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چى٥ذٜ
ػىٛالس٤ؼٓ ٘ ٣ٓٛا٘حلبسٌشا ٣٤دس حٛص ٠ؿٙبخت ٚرٛد اػت و ٝثب ٚسٚد ثٞ ٝش٤ه اص حٛصٞ ٜىبّٕٓ ٢ى ،٣تٔش٤فى٣
ٔتفبٚت اص ٔٛه ،ّٛسٚؽ ٞ ٚذف سا ثشا ٢آٖ ّٓٓ ث ٝاسٔغىبٖ آٚسد ٜاػىت  ٚثشاػىبع رٟىبٖثٙ٥ى ٣خىٛدٔ ،جىب٘ٚ ٣
پ٥ؾفشمٞب ّْٛٓ ٢سا تٔش٤ف ٔ٣وٙذ اٛ٘ ٗ٤ؿتبس دسكذد احجبت ا ٗ٤اػت و ٝاٌش تٔش٤ف ا٘ؼبٖ  ٚاسصؽٞب ٢ا ٚدس
لش ٖٚاخ٥ش ثؼ٥بس ث ٝتٔش٤ف ٔ ٚب٥ٞت رٟبِٖ ٔبدٔ ٚ ٢ىب٘٥ى٘ ٣ضد٤ه ؿذ٥ٞ ،چ دِ ٣ّ٥سا ٘جب٤ذ رؼت ٍٔش تأح٥ش ّٓىْٛ
ًج ٣ٔ٥ثش ّٓ ْٛا٘ؼب٘ ٚ ٣ثبصتٔش٤ف ٔؤِفٞٝب ٢اػبػ ٣إٞ( ّْٛٓ ٗ٤چٍ٘ ٖٛشؽ ث ٝا٘ؼبٖ ،رٟبٖ  ٚخىذا) ،ثى ٝتجىْ
تٔش٤ف أ ٗ٤ؤِفٞٝب دس ًّٓ ْٛج ٣ٔ٥دس  ٗ٥ٕٞساػتب اص تحٌُ٤ٛشاٍ٘ ،٣٤شؽ ٔىب٘٥ؼت ،٣وّٕ٥تٌشأ ،٣٤ـبٞذٜپز٤ش،٢
اكبِت ًجٔ٥ت ،اتٕ٥ؼًٓ ،شد ّٓتٞب ٢غبٍ٘ ٚ ٣٤ب ٜغ٥شٔزٕ ٣ٓٛثٓ ٝبَِٓ ،ثٙٔٝضِٔ ١جب٘ ٣ػىٛالس٤ؼت ّٓٓ ٣ثحج ثٝ
ٔ٥بٖ خٛاٞذ آٔذ دس ٟ٘ب٤ت ٍ٘شؽ تهثٔذ ٢حبوٓ ثش ا٘ ّْٛٓ ٗ٤مبد ٢خٛاٞذ ؿذ سٚؽ ثحجْ تحّ٘ ٚ ،٣ّ٥ت٥ز ١ا٤ىٗ
پظٞٚؾ ،تأو٥ذ ثش ِض ْٚثبصٍ٘ش ٢دس ثؼ٥بس ٢اص ٔجبً٘ ّْٛٓ ٣ج ٣ٔ٥رذ٤ذ اػت

کلیدواژههإ :پرالٍ ٖڈق ٭چرڇ ٥جيٮي ار نق سلر ڄځَا يق اڂَٗ ډپبايٖشيق ٽ ّيزځَا ي.
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ٔمذٔٝ

ثٖيبٍي اُ ډرٍهبب ت ٵيچٖرٵبب ٭چڈق ثَآډيب ت ثبال ځَٵشن ٭چڈ ػي ي ٍا ډلٞرڃ دي ري هربي اػش رب٭ي ت ار ٝرَٳِ
اڂب ٭چڈااي ٚبا ډيىااني .٭راډچي ؿرب ډنبٵ ٬اٹشٞبىيق اٵِتاي طَتر ت ٍٵب ت ث ٥رٍٽچيق اډٮببا َ٪ډَىډربب ډٲرَة
ُډين ىٍ ٥جيٮز ثرى إز ٽ ٵيچٖرٵبب ٭چڈ ٍا ډشٺب٭ي ٽَى سب ىٍ دبٕن ا ن دَٕ٘ ٽ «ؿرَا ٭چرڈ ػي ري ىٍ ډيربب
ه ة ٵَهنڀهبق ٵٺ ٤ىٍ س يب ٱَة ثرى ٽ ث ډٮنربي اډرَتُ ن٘ ىٍآډري إرز»ق ا رن ٭راډرڄ ٍا ُډينر ت ثٖرشَ
ٙپڄځيَيِ ٭چڈ ػي ي ثيااني .ا ٚبب ٍاُ ا ن سٲييَ اڂَٗ ٍا ىٍ ا ن ډيىااني ٽ :
ٓالل ٝثً ٝجٔ٥ت ث ٝخبًش خٛد ًجٔ٥ت ،دس لشٖٞب ٢ػبثك تب حىذٚد ٢حىبو ٣اص ٚاوىٙؾ دس ثشاثىش ا٘ذ٤ـى ١لىشٖٚ
ٚػٌب ٣٤ثٛد ٔشداٖ س٘ؼب٘غ ثب تٗ صدٖ اص آخشتا٘ذ٤ـ ،٣ثب ؿٛس  ٚؿٛق تبصٜا ٢ث ٝأىب٘بت ص٘ذٌ ٣دس  ٗ٥ٕٞد٘٥ىب
ٍٔ٘٣ش٤ؼتٙذ اثتذا اِ٘بسؿبٖ ث ٝفشًٞٙٞب ٢والػ٥ه ثبػتبٖ ،ثٙٞ ٝش  ٚادث٥بت ٚ ،ث ٝتٔج٥ش دٍ٤ىش دا٘ىؾ «د٘٥ى»٢ٛ
 ٣ِٚغ٥ش ّٕٓ ٣رّت ؿذ ٜثٛد اوتـبف ػشصٔٞٗ٥ب ٢دٚسدػت  ٚپذ٤ذٜٞىبً ٢جٔ٥ىٞ ،٣شچى ٝث٥ـىتش وٙزىىب٢ٚ
ٔبرشار٤ٛبٖ سا دأٗ ٔ٣صد (ثبسثٛس ،3233 ،ف )00

ثيٙټ اُ ډهڈسَ ن ٭راډڄ ٙپڄځيَي ٭چڈ ار ن ت هيا ز آب ث ؿنين ػب ڂبهيق ٭سٹ ث ٥جيٮز ثر هرب َ٥هررى
٥جيٮز إز ٽ ىٍ اىثيبر ى ني اُ آب ثر «ىايربځَا ي» سٮجيرَ ډريٙررى؛ ؿنرببٽر هرڅجربمق اُ ا رن ٭سٹر ؿنرين
دَى ثَىاٍي ډيٽني« :ٵٺ٥ ٤جيٮز ِٕاتاٍ دَٕش٘ إرز» ت «اي ٥جيٮرزق اي ٵَډرباَتاي ه رة هٖرشيق ت ٙر ب اي
ٵ٢يچز ت ٭ٺڄ ت كٺيٺز ٽ ځَاډيسَ ن دَتٍىځبب ىاډبب ات ييق سب اثي هيا بب ډب ثبٙيي» ره ببق 77 ٛد.
ؿنين اڂبهي ډٺيډ اي ثرى سب ٭چز ٱب ي اُ ډٖيَ ٭چڈتٍُي كٌٳ ٙررى ت ىٍ ثٍَٕري اػرِاي ٭ربڅَڈق اڂرب ٵرَىي ت
ډٖشٺڄ ث هَ ػِءق ثيتب اٍسجب ٣ثب ا٪بڇ ٽچي ٭بڅَڈ ت هيٳ ډرٍى ااش٪بٍ اُ آب ٕچ ٦بثي .اُ ا ن دٔ ډيسرراب ثر سلٺيرٸِ
هَ ځر ٙاي اُ ٭بڅڈ دَىاهز ت آب ٍا س بڇِ سٶٖيَ ت سجيينِ ډ پن اُ ٭بڅَڈ ىااٖز .اشيؼة ډن٦ٺري ؿنرين اڂَٙريق ديريا ٘
٭چرڇ سوٞٞي ت ثٖيبٍ ػِئيق ثيتب اٍسجب ٣ثب ا٪بڇ آٵَ ن٘ ت هيٳ ډرٍى ااش٪بٍ اُ هَ ػِء آب إز.
ثنبثَا ن اجب ي ٭راډچي ؿرب سٲييَ اڂَٗق ػهببثيني ػي ي ت سٲييَ ٱَٟهب ت هيٳهب ٍا ىٍ ډٖيَ دييا ٘ ت س٦ررٍ
٭چڈ ٥جيٮي ابى ي ځَٵز .اُا نٍتٕز ٽ ٭چڈ اُ ٵچٖٶ ت ډپبست ٵپَيق ؿبٍؿرة ٵپَي ت ػهببثينري ډريآډررُى ت
ثَاي آب ٵچٖٶ ق ډٖئچ ډيآٵَ ني رَٕتٗق 1379ق 67 ٛد.
ٹبارب ٭چ يق ٹ٢ي اي ٽچي إز ٽ ټ ا٪ڈ ډپٍَ ٍا ىٍ ٥جيٮز سرٝيٴ ډريٽنري؛ ُ رَا اُ ٕرر ي سٶٖريَهبي
٭چ ي ډَهرب ا َ٪بر ت ٹباربهبي ٭چ ي إز ت اُ ٕري ى ڂرَق ا َ٪ربر ٭چ ري ثرَاي ا نپر ٭چ ري ثبٙرني ثب ري
سؼَث دٌ َ ثبٙني ت ثَاي سؼَث دٌ َ ثرىب ايِ ثب ي سپَاٍدٌ َ ثبٙني .اشيؼرة ا رن سٶپرَ ؿنرين ډريٙررى ٽر كرراىصِ
ډنلَٞث ٵَىق ډ ٚرڃ سٶٖيَهبي ٭چ ي ٹَاٍ ا يځيَاي؛ ؿَاٽ كراىطي ٽ ټ ثبٍ ٍتي ىهنيق سؼَث درٌ َ ايٖرشني ت
ا يسراب ثَاي آاهب ٹباراي ت ٬١ٽَى؛ څٌا ىٍ ٭چڈ ثيتب سٶٖيَ ډيډباني.
ثنبثَا ن ٥جٸ ا ن ډجنب ت ٹيي «سپَاٍدٌ َي» آبق اځَؿ سٶٖيَ ت ٭چ ري ثررىب ثٖريبٍي اُ ا َ٪ر هربي ډ٦رَف ت
ػهباي ٭چرڇ ٥جيٮيق ُ َٕؤاڃ ډيٍتى را َ٪ر هرب ي ؿررب سپبډرڄ ٥جيٮريق ډهجبارڀ ت ا َ٪ر هربي ٽرااشررډي ٽر
ث هيؾٍتي سپَاٍدٌ َي ٽنشَڃٙي اي اياٍايدق اډب ثيٙټ ٍهياىهب ي ٽر ثرَ اطرَ ٭چرڄ ٱيَډلٖررٓ ت سؼَثري ٍم
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ىهنيق ث ىڅيڄ ٭يڇ سپَاٍدٌ َيق ډشٞٴ ث تٝٴ ٱيَ٭چ ي ډيٙراي ت اُ كي٦ة ٭چڈق هبٍع ډريځَىاري؛ ىٍكربڅيٽر
«ىا َۀ ىٍٕز ت ابىٍٕزق ثٍِٿسَ اُ ٭چ ي ت ٱيَ٭چ ي إز» ره ببق 18 ٛد.
ثَهي ځٶش هبي ايرسن ت ٍإڄ رث ٭نراب ىت ااي  ٚني ډَ٦ف سبٍ ن ٭چڈ ت ٵچٖٶ د ډجباي ٕرپرالٍ ىهيرڄ ىٍ ٭چرڈ
ػي ي ت سٶبترهبي آب ثب ډجبىي ٱيَٕپرالٍ ٭چڈ ٍا ث ت١رف ثيبب ډيٽني .ايرسن ډيځٶز:
وبس اكّ ٣فّؼفً ١ج ٣ٔ٥ا ٗ٤اػت و ٝثذ ٖٚرُٔ فشه٥بت ،اص پذ٤ذاسٞب ث٥بغىبصد ّٓ ٚىُ سا اص ّٔٔىٛالت ٘ت٥زى ٝثٍ٥ىشد ٚ
ٕٞچٙبٖ ثبال سٚد تب ثّٓ ٝت ا ٣ِٚثشػذ و ٝث ٝلٌْ ٤ ٚم٣ٕ٘ ،ٗ٥تٛا٘ذ ّٓتٔ ٣ىب٘٥ى ٣ثبؿذٝ٘ ٚ ،تٟٙىب اص ٔىىب٘٥ضْ رٟىبٖ
پشد ٜثشٌ٥شد ،ثّى ٝث٥ـتشٔٔ ،والت ٣اص ا ٗ٤دػت سا حُ وٙذ :چشا ًجٔ٥ت وبس ثٟٛ٥د ٣ٕ٘ ٜوٙذ؟  ٚخبػىتٍب ٜا٤ىٗ ٕٞىٝ
ص٤جب ٚ ٣٤ػبٔبٖٔٙذ ٢رٟبٖ چ٥ؼت؟ إٞ ٕٝٞ ٗ٤بٙٞ ٚ ٣ٍٙٞش دس پ٥ىش رىب٘ٛساٖ چٍ٘ٛى ٝپذ٤ىذ آٔىذ ٚ ٜا٘ىذاْٞىب٢
ٌٌ٘ٛٝ٘ٛـبٖ سا چ ٝغب٤بت ٣اػت؟  ٚاٌش أٔ ٗ٤ب٘ ٣دسػت اػت ،آ٤ب پذ٤ذاسٞب دالِىت ثىش ا٤ىٗ ٘ذاس٘ىذ وىٛٔ ٝرىٛد٢
غ٥شٔبد ،٢ح ،ّ٣حى ٚ ٓ٥حبهش دس  ٕٝٞربٚ ،رٛد داسد و ١ٕٞ ٝاؿى٥ب سا دس فوىب٘ ٢بٔحىذٚدٙٔ٤ ،ى ٣دس ٔىذسن خى٤ٛؾ،
ٔجبؿشتبت  ٚحوٛسات ٔ٣ثٙ٥ذ  ٗٔ ٚرْٕ٥اِزٟبت آٟ٘ب سا ادسان ٔ ٣وٙذ  ٚثب  ٗ٥ٕٞحوٛس ثٚ٣اػٌ ١آٟ٘ىب ٘ىضد خى٤ٛؾ ،ثىش
آٟ٘ب احبً ١تبّْ ٔ٤٣بثذ؟ اٚ ٗ٤رٛد ،ثش  ٕٝٞچ٥ض حبوٓ اػت ٝ٘ ،چ ٖٛسٚح ٓبَِٓ ،ثّى ٝچ ٖٛخٛارٓ ١بَِٓ؛  ٚث ٝدِ ُ٥لٟىش
 ٚػٌّٙتؾ ،ؿب٤ؼت ١آٖ اػت و ٝث٘ ٝبْ سةّاالسثبةٔ ،جذأ وُ ٤ىب حىبوٓ وىُ ٘بٔ٥ىذ ٜؿىٛد ِىىٗ اٌىش ٔٛرىٛد ٢دس
سفْ٥تشٔ ٗ٤شتج ١وٕبَ  ٓٞثبؿذ ٣ِٚ ،فبلذ ػٌّٙت ثبؿذ ،ا ٚسا سة االسثبة ٕ٘٣تىٛاٖ خٛا٘ىذ ٔٛرىٛد سٚحىب٘ٚ ٣لتى٣
ػٌّٙت ٤ ٓٞبفت ،خذا ٔ٣ؿٛد ػٌّٙت اٌش ٚالٔٓ ،٣بِ٤ ٚ ٣ب  ٣ٕٞٚثبؿذ ،خذا  ٓٞثٝتجىْٚ ،الٔىٓ ،٣ىبِ٤ ٚ ٣ىب ٕٞٚى٣
خٛاٞذ ؿذ؛  ٚخذا و ٝػٌّٙت ٚالّٔٔ ٚ ٝ٥ه حم٥م ٣داسد ،خذا ٣٤اػت حٓ ،ّ٣بِٓ  ٚلبدس ٔىب ا ٚسا اص د٤ىذٖ ٔلىٓٛٙبت
ثؼ٥بس حىٕ٥ب٘ٓ ٚ ٝبِ ٣ا ٚ ،ٚاص س ُّٓ ٢ٚغب[ ٣٤اغشام ا٣ٔ ]ٚؿٙبػ ٚ ٓ٥خذا ٣٤وىٔ ٝـى٥تّٓ ،ىُ غىب ٚ ٣٤ػىٌّٙت
٘ذاؿت ٝثبؿذ ،ثب ًجٔ٥ت ٤ب تمذ٤ش فشل٘ ٣خٛاٞذ داؿت (ثشت ،3226 ،ف )335ٚ330

ه ـنين ٍإڄ ډيځر ي:
ارٕبالت ٚهْ د٘٥ب ًٛٗ٥ٕٞس اػت؛ ثّى ٝرٟب٘ ٣و ّٓٓ ٝأشٚص ٜثش فبٔ ١ٕٞب ٓشه٣ٔ ٝداسد اص ا ٓٞ ٗ٤ثىٞ٣ىذفتىش ٚ
ثٙٔٔ٣بتش اػت اص ا ٗ٤پغ ،ثشا ٢آسٔبٖٞب ٢خٛد اٌش رب٣ٔ ٣٤ر ،ٓ٥٤ٛثب٤ذ دس  ٗ٥ٕٞرٟبٖ ثبؿذ آدٔ ٣فشص٘ذ ّٓىُ
وٛس ٢اػت و٘ ٝؼجت ث ٝغب٤ت خ٤ٛؾ ٥ٞچ آٌ٘ ٣ٟذاس٘ذ تى ٖٛآدٔ ،٣سؿذٞب٤ؾ ،أ٥ذٞب ٞ ٚشاعٞب٤ؾٓ ،ـىك
 ٚآتمبدؽٔ ٕٝٞ ،حل َٛثشخٛسد اتفبل ٣اتٓٞبٙ٤ذ؛ ٔبد ٠لذس لذست ،چـٓثؼىت ٝثىش خ٥ىش  ٚؿىش ٚ ،ثى٣پىشٚا دس
٤ٚشاٍ٘ش ،٢ػٍٙذال٘ ٝدس سا ٜخ٤ٛؾ ث ٝپ٥ؾ ٔ٣تبصد آدٔ ٣ا ٗ٤ثشد ٠ػش٘ٛؿت ،و ٝاص ٚحـتٞب ٢رجٖٙٔٛـىأ٘ٝ
ٓبس داسد ،ث ٝدػت خٛد ٔٔجذ٣ٔ ٢ػبصد تب دس آٖ ثٓ ٝجبدت پشداصد ٚ ،ثب وؼت رشئت اص ػىٌّبٖ اتفىبقٕٞ ،چىٖٛ
اًّؼ ٣خؼت ٝأب ػشافشاص ،تٟٙب  ٚغش٤ت ،ثبس رٟب٘ ٣سا و ٝخٛد ػبخت ٝثش دٚؽ وـذ ٚ ،ثٍِ ٝىذٔبَ ؿىذٖ دس ص٤ىش
لذْ ٚحـ ٣لذست ث٣ؿٔٛس ٔبدٙ٥٘ ٜذ٤ـذ (ٕٞبٖ ،ف )34

ثنبثَا ن َ١تٍي إز ث ډجبىي ىهيڄ ىٍ ٭چرڈ ػي ري ٽر ثر ٕر ىٕرش سٺٖريڈ ډريٙرراي ثذرَىاُ ڈ .1 :ډجربىي
ډٮَٵزٙنبهشي؛  .2هٖشيٙنبهشي؛  .3ااٖببٙنبهشي.
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ٔ 3جبدٔٔ ٢شفتؿٙبخت٣

اځَ سب دي٘ اُ ٍاٖبأق ٭ٺييۀ اهڄ ٽشبة ث آٵَ ن٘ هياتايي ت اهسٷ ډٖيلي ىٍ ُډينرة ٽربٍ ت ديٚر ق ثر ثبڅيريب
٭چڈ ډيى ډيٍٕباي ت ډلَٽي ثَاي ٽبٍ ٭چ ي ث  ٙبٍ ډيآډيق اډب ا نټ ٵَتٱچشييب ىٍ ٥جيٮز ت ٭سٹة ث ٥جيٮز ثررى
ٽ ٍاهجَىِ ٭چڈ َ ٙى ډيٙي .ا نټ ثَاي ىٍٻ ٝليق ٥جيٮرز ت ٽٚرٴ ٙرجپة سَسرت كرراىص ٭ربڅڈق سنهرب ٍتٗ
ىٍٕز ا ن إز ٽ ث ٕيَ ىٍ ٭بڅَڈ ثذَىاُ ڈ ت كٺب ٸ ٥جيٮز ٍا اُ هرى ٥جيٮز ثذَٕيڈق ٽر اڅجشر ثيربب ا رن ٙرجپة
كراىص ٵٺ ٤ث ُثبب ٍ ب١ي ت ٽ ّي ډيَٖ إز رػينِق 1392ق 97 ٛد.
ثَإبٓ ا ن ٥جيٮزځَا يق ډٮَٵزٙنبٕي ٭چڈق ثب ي ؿهَ اي ٕپرالٍ اُ ډٮَٵز ٭چ ي سَٕيڈ ډيٽرَى سرب ثشرااري
ث اهياٳ هرى ىٕز بثي .اځَ ٥جيٮز ت سٖچ ٤ثيتب كي ت ډرَُ ثرَ آب ىٍ ډٖريَ ه رة هرإرش هربي ثٚرَِ ډريٍب ت
ٕپرالٍق هيٳ اهب ي إزق ى ڂَ هَ هٞچز ډِاكڈ ت ډنبٵي ؿنين اڂَٙيق ثب ي اُ ډٖيَ ٭چڈتٍُي ت ډَاكرڄ سلٺرٸ
ااي ٚة ٭چ ي كٌٳ ځَىى .اُا ندٔ اډرٍ ٽيٶي ٭بڅڈ ٥جيٮزق اڂب ډؼ ر٭ر اي ثر هٖرشيق ٭چرزهربي ٱيَكٖري ت
سؼَثيق ٍتٗ ٱيَسؼَثيق ٭چزهبي ٱب ي ت ث ٥رٍٽچيق هَ ار ٫اٍسجب ٣ثب ٭بڅڈ ډبتٍا ت ٵَاكٖي ت ډٮبٍٳ ٽسډري ثب ري
كٌٳ ت ااپبٍ ٙرى؛ ت ىٍ ډٺبثڄق ٍتٗ َٝٵبً سؼَثيق اڂب ٽ ّي ت ٍ ب١ي ثر ٭ربڅَڈق ٥رَى ډٺرڅرة «٭چيرز»ق ثَىاٙرز
ډپبايپي ت ډبٙريني اُ ٭ربڅَڈق «اڂرب ػِئري ت ٱيَډؼ رر٭ي ثر هٖرشي» رٽبدبڅرييق 1390ق 181 ٛدق ػرب ڂِ ني
٭چزهبي ٽرٍ ت سٞبىٵي ت َٝٵبً ډبىيق ډبىي ى يب ٽڄ هٖشي ت ىٍ اهب ز سَٕيڈ هرَ ارر ٫هريٳِ هربىڇ ثر اڂرب
ٕپرالٍِ ث َٚډيٍبق ث ٭نراب اٺٚة ٍا ت ؿٚڈااياُ ٭چڈ ٥جيٮيق اډرٍي هٖشني َ١تٍي ت ُ َثنبي ٭چڈ ػي ي.
څٌا «ىايري ٽَىب رى نُىا يد ډٮَٵز ٭چ ي ت ډٮبٍٳ ى ڂَق ث ا ن ډٮنب ثرى ٽ ډٶبهيڈ ٽسډي =اڅهيبسي<ق ثب هَ اٺٚي ٽ
ىٍ ٕب َ كرُ هب ىاٍايق ثب ي اُ كرُۀ ٙنبهز ػهببق ٽنبٍ ځٌاٙش ٙراي» رثبٍثرٍق 1388ق 73 ٛد .ثنبثَا ن َ١تٍي إرز سرب ىٍ
ډَكچة اوٖزق ٵه ي ىٹيٸ اُ ُثبب ٭چ ي ت اٍسجب ٣آب ثب ػهبب ت ىاى هبي ثَځَٵش اُ ٥جيٮز ث ىٕز ثيربتٍ ڈ .اه يرز ا رن
ډر١ر ٫ث ااياُ اي إز ٽ ث اً٭بب ٵيچٖرٵبب ٭چڈق ډيسرااي دبي تاّځبب اَ٪ي ٍا اُ ٭چرڇ ٥جيٮي رډباني ٵيِ ټ ت ُ ٖزدق ث
ثلض ااٖبب ت اٍُٗهبي ااٖباي ثبُ ٽني ت ا٭شَا ٟت اډيي ٍا ىٍ ٭َ ٝهبي ى ڂَ ٭چڈ ثَااڂيِااي رٽبدبڅييق 1390ق 184 ٛد.
3ى٘ 3ؼجت ٔفب ٣ّٕٓ ٓ٥ٞثٚ ٝالٔ٥ت

اٽنرب ىٍ ىٕشڂب ډٮَٵزٙنبٕي ػي يق ثٮ٢ي اُ ډٶبهيڈ ٵيِ ټ ٹَب ثيٖشڈق ٵٺٍ ٤ثر ٤ٱيَډٖرشٺي ي ثرب ډٚربهيار
ىاٍاي ت ا يسراب آاهب ٍا ثبُا رى كٺيٺي اٙيب رؿنببٽ ىٍتاٹ ٬ب اٶٔاالډَ هٖرشنيد ثَٙر َى؛ ىٍكربڅيٽر ىٍ ځٌٙرش ق
ډٶبهيڈ ٭چ ي ثبُا رى كٺيٺي ت اڅ ظنبي ډشن تاٹ٥ ٬جيٮز ث  ٙبٍ ډيٍٵشني.
ىٍ ا ن ډٖئچ رٍث ٤ډٶبهيڈ ٭چ ي ثب تاٹٮيزدق ؿهبٍ ا َ٪ة ٵچٖٶي تػرى ىاٍى ٽر ثرب پري ڂَ سٶربتر ىاٍاري ت
إشنجب ٣ت سٞرٍي ٽ هَ ٽٔ ثَاي هرى اُ آاهب ىاٍىق ثَ اڂَٗ ات «اٖجز ث سجيين ىٍ ٭چرڇ ُ ٖشي ت ٍاث٦ة ٭چرڈ
ثب اهسٹيبر ت ى ن سأطيَ ډيځٌاٍى» ره ببد.
ىٍ اٝبڅز تاٹ٬ق ا َ٪٭جبٍر إز اُ ثبُا رى ػهبب هبٍع .ىٍ ا يئبڅيٖڈق ا َ٪ر ثر ٭نرراب ٝررٍر ت ٵَااٵپنريۀ
ًهني ثَ هيررالي ثريٙرپڄ ىاى هربي كٖري إرز؛ ىٍ درُ شير ٖرڈق ا َ٪ر ٍا ډچور ٜىاى هرب ډريىااننري ت ىٍ
تٕيچ ااڂبٍيق ا َ٪ه ـرب تٕيچ اي ٕرىډني دٌ َٵش ٙي إز.
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ٕنز اٝبڅز سؼَث اُ ُډبب ثيپن ت هيرڇ ت ډيڄق سب ډبم ت ٍإڄ ت ى ڂَاب ثَ ػنجة ډٚبهياسي ٭چڈ سأٽيري تٍُ ري
إز ت ډٶبهيڈ ت ا َ٪هرب ٍا ډچور ٜىاى هرب ت سٖرهيڄ ت سٮجير اي ٍتااري ثرَاي ٍى ثنريي ډٚربهيار ډريىاانري.
درُ شير ٖڈ ىٍ ٍتا ز اتڃق ٽ ٍتا ز اٝبڅز ٩بهَ بب إزق ىاى هب ت بٵش هب ٍا بٵشة كٖي ډيىااي ت ډيځر ري ه رة
ٹ٢ب بي سلٺيٸدٌ َق ثب ي ٹبثڄ سلر ڄ ث ځِاٍ هبي ثَهبٕش اُ ىاى هب ت سأطَار كٖي ثبٙني؛ ت ىٍ ٍتا ز ىتڇ رٽ ثر
اٝبڅز ٵيِ ټ ډٚهرٍ إزد سلر ڄ ت سَػ ة ځِاٍ هبي ډٶهرډي ث ُثبب ٙيء ٍا ډريا َ٪ىاٍى؛ ثري نډٮنرب ٽر ه رة
ډٶبهيڈ ثب ي سرٝيٴ ت سٮَ ٴ ٭ چي ىاٙش ثبٙني ت ثب ٍت هبي آُډب ٚرڂبهي ىٹيرٸ ٕرنؼيي ٙرراي .ا رن ځرِاٍ هربق
ځِاٍ هب ي ډَثر ٣ث اسٶبٹبر ت ٍت ياىهبي ػهبب هبٍع ب اشب غ سؼَثي ډٖشٺيڈ هٖشني.
اډب ث ثبتٍ ٵيچٖرٵبب ٭چڈق ا ن اڂَٗق ىٍ سسٗ ىٍ ٍا سلر ڄ ه ة ځِاٍ هب ب ٹ٢ب بي ٭چ ي ثر ُثربب كٖريبرق هَځرِ
َٕااؼبڇ ډرٵٺي اياٙش إز؛ ُ َا ااٖبب اُ ىاى هبي كٖي دَاٽني ت ډل ٠ت ډؼَى آٱبُ ا يٽنيق ثچپ ثب ااڂبٍ هب ي اُ ٍتاث٤
سؼَثي آٱبُ ډيٽني ٽ ىٍ آاهب «سٮجيَ» اٶرً ت ك٢رٍ ىاٍى .ځِاٍٗهب ي ٽ اُ ىاى هبي ٭چ ي ث ٭ ڄ ډيآ يق ه راٍ «ځَااجبٍ
اُ ا » َ٪إزُ ...ثببِ «ډٚبهيۀ هنظب» ٮني هبڅي اُ سٮجيَق ث هيؾتػ تػرى اياٍى .درُ شير ٖڈ هڈ ډباني ٍتا زهبي ٹي يسرَ
اٝبڅز سؼَث ق اُ اٍائة اٺ٘ ډهڈ ت ٽبٍٕبُ ډٶبهيڈ ت ا َ٪هب ىٍ سبٍ ن ٭چڈ ابسراب إز رثبٍثرٍق 1388ق 198 ٛد.
ثنبثَا ن ٭چڈ ٵيِ ټ ث سنهب ي ا يسرااي ث ا ن ٭س ڈ ٍ ب١ي ٽ ىٍ ثيبب كراىص ث ٽبٍ ډيٍتاري څجربٓ ٵيِ پري
تاٹٮي ثذرٙباي؛ ثچپ ٵسٕٶ ت ىاا ٚنياب ٵيِ ټ ډيسرااني ىٍثبٍۀ ډٮنب ي ٽ ډيسراب ثَاي ا رن ٭س رڈ ٹب رڄ ٙري ت
ډلش ڄسَ ن سٮجيَي ٽ ثَاي ٙجپة كراىص ډيَٖ إزق تاٍى ثلرض ٙرراي؛ هَؿنري ثرَاي ؿنرين ثلظري ډٚرپسر
ډشٮيىي تػرى ىاٍى رػينِق 1392ق 99 ٛد.
اډَتُ ٍا غسَ ن سٮجيَ ىٍ ډيبب ٵيچٖرٵبب ٭چڈق ثَىاٙز تٕيچ ااڂبٍاا اُ ا َ٪هبي ٭چ ري إرز ٽر اٖرجز ثر
درُ شير ٖزهب اٺ٘ ثيٚشَي ثَاي «ىاانيۀ» ٭چڈ ٹب ڄااي .آابب ثبتٍ ىاٍاي ٽ ىااني ق ٽبٍي ثي٘ اُ طجز ت ١ج ٤ااؼربڇ
ډيىهي .ىٍ ا ن اڂَٗق ډٶبهيڈ ٭چ يق ٍث ٤ٽبٍٽَىي ث ډٚبهيار ىاٍاريق تڅري الُڇ ايٖرز هرىٙربب ثر ډٚربهي
سلر ڄدٌ َ ثبٙني .ؿنين ثَىاٙشيق سسٗ درُ شير ٖزهب ٍا ىٍ ثبُځَىاايب ه ة ډٶبهيڈ ث ډؼ ر٭ر اي اُ ځرِاٍ هربي
ىاى ايق ابٵَػبڇ ډيىااي ت ث ډٶبهي ي ؿرب «ٕ٦رف ثيا٦ٝپبٻ» ت ډٶبهي ي ثيتب ٹرا٭ري ډٖرشٺيڈ سنرب َ٩رډبانري
سراث ٬ډرػي اس يد إشنبى ډيٽني ٽ ا ث اٙيبي تاٹٮي ػهبب هبٍع ثبُځٚشي ىاٍاي ت ا ث ډٚربهيار ثربُډيځَىاري.
اُا نٍت ځٶش ډيٙرى ٽ دَٕ٘ اُ تػرى ىاٙشن اڅپشَتبق ٕرىډني ايٖز ت ثب ي ث دَٕر٘ اُ ډٮنرب ت ډنِڅرز ډٶهررڇ
اڅپشَتب ىٍ ٕبهش بب ا َ٪هب سٲييَ بثي .څٌا ٹرااين ت ا َ٪هبق اهشَا ٫ډيٙراي ت ا ٽٚٴ.
ا ن ا َ٪هڈق ثب اٙپبالر ٵَاتااي ٍتث ٍت ٙي إز؛ اُ ػ چ ا نپر ثر اريٍر ثر ا رن دَٕر٘ دبٕرن ٙرٶبٳ
ډيىهني ٽ ؿَا ثٮ٢ي ا َ٪هب ٽبٍآډي هٖشني ت ثٮ٢ري ى ڂرَ ايٖرشني؟ ه ـنرين ىااٚر نياب اُ ٙرراهيي ٕرون
ډيځر ني ٽ څ ب ٭چي ا٭شجبٍ ټ ا َ٪ثبٙنيق ا ٵٺ ٤څ ب ٭چي ٽبٍثَى آب .ى ڂَ ا نپ ا رن ا َ٪ر ا ريسرااري ثر
دٌ َٵشن ىت ا َ٪ة ډشنبٹ ٠ر ثَ ٵَٕ ٟرىډني ثرىب هَ ىت ر ا٭شَا ٟىاٙش ثبٙيق ىٍكبڅيٽ ٍتٗ ٽربٍ ىااٚر نياب
ا ن ايٖزق ت ثٖيبٍي اُ ٽٚٶيبر ػي ي كبٝڄ ٽر٘ٙهب ي إز ٽ ثَاي كڄ آٍاي ډشٮبٍ ٟث ٭ ڄ آډي إز.
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ٍت پَى ٕرڇ ډشٮچٸ ث ا يئبڅيٖزهبٕز ٽ ثَ ا ن ثبتٍاي ٽ ٝررٍر ت ٕربهز ا َ٪ر هربق ٵَااٵپنريۀ ًهرن ثرَ
ىاى هبي كٖي ثيٙپڄ إز .ا ن اڂَٗق ىٍ سأٽييٗ ثَ ٕهڈ «ىااني » ىٍ ٭چڈق كشي اُ تٕريچ ااڂربٍي هرڈ ٵَاسرَ
ډيٍتىق اځَؿ اډَتُ َ٥ٵياٍاب ډٮيتىي ىاٍى.
ىٍ اهب ز ثَهسٳ درُ شير ٖزهبق ٍئبڅيٖزهب ث ا ن ډٮشٺياي ٽر آاـر تاٹٮري إرز رىٍ تاٹر ٬هٖرزدق څِتډربً
ډٚبهي دٌ َ ايٖز .تػرىٕ ډٺيڇ ثَ ىااٖشن إز ت ثب سرػ ث ا نپ سرٝيٶبر ډب اُ ػهربب هربٍع ثٮ٢ربً آٵَ ريۀ هررى
ډبٕزق ػهبب ؿنبب إز ٽ اُ ثٮ٢ي ػهبر سرٝيٴثرَىاٍ إرز ت اُ ثٮ٢ري ػهربر ايٖرز .اُا رنٍت ٍئبڅيٖرزهرب
ٕوشڂيَي درُ شير ٖزهب ٍا ىٍ االٞبٍ سرػ ث ډلٖرٕبر ثَا يسبثنري ت ثرَهسٳ ا يئبڅيٖرزهربق ډري٭يااري ٽر
ډٶبهيڈق ډبهيز كراىص تاٹٮ ىٍ ػهبب ٍا ثبُځر ډيٽننيق ت ثَهسٳ تٕيچ ااڂبٍابق ثَ آبااي ٽ ډٶربهيڈ ډٮشجرَق ه ربب
ٹيٍ ٽ ٕرىډنيايق ٝبىٷ ت كٺيٺيااي.
ډٶبهيڈ ثَهبٕش اُ ىاى هبق ٵَااٵپنيۀ ًهن ډب ايٖشنيق ثچپ سب كي ٵَاتااي ٍ  ٚىٍ ٍتاث ٤٭يني ډشن ٥جيٮز ىاٍاريق
ت آاـ ىٍ سپر ن ىاا٘ ب ډٮَٵز ډب ٕه ي سٮيينٽنني ىاٍىق ٭ين ډٮچرڇ إز ار ًهرن ٭ربڅِڈ .څرٌا ٭چرڈق ٽٚرٴ ت
اٽشٚبٳ إز ت ا َٝٳ ػٮڄ ت اهشَا .٫اُ ػ چ َ٥ٳىاٍاب ا ن اڂَٗق دساټق ا نٚرشينق تا شهريق ٽ جرڄق ابځرڄ ت
ارسرډبٕيااي ٚبب هٖشني رثبٍثرٍق 1388ق 204 ٛد.
ه ـنين ٍئبڅيٖزهب ثب ا ن ثبتٍِ درُ شير ٖزهب ٽ ډيځر ني «تاٹٮي ركٺيٺيدق آب إرز ٽر اىٍاٻدرٌ َ ثبٙري»
ىٍډياٵشني ت ث ا ن تاٹٮيز إشنبى ډيٽنني ٽ اډَتُ ثٖيبٍي اُ كٺب ٸ ت «هٖز»هبي ٭چ يق ث ت ْ ىٍ ٹچ رَت اسرڈ
تػرى ىاٍاي ٽ ث هيؾتػ ډٖشٺي بً اىٍاٻ ا يٙراي .ا ٚبب ثَ ا ن ٭ٺيي ااي ٽ «تػرى»ق ډٺيڇ ثَ «ىااٖشن» إرزق ت
٭چيٍٱڈ ا ن تاٹٮيز ٽ سرٝيٴهبي ډب اُ ػهبب هبٍعق ثٮ٢بً آٵَ يۀ هرى ډبٕزق ػهربب ؿنربب إرز ٽر اُ ثٮ٢ري
ػهبر سرٝيٴثَىاٍ إرز ت اُ ثٮ٢ري ػهربر ايٖرز .اُا رنٍت ٕروشڂيَي درُ شير ٖرزهرب ىٍ االٞربٍ سرػر ثر
ډلٖرٕبرق ت ا َ٪ا يئبڅيٖزهب ٽ تاٹٮيز ٍا ثَ ٕبهشة ًهن ااٖباي ډيىاانيق ثَاي آابب ٍا١يٽنني ايٖز.
ٽٖباي ه ـرب ثبٍثرٍق هٖ ت ٽ جڄق ٽر٘ٙهب ي ثَاي اٍائة سٞر َ ػي يي اُ ٭چڈ ت ډٮَٵزٙنبٕي ډَثر ٣ث ٭چڈ
ٽَى ااي .ثبٍثرٍ ډٮشٺي إز ٽ ىٍتاٹ ٬ااڂبٍۀ ٵهڈدٌ َي ٽ ىٍ ټ ا َ٪ق ډ٦چرة ت ډرٍى ػٖزتػرٕزق ه راٍ ثب ٙراهي
سؼَثي ٍث ٤ىاٍىق اډب څِتډبً اجب ي ثَ ډٚبهي دٌ َ ثرىب ىالڅز ىاٙش ثبٙيق ب كشي ىٍ ُثبب ٍتُډَ سرٝيٴدٌ َ ثبٙي.
ثب ا ن كبڃ ت ث ٍٱڈ ٭يڇ س َٞق ا ٚبب ث ىاى هبي ٱيَكٖي ت ٭ٺتاٚيني اُ ىا َۀ سنڀ درُ شير ٖشي ت «ډٚبهي درٌ َي»
هَ ىاىۀ ٭چ يق ٍا تٍتىِ هَ ار ٫ىاىۀ ٱيَكٖي ث ٭چڈ ثبُډيځَىى ت ا يسراب ىڅيڄ ډشٺني ثَاي ػب ڂِ ني ډسٻ «اٍسجب ٣ثب ٙرراهي
سؼَثي» ت االٞبٍ ىاى هب ىٍ ىاٍا ثرىب ؿنين ډسٽي آتٍى؛ ؿنببٽ ثبٍثرٍ ت هٖ اً٭بب ډيٽنني ٽ «ا َ٪هب ي ٽ ث ا ن سَسيت
ت ثب ا ن سٶٞيڄ كبٝڄ ډيٙرىق هيؾ س ٢يني اياٍى ٽ آهَ ٽسڇ ت كٺيٺز ٱب ي ثبٙني .هَ رټ اُ آاهرب ډ پرن إرز ىٍ آ نري
سٞليق ب سٮي ڄق ب ىٍ ډراٍى ابىٍ ىٍ ټ ااٺسة ٭چ ي ثٍِٿ ډنٖرم ٙرى» ره ببق 210 ٛد.
ىٍ ا نؼبق إبٕيسَ ن تػ س ب ِ ثين ااي ٚة ٕپرالٍ ت ٱيَٕپرالٍ دي٘ ډيآ ي ت آب ا ن إز ٽر ډٖريَ ٭چررڇ
٥جيٮيق ٥جٸ ډجباي ډٮَٵشي سٲييَ ډي بثي .اځَ ا َ٪هب ت ٹرااين ٍا ٵٺٍ ٤تارٙشي اُ ىاى هبي كٖي ثرياايڈق ثريٙرټ
ٍا ٭چڈ اُ ډٖيَي َٝٵبً سؼَثي ډيځٌٍى ت ىاى هبي ٱيَكٖي ت َُُ٥ٷ ىٍ بٵز ىاى هربي ٱيَكٖريق إبٕربً هربٍع اُ
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ىا َۀ ٭چڈ ٹَاٍ ډيځيَاي ت اثِاٍ ت ٍتٗ ٽٚٴ ىاى هبق ىٍ اډرٍ هب ٛډنل َٞډيځَىى .ا نپ ىاى هب ت بٵش هبي ٭چرڈق
االٞبٍاً ثب ي كٖي ثبٙنيق اُ ا ن اڂَٗ ډٮَٵشي ثَډيهيِى ٽ ػهبب ديَاډربق ؿيِي ٵَاسَ اُ ىاى هبي كٖري ايٖرز
ت ٭چڈ ت٩يٶ اي اياٍى ػِ ىٍٻ ا ن ىاى هب ت ٍتاث ٤ثين ا ن ىاى هب .ؿنين اڂَٙي اځَ هڈ اثٮبى ى ڂرَي ثرَاي ػهربب
ٹبئڄ ثبٙيق ػب ي ثَاي آب ىٍ ٭بڅَڈ ٭چڈ ا يثيني .ثنبثَا ن «ٹرااين ٭چ يق ځِ نٚيااي؛ ٮني ثر ؿهرَ اي اُ كرراىص ت
ډرػرىار ا َ٪ىاٍايق ا ث ٽڄ آاهب ت ث ٥جيٮز آاهب» رَٕتٗق 1379ق 63 ٛد.
ځر ي ا ن ا َ٪ىٍ ثين ٍئبڅيٖزهب ت اٝبڅز تاٹٮيهبق ػب ڂبهي ىاٍى ت تا شهري اُ ديٚرَتاب ا رن اڂرَٗ ثر ٙر بٍ
ډيآ ي؛ ُ َا ثٮ٢ي اُ اٝبڅز تاٹٮيهب ډيځر ني ثَاي سجيين اا٦جبٷ ب «سٺربٍة» بٵشر هربي ٭چ ريق ډٖرچڈ ااڂبٙرشن
ػهباي ٽ هڈ اُ ىاى هبي كٖي ت هڈ ٕبهش هبي ًهني ٵَاسَ ثبٙيق َ١تٍر ىاٍى .ثب ا ن اڂَٗ اٝيڄق كرَ ڈ ٭چررڇ
٥جيٮي ځٖشَٗ ډي بثري ت ٵَاسرَ اُ ٹررااين ت ا َ٪ر هربي ثَهبٕرش اُ ىاى هربي كٖري سَٕريڈ ډريځرَىى .ى ڂرَق
«ډٚبهي دٌ َ» ثرىبق سنهب ىڅيڄ تاٹٮي ثرىب ايٖز ت دبي ىاى هبي ٱيَكٖي ايِ ډيسرااي ث ٭َٝة ٭چڈ ثبُځَىى .اځرَ
ثشراب سأطيَ ٵَاكٔ ٍا ثَ دي ي هبي كٖي ت ډبىي اطجبر ٽَىق ى ڂَ ا يسراب ث تإ٦ة «ډٚربهي درٌ َ» اجررىب ت رب
«سپَاٍدٌ َ» اجرىبق آب ٍا ٱيَ٭چ ي ت ب ٱيَتاٹٮي ت هبٍع اُ ٭چڈ ٹچ ياى ٽَى سب ىٍ دي آبق ١رَتٍر ت اه يرش٘ هرڈ
ُ َٕؤاڃ ثَتى .ى ڂَ ٵٮڄ ت ااٶٮبالر كرُۀ ااٖباي رډربثين ااٖربب ت ٥جيٮرز ډربىي هررىق ت ٥جيٮرز ثيرَتب اُ تيدق
سٶٖيَي َٝٵبً ډبىي ت سؼَثي ا ي بثي .اُا ندٔ كبالر ت ٍٵشبٍهبق اٍاى ت ځرَا ٘هربق اىٍاٽربر ت ٭را٥رٴ ااٖربايق
ً ڄ ٵٮڄ ت ااٶٮبالر ُ ٖشي ر ٙي يب ي سٮَ ٴ ت ػٖزتػر ا يٙراي.
څٌا سَى يي ايٖز ٽ كبٽڈ ٙيب ٍتٗ سؼَثي ثَ ٭چڈ ٍتابٙنبٕي ت سٶٖريَ ٍٵشبٍهربي ثَهبٕرش اُ ااٖربب ثر
ٍٵشبٍهبي ثَهبٕش اُ ٍتاب رpsychoد ت ا ٍتف رsoulدق ت ه ـنين ػٖرزتػرري ٭چرز ٍٵشبٍهرب ت ځرَا ٘هرب ت اٍاىۀ
ااٖباي ىٍ الث الي ّبهب ت ٕچرڃهبق ٍ  ٚىٍ اڂَٙي ىاٍى ٽ دي٘ٵَ ٟآبق االٞبٍ تاٹٮيز ت بٵش هب ت ٭چرزهربي
كٺيٺي ىٍ بٵش هبي كٖي ت ٙراهي سؼَثي إز ت ت٩يٶة ٭چڈق ٙنبهز َِٝٳ ٵٮڄ ت ااٶٮبالر ډبىي ت كٖري إرز.
تا شهي ا ن دي٘ٵرٍَ ٟا ډٲبڅ٦رة «تاٹٮيرز ثريػباٵشبى » ابډيري ت ډٮشٺري ثررى ٽر ىااٚر نياب ٹرَتب ػي ري ت ىتٍۀ
ٍتٙنڂَيق ٹَثباي آب ثرى ااي .ا ٚربب «ٽنر ت س بډيرز ٙريئي ٍا ثرب تػر ت ؿهرَ اي اُ آب ٙريء ثر ػربي هرڈ
ډيځَٵش ااي ت تاٹٮيز هبٍػي ٍا ث ىٍٕشي ىٍ ػبي هرى ا ياٚباي اايٙ .يء هبٍػي ٍا ؿ ػَِڇ سنهبق ؿ اارَّي سنهربق
ؿ ډرع سنهبق ؿ اڅپشَ ٖيش سنهب ت ؿ  ...ثياايڈق ىٍ هَ كبڃ آب ٍا ىٍ ډر١ر ٬تاٹٮري ت ٙب ٖرشة هررى انٚرباي ا رڈ ت
هر ز كٺيٺياٗ ٍا ىٍ ثٔٮيي اُ اثٮبىٗ ډلجرٓ ٽَى ا ڈ» ره ببق 28 ٛد.
ثٮ٢ي ى ڂَ اُ ٍئبڅيٖزهب ثَآبااي ٽ ثب سؼَث هبي ثيتإ ٦ب ٭چرڈ ك٢ررٍي هررىق ثر ارر٭ي اُ ډراػهر ثرب
٥جيٮز آځبهي ىاٍ ڈ؛ ٮني ٥جيٮز ثَاي هرى سأٝڄ ىاٍى .تا شهي ٽ اُ َ٥ٳىاٍاب ؿنين اڂَٙري ثر ٙر بٍ ډريآ ريق
ىٍٝيى ثرى ټ ا٪بڇ اُ ډٶبهي ي ٍا ٽ ٭س ٸ إشلٖبايق اهسٹي ت ى ني ىاٍايق ثب ػهبباڂَيهرب ي ٽر ٍ ٚر ىٍ
٭چرڇ ٥جيٮي ىاٍايق اٍسجب ٣ىهي .تي ثب سٮ يڈ سؼَثة ثيتإ ٦ق ىٍٝريى درَتٍٗ ٥رَف ډٶهررڇ ػربډ ٬ثَآډري ثررى ت
ډٺرالر آب ٍا ؿنبب ٽچي ډيى ي ٽ ثشرااي ه ة هٖشيهبي ػهبب ٍا ثن ب باي .تي ډٮشٺي ثرى ٽ ډشبٵيِ ټ ثب ي ؿنربب
ډنٖؼڈ ثبٙي ٽ ا سنهب ډجبىي ت ډٶبهي ٘ ثيسنبٹ ٠ثبٙنيق ثچپ ثشرااي ػِئي اُ ټ ا٪بڇ ڂبا تاٍِ ډٶبهيڈ ډرَسج ٤ت
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ډشسُڇ ٹَاٍ ځيَى ت ىٍ اهب ز هرٍاي سؼَثي ىاٙش ثبٙي؛ ُ َا ثب ي ٹبثڄ ا٥سٷ ث سؼَث ثبٙي .تي ديٚرنهبى ډريىهري
ٽ هڈ سؼَثة ى ني ت هڈ سؼَثة ٭چ يق اُ ىاى هب ي هٖشني ٽ ډشبٵيِ ټ ثب ي ثٍَٕي ٽني رثبٍثرٍق 1388ق 158 ٛد.
اُا نٍت ثٖيبٍي اُ ٍئبڅيٖزهب ډٮشٺياي ٽ ډبٍٻ ا ٥ينبب ت ٺينق ثَاي «تاٹٮي» ثرىب ټ ؿيرِق ثيٚرشَ ډَثرر٣
ث ٵهڈدٌ َي ت ٹبثچيز اىٍاٻ آب إز سب ډٚبهي دٌ َياٗ ره ببق 206 ٛ؛ ځچٚنيق 1394ق 301 ٛد.
ث هَٝرٍر ىاا ٚنياب ىٍ ٽبٍ ٭چ ري هرر ٘ ډٮ ررالً ٹبئرڄ ثر ٍئبڅيٖرڈااريٖ ُ .رزٙنبٕرببق ٵيِ رټىاارببق
اهشَٙنبٕببق ٙي يىاابب ت ُډينٙنبٕبب سٺَ جبً ه ي ٚاٍ َ٪ا ا ب باڂَ ٍت ياىهبي ػهبب هبٍع ډريااڂبٍاري ت هنررُ
اُ ٽٚٴ ت ا اهشَا ٫اڅپشَتبق ٕون ث ډيبب ډيآ ي .ا نبب ٭چڈ ٍا ٍاهي ث ٕري ىٍٻ ت ٙنبهز ډيثيننريق ار ٵٺر٤
اثِاٍي ثَاي سَٞٳ ت دي٘ثيني ت ډهبٍ .ثنبثَا ن ار ٫ډر٬١ځيَي اٖجز ث ډٶبهيڈ ت ىاى هبي ٭چ ي ت اٖجز آاهرب ثرب
تاٹٮيزق ثَ ډليتى ق ډر١ر ٫ت كشي ٍتٗ ٭چڈق سأطيَي ثنيبى ن ت ٭ يٸ هراهي ځٌاٙز.
ٔ 3جب٘ٞ ٣ؼت٣ؿٙبخت٣

ځَؿ ُډباي ػهبب ٥جيٮز ٍا «ٕچٖچ ډَاست هٖشي» ډيدنياٙشني ٽ هَ ټ اُ ډرػرىار ػب ڂرب سٮَ رٴٙري اي ىٍ
آب ىاٙش إزق اډب اُ ٍاٖبأ ث ثٮيق ى ڂَ ػهبب ؿيرِي اجررى ډڂرَ «ًٍار ډشلرَٻ» ٽر ه ـررب «ىٕرشڂبهي
ٹبارا ني»ق ٹبثڄ دي٘ثيني ثبٙي ت ه ة دي ي هبي ٵيِ پيِ آب ثَ كٖت ٹرااين ډپبايپي سجييندرٌ َ ثبٙرني رٽبدبڅرييق
1390ق 209 ٛد .ا ن اڂبهي ثرى ثَهبٕش اُ ػهببثيني ت اڂَٗ ٕپرالٍ ث ٭ربڅڈ ت ار ثَىاٙرشي ثَهبٕرش اُ ٭چرڈِ
َٝٳ« .ثلض ډب ا ن إز ٽ ػهببثيني ډپبايٖشياي ٽ ىٍ اس يٖڈ =اٝبڅز اسڈ< ډَ٦ف إزق ثب ي ثر ٭نرراب رټ
سٶٖيَ ٵچٖٶي اٍُ بثي ٙرىق ا ټ إشنجب ٣٭چ ي» رثبٍثرٍق 1388ق 62 ٛد.
ىٍ اىاډ ق پي اُ ااڂيِ هب ي ٍا ٽ ىٍ اڂَٗ ار ن ث ٥جيٮز ډٖششَ إز ثٍَٕي ډيٽنيڈ:
اځَ ىٍ ا ن ٹ٢بتر ثَكٸ ثبٙيڈ ٽ آٍُتااي ٚي ىٍ ػهز ٍٕشڂبٍي ى نيق ٕهڈ ډه ي ىٍ سيت ن ٕچٖرچ ډَاسرت
كٺيٺز ىٍ ٹَتب تٕ٦ب ىاٙش ق ٵَ١رية ى ڂَډربب ه رببٹريٍ ډلش رڄاڅٞريٷ ايٖرز ٽر ثڂرر يڈ ارر ٫ى ڂرَي اُ
آٍُتااي ٚي ىٍ ٥چيٮة ٵيِ ټ ػي ي اهٶش ثرى إز؛ ثر ا رن ٙرَف ٽر ؿررب سلر رڄ ٥جيٮرز ثر ډؼ ر٭ر اي اُ
ډٮبىالر ٍ ب١ي ر ثي ن سٞرٍ ٽ هيؾ ؿيِ هبٍع اُ ًهن ث َٚايٖز ٽ ٹبثڄ سلر ڄ ثر ٍ ب١ريبر اجبٙري ر ډرػرت
ديَٚٵز ٙي ت څٌا اٝبڅز ٥جيٮيبب ټٙج ٍ ٝيٕبڅ ٍا ٍٵش ااي ره ببد.
3ى 3تحٌُ٤ٛشا٣٤

سٮبٍ١ي ٽ ىٍ اٖجز ى ن ت ٭چڈق اكٖبٓ ډيٙي ا ثب هرى ٭چڈق ثچپ ثرب ډجرباي ډشربٵيِ پي ت ٕرپرالٍي ثررى ٽر
سرااٖش إز ٭چڈ ٍا ث ٕ شي ٕرٷ ىهي سب ثشراب ثٮ٢ي اُ ډٶبهيڈ ٭چ ي ٍا ثب ٽڄ كٺيٺز ه ٖبب ځَٵرز .ډريسرراب
پي اُ ا ن ډجباي ډهڈ ٍا «اٝبڅز سلر ڄ» ب «تاځٚزځَا ي» ىااٖز.
ىٍ تاځٚزځَا ي ډشبٵيِ پيق كٺيٺز ٵٺ ٤ث ٽرؿټسَ ن اػِاي ٕبُايۀ ػهبب رډبىۀ ډشلَٻد اٖجز ىاى ٙري ق
س ب چي ث سٮجيَ ت سٶٖيَ ٕ٦رف ا٭سي ټ ا٪بڇ ثَ تٵٸ ٕ٦رف اىابي آب دييا ډيٙررى .ثنربثَا ن سلر رڄ ااٖربب ثر
ډؼ ر٭ اي اُ ډرڅپرڃهب ت سلر ڄ ػهبب ث ډبىۀ ثيػبب ت ډشلَٻ ىٽبٍسيق ثَ ٥جرٸ ا رن اٝرڄ ٝررٍر درٌ َٵز.
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«اى نڂشرب ٵَ ٟډيٽني ؿرب ػهبب ٽجيَ ثَ كٖت ػهبب ٝٲيَ ردي ي هربي ُ َاس ريد سجيرين ٙري إرز ت ؿررب
ػهبب ٝٲيَ آډبٍي إزق دٔ ثب ي ػهبب ٽجيَ ايِ آډبٍي ثبٙي» رٽبدبڅييق 1390ق 377 ٛد.
ىٍ تاځٚزځَا ي ډٮَٵشي ايِ ث ا ن ډٖئچ اٙبٍ ډيٙرى ٽ ه ة دي ي هب اهب شبً ثب ٹرااين ٵيِ پي سجيرين ډريځَىاري.
ه ـنين ىٍ تاځٚزځَا ي ُډباي ب ّاشيټق اه يز ت ا٭شجبٍ ټ ډرػرى ا ىٍ ٽرؿټسَ ن اػرِاي آب ر ؿنرببٽر ٍٕرڈ
ډبسَ بڅيٖشي ٹَب هؼيه ي ثرى ر ثچپ ىٍ ثيتيسَ ن َٕآٱبُ آبق ػٖزتػر ډي ٙرى .ځر ي ٕبثٺة ٵَتسَ اُ ااٖباي ىاٙشن
ااٖببق ثَ ا ن ىالڅز ىاٍى ٽ ااٖبب ٽنراي ٽبډسً ااٖبب ايٖز .ا ن ثَىاٙشي ٵچٖٶي إز ٽ هڈ ث ٙأب ت كَډز ااٖبب
ٝيډ ډيُايق ت هڈ ٱيَډٖشني إز؛ ٮني اشيؼ اي ايٖز ٽ اُ ىاى هب ثَآډي ثبٙي رثبٍثرٍق 1388ق 116 ٛد.
اڅجش ثب آٱبُ ٹَب هؼيهڈ ثرى ٽ سٶٖيَ ډپبايٖشي ٥جيٮزق اٵَا٥يسَ ٙي ت ثر ٵچٖرٶ هربي ػجَااڂبٍاار ق ډربىي
رډبسَ بڅيٖشيد ت اڅلبىي ٍتٙنڂَااة ٵَااٖ ااؼبډيي ٍ .ـبٍى ىاتٽينِق ُ ٖزٙرنبٓ آٽٖرٶرٍىي رډٮرَتٳسرَ ن ډٔچلري
ډٮبَٝدق ىٍ ٽشبة ػبٓتػبص ثٞ٣ذف ډيار ٖي:
ا٘تخبة ًج ،٣ٔ٥فشاٙ٤ذ ثٞ٣ذفِ ٘بآٌب ِٜخٛدوبس و ٝداس ٗ٤ٚوـف وشد ٞذف ٣دس ر٘ ٗٞذاسد آٖ ٘ى ٝرٞىٗ داسد ٘ ٚىٝ
چـٓ ر ٣ٙٞآٖ ثشا ٢آٙ٤ذ ٜثش٘بٔٝس٤ض٣ٕ٘ ٢وٙذ  ،اٌش ثتٛا٘ ٓ٥ثٍ ٓ٥٤ٛو ٝآٖ ٘مؾ ٤ه ػىبٓتػىبص سا دس ًجٔ٥ىت
ا٤فب ٔ٣وٙذ ،آٖ ٤ه ػبٓتػبص ثٞ٣ذف اػت» (ٌّـ ،3233 ،٣ٙف)323

اٺ٘ اٝچي هياتاي ىٍ ٥جيٮزق اُ «هيَ ا٭س» ث «٭چز اتڅي» ت ٕذٔ ث «ٕب٭زٕبُ الهرسي» سٺچيڄ بٵز ت ثي نٕبب
ثرى ٽ ثَىاٙز ډپبايپي ب ډبٙيني اُ ٥جيٮزق ثَ ٙنبهز ٍا غ ديٚين اُ هياتاي سأطيَ اهبى .ى ڂَ اٺ٘ هياتاي ث ٭نراب ډيثَ
٭بڅَڈق سب كيتى ٵَاتااي ابى ي ځَٵش ٙي ت ٵٮبڅيز ات ٍا ٵٺ ٤ډليتى ث آٵَ نٚڂَي ااڂبٙشني ت َٕااؼبڇ ا ن سٞرٍ اُ هياتايق
سٶبتسي ثب هيادَٕشي ٥جيٮي رىئيٖڈد اياٙز .هياتاي ىٕشڂب ډبٙينتاٍ آٵَ ن٘ ٍا ث ٽبٍ ااياهش ت آب ٍا ث اډبب هرى ٍهرب
ٽَى ثرى؛ ىٍكبڅيٽ ټ ى ن ُاي ت ٵٮبڃق ډٖشچِڇ ا بب ث هيا ي إز ٽ ثب ُايځي ث َٚاٍسجب ٣ىاٙش ثبٙي.
اڂَٗ ػي ي ث ٥جيٮزق ػجَااڂبٍاا راٝبڅز سٮينيد ت تاځٚزځَا با راٝبڅز سلر چيد ثررى .اځَؿر ىٍ اثشريا اڂرَٗ
ٱبڅت ىٍثبٍۀ هياتايق ٥جيٮي رىئيٖشيد ثرىق تڅي ځَت ٍتُاٵِتاي اُ ٙپبٽببق ه ة ډٶبهيڈ ډَثر ٣ثر هياتاري ٍا سو٦ئر ق ت
اُ ٵچٖٶ هبي اڅلبىي ت ډبىي ىٵب ٫ډيٽَىاي .الدسٓ ٙبٍف اڂَٗ ار ني ثرى ٽ ٥جيٮز ٍا ىٕشڂب ډپبايٖشي ثريػربب
ت ثيسٚوٞي ډيىااٖز .ى ڂَ ػهبب ه ـرب ا ب ٘ هيٵياٍي ٽ ىٍ ٹَتب ديٚين ااڂبٙش ډيٙي ا ريا ررى ت كشري
ډر١ر ٫ت ډٮَت ٟ٭نب ز ت هرإز هياتاي اجرىق ثچپ ډؼ ر٭ اي اُ ايَتهبي هڈٽن٘ ٥جيٮي ثرى.
3ىٍ٘ 3شؽ وّٕ ٚ ٣س٤به ٣ثٓ ٝبَِٓ  ٚث٥بٖ ٔىب٘٥ى ٣آٖ

ىٽبٍر ډرٵٸ ٙي س بډي ٥جيٮز ٍا ډبىۀ ٕبىۀ ىٍ كبڃ كَٽز اٚبب ىهي ت س بڇ ٽيٶيرز ٍا ىٍ ٽ ّيرز هسٝر ٽنري.
اځَؿ سسٗهبي ثَهبٕش اُ اڂَٗ ٕپرالٍ ىٽبٍر ثَ آب ثرى ٽ ثَإبٓ ىٕرشڂب ډپربايپيق ٥جيٮرز ٍا ثر ډريى
كَٽبر ت ځَىاة ثيبب ٽنيق اډب ثر ڄ ت «ايرسن ت هر ڂنٔ ت ى ڂَاب ډٮشٺي ثرىاي ٽ سنهب ثيباي ٽ ډ پن إز ثرَاي
 َُ٥ٽبٍ ٥جيٮز تػرى ىاٙش ثبٙي ثيبب ډپبايپي إز .ؿنببٽ ىٍ  1690هر ڂنٔ ارٙز :ىٍ ٵچٖٶة ٝرليقق ٭چرڄ
س بڇ ٍت ياىهبي ٥جيٮي ث ډيى اػِاي ډپبايپي ٵه يي ډيٙرى .ث ٭ٺييۀ ډن ب ثب ي ؿنين ٽرَى رب اُ ٵهرڈ ٵيِ رټ
ټَٕ اډيي ثَىاٙز» رػينِق 1392ق 21 ٛد.
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ىٍ ثٖيبٍي اُ ػبهبق ثر ڄ ابڇ ا ن ٵچٖٶ ٍا ٵچٖٶة ډپبايپي ډريځرٌاٍى؛ ؿَاٽر اتٝربٳ ت ت ْځريهربي آبق ثهشرَ ت
ؿ ٚڂيَسَ اُ ه ػب ىٍ ډرسرٍهبي ډپبايپي ٩بهَ ډيځَىى .اُ ا نؼب اٺ٘ ډهڈ تي ىٍ ا٪بڇىهي ٵچٖٶة س ربڇ ډپربايپي
٭چڈ ت ه ـنين اٽشٚبٵبر ثٍِٿ ډؤ يق آٱبُ ډيځَىى .ثر ڄ هرى ٍا ډر٩رٴ ثر سلٺيرٸ سؼَثري ىٍ كررُۀ ډر١رر ٫٭چرڈ
ٙي ي ت سجيين ًٍّي آب ٽَى ت ث ا َ٪ة اس ي ٍٕيي .تي اځَؿ ٍ ب١يىاب ډش٢چٮي اجرىق اډب ث هرثي ىٍ بٵش ثررى ٽر ىٍ
سٶپَ كبٽڈ ٭ َٞتي ت ثَاي سجيين ًٍّي اٙيبق ٍ ب١يبر اٺ٘ ډه ي ىاٍى رٽبدبڅييق 1390ق 217 ٛد.
اُا ندٔ اځَ ٵٺ ٤٭چڄ ٥جيٮي ت ډبىي ثَ ه ة كراىص كپڈٵَډب نيق ىٍ ا ن ٝرٍر ه ة ٍهن هب ت ٭چڄ ثبُډباري
ىٍ سرٝيٴ ت سجيين ٭چ يق ثب ي اُ  َ٥ٸ ػٖزتػري ثيٚشَ ىٍ ٥چت سجيينهبي ٥جيٮي ډررٍى سٶٖريَ ت سر١ريق ٹرَاٍ
ثڂيَاي ت ا ث تإ٦ة اډياىځَاب ٱيجي ت ا آاـنببٽ ايرسن ډيدنياٙز ت ٵَ١ية «هياي ٍهنر دررٗ» ٍا تاٍى ٭چرڈ
ة ثرَآتٍى
ٽَى ثرى .ه ـنين اځَ ىٍ ا َ٪اٖڄ هبي ديٚينق ٹرااين ٭چ ري ثيرباڂَ كپ رز ت ٕرنز هياتاري ت إرجب ِ
ٕبهشنِ ٹٞي ت اٍاىۀ ات ثرىايق هڈاٽنرب ا ن ٹرااين ه ـرب ٽبٍٽَى ډپبايپي ت هرىځَىابِ ايَتهربي اربثوَى ااڂبٙرش
ډيٙياي .ى ڂَ هڈ ٹبارب ت هڈ اسٶبٷق ٽرٍ ت ثيتب ٹٞي ت ٱَ ٟث ا َ٪ډيآډياي.
ثر ڄ ثب اڂَٗ ٍ ب١ي ث ٥جيٮزق ٵٮڄ ٥جيٮز ٍا هڈ ډپبايپي ى ي ت ؿنين سجييني ٍا اُ ٥جيٮز ت اٵٮبڃ آب ثيبب ٽَى:
ٕٓذٔ ٠ملٛد ٔٗ ا ٗ٤اػت و ٝثٔ ٝذد تزشث ،ٝلج َٛاِ٘ ٗ٤ش سا ثشا ٢ؿٕب ٕٔىٗ ػبصْ و ٝرٕ ْ٥اٚكبف ٔبد ٜسا ٔ٣تٛاٖ
ث ٝسٚؽ ٔىب٘٥ى ،٣ت٥ِٛذ ]ِ ٚزا تج [ٗ٥٥وشد ِٔٛٙس ٔٗ اص فبُٓٞب ٢رؼٕب٘ ،٣آٖ چ٥ضٞب ٣٤اػت و ٝفمي ثٔ ٝذد ٓٛاسم
ٔىب٘٥ىٔ ٣بد ٣ٙٔ٤ ،ٜحشوت ،ِِٓٓ ،ؿىُ  ٚتأِ٥ف ارضا ،فبّٓ٥ت خٛد سا ُبٞش ٔ٣ػبصد (ثشت ،3226 ،ف )322

تي ىٍ اهب ز ډٮشٺي ډيٙرى ٽ ا ن اػِا ث اسڈهب ډنٺٖڈ ډيٙراي ت ٵٺ ٤ىاٍاي اتٝبٳ اتڅي ااي ٽ اهڈ ا رن اتٝربٳ
اتڅي ق تٝٴ كَٽز إز؛ ُ َا ثر ڄ ىٍ ا ن ډٺبڇ ديَت ىٽبٍر ثرى ق ډٮشٺي إز ٽ اډَ ډ شي ت ډشٚبث االػرِاي اتڅير ق
٥يّ ٵَا نيي سنر ٫بٵش ت ث اػِاي ډوشچٴ ډشؼِي ٙي إز ت ا ن ٍتايق ډي رب كَٽرز ډيربب ا رن اػِإرز .ىٍ
اشيؼ ثَځَىاايب سنر ٫ت سلرڃ ث كَٽبر ډپبايپيق ابځِ َ آىډي ٍا ث سئرٍي اس ي ډيٍٕبايٍ .ٵش ٍٵش دب هبي ٭چرڈ
ػي ي ٽبډڄ ډيځَىى؛ ُ َا اڂب ډپبايپي ث ٥جيٮزق ٍا هرى ٍا ىٍ ډٖيَ ًٍار ثنيبى ن ت اس ي ث دري٘ ثرَى ت ٭چرز
اتڅية س بڇ سٶب٭سر ٭بڅڈِ ٥جيٮز ٍا دييا ٽَى إز ت ا ن ٭چز اتڅي ق ؿيِي ايٖز ػِ كَٽبر ثين اسڈهب.
اُا ندٔ ايرسن ٭بڅڈ ٍا ډَٽت اُ ډؼ ر٭ اي اُ ًٍار ب ٹ٦ٮبر ډبى ډيىااي ٽ هَ ټ اُ آاهب ډ پن إز ىٍ ٵ٢ب ٕبٽن
ب ډشلَٻ ثبٙني .څٌا اځَ ًٍ اي ٕبٽن ثبٙيق ٕبٽن ډيډباي ت اځَ ډشلَٻ ثبٙيق ىٍ ه بب اډشياى ت ػهز ت ثرب ه ربب ٕرَ٭ز
ډشلَٻ ډيډبايق ډڂَ ا نپ ايَت ي ثَاي سٲييَ كبڅز ٕپرب ب كَٽز ىهبڅشي ٽني رٹبارب اتڃد .څٌا «كَٽرز اثريي»ق كبڅرز
٭بىي اٙيبي ډشلَٻ إزق ډڂَ ا نپ ډباٮي ىهبڅز ٽني .ثنبثَا ن ىٍ ډپبايټ ٽسٕيټ ايرسنيق «اځَ ٽٖي ت ٬١ت ٕرَ٭ز
رىٍ ا نؼب اٺ ٦ر ػَڇ ابډيي ډيٙرىد ټ ػٖڈ ٍا ىٍ اٺ٦ة اتڅي ىٍ ُډبب ثيااي ت اځَ اُ ٹرااين كَٽز آځبهي ىاٙش ثبٙيق اَ٪اً
ډيسرااي ت ٬١ت َٕ٭ز آب ػٖڈ ٍا ىٍ هَ ُډبب ى ڂَ دي٘ثيني ر ب ډٮيند ٽني» رٽبدبڅييق 1390ق 373 ٛد.
ا ن ىٕشڂب ايرسنيق «ډٖئچة كش يز» ٍا ث تػ ثَػٖش ت ٍتٙني ث ٭َٝة ٭بڅڈِ ٭چرڈ ډريٽٚرباي؛ ُ رَا ثنرب ثرَ
ٹرااين ايرسنق ثَ هَ ًٍ ايَت ي اُ ټ ًٍ ى ڂَ ب ٕب َ ًٍار ٭بڅڈ تاٍى ډيٙررى ت ا رن ايَتهرب ډريسراانري ابٙري اُ
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ًٍار ډؼبتٍ ت ب اُ ػبًثة ًٍار ىتٍ ثبٙني رډباني ػبًثة هرٍٙييد .ىٍ هَ كبڃق ٙير ايَت ي ٽ ىٍ هرَ څل٪ر ثرَ ًٍ
ا٭ بڃ ډيٙرىق ٵٺ ٤ثٖشڂي ث ډرٹٮيز ًٍار ٭بڅڈ ىٍ آب څل ٪ىاٍى .ثنربثَا ن سٲييرَار ٭ربڅڈ ىٍ هرَ څل٪ر ق ٵٺر٤
ثٖشڂي ث كبڅز ٭بڅڈ ىٍ آب څل ٪ىاٍى ت ٱرَ ٟاُ كبڅرز ٭ربڅڈق ه ربب ډرٹٮيرزهرب ت ٕرَ٭زهربي ًٍار إرز؛
ثي نډٮنبٽ سٲييَار ډرٹٮيز ًٍارق ث تٕيچة َٕ٭زهب ت سٲييَار َٕ٭زهب ث تٕيچة ايَتهب ډٮين ډيٙراي.
ؿنين ثرى ٽ اى٭ب ٙي اځَ ډب ت١ٮيز ٭بڅڈ ٍا ىٍ ټ څل ٪ثياايڈق ٥جيٮشبً ډيسراايڈ الر ت ٙير سٲييرَار ٭ربڅڈ
ٍا ىٍ آب ثٔٮيق سب آهَ ن ػِئيبس٘ كٖبة ٽنيڈ؛ ٕذٔ ثب ىااٖشن كبڅز ٭بڅَڈ ىٍ آب ثٔٮريق ډريسرراايڈ كبڅرز ٭ربڅڈ ٍا ىٍ
څل٪ة ثٓٮي اُ آب ت ث ه ين ٹيبٓ سب ثياهب ز ډلبٕج ٽنيڈ.
ثب دٌ َٗ ا ن ٭ٺييۀ ااٺسثيق ثلض ىٍثبٍۀ «٭چيز» ؿيِي ػِ ثلض ىٍثبٍۀ اڅٶرب ٧اجررى ت آب اه يرز ٹجچري ٍا اُ
ىٕز ډيىاى؛ ُ َا اځَ ٭چز كٺيٺيِ ه ؿيِق  َُ٥ااش٪بڇ ًٍار ٭بڅڈ ىٍ اثشياي ُډبب ثبٙيق ٝليق إز ٽ ثر څٖربب
٭چڈ ثڂر ني ٭چز هَ ؿيِ ٍا ثب ي ىٍ  َُ٥ااش٪بڇ ًٍار ٭بڅڈ ىٍ هَ څل٪ة ډنشوت اُ څل٪بر ځٌٙشة سربٍ ن ػٖرزتػرر
ٽَى .ىٍ ا ن ثيببق ه ة څل٪بر ځٌٙش اُ ا ن ا َ٪ډباني څل٪ة آٵَ ن٘ ٭بڅڈاايق ت آاـ اٝچي ت إبٕري إرزق ٥رَُ
ااش٪بڇ ًٍار إزق ا هيا ي ٽ آاهب ٍا ډنش٪ڈ ٕبهز.
ا نټ ُډينة ٩هرٍ ت سَٕيڈ ىٕشڂب ډپبايپي الدسٓ ډهيب ٙي ثرى سب س بڇ ٹ٦ٮبر ا ن اڂَٗ ډپربايپي ٽبډرڄ
ٙرى ت اٺيٞة ىٕشڂب ډپبايپي ايرسن اُ ډيبب ثَتى .اځَؿ ٽٖباي ه ـرب ال تايشٔ ث هرياي ٍهنر دررٗ ايررسن
ك چ ٽَى ثرىايق اډب ا٪بڇ ديٚنهبىي الدسٓ ثرى ٽ سَډيڈٽننيۀ ىٕشڂب ايرسني ٙي ت سب اتا رڄ ٹرَب ثيٖرشڈق ډررٍى
دٌ َٗ ٭بڅَڈ ٵيِ ټ ٹَاٍ ځَٵز .تي ىٍ ٍٕبڅة اكش بالر هرى ؿنين ارٙز:
حبِت فّٔٓ ٣بِٓ ٕٔىٗ اػت ّٔٔ َٛحبِت لجّّٓ ٚ ٣ت حبِت ثٔىذ ٢تّمى ٣ؿىٛد؛  ٚاٌىش حبِىت ٓىبِٓ دس ِحِى١
آفشٙ٤ؾ آٖ ثب تٕبْ رضئ٥بتؾ ثشا٤ ٢ه س٤به٥ذاِٖ ثٟ٘٣ب٤ت دا٘ـٕٙذ  ٚوبسٔ ٢ـخق ٔى٣ثىٛد ،چٙىٛٔ ٗ٥رىٛد٢
ٔ٣تٛا٘ؼت  ١ٕٞػش٘ٛؿت رٟبٖ سا تٕبٔبت ثخٛا٘ذ  ٕٝٞ ٚچ٥ض ثشا٘ ٢ٚ ٢بٔٔ٣ٕ٘ ٗ٥ثٛد  ٚآٙ٤ذٌ ٚ ٜزؿىت ١رٟىبٖ دس
ثشاثش چـٓ  ٢ٚحبهش ثٛد (رٙ٥ض ،3233 ،ف 323؛ وبپبِذ ،3235 ،٢ف )262

ثنبثَا ن اځَؿ ىٽبٍر ځٶش ثرى« :ث ډن اډشياى ت كَٽز ثيهييق ػهبب ٍا ډيٕبُڇ»ق اٍاٖز ډبم ډيځٶرز« :ثر ډرن
ه٤ٽ٘ ت ٕب٭ز ثيهييق ه ؿيِ ٍا ااياُ ډيځيَڇ» رَٕتٗق 1379ق 4 ٛد.
اُا نٍت ىٍ سٮَ ٴ ډبهيز ٥جيٮز ت ؿڂراڂي ٽبٍٽَىٗق آب ٍا ټ ډبٙين ٭٪يڈ سٮجيرَ ډريٽَىاري ٽر ډؼ ر٭ر اي اُ
ؿَمىاي ت ډلرٍ ت ...إز ت هَ ټ كَٽشي ٍا ٽ ىٍ بٵز ٽَى ق ث ٹ٦ٮة ى ڂَي ډنشٺڄ ډيٕبُاي ت ىٍ ااش٪بٍ َ١ثة ډلرَٻ
ػي يي هٖشني .ا ن ٵپَ ډرػت ٕهرڅز ٵَاتاب ىٍ سجيين ٥جيٮز ثيػبب ٙيق اډب ديبډيهبي هَ٦ابٽي ه ـرب سَٖي بٵشن ث
سجيين ت ډبهيز كٺيٺز ااٖباي ىاٙز .ىٍ اىاډ ق ا ن اطَ ٍا ځٌاٙش ثرى ٽ ىٍ ثَهي اُ اًهببق ډرػجيز ت ډپبايٖڈ ثَاثَ ااڂبٙرش
ٙراي .څٌا اُ ا ن دٔق هَ ا َ٪ة ډرػجيزځَا با ٍا ا َ٪هبي ډپبايپي ايِ ډيىااٖشني رٽبدبڅييق 1390ق 374 ٛد.
ه ـنين ث ىاجبڃ ا ن  َُ٥سٮجيَ اُ ٥جيٮز ثرى ٽ ٵچٖٶ اي ٽبډسً ډبىي ث ديٚرا ي هربثِ ٙرپڄ ځَٵرز ت ډري٭ي
ٙي ٽ س بڇ ػهبب ٍا ډيسراب ث ډيى ډبى ت كَٽز ٕبهز رػينِق 1392ق 28 ٛد؛ ُ َا اُ ٕر يق ى يِ ػهربايِ ډپربايپيق
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ډنلَٞاً ثب اػٖبډي َٕتٽبٍ ىاٙز ٽ ىٍ كَٽز ثرىاي رُ َا ا نهب سنهب ؿيِهب ي ثرىاري ٽر ډريٙري ثر  َ٥رٸ ٍ ب١ري
ااياُ ځيَيٙبب ٽَىدق ت اُ ٕري ى ڂَ تٹشي س بڇ ٽيٶيزهبي كيبر اُ ٽ ّيزهب ي ٽ هرى ثوٚي اُ آبااي ػريا ت كرٌٳ
ٙيايق ٕبهزهبي َ٥ف ډبٙيني ثب ػهباي َٕى ت ثيٍتف ثبٹي ډباياي ٽ س بډبً اُ ډبىۀ ثيػبب ٕبهش ٙي ثرىاري .اُا رنٍت
٥رڅي اپٚيي ٽ ػهبب ث ٝرٍر ډبىۀ ډل٠ق ث ػهباي ډَٽت اُ ډبى ځَا ي ډل ٠سجي ڄ ٙري .ثنربثَا ن ا رن اڂرَٗ
ػهزىاٍق ث ډنِڅة سٮهيار ډبثٮياڅ٦جيٮي ث ىاا ٚنياب ډيځٶز ٽ ػهبب اُ ؿ ار« ٫هٖزهب ي» سٚپيڄ ٙي رب اٚري
إز .آاـ تػرى ىاٙزق ٵٺ ٤ډبىۀ ډ شي ىٍ كبڃ كَٽز ثرى ت ث ډنِڅة سٮهيار ٍتٗٙنبهشي ثر آاهرب ډريځٶرز ٹررااين
اهب ي ت سجيينهبي ثنيباي ثب ي ؿڂرا ثبٙني .ٹرااين ثب ي كَٽز ت سٮبډڄ ډيبب ًٍار ٍا سٮيين ٽنني ت سجيين ثب ي هرَ دي رياٍ
٥جيٮي هبٍ ٛا ث ٭ ڄ ب ٽن٘ ًٍّي سلز ا ن ٹرااين سلر ڄ ٽني .اُ ا ن ډهڈسَق سچٺي ًٍّي اُ ػهربب ثر ىااٚر نياب
ډيځٶز ٽ ثٖيبٍي اُ ډٖبئڄ دْتهٚيٙبب ثب ي ؿ ثبٙي رٽرهنق 1391ق 73 ٛد .ثي نسَسيت اڂَٗ ٽيٶي ث اڂرَٗ
ٽ ّي سجي ڄ ٙي ت اڂَٗ ٽ ّي اشيؼ اي ػِ ى ي ػهباي ٍ ب١ي ث ٭بڅَڈ اياٙش إز .ىٍ اهب رز ه رين اڂرَٗ ػهرباي
ٍ ب١يتاٍ ثرى ٽ ث اڂَٗ ػهباي ډپبايپي ث ٭بڅَڈ ٥جيٮز ت ااٖباي ااؼبډيي.
ثب ٩هرٍ سپبډڄ ىاٍت نيق هنيٕة ا٪بڇډني ت هيٵ ني هٖشيِ كيبرىاٍق ث ٕچٖچ ډرػررىار ثريتب ا٪ربڇ ت ثريهريٵي
سجي ڄ ٙي ثرى ٽ اسٶبٷ ٽرٍ ت اِا ٫ثَاي ثٺبق سنهب ٹبارب كبٽڈ ثَ آب ثرى .اسٶبٷ ث ٝرٍر اٺيَ٥ ِ٠ف ت سريثيَ ػچرر ځرَ
ٙي ثرى .ىاٍت ن ثَ ا ن ٍعي ثرى ٽ «سلرڃ آڅيق ٵَآتٍىِ سٮياى ثٖيبٍ ُ بىي اُ سٲييَار اسٶبٹي هرىث هرى إز ٽ ثر ٽچري
ډٖشٺڄ اُ پي ڂَ ٍم ډيىهني؛ ث ٥رٍيٽ اشيؼة اهب ي اسٶبٹي ت ابثٖنؼيي إز» رثبٍثرٍق 1388ق 112 ٛد.
اځَؿ سب دي٘ اُ ٩هرٍ سپبډڄ ىاٍت نيق ٱبڅجبً ٵٮڄ ت ٵٮبڅيز هياتايق ث ٕبىځي ا٪يَ ټ ااٖبب ٽبٍىاب ااڂبٙش ډيٙيق
اډب ثب سپبډڄ ٥جيٮي ىاٍت نيق ا ن س ظيڄ ٕبى ق ٮني «ٕبُاي » ىااٖشن هياتاي ايِ ٱيَډن٦ٺي ت ىٵب٫ابدٌ َ ث ا َ٪آډي.
إذنَٖ «الاىٍ ڂَي سپبډڄااي ٚبا » ٍا ىٍ سَٽيت ټ ا٪بڇ ػبډ ٬ث ٽبٍ ډيثَى ت ډيځر ي تػرى هياق اٺٚري ىٍ
ٙنبهز ډب اُ ػهبب اياٍى ت «ا ن ډٶهرڇ ه باب ابٙنبهشني اثيي إز ٽ ػِ سٞي ٸ تػرىٗ ؿيِي ا يسرراب ىٍثربٍۀ
ات ځٶز» ره ببق 134 ٛد.
اُا ندٔ ډٶهرڇ سپبډڄق اٺ٘ ٭ ي اي ىٍ س بډي ُډين هبي ٭چڈ ت ى ن ثبُي ډيٽني .ااشوبة سٞربىٵي ٥جيٮرزق
ػبي هَ ار ٫ااي  ٚت َ٥ف هيٵ ني ٍا ډيځيَى ت ا سنهب سٶٖيَِ ډٮٺرڃ َٕٙرز ت ډبهيرز ډرػررىار ُاري ٍا ډري٭ي
ډيٙرىق ثچپ ثٖيبٍي اُ ٽيهببٙنبٕبب ٍا ثَ ا ن ثبتٍ ځَى هڈ ډيآتٍى ٽ كٺيٺز ػهبب ٽيهباي ايرِ ثرَ ه رين ډجنرب
سر١يق ډي بثي ت ثب ي ث ىاجبڃ ا٪بډي سٞبىٵي اُ ٽيهبب ثڂَى ڈ ت ا آٵَ نٚي هيٵ ني؛ ا٪بډي ٽ ىٍ ډيبب ثياهب رز
ا٪بڇهبي ٱيَثبٍتٍ ت ٱيَډنشغق اشيؼ ثو٘ ثبٙي.
څٌا اځَ ىٍ ا ن ٹَبق ډيڃ سَپينڂيق ااٺسثي ٍا ىٍ ٭بڅڈ ٵيِ ټ ث تػرى ډيآتٍىق اڂَٗ ډبىيځَا ت ثٮ٢بً ٕرپرالٍق
ثَاي ىتٍي اُ هَ ار ٫اشيؼ ځيَي ث ٕرى هچٺزځَا ببق ث ا َ٪بر ډشٮيىي ثَاي اٶي ا ن اشيؼ ٍتي ډيآتٍاري ٽر
هيؾ هيٵي ػِ دٌ َٗ ډجباي ٕپرالٍ اياٍاي .ثنب ث ٙهبىر هبتٽينڀ:

ٔمبِ ٝپظٞٚـ :٣پ٥ؾفشمٞب ٔ ٚجب٘ ٣ػىٛالس٤ؼتً ّْٛٓ ٣ج / ٗ٤ٛ٘ ٣ٔ٥احذ ٌٙزّٔ٥خب٘336  ٚ ٣
خٞ٣ّ٥ب اص اٙ٤ى ٝصٔبٖ آغبص ٢داؿت ٝثبؿذ ،خٛؿـبٖ ٕ٘٣آ٤ذ؛ ؿب٤ذ ث ٝخبًش آ٘ى ٝدخبِت ٔبٚساً ٢جٔ٥ىت سا تىذآ٣
ٔ٣وٙذ (اص ػ ٢ٛدٍ٤ش ،ا٘فزبس ثضسي ،فشكتٙٔ ٣بػت ثشا ٢وّ٥ؼب ٢وبت٥ِٛه فشا ٓٞآٚسد  ٚدس ػىبَ  ،3303وّ٥ؼىب
اِ٘ ٗ٤ش ٝ٤سا ٔٛافك ثب تٔبِ ٓ٥ا٘ز ُ٥آالْ وشد) ثٙبثشا ٗ٤ثشخٞ٣ب وٛؿ٥ذ٘ذ تب اص ٘ت٥زٌ ٝشفتٗ ا٘فزبس ثضسي ارتٙىبة
وٙٙذ پ٥ـٟٙبد ٢و ٝاص ث٥ـتش ٗ٤پـت٥جب٘ ٣ثشخٛسداس ؿذِ٘ ،ش« ١٤حبِت پب٤ب» ثٛد (ٞبٚو ،3233 ،ًٙ٥ف )23

آٍسرٍ اى نڂشرب رArthur Eddingtonدق ٵيِ پياب ثَػٖش ٽ ثب ااؼبڇ آُډب ٚي ىٍ 1919ق ا َ٪ة اٖجيز ٭بڇ ا نٚشين ٍا سأ يري ٽرَى
ثرىق ؿني ٕبڃ دٔ اُ آب ا٩هبٍ ىاٙز ٽ «اُ ا َ٪ٵچٖٶيق ااڂبٙشن آٱبُي ثَاي ا٪ڈ ٽنراي ػهبب ث اَ٪ڇ ابه ٖبُ إرز ت ډرن
ډب چڈ ټ كچٺة تاٹٮي ت اٝيڄ دييا ٽنڈ»ٕ .ذٔ اٵِتى «ُډبب ابډشنبهي الُڇ ثرى سب سپبډڄ آٱبُ ٙرى» ره ببق 235 ٛد.
ا ن اڂَٗ اى نڂشرب ت ٍت پَى ډنٶي ثَهي اُ ااي  ٚنياب ه ـررب هبتٽينرڀ ت هبٍسرڄ ثر ډريڃ سَپينڂري رت
اشيؼشبً ٵَاٍ اُ ٵَ ٟآٱبُي ثَاي ػهبب ٕشبٍځبب ت ٭بڅڈ ٽيهبايدق اٚبب اُ سأطيَ ثبتٍهربي ٕرپرالٍ ت رب ډبسَ بڅيٖرشي
ا ٚبب ىٍ ډٖيَ ٭چڈتٍُيٙبب ىاٍى ٽ ٕبڃهب ٍاغ ا َ٪دَىاُي ٍا ثَاي ٍىّ ا ن ٵَ ٟثَ هرى سل يرڄ ډريٽننري ت اُ
سلٺيٸ ثيٚشَ ثَ ٍتي ډيڃهبي ى ڂَي ؿرب «َ٥ف هر ٙني» ت ب «اٝڄ ااٖباي ١ٮيٴ» هرىىاٍي ډيتٍُاي.
هبتٽينڀ ٵَىي ىئيٖز ت الاىٍي إز ت ىٍ ٽشبة تبس٤خچ ١صٔبٖ هرىق ثيااڂيِځي هرى ٍا ىٍ دَىاهشن ث اٺ٘ هياتاي
ډيدٌ َى .تي اځَؿ ثب ه پبٍي ٍاػَ دنَتُ اٚبب ىاى ٽ هَ دبٕوي ث ډٮبىڅة اٖجيز ٭بڇق ډش ٢ن تػرى ټ «ډَُِ سَپينر »
ثَاي ُډبب ت ٵ٢ب ىٍ ځٌٙش إزق اډب ثب ٍتيځَىااي اُ آبق ث ٕ ز ډيڃهب ي ه ـرب «ٕ٦ق ثٖرشة ثريٽَاار » ډريٍتى ت
ډيدٌ َى ٽ ؿنين ااي  ٚايق ىالڅزهبي  ١ني ٭ يٺي اٖجز ث اٺ٘ هياتاي هراهي ىاٙز ره ببق 179 ٛد.
ث ٍٱڈ ا نپ ډٚبهيار ډبهراٍۀ  COBEرډبهراٍۀ دْتهٚڂَ ُډينة ٽيهباي ډشٮچٸ ث ابٕبد ىٍ ٕبڃ 1992ق ث اٶر ٬آٱربُ
سَپينڂي راٺ ٦اي ىٍ ٵ٢ب ر ُډببق ٽ االنبي ٵ٢ب ر ُډبب ىٍ آب ثياهب ز ډيٙرى .ثنبثَا ن س ربڇ ٹررااين ٵيِ رټق ىٍ آب
ثب٥ڄ ډيٙرايد ىٍ َٕإَ ػهبب ډنشٙ َٚيق ت ثٖيبٍي ٍا ث ا٭شَاٳ تاىاٙز ٽ «ځر ي ث هياتاي ډياڂَ ڈ» ت ب ث ٍٱرڈ
ا٩هبٍاَ٪هبي ٵيچٖرٵبب ٭چ ي ؿرب ٵَىٍ ټ ثَِاهبڇق ٽ ډٮشَٳ ٙي «ا نټ ا ن بٵش هبق ااي ٚة آٵرَ ن٘ ػهربب سرٕر٤
هياتاي ٍا ثي٘ اُ هَ ُډبب ى ڂَ ىٍ ٝي ٕبڃ ځٌٙش ډرٍى سرػ ٹَاٍ ىاى إز» ره ببق 237 ٛدق ثٖيبٍيق ثب ااپبٍ ؿنين
ٙراهيي ت اَٝاٍ ثَ اَ٪ار ډوبڅٴ ډيڃ سَپينڂيق َٕؿ ٚة ؿنين آُډربهبي ػي يي ٍا ىٍ ٽچيٖبي ډٖيلي ډيدنياٙشني.
اُا نٍت ٽر٘ٙهبي ٭چ ي ىااٚر نيااي ه ـررب ررځني څيرٴ ٙريشِ رEvgenii Lifshitsدق ا رِاٻ كربالسنيپرٳ
رIsaac Khalatnikovدق ٵررَى هر ررڄ رFred Hoyleد ٕررشبٍ ٙررنبٓ ثَ شبايررب ي ت ػٶررَي ثررَثيغ رJeffrey Burbidgeد
اهشَٵيِ پياب ډٮَتٳ ت ه ـنين ا َ٪ة «ُډبب ډرهرډي» ىٍ ٍىّ آٱبُ سَپينڂي ت ٭يڇ ايبُ ث آب ىٍ آٱبُ ػهربب ډربىي
ٍا ډيسراب ىٍ ه ين ٍإشب ثََ ٙى .ه ـنين سسٗهبي ٭چ ي اهيَ هرى إشيرب هبتٽينڀ ر 1985ثر ثٮريدق ت اٍائر
ډيڃ «هرىځنؼب» رSelf Containedد ٽ ثَإبٓ ا َ٪ة ٽرااشرډي ځَاا٘ سَٕيڈ ٙي إزق ا رار اي اُ سرأطيَ ډجرباي
ٕپرالٍ ثَ ٭چڈ ٥جيٮي ار ن ث  ٙبٍ ډيآ ي .تي سسٗ هرى ىٍ ٍى سَپينڂي ٍا ؿنين سر١يق ډيىهي:
ٔبدأ ٣و ٝرٟبٖ آغبص ٢داؿت ٝثبؿذ٣ٔ ،تٛاٖ فشم وشد و ٝآفش٤ىذٌبس ٢داسد؛ أىب اٌىش رٟىبٖ ثىٝساػىت ٣وىبٔالت
خٛدٌٙزبػت ٔ ٚشص  ٚوشا٘ٝا٘ ٢ذاؿت ٝثبؿذ ،آٌٖب ٝ٘ ٜآغبص ٢خٛاٞذ داؿت  ٝ٘ ٚپب٤ب٘٣؛ رٟبٖ كشفبت ٞؼت آٌٖىبٜ
چ ٝربٍ٤ب ٣ٞثشا ٢آفشٙٙ٤ذ٣ٔ ٜتٛاٖ ٔتلٛس ؿذ؟» (ٕٞبٖ ،ف )340
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ه ـنين تي ډٮشَٳ إز ٽ اٍائة ا َ٪ة ٽرااشرڇ ځَااٚياٗ ت ډٶبى آب ٽ ډجشني ثَ ډشنبهي ت ثيٽَاا ثررىب ُډربب
ت ٵ٢بٕزق َٝٵبً ديٚنهبىي إز ثَځَٵش اُ ډجباي ٵچٖٶياٗ:
ٔ ُ٥داسْ تأو٥ذ و ٓٙو ٝا ٗ٤ا٘ذ٤ـ ٝو ٝصٔبٖ  ٚفوب ثب٤ذ ٔتٙب ٚ ٣ٞث٥ىشا٘ ٝثبؿٙذ ،كشفبت ٤ىه پ٥ـىٟٙبد اػىت :ا٤ىٗ
فىش سا اص ٥ٞچ اكُ دٍ٤ش٣ٕ٘ ٢تٛاٖ اػتٙتبد وىشد ٕٞب٘ٙىذ ٞىش ِ٘ش٤ىّٕٓ ١ى ٣دٍ٤ىشٔ ،ى٣تىٛاٖ آٖ سا ثى ٝدِ٥ىُ
ص٤جبؿٙبخت٤ ٣ب ٔتبف٥ض٤ىٌٔ ٣شح ػبخت ،أب آصٔٚ ٖٛالٔ ٣ا ٗ٤فىش آٖ اػت وى ٝپى٥ؾثٙ٥ىٞ٣ىب٤ؾ ثىب ٔـىبٞذٜ
ػبصٌبس اػت ٤ب ٕ٘ٞ( ٝبٖ ،ف )364

تي ه ـنين ىٍ إشٶبىۀ ُډبب ډرهرډي ىٍ ا َ٪ة هرى ت اطجبر َ٥ف «ثيپَااڂي» ت «ثيډَُي» ت ٍى ا َ٪ة سَپينڂريق
ثب ا ن دَٕ٘ ٍتث ٍت ډيٙرى ٽ ٽياڇ ټ اُ ا ن ىت ُډرببق ٮنري «ُډربب تاٹٮري» ت «ُډربب ډرهررډي»ق كٺيٺري ت
ثنيبىيسَ إز ٽ ىٍ دبٕنق ثب اڂَٙي تٕيچ ااڂبٍاا ؿنين سر١يق ډيىهي:
ِ٘ش ٣ّٕٓ ١٤كشفبت ٤ه ٔذَ س٤به ٣اػت و ٝثِٛٙٔ ٝس تٛك٥ف ٔـبٞذات خ٤ٛؾ ٔ٣ػبص ٓ٤ا٤ىٗ ِ٘ش٤ى ٝتٟٙىب دس
رٔ ٗٞب ٚرٛد داسد پغ پشػ٥ذٖ ا ٗ٤ػؤاَ ثٙٔٔ٣بػت :وذاْ٤ه حم٥م ٣اػت؟ صٔبٖ حم٥م٤ ٣ىب صٔىبٖ ٔٞٛى٣ٔٛ؟
ٔ ٟٓآٖ اػت و ٝوذاْ٤ه تٛك٥ف ػٛدٔٙذتش ٢اسائ٣ٔ ٝوٙذ (ٕٞبٖ ،ف )363

ٔ 2جب٘ ٣ا٘ؼبٖؿٙبخت٣

ػهباي ٽ ٭چڈق اُ ٭ َٞځبڅيچ ث ثٮي ىٍ ؿٚڈااياُِ ااٖبب ځٚرىق ثٖريبٍ ٽ شرَ اُ ػهربب ٕچٖرچ ډَاسجري ديٚرين درٌ َاي
ٱب بر ااٖباي ثرى .اځَؿ ػهبب هٖشيق ډپبايپي سٮجيَ ډيٙيق تڅي ااٖبب ٵَاسَ اُ ػهرببق ا٪ربٍ ځرَي هرٙر ني ٹچ رياى
ډيٙي ٽ ت٩يٶة ٙنبهز ػهبب ٥جيٮي ث ات ډلرڃ ٙي ثرى .ىٍ ٹَب هٶيهڈق ٙرأب ت كَډرز ثٚرَ ىٍ ٹريٍر ٭ٺچر٘
اهٶش ثرى .ٹچ َت آځبهي ت ًهن ثَٚيق اُ  ٙرڃ ٹرااين ډپبايپي ډٖشظنب ااڂبٙش ډيٙي .ااٖبب هنررُ ىٍ ٥جيٮرز ډنلرڄ
اٚي ثرىق ب اُ ا َ٪ډشبٵيِ پيق ه يتٗ ٍتايهبي ٥جيٮرز ر ؿنرببٽر ثٖريبٍي اُ دْتهنريځبب ٹرَب اررُىه ي سٞررٍ
ډيٽَىاي ر َ ٙى ا يٙي .ډنِڅز ًهن ت ٍاث٦ة ًهن ثب ډبى ق ه ـنبب ثلضااڂيِ ثررى ت اُ آب درٔ هرڈ إبٕريسرَ ن
ډجلض ىٍ ٵچٖٶ ثبٹي ډباي إز .سأطيَي ٽ ثَىاٙزهبي ػي ي اُ ډرٹر ٬ت ډٺربڇ ااٖربب ىٍ ٥جيٮرزق ثرَ اڂرَٗهربي
ډشلرڃ ډَثر ٣ث َٕارٙز ااٖبب ت اهياٳ ُايځي ٵَىي ىاٙش ق ثب ي ىٍ ٹَبهبي ثٮي ٍىځيَي ت اٍُ بثي ٙرى.
ى ڂَ اٺ٘ ٕب َ ډوچرٹبر ت ډرػرىار ٕچٖچة تػرىق ٭ يسبً ثب اٺٚي ٽ ىٍ ثَآتٍىب اهرياٳ ت آډربڃ ااٖربب ىاٙرشنيق
ثَآتٍى ت سجيين ا يٙرى ُ .ن دٔ ػهبب ٍا ث ؿٚڈ هبىڇ ت آٵَ ي ٙي ثَاي ث َٚت هيډز ث تي ا يثيننري .ى ڂرَ ثر
ؿنين ثبتٍي اه يز ىاى ا يٙرى ٽ ؿرب هيٳ ااٖبب ديرٕشن ث هياتاي إزق دٔ ٱب بر هر ٘ ٍا ثرب اٍاى ت ٵَډربب
ات ډن٦جٸ ٕبُى ت اُ إجبثي ٽ هياتاي ثَاي ثَهرٍىاٍي اُ ٭نب ز هر ٘ ډٺٍَ ىاٙرش ق إرشٶبى ٽنري .اُا رنٍت ا ريسرراب
دٌ َٵز ٽ ااٖبب ٭ست ثَ ثيب ٵبايق اُ ٍتكي ٭بٹڄ ت ډوشبٍ ت ػبت ياب ثَهرٍىاٍ ثرى ٽ ت٩يٶ ت تٵربي ثر ٭هري آبق
ديَتي اُ ٭ٺڄ ت ا٥ب٭ز اُ اٍاىۀ هياتاي إز ت هَؿيِ ٍا ثب ي ثب ډٮنب ب اه يشري ٽر ىٍ ا رن ٕرچرٻ ااٖرببق رب اٺر٘ ت
ٱب شي ٽ ىٍ َ٥ف اُڅي هياتايي ىاٍىق ت َٕااؼبڇ ثبُځٚز ه ث اتٕزق ٕنؼيي .ى ڂَ هجَي اُ ٕچٖچ ډَاسرت تػررىي
ايٖز ٽ ىٍ آب هَ ؿيِي ىٍ اٍسجب ٣ثب ا ن ٽڄ ث ىاجبڃ ٱب ز ٹٞراي هرى ډيٍتى.
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٩هرٍ سپبډڄ ىاٍت نيق ثٍِٿسَ ن سهي ي ت َ١ث اي ثرى ٽ ػب ڂب ااٖباي ٍا دٔ اُ ٍاٖبأ ثر ه٦رَ ډرياارياهز.
٭ست ثَ ا نپ ػب ڂب ات ىٍ ا٪بڇ هٖشي سهي ي ٙي ثرىق ت ډٮچرڃ ٭چزهبي ٽرٍ ت ثيهيٵي ٙي ثرىق ػررهَ ت ٙرَاٵز
تي ىٍ ثين ډرػرىار ايِ ُ َٕؤاڃ ٍٵش ثرى .ى ڂَ سٶبتر ثنيبى ني ثين ااٖبب ت كيرراب ا باري ثررى ت ًهرن ااٖرباي هرڈ
ډنٚأ كيرااي بٵش ثرى؛ ُ َا ٕيَي اُ ىااي ث ٭بڅي ٍا دي رى ثرى؛ ؿنببٽ ىاٍت ن ىٍ ا نثبٍ ؿنين ډيځر ي:
دسن ا ٗ٤رٟبٖ ِٓ ٚ ٓ٥ؿٍفت٣آفش ،ٗ٤اص رّٕ ٝا٘ؼبٖ ثب دٚسپشٚاصٞ٢ب ٢رٙٞؾ دس ٌزؿتٝا٘ذ٤ـ ٚ ٣آٙ٤ىذٍٜ٘ىش٢
ٕٓ٥ك ٣ٙٔ٤ ،حُٕ ٞؼت ٣ا ٗ٤رٟبٖ ثش ٚرٛد ثخت  ٚاتفبق ٤ب هشٚست وٛس ،أىبٖ٘بپز٤ش ٕٔ٘٣ب٤ذ ٚلت ٣و ٝث ٝا٤ىٗ
ؿ ٜٛ٥تأُٔ ٔ٣و ،ٓٙاحؼبع ٔ٣و٘ ٓٙبچبسْ لبئُ ثٚ ٝرٛد ٤ه ّٓت ا ٣ِٚثبؿٓ و ٝرٛٞ ٗٞؿ٥بس ٢وٕىبث٥ؾ ؿىجٝ٥
ث ٝا٘ؼبٖ داؿت ٝثبؿذ  ٚػضاٚاسْ و ٝخذاؿٙبع ٘بٔ٥ذ ٜؿ ٣ِٚ ْٛػپغ ا ٗ٤ؿه دس خبًشْ خّزبٖ ٔ٣وٙذ ،آ٤ىب
ث ٝر ٗٞا٘ؼبٖ و ٝث ٝآتمبد ساػخٓ اص ٚهٔ٥ِ٘ ٣ش ر٘ ٗٞبصَتش ٗ٤حٛ٥ا٘بت استمىب  ٚتىبٔىُ ٤بفتى ٝاػىت ،آتٕىبد
ٞؼت و ٝچ ٗ٥ٙاػتٙجبىٞب ٢ؿىٕٙٞٛذ ٢ث ُٕٓ ٝآٚسد (ثبسثٛس ،3233 ،ف )333

اځَ ُډباي ااٖببق سنهب ډرػرى ٭بٹڄ ت ٭ٺڄ ات ار٭بً ډشٶبتر ثب هَ ار ٫هرٙي ٽ ى ڂَ كيراابر ىاٍايق ىااٖش ډريٙري ت
ٵٺ ٤ااٖبب ثرى ٽ ٍتف ػبت ي ىاٙز ت ه ين ډرهجز ثرى ٽ كي هٖشي كٺيٺي ااٖبب ت ا ب باڂَ ٍاث ٦اٗ ثب هياتاري
ثرىق اډب اٽنرب ث ا َ٪ډيآډي ٽ ا َ٪ة سپبډڄق ا ن ثيه شب ي ډٺربڇ ثٚرَ ٍا اٺر ٠ٽرَى إرز .ىٍ تاٹر ٬ىاٍت رن ت
ديَتاا٘ سٶبترهبي ثين ٝٶبر ډ يِۀ ااٖبب ت كيراب ٍا ابؿيِ بٵش ثرىاي.
هبٽٖچي اى٭ب ٽَى ٽ ثين ااٖبب ت ٭بڅيسَ ن ډي ربهبق سٶبتر ٽ شَي هٖز سب ثرين ٭ربڅيسرَ ن ت دٖرزسرَ ن
ډي ربهب .ااٖبب ٽ ىٍ ٥جيٮز ػٌة ٙي ثرىق ډلٞرڃ سٲييَار اسٶبٹي ت سنبُ ٫ثٺبق ت ُاىۀ ثوز ت اسٶبٷ ٽرٍ ت ٹربارب
ث ا َ٪ډيآډي .كٔ اهسٹي ااٖببق ه راٍ پي اُ ډش ب ِسَ ن ٹر هبي ات ث  ٙبٍ ډيآډيق تڅي ىاٍت ن اى٭ب ډريٽرَى
آب ايِ اُ ااشوبة ٥جيٮي اٚئز ځَٵش إز ...ث ه ين سَسيرت ات ٍىّ پب رټ ٝرٶبر ٭رب٥ٶي ت ٭ٺچري ااٖربب ٍا سرب
ډنٚأٗ ىٍ ډَاكڄ ديٚين ٕيَ سپبډچي ااٖباي ت ٵَتسَ اُ ااٖباي ثبُډيػٖز ره ببق 114 ٛد.
اُا ندٔق ىتثبٍ ااٖبب ث اٺ٦ة سبٍ ټ ت ىتٍاٵشبى اي اُ هٖشي دَر ٙي ٽ ا سنهب ډلٞرڃ ٵپَ هرٙر ني اجررىق
ثچپ ډلٞرڃ ايَتهبي ثيهيٳ ت ابثِوَى ىااٖش ډيٙي .ى ڂَ هجَي اُ ػب ڂرب اُدري٘سٮَ رٴٙريۀ ااٖربب اجررى ت
س يب ااٖبايق ځچٖشباي ثرى ٽ ىٍ ىڃ ػنڂڄ ٕبهش ٙي إز ت ه راٍ ثب ي آب ٍا هَٓ ت كَإز ٽني .ىٍ «اٝربڅز
٥جيٮز» هبٽٖچيق ااٖبب ىٍ ډشن ت ىٍ ثَاثَ ټ ٥جيٮز ىّهري إشيس٥چت ٹَاٍ ىاٍى.
ثنب ثَ ډجباي ډبسَ بڅيٖشيق هَځِ ډ پن ايٖز «ار »٫تاٹٮبً سبُ اي اُ هٖشي دي ي آ ي؛ ؿَاٽ هَ دي يۀ ارر نيق ډٮربىڃ
إز ثب ثبُآٍا ي ډرػرىار ډرػرى؛ ت اُ ٕري ى ڂَق اځَ سپبډڄ ٍا ډلٞرڃ ٭راډڄ َٝٵبً ډبىي سٮجيَ ٽننيق ى ڂرَق كيربر ٍا
ثب ي ډلٞرڃ سٞبىٵي ب اسٶبٹي ډبى ت ايَت ىااٖز ٽ اُ ػنج٘ ت ځَىٙي ٽ ىٍ الي ت څؼن اتڅي ٍم ىاى ق دي ياٍ ٙري
إز .ا ن ا ب ٚي اُ سپر ن ااٖبب إز ٽ ثَإبٓ ډجنبي ٕپرالٍِ «تاځٚزځَا ي»ق ٹبثرڄ سَٕريڈ إرز .ثنرب ثرَ ا رن
اٝڄق ٥جيٮز ٙبهي ټ سٲييَدٌ َي هرىااڂيوش ت ډٖشٺي بً ث اٍصٍٕيي إز ٽر ډنؼرَ ثر ػرب ڂِ ن ٽرَىب ىايرب ي
طبثز ت ډوچرٷ هيا ثب ىايب ي ىٍ كبڃ ٙيب ت سپر ن ت ثيتب ډٺٞرى ٽيهباي ٱب ش ني ډريٙررى .ثنربثَا ن ىتٍاب كبٽ يرز
ااٖببډلرٍيِ ابډليتى ث دب بب ډيٍٕي .س بډي اٍػب٫هب ث «َ٥ف اُڅي»ق ثب ىتٍا ب ي اُ ػ ٮيزٙنبٕي ٭ررٙ ٟري ٽر
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ټَٕٓ ثَ دب ة ٵَا نيهبي ډبىيِ ااشوبة ٥جيٮي ٹَاٍ ىاٙز ت ٙبډڄ سٮبډڄ سٲييَارِ ٱيَهيا زٙري ت ډرٵٺيرز سرڅيريډظڄ
ٵَٝز٥چجبا ت ث تاٹ ٬سظجيز ثياٺ ٚق اسٶبٹي ت سٞبىٵي آاهب ډيٙي رٙباْت ت ٍ پرٍق 1387ق 228 ٛد.
ىٍ اشيؼ ق َٕارٙز آىډي ى ڂَ اُ ٭بڅڈ ثبال ت ث ىٕز هَِى ت اٍاىۀ ډبٵرٷ ثَٚي سٮيين ا يٙريق ثچپر «اُ ُ رَ»
ٮني اُ ثَ اطَ ٵٮڄ ت ااٶٮبالر ٱيى ت ّبهب ت اسڈهب ت ب اډراع سٮيين ډيٙررى رٽرٕرشچَق 1390ق 652 ٛد .ٵَااٖرئ
ٽَ ټ ر پي اُ ٽبٙٶبب ډرڅپرڃ  DNAت ډ َّٞىٍ اڅلبىدق ىٍ ٽشبة فشه ١٥ح٥شتاٍ٘٥ض ډيځر ي:
فشه ١٥ح٥شتاٍ٘٥ض ،ا ٗ٤اػت و ٝؿٕب ،ؿبدٞ٢ب  ٚغٓٞب ٢ؿٕب ،خبًشات  ٚربًّٜجٞ٣ب ٢ؿٕب ،احؼبع ٤ٛٞىت
 ٚاخت٥بس ؿٕب دس ٚالْ چ٥ض ٢رض سفتبس ٔزٕٝٓٛاٚ ٢ػ ْ٥اص ػىَّٞٛىبٓ ٢لىجِٛٔ ٚ ٣ىىَٞٛىب ٢آٟ٘ىب ٘٥ؼىت
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اُا نٍت ثٖيبٍي اُ ٵيچٖرٵبب ت ىاا ٚنياب ٭چڈق دٌ َٵش ااي ٽ ا سنهب ډجباي ا يئرڅرّ ټ ت اٍُٗهربي ثَهبٕرش اُ آبق
ىٍ ٍتاي ٭چڈتٍُي سأطيَځٌاٍ إزق ثچپ سٮيين اپَىب ار ٫ت ډَُ اٍُٗهبي ا ريئرڅرّ ټ ت رټٕرَ ثر ٕرَاٯ ٭چرڈ
ٍٵشنق ٽبٍي ه٦ب ت ٭جض إز رَٕتٗق 1379ق 73 ٛد .ثنبثَا ن ٭چز ا نپ «ٙرڂَىهبي ٭چ ري ارر ن ثر ااٖربب
ه بب ٹيٍ ٹبثڄ ا٥سٷااي ٽ ث ٕيبٍځبب ت ځچرڅ هبي سردي ٽ ىٍ كبڃ ٵَت اٵشربىبااري»رٽبدبڅرييق 1390ق 178 ٛدق
اڂب تاكي ډبىيق ٽ ّيق ٍ ب١يډلرٍ ت ٕپرالٍي إز ٽ ثَ ٭چڈ ٕب ااياهش إز.
ت ا ن ثي ن الر ٝرٍر دٌ َٵز ٽ سب دي٘ اُ ځبڅيچ ق سچٺي ٭ رڇ ا ن ثرى ٽ آىډي ت ٥جيٮزق ثَ ٍتي هڈ اػِاي ټ
٭بڅڈ ثٍِځشَاي ت ىٍ ا ن ډيببق آىډي ډر١ٮي ٍٵي٬سَ ت ه٦يَسَ ىاٍى .٭ رڇ ډشٶپَاب آىډي ٍا ٭بڅ ي ٝٲيَ ډيىااٖشني ت ډٮشٺي
ثرىاي ٽ ىٍ آىډيق اٙيبي اٝيڄ ت سجٮي ؿنبب ػ ٙ ٬ي ااي ٽ ات ٍا ا را اي ٍإشين اُ اٖجز تاٹٮري آاهرب ىٍ ٭ربڅڈ ٽجيرَ
ٕبهش اايق ا٭ڈ اُ ا نپ سٺيڇ ت اٝبڅز ىٍ ٭بڅڈ هبٍعق ثب ډٔظُڄ ثبٙي ب ثب ا٭يبب ٭نَٞي ډبىي؛ اډب ُډباي ٽ س يِ ډيبب ډٺيڇ ت
ډؤهََّ ٍا ث الري ىٍآتٍىاي ٽ ثب سٶٖيَ ٍ ب١ي ٥جيٮز ډنبٕجز ىاٙش ثبٙيق ډٺيډبر اهَاع آىډي اُ ػهبب ډلَّٞڄ ت ډٺيڇ
ٵَاهڈ آډي .ډٮچرڇ ثرى ٽ آىډي ډر١ر ٫ډنبٕجي ثَاي ٽبتٗهبي ٍ ب١ي ايٖز ت اٵٮبڃ ات ٍا ػِ ث ځرا اي ثٖيبٍ ١رٮيٴ
ا يسراب ثب ٍتٗهبي ٍ ب١ي ثٍَٕي ٽَى .كيبر آىډي ثب ثباڀ ت ٍاڀق اايت ت هرٙلبڅيق ٭ٚٸ ت سسٗ ٭ؼين إز ت
څٌا ٹهَاً ػهبب تاٹٮيق ػهبب ثيَتب إز ت ا ػهبب ىٍتب آىډي .ؿنين ثرى ٽ ػهبب اؼرڇ ىٍ اثشيا ت ػهبب اٙيبي ٕبٽن ت
ډشلَٻ ُډيني ىٍ اىاډ ق سلٞڄ ت سأٝڄ بٵشني .اڅجش اٺ٦ة ديراي ډيبب آىډي ت ػهبب تاٹٮي ثبٹي ډباي ثرى ت آب هڈ سرااب ي
ىٍ ٙنبهز ت ٽٚٴ ػهبب سرٕ ٤ااٖبب ثرى ٽ آب هڈ ث إٓباي ٵَاډرٗ ٙي.
ځبڅيچ ت سبثٮين تيق تػرهي اُ ػهبب ٍا ٽ ثب آىډي ٹَة ت ډنبٕجز ثيٚشَي ىاٙزق ه ربب اتٝربٳ ٱيَتاٹٮري ت
دٖز ډيىااٖشني ٽ ډلٞرڃ ه٦ب ت ٵَ جنيځي كرآ إز ت ٵٺ ٤ٽبتٗهبي ٭ٺساي ثٍ َٚاق آبهڈ تٹشي ٝرَٵبً ت
ډنلَٞاً ثب ٍتٗهبي ٍ ب١ي ٭ؼين ٙرىق اُ ا ن كپڈ ډٖشظنب ډيىااٖشني رٽ ه بب اتٝبٳ اٝيڄ هٖرشنيد .ثنربثَا ن
اُ آىډي ؿيِي ا باي ػِ اتٝبٳ طباري ډؤهََّ .ثنبثَا ن ت ٬١ثَاي ٩هرٍ طنر ز ىٽبٍسي ٽبډسً آډربى ٙري ثررى :رټ
َ٥ٳ ٭بڅڈ ٍ ب١يبر ٍا ىاٍ ڈ ٽ ډٺيڇ ت ډشأٝڄ إز ت ىٍ َ٥ٳ ى ڂَ ٭بڅڈ ااٖباي .ىٍ ا ن ډيببق اه يرز ت ٭ ٪رز
ت ٵ٢يچز ت تػرى ډٖشٺڄق ه اُ آبِ ٭بڅَڈ ٍ ب١ي إز .دٔ اُ ٍاٖبأق آىډي ثيڃ ث ابَ٩ي كٺيرَ ٙري ثررى ٽر
هرى اطَي إز ٽرؿټ اُ آطبٍ ټ ا٪بڇ ٍ ب١ي ثٍِٿ ٽ سلٺٸ ت سأُّٝڄق اُ آبِ اتٕز.
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ثيٙټ ډجباي ت دي٘ٵَٟهبي ٭چرڇ ٥جيٮي ار نق ا ثَځَٵش اُ ډشن ٥جيٮزق ثچپ ثَهبٕش اُ ػهببثيني ت اڂَٗ ٕپرالٍ ت
ثٮ٢بً ډبىيځَاي ااٖببِ دٔ اُ ٍاٖبأ ثرى إز؛ اڂَٙي ٽ ٭چرڇ ٥جيٮي ٍا ىٍ ٵ٢ب ي سټثٔٮريي اڂرب ىاٙرش ت ډپبسرت
ٵپَي ډشٮيىي ه ـرب سؼَث ځَا يق درُ شير ٖڈق ډبسَ بڅيٖڈق ډپبايٖڈق سپبډڄ ٥جيٮي ت اس يٖڈ ٍا ډياٵ ٬هرى بٵش إز.
اُا نٍت اځَ ىاا ٚني ٭چڈق ث سلر ڄځَا ي هٖشيٙنبهشي ت ډٮَٵزٙنبهشي سن ىٍ ايهيق ىٍ ا ن ٝرٍر ډيسرااري
ثَاي اارا ٫ډٮَٵز ايِ اٍُٗ ٹبئڄ ٙرى ت ا نؼبٕز ٽ دبي ػهببثيني ى ني ت تكي ث ډيربب ډريآ ري .اُ ا رن درٔق
ػهببثيني ى ني ډيسرااي ىٍ دي٘ٵَٟهبي ډشبٵيِ پي ٭چڈ ت ىٍ ػهزځيَيهبي ٽبٍثَىي ٭چرڈق ډرؤطَ تاٹرٙ ٬ررى.
ى ڂَ هيؾ ىڅيچي ثَاي ډليتى ٽَىب ډر١رر ٫ت ٍتٗ ٭چرڈ ىٍ ٹ٢رب بي سلٺٺري ت ىاى هربي كٖري ر ډٚربهيي ت
ه ـنين ابى ي ااڂبٙشن ٵَ١ي هب ت ٭چڄ ٱب ي ىٍ كَ ڈ ٭چڈ ايٖز.
ثنبثَا ن ىٍ ا َ٪دَىاُي ت سسٗ ثَاي ٕبهزِ ا َ٪هبي ٽسب ره ـرب دييا ٘ هٖشيق تاٹٮيزهربي ډرَسج٤
ث ااٖبب ت دييا ٘ ػهبب ٽيهبايدق اځَ ىاا ٚني ىٍ ػباجي ىتٍ اُ اٍسجب ٣ثب ٭بڅَڈ ډبتٍا ثب ٖشيق ثيٙټ ا اُ َِٕ ډر١ر٬
ثيَ٥ٳق ثچپ سلز سأطيَ ډجباي ٕپرالٍ ٖشي إز .ثيسَى ي اځَ ٵياڅؼ چ ثذٌ َ ڈ ٽر ػهربب هٖرشي ىاٍاي اثٮربى
ډبىي ت ٍتكباي إز ت ا ن ىت ثٔٮيق ىٍ ٽنبٍ پي ڂَ ىاٍاي ار٭ي ُ ٖز ت ُاريځيااري ت ه ـنرين ثرَ پري ڂَ سرأطيَ
ډيځٌاٍاي ت ثب هڈ ىٍ سٮبډڄاايق آبځب الُډة آب ٕون ا ن إز ٽ اهشٞب ِٛ٭چرڇ ث ٙرنبهز رټ ثٔٮري هٖرشي ت
االٞبٍ كٺيٺز ت تاٹٮيز ىٍ ه بب ثٔٮيق ت ثيسرػهي ث ثٔٮي ى ڂَ ت ٭يڇ ايبُ ت اڅشٶربر ثر ٙرنبهزِ سٮبډرڄ ت سرأطيَار
ډشٺبثڄ ثَ پي ڂَق ثَهبٕش اُ ډجباي ٕپرالٍ ت ډبسَ بڅيٖشي كبٽڈ ثَ ٍتف ٭چڈ ت ثٮ٢بً ىاا ٚنياب ٭چرڇ إز.
ىٍ اشيؼ ق اڂَٗ كبٽڈ ثَ ٭چرڇ ىٍ سَّٖي ىاىب اڂب ٽ ّي ت ٍ ب١يق ډپبايپي ت ډبٙرينيق ت ٕرَااؼبڇ آډربٍي ت
اكش بڅي ث َٕإَ ځيشي ت هٖشيق اډَي إز ثب دٚشراا هبي ٵپَي ٕپرالٍ .اځَ ػهبب ت ااٖببق ثي٘ اُ دري٘ دررؽق
ثيهيٳق ثيتب كبٽ يز اهسٷ ت سٞبىٵي سَٕيڈ ٙي إزق اشيؼة ډٖشٺيڈ اڂَٗ ٽ ّي ر ٍ ب١ي ثر ٭ربڅَڈق ثيرن٘
هبڅي اُ اثٮبىِ ډؼَى ت اډرٍ ٽيٶيق َ٥ى ٭چڄ ٱب ي ت ثيسرػهي ث سأطيَار ډشٺبثڄ اثٮبى ډبىي ت ډؼَى ثَ پري ڂَ ثرَاي
ٵهڈ ىٍٕز ت ٽبډڄ ٥جيٮز ت ااٖبب إز.
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ٔٙبثْ
ثبٍثرٍق ا ببق 1388ق ّٓٓ  ٚدٗ٤ق سَػ ة ثهبءاڅي ن هَډٚبهيق ؽ ٚٙڈق سهَابق ډَٽِ ا َٚىااٚڂبهي.
ثَرق اىت ن آٍسرٍق 1367ق ٔجبدٔ ٢بثٔذاٌِجٗ٤ٛ٘ ّْٛٓ ٣ٔ٥ق سَػ ة ٭جياڅپَ ڈ َٕتٗق ؽ ٕرڇق سهَابق ٭چ ي ت ٵَهنڂي.
ػينِق ػي ِ هبدرتىق 1392ق ف٥ض٤ه  ٚفّؼفٝق سَػ ة ٭چيٹچي ثيبايق ؽ ٚٙڈق سهَابق ٭چ ي ت ٵَهنڂي.
َٕتٗق ٭جياڅپَ ڈق 1379ق ّٓٓ چ٥ؼت؟ فّؼف ٝچ٥ؼت؟ق ؽ هٶيهڈق سهَابق ډرٕٖة ٵَهنڂي َٝا.٣
ٙباْتق ّاب ديَق ت دڄ ٍ پرٍق 1387ق ًجٔ٥ت  ٚلبٓذ( ٜآ٘چ ٝػجت ٔ٣ؿٛد تىب فىىش وٙى)ٓ٥ق سَػ رة ٭جرياڅَك ن اؼرڄ ٍكريڈ ت ثبثرټ
اك ييق سهَابق ا َٚډَٽِ.
ٽبدبڅييق ايپسٓق 1390ق فّؼف( ّٓٓ ١تىبُٔ تبس٤خٔ ٣فب ٚ ٣ّٕٓ ٓ٥ٞپ٥بٔذٞب ٢فّؼف ٣آٟ٘ب)ق سَػ رة ٭چري كٺريق ؽ ٕررڇق سهرَابق
َٕتٗ.
ٽرٕشچَق آٍسرٍق 1390ق خٛاثٍشدٞبق سَػ ة ډنرؿهَ ٍتكبايق ؽ ؿهبٍڇق سهَابق ٭چ ي ت ٵَهنڂي.
ٽرهنق سبډٔق 1391ق ػبختبس ا٘مالةٞب٣ّٕٓ ٢ق سَػ ة ٕٮيي ُ جبٽسڇق ؽ ٕرڇق سهَابق ٕ ز.
ځچٚنيق ډهييق 1392ق اص ّٓٓ ػىٛالس تب ّٓٓ د٣ٙ٤ق ؽ ٚٙڈق سهَابق دْتهٚڂب ٭چرڇ ااٖباي ت ډ٦بڅٮبر ٵَهنڂي.
ررررر ق 1394ق تحّ ٣ّ٥اص د٤ذٌبٜٞب ٢فّؼف ٣ف٥ض٤ىذا٘بٖ ٔٔبكشق ؽ ٚٙڈق سهَابق دْتهٚڂب ٭چرڇ ااٖباي ت ډ٦بڅٮبر ٵَهنڂي.
هبتٽينڀق إشيرب ت چيبڇق 1392ق تبس٤خچ ١صٔبٖق سَػ ة ډل يٍ١ب ډلؼرةق ؽ هؼيهڈق سهَابق َٙٽز ٕهبډي ااشٚبٍ.

