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 ڃچ١ ٿٰبٻڈ: ژوڅډِي

  تعسز ارٍاح اًسبى زر احبزٗث ٓآهَس

 rohanimohammad@gmail.com ؿاڃِٸبڇ تڊلاځژلؿيي ٫بكاثي  ٳبكُڄبًي اكُـ ٳ ٽ اٿبٿيڈهحوس ضٍحبًٖ / 

  / ٕتڊلاځ ژلؿيي ٫بكاثي ؿاڃِٸبڇ ؿاڃِيبك ٷلڅڇ ٫ټ٬ٌڈهْسٕ شاوط zaker@ut.ac.ir 

 06/12/1399ـ پصٗطـ:  22/06/1399زضٗبفت: 

 سُ٘چى
 ٳ ٿي ٿٌبئٺ ثلؽي ثب ٳڈ اًم اٿبٿيڈ كڅايي ٿيلاث ؿك ُـڇ ٿٜلط ٿجبعج ام ډب اڃٌبځ ثلاڍ كڅط صڄـ څرچؿ
 ثيبځ ډل تٲ كڅايم ثڈ ٳڈ اًم ت٬بٓيټي عبڅڍ ٿچٗچ١، ثب ايڂٿلتجٚ  كڅايبت ٿزڀچ١. اًم ؽچكؿڇ ژيچڃـ
ٓچكت ٳبٿٺ  كڅايبت ٿلتجٚ ثب ايڂ ٿچٗچ١ كا ثڈ ٳچُـ ٿي عبٗل ٿٰبٻڌ. اًم ٳلؿڇ ثٌڄـڇ آڃڊب ام ثلؽي
ايڂ كڅايبت،  ثڄـڍ ؿًتڈ څ صيـځ ډپ ٳڄبك ثب ت٬ٌيلڍ آڃڊب، ډبڍ ثلكًي څ ا٣تجبكًڄزي ام آڅكڍ ٳڄـ څ ٫بك٥ رڀ٢

 ٿجڄبڍ ثل څ ڃڀبيـ ؿك كڅايبت اٿبٿيڈ څ آيبت ٯلآځ ٳليپ تلًيپ اڃٌبځ اكڅاط م ٿٌئټڌ ت٤ـؿتٔچيلڍ ربٿ٢ ا
 ډڀڌ ٳڈ اًم آځ تغٰيٮ ڃتيزڌ. ؿډـ اكائڈ ٿٌئټڈ ايڂ ام اڅٻيڈ ثڄـڍ يٲ رڀ٢ كڅايبت، ايڂ ژلتٴلاك ٿ٘بٿيڂ
كا ام ، ؽـاڅڃـ ٿاٿڄبځ ؿاكڃـ. ٣ څڇ ثل ايڂ المذيوِ الحيبٓ ٍ سٍح  سٍحډبڍ  ڃبٽ ثڈ كڅط ؿڅ ٳپ ؿًم ډب اڃٌبځ
اٻٰـى، كڅط  كڅط كا ام اٻٰـى څ ژيبٿجل اً ٽ څ ربڃِيبځ ايِبځ االيڀبځ څ كڅط كڅطكا ام  االيڀبځ څ ژيبٿجلاځ كڅط

 .مٳلؿڇ اً ٿڄـ ثڊلڇااليڀبځ ڃين  ٿڂ اٿل اٻلة څ كڅط

 .اً ٿي ُڄبًي ڃٌبځا ،اٻٰـى ، كڅطااليوبى الحيبٓ، سٍح المذيؤ، سٍح سٍح كڅط، اكڅاط، ت٤ـؿ :ّب ول٘سٍاغُ
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74    ، 1399 ثْبض ٍ تبثؿتبى، 24، پ٘بپٖ اٍل، قوبضُ ٗبظزّنؾبل 

 همسهِ

  ؿيـٷبڇ ،ائڀڈ ع٘چك ؿڅكاځ ؿك. ؿاكؿ ژل٫لامڅڃِيت څ ٛچالڃي اڍ ژيِيڄڈ اً ٿي ًڄم ؿك ُڄبًي اڃٌبځ ٿجبعج

 ثڈ ڃين ائڀڈ كڅايبت ؿك ٳڈ ثچؿ اڃٌبځ اڃٸبكڍ ؿڅٷبڃڈ احجبت څ ٿغٖ اڃٸبكڍ كڅط څ اڃٸبكڍ رٌپ ڃ٬ي اٿبٿيڈ، كايذ

 ؿاكاڍ رٌپ، ثل ٣ څڇ اڃٌبځ ٳڈ اًم ٿ٤تٰـ ؿيـٷبڇ (. ايڂ1395 آثبؿڍ، ڃ٤يپ څ يًجغبڃ: ٱ.ك) اًم ُـڇ اُبكڇ آځ

 .ثبُـ ٿي ڃين كڅط

ٳڈ ام صڄـ كڅط ثلاڍ يٲ  ُچؿ اڅٻيڈ ثڈ آيبت ٯلآځ څ كڅايبت، ٿِبډـڇ ٿي ڌاڃٸبكڍ، ؿك ٿلار٤ ؿڅٷبڃڈ ثل ٣ څڇ

م. ډڀ اڃٌبځ ًؾڂ ثڈ يٴٌبځ ، اڃـ ٿڄبځ څ ٳ٬بك ڃبٽ ثلؿڇ ُـڇ، ٿاضڄيڂ اكڅاعي ٳڈ ثلاڍ اڃجيب څ ائڀڈٿيبځ آٿـڇ ًا

االيڀبځ،  كڅطكڅط ٿڂ اٿل اٻلة، اٻٰـى،  كڅط ،څ اٻجٰبء الحيبٓ المذيؤ، سٍح ام: كڅط اڃـ ٛچكٳټي ايڂ اكڅاط ٣جبكت . ثڈڄـڃيٌت

ٗچ١ فٳل ُـڇ، ايڂ ٿچ ؽبّ ڍډل كڅط ٳبكٳلؿ ٴڈ ؿك كڅايبت، ثلاڍثب تچرڈ ثڈ ايڄ .المَٓ الشَْٓ ٍ سٍح اٻڀـكد، كڅط كڅط

څ اډڀيم ثلكًي آځ  امرڀټڈ ٣ټپ څ ٣ٔڀم اٿبٽ، صيٌتي ٿلٵ څ ٣چاٻپ ژيِيڂ ٷلڇ ؽچكؿڇ ،ثب ٿٌبئٺ ٿؾتټ٪ ٳ ٿي

ـاځ ٿي  .ٷلؿؿ ؿڅصڄ

م. ژي ام آځ ٤ًي ُـڇ ڌآڅكڍ ٳبٿٺ كڅايبت ٿلتجٚ ثب ٿٌئټ ډـ٩ اڅٹ ايڂ تغٰيٮ، رڀ٢  ٳڈ ت٤ـؿ اكڅاط اڃٌبځ ًا

ؿك ثڄـڍ اڅٻيڈ ام ايڂ ٿ٘بٿيڂ اكائڈ ٷلؿؿ.  څ ؿك ژبيبځ يٲ رڀ٢ ُچڃـ ثڄـڍ ايڂ اعبؿيج ثب تچرڈ ثڈ ٿ٘بٿيڄِبځ ؿًتڈ

 ڂيٿ٘بٿ بڊآڃ ٮيٛل ام ٳڈ ډٌتڄـ يـڅاهٷبڃيٳټ« االيڀبځ كڅط» څ «اٻٰـى كڅط» ،«ؽڀٌڌ اكڅاط» ڍډب څاهڇ ٮ،يتغٰ ڂيا

م ُـڇ آٜيبؿ بتيكڅا ام اڃٌبځ اكڅاط ت٤ـؿ ؿكثبكڋ ي٫لاڅاڃ  52 ڌيآ ٿزبؿٻڈ، ڋچكً 22 ڌيآ ثب ٿلتجٚ بتيكڅا ڂيضڄډڀ. ًا

لاء ڋًچك 85 ڌيآ څ ڍُچك ڋًچك  ٿٜټٮ ٓچكت ثڈ ٳڈ يبتيكڅا. لؿيٷ يؿكثلٿ كا ٿلتجٚ ڂيٿ٘بٿ ام يتچرڊ ٯبثٺ ثؾَ ًا

 ڂيا ڍٳبكٳلؿډب بي ډب يوٷيڅ ڋؿكثبك ٳڈ يبتيكڅا اٿب اڃـ؛ ؽبكد ژوڅډَ ڂيا ڌٜيع ام ،ـڄيٷچ يٿ ًؾڂ اڃٌبځ كڅط ڋؿكثبك

 اڃـ. ڇثچؿ ٮيتغٰ ڂيا چٗچ١ٿ ام يثؾِ ـ،ڄيٷچ يٿ ًؾڂ اكڅاط

م ٣جبكت ژوڅډَ ڂيا ٿڄج٢  تٲ تٲ ام ڃ٠ل ٓل٩ ٳڈ ژڄزپ ٯلځ تب آ٧بم ام ڈياٿبٿ ييكڅا ٳتت ؿًتڈ آځ ام ًا

ؿك ايڂ ژوڅډَ  .يٛچًڅ  ٓـڅ٭آحبك  ،ثهبئطالسضخبت، الىبفٖ: ٯجيٺ ام ؛ثبُڄـ ُـڇ ژقيل٫تڈ آڃڊب آٺ اعبؿيخِبځ،

م؛ ٿغچك ٯلاك ٷل٫تڈ ،٢ ٿ٘بٿيڂ ٿلتجٚڅًي ڋؿٻيٺ ٷٌتل ثڈ، الىبفٖكڅايبت ٳتبة   ثهبئطالسضخبتًپي كڅايبت  ًا

م. ډڀثلكًي ُـڇ څ ؿك ڃڊبيم كڅايبت ؿي ضڄيڂ ٿٔبؿك اعبؿيخي ٳڈ ؿك صڄـ ٳتبة ٸل ٳتت ثڈ آځ ا٫نڅؿڇ ُـڇ ًا

 .اڃـ ٿتٰـٽ ڃٰٺ ُـڇ، ؿك ژبڅكٯي فٳل ُـڇ

 ثب بتيرنئ يثلؽ ڋؿكثبك ،يٳبڃچڃ ڂيٿ٘بٿ ؿك اُتلاٱ ڂي٣ ؿك اڃٌبځ، اكڅاط ت٤ـؿ بتيكڅا ـ،يؿ پيؽچاډ ٳڈ صڄبځ

 ڂيا. ڄـٌتيڃ بتيكڅا ڂيا ثچؿځ ير٤ټ بي ڍا٣تجبك يث ثل ڍُبډـ ٻنڅٿبً ډب اؽت ٩ ٺيٯج ڂيا. ؿاكڃـ اؽت ٩ يٴـيٸل

 يرـاڃِـڃ ڌالمٿ څ ـڃليثٸ ڃِئم ،ڃٸبكٍ ڍؽٜب بي ٷناكُٸل ٿڄ٠ل ت٬بڅت ٿبڃڄـ ،ٿت٤ـؿ ٣چاٿٺ ام ـڄتچاڃ يٿ ډب اؽت ٩

 يٳبڃچڃ ٿ٘ڀچځ ثچؿځ يٰيعٰ ثڈ كا ٿب ،ٿچٗچ١ ٲي ام ٿؾتټ٪ ڍډب ٷناكٍ ٿزڀچ١اڃـ.  ياڃٌبڃ ڍډبٍ ٷناك ام

 اؽت ٫بت ييٿغتچا څ ڍًڄـ ٺيتغټ ثڈ كڅُڀڄـ ٓچكت ثڈ ٳڈ ٌميڃ آځ ام ٿبڃ٢ ٿٌئټڈ ڂيا څكًبڃـ  يٿ ډب ٷناكٍ

 ثل آڃڊب ڌ٣لٗ څ بتيكڅا ڍآڅك رڀ٢ ثب عبٗل ٮيتغٰ. پيُچ څاٯ٪ اٿل ٰميعٰ ثڈ نيڃ بتيرنئ ؿك پيثٴچُ څ پيثپلؿام



  75  ٿغڀـ كڅعبڃي/  تؼسز اضٍاح اًؿبى زض احبزٗث ٓآهَظ

 ڌژبي ثل كا ڃڊبيي تغټيٺ څ ٳلؿڇ ثلكًي اڃٌبځ اكڅاط ت٤ـؿ ڋؿكثبك كا كڅايبت اؽت ٫ي څ ٿِتلٱ ٿ٘بٿيڂ ،يٴـيٸل

م ڃڊبؿڇ ثڄب ٿِتلٱ ٿ٘بٿيڂ  .ًا

 طاكڅا ثب ٿلتجٚ كڅايبت اڅٹ، ڌؿًت ؿك. ٳلؿ ثڄـڍ ؿًتڈ ٷلڅڇ َُ ؿك تچاځ ٿي كا اڃٌبځ اكڅاط ت٤ـؿ ثب ٿلتجٚ كڅايبت

م آٿـڇ اڃٌبځ ڌٷبڃ ژڄذ  څ اٻٰـى كڅط ي٤ڄي كڅط، ژڄذ ايڂ ام كڅط ؿڅ رنئيبت ُلط ثڈ صڊبكٽ، څ ؿڅٽ ڌؿًت ؛ًا

م اٻلة اٿل ٿڂ كڅط ثب ٿلتجٚ كڅايبت ثيبڃٸل كڅايبت ًچٽ ڌؿًت اڃـ؛ ژلؿاؽتڈ االيڀبځ، كڅط  اكڅاط كڅايبت ؿك ٳڈ ًا

م ڃِـڇ اُبكڇ آځ ثڈ ٷبڃڈ ژڄذ  ؛يب٫تڈ اؽتٔبّ اڃٌبځ ډل ثلاڍ كڅط ؿڅ څرچؿ ثل ؿاٹ ايبتكڅ ثڈ كڅايبت ژڄزپ ڌؿًت ؛ًا

م ُـڇ ٷناكٍ كڅط صڄـ څرچؿ ثل ٿايـ كڅايبت ُِپ، ڌؿًت ؿك ڃڊبيم ؿك څ  .ًا

 اًؿبى گبًٔ پٌح اضٍح ثب هطتجٍ بتٗضٍا. 1

 ميكڅا ٲي ،ٿاٿڄبځلياٿ ام ميكڅا ٲي) ٳڄـ يٿ ؿالٻم اڃٌبځ ڍثلا كڅط ژڄذ څرچؿ ثل ميكڅا صڊبك ٖالىبف ٳتبة ؿك

 څ ٓالشَْ سٍح، ٓالمَ سٍحااليڀبځ،  اٻٰـى، كڅط كڅط ام ميكڅا ٲي ؿك .(ٓبؿ٭ اٿبٽ ام ميكڅا ؿڅ څ ثبٯل اٿبٽ ام

م آٿـڇ بځيٿ ثڈ ًؾڂاٻڀـكد  كڅط  ٓاٻغيب كڅط ڃبٽ ،ڍث٤ـ ميكڅا ؿڅ ؿك .(716 ط ،677 ، 1ّد  ٭،1429 ،يڄيٳټ) ًا

 څ ٓاٻغيب كڅط ڍرب ثڈ صڊبكٽ ميكڅا ؿك څ( 718 ط ،688څ717 ط ،678 ، 1ّد ډڀبځ، ) ُـڇاٻڀـكد  كڅط ڂيٸنيرب

 ،كًچالځ ثڈاٻٰـى  كڅطكڅايبت،  ڂيا ثل ثڄب .(2458 ط ،694 ، 3ّد  ،ډڀبځ) اًم ُـڇ بؿياٻجـځ  كڅط ام ،اٻڀـكد كڅط

ًبيل  څااليڀبځ ؿك كًچالځ څ اڃجيبڍ اٻڊي څ اٿبٿبځ څ ٿاٿڄبځ ٯلاك ؿاؿڇ ُـڇ  كڅط ؛اؽتٔبّ ؿاكؿاڃجيبڍ اٻڊي څ اٿبٿبځ 

م. اڃٌبځ ڌاكڅاط ثيڂ ډڀ  ډب ٿِتلٱ ًا

يبء، كڅط ، كڅط716 ٛجٮ كڅايم ثؾَ ثل  اٻٰچڇ ٯـكت څ كڅط ،االيڀبځ اثناك ؽچ٩ ام ؽـا اٻٰـى اثناك ُڄبؽم ُا

م ـًا ب٣م ؽ څآٿـ  اٻڀـكد اثناك ك٫م څ كڅط ؛ٳڄـ ٿيٺ ثڈ ٛب٣م څ ٳلاډم ام ٿ٤ٔيم ايزبؿ ٿي الشَْٓ  سٍحضڄيڂ ډڀ ؛ٛا

م. ثڄب ث م اٻٰـى اثناك ُڄبؽم ډڀڈ كڅط ،717 ل كڅايمٿلؿٽ ًا اكڅاط، ايڂ ضڄيڂ ام ٿيبځ ډڀ ؛صين ؿك ٣بٻپ ثلاڍ اٿبٽ ًا

 ُچؿ. اٻٰـى ؿصبك آ٫م ڃڀي تڄڊب كڅط

م ٳڈ كڅط 718 كڅايم  الشَْٓ ٯيبٽ څ ٳچَُ، كڅط ڌڅًيټ المَٓ رڄجَ څ علٳم، كڅط ڌڅًيټ الحيبٓ ثيبڃٸل آځ ًا

ـاٻم ڌااليڀبځ څًيټ ؽچكؿځ څ آُبٿيـځ څ آٿينٍ، كڅط ڌڅًيټ  تغڀٺ ڃجچت اًم. ڌاٻٰـى څًيټ څ كڅط ،څكمڍ ايڀبځ څ ٣

 ُچؿ. ، ثڈ اٿبٽ ٿڄتٰٺ ٿياٻٰـى ژي ام ٯجٖ كڅط ژيبٿجل ثڄب ثل ايڂ كڅايم، كڅط

ـا ٿي ڌڅًيټ ُچڃـ څ ثڈ اٻٰـى ثلاڃٸيؾتڈ ٿي ، ژيبٿجلاځ اٻڊي ثب كڅط2458 ثڄب ثل كڅايم  ؛ٳڄڄـ آځ ثڈ اُيب ٣ټپ ژي

ـاڅڃـ څ ٣جبؿت اڅًم ڌااليڀبځ څًيټ كڅط ضڄيڂډڀ ثؾَ اڃٌبځ ؿك ٿجبكمڇ ثب ؿُڀڂ څ تإٿيڂ  يبكڍ المَٓ كڅط ؛ايڀبځ ثڈ ؽ

م اٻجـځ  ډڀضڄيڂ كڅط ؛ُچؿ ٿچرت ثلؽچكؿاكڍ ام ٧قاڍ ٻقيق څ آٿينٍ ثب مڃبځ رچاځ ٿي الشَْٓ څ كڅط ؛ٿ٤بٍ ًا

، المَٓ االيڀبځ، كڅط ٌبٻي كڅطكًيـځ ؿڅكاځ ٳڊڄ ٿچرت رڄجَ څ علٳم آؿٿي اًم. ٛجٮ ايڂ كڅايم، ثب ٫لا

االيڀبځ، ُؾْ تچاځ تِؾيْ څٯم ڃڀبم څ تڊزـ څ  ـ: ثب ڃٰٔبځ ؿك كڅطڃُچ اٻجـځ ؿصبك ٳبًتي ٿي څ كڅط الشَْٓ كڅط

ؿډـ  ، تچاځ رڄٶ ثب ؿُڀڂ څ ٛټت كڅمڍ كا ام ؿًم ٿيالمَٓ ؿډـ؛ ثب ڃٰٔبځ ؿك كڅط ُلٳم ؿك رڀب٣م كا ام ؿًم ٿي
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ثڈ  المَٓ ٳڄـ، كڅط ضڄيڂ ډڄٸبٿي ٳڈ ُؾْ ٯٔـ ٷڄبڇ ٿيډڀ كڅؿ يٺ رڄٌي اڅ ام ثيڂ ٿيٿ الشَْٓ څ ثب ڃٰٔبځ ؿك كڅط

ـايم ٿي اٻجـځ اڅ كا ثڈ ؿډـ څ كڅط ټچڇ ٿيآځ كا ميجب ر الشَْٓ ؿډـ، كڅط اڅ ُزب٣م ٿي ؿيٸل ايڂ  ڌٳڄـ. ڃٴت ًچڍ ٷڄبڇ ډ

م ٳڈ كڅط ؿاڃـ. صڊبكژبيبځ  يبځ ٿِتلٱ ٿيباٻجـځ كا ٿيبځ اڃٌبځ څ صڊبكژ څ كڅط الشَْٓ ، كڅطالمَٓ ٷناكٍ آځ ًا

 ٳڄڄـ. اٻجـځ علٳم ٿي يبكڍ كڅط ؽچكڃـ څ ثڈ ٣ټ٪ ٿي الشَْٓ ٳڀٲ كڅط ثڈ ؛ٳڄڄـ ثبك عڀٺ ٿي المَٓ ٳڀٲ كڅط ثڈ

م. ؿك ٿيبځ ايڂ كڅايبت،  ثڈ اكڅاط ژڄذ ڃين ثهبئطالسضخبتكڅايم ام ٳتبة  ډ٬مؿك  بكڇ ُـڇ ًا ٷبڃڈ ثلاڍ اٿبٽ ُا

م؛ اٿب ډڀبڃڄـ كڅايبت  الشَْٓ څ كڅط المَٓ ، كڅطااليڀبځ اٻٰـى، كڅط ڃبٽ كڅط ، ڃبٽ كڅط ژڄزپ ٿچكؿ ىبفٖالٿِتلٱ ًا

م. كڅط ژڄزپ ؿك يٲ كڅايم كڅط  ڃبٽ ؿاكؿ. الحيبٓ اٻجـځ څ ؿك ًڈ كڅايم كڅط اٻڀـكد، ؿك ًڈ كڅايم كڅط اؽت ٩ ًا

؛ 6، ط 449ّ ؛ 4 ، ط447ّ ؛ 1 ، ط445 ، 1ّ ٭، د 1404صڊبك ٷناكٍ )٬ٓبك، ام ٿيبځ ايڂ ډ٬م كڅايم، 

م )ثڈ تلتيت، كڅايبت  الىبفٖؿك ٳتبة ( 13، ط 454ّ  ثڄبثلايڂ تڀبٽ  .(718څ  2458څ  717څ  716ڃٰٺ ُـڇ ًا

م ثهبئطالسضخبتثب ايڂ ٿ٘ڀچځ ڃٰٺ ٳلؿڇ، ؿك  ٳټيڄيكڅايبتي ٳڈ   .ژچَُ ؿاؿڇ ُـڇ ًا

م: ؿڅ ڃٴتڈ اُبك ڃٰٺ ڃِـڇ، ؿك يٲ كڅايم ثڈ الىبفٖام ٿيبځ ًڈ كڅايتي ٳڈ ؿك  االيڀبځ ډڄٸبٽ  . كڅط1ڇ ًا

ـا ٿي  ُچؿ اٻٰـى ؿك ثـځ، ٿبڃ٢ ام اكتٴبة ٷڄبڇ ٳجيلڇ ٿي . ع٘چك كڅط2ُچؿ؛  اكتٴبة ٷڄبڇ ٳجيلڇ، ام ثـځ اڃٌبځ ر

ٯلاثم ٿ٘ڀچځ ميبؿڍ ثب  (5، ط 447 ، 1ّ د ډڀبځ، ) ربثلام ؿيٸل كڅايم  .(3، ط 447 ، 1ّ ٭، د 1404)٬ٓبك، 

، ط 694، ّ 3٭، د 1429)ٳټيڄي،  ڃٰٺ ُـڇ اًم ثهبئطالسضخبتڅ  الىبفٖڈ ؿك ؿاكؿ ٳ ڃجبتڈ  ثڂ آج٦كڅايم 

ٷيل ايڂ كڅايم، ؿك ثغج ڃٰٔبځ اكڅاط ؿك  تڄڊب ت٬بڅت صِپ .(6، ط 449 ، 1ّ ٭، د ٬ٓ1404بك، ؛ 2458

م ٳڈ ؿك ايڂ كڅايم ثڈ ڃٰٔبځ كڅط ؿڅكاځ بكڇ ڃِـڇ اًم. ؿك  ٳڊڄٌبٻي ًا ڃين  ثهبئطالسضخبتآؽليڂ كڅايم االيڀبځ ُا

م ، تٔليظ ثڈ ٣ـٽ ت٨ييل ؿك كڅطرـيـ ڌتڄڊب ڃٴت  .(12، ط 453 ، 1ّ ٭، د 1404)٬ٓبك،  اٻٰـى ًا

 المسؼ بت هطتجٍ ثب ضٍحٗ. ضٍا2

ايڂ  ڌُچؿ ٳڈ ڃتيز اٻٰـى ٿ٤ل٫ي ٿي كڅط ڌڅًيټ ُـڇ ثڈ ، ژيبٿجل يبكڍام اٿبٽ ٓبؿ٭ الىبفٖٳتبة  كڅايميٲ ؿك 

م يبكڍ، ڃجچؿ ٻ٨لٍ څ ؽٜب ؿك ژيبٿجل كڅايم ايڂ كڅط ٳڈ ثڄب ثل  .(697، ط 662، ّ 1٭، د 1429)ٳټيڄي،  ًا

ام ٿڄبث٢ ٣ټپ اٿبٽ ثلاڍ عٴپ  ،كڅايمًڈ ؿك ، (1016، ط 299، ّ 2٭، د 1429)ٳټيڄي،  ؽټٰتي ؽبّ ؿاكؿؿيٸل 

م  .(1044، ط 324ّ ؛ 1043، ط 323ّ ؛ 1042، ط 323، ّ 2د ډڀبځ، ) ٳلؿځ ُڀلؿڇ ُـڇ ًا

اٻٰـى ثچؿڇ څ ايڂ تإييـ، ٿچرت ٣جبؿت  ، ٿايـ ثڈ كڅطؽټٰم ڃچكڍ ژيبٿجل څ ائڀڈ ٖ،الىبفؿيٸل  كڅايم ثڄب ثل

م ـاڅڃـ ُـڇ ًا م ٳڈ كڅط ؿيٸل كڅايمؿڅ  .(1201، ط 442، ّ 2٭، د 1429)ٳټيڄي،  ؽ اٻٰـى  ڃين ثيبڃٸل آځ ًا

م  ؛ 8402، ط 548ّ ، 9٭، د 1429)ٳټيڄي، ٿٜټت ؽبٓي كا ؿك فډڂ ژيبٿجل ؿٿيـڇ څ ايِبځ كا ثڈ آځ آٷبڇ ٳلؿڇ ًا

م. ك.ٱ: « االٿيڂ كڅط»ايڂ ٳبك ثڈ  ،. المٽ ثڈ فٳل اًم ٳڈ ؿك ثلؽي كڅايبت8410، ط 554ّ  ڃٌجم ؿاؿڇ ُـڇ ًا

ثيبڃٸل ډڀلاډي  ؿيٸلضڄيڂ ٷناكٍ ډڀ .(8400، ط 546، ّ 9د ؛ 1621، ط 188، ّ 3٭، د 1429ٳټيڄي، 

م. كڅط اٻٰـى ثب اڃٌبځ  ٿچرت ډڀلاډي كڅط ثيم اډٺ عڀبيم امثڄب ثل ايڂ كڅايم،  اٻٰـى ثب ثلؽي ٿاٿڄبځ ًا
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ڃين ثب اؽت ٫ي ؿك ًڄـ ڃٰٺ ُـڇ  ٳِيضخبل ؿك  ،ايڂ ٷناكٍ؛ 14890، ط 252، ّ 15٭، د 1429)ٳټيڄي، ُچؿ  ٿي

ٿبڃـڇ ام آچٹ عـيخي، ايڂ ٿ٘ڀچځ ؿك ٳتبة  ثبٯي ڌضڄيڂ ؿك ٿزڀچ٣. ډڀ(365، ط 207٭، ّ 1409)ٳِي،  اًم

ـاٻڀٲ  .((458، ط 304٭، ّ 1423ؽچكؿ )ٷلڅډي ام ڃچيٌڄـٷبځ،  ِپ ٿيص ڃين ثڈ عٴيپ  ثڂ ٣ج

ډب  ، څيوٷي«اٻٰـى يتټّٰبډپ بفا اعتبرچا بٻيڈ ؤځ كڅط األئؤثبة ٫ي » 11تب  1ؿك كڅايبت ، ثهبئطالسضخبتؿك ٳتبة 

م  څ ٳبكٳلؿډبڍ كڅط ايڂ ثبة،  4څ  1ثڄب ثل كڅايم  .(454ـ451، ّ 1٭، د 1404)٬ٓبك، اٻٰـى تجييڂ ُـڇ ًا

)٬ٓبك،  ٳڄـ اٻٰـى ٣ټپ آځ كا ثڈ اٿبٽ ا٣ٜب ٿي ، كڅطؿاڃـ كا ڃڀيٳڈ اٿبٽ ثب ًااٻي ٿچارڈ ُچؿ ٳڈ ژبًؼ آځ  كٓچكتيؿ

ٿچكؿ ٯ٘بڅت ؿك ٿڄبث٢ ژيِيڂ ڃيبٿـڇ  ڌاٷل عٴپ ٿٌئټ، 10څ  8، 7، 6، 5، 3، 2كڅايبت ثڄب ثل  .(451، ّ 1٭، د 1404

ايڂ ثبة،  9ثڄب ثل كڅايم  .(453ـ451، ّ 1٭، د 1404)٬ٓبك،  ثؾِـ اٻٰـى اٿبٽ كا ؿك ايڂ ٳبك يبكڍ ٿي ثبُـ، كڅط

اٻٰـى، ژبًؼ ًااٹ كا ؿك ڃ٬ي ؽچؿ  ډڄٸبٽ ژلًَ ام كڅط اٿيلاٻڀاٿڄيڂڅ  ثيڄڄـ اٻٰـى كا ڃڀي كڅط ژيبٿجلاځ ڍاڅٓيب

 جلاٻٰـى ٿٜبٻجي كا ؿك فډڂ ژيبٿ كڅط ،ثڄب ثل كڅايم يبمؿډپ ضڄيڂ. ډڀ(453، ّ 1٭، د 1404)٬ٓبك،  يب٫تڄـ ٿي

 .(453، ّ 1٭، د 1404)٬ٓبك،  ؿٿـ ٿي

م )ثڈ تلتيت كڅايبت  الىبفٖؿك  11څ  3، 2كڅايبت، اعبؿيج ايڂ ام ٿيبځ  ؿك  .(8402څ  1042، 1043ڃٰٺ ُـڇ ًا

م؛ اٿب كڅايبت  اٻٰـى ؿك اٻٴب٫ي ٳپ تچاځ ٷ٬م تٴلاك كڅايبت ٿِبثڈ ٿلثچٙ ثڈ كڅط ٿٰبيٌڈ ٿي  ڋٷٌتل ايڂ ٳتبةتل ًا

 ٷيلؿ. ٿي ؿكثلثيِتلڍ كا  ڋؿاؿ

ـاًم؛ ډلصڄـ ثڊتليڂ ؽټٮ ڃيٌم.  ، ايڂ كڅط ام ڃ٠ل څعي، ڃنؿيٲتفؿ٘ط ػ٘بقٖثڄب ثل كڅايم  تليڂ ٿؾټچ٭ ثڈ ؽ

٣يبُي، )ٳڄـ  ٳڄـ څ اڅ ڃين ثل ًتبكٷبځ اٻٰب ٿي اٻٰـى اٻٰب ٿي ٳڄـ، آځ كا ثڈ كڅط څٯتي ؽـاڅڃـ اٿلڍ كا اكاؿڇ ٿي ضڄيڂډڀ

 .(كڅؿ ٿلاؿ ام ًتبكٷبځ، ائڀڈ ثبُڄـ اعتڀبٹ ٿي. 70، ط 270، ّ 2٭، د 1380

ػَ٘ى اٻٰـى ڃٰٺ ُـڇ اًم. كڅايم اڅٹ ام ٳتبة  ڃين كڅايبتي ؿكثبكڋ كڅط ُيؼ ٓـڅ٭ؿك ٿزڀچ٣ڌ آحبك 

كڅايم (. 2، ط 213، ّ 1٭، د 1378)ٓـڅ٭،  ٳڄـ اٻٰـى ؿالٻم ٿي تإييـ اٿبٽ ام ًچڍ كڅط ثل اذجبضالطيب

ؿ٣جٺ ٷناكُي ام ـ  ڃين ڃٰٺ ُـڇ السٗي ووبلڅ  ثشالوفاٗٔ اـ، ؿك ٳڈ ثب اؽت ٫ي ؿك ًڄؿڅٽ ام ډڀيڂ ٳتبة ـ 

ؽچاڃـ، اٿبٽ ايڂ اثيبت كا ًؾڂ  ٤ُلڍ ثلاڍ اٿبٽ كٗب ؿ٣جٺ ٳڈ كڅايم، ډڄٸبٿيايڂ  ٛجٮاًم.  ؽنا٣ي

، 373، ّ 2٭، د 1395؛ ډڀچ، 35، ط 265، ّ 2٭، د 1378)ٓـڅ٭،  اٻٰـى ثل مثبځ اڅ ٿ٤ل٫ي ٳلؿڃـ كڅط

 (.275٭، ّ 1401؛ ؽلام كامڍ، 6ط 

ڃٰٺ ُـڇ اًم. كڅايم اڅٹ ثل ؿٿيـڇ ُـځ ام  ثب ايڂ ٿچٗچ١ ؿڅ كڅايمڃين  الٌؼوِ السٗي ٍ توبم   ووبلؿك ٳتبة 

، 263، ّ 1376، ډڀچ؛ 33، ط 175، ّ 1٭، د 1395)ٓـڅ٭، ؿك ډڄٸبٽ تچٻـ ؿالٻم ؿاكؿ  ژيبٿجلاٻٰـى ثڈ  كڅط

ٳلؿڃـ څ يٴي ام ايڂ  ژلڃـٷبڃي ثبالڍ ًل ايِبځ ژلڅام ٿي ؿڅامؿډپكڅايم ؿڅٽ، ډڄٸبٽ ٿي ؿ اٿبٽ ٛجٮ  .(2ط 

ٷڀبكؿڇ  اٻٰـى ثچؿڇ ٳڈ ثل ائڀڈ ، ايڂ ژلڃـڇ كڅطثلؿ. ٛجٮ ثيبځ اٿبٽ ٣ٌٴلڍ ژلڃـٷبځ ايِبځ كا ثڈ آًڀبځ ٿي

ـاكؿ څ ٣ټپ ثيبٿچمؿتب آڃ ُـڇ  ڃين ػلل الكطاٗغؿك ٳتبة  .(2، ط 426، ّ 2٭، د 1395)ٓـڅ٭،  ڊب كا ٿچ٫ٮ څ ٿٌـؿ ث
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ـا  اٻٰـى ام ائڀڈ اڃـ؛ كڅط ٳڄڄـ ٳڈ ٿايـ څ ٿچ٫ٮ ا٫لاؿڍ ژبٱ ٿ٤ل٫ي ٿي كا ائڀڈ ؿك كڅايتي اٿبٽ ثبٯل ر

ـا ڃڀي ڃڀي  .(1، ط 123، ّ 1٭، د 1385)ٓـڅ٭،  ُچڃـ ُچؿ څ آڃبځ ڃين ام اڅ ر

 الطة اهط هي ضٍح ثب هطتجٍ بتٗضٍا. 3

( 52: ڍُچك...« )ؤَٿٕلِڃب ٿٙڂْ كٔڅعبً بِٻَيٕٲٓ ؤَڅٕعٓيٕڄب ٳَقٻٙٲٓڅٓ» ڌيآ ؿڅ ليت٬ٌ ؿك ٓبؿ٭ اٿبٽ ،ٖالىبف ٳتبة ام ميكڅا ژڄذ ؿك

 ٺيٴبئيٿ څ ٺيرجلئ امتل  ب٠٣ڀمث يؽټٰ كا كڅط ڂيا ،(85: ًلاءا) «كٓثٟي ؤَٿٕلِ ٿٙڂْ اٻل٢څطٔ ٯُٺِ اٻل٢څطِ ٣ٓڂِ يٌٕٓئَټُچڃَٲٓ» څ

م ُـڇ ِبځيا ڍبكي څ ٫ڊپ ٣ټپ، ٿچرت څ ثچؿڇ ائڀڈ څ بٿجليژ ډڀلاڇ ٳڈ ٳڄڄـ يٿ يٿ٤ل٫ د  ٭،1429 ،يڄيٳټ) ًا

 اـڃ ٳلؿڇ بځيث ٿټٴچت كا كڅط ڂيا ؽبًتٸبڇ ٓبؿ٭ اٿبٽ ،بتيكڅا ڂيا ام يٴي ؿك .(723ـ719 ط ،683ـ681 ، 1ّ

ـاڅڃـ ،ٸليؿ يتيكڅا ٛجٮ ڂيضڄډڀ .(721 ط ،682 ، 1ّد  ٭،1429 ،يڄيٳټ) ٿڂ   اٻٰـى څ كڅط ڃبٽ كڅط ثڈ كڅط ؿڅ ؽ

، ط 299، ّ 2٭، د 1429)ٳټيڄي، ڃجي څ ٿټٲ يٴي ام ايڂ ؿڅ كڅط كا ٯلاك ؿاؿڇ اًم ؤٿلڇ ؽټٮ ٳلؿڇ څ ؿك ډل 

)ٳټيڄي،  ؿاكؿ  اؽتٔبّ څ ائڀڈ كڅط ٿڂ اٿل اٻلة ثڈ ژيبٿجل اً ٽ ،ژڄذ كڅايم اثتـايياٻجتڈ ثڄب ثل  .(1016

 .(723ـ719، ط 683ـ681ّ  ،1٭، د 1429

ثبة  .1ٿل كثي، ؿك صڊبك ثبة ٷلؿآڅكڍ ُـڇ اًم: كڅايبت ٿلثچٙ ثڈ كڅط ٿڂ ا، ثهبئطالسضخبتؿك ٳتبة 

ثبة اٻلڅط اٻتي ٯبٹ اهلل  .2؛  ٫ي ؤڃڊپ يؾبٛجچځ څ يٌڀ٤چځ اٻٔچت څ يإتيڊپ ٓچك ؤ٠٣پ ٿڂ رجلئيٺ څ ٿيٴبئيٺ

يؾجلډپ څ يٌـؿډپ څ  ئؤت٤بٻر ٫ي ٳتبثڈ څ ٳقٻٲ ؤڅعيڄب بٻيٲ كڅعب ٿڂ ؤٿلڃب ؤڃڊب ٫ي كًچٹ اهلل څ ٫ي األ

٫إؽجل ثٌلٍّ څ ؤځ  سٍائيٌإٹ اٻ٤بٻپ ٣ڂ اٻ٤ټپ اٻقڍ يغـث ثڈ ٿڂ ٓغ٪ ٣ڄـډپ امؿاؿڇ ؤڅ  ثبة ٿب .3؛  يچ٫ٰڊپ

ؤڃڊب ٫ي كًچٹ اهلل څ   «ؤَٿٕلِ كٓثٟي  يٌٕٓئَټُچڃَٲٓ ٣ٓڂِ اٻل٢څطِ ٯُٺِ اٻل٢څطٔ ٿٙڂْ»  ثبة اٻلڅط اٻتي ٯبٹ اهلل .4فٻٲ ٿڂ اٻلڅط؛ 

 ؤډٺ ثيتڈ يٌـؿډپ څ يچ٫ٰڊپ څ ي٬ٰڊڊپ.

م؛ اٿب ٯلاثم ٿ٘ڀچڃي ايڂ كڅايبت ثب ًڈ ثبة ؿيٸل ؿك كڅايبت ثبة  ،اڅٹ، تٔليغي ثڈ كڅط ٿڂ اٿل اٻلة ڃِـڇ ًا

م. ؿك ثلؽي ام ايڂ كڅايبت، ٳټڀ م ٳڈ ايڂ كڅايبت ڃين ڃبٟل ثڈ ډڀيڂ كڅط ًا « اٻلڅط»چكت ٓ كڅط ثڈ ڌٿايـ آځ ًا

م؛ څٻي امآڃزب څ ڃبٟل ثڈ يٲ   ثڄـڍ ُـڇ ؿًتڈٳڈ ايڂ كڅايبت ثب كڅايبت كڅط ٿڂ اٿل اٻلة ؿك يٲ ثبة آٿـڇ ًا

، ٿ٘بٿيڂ ايڂ كڅايبت ثڈ اُتلاٱ څ تٴلاك ثب تچرڈ .اڃـ ڃين ڃبٟل ثڈ ډڀيڂ كڅطايڂ كڅايبت  ٳڈ كًـ ڃ٠ل ٿي ، ثڈاڃـ ٿٜټت

 :ٳلؿ ثڄـڍ ؿًتڈكا ؿك صڊبك ٿغچك ڊب تچاځ آڃ ٿي

ٛجٮ ايڂ ـ: ڄٳڄ ل٫ي ٿيٿ٤ «تل ام رجلئيٺ څ ٿيٴبئيٺ ب٠٣ڀمؽټٰي ث»كا ؿك اكتجبٙ ثب  . كڅايبتي ٳڈ ائڀڈ1

 ٓچكت ٿ٤بيڄڈ اًم. ايڂ اكتجبٙ ثڈ« تل ام رجلئيٺ څ ٿيٴبئيٺ ب٠٣ڀمؽټٰي ث»يٴي ام ٿڄبث٢ ٣ټپ اٿبٽ، اكتجبٙ ثب  ،كڅايبت

م )ؽٜچك ثڈ ٯټت څ ٷچٍ( افځ ٯټت څ ڃٴم څ ڃٰل ؿك څ . (6ـ4، ط 232ّ ؛ 1، ط 231 ، 1ّ ٭، د 1404)٬ٓبك،  ًا

 ،ٳبك ك٫تڈ لاڍ كڅط ٿڂ اٻلة ثڈؿك ًبيل كڅايبت ٫ٰٚ ث« تل ام رجلئيٺ څ ٿيٴبئيٺ ب٠٣ڀمؽټٰي ث»ت٤جيل ٴڈ ثب تچرڈ ثڈ ايڄ

م. ٿي  تچاځ اؿ٣ب ٳلؿ ٳڈ ؿك ايڂ كڅايبت ڃين ٿڄ٠چك ډڀبځ كڅط ٿڂ اٿل اٻلة ًا
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الَ څٓب اٻْٴٙتبةٔ ٳَقٻٙٲٓ ؤَڅٕعٓيٕڄب بِٻَيٕٲٓ كٔڅعبً ٿٙڂْ ؤَٿٕلِڃب ٿب ٳُڄْمٓ تَـٕكڍ ٿٓڅٓ» ڍُچك ڋًچك 52 ڌآي ٿلتجٚ ثب . كڅايبت2

ٚ ٿٌٕٔتَٰيپ  بِڃ١ٲٓ ٻَتَڊٕـڍ بِٻرڅٓٻٴٙڂْ ر٤ٓٓټْڄبڇٔ ڃُچكاً ڃَڊٕـڍ ثِڈٙ ٿٓڂْ ڃَِبءٔ ٿٙڂْ ٣ٙجبؿٙڃب څٓاٻْةيڀبځُ   ٛجٮ ايڂ كڅايبت، كڅط: « ٓٙلٙا

م ٳڈ ؽـاڅڃـ آځ كا ثل ژيبٿجل اً ٽ ب٠٣ڀمؽټٰي ثٿقٳچك ؿك آيڈ،  ي ام ڃبمٹ ٳلؿڇ څ ژ تل ام رجلئيٺ څ ٿيٴبئيٺ ًا

م. ايڂ كڅط ثلاڍ ائڀڈ ٳبكٳلؿ اٙؽجبك، اكُبؿ، تچ٫يٮ څ تٌـيـ ؿاكؿ  ژيبٿجل ثڈ ائڀڈ څ اڅٓيبڍ ايِبځ ٿڄتٰٺ ُـڇ ًا

 .(15ـ1، ط 458ـ445 ، 1ّ ٭، د 1404)٬ٓبك، 

ثڈ  ٿڂ اٿل اٻلة كڅط ،بتيكڅا ڂيا ٛجٮ: ـڄٳڄ يٿ يٿ٤ل٫ اٿبٽ ٣ټپ ٿڄج٢ كا اٻلة اٿل ٿڂ كڅط ٳڈ يبتيكڅا. 3

م ائڀڈ څ ژيبٿجل  ٬ٓبك،) ُچؿ يٿ عبٓٺ ٫ڊپ څ ٣ټپ آڃبځثلاڍ  ،ايِبځ ثڈ كڅط ڂيا ڍا٣ٜب احل ؿكڅ  ا٣ٜب ُـڇ ًا

 .(5ـ1 ط ،460ـ458 ، 1ّ د  ٭،1404

ال١ ٿب ؤُڅتيتُپٕ ٿٙڂَ اٻ٤ْٙټْپِ بِڅٓيٌٕٓئَټُچڃَٲٓ ٣ٓڂِ اٻل٢څطِ ٯُٺِ اٻل٢څطٔ ٿٙڂْ ؤَٿٕلِ كٓثٟي څٓ» اًلاء ڋًچك 85 ڌيآ ثب ٿلتجٚ بتيكڅا. 4

م ٳڈ ڃنؿ ُؾٔي ٯجٺ ام ژيبٿجل  ب٠٣ڀمايڂ كڅط ؽټٰي ث بت،يكڅا ڂيا ثل ثڄب: «ٯَټي ً تل ام رجلئيٺ څ ٿيٴبئيٺ ًا

م، ثب ژيبٿجل څ اڅٓيبڍ ايِبځ ډڀلاډي ٿي اً ٽ م. ايڂ كڅط ٳڈ ام رڄي ٿټٴچت ًا ٳڄـ. ؿك كڅايبت ايڂ  ڃجچؿڇ ًا

م ثبة ڃين ؿڅ ٳبكٳلؿ تچ٫يٮ څ تٌـيـ ثلاڍ ايڂ كڅط فٳ ؛ ام 12ـ1، ط 462ـ460 ، 1ّ ٭، د 1404)٬ٓبك، ل ُـڇ ًا

، ط 316، ّ 2٭، د ٣1380يبُي،  :ڃين ڃٰٺ ُـڇ اًم تفؿ٘ط ػ٘بقٖؿك  12څ  10، 2ٿيبځ ايڂ كڅايبت، كڅايبت 

ايڂ  ڋؿكثبكتٔليظ ُـڇ ٳڈ عٰيٰم ٿٜټت  ٿزڀچ٣ڈكڅايم ام ايڂ  َُضڄيڂ ؿك ډڀ .(162ـ161، ط 317څ ّ  160

م. ٛچك ٳبٿٺ  كڅط ثڈ تل ام  ٠٣يپ «ٴيټَٿٓ» ايڂ كڅط، 11څ  10، 4، 3 ڋُڀبك ؿك كڅايبت ٣ څڇ ثل ايڂثيبځ ڃِـڇ ًا

م رجلئيٺ څ ٿيٴبئيٺ ٿ٤ل٫ي ُـڇ ، ام ايڂ كڅط، ثب ٣ڄچاځ الىبفٖڅ  ثهبئطالسضخبتٳڈ ؿك ًبيل كڅايبت  ؛ ؿكٓچكتيًا

 اڃـ. ٿ ئٲ ڃبٽ ڃجلؿڇؿك مٿلڋ يبؿ ُـڇ څ آځ كا « ؽټٮ»

ُـڇ ؿك  تل كڅايبت ڃٰٺؿډـ ٳڈ ثيِ ڃِبځ ٿي ثهبئطالسضخبتڅ  الىبفٖثچٙ ثڈ ايڂ كڅط ؿك كڅايبت ٿل ڌٿٰبيٌ

م.  ثهبئطالسضخبتكڅط ٿڂ اٿل اٻلة، ؿك  ڋؿكثبك الىبفٖٳتبة  ٸيل ك٧پ ت٬بڅت صِڀ ثڈ ضڄيڂډڀڃين ٷناكٍ ُـڇ ًا

ـاؿ كڅايبت ؿك   ثهبئطالسضخبتايبت (، تٴلاك ٿ٘بٿيڂ ٿِتلٱ ؿك كڅ35ؿك ٿٰبثٺ  6) ثهبئطالسضخبتڅ  الىبفٖت٤

ـاُتڈ ثبُـ. ٸيلصِڀت٬بڅت  ايڂ ؿڅ ٳتبة ډبڍ كڅايبت ؿاؿڇ ڋٳڈ ٷٌتل ُـڇٿچرت   ڃ

، ّ 2٭، د ٣1380يبُي، ) ثل ٿؾټچ٭ ثچؿځ كڅط ٿڂ اٿل اٻلة ؿالٻم ؿاكؿيٲ كڅايم ٓل٫بً  تفؿ٘ط ػ٘بقٖؿك 

 ت ؿيٸل ډپ ثڈ آځ اُبكڇ ُـڇٳڈ ؿك ثلؽي كڅايبـ  كڅؿ تإٳيـ ثل ٿؾټچ٭ ثچؿځ ايڂ كڅط اعتڀبٹ ٿي .(159، ط 316

ام رجلئيٺ څ  تل ٠٣ڀمثبكڅايم ؿيٸل، ايڂ كڅط كا ٿؾټچٯي غيم ثبُـ. يتخټيج ٿٌ ڋؿٻيٺ ربيٸبڇ كڅط ؿك آٿچم ثڈاًم ـ 

م څ ائڀڈ ٿيٴبئيٺ ٿ٤ل٫ي ٿي  .(164، ط 317 ، 2ّد٭، ٣1380يبُي، ) ٳڄـ كا ډڀلاډي ٿي ٳڄـ ٳڈ ام ٿټٴچت ًا

لاء»ڋ ًچك 85 ڌكڅط ٿقٳچك ؿك آي ثبكڋڈ ًااٻي ؿكؿك كڅايم ؿيٸل، اٿبٽ ؿك ژبًؼ ث ايڂ كڅط كا ام ٿټٴچت څ ٯـكت  ،«ًا

څرچؿ كڅط ٿڂ اٿل  .(163، ط 317، ّ 2٭، د ٣1380يبُي، ) ډب څ عيچاڃبت څرچؿ ؿاكؿ ٳڄڄـ ٳڈ ؿك اڃٌبځ ٿ٤ل٫ي ٿي

م څ ؿك ډيش كڅايم ؿيٸلڍ ايڂ ٿ٘ڀچؿيٸل ډب، ثلؽ ٩ كڅايبت  اٻلة ؿك عيچاڃبت څ اڃٌبځ ـاكؿځ ًا  .څرچؿ ڃ
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ثب  ؛ٲ ڃيٌمټَاڃـ ٳڈ ايڂ كڅط، ٿٓ ٿايـ ثڈ كڅعي ٿٰـى ائڀڈ ،اٿبٽ كٗب ڋٿڄبٟلام يٲ  ٓـڅ٭ٷناكٍ  ٛجٮ

ؿك اؿاٿڈ، ايڂ كڅط كا  ثؾِـ. اٿبٽ كا تٌـيـ څ تچ٫يٮ ٿي ڃجچؿڇ څ ايِبځ څ ائڀڈ ٳٌي ژيَ ام ژيبٿجل اً ٽ

ـاڅڃـ ٿ٤ل٫ي ٿي ثب تچرڈ ثڈ تٔليظ اٿبٽ  .(1، ط 200، ّ 2٭، د 1378ـڅ٭، )ٓٳڄڄـ  ٣ڀچؿڍ ام ڃچك ثيڂ ايِبځ څ ؽ

 .ثبُـٿلاؿ، كڅط ٿڂ اٿل اٻلة  ٳڈ كًـ ڃ٠ل ٿي ي ايڂ كڅط ثب ژيبٿجلاځ ژيِيڂ، ثڈثل ٣ـٽ ډڀلاډ

څ  ام رجلئيٺ څ ٿيٴبئيٺ ٿ٤ل٫ي ُـڇ ٳڈ ډڀلاڇ ژيبٿجل تل  ٠٣ڀم ثبټٴي ايڂ كڅط، ٿٓ ،تفؿ٘ط لوٖؿك ؿڅ كڅايم ام 

م  ائڀڈ ثڈ كڅعي « ٛبك٭» ،ٛبك٭ ڋؿك ت٬ٌيل ًچك ؿيٸلكڅايم ؿك  .(279څ26، ّ 2٭، د 1404ٯڀي، )ثچؿڇ ًا

م څ آڃبځ كا تٌـيـ ٿي ت٬ٌيل ُـڇ ٳڈ ډڀلاڇ ائڀڈ ايڂ كڅايم، ايڂ كڅط عچاؿث كڅم څ ُت كا ثلاڍ  ٛجٮٳڄـ.  ًا

 .(415، ّ 2٭، د 1404)ٯڀي،  ٳڄـ اٿبٽ ثبمٷچ ٿي

ـاهللبًؼ ثڈ ًااٹ ژ ؿك اٿبٽ كٗب، ٳِيثڄب ثل ٷناكُي ام  څ ٣ټپ  ُڊبؿت اٿبٽ ٳبٟپ ثبكڋؿكٛبڅڅى   ثڂ ٣ج

. ڇ اًم٧بيت ثچؿ اٿبٽ ډ٬تپام ڃنؿ  «ٿغـٟث»ٳڈ ؿك آځ ٻغ٠ڈ،  ٫لٿبيڄـ ٿي ايِبځ ثڈ ٿٌڀچٽ ثچؿځ ؽلٿب څ ؽچكؿځ آځ

م ٳڈ ډڀلاڇ ژيبٿجل تل ثب٠٣ڀمٳڈ اڅ ٿټٴي  ٷچيڄـ ٿيًپي ؿك تچٗيظ ٿغـث   ڀڈڅ ائ ام رجلئيٺ څ ٿيٴبئيٺ ًا

 .(604٭، ّ 1409)ٳِي،  اًم

ؽـاڅڃـ ؿاڃٌم.  «اكُبؿ»څ « اؽجبك»څ « تٌـيـ»تليڂ ٳبكٳلؿډبڍ ايڂ كڅط كا  تچاځ ٿڊپ ضڈ ٷقُم، ٿيثل آڃ ثڄب

اكتجبٙ ٣ټڀي ايڂ كڅط ثب عزذ اٻڊي ام ٛليٮ ٿ٤بيڄڈ، ڃٰل ؿك څ  آٿچمؿ ٣ټپ څ ٫ڊپ ٿي ،آځ ڋايڂ كڅط ثڈ ؿاكڃـ ڌڅًيټ ثڈ

 .ُچؿ يـځ ٓـايي ٿبڃڄـ ا٫تبؿځ مڃزيل ؿك تِم ثلٯلاك ٿيځ څ ُڄفُٯټت، ڃٴم ؿك اُ

 وبىٗبت هطتجٍ ثب ضٍح اال. ضٍا4ٗ

اٻْيٓچٕٽِ اٻْأؽٙلِ څٓال تَزِـٔ ٯَچٕٿبً ئاْٿٙڄُچځَ ثِبٻټ١ڈٙ »ٿزبؿٻڈ  ڋام ًچك 22 ڌآيؿك كڅطِ فٳلُـڇ  ،الىبفٖٳتبة  كڅايمصڊبك ؿك 

ٯُټُچثِڊِپٔ اٻْةيڀبځَ   ٳبڃُچا آثبءٓډٔپٕ ؤَڅٕ ؤَثٕڄبءٓډٔپٕ ؤَڅٕ بِؽْچاڃَڊٔپٕ ؤَڅٕ ٣ِٓيلَتَڊٔپٕ ؤُڅٻئٙٲٓ ٳَتَتٓ ٫ي ٻَچٕڅٓكًٓٔچٻَڈٔ څٓئچاؿٜڅځَ ٿٓڂْ عٓبؿٛ اٻټ١ڈٓ 

ؤُڅٻئٙٲٓ عٙنْةٔ اٻټ١ڈٙ كُٓٗچا ٣ٓڄْڈٔ څٓئـٕؽٙټُڊٔپٕ رٓڄ١بتٚ تَزٕلڍ ٿٙڂْ تَغٕتٙڊٓب اٻْإَڃْڊبكٔ ؽبٻٙـيڂَ ٫يڊب كٓٗٙيٓ اٻټ١ڈٔ ٣ٓڄْڊٔپٕ څٓؤَيٛـٓډٔپٕ ثِلُڅطٍ ٿٙڄْڈٔ څٓ

م «االيڀبځ كڅط»يب  «ايڀبځ»، ثڈ «ؤاَل بِځ١ عٙنْةٓ اٻټ١ڈٙ ډٔپٔ اٻْڀ٬ْٔټٙغٔچځ ط ، 42، ّ 3٭، د 1429)ٳټيڄي،  ت٬ٌيل ُـڇ ًا

ثب اؽت ٩ ثٌيبك اڃـٱ ؿك ًڄـ څ  2453. كڅايم 2459، ط 699ّ ؛ 2453، ط 629ّ ؛ 1481ط ، 43ّ ؛ 1477

م الػوبل ٍ ػمبة االػوبلٍ ثَاة ا الوحبؾيٿتڂ، ؿك  ؛ 90، ط 106، ّ 1٭، د 1371ثلٯي،  :ڃٰٺ ُـڇ ًا

ت٤جيل ُـڇ « ايڀبځ»، ثڈ ًټت «االيڀبځ كڅط»ربڍ ًټت  . ډڀضڄيڂ ؿك كڅايم ؿيٸلڍ، ثڈ(263٭، ّ 1406ٓـڅ٭، 

ڃين ڃٰٺ ُـڇ  93، ط 107، ّ 1٭، د 1371ايڂ كڅايم ؿك ثلٯي،  .2455، ط 693، ّ 3٭، د 1429اًم )ٳټيڄي، 

، ط 664، ّ 3٭، د 1429)ٳټيڄي،  ٳڄـ االيڀبځ ثڄـڇ كا ام اكتٴبة ٷڄبڇ ڃڊي ٿي كڅط ،الىبفٖؿيٸل ٛجٮ كڅايم  ًم(ا

ايڂ كڅايبت كا ؿك يٲ ثبة  ٳټيڄيؿك ؿڅ كڅايم ؿيٸل ډڀيڂ ثبة، ايڂ ڃڊي ثڈ يٲ ٿټٲ ڃٌجم ؿاؿڇ ُـڇ څ  .(2408

م ؿًتڈ ډ٬م كڅايم ضڄيڂ ٛجٮ ڀډ .(2409، ط 664ّ ؛ 2407، ط 663، ّ 3٭، د 1429)ٳټيڄي،  ثڄـڍ ٳلؿڇ ًا

، ّ 3٭، د 1429)ٳټيڄي،  ُچؿ االيڀبځ ام ثـځ ٿي ٳپ ؿڅ ٷڄبڇ مڃب څ ُلة ؽڀل، ٿچرت ؽلڅد كڅط ؿًم، الىبفٖ
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، 229، ّ 11د ؛ 2459، ط 699ّ ؛ 2454، ط 693ّ ؛ 2453، ط 692ّ ؛ 2410، ط 665ّ ؛ 2408ط ، 664

م االحىبم تْصٗتثب ډڀيڂ ًڄـ ؿك  12246؛ كڅايم 12246، ط 681، ّ 12د ؛ 10282ط  ٛچًي،  :ڃٰٺ ُـڇ ًا

ـاڅڃـ ثلاڍ  االيڀبځ مٿيڄڈ ٷقُم، كڅط اڅٹ ڌٳڈ ؿك ؿًت يكڅايت ٛجٮ .(191، ط 105، ّ 9٭، د 1407 ًبم ثڄـٷي ؽ

م ٳڈ ؿك ڃتيز ، 3٭، د 1429)ٳټيڄي،  ؿډـ ڃٰٔبځ آځ ؿك ؿڅكاځ ژيلڍ، اڃٌبځ تچاځ ٣جبؿت كا ام ؿًم ٿي ڌاڃٌبځ ًا

 .(2458، ط 694ّ 

، الىبفٖكڅايبت  ؿك ٿٰبيٌڈ ثب ٳڈ ثبكڇ ڃٰٺ ُـڇ ايڂ ؿك ام اٿبٽ ٓبؿ٭ ، ًڈ كڅايملطة االؾٌبزؿك ٳتبة 

ـاكؿ ) ، 2453، 2408 بتيډب ؿك كڅا ٷناكٍ ڂيٿ٘ڀچځ ا. 110ـ108، ط 33 ٭، 1413ّ ،ڍليعڀٿ٘ڀچځ رـيـڍ ڃ

االيڀبځ  څ ؿڅ كڅايم ث٤ـڍ ثل ؽلڅد كڅط ،ؽيل ڈځ ثااليڀب كڅايم اڅٹ ثل ؿ٣چت كڅط .(څرچؿ ؿاكؿ ٖالىبف 2459څ  2458

م  ډڄٸبٽ مڃب ؿالٻم ٿي م. كڅايم ًچٽ، ثبمٷِم كڅطؿك ٳڄـ. المٽ ثڈ تقٳل ًا  االيڀبځ ثڈ تچثڈ ٿِلڅٙ ُـڇ ًا

م.  كڅط ڋؿڅ كڅايم ؿكثبك هي الٗحًطُ الفمِ٘ؿك ٳتبة  ، ام اٿبٽ ٓبؿ٭ اڅٹ ٛجٮ كڅايمااليڀبځ آٿـڇ ًا

؛ 1892، ط 118 ، 2ّ ٭، د 1413)ٓـڅ٭،  ُچؿ. االيڀبځ ام ُؾْ ٿي ثب٣ج ؽلڅد كڅط ٿبڇ كٿ٘بځ ڋُٴٌتڂ كڅم

 فٖ االنَل ٍ الفطٍع الْذاٗٔ)ثب ًڄـ( څ ػمبة االػوبل څ َاة االػوبلث، ٓـڅ٭ٿِبثڈ ايڂ كڅايم ؿك ؿڅ احل ؿيٸل 

م االيڀبځ  د كڅطكڅايم ؿڅٽ ثل ؽلڅ (.189٭، ّ 1418؛ ډڀچ، 236٭، ّ 1406ٓـڅ٭،  :)ثـڅځ ًڄـ( ڃٰٺ ُـڇ ًا

 ؿاكؿ. اڍ څرچؿ اؽت ٩ ڃٌؾڈ ،كڅايمايڂ ؿك . 4987، ط 22 ، 4ّ ٭، د 1413)ٓـڅ٭،  ٳڄـ ډڄٸبٽ مڃب ؿالٻم ٿي

٣ٓبؿٓ بِٻَيٕڈٙ كٔڅطٔ   ٫َةِفَا ٯَبٽٓ» :ٷلؿؿ االيڀبځ ثڈ اڅ ثبمٿي ُچؿ، كڅط ، مٿبڃي ٳڈ ُؾْ ام عبٹ مڃب ؽبكد ٿيڈيٲ ڃٌؾ ٛجٮ

ؾڈ ؿ؛ اٿب «اٻْةِيڀٓبځِ م(.االيڀبځ ثڈ تچثڈ ٿِلڅٙ  ثبمٷِم كڅطڅ  ٷِتڈ« ٯبٽ» ربيٸنيڂ «تبة»، ٳټڀڌ يٸلٛجٮ ٌڃ  ُـڇ ًا

االيڀبځ ډڀبځ صينڍ  كڅط ،ٳڄـ. ؿك ايڂ كڅايم االيڀبځ ډڄٸبٽ مڃب ؿالٻم ٿي ثل ؽلڅد كڅط تفؿ٘ط لوٖ يٲ كڅايم ؿك

بځ ًپي تچٗيظ ؿاؿڇ ُـڇ ؛ٳڄـ ٯټجَ ؿ٣چت ٿيؿك ٳڈ اڃٌبځ كا  ٿ٤ل٫ي ُـڇ ؿڅ ٷچٍ ؿاكؿ ٳڈ ؿك يٴي  ٳڈ ٯټت اٌڃ

بځ كا ؿ٣چت ٿي ُيٜبځ ٿټٲ څ ؿك ؿيٸلڍ . ٷقُم ٳڈ ؿك ثلؽي كڅايبت، ٳبكٳلؿ 31، ّ 1٭، د 1404)ٯڀي،  ـڄٳڄ اٌڃ

م. ثڈ كڅط (. ڃ٠ل ٿي االيڀبځ ثڈ ٿټٲ ڃٌجم ؿاؿڇ ُـڇ ًا بكڇ ؿاكـڃ  كًـ ٳڈ ايڂ ؿڅ ت٤جيل ثڈ يٲ عٰيٰم ُا

ثب  ٿڄٔچك اثي  ثڂ ؿكًمًڈ كڅايم ام ٳتبة  ،(٣ِل الستٔاالٓچٹ ُي٤ڈ ) ٿبڃـڇ ام آچٹ عـيخي ثبٯي ڌؿك ٿزڀچ٣

م كڅط ُچؿ؛  االيڀبځ ام اڅ ؽبكد ڃڀي ٳڄـ، تڀبٽ كڅط اڅٻيڂ كڅايم، ډڄٸبٿي ٳڈ ُؾْ مڃب ٿي ٛجٮ. االيڀبځ ٿلتجٚ ًا

اٿبٽ  كڅايم ؿڅٽ امٛجٮ  .(410، ط 284٭، ّ 1423)ٷلڅډي ام ڃچيٌڄـٷبځ،  ٿبڃـ ثټٴڈ ثؾِي ام آځ ؿك ثـځ ثبٯي ٿي

م ٳڈ ٯټت كا څ٤ًم ٿي څ آځٳڄـ  ، ؿڅ صين ؿك ٯټت ؽټزبځ ؿاكؿ: صينڍ ٳڈ اٿل ثڈ ؽيل ٿيثبٯل څ  ؛ثؾِـ ٿټٴي ًا

م ٳڈ ؿك ٷچٍ ٯټت ٿي څ آځٳڄـ  صينڍ ٳڈ اٿل ثڈ ثـڍ ٿي ـاٽ ام ايڂ ؿڅ ؽٜچكاتي ؿاكڃـ؛ ام  ُيٜبڃي ًا ؿٿـ. ډل ٳ

مڅ٣ـڇ ثڈ ؽيل، ژقيلٍ عٮ څ اٿيـ حچاة  ،رڀټڈ ؽٜچكات ٿټٲ څ امرڀټڈ ؽٜچكات ُيٜبځ، تٴقيت عٮ، ڃباٿيـڍ  ؛ًا

م كڅايم ًچٽ ثل ؽلڅد ضڄيڂ . ډڀ(411، ط 284٭، ّ 1423)ٷلڅډي ام ڃچيٌڄـٷبځ،  ام ؽيل څ تڊـيـ ثڈ ُل ًا

 .(442، ط 293٭، ّ 1423)ٷلڅډي ام ڃچيٌڄـٷبځ،  االيڀبځ ؿك احل مڃب څ ًلٯم ؿالٻم ؿاكؿ كڅط
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م. اكتجبٙ ثب كڅطؿڅ كڅايم ؿك  ڃين االذتهبلؿك ٳتبة  ، اٷل ام اٿبٽ كٗب كڅايم اڅٹ ٛجٮ االيڀبځ ڃٰٺ ُـڇ ًا

تڈ ثبُـ څ ام  ثلكا آماك ؿډـ يب ٯٔـ ًچء ژڄڊبځ  يٳٌي ام ٿاٿڄبځ ثڈ ؽـاڅڃـ ُلٱ ثچكمؿ يب ٿاٿڄ ثبمڃٸلؿؿ،  آځاڅ ؿُا

ـا  كڅط اٿبٽ  ،كڅايم ؿڅٽٛجٮ  .(247٭، ّ 1413)ٿ٬يـ،  ٷلؿؿ څ ام څاليم اٿبٽ ؽبكد ٿي ٿي ُچؿااليڀبځ ام ٯټجَ ر

م. ايڂ كڅط ٣بٿٺ  ٳڈ ؿك ثـځ ٳڄـ ٿ٤ل٫ي ٿي عٰيٰتي څاعـكا االيڀبځ  كڅط ٓبؿ٭ ډبڍ ٿؾتټ٪ ژلاٳڄـڇ ُـڇ ًا

م څ ًلاڃزبٽ ام ثـځ )ٿ٬يـ،  ٷلؿؿ ؽچؿ ثبمٿي څاعـُچؿ څ ثڈ عٰيٰم  ډبڍ ٿؾتټ٪ ؽبكد ٿي ائت ٩ څ ؿڅًتي ًا

 ڌااليڀبځ ٿټٴ ٴڈ كڅطٳڄـ: ڃؾٌم ايڄ اعتڀبٹ كا ٿٜلط ٿيؿك تچٗيظ ايڂ كڅايم، ؿڅ  ٿزټٌي .(249٭، ّ 1413

ًچڍ  ثڈ ،ُچڃـ. ايڂ ٿټٴڈ ژي ام ٿلٵ اڃٌبځ ډب ثڈ آځ ٿتٔ٪ ٿي ٳڄڄـڇ ثڈ ؽيل څ عٰيٰتي څاعـ اًم ٳڈ اڃٌبځ ؿ٣چت

ـا ثبمٿي م ٳڈ كڅط ٿزټٌيٷلؿؿ. اعتڀبٹ ؿڅٽ  ؽ م ٳڈ ډڀ ايڂ ًا ډب كا ثل عٌت ايڀبځ  اڃٌبځ ڌااليڀبځ ؽټٰي څاعـ ًا

ـاڅڃـ يبكڍ ٿيڅ  ـاؿُبځ، ؿك اٛب٣م ام ؽ ، 66٭، د 1403 ،ٳڄـ؛ صينڍ ُجيڈ ثڈ ٣ٰٺ ٤٫بٹ ؿك ڃنؿ عٴڀب )ٿزټٌي اًت٤

ثبكڇ ٿِٴٺ  ايڂ  االيڀبځ، ؿاڅكڍ ڃڊبيي ؿك ثب كڅط ثب تچرڈ ثڈ ًٴچت كڅايبت ؿك ٿچكؿ ثلؽي رنئيبت ٿلتجٚ .(193ّ 

االيڀبځ ًبمٷبك اًم؛  كڅايبت ٿلتجٚ ثب كڅط ڌزڀچ٣، ثب ٿٿزټٌيتچاځ ٷ٬م ٳڈ ډل ؿڅ اعتڀبٹ  كًـ. ٿي ڃ٠ل ٿي ثڈ

 ؿاكؿ. ثيِتلڍډلصڄـ اعتڀبٹ ؿڅٽ ثب ٟبډل ايڂ كڅايبت، ًبمٷبكڍ 

 ضٍح زٍ اظ اًؿبى ذلمت ثب هطتجٍ بتٗضٍا. 5

كڅم ؿك  صڊٺكڅم ؿك عبٻم تلؿؿ،  صڊٺاڃٌبځ ژي ام څكڅؿ ثڈ كعپ،  ڌ٬ڃٜ ام اٿبٽ ثبٯل الىبفٖي ؿك ٳتبة ٛجٮ كڅايت

م. ژي ام صڊبك ٿبڇ، ؽـاڅڃـ تچًٚ ؿڅ ٿټٲ، كڅط صڊٺڅ  عبٻم ٣ټٰڈ څ اٻجٰبء كا ثڈ  الحيبٓ كڅم ؿك عبٻم ٿ٨٘ڈ ًا

ثڄب ثل  .(10457، ط 355، ّ 11٭، د 1429)ٳټيڄي،  ٳڄـ ثچؿڇ، ا٣ٜب ٿي المذيؤ رڄيڄي ٳڈ ژيَ ام آځ ٓبعت كڅط

 .ُچؿ يٿ ٿڄتٰٺ ډب مځ كعپ څ ٿلؿاځ ٓټت ٮيٛل ام ،ٷيلڍ رڄيڂ تب مٿبځ ُٴٺ المذيؤ ايڂ كڅايم، كڅط

تؾچاځ ٳڈ ُـڇ اٛ ٭ يڄيرڄ ثڈ «هخلّمٔ ًسؤ»،ٸليؿ يتيكڅا ؿك  ډپ ام ثـڃَ ڍا٣٘ب ؛ؿاكؿ ٷچُم څ ًا

م ُـڇاٻ٤ٰٺ ؿٿيـڇ  اڅ كڅط ؿك څ ڃـا ُـڇ ٲيت٬ٴ  ، 14ّد  ٭،1429 ،يڄيٳټ) ؿاكؿ ٳبٿٺ ڌيؿ ڂيرڄ ،عبٹ ڂيا ؿك. ًا

، ط 281، ّ 10٭، د 1407: ٛچًي، ڃٰٺ ُـڇ اًم االحىبم ٗتتْص؛ ايڂ كڅايم ثب ډڀيڂ ًڄـ ؿك 14367 ط ،472

ام « اٻ٤ٰٺ كڅط»ربڍ  ڃٰٺ ُـڇ ٳڈ ؿك آځ ثڈتفؿ٘ط لوٖ ڃٰٺ ام  ايڂ كڅايم ثڈ  ،ُڊلآُچة اثڂ هٌبلتضڄيڂ ؿك . ډڀ(3

 ڌايڂ كڅايم ؿك ڃٌؾ .160، ّ 4٭، د 1379ٿبمڃـكاڃي، ُڊلآُچة  اثڂڃبٽ ثلؿڇ ُـڇ اًم )« څ اٻجٰبء الحيبٓ كڅط»

 ؿك ڂيرڄ تغچٹ ٳڈ ؿډڄـ يٿ ظيتچٗ ڍكاڅ ثڈ ژبًؼ ؿك ًزبؿ اٿبٽ اؿاٿڈ، ؿك .(څرچؿ ڃـاكؿ تفؿ٘ط لوٖچرچؿ ام ٿ

ٜ ثڈ ،كعپ م ٳڈ ؿك ٓټت كڅعي ٧يل ام كڅط ڌڅًا اٷل آځ  ٳڈ ؛ُچؿ ډبڍ مڃبځ ٿڄتٰٺ ٿي ډبڍ ٿلؿاځ څ كعپ اٻٰـيپ ًا

ُـ. ډڀضڄيڂ ؿك ايڂ كڅايم تٔليظ ُـڇ ٳڈ  رت ڃڀيؿاؿ څ ثل ٯبتٺ رڄيڂ ڃين ؿيڈ څا ډب كػ ڃڀي كڅط ڃجچؿ، ايڂ تغچٹ

م. الحيبٓ اٻٰـيپ اٿلڍ ٿت٬بڅت ام كڅط كڅط م ٳڈ ؿك ايڂ كڅايم ًا اڍ څرچؿ ؿاكؿ ٳڈ  اؽت ٩ ڃٌؾڈ ،المٽ ثڈ تقٳل ًا

بى آځ، ت٬ٴيٲ كڅط م ام كڅط الحيبٓ ثلًا  ڌتغٰيٮ ٿاًٌ ڌاٿب ثب ٿ ع٠ ؛اٻٰـيپ ثب تٴيڈ ثل ايڂ كڅايم ؿُچاك ًا

 كًـ. ڃ٠ل ٿي تل ثڈ ڌ ثـٹ ٤ٗي٪څ ًبيل كڅايبت، ڃٌؾ الىبفٖج ام ؿاكاٻغـي
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 اًؿبى ٕثطا ضٍح چٌس ٍخَز ثط سٗهإ بتٗضٍا. 6

. ؽچكؿ يٿ صِپ ثڈ اڃٌبځ ڍثلا كڅط صڄـ څرچؿ ثل پيلٿٌتٰي٧ ڍُچاډـ بتيكڅا ام يث٤٘ ؿك ٷقُم، ضڈآڃ ثل ٣ څڇ

 بتيكڅا( ة ؛ائڀڈ ڍثلا كڅط صڄـ څرچؿ ـيٿا بتيڅاك( اٻ٪: ٳلؿ ڍثڄـ ؿًتڈ يٳټ ثؾَ ؿڅ ؿك تچاځ يٿ كا بتيكڅا ڂيا

 .ډب اڃٌبځ ڌډڀ ڍثلا كڅط صڄـ څرچؿ ـيٿا

 ائوِ ٕثطا ضٍح چٌس ٍخَز سٗهإ بتٍٗا. ض6ـ1

م.  ؿك ُتډل مٿبځ  ٽِ، ثڈ ٣لڅد كڅط اٿبثهبئطالسضخبتَُ كڅايم ام ٳتبة  ؿك بكڇ ُـڇ ًا ايڂ  ٛجٮډبڍ رڀ٤ڈ ُا

، 1٭، د 1404)٬ٓبك،  ُچؿ عبٓٺ ٿي اڅرـيـ ثلاڍ  ي٣ټڀ ،ك ڃتيزڈكڅؿ څ ؿ كڅايبت، كڅط اٿبٽ ثڈ ٣لٍ ٿي

م ڃين الىبفٖؿك  اڅٹت، كڅايم بام ٿيبځ ايڂ كڅاي .(7څ  6، 5، 4، 2، 1، ط 132ـ130ّ ٭، 1429)ٳټيڄي،  ڃٰٺ ُـڇ ًا

 ثل ڍـيٿا تچاڃـ يٿ بتيكڅا ڂيا ُچؿ، يڃڀ اٿبٽ ٿلٵ ثب٣ج كڅط ؽلڅد ڂيا ٴڈڄيا ثڈ تچرڈ ثب .(655 ط ،630 ، 1ّد 

 .ثبُـ اٿبٽ ؿك كڅط ت٤ـؿ

م ٳڈ ژقيلٍ ايڂ ؿًتڈ ام كڅايبت ثڈ ـ كڅط ؿك اٿبٽ، ڃيبمٿڄـ ثلكًي ٣ڄچاځ ؿٻيټي ثل څرچؿ صڄ المٽ ثڈ فٳل ًا

م. ثب تچرڈ ثڈ ايڄؿك ٿٌبئټي ام رڀټڈ ٿبډيم ٿلٵ څ صيٌتي  ثيِتل ٴڈ ؿك ايڂ ؿًتڈ ام كڅايبت، ٣لڅد كڅط ًا

م، ڃڀيٳي٬يم ٣لڅد  ڋٛا ٣بت ؿٯيٰي ؿكثبك صڄـ كڅط ؿك اٿبٽ  تچاځ آځ كا ؿٻيټي ثل څرچؿ كڅط اٿبٽ اكائڈ ڃِـڇ ًا

ٷقُم،  تل ژيَتچاځ ثب ٳڄبك ډپ ٯلاك ؿاؿځ ايڂ كڅايبت څ ًبيل كڅايبتي ٳڈ  ڃ٠ل ام ايڂ رنئيبت، ٿي ؿاڃٌم؛ اٿب ٓل٩

 ڄـ كڅط ؿك اٿبٽ ؿاڃٌم.اڍ اعتڀبٻي ثل څرچؿ ص ؽچاڃَ رـيـڍ ام ايڂ ؿًتڈ كڅايبت اكائڈ ٳلؿ څ آځ كا ٓل٫بً ٯليڄڈ

 ّب اًؿبى ّٔو ٕثطا ضٍح چٌس ٍخَز سٗهإ بتٗضٍا. 6ـ2

 ؿك بتيكڅا ڂيا. ثبُـ ډب اڃٌبځ ؿك كڅط صڄـ څرچؿ ثل ڍا ڄڈيٯل تچاڃـ يٿ ؽچاة ډڄٸبٽ ثـځ څ كڅط ڌكاثٜ ثڈ ٿلثچٙ بتيكڅا

 ٻغبٝ ثڈ څ ٪ي٤ٗ ڍًڄـ ٝٻغب ثڈ بتيكڅا ڂيا ثيِتل ڂيضڄډڀ. ؽچكؿ يٿ صِپ  ثڈ تلٳڀ ٤ڈيُ ٿتٰـٽ څ ٿ٤تجل ٿٔبؿك

 .اڃـ ؾچاځڃبډڀ يٿ٘ڀچڃ

م ُـڇ ڃٰٺ ثبكڇ ڂيا  ؿك ميكڅا ًڈ ـڅ٭ُيؼ ٓ ٖاألهبل ؿك  ڍًچ ثڈ كڅط ام ٿڀتـ ي٤ُب٣ ؽلڅد ثل اڅٹ ميكڅا. ًا

 يؽبٻ كڅط ام ثـځ اٿب ؛كڅؿ يٿ آًڀبځ ثڈ ؽچاة ډڄٸبٽ اڃٌبځ كڅط م،يكڅا ٛجٮ. ٳڄـ يٿ ؿالٻم ؽچاة څٯم ؿك آًڀبځ

. ٛجٮ ايڂ ٷناكٍ، څ٤ٗيم كڅط ثڈ ؽچكُيـ تِجيڈ ُـڇ ٿي اڃزبٿـؽلڅد ٳبٿٺ كڅط ام ثـځ ثڈ ٿلٵ ميلا  ُچؿ؛ يڃڀ

ٿبڃـ څ علٳتي ژيچًتڈ ام آځ  كًـ؛ ثڄبثليڂ آٺ كڅط ؿك ثـځ ثبٯي ٿي ٳڈ ؿك ربڍ ؽچؿ ٯلاك ؿاكؿ څ ژلتچ آځ ثڈ مٿيڂ ٿي

ډڄٸبٽ ؽچاة  ؽلڅد كڅط ام ثـځ ثڈكڅايم ؿڅٽ څ ًچٽ ٓل٫بً ثل . (15، ط 145، ّ 1376)ٓـڅ٭، ٷلؿؿ  ؽبكد ٿي

 .(17، ط 146ّ ؛ 16، ط 145، ّ 1376)ٓـڅ٭،  ـڄٳڄ ؿالٻم ٿي

تب ډڄٸبٿي  ،، كڅط آڅيؾتڈ ثڈ كيظ اًم څ كيظ آڅيؾتڈ ثڈ ډچاٿاٿڄبځام اٿيل ػَ٘ى اذجبض الطيبٛجٮ كڅايم 

ـاڍ ٿت٤بٹ اربم. ُچؿٳڈ ٓبعجَ ثؾچاډـ ثيـاك  آځ كڅط كيظ كا  ،ا ثـډـٓبعجَ ك ثڈثبمٷِم آځ كڅط  ڋژي اٷل ؽ



84    ، 1399 ثْبض ٍ تبثؿتبى، 24، پ٘بپٖ اٍل، قوبضُ ٗبظزّنؾبل 

ثبمٷِم  ڋاربم څڃـڅ اٷل ؽـا ُچؿ؛ ٿيڅ ؿك ثـځ ٓبعجَ ًبٳڂ  ٷلؿؿ ٿيِـ څ كڅط ثبمٳٙ ِـ څ آځ كيظ ډچاء كا ٿيٳٙ ٿي

ثڈ ٓبعجَ  ،ژي تب مٿبځ ثلاڃٸيؾتٸي ؛ِـٳٙ  كا ٿي څ كيظ ډچا ٿي ٳِـآځ كڅط ثڈ ٓبعجَ كا ڃـډـ، ډچا كيظ كا 

 .(35، ط 65 ّ، 1 د ،٭1378ٓـڅ٭، ) ٷلؿؿ ڃڀي ثبم

ـ،   كڅؿ؛ اٷل څٯم ٿلٷَ ٫لا ؽـاڅڃـ ٿي، كڅط ٿاٿڂ ډڄٸبٽ ؽچاة ڃنؿ ػلل الكطاٗغام كڅايم يٲ  ٛجٮ كًيـڇ ثبُ

ـاڅڃـ كڅط اڅ كا تچًٚ ٿ ئٲ كڅعَ كا ثڈ  ڃلًيـڇ ثبُـ،  ؿاكؿ څ اٷل څٯم ٿلٷَ ٫لا ڃٸبڇ ٿيكعڀتَ  ڌٷڄزي ؿك ؽ

ډڄٸبٽ  ؿك ثل ؽلڅد ڃ٬ي ام ثـځ ؿيٸل ايڂ ٳتبةكڅايم  .(1ط ، 295، ّ 1٭، د 1385)ٓـڅ٭، ٷلؿاڃـ  ٿي ثـڃَ ثبم

 .(4، ط 365، ّ 2٭، د 1385)ٓـڅ٭،  ٳڄـ ؽچاة ؿالٻم ٿي

كڅط اڃٌبځ  ،آځٛجٮ  ٳڈ ډڄٸبٽ ؽچاة ڃٰٺ ُـڇ ؽلڅد كڅط اڃٌبځ ثڈ ڋيٲ كڅايم ؿكثبك ڃين الوحبؾيؿك ٳتبة 

ٿلٵ  ي ٳڈٳٌكڅط ٷيلؿ څ  ثڊِم ٯلاك ٿي ؿك ،كًيـڇ ثبُـ ٿلٷَ ٫لا ي ٳڈٳٌكڅط  .كڅؿ ډڄٸبٽ ؽچاة ثبال ٿي

ٿِبثڈ ايڂ  .(163، ط 178، ّ 1د  ٭،1371 ،يٷلؿؿ )ثلٯ ثلايَ تٰـيل ڃِـڇ ثبُـ، تچًٚ ٿ ئٲ ثڈ ثـڃَ ثبمٿي

م الىبفٖعـيخي ام ؿك كڅايم،   .(15075، ط 488 ، 15ّ د ،٭1429 ،يڄيٳټ) ڃٰٺ ُـڇ ًا

 يٳټ ٿغچك ؿڅتچاځ ايڂ كڅايبت كا ؿك  ٿي ك ٿٔبؿك ٿتإؽل،څ ثب ؿك ڃ٠ل ٷل٫تڂ كڅايبت ٿچرچؿ ؿ ؿك يٲ ڃٸبڇ ٳټي

. كڅايبتي ٳڈ 2 ؛ٳڄڄـ ٿيٓچكت ٿٜټٮ ثل ؽلڅد كڅط ام ثـځ ؿك ډڄٸبٽ ؽچاة ؿالٻم  . كڅايبتي ٳڈ ثڈ1 ثڄـڍ ٳلؿ: ؿًتڈ

 ٤ٗ٪ څ بتيكڅا ڂيا ت٤بكٕ ثڈ تچرڈ ثب. ٳڄـ يٿ ؿالٻم ٸليؿ يثؾِ ؽلڅد څ ثـځ ؿك كڅط امثل ثبٯي ٿبڃـځ ثؾِي 

 زڈيڃت تچاځ يٿڃ٠ل ام اؽت ٩ ؿك كڅايبت  ٓل٩ اٿب كًـ؛ يٿ ڃ٠ل  ثڈ ؿُچاك جياعبؿ ڂيا ڍثڄـ رڀ٢ ڊب،آڃ تلِيث ڍـًڄ

م ډڀلاڇ ثـځ ام كڅط ام يثؾِ ؽلڅد ثب اڃٌبځ ـځيؽچاث. 1: ٷل٫م ٿ٤ڄبڍ  ثڈ ام ثـځ، الحيبٓ . ؽلڅد ٳبٿٺ كڅط2؛ ًا

م. ام  ڃيٌم. الحيبٓ ڀبٽ كڅطُچؿ، ت ضڈ ام ثـځ ؽبكد ٿيكڅ آڃ ايڂ ٿلٵ اڃٌبځ ًا

 ٕثٌس خوغ

بى يبؿُـڇ بتيكڅا بځيٿ ڍثڄـ رڀ٢  :ٳلؿ ؽ ٓڈ ٿغچك صڄـ ؿك تچاځ يٿ كا ژلتٴلاك ڂيٿ٘بٿ ثلًا

 بؿي ٿؾتټ٪ ڃبٽ صڄـ ثب كڅط ٲي ام ٳڈ ٷل٫م زڈيڃت تچاځ يٿ ٸل،يـٴي ثب ٿؾتټ٪ بتيكڅا ٿ٘ڀچځ ڌٌيٿٰب ثب. 1

م ُـڇ ٣ ٿڈ  .ڃـعٰيٰتي څاعـ« اٻجـځ كڅط»څ « الحيبٓ كڅط»، «اٻڀـكد كڅط»ثلؿ،  كڅايبتي ٳڈ ژڄذ كڅط كا ڃبٽ ٿي ؿك. ًا

م )ك.ٱ: ٿزټٌي،  زټٌيٿ بكڇ ٳلؿڇ ًا  .(55، ّ 25٭، د 1403ڃين ؿك ثيبځ ؽچؿ فيٺ ايڂ كڅايبت، ثڈ ايڂ ڃٴتڈ ُا

بكڇ يب ثڈ ،«اٻ٤ٰٺ كڅط»څ « څ اٻجٰبء الحيبٓ كڅط» ،ضڄيڂ ؿك كڅايبت ٿلثچٙ ثڈ رڄيڂ څ ؿيڈډڀ  ؿاكؿ يب يٲ عٰيٰم ُا

م« څ اٻجٰبء الحيبٓ كڅط» بتام ُئچڃ« اٻ٤ٰٺ كڅط» ٳڈ ؿك كڅايبت رڄيڂ آٿـڇ، « څ اٻجٰبء الحيبٓ كڅط» ،. ام ٛل٩ ؿيٸلًا

م. ثڄبثلايڂ،  ؿك كڅايبت اكڅاط ژڄذ« الحيبٓ كڅط»ډڀبځ  « اٻ٤ٰٺ كڅط»، «اٻجـځ كڅط»، «الحيبٓ كڅط»، «اٻڀـكد كڅط»ٷبڃڈ ًا

م ٳڈ تڄڊب ؿك ؿڅ كڅايم ام اٿبٿيڈ ڈ يٲ عٰيٰم اُبكڇ ؿاكڃـ.ډڀٸي ث« څ اٻجٰب الحيبٓ كڅط»څ  ام  ،المٽ ثڈ تقٳل ًا

 تلڍ ام آځ ؿك ؿًم ڃيٌم.ٿيبځ آٿـڇ څ اٛ ٣بت ثيِ ًؾڂ ثڈ« اٻ٤ٰٺ كڅط»



  85  ٿغڀـ كڅعبڃي/  تؼسز اضٍاح اًؿبى زض احبزٗث ٓآهَظ

ثڈ يٲ عٰيٰم « المذيؤ كڅط»څ « اٻٰـيپ الحيبٓ كڅط»اڃٌبځ ڃين،  ڌ. ؿك كڅايبت ٿلثچٙ ثڈ مڃـٷي رڄيڂ څ ؿي2

 ٷبڃڈ ؽچاډيپ ژلؿاؽم. اٿڈ ثڈ ڃٌجم ايڂ كڅط ثب اكڅاط ژڄذؿك اؿ اُبكڇ ؿاكڃـ.

، ثب تچرڈ ثڈ ُجبډم ٿيبځ «كڅط ٿڂ اٿل اٻلة»څ « اٻٰـى كڅط»كڅايبت ٿلثچٙ ثڈ  ڂيث ڍثڄـ رڀ٢ ؿك. 3

تچاځ اعتڀبٹ ؿاؿ ٳڈ ايڂ ؿڅ كڅط يٲ عٰيٰم ثبُڄـ. ام  ٷبڃڈ، ٿي ٳبكٳلؿډبڍ ايڂ ؿڅ كڅط څ ثب تچرڈ ثڈ كڅايبت اكڅاط ژڄذ

تڄبؿ ثڈ كڅايبتي ٳڈ كڅط ٿڂ اٿل اٻلة كا ٿؾتْ ژيبٿجل ًا ٽ ؿيٸل، ٿيٛل٩  ؿاڃـ  څ ربڃِيڄبځ ايِبځ ٿي تچاځ ثب ًا

تڄ ثب ٳڄـ( څ ڃين اٻٰـى ثب ژيبٿجلاځ ؿالٻم ٿي )ؿك ٿٰبثٺ كڅايبتي ٳڈ ثل ډڀلاډي كڅط ؿ ثڈ كڅايتي ٳڈ ثل ؿڅٷبڃٸي بًا

 ڃٴبډيـ. ط ٫لڅايڂ ؿڅ كا ثڈ يٲ كڅ ،ٳڄـ ؽټٰم ايڂ ؿڅ كڅط تٔليظ ٿي

ثڈ تڀبين ٿيبځ ايڂ ؿڅ كڅط تڀبيٺ  ٳټيڄيتچاځ اعتڀبٹ ؿاؿ ٳڈ  ، ٿيالىبفٖكڅايبت ؿك ايڂ تجچيت  ڃچ١ثب تچرڈ ثڈ 

م آڅكؿڇ څ كڅايبت ٿلتجٚ ثب  «الْإَئٙوِٛٔثٓبةٗ ٫ٙيڈٙ فٙٳْلُ اٻْإَكٕڅٓاطِ اٻ١تٙي ٫ٙي »ٷبڃڈ كا ؿك  ميلا كڅايبت ٿلتجٚ ثب اكڅاط ژڄذ ؛ؿاُتڈ ًا

م. ډڀ «الْإَئٙوَٛٔثٓبةٔ اٻل٢څطِ اٻ١تٙي ئٌٓـٟؿٔ اهللُ ثِڊٓب »ٿڂ اٿل اٻلة كا ؿك كڅط   ؿڅ ضڄيڂ ثب تچرڈ ثڈ ٣ڄچاځٷلؿآڅكڍ ٳلؿڇ ًا

 .ثبُـٿت٬بڅت  ايڂ ؿڅ كڅط ثب ائڀڈ ڌكاثٜ ،ٳټيڄيام ڃٸبڇ  ٳڈ كڅؿ ٿيثبة، اعتڀبٹ 

ـاٷبڃڈ ت ايڂ ؿڅ كڅط كا ڃين كڅايبت ٿلتجٚ ثب ٬ٓبك م.  ٳلؿڇڄ٠يپ ؿك اثچاة ر ، ثهبئطالسضخبتتجچيت  ٛجٮًا

ثبة ٿب ر٤ٺ اهلل ٫ي األڃجيبء څ األڅٓيبء څ اٻڀاٿڄيڂ څ ًبئل اٻڄبى ٿڂ األكڅاط څ ؤڃڈ »اٻٰـى ؿك  ٚ ثب كڅطجكڅايبت ٿلت

يتټٰبډپ   ؤځ كڅط اٻٰـى األئؤثبة ٫ي »څ   «ٿغڀـ ثلڅط اٻٰـى څ فٳل األكڅاط اٻؾڀي ٿڂ آٹ األئو٫ٔ٘ٺ األڃجيبء څ 

ثبة ٫ي ؤڃڊپ يؾبٛجچځ څ »: اڃـ آٿـڇٿزنا ؛ اٿب كڅايبت كڅط ٿڂ اٿل اٻلة ؿك صڄـ ثبة اڃـ فٳل ُـڇ «اعتبرچا بٻيڈ بف

ثبة اٻلڅط اٻتي ٯبٹ اهلل ت٤بٻر ٫ي ٳتبثڈ څ ٳقٻٲ »؛ «يٌڀ٤چځ اٻٔچت څ يإتيڊپ ٓچك ؤ٠٣پ ٿڂ رجلئيٺ څ ٿيٴبئيٺ

ثبة ٿب يٌإٹ اٻ٤بٻپ ٣ڂ »؛ « يؾجلډپ څ يٌـؿډپ څ يچ٫ٰڊپ ئؤاألؤڅعيڄب بٻيٲ كڅعب ٿڂ ؤٿلڃب ؤڃڊب ٫ي كًچٹ اهلل څ ٫ي 

  ثبة اٻلڅط اٻتي ٯبٹ اهلل»؛ «اٻ٤ټپ اٻقڍ يغـث ثڈ ٿڂ ٓغ٪ ٣ڄـډپ امؿاؿڇ ؤڅ كڅايڌ ٫إؽجل ثٌل څ ؤځ فٻٲ ٿڂ اٻلڅط

ثبة ٫ي » څ«پ څ يچ٫ٰڊپ څ ي٬ٰڊڊپثيتڈ يٌـؿډ اهلل څ ؤډٺ ؤڃڊب ٫ي كًچٹ  ؤَٿٕلِ كٓثٟي  يٌٕٓئَټُچڃَٲٓ ٣ٓڂِ اٻل٢څطِ ٯُٺِ اٻل٢څطٔ ٿٙڂْ

څ ډي تٴچځ ٿ٢ األڃجيبء څ األڅٓيبء څ اٻ٬ل٭ ثيڂ اٻلڅط څ   ثِبٻل٢څطِ ٿٙڂْ ؤَٿٕلِڇٙ الْوآلئٙکََٔئڄَنِّٹُ   اٻلڅط اٻتي ٯبٹ اهلل ٣نڅرٺ

تچاڃـ  ٿي ،ةكڅط ٿڂ اٿل اٻلكڅايبت اٻٰـى څ  ٷقاكڍ ايڂ اثچاة څ تڀبين ٳبٿٺ ٿيبځ كڅايبت كڅط . صٸچڃٸي ڃبٽ«الوالئکٔ

 ثبُـ. ٬ٓبك ڃٸبڇثيبڃٸل تڀبين ايڂ ؿڅ كڅط ؿك 

م.  ، ٿبيٺ ثڈ ٣ـٽثڄـڍ ٿيبځ ايڂ كڅايبت ؿك رڀ٢ڃين  زټٌي٣ ٿڈ ٿضڄيڂ ډڀ  اڅ٫لڅٳبډي ايڂ ؿڅ ثڈ يٲ كڅط ًا

اٻٰـى ٳڈ  . ڃچ١ ؿاڃٌتڂ كڅط2. ؿڅٷبڃٸي ٿيبځ ايڂ ؿڅ كڅط؛ 1ٳڄـ:  ؿڅ اعتڀبٹ ٿٜلط ٿي ،ؿك رڀ٢ ٿيبځ ايڂ كڅايبت

مڅ ائڀڈ ډڀلاڇ ثب ژيبٿجل ًا ٽ يب ٓڄ٪ٙ ؿ٫ل ٭، د 1403)ك.ٱ: ٿزټٌي،  ، ثب ژيبٿجلاځ ژيِيڂ ډڀلاڇ ڃجچؿڇ ًا

25 ّ ،67). 

 اٻٰـى څ كڅط ٿڂ اٿل اٻلة كا ڃتيزڈ ٷل٫م. تچاځ ؿڅٷبڃٸي كڅط ضڈ فٳل ُـ، ٿيثب تچرڈ ثڈ آڃ

اٻٰـى؛ كڅط  ـ: كڅطڃُچ څط ٫لڅٳبډيـڇ ٿي، ثڈ َُ كاڃـ ؿك كڅايبت ٿؾتټ٪ ڃبٽ ثلؿڇ ُـڇاكڅاعي ٳڈ  ،. ثڄبثلايڂ4

 .المَٓ كڅط څ الشَْٓ ؛ كڅطالحيبٓ االيڀبځ؛ كڅط ٿڂ اٿل اٻلة؛ كڅط
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ـا ام اڃٌبځ « االيڀبځ كڅط»څ « كڅط ٿڂ اٿل اٻلة»، «اٻٰـى كڅط»تچاځ  ٿي ٳڈ كًـ ڃ٠ل ٿي ثڈ .5 كا ًڈ عٰيٰم ر

ايڂ ًڈ كڅط، رنئي ام يٲ اڃٌبځ ڃيٌتڄـ څ  ،بثلايڂُچؿ. ثڄ ڊب ٷل٫تڈ ٿييب ام آڃ ٷلؿؿ ٿي ؿاڃٌم ٳڈ ثڈ ثلؽي ا٣ٜب

م ٿي ڃِٰي ؿك ُٴٺ كڅط ٿڂ اٿل »څ « اٻٰـى كڅط»ُچؿ ٳڈ  ٷيلڍ ډچيم اڃٌبڃي ڃـاكڃـ. ام ٟبډل كڅايبت ثلؿُا

ـاٽ يٲ عٰيٰم« اٻلة كڅط »څ يٲ « اٻٰـى كڅط»، ډڀڈ ثب يٲ ي٤ڄي ژيبٿجلاځ څ ائڀڈ ؛اڃـ څ ا٫لاؿٙ ٳخيل ڃـاكڃـ ډل ٳ

تڈ« ٿڂ اٿل اٻلة  اؽتٔبٓيتچاځ ٯ٘بڅت ٳلؿ ٳڈ ډل ُؾْ يٲ كڅط  ڃڀي« االيڀبځ كڅط» ثبكڋاڃـ؛ اٿب ؿك اكتجبٙ ؿُا

 اڃـ. ثب يٲ كڅط ؿك اتجبٙ ٿاٿڄبځ ڌـ يب ډڀڃؿاك

ـ. ثب تچرڈ ثڈ ٿ٘ڀچځ ٿزڀچ١ كڅايبت، ڃډب څرچؿ ؿاك اڃٌبځ ڌؿك ډڀ« الحيبٓ كڅط»څ « الشَْٓ كڅط»، «المَٓ كڅط. »6

ؿډڄـ. ثڄبثلايڂ  ٿيڄـ څ ايڂ ًڈ يٲ عٰيٰم كا تِٴيٺ ډٌت« الحيبٓ كڅط»ام ُئچڃبت « لشَْٓا كڅط»څ « المَٓ كڅط»

آٿـ ثيڂ ٿلؿٽ،  څ ُئچڃبتي ام رڀټڈ: ك٫م ؛كا ؿك ُئچڃبت عيبت يٲ اڃٌبځ ؽ ٓڈ ٳلؿ الحيبٓ ٳلؿډبڍ كڅطكتچاځ ٳب ٿي

 .څ ٿيٺ ثڈ رڄي ٿؾبٻ٪ ٛټت ٿ٤يِم، ٿجبكمڇ ثب ؿُڀڄبځ، ٿيٺ ثڈ ٧قا

ثب تچرڈ ثڈ  .الحيبٓ څ كڅط المذيؤ تچاځ اكڅاط يٲ اڃٌبځ كا ثڈ ؿڅ كڅط ٫لڅٳبډيـ: كڅط ٿي ث٤ـڍؿك ٯـٽ  . ثڄبثلايڂ7

ٯبثٺ اڃٴبك « الحيبٓ كڅط»څ « المذيؤ كڅط»ؿڅٷبڃٸي  ٳڈ كًـ ڃ٠ل ٿي ڌ اڃٌبځ، ثڈكڅايبت ٿلثچٙ ثڈ مڃـٷي رڄيڂ څ ؿي

ضڈ ؿك اٻٰـيڀڈ ثب آڃ ؿك ڃتيزڈ، كڅط څايبت څرچؿ ڃـاكؿ.ڃيٌم څ ثلاڍ ٫لڅٳبډيـځ ايڂ ؿڅ ثڈ يٲ كڅط، ُچاډـ ٳب٫ي ؿك ك

 ٷبڃڈ آٿـڇ، ٿت٬بڅت اًم. كڅايبت اكڅاط ژڄذ

ډڀبځ كڅعي اًم ٳڈ ؿك ٣چاٻپ ژيِيڂ ثلاڍ اڃٌبځ « المذيؤ كڅط»ثب تچرڈ ثڈ كڅايبت ٿلتجٚ ثب ٣چاٻپ ژيِيڂ، . 8

ڃٌٺ ؿك ڃٌٺ ٿڄتٰٺ  ُـڇ،٣زيڂ  ڍ اڃٌبځؽټٮ ُـڇ څ ٿلاعٺ ٣بٻپ فك كا ٛي ٳلؿڇ اًم. ايڂ كڅط ثب ثـځ فك٘

ُچؿ.  ؿك صڊبك ٿبډٸي ثڈ ثـځ اڃٌبځ ؿٿيـڇ ٿي« الحيبٓ كڅط»ٷيلڍ ثـځ اڃٌبځ ؿك كعپ ٿبؿك،  ُچؿ. ؿك ؿڅكاځ ُٴٺ ٿي

ٳڄـ څ ثب ؽلڅد آځ ام ثـځ، عيبت ؿڃيبيي  كا ډڀلاډي ٿي المذيؤ تب ژبيبځ مڃـٷي ؿڃيبيي اڃٌبځ، ثـځ څ كڅط الحيبٓ كڅط

 يلؿ.ژق اڃٌبځ ژبيبځ ٿي

م؛  ژوڅډِيڃيبمٿڄـ  ،تٜجيٰي ٿيبځ اٯچاٹ ُبكعبځ ايڂ كڅايبت ڌُچؿ ٳڈ ٿٰبيٌ ؿك ژبيبځ يبؿآڅكڍ ٿي. 9 ٿٌتٰٺ ًا

م ٳڈ  ُبكعبځ ثب اًتڄبؿ ثڈ ثلؽي ُچاډـ ٯلآڃي، ايڂ اكڅاط كا ثڈ يٲ كڅط  ٷلڅډي اماٿب تچرڈ ثڈ ايڂ ڃٴتڈ ٗلڅكڍ ًا

ؿك تچٗيظ كڅايبت  زټٌي٣ ٿڈ ٿ. ڃڈ اؽت ٩ ُؾْ ،اڃـ ٌتڈ٫لڅٳبډيـڇ څ ت٬بڅت ايڂ اكڅاط كا ثڈ ُـت څ ٤ٗ٪ ؿاڃ

م اكڅاط :ٷچيـ ٷبڃڈ ٿي اكڅاط ژڄذ ؽبكد ام  يؿك ثـځ ډٌتڄـ څ ثلؽ يثب ډپ ثبُڄـ ٳڈ ث٤٘ ليٿؾتټ٪ څ ٿت٨ب ،ٿڀٴڂ ًا

م ٿڄ٠ ؛ثـځ ٭، د 1403زټٌي، )ٿ ا٣تجبك ا٣ڀبٹ څ اعچاٹ څ ؿكربت څ ٿلاتت آځ ڈث ،ڃ٬ي ڃبٰٛڈ ثبُـ ،چكڅ ٿڀٴڂ ًا

م يئجبٛجب٣ ٿڈ ٛضڄيڂ (. ډڀ54ـ53، ّ 25 االيڀبځ څ كڅط اڃٌبڃي عٰيٰتي څاعـ  اٻٰـى، كڅط كڅط ٳڈ ٿ٤تٰـ ًا

ثب تچرڈ ثڈ ٷناكُي ٳڈ ام ٿ٘ڀچځ  .(35، ّ 1388ي، ئـ څ اؽت ٩ ثڈ ؿكربت ُـت څ ٤ٗ٪ اًم )ٛجبٛجبڃؿاك

كڅايبت څ احجبت  ثچؿڇ اٿلڍ ؽ ٩ ٟبډل ثڈ يٲ كڅط، ٫لڅٳبډيـځ تڀبٽ ايڂ اكڅاط ٳڈ كًـ ٿي ڃ٠ل ثڈ كڅايبت اكائڈ ُـ،

م. ام ًچڍ ٿـ٣يبځ ثيِتلڍڃيبمٿڄـ ُچاډـ  آځ  ًا
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ٿغتچاڍ ايڂ كڅايبت كا ثل آٜ عبت ؿًتٸبڇ ٣ل٫بڃي څ ٫ټ٬ٌي  اڃـ ٳچُيـڇډڀضڄيڂ ثلؽي ُبكعبځ . 10

بؿڍ ٳڈ ثبٻ٤٬ٺ االيڀبځ كا ثل ٣ٰٺ ٿٌت٬ اٻٰـى كا ثل ٣ٰٺ ٤٫بٹ، كڅط كڅط ٓـكاٻڀتإٻڊيڂثلاڍ ٿخبٹ،  تٜجيٮ ٳڄڄـ.

اٻڀـكد كا ثل كڅط  كا ثل ڃ٬ي عيچاڃي، څ كڅط الشَْٓ كا ثل ڃ٬ي ڃبٰٛڈ يب ٣ٰٺ ډيچالڃي ثبٻٰچڇ، كڅط المَٓ ُـڇ، كڅط

اٻٰـى  ڃين ٣ٰٺ ٤٫بٹ څ كڅط ُيؼ اُلا٭(. ډڀضڄيڂ 62، ّ 1363ٛجي٤ي تٜجيٮ ٳلؿڇ اًم )ٓـكاٻڀتإٻڊيڂ، 

ٷبڇ ٿلاؿ (. ثڄب ثل تغٰيٮ ثلؽي ڃچيٌڄـٷبځ، 180، ّ 3 ، د1375ٳڄـ )ًڊلڅكؿڍ،  كا ثل يٲ عٰيٰم تٜجيٮ ٿي

، 1373ُـڇ اًم )ًزبؿڍ،  اٻٰـى ڃبٿيـڇ ٣ٰٺ ثبٻڀٌت٬بؿ اًم څ ٣ٰٺ ؿك ٿلتجم ارڀبٹ ڃين كڅط ،اٻٰـى ام كڅط

 المَٓ اًم كڅط ٿڀٴڂٷچيـ:  ٷبڃڈ ٿي ؿك تچٗيظ كڅايبت اكڅاط ژڄذ ٣ ٿڈ ٿزټٌي(. ٣ څڇ ثل ايڂ، 925، ّ 2د 

عٌت  ڈـ ثڄاٻٰـى ڃ٬ي ڃبٰٛڈ ثبُ څ كڅط ڀبځياال كڅط څ ـڄثبُ يچاڃيډڀڈ كڅط ع ،اٻڀـكد څ كڅط الشَْٓ څ كڅط

اًم  تل ثب٠٣ڀم ياٻٰـى ؽټٰ ـ څ كڅطڄٿلاتت څ ؿكربت ڃ٬ي ثبُ ،اٻٰـى ام كڅط ليصڊبك كڅط ٧ بي ،ٳڀبالت آځ

ًتٸبڇ ٣ل٫بڃي ډبڍ ډل ؿ ٫لٕ ثب تچرڈ ثڈ ژيَ (.183ـ182، ّ 66؛ د 54ـ53، ّ 25٭، د 1403)ٿزټٌي، 

ډب څرچؿُبځ ٫لٕ ٷل٫تڈ  تچاځ اكڅاط يبؿُـڇ ؿك كڅايبت كا ثل ٿچرچؿاتي ٳڈ ؿك ايڂ ؿًتٸبڇ يب ٫ټ٬ٌي، ڃڀي

يٲ ام ٿچرچؿاتي ٳڈ ؿك  اٻٰـيڀڈ، ٳڈ ؽٔچٓيبت څ ٳبكٳلؿډبڍ آځ ثب ډيش څيوڇ كڅط ُچؿ، تٜجيٮ ٳلؿ؛ ثڈ ٿي

 ُچؿ، ډڀؾچاڃي ڃـاكؿ. ډبڍ ٫ټ٬ٌي څ ٣ل٫بڃي ٫لٕ ٿي ؿًتٸبڇ

 گ٘طٕ دِ٘تً

 تچاځ ٷ٬م: ٿي ،ضڈ ٷقُمثڄب ثل آڃ

اڍ ؿيٸل ام  ؿًتڈ ؛ثلڃـ اڍ ام كڅايبت ام ژڄذ كڅط ڃبٽ ٿي اڃـ: ؿًتڈ . كڅايبت ٿلتجٚ ثب ت٤ـؿ اكڅاط اڃٌبځ صڄـ ؿًتڈ1

 ،څ صڄـ ؿًتڈ ام كڅايبت ؛ٳڄڄـ ثلڃـ، اٿب ثل ت٤ـؿ اكڅاط اڃٌبځ ؿالٻم ٿي كڅايبت، ډلصڄـ ام اكڅاط ٿقٳچك ڃبٽ ڃڀي

 ثلڃـ. ڃبٽ ٿي يبؿُـڇام يٴي ام اكڅاط  ٓل٫بًٲ ډلي

څ  «الحيبٓ كڅط»ډبڍ  ؿڅ كڅط ثڈ ڃبٽٳپ  ؿًمډب  اڃٌبځ ڌٳڈ ډڀتچاځ ٷ٬م  رڀ٢ ثيڂ ايڂ كڅايبت ٿي ؽٔچّ . ؿك2

ـاڅڃـ ٿاٿڄبځ  «اٻٰـيڀڈ كڅط» څ  ،اٻٰـى االيڀبځ څ كڅط كڅطكا ام  ژيبٿجلاځ ،االيڀبځ كڅطكا ام ؿاكڃـ. ٣ څڇ ثل ايڂ، ؽ

 .مٳلؿڇ ًا ٿڄـ ثڊلڇااليڀبځ ڃين  اٻٰـى، كڅط ٿڂ اٿل اٻلة څ كڅط كڅط كا ام څ ربڃِيبځ ايِبځ جل ًا ٽژيبٿ

م.« المذيؤ كڅط». 3 م ٳڈ ؿك ٣چاٻپ ژيِيڂ ثلاڍ اڃٌبځ ؽټٮ ُـڇ څ ٿلاعٺ ٣بٻپ فك كا ٛي ٳلؿڇ ًا  كڅعي ًا

 الحيبٓ ٳلؿډبڍ كڅطكٳب ُچؿ. ڃٌبځ ؿٿيـڇ ٿيثڈ ثـځ ا« الحيبٓ كڅط»ٷيلڍ ثـځ اڃٌبځ ؿك كعپ ٿبؿك،  ؿك ؿڅكاځ ُٴٺ. 4

 تچاځ ؿك ُئچڃبت عيبت يٲ اڃٌبځ ؽ ٓڈ ٳلؿ. كا ٿي

 ٳڈ ثڈ ثلؽي ا٣ٜبډٌتڄـ ًڈ عٰيٰم رـا ام اڃٌبځ « االيڀبځ كڅط»څ « كڅط ٿڂ اٿل اٻلة»، «اٻٰـى كڅط» .5

ڄـ څ ڃِٰي ؿك ايڂ ًڈ كڅط، رنئي ام يٲ اڃٌبځ ڃيٌت ،ُچؿ. ثڄبثلايڂ يب ام آڃڊب ٷل٫تڈ ٿي ٷلؿؿ ٿي

  ٷيلڍ ډچيم اڃٌبڃي ڃـاكڃـ. ُٴٺ
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 هٌبثغ
 . ٣ ٿڈ ،ٯپ ،َبلت ثٖاهٌبلت آل  ،٭1379ثڂ ٣ټر،  ٿبمڃـكاڃر، ٿغڀـُڊلآُچة  اثڂ
 .ڈؿاك اٻٴتت االً ٿيٯپ،  ،الوحبؾي ٭،1371، ثڂ ٿغڀـ اعڀـ ،يثلٯ
 . اٻجيم ٯپ ٿاًٌڌ آٹ ،لطة اإلؾٌبز ٭،1413، ثڂ ر٬٤ل ٣جـاهلل ،ڍليعڀ

 .ثيـاك ،ٯپ ،كفايةاألثزفيالٌصّعلىاألئوةاإلثٌيعشز ٭،1401، ثڂ ٿغڀـ ك، ٣ټرؽلام كام
بځ ام كڅط څ رٌپ؛ يجيتلٳ ٰميعٰ»، 1395 آثبؿڍ، ڃ٤يپعٌيڂ ًجغبڃي، ٿغڀـتٰي څ   ٰميعٰ ڋثڂ عٴپ ؿكثبك ډِبٽ ڍژلؿام ڈيڃ٠ل اٌڃ

بځ  .26-7ّ   ،15، ٍ تحم٘مبت والهٖ، «اٌڃ
ٸبڇ تڊلاځ.هؼبضف اؾالهٖ فطٌّگ، 1373ًزبؿڍ، ًيـر٬٤ل،   ، تڊلاځ، ؿاِڃ
 ٿٜبٻ٤بت څ تغٰيٰبت ٫لډڄٸي.اًٌڌ ، تڊلاځ، ٿهدوَػِ ههٌفبت ق٘د اقطاق، 1375، اٻـيڂ ًڊلڅؿڍ، ُڊبة
 ، تڊلاځ، ٳتبثؾبڃڈ ٛڊچكڍ.الوكبػط، 1363 ،ٓـكاٻڀتإٻڊيڂ

 .  ٳتبثضر ،تڊلاځ ،األهبٖل ،1376ي، ٓـڅ٭، ٿغڀـثڂ ٣ټ
 رڊبځ. ،تڊلاځ ،ذجبض الطيبا َىػ٘ ،٭1378ٓـڅ٭، ٿغڀـثڂ ٣ټي، 

 ڍ.ؿاڅك يٳتبث٬لڅُ ،ٯپ ،غٗػلل الكطا٭، ٣1385ټي،   ٓـڅ٭، ٿغڀـثڂ
 . اً ٿيڈ ،تڊلاځ ،ِالسٗي ٍ توبم الٌؼو ووبل ،٭1395ٓـڅ٭، ٿغڀـثڂ ٣ټي، 

 ُلي٪ اٻلٗي. ،ٯپ ،ثَاة االػوبل ٍ ػمبة االػوبل ،٭1406ٿغڀـثڂ ٣ټي،   ٓـڅ٭،
 ربٿ٤ڌ ٿـكًيڂ. ،ٯپ ، الٗحًطُ الفمِ٘ هي٭، 1413ٓـڅ٭، ٿغڀـثڂ ٣ټي، 
 .اٿبٽ ډبؿكڌ ٿاًٌ ،ٯپ ،الهدايةفياألصَلٍالفزٍع٭، 1418ٓـڅ٭، ٿغڀـثڂ ٣ټي، 

 اهلل ٿل٣ِي ڃزي.  ٳتبثؾبڃڌ آيم ،ٯپ ،ثهبئط السضخبت٭، 1404، ثڂ عٌڂ ٬ٓبك، ٿغڀـ
دبم ،1388، ڂيٿغڀـعًٌيـر، ئٛجبٛجب ؿبى اظ آغبظ تب ًا  ثچًتبځ ٳتبة. ،ٯپ ، ًا

 ، تڊلاځ، ؿاك اٻٴتت االً ٿيڈ.تْصٗت االحىبم٭، 1407ثڂ اٻغٌڂ،  ٛچًي، ٿغڀـ
 .الوطجعٔ العلوئ ، تڊلاځ ، وتبة التفؿ٘ط ،٭1380،ثڂ ٿ٤ٌچؿ ٣يبُر، ٿغڀـ
 .  ؿاك اٻٴتبة ،ٯپ ، تفؿ٘ط الموٖ ٭،1404، ثڂ اثلاډيپ ٯڀر، ٣ټر

ٸبڇ ٿِڊـ ،ٿِڊـ ، إختيارهعزفةالزجال)رجالالكشي( ٭،1409، ٿغڀـثڂ ٣ڀل ،يٳِ  . ؿاِڃ
 .جيؿاكاٻغـ ،ٯپ ،ٖالىبف ٭،1429، ٤ٰچةيثڂ  ٿغڀـ ،يڄيٳټ

 .جيؿاكاٻغـ ،ٯپ ،ةياألصَلالستةعشزهياصَلاالٍل ،٭1423، ٌڄـٷبځيام ڃچ يٷلڅډ
 عيبء اٻتلاث اٻ٤لثي.اؿاك  ،لڅتيث ،ثحبضاألًَاض ٭،1403، ٿغڀـثبٯل ،يٿزټٌ
 اٻڀاتڀل اٻ٤بٻڀي ٻټِيؼ اٻڀ٬يـ. ،ٯپ ،األذتهبل ،٭1413، ثڂ ڃ٤ڀبځثڂ ٿغڀـ ٿغڀـ ـ،يٿ٬


