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 چ٧ڃسٺ

اٹشجبٓ ٹَآن اُ ډنبث٬ يه ىي  ةن٪َي ،ډٞبىٍ ٹَآن ىٍ ډيبن هبوٍٙنبٕبن ةسَيف ن٪َي ډٚه ٍسَيف و دٌيَٵش  سَيف، ډهڈ

ٽني، آن  ډي ٹَآن و نج ر ديبډجَ إقڇ ٍا نٶي إبٓ ايف ىييځب  ٽ  وكيبني ث ىن ٭هييف إز. ثَ ويْ  ، ث و ډٖيلي

يه ىي و ډٖيلي ٵَاځَٵش  و ىٍ هبي  يه ىي و ډٖيلي ٍا اُ ٥َيٸ ثَهي اٵَاى و ځَو هبي  ك٢َر ثٖيبٍي اُ آډ ُ 

ٽنني.  ډي يبى ديبډجَ ىهنيځبن سٮچيڈثب ٭ن ان هب  ىهي ٽَى  إز. هبوٍٙنبٕبن اُ ايف اٵَاى و ځَو  ٹبڅت ٹَآن ٕبډبن

ػبډ٬ و ٽبډڄ ايف ىييځب  و ىٵب٫ اُ وكيبني ث ىن ٹَآن إز و نڂبٍني  سقٗ ٽنَى  ثنب    ايف دْوه٘ نٺيِ نٖجشبًهيٳ 

ىييځب  هبوٍٙنبٕبن، آن ٍا نٺي و ٍى ٽني. نوٖشيف اٙپبڃ، إنش اٍ ثن ىن ىينيځب  هبوٍٙنبٕنبن ثنَ      هبي  ثيبن ؿبڅ٘

ٍوٗ ٱيَ٭چ ي آنبن ىٍ إشٶبى  اُ  ،سَ و ډهڈ ٵَِٟ ډويوِٗ ثَٚي ث ىن ٹَآن إز. اٙپبڃ ىوڇ ىاوٍي و دي٘ دي٘

ٝ ٍر ځِينٚني،   ث  سبٍيوي ٍا ٽبډقًهبي  ٵَٟ ه ى، ىاى  ه ٖ  ثب دي٘ سبٍيوي إز. هبوٍٙنبٕبن ٽبډقًهبي  ىاى 

َ   ةاني. ٵٺيان هَځ ن  ځِاٍٙي ىٍثبٍ ځيَي ٹَاٍ ىاى  ٽيي، سلچيڄ و نشيؼ إػبنج  ډ ٍى س ػبنجياٍان  و يټ  سٮچنيڈ دينبډج

َ  ةيني آننبن ىٍثنبٍ   إياى٭نبئي، ثٚنبٍر و س   ىهنيځبن سٮچيڈىيڂَان، ٽ سب  و ٱيَډٖش َ ث ىن ىيياٍ ثب  ةوٕيچ ث  ، دينبډج

ډٖچ بن ٙين ځَوهي اُ آنهب، نبٕبُځبٍي ٵَاځيَي ٹنَآن اُ ىيڂنَان و نٖنجز آن ثن  هنيا ثنب ٙوٞنيز اهقٹني         

وٍى٥چجي ٹنَآن  بهيَ و انش٪بٍ نِوڃ وكي، ه إ٬، س، انشٺبى ٙييي ٹَآن اُ ٍٵشبٍهب و ٭ٺبيي ىيني اهڄ ٽشبة، ٹ٦ديبډجَ

ىاليڄ ىيڂَي هٖنشني ٽن  ىٍ    ،ٵَاثَٚي آن و اډي ث ىن ديبډجَهبي  ٽيي آن ثَ وكيبني ث ىن ه ي٘، ويْځيإو س

 هبوٍٙنبٕبن ث  آنهب إشيالڃ ٙي  إز. ةنٺي ن٪َي

  ن ٵڄ، ثليَاي ٍاهت، ٭يآ، ٝهيت ٍوډي. ثف رقةوىهنيځبن ديبډجَ، ٹَآن، ٭هييف، اٹشجبٓ، هبوٍٙنبٕبن،  سٮچيڈ :ټب ٦ٯڃسٸاغٺ
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 ٲ٣سٲٻ

اي اڅهيِ ٱيَوكيبني، ٙن بٍي ىيڂنَ    ډنج٬ ٹَآن ٽَيڈ اهشقٳ ىاٍني. ځَوهي آن ٍا وكيبني، ىٕش  ةهبوٍٙنبٕبن ىٍثبٍ

 انني  ٭هي ٹنييڈ و ػييني ىانٖنش     ويْ  ، ث ديٚيفهبي  و ځَو  ُيبىي هڈ ثَځَٵش  اُ ٽشبة اٽَڇ كبٝڄ نج ٯ ديبډجَ

اٹشجبٓ ٹنَآن اُ   ن٪َية .(94-76ٛ ،1389 ،ي؛ آٱب143ُ-126ٛ، 1395 ،ي؛ ُډبن195-188ٛ ،1379 ،يٝبىٹ)

هنبي   ډوبڅٶبن إقڇ ث ى  إز. ايف ىييځب  ىٍ ه نبن ٕنبڃ  هبي  سَيف ىييځب  اُ ډهڈ ،ه ؼ اٍهبي  اىيبن و ٵَهنڀ

ٝن ٍر   اهينَ ثن    ةي سب اينپ  ىٍ ىو ٕني آٱبُيفِ نِوڃ ٹَآن، اُ ٕ ي ډَٚٽبن ډپ  ډ٦َف و ثٮيهب ه  اٍ  سپَاٍ ځَىي

، اٹشجبٓ ٹَآن اُ ډنبث٬ يهن ىي و ډٖنيلي   ةايف ډيبن ن٪َي هبوٍٙنبٕبن ديڂيَي ٙي. ىٍ ةوٕيچ ځٖشَى  و ٍوٙ ني ث 

ډٚنشَٻ إنقڇ،   هنبي   آډن ُ   ،سَيف ډٖنشني آن  ٭هييف، ٙهَر و دٌيَٗ ثيٚشَي ىٍ ډيبن آنبن ىاٍى و ډهڈ ويْ  ث 

يهن ىي و ډٖنيلي ډوشچٶني    هنبي   إبٓ ايف ن٪َي ، هبوٍٙنبٕبن اُ اٵنَاى و ځنَو    يه ىيز و ډٖيليز إز. ثَ

اُ ٍا  اٍسجنب٣ ثنب اٵنَاى و     ،اني ٽ  آن ك٢َر دي٘ و دنٔ اُ ثٮظنز   يبى و اى٭ب ٽَى  ديبډجَ ىهنيځبن سٮچيڈ٭ن ان  ث 

ىييځب ، وكيبني ث ىن ٹَآن  ىيني آنبن ٍا ٵَاځَٵش  و ىٍ ٹبڅت ٹَآن اٍائ  ٽَى  إز. ايفهبي  آډ ُ  ،يبىٙي هبي  ځَو 

ىاني. ىيف إقڇ و ٹَآن ٽنَيڈ اُ اينف ډن٪نَ     ډي ٍا نٶي ٽَى  و ٹَآن ٍا سٮچيڈ ىيڂَان ٽَيڈ و نج ر ديبډجَ إقڇ

اي اُ ىيف و ٽشبة ډٺيٓ يه ىيبن و ډٖنيليبن و ىيڂنَ اىينبن و     اي نبٹٜ و آډيوش  ه يز ډٖشٺچي نياٍني و نٖو 

 ه ؼ اٍ إز.هبي  ٵَهنڀ

ٝن ٍر ٽچني،    ه  اٍ  س ٤ٕ ٙ بٍي اُ ډٶَٖان و دْوهٚڂَان ډٖچ بن ٍى و ث  ديبډجَ ىهنيځبن سٮچيڈ ةچئډٖ

هنبي   ىٍ ًيڄ آيبر ډَث ٣ ينب ىٍ ٹبڅنت ثَهني ن ٙنش      ،يټ ډ ١ ٫ ٱيَډٖشٺڄ و ن  ؿنيان ډهڈ٭ن ان  ث دَاٽني  و 

ٗ  ةث  سلچيڄ ه ن نب٩َ  ويْ  ث  ٽبډڄ، ػبډ٬، ډٖشٺڄ و اي ٽ  نٖجشبً نٺي ٙي  إز. ن ٙش  ،٭  ډي ډن ٍى  هنبي   ځنِاٍ

 يبٵز نٚي. ،ىييځب  آنبن ثبٙي ةػبنج إشنبى هبوٍٙنبٕبن و نٺي ه  

اٹشجبٓ ٹنَآن اُ ډننبث٬ يهن ىي و ډٖنيلي ىٍ      ةس ػ  ث  ډيِان دٌيَٗ، ٍواع و اطَځٌاٍي و نيِ ديبډيهبي ن٪َي

َ  ىهنيځبن سٮچيڈ ةو ډٖچ بنبن، اه يز نٺي ىييځب  هبوٍٙنبٕبن ىٍثبٍهب  ډيبن ٱَثي ىهني. اينف    ډني  ٍا نٚنبن  دينبډج

ىهني.   ډني  إقڇ و ٹَآن ٍا سٚنپيڄ  ةىٍثبٍهب  ثيٚشَ هبوٍٙنبٕبن و ىيڂَ ٱَثيهبي  ن٪َي  إبِٓ نڂَٗ و دْوه٘

٘          اٵِون و هنب   ثَايف، ىييځب  يبىٙني  نڂنَٗ ثوٚني اُ ډٖنچ بنبن ٍا نينِ ىٍ ډٮنَٟ اطَدنٌيَي ٹنَاٍ ىاى  و دَٕن

و اُ  ٙن ى س اني ډ ػت سٺ يز اي بن ډٖچ بنبن ث  وكيبني ثن ىن ٹنَآن    ډي   إز. ايف ډٺبڅ ٍا ثَانڂيوشهبيي  ؿبڅ٘

 ثَني. ډي اڃإ ي ىيڂَ دبٕوي ډنبٕت ث  اٵَاى نبآځب  و ځب  ډٲ١َي ثبٙي ٽ  وكيبني ث ىن آن ٍا ُيَ ٕ

 ىهننيځبن  سٮچنيڈ ( ىييځب  ىيني )إقډي ىيني و ىاليڄ ډٮشجَ ثَون  آن إز سب ثب إشنبى ث  ٙ اهي ىٍون نڂبٍني  ثَ

ٙننبهشي ىينيځب  هبوٍٙنبٕنبن و ىيڂنَ      ٍوٗهنبي   اٙنپبڃ  ةػبنج ػبډ٬، ٽبډڄ و ه   ٍا ٍى ٽني. ثيبن نٖجشبً ديبډجَ

 اُ اډشيبُار ايف دْوه٘ إز.  ،ٍوي آن دي٘هبي  ؿبڅ٘
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 پڃبٲجط زټٷس٪بٴ تٗٯڃٱ ٿپڃساڂف ٸ تحٹ٬ ٶٓطڂ. 1

هنبي   اُ ه نبن ٕنبڃ   ،اهڄ ٽشنبة هبي  ٵَاځيَي آن اُ ثَهي اٵَاى و ځَو  ةانڂبٍ ويْ  ، ث ٱيَوكيبني ث ىن ډنج٬ ٹَآن

ډَثن ٣  هبي  اني. ځِاٍٗ آي  ٍا نب٩َ ث  ايف اسهبڇ ډَٚٽبن ىانٖش  ؿهبٍنوٖز نِوڃ ٹَآن ډ٦َف ث ى  إز. ډٶَٖان 

 نوٖز ثبُسبة يبٵش  إز.  ةآي ىوثيٚشَ ىٍ ًيڄ  ،ډ ٍى اى٭بي ډَٚٽبن ىهنيځبن سٮچيڈث  

ٽني، ډٚنَٽبن اُ   ډي نلڄ ٽ  اسهبڇ يبىٙي  و دبٕن هياوني ث  آن ٍا ډ٦َف ةٕ ٍ 103 ةآي بٓ ٩بهَإ ثَ (اٮٝ

وٓڅَٺَيٕ نَٮٕچَڈٔ ؤَنَّهٔنڈٕ يٓٺُ څُن نَ بِنَّ ٓنب    »ځٶشني:  ډي ٙي  ٕوف ٙوٞي ډٮيف و ٙنبهش  ةوٕيچ ث  سٮچيڈ ٹَآن ث  ديبډجَ اٽَڇ

ِي ئچْلِئونَ   ډ٦نَف ٽنَى   كنبٍص  ن٢نَثف . ايف اسهبڇ ٍا اثشيا «بِڅَيٕ ِ ؤَ٭ٕؼٓ ِيّّ وٓهٌَٓا څِٖٓبنٌ ٭ََٓثِيّّ ډٔجِيفٌئٮٓچِّ ٔ ٔ ثٌََٓٚ څِٖٓبنُ اڅٌَّ

ډَٚٽبن ىيڂَ سپَاٍ ٙي. ډٶٖنَان   ةوٕيچ و ٕذٔ ث ( 24ٛ،50؛ ٵوٍَاُي، ثي سب، ع161، 3ٛٷ، ع1408)نٖٶي، 

ٍوډني و يهن ىي    ة، ثنَى اث ٵُپَيهٓن   .1انني:   ث  اٵَاى ځ نبځ ن اٙنبٍ  ٽنَى    ،ه يز ايف ٙوٜ ة١ ف اهشقٳ ىٍثبٍ

، 1ٷ، ع1411؛ ٹ ني،  238، 2ٛٷ، ع1423)ډٺبسنڄ،   ك٢ََٓڇ ٽ  ىاٍاي ُثبن ٭َثي ٱيَٵٞيق ث ى و ډٖچ بن ٙي ثني

ٷ، 1415)٥جنَي،   ه انني  ډي ٽ  ُثبن٘ ٱيَٵٞيق ث ى و س ٍار هڈ ثچٮبڇنبڇ  اي نَٞاني و ٍوډي ث  ثَى  .2 .(309ٛ

 ٭جنياڅٮِي  ثنف  كٔ ٓي٦تٍوډيِ  ةثَى .3 .(200، 6ٛٷ، ع1415؛ ٥جَٕي، 428، 6ٛسب، ع ؛ ٥ ٕي، ثي233، 14ٛع

؛ ٥جَٕني،  6ٛ،428سنب، ع  )٥ ٕني، ثني   ه انني و ډٖنچ بن ٙني    ډي ٱيَ٭َثيهبي  ٽ  ٽشبة يٓٮي٘يب  ٭بيِ٘نبڇ  ث 

( ٽ  ٽبٍٙبن ٝيٺڄ ىاىن ٙ ٚيَ ثن ى و  ػجَ)يب  هيَو  يٖبٍهبي  ىو ٱقڇ نَٞاني ث  نبڇ .4 .(200، 6ٛٷ، ع1415

 اُ ٽنبٍ آننبن ٍى  ه انيني و هَځب  ٽ  ديبډجَ ډي س ٍار و انؼيڄهب،  إبٓ ثَهي نٺڄ ٽشبثي ث  ُثبن ه ى ىاٙشني. ثَ

؛ ٥جَٕني،  428ٛ ،6سب، ع ؛ ٥ ٕي، ثي233، 14ٛٷ، ع1415)٥جَي،  ىاى ډي ث  ٽشبة ه انين آنبن ځ ٗ ،ٙي ډي

ٽشنبة ثن ى و    ةاهنڄ ډ٦بڅٮن   ؛ىٍ ډَو  هي   ىاٙزٽ   ػجَنبڇ  ك٢َڇ ث  نَٞاني ثني ةثَى .5 (.200، 6ٛٷ، ع1415

؛ 43، 6ٛٷ، ع1433؛ طٮچجني،  120، 14ٛٷ، ع1415)٥جنَي،   ٽنَى  ډني  وآډني  ثن  ننِى وي ٍٵنز    ديبډجَ اٽَڇ

 .(75، 5ٛ، عٷ1423، ُډنيف )اثف ٙيج  ثف عتبةډٖيليِ  ةثَى ،٭ٓيّآ .6 .(29، 2ٛٷ، ع1383هٚبڇ،  اثف

 ٙير نٺي و انپبٍ اډب سٮچيڈ وي ث  آن ك٢َر ٍا ث  ؛ثب ٵَى يبىٙي  ٕبٽز إز اٍسجب٣ ديبډجَ ةٹَآن ٽَيڈ ىٍثبٍ

( و «څن  »و ١ن يَِ ډٶنَىِ ٱبينت ىٍ     «اڅٌي»، إڈ ډ ٝ ڃ ډٶَىِ «ثَٚ» ة)ثب س ػ  ث  إڈ نپَ ډ ٍى ن٪َ ةٽني. آي ډي

َ  نبڇ ٵَى يبىٙي ، وي يټ نٶَ ث ةٍٱڈ اهشقٳ ن٪َ ىٍثبٍ ىهني ٽ  ث  ډي نٚبنهب  ډؼ  ٫ ځِاٍٗ  يٚشَ نج ى  إنز. ثن

ډشٶنبور ينټ نٶَنني؛ ُينَا     هبي  ( نبڇ5و  4، 1هبي  )ٙ بٍ  يٖبٍو  ػٓجَ، اث ٵپيه هب،  إبٓ ٹَائف ډ ػ ى ىٍ ځِاٍٗ

ك٢َڇ، ىاٍاي ُثبن ٱيَ٭َثي، اهڄ ٽشبة، آٙننب ثن  سن ٍار و انؼينڄ و      اكش بڃ اينپ  ؿنييف نٶَ ه ڂي ثَىځبن ثني

)ډٺبسڄ،  اني يټ نٶَ ىانٖش  ةٍا نبڇ و ٽني اث ٵپيه و  يٖبٍٽ  ځَوهي  ؿنبن ؛ثٮيي إز ،ثبٙني ىاٍاي اٍسجب٣ ثب ديبډجَ

ايف هب  ځِاٍٗ ةډٚشَٻ ه  ة. نٺ٦(264، 1ٛهٚبڇ، ع ؛ اثف194، 1ٛٷ، ع1417؛ ثقًٍي، 238، 2ٛٷ، ع1423

، ٕنبٽف ډپن ،   اي ٱيَ٭َة، يه ىي يب ډٖيلي، ىاٍاي ُثبن ٭َثي ٱيَٵٞنيق  ثَى  ،ٵَى ډ ٍى ن٪َِ ډَٚٽبن ٽ إز 
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-232، 14ٛٷ، ع1415)٥جنَي،   اٍسجب٣ ىاٙش  إنز  ٽشبة ډٺيٓ ث ى و ثب ديبډجَ اٽَڇ ةآٙنب ثب ه انين و ىاٍني

 .(352، 12ٛع، 1371؛ ٥جب٥جبيي، 177-178، 10ٛ، عٷ1373؛ ٹ٥َجي، 234

ٹَآن ٍا ث   ډَٚٽبن ډپ  إز ٽ  ديبډجَ ةو ايف ځٶش ث  اسهبڇ سٮچيڈ ديبډجَ ٵَٹبن نيِ نب٩َ ةٕ ٍ 4ة آي (ة

ِيفَ ٽَٶََُوا بِنْ هٓنٌَا بِڅَّنب بِٵْنټع    »ٽني:  ډي ٭ن ان وكي اڅهي ډٮَٵي ىٍوٯ ث  و ث إز ٽ ټ ىيڂَان دييي آوٍى   وٓٹَبڃَ اڅٌَّ

)ډٺبسنڄ،   انني  ىانٖش  كبٍص ن٢َثفٍا نيِ اثشيا  ايف ٕوف ةځ يني «.اٵْشَََا ٔ وٓؤَ٭ٓبنَ ٔ ٭ٓچَيٕ ِ ٹَ ٕڇع آَهََُونَ ٵَٺَيٕ ػٓبءٔوا ٩ُچْ بً وُٓٔوٍاً

 .(238، 2ٛٷ، ع1423

 يٖنبٍ ، ٭جياڅٮِي ثف ك ي٦تٱقڇ  ٭ٓيّآهبي  نبڇ اهڄ ٽشبة ث  ةٍا ٕ  ثَى« ٹ ڇ آهَون»ډَاى اُ  ،ثيٚشَ ډٶَٖان

ٷ، ٥1415جَٕني،  ؛ 430، 2ٛع ٷ،1423 ډٺبسنڄ، ) اني ىانٖش  ك٢َډي ٱقڇ ٭بډَثف و ػجَ ،٭قءثف ك٢َډيٱقڇ 

س ٍار  .(180، 15ٛ، ع٥1317جب٥جبيي،  ؛5، 24ٛع ،سب ٵوٍَاُي، ثي؛ 4، 6ٛع ،ٷ1422ػ ُ ،  اثف؛ 281، 7ٛع

، 15، ع1371)٥جب٥جنبيي،   ثب آننبن ځنِاٍٗ ٙني  إنز     وآډي ديبډجَ و انؼيڄ ه انين و ډٖچ بن ٙين آنهب و ٍٵز

يبى ٙي   ٭بثٔو  اث ٵپيه نبڇ  ىيڂَ ث  ةى، اُ ىو ثَ٭يآو  ػجَاٵِون ثَ  ىٍ ٍوايشي ډنٖ ة ث  اډبڇ ثبٹَ .(180ٛ

، 18ع ٷ،1515)٥جنَي،   اني ٍا يه ىيبن ىانٖش « ٹ ڇ آهَون»ثَهي نيِ ډَاى اُ  (.110، 2ٛٷ، ع1411)ٹ ي،  إز

 إز. ٽ  ثب ىييځب  نوٖز ٹبثڄ ػ ٬ (161، 3ٛع ٷ،1408 ،ي؛ نٖٶ241ٛ

سٮچيڈ ديبډجَ ٍا اُ ُثبن ډَٚٽبن ث  ثني٘  « ٹ ڇ» ثب سٮجيَ ،نلڄ ةٕ ٍ 103 ةثَهقٳ ٩بهَ آي ،ٕ ٍ  ٵَٹبن 4 ةآي

ديبډجَ ىانٖش  و  ةىهني ىٍ آٱبُ يټ نٶَ اُ ثَىځبن ډٖيلي يب يه ىي ٍا سٮچيڈ ،اكش بڃ ُيبى ىهي. ث  ډي اُ يټ نٶَ نٖجز

اسهنبڇ   دٔ اُ ډٖچ بن ٙنين آنهنب،   ويْ  ، ث اُ ايف ثَىځبن ،ثب اٵَاى ډشٮيىي ىٍ اىاډ  ثب س ػ  ث  اٍسجب٣ ديبډجَ اٽَڇ

 اني.  ه ى ٍا س ٕٮ  ىاى 

ٹَنبڅُ ا ډٔٮٓچَّنڈع    طُنڈَّ سَ ٓڅَّن ٕا ٭ٓنْن ٔ وٓ   »ىيڂَان إنز:   ةوٕيچ ث  ىهبن نيِ نب٩َ ث  اسهبڇ سٮچيڈ ديبډجَ ةٕ ٍ 14 ةآي( ع

)٥ ٕي،  ٵَٹبن ىانٖش  ةٕ ٍ 4نلڄ و  ةٕ ٍ 103 آيبر . ډٶَٖان ډ٢  ن ايف آي  ٍا ه بن اسهبڇ يبىٙي  ىٍ«ډٓؼٕنُ نٌ

 (137، 18ٛ، ع٥1371جب٥جبيي، ؛ 243، 27ٛسب، ع ٵوَ ٍاُي، ثي ؛113، 7ٛٷ، ع1422ػ ُي،  اثف ؛9/227سب،  ثي

؛ 202، 3ٛٷ، ع1423، ډٺبسنڄ ) انني  ي اٙنبٍ  ٽنَى   ياى٭نب  ىهنيځبن سٮچيڈ٭ن ان  ث  ػجَو  يٖبٍ، ٭يآهبي  و ث  نبڇ

ډنيطَ   ةٕن ٍ  25 ةىٍ ًيڄ آيهب  و نبڇ . ه يف ډ٦بڅت(283، 6ٛٷ، ع1423ٽبٙبني، ؛ 256، 3ٛسب، ع ي، ثيٕ َٹني

ي، ؛ ٕن ٮبن 73، 10ٛٷ، ع1433ي، ؛ طٮچجن 57، 5ٛٷ، ع1423، فيُډن اثف) «بِنْ هٌَٓا بِڅَّب ٹَ ٕڃُ اڅْجََِٓٚ»نيِ آډي  إز: 

 .(124، 5ٛٷ، ع1418

اهينَ نينِ    ةىٍ ىو ٕني  ،ىييځب  اٹشجبٓ ٹَآن اُ ډنبثٮي ډبننني ٭هنييف و ٵَاځينَي آن اُ يه ىينبن و ډٖنيليبن     

َ  هنبي   ٝ ٍر ػيي اُ ٕ ي ٙ بٍي اُ هبوٍٙنبٕبن ثبُآٵَيني، ثَػٖش  و ثب ٍوٗ ث  إنبٓ ؿهنبٍؿ ة    نن يف و ثن

يهن ىي و  هنبي   ډبين   ثن  ىٍون  ؿڂ نڂي ىٕنشيبثي دينبډجَ اٽنَڇ    ةن٪َي هبٛ سجييف ٙي  إز. اڅجش  آنبن ىٍثبٍ

، 1389)آٱبُي،  ي ثب ډنبث٬ ٽشجي و ٙٶبهي اهڄ ٽشبةىييځب  يپٖبني نياٍني؛ څٌا ثب اٙبٍ  ث  آٙنبيي و ،ډٖيلي ٹَآن
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، 1395ُډنبني،  ؛ 127، 1ٛسنب، ع  ٕبڅڈ، ثني ؛ 208-207، 4ٛ، ع1378)ىوٍانز،  )يه ىي و ډٖيلي( (92-102ٛ

)ٝبىٹي،  ثليَاي ٍاهتٙي  ىٍ ًيڄ آيبر، ث  ډ اٍىي ډبنني ىيياٍ ثب  و ٵَاځيَي اُ ثَهي ثَىځبنِ يبى  (144-146ٛ

)٭جياڅٲني،  ٝهيت ٍوډي(،  236، 1354ٛ؛ ٭جياڅٲني، 208، 4ٛع، 1378)ىوٍانز،  ن ٵڄ ثف قةوٍ (198، 1379ٛ

(، اٍسجب٣ ثب 16و5، 1357ٛ)ځچيُيهَ،  (، ىانٚ نيان يه ىي و ډٖيلي146-144ٛ، 1395؛ ُډبني، 233ٛ، 1354

اني ٽ  ثٖيبٍي اُ  ش اني. ه ـنيف ځٶ (، و ډٖيليبن ٙبڇ نيِ إشنبى ٽَى 84، 1409ٛيه ىيبن ډيين  )ك يي ُٹِوٷ، 

وٕيچة ثبٍُځبنبن و ډٖبٵَان ډَسج٤ ثب آنهب، ث  ٵَهنڀ و آځبهي ٭  ډي ډنَىڇ ډپن  ٍا     ثبوٍهبي يه ىي و ډٖيلي ث 

 .(146 -144ٛ، 1395؛ُډبني، 1991ٛ،99ث  آنهب آځبهي يبٵش  إز )٥يجبوي،  نيِ نٖجز يبٵش  ث ى و ٍٕ ڃ هيا

هبيي  ىٍ ډٺبالر ځ نبځ ن ډؼ  ٭  ،آنهبهبي  اٵِون ثَ ٽشبة ،ديبډجَ بنىهنيځ سٮچيڈ ةىييځب  هبوٍٙنبٕبن ىٍثبٍ

ٽچن ى   ةن ٙش ،«ديبډجَ ىهنيځبن سٮچيڈ» ةٹَآنِ څيين انٮپبٓ يبٵش  إز. ډٺبڅ اڅ ٮبٍٳ ةىايَإقڇ و  اڅ ٮبٍٳ ةىايَډبنني 

ثنب   ٽچ ى ّيچي ډ ١ ٫ إز. ځَٵش  ىٍثبٍة ايف  انؼبڇسَيف دْوه٘  آهَيف و ډٖشٺڄ ،ٹَآن څيين اڅ ٮبٍٳ ةىايَّيچي  ىٍ 

ثَهي ثَىځبن ٱيَ٭َة يه ىي يب ډٖيلي ىٍ  ةډنبث٬ ديٚيف سٶٖيَي و سبٍيوي ډٖچ بنبن ىٍثبٍهبي  إشنبى ث  ځِاٍٗ

هنبي   ٕن ٍ  هنبي   اٝ ڃ آډن ُ   ٽني ٽ  اكش بالً ډي ثب آنهب دي٘ اُ ثٮظز، ايف اډپبن ٍا ډ٦َف ډپ  و اٍسجب٣ ديبډجَ

اني و آنبن ث  ډنبث٬ِ ٽشبةِ ډٺيٓ و ډبنني آنهب ىٕشَٕني ىاٙنش  انني. او ه ـننيف اُ      ځ ن  اٵَاى ځَٵش  ٙي  اُ ايفډپي 

٘  ٽچ ى ّيچي ٽني.  ډي يبى ديبډجَ ىهنيځبن سٮچيڈ٭ن ان ىيڂَ  ث  ٭ٓيّآو  نوفلبنورقة، ثليَاي ٍاهت اُ هنبيي   ثون

و وكيبني ث ىن ٹَآن  يي ٍٕبڅز إٓ بني ديبډجَ إقڇان ٭ي ډ ٽ  ث  ډَث ٣ ث  ىيياٍ ديبډجَ ثب ايف اٵَاى ٍاهب  ځِاٍٗ

ځ يني:   ډي ه اني و ډي« ځَايبن  ډياٵٮ هبي  ويْځي»ډٖچ بنبن و ىاٍاي  ةٕبهش  و دَىاهش ،ثبٙني ډي آن ةو ثٚبٍر ىٍثبٍ

)ډنټ اوڅينٴ،    سجييڄ ٽَىني!  ثَاي اى٭بيي ػييي ځَايبن ډياٵٮ هبيي  ډبي  ٍا ث  ىٍونهب  نوٖشيف ډٖچ بنبن ايف ځِاٍٗ

 (.152-150، 2ٛع، 1393

 ٶ٣س زڂس٪بٺ ذبٸضقٷبؾبٴ. 2

ٟ  اُ ػ چ  دي٘ ،اُ ػهبر ځ نبځ ن ديبډجَ اٽَڇ ىهنيځبن سٮچيڈ ةىييځب  هبوٍٙنبٕبن ىٍثبٍ ٗ  ٵنَ ٙنبٕني،   هنب، ٍو

 ني اُ:ا ٭جبٍرهب  ٍوٕز. ايف ؿبڅ٘ ػيي ٍوث هبي  سبٍيوي ثب ؿبڅ٘هبي  ډٖشنيار و ىاى 

 ٢طآٴ پزاٸضڀ زضثبضپڃف . 2

٘   ٽ  دي٘ ىٍكبڅي ؛ىاوٍي ثبٙي دْوه٘ ٭چ ي ثبيي ٭بٍي اُ دي٘ ىاوٍي و  ٵَٟ ثَٚي و اٹشجبٕي ث ىن ٹنَآن و دني

ىڅيڄ ثَ  ځِينٚي و ثيهبي  ٽييإسبٍيوي و سهبي  آنبن ث  ځِاٍٗ ةث  آن، ٕجت نڂب  ػبنجياٍان سَىيي هبوٍٙنبٕبن نٖجز

اينف   ة٥َٵبنن  ىٍثنبٍ   ډ٦بڅٮن  و ا٩هنبٍ ن٪نَ ثني     ةإز و ايف ٍوٗ، ُډينثوٚي و نبىيي  ځَٵشف ثوٚي ىيڂَ ٙي  

َ  ىٍكبڅي ؛ٍا اُ ثيف ثَى  إز يبٵشڂي ديبډجَ إقڇ و اسهبڇ سٮچيڈهب  ځِاٍٗ ٭چ ني نجن ىن اينف ٍوٗ،     ٽ  اٵِون ثن

ٕنز  ٍوٕز. ايف دي٘ ٵَٟ ډجشني ثَ ډ٦بڅٮبسي ا ػيي ٍوث هبي  ثب ؿبڅ٘ ،ٵَٟ ثَٚي و اٹشجبٕي ث ىن ٹَآن دي٘



32                             ،1397ؾٹٰ، تبثؿتبٴ  ٺقٳبضٶٽٱ،  ؾب٬ 

 ةځَايني اٵَا٥ني ىٍ كن ُ    هن ى ثنَ سؼَثن     ةن ثن  ثبٙي ٽن  ثن    ډي «ػَيبن نٺي سبٍيويِ ٽشبة ډٺيٓ»ٽ  ډٮَوٳ ث  

هبوٍٙنبٕبن ىٍ  ،؛ ثَاي ه يف(64-62، 1385ٛ؛ ٕچي بني، 33-32، 1381ٛ)ډيٚڄ،  ٙنبٕي إش اٍ إز ډٮَٵز

ډٚشَٻ، ٹَآن ٍا اٹشجبٕني  هبي  ډبي  ىٍوناٱچت ثب إشنبى ث   ن  ه بنني ٽشبة ډٺيٓ ن  وػ ي ډنبث٬ ثَٚيِ ٹَآن ػٖز

هنبي   وػن ي ٍا   ننبځِيَ ثن  ػٖنز    ،اٽَڇ يه ىيز و ډٖيليز ىانٖش  و ثب س ػ  ث  اډي ث ىن ديبډجَهبي  اُ آډ ُ 

 اني.  ٕوف ځٶش  ديبډجَ ىهنيځبن سٮچيڈانشٺبڃ و سجييف ؿڂ نڂي اٹشجبٓ دَىاهش  و اُ 

اٹشجبٕني و ثٚنَي ثن ىن ٹنَآن و      ةٙننبهشي هبوٍٙنبٕنبن ىٍثنبٍ    ثييهي إز ٽ  اځَ ٍويپَى و ډجنبي ډٮَٵز

َ  ىهننيځبن  سٮچيڈ ةو ٍى ٙ ى، إبٓ ن٪َي ځيَىثبٍ  ډ ٍى سَىيي ٹَاٍ  آنبن ىٍايفهبي  ثَىاٙز نينِ ٵَوه اهني    دينبډج

 ىن ځَايي اٵَا٥ي، ىٍ ث٦قن اٹشجبٕي ثن  سؼَث هبي  اُ ؿبڅ٘ ځٌٙش ٍيوز و ايف اسٶبٷ ىٍ هَ ىو ُډين  اٵشبى  إز. 

ډٚشَٻ اڅهي ثنَاي   ةاٵِون ثَ اكش بڃ اٹشجبٓ، ثب وػ ى َٕؿٚ  ،ډٚشَٻهبي  ډبي  ٹَآن ه يف ثٔ ٽ  وػ ى ىٍون

ىڅينڄ، ننبډٮٺ ڃ و    ثي ،يه ىيز و ډٖيليز نيِ ه بهنڀ إز و ځِين٘ يپي و ٍى ٽَىن ىيڂَيهبي  ٹَآن و آډ ُ 

 طبنينبً  ؛يڄ و ډٖشنيار ثٖنيبٍ ډلپ ني ىاٍى  ډٚشَٻ وكيبني، ىال ةٽ  ىاٙشف َٕؿٚ  ىٍكبڅي ؛سَػيق ثقډَػق إز

)ثنَاي آځنبهي   يبىي ثب ډنبث٬ يهن ىي و ډٖنيلي إنز    ثنيبىيف ُهبي  ٹَآن ٽَيڈ اُ ن٪َ ُثبن و ډلش ا ىاٍاي سٶبور

 .(46-29، 1396ٛثيٚشَ ٍ.ٻ: إيي، 

 تبضڂرځټبڀ  ٪عڂٷكځ ٸ ربٶجساضاٶٻ اظ زازٺ پاؾتٟبز .2ـ2

هنبي   آنهنب اُ ىاى   ةػبنج  و ػبنجياٍانن  ځِينٚي، يټ ٽبډقً ةْوه٘ و إشٶبىسَيف اٙپبڃ هبوٍٙنبٕبن، ىٍ ٍوٗ د ډهڈ

هَځِ دي٘ اُ ثٮظز ىيياٍهبي ډشٮيى و ډٶٞچي ثب اٵنَاى و   ٍٕ ڃ هيا ،ډ ػ ىهبي  إبٓ ځِاٍٗ سبٍيوي إز. ثَ

ُننيځي آن  سنَيف كن اىص    ٍٱڈ ځِاٍٗ ػِئي ىانٚ نيان يه ىي و ډٖيلي نياٙز و ٹَآن ٍا اُ آنبن ٵَانڂَٵز و ث 

َ  ځ ن  ىيياٍهب هيؾ ځِاٍٙي ىٍ ىٕز نيٖز و هبوٍٙنبٕبن ثيون هيؾ ىڅيڄ ډن ػهي و ٝنَٵبً   ايف ةك٢َر، ىٍثبٍ  ثن

َ  هبي  هبيِ ډويوِٗ ه ي٘ ځِاٍٗ ٵَٟ إبٓ دي٘ ثنب ثَهني يه ىينبن و     ډَث ٣ ث  ىيياٍهبي ډلنيوى دينبډج

ه يف إنبٓ   اني؛ ثَ ٽيي و سلچيڄ ٹَاٍ ىاى إى سٵَٟ ه ى ډ ٍ ػبنج  و ه ٖ  ثب دي٘ ځِينٚي، يټ ډٖيليبن ٍا ٽبډقً

ثب آنهب  اٽَڇ سَسيت سبٍين ىيياٍ ديبډجَ ٍوٕز ٽ  ث  ػيي ٍوث هبي  ثب ؿبڅ٘هب  إشيالڃ و إشنبى آنهب ث  ايف ځِاٍٗ

 ٙ ى: ډي ثٍَٕي

 ثُحَڃطا )ضاټتِ ٲؿڃحځ(. 1ـ2ـ2

ٍٱنڈ   ثب ثٔلٓيَا، آن ٍا ث   ٣ ث  ىيياٍ ديبډجَډَثهبي  ځ نبځ ن و ا٦١َاة ٍوايزهبي  ثَهي ثب س ػ  ث  نٺڄ اڅجش 

اډنب ثنَ ٵنَٟ     ؛(319، 1393ٛ؛ آډچني،  180-179، 2ٛ، ع1414)٭بډچي،  اني ٙهَر ٵَاوان ډ ٍى سَىيي ٹَاٍ ىاى 

 ىٍٕز ث ىن ايف ډبػَا، إشنبى ث  آن ؿنييف ؿبڅ٘ ػيي ىاٍى:
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ه َا  ثب اث ٥بڅت و ٽبٍوان سؼبٍي  ،ٕٶَ ث  ٙبڇىيياٍ ثب ثليَا ٵٺ٤ يټ ثبٍ ىٍ ػَيبن  ٦ٹتبٺ ثٹزٴ زڂساض:( اٮٝ 

، 2، ع٥1403جنَي،  ؛ 197سنب،   ثني  ،)ډٖنٮ ىي  ٕنبڅڂي( 13ينب   9) ىٍ ثيف ٍا  و ُډبنِ ٽ ىٽي ن  انؼبڇ ځَٵز و ٽ سب 

. يننټ ن ػنن انِ (289، 2ٛ، ع1418ٽظيننَ،  اثننف؛ 34، 1ٛ، ع1415٭جننياڅجَ،  )اثننف ثنن ىن آن ك٢ننَر    (33ٛ

ٕبڃ ثٮي ىٍ ٹبڅت  ٕيو كيوى ٵَاځيَى س اني ىٍ ىيياٍي ؿنيٕب٭ش  ډٮبٍٳ ُيبىي ٍا  ن ي ،نبه اني ، نبثٲ  هڈ ثبٙي ىٍٓ

 إبٕي ىٍ ډلش ا اٍائ  ٽني. هبي  ػييي و ثب سٶبور ثوٚي اُ يټ ٽشبة و ثب ٕجپي ٽبډقً

ډشٶبور و ځب   ،ډَث ٣ ث  ډلش اي ايف ىيياٍهبي  ځِاٍٗ :ة( ٣ٞساٴ ټط٪ٹٶٻ ٪عاضـ زضثبضپ تٗٯڃٱ پڃبٲجط

؛ 34، 2ٛسنب، ع  )واٹنيي، ثني   انني  ځِاٍٗ نپنَى   وځ يي اُ ثليَا و ديبډجَ ډشنبٹ٠ إز. ثَهي ډنبث٬، هيؾ ځٶز

هنبي   و دبٕنن  ديبډجَ اٽَڇهبي  ويْځي ة. ثَهي ىيڂَ ٵٺ٤ ؿني دَِٕ٘ ثليَا ىٍثبٍ(134، 4ٛ، ع1903ډٺيٕي، 

ٍٱڈ ك٢ ٍ اٵَاى ىيڂَي هنڂنبڇ   . ث ( 60، 1ٛ، ع1407ًهجي، ؛ 33، 2ٛ، ع1403)٥جَي،  اني آن ك٢َر ٍا آوٍى 

واٹنيي،  ٍ.ٻ: ) ډٮبٍٳ ډنبثٮي ډبنني ٭هييف وػن ى ننياٍى   ةوځ ي آن ىو ىٍثبٍ ځٶز ةهيؾ ځِاٍٙي اُ آنهب ىٍثبٍ ،ىيياٍ

سنَيف   ٽن  ثٖنيبٍي اُ ػِئني    ىٍكبڅي ؛(89، 1ٛ، ع1409ډٖٮ ىي، ؛ 33، 2ٛ، ع٥1403جَي، ؛ 34، 2ٛسب، ع ثي

ٕنيَ  ځنِاٍٗ ٙني  إنز. هن ى      هنبي   ىٍ ٽشنبة  ىوٍان ٽ ىٽي، ن ػ اني و ػ اني ديبډجَ إقڇك اىص ُنيځي 

ډٚشَٻ ٹَآن و ٽشبة ډٺنيٓ و  هبي  ډبي  ٕبڃ ثٮي اُ ىيياٍ( اُ ىٍون ٕينيِ سب دي٘ اُ نِوڃ ٹَآن )كيوى  ديبډجَ

ن و ډٖنيليبن ډٮبٝنَ هنڈ    ثبٍ  نيِ هيؾ ځِاٍٙي نَٕيي  إز. ډَٚٽبن و يه ىينب  سٮچيڈ ثليَا ٕوني نڂٶز. ىٍايف

انني. ىٍ ٝن ٍر    يه ىي و ډٖيلي اُ ثلينَا نپنَى   هبي  هيؾ إشنبىي ث  ٵَاځيَي آډ ُ  ٍٱڈ ىٙ ني ثب ديبډجَ ث 

 ٙي. ډي ىاى يب ىٍ ډنبث٬ ډوشچٴ سبٍيوي و سٶٖيَي ځِاٍٗ ډي إشنبى، ٹَآن ډبنني ډ اٍى ډٚبث ، آن ٍا دبٕن

ديٚنيف و  هنبي   ثليَا ثب س ػ  ث  ثٚنبٍر ٽشنبة  هب  ثٖيبٍ ډهڈ اينپ  ىٍ ثيٚشَ ځِاٍٗ ةنپش د( ثكبضت ثُحَڃطا:

، اُ ثٮظز و سهييي ػبن آن ك٢َر اُ ٕ ي يه ى هجَ ىاى  و ث  اث ٥بڅت نج ر ديبډجَهبي  ٽَاډبر و نٚبن  ةډٚبهي

، 1403 ،ي٥جَ ؛89، 1ٛع، 1409 ،ي؛ ډٖٮ ى24-23، 2ٛع سب، يث ،يواٹي) ٕٶبٍٗ ٽَى ٽ  اُ وي ډلبٵ٪ز ٽني

ډٞياٷ ه بن ؿينِي إنز ٽن  ٹنَآن      ،ثف ن ٵڄ ةقوٍو  ثليَاي ٍاهتيي اٵَاىي ډبنني إي. ثٚبٍر و س(32-33، 2ع

هبي  ځٶش  إز. آنهب ثَ إبٓ ثٚبٍر اٽَڇ ث  ديبډجَ ٙنبهز ىٹيٸ و ٍوٙف ٭چ بي اهڄ ٽشبة نٖجز ةٽَيڈ ىٍثبٍ

٘   ديبډجَ اٽَڇ( 29: ٵشق ؛197: ؛ ٙٮَاء157: )ا٭َاٳ س ٍار و انؼيڄ : ٙننبهشني )ثٺنَ    ډني  ٍا ډبنني ٵَُننيان هن ي

هبي  ٍٱڈ ٙنبهز ىٹيٸ، آن ٍا ثب انڂيِ  و ځَوهي ث  نياي بن آوٍى االكجبٍ ٽٮتو  ٕقڇ ثف ٭جياهللڅٌا ثَهي ډبنني  ؛(146

 .(426، 1ٛ، ع٥1415جَٕي، ؛ 22، 2ٛسب، ع )٥ ٕي، ثي ډوشچٴ دنهبن ٽَىني
و ه نَا    هييؼن   ةٽ  ثب ٕنَډبي ن  ٕبڅڂي ديبډجَ 25ٍاهت ډٖيلي ىٍ ُډبن ثب يټ  ډبػَاي ىيياٍ ديبډجَ

و ډن ٍى إنشنبى هبوٍٙنبٕنبن ٹنَاٍ     ٙي  نيِ ىٍ ډنبث٬ ځِاٍٗ ن ث  ٕٶَ سؼبٍي ٙبڇ ٍٵش  ث ى  ډٓيَٖٓ  ٱقڇ وي ث  نبڇ 
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نجن ر ٍا ىٍ  هبي  نٚبن  يبى ٙي  إز. او نيِ ثب ىيين ديبډجَ ن٦ٖ ٍثبٍ نبڇ ٍاهت،  ثب ايف سٶبور ٽ  ايف ؛ځَٵش  إز

ٛ  )ډٖنٮ ىي، ثني   وي سٚويٜ ىاى  إز ؛ 198، 1ٛ، ع1400كچجني،  ؛ 27، 1ٛ، ع1420ډٺَينِي،  ؛ 197سنب، 

اي ىٍ ه نبن   . اينپ  آيب ايف ډبػَا ه بن ډبػَاي ىيياٍ ثب ثليَا يب ٙنوٜ ػياځبنن   (199، 1ٛ، ع1383هٚبڇ،  اثف

. (296، 1ٛ، ع1417ي ٕٶي، ؛ 198، 1ٛ، ع1400كچجي،  ٍ.ٻ:) وځ ٕز ٕٶَ يب ىٍ ٕٶَ ىوڇ إز يب ن ، ډ ٍى ځٶز

هبي  ثب ه بن ؿبڅ٘ نيِ ىٹيٺبً ديبډجَ ىهنيځبن سٮچيڈ٭ن ان يپي اُ  ث  ن٦ٖ ٍهَكبڃ إشنبى ث  ايف ډبػَا و ډٮَٵي  ث 

 ٍوٕز. إشنبى ث  ډبػَاي ثليَا ٍوث 
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ٵَٹبن إز. إنشنبى ثن  اٍسجنب٣     ةٕ ٍ 4 ةنلڄ و آي ةٕ ٍ 103ه بن ثَىځبن يبىٙي  ىٍ ًيڄ آيبر  ،ډَاى اُ ايف ځَو 

 ػيي ىاٍى:هبي  ثب آنبن نيِ ؿبڅ٘ ديبډجَ

دي٘ اُ ثٮظز ثب ايف اٵَاى ينب ىيڂنَ    هيؾ ځِاٍٗ سبٍيوي اٍسجب٣ ډٖش َ و ىيياٍهبي ډٶٞڄ ديبډجَ اٽَڇ اٮٝ(

ثبٍ  ځِاٍٗ ډٮشجَ و ٍوٙني ىٍ ىٕنز   ٽني. ىٍايف ن ي يييإبڅيڈ ٽشبة آنهب ٍا سډٖيليبن و يه ىيبن ډپ  و ٵَاځيَي سٮ

ثَهي اُ ايف اٵنَاى و   ةوٕيچ ډ ػ ى سنهب اُ سقور ٽشبة ډٺيٓ ث هبي  هڈ ځٶش  ٙي، ىٍ ځِاٍٗ ٹجقً ٽ  نيٖز. ؿنبن

وآډيٙنبن ثن     ي و ٍٵزثب آنبن دي٘ اُ ديبډجَي و ځ ٗ ىاىن ث  سقوسٚبن و ډٖچ بن ٙين ثَه ىيياٍ ديبډجَ اٽَڇ

 ثَاي ٵَاځيَي ٹَآن يبى ٙي  إز. نِى ديبډجَ

هنب   ىيڂَي ىاٙش  ثبٙي و وكيبني ث ىن ٹَآن هيؾ ډنبٵبسي ثب ايف اٍسجنب٣ هبي  س انٖز انڂيِ  ډي ايف ىيياٍهب ة(

َ       إبٓ دي٘ اډب هبوٍٙنبٕبن سنهب ثَ ؛نياٍى و ٹبثڄ ػ ٬ إز  ٵنَٟ ثٚنَي ثن ىن ٹنَآن اُ سٮچنيڈ ىاىن دينبډج

اٍسجب٣ هب  ځِاٍٗ ةٽ  ثَ دبي ځ ن  اني. ه بن آنبن ٕوف ځٶش  و ه بن اسهبڇ نبٍواي ډَٚٽبن ډپ  ٍا سپَاٍ ٽَى  ةوٕيچ ث 

٥جيٮني إنز    ثب ثيٚشَ ايف ثَىځبن دٔ اُ ډٖچ بن ٙين آنبن و ثَاي سٮچيڈ ٹَآن ث ى، ايف اكش بڃ نيِ ػيي و ٽبډقً

 ،دي٘ اُ ثٮظز( يب ثٚبٍر اٵنَاىي ډبننني ثلينَا    ةاڅٮبى )ك اىص هبٍٷ ثب س ػ  ث  اٍهبٝبر ځ نبځ ن ٽ  ديبډجَ اٽَڇ

اىيبن، اٹ اڇ و ديبډجَان ځٌٙش  ؿيِهنبيي ٙننيي     ةدي٘ اُ نج ر ث  ثَځِييځي ه ى دي ثَى  ث ى يب اينپ  ىٍثبٍ اػ بالً

ثن  سنقور    ٍٵز و ډي ث ى و ثَ ه يف إبٓ اُ َٕ ٽنؼپبوي و ثَاي ٽٖت آځبهي ثيٚشَ ث  َٕاٯ ثَهي اهڄ ٽشبة

سنبٍيوي، دني٘ اُ   هبي  ٽ  ثَ إبٓ ځِاٍٗ ځ ن  ه بن ؛ٽَى ډي وځ  ىاى يب ثب آنهب ځٶز ډي س ٍار و انؼيڄ آنبن ځ ٗ

دَىاهنز؛ ثننبثَايف ِٝنَٳ     ډني  ځِيني، ٭جبىر و سٶپَ ىٍ ٱبٍ كنَا  ثٮظز ډير ُډبن ُيبىي ٍا ىٍ ٥ ڃ ٕبڃ ث  هچ ر

يه ىيز و هبي  س اني ىڅيڄ ٵَاځيَي آډ ُ  ن ي هَځِ ،اهڄ ٽشبة ثب ثَهي ثَىځبن وځ ي ديبډجَ اٽَڇ اٍسجب٣ و ځٶز

ډٮٺ ڃ و ډن٦ٺي إز؛ ډنجٮي ٽ   ٽبډقً ،ډٖيليز اُ آنبن ثبٙي و اكش بڃ اينپ  ٹَآن ٽَيڈ ډنج٬ وكيبني ىاٙش  ثبٙي

َ    يي ٙ بٍي اُ ډقٹبرإيٽچيبر ه يف ځِاٍٗ هب، اي بن آوٍىن و س آن ٍا  ٙ نيځبن، ه ى ٹَآن و ٙن اهي ٵنَاوان ىيڂن

 ٹَآن و ثيونِ ډَػّْق إز. ةىاوٍي ىٍثبٍ إبٓ دي٘ ثَ َٝٵبً ،ٽني و سَػيق يټ اكش بڃ ثَ ىيڂَي ډي يييإس
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ِي ئچْلِئونَ بِڅَيٕ ِ ؤَ٭ٕؼٓ ِنيّّ  »اٙپبڃ ىيڂَ ه بن إز ٽ  ه ى ٹَآن ىٍ دبٕن ث  ډَٚٽبن ىاى  إز: د(  څِٖٓبنُ اڅٌَّ

ډٚنشَٻِ اٵنَاىِ يبىٙني  ىٍ ًينڄ آينبر،      هبي  يپي اُ ويْځي ،ؿنبنپ  ځٌٙز .(103: )نلڄ «وٓهٌَٓا څِٖٓبنٌ ٭ََٓثِيّّ ډٔجِيفٌ

هياوني ثب اٙبٍ  ث  ٙي ايي و ځ يبيي ُثبن ٹَآن و نبٍٕب ثن ىن ُثنبنِ ډٮچنڈ     ،ه يف إبٓ ثَ .ٱيَ٭َة ث ىن آنهبٕز

)ډبننني   و ٱيَ٭نَة « ا٭ؼ ني » ةه اني. ثب س ػ  ث  واّ ډي و نبٙيني ٽني ډياى٭بيي، ثَځَٵش  ث ىن ٹَآن اُ او ٍا نٶي 

ثب آن ه   ٵٞنبكز   ويْ  ، ث ىانٖز و ٹَآن ٽَيڈ ن ي ٽڈ ُثبن ٭َثيِ ٵٞيق ٍا ٍوډي( ث ىن ٙوٜ يبىٙي ، او ىٕز

يټ ٱيَ٭َة ثيون سٖچ٤ ٽبډڄ ثَ ُثنبن ٭َثني    ًهف ؿنيف ٙوٞي ثبٙي و اٝ الً ةس اني ُائيي ن ي هَځِ ،و ثقٱز

ىٹيٸ ٹَآن ٍا ثن    اي اٍسجب٣ ٽقډي ايؼبى ٽني ٽ  ډٮبٍٳ و ډٶبهيڈ ٭ يٸ و  ځ ن س اني ثب يټ ٭َة ُثبن ث  ن ي هَځِ

 وي ډنشٺڄ ٕبُى.

ٍا اُ ٵَى ا٭ؼ ي ځَٵش  و ه ىٗ ثب نج ٱي ٽ  ىاٙز آنهب ٍا ىٍ ٹبڅت هب  ډبي  ىٍون ايف اكش بڃ ٽ  ديبډجَ اٽَڇ

آيني   ايف آيبر ثَډني  ٙ ى. اُ ډي ٵَٹبن ٍى ةٕ ٍ 5و  4ثب س ػ  ث  آيبر  دٌيَٵش  نيٖز و ،ُثبن ٭َثي ٵٞيق ثيبن ٽني

ثن    اُ نبس اني آن ك٢َر نٖنجز  ،ثب س ػ  ث  اډّي ث ىن ديبډجَ ،ٽننيځبن اسهبڇ اٹشجبٓ ٹَآن اُ اهڄ ٽشبة ٽ  ډ٦َف

ځٶشني ٽ  ٹَآن ٍا ثَاي ديبډجَ ن ٙنش  و هنَ ثبډنياى و ٙنبډڂب       ډي ځَوهي ٕوف اُ ،ثَاي ه يف .ايف ٽبٍ آځب  ث ىني

هَځِ اكش بڃ  ،ث  ديبډجَ ىاٙشني ثنبثَايف ډَٚٽبن ثب س ػ  ث  ٙنبهشي ٽ  نٖجز . انني سب وي آن ٍا ٵَاځيَىه ډي ثَاي٘

 ځَٵز. ډييبىٙي  ٍا ډ٦َف نپَىني و سٮچيڈ و سٮچڈ ډ ٍى اى٭بي آنهب اٵِون ثَ ډٮبني، اڅٶب٧ ٹَآن ٍا نيِ ىٍثَ
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هنبي   س كينيي و ىإنشبن  هنبي   آډن ُ   ، ديبډجَ اٽَڇثَنبٍى څ ئئو  نشڂ َي وارډ ث  ا٭شٺبى هبوٍٙنبٕبني ډبنني 

ٱيَډٖشٺيڈ اُ ثبٍُځبنبن و ډٖبٵَاني آډ هش  إنز ٽن  ثنب يه ىينبن      ةځ ن ډٚشَٻ ډيبن ٹَآن و س ٍار و انؼيڄ ٍا ث 

ځ نن  ىڅينڄ و    اى٭ب هيؾ. ثَاي ايف (99ٛ ،1991 ،٥يجبوي؛ 15ٛ ،1909)وار،  اني اٍسجب٣ ىاٙش  و اُ آنبن يبى ځَٵش 

ٗ  ةىٍثنبٍ هبيي  ٙبهي سبٍيوي ډٮشجَي اٍائ  نٚي  إز و وػ ى نياٍى. ؿنيف سلچيڄ سنبٍيوي ډَثن ٣ ثن     هنبي   ځنِاٍ

ىڅينڄ   نبىٍٕنز و ثني  هنبي   نڂَي ه َا  ثب سٮ يڈ ػبنج  انڂبٍان  و يټ ٕبى  اى٭بيي و ٹَآن ٽَيڈ ٽبډقً ىهنيځبن سٮچيڈ

يبىٙني  و ٵَاځينَي دينبډجَ    هنبي   وػ ى اٵنَاى و ځنَو    ةن و هبوٍٙنبٕبن ىٍثبٍإز؛ ُيَا ٹ٬٦ ن٪َ اُ اى٭بي ډَٚٽب

هنبي   وآډني ٽنبٍوان   ٽ  يټ ډَٽِ ثبٍُځبني و ډلنڄ ٍٵنز  ن اډپبن ىاٙز آن ك٢َر ىٍ ٙهَ ډپ    اُ آنهب، اٽَڇ

هنبي   ُ ډٺنيٓ و آډن   هنبي   ٥ ٍ ٥جيٮي اُ ډنبثٮي اهجبٍ و ا٥ق٭بسي ىٍثبٍة ٽشبة يب ىٍ ػبهبي ىيڂَ ث ن سؼبٍي ث ى  

َِٝٳ ايف ن ٫ ا٥ق٭بر نيٖز ٽن  ٹنَآن ٍا ٽقډني وكينبني ثنب       اډب ٹ٦ٮبً ؛ٙنيي  ثبٙي ػِ آنيه ىي و ډٖيلي و 

ځ نبځ ن ث  هَ ٵَىي ىٍ ىڃ ػبډٮنة ٭َثني   هبي  س انٖز اُ ٍا  ډي هبٛ ٕبهش  إز. ا٥ق٭بر يبىٙي هبي  ويْځي

ډلش اي هنبٛ و ٝن ٍر    .س انٖز ثپني ن ي ٽٖي ٍا ديبډجَ نپَى و« ا٥ق٭بر»اډب ايف  ؛ٍٕيي ډي ثَٕي و واٹٮبً هڈ

 ا٭َاة ٍا ث  دٌيَٗ ى٭ ر او ٽٚبني. ويْة آيبر ٹَآن ث ى ٽ  ىٍ ٽنبٍ ٙوٞيز واالي ديبډجَ اٽَڇ
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 ٸض٢ٻ ثٵ ٶٹٞ٭. 2-2-4

َ   نِوڃ وكي ځنِاٍ هبي  ىيياٍ ثب وٍٹ  ثف ن ٵڄ نيِ ٵٺ٤ يټ يب ىوثبٍ ىٍ نوٖشيف ٍوُ إنبٓ اينف    ٗ ٙني  إنز. ثن

ثنَاي   .سَٕيي ٽ  ىي انن  ٙني  ثبٙني    ډي آن ىؿبٍ سَىيي ث ى و ةٙي  و ٵَٙش وكي نبُڃ ةىٍثبٍ ځِاٍٗ، ديبډجَ اٽَڇ

)٭هييف( ث ى، ثٮي اُ ؿني دَٕ٘، اُ  ٽ  ډٖيلي و آځب  ث  ٽشبة ډٺيٓ ورقةدَٕيي.  ن ٵڄ ثف ورقةثبٍ  اُ  ه يف ىٍايف

ىانٖنز.   ډ ٕني ك٢َر ٙي  ثَ  نبُڃ ةٙي  ثَ او ٍا ػجَئيڄ و ه بن ٵَٙش نبُڃ ةٙشنج ر آن ك٢َر هجَ ىاى و ٵَ

ٽن    و ثيَون ٽَىن وي اُ ٙهَ و ىيبٍٗ هجَ و و٭ي  ىاى ىٍٝ ٍسي ث  ديبډجَ ٹَي٘ نٖجزهبي  اًيز ةځب  ىٍثبٍ آن

، 1عو  68، 8ٛع ،1418، ثونبٍي ) ٗ ٽنني ا ثن  وي اي نبن آوٍى  و ينبٍي    ،ىٍ ُډبن ى٭ ر آن ك٢َر ُني  ثبٙني 

ٗ   . ثَ(49-47، 2ٛ، ع٥1403جَي، ؛ 196-195، 1ٛ، ع1418ٕٮي،  اثف؛ 3-4ٛ اينف  هنب،   إبٓ ثَهني ځنِاٍ

، 1، ع1409ډٖنٮ ىي،  ؛ 50، 2ٛ، ع1403)٥جنَي،   اسٶنبٷ اٵشنبى   ورقةو  وځ  ثيف ك٢َر هييؼ  ىيياٍ و ځٶز

 ٍوٕز: ٍوث ػيي هبي  . إشنبى ث  ايف ځِاٍٗ هڈ ثب ؿبڅ٘(59، 1373ٛٹشيج ،  اثف؛ 87ٛ

 ثٮظز و نج ر هن ي٘ كپبينز   ةىٍثبٍ اٝڄ ډبػَاي ىيياٍ ثب وٍٹ  ٽ  اُ سَىيي و َٕىٍځ ي ديبډجَ اٽَڇ (اٮٝ

؛ 43، 1ٛ، ع1376ٙهَآٙن ة،   )اثنف  سنبٍيوي ٕنبُځبٍ نيٖنز   هبي  ثب آيبر ٹَآن، ثَهي ٍوايبر و ځِاٍٗ ،ٽني ډي

اي اُ  ٍا ىاٍاي ثيّنن   ٹَآن ٽَيڈ ديبډجَ اٽنَڇ  (.196-195، 18ٛ، ع1403ډؼچٖي، ؛ 68، 1ٛ، ع1411ثلَاني، 

َ  108: ي ٕٴ ؛57: إبٓ ثٞيَر ډٮَٵي ٽَى  إز )انٮبڇ ػبنت هياوني و ى٭ ر او ٍا ثَ  ( و ايف ثب سَىيني دينبډج

 ييي وٍٹ  ٕبُځبٍ نيٖز.إٍٕبڅز ه ي٘، دنياٍ ىي انڂي و نيبُ وي ث  س ةىٍثبٍ

و آٱبُ نِوڃ وكي انؼبڇ ځَٵش  إز و ن  دني٘ اُ ثٮظنز و آن    دٔ اُ ثٮظزثَ ٵَٟ دٌيَٗ، ىيياٍ ثب وٍٹ   (ة

 اني.  وځ  ٽَى  ٙي  و ن  ډٮبٍٳ ډنبثٮي ډبنني ٭هييف ځٶز ډبػَاي نوٖشيف وكيِ نبُڃ ةىو ىٍثبٍ

اُ ډوبڅٶنز ډنَىڇ ثنب آن ك٢نَر و      ييي ثٮظز و نج ر ديبډجَ اٽَڇإوٍٹ  ١ ف سهب،  ثَإبٓ ايف ځِاٍٗ (د

َ  ٍي ىاى  إز؛ ثنبثَايف، ُډبن ىيياٍ ثب وٍٹ ، ډلش ا و ډ ١ ٫ ځٶزيب ةسپٌيت وي هجَ و و٭ي و  وځ ي او ثب دينبډج

ٽني و هبوٍٙنبٕبن ثب ايف  ډي ٍوٙني اى٭بي ٵَاځيَي ٹَآن اُ او ٍا ٍى ث  ،ييي نج ر و يبٍي آن ك٢َر اُ ٕ ي وٍٹ إس

 اني.  اٹشجبٕي ث ىن ٹَآن ثَه ٍى ٽَى  ٵَٟ ثَٚي و ػبنج ، ػبنجياٍان  و ه بهنڀ ثب دي٘ نيِ ځِينٚي، يټهب  ځِاٍٗ

 َٖسّاؼ. 2-2-5

ٓ ننبڇ   ، ثن  ٍثيٮن  ، دَٖان ٙيج و  ٭شج ډٖيليِ  ةىٍ ثبُځٚز اُ ٥بئٴ ثب ثَى ديبډجَ اٽَڇ ډقٹنبر ٽنَى. آن    ٭نيا

ډٺنياٍي انڂن ٍ    ٙنجي  و  ٭شجن  ىي اٍي ث  إشَاكز نٖٚش  ث ى ٽن    ةىٍ ٕبي ،ك٢َر ىٍ دي آُاٍ و اًيز اهڄ ٥بئٴ

نين ا ٍا َُٕډيف ثنَاىٍ هن ي٘    ځٶز اهڄ نين إز، ديبډجَ ٭يآثَاي او ٵَٕشبىني. هنڂبډي ٽ   ٭يآ ةوٕيچ ث 

ٔ   ډي ٍا اُ ٽؼب دَٕيي ٽ  ي نٔ ٭يآه اني.  ډشي ثف ي نٔ  ٙنبٕي. آن ك٢َر ٵَډ ى: وي نيِ ډبننني ين ن

ي ديبډجَ ٍا ث ٕيي و هنڂبډي ٽ  َٕ و ٍو ٭يآٍا ث  وي ىاى  إز.  ي نٔ ةديبډجَ هيإز و هياوني آځبهي ىٍثبٍ

نني. آن  ا ايف ٽبٍ وي دَٕييني، ځٶز: او ؿيِي ځٶز ٽ  ٵٺ٤ ديبډجَان اُ آن آځب  ةىٍثبٍ ٙجي و  ٭شج دٔ اُ ثبُځٚز، 
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واٹنيي،  ؛ 88، 1ٛ، ع1409)ډٖنٮ ىي،   ډجبىا ٵَيت او ٍا ثو ٍي ؛إز ىو ځٶشني ٽ  ىيف س  ثهشَ اُ ىيف ډل ي

َٙف ايف ډبػَا ىٍ ًيڄ آيبر نب٩َ ثن  اسهنبڇ سٮچنيڈ ينبٵشف دينبډجَ       .(36، 2ٛي، عٺ ثٮياڅ ني؛ سب33ٍ، 1ٛ، ع1409

ٙنوٜ   ٽ  ٩بهَاًن ٍا   ٭جياڅٮِي ثف ك ي٦ت، ٱقڇ ٭يآو نيِ  ٭يآٵٺ٤ نبڇ ايف  ،ډٶَٖان ىٍ ًيڄ آيبر نيبډي  و

 .(154ٛ ،9و ع 281، 7ٛ، ع1415)٥جَٕي،  اني يبى ٽَى ن ىيڂَي إز 

سٮچنيڈ   ةځِاٍٙي ىٍثنبٍ  ؾسنهب هي ثبٍ، هيچي ٽ سب ، آن هڈ ىٍ ٕبڃ ىهڈ ثٮظز ث ى و ن  نيِ سنهب يټ ٭يآىيياٍ ثب 

سنَ   ډهنڈ  ةٽنني. نپشن   ډي س ٤ٕ او كپبيز يي نج ر ديبډجَ اٽَڇإياُ سهب  او وػ ى نياٍى، ثچپ  ځِاٍٗ ةوٕيچ ديبډجَ ث 

ٍا اُ ػنڀ ثنب وي   ٙيج و  ٭شج  وي ثب إشنبى ث  ديبډجَ ث ىن ك٢َر ډل ي ،سبٍيويهبي  إبٓ ځِاٍٗ اينپ  ثَ

ٗ ناډب آنبن ث  ٕوف وي ځ ٗ نپَ ؛ثَكٌٍ ىاٙز اُ ٽٚنش   هنب   ي و ثب َٙٽز ىٍ ػنڀ ثيٍ ٽٚش  ٙيني. ثَهي ځنِاٍ

 اٍىو ثَهي ىيڂَ اُ ٭يڇ ه َاهي آنهب ىٍ ػننڀ و ُنني  ډبننين وي كپبينز ى     ،نيِ ث  ه َا  آنبن ٭يآٙين ه ى 

 .(334-33، 1ٛع، 1409 ،ي؛ واٹي88، 1ٛع، 1409 ،يډٖٮ ى)

 نُٽَڃت ضٸٲځ. 2-2-6

ٕجت ُنيځي و ثٍِٿ ٙين ىٍ ډينبن آنهنب ډچٺنت ثن       ٍوډيبن إيَ و ث  ةوٕيچ اهڄ ډ ٝڄ ث ى. ىٍ ٽ ىٽي ث  ٝهيت

ب ىٍ ډپن  ثن    . ثٮنيه (30، 3ٛ، ع1409اطينَ،   اثنف ؛ 228، 3ٛ، ع1415٭جنياڅجَ،   ، اثف1418ٕٮي،  )اثف ٍوډي ځَىيي

، 2، ع1415كؼَ،  ثف؛ ا167، 2ٛ، ع1415٭جياڅجَ،  اثف؛ 256ٛ، 1405 ،كجيت )اثف ثَىځي ٵَوهش  و ٕذٔ آُاى ٙي

ث  ډيين  هؼنَر   ،اٗ دٔ اُ ٙپنؼ  و ثَػبي نهبىن ىاٍايي اي بن آوٍى و ٝهيت اٽَڇ . ثب ثٮظز ديبډجَ(188ٛ

ىٍ ػننڀ ثنيٍ و اكني     .(6158ٛ ،٥1415جَٕني،  ؛ 188، 2ٛ، ع1415كؼَ،  اثف؛ 228، 1418ٛاثف ٕٮي،  ) ٽَى

، 2، ع1415كؼَ،  اثف؛ 167، 2ٛ، ع1415٭جياڅجَ،  )اثف هٶشبى ٭ َ ه ى ىٍ ډيين  ىٍځٌٙز ةَٙٽز ىاٙز و ىٍ ىه

)ػنبك٨،   ٽنَى  ډني  سچٶن٨ «  »ٍا « م» ُثبن ٙي ايي نياٙز و كنَٳ  ٝهيت. (30، 3ٛ، ع1409اطيَ،  اثف؛ 188ٛ

ثٍِٿ ٙين وي ىٍ ډيبن ٍوډيبن و آٙننبيي اكش نبڅي او ثنب     . ٩بهَاً(167، 2ٛع ،1415 ٭جياڅجَ، ؛ اثف53ٛ، 1409

َ  ىهنيځبن سٮچيڈسب ثَهي هبوٍٙنبٕبن او ٍا نيِ اُ إز ٕجت ٙي   ،ډٖيليز  ةٽن  ىٍثنبٍ   ىٍكنبڅي  ؛يبىٽننني  دينبډج

ٗ سنب دنبي   ا اٍيډٖيلي ث ىن و آٙنبيي او ثب ډنبث٬ اهڄ ٽشبة ځِاٍٙي ىٍ ىٕز نيٖز و ډٖچ بن ٙين وي و دبيني 

 ثب ايف ډ ١ ٫ ٕبُځبٍي نياٍى. ػبن ىٍ ٍا  إقڇ نيِ اٝقً

 ڂٽٹزڂبٴ ٲسڂٷٻ. 2-2-7

٥َاكي كَوٳ ډٺ٦ٮ  و ثوٚي اُ ٹٞنٜ ٹنَآن ٍا اُ ډننبث٬ يهن ىي و      ، ديبډجَ اٽَڇثڄ ٍيـبٍىو  څ رث  ا٭شٺبى 

ٽن    ىٍكبڅي ؛(84، 1409ُٛٹِوٷ، )ك يي  و ىٍ ډير ك٢ ٍ ىٍ ډيين  اُ يه ىيبن ايف ٙهَ ثَځَٵش  إز ،ډٖيلي

آن هنبي   ىينياٍهب و اٍسجنب٣   ةنِىيټ ث  ه ن  ثيٚشَِ طبنيبً ؛ىيياٍهبي ډشٮيى و ډٶٞچي ثب يه ىيبن نياٙز ديبډجَ اوالً

 85 ،ك٢َر ثب يه ىيبن، ډٖيليبن و ىانٚ نيان آنهب ىٍ ډيين ، دٔ اُ نِوڃ ثو٘ ُيبىي اُ ٹَآن ث ى. ثنَاي ن  نن   
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ٕ ٍ  ىٍ ډپ  ننبُڃ   27ىاٍاي كَوٳ ډٺ٦ٮ ،  ةٕ ٍ 29و اُ  (194، 1ٛ، ع1416)ٕي ٥ي،  نٹَآهبي  ٕ ٍ  اُ ٕ ٍ 

َ     هبي  هٞ بن  و ػنڀ ٽبډقً ةٍاث٦ طبڅظبً ؛(64، 2ٛ، ع1378)ػ اىي،  ٙي  إز  ډشٮنيى يه ىينبن ډيينن  ثنب دينبډج

څهي و نينِ ٭ٺبيني نبىٍٕنز    ث  ؿڂ نڂي ثَه ٍى يه ىيبن ثب سٮبڅيڈ و ديبډجَان ا و انشٺبىهبي ٙييي ٹَآن نٖجز اٽَڇ

 .ډٺبڅ  ٍػ ٫ ٙ ى( ةث  اىاډ ،ثبٍ  )ثَاي آځبهي ثيٚشَ ىٍايف س ٤ٕ آنبن ٕبُځبٍي نياٍى ثب سٮچيڈ ديبډجَ ،آنهب

 ځڂازٖب زټٷس٪بٴ تٗٯڃٱاڂٳبٴ آٸضزٴ . 2-3

اي بن آوٍىني و ايف ثب ٵَاځيَي ٹَآن اُ آنهب و ثٚنَي ثن ىن آن ٕنبُځبٍي     ي، ث  ديبډجَياى٭ب ىهنيځبن سٮچيڈثيٚشَ 

. (89، 1ٛ، ع1409)ډٖنٮ ىي،   انني  ثَهي ډ ٍهبن اُ ډٖچ بن ٙين ثليَا دنٔ اُ ثٮظنز هجنَ ىاى     ،نياٍى. اُ ػ چ 

ن ډٖچ بن ٙيني سَٞيق ٹَآ ، ثليَا ٍا اُ آن ىٕش  اهڄ ٽشبثي ىانٖش  اني ٽ  ث ٭جبٓ اثفٙ بٍي اُ ډٶَٖان ث  نٺڄ اُ 

دي٘ اُ نِوڃ ٹَآن هڈ ث  آن اي بن ىاٙشني:  (54، 16ٛ، ع1371)٥جب٥جبيي،  ه ي٘هبي  إبٓ ثٚبٍر ٽشبة و ثَ

ِيفَ آَسَيٕنَبهٔڈٔ اڅْپِشَبةٓ ډِفْ ٹَجٕچِ ِ هٔڈٕ ثِ ِ ئاْډِنُ نَ *وٓبًَِا ئشْچَى ٭ٓچَيٕهِڈٕ ٹَبڅُ ا آَډٓنَّب ثِ ِ بِنَّ» ثّْنَنب بِنَّنب ٽُنَّنب ډِنفْ ٹَجٕچِن ِ       ٔ اڅْلٓٸو ډِفْ ٍٓاڅٌَّ

، 1، ع1433طٮچجني،  ؛ 747، 2ٛ، ع٥1405جَٕني،  ؛ 162، 8ٛسنب، ع  )٥ ٕني، ثني   (53نن .52: )ٹٜٞ« ډٖٕٔچِ ِيفَ

ٍا سٮچيڈ ىاى   ډٖيليبن ث١َي إقڇ نيِ ثليَا ٍاهت ډَسيي ه اني  ٙي  إز ٽ  ديبډجَهبي  ىٍ ىٵب٭ي  .(266ٛ

َ اس اني ډ ډي . اٍسياى وي(153ٛ، 2، ع1393)ډټ اوڅيٴ،  ث ى ثَهني   ةدبين  يي ثٚبٍر و ډٖچ بن ٙين وي ثبٙي. ثن

 .(87، 1ٛ، ع1409)ډٖٮ ىي،  َٕوى نيِ ډٖچ بن ٙي و اٙٮبٍي ىٍ ٕشبي٘ ديبډجَ ن ٵڄ ثف ورقة ،هب ځِاٍٗ

و  ٍوډني  ٝنهيت و نيِ  ػجَ، يٮي٘نبڇ  ث  ك ي٦ت، ٱقڇِ اث ٵپيه ډبنني  ،ٙ بٍي اُ ثَىځبن يبىٙي  ىٍ ًيڄ آيبر

اى٭بيي نيِ اي بن آوٍى  و ثَهي سب دبي ػبن اُ آن ك٢َر و إقڇ ىٵب٫ ٽَىنني. كشني    ىهنيځبن سٮچيڈثَهي ىيڂَ اُ 

ي ٕٴ، دنهبني اي بن آوٍى و ُډبني ٽن    ةدٔ اُ ٙنيين ٕ ٍ ػجَنبڇ  ك٢َڇ ث  ثني ةٽني ٽ  ثَى ډي ځِاٍٗ ٽچ ى ّيچي 

آډ هش  إز. ديبډجَ  ب ا٭شَاٳ ٽني ٽ  ه ى او آن ا٥ق٭بر ٍا ث  ډل ياٍثبثبن وي آځب  ٙيني، او ٍا ٙپنؼ  ٽَىني س

نينِ   واٹنيي . ايف ځنِاٍٗ ٍا  (153، 2ٛع، 1393 ٴ،ي)ډټ اوڅ دٔ اُ ٵشق ډپ  او ٍا هَيياٍي و آُاى ٽَى اٽَڇ

وي ثَاي ا٭شَاٳ ث  ؿينِي   ةډلش اي ا٭شَاٳ وي ؿيِي نڂٶش  و سنهب اُ ٙپنؼ ةثب ايف سٶبور ٽ  ىٍثبٍ ؛آوٍى  إز

واىاٙشف وي ث  ا٭شنَاٳ ثن  سٮچنيڈ     ّيچي  . ٩بهَاً(865، 2ٛ، ع1409)واٹيي،  هجَ ىاى  إز ،ه إشني ډي ٽ  آنبن

 ٵَاځيَي ٹَآن اُ ىيڂَان ځٶش  إز. ةإبٓ ًهنيز ه ي٘ ىٍثبٍ ٍا ثَ ىاىن ديبډجَ

يف يىانني آ ډي اني و ډ٦بڅجي ٍا ث  ىيڂَي آډ هش اني ٽ  ؿڂ ن  ٽٖبني ٽ   هبوٍٙنبٕبن ث  ايف دَٕ٘ دبٕن نياى 

 يف ثَٕنبهش  و ػٮچني او اي نبن   ين هڈ ثن  ؿننيف ىينف و آ    ثبُ ،و وكي ډ ٍى اى٭بي وي ثَځَٵش  اُ سٮچي بر آنهبٕز

ٽنني؟ ثييهي إز ٽ  هبوٍٙنبٕنبن ثنب ثَهن ٍى ځِينٚني، اينف ثون٘ اُ        ډي ييإيآوٍني؟ ؿڂ ن  ٍٕبڅز وي ٍا س ډي

٭ ي نبىيي  ځَٵش  و ث   ث  ،ىاوٍي آنهب ډجني ثَ ثَٚي ث ىن ٹَآن ٵَٟ و دي٘ ت نبٕبُځبٍي ثب ديٕ٘ج ٍا ث هب  ځِاٍٗ

« ځَايبنن   ډياٵٮبنن  »ډٖنچ بنبن و   ةٕنبهش  و دَىاهشن   ،ثيون هيؾ ډٖنشنيي  ٽچ ى ّيچي اني يب ډبنني  آن سَسيت اطَ نياى 

 اني. ه اني 
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ثَهني اُ   وينْ   ، ثن  ٙ بٍ ىيڂَي اُ يه ىينبن و ډٖنيليبن  ي، ياى٭ب ىهنيځبن سٮچيڈډهڈ سَ اينپ  اٵِون ثَ  ةنپش

اُ ٝيٍ إقڇ ثب اي نبن آوٍىن اكجنبٍ و    ،َٕآٱبُ ايف اي بن .(20: ؛ انٮبڇ144: )ثٺَ  ٭چ بي آنبن نيِ ث  إقڇ ځَوييني

و سنب ٭ٞنَ   اُ سبثٮبن آٱبُ ٙني    ډنجّ  ثف وهتو  ، اُ اٝلبة ديبډجَاالكجبٍ ٽٮتو  ٕقڇ ثف ٭جياهللىانٚ نياني ؿ ن 

ٷ(، 1330)ڇ. كنيوى   ٵوَاالٕنقڇ ٷ(، ډَكن ڇ  12 ة)ٕني  ٭چيٺچي ػييياالٕقڇكب١َ ثب ډٖچ بن ٙين ٽٖبني ډبنني 

ڇ(، إنٺٴ ٽچيٖنبي   1904)ڇ. ثٮي اُ  ىاووى ثنيبډيف ٽچياني و اهيَاً ،اٶڃؽ االٖالٰٽشبة  ةٍوكبنيِ ډٖيلي و ن يٖني

ىيياٍ ثب ثليَا و وٍٹ  ثف ن ٵنڄ  هبي  ٽ  ىٍ ځِاٍٗ ځ ن  ه بن ،اىاډ  ىاٙش  إز. اي بن آوٍىن ايف اٵَاى ،ٽبس څيټ ٍٔڇ

ث ى و آنهنب ثنَ إنبٓ     ديبډجَ إقڇ ةډٺيٓ آنبن ىٍثبٍهبي  ډ ػ ى ىٍ ٽشبةهبي  نيِ آډي  إز، ثَ إبٓ ثٚبٍر

ٽ  اځَ  ىٍكبڅي؛ (146: )ثٺَ  ٙنبهشني ډي ه ثي ث  ٍا ډبنني ٵَُنيان ه ي٘ ٹَآن، ديبډجَ ةو ٥جٸ ځٶشهب  ايف ثٚبٍر

ٽيني  إه ى آنبن و نيِ ىيڂَان ثنب س  ٹ٦ٮبً ،ث ى ديبډجَ اٽَڇ ةٹَآن ثَځَٵش  اُ سٮبڅيڈ ډٮچ بن ډ ه ڇ و ٕبهش  و دَىاهش

ز ډويه ىيبن، ١ ف ډوبڅٶز و ډٺب ويْ  ، ث ٽ  ثوٚي اُ اهڄ ٽشبة ځ ن  ه بن ؛ٽَىني ډي إقڇ ٍا ٍى ،ثَ ايف ډ ١ ٫

-70، 69: ٭ نَان  ؛ آڃ145: ٽَىني )ثٺنَ   ډي ػ يي ځ نبځ ن ىٙ ني و ٭يتهبي  َٕٕوشبن  ىٍ ثَاثَ إقڇ، ث  ٙپڄ

ٍا  اڅ ٺنيٓ، دينبډجَ اٽنَڇ    ٕ ي ثيز اُ ػ چ  ثب إشنبى ث  ن بُ ه انين ډٖچ بنبن ث  ؛(91: ؛ انٮبڇ82: ؛ ډبئي 99، 72

 .(34، 1ٛ، ع1415ثلَاني، ؛ 123، 5ٛ، ع1415)٥جَٕي،  (144: ه انيني )ثٺَ  ډي ديَو ىيف ه ى

 ٶبؾبظ٪بضڀ ثب قرهڃت پڃبٲجط. 4ـ2

ه ي٘، ىٍوٱڂ يي، اٵشَا و َٕٹز ٭چ ني و اىثني    ٙي  ثَ ٭ن ان وكي نبُڃ ٵَاځيَي ٹَآن اُ ىيڂَان و ډٮَٵي آن ث 

ثنب   وينْ    ، ثن ٵپنَي و اهقٹني دينبډجَ اٽنَڇ     ةثٍِٿ يب س هڈ ديبډجَي إز و ايف ىو هَځِ ثب ٙوٞيز ثَػٖش

ٕبُځبٍي نياٍى. ٹَآن ٽنَيڈ نينِ ىٍ دبٕنن ثن      ن ٽ  اُ ډٖچ بر سبٍيوي إز   ن  ٍإشڂ يي و اډيف ث ىن آن ك٢َر

ن ٭ي ث  ايف نبٕبُځبٍي اٙبٍ  ٽَى  و ځٶش  إز ٽ  ٵَاځيَي ٹَآن )ا٭ڈ اُ څٶن٨ و ډٮننب( اُ    ث  ،اسهبڇ سٮچيڈ ديبډجَ

 ةٙني  ٽن  هنيايز   ثٖشف ث  هيإز و ٽٖي ډبنني ديبډجَ اٽَڇىٍوٯ  ،ٙوٜ يبىٙي  و نٖجز ىاىن آن ث  هياوني

بِنَّ ٓنب  »ٽني. ىٍوٯ ثٖشف ث  هيا ويْځي ٽنبٵَان إنز:    ن ي ډف ث  آيبر اڅهي إز، هَځِ ؿنيف ٽبٍي ٍااهيايي و ډ

ِيفَ څَبئاْډِنُ نَ ثِأَيٓبرِ اڅچَّ ِ وٓؤُوڅَئِټٓ هٔڈٔ اڅْپَبًِثٔ نَ  .(105 :)نلڄ «يٓٶْشََِي اڅْپٌَِةٓ اڅٌَّ

ٽنبٍي ډننِ     ٍا اُ ىٍوٯ و ٵَينت  ٙ بٍي اُ هبوٍٙنبٕبن نيِ ث  ايف ډ ١ن ٫ ا٭شنَاٳ ٽنَى  و دينبډجَ اٽنَڇ     

ٍا ثبوٍي ډٺج ڃ و ػباٵشبى  ىٍ ډينبن ډلٺٺنبن    ا٭شٺبى ث  ديبډجَِ ىٍوٱيف ث ىن ك٢َر ډل ي ٍيـبٍى ثِڄاني.  ىانٖش 

 ډلٺٺبن ثٮيي اٙبٍ  ةوٕيچ ُ اًهبن ػهبن ډٖيلي ث ه اني و ث  دبٻ ٙين سيٍيؼي آن ا ډيډٖيلي ىٍ ٹَون و٦ٕب 

سنَيف   ځٌاٍ يپي اُ ثنٍِٿ  كٺيٺز و ٽٌاة ثنيبن ايف انييٚ  ٍا ٽ  يټ ډي٭ي ثي س ډبٓ ٽبٍاليڄ ثبٍ ٽني. نوٖشيف ډي

َ  اىيبن ػهبن ثبٙي، ډ٢لټ و نبډٮٺ ڃ ٙ َى. ايف ځَو  اُ هبوٍٙنبٕبن ىٍ ډؼ  ٫ ثَ  اٽنَڇ  ايف ثبوٍني ٽ  دينبډج

ثن    .(47-45، 1382ٛ)ثنڄ،   ٽَى  إز ډي ٝبىٷ ث ى  و ثب كٖف نيز و ا٭شٺبى ٍإن ٭ ڄ نج ر ٽبډقً ىٍ اى٭بي

س انٖز آن ه   ٕوشي و ډلَوډينز ٍا ىٍ ٍا    ن ي هَځِ ،ىٍ اى٭بي نِوڃ وكي ٝبىٷ نج ى اځَ ديبډجَ ،آنبن ةځٶش
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 اهقٷ او ٍا ٕشبي٘ و سپنَيڈ هبي  ثٍِٿ، ه ٙ ني و سنيئهبي  سجچيٰ ىيف سل ڄ ٽني و هَځِ ايف ه   ٙوٞيز

 (.37ٛ ،1993ثَوٽچ بن، ؛  495-493ٛسب،  ثي؛ وار، 58-53سب، ٛ )ٽبٍڅيڄ، ثي ٽَىني ن ي

إز، ىٍ ډٮَٵي وي، آن ك٢َر ٍا هبسڈ  اهقٹي و ډٮن ي ديبډجَ ةيي ٙوٞيز ثَػٖشاٹَآن ٽَيڈ نيِ ٽ  ډ

( 4-3: )نؼنڈ  ( و ډٞن ن اُ ځننب  و اٙنشجب    4: )ٹچنڈ  ٭٪نيڈ (، ىاٍاي هُچنٸ  23: )ثٺَ  هيا ة(، ثني40: ديبډجَان )اكِاة

َ     ډني  ه ـنيف هياوني ٕ ځني يبى .(110: )ٽهٴ ىهي ډي ه اني و اُ نِوڃ ٹَآن ثَ او هجَ ډي  ٽنني ٽن  اځنَ دينبډج

ىاى و ٽٖني ٍا هنڈ ينبٍاي     ډني  ث  ُنيځي او دبينبن  ه اني، ٹ٦ٮبً ډي ه ىٗ ٹَآن ٍا دييي آوٍى  و ث  ىٍوٯ وكي اڅهي

 (.47ن38 :آن ك٢َر نج ى)كبٹ  ٽ ټ ث 

 ذڃط ٸ اٶتٓبض ٶعٸ٬ ٸحځأ٢ُٕ، ت. 5ـ2

سٮچيڈ ىيڂَان و  ةىڅيڄ ٍوٙف ىيڂَي إز ډجني ثَ اينپ  ٹَآن نشيؼ ،هيَ و انش٪بٍ نِوڃ وكي ىٍ ثَهي ډ اٍىإٹ٬٦، س

 ،سنبٍيوي هنبي   إبٓ ځِاٍٗ ثچپ  ثَځَٵش  اُ ډنجٮي ٵَاسَ اُ اٍاى  و اهشيبٍ اوٕز. ثَ ؛ًهف آن ك٢َر نيٖز ةيييُا

ٙن ى و   ډي ځٶش « ٵشَر»ث  آن  هيَ اٵشبى ٽ  ا٦ٝقكبًإدٔ اُ نِوڃ نوٖشيف آيبر، آډين وكي ثَاي ؿني ٕبڃ ث  س

( ىوثبٍ  نِوڃ 94: )كؼَ« ٵَبٕٝي٫ٕٓ ثِ ٓب سُاْډَُٓ» ةدنهبني ث ى. دٔ اُ ٕ  ٕبڃ و ثب نِوڃ آي ى٭ ر ديبډجَ ،ىٍ ايف ډير

، 12، ع٥1371جب٥جنبيي،  ؛ 9ٛ، 1410 ،ي؛ ُنؼنبن 280، 11ٛ، ع1400جني،  )كچ ٝ ٍر سيٍيؼي آٱبُ ٙني  وكي ث 

ىهني ٽن  ىٍ ډن اٍى     ډني  سنبٍيوي نٚنبن  هبي  ( و ځِا64ٍٗ: ؛ ډَيڈ3: )١لي . ه ـنيف ثَهي آيبر(190و 69ٛ

)ډٺبسنڄ،   آوٍى ډي ٍا ديييهبيي  و دَٕ٘هب  هب، ؿبڅ٘ نڂَاني چ  ىڃئاٵشبى و ايف ډٖ ډي هيَإىيڂَي هڈ نِوڃ وكي ث  س

َ  ؿنبن ؛(95، 27ٛ، ع1375ډپبٍڇ و ه پبٍان، ؛ 368، 10ٛسب، ع ٥ ٕي، ثي؛ 494، 3ٛ، ع1423 ىٍ  ٽ  دينبډج

ينب ثنَاي سٮينيف     (37، 1ٛ، ع1400)ٙنبٵٮي،   ٽنَى  ډي ٍا ث  نِوڃ وكي ډ ٽ ڃهب  ثَهي ډ اٍى دبٕن ثَهي ٕئ اڃ

ٕن ي   بُ ه اننين ډٖنچ بنبن ثن    يه ىينبن ن ن   ،نٖٚز. ثنَاي ن  نن    ډي ث  انش٪بٍ آډين وكي ،سپچيٴ ثَهي ډٖبئڄ

اننيوهڂيف اُ اينف ډ ١ن ٫،     ځَٵشني. ديبډجَ ډي و ثَ آنبن هَى  ىانٖشني ډيثَسَي ىيف ه ى  ةاڅ ٺيٓ ٍا نٚبن ثيز

ايف  ،ؿٚ بن ډنش٪َٗ ٍا ث  إٓ بن ىوهز و ىٍ انش٪بٍ نِوڃ وكي اڅهي نٖٚز و َٕانؼبڇ ثب آډين وكي و سٲييَ ٹجچ 

ىيڂنَ اينپن     ةن  ن .(325، 1ٛ، ع1371؛ ٥جب٥جبيي، 414، 1ٛ، ع1415)٥جَٕي،  (144: )ثٺَ  انش٪بٍ دبيبن يبٵز

اٝلبة ٽهٴ، ًواڅٺَنيف  ةډ٦بڅجي ٍا ىٍثبٍ ،ٝلز و ٕٺڈ اى٭بي ديبډجَ اٽَڇ ةيه ىيبن ىٍ دبٕن ث  ډَٚٽبن ىٍثبٍ

 ځَنن  وإنز؛  ثبٍ  دبٕن ىٍٕز ىاى، ديبډجَ اڅهني   ٙ ب ىٍايفهبي  اڃاو ٍوف ث  آنبن يبى ىاى  و ځٶشني ٽ  اځَ وي ث  ٕ

آنبن ٍا ډ ٽ ڃ ث  نِوڃ وكي ٽَى و دٔ اُ ؿني ٍوُ ػجَئيڄ آډني و  هبي  دبٕن ث  دَٕ٘ ىٍوٱڂ ٕز. ٍٕ ڃ هيا

. هبوٍٙنبٕبن ثب نبىيي  ځَٵشف ينب  (240، 15ٛ، ع٥1403جَي، ؛ 281، 2ٛ، ع1423، ډٺبسڄ) الُڇ ٍا ىاىهبي  دبٕن

َ إؿڂ ن  ثب ٹ٬٦ و س ،ىيڂَان ةوٕيچ اني ٽ  سٮچيڈ ٹَآن ث  نڂٶش  ٱٶچز اُ ايف ډ اٍى، ثنَاي   هيَ وكي و انش٪بٍ دينبډج

 ىٍيبٵز آن ٕبُځبٍ إز؟
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ي ث  هيؾ وػ  و اُ هيؾ ػهنز ثنب ډٮنبٍٳ ٹنَآن ٕننؼييني نيٖنز و       ياى٭ب ىهنيځبن سٮچيڈىيني هبي  آځبهي اٝ الً

نبىيني    و ُثنبن ٹنَآن و ډننبثٮي ډبننني ٽشنبة ډٺنيٓ ٍا ٽنبډقً       هب  ډبي  ثنيبىيف ډيبن ىٍونهبي  هبوٍٙنبٕبن سٶبور

ِي ئچْلِئونَ بِڅَيٕن ِ ؤَ٭ٕؼٓ ِنيّّ وٓهٓنٌَا    »ٽ  ه ى ٹَآن ثب ايف إشيالڃ ث  ډوبڅٶبن٘ دبٕن ځٶز:  اني؛ ؿنبن انڂبٙش  څِٖٓبنُ اڅٌَّ

ٽيٶيز ٵَا٥جيٮي آيبر  ،سإطيَ ٹَاٍ ىاى  ث ى ٽ  ډٮبَٝان ديبډجَ ٍا سلز ( و ىٹيٺبً ؿيِي103: )نلڄ «څِٖٓبنٌ ٭ََٓثِيّّ ډٔجِيفٌ

و ثن  اينف ىڅينڄ ثن       نيدنياٙنش  ډيثَاي ه يف آن ٍا ثب س ػ  ث  ٕجټ ثيبني هبٛ اُ ٕنن ٽچ بر اڅهبډي  ،ٹَآن ث ى

 ىاىني.  ډي نٖجز ٽبهف و ٙب٭َ و ډؼن ن ديبډجَ

 ټٳبٸضز َٯجځ ٢طآٴ. 2-7

ه اني و هَځ ن  ډنج٬ ٱيَوكيبني  ډي ز ه ى ٍا وكي ډٖشٺچي اُ ػبنت هيا ثَ ديبډجَ اٽَڇَٝاك ٹَآن ٽَيڈ ثبٍهب ث 

ثنب ٵَاځينَي    اځَ ديبډجَ .(43-38: كبٹ  ؛31: ؛ ٵب6َ٥: ؛ ن ڄ6-4: )ٵَٹبن ٽني ډي سپٌيت ىٍ ديياي٘ آن ٍا ٙييياً

س انٖشني دي٘ اُ  ډي اٵَاى ىيڂَي هڈ ثبييي س انٖز اى٭بي ديبډجَي ٽني، ه ى آنهب يب يٹَآن اُ ډٮچ بنِ اى٭بهبي  آډ ُ 

و « اډّني »آوٍنني و إبٕنبً ينټ انٖنبن     اي ډبننني ٹنَآن ٍا دييني     و ډؼ  ٭  ٽننيديبډجَ يب دٔ اُ وي ؿنيف اى٭بيي 

ويْ  اينپ  ٹَآن آٙپبٍا ه ة ډوبڅٶبن ٍا ث  ډجبٍُ  ٥چجيي  و سإٽيي  س اني ؿنيف ٽشبثي ٍا دييي آوٍى. ث  نبه اني  ن ي ىٍٓ

آن ٍا  ( و اځَ ډوبڅٶبن88ْ: )إَاء س انني ه بنني آن ٍا ثيبوٍني ، ن يانٔ و ػف نيِ ځَى هڈ آيني ة  إز ٽ  اځَ ه ٽَى

 ٹنَآن ثيبوٍنني  هنبي   ٽڈ يټ ٕ ٍ  ډبنني ٕ ٍ  ىٕز ،س انني ډي ىانني، ث  هَ ٙپچي ٽ  ډي ديبډجَ ةٕبهش  و دَىاهش

ٹَآن ٍا اُ يه ىيبن و هبي  آډ ُ  ٭بٹقن  نيٖز ٽ  ديبډجَ اٽَڇ إبٕبً .(13: ه ى ؛38 -37: ي نٔ نيِ: و 23: )ثٺَ 

و آنهب ٍا ىٍ ُډين  آوٍىن ؿنيف ٽشبثي ث  ډجبٍُ  ٵَاه اني و آنهب نيِ ثيون هيؾ دبٕوي ٕپ ر ٽننني.   ثڂيَىډٖيليبن 

 َىنني، و ډجنبٍُ  ثنب وي ٵَوځنٌاٍ نپ    اهڄ ٽشبة و نيِ ډَٚٽبني ٽ  اُ هيؾ ٽ ٙٚي ثنَاي سپنٌيت دينبډجَ اٽنَڇ    

 س انٖشني ثب اٹشجبٓ اُ ډنبث٬ ٽشجي و ٙٶبهي اهڄ ٽشبة، ث  سليي ٹَآن ٽَيڈ دبٕن ىهني. ډي

 اٶت٣بز ٢طآٴ اظ ڂٽٹزڂبٴ ٸ ٲؿڃحڃبٴ. 2-8

؛ 86-83: وكيبني انشٺبى ٽنَى  )ثٺنَ   هبي  ٕجت ٭ ڄ نپَىن آنهب ث  آډ ُ  ٹَآن ٽَيڈ ثبٍهب اُ يه ىيبن و ډٖيليبن ث 

، ٱچن ځَايي ىٍ  اُ ثبوٍهبي آنهب ډبنني ا٭شٺبى ث  ٵَُني ىاٙشف هيا، سظچيض، اڅ هيز ډٖنيق ( و ثٖيبٍي 66-65: ډبئي 

آڅن ى و نبىٍٕنز    ىيف، ثٖش  ث ىن ىٕز هيا، ٵَُني و ىوٕز هيا ث ىن و نٖ هشف ىٍ آس٘ ػهنڈ ٍا ٽٶَآډيِ، ٙنَٻ 

ه ىٙبن  ةن ٙش آنبن ٍا ىٕزي هب ه ـنيف ٽشبة .(77، 75، 73، 64، 18-17: ؛ ډبئي 30: ؛ س ث 80: ه اني  إز )ثٺَ 

ؿنيف ډ ١ن٬ سنني و    .(79: آنبن ٕوف ځٶش  إز )ثٺَ هبي  ٵَاډ ٗ و دنهبن ٽَىن آډ ُ  و ىانٖش  و اُ سلَيٶڂَي

آنبن ثب ٵَاځيَي آن اُ يه ىيبن و ډٖيليبن ٕبُځبٍي ننياٍى.  هبي  يه يبن و ډٖيليبن و ثبوٍهب و ٽشبة ةانشٺبىي ىٍثبٍ

آنهب و ىينف و ٭ٺبييٙنبن ٍا    سٮچيڈ ىهني ٽ  ٙييياً إز ٽ  آنبن ډ٦بڅجي ٍا ث  ديبډجَ اٽَڇاُ ن٪َ ٭ٺچي ثٖيبٍ ثٮيي 

 ٽني؟! ډي سو٦ئ  و نٺي
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 اُٲِّځ ثٹزٴ پڃبٲجط ا٦طٰ. 2-9

ٝ ٍر ٽچي اُ ډنبث٬ ٽشجي و ٙٶبهي يهن ىي و ډٖنيلي نينِ     ه  اٍ  ث  ،اى٭بيي ىهنيځبن سٮچيڈهبوٍٙنبٕبن ىٍ ٽنبٍ 

ډٖنشٺيڈ و   ةډوشچنٴ إنشٶبى  هنبي   س اني نب٩َ ث  ٙنپڄ  ډي اني. ايف اى٭ب ٹَآن ٽَيڈ يبى ٽَى  ٭ن ان يپي اُ ډٞبىٍ ث 

ه انين يب ٙنيين  ن ٭هييف ويْ  ، ث ٽ  اى٭بي ٵَاځيَي ډٖشٺيڈ اُ ډنبث٬ ډپش ة ىٍكبڅي ؛ٱيَډٖشٺيڈ اُ آن ډنبث٬ ثبٙي

ٽڈ  ىٕز ديبډجَ ،اسٶبٷ ه ڂبن ثيون ٕني و نبٕبُځبٍ ثب ډٖچ بر سبٍيوي إز؛ ؿَاٽ  ث  نآن   ةډشف اٝچي يب سَػ 

ىيڂنَ ىٍ  هنبي   دي٘ اُ ثٮظز، هيؾ ٽشبثي نو اني  و هيؾ ه٦ي نن ٙش  ث ى. اځَ ؿنيف نج ى، اٹشجبٓ ډٖشٺيڈ اُ ٽشبة

، 15سنب، ع  ٵوٍَاُي، ثي؛ 215ٛ ،8سب، ع )٥ ٕي، ثي (48: )٭نپج ر ٙي ډي ه بن ُډبن هڈ اُ ٕ ي ډوبڅٶبن ډ٦َف

ٹَآن ١ ف سَٞيق ث  ايف ډ ١ ٫، ثَ وكيبني ثن ىن هن ى    ،ثَاي ه يف (.139ٛ ،16، ع٥1371جب٥جبيي، ؛ 23ٛ

َ   .(49: )٭نپج ر ٽني ډي ثَځَٵش  ث ىن اُ هَځ ن  ٽشبة يب ډنج٬ ىيڂَي ٍا ٍى ٽَى ،ٽيي إس  ةآن، اينف ځٶشن   اٵنِون ثن

ىهني ٽن  آننبن     ډني  نٚبن ،(5و4: اني )ٵَٹبن و ثَ او ه اني   ن ٙش  ډجَډوبڅٶبن ٽ  ٹَآن ٍا ٽٖبن ىيڂَي ثَاي ديب

 ىانٖشني ٽ  او اډّي إز و س ان ؿنيف ٽبٍي ٍا نياٍى. ډي

، 1415)٥جنَي،   (158.نن 157: )ا٭َاٳ ث ىن آن ك٢َر نيِ ث  ه يف ډٮنبٕز« اُډّي» إبٓ سٶٖيَ ډٚه ٍ، ثَ

ځَوهي اُ هبوٍٙنبٕبن هڈ ث  اډني و   (.23ٛ ،15سب، ع ثيٍاُي، َٵو؛ 208، 3ٛ، ع1385ُډوَٚي، ؛ 7، 21ٛع

ٽچنيِ   ة، هبوٍٙنبٓ نبډي، اُ ډقك٪ن ٍيـبٍى ثڄ ةاني. ث  ځٶش ثب ٽشبة ډٺيٓ ا٭شَاٳ ٽَى  ديبډجَ اٽَڇ آٙنب ث ىننب

إٓن بني  هبي  ډٮنبي نبآٙنب ث  ٽشبة ث « اډّي»ٽشبة ډٺيٓ ٽ  ىٍ ٹَآن هڈ آډي  إز و اُآنؼبٽ  هبي  ٝ ٍرِ ٹٞ 

هَځِ ٽشبة ډٺنيٓ ٍا نو انني     س ان ث  ٹ٬٦ و يٺيف إشنجب٣ ٽَى ٽ  ك٢َر ډل ي ، ډي(78: ديٚيف إز )ثٺَ 

هبوٍٙنبٕبن ىيڂَي هڈ هَځ ن  آٙنبيي ډٖشٺيڈ وي ثب ٽشبة  .(158، 1392ٛ؛ آډٖشَانڀ، 65، 1382ٛ)ثڄ،  ث ى

ن  وي ثب ُثبن ٽشبة ډٺيٓ  ،ثَاي او ه اني  ث ىن  ٽٖي آن ٍا ثَ او يب  :اني آن ٍا ٍى ٽَى  و ځٶش هبي  ډٺيٓ و ُډين 

و ن  ډنيٍٻ ډٮشجنَي    (386، 1385ٛډبٕ ن، ؛ 75ٛ، 1370)ٽبهف،  ډبنني ٭جَي، ي نبني و ػِ آن آٙنبيي ىاٙز

. (316، 1ٛع، 1393)ډنټ اوڅينٴ،    ث  ُثبن ٭َثي وػن ى ىاٍى  ٽشبة ډٺيٓ دي٘ اُ ثٮظز ديبډجَ ةىاڃ ثَ سَػ 

هنب   ٽشبة ډٺيٓ ىٍ ثَهي ډپبن ةوػ ى سَػ « اډپبن»و « اكش بڃ»اُ  ،ٮ٢ي هجَهبي واكياڅجش  ثَهي ثب إشنبى ث  ث

ىٍ دي٘ اُ إقڇ ينب   ثف ن ٵڄ ةقوٍاٵَاىي ډبنني  ةوٕيچ آن ث  ةيب سَػ  ،هب، ىيَهب و ډنب٥ٺي ډبنني كيَ  ډبنني ٝ ډٮ 

-680، 6ٛ، ع1391)٭چني،   اني ٝلز آن سَىيي ٽَى  ةن ٭ي ىٍثبٍ اډب ىٍ اىاډ  ث  ؛اني هنڂبڇ ديياي٘ آن ٕوف ځٶش 

و اٱچت ثينبنڂَ آٙننب ثن ىن     ،ػييي ثو٘ نبډٮيني اُ ٭هي ةسنهب ثيبنڂَ سَػ هب  ٽ  ثَهي اُ ايف ځِاٍٗ . ىٍكبڅي(681

ٍا ثن  ُثنبن   هب  ډٮنبي آن ثبٙي ٽ  آنهب ايف ٽشبة س اني ث  ډي ثَهي اٵَاى ثب س ٍار و انؼيڄ و سقور آن إز ٽ  سنهب

. ٙن بٍي اُ هبوٍٙنبٕنبن هنڈ وػن ى     (16، 1373ٛ؛ وار، 681-680ٛ ،6ع، 1391 ،ي٭چ) اني ه اني  ډي َٕيبني

ډشٶَٹن  ثن    هبي  ٽشبة ةځ ن اي ٽبډڄ يب ث  ٝ ٍر ډؼ  ٭  ث  هَځ ن  ډيٍٽي ىاڃ ثَ اينپ  ٭هييف دي٘ اُ ديبډجَ



    43زټٷس٪بٴ پڃبٲجط اؾالٰ ٶ٣س زڂس٪بٺ ذبٸضقٷبؾبٴ زضثبضٺ تٗٯڃٱ

 ڇ640نن 631هنبي   ٽشبة ډٺيٓ ث  ٭َثي ٍا ثيف ٕنبڃ  ةاني. سبٍين نوٖشيف سَػ  نٶي ٽَى  ،٭َثي سَػ   ٙي  ثبٙي

َ  ن ى  ڇ )كيوى718ٕبڃ دٔ اُ ثٮظز( و ثَهي نيِ آن ٍا دٔ اُ  ؿهڄ)كيوى  ( و ثَهني  ٕبڃ دٔ اُ ٍكچنز دينبډج

 .(410، 1397ٛ)ډهَان،  اني ٽٚيٚبن دٔ اُ ٕي  يبُىهڈ ډيقىي ىانٖش 

 ٪ڃطڀ ٶتڃزٻ

ىٍ آٱبُ اُ ٕ ي ډَٚٽبن ٹَي٘ ډ٦َف ٙي. ٹَآن  ،يه ىي و ډٖيلي هبي اٵَاى و ځَو  ةوٕيچ ث  سٮچيڈ ديبډجَ اٽَڇ

ٵنَٟ ثٚنَي    ثَ دي٘ ،آن ك٢َر ىهنيځبن سٮچيڈ ةٽني. ىييځب  هبوٍٙنبٕبن ىٍثبٍ ډي ٙير ايف اسهبڇ ٍا ٍى ٽَيڈ ث 

و  ثب ثَهني اٵنَاى   ىيياٍ ديبډجَ ةسبٍيوي ىٍثبٍهبي  ٵَٟ، ځِاٍٗ ث ىن ٹَآن إش اٍ إز. آنبن ه ٖ  ثب ايف دي٘

اني. ايف إنشنبىهب   ػبنج  ډ ٍى سؼِي  و سلچيڄ و إشنبى ٹَاٍ ىاى  ػبنجياٍان  و سټ يه ىي و ډٖيلي ٍا ٽبډقًهبي  ځَو 

ٍوٕز. ىيياٍهبي آن ك٢َر اٱچت هيچي ٽ سب  و ٱيَډٖش َ ث ى  و ىٍ آنهب هيؾ  ػيي ٍوث هبي  ثب ؿبڅ٘هب  و سلچيڄ

سٮچنيڈ ډلشن اي ٭هنييف ثن       ةډلش اي ٭هييف انؼبڇ نٚي  إز. هيؾ ځنِاٍٗ ډٮشجنَي ىٍثنبٍ    ةوځ يي ىٍثبٍ ځٶز

نج ر وي ثٚبٍر ىاى   ةىٍثبٍ اى٭بيي ىٍ ىيياٍ ثب ديبډجَ ىهنيځبن سٮچيڈىيڂَان وػ ى نياٍى. ثيٚشَ  ةوٕيچ ث  ديبډجَ

 اي بن آوٍىني. ث  وي و ځَوهي نيِ ثٮياًث ىني 
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 ٲٷبثٕ
 .، ث  ٽ ٙ٘ اثف ٭پبٙ  و ډل ي، ٹبهَ ، اڅٶبٍوٷ اڅلييظ تٟؿڃط اثٵ ظٲٷڃٵ )تٟؿڃط اٮ٣طآٴ اٮٗعڂع(، ٷ1423 ُډنيف، اثي اثف

 .ةالحيدريالمکتبة، نؼٴ، ث  ٽ ٙ٘ ځَوهي اُ إبسيي ،َبٮت ٲٷب٢ت آ٬ اثځ، ٷ1376، اثف ٙهَآٙ ة

 .ةالعلمي، ثيَور، ىاٍ اڅپشت و ٭بىڃ ٭جياڅ  ػ ى ډٮ ٟ ث  ٽ ٙ٘ ٭چي ،االؾتڃٗبة، ٷ1415اثف ٭جياڅجَ، 

 .١َياڅث  ٽ ٙ٘ طَور ٭پبٙ ، ٹڈ،  ،اٮٳٗبضٜ، 1373 ، اثف ٹشيج

 .ةالعلميث  ٽ ٙ٘ ٭چي ډل ي و ٭بىڃ اك ي، ثيَور، ىاٍ اڅپشت  ،النهايه البداية و، ٷ1418 ،اثف ٽظيَ

 .ډل ي ٭چي ٝجيق مکتبةاڅييف، ډَٞ،  ث  ٽ ٙ٘ ډل ي ډليي ،السيزة النبويه، ٷ1383 ،اثف هٚبڇ

 .ثيَور، ىاٍ اڅٶپَ ،اؾس اٮٛبثٻ، ٷ1409 ،اطيَ اثف

 ، ث  ٽ ٙ٘ ٭جياڅَُاٷ، ثيَور، ىاٍ اڅپشبة اڅٮَثي.ظاز اٮٳؿڃطٷ، 1422ػ ُي،  اثف

 .ٵبٍوٷ، ثيَور، ٭بڅڈ اڅپشت ٘ اك يث  ٽ ٙ ،اٮٳٷٳ١، ٷ1405 ،كجيت اثف

 .ةالعلمي، ثيَور، ىاٍ اڅپشت ٭بىڃ ٭جياڅ  ػ ىو  ډٮ ٟ، ث  ٽ ٙ٘ ٭چي االنبثٻ، ٷ1415 ،كؼَ اڅٮٖٺقني اثف

 .ةالعلمياڅپشت  ، ثيَور، ىاٍ٭جياڅٺبىٍ ث  ٽ ٙ٘ ډل ي، اٮُج٣بت اٮ٧جطڀ، ٷ1418ٕٮي،  اثف

 .46ن29، 31ٛ، ٗٲٗطٞت ازڂبٴ، «ثٍَٕي و نٺي ن٪َي  اٹشجبٓ ٹَآن اُ ٭هييف»، 1396إيي، ٭چي، 

 ، ٹڈ، دَىيٖبن.ذبٸضقٷبؾبٴٸحځ ٲحٳسڀ زض ذڃب٬ ، 1389آٱبُي، ٍك بن، 

 .ث  ٽ ٙ٘ ځَوهي اُ ٭چ ب، ثيَور ،اٮجطټبٴ ٞځ تٟؿڃط اٮ٣طآٴ، ٷ1415 ،ثلَاني

 .ةاالسالمي٘ ډ النب، ٹڈ، اڅ ٮبٍٳ ث  ٽ ٙ ،حلية االبزار، ٷ1411 ،ٕييهبٙڈ، ثلَاني

 .ثبُ، ثيَور، ىاٍ اڅٶپَ ث  ٽ ٙ٘ ثف، نحڃح اٮجربضڀ، ٷ1418 ثوبٍي، ډل ي ثف إ ب٭يڄ،

 .ىاٍ اڅٮچڈ څچ قييف ،، سَػ   ث  ٭َثي: نجي  اډيف ٵبٍٓ و ډنيَ اڅجٮچجپي، ثيَورتبضڂد اٮكٗٹة االؾالٲڃٻ، 1993ثَوٽچ بن، ٽبٍڃ، 

 .هبٍػيهبي  ، سَػ   ثهبءاڅييف هَډٚبهي، ٹڈ، ډَٽِ سَػ   ٹَآن ث  ُثبنزضآٲسڀ ثط تبضڂد ٢طآٴ، 1382ثڄ، ٍيـبٍى، 

 .، ثيَور، ىاٍ اڅٶپَو ٍُٽچي ٽ ٙ٘ ُٽبٍ ث  ،اٶؿبة االقطاٜ ،ٷ1417 ،ثقًٍي

سلٺيٸ: اث ډل ي ثف ٭بٙ ٍ، ؿبح اوڃ، ثيَور، ىاٍ اكينبء اڅشنَاص    ،اٮ٧كٝ ٸ اٮجڃبٴ ٞځ تٟؿڃط اٮ٣طآٴٷ، 1422طٮچجي، اك ي ثف ډل ي، 

 اڅٮَثي.

 .ٙ٘ ٭جياڅٖقڇ، ثيَور، ىاٍ اڅٶپَث  ٽ  ،اٮجڃبٴ ٸاٮتجڃڃٵٷ، 1409، ػبك٨

 .ٹڈ، إَاء ،تؿٷڃٱ، 1378 ٭جياهلل، ػ اىي آډچي،

 ة.دارالمعرفثيَور،  ،السيزة الحلبيه، ٷ1400، كچجي

 ، ٹبهَ ، ىاٍاڅ نبٍ.ٮٯهطأ اٮحًبضڀ يةاالؾتكطا٠ ٸ اٮرٯٟڃٻ اٮ٧ٟطٷ، 1409 ك يي ُٹِوٷ، ډل  ى،

 سَػ   آٍاڇ و ىيڂَان، سهَان، ٭چ ي و ٵَهنڂي. ،تبضڂد تٳسٴ، 1378ىوٍانز، ويڄ، 

 .، ٹڈ، ث ٕشبن ٽشبةٲؿتكط٢بٴ ٸ ٢طآٴ، 1395ُډبني، ډل ي كٖف، 

  ډَٞ ډ٦ٞٶي اڅجبثي،َٙٽ  ، اٮ٧كبٜ ،ٷ1385، اهللي، ػبٍُډوَٚ

 .دارالحکمة، ث  ٽ ٙ٘ ډل ي ٭جياڅَكيڈ، ىډٚٸ، تبضڂد اٮ٣طآٴٷ، 1410ُنؼبني، اث ٭جياهلل، 



    45زټٷس٪بٴ پڃبٲجط اؾالٰ ٶ٣س زڂس٪بٺ ذبٸضقٷبؾبٴ زضثبضٺ تٗٯڃٱ

 ػب، ىاٍ اڅ ياٍ االٕقډي. ، ثيٶ٣س اٮرُبة االؾتكطا٢ځسب،  ٕبڅڈ، ٕبٕي، ثي

 ، ٹڈ، آيبر ٭ٚٸ.٦تبة ٲ٣سؼ، 1385ٕچي بني، ٭جياڅَكيڈ، 

 . ، ث  ٽ ٙ٘ ډل  ى ډ٦َػي، ثيَور، ىاٍ اڅٶپَتٟؿڃط ؾٳط٢ٷسڀ ثي سب،، ، اث  اڅچيضٕ َٹنيي

 .ث  ٽ ٙ٘ ٱنيڈ و يبَٕ، ٍيبٟ، ىاٍ اڅ ٥ف ،تٟؿڃط ؾٳٗبٶځ )تٟؿڃط اٮ٣طآٴ(، ٷ1418 ،ډنٞ ٍ ،ٕ ٮبني

 ، څجنبن، ىاٍ اڅٶپَاڅ نيوٷث  ٽ ٙ٘  ،االت٣بٴ ،ٷ1416اڅييف،  ٕي ٥ي، ػقڃ

 ث  ٽ ٙ٘ ٭جياڅٲني، ثيَور، ىاٍ اڅپشت اڅٮچ ي ،  ،اٮ٣طآٴ اح٧بٰ، ٷ1400ٙبٵٮي، 

 ، سهَان، ٵَهنڀ ځٖشَ.ضٸڂ٧طز ذبٸضقٷبؾبٴ ثٻ ٢طآٴ، 1379ٝبىٹي، سٺي، 

 ، ؽ دنؼڈ، ٹڈ، إ ب٭يچيبن.اٮٳڃعاٴ ٞځ تٟؿڃط اٮ٣طآٴ، ٥1371جب٥جبئي، ٕييډل يكٖيف، 

 .ثيَور، ىاٍ اال١ اء ،رٹاٲٕ اٮزبٲٕ، ٷ1405ٵ٢ڄ ثف كٖف  ،٥جَٕي

 ، ثيَور، ډ ٕٖ  ا٭چ ي.ٲزٳٕ اٮجڃبٴٷ، 1415، ننننن 

  .ث  ٽ ٙ٘ ځَوهي اُ ٭چ ب، ثيَور، ا٭چ ي ،اٮٳٯٹ٤( )تبضڂد االٲٱ ٸ تبضڂد َجطڀ، ٷ1403 ػَيَ، ډل يثف ٥جَي،

 چيڄ اڅ ئ، ثيَور، ىاٍ اڅٶپَ.، ث  ٽ ٙ٘ هربٲٕ اٮجڃبٴ ٖٵ تٟؿڃط آڀ اٮ٣طآٴٷ، 1415، ننننن 

 ، ىوڇ، ثيَور، ىاٍاكيبء اڅشَاص اڅٮَثي.تٟؿڃط اٮتجڃبٴ ،سب ٥ ٕي، ډل ي ثف كٖف، ثي

ؽ اوڃ، ثف ٭جياڅ لٖف اڅشَٽني،   ، سَػ  : ٹبٕڈ اڅٖبډَائي و ٭جياهللاٮٳؿتكط٢ٹٴ اٮٷب٣َٹٴ ثبالٶزٯڃعڂٻ،  ڇ1991 ٥يجبوي، ٭جياڅچ٦يٴ،

  ى االٕقډي .ثف ٕٮ   االډبڇ ډل يػبډٮ ػب، ثي

 ػب. ، سَػ ة ډل ي١ٍب انٞبٍي، ثياؾالٰ ٸ اٶت٣بزات ٚطة، 1354٭جياڅٲني كٖف، ډل ي، 

 نب. ػب، ثي ، ؽ ٕ ڇ، ثياٮتٟؿڃط اٮ٧جڃطسب،  ٵوَ ٍاُي، ډل يثف ٭ َ، ثي

 .سالميةاالويپڈ، سهَان، ىاٍاڅپشت  ، ؽ ٕياٮزبٲٕ الح٧بٰ اٮ٣طآٴ، 1373ٹ٥َجي، ډل يثف اك ي، 

 ث  ٽ ٙ٘ اڅؼِايَي، څجنبن، ىاٍ اڅَٖوٍ. ،تٟؿڃط اٮ٣ٳځ ،ٷ1411 اثَاهيڈ،ٹ ي، ٭چي اثف 

  : ډل ي اڅٖجب٭ي، ٹبهَ ، االُهَ.، سَػ االثُب٬سب،  ثي، ٽبٍڅيڄ، س ډبٓ

 ٹڈ، اڅ ٮبٍٳ االٕقډي ،اٮتٟبؾڃط ةظثس، ٷ1423 ،اهلل ٵشق ،ٽبٙبني

 .ٽ بنڂيَ ،ډنِوي، سهَان، سَػ   ٭چينٺي ټبڂځ زضثبضٺ اؾالٰ زضؼ، 1357ځچيُيهَ، ايڂنبُ، 

، سَػ   ٵب٥   ٕبىار سهبډي، سهنَان، ىٵشنَ دنْوه٘ و نٚنَ     ټبڀ ٲكتط٤ ٢طآٴ ٸ ٦تبة ٲ٣سؼ؛ زضٸٴ ٲبڂٻٗ، 1385ډبٕ ن، ىنيِ، 

 .ٕهَوٍىي

 .ثيَور، ىاٍ اكيبء اڅشَاص اڅٮَثي ،االٶٹاض ثحبض، ٷ1403، ډل يثبٹَ، ډؼچٖي

  .ثيَور، ىاٍ اڅٖيَ  ،اٮٷجځ ةاٮهحڃح ٲٵ ؾڃط ،ٷ1414 ،ډَس٢ي ٭بډچي، ػٮٶَ

 ثيَور، ىاٍ ٝٮت.، االقطاٜ اٮتٷجڃٻ ٸ سب، ي، ثيډٖٮ ى

 .ث  ٽ ٙ٘ إٮي ىاٱَ، ٹڈ، ىاٍ اڅهؼَ  ،ٲطٸد اٮصټت، ٷ1409 ،ننننن 

 .ثيَور، ىاٍ اڅٮچڈ څچ قييف ،اٮتٟؿڃط اٮ٧بقٝ، ڇ1981ډل ي ػ اى،  ډٲني ،

 .ى ٙلبس ، ثيَور، اڅشبٍين اڅٮَثيث  ٽ ٙ٘ ٭جياهلل ډل   ،تٟؿڃط ٲ٣بت٭ ثٵ ؾٯڃٳبٴ، ٷ1423، ډٺبسڄ ثف ٕچي بن

 .ثيَور، ىاٍ ٝبىٍ ،اٮجسء ٸاٮتبضڂد، ڇ1903اث نَٞ ثف ډ٦هَ، ډٺيٕي،

 .ل يي، ثيَور، ىاٍ اڅپشت اڅٮچ ي ث  ٽ ٙ٘ ډل ي ٭جياڅ ،اٲتبٔ االؾٳبٔ، ٷ1420ډٺَيِي، 
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بىي، ډٖٮ ى ٝبىٹي، ډهَىاى ٭جبٕني،    ٵبٍٕي: كٖيف هنيٷ آث، ويَإشبٍان سَػ اٮٳٗبضٜ ٢طآٴ ةزائط، 1393ډټ اوڅيٴ، ػيف ىٓډف، 

 .اډيَ ډبُيبٍ، سهَان، كپ ز و ٕبُډبن سجچيٲبر إقډي

 .سهَان، ىاٍ اڅپشت االٕقډي  ،ٶٳٹٶٻتٟؿڃط ، 1375ډپبٍڇ ٙيَاُي و ىيڂَان، 

 اىيبن.، سَػ  : كٖيف س ٵيٺي، ٹڈ، ډَٽِ ډ٦بڅٮبر و سلٺيٺبر ٦الٰ ٲؿڃحځ، 1381ډيٚڄ، س ډبٓ، 

 ، ث  ٽ ٙ٘ اثَاهيڈ ډل ي، ثيَور، ىاٍ اڅٺچڈ.تٟؿڃط ٶؿٟځٷ، 1408ثف اك ي،  نٖٶي، ٭جياهلل

 المکتبةالعصرية.، سَػ   ث  ٭َثي ٙٮجبن هٖجَٽبر، ثيَور، اٮٳسڂٷٻ ٲحٳس ٞځسب،  وار، ډ نشڂ َي، ثي

 ثيَور، ىاٍ اڅؼيڄ. ،ٞتٹح اٮكبٰسب،  واٹيي، ثي

  .ډبٍٕين ػ نٔ، ثيَور، ا٭چ ي ث  ٽ ٙ٘ ،اٮٳٛبظڀ، ٷ1409، ننننن 

 ثيَور، ىاٍ ٝبىٍ. ،تبضڂد اٮڃ٣ٗٹثځسب،  يٮٺ ثي، اك ي، ثي

 ي.ٹڈ، ډؼ ٬ اڅٶپَ االٕقډ ،اٮتبضڂد االؾالٲځ عةٲٹؾٹ، ٷ1417 ،ي ٕٶي ٱَوي، ډل ي هبىي

 


