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 آى ٍ سٌتيط ٍ للورٍ هدارا در لرشرا

 ُاًتبؿيبك ؿاڃِٸبڇ ُڊيـ ثبډڄل ٳلٿبځ فبَوِ َجبَجبئٖ / ؾ٘س  fatabatabaee@uk.ac.ir 

الٿي ؿاڃِٸبڇ ٳلٿبځ ٳبكُڄبىآٖن ٖؿىطٕ ذٌبهبًٖ /   azam.askari52@gmail.com اكُـ اٻڊيب  څ ٿ٤بك٩ ًا

 11/10/97: پصٗطـ                    18/06/97: زضٗبفت

 چى٘ذُ
ٌ  هـساضا پ٘طاهـَى   ؾجت ٖسم فْن زل٘ك ٍ ٖو٘ك اظ هٗبضف اؾـالهٖ   هؿلوبًبى ثِ اهطٍظُ ثطذٖ اظ گطاٗـٖ   ، زچـبض افـطا

اًس. ثٌبثطاٗي،، الظم اؾت رْـت تٌـَٗط چْـطٓ     آه٘ع ًوَزُ اًس، ٍ تؿبّل ٍ تؿبهح ضا ربٗگعٗي ّوعٗؿتٖ هؿبلوت قسُ

پطزاذتِ قَز. اٗي همبلِ ثـب   هساضاللوطٍ  ًبة اؾالم ٍ اتربش قَُ٘ ضفتبضٕ نح٘ح زض هٌبثٕ اؾالهٖ، ثِ تج٘٘ي قطاٍٗ ٍ

ضٍـ تَن٘فٖ ـ تحل٘لٖ قطاٍٗ ٍ للوطٍ هساضا اظ هٌٓط لطآى وطٗن ٍ ؾٌت ضا تج٘٘ي وطزُ اؾت. ًتبٗذ تحم٘ـك ث٘ـبًگط    

پطٍضٕ، ٖسم تمبثـل ثـب ارـطإ حـسٍز      ّبٕ زٌٖٗ، ٖسم ْبلن ، ثِ حفّ انَل ٍ اضظـهساضاآى اؾت وِ قطاٍٗ تحمك 

زض اؾـالم ٍؾـٕ٘ ٍ گؿـتطزُ     هـساضا اؾت. ضٖبٗت للوطٍ  ٗگطاى ٍ ً٘ع حفّ ٖعت اًؿبًٖ ثؿتِ الْٖ، ضٖبٗت حمَق ز

ثب هكطوبى، هٌبفمبى ٍ هٌتمـساى، ٍ   هساضإ ؾ٘بؾٖ، ٌٖٗٗ هساضاّب آغبظ قسُ، ٍ تب  ٕ ذساًٍس ثب اًؿبىهساضااؾت، وِ اظ 

ـ  ّب ٍ هل٘ت ثب اّل وتبة، لَه٘ت هساضإ ارتوبٖٖ، ٌٖٗٗ هساضا ثـب ٍالـسٗي، ّوؿـط ٍ     هـساضا ٍ ً٘ـع   الهٖ، ّب، هصاّت اؾ

 زض ؾجه پَقف، ضفتبض ٍ ثطذَضز ثب هزطهبى اؾت، گؿتطـ ٗبفتِ اؾت. هساضإ اذاللٖ، وِ هساضافطظًساى، ٍ 

ـاكا ّب: ول٘ذٍاطُ ـاكا، ٯټڀلڅ څ ُلايٚ ٿ ـاكا، ٿ ـاڅڃـ ثب اڃٌبځ، ٿ ـاكاڍ ؽ ـاكاڍ ًيبًي، ٿ ـاكاڍ اؽالٯي، ٿ  ڍ ارتڀب٣ي.ٿ
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 همذهِ

ـاكا الٽ ؿك ٿ ت ٳڈ ؿك ًا ٳڄبك ُوـ    يٴي ام ٬ٓب  ثلرٌتڌ اڃٌبڃي ًا

ت ت. ايڂ ٳټڀڈ ٷلصڈ ٳچتبڇ ًا اٿب ثٌيبكڍ ام ٫٘بئٺ اؽالٯوي   ،آٿـڇ ًا

كا ؿك ؿكڅځ ؽووچؿ ڃڊ٬تووڈ ؿاكؿ؛ ام ٯجيووٺ: ٫لڅتڄووي، ٿال٬ٛووت، ؿڅكڍ ام 

ـاكاډبڍ ٿِتلٱ اؿيبځ اٻڊي  تچمڍ څ... . ام څيوٷي ٳيڄڈ ڍ ثوب ؽټوٮ څ   ٿ

ت الٽ ؿك كؤى اؿيبځ اٻڊوي څ ٿٴڀوٺ آڃوبځ    ٬ُٰت ثب آڃبځ ًا . صچځ ًا

ـاكا ڃڀوچؿڍ ؿيٸول ؿاكؿ څ ام اث٤وبؿ ٷٌوتلؿڇ      ت؛ ثڄبثلايڂ، آٺ ٿو اڍ  ًا

ـاٻي آځ ٿي ثلؽچكؿاك ت، څ ٿلاؿ ُبك١ ٿٰـى ٿ٤ڄبڍ ا٣ت  ثبُـ. ًا

وت ٳوڈ ثلؽوي ام       يٴي ام ٿِٴال  ٿچرچؿ ؿك ٣ٔول عبٗول آځ ًا

ل ڃچ٣ي ٫ڊوپ اڃوـٱ ام ٯولآځ، ؿصوبك      ٌټڀبڃبځ ثڈ ؽٛب ٙ ٿ ٷلايوي يوب    ا٫ولا

ـاكا څ     ٷلايي ُـڇ ت٬لٙ بٿظ څ ؽِوچڃت كا روبيٸنيڂ ٿو بډٺ څ ٌت ـ، څ ٌت اڃ

تي ٿٌبٻڀت وبډٺ څ  »اـڃ ٳڈ ڃڀچڃوڌ ثوبكم آځ، ٟڊوچك     آٿين ٳلؿڇ ډڀنٌي ٌت

بٿظ ٙ، څ ؽِچڃت څډبثي څ ؿا٣ِي ام « ٌت ؿك ٫لډڄٶ ٧لثي ام ٛل٩ ا٫لا

ـ، ٛل٩ ت٬ليٚ ٿي الٽ ثڈ ُيچڇ ؿؿٿڄِبڃڈ ثوڈ ؽ  ثُب بة ًا ِوچڃت  ٳڈ ثب ٰڃ

الٿي ؽچَي كا ؿڃجبٹ ٿي تڀٌٲ ٳلؿڇ ـًا ـا٩ ٗ ـ، څ اډ ـ. ثڄبثلايڂ،  اڃ ٳڄڄ

وتي     ـاكا، څ ٯټڀولڅ آځ، ؿك رڊوت ډڀنٌي ت ثلاڍ تجييڂ ُلايٚ ٿ المٽ ًا

ـاكا ؿك  ٿٌبٻڀت آٿين ؿك ٯلآځ څ كڅايب ، ثلكًي څ تغٰيٮ ُچؿ؛ تب ربيٸبڇ ٿ

ڌ آځ ثب ُـ ، ثڈ الٽ څ كاٜث  ُچؿ. كڅُڄي ٿِؾْ ًا

ـاكاپيلاٿچځ ٿجغج  وت. ثلؽوي ٿبڃڄوـ:     ٷل٫تڈ   تغٰيٰبتي اڃزبٽ ٿ ًا

هـساضا ٍ لبَٗ٘ـت اظ    ڃبٿڈ ؽچؿ تغوت ٣ڄوچاځ   ؿك پبيبځ( 1388) ٻ٬ٜي

تٌوبډٺ څ  »( ؿك ٿٰبٻوڌ  1390)ماؿڇ  پچك څ ثؾِبيي ؛ څ ٫لماڃڈهٌٓط لطآى

ـاكا ـاكا ، ٷٌتلڋ «ؿك ٯلآځ ٿ اڃوـ.   كا ام ؿيوـٷبڇ ٯولآځ ثلكًوي ٳولؿڇ     ٿو

ـاكااڍ ؿيٸل،  ٣ـڇ اڃوـ؛   ؿاؿڇ اځ ٿقاډت كا ٿچكؿ پوڅډَ ٯولاك ڍ ثب پيلڅٿ

« آٿيون ثوب پيولڅاځ ٿوقاډت     توبك ٿٌوبٻڀت  اؽوال٭ څ ك٫ » ام رڀټڈ ٿٰبٻڌ

ـاكاډب ڃين عچمڋ  ام پوڅډَلؽي . ث(1392اٳجلڍ،  )٣ټي ثب ٿؾبٻ٬وبځ كا   ٿ

اڃوـ. ؿك ايوڂ    ثلكًي ٳلؿڇ ثب تچرڈ ثڈ ًڄت څ ًيلڋ پيِچايبځ ٿ٤ٔچٽ

ـاكا» مٿيڄووڈ ام ٿٰبٻووڌ ك ًووڄت څ ًوويلڋ پيِووچايبځ  ثووب ٿؾبٻ٬ووبځ ؿ ٿوو

تچاځ ڃبٽ ثلؿ. ثڄبثل ايڄٴڈ ډليوٲ ام   كا ٿي( 1389)اعٌبڃي، « ٿ٤ٔچٽ

ـاكا كا ٿچكؿ ثلكًي ٯولاك  وت،   تغٰيٰب  ٿقٳچك ثؾِي ام اث٤بؿ ٿ ؿاؿڇ ًا

ـاكاُـ، تغٰيٰي ربٿ٢ څ ٷٌتلؿڇ پيلاٿچځ   المٽ ؿيـڇ ام ٿڄ٠ول ٯولآځ    ٿ

 ڄچيلٷلؿؿ.څ ًڄت اڃزبٽ ٷيلؿ، تب تڀبٽ اث٤بؿ آځ، تجييڂ څ ت

ت ٳوڈ ُولايٚ څ ٯټڀولڅ     ـاكا ؿك ايڂ تغٰيٮ ٤ًي ثل آځ ًا ثوڈ   ٿو

تول، ام ٿڄ٠ول ٯولآځ ٳوليپ څ      تول څ ٷٌوتلؿڇ   تل، ٿوڄ٠پ  ٓچك  ٿڄٌزپ

ت٬بؿڇ ام ٳتت ُي٤ڈ څ اډوٺ  ٷولؿؿ. ؿك ايوڂ    ًوڄت، ثلكًوي   كڅايب ، څ ًا

ووتب ؿك ـاكاتجيوويڂ ٯټڀوولڅ  كًا ت، ثووڈ ٣ټووت ام ٿڄ٠وول ٯوولآځ څ ًووڄ ٿوو

ڃين اتٴب ثل يوٲ   ، ؿاڃِڀڄـ ٧لثي، څڅٷت٤ـڍ ث تلثچؿځ ؿيـٷبڇ ًڈ ربٿ٢

وت، څ ثوب ُويچڋ تچٓوي٬ي و        صبكصچة ٿـڅځ، ام آځ ٿـؿ ٷل٫تڈ ُـڇ ًا

 ډبڍ ميل پبًؼ ؿاؿڇ ؽچاډـ ُـ. تغټيټي ثڈ ًااٹ

ـاكا. ربيٸبڇ 1  ؿك ٯلآځ څ ًڄت صيٌت؟ ٿ

ـاكا. ُلايٚ 2 ت؟ ٿ ـاٽ ًا  ؿك آيب  ٯلآځ ٳليپ څ كڅايب  ٳ

ت؟ . ثب ڃ٠ل ثڈ آيب  ٯلآځ ٳليپ3 ـاكا صٸچڃڈ ًا  څ كڅايب ، ٯټڀلڅ ٿ

 دس لشآى ٍ ػٌت هذاساگبُ ٗـ جب8
 هذاسا دس لغت 8ـ8
ـاكا ثب يٴـيٸل اؽوتال٩  ٻ٨ت ڌ ٿ بځ ؿك ٿچكؿ كِي ـ. ثلؽوي     ُڄًب ڃ٠ول ؿاكڃو

ـاكا  ووڌ ٿوو ـڃووـ ٳووڈ كِي ووـ )ٿٔوو٬ٜچڍ  ٿووي« ؿكؤ»ٿ٤تٰ ، 3 ، د1368ثُب

ـاكا كا ام ؿڅ ٿووبؿڋ   (. ٣ووـڇ208ّ ووڌ ٿوو  «ؿكڍ»څ « ؿكؤ»اڍ ؿيٸوول كِي

، 2، د1367؛ اثووڂ احيوول، 71، 1ّ٭، د1414ٿڄ٠ووچك،  ؿاڃڄووـ )اثووڂ ٿووي

بځ ٿ٤ڄوبيي   (. ډليٲ ام ٻ٨ت95، 1ّ، د1375؛ ٛليغي، 244ّ ُڄًب

ـ: ام ٿ٤بڃي ؿكڍ، ڃچ٣ي ُڄبؽت څ ٿ٤ل٫وت   ٷ٬تڈ«  ؿكڍ»څ « ؿكؤ»ثلاڍ اڃ

و٬ڊبڃي،     ډڀلاڇ ثب ٫ليوت، ثوڈ ؿًوت ٿوي     ،  1٭، د1412آيوـ )كا٧وت ٓا

وتڂ آځ، تيونڍ ؿك رٌوپ     (؛ څ ڃين ٯٔـ صينڍ كا 312ّ ٳولؿځ څ ؽچًا

وت    (؛ څ ثڈ221، 2ّٽ، د ٫1979بكى،  )اثڂ تڂ ڃين آٿوـڇ ًا ٿ٤ڄبڍ ؿاٌڃ

ووڈ ثووڈ ٿ٤ڄووبڍ  71 ّ  ،1٭، د1414ٿڄ٠ووچك،  )اثووڂ ـاكا ام ايووڂ كِي (. ٿوو

ـاڅٹ، ي٤ڄوي      ٳلؿځ څ اڅ كا ٷچٹ ٿڊلثبڃى ت! ٳوڈ ؿك مثوبځ ٿتو مؿځ آٿـڇ ًا

تڈ  كٗبيت څى كا رټت ڃڀچؿ. ٷچيي ثب تغڀوٺ   ٍا كا ثل آڅكؿڇ ٳلؿ څ ؽچًا

ـ. ٛل٩ ٿٰبثٺ څ ٿڊلثبڃي اڅ كا ٫لي٬تڈ څ ٿـيچځ ٿغجت ؽچؿ ٿي  ٷلؿاڃ

٫وبكى،   ٳولؿځ ُو) )اثوڂ    ٿ٤بڃي ؿكء: ؿكء ؿك ٻ٨ت ثوڈ ٿ٤ڄوبڍ ؿ٫و٢   

(، ٿتڀبيووٺ 71، 1ّ٭، د1414؛ اثووڂ ٿڄ٠ووچك،  221، 2ّٽ، د1979

٬ڊبڃي، (؛ څ ډڀضڄويڂ ثوڈ ٿ٤ڄوبڍ    313، 1ّ٭، د1412ُـځ )كا٧ت ٓا

ُوچؿ   ٳڈ ؿك آځ، ؽٔچٿت څ اؽوتال٩ عبٓوٺ   ٛچكڍ ثڈٳلؿځ ُـيـ؛  ؿ٢٫

ت. ؿك ٯلآځ ٳليپ، ؿك ًوچكڇ  189، 3ّ، د1368)ٿ٬ٜٔچڍ،  (، آٿـڇ ًا

ت ٳڈ ثڈ ٿ٤ڄبڍ ؿ٫و٢ ٳولؿځ    22، آيڈ «ك٣ـ» ت٤ڀبٹ ُـڇ ًا ايڂ ٳټڀڈ ًا

ت. ؿكؤ  ت؛ ي٤ڄي آڃڊوب  عٌڄڈ ثڈ ًيئڈ( ؿ٢٫)آٿـڇ ًا  ثوـى  ثوب  كا ثوـى  ًا

ـ، ڃڀي تال٫ى جت ٳٌى ام اٷل ؿاكـڃ ٤ًى ثټٴڈ ٳڄڄ ى آڃڊب ثڈ ٌڃ ـ،  ـث  ثلًو

ـڃ٠ل ثڈ څاؿاك څ ُلٿڄـڇ، كا اڅ څى، عٮ ؿك ڃيٴى اڃزبٽ ثب ـ.  تزـي  ٳڄڄ

ـاكاڅاهڋ  پ ٿٔـك ثڈ ٿ٤ڄبڍ: ٓوټظ، آُوتي، ڃلٿوي،    ٿ ، ؿك عبٻت ًا



  65قطاٍٗ ٍ للوطٍ هساضا زض لطآى ٍ ؾٌت 
 

  ٳولؿځ، ڃلٿوي   تغڀٺ، ٿڀبُب ؛ څ ؿك عبٻت ٿٔـكڍ ثڈ ٿ٤ڄبڍ: تغڀٺ

ـا، ثبُـ ٳلؿځ ٿي ٳلؿځ، ٿاليڀت ڃِبځ ؿاؿځ، څ ك٣بيت څ ٬ُٰت  )ؿډؾ

 .(3958 ، 3ّ، د1388 ٿ٤يڂ،؛ 181120، 12ّ، د1373

 دس اصغالح . هذاسا8ـ5
ـاكا ت؛ ميلا  ٿ ـاكاام عيج ٿ٤ڄب ڃنؿيٲ ثڈ ك٫ٮ ًا  څ ٿاليڀت څ  ، ڃلٿيٿ

توب،   عٌڂ ٿ٤بُل  ثب ٿلؿٽ څ تغڀٺ ڃبٷچاكڍ څ آماك آڃڊبًت )ڃلاٯي، ثي

ڊبك ٿغجت، ؿڅًتي څ ٿچا٫ٰت ثوب ٿولؿٽ  39، 1ّد ُوڀلؿڇ   ( څ ڃين ٟا

 (.205، 3ّ٭، د1418ُچؿ )معيټي،  ٿي

 بتٗدس آ هذاساولؤ . 8ـ9
ـاكاڅاهڋ  ت؛ اٿب څاهٷبڃي ٳڈ ثڈ ٻغبٝ ٿ٤ڄوبيي    ٳبك ڃل٫تڈ  ؿك ٯلآځ ثڈ ٿ ًا

ڃنؿيٲ ثڈ ايڂ څاهڇ ډٌتڄـ، ٿبڃڄـ: ٻيڂ، ك٫ٮ، ٬٣وچ، څ ٓو٬ظ، ؿك ٯولآځ    

ت٤ڀبٹ ُـڇ ت.   ًا وت.   آٿوـڇ « ؿكؤ»آيڈ ثب كيِڌ  5ؿك ٯلآځ ٳليپ ًا  ًا

ٿوچكؿ ام   ؿڅتڄڊوب   ثبُوڄـ، څ  ٳلؿځ ٿوي  ډڀڌ آڃڊب ؿك آٺ ثڈ ٿ٤ڄبڍ ؿ٢٫

ـاكا( ثب ثغج 54: ٯْٔ؛ 22: )ك٣ـ آڃڊب ثڈ ٿ٤ڄوبڍ   ًبمٷبكڍ ؿاكؿ، څ ٿ

ت ٳلؿځ ثـڍ ثڈ ؽچثي ؿ٢٫ : توچاځ ٷ٬وت   ٿي ثب تچرڈ ثڈ ايڂ ؿڅ آيڈ. ًا

ثڈ ٿ٤ڄبڍ ڃيٴي، ؽچثي، ٬٣چ، ٓټڌ كعوپ، اعٌوبځ څ ٿغجوت،    « عٌڄڈ»

ثڈ ٿ٤ڄوبڍ  « ًيئڈ»ؽچة؛ څ  ڃيٴچ څ اؽال٭ څ ٳلؿاكِ ٣ټپ څ ٓجل، ًؾڂ

ـاڅ ، آماك څ افيوت، رٌوبك ، ًوؾڂ مُوت،       ڍ، ًتپ، ٯ٢ِٜ كعپ، ٣و ـث

ت٤ڀبٹ ُـڇ  ـ، ًا ت. ډليٲ ام آڃڊب ثوڈ ڃوچ٣ي، ك٫توبك     اؽال٭ څ ٳلؿاكِ ث ًا

بځ ٿي ـاكاٷچڃڈ كا ِڃ بځ ٿ ـاكاڍ اٌڃ ؛ ي٤ڄوي   ؿډـ؛ څ ثيبڃٸل ٿ ډب ثب يٴـيٸلـڃ

ٷي  بځ ؿك مـڃ كا ثب  ي څ ك٫تبكڍِ ؿيٸلاځڅ اؽالٯ ڍٷ٬تبكڍ ډب ڍـث ثبيـاٌڃ

ڄـيـڇ، ؿ٢٫ ڃڀبيـ؛ څ ٷ٬تبك مُت كا ثوب   ؽچثي ؿك ٷ٬تبك، څ اؽال٭ څ ك٫تبك ٌپ

 ٿ٤لڅ٫وب   څكا ثب ٳلؿاك ڃيوٲ   ،ا٣پ ام ٿڄٴلا  ،څ ٳلؿاك مُت ،ٷ٬تبك ڃيٴچ

ؼ  ـ،    ؿډـ؛پًب وڄ اؽوال٭ ؽوچة څ   ام ډڀضڄيڂ ؿك ٿٰبثٺ اؽال٭ ثوـ څ ڃبٌپ

ڄـيـڇ  ت٬بؿٌپ ٟټوپ،    ًا مثبڃي، ڃبٿڊلثوبڃي، ٳيڄوڈ،  ـ. ثڄبثلايڂ، ؿُڄبٽ، ـث ڇ ٳڄ

ـاڅ ، ٯ٢ٜ څ... كا ثب ؽچٍ ٪، ٿغجت، ٷقُت،  ٣ ٓټڈ ٿڊلثبڃيمثبڃي، ٜٻ  ،

ـ. ډڀضڄيڂ  څ... ـاكا، ًبمٍ څ  ٫ڊڀيـڇ ٿي ايڂ ؿڅ آيڈام ؿ٢٫ ڃڀبي ُچؿ ٳڈ ٿ

وت ٳوڈ ٿوچكؿ      ام ٬ٓب  څ څيوٷي ،٬ُٰت ؿك ثلؽچكؿ ثب ؿيٸلاځ ډوبيي ًا

ٛټت ـاڅـڃ تجبكٱ څ ت٤بٻي ٿي تڀزيـ څ  ـ. ؽ  ثُب

وت  21آيڈ څ  28ٿلتجڈ ؿك  29« ؿكڍ»څاهڋ  : ڃٌوبء ) ًچكڇ آٿـڇ ًا

؛ 63:اعووووناة؛ 34:ٻٰڀووووبځ؛ 111څ109: اڃجيووووب؛ 16: يووووچڃي؛ 11

؛ 26څ3:عبٯوووڈ؛ 1:ٛوووال٭؛ 9:اعٰوووب٩؛ 32:ربحيوووڈ؛ 52څ17:ُوووچكڍ

؛ 18څ17:ٜووبك؛ اڃ3٬ ؛ ٣ووجي:14؛ ٿلًووال :27؛ ٿووقحل:25څ10رووڂ:

؛ 2؛ ډڀونڇ:  10څ3؛ ٯبك٣وڈ:  2؛ ٯـك: 12جټـ:اٻ؛ 2:بك٭ٛ؛ 19څ8: اٻڀ٬٬ٜيڂ

اڍ ٿ٤ڄوي   ٷچڃوڈ  ٳڈ ډڀڌ آڃڊب ثوڈ (، 10؛ ًجإ: 44؛ ٛڈ: 5؛ عِل: 23مٿل: 

كا ثوڈ  « ؿكڍ»ٛچك ٳڈ ث٤٘ي ام ٻ٨چيوبځ   ٳڄـ. ډڀبځ ؿاڃٌتڂ كا ثيبځ ٿي

 اڃـ. ٿ٤ڄبڍ ؿكايت، ؿاڃٌتڂ څ ُڄبؽت، ٿ٤ڄب ٳلؿڇ

 بتٗدس آ هذاساهتشادفبت . 8ـ4
وت    ثڈ ٿ٤ڄبڍ ڃلٿي ڂ ؿك ٻ٨تٻيڂ: ٳټڀڈ ٻي ؿك ثلاثل ؿكُتي څ تڄـؽچيي ًا

؛ 394، 13ّ٭، د1414ٿڄ٠وچك،   ؛ اثوڂ 235، 5ّ، د٫1979بكى،  )اثڂ

كڅؿ څ  ٳووبك ٿووي  (. ؿك ارٌووبٽ ډووپ ثووڈ 223، 6ّ٭، د1412ٯلُووي، 

و٬ڊبڃي،       وت )كا٧وت ٓا وت٤بكڇ ًا ، 1٭، د1412ٳبكثلؿٍ ؿك اؽوال٭، ًا

ت.(. ايڂ څاهڇ څ ٿِتٰب  آځ پڄذ ٿلتجڈ ؿ752ّ  ك ٯلآځ ٳليپ آٿـڇ ًا

٫وبكى،   )اثوڂ  ثڈ ٿ٤ڄبڍ تچا٫وٮ، ٿچا٫ٰوت   ك٫ٮ: ٳټڀڈ ك٫ٮ ؿك ٻ٨ت

ت )اثوڂ 418، 2ّ، د1979 ٿڄ٠وچك،   ( څ ٻٜ٪ ڃين ثڈ ٳبك ثلؿڇ ُـڇ ًا

( څ ډڀضڄوويڂ ايووڂ څاهڇ ؿك ٿٰبثووٺ ُووـ  څ   118، 1ّ٭، د 1414

ؽوچيي   كڅؿ، څ ؿك ٫بكًي ثڈ ٿ٤ڄبڍ ًبمٷبكڍ څ ڃولٽ  ٳبك ٿي  ؽِچڃت ثڈ

ت )ٿ٬ٜٔ  (.186، 4ّ، د1368چڍ، ًا

ت؛ اٿوب ٿِوتٰب  آځ،   « ك٫ٮ»ؿك ٯلآځ ٳليپ څاهڋ  ثڈ ٳبك ڃل٫تڈ ًا

ٿبڃڄـ: ك٫يٮ، ٿل٫ٮ، ٿلا٫ٮ، ٿلت٬ٮ، ؿك پڄذ آيوڈ ام آيوب  ٯولاځ ٳوليپ     

 (.31څ29، 16ڊ٪: ٳ؛ 6ڇ: ٿبئـ؛ 69ء: )ڃٌب څرچؿ ؿاكؿ

ؿك ٻ٨ت ثڈ ٿ٤ڄبڍ آٿلمٍ څ ثؾَِ اڃٌوبڃي ٳوڈ   ٬٣چ ٬٣چ: ٳټڀڈ 

تٿٌتچرت ٣ٰچثت څ  ( 258، 2ّ٭، د٫1409لاډيـڍ، ) ٿزبما  ًا

ٷچيڄوـ )كا٧وت آو٬ڊبڃي،     څ ډڀضڄيڂ ٯٔـٙ ٷل٫تڂ صينڍ كا ٬٣چ ٿوي 

وت   « ٿغوچ »(؛ ٷبډي ڃين ثوڈ ٿ٤ڄوبڍ   574، 1ّ٭، د1412 آٿوـڇ ًا

 (.686، 19ّ٭، د 1414)عٌيڄي مثيـڍ، 

ـاكا ډبڍ ٿتلاؿ٩ ثوب   ٬٣چ ڃين يٴي ؿيٸل ام څاهڇ وت. ايوڂ څاهڇ    ٿو ًا

وت )ثٰولڇ     ڇ څ ًي آيڈ ٿلتجڈ ؿك ؿڇ ًچك 34 : ؿك ٯولآځ ٳوليپ آٿوـڇ ًا

، 155، 152، ٣134ڀووولاځ:  ؛ آٹ286څ237څ219څ187څ178څ109څ52

ڃوچمؿڇ  څ...(،  101،13، 95، 15: ٿبئوـڇ ؛ 149،153، 99، 43 :ڃٌبء؛ 159

ـاڅڃـ ڃٌجت ثڈ ثڄـٷبڃَ ٿي ثبُـ؛ څ پبڃنؿڇ ٿچكؿ  ٿچكؿ آځ ؿكثبكڋ ٬٣چِ ؽ

 ٳڄڄـ. كا ثيبځ ٿي ډب ڃٌجت ثڈ يٴـيٸل ؿيٸل، ثؾَِ اڃٌبځ

صيونڍ   ًوٜظ ډول   ٬ٓظ: ٳټڀڈ ٬ٓظ ؿك ٻ٨ت ثڈ ٿ٤ڄوبڍ پڊټوچ څ  

ووت )اثووڂ ، 2٭، د1414ٿڄ٠ووچك،  ؛ اثووڂ293، 3ّ، د٫1979ووبكى،  ًا

ام « ٓو٬چط »ٷچيڄوـ څ   ٿوي « ٓو٬ظ »(. ٬٣چ څ ثؾِوَ كا ڃيون   512 ّ
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وجت ثوڈ ٷڄبډوبځ ثڄوـٷبَڃ      ـاڅـڃ ٌڃ ت؛ ي٤ڄي ؽ ـاڅـڃ ت٤بٻي ًا ٬ٓب  ؽ

ليغي،  ت ٛ) يبك ثؾِڄـڇ ًا (. ايڂ څاهڇ ډِوت  380، ّ 2، د 1375ٌث

ولڇ:     ٿلتجڈ ؿك َُ ًچكڇ څ ډ٬ت آيڈ ؿك ٯلآځ ثڈ وت )ٰث ٳبك ثلؿڇ ُوـڇ ًا

 (.85؛ عزل: 14؛ ت٨بثڂ: 89؛ مؽل٩: 22؛ ڃچك: 85؛ ډزل: 109

 ٍ هتشادفبت آى دس ػٌت . هذاسا8ـ2
وبځِ   ـاكا ڃڀچؿځ، ِڃ ـاكا څ ٣ٰٺ ؿك ٳڄبك يٴـيٸل فٳل ُـڇ څ ٿ ؿك كڅايب ، ٿ

وتڈ   ؽلؿٿڄـڍ څ وبڃي،     ٣ٰٺ ؿاٌڃ وت )٫ويٖ ٳُب ، 1٭، د 1406ُوـڇ ًا

ي، 159ّ (، څ ډڀضڄيڂ تإٳيوـ ؿاكؿ ٳوڈ   53، 72ّ٭، د1403؛ ٿزٌټ

ئت ـاكا ام ايڀبځ ِڃ ت )ٳټيڄي،   ٿ ي، 117، 2ّ٭، د1407يب٫تڈ ًا ؛ ٿزٌټ

ـ )ٓـڅ٭،  (، څ ام ٿإٿچكيت ؤڃجيب ٿي440، 72ّ٭، د1403 ٭، 1403ثُب

بڃي، 38، 1ّ٭، د1403  (.20؛ 458ّ، 4ّد ٭،1406؛ ٫يٖ ٳُب

آٿوـڍ،  تڀيڀوي  ٻيڂ: ڃولٽ ؽوچيي ؿك كڅايوب ، ثڊتوليڂ اؽوال٭ )     

ُوـڇ    ځ ؿاڃٌوتڈ بڅ ٿاٿڄ ل اٳلٽ(، څ ام ٬ٓب  پيبٿج207٭، 1410ّ

ت ، 19٭، د1404اٻغـيوـ،   اثي ؛ اثڂ227، 2ّ٭، د1407)ٳټيڄي،  ًا

ووت  (، څ پوبؿٍا اٻڊووي ثوولاڍ آځ ت٤يويڂ  245ّ )عل٣ووبٿټي،  ُووـڇ ًا

 (.51، 72ّ٭، د1403ٌي، ؛ ٿزټ158، 12ّ٭، 1409

، 2٭، د1407ٷل٫تڈ ام ايڀبځ )ٳټيڄوي،   ئتك٫ٮ: ك٫ٮ ؿك كڅايب  ڃِ

ډوب   (، ٿغچك ؽيل څ ؽوچثي 269، 15ّ٭، د1409؛ عل٣بٿټي، 118ّ

؛ 339، 6ّ٭، د1404اٻغـيوـ،   اثوي  ، اثڂ534، 4ّتب، د احيل، ثي )اثڂ

وت     څ ٳټيوـ عوٺ ٿِوٴال  ؿاڃٌوتڈ     (،738تب، ّ پبيڄـڇ، ثي ُوـڇ ًا

 (.128، 75ّ٭، د1403؛ ٿزټٌي، 298٭، 1408ّ )ؿيټڀي،

؛ 108، 2ّ٭، د1407)ٳټيڄوي،   ٬٣چ: ٬٣چ ؿك كڅايب  ٿبيڌ ٣ون  

عٌبة  (، څ ثلتليڂ ٿٴبكٽ اؽال٭ ثڈ170، 12ّ٭، د1409عل٣بٿټي، 

ووت ؛ عل٣ووبٿټي، 171، 26ّ٭، د1406)٫وويٖ ٳبُووبڃي،  آٿووـڇ ًا

ت 182، 15ّ٭، د1409 (. اٻجتڈ آځ ٬٣چڍ ؿاكاڍ اكمٍ څ ٿڄنٻت ًا

 ڈ ؿك ډڄٸبٽ ٯـك  تغٰٮ يبثـ.ٳ

ڇ  ــي ووڄ ووـڅ٭،  ٓوو٬ظ: ؿك كڅايووب ، ڃيٴچٷقُووتڂ، ام اؽووال٭ ٌپ اڍ ٓ)

ي، 199،ّ 15٭، د1409؛ عل٣بٿټي، 191٭، 1403ّ ٭، 1403؛ ٿزٌټ

ووـڇ 157،ّ 90د وويُ  ـ   ( تٰټ ڊووچك يبثوو ووت ٳووڈ ؿك ډڄٸووبٽ ٯووـك ٟ  ًا

ـ،  اثي )اثڂ ـي ي، 41،ّ 18٭، د1404اٻغ  (.508،ّ 1٭، د1403؛ ٿزٌټ

ـاكا، ؽچؿ ٻ٬ٞ  ؿك كڅايب ، ـاكا ٣الڅڇ ثل ٿتلاؿ٫ب  ٿ ٳوبك   ڃيون ثوڈ   ٿو

ت. ؿك ڃتيزڈ، ٗبثٜڌ  ـاكاثلؿڇ ُـڇ ًا وت ام:    ٿ ام عيج ٿ٤ڄب ٣جوبك  ًا

آڃڊوب.   ڃلٿي، ٿاليڀت څعٌڂ ٿ٤بُل  ثب ٿلؿٽ څ تغڀٺ ڃبٷچاكڍ څ آماك

كًـ كا ثب ؽوچثي څ   ٣جبك  ؿيٸل، ډل ثـڍ ٳڈ ام ؿيٸلاځ ثڈ اڃٌبځ ٿي ثڈ

ٍا  آٿين ثب ٿلؿٿوبځ، المٿوڈ   لا ډڀنيٌتي ٿٌبٻڀتمي؛ ڃيٴي پبًؼ ؿاؿځ

ك٫تبكڍ ًبؿڇ ډڀلاڇ ثب ٤ًڌٓـك، تڄـؽچيي ڃٴلؿځ، ؿكُوتي ڃٴولؿځ څ   

 ثبُـ. ًؾت ڃٸل٫تڂ ثب آڃڊب ٿي

ثـب ؿـذت( دس    هـذاسا )ًؼجت ٍ ساثغٔ هذاسا ظ ٗـ ؿشا5
 لشآى ٍ ػٌت

وت ٳوڈ ؿك      ـاكا، څ ٷقُوت ًا بى ت٤بٻيپ ؿيڄي ٿجتڄي ثل ڃلٿؾچيي، ٿو ًا

تچاځ ثڈ ٣ن  څ اٿڄيت څ ٯوچاٽ ارتڀوب١ ؿًوت يب٫وت، څ ؿك      ًبيڌ آځ ٿي

والٽ ام آځ ثڊولڇ    تبڍ ا٣تالڍ ًا رٌوت. ؿك ثلكًوي ٿتوچځ ؿيڄوي،      كًا

ـاكا، ٷقُوت، ك٫وٮ،    يبكڍ ثل ٿ لاك ٌث ثؾٔچّ آيب  څ كڅايب ، ٷلصڈ ٓا

وجت څ       ٬٣چ، ٬ٓظ، څ ٻيڂ، ٿِبډـڇ ٿي وت ٳوڈ ٌڃ ُچؿ؛ څٻوي كڅُوڂ ًا

ٜټٮ څ ثوي  ـاكا ثب ُـ ، ٿ ڈ ٿ وتڄجٙب      ٯيوـ څ  كاٜث ُولٙ ڃيٌوت؛ ثټٴوڈ ًا

ـاكا ثڈ ا٫لٙا څ ت٬ليٚ ٿتڀبيٺ ُوچؿ، ثوڈ   ٿي څيووڇ ؿك ٯجوبٹ    ُچؿ ٳڈ اٷل ٿ

وت، څ     ثبكڍ ثولاڍ ٫ولؿ څ ربٿ٤وڈ ؿك پوي     ؿُڀڄبځ، آحبك ميبځ ؽچاډوـ ؿُا

ـاكاڍ ثي پوقيلؿ. ثڄوبثلايڂ،، ثوب     ڃڀوي   ٯيـ څ ُلٙ كا ډيش ٣ٰوٺ ًوټيڀي   ٿ

ـاكا ُولڅٛي كا   توچاځ ثولا   ډبڍ ؿيڄي ٿوي  ت٤ڀيٮ څ تغٰيٮ ؿك آٿچمڇ ڍ ٿو

ـاكا څ ُوـ  ٣ڀوٺ،    ٤ي، ثيڂ ٿ الٽ ؿك ٿچٗا تؾلاد ڃڀچؿ. ؿك عٰيٰت ًا ًا

ڈ ثلٯلاك ٳلؿڇ  ت؛ ي٤ڄي تب عـڍ آځ كا ربين ٿي كاٜث  ٿغٔوچك  ؿاـڃ ٳوڈ  ًا

وبء ؿيوڂ       ـ ٳڈ ٿچرت ٯوچاٽ، اٿڄيوت ربٿ٤وڈ څ ٰث ؿك ُلايٚ څ ٯچاڃيڄي ثُب

ظ ا ـاكا څٗا  ًت.ُچؿ؛ څ ؿك ٧يل ايڂ ٓچك  اكرغيت ُـ  ٣ڀٺ ثل ٿ

ـاكاتليڂ ُلايٚ  ؿك ايڂ ٿجغج ثڈ ٿڊپ ام ٿڄ٠ول ٯولآځ ٳوليپ څ     ٿ

بكڇ ٳلؿ: كڅايب  پلؿاؽتڈ ُـڇ ٳڈ ٿي  تچاځ ثڈ ٿچاكؿ فيٺ ُا

 ّب ٍ حفظ اصَل ٍ اسصؽ . هذاسا5ـ8
ت، ٳوڈ ٫ټٌو٬ڌ    ډبڍ څيوڇ ډل ڃڊ٘ت ام آچٹ څ اكمٍ اڍ ثلؽچكؿاك ًا

ـ  څرچؿڍ آځ كا تِٴيٺ ٿي والٽ آوچٹ ا٣تٰوبؿڍ     .ؿډو څ  ؿك ڃ٠وبٽ ًا

تبڍ كًوبڃيـځ   اكمٍ بًيِ حبثت څ عٰيٰي څرچؿ ؿاكؿ ٳڈ ؿك كًا ډبڍ ًا

ٳڄوـ؛ ثڄوبثلايڂ،    اڃٌبځ ثڈ ډـ٩ ٧بئي ؿك ؿڃيب څ آؽل ، اڅ كا يوبكڍ ٿوي  

ـاكا ٳبكٷيلڍ  ثبُـ. ثڈ ٿټنٽ ثڈ پبيجڄـڍ ثڈ آڃڊب ٿي ؿك صوبكصچة ايوڂ    ٿو

وت، څ ثولاڍ    ڈ ډب، آحبك اكمُڀڄـڍ كا ث آچٹ څ اكمٍ ؿڃجبٹ ؽچاډوـ ؿُا

ـاكا ٷولؿؿ. اٿوب اٷول     ڂ، ٫٘يټت ٿغٌچة ٿييٲ ؿي ام ايوڂ ٿٌويل    ٿو

ٿڄغل٩ ُچؿ، ٿٔبٻظ ؿيڄي ٿچكؿ تڊبرپ ٯلاك ؽچاډـٷل٫ت، څ اڃٌوبځ ام  

ٿبڃوـ. پوي ثبيٌوتي ثولاڍ ع٬وٞ آوچٹ،        ډـ٩ ٧بئي ؽچيَ ثوبمٿي 
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جل ډب ايٌوتبؿ څ ٿٰبڅٿوت ڃڀوچؿ. ٯولآځ څ ًويلڋ پيوبٿ       ډب څ ثبيٌتڈ اكمٍ

ت ٳڈ ام ډڀبځ كڅمډ اٳلٽ والٽ، ٣وـڇ  ٷچيبڍ آځ ًا اڍ  بڍ آ٧بميڂِ ًا

 ٍ تڄـ ثب ډڄزبكُٴڄي، آوچٹ څ اكم والٽ كا ميول پوب      ٤ًي ؿُا ډوبڍ ًا

بكڇ ٳلؿ: ډڄزبكُوٴڄي   ٳڈ ٿي ثٸقاكڃـ تچاځ ثڈ ؿڅ ٷلڅڇ ؿك ايڂ مٿيڄڈ ُا

ځ ثبكډوب ثوڈ   بځ. ٳ٬وبك څ ٿِولٳ  بځ، څ ډڄزبكُٴڄي ٿڄب٫ٰبٳ٬بك څ ٿِلٳ

ـ  پيبٿجل اٳلٽ . اٿوب آځ  پيِڄڊبؿ ًبمٍ ؿك آچٹ ؿيڂ كا ٿٜلط ٳلؿڃو

ع٘ل  ثڈ آڃبځ رچاة ٯوب٢ٛ څ ٳچثڄوـڇ ؿاؿ، څ ډلٷون ؿك آوچٹ ؿيوڂ      

والٽ    ـاڅڃـ ٿت٤بٹ ډڀچاكڇ ثوڈ پيوبٿجل ًا ـاؿ. ؽ  ڃلٿِي ام ؽچؿ ڃِبځ ڃ

ـاك ٿي ؿاؿ ٳڈ ٳڀتليڂ اڃ٤ٜب٫ي ؿك ثلاثول پيِوڄڊبؿډبڍ اڃغلا٫وي ام     ډِ

 يڂَاٻْڀٔٴَوقِّثِ  تُٜٙو٢ِ  ٫اَل»٫لٿبيـ:  ٿي «ٯټپ»ؽچؿ ڃِبځ ڃـډـ. ٻقا ؿك ًچكڋ 

ووت صڄوويڂ ٳووڈ عووبٹ؛ (9څ8: )ٯټووپ «٫َئووـٕډٙڄُچځَ تُووـٕډٙڂُ ٻَووچٕ څٓؿٜڅا  ام ًا

ب٣ت ٳڄڄـٷبځ تٴقيت  توب  ؿډوى  ڃِبځ ڃلٿَ ؿاكڃـ ؿڅًت آڃڊب ٿٴڂ، ٛا

ؿك  (.عوٮ  ٿٌويل  ام اڃغولا٩  ثوب  توچؤٽ  ڃلٿِى) ؿډڄـ ڃِبځ ڃلٿَ آڃڊب

ٯلآځ ٳليپ آيب  ٿت٤ـؿڍ څرچؿ ؿاكؿ ٳوڈ ثوڈ رليوبځ ڃ٬وب٭ پلؿاؽتوڈ      

ت. ام رڀ ـاڅڃوـ ؿك ايوڂ   « اعناة»ًچكڇ  1ټڈ ايڂ آيب ، آيڈ ًا ت. ؽ ًا

ب٣وت ٳوب٫ل     ، څ ثوڈ آيڈ پيوبٿجل اٳولٽ   ځ څ اتجو٢ آځ ٿٌوټڀبڃبځ كا ام ٛا

ت. بٿڄب٫ٰ تڈ ًا  اٻْٴوب٫ٙلِيڂَ  ت٢ُِٜٙ ال څٓ اٻټ١ڈٓ ات١ٮِ اٻڄ١جِيٜ ؤَيٜڊٓب يب»ځ ثلعقك ؿُا

ـا ثتولى څ ام    «:عٓٴٙيڀب ٣ٓټٙيڀبً ٳبځَ اٻټ١ڈٓ بِځ١ اٻْڀٔڄب٫ٰٙٙيڂَ څٓ اڍ پيبٿجل! ام ؽو

وت. ٣وـٽ        ـا ؿاڃوبڍ ٫لماڃوڈ ًا ب٣ت ٿٴڂ، ٳوڈ ؽو ٳب٫لاځ څ ٿڄب٫ٰبځ ٛا

ځ ؿك آچٹ، آڃضڄبځ ثچؿ ٳوڈ ٿٌوزـ آڃوبځ كا    بثب ٿڄب٫ٰ ًبمٍ پيبٿجل

 ٿِڊچك ُـ، كا ثڈ آتَ ٳِيـ.« ٿٌزـ ٗلاك»ٳڈ ثڈ ڃبٽ 

 ػذم تمبثل ثب اجشإ حذٍد الْٖ 5ـ5
بٽ اٻڊي ؿك ډڀڌ اؿيوبځ اٻڊوي، څ ؿك   ډـ٩ ام څ٢ٗ ڃڀچؿځ ٯچاڃيڂ څ اعٴ

الٽ، ٤ًبؿ  ؿڃيچڍ څ اؽولڅڍ اڃٌوبځ   ډوب، ايزوبؿ ڃ٠وپ څ     كؤى آڃڊب ًا

والٽ    وت. ًا اٿڄيت ؿك ربٿ٤ڈ، رټچٷيلڍ ام ٫ٌبؿ، تجبډي، څ ؽچڃلينڍ ًا

ـاكا تب ربيي ٳڈ ا٫لاؿ ثڈ ايڂ ٯچاڃيڂ څ اعٴبٽ پبيجڄوـ ثبُوڄـ ُويچڋ     څ  ٿو

ـاٿبتي ؿك    ب مٿوبڃي ٷيلؿ. اٿو  ك٫ٮ څ ٷقُت كا ثب آڃڊب ؿك پيَ ٿي ٳوڈ اٯو

الٽ ؿًتچك ثڈ ُـ  ٣ڀٺ څ ارلاڍ  ت٤بكٕ ثب ايڂ اٿچك اڃزبٽ پقيلؿ، ًا

ؽچاډوـ ٳوڈ ؿك    ؿډـ، څ ام عبٳڀبځ څ ٿزليبځ ٯبڃچځ ڃين ٿي ٿزبما  ٿي

تبڍ آالط ٫ولؿ څ ربٿ٤وڈ څ ڃيون     ارلاڍ عـڅؿ اٻڊي څ ٿزبما ، ؿك كًا

ٳوليپ آيوڌ    ؿك ٯولآځ  ،كڅ ٿغچِ ٫ٌبؿ، ًٌتي څ اډڀوبٹ ڃڄڀبيڄوـ. امايوڂ   

ـاڅڃـ ٿي«ڃچك»ًچكڋ  2ُلي٬ڌ   ٳُوٺ١  ٫َبرٕټٙـٔڅا اٻن١اڃٙي څٓ الزَّانِيَةُ»٫لٿبيـ:  ، ؽ

ـاڅڃوـ  . ..«.اٻټ١ڈٙ ؿٙيڂِ ٫ٙي زَأْفَةٌ ثِڊِڀب تَإْؽُقْٳُپٕ ال څٓ جَلْدَةٍِمِبئَةَ ٿٙڄْڊٔڀب څاعٙـٚ ؽ

ٷچيوـ، څ تإٳيوـ    ٿت٤بٹ ؿك ايڂ آيڈ ام ٿزوبما  مځ څ ٿولؿ ًوؾڂ ٿوي    

ـا كا كډوب     ٳڄـ:  ٿي ڃجبيـ ٬ُٰت څ كعڀت، ُڀب كا ثلآځ ؿاكؿ ٳڈ عوـ ؽو

ـاكيـ (؛ ميلا ٷل٫توبك  317، 23ّ٭، د1420)٫ؾلكامڍ، ٳڄيـ څ ثلپبڍ ڃ

اڍ  ٿچكؿ ُـځ ؿك ارلاڍ عـڅؿ اٻڊوي، ڃتيزوڈ   ډب څ اعٌبًب  ثي ٿغجت

ووت  څ  )ٿٴووبكٽ ُوويلامڍ روون ٫ٌووبؿ څ آٻووچؿٷي ارتڀووب١ ڃؾچاډووـ ؿُا

 (.359، 14ّ، د1374، ډڀٴبكاځ

ت:  ـيخي پيبٿجل اٳلٽؿك ع ٳٌوي ٳوڈ   »ؿك ايڂ مٿيڄڈ ٫لٿچؿڇ ًا

ـاڅڃوـ ٿؾبٻ٬وت     ٬ُب٣تَ ٿبڃ٢ ارلاڍ يٴي ام عـڅؿ اٻڊي ٷلؿؿ، ثوب ؽ

ت  (.599، 3ّتب، د )اثڂ احيل، ثي« ٳلؿڇ ًا

 حفظ ػضت اًؼبًٖ. 5ـ9
ـاكاؿك ٯلآځ ٳليپ  ت ٳوڈ ثوڈ ا٣وتالڍ اڃٌوبځ څ      ٿ تب ربيي پقيل٫تڈ ًا

اٷل ًجت مايٺ ُـځ ٣ن  څ يب ؽوچاكڍ  ٣ن  څ ٳلاٿت اڅ ثي٬نايـ؛ څٻي 

ًوچكڋ   46څ فٻت اڃٌبځ ٷلؿؿ، ؿيٸول پقيل٫توڈ ڃؾچاډوـ ثوچؿ. ؿك آيوڌ      

ـاڅڃـ ٿت٤بٹ ثلؽچكؿ ثب اډٺ ٳتوبة كا ثوـيڂ   ،«٣ڄٴجچ » ٷچڃوڈ ثيوبځ    ؽ

 اٻ١وقٙيڂَ  باِل١ ؤَعٌٕٓوڂُ  ډٙويٓ  ثِوبٻ١تٙي  باِل١ اٻْٴٙتوبةِ  ؤَډٕٺَ التُزبؿٙٻُچا څٓ»ٳڄـ:  ٿي

ي٤ڄي ٿزبؿٻڈ ثب اډٺ ٳتبة ثبيٌتي ثڈ ٓچك  ٿاليوپ،  ؛ ...«ٿٙڄْڊٔپ َٟټَڀٔچا

ـا ؽوبٻي ام ٫ليوبؿ څ       اٻ٬بٝ ٿاؿثبڃڈ، ٻغڄي ؿڅًتبڃڈ ثبُوـ، څ آډڄوٶ ٓو

رڄزبٹ څ ډتٲ علٿت څ ؽِچڃت ثبُـ. اٿوب ثوب ث٤٘وي ام آڃڊوب ڃجبيوـ      

ت عڀٺ ثول ٗو٤٪ څ مثوچڃي ُوچؿ     ؛ ٳلؿ صڄيڂ ثلؽچكؿ ميلا ٿڀٴڂ ًا

 (.298، 16ّ، د1374، څ ډڀٴبكاځ )ٿٴبكٽ ُيلامڍ

ٓبؿ٭ ڍ اٿبٽ  ؾڂ اكمُڀـڄ صڄويڂ   ام ٯچٹ اٿيلٿاٿڄبځ ٣ټوي  ؿكً 

ڍِ ثڈ ٿلؿٽ، څ ثي»٫لٿچؿ:  ڃيبمڍ ام آڃڊوب ډولؿڅ رڀو٢     ثبـي ؿك ٯټت تچ ڃيبمٿـڄ

ڍِ تچ ثڈ آڃڊب ؿك ڃلٿيِ  ـ. ڃيبمٿـڄ ِبؿڇ ثُب ڃيبمڍ  كڅيي تچًت؛ څ ثي ًؾڄت څ ٷ

ٞ آثلڅ څ ٣ن  تچًت ؛ عل٣بٿټي، 149،ّ 2٭، د1407)ٳټيڄي، « تچ ؿك ع٬

وت، څ  448،ّ 9٭، د1409 ل٩ ؿك ٿيبځ ًا (. ي٤ڄي څٯتي پبڍ عيخيت څُ 

وبځ ام ثويڂ ٿوي    ٳڈ ثب فكڇ ډڄٸبٿي كڅؿ،  اڍ ڃلٿَ ٣ٙلٕ څ آثلڅ څ ٣ن  اٌڃ

ـ؛ ثټٴڈ ثبـي ك٫تبك يٲ ثوي  ُتڈ ثُب ا٣تڄوب څ   ؿيٸل ڃجبـي ك٫تبك يٲ ڃيبمٿـڄ كا ؿا

ـ )ٿٜڊلڍ،  ثي ِبځ ؿډ  (.215،ّ 1373ڃيبم كا ام ؽچؿ ڃ

 پشٍسٕ ػذم ظبلن. 5ـ4
ـاكاٯلآځ ٳليپ،  څ ٷقُت كا ثب ؿڅًت څ ؿُڀڂ تب ربيي روبين   ، ڃلٿي ٿ

ـاكا پولڅكڍ ڃِوچؿ. اٷول     ؿاڃـ ٳڈ ٿڄزل ثڈ ٟوبٻپ  ٿي ٳولؿځ، آڃڊوب كا    ٿو

وي څ ؽِوڄچؿ  ٿوي     رٌچكتل ٿي ـ،   ٳڄـ څ ؿك ًتڀٸلڍ ؽوچَي كٗا ڃڀبيو
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ـاڅـڃ ؿك آيوڌ  ُولي٬ڌ   ؿًتچك ثڈ ُـ  ٣ڀٺ څ ٿجبكمڇ ثب آڃبځ ؽچاډـ ؿاؿ. ؽ

ـ:  ٿي« ُچكڍ»ًچكڋ  40  ٬ٓ٣وب  ٫َڀٓوڂْ  ٿٙخْټُڊوب  سَايِّئَةٌِِسَايِّئَةٍِ رٓناءٔ څٓ»٫لٿبي

وت، ثوڈ ٿ٤ڄوبڍ ؿ٫وب١ ام ٟبٻڀوبځ        اٷل ؿًتچك ٬٣چ ؿك ايڄزوب ؿاؿڇ «. څ... ًا

ـاڅـڃ ٟبٻڀوبځ كا ډلٷون ؿڅًوت ڃڀوي     ؿاكؿ، ثټٴوڈ ډوـ٩،    ڃيٌت؛ ميلا ؽ

ـ    وتغٴبٽ پيچڃو ـايت ٷڀلاډوبځ څ ًا وت، څ    ډ ٳٌوبڃي   ډوبڍ ارتڀوب٣ي ًا

ٟټپ پيبؿڇ ُچـڃ څ ام ٷقُتڌ ؽچؿ، ڃوبؿٽ   تڌ ٬٣چ ډٌتڄـ ٳڈ ام ٿلٳت  ُبٌي

الط ؽچَي ثلآيڄـ؛ ڃڈ ٟبٻڀبڃي ٳوڈ ٬٣وچ،    ـ، څ ؿك ٿٰبٽ ٓا يڀبځ ٷلؿڃ څ ِپ

، 1374ٳڄـ )ٿٴوبكٽ ُويلامڍ څ ډڀٴوبكاځ،     تل ٿي آڃڊب كا رٌچكتل څ رلڍ

ڃيون ؿك ايوڂ مٿيڄوڈ ًوؾڂ اكمُوڀڄـڍ كا       اٿبٽ ًزبؿ (.466، 20ّد

ت: ثيب ت ٳوڈ  »ځ ٫لٿچؿڇ ًا ت، آځ ًا ڍ ٳلؿڇ ًا عٮ آڃٴي ٳڈ ثل تچ ـث

تي ٳڈ ٬٣وچ ٗولك ؿاكؿ، )ثولاڍ ٿٰبثټوڈ( يوبكڍ       اڅ كا ٬٣چ ٳڄي څ اٷل ؿاٌڃ

ـاڅـڃ ٿت٤بٹ ٫لٿچؿڇ ٜټت؛ ؽ ت: ٳٌي ٳڈ ث٤ـ ام ٿ٠ټچٽ ُوـځ، يوبكڍ    ث ًا

ـ، ايلاؿڍ ثل اڅ ڃيٌت )عل٣بٿټي،  ٜټج  (.179، 15ّ٭، د1409ث

 گشاىٗت حمَق دٗسػب. 5ـ2
ـاكا ، ٬٣چ څ ٷقُت ؿك اٿچكڍ ٳڈ ثب٣ج ٗبي٢ ُـځ عٰوچ٭ ؿيٸولاځ   ٿ

اٻڀبٹ، ٿقٿچٽ  څ ثيت ُچؿ، صڈ عٰچ٭ ُؾٔي ا٫لاؿ، صڈ عٰچ٭ ٣ڀچٿي 

ـاكؿ. پيوبٿجل    ت، څ ډيش ٳي عٮ ًبمٍ ؿك ايڂ اٿوچك كا ڃو  څ ڃبپٌڄـ ًا

ـاكا آڅك كعڀوت، ؿك ًوؾڂ اكمُوڀڄـڍ     ، آځ پيوبٽ اٳلٽ ٳولؿځ ثوب    ٿو

بى ٣ٰٺ ٿوي  ؿيٸلاځ كا ث٤ـ ام ايڀبځ ثڈ ـاڅڃـ، ًا ؿاڃوـ. اٿوب آځ كا توب     ؽ

ت ٳڈ عٰي تولٱ څ ٗوبي٢ ڃِوچؿ. آځ ع٘ول        ربيي ربين ُڀلؿڇ ًا

اٻڄّوبىِ ٫وى ٧َيٕلِتَولْٱٙ     مدازاةُ ڈكٓاْىٔ اٻ٤ْْٰٓٺِ ث٤ٕٓـٓ االْيڀبځِ ثِبٻټّ»٫لٿبيـ:  ٿي

، 4، د1403؛ ٿزټٌووي، 42٭، 1404ُّوو٤جڈ علاڃووي،  )اثووڂ «عٓووٮّ

بى ٣ٰٺ ث٤ـ ام اي؛ (145ّ ـاڅڃـ، ًا ـاكا ڀبځ ثڈ ؽ ٳلؿځ ثب ٿولؿٽ ؿك  ٿ

ت ٳڈ عٰي تلٱ ڃِچؿ  .اٿچكڍ ًا

 دس لشآى ٍ ػٌت هذاساـ للوشٍ 9
ـاكاډبڍ ُبڃنؿڇ څ ډ٬ـڇ ٿيالؿڍ،  ډبڍ ٿقډجي ؿك ٯلځ ام مٿبځ رڄٶ  ٿ

ت٬بؿڇ ٯلاك څاهڇ ت ٳڈ ثبكډب ؿك ربٿ٤ڌ ٧لثي ٿـكځ ٿچكؿ ًا ٷل٫توڈ   اڍ ًا

ت )٣ٌٴلڍ پولؿاماځ،   ـاٽ ام ڃ٠ليوڈ (. ډل ٳ5، 1388ّ پچك، ُبك١څ  ًا

ـاكااث٤بؿڍ كا ثلاڍ  ـاځ ٧لثي ثولاڍ   ٻغبٝ ڃڀچؿڇ ٿ اڃـ. ډليٲ ام ؿاڃِڀڄ

ـاكا  اڃـ؛ ام رڀټڈ: ثڄـڍ ؽبٓي ؿك ڃ٠ل ٷل٫تڈ تٌٰيپ ٿ

ـاكا (،vogt) څٷت. 1 ٳڄوـ ٳوڈ ثوب     كا ثڈ ًڈ ؿًوتڈ تٌٰويپ ٿوي    ٿ

ـاكايٴـيٸل ډڀپچُي ؿاكڃـ: اٻ٪،  ـاكا) ڍ ًيبًيٿ ڃٌجت ثوڈ ا٣ڀوبٹ    ٿ

ډوبڍ ٿوـڃي ؿيٸولاځ. ثوڈ      ؿك ٫٘بڍ ٣ڀچٿي، يب اعتلاٽ ثڈ آماؿڍا٫لاؿ 

٣جبك  ؿيٸل، ؽوچؿؿاكڍ اكاؿڍ ؿك ٿچاروڈ ثوب ٣ڀوٺِ ا٫ولاؿ ؿك ٫٘وبڍ       

بكڇ ؿاكؿ ٳڈ ٿچكؿ ٣الٯڈ څ تچا٫وٮ ڃجبُوـ(    ؛٣ڀچٿي مڃـٷي، ثڈ ٣ڀټي ُا

ـاكاة:  ـاكا) ڍ ارتڀب٣يٿ ډبڍ ٿؾتټ٪ اڃٌبځ ثوچؿځ؛   ڃٌجت ثڈ عبٻت ٿ

وت، ٿبڃڄوـ كڃوٶ پچًوت،     صڈ آڃڊبيي ٳڈ ام ډڄٸبٽ ت چٻـ ډڀلاڇ ا٫لاؿ ًا

رڄٌيت؛ څ صڈ آڃڊبيي ٳڈ ؿك ٛچٹ مڃـٷي ام ٛليوٮ ٫لايڄوـ ارتڀوب٣ي    

ـاكاد:  ؛ُچؿ( ُـځ ٳٌت ٿي ـاكا ) ڍ اؽالٯوي ٿ ڃٌوجت ثوڈ ا٣ڀوبٹ     ٿو

ـاكاؿيٸلاځ ؿك ٫٘بڍ ؽٔچٓي، يب  ڃٌجت ثڈ ا٣ڀبٹ ٳٌبڃي ٳوڈ ثوڈ    ٿ

 ـ(.ؿڃجبٹ مڃـٷي ؽچة ثلاڍ ؽچؿ، ؽبكد ام ٫٘بڍ ٣ڀچٿي ډٌتڄ

ٴبكٿڂ. 2 ـاكاScarman) ٻلؿ ًا كا ثڈ ؿڅ ٯٌڀت تٌٰيپ ٳولؿڇ   (، ٿ

ت. اٻ٪:  ـاكاًا لؿٽ ډوبڍ ٿو   ڍ ٿخجوت، )پِوتيجبڃي ام عٰوچ٭ څ آماؿڍ   ٿ

ـا٩ مڃـٷي(؛ ـاكاة:  ثلاڍ ؿًتيبثي ثڈ اډ ـاؽټوڈ ؿك   ، ڍ ٿڄ٬يٿ )٣وـٽ ٿ

 اٿچك ٿلؿٽ، څ كډب ٳلؿځ آڃڊب ثڈ عبٹ ؽچؿُبځ(.

ـاكاKing) پيتلٳيڄٶ. 3 وت.    كا ثڈ ً (، ٿ ڈ ؿًتڈ تٌٰويپ ٳولؿڇ ًا

ـاكااٻ٪:  ـاكاڍ ډچيتي، )ا٣ٙڀبٹ ٿ ډبيي ٳوڈ اؽتيوبكڍ    ڃٌجت ثڈ څيوٷي ٿ

ـاكاڃيٌتڄـ؛ ٿبڃڄـ:  ډبڍ ٷچڃبٷچځ  ډبڍ ٿؾتټ٪، ٿټيت ڃٌجت ثڈ ډچيت ٿ

ـاكاة:  ؛ډبڍ ٿتڀبين( څ ٯچٿيت ـاكاڍ ًيبًي، )ٿ ډبيي  ڃٌجت ثڈ ٷلڅڇ ٿ

ـاكا د:  ؛ٳڈ ٿچكؿ تإييـ ٫لؿ ڃيٌتڄـ( ـاكا )ڍ ك٫توبكڍ،  ٿو ؿك اٻٸچډوبڍ   ٿو

ـاكاكڅاثٚ رڄٌيتي،   ڃٌجت ثڈ رلٽ څ ٿزلٿبځ(. ٿ

ڀيت. 4 ـاكاڍ ارتڀوب٣ي كا ثوڈ    Goldschmidt) څكڃلٷټـ ُا (، څڍ ٿو

ـاكاڍ  ت. اٻ٪: ٿ ٻغٝب تغټيټي ثڈ ؿڅ ؿًتڌ ٤٫بٹ څ ٿڄ٤٬ٺ، تٌٰيپ ٳلؿڇ ًا

ـاكاڍ ٤٫بٹ، ايڂ  ٿڄ٤٬ٺ، )ڃچ٣ي ام ثي جت ثڈ يٴـيٸل(؛ ة: ٿ ت٬بڅتي ا٫لاؿ ٌڃ

ـاكا ٛوچك   ُچؿ. اٻ٪: اڃتنا٣ي، ٳوڈ ٫ولؿ ثوڈ    ؽچؿ ثڈ ؿڅ ٯٌڀت تٌٰيپ ٿي ٿ

ت؛ ة: ٣يڄي: ٳڈ ٫لؿ ٣والڅڇ   جت ثڈ ؿيٸلاځ ًا ـاكا ٌڃ ٬ُبډي ٿ٤تٰـ ثڈ ٿ

بځ ٿي ـاكا كا ِڃ  (.10و6ؿډـ )ډڀبځ، ّ  ثل ٬ُبډي، ٣ڀالً ڃين ٿ

ـاكا، ٳڈ څٷتتٌٰيپ  ٳڄوـ ڃٌوجت ثوڈ     كا ثڈ ًڈ ؿًتڈ تٌٰيپ ٿي ٿ

ت ُـڇ، ربٿ٢ ائڈډبڍ اك ثڄـڍ  ًبيل تٌٰيپ ميلا ثٌويبكڍ ام آڃڊوب كا   ؛ تل ًا

  ثڄـڍ ٣الڅڇ ثل ايڄٴڈ ثل ٧ڄبڍ ٿ٬ڊوچٿي  ٷلؿؿ. ايڂ تٌٰيپ ڃين ُبٿٺ ٿي

ـاكاثغج  ت، ٯبثټيت آمٿچځ تزلثي كا ڃين ؿاكؿ )٣ٌوٴلڍ  ٿ څ  ا٫نڅؿڇ ًا

ت، ثول  30، 1388ّپچك،  ُبك١ (. ثڄبثلايڂ، ؿك ايڂ ثؾَ ٤ًي ُـڇ ًا

بى ؿيـٷبڇ ًڈ ـاكا تجييڂ ٯټڀولڅ   ثڈ څٷتث٤ـڍ  ًا ام ٿڄ٠ول ٯولاځ څ    ٿو

وتڂ     ًڄت پلؿاؽتڈ ُچؿ. اٻجتڈ ٓول٫بً ام ايوڂ تٌٰويپ    ثڄوـڍ، ثولاڍ ؿُا

ـاكا صبكصچة ٿِؾْ ام ٯټڀلڅ  وت، څ تٴيوڈ     ٿو وت٬بؿڇ ُوـڇ ًا ٷوبڇ   ًا

ت. ٿغٰٮ ثل  ٣ڄبڅيڂ ايڂ تٌٰيڀب  ٿتڀلٳن ُـڇ ًا
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 بػٖٕ٘ ػ. هذاسا9ـ8
ي ام ؿيـٷبڇ  ـاكاڍ ًيًب جت  څٷتٿ ـاكا ٌڃ ثڈ ا٣ڀبٹ ا٫ولاؿ ؿك  ثڈ ٿ٤ڄبڍ ٿ

ـڃي ؿيٸلاځ څ ثڈ ٣جبك  ؿيٸل،  يب اعتلاٽ ثڈ آماؿڍ ٫٘بڍ ٣ڀچٿي،  ډبڍ ٿ

مڃوـٷي، ٳوڈ    ؽچؿؿاكڍ اكاؿڍ ؿك ٿچارڈ ثب ٣ڀٺ ا٫لاؿ ؿك ٫٘بڍ ٣ڀوچٿي  

ـ، آٿـڇ وت )٣ٌوٴلڍ څ ُوبك١     ٿچكؿ ٣الٯڈ څ تچا٫ٮ ڃجُب ، 1388پوچك،   ًا

بى ت٤لي٪ 7ّ ي، تٌٰيپ څٷت(. ثلًا ـاكاڍ ًيًب يول ثولاڍ   ثڄـڍ م ام ٿ

ت. ايڂ ٿٜبٻت ثڈ ٯلآځ ٳليپ څ ًوڄت اكروب١    آځ ؿك ڃ٠ل ٷل٫تڈ ُـڇ  ًا

الٽ ؿك ايڂ مٿيڄڈ تجييڂ ُچؿ.  ؿاؿڇ ؽچاډـ ُـ تب ؿيـٷبڇ ًا

 ى(بثب هخبلفبى )وفبس ٍ هٌبفم . هذاسا9ـ8ـ8
ـاكا ُـڇ، عـڅؿڍ ؿاكؿ ٳوڈ ؿك ثلؽوي    ؿك ډليٲ ام ٯټڀلڅډبڍ ٿٜلط ٿ

ؿك ٿوچاكؿڍ  څيوڇ  ثڈٳڄـ؛  يي ٿيتل څ ؿك ثلؽي ٿغـڅؿتل ؽچؿڃڀب ٷٌتلؿڇ

 ٷيولڍ ثول آڃڊوب څاكؿ ُوـڇ     ځ ٳڈ ؿًتچك ًوؾت بډڀضچځ ٳ٬بك څ ٿڄب٫ٰ

ـاٽ ڃڀچؿڃوـ،     الٽ اٯو ت. اڅٻيڂ ٷلڅډي ٳڈ ثڈ ٿؾبٻ٬ت څ ؿُڀڄي ثب ًا ًا

ًلاځ ٿِلٱ ٯليَ ثچؿڃـ، ٳڈ ؿك ٿٴڈ څ ٿـيڄڈ ثڈ ٿؾبٻ٬وت روـڍ څ   

ـ  ُـيـ ثوب پيوبٿجل   . (467، 1386ّ)رڀ٤وي ام ٿغٰٰوبځ،    پلؿاؽتڄو

ـاڅڃـ ؿك ٿچكؿ ثلؽچكؿ ثب ٳ٬بك څ ٿِلٳ ًوچكڋ   85ځ، ؿك آيوڌ ُولي٬ڌ   بؽ

ٛوڀبڅا ٙ  ؽَټَْٰڄَب ٿب څٓ»٫لٿبيـ:  صڄيڂ ٿي «عزل»  ٫َبٕٓو٬َظِ  څٓ اٻْوإَكٕٕٓ  څٓ اٌٻ

ـاڅڃووـ ٿت٤ووبٹ ثووڈ آځ ع٘وول     .«اٻْزٓڀٙيووٺ اٻٔٛوو٬ْظٓ ؿك ايووڂ آيووڈ ؽ

ٷچيڄوـ، ٧ڀٸويڂ څ تڄوٶ عچٓوټڈ      ؿډـ تب ام آڃضڈ ٿي ؽبٛل ٿي تٌالڍ

 اٳولٽ  ميلا ډـ٩ پيبٿجل ؛(188، 12ّ٭، د1417لؿؿ )ٛجبٛجبئي، ڃٸ

ـايت ٫ولؿ څ ربٿ٤وڈ ثوڈ ًوچڍ      ؿك ٿلاعٺ اڅٻيڈ، كاډڄڀبيي، آالط څ ډ

ت، څ ك٫ٮ څ  ـاكاٳڀبٹ څ ٤ًبؿ  ًا تب ٳبكًبم ؽچاډـ ٿ ثوچؿ،    ؿك ايڂ كًا

كًبڃـ. ام ايوڂ آيوڈ صڄويڂ ٫ڊڀيوـڇ      ًل٣ت اڅ كا ثڈ ايڂ ډـ٩ ٿي  څ ثڈ

ُڄبى ثبُـ، څ ٓالط ٫ولؿ څ ربٿ٤وڈ    ثبيـ ٿچٯ٤يت ُچؿ ٳڈ ٿٌټڀبځ ٿي

ـاكاكا ثڈ ؽچثي تِؾيْ ؿډـ، څ ٛجٮ آځ  يب ُـ  ٣ڀوٺ ثوڈ ؽولد     ٿ

ـايي اٷل ؿك ثلاثل ٿؾبٻ٬بځ ثب ٿچٗو٤ي تڄوـ ثلؽوچكؿ     ؿډـ. ؿك ٿلعټڌ اثت

ثٌوب ثوب    ثڈ ؽِچڃت څ ت٤ٔت  آڃڊب ا٫نڅؿڇ ؽچاډـ ُـ. صڈ ُچؿ، ٿٜڀئڄبً

ـايت ڃڀچؿ.ُيچڇ څ ثلؽچكؿڍ ڃيٴچ، ثتچاځ آڃڊب ك  ا ثڈ كاڇ عٮ ډ

ـاكاثڊتليڂ ڃڀچڃڌ ك٫ٮ،  ثب ٿلؿٽ ٿٴوڈ څ   ، څ ٷقُت پيبٿجل اٳلٽٿ

ډبڍ ٿت٤ٔت څ ٻزوچري ٳوڈ    ًلاځ ُلٱ، پي ام ٫تظ ٿٴڈ ثچؿ. ٷلڅڇ

ـاؽتڈ ثچؿڃـ، څ آوغبة   رڄٶ ثبكډب ٣ټيڈ پيبٿجل ډبڍ ؽچڃيڂ ثڈ كاڇ اڃ

ڈ آڃڊوب  ثو  څ يبكاځ آځ ع٘ل  كا ثڈ ُڊبؿ  كًبڃـڇ ثچؿڃـ؛ اٿب پيوبٿجل 

ثؾِپ څ ثڄـ ثلؿٷوي كا   ٫لٿچؿ: ٿڂ ثب څرچؿ ايڂ رلائپ، ډڀڌ ُڀب كا ٿي

 «اٻ٢ٜټََٰوبءٔ  ٫َوإَڃْتُپٔ  ٫َبفْډٓجٔچا»ٳڄپ ٳڈ:  ٳڄپ، څ ا٣الٽ ٿي ام پبڍ ُڀب ثبم ٿي

ـ   ثلڅيـ ؿڃجبٹ مڃـٷي ؽچؿ، ډڀوڌ ُوڀب   ، 1توب، د  )څاٯوـڍ، ثوي   ډوب آماؿيو

 (.133، 21ّ٭، د1403؛ ٿزټٌي، 339ّ

ځ بٿؾبٻ٬بځ، ٿڄب٫ٰبځ ثچؿڃـ. ثب څروچؿ ايڄٴوڈ ٿڄب٫ٰو   ؿڅٿيڂ ؿًتڈ ام 

الٽ څ پيبٿجلاٳلٽ څ ڃبثچؿڍ آڃڊوب، ډڀوچاكڇ ؿكٓوـؿ تچٛئوڈ څ      ٣ټيڈ ًا

ـاڅڃـ ٿت٤بٹ كاڇ  ـاكا تؾليت ثچؿڃـ، اٿب ؽ څ كعڀوت څ ٿڊلثوبڃي كا ثوڈ     ٿو

ٷِبيـ څ آڃڊب كا ؿ٣چ  ثوڈ تچثوڈ څ ثبمٷِوت ثوڈ ًوچڍ       كڅڍ آڃبځ ٿي

ـايت څ ٤ًبؿ  ايڂ ؿًوتڈ ام  ڃڀبيـ ٳبكډبڍ ڃيٲ څ پٌڄـيـڇ ٿي ؛ ميلا ډ

ُوـځ   خليفاةاهلِلثبُـ، څ ؿك رليبځ  ډب ڃين ډـ٩ ؽټٰت اٻڊي ٿي اڃٌبځ

وت څ اؽتيوبك ؽچؿُوبځ.     ثِل، ٫لٯي ثيڂ اڃٌبځ ډب ڃيٌت، ٿٸل ثڈ ؽچًا

 څٓ ٯوبٻُچا  ٿب ثِبٻټ١ڈٙ يٓغٕټ٬ُٙچځَ»٫لٿبيـ:  ٿي« تچثڈ» 74ؿك آيڌ ُلي٬ڌ كڅ،  امايڂ

 ...«.ٻَڊٔپٕ يٕلاًؽَ يٓٲٔ يٓتُچثٔچا ٫َةِځْ

ـاڅڃـ ت٤بٻي ثڈ څًيټڌ تچثڈ، ٿڄب٫ٰ ځ كا تِوچيٮ څ تل٧يوت ٳولؿڇ    بؽ

ٜڌ كعڀوت ؽوچؿ، ؿكِ اٿيوـ څ آكمڅ كا ؿك ٿٰبثټِوبځ ثوبم       ت، څ ثڈ څًا ًا

 .(314، 10ّ٭، د1418ٳڄـ )معيټي،  ٿي

ـاكاڍ پيوبٿجل اٳولٽ   ثوب ايوڂ ؿًوتڈ ام ا٫ولاؿ، ٯ٘ويڌ       يٴي ام ٿچاكؿ ٿ

ـاهلل لٳلؿڇ ٿثڂ اثي ٣ج ت. ډڄٸبٿي،ً  ـيڄڈ ًا ٰبځ ٿ ـاهلل ڃونؿ    ڄب٫ ل ٣جو ٳڈ ٌپ

چؿ،  پيبٿجل كٍُ  ت ٳلؿ ٳڈ ؽچؿٍ ٣بٿٺ ٯتٺ ـپ ِبځ ؿكؽچًا آٿـ څ ام اي

ِتڈ ڃٸلؿؿ. پيبٿجل ٌټڀبڃي آ٧ ًَت ثڈ ؽچځ ٿ ؼ ؿاؿ: تب مٿبڃي  تب څڍ ؿ پًب

ـاكا ٿي ت، ثب اڅ ٿ ٳڄيپ څ ثب اڅ ثڈ ڃيٴي ٿ٤بٿټڈ ؽچاډيپ ٳولؿ   ٳڈ ؿك مٿلڋ ٿب ًا

ِبٽ،  )اثڂ ًجغبڃي، 252،ّ 4٭، د1411ډ  (.166،ّ 2، د1374؛ 

ثوب ٿڄب٫ٰوبځ، پوقيل٫تڂ     آٿين پيبٿجل اڍ ؿيٸل ام ثلؽچكؿ ٿغجت ڃڀچڃڈ

ـ   روالى تچثڈ څ ثؾَِ ٫ولؿڍ ثوڈ ڃوبٽ     وت )٫ؾولكامڍ،    ثوڂ ًوچي ًا

، 8، د1374؛ ٿٴووبكٽ ُوويلامڍ څ ډڀٴووبكاځ،    104، 16ّ٭، د1420

ـاكا ، ٬ٓظ، ٬٣چ، څ ك٫و 43ّ ـا ٿ ٮ ثوب ٿڄب٫ٰوبځ څ   (. ؿك ٯلآځ څ ًڄت، اثت

وبځ ؽٜبٳوبك،    ٿِلٳبځ آٿچمٍ ؿاؿڇ ٿي ُچؿ، څ ثڈ آڃبځ ثڈ صِپ يٲ اٌڃ

تڈ ٿي ت، ڃٸلٌي وب ٳوڈ    ُوچؿ. صوڈ   ٳڈ اٿٴبځ تچثڈ ثلاڍ آڃبځ ٫لاډپ ًا ٌث

چيٮ ڃين ٓچك  ٿي پقيلؿ. اٿوب اٷول ايوڂ     ثلاڍ ثبمٷِت آڃڊب، تل٧يت څ ِت

ـ، څ ؿك ؽٜب څ ٿؾبٻ٬وت ؽو   چؿ، ثوب  ؿًتڈ ام ا٫لاؿ ثڈ ٿٌيل ٓغيظ ثبمڃٸلؿڃ

چٹ څ اكمٍ ـاكا څ ٬٣وچ      ٓا والٽ اروبمڋ ٿو ـ، ؿيٸل ًا ډبڍ اٻڊي ٿجبكمڇ ٳڄڄ

ـاكا ؿك ايڂ ٓچك ، ثب ډـ٩ ؽټٰت ؿك ت٘بؿ ؽچاډـ ثچؿ. ڃڀي  ؿډـ؛ ميلا ٿ

 ثب هٌتمذاى . هذاسا9ـ8ـ5
وت.   ډبڍ ٿلؿٿي ام ڃِبڃڈ ثچؿځ عٴچٿت، كڅاثچؿځ ڃٰـ څ اڃتٰبؿ ؿك آځ ًا
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ـاؿڍ كاڇ ډ ٳڈ عٴچٿت ؿكٓچكتي تج ثڄـڃوـ،   لٷچڃڈ ڃٰوـڍ كا ٿوي  ډبڍ ًا

ام (. 108، 1391ُّچؿ )اعڀـڍ، تب ډڀڌ اٿچك ٿٜبثٮ ٿيٺ آڃڊب اڃزبٽ 

ٳولؿ، اروبمڋ    ډڀچاكڇ آځ كا ك٣بيوت ٿوي   رڀټڈ عٰچٯي ٳڈ پيبٿجلاٳلٽ

ؿك ثلؽوچكؿ ثوب    څ اٿبٿبځ ٿ٤ٔچٽ اٳلٽ ٳلؿځ ثچؿ. ُيچڇ پيبٿجل اڃتٰبؿ

ـا ثڈ آڃبځ اربمڋ ا ځ ثـيڂاٿڄتٰـ ؿاؿڃوـ، څ   ٟڊبكڃ٠ل ٿوي ٷچڃڈ ثچؿڇ، ٳڈ اثت

ڊوبكڃ٠ل   ًپي ثڈ كڅُڄٸلڍ آڃبځ ٿي پلؿاؽتڄـ. ډلٷن رټچڍ اڃتٰبؿ څ ٟا

ٷل٫تڄـ څ ثب ٤ًڌ ٓوـك څ ثلؽوچكؿڍ توچؤٽ ثوب ٿڊول څ ٿغجوت څ        كا ڃڀي

 ٳلؿڃـ. ځ ك٫تبك ٿياثب ٿڄتٰـ ڃلٿي، 

ؿًت آٿـڇ ثچؿ كا ٿيبځ  كا ٳڈ ام ٧نڅڋ عڄيڂ ثڈ  ٧ڄبئڀي  پيبٿجلاٳلٽ

ٌټڀبڃبځ تٌٰيپ ٳلؿ،  اٻڀبٹ ٳڈ ٿؾٔچّ ؽوچؿ پيوبٿجل   څ ؽڀي ثيت ٿ

ـ، تٌٰيپ ٳلؿ. ايڂ ثقٹ  الٽ آڅكؿڇ ثچؿڃ َ ٳڈ تبمڇ ًا ثچؿ كا ٿيبځ ًلاځ ٯلي

بك، ًؾت ٷلاځ  ثل ٣ـڇ څ ثؾَِ پيبٿجل ٌټڀبڃبځ، ثبالؽْ أڃ اڍ ام ٿ

ـا ـ. كًچٹ ؽ ـ. مثبځ ثڈ ا٣تلٕا څ اڃتٰبؿ ٷِچؿڃ ؿًتچك ؿاؿ ٿ٤تلٗبځ  آٿ

؛ ًپ وجت ثوڈ    كا ؿك ربيي ٷلؿ آڅكـڃ ي ثب ثيبڃي ُيچا څ ؿٻڄِيڂ آڃوبځ كا ٌڃ

تجبډِبځ كا ثڈ آڃڊب ٷچُنؿ ڃڀچؿ. ًؾڄبځ  ٿچرجب  ايڂ ٣ڀٺ، آٷبڇ ٳلؿ، څ ُا

ـ: اڍ كًچٹ  آڃضڄبځ آڃبځ كا ٿتإحل ٳلؿ ٳڈ ډڀٸي ٷليڈ پيبٿجل ٳڄبځ ٷ٬تڄ

ي ډٌتيپ څ ٳچصٲ ـا ٿب ثڈ ًڊپ ؽچؿ كٗا جلڍ،  تليڂ ٷټڈ ؽ ـاكيپ ٛ) اڍ ڃ

 (.758، 2ّ، د1374ڃي، ؛ ًجغب177، 2٭، د1407

 بػٖ ػوَهٖٕ٘ ػ. هذاسا9ـ9-8
ت:  ٕٓټَظٓ ٫َإَرٕلُڇٔ  سَيِّئَةٍِسَيِّئَةٌڅٓ رٓناءٔ »ؿك ٯلآځ ٳليپ آٿـڇ ًا ٿٙخْټُڊب ٫َڀٓڂْ ٬ٓ٣ب څٓ ؤَ

چكڍ:« ٣ٓټَى اٻټ١ڈٙ بِڃ١ڈٔ ال ئغٙتٜ اٻ١٠بٻٙڀٙيڂ ڍډل  څٳي٬ل(؛ 40ُ) ـ   ،ـث ڍ ډڀبڃڄو ـث

ت الط ؛آځ ًا ـ، څ ډلٳي ثجؾِـ څ ٓا وت  ٳڄ ـًا ( اڅ ميولا ) ؛پبؿٍا اڅ ثل ؽ

ـاڅـڃ ٿت٤بٹ ـاكؿ. ؽ اڅٓوب٩   پوي ام آڃٴوڈ  ؿك ايڂ آيڈ  ًتڀٴبكاځ كا ؿڅًت ڃ

ڍ ٿي ٳلؿ،ځ كا ثيبځ بٿاٿڄ َ ؿك ثلاثل ـث ٍ ثڈ ٬٣چ څ ثؾِ ٬بك ـ. آڃڊب كاً   ٳڄ

اٻڄ١وبىِ   بِمادازاةِِبِڃ١ب ؤُٿٙلْڃَب ٿ٤ٓٓبُٙلَ اٻْإَڃْجِيٓوبءٙ  »٫لٿبيـ:  ٿي ل اٳلٽپيبٿج

ٿوب  (؛ 53، ّ 72٭، د 1403)ٿزټٌوي،   «ڀٓب ؤُٿٙلْڃَوب ثِوإَؿٓاءٙ اٻ٬َْولَائِٖٙ   ٳَ

ـاكا ايپ، ثڈ  ٛچك ٳڈ ثڈ اڃزبٽ څارجب  اٿل ُـڇ ٷلڅڇ پيبٿجلاځ ډڀبځ ثوب   ٿو

 .ايپ ٿلؿٽ ڃين اٿل ُـڇ

ؿك ٯلآځ څ ٣تل ، ت٤بٿٺ، ك٫تبك څ ڃچ١ ًبؽتبك ٷ٬تڀوبځ ثوب ربٿ٤وڈ،    

بى ٷ٬ت ف ٿچ٤ٗي ام ًولِ ٿڊلثوبڃي   ډپ ثب اتؾب ٷچڍ ًبمڃـڇ، آځڅ ثل ًا

وت؛ ُويچڇ   اڍ ٳوڈ ؿك ؿٹ څ   څ ٣ٜچ٫ت ٓبؿٯبڃڈ څ ٓڀيڀبڃڈ ثڄب ٷلؿيـڇ ًا

وٴبك      ٌټٴي، ثڈ ؽوچثي توإحيل ٿخجوت څ ُآ بڃي، ام ډل آييڂ څ ٿ ڃڊبؿ ډل اٌڃ

ؼ ٿڄٰٜي ثڈ ؿڅك ام ډلٷچڃوڈ ٳيڄوڈ   ٿي څكمڍ كا  ٷقاكؿ، څ ثبة ٿلاڅؿڇ څ پًب

تـالٹ ٿي ثبم ٿي ـ. ثب ٿڄٜٮ څ ًا ڍ ٳڈ ٿؾبٻ٬ت څ ٣ڄبؿ آڃڊوب  تچاځ ا٫لاؿ ٳڄ

ـايت ڃڀچؿ؛ ؿكعبٻي ت، ثڈ ٿٌيل عٮ ډ ٳوڈ ثوب    ام كڅڍ رڊٺ څ ڃبآٷبډي ًا

ـ. اٻجتوڈ    تڄـؽچيي څ ٿٰبثټڈ ثڈ ٿخٺ، ثڈ ٿؾبٻ٬ت ايڂ ا٫لاؿ ا٫نڅؿڇ ؽچاډـ ُو

ت ٳڈ اتؾوبف ايوڂ ًوجٲ څ ُويچڋ      ٜټت ٿڊپ ٗلڅكڍ ًا يبؿآڅكڍ ايڂ ٿ

وت ٳوڈ آڃوبځ      ڄـيـڇ تب ربيي ٿڀٴوڂ ًا ٣ټيوڈ ڃ٠وبٽ   ك٫تبكڍ رقاة څ ٌپ

ـ، څ تچٛئڈ ڄ ـاؿڇ ثُب ـاٿي اڃزبٽ ڃ الٽ اٯ ت. ًا ـڇ ًا بځ ثلٿال ِڃ  ډبِي

 ٕ اجتوبػٖ. هذاسا9ـ5
ٷبڇ  ـاكاڍ ارتڀب٣ي ام ؿـي وجت ثوڈ عبٻوت     څٷتٿ ـاكا ٌڃ ډوبڍ   ثڈ ٿ٤ڄبڍ ٿو

ـ    وت ٿبڃڄو ت، صڈ آڃڊبيي ٳڈ ام ډڄٸبٽ تچـٻ ډڀلاڇ ا٫لاؿ ًا ٌبځ ًا ٿؾتټ٪ اڃ

چ ٌيت څ صڈ آڃڊبيي ٳڈ ؿكٛ  ـ    كڃٶ پچًت، رڄ ليوٮ ٫لايڄو ٹ مڃوـٷي امٛ 

ـځ ٳٌت ٿي وبك١  ارتڀب٣يُ  (. ثول  7، 1388ّپوچك،   ُچـڃ )٣ٌٴلڍ څُ 

ًبى ت٤لي٪  ٌيپڅٷتا ـاكاڍ ارتڀوب٣ي ؿك ڃ٠ول        ، ٰت ثڄوـڍ ميول ثولاڍ ٿو

ـ.  ٷل٫تڈ  ـُ  ًڄت اكرب١ ؿاؿڇ ؽچاډ ٜبٻت ثڈ ٯلآځ ٳليپ څ  ت. ايڂ ٿ  ُـڇ ًا

 ٌٖٕٗ د. هذاسا9ـ5ـ8
ـاكا ـاڍ ت٤وبٻي ؿك ٯبٻوت       ثب پيلڅاځ ًبيل اؿيبځ څ ڃين ٿ اډوٺ ٳتوبة: ؽو

ـاكاډب څ ؿًتچكډبيي پيلاٿچځ  آيب  ٯلآڃي تچٓيڈ څ كڅاثوٚ ٣بؿالڃوڈ څ    ٿ

ثزن ٳٌبڃي ام آڃڊب ٳڈ ثڈ اڃٴبك و آٿين ثب اډٺ ٳتبة   ډڀنيٌتي ٿٌبٻڀت

ـاٽ ٿي ٌټڀبڃبځ اٯ ڃڀبيڄوـ   عٮ ٿجبؿك  څكميـڇ څ ثڈ رڄٶ څ ؽٔچٿت ثب ٿ

ت؛ ام رڀټڈ آيڌ ُلي٬ڌ   تُزوبؿٙٻُچا  ال څٓ«: »٣ڄٴجوچ  » 46و ٓبؿك ٳلؿڇ ًا

، ؿك ايوڂ آيوڌ   «ٿٙوڄْڊٔپٕ  َٟټَڀٔچا اٻ١قٙيڂَ باِل١ ؤَعٌٕٓڂُ ډٙيٓ ثِبٻ١تٙي باِل١ اٻْٴٙتبةِ ؤَډٕٺَ

و څ ؿك عٰيٰوت ًوبيل ٿٌوټڀبڃبځ و ٿوچكؿ ؽٜوبة         ُلي٬ڈ پيبٿجل اٳلٽ

ـاڅـڃ ٿت٤بٹ ٯلاك ٷل٫تڈ ـ: ٳڈ ٿزبؿٻڌ ثوب اډوٺ    اـڃ څ ثڈ آڃڊب ٫لٿبځ ٿي ؽ ؿډ

ـ؛ ي٤ڄيٳتب تي اعٌڂ څ ڃيٴچ ثُب ثبيـ ؿك ثلؽچكؿ ثب آڃوبځ ثڊتوليڂ   »ة ثبٌي

ـ: ڃلٿي ُيچڇ كا ثڈ وتڂ    ٳبك ثلؿ، ډڀبڃڄ ؿاكڍ ؿك  ؿك ٿٰبثوٺ ؽِوچڃت څ ؽچِي

 (.457، ّ 3٭ ، د1407ثلاثل ٧٘ت )مٿؾِلڍ، 

الٽ ٳٌي ٳڈ ثوڈ  »ؿك ًؾڂ اكمُڀڄـڍ صڄيڂ ٫لٿچؿ:  پيبٿجل ًا

ُڀڂ اڅ ډٌتپ؛ پي تٰوچاڍ  پيڀبځ ٧يلٿٌټڀبځ ًتپ كڅا ؿاكؿ، ٿڂ ؿ ډپ

ـاڅڃوـ ٿت٤وبٹ   ُو٤جڈ   )اثوڂ « اٻڊي كا پيِڈ ٳڂ څ ٯچتي ڃيٌت ٿٸل ثڈ ؽ

 (.21، 71ّ٭، د1403؛ ٿزټٌي، 272٭، 1404ّعلاڃي، 

 ثب هزاّت اػالهٖ . هذاسا9ـ5ـ5
ثوب يٴوـيٸل    كعټوت پيوبٿجل اٳولٽ   ُٴي ڃيٌت ٳڈ ٿٌټڀبڃبځ ث٤ـ ام 
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ـا ٳلؿڃـ څ ثڈ ٫لٯڈ )ًوجغبڃي،   ـڃـډبڍ ٿؾتټو٪ تٌٰويپ ُو    اؽتال٩ پي

(. ٿ٤ڀچالً ؿك ډل ؿيڂ څ آئيڄي، پي ام كعټت پيبٿجل يب 43، 1ّتب، د ثي

ؿډوـ. ايوڂ    ٿوي   ٷقاك آځ ؿيڂ، ؿك ٿيبځ پيولڅاڃَ اؽتال٫وبتي كػ   ثڄيبځ

ـايَ ٿوقاډت څ    اؽتال٩ ت ٳڈ ثب٣ج پيو ډب ٷبډي ثڈ ٯـكڍ ٣ڀيٮ ًا

ډبڍ ٿت٤ـؿ تٌٰويپ   ٷلؿؿ، څ پيلڅاځ ؿيڂ كا ثڈ ٷلڅڇ ٿٴبتت ٿؾتټ٪ ٿي

و   ثټٴڈ ام ډڀوبځ كڅم كعټوت ايِوبځ   و  ٳڄـ. پي ام كعټت پيبٿجل يٿ

الٽ كا ثوڈ ؿڅ ُوبؽڌ ُوي٤ڈ څ     اؽتال٩ ثل ًلِ ؽال٫ت څ اٿبٿت، اٿت ًا

ًڄي تٌٰيپ ٳلؿ. ثڄبثلايڂ، ؽأل عزيت څ كډجل ا٣تٰوبؿڍ ٿوچكؿ ٯجوچٹ    

والٿي   ، ڃؾٌتيڂ ؿٻيٺ اؽتال٩بڃبځډڀڌ ٿٌټڀ ـايَ ٿوقاډت ًا  ډب څ پي

 ثيوت  اډوٺ  ؿك ايوڂ ٿچٯ٤يوت،  (. 20څ12ّ ، 1378)ثلڃزٴوبك،   ثوچؿ  

ـاڍ ام ًووبيل ٿٌووټڀبڃبځ ؿك ڃ٠وول   ُووي٤يبځ كا ؿك ٫٘ووبيي ثٌووتڈ څ روو

وبځ ثوب ؿيٸولاځ څ ڃيون ڃوچ١ ثيوڄَ         ڃڀي وڈ اِي ـ، ثټٴڈ ثڈ ڃچ١ كاٜث ٷل٫تڄ

ـ. آڃڊوب ثول تلًويپ صڊولڇ     ؿيٸلاځ ؿكثبكڋ آڃبځ، اډڀيت ميبؿڍ ٿي اڍ  ؿاؿڃ

ڃبځ، تإٳيوـ ٫لاڅاڃوي   ٿٌوټڀب  ؽچة څ ؿكؽِبځ ام ُي٤ڈ ؿك افډبځ ٣ڀوچٿي  

ـ، څ ثلاڍ آځ كاڇ تڄ ـ. ٿڊپ ډبڍ ٿؾتټ٬ي ثيبځ ٿي ٳبك ؿُا توليڂ آڃڊوب    ٫لٿچؿڃ

ـاكا ثب ًبيل ٿٌوټڀبڃبځِ پيولڅ ٿوقاډت ٿؾوبٻ٪ ثوچؿ )ٿٌوبئټي،        تإٳيـ ثل ٿ

(. ٿالٯووب  ٷٌووتلؿڇ څ ٛووچالڃي ثنكٷووبځ ٿ٤تنٻووڈ، ٿخووٺ  36، 1393ّ

ٺ، څ ٣ڀلڅثڂ ٣جيـ ام  بؿ٭، ثوب اٿوبٽ ٓو   ثڂ ًوبٻپ  ع٬ٖ، څ ثڂ ٣ٜب څٓا

، اثچعڄي٬وڈ ، ثڂ اڃوي  ٿبٻٲ، ٬ًيبځ حچكڍًچ، څ ڃين ثنكٷبڃي ډڀضچځ  يٲ

بكڍ يغي ډوبيي ثوبكم    څ... ام ًچڍ ؿيٸل، ډڀٸي ثيبڃٸل رټچڇ ثڂ ٤ًيـ أڃ

ت )ًيـعٌيڄي،   .(506، 1383ّؿك ك٫تبك آځ اٿبٽ ډڀبٽ ًا

 تٍٖ٘ هل  ٕ لَهٖ. هذاسا9ـ5ـ9
تب عـڅؿڍ ام تزوبڅم څ   څ ٿٌټڀبڃبځ ل اٳلٽثب اڃ٤ٰبؿ ٓټظ عـيجيڈ پيبٿج

ت٤لٕ كاډنڃبځ څ كډٸقكاځ ٯليَ، ٳڈ ام كاڇ )څاؿڍ اٻٰلڍ( ثڈ ُوبٽ څ  

ؽبٛل ُـڃـ. كًوچٹ   ٳلؿڃـ، آًچؿڇ آٿـ ٿيڅ ڃچاعي ُڀبٹ ٣لثٌتبځ ك٫ت

ـا ـاكا٫لٓووتي يب٫ووت ٳووڈ ثووڈ پبؿُووبډبځ څ مٿب ؽوو ځ ٣لثٌووتبځ څ ٿوو

والٽ  ٳِچكډبڍ ٿزبڅك ٣لثٌتبځ ڃبٿڈ  ډبيي ثڄچيٌـ څ آڃبځ كا ثڈ ؿيڂ ًا

ډوب څ عٰوبئٮ څ    (. ٿوتڂ ايوڂ ڃبٿوڈ   390، 1378ّ)آيتوي،   ؿ٣چ  ٳڄـ

بكاتي ٳڈ ؿك الثڈ ت؛ څ ڃٔبيظ، اڃوـكمډب څ   ؿالئٺ څ ُا الڍ آڃڊب ڃڊ٬تڈ ًا

ډڄٸبٽ ثٌتڂ پيڀبځ ثب ٿټٺ ثيٸبڃوڈ   ډبيي ٳڈ پيبٿجل تٌڊيال  څ ڃلٿي

الٽ ماييـڋ ُڀِيل  ت ٳڈ پيِل٫ت ًا ام ؽچؿ ڃِبځ ؿاؿ، عبٳي ام آځ ًا

تڅ ڃينڇ ڃجچؿ ( څ ام ُويچڋ ؿ٣وچ    605، 2ّ، د1374)ًجغبڃي،  ڇ ًا

(. ثوب  49، 1390ّ)اٿيڄوي،  ٳڄڄـ آٿين آځ ع٘ل  عٴبيت ٿي ٿٌبٻڀت

والٽ ام ډڀوبځ آ٧وبم، ٫ٴول        ډب كڅُڂ ٿوي  تچرڈ ثڈ ايڂ ڃبٿڈ ُوچؿ ٳوڈ ًا

تي ٿٌبٻڀت وت. ثڄوبثلايڂ،      ډڀنٌي آٿين ثب اٯچاٽ ؿيٸل كا ٫ولاډپ ًوبؽتڈ ًا

وتٰالٹ    ثل اڃٴبك ٿټيت ٳلٽثبيـ تإٳيـ ٳلؿ ٳڈ ًيلڋ پيبٿجل ا ډب څ ٣وـٽ ًا

والٽ،       ت؛ څ ثب څروچؿ رڊوبڃي ثوچؿځ آئويڂ ًا تچاك ڃجچؿڇ ًا ؿاؽټي آڃبځ ًا

والٿي    ٿچرچؿيت ٯجبئٺ، ٿټت ډب څ اؿيبځ ؿيٸل، صڈ ؿك ٯټڀلڅ عٴچٿوت ًا

ت )ٳليڀي  (.83، 1385ّڃيب،  څ صڈ ؽبكد ام آځ، ٿغ٬چٝ ثچؿڇ ًا

 يٗثب ٍالذ . هذاسا9ـ5ـ4
كاثٜڈ ثوب ڃيٴوي څ اعٌوبځ څ ٿڊلثوبڃي ٳولؿځ ثوڈ        ؿك ت٤بٻيپ ٯلآځ، ؿك

ت،  ـاكاڅاٻـيڂ، تإٳيـ ٫لاڅاځ ُـڇ ًا ثوب څاٻوـيڂ ٟوبډلاً ډويش ٯيوـ څ       ٿ

ـاكؿ. ٿي ـاكاتچاځ ٷ٬ت ٳڈ  ُلٛي ڃ ثڈ ٿ٤ڄوبڍ ُو٬ٰت څ ٿڊلثوبڃي څ     ٿ

ت. ؿك صڊبك آيڈ ام آيب  ٯلآځ، ڃيٴي څ اعٌبځ ثڈ پـك څ ٿوبؿك   اعتلاٽ ًا

ـاڅڃـ ت )ثٰلڇ ثال٫بٓټڈ ث٤ـ ام ٣جبؿ  ؽ : ؛ ڃٌوبء 83: ٿت٤بٹ ثيبځ ُـڇ ًا

لاء151: ؛ اڃ٤بٽ48 كًوبڃـ څ   (. ايڂ ٿٜټت اډڀيت ٿچٗچ١ كا ٿي23: ؛ ًا

ـامڇ ثولاڍ پوـك څ ٿوبؿك اعتولاٽ ٯبئوٺ       الٽ تب صڈ اڃ ت ٳڈ ًا ثيبڃٸل آځ ًا

ت ڀبځ»ًچكڋ  15څ14ؿك آيب  ُلي٬ڌ  .ًا ـاڅـڃ ٿت٤وبٹ ثوڈ ك٫توبك    «ٰٻ ، ؽ

ب يڂ څ معڀب  آڃبځ ُا ت، څ ٿيڃيٴچ ثب څاـٻ ـ:   كڇ ٳلؿڇ ًا  څٓٓٛويٕڄَب  څٓ»٫لٿبيو

بځ وبځ   ..«.څٓډٕڄبً ؤُٿٜڈٔ عٓڀٓټَتْڈٔ ثِچاٻٙـٓيٕڈٙ اٻْبٌڃ ـاڅـڃ ٿت٤بٹ ثوڈ اٌڃ ، ؿك ايڂ آيب  ؽ

ب٣وت ٳولؿڇ څ     اٿل ٿي ـ، اڅاٿل آڃوبځ كا ٛا ٳڄـ ٳڈ ثڈ پـك څ ٿبؿك ڃيٴي ٳڄي

ـ. ؽٔچٓبً ٿبؿك ٳڈ ٫لمڃوـ كا توب ډڄٸوبٽ تچٻو     ـٍ عٰچٯِبځ كا ڃين اؿا ٳڄي

ـ، څ ًپي ثڈ ٿـ  ؿڅ ًبٹ اڅ كا ُويل ٿوي   عڀٺ ٿي ـ، څ ُوت څ    ٳڄ ؿډو

 (.146، ّ 21٭، د1418پلؿامؿ )معيټي،  كڅم ثڈ تلثيَ ٿي

ـاكا ثوب پوـك څ ٿوبؿك تچٓويڈ څ        ٌبځ، ڃيٴوي څ ٿو ًڄت ڃين ؿكثبكڋ اع ؿك 

ٓبؿ٭ ت. اٿبٽ  ـڇ ًا ڍ پيلاٿوچځ ٳي٬يوت     ٬ًبكٍُ  ؾڂ اكمُوڀـڄ ؿكً 

ـيڂ صڄيڂ ٫لٿچؿڇ  ل  ثب څاٻ ت: ٿ٤ُب ڊوبك     »ًا ـاكا ٳوڂ څ ٟا پي ثب آڃوبځ ٿو

ٳڈ آڃبځ معڀت  ٳلؿڇ څ آماك څ افيت آڃبځ كا تغڀٺ ٳڂ، صڄبځ ٿڊلثبڃي څ ڃلٿي

٬چٻيت تغڀٺ ٳلؿـڃ ي، « څ افيت تچ كا ؿكٛ   (.78،ّ 71٭، د1403)ٿزٌټ

 ثب ّوؼش . هذاسا9ـ5ـ2
ـاكايٴي ام څٟبي٪ ٿِتلٱ اؽالٯي ثيڂ مځ څ ُچډل، ك٫ٮ څ  وت.   ٿ ًا

ـاكا ام ٣ڄٔول ك٫وٮ،    اڍ ٳڈ ؽبڃچاؿڇ ، ٿاليڀوت، څ تٌوبٿظ ثلؽوچكؿاك    ٿو

ـاك ڃڀي  .(396، 1390ُّڊلڍ،  كڍٿغڀـڍ ) ٿبڃـ ڃجبُـ، پبي

ٷبډي اڅٯب  ؿك ٛچٹ مڃـٷي ٿِتلٱ ثڈ ؿٻيوٺ ثلؽوي ٿٌوبئٺ ام    

ُچؿ څ ٳوـڅك  څ   ؿ  ثيڂ مځ څ ٿلؿ ٳبًتڈ ٿياٿڊلثبڃي څ ٿغجت څ ٿ
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لؿڍ ربڍ آځ كا ٿي ٳڄڄوـ   چك ٿوي ٷيلؿ. ؿك ايڂ ٿچاٯ٢، مڅريڂ تٔو  ؿٌٻ

ت څ ام ايڂ ٛليٮ مڃوـٷي ثڊتولڍ    ـايي ًا ٳڈ ثڊتليڂ څ آؽليڂ كاڇ، ر

ـاكاڃٔيت آڃبځ ؽچاډـ ُـ. اٿب ؿك ايڄزب ٯلآځ ٳليپ آڃبځ كا ثڈ  ٳولؿځ   ٿ

ـ: ٳڄـ څ ٿي څ ثلٷنيـځ ك٫تبك ڃيٴچ ؿ٣چ  ٿي  آٿٓڄُوچا څٓ  اٻ١وقٙيڂَ  ؤَيٜڊٓب يب»٫لٿبي

ٙلُڅډٔڂ١ وچيٮ څ    ؿك ايڂ آي..«. .ثِبٻْڀ٤ٕٓلُڅ٩ٙ ٣ُب ـاڅـڃ ٿت٤وبٹ ٿولؿاځ كا ِت ڈ ؽ

تڈ څ ٿوچكؿ ٣الٯوڌ آڃڊوب     تل٧يت ٿي ٳڄـ ٳڈ ډلصڄـ ام مڃبځ ؽچؿ اٳلاڇ ؿُا

ـ، څ ثوب ڃيٴوي ثوب آڃڊوب ك٫توبك ٳڄڄوـ        ڄ جت ثڈ آڃبځ ُٴيجب ثُب ـ، اٿب ٌڃ ڃيٌتڄ

جلًي،  (؛ څ ؿك 13، 10ّ٭، د1420؛ ٫ؾولكامڍ،  41، 3ّ، د1372ٛ)

ـاڅڃ« ٳَخٙيلا ؽَيٕلاً»اؿاٿڈ ثب آڅكؿځ  ـاكا ٿيؽ ٳڄڄـ ڃچيوـ   ـ ثڈ ډڀٌلاڃي ٳڈ ٿ

ت ٳڈ ؿك آڃضڈ ڃڀي ـاڅـڃ ؽيل څ ثلٳت څ ًوچؿ ٫لاڅاڃوي    ؿاؿڇ ًا ـ، ؽ ـڃ ڄ ٌپ

ـ ٓبٻظ څ ثبٻيبٯت څ اكمُڀڄـ  ت ٳڈ ام ٿٔبؿيٮ ايڂ ؽيلِ ٳخيل، ٫لمڃ ڃڊبؿڇ ًا

ت )ٿٴبكٽ ُيلامڍ څ ډڀٴبكاځ،   .(320، 3ّ، د1374ًا

وت    ٫لٿبيـ: عٮ ؿك كًبٻڌ عٰچ٭ ؽچؿ ٿي اٿبٽ ًزبؿ مځ ايوڂ ًا

ـاڅڃـ ثټڄـٿلتجڈ اڅ كا ٿبيڌ آكاٿوَ څ ډڀوـٻي توچ ٯولاك     ـاڃي ؽ ؿاؿڇ   ٳڈ ث

ـاڍ ثټڄـٿلتجوڈ   ـاڃي ٳڈ ايڂ ٻٜ٪ څ ڃ٤ڀتي ام ًچڍ ؽ ت. پي ثبيـ ث ًا

ت، تب اڅ كا ٷلاٿي  ـاكڍ څ ثب څڍ ڃلٽ ثڈ تچ ًا ؽچ ثبُوي؛ ډلصڄوـ عوٮ     ث

ت ٳڈ ثوب څڍ ٿڊ  تچ ثل اڅ څارت ت. پي عٮ اڅ ثل تچ ايڂ ًا لثوبځ  تل ًا

 (.621، 2ّد٭، 1403ٓـڅ٭، ) ثبُي...

 ثب فشصًذاى . هذاسا9ـ5ـ6
وت؛ ميولا    ٿڊپ ـاځ، ؽبڃڈ ًا تليڂ څ ٿاحلتليڂ ٣بٿٺ تلثيت ؿك ڃ٬چى ٫لمڃ

ـاځ ؿك اڅٻيڂ كڅمډوبڍ ٣ڀلُوبځ    ت ٳڈ ٫لمڃ ڃؾٌتيڂ ٿغيٚ ارتڀب٣ي ًا

ـا ٿوي  كڅ ٿي ثب آځ كڅثڈ ـ. ام   ُچـڃ څ ؿك آځ ثڈ پـك څ ٿبؿكُبځ اتٴبء پي ٳڄڄو

ٷي څ تٴڀيوٺ ُؾٔويت    رڀټ ڈ ڃيبمډبيي ٳڈ كًبٻت ثنكٷي كا ؿك ًوبمـڃ

ډبڍ ڃؾٌتيڂ مڃوـٷي، ڃيوبم اڅ ثوڈ ٿغجوت څ      څيوڇ ؿك ؿڅكڇ ٫لمـڃ ؿاكؿ، ثڈ

ت )اؿيت،  يڂ ًا الٽ پوـكاځ څ ٿوبؿكاځ    .(268، ٣1362ّٜچ٫ت څاـٻ ًا

چيٮ ٿي وتڈ   ٳڄـ ٳڈ ؽچؿ كا ثڈ ٬ٓت ڃلٽ كا ِت ـاكا څ ٿڊلثبڃي آكًا ؽچيي، ٿ

ـ. ٯلآځ ٳلي تليڂ ٳتبة ت٤ټيپ څ تلثيت، كڅاثوٚ ثويڂ    پ ثڈ ٣ڄچاځ ٳبٿٺٳڄڄ

ـاځ كا ثڈ ٷچڃڈ يڂ څ ٫لمڃ ـاڍ ًوجغبځ     ډبڍ ٿت٬بڅ  ثيبځ ٿي څاـٻ ـ. ؽو ٳڄو

ـاځ څ ډڀٌولاځ ثوب     « ت٨بثڂ»ًچكڋ  14ؿك آيڌ  ثڈ ؿُڀڄي ثلؽوي ام ٫لمڃو

بكڇ ٿي ـ. اٻجتڈ ايڂ ؿُوڀڄي ؿك اٿول    پـكاځ څ ُچډلاځ ؽچؿ )ٿاٿڄبځ( ُا ٳڄ

ووت )٫ؾوولكام ـاڅڃووـ  (. امايووڂ556، 30ّ٭، د1420ڍ، ايڀووبځ ًا كڅ، ؽ

ـ، ثلعوقك      وبځ كا ثؾچكڃو ـاِڃ ٿت٤بٹ آڃڊب كا ام ايڄٴڈ ٫ليت ډڀٌولاځ څ ٫لمڃ

« ت٬ْ٨َٙولُڅا  څٓ تَٕٔو٬َغٔچا  څٓ ت٬ٕ٤َُوچا »ؿاكؿ. اٿب ؿك اؿاٿڌ آيڈ ثب آڅكؿځ رڀال   ٿي

بځ آحوبك ؿُوڀڄي كا    ثڈ ٿاٿڄبځ ٷچُنؿ ٿي ٳڄـ ٳڈ ډلٷبڇ مڃبځ څ ډڀٌلاِڃ

ـ. ايوڂ ًوڈ رڀټوڈ، ڃڊبيوت ٷقُوت څ       ام ؽچؿ ثل ـ، ام آڃڊب ؿكٷقكڃو څم ؿاؿڃ

جبئي،  ثؾَِ كا ٿي جٛب  (.307، 19ّ٭، د1417كًبـڃ ٛ)

 ٕ اخاللٖ. هذاسا9ـ9
ـاكاڍ اؽالٯي ام ؿيـٷبڇ  جت ثڈ ا٣ڀبٹ ؿيٸولاځ   څٷتٿ ـاكا ٌڃ ثڈ ٿ٤ڄبڍ ٿ

وجت ثوڈ ا٣ڀوبٹ        ـاكا ٌڃ ت. ثڈ ٣جوبك  ؿيٸول، ٿو ؿك ٫٘بڍ ؽٔچٓي ًا

ت ٳڈ ثڈ ؿڃج ٷي ؽچة ثلاڍ ؽچؿ، ؽبكد ام ٫٘وبڍ  ٳٌبڃي ًا بٹ ايزبؿ مـڃ

وبى ت٤ليو٪   7، 1388ّپچك،  ډٌتڄـ )٣ٌٴلڍ څ ُبك١  ٣ڀچٿي (. ثل ًا

وت.    ، تٌٰيپڅٷت ـاكاڍ اؽالٯي ؿك ڃ٠ل ٷل٫تڈ ُوـڇ ًا ثڄـڍ ميل ثلاڍ ٿ

ـ.  ايڂ ٿٜبٻت ثڈ ٯلآځ ٳليپ څ ًڄت، اكرب١ ؿاؿڇ ؽچاډـ ُ

 دس سفتبس . هذاسا9ـ9ـ8
ٷي ُؾٔي ٫لؿ ـاكا ؿك مـڃ ت ٳوڈ ؿك   ثب ؿيٸلاځ يٴي ام ٣لٓڈ ٿ ډبيي ًا

ت. آيب  ٿت٤وـؿڍ ؿك ٯولآځ    الٽ ثڈ آځ تچرڈ څيوڇ ُـڇ ًا ٿتچځ ؿيڄي ًا

وبځ    ٷيولڍ، څ ٷقُوت، څ    ٳليپ څرچؿ ؿاكؿ ٳڈ ٷچاڇ كڅُڄي ثول ڃلٿوي، ًآ

ت. ًټيٰڌ ؽچؿ ثل ؿيٸلاځ ًا  ثؾَِ امؽٜبڍ ؿيٸلاځ څ ٣ـٽ تغڀيٺ 

ـاڅـڃ ٿت٤بٹ ؿك آيڌ ُلي٬ڌ   ، پيبٿجل اٳولٽ «ځ٣ڀلا آٹ»ًچكڋ 159ؽ

ت څ ثڈ آځ ع٘ل  ٿي ـ:   كا ٿچكؿ ؽٜبة ٯلاك ؿاؿڇ ًا ؿك ٓوچكتي  »٫لٿبيو

ـاڅـڃ ثڈ ثڄـٷبځ ٿچ٫ٮ ؽچاډوـ ُوـ څ ٯټوت    ځ تٴبٻي٪ ؽ ډوب ثوڈ    ؿك كًبـڃ

وـ څ    ًچَي ٿتڀبيٺ ٿي ٷلؿؿ، ٳڈ ثب ؽټٮ، ثؾِڄـڇ، ٳليپ څ ٿڊلثوبځ ثُب

ڍ يـًوتبځ  ډب څ ؽٜبډبڍ آڃبځ ثٸقكؿ. ثڈ يبكڍ ٗو٬٤ب څ تڊ  ام ٷڄبډبځ څ ـث

ت ؿك ك٫تبك ؽچؿ ثب ٿلؿٽ ام ؽِوچڃت څ ًوؾت   ؛ څ څارت ًا تبـث ٷيولڍ   ِث

ووـ )٫ؾوولكامڍ،  (. ك٫تووبك اٿيلٿاٿڄووبځ 407، ّ 9٭، د1420ثووڈ ؿڅك ثُب

وت.   ٣ټي ـاكاڍ آځ ع٘ل  ًا ث٤ـ ام پبيبځ رڄٶ رڀٺ ڃين ٷچاډي ثل ٿ

ڈ څ رڀ٤ي ام آَت بځ ث٤ـ ام رڄٶ، ٣بِي ا٫لڅماځ رڄٶ رڀٺ كا ٿوچكؿ   اِي

ڈ كا ثب اعتلاٽ ؽبٓي ثڈ ډڀلاڇ صڊٺ تڂ ام مڃوبځ ثوڈ   ٬٣چ ٯلاك ؿ اؿ څ ٣بِي

ـ،   (.213څ212٭، ّ 1413ٿـيڄڈ ٫لًتبؿ )ٿ٬ي

 ّبٕ پَؿؾ ًؼجت ثِ ػجه . هذاسا9ـ9ـ5
ـاكا، څٷتثڄب ثلت٤لي٪  ـاكا ڍ اؽالٯي، ٿ ڃٌوجت ثوڈ ا٣ڀوبٹ ٳٌوبڃي      ٿو

ت ٳڈ ثڈ ؿڃجبٹ ايزبؿ مڃـٷي ؽچة ثلاڍ ؽچؿ، ؽبكد ام ٫٘بڍ ؽيولِ   ًا

ـاكا ربًوت ٯټڀولڅ    ثڈ تڄـ. ثڄبثلايڂ،ډٌ ٣ڀچٿي  ڃٌوجت ثوڈ پچُوَ     ٿو

ت ٳڈ ٯجٺ ام ډل صيون   تجييڂ ٷلؿؿ. پچَُ مڃبځ څ ٿلؿاځ ٿٌئټڈ اڍ ًا
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تڈ ام ٫ٜل  پبٱ څ ًوبؽتبك څروچؿڍ فاتوي آڃڊبًوت     ميولا ام  ؛ ثلؽچًا

ٳچُـ تب ثوڈ ډول ڃغوچ     ډڀبځ آ٧بم ؽټٰت ثِل، ډليٲ ام مځ څ ٿلؿ ٿي

ـ    آڃٴڈ ٯجالً ٿڀٴڂ ؽچؿ كا ثپچُبڃـ، ثي  ؿك ايڂ ٿچكؿ آٿوچمٍ ؿيوـڇ ثبُو

 (.19، 1383ّكٗبيي، څ  ڃواؿ )٣ټيپچك ثب٧جبځ

ٳوڈ   ډوبڍ اعوناة څ ڃوچك، آٿوـڇ     ؿك ٯلآځ ٳوليپ آيوبتي ؿك ًوچكڇ   

ـ  ٓلاعت  ثڈ  ثل څرچة آٺ عزبة څ پچَُ ثلاڍ مڃبځ ؿالٻوت ؿاكڃو

ڃيون ؿك اكمٍ   څ اٿبٿبځ ٿ٤ٔچٽ ل اٳلٽپيبٿج(. 59؛ اعناة: 31)ڃچك: 

 اڃـ: بځ اكمُڀڄـڍ ثيبځ ڃڀچؿڇڅ ٻنڅٽ عزبة ًؾڄ

ٺ ڈ ٰڃ ڀب ؿؽتل اثچثٴل ثڈ ؽبڃڌ پيوبٿجل اٳولٽ   ٣بِي ت: ًا ـ،   ٳلؿڇ ًا آٿو

ځ ٳڈ ربٿڈ عبٻي ؿك چٹ  ډبڍ ڃبمٱ څ ـث ڇ ثچؿ. ًك ُـي كڅڍ ؽوچؿ   اٳلٽ ڃڀب پچ

وناڅاك    ـ،ً  وي ـ ثټچ٥ ًك ڀب ډڀيڂ ٳڈ مځ ثڈ ع كا ام اڅ ثلٷلؿاـڃ څ ٫لٿچؿ: اڍ ًا

چؿ ڇُ  ځ اڅ ؿـي ت صينڍ ام ـث ُبكڇ ٫لٿچؿ ثڈ صڊلڇ څ ڃٌي ، ٿٸل ايڂ څ ايڂ؛ څ ا

ٍ )اثڂ ڀت ٿش ثڈ پبييڂِ ؿًت ؽچؿ  (.645،ّ 10تب، د احيل، ثي ٌٯ

الٽ ٿالٱ، پچَُ مڃبځ ؿك ثلؽچكؿ ثوب ٿولؿ ڃوبٿغلٽ     ثڄبثلايڂ، ؿك ًا

ت. اٿب ثڈ ٺ ٿٜلط ُـڇ ًا ت، څ ايڂ اٿل ثڈ ٣ڄچاځ يٲ ٓا ؿٻيوٺ آڃٴوڈ    ًا

څځ ا الٽ يٲ آييڂ ٿ٤تـٹ څ ٿت٤بؿٹ څ ـث ـ ثب اث٤بؿ  ٫لٙا څ ت٬ليٚ ٿيًا ثُب

ـاكا ٳلؿڇ ت څ عزوبة كا    څ ٷٌتلؿٷيِ ٿٌئټڌ عزبة څ پچَُ مڃبځ، ٿ ًا

ٜټت ؿك ًؾڄبځ ٫ٰڊب ٿِڊچؿ  ٿڄغٔل ثڈ پچَُ ؽبٓي ڃڀي ؿاـڃ څ ايڂ ٿ

ت. ٫ٰڊب ؿك اعٴبٽ پچَُ صبؿك كا څارت ڃٴلؿڇ اڃوـ؛ اٿوب آځ كا عزوبة     ًا

 (.501، ّ 1376اـڃ )ٿچًچڍ ؽڀيڄي،  ثلتل څ ا٫٘ٺ ٿ٤ل٫ي ڃڀچؿڇ

ٳوڈ ام   تچاځ ٷ٬ت: عزبة يٲ عوـ څروچة ُول٣ي ؿاكؿ    پي ٿي

ت څ ام آځ ڃجبيـ تؾٜي ڃڀوچؿ. ايوڂ    آچٹ ؿيڂ څ ؽٚ ٯلٿن ُلي٤ت ًا

وت   الٽ پقيل٫تڈ ًا عـ ثب ډلٷچڃڈ پچُِي ٳڈ ٿغٰٮ ُچؿ، ام ؿيـٷبڇ ًا

ـاكاڅ   .ٳڄـ ؿك آځ ٓـ٭ ٿي ٿ

 ىبًؼجت ثِ هجشه . هذاسا9ـ9ـ9
بځ څ ٿاليڀوت    ډب كا ثڈ ًچڍ ٬٣چ، ٷقُت، ڃلٿوي  ٯلآځ ٳليپ ډڀچاكڇ اٌڃ

وت ٳوڈ ثوڈ      ت. ام رڀټڈ آڃڊب، آيوبتي ًا ڇ ًا ـاكاڍ ثب يٴـيٸل ٫لاؽچاـڃ څ ٿ

وت څ ٳي٬ول څ ٿزوبما  كا ثولاڍ ٿزلٿوبځ څ       ٿٌئټڌ ٯٔبّ پلؿاؽتڈ ًا

ـاڅڃوـ ٿت٤وبٹ ؿك آيوڈ        وت. ؽ ولي٢ ٳولؿڇ ًا ولڇ » 178ٷڄبډٴبكاځ ِت « ٰث

وت، څ   ايڀبځ ٷبځ كا ؽٜبة ٯلاك ؿاؿڇ ًا ٯوبڃچځ ٯٔوبّ كا ثول آڃوبځ     آڅكـڃ

لي٢ ٳلؿڇ ت. اٿب ؿك اؿاٿڌ آيڈ ثب آڅكؿځ رڀټڌ   ِت  ٿٙوڂْ  ٻَوڈٔ  ٬ٔ٣ٙويٓ  ٫َڀٓڂْ»ًا

چيٮ څ تل٧يت ٿي« ءٗ َُيٕ ؤَؽٙيڈٙ ٳڄوـ   اڅٻيبڍ ٿٰتچٹ كا ثڈ تلٱ ٯٔبّ ِت

جوبئي،  221، 5ّ٭، د1420)٫ؾلكامڍ،  ؛ 432، 1ّ٭، د1417؛ ٛجٛب

څ اٿبٿوبځ   ل اٳولٽ (. ؿك ډڀيڂ مٿيڄڈ پيوبٿج 317، 2ّ، د1378ٛيت، 

ـ. ڃين ٬٣چ څ ثؾَِ كا ثڊتل ام ٯٔبّ ٿي ٿ٤ٔچٽ  ؿاڃڄ

وت:      ؿك ٿوچكؿ پيوبٿجلاٳلٽ  ثڂ ٿبٻٲ  اڃي صڄويڂ ڃٰوٺ ٳولؿڇ ًا

ـا    ډيش  ٷبڇ ڃـيـٽ اٿلڍ ٳڈ ٿت٘ڀڂ ٯٔبّ ثبُـ څ ڃونؿ كًوچٹ ؽو

 ٿٜلط ُچؿ، ٿٸل ايڄٴڈ آځ ع٘ل  ٓبعت عٮ كا اٿل ثڈ ٬٣وچ ٫لٿوچؿ  

الٽ څ ٯچاڃيڂ څ ٯچا٣وـ آځ ثول   (. 274، 10ّتب، د احيل، ثي )اثڂ بى ًا ًا

ـاكا ت. اٻجتڈ ډڀبځ ٿ ڃيون ثيوبځ ُوـ،     ٛچك ٳڈ ٯوجالً  څ تٌبٿظ ثڄب ُـڇ ًا

ـاكا  ثـڅځ ٯيـ څ ُلٙ ڃيٌت. ٿ

 شٕ٘جِ گً٘ت
ت، اٿوب   ـاكا، ٬٣چ څ ٷقُت تچٓيڈ ٳلؿڇ ًا الٽ ؿك آ٧بم، ډڀٸبځ كا ثڈ ٿ ًا

ڈ ثلٯلاك ٳولؿڇ، ثوڈ   ـاكا څ ُـ  ٣ڀٺ كاٜث ـاكا  ٳوڈ اٷو   اڍ ٷچڃوڈ  ثيڂ ٿ ل ٿو

ًټت څ ت٤٘ي٪ اكمٍ چٹ څ اعٴبٽ اٻڊوي ٷولؿؿ، څ يوب ثوڈ      ٿچرت  ډب، ٓا

رٌچكتلُـځ ٟبٻڀبځ څ ًتڀٸلاځ ٿڄزل ُچؿ، څ يب ثب٣ج ٗبي٢ څ پبيڀوبٹ  

ـ،      وبڃي كا ٿؾتوٺ ڃڀبيو ُـځ عٰچ٭ ٿلؿٽ ٷلؿؿ، څ يب ٣ن  څ ٳلاٿوت اٌڃ

ـاكا څ ًبمُي كا ڃڀي ډيش ـ.   پقيلؿ، څ ؿًتچك ثڈ ُـ  ٣ڀٺ ٿي ٷچڃڈ ٿ ؿډو

ـاكا  ووٺ ٿوو ووالٽ ٯټڀوولڅڍ ثووي څًووي٢ څ ٷٌووتلؿڇ ؿاكؿ، څ يووٲ ٓا ؿك ًا

وت ٳوڈ ٿوي     ٣بٿي ل ډٌتي ٷٌتلؿڇ ُوـڇ ًا ت ٳڈ ؿك ًلًا توچاځ ام   ًا

بځ ـاڅـڃ ثب اٌڃ ـاكاڍ ؽ ـاكا ؿك عيٜوڈ      ٿ وبځ ثوڈ ٿو ډوبڍ   ډب، تب تل٧يوت اٌڃ

وي ٯبئوٺ ثوڈ     الٽ ؿك عيٜڈ ًيًب ي، ارتڀب٣ي څ اؽالٯي، ڃبٽ ثلؿ. ًا ًيًب

ـاكاڍ ثب ٿِلٳبځ، ٿڄب٫ٰبځ څ  ت؛ څ ؿك عيٜوڌ ارتڀوب٣ي ڃيون    ٿ ـاځ ًا ٿڄتٰ

ـاكا ثب اډٺ ٳتبة، ٯچٿيت والٿي؛    ډب، ٿټيت ٿ څ ؿك عيٜوڈ   ډب څ ٿوقاډت ًا

ـاځ؛ څ ؿك ٣لٓڌ اؽالٯوي،   يڂ، ډڀٌل، ٫لمڃ ـاكا ثب څاـٻ ارتڀب٣يِ ٣ڀچٿي، ٿ

ت. َ، ك٫تبك، ثلؽچكؿ ثب ٿزلٿبځ كا تچٓيڈ ڃڀچؿڇ ًا ـاكا ؿك ًجٲ پچُ  ٿ

 هٌبثغ .......................................................................................... 
ِ   ٭، 1404 ،هباةاهلِل  ٻغڀيـثڂاٻغـيـ، ٣جـا اثي  اثڂ تغٰيوٮ  ، قـطح ًْـذ الجالغـ

 اهلل ٿل٣ِي ڃز٬ي. ٳتبثؾبڃڌ آيت اثچاٻ٬٘ٺ اثلاډيپ، ٯپ،
، فـٖ غطٗـت الحـسٗج ٍاألحـط     النهاياةِ،1367، ثڂ ٿغڀـ احيل رنكڍ، ٿجبكٱ ثڂا

 ًڀب٣يټيبځ.ٯپ، اٿغڀچؿ ٿغڀـ ٛڄبعي، تغٰيٮ 
بؿك انكڃواڅٙ،   ٮ تغٰيو ، ربهٕ االنَل فٖ احبزٗج الطؾـَل تب،  ووووو ، ثي ٣جوـاٰٻ
 ؿاكاٻجيبځ.، رب ثي
اٳجول   ٣ټوي ، تغٰيوٮ  تحـف الٗمـَل  ٭، 1404ثوڂ ٣ټوي،    ٤ُجڈ علاڃي، عٌڂ اثڂ

 ، ربٿ٤ڌ ٿـكًيڂ.٬٧بكڍ، ٯپ
ډبكڅځ،  ٌالٽ ٿغڀـٻ٣جـاتغٰيٮ  ،هٗزن همبٗؽ اللاِٽ، 1979، ٫بكى، اعڀـ اثڂ
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 رب، ؿاكاٻ٬ٴل. ثي
اٻوـيڂ   رڀوبٹ تغٰيوٮ  ، لؿـبى الٗـطة  ٭، 1414، ٿڄ٠وچك، ٿغڀوـثڂ ٿٴولٽ    اثڂ

 ٿيلؿاٿبؿڍ، ثيلڅ ، ؿاكاٻ٬ٴل.
ٛوڈ ٣جوـاٻڀ٤لڅ٩ ًو٤ـ،    تغٰيٮ ، الٌجَِٗ الس رةِ٭،1411ډِبٽ، ٣جـاٻڀټٲ،  اثڂ

 ثيلڅ ، ؿاكاٻزيٺ.
ٿوـاكا ثوب ٿؾبٻ٬وبځ ؿك ًوڄت څ ًويلڋ پيِوچايبځ       »، 1389 اعٌبڃي، ًيـٿغڀـ،

 .44-31، 156ّ، ٍ هٗطفت، «ٿ٤ٔچٽ
 ، ٯپ، ثچًتبځ ٳتبة.الجالغِ توبٖٖ زض ًْذٖسالت ار، 1391ا٨ٓل،  اعڀـڍ، ٣ټي
ٖ    ، 1362، ٿغڀـعٌويڂ  اؿيت، ٣ټوي  ، ضاُ ٍ ضٍـ تطث٘ـت اظ زٗـسگبُ اهـبم ٖلـ

 تلرڀڌ ًيـٿغڀـ كاؿٿڄَ، تڊلاځ، اڃزبٽ ٳتبة.
ٿٌوټڀبڃبځ ؿك  آٿيون ثوب ٧يل   آٺ ډڀنيٌتي ٿٌبٻڀت»، 1390، اٿيڂـاٿيڄي، ٿغڀ
 .52و35ّ ، 165ٍ ، هٗطفت، «اًالٽ

ـاثلاډي ٸبڇ تڊلاځ.تبضٗد پ٘بهجط اؾالم، 1378پ، آيتي، ٿغڀ ِتپ، تڊلاځ، ؿاِڃ  ، س ډ
ت اؾالهٖ، 1378، ثلڃزٴبك، كٗب  ٿغتبٛڈ.، ، ٯپآقٌبٖٗ ثب فطق ٍ هصّا
بًپ َ.ًْذ الفهبحِتب،  ، ثيپبيڄـڇ، اثچاٰٻ  ، تڊلاځ، ؿڃيبڍ ؿاڃ

تغٰيوٮ   ،غطض الحىـن ٍ زضض الىلـن  ٭، 1410، آٿـڍ، ٣جـاٻچاعـثڂ ٿغڀـ تڀيڀي
 يي، ٯپ، ؿاك اٻٴتبة اًالٿي.ًيـٿغڀـ كرب
پوڅډِٸبڇ ٣ټوچٽ څ  ، ٯپ، ؾ٘طٓ ؾ٘بؾٖ پ٘بهجط آٖن، 1386، رڀ٤ي ام ٿغٰٰبځ

 ٫لډڄٶ اًالٿي.
ِ ٭، 1409، عل٣بٿټي، ٿغڀـثڂ عٌڂ ٿاًٌوڈ  تغٰيوٮ  ، تفه٘ل ٍؾبئل الكـ٘ٗ

 .اٻجيت ٿاًٌڌ آٹ، ، ٯپاٻجيت آٹ
َ    تـبد ٭، 1414، مثيوـڍ، ٿغڀـٿلت٘وي   عٌيڄي طالمـبه ، ؼالٗـطٍؼ هـي رَّا

 ٣ټي ډالٻي څ ٣ټي ًيـڍ، ثيلڅ ، ؿاكاٻ٬ٴل.تغٰيٮ 
ٸبڇ تڊلاځ.لات ًبهِ، 1373، اٳجل ؿډؾـا، ٣ټي  ، تڊلاځ، ؿاِڃ
، ٯوپ،  اٖـالم الـسٗي فـٖ نـفبت الوـؤهٌ٘ي     ٭، 1408، ثڂ ٿغڀـ ؿيټڀي، عٌڂ

 .جيتاٻ  ٿاًٌڌ آٹ
تغٰيٮ ، الوفطزات فٖ غطٗت المطآى٭، 1412، ثڂ ٿغڀـ كا٧ت ا٬ٓڊبڃي، عٌيڂ

ټپ.٬ٓچاځ ٣ـ اڅكڍ، ثيلڅ ، ؿاكاٰٻ  ڃبځ اـٻ
الٗم٘ـسُ ٍ الكـطِٗٗ    التفؿـ٘ط الوٌ٘ـط فـٖ    ٭، 1418، ثڂ ٿٔو٬ٜي  وهبةمعيټي، 

 ، ثيلڅ ، ؿاكاٻ٬ٴل اٻڀ٤بٓل.ٍالوٌْذ
، الىكـبف ٖـي حمـبئك غـَاهى التٌعٗـل     ٭، 1407ؿثڂ ٣ڀل، ٿؾِلڍ، ٿغڀچم

 ثيلڅ ، ؿاك اٻٴتبة اٻ٤لثي.
 .ؿ٫تل تجټي٨ب  اًالٿي، س ؿډپ، ٯپ، فطٍ٘ ٍالٗت، 1374ًجغبڃي، ر٬٤ل، 

 ڃب. رب، ثي س ًچٽ، ثي، ثحَث فٖ هلل ٍ الٌحلتب،  ثي ،ووووو 
ت، 1383، ًيـعٌيڄي، ٓبؿ٭  ، ٯپ، ثچًتبځ ٳتبة.هساضٕا ث٘ي هصّا

، اٳجول ٬٧وبكڍ، ٯوپ    ي٣ټتغٰيٮ ، هٗبًٖ االذجبض٭، 1403ٓـڅ٭، ٿغڀـثڂ ٣ټي، 
 ربٿ٤ڌ ٿـكًيڂ.

ٌيڂ،  ًيـٿغڀـع ٛجبئي،  ًيڂ.ٖ تفؿ٘طالمطآىالو٘عاى ف٭، 1417ٛجب  ، ٯپ، ربٿ٤ڌ ٿـك
ٺ ٖ تفؿ٘ط المطآى هزوٕ، 1372ثڂ عٌڂ،  ٛجلًي، ٫٘ بى ف  ، تڊلاځ، ڃبٓل ؽٌلڅ.ال٘ج

، ثيولڅ ،  تـبضٗد األهـن ٍ الطؾـَل ٍ الولـَن    ٭، 1407، ٛجلڍ، ٿغڀـثڂ رليل
 .ؿاكاٻٴتت اٻ٤ټڀيڈ
يڂ اعڀوـ عٌويڄي اُوٴچكڍ،    ، تغٰيٮ هزوٕ الجحطٗي، 1375،  ٛليغي، ٫ؾلاـٻ

 ٿلت٘چڍ. تڊلاځ،
 ، تڊلاځ، اًالٽ.اَ٘ت الج٘بى فٖ تفؿ٘ط المطآى، 1378، ٛيت، ٣جـاٻغٌيڂ

څ ًوڄزَ آځ ؿك   ٿـاكاُڄبًي  ٷچڃڈ»، 1388پچك،  ُبك١ٿغڀچؿ څ  لڍ، ٣ټيٴ٣ٌ
ٴـڇ زچيبځ ؿاِڃ ارتڀوب٣ي ؿاڃِوٸبڇ تڊولاځ څ ٣الٿوڈ       ډبڍ ٣ټچٽ ٿيبځ ؿاِڃ
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 تجلين، اعلاك.ؿڅٽ، 

ـثڂ ٣ڀل،   ، ثيلڅ ، ؿاكاعيبء اٻتلاث اٻ٤لثي.هفبت٘ح الا٘ت٭، ٫1420ؾلكامڍ، ٿغڀ
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 ؿاكاٻغـيج.صڊبكٽ، ٯپ، 
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ل آحبك اٿبٽ ؽڀيڄي  .تڄ٠يپ څ ِڃ
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