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  mjafari125@yahoo.comاًٌڌ آٿچمُي څ پوڅډِي اٿبٽ ؽڀيڄيؿاڃِيبك ٷلڅڇ ٳالٽ، ٿهحوذ جٔفشٕ / 
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 چك٘ذُ

ـاڅڃـ، ؿك ُلي٪ ٣ڄچاځ ُڄبؽت اڃٌبځ، ثڈ ا٣پ ام ٣ٰوٺ، ڃٰوٺ،    ي،ٷلڅ ُڄبؽت عٰيٰت څرچؿڍ اڅًت ٳڈ ثب اثناكډبڍ ٿؾتټ٪ ٿ٤ل٫ت تليڂ ٿؾټچ٭ ؽ
ت.  ڊوبك   ٿ٤تجل، ثڈ رڊت ٓـڅك ام ٿ٤ٔچٽ« ڃٰٺ»ُڊچؿ، تزلثڈ څ... ٯبثٺ تغٔيٺ ًا ثول ٳوٺ ٣وبٻپ څروچؿ څ امرڀټوڈ       څ اعبٛڈ ٣ټڀي ائڀوڌ ٛا

ت. ايڂ ٿٰبٻڈ ثوب ؿاؿڇ  ډڀچاكڇ اڃٌبځ، ال٣وب  ٳتبثؾبڃوڈ       ام ثڊتليڂ ٛل٭ ٳٌت ٿ٤ل٫ت ثچؿڇ ًا څٍ ثوب ك  اڍ ډوبيي كڅايوي، عبٓوٺ ام ٷولؿآڅكڍ ٛا
ت. ؿك ايڂ ٿٰبٻڈ، ثوڈ ډِوت ؿًوتڈ ام اعبؿيوج، ثوڈ تلتيوت ام كڅايوبتي ٳوڈ          تغټيټي څ تچٓي٬ي، ثڈ څاٳبڅڍ كڅايب  ثيبڃٸل عٰيٰت كڅط پلؿاؽتڈ ًا

وبكڇ    اڃـ، تب كڅايبتي ٳڈ رن ثب څرچؿ كڅط ٿزلؿ ًبمٷبك ڃڀي ٟبډل ٿخجِت رٌڀبڃيت كڅط ثچؿڇ ثڈ َ      ثبُوڄـ، ُا وت. عبٓوٺ ايوڂ پووڅډ ثيوبځ  ، ُوـڇ ًا
 ڄٸي ثيڂ ٣ٰٺ څ ڃٰٺ ؿك ؿڅ ًبعتي ثچؿځ اڃٌبځ څ ٧يلٿبؿڍ ؿاڃٌتڂ ًبعت كڅعبڃي اڅًت.ډڀبډ

 ڃ٬ي، ٿبؿڍ، ٿزلؿ، اڃٌبځ.  ډب: كڅط، ـڅاهڇيٳټ
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 هقذهِ

ول٩ ٿؾټچٯوب  اٯوچاٹ      ؿك ٿچكؿ عٰيٰوت څروچؿ اڃٌوبځ، ثوڈ     ٣ڄوچاځ ُا

ت: ثلؽي، صوچځ ٫ينيٴبٻيٌوت   ٿؾتټ٬ي ثيبځ ډوب، اڃٌوبځ كا ؿك    ُـڇ ًا

ڃي ؽوچيَ ؽالٓوڈ ٳولؿڇ څ اڃٌوبځ كا ٿچروچؿڍ      ډڀيڂ څرچؿ رٌڀب

الٿي، ٯبئټيڂ ثڈ ارناء آټيڈ  ًبعتي ٿي ٓل٫بً تٲ اڃٸبكڃـ. ام ٣ټڀبڍ ًا

، 1389؛ ٤ُلاڃي، 549٭، ّ 427ڃـ )عټي، ڃين ؿك ايڂ ٛي٪ ربڍ ؿاك

ؿك ٿٰبثووٺ، (. 1115، ّ 2، ّ 1381؛ عٌوويڄي ٣ټووچڍ،  539ّ 

ايڂ ٷلڅڇ، ڃ٠ولا   ؿاڃڄـ. ؿك  ٷلڅډي اڃٌبځ كا ٿلٳت ام رٌپ څ كڅط ٿي

 ٿؾتټ٬ي ؿك ٿچكؿ ٿبډيت كڅعي، ٳڈ ؿك ٯجبٹ رٌوپ ٯولاك ؿاكؿ، ٿٜولط   

ٍ  ُـڇ ٳڈ تب ثيٌت  وت )ٓوبؿٯي،      څيٲ ًؾڂ ٿت٬بڅ  ُوڀبك ُوـڇ ًا

ثوـيٺ   (. ؿك ايڂ ڃچُتبك، ثب ٿلار٤ڈ ثوڈ ًلصِوڀڌ ثوي   28و19، ّ 1391

والٿي ؿًوت يوبثيپ.        اعبؿيج، ثڈ تجييڂ ٿبډيوت كڅط ام ڃٸوبڇ كڅايوب  ًا

ٓټي والٿي، ثوڈ كڅط ُوٴٺ        پلًَ ا ؿك صٸوچڃٸي ڃٸولٍ كڅايوب  ًا

بڃي څ ثلكًي ڃٸوبڇ   ٷيلؿ. ډڀبځ ٿي ٷچڃڈ ٳڈ ٿزلؿ يب ٿبؿڍ ثچؿځ كڅط اٌڃ

ت. ُبكعبځِ ايڂ ٯجيٺ كڅايب ، رنء پلًَ  ډبڍ ٫ل٣ي ايڂ تغٰيٮ ًا

 ثٌذٕ سٍاٗبت دستِ
 ،«االعبؿيوج  روبٿ٢ » ا٫ناك رچ ؿك ڃلٽڅ ثب ٳبڅٍ ؿك ٳتت كڅايي څ رٌت

توچاځ ثوڈ    ٳڈ اعبؿيج ٿولتجٚ ثوب ٿبډيوت كڅط كا ٿوي    آيـ  ثڈ ؿًت ٿي

ڃڀچؿ. ؿك ايڂ ٿٰبٻڈ، ام ډل ؿًتڈ يٲ يب ؿڅ عوـيج    ډِت ؿًتڈ تٌٰيپ

 آڅكيپ. كا ثڈ ٣ڄچاځ ڃڀچڃڈ څ ڃڀبيڄـڋ آځ ٷلڅڇ ثڈ ثچتڌ ڃٰـ ٿي

صشاحت اص جسـوبًٖ ثـَدى    ثِدستِ اٍل: احبدٗثٖ كِ 
 ٌذٗگَٖ هسٍح سخي 

ت ٳوڈ ام مثوبځ    ثب اٿبٽ ٓبؿ٭ ايڂ كڅايب ، ٿڄبٟلڋ مڃـيٰي ڌامرڀټ ًا

ؿك (. 349، ّ 2٭، د 1403ت )ٛجلًي، ًا ُـڇ ڃٰٺ  ثڂ عٴپ ډِبٽ

ايڂ كڅايت ٛچالڃي، مڃـيٮ ٗڀڂ تِجيڈ كڅط ثڈ ڃوچك صولا٥، ًو٤ي ؿك    

ـاځ ؿاكؿ. ٳڈ اٷل كڅط ٿبڃڄوـ ڃوچك    ٓچك  ڂيثـ اڃٴبك ثبمٷِت اكڅاط ثڈ اث

ت،  چاځ ثبمٷِوت ثوڈ   ام ثـځ ٿ٬بكٯت ڃڀبيـ، ؿيٸل ت ٳڈ يډڄٸبٿصلا٥ ًا

ـاكؿ. ـا ُـځ ام صلا٥، ؿيٸول   ٛچك ډڀبځ ثـځ كا ڃ ٳڈ ڃچك صلا٥، پي ام ر

ؿاڃٌوتڈ، ؿك   اٻ٬بك٭ ٿ٢ايڂ ٯيبى كا  . اٿبٽ ٓبؿ٭ٷلؿؿ يثبمڃڀثڈ صلا٥ 

يب  ت، ُـڇ پڄڊبځپبًؼ ٫لٿچؿڃـ: آتَ ؿك ؿكڅځ ُا ٳوڈ ثوب    ڍا ٷچڃڈ ثڈ ًا

يب، آځ  ـ  يٿو ډڀضڄوبځ ثوبٯي    ءيُؽلڅد آتَ ام ؿٹ ُا ٿوب كڅط،  . اٿبڃو

ت ٳڈ ؿك ٯبٻت ثـڃي ٳخي٪  څ ثوب ؽولڅد ام    ٷل٫تڈ ٯلاكرٌڀي كٯيٮ ًا

، ٿٰبيٌڈ كڅط ثب ڃچك صلا٥ زڈيؿكڃتثـځ، اٿٴبځ ثبمٷِت آځ څرچؿ ؿاكؿ. 

ـ  يٿ. ؿك ايڂ ډڄٸبٽ، مڃـيٮ ام ربيٸبڇ كڅط پي ام ٿچ  ڃبثزبًت  پلًو

ت، ٳڈ اٿبٽ ٿغوٺ كڅط   ٣ڄوچاځ  ثوڈ  ثبٛڂ كا مٿيڂ ٳڈ ربيٸبڇ ثـځ ًا

 .ٳڄڄـ يٿٿ٤ل٫ي 

اٻل څطٔ رٌِٕپو كٓٯِيٮٌ ٯَـٕ »ثب ٣جبك ،  تب ايڂ ٯٌڀت كڅايت اٿبٽ ٓبؿ٭

ٓليظ ٻ٬ٞ رٌپ كٯيٮ كا ثلاڍ تچٓي٪ ثڈ ٳبك  ٛچك ثڈ، «ؤُٻْجِيٓ ٯَبٻَجبً ٳخِي٬بً

ـ يڃڀب يٿو ٻجوبى ٳخي٬وي ثولاڍ كڅط ٿٜولط      ٣ڄچاځ ثڈٷل٫تڈ، رٌپ كا  . ڄو

ڂ االكٕ»ٷچڃڈ ٳڈ ٯبئٺ ُـځ ثڈ ربيٸبډي ٿبؿڍ، ٿبڃڄـ  ځڀبډ ؽچؿ « ٜث

ت.زڈيڅ ؿكڃتٿڄـ ثچؿځ كڅط  ٿايـ ٿٴبځ  ، رٌڀبڃي ثچؿځ آځ ًا

ـ  يٿاؿاٿڈ  ًااٹكا ثب ايڂ  مڃـيٮ، ٿجبعخڈ ؽچيَ ثب اٿبٽ ٳوڈ   ؿډو

تآ اٿبٽ ٓبؿ٭ رنٿٸل كڅط صينڍ  ڃ٤َٓوپٕ اٻول څطٔ   »٫لٿچؿڃـ:  ؽچځ ًا

 رُطُوبَةُُااٻوـَّٽِ  ِڅٓ ٿِوڂَ   > ٿِوڂَ اٻوـَّٽ  عاریةُُا٣ٓټَي ٿٓب څ٬ْٓٓٓتٔ ٻَٲ ٿٓبؿَّتُڊٓب =

اٻَّ٘غِٲ ٫َةِفَا رٓڀٓـٓ اٻوـَّٽٔ   کثْرَةُاٻْزٌِٕپِ څٓ ٬َٓٓبءٔ اٻټَّچٕځِ څٓ عٌٕٔڂُ اٻَّٔچٕ ِ څٓ 

ثټڈ، ٛجٮ ت٤لي٪ ًبثٮ ام كڅط، ٿوبؿڋ آځ ٣وبكڍ ام   « ٫َبكٓ٭َ اٻل څطٔ اٻْجٓـٓځَ

وت ٳوڈ څاكؿ رٌوپ      ت؛ ميلا ٷ٬تيپ ٳڈ كڅط رٌڀي كٯيوٮ ًا ؽچځ ًا

ت. ٻقا ٿ  .ٌوت يڃچاؿ رٌپ ٳخي٪ ٿخوٺ ؽوچځ ام آځِ كڅط   ٳخي٪ ُـڇ ًا

ـا څ    ٳڈ يؿكعبٻ ؽچځ ٿڄِإ كٛچثت رٌپ څ ٬ٓبڍ كڃٶ څ ڃيٴوچيي ٓو

ت څ امايڂ ؽوچځ ثؾِوٴـ، كڅط ام ثوـځ     ٳڈ يډڄٸبٿكڅ،  ٳخل  ؽڄـڇ ًا

 .ٳڄـ يٿٿ٬بكٯت 

ٻ٬وٞ   احتجـبج  ڍ ٳتوبة ډوب  ڃٌوؾڈ ايڄٴڈ ؿك اٳخل  تچرڈ ٯبثٺ ڃٴتڌ

ـاكؿ. اٿب ثب ؿٯت ؿك ٿ٬« ٣بكيڈ»  بؿ ًااٹ مڃـيٮ څ پبًوؼ اٿوبٽ  څرچؿ ڃ

وت؛ ميولا اٿوبٽ     پيبثي يؿكٿ ؿك  ٳڈ ڃٌؾڌ ؿاكاڍ ايڂ ٻ٬ٞ، ٓوغيظ ًا

كا ًجت ٿ٬بكٯت كڅط  اؿاٿڈ آحبك ؽچځ ؿك ثـځ كا ڃٰٺ ٳلؿڇ، رڀچؿ ؽچځ

ُڀبكڃـ. ؿكڃتيزڈ، اٷل ٿبؿڇ كڅط ام ؽچځ ثبُـ، ٿ٬بكٯت ٿ٤ڄوب   ام ثـځ ٿي

تڈ څ ثب رڀچؿ ؽچځ ـُا  ثول ايڄٴوڈ، ٳټڀوڌ    ٷولؿؿ. ٣والڅڇ   كڅط ٫بڃي ٿي ڃ

 ٓچك  ڂيثـ .ٳڄـ يٿ ـييتإؿك مثبځ ٣لثي، ٣يڂ ٿٜټت ًبثٮ كا « ڃ٤پ»

تٔـيٮ ډڀبځ ٳوالٽ  « ڃ٤پ» اٷل ٿٜټت ًبثٮ رڀټڈ ؽجلڍ ٿخجت ثچؿ،

ت څ اٷل ٿٜټت  ڃ٬وي  « ڃ٤وپ » رڀټڈ ؽجلڍ ٿڄ٬ي ثوچؿ،  ٿبٯجٺٿخجت ًا

ؿك ٿچكؿ رڀال  ًوااٻي ڃيون    ُـ  ٷ٬تڈ. آڃضڈ ٳڄـ يٿًبثٮ كا تٔـيٮ 

ؿك پبًؼ ًااٹ ايزوبثي، احجوب  ايزوبة څ ؿك    « ڃ٤پ»اكؿ؛ ي٤ڄي رليبځ ؿ

وت. ٳټڀوڌ    ثؾوال٩  « ثټوي » پبًؼ ًااٹ ًټجي، احجب  ًټت ًوبثٮ ًا

كا ڃيون   ٷقُوتڈ  يٿٜټوت ٿڄ٬و  څ  لؿيٷ يٿ٫ٰٚ پي ام ڃ٬ي ٯلاك « ڃ٤پ»

ٿ٬وبؿ ٿؾوبٻ٪ ًوااٹ ٯجوٺ كا تخجيوت       ٿزڀچ١ ؿك؛ ي٤ڄي ڄـٳ يٿٿڄ٬ي 



  61 ٍاوبٍٕ حم٘مت سٍح دس سٍاٗبت اػالهٖ
 

اٻووـيڂ  ؛ كٗووي213ّ ، 2تووب، د  عبرووت، ثووي )ك.ٱ: اثووڂ ٳڄووـ يٿوو

ووتلآثبؿڍ،  ، ّ 2٭، د 1410ډِووبٽ،  ؛ اثووڂ426، ّ 4، د 1384ًا

 ثوڈ  ،«٫َإَؽْجِلْڃِي ٣ٓوڂِ اٻول څطِ ؤَ ٧َيولُ اٻوـَّٽِآ    »ًااٹ مڃـيٮ، ي٤ڄي: (. 364

ت څ پبًوؼ ثوب   « ٧يل» رڊت څرچؿ ٳټڀڌ ڃ٬وي  « ڃ٤وپ »ًااٹ ًبٻجڈ ًا

وت   ؛ ي٤ڄي آكڍ، كڅط ٧يل ام ؽوچځ ٳڄـ يٿٿقٳچك ؿك ًااٹ كا تخجيت  ًا

ـ  يٿو «٣بكيوڈ » ٳڈ ايڂ ډڀبځ ٿ٬بؿ كڅايت ثب ٻغبٝ ٳټڀڌ . اٿوب اٷول   ثبُو

، ثوـيڂ ٿ٤ڄوب ثوچؿ ٳوڈ كڅط     ُـ يٿؿاؿڇ « ثټي»پبًؼ پلًَ ٿقٳچك ثب 

وت ٳوڈ ٿ٬وبؿ       صينڍ ٧يل ام ؽچځ ڃيٌت څ ٿبؿڇ كڅط ډڀوبځ ؽوچځ ًا

ت.« ٣بكيڈ»كڅايت، ثـڅځ ٻغبٝ ٻ٬ٞ   ًا

ڃڈ ٫ڄوبڍ آځ ثوب    ام ثـځ څ« ٿ٬بكٯت كڅط»ؿك ٻ٬ٞ  ؿٯت كڅ، ثب  امايڂ

ؿك كڅايوت  « ثټوي »څ ڃڈ « ڃ٤پ» ڍ ٳټڀڌليٳبكٷ ثڈؽِٲ ُـځ ؽچځ څ 

 .كًـ يٿٓغيظ ثڈ ڃ٠ل « ٣بكيڈ»ُلي٪، ٫ٰٚ ڃٌؾڈ ؿاكاڍ ٻ٬ٞ 

يٮ ؿك اؿاٿڈ  كڅط كا ثڈ ًجٴي څ ًوڄٸيڄي څ   تچاځ يٿ: آيب پلًـ يٿمـڃ

ـ: كڅط  څمځ تچٓي٪ ٳلؿآ اٿبٽ ت ٳڈ ؿك ٿِٲ  ٿڄنٻڌ ثڈ٫لٿچؿڃ ثبؿڍ ًا

ؿاؽٺ ُـځ ايڂ ثبؿ صينڍ  آڃٴڈ  عبٹڅ  ٳڄـ يٿڅ آځ كا پل  ُچؿ يٿؿٿيـڇ 

ب٫ڈ  ٳڈ ؽلڅرَ ڃين صينڍ ام څمځ  ٛچك ډڀبځ ـ،ٳڄ يڃڀثڈ څمځ ٿِٲ ٗا

ـاكؿ. ٳبډـ يڃڀآځ   څ ثڈ ډڀيڂ ٯيبى، كڅط ًڄٸيڄي څ څمځ ڃ

يٮ  عبٹ ٳڈ اٿبٽ ـ، مـڃ جيڈ ٳلؿڃ ؽوچَي كا   ًوااٹ كڅط كا ثڈ ثبؿ ِت

ؼ اٿوبٽ ٳڄـ يٿپلًَ  ٿتچرڈ ثبؿ ٳلؿڇ څ ام ٿبډيت آځ  ٷچڃوڈ  ايوڂ  . پًب

ت ٳڈ ثڈ ډڄٸبٽ علٳت، ثبؿ څ ثڈ ٷبڇِ ًوٴچځ، ډوچا    ت: ثبؿ ډڀبځ ډچًا ًا

ڇ  تڈ. ثبؿ اٷل ًڈ كڅم ُچؿ يٿؽچاـڃ ُچؿ؛ ډل آڃضوڈ ثول كڅڍ مٿويڂ     ثبمؿُا

ت، ام ثيڂ  ـ كڅؿ يٿًا ځ ٫ًب  .ُچؿ يٿ. صڄبڃضڈ ثب ؽلڅد كڅط ـث

بڃي ثوچؿځ كڅط  ڃٴبتي ٳڈ ؿك ايڂ كڅايت ثل ٿٜټچة ٿـ٣بڍ رٌوڀ 

ت:  ؿالٻت ؿاكؿ، ثـيڂ ُلط ًا

وت ٳوڈ    اٻ٪. اٿبٽ ٓبؿ٭ تٔليظ ؿاكڃـ ٳڈ كڅط رٌڀي كٯيٮ ًا

ت. ٯلاكٷل٫تڈؿك ٯبٻت ثـڃي ٳخي٪   ًا

څ ثبٛڂ مٿويڂ كا ٳوڈ    ٳڄڄـ يٿٿڄـ ٿ٤ل٫ي  كڅط كا ٿٴبځ ة. اٿبٽ

ت، ٿغٺ كڅط ٿي  ؿاڃڄـ. ربيٸبڇ ثـځ ًا

ـ  ٫لٿوچؿڇ  ، اٿبٽٛجلًيد. ٛجٮ ڃٌؾڌ  څط ٿبؿتڊوب ٿوڂ   اٻول : »اڃو

وت څ ايوڂ ڃيون ثول ٿوبؿڍ ثوچؿځ كڅط       «اٻـٽ ، ي٤ڄي كڅط ؿاكاڍ ٿبؿڇ ًا

 (.350، ّ 2٭، د 1403ڄـ )ٛجلًي، ٳ يٿؿالٻت 

ت ٳڈ ؿك ٿِوٲ ؿٿيوـڇ    ٿڄنٻڌ ثڈ٫لٿچؿڃـ: كڅط  ؿ. اٿبٽ ثبؿڍ ًا

. تِجيڈ كڅط ثڈ ثبؿ ؿك ايوڂ كڅايوت څ ًوبيل    ٳڄـ يٿڅ آځ كا پل  ُچؿ يٿ

ت.كڅايب  ڃِبځ ام ٿبؿڍ ثچؿځ   كڅط ًا

 ثحـبساالًَاس ؿك فيٺ ايڂ عـيج ؿك ٳتبة ُلي٪  ٣الٿڈ ٿزټٌي،

ڊبك  ؿاڃڄـ يٿايڂ ؽجل كا ٟبډل ؿك رٌپ ٻٜي٪ ثچؿځ كڅط  ـ  يٿڅ ٟا  ؿاكڃو

 ٺيو تإڅٳڈ ٯبئالځ ثڈ تزلؿ كڅط ؿك ٿچكؿ ايڂ ؿًت كڅايب ، ؿًت ثوڈ  

 (.35، ّ 58٭، د 1403)ٿزټٌي،  اڃـ مؿڇ

 ًقذ ٍ ثشسسٖ
ڄبؿ ٳتبة  وت اعتزبد ٿلًوٺ  ام رڊت ًڄـڍ ًا اروناڍ ايوڂ    اٿوب  ،ًا

ؿك اثوچاة   څ ُويؼ ٓوـڅ٭   ٳټيڄيٿلعچٽ كڅايتِ ثٌيبك ٛچالڃي تچًٚ 

ت. ثڈ ٫لٿچؿڋ  ُـڇ  ڃٰٺٿؾتټ٪، ثڈ ٿڄبًجت   ب٭يًو  ،يٿزټ٣ٌالٿڈ ًا

 كڅايت څ ٿ٘بٿيڂ ٫ٰلا  ثبالڍ آځ، ؿٻيٺ ثول ٓوـڅك آځ ام ٿ٤ٔوچٽ   

ت  (.188، ّ 10٭، د 1403)ٿزټٌي،  ًا

ٳڄڄوـ ٳوڈ    آځ كا ُجيڈ ثبؿ ؿك ٿِوٲ ٿوي   ؿك تچٓي٪ كڅط، اٿبٽ

ٟبډلاً څرڈ ُجڈ، ٯچاٽ يب٫تڂ څ ُٴٺ ٷل٫تڂ ٿِٲ، پي ام ؿٿيـځ ثوبؿ  

ت. تچاځ ثب ايڂ تِجيڈ، عٴوپ ثوڈ ٿوبؿڍ ثوچؿځ      كڅ، ڃڀي امايڂ ؿك آځ ًا

« اٻلِّيظِ ٫ِوي اٻونِّ٭ِ   بِمَنْزِلَُِاٻل څطٔ »كڅط ٳلؿ. ٣الڅڇ ثل ايڄٴڈ، ؿك ٣جبك  

وت؛ ي٤ڄوي كڅط صيونڍ    ، تِجيڈ ٿؿك ٳالٽ اٿبٽ ٤ٰچٹ ثڈ ٿغٌچى ًا

ت، ڃڈ ٣يڂ ثبؿ ٳڈ تڀبٽ څيوٷي ډبڍ ثبؿ ام رڀټوڈ رٌوڀبڃي    ُجيڈ ثبؿ ًا

ال٭ رٌپ ثل كڅط ڃيون   ثچؿځ كا ؿاكا ثبُـ. ڃٴتڈ ؿيٸل ايڄٴڈ، ؿك ٿچكؿ ٛا

ت.  ـ:   ٿيثبكڇ  ؿك ايڂ ٫يٖ ٳبُبڃيٿلعچٽ تچريڊبتي ثيبځ ُـڇ ًا و ڃچٌي

ال٭ رٌپ ثل كڅط پي ثڈ» ل ا اٿب ٛا ت ٳڈ ٣بٻپ ٿټٴچ  ڃيون ام  ؽٛب يڂ ًا

ت څ( ثب  ت، ډلصڄـ ام رڊت ٿ٤ڄي )كڅعبڃي ًا رڊت ٓچك ، رٌڀبڃي ًا

وبڃي،   « ايڂ عچاى ٯبثوٺ اؿكاٱ ڃيٌوت   ، ّ 3٭، د 1415)٫ويٖ ٳُب

ت٤ڀبٹ ت٤وبثيلڍ ٿبڃڄوـ   109 ٯولاك  »څ « رٌوپ كٯيوٮ  »(. ثب ايڂ څٓ٪، ًا

ڂ مٿيڂ ـ. ؿك ٿچكؿ كڅط ٿٰجچٹ ٿي« ٷل٫تڂ ؿك ٜث  ا٫ت

اٗبتٖ كِ اص ٍجـَد ساثؽـِ ثـ٘ي سٍح ٍ    دستِ دٍم: سٍ
 دّذٖ هسٗح خجش 
ي ٿخٺ رٌپ كٯيٮ، ٳڈ ٓليظ  ٿبڃڄـ، ؿًتڈكڅايب  ايڂ  ؿًتڈ اڅٹ، ام اٻ٬ٟب

ت. اٿب  ت٬بؿڇ ڃٴلؿڇ ًا ت، ًا اكتجٙب ثويڂ   بځيث ثبؿك رٌڀبڃي ثچؿځ كڅط ًا

ب ٿي ـ. كڅط څ اٿلڍ رٌڀبڃي، صچځ كيظ، رٌڀبڃي ثچؿځ كڅط كا اٰٻ  ٳڄ

 سٍاٗت اٍل
« يكٔڅعِو   ٿِڂْ  ڈِي٫ِ  څٓڃ٬ََؾْتٔ» ؿكثبكڋ آيڌ ،ام اٿبٽ ٓبؿ٭ ٿٌټپٿغڀـثڂ 

وتآ اٿوبٽ  « ؿٿيـځ»پلًـ ٳڈ ايڂ  ٿي ثوڈ  »٫لٿبيڄوـ:   ٿوي  صٸچڃڈ ًا
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ت څ ډڀبڃب ام آځ رڊت كڅط ڃبٿيوـڇ   ؿكًتي ٳڈ كڅط ٿبڃڄـ ثبؿ ٿتغلٱ ًا

ت ٳوڈ   تٰب٭ ڃين ايڂ ًا تٰب٭ يب٫تڈ څ ٣ټت ايڂ ُا ت ٳڈ ام كيظ ُا ُـڇ ًا

 .(133، 1ّ، د ٭1407)ٳټيڄي، « ؿ ډڀزڄي ډٌتڄـاكڅاط څ ثب

ام ٳي٬يوت ڃ٬وؼ ؿك آيوڌ     ًوااٹ ايڂ كڅايت ٓغيظ، ؿك پبًوؼ ثوڈ   

ت. اٿوبٽ   (72؛ ّ:29)عزل: « يكٔڅعِ  ٿِڂْ  ڈِي٫ِ  څٓڃ٬ََؾْتٔ» ٓبؿك ُـڇ ًا

ڍ كڅط كا ٷوقاك  ڃوبٽ كڅط كا ډڀبڃڄـ ثبؿ ٿتغلٱ ؿاڃٌتڈ، ٣ټوت   ٓبؿ٭

تٰب٭ ٻ٬ٞ  ـ  يٿو يبځ ث« كيظ»ام « كڅط»ڃين ؿك ُا ٳوڈ ٿڄِوإ ايوڂ     ٳڄڄو

تٰب٭،  وت. تِوجيڈ كڅط ثوڈ كيوظ ؿك        ډڀزڄيُا ثچؿځ اكڅاط ثوب ثوبؿ ًا

تغلٱ، ٟڊچك ؿك ٿبؿڍ ثوچؿځ كڅط ؿاكؿ؛ ميولا علٳوت څ ربثزوبيي ام     

وت.  ليپوق  اٿٴوبځ ٿڄوـ   ؿك اٿوچك ٿٴوبځ   ٓل٫بً ٿٴبڃي ثڈ ٿٴبځ ؿيٸل،  ًا

ثوچؿځ كڅط ثوب كيوظ، ثيوبڃٸل ٿبډيوت       ډڀزوڄي  بځيو ث ٛچك ٳوڈ  ډڀبځ

ت.ٿِتلٱ   ايڂ ؿڅ څ ٓليظ ؿك رٌڀبڃي ثچؿځ كڅط ًا

ڃيون ڃٰوٺ   ُويؼ ٓوـڅ٭    االخجبس هٔبًٖ څ تَح٘ذ كڅايت ٿقٳچك ؿك

ووت )  .(17ّ ٭، 1403ډڀووچ،  ؛171ّ ٭، 1398ٓووـڅ٭، ُووـڇ ًا

ت ٳڈ ٣جبكا  ٳتوبة   ٖ څ  تَح٘ـذ اٻجتڈ ثبيـ تچرڈ ؿُا ؿك  االخجـبس  هٔـبً

ٻ٬وبٝ  اٿب صوچځ ايوڂ اؽوتال٩ ؿك ا    ت٬بڅ  ؿاكؿ. وبفٖ ٿچاكؿڍ ثب ٳتبة

ٳټيـڍ ايڂ كڅايت څاٯ٢ ڃِـڇ، ثڈ آڃضڈ ؿك ٿچكؿ علٳوت كڅط، ډڀبڃڄوـ   

 .كًبڃـ يڃڀثبؿ څ ٿزبڃٌت كڅط ثب ثبؿ ٷ٬تڈ ُـ، ٗلكڍ 

ٖ   ؿك ؽټيٺ ٯنڅيڄيٿال بِځَّ » ؽوچيَ، ٣جوبك    ؿشح اكـَل وـبف

ؿاڃوـ ٳوڈ    ثوڈ پلًِوٸلڍ ٿوي    كا پبًؼ اٿبٽ« اٻل څطٓ ٿٔتَغٓلِّٱ ٳبٻلِّيظِ

ت. ڇ ٷڀبځ ٳلؿ ـاكؿ څ ثوب     كڅط ٿزلؿ ًا ٻقا اٿٴبځ ؿٿيوـځِ آځ څروچؿ ڃو

ت، اٿب ثٌوبځ   ثڈ څڍ ٫ڊڀبڃـڇ ايڂ پبًؼ، اٿبٽ اڃـ ٳڈ كڅط رٌڀبڃي ًا

ت؛ ي٤ڄي ثي ي٪ ًا ت.  ثبؿ، ٜٻ ايڂ عـيج كا ؿك  ٿالؽټيٺ،څمځ څ ڃبٿلئي ًا

تڈ، ايڂ ؼ ٿغٴڀي ثڈ  احجب  ٣ـٽ تزلؿ كڅط ٯچڍ ؿاٌڃ ٷچڃڈ اعبؿيج كا پًب

ـ ٳ٬لآٿين ٫ال٬ًڈ ٿي ـ. ٣ٰبي بځ ٿٜبثٮ ثب ٟبډل كڅايت، څرڈ ُجڈ ؿك  ؿاڃ اِي

ب٫ت آځ  جيڈ كڅط ثڈ كيظ كا ٜٻ يو٪ ثوچؿځ    ؿاـڃ يٿِت څ ام كڅايت، رٌپ ٜٻ

تؾلاد  ؿك « ٿزوبڃي »ٳڈ ثوڈ رڊوت ٻ٬وٞ     ٛچك ډڀبځ .ڄـٳ يٿكڅط كا ًا

بځ،  رٌڀي ډچايي ؽچاڃوـڇ ُوـڇ    ٣ڄچاځ ثڈرڀټڌ ث٤ـڍ، كڅط ؿك ٳالٽ اِي

ت. څڍ ثب تچرڈ  ايب ، ٿزلؿ ثچؿځ ڃ٬ي كا ٿلؿڅؿ كڅ ٷچڃڈ ڂيٓلاعت ا ثڈًا

تڂ ٿڄ٠چك  اكتٴبةُڀلؿڇ،  ٰڈ ؿاٌڃ ؽال٩ ٟبډل ام كڅايت ؿك ٧يلڃ٬ي ڃٛب

 .(336ّ ، 2د، 1387ٯنڅيڄي، ) ؿاڃڄـ يٿكڅايت كا ڃين ڃبكڅا 

ڃين فيٺ ايڂ كڅايت، ٯچٹ ثڈ رٌوپ ٻٜيو٪    ّذاٗب الـِ٘ٔؿك ٳتبة 

ت. ثڈ ڃ٠ل رڄوبة   ـييتإثچؿځِ كڅط  ٹِ ًواا  ٿزوقڅة تجليونڍ،  ُـڇ ًا

ت ٳڈ آيوب ايوڂ ؿٿيوـځ،    « ٳي٪ ډقا اٻڄ٬ؼآ» ثلاڍ ٫ڊپ ايڂ ٿٜټت ًا

وت،    ٿخٺ ؿٿيـځ ډچاڍِ ٿبؿڍِ رٌڀبڃي ؿك صينڍ ٿبؿڍ څ رٌوڀبڃي ًا

وتآ پبًوؼ اٿوبٽ    ئي يب ٿڄ٠چك اكتجبٙ اٿلڍ ٿزلؿ ثڈ ُي ام  ٿوبؿڍ ًا

ِ   ٻو٪ ٿاٿڄ٠ل  ٿزوقڅة  ) ، ٓولاعت ؿك ٯٌوپ اڅٹ ؿاكؿ  ّـذاٗب الــ٘ٔ

 .(321، ّ 2د ، 1387 تجلينڍ،

تلآثبؿڍ٫ب ڃين علٳت ؿك كڅط كا ٫ٰٚ ثڈ ٿ٤ڄبڍ رٌپ ثؾبكڍ  ٗٺ ًا

تلآثبؿ، ڃڈ ؿك كڅط ٿزلؿ ؿاـڃ يٿ ٔچكت ٯبثٺ  .(124٭، ّ 1430ڍ، )ًا

كڅايت ثچؿ ٳڈ ٿٜبثٮ ثب ٟبډل كڅايوت   مآڃضڈ ٷ٬تڈ ُـ، تټٰي اڅٹ ا

ت، اٿخبٹ ڃڀچؿ يٿٿِي  ٓوبٻظ  ٿالٓـكاٻڀتإٻڊيڂ، . ؿك ٿٰبثٺ ايڂ ثلؿُا

وت٤بكڍ  بڃي٫يٖ ٳبُڅ  ٿبمڃـكاڃي ٿوچكؿ ڃ٬وي    څ ؿك، ت٤جيل كڅايت كا ًا

 .ؿاڃڄـ يٿعيچاڃي 

، ڃ٬ؼِ كڅط ؿك ثـځ آؿٿي، ؿك عٰيٰت ا٫بٗوڌ  ٓـكاٻڀتبٻڊيڂام ٿڄ٠ل 

ت؛ٻڃچكِ كڅط ا ٳڈ رٌپ اڃٌوبځ   اڍ ٷچڃڈ ثڈ ڊي ؿك ٯبٻجي ٻٜي٪ څ ٿيبڃڈ ًا

ٳڈ ٯبثټيت اڃ٤ٴوبى ڃوچك ٣ٰوٺ څ كڅط    و   ثتچاڃـ ثب آځ اكتجبٙ ثلٯلاك ٳڄـ

ت. ؿك ڃ٠ل ڊي كا ؿٻا ت. ايڂ ډڀبځ كڅط عيچاڃي ًا  ،ٓوـكاٻڀتإٻڊيڂ اكًا

يئي رليبځ كڅط عيچاڃي ؿك ارناء ثـځ ٿبڃڄـ رليبځ ڃچك ؽچكُويـ ؿك ُو  

ڃٰوبٙ   ڀڌٳڈ ډ ٛچكڍ ، ثڈلؿيٷ ي٫لاٿٳڈ ډڀڌ ارناء ثټچك كا  ًتثټچكيڂ ا

ڍ ٳڄڄـڋ ڃچك ؽچاډڄـ ثچؿ. ثڈ ډڀيڂ ٯيوبى، ؿك ډڀوڌ ارونا    ثټچك ٿڄ٤ٴي

وت، ڃ٬وچف ؿاكؿ.   ٻُـڋ كڅط ا ٳڈ تټٜي٪ ب ،ثـځ ٿب ڃچك عي څ عي ڊي ًا

ت. ٻوقا ٿولاؿ ام    ثـيڂ ًجت، ام ا٫بٗڌ كڅط ثڈ ثـځ ثڈ ڃ٬ؼ ت٤جيل ُـڇ ًا

وت  « كڅط» ؿك كڅايت ٿغٺ ٳالٽ، ڃڈ ڃ٬ي ڃبٰٛڈ ثټٴڈ كڅط عيچاڃي ًا

 .(385، ّ 3د ، 1383ٓـكاٻڀتإٻڊيڂ، )

ٖ  ڃين ؿك ُلط ؽچيَ ثل ٿالٓبٻظ ٿبمڃـكاڃي ثول ڃ٠ول    اكَل وـبف

كڅايوت كا صيونڍ    ڂيؿك اڅ ٿلاؿ ام كڅط  ٷقاكؿ يٿٓغڈ  ٻڀتإٻڊيڂٓـكا

ـ  يٿو ثوـځ علٳوت    ڍًلي٢ ؿك ډڀڌ ارنا ٛچك  ثڈٳڈ  ؿاڃـ يٿ ٳوڈ   ٳڄو

ت  .(157ّ ، 4د ٭، 1382ٿبمڃـكاڃي، ) ډڀبځ كڅط عيچاڃي ًا

يبثوـ؛ آڃزوب    ڃين تجټچك ٿوي  ٫يٖ ٳبُبڃي الَافٖ ايڂ كڅيڈ ؿك ٳتبة

ڈ آبٻتَ ام ايڂ ٣وبٻپ ڃيٌوت،   كڅط كا اٷلص ،ٿلعچٽ ٫يٖ ٳبُبڃيٳڈ 

ٻٴڂ ؿاكاڍ ٿ٠بډلڍ ؿك رٌـ آؿٿي ؿاڃٌتڈ څ اڅٻيڂ ٟڊچك كڅط ام ڃٸوبڇ  

ت ٳڈ ثڈ آځ  ٷچيڄوـ.  « كڅط عيچاڃي»څڍ، ثؾبك ٻٜي٪ ؿڅؿڍ ُٴټي ًا

ت: صچځ ؿكٱ عٰيٰت كڅط ثلاڍ ڃچ١ ثِل ٿيٌول  ٿالٿغٌڂ  ٿ٤تٰـ ًا

ل٫وي  اڍ ام كڅط كا ثوڈ ًوبئٺ ٿ٤   ؿك كڅايت ٿقٳچك، رټوچڇ  ڃيٌت، اٿبٽ

)ٿڄ٬چػ(، آوٺ كڅط   كڅ، آڃضڈ ؿك ثـځ اڃٌبځ ؿٿيـڇ ُـڇ ٳڄڄـ. امايڂ ٿي

وت ٳوڈ      كڅط »يب كڅط آيٺ ڃيٌت، ثټٴڈ ٿ٠ڊولڍ ام ٿ٠وبډل كڅط ًا

 .(417، ّ 1د ، ٭٫1406يٖ ٳبُبڃي، ) ُچؿ ڃبٿيـڇ ٿي« عيچاڃي
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ي كا ډپ ٿغتڀٺ  ؿًت  ڂيا امڃين ٣الڅڇ ثل ايڄٴڈ كڅايب   ٣الٿڈ ٿزٌټ

ٰڈ څ ډپ ي ام كڅايب  ايڂ ثوبة كا  ث٤٘ ،ؿاـڃ يٿؿك ڃ٬ي عيچاڃي  ؿك ڃ٬ي ڃٛب

ًبمٷبكتل  ي، ) ُڀبكؿ يٿثب كڅط عيچاڃي  . ايوڂ  (83ّ ، 2د ، ٭1404ٿزٌټ

ي اعتڀبٻي څ تلريظ ٿ٬بؿ كڅايب  ؿك كڅط عيوچاڃي، ؿك ٳوالٽ     تيو عجٿيلماتٰټ

ڇ  ؽچيي ڀي ؽچيي، ) ُچؿ يٿڃين ؿـي  .(47ّ ، 2د، ٭1400ډُب

 سٍاٗت دٍم
وت ٳوڈ ام       َٓ٘ى اخجبسالشهب ايڂ كڅايتِ ٳتبة ڃيون رونء كڅايوبتي ًا

ت څ  ثلاڍ احجب  ٿبؿڍ ثچؿځ  تچاځ يٿرڊت ًڄـڍ ٿٌڄـ څ ٓغيظ ًا

ـاځ تڀٌٲ ٳلؿ. ؿك ايوڂ عوـيج ُولي٪، پلًِوٸل ام      ٿبډيت كڅط، ث

ؿك پبًوؼ   . اٿبٽ عٌڂٳڄـ يٿ ًااٹربيٸبڇ كڅط اڃٌبځ، ډڄٸبٽ ؽچاة 

كڅعوَ   ؽچاثـ يٿاڃٌبځ اٿب ؿك ٿچكؿ ايڄٴڈ پلًيـڍ څٯتي  :ڄـي٫لٿب يٿ

ت ٳڈ تب كڅؿ يثڈ ٳزب ٿ اڃٌوبځ ؿك ؽوچاة    ٳوڈ  يمٿبڃآ رچاثَ ايڂ ًا

ت څ كيظ ثب  ت، كڅط ثب كيظ ٿلتجٚ ًا ، تب ډڄٸبٽ علٳت آځ ثوـځ  ډچاًا

ـاڅڃـ اربمڇ  ـاك ُـځ. )ؿك ايڂ ډڄٸبٽ( اٷل ؽ كڅط ڃونؿ   ٳوڈ  ؿډـ ثلاڍ ثي

ـ ٳ يٿٓبعجَ ثلٷلؿؿ، آځ كڅط كيظ كا رقة ٳلؿڇ، ثڈ ًڀت ؽچؿ   ِو

څ ؿك  ٷولؿؿ  يثلٿ. ؿك ايڂ ٿچٯ٢، كڅط ٳڄـ يٿكا رقة  ډچاڅ آځ كيظ ڃين 

ـاڅڃـ اربمڇ ثبمٷِت كڅط كا ثوڈ   لؿيٷ يٿثـځ ٓبعت ؽچؿ ٯلاك  څ اٷل ؽ

ـ  يٿكيظ كا رقة  ډچاثـځ ٓبعجَ ڃـډـ،  څ كيوظ ڃيون كڅط كا ثوڈ     ٳڄو

څ كڅط تب څٯت ثلاڃٸيؾتڈ ُـځ ؿك ٯيبٿت ثڈ ثوـځ   ٳِـ يٿًڀت ؽچؿ 

 (.65، ّ 1٭، د 1378ؿ )ٓـڅ٭، ٷلؿ يثلڃڀٓبعجَ 

اكتجبٙ كڅط ثب ثبؿ څ ثوبؿ ثوب ډوچا، ڃِوبځ ام ٿبؿيوت كڅط ؿاكؿ؛ ميولا       

، كڅط اكتجوبٙ ؿاكؿ ٿٜبثٮ ثب ٟبډل كڅايت ثڈ ډڀبځ ڃغچڍ ٳڈ ثبؿ ثب ډچا 

وت. ډڀضڄوبځ   ٳوڈ ؿك اؿاٿوڈ    ڃين ثب ثبؿ اكتجبٙ ؿاكؿ ٳڈ اكتجبٛي ٿبؿڍ ًا

تچًوٚ ثوبؿ، ثيوبځ ڃوچ٣ي      كڅايت ڃين رقة ثبؿ تچًٚ كڅط څ رقة ډچا

ت.  اكتجبٙ ٿبؿڍ ثيڂ ؿڅ رٌپ ًا

يُبـي  ڃين ثڈ رڊت ايڂ ؿًت كڅايب ، كڅط كا صيونڍ رون    ًـي ٿل٘ت

ڇ  ځ ٿچرچؿ مـڃ ي، ) ؿاـڃ يڃڀډچاڍ ؿك عبٹ ٷلؿٍ ؿك ٿڄب٫ق ـث ُلي٪ ٿل٘ت

تچاځ ٷ٬ت: كڅعي ٳڈ ثب ثوبؿ څ   . ؿك ٣يڂ عبٹ، ٿي(130، ّ 1د ، ٭1405

ت،  ي ٿبؿڍ ًا ت ڃڈ ڃ٬يډچا ؿك اكتجٛب  .كڅط عيچاڃي يب كڅط عيب  ًا

 ًقذ ٍ ثشسسٖ  
وت     ، ؿك ڃٰـ څ ثلكًي ايڂ كڅايت ثبيـ ثڈ ايڂ ڃٴتوڈ ٳټيوـڍ تچروڈ ؿُا

وبكڇ    ؿك كڅايت ُلي٪ ٿقٳچك ٓل٫بًاڅالً،  ثڈ ُجبډت ٿيبځ كڅط څ ثوبؿ ُا

ت ُـڇ څ  ـڃ٠ل ٳڈ ؿك ډل تِجيڊي رڊت ؽبٓي ام ُجبډت كڅُڂ ًا ٿ

ٜالط ٣ټپ ثال٧ت څرڈ  ت ٳڈ ؿك ٓا . ثڄوبثلايڂ،  ُوچؿ  ُجڈ ڃبٿيوـڇ ٿوي  ًا

وتلاٱ آځ ؿڅ ؿك تڀوبٽ اٿوچك     ډڀبڃڄـًبمڍ ؿڅ صين ثڈ يٴـيٸل عبٳي ام ُا

ـ:  ت. ؿڃيٌ تڈ څ ٫لٿوچؿڇ اڃو  ك ايڂ كڅايت ڃين اٿبٽ ثڈ څرڈ ُجڈ تٔليظ ؿُا

يڂ«بِځَّ اٻل څطٓ ٿٔتَغٓلِّٱو ٳَبٻلِّيظِ» ؿك  كڅڍ څرڈ ُجبډت كڅط ثب ثبؿ ٓل٫بً . ـث

ت څ ات٬بٯبً وتٰ   تغلٱ آځ ًا ب٭ څاهڇ كڅط ام ډڀيڂ څرڈ ُجبډت ًوجت ُا

ت؛  ـ:   صلاٳڈ اٿبٽ ؿك اؿاٿڈ ٿيڅاهڇ كيظ ُـڇ ًا څٓ بِڃَّڀٓب ًٔڀييٓ كٔڅعبً » ٫لٿبيڄ

ٕڀٓڈٔ ٿِڂَ اٻلِّيظ ْتَٮَّ ًا ايڂ تچٓي٪ كڅط څ كيظ ؿك ٿتغلٱ ثچؿځ ثب . «ٻِإَڃَّڈٔ ُا

ـ. حب ـ څ ؿك رڄي څاعـڍ ام رڊت تغلٱ ٯلاك ٿي ٷيلڃ تلاٱ ؿاكڃ ؿك  ،ڃيبًُا

٬ي ڃڀي ضوچځ  ډڀٿجوبعخي  كڅ،  ، امايڂتچاځ ثڄـ اٻ٬ٝب ثچؿ ٿجبعج ؿٯيٮ ٫ٌټ

وتلاٱ ؿك عٰيٰوت      وتچاكڍ ثول ُا تٰب٭ څ ډپ ؽبڃچاؿٷي ؿك ٻ٬ٞ ؿٻيٺ ًا ُا

ل ث ٣الڅڇ ثل ،څرچؿ ڃيٌت وجيڊب  ام   لؿ ٳڈ ؿًتڈايڄٴڈ ڃجبيـ ام ؽٛب اڍ ِت

ت. جيڈ ٿ٤ٰچٹ ثڈ ٿغٌچى ًا  ثبة ِت

 اڃـ: ؿيٸل ثڈ ايڂ كڅايت ڃٸليٌتڈ اڍ ڃ٠لاځ ام ؿكيضڈ ثلؽي ٓبعت

ٿِوتٮ  « كيوظ »ام « كڅط»ثلؽي ام كڅايب  ؿالٻت ؿاكڃـ ثل ايڄٴوڈ  

وت      ت. ثب تچرڈ ثڈ ايڄٴڈ كڅطِ اڃٌبځ، ډڀبځ ڃ٬وي اڃٌوبڃي ًا و ُـڇ ًا

ت ٿجڄي  ډلصڄـ ٟبډل ايڂ ڈ ٻ٠٬ي څ ٻ٨چڍ ًا ٷچڃڈ كڅايب  تجييڂ يٲ كاٜث

ٺ ؿاكاڍ يٲ ٿوبؿڇ ٿِوتلٱ   ډٌوتڄـ و څٻوي     ثل ايڄٴڈ كڅط څ كيظ ؿك ٓا

ـ ٳڈ ڃ٬ي، ي٤ڄي ډڀوبځ كڅط   ٿي ٤بكڍ ڃين ثل ايڂ ڃٴتڈ ثُب تچاځ ٷ٬ت: ُا

ٍ، ٤ٓچؿ څ ډجچٙ ثلؽوچكؿاك   بڃي، ډڀبڃڄـ ثبؿ ام يٲ عبٻت تغلٱ، څم اٌڃ

بكڇ ت څ ُا چالً عٰيٰت كڅط، ډڀبڃڄوـ عٰيٰوت ثوبؿ، ٳوڈ     ڄاڍ ثڈ اي ًا ٴڈ ٓا

څ صينڍ رن علٳت ډچا څ ت٨ييل څ تغچٹ رچڍ ڃيٌت، صينڍ رن علٳت 

ٛچك ٳڈ عيخيت څ ډچيت ثبؿ، ثڈ علٳت څ  تغچٹ ڃ٬ي ڃؾچاډـ ثچؿ. ډڀبځ

ت، ايڂ عيخيت ؿك كڅط ڃين ٿټغچٝ ؽچاډـ ثچؿ څ علٳت، فاتوي   تغچٹ ًا

ت )ٿٔجبط،  بڃي ًا  (.33، 2ّ، د1376ڃ٬ي اٌڃ

 قجط سٍح ِث هشثَغدستِ سَم: سٍاٗبت 
وبؿ٭ اكَل وبٖف ؿك ٿلعچٽ ٳټيڄي وٺ ٿوي   ، كڅايت ميل كا ام اٿبٽٓ  ـ:   ٰڃ ٳڄو

ـِاٻټَّڈِ ؤَثٓب ًٓڀ٤ِٕتٔ ٣ٓڂْ رٓبكٔڅؿِثٕڂِ اٻْڀٔڄْقِكِ، ٯَبٹَ:» ُٰچٹُ:  ٣ٓجٕ ِٳپٕ  »ي بِفَا ثٓټ٨ََتٕ ڃ٬َْئ ؤَعـٓو

ـِڇِ   .(135ّ ، 3د ، ٭1407ٳټيڄي، )« ي عٓټِْٰڈِ و ٯَلَّ ٕ ٣ٓيڄُڈٔبِٻډقِڇِ و څٓ ؤَڅٕٿٓإَ ثِي

وب  «څاٯ٤وڈ »ًوچكڋ   83 ايڂ كڅايت ٓغيظ څ ٿٌڄـ، ٳڈ ثڈ آيڌ كڇ ُا

تڂؿاكؿ، ثب  وت:      ؿكثلؿُا بكڇ عٌي ٿت٘وڀڂ رٌوڀبڃي ثوچؿځ كڅط ًا ُا

ميلا علٳت كڅط څ كًيـځ آځ ثڈ عټٰوچٽ ام ُوئچځ ٿچروچؿا  ٿوبؿڍ     

ت، ڃڈ ٿزلؿ  .(21ّ ، ٭1367ُچُتلڍ، ) ًا
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 ًقذ ٍ ثشسسٖ
ـ ٷ٬ت: صڄبڃضڈ  ت، ثبي ؼ ثڈ ايڂ ثلؿُا آٿـڇ  الو٘ضاىُلي٪  ؿك ٳتبةؿك پًب

ت: ٗڀيل  څ كًيـځ ربځ ثوڈ عټٰوچٽ،    ٳڄـ يٿ ثڈ ڃ٬ي كرچ١« ثټ٨ت»ًا

جبئي،  جٛب ت ٛ) ځ ثڈ رن ٷلؿځ څ ًل( ًا لا٩ ٳبٿٺ ٿچ  )ثل ـث ٳڄبيڈ ام ُا

ت ٳڈ ٧بٻت  ٷچڃڈ ڂيٿڄِإ ا. ُبيـ (139ّ ، 19د ٭، 1417 ت٤جيل آځ ًا

څ پبډب ثڈ ډڄٸبٽ ٿلٵ ٯجٺ ام عټٰوچٽ ام ٳوبك    ډب ؿًت، ٿبڃڄـ ٴليپ ڍا٣٘ب

ت ا٫تـ يٿ ٿٴوبكٽ  ) ٳڈ ام ٳبك ؽچاډـ ا٫توبؿ  څ ٷټچٷبڇ ام آؽليڂ ا٣٘بيي ًا

ڈ ڃ٬ي (279ّ ، 23د ، 1374ُيلامڍ،  لا٩ څ اعٛب . ثڈ ٣جبك  ؿيٸل، ُا

ځ  جت ثڈ ـث . ٷچيب ايڂ ٿ٬بكٯت يب ٯ٢ٜ ت٤ټوٮ، ام  ُچؿ يٿك٢٫  ذيتـك  ثڈٌڃ

ځ ٿي ځ ي٤ڄي پبډب ُلڅ١ ُـڇ، ثڈ ًڀت ثبالڍ ـث  عټٰچٽ امكڅؿ څ  پبييڂ ـث

ڈ ڃ٬ي ؽ ت ٳڈ ام اعٛب  .ُچؿ يٿبكد آؽليڂ ا٣٘بيي ًا

ٴبٹ څ پبًوؼ ٷ٬توڈ ُوـ ؿك     ت ٳڈ آڃضڈ ام ُا المٽ ثڈ يبؿآڅكڍ ًا

 ڃين رليبځ ؿاكؿ. «ياٻتَّلاٯِٳالَّ بِفا ثٓټ٨ََتِ » ًچكڇ ٯيبٿت، 26ٿچكؿ آيڈ 

ـ سؤدستِ چْبسم:سٍاٗبت هشثَغ ثـِ   ٍ حشكـت سٍح   بٗ
 دس خَاة

 سٍاٗت اٍل
اٻي ام ثب ًا ،ُيؼ ٓـڅ٭ اهبلٖ ؿك ٳتبة ام اٿبٽ ٓبؿ٭ ڃچ٫ټيكڅايت 

 ،ٓبؿ٭ رچيب ُوـڇ  څ ٧يل ٓبؿ٭يبڍ ئٳڈ ام ٣ټت ت٬بڅ  كًچڍ كاڅڍ، 

ـ ي٫لٿب يٿو ؿك پبًوؼ   . اٿبٽ ٓبؿ٭ُچؿ ٿي آ٧بم : ډڄٸوبٽ ؽوچاة، ام   ڄو

ـاؿڍ ثڈ ًڀت آًڀبځ ٓبؿك  ٿاٿڂربڃت كڅط   ؿك .ُوچؿ  يٿعلٳتي اٿت

ؿك ٿټٴوچ  آًوڀبځ ؿك ربيٸوبڇ تٰوـيل څ      ٿواٿڂ ډل آڃضڈ كڅط  ،زڈيڃت

ت څ آڃضڈ كا ٳڈ ؿك مٿيڂ ؿيوـڇ   ،ـٳڄ يٿتـثيل ٿِبډـڇ  ٣يڂ څاٯ٤يت ًا

ت ت. كاڅڍډب ؽچاةام  ،ًا  پبًوؼ ؿك اؿاٿوڈ ثوب ؿكيب٫وت     ،ڍ پليِبځ ًا

ـ  يٿو ثڈ آًوڀبځ   ٿاٿڂؿك ٿچكؿ ٤ٓچؿ كڅط  ٿخجت، ام اٿبٽ  بيو آ :پلًو

 آ اٿوبٽ ٿبڃـ يڃڀثبٯي  ٿاٿڂڍ ام كڅط ؿك ثـځ نيص  شيډډڄٸبٽ ٤ٓچؿ 

تڀبٽ كڅط ام ثـځ ؽبكد ُوچؿ ٿوچ     صلاٳڈ اٷل ؛ٿبڃـ( ٫لٿچؿڃـ: ثټڈ )ٿي

ثوڈ ؽچكُويـ    ٿواٿڂ ثوب تِوجيڈ كڅط    ،ؿك اؿاٿوڈ  . اٿبٽُچؿ يٿعبٓٺ 

َا يَ      »فزمایىد:  می أَ مَا تَزَی الشَّمِسَ فِةی السمةمَا ِ فِةی مًاةعَا يَ اَةًِ َو

َا فِی الْبَدَنِ يَ حزکتَةا مَمِةدُيةَ     « شعاعَا فِی الْأَرِضِ فَکذَلِک الزُّيحُ أَصِلَو

طةًر کةه خًرشةید ةر     ري، َمةان  (. اسایه641ص  6، ج 6731، )صديق

ر ي شعاعش ةر سمیه است، اصةل   آسمان ةر محل خًیش لزار ةارة ي ًو

 ريح مؤمه ةر بدن مستمز ي ةارای حزکت امتداةی است.

 ٍ ثشسسٖ ًقذ
ـاؿڍ»ُبيـ ت٤جيلِ  وڀبځ، ام ٿ٠وبډل ٿوبؿڍ    « علٳت اٿت كڅط ثڈ ًڀت ًآ

ـ، اٿب ثبيـ تچ وڀبځ ؿك     ثچؿځ كڅط ثُب ت ٳوڈ ٿِوبډـڇ ٿټٴوچ  ًآ رڈ ؿُا

ت؛ ميلا ٿبؿڇ ثڈ رڊت  ـثيل، ام ٣ڊـڇ كڅط ٿبؿڍ ؽبكد ًا ربيٸبڇ تٰـيل څ ت

ـاكؿ. ام ًچڍ ؿيٸل، ؽلڅد  ٟټڀبڃي ثچؿځ ٯبثټيت اكتجٙب ثب ٿټٴچ  ٣بٻپ كا ڃ

ال١ ام ٿټٴچ  څ  ڀبځ څ ٛا ځ څ علٳت ثڈ ًڀت ًآ عبٹ،   ڂي٣ ؿككڅط ام ـث

ځ، ٳڈ اؿاٿو  ـاځ   ع٬ٞ اكتجٙب ثب ـث ؿاكؿ، ثوب تزولؿ كڅط    ـيو تإٳڈ كڅايوت ثو

جيڈ كڅط څ علٳت آځ ثڈ ؽچكُيـ څ ٤ُب١ ڃچك آځ ڃين  ت څ ِت ډڀبډڄٶ ًا

ت. ڃٴتڈ آؽل ؿك ٿچكؿ ايڂ كڅايت، ايڄٴڈ ايڂ كڅايت ثڈ رڊوت   ـيٿا آځ ًا

پ ڃچ٫ټيڅرچؿ  ـثڂ ٯًب ت. ٿغڀ ـ، ٤ٗي٪ ًا ٌټڈ ًڄ ًټ  ؿك 

 سٍاٗت دٍم
وت  اثڂ ُڊلآُچة هٌبلتٳڈ تڄڊب ٿٔـك آځ  ،ؿك ايڂ كڅايتِ ٿلًټڈ  ،ًا

ـ  يٿ ٿاٿڄبځليام اٿؿڅ ڃٔلاڃي صڄـ ًااٹ ٿؾتټ٪ كا  ٫ٰولڇ   ؿك .پلًوڄ

ٿت٬بڅ  عوت څ ث٨وٖ ؿك    ؿڅ عبٻتاڅٹ كڅايت، ًااٹ ام صٸچڃٸي څرچؿ 

ت.  بځ، ثب ٿڄِإ څاعـ ًا ـ:   ٿاٿڄوبځ لياٿاٌڃ ـاڅڃوـ  »٫لٿچؿڃو ؿڅ كا  اكڅاطؽ

ځًبٹ ٯجٺ ام  ډناك ًوٴچڃت ؿاؿ ؿك ايوڂ    ڊب كا ؿك ډچاآڃؽټٮ ڃڀچؿ څ  ډب ـث

ـا ٳلؿڇ ډپ ثبؿك آځ مٿبځ  ُـڇ بؿعبٻت اٷل اكڅاط ي ڄبيي پي اـڃ ؿك ؿڃيب ڃين  ُآ

اـڃ ؿك ؿڃيب ڃيون ثوب    څ اٷل ؿك آځ ؿڅكاځ ام يٴـيٸل ؿڅك ثچؿڇ اـڃ ؿٹ ډپ ډپ ثب

چة، «)يٴـيٸل اؽتال٩ ؿاكـڃ  (.357، ّ 2٭، د 1379اثڂ ُڊلُآ

وااٻي   ؿك اؿاٿڌ ايڂ ٷ٬ت ؼ ثوڈً  ؿك ثوبة ت٬وبڅ  كئيوبڍ     څٷچ څ ؿك پًب

ٜبځ  ٓبؿٯڈ څ ٳبفثڈ، اٿيلٿاٿڄبځ ًټ ُيچا، كڅط كا ك٣يت څ ڃ٬ي كا  ؿك ثيبڃي 

ڇ ؽبكد ٿي ٿ٤ل٫ي ٳلؿڇ، ٿي ځ ثـڄ ـ: ډڄٸبٽ ؽچاة كڅط ام ـث ُچؿ، اٿوب   ٫لٿبيڄ

ٜبځ )ي٤ڄي ڃ٬ي( ثبٯي ٿي ٓبؿٯڈ ڃتيزڌ ډپ ًټ ـ. كئيبڍ  ويڄيِ كڅط ثوب    ٿبڃ ِڃ

ت څ كئيبڍ ٳ ٙ كڅط ثب رڄيبځ )اثڂ ٿالئٴڈ ؿك مٿبځ ؽچاة ًا بفثڈ ڃتيزڌ اكتجب

چة ّ 2 د، ٭1379، ُڊلُآ ي، 357،  ّ 58٭، د 1403؛ ٿزٌټ  ،41.) 

 ًقذ ٍ ثشسسٖ  
ٷلصڈ ؿك ايڂ كڅايت، څرڈ ؿالٻت ثل ٿبؿڍ ثچؿځ كڅط، علٳت څ ؽلڅد 

ت ٳڈ اڅالً،  ت. اٿب ثبيـ تچرڈ ؿُا كڅط ؿك  ًوٴچڃت  ليو ت٤جآځ ام ثـځ ًا

َ آځ ډپ ؿڅ ډناك ًوبٹ   ،ڄبيي اكڅاط ثب يٴـيٸلډچا څ آُ ام ؽټٰوت   پوي

ـاځ رٌڀبڃي ثچؿځ كڅط ًبمٷبك ڃجچؿڇ، ت٤وبك٩ څ آُوڄبيي ثويڂ ؿڅ     ثب ،اث

وت    ٿ٤ڄبًت يثرٌپ  ؛ ميلا ايڂ ٿڊپ ؿك ربڍ ؽچؿ ثڈ احجوب  كًويـڇ ًا

ت څ رن ام ٛل٩ ٿـكٳي ٿزولؿ ٓوچك     ٳڈ اؿكاٱ، اٿلڍ ٫لاٿبؿڍ ًا
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ؽوچؿ ؿٻيټوي ثول     ڃڀي پقيلؿ. حبڃيبً، اكتجبٙ كڅط ثب ٿالئٴڈ څ رڄيوبځ ڃيون  

ت. حبٻخبً،  ؿك كڅايت ٿوقٳچك ثوڈ ډڀويڂ ٿ٤ڄوبڍ      ډچا ليت٤جتزلؿ كڅط ًا

ٴبځِ ٿچرچؿ ٿزلؿ ؿك  ٟبډلڍ ډوچاڍ ٿوبؿڍ،   ٯبثٺ اؽق ڃيٌت؛ ميلا ًا

ـاكؿ څ ا  ثبيوـ ؿك  ثڄبثلايڂ .ٿڄـ ڃيٌت ٿزلؿ ٿٴبځ ًبًبًٿ٤ڄبڍ ٿغٔټي ڃ

ك پي ٿ٤بڃي ؿيٸلڍ ثلاڍ ايڂ څاهڇ ؿك ٿغيٚ ايڂ ؿًت كڅايب  ثوچؿ. ؿڅ 

ت. ڃ٠ل امام ڃ٠ل ڃڀبڃـ ٳڈ كڅايت ٿقٳچك   ًڄـڍ ڃين ؿصبك ٤ٗي٪ ًا

 دستِ پٌجن: توبٗض سٍح حَ٘اًٖ ٍ سٍح اًسبًٖ
 سٍاٗت اٍل

الْحَيوَانِيةُِاابِځَّ اٻْڀٓلْءٓ بِفَا ؽَلَدٓ كٔڅعٔڈٔ ٫َةِځَّ كٔڅطٓ  ُٰچٹُي ًٓڀ٤ِٕتٔ ؤَثٓباٻْغٌٓٓڂِ
كٔڅطٔ اٻ٤ْْٰٓٺِ څٓ ٳقَٻِٲ ډٔوچٓ ٫ِوي اٻْڀٓڄَوبٽِ     ٫ِي اٻْجٓـٓځِ ٫َبٻَّقِڍ يؾْلُدٔ ٿِڄْڈٔ بَاقِيٌُ

 .(171، ّ تب يث٤ُيلڍ، « )ؤَي٘بً

ٰبڍ كڅط عيچاڃي، ډڄٸبٽ ؽلڅد  ـيتإٳ ؿك مٿبځ ٿولٵ  « كڅط ٣ٰٺ»ثل ث

ت.  والٿي ثويڂ    ٛچكٳټ ثڈڅ ؽچاة ٿ٘ڀچځ كڅايت ٫چ٭ ًا ي، ؿك كڅايوب  ًا

ٰڈ»څ « كڅط عيب »يب « كڅط عيچاڃي»   ، ٳوڈ ؿك ثلؽوي كڅايوب   «ڃ٬ي ڃٛب

ت، ت٬ٴيٲ څرچؿ ؿاكؿ. « كڅطِ ٣ٰٺ» ـڇ ًا ڇُ  ڍ ام ايڂ ؿًوت  ا ڃڀچڃڈؽچاـڃ

ـڇ ام ٺُ  ـڅ٭ اهبٖل ؿك كڅايت ٰڃ و٤ب١   ُيؼٓ  ُـي څُ  ِجيڈ كڅط ثڈ ؽچك ثب ت

ٜبځ كڅط»آځ څ كڅايت ٿڄبٯت ثب فٳل ٣جبك    ٷقُت.« ًټ

ًټٌوټڈ ًوڄـ ؿك    :ثبيوـ ٷ٬وت   االخجـبس  جبهْؿك ٿچكؿ ًڄـ كڅايب  

 ،. ٣والڅڇ ثول ايڄٴوڈ   ثبُڄـ يٿكڅايب  ٿلًټڈ  ٢څاٯ ؿكٳتبة فٳل ڃِـڇ څ 

تڄبؿ ٳتبة ثڈ  ـثڂ ٿغڀـ ٤ُيلڍؿك ًا اؽتال٩ ُـيـڍ څروچؿ ؿاكؿ.   ٿغڀ

تڄبؿ ايڂ ٳتبة ثڈ  ډڀبځ  آٯبثنكٵڃين ٛجٮ تغټيٺ  ُيؼ ٓـڅ٭ٷچڃڈ ٳڈ ًا

تڄبؿڍ ثي تڊلاڃي ت  ًا  .(33ّ  ،5د ، ٭1403ٛڊلاڃي، )ٿجڄًب

 سٍاٗت دٍم
ټڀي ـاٻ٬٨بك ًا  :)مٿول « ٻټَّڈٔ يتَچ٫َّٓي اٻْوإَڃ٬ُْيٓ عِويڂَ ٿچتڊوب   ا»ثب فٳل آيڌ  ٣ج

ت ؽچؿ كا ام ايڂ آيڈ ؿك ٿغ٘ل اٿبٽ42 ؿكًتي  ،ٿٜلط ڃڀچؿڇ ( ثلؿُا

ټڀيُچؿ. ٷڀبځ  ايڂ ٫ڊپ كا رچيب ٿي ت ٳڈ ډڄٸبٽ ؽوچاة،   ًا ثل ايڂ ًا

ـاڅڃـ ٿي ـاڍ كعڀوبځ ث٤٘وي كا ڃٸوڈ     .كڅڃـ اكڅاط ثڄـٷبځ ثڈ ًچڍ ؽ ؽ

تڈ څ ثلؽي كا اربمڋ كرچ١  ثب ت٬ٴيٲ ثيڂ كڅط ٣ٰٺ  ؿډـ. اٿبٽ ٿيؿُا

كڅط  ،ُوچؿ  څ كڅط عيب ، آڃضڈ كا ٳڈ ډڄٸبٽ ؽچاة ام ثوـځ ؽوبكد ٿوي   

 ڃڈ كڅط عيب . ،ؿاڃڄـ ٣ٰٺ ٿي

ٜڊلڍ ـ ٿ ٖ ُڊي « توچ٫ي »ٳلؿځ څ تڀبٽ تغچيٺ ٷل٫تڂ كا ثولاڍ   ، ٿ٤ڄبڍ ٯج

ٜڊلڍ،  ډڄٸبٽ ٿلٵ ربكڍ ٿي ـ ڃڈ څٯت ؽچاة )ٿ ّ 26 ، د 1377ؿاڃڄ  ،285.) 

 ،ډڄٸوبٽ ؽوچاة  « يتوچ٫ »ڈ ٳ ؿاكڃـ ـيتإٳؿك ايڂ كڅايت  ڃين اٿبٽ

ډڄٸوبٽ   ،څ كڅط عيوب   لؿيپوق  يٿو ڃٌجت ثڈ كڅط ٣ٰٺ ٓوچك    ٓل٫بً

ت كڅط عيوب  ڃيون    ٳوڈ  يؿكٓوچكت ميولا  ؛ ؽچاة ؿك ثـځ اڃٌبځ ثبٯي ًا

 . ؿك اؿاٿوڈ اٿوبٽ  ُچؿ يٿ اڃٌبځ ثڈ ثـڃي ڃبٿتغلٱ تجـيٺ ،ؽبكد ُچؿ

تبځ آغبة ٳڊ٪  ـ  آڃڊوب  څ علٳتؿًا ڍ ٯلآڃوي ثولاڍ ايوڂ    كا ُوبډ

 .(171ّ ، تب يث)٤ُيلڍ،  ؿاڃڄـ يٿٿٜټت 

ؿك ايڂ كڅايوت ڃيون روبكڍ     ،ُـڇ ؿك كڅايت اڅٹ ٤ٗ٪ ًڄـڍِ ڃٰٺ

ت ت ٳڈ ٿ٘بٿيڄي  .ًا څ ت٬ٴيوٲ ثويڂ    ؿًت  ڂيا اماٿب ثبيـ تچرڈ ؿُا

ُـڇ ٳڈ ٿچروت   ثڈ ٛچك ٿٴلك ثيبځ ،كڅط ٣ٰٺ څ كڅط عيب  ؿك كڅايب 

 .ؿُچ يٿتلاٳپ ٟڄچځ څ ٣ټپ ثڈ ٓـڅك 

 دستِ ضطن: تفبٍت ث٘ي حبالت سٍح ٍ حبالت جسن
ت  ،كڅط ثڈ فا  اڅ پوي   تچاځ يٿتچرڈ ثڈ اعچاال  اڅ  ٳڈ ثبٿچرچؿڍ ًا

٣ټپ ًجت عيوب ، رڊوٺ    ،اٿيلٿاٿڄبځ ٣ټيثلؿ. ؿك كڅايتي ُلي٪ ام 

وت      .ًجت ٿلٵ، ُٲ ٣بٿٺ ثيڀبكڍ څ يٰويڂ ٣بٿوٺ ًوالٿت كڅط ًا

تڂ ٛچك ٳڈ ډڀبځ ـاكڍ كڅط   ٬٧ټت ٿچرت ؽچاة څ ثڈ يبؿؿُا ٿچرت ثيو

 .(300ّ ٭، 1398ٓـڅ٭، اڃـ ) ك٫تڈُڀبك  ثڈ

٣ټپ، رڊٺ، ُوٲ، يٰويڂ، ٬٧ټوت څ ع٬وٞ ؿك ٿچروچؿا  ٿوبؿڍ       

ـ  يٿو ثوڈ ڃ٠ول    .څ ٫ٰٚ ثب تزولؿ كڅط ًوبمٷبكڍ ؿاكؿ   ٿ٤ڄبًت يث  ،كًو

وت  ،څاهڇ ايڂ كڅايت ڂيتل ڍـيٳټ ميولا ؿك تزولؿ ٣ټوپ، ُوٴي     ؛ ٣ټپ ًا

كاڇ تزولؿ ٣ټوپ څ تزولؿ    ام  ،ڃيٌت څ ٫ال٬ًڈ ثلاڍ احجب  تزلؿ ڃ٬وي 

ت ٳڈ ، آځٟل٩  ـ  ٳولؿڇ ٛي ٛليٮ  ،ډڀبځ ڃ٬ي ًا ايوڂ   كڅ، امايوڂ  ،اڃو

ٗوڀڄي ثوڈ احجوب      ٛچك ثڈ ،كڅايت ٣الڅڇ ثل تجييڂ عبال  ٿؾتټ٪ كڅط

ت څ  ت. ،رڊت ڂيا امتزلؿ ڃ٬ي ڃين پلؿاؽتڈ ًا  كڅايتي اكُبؿڍ ًا

دستِ ّفتن: ث٘بى اصبلت سٍح دس قجبل ثـذى ٍ احبؼـِ   
 سٍح ثش ثذى

ـَڃ ؿك ٳالٽ ڃچكاڃي اٿبٽ ٓبؿ٭عٴبي ، عٴبيت روچاډل څ  ت ٿاٿڂ څ ث

ت. ډڀبځ څځ رچاډل ثي ٓڄـڅ٭ رچاډل ًا ـاك  ٛچك ٳڈ ٓڄـڅ٭ رچاډل، ـث ٿٰ

وت څ ثوـڅځ كڅط، ثوي     ځ ٿاٿڂ ڃين ٫ل١ كڅط ٿواٿڂ ًا ت، ـث اكمٍ څ  ًا

ت. ع٘ل  ؿك اؿاٿڈ تچډپِ ٿڀنڅد څ ٿـؽچٹ ثچؿځِ  ؿكؽچك ؽبٱ ُـځ ًا

تجبڇ ؿا ځ كا ُا وجت  كڅط ؿك ـث ڌ ٳټٺ ٌڃ ځ كا ثڈ اعٛب تڈ، اكتجٙب كڅط څ ـث ٌڃ

جيڈ ٿي ځ ِت  .(463، ّ 1د ٭، ٬ٓ1404بك، )ٳڄڄـ  ثڈ ـث

ډڀبڃڄووـ  ،ؿك ٯجووبٹ ثووـڃَ ٿوواٿڂؿك ٯٌووڀت اڅٹ كڅايووت، كڅط 
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ت ٳڈ ؿك  تا ٓڄـڅٯضڈرچاډلڍ ًا ٳوڈ ثوب    ڍا ٷچڃڈ ثڈ ،ڍ ڃڊبؿڇ ُـڇ ًا

. ُوچؿ  يڃڀڅ ثڈ آځ ا٣تڄب  ا٫تـ يٿرچاډل ٓڄـڅٯضڈ ام اكمٍ  ،ؽلڅد آځ

وت   ډڀبځ ام ايوڂ   .ٛچك ٳڈ ٓڄـڅ٭ رچاډل ٫ل١ رچاډل څ ٬ٛيټوي آځ ًا

ت٬بؿڇ  ،كڅايت ٓغيغڈ ام  ،. ثوڈ ډڀويڂ ٯيوبى   ُوچؿ  يٿو آبٻت كڅط ًا

ٿيوناځ   توچاځ  يٿو  ،تِجيڈ كڅط ثڈ رچاډل څ تِجيڈ ثـځ ثوڈ ٓوڄـڅٯضڈ  

 ُلا٫ت كڅط ڃٌجت ثڈ ثـځ كا  ڃين ؿكٱ ٳلؿ.

پولؿامؿ   ثب ثـځ ٿي ثڈ ثلكًي ٷچڃڌ اكتجبٙ كڅطٯٌڀت ؿڅٽ كڅايت، 

 ٷچڃوڈ  ُچؿ. ډڀوبځ  كڅط ثب ثـځ آٿيؾتڈ څ ٿؾټچٙ ڃڀي ،ٳڈ ٿٜبثٮ ثب آځ

 تٔوچيل  زوب ُچؿ. تب ايڄ ؿك ؿيٸلڍ ؿاؽٺ ڃڀي ،يٴي ڍٳڈ ث٤٘ي ام ارنا

ت ،كڅايت ام كڅط توچاځ ؿڅ   ميلا ٿي؛ ډڄچم ثب ٿبؿڍ ثچؿځ كڅط ًبمٷبك ًا

ـاؽٺ ثوبډپ اك   تجوبٙ  ُيء ٿبؿڍ كا ؿك ڃ٠ل ٷل٫ت ٳڈ ثـڅځ تڀبمد څ تو

تڈ ثبُڄـ.  وت ٳوڈ     اٿب ؿُا ؿك اؿاٿڌ كڅايت، كڅط اڃٌبځ ٓول٫بً ُويئي ًا

وت  « ٳټٺ » ٿبڃڄـ  ٻِټْجٓوـٓځِ  ٳبٻْٴټَوٺِ  ډٔوچٓ  بِڃَّڀٓوب »ثلاڍ ثـځ ٻغبٝ ُـڇ ًا

وت ٳوڈ     جمع کلَّةو، به م« کلل«. »مُحِیطَة  بِهِ ٣ڄبڍ پچُوَ كٯيٰوي ًا

. ٳتوبة  (539، ّ 2د ٭، ٫1414يوچٿي،  ) ُچؿ ُجيڈ ؽبڃڈ ؿڅؽتڈ ٿي

ٳوڈ ثولاڍ    ،اڍ ڃوبمٱ  ڃين ايوڂ ٻ٬وٞ كا ؿك ٿوچكؿ پبكصوڈ     ؼبى الٔشةل

ووت ،ُووچؿ رټووچٷيلڍ ام آماك عِوولا  ًووبؽتڈ ٿووي ووت٬بؿڇ ٳوولؿڇ ًا  ًا

ٷڄجـ يب پچُِوي   ٷبډي ڃين ثل. (595 ، 11ّ د٭، 1414ٿڄ٠چك،  اثڂ)

ت ت ،ٳڈ ثبالڍ ٯجچك ًا ال٭ ُـڇ ًا  ،4 ، د1367احيل رونكڍ،   )اثڂ ٛا

وت   ثڈ ٿ٤ڄبڍ ًوڄٸيڄي « ٹ ٱ ٹ» ام څاهڇآٺ ايڂ . (198 ّ اڍ ًا

ُچؿ څ ثيِوتل ؿك ًوڄٸيڄي ٿ٤ڄوچڍ ٳوبكثلؿ ؿاكؿ.      ٳڈ ثل اڃٌبځ څاكؿ ٿي

وت        ،ٿخالً وت څ څٳيوٺ ٳوٺِّ ثول ٿچٳوٺ ًا يتيپ ٳٺِّ ثل څٻي ؽچيَ ًا

، ثووب تچرووڈ ثووڈ آڃضووڈ ٷقُووت .(104 ، 10ّ د، 1368ٿٔوو٬ٜچڍ، )

ت «ڈٳټَّ»ؿك آٺ ٿ٤ڄي  :تچاځ ٷ٬ت ٿي  ٻوقا كڅط  .اعبٛڈ ٻغبٝ ُـڇ ًا

ت ٳڈ ٣ټي ـاؽٺ څ تڀوبمد ثوب ثوـځ    ٿچرچؿڍ ًا ثول ثوـځ    ،ك٧پ ٣ـٽ ت

ـاؽٺ څ تڀوبين،    څځ تو ڈ ـث ـاكؿ؛ ميلا اعٛب ڈ ؿاكؿ څ ايڂ ٿ٤ڄبيي رن تزلؿ ڃ اعٛب

ٺ ٿي ٙ عٓب ٌجت ثڈ ٿغب ٚ ڃ  ُچؿ. تڄڊب ثب ثلتلڍ څرچؿڍ ٿچرچؿ ٿغي

 دستِ ّطتن: هلكَتٖ ثَدى سٍح
 سٍاٗت اٍل

ت فؼ٘ش ٓ٘بؿٖتؿك  ثٔيل اثيؿك كڅايتي ٳڈ ثڈ ڃٰٺ ام  ام اٿبٽ  ،آٿـڇ ًا

څ  «يڅٓ يٌٕئَټُچڃَٲ ٣ٓڂِ اٻل څطِ ٯُٺِ اٻل څطٔ ٿِڂْ ؤَٿٕلِ كٓثيو » ؿكثبكڋ آيڌ ٓبؿ٭

٫لٿبيڄوـ: آڃضوڈ ؿك    ُچؿ. ع٘ل  ؿك پبًوؼ ٿوي   اٹ ٿيصيٌتي كڅط ًا

ـ  رڄجڄـٷبځ څ ٿلؿٽ څرچؿ ؿاكؿ. څٯتي ًبئٺ ثبم ٿي آڃضوڈ ٳوڈ ؿك    :پلًو

وت  څ كڅط كا ام ًوڄؼ ٿټٴوچ     اٿوبٽ صيٌوتآ   ،رڄجڄـٷبځ څ ٿلؿٽ ًا

 .(317ّ ، 2د ، ٭1380ٳڄڄـ )٣يبُي،  ٯـك  ٿ٤ل٫ي ٿي

ت ٳڈ ؽچؿ  تڂ كڅط، ٿ٘ڀچځ ايڂ كڅايت ُلي٪ ًا ٿڄِإ ٿټٴچتي ؿُا

بځ ام  ډوبڍ   ڍ ثچؿځ كڅط ؿاكؿ؛ ميلا ٿبؿڇ څ رٌپ كا ثب ٿغـڅؿيتلٿبؿي٧ِڃ

 اڍ ٳڈ ؿاكـڃ ثڈ ٣بٻپ ٿټٴچ  كاډي ڃيٌت. ٿٴبڃي څ مٿبڃي

 سٍاٗت دٍم
 ،آڅكؿ ٿوي  ثڈ ڃٰٺ ام اٿبٽ ٓوبؿ٭  ،الـشاْٗ ٓللؿك  ُيؼ ٓـڅ٭آڃضڈ 

ـامؿ. آڃزب ٳڈ اٿوبٽ  پلؿڇ ام صڊلڋ عٰيٰتي ُٸل٩ ٿي ٫لٿبيڄوـ:   ٿوي  اڃ

ـاڅڃـ ٿي ؿاڃٌت ٳڈ اكڅاط ثڈ رڊت ُولا٫ت څ ثټڄوـڍِ ٿلتجتوي ٳوڈ      ؽ

څ ڃيون ام ثولاڍ    ،كڅ ؿاكڃـ، ًچؿاڍ كثچثيت ؿك ًل ؽچاډڄـ پلڅكاڃـ. امايوڂ 

ـاڍ تٰـيل، اكڅاط كا ؿك ثـځپيِٸيلڍِ ٿِ ډوب ٯولاك ؿاؿ    ٬ٰبڃڈ ام ډڀبځ اثت

 تب اعتيبرِبځ ثڈ يٴـيٸل تڄجيڊي ثبُـ ثل ٿلثوچة څ ٿؾټوچ٭ ثچؿڃِوبځ   

 .(15ّ ، 1د ، 1385)ٓـڅ٭، 

َ  ٛچك ٳوڈ ؿك كڅايوت   ډڀبځ كڅط ام څاؿڍ ٿټٴوچ    ،ٷقُوت  پوي

ت. ؿك ايڂ كڅايت ڃين ًااٹ ت ُلط ثـيڂ اٿبٽ ام كاڅڍ ًا  ٻِوإَڍ »: ًا

ـٓاځِ  ٫ِي اٻْإَكٕڅٓاطٓ ٣ٓنَّڅٓرٓٺَّ اٻټَّڈٔ ر٤ٓٓٺَ ٍُعلَّ  ٿٓټَٴچتِوڈِ  ٫ِوي  ډوب  ٳوچځ  ث٤ٕٓوـٓ  اٻْإَثٕو

ٳوڈ   ،٫ٴولڍ  ڄوڈ يمٿَ يپو ي٤ڄي كاڅڍ ثب ايوڂ   «ٿٓغٓٺآ ؤَك٢َ٫ِٕ ٫ِي اٻْإ٣َٕټَي

ت ؿاؿځ كڅط ؿك ثوـځ   ام ٣ټتِ ٯولاك  ؛ڃڈ ڃبًچ  ،ربيٸبڇ كڅط ٿټٴچ  ًا

ـاڅڃـ ـڄي٫لٿب يٿؿك پبًؼ  ،اٿبٽ .ٳڄـ يٿپلًَ  ٳوڈ   ؿاڃٌوت  يٿو : ؽ

اؿ٣وبڍ   ،اٷل ثوڈ عوبٹ ؽوچؿ كډوب ُوچؿ      ،كڅط ثب ٿڄنٻت ٳڄچڃي ؽچيَ

ثب ٯـك  ؽچيَ كڅط كا ؿك ثـځ ٯولاك ؿاؿ   ،رڊت ڂيثـڅ  ٳڄـ يٿكثچثيت 

ام ايوڂ   ،ڍ ؿڃيوبيي ډوب  ڍٷل٫توبك ًوبيل  تب ثب ؿكٱ اعتيبد ثڈ يٴـيٸل څ 

 اؿ٣بڍ ٷنا٩ ؿًت ثٴِـ.

ـاځ»ډلصـڄ ٣جبك   وت،  «ر٤ٺ االكڅاط ٫ي االث ، ٿچډپ ٿبؿيت كڅط ًا

ت څ ٣ټوپ څ   ْ څ ٳـڅك  ًا ل ٰڃ لًا ت ٿچرچؿڍ ٿبؿڍ، ٳڈً  اٿب كڅُڂ ًا

ـاكؿ،  ، زڈيؿكڃت. ٳـڄ يڃڀاؿ٣بڍ كثچثيت  ٷبڇ شيډٿ٤ل٫تِ ٿزلؿ ؿك آځ ٿ٤ڄبيي ڃ

ت.لٿبؿي٧ ـيٿاٿ٘ڀچځ كڅايت ٫چ٭ ڃين   ڍ ثچؿځ ٿبډيت كڅط ًا

 ٕش٘گ جًِ٘ت
، اٯيبڃچى كڅايب  ؿك ثبة كڅط يبثيپ ٳڈ اڅالً ثب تچرڈ ثڈ آڃضڈ ٷقُت، ؿكٿي

وبځ ٣ټوپ ثوبم     څ ڃ٬ي ًلُبك ام ٓـ٩ ت ٳڈ ثبيـ ثڈ ؿًت ٧چٓا ډبيي ًا

ؿك ٿچٗچ١ كٿنآٻوچؿ كڅط څ   ثيت ُچـڃ تب ډڀٸبځ ام ٿلڅاكيـ ٿ٤بك٩ اډٺ

ـ. حبڃيبً، ٛجٮ ثلكًيِ ٿب، ؿك تلامڅڍ  اعبؿيج ډل ؿڅ ٳ٬ڌ  ڃ٬ي ٳبٿيبة ُچڃ
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ت. عبٓٺ ك٧وپ ٟڊوچك    ي٣ټو ايڄٴوڈ   ٿبؿيتِ كڅط څ تزلؿ آځ، ًڄٸيڂ ًا

تچاځ ثب عڀٺ آځ كڅايب  ثل كڅط عيچاڃي،  يٿثلؽي كڅايب  ؿك ٿبؿيت كڅط، 

اؽتال٩ اٯچاٹ ؿك تزلؿ كڅط عيچاڃي و ت٤بكٕ عبٓٺ   ثڄبثليب كڅط ڃجبتي و  

ٰټي، ٳوڈ ؿاٹ   يبكڍ ام كڅايب  څ ثلاډيڂ ٣ كا ثلٛل٩ ٳلؿ څ ثل ٿغتچاڍ ٌث

ت، ٿغب٠٫ت ڃڀچؿ.  ثل تزلؿ كڅط ًا

 

 هٌبثغ  ......................................................................................... 

، النهای فةيرزیةاالحةذی وا  ةزا،1367ثڂ ٿغڀـ،  احيل رنكڍ، ٿجبكٱ ثڂا

 يټيبځ.اًڀب٣صڊبكٽ، ٯپ،  ٛڄبعي، ستغٰيٮ ٿغڀچؿ ٿغڀـ 

تغٰيوٮ اثولاډيپ    ،الوفلـل اإلٗوبح فٖ ؿـشح   ،تب يثثڂ ٣ڀل،  عبرت، ٣خڀبځ اثڂ

 .ڂي٤ًـاـٻؿٿِٮ، ؿاك ٣جـاهلل،ٿغڀـ 

 ، ٯپ، ٣الٿڈ.ًبلتٖ اثل هٌبلت آ٭، 1379ٿغڀـثڂ ٣ټي، ، ُڊلآُچة اثڂ

 .ًچٽ، ثيلڅ ، ؿاكاٻ٬ٴل ، سالٔشةلؼبى  ٭،1414، ٿٴلٽٿڄ٠چك، ٿغڀـثڂ  اثڂ

، ٯووپ، الحاشةةي یلةةي اةةوفالکةةافي ٭،1430، ڂيٿغڀووـاٿٿالآثووبؿڍ،  ًووتلا

 .جياٻغـؿاك

تٔوغيظ  ، ٓاللِ التجشٗذ، 1381ثڂ ٣جـاٻغجيت،  ثڂ اُل٩عٌيڄي ٣ټچڍ، ٿغڀـ

 ڀڂ آحبك څ ٿ٬بؽل ٫لډڄٸي.ڃبري ا٬ٓڊبڃي، تڊلاځ، اڃزعبٽ 

تٔوغيظ  ، الوشاد فٖ ؿشح تجشٗذاالٓتمبد وـو ٭،1427ثڂ يچً٪،  عټي، عٌڂ

ل اًالٿي.اًٌڌ آٿټي، ٯپ، ٿ ماؿڇ عٌڂعٌڂ   ِڃ

يڂ  كٗي ِ     ،1384ڂ، عٌو ڍ، ٿغڀـثڂ اًتلآثبؿاـٻ ، ؿـشح الشهـٖ ٓلـٖ الىبف٘ـ

 تحمیك یًسف حسه عمز، تَزان، مؤسسة الصاةق للطباعه ي الىشز.

ّوْ الَْاهْ ؿشح جوـْ الجَاهـْ فـٖ    ، توب  ثيثڂ اثي ثٴل،  جـاٻلعڀڂ٣ًيچٛي، 

 ي.اٻ٤لثعيبء اٻتلاث ا، ثيلڅ ، ؿاك الٌحَ

ـ الــشٗو   ػبئلس٭، 1405، ثڂ عٌيڂ ُلي٪ ٿلت٘ي، ٣ټي تغٰيوٮ  ، ٖالوشتو

لآځ ي، ٯپ،كربئًيـٿڊـڍ   .پياٻٴل ؿاكاٰٻ

تشجوــِ ٍ ؿــشح فبسػــٖ وـــو الوــشاد ؿــشح ، 1389ُوو٤لاڃي، اثچاٻغٌووڂ، 

 ؿڅٽ، تڊلاځ، ډلٿي. ، سذاالٓتمبدتجشٗ

 ڈ عيـكيڈ.، ٿٜج٤ڃز٪، جبهْ األخجبس، تب يث ٤ُيلڍ، ٿغڀـثڂ ٿغڀـ،

يڂ،  ثڂ ُلي٪ ڃچكاهللُچُتلڍ،  الصوارمالمُهزق فينقةذالصةوای ٭، 1367اـٻ

يڂ  تغٰيٮ رالٹ، المحزق   عٌيڄي، تڊلاځ، اٻڄڊ٘ڈ.اـٻ

 ، ډبرل.ٯپ ،جٌؼ٘ت ٍ ًفغ، 1391ڍ، ډبؿ ٓبؿٯي،

ؽچاروچڍ، تڊولاځ،   تٔغيظ ٿغڀوـ   ،ؿشح اكَل الىبفٖ ،1383ڀتإٻڊيڂ، ٓـكاٻ

 ي.٫لډڄٸٿاًٌڈ ٿٜبٻ٤ب  څ تغٰيٰب  

ــَى أخجبسالشهــب٭، 1378ٓووـڅ٭، ٿغڀووـثڂ ٣ټووي،   ٘ٓ ، تٔووغيظ ٿڊووـڍ

 .رڊبځتڊلاځ، الرچكؿڍ، 

 ڍ.ؿاڅك يٳتبث٬لڅُ، ٯپ، ٓلل الـشائْ، 1385ووووو ، 

 .ڂيٿـكً، ربٿ٤ڈ ٯپعٌيڄي، تغٰيٮ ډبُپ ، التَح٘ذ ٭،1398ووووو ، 

 تڊلاځ، ٳتبثضي. ،األهبٖل ،1376ووووو ، 

تٔغيظ ، هحوّذ ثلبئشالذسجبت فٖ فوبئل آل ٭،1404، عٌڂ٬ٓبك، ٿغڀـثڂ 

ٿل٣ِوي  اهلل  ٳتبثؾبڃوڌ آيوت   ؿڅٽ، ٯوپ،  ي، سثب٧ ٳچصڈ ي٣جب٤ًټثڂ  ٿغٌڂ

 ي.ڃز٬

ٿ٤وڌ  رب، ٯوپ،  المـشآى الو٘ضاى فٖ تفؼ٘ش  ٭،1417، ڂيٿغڀـعٌو ًيـئي، ٛجبٛجب

 ًيڂ.ٿـك

تغٰيوٮ ٿغڀوـ   ، اإلحتجبج ٓلٖ أّـل اللجـبج   ٭،1403ٛجلًي، اعڀـثڂ ٣ټي، 

 ي.ٿلت٘ؽلاًبځ، ٿِڊـ، 

س ًوچٽ، ثيولڅ ،   ، الذریعة الةياصةانيلالهةيعه ٭،1403، آٯبثنكٵٛڊلاڃي، 

 .ؿاكاالٗچاء

، تغٰيٮ ًيـډبُوپ كًوچٻي    تفؼ٘ش الّٔ٘بؿٖ ٭،٣1380يبُى، ٿغڀـثڂ ٿ٤ٌچؿ، 

 لمیه.محالتی، تَزان، المطبعة الع

 .ډزل ، ٯپ، ٘يالٔوتبة  ٭،1409ثڂ اعڀـ،  ٫لاډيـڍ، ؽټيٺ

ــَاف ٭،1406ٿالٿغٌووڂ، ٫وويٖ ٳبُووبڃي،   اٿووبٽ  ڌٳتبثؾبڃوو ، آوو٬ڊبځ،ٖال

 .٣ټي ڂيلاٻڀاٿڄياٿ

ـك. مکتبُا٣ټڀي، تڊلاځ، تٔغيظ عٌيڂ ، ٖاللبفتفؼ٘ش  ٭،1415ووووو ،   أٻ

 ، سح الىج٘ـش الوٌ٘ش فـٖ غشٗـت الــش    الولجبح ٭،1414ـ، ثڂ ٿغڀاعڀـ٫يچٿي، 

 .ڇؿڅٽ، ٯپ، ؿاكاٻڊزل

ٖ   الــبف  ،1387ثوڂ ٧وبمڍ،    ؽټيوٺ ٿالٯنڅيڄي،  تٔوغيظ  ، ٖ فـٖ ؿـشح الىـبف

 .جياٻغـٯپ، ؿاك  ؿكايتي،ٿغڀـعٌيڂ 

څ ٿغڀوـ   ٬٧وبكڍ اٳجول   تٔغيظ ٣ټي، الىبفٖ ٭،1407ٳټيڄي، ٿغڀـثڂ ي٤ٰچة، 

 ڈ.ياإلًالٿؿاكاٻٴتت آؽچڃـڍ، تڊلاځ، 

ِ    ؿـشح ال  ٭،1382ٿالٓوبٻظ،  ٿبمڃـكاڃي،  تغٰيوٮ  ، ىـبفٖ ـ األكـَل ٍ الشٍهـ

 ابًالحسه شعزاوی، تَزان، المکتبة االسالمیه.

تغٰيوٮ ٿغڀـعٌويڂ   ، الهةذایالهةيع  ئمة الهةذ  ،1387ٿزقڅة تجلينڍ، 

 .جياٻغـٯپ، ؿاك ،ډب ڈئليٯڅ ٧الٿغٌيڂ  ؿكايتي

 ي.اٻ٤لثعيبء اٻتلاث ا ؿاك ثيلڅ ،، االًَاسثحبس ٭،1403، ٿغڀـثبٯلٿزټٌي، 

كًوچٻي ٿغالتوي، تڊولاځ،    ، تغٰيوٮ ًيـډبُوپ   العقةوفمزآة ٭،1404ووووو ، 

 .ڈًالٿيؿاكاٻٴتت اال

آٿچمُوي څ پوڅډِوي   اًٌوڌ  ، ٯپ، ٿاخالق دس لشآى ،1376، ٿغڀـتٰي، ٿٔجبط

 .اٿبٽ ؽڀيڄي

، څماك  تڊولاځ ، ٗنالىـش التحم٘ك فٖ ولوـبت المـشآى    ،1368، عٌڂٿ٬ٜٔچڍ، 

 ي.اًالٿ٫لډڄٶ څ اكُبؿ 

 ، تڊلاځ، ٓـكا.هجوَِٓ آثبس ،1377ٿٜڊلڍ، ٿلت٘ي، 

 .ڈًالٿيؿاكاٻٴتت اال ، تڊلاځ،ًوًَِتفؼ٘ش  ،1374ٿٴبكٽ ُيلامڍ، ڃبٓل، 

 ،منهاجالةزای فيشزحنهة الةالرة ٭، 1400، ډبُڀي ؽچيي، ٿيلماعجيت اهلل

ځ، صڊوبكٽ، تڊولا   ساڍ،  څ ٿغڀوـثبٯل ٳڀولڇ   ماؿڇ آٿټوي  عٌڂتلرڀڌ عٌڂ 

 االسالمیه. مکتبة



 

 

 

 


