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 س٥ٜچى

ربا  ډٮَٵز ډهڈ ٹچ َت ىت اٍسجب٣ ثيني ٽٚٴ ػهبب ت يسؼَث ٭چڈ اٍسجب٣ِ ٽٚٴ  ډٖربئڄ  ثر   ٱبڅجربً  ينر يث ػهربب . إرز  ياٖا
 ب ر آ ٽر   بٵرز  ىٍ سراب يډ ىت آب اٍسجب٣ ٽٚٴِ اُ دٔ اډب. يٮي٥ج ډٖبئڄ ٹچ َت ث  يسؼَث ٭چڈ ت إز ډَثر٣ يٮيډبثٮياڅ٦ج
 يىځَځررا  ث  سرااني يډ ي هبي ػي ثيني ػهبب ب آ ت ا  ب  نؼبډنييث ي ػي يهب نييث ػهبب ث  سرااني يډ يٮي٥ج ي ػي يهب ٽٚٴ
ٽنريڈ.   ٍا ثٍَٕي ډري  ٝيٍ يډل يثبٹَيٕآٍاي ٙهيي  قهيٳ ن ا ث  ڄيا يثَا ارٙشبٍ ن ا ىٍ ا ؟ ب  ٙراي ډنؼَ يسؼَث ٭چرڇ

 َيسرإط  ڂَ پي  ثَ ڈيَډٖشٺيٱ ٥رٍ ث  ثشرااني ي ٙب ايقا ډٮَٵز اُ ػياځبا  ٹچ َت ىت نپ  ا ثب ينيث ػهبب ت يسؼَث ٭چڈث  ا٪َ ات 
 اُ اڂرب  . إرز  «ٵچٖرٶ  » زِ ر ٱب «ينر يث ػهربب » ت إز يٵچٖٶ ا٪بڇ اهبىب ثنب يقنيث ػهبب ث  يبيٍٕ ٍا  ڂبا ت  ثڂٌاٍاي 

 ن ر ا اډب. ىاٍى سٮچٸ آب نيٹراا ت ډبى  ٭بڅمڈ ث  ٵٺ٤ ت إز ٭بػِ ينيث ػهبب ٭١َة اُ هرىق يهرى ث  يسؼَث ٭چڈ ٙهيي ٝيٍق
 ثرب  ٍا ٵچٖرٶ   سرااري  يډر  يسؼَثر  ٭چرڈ  ثچپ  نيق ػيا هڈ اُ ٽبډسً ينيث ػهبب ٹچ َت ت يسؼَث ٭چڈ ٹچ َت ٽ  ٖزيا ډٮنب ثياب
 .نؼبډييث يي ػي يهب ينيث ػهبب ث  ِيا ٵچٖٶ  آبق سج٬  ث  ت ٕبُى ډراػ  يي ػي ډٖبئڄ

 .ق ٵچٖٶ يق ٭چڈ سؼَثينيث يډل يثبٹَ ٝيٍق ػهببيٕٙهيي ٞب:  و٥ّسٚاغٜ
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 ٔمسٔٝ

َاب ٭چڈ اٝرڃ ت ٝبكتق ٖرٵبب ٭چڈيٵچق ىاابب ډن٦ٸ  ڂَ اٍسجب٣ ىاٍاي؟پي ثب  يب ډٮبٍٳ ثَٚ آ ٌاٍ  ي.. ىٍ در .ا٪  يډَُځر

نؼرب ډ٦رَف    ٽر  ىٍ ا  ياډب دَٕٚ ؛د410 ٛق ٷ1414يق ااي ركچ ِ ٭چرڇ ثرى  ن ډسٻ س بييسٮيق َيث  سٮج ب  ن ٭چرڇيث

ُاير پَى آب ٭بڅِ بب ىاٍى. ډر١رر٫ درْته٘ ډرب ا    ډشٶبتر ثب ٍت يپَى ڈ ٍت ٽَى رز؛ ُ     يري  ِ  َا  ر دَٕر٘ ډرٌٽرٍ ٕا

َا ن  ااري.   ياُ ٹچ َت ډٮبٍٳ ثَٚ يهَٽياڇ ثوٚ« ي٭چڈ سؼَث»ت « ينيث ػهبب» ن  ر سرراب ځٶرز ٽر  ډرب ىٍ ا     يډر ثنربث

 ڈ.يڂَ هٖش پي ثَ  يد ىت ثو٘ اُ ٹچ َت ډٮبٍٳ ثَٚسإطيَ ت سإطَاٍسجب٣ ر يثٍَٕ يدْته٘ ىٍ د

« ٮر  يډبثٮياڅ٦ج»ٱبڅجربً ثر  ٹچ رَت    ق ډٮَٵرز ٭نراب   ث  «ينيث ػهبب»سراب ځٶز ٽ   يق ډر١ر٫ دْته٘ ډيىٍ سر١

ز ت  َ  اق ٮز. ثَ كٖت ٩بهَيِ ث  ٹچ َت ٥جيا« ي٭چڈ سؼَث»ډَثر٣ ٕا ڂَ  پري  ٽربډسً اُ   ين ىت كرُ  اُ ډٮبٍٳ ثٚر

 يهرب  ينر يث سرراب ػهربب   يډر  يب ىٍ دٔ ٭چررڇ سؼَثر   بٵز؟ آ ن آب ىت يث يځرا  اٍسجب٥ ؾيسراب ه يب ا  آ يتڅق ني ػيا

ق ؿڂرا  ت اځَ ار  يق ٍا ػٖٔز؟ اځَ آٍ ي٭چرڇ سؼَث يسراب ٍىدب يځرابځرب ډ يهب ينيث ب ىٍ دٔ ػهبب بٵز ت آ  يهبٝ

َا؟ ا  ثبٙي. ٍت ٍتث سرااي ثب آاهب  يدْته٘ ډن  ااي ٽ  ا  يهب نهب دَٕ٘ ؿ

َاس يډ« ينيث ت ػهبب ياٍسجب٣ ٭چڈ سؼَث»اډب دَىاهشن ث    ي٭چرڈ ت ٭چرڈ سؼَثر   يق ٵچٖرٶ   اتڅر ٵچٖٶ   ىٍ يسرااي ط 

ش  ثبٙي. دَٕ٘ اُ  ز ت ډٺش٢ يٵچٖٶ يدَٕٚق ىٍ اڂب  اوٖزق «ينيث ت ػهبب ياٍسجب٣ ٭چڈ سؼَث»ىٙا  يدْتهٚر  يٕا

ز؛ ُ يٵچٖٶ ت  ي٭چرڈ سؼَثر  »ن دَٕر٘ ٽر     ر ٖز. دبٕن ثر  ا يا يسؼَث يا ډٖئچ « اٍسجب٣ ىت ډٮَٵز» ډٖئچ َا  ٕا

َ يسرإط  يٮيؿڂرار  ثرَ ٭چررڇ ډبثٮرياڅ٦ج     يٮر يٽنري ٽر  ٭چررڇ ٥ج    يٍتٙن ډ« ڂَ ىاٍاي؟ پي ثب  يؿ  اٍسجب٥ ينيث ػهبب

ٌاٍاي.  يډ ٌاٍاي يَ ډيسإط يٮيثَ ٭چرڇ ډبثٮياڅ٦ج يٮيڈ ٽ  ٭چرڇ ٥ج َ اځَ ثذٌ ٭جبٍسي ث ځ ٌ  يډق ځ َٵز ٽر  سلررڃ    سراب در

ز ٽ  ث  سلرڃ ىٍ ٭چرڇ ډبثٮياڅ٦ج يٮيىٍ ٭چرڇ ٥ج  ياُ ػهربب ٭چررڇ سؼَثر    ي ر ينؼبډري ت اځرَ ىٍ اٹچ  يث يٮيډ پن ٕا

ٌ يسرراا  يډر ه ـنرين  ڈ ډباري.  يډَىډربب آب اٹچر   ينر يث ي ىٍ ااش٪بٍ سلرڃ ػهربب  ثبق بٵز سلرڃ  ڈ ٽر  ډٮربٍٳ    َ ڈ ثذر

ٍا ډشلرڃ ٽنني.  يسؼَث يسرااني ىٕشبتٍىهب يډب ډ يٮيډبثٮياڅ٦ج َا ن ډب  نپر    ن دَٕر٘ ٭رست  ثرَ ا    ر دبٕرن ثر  ا  ثنبث

َار ٭ چق ٽني يٍا ٍتٙن ډ يٵچٖٶ يا ډٖئچ   ِ ىاٍى.يا يط 

َا ا َاٯ « ينيث ت ػهبب ياٍسجب٣ ٭چڈ سؼَث» يبٵشن ؿڂراڂ ىٍ ين ډٺبڅ  ث َاب كررُ   يپر  ث  ٕ ٵچٖرٶ   »  اُ ډشٶپر

ٍا     ٍٵشر  ق ٕرييډل يثبٹَ ٝريٍ   هييٙر ي ٮنر ق  «٭چرڈ   ٵچٖٶ»ت « ٮ ديرډبثٮياڅ٦ج ياتڅ رز سرب ىٍ دَسرر آ ات اٍسجرب٣   يٕا

َا ؛ اډب ٍا ٍتٙن ځَىى يت ٭چرڇ سؼَث ينيث ػهبب  يٮ  ٽ  ث  ثَهر يهبب ٙين ٵٺياُ اوٖش يپ سراب ځٶز ٽ   ي؟ ډٝيٍؿ

ز.  ٕييډل يثبٹَ ٝيٍق سرػ  ٽَى « ٵچٖٶة ٭چڈ»ډٖبئڄ  َا « ينر يث ت ػهربب  ياٍسجب٣ ٭چرڈ سؼَثر  » ډٖئچ ثرى  ٕا  يثر

ٍا اُ ٥َٵ ٝيٍ  ٍت ٍتثر  .. .ٖرڈ ت يډبٍٽٖيق ٖرڈ ډن٦ٺر   ريش ڄ درُير اُ ٹج يا يسؼَث يهب هب ت اڂَٗ ٚ  ثب ااي يٽ  هرى 

ز تى يډ سډ  يثَدب يىٍ دق ڂَ اُ ٥َٳ ى  ي  ٕا ز رٝيٍ ياه٢ز ٕا  ډٖرئچ  سرااٖرش    يډر ق د10 ٛق 1379ق ثرى  ٕا

ىٍ هنيٕرة سٶپرَ    يت ٭ٺچر  يٮيڂب  ډٮبٍٳ ډبثٮرياڅ٦ج  سرااي ػب ين اٍسجب٣ ډ َا ٍتٙن ٽَىب ؿنيتؿرب ا ُ ؛ثبٙي يډه 

سډق ااي ٚ  ىٍ دَسر آبسب  ٍا ٍتٙن ٕبُى يثَٚ ز ت  يډپشت ٭ٺچدب    ٽ  ثَ يٕا شراٍ ٕا ٍا ډپشرت   ٝريٍ ٙرهيي  ٕا آب 

ش  َى.يار ٙپڄ ثڂ يبب س يايثنسَسيت  ثي نٚ  ىٍ ػهبب ثبُځَىى ت ىتثبٍ  ٙپرٵب ٙرى ت  ااي٭َٝ   ث ق ىااي ين ډيٍٕا
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ب َٕا رز ٽر     ر ن دْته٘ ا ډب ىٍ ا يسراب ځٶز ٽ  دَٕ٘ اٝچ يډق ٓ آاـ  ځٌٙزث ٭چرڈ  ق ٝريٍ اُ اڂرب   »ن ٕا

ز  .«ڂَ ىاٍاي؟ پي ثب  يؿ  اٍسجب٥ ينيث ت ػهبب يسؼَث َا ق ن دْته٘ ٽ  ډب ىٍ اځٶشني ٕا ٍا ىٕرز  ثر    يثر  يآتٍىب آ

ٍايسٶٖ يَيث  سٮج  بٴ يڈ. سرٝ ثَ يثهَ  ډ يچيسلچي ر  ٶياُ ٍتٗ سرٝ ٝيٍ  يارب٩َ ثر  ډشررا    َق ٱبڅجربً ن ډشٶپر  ا يَ آ

ز ٽ   ز.  يب ځٶشبٍهب ٴ اتٕز ت يب سإڅ ٕا  اُ اتٕز ٽ  ث  ډشن ثَځَىااي  ٙي  ٕا

 نسضق٥ٟس  اظ ٍ٘بٜ ٥ٙ٣ث رٟبٖ ٣ؿت٥چ. 1

ز  ينيث ػهببىٍ آطبٍٗ اُ تّا   ٙهيي ٝيٍ ب آيڈ ٽ  هٖشدَٕ٘ ن  دبٕن ث  ا يىٍ دق ىٍ اثشيا شٶبى  ٽَى  ٕا   رب ار ؟  ٕا

َاٯ ٕااڃ ثٮي هراه ٙهيي ٝيٍىٍ آطبٍ  يا   ن تّايبٵشن ؿن دٔ اُ  َ  ڈ ٍٵز ت آب ايث  ٕ اُ « ينر يث ػهربب »ٴ  ر نپر  سٮ

 ٖز؟ياڂب  ٝيٍ ؿ

 ٣قٙبؾ ٚاغٜ. 1ى1

ز. ٙب ٙهيي ٝيٍىٍ آطبٍ  يث  ٝرٍ ډوشچٶ« ينيث ػهبب» تّا   ينر يث اُ ػهربب ٝريٍ  ٽر    يَين سٮج سَ ي ٍتٙن آډي  ٕا

ډٶبهي نرب  ډؼ ر٭ر    ٵچٖٶشنب هر:» ٖي: ار يډ فّؿفتٙبٴ ٽشبة يثبٙي. ات ىٍ سرٝ« څچٮبڅمڈ ياڅ ٶهرڇ األٕبٕ»َ يسٮجق ىاٍى

ت « ياألٕبٕر »ق «اڅ ٶهررڇ »بىٙري  تػررى ىاٍى:    َ ير د. ٕ  تّا  ىٍ سٮج13 ٛق ٷ1436ق رٝيٍ« ٭ن اڅٮبڅڈ... األسبسية

ٍاٱت اٝٶهبايق ثي يث  ٵهڈ ااٖبا« اڅ ٶهرڇ»تّا   «.اڅٮبڅمڈ» ربٍ  ىاٍى؛  د 646سبق ٛ  ر ثر  ٙرنبهز   « يِير ؿ» يٮنر  ٙا

رز؟   ين ٙنبهز ؿر  ارر٫ ٙرنبهش    ا؛ اډب ڈيهراا يډ« ن٘يث»ٍا ډب  ين ٙنبهشيي. ؿن آ يااٖبب ىٍډ ثرب   ٙرهيي ٝريٍ  ٕا

رز. هَؿر  ثبٙري ؿنر    « يبىير ثن» ين ٙنبهشيىهي ٽ  ؿن يث  ډب اٚبب ډ« ياألٕبٕ»ي تّا  َيځٽبٍ ث   ين ٙرنبهش يٕا

َاٍ ډ ى يهب ٙنبهزدب    ىاٍى ت  يَثنب ُ يشيډبه ٍا   « اڅٮربڅمڈ »ي تّا  َيځٽبٍ ث َى. ٕذٔ ات ثب يځ يڂَ ٹ ډشٮچرٸ ٙرنبهز 

ز« ػهبب» يبىين ٙنبهز ثن ٽني. ډشٮچٸ ا يِ ٍتٙن ډيا ثچپر  ډ٦چرٸ ػهربب.    ق اُ ػهربب  يهبٝر كي٦ر    اډب ار  ق ٕا

َا ن  ٍا ډ ي. ا ځر يٕون ډ« اُ ػهبب يبىيثن يٙنبهش»اُ  ٙهيي ٝيٍثنبث سَػ ر   « ينر يث ػهربب »سراب ثر    ين ٭جبٍر 

َاى  ي ى ٽَى. كبڃ ثب ز« ينيث ػهبب»اُ  ٝيٍي ٽ  ډ  ؟ؿ  ثرى  ٕا

 ٣قٙبؾ ٔفْٟٛ. 1ى2

َا ااٚرٮبة   يؿڂرراڂ ايرِ   تق ٙهيي ٝريٍ اُ اڂب   يبب ډٮبٍٳ ثَٚين ثنيياثشيا ث  سج« ينيث ػهبب» يٖشيبٵشن ؿ ىٍ يث

َ   يهرب  اُ كرُ  ټ  ٽياڇ ٙهيي ٝيٍڈ ٽ  يبث ڈ سب دٔ اُ آب ىٍ دَىاُ يهب ډ ببي٭چرڇ ډوشچٴ اُ آب ثن ٍا  يډٮربٍٳ ثٚر

َاىٗ اُ ا يډ« ينيث ػهبب» ٌاٍ ن ابڇ ابډي ت ډ  ؟ٖزيؿ يځ

 ياى هعاسف بطشيبٌ. 1ـ2ـ1

ٍا ٙهيي ٝيٍ ز ٽ  ٭ٺڄ ااٖبب ىا رز ٽر   د« ضةرورية رډٮبٍٳ   ي١َتٍ يډٮبٍٵ» يډٮشٺي ٕا ثَهربب ت   يٍا ثر آاهرب   ٕا

ٍاٻ ډ شيالڃ اى د« معرفةٌ فطريةة ر ي٭چرڇ ٵ٦َ»ٍا « يډٮبٍٳ ١َتٍ»ن  ا يځبه د. ات85 ٛق ٷ1436ق رٝيٍ ٽني يٕا

رز ره ربب      يب ىهي ٽ  ىٍٻ ؿنبب ٹ٢ب يَ اٚبب ډين سٮج هرااي ت ثب ا يډ ثرب  ق 171ق ٛ ىٍ ٵ٦َر ااٖربب اهٶشر  ٕا
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ٍاٽبر ثَٚيىٍ ډق ٙهيي ٝيٍاُ اڂب  سَسيت  ثي نىهڄ ت سَٞٳد.  ياايٽ تػررى ىاٍاري ٽر      يب ډٮربٍٵ  ر ب  ٹ٢رب  يبب اى

شيالڃ سٞيثَه يث  ٙراي. يٸ ډ بب ت ٕا

ٽنري ت ىٍ ٙرَف هَ رټ     آاهب ٍا ث  ىت ٹٖڈ سٺٖيڈ ډي ٙهيي ٝيٍٹ٢ب ب ؿ  ٹ٢ب ب ي هٖشني؟   اډب آب

 ځر ي: ؿنين ډي

ٔؼّٛٔىبت   ٣[ ثطذى ٣٤سا٥ى ؾىجت ]پ  ٢ٍىط ٤اؾت ٚ ز ٢ثكط ٢ٞب تٕبْ ٔؼطفت ٢ثطا ٣ب قطٌ اؾبؾ٤اظ آٖ لًب ٣ى٤

[ ٣٤سا٥ى ٍط اؾت وىٝ ٞطوىساْ ؾىجت ]پ   ٤ز ٢ٔؼبضف يطٚض ٣ثبل ٣زٚٔ.. تٙبلى اؾت.  انُ )ٔجسأ( ػسْ ٣اؾت. اِٚ

 (.78 ل، اظ ػّْٛ ٞؿتٙس )ٕٞبٖ ٣ثرك

 ثرَى.  يِ ابڇ ډيٹٖڈ ىتڇ ا يب اُ ٹ٢بق ڂَ اډب ىٍ ډرا٬١ ىق ٽني يٹٖڈ ىتڇ ثٖني  ډ يبب اػ بڅينؼب ث  ث ىٍ ا ٙهيي ٝيٍ

رز   ٙهيي ٝيٍٽ   يا   دب يب اُ ٹ٢ب يپق  ا را ٭نراب   ث  بٍ  ٽرَى  ٕا « زير اٝرڄ ٭چ »ق ىٍ ډرا٬١ ځرابځرب ثياب ٙا

ز. ات اٝڄ ٭چ ٍا ىٍ ٽنبٍ اٝڄ سنبٹ٠ اُ ىيٕا  د.334ق ٛ ٙ َى ره بب ين ثَٚ ډ بىيڂَ ډٮبٍٳ ثن ز 

ٍا ثَ آب دبيب١ ت ٍ يٮي٭چرڇ ٥جق ٵچٖٶ  ٙهيي ٝيٍ ثر    د ت182ق97ق 87ق ٛ ىااري ره ربب   يډر  يهرب ډجشنر     ر بر 

ز ٽ  س بڇ ډٮبٍٳ ثَٚ يَيسٮج ثررىب ٭چررڇ    ينر يٺ بٍ ير ډٮ يته ـنين ااي.  تاثٖش  يه ثي يب ن ٹ٢ب ث  ا يډٮشٺي ٕا

ٍا  ٙهيي ٝيٍث  ٭ٺيي  ىااي ره ببد.  يډ يا   دب يب ثب ٹ٢بآاهب  ب ٭يڇ ډ٦بثٺز ٍا ډ٦بثٺز  يثَٚ ؿنربب   ياځَ ثٚرَ ىا

ز ره بب يٚڂيه  يوشن اُ ٙپ هَځِ سراب ځَق اجبٙي يډٮبٍٵ  د.148ق ٛ ٍا اوراهي ىٙا

 .1ٙررى:   يڈ ډر يث  ٕ  ٹٖڈ سٺٖ يبٵز ٽ  ىٍ اڂب  ات ٭چڈ ثَٚ سراب ىٍ يډ ٙهيي ٝيٍڈ اُ ػ سر يځٶشٽ   ؿنبب

 ين ٕر  ٹٖرڈ ٭چرڈ ثرَ ډٮربٍٵ      ر اُ اهَ رټ   د.183ت83ق ٛ بر ره ببيٮي٥ج .3؛ بريب١ ٍ .2؛ ٮ ديٵچٖٶ  رډبثٮياڅ٦ج

شراٍاي.  يت ٭ٺچ ي١َتٍيق نيٚيد َا ا٭ست   ث ٕا ډٮنرب   ثي ناي؛ ا بٓ اٍُٗيډٺ يهَ ٕ  ىٕش  اُ ٭چرڇ ثَٚ ين ډٮبٍٳ ث

َا ډ٦بثٺرز ىاى.   يا   ر دب ين ډٮربٍٳ ٭ٺچر   ر ٍا ثرب ا آاهرب   ي ثب يب ىٍ ٭چرڇ ثَٚ ب ٽٌة ٹ٢ب ٍتٙن ٙيب ٝيٷ  يٽ  ث

َا ن  يق َير ثر  سٮج ي  رب  ا   ر دب يب ٽ  ه بب ٹ٢رب ق ڈيبث  يٍا ډ يډب َٕؿٚ ة س بڇ ٭چرڇ ثَٚق ٙهيي ٝيٍىٍ ٽسڇ ثنبث

 هٖشني. يه ت ثي ي١َتٍ يب ٹ٢ب

 ينر يث سرراب ػهربب   يٍا ډر  يا   دب يب ٹ٢بډؼ ر٭   ب آيي ٽ  سراب دَٕ يډق ز ث  ډر١ر٫ دْته٘ ثب ٭نب ب اٽنرباډ

َا يي؟ابډ ااي ٚر    ن ٕبكز سَ يبىيثنىٍثبٍ   ٍا ينيث ا٦ٝسف ػهبب ٙهيي ٝيٍب  آ ي ٽ  ي ى ثبدَٕ٘ ن  دبٕن ث  ا يث

ز  ٽبٍ  ث  يا   دب يب ٹ٢ب يٮنق  ثَٚ ز ٽ    ب ا .ثَى  ٕا ٽربٍ    ثبٍ  ث    ىٍ ا ن ٍا« ينيث ػهبب»تّا   ٙهيي ٝيٍٍتٙن ٕا

ز. ٽبٍثَى ٍا دٚرز ا   ر دب يب ٙرى ٽ  ثَٚ ٹ٢رب  يآٱبُ ډ  ياُ ػب ٙهيي ٝيٍىٍ آطبٍ « ينيث ػهبب»تّا   اجَى  ٕا ٕرَ   ي 

ٌاٍى ت ث  يډ  يٙنبٕر  ثر  ٹچ رَت ډٮَٵرز    يا   ر دب يب ي ثشرراب ځٶرز ٹ٢رب    ٙب٭جبٍسي  ث   ٙرى. يٵچٖٶ  تاٍى ډكي٦   ځ

ثر   « ينر يث ػهربب »ق بٵرز  سراب ىٍ يډ« ينيث ػهبب»َ يٽ  اُ سٮج  ي. ثب سرػ  ث  ډٮنبيٙنبٕ ياي ت ا  ٹچ َت هٖشا ډَثر٣

ز« يػهبب هٖشىٍثبٍ   ن٘يث»ٹچ َت  ن  بىير ثن يب ٭چررڇ ډنٚرٮت اُ ٹ٢رب    يثر  ثٍَٕر   كربڃ  ا  ډٮَٵرز. ق ډَثر٣ ٕا

 ڈ ػٖز.يهراهآاهب  ٍا ىٍ« ينيث ػهبب» يييٽچتّا   ڈ دَىاهز تيهراه
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ز ت َٝٵبً ٽرٙ ىٕز ث  اُ ٵچٖٶ   يا ٴ سبُ  سٮَ ٙهيي ٝيٍ ٍا ث  ىت ا٭شجبٍ سٮَياياى  ٕا ثر    دٴ ٽني: اڅٴ ي  سب ٵچٖٶ  

ٍا سر١ن ىت ا٭شجبٍ اُ  ڈ ٽ  ايٽرٙ يز. كبڃ ډ ث  ا٭شجبٍ ٱب دا٭شجبٍ ډر١ر٫؛ ة  ڈ.يق ىهيا٪َ ات 

ٍا» ٙهيي ٝيٍٴ ٵچٖٶ  ث  ا٭شجبٍ ډر١ر٫: اُ اڂب   سٮَاڅٴد  ٭ربڇ ت ثريتب ىٍ ا٪رَ ځرَٵشن     ٥ررٍ   ث   ٵچٖٶ  تػرى 

ره رببد.  « ٽني يني ثلض ډ آ ياُ تػرى ٽ  ث  سؼَث  ىٍا   يهب ي  اُ اكپبڇ ت ديايِ  ٽني؛ يډ يثٍَٕ يي ت ډَُيؾ ٹيه

رز يدٽر    ؿنببد. 111ق ٛ ابډي ره بب يډ« يٮياډرٍ ډبثٮياڅ٦ج»ٙرى  يٍا ٽ  ىٍ ٵچٖٶ  ثلض ډ ياډرٍ ٙهيي ٝيٍ ق يٕا

ز« تػرى ث بهر تػرى»ٵچٖٶ ق ٽ  ٴ ث  ډر١ر٫  ن سٮَ ىٍ ا يت  سرػ  ىاٍى. ٕا

ِاٍ٭نراب   ث  ٍا« بٓيٹ» ٙهيي ٝيٍق ٴ بب سٮَيدٔ اُ ث َا ي٭ٺچ ياث ثر   ٽنري ره رببد.    يچٖرٳ ډ٦رَف ډر  يٵ يث

زيٽ  ٕق «بٓيٹ»ق ات٭ٺيي   ربٓ   ىهي ٽ  يٍا ث  ډب ډ  ين سرااب اق َ اُ ٭بڇ ث  هبٛ ٕا َٕا يق ٭ٺچر  ينيٚر يډٮربٍٳ د ث

َا ثڂيَ ڈ  ٍا يٵچٖٶ يب ٹ٢ب ِاٍ يد. ات ډنٚإ ىتځباڂ114ق ٛ ره ببٵ ٍا ىتځبا  ٙيب اث ىااري ت   يډر آاهرب   ٵچٖٶ  ت ٭چڈ 

ٍاب ډپشت ٭ٺچ يبٍيٍا ډٺجرڃ ثٖ ين ډَُثني ا ٽنري   يډر  يسچٺر ق ٽر  ډٺجررڃ اتٕرز    يه ربب ډپشجر   يٮنيق  اُ ٥َٵيا

ثرب   يٮيډر١رر٭بر ډبثٮرياڅ٦ج   يٵچٖرٶ  ثٍَٕر   ياٝرچ ت٩يٶ   ؼ  ځَٵز ٽ يسراب اش يڈ ډينؼب ځٶش ره ببد. اُ آاـ  سب ا

ز. يٍتٗ ٭ٺچ  ٕا

ز:  ا فّؿفتٙب  ػ چاوٖشين ز:  ٴ ٵچٖٶ  ث  ا٭شجبٍ ٱب سٮَةد  ن  بىير ڈ ثنيډٶربه ي ډؼ ر٭ر   ٮن ډب   ٵچٖٶ»ن ٕا

ِا يٴ ډر  ر ن سٮَ ر ثر  ا  ييير ٹ د. ٕذ13ٔق ٛ ره بب« يب ىٍ آبيٚ اايٙير   ػهبب تډب اُ   ن ر نپر  ا  ي ت آب ا ر اٵ

 ن بىير ڈ ٭ربڇ ت ثن ياُ ډٶربه  يا ډٮنب ٽ  ٵچٖٶ  ډؼ ر٭ر    ق ثي ند231ت14ق ٛ هٖشني ره بب« ٭بڇ»ق ڈيډٶبهډؼ ر٭  

ز. اىٍثبٍ   يبيٚ اايٙير   ػهبب تىٍثبٍ   رز. ثر  ځ ربب    يثٖ يٍٙهيي ٝٴ ىٍ ػ سر  ن سٮَ آب ٕا َاٍ ٙي  ٕا بٍ سپ

ز. اب٩َ ث  ٱب يٶ ن سٮَيؿنق ډب رشن  ير ز ٵچٖرٶ  ثن  ر ٱب ٙهيي ٝيٍاُ اڂب  ىٍتاٹ٬  ز ٵچٖٶ  ٕا ٌٙا  ينر يث ػهربب »بب ځ

ز.يٚ ق ااييٝلٙير   ااٖبب ت اٚبب ىاىب« ٭بڇ  يب ٕا

زياُ ٩بهَ ٽسډ٘ دٽ   ق ؿنببٴ هرى ىٍ سٮَ ٙهيي ٝيٍي سرػ  ٽَى ٽ   ثب  يٙنبٕر  تػررى «  ٵرَآتٍى »ثر   ق يٕا

ز ش  ٕا َا نيا  ق ا٪َ ىٙا ُا ن آب. ٵ ٍاس فّؿفتٙب ډشَػ ببٍت  ا  ينر يث ػهربب »ٍا ثر   « څچٮبڅمڈ ياڅ ٶهرڇ اڅٶچٖٶ»ډباني  ي٭جب

 د.1362ق ؛ ه ر1393ق ٝيٍٍ.ٻ: ااي ر ثَځَىااي « يٵچٖٶ

 ش(يالتفى قةيطرذى )يطياًذضيَُ صذس اص ضْيذ هشاد . 1ـ2ـ3

َاى  َاى     يٖز؟ ثر  ا٪رَ ډر   يؿ« َدياڅشٶپ طريقةيب ريٚ اايٙير  »اُ  ٙهيي ٝيٍاډب ډ تّا   اُ ٙرهيي ٝريٍ  ٍٕري ٽر  ډر

َاى ػ هرٍ ډن٦ٸ« ٸد ٍتٗ ر٥َ» شيالڃٙير  »ىاابب اُ  ه بب ډ ز؛ « ٕا َا ن ٕا ىااربب   ډن٦رٸ  ياثشيا ث  ٽسڇ ثَهثنبث

ٙرهيي  ڈ ٽر  ډر١ر٬   يتٙن ٽنر ڈ سب ٍ آتٍ يډ ٙهيي ٝيٍاُ ٽسڇ  يٕذٔ ٙراهيت  ڈ دَىاُ ين ثبة ډ ىٍ ا  يا٦ٍٕر

 ىاٍى. يىاابب ه وراا ثب ډر٬١ ػ هرٍ ډن٦ٸ ٝيٍ

ٍا ډ شيالڃ  شيالڃٙير  »سراب  ي٥َٷ ٕا شيالڃ»ب  « ٕا چٖررٵبب  يىااربب ت ٵ  ډن٦رٸ  يثَهٽ   ؿنببي يابډ« ٍتٗ ٕا
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ٍا يا ٍاث   ي ير ابډ« ٸ ر ٥َ»ِ آب  ِاڅر 202ق ٛ 1368ق نبيٕر  ؛ اثرن 81ٷق ٛ 1405يق ااري رٵرب ؛ 229ٷق ٛ 1416يق ؛ ٱ

شيالڃ» ؛ اډب ډب ٭ؼبڅشبًد203ق ٛ 1373يق ثٲياى شيالڃٙير  »ٍا « ٍتٗ ٕا  يىٍ ػرب « ٍتٗ»تّا   ڈ سرب اُ يابډ يډ« ٕا

َاى اُ ؛ اډب ڈ ثهَ  ثجَ يڂَ ى شيالڃٙير  »ډ ز ٽ  ثر  ا  ا« ٕا اُ  يٺر  ڈ ٽر  اُ ؿر  ٥َ  ين دَٕر٘ دبٕرن ىهر    ر ن ٕا

ق 62ٷق ٛ 1436ق رٝريٍ « َياڅشٶپطريقة »٭جبٍر  ن ا٭شجبٍ اُيِ ث  ه يا ٙهيي ٝيٍڈ؟ يٽن يَ ډيډؼهرڃ ث  ډٮچرڇ ٕ

ز.« يبيٚ اايٙير  » يت...د ث  ډٮنب 114ق 111ق 110ق 109ق 99ق 92ق 90 شٶبى  ٽَى  ٕا  ٕا

شيالڃ ٽياڇ يهب ر ياډب ٙ شيالڃ ىٍ ډن٦ٸ ا٦ٍٕر يهب ر ياُ ٙ يپ اي؟ ا ٕا ز. ثرَ ٥جرٸ ډن٦رٸ    « بٓيٹ»  يٕا ٕا

ز ٽ  اُ اٹراڅ يبٓ ٹرڅيٹ»  يا٦ٍٕر ز. اٹراڅ ڄ يسٚپ يٕا ڂرَ ثر     ى يي آډريب ٹررڅ   ديآاهب  ػ ٬  ٽ  الُډ يبٵش  ٕا

ًاس َاٍ يالر  ز يت ا٦١ َا   ٽ  ډن٦رٸ  يا يْځ د. ت186ق ٛ 1326يق ؛ ٥ر51ٕق ٛ 1379ق نبيٕ راثن« ٕا  يىااربب ثر

ز ٽ  ىٍ ٹ اق ِ ث  آب سرػ  ىاٍىيا ٙهيي ٝيٍٽنني ت  يبٓ ًٽَ ډيٹ ٍاث   يث  ػِئ يَ ډب اُ ٽچيبٓ ٕين ٕا رز رٵرب يق ٕا

يق ِى رر؛ ډٞررجبف 295ق ٛ 1373ق ؛ ډ٪ٶرر188َق ٛ 1362يق ؛ كچرر330ق ٛ 1326يق ؛ ٥رٕرر523ق ٛ ٷ1408

رز رٝريٍ    يٹ يْځ ن ت آطبٍ هرى ث  ا يػب يىٍ ػب ٙهيي ٝيٍ. د100ق ٛ 1366 ربٍ  ٽرَى  ٕا ٷق ٛ 1436ق بٓ ٙا

َ ي.. ٕر ي.َتاب ډپشت ٭ٺچيدااي ٚ   ىٍ يَ ٵپَيٕ»ٖي:  ار يډ يډپشت ٭ٺچ ين ٍتٗ ٵپَييىٍ سج يته ـنين د. 90

زيبر ث  ػِئياُ ٽچ ٍا يٹ يد. ت88ق ٛ ره بب« بر ٕا شنجب٥يىڅ»بٓ  هرَ  »ي:  ر ځر يٶ٘ ډ هرااي ت ىٍ سٮَ يډ« يڄ ٕا

شيالڅ ز ٽ  ىٍ آب اش يٕا اٚربب   ين ٙرراهي يد. ؿنر 17ٷ ر اڅٴق ٛ  1434ق رٝيٍ« سَ اجبٙي ؼ  اُ ډٺيډبر ثٍِٿيٕا

ٍا ىيٹ ٙهيي ٝيٍىهني ٽ   يډ ز.ٽبٍ   ث  آډي   يٽ  ىٍ ډن٦ٸ ا٦ٍٕر  يٍ ه بب ډٮنببٓ   ثَى  ٕا

َايا يڂَ ى يهب ر يىاابب ٙ اډب ډن٦ٸ شيالڃ ثَٙ َى  يِ ث  ٙرهيي ٝريٍ  ٽ  ډرٍى سرػر    هب ر ياُ آب ٙ يپ ااي.  ٕا

زيا َا»ق ِ ثرى  ٕا شٺ ز. ډن٦ٸ« ٕا ٍا ايىاابب ت ٵ ٕا َا  شٺ ثر    يٽچ يكپ اطجبر »ااي:  ٴ ٽَى  ځرا  سٮَ ن چٖرٵبب ٱبڅجبً ٕا

٦ة تػرى آب ٽچ َاىد...يىٍ ػِئ يتٕا ٍاث« بر راٵ ق 1326يق ؛ ٥رٕر 561ق ٛ 1964ق نبيٕر  ؛ اثرن 141ٷق ٛ 1408يق رٵب

ٍا331ُٛ  ز ا د. آاـ  اُ سٮ295َق ٛ 1373ق ؛ ډ٪ٶ454َق ٛ 1384يق ؛  شنجب٣ ٕا َا ٹبثڄ ٕا شٺ رز ٽر     ٴ ٕا ن ٕا

َا ثَهسٳ ٹ شٺ ز يث  ٽچ يَ اُ ػِئيبٓ ډٚش ڄ ثَ ٕيٕا َ  ير چٖررٵبب ا يىااربب ت ٵ  ډن٦رٸ ٽ   ؿنبب قٕا ق  ِ ثر  آب سٞر

ٍاث ق ااي راُ ثبة ا را  ٽَى  َ 188ق ٛ 1362يق ؛ كچر 330ق ٛ 1326يق ؛ ٥رٕر 523ٷق ٛ 1408يق ٍ.ٻ: ٵرب ق ؛ ډ٪ٶر

بر ير بٵز اكپبڇ ډَثرر٣ ثر  ػِئ   ن ثياب ډٮنبٕز ٽ  دٔ اُ ىٍ ا د.100ق ٛ 1366يق ِى ؛ ډٞجبف 295ق ٛ 1373

ٍا ث  الر ٽچ َاى سٮ ه    ثَ يآاهب  َا ٕون ډ آاؼب ٙهيي ٝيٍڈ. يىه يڈ ډياٵ شٺ َا   يْځر  ن ت ر ي ثَ ا ځر يٽ  اُ ٕا رشٺ ٕا

 د.90ٷق ٛ 1436ق ؛ ه ر19ر18ٷ ر اڅٴق ٛ 1434ق تٍُى رٝيٍ يي ډيسإٽ

 ك(يَُ )طشيض يبشا يگشين ديتمس. 1ـ2ـ4

َايا يڂَ ڈ ىيسٺٖ ٙهيي ٝيٍ ز اُ سٺٖ« ر يٙ» يِ ث ډرب ىٍ  اڅجشر    .يت سؼَثر  ي٭ٺچڈ آب ث  يًٽَ ٽَى  ٽ  ٭جبٍر ٕا

ٍايابډ يډ« يٍتٗ سؼَث»ت « يٍتٗ ٭ٺچ»ٍا  يت سؼَث ي٭ٺچ يهب ر ينؼب ٙ ا سرَ ثبٙري ت    ټ ر غ اِى ڈ سب ث  ا٦ٝسف 

َا»ت « بٓيٹ»ٹچ َت ثلظٚبب اُ  شٺ  ِ ٙرى. ډش ب« ٕا
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 ڈ: هرٍ يث  ىت ا٦ٝسف ثَډ ٙهيي ٝيٍىٍ ٕونبب 

 ت...د؛ 111ق 110ق 92ق 62ق 13ٷق ٛ 1436ق رٝيٍ« َياڅشٶپ يٵ الطريقة العقلية». 1

 د.139ٷق ٛ 1431ه رق  ؛110ر109ق ٛ ره بب« الطريقة التجريبية». 2

َاى ات اُ اډب  ٍا ىٍ ډ٦بثٺز يب اٍُٗ ٹ٢ب ٙهيي ٝيٍڈ ٽ  يٖز؟ ځٶشيؿ« الطريقة العقلية»ډ  يب ثَ ٹ٢رب آاهب  ٭چرڇ 

ز ٽ  ډب  نؼب تػرى ىاٍى ا ٽ  ىٍ ا يىااي. دَٕٚ يډ يا   دب ِاٍين س٦ج ىٍ ان ٕا ٙرهيي  ڈ؟ ىٍ اڂب   بُډنييا يٸ ث  ؿ  اث

َا« بريب١ ٍ»ت « ٮ يډبثٮياڅ٦ج»٭چرڇ ىٍ  يب ٹ٢ب ٝيٍ ااري   يٵٺر٤ ثر  ٭ٺرڄ ډشپر     يا   ر دب يب ٺٚبب ثَ ٹ٢بيس٦ج يث

ٌا185ٷق ٛ 1436ق رٝيٍ ز. يٍتٙٚبب ٭ٺچق د څ  ٕا

ٍتٗ »ثرَ  د« الطريقةة العقليةة  ر يٍتٗ ٭ٺچر » ٙهيي ٝريٍ ىهي ٽ  اُ اڂب   ين ٙراهي اٚبب ډ نپ  ا ڂَ ا اپشة ى

ز. ات ىٍ ػب« يبٕيٹ  يد. ت110رر 109ق ٛ ره ربب « َ...ير اڅشٶپ يٵر  الطريقة العقليةبٓ: ياڅٺ»ٖي:  ار يډ  يډن٦جٸ ٕا

ه ربب  « يٍتٗ ٭ٺچر »ڈ ٽر   يؼر  ثَٕر  ين اش ر ڈ ثر  ا يسرااٖش يا ق «َياڅشٶپ يٵطريقةٌ عقليةٌ بٓ: ياڅٺ»اځَ ځٶش  ثرى: 

ز؛ ُ« يبٕيٍتٗ ٹ» َام يا ځٖشَ « يٍتٗ ٭ٺچ»ن ډٮنب ثبٙي ٽ   سرااٖز ث  ا يډ ن َا ا ٕا ٍتٗ »سرَ اٖرجز ثر      ٵ

ٍتٗ »ت « بٓير ٍتٗ ٹ»ن يسراب ځٶرز ٽر  اُ ا٪رَ ات ثر     يډق ...«الطريقة»ځٶش   ٙهيي ٝيٍؿرب  يتڅق ىاٍى« يبٕيٹ

 اا٦جبٷ تػرى ىاٍى.« ي٭ٺچ

َاى  ىٍ « يٍتٗ سؼَثر »ق ٙرهيي ٝريٍ  ٖرز؟ اُ اڂرب    يؿد« الطريقة التجريبيةر يٍتٗ سؼَث»اُ  ٙهيي ٝيٍاډب ډ

َاي آاهب ب ٽبٍثَى ىاٍى ٽ  ٹ٢ب ي٭چرډ ق ااي ره ربب  ِ تاثٖش يث  سؼَث  اق ٭ست  ثَ ٭ٺڄيق ا   ٺٚبب ثَ ډٮبٍٳ دبيس٦ج يث

 ٽبٍثَى ىاٍى.« بريٮي٥ج»سنهب ىٍ  ين ٍتٙيد. ؿن183ٛ 

ز؟ ځر يهب ر يټ اُ ٙ ثَ ٽياڇ « يٍتٗ سؼَث»اډب  شيالڃ ډن٦جٸ ٕا اُ  يٺر يٍا سچٶ يٍتٗ سؼَث ٙهيي ٝيٍ ب ٕا

َا ت ٹ شٺ ز يډ يبٕٓا شنشبع ىٍ ٭چررڇ سؼَثر  يق َتاب ډپشت سؼَثييځب  د اُ ىٽ   ىااي. ات ډٮشٺي ٕا َا   يٍتٗ ٕا رشٺ ب  ر ٕا

ز ره بب يث  ٽچ يَ اُ ػِئيٕ َاق ث  ا٭شٺبى ات؛ اډب د90ق ٛ ٕا َا ث شٺ شنشبع ٽبٵ يٕا َا ثر   يا يٕا شٺ ٖز ت ډب ٭ست  ثَ ٕا

ٙرهيي  ؼ  ځَٵرز ٽر  اُ ا٪رَ    يسراب اش ينؼب ډ د. اُ ا99ق ٛ ڈ ره بب َيثڂ يٽچاشيؼ   ڈيڈ سب ثشراا بُډنييابٓ هڈ يٹ

ز:ٙير  اُ ىت  يٺيسچٶيق ٍتٗ سؼَث ٝيٍ شيالڃ ٕا َا؛. 1 ٕا شٺ  بٓ.يٹ. 2 ٕا

 صذسضْيذ  ( اص ًگاُيٌيب اًَاع فلسفِ )جْاى. 1ـ2ـ5

ٍاب ك يهب ثب سرػ  ث  ٵچٖٶ  ٙهيي ٝيٍ  ډٖرئچ  ٍا ثر  ىت   يډٖربئڄ ٵچٖرٶ  ق ه ر   ز ٵچٖرٶ   ر ا٪َ ث  ٱببس٘ ت ثب يىت

بٕ ٍا  ق ىٍ اىاډر   يٖرڈ ره رببد. ت  ييئبڅ ا ت ډٖئچ ٖڈد يرٍئبڅ يځَت تاٹ٬ ډٖئچ اي اُ: ا ځَىااي ٽ  ٭جبٍر يثَډ يٕا ٵچٖرٶ  

بٕٕذٔ  .يٖشييئبڅ ا يهب ځَتاا  ت ٵچٖٶ  تاٹ٬ يهب ٽني: ٵچٖٶ  يڈ ډيث  ىت ار٫ سٺٖ ن  ر ا  ٍٍا ٽ  ٭ٞب يىت دَٕ٘ ٕا

زياُ آب سٚپ ين ٽبئنبر ٽ  ػهبب هٖش ٽٚي: ا ي٘ ډيدق ااي ىت ٵچٖٶ  ٍاٻ ت ٙرٮرٍ ډرب     ر آق ڄ ٙي  ٕا ب ډٖرشٺڄ اُ اى

 دبٕن ډظجز ثر  ٕرااڃ اتڃ   ٙهيي ٝيٍيب ت سٞرٍ ډب هٖشني؟ ره ببد. ث  ا٪َ يٚ اُ ااي  يهب نپ  ځرا  ب ا تػرى ىاٍاي 

رز ره ربب   يٖرش ييئبڅ ا٭ٞبٍ  ٵچٖرٶ    ىتڇځَتاا  ت دبٕن ډظجز ث  ٕااڃ  تاٹ٬٭ٞبٍ  ٵچٖٶ   ات ٕرذٔ   د.232ق ٛ ٕا
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ٍا ا تاٹ٬ يهب ٵچٖٶ  َا  چٖرٳ تاٹ٬يٽني ره ببد. ٵ يڈ ډيسٺٖ يت ډبى يِ ث  ىت ار٫ اڅهيځَتاا   ٍا  يډربى  يځر دب ر    ډربى  

َا چٖرٳ تاٹ٬يىااي ت ٵ يتػرى ډ ياٝچ َاسَ ډ ياڅه يځ ډرب ٕر     يٍٙرهيي ٝر  اُ اڂب  سَسيت  ثي نٍتى ره ببد.  ياُ ډبى  ٵ

ق هرب  ن اارا٫ ٵچٖرٶ   اُ اهَ ټ  .يځَتاا  ډبى تاٹ٬ٵچٖٶ   ت يځَتاا  اڅه تاٹ٬يق ٵچٖٶ  ٖشييئبڅ اٵچٖٶ   ڈ: ار٫ ٵچٖٶ  ىاٍ

ٍاٻ ىٍ اهش ي٭بڇ ث  هٖش ياڂَٙ ٌاٍاي ٽر  ثر  ا٭شجربٍ آب ډر     يبٍ ډب ډيت اى يق ٖرش ييئبڅ ا ينر يث ٍا ػهربب آاهرب   سرراب  يځ

رز.  ير ن ابډيٍا ؿنر آاهرب   ِيا ٙهيي ٝيٍٽ   ق ؿنببييابډ يځَتاا  ډبى تاٹ٬ ينيث ت ػهبب يځَتاا  اڅه تاٹ٬ ينيث ػهبب ي  ٕا

َا ن  ٍاثنبث  ي.يٍٕ ينيث سراب اُ اارا٫ ٵچٖٶ  ث  اارا٫ ػهبب يډ ٙهيي ٝيٍ يىٍ آ

 اتياضيس. 1ـ2ـ6

شراٍاي يا   دب يب ٽ  ثَ ٹ٢ب يڂَ ډٮبٍٳ ثَٚ ه ـرب ىايِ  بريب١ ٍ ز ره ربب  يب١ ٍ ياتڅ يثَ ډجبىق ٕا شراٍ ٕا ق ٕا

ىٍ  يْځر  ن ت ر ڈ ت ا ارياٍ  يبُير ث  سؼَثر  ا ق هب   ثَ آب دب يب١ ٸ ډٖبئڄ ٍيډب ىٍ س٦جق ٙهيي ٝيٍد. اُ ا٪َ 182ٛ 

َا ن هڈ هٖز.  يٮيډبثٮياڅ٦ج يب اُ ٹ٢ب يبٍيثٖ ٮر  ٽر  ه ربب ٵچٖرٶ  ثر       يثب ډبثٮياڅ٦جق ض ٍتٗيبر اُ كيب١ ٍثنبث

ز اډَتُ يډٮنب ٍا؛ اډب ډٚبثهز ىاٍىق ن٘ ٕا رز يب١ر  هَػب ٽ  ٕون اُ ٍق ات يىٍ آ ثرَى    ينر يث اُ ػهربب  ياربډ ق بر ٕا

ډٖربئڄ  كررُ    ٍا ثر   يب١ر  ڄ ٍير ٽنري ت ٽربٍثَى ىڅ   يػيا ډ يڄ ٭چ يت ىڅ يڄ ٵچٖٶيٍا اُ ىڅ يب١ ڄ ٍيٙرى. ات ىڅ يا 

ز ثَ ا ين هرى ٙبهي د. ا51ٷ ر ةق ٛ  1434ق ىااي رٝيٍ يَٝٳ ډَثر٣ ډ يب١ ٍ رشيالڃ  ٕا  يب١ر  ٍ يهرب  نپ  ٕا

شيالڃ يٮيىٍ ډٖبئڄ ډبثٮياڅ٦ج  اياٍاي. يډَثر٣ ث  ٙنبهز ٭بڇ ػهبب ٽبٍثَى يهب ت ٕا

 اتيعيطب. 1ـ2ـ7

ٷق ٛ 1436ق رٝريٍ  ااري  بب اهربى  ٙري   ير سؼَثر  ثن دب    ٙرى ٽ  ثَ يبر ځٶش  ډيٮي٥ج يث  ٭چرډق ٙهيي ٝيٍاُ اڂب  

ډٖربئڄ   يدَىاُاري ت اُ ثٍَٕر   يډر ق ځنؼري  يٮرز ت آاـر  ىٍ ٹچ رَت سؼَثر  ډر     ي٭ربڅمڈ ٥ج  ين ٭چرڇ ث  ثٍَٕر  د. ا110

ز ٽ  ډٮبٍٳ ٥ج23ت238ق ٛ ٭بػِاي ره بب يٮيډبثٮياڅ٦ج  يب ثرَ ٹ٢رب  ق ڂرَ ډٮربٍٳ   ه ـررب ى يق ٮيد. ات ډٮشٺي ٕا

َاهڈ ډين س٦ج َٙت٣ ا يتڅق ٙراي يٸ ډيس٦ج يا   دب ٍا سؼَث  ٵ  د.165ق ٛ آتٍى ره بب يٸ 

َاسرَ اُ      يا ق ثَ آب يثرىب اڂَٗ سؼَث ث  ٕجت كبٽڈق بريٮيٽني ٽ  ٥ج يق ډ سَٞ ٙهيي ٝيٍ سرااري ثر  اډررٍ ٵ

ٙرهيي  اُ ا٪رَ  ٽر    سرراب ځٶرز   يډسَسيت  ثي ند. 240ر239ق ٛ ثذَىاُى ره ببق ډباني ډٖبئڄ ډَثر٣ ث  ػهببق سؼَث 
 ٖز.يا ينيث ډنٚإ ػهبب  يسنهب ث  ي٭چڈ سؼَثق ٝيٍ

ز ا نؼب ٙب ٽ  ىٍ ا يا اپش  ز ٽ  اُ ٩بهَ ٽسڇ  بب سرػ  ٕا ٍا    ي ٽر    ر آ يډر  ىٕرز   ث  هيي ٝيٍٙن ٕا ڂبار  

َايق ت سؼَث ينيٺق  ن ٭بڇييب ث  ٹراايق ٍٕيٝل شٺ ز ٽ  ث  ٹ٢ب  يٕا ٙررى   ي   ډر ي١  يډباني اإلسٶبٹ ي٭ٺچ  يب ٕا

َا   ين ډر١ر٬ هررى ثربُډ    ر ثٮريهب اُ ا  ٙهيي ٝيٍ؛ اډب د25ٷ ر ةق ٛ  1434ق ؛ ه ر99ر97ق ٛ ره بب  يځرَىى ت ثر

ُا يٹبئڄ ډ يث  ډر٬١ ٕرډ ين ٭بڇ سؼَثييب ث  ٹراايٍٕ ًاس ٙرى ٽ  ه بب  ز ر ي٘  ٷق ٛ 1434ٝريٍق  ډٮَٵز ٕا

ِ ثربُ  ير ا ٙرهيي ٝريٍ  ي سربُ   ىٍ ٍؤيق َيث  سٮجت  ااؼبډي يډب ا  يَيځ ؼ يَ اشييث  سٲق َ ډر٬١يين سٲ ا؛ اډب د164-168

ز؛ ُ ينيث اُ ٭١َة ػهبب ي٭چڈ سؼَث َا ځٶش ٝيٍٙهيي ٴ  سٮَىٍثبٍ   َا ثب سرػ  ث  آاـ  ابسراب ٕا شٺ ثر  ا٪رَ   ق ڈياُ ٕا
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ٍا  ٍٕ يډ َا  شٺ زيٍٕي ٽ  ٕا َاٽ  ؛يب ث  سؼَث  ٕا َا  ٙهيي ٝيٍب اُ اڂب   ځر ؿ رشٺ رز ٽر  ثر      يابٹٞر  يسؼَث  ٕا ٕا

ٍاثيق  رٍ.ٻ:  ااؼبډري  يډر  يٽچر  يٙرى ت ث  ٝيتٍ كپ ر  ي   ډي١  ي٭ٺچ يب ٹ٢ب يثَه ِ 271 ق ٛٷ1408ٵرب ق ؛ اير

َا ؿڂرا  ثر  اش  ىٍ ثبة ا يت .د41 ٛق 2ع  ق1375؛ ٕهَتٍىيق 23 ق ٛٷ1404ٕينبق  اثن شٺ  يسؼَثر  يا ؼر  ينپ  ٕا

َا  اياٍ ية ٭ٺچيث  آب ٹ٢ يبُينپ  ډب ا ٙرى ث  ا يهرى ٹبئڄ ډي سبُ  ىٍ ٍؤق ااؼبډي يډ رشٺ ٜ  يڈ ت ٕا  ي سنهرب  ثر  ق اربٹ

ٍا ث   يډ ٍا   يسؼَثر ق اشيؼر   هَؿر  ثبٙري  يق يب ث  ٽٚٴ سؼَثر يٍا  ٍٕ؛ اډب ثَٕباي ي٭بڇ سؼَثاشيؼ   ټ سرااي ډب  ډرب 

َاٍ ىاٍى ت سٲق ٙهيي ٝيٍيځب   ثَ ى ثنبيق ٽني. ٭چڈ سؼَث يا  يَسؼَثيٱ َا ٹ شٺ  ٙرهيي ٝريٍ  َ ډر٬١ ييىٍ ډَسجة ثٮي اُ ٕا

ز َا ډَثر٣ ٕا شٺ َا ن . يا  ٭چڈ سؼَثق ث  ٕا ن يىٍ ثربة ٹرراا    ري ثربُ ٍؤ ق ي آث  ىٕز  ٽ  يا ر ياُ هَ ٙ ي٭چڈ سؼَثثنبث

ُا ن ٭بڇ ػهبب اياٍى  ثبٙي. ينيث سرااي ډنٚإ ػهبب يا ٍت  ت ا

 نسضق٥ٟس اظ ٍ٘بٜ  ٣ػّٓ تزطث ٣ؿت٥چ. 2

اُ اڂرب    ي٭چڈ سؼَثر  يت تٝٶيسَٽ يٖز سب دٔ اُ آب ډٮنبيؿ ٙهيي ٝيٍ٭چڈ اُ اڂب   يڈ ٽ  ډٮنبينيي ثج ىٍ اثشيا ثب

 سَ ٙرى. ات ٍتٙن

 علن. 2ـ1

َاٯ ځَٵز راُ ثبة ا رار  آاهب  سراب اُ يډ يٙنبٕ ډَثر٣ ث  ډٮَٵز يهب ىاٍى ٽ  ىٍ ٽشبة يځرابځرا ي٭چڈ ډٮبا ٍ.ٻ: ق ٕ

ة آاهب ډررٍى سرػر    ي٘ اُ ثٺي٭چڈ ث يٍٕي ٽ  ىت ډٮنب اُ ډٮبا يد. ث  ا٪َ ډ1375ق ٖنيځبب اُ ار ي؛ ػ ٮ1357ق َٕتٗ

ي ىٍثربٍ   ٽچر  يب ٹ٢رب ةد ډؼ ر٭ر    ؛ب ډٮَٵرز رىٍ ډٺبثرڄ ػهرڄد    ر  يآځبه ي٭چڈ ث  ډٮنباڅٴد ااي:  ثرى  ٙهيي ٝيٍ

هيِ ُا هچ٤ ډٶهرډيق ډي َاي َد َاي اطجبر ا نپ   ډر١ر٭ي تاكي. ىٍ ا نؼب ث ٍا ډٮَٵز ابډيي. ث  ٙرهيي ٝريٍ  سراب ډٮنبي اتڃ 

ٍا هڈ ث  ډٮنبي اتڃ ت هڈ ث  ډٮنبي ىتڇ ث  َث   َثي  ب سؼ زق ُا ٕونبب ات ٙراهيي ډي  ٭چڈ سؼ ى  ٕا  آتٍ ڈ. ٽبٍ َث

 ٖي: ار يډ فّؿفتٙب ي اُن ثنيىٍ اتڅ ٙهيي ٝيٍډٮَٵز:  ي٭چڈ ث  ډٮنباڅٴد 

س٤كٝ ٥٘ؿت وٝ قٕب ٘ا ٜ     ٕٔىٗ  ٥٘ىبٚضز ٥ّٓ فىطٚز  م٥بؼ ػبْ ]ػمُ[ ؾط تؿى مبُث ا٤ٗٔ  ٣ ث٥بث٥س وٝ زضٔ  ا٢ فّؿف٣ ٤ب ػّٕ

٣ َ ]فىط ثكط٢[ٔ  م٥بؼ ٚا ىتت تزطث٣ آٖ ضأ   ٔ ٖٚا ٘ٙس )نسض،  ثبقس، حت٣ تزطثٝ وٝ پ٥ط  (.13ق، ل 1436زا

زيد ٙهيي ٝيٍن ٕون  اُ اٽ   ؿنبب َاى ات اُ سؼَث  ډٮنبق يٕا َاى ات ىٍ ا  ق ٖرز يىتڇ ٭چڈ ا يډ نؼرب ډٮَٵرز    ثچپر  ډر

ز. ااي يهب بٓياُ ډٺ يپ٭نراب    ي ث سؼَث  ٚ  ىٍ ٽنبٍ ٭ٺڄ ٕا

ز ٽ  ىٍ ٕونبب  سراب ځٶز ا ينؼب ډ ٽ  ىٍ ا يا اپش   يډٮَٵرز ځرب  ثر  ډٮنرب     ي٭چڈ ث  ډٮنرب ق ٙهيي ٝيٍن ٕا

 يد ت ځرب  ثر  ډٮنرب   121ق ٛ ره ربب  يػِئر  يا  يٸ ډٶربى ٹ٢ر   سٞي يځب  ث  ډٮنبق د107ق ٛ هب ره بب سٞرٍ ىاى 

ز98ق ٛ ره بب يٽچ يٸ ٹبارا سٞي  ؛د ٕا

ٍا ث  ډٮنب يځبه ٙهيي ٝيٍتاكي:  يډر١ر٭ي ىٍثبٍ  ٽچ يب ٹ٢بي ډؼ ر٭  ٭چڈ ث  ډٮنبةد  ٛ   يسؼَث   سرَ   هرب

ٍا يډٽبٍ   ث  ځٶش ٘ يد ياُ ډٮنب ن ثرياب   ر ٽنري. ا  يا٥سٷ ډ ..ي.ب ٹ٢بي ډؼ ر٭  ث  ډٮنب ي٭چڈ سؼَثىٍثبٍ   ثَى ت آب 
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ربٓ   آاهرب  يثني ت ىٕش  يٽچ يسؼَث يب ٹ٢ب يآتٍ ډٮنبٕز ٽ  دٔ اُ ػ ٬ َٕا ډر١رر٭بر ډوشچٶٚربب ډرب ثرب ٭چرڈ      ث

بٓ  بٵز ٽ  سراب  يډ يبٍيٙراهي ثٖ ٙهيي ٝيٍڈ ثرى. ىٍ آطبٍ يډراػ  هراه يب ٭چرڇ سؼَث  يسؼَث َٕا آب ٙرراهي ات  ث

ز ره ببٽبٍ   ث  ن ډٮنب ٍا ىٍ ا ب سؼَث   ي٭چڈ سؼَث  د.414ق ٛ ثَى  ٕا

ز ا ينؼب ځٶشن ٽ  ىٍ ا يډ٦چج ز ٽ  ډٮَٵز سؼَث ٕا ىتڇ آب  يثر  ډٮنرب   ياتڃ آب ثب ٭چڈ سؼَث يث  ډٮنب ين ٕا

رز ٽر  ثر  د    ين ډٮربٍٳ سؼَثر   ٬ ت سيتيَا سؼ  ىاٍى؛ ُ ياٍسجب٣ ډلپ  ىتڇ آب  يثر  ډٮنرب   ي٭چرڈ سؼَثر    يياير ٕا

بٍ  ٽَى  ت ډر  يِ ث  الر ١ نيا ٙهيي ٝيٍٽ   ؿنببااؼبډي.  يډ ىٍ ٭چررڇ   يبر سؼَثر  ر ا٪َ يي: س ربډ  ر ځر يث  آب ٙا

ثرب ػ ر٬ ٽرَىب     يٮن ن  د. ا98ق ٛ ني ره بب آ يااي ٽ  ث  ؿنڀ سؼَث  ىٍا  يډٮَٵز ٭ٺچ يډشرٹٴ ثَ سٮياى يٮي٥ج

 ي.يٍٕ يٮيسراب ث  ٭چڈ ٥ج يد ډيرډٮبٍٳ سؼَث يبر سؼَث ا٪َ

 صذسضْيذ  ًگاُ اص يف علن تجشبيتعش. 2ـ2

ٍا ث  ىت ا٭شجبٍ سٮَ يٴ ٭چڈ سؼَث ىٍ سٮَٙهيي ٝيٍ  ز: ثر  ا٭شجربٍ ډر١رر٫    آب  ثر  ا٭شجربٍ ٍتٗ. كربڃ    ت  ٴ ٽَى  ٕا

ٍا ث اُ اهَ ټ  ث  ياُ ٭چڈ سؼَث يٴ ت ڈ ٽ  سٮَيٽرٙ يډ  :ڈيبب ٽنين ىت ا٭شجبٍ 

رز     يٴ ٭چڈ سؼَث ىٍ سٮَ ٙهيي ٝيٍث  ا٭شجبٍ ډر١ر٫:  يٴ ٭چڈ سؼَث سٮَاڅٴد  ث  ا٭شجبٍ ډر١رر٫ آب ډٮشٺري ٕا

زق ه ـرب ٵچٖٶ يق ٽ  ډر١ر٫ ٭چڈ سؼَث ٽر  ىٍ دَسرر    يثچپر  اكپربډ  ق ي ت ٣َٙيٹ ياډب ا  اكپبڇ ث قاكپبڇ تػرى ٕا

َا ن ني.  آ يډث  ىٕز  سؼَث  َا ىٍ ا ٙهيي ٝيٍٽ   يٶ سٮَثنبث ٴ ثر  ا٭شجربٍ    ر سٮَق ٽني ي٭١َ  ډ ي٭چڈ سؼَث ينؼب ث

ز ره ببد  ؛ډر١ر٫ ٕا

ٍار  يپ ث  ا٭شجبٍ ٍتٗ: ډب ىٍ  يٴ ٭چڈ سؼَث سٮَةد  ڈ ٽر  ثرب    هرٍ ياُ سؼَث  ثَډ يٶ ث  سٮَق ٙهيي ٝيٍاُ ٭جب

ز. ات ىٍ ػرب ٘ يٴ د سٮَ َاىڇ اُ سؼَثر  ]ا    ار يډر   يځٶش  ډشٶبتر ٕا رز[: ىهبڅرز ٭ چر    ر ٖري: ډر دْتهٚرڂَ   ين ٕا

رجبة ت      يٮييم ٥ج ت ث  تػرى آتٍىب ديق ٮزيَ ٥جيڄ ٕ د ىٍ سٮييءراڅ ٖشٺَ ىٍ كبالر ځرابځرب ثر  ډن٪ررٍ ٽٚرٴ ٕا

رز  يځٶش  ثٖ٘ يٴ د ٴ ثب سٮَ ن سٮَ د. ٩بهَ ا25ٷ ر اڅٴق ٛ  1434ق هب رٝيٍ اٍسجب٣ ثرب سإډرڄ    يتڅر ق بٍ ډشٶربتر ٕا

رز. ىٍ ا     يڂَ ٍا اُ ډن٪َ ى ي٭چڈ سؼَثق ٴ ن سٮَ ىٍ ا ٙهيي ٝيٍٽ   بٵز سراب ىٍ يډ َاٍ ىاى  ٕا ن  ر ډررٍى سرػر  ٹر

ز ت ث  اٺٚيءدْتهٚڂَ راڅ ٖشٺَتّا   اُٙهيي ٝيٍ ق ٴ سٮَ شٶبى  ٽَى  ٕا َا نري ٽر  ات ىٍ   يد ٕا سؼَثر  ىاٍى سرػر     ٵ

ز. ا ز.« ٍتٗ»ٴ ث   ن سٮَ ات ىٍ ا يٮن ن  ٽَى  ٕا ش  ٕا ض ير ك»اُ ق ځٶشر  ٘ يٴ در  ٴ ثب سٮَ ن سٮَ ادٔ  ا٪َ ىٙا

ز. «ا٭شجبٍ  ډشٶبتر ٕا

ق ىٍ دبٕن ث  ا ن ٕرااڃ اُ ىت ٍتٙري ٽر     ٙهيي ٝيٍاډب الر  ىهبڅز دْتهٚڂَ ىٍ آُډب ٘ ؿڂرا  إز؟ 

ٽنري   ٽننيق  ٮني اسٶبٷ ت اهرشسٳق  ربى ډري    هب اُ آاهب إشٶبى  ډي ىااٚ نياب ٭چرڇ ٥جيٮي ىٍ ٽٚٴ ٭چز دي ي 

د. ثَ ا ن إبٓق ىهبڅز دْتهٚڂَ ىٍ آُډب ٘ ٭چ ي ث  ا ن الر إز ٽ  ځبهي 103ر102ٷق ٛ 1431رٝيٍق 

ٽني راهشسٳد سب اُ ا ن ٥َ رٸ ٍاث٦رة آب ثرب     راسٶبٷد ت ځبهي آب ٍا كٌٳ ډي اٵِا ي دنياٍىق ډي آاـ  ٍا ٭چز ډي

 دي ي  ٍا ث  ىٕز آتٍى.
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 يت دس علن تجشبيغا. 2ـ3

ق ىهري  يډر ثر  ىٕرز    ثر  ا٭شجربٍ ٍتٗ آب   ياُ ٭چڈ سؼَث ٙهيي ٝيٍٽ   يٶ ٖز؟ اُ سٮَيؿ يز ىٍ ٭چڈ سؼَث اډب ٱب

ز. يٮي٥ج يهب ي  ٽٚٴ ٭چز دي يز ىٍ ٭چڈ سؼَث بٵز ٽ  ٱب سراب ىٍ يډ يق ٮر ي٥ج يهب ي  ٽٚٴ ٭چز ديىٍتاٹ٬  ٕا

ز. يز دْتهٚڂَ ىٍ دَىاهشن ث  دْته٘ سؼَث ٱب  ٕا

 يسٍش علن تجشب. 2ـ4

َا يآاـ  ىٍ ډجلض ٍتٗ ٭چڈ سؼَث ز ز ىاٍى ايډب اه  يث  يٍتٗ ٭چرڈ سؼَثر   ٙهيي ٝريٍ ق ڈيځٶشٽ   ٽ  ؿنبب ن ٕا

ٍا سچٶٙير   ضياُ ك شيالڃ  َا ت ٹ يٺيٕا شٺ ٍا اُ ك يبٓ ډياُ ٕا ِاٍٗ سؼَثيىااي ت آب  َا ن  ٽنري.   يٹچ رياى ډر   يض اث ثنربث

ٍا يسلز ىت ٭نراب ػياځبا  ډ ٍا ثٍَٕ ٙهيي ٝيٍي سراب آ  ٽَى: يىٍ ثبة ٍتٗ 

شيالڃٙير   ث  ا٭شجبٍ يٍتٗ ٭چڈ سؼَثاڅٴد   ؛ٕا

شيالڃ. يٍتٗ ٭چڈ سؼَثةد  ِاٍ ٕا  ث  ا٭شجبٍ اث

 :ڈ دَىاهزيهراهيق سؼَثن ىت ٭نراب ىٍ ٍتٗ ٭چڈ  ث  اق ن ډجلض ډب ىٍ ا

شيالڃ:ٙير   ث  ا٭شجبٍ يٍتٗ ٭چڈ سؼَثاڅٴد  شيالڃ ىٍ ٭چرڈ سؼَثر  ٙير   ٕا ٸ ير سچٶ فّؿىفتٙب  ٖرز؟ ات ىٍ يؿ يٕا

َا ت ٹ شٺ ٍا  سٮ يٕا ٍا  ٍا سٲ يٍؤق ثٮيهب؛ اډب ىااي يډ ين ىٍ ٭چڈ سؼَثيڈ ٹراايبٓ  ىٍ  يي ر ػيا٪َ ر    ىهري ت  يَ ډييهرى 

ٍا ثن ًاس ُا» ات ٽ ا٪َ    اهي. يبب ډيثبة ډٮَٵز  ربٓ سرإڅ   يٵٺ٤ ډشپق ابڇ ىاٍى «ډٮَٵز ي٘  ز ٽ  ٕا َٕا شٺ ٴ يثَ ٕا

ز. ات ا ِإلؾتمطا الونطمية األؾؽٽشبة  ٍا اثشيا ن ا٪َ ثرى  ٕا  اُ آبت ٕرذٔ   َىيځ يډٽبٍ   ي ث ډٮَٵز سؼَثىٍثبٍ     

شٶبى  ډ يا يٮيډٖبئڄ ډبثٮياڅ٦جىٍثبٍ   ربٓ   د ت502ر اڅرٴق ٛ    ٷ1434ق ٽني رٝيٍ يه ـرب اطجبر ٝبا٬ ٕا َٕا ق آبث

 ؛دَىاُى يډ يٮيبر ډبثٮياڅ٦جيث  اطجبر آب ډي٭

شيالڃ:  يٍتٗ ٭چڈ سؼَثةد  ِاٍ ٕا شيالڃ ىٍ ٭چرڈ سؼَثر   ٙهيي ٝيٍ اُ اڂب ق ڈيځٶشٽ   ؿنببث  ا٭شجبٍ اث ِاٍ ٕا يق اث

ز. االطريقة التجريبيةر يسؼَث َاى ات اُ ٍتٗ سؼَثيِ ځٶشيد ٕا رز. ا  يډجشن يڈ ٽ  ډ شيالڃ ثَ ډٚبهيار ٕا ن  ر ثرىب ٕا

َاق ثياب ډٮنبٕز ٽ  اځَ سؼَث  اجبٙي رشيالڃ سؼَثر    يكبٝرڄ ا ر   يا   دب يب هب ثَ ٹ٢ب ٸ ىاى ي٤ س٦ج ٙ  يٙرراي ت ٕا

 بثي.  يٕبډبب ا 

رز ٽر  ثر  ثٍَٕر     ق ٍتٙن ٙي. كربڃ  ٙهيي ٝيٍاُ اڂب   يت ٭چڈ سؼَث ينيث ػهبب يٖشينؼب ؿ سب ا  يارثرز آب ٕا

 ڈ. ثذَىاُ ٙهيي ٝيٍاُ اڂب   يت ٭چڈ سؼَث ينيث اٍسجب٣ ػهبب

 نسضق٥ٟس اظ ٍ٘بٜ  ٥ٙ٣ث ٚ رٟبٖ ٣اضتجبٌ ػّٓ تزطث ٣ثطضؾ. 3

َاى اُينيي ثج ىٍ اثشيا ثب ٕرذٔ   ٖرز سرب  يؿ ي٥ررٍ ٽچر    ث  ينيث ت ػهبب ياٍسجب٣ ىٍ ٭جبٍر اٍسجب٣ ٭چڈ سؼَثتّا   ڈ ٽ  ډ

 ٚي. ااي يت ٵچٖٶ  ؿڂرا  ډ ياٍسجب٣ ٭چڈ سؼَثىٍثبٍ   ٙهيي ٝيٍڈ ٽ  يٽن يثٍَٕ
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 هفَْم استباط يبشسس. 3ـ1

ز يث  ډٮنب« ٤ٍث»ٍ ٚ   اُ «اٍسجب٣» اُ ځرَ    يد. تٹشر 302ق ٛ 7 عسربق   ډن٪رٍق ثري  راثن ځَ  ُىب ت ډلپڈ ٽَىب ٕا

ڈ ت اٚربب   بب ٽرَى ير ٍا ث ينيث ت ػهبب ي٭چڈ سؼَث يٖشيؿق ٚشَيڈ. دٍت ي ٍتث ء يَ ثب ىت ٙ ابځِق ڈ يځر يُىب ٕون ډ

َاٽ ِاي ڂَ ډش ب پي شبً اُ يڈ ٽ  آب ىت ډبه ىاى ز ثرب هرڈ سٶربتر ىاٍاري.      ر ض ٱبير ض ډر١ر٫ ت هڈ اُ كيهڈ اُ ك ؛ ؿ

َاٽبس يض ٍتٗ ډيهَؿني ٽ  اُ ك ش  بٵز. ن آب ىت يث يسراب ٙا

َاى اُ َاى اُ اٍسجرب٣ ىٍ ا  يؿ ينيث ت ػهبب ياٍسجب٣ ٭چڈ سؼَث يىٍ ٭جبٍر ثٍَٕ« اٍسجب٣» اډب ډ َ ت ينؼرب سرإط   ٖز؟ ډر

ز.س ٍا ډيسإط يٽچ٥رٍ  ث  إطَ ٕا بٓ  َ دٔ اُ سپرب.يسإط. 2؛ َ ىٍ اٝڄ سپربيسإط. 1 سراب ثَ ىت ځرا  ىااٖز: يَ  َٕا ن  ر اث

ت  ياٍسجرب٣ ٭چرڈ سؼَثر    يثٍَٕ. 1 ٽَى: يٍا ىٍ ىت ډجلض ثٍَٕ ينيث ت ػهبب ي٭چڈ سؼَث سراب اٍسجب٣ يډق َيىت ځرا  سإط

َاٯ   ق دٔ اُ سپررب آب ىت. كربڃ   ينيث ت ػهبب ياٍسجب٣ ٭چڈ سؼَث يثٍَٕ. 2؛ ڂَ پي ىٍ اٝڄ سپرب  ينيث ػهبب ثر  ٕر

 ڈ. ٍت ين ٵٞڄ ډ ثو٘ اوٖز ا

 دس اصل تىَى يبش علن تجشب يٌيب ش جْاىيتأث. 3ـ2

ب  ر ٵچٖرٶ    يا   ر دب يب ىااري ت آب ٹ٢رب   يډر  يډجشنر  يا   ر دب يب ٍا ثَ ٹ٢رب  يډٮبٍٳ ثَٚه    ٙهيي ٝيٍڈ ٽ  يځٶش

ااري ت سرب آاهرب     َتبير ااي ٽ  اُ ٹچ رَت ٭چرڈ ت ٵچٖرٶ  ث     يب ٹ٢ب يا   دب يب ٹ٢بق ٙهيي ٝيٍٖشني. اُ اڂب  يا ينيث ػهبب

 يت ٭چڈ سؼَثر  ينيث ب ػهبب بب ٵچٖٶ  يؼ  ځَٵز ٽ  ډيسراب اش ينؼب ډ . سب ايا هراهي ثرى ت ا  ٵچٖٶ  يا  ٭چ ق اجبٙني

 تػرى اياٍى. يىٍ اٝڄ سپرب آب اٍسجب٥

اي ٍا ٵچٖرٶ    ىٍ آبق ځر ربق ٹ٢رب بي دب ر     ٙهيي ٝريٍ هرٍ ڈ ٽ   اي ثَډي ث  ػ چ  فّؿفتٙب ثب ا ن كبڃق ىٍ

٘     ار ٖي: اٝڄ ٭چيز ه بب دب   ىااٖش  إز. ات ډي هربي إرشيالڅي ثٚرَ ىٍ س ربڇ      اي إرز ٽر  ه ر  ٽرٙر

اٵِا ي ٽ  اٝڄ ٭چيرز  رټ    د؛ اډب ثٮياً ډي339ٷق ٛ 1436إز رٝيٍق   هبي سٶپَ ااٖباي ثياب تاثٖش  ٕبكز

د. 341   ٭چ ي سؼَثي ايٖزق ثچپ ق ىٍتاٹ٬ ٵٺ٤  ټ ٹبارب ٵچٖٶي ٭ٺچري ٵَاسؼَثري إرز ره رببق ٛ     ا٪َ

اي هڈ ايٖز؛ اډب ىٍ ػ چة ىتڇ َٝ لبً ډٮشٺري   ىٍ ػ چة اتڃ ډٮشٺي إز ٽ  اځَ ٭چيز اجبٙيق ٵچٖٶ  ٙهيي ٝيٍ

ځيرَي ډرب    ىٍ اشيؼر  سرااري   إز ٽ  اٝڄ ٭چيز ٹباراي ٵچٖٶي إز. دييإز ٽ  ٍٵ٬ ا ن سٮبٍٟ ٩بهَيق ډي

سراب ځٶرز   ىاايق ډي ثيني ډي اي ٍا ٵچٖٶ  / ػهبب ٹ٢ب بي دب  ٙهيي ٝيٍ ثٖيبٍ ډاطَ ثبٙي؛ ُ َا اځَ ثذٌ َ ڈ ٽ  

 ثيني ىٍ اٝڄ سپرب ٭چڈ سؼَثي ډاطَ إز. ٽ  ػهبب

 ډر١ر٫ ٵچٖٶ  تػررى ق ٴ ٵچٖٶ  ث  ا٭شجبٍ ډر١ر٭٘ سراب ځٶز ٽ  ثَ كٖت سٮَ يډ ين سٮبٍٟ ٩بهَ ىٍ ٍٵ٬ ا

ز. ث  ا ه ر    ااري ت ىٍ  تػرى ىاٍاري ٽر  ډ٦چرٸ    يٙنبهش يهٖش ينيسراب ځٶز ٽ  ىٍ ٵچٖٶ  ٹراا يډق ن ا٭شجبٍ ډ٦چٸ ٕا

ت  يٙرنبهش  يهٖرش   يب ِ ٹ٢رب ير ب ا ن ٹ٢رب  ر ڈ ٽ  ايبث  يىٍډ يا   دب يب ااي. ثب ىٹز ىٍ ٹ٢ب يػبٍ يهٖش يهب ٕبكز

ٌاق ٙراي يبٵش  ډ ىٍ يډ٦چٺني ٽ  ثب ٍتٗ ٭ٺچ  ااي. ين ٵچٖٶيٽ  ىٍ ُډَم ٹراا سراب ځٶز يډق څ
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ثيني ٱب ز ٵچٖٶ   ػهبب ٙهيي ٝيٍٽ  ځٶشيڈق اُ اڂب   ااي؟ هيَ! ؿنبب ثيني اډب آ ب ؿنين ٹ٢ب ب ي ه باب ػهبب

إز. ا ن ثياب ډٮنبٕز ٽ  دٔ اُ آاپ  ا٪بڇ ٵچٖٶي ډب ٽبډڄ ٙيق ث  ډٶهرڇ ٭بډي اُ هٖرشي ت اىٍاٻ ىٕرز   

اي ٽبډرڄ سجري ڄ    اي هنررُ ثر  ډؼ ر٭ر     ب ٵچٖٶ  ىٍ كي٦  ٹ٢ب بي دب  ثيني إز؛ اډ  بثيڈ ٽ  ه بب ػهبب ډي

ٽ  ىٍ كٞرڃ ٹررااين ٭ربڇ سؼَثري     ثيني ډاطَاي ه ـنبب اٚي  إز. آٍي! ا ن ٹ٢ب ب ىٍ سجي ڄ ٵچٖٶ  ث  ػهبب

سرراب ٹرراايني ٵَاٵچٖرٶي ىااٖرز. ثنربثَا ن ٭چرڈ        اي ٍا ډي سَسيت ٹ٢ب بي دب   ثَاي ٭چڈ سؼَثي ډاطَاي. ثي ن

 ثيني تاثٖش  ايٖز. ي ىٍ ډَكچ  سپربق ث  ػهببسؼَث

 دس اصل تىَى آى يٌيب بش جْاى يش علن تجشبيتأث. 3ـ3

ثيني اربسراب إرز؛    ثيني ډاطَ إز؟ ځٶشيڈ ٽ  ٭چڈ سؼَثي اُ ٭١َة ػهبب آ ب ٭چڈ سؼَثي ىٍ اٝڄ سپرب ػهبب

. ډؼ ر٭  ٹ٢ب بي ٽچي ىٍثربٍ   2؛ . ډٮَٵز سؼَثي1ٽبٍ ثَى  إز:   ٭چڈ سؼَثي ٍا ث  ىت ډٮنب ث  ٙهيي ٝيٍاډب 

 ډر١ر٭ي تاكي.

. ٭چرڈ  يٸ ٽچر  سٞري  .3ي؛ ٸ ػِئ سٞي. 2؛ سٞرٍ. 1 ٕز:ي اوٖز هرىٗ ډش٢ ن ٕ  ډٮنبث  ډٮنب ي٭چڈ سؼَث

ٍا يت ٽچ يٸ ػِئ سٞي  ىٍ ډَكچ يسؼَث ز ت كپ ٘ ث  تػرى اُ آب ك يىا ز دٌ ض ٽ  سؼَث يكپڈ ٕا ډَثرر٣  ق َ ٕا

ز. ُا ن ٕا رز  ي٭ربڇ ثر  هٖرش    يٽ  اڂَٙ ينيث ىت ډٮنب ىٍ سپرب ػهببن  ثي ي٭چڈ سؼَثٍت  ا ٖرز. ٭چرڈ   يډراطَ ا ق ٕا

ز ..ي.ب ىتڇ آب ٽ  ډؼ ر٭  ٹ٢ب يث  ډٮنب يسؼَث َا ن   ي ر آ يي ډ دي يٽچ يهب ٸ سج٬ سٞي ث ق ٕا اُ  يىٍ اربسراا ت ثنربث

ز ينيث ػهبب  ٭١َ  ٙرهيي ٝريٍ   يٍاىٍ آ يڂبه سٞرٍ َٝٳ ؿنياب ػب يث  ډٮنب ي٭چڈ سؼَث؛ اډب ثب آاهب ډٚشَٻ ٕا

ٍا ز.  ى يډٮ٦رٳ ث  ٕ  ډٮنبق ٱبڅجبًيق ٭چڈ سؼَثىٍثبٍ   ٙهيي ٝيٍ ياياٍى. آ َا ن  ڂَ ٕا ق ن ډٮنرب  ر درَىاهشن ثر  ا  ثنربث

ز. يث ياډَ  ط َ ٕا

ٍا ػبيق ٍتٗ ٭چڈ سؼَثىٍثبٍ   هرى  ياهب يىٍ ٍؤ ٙهيي ٝيٍڈ ٽ  يځٶشه ـنين  َا  شٺ ٽنري ت   يبٓ ډر ين ٹ ڂِ ٕا

َا ىٍ يكش شٺ ډرب  اشيؼر    َ ىٍيير ثر  سٲ ق َ ډر١ر٬ يير ن سٲ ب ا َى. آيځ يِ ثهَ  ډيا يٮيغ ډبثٮياڅ٦ج آتٍىب اشبث  ىٕز  اُ ٕا

ز ٽ   ٙهيي ٝيٍ  ياهب يَا ٍؤ َ! ُيااؼبډي؟ ه يډ َا ډَثر٣ ٕا شٺ شيالڃ ىٍ ٭چڈ سؼَثٙير  ث  ٕا رز  يٕا ار  هررى   ق ٕا

َا ن . ي٭چڈ سؼَث  ااؼبډي. يثَٚ ا ااي ٚ   ىٍ ٕبكز ي٭چڈ سؼَث يهب يْځ ڂب  ت ت َ ػبييات ث  سٲ يَ ٍؤييسٲثنبث

ثرب  يق َير ثر  سٮج  رب   ڈيَډٖرشٺ يٱ٥ررٍ   ؛ اډب ثر   ااؼبډي يا  ينيث  بً ث  ػهببيډٖشٺ يڈ ٽ  ٭چڈ سؼَثيبٵش نؼب ىٍ سب ا

٦  ډ ٵچٖرٶ   ثري  بٵز ٽ  ٭چرڈ سؼَ  سراب ىٍ يډ ٙهيي ٝيٍٕونبب  يډاطَ اٵشي؟ اُ ثَه ينيث سرااي ثَ سپرب ػهبب يتٕا

ن ثرياب ډٮنبٕرز    ر د. ا121ر120ٷق ٛ 1436ٝيٍق ىهي ر يډ يبٍ ي  ثب ډٖبئڄ ػي  يبٍت ب ٍت  يٍا ىٍ ډٺبڇ ځَىآتٍ

ز. كبڃ ٽ  اٍسجب٣ ٵچٖٶ  ثب ٭چڈ سؼَثر  يثب ٭چڈ سؼَث يٽ  ٵچٖٶ  ىٍ ډٺبڇ ځَىآتٍ رز    يىٍ اٍسجب٣ ٕا َاٍ ٙري  ٕا ق ثَٹر

ٍا ىٍ ډٺبڇ ځَىآتٍيق سراب ځٶز ٽ  ٭چڈ سؼَث يډ ق درٔ  ااؼبډري  يډر  ينيث ث  ػهببِ يىهي ت ٵچٖٶ  ا يډ يبٍ  يٵچٖٶ  

٦ة ٵچٖٶ  اُ ٭چڈ سؼَث ينيث ػهبب  َى. دٌ يَ ډيسإط يثب تٕا
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 پس اص تىَى آى يٌيب ٍ جْاى يش علن تجشبيتأث. 3ـ4

ىٍ آٱبُ ثب ي دْته٘ ٭چ ي ٍا ث  ىت ډٺبڇ سٺٖيڈ ٽَى سرب ىٍ دَسرر آب ثشرراب سرإطيَ ډشٺبثرڄ ٭چرڈ سؼَثري ت        

. ډٺربڇ ځرَىآتٍي   1ااري اُ:   ا ثٍَٕي ٽرَى؛ اډرب آب ىت ډٺربڇ ٭جربٍر    ثيني ثَ  پي ڂَ دٔ اُ سپراٚبب ٍ ػهبب

٥رٍٽچيق هَ دْتهٚڂَي   ث د. Context of Justification. ډٺبڇ ىاتٍي ر2د؛ Context of Discoveryر

. ډَكچر  دبٕرن ثر  ډٖرئچ . ډَكچر       2. ډَكچ  ٍت بٍت ي ثب ډٖئچ ؛ 1ٍت ىاٍى:  ىٍ ډٺبڇ دْته٘ ىت ډَكچ  ٍا دي٘

سج٬ س ب ِ ٭چرڇ ډَُثنيي ٽَى. دْتهٚڂَ  سراب آب ٍا ث  ٙرى ت ا ي ډٖئچ  ث  ٥َٷ ډوشچٶي ااؼبڇ ډي ٍت بٍت ي ثب

اي ډراػ  ٙرىق ځبهي ډ پن إز ډٖئچ  ٍا ىٍ دَتاُ  ټ ٽجررسَ ثجينري ت....    ځبهي ډ پن إز ىٍ ٍئ ب ثب ډٖئچ 

 ٽنيڈ. ډب اُ ډَكچ  ٍت بٍت ي ثب ډٖئچ  ث  ډَكچ  ځَىآتٍي سٮجيَ ډي

ز ٽ  ډ ډٖئچ دبٕن ث  ي ډَكچ  ىتڇ اُ دْته٘ ٭چ ډَكچة  ٍا ډٺبڇ ىاتٍ يٕا يق ب ډٺربڇ ىاتٍ  ر ي. ځريابډ يسراب آب 

ز؛  شيالڃ ډَثر٣ ٕا ٍا سلچ ق ډٖئچ ني ځِ يٽ  ثَډ يث  سنبٕت ٍتٙ يهَ دْتهٚڂَيق ٮن ث  ٍتٗ ٕا ٽنري   يڄ ډر يٗا 

 ىهي. يت ثياب دبٕن ډ

ٍا  پي َ ډشٺبثڄ آب ىت ثَ يسراب سإط يډ كبڃ  ڈ ٽَى:يث  ؿهبٍ ډٺبڇ سٺٖڂَ 

 ي؛ىٍ ډٺبڇ ځَىآتٍ ينيث ثَ ػهبب يَ ٭چڈ سؼَثيسإط. 1

 ي؛ىٍ ډٺبڇ ىاتٍ ينيث ثَ ػهبب يَ ٭چڈ سؼَثيسإط. 2

 ي؛ىٍ ډٺبڇ ځَىآتٍ يثَ ٭چڈ سؼَث ينيث َ ػهببيسإط .3

 .يىٍ ډٺبڇ ىاتٍ يثَ ٭چڈ سؼَث ينيث َ ػهببيسإط .4

ٍا اُ اڂب   اُ اهَ ټ  ي كبڃ ثب  ڈ:يٽن يثٍَٕ ٙهيي ٝيٍن اٹٖبڇ ؿهبٍځبا  

 يدس همام گشدآٍس يٌيب بش جْاى يش علن تجشبيتأث. 3ـ5

ش  ثبٙي؟ يسرااي ډٺبڇ ځَىآتٍ يډ ينيث ب اٝسً ػهبب آ بٓ  ىٙا َٕا ق ڈيځٶشر  ينر يث ػهبب يٖشيؿىٍثبٍ   ن ٘ اُ ايآاـ  دث

َاٽ ډٮنبٕز؛  يث ينيث ػهببي ىٍثبٍ  سراب ځٶز ٽ  ډٺبڇ ځَىآتٍ يډ رز. ا   ر ٱب ينر يث ػهربب  ؿ ن ثرياب   ر ز ٵچٖرٶ  ٕا

ډنٖرؼڈ ىٍ ثربة    يث  ا٪ربډ ق ن ت كڄ آاهبييثب ډٖبئڄ ځرابځرب ت سج  يبٍت دٔ اُ ځٌٍ ٽَىب اُ ٍتق ډٮنبٕز ٽ  ٵچٖٶ 

ٍاٻ ډ يهٖش ٍا ػهبب ٙهيي ٝيٍٍٕي ٽ   يت اى َ يٕون ځٶشن اُ سرإط دٔ  ابډي. يڅچٮبڅمڈد ډ يراڅ ٶهرڇ األٕبٕ ينيث آب 

ز. يث يىٍ ډٺبڇ ځَىآتٍ ينيث ثَ ػهبب يچڈ سؼَث٭  تػ  ٕا

 يدس همام داٍس يٌيب بش جْاى يش علن تجشبيتأث. 3ـ6

ش  ثبٙي؟ ىٍ دبٕن ډ يسرااي ډٺبڇ ىاتٍ يډ ينيث ب اٝسً ػهبب آ رز  ٱب ينيث سراب ځٶز ٽ  ؿرب ػهبب يىٙا ق ز ٵچٖٶ  ٕا

ز. ډَكچ   ٍٕي يډٺجر٘څ ډ ينيث ٽ  دْتهٚڂَ ث  ػهبب يهنڂبډ ش  ٕا ٌٙا ٍا دٚز َٕ ځ سَسيرت   ثري ن دبٕن ث  ډٖبئڄ 

ز. يِ ثيا يٕون ځٶشن اُ ډٺبڇ ىاتٍ يقنيث ػهببىٍثبٍ   سراب ځٶز ٽ  يډ  تػ  ٕا
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 يدس همام گشدآٍس يبش علن تجشب يٌيب ش جْاىيتأث. 3ـ7

ن دَٕر٘ ىاى    ر ثر  ا  يدبٕن ٍتٙرن ق ٙهيي ٝيٍاهي؟ ىٍ آطبٍ  يَ ډيسإط يىٍ ډٺبڇ ځَىآتٍ يثَ ٭چڈ سؼَث ينيث ب ػهبب آ

ز ز يَ ٵچٖٶ  ثَ ٭چڈ سؼَثيىٍ ثبة سإط ٙهيي ٝيٍثچپ  آاـ  ق اٚي  ٕا رز ٽر     ياب٩َ ث  ډٺبڇ ىاتٍ ٱبڅجبًق ځٶش  ٕا ٕا

 ڈ دَىاهز.يىٍ ثو٘ ثٮي ث  آب هراه

 يدس همام داٍس يبش علن تجشب يٌيب ش جْاىيتأث. 3ـ8

زيسإط يىٍ ډٺبڇ ىاتٍ يثَ ٭چڈ سؼَث ينيث ب ػهبب آ ٌاٍ ٕا رز ٽر     ر ي ا ر آ يثَډر  ٙهيي ٝريٍ ؟ آاـ  اُ ٕونبب َځ ن ٕا

ٍا  يا   ر دب يب َ! ٹ٢رب يااي؟ ه ينيث ػهبب يا   دب يب ب ٹ٢ب آ؛ اډب ډاطَاي يىٍ ٭چرڇ سؼَث يىٍ ډٺبڇ ىاتٍ يا   دب يب ٹ٢ب

رز؟ ه  ينر يث ه بب ػهبب يا   دب يب ب ٵچٖٶ  ىٍ ٕبكز ٹ٢ب ىااٖز اډب آ يسراب ٵچٖٶ يث  ا٭شجبٍ ډر١ر٭ٚبب ډ َ! ير ٕا

َ ٵچٖرٶ   يسج٬ سإط ث ٽ   سراب ځٶز يا ق ٍت  نيٖز. اُه يز ٵچٖٶ  ډَثر٣ ا ث  ٱب يا   دب يب َا ٵچٖٶ  ىٍ ٕبكز ٹ٢ب ُ

ز.يسإط يىٍ ډٺبڇ ىاتٍ يِ ثَ ٭چرڇ سؼَثيا ينيث ػهببيق ىٍ ٭چرڇ سؼَث يثَ ىاتٍ ٌاٍ ٕا  َځ

بٍ  ډ ټ ډر٬١ ث  ا ٵٺ٤ ىٍ  ٙهيي ٝيٍ ز ىٍ ير ن ارياٍى ٽر  ٹب٭ريم ٭چ    ر ٭رِڇ ا  ياڅه ينيث ٽني ٽ  ػهبب ين ٙا

ٌاٍى. ات ا يٮيػهبب ٥ج ٍا اسهبڇ ثَه ٍا ٽنبٍ ثڂ د. 233ٷق ٛ 1436ٝريٍق  ىااي ر يډ ياڅه ينيث ٖنيځبب ث  ػهبب ار ين 

ز ٽ  ىااٚ نياب سؼَث ىاٍى ا ياڅه ينيث ٽ  ػهبب يَيڂبا  سإط ٽني ٽ   يق ډ سَٞ يت َاسرَ   يٍا ډشرػر  ٭چشر   ين ٕا ٵ

 د.234ر233ق ٛ ني ره ببٽ ياُ ػهبب ډبى  ډ

ز؟ ه يِ ىٍ ٭چڈ سؼَثيا يىٍ ډٺبڇ ىاتٍ ينيث ب ػهبب اډب آ  ينر يث ػهربب ىٍثبٍ   ٙهيي ٝيٍٽ   ؿنببَا  َ! ُيډاطَ ٕا

ز ياڅه ٽر    ياڅهر  ينر يث ٍٕي ٽ  ػهبب ياياٍى ت ث  ا٪َ ا  يَيسإط يىٍ ٭چڈ سؼَث يىٍ ډٺبڇ ىاتٍ ينيث ػهببق ډٮشٺي ٕا

ز ٙهيي ٝيٍي يډرٍى سإٽ ش  ثبٙي يا يْځ تق ٕا ٌات  ىٙا سرراب   يٍا ډر  يىٍ ٭چڈ سؼَث يَ ثَ ډٺبڇ ىاتٍيسإط ٭يڇ يْځ تق څ

 ڈ ىاى.يهب سٮ  ينيث ػهببه    ث 

 ٢ط٥ٌ ز٥ٝ٘ت

اٝڄ سپرب آب ىت ت درٔ اُ سپررب آب   ډَكچ   ىٍ ىت ينيث ت ػهبب يَ ډشٺبثڄ ٭چڈ سؼَثيسإط ين ارٙشبٍ ؿڂراڂ ډب ىٍ ا

ٍا ثٍَٕ ي ٭چڈ سؼَثر ؛ اډب اياٍى يَيسإط يثَ سپرب ٭چڈ سؼَث ينيث ڈ ٽ  ػهببيبٵش سپرب ىٍاٝڄ ډَكچ   ڈ. ىٍ ٽَى يىت 

ٍا ثرَ   يسراب ٭چڈ سؼَثر  يڈ ډيَډٖشٺيٱ٥رٍ  ي ث  تڅق ااؼبډي يا  ينيث  بً ث  سپرب ػهببيډٖشٺيق نيث ه ـرب ػهببايِ 

 ينر يث ثرَ ػهربب   ي٭چڈ سؼَثيق ت ىاتٍ يڈ ٽ  ىٍ ىت ډٺبڇ ځَىآتٍيبٵش ثٮي ىٍډَكچ   ډاطَ ىااٖز. ىٍ ينيث سپرب ػهبب

ىٍ  يثَ ٭چڈ سؼَثر  ينيث َ ػهببيسإطىٍثبٍ   ٖز؛ اډبيډاطَ ا يىٍ ډٺبڇ ىاتٍ يِ ثَ ٭چڈ سؼَثيا ينيث اياٍى ت ػهبب يَيسإط

ٍا تٕرٮز   يَم اڂب  ىااٚر ني ٭چرڈ سؼَثر    سرااي ىا يډ ينيث ػهببيق اياٍى. آٍ يٕون ٍتٙن ٙهيي ٝيٍ يډٺبڇ ځَىآتٍ

َا ن ثوٚي.  رز   يَيسرإط ق سراب ٹبئڄ ٙري  يډ ينيث ت ػهبب ين ٭چڈ سؼَثيٽ  ث يڂبا  اٍسجب٥ق  ٙهيي ٝيٍب  اُ اڂثنبث ٕا

٦ة ٵچٖٶ  ثَ ػهبب يٽ  ٭چڈ سؼَث ٌاٍى. يډ ينيث ثب تٕا   ځ
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 ٙبثغٔ
 اهلل ډَ٭ٚي اؼٶي. ق ٽشبثوباة آ زق ٹڈاِكفب  )إُِٙك(ق ٷ1404ثن ٭جياهللق  ٕينبق كٖين اثن

 ٕون.ق سهَابق ٚ اثٛؾؼ٥س اثٛاِر٥ط ؾ٥ٙب ٔىبتج١ اثٗق 1368ررررر ق 
ڂب  سهَاب.ق سهَابق النداة هن الغزق في بحز الضالالتق 1379ررررر ق   ىاٚا
اهق اِكفب  )إُِٙك(ق 1964ررررر ق  ئرب اڅ ٦بث٬ األډ الهيئة العبمةق ٹبهَ ق ي ي ُايٸ ٕٮيسلٺق ڈ ډيٽرٍيٍاػٮ  ت ٹيڇ څ  اَث    .َيٚڅ
 اب. ػبق ثي ثيق ِؿبٖ اِؼطةسبق  ثيډن٪رٍق ډل يثن ډپَڇق  اثن
ڂب  اٝٶهبب.ق اٝٶهببق إِؼتجط ف٣ اِحىٕٝق 1373ق اثراڅجَٽبرق يثٲياى  ىاٚا

س٤ك٣ ٔؼطفت ٞٓق 1375ػ ٮي اُ ار ٖنيځببق   .ينياډبڇ ه  يت دْتهٚ يآډرُٙق ٹڈق ډإٖة قٙبؾ٣   ٘ا
ٍ.ق ٹڈق اِزٛٞط ا٥ًِٙس ف٣ قطح ُٔٙك اِتزط٤سق 1362ثن  رٕٴ ډ٦هَق  كٖنق يكچ  ثييا

 .يٕسډاڅنَٚ اال مؤسسةق ٹڈق المواعذ الدلية في شزح الزسالة الشوسيةٷق 1414ررررر ق 
ٍ.ٴ ػَػبا يَٙية ٕيكبٙق تحزيز المواعذ الونطمية في شزح الزسالة الشوسيةق 1384اڅي نق  ٍاُيق ٹ٦ت  يق ٹڈق ثييا

 اب. ػبق ثي ثيق ٔفطزات اِفبِ اِمطآٖسبق  ثن ډل يق ثي ٍاٱت اٝٶهبارق كٖين
 ق سهَابق كپ ز.ػّٓ چ٥ؿت، فّؿفٝ چ٥ؿتق 1357ق ڈ ٭جياڅپَق َٕتٗ
 .يٺبر ٵَهنڂيډ٦بڅٮبر ت سلٺق ډإٖة سهَابق ٔزٕٛػٝ ٔهٙفبت ق٥د اقطاقق 1375ق ن اڅي ٙهبةق يٕهَتٍى

ٍ.نيكٖن كٖٕيي سَػ ةق فّؿفٝ ٔبق 1362ٝيٍق ٕييډل يثبٹَق   يق ٹڈق ثي
ٍ.ضؾبِتٙبق 1379ررررر ق  ي  ق ٹڈق ىاٍ اٞڅ
ٍ. ىاٍق ٹڈق التهبز٘بٷق 1431ررررر ق  ي  اٞڅ

ٍ.األسس الونطمية لإلستمزاءق ر اڅٴ ٷ1434 ررررر ق ي  ق ٹڈق ىاٍ اٞڅ
ايحٝق ر ة ٷ1434 ررررر ق ٍ.اِفتب٢ٚ اِٛ ي  ق ٹڈق ىاٍ اٞڅ
ٍ.فّؿفتٙبٷق 1436ررررر ق  ي  ق ٹڈق ىاٍ اٞڅ
ٍ.ٍّٵب ينيسَػ ة اثراڅٺبٕڈ كٖق فّؿفٝ ٔبق 1393ررررر ق  ي  ق ٹڈق اٞڅ
ڂب  سهَاب.ق سهَابق يق ډيٍٓ ١ٍريسٞلق أؾبؼ اإللتجبؼق 1326ق ن َاڅييٞاق ي٥رٕ  ىاٚا

َ.ق َتريثق ٔزٕٛػٝ ضؾبئُ اإلٔبْ اِغعا٣ِٷق 1416ق اثركبډيق يٱِاڅ  ىاٍاڅٶپ

َق يٵبٍاث هَاء.ق سهَابق اِزٕغ ث٥ٗ ضأ٢ اِحى٥ٕ٥ٗٷق 1405ق اثرٞا  اِڅ
 اهلل ډَ٭ٚي اؼٶي. آ ز ق ٹڈق ٽشبثوباةإُِٙم٥بت ِّفبضاث٣ٷق 1408ررررر ق 

 ٕبُډبب سجچيٲبر إسډي.ق ق سهَابآٔٛظـ فّؿفٝق 1366ډٞجبف  ِىيق ډل يسٺيق 
 إ ب٭يچيبب.  ق ٹڈقإُِٙكق 1373ق ډل ي١ٍبق ډ٪ٶَ

 


