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 ڃچ١ ٿٰبٻڈ: ژوڅډِي

 ّب تب٘٘ي بذاّت حسي ػذالت بب تکِ٘ بر هفَْم ٍ جبٗگبُ ػذالت در ًظبم ارزش

  / ٖاٿ ِڈيژوڅډِٸبڇ ٫لډڄٶ څ اڃـ ؿاڃِيبكلبؾٓ تطذب  Tarkhan@iict.ac.ir يًا

اٿ ڍؿٳتلا /ٔحٕستم٣ ٘ٓط٤بٖ ٔف٥س  اٿ ِڈيژوڅډِٸبڇ ٫لډڄٶ څ اڃـ ياٯتٔبؿ ًا  nazarianmofid@yahoo.com  يًا

 16/06/1399ـ پص٤طـ:  21/12/1398زض٤بفت: 

 س٥ٜچى
آځ اًر ٳڈ صٸچڃڈ  ،ُڄبًبڃڈ ؿك ٿچٗچ١ ٣ـاٻر ٣ټپ ٳاٽ څ ٿجبعج ٿ٤ل٫رمڋ ٿلتجٚ ثب عچ ډبڍ ٿڊپ ام ژلًَ

اڍ ؿك ٷلؿآڅكڍ  ڃچُتبك عبٗل ؿكٓـؿ اًر ثب اًت٬بؿڇ ام كڅٍ ٳتبثؾبڃڈ ٣ـاٻر ٿ٤ل٫ر يب٫ر؟ ،تچاځ ثل عٌڂ ٿي
 ژلًَ ژبًؼ ٷچيـ.ايڂ ؿك ژلؿامٍ اٛا٣بت ثڈ  تغټيټيـ  ٳبكٷيلڍ كڅٍ تچٓي٬ي ڈاٛا٣بت څ ډڀضڄيڂ ث

الً اؿكاٱ عٌڂ ٣ـاٻر څ ٯجظ ٟټپ اٿلڍ ثـيڊي تچاځ ؿك ٿچاكؿ ميل ؽآڈ ٳلؿ ٳڈ اڅ ؿًتبڅكؿ ژوڅډَ كا ٿي
ڃ٠بٽ ًڌ حبڃيبً كؤڍ ثل ثـاډر آځ ٿڄچٙ ثڈ ؿكٱ ٓغيظ ام ٿ٬ڊچٽ ٣ـاٻر څ ډڀضڄيڂ ربيٸبڇ آڃڊب ؿك ډڄـ ؛اًر

څ ربيٸبڇ ٣ـاٻر « څ٢ٗ ثبيٌتڈ څ ٿٜټچة» ڌٿخبث ثب ايڂ تچٗيظ ٳڈ ثب تجييڂ ٓغيظ ٿ٬ڊچٽ ٣ـاٻر ثڈ ؛ډبًر اكمٍ
څ ثـڅځ ڃيبم ثڈ ډيش  ڈعٌڂ آځ ثبٻجـاډ ،)ڃڈ ؿك ٳڄبك ٣ـاٻر( ډب ؿك ٳڄبك ډپ چة اكمٍڃ٠بٽ صيڄَ ٿٜټ ٣ڄچاځ ثڈ

 اًتـالٹ ٿٴڀٺ ڃتيزڈ ؽچاډـ ُـ.

  .ډبڍ اؽاٯي عٌڂ څ ٯجظ، عٌڂ ثـيڊي ٣ـاٻر، ڃ٠بٽ اكمٍ ٞب: ٚاغٜ و٥ّس
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 ٔمسٔٝ

ـاځ آځ كا ډڀچاكڇ ؿك ٓـك ؿ٧ـ٧ڈ ؿكثبكڋربيٸبڇ ٣ـاٻر ؿك مڃـٷي ثِل، تإٿٺ  ر. ًااٹ ام  ډبڍ اڃـيِڀڄ ٯلاك ؿاؿڇ ًا

بًي څ ٿلتجٚ ثب ٫ڊپ ؿٯيٮ ٣ـاٻر څ ؿكٱ ربيٸبڇ آځ ؿك ډڄـ عٌڂ اكمٍ ؿاَڃ ًڌ ډبڍ اؽاٯي، امرڀټڈ ٿٌبئٺ ًا

ـاځ ٣ټچٽ ٫ټ٬ٌڈ، ٳاٽ، اؽا٭ څ ٫ٰڈ ثچؿڇ څ  ر. ايڂ ٿٌئټڈ ام ؿيلثبم ٳبڃچځ ڃنا١ اڃـيِڀڄ  عٴيپ ت٤جيل ثڈثِلڍ ًا

ر )ًجنڅاك ڌٿ٤لٳ ًجنڅاكڍ  ،(. آڃضڈ ٿب ؿك ايڂ ٿزبٹ ثل آځ تڀلٳن ؽچاډيپ ؿاُر323، ّ 1372ڍ، آكا ُـڇ ًا

ـاٻر ؽچاډـ ثچؿ.  څ ثڈ ،ډبڍ اؽاٯي ُڄبًي اكمٍ عچمڋ ٿ٤ل٫ر ڈٓل٫بً ٿ٤ٜچ٩ ث ٓچكت ؽبّ ؿك اكتجبٙ ثب عٌڂ ٣

ر ؿك څاٯ٢ډبڍ اؽاٯي  ُڄبًي اكمٍ ٿ٤ل٫ر ، ڃڈ حجچت. ثڈ ثيبڃي ؿيٸل، ژي ام تجييڂ عٌڂ څ ٯجظ ؿك ٿٰبٽ احجبت ًا

ـاٻرُڄبًبڃڈ ٳڈ آيب  اتؾبف ٿچ٢ٗ ؿك ايڂ ثغج ډٌتي ر، ؿك ٷبٽ ؿڅٽ ژلًيـڇ ٿي عٌڂ ٣ ٣ٰٺ اڃٌبځ  ُچؿ ٳڈ آيب فاتي ًا

ر يب ؽيل؟عٌڂ څ ٯجظ ا٤٫بٹ كا  تچاڃبيي اؿكاٱ ٰټ څ ؿك ٷبٽ ث٤ـڍ، اٷل ؿاكًا ر ي٣ ر  يبتڊيـثآيب ام  ،ًا  ڃ٠ليبت؟ بيًا

تڂ ؿك ٿٌيل ڃ٠ليڈ امآځ اډڀير ايڂ ثغج څ ژقيلٍ آځ  ارتڀب٣ي ٣ـاٻرمڋ ژلؿامڍ ؿك عچ كڅًر ٳڈ ٷبٽ ثلؿُا

عٌڂ »ٛچك ٗڀڄي ژقيلٍ ٯ٘بيبڍ اكمُي ؽبٓي ڃ٠يل  ٿبثيڂ، ثڈ ٿجڄب څ ًبٿبځ ڃ٠پ ارتڀب٣ي څ كڅاثٚ ٫ي ٣ڄچاځ ثڈ

ـاځ ٿ٤ڄبًر ٳڈ اكائ« ٯجظ ٟټپ»، «٣ـاٻر ډب څ  رچيي ًيبًر اٻر څ ژي٣ـ ثبكڋډلٷچڃڈ ٿ٤يبك ؿك ڌكا ؿكثلؿاكؿ. ايڂ ث

ر څ ثـڅځ ؿاُتڂ  ڈكاډجلؿډبڍ تغٰٮ ٣ـاٻر ؿك ربٿ٤ڈ ٿڄچٙ ثڈ تإٿٺ ژيلاٿچځ صٸچڃٸي ٿ٤ل٫ر ث ـاٻر ًا عٌڂ ٣

ـاٻر ؿك ٿلاعٺ ارلايي ثغج ؿكثبكڋ تچاځ  ڃڀي ،ډبڍ ٿ٤ل٫تي ٿٌتغٴپ ؿك ايڂ ٿلعټڈ ژبيڈ  ؿ.ٳلتغٰٮ ٣

ـاٻر ٿي ،ثلايڂ ٣اڅڇ ـاډر عٌڂ ٣ ٳبك آيـ.  ُڀچٹ ؿك ايڂ ثبة ثڈ اڍ رڊبځ ڃ٠ليڈاكائڌ ـ ؿك تچاڃ ثبڅكٿڄـڍ ثڈ ث

ث٤ـ حبثر څ ٿبڃـٷبك څ ٿِتلٱ ؿك ٷلڅ اًتڄبؿ آځ ثڈ اؿكاٱ څ ٷلايَ ٫ٜلڍ ) ،ډب اكمٍمڋ ك٫ر ام ڃٌجير ؿك عچ ثلڅځ

ر )تلؽبځ، ډب ځاڃٌب ـاډر ٿي92-65، ّ 1396( ًا تچاڃـ ڃبُي ام ډڀيڂ ٣بٿٺ ثبُـ څ ام ايڂ رڊر ؿك ڃٰٜڌ  ( څ ث

ـاٻر ؿاكڃـ.ؿٿٰبثٺ ڃ٠لاتي ٯلاك ٷيلؿ ٳڈ ٤ًي   ك اكائڌ تٔچيلڍ ٫لډڄٸي، ڃٌجي څ اٯت٘بئي ام ڃ٠ليڌ ٣

ر ل اكمٍٸيؿاكمُي ژبيڈ ثلاڍ تچريڈ  ،امآڃزبٳڈ ٣ـاٻر ڂ اؿ٣ب ٳلؿ ٳڈ ٫ڊپ عٌڂ تچاځ صڄي ٿي ،ډبڍ اؽاٯي ًا

 ؿك ٳڄڈ ؽچؿ ٿڄتڊي ثڈ ڃ٬ي ڃٌجير ؿك ٿٰچالت اؽاٯي ؽچاډـ ُـ. تچٗيظ ايڄٴڈ ،اكمُي ثـيڊي ٣ڄچاځ ثڈ٣ـاٻر 

ـاٻر  بكيع٘چك ٿ٤ لٍيژق ٿ٤ڄبڍ ثڈ ٌڈيٿٰب لٍيژق. ثبُـ ثل آحبك يڅ ٿجتڄڈ ٌيؿك ٿٰبٽ ٿٰب ـيثب ياؽاٯ ڍډب يبثياكم ٣

ر. ډل اك يؿك تڀبٽ ٿچاكؿ اؽاٯ  ،آځ( بكيٿ٤ ڂيتإٿ ٿ٤ڄبڍ ثڈ٣ـاٻر ) ٺي٫ٰٚ څ ٫ٰٚ ؿك ٓچكت ٯلاك ٷل٫تڂ ف يمًُا

ر ڍ٣ـاٻر ؿاكا پيلياٷل ڃپق ثڄبثلايڂ،ثچؿ. عٌڂ ؽچاډـ  ډڀچاكڇ  «ِتليعٌڂ ث ظيتلر»ثـاځ ٿ٤ڄب ٳڈ  ،عٌڂ ٿٜټٮ ًا

ر، ڃڀ ـاډڈ عٌڂ ًا  ريك٣ب ڌزيؿك څاٯ٢ ڃت ،صلاٳڈ عٌٔڂ آځ ؛پيام عٌڂ ٓـاٯر ؿ٫ب١ ٳڄ ،ٿخبٹ ٣ڄچاځ ثڈ پيتچاڃ يڅ ثبٻج

ر. ٌڈي٫چ٭ ؿك ٿٰب بكيٿ٤  ثب ٳقة ًا

ـاٻر ٿي ڈډڀضڄيڂ تچرڈ ث ـاډر عٌڂ ٣ ضچځ ُڄبؽر ٳب٫ي ام ډڀ ،تچاڃـ ثب ٯلاك ٷل٫تڂ ؿك ٳڄبك ثلؽي ٿٰـٿبت ث

ٳڄڄـڋ ربيٸبڇ كؤڍ څ ڃ٠ل ربٿ٤ڈ څ ٿ٤ل٫ر ٣ٰاڃي ؿك تلًيپ  ډبيي ٳڈ ؿك ٿٰبٽ ٿٰبيٌڈ ٯلاك ؿاكڃـ، تلًيپ آحبك ٷنيڄڈ

ـاٻر ثبُـ.څ٤ٗ ـاٻر ك ير ٿٜټچة ثچؿڇ څ كاډٸِبڍ ٿڄبًجي ثلاڍ ٳِ٪ ٿ٤يبكډبڍ ٣بٽ ٣ ؿك  ِڈياٷلصڈ عٌڂ ٣

ر تب آحبك اڃتؾبة ،ډبَ يٷلا ؿكثبكڋثل ٯ٘بڅت  ا٫نڅځؿاكؿ، اٿب  ډبَ يٷلا ٳڈ ٣بؿالڃڈ ثچؿځ آڃڊب ٿچكؿ  ييډب المٽ ًا
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ر يثلكً  ٲيثڈ  يِيثڈ آڃڊب كا ٿ٤تجل ؿاڃٌر. اٷل ٷلاآٿـڇ ـيژـ َي٫ڊپ ُـڇ ثبُڄـ تب ثتچاځ ٷلا يڃغچ ٿٴ٬ ثڈ ،ًا

٫ڊپ ڃبٯْ ام  ڌڅاًٜ ڈث َيٷلا ڂياٿب ا ،ثبُـ ياڃٌبځ ڃبُ يڅ ٿت٤بٻ ڍام ث٤ـ ٫ٜل ،ٸليؿ ڃتؾبةثل ا ظياڃتؾبة ؿك تلر

ٯبئٺ  يآځ څربډر اؽاٯ ڍثلا تچاځ يآٿـڇ ثبُـ، ڃڀ ـيكڅ ژـَ يت٬بڅت ؿڅ اڃتؾبة ژ ڃْٰ ؿك ٫ڊپ ،زڈيآحبك څ ؿك ڃت

تڈ ثبُـ، ٷلا ياٿب اٷل ٫ڊپ ٳب٫ ؛ُـ ـاډرؿاكؿ. احجبت  ڍٷقاك بًريً ريآٿـڇ ٯبثټـ يژـ َيڅرچؿ ؿُا عٌڂ ٣ـاٻر  ث

ر ٳڈ ٷلا ٿ٤ڄبڍ ثڈ ـاٻر څ اكمٍ َيآځ ًا ر څ اٷل ؿك ؽٔچّ اڃتؾبة ياؽاٯ ڍډب ثڈ ٣ ډب  ؿك ډڀٸبځ ٿِتلٱ ًا

 ثبٿ٤ڄب ؽچاډـ ثچؿ. ٸليؿ ڌڄيثل ٷن ڄڈيٷن ٲي ظيتلر ڈث ڍكؤ رياٳخل بياڃتؾبة  ريُچؿ، ٣ڀچٿ زبؿيا يُڄبؽر ٳب٫

ٛليٮ ٿ٤ل٫ر ثل »ٳڈ ؿاڃٌر تچاځ ډـ٩ ايڂ ٿٰبٻڈ كا تاٍ ثلاڍ ژبًؼ ثڈ ايڂ ًااٹ  ٿي ،ٿٰـٿڈ ايڂ ثب تچرڈ ثڈ

ـاٻر صيٌر؟ ـاٻر څ ٯجظ ٟټپ ؿك ژبًؼ ثڈ ًااٹ « عٌڂ ٣ ـاډر عٌڂ ٣  يبؿُـڇايڂ ٿٰبٻڈ ؿك ژي تجييڂ څ احجبت ث

ـاٻر ـاډر عٌڂ ٣ ـاٻر څ ربيٸبڇ آځ ؿك ډڄـًڌ اكمٍ ،اًر. ث ٤ًي ثل  ،ډبًر. ؿك اؿاٿڈ څاثٌتڈ ثڈ ؿكٱ ٓغيظ ام ٣

ـاډر ٿ٤ل٫ر  ڃ٠ليڈ ـ ثچؿ تب ا٫نڅځ ثل ڃٸبډي ارڀبٻي ثڈآځ ؽچاډ ـاٻر، ث ډبڍ كٯيت، ثب تجييڂ ؿٯيٮ ٿ٬ڊچٽ څ ربيٸبڇ ٣

 ڃغچ ٿٌتـٹ ام آځ ؿ٫ب١ ُچؿ. څ ڃين ثڈ ٷلؿؿثل عٌڂ ٣ـاٻر څ ٯجظ ٟټپ تجييڂ 

 ٔٗطفت ثط حؿٗ ٖساِت ٔطثٌٛ ثٝبت ٤طٚض٢ ثط ٘ٓط. 1ٔ

ر،  ژبًؼ ثڈ ايڂ ًااٹ ٳڈ صٸچڃڈ ٿي ثلاڍ تچاځ ثل عٌڂ ٣ـاٻر ٿ٤ل٫ر يب٫ر څ ؿك ٿٌيل تچريڈ څ احجبت آځ ٷبٽ ثلؿُا

ر. ٿجتڄي ثل ژلًَ آټي ايڂ ڃچُتبكډبڍ  ؿيـٷبڇ بت كا فيٺ ؿڅ ٯٌپ ثلكًي يتچاځ ايڂ ڃ٠ل ٿي ،ٿت٬بڅتي اكائڈ ُـڇ ًا

ـاډر عٌڂ ٣ـاٻر ثچؿڇيلڃ٠ :ٳلؿ ـاډر آځ تإٳيـ ؿاُتڈياڃـ څ ڃ٠ل بتي ٳڈ ٿڄٴل ث  .اڃـ بتي ٳڈ ثل ث

 بت ٔجت٣ٙ ثط ضز ثساٞت حؿٗ ٖساِت٤. ٘ٓط1ـ1

ـاځيبؿُـڇژبًؼ ثڈ ژلًَ  ثلاڍ ب٣لڇ ،، ٛي٬ي ام اڃـيِڀڄ  آځ كا ،عٌڂ څ ٯجظ ا٤٫بٹفاتي ثچؿځ  ثب كؿژ ،ډڀبڃڄـ ُا

ؿ څ ـاكڃ اڃـ ٳڈ ٣ٰٺ اڃٌبځ تچاڃبيي ٿ٤ل٫ر ثل عٌڂ څ ٯجظ ٿٰچالت اؽاٯي كا ٯبئٺؿاڃڄـ څ ؿك ٿٰبٽ احجبت ڃين  ٿيُل٣ي 

ډب ٿت٬ل١ ثل فاتي  ٣ٰټي ؿاڃٌتڂ اكمٍ تچاڃـ ٿٌتٰٺ ام كؤڍ ُبك١، ثڈ عٌڂ څ ٯجظ ا٤٫بٹ ٿ٤ل٫ر يبثـ. آچالً ڃڀي

ـا ثبيـ ژقيل٫ر ٳڈ عٰيٰتي يب ٬ٓتي يب صينڍ ؿك ٣بٻپ څاٯ٢ ډٌر  آځ كًـ ثڈ تب ث٤ـ ڃچثر ؿاڃٌتڂ آڃڊبًر؛ ي٤ڄي اثت

تچاڃڄـ  اڃـ، ڃڀي كڅ ٳڈ ٿڄٴل عٌڂ څ ٯجظ فاتي څ اُب٣لڇ امآځ ؛ٳڈ آيب ٣ٰٺ، ؽچؿ تچاڃبيي ؿكٱ څ ٳِ٪ آځ كا ؿاكؿ يب ڃڈ

ډبڍ ٧يلُڄبؽتي  ٿبڃڄـ ؿيـٷبڇ ،ډب ٣ٰټي ثچؿځ آځ كا ثپقيلڃـ. ډڀضڄيڂ ثلاًبى ٛي٬ي ؿيٸل ام ؿيـٷبڇ ٿڄٰٜبً

ٷلايي، ربيي ثلاڍ ثغج ؿكثبكڋ صٸچڃٸي ُڄبؽر ٯ٘بيبڍ ٿِتڀٺ ثل ؽچة څ ثـ يب  تٷلايي څ ٻق ٷلايي، ربٿ٤ڈ اعٌبى

، 1387آډڄٸلاځ، ؛ 209-206، 1388ّ)ثلاڍ آٷبډي ثيِتل ك.ٱ: ُلي٬ي،  يٌرٳِ٪ آڃڊب ام ٛليٮ ٣ٰٺ ڃ

ـاډر ٣ٰټيِ ،( څ ثڈ ٛليٮ اڅٻي168ـ151ّ ـاٻر ٿچكؿ اڃٴبك اًر. ث  عٌڂ ٣

٣ـاٻر »ُچؿ ـ ٯ٘بيبيي صچځ  اډر عٌڂ ٣ـاٻر ام آڃڊب آٜيبؿ ٿيؿًتڌ ؿيٸلڍ ام ڃ٠ليبت ـ ٳڈ اڃٴبك ثـ

ؿډـ څ ثل ٣ٰايي ثچؿځ عٌڂ ٣ـاٻر څ ٯجظ ٟټپ  كا فيٺ ٿِڊچكات ٯلاك ٿي« ٟټپ ٯجيظ اًر»يب « عٌڂ اًر
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ڃڈ ٣ٰٺ؛ ژي عٌڂ څ ٯجظ ُڊلت اًر،  ،عٌڂ څ ٯجظ ٳڄڄـڋ ٳڄـ. ام ڃ٠ل ايڂ ؿًتڈ، ٣بٿٺ ت٤ييڂ اًتـالٹ ٿي

ډب، اڅالً څ ثبٻقات  ايڂ ؿيـٷبڇ. ؿاڃڄـ ڃڀي ي٣ٰټ آځ كااُب٣لڇ  ٳڈ ؛ صڄبځاًر ڍٿِڊچك ثټٴڈ ،يټ٣ٰڃڈ  ،بيٯ٘ب ڂيا

ٳڄڄـڋ عٌڂ څ ٯجظ  ژقيلڃـ څ تڄڊب ُڊلت كا ت٤ييڂ اڃـ؛ ميلا څاٯ٤يتي كا څكاڍ ُڊلت ڃڀي ڃبٟل ثڈ ٿٰبٽ حجچت

ٳڄڄـ.  ٌڂ ام ٯجيظ تټٰي ٿيكا كاڇ ُڄبؽر عٓډڀٸبځ ؿاڃڄـ؛ اٿب ڃبٷنيل ؿك ٿٰبٽ احجبت ڃين كرچ١ ثڈ كؤڍ  ٿي

يبؿُـڇ  ٯ٘بيبڍ ثچؿځ ٿِڊچكڇ ؿًتڈ، ايڂ ڃ٠ل ثبُڄـ؛ اٿب ؿك ٧يليٰيڄي څ يٰيڄي ثـيڊي، ٿڀٴڂ اًر ٿِڊچكات،

 ُڊلت اٷل ٳڈ اڍ ٷچڃڈ ثڈ ڃـاكڃـ؛ ٣ڀچٽ ژقيلٍ رن ژبيٸبډي ٯ٘بيب آڃڊبًر څ ايڄٴڈ ايڂ ثچؿځ ٧يليٰيڄي ٿ٤ڄبڍ ثڈ

ام  .رٌر ثڊلڇ آڃڊب ام رـٻي اًتـالالت ؿك عتي تچاځ ڃڀي څرڈ ډيش ثڈ ُچؿ، ًټت آڃڊب ام ٣ڀچٽ ژقيلٍ څ

اڃـ  ثڄـڍ ٳلؿڇ اڃـيِڀڄـاځ څ ٿت٬ٴلاځ ُي٤ڈ ٳڈ ـ عٌڂ ٣ـاٻر كا ٣ٰايي ؿاڃٌتڈ څ آڃڊب كا فيٺ ٿِڊچكات ؿًتڈ

( څ 221ـ219، ّ 1، د1375ًيڄب،  )اثڂ اٻـيڂ كامڍ ٯٜت، ؽچارڈ ڃٔيلاٻـيڂ ٛچًي، ًيڄب اثڂتچاځ ثڈ  ـ ٿي

 ( اُبكڇ ٳلؿ.42، 2ّ، د1374)ا٬ٓڊبڃي،  ٿغٰٮ ا٬ٓڊبڃي

ـاځ ٿټتنٽ ثڈ  ٿي ٯلاكؿاؿ ارتڀب٣ي كا ڃين فيٺ ٯبئټيڂ ثڈ ٿِڊچكڇ ثچؿځ عٌڂ څ ٯجظ ا٤٫بٹ فٳل ڃ٠ليڌ تچاځ اڃـيِڀڄ

ثڄـڍ  ٯلاكؿاؿ ارتڀب٣ي ڃٸلُي اًر ٿجتڄي ثل ايڄٴڈ ت٤ڊـات اؽاٯي يب ًيبًي اُؾبّ ثلاڍ ٓچكتڃ٠ليڌ ٳلؿ. 

رڄٳڄ ٳڈ ؿك آځ مڃـٷي ٿي اڍ ربٿ٤ڈ ژلؿاماځ  . ام ڃ٠ليڈ(2018، ٫لڃـ) ـ، څاثٌتڈ ثڈ ٯلاكؿاؿ يب تچا٫ٮ ٿيبځ ا٫لاؿ ًا

بكڇ  ؿيچيـ ٷچحيلڅ  ربځ كاڅٻن، هاځ هاٱ كڅًچ، ربځ الٱ، تچٿبى ډبثنتچاځ ثڈ  ُبؽْ ايڂ ڃٸلٍ ٿي  ؿ.ٳلُا

تيب٭ يب ڃ٬لت ٫لؿ ڃٌجر ؿك ؽٔچّ ا٤٫بٹ، ډيش ٿ٤ڄبيي« ثـ»څ « ؽچة»ٿ٬بډيڀي صچځ  ،ؿك ايڂ ڃٸبڇ   رن اثلام ُا

ٮ څ تلريغبت ا٫لاؿڃـ. تٰټيٺ اڅاٿل اؽاٯي يډبيي ام ًا تلتيت، اڅاٿل اؽاٯي ٓل٫بً ثبمتبة ڂثڈ ثلؽي اٿچك ڃـاكؿ. ثـي

ـاكؿ. ٿٰٔچؿ ام تچا٫ٮ ٣ڀچٽ  ـاځ ٿ٤ڄبًر ٳڈ تچريڈ اؽا٭ ٣ڀچٿي ژبيٸبډي رن تچا٫ٮ ٣ڀچٽ ڃ ثڈ ٿچٗچ٣بتي فډڄي ث

ر ٳڈ ا  اعٌبى ُچ٭ يب ڃ٬لت ٿِبثڊي ؿك ؽٔچّ آځ اٿچك ؿاكڃـ. ،٫لاؿ آځ ربٿ٤ڈ ؿك آځ ٣ٔلايڂ ًا

، ثلاڍ ٳِ٪ ٯلاكؿاؿ اؽاٯي، عٴپ ٣ٰٺ ؿك ٫٘بڍ ربځ كاڅٻناڍ ام تٰليلډب، ٿبڃڄـ تٰليل  اٻجتڈ ثلاًبى ژبكڇ

اٿب ؿك  ډبڍ ٫لؿڍ، ٷلڅډي څ ارتڀب٣ي ٿچكؿ تچرڈ ڃيٌر )ژلؿڋ رڊٺ(، ٿٜلط ُـڇ اًر؛ ٫لٗي ٳڈ ؿك آځ ٿڀينڇ

(؛ ميلا څڍ ٿـ٣ي 209ـ208، ّ 1388اڃزبٿـ )ك.ٱ: ُلي٬ي،  ڃڊبير، صڄيڂ تٰليلڍ ثڈ ڃ٬ي ٯلاكؿاؿٷلايي ٿي

ډب، ډل عٴڀي ٓبؿك ٳڄـ، ٿچكؿ  ٣ڄچاځ تڄڊب ٿِؾٔڈ څ څرڈ ٿِتلٱ ډڀڌ اڃٌبځ اًر ؿك ايڂ ٫٘ب، ٣ٰٺ اڃٌبځ ثڈ

٣ٰٺ ٳبُ٪ اًر يب رب٣ٺ؟ ٓچكت اڅٹ  ٯجچٹ ډڀٸبځ څ اؽاٯي ؽچاډـ ثچؿ. ؿك ايڂ ٓچكت ثبيـ ژلًيـ ٳڈ آيب

ٿ٤ڄبڍ ژقيلٍ فاتي ثچؿځ عٌڂ څ ٯجظ ا٤٫بٹ اًر ٳڈ ثب ٯلاكؿاؿڍ ؿاڃٌتڂ عٌڂ څ ٯجظ ًبمٷبك ڃيٌر؛ څ  ثڈ

ډبڍ ٫لؿڍ، ارتڀب٣ي، ؿيڄي، ر٨لا٫يبيي څ...  ٓچكت ؿڅٽ ڃين ثڈ ر٤ٺ ثـڅځ اڃٸينڇ ٿڄتذ ؽچاډـ ُـ؛ څ ثب اڃٴبك اڃٸينڇ

 ٬ي ٯلاكؿاؿ څ ا٣تجبك عٴپ ٳلؿ.ؿك ايڂ ٫لٕ څ ٫٘ب، ثبيـ ثڈ ڃ

ٷلايي څ ٣ـٽ اٿٴبځ ؿ٫ب١  ٷلايي، ٳخلت ٷلايي اكمُي، ڃٌجير ډبيي ٿبڃڄـ ٧يلڅاٯ٢ ؿكډلعبٹ، ايڂ ؿيـٷبڇ ثب صبَٻ

٤لڍ ـ ٳڈ ثڈ فاتي ثچؿځ اكمٍ يِڌ ُي٤ي ؿك ثلاثل ت٬ٴل ُا ر ٳڈ ثب اـڃ ډب څ  ٣ٰايي ام ٯ٘بيبڍ اكمُي ٿچارڈ ًا

ـاٻر ًبمٷبك ڃيٌر. امآڃزبٳڈ ايڂ ڃچُتبك ؿكٓـؿ تجييڂ ٣تٰبؿ ؿاكؿ ـ ٷلايي اؽاٯي څ اكمُي ا څاٯ٢ ـاډر عٌڂ ٣ څ احجبت ث
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ر، ثلاڍ ك٣بير اؽتٔبك ؿك ٳاٽ، ام څكڅؿ ثڈ ڃٰـ ت٬ٔيټي ڃ٠ليڈ ر. ثب څرچؿ ايڂ، آڃضڈ  ًا ډبڍ يبؿُـڇ ؽچؿؿاكڍ ُـڇ ًا

تـالٻي ثل كؿ ؿڅ  تچاـڃ ٫ي ٿب ؿك تجييڂ ڃ٠ل ؽچؿ ؽچاډيپ آڅكؿ، ٿي ٓچكت  ٷ٬تڈ ڃين ٫ڊپ ُچؿ څ ثڈ ڃ٠ل كٯيت ژيَڃ٬ٌڈ ًا

ـ آڃڊب ڃين ثڈ ـاٻر ٳڈ ثڈ يڊيـثآيـ؛ ميلا  ُڀبك ٿي ٧يلٿٌتٰيپ ٰڃ جر يڊيٿ٤ڄبڍ ؿكٱ ثـ ثچؿځ عٌڂ ٣ ثڈ عٌڂ   ٣ٰٺ ٌڃ

ر ـاٻر ًا ـاٻر څ ڃ٠ليڌ ٿِڊچك يؿك تڊب٫ر ثب ڃ٠ليڌ ُل٣ ،٣ ر ڍثچؿځ عٌڂ ٣ ؿك ٿِڊچكات . ٿٰٔچؿ ام ثچؿځ آځ ًا

ـ،  يبتيڊيٳڈ ـثڃيٌر اال٣پ  يكات ثبٻڀ٤ڄٿِڊچايڂ ًؾڄبځ،  ـاډر ٣بٿٺ ُڊلت آځ ثُب  .ُچؿ يُبٿٺ ٿكا ډپ ٳڈ ث

 بت ٔجت٣ٙ ثط ثساٞت حؿٗ ٖساِت٤. ٘ٓط1ـ2

ب٣لڇ، ؿًتڈ اڍ ؿيٸل ډڀبڃڄـ ٿ٤تنٻڈ څ ٧بٻت اڃـيِڀڄـاځ ُي٤ي ٯلاك ؿاكڃـ ٳڈ ٣ٰٺ كا ؿك ؿكٱ  ؿك ٿٰبثٺ ؿيـٷبڇ ُا

، 1366؛ ډڀچ، 273، 1375ّـكاٻڀتإٻڊيڂ، ؛ 56ٓ، ّ٭1424ڃڄـ )عټي، ؿا عٌڂ څ ٯجظ ٿٰچالت اؽاٯي تچاڃب ٿي

اٻـيڂ  ٯٜت، ٿيخپ ثغلاڃي اثڂ، ٿاډبؿڍ ًجنڅاكڍ، ٿغٰٮ الډيزيضچځ ډڀ(. ام ايڂ ٷلڅڇ، ا٫لاؿڍ 422، 3ّد
ـاؿ، ٣اٿڈ عټي، ُيلامڍ ٿڊـڍ  څُڊيـ ٓـك ، رچاؿڍ آٿټياهلل  آير، ر٬٤ل ًجغبڃياهلل  آير څ ام ٿ٤بٓلاځ، ٫بٗٺ ٿٰ

ـاڃي ، عبئلڍ ينؿڍ ـاډر عٌڂ څ ٯجظ ٣ـاٻر ؿ٫ب١ ٳلؿڇډٌتامرڀټڈ اڃـيِڀڄ اڃـ. ؿك اؿاٿڈ ثڈ ثلؽي ام  ڄـ ٳڈ ام ث

ـاٻر اكائڈ ُـڇ ،ُـڇ فيٺ ايڂ ٯٌپ ام ڃ٠لات ډبڍ اكائڈ اًتـالٹ ـاډر عٌڂ ٣ ڃ٠لڍ ؽچاډيپ  اڃـ، ٳڈ ؿك ؿ٫ب١ ام ث

ؿ ثب ڃٰـ آڃڊب ڃِبځ ؿډيپ ٳلڅ ٤ًي ؽچاډيپ  يپڄٳ ٿياُبكڇ  ډب ٓل٫بً ثڈ صڊبك ٯٌپ ام ايڂ اًتـالٹ ،. ؿك ايڂ ٿزبٹ٫ٴڄـا

تـالٹ ـاكڃـ. اڍلثډب ٳ٬بير المٽ  ٳڈ ايڂ ُٴٺ ام ًا ـاٻر كا ڃ ـاډر عٌڂ ٣  تجييڂ ث

ر ٳڈ ثڈ ٣ڀچٿير ژقيلٍ ايڂ ٯ٘بيب اُبكڇ ؿا څ ام ايڂ ٛليٮ ثل  كڃـٯٌپ اڅٹ ُبٿٺ آځ ؿًتڈ ام ڃ٠ليبتي ًا

ـاډر عٌڂ ٣ـٹ اًتـالٹ   اڃـ. ؿڇٳلث

ؿكٱ  ،ڄـٌتعٌڂ څ ٯجظ ا٤٫بٹ كا عتي اډٺ ربډټير ٳڈ ثڈ ُل١ ٿ٤تٰـ ڃي :ـٳڄ ثيبځ ٿي ڃچثؾر  ثڂ اثچاًغب٭

څ ٿټتي كا   تإٳيـ ؿاكؿ ٳڈ ؿك ٛچٹ تبكيؼ مڃـٷي ثِل ډيش ٯچٽ ٿيخپ ثغلاڃي اثڂ(. 104، 1363ّٳڄڄـ )ڃچثؾر،  ٿي

ـاكيپ ٳڈ ثب اعٴبٽ ٫چ٭ ٿؾبٻ٬ر ٳلؿڇ ثبُڄـ، ؿك ڃتيزڈ ، ٭1406اڃـ )ثغلاڃي،  ، ايڂ ٯ٘بيب ٗلڅكڍ څ ثـيڊي ًلا٥ ڃ

 ٳڄـ څ اڅ ڃيٴر ٿر  ثڈ  ت٬بڅت ٿيبځ ُؾٔر كا ٳڈ ژيچًتڈ ٳڄـ ٳڈ ډڀٸبځ صڄيڂ ثيبځ ٿي ٣اٿڈ عټي(. 106ـ104ّ

ؿاڃـ ٳڈ ًتبيَ ام  ثبٻ٘لڅكڇ ٿر ډل ٫لؿڍـ. ډڀضڄيڂ ڄيبث ٛچك ٗلڅكڍ ؿكٿر ٳڄـ، ثڈ آځ كا ٳڈ ډڀچاكڇ ثڈ اڅ ثـك ٿر

ر   اڅٻي څ ڃٴچډَ ام ؿڅٿي ژٌڄـيـڇ څ ؽچة ًلٳِر ام عٴپ ثـيڊر    اٿل  ايڂ  آځ ڃبژٌڄـ څ ثـ. تلؿيـ ؿك  څ ؽا٩  ًا

ر ام ډيش اعـك ؿك ډيش ٣ڊـك ٿڄٰچٹ ڃِـڇ ؿاكؿ ٳڈ  ٿي ڃين ثيبځ ٫يبٕ الډيزي(. 84، 1982ّ)عټي،  ٣ٰٺ ًا

ـاڃـ  ٌڂعٓ  ـاڃـ يبث٣ـٹ كا ٯجيظ  عبٹ، ثبايڂڅ  ـ ـاڃكا ث   ٣ـٹ  ٳڈ ٿتّٔ٪ ثـڈ ٣ـٰٺ ٿت٤بك٩ ثبُـ څ ٿ٤ڄبكاًر  څ   ڃ

ـاڃـ )ثٌڂ عٓ  كا  ٟـټپ  ډڀضڄيڂ  .(344ـ343، 1364ّ، الډيزيـاڃـ يب ٯجيظ ڃ

ـاډر څ ٗلڅكڍ ثچؿځ آڃڊب ٿي  ڌڅاًٜ ڈڅڍ ٿِڊچكڇ ثچؿځ ايڂ ٯ٘بيب كا ث ( څ ؿك 61، 1364ّڃـ )الډيزي، ؿا ث

تـالٹ ٿي ،ؿ٫ب١ ام ڃ٠ل ؽچؿ  ٳڄـ: صڄيڂ ًا
ؾجت  ّْٔٗٛ اؾت وٝ لجَٛ ْٖٕٛ ٖمال ٔطّ آٖ لًب٤ب ضا، ٘ٝ اظ رٟت ٔهّحت ٚ ٔفؿسٜ اؾت؛ ثّىٝ ثٝ

جبض ٔهّحت ٚ ٔفؿسٜ، زا٘س وٝ ثب لُٕ ٘ٓط اظ اٖت  يطٚض٢ ثٛزٖ اؾت؛ چٝ ٞط وؽ ضرٛٔ وٙس ثٝ ذٛز،
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حبوٓ ثٝ احىبْ ٔصوٛضٜ اؾت، ِٟصا احىبْ ٔصوٛضٜ اظ رٕبٖت٣ وٝ ٖبضف ثٝ ٔهبِح ٚ ٔفبؾس ٘جبقٙس ٤ب 

غبفُ اظ آٖ ثبقٙس ٥٘ع الٔحبِٝ نبزض قٛز؛ ٚ حبَ آ٘ىٝ اٌط اتفبق ٔصوٛض زالِت ثط يطٚضت ٘ىٙس، 

ٚ يطٚض٢ ٔحتبد ثٝ  يطٚض٢ ٔتهٛض ٘كٛز؛ چٝ حىٓ ثٝ يطٚضت ٥٘ع زض ٔب ٘حٗ ف٥ٝ يطٚض٢ اؾت

 (.62، ل1364زالِت ٥٘ؿت؛ ثّىٝ غطو اظ شوط اتفبق ٖمال، ٔزطز تٙج٥ٝ ث٥ف ٥٘ؿت )ال٥ٞز٣، 

تـالٹ ـاٻر څ ٯجظ ٟټپ ا٣تلا٩ ؿاكڃـ :ډب ثبيـ ٷ٬ر ؿك ڃٰـ ايڂ ٯٌپ ام ًا  ،اڅالً اؿ٣بڍ ايڄٴڈ ډڀڈ ثل عٌڂ ٣

رڃيبمٿڄـ اًتٰلاڍ تبٽ  ٿڀٴڂ  ،ٓچكت ثلٍ ٿ٤ٰٜي ام مٿبځ ؿك يٲ ٣ٔل عتي ثڈ ،څرڈ صڄيڂ اٿٴبڃي ډيش څ ثڈ ًا

ثڈ ٿزڀچ٣ڈ ڃ٠ليبتي ؿك عچمڋ اٯتٔبؿ  ،ٿخبٹ ام ثبة ،ايڂ اًتـالٹ تچاځ ؿك كؿژ صڈ كًـ ثڈ ٳٺ تبكيؼ. حبڃيبً ٿي ؛ڃيٌر

ـاٻر ؿك  ؿ ٳڈ ٟبډلاً ؿكٓـؿ احجبت ٯجظِٳلاُبكڇ  ـاٻر»ت٤بكٕ ډڄٸبٽ تإٳيـ ثل ٣ ( Efficiency) «يياٳبك»ثب « ٣

ـاٻر څ تإٳيـ ثل عٌڂ ډـ٩ ٯلاك ؿاؿځ  ًيبًر ؿك كؿژ ،بكڍ ام ڃ٠ليبت اٯتٔبؿ تچ٤ًڈ. ثٌيډٌتڄـ ډبڍ ٿجتڄي ثل ٣

ؿاكڍ ؿك ايڂ ؽٔچّ ٿٜلط ُـڇ  څ ٿجبعج ؿاٿڄڈ اڃـ ڇـډبڍ اٯتٔبؿڍ ٛلط ُ يي يب ا٫نايَ حلڅت ؿك ًيبًراٳبك

ايڂ اؿ٣ب  خبٹ ڃٰٖ ثلاڍ كؿژٿ تچاځ ٿيعتي ٿٴتت ٻيجلاٻيٌپ كا  ډڀضڄيڂ(. 1955(، Kuznets)ٳچمڃتي)ك.ٱ: اًر 

ـاٳخلًبمڍ آځ ٯلاك ډبڍ ًيبًي څ اؽاٯي ڃ٠ليڈٿٴتجي ٳڈ ثڄيبځ  ؿاڃٌر؛ ر ُـڇ   ؿاؿڇ ٍا ثل آماؿڍ څ تإٳيـ ثل ع ًا

ڃيٌر. حبٻخبً عتي ژقيل٫تڈ  ،ڃ٢٬ ٣ـاٻر ٿٔبؿكڋ آماؿڍ ثڈ ،څرڈ ؿك ڃٸبڇ ثٌيبكڍ ام اڃـيِڀڄـاځ ٿٴتت ٻيجلاٻيٌپ ډيش څ ثڈ

ـاډر ايڂ ٯ٘بيب كا ڃتيزڈ ٷل٫ر.  ٿڄٰٜبً ڃڀي ،عٌڂ ٣ـاٻر څ ٯجظ ٟټپ ڈٿير ؿك كؤڍ ثثب ژقيلٍ څرچؿ ٣ڀچ تچاځ ث

ـاډر ٿي تچاڃـ ٓغيظ  اٿب ٣ٴي آځ ڃڀي ،عٌڂ ايڂ ٯ٘بيب ثبُـ ڈُڊلت څ كؤڍ رڀڊچك ث اڍتچاڃـ ٣بٿټي ثل ډلصڄـ ث

تڈ ثبُڄـ. ڋيٲ ٣ٰيـ ڋكبثؿك ،ؿاليٺ ٿؾتټ٪  ڈثٌب ٣ڀچٽ ربٿ٤ڈ ث ثبُـ. صڈ  ٧ټٚ يب ٧يلثـيڊي تچا٫ٮ ؿُا

ر ٳڈ ٤ًي  تڈ ثبكڋډبڍ تڄجُّڊي ؿك ك تجييڂؿٯٌپ ؿڅٽ ُبٿٺ ؿ٫ب٣يبتي ًا ثيبځ  عټي ٣اٿڈ ،ٿخبٹ ثلاڍاڃـ.  اٯڄب١ ؿُا

اڃٌبځ ٣بٯٺ څ ثب٤ُچكڍ ٳڈ ؿك ٿغيٜي ؿڅك ام مڃـٷي څ آؿاة څ كًچٽ ا٫لاؿ ثِل، مڃـٷي ٳلؿڇ څ ډيش ثڈ اٷل  :ٳڄـ ٿي

ر يب ؿكڅ٥ ثٸچيـٳٿؾيل  اڅ كا ، ؿيڄبكڍ ثـډيپ څًرچكڍ ام ُل١ ثڈ اڅ ڃلًيـڇ اعٴپ څ ډيش ؿًت څ  ڄيپ ٳڈ ًؾڄي كًا

ـاځ ٿ٤ڄب ٳڈ ـ  ٳڈ ٗلكڍ ٿتچرڈ اڅ ڃجبُـ ؿكعبٻي رث  ؛ٷچيي ثلاڍ آځ ُؾْ ٳبٿاً ٿٌبڅڍ ثبُـ ٷچيي څ ؿكڅ٥ كًا

ر يب ؿكڅ٥ اڍ ٷچڃڈ ثڈ تڈ ثبُـ ډيش ٿلرژغي رن كاًر ثچؿځ يٴي څ ، ٷ٬تڂ  ٳڈ ثلاڍ كًا  ؿكڅ٥ ثچؿځ ؿيٸلڍ څرچؿ ڃـُا

رـ  ٳلؿ، رڊتي  ي عٴپ ڃڀييٷچ ٯجظ ؿكڅ٥ ڈڅ اٷل ٣ٰٺ اڅ ث ؛ؿډـ ٷچيي تلريظ ٿي ي كا ثل ؿكڅ٥يٷچ ثـڅځ ُٲ اڅ كًا

ر ريٷچ ثلاڍ اڃتؾبة كًا  (.92، 1982ّ)عټي،  ي څرچؿ ڃـُا

تچاځ اڃٌبځ  ؿ. آيب ٿيٳلاُبكڇ ډب  ٿغبٹ ثچؿځ ٫لٕ ڃؾٌتيڂ ايڂ ٯٌپ ٿخبٹ ڈتچاځ ث صڄيڂ تڄجُّڊبتي ٿي ؿك كؿژ

تچاځ ثب اڅ  څ آيب ٿي ؟يب٫ر ،٣بٯٺ څ ثب٤ُچكڍ ٳڈ ؿك ٿغيٜي ؿڅك ام مڃـٷي څ آؿاة څ كًچٽ ا٫لاؿ ثِل مڃـٷي ٳلؿڇ ثبُـ

ـاٻر ډپ ڈكؤڍ ثمٿيڄڌ ؿك  ـاډر عٌڂ ٣ ـاٻر ڈكؤڍ ُـ؟ عتي اٷل صڄيڂ ٫لؿڍ يب٫ر ُچؿ، ا٣تلا٩ اڅ ث ث  ،عٌڂ ٣

ـاډڅرڈ ٿڄزل ثڈ ؿكٱ  ډيش ثڈ ر ٳڈ ٯبئټيڂ ث ڌُڊچؿڍ څ ثبٻج  ڈٿب ام عٌڂ ٣ـاٻر ڃؾچاډـ ُـ. ډڀضڄيڂ ثبيـ اُبكڇ ؿُا

تـالالت ثلاڍ احجبت كؤڍ ؽچؿ تڀٌٲ ڃ٠ليڌ  ـاٻر ڃين ثڈ ايڂ ٯٌپ ام ًا  ثلاڍاڃـ ٳڈ  ؿڇٳلٿِڊچكڇ ثچؿځ عٌڂ ٣

ر. څڍ ثيبځ ٿي تچاځ ثڈ اثڂ ٿخبٹ ٿي بكڇ ؿُا ثبكڇ څ ثب ٣ٰټي ًبٻپ آ٫ليـڇ  اٷل اڃٌبځ تٔچك ٳڄـ ٳڈ يٲ» :ٳڄـ ًيڄب ُا
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ٷچڃڈ  ُـڇ څ تغر تلثير ٳٌي ٯلاك ڃٸل٫تڈ څ ام تڀبيات ڃ٬ٌبڃي څ ٣چاٛ٪ ؽچيَ ڃين ژيلڅڍ ڃٴلؿڇ ثبُـ، ؿك ايڂ

بكات ڃِبځ ام آځ ؿاكؿ ٳڈ 220، 1ّ، د1383)ٛچًي، « تچٯ٪ ؽچاډـ ٳلؿ ،ؿڇٴلٯ٘بيب عٴڀي ٓبؿك ڃ (. ايڂ ٯٌپ ُا

ـاٻر ؿاڃٌر. اڍ تچاځ كؤڍ صڄيڂ ٫لؿڍ كا ژبيڈ ڃڀي ـاډر عٌڂ ٣  ٿٌتغٴپ ثل ث

تـالٹ تـالالت اؽاٯي، څرچؿ ٯ٘بيبڍ ثـيڊي  ٯٌپ ًچٽ ُبٿٺ ًا ر ثلاڍ ؽلڅد ام تٌټٌٺ يب ؿڅك ؿك ًا ډبيي ًا

ؿك ؽٔچّ ٯلاك  ٿغٰٮ ٛچًيڅ  ًيڄب اثڂؿيـٷبڇ  ٗڀڂ كؿژ اهلل ًجغبڃي آير ،ٿخبٹ ثلاڍٳڄڄـ؛  كا ٗلڅكڍ ٣ڄچاځ ٿي

ـاٻر»ؿاؿځ ٯ٘بيبيي ٿخٺ   ٿ٤يبك ؽچؿ ٷچڃڈ ام ٯ٘بيب كا االؽْ، ايڂ فيٺ ٿِڊچكات ثبٻڀ٤ڄي« ٯجظ ٟټپ»څ « عٌڂ ٣

ر ؿاڃٌتڈ  ٣ڀټي عٴڀر ؿاكؿ ٳڈ ٿٰـٿبت ٯيبى ثبيـ ثڈ  ( څ ؿك ايڂ ؽٔچّ ثيبځ ٿي74، 1382ّ)ًجغبڃي، ًا

ـاكڃـ؛ صلاٳڈ ؿك ٧يل ايڂ ٓچكت تـالٹ ڃيبم ڃ  ؛اډـ ثچؿتغٔيٺ ٣ټپ ٿڀٴڂ ڃؾچ ،ٿٰـٿبتي ٿڄتڊي ُچؿ ٳڈ ثڈ ثيبځ څ ًا

ٳڄـ ٳڈ ايڂ ؿڅ ؿٻيٺ، ٓل٫بً  ٳڈ يب ؿصبك تٌټٌٺ ؽچاډيپ ُـ يب ؿك ؿڅك ثبٛٺ ٷل٫تبك ؽچاډيپ ٿبڃـ. ًپي ثيبځ ٿي ڍكڅ آځام

ٿڊـڍ (. 79ـ78، 1382ُّچـڃ )ًجغبڃي،  ٿغـڅؿ ثڈ ٯ٘بيبڍ عٴڀر ڃ٠لڍ ڃيٌتڄـ څ عٴڀر ٣ڀټي كا ڃين ُبٿٺ ٿي
تـالٹ، آچٹ ٯ٘بيبڍ اكمُي كا ثـيڊي ٣ٰٺ ٣ڀټي ٿي عبئلڍ  (.107، 1347ّؿاـڃ )عبئلڍ ينؿڍ،  ڃين ثب ډڀيڂ ًا

تـالٹ ٗلڅكت څرچؿ ٷناكڇ :ډب ثبيـ ٷ٬ر ٷچڃڈ ام اًتـالٹ ؿك ڃٰـ ايڂ ډبڍ ژبيڈ ؿك عچمڋ اؽا٭ كا  ډلصڄـ ايڂ ًا

ر ٳڈ  اٿب اڅالً ،ٳڄـ احجبت ٿي تـالٹ څاثٌتڈ ثڈ ايڂ ًا فاتي ثچؿځ عٌڂ  ،ُڄبؽتي ؿك ٿجبڃي ډٌتيژقيلٍ ايڂ ًا

ُڄبؽتي څرچؿ  ( تټٰي ڃٴڄيپ. اٷل ايڂ ا٣تٰبؿ ډٌتيsubjectiveٯ٘بيبڍ اؽاٯي كا ژقيل٫تڈ ثبُيپ څ آځ كا ًبثزٴتيچ )

تڈ ثبُـ، ٣ـٽ ژقيلٍ څرچؿ ٯ٘بيبڍ اؽاٯي ؽچؿثڄيبؿ، ٗلڅكتبً  ؛ثڈ تٌټٌٺ يب ؿڅك ؿك اًتـالٹ ٿڄزل ڃؾچاډـ ُـ ڃـُا

ر ياؽاٯ ڍډب ؿك ؽٔچّ ٷناكڇ ڍليژق ثلډبځ لٍيژق ڌزيڅ ؿڅك ؿك اًتـالٹ، ڃت صلا ٳڈ تٌټٌٺ څ اٷل  ؛ًا

بى ٷناكڇ ڍا ِڈياڃـ  ٿچارڈ ڃؾچاډـ ثچؿ.څ ؿڅك ٫لٕ ڃٴڄـ، ډلٷن ثب ٿِٴٺ تٌټٌٺ  ليژق كا ثلډبځ ياؽاٯ ڍډب ام ًا

تـالٹ،  ك٫ر تچاڃـ ثلاڍ ثلڅځ اٷل ٫لؿڍ عٌڂ فاتي ٣ـاٻر كا ڃ٬ي ٳلؿڇ ثبُـ، ٿي ،ٿخبٹ ثلاڍ ام تٌټٌٺ څ ؿڅك ؿك ًا

 ،ؿيٸل ڋـ يب ثڈ يٲ تچا٫ٮ رڀ٤ي اًتڄبؿ ڃڀبيـ يب عتي ؿك تلريظ يٲ ٷناكڇ ثل ٷناكڄٳ ثٌڄـڇثڈ ُڊلڇ ثچؿځ يٲ ٷناكڇ 

ـاٽ ثڈ صيڄَ ثيڂ ًڈ  ،څٯتي ٿجتڄي ثل ٯل٣ڈ يب كؤڍ څ تچا٫ٮ رڀ٢ ،ٿخبٹ ثلاڍٯل٣ڈ كا كاډٴبك تلريظ ٿ٤ل٫ي ٳڄـ.  اٯ

، اڅٹ  ڌايڂ صيڄَ، ٿلتج ڋثبك ايڂ اٿٴبځ څرچؿ ؿاكؿ ٳڈ ٿخاً ثب تٴلاك ًڈ ڄيپ،ٳ Cڅ  A ،B ڌٷنيڄ

ـاٽ ام ايڂ صيڄَ ٓچكت  ًچٽ صيڄَ ثڈ ڌڅ ؿك ٿلتج ؿڅٽ  ڌٿلتج ډب  ژـيـ آيـ. ؿك ډيش ٳ

ٴبٻي ثل تٰـٽ څ تإؽل ٷل٫ر څ اؿ٣بڍ ؿڅك ؿك صيڄَ ڃڀي ډبڍ ٿؾتټ٪ ثڈ  ل تلريظ ٷنيڄڈډب ؿاُر؛ اٿب اٷ تچاځ ُا

ډب  تچاڃيپ ؿك ؽٔچّ تٰـٽ څ تإؽل ٷنيڄڈ االٿل ثـاڃيپ، ٿي ؿډي عٌڂ آڃڊب كا څاثٌتڈ ثڈ څاٯ٢ څ ڃ٬ي يٴـيٸل څ تلتيت

ٷچڃڈ  ڂيا كڅ ٣ـٽ ژقيلٍ ٯ٘بيبڍ ؽچؿٿ٤يبك كا ٣بٿٺ ؿڅك ؿك اًتـالٹ ٿ٤ل٫ي ٳڄيپ. ؿ چيپؿًر ثڈ ؿاٿڂ اًتـالٹ ُ

تڄبؿ ثڈ ُڊلت ٿ يڃ٬ يحجچت جيٳڈ ع ،ٿچاكؿ ر، ٓل٩ ًا  شيڅ ډ لؿيٯلاك ٷ ڍا٣تجبكات ث٤ـ ڍثلا ڈيژب تچاڃـ يُـڇ ًا

ر ٷچڃڈ ٣ڄچاځ  تچاځ ايڂ ٿي كڅ امايڂ .اًر څرچؿ آٿـڇ ڈ صلا ُڊلت ث ژلًَ ڃيٌر ٳڈ ايڂ ژبًؼ ثڈ ڍثلا يٗلڅكت ؿُا

تٸي آځ ثڈ ثلؽي ٿٰـٿبت ؿك ٿجبڃي ډٌتي تـالٹ ثب تچرڈ ثڈ څاٌث ـاٻر كا  يُڄبؽتي، ڃڀ ٳڈ ايڂ ًا ـاډر عٌڂ ٣ تچاـڃ ث

ـاډر ؽبكد ٿي  ُچؿ. ٷلؿؿ څ ؿاؽٺ ؿك ٯ٘بيبڍ ڃ٠لڍ ٿي ڃتيزڈ ؿډـ؛ صلاٳڈ ام ت٤لي٪ ث
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ـاډر عٌڂ  ډيش ثڈ ،اٳت٬ب ثڈ ايڂ اًتـالٹ :ُڄبؽتي ثبيـ ٷ٬ر ژچُي ام ٿٰـٿبت ډٌتي عتي ثب صِپ حبڃيبً څرڈ ث

تـالٹ ٓل٫بً تچاځ احج؛ ٳڄـ ٣ـاٻر كا احجبت ڃڀي ډبڍ ثـيڊي كا ثڈ ٓچكت ٳټي  بت ٗلڅكت څرچؿ ٷناكڇصلاٳڈ ايڂ ًا

ـاډر ٣ـاٻر كا ڃتيزڈ ٷل٫ر؛ ي٤ڄي ثلاًبى ايڂ اًتـالٹ ٿي ؿاكؿ څ ڃڀي عٌڂ » ځتچاځ ثـيڊي ثچؿ تچاځ ام آځ ث

ـاٯر ثـڅځ ٗلك ٓچكت ڃ٠لڍ ٿڄتذ ام ايڂ ٣جبكت ؿاڃٌر. ڃتيزڈ  ډبڍ اؽا٭ كا ثڈ كا اؿ٣ب ٳلؿ څ ٿبثٰي ٷناكڇ« ٓ

تـال ـاٻر څ ٯجظ ٟټپ ڃڀي ډيش تڄڊبيي ثڈ ٹ ثڈآڃٴڈ ايڂ ًا ـاډر عٌڂ ٣  تچاڃـ ثبُـ. څرڈ ٷچيبڍ ٳبٿټي ثل ث

ـاډر عٌڂ ٣ـاٻر ر ٳڈ آځ كا ثڈ ايڂ ،ٯٌپ صڊبكٽ ؿ٫ب٣يبت ام ث ٷچيي يب تچتچٻچهڍ تٰټيٺ  ډڀبځ ثـيڂ ٓچكت ًا

ـاٻر كا ام ڃچ١ ٗلڅكڍ ثڈ ـؿډ ٿي ـاډر عٌڂ ٣ ـاځ ٿ٤ڄب ٳڈ ٿغڀچٹ عٌٓڂ څ  ؛ٳڄـ ُلٙ ٿغڀچٹ ٣ڄچاځ ٿي  څ ث ث

ر څٯتي ثيبځ  ،ثڈ ايڂ ٿ٤ڄب ؛ٯجيظ ؿك ٿچٗچ٣بتي ڃ٠يل ٣ـٹ څ ٟټپ اؽق ُـڇ څ ثبٻ٘لڅكڇ ثلاڍ ٿچٗچ١ عبٓٺ ًا

ر»ُچؿ  ٿي ـاٻر عٌڂ ًا ر ٳڈ ثٸچييپ  ،«٣ ر»ٿخٺ ايڂ ًا ثبيـ ٳبكڍ كا ٳڈ ثبيـ »يب ثٸچييپ « ٳبك ؽچة، ؽچة ًا

تـال ٿي«. اڃزبٽ ؿډيپ ،اڃزبٽ ؿاؿ ، 4ة، د٭ ـ 1417ٱ: ٓـك، ك.) ُڊيـ ٓـكٷل٫تڈ تچًٚ  ډبڍ ٓچكت ٹتچاځ ًا

، 3اٻ٪، د1384، )ك.ٱ: ٿٔجبط ٿٔجبط اهلل آير( څ 544، 1ّ، د٭1408؛ ډڀچ، 241، ّ٭1415؛ ډڀچ، 137ّ

 ؿ.ٳلثڄـڍ  ( كا فيٺ ايڂ ٯٌپ ؿًتڈ93ـ91، 1373ّ؛ ډڀچ، 129ـ128ّ

ـاٻر ثڈ  ثبُـ.  ؿكًرتچاڃـ  ڃڀي ،«ڃجبيٌتٸي»يب « ٯجظ»څ ٟټپ ثڈ  ،«ثبيٌتٸي»يب « عٌڂ»تٰټيٺ ٿ٬ڊچٽ ٣

ر څ ث ـاٻر ؿاكاڍ عٌڂ ًا ـاٻر ډڀبځ  ڈ اٻتناٽ ث لډلصڄـ ٣ ـاځ ٿ٤ڄب ڃيٌر ٳڈ ٣ ٿ٤ڄبڍ ثبيٌتٸي ؿالٻر ؿاكؿ، اٿب ايڂ ث

ر؛ ثڈ ٣جبكت ؿيٸل ـاٻر ٓل٫بً ډڀبځ ثبيٌتٸي ًا ڃجبيـ ام تامٽ ٿ٬ڊچٿي، اتغبؿ ٿ٬ڊچٿي ڃتيزڈ ٷل٫تڈ  ،عٌڂ يب ٣

ـاٻر څ عٌڂ، ف بځيٿ ياتغبؿ ٿ٬ڊچٿ٣ـٽ ُچؿ ) (. ؿاؿڇ ؽچاډـ ُـ ظيډب تچٗ اكمٍ ليًب بځي٣ـاٻر ؿك ٿ ٸبڇيرب ٺي٣

ر ،ُلٙ ٿغڀچٹ حبڃيبً ٗلڅكت ثڈ ر څ ربيٸبڇ  ڌڃڈ ا٣تجبكڍ. ٣ـاٻر يٲ ثبيٌت ،ٿتڄبًت ثب اٿچك تٴچيڄي ًا ا٣تجبكڍ ًا

ر ٳڈ ؿك مٿبځ تغٰٮ يٲ ٤٫ٺ  بكڋثټٴڈ ٧بٻجبً ؿكث ؛يب٫تڈ ڃيٌر ا٤٫بٹ تغٰٮ ثبكڋثغج ؿك ر. ؿكًر ًا ا٤٫بٹ اٿٴبڃي ًا

ر ام ڃچ١ ٗلڅكت ثڈ ،ٮٿغَٰ ٣بؿالڃڈ، عڀٺ عٌڂ ثل آځ ٤٫ٺِ ڃغچ  څٻي عڀٺ عٌڂ ثل ٿچاكؿ اٿٴبڃي ثڈ ،ُلٙ عڀٺ ًا

ر ٿ٤ـڅٽ يب څاٯ٢، ؿك ،ٿڀٴڄي ډل»ؿاكؿ:  ثيبځ ٿي ًجنڅاكڍٓغيظ ڃيٌر. عٴيپ  ،ٗلڅكت ثڈ ُلٙ عڀٺ  يب ًا

)ًجنڅاكڍ، « ثبُـ ٿي ٿغڀچٹ ُلِٙ ثڈ ٗلڅكتِ ؿاكاڍ څرچؿٍ ثبُـ، ٿچرچؿ اٷل څ ٣ـٿَ ثبُـ، ٤ـڅٽٿ اٷل څ ؛ٿچرچؿ

ـاٻر كا ام ثبة ٗلڅكت ثڈ ثڄبثلايڂ(. 266، 2ّ، د1369 ؿك څاٯ٢  ،ُلٙ عڀٺ ثـاڃيپ اٷل ثؾچاډيپ عڀٺ عٌڂ ثل ٣

 ڃـ.ا څ ؿك ٣ـٽ اڃـ صچځ ا٤٫بٹ اٿٴبڃي ډڄچم ٿغٰٮ ڃِـڇ ؛ڃڈ حجچت آځ كا ،ثبيـ ٣ـٽ عٌڂ كا ثپقيلٽ

 ،ُٴٺ ٣بؿالڃڈ ٿغٰٮ ُچؿ ثڈ ياٷل ٤٫ټ) ڈيٓچكت ُلٛ ثڈ ڈي٫لٕ ٯُ٘چؿ ٳڈ  ؿاڃٌتڈ ٿي ،آڃضڈ ٷ٬تڈ ُـام 

ر آځ « ٣ڄچاځ ٤٫ٺ» ڍٷقاك څ اكمٍ ٺيتغټ ڋايڄٴڈ ًؾڂ ؿكثبك لثا٫نڅځ  ٳڄـ. يڀڃٿِٴٺ كا عٺ ( ڃين ٷبڇ عٌڂ ًا

ـاٻر، اؽا٭، ُزب٣ر څ...چكڍ ٿبڃڄـ اٿ«. آځ يٿٔـاٯ ريڄي٣ ڋ٣اڅ ڈ٣ڄچاځ ٤٫ٺ ث»ڃڈ  ،اًر  يڃـ ٳڈ ثلؽا يڄي٣ڄبڅ ٣

ـا٭ آڃڊب ثبُڄـ. ٿ٤ تچاڃڄـ يام ا٤٫بٹ ٿ ر؛  ڍبكډبيب ٿ٤ثٿت٬بڅت  ،ڂي٫ڊپ ٣ڄبڅ ڍبكډبيٿٔ  ثب ٫لٕڅ ٳِ٪ ٿٔـا٭ ًا

ر. ڍٿ٬ڊچٽ ا٣تجبك ٲيكا ٳڈ  يڃڈ ؽچؿ ٣ڄچاځ ٳټ ،پيكا ٯ٘بڅت ٳڄ ٮيٿٔبؿ پيتچاڃ ي، ٫ٰٚ ٿُلٛيڈ ڌٯ٘ي  ًا
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ـاٻر ـاډر عٌڂ ٣ ـائبً تچٗيغي  ،رڊر تجييڂ ث ر اثت ـاډر څ ت٬بڅت آځ ثب ٯ٘بيب څ ٿ٬بډيپ ڃ٠لڍ  كڋبثكؿالمٽ ًا ث

ـاٻر»څ « عٌڂ»ًپي ڃٸبډي ثڈ ٿ٬ڊچٽ  ؛ؿُچاكائڈ  ر» ڌٿغڀچٹ څ ٿچٗچ١ ؿك ٯ٘ي ٣ڄچاځ ثڈ« ٣ ـاٻر عٌڂ ًا ٣»، 

ډبڍ اؽاٯي  ثبيٌر ربيٸبڇ آځ ؿك ٿيبځ ًبيل اكمٍ ٿي ،ر ثلاڍ تجييڂ ثڊتل ٿ٬ڊچٽ ٣ـاٻرا٫ٴڄـڇ ُچؿ. ؿك ڃڊبي

ـاٻر  ،ؿ. ؿك ٳڄبك ډپ ٯلاك ٷل٫تڂ ايڂ ٿٰـٿبتُچثلكًي  ـاډر عٌڂ چُ ٿيٿڄتذ ثڈ تٔچك ٓغيظ ام ٣ ؿ څ ٗلڅكتبً ث

 ٣ـاٻر كا، ثـڅځ ڃيبم ثڈ اًتـالٻي ٿٴڀٺ، ڃتيزڈ ؽچاډـ ؿاؿ.

 . ٔفْٟٛ ثساٞت2ـ1

ـاٻر صيٌر؟ ٿ٬بډيپ يب تٔچكاتٿٰٔچؿ  څ « ثـيڊي»ؿك ڃٸبڇ آ٧بميڂ څ ؿك تٌٰيپ اڅٻي، ثڈ  ،ام ثـيڊي ثچؿځ عٌڂ ٣

ر ٣ټڀي تٔـيٮ، ثبُـ يب تٔچك ايڄٴڈ ام ا٣پ ُچڃـ. ثـيڊي، تٌٰيپ ٿي« ڃ٠لڍ»  څ ٫ٴل ٿتچٯ٪ ثل آځ عٔچٹ ٳڈ ًا

ر ٿڀٴڂ ٷلصڈ ڃ٠ل ڃجبُـ؛ ، 1، د1363ُـ )عټي، ثب عـى يب تزلثڈ اعٌبى، ٣ٰٺ، تچرڈ ثل ٿجتڄي ًا

ر ٳڈ ٿ٬بډيپ يب تٔچكات  .(193ـ192ّ آيڄـ څ  ؿًر ڃڀي ام كاڇ ٿ٬بډيپ ؿيٸل ثڈ ،«ثـيڊي»ثب ايڂ ثيبځ ٿِؾْ ًا

تـالٹ ثلډبڃي اٯبٿڈ ڃڀي ُچڃـ؛ صڄبځ تجييڂ ٿي ٓل٫بً ُچؿ؛ ميلا تٔـيٮ ثـيڊي  ٳڈ ؿك عچمڋ تٔـيٰبت ثـيڊي ڃين ًا

ر څ ٯ٘يڈ ډلٷچڃڈ ـ٭ٓ احجبت ؿك ثلډبځ ڌٿٰـٿ څ ڃ٬ٌڈ ٿجـؤ ٫ي ثل آځ ثب ٿِٴٺ ؿڅك ٿچارڈ ؽچاډـ  ثلډبځ ڌاٯبٿ ًا

ـاډر عٌڂ ٣ـاٻر څ ٯجظ ٟټپ ٳڈ ثبيـ ٷ٬ر  ثڄبثلايڂ .(443، 3ّ، د1383ٓـكاٻڀتإٻڊيڂ، ُـ ) آڃضڈ ؿك ؽٔچّ ث

ر ،ُچؿ اًتـالٹ ٿي تـالٹ ڃ٠لڍ څ اٯبٿ ،ام ًڄؼ تجييڂ څ تڄجڈ ًا  ثلډبځ ثل ژبيڌ ٯ٘بيبڍ ؿيٸل. ڌڃڈ ًا

ر ٳڈ ثـيڊي ثچؿځ ٿ٤ل٫ر ثثبيـ   ؛آځ ڃيٌر ڈډب ث اڃٌبځډڀڌ ٿ٤ل٫ر  ٿ٤ڄبڍ ثڈٗلڅكتبً  ،صينڍ ڈؿٯر ؿُا

تـالٹ ث رچيڄيٳڈ  ٷچڃڈ آځ ـاٻر ًا ـاډر ٣ ر ؿڇ ٳلل كؿ ث ٣ـٽ  ٿ٤ڄبڍ ثڈڅ عتي  ؛(229، ّ٭1416)ك.ٱ: رچيڄي، ًا

تـالٹ ٳ ل كؿژث ًيڄب اثڂٳڈ  ٷچڃڈ آځ ؛اٿٴبځ تلؿيـ ؿك آځ ڃيٌر ـاٻر ًا ـاډر ٣ ر )ك.ٱ: اثڂث ، 1364ًيڄب،  لؿڇ ًا

ـاډر عٌڂ ٣ـاٻر ٿي63ّ  اٯت٘بڍ ؿكٱ آځ ثبُـ. ٿجتڄي ثل ڃ٠ليڌ علٳر ٣ـٽ ًجت ثڈ تچاڃـ (؛ ميلا تلؿيـ ؿك ث

ر ٿلاتجي ؿاكاڍ ڃ٬ي رچډلڍ، رث ٿت٬بڅت ٿلتجڈ ؿكٱ ډل ٿيناځ ٳڈ ًا ر ٿڀٴڂ. ب ٿلاتت ؿيٸل ًا  ام ُؾٔي ًا

 ٣ڀچٽ ڃنؿ ڃ٠لڍ ٿ٤ټچٿبتډڀڌ  ٳڈ ثبُـ ٳٌي ،ٿٰبثٺ ؿك څ ؛ثبُـ ٣برن ٳڄڄـ، ٿي ؿكٱ ٿلؿٽ ٣ڀچٽ ٳڈ ثـيڊيبتي ؿكٱ

ـا ٗيٮ څ ٤ًڈ اُؾبّ، اؽتا٩ ثڈ ،كڅ ؿايلڋ ثـيڊيبت امايڂ. ٳڄـ ؿكٱ ثـيڊي ٛچك ثڈ كا ٿلؿٽ  ڃ٬يٕ څ ؛ٳڄـ ٿي ژي

ـاډر ؿكٱ اٯت٘بڍ څ تچاځ مٿبڃي  ام المٽ ڌٿلتج آځ ثڈ تٴبٿٺ څ رچډلڍ ژبيڌ علٳر ثل ٳڈ ؿاكؿ كا ثـيڊي ٯ٘بيبڍ ث

ر څاٗظ. ثبُـ كًيـڇ ٳڀبٹ ـاډر ٿلتجڈ، ايڂ ثڈ كًيـځ ام ژيَ تب ٳڈ ًا ٳلؿ  ڃؾچاډـ ؿكٱ كا ثـيڊي ٯ٘بيبڍ ث

ـاځ ٿ٤ڄبًر ٳڈ عتي ؿك ثـيڊيبت ڃين ٿي .(244، ّ٭1415؛ ډڀچ، 549، 1ّ، د٭1408)ٓـك،  تچاځ ُبډـ  ايڂ ث

ر(. امايڂؿك اؿكاٱ ٿ٤ل٫ر ثچؿ )ڃٌجير ؿك اؿكاٱ ٿ٤ل٫ر، ڃٌجير  جير ٿ٤ل٫تي ًا كڅًر ٳڈ ٷ٬تڈ ُـڇ  ٿت٬بڅت ثب ٌڃ

ر: ثـيڊيبت ّ، ت٨ييل ثب ًا ؾب ، 1ة، د1384؛ ٿٔجبط، 111، 2ّ٭، د1404ًيڄب،  ٳڄـ )اثڂ ٿي ت٨ييل اٯچات، څ ُلايٚ ُا

ٴبٹ ؿك اؿكاٳبت ثڈ329ّ ر ٿچاڃ٤ي ډڀضچځ ُجڊبت ٣ټڀي، ُڊچات ڃ٬ٌبڃي يب عتي ُا ٜڌ  (. ثڄبثلايڂ ٿڀٴڂ ًا څًا

ـاډر ٯ٘بيبيي ډڀضچځ ثيڀبك ر»يب « ثنكٵ ثچؿځ ٳٺ ام رنء»ڍ څ... ٿبڃ٢ ام كؤڍ ثڈ ث ي٘يڂ ٿغبٹ ًا  ُچؿ.« رڀ٢ ٰڃ



124    ، َ1399 ثٟبض ٚ تبثؿتبٖ، 24، پ٥بپ٣ اَٚ، قٕبضٜ ٤بظزٞٓؾب 

ر ٳڈ ٯ٘يڌ  ر»ډڀضڄيڂ ثبيـ تچرڈ ؿُا ـاٻر عٌڂ ًا ـاٻر»ًر ٿتِٴٺ ام ٿچٗچ١ ا اڍ ٷناكڇ ،«٣ څ « ٣

ـاډر څرچؿ ؿاكؿ«. عٌڂ»ٿغڀچٹ  ر. ايڂ اؿ٣ب ٓل٫بً ٿغـڅؿ ثڈ عڀٺ ٿغڀچٹ ثل ٿچ ،آڃضڈ ؿك آځ اؿ٣بڍ ث ٗچ١ ًا

ـاډر ؿك تٔچك ارناڍ ٷناكڋ ٫چ٭ ڃيٌر.  ٿ٤ڄبڍ ثڈڅرڈ  ډيش ثڈ  ،ؿك ؽٔچّ ت٬بڅت ؿك اؿكاٱ ؽچارڈ ڃٔيل ٛچًيث

ر ايڂ (. ٿٰٔچؿ197، ّ٭1424)عټي، « اٻتٔچك ٻت٬بڅت اٻ٤ټچٽ ٫ي اٻت٬بڅت يزچم»ؿاكڃـ:  صڄيڂ ثيبځ ٿي  ٣ټچٽ ٳڈ ًا

 ٿغڀچٹ څ ٿچٗچ١ تٔچك ڌڃبعي ؿك ٳڈثبُـ  ييډب ت٬بڅت ٿ٤ټچٹ تچاڃـ ٿيٿلاتت،  څرچؿ څ ؿاكؿ ٿلاتجي ؽچؿ ثلاڍ ثـيڊي

ثلآٿـڇ ام ٣ـٽ ؿكٱ  ،ثـاډر عٌڂ ٣ـاٻرثبكڋ (. ثٌيبكڍ ام تلؿيـډب ؿك 104، 1382ّٯ٘بيبًر )ًجغبڃي،  آځ

رٓغيظ ام ٣ـاٻر   ،ؿ، ا٣تلا٩ ثڈ ثـاډر آځُچډب اكائڈ  څ اٷل ت٤لي٪ ؿٯيٰي ام آځ څ ربيٸبڇ آځ ؿك ڃ٠بٽ اكمٍ ًا

ر تب ثب تإٿټي ژيلاٿچځ ٿ٬ڊچٽ  ـاٻر»څ ٿ٬ڊچٽ « عٌڂ څ ٯجظ»ڃتيزڈ ؽچاډـ ُـ. ؿك اؿاٿڈ ٤ًي ثل آځ ًا ، ثـاډر «٣

 ڄيپ.ٳٯ٘يڌ ٫چ٭ كا تجييڂ 

 . ٔفْٟٛ حؿٗ ٚ لجح2ـ2

ر )اثڂ« ٯُجظ»ڃٰيٖ  ،ؿك ٻ٨ر« عٌٔڂ» ٜي114، 13ّ، د٭1414ٿڄ٠چك،  ًا ، 18، د٭1414، مثيـڍ ؛ څًا

ر٬ٓر ٿِجڊڈ ام آځ « عٌٓٓڂ»( څ 134، 2ّ، د٭1412ًر )ٯلُي، يي اڅ ڃيٴچميجبيي  ٿ٤ڄبڍ ثڈ( څ 140ّ څ  ًا

 :ُچيپ ثب ًڈ ؿًتڈ ڃ٠ليڈ ٿچارڈ ٿي ،«عٌڂ څ ٯجظ»ٿ٤بڃي ؿكثبكڋ ٿلاؿ ام آځ ؽچة څ ميجبًر. ثب ثلكًي ڃ٠ليبت 

 Moralٷلايي اؽاٯي ) ( يب ژچسNon-cognitive theoriesډبڍ فيٺ ڃ٠لات ٧يلُڄبؽتي ) ڃ٠ليڈ

nihillismڅ آڃڊب كا ٓل٫بً ڃچ٣ي ثيبځ اعٌبًبت څ ؽبٻي ام ډل ٷچڃڈ  ڄـؿاڃ ٿيٿ٬ڊچٽ  ٿ٤ڄب څ ثي ډب كا ثي ( ايڂ ڃچ١ څاهڇ

. ام (1991 ّ ،8-10(، McNaughton) ٿٲ ڃبتچځ) ٳڄڄـ اكمٍ ٿ٤ل٫تي څ تٜبثٮ ثب څاٯ٤ير تټٰي څ تٔچيل ٿي

صينڍ څ ثلاڃٸيناڃڄـڋ  ثڈ ٿب ٷلايَ ثيبڃٸل ٳڈ آيڄـ ٿي ٳبك ثڈ اعٌبًي ڃڀبؿڍ ٣ڄچاځ ثڈ تڄڊب ډب څاهڇ ٿڄ٠ل آڃڊب، ايڂ

(. ؿك 109، 1380ّثبُـ )څاكڃچٱ،  ٣ڀٺ ام ڃچ١ آځ يب ايڂ ًچڍ ثڈ آڃبځ ٿغلٱ يب ؿيٸلاځ ؿك ٿِبثڊي ډبڍ ٷلايَ

تيچڃٌڂ ٻٌټي صبكٻن( څ Alfred Jules Ayer) آيل رچٻن آٻ٬لؿضچځ ډڀتچاځ ثڈ ا٫لاؿڍ  ايڂ ؿًتڈ ٿي  Charles) ًا

Leslie Stevenson بكڇ ، 1376؛ ډڀچ، 64ـ63، ّ٭1407)٫بكاثي،  ٫بكاثياڍ ډڀضچځ  ٣ـڇ ،ؿ. ؿك ٿٰبثٺٳل( ُا

كا « ؽچثي څ ثـڍ»څ « عٌڂ څ ٯجظ»( ٿ٬ڊچٽ George Edward Moore) رلد اؿڅاكؿ ٿچك( څ 33ـ32ّ

؛ اؿڅاكؿم، 4450-449څ447ـ445، 8ّ، د1387اڃـ )ك.ٱ: ٳبژټٌتچځ،  ؿاڃٌتڈ ڃبژقيل ُڊچؿڍ، ثـيڊي، ثٌيٚ څ ت٤لي٪

ډبڍ  تچاځ فيٺ ٣ڄچاځ ڃ٠ليڈ ؿاڃڄـ. ايڂ ؿًتڈ ڃ٠ليبت كا ٿي ڃيبم ام ت٤لي٪ ٿي آڃڊب كا ثي كڅ مايڂ(؛ ا134څ131، 1380ّ

 ٳلؿ. ثڄـڍ ؿًتڈ (Intuitionist theoriesُڊچؿٷلايبڃڈ )

ٷيلڃـ ـ ٯبئٺ ثڈ  ٿي( ٯلاك Definist theoriesٷلا ) ًڄؼ ؿيٸلڍ ام ڃ٠ليبت ـ ٳڈ فيٺ ٣ڄچاځ ڃ٠ليبت ت٤لي٪

ـاځ  كڅ ؿكٓـؿ اكائڌ ت٤لي٪ ثلاڍ ايڂ ٿ٬بډيپ ثلآٿـڇ اـڃ څ امايڂ«عٌڂ څ ٯجظ»ژقيل ثچؿځ  ت٤لي٪ ڀڄ ـ. ٣ڀچٽ ؿاِڃ اڃ

٤لڍ ٌټڀبځ، صڈ ُا عٌڂ »صڈ ٿ٤تنٻڈ څ صڈ اٿبٿيڈ، ؿك ايڂ ؿًتڈ ٯلاك ؿاكـڃ څ ٧بٻجبً صڊبك ٿ٤ڄب ثلاڍ ثيبځ ٿ٬ڊچٽ   ٿٌټٲ، ٿ

چًي ثلُڀلؿڇ« څ ٯجظ  اـڃ ام: (. ايڂ ٿ٤بڃي ٣جبكت128ـ127، 17ّ، د1390؛ رچاؿڍ آٿټي، 452، 1359ّ، اـڃ ٛ)



  125ٯبًپ تلؽبځ څ ... /  ٞب ثط ٔفْٟٛ ٚ رب٤ٍبٜ ٖساِت زض ٘ٓبْ اضظـتج٥٥ٗ ثساٞت حؿٗ ٖساِت ثب تى٥ٝ 

 ٳڀبٹ څ ڃْٰ؛ ٿ٤ڄبڍ ثڈعٌڂ څ ٯجظ ـ 

 ٿايڀر څ ٿڄب٫لت ثب ٛج٢ يب ٯچڋ ٣بٯټڈ؛ ٿ٤ڄبڍ ثڈعٌڂ څ ٯجظ ـ 

 ٿايڀر څ ٿڄب٫لت ثب ٧لٕ؛ ٿ٤ڄبڍ ثڈعٌڂ څ ٯجظ ـ 

تغٰب٭ حچاة اؽلڅڍ څ ٿـط ٣ٰا ٿ٤ڄبڍ ثڈعٌڂ ـ   .اًتغٰب٭ ٣ٰبة اؽلڅڍ څ فٽ ٣ٰا ٿ٤ڄبڍ ثڈٯجظ څ  ،ًا

ر ٳڈ ډيش يبؿُـڇؿٯر ؿك ت٤بكي٪  عٌڂ څ »ٿـٻچٹ ٿٜبثٰي ثلاڍ ٿ٬ڊچٽ  ،يٲ ام ايڂ ت٤بكي٪ ڃڀبيبڃٸل آځ ًا

ڃـ. ا «عٌڂ څ ٯجظ»ُڄبًبڃڈ ثلاڍ  صلاٳڈ ډڀٸي ؿكٓـؿ ثيبځ ٿ٤يبك حجچتي يب ٿ٤يبك احجبتي څ ٿ٤ل٫ر ؛ڄـٌتڃي« ٯجظ

ر. ؿكثبكڋصيٌتي څ ًااٹ  ؿكثبكڋڃبٟل ثڈ ت٬بڅت ًااٹ  ،ت٬بڅت ٿ٬ڊچٽ څ ٿ٤يبك  صلايي يٲ اٿل ًا

ر ٳڈ ٷبډي يٲ ٿ٬ڊچٽ  ثلاڍ  صچة ؽِٲ» ڌؿك رڀټ صيٌتي څ صلايي ثبُـ؛ ٿخاً ٳڄڄـڋ تچاڃـ ثيبځ ٿيؿكًر ًا

ـاځ ر ًچمڃ  ييڅ صلا يٌتيصؿاڃٌتڈ ُچؿ څ ؿك ژبًؼ ثڈ « كًبڃـ يكا ثڈ ډـ٩ ٿ ٿب» ٿ٤ڄبڍ ثڈ« ؽچة» ،«ؽچة ًا

ر ٳڈ ثغج ٿب ؿك ؛ٳبك آيـ ثڈ ر ثبكڋاٿب ثبيـ تچرڈ ؿُا ي٤ڄي ثغج آځ   ڃڈ اڃٜجب٭ ٳجلاڍ ٳټي ثل يٲ ٿٔـا٭؛ ،ٿ٬ڊچٽ ًا

 ،ٷچڃڈ تجييڂ ٳڄيپ؟ ٳڈ اٷل ايڂ تجييڂ ؿكًر ثچؿ ٿچاكؿ، ٿ٬ڊچٽ ؽچة څ ثـ كا ايڂډڀڌ تچاڃيپ ؿك  اًر ٳڈ آيب ٿي

ر٫»ٿ٬ڊچٽ ميجبيي ؿك  :ٓچكت ٳټي ثٸچييپ تچاڃٌتيپ ثڈ ٿي آځ اًر ٳڈ څڍ ٿب كا ثڈ  ٿ٤ڄبڍ ثڈ ،«اڃي اڃٌبځ ميجبيي ًا

 كًبڃـ. ډـ٫ڀبځ ٿي

ر تڄبًت څ ٣ـٽ تڄبًت، يب ٿائڀر څ ٣ـٽ ٿائڀر ثب ٿٜټچة ،ثڈ ثيبڃي ؿيٸل  ،يب ڃٰٔبځ څ ٳڀبٹ ،ٿڀٴڂ ًا

بثٰي آځ صينڍ ٧يل ام ٿ٬بؿ ٿٜ ،څٻي ٿڄِإ، ٣ټر، ٿٰت٘ي څ ٿ٤يبك؛ ٿچرت اتٔب٩ ُيء يب ٤٫ټي ثڈ عٌڂ څ ٯجظ ُچڃـ

ر ر٣ـٹ، عٓ» :اٷل ٳٌي ثٸچيـ ثڄبثلايڂ ؛صين ًا ر ،«ٌڂ ًا ٳٌي  ،صچځ ًبمٷبك ثب ٛج٢ يب ډڀبډڄٶ ثب ٿٜټچة ًا

 (.64، ّ 1384ډڀچ، ؛ 234ـ233، ّ 1380ؿاڃـ )ك.ٱ: ٿ٤ټڀي،  آځ كا ٿٔبؿكڇ ثڈ ٿٜټچة ڃڀي

ٴبٹ ٫چ٭، اٷل عٌٔڂ كا ثڈ ٿ٤ڄبڍ فٽ ٣ٰا ٫لٕ ٳڄيپ،  ا ثڈٿ٤ڄبڍ ٿـط ٣ٰا څ ٯجظ ك ؿك ت٤لي٪ صڊبكٽ، ٣اڅڇ ثل ُا

ٳڄڄـ؛ څ ؿك ٿٰبثٺ، ٣ٰا صينڍ كا  ٷل٫تبك ؿڅك ثبٛٺ ؽچاډيپ ُـ؛ صلاٳڈ ؿك ايڂ ٿ٤ڄب، ؽچة آځ ؽچاډـ ثچؿ ٳڈ ٣ٰا ٿـط ٿي

ٕ، صينڍ رن ٿـط ٣ٰا ڃيٌر. ژي ايڂ ت٤لي٪ ڃين ڃڀي ٿـط ؽچاډڄـ ٳلؿ ٳڈ ؽچة ٿي تچاـڃ  ؿاڃڄـ؛ څ ؽچة ثڄب ثل ٫ل

ـ. تچرڈ ثڈ ايڂ ڃٴتڈ، ٿب كا ثڈ « عٌڂ څ ٯجظ»ي ثلاڍ ٿ٬ڊچٽ ت٤لي٪ ؿٯيٮ څ ٷچيبي ر ٿ٬ڊچٽ  ثُب ًڀر ؿيـٷبڇ ثٌٛب

ـاځ ٿ٤ڄب ٳڈ ٿي عٌڂ څ ٯجظ ًچ٭ ٿي ډيش رچاثي رن ايڄٴڈ « ؽچة صيٌر؟»ژقيليپ ؿك ژبًؼ ثڈ ايڂ ًااٹ ٳڈ  ؿډـ؛ ث

ر» ـاك ثلاڍ تچاځ ؿاؿ. ثڈ ثيبڃي ؿيٸل، عٌڂ څ ٯجظ يٲ ٿ٤ڄبڍ كڅُڂ څ اكتٴب ڃڀي« ؽچة، ؽچة ًا مڍ ؿاكؿ څ ډڀيڂ ٿٰ

ر. اٻجتڈ ايڂ ؿڅ څاهڇ ٿي پ  ثغج ؿك ثبة ٿ٤يبك څ ٿاٱ اتٔب٩ ا٤٫بٹ ثڈ عٌڂ څ ٯجظ ٳب٫ي ًا تچاڃڄـ ډڀبڃڄـ ٿ٤ڄبڍ ًا

ڄـ ٳڈ ثڄبثل آبٻر څرچؿ، آځ كا ٿ٤ٰچٹ اڅژٻي تټٰي ٳڄيپ )ثلاڍ آٷبډي ام ڃ٠ليڌ ٿ٤ٰچٹ اڅژٻي ثچؿځ  ٿٔـكڍ څرچؿ ثُب

پ ٿٔـكڍ څرچؿ،  ٬ي، آځ ؿڅ كا 145ـ127، ّ 1397ك.ٱ: رڀبٻي، ٿ٤ڄبڍ ًا (، يب ډڀضچځ ًبيل ٿ٤ٰچالت حبڃيڌ ٫ٌټ

يڊي څ ت٤لي٪ ٚ، كڅُڂ، ـث ي ـاڃيپ )ٿ٤ټڀي،  ٌث ر ٳڈ ايڂ ؿڅ ؿيـٷبڇ ٿي64، 1384ّڃبژقيل ث تچاڃڄـ ثـيٺ  (. كڅُڂ ًا

ڄـ ٳڈ ٿ٬ڊچٽ عٌڂ څ ٯجظ كا ٿ٤ٰچٹ حبڃي ٫ټ٬ٌي ؛ ثڈ ايڂ ٿ٤ڄب ٳڈ ام  ٿي  ؿيـٷبډي ثُب كاثٜڌ ٣ټّي څ ٿ٤ټچٻي ثيڂ ٤٫ٺ څ ؿاـڃ

ر )ٿٔجبط،  ُچؿ څ ثڈ ڃتيزڌ آځ اڃتنا١ ٿي ٜټچة ًا  (.39څ38، ّ 1373ٿ٤ڄبڍ ډڀبډڄٸي څ ٣ـٽ ډڀبډڄٸي ثب ٳڀبٹ ٿ



126    ، َ1399 ثٟبض ٚ تبثؿتبٖ، 24، پ٥بپ٣ اَٚ، قٕبضٜ ٤بظزٞٓؾب 

ٿ٬ڊچٽ ٿِؾْ څ ؿاكاڍ څ ڃنؿ ډڀٸبځ  كڃـڃبژقيل ؿا ٿ٤ڄبيي ثٌيٚ، ثـيڊي څ ت٤لي٪ ،ڃتيزڈ آڃٴڈ ؽچة څ ثـ

ـاډر ٿ٬ڊچٽ عٌڂ څ ٯجظڄـ. اٻجتڈ ثبيـ ٷ٬ر ٳڈ ډٌتٿِتلٳي  ڃ٠ل ٳبٿٺ ؿك  ت٬بډپ څ اُتلاٱ ٿ٤ڄبڍ ثڈكڅڍ  ډيش ثڈ ،ث

تلاٱ  ڃ٠ل ؿك ٿٔبؿيٮ ؽچة څ ثـ ڃؾچاډـ ثچؿ. ٿ٤يبكډبڍ حجچتي څ احجبتي تِؾيْ ؽچة څ ثـ څ ڃين ُا

 . ٔفْٟٛ ٖساِت2ـ3

ـاٻر ام ٿؾتټ٬ي ت٤بكي٪  ت٤بكي٪ ثڈ تچاځ ٿي رڀټڈ آځ ام ؛ُچؿ ٿي يب٫ر اٯتٔبؿڍ څ ًيبًي ٫ټ٬ٌي، اؿثيبت ؿك ٣

بكڇ ٳلؿ:  ـاٻرفيٺ ُا  تچامځ» (؛1989،   ّ134 (،Silver) ټچكيً) «ا٫لاؿ ډبڍ ُبيٌتٸي ٿلا٣بت»ٿڄنٻڌ  ثڈ ٣

تڈ ثبُـ اعٌبى ٳڀتليڂ آځ ؿك ٳڈ عبٻتي» ؛(682ـ671اٻ٪، ّ٭ ـ 1417)ٓـك، « ارتڀب٣ي « عٌبؿت څرچؿ ؿُا

تڈ څرچؿ ًلمڃَ عبٻتي ٳڈ ؿك آځ ٳڀتليڂ اعٌبى» (؛154-151، ّ 1989، ټچكيً)  ؛(92)ډڀبځ، ّ «ثبُـ ؿُا

« ك٣بير ٯبڃچځ» ؛(177-176، 1378ّ)اكًٜچ، « ٿٰبثټڈ ثڈ ٿخٺ» ؛(256ـ255، 1368ّ)ا٫اٛچځ، « ڃ٠پ»

ـاٳخلًبمڍ ٿٜټچثير» ؛(173)ډڀبځ، ّ« ٿټٴڌ ڃ٬ٌبڃي ٿڄڊي ام ٿڄٴل» ؛(174، 1979ّ)اكًٜچ،  ، ټچكيً)« ع

ـاٳخلًبمڍ حلڅت» ؛(135، ّ 1989 بًي څ » ؛(1996ّ ،15(، Kolm)ٳټپ )« ع ك٢٫ ٫ٰل، تإٿيڂ ڃيبمډبڍ ًا

)ك.ٱ: « ٧لٗي ثي» (؛2004(، OHCHR) عٰچ٭ ثِل ًبمٿبځ ٿټٺ ٿتغـ ي٣بٻ ڍبيٌبكيٳڀ)« ك٣بير عـ ٳ٬ب٩

 كاڅٻن)« ٛل٫ي څ ك٣بير اڃٔب٩ ثي» ؛(183، 1378ّ)اكًٜچ، « ژلډين ام ا٫لٙا څ ت٬ليٚ» ؛(61ـ49، 1369ّٳبڃر، 

(Rawls) ،1971ّ ،3ا٣ٜبء» ؛«څ٢ٗ ٳٺ ُيء ٫ي ٿچ٤ٗڈ» ؛(174-173، 1378ّ)اكًٜچ، « ثلاثلڍ» (؛53ـ 

، 19د؛ 39، 18ّ، د331، 2ّ؛ د332ـ331، 12ّ؛ د371، 1ّ، د1371ي، ئ)ك.ٱ: ٛجبٛجب« عٰڈ عٮٍ فڍ ٳٺ

 ؿك ٳڈ ؿكيب٫ر تچاځ ٿي آڃڊب ؿاؿځ ٯلاك ډپ ٳڄبك ـاٻر څام ٣ ُـڇ اكائڈ ت٬بًيل څ ت٤بكي٪ ؿك ؿٯر . ثب ( څ...98ـ97ّ

ـاٻر ُـڇ ثلاڍ ثيبځ ٿ٬ڊچٽ اكائڈ ت٤بكي٪  .ؿاكؿ څرچؿ ثٌيبكڍ ڃ٠لډبڍ اؽتا٩ ،٣

تچاځ امرڀټڈ ٿ٤يبكډبڍ ٿڄٰٜي رڊر ٯ٘بڅت ٿيبځ ت٤بكي٪ ٫چ٭ ؿاڃٌر.  ربٿ٤ير څ ٿبڃ٤ير يٲ ت٤لي٪ كا ٿي

ـاٻر، اڃتؾبة څ ا٤٫بٹ اؽتيبكڍ ڃ٠ليڌ ٿچٗچ١  ر څ ايڂ ٓل٫بً ٿغـڅؿ ثڈ ا٤٫بٹ يٲ ٫لؿ ؿك يٲ عچ٣ ؽبٓي ام مڋ ًا

ُچؿ. عتي ٫لاتل ام آځ، امآڃزبٳڈ ؽٔچٓير اكاؿڍ  مڃـٷي اڅ ڃيٌر؛ ثټٴڈ ٷٌتلڋ آځ تڀبٽ مڃـٷي ا٫لاؿ كا ُبٿٺ ٿي

ر ـاٻر، ا٤٫بٹ اٻڊي كا ڃين ُبٿٺ ٿي ڋؿايل ،ثچؿځ ا٤٫بٹ، ُبٿٺ ا٤٫بٹ ؽـاڅڃـ ٿت٤بٹ ڃين ًا چرڈ ثڈ ُچؿ. ت ٿچٗچ٣بت ٣

تڂ ثٌيبكڍ ام ت٤بكي٪ اكائڈ ؽچؿثڈ ،ايڂ ٿٰـٿڈ ـ؛ صلاٳڈ ايڂ اڃزبٿيُـڇ ؿك ؽٔچّ ٣ـاٻر ؽچاډـ  ؽچؿ ثڈ ٳڄبك ٷقُا

ـاٻر كا ُل٣ي  ،ڃـ. ام ًچڍ ؿيٸلكـاڅ ربٿ٤ير ٳبٿٺ ڃ ډٌتڄـت٤بكي٪ ٓل٫بً ٿغـڅؿ ثڈ عچمڋ ؽبٓي  صڈ عٌڂ ٣

ٻر څ ٟټپ كا ؽچاډيپ يب٫ر ٳڈ ثب ثلؽي ت٤بكي٪ ٣ـاٻر ثـاڃيپ، صڈ ٣ٰټي، صڈ ٣ٰايي څ صڈ ثـيڊي، ٿٔبؿيٰي ام ٣ـا

ډبڍ مڃـٷي  ڃڈ ُل١، ڃڈ ٣ٰٺ څ ڃڈ عتي تچا٫ٮ ٣ٰا، ك٫تبك ثلاثل ثب ا٫لاؿ ؿك تڀبٽ عچمڇ ،ٿخبٹ ثلاڍًبمٷبك ڃؾچاډڄـ ثچؿ؛ 

ـاٻر ثڈ»تچاځ ت٤لي٪  ڃڀي كڅ مايڂٳڄڄـ؛ ا كا ٣بؿالڃڈ ت٬ٌيل ڃڀي لؿ. ثب تچرڈ ثڈ كا ت٤لي٪ ؿٯيٰي ٣ڄچاځ ٳ« ثلاثلڍ ڌٿخبث ٣

ر ٳڈ ام ٿيبځ ت٤بكي٪ ٿؾتټ٪ اكائڈ ٿي ،ايڂ ڃٴتڈ ـاٻر ثڈ»ن ؿڅ ت٤لي٪ رُـڇ، ثڈ  تچاځ اف٣بځ ؿُا ٿخبثڌ څ٢ٗ اٻِيء  ٣

څ ثـيڂ ًجت  اڃـ ډبڍ ڃٰٖ ٫لاڅاځ ٿچارڈ ثب ٿخبٹ ، ډڀٸي «ٿخبثڌ ا٣ٜبء ٳٺ فڍ عٮ عٰڈ ٣ـاٻر ثڈ»څ « ٫ي ٿچ٤ٗڈ

ر. ،ژچَُ ُلٙ ربٿ٤ير څ ٿبڃ٤ير ا ثلاڍتچاڃبيي ٳبٿٺ ك  ڃؾچاډڄـ ؿُا
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ر ٳڈ ت٬ٌيل څ ٫ڊپ ؿڅ ت٤لي٪  ـاٻر ثڈ»ډڀضڄيڂ ثبيـ ؿٯر ؿُا يء ٫ي ٿچ٤ٗڈ ٣ ـاٻر »څ « ٿخبثڌ څ٢ٗ اِٻ ٣

ـاٻر  ڃجبيـ ثڈ« ٿخبثڌ ا٣ٜبء ٳٺ فڍ عٮ عٰڈ ثڈ ڃغچڍ ثبُـ ٳڈ ٓل٫بً ثڈ يٲ عچمڋ ؽبّ ام ٿچٗچ٣بت ٣ـاٻر، ٿخٺ ٣

ايڄٴڈ ډل صينڍ كا ؿك  ،ډبڍ ؿيٸل ام آځ ؽبكد ثڀبڃڄـ. ثب تچرڈ ثڈ ايڂ ڃٴتڈ، ثبيـ ٷ٬ر ارتڀب٣ي، ٿغـڅؿ ُچؿ څ عچمڇ

ر ،ربيٸبڇ ؽچؿ ٯلاك ؿډيپ ٯلاك  ،ثـاځ ٿ٤ڄبًر ٳڈ ډل ٿچرچؿڍ ؿك ربيٸبډي ٳڈ ُبيٌتڈ، ٿٜټچة څ ثبيٌتڌ آځ ًا

ر ٳڈ ثب ډل ٿچرچؿڍ آځ عٮ ډل فڍ ڍٷيلؿ. ډڀضڄيڂ ٿ٤ڄبڍ ا٣ٜب ت٤بٿٺ ُچؿ. ثب  ،څًرا ڌٳڈ ُبيٌت ٷچڃڈ عٮ آځ ًا

تڈ ثبُڄـ،  ڃغچڍ ثڈ ،ٷٌتلٍ ٿ٤ڄبيي ؿك ٣ڄبٓل ًبمڃـڋ ايڂ ت٤بكي٪ ـاٻر كا ؿُا ٳڈ ٯبثټير ؿكثلؿاُتڂ تڀبٽ ٿچٗچ٣بت ٣

ـاٻر »ٓچكت  ثڈ ،آځ ٿ٬ڊچٽ ٿِتلٱ ٳڄڄـ څ تچاځ صڄيڂ اؿ٣ب ٳلؿ ٳڈ ايڂ ؿڅ ت٤لي٪ ثڈ يٲ ٿ٤ڄب ثبمٷِر ٿي ٿي ٣

اكائڈ  ڍبكيڅ ٿٜټچة ٿ٤ ٌتڈيڅ٢ٗ ثب ڍثلا يڅٯتتب ٳڈ ژقيليپ  ُچؿ. ٿي ٿيتٰليل   «ٿخبثڌ څ٢ٗ ثبيٌتڈ څ ٿٜټچة ثڈ

ر» ڌيٯ٘ ،ڃِچؿ ـاٻر عٌڂ ًا  ٣ڄچاځ ثڈتچاڃـ  يڃڀ ڃٌجير ٿڄتذ ؽچاډـ ُـ؛ ميلا  ثڈُچؿ،  يتټٰ يڊياٷل ثـ يعت ،«٣

تـالٻ شيؿك ډ بىيٯ ڍٳجلا ٿب ؿك ٿب ا ؛مؿڇ ُچؿثچؿځ ڃنؿ ا٫لاؿ ٷلڇ  ٌتڈيثڈ ثب ٌتڈيڅ٢ٗ ثب ڄٴڈيٿٸل ا ؛لؿيٯلاك ٷ يًا

ـاٻر  ڂييؿك ٿٰبٽ تج ٓل٫بً ،ايڂ ڃچُتبك ـاډر عٌڂ ٣ ـاډر تِؾ ،پډٌتيث ؿك  ،ڂيام ا َيآځ. ژ ٮيٿٔبؿ ْيڃڈ ث

آځ  ٺياًر ٳڈ ف يٰيٿت٬بڅت ام ٫ڊپ ٿٔبؿ ،آځ يؿاؿڇ ُـ ٳڈ ٫ڊپ ٿ٬ڊچٽ ٳټ ظيتچٗ« عٌڂ»ؽٔچّ ٿ٬ڊچٽ 

ـا٭ ڍربك نيؿك ؽٔچّ ٣ـاٻر ڃ ٿچٗچ١ ڂي. الڃـيٷ يٿ٬ڊچٽ ٯلاك ٿ ر. ٷقك ام ٿ٬ڊچٽ ثڈ ٿٔ تچرڈ ثڈ  بمٿڄـيڃ ،ًا

ر ٳڈ ؿك ٿٰبٻڈ يحجچت ڍبكډبيٿ٤ ـاٻر ًا ـاځ ژلؿاؽتڈ ُچؿٿزنا  ڍا ٣  .ثبيـ ث

ر ٳڈ اٷل ٣ـاٻر كا ثڈ ثڈ ډيش اؽتا٫ي ؿك ايڄٴڈ  ،ڄيپٳٿخبثڌ څ٢ٗ ثبيٌتڈ څ ٿٜټچة اؿكاٱ  څٗچط كڅُڂ ًا

ر» ـاٻر عٌڂ ًا ٳڈ ثڈ ٟبډل ثڈ ٣ـٽ ٳلؿ تچاځ ثڈ صڄـ ٿچكؿ ام ڃ٠ليبتي اُبكڇ  ٿي ،ٿخبٹ ثلاڍثبٯي ڃؾچاډـ ٿبڃـ؛ « ٣

 لث« يياٳبك»تلريظ  ُچؿ. ٿخبٹ ڃؾٌرِ ٿيـ ٿڄتڊي ډب څ ثلؽي ت٤بكٗبت  ؿك ثلؽي ٣لٓڈ ٳپ ـ ؿًر عٌڂ ٣ـاٻر

ـاٻر» ر. ؿك ڃٸبڇ ڃؾٌر ،فيٺ ثلؽي ڃ٠ليبت ؿك عچمڋ اٯتٔبؿ ،«٣ ر ٿي ،تچ٤ًڈ ًا ُچؿ ٳڈ ام ٿڄ٠ل ايڂ  صڄيڂ ثلؿُا

ـاٻر»ډب،  ٠ليڈڃ ـاځ ٿ٤ڄبًر ٳڈ  څ ٯجيظ ٿي ـؿډ ٿي، عٌڂ ؽچؿ كا ام ؿًر «يياٳبك»ؿك ت٤بكٕ ثب « ٣ ُچؿ. آيب ايڂ ث

ر؟ يب ٳبك عٰيٰتبً ـاٻر ؿك ڃ٠ل آڃڊب تڊي ام عٌڂ ًا ـاٻر ؿاكؿ؟ ژبًؼ ثڈ ايڂ ًااالت  يي عٌڂ ثيِتلڍ ڃٌجرا٣  ،ثڈ ٣

ـاٻر ٿجتڄي ثل صڈ ت ر ٳڈ ٫ڊپ ٣ ر. ٿجتڄي ثل ت٤لي٪ ٳبٿاً څاثٌتڈ ثڈ آځ ًا ـاٻر ثڈ»٤لي٬ي ٓچكت ٷل٫تڈ ًا ٿخبثڌ  ٣

تل آځ  ثټٴڈ ؿٯيٮ ـ؛ؿډ ڀييي ام ؿًر ڃاڅرڈ ٣ـاٻر عٌڂ ؽچؿ كا ؿك ت٤بكٕ ثب ٳبك ډيش ثڈ ،«څ٢ٗ ثبيٌتڈ څ ٿٜټچة

ـاٻر» ،ام ٿڄ٠ل ايڂ ڃ٠ليبت :اًر ٳڈ ٷ٬تڈ ُچؿ ر ٳڈ ؿك آځ ث« ٣ ځ تإٳيـ ُچؿ؛ ميلا آڃضڈ آڃڊب ام آ« يياٳبك» لآځ ًا

اڍ اًر.  ډبڍ تچ٤ًڈ رچيي تغٰٮ آځ ؿك ًيبًر يي څ ژياٳڄڄـ، تإٳيـ ثل ٳبك څ٢ٗ ٿٜټچة څ ثبيٌتڈ ؿ٫ب١ ٿي ٣ڄچاځ ثڈ

ـاٻر ڃيٌر؛ ثټٴڈ كؿ څ ڃ٬ي ٫ڊپ ًچًيبٻيٌتي ام ٣ـاٻر اًر ٳڈ ډٌتڄآځ  آڃضڈ ايڂ ڃ٠ليبت ؿك ژي كؿژ ـ ؿك څاٯ٢ كؿ ٣

ـاٻر ) ،ؿك آځ ٣Justice( ثڈ ثلاثلڍ )Equity ر.( ت٬ٌيل  ُـڇ ًا

ـاٻر اڊٿچارډڄٸبٽ ؿك ڃ٠ليبت ٻيجلاٻي څ ٻيجلتبكيڄي ؿك « آماؿڍ»تإٳيـ ثل  ،ٿخبٹ ؿيٸل . ًرڈ څ ت٤بكٕ آماؿڍ ثب ٣

ـاٻر ي٤ڄي »څ ثل ايڂ آٺ ٳڈ كا كؿ ٳڄـ ٿخبثڌ ثلاثلڍ  ت٬ٌيل ٣ـاٻر ثڈ ٳچُـ تب ٿيايڂ ٯٌپ ام ڃ٠ليبت ڃين ؿك څاٯ٢  ٣



128    ، َ1399 ثٟبض ٚ تبثؿتبٖ، 24، پ٥بپ٣ اَٚ، قٕبضٜ ٤بظزٞٓؾب 

ـاٳخل آماؿڍڄڄـ؛ صلاٳٳ اًتـالٹ ٿي« تإٳيـ ثل آماؿڍ ر ٳڈ تإٿيڂ ع آٺ  ،ڈ ام ٿڄ٠ل آڃڊب ڃين ٿٜټچة څ ثبيٌتڈ آځ ًا

 اًبًي ؿك كڅاثٚ څ ڃ٠پ ارتڀب٣ي ثبُـ.

 ٞب٢ اذالل٣ بٖ اضظـ٥ٍبٜ ٖساِت زض ٤ٔ. رب2ـ4

ـاٻر فيٺ ت٤لي٪  ـاٻر  ،«څ٢ٗ ثبيٌتڈ څ ٿٜټچة ڌٿخبث ٣ـاٻر ثڈ»٫ڊپ ؿٯيٮ ٣ ډلصڄـ كا٢٫ اُٴبٹ اؽتا٩ ؿك عٌڂ ٣

ـاډر آځ ڃيٌر؛ صلاٳڈ ٿيٿب ٿجيژؽچاډـ ثچؿ، ا تچاځ آځ كا فيٺ ٯ٘بيبڍ ٣ٰټي ڃ٠لڍ ٯلاك ؿاؿ يب عتي اؿ٣بڍ  ڂ ث

ثل ت٤لي٪ ؿٯيٮ، تجييڄي ام ا٫نڅځ ڃيبم اًر تب  ،ڃغچڍ ثبٯي ؿاڃٌر. ثب تچرڈ ثڈ ايڂ ڃٴتڈ ُڊلت ثل عٌڂ آځ كا ثڈ

ـاٻر ؿك ډڄـًڌ اكمٍ ـاډر عٌڂ  ل ٿ٬بډيپ ٓچكتٸيؿډبڍ اؽاٯي څ ڃٌجر آځ ثب  ربيٸبڇ ٣ ٷيلؿ تب كڅُڄي ث

ـاډر  ،٣ـاٻر  ؿكٱ ُچؿ.« اٿتڄب١ ارتڀب١ ڃٰي٘يڂ»ډڀٌڄٶ ثب ث

رډڀچاكڇ ؿك ٿٌيل مڃـٷي ؽچؿ ڃبٷنيل ام اڃتؾبة  ،ٿچرچؿڍ ٿؾتبك ٣ڄچاځ ثڈاڃٌبځ  ٍا ام ٿ٤جل تٔڀيپ څ  څ اكاؿڇ ًا

ر تب ام ٿيبځ ؿڇ تجټچك ٣يڄي ٿي ،اڃتؾبة ډب څ ٓـډب ٷنيڄڌ ك٫تبكڍ ٳڈ  يبثـ. ؿك ډل ٻغ٠ڈ ام مڃـٷي، اڅ ڃبصبك ًا

ډبڍ  ډب څ ٷنيڄڈ تلؿيـ ڃٌجر اڃتؾبة ٣ڀٺ ثپچُبڃـ. ثي ڌيٴي ربٿثڈ ـ څ ڃنثؿًر ثڈ اڃتؾبة  ،ثيڄـ كڅڍ ؽچؿ ٿي ژيَ

ٷلايَ  ؿك ؿكڅځ ؽچؿ ؿډڄـ څ اڃٌبځ څ ډليٲ ٿٌيل ٿت٬بڅتي كا ژيَ ژبڍ اڅ ٯلاك ٿي يٌرٿؾتټ٪ ثب اڃٌبځ يٴٌبځ ڃ

يي ډڀضچځ ٓـاٯر، ُزب٣ر، ډب آ٧بميڂ تچٻـ اكمٍ ڌډب ًل٫ٔٺ څ ڃٰٜ ٳڄـ. ايڂ ت٬بڅت ٿت٬بڅتي ثڈ آڃڊب اعٌبى ٿي

اكمٍ ؿك يٲ ت٤لي٪ ٳټي څ  ڄـ.ډٌتيي، ك٣بير ثلاثلڍ څ... اصچځ آماؿڍ، ٳبك اڍ ڃغچڍ ٿ٬بډيپ اكمُي يب عتي ثڈ ،ايخبك

ر ٳڈ ثلاڍ ُؾْ، ٷلڅڇ يب ربٿ٤ ،اڅٻيڈ تڄي يب تغٌيڂ ڈاٿلڍ ًا . (2، 1372ّ)ٓبڃ٤ي،  ـٳلؿڃي ثبُ اڍ ٿ٬يـ، ؽچًا

ډبڍ ُڄبؽتي څ ٷلايِي رچاٿ٢ ثِلڍ ثلؽچكؿاكڃـ څ ڃِٰي ٳټيـڍ ؿك  ام ٿچٯ٤يتي ثڄيبؿيڂ ؿك ٣لٓڈ ډب مٍاك

ٿڄبًت، ُبيٌر ب تجييڂ ؽچة يب ثـ، ٿڄبًت يب ٧يلډٍ  . ٳبكڅيوڋ اكمٳڄڄـ ډبڍ ٿؾتټ٪ عيبت ارتڀب٣ي ثبمڍ ٿي ًبعر

ر څ ډڄٸبٿي ډب ثلاڍ اكميبثيِ اؽاٯي څ  ٳڈ ؿك ڃ٠بٿي ام ٿ٤يبكډب څ ٿاٱ څ ڃبُبيٌر، ٗلڅكڍ يب ٧يلٗلڅكڍ ًا

 (.80، 1378ّ)ك.ٱ: تلڃل،  آڅكڃـ ُچڃـ، يٲ ڃ٠بٽ اكمُي كا ژـيـ ٿي ؿډي ٿي ٿيناځ ُبيٌتٸي ك٫تبكډب ًبمٿبځ

اٻجتڈ ٿٰٔچؿ ام اڃتؾبة  ډٌتڄـ. «ؽچة اڃتؾبة»ڃڀبڍ  ٌڂ ٣ڀٺ څ ٯٜتډب ٿاٱ څ ٿ٤يبك عٔ اكمٍ ،ؿك عٰيٰر

ر ٳڈ ډل ٫لؿ ام ٿڄ٠ل كڅاځ ٿ٤ڄبڍ ثڈؽچة، ؽچة  ډبڍ ٯبثٺ  ُڄبؽتي اكمٍ اؽاٯي آځ ڃيٌر؛ ثټٴڈ ٿٰٔچؿ آځ ًا

 ثلؿ ٿيډبڍ اڃتؾبثي ژيَ كڅ رڊر ٣ڀٺ، ثڊلڇ  ډب ثلاڍ ٿٰبيٌڈ څ اكميبثي ٷنيڄڈ ٯجچٻي ثلاڍ ؽچؿ ؿاكؿ ٳڈ ام ايڂ اكمٍ

ُبيـ اڃتؾبة اڅ ام ٿڄ٠ل ٫لؿ ؿيٸل ؽچة م٣پ ؽچؿ ؿاكؿ. ايڂ ثـاځ ٿ٤ڄبًر ٳڈ  څ ٤ًي ثل ؽچة اڃتؾبة ٳلؿځ ثڈ

ر څ ايڂ تِؾيْٳلاڃتؾبة  ،اٿب اڃتؾبثٸل، آځ كا ام آځ رڊر ٳڈ ؽچة تِؾيْ ؿاؿڇ ؛ڃجبُـ  ،ٿخبٹ ٣ڄچاځ ثڈ ،ؿڇ ًا

ت٬بؿڇ ام اكمٍ ؿډي ثڈ ٷنيڄڈ ثب ڃڀلڇ ر. ډبڍ ژيَ كڅ ثب ًا  ډبڍ ٿٰجچٹ ؽچؿ ٓچكت ٷل٫تڈ ًا

 ڈډب څ ٳڀٲ ثڈ اڃتؾبثٸل ؿك ٿچارڊ ؿډي ثڈ اڃتؾبة ډب، كتجڈ اكمٍتچٗيغبت ٫چ٭ ڃڀبيبڃٸل آځ اًر ٳڈ ٳبكڅيوڋ 

رډبڍ ٿت٤ـؿ  ثب ٷنيڄڈ رًا ډب ٿچارڈ ڃؾچاډـ  ثب ت٤بكٕ اكمٍ ،آيب يٲ اڃتؾبثٸل ؿك ٿٰبٽ اڃتؾبة» :. عبٹ ًااٹ ايڂ ًا

ٳڈ ڃَٰ  ايڄزبًر« ثچؿ؟ آيب ٿخاً ٿيبځ ك٣بير ٓـاٯر ؿك اڃتؾبة ؽچؿ څ ع٬ٞ ربځ يٲ اڃٌبځ ٿتچٯ٪ ڃؾچاډـ ٿبڃـ؟
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ـاٻر ؿك ك٢٫ ت٤بكٗبت ڃڀبيبڃٸل ؽچاډـ ُـ.  ،كا٢٫ ت٤بكٗبت ٣ڄچاځ ثڈډب  ٣ـاٻر څ ٳبكڅيوڋ آځ ؿك ڃ٠بٽ اكمٍ ُإځ ٣

ـاٻر كا ثڈ عٌڂ ٿيبځ اكمٍ ر. ايڂ ٿڊپ ډب، ٣ ډپ ايزبؿ ڃ٠پ  ،آ٫ليڂ ؿك ٿزڀچ١ يٲ ڃ٠بٽ اكمُي ثـٹ ٳلؿڇ ًا

٤بؿٹ څ تڄبًت ؿك ٯچاڍ ؿكڅڃي ٫لؿ څ ډپ ڃ٠پ څ تڄبًت ډپ ت ،اڃٸبكڍ ؿك ٿٌيل ٤ًبؿت ډپ ٧بير ،ٿڄٰٜي ؿك ارتڀب١

٫لٕ ٯلاك ؿاؿځ ډڀيڂ ڃَٰ  ثب ژيَ ،ؿډـ ام ٣ـاٻر اكائڈ ٿي ا٫اٛچځُچؿ. تٔچيلڍ ٳڈ  ُبٿٺ ٿيكا ٣بٻپ تٴچيڂ 

ثڈ ايڂ ڃٴتڈ تچرڈ ؿاكؿ ٳڈ  ،ؿاكڍ ثلاڍ ٫لؿ څ ربٿ٤ڈ عٴڀر، ُزب٣ر څ ؽچيِتڂ ڌٷبڃ اًر. اڅ ثب ُڀبكٍ ٫٘بيٺ ًڈ

تڈ ثبُـډڀڌ ٻتي كا تٔچك ٳلؿ ٳڈ تچاځ عب ٿي څٻي ٣ڀټٴلؿ ٿڄتذ ام ٳٺ  ،٫٘بيٺ ؿك يٲ ٫لؿ يب يٲ ربٿ٤ڈ څرچؿ ؿُا

ر ٿزڀچ٣ڌ ا٣٘بڍ آځ ؿك  ،ٿخٺ ميجبيي ٓچكت ؛ـ څ تلٳيجي ڃبميجب كا ڃتيزڈ ؿډـبُٿزڀچ٣ڈ ثڊيڄڈ ڃج ٳڈ ٿڀٴڂ ًا

يب  ؛اڍ مُر ژـيـ آڅكڃـ ـ څ صڊلڇبُڃج څٻي تلٳيت آڃڊب څ ربيٸبڇ آڃڊب ؿك ڃٌجر ثب ډپ، ٿتڄبًت ،٧بير ميجبيي ثبُڄـ

تڈ ثبُـ، ٿڊبكت آڃڊب  ،بڍ ٿبډلٿڊبكت ثبالڍ صڄـ ثڄّ ٳڈ اٷل يٲ ٿ٤ڀبك څٟي٬ڌ ډڀبډڄٸي ثيڂ آڃڊب كا ثل٣ڊـڇ ڃـُا

ر ڃتيز تڈ ثبُـ ڌٿڀٴڂ ًا  .(51، 1ّ، د1373)ك.ٱ: ٫بًتل،  ٿٜټچثي ؿك ًبؽر يٲ ثڄب ڃـُا

ـاٻر يٲ اكمٍ ؿك ٳڄبك  ر ٳڈ ؿك ثٌيبكڍ ام ڃ٠ليبت ؿك  اكمٍل ٸيؿتٔچك ايڄٴڈ ٣ تجبڇ كايذ څ ٧بٻجي ًا ډبًر، ُا

تجبڇ ڃتيزڈ ـاٻر ژيَ ژبڍ اكمٍ ؽٔچّ ٣ـاٻر ٓچكت ٷل٫تڈ څ ايڂ ُا يي، اډبڍ ؿيٸل صچځ ٳبك اڍ رن فثظ ٣

ر. ـاٻر ڃغچڋ صيڄَ ًبيل اكمٍ ثلاثلڍ، آماؿڍ څ... ڃـاُتڈ ًا ـاٻر( څ ؿك ٳڄبك ډپ  ثڈ ډپ )ڃڈ ڃٌجر  ډب ڃٌجر ٣  ثڈ ٣

ـاٻر( ا ـاٻر ٿڄٜٮ تلريظ څ تٰـٽ اعٌڂ ثل عٓ ،ؿك عٰيٰر .ًر)ڃڈ ؿك ٳڄبك ٣ ٌڂ ثل ٯجيظ څ ٯجيظ ثل اٯجظ ٌڂ، ع٣ٓ

ر ٳڈ ثڈ ڃ٠بٽ ٿٜټچة صيڄَ اكمٍ ډب څ  ُچؿ. تچٗيظ آڃٴڈ اڃتؾبة يډب ؿك ٳڄبك ډپ ڃڊبؿڇ ٿ اًر څ ؿك څاٯ٢ ٣ڄچاڃي ًا

تچٯ٪ ڃؾچاډڄـ ثچؿ؛ ثټٴڈ ثٌيبكڍ اڅٯبت ت٤بكٕ ٿيبځ ډڀيِڈ ؿك ؿڅكاډي ٣ڀٺ ثڈ عٌڂ څ تلٱ ٯجيظ ٿ ،ا٤٫بٹ اڃٌبځ

٣ٰٺ  ،ُچؿ. ؿك ايڂ ٿچاكؿ ٣ڀٺ ثڈ يٲ عٌڂ څ تلٱ عٌڄي ؿيٸل يب تلٱ يٲ ٯجيظ څ اكتٴبة ٯجيغي ؿيٸل څاٯ٢ ٿي

ـاډڈ   ؿاڃـ. كا عٌٓڂ څ ؽا٩ آځ كا ٯجيظ ٿي« ٯجيظ ثڈ اٯجظ»څ « عٌٓڂ ثڈ ٯجيظ»، «تلريظ اَعٌڂ ثڈ عٌٓڂ»ثبٻج

٣ڄچاځ ٿڄٜٮ تلريظ څ تٰـٽ عٌٔڂ ثيِتل ثل عٌٔڂ ٳڀتل،  ډب ثڈ ڋ ٣ـاٻر ؿك ڃ٠بٽ اكم٫ٍڊپ ربيٸبڇ څيو

تچاڃـ  ٳڄڄـڋ تجييڂ ٿب ؿك ٿٌيل اًتـالٹ ثل ثـيڊي ثچؿځ عڀٺ عٌٔڂ ثل ٣ـاٻر اًر، ٿي ا٫نڅځ ثل آڃٴڈ تٴڀيٺ

ٿڀٴڂ اًر  ڃين ثبُـ. تچٗيظ آڃٴڈ،« څ٢ٗ ٿٜټچة څ ثبيٌتڈ»ٿخبثڌ  كا٢٫ اُٴبٹ ٿتٔچك ؿك ت٤لي٪ ٣ـاٻر ثڈ

ُلٙ عڀٺ  ، عڀٺ عٌٔڂ ثل ٣ـاٻر ام ثبة ٗلڅكت ثڈ«ٿخبثڌ څ٢ٗ ٿٜټچة څ ثبيٌتڈ ٣ـاٻر ثڈ»ٿجتڄي ثل ت٤لي٪ 

ثبُـ. ؿك كؿژ ايڂ اُٴبٹ،  ٿي  «عٌڂ، عٌڂ اًر»، ډڀبځ «٣ـاٻر عٌٓڂ اًر»ت٬ٌيل ُچؿ؛ ثـاځ ٿ٤ڄب ٳڈ ٷناكڋ 

ؿاكؿ ٳڈ آځ څ٤ٗير « څ٤ٗيتي»ر اُبكڇ ثڈ المٽ اًر ثڈ ايڂ ٿچٗچ١ تچرڈ ُچؿ ٳڈ ٛجٮ ت٤لي٪ يبؿُـڇ، ٣ـاٻ

ډبڍ يٲ اكمٍ اؽاٯي  اًر. څ٤ٗير ٿٜټچة، ٓل٫بً ٿغٔچٹ ًچؿډي« ثبيٌتڌ تغٰٮ»ثچؿڇ څ « ٿٜټچة»

يب٫تڈ اًر ٳڈ ٿڄٜٮ تلريظ څ تٰـٽ ؿك آځ  ډبڍ اؽاٯي تلتيت  څاعـ، ثټٴڈ ثلآٿـڇ ام ؿاٿڂ ڃ٠بٿي ام اكمٍ

څ٢ٗ »ٿخبثڌ  ڂ ثيبځ، ثبيـ ٷ٬ر ٳڈ ٛجٮ ت٤لي٪ ٣ـاٻر ثڈڅاًٜڌ ك٣بير ٣ـاٻر عبٓٺ ُـڇ اًر. ثب اي ثڈ

څ٤ٗيتي ٳڈ ؿك »ُٴٺ  كا ٿ٤ڄب ٳڄيپ، ايڂ ٷناكڇ ثڈ« ٣ـاٻر عٌٓڂ اًر»، اٷل ثؾچاډيپ ٷناكڋ «ٿٜټچة څ ثبيٌتڈ
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تچاځ  ثـٹ ؽچاډـ ٷِر. ثـڅځ ُٲ ڃڀي« آځ عٌٔڂ ثيِتل ثڈ عٌٔڂ ٳڀتل تلريظ ؿاؿڇ ُـڇ، عٌٓڂ اًر

ؿاڃٌر څ آڃڊب كا ٿتغـاٻڀ٤ڄب ت٬ٌيل ٳلؿ. « عٌٔڂ»كا ٿ٤بؿٹ ٿ٤ڄبڍ   «ٌڂ ثڈ عٌٓڂتلريظ اع»٣ڄچاځ ٿخبٹ،  ثڈ

تچاځ ثـاډر عٌڂ ٣ـاٻر كا ام ثبة  څرڈ ڃڀي ډيش ُـڇ ثلاڍ ٣ـاٻر، ثڈ ثڄبثلايڂ ثب تچرڈ ثڈ ربيٸبڇ ت٤لي٪

 ت٬بڅت ٿ٤ڄبيي څاٗظ ؿاكڃـ.« ٿغڀچٹ»څ « عڀٺ»ُلٙ عڀٺ ؿاڃٌر؛ صلاٳڈ  ٗلڅكت ثڈ

ر» ڌٳڈ ٯ٘ي ڃزبامآ ،ٛچك ؽآڈ ثڈ ـاٻر عٌڂ ًا ـاٻر»ام ٿ٬بډيڀي صچځ  ،«٣ ُـڇ تِٴيٺ « عٌڂ»څ   «٣

ـاډر څ ثيبځ ُڊچؿڍ څ ثـيڊي ثچؿځ  ؿكثبكڋآڃڊب ٓچكت ٷيلؿ. ژي ام تإٿٺ  ؿكثبكڋ٤ًي ُـ تب ؿٯتي  اًر، ٿ٬ڊچٽ ث

ـاٻر»ٿ٬ڊچٽ  ؿكثبكڋثڈ تإٿٺ  ،«ٌڂعٔ»ٿ٬ڊچٽ  . ؿٯر ؿك ٿ٬ڊچٽ ډب ژلؿاؽتڈ ُـ څ ربيٸبڇ آځ ؿك ٿيبځ ًبيل اكمٍ« ٣

ـاٻر ثڈ ٣ـاٻر څ ٫ڊپ آځ ثڈ څ ڃين ؿكٱ ربيٸبڇ ٓغيظ آځ ؿك ٿيبځ ًبيل « څ٢ٗ ثبيٌتڈ څ ٿٜټچة» ڌٿخبث ٓچكت ٣

ـاډر عٔ ڋٳڄڄـ تجييڂ ،ٌڂ ثل ٯجيظ څ ٯجيظ ثل اٯجظٌڂ، عٓٿڄٜٮ تلريظ اعٌڂ ثل عٓ ٣ڄچاځ ثڈډب  اكمٍ ٌڂ ٳبٿٺ ث

ر ـاځ ٿ٤ڄب ٳڈ ډيش اًتـالٹ ٿٴڀټي ثلاڍ ؿكٱ عٌٓڂ ثچؿځِ تلريظِ اعٌڂ ثل عٌڂ، عٌڂ ثل ٯجيظ څ  ؛٣ـاٻر ًا ث

رٯجيظ ثل اٯجظ المٽ ڃيٌر؛ صلاٳڈ عٌٔڂ آځ ثـيڊي  ـاٻر عٌڂ » ڌڅ تٔچك ٓغيظ ٿچٗچ١ څ ٿغڀچٹ ٯ٘ي ًا ٣

ر. اٷل اؽتا٫ي ډٌر ،«اًر ڂ څ ٯجيظ څ ڃبُي ام ت٤ييڂ څ تِؾيْ ٿٔبؿيٮ اعٌڂ څ عٌ ،ٿبيڌ تٔـيٮ آځ ًا

راٯجظ  څرڈ  ډيش اڍ ثڈ ؿك ډيش ٿٴتت څ ډيش اڃـيِڈ ،ؿك ايڄٴڈ ٓچكت اعٌڂ ثل ٓچكت عٌڂ تلريظ ؿاكؿڅ  ًا

څرچؿ آٿـځ تٌټٌٺ څ  ڈ ډڀضچځ ٣ڀچٿير، ث ،ډبڍ ؿيٸل . ايڂ تچٗيظ ٿب كا ام تڀٌٲ ثڈ اًتـالٹيٌرڃ٠ل ڃ اؽتا٩

 ڄـ.ٳ ٿيڃيبم  ثيؿڅك ؿك ٓچكت ٣ـٽ ژقيلٍ عٌڂ ٣ـاٻر څ... 

 ط٥٢ٌ ز٥ٝت٘

ـاٻر كؤڍ ؿاؿ څ ثل آځ ٿ٤ل٫ر  ثڈتچاځ  صٸچڃڈ ٿي»ٳڈ ؿاؿڇ ُچؿ اٹ ژبًؼ اثڈ ايڂ ًُـ ؿك ايڂ ٿٰبٻڈ ٤ًي  عٌڂ ٣

ـاثا« يب٫ر؟  :ٳټي تجييڂ ُـ ڌآځ ٓچكت ٷل٫ر. ايڂ ڃ٠ليبت فيٺ ؿڅ ؿًت كڋبثكؿُـڇ  ٿلڅكڍ ثل ڃ٠ليبت اكائڈ ت

ـاٻر ڃـ، فيٺ ڃ٠ليبت ٿجتڄي ثل كؿ ا ڃ٠ليبت اڃـيِڀڄـاڃي ٳڈ ٯبئٺ ثڈ ُل٣ي ثچؿځ يب ٣ٰايي څ ٿِڊچكڇ ثچؿځ عٌڂ ٣

ـاٻر، ثـڅځ څكڅؿ ٿٌتٰيپ ثڈ ڃٰـ آڃڊب، تچٓي٪ ُـ ـاډر عٌڂ ٣ ـاډر عٌڂ  ڌفيٺ ؿًت ؛ث ؿڅٽ، ڃ٠ليبت ٿجتڄي ثل ث

ـاٻرُـڇ تچًٚ ٿ ډبڍ اكائڈ ٣ـاٻر تجييڂ ٷِر څ ٤ًي ُـ تب اًتـالٹ ؿ. ثب تچرڈ ُچاكميبثي  ،ـا٤٫بځ ثـاډر عٌڂ ٣

تـالٹ ،ٷل٫تڈ ثڈ ڃٰـډبڍ ٓچكت ـاډر عٌڂ ٣ـاٻر ٳب٫ي ڃي ډيش ډب ثڈ كڅُڂ ُـ ٳڈ ايڂ ًا ڄـ. ٌتڅرڈ ثلاڍ ؿ٫ب١ ام ث

ر، ٓل٫بً  ـاٻر ٳب٫ي ًا ـاډر، آڃضڈ ثلاڍ تجييڂ ثـيڊي ثچؿځ عٌڂ ٣ ؿك اؿاٿڈ تچٗيظ ؿاؿڇ ُـ ٳڈ ثب تچرڈ ثڈ ت٤لي٪ ث

ـاٻر ثڈ ٿ٬ڊچٽ ٓغيظ ٣ـاٻر څ ربيٸبڇ آځ ؿك ڃ٠بٽ اكمٍتجييڂ  ر. اٷل ٣ څ٢ٗ » ڌٿخبث ؿكًتي څ ثڈ ډبڍ اؽاٯي ًا

ڃغچڋ صيڄَ ًبيل  ٣ڄچاځ ثڈ ٣ـاٻر ،ډبڍ اؽاٯي ٫ڊپ ُچؿ څ ؿك تجييڂ ربيٸبڇ آځ ٿيبځ ًبيل اكمٍ« ثبيٌتڈ څ ٿٜټچة

ـاٻر( څ ؿك ٳڄبك ډپ )ڃڈ ؿك ٳڄ  ثڈ ډپ )ڃڈ ڃٌجر ډب ڃٌجر اكمٍ ڃ٠بٽ ٿٜټچة  ٣ڄچاځ ثڈ٣جبكتي  يب ثڈبك ٣ـاٻر( ثڈ ٣

ـاډڈ كؤڍ ث ،ډب تٔچك ُچؿ صيڄَ اكمٍ  ؿ څ ڃيبمٿڄـ اًتـالٹ ٿٴڀٺ ڃؾچاډـ ثچؿ.چُ ٿيعٌڂ آځ ؿاؿڇ  ڈثبٻج
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 ي.څ ٫لډڄٸ ي٣ټڀ ،تڊلاځ ،يبمؿډپ س ،ي٫ااؿ كڅعبڃ ڌ، تلرڀرٕٟٛض، 1368ا٫اٛچځ، 
، 15 ٍ ،ز٣ٙ٤ ٤ٛ٘ٗ ا٘س٤كٝ ،«٣ٰټي ٯجظ څ عٌڂ ڋثبمؽچاڃي ٿغٺ ڃنا١ اُب٣لڇ څ ٣ـٻيڈ ؿكثبك» ،1378 ٿغڀـكًچٹ، ،آډڄٸلاځ
 ّ151-168. 

ـيڂ ٿيخپ،  ثغلاڃي، ٳڀبٹ ىالْ٭، 1406اٻ ٓ ِا ّٖ ٕطْا ف٣  ٛاٖس ِا ـاعڀـ ل ٰيٮ ًي ٌيڄي، س ؿڅٽ، ٯپ، ٳتبثؾبڃڌ آير، تغ  اهلل ٿل٣ِي ڃز٬ي. ع
 .92ـ65، ّ 86ٹ ثيٌر څ ؿڅٽ، ٍ ًب ،٘مس ٚ ٘ٓط ،«يؿك ٣ـاٻر ارتڀب٣ ريڄي٣ ڌٿٌئټ»، 1396، تلؽبځ، ٯبًپ

آٿچمُي څ  ڌٿاًٌ ،ٯپ ،ثؾتيبكڍٿغڀـ٣نين ٫چالؿڍ څ ڌ ٿغڀـ تلرڀ ،قٙبؾ٣ٝ ٔفب٥ٞٓ ٚ وبضثطٞب٢ ربٔٗ ،1378، ربڃبتبځ اس، تلڃل
 .ژوڅډِي اٿبٽ ؽڀيڄي

 .145ـ127ّ ، 4، ًبٹ ژڄزپ، ٍ حىٕت اؾال٣ٔ، «څرچؿ ٿ٤ٰچٹ اڅٹ يب حبڃي ثلاًبى ؿيـٷبڇ اًتبؿ ٫يبٗي»، 1397 ،رڀبٻي، ٿڊـڍ
 ، ٯپ، اًلاء.ًچٽ تڄ٠يپ څ څيلايَ عٌڂ څا٠٣ي ٿغڀـڍ، س ،تفؿ٥ط تؿ٥ٙٓ، ٣1390جـاهلل،  ،آٿټي رچاؿڍ
هؤسسٔ ،، ثيلڅتًچٽ ، تغٰيٮ ا٤ًـ تڀيپ، سفٖ اصَل االػتمبد االدلٔ االسشبد اٖل لَاطغ، ٭٣1416جـاٻڀټٲ،  اٻغلٿيڂ اٿبٽ ،رچيڄي

 .الىتتالثمبفِ٘

ٸبڇ تڊلتڊلاځ،  ،ٞب٢ ٖمُ ٣ّٕٖ وبٚـ ،1347، عبئلڍ ينؿڍ، ٿڊـڍ  اځ.ؿاِڃ
 ٯپ، ثيـاك. ،اِتزط٤س ُٔٙك قطح ف٣ اِزٛٞطا٥ًِٙس ،1363يچً٪،   ثڂ عٌڂ، عټي

 .ٿاًٌڌ اٿبٽ ٓبؿ٭ ، ت٤ټيٮ ر٬٤ل ًجغبڃي، ٯپ،وكف إِطاز ف٣ قطح تزط٤ساالٖتمبز )لؿٓ اال٥ِٟبت(٭، 1424ـــــ ، 
 اهلل عٌڄي اكٿچڍ، ثيلڅت، ؿاكاٻٴتبة اٻټجڄبڃي. ، ت٤ټيٮ ٣يڂٟ٘ذ اِحك ٚ وكف اِهسقٽ، 1982ـــــ ، 
 .اٿبٽ ٓبؿ٭اًٌڌ ٷټپبيٸبڃي، ٯپ، ٿ كثبڃي ٣ټي ڃٸبكٍ ،رب٤ٚساٖ اذالق ٞب٢ پب٤ٝ ٤ب ٖم٣ّ لجح ٚ حؿٗ ،1382ل، ٬ر٤ ،ًجغبڃي

 .، تڊلاځ، ڃبةقطح إِٙٓٛٔٝ، 1369ًجنڅاكڍ، ٿاډبؿڍ، 
ٸبڇ تڊلاقطح االؾٕبء اِحؿ٣ٙ، 1372ـــــ ،   ځ.، تغٰيٮ ڃز٬ٰټي عجيجي، تڊلاځ، ؿاِڃ

 .ؽڀيڄيمُي څ ژوڅډِي اٿبٽ آٿچڌ ٿاًٌٯپ، ، ذٛة چ٥ؿت؟ ثسوساْ اؾت ،1388، ُلي٬ي، اعڀـعٌيڂ

 .ٷڄذ ؿاڃَ ،، تڊلاځٞب قٙبؾ٣ اضظـ ربٔٗٝ ،1372 ژلڅين،، ٓبڃ٤ي
 ٳبٟپ عٌيڄي عبئلڍ، ٯپ، ٿٴتت اال٣اٽ االًاٿي.، تٰليل ًيـٔجبحج االنَٛ، ٭1408ٿغڀـثبٯل، ًيـ ،ٓـك

ط االنَٛ٭، 1415ـــــ ،  بكڍ اكاٳي، ثيلڅت، ؿاكاٻت٤بك٩.رٛٞا  ، تٰليل ٿغڀـاثلاډيپ أڃ
 ، ٯپ، ٿٴتت اال٣اٽ االًاٿي.التهبز٘ب٭ ـ اٻ٪، 1417ـــــ ، 

ليل ًيـٿغڀچؿ ډبُڀي ُبډلڅؿڍ، س ًچٽ، ٯپ، ٿاًٌڌ ؿايلثحٛث ف٣ ّٖٓ االنَٛ٭ ـ ة، 1417ـــــ ،  اٿي. ة، ٰت  اٻڀ٤بك٩ ٫ٰڈ ًا

 ، ٯپ، ثيـاك.ؿڅٽ ، تٔغيظ ٿغڀـ ؽچارچڍ، ستفؿ٥ط اِمطآٖ اِىط٤ٓ، 1366ٓـكاٻڀتإٻڊيڂ، 

 ، تٔغيظ عبٿـ ڃبري ا٬ٓڊبڃي، تڊلاځ، عٴڀر.ٔزٕٖٛٝ ضؾبئُ فّؿف٣ نسضإِتإ٥ِٟٗ، 1375ـــــ ، 
 .ثڄيبؿ عٴڀر اًاٿي ٓـكاتڊلاځ،  ،الحکؤ الوتؼبل٘ٔ فٖ االسفبس الؼمل٘ٔ االسثؼِ ،1383ـــــ ، 



132    ، َ1399 ثٟبض ٚ تبثؿتبٖ، 24، پ٥بپ٣ اَٚ، قٕبضٜ ٤بظزٞٓؾب 

 اًڀب٣يټيبځ. ،، ٯپؿڅٽ ، سا٥ِٕعاٖ ف٣ تفؿ٥ط اِمطآٖ، 1371ٿغڀـعٌيڂ، ٛجبٛجبيي، ًيـ

يلاٻ ،ٛچًي ٸبڇ تڊلاځ. ٗڀيڀڈ ،اِٗمبئس لٛاٖس، 1359، ـيڂٔڃ  تټؾيْ اٻڀغٔٺ )ڃٰـ اٻڀغٔٺ(، تڊلاځ، ؿاِڃ
 اٻجا٧ڈ.، ٯپ، قطح االقبضات ٚ اِتٙج٥ٟبت ٕٔ إِحىٕبت، 1383ـــــ ، 

ل ،٫بكاثي  ًلڅٍ. تڊلاځ، ٿټٴِبډي، عٌڂ ُلط څ تلرڀڈ ،إِس٤ٙٝ الس٘بسٔ ،1376، اثچٔڃ

 ؿاكاٻڀڄبٙ. ثيلڅت،يبًيڂ،  آٹ ر٬٤ل تغٰيٮ ،اِؿٗبزٜ ؾج٥ُ ٣ّٖ اِتٙج٥ٝ ٭،1407ـــــ ، 
س٤ك١ ؾ٥بؾ٣ ،1373 ة، ٿبيٴٺ، ٫بًتل  .٣ټڀي څ ٫لډڄٸي ،االًاٽ، تڊلاځ ، تلرڀڌ رچاؿ ُيؼذساٚ٘ساٖ ٘ا

 ٿيڈ.ًاؿاك اٻٴتت اال ، تڊلاځ،ُِپ س، لبٔٛؼ لطآٖ٭، 1412 اٳجل، يًيـ٣ټٯلُي 
 اٻـيڂ ؽلٿِبډي، تڊلاځ، ٣ټڀي څ ٫لډڄٸي څ ًلڅٍ. ثڊبءڌ ، تلرڀثٙتبْ تب ضاؾُتبض٤د فّؿفٝ: اظ ، 1387صبكٻن،  ٳبژټٌتچځ ٫لؿكيٲ

 ، تڊلاځ، ؽچاكمٿي.، تلرڀڌ عڀيـ ٣ڄبير څ ٣ټي ٯئلڍاخالق هبثؼذالطج٘ؼٔثٌ٘بد  ،1369 ايڀبڃچئٺ،، ٳبڃر
ٸبڇ اٻنډلاء.، تڊلاځ، ؿڅٽ ، تٔغيظ ٓبؿ٭ الكيزبڃي، سانَٛ اٖتمبزاتزض  ؾطٔب٤ٝ ا٤ٕبٖ، ٣1364جـاٻلما٭،  ،الډيزي  ؿاِڃ
ا٣بت. ،، تڊلاځًچٽ ، سزضٚؼ فّؿفٝ اذالق، 1373، ٿغڀـتٰي، ٿٔجبط  ٛا

 .آٿچمُي څ ژوڅډِي اٿبٽ ؽڀيڄي ڌًٌا، تغٰيٮ ٿغڀـعٌيڂ اًٴڄـكڍ، ٯپ، ٿاذالق زض لطآٖ اٻ٪،1384ـــــ ، 

 .ڀيڄيآٿچمُي څ ژوڅډِي اٿبٽ ؽ ڌًٌا، تغٰيٮ ٿغٌڂ ٧لڅيبځ، ٯپ، ٿقطح ثطٞبٖ قفبة، 1384ـــــ ، 

 ٿاًٌڈ ٫لډڄٸي ؿاڃَ څ اڃـيِڈ ٿ٤بٓل.تڊلاځ،  ،ٔجب٣٘ اذالق زض فّؿفٝ غطة ٚ زض فّؿفٝ اؾال٣ٔ، 1380 ،ٿ٤ټڀي، عٌڂ
 .لٳن رڊبڃي ٣ټچٽ اًاٿيٿٯپ،  ،فّؿفٝ اذالق، 1384ـــــ ، 
 ، ٯپ، ُلي٪ اٻلٗي.س ؿڅٽ، ا٥ِبلٛت، 1363اثلاډيپ،   ثڂ اثچاًغب٭ ،ڃچثؾر
بًپ تلرڀڌ ،ث٥ؿتٓ لطٖ زض اذالق فّؿفٝ، 1380ٿلڍ،  ،څاكڃچٱ  ٳتبة. ثچًتبځ ٯپ، ٫ڄبئي، اثچاٰٻ
ط اِمبٔٛؼ ٭،1414 ،ٿغڀـٿلت٘رـيً، ـكيمث څاًٜي  .ؿاكاٻ٬ٴل ٣ټي ُيلڍ، ثيلڅت، تٔغيظ، تبد اِٗطٚؼ ٔٗ رٛٞا
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