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 چك٘ذُ
َانڂيوشوه   ٍا ىٍ اىواٍ نوٖز ث ز؟ ؿه ډو١و٭بر سبٍيوي سوػه آنب   ٭چڈ سبٍين ىٍ ډيب  ٙيٮيب  اُ ؿه اهميشي ثَهوٍىاٍ ثوىه ٕا

ز؟ ٕيَ هَځونه سأڅيٶي ىٍ ثٖشَ ُډب  و نٺ٘ كوُه وز؟        هبي كوييظي ىٍ ٙوپڄ   ٕا ايون  ځيوَي آ  ثوه ؿوه ٝووٍر ثووىه ٕا
آيي سب ىٍ دَسو آ ، سبٍيوـة ٭چڈ سبٍين ىٍ ډيب  ٙيٮيب  و ن٪َځبه آنوب  ثوه ايون ٭چوڈ      ٙمبٍ ډي هب ډٖبئڄ اين دْوه٘ ثه دَٕ٘

َاي ډؤڅٶب  و ډوٍهب  ٙيٮي، ٱبڅجبً سبٍين سٚي٬ )يٮني: ُنويځبني ائموة    ٍوٙن ځَىى. يبٵشه ز ٽه ث هبي اين دْوه٘ ځويبي آ  ٕا
الڇ ا٥هبٍ ز. ثيين( ثَ سبٍين ػهب  ٕا شه ٕا وشه ډ٦موق     اوڅويز ىٙا ٍاث٦ة سنڂبسنڂي ثب سوبٍين سٚوي٬ ىٙا ن٪وَ   ٍوي، وٹبيٮي ٽه 

ز ٽه ٙپڄ ز. ٕيَ سبٍيوي سأڅيٴ آطبٍ نٚبنڂَ آ  ٕا َاي سأڅيٴ اطَ ثوىه ٕا ځيَي هَيټ اُ ډو١و٭بر سوبٍيوي   ٭بڅمب  ٙيٮه ث
شه و ثب اٹجبڃ و اىثبٍ اُ ٕوي ٭بڅمب   ز. همـنين كوُهىٍ ثٖشَ ُډب ، ٍوني يپٖبني نيٙا هوبي كوييظي ٙويٮه ىٍ     ډواػه ثوىه ٕا

شه ځيَي اين آطبٍ نٺ٘ ٙپڄ نڂوبٍي ٙويٮه ىٍ دونغ ٕويم نوٖوز، ډَهوو         اني و ىٍ ډؼمو٫، سبٍين هبي ډشٶبوسي ثب يپييڂَ ىٙا
َاٷ، ثه سالٗ َاٽِ ٭چمي كوُم ٭ ز. هبي ٭بڅمب  ډ  ويْه ډپشت ٽوٵه، ثوىه ٕا

 نوٖز. ٹَ  دنغ ٥وٕي، ٵهَٕز ٙين ٵهَٕز نؼبٙي، كييظي، هبي كوُه نڂبٍي، سبٍين ;ّب كل٘ذٍاطُ
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 هقذهِ

َار و هب ډليوىيز ٍٱڈ ثه سبٍين، اىواٍ ىٍ همواٍه ٙيٮيب  َاوا ،  ه٦  ٵو

َاص كٶ٨ ىٍ  ډپشووة،  ؿوه  و ٙوٶبهي  ٙوپڄ  ثوه  ؿه ٙيٮه، ٭چمي ډي

َاي٤  ىٍ آنوب   ډٖشمَ هبي سالٗ. ثٖيبٍ ٽوٙييني  ډپوبني  و ُډوبني  ٙو

 سوأڅيٶي  هبي كوُه ىٍ و( ٕمَٹني ٍي، ٹڈ، ثَٞه، ثٲياى، ٽوٵه،) ډشٶبور

ٍا  ځونبځو ، ِا ز ىنجبڃ ثه اٍُٙمني اطَ ه  سمبڇ ايون  اٽنو  هَؿني. ىٙا

َاص ٍا  ډشٺويډي  ٵهَٕز وڅي نيٖز، اهشيبٍ ىٍ ٭چمي ډي  همـوو   نڂب

ِا  ىٕشَٕي نؼبٙي و ٥وٕيٙين ِاٍٗ ثه ډي َاص  اين ٙب ، ثه ځ  ډيو

٤ سب ډپشوة ٰ  اي ځنؼينوه  دَىاهشنوي؛  هؼوَي  دنؼڈ ٕيم اوٕا َ  ثوبڅ  ثو

ٍا  ِا الډي، ٭چوڇ ځونبځو  هبي ٭َٝه ىٍ نڂبٙشه ه  سٶٖويَ،  اُ ا٭وڈ  ٕا

 نوٖووشين اُ نڂووبٍي سووبٍين ډيووب ، ايوون ىٍ. ډبننووي آ  و ٽووالڇ ٵٺووه،

ز هبيي كوُه  ډٮ٦ووٳ  هوى ثه ٍا ٙيٮه ډؤڅٶب  و ډوٍهب  سوػه ٽه ٕا

ز  اُ ٕوي آنوب ، اهميوز   ځونبځو  ا٭ٞبٍ ىٍ ډشٮيى آطبٍ نڂبٍٗ و ىٙا

 اينپوه . ىهوي  نٚب  ډي ٙيٮيب  انييٚة ن٪بڇ ٍا ىٍ كوُم سبٍين ػبيڂبه و

ٕوجت   ډو١وو٭بسي  ؿوه  ٕويه،  دونغ  اين ٥وڃ ىٍ ُډبني هبي ىوٍه ىٍ

 ايون  اُ هَيوټ  ځيوَي  ٙوپڄ  ثووىه و  سوأڅيٴ  ىٍ ٙيٮه انڂيِه ٭بڅمب 

 ٽوياڇ  سوػوه  و ٽوَىه  ٥وي  ٍا ٍونويي  ؿوه  ُډب  ثٖشَ ىٍ ډو١و٭بر

ٍا اُ  و ؿوه   نموىه ػچت هوى ثه ٍا ٙيٮه كييظي هبي كوُه ٭مچپوَىي 

وز،      ٕوي اين كوُه وشه ٕا  هب ىٍ ٹجبڃ آ  ډو١وو٭بر، ثوه ىنجوبڃ ىٙا

ز ډٖبئچي ز آ  ثٍَٕي و سجيين ىٍٝيى ډٺبڅه اين ٽه ٕا  .ٕا

٘  ثوه  سووا   ډوي  سلٺيوٸ،  ايون  ديٚينة هٞوٛ ىٍ  هوبيي  دوْوه

ٝ  تبس٤خ٣ ٔٙبثغ همـو  ٖ  تـب  ضـ٥ؼ ٓ  لـش  ډلمي١ٍوب  ، نوٙوشة پـٙد

 ٭چوي  اطَ ،ٞفتٓ لشٖ پب٤بٖ تب ض٥ؼٝ ٍ٘بساٖ تبس٤خ (؛1395) دنبه هيايز

 نڂبٙوشة  ٘خست ٞب٢ سذٜ دس ض٥ؼ٥بٖ ٍ٘بس٢ تبس٤خ (؛1383) ٵَ اډبډي

ْاى ىاىٗا ډنٞوٍ ٖ  تـب  آغـبص  اص ض٥ؼ٥بٖ ٍ٘بس٢ ٔمتُ و(؛ 1386) ن  پب٤ـب

بٍه( 1386) يبوٍي َٕسوشي ډلميػواى ، اُٞدش٢ پٙدٓ لشٖ  .ٽَى ٙا

 ٙويه  ٕوٮي  ځَٵشوه،  انؼوبڇ  هبي دْوه٘ ثَهالٳ نوٙشبٍ، اين ىٍ

ز ٕيَ اىواٍ ډهوڈ   اٱچوت ثوَ ډلووٍ    ٙويٮيب   سبٍيوي هبي نڂبٙشه ٕا

 سأڅيٶبر ډشنبٕت ثب آ  ىوٍم سوبٍيوي  ثَهه، هَ ىٍ و ثٍَٕي ٙوى سبٍين

ٓ   اڅمٺيوٍ كشي وب  ٕويَسبٍيويِ  و ځوَىى؛  ثنويي  ىٕوشه  ډو١وو٫  ثوَ ٕا

َ  ىٍ ثب ډو١و٫ هَ ىٍ سأڅيٶبر َاٵيوبيي  كووُم  ځوَٵشن  ن٪و  ثيوب   آ  ػٲ

َ  ثوه  الُڇ. ٙوى وز  ًٽو  ٥َيوٸ  اُ وػوو  ػٖوز  اډپوب   ٕوجت  ثوه  ٕا

ِاٍهب نَڇ َاي و اٵ ىٍ ًٽوَ   اُآنؼبٽوه  ډٺبڅوه،  ٙوي   ٥ووالني  اُ دَهيِ ث

ثووىه، اُ   نؼبٙوي  و ٙين ٥وٕي ٵهَٕز ىو ډجنب ٚب ،سډؤڅٶب  و سأڅيٶب

ز،  ؿوو  ىٍ  همـنوين  اٍػب٭بر ډپٍَ ثه اين ىو اطَ هوىىاٍي ٙيه ٕا

َاٵيبييِ  ٕيَ ثيب   ډؤڅٶوب   ډپوب   و ُډب  ثه نيبُ سأڅيٶبر، سبٍيوي و ػٲ

َاٵيوبي ډپوب    و وٵوبر  سوبٍين  ډٌٽوٍ ٵهَٕز ىو ىٍ و ىاٍى وػوى  ػٲ

وبٍه       نٚيه ًٽَ ډواٍى ثيٚشَ ىٍ ډؤڅٶب  يب سنهوب ثوه يپوي اُ ايون ىو ٙا

َاي َ  اُ ډؤڅٶوب ،  ډپوب   و ُډوب   ٽٚٴ ځَىييه، نڂبٍنيه ث  ٽشوت  ٕوبي

َاػڈ و ٍػبڃ ز ځَٵشه ثهَه س ُاين. ٕا  و ُډوب   ٽه ډواٍىي ىٍ ٍو، ٵٺ٤ ا

 سبٍين ًٽَ اُ ثٮي ثالٵبٝچه ثبٙي، ٵهَٕز ىو اين اُ هبٍعډؤڅٴ  ډپب 

شٶبىه ډنج٬ ،ډؤڅٴ ډپب  يب وٵبر ز ًٽَ ٙيه ٕا  .ځَىييه ٕا

ٕ  تبسٗخ اص اجوبلٖ گضاسؿٖ. 2  ًگـبساى  تـبسٗخ  ٍ ًگـبس
 طَػٖ ؿ٘خ ٍ ًجبؿٖ فْشػت دٍ دس ؿ٘عِ
بٓ َٕا  ٭بڅموب   ٵٮبڅيوز  ٙوَو٫  ٙين ٥وٕوي  و نؼبٙي ٵهَٕز ىو ث

ٍا  اُ دي٘ ثه نڂبٍي، سبٍين ٭َٝة ىٍ ٙيٮه  ٭چووڇ  ٍٕومي  سويوين  ىو

الډي  هؼوَي  نوٖوز  ٕويم . ځوَىى  ثبُډي( ىوڇ ٹَ  نوٖز نيمة) ٕا

َاي دَډلنشي ٭َٞ ُاىي اُ آنوب   و ثووى  ٙويٮيب   ث  ثَهووٍىاٍ  ٭موڄ  آ

ٓ  ىٍ نبډٚب  ٽه ىوٍه، همين ىٍ ٙيه نڂبٙشه سأڅيٶبر اډب نجوىني،  ٵهوبٍ

َ  كبٽڈ ػوّ اُ آنب  سأطيَنبدٌيَي اُ ځَىييه، ډنٮپٔ ٍا  آ  ثو  نو٬ )ډ ىو

 ىو سوبٍيويِ  آطوبٍ  ُډوبني  ثنويي  ٥جٺوه  ٽه ؿنب  كپبيز ىاٍى؛ (نڂبٍٗ

ٍا  ايون  اُ ثوبٍُي  ډٞياٷ ٙين ٥وٕي و نؼبٙي ٵهَٕز وز.  ىو  ٕا

َاي نمونه ٽشبة ٔ  ثون  ٕوچيڈ ُ ث  آنپوه  اُ ػوياي  ،(ٷ76)ڇ هالڅوي  ٹوي

 ٙوويٮه ډشٺوويډب  آطووبٍ ډيووب  ىٍ اطووَ نوٖووشين ٍا آ  ٙوويٮه ٭بڅمووب 

ٔ  وٹبي٬ ؿو ، ډٖبئچي ًٽَ ،(275 ٛ سب، ثي نييڈ، اثن) اني ثَٙمَىه  دو

ٍا  ديبډجَ اٽَڇ اُ ٍكچز  اُ نٚوب   اډيَډؤډنوب  ٭چوي   هالٵز و ىو

ى. ٽشبة اين سبٍيوي ٕبهشبٍ َاين، ىٍا ٍا سوأڅيٴ  ثبيي ثنبث َآٱبُي  آ   َ  ٕو  ثو

ُايون . ٙومبٍ آوٍى  ثوه  نڂبٍي ُډينة سبٍين ىٍ ٙيٮه ٭بڅمب  سالٗ  ٍو، ثبيوي  ا

 ٙويٮه  ٭بڅموب   ٽه ثوى هبيي كوُه نوٖشين ػِو نڂبٍي سبٍين كوُم ځٶز

 ُډينه اين ىٍ ك٢وٍٙب  و ُىني سأڅيٴ ثه ىٕز آ  ىٍ و ٽَىني اٹجبڃ ثيا 

وي  ٵهَٕوز  ىو ىٍ ٽوه  اي ځونه ثه ثوى، ؿٚمڂيَ ثٮي هبي ٕيه ىٍ  و نؼٙب

ىه نبڇ ٭َٝه اين ىٍ ٙيٮي ٭بڅڈ 157 ُا ٙين ٥وٕي، وز  ٙيه َث  ٽوه  ٕا

ى ٍا سبٍين كوُم ػبيڂبه و اهميز  .ٍٕبني ډي ٙيٮه ٭بڅمب  ِن

ِاٍٗ  و ٙويٮه  نڂوبٍ  سوبٍين  ٭بڅڈ 157 اُ ٥وٕيٙين  و نؼبٙي ځ

ثه هوڈ ىاٍى،   ُيبىي هبي ٙجبهز هَؿني ٹَ ، دنغ اين ىٍ آنهب سأڅيٶبر
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ِ  هوبيي  سٶبور اډب  ٭وبڅڈ  49 اُ ،٥وٕوي ٙوين   ٵهَٕوز  ىٍ. ىاٍنوي  نيو

 ثوه  نوبډي  ٽوَىه،  يوبى  هوى ٵهَٕز ىٍ آنب  اُ نؼبٙي ٽه نڂبٍي سبٍين

ووز نيبډوويه ډيوب    ،130 ،100 ،86 ،64 ،63ٷ، 1408ٗنؼبٙووي، ) ٕا

155، 175، 312، 491، 560، 567، 641، 680، 825، 896، 906، 

وبٍم  ٭وويڇ ډٺبثوڄ،  ىٍ( 1167 ،1127 ،1017 ،912  10 ثووه نؼبٙووي ٙا

٥وٕوي،  ) ٙويه  يوبى  آنوب   اُ وٕيٙين ٥ ٵهَٕز ىٍ ٽه نوئ سبٍين

 ،874 ،449 ،405 ،350 ،301 ،232 ،221 ،160 ،110ٗ ٷ،1422

 .هبٕز سٶبور اين ػمچة اُ( 900و  889

ز آ  سوػه ػبڅت نپشة َاىي ىٍ ډيب  ٽه ٕا  و ٥وٕوي ٙين  ٽه اٵ

 يٮنوي  نڂوبٍي،  سوبٍين  ىٍ ؿهَم ډٚهوٍ ىو اني، نپَىه يبى آنب  اُ نؼبٙي

 اٝووٶهبني اثووواڅٶَع و( ٷ206)ڇ ٽچجووي ٕووبئت ډلموويثن ثوون هٚووبڇ

وز   نپَىه يبى ٥وٕيٙين  ٍا اوڅي ٽه هوٍى ډي ؿٚڈ ثه( ٷ356)ڇ ٕا

ِاٍٗ ىٍ. نؼبٙي ٍا ىوډي و  98 آطوبٍ  ډٮَٵوي  ىٍ ٵهَٕوز  ىو ايون  ځ

ِ  انوي  ثوَىه  نبڇ آنهب اُ ىو هَ ٽه ډٚشَٽيډؤڅٴ   اهوشالٳ ډٚوبهيه   نيو

ِ  نؼبٙي ٽه ثَىه نبڇ ډؤڅٶي 36 اُ هَ ؿني ٥وٕيٙين . ٙوى ډي  اُ نيو

َاي  نؼبٙوي  ٽوه  سوبٍيوي  سأڅيٶبر ثه اډب ٽَىه، يبى آنب  َ  آنوب   ثو  ًٽو

بٍه ډ٦چٺبً نموىه، شه اي ٙا ز نيٙا  ،84 ،72 ،6ٗ ٷ،1408نؼبٙوي،  ) ٕا

146، 190، 330، 555، 619، 888، 889، 917، 943، 949، 1034، 

َاي ٙيوه همين و...( ،1181 ،1109  ٹبثوڄ  نويٖنيه 4 ىٍثبٍم نؼبٙي ث

ووز ًٽووَ  ايوون ىٍ(. 652 ،560 ،193 ،119ٗ ٷ،٥1422وٕووي، ) ٕا

 آٙونبي  نوبڇ  نڂوبٍ  سبٍين ىو سأڅيٶبر اُ ٙين ٥وٕي يبىٽَى ٭يڇ ثو٘،

َاني،)، (ٷ332)ڇ ػچّوىي يليي ٭جياڅٮِيِثن ؿهبٍڇ، ٹَ   آٹبثٍِٿ ٥ه

 ػبڅت( ٷ346)ڇ ډٖٮوىي كٖين ثن ٭چي و( 125ٛ ،10ع ٷ،1403

ز سوػه : ٽوَىه  اٽشٶوب  كوي  اين ثه سنهب ػچوىي ىٍثبٍم ٥وٕي ٙين. ٕا

يَ ٵي ٽشت څه»  انوياُه  هموين  ډٖٮوىي هٞوٛ ىٍ و« األهجبٍ و اٖڅ

 .ٽني ډي ثٖنيه« ٽشبة څه» ٭جبٍر ثه و نيبوٍىه هڈ

ٗ اهشالٳ ىيڂَ ثو٘ ٍِا ي ځ يبى نپوَى    ثه ٙين ٥وٕي و نؼٙب

 ىٍ ٙوين ٥وٕوي   ٽه ٝوٍر ثيين ځَىى؛ ثبُډي ډؤڅٶب  سبٍيوي همة آطبٍ

هي ُا سنهب ډؤڅٴ، 15 هٞوٛ ىه نبڇ آنب  سبٍيوي سأڅيٶبر َث ٥وٕي، ) َث

ي و...( ،779 ،773 ،594 ،584 ،379، 164ٗ ٷ،1422  يټ ىٍ نيِ نؼٙب

ٝچة  ٙويه  نوٙوشه  سوبٍيوي  يټ ُا ٽشت هيؾ ، ثهٙين ٥وٕي ُا انيٻ ٵب

وبٍه  ٙيٮهډؤڅٴ  13 سو٤ٕ وز  نپوَىه  ٙا وي،  ) ٕا ، 71ٗ ٷ،1408نؼٙب

231 ،377 ،571 ،622، 873، 902 ،940 ،945 ،1038، 1149،.)... 

٘بى تبسٗخٖ ّٕب ًگبؿتِ . ػ٘ش3  ًخؼت قشى پٌج دس ؿ٘ع
بٓ ٍا سبٍيوي هبي ٽشبة ډلٺٺب ، َٕا  ىٕوشه  ؿنوي  ثه آ  ډو١و٭بر ث

 سوواٍين  نڂوبٍي،  ٵشوف نڂبٍي، انٖبة نڂبٍي، ډبنني ٕيَه اني؛ ٽَىه سٺٖيڈ

 ثوبٍه،  ايون  ٱيَ آنهب )ىٍ و ىوىډبني نڂبٍي سبٍين ډلچي، نڂبٍي سبٍين ٭بڅَڈ،

ُنشبڃ،ٍ.  اين ځَىيي، ثيب  ٽه ځونه همب  اډب (.1387وني،  آئينه؛ 1365 ٻ: ٍو

ز آ  َث نوٙشبٍ َ  ىٍ سوبٍيوي  ثيٚشَ سأڅيٶبر سب ٕا وش  اىوٍا ډهوڈ سوبٍين   ٖث

ٍٕي ٙوى ب  ډوي   .َث ٍٕي آطبٍ سبٍيوي ٙيٮيب  ٚن ىهوي ٽوه سأڅيٶوبر     َث

ب  ثه ز: ،٥وٍٽچي اٚي  كوڃ ىو ثبُه ُډبني نڂبٍٗ يبٵشه ٕا

الڇ اُ دي٘ ( سبٍين1  ٕا

الڇ. اُ سبٍين دٔ( 2  ٕا

 اػالم اص پ٘ؾ دٍسٓ .4
الڇ ُا دي٘ هبي ػنڀ ځٌٙشه، انجيبي سبٍين  ٭َة ٹجبيڄ و( اڅٮَة ايبڇ) ٕا

بة همـنين و ٍا  سبٍين ٽه هٖشني ډو١و٭بسي اٖن م ٕي دنغ ىٍ ٙيٮه نڂب

ٍآوٍىه نڂبٍٗ ثه ډشٮيىي سأڅيٶبر آنهب هٞوٛ ىٍ نوٖز  اني. ى

 اًج٘بء تبسٗخ .4-2
 سوػوه  ثيا  و ثبُځو ٹَآ  ډشٮيى آيبر ىٍ آ  اُ اػمبڅي ٽه ،ءانجيب سبٍين

 ،2؛ ع193ٛ ،1ع ،ٷ1404 ٹمووي، ؛٥:110ووه ؛11: انٮووبڇ) ٙوويه ىاىه

وشه  اهشموبڇ  ثيا  نيِ ائمة ا٥هبٍ و ،(65ٛ ، ٷ1413 ډٶيوي، ) انوي  ىٙا

( النبرروة ٽشووبة ،11ع ،ٷ1403 نيووِ، ٍ.ٻ: ډؼچٖووي،  ؛163ٛ ،2ع

ِ  ٙويٮه  ډؤڅٶب  سوػه سبٍين ٭چڈ اُ اي ٭نوا  ٙبهه ثه َانڂيوشوه  ٍا نيو  ث

ز ٙوين   ٵهَٕوز  ىو ىٍ ُډينه، اين ٙيه ىٍ نڂبٙشه سأڅيٶبر ثه نڂبه. ٕا

ز آ  ٍوٙنڂَ نؼبٙي و ٥وٕي ٤ اُ ٽه ٕا  ډپشوت » ٕووڇ،  ٹَ  اوٕا

َاٷ ىٍ «ٽوٵه َا ،  ىٍ «اهوواُ  ډپشت» و ٭  ىٍ ٍا هوب  ځوبڇ  نوٖوشين  ايو

ٛ  ٙپڄ وشه  ځيَي آطبٍي ډٖشٺڄ ىٍ اين هٞوو  ثون  ٭چوي  و انوي،  ثَىٙا

َا  ىٍ األ٘ج٥بء وتبةثب نڂبٍٗ  اهواُي ډهِيبٍ  ډوٕوي  ثون  كٖون  و اي

 ٷ،1409 ٥وٕووي،) ٽوٵووه ىٍ ثووب اطووَي ثووه همووين ٭نوووا  اڅوٚووبة

َا ( 209ٛ  .هٖشني ٭َٝه اين ىٍ سأڅيٴ آٱبُځ

 اُ آطوبٍ  اُ ىٕشه اين نڂبٍٗ ٍوني ٕيه، همين انشهبي سب و اىاډه ىٍ

 اكمويثن  ډلمويثن  آطوبٍ  ٽوه  ؿنوب   نٚوي؛  هبٍع ٹڈ و ٽوٵه ډپشت ىو

ٮَي يليي  اكمويثن  ،(438ٛ ،1373 ٥وٕوي، ( )ٷ270ف )ڇ ٹمي ٙا

 ٷ،1408 وو نؼبٙوي،   ثهوب  ٹجوَه  و ثٺوڈ  )ډبر اهواُي ٕٮيي ثن كٖين

َاهيڈ ،(181ٗ  همووب ،( )ٷ280ف )ڇ ٽوووٵي نهمووي ٕووچيمب  ثوون اثوو
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 نؼبٙوي، ( )ٷ290ف )ڇ ٽووٵي  ٵ٢وبڃ  ثون  كٖون  ثن ٭چي و ،(408ٛ

ووز آ  ځويووبي( 83ٛ ،2ع دووبوٍٹي، ٷ،1408  ىو ډيووب ، ايوون ىٍ. ٕا

 و اِؼٕـبد  رات اسْ وتبة همـو  هبيي نڂبٍي سټ ٽوٵه ډپشتډؤڅٴ 

 هبي انجيوبي  اډز سبٍين ٥وٍ هبٛ ىٍثبٍم ثه ٍا اسشائ٥ُ اخجبس ث٣ٙ وتبة

َ  ٍٙوشة  ثوه  ٕوچٴ  ( ٷ346)ڇ ډٖوٮوىي  ٽوه  ٽوبٍي  ىٍآوٍىنوي؛  سلَيو

َانوووي،)  ىٍ ؿهوووبٍڇ ٹوووَ  ىٍ( 110ٛ ،1ع ٷ،1403 آٹوووبثٍِٿ ٥ه

 ٹوَ   ىٍ. هموز ځمبٙوز   ثويا   اِـزٞت  ٔشٚج ٽشبة اُ هبيي ثو٘

و٤  سوب  اثشيا اُ ؿهبٍڇ، ٗ  ثيٚوشَين  آ ، اوٕا  ُډينوه  ايون  ٍا ىٍ هوب   سوال

َا  كوُم ٭بڅمب   ايون  ىٍ ٹِوين و ٕمَٹني ٹڈ، هبي كوُه. ُىني ٍٹڈ اي

َاهيڈ  ثن ٭چي همـو  ٭بڅمبني سأڅيٶبر ٙبهي ىوٍه  سوب  ُنويه ) ٹموي  اثو

 سوب،  ثوي  ثٲوياىي، ( )ٷ320ف )ڇ ٭يبٙي ډٖٮوى ډلميثن ،(ٷ307 ٕبڃ

 سوبٍين  ىٍثوبٍم ( ٷ350ىٍ  ُنويه ) ٹِوينوي  كبسڈ ثن ٭چي و( 32ٛ ،2ع

َاهيڈ  ثون  ٭چوي  ډٌٽوٍ، ډؤڅٶب  ډيب  ىٍ همـنين. انجيبٕز  و ٹموي  اثو

َاني اُ سن ىو ٭يبٙي  آطوبٍ  ىٍ انجيوبء  ثوه  اهجبٍ ډَثوو٣  ٽه هٖشني ډٶٖ

ٔ  ٙب  سٶٖيَي وز  ځٚوشه  ډونٮپ  آطوبٍ  .(19، 1390ٛػٮٶَيوب ، ) ٕا

َا   ُډينة سبٍين ىٍ ٙيٮيب  ٓ  ديوبډج وب َٕا ٗ  ث ِاٍ  و ٥وٕوي  ٙوين  ځو

 سوأڅيٴ  آهوَين  و ٽنوي  نموي  سؼوبوُ  ؿهوبٍڇ  ٹَ  اوڃ نيمة اُ نؼبٙي

ِاٍٗ  يٮنوي  ىيبٍ، اين ٭بڅڈ و ٽوٵه ډپشت ثه ډَثو٣ ثبٍه، اين ىٍ ٙيه ځ

ز؛( ٷ352)ڇ ٽوٵي اكمي ثن ٭چي  و نؼبٙوي  ځٶشوه  ثه ٽه ٙوٞي ٕا

َاٳ  ىؿبٍ ٭مَ، آهَ ىٍ ٥وٕي ٙين  ٱچوو  ثوه  و ځٚوز  ٭ٺيويه  ىٍ انلو

ُاين آوٍى. ٍوي ٹچموياى   ا٭شجوبٍ  ٵبٹوي  آنوب   ٕووي  اُ هبي٘ ٍو، نڂبٙشه ا

ز  .(389ٗ ٷ،٥1422وٕوي،   ؛689ٗ ٷ،1408نؼبٙوي،  . )ٙيه ٕا

 ٍٙشة ثه انجيبء ىٍثبٍم سبٍين ډٖشٺچي سأڅيٴ اكمي ثن ٭چي اُ دٔ هَؿني

ٗ  ىٍ ډٖٮوىي همـو  ډوٍهي وڅي ىٍنيبډي؛ سلَيَ  اخجبس اِضٔبٖ اطوَ

َ  ثوب  آ  اُ هچيٶه كبػي و ٽه الخالرةاألحٛاَ ٚ الماضرةاألٔٓ ٔٗ  سٮجيو

َاً ٽشبثبً»  ٍا و ٵٞچي  (1658ٛ ،2ع سب، ثي هچيٶه، كبػي) ٽَىه يبى «ٽجي

ٛ  ٕوچٴ  انجيبي سبٍين ثه َانوي،  )ىاىه  اهشٞوب  ٷ،1403 آٹوبثٍِٿ ٥ه

ِ ( ٷ381)ڇ ٝيوٷ ٙين آطبٍ ىٍ اډَ اين ٽه همـنب  ؛(330ٛ ،1ع  نيو

ز يبٵشه انٮپبٓ  (.19ٛ ،1390 ػٮٶَيب ،) ٕا

 العشة اٗبم .3ـ4
 ډيوب   ٙوييي  هوبي  ىٍځيوَي  و ثٍِٿ وٹبي٬» ىٍثبٍم ا٥ال٭بر هَؿني

 انويٻ ( 204ٛ ،1ع سوب،  ثوي  هچيٶه، كبػي( )اڅٮَة ايبڇ) «٭َة ٹجبيڄ

ز َ  ډجني ىٹيٺي آځبهي و ٕا  سوٕو٤  ثوبٍه  ايون  ىٍ ډپشوثوبسي  وػووى  ثو

 و( 367ٛ ،1ع ،1380 ٕووِځين،) نيٖووز ىٕووشَٓ ىٍ ايووبڇ ٭بڅمووب 

الډي ٭َٞ ٭بڅمب  سيوين كبٝڄ ډبنيه ثبٹي آنـه ز، ٕا  ثَ هڈ آ  ٕا

َاي  اين، وػوى ثب وڅي ،(13ٛ ،1393 ػٮٶَيب ،) ٙٶبهي اٹواڃ دبية  ثو

َاة ٭ٺبيي و اٵپبٍ ثه ثَى   دي  ٙيوم اُ آځبهي نيِ و ػبهچي ىوٍم ىٍ ا٭

 ډنجو٬  اڅٮَة ايبڇ ٍوايبر ،(هب ٝچق و ػنڀ) ٹجبيڄ ډيب  ٍواث٤ و ُنيځي

 (.492ٛ ،10ع ،1380 ٕؼبىي،) آيني ډي ٙمبٍ ثه ډهمي

َاة  ډيوب   ىٍ سوبٍين  نوو٫  اُ آنـه اځَؿه ىيڂَ، ٕوي اُ  ٍواع ا٭و

شه  و( 84ٛ ،1387 ٽووة،  ٍُيون ) ثووىه  كوَوة  و ايوبڇ  و انٖبة ىٙا

 ىهوي  ډوي  ٙوپڄ  ٍا آنوب   سوبٍيوي  ًهنيوز  نوٖشين ايبڇ، اين هب٥َم

َ  ثه الُڇ نپشه اين ًٽَ وڅي ،(14ٛ ،1393 ػٮٶَيب ،)  ٍٕوي  ډوي  ن٪و

َا  سو٤ٕ ٽه اڅٮَة، ايبڇ ٍوايبر ډبهيز ٽه َايبنوه  ٹجيچه ىيي ثب ٙب٭  ىٍ ځ

َ  ٹبڅوت  ىٍ و ٙوي  ډي ٕبهشه نجَى هبي ػجهه دٚز وشب   و ٙوٮ  واٍى ىٕا

ٍا  اىثيبر  ثوب  ،(492ٛ ،10ع ،1380 ٕؼبىي،) ځٚز ډي ػبهچيز ىو

ٍاي آنپه وػوى ز، سبٍيوي ٭نبَٝ ىا َ  ٵٺويا   ٕوجت  ثوه  اډوب  ٕا  ٭نٞو

ز سبٍين ػوهَم اُ هبڅي آ ، ىٍ ُډب   ديوٕوشڂي  ٍوي، هويؾ  ثويين  ٕا

ُايون  و ٙوى نمي ډٚبهيه وٹبي٬ اين هبي نٺڄ ډيب  سبٍيوي ٍو، ٝوَٵبً   ا

 ډ٦چوت  ايون  اڅجشه(. 33ٛ ،1365 ٍوُنشبڃ،) ىاٍى سٮچٸ اىثيبر كوُم ثه

 ىٍ آ  نبٽوبٍآيي  ډظبثوة  ثوه  ا نجبيوي ٍ( اڅٮوَة  ايبڇ كواىص نجوى  سبٍيوي)

الډي سچٺي نڂبٍي سبٍين ٌاٍي اډَ اين ىڅيڄ ٽَى. ٕا  ىٍ اٹوواڃ  ايون  اطَځ

ز ٵشوكبر و ډٲبُي ٽشت نڂبٍٗ  .ٕا

 سأڅيٶوبر  ٙويٮيب ،  سوبٍيوي  دَٙومبٍ  هوبي  نڂبٙشه ډيب  ىٍ اځَؿه

َاواني ډلموي   ثن هٚبڇ كبڃ، اين ثب وڅي ٙوى، نمي ىييه ُډينه اين ىٍ ٵ

ٓ  ثه او اُ نؼبٙي (، ٽه108ٛ سب، ثي نييڈ، )اثن( ٷ206)ڇ ٽچجي  اِؼـبِ

ِ  و ٽَىه يبى ثبأل٤ّبْ  )٥وٕوي،  (ٷ220ف )ڇ ثَٹوي  هبڅوي  ډلمويثن  نيو

 و ٽوٵوه  ډپشوت  ىو ىٍ ٍا آطوبٍي  ٽه هٖشني ٭بڅمبني (377ٛ ،1373

 وتـبة ثوه   سووا   ډي سأڅيٶبر، اين ػمچة اُ ٍٕبنيني. ٩هوٍ ډنٞة ثه ٹڈ

 ٚ تغّت اخجبس ث٣ٙ وتبة ؛ثىش ٚ تغّت حشٚة ٚ اِجسٛس ٚ اخجبس سث٥ؼٝ

ح٥ٙفـٝ   ث٣ٙ وتبة ؛اِخضسج ٚ األٚس حشٚة وتبة ؛أ٘سبثٟٓ ٚ أ٤ّبٟٔٓ

 و ؛ٽچجوي  هٚبڇ سأڅيٴ (109ٛ سب، ثي نييڈ، كنيٶه و اثن  ثني ايبڇ )ٽشبة

بٍه ثَٹي سأڅيٴ ،اِخضسج ٚ األٚس حشٚة وتبة  .ٽَى ٙا

 اِزٞت ٔشٚج ٽشوبة  ىٍ ؿهبٍڇ ٹَ  ىٍ ډٖٮوىي ىو، اين ثَ ٭الوه

وبٍه  هووى  هبي ٽشبة ٕبَي ىٍ اڅٮَة ايبڇ ډجبكض ٥َف ثه وز؛   ٽوَىه  ٙا ٕا

ٍ، ًي يوڇ ٽالة، يوڇ هجبءم، يوڇ همـو ، ډ٦بڅجي  و ًثيب  هبي ػنڀ ٹب

َاء و ىاكٔ هبي و ػنڀ ٱ٦ٶب   (.101ٛ ،2ع ٷ،1385 ٖٮوىي،)ډ ٱج
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 ًگبسٕ اًؼبة .4ـ4
الڇ نڂبه ٖبة ٭چڈ ثه ػبهچيز ىوٍم هبي ىييځبه ثب ٕا الڇ. ثوى ډشٶبور ان  ثب ٕا

الف نڂبهي ٖبة ٭چڈ ثه ٥چجبنه ٝا ز ان َٖي وجز  نڂَٗ سٲيَي ثه و نڂ  ثوه  ٖن

َ  و سٶوبهَ  نٶي. نموى اٹياڇ آ  ٍا  ډجنوبي  ثوي  سپوبط وويٸ  و ػبهچيوز  ىو  ٚس

ٖب  َ، ُا ٙنبهز ثه هب ان الڇ ايؼبثي نڂبه و ٕچجي نڂبه يپييڂ  ٭چڈ اين ثه ٕا

ي نِي ٍوايبر ىٍ. ثوى ٖبة يبىځَي َاي ان وز  ٙيه ٙمَىه الُڇ ٍكڈ ٝچة ث  ٕا

 .(26ٛ ،1393 ؛ ٭بڅمي،227و226ٛ ،1387 وني، آئينه)

 ِو   تَصولوا   موا  أنسواِكم   مِون  تَعَلَّمُواا »: قال النبي عن

 .(473ص ،2ج تا، ِي حنبل، اِن)« أرحامَم 

شٶبىه ١َوٍر والډي،  اكپوبڇ  ثَهوي  ىٍ انٖبة ٭چڈ اُ ٕا  ډظوڄ  ٕا

َ  ثيوز  اهوڄ  انٖوبة  كٶ٨ اهميز همـنين و اٍص، ډٖئچة  اُ ،ديوبډج

والڇ  سوػوه  ٭واډڄ ىيڂَ وز  ٭چوڈ  ايون  ثوه  ٕا َانوي،  ) ٕا  آٹوبثٍِٿ ٥ه

 اُ سون  هٚوز  سوب  ځَىيوي  ٕوجت  نڂبه همين(. 369ٛ ،2ع ٷ،1403

 و ىهنوي  نٚوب   ٍٱجوز  ُډينوه  ايون  ىٍ آطبٍي نڂبٍٗ ثه ٙيٮه ٭بڅمب 

ٍني ٍا سأڅيٶبسي ٍٕي. ثنڂب ي و ٙين ٥وٕي ٵهَٕز ىو ىٍ آطبٍ اين َث  نؼٙب

ز آ  ځويبي  ثون ډلموي ٽچجوي    هٚوبڇ ٕووڇ و ډپشوثوبر    ٹوَ   ٽه ٕا

َآٱبُ ٷ(206)ڇ بة ځيَي ٙپڄ ٕ ز نڂبٍي ىٍ ډيب  ٙيٮيب  اٖن  .ٕا

 وتـبة  ،الجمه ر وتـبة  ډشٮيىي همـوو :  سأڅيٶبرنڂبٍٗ 

ٝ  ِـى ا ٘ست ٔٗ وتبة ،األٔٓ ٘سبةا وتبة ،إِز٤ُ ٗ  أٔـ  ٔـ

 ٚ تٙـٛ  اخجـبس   وتـبة  اِخ٥ـُ،  خـضاء ا وتـبة  ،اِؼشة لجبئُ

 ٭نووا   ثوه  نييڈ اثنٍا  ٽشبة اهيَ ٽه، لش٤صاخجبس  وتبة أ٘سبثٟب،

ز ٽَىه يبى ٹَي٘ نٖت ، هٚبڇ. اُ ٕوي (110ٛ سب، ثي نييڈ، اثن) ٕا

ٍا ديٚڂبڇ انٖبة َاٍ ىاى،  ١من آنپه وي  ٍا  ٹ َاٷ كوُمنڂب  ډپشت و ٭

ِ  ٍا( 149ٛ ،13ع سوب،  ثي ٽلبڅه،) ٽوٵه ٘  نيو َاوڃ  دوي  هوبي  كووُه  ٹو

َاى ثوه ٭چوڈ      سوٝيٴ وي ثه آځوبه  .نموى ُډينه اين ىٍ كييظي سوَين اٵو

ىٍ ډٺوبڇ ن٪وَ، و    (536ٛ ،1969 ىينووٍي، ) ٹشيجه اثنانٖبة اُ ٕوي 

ٗ  ىٍ وي ٽشوت  اُ( ٷ224)ڇ ٕالڇ ثن ٹبٕڈ ځيَي ثهَه  اِٙسـت  اطوَ

شٶبىه ( 95ٛ ،1393 ٭بڅمي،) َ  اثون و نيِ ٕا  ٽشوبة  اُ ٭ٖوٺالني  كؼو

َاني،) اإلصابة ىٍ او الجمهر  ىٍ  (148ٛ ،5ع ٷ،1403 آٹبثٍِٿ ٥ه

ز.ډٺبڇ ٭مڄ،   ٕوچمه  ډلميثن ثيبنڂَ ػبيڂبه واالي او ىٍ اين ٭چڈ ٕا

 ىٍ هوى ٽشبة ىو ثب (147ٛ ،6ع ،1980 )ٍُٽچي، (ٷ230)ڇ يٚپَي

َاهيڈ اكميثن و ٽوٵه، ډپشت  )ثٲوياىي،  (ٷ241)ڇ ٽبست كميو  ثن اث

 آوٍىه او ىٍثوبٍم  نؼبٙيو  ثوى ډشوٽڄ نييمب  اُ ٽه (،48ٛ ،1ع سب، ثي

ز:   اڅلٖون   أثوي  و اڅٮٖوپَي  ډلمي أثي ثٖيينب هٞيٞبً ٽب »ٕا

 ٚ أ٘سـبثٟب  ٚ بجرل ةوتـبة  هووى، اُ ػمچوه:   ډشٮويى  سأڅيٶبر ثب ،« ٹجچه

ُ  وتبة و أضؼبسٞب ٚ أ٘سبثٟب ٚ خثؼٓ وتبة ،أضؼبسٞب ٚ أخجبسٞب  اِٙٛالـ

ٗ  ثٲوياى )هموب ( ٍونوي    ىٍ  إِثبِت وتبة ٞٛ ٚ اِؼشة ٔٗ  ايون  نڂوبٍ

َاٷ كوُم ىٍٍا  سأڅيٶبر اُ ىٕشه  .ٽَىني ځيَي دي ٭

 نوٖوشين  سوأڅيٴ  ٽنوي  ډي سوػه ػچت ٹَ  اين ىوڇ نيمه ىٍ آنـه

 طبِـت  اث٣ آَ ٘ست وتبة ٭نوا  ثب ثيز اهڄ انٖبة هٞوٛ ىٍ اطَ

َانوي،  ( ٷ277)ڇ ٭چوي كٖن ثن يليي سو٤ٕ  ٷ،1403 )آٹوبثٍِٿ ٥ه

ز378ٛ ،2ع  .( ٕا

َٞ )ثٲياىي، ٍى ٕوڇ َٹ  اواهَ  اكموي  ثون  ٭چوي  (467ٛ ،1ع سوب،  ثي ډ

ز،( ٷ299)ڇ ٭ٺيٺي ٭چوي ٍا نڂٙب ي ٽشبثي   ٭جويو   اثن ُا نٺڄ ثه ٙين ٥ٕو

ٍم ٍثب ز ؿنين اين ٽشبة ډ٦بڅت ى ىه ٕا  «.ډنبٽَي اڅٮٺيٺي اكبىيض ٵي: »آٍو

ز ډٞبىٳ ؿهبٍڇ ٹَ  َا  كوُم ٵٮبڅيز َٙو٫ ثب ٕا  نڂبٍٗ ىٍ اي

ٓ  ٚ األئمةأ٘سبة ٭نووا   ثب ٽشبثي سأڅيٴ و انٖبة ٽشت  إِـى  ٔٛا٥ِـذٞ

َانوي،   آډوڄ  ډن٦ٺوة  ىٍ األٔـش  غبحت  ،2ع ٷ،1403 )آٹوبثٍِٿ ٥ه

ٗ  ٭چوي  ثن كٖن ( سو380٤ٕٛ  ايون  ىٍ )هموب (. ( ٷ304)ڇ ا٥وَو

َاٷ ىٍ كوُم ىيڂَ ثبٍ ٹَ   ٭جوياڅٮِيِثن  ثَٞه، ىٍ كوُه ثبٍ اڅجشه اين ٭

 ثنوب ثوه   سأڅيٴ آهَين. ٍٕبني ٽشبثز ثه ٍا آطبٍي( ٷ332)ڇ ػچوىي يليي

ٗ ٍِا ي ځ َثو٣ ٥وٕيٙين  و نؼٙب ز ډ  ثوب  ٕويه  ايون  ىوڇ نيموة  ثه ٕا

غ ٚ ػذ٘بٖ ٔؼذٗث ِٚذ ٘ست وتبة ٭نوا   ٽوه  أ٤بٟٔٓ ٚ أخجبسٞٓ ٔٗ ِٕ

ٍآوٍى سلََي ٍٙشة ثه ٍا آ ( ٷ377 ثٮي)ڇ  ٙمٚب٥ي ډلمي ثن ٭چي  .ى

ُه  ايون  ٍى هوب  نڂبٍٗ َٕي ٍى سلچيڄ وشَ  ٽوه  ځٶوز  سووا   ډوي  كوو  ثٚي

ٖبة ي ان ُه ډيب  ٍى و ثوىه هؼَي ٕوڇ ٕيه ٍى هب نڂٍب ُم كييظي، هبي كو  كو

َاٷ َين ٭ ٚش ي ٙپڄ ٍى ٍا ن٘ٺ ثي ٕشه اين ځَي ٭هيه آطٍب ُا ى ٙشه َث ز ىا  .ٕا

والڇ، ثبيوي ځٶوز:     ىٍ ػم٬ ثنيي و سلچيڄ سأڅيٶبر ىوٍم دي٘ اُ ٕا

نڂوبٍي ٭مويه اٹجوبڃ     اي انٖوبة  نڂبٍٗ سبٍين انجيبء و ثب انيٻ ٵبٝوچه 

ٍا ثه سأڅيٴ اطَ ثه هوى ډٮ٦وٳ ٕبهز و  انويٻ آطوبٍ ىٍ كووُه    ٭بڅمب  

 ډنيي ٙيٮيب  ىٍ اين ُډينه كپبيز ىاٍى. اڅٮَة، اُ ٭يڇ ىٱيٱه ايبڇ

اُ ٕوي ىيڂَ، ىٍ هٞووٛ ايون ٕوه ډو١وو٫، ىٍ ٕويم ىوڇ و      

دنؼڈ هؼَي ٙبهي سأڅيٴ هيؾ اطَي نيٖشيڈ و ىٍ سموبڇ ډو١وو٭بر،   

وز. ىٍثوبٍم نٺو٘     آٱوبُ ځِىيويه  سأڅيٴ آطبٍ اُ ٹَ  ٕووڇ ثوه ثٮوي     ٕا

يٮه ىٍ نڂبٍٗ اين ىٕز اُ آطبٍ، ثبيي ځٶوز: سنوو٫   هبي ٭چمي ٙ كوُه

ز و ٵٮبڅيز ٭بڅمب  ٽوٵه، ثٲوياى،   َاٽِ ٭چمي ٙيٮه ثٖيبٍ ؿٚمڂيَ ٕا ډ

، ٕومَٹني، ٹوِوين و آډوڄ ډؤيوي ايون ډٮنبٕوز. ثوه         ثَٞه، ٹڈ، اهوُا

َاٽوِ، نٺو٘ ډپشوت ٽوٵوه ثٖويبٍ        سٶپيټ ثبيي ځٶز: ىٍ ډيب  ايون ډ
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ز؛ ثه ٗ  ٽه اي ځونه دٍَنڀ و ىٍهوٍ سوػه ٕا هوب ىٍ سموبڇ    َٙو٫ نڂوبٍ

ډجبكض، اُ اين ٙهَ ثوىه و ثيٚشَين سأڅيٶبر نيِ ثه همين ډَٽِ سٮچوٸ  

ىاٍى. اڅجشه ٭بڅمب  اين ىيبٍ هوى ىٍ سأڅيٴ ٽشبة ىٍ هٞوٛ ايون ٕوه   

سوبٍين  »اني؛ ډظالً، ىٍ نڂوبٍٗ   ډجلض ٭مچپَىهبي ډشٶبوسي نٚب  ىاىه

ثوىني؛ اډوب ىٍ ىو   ، ىٍ ىو ٹَ  ٕوڇ و ؿهبٍڇ، ډؤڅٶب  ٽوٵي ٵٮبڃ«انجيبء

سنهوب ىٍ ٕويم ٕووڇ ٙوبهي     « نڂوبٍي  انٖوبة »و « اڅٮَة ايبڇ»ډجلض 

َاٷ،    َاٽِ ٭چمي كووُم ٭و نڂبٍٗ اطَي ىٍ اين ډپشت هٖشيڈ. ىيڂَ ډ

شه ډظڄ ثٲياى و ثَٞه، نٺ٘ ٽڈ اني و ايون   ٵَوٱي ىٍ اين ىٕز آطبٍ ىٙا

اډَ اُ ډٚبٍٽز ٭بڅمب  اين ىو ډَٽوِ سنهوب ىٍ نڂوبٍٗ ٽشوت انٖوبة      

َا  ىٍ ن  ٹبثڄ ډ ز. نٺ٘ ٭بڅمب  كووُم ايو ڂوبٍٗ ايون ٕوه    ٚبهيه ٕا

بة،  هبي ايبڇ ٽه ىٍ سأڅيٴ ٽشبة ډجلض نيِ ډشٶبور ثوى؛ ؿنب  اڅٮَة و اٖن

سنهب ٙبهي ك٢وٍ يټ ډؤڅٴ ىٍ هَيټ ُا اين ىو ډجلض هٖشيڈ ٽه و ثه  

َسيت و  ٹيس ىٍ ىو ډپشت ٹڈ و  ثن ٭چي ا٥َوٗ كٖنو  ډلميثن هبڅي َث

شهآډڄ ثه اين ډجبكض سوػ َاٽوِ   ه ىٙا اني. اډب ىٍ سأڅيٴ سبٍين انجيب، ك٢وٍ ډ

يبٍ ػچت سوػه ډي َا  ىٍ ىو ٹَ  ٕوڇ و ؿهبٍڇ ٖث ٽني. ىٍ  ٭چمي كوُم اي

َا ، ىٍ نڂبٍٗ اين ىٕشه ُا ٽشوت سوبٍيوي، نٺو٘     َاٽِ ٭چمي اي ډيب  ډ

َاٽِ ثه ؿٚڈ ډي  آيي. ډپشت ٹڈ ثي٘ ُا ىيڂَ ډ

 . دٍسُ پغ اص اػالم5
ٍا  ىٍ الڇ دٔ ىو هبي ډؤڅٶب  و ډوٍهب  ٙويٮه ثوَ ډلووٍ     ٙشهنڂب ٕا

ز:  ٍا . 1دنغ ىوٍم ډهڈ ٕبډب  يبٵشه ٕا َ  ىو ٍا . 2؛ ديوبډج . 3؛ هچٶوب  ىو

ٍا  ٍا . 4؛ ائمة ا٥هبٍ ىو ٍا  . 5 اډيه؛ ثني ىو  .٭جبٓ ثنيىو

ُنويځبني ائموة ا٥هوبٍ       ٍا   وز ٽوه هَؿنوي ىو ىٍ  الُڇ ثه ًٽَ ٕا

ٍا  ديبډجَ َ ىو َسٕب ٕ      ٍُآنؼبٽوه ى وز اډوب ا َاٽنويه ٕا ي د سب ىوٍم ٭جٕب

ٍٓأ كبٽميوز   ٍسجب٥ي ثب ىٍ  ة ٙيٮيب ، ډٺبڇ اډبډز و واليز ائمه ا انيٚي

وي   ٍا  اډوي و ٭جٕب ب  ىٍ ىو ى و اډبډز اٚي ٍَا ځَٵشن آنب  نيٍا ي ٹ ٕيٕب

ز، ثيين شه ٕا ُنيځبني آنوب  ثوه   نيِ وػوى ىٙا ٥ووٍ ډٖوشٺڄ،    ٍوي، سبٍين 

ز.اي ُا سب ٭نوا  ىوٍه ثه ٍَا ځَٵشه ٕا ٍٕي ٹ  ٍين ٙيٮه ډوٍى َث
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 ًگبسٕ ػ٘شُ .5-2-2
 ٹوَ   اُ ٽوه  هٖوشني  سوبٍيوي  هوبي  ځونه نوٖشين اُ ٕيَه هبي ٽشبة

ٍا   سبٍين ٭بډة سوػه ډلڄ هؼَي نوٖز وز   ډٖوچمب   نڂوب  .ثووىه ٕا

سموبڇ   اډب ثوىني، ډٚهوٍ «ډٲبُي» ثه اډَ اثشياي ىٍ سأڅيٶبر هَؿني اين

، 1391 ٍاو ،) نجووى ( ػنڂي ٦بڅت)ډ ٽشبة ُډينة ٭نوا  ىٍ آ  ډ٦بڅت

 ٭نوووا  ٽووه نذبييووي ىيووَي و ،(369ٛ ،1ع ،1380 ٕووِځين، ؛6ٛ

(. 48ٛ ،1393 ػٮٶَيوب ، ) ٙوي  نهوبىه  آطوبٍ  اُ ىٕشه اين ثَ «ٕيَه»

 اډوب  ځَٵشني؛ اڅڂو ٽَيڈ ٹَآ  اُ نويٖي ٕيَه ىٍ اځَؿه ډٖچمب  ډوٍهب 

َاة ثوډي سبٍين ٕبثٺة ډلٺٺب ،  ايون  ځيوَي  ٙپڄ ىٍ ٍا( اڅٮَة ايبڇ) ا٭

 ځونوه ٽوه   هموب   ؛(10ٛ ،1391 ٍاو ،) ىاننوي  ډوي  ډؤطَ آطبٍ اُ ىٕشه

ِ  ٍا( انٖوبة  ٭چوڈ ) سبٍيوي ٽهن ٕجٺة اين اُ ىيڂَي ثو٘  آ  ىٍ نيو

ٌاٍ َانووي،30ٛ ،1393 ػٮٶَيووب ،) انووي ىانٖووشه اطَځوو  ؛ آٹووبثٍِٿ ٥ه

 ىٍ ٙويه  انؼوبڇ  هوبي  سالٗ نوٖشين اينپه(. 281ٛ ،12ع ،ٷ1403

 آٱوبُين  ثوه  و ځَىيوي  َٙو٫ هؼَي اوڃ ٕيم اُ ٕيَه ٽشت هٞوٛ

ٓ  ٚ خـبٔغ  سـ٥ش٠  ٽشبة ولبٷ  ډلمويثن  ٕووي  اُ ٔـٙظ  يٖوبٍ  ثون  ٕا

 ٍوٙوون ُوايووبي ػمچووه اُ ځَىيووي، هووشڈ ډيينووه ډپشووت ىٍ( ٷ151)ڇ

الډي نڂبٍي سبٍين ز ٕا  (.65ٛ ،1393 ػٮٶَيب ،) ٕا

 ٽوه  ځٶز ثبيي هبٛ، ٥وٍ ثه ض٥ؼٝ خبٔؼ١ دس ٍ٘بس٢ س٥شٜ ثبة ىٍ

 ٽظيوَ،  اثون ) ٕوؼبى  اډبڇ ىوٍم ىٍ نجوي ٕيَم سٮچيڈ ثه اهشمبڇ ٽنبٍ ىٍ

 آ  ٕوويَم هٞوووٛ ىٍ ډشٮوويى هووبي نٺووڄ و( 297ٛ ،3ع ٷ،1408

 ،1413 ډٶيوي،  ؛17ٛ ،1390 ػٮٶَيوب ، ) ثبٹَ اډبڇ ٕوي اُ ك٢َر

ِ  ثيوز  اهوڄ  ډپشوت  ډؤڅٶوب   و اٝولبة  ،(163ٛ ،2ع  اىواٍ ىٍ نيو

٘ . انوي  وٍُيويه  ډجوبىٍر  ُډينه اين ىٍ آطبٍي نڂبٍٗ ځونبځو ، ثه  ثوو

 ثوه  نڂبٍي سبٍين سأڅيٶبر ىٍ آ  اُ ٽه ډپه، ٕبڃ ٕيِىه ىٍ ديبډجَ ٕيَم

 نوٖوشين  ډلشوواي  ،(48ٛ ،1393 ػٮٶَيب ،) ځَىى ډي يبى «ډجٮض»

 ٽوه  ٙووى  ډي ډلٖوة ٙيٮيب  نڂبٍي ٕيَه( سأڅيٶبر اوڅين ػِو يب) اطَ

 ثون  ډيمو  ثن ٭جياهلل، اطَ اخجبسٜ ٚ اِٙج٣ ٔجؼث ٽشبة ًٽَ ثب نؼبٙي

 ثووَىه نووبڇ آ  اُ( ٷ148ف )ڇ (231ٛ ،1373 )٥وٕووي، ډپّووي ٹووياف

ز  ٷ،1400 )كمووي،  (ٷ157)ڇ اُىي اثوډونوٴ  ايوبڇ،  هموين  ىٍ. ٕا

 ٕيَم اىاډة« اڅمٲبُي ٽشبة» نڂبٍٗ ثب ٽوٵه ډپشت ىٍ (41ٛ ،17ع

َ  ( ثوه 48ٛ ،1393 ٍا )ػٮٶَيب ، هؼَر ثٮي اُ نجوي . ٽٚويي  سٞووي

 ٭بڅمب  ٵٮبڅيز اىاډة ثيبنڂَ نؼبٙي و ٥وٕيٙين  ٵهَٕز ىو ثٍَٕي

ز نڂبٍي ٕيَه ىٍ ٽوٵه ډپشت  ٽشوبة  ىوډين آ ، ثَػٖشة نموى ٽه ٕا

لبٷ اثن ٕيَم اُ ثٮي نڂبٍي ٕيَه ػبډ٬ ز. ٕا  ٕا
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َ   ثن اثب اطَ  الرد والیفا ٚ إِغبص٢ ٚ إِجتذأ ٽشبة  ٭ظموب  اكمو

َ  ثوب  آ  اُ نؼبٙوي  (، ٽوه 27ٛ ،1ع ،1980 )ٍُٽچي،( ٷ200)ڇ  سٮجيو

ز ٽشبثي ٽَىه، يبى «ٽجيٌَ كٖنٌ» ٘  و اهميز ٽه ٕا  اُ ثبيوي  ٍا ٙوهَس

 ٽوٵوه  ډپشت ٹڈ و ثه  ډپشت ا٭ب٩ڈ و اُ ٭يٖي ډلميثن اكميثن ٕٶَ

 ك٢ووٍ  اُ ،وٙوبء  ثون  ٭چوي  ثن كٖن سَػمة ١من ىٍ نؼبٙي .ىٍيبٵز

َاي  اثن وٙبء ثب ډالٹبس٘ و ٽوٵه ىٍ ٭يٖي ډلميثن اكميثن ٌ  ثو  اهو

 .(79ٗ ٷ،1408 نؼبٙي،) ٽني ډي يبى ٭ظمب  ثن اثب  ٽشبة

َاي  ٥وٕوي ٙين  و نؼبٙي ٽه ٥َٹي ثه سوػه ثب   ٽشوبة  ايون  ثو

 اٽشٶوب  اثوب   ٽشوبة  اُ وٙبء اثن نٖوة ثه وي ،ٙوى ډي ډٮچوڇ اني، ٍىهآو

َ  ډلميثن اثي اكميثن اُ ٍا اطَ اين و ننموىه َ  ثِن٦وي  نٞو  ٭وبڅڈ  ىيڂو

ز؛ ٽَىه ىٍيبٵز نيِ ٽوٵي ٙوين   هوڈ  و نؼبٙوي  هڈ ٽه اي نٖوه ٕا

 ٷ،1408 نؼبٙوي، ) يبٵشني ىٕز ثيا  وٙبء اثن نٖوة ثَهالٳ ٥وٕي

 ډٞوبىٍ  اُ ىوٍه، همين ىٍ اثب  ٽشبة(. 62ٗ ٷ،1422 ٥وٕي، ؛7ٗ

ز ډٮچوڇ همـنين و آډيه ٙمبٍ ثه ٤ؼمٛث٣ تبس٤خ  سوب  ٽشوبة  اين ٽه ٕا

َا ىٕشَٓ ىٍ ٙٚڈ، ٹَ  اوايڄ ْ  ىٍ ٥جَٕي ثوىه؛ ُي  اُ اِـٛس٢  اػـال

شٶبىه آ  ز ٽَىه ٕا  (.173و172، 1383ٛ ٥جب٥جبيي، يٍٕي)ډ ٕا

 اثوواڅجوشَي  ثٲوياى،  يوب  ډيينوه  ډوٌهتِ  ٭بڅڈ ٕني ،ىوٍه همين ىٍ

 ىٍ ٥وٕوويٙووين  (؛ ٽووه327ٛ ،7سووب، ع ثووي ٕووٮي، )اثوون( ٷ200)ڇ

 ثووه او اُ( 779ٗ ٷ،1422 ٥وٕوي، ) يليووي ثون  ٭جووياهلل كوبڃ  ٙوَف 

 اٹوياڇ  اِٙجـ٣  غفبت ٽشبة نڂبٍٗ ثه ٽَىه، يبى« اڅمٲبُي ٝبكت»

 ٍوايوبر  )اُ( ٷ220ف )ڇ هيواني ُيي ثن ٭مبٍم ٕوڇ، ٹَ  اىاډة ىٍ. نموى

ز ٽَىه ىٍٻ ٍا نهڈ و هٚشڈ اډبڇ وي ٽه آيي ډي ىٕز ثه  ٥جوَي، . ٕا

 )هموووب ، ډيينوووه ډپشوووت ىٍ  (400 ،364 ،363 ،362ٛ ٷ،1413

 ٽنوبٍ  ىٍ. ىٍآوٍى سلَيَ ٍٙشة ثه ٍا هوى إِغبص٢ وتبة( 20ف ،171ٛ

َاٷ كوُم ٭بڅمب  ٵٮبڅيز ِ  ثٲوياى  ٹَ  اين ىٍ و ٽه ٭  ا١وبٵه  ثويا   نيو

 و ډويائني  اثواڅلٖن ،(ٷ224)ڇ ٵ٢بڃ ثن ٭چي ثن كٖن ځَىيي و ډبنني 

ُاى ثن كٖن ٕٮيا ، ثن ډٖچڈ ثن هبٍو   )٥وٕوي،  (ٷ254ف )ڇ ٹمي هَ

َا  كوُم  اهلل سسَٛ أسٕبء ٽشبة ثب (386ٛ ،1373 َ ى ثه ٍا اي  يڂو

 بر   سرلمة  ٽشبة و اطَ اين ديوني ىاى. ثؼِ ُډينه اين ىٍ ٵٮبڃ هبي كوُه

 ٭بڅموب   اُ ىيڂوَي  ٵٮبڅيوز  ٙبهي ٍي، ډپشت ىٍ( ٷ270ف )ڇه٦بة 

َا  كوُم َا ،  كووُم  ثَهالٳ. نيٖشيڈ ٹَ  اين ىٍ اي َاٷ،  كووُم  ايو  ٭و

 ٵٮبڅيوز  ثوه  ٕوڇ ٹَ  هبي ٕبڃ آهَين سب ثَٞه، و ثٲياى ٽوٵه، اُ ا٭ڈ

 فـ٣  وتـبة همـو   سأڅيٶبسي ٽه ىاى اىاډه ٹَ  اين ىٍ هوى ؿٚمڂيَ

، اِٙجـ٣  ػ٣ّ اِٛفٛد وتبة ؛ثٲوياىي  ٵَع ثن كٖيناطَ  ،اِٙج٣ صةة

 ،إِجتـذأ  وتـبة ؛ همـنوين  (ٷ273ف )ڇ اُىي ډلمي ثن كٖين نوٙشة

َاهيڈ  هوبي  ، نڂبٙوشه اِس٥ش٠ وتبة و إِغبص٢ وتبة  ٽووٵي  طٺٶوي  اثو

 .هبٕز سالٗ اين اُ ثوٚي

ز ٽه   اكمويثن ډلمويثن هبڅوي ثَٹوي    ًٽَ اين نپشه نيِ الُڇ ٕا

ٍا ىٍ اين280يب  274)ڇ ثبٍه ثه سوأڅيٴ نَٕوبني،    ٷ( هَؿني اطَ ډٖشٺچي 

ٍا ثب ٭نووا   إِحبسٗاډب ىٍ ٽشبة ػبډ٬ هوى، يٮني  ٽشوبة  »، ثوٚي 

وز )    « اڅمٲبُي ٷ، 1408نؼبٙوي،  ثه ثلوض ٕويَه اهشٞوبٛ ىاىه ٕا

اي اډوَوُي اُ ايون    (. اڅجشه ىٍ نٖوه65ٷ، 1422ٗوٕي، ؛ 180٥ٗ

 ٽشبة، ثو٘ ډِثوٍ وػوى نياٍى.

َاٷ كوُم  همـوو   ٭بڅموب  ٽووٵي   ك٢ووٍ  ثوب  ؿهبٍڇ ٹَ  ىٍ ٭

 ډلمويثن  اكمويثن ٷ( و 303ف )ڇ ٹبثوٕوي  ػهڈ ډلميثن اثي ډنٌٍثن

اخجـبس   و اِٙجـ٣  إِـى  اِؼـشة  ٚفٛدٷ(، ٽه آطبٍي ډبنني: 346)ڇ ٭مبٍ

ثوب   ثَٞه اُ ػچوىي يليي ٭جياڅٮِيِثن نڂبٙشني و همـنينٍا  اِٙج٣

ٷ( ثوب  355ف )ڇ ثِوٵوَي  ٭چوي  ثون  كٖوين  هبي ډشٮويى و  شبةسأڅيٴ ٽ

ج٣ سرر نڂبٍٗ ٽشبة  طشو٥ٗ ف٣ األئمةٚ اِٙ ب  ،إِ  ځٌٙشه، ٕيم ٖث

ى. ىٍ ك٢وٍي ٌٍا َا  كوُم ٵٮبڃ ُا هوى ثه نمب٘ي ځ َاهيڈ ثن ٭چي نيِ اي  اث

َسيوت و ثوب سوأڅيٴ       ٝيوٷ ٙين و ٹمي ىوڃ ډلميثن اكميثن و و ثوه س

غبص٢آطبٍي همـو   ج٣ خػبئع ،إِ ج٣ أٚغبف ،اِٙ  هبيي ، سالٗاِٙ

٤ اثشيا، ىٍ ىني نمب٘ي ثه هوى ُا ٹَ  اين انشهبي و اوٕا ٍِا  .ځ

ز    ه ىٍ سلچيڄ اين ىٕشه ُا ٽشت و ثه اهشٞبٍ و ثبيي ځٶز اين ٕا آـن

ٽه ٕيَ سأڅيٴ ٽشت ٕيَه ثٮي ُا ٹَ  ىوڇ، ٽه سنهوب ىٍ ىو ٙوهَ ډپوه و    

َاٷ و   َاٽِ كييظي ٙيٮه ىٍ ٭و شٺجبڃ ډ ٽوٵه آٱبُ ځَىيي، ىٍ ٕيم ثٮي، ثب ٕا

َا  ډواػه ځٚز و همين ٍوني نيِ ثب انيٻ سٶبور ىٍ ٹَ  ؿهبٍڇ اىاډه  اي

بٵز. اډب ىٍ هٞوٛ نڂبٍٙي ىٍ اين ُډينوه ىٍ ٕويم دونؼڈ ُا ٕووي     ي

ي وز. ىٍ هٞووٛ نٺو٘      ٙين ٥وٕيو  نؼٙب ويه ٕا ٙي ًٽَ ٚن ٍِا ځ

نڂبٍي ىٍ ډيب  ٙيٮيب  ډَهو   هبي كييظي نيِ ثبيي ځٶز ٽه ٕيَه كوُه

َاٷ و ثه سالٗ ز. هبي ډٖشمَ ٭بڅمب  كوُم ٭ ه ډپشت ٽوٵه ثوىه ٕا  وْي

 پ٘بهجش بصشاىهع دسثبسٓ ًگبسٕ . تک5-2-3
َ  ډ٦وَف  هبي ٙوٞيز ىٍثبٍم ٽشبة نڂبٍٗ َ  ٭ٞو  اُ نٚوب   ديوبډج

َاى  ايون  ػبيڂوبه  و نٺ٘ اهميز  ٭بڅموب   انييٚوة  ىٍ و ىوٍه آ  ىٍ اٵو

 آ  نٚوبنڂَ  ُډينوه،  ايون  ىٍ ٙويه  نوٙشه هبي ٽشبة ثٍَٕي. ىاٍى ٙيٮه

ز َاىي ثيٚشَ ٽه ٕا ٗ  ثوه  ىٕز آنهب ىٍثبٍم ٙيٮه ډؤڅٶب  ٽه اٵ  نڂوبٍ

 هييؼوه . ځَىيينوي  ډوي  ډلٖووة  ك٢وَر  آ  هويٚبونيا  اُ اني ُىه
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 كمووِه ،اثو٥بڅووت ،ديووبډجَ دوويٍ ٭جووياهلل ،٭جووياڅم٦چت ،ٽجووَي

هياء َ ) هبني اڇّ ،٥بڅت اثي ػٮٶَثن ،٭جياڅم٦چت ثن ٭جبٓ ،ٕيياٚڅ  ىهشو

َاىني اين ػمچة اُ( اثو٥بڅت َاي همـنين. اٵ  همـوو   ډ٦َكي ډوٍم ث

َاي  و كپموب  اُ سون  ىو ثوه  دوَىاهشن  ػچوىي يليي ٭جياڅٮِيِثن  ٙوٮ

 ٩هووٍ  ىوٍم ٽوه  ،اڅٞوچز  اثوي  اميرة  و ٝويٶي  ثن اٽظڈ ػبهچيز، ٭َٞ

ووالڇ َانووي، )انووي  ٽووَىه ىٍٻ نيووِ ٍا ٕا  ،1ع ٷ،1403 آٹووبثٍِٿ ٥ه

ز نجوىه اهميز ُا ( ٭بٍي322و321ٛ  ىٍ ځَٵشه ٝوٍر هبي نڂبٍٗ. ٕا

َاى اين هٞوٛ ٍثبٍم سأڅيٶي ثب ٕوڇ ٹَ  نيمة ىوڇ ُا اٵ  ، ٭موياثو٥بڅت ى

،َ ِا٭ي ى٭جڄ ٥جٺة ُا ٵَىي سو٤ٕ ديبډج َانوي،  ه ٍٿ ٥ه  ٷ،1403 )آٹبِث

َ  ٷ257 ٍا وي وٵبر ٕبڃ ٭ٖٺالني كؼَ اثن ؛108ٛ ،2ع  ٽوَىه  ًٽو

ز و اثن   ثون  ٭جوياهلل  نوبڇ  ثه (250ٛ ،3ٷ، ع1390 ٭ٖٺالني، كؼَ ٕا

 .ځَىيي )همب ( آٱبُ ثٲياى ډپشت ىٍ( اثوهٶب ) ٭جيي كَة اكميثن

َ  ٍٙوشة  ثوه  ؿهوبٍڇ  ٹَ  ىٍ ُډينه اين ىٍ سأڅيٶبر ثيٚشَ اډب  سلَيو

ٕوٮيثن  آ ، ىٍ ډپشت ٹڈ،  هبي ىٍ ٕيم ؿهبٍڇ، ىٍ آٱبُين ٕبڃ .ىٍآډي

ٮَي طبِت ٚ ػجـذإِطّت   فؿُ اث٣ٷ( ٽشبة 299/301)ڇ  ٭جياهلل ٙا

ٗ    كٖنٍا نڂبٙز. دٔ اُ او، ىٍ آډڄ  ٚ اث٣ اِٙج٣  ثون ٭چوي ا٥وَو

َاٷ، ىٍ اين ٹَ ، ثَٞه  طبِت اث٣ فصاحةوتبة  ٍا نڂبٙز. ىٍ كوُم ٭

 ،اخجبس اِؼجـبس ، طبِت وتبة اخجبس خؼفشثٗ اث٣ وىيػچديٚڂبڇ ثوى و 

ُ  وثٗ ػجذإِطّت   حمزاخجبس  ٍا ثوه   ث٥ـت  روش خذ٤دٝ ٚ فؿُ اٞـ

ٷ( 346)ڇ اكميثن ډلمي ٽووٵي نڂبٍٗ ىٍآوٍى. ٕذٔ ٭بڅمي ٽوٵي 

ن ٕويه هوڈ ىٍ ډپشوت    ٍا نوٙز. ىٍ انشهبي اي طبِت وتبة ا٤ٕبٖ اث٣

ٷ( ٽشبثي ثوه هموين ٭نووا  ثوه     380)ڇ ثن اكمي ىيجبػي ٕهڄثٲياى، 

َاه اطَي ثب نبڇ  ٍا ثه ډنٞة ٩هوٍ ٍٕبني.  خذ٤دٝ ٚ ػمجٟب ٚ أصٚاخٟبهم

دبيب  سأڅيٶبر ىٍ اين ٭َٝه، ىٍ ىو ډپشت ٍي و ثَٞه ٍٹڈ هووٍى. ىٍ  

ٍا  طبِـت  وتبة فـ٣ ػجـذإِطّت ٚ ػجـذاهلل ٚ اثـ٣     ٙين ٝيوٷٍي 

وتبة اِج٥بٖ ػٗ ٷ( 393ف ڇ) ثن ثالڃ ډهچجي ٭چيبٙز، و ىٍ ثَٞه نڂ

 ٍا ٽشبثز ٽَى. طبِت ٚ آثبئٝ اِٙج٣ اِشحٕٗ ف٣ إ٤ٕبٖ اث٣ خرر 

م ٍثٍب ٽز ى ٍٚب ٗ ىٍ كييظي هبي كوُه ډ ٍ،  ُا ىٕوشه  اين نڂٍب  ثبيوي  آطوب

َاٷ، كوُم ځٶز: ىٍ وَه  و ثٲياى ٽوٵه، ُا ا٭ڈ هبي كييظي، ډپشت همة ٭  ٞث

ٍني ٵٮبڃ ك٢وٍي َه، ٭بڅمب  نٺ٘ ډيب ، اين ىٍ هَؿني. ىا ه ثه ٞث  ډوٍم وْي

ِثن يٮني َُٕډين، اين ٙهَي ِي ػٖوشه  ػچووىي  يليوي  ٭جياڅٮ وز  َث  ىٍ. ٕا

َا ، كوُم َٵشه ٝوٍر ٹڈ ډپشت ىٍ هب ٵٮبڅيز ٭ميه اي ٌي ز د  .ٕا

ز الُڇ نِي نپشه اين ًٽَ ي سټ ډيب  ىٍ ٽه ٕا وشه  هب نڂٍب  ٙويه،  نڂٙب

َا  ُا ث٘ي ديبډَج ٭موي اثو٥بڅت ٕهڈ ز ىيڂ ٦ه ثه ځَؿه. ٕا  اهشالٳ وٕا

ه و ٭بډه ډيب  ٍ، آ  ايمب  هٞوٛ ىٍ هٝب ٍځوا  ُا ثوٚوي  آنپه اكشمبڃ ِث

ٙشه ٽالډي ػنجة سأڅيٶبر اين ي ىا ي. نمي ن٪َ ثه ًهن ُا ىوٍ ثٙب ٍٕ 

 خلفب دٍسٓ .5-3
ٍا  ثوه  ډَثو٣ ٙيٮه ډؤڅٶب  سأڅيٶبر اُ ثوٚي  آطوبٍ  ايون  هچٶبٕوز.  ىو

 و آنهوب  هبي ډٮبَٝ ثوب  ٙوٞيز هچٶب، ٕيَم هبي ٽشبة اُ اي ډؼمو٭ه

 .ځيَى ىٍثَ ډي ٍا ىوٍه آ  كواىص

 خلفب تبسٗخ .5-3-2
 سوأڅيٴ  ثوه  ىٕوز  ٙويٮه  ډؤڅٶوب   اُ انويٽي  سٮياى هچٶب، سبٍين ثبة ىٍ

 ُډينوه،  اين ىٍ اطَي نڂبٍٗ ىٍثبٍم ځَٵشه ٝوٍر اٹجبڃ ىٍواٹ٬،. اني ُىه

َاهيڈ ،(ٷ157)ڇاثوډونٴ همـو  ٙيٮه، ډوٍهب  ٕوي اُ ثيٚشَ  ثون  اث

وز  دٌيَٵشوه  وٍرٝ ػچوىي و طٺٶي ٕٮيي ډلميثن  هچيٶوة  ډٺشوڄ . ٕا

ز اطَي نوٖشين اثوډونٴ نوٙشة ٕوڇ،  ٍٙوشة  ثوه  ثوبٍه  ايون  ىٍ ٽه ٕا

 ٙويٮه  ٭بڅموب   ٍٹجشي ثي ٙبهي ىوڇ، ٹَ  ىٍ آ ، اُ دٔ. ىٍآډي سلَيَ

َ  ثوبٍ  اينپوه  سوب  هٖوشيڈ،  ٭َٝه اين ىٍ  ٕووڇ،  ٹوَ   انشهوبي  ىٍ ىيڂو

َاهيڈ َا  ثوون ٭يٖووي و( ٷ283)ڇ طٺٶووي ٕووٮيي ډلموويثن ثوون اثوو  ډهوو

 ( ثووه406ٛ ،4ع )همووب ، ثٲووياى و ٽوٵووه ډپشووت ىو ىٍ ډٖووشٮ٦ٴ

 آطوبٍ  اين ٍوني. وٍُييني ډجبىٍر ٕوڇ و ىوڇ هچيٶة ىٍثبٍم آطبٍي نڂبٍٗ

. ځوَىى  ډوي  آٱوبُ  ٕومَٹني  كوُم ٭بڅڈ سأڅيٴ ثب ؿهبٍڇ، ٹَ  اثشياي ىٍ

 ٭يبٙوي  ډٖٮوى ډلميثن يٮني َُٕډين، اين ډٖشجَٞ و ډٚهوٍډؤڅٴ 

َا  كوُم آنپه َث ٭الوه  سوبٍيوي  ٽشت ُا ىٕز اين ډؤڅٶب  ػم٬ ثه ٍا اي

ز ٽٖي نوٖشين ٽَى، ا١بٵه ٍثبٍم ٽه ٕا  نوٖوز،  هچيٶة ٕه هَ ٕيَم ى

ز سو١يق ثه الُڇ اڅجشه. ُى نڂبٍٗ ثه ىٕز  ايون  ٥وٕوي  ٙوين  ٽوه  ٕا

وي  ٙي  ډٖشجَٞ ُا ٹجڄ ډلٞوڃ ٍا ٽشت وشه  ٭يٙب وز  ىاٖن  آهوَين . ٕا

ِثن  نموى اٹياڇ سأڅيٴ ثه ځٖشَىه ٥وٍ ثه ٽه ُډينه، اين ىٍډؤڅٴ   ٭جوياڅٮِي

َي ػچوىي يليي وز  ٞث َ  ٭والوه  وي. ٕا  ثوه  اوڃ، هچيٶوة  ىو سوبٍين  ثو

ىاهشه نيِ هچٶب هبي نبډه و هب ه٦جه آوٍي ػم٬ ز َد  .ٕا

 ٍنوڀ  ٽڈ ٽبډالً ك٢وٍ ٽشت، اُ ىٕشه اين ىٍثبٍم سوػه ػبڅت نپشة

َا  كوُم ز ٹڈ ډپشت ډ٦چٸ ٍٹجشي ثي و ك٢وٍ ٭يڇ و اي ٕووي   اُ. ٕا

َاي ىيڂَ،  ٽٚوشه  ػَيب  اُ ثلض ٽشت، اُ ىٕشه اين ىٍ ٙيٮه ډؤڅٶب  ث

الڇ سبٍين ىٍ ٽه ،٭ظمب  ٙي  وز،  ىنجوبڃ  ثوه  ثٖويبٍي  سجٮوبر  ٕا  ىٙا

َ  ثوه  ٽه ؿنب  ثوى، سوػه ډوٍى ثٖيبٍ َ  ٭يبٙوي  اُ ٱيو  ثوه  ډؤڅٶوب   ٕوبي

 ٽشوبثي  ثبٍه اين ىٍ ٭يبٙي اينپه و ٽَىني اٹياڇ ثبٍه اين ىٍ اطَي نڂبٍٗ
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شه ثيا  نٖجز كٖبٕيشي و نياٍى وز  هوب٥َ آ   ثه اكشمبالً نيٙا  ٽوه  ٕا

وز  اي ىوٍه ثه ډشٮچٸ نوٙشه، هچٶب ىٍثبٍم ٍا ٽه ٽشجي ٕبيَ وي  ٽوه  ٕا

 اُ هچٶوب  ٕويَم  ٙبيي آنب ، ىييځبه ىٍ و ثوىه ٭بډه ډٌهت ثه ډٮشٺي وي

هوٍىٍا ثيٚشَي اوڅويز ز َث َاي اډب. آنب  ډٺشڄ سب ٕا  ٽٚوشه  ٽه ٙيٮيب  ث

ٍسجب٣ ٕوڇ هچيٶة ٙي  ٍاي ا ٍا  ثب سنڂبسنڂي ٍا ىا  اډيَډؤډنب  اډبډز ىو

هوٍىٍا ثيٚشَي اهميز ُا ډٖئچه اين ىانني، ډي ز ثوىه َث  .ٕا

 خلفب دٍسٓ هعبصشاى .5-3-3
ِاٍٗ ٽشبة  اُ كپبيوز  ٥وٕوي ٙوين   و نؼبٙوي  ٕوي اُ ٙيه هبي ځ

 ُډينوه  ايون  ىٍ ٽه ډؤڅٶي ؿهبٍ ډيب  ىٍ. ىاٍى ثبة اين ىٍ سأڅيٶبر ٹچز

 ،اهوواُي  ډهِيوبٍ  ثون  ٭چوي  يٮنوي  ،ډؤڅٴ ٕه اني، ُىه نڂبٍٗ ثه ىٕز

َاهيڈ  ولبٷ  ثون  اثو  كموويو  ٩ٶوَثن  و( ٷ295 ىٍ ُنويه ) نهبونوويي ٕا

ٍائي  اثووًٍ  ديوبډجَ،  اڅٺويٍ  ػچيوڄ  ٝولبثة  ىٍثوبٍم  ،(ٷ347 ىٍ ُنويه ) ثبى

َ  ٍٙشة ثه ډٖشٺڄ اطَي ،ٱٶبٍي  ثوه  اٹوياڇ  همـنوين  ىٍآوٍىنوي.  سلَيو

 ٽوَة  ډٮويي  ٭موَوثن  نوبڇ  ثوه  ٙب٭َي ىٍثبٍم ډٖشٺڄ اطَي نڂبٙشن

َاي( ٷ21)ڇ  ٝوَٳ  ٍا هووى  همز ٽه ػچوىي همـو  نڂبٍي سبٍين ث

ز، سبٍين طجز  .ٍٕي ډي ن٪َ ثه ثييهي اډَي ٽَىه ٕا

 خلفب دٍساى حَادث .5-3-4
ٍا  ٕبُ ُډينه ؿو  واٹٮه )اين ٕٺيٶه، ػَيب   ايون  ىٍ ٙوي،  هالٵز ىو

َاٍ ُډبني ثبُه وز(  ځَٵشوه  ٹ  و ٵشوكوبر  اُ ثلوض  ٍِىّه، هوبي  ػنوڀ . ٕا

ٍا ډٖئچة همـنين وز  ډو١وو٭بسي  ىيڂَ اُ ٙو  ٭بڅموب   سوػوه  ٽوه  ٕا

َانڂيوشه و ٙيٮه  .اني ىٍآوٍىه نڂبٍٗ ثه ٍا آطبٍي آ  ىٍثبٍم ٍا ث

َ  ٍكچوز  اُ ثٮوي  اسٶوبٷ  سوَين  ډهوڈ  ٽوه  ٕوٺيٶه،  ػَيب   ديوبډج

 يٮنوي  ٙوَيٮز،  ٍٽون  سوَين  ډهوڈ  اُآنؼبٽوه ثوه   ٙووى،  ډوي  ډلٖوة

وز،  ډَثوو٣  اٽوَڇ  ٍٕوڃ اُ ثٮي ػبډٮه« اډبډز» َاي  ٕا  ٙويٮيب   ثو

والډي،  ٭چوڇ سيوين ٭َٞ اثشياي اُ ٍوي، ىاٍى. ثيين هبٝي اهميز  ٕا

َ  اين ثه و اني ځمبٍىه همز ثبٍه اين ىٍ آطبٍي سأڅيٴ ثه ٙيٮه ډؤڅٶب   اډو

 .اني ىاىه اىاډه ډشمبىي ا٭ٞبٍ ٥وڃ ىٍ

 ىٍ ؛(ٷ183ف )ڇ ٭ظموب   ثن اثب  و اثوډونٴ ٽوٵه ىٍ ىوڇ، ٹَ  ىٍ

ٍاٷ اثو٭يٖي ثٲياى ىٍ ٕوڇ، ٹَ  َاهيڈ  ٽوٵوه  ىٍ و ،(ٷ247)ڇ و  ثون  اثو

( 33ٛ سوب،  ثوي  )ػووهَي،  ثٞوَه  ىٍ ؿهوبٍڇ،  ٹَ  ىٍ و ؛طٺٶي ډلمي

 اكمويثن  ثٲوياى  ىٍ و )هموب (؛  (ٷ323)ڇ ػووهَي  ٭جياڅٮِيِ اكميثن

َاهيڈ  ډجوبىٍر  ُډينوه  ايون  ىٍ آطوبٍي  هچوٸ  ثه( ٷ355ف )ڇ ٍاٵ٬ اثي اث

٘  سنهوب  ځَٵشوه،  ٝوٍر سأڅيٶبر ډيب  اُ. وٍُييني  ٽشوبة  اُ هوبيي  ثوو

ز ډبنيه ثبٹي اڅلييي اثي اثن اِجالغٝ ٟ٘ح ضشح ىٍ ػوهَي  ډلٺوٸ . ٕا

 ىٍ و ٽوَىه  ځوَىآوٍي  ٍا هب ثو٘ اين اډيني ډلميهبىي آٹبي ډٮبَٝ

ز ٍٕبنيه ٥ج٬ ثه فذن ٚ اِسم٥ف١ ٭نوا  ثب ٽشبثي  .ٕا

ٔ  ٭وَة  ٹجبيوڄ  ثٮ٢ي اٍسياى ډٖئچه َاي  اُ دو  ٽوه  ٕوٺيٶه،  ډوبػ

ُډينووة  و ثوووى ٕيبٕووي نيووِ و ٭ٺيوويسي هووبي انڂيووِه اُ ځَٵشووه نٚووئز

ٍا  ىٍ ٍا ثبٍي هو  هبي ىٍځيَي َاهڈ  اوڃ هچيٶة ىو  ډو١وو٫  آوٍى، ٵو

 ٽشوبة » ٭نووا   ثوب  ٙويٮه  ٭بڅموب   سوبٍيوي  سأڅيٶبر اُ ىيڂَي ثو٘

ىّم  ٽوه  ډو١وو٭بر،  اُ ثَهي ثٖب  ډٖئچه اين ثه دَىاهشن. ځٚز «اَڅ

ٍا   سوبٍين  اُ سون  ن٪وَ ؿهوبٍ   ډ٦موق  سنهب يبثي، ډي سوٞٞي ػنجة  نڂوب

َاىي  ثووى؛  ٕووڇ  و ىوڇ ٹَ  ىٍ ٙيٮه ډ٦َف  اثوډونوٴ، : همـوو   اٵو

َاهيڈ و ٽچجي هٚبڇ ٭ظمب ، ثن اثب   .طٺٶي اث

٘  ىهنيم انٮپبٓ نڂبٍي ٵشوف هبي ٽشبة  كوواىص  اُ ىيڂوَي  ثوو

ٍا   هٚوبڇ  و اثوډونوٴ  ٽوه  ٽشوت،  اُ ىٕوشه  ډ٦بڅت اين. هچٶبٕز ىو

ٍا  سبٍين ٭نوا  نوٖشين ثه ٽچجي انوي ٭جوبٍر    دَىاهشوه  آ  ثه ٙيٮه نڂب

ز ٔ  ٽوه ... ٽٚووٍهبيي  و هب َُٕډين ځٚبي٘ نلوم ثيب » اُ: ٕا  اُ دو

ويين  هچٶوبي  ٭َٞ ىٍ ډٖچمب ، ډؼبهيا  ٽوٙ٘ ثه ديبډجَ  ثوه  ٍٙا

الڇ سَٞٳ ثه ػنڀ ثه يب ٝچق وز  ىٍآډيه ٕا  ،1387 ونوي،  آئينوه ) «ٕا

ٗ  ىٍ ٵشووف  ٽشوت  ډؤڅٶوب   ٽه ثبوٍني اين ثَ ډلٺٺب  .(216ٛ  نڂوبٍ

وشٶبىه  و انوي  دٌيَٵشه سأطيَ اڅٮَة ايبڇ ٍوايبر اُ هوى، آطبٍ اُ ىٕشه اين  ٕا

شب ، و ٹٜٞ ثَ سپيه ٙٮَ، اُ  دوَوٍي  ٹهَډب  ٭نَٞ اُ ځيَي ثهَه ىٕا

 ډوي٭بي  ٙوواهي  ػمچه اُ ٍا ػنڀ ډيبىين ػِئي و سٶٞيچي سوٝيٴ و

 ٙويٮيب ،  ډيب  ىٍ(. 90و87، 84 ،77ٛ ،1390 ٹبئيا ،) ىانني ډي هوى

ْ  فتٛح وتبة اثوډونٴ ٖ  فتـٛح  و اِؼـشاق  فتـٛح  ،اإلسـال  ٍا خشاسـب

ْ  فتـٛح  ،اِؼـشاق  فتـٛح  وتـبة  ٽچجي هٚبڇ و نڂبٙز؛  فتـٛح  ،اِطـب

 ٍا سأڅيٴ ٽَى. فبسس فتٛح و خشاسبٖ

ٍا  ډهڈ كواىص اُ ىيڂَ يپي َاي هالٵز ٽه ىو  ٙويٮه  ٭بڅمب  ث

ٍاي ډٖئچة ثوىه، ثَهوٍىاٍ ُيبىي اهميز اُ ز اي نٶَه ٙ٘ ٙو  ٽوه  ٕا

َاي كبىطه اين اهميز. ٽَى سٮيين ىوڇ هچيٶة  واٹٮوة  ثٖوب   ٙويٮيب   ث

َا  اين ىٍ ٽه ٍوٕز اُآ  ٕٺيٶه، ِ  ډوبػ َ  ػبنٚويني  ډٖوئچة  نيو  ديوبډج

ز ډ٦َف  سأڅيٶوبسي  ؿهبٍڇ، ٹَ  انشهبي سب ىوڇ ٹَ  اُ ٙيٮه ٭بڅمب . ٕا

وووٍي ٽشووبة» ٭نوووا  سلووز ٍا  ٭مووَوثن ٽشووبة. انووي ُىه ٹچووڈ «اٚڅ

َ  اډوبڇ  و ٕوؼبى  اډوبڇ  اٝلبة اُ اڅمٺياڇ اثي  ىٍ ٝوبىٷ  اډوبڇ  و ثوبٹ

َ  (. نوٖوشين 265و248ٷ، 1422ٛ)٥وٕي، ٽوٵه ډپشت  ايون  ىٍ اطو
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ز ُډينه ٔ  انويٽي  ٵبٝچة ثه. ٕا ٗ  ثوه  اثوډونوٴ  وي، اُ دو  ىٍ نڂوبٍ

َاهيڈ  ٽه ٕوڇ، ٹَ  انشهبي سب و دَىاهز ثبٍه اين  ثوه  ىٕوز  طٺٶوي  اثو

 ٭َٝوه  ايون  ىٍ ٭وبڅمي  ٵٮبڅيوز  ٙوبهي  ُى، ثوبة  ايون  ىٍ ٵَٕبيي ٹچڈ

 ٭ٺويه  اثون  ،ػچووىي  ؿو  اي ثَػٖشه ٭بڅمب  ؿهبٍڇ، ٹَ  ىٍ. نيٖشيڈ

 .ديوٕشني كوُه اين ىٍ ډؤڅٶب  ػم٬ ثه ٝيوٷ ٙين و( ٷ333)ڇ

ىٍ سلچيڄ اين ىٕشه اُ ٽشت، ثبيي ځٶز: آنـوه ثوي٘ اُ هوَ ؿيوِ     

َاٷ و ثه ىيڂَي ػچت سوػه ډي َاځيَ كوُم ٭ ويْه ډپشوت   ٽني ك٢وٍ ٵ

ز؛ ؿنب  ٽوٵه ىٍ ٙپڄ ٽه اُ يوبُىه   ځيَي و سياوڇ اين ىٕشه اُ آطبٍ ٕا

انوي   اني، ٙ٘ سن اُ ډپشت ٽوٵه ثوىه ډؤڅٶي ٽه ىٍ اين ٭َٝه ٹچڈ ُىه

شظنب، ٽوٵه اُ ٕوي ىيڂَ، ىٍ  هچٸ همة انوا٫ اين ىٕشه اُ آطبٍ، ثيو  ٕا

ٍنوي؛   َاٷ و٬١ ډٚبثهي نيا َاٽِ كوُم ٭ ز. اډب ٕبَي ډ ٝچي ثوىه ٕا ډَٽِ ا

َه سنهب ىو ډؤڅٴ ىٕز ثه  اي ځونه ثه ٽه ىٍ هَيټ ُا ىو ډپشت ثٲياى و ٞث

ٗ ُىه َا  ُا ٽمشَين نٺ٘ و سنهب ډپشت ٍي و  نڂبٍ ٍ ډٺبثڄ، كوُم اي اني. ى

وب    ىٍ نڂبٍٗ  وز ٽوه ٚن هوٍىٍا ٕا ىهنويم   اين ىٕشه ُا ٽشت سبٍيوي َث

ز. ثي جز ثه اين اډَ ثوىه ٕا  ٍٱجشي ٭بڅمب  اين كوُه ٖن

 اطْبس ائوِ تبسٗخ .5-4
 اهميوز  و ٭الٹوه  نٚوبنڂَ  ٥وٕيٙين  و نؼبٙي ٵهَٕز ىو ثٍَٕي

ٍا  ثه ٙيٮه ٭بڅمب  وز  ا٥هوبٍ  ائموة  ُنويځبني  ىو  اُ سوػوه  ايون . ٕا

 يوب  ايٚوب   اُ هَيوټ  ىٍثوبٍم  ډٖوشٺڄ ( سبٍين) اطَ ٹبڅت ىٍ آنب  ٕوي

ٍا ، آ  همه ىٍثبٍم ػبډ٬ اطَي سأڅيٴ ز ىاىه ثَوُ ٍا هوى ثٍِځوا  .ٕا

 هؼتقل( تبسٗخ) احش .5-4-2
 ٽوه  ىاٍى آ  اُ كپبيوز  ٥وٕوي ٙوين   و نؼبٙي ٵهَٕز ىو ثٍَٕي

َاي سٺَيجبً  ثوه  ځونوبځو   ٭نبوين ثب ډٖشٺچي اطَ ډٮٞوڇ ائمة ثيٚشَ ث

ز، ىٍآډيه سلَيَ ٍٙشة  ځوبه  هوبيي  سٶوبور  ٽميوز  څلب٧ اُ هَؿني ٕا

َاي هوٍى. ډي ؿٚڈ ثه ٵبك٘  اډيَډؤډنوب   ُنويځبني  َٕسبَٕ ډظبڃ، ث

وز؛  سوػه ٹبثڄ ٙيٮه ډؤڅٶب  ٕوي اُ  ډٖوشٺڄ  آطوبٍ  ٽوه  ؿنوب   ثوىه ٕا

َاواني  ىٍثوبٍم  ډٺبثوڄ،  ىٍ. ىاٍى وػووى  ك٢وَر  آ  وٵوبر  سوب  سوڅي اُ ٵ

 .نيٖشيڈ ىيڂَي سأڅيٴ ٙبهي اطَ يټ ػِ ٽب٩ڈ اډبڇ ُنيځبني

 ځونوبځو   اثٮوبى  ٭چي اډبڇ هٞوٛ ىٍ ٙيٮه ٭بڅمب  ډٖشٺڄ آطبٍ

ٍا  اُ ٽوه  هوبيي  نڂبٙشه ځيَى؛ ىٍثَ ډي ٍا ايٚب  ُنيځي  آ  والىر ىو

 اُ ثوٚوي . ٙووى  ٙبډڄ ډوي  ٍا ثٍِځواٍ آ  ٹجَ ډو٬١ سٮيين سب ك٢َر

 ٙووين ٝوويوٷ اطووَ ،وتــبة ِٔٛــذ أ٥ٔشإِــؤ٥ٙٔٗ :اُ ٭جبٍسنووي آنهووب

َاهيڈ نڂبٙشة ،ػ٣ّ برعة وتبة ؛(ٷ381)ڇ  و خالفتٝ وتبة ؛طٺٶي اث

 وتـبة  و ؿهوبٍڇ؛  ٹوَ   ډووٍم  ،ػچوىينوٙشة  ،ٚالتٝ ٚ ػّٕبِٝ وتبة

َا  ډلميثن اُ ،أ٥ٔشإِؤ٥ٙٔٗ لجش ٔٛؾغ  .ٍاُي ثپ

َ  ػچت سأڅيٶبر اين ثٍَٕي ىٍ آنـه اډب  ٹبثوڄ  سٮوياى  ٽنوي  ډوي  ن٪و

وز  ك٢وَر  آ  هوبي  ػنوڀ  هٞوٛ ىٍ ٙيٮه ٭بڅمب  آطبٍ سوػه . ٕا

ِ  و نهوَوا   و ٝٶين ػمڄ، ػنڀ  ىڃ ىٍ ٽوه  كپميوز،  اُ ثلوض  نيو

َاي  نهٶشه، ٝٶين ػَيب   اي اڅٮوبىه  ٵووٷ  اهميوز  اُ ٙويٮه  ډؤڅٶوب   ثو

ز؛ ثه ثوىه ثَهوٍىاٍ  سوبٍيوي  سأڅيٶوبر  نوٖوشين  ډو١و٫ ٽه اي ځونه ٕا

 ػنوڀ  ٕه اين ىٍثبٍم ،هالڅي ٹئ ثن ٕچيڈ ٽشبة اُ دٔ ٙيه نوٙشه

ز،  ٱ٢وبئَي،  )اثون  ٽوٵه ډپشت ىٍ( ٷ128)ڇ ػٮٶي يِيي ػبثَثن و ٕا

 وتـبة  و غف٥ٗ وتبة ،اِدُٕ وتبة اطَ ٕه نڂبٍٗ ثب( 50ٛ ،1364

ز ٙبهيي اِٟٙشٚاٖ  ثون  اثوب   ،٥ٗوتـبة غـف   .ډي٭ب اين ٝيٷ ثَ ٕا

، (ٷ148ف )ڇ ٭ؼچوي  هچٺوبڇ  ثون  ډٞجق ،وتبة اِدُٕ ،(ٷ141)ڇ سٲچت

 و( ٷ157)ڇ اثوډونوٴ  ،وتبة اِدُٕ، وتـبة غـف٥ٗ ٚ وتـبة اِٟٙـش    

 ك٢ووٍ  نٚوبنڂَ  ثه همين نوبڇ،  (ٷ206)ڇ ٽچجي هٚبڇځبنه  سأڅيٶبر ٕه

ز )ىٍ ډپشت ٭بڅمب  دَنٚب٣ و ٵٮبڃ  ثووى   ٽووٵي  هٞوٛ ٽوٵه ٕا

 ځٶوز:  سوا  ٽه ډي ؿنب  (؛38ٛ ،1342 ، ٍ.ٻ: ثَٹي،هچٺبڇ ثن ډٞجق

ز آطبٍ اُ ىٕشه اين سأڅيٴ ىٍ ٽوٵه ډپشت ٹَ  ىوڇ، ٹَ   ثوه  نڂوبه . ٕا

َاٽِ ٕبيَ كپبيشڂَ ك٢وٍ هؼَي ٕوڇ ٕيم ډؤڅٶب  َاٷ  كوُم ډ  ىٍ ٭و

وز  آطوبٍ  اُ ىٕوشه  ايون  سوأڅيٴ  ىٍ ٽوٵه ٽنبٍ ِاكڈ  نٞوَثن  آطوبٍ . ٕا  ډو

 غـف٥ٗ،  وتبة ( همـو 362ٛ ،10ع ٷ،1419 )سٖشَي،( ٷ212)ڇ

ٚ أخجبسٜ ف٣  وتبة ٔسٙذ أ٥ٔشإِؤ٥ٙٔٗ و ډبنويه،  ثبٹي اډَوُ ثه سب ٽه

 ،ٔٗ سٚى ػٙٝ ٔٗ أغحبثٝ تسمرةاِدُٕ ٚ غف٥ٗ ٚ اِٟٙش ٚ فؿبئّٝ ٚ 

 ،2ع سوب،  ثوي  )ثٲوياىي، ( ٷ262)ڇٙويجه   ثن يٮٺوة ٭بډي ډٌهجي ؿو 

ٗ  اِحـشٚة  وتبة ٽنبٍ ( ى537ٍٛ  ٽوي٘ هووى   هوڈ  أل٥ٔشإِـؤ٥ٙٔ

( 54ٛ ،12ع ٷ،1417 ثٲياىي، )ه٦يت( ٷ224)ڇ ډيائني اثواڅلٖن

نؼبٙي، ) ثَٞه ډپشت ثَػٖشة اهجبٍي ډشٮيىِ ٽشت ثٲياى )همب ( و ىٍ

َاه  ثه( ٷ298)ڇ ىينبٍ ُٽَيبثن ډلميثن يٮني( 937ٗ  ٷ،1408  همو

َاهيڈ ډشٮيى آطبٍ ز ٵوٷ ډ٦چت ٍوٙنڂَ ٽوٵه ىٍ طٺٶي اث  .ٕا

 ځٌٙووشه، هووبي ٕوويه ثٖووب  نيووِ دوونؼڈ اثشووياي و ؿهووبٍڇ ٹووَ 

َا   هوبي  ٍنڀ كووُه  ٽڈ ىهنيم ك٢وٍ نٚب  ِ  وو  ايو  ٙوين  سوأڅيٴ  ثؼو

ز سبٍيوي هبي نڂبٍٗ اُ ثو٘ اين ىٍ و  ٝيوٷ  ايون  ډٺبثوڄ،  ىٍ. ٕا

 ٭بڅمووب  ٵٮووبڃ ك٢وووٍ اُ همـنووب  ٹجووڄ، ٕوويم ىو همبننووي ٹووَ  ىو

َاٷ، هبي كوُه َ  ثَٞه و ثٲياى ٽوٵه، اُ ا٭ڈ ٭  ډيوب   اُ. ىهوي  ډوي  هجو



  35ٚ ٘دبض٣ ٍ٘بس٢ ض٥ؼٝ دس پٙح لشٖ ٘خست ثشاسبس دٚ فٟشست ض٥خ طٛس٣  س٥ش تبس٤خ
 

 إِٛؾـح  ٽشوبة  همـو  دنؼڈ و ؿهبٍڇ ٹَ  ىٍ ځَٵشه ٙپڄ سأڅيٶبر

 (ٷ300ثٮوي )ڇ  نوثوشي ډوٕي ثن كٖناطَ  ،أ٥ٔشإِؤ٥ٙٔٗ حشٚة ف٣

َ   نهوَوا ،  و ٝوٶين  و ػموڄ  هبي ځبنه ٕه (؛298ٛ ،3ع سب، ثي )ٽلبڅه، اطو

ٍثن  نيوِ  و ؛ػچوىي ډشٮيى آطٍب و ؛(ٷ303ف )ڇ ٹبثوٕي ػهڈ اثي ډلميثن ډٌن

ٙشة  ،ِادُٕ وتبة ـبة  دونؼڈ يٮنوي    ٹوَ   اَط يڂبنه و ؛ٝيوٷ ٙيننڂب وت

 ډبنيه ثبٹي اډَوُ ثه سب ډٶيي ٙين ٽشبة سنهب ،(ٷ413)ڇ ډٶيي ٙين ُا  ِادُٕ

ز، ٍيوي سأڅيٴ يټ ٍا اَط اين ډلٺٺب  هَؿني ٕا  ثچپوه  ىانني، نمي َٝٳ سب

ٍيوي و ٽالډي  ٽشت ُډَم ىٍ ٍا آ  ونيم  ٽوه  انوي  ٽَىه ٹچمياى سب  ُا آ ، نوٖي

ٍين ډَٽت ٚب  ډٺبثڄ ىٍ ٙيٮيب  ٭ٺبيي اطجبر ػهز ىٍ سب  و ٭ظمبنيه) ډوبڅٶبن

ِڅه َٵشه ثهَه( ډٮش ز ځ َيب ،) ٕا  (.373ٛ ،1393ػٮٶ

 اډيَډؤډنوب   ُډب  ىٍ ځَٵشه ٝوٍر هبي ىٍځيَي ُا ىيڂَي ثو٘

َثو٣ ي ىٕز ثه ډ ٘  ىٍ ډٮبويوه  هوبي  انيُا  كبٽميوز  سلوز  هوبي  ثوو

ز ٽه ىٍ اډيَډؤډنب  منيا  سأڅيٶبر ٕا غـبسات  ٭نووا   ثوب  ٙيٮه ىاٚن  ِا

ز ځٚشه ډ٦َف ب  آطبٍ ُا نو٫ اين. ٕا َ  ىٍ اڅجشوه  ٵوٷ، سأڅيٶبر ٖث و َسٕب ٕ 

ٍَا ٙيٮه ن٪َ ٭بڅمب  ډ٦مق اثشيايي ٹَ  ؿهبٍ شه ٹ ز ىٙا  آطوبٍ  ډيب  ُا. ٕا

ٍځبني َثن  ،ٽچجوي  هٚوبڇ  ،اثوډونوٴ  همـو  ِث و ِاكڈ  ٞن  اكمويثن  ،ډو

َاهيڈ ،ٕيبٍ ډلميثن ٍثن  و ػچوىي ،طٺٶي اث  سنهوب  ،ٹبثوٕوي  ډلموي  ډنوٌ

غبسات ٽشبة َاهيڈ ِا ٍَا ىٕشَٓ ىٍ اډَوُ سب( ٷ283)ڇ طٺٶي اث ى ٹ  .ىٍا

َا ىٍثبٍم  ك٢وَر  آ  ه٦جوه  ىٍثوبٍم  سوأڅيٴ  نوٖشين ٵب٥مه ُه

ز َ  آهوَين . نمووى  اٹوياڇ  آ  طجز ثه ىوڇ ٹَ  ىٍ اثوډونٴ ٽه ٕا  اطو

ِاٍٗ ِ  ايٚوب   ىٍثوبٍم  اوڃ ٹوَ   دونغ  ىٍ ٙيه ځ  آ  ه٦جوه  ٙوَف  نيو

ز ثٍِځواٍ  وتـبة  ٭نووا   سلوز ( ٷ423)ڇ ٭جويو   اثون  سو٤ٕ ٽه ٕا

 .ىٍآډي نڂبٍٗ ثه فبطٕٝ خطج١ تفس٥ش

 ىوډوين  ك٢وَر،  آ  ىٍثوبٍم  سأڅيٶوبر  ٍونوي  ىٍ «ٵيٻ» ډو١و٫

 ثوب  ىوڇ ٹوَ   اُ ٽوه  ډشٮويىي  آطوبٍ . ځَىيي ٕجت ٍا هب نڂبٍٗ اُ ىٕشه

كمب  فذن وتبة  ٕووڇ،  ٹوَ   ىٍ و ځَىيي آٱبُ هبٙمي ٽظيَ ثن ٭جياَڅ

َاهيڈ) سن يټ ٕوي اُ سنهب ٹجڄ، ٕيم ثٖب  . ٙوي  ځيوَي  دي( طٺٶي اث

َاي ؿهبٍڇ ٹَ  ىٍ ډو١و٫ اهميز اڅجشه َ  ٙويٮه  ٭بڅموب   ث  ثووى،  ثيٚوش

٤ ىٍ ٽه ؿنب   ،(ٷ356)ڇ انجوبٍي  اكموي  ثون  ٭جيوياهلل  ٕويه،  ايون  اوٕا

وبني  ثچوي ډلمي ډ٪ٶَثن و اٝٶهبني اثواڅٶَع َٕا  آطوبٍي ( ٷ367)ڇ ه

. يبٵوز  نڂبٍٗ آطبٍ اُ ىيڂَي ىٕشه ٕوڇ، ٕيم انشهبي ىٍ. ُىني ٍٹڈ ٍا

 آ  ُنوويځي سووبٍين هٞوووٛ ىٍ ٍا ٽشووبثي ىينووبٍ ُٽَيووبثن ډلموويثن

 ٍونٸ. ٽَى سأڅيٴ ِٔٛذٞب ٚ ٔٙطؤٞب ٚ اخجبس فبطٕٝ ٭نوا  ثب ك٢َر

ز؛ ډٚبهيه ٹبثڄ ثيٚشَ ؿهبٍڇ ٹَ  ىٍ ٽشت ُا ىٕز اين  وتبة ډبنني ٕا

حسٗ ٚ فاطمةاخجبس  حس٥ٗ ٚ ِا اخجـبس   ؛(ٷ325)ڇ طچوغ  اثوي  اثن اَط ِا

 ٙين ٥وٕوي  ٽه( ٷ353ىٍ ُنيه) ٝوڅي ډلمي اكميثن نوٙشة فبطٕٝ

اخجـبس   وتـبة  همـنوين  و ٽوَىه؛  يوبى « ٽجيوٌَ  ٽشوبةٌ » سٮجيَ ثب آ  ُا

شة فبطٕٝ  ايون  انشهوبي  ؛ و ىٍ(ٷ356)ڇ انجبٍي اكمي ثن ٭جيياهلل نڂٙب

ِٛذ وتبة ٍي ډپشت ىٍ ٝيوٷ ٙين هڈ ٕيه  .نموى سلََي ٍا فبطٕٝ ٔ

ٍا  اډبډز اډبڇ كٖن ډؼشجي  ډٮبويوه و ٝچق آ  ثٍِځوواٍ ثوب    ىو

ز ٽه ډؤڅّٶب  ٙيٮه ثيا  سوػوه ٽوَىه   ثوبٍه   انوي و ىٍ ايون   ډو١و٭ي ٕا

 ، وتبة لتُ اِحسٗاِحسٗ غّح وتبةهبيي ثب ٭نوا   نڂبٍي سټ

انوي. ٭والوه ثوَ ٕوه      ثه ٍٙوشه سلَيوَ ىٍآوٍىه   اِحسٗ ل٥بْ وتبة و

 هٚوبڇ ٽچجوي  و  اثوډونوٴ ، ثون ٽظيوَ هبٙومي    ٭جياهللٽشبة ډِثوٍ، اُ 

ُنيځبني، ٵ٢بيڄ و نيِ ٙهبىر  ٽشبة هبي ىيڂَي نيِ ىٍ هٞوٛ سبٍين 

شه ٙيه ٽوه ډوي   سووا  ثوه    آ  ك٢َر ُا ٕوي ٭بڅمب  اٱچت ٙيٮه نڂٙب

حس٥ٗ الرسالةوتبة  حسٗ ٚ ِا ، ُا ٭بڅموب   ثون ٙويجه    يٮٺووة ، اَط ف٣ ِا

َاهيڈ طٺٶوي ٽووٵي  نوٙشة  وتبة ل٥بْ ِاحسٗډپشت ثٲياى؛  وتـبة  ؛ اث

حس حس٥ٗاخجبس فبط١ٕ ٚ ِا ُا ٭بڅموب  ٕويم    طچغ اثن اثي، سأڅيٴ ٗ ٚ ِا

شة وتبة غّح ِاحسٗؿهبٍڇ ثٲياى؛  ٷ( ٽووٵي؛  333)ڇ ٭ٺيه اثن، نڂٙب

حس٥ٗ وتبة روش ِاحسٗ ش ِاحسٗو  ٚ ِا ، اَط ډووٍم  وتبة ف٣ ٔأ

َي اين ٕيه، يٮني  ِثن يليي ػچوىيٞث وتـبة  ؛ و ىٍ نهبيوز،  ٭جياڅٮِي

حسٗ حس٥ٗ فؿُ ِا بٍه ٽَى. ٙين ٝيوٷ، ُا ٚ ِا  ٙا

وهياء  ىٍثبٍم اډب  مويم ٭ نويٖوي  ډٺشوڄ  ځٶوز:  سووا   ډوي  ٕيياٚڅ

 اوڃ ٹوَ   اُ ٽوه  اي ځونه ثه ځيَى، ىٍثَ ډي ٍا ك٢َر آ  ىٍثبٍم سأڅيٶبر

 اٝوولبة اُ نجبسووه ثوون اٝووجٰ سوٕوو٤ ډٺشووڄ نوٖووشين ٽووه هؼووَي،

 آهوَين  ٽوه  ؿهبٍڇ، ٹَ  دبيب  سب ٍٕيي، ٩هوٍ ډنٞة ثه اډيَډؤډنب 

ِاٍٗ اطَ ٗ يٮني  ٥وٕيٙين  ٕوي اُ ٙيه ځ ثـٗ   وتبة ٔمتُ اِحسـ٥

وز، ه ٷ( ىٍ ٍي ثه نڂبٍٗ ىٍآډي381)ڇ ٙين ٝيوٷ ػ٣ّ  هويؾ  ٕا

هوبي كوييظي ٙويٮه اُ ثٞوَه،      هاي اُ كووُ  ٽه ىٍ كوُه نجوىه اي ٕيه

ويْه ٽوٵه ٽه اٱچت آطوبٍ سوٕو٤ ٭بڅموب  آ  ىيوبٍ      هثٲياى، ٍي، ٹڈ و ث

ز، اطَي نڂبٙوشه   كٖوين  اډبڇ ىٍثبٍم ډٺشڄ ٹبڅت ىٍ ٕبډب  يبٵشه ٕا

هياء اُ ډيب  ډٺشڄ .نٚيه ثبٙي  سووا  اُ ثٍِځوبني   ډوي  نويٖب  ٕيياٚڅ

ِاكڈ،   ، ػبثَثن يِيي ػٮٶيـو  هم اثوډونٴ، هٚبڇ ٽچجي، نٞوَثن ډو

َاهيڈ طٺٶي،  وٮَي،      سلمةاث ثن ه٦وبة، ډلمويثن اكمويين يليوي ٙا

 نبڇ ثَى.ډلميثن ُٽَيبثن ىينبٍ و ٭جياڅٮِيِثن يليي ػچوىي 

َ  ىٍثبٍم َ  ) ا٥هوبٍ  ةائمو  ٕوبي كٖون   اډوبڇ  و هوبىي  اډوبڇ  اُ ٱيو

 ىٍثوبة  انيٻ ثٔ نياٍى(، آطبٍي وػوى نڂبٍي هيؾ سټ ٽه ٭ٖپَي
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ٍين ٗ ثه آنب  ُنيځي سب ٍآډيه نڂٍب َٚش ٽه ى ڄ سأڅيٶبر، اين ثي ٗ  كٝب  سوال

ِثن  يٮنوي  ٙويٮه،  ډؤڅٶب  ُا سن ىو ِي  ډلمويثن  و ػچووىي  يليوي  ٭جوياڅٮ

ڇ َٹ  ىٍ «ىثيچي» ثه ډٮَوٳ ،ډلمي ثن وهجب  وز  هؼَي ؿهٍب : ډبننوي . ٕا

ٛسى و ػ٣ّ ٔحٕذٗث خؼفش اخجبس اث٣ ،ِاحس٥ٗ ٗث اخجبس ػ٣ّ  ثٗ اخجبسٔ 

ٕٙػٛس ٔغ اخجبس ِاػبدق ٽشبة و ػچوىي ُا خؼفش ـب   ،ِا شؾ ـبس ِا  و اخج

٣ خؼفش اخجبس اث٣ ِث٘ب  .ډلمي ثن وهجب  ډلميثن ُا ا

ك٢َر  ىٍثبٍمٙيه اُ ٕوي ٭بڅمب  ٙيٮه  سأڅيٶبر سبٍيوي نڂبٙشه

ٍا ٙوبډڄ     كؼز ٭الوه ثَ آنپه سبٍين ُنيځبني و ٕويَم آ  ك٢وَر 

ٍا ىٍثَ ٙوى ٽه ٭ميم نڂبٍٗ ډي ډوبني، ډظوڄ    ، ػنجهىاٍى هب  َاِڅ هبي آه

و ىاليڄ هَوع ايٚوب  نيوِ ډو١وو٫ سوأڅيٴ      ُډب  هَوع اډبڇ ٭َٞ

ز؛ ډظڄ آطبٍ ٭ثَهي اُ  وتـبة  بڅمب  ٙيٮه ىٍ دنغ ٹَ  نوٖز ثوىه ٕا

وتـبة دالئـُ    و ؛اطَ ډلمويثن ػمهووٍ ٭موي    ،ِمبئٓٚلت خشٚج ا

ىٍ هٞووٛ  ثن ډلمي ثٞوَي.   كٖننڂبٙشة  ،خشٚج اِمبئٓ ٚ ٔالحٓ

 هوبيي ډبننوي   سوا  ثوه ٽشوبة   سبٍين ُنيځبني و ٕيَم آ  ك٢َر نيِ ډي

ضٔبٖ مبئٓ سرر وتبة  ،وتبة غبحت ِا مبئٓ ،ِا مبئٓ ،وتبة ِا  ،وتبة اخجبس ِا

ٟذ٢ ٟذ٢ و وتبة اخجبس إِ َسيت و سو٤ٕ   وتبة إِ ډلمويثن  ، ٽه و ثه س

َي ډٮچّي ،ػمهوٍ ٭مي ي ٭چي ،ثن ډلمي ٞث ثون   ٵ٢وڄ  ،ثن ډهِيبٍ اهوُا

ًا  نيٚبثوٍي ي ٽچيني ٭چي ،ٙب ٍُا  ،٭جوبىثن يٮٺووة ٍواػنوي    ،ثن ډلمي 

َا  ډٖشٮ٦ٴ ٭يٖي بٍه ٽَى. ػچوىي و ،ثن ډه شه ٙيه، ٙا  نڂٙب

نپشة ػبڅت سوػه ىٍ اين ىٕوشه اُ ٽشوت، نٺو٘ دٍَنوڀ ډپشوت      

َا اُ ثٞ ز؛ ُي ِاٍٗ ٙيه ىٍ ايون ثوبة،    9َه ىٍ سأڅيٴ اين آطبٍ ٕا اطَ ځ

ز.  ؿهبٍ سأڅيٴ سو٤ٕ ٭بڅمب  ثَٞه نوٙشه ٙيه ٕا

 اهبم دٍاصدُ تَاسٗخ .5-4-3
َاٷ،  هوبي  كوُه ٭بڅمب  سالٗ و همز  ىٍ ٽوٵوه  ډپشوت  ويوْه  ثوه  ٭و

ز ډٚهوى ا٥هبٍ ائمة ثه ډَثو٣ سأڅيٶبر  نوٙوشه  سوواٍين  ثوه  نڂبه. ٕا

 ديٚوين  ځٶشوبٍ  ٝويٷ  ځويوبي  ثبٍ ىيڂَ اډبډب  ډٮٞوڇ ثبةىٍ  ٙيه

ز  ٹَ  ىو ىٍ ثٲياى ډپشت ٭بڅمب  ثچپه ٽوٵه، ډپشت نه ثبٍ اين اډب. ٕا

 ٽشوت  اُ ىٕشه اين هچٸ ىٍ هوى اُ ثيڅيچي ثي نٺ٘ دنغ، اثشياي و ؿهبٍ

ِاٍىني نمبي٘ ثه سبٍيوي ٤ ډلٺٺب . ځ  تـبس٤خ  وتبة و ٕوڇ ٹَ  اوٕا

 ٍا( ٷ250)ڇ ػه٢ومي  ٭چوي  نَٞثن ، اطَاالئٕٝ تٛاس٤خ يب اِشسَٛ آَ

 ،1390 ػٮٶَيب ،) ىانني ډي ائمة ا٥هبٍ ىٍثبٍم نڂبٍي سبٍين آٱبُ نٺ٦ة

 ىو ىٍ ثوبٍه،  ايون  ىٍ ٙويه  طجز سبٍيوي ٽشبة نوٖشين (. اډب22و21ٛ

 اُ ،األئم ةٔٛا٥ِـذ  وتـبة ډؤڅٴ  اُ ٥وٕيٙين  و نؼبٙي ٵهَٕز

 ډمچووټ ثوون ٭جوياهلل  ډلموويثن يٮنوي  ؿهووبٍڇ، ٹوَ   اثشووياي ٭بڅموب  

ز( ٷ303ف )ڇ األٝجهبني  ٵٮبڅيوز  نٚوبنڂَ  سنهب ٽه اطَ، اين اُ دٔ. ٕا

َا  كوُم ٭بڅمب  ز، اي َ  ىٍ نوٙوشه  هوبي  ٽشوبة  ثيٚشَ ٕا  ايون  َٕسبٕو

ز اطَ و ډشٮچٸ  يټ ٹَ  و ثؼِ   ٍونوٸ  ثب اډَ اين ٽه ثٲياى ډپشت ثه ٕا

 .نيٖز اٍسجب٣ ثي دنؼڈ و ؿهبٍڇ ٹَ  ىٍ كوُه اين

مب٭يڄ، االئٕٝ تٛاس٤خ ف٣ اال٘ٛاس هبي ٽشبة  ثون ٭چوي نووثوشي    ٕا

مب٭يڄ األئٕٝ تبس٤خٷ(؛ 311)ڇ ِا٭ي ٕا اخو ا األئم ةو؛ ثن ٭چي ه

ٝ  ؛ ػٮٶَثن ډلميثن ډبڅټ ٕبثوٍ ٽوٵي، میالرذهم اثون  ، تـبس٤خ االئٕـ

ٝ   ؛ طچغ ثٲياىي اثي ـ ٛاس فـ٣ تـبس٤خ األٕئ وپبٵي    ؛ األ٘ ډلمويثن هموبڇ ٕا

َثن ٕيبٍ سميموي ، طبِت اث٣ اخجبس آَٷ(؛ 336)ڇ  ٷ(،355)ڇ ډلميثن ٭م

ػفبء ٝ تبس٤خ ف٣ ِا َاهيڈ، األٕئ  سرر ٷ(؛ 355ف  )ڇ ٍاٵ٬ ثن اثي اكميثن اث

طشو٥ٗ ٝ ف٣ إِ ٚ االٕئ ج٣  وٵَي كٖين، اِٙ تبس٤خ ٷ(؛ 355ف )ڇ ثن ٭چي ِث

ٝ ٝ ٷ(؛ و358)ڇ ثن كميا  هٞيجي كٖين، االٕئ ثون   ٝوبڅق ، تبس٤خ األٕئ

َاډي ز.  ډلمي ٝ شه ٙيه ٕا ز ٽه ىٍ اين ُډينه نڂٙب ُا ػمچه سأڅيٶبسي ٕا

ين سأڅيٶي ٽه ىٍ اين كوُه ثه ډنٞة ٩هوٍ ٍٕوييه و سوب ثوه     ٙبيي ډهڈ َس

ي.413)ڇ ٙين ډٶيي االسضبد اډَوُ ثبٹي ډبنيه، ٽشبة  ٷ( ثٙب

 ًگبسٕ هقتل .5-4-4
 ٭بڅموب   سوبٍيوي  سأڅيٶوبر  هوبي  ځونوه  نوٖشين ػِو  ډٺشڄ هبي ٽشبة

ٗ   س٥ّٓ وتبة اُ دٔ ٽه ؿنب  آيي؛ ډي بٍٙم ثه ٙيٮه  ٽشوبة  ،لـ٥   ثـ

 ٙويٮيب   سوبٍيوي  اطَ سَين ٽهن ،نجبسه ثن اٝجٰ ،ػ٣ّ ثٗ اِحس٥ٗ ٔمتُ

 نڂوبٍي ىٍ  ډٺشوڄ  اثشوياي  اُ ىهي نٚب  ډي هب ثٍَٕي. آيي ډي كٖبة  ثه

 اهميوز  ُا سبٍيوي سأڅيٶبر ځونه اين ؿهبٍڇ، ٹَ  انشهبي سب نوٖز ٹَ 

ى هبٝي هووٍىاٍ  ٙويٮه  ٭بڅمب  ِن  ډبكٞوڄ  ٽوه  ډشٮويى  آطوبٍ  و ثووىه  َث

ز، ٭بڅمب  ُا سن 24 هبي سالٗ ز. اين ٽننيه سٞييٸ ٕا  ډي٭ٕب

وز  آ  ثيوبنڂَ  ٙيه نڂبٙشه سأڅيٶبر ثه نڂبه َ  ٽوه  ٕا  هموز  ثيٚوش

 ثوين،  ايون  ىٍ و ځٚوشه  ډٞوَوٳ  ائموة  ډٺبسوڄ  نڂبٍٗ ىٍ ٭بڅمب ،

وهياء  و اډيَډؤډنوب   نڂبٍي ډٺشڄ ثه ثيٚشَين سوػه ډٮ٦ووٳ   ٕيياٚڅ

ز ثوىه ٍا   ويوْه  ثوه  اډبډب  اٝلبة ډٺبسڄ. ٕا َ  ك٢وَر  يوب  اډيو

ٍا  ډٺشڄ آطبٍ ىيڂَ ثو٘  ډبنني ىهي؛ ډي اهشٞبٛ هوى ثه ٍا ٙيٮه نڂب

ٗ  ٔمتُ ،ثىش اث٣ ٔحٕذثٗ ٔمتُ ُ  و ػـذ٢  حدـشث ٓ  ٔمتـ  .تٕـبس  ٥ٔـث

ٗ  همـنين َ  ٕوجت  ثوه  ٕووڇ  هچيٶوة  ډٺشوڄ  نڂوبٍ ٍا  ىٍ آ  سوأطي  ىو

٘  اُ آنـوه . نمبني ىوٍ ٙيٮه ٭بڅمب  ن٪َځبه اُ ٭چي اډبڇ كپوډز  نٺو

َ  نڂبٙوز،  سوا  ډي ٭َٝه اين ىٍ كييظي هبي كوُه  ثوه  ډشوػوه  ثيٚوش
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َاٷ هبي كوُه ز ٭ ٍا  ٕوڇ اثشياي و ىوڇ اوڃ، ٹَ . ٕا  سوبُي  يپوه  ىو

 ػوبثَثن  ،نجبسوه  ثون  اٝجٰ ٕوي اُ ٙيه نوٙشه ډٺبسڄ. ثوى ٽوٵه ډپشت

َاهيڈ ثن ٭جياهلل ،(ٷ157)ڇاُىي اثوډونٴ ،(ٷ128)ڇ ػٮٶي يِيي  ثن اث

ز ىيبٍ اين بڅمب ٭ ٵٮبڅيز نمبيبنڂَ ٽچجي هٚبڇ و ٥بڅت اثي  .ٕا

ٗ  كوُم ثٮي، ثه ىوڇ ٹَ  اُ  ډپشوت  ىٍ آطوبٍ  اُ ىٕوز  ايون  نڂوبٍ

َا  كوُم و ثَٞه ډپشت و ٹَ ، اين اوايڄ اُ ثٲياى  ايون  ىوڇ نيمة اُ اي

 ٽشوبة  نڂبٍٗ ٹَ ، اين ىٍ سوػه ػبڅت نپبر ځٖشَٗ يبٵز. اُ ٕيه

 ىو و( ٷ225)ڇ ډويائني  اثواڅلٖون  ٕوي اُ ،ػ٣ّ ثٗ اِحس٥ٗ ٔمتُ

ٗ  ٔمتُ ٽشوبة  ُ  و ا٥ٔشإِـؤ٥ٙٔ ٗ  ٔمتـ  ثون  ٭جوياهلل  ٕووي  اُ ،اِحسـ٥

وز  ثٲوياى  ډپشوت  ىٍ( ٷ281)ڇ اڅوينيب  اثي ډلميثن  ٵٮبڅيوز  اُ ٽوه  ٕا

َا  كوُم. ىاٍى ثَډي دَىه ٹَ  اين ىٍ ډٌهت ٭بډي ٭بڅمب   و ٹوڈ  ىٍ اي

َاٷ كوُم و ٍي  همـنوب   ؿهوبٍڇ  ٹوَ   ىٍ ٽوٵوه  و ثَٞه ثٲياى، ىٍ ٭

 ٽوه  ؿنوب   هٖوشني؛  ٭َٝوه  ايون  ىٍ ٭بڅمبنٚب  نٚب٣ ثب ٵٮبڅيز ٙبهي

 ىٍ ٝويوٷ  ٙين اطَ و اڅٮ٦بٍ يليي ډلميثناطَ  ،اِحس٥ٗ ٔمتُ ٽشبة

ووَه ىٍ ػچوووىي ډشٮوويى سأڅيٶووبر و ٍي و ٹووڈ ىٍ ُډينووه همووين  و ٞث

حس٥ٗ ٔمتُ  ُنويه ) ٕوپين  ثون  ٵ٢وڄ  ثون  ٭چوي  ډلمويثن نوٙوشة   ،ِا

ب  ٽوٵه ىٍ( ٷ340ىٍ ب٣ اين ُا ٚن ى ٙوٍ و ٚن  اين آطبٍ ډيب  ىٍ ٙبيي. ىٍا

طبِج٥٥ٗ ٔمبتُ ٽشبة ٹَ ، وٶهبني  اثوواڅٶَع اَط  ،ِا وجهبني  ٝا  األٝوڄ  )ٝا

 هوب  نڂبٍٗ ىيڂَ ُا ثي٘ (181ٛ ،2ع سب، و كَ٭بډچي، ثي  اڅمنٚأ ثٲياىي

ٍَا ثٮي هبي ٕيه ٭بڅمب  سوػه ډوٍى ز ځَٵشه ٹ ُاين و ٕا شهٍو،  ا  هوى سواٖن

ٍا  ثه ډشمبىي و ٹَو  كواىص ٔد ُا ٍا ٕبني ٽنوني ىو  .َث

   اه٘ٔ ثٌٖ دٍساى .5-5
ز آ  نٚبنڂَ ډؤڅٶب  آطبٍ ثٍَٕي َاي  آنـوه  ٽه ٕا  ىوٍم ىٍ ٙويٮيب   ثو

 ىٍ ځَٵشوه  ٝووٍر  هوبي  ٹيبڇ ثوىه ثَهوٍىاٍ ثيٚشَي اهميز اډيه اُ ثني

ز ٭َٞ اين  ٙوهَر  «سواثين ٹيبڇ» ثه ٽه ،اڅوٍىه ٭ين نجَى اهميز. ٕا

 ٹيوبڇ  و ٭چي ثن كٖين هواهي هو  ثه ډوشبٍ طٺٶي ٹيبڇ نيِ و يبٵز،

َاي ىوڇ، ٹَ  اثشياي ىٍ اڅلٖين ثن ٭چي ُييثن  ىٍ ٙويٮه،  ٭بڅمب  ث

ِاكڈ نَٞثناطَ  ،اِٛسدٜ ػ٥ٗ ٽشبة َاهيڈ  ، نڂبٙوشة اِتٛاث٥ٗ ٽشبة ؛ډ  اثو

اخجـبس   ٽشوبة  و اُىي؛ اثوډونوٴ سوأڅيٴ   ،اخجبس إِختـبس  ٽشبة ،طٺٶي

ز نمبيب  ػچوىينوٙشة  ،ػ٣ّ ص٤ذثٗ  ٙيٮه ډؤڅٶب  ىيڂَ ىٱيٱة. ٕا

ٍا  سبٍين اُ ائموه   اٝولبة  اُ ثَهوي  ُنيځبني ثه ډَثو٣ اډوي ٕيبه ىو

ز ا٥هبٍ َاىي ىٍثبٍم ٙيه نوٙشه هبي نڂبٍي سټ ٽه ٕا َ  ډبنني اٵ  ػوبث

 سموبٍ  ډيظڈ وهؼَي  ٍٙيي ،٭يي كؼَثن ،ٝوكب  ثن صعصعة ،ػٮٶي

ز اډَ اين ځواه( ډٺشڄ ٹبڅت ىٍ ثيٚشَ)  ثَهوي  سوبٍين  ًٽَ همـنين. ٕا

ِ  و يِيوي  و ډٮبويه همـو  اډوي هچٶبي اُ  ايون  واڅيوب   اُ ثٮ٢وي  نيو

ٍا   اُ ډٲيوَه  ثون   ډ٦وَٳ  و يوٕوٴ  ثن كؼبع ،اثيه ُيبىثن همـو  ىو

ٍا   سبٍين نڂبه َاهيڈ  ،اثوډونوٴ  همـوو   اي ثَػٖوشه  نڂوب  و طٺٶوي  اثو

ز نمبنيه ىوٍ وىيػچ يليي ٭جياڅٮِيِثن  ىٍثوبٍم  سوػوه  ػبڅت نپشة. ٕا

َ  هوبي  نڂبٍي سبٍين وز  آ  اډووي  ٭ٞو ٗ  ډ٦چوٸ  ٽوه  ٕا  هوبي  نڂوبٍ

و٤ ) سوبٍيوي  ٽشوت  ُا ثو٘ اين َٙو٫ ُا ٙيه انؼبڇ  سوب ( ىوڇ ٹوَ   اوٕا

َ  ىٍ و ثووىه  ٽوٵه ډپشت ٭بڅمب  هبي سالٗ طمَم ٕوڇ، ٹَ  انشهبي  ٕوي

َه ډپشت ؿهبٍڇ، ٹَ  ىٍ آطبٍ اين نڂبٍٗ  ٹوڈ  و ٕمَٹني ډپشت ىو و ٞث

ىٍ انشهبي ٕيه ؿهبٍڇ  و ٙيه اٵِوىه ٽشت ُا ىٕشه اين سأڅيٶي كوُم ثه نيِ

دؼف٣وتبة ثٲياى يٮني  ډپشت اَط سنهب نيِ دنؼڈ ٹَ  و اوائڄ  أخجبس خبثش ِا

ز هوٍىه ٍٹڈ( ٷ401)ڇ ػوهَي ٭يبٗ اثن سو٤ٕ  .ٕا

 عجبع . دٍساى ث5-6ٌٖ
َاي ډؤڅٶب  و ډوٍهب  ٙيٮه همـو   ِاكڈث َاهيڈ طٺٶوي  ، نَٞثن ډ ، اثو

َاني  ػچوىي، ٭ٺيه اثن ـو  آنوب ، اُ ډيوب  سلووالر ٭ٞوَ     همو ىيڂ

٭جوبٓ   يهبي ډشٮيى ٙيٮيب  ىٍ ثن ٭جبٕي، طجز كواىص ډَثو٣ ثه ٹيبڇ

وز   ٗ   ٽوه   . ؿنوب  اُ اهميز ثَهوىاٍ ثووىه ٕا  يبٵشوه  آطوبٍ ډشٮويى نڂوبٍ

ٗ  ،ٔمتّٝ ٚ ػجذاهلل ٔحٕذثٗ خشٚج همـو  ٓ  اخجبس ٔحٕـذث  ٚ إثـشا٥ٞ

 اخجبس غبحت ،اِض٘ح اخجبس غبحت ،إثشا٥ٞٓ ٚ اخجبس ٔحٕذ ،اِسشا٤ب أث٣

 ډؤيي اين ډي٭بٕز. حسٗ ثٗ ػجذاهلل ثٗ اخجبس ٤ح٥ى وفخ 

َاي و اىثووب سووبٍين ًٽووَ آ ، ثووَ ٭ووالوه  ٹبڅووت ىٍ ىوٍه ايوون ٙووٮ

ويوْه ډووٍم ډپشوت     ٙيٮه ثوه  ډؤڅٶب  هبي ٵٮبڅيز ىيڂَ اُ نڂبٍي، سټ

وز  نڂوبٍي  سبٍين ىٍ ٭َٝة ػچوىيثَٞه يٮني  َايي . ٕا  همـوو   ٙوٮ

ٓ  ،٭جيي ډٞٮت ثن ٕٶيب  ،كميَي ٕيي  و ٭ؼوبع  ثون  روبرة  ،اثونووا

َاىني اين ػمچة اُ ډپي ډيمو  ثن ٕييٴ  كميوَي  ٕيي آنهب، ثين ىٍ. اٵ

َاٍ ٙيٮه ډؤڅٶب  هبٛ سوػه ډوٍى وشه  ٹ  سأڅيٶوبر  اُ ډ٦چوت  ايون  و ىٙا

ولبٷ سوٕو٤ ډؤڅٶوبني همـوو      وي ىٍثوبٍم  ٙيه نوٙشه ډشٮيى ثون   ٕا

ثون ډلموي    ډلمي ثَٞي، ٭جياڅٮِيِثن يليي ػچوىي ثٞوَي، ٝوبڅق  

َاي، اثن شنجب٣ ٹبثڄ ٭جيو  ٭يبٗ ػوهَي و اثن ٝ ز ٕا  .ٕا

 سوبٍيوي،  ٽشوت  اُ ىوٍه ايون  سأڅيٴ هبي ٵٮبڃ ىٍ كوُه سلچيڄ ىٍ

 ٵٮوبڃ  و دٍَنوڀ  ك٢وٍي اوڃ، ٹَ  ؿهبٍ َٕسبَٕ ىٍ ٽوٵه ځٶز: ثبيي

ِ  ثٞوَه  ډپشت و ىاٍى ٘  ٵٮبڅيوز  ٕووڇ،  ٹوَ   نيموة  اُ نيو  ىٍ ٍا هووي

َاي اډَ اين ٽه همـنب  ٽَى؛ آٱبُ آطبٍ اين نڂبٍٗ  ثوب  ثٲوياى  ډپشوت  ث
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ٝچه، ٹَ  يټ ٤ ُا ٵب  اخجبس غـبحت  ٽشبة ىو سأڅيٴ ثب ؿهبٍڇ ٹَ  اوٕا

ض٘ح س٥ذ و ِا َ اخجبس ِا َاهيڈ اكميثن، اط  ىٍ. اٵشبى اسٶبٷ( ٷ350)ڇ ډٮچّي ثن اث

َاٷ، كوُم ٭بڅمب  واالي همز ٽنبٍ  ٹوڈ  ډپشوت  ُا اَط يټ سنهب وػوى ٭

بنڂَ ثي َا  كوُم ٍٱجشي ٚن ز ٽشت ُا ثبة اين ىٍ اي  .سبٍيوي ٕا

والڇ، ثبيوي ځٶوز: ٽوه         ىٍ سلچيڄ سبٍين نڂوبٍي دؤ ُا ٩هووٍ ٕا

نڂبٍي( ثيٚوشَين   نڂبٍي و ػبډ٬ )سټ نڂبٍي ىٍثبٍم ائمة ا٥هبٍ سبٍين

وز. ٕويَم    كؼڈ اُ آطبٍ  سبٍيوي ډؤڅٶب  ٙيٮه ىٍ دنغ ٹَ  نوٖوز ٕا

ٍا ثوه اٍډٲوب       اٽَڇ نجي ز ٽه سأڅيٶوبر ډشٮويىي  ډجلض ىيڂَي ٕا

ٍا  نيِ اُآنؼبٽه ثب  ٍا  هچٶب و كواىص ډهڈ اين ىو ز. اهجبٍ ىو آوٍىه ٕا

ٍا     شه سوػه ډؤڅٶوب  و ډوٍهوب  ٙويٮه  سبٍين سٚي٬ اٍسجب٣ سنڂبسنڂي ىٙا

٭جوبٓ   اډيه و ثنوي  ٽه ىٍ هٞوٛ سبٍين ىوٍم ثني ػچت ٽَى، همـنب 

ٌاٍ اين ىو ىوٍه ٝووٍر دٌيَٵشوه   هب كو ثيٚشَ نڂبٍٗ ڃ كواىص سأطيَځ

ٍاي  َاي ػبډٮه ٙيٮيب  ىا ز. ديبډيهبي ډهمي ثوىهٽه ث  ٕا

هبي كييظي نيوِ ثبيوي ځٶوز: هَيوټ اُ      ىٍ هٞوٛ نٺ٘ كوُه

َا ، ٕووهمي ىٍ    َاٷ و ؿووه ىٍ ايوو َاٽووِ ٭چمووي ٙوويٮه، ؿووه ىٍ ٭وو ډ

َاٽِ ٭چموي  نڂبٙشه  هبي سبٍيوي ثَ٭هيه ىاٍني. اډب ىٍ اين ثين، نٺ٘ ډ

َاٷ، ثه دوٙوي   ويْه ډپشت ٽوٵه ثٖيبٍ ډٚهوى و ٱيَٹبثڄ ؿٚڈ كوُم ٭

ز؛ ؿنب  نڂوبٍي ٙويٮه ىٍ دونغ ٕويم اثشويايي، ډَهوو         ٽه سوبٍين  ٕا

ز. اڅجشه ٭بڅمب  ايون ىيوبٍ هوڈ ىٍ     سالٗ هبي ٭بڅمب  ډپشت ٽوٵه ٕا

َاي        نڂبٍٗ وشني؛ ډوظالً، ثو هبي سبٍيوي هووى، ٭مچپوَى يپٖوبني نيٙا

، ٕويَم نجووي و كوواىص    ني ائمة ډٮٞووڇ ٭بڅمب  ٽوٵه سبٍين ُنيځب

َا ٍا  هچٶب ىٍ اوڅويز ٹ زىو اطَسوَي   و ىٍ ٕبيَ ډجبكض ك٢وٍ ٽڈ ٍ ىٙا

َاٷ ډبنني ثٲياى و ثٞوَه، هَيوټ ثوه    ىاٍني َاٽِ ٭چمي كوُم ٭ . ىيڂَ ډ

َاهوووٍ هوووى، ٽوٙوو٘ ٍا اُ هوووى ثووَوُ ىاىه ٵ انووي و ثووَهالٳ  هووبيي 

الڇ اُ ٽڈ ايون ىو كووُه، ىٍ    ٵَوٱي ډٚهوى ىٍ نڂبٍٗ آطبٍ دي٘ اُ ٕا

 اني. نڂبٍٗ اين ىٕز اُ آطبٍ، ك٢وٍ ډؤطَسَي اُ هوى نٚب  ىاىه

 ډپشت ثٲياى، ىٍ ثيٚشَ ډو١و٭بر و ثؼِ ډجلض سبٍين ائموه   ىٍ

ٍا  ثني ز. ىٍ   و ىو ٭جبٓ و ٵٮبڅيز ٭بڅمب  اُ ٹَ  ٕوڇ ثه ثٮي ثوىه ٕا

ٍه ثوب  نڂبٍي ىٍ ايون  ويْه ػبډ٬ و ثه  اين ډپشت، سوػه ثه سبٍين اډبډب 

وز و و ٕويَه     ٍاي اهميوز    ٽه ډَهو  ٭بڅمب  اين ىيوبٍ ٕا نويٖوي ىا

ٍا ډي ز و اين  ِايي ثوىه ٕا ٙيه ډالك٪وه   سوا  اُ آطبٍ ډشٮيى نڂبٙشه ثٖ

ٍا  هچٶوب ثٖويبٍ     ٽَى. ثَهالٳ ٭بڅمب  ډپشت ٽوٵه، ٽه ثه كوواىص ىو

ِاٍٗ    سوػه ٽَىه َاي ٭بڅمب  ثٲياىي ثؼِ يټ اطَ، سوأڅيٶي ځو اني، اډب ث

ٍٱجشي ٭بڅمب  اين َُٕډين نٖجز ثه ايون   ن اډَ نٚبنڂَ ثينٚيه ٽه اي

ز. ىٍ ډٺبثڄ، اسٶبٹبر ٭هي هالٵز ٭جبٕوي ثيٚوشَ ډوين٪َ     ډو١و٫ ٕا

٭بڅمب  ډپشت ثٲياى ثوىه و اين سوػه ٙوبيي ثوب ډَٽوِ هالٵوز ثووى       

 اٍسجب٣ نجبٙي. ثٲياى ىٍ ٭هي ٭جبٕي ثي

ٍثبٍم سبٍين ائمة َاواني ى َه نيِ سأڅيٶبر ٵ ب  ىٍ ډپشت ٞث ىهنيم  ٚن

وز. ىٍ هٞووٛ ٕوبَي       َاي ٭بڅمب  ايون ىيوبٍ ٕا اهميز اين ډو١و٫ ث

ز.  ډو١و٭بر هڈ سٺَيجبً ٍوني يپٖبني ىٍ اين ډپشت دي ځَٵشه ٙيه ٕا

ٽنوي   هبي كييظي ػچت ن٪وَ ډوي   ىٍ آهَ، آنـه ىٍثبٍم نٺ٘ كوُه

َا  و ثوه      ك٢وٍ ثٖيبٍ ٽڈ َاٽوِ ٭چموي كووُم ايو ويوْه   ٵَوٯ ٭بڅمب  ډ

ز؛ ثوه  ډپشت ٹڈ ىٍ نڂبٍٗ ٽوه كشوي ىٍ    اي ځونوه  سأڅيٶبر سبٍيوي ٕا

نويٖي هڈ سنهوب ٙوبهي سوټ     و ٕيَه ثبٍم سبٍين ُنيځبني ائمة ا٥هبٍ

َاٽِ هٖشيڈ. اُ ٕوي ىيڂَ، آنـه ىٍ هٞووٛ   ډؤڅٶبني اُ ٹڈ و ٕبيَ ډ

َا  ډهڈ ػچوه ډي ٽني و ثه نو٭ي وػووه سموبيِ ايون كووُه ثوب       كوُم اي

َاٷ ثه كٖبة ډي وز. ثوه     آيي، ډٚوبٍٽز ډ  كوُم ٭ َاٽوِ ٭چموي آ  ٕا

َاسوت     َا  ىٍ اين ىٕز اُ آطوبٍ ثوه ډ َاٽِ ٭چمي اي ٭جبٍر ىيڂَ، سنو٫ ډ

َاٽوِي         وز و ٝويٷ ايون ډوي٭ب ُا ك٢ووٍ ډ َاٷ ٕا ثي٘ ُا كوُم ٭و

وب  )ثچون(،         َٕا ، آډوڄ، ٕومَٹني، نيٚوبثوٍ، ه همـو  ٹوڈ، ٍي، اهووُا

ز.  اٝٶهب  و نهبوني ٹبثڄ ډالك٪ه ٕا

َا   َاٽِ ٭چمي كووُم ايو  ، ثبيوي ځٶوز: سوػوه    ىٍ هٞوٛ نٺ٘ ډ

وز؛    ٭بڅمب  اين كوُه ىٍ نڂبٍٗ ډو١و٭بر سبٍيوي ډشٶبور ثووىه ٕا

ٙوبهي ك٢ووٍ و     ٙشن آطبٍ سبٍيوي ىٍثبٍم ُنيځبني ائموه ډظالً، ىٍ نڂب

َا  هٖوشيڈ،         َاٽوِ ٭چموي كووُم ايو ٽز ثيٚوشَ ډ ٍٚب سټ ډؤڅٶب  و و ډ

ٽه ىٍ ٹَ  ٕوڇ و ؿهبٍڇ هؼَي، ٭بڅمب  هٚز كوُم ٭چموي   اي ځونه ثه

َا  ثه نڂبٍٗ ىٍ اين ُډينه ىٕز ُىني؛ اډَي ٽوه ىٍ ډو١وو٭بسي   ىٍ  اي

ٍا  و همـنين سبٍين ٭هوي ثنوي   اډيوه و  ډظڄ سبٍين هچٶب و كواىص آ  ىو

ډؤڅٶوب  ٕوه    ٭جبٓ ٽمشَين سوػه و سنهب ىٍ ٹَ  ؿهبٍڇ سو٤ٕ سوټ  ثني

ز. ىٙا ٍَث َا  ى َاٽِ ٭چمي اي ٍا ُا ٕوي ډ  ډَٽِ ٹڈ، ٍي و ٕمَٹني و 
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ِاٍٗ سبٍيوي سأڅيٶبر ډيب  ىٍ  ؿٚوڈ  ثه آطبٍي ٙيٮه، ٭بڅمب  اُ ٙيه ځ

 سوواٍين » ثوه  آنهوب  اُ ٽوه  آطبٍ، اين. ثَهوٍىاٍني ػبډٮيز اُ ٽه هوٍى ډي

وز  هبيي ٽشبة ٙبډڄ ٙوى، ډي يبى «٭موډي  يوټ  ډلويوىم  ىٍ ٽوه  ٕا

 ٽوه  هٖشني ٽشجي سواٍين ٭موډي، ثهشَ، ٭جبٍر ثه .ځنؼني نمي ډو١و٫

ٜ  ډپوب ،  ُډوب ،  اُ ٹيويي  هيؾ ثه ډٺيي ٜ  ډو١وو٫  و ٙوو  ډٚوو

ُاين(. 52ٛ ،1383 ٵَ، اډبډي) نيٖشني  ،ډلٺٺوب   اُ ثَهوي  ٽه ٍوٕز ا
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 و ىانٖوشه  سوبٍيوي  هوبي  ٽشوبة  نو٫ اين اُ ٭بٍي ٍا نوٖز هبي ٕيه

 كووڃ  هبيي نڂبٍي سټ كي ىٍ ٍا ُډبني ىوٍم اين ىٍ ٙيه نوٙشه سأڅيٶبر

 ٹوَ   اواهَ ٍا اُ ىٕز اين اُ هبيي ٽشبة َٙو٫ و ثَٙمَىه ٍويياى يټ

 آطوبٍ،  ايون . ىاننوي  ډوي  ٕوڇٕيه  اُ سَ، ډچموٓ و ډٚهوى ٥وٍ ثه و ىوڇ

وز  اثشويايي  ٹَو  سأڅيٶي هبي ٽشبثـه و هب ٍٕبڅه ىاٍ واڇ  ػٮٶَيوب ، ) ٕا

 ىٍ طجـش٢  تـبس٤خ  و ٙويٮه  ىٍ ٤ؼمٛث٣ تبس٤خ هَؿني(. 16ٛ ،1390

َاي  ډنبٕت ٙواهيي ٭بډه، آطبٍ ډيب   ډلٖووة  ٽشوت  اُ نوو٫  ايون  ثو

َاي  ٥وٕيٙين  و نؼبٙي ٵهَٕز ىو ىٍ ٽه ډٞياٹي اډب ٙوني، ډي  ثو

ز ٭جبٍر ىاٍى، ډنبٕجز ٭موډي سواٍين ٖ   ٽشبة ىو اُ: ٕا  اخجـبس اِضٔـب

َ  ٚ الماض رة األٔٓ ٔٗ ٖ  ٚ اِـزٞت  ٔـشٚج  و الخالر ةاألحـٛا  ٔؼـبد

 ډيوب   ىٍ همـنوين . هؼَي ؿهبٍڇ ٹَ  ډوٍم ډٖٮوىياطَ  ،اِدٛاٞش

 ىاٍى وػووى  «اڅشبٍين ٽشبة» ٭نوا  ثب ډشٮيىي ٽشت ٙيٮه، ډؤڅٶب  آطبٍ

ز. نٚيه هبٝي ډو١و٫ ثه ډٺيي ٽه  ٽشت اُ ىٕز اين ثشوا  ٙبيي ٕا

 .ىاى ػبي ٭موډي سواٍين ُډَم ىٍ نيِ ٍا

 گ٘شٕ ًت٘جِ
نڂبٍي ٕه ډو١وو٭ي   اڅٮَة و انٖبة  ، ايبڇٍين انجيبء. نڂبٍٗ ىٍثبٍم سب1

ز ٽه نڂبٍٗ ٍا ىٍثوبٍم    ٕا ٍا  دوي٘ اُ  هبي سبٍيوي ٙويٮيب   ىو

الڇ سٚپيڄ ډي  ىهي. ٕا

ٍا  هچٶب )ثه2 ويْه هچيٶة ٕووڇ، ثيٚوشَ    . سوػه ثه ٕيَه نجوي، سبٍين ىو

ٍا ، ډظوڄ ډٖوئچة       ىٍ ٹبڅت ډٺشڄ نڂبٍي( و كوواىص ډهوڈ ايون ىو

ٍاي ٙ٘ نٶَه، همـنين سوټ  نڂوبٍي ىٍ هٞووٛ    ٕٺيٶه و ٙو

ٍا  هَيټ اُ ائمة ا٥هبٍ نڂوبٍي   و ػوبډ٬  ُنيځبني و كواىص ىو

ويوْه   ٭الوم سوػه ثه ٭َٞ اډووي و ٭جبٕوي، ثوه    اين ُډينه، ثهىٍ 

ٍا ، ثيٚوَ سأڅيٶوبر سوبٍيوي       هبي ٝووٍر  ٹيبڇ ځَٵشوه ىٍ ايون ىو

ٍا ٙبډڄ ډي الڇ  ٍا  دٔ اُ ٩هوٍ ٕا  ٙوى. ٭بڅمب  ٙيٮه ىٍثبٍم ىو

ٙيه ىٍ ډو١و٭بر ځونوبځو ، ٍونوي    ٕيَ سأڅيٴ آطبٍ سبٍيويِ نڂبٙشه .3

شه، ثچپه ٕ يتيپٖب  و طبثشي نيٙا وٚن َُا هب و  يَ سأڅيٶبر كپبيز ُا ٵ

َاي هَيوټ ُا ايون       ى ٽه ُا ٕووي ٭بڅموب  ثو اٹجبڃ و اىثبٍهبيي ىٍا

ز. ډو١و٭بر ىٍ ُډب  ٵشه ٕا  هبي ډشٶبور ٝوٍر دٌَي

. ثيٚشَ سأڅيٶبر سبٍيوي ٙويٮيب  ډٮ٦ووٳ ثوه سوبٍين ٙويٮه، يٮنوي       4

الڇ؛ و سأڅيٴ ىٍ ٕبيَ  ُنيځبني ائمه ا٥هبٍ ز سب سبٍين ٕا ثوىه ٕا

ٌاٍي  و١و٭بر نيِ ثيٚشَ ثهډ ٦ة اطَځو ٙوب  ثوَ سوبٍين سٚوي٬      وٕا

ز. ډ٦مق  ن٪َ ډؤڅٶب  و ډوٍهب  ٙيٮه ثوىه ٕا

سنهوبيي، ىٍ   هبي كييظي ٙيٮه، ؿه ىٍ ډؼمو٫ و ؿه هَيټ ثه . كوُه5

هٞوٛ سأڅيٴ هَيټ اُ ډو١و٭بر سبٍيوي، ؿه آطبٍ ډَثوو٣ ثوه   

شه الڇ، ٭مچپَى يپٖبني نيٙا الڇ و ؿه دٔ اُ ٕا  اني. دي٘ اُ ٕا

ٍٕي نٺ٘ ػم٬. 6 هوبي كوييظي ٙويٮه ىٍ ډنوب٥ٸ      هبي كووُه  ثنيي َث

ب  ډي نڂوبٍي ٙويٮه ىٍ دونغ ٕويم اثشويايي       ىهي سبٍين ځونبځو ، ٚن

ز، و ىٍ اين  ډَهو  سالٗ َاٷ ٕا َاٽِ ٭چمي كوُم ٭ هبي ٭بڅمب  ډ

٘ ثي ز. ىٍ ډٺبثڄ،  ثين، ډپشت ٽوٵه نٺ ُ ىاىه ٕا و ُ هوى َث ٍا ا ثيڅيچي 

َا   ِ ٭چمي اي َاٽ ٍ سبٍينډ شه ى ٍا ىٙا  اني. نڂبٍي ٙيٮه كياٹڄ ډٚبٍٽز 
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ٖ ٷ، 1390 ٭چي، اكميثن ٭ٖٺالني، كؼَ اثن ٖ  ِسـب  ډؤٕٖوة  ثيوَور،  ،ا٥ِٕـضا

 .څچم٦جو٭بر األ٭چمي

 .ٝبىٍ ىاٍ ثيَور، ،حٙجُ احٕذثٗ اإلٔبْ ٔسٙذسب،  ثي اكمي، كنجڄ، اثن

 .ٝبىٍ ىاٍ ثيَور، ،اِىجش٢ اِطجمبتسب،  ډلميثن، ثي ٕٮي، اثن

 اكيوبء  ىاٍ ثيَور، ،اِجذا١٤ ٚ اِٟٙب١٤ٷ، 1408ثن ٭مَ،  إمب٭يڄ ٽظيَ ىډٚٺي، اثن

 .اڅٮَثي اڅشَاص

 نب. ػب، ثي ، ثياِفٟشستسب،  ثي إلبٷ، ډلميثن نييڈ، اثن

 .دبٍٕبيب  ٹڈ، ،ٞفتٓ لشٖ پب٤بٖ تب ض٥ؼٝ ٍ٘بساٖ تبس٤خ، 1383 ٭چي، ٵَ، اډبډي

ٍِٿ َاني، ډلميكٖن،  آٹبث َور، ،ِازس٤ؼ١ ِإ٣ تػب٥٘ف ِاط٥ؼ١ٷ، ٥1403ه ٍاأل١واء ثي  .ىا

 دْوهٚوڂبه  سهَا ، ،اسال٣ٔ تٕذٖ ٌستش٠ دس تبس٤خ ػّٓ، 1387ٝبىٷ،  وني، آئينه

بني ٭چوڇ  .اٖن

ٹي، اكميثن ډلمي،  ڂبه سهَا .سخبَ اِجشل٣، 1342َث  ، سهَا ، ىاٚن

 .اڅٮَثي اڅشَاص اكيبء ىاٍ ثيَور، ،ٞذ١٤ اِؼبسف٥ٗسب،  ثي ثبٙب، إمب٭يڄ ثٲياىي،

 .االٕالډي اڅنَٚ ډؤٕٖة ٹڈ، ،اِشخبَ لبٔٛسٷ، 1419 ډلميسٺي، سٖشَي،

 .٭چڈ سهَا ، ،اسالْ تبس٤خ ٔٙبثغ، 1393 ٍٕوڃ، ػٮٶَيب ،

 .سهَا ، ٭چڈ ،ض٥ؼٝ أبٔبٖ فىش٢ ـ س٥بس٣ ح٥بت، 1390، ووووو 

 اڅلييظه. نينويډپشجة  سهَا ، ،فذن ٚ اِسم٥فٝسب،  ثي اڅٮِيِ، اكميثن ػوهَي،

 .اڅٮَثي اڅشَاص اكيبء ىاٍ ثيَور، ،اِظٖٙٛ وطفسب،  ثي هچيٶه، كبػي

 .األنيڅٔ ډپشجة ثٲياى، ،ا٦ُٔ أُٔسب،  ثي كٖن، ډلميثن كَ٭بډچي،

 .ىاٍاڅٶپَ ثيَور، ،األدثبء ٔؼدٓٷ، 1400٭جياهلل،  ثن يبٹور كموي،

 اڅٮچميه. ىاٍاڅپشت ثيَور، ،ثغذاد تبس٤خٷ، 1417 ٭چي، اكميثن ثٲياىي، ه٦يت

اى، ډنٞوٍ،  ىاىٗا ٘بٔـٝ  ، «نينوٖش يهب ىٍ ٕيه ب يٮيٙ ينڂبٍ نيسبٍ»، 1386ْن

 .88-45 ، 10ٛٗ ، پژٚٞبٖ تبس٤خ

 .اڅمٮبٍٳ ىاٍ ډَٞ، ،إِؼبسفڇ، 1969 ډٖچڈ، ثن ٭جياهلل ىينوٍي،

َر نيڄ ،«ٹَآ  و ٕيَه»، 1391 وين، ٍاو ، ، ٕوبڃ  پژٚٞص آ٤ٕٙٝبُ،  سَػمة ٞن

 .21و5، ٛ 134ثيٖز و ٕوڇ، ٗ 

ُنشبڃ، ٔ، ٍو َانش بس٢ تبس٤خ تبس٤خ، 1365 ٵ ٕشب  ،اسالْ دس ٍ٘  .ٹيٓ ١ٍوي ډٚهي،آ

 .څچماليين اڅٮچڈ ىاٍ ثيَور، ،األػالْڇ، 1980 هيَاڅيين، ٍُٽچي،

 .اډيَٽجيَ سهَا ، ،اسالْ وبس٘بٔٝ، 1387 ٭جياڅلٖين، ٽوة، ٍُين

ٍ: «اڅٮَة ايبڇ»، 1380 ٝبىٷ، ٕؼبىي،  سهوَا ،  ،اسال٣ٔ ثضسي إِؼبسف دائش٠، ى

م ډَٽِ ٍٿ اڅمٮبٍٳ  ىاَئ  .إالډي ِث

 سَػموة ٽيپوبووٓ ػهبنوياٍي،    ،ػشث٣ ٞب٢ ٍ٘بسش تبس٤خ، 1380 ٵؤاى، ِٕځين،

 .إالډي اٍٙبى و ٵَهنڀ وُاٍر سهَا ،

 .ثٮظز ٹڈ، ،دالئُ االٔب١ٔٷ، 1413 ػَيَ، ٥جَي، ډلميثن

 .اڅٶٺبهه اڅنَٚ ډؤٕٖة ػب، ثي ،اِفٟشستٷ، 1422 كٖن، ډلميثن ٥وٕي،

 ، ٹڈ، ډؤٕٖه اڅنَٚ اإلٕالډي.سخبَ اِطٛس٣، 1373ووووو ، 

ڂبه ډٚهي.اِشخبَ معرفةإخت٥بس ٷ، 1409، ووووو   ، ډٚهي، ىاٚن

سبة، 1393 ډلمي١ٍب، ٭بڅمي، ٖ  پب٤بٖ تب ض٥ؼٝ ٍ٘بس٢ ٘ا ٓ  لـش  ثنيوبى  ٹوڈ،  ،ٞفـت

 .إالډي هبي دْوه٘

َ  اڅٮوَة  ايوبڇ  ٍوايوز  سأطيَ»، 1390 اٝٲَ، ٹبئيا ،  ،«نڂوبٍي  ٵشووف  و ډٲوبُي  ثو

 .96و71، ٛ 9ٗ ٕبڃ ٕوڇ،  ،اسالْ تبس٤خ ٔطبِؼبت

اهيڈ، ثن ٭چي ٹمي،  .ىاٍاڅپشبة ٹڈ، ،اِم٣ٕ تفس٥شٷ، 1404 اَث

 .اڅٮَثي اڅشَاص اكيبء ىاٍ ثيَور، ،إِؤِف٥ٗ ٔؼدٓسب،  ثي ٭م١ٍَب، ٽلبڅه،

 .اڅٮَثي اڅشَاص اكيبء ىاٍ ثيَور، ،األ٘ٛاس ثحبسٷ، 1403 ډلميثبٹَ، ډؼچٖي،

 ٽشبثوبنووه ٹووڈ، ،ضــ٥ؼٝ ٔىتــٛة ٥ٔــشا ، 1383 كٖووين، ٥جب٥جووبيي، ډيٍٕووي

 .ايَا  و إالڇ سبٍين سوٞٞي

 ىاٍاڅهؼَه. ثيَور، ،اِزٞت ٔشٚجٷ، 1385ثن كٖين،  ٭چي ډٖٮوىي،

 ػّـى  اهلل حدـح  ٔؼشفـ١  ف٣ اإلسضبدٷ، 1413ډلميثن نٮمب ،  ډلميثن ډٶيي،

 ډٶيي. ٙين هِاٍه ػهبني ٽنڂَه ٹڈ، ،اِؼجبد

 ىاٍاال١واء. ثيَور، ،اِٙدبض٣ سخبَٷ، 1408 ٭چي، اكميثن نؼبٙي،

ٖين،  ٦ي ثٲياىي، اكميثن ك غؿبئش٢، 1364وٕا ٗ ِا َ الث شخب ٍاڅلييض.ِا  ، ٹڈ، ىا

ٓ      ، 1395دنبه، ډلمي١ٍوب،   هيايز ، ٹوڈ،  ٔٙـبثغ تـبس٤خ٣ ضـ٥ؼٝ تـب لـشٖ پـٙد

ڂبه.    دْوهٚڂبه كوُه و ىاٚن

ٹوَ    ب ياُ آٱبُ سب دب ب يٮيٙ ينڂبٍ ډٺشڄ»، 1386، ډلميػواى، َٕسوشي يبوٍي
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