلق عىٕت ٔت٤ب٥ِٝ.ٓـكإِتإ٥ِٟٗ ها:کلیدواژه  ق لجلق ح
  

Ma'rifat-i Falsafi _____________________________________________ Vol.16, No.1, Fall 2018   



42         ، َ1397پبييع ، 61پيبپي  اَٚ،ٓ، قٕبضٜ قب٘عزٞؾب 

 ٔمسٔٝ

ت ٚ پي ام آ٤٘بٖ مٔلي پب ٌبٖ ًا ـ    ٘ـ٣ٌ ؿ٢ٛ٥٘ ٘ا ٚاكٞرب ؽربن پٟٙربٖ ُر ٚا  عم٥مرت  قىٝ ثـٖ ٚا ؿك لجل ٚ ؿك م٤ل ؽل

ٌبٖ ؿٚ ع٥ب  ؿ٤ٍل كا تزلثٝ ٣ٔ ت ٚ ٘ا ثلمؽ٣ ٚ اؽل٢ٚ. ثلمػ فبٓرّٝ ٥ٔربٖ ٔرلي ٚ كًرتبؽ٥ن     : وٙـ ٕٞضٙبٖ ثبل٣ ًا

ت رال٥ٞز٣ق  ٌبٖ ٣ٔد650ق 1372ًّا  «ٜٔلَلجٓإفَر  ٝٔٔبتَر اَ َّٓحُر »: ُرٛؿ  ل پٟٙربٖ ٔر٣  ٥ٔلؿ ٚ ؿك لجر  ؛ ٣ٙ٤٤ ام مٔب٣٘ وٝ ٘ا

٘رـ ٚا كا ثلٔر٣   د ٚ ثـٖ ٔبؿ٢ ٚا ام ث٥ٗ 21٣ٔ: ر٣جي ـٚا ـ  كٚؿ تب آٖ مٔبٖ وٝ ؽ ر ٥ٍن٘ا َفو مكنفوى كيهو ككككك»: ٘ا ٍفكَفْ  وفَأوَّكهل لو
ٛاٞـ ثٛؿ ٚ ص7ٝ: رعذ «هْلقمْ ْرا ت.٣بِٓ ثلمػق ٣بِٓ لجل ٥٘ن ٘ب٥ٔـٜ  ثٌب ثٝ ٥ٕٞٗ ؿ٥ُِق د ؿك ٣بِٓ ثلمػ ؽ  ُـٜ ًا

بى  ٛاة ٤رب ٣مربة ثلؽرٛكؿاك    ثلؽ٣ ثلًا ٌبٖ ؿك ٣بِٓ لجل ٔتٙبًت ثب ١ٛ٘ ا٣ٕبَ ٚ ٣مب٤ـ ؽٛؿ ام ح ٚا٤ب ق ٘ا آ٤ب  ٚ ك

ت. آ٤بت٣  بكٜ ؿاك٘ـ:ًا ٛاة ٚ ٣مبة لجل ُا  ام ا٤ٗ ؿًتق ثٝ ح

ـ  ؛ د27ر26ر٤ي: « لبََ ٤ب ٥َِٕتٓ ل٣َِٕٔٛ ٤ٓ٤ََّٕٕٖٔٛ ثِٕب يَفَلَ ٣ِِ كٓث٣ِّ ٚٓ ر٣َِّٙٓ٤ٓ َِٔٗ إِْٔىْل٥ََِٔٗ الْجَنَّةَل٥َُِ اؿٕؽُُِ » : ٌفترٝ ُر

ٌتٙـ وٝ پلٚكؿٌبكْ صٍٛ٘ٝ ٔلا آٔل ثٝ ثِٟت ؿك آ٢. ٌفت ا٢ وبٍ لْٛ ٔٗ ٣ٔ ٓ للاك ؿاؿ.ؿ٘ا  م٤ـ ٚ ؿك مٔلٜ ٣ن٤ن٘ا

ٚا» ٔ ٥ًِّٓئب ِ ٔب ٔٓىَلُ  السَّاعََة ُٚٓ ٤ٓرْٕٛٓ تَمُرْٛٔ    ٚٓ ٥ِِٓ٣تبً ٚٓ عبقَ ثِأَِ فِل٣َْٕٖٓٛ ًٔٛءٔ ا٤ِْٓقاةِ اِٙهبكٔ ٤ٔ٤ٕلََُٖٗٛ ٥َّٓ٣ٕٟب يُـٔٚتاً فَٛٓلبٜٔ اِّٝه

ٛا آََ فِل٣َْٕٖٓٛ ؤََُـَّ ا٤ِْٓقاةِ ٘ـ ٚا كا ام ٘مِٝد؛ 46ر45ريبفل: « ؤَؿٕؽُِّ ـٚا رت ٚ   ؽ ٣رقاة ُرـ٤ـ ثرل آَ    ٞب٢ ًٛء آٟ٘ب ٍ٘ٝ ؿُا

ٚاكؿ  ت وٝ ٞل ٓجظ ٚ ُبْ ثل آٖ ٣لٗٝ ٣ٔفل٣ٖٛ   ُٛ٘ـ ٚ ام كٚم٢ ورٝ ل٥بٔرت ثرل پرب ُرٛؿ      ُـ. ٣قاة آٟ٘ب آتَ ًا

ٚاكؿ و٥ٙـ. تل٤ٗ ٣قاة فلٔب٤ـد آَ فل٣ٖٛ كا ؿك ًؾت ر٣ٔ  ٞب 

 ٝ بى ٔجب٣٘ ؽبّ ؽٛؿ ثٝ ٌٛ٘ر ٛاة ٚ ٣مبة آٖ كا ثل ًا ٔتفربٚت٣ تج٥ر٥ٗ   ٞرب٢   ٔتىّٕبٖ ٚ فالًفٝ عم٥مت لجل ٚ ح

ـ. ؿك  ولؿٜ ٚا٤ب  اكم٤بث٣  ٚ ٔجب٣٘ ٢ٚ ثب ٓـكإِتإ٥ِٟٗتب ؿ٤ـٌبٜ تالٍ ُـٜ ِٝ ا٤ٗ ٔمب٘ا  .ٌلؿؿتٛرٝ ثٝ آ٤ب  ٚ ك
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رت. ٚا ثرب تٛٗر٥ظ        اِكٛاٞساِطثٛثيٝؿك  ٓـكإِتإ٥ِٟٗ پي ام تج٥٥ٗ عم٥مت ٔليق ثٝ ثلك٣ً ٔب٥ٞرت لجرل پلؿاؽترٝ ًا

ٌبٖ آيبم ٣ٔ ع٥ب  ٌب ٞب٢ صٟبكٌب٘ٝ ٘ا رت. اِجترٝ ؿك   وٙـ. ثٝ ٣م٥ـٜ ٚا ٘ا ٖ ؿاكا٢ ؿٚ ع٥ب  ؿ٢ٛ٥٘ ٚ ؿٚ ع٥ب  اؽل٢ٚ ًا

ُٛؿق ثّىٝ ثٝ ا٤ٗ ٤ٔٙب وٝ ٔلثرٛٙ ثرٝ آؽرل      ا٤ٙزب ٔلاؿ ٢ٚ ام اؽل٢ٚق ٘ٝ ثٝ ا٤ٗ ٤ٔٙبًت وٝ پي ام ٔلي عبُٓ ٣ٔ

ت ٌربٖ ٚ ع٥رب       قًا ٣ ؿٚ ع٥رب  ؿ٥٘ر٢ٛ ٘ا ٛ٘ا ٌبٖ عبُٓ ُٛؿ. ع٥ب  ٘جبت٣ ٚ ع٥ب  ع٥ ٞلصٙـ ؿك ٥ٕٞٗ ؿ٥٘ب ثلا٢ ٘ا

ٌبٖ ٜ٘م٣ ٚ رتٗ ٚ ٔرلاؿ ام       ع٥ب  لـ٣ً ؿٚ ع٥ب  اؽل٢ٚ ٘ا ىربٖ ت٤مرُ ؿُا ـ. ٔلاؿ ام ع٥ب  ٜ٘م٣ق ٘في ٘بٛمرٝ ٚ ٔا ٘ا

ت وٝ زربْ ؿٞرـ.    ع٥ب  لـ٣ًق ؿاكا ثٛؿٖ كٚط ا٣ِٟ ًا ـ وبك ا٣ِٟ ٘ا ٛ٘ا ٌبٖ ثب آٖ ٣ٔ ت ٗ ٘ا ثرلا٢ تفٟر٥ٓ    ٓرـكإِتإ٥ِٟ

ـ  ٢ والْ ٥٘ن صٟبك ع٥رب  تٔر٤ٛل ٔر٣   ٥ٌلؿ. ٚا ثلا ٞب٢ صٟبكٌب٘ٝ آٖ وٕه ٣ٔ ٔلاؿ ؽٛؿق ام والْ ٚ ع٥ب  ع٥رب   : وٙر

٣ ٖٚ آٖ والْ تغمك ٕ٘ ـاؿ٢ تٙف٣ٌ رَ٘ف٣ٌَ وٝ ـث ت ـا٣٤ وٝ ثب ٘في ا٤زربؿ ٔر٣ ُرٛؿد؛     ٔا ٛت٣ ِف٣٠ رٓ پق٤لؿد؛ ع٥ب  ٓ

ـاؿ٢ تٙفٌر٣    تر ٝق ع٥ب  ٔا تٗ والْد؛ وٝ ؿك ٔمبْ ٔمب٤ٌ ع٥ب  ٢ٛٙ٤ٔ ر٤ٔٙب٢ والْد ٚ ع٥ب  عِى٣ٕ ر٤ٔٙب٢ عى٥ٕبٝ٘ ؿُا

ٛت٣ ِف٣٠ ٝثٔٙنِٝ ع٥ ٝث ٣ق ع٥ب  ٢ٛٙ٤ٔ ٝث ب  ٛج٣٤٥ ٘جبت٣ق ع٥ب  ٓ ٛ٘ا ب٣٘ ٚ ع٥ب   ٔٙنِٝ ع٥ب  ع٥ م٣ اٌ٘ ٔٙنِٝ ع٥ب  ٜ٘

ٗق  عِى٣ٕق ٝث ٥ تإِٟ ت رٓـكإِ ٣ ًا ٛق 282ق 1360ّٔٙنِٝ ع٥ب  لـ٣ً ٤ب كٚط اِٟ  د.105ق 1387ّ؛ ٕٞ
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٤ٗ ٓٛك  تل٥ًٓ ٣ٔ ع٥ب  مب ٔر٣ ُٛؿ وٝ والْ پي ام ٓـٚك ام  ٞب٢ صٟبكٌبٝ٘ ٔقوٛك ـث ت ِا ٓق ٝث ٔؾٛب ٌرلؿؿ.   ٔتىّ

ٚاكؿ لٜٛ ؽ٥َب ٣ٔ ٗق  ٙـ ٌفتٗ ٚ ؽٙـ٤ـٖ ٍٞٙبْ ًؾ ٛا٣٤ ٚا ٝث ٕٞلٜا ؽ٥ٓٛٔبت٣ ٥٠٘ل ّث زب ُٛؿ  ًپي ام ٛل٤ك ُٙ ٚ ؿك ٘آ

ت ٔٙتمُ ٚ ؿك ٣بلّٝ ٝث ٓٛك  و٣ّ تٔٛك ٣ٔ ٝث ٓٛك  رنئ٣ تٔٛك ٣ٔ زب ٥٘ن ٝث ٣بل١ّ ٔؾٛب ُٛؿ. ا٤رٗ ث٥ربٖ    ٌلؿؿ؛ ام ٘آ

ًٚ ٔتىّٓ تغمك ٣ٔ ًبمؿ وٝ كُٚٗ ٣ٔ ب ؿٚ  ؿٚ ع٥ب ق ٍٞٙبْ ًؾٗ ٌفتٗ ٚ ٛت ـ: ٤ى٣ َ٘فَي ٚ ؿ٤ٍل٢ ٓٛ  ٚ ِفٞ؛ ٔا ٤بث

ت ُىُ ٣ٔ ٥ٌلؿ: ا٤زبؿ ٤ٔٙب ٝث ٓٛك  رنئ٣ ؿك لٜٛ ؽ٥َب ٚ ًپي ٝث ٓٛك  وّر٣ ؿك لرٜٛ ٣بلّرٝ     ع٥ب  ؿ٤ٍل ؿك ٔؾٛب

ُ ٤ٔٙب اؿكان ٣ٔ ـا ؿك لٜٛ ؽ٥َب ٓا ت؛ ٣ٙ٤٤ اثت ـ. ٝ ٝث ٓٛك  و٣ّ ؿك٣ُٔٛؿ ٚ ًپي ؿك لٜٛ ٣بلّ ٔؾٛب  آ٤

رتق     ٓـكإِتإ٥ِٟٗثٝ ٌفتٝ  ٚ ؿٚ ع٥ربت٣ ورٝ ؿك رب٘رت     «ؿ٥٘ر٢ٛ »ؿ٥ُِ ا٤ٙىٝ ؿٚ ع٥بت٣ وٝ ؿك رب٘رت ٔرتىّٓ ًا

تق  ت. ؿك رب٘ت ٔتىّٓ ِفٞ ام ؿكٖٚ ثٝ ث٥رلٖٚ   ٘ب٥ٔـٜ ٣ٔ «اؽل٢ٚ»ٔؾبٛت ًا ت وٝ ؿ٥٘ب ٟبٞل آؽل  ًا ُٛؿ ا٤ٗ ًا

ت. ٣ِٚ ؿك رب٘ت ٔؾبٛتق ٤ٔٙب ثٝ ؿكٖٚ ٣ٔ آ٤ـ ٚ َ٘فَي ٥ًل ٟبٞل٢ ؿاكؿ پي ثب ؿ٥٘ب ٣ٔ ٗ كٚؿ ٔٙبًت ًا ٓرٛك    ق ثرـ٤

ٚاكؿ ٣ٔ ـا ؿك ٔلتجٝ ٘نؿ٤ه ؿكٖٚ ٣ٙ٤٤ ؽ٥بَ  رت. ام   ٌلؿؿ وٝ اؿكانِ ٥ٕ٣رك  ُٛؿ ٚ ًپي ت٤مُ ٣ٔ وٝ اثت ٗ  ترل ًا كٚ  ا٤ر

ـ اؽل٢ٚ ٘ب٥ٔـٜ ُـٜ  صٖٛ ثب٣ٙٛ ـ. ٘ا  ٘ا

ـ آٖ  ُٛؿ وٝ ٔؾبٛت پي ام ؿك٤بفت ٤ٔٙب ٣ٔ ٤بؿآٚك٢ ٣ٔ ٛ٘ا ٚ ؿٞرـ  كا ام لٜٛ ٣بلّٝ ؽٛؿ ثٝ لرٜٛ ٔتؾ٥ّرٝ تٙرنَ    ت

ـاؿ تٙف٣ٌ ٚ ع٥ب  ٓٛت٣ ِف٠ر٣ ثرٝ ؿ٤ٍرل٢ ٔٙتمرُ ًربمؿ. ؿك ا٤رٗ ٓرٛك  ٚا         ؛رنئ٣ وٙـ ت ًپي آٖ كا ثب ٕٞبٖ ٔا

تمبَ ٣ٔ ُٛؿ ٚ ثـ٤ٗ ٛلف ٔمبثُق ٔؾبٛت ٣ٔ ٔتىّٓق ٚ  ٤بثـ. تلت٥ت ٤ٔٙب ام ٤ى٣ ثٝ ؿ٤ٍل٢ ٘ا
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پلؿامؿ. ثٝ ٌفتٝ ٚا لجرل ورالْق لرٜٛ ٔتؾ٥ّرٝ ٤رب       ٞب٢ صٟبكٌب٘ٝق ثٝ ث٥بٖ لجل والْ ٣ٔ پي ام تج٥٥ٗ ع٥ب  ٓـكإِتإ٥ِٟٗ

ؿٜ ثٝ پ٥ّـ٢ ٛٛك ٣بلّٝ ٔؾبٛت ٚ ثٝ ٛا٢ اؿكاو٣ ٔؾبٛت آِٛ ل ل ت. ٌا ٛا٢ اؿكاو٣ ٔؾبٛت ًا ٞبق ُرلٚكق آفرب  ٚ    و٣ّ ل

ٚال٢؛ ٔرخالً  ٔٛٛٗ ٥ُب٥ٛٗ ٚ ّٟٕب  ثبُـ؛ ٣ٙ٤٤ اؿكاوب  آٟ٘ب كا ٤ٔب٣٘ ثبُٛ ٚ ا٣تمربؿ ثرٝ ُرلن ٤رب تزٌر٥ٓ       ؽالف 

ت وٝ والْ ؿك آٖ ؿفٗ ٣ٔ ا٢ ام عفلٜ ؿٞـ؛ عفلٜ تِى٥ُ  ٛا٢ اؿكاو٣ ٚا پبن ٚ ٔٙرٛك ثرٝ    ؛ُٛؿ ٞب٢ آتَ ًا ل ل ٣ِٚ ٌا

ٛاك ٤ٔلفت ا٣ِٟ ثبُـ ٛاٞرـ ثرٛؿ     ثبي٣ ام ثب٥ق ٘ا  ؛282ق 1360ّ رٓرـكإِتإ٥ِٟٗق  ٞب٢ ثِٟت ٚ م٤بكتٍربٜ فلُرتٍبٖ ؽ

ٛا٢ اؿكاو٣ پربنق  د. ٚا ؽٛؿ ا٤ٗ ّٜٔت كا ص٥ٙٗ ت٥ٗٛظ 106٣ٔق 1387ّٕٞٛق  ك ٤عمرب ام  ؿٞـ وٝ افلاؿ ثلؽٛكؿاك ام ل

ـ آٌبٜ تمال٣ِ ؿاك٘ـ. ٕٞٝ ٓٛك ٣ّٕ٣  ثٝ ٚرٛؿ ٣ّٕ٣آ٘بٖ ك وٝ ؿك ٤. ا٤ٗ عمب٘ا تق ؿك ؽبكدق ٚرٛؿ ٣م٣ّ ًا ٔرب     ٔٛرٛؿ ًا

وٙر٥ٓ ؿك ٘فٌرٕبٖ ٓرٛكت٣ ا٤زربؿ      ؿٚك ِٔربٞـٜ ٔر٣  ؿك ؽبكد ٚ ؿك ٣بِٓ ٣مَٛ ٚرٛؿ رٛٞل٢ ؿاك٘ـ. ٚلتر٣ آٟ٘رب كا ام   

ٝ       ُٛؿ ٚ ا٤ٗ ٓٛك  ٣ّٕ٣ ٣ٔ ت. پي ٞل ٓٛك  ٣ّٕر٣ق ثرٝ آرٜالط ؿ٤ٙر٣ فلُرت ا٢  تٙنَ ٕٞبٖ ٓٛك  ٣م٣ّ ًا

ٚاكؿ ٣ٔ ت وٝ ثٝ لّت ٔب  ت»ُٛؿ وٝ  ُٛؿ. ثٝ ٥ٕٞٗ ؿ٥ُِ ٌفتٝ ٣ٔ ًا ا٤رٗ ًرؾٗ   «. لّت ٔأٗ م٤بكتٍبٜ فلُتٍبٖ ًا

ـاٖ ٤ٔٙبًت وٝ لّت ٔأٗ ٔغ ت  ُ ٓٛك ٣ّٕ٣ث ٚال٢ ًا  د.282ق 1360ّرٓـكإِتإ٥ِٟٗق ٜٔبثك ثب 

ت وٝ ثب ٔـفٖٛ ُـٖ ورالْ ؿك آٟ٘ربق ثرب ٥ٞئرب  فبًرـ ٤رب        ٌبٖ ًا ٛا٢ اؿكاو٣ ٘ا عبُٓ ًؾٗ ا٤ٙىٝ لجل والْ ل

 ُٛؿ. ا٢ وٝ ٔؾبٛت ام لجُ ؿك ؽٛؿ ا٤زبؿ ولؿٜق ٕٞلٜا ٣ٔٝ ٥ٞئب  عٌٙ
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ٌبٖ ٣ٔ والْق ثٝ تج٥٥ٗ لجل ؿك ٔٛكؿ ع٥ب  ثبكًٜؾٗ ؿك ثب كُٚٗ ُـٖ رت ورٝ    ٞب٢ صٟبكٌب٘ٝ ٘ا پلؿام٤ٓ. ثب٤ـ تٛرٝ ؿُا

ٌبٖ ٣الٜٚ ثل ع٥ب  ثرٝ   قصٟبكٌب٘ٝٞب٢  ع٥ب ثل ٣الٜٚ  ٓـكإِتإ٥ِٟٗا٤ٗ . ثٙبثلٞب٢ صٟبكٌب٘ٝق ؿاكا٢ رٌـ ٥٘ن ٌٞت ٘ا

بكٜ ؿاكؿ. عبُٓ ًؾٗ ٚا كا ٣ٔ ٛاٖ ثٝ ٓٛك  م٤ لجل رٌـ ٥٘ن ُا  :ل تمل٤ل ولؿت

الق ٣ٔ: رٌـ. 1 ت وٝ ؿك ٣لف ثل آٖ لجل ٛا  ؛ُٛؿ لجل رٌـ ٥ٕٞٗ ؿ٥٘ب ٚ لجلٞب٢ ٟبٞل٢ ًا

٣ ثب ع٥خ٥ت تغ٥٥ل. 2 ٛ٘ا ٣ ؿاكا٢ ؿٚ ع٥خ٥رت : ٘في ٘جبت٣ ٚ ع٥ ٛ٘ا ـ  ٘في ٘جبت٣ ٚ ٘في ع٥ ر ٤ىر٣ ع٥خ٥رت تغ٥رل ٚ     :٘ا

تىٕبَ ٚ تـك٤ذ ٚ ؿ٤ٍل٢ ع٥خ٥ت حجب  ٚ ثمب. ا٤ٗ ؿٚ ٘في ثب ع٥خ٥ت تغ٥ل ـاك٘ـ عِل٢  ًا ٚ لجلُبٖ ٕٞر٥ٗ ؿ٥٘بًرت.   ٘

ٌبٖ ثٝ ٔغٖ اكتغربَق ع٥رب  ٘جربت٣ ٚ     ؿ٥٘ب ٔمجلٜ ٕٞٝ ٓٛك  ت وٝ ؿك ٣ّٓ ا٣ِٟ ٚرٛؿ ؿاكؿ. ٘ا ٛاٖ عبؿث ًا ٞب ٚ او

٣ ٛ٘ا ٛاٞـ ُـ ل٢ٜ ٣ٔ اٍ ع٥  ؛ُٛؿ. ٞلصٙـ ا٤ٗ ؿٚ ع٥ب  ثٝ ٓٛك  ؿ٤ٍل٢ ؿك آؽل  ثٝ ٚا ؿاؿٜ ؽ

٣ ثب ع٥خ٥ت حجب  ٚ 4 ٛ٘ا ثلا٢ ت٥٥٤ٗ لجل ٘فٛى ثرٝ تج٥ر٥ٗ    ٓـكإِتإ٥ِٟٗ: ٘فٛى ٜ٘م٣ ٚ لـ٣ً. ٘في ٘جبت٣ ٚ ع٥

ت ٚ ٕٞٝ ام آ٘زب تٙنَ رب٤ٍبٜ آٟ٘ب ٣ٔ ٌب٣٘ ٣لٍ ا٣ِٟ ًا ـ  ٣ٔ پلؿامؿ. ام ؿ٤ـٌبٜ ٢ٚ رب٤ٍبٜ ٘فٛى ٘ا ٔٙتٟرب ٞرل    ؛٤بثٙر

ٌبٖ فّى٣ق ٣ ٚ ٘ا ٛ٘ا ر٣ ؿاكؿ ٚ ع٣٘٥٘. ٘فٛى ٘جبت٣ ٚ ع٥ ٘فرٛى  ٞب٢ ٔتًٛٚ ام ع٥ٖ٘ ٣لٍ ٚ  ام رّٕٝ ٣لٍ ٚا

ٌبٖ د ٣لٍ تٙنَ ٣ٔ ٘ا ٌت. ٔغرُ   ؿك ٘ت٥زٝ ثٝ ٓٛك  و٣ّ ٣ٔ وٙٙـ. ٞب٢ ٣ب٣ِ ام ٚا ٛاٖ ٣لٍ كا رب٤ٍبٜ ٘فٛى ؿ٘ا ت

ٌبٖ ت. ثٙبثلا٤ٗ لجل ٘فٛى ٘ا ٞب٢ وبُٔ؛ ٣ٙ٤٤ ٔأٙبٖ ٚ ًبثمبٖ ٚ ثٝ ٣جربكت٣ لجرل ٘فري     ثبمٌِت ٘فٛى ٥٘ن ٣لٍ ًا

ت ٣ ثب لٜر٢ ٠٘رل ام ع٥خ٥رت     ؛٤ب ع٥ب  ٜ٘م٣ ٚ لجل كٚط ٤ب ع٥ب  لـ٣ً ٣لٍ كعٕب٣٘ ًا ٛ٘ا ب لجل ٘فٛى ٘جبت٣ ٚ ع٥ ٔا

ٌبٖ ت تغ٥٥ل ٚ ٥٘ن لجل ٘ا ت. قٞب٢ ٔتًٛٚ ع٥ٖ٘ ٣لٍ ًا ـا  صٖٛ ام ٥ٕٞٗ رب تٙنَ ولؿٜ ًا ُرـٖ   ا٤ٗ ٘فٛى ثب رر

رتق رٕر٢    ام ثـٖ ثٝ ٣لٍ كعٕبٖ ٣ٔ ٛاٞل ؿ٤ٍل٢ وٝ المْ ًا ٘ـ آٟ٘ب كا ؿٚثبكٜ ؿك ٣بِٓ عِل ثب ر ـٚا كٚ٘ـ ٚ تب ٚلت٣ ؽ

ـق ؿك لجٛك ٔٛرٛؿ٘ـ رٓـكإِتإ٥ِٟٗقٌوٙـ ٚ ٘ا  د.107-106ق 1387ّ؛ ٕٞٛق 283ق 1360ّبٖ كا ثبمٌلؿ٘ا

ٗ٥ تإِٟ ت ٚ ا٤ٗ ٘فٛىق وٝ آ٤ٝ ُل٤فٝ  ٓـكإِ كؿٜ ًا ّٟٕب٣٘ ٥٘ن ًؾٗ ٝث ٥ٔبٖ ٚآ ِ »ام ٘فٛى وـكٜ ٚ  ِّٝه فَىَفَلَ ٕ ثِإ٤َِْ٘ٔٓ ا

ْؾَٕٛفِ ْز١ِٛٔ ٚٓ ِا ٔ ِِجبىٓ ِا ِّٝه ُ: « فَإَفالَٟٓب ا ت ٞلصٙـ ام ع٥ٖ٘ ٣لٍ تٙرنَ ورلؿٜ   د ث٥بٖ عَب112ر٘غ ًب ـ  آٟ٘ ر رب صرٖٛ    ق٘ا ٔا

ـاكـ٘ ٚ ث٥ٗ ٣لٍ ٚ فلٍ  ثَب ٚام تب ٣لٍ كا ٘ ىبٖ پل تق ٔا تٝ ًا ٛا  ٌث بٖ ثب يُ ٚ م٘ز٥ل ُٟ ب ثل٤ـٜ ُـٜ ٚ پبٞب٤ِ ٞب٢ آٟ٘

٣ ٤ّٔك ٥ٗكًٙـ ر اـ٘ ٚ عت٣ ٝث ع٥ٖ٘ ٣لٍ ٞٓ ٕ٘ تإِٟ ٛق 284ق 1360ّقٓـكإِ  د.108ق 1387ّ؛ ٕٞ

تِٟبؿ ثرٝ  وٙ ثٙـ٢ ؽٛؿق لجٛك كا ثٝ ٣ل٣ُ ٚ فل٣ُ تم٥ٌٓ ٣ٔ ؿك ر٢ٕ اِكٛاٞساِطثٛثيٝؿك  إِتإ٥ِٟٗٓـك ـ. ٚا ثب ًا

ٚا(92)هعرهف:كك«وَٕب ثٓـٓؤَوُٕٓ ت٤َٔٛؿَٖٔٚ»آ٤ٝ ُل٤فٝ  رـ.  ط ٣ل٣ُق ٣ٙ٤٤ ًربثمبٖ ٚ ٔملثربٖ ٔر٣   ق ٣لٍ كا ٔمجلٜ اك ثرٝ   ؿ٘ا

ت ٤ب ارٌبؿ.  رت    ثلا٢ لجل فل٣ُ ٘فٛىق وٝ ٤ب عفرلٜ ٢ٚ ٣م٥ـٜ ٢ٚ ٔمجلٜ فل٣ُ ٥٘ن ٤ب ام آٖ ٘فٛى ًا ا٢ ام آترَ ًا

ٚ ثرلا٢ ٔمجرلٜ فلُر٣     (03)هعورهف:كك«كالضَّاللَة ُفَل٤ِمبً ٞٓـ٢ ٚٓ فَل٤ِمبً عٓكه ٣َّٓر٥ِٕٟٓٔ  »ٞب٢ ثِٟتق ثٝ آ٤ٝ  ٤ب ثبي٣ ام ثب٥

َ ؽَّْكٍ ٥ِ٤ُ٘ـٜٔٔوَٕب ثٓـٓؤْ٘ب ؤَ»ٌبؿ ٥٘ن ثٝ آ٤ٝ ار ج٥ربء )ك«ََّٚ رت    د104: ٘ا تِرٟبؿ ورلؿٜ ًا ٗ ر ًا د. 284ق 1360ّ قٓرـكإِتإ٥ِٟ
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بى ا٤ٗ ر٢ٕ ٌبٖ ٓـكإِتإ٥ِٟٗكًـ  ثٙـ٢ ثٝ ٠٘ل ٣ٔ ثلًا ٣ ٚ ٥٘ن ٘ا ٛ٘ا ٞب٢ ٔتًٛرٚ كا ثرب آ٘ىرٝ     لجل ٘فٛى ٘جبت٣ ٚ ع٥

ٌت ت. قع٥ٖ٘ ٣لٍ ؿ٘ا ٌتٝ ًا ـاؿ ولؿٜ ٚ ٣ل٥ُبٖ كا تٟٙب ٘فٛى وبُٔ ؿ٘ا ب ؿك ا٤ٙزب آٟ٘ب كا فل٣ُ لّٕ  ٔا

ٗ٥ تإِٟ بكٜ ٣ٔ ٓـكإِ بٖ كا  ؿك تج٥٥ٗ ٣م٣ّ ٜٔبِت ٌقُتٝ ٝث صٙـ ٘ىتٝ ُا ٖ ٔغٌٛى اٌ٘ ٚـ٘ ـث ـا ـ: ٘ؾٌت ا٤ٙىٝ ؽ وٙ

ب اث٤بؿ ًٝ ٚق ٣ٙ٤٤ ٣ٙبٓل صٟبكٌبٝ٘ آفل٤ـ وٝ ثب ارتٕب١ آٟ٘ ٥ ل ٌث ٛٞا ٚـ٘ ٛج٤٥ت رـ٤ـ٢ ٌب ام تلو٥ت ر ـا ٝ٘ ُىُ ٌلفت ٚ ؽ

ت. اما٤ٗ ل٢ مٔب٣٘ق ٣ٙ٤٤ ٥ًَب ٚ ٔتغلن ًا ٌٜب ؿك  كٚ ٝ٘ ٛج٤٥ت ٚ ٝ٘ ا٣لٕا آٖ ٥ٞش ٥٘ن ٝث آٖ افبٗٝ ولؿ. ا٤ٗ ٛج٤٥تق ٔا

٣ ٔٛرٛؿ ٥ٌ٘تٙـ؛ صٙبٖ ِٛا ٚـ٘ ؿك للآٖ ول٤ٓ ٣ٔ ؿٚ مٔبٖ ٔت ـا ـ:  وٝ ؽ  .د٣28لاف: را« ُْ ٕٞٔٓ ف٣ِ َِجٕيٍ ِْٔٗ ؽَّْكٍ رٓـ٤ِـٍثٓ»فلٔب٤

ٌبٖ فلا ٣ٔ ٘ت٥زٝ ٞل رٛٞل٢ ثرٝ ٣ربِٓ   پبُٙـ. ؿك  كٚؿ ٚ آٟ٘ب ام ٞٓ ٣ٔ ٥ِف ٣ٙبٓل ام ث٥ٗ ٣ٔإت قكًـ ٚلت٣ ارُ ٘ا

ٛاٞل ثٝ آؽل  ٕٔىٗ ٥ٌ٘ت؛ م٤رلا آٟ٘رب ام    ؛.ؽبن ثٝ ؽبن ٚ آتَ ثٝ آتَ ٚ.. ٌلؿؿ؛ ٔخالً ٣ٔؽ٤َٛ ثبم تمبَ ا٤ٗ ر ب ٘ا ٔا

ٛاٞل ٥٘ن ثٝ آؽل  ٕٔىٗ ٥ٌ٘ت تمبَ ا٣لإ ا٤ٗ ر الً ؛ًٙؼ آؽل  ٥ٌ٘تٙـ. ٘ا تمربَ ٣رلٕ عتر٣ ؿك ا٤رٗ ؿ٥٘رب       م٤لا ٚا ٘ا

رـ    ٛٞا ب ٕٔىرٗ ؽ تمَب آٟ٘ ٛٝ٘ ٘ا ٛؿق صٍ ب ٝث آؽل  ٔٙتمُ ِ٘ ت. ٚلت٣ ١ٛٗٛٔ آٟ٘ ٕٔىٗ ٥ٌ٘تق صٖٛ ٣لٕ لبٓئ ٝث ي٥ل ًا

٣ ل ٔتغ٥ل ٝث ٣بِٕ تمَب ٔا ت. ٘ا ؿ؟ حب٥٘ب ا٣لٕا ٔتغ٥لـ٘ ٚ آؽل  حبثت ًا تق ٕٔىٗ ٥ٌ٘ت.  ٛث  وٝ ام حجب  ثلؽٛكؿاك ًا

ب ًٝ ص٥ن ثٝ آؽل  ٔٙتمُ ٣ٔ ٛا٢ آٖ ٚ ثرـٖ ٔخرب٣ِ؛ ٤٤ٙر٣ ٛج٤٥رت ثرب لٜر٢ ٠٘رل ام تغ٥رل. ثرب           : ٌلؿؿ ٔا ٘فيق لر

ٛاكٕ ٔقوٛك ٣ ٚ ٜ٘م٣ ٚمٔبٖ ؿفٗ ٘في ٘ قإٗغالَ ٣ ٛ٘ا ـا       ٣ٔلـ٣ً فلا جبت٣ ٚ ع٥ كًـ ٚ ا٤ٟٙرب ترب مٔرب٣٘ ورٝ ؽر

ٛاٞل ثبل٣ ٛا٢ ٘في ٚ ثـٖ ٔخب٣ِ ٚ... ٔب٘ـٜ ر ؿٞرـق   وٙـ ٚ ٥ٞئت ٔؾّٔٛ آؽل  كا ثٝ آٟ٘ب ٣ٔ د كا ر٢ٕ ٣ٔر٘في ٚ ل

ٛاك٣ٗ ثٝ آٟ٘ب ٔٙتمُ  ٔمجٛك٘ـ. ٛاٞلق ٣ ٛاكٕ ؿ٥٘بق حبثرت  ٣ٔ پي ام ٣ٛؿ ر ـا  ُٛؿ وٝ ثل ؽالف ٣ رـ ٚ ؽ ٚ٘رـ ؿك آؽرل    ٘ا

ٛاٞل ك ٛاكٕ ؿ٥٘رب٣٤      ا٢ تلو٥ت ٣ٔ ا ثٝ ٌٛ٘ٝآٖ ر ت. فبّٓٝ ٥ٔربٖ آيربم اٗرٕغالَ ٣ر ِغ٠رٝ  ر وٙـ وٝ فٌبؿ٘بپق٤ل ًا

ٛاٞل رمٔبٖ ٣ٛؿد مٔبٖ لجل ٚ ثلمػ ٘ب٥ٔـٜ ٣ٔ ٌبٖ ؿك ا٤ٗ ٔـ  ثرٝ عبِرت    ٔليد تب مٔبٖ تلو٥ت ٔزـؿ ر ُٛؿ. عبِت ٘ا

ت ٛاث٥ـٜ ُج٥ٝ ًا ْ پ٥بٔج وٝ صٙبٖ قُؾْ ؽ ٛاة ثرلاؿك ٔر    فلٔب٤رـ:  ٔر٣  ل اورل رت ر ؽر ٗ لي ًا ق 1360ق ٓرـكإِتإ٥ِٟ

ت285-286ّ ٌبٖ ؿك ثلمػ ًا ـ وٛتبٜ ٤ب ٛٛال٣٘ ثبُـ ٣ٔ قد. ٔـ  مٔب٣٘ وٝ ٘ا ٛ٘ا تٔرل٤ظ   ٓـكإِتإ٥ِٟٗ وٝ صٙبٖ ؛ت

ٌبٖ ثٝ ًجت ٘ٛك ٤ٔلفت ٤ب لٜٛ ٛب٣ب ق رقثٝ كثب٣٘ ٚ ٤ب ُفب٣ت ثٝ ًل٣ت اكتمب ٤بثـ ر وٙـ صٝ ٣ٔ ٗ ثٌب ٘ا ق ٓرـكإِتإ٥ِٟ

ًرت. ٞلصرٝ ا٤رٗ     ثّٙـ د. وٛتبٜ ٤ب 197-196ق 9ّق د1981 ٛك ؿ٥٘ر٢ٛ ٚا ٌبٖ ثٝ ٔا ثٛؿٖ ؿٚكٜ ثلمػ تبث٣٤ ام ت٤ّمب  ٘ا

ت. آٛالً ٛٛال٣ُ٘ؾْ ت٤ّمب  ث٥ِتل ثبُـ ثلمػ  ت ٚ  قفٌّفٝ ثلمػ تل ًا ٌبٖ ًا ٖ يجبككٚث٣ ام صٟلٜ ربٖ ٘ا ٝ  صٙرب  ور

ٛاٞـ آٔـ  د.219ٕٞبٖق ّ عبُٓ ثلا٢ آٖ ث٥لٖٚ كٚؿ ر ؿٞـ وٝ ٘في ام يجبك ٥ٞئب  ث٤ج مٔب٣٘ كػ ٣ٔ قؽ

ت وٝ  ٌبٖ كا ثٝ عم٥م٣ ٚ ٔزبم٢ تم٥ٌٓ ٣ٔ ٓـكإِتإ٥ِٟٗؿك پب٤بٖ ٤بؿآٚك٢ ا٤ٗ ٘ىتٝ المْ ًا ترٗ   وٙـ. لجلِ لجل ٘ا

ٌبٖ ؿك آٖ ٔـفٖٛ ٣ٔ ٚ عفلٜ ت وٝ ؿك مثبٖ ٣ٕرْٛ ٔرلؿْ ثرٝ وربك ٔر٣      قُٛؿ ا٢ وٝ ثـٖ ٘ا ٌبٖ ًا ؛ كٚؿ لجل ٔزبم٢ ٘ا

ٌبٖصلا ٌبٖ ٥ٌ٘ت. ام ؿ٤ـٌبٜ  وٝ ثـٖ ٘ا ث٥ربٖ ُرـٜ    ّٜٔتؿك ُلا٢٤ إًٓب٣٘ ٥٘ن ٥ٕٞٗ  ٓـكإِتإ٥ِٟٗعم٥مت ٚرٛؿ ٘ا

ت ٚ آٖ ؿًتٝ ام اعبؿ٤ج وٝ ؿالِت ٣ٔ ٛاى ؿ٥٘ر٢ٛ   ًا ًت ٚ ثب ع ٌب٣٘ ٔٙبًت ثب ٓفب  ٚ ا٣ٕبَ ؽٛؿ ٚا وٙـ لجل ٞل ٘ا

ٛاٖ لجل عم٥م٣ كا ِٔبٞـٜ ولؿ ٣ٕ٘ بكٜ ؿاكؿ قت ٌبٖم٤لا لجٛك  ؛ثٝ لجل عم٥م٣ ُا  ٞب ٕٞٝ ُج٥ٝ ٤ىـ٤ٍل٘ـ. ٔزبم٢ ٘ا
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 ػصاة ٚ حٛاة لجط. 4

ٛاة لجل ام آٔٛمٜ ُ       ٞب٢ صبَِ ٣قاة ٚ ح رت ورٝ ٠٘ل٤رب  ٚ تغ٥ّر ٥ٍن ٚ ٟٔٓ ٣لٓرٝ ٤ٔربؿپو٣ٞٚ ًا  ٞرب٢ ٔت٤رـؿ٢   ٘ا

ت. ٍا  ؿكثبكٜ بكٜ ؿاكؿ وٝ ؿك ا٤ٙزب ثٝ ثلك٣ً آٟ٘ب ٣ٔ ٓـكإِتإ٥ِٟٜٗٔلط ُـٜ ًا  :پلؿام٤ٓ ؿك آحبك ؽٛؿ ثٝ ؿٚ تج٥٥ٗ ُا

 تجييٗ ٔجتٙي ثط تٕخُ اذالق ٚ اػٕبَ ٚ ضفغ حزت .1-4

ٛاكؿ ٔت٤ـؿ٢ ٚ اِجتٝ ثب تفبٚ  ٓـكإِتإ٥ِٟٗثبكٜ ٣قاة لجل وٝ ٞب٢ ِٟٔٛك ؿك ام تج٥٥ٗ ثرٝ   ٞب٣٤ق ٘مُ ٚ اع٥ب٘بً آٖ كا ؿك ٔ

ٛاة لجلإا٢ ت ٌٛ٘ٝ ت وٝ ٣قاة ٚ ح رت.  ؿكؿ ٚ ِق  عبُٓ ام تٕخُ ٚ تزٌٓ ا٣ٕبَ ٚ اؽالق ٘ا ق٥٤ـ ولؿٜ ا٤ٗ ًا ٌبٖ ًا

ت  :ا٤ٗ تج٥٥ٗ ثٝ ٓٛك  م٤ل لبثُ تمل٤ل ًا

ت؛ صٙبٖ بٖ تإح٥لٌقاك ًا ٚا٤ب  ٥٘ن ام كفا٤ُ اؽالل٣ق ٥٠٘ل ي٘تق ٔىلق  ا٣َٕب ٚ اؽالق ؽٛة ٚ ـث ؿك ٘في اٌ٘ وٝ ؿك ك

٥ل ا٤ٗ عم٥مت كا ؿك ٥ٕٞٗ ؿ٥٘ب ِٔبٞـٜ ٣ٔ ت ٚ افلاؿ ٔث ٜ ت٤ج٥ل ُـٜ ًا ٜ ٚ ٌنـ٘ ب  ؿكـ٘ ٛ٘ا ـ. عمـ ٚ وجلق ٝث ع٥  وٙٙ

ىبك ٣ٔ ٚال٣٤ ؽٛؿ ُآ ٖق ا٣َٕب مُت ٚ كفا٤ُ اؽالل٣ ٝث ٓٛك   ـا٣٤ ام ـث ٛـ٘  پي ام ؽلٚد ٘في ام لبِت ؽٛؿ ٚ ر ُ

٣ٔ ٝ ب كا اؿكان ٣ٔ ٚ ُؾْ كا اعٛب بٖ عم٥مت آٟ٘ ـ. ؿك ا٤ٗ ؿ٥٘ب ٝث ؿ٥ُِ ت٤ّمب  ٔبؿ٢ ٚ ٚرٛؿ عزربة  وٙٙـ ٚ اٌ٘ ٞرب٢   وٙ

ت ٚ ٖ ًا ٟب ٖ ٙپ ب َ ٚ اؽالق اٌ٘ ٚال٣٤ ا٣ٕب  ٜ ٛٝ٘ ٚ ٣ملة ٔت٤ـؿ صٟل ٣  ٚا ٓٛك  ٔبكٌ ب كا ِٔبٞـٜ ٕ٘ ـ آٟ٘ ٣ِٚ پي  ٔبٙ٘ وٙـ؛ 

ىبك ٣ٔكٚؿ  ٞب وٙبك ٣ٔ ام ٔلي پلؿٜ ب٣٘ ُآ ٓ »ٌلؿؿ. عـ٤ج ٘ج٢ٛ  ٚ عمب٤ك ا٣َٕب ٚ اؽالق اٌ٘ ب ٣ٞ ا٣ٕبِىٓ تلؿت بِر٥ى « بٕ٘

٣ق  بٖ عم٥مت مُت ا٣َٕب ـث ؽٛؿ كا ِٔرب 90ق 3ّقق د1403رٔزٌّ ت. اٌ٘ وٙرـ ٚ   ٞـٜ ٔر٣ د ٥٘ن ُبٞـ٢ ثل ا٤ٗ ٔـ٣ًب

ب ٚا كا ٣ٔ ب٣٘ وٝ ؿك ٣بِٓ كئ٤ب ِٔبٞـٜ ٣ٔ اؿكان آٟ٘ ٛك٢ ك٘ذ ٣ٔ آماكؿ؛ ٥٠٘ل اٌ٘ ثلؿ. ٔلاؿ ام ٣قاة لجل ٥ٕٞٗ ؿكؿ ٚ  وٙـ ام ٔا

ت  بٖ ًا ٛاة لجل ِقا  عبُٓ ام تزٌٓ ا٣َٕب ٚ اؽالق ؽٛة اٌ٘ بٖ ٚ ٔلاؿ ام ح ٚ اؽالق ـث اٌ٘  َ ُ ام تزٌٓ ا٣ٕب ك٘ذ عبٓ

ٗق ر ٥ تإِٟ ٗق 220ق 9ّد ق1981ٓـكإِ ٥ تإِٟ ٗق 362ق ّ 1360؛ ٓـكإِ ٥ تإِٟ  د.110-109ق ّ 1387؛ ٓـكإِ

 ػصاة ٚ حٛاة تجييٗ ٔجتٙي ثط ازضان ٕٚٞي .2-4

ـا ٚإٞٝ كا ثب ؽٛؿ ٕٞلٜا ؿاكؿ ٚ ثل ؽرالف   ق٣ ام ثـ٤ٖ٘في پي ام ٔلي ٚ ر آٖ كا ام  ٤ٌٛٙرـق  ئ٥بٖ ٔر٣ ِٔرب آ٘ضرٝ  لٜٛ 

تق ٕٞضٙبٖـكن ٍٞٙبْ ٔليق ٔ ؿٞـ. ثٙبثلا٤ٗ ٣ؿًت ٕ٘ وٝ ؿك ؿ٥٘رب ٥٘رن ا٤رٗ ٓرٛك كا اؿكان      ٓٛك رنئ٣ ٚ ٔبؿ٢ ًا

ـا ولؿ. ٣ٔ ـا٣٣٤ ام ثـٖق ثٝ ا٤ٗ ٣٤الٜٚ ثل ا٤ٗ ٘في ٍٞٙبْ ر تٝ ٚ ثـٖ ؽرٛؿ كا ؿك لجرل ٔر٣    ر ٤بثرـ ٚ ؿكؿ ٚ   تٛرٝ ؿُا

ل ثٝ ٣قاة لجل ٤بؿ ٞب٣٤ كا وٝ ثٝ ٓٛك  ٣مٛثب  ع٣ٌ ؿك ُل٤٤ت آٔـٜق اؿكان ٣ٔ ك٘ذ رل   ُرٛؿ.  ٣ٔ وٙـ وٝ ام ا٤ٗ ٔا ٌا

تق ٥٠٘رل عرٛك   ضٙبٖٞب٢ ٘ج٢ٛ كا آ٘ فلؿ٢ ٤ًبؿتٕٙـ ثبُـ فا  ؽٛؿ ٚ ٓٛك ا٣ٕبَ ٚ ٣ٚـٜ تٝ ًا  ا٥٤ِٗوٝ ثٝ آٟ٘ب ثبٚك ؿُا

ٛاة لجل ٤بؿ ٣ٔ ٞب اؿكان ٣ٔ ثِٟت ٚ ٚا٤ب  آٔرـٜ  ٌٛ٘ٝ ٕٞبُٖٛؿ. ثٙبثلا٤ٗ لجل  وٙـ وٝ ام ا٤ٗ ثٝ ح ٤رب ثربي٣ ام    قوٝ ؿك ك

ت م عفلٜا٢ ا ٞب٢ ثِٟت ٚ ٤ب عفلٜ ثب٥  د.409ق 1354ّ ٓـكإِتإ٥ِٟٗقر ٞب٢ رٟٙٓ ًا

ٛاة لجرل            اؾفبضؿك  ٓـكإِتإ٥ِٟٗتج٣ٙ٥٥ وٝ  رت ٥٘رن ثرٝ ٕٞر٥ٗ تج٥ر٥ٗ ام ٣رقاة ٚ حر ام فِبك لجل اكائرٝ ورلؿٜ ًا

ت. ثٝ ٣م٥ـٜ  وٝ پق٤لؿ ٞب٢ ٔؾتّف٣ ٓٛك  ٣ٔ ٌلؿؿ. ٣قاة لجل ثٝ ٌٛ٘ٝ ٣ٔثبم ٗ ٤ى٣ ام آٟ٘ب فِبك لجل ًا  ٓرـكإِتإ٥ِٟ
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ٛا ٤ب ؿك آةق َِٕٔٛ تج٥٥ٗ ٚارٌـ صٝ ؿك م٥ٔٗ ثبُـق صٝ ؿ بى ك ٞ ورٝ م٤رل فِربك ُرـ٤ـ     ا٤ٗ تج٥٥ٗ و٣ٌ ًت. ثل ًا

تق ثب آتَ ٣ٔ تق  ًا ٛك ٣بكٕ ثل ثرـٖ   آ٘ضٝ ٔٛرت ٣قاثَ ٣ًٔٛمؿ ٤ب ث٥ٗ ؿٚ ًًٙ ثنكي ٌلفتبك ُـٜ ًا ُٛؿ ٘ٝ ٔا

ت وٝٚا ٛك ًا في ٚ ثـٖ ثب ٞٓ اكتجربٙ ؿاك٘رـ. ثٙربثلا٤ٗ عتر٣     ُٛؿ؛ صلاوٝ ٘ ثل ٘في ٚا ٣بكٕ ٣ٔ ق ثّىٝ ٓٛك  آٖ ٔا

ل ص٥ٙٗ فلٕ ُٛؿ وٝ ا٤ٗ ٓٛك  رجبة ٔربؿ٢ ثرل ٘فري ٣ربكٕ ُرٛؿق ترب          ٌا ٞب ام كٜا ؿ٤ٍل٢ ٚ ٘ٝ ام ٛل٤ك ا٤رٗ ًا

تق ا٤ٗ   ٍٞٙب٣ٔ ٛاة ٚ كاعرت   تإح٥لوٝ ٘في ثب ا٤ٗ ثـٖ ؿك اكتجبٙ ًا ت. فِبك ٚ ٣قاة لجل ٚ ٥٘ن ح ثٝ عبَ ؽٛؿ ثبل٣ ًا

ت رلجل ام ٥ٕٞٗ لج٥  د.220ق 9ّق د1981 ٓـكإِتإ٥ِٟٗقُ ًا

 نسضإِتأِٟيٗة ٞبي ٘ظطي فطو ٔجب٘ي ٚ پيف. 5

ت ثبكٜؿك ٓـكإِتإ٥ُِٟٗـٜ ام ٢ًٛ  ٞب٢ اكائٝ تج٥٥ٗ ٛاك ًا ت ٛاة لجل ثل پق٤لٍ ٔجب٣٘ م٤ل ًا  :لجل ٚ ٣قاة ٚ ح

 )لضب( ٔٛرٛزات حبزث زض ػبِٓ ػّٓ اِٟي  ٚرٛز نٛضت ػّٕي. 1-5

ٌبٖق ٚرٛؿ ٓٛك  ٣ّٕ٣ ؿك تج٥٥ٗ لجل ع٥ب  ٓـكإِتإ٥ِٟٗام رّٕٝ ٔجب٣٘  ٔٛرٛؿا  ؿك ٣ربِٓ ل٘رب٢     ٞب٢ صٟبكٌب٘ٝ ٘ا

ت. فالًفٝ ؿك ٤ه تم٥ٌٓ ٌتٝ قا٣ِٟ ًا ـ ل٘ب كا ثل ؿٚ ٌٛ٘ٝ ؿ٘ا ٗ ل٘ب٢ ٣ٙ٥٣ ٚ ل٘ب٢ ٣ّٕ٣. ثٝ ٌفتٝ : ٘ا  ٓرـكإِتإ٥ِٟ

تٞب٢ ٣مّ ل٘ب ام ؿ٤ـٌبٜ فٌّفٝ ِٔبءق ل٘ب٢ ٣ٙ٥٣ ٚ ٣جبك  ام ٚرٛؿ ٓٛك  ٚاررت   ٣ ٔٛرٛؿا  ًا ت٤رب٣ِ ثرٝ    ورٝ ام 

ـا١ ٚ ثـٖٚ مٔبٖ ت؛ ٓٛك  اث ٝ         ٓبؿك ُـٜ ًا ُرٕبك   م٤لا فالًرفٝ ِٔربء ل٘رب كا ثؾِر٣ ام ٣ربِٓ ٚ ام اف٤ربَ اِٟر٣ ثر

ت ٣ٔ ـا ام فا  ا٣ِٟ ٚ ٔجب٤ٗ ثب آٖ ًا ب ل٘ب ام ؿ٤ـٌبٜ ؽٛؿ  ؛آٚك٘ـ وٝ فا  آٟ٘ب ر رت؛    ل٘ب٢ ٣ّٕ٣ ٓـكإِتإ٥ِٟٗٔا ًا

تق ثـٖٚ آ٘ىٝ ٥ٞش ر٤ُ ٚ ٞب٢ ٣ّٕ ٣ٙ٤٤ ٓٛك  ٚارت ًا ٚارر  إٚ ت تإح٥ل٣ وٝ المٔٝ فا   آٟ٘رب   ت٤رب٣ِ ٚ  تحل٢ ٥ٔربٖ 

تٝ ثبُـ. ا٤ٗ ٓٛك  ٚال٤ر٣     م٤لا ع٥خ٥ت ٣ـ٣ٔ ؛كٚ٘ـ ُٕبك ٣ٕ٘ ام ارنا٢ ٣بِٓ ثٝ ٞب٢ ٣ّٕ٣ ٚرٛؿ ؿُا ىرب٣٘  ٚ رٟرب  ٔا

رت      ٘رـ ًا ـٚا ـاك٘ـ. ثٙبثلا٤ٗ ل٘ب٢ كثب٣٘ وٝ ٕٞربٖ ٓرٛك  ٣ّرٓ ؽ رت        ق٘  لرـ٤ٓ ثبِرقا  ٚ ثربل٣ ثرٝ ثمرب٢ اِٟر٣ ًا

ؿك ٣ربِٓ ٣ّرٓ    تٕبْ ٔٛرٛؿا  عربؿثق ٓرٛكت٣ ٣ّٕر٣    ٓـكإِتإ٥ِٟٗام ؿ٤ـٌبٜ  د.292ّ ق6 د ق1981 رٓـكإِتإ٥ِٟٗق

٣ ٚ پي ام آٖ ؿك ٣ّرٓ  ٤لجُ ام ا٤زبؿ آٟ٘ب ؿك ؿ٥٘بق ع٥ٗ ٚرٛؿ ؿ٥٘ب   ٞب٢ ٣ّٕ٣ ٣ٙ٤٤ ٣بِٓ ل٘ب ؿاك٘ـ ٚ ا٤ٗ ٓٛك  قا٣ِٟ

٘ـ ا٤ٗ ٓٛك ا٣ِٟ ٔٛرٛؿ٘ـ ـٚا ؿٞرـ.   ررب٢ ٔر٣   ا٢ ورٝ ؿك ا٤رٗ رٟربٖ ٌٞرت     ٚ ؿك لبِت ٔبؿٜؿٞـ  ٣ٔٞب كا تٙنَ  . ؽ

ؿك ا٤رٗ رٟربٖ ؿفرٗ      ٣ّٕر٣  ُٛؿ. ثٝ ٣جبكت٣ آٖ تٙرنَ ٓرٛك   ٣ٔ   تلت٥ت ا٤ٗ رٟبٖ پق٤لا٢ تٙنَ آٖ ٓٛك ٣ّٕ٣ ثـ٤ٗ

ت ٘ٝ ؽٛؿ آٖ ٓٛك ٌلؿؿ. ٣ٔ ت ثّىٝ ِجب٣ً  قآ٘ضٝ ٟبٞل ًا رت ورٝ آٖ ٓرٛك كا     وٝ ا٤ٗ ٓرٛك پُٛر٥ـٜ ٚ   ًا لجرل٢ ًا

ت؛ ٥٠٘ل كٚط وٝ ثٝ ثـٖ ت٤ّك ٣ٔ ب كٚط ق٥ٌلؿ ٚ ثـٖ اعبٛٝ ولؿٜ ًا ت. ثٟٝبٞل ٔا تلت٥ت ؿ٥٘ب ٚ وُ ٣ربِٓ   ا٤ٗ ق ثبٛٗ ًا

ٛ  لجل ٓٛك ٣ّٕ٣  بٖ ً٘ب ٣ اٌ٘ ٛ٘ا ّٕٝ ٓٛك  ع٥ب  ٘جبت٣ ٚ ع٥ ت. ثب ثلص٥ـٜ ُـٖ ا٤رٗ ؿ٥٘رب ٚ    ٔٛرٛؿا  عبؿث ٚ ام ر ًٞب

ٚاكؿ ٣ٔ ق ا٤ٗ لجل ُىٌتٝ ٣ٔاكتغَب ٔب ٝث ًلا٢ ؿ٤ٍل ٖ ثلمؽ٣  د ؿك ـث ـٜ ٤ب رثلا٢ ٔخَب ب ث٥لٖٚ ٔآ بثلا٤ٗ  ُٛؿ ٚ آٟ٘ ـ. ٙث ٘ٛ ُ

ًت. ٖق ؿ٥٘ب لجل ٚا ب تىٕب٣ِ ثلا٢ ا٤ٗ ؿٚ ع٥ب  ٚرٛؿ ؿاكؿق ٣ٙ٤٤ ٝث ٔـ  ٣ٕل اٌ٘  تب مٔب٣٘ وٝ علوت ًا
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ٌرب٣٘ ام      ٓـكإِتإ٥ِٟٗٔجٙب٢ ؿ٤ٍل٢ وٝ  ٌبٖ ام آٖ ثٟلٜ ٌلفترٝق تٙرنَ ٘فرٛى ٘ا ؿك تج٥٥ٗ لجلٞب٢ صٟبكٌب٘ٝ ع٥ب  ٘ا

ت. ٞل٤ه ام ٔلاتت ٣ب٣ِ ٚرٛؿق ٔلاتت ٔبؿٖٚ كا ؿك  ٛاك ًا ت ٖ ٌٞت٣ ًا ؿ بى فٚٔلاتت ٛث ٜ ثل ًا ٗ ؿ٤ـٌب ت. ا٤ ٣ ًا ٍ اِٟ ٣ل

ت. ام ٣جبكا   ٝ ًا ٖ ام ٔلاتت ٣ب٣ِ ٚرٛؿ تٙنَ ٤بفت ٚ ٚرٛؿ ٔلاتت ٔبؿٚ ٥ٟٗٓـؽٛؿ ؿاكؿ  تإِ ت ٣ٔ كإِ ُٛؿ وٝ ٚا  ص٥ٙٗ ثلؿُا

ت؛ م٤رلا ؿك   بثلا٤ٗ ٞل ٔٛرٛؿ٢ ؿك ا٤ٗ ٣بِٓ ام ٣بِٓ ٣مَٛ تٙنَ ٤بفتٝ ًا ت. ٙث ؿك ا٤ٙزب ام ٣لٍ ٣بِٓ ٣مَٛ كا اكاؿٜ ولؿٜ ًا

َ كا ؿك ؽٛؿ ؿاكؿ. ت ٚ ٣ّتق ٤ّٔٛ ٣ِٛ ٚرٛؿ ٣بِٓ ٣مُ ؿك كؿ٤ف ٣ُّ ٔٛرٛؿا  ٔبؿٖٚ ًا ٛ ٌّٝ ًّ 

 ٞب ٚ ٘يتتٕخُ ضفتبض، اذالق . 3-5

ٌرب٣٘   ا٣ٕربَ ٚ اؽرالق ٚ ٥٘رت    قٞبًت. ثل ا٤رٗ ٔجٙرب   تج٥٥ٗ ٘ؾٌت ام ٣قاة لجل ٔجت٣ٙ ثل تٕخُ ا٣ٕبَ ٚ ٥٘ت  قٞرب٢ ٘ا

ٞرب ٚ   ٞب٢ ثلمػق تزٌرٓ ا٣ٕربَ ٚ تِرؾْ ٥٘رت     وٙـ وٝ ام ٍُفت٣ تٔل٤ظ ٣ٔ ٓـكإِتإ٥ِٟٟٗبٞل٢ ؿاكؿ ٚ ثب٣ٙٛ. 

ٌبٖ ٟبٞل ٚ ٟبٞلٍ ثبٛٗ ٔ ت. ؿك ثلمػق ثبٛٗ ٘ا ْ مفكَتجاد كاموُّ كَيْفو مكنوَكككك»ٌلؿؿ. ٚا ثٝ آ٤بت٣ ٕٞضٖٛ  ٣اؽالق ًا َف

َهِودهًكككككك ٍ كَأنفودًهكيف ْ كَأوَّكيفِ ًَموَكوفكيفِ ًَو ْفُّ كَلو وفك»ٚ  (03عهورهو:ككك)هل«كعفههَ ْتكنهى كخَِ رمكن ح َضرًهكوفكنَكعفههَ ْتكنهى كس ٍْءكَتو

ت49: وٟفر «وفجفد وهكنَكعفهه مْهكحَضهرًه تِٟبؿ ولؿٜ ًا  د.633ٚ648ق 1363ّٓـكإِتإ٥ِٟٗق ر د ًا

ٗ  ٞل ٓفت ٤ب ّٔىٝ ٘فٌب٣٘ ؿك ٞل ٔٛٛٗ ٚ ِ٘ئٝ ٓـكإِتإ٥ِٟٗثٝ ٣م٥ـٜ  ٝ  ا٢ ٟٟٛك٢ ؽبّ ؿاكؿ؛ اما٤ر ثٌرب   كٚ صر

ورٝ پرق٤لا٢     ٚلت٣ ؿك ر٣ٌٕ ؛ٞب٢ ٔؾتّف آحبك ٔت٤ـؿ٢ ام ؽٛؿ ثل رب٢ ٌقاكؿ. ٓٛك  آة كا ؿك ٠٘ل ث٥ٍل٤ـ ؿك ٔٛٛٗ

ت  ٛا٢ عٌر٣   ؛ُٛؿ پق٤لؿ ٚ ٔب٘ٙـ آٖ ٔلٛٛة ٣ٔ ٌٓ آٖ كا ٣ٔوٙـ آٖ ر ٣ٔ تإح٥لكٛٛثت ًا ب ٚلت٣ ٓٛك  آة ؿك ل ٔا

ُٛ٘ـق ثّىرٝ پرق٤لا٢ ٓرٛك  ٔخرب٣ِ آٖ      ُٛ٘ـ ٔلٛٛة ٣ٕ٘ ٌقاكؿ ٚ ا٤ٗ ؿٚ لٜٛ ام كٛٛثت ٔٙف٤ُ ٣ٔ ٣ٔ تإح٥ل٤ب ؽ٥ب٣ِ 

ثرب لرٜٛ ٣مّر٣ آٖ كا    . ثٙبثلا٤ٗ ؿك ِ٘ئٝ ؽ٥ب٣ِ احل٢ ي٥ل ام ِ٘ئٝ ع٣ٌ ؿاكؿ. ٕٞضٙر٥ٗ ٚلتر٣ ٘فري ٘بٛمرٝ     ٌلؿ٘ـ ٣ٔ

ثب ا٤ٗ ٔخربَ ِ٘ربٖ    ٓـكإِتإ٤ٗ٥ِٟبثـ.  پق٤لؿ ٟٟٛك ؿ٤ٍل٢ ام كٛٛثتق وٝ ٕٞبٖ ٓٛك  ٣م٣ّ آٖ ثبُـ تغمك ٣ٔ ٣ٔ

ـ ؿك ِ٘ئب  ٔؾتّف ٓٛك  ٤ه عم٥مت ٣ٔوٝ ؿٞـ  ٣ٔ ٛ٘ا رتٝ ثبُرـ. ثٙربثلا٤ٗ ا٣ٕربَ ٚ ٓرفب  ٚ        ت ٞب٢ ٔتفربٚت٣ ؿُا

ـ. ُـ  ي٘تق و ّٔىب  ٘فٌب٣٘ ٥٘ن ٥ٕٞٗ ٌٛ٘ٝ تق ٔٛرت ًرلػ ُرـٖ ٓرٛك ق ٌرلْ     ٘ا ل٢ ٘فٌب٣٘ ٚ ثب٣ٙٛ ًا ٝ ٔا

ل٢ ثب٣ٙٛ ٣ٔ... ُـٖ ثـٖ ٚ ت. ثٙبثلا٤ٗ ٔا ٛك ٓفب  ارٌبْ ًا ٚالر٢   قُٛؿق وٝ ا٤ٗ ٔا ٣ٙ٤٤ ي٘ت ؿك ٣بِٓ ارٌبْ ٔاحل 

ررت ـ    پرري ٔرر٣ ؛ُررـٜ ًا ررـ ؿك ٣رربِٓ ؿ٤ٍررل٢ ثررٝ آتِرر٣ ًررٛماٖ تجررـ٤ُ ٌررلؿؿ ٚ ٓرربعت ؽررٛؿ كا ثٌررٛم٘ا ٛ٘ا  ت

ـ ثرٝ آترَ ٚ ؿًٚرت٣     ؽٛكؿٖ ٔبَ ٤ت٥ٓ ٣ٔ وٝ صٙبٖ؛ د28ق ّ 1361 ٕٞٛق ؛330-329ق 1360ّرٓـكإِتإ٥ِٟٗق ٛ٘ا ت

بٖ كا ٔر٣ ٞب٣٤ تجـ٤ُ ُٛ   ؿ٢ٛ٥٘ ٚ ا٣لإ ٘فٌب٣٘ ٥٘ن ثٝ ٔبكٞب ٚ ٣ملةؿ٥٘ب ٚ ُٟٛ  ؿ.ٌرن  ؿ وٝ ؿ٥٘بپلًتبٖ ٚ ُٟٛتل٘ا

ل ٘ت٥زٝ ٣ٔ ٓـكإِتإ٥ِٟٗ ـ ٥ٌلؿ وٝ ؿك ؿ٥٘ب ا٣ٕبَ ٔجبؿ٢ اؽالق ام ا٤ٗ ٔا ب تىلاك ٣ُٕ ّٔىب  اؽالل٣ ؽرٛة  صٖٛ ث ؛٘ا

ُرٛ٘ـ ٚ ٔربؿٜ تىرٖٛ ارٌربؿ تزٌرٓ       ٥ٌل٘ـ. ؿك ٘ت٥زٝ ؿك آؽل  ٘فٛى ثب ٥ٞئب  ؽٛؿ ٔجبؿ٢ ارٌبْ ٣ٔ ٚ ثـ ُىُ ٣ٔ

ٌب٣٘  ا٣ٕبَ ٚ تٔٛك ٥٘ت  د.283-282ق 1361ّ ٥ٌ٘ت رٓـكإِتإ٥ِٟٗقٞب ص٥ن٢ رن ٘في ٘ا



  49تجييٗ ٚ حميمت لجط ٚ حٛاة ٚ ػمبة آٖ اظ ٔٙظط نسضإِتأِٟيٗ 

٥ٟٗ ٕتِإ ٣ ٓـكِا ل٤ظٔ  لاؿ ام ٣ملة ٔت ٞب٣٤ وـٙ وٝٔ  ٔبك ٥٘ت ٞبٚ   َق اؽالقٚ   ٕب ٛك  ا٣ ـٜٓ  ٚا٤ب  ٔآ ٗ  وٝ ؿك ك ت. ا٤ ًٞب

٣ ٢ اؿكان ٕ٘ ٥ٛ٘ ـق ؿك ع٥ب  ؿ ٌٙت ٥٘  ٖ ٌب ٖ ام فا  ٘ا ـ ث٥لٚ لصٙ  ٜٞ نـ٘  ٌٚ ٛف٢  ٘ب ٔ  ٛا ٛـ٘ ع٥ ٗق  ُ ٥ٟ ٕتِإ ـكِا  د.110ق 1381ّٓر
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ٚإٞٝ پي ام ٔرلي ٚ عم٥مر٣ ثرٛؿٖ     ٌربٖ ام رّٕرٝ ٔجرب٣٘ ؽربّ      ٞرب٢   ٓرٛك  تزلؿ لٜٛ ؽ٥بَ ٚ ثمب٢  اؿكاور٣ ٘ا

ت. ٢ٚ ثل ؽرالف عىٕرب٢ ِٔربء    ٓـكإِتإ٥ِٟٗ ٛاك ًا ت ٛاة لجل ثل آٖ ًا ت وٝ تج٥٥ٗ ؿْٚ ام ٣قاة ٚ ح ٗ  ًا  ًر٥ٙبق  راثر

٣ كا ٔزررلؿ ٔرر٣وٙررـ  ٔرر٣د تزررلؿ لررٜٛ ؽ٥رربَ كا احجررب  355ق 1379ّق ٕٞررٛ ؛78ق 2007ّ ٛ٘ا ررـ ٚ ٘فرري ع٥رر  ؿ٘ا

ٌبٖ پي ام ٔلي ام اؿكان ؽ٥ب٣ِ ثلؽرٛكؿاك  191ق 9ّق د1981 رٓـكإِتإ٥ِٟٗق د ثب فلٕ پق٤لٍ تزلؿ لٜٛ ؽ٥بَق ٘ا

ت ٚ ٣ٔ ـ ؽٛؿ كا ثٝ ٓٛك  رنئ٣ اؿكان وٙـ.  ًا ٛ٘ا بكٜ ُـ ٣ٔ صٙبٖت ـ ٓٛك ا٣ٕبَ ٚ ٣ٚرـٜ  وٝ ُا ٛ٘ا ٞرب٢ ؿ٥٘ر٢ٛ ٤رب     ت

٥ٙرـ. ثرب ا٤رٗ ث٥ربٖ     ٚ پبؿٍا ٤ب ٣رقاة ثج وٙـ ٣ كا وٝ ثٝ ٓٛك  ٣مٛثب  ع٣ٌ ؿك ُل٤٤ت آٔـٜ اؿكان ٤ٞب ب ٚ ك٘ذؿكؿٞ

ٌربٖ ؿك ٌٔرئّٝ ٤ٔربؿ ثرب آٖ كٚثر       ٓـكإِتإ٥ِٟٗ ٚإٞٝ ثرلا٢ ٘ا ىبك لٜٛ  ـ  كٚ ُرـٜ ٝ ثب ِٔى٣ّ وٝ ِٔبء ثب ٘ا ر كٚ ٝ كٚثر  ق٘ا

ٟربك ورلؿٜ    ٣ٕ٘ ٙـ ثٝ ٘بصبك صٙر٥ٗ ٟا ـ٘ا ٚإٞٝ ث ٌبٖ كا ؿاكا٢ لٜٛ  ٙـ ٘ا ٛ٘ا رـ ورٝ    ُٛؿ. ثلؽ٣ فالًفٝ ِٔبء ثلا٢ آ٘ىٝ ثت ٘ا

ـا٣٤٘في پي ام  ٚإٞٝ ثلؽرٛكؿاك ٔر٣   ثـٖ فّه پ٥ٛ٘ـ ٣ٔ ثب قام ثـٖ ر ٗ ر ٌرلؿؿ  ؽٛكؿ ٚ ام ا٤ٗ ٛل٤ك ام لٜٛ  ًر٥ٙبق   اثر

ب  ؛د114ق 1363ّ  ٥٘بمٔٙـ ٥ٌ٘ت. ا٢ ٘بپق٤لفت٣ٙٞلٌن ثٝ ص٥ٙٗ تٛر٥ٟب   ٓـكإِتإ٥ِٟٗٔا

 وٙرـ آٖ كا ٟ٘ب٤رت   پي ام ث٥بٖ ؿ٤ـٌب٣ٞ وٝ آٖ كا ثٝ ثلؽ٣ ام ثنكٌبٖ ٔٙتٌت ٣ٔ اؾطاض اآليبتؿك  ٓـكإِتإ٥ِٟٗ

ل ثبل٣ ًؾٗ وٌب٣٘ ٣ٔ ـ وٝ پي ام ٔلي تٟٙب ٔا ٌبٖ كا رٛٞل ٣م٣ّ ٣ٔ ؿ٘ا تٟٙرب لرٜٛ عري كا     ُٕبك٘ـ وٝ ٘ٝ ٔب٘ـٜ ام ٘ا

ـاك ٛاة لجرل كا ثرٝ ٓرٛك  اؿكان      كٚ ا٤ٗ افلاؿ ٣ٕ٘ ؿ وٝ ؽ٥بَ ٥٘ن ٕٞلٜا آٖ ٥ٌ٘ت. اما٤ٕٗٞلٜا ؽٛؿ ٘ ٙـ ٣قاة ٚ حر ٛ٘ا ت

ب ثٝ ٣م٥ـٜ  ؛رنئ٣ ع٣ٌ احجب  وٙٙـ ٛاك ٥ٌ٘رت    ٗٓـكإِتإ٥ِٟٔا ٛاؿث پي ام ٔرلي ؿُر ثرل ٔجٙرب٢   م٤رلا ٢ٚ   ؛احجب  ع

ٌبٖ ثـ٣٘ ٘فٌب٣٘ ثٝ ؽٛؿٍ ي٥ل ام ثـٖ ٛج٣٤٥ق  ٛا   ثلا٢ ٘ا ٛاى رنئر٣ ٥٠٘رل ُرٙ ٣ق فائمرٝق  ٣٤ق ث٥ٙرب ٤ثبٚك ؿاكؿ وٝ ام ع

ت ٚ ثٝ ٥ًّٚٝ آٟ٘ب ٓٛك ٣ ٚ الٌٔٝ ثل٤ث٤ٛب ٖ    ؽٛكؿاك ًا ٛاة ٚ ٣مربةق آ ىبَ اؽل٢ٚ كا ا٣رٓ ام حر ؿك ٌٛ٘رٝ ورٝ    ٞب ٚ ُا

 د.180-139ق 1360ّرٓـكإِتإ٥ِٟٗقوٙـ  اؿكان ٣ٔ قمثبٖ پ٥بٔجلاٖ آٔـٜ
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ٌربٖ پري ام ٔرلي       ٓـكإِتإ٥ِٟٗ ٛاك ولؿٜ وٝ ٓرٛك اؿكاور٣ ٘ا ت ٛاة لجل كا ثل ا٤ٗ ٔجٙب ًا تج٥٥ٗ ؿْٚ ؽٛؿ ام ٣قاة ٚ ح

ٛاة لجرل ثرل اؿكان ٓرٛك       قٚ ؽ٥ب٣ِ ٓلف ٥ٌ٘ت  ٣ٕٞٚ ت. ؿك ا٤ٗ تج٥٥ٗ ٣رقاة ٚ حر ٚال٣٤ ًا ٞرب٢   ثّىٝ عم٥م٣ ٚ 

ب  ؛ُٛؿ ٞب ٜٔٙجك ٣ٔ ٚ ؽ٥ب٣ِ ؿكؿٞب ٚ ِق   ٣ٕٞٚ ٞرب٣٤   ٞب ٥٠٘ل ٓرٛك   وٙـ وٝ ا٤ٗ ٓٛك  و٥ـ ٣ٔإت ٓـكإِتإ٥ِٟٗٔا

ٛاة ِٔبٞـٜ ٔ ٌبٖ ؿك ؽ ٌبٖ ؿصبك ٣قاة وٙـ. ٓٛك  ٥٘٣ٌتٙـ وٝ ٘ا ٛاة لجرل ٔر٣   ٞب٣٤ وٝ ثب اؿكان آٟ٘ب ٘ا ُرٛؿ ام   ٤ب ح

ٌربٖ پري ام ٔرلي اؿكان     ٚرٛؿ عم٥م٣ ؿك ٣بِٓ ؽبكد ثلؽٛكؿاك٘ـ. ثٝ ٣م٥ـٜ ٚا ٣ٕٞٚ  ٌتٗ آ٘ضٝ كا وٝ ٘ا ٚ تؾ٣ّ٥ ؿ٘ا

ت ٚ ثب تٌٕه ثرٝ ا٤رٗ عرـ٤ج ُرل٤ف ورٝ       قوٙـ ٣ٔ ام ؿ٤ـٌبٜ ُل٤٤تق وفل ٚ ام ؿ٤ـٌبٜ عىٕت ٚ فٌّفٝ ٌٕلا٣ٞ ًا
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ٛاة» ـ ٚ ثب ٔ ٔلؿْ ؿك ا٤ٗ ؿ٥٘ب ؿك ؽ ـاك ٣ٔ٘ا ٛاة ث٥ ٥ٌلؿ وٝ ع٥رب  پري ام ٔرلي ام ع٥رب       ٘ت٥زٝ ٣ٔ« ُٛ٘ـ لي ام ؽ

ت ؿ٢ٛ٥٘ ثٝ ٔلاتت ٣ب٣ِ رت.     ٔٛرٛؿ ٔخب٣ِ ل٢ٛ؛ صلاوٝ د409ق 1354ّٓـكإِتإ٥ِٟٗق ر تل ًا تل ام ٔٛررٛؿ ؿ٥٘ر٢ٛ ًا

ك ٚررٛؿ  آحرب  ؽ٥رب٣ِ آٟ٘رب  ٞرب٢   ؿك ٣بِٓ ؿ٥٘ب ٚرٛؿ ٔٛرٛؿا  ي٥ل ام تٔٛك ٚ تؾ٥ُ آٟ٘بًت ٚ ثٝ ٕٞر٥ٗ ؿ٥ِرُ ٓرٛك    

ت. تؾ٥رُ ؿك   ؽبكر٣ ًب ٣ِٚ ؿك آؽل  ص٥ٙٗ ٥ٌ٘ت؛ م٤لا ٚرٛؿ ٣ٙ٥٣ ٔٛرٛؿا  ٥٣ٗ تؾ٥ُ ٚ ٚرٛؿ ؽ٥ب٣ِ آٟ٘ ـاكؿق  ُبٖ كا ٘

ت. ؿك ٘ت٥زٝ تؾ٥ُ ٝ٘ زب ٘في ٚرٛؿ ٣ٙ٥٣ ٚ ٥٣ٗ تغُٔ ؽبكر٣ ًا ـتل  ٘آ ىٝ ٝث ٓٛك  ُـ٤ تٟٙب آحبك ٚرٛؿ ٣ٙ٥٣ كا ؿاكؿق ّث

ت؛ م٤لا ١ٛٗٛٔ ٚ لبث ٚ ل٢ٛ ٚارـ آٖ ًا ت. ١ٛٗٛٔ ٓٛك تل  ب ام ٓفب٢ ث٥ِتل٢ ثلؽٛكؿاك ًا ٞب٢ رٌرٕب٣٘ ؿ٥٘ر٢ٛ    ُ آٟ٘

ت؛ ؿكعب٣ِ ب٤ت وـٚك  ٚ ٘مْ ٚ ٤ٗف ًا ت وٝ ؿك ٟ٘ ٞرب٢ رٌرٕب٣٘ اؽرل٢ٚ     وٝ ١ٛٗٛٔ ٓٛك  ٥ٞٛال٢ ٣ٙٔل٢ ًا

ب٣٘ جت٣ ثلللاك ٥ٌ٘ت. ٘فٛى اٌ٘ ـ. پي ث٥ٗ ا٤ٗ ؿٚ ١ٛٗٛٔ ٝث ِغٝب ُلافت ٚ ؽٌت ٚ ؿك ٘ت٥زٝ لٛ  ٚ ٤ٗف ٚرٛؿق ٌ٘  ٘ا

 ؾٙزف ٚ اضظيبثي. 6

ٛاة ٚ ٣قاة لجل اكائٝ ُـ. ًٙزَ ا٤رٗ تج٥ر٥ٗ كا ثرب ك٤ٚىلؿٞرب      ثبك٠ؿك ٓـكإِتإ٥ِٟٗتبوٖٙٛ ٌناك٣ُ ام تج٥٥ٗ  لجل ٚ ح

ٛاٖ ؿ٘جبَ ولؿ ٔت٤ـؿ٢ ٣ٔ ٌزبْ ؿك٣٘ٚ ٚ ٕٞب٣ٍٙٞ ثرب ٔجرب٣٘ فٌّرف٣ ؽرٛؿ      ق ام رّٕٝت ٗ ًبمٌبك٢ ٚ ٘ا ق ٓرـكإِتإ٥ِٟ

ق ًبمٌبك ٝ ؿ٣ٙ٤ٞب٢  ٢ ٤ب ٘بًبمٌبك٢ ثب آٔٛمٜثلك٣ً ٓغت ٚ ًمٓ ٔجب٣٘ ٚا ب امآ٘زبوٝ ثلك٣ً ٕٞر ٛٗر١ٛ ٚ  رب٘جرٝ ٔ  ؛ ٔا

رت ٤ؽٛك ٔجبعج ٔج٣ٌٛٛ ؿك ٔٛكؿ عىٕت ٔت٤ب٥ِٝ ٚ ٔجب٣٘ فٌّرف٣ ٓرـكا  ٚكٚؿ ثٝ ٕٞٝ ا٤ٗ ٔجبعج ؿك ؿك ا٤ٙزرب   ق٣ ًا

 پلؿام٤ٓ. ؿ٣ٙ٤ ٣ٔٞب٢  ٞب ثب آٔٛمٜ ثٝ ثلك٣ً ًبمٌبك٢ ٤ب ٘بًبمٌبك٢ ا٤ٗ تج٥٥ٗ ٓلفبً

ت. ٘ؾٌت ثٝ ٤ٔٙب٢ ٔت٤بكف آٖ وٝ ثـٖ ٔبؿ٢ ٚ رٌرٕب٣٘  ٖٛ ؿ٣ٙ٤ ؿًتلجل ؿك ٔت وٓ ثٝ ؿٚ ٤ٔٙب ثٝ وبك كفتٝ ًا

ٌبٖ ؿك آٖ ٔـفٖٛ ٣ٔ ت. آ٤ٝ ُل٤فٝ ُٛؿ  ٘ا ٍ كَيَأقْْفرفٌ »ٚ ٔغٌٛى ٚ ٔبؿ٢ ًا بكٜ ثرٝ  «كثممَّكَأنََت ٚ آ٤ب  ٔت٤ـؿ ؿ٤ٍل٢ ُا

ٚ ث٥ٗ ؿ٥٘ ًٚا ٝ   ٥ٕٞٗ ٤ٔٙب ؿاك٘ـ. ٤ٔٙب٢ ؿ٤ٍل آٖ ثلمػ ٚ ٣بِٓ  ت. ؿك اعبؿ٤رج ُرل٤ف ٘ر تٟٙرب تٛٓر٥فبت٣    ب ٚ آؽل  ًا

ت؛ ٥٠٘ل  ت وٝ تٟٙب ثب ا٤ٗ ٤ٔٙب لبثُ فٟٓ ًا ٔرٗ   الجنةًاوًحفدةً ٔٗ ك٤ربٕ  ُروضةاٖ اِمجل »ثلا٢ لجل ث٥بٖ ُـٜ ًا

ت دق ثّىٝ ث214ٝق 6ّقق د1403ز٣ٌّق ٔر «عفل ا٥ِٙلاٖ ربْ ٓربؿ   وٝ صٙبٖ ؛ٓلاعت ثلمػ ثٝ لجل ٤ٔٙب ُـٜ ًا  قٔا

ـ:  ٣ٔ ـ٥٘ب »فلٔب٤ ٗ ِا ٤مبة ث٥ ِٚا ٛاة  خ ٛ ِا مجل ٚٞ جلمػ ِا ّ « واآلخة ِا ٖق  بٖ ؿك 218رٕٞب ت ف٘ب٣٤ وٝ رٌـ اٌ٘ ٣ٟ٤ ًا د. ـث

بْ ٓبؿق ٥ٌلؿق عفلٜ آٖ للاك ٣ٔ ٚا٤ت ٔا ت وٝ ؿك ك ىٝ ٔلاؿ ٕٞبٖ ٣بِٓ ثلمػ ًا ِت ٥ٌ٘تق ّث ٝث  ا٢ ام آَت ٤ب ثبي٣ ام ٟث

ت. ا٤ٗ ٤ٔٙب٢ ام لجل ٘ ت. ٢ٚ ؿك تج٥٥ٗ ٣م٣ّ ٌٔئّٝ لجل مٔبٖ لجل كا ٜٔٙجك آٖ تٔل٤ظ ُـٜ ًا ـٜ ًا ٥ن ؿك وّٕب  ٓـكا ٔآ

ـاكؿ ٚ  ت. ا٤ٗ ؿٚ ٤ٔٙب ام لجل رب٢ تلؿ٤ـ ٘ تٝ ًا ٥ٗثل ثلمػ ؿاٌ٘ تإِٟ ربكٜ   ٓـكإِ ٥٘ن ؿك كؿ٤ف وبكثلؿٞب٢ آٖ ٝث ا٤ٗ ٤ٔب٣٘ ُا

٣ ثب عقف ل٥ـ تغ٥٥ل ٚ ٛ٘ا ب وبكثلؿ لجل ؿك لجل ٘فٛى ٘جبت٣ ٚ ع٥ ت. ٔا ٜ ًا م٣ ٚ لـ٣ًق ثب تٕب٤ن ٚ ُلع٣ وٝ  ولؿ ٥٘ن ٘فٛى ٜ٘

ٗ٥ تإِٟ ت. ٓـكإِ ت وٝ ؿك ٤ٔٙب٢ لجل ؿاؿٜ ًا ت ٚ تف٥ٌل ٢ٚ ثب ت٣ٕ٥ٕ٤ ًا ـٜ ًا ٚا٤ب  ٥٘ٔب ٜق ؿك آ٤ب  ٚ ك  ٜٔلط ولؿ

ٚا٤ب  ثٝ ررن ت٤ج٥رل    ب ؿك ٔٛكؿ ٥ٕٔٛ٣ت ٤ب ٣ـْ ٥ٕٔٛ٣ت ٣قاة لجلق وٝ ؿك ك ثرب ت٤ربث٥ل ٔؾتّرف     «٣رقاة لجرل  »ٔا

ٖ راِمجرل   فتندًةٚ  د453ق 1ّق دٕٞبٖر ق ت٣ٍٙ لجل د526ّ ق2قق د1407 رو٣ٙ٥ّق ؿ٤ٍل٢ ٥٠٘ل فِبك لجل ق 2ق دٕٞرب

ٚا٤ت كٚث ام آٖ ٤بؿ د623ّ تق ثب صٙـ ؿًتٝ ك  :٤ٓ٥كٚٝ ُـٜ ًا
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٥ل ثٛؿٖ ٣قاة لجل داِف ٚا٤ب  ٔلي ام ؿٚ رٟرت ام ٥ٕٔٛ٣رت ثلؽرٛكؿا    :٥ٕٔٛ٣ت ٚ فلٌا بى ثلؽ٣ ك رت ثل ًا  :ك ًا

ٚا٤ت وٝ پ٥بٔ : فلٔرٛؿ  ًر٤ـثٗ ٤ٔربف  ٍٙبْ ؿفرٗ ٓرغبث٣ ٤ٔرلٚف ؽرٛؿق     ٞ جل اولْ٘ؾٌت ثٝ ِغبٝ افلاؿ؛ ٥٠٘ل ا٤ٗ ك

ؿْٚ ثٝ ِغبٝ ١ٛ٘ ٔلي؛ ثرٝ ا٤رٗ   ٚ  د221ق 6ّقق د1403 رٔز٣ٌّق «٥ٞش ٔا٣ٙٔ ٥ٌ٘ت ٍٔل ا٤ٙىٝ فِبك لجل ؿاكؿ»

ـاكؿق ثّىٝ وٌرب٣٘ كا ٥٘رن ورٝ     ؿفٗ ٥ٔ٣ٔل٘ـ ٚ  ٤ٔٙب وٝ ٣قاة لجل ثٝ افلاؿ٢ وٝ ثٝ ٓٛك  ٛج٣٤٥ ٣ٔ ُٛ٘ـ اؽتٔبّ ٘

ب  ٣ٔ ٛ٘ا ٥٘ن آٟ٘رب ورٝ ًرٛؽتٝ ٚ     ٚ ُٛ٘ـ ُٛ٘ـق وٌب٣٘ كا وٝ ؿك ؿك٤ب يلق ُـٜ ٚ ؽٛكان رب٘ٛكاٖ ؿك٤ب٣٤ ٣ٔ ٤ٕٛٝ ع٥

 ؛ُٛؿ ٣ُٛ٘ـق ٕٞٝ ٚ ٕٞٝ كا ُبُٔ ٔ ؽبوٌتل ٣ٔ

٥ل٢ ٣قاة لجل دة ٚا٤ب  آٔـٜق ٣: ٣ـْ ٥ٕٔٛ٣ت ٚ فلٌا بى آ٘ضٝ ؿك ك تثل ًا  :ـْ ٥ٕٔٛ٣ت ام ؿٚ رٟت ًا

ٚا٤بت٣ ؿالِت ٣ٔ: . ٣ـْ ٣ْٕٛ افلاؿ1٢ ربى       ؿصبك ٣قاة لجل ٕ٘ر٣  ـ وٝ افلاؿ٢ آالًٙوٙ ك رل ثرل ًا ُرٛ٘ـ. ا٤رٗ ٔا

ٚا٤ب  ت قك ٝ    ٘ؾٌت ٔلؿٖ ؿك مٔبٖ: ٘ب٣ُ ام ًٝ ٣بُٔ ًا ق 1ق دق1371 رثللر٣ق  ٞب٢ ؽبّ؛ ٔب٘ٙرـ ُرت ٚ كٚم ر٤ٕر

زبْ ؿاؿٖ ا٣ٕبَ ؽب٣ٓ ؿك ؿ٥٘بد60ّ ـاؽالل٣ ٌٕٞل ٚ ثؾِر٥ـٖ   تًٛٚ ُؾْ؛ ٔخالً ؛ ؿْٚ ٘ا ٓجل مٖ ثل ي٥ل  ٚ ث

ـٖ ثلؽ٣ ًٛكٜد175ق 1ّقق د1412 ؛ ؿ٣ّٕ٤ق285ق 21ّقق د1409رعل٣ب٣ّٔق  ٟٔل٤ٝ ٛ٘ا ٖ    ق ؽ  ٞب ٤رب اررنا٢ لرلآ

ٗ  عرذ  ثٝ ثبك ق صٟبكد98ق 1376ّٓـٚقق  ؛633ق 2ّقق د1407 رو٣ٙ٥ّق ٚ  د217ق 2ّقق د1413 رٓرـٚقق  كفرت

ٛاة لجل ثٝ افلاؿ وٝ صٙبًْٖٛق ٔتًٛٚ ثٛؿٖ ؿك ا٤ٕبٖ؛  ٚا٤بت٣ ٣قاة ٚ ح ٣ٙ٤٤ وبفلاٖ ٚ ٔأٙربٖ ٔغرٖ    قؽبّ ٢ؿك ك

ـ   ٥ٌل٘ـ ٘ٝ ٣قاة ٣ٔ ٚ ؽبِْ اؽتٔبّ ؿاكؿ ٚ ًب٤ل افلاؿ وٝ عـ ًٚٚ للاك ٣ٔ ٛاة ثلؽٛكؿاك٘ر رو٥ّٙر٣ق   ُٛ٘ـ ٚ ٘ٝ ام حر

 .د178ق 1ّقق د1413ٓـٚقق ؛236-235ق 3ّقق د1407

بى آٔٛمٜ: ْ َُٕٛ مٔب٣٘. ٣ـ2  :ؿ٣ٙ٤ ام ؿٚ رٟت ام َُٕٛ مٔب٣٘ ثلؽٛكؿاك ٥ٌ٘تٞب٢  ٣قاة لجل ثل ًا

َ بى آ٤: ٣ـْ پ٥ًٛت٣ٍ ٣قاة لجل: ٚا ورٝ ام رّٕرٝ    د46: يربفل « رٚٓ ٥ِِٓ٣تبً اِٙهبكٔ ٤ٔ٤ٕلََُٖٗٛ ٥َّٓ٣ٕٟب يُـٔٚتاً»ل٤فٝ ُ ١ثل ًا

ت ـاٖ ٤ٔٙبًرت ورٝ    ظ ٚ ُبْ ثل آتَ ٣لٗٝ ٣ٔافلاؿ ٞل ٓج قؿال٤ُ احجب  ٣قاة لجل ٤ب ٣قاة ثلمؽ٣ ًا ُٛ٘ـ ٚ ا٤ٗ ث

 ؛٣قاة ام پ٥ًٛت٣ٍ مٔب٣٘ ثلؽٛكؿاك ٥ٌ٘ت

تٝ ُـٖ ٣قاة: ؿْٚ ٚا٤ب  ك٥ًـٜ ام ٤ٔٔٛٔب: ثلؿُا بى ك ؽب٣ٓ ام اٞرُ  ٞب٢  قاة لجل ؿك مٔبٖ ٤ب ؿٚك٣ٜ ٖثل ًا

تٝ ٣ٔ ت ٣قاة ثلؿُا ل ًا تٝ ُـٖ ٣قاة ٘ب٣ُ ام فلاك٥ًـٖ مٔبٖ :ُٛؿق وٝ ؽٛؿ ٘ب٣ُ ام ؿٚ ٔا ٞب٢ ؽربّ   ٌب٣ٞ ثلؿُا

ت ٔخالً تٝ ُـٖ ٣قاة ٘ب٣ُ ام ؽ٥لا  ثبمٔب٘رـٌبٖ  60ق 1ّقق د1371ثلل٣ق ر ُت ٚ كٚم ر٤ٕٝ ًا د. ٌب٣ٞ ٥٘ن ثلؿُا

ت  .د153ق 3ّد؛ 220ق 6ّقق د1403 رٔز٣ٌّق ًا

ٚا٤ب  تؾ٥ْٔ ل ٥ٕٔٛ٣ت عـ٤ج ٘ج٢ٛ ثب ؿ٤ٍل ك ثر٥ٗ ا٤رٗ تج٥ر٥ٗ ٚ ٔجٙرب٢      قثؾرٛكؿ  ثب تٛرٝ ثٝ ٘ىب  ٤بؿُـٜ ٌا

ل ٍٕٞبٖ كا ٔجرتال ثرٝ    ؛ٓـكا ام ا٤ٗ رٟت وٝ ٣قاة لجل ام ٥ٕٔٛ٣ت ثلؽٛكؿاك ٥ٌ٘ت ٣٣ٛ٘ ٕٞب٣ٍٙٞ ٚرٛؿ ؿاكؿ ب ٌا ٔا

٥ٓ ٟبٞلاً ـ٘ا ٌربٖ ٥٘ىرٛ ٚ ٓربِظ    ٤ثب تج٥٥ٗ ٓـكا ٣قاة لجل ث ل ٕٞٝ ا٣ٕبَ ٘ا بى آٖ تج٥٥ٗ ٌا ٣ ًبمٌبك ٥ٌ٘ت؛ م٤لا ثل ًا

ـاكؿ٤ل ٤ٔٙبؿ٤ٍل ٣قاة لج قثبُـ ت ق ؿكعب٣٣ِ ٘ ٚا٤ت ٘ج٢ٛ ٘بًبمٌبك ًا ٛا٢ ك ل ثب ٔغت َ   قوٝ ا٤ٗ ٔا فرلٕ   ٍٔل آ٘ىرٝ پر٥
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ـن ؿك پلٚ٘ـٜ ؽ٤َٛ ؿاك٘ـ ٚ ت٤ج٥ل ٔر  ـاكؿ ٚ ٍٕٞبٖ ٔلاتج٣ ام ٌٙبٜ ِٚٛ ٘ا أٗ ا٤ٗ ثبُـ وٝ ٥ٞش ٔأٗ ؽب٣ِٔ ٚرٛؿ ٘

ٚا٤ت ٘ج٢ٛ ٤ٔٔٛٔبٖ كا ؿكثل  ٥ٌلؿ. ٣ٕ٘ؿك ك

ٚا٤بت٣ وٝ  رٝ ٝث وخل  ك ٣ثب ٛت  ْٔ٥ٔ ٥ٔت ٣قاة لجل كا تؾ ؿٖ ٣قاة ٝث ٣ٕٛ ٠ل٤ٝ ٣ْب ٛث ـق٘  ٙ٘ ٣ م ٥٤فٔ  ٚ  ُـ  ٘ت ُٛؿ 

٥٠ل  ٕٖب ثنكي٘  ٔتىّ ؿ؛ ثلؽ٣  ـ ٛث ٛٞا ؾ ٥ٌل٘  ٜج٢ ٣قاةق فلا فـ٥ثِب ٚيٝؿك  ٥ُؼٔ  ؿبُئ ِاؿط ـق  إِ ف٥ ٥٘ن  د64-63قق 1413ّٔر

ل٤ظ ولؿٜ ؿٖ ٣قاة لجل ٔت ٘ٛج ٥ٌل  ٠رل    ٝث فلا ل وٌر٣ كا ؿك٘  ت؛ م٤لا ٌا ٥ٌ٘ ٌبك  ًبم ٥٘ن   ٣ ٚ ؿ٤ٙ ٣ ٣م٣ّ  ٔج٘ب ٥ٔت ٣قاة ثب  ـ. ٣ٕٛ ٘ا

ؿ. اما٤ٗ ـ ٛث ٛٞا ٌبك ؽ ًبم ٘ب  ٣ َ اِٟ ٢ ثب ٣ـ ـاكؿق ٣قاةٚ   ٘٣ ٙٞب ٥ٞشٌ  ٥ٍل٤ٓ وٝ  ٤ٚوٜ ث ٝ افلاؿ  ٚ ٣قاة ث ٣ ك  ّٔ ٔب ـ. ثرل   ا٢ اؽت ٤بث

ـكا ٣قاة  ٓ ًبى تج٥ٗ٥ ٣    ا ٤ٙٛ رل٢ تىر ٣ٚ  ٔا ٌ٘ب في ٘ا ِبف عم٥مت٘  ى ٜ ٤ب ٘ا ٞـٙ ٛرٛؿا  آماكؿ ٛك ٔ   ٓ َٕب ٝث لجل تزٌٓ ا٣

ٖٔب ٖ ؿك م ٖ آ ـ  ُٝ ُت ٥٘ن ثب ثلؿا  ٚ  ٖ ٣ آ ًٍت ْ پ٥ٛ ل ثب ٣ـ ٗ ٔا ٚ ا٤ ت  ٣ ًا ّ ر٢ٕ ٕ٘  ُٛؿ. ٞب٢ ؽب

ٛاة لجل ام رٟت ؿ٤ٍل٢ ٥٘ن ام ع٥ج ٥ٕٔٛ٣ت ثب ِٔىُ  ٚا٤رب ق ور   كٚ كٚث٣ٝقاة ٚ ح بى ثلؽر٣ ك ٝ ثرٝ  ًت. ثل ًا

ٛاة لجل ثٝ افلاؿ ؽب٣ٓ بكٜ ُـق ٣قاة ٚ ح ٣ٙ٤٤ وبفلاٖ ٚ ٔأٙربٖ ٔغرٖ ٚ ؽربِْ اؽتٔربّ ؿاكؿ. ؿك ا٤رٗ       قآٟ٘ب ُا

ٖ    وٝ افلاؿ ؿ٤ٍل ُٛؿ وٝ  ٜٔلط ٣ٔپلًَ ٓٛك  ا٤ٗ  صٍٛ٘رٝ ام   ٌٞرتٙـق  عـ ًٚٚ ٥ٔربٖ وربفلاٖ ٚ ٔأٙربٖ ٔغر

ـ ٣قاة ٖٔٔٛ ل ا٣ٕبَ ؟٘ا ت ٚ ٌا ٌبٖ ًا ل ٣قاة لجل عم٥مت ا٣ٕبَ ٘ا تٝ ٌا ـ وٝ ثٝ ؿ٥ُِ ثلؿُا ٞرب تزٌرٓ    ُـٖ پرلؿٜ  ٘ا

 ا٢ ام ا٤ٗ لب٣ـٜ ٌٔتخٙب ثبُٙـ؟ صلا ٣ـٜ ق٤بثٙـ ٣ٔ

 ٌيطي ٘تيزٝ

ـ٤ِٝ ت ؿك پ٣ ا٤زربؿ ًربمٌبك٢ ٞرل     ؿٞـ وٝ ٚا ٕٞضٙبٖ ٣ِ٘بٖ ٔ ٓـكإِتإ٥ِٟٗٞب٢  ٍ٘ب٣ٞ ثٝ ٘ا وٝ تٔل٤ظ ولؿٜ ًا

ت ٗ     ؛صٝ ث٥ِتل ٥ٔبٖ فٌّفٝ ٚ والْ ٚ ٣مُ ٚ ٘مُ ًا ٚاورب٢ٚ تج٥ر٥ رل ٥٘بمٔٙرـ  ب ٥ٔناٖ تٛف٥ك ٚا ؿك ا٤ٗ ٔا ٚا ام ٞرب٢   ٔا

ٛاة ٚ ٣قاةٞب٢  ٞب٢ ؿ٣ٙ٤ ٚ ام رّٕٝ آٔٛمٜ آٔٛمٜ ت. عم٥مت لجل ٚ ح لجل وٝ ؿك ٔترٖٛ ؿ٤ٙر٣ ام آٟ٘رب     ٔلتجٚ ثب ٤ٔبؿ ًا

ت ثٝ ت وٝ  قٓلاعت ٤بؿ ُـٜ ًا ك٢   تٛ ثٝ تج٥٥ٗ آٟ٘ب پلؿاؽتٝ ٚ ٣ٔ ٓـكإِتإ٥ِٟٗام رّٕٝ ٣ٛٗٛٔبت٣ ًا رـ ٔرالن ؿٚا ٘ا

 كٚ ؿك ا٤ٗ ٔمبِٝ ثٝ آٟ٘ب پلؿاؽتٝ ُـ. للاك ٥ٌلؿ ٚ اما٤ٗ

بى آٖ ًبمٌبك ثرب   تج٥٥ٗ ٚا ؿك ثبة عم٥مت لجل ٚ لجل ع٥ب  ـاكؿق تب ثل ًا بٖ ُبٞـ٢ ؿك ٔتٖٛ ؿ٣ٙ٤ ٘ ٞب٢ صٟبكٌبٝ٘ اٌ٘

تق ٞلصٙـ ثلا ٛاة لجل ٜٔلط ولؿٜ ًا ضٝ ٢ٚ ؿك تج٥٥ٗ ٣قاة ٚ ح ب ٘آ م٣ ُٛؿ؛ ٔا ب ٣ٔٔتٖٛ ؿ٣ٙ٤ ّت ٖٛا ثرٝ    ٢ ثلؽ٣ ام آٟ٘ تر

ـ٢ ؿك ٔتٖٛ ؿ٣ٙ٤ ؿًت ٤بفتق ثب صبَِ ٛٞا ٛارٝ ُ ؛ صٙبٖ ٞب٢ رـ٢ ٔ ـ. ؿك ٔزٕر١ٛ         اـ٘ ربكٜ ُر رب ُا ورٝ ثرٝ ثلؽر٣ ام آٟ٘

ٛمٜ ؿ٣ٙ٤ ٤ٔبؿ ٞلصٙـ ٣ٔ تج٥٥ٗ ؼ ٞب٢ ٓـكا٣٤ ام ٣ٙبٓل ٔآ ٛاـ٘ پًب بى ٔجرب٣٘ ؽرٛؿ ٚا ٚ    ت ـ ٚ ثل ًا ٢ٌٛ ثلؽ٣ ُجٟب  ثُب

ـا٢ ام ٔتٖٛ ؿ٣ٙ٤ ٠٘ل٤ب ت.ر ل ؿ٣ٙ٤ ٥٘بمٔٙـ تإٔال  ث٥ِتل٢ ًا ٛٞا ب ثب ِغٝب ٟ م٣ ُٛؿق ٔا ٣ِٛ ّت    ٤ٔم
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 ٙبثغٔ

ق ٔاًٌٝ ٜٔب٤ِب  اًال٣ٔ.إِجس  ٚ إِؼبزق 1363ثٗ ٣جـاهللق  ٥ًٙبق ع٥ٌٗ اثٗ ٣ق تٟلٖا تٕبْ ٣جـاهلل ٘ٛك٘ا  ق ثٝ ٞا

ق ق ٔمـٔٝ ٚ تٔغ٥ظ ٔغٕـتم٣ ؿ٘اَاِٙزبٜق 1379ق ررررر  ٍبٜ  پوٜٚق تٟلٖا ٖ.ؿاِ٘  تٟلا

ٖ.االق ٔمـٔٝ ٚ تغم٥ك فٛاؿ ضؾبِٝ احٛاَ اِٙفؽْق 2007ررررر ق  ٣ق پبك٤يق ؿاك ث٥ّ٥٥ٛ  ٞٛ٘ا

ٝ. رالَتغم٥ك  قإِحبؾٗقق 1371ق ثلل٣ق اعٕـثٗ ٔغٕـثٗ ؽبـِ ىتت االًال٥ٔ ٤ٗ ٔغـثق لٓق ؿاك ِا  اـِ
ج٥ت. ق لٓق ٔاًٌٝ آَٚؾبيُ اِكيؼٝقق 1409ق عل٣ب٣ّٔق ٔغٕـثٗ عٌٗ  ِا

ل٣ٗ.ق ق لٓاضقبز اِمّٛةقق 1412ٔغٕـق ثٗ  ؿ٣ّٕ٤ق عٌٗ  ُل٤ف ِا
٥ٗق تإِٟ ٖ. ق تٔغ٥ظ ٥ًـرالَإِجسا ٚ إِؼبزق 1354 ٓـكإِ زٕٗ عىٕت ٚ فٌّفٝ ا٤لا ق ٘ا ٤ٗ آُت٥ب٣٘ق تٟلٖا  اـِ

س اِطثٛثيٝق 1360ررررر ق  زب٣٤ٔ ِِّٙل. ق تٔغ٥ظ ٥ًـرالَاِكٛٞا لون ِا ٤ٗ آُت٥ب٣٘ق ِٟٔـق إِ  اـِ

قغ٥ظ تٔق اِؼطقيٝق 1361ررررر ق  ٣ِٛ. يالٔغ٥ٌٗ آ٣ٙٞق تٟلٖا ٔ 

ق ٔاًٌٝ تغم٥مب  فل٣ٍٙٞ.تٔغ٥ظ ق ٔفبتيح اِغيتق 1363ررررر ق   ٔغٕـ ؽٛار٢ٛق تٟلٖا
ق ث٥ٙبؿ عىٕت اًال٣ٔ ٓـكا. قإِجس  ٚ إِؼبز ق1381 ررررر ق  تٟلٖا

ق ث٥ٙبؿ عىٕت ٓـكا.الوظاهر االلهية في اسرار العلوم االلهيةق 1387ررررر ق   ق تٟلٖا

٤لث٣.لحكوة الوتعالية فى االسفار العقلية االربعةاْق 1981ررررر ق  تلاث ِا  ق ث٥لٚ ق ؿاك اع٥بء ِا
ق وتبثض٣.االٔبِيق 1376ق ٔغٕـثٗ ٣ّ٣ ٓـٚقق  ق تٟلٖا
ٗ.اوجل يفبك٢ق لٓق  ٣ّ٣تٔغ٥ظ ق ٔٗ اليحضطٜ اِفميٝقق 1413ررررر ق   رب١٤ٔ ٔـك٥ً

قاِىبفيقق 1407و٣ٙ٥ّق ٔغٕـثٗ ٤٤مٛةق  ىتت االًال٥ٔٝ ق تٟلٖا  .ؿاك ِا

لماقق  ق ٚماك  فلًٞٙ ٚ اكُبؿ اًال٣ٔ. ،ٌٛٞط ٔطازق 1372ال٥ٞز٣ق ٣جـِا  تٟلٖا

٤لث٣. قثحبضاال٘ٛاضقق 1403 ٔز٣ٌّق ٔغٕـثبللق تلاث ِا  ث٥لٚ ق ؿاك االع٥بء ِا

٣إِؿبئُ اِؿطٚيٝقق 1413ق ٔف٥ـق ٔغٕـثٗ ٔغٕـثٗ ٤ٕ٘بٖ ٤بِٕ اتٕل ِا ـ. ق لٓق إِ ف٥ ٥ؼ إِ  جِف٥ٝ اِِ

 


