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چى٥ذٜ
حىٕت ٔتؼبِ ٝ٥چٔ ٝجب٘ ٣ا٘ؼبٖؿٙبػب٘ٝا ٢ثشا ٢دػت٥بث ٣ث ٝػذاِت رٙؼ٥تٔ ٣غشح ٔ٣ػبصد؟ فٕ٥ٙ٥ؼىتٞىب دس
ٔمبْ دفبع اص حمٛق ص٘بٖ ثب تى ٝ٥ثش ثشخٔ ٣جب٘ ٣ا٘ؼبٖؿٙبػب٘ ،ٝتالؽٞب٘ ٢ظشٔ ٢تؼذد ٢داؿتٝا٘ذ .أ ٗ٤مبِىٝ
ثب سٚؽ تٛك٥ف ٣ى تحّ ،٣ّ٥ثٝد٘جبَ ٔجب٘ ٣ثذ ُ٤حىٕت ٔتؼبِ ٝ٥دس ا ٗ٤حٛص ٜاػت .ثشاػىبع حىٕىت ٔتؼبِ٥ىٚ ٝ
دس تمبثُ ثب آسا ٢فٕ٥ٙ٥ؼت ،٣صٖ ٔ ٚشد فشاتش اص پ٥ىش ٔبد٢ا٘ذ؛ ٞش د ٚدس ٌٞٛش ٔـتشن ا٘ؼىب٘٥ت ثى ٝػٙىٛاٖ ٘ىٛع
ٔتٛػظ اؿتشان داس٘ذ  ٗ٥ٕٞ ٚأش أىبٖ ٚكٞ َٛش٤ه اص آٟ٘ب ثى ٝثىبالتشٔ ٗ٤شاتىت وٕىبَ سا ٔ٥ؼىش ٔى٣وٙىذ.
دػت٥بث ٣ث ٝأ ٗ٤شاحُ وٕبِٔ ،٣ـشٚط ثش رٙؼ٥ت خبك٥٘ ٣ؼت ،ثّىٔ ٝجت ٣ٙثش فؼّ٥ىت ٔشاتىت ػمىُ ٘ظىشٚ ٢
ػّٕ ٣اػت و ٝآٖ ٘٥ض ثشاٞ ٢ش٤ه اص صٖ ٔ ٚشد ٔ٥ؼش اػت .غب٤بت ٔ ٚغبِجبت صٖ ٔ ٚشد فشاتىش اص ح٥ىبت ٔىبد٢
اػت  ٚآٟ٘ب خٛد سا ٔؼبفش ػٛآِ ثشتش اص ػبِٓ ٔبد٣ٔ ٜؿٕبس٘ذ  ٚدس ٟ٘ب٤ت تٕب٤ض حمٛل٥ٔ ٣ىبٖ آٟ٘ىب دس آ٘زىب وىٝ
وٕبالت ٚرٛدٔ ٢تٕب٤ض داس٘ذ ٤ب ػمُ ػّٕٙٞ ٣زبسٞبٔ ٢تفبٚت ٣دس ٔٛسد آٟ٘ب ٔغشح ٔ٣وٙذ ،لبثُ لج َٛاػت.
وّ٥ذٚاطٜٞب :ػذاِت رٙؼ٥ت ،٣حىٕت ٔتؼبِ ،ٝ٥فٕ٥ٙ٥ؼٓ ،ا٘ؼبٖؿٙبػ.٣
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ٔمذٔٝ

ډٺٞرى اُ ػنٖيز ىٍ ا ن ػٖشبٍق آاـ ډٮبىڃ  genderٹَاٍ ډي ځيَى ايٖز؛ ثچپ ډٺٞررى ه ربب ىتځبار ُب ت ډرَى
إز .سر١يق ا نپ ىٍ اىثيبر ٵ ينيٖشي ثب تاّ ػنٔ رsexد ت ْځي هربي ُ ٖرشي ا٪يرَ ٽَتډررُتڇ هربق اارياڇ هربي
ػنٖيق هرٍډرب هب ت ٕب َ ت ْځي هبي ٵيِ رڅرّ ټ ت ثيرڅرّ ټ ډرٍى اٙبٍ ٹَاٍ ډي ځيَاي؛ اډرب تاّ ػنٖريز ډٶربهيڈ
اػش ب٭ي ت ثَٕبهشي ډَسج ٤ثب ػنٔ ٍا اٚبب ډيىهي رثربٍق 2002ق 11ٛد .ثنربثَا ن ثرَ ډجنربي ا رن ډٺبڅر ٭رياڅز
ػنٖيشي ډٖشچِڇ ا٭٦بي كٺرٷ ُابب ت ډَىاب إز .ثب سلٺٸ ا ن آٍډببق هرَ ُب ت ډرَىي ثر كٺررٷ ٙب ٖرش هررى
ىٕز ډي بثي ت ػنٖيز ډبا ٬ثهَ ډنيي هيؾ ټ اُ ا ٚبب اُ ا ن كٺررٷ ا ريځرَىى .سلٺرٸ ا رن ٕر٦ق اُ ٭رياڅزق
ىٱيٱ اي ثٖيبٍ ٙب ٖش إز ر ٽ هَ ااٖبب ډشٮهيي ډؼٌتة آب إز ر اډب ٙپڄځيرَي آب ثريتب ثهرَ ډنريي اُ
ډجباي اَ٪ي ديٚينق ډيَٖ ايٖز ت ايثٖب ثب سپي ثرَ ډجرباي ډوريتٗق آٍډربب ٭رياڅز ػنٖريشيق ىٍ ٹبڅرت ٩چ ري
ٵَ جني ق ىٍ كٸ ػبډٮ ُابب ت ډَىاب ډلٺٸ ځَىى.
ثَ ډجنبي ډٌٽرٍ ٭ن« َٞإشلٺبٷ» اٺٚي سٮيين ٽنني ىٍ سلٺٸ ٭ياڅز ػنٖيشي ىاٍى .ىٍ اٺ٦ر ډٺبثرڄ ىٍ
ٍت پَى ٱبڅت ٵ ينيٖزهبق ٭ن« َٞثَاثَي» ډَٽِ طٺڄ ٭ياڅز ػنٖيشي إز .ثر ى ڂرَ ٕرون ىٍ ا رن ډٺبڅر
«٭ياڅز إشلٺبٹي» اډَي ډ٦چرة إز ٽ ثيتب دي٘ىاتٍيق ډسٻ «ثَاثَي كٺرٷ» ٍا  ٣َٙسلٺٸ ٭رياڅز
ػنٖيشي ا يىااي .ىٍكبڅيٽ ىٍ اڂَٗ ٱبڅت ٵ ينيٖزهب رؿنببٽ هراهي آډريد «٭رياڅز ډٖربتاسي» ډرياَ٪
إز ٽ ثَاثَي ٍا  ٣َٙالُڇ ثچپ ٽبٵي ٭ياڅز ػنٖيشي ډي ٙبٍى .ثَاثَي ػنٖيشي ىٍ آٍاي ٵ ينيٖشيق ډيرر
ار ٫اڂَٗ آاهب ث ُب ت ډَى ىٍ هسڃ ډجبكض ااٖببٙنبٕي إز ت اُ ډپبست ډوشچٴ ٵپَي ٽ ثرَ آب سپير
ىاٍاي ث ىٕز ډيآ ي.
ډٖبئڄ ډَثر ٣ث كرُ ٭ياڅز ػنٖيشيق َٝٳا َ٪اُ ځِاٍ هبي سرٝيٶيق ٥جٮبً ډٚلرب اُ ځرِاٍ هربي هنؼربٍي
إز ت ىٍ ډَُثنيي كٺرٷ ُابب ت ډَىابق ثب يهب ت اجب يهبي ٵَاتااي ډ٦رَف إرز .ثَإربٓ بٵشر هربي ا رن ډٺبڅر ق
ىٕشيبثي ث ا٪بڇ هنؼبٍي ٹبثڄ ىٵب ٫ىٍ كرُ ٭ياڅز ػنٖيشيق ثيتب دَىاهشن ث ٙنبهزهبي ٽرسب ديٚرين ىٍ ثربة
هٖشي ث ٝرٍر ٭بڇ ت ااٖبب ت ػب ڂب ات ىٍ ا٪بڇ هٖشي ث ٝرٍر هبٛق ډ پن ايٖز .ىٍ ه ين اٺ ٦إرز ٽر
ډجباي ااٖببٙنبٕبا الُڇق ثَاي ىٕشيبثي ث ا٪بڇ هنؼبٍي ډ٦چرةق ىٍ كرُ ٭ياڅز ػنٖيشيق اه يرز ډري بثنري ت ىٍ
ا ن ډيبب كپ ز ډشٮبڅي ق ث ٭نراب ټ ا٪بڇ كپ ي ػبډ٬ق ډيسرااي ډرٍى سرػ تاٹٙ ٬رى.
ث ٝرٍر ډٚوٜق ډٖئچ ا ن ډٺبڅ ا ن إز :ډجباي اَ٪ي ااٖببٙنبٕربا اي ٽر ثرب سپير ثرَ كپ رز
ډشٮبڅي ثَاي ىٕشيبثي ث ٭ياڅز ػنٖيشي إشنجب ٣ډيٙراي ٽياڇااي؟ ثَاي دبٕن ثر ا رن دَٕر٘ق ډريسرراب اُ
ډنَ٪ي س٦جيٺيق ډجبكض ااٖببٙنبٕبا ٵ ينيٖشي ٍا ٽبت ي ت اُ َ٥ٵي ى ڂَ ث ااٖببٙنبٕري كپ رز ډشٮبڅير
ا َ٪ىاٙز .ىٍ ا نؼب هَؿني ا ن ډٺبڅ ثَهسٳ ٵ ينيٖزهب ثَ إشلٺبٷ ث ػبي ثَاثرَي سإٽيري ىاٍىق اډرب ا رن
س ب ِ ډبا ٬اُ ايڈاڂبهي ث ډجبكض اَ٪ي ٵ ينيٖزهب اوراهي ٙي؛ ُ َا ډيسراب ډجباي ا٪رَيق ٽر آاهرب ٍا ثر
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ثَاثَي ٍٕباي إزق ډرٍى سرػ ٹَاٍ ىاى ت ىٍ ٽنبٍ ا ن سرػ ق ث ډجباي ااٖببٙنبٕبا كپ ز ډشٮبڅي ا َ٪ٽرَى
ت ډر ٬١كپ ز ډشٮبڅي ىٍ ٹجبڃ ا ن ډجباي ٍا ٽٚٴ ا رى ت ىٍاهب ز ث ډجباي هبٝي ډشنبٕت ثرب آډررُ هربي
كپ ز ډشٮبڅي ىٕز بٵز .ث ٭جبٍر ى ڂَ َٝٳ ا َ٪اُ ثبُځَىاايب ٭ياڅز ػنٖيشي ثر ٭رياڅز ډٖربتاسي رب
إشلٺبٹيق ډيبب ٵ ينيٖزهب اُ ټ َ٥ٳ ت اڂب ډ٦چرة ډٺبڅ اُ َ٥ٳ ى ڂرَق ىٍ ىت ػهرز ډٚربثهز تػررى
ىاٍى :اثشيا ا نپ هَ ىت اڂب ث ىاجبڃ اٝسف ت١ٮيز ُابب هٖشني ت ىٱيٱ هبس ثوٚي ث ٩چڈ ٭چي ا ٚبب ٍا
ىاجبڃ ډي ٽنني ت ى ڂَ ا نپ هَ ىت اڂب ا ن آٍډبب ٍا ثب سپي ث ثبتٍهبي اَ٪ي ٽسب ت اُػ چ ار ٫اڂَٗ ثر
ااٖببق ىاجبڃ ٽَى ااي .ثنبثَا ن ډٺب ٖ س٦جيٺي ثين آاهب ابډرػ اوراهي ثرى.
ثَإبٓ ٵل ٜاڂبٍاي ق ا ن سلٺيٸ ديٚين هبٝي اياٍى ت ث ٝررٍر ډٚرو ٜډجرباي ا٪رَي ااٖرببٙنبٕري
كپ ز ډشٮبڅي ىٍ كرُ ٭ياڅز ػنٖيشيق ىٍ هيؾ ډنجٮي ىاجبڃ اٚي إز .ثبا نه آطبٍ اَ٪ي ٵ ينيٖزهرب ت ډنربث٬
ااٖببٙنبٕي كپ ز ډشٮبڅي ق هَٽياڇ ديٚين ٭بڇ ا ن سلٺيٸ هٖشني ٽ ىٍ كي رټ ډٺبڅر ىٍ ډجبكرض آسري اُ آاهرب
إشٶبى ٙي ق ت ثب ٍتٗ سلچيچي ر ااشٺبىيق دبٕن ډٖئچ ډٺبڅ اُ آاهب ا٦ٝيبى ٙي إز .ىٍ اشيؼ ا ن سلٺيرٸ ٍا ثب ري
ىٍآډي ټ سسٗ ٭چ ي ځٖشَى ډلٖرة ٽَى ٽ ٥جٮبً اُ ډؼبڃ ټ ډٺبڅ ډوش َٞثيَتب إز.
ث هٍَتي اڂبٍاي دٔ اُ ډ٦بڅٮر آطربٍ ا٪رَي ٵ ينيٖرزهرب اُ رټ ٥رَٳ ت ډٺب ٖر س٦جيٺري آاهرب ثرب
ااٖببٙنبٕي كپ ز ډشٮبڅي اُ َ٥ٵي ى ڂَ سرااٖش إز ىٍ ډؼ ر٫ق دنغ ډجنبي ٽسب ااٖرببٙرنبهشي ثرَاي
٭ياڅز ػنٖيشي اُ هسڃ ډجباي كپ ز ٝيٍا ي إشنجب ٣ٽني .ىٍ اىاډ ً ڄ هَ ټ اُ ا ن ډجباي دنغځبا ق اثشريا
ځِاٍٗ ډوشَٞي اُ آٍاي ٵ ينيٖشي كرڃ آب ډجنب اٍائ ډيٙرى ت درٔ اُ آب ى ريځب كپ رز ډشٮبڅير ىٍ آب
ډلرٍ سجيين هراهي ٙي.
 .1صٖ ٔ ٚشد فشاتش اص پ٥ىش ٔبد٢

ىاا٘ ااٖببٙنبٕي رAnthropologyد ىٍ ىايبي ٱَة ډيٍبق ثب ااٶٮبڃ اُ ډبسَ بڅيٖڈق ىٍ ثبٵرز بٵشر هربي سؼَثري
ٙپڄ ځَٵش إز .ا ن ىاا٘ ډٖجرٷ ث سرٝيٴهبي سؼَثي إز ت ثب طجز تٹب  ٬ااٖبايق ٭نبٝرَ ډهرڈ ثرَاي ىٍٻ
ػبډٮ ااٖباي ٍا ٥جٺ ثنيي ډيٽني رٍ ر َق 1379ق 27ٛر28د .ث ه ين ٍتي إز ٽ ا ن ىاا٘ ٍا «سربٍ ن ٥جيٮري
ااٖبب» ت «ااٖببٙنبٕي ػٖ باي» هرااي ااي رٵَثيق 1372ق 1ٛد ت ثَ كيظيرز «٥جيٮري» ت «ػٖر باي» ثررىب آب
سإٽيي ٽَى ااي.
ٵ ينيٖز هب ايِ ىٍ آطبٍ ډشٮيى هرى ىٍ كرُ ااٖببٙنبٕيق ه ين ډن٘ ٍا ىاٍاي .ثَإربٓ اىثيربر ٍا رغ ىٍ
ا ن ٭چڈق آطبٍ آاهب ثي٘ اُ ا نپ ىٍ ؿبٍؿرة ډشبٵيِ ټ ٹَاٍ ځيَىق ىٍ ؿبٍؿرة ثلضهبي سؼَثي تاٹ ٬ډيٙررى
رٍ.ٻ :څيربق 2006د .ا ن اډَ ډشإطَ اُ ٱچج ډبىيځَا ي ىٍ كرُ سٶپَار ا ٚبب إرز .آٍاي ٵ ينيٖرشي ٽر ىٍ
ا ن ډٺبڅ سجيين هراهني ٙي ا٭ڈ اُ :ااپبٍ ځرهَ ډٚشَٻ ااٖبايز ډيبب ُب ت ډَىق ػٖزتػري ډرسٻ ثَسرَي
ىٍ ػٖڈ ت ٥جيٮز ُب ت ډَىق سَٕيڈ اهياٳ ت ٱب بر ٽبډسً ډبىي ثرَاي كيربر ُب ت ډرَى ت ثَاثرَي ت سٚربث
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كٺرٹي ډيبب ُب ت ډَىق ث ت١رف ٕي َ٦ډبىيځَا ي ثَ ډن٪رډر ٵپرَي ا ٚربب ٍا ا ب ربب ډريٕربُى ت اڂرب
سټثٮيي آاهب ث ااٖبب ٍا آٙپبٍ ډيٽني.
ىٍ ډٺبثڄق كپ ز ډشٮبڅي ثَهسٳ ى يځب هبي ٍا غ ٵ ينيٖشيق اػبُ سٶٖيَ ډبىي اُ ااٖبب ت ٥جٮربً ىٍٻ ت
سن٪يڈ ٭ياڅز ػنٖيشي ثَ دب ا ن سٶٖيَ ٍا ا يىهري .ااٖرببٙنبٕري ٵ ينيٖرشي ىااٚري سؼَثري إرزق اډرب
ااٖببٙنبٕي ٝيٍا ي ٙبه اي ٵچٖٶي إز .ااٖبب ىٍ ا ن ا٪بڇ كپ ي ا٭ڈ اُ ُب ت ډَى ثٖري ٵَاسرَ اُ ثريب
ډبىي إز .هَؿني َٙت ٫كيبر ات ډبىي إز؛ اډب ثب ٍٕييب ډَٿ ت كشي اُ ثين ٍٵرشن ٝررٍر ثريبق ااٖربب
هبس دييا ا يٽني؛ ُ َا كيتص ات ػٖ باي إزق اډب ثٺب ٘ ٍتكباي ت ٵَاډبىي إرز رٝريٍاڅ شإڅهينق 1981ق
ع 8ق 347ٛد .ااٖبب ىٍ كپ ز ډشٮبڅي كشي ىٍ ه ين كيبر ډبىي ايِ ډنل َٞىٍ ثيب ٥جيٮي هررى ايٖرزق
ثچپ اُ ه بب څل ٪اي ٽ ثَإبٓ كَٽز ػررهَي اٙرشياىي اىٍاٻ ىٍ ىٍتب ات ٙرپڄ ډريځيرَى ت ٵٮچيرز
ډي بثيق كٺيٺز ٵَاډبىي ات ډلٺٸ ډيٙرى.
ثَإبٓ كپ ز ډشٮبڅي ق الُډ ٭چڈ ت ىاا٘ ااٖببق ٵَاسَ ثرىب ات اُ ا ن ثيب ډبىي إز .ىااٖشن ډٺرڅ اي إرز
ٽ ثَاي ػٖڈ اُآبػهز ٽ ػٖڈ إز ډيَٖ ا يځَىى ت سنهب ىٍ ډرػرىي ٹبثڄ ٵَ ٟإز ٽ ٵَاسَ اُ ٭ربڅڈ ډربى
ثبٙي ره ببق 43ٛ؛ ٍ.ٻ :٭جرى زق 1387ق ع 3ق 117ٛر118د .ثنبثَا ن ُب ت ډرَى اُآبػهرز ٽر ٭چرڈ ت ىاار٘
ىاٍايق ٵَاسَ اُ ثيب ډبىي هٖشني ت هَځِ كٺيٺز تػرى آاهب ډنل َٞث ا ن ثيب ٭نَٞي ايٖز.
ثَإبٓ سؼَى اٶٔ ُب ت ډَىق هَ سٶٖيَي ٽ اُ ا ن ىت اٍائ ٙرى ت ٱٶچز اُ ػنجر هربي ٵَاډربىي آاهرب ىاٙرش
ثبٙيق سٶٖيَي ابٹ ٜإز ت اُ «اڂب سټثٮيي» ث آاهب ىٍ ٍاغ إرز .ثرَاي ا رار تٹشري ثَسرَي ُب ثرَ ډرَى رب
ثبڅٮپٔ رٽ هَ ىت ىٍ آٍاي ٵ ينيٖشي تػرى ىاٍى ت ىٍ ثو٘ ثٮي سجيين هراهي ٙيد ثب سجيين ت ْځيهربي اهشٞبٝري
ثيب آاهب اطجبر ډيٙرىق ا ن اڂب سټثٮيي ث ت١رف ى ي ډيٙرى .الُڇ إز ډلٺٸ ٭ياڅز ػنٖيشي ثب سرػ ث ا رن
اٝڄِ كپ ز ډشٮبڅي ق اُ ؿنين اڂبهي ٽبډسً ث ىتٍ ثبٙي .ات ُب ت ډَى ٍا ثب څلب ٧س بڇ كٺيٺز آاهب رٽر ثٖري ٵَاسرَ اُ
ثيب ډبىي إزد سٶٖيَ ډيٽني ت ثَ ا ن دب ىٍ كرُ ٭ياڅز ػنٖيشي هڈ ا٪بڇ سرٝيٶي هرى ٍا ٕبډبب ډريثوٚري ت
هڈ ا٪بڇ هنؼبٍي هرى ٍا سجيين ډيٽني.
٭ست ثَ ا ن ىٍ كپ ز ډشٮبڅي ق ٵَاٍتي كٺيٺز ُب ت ډَى اُ ديپَ ډبىيق سنهرب ډَثرر ٣ثر ُاريځي ىايرري ت
كيبر اهَتي آاهب ايٖزق ثچپ ا ن ٵَاٍتي ث ٹجڄ اُ هچٺز ډبىي ا ٚبب ايِ سَٖي ډري بثري .آډررُ هربي ٍتا ري
ٵَاتااي ٽ ىٍ هٞر ٛ٭راڅڈ ٹجڄ اُ ٭بڅڈ ډبى ثيبب ٙي ت ٕبثٺ تػرىي هَ ااٖباي ىٍ آاهب ٍا سجيين ډي ٽننريق ىٍ
ً ڄ ه ين ډجنبي ٵچٖرٶي ػربي ىاٍاري رٍ.ٻ :ډؼچٖريق 1403ٷق ع 64ق 99ٛرر100د .ثرَهسٳ ى ريځب هربي
ٵ ينيٖشيق اٺ ٦آٱبُ تػرى ُب ت ډَىق ااٮٺبى ا٦ٶ آاهب ت ٙپڄځيَي س رب ِار ٽَتډررُتډي آاهرب ىٍ ىايربي ٍكرڈ
ايٖز رٽشبٻق 1386ق 620ٛ؛ إَيٖيبأق 1383ق 38ٛدق ثچپ ُب ت ډرَى ىٍ ډَسجر اي ثَسرَ اُ تػررى ٕربثٺ
سلٺٸ ىاٍاي .اُ ا َ٪كپ ز ډشٮبڅي ا سنهب اٵَاى ااٖببق ثچپ س بڇ كٺب ٸ ٭بڅڈ تػرى ىٍ ډَسجر ًار اڅهري ثر الرر
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ثٖب٥ز ت َٝاٵز تػرى ىاٍاري رٍ.ٻٝ :ريٍاڅ شإڅهينق 1981ق ع 3ق 373ٛد ت ُب ت ډرَى ايرِ ٕربثٺ ٱيَډربىي
ٹر ي اُا نػهز ىٍ ډَسج ًار اڅهي هراهني ىاٙز .ثنبثَا ن جسانية الحوث ثرىب اٶٔ ىٍ كپ ز ډشٮبڅي ق ثر
ډٮنبي اٶي هَ ځرا ٕبثٺ تػرىي ٹجڄ اُ كيتص ډبىي اٶٔ ايٖزق ثچپ ډٺٞرى ا ن إز ٽ ا ن ډَسجر ډربىي
ثب كيتى ت طٲرٍ ډبىي هرى كيتص بٵش إز ت ثب ه ين كيتى ٕبثٺ اياٙش إرز .ثر هرٍَتي سرػر ثر اٝررڃ
ثٮييق اٹش٢بئبر اثٮبى ٵَاډبىي ُب ت ډَى ىٍ ډجبكض ٭ياڅز ػنٖيشي ٍا ا ب ببسَ هراهي ٽَى.
ٌٞٛ .2ش ٔـتشن ا٘ؼب٘٥ت ٔ٥بٖ صٖ ٔ ٚشد

ثَهي ٵ ينيٖز هبق اُ إبٓ َ٥ف ډبهيز ااٖباي ډٚرشَٻ ٍا ډٖرئچ اي ٽربًة ت ٵَ جنري ډري ىاانري .آاهرب
ډٮشٺياي ااٖبب ډٶهرډي سهي ت َٝٵبً ټ اډَ ااشِا٭ي إز ت ىٍ آب س ب ِار اٝيڄ ػنٖي ابى ري ااڂبٙرش
ٙي إز رثبٹَيق 1382ق 73ٛر 74د .سٮبٍ ٴ ٍا ؼي ٽر اُ ډبهيرز ااٖربب تػررى ىاٍىق ه ر ىٍ ا ٪ري
ديٍٕبالٍ ٙپڄ ځَٵش ااي؛ ُ َا ا ن سٮبٍ ٴق هٞرٝيبر ثبٍُ ډَى ٍا ث ٭نراب تػ ډ يِ ااٖباي ډَ٦فق ت ٭ سً
ٕهڈ ُابب ٍا اُ ااٖبايز ااپبٍ ٽَى ااي ره ببق  71ٛد .اب٥ٸ ثرىب ت ٹيٍر سٶپَق ٕيبٕي ثررىبق اػش رب٭ي
ثرررىبق آُاى ت ډٖررشٺڄ ثرررىبق اثِإٍرربُ ثرررىب ت ...رٍ.ٻ :سَ ررڀق 1382ق 56ٛر ر65؛ ى ررَٽٔق ثرريسرربق
142ٛر143دق ه

ت ْځي هبي ډَىاا هٖشني ٽ ىٍ ٥رڃ سبٍ ن س بډبً ب ٱبڅجبً ىٍ سٞربكت آاهرب ثررى ااري.

ُابب ىٍ ا٪ڈ ديٍٕبالٍ ث ٙپرٵب ي ٭ٺچي ا ي ٍٕيياي ت ىٍ ٽنغ ااِتاي هبا هبي هرىق سررٵيٺي ىٍ ٕيبٕري
ثرىب ت اػش ب٭ي ثرىب اياٙش ااي؛ ؿنبب ٽ آُاىي ت إشٺسڃ آاهب سلز ٕرچ ٦ډرَىاب اربثرى ٙري إرز ت
اثِإٍبُي ايِ ډٺبٍب ثب ك٢رٍ اػش ب٭ي ثرى ٽ اُ آب ډلَتڇ ثرى ااي .ثنبثَا ن س بڇ ا رن اتٝربٳق اتٝربٳ
ډَىاب إز ت ٽٖباي ٽ ث ا ن سٮبٍ ٴ ىٕز ُى اايق ا ااٖببق ثچپ ډَى ٍا سٮَ ٴ ٽَى ااي.
ثَهي ٵ ينيٖز هبي ٍاى پبڃ ايِ ه ٤ٵبٍٷ دٍَاڂي ډيبب ُابب ت ډَىاب سَٕيڈ ډيٽنني ت ثَ ا ن ثبتٍاي ٽ
ا ن ىت «سٶبتر ًاسي» ىاٍاي رثيٖچيق 1385ق 92ٛد .ا ن ډجنبق ٍت پَى ااٺسثي آاهب ىٍ سٺبثڄ ثرب ډرَىاب ٍا رٽر
ٙبڅرى ا َ٪ٵ ينيٖشي ٍاى پبڃ ااڂبٙش ډيٙرىد ىٍ كي ډ٦چرثي سرػي ډيٽني؛ ُ َا اُ ا ن  َ٥رٸ ا رن ثربتٍ
ٽ ډَىاب «ى ٙن اٝچي ُابب» هٖشني ثيٚشَ سلپيڈ ډيٙرى ره ببق 91ٛر92د .ث ثبتٍ آاهربق ٥رَف هر رز
ډٚشَٻ ډيبب ُب ت ډَىق ا٪بڇ ډَىٕبالٍي ت ٕشڈ ٭چي ُابب ٍا ه ـنبب ثبُسرڅيي ډيٽنري؛ ثنربثَا ن ُاربب ثب ري
هر ز هرى ٍا ث ٭نراب ټ ځَت ًياٶ ٬ډشٶبتر كٶ ٨ٽنني ت ث س ب ِار تاٹٮي هرى ثب ډَىابق سرػ اٚبب ىهنري
رهيرتىق 2017ق 310ٛد.
ىٍ كپ ز ډشٮبڅي اډب ُب ت ډَى ىٍ كٺيٺز ااٖبايز ډٚشَٻ هٖشني .ااٖبايز اِى كپ ربي ډٚربء س ربڇ
كٺيٺز ت ار ٫االارا ٫ه

اٵَاى ډشپظَ ااٖبب ثرى راثن ٕينبق 1404ٷق 224ٛر225دق اډب ٝريٍاڅ شإڅهين ا رن

ثبتٍ ٍا ا ي دٌ َى .ث ثربتٍ ات ااٖربايز ثٮر ٠كٺيٺرز اٵرَاى ااٖرباي إرز ت سنهرب ارر ٫ډشرٕر ٤آاهبٕرز
رٝيٍاڅ شإڅهينق 1360اڅٴق 188ٛد .ااٖبب اُ ا َ٪ات ػنٔ ثٮيي إرز ت ً رڄ آب اػنبٕري ٵرَاتاب ػربي
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ځَٵش إز ت هَ ټ اُ ا ن اػنبٓ ايِ اارا ٫ډشٮيىي ىٍ ً ڄ هرى هراهني ىاٙرز ت ىٍ اشيؼر هرَ ٵرَى اُ
ااٖبب ار٭ي ډٖشٺڄ ت ډش ب ِ اُ ٕب َ اٵَاى هراهي ثرى رٝيٍاڅ شإڅهينق 1366ق ع 3ق 60ٛ؛ ع 5ق 48ٛد .ث
ثبتٍ ٝيٍاڅ شإڅهينق ثَإبٓ كَٽز ػرهَيق ٕيَ اُ ټ ار ٫ث ار٭ي ى ڂَق ىٍ ه ين ىايب ت ث ٕجت ا٭ بڃ
ت ٍٵشبٍ ااٖبب هب ډلٺٸ ډيځَىىق اډ ب َ٩ٳ ٩هرٍ ت ثَتُ آب ا ىايب ثچپ َٕاي آهَر إز رٝريٍاڅ شإڅهينق
1360اڅٴق 188ٛر189؛ ػراىي آډچيق 1386ق ع 4ق  285ٛد .ات ثَ ه ين إبٓ سٮَ ٴ ًاسي اُ ااٖربب ٍا
ٝٮت ډي  ٙبٍى ت ث ىڅيڄ ٕيَ كَٽشي ځٖشَى اي ٽ ااٖبب ىاٍىق اىٍاٻ كٺيٺز اٵَاى ااٖرباي ٍا اربډ پن
سچٺي ډيٽني ت آاـ ٍا ٵسٕٶ ىٍ س َٚق ًاسيبر ااٖبب ځٶش ااي َٝٵبً ٭راٍ ٟاىٍاٽي ت سلَ پي ات ډيٙر بٍى
رٝيٍاڅ شإڅهينق 1981ق ع 8ق 344ٛد.
ث هٍَتي آاـ ځٶش ٙي ثب ډجباي كپ ز ډشٮبڅي ايِ ٕبُځبٍ إز .كپي ي ٽ ثب اٝبڅز تػرى ٭بڅڈ ٍا ډياڂرَى ت
ىٍ ډشن ػهبب هبٍعق ډَاست تػرى ٍا ډيثيني ت ث سٚپيټ ىٍ ډَاست تػرىق كَٽز ػرهَي اٙشياىيق اسلربى ٭بٹرڄ ت
ډٮٺرڃ ت ...ايِ ثبتٍ ىاٙش ثبٙيق آبځب ډَُثنييهب ٘ ايِ ثَ دب كٺيٺز تػررى ٙرپڄ هراهري ځَٵرز ت اُ ډَُهربي
ډبهري ٍا غ ٵَاسَ هراهي ٍٵز .ؿنين كپي ي ثَهسٳ كپ بي ډٚبء رٽ ااٖبب ٍا ار ٫اهيَ ت ارر ٫االاررا ٫ډلٖررة
ډيٽَىاي ت ثبتٍ ىاٙشني ث س بڇ هر ز تػرىي ات ىٕز بٵش اايد ااٖبب ٍا سنهب «ار ٫ډشرٕ »٤ث  ٙبٍ ډيآتٍى رٽر ىٍ
ً ڄ آب اػنبٓ ت اارا ٫ډشٮيى ٹبثڄسٞررٍ ت سلٺرٸ إرزد ر٥جب٥جربئيق 1999ڇق 71ٛ؛ ػرراىي آډچريق 1386ق ع 4ق
284ٛ؛ ه رق 1389ق 36ٛد.
ثب ي سرػ ٽَى ٽ ٝيٍاڅ شإڅهين ايِ ډباني كپ بي ديٚينق ااٖبب ٍا كيراب اب٥ٸ ډيىاايق اډب سٶٖريَي ٽر ات
ثَإبٓ ډجباي كپ ز ډشٮبڅي اُ اٶٔ اب٥ٺ ااٖباي اٍائ ډيىهيق ث اڂبهي ٍّٳسَ ث ااٖربب ډريااؼبډري .اٶرٔ
اب٥ٺ ااٖباي اُ ډن َ٪ات ډرػرىي إز ٽ ٕيسب ت سٲييَ الر تػرى اتٕز ت تاكري ډٖرش َي إرز ٽر ډيربب
دٖزسَ ن ډَاست تػرى رهيرالد ت ډَاست ٽبډڄ ت ثبَٙاٵز آب ر٭ٺڄد ىٍ كَٽرز إرز رٝريٍاڅ شإڅهينق 1360ةق
230ٛدٝ .يٍاڅ شإڅهين ا٪بڇ هٖشي ٍا ىاٍاي ٕ ډَسج ډيىااي :٭بڅڈ ډبى ت ٥جيٮزق ٭بڅڈ ډظبڃ ت ٝررٍ هيربڅي ت
ىٍاهب ز ٭بڅڈ ٭ٺڄ ت ډؼَىارق ٽ ثَسَ ن ٭راڅڈ تػرى إز .تي ثَ ه ين إبٓق اٶٔ ٍا ايِ ىٍ ډيربب ا رن ٕر
٭بڅڈ ىٍ كَٽز ډيىااي ت ډٮشٺي إز اٶٔ ااٖربايق ه ر ا رن ٭رراڅڈ ٍا ثربڅٺر ىاٍإرز ت ثرب كَٽرز ػررهَي
اٙشياىيق ىٍ ډَاست ٽ بڅي آب ٕيَ ٽَى ق اُ ډَسج ٥جيٮز ث ډَسج ډظبڃ ت اُ ډَسج ډظبڃ ث ډَسج ٭ٺرڄ ډريٍٕري
رٝيٍاڅ شإڅهينق 1981ق ع 9ق 228ٛر229د.
ث ثبتٍ ٝيٍا ااٖبب ىٍ ډظڄ ا٭سي هرى ػب ڂبهي ىاٍى ٽر هريؾ ډرػررىي ٍا ربٍاي آب ايٖرز ت ىٍ ډٖريَ
سپبډڄ ث ډَسج اي ډيٍٕي ٽ كٺيٺز س بڇ ډرػرىار ىٍ ډَاست ډبىتب هرى ٍا ىٍډيارٍىى ره ببق ع 8ق 223ٛد.
ات هَؿني ثبڅٶٮڄ ٭بڅ ي ٝٲيَ إزق اډب ثبڅٺر ٭بڅڈ ٽجيَ إرز رٝريٍاڅ شإڅهينق 1302ٷق 286ٛد ت ثرب اٽشٖربة
ٽ بالر ت ٕيَ ث ٕ ز ډَاست ا٭سي تػرىق ډ٪هَ ػ ي ٬إ ب ت ٝٶبر اڅهي ډيځَىى رٝريٍاڅ شإڅهينق 1366ق ع
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4ق 390ٛد ت ډٖشهچټ ىٍ ات ٙي رٝيٍاڅ شإڅهينق 1354ق 498ٛد ىٍاهب ز ث ډَسج خلةف اللهي تاٝڄ ډيٙرى
رٝيٍاڅ شإڅهينق 1366ق ع 4ق 390ٛد .اپش ثٖيبٍ ډهرڈ ىٍ ااي ٚر ات ا رن إرز ٽر تي اُ ډيربب ه ر ااررا٫
ډرػرىارق ا ن ٕيَ ثبڅٺر ٍا سنهب ډوش ٜث ااٖبب ډيىااي ت ډيار ٖي« :ا رن ااشٺربالر ت سلررالر ٽر ٙروٜ
تاكي ىٍ ډٖيَ ٍٕييب ث كٸ ت ٱب ز اهب ي ٥ي ډيٽنيق ډوش ٜث ار ٫ااٖبب إز ت ىٍ ٕرب َ ااررا ٫ډرػررىار
بٵز ا يٙرى» رٝيٍاڅ شإڅهينق 1981ق ع 9ق 194ٛد.
ثنبثَا ن ىٍ ااي ٝ ٚيٍاق آاـ ااٖبب ٍا اُ ٕب َ ډرػرىار ډش ب ِ ډيٕربُى ار ٝرَٳ اىٍاٻ ډٮرباي ٽچير ثچپر
ثهَ ډنيي اُ اٶٔ اب٥ٺ ت ىٍ اشيؼ ٕيَ اڅي اهلل ت اډپبب تٝرڃ ث ثبالسَ ن ډَاست تػرى ت ٹَة اڅهي إزٍ .تٙرن
إز ٽ ا ن ډٮنب ىٍ «كيراب اب٥ٸ» ر ؿنباـ ىٍ كپ ز ډٚبء سٶٖيَ ډيٙي ر ث ًهن ااشٺبڃ ا ي بثي.
ثَإبٓ ثبتٍ ث ا ن ځرهَ ډٚشَٻق ثَاي ډلٺٸ ٭ياڅز ػنٖيشي ا ن اشيؼ كبٝڄ ډريٙررى ٽر ُب ت ډرَى ىٍ
«ار ٫ډشرٕ ٤ااٖباي» ډٚشَٻ هٖشني ت ځرهَ ااٖبايز ث ډٮنبي «اډپبب تٝرڃ ث ثربالسَ ن ډَاسرت تػررى» ثرَاي
آاهب ٵَاهڈ إز .ا ن اٝڄ ؿنببٽ تا١ق إز ډٖشٺي بً ىٍ كرُ سرٝيٶي ٭ياڅز ػنٖريشي اطَځرٌاٍ إرز ت دب ر اي
ٹر ڈ ثَاي سجيين ػب ڂب ااٖباي ُب ت ډَى ث  ٙبٍ ډيآ ي .ه ين اٝڄ ث ٝرٍر ٱيَډٖشٺيڈ ىٍ كررُ هنؼربٍي ايرِ
ډاطَ إز .ثَاي ډظبڃ تٹشي «اډپبب تٝرڃ ث ثياهب ز» ثَاي ُب ت ډَى تػرى ىاٍىق ىٍ اشيؼر الُڇ إرز هَ رټق
ا٪بڇ هنؼبٍي ډنبٕجي ثَاي ٵٮچيز ا ن اډپبب ايِ ىاٙش ثبٙني ت ىٍ ه ين اٺ ٦ډيسراب اُ «كرٸ ٙرَ ٮز ډنبٕرت»
رٽ كٺي ډٚشَٻ ډيبب ُب ت ډَى إز ت ث تإ ٦إشيٶبي آب ا ن اډپبب ٍا ث ٵٮچيز ډيٍٕبانيد ٕون ځٶز.
٘ .3ؼجت رٙؼ٥ت ثب وٕبالت ٚرٛد٢

ػنٔ ثَسَ ډَى إز ب ُب؟ ٵ ينيٖزهب ىٍ دبٕن ث ا ن دَٕ٘ق ځَا ٘هبي ډوشچٶي ىاٍاي .٭ي اي اُ آاهب ثرب سإٽيري
ثَ ىتځبا ػنٖي ُب ت ډَىق ث ډٮَٵي ااٖبب ثَسَ دَىاهش ااي ت ت ْځيهبي ٥جيٮري ُاربب رب ډرَىاب ٍا ٭بډرڄ ثَسرَي
پي اُ آاهب ثَ ى ڂَي ثر ٙر بٍ آتٍى ااري .ىٍ ا رن ډيربب ٭ري اي اُ آاهرب ُب ٍا ثَسرَ ډريٙر بٍاي رهيررتىق 2017ق
310ٛر311د .اُ ا َ٪ا رڅين ٍ يق ثَهسٳ آاـ ا٪بڇ ديٍٕبالٍ سَت غ ډيٽنيق ا ػرنٔ ډاارض ثچپر ػرنٔ ډرٌٽَ
إز ٽ ىؿبٍ اٺ ٜثيرڅرّ ټ إز .ډٌٽَهب ث ىڅيڄ ثهَ ډني اجرىب اُ ٹبثچيز سرڅييډظڄ ت هٞرٝيبر ٥جيٮري ُارببق
ٹبثچيز ه پبٍي ت سٮبډڄ ډليتىي ثب ه نر٭بب هرى ىاٍاي رٍ يق 1975ق 44ٛد .ىٍ ډٺبثڄ ٭ي اي ى ڂَ اُ آاهب ډرَى ٍا
ٵَاىٕز ډلٖرة ډيٽنني رٍ.ٻ ٍ :يق 1978ق 26ٛدٕ .ي رب ىتثرتاٍق ٵيچٖرٳ ٵَااٖري ٵ ينيٖزق ثَسرَي ډرَىاب
ٍا ىٍ «ٍهب ي اُ ٵَا ني سرڅييډظڄ» ػٖزتػر ډيٽني .تي اڂب ثيثينبا اي ث ثيرڅرّي ُب ىاٍى ت ډَىاب ٍا اُا رنػهرز
ىاٍاي ثَسَي آٙپبٍ ډيىااي رىتثرتاٍق 1385ق ع 1ق 69ٛر72؛ ع 2ق 363ٛد ت  َٝلبً ډيځر ي:
اٌش صٖ ثب ٔشد ٔٛسد ٔمب٤ؼ ٝلشاس ٌ٥شد ،ث٘ ٝظش ٔ٣سػىذ وىٔ« ٝىشد ثىٟ٘٣ب٤ىت كىبحتأت٥ىبص اػىت» ص٘ىذٌ٣
رٙؼ٣اؽ ثبٚرٛد ؿخل٣اؽ دس ٔجبسص٥٘ ٜؼت ،ثّى ٝث ٝعش٤مٕٔ ٣تذ ،ثذ ٖٚثحشاٖ  ٚغبِجبً ثذ ٖٚحبدحٔ ٝىٌ٣ىزسد
(ٕٞبٖ ،د  ،1ف.)73
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اُ ٕر ي ى ڂَ ٱبڅت ٵ ينيٖزهب ثب سپي ثَ ىتځبا ػنٖيشي ډَىاا ت ُابا ق اډررٍي ٍا ٽر ثر ٝررٍر ٕرنشي ىٍ
ػراډ٬ق «ډَىاا » ډلٖرة ډيٙي ااي ٭بډڄ ثَسَي ډيىااني .اُ ډن َ٪آاهبق اډرٍي ډظرڄ «ك٢ررٍ ىٍ ٕرذهَ ٭ ررډي»ق
«سرڅيي اثِاٍ ٝنٮشي»ق «ك٢رٍ ىٍ ٭َ ٝهبي ٕيبٕي» ت ...ىٍ ٥رڃ سبٍ ن ث َٚډسٻ ثَسَي ډَىاب ثرى إرز رٍ.ٻ:
سباڀق 2009ق 97ٛ؛ ػيرٓق 2012ق 18ٛد ت آابب ثب اهشٞب ٛثيػهز ا ن اډرٍ ث هرىق ُابب ٍا ث ػرنٔ ىتڇ ت
ډرػرىي ٵَتىٕز سجي ڄ ٽَى ااي ت ه راٍ هرى ٍا ىٍ اٺ٘ ك ب شڂَ ُاببق ثر ٭نرراب ډرػررىي ١رٮيٴ ػرب ُى ااري
رٽبدرٍق 2007ق 117ٛر120د .اتٍسنَ ثَ ا ن ثبتٍ إز ٽ ٵَتىٕشي ُابب ډٖرئچ اي ػهرببٙر رڃ ت ٵَاځيرَ إرز ت
ُابب ىٍ ٕ ػهز اٖجز ث ډَىاب ډٺبډي طباري ىاٍاي :ػهز اتڃ ٭نب َٝا يئرڅرّي ت ٵَهنڂي إز ٽر ډٺربڇ ُب ٍا
دب ينسَ اُ ډَى ډٮَٵي ډيٽني؛ ػهز ىتڇ ثَهي س هييار ا بى ن ا٪يَ اٖجز ىاىب ابدربٽي ثر ُاربب ىٍ ا ربڇ ٭ربىر
ډبهيبا إز ت ػهز ٕرڇ سَسيجبر ٕبهشبٍي اػش ب٭ي إز ٽ اُ ك٢ررٍ ُاربب ىٍ ٹچ رَت اٹشرياٍ ډ باٮرز ډريٽنري
راتٍسنَق 1972ق 7ٛر8د.
اُ ا َ٪كپ ز ډشٮبڅي اډب هٞرٝيبر ػنٖي ب ػنٖيشي ث هرىيهرى ډرػت ثَسَي ا يٙرراي .سإډرڄ ىٍ ډجرباي
ا ن ا٪بڇ كپ يق ډسٻ ٕٮبىر ت ٽ بڃ ىٍ ا ن ډن٪رډ ٍا ٍتٙن ډيٽني:
اتالً ثَإرربٓ اٝرربڅز تػرررى ٕررٮبىر ت ٽ رربڃ ٍا ا رريسررراب ىٍ ؿيررِي ٱيررَ اُ تػرررى ػٖررزتػررر ٽررَى
رٝيٍاڅ شإڅهينق 1354ق 363ٛد؛
طبايبً ثَإبٓ سٚپيټ ىٍ تػرىق ٕٮبىر ت ٽ بڃ هَ ډرػرىي ىٍ ثهَ اي إز ٽ اُ ډَاست تػرى ډريثرَى.
ىٍ ٕچٖچ سٚپيپي ډرػرىارق هَ ډرػرىي ٽ ىٍ ډَسج ١ٮيٴسَ ت درب ينسرَ ٹرَاٍ ځَٵشر ق ٽ ربڃ ت ٕرٮبىر
ٽ شَي ىاٍى ت هَ ډرػرىي ٽ ىٍ ډَاست ثبالسَ ٕرپنب ځِ ري ق اُ ٕرٮبىر ت ٽ ربڃ ثيٚرشَي ثهرَ ډنري إرز
رٝيٍاڅ شإڅهينق 1363ق 586ٛد؛
طبڅظبً ثَإبٓ كَٽز ػرهَي اٙشياىيق ه ډرػرىار ىٍ ډَاست تػررىي ت ٽ ربالسي ٽر اُ آاهرب ثهرَ ډنري
هٖشنيق كبڅز ا ٖشب اياٍايق ثچپ ا ن اډپبب ٽ ثشرااني ث ٕ ز ډَاست ثيٚشَ ت ٽ بالر ٵِتبسَ كَٽز ٽننري ت رب
ا نپ ث ٕ ز ُتاڃ ثَهي اُ ا ن ډَاسرت ٹريڇ ثَىاٍاريق ثرَاي آاهرب ٵرَاهڈ إرز رډٞرجبف رِىيق 1383ق ع 2ق
314ٛ؛ ډ٦هَيق 1380ق ع 6ق 773ٛد.
ىٍ كپ ز ډشٮبڅي ق ډَاست ٽ بڃ ااٖباي ىٍ ٹَة ت ثٮي ث ا٭س ډَاسرت ٽ ربڃ ر ٮنري هرياي ډشٮربڃ ر
سجيين ډي ځَىى رٝيٍاڅ شإڅهينق 1360اڅٴق  188ٛد .ډرػرىار ىٍ ٹرٓ اِتڃ ت ىٍ ا٪بڇ آٵَ ن٘ ت دييا ٘
اُ كَ٢ر كٸق ث ډيِااي اُ ٽ بالر ًاسي ثهَ ډني هٖشني ٽ اُ ٕٮ تػرىي ثَهرٍىاٍاري ت ىٍ اشيؼر ثر
هياي ٕجلبب سٺَة تػرىي ىاٍاي .ىٍ ٹرٓ ٝٮرى ايِ ٽ بالر اٽشٖبثي آاهبق ډشنبٕت ثب ډَاسجي إرز ٽر
٥ي ډي ٽنني ت ث تإ ٦آاهب ث ٕٮ تػرىي ت ٹَة ث كَ٢ر ٍثرثي ثبٍ ډري بثنري رٍ.ٻ :ػرراىي آډچريق
1388اڅٴق 24ٛ؛ ه رق 1386ق ع 5ق 39ٛد.
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ثَإبٓ آاـ ځٶش ٙي ا ب بب ډي ٙرى ٽ ډسٻ ٕٮبىر ىٍ كپ ز ډشٮبڅي اُ ډن٪رَ هٖرشي ٙنبٕربا ق
«ٕٮ تػرىي» إزق اډب ٍا ىٕشيبثي ث آب اُ ډن َ٪اهسٷ ٭ چي ٽياڇ إز؟ ٝيٍاڅ شإڅهين ث ا ن ډٖئچ
ايِ سرػ ىاٙش ق ىٍ آطبٍ ډوشچٴ هرى ث آب دَىاهش إز .اُ ډن َ٪ات ٍا ىٕشيبثي ث ډَاست ٽ بڃق «سٺر رز
٭ٺڄ اَ٪ي ت ٭ٺڄ ٭ چي» ت ىٕشيبثي ث ډَاست ډوشچٴ آب ا ٕز .ثَ ه ين إبٓ ٝيٍا ثَاي هَ ټ اُ آب
ىت ؿهبٍ ډَسج سٞر َ ډي ٽني :ډَسج ثبڅٺر ق ثبڅ چپ ق ثبڅٶٮڄ ت ثبڅ ٖشٶبىق ؿهربٍ ډَكچر ٭ٺرڄ ا٪رَي رٍ.ٻ:
ٝيٍاڅ شإڅهينق 1981ق ع 3ق 419ٛر 422د ت ډَسج سؼچي ق سوچي ق سلچي ت ٵنبق ؿهبٍ ډَسج ٭ٺڄ ٭ چي ااري.
اٶٔ ىٍ ډَكچ سؼچي ثب اڅشِاڇ ث «اكپبڇ  »٫َٙػس ډري بثري ت ىٍ ډَكچر سوچير اُ «ًٍا رڄ اهسٹري» ت
ٝٶبر ابدٖنيق ا٪يَ ٽجَق كٖي ت ٱ٢ت هبڅي ډي ځَىى ت ىٍ ډَكچ سلچير ثرب آٍإرش ٙريب ثر «ډلبٕرن
اهسٹي» ا٪يَ سرا٬١ق ا ظبٍق ػرى ت ډنب٭ز ٥ج ُ ٬نز دييا ډي ٽني ت ىٍ اهب ز ىٍ ډَكچ ٵنبق ا سنهرب سٖرچيڈ
ىٍ ٹجبڃ ٫َٙق ديَإشڂي اُ ًٍا ڄ اهسٹي ت آٍإشڂي ث ٵ٢ب ڄ اهسٹي ٍا ىاٍإزق ثچپ ى ڂَ هيؾ ااربايشي
ثَاي ات ثبٹي ا ي ډباي ت «ډلر ًار اكيي» ډي ځَىى ت كشري ا رن ډلرر ثررىب ت ٵنربي هرر ٘ ٍا ا٪ربٍ
ا يٽني ر ٝيٍاڅ شإڅهينق 1363ق 523ٛ؛ ه رق 1354ق 275ٛر276د.
ثَإبٓ سر١يلبر ډٌٽرٍق «ثَسرَي ػٖر باي» ىٍ كپ رز ډشٮبڅير ٍارڀ ډريثربُى .ثرَهسٳ ثربتٍ ثَهري
ٵ ينيٖزهب ٽ ثَسَي ُب ب ډَى ٍا ىٍ ت ْځيهبي ػٖ باي آاهب ػٖزتػر ډيٽننيق كپ ز ډشٮبڅي ثرب سپير ثرَ
اٝبڅز تػرى ت اڂب ٭ يٺي ٽ ث ډَاست سٚپيپي آب ىاٍى ت ٭يڇ سرٹٴ ىٍ ػٖ بايز ډبهريق ډَاست ٽ بڃ ٍا ثر
ػبي «ػٖڈ» ىٍ «تػرى» ػٖزتػر ډيٽني .ااٖبب ثَسَ ىٍ ا نؼب ااٖباي إز ٽ تػرىي ٽبډڄسَ ىاٍى ا ااٖباي
ٽ ٹبثچيزهبي ػٖ باي ثَسَي ىاٙش ثبٙي .هيؾ ډسُډ اي ډيبب ثَسَي ٥جيٮي ت ډبىي ت ػٖ باي اُ ټ ٥رَٳ
ت ثَسَي كٺيٺي اُ َ٥ٳ ى ڂَ تػرى اياٍى .ثَسَي كٺيٺي اُ ډن َ٪كپ ز ډشٮبڅير سنهرب ىٍ ثهرَ ډنريي ثيٚرشَ اُ
ډَاست تػرى سجيين ډيٙرى ت ػٖڈ ١ٮيٴ ت ٹري ث هرىيهرى اطَي ىٍ سٮين ا ن ثَسَي اياٍى .اُ ه رين ٍهڂرٌٍ
إز ٽ ااٖبب رُب ثبٙي ب ډَىد ثب ه ين ثيب ١ٮيٴق ډيسرااي ډرػرىي ثَسَ اُ ٽڄ إٓر بب ت ُډرين ډربىي ثر
 ٙبٍ آ ي؛ ُ َا ااٖبب ثَ دب ډجنبي اتڃ ه ين ثيب ١ٮيٴ ايٖزق ثچپ كٺيٺز ٵَاډبىي ى ڂَي إز ٽر اډپربب
ٝٮرى سب ا٭س٭چيين ثَاي ات ٵَاهڈ إز ت ايثٖب ؿنين كٺيٺشي ىٍ ػچر ډبىي هرى ىٍ ثياي ١ٮيٴ اُ ډرَى رب ُب
٩هرٍ بثي .اُ َ٥ٳ ى ڂَ «س ب ِار ػنٖيشي» ايِ ث هرىيهرى ٭بډڄ ثَسَي ث  ٙبٍ ا يآ نيق ثچپ ثب ډرسٻ ثر
ٵٮچيز ٍٕبايب ډَاست ٭ٺڄ ٭ چي ت اَ٪ي ت ث سجٕ ٬ٮ تػرىي ٽ اُ آاهب كبٝڄ ډيآ يق ډرػت ثَسَي ډيٙراي.
ا ن ډي٭ب ىٍ ىت ثو٘ ثٮي تا١قسَ هراهي ٙي.
 .4غب٤تٕٙذ ٢ح٥بت صٖ ٔ ٚشد

اڂب ډبىي ث ُب ت ډَى ىٍ سٶپَار ٵ ينيٖشيق ډرػت ٙي سب ٱب ز ت هيٳ آاهب اُ ُايځي ايِ ىٍ ٕٺٴ ه رين
اڂب سٞر َ ٙرى .اهياٵي ٽ آاهب ثَاي ُابب سَٕيڈ ډيٽنني ت ػبډٮ ُابب ٍا ث ٕ ز آب سَٱيرت ډريا ب نريق
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ىٍ ځٖشَ ٭بڅڈ ٥جيٮز ت ډبى ػبىاٍاي ت هيؾځرا ٵَاٍتي اُ ا ن ډليتى ٥جيٮي ىٍ آاهب ى ري ا ريٙررى

رٍ.ٻ :ٵَ يډنق 1381ق 45ٛد .ثَاي ا را ثَهي اُ آاهب «اٝسف سٺٖيڈ ٽبٍ» ٍا هيٳ ډه ري ډريىاانري ٽر
ُابب ثب ي ىٍ ډجبٍُار هرى ىاجبڃ ٽنني .اُ ا َ٪آاهبق سٺٖيڈ ٽبٍ ػنٖيشيق ُب ٍا ث «ايَتي ٽربٍ طبار ر » سجري ڄ
ٽَى إز .ډَىاب ىٍ  ١ن ډٚبٱڄ هرى ىٕشرٍ ډي ىهنيق ث هسٹيز ډيدَىاُايق ارثرزهربي ډ٦چررة ٽربٍي
ىاٍاي ت ډِى ثيٚشَي ىٍ بٵز ډيٽنني اډب ډشٺبثسً ُابب ٵَډببثَىاٍ هٖشنيق ٽبٍهبي هسٷ ٍا ث ىتٗ ا يٽٚنيق
ارثز هبي ٽبٍي ابډ٦چرة ىاٍاي ت ډِى ٽ شَ ىٍ بٵز ډيٽنني ت ثيتب اٝسف ا ن اډرٍق ٭ياڅز ػنٖيشي ډلٺرٸ
ا يٙرى رسباڀق 1387ق 295ٛر298؛ ػيرٓق 2012ق 18ٛدٕ .ٺٴ ٱب ز ُابب اُ اڂب اتٍسنَق سجري ڄ ٙريب
ث ٭بډڄ ٵَهنڂي ت سإطيَځٌاٍ ىٍ ٭َ ٝهبي اػش ب٭ي إز.
اُ ا َ٪ات ٥جيٮز ثيب ُب ات ٍا اُ ٵَهنڀ رث ډٮنبي ډلٞرالر ٙرٮرٍ ثٚرَ ت ا٪ربڇ هربي ٵپرَي ت
ٵنبتٍيد ىتٍ ډي ٽني .ث ثبتٍ اتق ٵَهنڀ ث ىٕز ډَىاب ٕبهش ډي ٙرى ت ُب اُ دَتّ هبي ٵَهنرڀ ٕربُ
ىتٍ إز ت ىٍ اٺ٘ هبي اػش ب٭ي ىٍ ػب ڂبهي طرباري ٹرَاٍ ىاٍىُ .ب ثر ٕرجت سرڅيريډظڄ «ډرػررىاسي
ُتاڃ دٌ َ» ډي آٵَ نيق اډب ډَى ث ػهز ىٍ ىٕز ىاٙشن ٵَهنڀق « ډرػرىاسي ثبىتاڇ ت هبٍٷ اڅٮبى » ا ؼبى
ډي ٽني راتٍسَق 1972ق 12ٛر20د.
اُ ډن َ٪كپ ز ډشٮبڅي ا ن ٹ٢بترهب ىٍ ٕبكز اڂب سټثٮيي ث ااٖبب ت ػهبب ٙپڄ ډيځيَاي .اتع ا ن اڂرب
سټثٮيي ىٍ ډرػرى ُتاڃدٌ َ ث  ٙبٍ آتٍىب ارُاى ااٖبب سرٕ ٤اتٍسنَ ا ب بب إز .اځَ تػرى ااٖبب ثر ه رين ٭ربڅڈ
٥جيٮز ت اػش ب ٫ٽنراي ٽ ىٍ آب ُ ٖز ډيٽني ډليتى ٙرىق ؿنين ٹ٢بترهب ي ؿنياب ىتٍ اُ تاٹ ٬اوراهي ثرىق اډرب
ىٍ كپ ز ډشٮبڅي ٭بڅڈ ډبى دٖزسَ ن ډَاست تػرى إز ت ٕذهَ ٭ رډيق ٵٮبڅيرز ٕيبٕري اػش رب٭يق ايرَتي ٽربٍ
اٝچيق ٹرر ػٖ بايق سرڅيي ډلٞرالر ٭چ ي ت ...اهب شبً ډسٻ ثَسَي ىٍ ا ن ػهبب هٖشني .ا ن ه ىٍ كربڅي إرز
ٽ ااٖبب ډٖبٵَ ػهببهبي ٵَاسَ اُ ا ن إز ت اجب ي هرى ٍا ډليتى ث ا ن دٖزسَ ن ډَكچ ثجيني .ثنربثَا ن ثرَ دب ر
كپ ز ډشٮبڅي ق ډيسراب ُاي ٍا ٽ اُ هيؾ ټ اُ اډرٍ ډٌٽرٍ ثهَ اياٍىق اډب ىٍ٭ينكبڃ سٖرچيڈ ٹربارب ٙرَ ٫إرز ت
ډشوچٸ ث اهسٷ كٖن ډيثبٙيق ىٍ ػب ڂب ډ٦چرثي اُ ثَسَي اٚباي ت ډَىي ٍا ٽ اُ ه اډرٍ ٵرٷ ثهرَ ىاٍىق اډرب اُ
ٽ بالر ٭ٺڄ اَ٪ي ت ٭ چي ثيثهَ إز ىٍ ډر١ٮي ٵَتسَ ى ي.
ا نه ث ډٮنبي ثيسرػهي كپ ز ډشٮبڅي ث ٽبٍ ىايب ت آثبىااي آب ايٖرزق ُ رَا ٝريٍا سٞرَ ق ډريٽنري ٽر :
«آاـ اُ ٽ بڃ ٭ٺڄ ٭ چي ډٮشجَ إزق ٭جبٍر إز اُ اډرٍي ٽ ث تإ ٦آاهرب ا٪ربڇ ډٮربٗ ت اؼربر ډٮربى ډيٖرَ
ځَىى» رٝيٍاڅ شإڅهينق 1981ق ع 1ق 21ٛد .كپ ز ډشٮبڅي ا٪بڇ ډٮربٗ ٍا ٙرَ ٣الُڇ ډريىااري ار ٙرَ ٣ٽربٵي؛
ىٍكبڅيٽ ى يځب هبي ٵ ينيٖشي ٵرٷق ثب َ٥ف ٱب ز ُايځي ُب ت ډَى ىٍ ٕ٦ق كيبر ىايريق ا٪ربڇ ډٮربٗ ٍا ٙرَ٣
ٽبٵي ىااٖش ااي ت ٥جيٮي إز ٽ ىٍ ث٦ن ؿنين ثبتٍيق ُب ىٍ ډر١ٮي ٵَتسَ ٹَاٍ ډيځيرَى؛ ُ رَا ىٍ ا٪رڈ اػش رب٭ي
ډرػرى ىٍ ٥رڃ سبٍ نق اٺ٘ ٽ شَي ىٍ ٽ بڃ ا٪بڇ ډٮبٗ ىاٙش إز.
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ث هٍَتي سٶٖيَ كپ ز ډشٮبڅي اُ ااٖبب ات ٍا ث ٕ ز كَٽز سب ډَُ ثياهب ز ى٭رر ډيٽني ت ٕٺٴ اڂرب ات ٍا
ثٖيبٍ ثچني ډيځيَى ت «ډن٪رډ ٱب بر ت ډ٦بڅجبر» ات ٍا ىځَځرب ډيٽني .ؿڂرا ؿنين إيَ ٙرى ىٍكبڅيٽر ډريىااري
ٕ ىايبي ٥جيٮزق ډظبڃ ت ٭ٺڄ ٍا دي٘ ٍت ىاٍى ت اجب ي هرإش هبي هرى ٍا ىٍ ٕٺٴ ډليتى ٥جيٮز ػبي ىهيٕ .رٺٴ
هرإش ات ٹَة اڅهي ت ډٺبڇ خلةف اللهي إز .ٱب بر ډبىي ت ىايري اځَ ىٍ ؿبٍؿرةِ ٭ٺڄ اَ٪ي ت ٭ چي ٹَاٍ ځيَاري
ت ث ٕيَ ات سب ډَُ ثياهب ز ٍَ١ي اِاني ډ٦چرةااي ت ىٍ ا ن ٝرٍر ډ٦چرثي َ١تٍي ثَاي اٝسف «ا٪ربڇ ډٮربٗ»
ډيثبٙني؛ ت اال اځَ ډبا ٬ا ن ٕيَ ځَىاي ت ااٖبب ٍا ډشرٹٴ ٽَى ب ث ٭ٺت ٍااني ت «ا٪بڇ ډٮبى» ات ٍا ٍاؼرٍ ٽننري ت ات
ٍا ىٍ ٕٶَ ث ٭راڅڈ ډظبڃ ت ٭ٺڄ ډهؼرٍ ځٌاٍايق ٱب ز اهب ي ات ث  ٙبٍ ا يآ ني.
ډلٺٸ ٭ياڅز ػنٖيشي ثب سرػ ث ا ن اٝڄق هَځِ ىٍ ا٪بڇ سرٝيٶي ت هنؼبٍي هرى اُ ا ن ٱب ز ٭٪ريڈ ٱٶچرز
ا يٽني .ات ىٍ ډٺبڇ سرٝيٴق ُب ت ډَى ٍا ډٖبٵَ ا ن ډٺٞي سٶٖيَ ډيٽني ت ىٍ ډٺبڇ اٍائ هنؼبٍق ثب ري ت اجب ريهب ي ٍا
َ٥ف ډيٽني ٽ ىٍ ٍإشبي ىٕشيبثي ث ا ن ډٺٞي هٖشني ت ډنبٵبسي ثب آب اياٍاي .اٝڄ ٱب ش نيي ىٍ ا ن ډٺربڇ ثٖريبٍ
كبئِ اه يز إز؛ ُ َا ث الري س بڇ ٕ اٝڄ ٹجرڄ ٍا ىٍ هررى ىاٍىُ .ب ت ډرَىي ٽر ٱب رز هررى ٍا ٹرَة اڅهري
ډيىاانيق اتالً هرى ٍا ٵَاسَ اُ ديپَ ډبىي ډيثينني؛ طبايبً ث ځررهَ ډٚرشَٻ ااٖربايز ثر ٭نرراب «اډپربب تٝررڃ ثر
ثياهب ز» ىٍ هرى ثبتٍ ىاٍاي ت طبڅظبً ډٖيَ ىٕشيبثي ث ا ن ٱب ز ٍا ىٍ ډٺبثڄ هرى ه راٍ ډيثيننري ت ػرنٔ ت ػنٖريز
هر ٘ ٍا ډباٮي ثَ َٕ ٍا آب ډلٖرة ا يٽنني .ؿنين سٶٖيَي ث ت١ررف ثرب ډن٪رډر سرسٗهربي ا٪رَي ٱبڅرت
ٵ ينيٖزهب ٵبٝچ اي ٍّٳ ىاٍى.
 .5تٕب٤ض حمٛل٥ٔ ٣بٖ صٖ ٔ ٚشد

هَؿني ثَهي ػَ ببهبي ٵ ينيٖشي ډٮبَٝق ثَ س ب ِ كٺررٹي ُب ت ډرَى سإٽيري ىاٍاري رٍ.ٻٕ :رباڀق 2007ق 43ٛ؛
يچ ِق 2015ق 109ٛر115دق اډب ٱبڅت ػَ بابر ٵ ينيٖشيق ثَ سٚبث ت ثَاثَي كٺرٹي ډيبب ُب ت ډَى اَٝاٍ ډيٽننري
رٽي رٍق 1390ق 17ٛ؛ ُ جب يق 1394ق 18ٛ؛ ٙٶيٮي ٵَتسٺر ق 1391ق 7ٛ؛ كٖرينيق 1391ق 17ٛد .ا رن اٝرَاٍ
ث ت١رف ىٍ إنبى ثيناڅ چچي رٽ ار٭بً ثَ دب سسٗهبي ٵ ينيٖشي تٙ٬١ي ااريد ٹبثرڄ ٍهڂيرَي إرز رىي ت رزق
2016ق 5ٛد .ىٍ ٽنرااٖيرب «ٍٵ ٬ه اَٙپبڃ سجٮي ٠٭چي ُابب» ٽ ىٍ ٕربڃ  1979ىٍ ډؼ ر ٬٭ ررډي ٕربُډبب
ډچڄ ډشلي ث سٞر ت ٍٕييق ا ن ٍت پَى ث ت١رف ىاجبڃ ډريٙررى؛ سرب ػرب ي ٽر ىٍ ډربى اتڃق هَځرار سٶربتر ىٍ
ُډين هبي ٕيبٕيق اٹشٞبىيق اػش ب٭يق ٵَهنڂيق ډياي ت ...ىاٍاي اطَ ډورَة ډٮَٵري ډريٙررى .٭رست ثرَ ا رنق ىٍ
ثٖيبٍي اُ ډشرب ٵ ينيٖشي ت ايِ إنبى ثيناڅ چچيق ډيسراب سَاىٳ ٭ياڅز ػنٖيشي ثب سٖبتي ػنٖيشي ت ٽبٍثَى آاهب ثر
ػبي پي ڂَ ٍا ث ت١رف ى ي رډيپردبى بيق 2007ق 14ٛد .ىٍ ه ين ٍإشب ثبٍ شب سإٽيي ډيٽني ٽ س َٽرِ ثرَ ثَاثرَي
ػنٖيشي ثب ي ػب ڂِ ن س َٽِ ثَ ٭ياڅز ػنٖيشي ٙرى رثبٍ شبق 2007ق 4ٛد .ائربٵچز ايِ ډٶهررڇ ٭رياڅز ػنٖريشي ٍا
ديَت ه ٤ثَاثَي ػنٖيشي ډيىااي ت الُډ آب ٍا ك ب ز ت اٍسٺبي ٽَاډز ُابب ډلٖررة ډريٽنري .اُ ا٪رَ ات ٭رياڅز
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ػنٖيشي اُ  َ٥ٸ ثَاثَي ت ثَٹَاٍي ٍتاث ٤ډشٮبىڃ ثين ُب ت ډَى ت اُ ثين ثَىب ٕيٖشڈهبي اهبى ن ٙري ٵَهنڂري ت
ثين ٵَىي رٽ سجٮيٍ ٠ا كٶ ٨ډيٽنيد كبٝڄ ډيٙرى رائربٵچزق 2015ق 23ٛد.
ث هٍَتي اَٝاٍ ډٌٽرٍ ډجشني ثَ الر ااٖبب ٙنبٕي إرز ٽر ٵ ينيٖرڈ څيجرَاڃ ثرَ آب سإٽيري ډريٽنري.
څيجَاڃهب تػ ډ يِ ااٖبب ٍا «ٹبثچيز هَىتٍُي» ډي ىااني .ااٖبب ا٭ڈ اُ ُب ت ډَى ډرػرىي ٭بٹرڄ إرز ت ثرب
سپي ث ٭ٺڄ ث آُاىي ٭ ڄ ت هرىٙپرٵب ي ىٕز ډي بثي رٍ.ٻ :سباڀق 2009ق 11ٛت97د .ث ٝررٍر ٽچري
ىٍ ااي  ٚڅيجَاڅيٖڈق دي٘ٵَ١ي ډجني ثَ ه ٖباي ٽبډڄ ُابب ت ډَىاب تػرى ىاٍى ت ثَ ا ن ثبتٍاي ٽ ٥جيٮز ت
ډبهيز ث َٚثَ دب ػنٔ س ب ِ ايبٵش إزق ثچپ ُب ت ډَى اُ ٹبثچيز ااٖباي ٽبډسً ثَاثَ ثهرَ ډنياري ت ه رين
ٹبثچيز ااٖباي ثَاثَق دٚشراا كٺرٷ ډشٚبث ت ثَاثَ ىٍ كٸ آاهب هراهري ثررى رثيٖرچيق 1385ق 86ٛد .اُ ٕرري
ى ڂَ ډجباي اٝچي څيجَاڅيٖڈ ٮني ٵَىځَا ي ت ثَاثَيق ا ن ٍت پَى ثَاثَ٥چجبا ٍا ٍٹڈ ډيُاني؛ ث ه رين ىڅيرڄ
ىٍ ا ن ٍت پَىق سرػ ػيي ث سلرالر ٕبهشبٍي اػش ب٭ي تػرى اياٍى ت َٝٳ سٲييَار ٹرباراي ثرَاي سلٺرٸ
٭ياڅز ػنٖيشي ٽبٵي ډلٖرة ډيٙرى٥ .جٸ ا ن ى يځب ق ثَاي ىٕشيبثي ث ٭ياڅز ػنٖيشيق ٽبٵي إز ٽ ثرب
ُابب ه باني ډَىاب ٍٵشبٍ ٙرى ت اهشسٳ ػنٖي ت ػنٖيشيق ډرػت اهشسٳ ىٍ ت ٬١ٹربارب اڂرَىىَ٥ .ٵرياٍاب
ا ن ٍت پَى إشيالڃ ډيٽنني ٽ «ٍٵشبٍ ت ْ » ثب ُاببق اُ څلب ٧سبٍ وي ٚ ٙيَ ىتڅج ثرى إرز؛ ُ رَا سلرز
در ٘ٙك ب زق اُ آب ثَاي سجٮي ٠٭چي ُابب إشٶبى ٙي إز رٽبدرٍق 2007ق 124-120ٛد.
ډ پن إز ځ بب ٙرى ٽ ثَإبٓ كپ ز ډشٮبڅي ايِ ثب ي اُ ا ن ثَاثَي كٺرٹي ت ٹرباراي ىٵرب ٫ٽرَى؛ ُ رَا ثرَ
دب ډجنبي ىتڇق ىٍ ا ن ا٪بڇ كپ ي ايِ ُب ت ډَى ىٍ ځرهَ ااٖبايز ډٚشَٻ هٖشني ت اُا رنػهرز هريؾ ثَسرَي ثرَ
پي ڂَ اياٍاي ىٍ اشيؼ س ب ِ كٺرٹي ت ٹباراي ىٍ كٸ ا ٚبب ډرػ ايٖز .ثر ى ڂرَ ٕرون اٙرشَاٻ ُب ت ډرَى ىٍ
«ار ٫ډشرٕ ٤ااٖباي» ت ىٍ اشيؼ اډپبب تٝرڃ آاهب ث ٹَة اڅهيق ډٖشچِڇ ٙپڄځيَي كٺرٷ ثَاثَ ت ډٚبث ثين ا رن
ىت إز .ؿنين سلچيچي دٌ َٵش ايٖز؛ ُ َا هيؾ ډسُډ اي ثين اٙشَاٻ ُب ت ډَى ىٍ ځرهَ ااٖربايز اُ رټ٥رَٳ ت
ثَاثَي ت سٚبث كٺرٷ آاهب تػرى اياٍى .ا ن ډي٭ب ثب سرػ ث اپبر ً ڄ تا١ق ډيٙرى:
 .1س ب ِ ًاسي ُب ت ډَى هَؿني ډٖئچ ډٖشٺيڈ ٝيٍا اجرى ق اډب ډرٍى سرػ ٙبٍكبب تي ىٍ ٭ َٞكب َ١ٹَاٍ
ځَٵش إز .آاهب ثَهي اُ ډجباي كپ ز ٝريٍا يق ا٪يرَ الرر تػررى ثررىب ٭رراٍٟق ػٖر بايزاڅلريتص ت
ٍتكبايزاڅجٺب ثرىب اٶٔ ٍا ډٖشچِڇ ا ن س ب ِ ًاسي ډيىااني ت ثَ آب إشيالڃ ډيٽننري رٍ.ٻٝ :ربىٹيق 1391ق
111ٛت 113ت 133ت 134ت 147ر150ت161دَٝ .ٳا َ٪اُ تٍتى سٶٞيچي ث ا ن آٍا رٽ اُ ډؼربڃ ا رن ډٺبڅر
ثيَتب إزد ث ا َ٪اڂبٍاي اُ ىت  َ٥ٸ ى ڂَ ايِ ډيسراب ا ن س ب ِ ًاسي رث ډٮنبي س ب ِ ىٍ كٺيٺز ت ډَسجر
تػرىيد ٍا سٺر ز ٽَى:
 . 1ى يځب اهشٞبٝي كپ ز ډشٮبڅي ىٍ «ار ٫ډشرٕ ٤ثرىب ااٖبب»ق ا ن س ب ِ ًاسي ٍا سإ يري ډري ٽنري.
ؿنبب ٽ ځٌٙز ىٍ كپ ز ډشٮبڅي ىٍ ً ڄ ااٖبب اػنبٕي ډشٮيى تػرى ىاٍى ت هَ ټ ثر ااررا٭ي ثري ٙر بٍ
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هبس

دييا ډي ٽنني ٽ ثَ دب ډچپبر اٶٖباي ت ٭ چپَى اٵَاى ااٖباي ث ٵٮچيرز ٍٕريي ااري .ىٍ ا رن ډيربب

ډي سراب ثَهي «س ب ِار ػنٖيشي» ٍا ىٍ ٙپڄ ځيَي ا ن ٽ ربالر اٶٖرباي ډراطَ ىااٖرز ت ىٍ اشيؼر ثر
س ب ِار ار٭ي ثين ُابب ت ډَىاب كپڈ ٽَىُ .اباي ٽ ٭را٥ٴ ٙي ي ت ٹچجي َٕٙبٍ اُ ډلجز ىٍ ٕين ىاٍايق
ث ب ډچپبسي ډوشچٴ ت ىٍ اشيؼ ار٭ي ډٖشٺڄ ٩هرٍ ډي بثني ت ډَىااي ٽ ٭ٺچي ٵٮربڃ ىاٍاريق ىٍ كررُ هربي
اىٍاٽي يي ٥رال ىاٍاي ىٍ ار٭ي ى ڂَ ٩هرٍ دييا ډي ٽنني ت ډنٮي اُ ا ن سنر ٫ااررا ٫ثر ا٪رَ ا ريٍٕري ت
ډٖئچ ډي سرااي ىٍ ٕب َ س ب ِار ػنٖيشي ايِ ٽڈ تثي٘ ه ين ځرا سلچيڄ ٙرى ؛ ډڂَ ا نپ ا رن س رب ِار ٍا
س بډبً ٭بٍ١ي ت ث سٮجيَي ٵَهنڂي ت اػش ب٭ي ث  ٙبٍ آتٍ ڈ .ث هَ ٍتي ااٖبايز ىٍ كپ ز ډشٮبڅي ارر٫
ډشرٕ ٤ت «كٺيٺز ډٚشَٻ» ثين ُب ت ډَى إز اډب ار٫االاررا ٫ت «س ربڇ كٺيٺرز ډٚرشَٻ» ثرين آب ىت
ايٖز .ثنبثَا ن ث َٝٳ اٙشَاٻ ىٍ ااٖبايز رٽ ىٍ كٺيٺز ؿيِي ػِ ټ ػنٔ ثٮيي ايٖزد ا يسراب ىٍ
ا نؼب اى٭بي ثَاثَي كٺرٷ ٍا ډَ٦ف ٽَى؛ تځَا الُڇ إز ااٖبب ت كيراب ايِ كٺرٹي ثَاثرَ ىاٙرش ثبٙرني؛
ُ َا اٙشَاٻ آاهب ىٍ كٺيٺز ػنٖي كيراايز اډَي ډٖچڈ إز .آٍي ااٖبايز ىٍ سٶٖيَ ډٚب ي هرى ډيسرااي
ؿنين ځ باي ٍا ٍٹڈ ُايق ُ َا اُ ډن َ٪ډٚبءق ُب ت ډَى ىٍ «س بڇ كٺيٺز ااٖبايز» اٙشَاٻ ىاٍاي ت س ب ِار
ډيبب آاهب َٝٵبً ٭بٍ١ي ت ٝنٶي إز؛
 .2٭ست ثَ ا نق ډٖئچ «سَٽيت اسلبىي اٶٔ ت ثيب» ٽ اُ ډجباي كپ ز ٝيٍا ي إز ايِ ا رن س رب ِ
ًاسي ٍا سٺر ز ډيٽني .ثَإبٓ ا ن ٹب٭ي ق اٶٔ ثَهسٳ ثبتٍ ډٚبءق كٺيٺشي ډٶبٍٷ ت ډجب ن ثب ثيب ٽ ٝرَٵبً
آب ٍا سيثيَ ٽني ايٖزق ثچپ ثيب ډَسج ابُڅ ه بب اٶٔ إز .اٶٔق هڈ ٭ين ٹراي هرى إز هڈ ٭ين ډلڄ
ا ن ٹرا رثيبد إز رٝيٍاڅ شإڅهينق 1981ق ع 8ق 135ٛد .ثَاي ډظبڃ ىٍ ٹرٓ اِتڃ اٶٔ ه بب ٹر الډٖر
إز ت ىٍ ډَسج ابُڃسَ ه بب ااياڇ څ ٖي إز؛ ؿنببٽ ىٍ ٹرٓ ٝٮرى ايِ ثيب ت ٹراي اٶرٔ ه ربب اٶرٔ
هٖشني ت ا نهب ىٍ ػرهَ ز هرى پٖببااري ت س رب ِ آاهرب سنهرب ىٍ اٺر ٜت ٽ ربڃ إرز رٍ.ٻ :ه رببق ع 9ق
 107ٛد .ثب ؿنين اسلبى ٍّٵي ٽ ډيبب ثيب ت اٶٔ تػرى ىاٍىق سب ػب ي ٽ كٺيٺز اٶٔ سجب ني ثب ثيب ارياٍى
ثچپ ډباني ٕب آب إز رٝيٍاڅ شإڅهينق 1354ق 308ٛدق ا يسراب س ب ِار ُب ت ډَى ٍا ىٍ ػرهَ رز اٶرٔ
آاهب ثي اطَ ىااٖز .اٶٔ ُب ت ډَى ثيڂبا ت ثَ ي اُ ػنٔ ت ػنٖيز آاهب ايٖزق ثچپ ډَسج ٽبډڄ ه ين ثريب
ډش ب ِ إز؛ ډڂَ ا نپ ػنٔ ت ػنٖيز ٍا اُ كيتى ثيب ډبىي ث  ٙبٍ آتٍ ڈ ت ا ن كيتى ٍا ىٍ ډَسجر ثٖري٤
اٶٔ ثب ه ين طٲرٍ ډبىي اٶٔ ډٮيتڇ  ٙبٍ ڈ؛ ُ َا اٶٔ ىٍ ډَسج هرى ث ثٖب٥ز ت َٝاٵز تاػي ډَاست ثيب
إز ا ثب ه بب كيتى ت طٲرٍ ډبىي؛
 .3كشي اځَ س ب ِ ًاسي ُب ت ډَى ثَ ډجنبي كپ ز ډشٮبڅي دٌ َٵشر اٚررى رؿنرببٽر ثَهري ٵيچٖررٵبب ډٮبٝرَ
ا يدٌ َايد رػراىي آډچيق 1388ةق 245ٛد ثبُ هڈ ډسُډ ډيربب ثَاثرَي ىٍ ااٖربايز ت ثَاثرَي ىٍ كٺررٷ تػررى
اياٍى؛ ُ َا ُب ت ډَى اځَ ىٍ ًار تاكي ثبٙنيق اډب ث هٍَتي ىت ٝنٴ اُ ااٖبب هٖشني ت ه بب٥رٍ ٽ س ب ِار كٺررٹي
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ىٍ ٕب َ اٝنبٳ ااٖباي اډَي ډ پن إزق س ب ِ كٺرٹي ىٍ ا ن ىت ٝنٴ ايِ اډَي ډ پرن إرز ت ه ربب٥ررٍ ٽر
ا يسراب ىٍ ىت ٝنٴ ډش ب ِ ااٖباي ا٪يَ ٽبٍځَ ت ٽبٍٵَډب ب سلٞيڄٽرَى ت ثريٕرراى اى٭ربي څرِتڇ كٺررٷ ډٚربث

ىاٙزق ىٍ ا نؼب ايِ ثَاثَي ىٍ كٺيٺز ډَسج تػرىيق ډٖشچِڇ ثَاثَي ىٍ كٺرٷ اوراهي ثرى .ثر ه رين ٍتي آ رزاهلل
ػراىي آډچي ث ٍٱڈ ٭بٍ١ي ډلٖرة ٽَىب ا ن س ب ِار س َٞق ډيٽني:
ثشا ٢تشػ ٓ٥حمٛق صٖ ،ثشسػ ٣د ٚػٙلش ٔحٛس ٢الصْ ٔ٣ثبؿذ؛ ٤ى ٣ؿٙبخت اكُ ا٘ؼب٘٥ت و ٝحم٥مىتِ ٔـىتشنِ
ث ٗ٥صٖ ٔ ٚشد اػت  ٚدٍ٤ش ٤ٛٞت كٙف ٣صٖ وٚ ٝالؼ٥ت ٔختق ث ٝاٚػت (رٛاد ٢آّٔ1388 ،٣ة ،ف.)336

ثنبثَا ن ؿنببٽ ٙنبهز ٕهڈ ډٚشَٻ ااٖبايز ىٍ سَٕيڈ ا ن كٺرٷ اطَ ىاٍىق ٕهڈ ډش ب ِ ػنٔ رٽر اُ ى ريځب تي
هبٍع اُ كَ ڈ ااٖبايز إزد ايِ ىٍ ا ن ډيبب ډاطَ إز .ث هٍَتي اځرَ ٵَتٽربه٘ ا رن س رب ِ ثر س رب ِ ٝرنٶي ٍا
ثذٌ َ ڈ ت اُ اٙپبڃ ىٍ آب َٝٳا َ٪ٽنيڈق ثبُهڈ ا ن ډجنب ډسُډ ٹ٦ٮي ثب «سٚبث ىٍ كٺرٷ» ارياٍى .هَؿنري «س رب ِ
ىٍ كٺرٷ» ٥جٸ ا ن ډجنب ت١رف ٽبډچي ا٪يَ ډجنبي ٹجڄ اوراهي ىاٙز؛
َٝ .4ٳا َ٪اُ اِا ٫ديـيي ٵرٷ رٽ ثَهي ٵيچٖرٵبب ډٮبٝرَ اُ ا٩هربٍا َ٪ىٍ ثربة آب ااٞرَاٳ ىاى ااريد رٍ.ٻ:
ډٞجبف ِىيق 1391ق 115ٛر127د ډيسراب اُ  َ٥ٸ ى ڂَي اٝڄ س ب ِ كٺرٹي ډيبب ُب ت ډَى ٍا ثرَ دب ر ډجرباي
كپ ز ٝيٍا ي سظجيز ٽَى؛ ُ َا ؿنببٽ ځٌٙز:
ُ .1ب ت ډَى َ١تٍسبً ااٖبب هٖشني؛
 .2ااٖبب اډپبب تٝرڃ ث ثبالسَ ن ډَاست ٽ بڃ ٍا ىاٍى؛
 .3تٝرڃ ث ډَاست ٽ بڃ تػرىي ثب ٵٮچيز ډَاست ٭ٺڄ ٭ چي ت اَ٪ي ډلٺٸ ډيځَىى؛
 .4٭ٺڄ ٭ چي اػ بالً اٝرڃ ٭ چي ډش ب ِي ثَاي ُب ت ډَى ٹبئڄ إز.
ىٍ اشيؼ ا٪بڇ هنؼبٍي ُب ت ډَى سٚبث اياٍى ت اٝڄ س ب ِ ٵياڅؼ چ ىٍ كٺرٷ ثَ ا ن دب اٝرچي ډرػر إرز.
ىٍ ا ن ډيبب ډٺيډ ؿهبٍڇ ايبُډني سر١يق إز :ؿنببٽ ځٌٙز ډَاست ؿهبٍځبا ٭ٺڄ ٭ چيق سؼچي ق سوچي ق سلچير ت
ٵنب هٖشني .ډسٻ ډَكچ اتڃ اڅشِاڇ ث «اكپبڇ »٫َٙق ډسٻ ډَكچ ىتڇ دَهيِ اُ «ًٍا رڄ اهسٹري»ق ډرسٻ ډَكچر
ٕرڇ آٍإش ٙيب ث «ډلبٕن اهسٹي» ت ډسٻ ډَكچ ؿهبٍڇ رٽ ث ډنِڅ اشيؼ سلٺٸ ٽبډڄ ډَاكرڄ ٹجرڄ إرزد
«ډلر ًار اكيي ٙيب» إز .ىٍ ه ين اٺ ٦إز ٽ كپ ز ډشٮبڅي ډؼبڃ ٍا ثَاي ٭چڈ ٵٺ ت اهسٷ ثبُ ډريٽنري
ت س ب ِاسي ٍا ٽ ىٍ آاهب ثيبب ډيٙرى كپڈ ٭ٺڄ ٭ چي ث  ٙبٍ ډيآتٍى .ثنبثَا ن اځَ ىٍ ٭چڈ ٵٺ ق ثر ٝررٍر ډٖرچڈق
كٺرٷ ډش ب ِي ثَاي ُب ت ډَى اطجبر ٙرى ت ىٍ ٭چڈ اهسٷق هنؼبٍهبي ډشٶبتسي ىٍ كٸ آاهرب ٥رَف ځرَىىق كپ رز
ډشٮبڅي دٚشراا ا ن س ب ِ ت سٶبتر هراهي ثرى ت دٌ َٗ آب ٍا ډ پن ت ډٮٺرڃ ډيٕبُىٍ .تٙن إز ٽ ىٍ ا رن ډٺربڇ
اځَ ثَ ٵَٟق ثَ دب سلٺيٺبر ٝليق ت ډٮشجَ ٵٺهري ت اهسٹريق س رب ِاسي رٽر ىٍ سلٺيٺربر ٹجرڄق آاهرب ٍا اٝريڄ
ډيَ ٙى اايد ډيبب ُب ت ډَى اٶي ٙرى ت اكپبڇ ٵٺهي ت اهسٹي ډٚبث ت ػي ريي ډ٦رَف ځَىاريق ثربُ هرڈ ثرَ دب ر
كپ ز ډشٮبڅي ق ا ن اكپبڇ ػي يق اٝيڄ هراهني ثرى.
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ثَإبٓ آاـ ځٶش ٙي ٽبډسً ډ پن إز ٽ ٭ٺڄ ٭ چي ىت ډٖيَ ډش رب ِ ثرَ ٕرَ ٍا ُب ت ډرَى ٹرَاٍ ىهري ت
ث ٍٱڈ اٙشَاٻ آاهب ىٍ ثٖيبٍي اُ سپبڅيٴ ت كٺرٷق ىٍ دبٍ اي ى ڂَ ثين آاهب س ب ِ ٹَاٍ ىهيق اډب هَځِ ىٍ ٽ بڃثوٚري
ث آاهب ت ثبال ٽٚييب ا ٚبب ػٶب ا يٽني ت ث َٝٳ ُب ثرىب ب ډَى ثرىب آاهربق اُ ٕريَ ا ٚربب ډ باٮرز ا ريتٍُى.
٭ست ثَ ا ن ىٍ ه ين اٺ ٦إز ٽ س ب ِ اٝيڄ كپ ز ډشٮبڅي ثب ٵ ينيٖڈ څيجَاڃ ا ب بب ډيٙرى .كپ رز ډشٮبڅير
ثَهسٳ ا ن ځَا ٘ق اُ «ابثَاثَي» ت «٭يڇ سٚبث » ىٍ كٺرٷ ت ٹررااين إشيلبٙري ارياٍى ت ثر ٝرَٳ ډراػهر ثرب
ابثَاثَيق ىاى ٩چڈ ت ثي٭ياڅشي َٕ ا يىهي .ابثَاثَيهب ثب ي ىٍ ؿبٍؿرة ٭ٺڄ ٭ چي دبال ٘ ٙرراي ت اربثَاثَي ډرػر
ٽنبٍ ځٌاٙش ٙي ت ابثَاثَي ډرػ ث ٍٕ يز ٙنبهش ٙرى .آب ابثَاثَي ٽ ىٍ ؿبٍؿرة «ٹبارب ٙرَ »٫ت ىٍ ٍإرشبي
آٍإشڂي ث «ٵ٢ب ڄ اهسٹي» ت ديَإشڂي اُ «ًٍا ڄ اهسٹي» ثبٙيق ډرػ إز ت ىٍ ٱيَ ا ن ٝرٍر سرػير ارياٍى
ت ثب ي آب ٍا ډشنبٕت ثب ا ن ؿبٍؿرة سن٪يڈ ٽَى .ثب ا ن ثيبب ډٚو ٜډيٙرى ٽ ٍت پَى كپ ز ډشٮبڅير ثر ٭رياڅز
ػنٖيشي ايِ ٍت پَى «إشلٺبٹي» إز ت اُ ٍت پَى «ثَاثَي» رٽ ځٶش بب ٱبڅت ٵ ينيٖزهبٕزد ٵبٝچ ىاٍى.
٘ت٥ز٥ٌٝش٢

٭ياڅز ػنٖيشي ىٍ ٝرٍسي ډلٺٸ ډيٙرى ٽ ُب ثرىب ت ډَى ثرىب ډبا ٬اُ ىٕشيبثي اٵَاى ث كٺرٷ ٙب ٖرش هرر ٘
اڂَىىٍٕ .ييب ث ا ن آٍډبب ډجشني ثَ الر ٙنبهز ډلٺٸ ٭ياڅز ػنٖيشي اُ ػهبب ت ااٖبب إز .ثر ه رين ٕرجت
إز ٽ ٵ ينيٖزهب سسٗهبي اَ٪ي هرى ىٍ ٍإشبي ٽبه٘ ٩چڈ ٭چي ُاربب ٍا ډجشنري ثرَ ؿنرين ٙرنبهزهرب ي
ٽَى ااي .ث ثبتٍ ا ن سلٺيٸ ډجباي اَ٪ي ااٖببٙنبٕبا ٵ ينيٖشيق ث ٭ياڅز ػنٖريشي رآاـنرببٽر ٙب ٖرش إرزد
اوراهي ااؼبډيي؛ ُ َا ار ٫ا ن ډجباي ٹبثڄ ااشٺبى هٖشني ت ډجشني ثَ ټ ا٪بڇ ٵچٖٶي ٹبثڄ ىٵرب٫ق دريٍ رِي اٚري ااري.
اڂب سټثٮيي ډبىي ث ااٖبب ىٍ ا ن ا َ٪بر ك٢رٍ دٍَاڀ ىاٍى ت ه ين اډَ ډرػت ٵبٝچ ٭ يٸ ا رن ا َ٪ربر ثرب
ډجباي كپ ز ډشٮبڅي ډيځَىى .ىٍ ډٺبثڄ كپ ز ډشٮبڅي ق ثَ دب ار ٫اڂَٙي ٽ ث ػهبب ت ااٖبب ىاٍىق ډريسرااري ثر
ډجباي ثي چي ىٕز بثي ت دب هبي اَ٪ي ااٖببٙنبٕي ثَاي كرُ ٭رياڅز ػنٖريشي ٍا إرشراٍ ٕربُى .ا رن ډٺبڅر ثرب
ډ٦بڅٮ آٍاي ااٖببٙنبٕبا ٵ ينيٖشي ت ٭َ ١آاهب ث ااٖببٙنبٕي كپ ز ډشٮبڅي ث دنغ ډجنبي ٽرسب ىٕرز بٵشر
إز ٽ ډيسراب ثب سپي ثَ آاهبق ث سلٺٸ ٭ياڅز ػنٖيشي ډجشني ثَ كپ ز ډشٮبڅي اډيي ثٖز:
 .1ثَهسٳ آٍاي ٵ ينيٖشيق ُب ت ډَى ٵَاسَ اُ ديپَ ډبىي هٖشني ت كيبر ٥جيٮريق ثور٘ ډلريتىي اُ ُاريځي
اثيي آاهبٕز؛
 .2ثَهسٳ ثٖيبٍي اُ ا٩هبٍار ٵ ينيٖشيق ُب ت ډرَى ىٍ «اډپربب تٝررڃ ثر ثربالسَ ن ډَاسرت ٽ ربڃ»
ډٚشَٻ هٖشني؛
 .3س ب ِار ػنٖي ر٥جيٮي ت ثيرڅرّ ټد ت ػنٖيشي راػش ب٭ي ت ثَٕبهشيد ډيبب ُب ت ډرَىق ډربا ٬اُ ٕريَ ٽ ربڅي
آاهب سب ډَُ ثياهب ز ايٖز ت ډسٻ ثَسَي آاهب ا ىٍ ا ن ىٕز س ب ِارق ثچپ ىٍ ډيِاب ثهَ ډنيي هَ رټ اُ ا ٚربب
اُ ډَاست ٵٮچي ٭ٺڄ اَ٪ي ت ٭ چي إز؛
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ُ .4ب ت ډَى ډٖبٵَ ٭راڅڈ ثَسَاي ت ٭بڅڈ ٥جيٮز دٖزسَ ن ډَسج كيبر آاهبٕز ت ىٍ اشيؼر ٱب ربر ت ډ٦بڅجربر
ُايځي آاهب ډليتى ث ٕٺٴ كيبر ډبىي ت «ا٪بڇ ډٮبٗ» ا يځَىى؛ ثچپ آاهب ثب اڂب ث ٭راڅڈ ثَسرَي ٽر ىٍ دري٘
ىاٍايق ٱب بر ت ډ٦بڅجبر اٝچي هرى ٍا ىٍ «ا٪بڇ ډٮبى» ػٖزتػر ډيٽنني؛
 . 5س ب ِ كٺرٹي ُب ت ډَى ډنبٵبسي ثب سلٺٸ ٭ياڅز ىٍ كٸ ا ٚبب اياٍىق ُ َا كشري اځرَ س رب ِ ًاسري آاهرب
دٌ َٵش اٚرى ت َٝٵبً ىت ٝنٴ ډش ب ِ ډلٖرة ٙرايق ه ين س ب ِ ٝنٶي ايِ اٝڄ س ب ِ كٺرٹي ډيربب آب ىت
ٍا سرػي ډيٽني .٭ست ثَ ا ن ثب دٌ َٗ ا ن ډجنب ٽ  ٫َٙت اهسٷق اٝرڃ هنؼبٍي ډش ب ِي ىٍ كرٸ ا ٚربب
ډَ٦ف ډي ٽني ت اُ َ٥ٵي ى ڂَ ډَاست ٭ٺڄ ٭ چي ت كَٽز ػرهَي ا ٚبب ىٍ ډٖيَ ٽ بالر تػرىي ثب ٭ رڄ
ث ه ين اٝرڃ ډش ب ِ ډلٺٸ ډيٙرى ايِ ډيسراب ثَ اٝڄ س ب ِ كٺرٹي ډيبب ا ٚبب ثر ٝررٍر ٵرياڅؼ چر
اً٭بب ٽَى ت اُ ا ن  َ٥ٸ «٭ياڅز إشلٺبٹي» ٍا ىٍ سٺبثڄ ثب «٭ياڅز ډٖبتاسي» ىٍ اڂَٗ ٱبڅت ٵ ينيٖزهرب
ىٍ كٸ ُب ت ډَى ډ٦چرة َ ٙى.
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ٔٙبثغ
اثنٕينبق كٖينثن ٭جياهللق 1404ٷق اِـفبء (االِ٥ٟبت)ق ٹڈق ٽشبثوباة آ زاهلل ډَ٭ٚي اؼٶي.
ثبٹَيق هَٖتق 1382ق ٔجب٘ ٣فّؼف ٣فٕ٥ٙ٥ؼٓق سهَابق تُاٍر ٭چرڇ سلٺيٺبر ت ٵنبتٍي.
ثيٖچيق ٽَ ٔق 1385ق چ٥ؼت ٣فٕ٥ٙ٥ؼٓق سَػ ة ډل يٍ١ب ُډَىيق سهَابق ٍتٙنڂَاب ت ډ٦بڅٮبر ُابب.
سباڀق ٍُډَيق 1387ق دسآٔذ ٢ربٔغ ثش ٘ظشٞٝ٤ب ٢فٕ٥ٙ٥ؼت٣ق سَػ ة ډنيْ اؼڈ٭َاٹيق سهَابق ا َٚاي.
سَ ڀق ٍاػَق 1382ق ا٘ؼبٖ اص د٤ذٌب ٜدٔ ٜتفىشق سَػ ة ٍ١ب ثوٚب ٘ق سهَابق دْتهٚپي سٮچيڈ ت سَثيز.
ػراىي آډچيق ٭جياهللق 1386ق ػشچـٕ ٝا٘ذ٤ـٝق سلٺيٸ ٭جبٓ ٍكي يببق ؽ دنؼڈق ٹڈق إَاء.
ررررر ق 1388اڅٴق حىٕت ػجبداتق سلٺيٸ كٖين ٙٶيٮيق ؽ دباِىهڈق ٹڈق إَاء.
ررررر ق 1388ةق صٖ دس آ ٝٙ٥٤رالَ  ٚرٕبَق سلٺيٸ ډل رى څ٦يٶيق ؽ ارُىهڈق ٹڈق إَاء.
ررررر ق 1389ق فّؼف ٝحمٛق ثـشق ؽ ٚٙڈق ٹڈق إَاء.
كٖينيق ٕييٕبالٍق 1391ق ٘بثشاثش ٢رٙؼ٥ت ٣دس فشآٙ٤ذ ثش٘بٔٝس٤ض ٢ؿٟش ٚ ٢تأح٥ش آٖ ثش و٥ف٥ت فضبٞب ٢ؿىٟش ٢ثىب س٤ٚىىشد ػىذاِت
رٙؼ٥ت٣ق دب ببابډ ٽبٍٙنبٕي اٍٙيق ُاؼببق ىااٚڂب ُاؼبب.
ىتثرتاٍق ٕي ربق 1385ق رٙغ دْٚق سَػ ة ٹبٕڈ ٝنٮريق ؽ هٶشڈق سهَابق سرٓ.
ى َٽٔق هبأق ثيسبق ا٘ؼبٖؿٙبػ ٣فّؼف٣ق سَػ ة ډل يٍ١ب ثهٚشيق ؽ ىتڇق سهَابق هَډٔ.
ٍ ر َق ٽچرىق 1379ق دسآٔذ ٢ثش ا٘ؼبٖؿٙبػ٣ق سَػ ة اب َٝٵپرهيق سهَابق ا َٚاي.
ُ جب يق ٵَُاىق 1394ق ٘مؾ ػذاِت رٙؼ٥ت ٣دس استمب ٢كّ  ٚتٛػؼ ٝدس اػٙبد ثٗ٥إِّّ٣ق دب ببابډ ٽبٍٙنبٕي اٍٙريق سهرَابق ىااٚرڂب
ديبڇ ارٍ.
ٙٶيٮي ٵَتسٺ ق ډهييق 1391ق ٔمب٤ؼ ٝفضب ٢ؿٟش ٢دس ٔحّٔ ٝشوض ٢ثٟبس ٔ ٚحّ ٝپ٥شأ ٣٘ٛوٗ ثب س٤ٚىشد ػذاِت رٙؼ٥ت٣ق دب رببابډر
ٽبٍٙنبٕي اٍٙيق سهَابق ىااٚڂب آُاى إسډي.
ٝبىٹيق هبىيق 1391ق رٙؼ٥ت ٘ ٚفغق ٹڈق هبػَ.
ٝيٍاڅ شإڅهينق 1302ٷق مجموعة الرسبئل التسعةق ٹڈق مکتب اڅ ٦ٞٶري.
ررررر ق 1354ق إِجذأ  ٚإِؼبدق سهَابق ااؼ ن كپ ز ت ٵچٖٶ ا َاب.
ررررر ق 1360اڅٴق اػشاس ا٤٦بتق سلٺيٸ ډل ي هراػريق سهَابق ااؼ ن كپ ز ت ٵچٖٶ إسډي.
ررررر ق 1360ةق الشواهذ الرثوثية في المنبهج السلوكيةق ؽ ىتڇق ثيػبق ډَٽِ ا َٚىااٚڂبهر.
ررررر ق 1363ق ٔفبت ٥اِغ٥تق سلٺيٸ ٭چي ارٍيق سهَابق ااؼ ن إسډر كپ ز ت ٵچٖٶ ا َاب.
ررررر ق 1366ق تفؼ٥ش اِمشآٖ اِىشٓ٤ق ؽ ىتڇق ٹڈق ثيياٍ.
ررررر ق 1981ڇق الحکمة المتعبلية في األسفبر العقلية األرثعةق ؽ ٕرڇق ثيَترق ىاٍ اكيبء اڅشَاص اڅٮَثي.
٥جب٥جبئيق ٕييډل يكٖينق 1999ڇق اِشػبئُ اِتٛح٥ذٝ٤ق ثيَترق مؤسس اڅنٮ بب.
٭جرى زق ٭جياڅَٕرڃق 1387ق دسآٔذ ٢ث٘ ٝظبْ حىٕت كذسا٣٤ق ؽ ىتڇق سهَابق ٕ ز.
ٵَثيق ډل يٝبىٷق 1372ق ٔجب٘ ٣ا٘ؼبٖؿٙبػ٣ق ثيػبق ډنٞرٍي.
ٵَ يډنق ػينق 1381ق فٕ٥ٙ٥ؼٓق سَػ ة ٵيَتُ ډهبػَق سهَابق آٙيبب.
ٽشبٻق ٽنَاى ٵيچيخق 1386ق ا٘ؼبٖؿٙبػ٣ق سَػ ة ډلٖن طسطيق سهَابق ٭چ ي ت ٵَهنڂي.
ٽي رٍق ډلٖنق 1390ق «ثبُهرااي كٺرٷ ُابب ىٍ إسڇ؛ ٭ياڅز ډٖبتاسي ث ػبي ٭ياڅز إشلٺبٹي»ق ىٍ.www.Kadivar.com :
ډؼچٖيق ډل يثبٹَق 1403ٷق ثحبساال٘ٛاسق ثيَترق ىاٍ اكيبء اڅشَاص اڅٮَثي.
ډٞجبف ِىيق ډل يسٺيق 1383ق آٔٛصؽ فّؼفٝق ؽ ؿهبٍڇق سهَابق اډيَٽجيَ.
ررررر ق 1391ق «ػنٖيز ت اٶٔ ىٍ إسڇ»ق ىٍ :رٙؼ٥ت ٘ ٚفغق ت َإز هبىي ٝبىٹيق ٹڈق هبػَ.
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.يٍاٝ ؼٓق ؽ دنؼڈق سهَابق٥ِؽ سئبٚ سٚ َٝ فّؼفٛق اك1380 يق٢هَيق ډَس٦ډ
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