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 ِيڃچ١ ٿٰبٻڈ: ژوڅډ

  س٘س هزتضٖ« الشبفٖ»الحسٗس هعتشلٖ بِ  ابٖ تحل٘ل ٍ بزرسٖ اًتقبزات ابي 

 esbati@atu.ac.ir اًتبؿيبك ٷلڅڇ ٫ټ٬ٌڈ څ ٳ ٽ ًا ٿي ؿاڃِٴـڇ اٻڊيبت ؿاڃِٸبڇ ٣ ٿڈ ٛجبٛجبئياؾوبػ٘ل اثجبتٖ / 

 29/11/1399ـ پصٗطـ:  10/07/1399زضٗبفت: 

 سُ٘چى
ثڈ ڃٰـ آكاڍ اٿبٿيڈ ؿك « اٻڀ٨ڄي ٫ي اثچاة اٻتچعيـ څ اٻ٤ـٹ»ټـ ثيٌتپ ٭( ؿك ر415ٯبٗي ٣جـاٻزجبك ٿ٤تنٻي )

  كا ڃچُم. اثڂ« اٻِب٫ي ٫ي االٿبٿڈ»٭( ؿك ژبًؼ ثڈ اڅ 436ٿٌئټڌ اٿبٿم ژلؿاؽتڈ اًم. ًيـ ٿلت٘ي )
ډبڍ ًيـ ٿلت٘ي كا ام ٳتبثَ ڃٰٺ څ  اٻج ٧ڈ، ثلؽي ام ؿيـٷبڇ ٭( ؿك ٗڀڂ ُلط ڃڊذ656اٻغـيـ ٿ٤تنٻي ) اثي
ډبڍ  اًم، تڄڊب ثبمٿبڃـڇ« اٻِب٫ي ٫ي االٿبٿڈ»ډبڍ ژلاٳڄـڇ ٳڈ ؿك څاٯ٢ ڃٰـ ٳتبة  لؿڇ اًم. ايڂ ٷناكٍڃٰـ ٳ

كڅ ت ُي اًم ؿك ژي  اڃتٰبؿات ٿ٤تنٻڈ څ ثيبڃٸل ڃغچڋ ٿچارڊڈ څ ڃٰـډبڍ آڃبځ ثڈ ايڂ ٳتبة اًم. ڃچُتبك ژيَ
آټي ٿ٤تنٻڈ ؿك ٿٌئټڈ اٿبٿم څ عٰبڃيم اٻغـيـ. اڅ ام ثبڅكډبڍ  اثي  آڅكڍ، تغټيٺ څ ثلكًي اڃتٰبؿات اثڂ رڀ٢

اٻغـيـ  اثي  ٳڄـ څ ثلؽي ام ٿجبڃي آچٻي څ ٳ ٿي ًيـ ٿلت٘ي كا ڃٰـ ٳلؿڇ اًم. اثڂ ٷبڃڈ ؿ٫ب١ ٿي ؽټ٬بڍ ًڈ
اڍ ؿك ڃٰـ ًؾڄبځ ٯبٗي اكائڈ  ؿاڃـ څ ٷبڇ ؽچؿ ڃين اؿٻڈ تل ٿي ؿك ٿچاكؿ ٿت٤ـؿڍ اًتـالٹ ًيـ ٿلت٘ي كا ٯچڍ

ؿډـ، ام ربؿڋ اڃٔب٩ ؽبكد ڃِـڇ څ ٳ ٿَ تب عـ  تب ربيي ٳڈ ثبڅكډبيَ ثڈ اڅ اربمڇ ٿي اٻغـيـ اثي ٳڄـ. اثڂ  ٿي
 ميبؿڍ ؽبٻي ام تچډيڂ، تغٰيل څ ا٫تلاًم.

ب٫ي، ًيـ اٻغـيـ، ُلط ڃڊذ اثي  اثڂ ّب: ول٘سٍاغُ اٻزجبك، اڃتٰبؿات ٿ٤تنٻڈ ٿلت٘ي، اٻڀ٨ڄي، ٯبٗي ٣جـ اٻج ٧ڈ، اِٻ

 اٿبٿم. ثل ٿٌئټڈ
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 همسهِ

ٷيلڍ ٿٴتت ا٣تناٹ، ٿزبؿالت څ ٿڄبٟلاتي ثيڂ ُي٤يبځ څ ٿ٤تنٻڈ ٷناكٍ ُـڇ ٳڈ ٣ڀـتبً  ډبڍ ُٴٺ ًبٹ ام ڃؾٌتيڂ

ي ؿك ٓچكت كؿيڈ ٷل٫م څ ثڈ ؿكثبكڋ ٿٌئټڈ اٿبٿم ثچؿ. ايڂ ٿڄبٟلات ٷبډي عبٻم ٿٴتچة ثڈ ؽچؿ ٿي ـ.  ٿي ڃچٌي آٿ

ـ. ڃڀچڃڌ ثبكم ايڂ كؿيڈ ډبڍ ايڂ ؿڅ ٷلڅڇ، ثؾِي ام ٿيلاث ٳ ٿي ُي٤ڈ څ ٿ٤تنٻڈ كا تِٴيٺ ٿي كؿيڈ ډب كا  ڃچيٌي ؿډ

ـاٻزجبك ٿ٤تنٻي ٯبٗي الوغٌٖتچاځ ؿكثبكڇ ٳتبة  ٿي م، ثڈ څًيټڌ  ٣ج ـ. رټـ ژبيبڃي ٳتبة ٳڈ ؿكثبكڋ اٿبٿم ًا ًـي ؿي

م. ايڂ ٳتبة ژيچًتڈ ٿچكؿ تچرڈ ٣ټڀبڍ ُي٤ڈ څ  االهاهٔ الكبفٖ فٖڃٰـ ُـڇ څ ؿًتڀبيڌ تإٻي٪ ٿلت٘ي  ٷلؿيـڇ ًا

م ـاٻزجبك( ُيؼ ٿ٤تنٻڈ څ ام ُبٷلؿاځ 436) ٛجيت ثٔلڍ ثڂ  ٣ټي ثڂ  ٿغڀـ  اثچاٻغٌيڂ  .ٿ٤تنٻڈ ثچؿڇ ًا ًمى ، ٯبٗي ٣ج

م )اثڂ االهاهٔالكبفٖ فٖ  تبؿٍ ڃچُتڈ ًا (. 119-118٭، ّ 1409اٻڀلت٘ي،   كا ؿك ؿ٫ب١ ام ٿٴتت ٿ٤تنٻڈ څ ًا

تبؿٍ ثڈ ٿٰبثټڌ ٿ٤تنٻڈ ك٫م ، ثًيـ ٿلت٘ي٭(، ُبٷلؿ 448يب  463ؿيټڀي ) اٻ٤نين ٣ت ثڂ  ً ك ي٤ټي  اثچ م ًا ڄب ثڈ ؿكؽچًا

مى الكبفٖ الحؿ٘ي الجهطٕ ػلٖ اثٖ الطزڅ ٳتبة  ؛ 169، 1380ُّڊل آُچة،  كا ثڈ كُتڌ تغليل ؿكآڅكؿ )اثڂ فًٖ 

ـ، 180، 10ّ٭، د 1403؛ آٯبثنكٵ ٛڊلاڃي، 11، 3ّ، د1363اٻ٤ټچٽ،  ثغل ٳي ث٤ ٷبڇ ٳڈ تٔڀيپ  آځ ُيؼ ٛچًي(. اـڃ

ـ، ثڈٷل٫م ٳتبثي ؿك ؿ٫ ي٢ ؿك مٿيڄڈ اٿبٿم ثڄچيٌ ـ، ثڈ تټؾيْ څ تجچيت ٿزـؿ  ب١ ام ٿٴتت ِت ربڍ ڃچُتڂ ٳتبثي رـي

ت٬بؿڇ ام ًبيل ٳتبة الكبفٖ ؾي  ، تإٻي٬ي ؿكالصذ٘طُ فٖ ػلن الىالم، ٿبڃڄـ ًيـ ٿلت٘يډبڍ  ژلؿاؽتڈ څ ثب ًا ؽچك څ ژًب

 (.240٭، 1417ّ ؛ ٛچًي،403٭، 1416ُّبيٌتڈ ثڈ اڃتٰبؿات ٿؾبٻ٬بځ اكائڈ ٳلؿ )ڃزبُي، 

م څ ٳبڃچځ تچرڈ  ؿك الكبفٖ، ډڄچم ؿڅ ٯلځ ث٤ـ ( ؿك 656-586) اٻغـيـ ٿ٤تنٻي اثي  اثڂُي٤يبځ څ ٿ٤تنٻڈ ٯلاك ؿُا

ثڈ آځ  ً ك ؿيټڀيڅ ژبًؼ  اثچاٻغٌيڂ ثٔلڍژلؿاؽم. ًچٷڀڄـاڃڈ ٳتبة  ډبيي ام آځ ثڈ ڃٰـ ثؾَ قطح ًْح الجالغِ

٬ڄـ  5)اڃٔبكڍ،  ڃلًيـڇ اًم ؿًم ٿب ؿ عچاؿث ام ثيڂ ك٫تڈ څ ثڈؿك ٷلؿثب كڅ تڄڊب ڃٰـډبڍ ٿ٤تنٻڈ ثل  ايڂ . ام(1388ًا

 رچ ٳلؿ.څ رٌم الجالغِ قطح ًْحٿچرچؿ ؿك  ډبڍ ژلاٳڄـڋ كا ثبيـ ؿك ٷناكٍ الكبفٖ

ٳڈ  آٿـڇ ؿك تغليل ډب څ ٿٰبالت ٿت٤ـؿڍ ثڈ كُتڌ څ ٿزبؿالت ثيڂ آڃڊب ٳتبة الكبفٖ څ الوغٌٖ ٳتبة ؿكثبكڋ

ػملٖ ٍ ًملٖ اهبهت ػبهِ اظ زٗسگبُ ؾ٘س  لٔثطضؾٖ تُج٘مٖ ازاڍ ثب ٣ڄچاځ  ڃبٿڈ ژبيبځځ ثڈ تچا آڃڊب ٿي امرڀټڌ

څ ٿٰبٻڌ ، (1385)ؽټيټي،  ل()الوغٌٖ فٖ اثَاة التَح٘س ٍالؼس ٍ لبيٖ ػجسالدجبضٖ االهبهِ( )الكبفٖ ف هطتًٖ

ـاٻزجبك» ( اُبكڇ 1396، ڃيب څ اٿبٿيعـيـڍ « )ثلكًي ثلاډيڂ ٣ٰټي ٣ٔڀم اٿبٽ ام ؿيـٷبڇ ًيـ ٿلت٘ي څ ٯبٗي ٣ج

ب٫ي»ؿك ٿٰبٻڈ  ٳلؿ. م  ژلؿاؽتڈ الكبفٖڅ  هغٌٖصڄـ ٳچتبڇ، ثڈ كاثٜڌ  ڃين ډل(، 1349)ٿغٰٮ، « ٿٰـٿڌ تټؾيْ اِٻ  .ًا

آٿـڇ ٳڈ ثلؽي ثڈ ٿجبعج  ڃين آحبك ٿت٤ـؿڍ ثڈ كُتڌ تغليل ؿك الجالغِ ًْحڅ ُلط اڅ ثل  اٻغـيـ ٿ٤تنٻي اثي اثڂ ؿكثبكڋ 

تڈٳ ٿي ٿچرچؿ ؿك آځ  ؛ ٿبڃڄـ ٿٰبٻڌ  ڃ٠لڍ ؿُا )ُڊلڍ څ « اٻج ٧ڈ اٻغـيـ ؿك ُلط ڃڊذ ٯب٣ـڋ ٻٜ٪ ام ؿيـٷبڇ اثڂ اثي»اـڃ

م ٳڈ  ام ثؾَ الكبفٖثڈ ٳتبة  اٻغـيـ اثي اثڂ (، اٿب ثؾَ ٿلثچٙ ثڈ اڃتٰبؿات 1395ډڀٴبكاځ،  عٌڂ ډبڍ ٿ٬٨چٹ ًا

ـ:  عٮ ٿتقٳل ُـڇ ثڈ اڃٔبكڍ ـډبڍ »اڃ م ٰڃ اڍ ٿٌتٰٺ ٯلاك  ؽچؿ ٿچٗچ١ ٿٜبٻ٤ڈ ٖ،الكبفل ث اٻغـيـ اثي  اثڂٿڄبًت ًا

ل ٳتبة  ٷيلؿ څ تٴڈ ْحډبڍ آځ ام ًلتًب تڈ ُچؿ الجالغِ قطحً   (.1396تيل  24)اڃٔبكڍ، « اڅ ٷلؿآڅكڍ څ ثڈ ثغج ٷقُا
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بًي  ٿڊپ بيي څ تجييڂ اؽت ٫بت ًا ، څ ؿك ٓچكت ٻنڅٽ، ًيـ ٿلت٘يڅ  اٻغـيـ اثي اثڂ تليڂ ٿٌئټڈ ژوڅډَ، ُڄًب

ـا ٿچٗچ٣بت ٿچكؿ تچرڈ ژبًؼ ارڀبٻي ث تب اثت م. ؿك ايڂ كًا ٴبالت ًا ٷناكٍ  الكبفٖ ٳڈ ام اٻغـيـ اثي اثڂ ڈ ثلؽي ام ُا

م، ُڄبًبيي ٿي ـ ُـڇ ًا تـالٹ څ ٰڃ ـ. ژي ام آځ ثڈ ثلكًي ًا ـ  ُچڃ ًيـ ډبَي ثيڂ  څ ؿاڅكڍ ًيـ ٿلت٘يډبڍ اڅ ؿك ٰڃ
ٷبڇ ثڈ تڀبُبڍ ڃغچڋ  ٳڄيپ. آځ كا ثلكًي ٿي ٘يًيـ ٿلتتليڂ ايلاؿات ُبكط ثڈ  ژلؿاميپ څ ٿڊپ ٿي ٯبٗيڅ  ٿلت٘ي

م ٳڈ ؿك ايڂ ڃچُتبك، اٿٴبځ ژبًؼ ٿي ٯبٗيڅ  ًيـ ٿلت٘يٯ٘بڅت اڅ ثيڂ  ٷچيي ثڈ اڃتٰبؿات ٿ٤تنٻڈ  ڃِيڄيپ. ٛجي٤ي ًا

ؼ ٫لاډپ ڃيٌم؛ اٿب ثڈ ٫لاؽچك ثغج، ٷبډي ثڈ م. ارڀبٹ ثڈ ژًب بكڇ ُـڇ ًا  ډبڍ ُي٤يبځ ڃين ُا

 الجالغِ زض قطح ًْح« الكبفٖ» ًمس. 1

رټـ ٳتبة( كا ثڈ  ٿ٤بؿٹ يٲ رټـ ام ثيٌم )تٰليجبً الجالغِ قطح ًْح٬ٓغڈ ام ٿٜبٻت ًئـ ثيَ ام اٻغـيـ  اثي اثڂ 

ڃٰـ  ًيـ ٿلت٘يٳڈ  - ٛچك ٛجي٤ي ثؾِي ام اٯچاٹ ٯبٗي كا څ ڃٰـ آڃڊب اؽتٔبّ ؿاؿڇ ٳڈ ثڈ ًيـ ٿلت٘ي ڃٰٺ اٯچاٹ

م  ٳلؿڇ م:څ اًبى رٌمٷيلؿ. ايڂ ٿچاكؿ ثل ٿي ثل  ڃين ؿك -ًا  رچڍ ڃٸبكڃـڇ ثڈ ُلط ميل ًا

 (؛37-27، 2ّ٭، د1378اٻغـيـ،   اثي )اثڂ...« ثکش فلتٔ يثيعٔ اثٳبڃم » ٣ڀلًؾڂ  . ؿكثبكڋ1

 (؛44-40، 2ّ)ډڀبځ، د ٣ڀلتچًٚ  اڃٴبك څ٫بت كًچٹ ؽـا .2

 (؛11-3، 3ّد؛ ژبيبځ رټـ 341 -324، 2ّ)ډڀبځ، د اڅ څ ٿبرلاڍ ُچكٍ ثل ٣خڀبځ. اعـاث 3

 (؛69-11، 3ّٿچٗچ١؛ ډڀبځ، د 11) ٣خڀبځٿٜب٣ڂ  .4

 ژبيبځ رټـ(؛ 289 -195، 12ّٿچٗچ١، ډڀبځ، د 10) ٣ڀلٿٜب٣ڂ  .5

 (؛197-184، 13ّ)ډڀبځ، داثچثٴل اًتـالٹ ٯلآڃي ثل ٓغم اٿبٿم  .6

 (؛286-237، 16ّ )ډڀبځ، د ٷقاكؿ يڈ ڃڈ؟ ربڍ ٿياكث ثل  ايڄٴڈ آيب ژيبٿجل . ثغج ؿكثبكڋ7

 (؛225-154، 17ّٿچٗچ١، ډڀبځ، د 15)ٴل اثچثٿٜب٣ڂ  .8

ډبڍ  ٷبڃڈ څ ڃ٠ليبت څ اڃتٰبؿات ُي٤يبځ څ ژبًؼ تچاځ ؿك فيٺ ٿچٗچ١ ؽټ٬بڍ ًڈ ُـڇ ؿك ٳتبة كا ٿي ٿجبعج ٿٜلط

ت٬بؿڋ ُبكط ام  ٿ٤تنٻڈ ؿًتڈ ٯچٹ ٓل٩ يب ٷناكٍ يٲ كڅايم تبكيؾي يب ٿچاكؿ ٿِبثڈ  ٓچكت ڃٰٺ ثڈ قبفٖثڄـڍ ٳلؿ. ًا

ؼ ثل كا ٳڈ ؽچؿ ؿك قبفٖٿچاكؿ ٿتڂ ٳتبة ڃيٌم؛ ثټٴڈ ؿك ډڀڌ   څ رجبئي ٣ټي  اثچډب څ اڃتٰبؿات  ؿاكڃـڋ ڃ٠ل ُي٤يبځ، ژًب
تـالٹ المعٓب لبظي م، ڃٰٺ ٿي ًيـ ٿلت٘يډب څ اڃتٰبؿډبڍ  څ ًپي ًا ًيـ څ  ٯبٗيٳڄـ څ ؽچؿ ثڈ ؿاڅكڍ ثيڂ  ًا
ـ. ام ٿي ٿلت٘ي ـاؿ ٳلؿ. الكبفٖاڍ ثل ٳتبة  ٿڄنٻڌ كؿيڈ كا ثڈ الجالغِ قطح ًْحډبڍ  تچاځ ايڂ ثؾَ كڅ ٿي ايڂ ڃِيڄ  ٯټڀ

 «الكبفٖ» زض ًمس الحسٗس اثٖ  ضٍـ اثي. 2

 ّبٕ والهٖ ٍ انَلٖ ثِ وتبة . اضخبع هؿئل2ِـ1

ًيـ  ؿاليٺ ٿلثچٙ ثڈ كؿ ڃ٠ل ،څ اُبكڇ ثڈ ڃ٠ل ؽچؿ ًيـ ٿلت٘يثيبځ ڃ٠ل  ؿك ٿچاكؿ ٿت٤ـؿڍ ژي ام اٻغـيـ اثي اثڂ 

آچٹ ٫ٰڈ څ ٳ ٽ اكرب١  ډبڍ ؿيٸلٍ ؿكثبكڋ ٳڄـ. اڅ ؿك ايڂ ٿجبعج ثڈ ٳتبة څ ٓغم ڃ٠ل ؽچؿ كا فٳل ڃڀي ٿلت٘ي

ډبڍ  ڃغچ ٳبٿٺ څ ٿجٌچٙ ؿك ٳتبة ثبكڇ ثڈ ايڂ ٷچيـ: ربيٸبڇ ًؾڂ ؿك  ٿي ٣خڀبځ، ؿكثبكڋ ُچكٍ ثل ڃڀچڃڈ ؿډـ. ثلاڍ ٿي
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م څ ايڄزب ثلاڍ ايڂ ثغج ٿڄبًت ڃيٌم؛ ثب ايڂ عبٹ )ډڀبځ،  ٳڄـ كائڈ ٿيژبًؾي ارڀبٻي ا ٳ ٿي ؿكثبكڋ اٿبٿم ًا

م څ ٿڂ ؿك ٳتبة ُچكا ٿجبعج ٿلثچٙ ثڈ»ڃچيٌـ:  ډڀضڄيڂ ٿي .(11، 3ّد ډبڍ ٳ ٿي  څ ٿٜب٣ڂ عچٹ آځ ثٌيبك ًا

؛ صچځ ايڂ ٳتبة ربڍ ثغج ام آڃڊب ڃيٌم اٽ؛ فٳل ٳلؿڇ ،اڃـ اڃـ څ آڃضڈ كا ډپ ٳڈ ڃٸ٬تڈ څ ت٤ټيٰبتپ آڃضڈ كا ؿيٸلاځ ٷ٬تڈ

، 3ٱ: ډڀبځ، دك.؛ ډڀضڄيڂ 271، 12ّ)ډڀبځ، د «ٳڄپ آڅكڍ ٿي ڃٴبتي كا يبؿٳتبة اعتزبد څ ٿڄبٟلڇ ڃيٌم؛ اٿب 

 (.202، 17ّ؛ د283، 16ّ؛ د10ّ

 هطتًٖؾ٘س س ًظطات ٗ٘تأ .2ـ2

م. ٯبٗيكا تإييـ څ اٯچاٹ  ًيـ ٿلت٘يؿك ٿچاكؿ ٿت٤ـؿڍ ًؾڄبځ اٻغـيـ  اثي اثڂ   كا كؿ ٳلؿڇ ًا

تـالٹ ٳلؿڇ(، ډبيتبځ ٯلاك څ آكاٽ ٷيليـ ؿك ؽبڃڈ( )33عناة: )ا« ٯَلځَ ٫ي ثٔئچتٙٴُڂَڅٓ»ثب اًتڄبؿ ثڈ آيڌ ٯبٗي  ٳڈ  ًا

ژقيلؿ  ايڂ اًتـالٹ كا ڃڀي ًيـ ٿلت٘ي .، ڃڈ ُؾْ ژيبٿجلثچؿڇ ډبڍ امڅاد ڃجي ٿت٤ټٮ ثڈ ډڀٌلاځ ژيبٿجل عزلڇ

م ـاكؿ ،ايڂ ت٤جيل ٳڈ څ ٿ٤تٰـ ًا  ًيـُچؿ. ايڂ ًؾڂ  ًپي ثڈ آيبتي ام ٯلآځ ٿتڀٌٲ ٿي؛ ؿالٻم ثل تڀټيٲ ڃ
م ،ام ڃ٠ل ُبكط ٿلت٘ي  .(218، 17ّ)ډڀبځ، د اًتـالٻي ٯچڍ ًا

بٿڈ رنء ًپبڇ  ٣ڀلٳڈ  كڅايتي ڃٰٺ ٳلؿڇ ؿكٯبٗي  ـاهللڅٻي څٯتي ُڄيـ  ؛ڃجچؿًا بٿڈكيبًم  ؿكثبكڋ ٣يبٍ  ثڂ ٣ج  ًا

ـاهللؽ ٩ ٿيٺ  ٳڄـ، ٷ٬م: ٿڂ ثل ٷيلڍ ٿي ثل ًپبڇ ثڊبڃڈ اڃزبٽ  ًبٿڈاڅ ايڂ ٳبك كا ثلاڍ تإييـ  ؛ُچٽ څاكؿ ًپبڇ ٿي ٣ج

 اٻغـيـ اثي  اثڂايپ. ام ڃ٠ل  اڍ ڃِڄيـڇ څ ؿك ډيش ٳتبثي ڃـيـڇ ٳڈ ايڂ كڅايم كا ام ډيش كاڅڍ ثيبځ ٳلؿڇ ًيـ ٿلت٘ي ؿاؿ.

م ٓغيظ ڃجچؿڇ ًيـ ٿلت٘يًؾڂ   (.194، 17ّد)ډڀبځ،  څ ايڂ كڅايم ٧ليت څ ڃبُڄبؽتڈ ًا

كڅايبت  صچځ ژقيلؿ؛ ؾ٬ي ٳلؿځ ٯجل كا ٿيڅ ٿ ع٘لت ٫بٛڀڈ ؿكثبكڋ ٿٌئټڈ ؿ٫ڂ ُجبڃڌ ًيـ ٿلت٘ياڅ ًؾڄبځ 

م ٿؾبٻ٪ ٓغيظ ايڂ ٿچٗچ١ ڃنؿ اڅ ام ؿًتڌ ًيـ ډبڍ ؿيٸل تإييـ اٯچاٹ  ڃڀچڃڈ. (285، 16ّ)ډڀبځ، د تل څ ثيِتل ًا
 تچاځ ؿك ميل ؿيـ. كا ٿي ٯبٗيڅ ٿؾبٻ٬م ثب ڃ٠لات  ٿلت٘ي

ـاٻم ٳٌي  ؛ ڃغچڋ(37، 2ّ)ډڀبځ، د «٫َټتَڈ»ٿ٤ڄبڍ  ؿكثبكڋ ًيـ ٿلت٘يتإييـ ثؾِي ام ًؾڄبځ  ًبٯٚ ُـځ ٣

م ـاٻتَ ثب ٟڂ څ ٷڀبځ حبثم ُـڇ ًا ثب څرچؿ  اثچثٴلؽ ٫م ٿغٰٮ ڃِـځ ارڀب١ ثل  ؛(3، 3ّ)ډڀبځ، د ٳڈ ٣

ـاٽ اٿبٽ عٌڂ ؛(4، 3ّ)ډڀبځ، د څ ډڀلاډبڃَ ٣جبؿڇ  ثڂ ٤ًـا٣تلإ   څ اٿبٽ عٌيڂ اٿٴبځ ارتڊبؿڍ ڃجچؿځ اٯ

 ثلاڍ ؿ٫ب١ ام عٮ ؽچؿ ٣ڀلثڈ ُچكاڍ  ٣ټييلٿاٿڄبځ ځ څكڅؿ اٿاٿٴب (څ255، 12ّ)ډڀبځ، د رڄٶ څ ٓټظ ؿكثبكڋ

 .(272، 12ّ)ډڀبځ، د

 هطتًٖؾ٘س ل ٗإ ثط زال افعٍزى ازلِ. 2ـ3

ًيـ څ ؿاليټي كا ثلاڍ تٰچيم ڃ٠ل  ُچؿ څاكؿ ٿي ًيـ ٿلت٘يؿك ٿٰبٽ تٴڀيٺ ڃٰـډبڍ  اٻغـيـ اثي اثڂ ؿك ٿچاكؿڍ 

تڄبؿ ثڈ ثلؽي آيبت ٯلآځ كا ت٤٘ي٪  اثچثٴلل ٓغم اٿبٿم ث ٯبٗياًتـالٹ  ًيـ ٿلت٘يٳڄـ.  فٳل ٿي ٿلت٘ي ثب ًا

، 13)ډڀبځ، دا٫نايـ  ٿيٿچاكؿ ٯجټي  ڃين ثل، اُٴبالت ؿيٸلڍ كا ًيـ ٿلت٘ي ٳڄـ څ ُبكط ژي ام ٯجچٹ اُٴبالت ٿي

م ٳڈ ع٘لت مډلا ٯبٗي. (189-198ّ ـاُتڂ  ؿكثبكڋ اثچثٴلژي ام ُڄيـځ كڅايم  ثل ايڂ ثبڅك ًا ٿيلاث ڃ
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م.  ،ژيبٿجل م. ؿك ايڂ اًتـال ًيـ ٿلت٘يكاٗي ُـ څ ؿًم ام اؿ٣بڍ ؽچؿ ثلؿُا   اثڂٹ څ كڅايم ٿڄبٯِڈ ٳلؿڇ ًا

تـالٹ  اٻغـيـ اثي ثل ايڂ ثبڅك ڃيٌتپ ٳڈ ٯبٗي ٿڂ ٿبڃڄـ »ڃچيٌـ:  اٿب ؿك ڃڊبيم ٿي ؛ؿاڃـ كا ٳب٫ي ڃڀي ٿلت٘يًيـ ًا

، ثڈ ُـت ڃبكاعم ثچؿاثچثٴل ٳڈ ام  عبٻي م څ ؿكيِبځ ڃبكاعم څ ؽِڀٸيڂ ثلٷِؿاڃپ ا ثټٴڈ ٿي ؛ايِبځ كاٗي ثلٷِتڄـ

ثټٴڈ ثب تچرڈ ثڈ كڅايبت ؿيٸلڍ ٳڈ ثل ڃبكاعتي څ ؽِپ ايِبځ څ څ٫بت ايِبځ  اًتڄبؿ ايڂ كڅايم؛ ام ؿڃيب ك٫م؛ اٿب ڃڈ ثڈ 

 .(254-253، 16ّ)ډڀبځ، د ثڈ آڃڊب اعتزبد ٳڄـ ًيـ ٿلت٘ي ٳڈ څ ُبيٌتڈ ثچؿ ؛ؿاكؿ ؿالٻم ؿك عبٹ ؽِپ

 ض هؿئلِتَلف ز .2ـ4

بٿڈؿك ًپبڇ  اثچثٴلتچاـڃ يٴي ام ٛل٫يڂ ٯ٘يڈ كا تلريظ ؿډـ؛ ثلاڍ ڃڀچڃڈ، ؿكثبكڋ ع٘چك  ٷبډي ڃڀي اٻغـيـ اثي اثڂ  څ  ًا

بٿڈ ثڈ اڅ ؿًتچك ؿاؿڇ ثچؿ ؿك ًپبڇ ايڄٴڈ آيب ژيبٿجل ـ يب اڅ ؽچؿٍ ثلاڍ تإييـ  ًا بٿڈثُب څ تٰچيم ٳبك اڅ څاكؿ ًپبڇ ُـ،  ًا

ـ:  ٿي (. اڅ 183، 17ّ)ډڀبځ، د« هختلفٔ في ّزُ المعئڍ ٫ي ډقا اٻڀچ٢ٗ ٿِتجڈ څاٻتچاكيؼ ٫ةځ االٿل٣ڄـ»ڃچٌي

ثچؿ يب ايڄٴڈ ثڈ ايِبځ څاٷقاك ُـڇ ثچؿ،  ډڄٸبٽ څ٫بت ايِبځ ٿټٲ ژيبٿجل ډبڍ ډڀٌلاځ ژيبٿجل ؿكثبكڋ ايڄٴڈ آيب عزلڇ

م )ډڀبځ، د ؼ ٯ٤ٜي ڃلًيـڇ ًا ـاٽ اؿ217٣-216، 17ّڃين ثڈ ژًب ؿكثبكڋ ٫ـٱ  بڍ ع٘لت ٫بٛڀڈ(. ؿكثبكڋ ايڄٴڈ ٳ

م، ٿٌئټڌ اكث يب ډـيڈ، ٿي ـ:  ٿتٰـٽ ثچؿڇ ًا  (.286، 16ّ)ډڀبځ، د« څؤڃب ٫ي ډقا اٻڀچ٢ٗ ٿتچٯ٪»ڃچٌي

 س هطتًٖ. ًمس ؾرٌبى ؾ2٘ـ5

م. اڃتٰبؿات  ًيـ ٿلت٘يؿك ٿچاكؿ ميبؿڍ ڃين ُبكط ثڈ ڃٰـ څ كؿ ڃ٠لات  ډبڍ ٿت٤ـؿ  ثڈ ٷچڃڈ اٻغـيـ اثي  اثڂژلؿاؽتڈ ًا

م:ٿٜلط ُ  ـڇ ًا

 شَ٘ٓ گسارشگرٕ  اًتقبد بِ. 2ـ5ـ1

كا ٿؾتٔل  ثټٴڈ آڃڊب كا ٳبٿٺ ڃيبڅكؿڇ؛ٯبٗي ٳڈ ًؾڄبځ ؽلؿڇ ٷل٫تڈ  ًيـ ٿلت٘ي ؿك يٲ ٿچكؿ ثڈ اٻغـيـ اثي  اثڂ 

م )ډڀبځ، د ٳلؿڇ څ ثڈ  (.179، 17ّا٣تٰبؿ ُبكط ؿك ايڂ اؽتٔبك ؽچة ٣ڀٺ ڃٴلؿڇ ًا

 ًقذ هببًٖ کالهٖ. 2ـ5ـ2

څ ٿ٤تنٻڈ ثب ډپ  اٿبٿيڈؿاڃـ ٳڈ ٿجڄبڍ  كڅ ثبٛٺ ٿي آځ ام المعبٓ لبظيكا ثل  ٿلت٘يًيـ ٘ي ام اڃتٰبؿات ث٤ ـياٻغـاثي اثڂ

م څ ثڈ م. ٿت٬بڅت ًا  ڃچ٣ي ايڂ اُٴبالت ثڈ اؽت ٩ ؿك ٿجبڃي ٿلثچٙ ًا

 ًقذ ًخست: ًفٖ عصوت اهبم

م ٳڈ ايڂ ًؾڂ « ٣ڄـ ٧٘جي بځ ٻي ُيٜبڃب ي٤تليڄي»ٳڈ اثچثٴل ٣جبكت  ايڂ ثب تچرڈ ثڈ ًيـ ٿلت٘ي ثل ايڂ ثبڅك ًا

ٴبٹ ثڈ ٿتڂ كڅايم څ اؿ٣بڍ  اٻغـيـ اثي  اثڂثلاڍ اٿبٿم ؿاكؿ.  اثچثٴلتٸي ؿالٻم ثل ڃ٬ي ٣ٔڀم څ ُبيٌ ژي ام ُا

ٴبٹ ؿيٸل ايڄٴڈ ام ڃ٠ل ٿب ٣ٔڀم ُلٙ اٿبٿم ڃيٌم څ اٷل ثلاڍ ُلٙ ڃجچؿځ آځ تغلي٪ ثؾِي ام آځ ٿي  ،ٷچيـ: ُا

تڄبؿ ُچؿ ثڈ اٿبٿم ثبالڍ ٿڄجل څ ؿك ع٘چك ٓغبثڈ ايڂ عل٩ كا مؿ څ آڃڊب اثچثٴل صچځ  اًم؛، ٳب٫ي ثڈ ډڀيڂ ٿٜټت ًا
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م؛ارڀب١ ثل ٿِلڅٙ ڃجچؿځ اٿبٿم ثل ٣ٔڀم عبٓٺ ُـ ،ايڂ اڅ اٯلاك ٳلؿڃـ. ثڄبثل ميلا اٷل ٣ٔڀم ُلٙ اٿبٿم  ڇ ًا

 (.161، 17ّ)ډڀبځ، د ُـ ثچؿ، ٳٌي ؿك آځ رڀ٢ ٿڄٴل اٿبٿتَ ٿي

بكط ثبـي  م څ  ًـي ٿلت٘يٷ٬م: ؿكثبكڇ ايڂ اؿ٣بڍُ  م ٳڈ صچځ ٣ٔڀم ُلٙ اٿبٿم ًا ٿ٤ٔچٽ اثچثٴل ثل ايڂ ثبڅك ًا

م.  تڌ اٿبٿم ڃٌي ُبٌي ــي اثي اثڂ ڃجچؿ، ژي اڅ  تـالٹ ٿي اٻغ ـ اڅ صڄيڂ ًا ٿ٤ٔچٽ ڃجچؿ څ ارڀب١ ثل اثچثٴل ٳـڄ ٳڈ  ؿك ٰڃ

م. ثڈ م؛ ژي ٣ٔڀم ُلٙ اٿبٿم ڃٌي ٜټچة ٳلؿڇ  ـياٻغـ اثي اثڂ كًـ ٳڈ  ڃ٠ل ٿي اٿبٿتَ عبٓٺ ُـڇ ًا ٔبؿكڇ ثڈ ٿ ٿ

م؛ ي٤ڄي ٓغم اٿبٿم  م. ؿك ايڂ  كا ژَياثچثٴل ًا ًتـالٹ ٳلؿڇ ٳڈ ٣ٔڀم ُلٙ اٿبٿم ڃٌي بى آځ ا ٫لٕ ٷل٫م څ ثلًا

م؛ ايڄٴڈ ؿك ٣بٻپ څاٯ٢  ـڇ ًا ٰيٰم ڃين ؽټُٚ  م، ؿٻيٺ ثل ايڂ  ثڈ اثچثٴلٿٌئټڈ ثيڂ څاٯ٤يم څ ع ـڇ ًا ٣ڄچاځ ؽټي٬ڈ ٿٌتٰلُ 

ٰيٰم ډپ  ڃڀي م څ ايڂ ٳبك اڅ عٰبڃيم اڅ كا حبثم ڃڀيُچؿ ٳڈ ؿك ع تڈ ًا تٸي ؽ ٫م كا ؿُا ـ. ُبٌي  ٳڄ

م؛ كا ٫لٕ ٷل٫تڈ څ ثلاًبى آځ  اثچثٴلارڀب١ ثل اٿبٿم  اٻغـيـ اثي  اثڂڃٴتڌ ؿيٸل ايڄٴڈ  تـالٹ ٳلؿڇ ًا ًا

ؽچؿ  اٻغـيـ اثي  اثڂميبؿڍ ثڈ اٿبٿم اڅ څاكؿ ُـ.  ثټٴڈ ا٣تلاٗبت ؛څاٯ٢ ڃِـاثچثٴل ٳڈ ډيش ارڀب٣ي ثل اٿبٿم  عبٻي ؿك

مئؿك ربڍ ؿيٸل ٳتبثَ ثڈ ايڂ ٿٌ  (.6، 3ّد؛ 7، 1ّ )ډڀبځ، د ټڈ ا٣تلا٩ ٳلؿڇ ًا

تـالٹ   اٻغـيـ اثڂ اثيٷقُتڈ ام آځ ؿاليٺ ٿت٤ـؿڍ ثل ٻنڅٽ ٣ٔڀم اٿبٽ ام ًچڍ ُي٤ڈ ٿٜلط ُـڇ ٳڈ ڃبٯٖ ًا

 (.492٭، 1417ّٱ: عټي، ك.) اًم

كا ٟبډل ٿڄب٫ي ٣ٔڀم اًم  ؿكثبكڋ آيبتي ٳڈ ثڈ ًيـ ٿلت٘يت ؿكثبكڇ ٣ٔڀم ژيبٿجلاځ، تإڅي  اڅ ؿك اؿاٿڌ ثغج

تچاځ ثلاڍ آځ ؿاليټي اكائڈ ٳلؿ څ ژقيلٍ آځ  ًؾتي ٿي ؿاڃـ ٳڈ ثڈ ثلؽبًتڈ ام ٿقډت ؽبّ اڅ ؿكثبكڋ ٣ٔڀم ٿي

. ٿ٤تنٻڈ اكتٴبة ٨ٓبيل كا ثل (162، 17ّ٭، د1378اٻغـيـ،  اثي  )اثڂ ُچؿ ٿڄزل ثڈ تٴټ٪ ُـيـ ؿك تإڅيٺ آيبت ٿي

ڀيڄبځ ثڈ اڅ ًټت ٿي ،اٿب اٷل ژيبٿجل ٿ٤ٔچٽ ڃجبُـ ؛ؿاڃڄـ ربين ٿي ڃجيبا ُچؿ څ ٧لٕ ؽـاڅڃـ ام اكًبٹ ژيبٿجلاځ ڃٰٖ  ٛا

 (.471٭، 1417ّ ٱ: عټي، ك.ُچؿ ) ٿي

 ي اهبمّ٘٘بٕ تع کٖ از راًُٗقذ دٍم: اًتخبة هردم 

م، ٿياثچثٴل ٺ ارڀب١ ثل اٿبٿم ؾڅ ډڀلاډبڃَ ٿٔ ٣جبؿڇ  ثڂ ٤ًـؿك ژبًؼ ثڈ ايڄٴڈ ٿؾبٻ٬م  اٻغـيـ اثي  اثڂ  ڃچيٌـ: ًا

م.يٴي ام ُلايٚ حجچت اٿبٿم» اٷل ژڄذ ڃ٬ل ام اډٺ عٺ څ ٣ٰـ ثب ٳٌي  ،ؿك ايڂ ٓچكت ، اؽتيبك څ اڃتؾبة ٿلؿٽ ًا

څ اډٺ ُبٽ  ٿ٤بڅيڈكڅ ٿؾبٻ٬م  ايڂ ُچؿ څ ام حبثم ٿيډپ ثڈ ډڀيڂ ُٴٺ  ُچؿ. اٿبٿم ٣ټي اڅ اٿبٽ ٿي ،ثي٤م ٳڄڄـ

 (.6، 3ّ، د٭1378 ،اٻغـيـ اثي  اثڂ) «ٳڄـ ڃڀيؽټټي ثل آځ څاكؿ 

بى ٳڈ ٳڄـ اڅ ت ٍ ٿي ـاڃـ ٳڈ ثڈ ًجت كا اثچثٴلاٿبٿم  ،ثل ايڂ ًا ٯبثٺ ؽـُڈ  ٤ًـٿؾبٻ٬م  ٿٌتڄـ ثڈ ارڀب١ ڃ

ٓغيظ ثچؿ څ ايڂ ؽ ٫م ثب  اثچثٴلٳڄـ ٳڈ ؽ ٫م  ٓلاعم ثيبځ ٿي ؿك ٿٰـٿڌ ٳتبة ڃين ايڂ ثبڅك ؽچؿ كا ثڈ ثبُـ. اڅ

ٳڄـ  ييـ ٿيكا تإ« ت٤ييڂ اٿبٽ ثڈ څًيټڌ اڃتؾبة صڄـ ڃ٬ل»، ٓغم كڅٍ څ ؿاليټي امرڀټڈ ارڀب١ ؛ٰـ ُـاڃتؾبة ٿڄ٤

 (.7، 1ّ٭، د 1378 اٻغـيـ، اثي  )اثڂ

م ،اٷل ژڄذ ڃ٬ل ثب ٳٌي ثي٤م ٳڄڄـ»ايڄٴڈ  م ٳڈ «اڅ اٿبٽ ًا م ثڈ څًيټڌ  اٻغـيـ اثي  اثڂ، اؿ٣بيي ًا ٿ٤تٰـ ًا

م  م. ٣زيت ًا تليڂ ربيٸبڇ ؿك  ٳڄـ ثلاڍ ؿًتلًي څ اًتٰلاك ثل ٿڊپ اؿ٣ب ٿي اٻغـيـ اثي  اثڂٳڈ ارڀب١ تإييـ ُـڇ ًا



ڀب٣يٺ احجبتي/ « الكبفٖ»الحسٗس هؼتعلٖ ثِ  اثٖ تحل٘ل ٍ ثطضؾٖ اًتمبزات اثي    199 ًيـٿلت٘ي ًا

م څ ٣ څڇ ثل ُإ ٳڈ ربڃِيڄي ژيبٿجل – ثيڂ ٿٌټڀبڃبځ اٯتٔبؿڍ څ  ؿاكاڍ ربيٸبڇ ارتڀب٣ي، ًيبًي، ،ځ ؿيڄيًا

م  م صڄـ ڃ٬ل ثب يٲ ڃ٬ل ثي٤م ٳڄڄـ. –ڃ٠بٿي ًا  ٳب٫ي ًا

م اثچثٴلاٿبٿم : »چيـؿاڃـ ٳڈ اٷل ثٸ ٿي اٻغـيـ اثي اثڂ  مٓغيظ ًا ؿك ايڂ  ،«، صچځ ارڀب١ ثل آځ څاٯ٢ ُـڇ ًا

م ٓچكت ثڈ اڅ اُٴبٹ ٿي ڂ څ اڃٔبك ثب اڅ يصچځ ا٫لاؿڍ ام ثنكٷبځ ٿڊبرل ؛ٳڄڄـ ٳڈ صڄيڂ ارڀب٣ي عبٓٺ ڃِـڇ ًا

بى ايڂ ارڀب١ ثڈ اًتـالٹ كؿ ُچؿ، ڃڀي اثچثٴلٿؾبٻ٪ ثچؿڃـ. ژي اٷل ارڀب١ ثل اٿبٿم  ؿيٸل ژلؿاؽم؛ ډبڍ  تچاځ ثلًا

تـالٹ ٳلؿڇ « ارڀب١ ثل ٓغم اٿبٿم اثچثٴل» ،ؿك ايڂ اًتـالٹ اٻغـيـ اثي  اثڂاٿب  بى آځ ًا كا ٫لٕ ٷل٫تڈ څ ثلًا

تـالٹ اڅ صڄيڂ اًم: اٿبٿم  ،ؿك عٰيٰم اًم. اثچثٴل ١ ثل ٓغم اٿبٿم ارڀب تؾبة صڄـ ڃ٬ل ٿڄ٤ٰـ ُـ؛ثب اڃ اثچثٴلًا

 څرچؿ ؿاكؿ.« صڄـ ڃ٬ل څًيټڌ ثڈ ت٤ييڂ اٿبٽ»څرچؿ ؿاكؿ؛ ژي ارڀب١ ثل ٓغم 

ارڀب٣ي ثلاڍ ٓغم ت٤ييڂ اٿبٽ څ عتي ژي ام آځ ډپ ډيش  اٿب ايڂ ارڀب١ ؿك مٿبځ ؽټي٬ڌ اڅٹ ٿڄ٤ٰـ ُـ

ثبيـ ثڈ ارڀب١  ،آځ ًڄم ؿكثبكڋ لٍ ارڀب١ ٣ټڀبڍ اډٺ٫لٕ ژقي  ؛ صچځ ثڈاڃتؾبة صڄـ ڃ٬ل عبٓٺ ڃِـ څًيټڌ ثڈ

 م.٣ټڀبڍ ُي٤ڈ ؿك ٿؾبٻ٬م ثب آځ ڃين تچرڈ ؿُا

 رٕ از اهبهت٘گ ًقذ سَم: استعفب ٍ کٌبرُ

ـاكؿ څ ؿك ٿچاكؿ ٿت٤ـؿڍ اثچثٴل ډبڍ څاكؿ ثل  امرڀټڈ ٤ٛڂ ايڂ اًم ٳڈ اڅ ؽچؿ ٿ٤تل٩ ثچؿ ُبيٌتٸي ؽ ٫م كا ڃ

)ًيـ ٿلت٘ي،  اٿبٿم ڃيٌم ٷچيـ، ُبيٌتڌ ي ٳڈ ايڂ رڀټڈ كا ٿيٳٌ ،ام ڃ٠ل ُي٤يبځ«. اٯيټچڃي اٻجي٤ڈ»ٷ٬م:  ٿي

 (.124څ120، 4ّ، د٭1410

ٿ٤تٰـڃـ اٿبٿم اڃتؾبثي ا٫لاؿڍ ٳڈ  ،ؿاڃـ. ام ڃ٠ل اڅ ټڈ ڃچ١ ت٤ييڂ اٿبٽ ٿيئكا ٫ل١ ثل ٿٌ ايڂ ٿٌئټڈ اٻغـيـ اثي  اثڂ

ٽ ثل اٿبٽ علا :ٷچيڄـ څ ٿي ٯبئٺ ثڈ ڃْ ثل اٿبٿم اڃـڅ آغبثَ  لت٘يًيـ ٿاٿب  ؿاڃڄـ، اًم، اٯبٻڌ اٿبٽ كا ډپ ربين ٿي

م. ايڂ ٷلڅڇ ڃڀيؽ ٩ ًبيل  ځ اڅ ثلاًم ٳڈ ثل اٿل اٿبٿم ٯيبٽ ڃٴڄـ؛ صچ تچاڃڄـ  ٿٴټ٬بځ ثل ايڂ اٿل ت٤ييڂ ُـڇ ًا

٣ٔڀم، صچځ آڃڊب ُلڅٛي ٿبڃڄـ  ؛ُچؿ ٣ڀلڅ اٿبٽ ٿي : اٷل ميـ اٿبٽ ڃِـ؛ٷچيڄـ اٿبٽ كا ثپقيلڃـ. آغبة اؽتيبك ٿي اٯبٻڌ

اٷل ڃنؿ ُي٤ڈ ربين اًم  ،م آځ ٷقُتڈژقيلڃـ. ا اڃـ، ڃڀي كا ٳڈ اٿبٿيڈ ثلاڍ اٿبٿم ٯلاك ؿاؿڇ ا٫٘ټيم، ا٣ټڀيم څ اُز٤يم

اڃزبٽ ؿاؿڃـ، ثلاًبى  څ اٿبٿبځ ث٤ـ ام عٌيڂ ٳڈ اٿبٽ، اٿبٿم ٟبډل كا ام كڅڍ تٰيڈ تلٱ ٳڄـ، ٿبڃڄـ آڃضڈ عٌڂ

م  كډب ٳڄـ ،ؿٻيٺ ٣قكڍ ٳڈ ثلاڍ ؽچؿ يب ٿلؿٽ ؿاكؿ ثڈ څ ثبٛڄبً اٿبٿم كا ٟبډلاً ٳڈ ٿقډت اؽتيبك ډپ ثل اٿبٽ ربين ًا

 .(164-163، 17ّ٭، د1378ـيـ، اٻغ اثي  )اثڂ

م.  ؿك ايڂ ٯٌڀم ؿكثبكڋ كڅٍ ت٤ييڂ اٿبٽ ڃيٌم؛ ثغج ثل ًل ُبيٌتٸي ًيـ ٿلت٘يثغج  ًيـ ډبڍ ٫لؿڍ اٿبٽ ًا

ـ: ٳٌي ٳڈ صڄيڂ رڀ تي ٿي ٿي ٿلت٘ي تٸي كډجلڍ ٿلؿٽ كا  ٷچيـ څ عتي ؽچؿٍ ډپ ا٣تلا٩ ٿي ٷچي ٳڄـ ٳڈ ُبٌي

ـاكؿ، اڅ ؿك څاٯ٢ ُبيٌتڈ كډجلڍ ڃيٌم څ  ٣ڄچاځ اٿبٽ اڃتؾبة ُچؿ؛ ي٤ڄي عتي اٷل ثپقيليپ ٳڈ اٿبٿم ام كاڇ  ڃجبيـ ثڈڃ

 اٻغـيـ اثي اثڂ ُچؿ، ثبم ډپ اڃتؾبة صڄيڂ ٫لؿڍ ثلاڍ اٿبٿم اڃتؾبة ؿكًتي ڃيٌم.  اڃتؾبة اډٺ عٺ څ ٣ٰـ ٿڄ٤ٰـ ٿي

ـاڃٌتڈ ايڂ ثغج كا ثب ثغج  تڈ يب ڃ ٜټت« كڅٍ ت٤ييڂ اٿبٽ»ؿاٌڃ م. ؽټٚ ٳلؿڇ څ ژبًؾي ثلاڍ ايڂ ٿ  اكائڈ ڃٴلؿڇ ًا



200    ، 1399 ثْبض ٍ تبثؿتبى، 24، پ٘بپٖ اٍل، قوبضُ ٗبظزّنؾبل 

م څ عتي اٷل ثڈ ؿٻيٺتل اٿبٽ ؿك ډل عبٹ ُبيٌتڈ ؿيٸل ايڄٴڈ ام ڃ٠ل ُي٤ڈ،  ډڀلاډي ڃٴلؿځ ٿلؿٽ  يڂ ٫لؿ اٿم ًا

م. آڃضڈ ؿكثبكڋډپ ُبيٌتٸي اڅ ميل ُچؿ كډجلڍ ًيبًي كا كډب ٳڄـ، ثبمٿزجچك  ايڂ  ،ٿٜلط ُـڇ اثچثٴل ًااٹ ڃل٫تڈ ًا

ڈ ؽ ٫م كا يٌتٸي كډجلڍ ثل ؿيٸلاځ كا ڃـاكؿ. اڅ عتي ؿك آؽل ٣ڀل ام ايڄٴاًم ٳڈ اڅ ؽچؿٍ ڃين ٿ٤تل٩ ثچؿ ٳڈ ُب

م، اثلام تإ  .(619، 2ّ، د1983 )ٛجلڍ، ٳلؿ ً٪ ٿيژقيل٫تڈ ًا

 اجتْبد هسئلًِقذ چْبرم: علن اهبم ٍ 

م. ًيـ ٿلت٘يثبكڋ ٷٌتلڋ ٣ټپ اٿبٽ څ ٿٌئټڌ ارتڊبؿ، ام ؿيٸل اؽت ٫بت ٿجڄبيي  ڃ٠ل ُي٤ڈ څ ٿ٤تنٻڈ ؿك اؽت ٩  څ ُبكط ًا
ارتڊبؿ ٳلؿڇ څ ثڈ عٴڀي  ٣ڀلٳ ٽ ايڂ اًم ٳڈ  ٷچيـ: ؽ ٓڌ ٿي٣ڀل ثڈ ٤ٛڂ صڊبكٽ  ؿك ژبًؼ اٻغـيـ اثي  اثڂ

تجبڇ ثچؿڃَ ُـڇ ؛٫تچا ؿاؿڇ م ًپي ٿتچرڈ ُا ٳڄـ. ٳٌي ٳڈ ٿڄٴل ارتڊبؿ اًم  څ ايڂ ؽټټي ثل اٿبٿم اڅ څاكؿ ڃڀي ًا

م، ايڂ ٿچاكؿ كا اڃٴبك  .(210، 12ّ، د٭1387اٻغـيـ،  اثي  )اثڂ ٳڄـ ٿي يب ٯبئٺ ثڈ ٣ٔڀم اٿبٽ ًا

ـاـڃ څ ثڈ ٯبٗي  م ٳڈ ثل اٿبٽ څارت ڃيٌم ډڀڌ اعٴبٽ كا ث ٴبالت څاكؿ ثل ؽټي٬ڌ ؿڅٽ، ثل ايڂ ثبڅك ًا ؿك ژبًؼ ثڈ ُا

م ٳڈ اٿيل م. اڅ ثل ايڂ ثبڅك ًا ـ، ثلاڍ اٿبٽ ډپ المٽ ًا تڈ ثُب ـامڇ ٳڈ عبٳپ ثبيـ ٣ټپ ؿُا ٺ اٻڀاٿڄيڂ ؿك ٿٌبئ ډڀبځ اڃ

بى كؤڍ څ ٷڀبځ ؽچؿٍ  (394–383ق، ص4141)سید مرتضی، « ثي٢ ؤٿڊبت األڅالؿ»ٿت٤ـؿڍ، امرڀټڈ ٿٌئټڌ  ثلًا

م.  ـ څ  ٳڄـ څ ٿي ا٣تلٕا ٿي ًيـ ٿلت٘ي٣ڀٺ ٳلؿڇ ًا تـالٹ ٳلؿيپ ٳڈ اٿبٽ ثبيـ ثڈ ډڀڌ ُل٣يبت ٣بٻپ ثُب ـ: ًا ٷچي

ت تيپ څ ثل ٫ٌبؿ ارتڊبؿ څ ٣ڀٺ ثڈ كؤڍ ًا ډلٷن ثڈ كؤڍ ٣ڀٺ ڃٴلؿ  ـالٹ ٳلؿيپ. اٿيلٿاٿڄبځثيڂ اڅ څ عبٳپ ٫ل٭ ٷقُا

ـ، ٿڄ٠چكُبځ ام كؤڍ، « ثي٢ اٿڊبت االڅالؿ»څ آڃضڈ ؿكثبكڋ ؽجل  م، ٓغيظ ڃيٌم څ اٷل ډپ ٓغيظ ثبُ كڅايم ُـڇ ًا

م.  م: يٴي ايڄٴڈ آيب ثل  اٻغـيـ اثي اثڂ ٿلار٤ڈ ثڈ ڃٔچّ څ اؿٻڈ ًا م ٳڈ ايڂ ٤ٛڂ ٿجڄي ثل ؿڅ ٿٌئټڌ ًا ثل ايڂ ثبڅك ًا

ـاـڃ يب ڃڈ؟ ايڂ ٿٌئټڌ ؿك ٳتبةاٿ م ډڀڌ ٿٌبئٺ ُل٣ي كا ث م؛ ؿيٸلڍ ايڄٴڈ  بٽ څارت ًا ډبڍ ٳ ٿي فٳل ُـڇ ًا

م يب ڃڈ؟ ايڂ ٿٌئټڌ ډپ ؿك ٳتبة م )ډڀبځ، د  ارتڊبؿ څ كؤڍ عٮ ًا  (.202، 17ّډبڍ آچٻي ثيبځ ُـڇ ًا

 تً٘قذ پٌجن: افضل

م ٳڈ ا٫٘ټيم ؿك اٿبٿم ُ اٻغـيـ اثي اثڂ  ـ:  ډبڍ ٿٰـٿڌ ٳتبَث ٿي لٙ ڃيٌم. اڅ ؿك ڃؾٌتيڂ ًٜلثل ايڂ ثبڅك ًا ڃچٌي

(. اڅ ؿك 3، 1ّ)ډڀبځ، د « اٯت٘بډب اٻتٴټي٪لوٓصلحٔ اٻغڀـهلل اٻقڍ ت٬ََلَؿٓ ثِبٻٴڀبٹ... څ ٯَـٓٽ اٻڀ٬ٓ٘چٹَ ٣ټي اال٫٘ٺ »

ـ:  ، ٿياثچثٴلڃ٠ل ٿ٤تنٻڈ ؿكثبكڋ ٓغم ثي٤م ثب  ٿٰـٿڈ، ژي ام ثيبځ ات٬ب٭ ڃ٠ل  ا٫٘ټيم ات٬ب٭آغبة ٿب ؿك ٿٌئټڌ »ڃچٌي

ـاكڃـ. ٯـٿبڍ ثٔليچځ  ـاؿڍ كا ا٫٘ٺ ٿي اثچثٴلڃ م ؿاڃڄـ څ ث٨ بكڇ «. ډب ډڀڈ ثل ايڂ ثبڅكـڃ ٳڈ ٣ټي ا٫٘ٺ ًا ؿك ڃڊبيم ُا

ثب تچرڈ  ،ُلي٪ ٿلت٘ي(. اڅ ؿك ٗڀڂ اڃتٰبؿاَت ثڈ 9-7، 1ّډٌتپ )ډڀبځ، د  ٳڄـ ٳڈ ٿڂ ٯبئٺ ثڈ ت٬٘يٺ ٣ټي ٿي

م؛ « څ ٻٌَمٔ ثؾَيلٳپڅٻيتُٴپ »ٳڈ اثچثٴل ثڈ ايڂ ٣جبكت  م ٳڈ ايڂ رڀټڈ ام ڃ٠ل ثٌيبكڍ ام ٿ٤تنٻڈ ٓبؿ٭ ًا ثل ايڂ ثبڅك ًا

(؛ اٿب ام ڃ٠ل ُي٤ڈ، اٿبٽ 159، 17ّثچؿ )ډڀبځ، د ٛبٻت اثي ثڂ  ا٫٘ٺ ٿلؿٽ ڃجچؿ؛ صچځ ثڊتليڂ آڃڊب ٣ټي اثچثٴلي٤ڄي 

م.  ـ،  ايڂ ا٣تٰبؿ كا ام ثبڅكډبڍ ارڀب٣ي اٿبٿيڈ ٿي ُيؼ ٿ٬يـا٫٘ٺ اډٺ مٿبَڃ ًا  (.39٭، 1414ّؿاـڃ )ٿ٬ي

ُؾْ ؿك ٿٰبيٌڈ  ٬ٓبت ايڂ ، ثڈ ايڂ ٿ٤ڄبًم ٳڈ ٿزڀچ٣ڌُچؿ اٿبٿم ٿٜلط ٿي ؿكثبكڋ څٯتي ثغج ا٫٘ټيم

م ٳڈ ٷچڃڈ ثب ا٫لاؿ ؿيٸل ثڈ م. اٷل تڄڊب يٲ ٬ٓم ٿبڃڄـ ا٣ټڀيم ٿٜلط  اڅ ثلاڍ اٿبٿم ام ؿيٸلاځ ُبيٌتڈ اڍ ًا تل ًا
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م ٳڈ ٳٌي ا ،ُـ ٿي تل ثلاڍ  ، ُبيٌتڈاٿب ُزب٣م ثيِتلڍ ؿاكؿ ،ؿ٣ب ٳڄـ ٫لؿڍ ٳڈ ٣ټپ ٳڀتلايڂ اعتڀبٹ څرچؿ ؿُا

م ك٣بيم  ،ُچؿ ا٫٘ټيم ثلاڍ اٿبٿم ٿٜلط ٿي ؛ اٿب څٯتي ٿٌئټڌتڄڊب ثڈ ٣ټپ ڃيبم ڃـاكيپ ،صچځ ؿك اٿبٿم ؛اٿبٿم ًا

م؛ ي٤ڄي ٳٌي ٳڈ ا٣ټپ څ اُز٢ څ ٿٔبٻظ ربٿ٤ڈ څ م، اٿب ٿٔټغم ؿيڂ ډپ ؿك ډڀيڂ ٿ٬ڊچٽ ڃڊ٬تڈ ًا ؿيڂ څ  ... ًا

 ا٫٘ٺ ٿلؿٽ ثلاڍ عٴچٿم ڃيٌم. ،ؿډـ ربٿ٤ڈ كا تِؾيْ ڃڀي

 ًقذ هببًٖ اصَلٖ. 2ـ5ـ2

 ت خبر ٍاحذًقذ ًخست: حج٘

م ٳڈ اڅ ثلؽ ٩ ًبيل ُي٤يبځ ثڈ  ؿك ڃ٬ي عزيم ؽجل څاعـ، ڃ٠ليڈ ًيـ ٿلت٘يٿقډت  اٻغـيـ اثي اثڂ ام ڃ٠ل  اڍ ُبف ًا

م؛ صچځ ًبيل ُي٤يبځ ام ژيِيڄيبځ، ٿبڃ څ عتي  اثچر٬٤ل ٯڀي، عټجي، ثبثچيڈ اثڂ، اثچثٔيل، يچڃي ،مكاكڇڄـ آځ ٿ٤تٰـ ًا

بكڇ ٿي ، ؿك ٫ٰڈ ثڈ ؽجل څاعـ ٣ڀٺ ٳلؿڇاثچر٬٤ل ٛچًي، ٿبڃڄـ ًيـ ٿلت٘ي ٿ٤بٓلاځ . اڅ ًپي ُا ٳڄـ ٳڈ ثغج ٿ٬ٔٺ  اـڃ

م )اثڂ اثي االػتجبض ػلٖ وتبة الصضٗؼِثبكڇ ؿك ٳتبة  ؿك ايڂ ـ،  اڃزبٽ ُـڇ ًا  (.247-246، 16ّ٭، د 1378اٻغـي

ؿك ثبة عزيم ؽجل څاعـ ڃ٠ل ؽبٓي ؿاكڃـ ٳڈ ثب ڃ٠ل اٳخل ُي٤يبځ  ٛجلًيڅ  اؿكيي اثڂ، مډلڇ اثڂ، ًيـ ٿلت٘ي

م. آڃڊب ؽجل څاعـ كا تڄڊب ؿك ٓچكت ډڀلاډي ثب ٯلائڂ ، 3 تب، د )ٿ٬٠ل، ثي ؿاڃڄـ عزم ٿي ،ؿك ايڂ ثبة ٿت٬بڅت ًا

ژبيبځ ًؾڄَ ثڈ آځ اُبكڇ  ؿك اٻغـيـ اثي  اثڂٳڈ  ٛچك اٻجتڈ ډڀبځ .(30-21، 1ّ ، د٭1405ًيـ ٿلت٘ي، ؛ 74ّ

م څڍ ا٫لاؿڍ ٳڈ ٳلؿڇ، اٿب ثٌيبكڍ  ؛اڃـ ٫ٰڈ ثڈ ؽجل څاعـ ٣ڀٺ ٳلؿڇ ، ؿك مٿيڄڌُيؼ ٛچًيٿبڃڄـ  ،ام آڃبځ يبؿ ٳلؿڇ ًا

تڄبؿ ثڈ اً ،ثل ايڂ ثبڅكڃـ ٳڈ ؿك ٿجبعج ا٣تٰبؿڍ ٳڈ ڃيبم ثڈ عٔچٹ ٣ټپ څرچؿ ؿاكؿ ،ُيؼ ٿ٬يـٿبڃڄـ  ،ام ثنكٷبځ ُي٤ڈ

 .(190، ّ٭1369ٳلارٴي، ؛ 123، 1993ّٱ: ٿ٬يـ، ك.) صچځ ٿ٬يـ ٣ټپ ڃيٌم ؛ٳڄـ ؽجل څاعـ ٳ٬بيم ڃڀي

 ص قرآى بب خبر ٍاحذً٘قذ دٍم: تخص

م ٳڈ ٓغبثڈ ٣ڀچٿبت ٯل اٻغـيـ اثي  اثڂ ٿبڃڄـ آڃضڈ ؿك ٿبرلاڍ اكث  مؿڃـ؛ آځ كا ثب ؽجل څاعـ تؾٔيْ ٿيٿ٤تٰـ ًا

ـاُتڂ ژيبٿجل ثبكڋ ڃـ ثب ؽجل څاعـ ؿك٣ڀچٿيم ؿاكٷقُم. آيبت اكث ٳڈ  ژيبٿجل )اثڂ  تؾٔيْ ؽچكؿ اكث ڃ

څٯتي ُل١ ؽجل څاعـ كا عزم ثـاڃـ، تؾٔيْ ٯلآځ ثب ؽجل څاعـ ډپ  ،ام ڃ٠ل اڅ .(245، 16ّ٭، د1387اٻغـيـ،  اثي

م  .(247، 16ّ)ډڀبځ، د ربين ًا

-216، 1ّ تب، د )ٿ٬٠ل، ثي ٔيْ ثنڃـتچاڃـ ٣ڀچٿبت ٯلآځ كا تؾ ؽجل څاعـ ٿي ،ام ڃ٠ل ثيِتل ٣ټڀبڍ ُي٤ڈ

ڃين  ډڀٌلاځ ژيبٿجل ،صچځ ؿك ايڂ ٓچكت ؛ٓغيظ ڃيٌم اٻغـيـ اثي  اثڂاؿ٣بڍ  اكث ژيبٿجل . اٻجتڈ ؿكثبكڋ(217

 ُچؿ. ثيِتل ژلؿاؽتڈ ٿي ٳلؿڃـ. ؿك اؿاٿڈ ثڈ ايڂ ٿٌئټڌ ڃجبيـ اكث ؽچؿ كا ٿٜبٻجڈ ٿي

 بس٘ص ًص بب ق٘تخص: ًقذ سَم

بٿڈيَ تؾټ٪ ام ر ًيـ ٿلت٘ي م ٳڈ ڃنؿ ثٌيبكڍ ام  اٻغـيـ اثي  اثڂؿاڃـ.  كا ڃبؿكًم څ ٿ٤ٔيم ٿي ًا ثل ايڂ ثبڅك ًا

م څ ؿك ٳتت آچٹ ٫ٰڈ ثڈ آځ ژلؿاؽتڈ ُـڇ اًم.  ،ٿ٤تنٻڈ تؾٔيْ ٣ڀچٿبت ڃٔچّ ثب ٯيبى رټي ربين ًا

بى ثلايڂ  ى ٿٔټغتي ٳڈ ؿكثبكڋ( كا ثلاًبؤسبهٔ)ؤڃ٬قڅا ث٤ج  ٯچٹ ٣بٽ ژيبٿجل ٳڈ ربين ڃجبُـاثچثٴل صلا ثل  ،ًا



202    ، 1399 ثْبض ٍ تبثؿتبى، 24، پ٘بپٖ اٍل، قوبضُ ٗبظزّنؾبل 

م يب ثڈ ثڈ فډڄَ ؽٜچك ٳلؿڇ اًبٿڈڃل٫تڂ ثڈ ًپبڇ  تڈ  ٿي اًبٿڈاڍ ٳڈ ډڀلاډي اڅ ثب ًپبڇ  ؿٻيٺ ٿ٬ٌـڇ ًا تچاڃٌم ؿُا

 .(192، 17ّډڀبځ د، ك.ٱ: ډڀضڄيڂ؛ 188، 17ّ، د٭1387اٻغـيـ،  اثي  )اثڂ ثبُـ، تؾٔيْ ثنڃـ

م ٳڈ آڃڊب  تڄڊب ؿك ٓچكتي ثلاڍ ؿيٸلاځ المٽ ًم ٳڈ ؿًتچكډبڍ ژيبٿجل ژقيلٍ ايڂ ڃ٠ل ثڈ ايڂ ٿ٤ڄب االرلًا

ـاڃڄـ څ ؿكٓچكتي ـ،  ٳڈ ثڈ تِؾيْ ؽچؿُبځ ؿًتچكډبڍ ژيبٿجل ٿٔټغم كا ؿك تج٤يم ام اڅ ث ٔټغتي ثبُ ٿؾبٻ٪ ٿ

٣ڀلاځ:  )آٹ تچاڃڄـ آځ كا ارلا ڃٴڄڄـ. ايڂ ٿٌئټڈ ٣ څڇ ثل ٿؾبٻ٬م ثب ٓليظ ؿًتچكات ٯلآځ ٿجڄي ثل تج٤يم ام ژيبٿجل ٿي

م. ٿڄنٻڌ ٫لڅٳبًتڂ ام ُإځ ژيبٿجل (، ثڈ92؛ ٿبئـڇ: 59؛ ڃٌبء: 132څ32  څ اڅ كا ؿك كؿي٪ ٓغبثڈ ٯلاك ؿاؿځ ًا

 ًټڀي فجإٓام آتَ مؿځ ا٫لاؿ،  ثل ؽ ٩ ڃڊي ژيبٿجل اثچثٴلصلا » ؿك ژبًؼ ثڈ ايڂ ژلًَ ٳڈ اٻغـيـ اثي  اثڂ

تـالٹ ٿي «كا ثب آتَ ًچماڃـ؟ مڃچ ٳڄـ څ ٿي ڃين ثڈ ډڀيڂ ُيچڇ ًا ڃْ ٣بٽ كا ثب ٯيبى رټي  ٳڈ يٌـ: ثل اٿبٽ ربين ًا

 .(222، 17ّ، د٭1387اٻغـيـ،  اثي  )اثڂ تؾٔيْ ثنڃـ

ؽچكؿ ٳڈ اڍ ٳبٍ  ام ايڂ ٳبك ژِيڀبځ ثچؿ څ ؿك آؽل ٣ڀل عٌلت ٿي اثچثٴل صلا :ثبيـ ام اڅ ژلًيـ ،ؿك ايڂ ٓچكت

تجبډَ ا٣تلا٩ ٿي اثچثٴلڅٯتي  ٳلؿٽ؟ ايڂ ٳبك كا ڃڀي ، ربيي ثلاڍ ؽچكؿ آځ ا٫ٌچى ٿي څ ثبثم ٳڄـ ؽچؿ ثڈ ُا

ؿډـ ٫ٰٚ ثؾِي ام ايڂ  تلريظ ٿي اٻغـيـ اثي  اثڂ. (619ّ، 2، د1983)ٛجلڍ، ٿبڃـ  ڃڀي اٻغـيـ اثي  اثڂتچريڊبت 

 .(51، 6ّ، د٭1387اٻغـيـ،  اثي  )اثڂ كڅايم كا ثيبڅكؿ

ـاكؿ «ٯيبى» م څ عزيم ڃ  ثڊبڃڌ تچاځ ثب ڃْ ٓليظ ثڈ يكڅ ڃڀ ايڂ ؛ امؿك ٿڄ٠چٿڈ ٫ٴلڍ ُي٤ڈ اٿلڍ ثبٛٺ ًا

 .(202، 1ّ٭، د1405ٿلت٘ي،  ٱ: ًيـك.ثبكڇ  )ؿك ايڂ ٯيبى ٿؾبٻ٬م ٳلؿ

 ًقذ چْبرم: اجتْبد

م ٳڈ اٿل  ثيم ؿكثبكڋ ٿڄ٢ ؽڀي ام اډٺ٣ڀل اُٴبٻي ٳڈ ثل ؿك ژبًؼ ثڈ اٻغـيـ  اثي اثڂ  څاكؿ ُـڇ، ثل ايڂ ثبڅك ًا

م څ  ، ارتڊبؿڍ څ ٿغٺ اؽت ٩ آكاءؽڀي م. ډل  ،عٴڀي ٳڈ ثيبځ ٳلؿڇثب  ٣ڀلًا ام ٿٌيل ارتڊبؿ ؽبكد ڃِـڇ ًا

م ،ٓغبثڈ ثچؿ بٻي څاكؿ ٳڄـ، ثل ارتڊبؿڍ ٳڈ ُيچڋٳي ثل آځ اُٴ ، 12، د٭1387اٻغـيـ،  اثي  )اثڂ اُٴبٹ ٳلؿڇ ًا

يلاځ ثـك څ ٯجچٹ ٫ـيڈ ثلاڍ آماؿڍ آڃبځ، 249، 12ّد، ك.ٱ: ډڀضڄيڂ؛ 211ّ (. اڅ ډڀضڄيڂ ثب اُبكڇ ثڈ ٿبرلاڍ ًا

م ٳڈ ژيبٿجلثل  . ثب ايڄٴڈ څ ثڈ ارتڊبؿ څ ڃ٠ل آڃبځ تچرڈ ڃڀچؿ ؿيڄي ثب آغبة ٿِچكت ٳلؿ ؿك ايڂ ٿٌئټڌ ايڂ ثبڅك ًا

ٳڈ يٲ ڃ٠ل ؿكًم څ ؿيٸلڍ  عبٻي بٹ ډل ؿڅ ٷلڅڇ كا ٿـط ٳلؿ؛ ؿكع ايڂ ، ثبؿڅ ڃ٠ل ٿؾتټ٪ څ ٿؾبٻ٪ ډپ ٿٜلط ُـ

م. ايڄٴڈ  م ايڂ ٿٌئټڈٷ٬تڈ  ًيـ ٿلت٘ياُتجبڇ ًا يلاځ ثـكڃجچؿڇ، ؿ اڍ ُل٣ي ًا يب  كًم ڃيٌم. ٿٌئټڈ ٳِتڂ ًا

م آماؿڍ ؿك ثلاثل ٫ـيڈ، ام ٿڊپ  (.251-250ّ ، 12)ډڀبځ، د تليڂ ٿٌبئٺ ُل١ ًا

٫لٕ ٳڈ ارتڊبؿ اڅ ثبُـ، څٯتي ؿك ٿؾبٻ٬م ثب عٴپ ٓليظ ؽـاڅڃـ څ  ثڈ ٣ڀلثبكڇ ثبيـ ٷ٬م: ڃ٠ل  ايڂ ؿك 

ٯـك ٷٌتلؿڇ ثبُـ ٳڈ ُبٿٺ  ؿايلڋ ارتڊبؿ آځ تچاڃـ عزيم ؿاُتڈ ثبُـ؟ اٷل ڃْ ٯلآځ اًم، صٸچڃڈ ٿي

ٿبڃـ؟ آيب ارتڊبؿ ثلاڍ ٳِ٪ عٴپ ُبك١ ؿك ٿچاكؿڍ  ٿؾبٻ٬م ثب عٴپ ٓليظ ٯلآځ ثبُـ، آيب صينڍ ام ؿيڂ ٿي

 ٓلاعم ثيبځ ڃِـڇ اًم، ڃيٌم؟ ٳڈ عٴپ ُبك١ ثڈ
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 ًقذ پٌجن: اجتْبد در برابر ًص

ـاٿبت  ؿكثبكڋ ًيـ ٿلت٘ي )ؿك ٿچاكؿڍ ٳڈ ڃْ ٓليغي  ٿبٽ څ ٧يل اٿبٽ ربين ڃيٌمٳڄـ ٳڈ ثل ا ثيبځ ٿي ٣خڀبځاٯ

رنء ٿچاكؿڍ  ٣خڀبځ٫لٕ ژقيلٍ ٓغم ارتڊبؿ، ٳبكډبڍ  ٳڄـ څ ثبيـ ثلاًبى ڃْ ٣ڀٺ ٳڄـ. ثڈ څرچؿ ؿاكؿ( ارتڊبؿ

 (.10، 3ّڃيٌم ٳڈ ارتڊبؿ ؿك آڃڊب ٓغيظ ثبُـ )ډڀبځ، د

م اثچاٻغٌيڂ ؽيبٙام ٯچٹ ٯبٗي  ثڈ ٿـيڄڈ كا  ٣بّ ثڂ عٴپٷلؿاڃـځ  ل اربمڋ ثلثب څرچؿ ايڄٴڈ ژيبٿج» :ڃٰٺ ٳلؿڇ ًا

ـاؿڇ ثچؿ، اٷل ارتڊبؿ  ـاڃـ، اڅ ٿي ٣خڀبځڃ صچځ  ؛تچاڃـ صڄيڂ عٴڀي ؿډـ ٿڄزل ثڈ ايڂ ُچؿ ٳڈ ثلٷلؿاڃـځ اڅ كا ربين ث

م ٳڈ ثبٛٺ ثچؿځ ايڂ ًؾڂ ٳبٿ   ًيـ ٿلت٘ي (.33، 3ّ)ډڀبځ، د «ٳڄڄـ اعچاٹ څ ُلايٚ ت٨ييل ٿي ثل ايڂ ثبڅك ًا

م ـاكؿ ؿكثبكڋ ٿجبط ٳلؿځ ٿغ٠چك ٿجبط ٿيصينڍ كا ٿڀڄچ١ يب  . څٯتي ژيبٿجلآُٴبك ًا يب علاٽ  ٳڄـ، ٳٌي عٮ ڃ

ميلا آڃڊب ارتڊبؿ كا ؿك ربيي  اڃـ؛ ڃڄـ ڃين ايڂ ٿٌئټڈ كا ژقيل٫تڈؿا ٳلؿځ ٿجبط، ارتڊبؿ ٳڄـ. ا٫لاؿڍ ٳڈ ارتڊبؿ كا ربين ٿي

ؿك اٿبځ ڃيٌتيپ ٳڈ ارتڊبؿ ٿزتڊـڍ ثڈ  ،ثب ڃْ ربين ثـاڃيپؿاڃڄـ. اٷل ارتڊبؿ كا ؿك ٿؾبٻ٬م  ربين ٿي ،ٳڈ ڃٔي ڃيٌم

ـاڃٌتڂ ڃڀبم ٿڄزل ُچؿ؛ ثب ايڂ ؿٻيٺ ٳڈ عبٹ ٣چٕ ُـڇ؛ څ ايڂ ثڈ ع ٹ ؿاڃٌتڂ ٯ ڃبثچؿڍ  ٿ٤ڄبڍ تٺ څ څارت ڃ

م. ايڄٴڈ ثڈ ثلٷِتڂ  تِ اًبٿڈام ًپبڇ ٣ڀل ُلي٤م ًا  ثڂ عٴپاڃـ، ًؾڂ ؿك ډل ؿڅ ٿٌئټڈ )ثلٷلؿاڃـځ  ڊبؿ ٳلؿڇًا
ماًبٿڈام ًپبڇ  ٣ڀلثڈ ٿـيڄڈ څ ثلٷِم ٣بّ    .(33، 3ّ)ډڀبځ، د ( ٿبڃڄـ ډپ ًا

 بهبرً٘قذ ششن: اجتْبدات پ

ٳلؿ، ڃڈ ثلاًبى څعي، ٳڈ  ډب څ ًپبډيبځ كا ثلاًبى ارتڊبؿ ؽچؿ ٷٌيٺ ٿي ًليڈ ثل ايڂ ثبڅك اًم ٳڈ ژيبٿجلٯبٗي 

م ٳڈ ثيڂ ايڂ ا ثل ايڂ ثبڅك ًيـ ٿلت٘يٿؾبٻ٬م ثب آځ علاٽ ثبُـ.   ٿچك څ ؿيڂ كاثٜڌ ٿغٴڀي څرچؿ ؿاكؿ څ ؿك مٿلڋًا

م. اٿچك  ٷچيـ: څٯتي  ٿي اٻغـيـ اثڂ اثيؿڃيبيي ٿخٺ ؽچكؿځ څ آُبٿيـځ ڃيٌم؛ صچځ ٫تچعبت ٿبيڌ ٣نت اً ٽ ًا

٣نت اً ٽ  ُچؿ څ ايڂ ٿبيڌ ډب ام اڅ ؿڅك ٿي ٯچڍ ُـڇ څ ثيڀبكڍ ،ؽچثي اًتلاعم ٳڄـ ٷچُم ثؾچكؿ څ ثڈ ژيبٿجل

بى  ثلايڂ .اًم م. ٫تچعبت څ ٣نت اً ٽ ؿك آڃڊب ٿڄب٫بتي ثب ايڂ ڃـاكؿ ٳڈ ًا ثبيـ ٿ٤تٰـ ُچيپ ٳڈ ايڄڊب ډپ څعيبڃي ًا

ـاك  ، اٿچكڍ ٿبڃڄـٿڄب٫بت ؿاكؿ ثبُـ. آڃضڈ ثب ارتڊبؿ څ ڃ٠ل ژيبٿجل آڃڊب ام كڅڍ ارتڊبؿ ژيبٿجل ڃڀبمډبڍ څارت، ٿٰ

م ٳڈ ٿي  څ ارتڊبؿ څ ڃ٠ل ژيبٿجل څعي ؿكيب٫م ُـڇ اڃـ ؿاڃيپ ام ٛليٮ مٳبت، ٿڄبًٲ عذ څ اعٴبٿي ُجيڈ ثڈ آځ ًا

ـاكؿ. ٓغبثڈ ؿك رڄٶ ايِبځ ؿك  ٳلؿڃـ. ، ڃ٠ل ايِبځ كا ٣چٕ ٿيٳلؿ ډب څ ڃ٠ليبتي ٳڈ ايِبځ تـثيل ٿي ؿك آځ ؿؽبٻتي ڃ

ٳلؿڃـ؛ اٿب ؿكثبكڋ اعٴبٽ ډلٷن ام ڃ٠لُبځ  ٷِتڄـ څ ٛجٮ ڃ٠ل ٓغبثڈ ٣ڀٺ ٿي ، ام ڃ٠ل اڅٻيڈ ٿيٿچاكؿ ثٌيبكڍ

 .(189 -188، 17ّ)ډڀبځ، د؟ تچاځ يٲ ثبة كا ثل ثبة ؿيٸلڍ عڀٺ ٳلؿ ڄـ. صٸچڃڈ ٿيٷِت ڃڀي ثل

ٳڈ اعٴبٽ آځ ام ٛليٮ څعي  ،ځ ڃجچت څ تجټي٦ كًبٻم: يٴي ُإځ ؿاكؿؿڅ ُإ ژيبٿجل اٻغـيـ اثي  اثڂام ڃٸبڇ 

آغبة ډپ ډلٷن ډيش ارتڊبؿ څ ڃ٠لڍ ام ربڃت ؽچؿ اكائڈ ڃٴلؿڇ څ ؿك ايڂ ٿچاكؿ ٿؾبٻ٬م  ؿكيب٫م ُـڇ څ ژيبٿجل

كډجلڍ ًيبًي څ ربيٸبڇ ارتڀب٣ي ايِبځ اًم څ تٔڀيڀبتي ٳڈ  ،ځ ؿيٸلٳڈ عٴڀي كا ت٨ييل ؿډڄـ؛ ُإ ُـ ثب٣ج ڃڀي

بى څعي ٣ڀٺ ڃڀي ژيبٿجل ،ُـ. ؿك ايڂ ثؾَ ثلاڍ اؿاكڇ ربٿ٤ڈ ٷل٫تڈ ٿي ڍ څ ڃ٠ل ؛ ثټٴڈ ثلاًبى كؤٳڄـ ثلًا

ؽ ٩  ُچؿ څ ٷبڇ ثل ٳڄـ څ ڃ٠لات آڃبځ كا رچيب ٿي بثڈ ٿِچكت ٿيايڂ اٿچك ثب ٓغ كڅ ؿكثبكڋ ايڂ ؛ امٳڄـ ؽچؿٍ ٣ڀٺ ٿي

 اُٴبٻي ڃـاكؿ. ٿؾبٻ٬م ثب ژيبٿجل ،ٳڄـ. ؿك ايڂ ٿچاكؿ ڃ٠ل ؽچؿٍ څ ٛجٮ ڃ٠لات آڃڊب ٣ڀٺ ٿي
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ؿؽبٻتي ڃـاكؿ څ ايِبځ ؿك ايڂ ٿچٗچ٣بت  ٫لٕ ژقيلٍ ايڄٴڈ څعي ؿك ايڂ ثؾَ ام تٔڀيڀبت ژيبٿجل عتي ثڈ

څرچؿ  ٳلؿڃـ، ثبم ډپ ؿٻيټي ثل رچام ٿؾبٻ٬م ثب ژيبٿجل ٷيلڍ ٿي كت ثب آغبة تٔڀيپڊبؿ ُؾٔي څ ٿِچثب ارت

ډل ؿڅ ٷلڅڇ كا  اڍ ٿٜلط ٳلؿڃـ ٳڈ ژيبٿجل ثبكڋ ٿٌئټڈ ڃ٠ل آغبة ؿك ؿكثبكڋ اؽت ٩ اٻغـيـ اثي  اثڂڃـاكؿ. ٿچاكڍ ٳڈ 

م؛ ، ٿلثچٙ ثڈ ٯجٺ ام تٔڀيپييـ ٳلؿڃـتإ ؿك اٿچكڍ ٳڈ ثب ٓغبثڈ  ٿجلي٤ڄي ژيب ٷيلڍ څ ؿك ٿلعټڌ ٿِچكت ًا

ثلؽي  ُـ څ ؿك ايڂ ٿلعټڈ ٿڀٴڂ ثچؿ ڃ٠لات ٿؾتټ٬ي اكائڈ ُچؿ څ ژيبٿجل ڃ٠لات آڃبځ كا رچيب ٿي ،ٳلؿ ٿِچكت ٿي

اڍ  ٷيلڍ ژيبٿجل ډپ ٣ـڇ ژي ام تٔڀيپ ُچؿ ٳڈ ٷيلڍ ُچؿ. ايڂ ؿٻيٺ ڃڀي يب ډڀڈ كا تبييـ يب كؿ ٳڄڄـ څ ًپي تٔڀيپ

م څ ٴڈ ثب ؿاليٺ كا ثـډڄـ. ايڂ ٳبك ٣ څڇ ثل ايڄ تٔڀيڀبت ژيبٿجلٿؾبٻ٬م ثب  ثڈ ؽچؿُبځ اربمڋ ٣ٰټي ڃبًبمٷبك ًا

م ٿي ثب آيبت ٯلآځ ٳڈ ؿًتچك ثڈ اٛب٣م ام ژيبٿجل ،ُچؿ ٿلد ٿي څ  ٿڄزل ثڈ ډلد  آځ صچځ ؿك  ؛ؿډـ ڃين ٿؾبٻ٪ ًا

م. ٓچكت ٳټي څ ٿٜټٮ ام ٿؾبٻ٬م ثب ژيبٿجل آيبت ثڈ  څ ؿًتچكات ايِبځ ڃڊي ُـڇ ًا

تڄبؿ ثڈ ايڄٴڈ ژيبٿجل اٻغـيـ اثي  ڂاث  ٳلؿ څ آڃبځ ٷبڇ ڃ٠لاتي ٿؾبٻ٪ ڃ٠ل ژيبٿجل ثب آغبة ٿِچكت ٿي ثب ًا

ٴبٻي ڃـاكؿ. اڅ ؿك ڃڊبيم ډب څ اٿچكڍ ٿبڃڄـ رڄٶ ؿكثبكڋ ٷيلؿ ٳڈ ٿؾبٻ٬م ثب ژيبٿجل ڃتيزڈ ٿي ،ٳلؿڃـ اكائڈ ٿي ... ُا

تـالٹ ت ٍ ٿي  ٳڈ اٷل ٿؾبٻ٬م ثب ژيبٿجل ثڈ ُبٽ كا تچريڈ ٳڄـ؛ ؿكعبٻي ًبٿڈاًپبڇ  ؽيل ؿك اكًبٹ، تإٳڄـ ثب ايڂ ًا

ـاڃيپ، ٯ٤ٜبً ؿك ٿلعټڌ ٷيلڍ ڃڊبيي څ ؿًتچك ثڈ اڃزبٽ ٳبكڍ ربين  ٿؾبٻ٬م ثب ايِبځ ژي ام تٔڀيپ ٿِچكت كا ربين ث

بٿڈ ٳيـ ٫لاڅاڃي ثل اكًبٹ ًپبڇتإ څيوڇ ايڄٴڈ ژيبٿجل ، ثڈڃيٌم تڄـ ًا  .ؿُا

م څ ثڈ ًيـ ٿلت٘يتل ام  ثٌيبك ٫لاػ اٻغـيـ اثي  اثڂڃنؿ  ژيبٿجلؿيٸل ايڄٴڈ ارتڊبؿات  ڃٴتڌ  ٛچك ٿِؾْ ًا
 ؿاڃـ. ؽبكد ٿي ارتڊبؿات ژيبٿجل يل ربٿ٤ڈ، رڄٶ څ ًپبڇ كا ام ؿايلڋاٿچك ٿلثچٙ ثڈ تـث ًيـ ٿلت٘ي

 ف استذالل٘تضع. 2ـ5ـ4

تـالٹ  اٻغـيـ اثي  اثڂ٤ـؿڍ ؿك ٿچاكؿ ٿت م؛ ثـڅځ ايڄٴڈ ٿڄِإي٪ ٳلؿڇ څ ثڈ ڃٰكا ت٤٘ ًيـ ٿلت٘يًا  ـ آځ ژلؿاؽتڈ ًا

 اؽت ٩ كا ثڈ اؽت ٩ ؿك ٿجبڃي ثلٷلؿاڃـ.

م ٳڈ ؽټي٬ڌ ًيـ ٿلت٘ي م ؿڅٽ څاٯ٤بً ثل ايڂ ثبڅك ًا م ڃڀي ژيبٿجل ٳڈ ا٣تٰبؿ ڃـُا  ،ٿيلؿ. اٷل ايڂ ا٣تٰبؿ كا ؿُا

 اثڂٿيلؿ؟  ځ ژيبٿجل ڃڀييـ، ثڈ آڃڊب ڃٸ٬م: ڃبكاعم ڃجبُيـ؛ صچؿ صلا څٯتي ڃبكاعتي ٿلؿٽ كا ؿك ثيڀبكڍ ژيبٿجل
تل ثڈ فډڂ اڅ  ٷ٬م: صلا ژيَ تچاځ ٳڄـ. ڃڀي ڈ فډڂ اڃٌبځ ؽٜچك ٿيډب ث ٷچيـ: ُجڊبت ث٤٘ي څٯم ٿي اٻغـيـ اثي 

م؟  (.201، 12ّ)ډڀبځ، د ؽٜچك ڃٴلؿڇ ًا

م  ډب ثڈ فډڂ اڃٌبځ ؽٜچك ٿي ٳڈ ُجڊبت ث٤٘ي څٯم اٻغـيـ اثي اثڂ ًؾڂ  م؛ ايڂ ؿك ٓچكتي ًا ـ، ؿكًم ًا ٳڄ

څرچؿ آيـ؛ اٿب ؿك ربيي ٳڈ ٿچٗچ٣ي ٿـت ٛچالڃي ٿٜلط ُـڇ څ   اڍ ثلاڍ ٳٌي ثڈ چٗچ٣ي ٿٜلط ُچؿ څ ُجڊڈٳڈ ٿ

ـ، ربيي ثلاڍ ايڂ ُجڊبت ثبٯي ڃڀي ډڀڈ امرڀټڈ ؽټي٬ڌ ؿڅٽ آځ كا ژقيل٫تڈ ـ. څٯتي ژيبٿجل اڃ تل ثيڀبكڍ ا٫تبؿ څ  ٿبڃ ؿك ٌث

ـ؟ څ آ ً ثب څرچؿ تٔليظ ژيبٿجلاٻچٯچ١ ؽچؿ ؽجل ؿاؿ، صٸچڃڈ ډڀبځ ٿچٯ٢ ايڂ ُ ام ٿلٵ ٯليت ثڈ ايڄٴڈ  جڊڈ عبٓٺ ِڃ

م؟ ژيَ ام ايڂ ډپ ؿك رڄٶ اعـ ٿٌئټڌ ُڊبؿت ژيبٿجل  اڅ ؿك آيڄـڋ ڃنؿيٲ ام ؿڃيب ؽچاډـ ك٫م، صڈ ربڍ ُجڊڈ ًا

ثڈ ٿـيڄڈ، يٴي ام ؿاليٺ ډزلت، تٔڀيپ ٿِلٳبځ ثڈ ٯتٺ ايِبځ ثچؿ.  ٿٜلط ُـڇ ثچؿ؛ عتي ؿك ٿٌئټڌ ډزلت ژيبٿجل
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م څٓيتَ كا ٿٴتچة ٳڄـ څ ثڄب ثڈ  ٿبڃـ؟ څٯتي ژيبٿجل رچؿ ايڂ، آيب ربيي ثلاڍ ايڂ ُجڊڈ ٿيثب څ ؿك ثٌتل ثيڀبكڍ ؽچًا

ـ، اثي اثڂ ڃٰٺ  م؟ )ډڀبځ، د٣ڀل  اٻغـي م كا ثڈ مثبځ آڅكؿ، آيب ثڈ ٿلٵ ژيبٿجل ُٲ ؿُا  (55، 2ّآځ ًؾڄبځ ڃبُبٌي

م ٳڈ اٷل ٣ڀل ٛجٮ « مځ عبٿټڈؿًتچك ثڈ كرپ » ؿك ؽٔچّ ٣ڀلثبكڋ ٤ٛڂ ثل  ؿك ًيـ ٿلت٘ي ثل ايڂ ثبڅك ًا

ُـ.  ٔيلڍ ٿتچرڈ اڅ ُچؿ، ٧ڀٸيڂ ڃڀيُـ، ثـڅځ ايڄٴڈ تٰ ٳلؿ څ ڃـاڃٌتڈ ٿڄزل ثڈ ٯتٺ ٳچؿٱ اڅ ٿي ُل١ ٣ڀٺ ٿي

م؛ ٿٰٔل ثچؿڇ څ ؿك ايڂ ٿٌئټڈ٣ڀل ٷلؿؿ ٳڈ  ٿي ٧ڀٸيڄي څ عنځ ؿك ايڂ ٿٌئټڌ ثڈ ايڂ ثل اٿب ُبكط  ٳچتبډي ٳلؿڇ ًا

م ـاڃٌتڈ مځ عبٿټڈ كا ًڄٸٌبك ٿي٣ڀل ٳڈ عتي اٷل  ثل ايڂ ثبڅك ًا  يٌتڈ ثچؿ ٳڈ ٧ڀٸيڂ څ ڃبكاعم ثبُـ؛ٳلؿ، ُب ڃ

ؽټي٬ڈ ؿڅٽ اًم  ٓـؿ تجلئڌ . ُبكط ؿك(207، 12ّ)ډڀبځ، د ي٤ڄي ٧ڀٸيڄي ؿٻيٺ ثل ٿٰٔل ثچؿځ يب ڃجچؿځ ٣ڀل ڃيٌم

م  اٍ  ٔـا٭ ايڂ عٴپ څ ٫لؿڍ ٳڈ ؿكثبكڇ؛ څٻي ؿكثبكڋ ٿٳڈ مځ عبٿټڈ كا ڃجبيـ ًڄٸٌبك ٳلؿ ؿاڃٌتڈ ٿي ٣ڀلڅ ٿ٤تٰـ ًا

تڈ عٴپ ٳلؿڇ م يب ڃڈ. ام ٳڈ، ؽجل ڃـُا  څٯتي ٿتچرڈ ُـ ؛ اٿبكڅ عٴپ ثڈ ًڄٸٌبك ٳلؿځ اڅ ؿاؿ ايڂ آيب ايڂ مځ عبٿټڈ ًا

م، ثٌيبك ڃبكاعم ُـ. ربڍ ايڂ ًااڅ عبٿټڈ  ٳڈ م ام عٴپ ٿٌئټڈ٣ڀل ثبٯي اًم ٳڈ اٷل اٹ ًا ، ثبم ډپ اڅ ډپ ؽجل ؿُا

م؛ؿك ٓـڅك ايڂ ك ٳلؿ څ  ٿي څرچ َ ام ٓـڅك كؤڍ ثبيـ ؿكثبكڋ ُلايٚ آځ تغٰيٮ څ ژلىصچځ ژي ؤڍ ٿٰٔل ثچؿڇ ًا

ٛڀيڄبځ ام عبٿټڈ ڃجچؿځ مځ، ؿكثبكڋ اڅ عٴپ ٓبؿك ڃڀچؿ؛ ي٤ڄي عتي اٷل اُتجبڇ ؽټي٬ڌ ؿڅٽ كا ٿلثچٙ ثڈ رڊٺ ژي ام ا

ـا٭ عٴپ ثپقيليپ څ ،ثڈ عٴپ ڃـاڃيپ ڃٌجم  تجبڇ كا ؿك ت٤ييڂ ٿٔ ؿك ډل ؿڅ ٓچكت، اڅ ٿٰٔل څ ؽٜبٳبك اًم  ثبيـ ايڂ ُا

 ٳلؿ. ٿتإً٪ ثچؿ څ ؽچؿ كا ًلمڃَ ٿي ،څ صچځ ؽچؿ ثڈ ؽٜبيَ آٷبڇ ثچؿ

كا ڃين ثڈ ډڀيڂ ُيچڇ كؿ « اًتؾ٬ب٩»څ ډڀلاډي آځ ثب « ارلاڍ عـ» ؿكثبكڋ ًيـ ٿلت٘ي ڃ٠ل اٻغـيـ اثي  اثڂ

م تچاځ ؿك  كا ٿي ًيـ ٿلت٘ي ډبڍ ثڈ اًتـالٹ اٻغـيـ اثي  اثڂثلؽي ام اڃتٰبؿات  .(207، 12ّ)ډڀبځ، د ٳلؿڇ ًا

ؿكثبكڋ  ًيـ ٿلت٘ي ڃ٠ل (؛272، 12ّ)ډڀبځ، د ٣ڀلثلاڍ څكڅؿ اٿبٽ ثڈ ُچكاڍ  ًيـ ٿلت٘ي٣قك ؿڅٽ  ٿچاكؿ ميل ؿيـ:

، 12)ډڀبځ، د ٿبرلاڍ اًيلاځ ثـك څ (273، 12ّ)ډڀبځ، د٣ڀل ُچكاڍ  ؛ ٿٌئټڌاثچثٴل څ٣ڀل يٴٌبځ ڃجچؿځ ًيلڋ 

 .(244، 12ّٱ: ډڀبځ، دك. ،ٸلثلاڍ ٿچاكؿ ؿي .250ّ

 تٗف رٍا٘تضع. 2ـ.5ـ5

مكا ٳڈ ثل ًيـ ٿلت٘يؿك ٿچاكؿ ٿت٤ـؿڍ ڃ٠لات  اٻغـيـ اثي  اثڂ ، كؿ ٳلؿڇ څ ؿك ا٣تجبك ٷل٫تڈ ام ثلؽي كڅايبت ًا

م:  كڅايبت ؽـُڈ څاكؿ ڃڀچؿڇ ًا

كڅايم ٳلؿڇ،  اثچثٴلثڈ ل ٣ڀاڃتٰبؿات  ؿكثبكڋ ًيـ ٿلت٘ياؽجبك څ كڅايبتي ٳڈ  ،ٳڄـ اؿ٣ب ٿي اٻغـيـ ثي   اثڂ. 1

م ٳڈ ؿك ٳتبة  ٛجلڍ الوؿتطقسڅ ٳتبة  ًيـ ٿلت٘يُچؿ څ ٫ٰٚ ؿك ٳتبة  ډبڍ ٿـڅځ يب٫م ڃڀي اؽجبكڍ ٧ليت ًا

ُچؿ. ايڂ  څؿڍ آُٴبك ٿيؿكًتي ايڂ ًؾڂ تب عـ ،ثب تتج٢ ؿك ٿڄبث٢ ٿچرچؿ .(36، 2ّ)ډڀبځ، د ُچؿ ُي٤ي يب٫م ٿي

ڃٰٺ  ثحبضاالًَاضٿبڃڄـ  ،ؽلتت ٿتإ( څ ثلؽي ٳ155-135، 1363ُّبفاځ،  )اثڂ االًٗبحؿك  كڅايبت ثزن ٿڄبث٢ يبؿُـڇ

 ًڄم ڃيبٿـڇ اًم. ُـڇ؛ اٿب ؿك ٿڄبث٢ اډٺ

كڅايتي ؿك  ٣ټييلٿاٿڄبځ ام اٿٯيي   ثڂ ًٔټيپٛليٮ  ؿاڃـ څ ام اٻٰلثي ٿي ؽڀي كا ًڊپ فڅڍ ًيـ ٿلت٘ي .2

م ايڂ كڅايم كا ت٤٘ي٪ ٳلؿڇ څ ٣ څڇ ثل ُبكط  .(188، 4ّ٭، د1410)ًيـ ٿلت٘ي،  ايڂ ٿچٗچ١ ڃٰٺ ٳلؿڇ ًا
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ڃين  ًټيپؿ ٳتبة آبٻم څرچ ثبكڋ څرچؿ ايڂ ُؾْ، ؿكثبكڋ څ تِٴيٲ ؿكًټيپ ي٪ ُؾٔيم څ ٿقډت ت٤٘

م تلؿيـډبيي كا ثڈ  .(217-216، 12ّ، د٭1387اٻغـيـ،  اثي  )اثڂ ڃٰٺ ام ُي٤يبځ ٷناكٍ ٳلؿڇ ًا

م څ ايڂ ٳتبة ٿغٺ اؽت ٩ ؿك ثيڂ څ ٳتبة اڅ ثيبځ ٳ ًټيپؿكثبكڋ  اٻغـيـ اثي اثڂ آڃضڈ  لؿڇ، ارڀبالً ٓغيظ ًا

م )ؿك ايڂ ًټيپُي٤يبځ ثچؿڇ څ آكاڍ ٷچڃبٷچڃي ؿكثبكڋ  ، ٧1380٘بئلڍ،  ثبكڇ، ك.ٱ: اثڂ څ ٳتبثَ ثيبځ ُـڇ ًا

ڃٰٺ ٳلؿڇ  وبفٖاعتڀبالً ايڂ كڅايم كا ام ٳتبة  ًيـ ٿلت٘ي(. 110-106، 1388ّ؛ ٛجبٛجبيي، 118څ64-63څ36ّ

م؛  م )ٳټيڄي، وبفٖ ؿك « ؽڀي څ ٫يء څ اڃ٬بٹ»ڂ عـيج اڅٻيڂ كڅايم ثبة ٿلثچٙ ثڈ صچځ ايًا (؛ 539، 1ّ، د 1363ًا

ـڇ څ كڅايبت ايڂ ٿ٘ڀچځ ٿڄغٔل ؿك كڅايم  ٺُ  م. ًټيپاٿب ؿك ايڂ ثبة كڅايبت ٿت٤ـؿڍ ثب ايڂ ٿ٘ڀچځ ٰڃ  څ ٳتبة اڅ ڃٌي

تـال« ڃچكث ب ٿ٤بُل االڃجيبء الڃّب»ؿك ڃٰـ كڅايم  ًيـ ٿلت٘ي .3 ٹ ٳلؿڇ ٳڈ صٸچڃڈ ايڂ كڅايم كا عتي ًا

ؽچؿ ثڈ ڃنؿ  ٣ڄچاځ ڃڀبيڄـڋ كا ثڈ٣خڀبځ چؿڃـ څ ثڈ ډڀيڂ ؿٻيٺ ام اڅ ڃِڄيـڇ ث ،ثلڃـ ٳڈ ام اڅ ًڊپ ٿي ډڀٌلاځ ژيبٿجل

ٴبٹ ٳلؿڇ اٻغـيـ اثي  اثڂـ تب اكحِبځ كا ٿٜبٻجڈ ٳڄڄـ؟ ٫لًتبؿڃ اثچثٴل ٳڈ ايڂ ٿٜټت ٫ٰٚ ؿك يٲ كڅايم ُبف آٿـڇ  ُا

ؽچاډي  ؛ صچځ كڅايم اكثٓغيظ ڃيٌم اٻغـيـ اثي  اثڂ. اٿب ايڂ ًؾڂ (263، 16ّد٭، 1378اٻغـيـ،  اثي اثڂ) اًم

م. ايڂ كڅايم ؿك ، ؿك ٿڄبث٢ ٿ٤تجل څ ٯـيڀي اډٺډڀٌلاځ ژيبٿجل تليڂ  (، ٿ٤تجل256)ٽ نح٘ح ثربضٕ ًڄم آٿـڇ ًا

 فسن څ الؿم٘فِ( ؿك 323ٽ) رچډلڍ .(24، 5ّ ٭، د1401)ثؾبكڍ،  څاكؿ ُـڇ اًم ًڄم ٳتبة عـيخي اډٺ

ـاؿڍ  ميـ  ثڂ عڀبؿ(، 113٭، 1413ّ)رچډلڍ،  (، 84٭، 1404ّميـ،   ثڂ )عڀبؿ تشؤ الٌثٖؿك ٳتبة  (267)ٽ ث٨

 تبضٗد الوسٌِٗ( ؿك 262)ٽ ُجڈ ڃڀيلڍ اثڂ( څ 199، 4ّ، د٭1417)ٛجلاڃي،  هؿٌس الكبه٘٘ي( ؿك 360)ٽ ٛجلاڃي

 اڃـ. لؿڇ( آځ كا فٳل ٳ205، 1ّ، د٭1410ُجڈ،  )اثڂ

 بتٗل رٍاٗتأٍ. 2ـ5ـ6

ؿك تإڅيٺ څ  ،ڃڀچڃڈ يبت ٿؾبٻ٪ كا تإڅيٺ ٳڄـ. ثلاڍُچؿ كڅا ډبڍ ؽچؿ ٿزجچك ٿي ثلاڍ ؿ٫ب١ ام ثبڅك اٻغـيـ اثي  اثڂٷبډي 

ٳڄـ  ٳيـ ٿيؿاڃـ څ تإ ا٣تلا٩ ثڈ ثـ٣م ثچؿځ، ربين ٿيٳڈ ثڈ رڀب٣م ؽچاڃـځ ڃڀبم تلاڅيظ كا ثب څرچؿ  ٣ڀلتچريڈ كڅايم 

م، ثل ايڂ ثبڅك اًم ٳڈ ٻ٬ٞ ثـ٣م ثل ايڂ ثـ٣م ؽ ُچؿ: اڅٹ آڃضڈ ٿؾبٻ٪ ٳتبة څ ًڄم  ؿڅ ٿ٬ڊچٽ اٛ ٭ ٿيچثي ًا

م؛ اًم؛ ٿبڃڄـ كڅمڋ م ٳڈ ڃٔي ؿكثبكڋٿ٬ڊچٽ  ٣يـ ٯلثبځ، ٳڈ ام آځ ڃڊي ُـڇ ًا آځ څاكؿ ڃِـڇ  ؿڅٽ ثـ٣م، ٳبكڍ ًا

م څ ؿڅٽ ا اڃـ. ٿڄ٠چك ؽټي٬ڌ ځ كا اڃزبٽ ؿاؿڇآ ډب ث٤ـ ام ژيبٿجل څ ٿٌټڀبځ م ثـ٣مٙ ؽچة، ٿ٬ڊچٽ ؿڅٽ ام ثـ٣م ًا

م ٿڄ٠چك كڅايبتي ٳڈ ام ثـ٣م ڃڊي ٳلؿڇ  .(285-284، 12ّ، د٭1387اٻغـيـ،  اثي  )اثڂ اڃـ، ٿ٬ڊچٽ اڅٹ ثـ٣م ًا

ٳڈ ثـ٣م  ڃبتڀبٽ څ اؿ٣بيي ثيَ ڃيٌم. اڅ ؿٻيټي اكائڈ ڃٴلؿڇ ،ٿ٤ڄبڍ ؿڅٽ ثـ٣م ؿك ثبكڋ اٻغـيـ اثي  اثڂاًتـالٹ 

 ڀبٹ ُـڇ ثبُـ.ؿك ايڂ ٿچاكؿ اًت٤

 ط ٍ افتطا٘ي، تحم٘ع اظ تَّ٘ت اًهبف ٍ پطّٗضػب. 2ـ6

م.  ،اؿة څ ٣ټپ ، ؽلڅد ام ربؿڋيٴي ام آ٫بت ٿڄبٟلات ؿك څ تچًٺ ثڈ تچډيڂ، تغٰيل څ ؿكڅ٥ ثلاڍ ٧ټجڈ ثل ؽٔپ ًا

بكڇ ؿاڃـ، ام تچډيڂ څ ا٫تلا ثڈ اڅ ؽجلڍ ڃيٌم څ ؿك ٿ ٿي ًيـ ٿلت٘يٿتچرڈ  اٻغـيـ اثي  اثڂاڃتٰبؿاتي ٳڈ  چاكؿڍ ډپ ثب ُا

تـالٹ ام اڅ ژقيل٫تڈ ڃيٌم. ٳڈ ٳڄـ ثڈ ربيٸبڇ ك٫ي٢ اڅ ثيبځ ٿي  ايڂ ڃغچ ًا
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ـ، ام آځ اٿيلٿاٿڄبځ  ٿي ًيـ كٗيًڄم ٳڈ ؽٜجڌ ُِٰٰيڈ كا ام ر٤ټيبت  ؽ ٩ ثٌيبكڍ ام اډٺ ثل اٻغـيـ اثي اثڂ  ؿاڃڄ

يبكڍ ام ايڂ ؽٜجڈ كا ؿك تٔبڃي٪  ؿاڃـ. اڅ ٿي ٿي ٣ټي ـ: ٿڂ ٌث ـاؿ ثچؿ،  چاٻٰبًپ ثټؾياثڃچٌي ٳڈ ام ژيِچايبځ ٿ٤تنٻڌ ث٨

م. ډڀضڄيڂ ثؾَ ميبؿڍ ام ايڂ ؽٜجڈ كا ؿك ٳتبة  ٿي ًيـ كٗي څ ٯجٺ ام ٿٰتـكيب٫تپ. اڅ ؿك مٿبځ  ٯجڌ  اثڂ االًهبفمٌي

 (.206-205، ّ 1يب٫تپ )ډڀبځ، د  –ثچؿ  اثچاٻٰبًپ ثټؾيٳڈ ام ٿتٴټڀبځ اٿبٿيڈ كا څ ام ُبٷلؿاځ  –كامڍ 

: ٷچيڄـ ٳڈ ٿي كا ، ٳ ٽ اٿبٿيڈ«اځ اٻغٮ كر٢ االځ اٻي اډټڈ»: ٫لٿبيـ ؿڅٽ ٳڈ ٿي ٳ ٽ اٿبٽ ؿك ؽٜجڌ اڅ ؿك ُلط

ٷچيـ: ٿب ايڂ ٳ ٽ  څ ٿي ، كؿ ٿي ٳڄـ«، عٮ ؿك اؽتيبك ٧يلاډټَ ثچؿتب ژيَ ام ايڂ ٴڈٳڄـ ثل ايڄ ايڂ رڀټڈ ؿالٻم ٿي»

ثچؿ؛ اٿب ڃڈ ثلاًبى ڃْ؛ ثټٴڈ ثلاًبى ا٫٘ټيم اٿب  ٳڄيپ څ ثل ايڂ ثبڅكيپ ٳڈ ايِبځ ؤڅٻي ثڈ ؽ ٫م كا تإڅيٺ ٿي

ُِٰٰيڈ ډپ ژيَ  . اڅ ايڂ ُيچڇ كا ؿك ؽٜجڌ(140، 1ّ)ډڀبځ، د عِٰبځ كا تلٱ ٳلؿڃـ ،ٿٔټغم ايِبځ ثڈ ؿٻيٺ

 .(157، 1ّ)ډڀبځ، د ٳڄـ ٷل٫تڈ څ ثڈ ډڀيڂ ُيچڇ ٳ ٽ اٿبٽ كا تإڅيٺ ٿي

 الحسٗس اثٖ . ثطضؾٖ ثطذٖ اظ ازػبّبٕ اثي3

م. ژلًيـ ٳڈ ايڂ صيٌم؟ ثڈ  ُجي ؿيـ صلا٥ ڃچيٌـ: اٿبٽ ٣ټي ٿي اٻغـيـ ثيا  اثڂ. 1 ډبيي ؿك ٿٌزـ كڅُڂ ًا

. اڅ اؿ٣ب «ڃچك اهلل ٯجل ٣ڀل ٳڀب ڃچك ٣ټيڄب ٿٌبرـڃب»اڃـ. ايِبځ ٫لٿچؿ:  ايِبځ ٷ٬تڈ ُـ: ٿلؿٽ ثلاڍ ڃڀبم تلاڅيظ رڀ٢ ُـڇ

 (.287، 12ّاڃـ )ډڀبځ، د ځ كا تإڅيٺ ڃڀچؿڇ؛ اٿب ٿ٤ڄبڍ آاڃـ ٳڄـ ٳڈ ايڂ كڅايم كا ُي٤يبځ ڃٰٺ ٳلؿڇ ٿي

 ؿٿِٰي ٣ٌبٳل  اثڂُچؿ؛ څٻي ؿك ٿڄبث٢ ًڄي څرچؿ ؿاكؿ. ايڂ كڅايم كا  ايڂ كڅايم ؿك ٿڄبث٢ ُي٤ي يب٫م ڃڀي

(، 72، 4ّتب، د احيل، ثي )اثڂ اؾس الغبثِ٭( ؿك 630) احيل اثڂ(، 280، 44ّ٭، د٣1415ٌبٳل،  ( )اثڂ571)ٽ

٣جـاٻجل،  )اثڂ التوْ٘س( ؿك 463)ٽ ٣جـاٻجل اثڂ(، 800، 1ّتب، د ٯـاٿڈ، ثي )اثڂ الوغٌٖ( ؿك 620)ٽ ٯـاٿڈ ثڂ   ٣جـاهلل

( ډڀٸي ام 576، 12ّ، د1989)ٿتٰي ډڄـڍ،  وٌعالؼوبل ( ؿك975)ٽٿتٰي ډڄـڍ ( څ 119، 8ّ٭، د1387

 اڃـ. ڃٰٺ ٳلؿڇ ام اٿيلٿاٿڄبځ ميبؿ ثڂ  اًڀب٣يٺ

تچاڃـ ام اٿبٽ  ٳڄـ څ ڃڀي ٫ٰٚ ام تبث٤يڂ څ تبث٢ تبث٤يڂ ڃٰٺ ٿي بؿمي ثڂ  اًڀب٣يٺايڂ كڅايم ٿلًٺ اًم؛ صچځ 

اڅ كا ٿتلڅٱ څ  ؿاكٯٜڄياڃـ؛ ام رڀټڈ  ُـت ت٤٘ي٪ ٳلؿڇ ًڄم څڍ كا ثڈ كڅايتي ڃٰٺ ٳڄـ. كربٻيبځ اډٺ ٣ټي

م ډب حج ؿاڃـ ٳڈ ُبيٌتڈ ڃيٌم ڃبٽ اڅ ؿك ٳتبة څڍ كا ؿربٻي ٿي عجبځ اثڂاڅ كا ٿڄٴلاٻغـيج ؿاڃٌتڈ څ  ٣ـڍ اثڂ

؛ 375، 1ّ٭، د1386رچمڍ،  ، اثڂ129، 1ّتب، د عجبځ، ثي ُچؿ، ٿٸل ثلاڍ ثيبځ ٯـط څ ٤ٗ٪ څڍ )اثڂ

 (.69تب، ّ ٛجٌي، ثي

ثب ڃڀبم رڀب٣م تلاڅيظ عٴبيم ؿاكؿ،  ٣ټييلٿاٿڄبځ كڅايتي ٳڈ ام ٿؾبٻ٬م اٿ ،ٳڄـ اؿ٣ب ٿي اٻغـيـ اثي  اثڂ. 2

م. ثب رٌم ؿك ٿڄبث٢ ُي٤ي  ايڂ كڅايم ٫ٰٚ ٳڈ ثيڄيپ كڅايي څ تبكيؾي ٿي رچ ؿك ٿڄبث٢څ ٫ٰٚ ؿك ٿڄبث٢ ُي٤ي آٿـڇ ًا

م.  م َُؿك ايڂ ثبة  ٣بٿټي عل  ُيؼفٳل ُـڇ ًا  ٭، د٣1414بٿټي،  )عل كڅايم ام ٿڄبث٢ ٿتٰـٽ ُي٤ي ڃٰٺ ٳلؿڇ ًا

 .(11-7، 31ّ٭، د1403ٱ: ٿزټٌي، ك.ډڀضڄيڂ ؛ 191-194، 5ّ
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م ٳڈ ايڂ « ٣ڄـ ٧٘جي ٻي ُيٜبڃب ي٤تليڄيبځ  »ٳڈ اثچثٴل٣جبكت  ايڂ ثب تچرڈ ثڈ ًيـ ٿلت٘ي .3 ثل ايڂ ثبڅك ًا

 اثڂ. (121، 4ّ٭، د1410)ًيـ ٿلت٘ي،  ثلاڍ اٿبٿم ؿاكؿ اثچثٴلًؾڂ ؿالٻم ثل ڃ٬ي ٣ٔڀم څ ُبيٌتٸي 

اٗب٫ڈ څ تغلي٪ ُـڇ څ ؿك ٿڄبث٢ تبكيؾي څ كڅايي ڃيبٿـڇ اًم.  ،ؿك ايڂ ٣جبكت« ٣ڄـ ٧٘جي» :ٷچيـ ٿي اٻغـيـ اثي 

م ،ٿڄ٠چك ام ُيٜبځ  .(161، 17ّ، د٭1387اٻغـيـ،  اثي  )اثڂ ڃڈ ُيٜبځ ؿيٸلڍ ام رڂ څ اڃي ،ډڀبځ ٧٘ت ًا

ؿك ٿڄبث٢ كڅايي ُي٤ڈ  ڃٰٺ ٳلؿڇ )بځ ٻي ُيٜبڃب ي٤تليڄي، ٣ڄـ ٧٘جي( ًيـ ٿلت٘ي ٳڈ ٓچكتي ثڈ ايڂ كڅايم

م ؿك ٿڄبث٢  ؛ اٿب(51تب، ّ ٳلارٴي، ثي؛ 124٭، 1414ًّيـ ٿلت٘ي، ؛ 316٭، 1415ّ)ٛجلڍ،  ٷناكٍ ُـڇ ًا

م؛ اډٺ ، 256، 2ّ٭، د1404)ٓـڅ٭،  ډپ ؿك ٿڄبث٢ ُي٤ي ،«٣ڄـ ٧٘جي»اٿب ثـڅځ ٣جبكت  ًڄم ڃيبٿـڇ ًا

 ًڄم ( څ ډپ ؿك ٿڄبث٢ اډٺ235، 2ّ٭، د1386ٛجلًي، ؛ 240، ّ٭1415ٛجلڍ، ؛ 129، 1363ُّبفاځ،  اثڂ

 ( فٳل ُـڇ اًم.212، 3ّتب، د ٤ًـ، ثي اثڂ؛ 492٭، 1414ّثبٯ ڃي، ؛ 336، 11ّتب، د )ٓڄ٤بڃي، ثي

 طٕ٘گ دًِ٘ت

ٓچكت ميل  كا ثڈ الجالغِ قطح ًْحؿك  الكبفٖډبڍ ثؾَ ٿلثچٙ ثڈ ڃٰٖ  تچاځ څيوٷي ثلاًبى آڃضڈ ٷقُم، ٿي

 اكائڈ ٳلؿ:

ډبيي ام آځ ؿك  ُڀبك آڅكؿ ٳڈ ثؾَ ت ٳ ٿي ثيڂ اٿبٿيڈ څ ٿ٤تنٻڈ ثڈكا ثبيـ ثؾِي ام ٿزبؿال الجالغِ قطح ًْح

م. الكبفٖؿك  ًيـ ٿلت٘ي اڍ ثل آكاڍ ٤تنٻڈ تـڅيڂ ُـڇ څ ُبٿٺ كؿيڈي٤ڈ څ ٿډبڍ ُ ڃچيٌي اؿاٿڌ كؿيڈ  ًا

 الكبفٖام ٳتبة  ،الجالغِ قطح ًْحؿك  ٫ـٱ څ ٿيلاث ژيبٿجل ٷبڃڈ څ ٿٌئټڌ ثڈ ؽټ٬بڍ ًڈډبڍ ٿلثچٙ  ثؾَ

م.  ڃٰٺ څ ڃٰـ ُـڇ ًا

 ٯلآځ ثب ؽجل څاعـ( څ ٳ ٿي)ؽجل څاعـ، ارتڊبؿ، ٯيبى څ تؾٔيْ  ثلؽي ام ٿجبڃي آچٻي ُبكط ؿك ٿيبځ ٿجبعج،

م. ًيـ ٿلت٘ي)ت٤ييڂ اٿبٽ څ ٬ٓبت اٿبٽ(   كا ڃٰـ ٳلؿڇ ًا

ــي اثي اثڂ  ـ ٿجبڃي، ت٬ٔيٺ ثغج كا ثڈ ٳتبة اٻغ بيل ثنكٷبځ ٿ٤تنٻڈ اكرب١ ٿي ؿك ٰڃ چٻي څ ٳ ٿي ؽچؿ څً  ـ. ډبڍ ٓا  ؿډ

م. څ ٷناكٍاًتـالٹ څ ٿيناځ عزيم كڅايبت  ٿتچرڈ ڃغچڋ اٻغـيـ اثي  اثڂثيِتل اڃتٰبؿات   ډبڍ تبكيؾي ًا

كا تإييـ  ٯبٗيام تڀبٽ ثبڅكډبڍ ٿ٤تنٻڈ ؿ٫ب١ ٳلؿڇ، ٿت٤ٔجبڃڈ تڀبٽ ًؾڄبځ  ٳڈ ؿاڃـ ؽچؿ كا ٿټنٽ ڃڀي اٻغـيـ اثي  اثڂ

ٴبالت څ ڃٰـ ؛ثڄِيڄـ ًيـ ٿلت٘يثڈ ڃٰـ  ٳڄـ څ كا څاكؿ ٿي ؿاڃـ  ٯبٗيثل  ًيـ ٿلت٘يډبڍ  ثټٴڈ ؿك ٿچاكؿ ٿت٤ـؿڍ ُا

 ٳڄـ. اكائڈ ٿي ًيـ ٿلت٘يډبيي ؿك تٰچيم ڃ٠ل  ڃين اًتـالٹٿچاكؿ ؽچؿ څ ؿك ثلؽي 

ــي اثي اثڂ  ٰبؿډبَي كا ثڈ ت ٍ ٿي اٻغ چٹ ثغج ٣ټڀي څ٫بؿاك ثڀبـڃ څ اڃت ـ ثڈ ٓا ـ. ٳڄ   ؿڅك ام تچډيڂ څ تغٰيل ٿٜلط ٳڄ

 ؽچكؿ. صِپ ٿي ډب څ تڀبيٺ ثڈ تِي٢ ثڈ ډبيي ام ڃنؿيٴي ؿيـٷبڇ ؿك ًؾڄبځ اڅ ڃِبڃڈ

م  ـاٻغـيـ  اثي اثڂ ٠لات صڄـ ثٌيبكڍ ام ڃ ډل ـ، اٿب ثلؽي ام ايلاؿاَت ثڈ ـٳڈ ثيبڃٸل آكاڍ ٿ٤تنٻڈ ًا  ٯبثٺ ڃٰـ ٿي ثُب

م. ؿكثبكڋ ؿيـٷبڇ ًيـ ٿلت٘ي تـالٹ ثڈ ثلؽي ام كڅايبت، ژقيل٫تڈ ًا   ډبڍ ؽبّ اڅ، ٿبڃڄـ عزيم ؽجل څاعـ يب ڃغچڇ ًا
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 هٌبثغ
يڂ ٣جـاٻغڀيـ، اثي  اثڂ  ڈ.اٻ٤لثي عيبءاٻٴتتا ؿاك، ثيلڅت، ثلاډيپا ثچاٻ٬٘ٺاٿغڀـ تغٰيٮ ،لجالغِا قطح ًْح ٭،1387 اٻغـيـ، ٣ناـٻ

 ، ڃز٪، ٿٜج٤ڈ اٻغيـكيڈ.الؼلوبء هعالن٭، 1380ُڊل آُچة، ٿغڀـثڂ ٣ټي،  اثڂ
 ثيلڅت، ؿاك اٻٴتت اٻ٤لثي. ،الهحبثِ هعزفةفٖ  اؾسالغبثِتب،  ثي، ثڂ ٿغڀـ احيل، ٣ټي اثڂ

 ًچًڄڈ ؿي٬ټـ ٫ټنك، س ؿڅٽ، ثيلڅت، ؿاكاٻڀڄت٠ل. تغٰيٮ ،ت الوؼتعلَِجمب، ٭1409 اٻڀلت٘ي، اعڀـثڂ يغيي، اثڂ
ټ٬يڈ مکتبة٣جـاٻلعڀڂ ٿغڀـ ٣خڀبځ، ٿـيڄڈ،  تغٰيٮ ،الوَيَػبت، ٭1386 ثڂ ٣ټي، رچمڍ، اثچاٻ٬لد ٣جـاٻلعڀڂ اثڂ  .اٌٻ
 م ٻټڄِل څ اٻتچمي٢.ٿٴڈ ٿٴلٿڈ، ؿاك اٻجب، ٿغڀچؿ اثلاډيپ مايـ تغٰيٮ ،وتبة الودطٍح٘يتب،  ثي عجبځ ثٌتي، ٿغڀـ، اثڂ

جمبت الىجطٕ ،تب ثي ٤ًـ، ٿغڀـ، اثڂ  ، ثيلڅت، ؿاك ٓبؿك.اُل

 .تڊلاځ اڃِٸبڇؿتڊلاځ، ڍ، اكٿچ عٌيڄي اٻـيڂ ًيـر ٹ تغٰيٮ ،االًٗبح، 1363، ُبفاځ، ٫٘ٺ اثڂ

 ؿاكاٻ٬ٴل.ثيلڅت، )اؽجبك اٻڀـيڄڈ اٻڄجچيڈ(،  الوٌَضُ الوديٌةتبضٗد ٭، 1410، ُجڈ ڃڀيلڍ، ٣ڀل اثڂ
 االڅٯب٩. ٍصاسٓٿ٨لة،  ،التوْ٘س٭، 1387 ثڂ ٣جـاهلل، جـاٻجل، يچً٪٣ اثڂ

 ٣ټي ُيلڍ، ثيلڅت، ؿاكاٻ٬ٴل. تغٰيٮ ،تبضٗد هسٌِٗ زهكك ٭،1415 ثڂ عٌڂ، ٣ټي ٣ٌبٳل ؿٿِٰي، اثڂ
 اكاٻغـيج.، ٯپ، ؿر ٻي ًيـٿغڀـكٗب تغٰيٮ، اثي غًبئطٕ ضخبل ،1380 ،عٌيڂ عڀـثڂڍ، ا٧٘بئل اثڂ

 ، ثيلڅت، ؿاكاٻٴتت اٻ٤لثي.الوغٌٖتب،  ثي، ڂ اعڀـث ٯـاٿڈ، ٣جـاهلل اثڂ

بكڍ، عٌڂ، ب٫ي ُيؼ ٛچًي ثغج اٿبٿم ام ډِبٽ»، (1396تيل  24) أڃ  ؿك:  «ثڂ اٻغٴپ تب تټؾيْ اِٻ
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ؾڈ ؽٜي ٫ٔٺ اٿبٿم »، (1388ا٬ًڄـ  5)، ـــــ  لڍٌڃ  ؿك:  «ام ٳتبة ُلط آچٹ اٻؾڀٌڈ اثچاٻغٌيڂ ٔث
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 .ؿاكاألٗچاءثيلڅت، ، اليتصاًيفالشيعهالذريعة ،٭1403، ٿغٌڂ ٿغڀـ ي،ڊلاڃت آٯبثنكٵ

 اٻٴتت اٻخٰب٫يڈ. هاسسٔ، ثيلڅت، توْ٘ساالٍائل ٍ تلر٘م السالئل٭، 1414 ثڂ ٛيت، ثبٯ ڃي، ٿغڀـ

 ٔبؿ٭.اٻ هکتجٔثغلاٻ٤ټچٽ، تڊلاځ،  ٿغڀـٓبؿ٭ څ عٌيڂ تغٰيٮ ،الفَائس الطخبلِ٘، 1363 ـڍ،ثغلاٻ٤ټچٽ، ٿغڀـٿڊ

 ل.ؿاكاٻ٬ٴثيلڅت،  ،نح٘ح الجربضٕ٭، 1401 ثڂ اًڀب٣يٺ، ، ٿغڀـثؾبكڍ

 اٻٴتجي. ششکٔ، ثيلڅت، الؿم٘فِ ٍ فسن٭، 1413، رچډلڍ، اعڀـثڂ ٣جـاٻ٤نين

 ،«لكًي ثلاډيڂ ٣ٰټي ٣ٔڀم اٿبٽ ام ؿيـٷبڇ ًيـ ٿلت٘ي څ ٯبٗي ٣جـاٻزجبكث»، 1396 ڃيب، ٿغڀـكٗب اٿبٿي ا٨ٓل څ عـيـڍ، ٣ټي
 .151 - 131، 2ّ، ٍ 19ؿڅكڇ ، ّبٕ فلؿفٖ والهٖ پػٍّف

 .اٻجيم ٿاًٌڌ آٹ، ٯپ، الك٘ؼِ لٍؾبئ٭، 1414 ثڂ عٌڂ، ٿغڀـ ،عل٣بٿټي
  ٿي.ماؿڇ آٿټي، ٯپ، اڃتِبكات اً عٌڂعٌڂ  تغٰيٮ ،وكف الوطاز٭، 1417 ثڂ يچً٪، عټي، عٌڂ

 رب. ڃب، ثي ، ثيالٌجٖ ةتزكٽ، 1404، عڀبؿثڂ ميـ ث٨ـاؿڍ

 ٍ لبيٖ ػجسالدجبضفٖ االهبهِ( ػبهِ اظ زٗسگبُ ؾ٘س هطتًٖ)الكبفٖ  ػملٖ ٍ ًملٖ اهبهت لِثطضؾٖ تُج٘مٖ از ،1385 ؽټيټي، ًڀيڈ،

ٸبڇ ٯلآځ څ عـيج.ل()الوغٌٖ فٖ اثَاة التَح٘س ٍالؼس  ، تڊلاځ، ؿاِڃ
يڂ ر٬٤ليبځ تغٰيٮ ،الفهَل الورتبضُ٭، 1414ٌڂ، ثڂ ع ًيـ ٿلت٘ي، ٣ټي ثيلڅت،  ،عڀـڍا ٿغٌڂڅ  ي٤ٰچة ر٬٤لڍ ،ًيـڃچكاـٻ

 اٻڀ٬يـ. ؿاك

 اًڀب٣يټيبځ.، ٯپ، الكبفٖ فٖ االهبهِ٭، 1410ـــــ ، 
 اً ٿي.ؿ٫تل اڃتِبكات ، ٯپ، االًتهبض، ٭1415ـــــ ، 

 لآځ اٻٴليپ.، تغٰيٮ ًيـٿڊـڍ كربئي، ٯپ، ؿاكاٰٻالطؾبئل، ٭1405 ،ـــــ 
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، 51، ٍ الجالغِ ّبٕ ًْح پػٍّف، «اٻج ٧ڈ اٻغـيـ ؿك ُلط ڃڊذ ٣ـڇ ٻٜ٪ ام ؿيـٷبڇ اثڂ اثيٯب»، 1395ٯبًپ څ ډڀٴبكاځ،  ُڊلڍ،
 ّ123-142. 

 ي، ثيلڅت، ا٣ټڀي.ا٣ټڀ عٌيڂ تٔغيظ ،ػَ٘ى اذجبض الطيب٭، 1404 ثڂ ٣ټي، ٓـڅ٭، ٿغڀـ
 ڃب. رب، ثي ي، ثي٠٣ڀاال اٻلعڀڂ يتعج ، تغٰيٮالوهٌفتب،  ثي ٓڄ٤بڃي، ٣جـاٻلما٭،

ٴـڇ ٣ټچٽ عـيج. ، تڊلاځ( ػهط حًَض1تبضٗد حسٗث ق٘ؼِ)٭، 1388 ي، ًيـٿغڀـٳبٟپ،يٛجبٛجب  څ ٯپ، ًڀم څ ؿاِڃ
 .هاسسٔ الشسبلٔ، ثيلڅت، هؿٌس الكبه٘٘ي٭، 1417، ثڂ اعڀـ ٛجلاڃي، ًټيڀبځ
 .ؿاكاٻڄ٤ڀبځ، ڃز٪، ځؽلًب ًيـٿغڀـثبٯل ٤ټيٮت ،االحتدبج، ٭1386، ثڂ ٣ټي ٛجلًي، اعڀـ

 ا٣ټڀي.اًٌڌ صڊبكٽ، ثيلڅت، ٿ ، ستبضٗد االهن ٍ الولَنٽ، 1983 ٛجلڍ، ٿغڀـثڂ رليل،

 ڌ ٫لډڄٶ اً ٿي.ٿاًٌڍ، ٯپ، ٿغڀچؿاعڀـ  تغٰيٮ ،الوؿتطقس٭، 1415 ،ـــــ 

 ڃب. ، ٯپ، ثيصالةتزاٍيحبييالسٌةٍالبدعة،  تب ثي اٻـيڂ، ٛجٌي، ڃزپ

 رب، اٻ٬ٰبډڈ. رچاؿ ٯيچٿي، ثي تغٰيٮ ،الفْطؾت، ٭1417 ٛچًي، ٿغڀـثڂ عٌڂ،
 اٻڀ٬ٜٔي. هکتجٔ، ٯپ، وٌع الفَائس٭، 1369ٿغڀـثڂ ٣ټي،   ٳلارٴي،

 ڃب. رب، ثي ، ثيٳليپ عٌچځ ٫بكى ٔغيظت ،هسألةاالهاهةفٖ  ِالتؼدت هي اغالٌ الؼبهتب،   ـــــ ، ثي

 .ژڄزپ، تڊلاځ، ؿاكاٻٴتت االً ٿيڈ س اٳجل ٬٧بكڍ، ٣ټي تٔغيظ ،الىبفٖ، 1363 ثڂ ي٤ٰچة، ٳټيڄي، ٿغڀـ
 اٻلًبٻڈ. هاسسٔ، ثيلڅت، وٌع الؼوبلٽ، 1989، اٻـيڂ ٣ټي ٿتٰي ډڄـڍ، ٣ ء
 ، س ؿڅٽ، ثيلڅت، اٻچ٫بء.ثحبضاالًَاض، ٭1403 ٿزټٌي، ٿغڀـثبٯل،

كگبُ تْطاى، «ٿٰـٿڈ تټؾيْ اٻِب٫ي»، 1349 ٿغٰٮ، ٿڊـڍ، ؿبًٖ زًا كىسُ ازث٘بت ٍ ػلَم ًا  .278 - 267، 4ّڅ3، ٍ هدلِ زًا
 ، ٯپ، اڃتِبكات اً ٿي.انَل الفمِتب،  ثي ٿ٬٠ل، ٿغڀـكٗب،

 ، ثيلڅت، ؿاكاٻڀ٬يـ.اٍائل الومبالت فٖ الوصاّت ٍ الورتبضات٭، 1414 ثڂ ڃ٤ڀبځ، ثڂ ٿغڀـ ٿ٬يـ، ٿغڀـ
 ، ثيلڅت، ؿاكاٻڀ٬يـ.تهح٘ح اػتمبزات االهبهِ٘ٽ، 1993ـــــ ، 

 .، س ژڄزپ، ٯپ، اڃتِبكات اً ٿيبقٖضخبل الٌد٭، 1416 ثڂ ٣ټي، ڃزبُي، اعڀـ
 

 


