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 ذُ٘چك

وـٝثـٝٚاػـٌٝاػتٔؼئ٥ِٛتٔذ٣٘فشد٢وٝ٤ى٣اصآٟ٘ب،ثحجص٤بد٢ٌٔشحؿذٜٔؼبئُوشٚ٘ب،ؿذٖث٥ٕبس٢ثٝد٘جبَرٟب٣٘

ٞب٢ٔؼش٢ٕٞیـٖٛوشٚ٘ـب،ثبسآٔذٜاصػشا٤تث٥ٕبس٢.احجبتهٕبٖرجشاٖخؼبستثٝوٙذپ٥ذا٣ٔثٝد٤ٍش٢ػشا٤تث٥ٕبس٢٢ٚ،

ا٤ٗث٥ٕبس٢ٚؿشا٤يٚاػجبةا٤زبدٔؼئ٥ِٛتٕٔىٗاػت.ا٤ٗ٘ٛؿتبسثـبٞـذفثشسػـ٣ٔؼـئ٥ِٛتپغاصّٓٓثٝخلٛك٥بت

ٔذ٣٘اصػشا٤تث٥ٕبس٢وشٚ٘بت٥ٟٝؿذٜاػت.ثٙبثشا٤ٗاثتذاثشخ٣اصخلٛك٥بتث٥ٕبس٢ٔزوٛسث٥بٖؿـذٜٚپـغاصآٖؿـشا٤ي

٣ؿذٜاػت.دسادأٝثـٝؿـ٥ٜٛتح٥ّّـ٣اػـجبةا٤زـبدٔؼئ٥ِٛتٔذ٣٘دسساثٌٝثبثشٚصخؼبستاصػشا٤تث٥ٕبس٢وشٚ٘بثشسػ

ٔؼئ٥ِٛتٚسفْآٖٔٛسدِ٘شلشاسٌشفتٝاػت.٘ت٥زٝو٣ّآٖاػتوٝاٌشفشدٔجتالثٝ٤ٚـشٚعوشٚ٘ـب،ثبٓـجػـشا٤تث٥ٕـبس٢

ـثبسآٔـذٜٔـ٣ٔزوٛسثٝد٤ٍش٢ؿٛدٚٔٛرتاتالفٔٙبفٔؾٌشدد،ٔؼئَٛرجشاٖخؼبستثٝ بستثبؿـذ؛ٍٔـشآ٘ىـٝثتـٛاٖخؼ

ا٤زبدؿذٜساثٝخٛدؿخقٔتوشس٘ؼجتداد.

 ، ٿٌئچٻيت ٿـڃي، رجلاځ ؽٌبك ، ٯب٣ـڇ.ثيڀبكڍ ٳلڅڃب ّب: كل٘ذٍاصُ

Marifat _______________________________________________________________________________ Vol. 30, No 4, Tir 1400  



1400،ت٥ش283اْ،ؿٕبسٜچٟبسْ،پ٥بپ٣ٔٔشفت،ػبَػ٣66

 

 

 همذهِ

ؽبٓي ڍ ډب ډبڍ څاٷيلؿاك څ ٿٌلڍ ثب څيوٷي امرڀټڈ ثيڀبكڍ ٳلڅڃبثيڀبكڍ 

ت ٳڈ ؿك ؿًبٿجل  ثڄب ثل آڃضڈ ٷ٬توڈ ُوـڇ   )ؿك ُڊل څڅډبځ صيڂ  2019ًا

ت ـا ٳلؿ. ثڈ ؿڃجبٹ رڊبڃي (ًا ٿٌوبئٺ څ   ٳلڅڃوب، ُوـځ ثيڀوبكڍ    ٟڊچك پي

ؿك اكتجٙب ثب ايڂ ثيڀبكڍ ٿچكؿ  ډبڍ ٿؾتټ٪، ب  ٷچڃبٷچڃي ؿك عچمڇٿچٗچ٣

يٴي ام ٿٌبئټي ٿڊڀي ٳڈ ؿك اكتجٙب ثوب ثيڀوبكڍ   ٯلاك ٷل٫ت.  ٠لڅ ڃثغج 

ت، ًااٹ ام  ـڃي   ٳلڅڃب ؿك عچمڇ عٰچ٭ ؽٔچٓي ٿٜلط ًا ٿٌوئچٻيت ٿو

ت ٫لؿڍ  ًٜا ـا ٿي څڍ، ڌٳڈ ثڈ څًا لڍ پي  .ٳڄـ ثيڀبكڍ ٌت

اٹ ام ٿٌوئچٻيت ٿوـڃي څ ٿيوناځ ٿٌوئچٻيت ؿك ٿوچاكؿ اڃتِوبك       اً

ًوالٿتي   ، عٮعٮ عيب ٷچيي ثڈ آځ، ثل ٿجڄبڍ  ثيڀبكڍ ٳلڅڃب څ پبًؼ

تچاكعٮ څ  ت؛ اٿڄيت ًا څ عٮ ثول  عٮ عيب  څ عٮ ثل ًالٿتي ميلا  ًا

ووتڂ ربٿ٤ووڈ ووت ٳووڈ ؿك عووچمڇ  اڍ اٿووڂ، ًووڈ ؿُا ٿچٗووچ١ ٿڊڀووي ًا

ت ٿچكؿ ت٤لٕ څ آًيت ٯلاك ٷيلڃـ ثيڀبكڍ  .ډبڍ څاٷيلؿاك ٿڀٴڂ ًا

وي  عٮ عيب  ام ٿڊپ ًب والٽ ٫ولؿڍ ؿك  توليڂ عٰوچ٭    تليڂ څ ًا  ًا

ت ـاڅـڃ ؿك ايڂًا ـ:  ثبكڇ ٿي . ؽ وبڃى كا ثوـڅځ اكتٴوبة    »٫لٿبي ډلٳي اٌڃ

وبځ  ت ٳڈ ٷچيى ډڀڈ اٌڃ ـ، صڄبځ ًا ډوب   ٯتٺ يب ٫ٌبؿ ؿك كڅى مٿيڂ ثٴِ

وت ٳوڈ      ـ، صڄوبځ ًا بڃى كا ام ٿلٵ كډبيى ثؾِو كا ٳِتڈ؛ څ ډلٳي اٌڃ

ت ڌٷچيى ډڀ ڇ ٳلؿڇ ًا ڇ: «  ٿلؿٽ كا مـڃ (. عٮ عيوب  ام ًوچڍ   32)ٿبـئ

ـاڅـڃ ثڈ بځ ؿاؿڇ ُـڇ څ امايڂ ؽ ت ٳڈ ٿوي  اٌڃ ـاڅـڃ ًا تچاڃوـ ؿك   كڅ، تڄڊب ؽ

لڇ:  (. پي ډلٷچڃڈ ڃبثچؿًبمڍ ٿبؿڍ څ ٿ٤ڄوچڍ آځ،  28آځ تٔل٩ ٳڄـ )ٰث

ولاء:    وت )ًا څځ افځ پلڅكؿٷبك ٓچك  پقيلؿ، ٿڀڄچ١ څ علاٽ ًا (. 33ٳڈ ـث

ول ثيوبځ ُوـڇ     3ٿبؿڇ ډڀضڄيڂ عٮ عيب  ؿك  ا٣الٿيڈ رڊبڃي عٰچ٭ ِث

ت لا٣ال 3ٿبؿڇ . ًا عوٮ   يډولٳ  ؿاكؿ: اف٣بځ ٿوي  ٿيڈ رڊبڃي عٰچ٭ ِث

ٷي يٴوي ؿيٸول ام    ،عٮ ثول ًوالٿت   . ډڀضڄيڂآماؿڍ څ اٿڄيت ؿاكؿ ،مـڃ

ت  ـُا ت ٳڈ ًبمٿبځ رڊبڃي ثڊ ل ًا ي ِث ًب ثوب ثيوبځ ًوڈ اٿول     عٰچ٭ ًا

وت )عٴڀوت   بكڇ ٳلؿڇ ًا ، 1399ڃيوب،   رٌڀي، كڅاڃي څ ارتڀب٣ي ثڈ آځ ُا

ڄبٿڈ 2(. ٿبؿڇ 20ّ  ًب ت ر ًا ـُا ڃيون ؿك   1948ًوبٹ   يڊبڃًبمٿبځ ثڊ

وت:  تڈ ًا ًوالٿت څٗو٤يت ثوب ك٫وبڇ ٳبٿوٺ      » ت٤لي٪ ًالٿت ٿٰلك ؿُا

ت، ڃڈ ثڈ ٓل٩ ڃجچؿځ ثيڀوبكڍ څ   «. ڃوبتچاڃي رٌڀي كڅاڃي څ ارتڀب٣ي ًا

تڂ اٿڄيت څ ٿغيٚ اٿڂ ارتڀب٣ي  ڃيون  ؿك ٳڄبك ؿڅ عٮ ٿقٳچك، عٮ ثل ؿُا

وبځ      وت ٳوڈ ٿچكؿڃيوبم تڀوبٽ اٌڃ وت  يٴي ؿيٸل ام عٰچ٭ ًا )٫ويٖ   ډًب

ب (. ايڂ عٮ، ؿك ٳڄبك عٮ عيوب  ٿٜولط   164، ّ 26٭، د1430ڃي،ٳُب

ت؛ ميلا ايزبؿ ؽٜل ؿك ٿغيٚ ٿي تچاـڃ ٿڄزول ثوڈ ًوټت عوٮ عيوب        ًا

ؿك ٳڄ٬ولاڃي  ٿقٳچك  (. عٮ23، ّ 1399ڃيب،  ا٫لاؿ ربٿ٤ڈ ٷلؿؿ )عٴڀت

بڃي ؿك ًوبٹ   ثوڈ كًوڀيت ُوڄبؽتڈ     1972ًبمٿبځ ٿټٺ ؿكثبكڇ ٿغيٚ اٌڃ

ت  )ډڀبځ(. ُـڇ ًا

ي ٤٫وٺ څ تولٱ   چ١ ٯچا٣ـ څ اعٴبٽ ٫ٰڊوي څ عٰوچٯ  ٿچٗامآڃزبٳڈ 

ت ٳڈ ٿڄزل ثڈ احلڍ ُچؿ ٿٴټ٪ ٤٫ٺ ٫لڅٗي ٳڈ ٿچكؿ ثغوج  ثبيـ  ؛ًا

 ؛ٷيولؿ كا ثيوبځ ٳولؿ    ٯلاك ٿوي  ٳلڅڃبٿٌئچٻيت ٿـڃي ام تٌلڍ ثيڀبكڍ 

ًووجت؛ څ ؿك ڃڊبيووت  ڍٿجبُوول ثبُووـ څ ؽووچاڇ ام ًووچ ڍؽووچاڇ ام ًووچ

م آځ ٫ولڅٕ كا  اٯت٘بئب  ٯچا٣ـ ٫ٰڊي څ عٰچٯي ؿك كاثٜڈ ثب ډليوٲ ا 

 .ٯلاك ؿاؿٿچكؿ ثلكًي 

ت څ  ٷبڇ ثيڀبك ثڈ ٣ڄچاځ ٿجبُل، ٣بٿٺ تٌلڍ ثيڀبكڍ ثڈ ؿيٸلڍ ًا

وت، ثب٣وج         ثيڀوبكڍ   ًولايت ٷبڇ ًوجت ٳوڈ ٫ولؿڍ ٧يول ام ثيڀوبك ًا

ؿك ٿچاكؿڍ ٳڈ ثيڀبك ٣بٿوٺ اڃتِوبك ثيڀوبكڍ څاٷيولؿاك ٳلڅڃوب       ٷلؿؿ. ٿي

ت، ت څ  ٷبڇ ٿي ًا ثيڀوبكڍ ثوڈ    ًولايت اٿٴوبځ  ثڈ ؿاڃـ ٳڈ ٿليٖ ًا

ـاكؿ. ؿك ډڀويڂ     ال٣وي ڃو ؿيٸلڍ ٣ټپ ؿاكؿ څ ٷبڇ ام ثيڀبكڍ ؽچيَ ٛا

تچاڃٌوتڈ ام ؽوچيَ ٿغب٠٫وت     ٷبڇ ٿي ،عبٹ ُؾٔي ٳڈ ٿت٘لك ُـڇ

ـاكؿ   ثيڀبكڍ كا ثٸيلؿ څ ڍٳڄـ څ رټچ  ؛ٷبڇ اٿٴبځ ٿغب٠٫ت ام ؽوچؿ كا ڃو

ت څ يب ثوڈ  ٷيل پيَيب ثڈ ؽبٛل ٣ـٽ تچاڃبيي څڍ ؿك  ٳڈ ڍ ام ثيڀبكڍ ًا

بؿ تناعپ ثب ؿيٸل ا٤٫بٹ المٽ اڅًت ٳڈ ٿڄزل ثڈ ٣ـٽ ك٣بيوت  ؽبٛل ايز

اٿب ؿك ٿچاكؿڍ ٳوڈ ٿٌوجِت، ٣ټوت ًولايت      ُچؿ. ڍ ٿيٷيل پيَٿچاكؿ 

ٷبڇ ثڈ څٗچط ؿك فيٺ ٿٌوئچٻيت ٿوـڃي ٣وبٽ ٯولاك      ؛ثيڀبكڍ ٳلڅڃبًت

ثلاڍ ٿخبٹ، څٯتي ُؾْ ٿزڄچڃي ٳڈ ثيڀبكڍ ٳلڅڃوب ؿاكؿ كا   ؛ٷيلؿ ٿي

بك ٣ټيوڈ ثيڀو   ٳڈ ؿك احول آځ ٿزڄوي   تغليٲ ٳڄـ ثڈ ؿيٸلڍ عڀټڈ ثجلؿ

ت ؿاكاڍ ٿٌئچٻيت ٿـڃي ؽبّ ثبُڄـ. ؿك ايوڂ   ٷلؿؿ؛ څ ٷبڇ ٿڀٴڂ ًا

ت ٳڈ اٿچكؿ ايڂ ً ډوب څ   ٿٌئچٻيت ٿوـڃي ثيڀبكًوتبځ  اٹ ڃين ٿٜلط ًا

پنُٴبځ ؿك ثلاثل ا٫ولاؿڍ ٳوڈ ثولاڍ ك٫و٢ ثيڀوبكڍ څ ثلٛول٩ ُوـځ        

ٿلار٤وڈ   ډب څ ٿلاٳن ؿكٿوبڃي  ثڈ ثيڀبكًتبځٳلڅڃب ٳٌبٻت ٧يل ام ثيڀبكڍ 

تي څ ٣ـٽ ك٣بيوت   اڃـ څ ثڈ رڊت ٣ـٽ ك٣بيت پلڅتٴٺ ٳلؿڇ ـُا ډبڍ ثڊ

، ثوڈ ثيڀوبكڍ ٳلڅڃوب ٿجوتال     تچًٚ ٳبؿك ثيڀبكًتبځ څ پنُوٴبځ  ٗچاثٚ

ډوب   يب ٿٌئچٻيت ايڂ ؿًتڈ ام پنُٴبځ څ ثيڀبكًتبځآاڃـ، صيٌت؟  ٷلؿيـڇ

ٳڈ ثوڈ ايِوبځ ٿلار٤وڈ     ڍؿك ٿچاكؿ تٌلڍ ثيڀبكڍ ٳلڅڃب ؿك ٯجبٹ ا٫لاؿ

ت؟ڃـ، ا ٳلؿڇ  ٿٌئچٻيت ت٤ڊـ ثڈ ڃتيزڈ ًا

ـاٽ، ڋامرڀټڈ ٯب٣ـ ،ٯچا٣ـ ٫ٰڊي ؿ٢٫ ٗولك   ڋ، ٯب٣ـتٌجيت ڋٯب٣ـ اٯ

ـاٽ ثوڈ آځ ٿټغوٮ ُوچؿ     ڋٳڈ ٯب٣ـ تغقيل ڋٯب٣ـ ٿغتڀٺ، امرڀټوڈ   ؛اٯو

ت ٳڈ ؿك ثغج ٿٌئچٻيت ٿـڃي ام تٌولڍ ثيڀوبكڍ ٳلڅڃوب     ٯچا٣ـڍ ًا
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ٷچيي ثوڈ ٫ولڅٕ ثبالًوت. ٣ڀوـڇ      څ ٿتٴ٬ٺ پبًؼع٘چك رـڍ ؿاكڃـ 

 ،كيونڍ ُوـڇ   يِوبځ پبيوڈ  ا مثڄبڍ ٣ٰال څ اكتٴب ڌپبي ثل ٯچا٣ـ ٿقٳچك ٳڈ

 ثيبځ ٳڄـ. تچاڃڄـ اٯت٘بئب  ٫ٰڈ كا ؿك ٿچكؿ ٫لڅٕ ٿقٳچك ٿي

ت،  تچاك ًا ت ٳڈ ڃچُتبك ثل ايڂ پبيڈ ًا تغقيلڍ ٳڈ ام المٽ ثڈ فٳل ًا

وولڍ څ ٻوونڅٽ  ووڈ ثووب ٌت ووت ؿك كاٜث ـُا ًووچڍ ٿلاٳوون ؿڅٻتووي څ څماك  ثڊ

وت څ المٽ    ،ٓچك  ٷل٫تڈٳلڅڃب ٷيلڍ ام ًلايت ثيڀبكڍ  پيَ ٿٴ٬وي ًا

ـاك كا ؿاؿڇ     وت، ؽوچؿ ډِو ل يب ًجت ًا ڃيٌت ُؾْ ٗلكمڃڄـڇ ٳڈ ٿجُب

ـ  «ا٣قك ٿوڂ عوقك  »ډڀضچځ  كڅايي ل ٿٌتڄـميلا ٯب٣ـڇ تغقيل تڄڊب ث؛ ثُب

تچاك ڃي ت ٳڈ ٌت ًا ـتبً ثڄبڍ ٣ٰالڍ ًا  پقيلؿ ٿيډڀضڄبځ څ ؿٻيٺ آځ ٣ڀ

ـاك ٣ڀچٿي ٳڈ ت. ،ډِ ل يب ًجت ًا ـاك ُؾْ ٿجُب  ٿٴ٬ي ام ډِ

ٳلڅڃوب څ ثلكًوي   ډبڍ ثيڀوبكڍ   ؿك ايڂ ڃچُتبك پي ام ثيبځ څيوٷي

اكٳبځ ٿٌئچٻيت ٿـڃي ؿك ٿچكؿ ُؾٔي ٳڈ ثب٣ج ًلايت ثيڀوبكڍ ثوڈ   

ـاٽ څ  ٯب٣وـڇ   ُچڃـ، ا٫لاؿ ؿيٸل ٿي ثلكًوي   ،ٯب٣وـڇ تٌوجيت   ًوري اٯو

 ڈ٣ټيو  يڄزب، ٣ـٽ ٿٌئچٻيت ٿـڃي ثلاڍ ُوؾْ ٿزڄوي  اؽچاډـ ُـ. تب 

وت؛ څ ايزوبؿ           ٳڈ ؽوچؿ ٣بٿوٺ ًولايت ثيڀوبكڍ ثوڈ ؽوچيَ ثوچؿڇ ًا

ٿٌئچٻيت ٿـڃي ثلاڍ آځ ؿًتڈ ام ا٫لاؿڍ ٳڈ ٣ټت ًولايت ثيڀوبكڍ ام   

ُوچؿ. ؿك اؿاٿوڈ ڃچُوتبك،     ٿوي  ُؾْ ثيڀبك ثڈ ُؾْ ٿت٘لكڃـ، ثيبځ

ثيبځ ُوـڇ څ ڃتوبيذ ٳبكثٌوت     ٯب٣ـڋ اتال٩غتڀٺ څ ٯب٣ـڇ ؿ٢٫ ٗلك ٿ

آڃڊب ؿك ٿچاكؿ ٿقٳچك ٿچكؿ ثغج ٯولاك ؽچاډوـ ٷل٫وت. ًوري ٯب٣وـڇ      

ـاٽ څ ت حيل آځ ثل ٯب٣ـڇ ؿ٢٫ ٗلك ٿغتڀٺ څ إتغقيل ثڈ اڃ٘ڀبٽ ٯب٣ـڇ اٯ

 ڃ٠ل څ ثلكًي ٯلاك ؽچاډيپ ؿاؿ. اتال٩ كا ٿچكؿ

 كزًٍبوبرٕ ٘بت ث٘بى خصَص٘ث. 0
ؿاكاڍ  آڃڊوب ډليوٲ ام  څ ـ ڃو اڃوچا١ څ اٯٌوبٿي ؿاك  ډبڍ څاٷيلؿاك  ثيڀبكڍ

ـ  ؽوبّ ؽوچؿ   ؽٔچٓويب  ډوب څ   څيوٷوي  ؿك رڊوت  كڅ،  امايوڂ  .ډٌوتڄ

ډوبڍ څاٷيولؿاك ٳووڈ ؿاكاڍ    ډول ؿًوتڈ ام ثيڀووبكڍ   ثبيووـ ُڄبًوي  عٴوپ 

ثلكًوي  ٿوچكؿ  ثڈ ٓچك  ٿٌوتٰٺ   ،ډپ ډٌتڄـ  ؽٔچٓيب  ڃنؿيٲ ثڈ

ٳلڅڃوب،   ڍبكڀيؿك احل اڃتِبك ث يٿـڃ تيٿٌئچٻ ؿك ٿٰبٽ ثلكًي .ٷيلؿٯلاك 

ت ميولا  ؛ لؿيو ٿوچكؿ ثغوج ٯولاك ٷ    ٿقٳچك ڍڀبكيث  بيؽٔچٓ المٽ ًا

 ت،يًوجج  ناځيو څ ٿ بځيو م تيًوجج  يڅ ٫ڊپ ٣ل٫ تياعتڀبٹ ًلا ناځيٿ

ب٣ڈ ث ت ٳڈ ؿك ڍام ٿچاكؿ ڍڀبكيڅؽبٿت څ ٛل٭ اڃتٰبٹ څ ُا  ثلكًوي  ًا

ت. ڍڀبكيث ڍام تٌل يٿـڃ تيٿٌئچٻ  ٳلڅڃب احلٷقاك ًا

 ٳلڅڃوب  ڍڀوبك يث ب يام ؽٔچٓو  ؿٯيوٮ  بځيو امآڃزبٳڈ ُوڄبؽت څ ث 

ت يڃ٠ل ٳبكُڄبً بمٿڄـيڃ ڃ٠ول   بځيو ثل عٌت ٻونڅٽ، ثوڈ ث   ڄزبيؿك ا ؛ًا

 لؿ.ٳ پيډب ثٌڄـڇ ؽچاډ يٳبكُڄبًٳټي 

 ڂيو ا ڍليپق څ اڃتٰبٹ ڍليپق تيًلا ٳلڅڃب ڍڀبكيث تيؽٔچٓ ڂياڅٻ

ت يتڄ٬ٌ ٿزبكڍام  لڅىيڅ  ڋچيُو  ڂيو ثوب تچروڈ ثوڈ ا    زوڈ يؿك ڃت .ًا

ٳوڈ   ،ؿاڃٌوت  پيپؾَ ُچڃـڇ څ ٿٌوتٰ  ،ليٷ ڈڃچ١ آځ كا ډڀ ـيثب ،اڃتٰبٹ

وت  المٿڈ آځ ڍڀبكيث ڂيثچؿځ ا يارتڀب٣ ّ ، ٫1399ول،   )اعٌوبڃي  ًا

ٳوڈ ام   ٸول يؿ ڍډوب  ڍڀوبك يثولؽال٩ اٳخول ث  ٳلڅڃب  ڍڀبكيث لايم (؛145

 ،ُچؿ يڃبًبٻپ څ ٤٫ٺ څ اڃ٤٬بال  ثـځ ٿڄتٰٺ ٿ ڍډڀضچځ ٧قا ييډب كاڇ

تليحإت يارتڀب٣ ڍؿك ك٫تبكډب څ ( 13ّ  ،1399ڃيوب،   )عٴڀوت  ٷقاك ًا

لا٩ ُؾْ ث ٚيٿغ  .ٳڄـ يكا آٻچؿڇ ٿ ڀبكيٛا

ت ٳڈ اڃتٰبٹ آځ ٳوبٿالً ٳلڅڃب  ڍڀبكيؽبّ ث يوٷيڅ ڂيؿڅٿ  آځ ًا

تچاڃڄوـ ام   ميوبؿڍ ٿوي   عـڅؿ تبډب  اٷلصڈ اڃٌبځ ؛ٌتياڃٌبځ ڃ بكيؿك اؽت

 اثتالڍ ثڈ ثيڀبكڍ ٳلڅڃب رټچٷيلڍ ٳڄڄـ.

 ڂيو ا ڍڅ ثوبال  ٢ياڃتِوبك ًول   ٳلڅڃوب  ڍڀوبك يث تيؽٔچٓ ڂيًچٿ

ت څ ا لڅىيڅ  ٸول يام ؿ ڍڀوبك يث ڂيو ًجت ُـڇ توب ا  ؽٔچٓيت ڂيًا

 .ٷلؿؿ نيٿتڀب يؽچٳ ڍډڀضچځ آڃ٬چالڃنا ،ڍٿٌل ڍډب ڍڀبكيث

ووت؛  آځؽٜلڃووبٱ ثووچؿځ  ڍ،ڀووبكيث ڂيووا تيؽٔچٓوو ڂيصڊووبكٿ ًا

وت   ڈيٛجٮ ا٣الٿ ڍڀبكيث ڂيا يٳڈ ؽٜل ٳِڄـٷ ڍا ٷچڃڈ ثڈ ـُا ًبمٿبځ ثڊ

ت يؽچٳ ڍثلاثل آڃ٬چالڃنا 10 يرڊبڃ  (.145، ّ ٫1399ل،  )اعٌبڃي ًا

وت ٳوڈ ډو    ڍڀوبك يث ڂيو ا تيؽٔچٓو  ڂيپڄزڀ  يؿكٿوبڃ  شيآځ ًا

 ڍڀوبك يث امٿبځ ٿبڃوـځ  ا څ تڄڊب كاڇ ؿك ،بٿـڇيؿًت ڃ  ثڈ آځ ڍتبٳڄچځ ثلا

ت ڍٷيل پيَٳلڅڃب،  ٳوڈ   ڍـيڅ رـ يًڄت ي،ؽبڃٸ ڍډب اٻجتڈ ؿكٿبځ .ًا

تليحإت ڍثڈ ٓچك  ؿكٓـ وت ٿچروت ٳوبډَ     ،ٷقاك ًا  بيو ٿڀٴڂ ًا

 ډڀبځ(.) ثبُـ ٳلڅڃب ڍڀبكيثآحبك  ڂيتٌٴ

تٳلڅڃب  ڍڀبكيث ڍثلا ٿقٳچك ب يؽٔچٓ اٷل ـُا ٺ اثبعڈ  ،څرچؿ ڃ ٓا

جب  ارتڀب٣ي ٿغـڅؿ ڃڀي ُـ؛  څ آماؿڍ ا٫لاؿ ؿك ك٫تبكډبڍ ؽچَي ؿك ٿڄًب

ت. ؿك ڃتيزڈ  ـُا  تيام ٿٌوئچٻ  غجثميلا اعتڀبٹ څكڅؿ ٗلك رـڍ څرچؿ ڃ

ـڃ  ٳلڅڃوب  ڍڀوبك يث ب يؽٔچٓو  اٿوب عوبٹ ٳوڈ آحوبك څ     .آٿـ يڃڀ َيپ يٿ

ت ٳڈ ٿ ڍا ٷچڃڈ ثڈ ـ  تيكا ؿك ًلا يـڃٿ تيتچاځ اكٳبځ ٿٌئچٻ يًا  ڍ٣ڀو

ت ٸلاځيآځ ثڈ ؿ ـڃ تيثغج ام ٿٌئچٻ ؛تڀبٽ ؿاٌڃ  .ٿٜلط ؽچاډـ ُـ يٿ

2 ٕ ٕ ث٘وبر ٖ در تسز ت هذً َ٘ل ٖ اركبى هسئ ًب. ثزرس  كزٍ

، لؿيو ٷ يٯولاك ٿو   ثغجآځ ٿچكؿ  ٚيُلا يٿـڃ تي٣ڄچاځ ٿٌئچٻ ٺيؿك ف

 .تيڅ كاثٜڈ ًجج ثبك بځي٤٫ٺ م ،ٗلك :امڄـ ٣جبكتٳڈ 

ت ٳوڈ ام آځ ًوچؿ    ڍؿاؿځ ٿچاكؿ  ام ؿًت ڍٗلك ؿك ٫ٰڈ ثڈ ٿ٤ڄب ًا
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ْ ؿك ٿبٹ ،ٸليؿ بځيثڈ ث .پيثل يٿ  ڍنيص بيڃ٬ي  ،آثلڅ ،ٗلك ؿك ٣ل٩ ٰڃ

ت٬بؿڇ ٿ ت ٳڈ ام آځ ًا  كا ٿچروچؿ   څ ٣ول٩ آځ  ڇٳلؿ يام ُئچځ ُؾْ ًا

ت يٿ ـُا ثڈ ڃين عٰچ٭  ؿك(. ٗلك 214، ّ 1٭، د 1419)ثزڄچكؿڍ،  پڄ

ْ ؿك اٿچاٹ ٌټپ بي ،ٿ٬ڊچٽ ٰڃ ڀڈ بي ،ام ؿًت ؿاؿځ ٿڄ٤٬ت ٿ ثڈ  ڍا څكڅؿ ٜٻ

ت تيخيًالٿت، ع ؾبّ ًا ٪ ُا  (.242، ّ 1391)ٳبتچميبځ،  څ ٣چٛا

 ڂيڅ ؿٳتول  ييٯ٘وب  ڍڅ آكا يڅ آچٹ عٰوچٯ  ڂيثل آڃضڈ ام ٯچاڃ ثڄب

ثبُـ ٳڈ امرڀټڈ آڃڊب ٿٌوټپ ثوچؿځ    يُلڅٛ ڍؿاكا ـيٗلك ثب ڄـ،يآ يثلٿ

ت پيٿٌتٰڅ  ٗلك، ثبُوـ څ   يُؾٔو  ـيٗلك ثب ڂيډڀضڄ .ثچؿځ آځ ًا

وت،    ڍڃ٢٬ ٿِلڅ١ څ بيٳڈ ثڈ ُؾْ  ڍا ٻٜڀڈ زڈيؿك ڃت څاكؿ ُوـڇ ًا

ـ  يڄو يثَ يٯبثٺ پ ـيٗلك ثب ٚ،يُلا ڂياثبُـ. ا٫نڅځ ثل   آٿـڇ ـيپـ  ثبُو

څ  ډوب  يوٷو يڅ بځيو ؿك ث صڄبڃضوڈ (. 88، ّ 1397يي څ كعيڀوي،  )٬ٓب

ٿوقٳچك توب    ڍڀبكيٷقُت، ؽٜلڃبٱ ثچؿځ ث ٳلڅڃب ڍڀبكيث ب يؽٔچٓ

ت ٳڈ ؿڇ ثلاثل آڃ٬چالڃنا ييآڃزب وت   يڄو يثَ يپ يؽچٳ ڍًا څ  ؛ُوـڇ ًا

 ؿك ٿوچاكؿڍ ايزوبؿ  ٳوڈ   ٳلڅڃوب  ڍڀبكيث ًلايتؿك  ڍٗلك ڂيڅرچؿ صڄ

والٿ  521ٿٜبثٮ ثب ٿبؿڇ  ٳڄـ، ٿي ڍٯڊل تيچٻئٿٌ  يٯبڃچځ ٿزبما  ًا

وت  يڄيثَ يٯبثٺ پ 1392ًبٹ  ام ٿوچاكؿ كاثٜوڈ    ڍبكيؿك ثٌو  ميولا  ؛ًا

 ثبُـ. ي٤٫ٺ ؽچاڃـڇ څ ٗلك ٿغٰٮ ٿ ڂيث ي٣ل٫ تيًجج

ـڃ تيتغٰٮ ٿٌئچٻ ڍؿڅٽ ثلا ُلٙ ت ليتٰٔ بي ثبك ځبي٤٫ٺ م يٿ  .ًا

ـڃي ثب٫ٰڈ  ـڃي څ ٯبڃچځ ٿ ـ  ڈيو كڅ ڄڈيمٿ ڂيؿك ا ٯبڃچځ ٿٌئچٻيت ٿ  ڍڅاعو

ـاكـڃ ٜالط تٰٔ .ڃ  يڅٻو  ؛ك٫تڈ  ٳبك  ؿك ثبة ٿچرجب  ٗڀبځ ثڈ ليؿك ٫ٰڈ ٓا

ـڃ تي٣ڄچاځ ُلٙ ٿٌئچٻ ثڈ وت  بؿيٗڀبځ ام آځ  بي يٿ ـڇ ًا )ٿغٰوٮ   ِڃ

(. 165، ّ 1397؛ ٓو٬بيي څ كعيڀووي،  237، ّ 2٭، د 1406ؿاٿوبؿ،  

تڄـ څ ثل ا ٚيڅ ت٬ل ڍكا ا٣پ ام ت٤ـ ليتٰٔ ڈياٿبٿ ڍ٫ٰڊب ثبڅكـڃ ٳڈ  ڂيؿاٌڃ

ت٤وـڍ څ   .ٌوت يڃڈ ٣ټپ څ ڃڈ ٯٔوـ ُوؾْ المٽ ڃ   ،ليتغٰٮ تٰٔ ڍثلا

ـاؿځ ٣ڀټ يٚ ثڈ ٿ٤ڄبڍت٬ل  بيو ٳڈ ٫لؿ ٿټنٽ ثڈ اڃزوبٽ آځ ثوچؿڇ    ياڃزبٽ ڃ

ت ياكتٴبة ٣ڀټ ـ. ، ٿيٳڈ ام آځ ٿڄ٢ ُـڇ ًا ام  يٗڀبځ ڃُب ڂيثڄبثلا ثُب

ت )عٌيڄي ٓبؿ٭  ،ربډٺُؾْ ٣بٿـ څ ليؿك ٿچكؿ ُؾْ ٧ ليتٰٔ ًا

وت ٳوڈ ام     ڂيډڀضڄ(. 448، ّ 2٭، د 1417ٿلا٧ي،  المٽ ثڈ فٳول ًا

وت څ ډول    يڃوچ٣  چٽٿ٬ڊ ڍؿاكا ليٳڈ تٰٔ ـيآ يثلٿ ڂي٫ٰڊب صڄ ڍ٫تبڅا ًا

تڈ ُچؿ ٚيڅ ت٬ل ڍآڃضڈ ثل عٌت ٣ل٩ ت٤ـ څ ٿچرت ٗڀبځ  ليتٰٔ ،ؿاٌڃ

ت ـڃ ؿك(. 166، ّ 1397)٬ٓبيي څ كعيڀي،  ًا ٳوڈ ثوڈ    نيو ڃ يٯبڃچځ ٿ

الٿ تيتج٤ وت   ڍنيك ڈيپب يؽبّ ؽچؿ ام ٫ٰڈ ًا ٿوچاؿ   ٺيو ف ؿك ،ُوـڇ ًا

ج 335څ328  ليٿوچاكؿ تٰٔو   ڂيو ؿك اُوـڇ څ   بځيو ث تي٣ڄچاځ اتال٩ څ ٌت

ـڃ تيكٳڂ ٿٌئچٻ بي٣ڄچاځ ٿجڄب څ  ثڈ وت. اٷلصوڈ     يٿ وـڇ ًا ؿك  ٿٜولط ِڃ

ڈ ًجج ڍثلا ثلؽي ام ٿچاكؿ ت ليثڈ ُلٙ تٰٔ تياعلام كاٜث بكڇ ٳلؿڇ ًا  ُا

 تيؿك ٯوبڃچځ ٿٌوئچٻ  (. ثب څرچؿ ايڂ، 168، ّ 1397)٬ٓبيي څ كعيڀي، 

ـڃ ـڃ  تيكٳڂ ٿٌئچٻ څ ٣ڄچاځ ٿجڄب ثڈ ليتٰٔ 1339ٿٔچة  يٿ ٯبثوٺ   يٿو

ت تڄجٙب ًا ڈ ثب عوٺ  171)ډڀبځ، ّ  ًا بتيـ عٰچ٭ ڃين، ؿك كاٜث (. اٳخل ًا

ـ ٳڈ ؿك عٰچ٭ ايلاځ، ٯب٣ـڇ ٣ڀچٿي، ٿٌئچٻيت  ٕ ٿچرچؿ ثل ايڂ ثبڅكڃ ت٤بك

وت؛ اٷلصوڈ ؿك      ـڃي ًا ت څ تٰٔيل كٳڂ ٿٌوئچٻيت ٿو ٿجڄي ثل تٰٔيل ًا

وت   څځ تٰٔيل پقيل٫تڈ ُـڇ ًا ثلؽي ٿچاٯ٢، ډڀضچځ اتال٩ ٿٌئچٻيت ـث

 (.94، ّ 1، د 1391؛ ٳبتچميبځ، 173و172ځ، ّ )ډڀب

 ؿاكؿ: يٿٰولك ٿو   ي ٳوڈ ٿوـڃ  تيٯوبڃچځ ٿٌوئچٻ   1ٿوبؿڇ   ٿٜبثٮ ثب

ـاٌ  يډلٳي ثـڅځ ٿزچم ٯبڃچڃ»  بيو ثڈ ربځ  يبٛياعت يث زڈيؿك ڃت بي٣ڀ

ثوڈ ډول عوٮ     بيو  ڍُڊل  تزبك بي تيخيع بي ڍآماؿ بيٿبٹ  بي يًالٿت

څاكؿ  ڍا ٻٜڀوڈ  ،ـڇيو ٷلؿ زوبؿ يا٫لاؿ ا ڍٳڈ ثڈ ٿچرت ٯبڃچځ ثلا ڍٸليؿ

ٿٌوئچٹ رجولاځ    ،ُوچؿ  ڍٸول يؿ ڍ٤ڄچٿ بي ڍٳڈ ٿچرت ٗلك ٿبؿ ـٳڄ

ؿك احوول  ٫وولؿ ثيڀووبكاٷوول . «ثبُووـ يام ٣ڀووٺ ؽووچؿ ٿوو يؽٌوبك  ڃبُوو 

 ا٫ولاؿ  ليًوب  ڂيثو  لؿاكيو څاٷ ڍڀوبك يث چ١يُ بيثب٣ج اڃتٰبٹ  ،يبٛياعت يث

ٿٌوئچٹ   ؛ـيو ٻٜڀوڈ څاكؿ آ  ِوبځ يا يٳڈ ثڈ ًالٿت ڍٛچك ثڈ ؛ربٿ٤ڈ ُچؿ

 ؽچاډڄـ ثچؿ. ڍؿكٿبځ څ...( څ ٿ٤ڄچ ڌڄي)ډن ڍٿبؿ ڍډب رجلاځ ؽٌبك 

ًوججيت   ڌڅروچؿ كاثٜو   ،يٿوـڃ  تيتغٰٮ ٿٌوئچٻ  ڍثلا ُلٙ ًچٽ

ت ٳڈ ؿك تڀبٽ ڃ٠بٽ وت     ًا څ  يي)ٓو٬ب  ډبڍ عٰوچٯي پقيل٫توڈ ُوـڇ ًا

ثوبك   ميلا ثڈ ٓل٩ تغٰٮ ٗلك څ ٤٫ٺ ميبځ(؛ 303، ّ 1397 كعيڀي،

وت ٿيوبځ    ؛ُچؿ ايزبؿ ڃڀي يب تٰٔيل، ٿٌئچٻيت ثلاڍ ا٫لاؿ ثټٴڈ المٽ ًا

تڈ ثبُوـ. ثڄوبثلايڂ اٷول ؿك     ٗلك څ ٤٫ٺ ميبځ ثبك كاثٜڈ ًججيت څرچؿ ؿُا

احل تٰٔيل ُؾْ ثيڀبك ثڈ ٳلڅڃب، ثيڀبكڍ اڅ ثڈ ؿيٸلڍ ًلايت ٳڄوـ څ  

ؿك پي آځ ٗلك ٿبٻي يب ربڃي ثول ؿيٸولڍ څاكؿ ُوچؿ، ُوؾْ ثيڀوبك      

ت.  ٿٌئچٹ رجلاځ ؽٌبك  ًا

 لبػذُ الذام. 2ـ0

ـاٽ ثڈ م ثوب تچروڈ څ    ڍٿ٤ڄبًوت ٳوڈ ډلٷوبڇ ٫ولؿ     ڂيثڈ ا بځ،يٯب٣ـڇ اٯ

ثوڈ اڅ   ٸلاځيتچًٚ ؿ بځيكا اڃزبٽ ؿډـ ٳڈ ٿچرت څكڅؿ م ي٣ڀټ يآٷبډ

 تي٫ٰڊوب ٣وـٽ ٿٌوئچٻ    .ٿٌوئچٹ ڃؾچاډوـ ثوچؿ    ،بځيم ڋٷلؿؿ، څاكؿٳڄڄـ

ـاٽ ؽچؿ ُؾْ ؿاڃٌت بځيڅاكؿٳڄڄـڇ م ُؾْ  ميلااڃـ؛  ڈكا ٿٌتڄـ ثڈ اٯ

ـاٽ ؽچؿ وت  ُوـڇ  َك٫تڂ علٿت ٿوبٻ  ڂيام ث چرتٿ ،ثب اٯ )ٿغٰوٮ   ًا

ؿك ٿٰجوچٕ ثوڈ ٣ٰوـ     ،ٿخوبٹ  ٛچك ڈث(؛ 222، ّ 1د  ٭،1406 ؿاٿبؿ،

٣ٰـ ؿاؿڇ  ٸلي٫بًـ ٳڈ ٿبٻٲ افځ ؿك تٔل٩ ؿك ٿبٹ ؽچؿ كا ثڈ ٛل٩ ؿ
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ت ؿك ٿٰبثوٺ  ٛول٩ ؿيٸول    ،اٷل ٿبٹ ٿنثچك ث٤ـ ام ٯجٖ تټ٪ ُوچؿ  ؛ًا

ت يتيٿبٻٲ ٿٌئچٻ  (.91، ّ 1د  ٭،1401 )ثزڄچكؿڍ، ڃؾچاډـ ؿُا

ـا  ٯب٣ـ ٣ڀـڇ ـاٽ اؿٻڈ كڅا ڋٿٌتڄ توليڂ   ًت. ٿڊپ٣ٰال ڍڅ ثڄب يياٯ

ـ، عوـيج    ؿٻيٺ كڅايي احجب  ايڂ ٯب٣ـڇ، ٳڈ ٫ٰڊب ثڈ آځ تڀٌوٲ ٳولؿڇ   اڃو

ٌټپ اٻّب ٣ڂ ٛيت ڃ٬ٌوڈ » ٭، د 1409)عل٣وبٿټي،  « اليغٺّ ٿبٹ اٿلت ٿ

ت؛ 57، ّ 14 وى ثوڈ تٔول٩     څٯتي ٳڈ ٿوبٻٴي ي٤ڄى ( ًا  ٿزوبڃي كٗا

ـ ؿيٸلى  ثلاى ٗوڀبځ ٿتٔول٩ ثوبٯى    ربيي، ؿيٸل ؿك ٿبٹ ؽچَي ثُب

بډلڍ،  ٿبـڃ ڃڀى  .(269، ّ 2٭، د1418ٛ)

وت  ثڄبء ٣ٰال عٴپ ،ؿيٸل ؿٻيٺ ؿك كاثٜوڈ ثوب    ،ثڈ ٣ـٽ ٿٌئچٻيت ًا

ي څ ٧يلٿوبٻي  اٿچك ٿبٻؿك  ؽچيَ، ٳڈ ثب ٣ټپ څ اكاؿڇڍ ٫لؿ ثبٻ٦ څ كُيـ

ـاٽ  ثل ٣ټيڈ ؽچؿ ؿ كا ٫ولاډپ  څكڅؿ ميوبځ ثول ؽوچ    ٿچرجوب  څ  ٳڄـ ٿياٯ

ـاٽ ثل ٗلك ؽچؿ ٳلؿڇ څ اعتلاٽ ٿبٹ ؽچؿ كا ام عيوج   .ـٳڄ ٿي ؿك څاٯ٢ اٯ

ـاٽ ثول   ٳلاكمٍ ًبٯٚ  ت. ؿك صڄيڂ ٿچاكؿى ٳڈ ؽچؿ ُؾْ اٯو ؿڇ ًا

ت،څكڅؿ ٗلك ثل ٿبٹ ؽچؿ  ڃ٠ول   ثب ٯٜو٢  «٣ٰال ثڀب ډپ ٣ٰال» ٳلؿڇ ًا

ى ُؾٔى ٳڈ ايڂ ٣ڀوٺ كا  ثلا  ٷچڃڈ ٿٌئچٻيتى ام ٣چاكٕ ؽبكرى ډيش

 (.97، ّ 1د  ٭،1401 )ثزڄچكؿڍ، ، ٯبئٺ ڃيٌتڄـاؿڇاڃزبٽ ؿ

ٜالط عٰچٯي ثڈ ډڀوبځ ٿ٤ڄوبڍ ٿوقٳچك ؿك ٫ٰوڈ      ـاٽ ؿك ٓا ٯب٣ـڇ اٯ

ـ: صڄبڃضڈ ٫لؿڍ  ـڃ بتيـ عٰچ٭ ٿ٤تٰ ت. ثڄبثلايڂ ًا څكڅؿ ميبځ ثول   ڌمٿيڄًا

، ٿٌتغٮ ؿكيب٫ت ؽٌبك  ڃؾچاډـ ثچؿ. ثڈ ثيوبځ  ؽچؿ كا ٫لاډپ ٳڄـ اٿچاٹ

٭، 1401ؿيٸل، ٿچرجي ثلاڍ ٿٌئچٻيت ؿيٸلڍ ڃؾچاډـ ثچؿ )ثزڄوچكؿڍ،  

ـڃي   1215ثوبكڇ ٿوبؿڇ    (. ؿك ايڂ102، ّ 1د  ؿاكؿ:  ٿٰولك ٿوى   ٯوبڃچځ ٿو

ـ     » ډو  ،ډلٷبڇ ٳٌى ٿبٻى ثڈ تٔل٩ ٨ٓيل يوب ٧يلٿڀيون څ يوب ٿزڄوچځ ـث

«. ٿوبٹ ڃؾچاډوـ ثوچؿ   ٨ٓيل يب ٿزڄچځ ٿٌئچٹ ڃبٯْ يب تټو٪ ُوـځ آځ   

ت ٳڈ ٣ـٽ څرچؿ ٗڀبځ ؿك ٿچاكؿڍ ٳڈ ؽچؿ ٫لؿ ٿچروت   المٽ ثڈ فٳل ًا

ـاكؿ؛     څكڅؿ ميبځ څ ٗلك ثڈ ؽچؿ ٿي ُچؿ، تڄڊب ثڈ اٿچك ٿوبٻي اؽتٔوبّ ڃو

ٰټوي ډڀضوچځ )څال تونك      ثټٴڈ ؿك ثبة رڄبيت ثل ڃ٬ي ڃين، ٿٜبثٮ اؿٻوڈ ڃ

ٰټي ٳڈ ثڄبڍ ٣ٰالًت، ُؾْ ٿٌتغٮ اؽق ډويش   څامكڇ څمك اؽلڍ( څ ٣

ـاٽ      كڅ، ثڈ ڃ٠ول ٿوي   اڍ څ ؽٌبكتي ڃيٌت. امايڂ ؿيڈ كًوـ ٳوڈ ٯب٣وـڋ اٯو

ـ.  ٿِڀچٹ ډل ڃچ١ ٗلك څ ميبځ ا٣پ ام ٿبٻي څ ربڃي ثُب

اٳڄچځ ثلؽي ام ٫لڅٕ ًلايت ثيڀبكڍ ٳلڅڃب كا ٿوچكؿ ثلكًوي    ډپ

ـاٽ آڃڊب كا ؿكثل ٿي ڋٳڈ ٯب٣ـ ،ؿډيپ ٯلاك ٿي  ٷيلؿ. اٯ

ـ، ؽوچؿ كا ثوڈ     ٷبڇ ٳڈ ٫ولؿڍ ثوب ٣ټوپ څ ام كڅڍ    ٫لٕ اڅٹ، آځ ٯٔو

ـاٽ ثچؿڇ څ ډويش عٰوي ثولاڍ     ـ، ٿِڀچٹ ٯب٣ـڋ اٯ ثيڀبكڍ ٳلڅڃب ٿجتال ٳڄ

ـاكؿ؛ اٷلصڈ ؿيٸلڍ ؿك ايوڂ اٿول، اڅ كا يوبكڍ     ٿٜبٻجڈ ؽٌبك  ام ؿيٸلڍ ڃ

ـ. ثلاڍ ٿخبٹ، ثي ڄ ډبڍ ٷچڃبٷچځ ډڀضچځ  ٷڀبځ ا٫لاؿڍ ثب اڃٸينڇ ٳلؿڇ ثُب

ـ،  څڃب ٯلاك ؿاؿڇٳِ٪ ؿكٿبځ ثيڀبكڍ ٳلڅڃب، ؽچؿ كا ؿك ٿ٤لٕ ثيڀبكڍ ٳل اڃ

ـ. ايوڂ ؿًوتڈ ام ا٫ولاؿ عٰوي ثولاڍ ٿٜبٻجوڈ        تب ثيڀبكڍ ثڈ آڃڊب ًلايت ٳڄ

؛  ـاكـڃ ت. اما ،٫لؿ لايمؽٌبك  ڃ ل ؿك څكڅؿ ٗلك ثڈ ؽچؿ ثچؿڇ ًا كڅ،  ڂيٿجُب

ڈ ًوجج  ـڃ  تيٿٌوئچٻ  ڍثولا  بميو ٳوڈ ٿچكؿڃ  تيكاٜث وت ؿك ٣بٿوٺ    يٿو ًا

ـاكؿ. ډڀضڄ ٳڀٲ ول    ڂيٳڄڄـڇ څرچؿ ڃ ؿك عٔوچٹ  ثب ارتڀب١ ًوجت څ ٿجُب

ـ ثچؿ. اٻج ل ؽچاډ ـ،  ڍڈ اٷل ًجت اٯچاتتټ٪، ٗڀبځ ٿتچرڈ ٿجُب ل ثُب ام ٿجُب

 .(145، ّ 43٭، د1404ي، )ڃز٬ ٿٌجِت ٗبٿڂ ؽچاډـ ثچؿ

ت ٳڈ ٣ټي ك٧پ آٷبډي څ ٣ټپ ثڈ څروچؿ ميوبځ،    ٫لٕ ؿڅٽ، ٫لؿڍ ًا

ـاك ٣بٿٺ م ٳڈ ك٧پ تچاڃبيي ثول ارتڄوبة ام    څ ٣ټي آٿـڇ ـيپـ بځيٷبڇ ثب ډِ

ت ؿڅكڍؽٜلڃبٱ  تيٿچٯ٤ام ؽٜل،  يڂڅ  ،ڃٴلؿڇ ًا  ڍڀوبك يثڈ ثًجت،  ـث

ت.ـيٿجتال ٷلؿ ٳلڅڃب ـاٽ ٳولؿڇ صڄيڂ ٫لؿڍ ؿك څاٯ٢  ڇ ًا ؛ ثڈ ٗلك ؽچؿ اٯ

وتڈ      لڅىيو څ ٢ياڃتِبك ًلميلا ام ًچيي ثڈ  ام څ ثيڀوبكڍ ٳلڅڃوب ٣ټوپ ؿُا

تڈ څ ثوب څروچؿ تچاڃوبيي ام     ًچڍ ؿيٸل، ام ؽٜلا  ايڂ ثيڀبكڍ آٷبډي ؿُا

وت. اڅ ؿك     ٷيلڍ څ ارت پيَ ـاٿي ڃٴولؿڇ ًا ڄبة ام ٿچٯ٤يت ؽٜلڃوبٱ، اٯو

وي ثوڈ اؿاٿوڈ څٗو٤يت      عٰيٰت ؽچؿ كا ؿك ٿچٯ٤يت ؽٜلڃبٳي ؿيـڇ څ كٗا

ـاٽ ثوڈ ٗولك ؽوچؿ     ت. اؿاٿڈ ؿاؿځ څ٤ٗيت ٯجٺ، صينڍ رن اٯ ؽچَي ًا

ـاٽ ٿوي   ڃيٌت. امايڂ وـ څ  كڅ، ٿِڀچٹ ٯب٣ـڇ اٯو تچاڃوـ   يڃڀو  زوڈ يؿك ڃت ثُب

ـ ڍٸليؽچاډبځ رجلاځ ؽٌبك  ام ؿ  .ثُب

 اتالفذٓ لبػ. 2ـ2

څ  «٫ڊوچ ٻوڈ ٗوبٿڂ    ليو ٿڂ ؤتټو٪ ٿوبٹ اٻ٨  »ٿٜبثٮ ثب ٯب٣ـڇ ٿ٬بؿ ايڂ 

َالمسلمَکحَمة» ٭، 1405 ،اعٌوبئي  رڀڊوچك  )اثڂ اثي «ؿٿڈ حَمةَمال

ت (473ّ ، 3د ثوـڅځ  كا  ليو ٧څ ڃ٬وي  ٿوبٹ   ياٷل ٳٌ. ثڄبثلايڂ ًا

تڂ ٿزچم ُل٣ي څ ٯبڃچڃي څ ثڈ ډل ٛليٰي ثڈ ڃغچ عٰيٰي څ يوب ثوڈ    ؿُا

وت  ؽٌبك  ثوڈ آڃڊوب څاكؿ ٳڄوـ،     بيثجلؿ  ڂيث عٴڀي امڃغچ   ٗوبٿڂ ًا

 (.3، ّ 1د  ٭،1401 )ثزڄچكؿڍ،

ت ٳڈ ٯب٣ـ ـاكؿ ڋالمٽ ثڈ فٳل ًا  ،اتال٩ اؽتٔبٓي ثڈ اٿچك ٿبٻي ڃ

ميولا ؿك ثوبة رڄبيوت ڃيون ثغوج       ُوچؿ؛  اٷلصڈ ثب ٣ڄچاځ ٿبٹ ثيبځ ٿي

ٗڀبځ ام اتال٩ ڃ٬ي يب څكڅؿ ؽٌبك  رلعي ثيبځ ُـڇ ٳڈ ٿٜبثٮ ثوب  

 ؛آځ، اٷل ُؾٔي ًجت تټ٪ ڃ٬وي يوب څكڅؿ ٗولك ثول ؿيٸولڍ ُوچؿ      

اٷلصڈ تٰٔيلڍ ډپ ٿلتٴت ڃِـڇ ثبُوـ، ٿٌوئچٹ پلؿاؽوت ؽٌوبك      

كڅايوب  ٿت٤وـؿڍ   (. 242، ّ 2د ٭، 1406 )ٿغٰٮ ؿاٿبؿ، ؽچاډـ ثچؿ

ؿك ثبة ٿقٳچك ؿك ايڂ مٿيڄڈ څرچؿ ؿاكؿ. ډڀضڄيڂ ٣ٰوالڍ ٣وبٻپ ډويش    
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ٷقاكڃوـ؛   ُوؾْ ڃڀوي  ٫لٯي ؿك ثبة ٗڀبځ اتال٩ ثيڂ ٿبٹ څ ڃ٬وي  

تچاځ ؿكيب٫وت ٳوڈ    كڅ، ٿي ايڂڃـ. اما ثټٴڈ ثل اتال٩ ؿك ڃ٬ي اڅٻچيت ٯبئٺ

َالمسلمَکحَمة»كڅايت  ډپ اكُوبؿ ثوڈ صڄويڂ ثڄوبيي     « ؿٿڈ حَمةَمال

ت ٳڈ ام ًچڍ ٣ٰال څرچؿ ؿاكؿ.  ًا

ـا  ڃٰټوي   ڋٯب٣ـ ت. ٿٌتڄ ـا  ڃٰټي څ ٣ٰټي ًا اتال٩ ؿاكاڍ ٿٌتڄ

ـا  ٯلآڃي ډڀضوچځ   ٣ٓټَويٕٴُپٕ ٫َب٣ٕتَوـٔڅا     ڀٓوڂِ ا٣ٕتَوـى  ٫َ»آځ ُبٿٺ ٿٌتڄ

حَمةةََ» څ كڅايوي ڃ٠يول   (194: )ثٰولڇ  «...٣ٓټَيٕٴُپٕ  ٣ٓټَيٕڈٙ ثِڀٙخْٺِ ٿٓب ا٣ٕتَـى

َالمسلمَکحَمةَة  بيو ( 610ّ  ،8٭، د1409ي، )عل٣وبٿټ  «ؿٿوڈ  مال

ّ  ،37 ٭، د1404 ي،)ڃز٬و  «٫ڊوچ ٻوڈ ٗوبٿڂ    ليٿڂ اتټ٪ ٿبٹ اٻ٨»

ت. ډڀضڄيڂ ٿٜبثٮ ثب ثڄبڍ ٣ٰال ٿي (60 ٣ٰوال  تچاځ ؿكيب٫وت ٳوڈ    ًا

 ڍٸول يؿ يوب ٣ولٕ يوب ڃ٬وي     ٿجبؿك  ثڈ اتال٩ ٿوبٹ  يُؾٔ يڅٯت

ـ  يفٿڈ اڅ كا ؿك ٯجبٹ ٿبٻٲ ٿ٨ِچٹ څ اڅ كا ٗبٿڂ ٿو  ٳڄـ، يٿ  څ ُڄبًوڄ

يب ؽٌوبك    ڀتيٯ بيٳڈ اڅ كا ٿٌئچٹ پلؿاؽت ٿخٺ  ًتٿ٤ڄبثـيڂ  ڂيا

 ربيٸبڇ ٿغٴڀي ؿك ٿيبځ ٯچا٣ـ ؿاكؿ. ٩كڅ، ٯب٣ـڋ اتال امايڂ .ؿاڃڄـ يٿ

وت     يؿك ٯبڃچځ ٿـڃ ٯب٣ـڋ اتال٩ٿغتچاڍ  ؛ ڃيون، پقيل٫توڈ ُوـڇ ًا

ام ٿچرجوب    يٴو ياتوال٩ كا   ،ڍؿك ثغج ٿچرجوب  ٗوڀبځ ٯڊول    لايم

ثوڈ   يٿوـڃ  بڃچځام ٯو  ياڃـ. ا٫نڅځ ثل آځ ؿك ٿوچاؿ ٫لاڅاڃو   ٗڀبځ ُڀلؿڇ

وت.   ٯب٣ـڋ اتال٩ ڍٿغتچا تڄبؿ ُـڇ ًا  307ؿك ٿوبؿڇ   ثولاڍ ٿخوبٹ،  ًا

ت:  ٿچرت ٗوڀبځ   ٺياٿچك فو  ڍؿك ٗڀبځ ٯڊلو ٫ٔٺ ؿڅٽ  »آٿـڇ ًا

ت:  ڍٯڊل وت . 1ًا  «اتوال٩ . 2؛ ٧ٔت څ آڃضڈ ٳڈ ؿك عٴپ ٧ٔت ًا

بتيـ عٰچ٭ ثبڅكڃوـ ٳوڈ ٿڄوب٢٫     ڂيو ثل ا ٿٜبثٮ ثب ثيبځ ٫ٰڊب ډڀضڄيڂ ًا

ت ليٿٌتچ٫ب  څ ٧ ٳوڈ   ،څ ثوڈ ٿوچاكؿڍ ام آځ  ٿٌتچ٫ب  ٿچكؿ ٗڀبځ ًا

كا  يٳوڈ ٿوبٻ   يٳٌ» 1303ٿبؿڇ  ڇ څ ثلاڍ ٿخبٹ ثڈؿك ٯبڃچځ ٿـڃي آٿـ

ت ٗبٿڂ ٣ ب٫تيعٮ ؿك ليٿڂ ٧ ت ڂيٳلؿڇ ًا ا٣وپ ام  ، څ ٿڄب٢٫ آځ ًا

وتغٰب٭ ؽوچؿ ٣وبٻپ ثبُوـ      ڄٴڈيا  320ٿوبؿڇ  څ  ؛«ربډوٺ  بيو ثڈ ٣ـٽ ًا

ـامڇ ٿڄوب٢٫     ڂيام ٧بٓوج  ٲيڃٌجت ثڈ ٿڄب٢٫ ٿبٹ ٿ٨ٔچة، ډل» ثوڈ اڃو

وت   ت اٷلصوڈ ًا ٿڄ٤٬وت   ٬بءيمٿبځ تٔل٩ ؽچؿ څ ٿب ث٤ـ ؽچؿ ٗبٿڂ ًا

بكڇ ٿي« ڃٴلؿڇ ثبُـ ٛوچك ٳوڈ ٯوجالً ؿك فيوٺ ثغوج       ٳڄڄـ. اٿب ډڀبځ ُا

بتيـ عٰوچ٭ ؿك ثغوج اتوال٩،     ُلايٚ ٣بٽ ٿٌئچٻيت ٿـڃي فٳل ُـ، ًا

(. 172، ّ 1397 كعيڀوي، يي څ )٬ٓب اڃـ ٿٌئچٻيت ٿغٖ كا پقيل٫تڈ

تڂ تٰٔيل، ٿبٹ يب ڃ٬ي ؿيٸولڍ   كڅ، امايڂ اٷل ُؾٔي عتي ثـڅځ ؿُا

 كا تټ٪ ٳڄـ، ثبيـ ٿٌئچٻيت آځ كا ثرقيلؿ څ ام ٣ڊـڇ رجلاځ آځ ثلآيـ.

، ث٤٘وي ام ٫ولڅٕ ًولايت ثيڀوبكڍ     ٯب٣ـڋ اتال٩ٿٜبثٮ ثب ٿ٬بؿ 

 ٳلڅڃب ثڈ ؿيٸلڍ ٣جبكتڄـ ام:

ـاڃوـ ٳوڈ ٿوليٖ     ٫لٕ اڅٹ: اٷل ُؾْ ٿجتال ثڈ څيلڅى ٳلڅڃب ث

ت، اٿب پي ډبڍ المٽ ثڈ رڊت ٣ـٽ ًلايت ثيڀبكڍ ثڈ ؿيٸلڍ  ٷيلڍَ ًا

ـ څ ًلايت ٓچك  پقيلؿ، څ ؿك احل آځ ٗلكڍ ثڈ ؿيٸلاځ څاكؿ  ډ كا اڃزبٽ ـڃ

ـ، ثبيـ ام ٣ڊـڇ ؽٌبك  آځ ثلآيـ؛ ميلا ٿٜبثٮ ثوب ٿ٬وبؿ ٯب٣وـڋ اتوال٩،      آي

ت. ٿٌئچٹ ؽٌبك  ٜڈ اڅ پـيـ آٿـڇ ًا ت ٳڈ ثڈ څًا  ډبيي ًا

ـاـڃ  ت، څٻوي  ٫لٕ ؿڅٽ: اٷل ُؾٔي ڃ ٳڈ ثڈ ثيڀبكڍ ٳلڅڃب ٿجتال ًا

بځ ًالٿت ٣ڀٺ ٳڄوـ څ   ت څ ٳبكُڄًب ـُا ثلؽال٩ ؿًتچكا  ًبمٿبځ ثڊ

ـاٿب  پيَ ډـ څ ٿچرت اثوتالڍ ؿيٸولڍ ثوڈ ثيڀوبكڍ      اٯ ٷيلاڃڈ اڃزبٽ ـڃ

؛ ؿكعوبٻي    ٳوڈ اڅ   ٳلڅڃب ٷلؿؿ څ ثڈ ايڂ ٛليٮ ثڈ ؿيٸلڍ ٗولكڍ ثلًوبـڃ

ـاٿب  پيَ ًت، ثبم ډوپ ٿٌوئچٻيت   ٷيلاڃڈ كا تب عـ ٿڀٴڂ اڃزبٽ ؿاؿڇ ا اٯ

ٌبك  كا ثبيـ ثوڈ ٣ڊوـڇ ثٸيولؿ؛ ميولا آٷوبډي څ ٣وـٽ آٷوبډي         رجلاځ ؽ

وت،        ُؾْ ؿك ٿٌئچٻيتي ٳڈ ؿك احول اتوال٩ ثولاڍ څڍ ايزوبؿ ُوـڇ ًا

ـاكؿ؛ صلاٳڈ ؿك اتال٩ ٿٌئچٻيت ٿغٖ پقيل٫تڈ ُـڇ څ آٷوبډي   تإحيلڍ ڃ

ت ٳڈ ٿجڄبڍ ٿٌئچٻيت ؿك ثبة اتال٩ ڃيٌت.  ٿٰـٿڈ تٰٔيل ًا

ـاڃـ ٳڈ ثڈ ثيڀوبكڍ ٳلڅڃوب ٿجتالًوت   ٫لٕ ًچٽ: اٷ  ،ل ُؾٔي ڃ

څٻوي ؿك ٿٰبثوٺ ڃيون     ڃٴڄوـ، اڃڈ كا ٣ڀوٺ  ٷيل پيَڅٻي ډڀضڄبځ آچٹ 

ك٧وپ تچاڃوبيي څ آٷوبډي ثول      ، ٣ټيڍ ٳڈ ثيڀبكڍ ثڈ اڅ ًلايت ٳلؿڇ٫لؿ

ـاؿڇ ثبُوـ، ؿك   ٷيل پيَٻنڅٽ ك٣بيت آچٹ  ـاٿب  المٽ كا اڃزبٽ ڃو اڃڈ، اٯ

وت څ ام ثوبة     ڋٯب٣ـايڂ ٿچكؿ ؽٌبك  څاكؿڇ ثڈ څڍ ٿِڀچٹ  ـاٽ ًا اٯو

ت.  اڅٻچيت ٿجبُل ثل ًجت، ؽچؿ ٫لؿ ٿٌئچٹ ًا

 ت٘لبػذُ تسج. 2ـ8

څ ثوب   پيٿٌوتٰ ليٛوچك ٧  ثڈ ڍٸليثل ؿ تيرڄب لاؿيا بياتال٩ ٿبٹ ډلٷبڇ 

عبٓوٺ ٷولؿؿ، ٯب٣وـڇ تٌوجيت     څ ٫لاډپ ٳلؿځ ٿٰوـٿب    ڍًبم ڄڈيمٿ

ؿك  تيتٌوج (. 118، ّ 1د  ٭،1406 )ٿغٰوٮ ؿاٿوبؿ،   ُچؿ ٿي ڃبٿيـڇ 

وت. ؿك تٌوج   ثڈ ٿ٤ڄبڍ ٣وبٽ  اتال٩ ٮيام ٿٔبؿڅ  ٿٰبثٺ ٿجبُل   تيًا

ٜڈ څ ثڈ ٛچك ٧ څ ثوب ٫ولاډپ    پيٿٌتٰليثلؽال٩ ٿجبُل ، اتال٩ ثب څًا

ٳڄوـځ صوبڇ ؿك كاڇ،    ثولاڍ ٿخوبٹ،   .لؿيٷ يٳلؿځ ٿٰـٿب  آځ ٓچك  ٿ

ؿاؿځ  ڊبؿ ُو  ڈ،يؿاؿځ آځ ثوڈ ٿټوٲ ډڀٌوب    تيا٫لڅؽتڂ آتَ څ ًلا

. ؿك ډليوٲ ام ايوڂ   چاڃوب  يڅ ثبم ٳولؿځ ٯ٬وي ع   يٳٌ ڈي٣ټ ڂيؿكڅ٧

وٜڈ ٓوچك    څاكؿ آٿـځ ؽٌبك  ثو  بي ربځ ،تټ٪ ُـځ ٿبٹ ٿچاكؿ ڈ څًا

ت، ثڈ ـ  ٳڈ اٷل تٌجيت ڃجوچؿ، ؽٌوبك  پـيوـ ڃڀوي     اڍ ٷچڃڈ ٷل٫تڈ ًا  آٿو

ّ  ،3د  ٭،1408 ي،ٿغٰووٮ عټوو؛ 47، ّ 37د  ٭،1404 ي،)ڃز٬وو

 (.119، ّ 1د  ٭،1406 ؛ ٿغٰٮ ؿاٿبؿ،186
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ثويڂ ٫ٰڊوب اؽتال٫وى ڃيٌوت څ      ٌتڄـ ٯب٣ـڇ ٿوقٳچك، كاثٜڈ ثب ٿؿك 

 اى ؿالٻوت ؿاكؿ  ٣الڅڇ ثل آځ، اؽجبك ٿت٤ـؿى ثول څروچؿ صڄويڂ ٯب٣وـڇ    

والٿي   506(. ٿبؿڇ 46ّ  ،27د  ٭،1404 )ڃز٬ي، ٯبڃچځ ٿزبما  ًا

ت. 1392ٿٔچة   ڃين ثيبڃٸل ٯب٣ـڇ ٿقٳچك ًا

عبٹ ثلؽي ام ٫لڅٕ ًلايت ثيڀبكڍ ٳلڅڃب كا ٿچكؿ ثلكًوي ٯولاك   

 ٷيلؿ. ل ٿيپ ٳڈ ٯب٣ـڇ تٌجيت آڃڊب كا ؿكثؿډي ٿي

ُوچؿ څيولڅى ٳلڅڃوب ثوڈ      ٿوي ٷبڇ ٳڈ ٫لؿڍ ثب٣ج  ٫لٕ اڅٹ: آځ

ؿيٸلڍ ًلايت ٳڄـ ٳڈ ؿك احل آځ ؽٌبكا  ٿبٻي څ روبڃي ثول څڍ څاكؿ   

وت. ثولاڍ ٿخوبٹ، څٯتوي      ؿكعبٻي ،آيـ ٿي ٳڈ ٿجبُل ُؾْ ؿيٸلڍ ًا

ت كا تغل يٲ ٳڄوـ  ُؾٔي ثيڀبك ٿجتال ثڈ څيلڅى ٳلڅڃب ٳڈ ؿيچاڃڈ ًا

څك ُچؿ ٳڈ ؿك احل آځ، ثڈ ؿيٸولڍ ٗولك ثلًوـ. يوب      تب ثڈ ؿيٸلڍ عڀټڈ

ال٣وبتي كا     ٷبڇ ٳڈ ٿتؾْٔ يب ؿڅٻتي ثب اڃٸينڇ آځ ډوبڍ ٧يلاڃٌوبڃي ٛا

ال٣وب ،     وٜڈ آځ ٛا ـاځ ؽچؿ اكائڈ ٳڄڄـ ٳڈ ثوڈ څًا ثڈ ثيڀبكاځ يب ُڊلڅڃ

٫ليت ثؾچكڃـ څ ؿك ڃتيزڈ آځ ثڈ ثيڀبكڍ ٳلڅڃب ٿجوتال ٷلؿڃوـ. ؿك ايوڂ    

تام ٿجبُل  ڍًجت اٯچاؿ صچځ ٿچاك ؛ ؿك ، ٿٌجِت ٗبٿڂ ؽچاډوـ ثوچؿ  ًا

 ٿِڀچٹ ٯب٣ـڇ تٌجيت ؽچاډڄـ ثچؿ.ڃتيزڈ 

ډب څ ٿلاٳن ؿكٿبڃي څ پنُوٴبځ ؿك   ٫لٕ ؿڅٽ: ٿٌئچٻيت ثيڀبكًتبځ

ثلاثل ثب ٿجتال ُـځ ثيڀبكاځ ؽوچؿ ثوڈ ثيڀوبكڍ ٳلڅڃوب ، ام ثوبة ٯب٣وـڇ       

ت؛ اٻجتڈ ؿكٓچكتي ٿٌئچٻيت ؽوبّ  ٳڈ پقيل٫تڈ ُچؿ ؿاكاڍ  تٌجيت ًا

 څ ٯلاكؿاؿڍ څ ٿت٤ڊـ ثڈ ڃتيزڈ ډٌتڄـ.

 دفغ ضزر هحتولذٓ لبػ. 2ـ0

ت ٳڈ ٿ٘وڀچځ آځ عٴوپ    يؿ٢٫ ٗلك ٿغتڀٺ، ام ٯچا٣ـ ٣ٰټڋ ٯب٣ـ ًا

وت  څ ٿ٠ڄوچځ ام ؽوچؿ څ يوب ام ؿيٸول     ٣ٰٺ ثڈ ؿ٢٫ ٗولك ٿغتڀوٺ    .ًا

اعتڀبٹ ٗلك ثـډـ، ام ڃ٠ل ٣ٰٺ، ؿ٢٫  ڍنياٷل اڃٌبځ ؿكثبكڇ ص ڂ،يثڄبثلا

بڃي،  تڀٺ څارت ًاآځ ٗلك ٿغت  (.309٭، ّ 1409)آؽچڃـ ؽلًا

لك ٿغتڀٺ» ةٯب٣ـڇ څرچ يثلؽ لكډب «ؿ٢٫ٗ   ڍاؽولڅ  ڍكا تڄڊب ؿكٗ 

ٌتـڄ ٰبثٺ (؛ څٻي334، ّ 1٭، د 1419)ثزڄچكؿڍ،  ؿاڃ  ثلؽي ؿيٸول  ،ؿك ٿ

ـڇ ٲيت٬ٴ ڍڅ اؽلڅ ڍچيؿڃ ڍٗلكډب ڂيث  ڍٗلكډب ڌاـڃ څ ؿ٢٫ ډڀ ٯبئٺ ِڃ

ٌتـڄ څ اؽلڅڍ يچڍٿغتڀٺ ؿڃ وبڃي،    كا المٽ ؿاڃ ّ 1409)آؽچڃوـ ؽلًا ٭، 

ّ 3، د1376؛ ڃبئيڄي، 309 ٌبڃي215،  ّ ٫1399ل،  ؛ اع  ،117.) 

٣ڀووـڇ ؿٻيووٺ تڀٌووٲ ثووڈ ؿ٫وو٢ ٗوولك ٿغتڀووٺ ثڄووبڍ ٣ٰالًووت  

ـ،  جبئي ٿزبډ جٛب (. 153، ّ ٫1399ول،   ؛ اعٌوبڃي 487٭، ّ 1415ٛ)

ؾيْ ٿوچاكؿڍ ٳوڈ ٿوالٱ څ ٿڄوٙب عٴوپ ؿ٫و٢ ٗولك         ثڄبثلايڂ ؿك ِت

تچاځ ثڈ ثڄبڍ ٣ٰال اتٴب ٳلؿ؛ ميلا تڀبٽ ٗلكډب ثوڈ   رچؿ ؿاكؿ، ٿيٿغتڀٺ څ

اڃوـ څ ؿاكاڍ ؿكروب  ٿت٬وبڅتي     يٲ ٿيناځ ڃيٌتڄـ؛ ثټٴڈ ام ٿٰچٻڈ ٿِٴٲ

ډٌووتڄـ څ ؿك ٿووچاكؿڍ ٣ٰووال ؿ٫وو٢ آځ كا څارووت څ ؿك ٿووچاكؿڍ المٽ    

ـ. امايڂ ڃڀي ت ٳڈ ٣ٰال ثب ڃٸبڇ ٣ل٫وي   ؿاڃڄ كڅ، ؿ٢٫ ٗلك ٿغتڀټي المٽ ًا

ـ. ثڈ ثيبځ كڅُڂآځ كا المٽ ـث ـامڇ   اڃڄ وـ   تل، يب ٿيناځ ٿغتڀٺ ثوڈ اڃو اڍ ثُب

ٳڈ ڃتچاځ ام آځ ٷقُت؛ ثلاڍ ٿخبٹ، مٿبڃي ٳڈ ٿغتڀوٺ، ام ؿًوت ك٫وتڂ    

وـ ثوبم ډوپ ٣ٰوال ثوڈ آځ       ـ؛ اٷلصڈ ٯچ  اعتڀبٹ ٳپ ثُب بځ ثُب ربځ اٌڃ

نايي ٿي وـ )اعٌوبڃي      اډڀيت ٌث ٫ول،   ؿډڄـ؛ څ يب ٯوچ  اعتڀوبٹ ميوبؿ ثُب

ـ.(. ؿك ڃتيز153، ّ 1399  ڈ ٗلكڍ ثبيـ ؿ٢٫ ُچؿ ٳڈ ٯبثٺ ا٣تڄب ثُب

اٿب ؿك ثلكًي ؿالٻت ايڂ ٯب٣ـڇ ثول ٻونڅٽ ؿ٫و٢ ٗولك ٿغتڀوٺ ام      

څ ايزوبؿ   ك احل ًلايت ثيڀبكڍ ٳلڅڃب كػ ؿډـٷبڇ ٳڈ ٗلك ؿ آځ ،ؿيٸلڍ

تڀٌٲ ثڈ ايوڂ ٯب٣وـڇ    احل ؿك ًلايت، ثبيـ ٷ٬ت ٳڈٿٌئچٻيت ٣بٿٺ ٿ

 څًت.ك ڈډبيي كڅث ثلاڍ احجب  اٿچك ٿقٳچك، ثب صبَٻ

ـ،       و اڅٹ آڃٴڈ، ؿ٢٫ ٗلك ٿغتڀٺ ؿك ٿوچاكؿڍ ٳوڈ ٯبثوٺ رجولاځ ڃجُب

وت ثوب ايوڂ     ت؛ ٻيٴڂ ؿك ٿچاكؿڍ ٳڈ ٯبثٺ رجلاځ څ تلٿيپ ًا پقيل٫تي ًا

كڅًت ٳڈ آيب تچاڃبيي رجلاځ څ تلٿيپ ٗلك څ ؽٌبك  ٿٴ٬ي ام  ًااٹ كڅثڈ

ٷيلڍ ڃيٌت؟ ؿك ثلاثل ايڂ پلًَ ُبيـ ثتچاځ صڄيڂ ٷ٬ت ٳڈ  اڃزبٽ پيَ

ٗلك اعتڀبٻي ام ك٢٫ ٗلك پي ام څٯچ١ آځ، اڅٻچيت ؿاكؿ؛ ميلا  ډڀيِڈ ؿ٢٫

َ    ڃڈ ٷيولڍ   تڄڊب صڄيڂ اكتٴبمڍ ؿك ٿيبځ ٣ٰال څرچؿ ؿاكؿ ٳوڈ ډنيڄوڈ پوي

ت؛ ثټٴڈ ٯټ٢ ٣بٿٺ ٗلك ٿٰـٽ ت تب ك٢٫ ٗلك؛ ميلا  ٳڀتل ام ؿكٿبځ ًا تل ًا

ت )اعٌبڃي ( څ 149، ّ ٫1399ول،   څرچؿ ٗلك ٫ل١ څرچؿ ٣بٿٺ ٗلك ًا

ـ. ٢ ٗلك كا ؿك ډل عبٻي المٽ ٿي٣ٰالڍ ٣بٻپ ك٫  ؿاڃڄ

ؿڅٽ آڃٴڈ، اٷل ؿ٢٫ ٗلك ٿغتڀٺ ام ؿيٸلڍ ثب ثلؽي ام عٰوچ٭ ٫ولؿ   

ـ، ٿ٤ټچٽ ڃيٌوت ثڄوبڍ يٴٌوبڃي     ثيڀبك، ډڀضچځ عٮ آماؿڍ ؿك ت٘بؿ ثُب

ثلاڍ ٣ٰال پـيـ آيـ؛ ميلا ؿ٢٫ ٗلك ؿك ٿٰبثٺ ايزبؿ ٿِٰت ؿك احل ام ؿًت 

ت؛ كڅ، ٿچاكؿ كا ثڈ ٓچك   امايڂ ك٫تڂ عٮ آماؿڍ څ ك٫بڇ ارتڀب٣ي ٫لؿڍ ًا

ـ. اٻجتڈ ُبيـ ثتچاځ ايڂ ٷلڇ كا ډپ ثب تڀٌٲ ثڈ ٯب٣ـڇ  ُؾٔي ثبيـ ًڄزي

الٗلك څ الٗلاك ثبم ٳلؿ. اٷل ٿ٬بؿ ٯب٣ـڇ الٗلك، ك٢٫ عٴوپ ٗولكڍ ؿك   

ـ ) الٽ ثُب بكًا ( څ ؿكربتي ام عٮ آماؿڍ 460ّ  ،2٭، د 1415ڍ، أڃ

٣ل٫وبً ثوڈ ٗولك ربٿ٤وڈ څ     ثيڀبك ٿٌلڍ ډڀضچځ ثيڀبك ٿجتال ثڈ ٳلڅڃوب كا  

يپ، ٯب٣ـڇ الٗلك ٿٰـٽ ثچؿڇ څ عٮ ثيڀبك تب ربيي  تڈ ثُب ٳوڈ   ا٫لاؿٍ ؿاٌڃ

ت، ثڈ رڊت ع٬ٞ عٰچ٭ ربٿ٤ڈ څ ا٫لاؿ آځ ك٢٫ ٿي  ٷلؿؿ. ٿچرت ٗلك ًا

كًـ، ٯـك ٿتيٰڂ ام ؿ٢٫ ٗلك ٿغتڀٺ څٯتوي   ؿك ڃڊبيت ثڈ ڃ٠ل ٿي

ت ٳڈ ٿڄزل ثڈ تټو٪ ڃ٬وي ٷولؿؿ څ يوب آڃٴوڈ ثيڀوبكڍ ثو        ٯوـكڍ   ڈ ًا



1400،ت٥ش283اْ،ؿٕبسٜچٟبسْ،پ٥بپ٣ٔٔشفت،ػبَػ٣72

 

 

ډوبڍ   ميوبځ  ڋاٿب ؿكثوبك ، ٛچالڃي ثبُـ ٳڈ ٣ل٫بً ًجت ٿِٰت ميبؿ ثبُـ

وت. ؿك كاثٜوڈ ثوب     إٳڈ ٯبثټيت رجلاځ ؿاكؿ، روبڍ ت  ،ٳڀتل ام آځ ٿوٺ ًا

وت پـيوـ     ثيڀبكڍ ٳلڅڃب څ اعتڀبٹ ًلايت آځ څ ؽٜلاتي ٳڈ ٿڀٴوڂ ًا

ت، ثيڀوبكڍ   آيـ، ډڀبځ ـُا ٛچك ٳڈ ثيبځ ُـ ثڈ ٷ٬تڈ ًبمٿبځ رڊبڃي ثڊ

ثلاثل اڃ٬الڃوناڍ ؽوچٳي    ٣10ڀچٿي څ ٫لاٷيل ثب ؽٜلاتي  ٳلڅڃب ثيڀبكڍ

ت. ډڀضڄيڂ ؿك ٿچكؿ ٿجتال ُـځ ا٫لاؿ ؿاكاڍ ثيڀبكڍ اڍ  ډبڍ مٿيڄوڈ  ًا

كڅ،  ؽٜل تټ٪ ڃ٬وي ُوـ  ثٌويبك ميوبؿڍ ؿاكؿ. امايوڂ      ،څ ًڄيڂ ثبالتل

ت ٳڈ ا٫لاؿ ٿٜبثٮ ثب عٴپ ٣ٰٺ ؿك رڊوت   َ ُبيٌتڈ ًا ڍ ام ٷيول  پوي

ـاٽ   ٳڄڄـ.اثتالڍ ثڈ ثيڀبكڍ ٳلڅڃب اٯ

 زٗلبػذُ تحذ. 2ـ5

، ثوـيڂ  ـيو آ يٿ «ٯـ ا٣قك ٿڂ عقك»ثب ٣جبك   تغقيل ٳڈ ٿ٤ڀچالًٯب٣ـڇ 

ام  كڅؿ يٳوڈ اعتڀوبٹ ٿو    ي٤٫ټ اكتٴبة ام  َيپ يٳٌ اٷل ٿ٤ڄبًت ٳڈ

كا ام څروچؿ   ٸولاځ يؿ ،ُچؿ ٸلاځيٿتچرڈ ؿ ڍؽٜل بي ڍاڃزبٽ آځ ٗلك

څرچؿ آڃبځ ؽچؿ كا ؿك ٿ٤لٕ ؽٜول   ڂيڅ ثب ا ٳڄـ آٷبڇ يآځ ٗلك اعتڀبٻ

ـاكؿاؿ ڍؿك ٓووچك  ثوولڅم ؽٌووبك  ثوولا ،ـڄووٯوولاك ؿډ ُووـٷبځ،  ڇډِوو

ـاكؿډڄـڇ ٿ٤قڅك ؽچاډـ ثچؿ څ تغت ُولا   يٿوـڃ  تيام ٿٌوئچٻ  يٜيډِ

 (.163، ّ 1 د ٭،1401 )ثزڄچكؿڍ، ٷلؿؿ يٿجلا ٿ

څ اٻڀټوٺ   ڂيعٰچ٭ ث ڂيڅ ٯچاڃ يؿاؽټ ڂيؿك ًٜظ ٯچاڃ ليٯب٣ـڇ تغق

ـا  آځ ا٣پ ُچؿ يڀبٹ ٿثڈ ٓچك  ٷٌتلؿڇ ا٣ څ  يام اؿٻوڈ ڃٰټو   څ ٿٌتڄ

ت.  ي٣ٰټ ؿالٻوت ثول ٯب٣وـڇ    تچاځ ثلاڍ  تليڂ كڅايبتي ٳڈ ٿي ام ٿڊپًا

ت٬بؿڇ ٳلؿ، ليتغق وت ٳوڈ    َ اٿيلٿاٿڄبځ ٣ټوي ي٫لٿب ًا ٿٰوبٽ   ؿكًا

ـاكؿډڄـڇ ثيبځ ـاك   » :ـي٫لٿب يٿ ،٣ـٽ ٗڀبځ ُؾْ ډِ ډولٳي ډِو

ت ،ؿډـ يٿ اٿب ثڄوب ثول   (. 468، ّ 5٭، د 1413، ٓـڅ٭) «ٿ٤قڅك ًا

تولڍ ثولاڍ ٯب٣وـڇ     ځ، ثڄبڍ ٣ٰوال ؿٻيوٺ ٿڊوپ   بثلؽي ام ٿغٰٰ ڋ٣ٰيـ

ميوولا ثڄووبڍ ٣ٰووالڍ ٣ووبٻپ ثوول ٣ووـٽ ٿٌووئچٻيت      ًووت؛تغووقيل ا

ـاكؿډڄـڇ ـاك     ډِ ت ٳڈ ثڈ ڃغچ ٓغيظ څ ثب ك٣بيوت ُولايٚ ډِو اڍ ًا

ت ؿك احول ٳوبك څڍ    ٓغيظ، ؿيٸلڍ كا ام آًيت اعتڀبٻي ٳڈ ٿڀٴڂ ًا

ـاكڃـ كػ ؿډـ، ـاك ؿاؿڇ  ، ُؾْاٿب ؿك ٿٰبثٺ، ثلعقك ث ُوـڇ، ت٨ييول    ډِو

٭، 1406 )ٿغٰوٮ ؿاٿوبؿ،   څ٤ٗيت ڃـډـ څ ؿك احل آځ ؿصبك آًيت ٷلؿؿ

ت٤ڊـ ڃٌجت ثڈ ٓوـٿڈ ڃونؿځ ثوڈ عٰوچ٭ ؿيٸولاځ څ       (.239ّ ، 2د 

اعتلاٽ ثڈ آڃبځ ٳڈ ؿك ڃ٠بٽ ډبڍ عٰچٯي ثب ٣ڄچاځ ڃ٠ليڈ ت٤ڊوـ ايڀڄوي   

( ٿايوـ صڄويڂ   82، ّ 1399 ثوبؿڍ، ٫يلڅمآډچُڀڄـ ) ُچؿ ُڄبؽتڈ ٿي

ت ٳڈ ثيبځ ُـ.  ثڄبڍ ٣ٰالئي ًا

تڄڊبيي څ ثوـڅځ تڀٌوٲ    ڇ تغقيل، ثڈڋكًـ ٳڈ ٯب٣ـ اٿب ثڈ ڃ٠ل ٿي

ـاٽ ڋثڈ ٯب٣ـ ٿڄتذ ڃجبُـ. ُبيـ ډپ ثتوچاځ اؿ٣وب ٳولؿ ٳوڈ ثلٷِوت       ،اٯ

ت ڋتغقيل ثڈ ٯب٣ـ ڋٯب٣ـ ـاٽ ًا ميلا څٯتي ُؾْ ام ؽٜل اعتڀوبٹ  ؛ اٯ

اٿب ثب ايوڂ عوبٹ    ؛ڍ ډپ ثلاڍ اڅ ٫لاډپ ثبُـٷيل پيَآٷبڇ ُـ څ اٿٴبځ 

ٍ كاٗي ثچؿڇ څ څ٤ٗيتَ كا اؿاٿڈ ؿډـ، ؿك عٰيٰوت  ا ثڈ څ٤ٗيت ٤٫ټي

ت ڋٿِڀچٹ ٯب٣ـ ـاٽ ًا  ٳڈ ثيبځ آځ ٷقُت. ،اٯ

 زٕ٘گ جًِ٘ت
ٿٌوئچٻيت   ٷي ٿچكؿ ثغج څ ڃ٠ل ٯلاك ٷل٫تڈ،يٴي ام ٿجبعخي ٳڈ ثڈ تبم

. ثولاڍ ت٤يويڂ   ًتڅ ٗڀبځ ثلڅم ؽٌبك  ؿك احل ًلايت ثيڀبكڍ ٳلڅڃب

ٿٌئچٻيت څ ٗڀبځ ؿك اثتالڍ ډل ٫لؿ ثڈ ثيڀبكڍ ٳلڅڃب، ٫لڅٗي ٯبثوٺ  

ـاٽ ثڈ ٓچك  ٿٌتٰٺ ثلكًي ُچؿ. ت ٳڈ ثبيـ ډلٳ  تٔچك ًا

٫لؿڍ ٳڈ ثب ٣ټپ څ ام كڅڍ ٯٔـ، ؽچؿ كا ثڈ ثيڀوبكڍ ٳلڅڃوب ٿجوتال    

ـاٽ ثچؿڇ څ ډيش عٰي ثو  ڋٳڄـ، ٿِڀچٹ ٯب٣ـ لاڍ ٿٜبٻجوڈ ؽٌوبك  ام   اٯ

ـاكؿ؛  ـ ؿيٸلڍ ؿك ايڂ اٿل، اڅ كا يبكڍ ٳلؿڇ ثبُڄـ.ډلصڄ ؿيٸلڍ ڃ

 تيو ام ٿچٯ٤ك٧پ آٷوبډي څ ٣ټوپ ثوڈ څروچؿ ميوبځ       ٫لؿڍ ٳڈ ٣ټي

ڇ څ ـيو ٿجوتال ٷلؿ  ٳلڅڃب ڍڀبكيثڈ ثًجت  ثـيڂڅ ڃٴلؿڇ  ؿڅكڍؽٜلڃبٱ 

ت؛ ـاٽ ٳولؿڇ   صڄيڂ ٫لؿڍ  ؿصبك ٗلك څ ميبځ ُـڇ ًا  ،ثڈ ٗلك ؽوچؿ اٯو

ـاٽ ٿيكڅ،  امايڂ تچاڃوـ ؽچاډوبځ    يڃڀو  زڈيؿك ڃت ثبُـ څ ٿِڀچٹ ٯب٣ـڇ اٯ

 .ثبُـ ڍٸليرجلاځ ؽٌبك  ام ؿ

وت، اٿوب         ـاڃوـ ٳوڈ ٿوليٖ ًا ُؾْ ٿجتال ثڈ څيولڅى ٳلڅڃوب ث

ډبڍ المٽ ثڈ رڊت ٣وـٽ ًولايت ثيڀوبكڍ ثوڈ ؿيٸولڍ كا       ڍٷيل پيَ

اڃزبٽ ڃـډـ څ ؿك احل ًلايت، ٗلكڍ ثڈ ؿيٸلڍ څاكؿ آيـ؛ ثبيـ ام ٣ڊوـڇ  

، ٿٌووئچٹ ال٩ٯب٣ووـڋ اتووميوولا ٿٜووبثٮ ثووب ٿ٬ووبؿ ؛ ؽٌووبك  آځ ثلآيووـ

ت ٳڈ ثڈ ؽٌبك  ت. ډبيي ًا ٜڈ اڅ پـيـ آٿـڇ ًا  څًا

ت، څٻي ثولؽال٩ ؿًوتچك    ـاـڃ ثڈ ثيڀبكڍ ٳلڅڃب ٿجتال ًا ٫لؿڍ ٳڈ ڃ

ـاٿب  المٽ رڊت پيَ بځ، اٯ ډوـ څ ٿچروت      ٳبكُڄًب ٷيولڍ كا اڃزوبٽ ـڃ

ليوٮ ثوڈ ؿيٸولڍ         اثتالڍ ؿيٸلڍ ثڈ ثيڀبكڍ ٳلڅڃوب ٷولؿؿ څ ثوڈ ايوڂٛ 

ـ، ؿكعبٻي ـاٿب  پيَٳڈ اڅ  ٗلكڍ ثلًبڃ ٷيلاڃڈ كا تب عـ ٿڀٴوڂ اڃزوبٽ    اٯ

وت؛ ميولا ٿِوڀچٹ ٯب٣وـڋ       ت؛ ٿٌئچٹ ؽٌبك  ثڈ څرچؿآٿوـڇ ًا ؿاؿڇ ًا

ـاكؿ. ت ٳڈ آٷبډي څ ٣ـٽ آٷبډي ُؾْ ؿك ٿٌئچٻيتَ تإحيل ڃ  اتال٩ ًا

ُؾٔووي ٳووڈ ڃـاڃووـ ثووڈ ثيڀووبكڍ ٳلڅڃووب ٿجتالًووت څ آووچٹ  

ثڈ اڅ  ٷيلاڃڈ كا ٣ڀٺ ڃٴڄـ، څٻي ؿك ٿٰبثٺ ڃين، ٫لؿڍ ٳڈ ثيڀبكڍ پيَ

ك٧پ تچاڃبيي څ آٷبډي ثل ٻنڅٽ ك٣بيت آچٹ  ًلايت ٳلؿڇ اًت، ٣ټي
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ٷيلاڃڈ، اٯـاٿب  المٽ كا اڃزبٽ ڃـاؿڇ ثبُـ؛ ؿك ايڂ ٿچكؿ ؽٌوبك    پيَ

څاكؿڇ ثڈ څڍ ٿِڀچٹ ٯب٣ـڋ اٯـاٽ اًت څ ام ثبة اڅٻچيوت ٿجبُول ثول    

 ًجت، ؽچؿ ٫لؿ ٿٌئچٹ اًت.

يٸلڍ ًولايت  ُچؿ څيلڅى ٳلڅڃب ثڈ ؿ ٿي ٷبڇ ٳڈ ٫لؿڍ ثب٣ج آځ

 ،آيووـ ٳڄووـ ٳووڈ ؿك احوول آځ ؽٌووبكا  ٿووبٻي څ رووبڃي ثوول څڍ څاكؿ ٿووي

ت؛ ؿكعبٻي ًوجت   صوڈ ؿك ايوڂ ٿوچاكؿ اٷل   ٳڈ ٿجبُل ُؾْ ؿيٸلڍ ًا

ٿٌجِت ٗوبٿڂ   ًت څ ايزبؿ ٗلك ثڈ اڅ ٿڄتٌت ٷلؿؿ،اام ٿجبُل  ڍاٯچا

 ميلا ٿِڀچٹ ٯب٣ـڇ تٌجيت ؽچاډڄـ ثچؿ. ؛ؽچاډـ ثچؿ

ت ثلاڍ احجب  ٿٌوئ  چٻيت رجولاځ ؽٌوبك  ام   ډڀضڄيڂ ٿڀٴڂ ًا

ـ     ڋًلايت ثيڀبكڍ ٳلڅڃب ثڈ ٯب٣ـ ڋ تغوقيل  ؿ٫و٢ ٗولك ٿغتڀوٺ څ ٯب٣و

تڄبؿ ُچؿ. تڄبؿ ثڈ ٯب٣ـ ًا وٴبالتي څروچؿ      ڋؿك ًا ؿ٢٫ ٗولك ٿغتڀوٺ ُا

ت پبًؼ ؿاؿڇ ُچؿ ـ   ؛ؿاكؿ ٳڈ ٿڀٴڂ ًا ـ    ڋڅٻوي ٯب٣و  ڋتغوقيل ثوڈ ٯب٣و

ـاٽ ثلٿي  ٷلؿؿ. اٯ
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ٝ٭، 1413ٿغڀـثڂ ٣ټي،  ٓـڅ٭، ٯوپ، ؿ٫تول اڃتِوبكا     ، ٔـٗال٤حوـشٜاِفم٥ـ

 اًالٿي.
، ، تڊولاځ ٔؼئ٥ِٛتٔذ٣٘تٌج٥مـ٣، 1397څ اًـاهلل كعيڀي، ڂ ًيـعٌي ،يي٬ٓب

ٸبڇ تڊلاځ.  ؿاِڃ
 ي.، ٯپ، ؿ٫تل اڃتِبكا  اًالٿحمٛقٔذ٣٘٭، 1418 اهلل، عجيت ،ٛبډلڍ

 اٻجيت. ڌ آٹًٌا، ٯپ، ٿٔفبت٥حاالكَٛ٭، 1415 ًيـٿغڀـ،، ٛجبٛجبئي ٿزبډـ

اف٣٭، ٫1430يٖ ٳبُبڃي، ٿلت٘ي،   .ٿڄيڂا٬ٓڊبځ، ٳتبثؾبڃڈ اٿيلاٻڀا، اِٛ
س يوبمؿډپ،   ،ٔؼئ٥ِٛتٔذ٣٘اِضأـبتخـبسداصلـشاسداد، 1391ٳبتچميبځ ڃبٓل، 

ٸبڇ تڊلاځ.  تڊلاځ، ؿاِڃ
ـ٤ْؿشا٭، 1408ٮ عټي، ر٬٤لثڂ عٌڂ، ٿغٰ ٔؼـبئُاِحـالَٚ٣االػـالْف

 ، ٯپ، اًڀب٣يټيبځ.اِحشاْ
ٿلٳن ٣ټچٽ س ؿڅامؿډپ، تڊلاځ،  ،لٛآذفمٝ ٭،1406ٿ٬ٜٔي، ، ًيـؿاٿبؿ ٿغٰٮ

 اًالٿي.
 ٯپ، ربٿ٤ڌ ٿـكًيڂ. ، فٛائذاالُكَٛ، 1376 ، ڃبئيڄى، ٿغڀـعٌيڂ

شاِىالْ٭، 1404، ٿغڀـعٌڂ٬ي، ڃز ؿاك االعيبء اٻتلاث  ثيلڅ ،س ډ٬تپ،  ،رٛٞا
 اٻ٤لثي.
ًوڄزي ك٫و٢ ٿٌوئچٻيت ٿوـڃي      اٿٴوبځ »، 1399ڍ، عٌويڂ،  ٫يلڅمآثبؿډچُڀڄـ 
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