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 كتاب با اَلوظامی بررسی تحلیلی سیرِ وبًی ي علًی در مًاجٍُ 

  / َٵبن ٗط٘ؽـٔب اوؽ٥   reza.shaer@gmail.comډإٖ  آډ ُٙي و دْوهٚي اډبڇ ه ينيىانٚؼ ي ىٽشَي اىيبن و ٭
فؼ٥ ب١ف٥ ًآ شبىيبٍ ډإٖ  آډ ُٙي و دْوهٚي اډبڇ ه يني/  ٗط٘ؽضى٨ٚ٘    Taheri-akerdi@iki.ac.irٕا

 15/11/1396ـ پؿ٧في:  01/06/1396ؼـ٧بكت: 

 ؽ٨ٌٟز

اي ٍإنشيف ىاٍى،   ٽڈ، اٝڄ و ٍيٚ  ٙبن ث  اً٭بن ه ى إقڇ، ىٕز ث  ٭ن ان ٽٖبني ٽ  ىيف ،ٽشبة ؿڂ نڂي ثَه ٍى ثب اهڄ
ٽشبة كٶ٨ ٙن ى و هنڈ    ثب ىٍ ن٪َ ځَٵشف آنهب ىٍ ډ اػهبر، هڈ وػبهز ىيف اهڄ ثبيي ډيډٖشچِڇ س ػ  ث  ٩َايٶي إز ٽ  

ثب ٙي ة س ٝيٶي سلچيچي، ث  ثٍَٕي ٕنيَة    ،اي ډنبٕت ٝ ٍر ځيَى. ډٺبڅ ډٺبثچ  آنبن هبي ، ثب هؼ   ىٍ ٝ ٍر وػ ى س ٥ئ 
هنبي   ثب ثٍَٕي ػنجة ن٪بډي ډ اػه ، ث  ايف نشيؼ  ٍٕيي  إز ٽ  واٽن٘دَىاهش  و ٽشبة  نج ي و ٭چ ي ىٍ ډ اػه  ثب اهڄ

ثنَىن آننبن ٝن ٍر     ىٍ ثَاثَ ايف ځَو ، ه  اٍ  ثب هيٳ كٶ٨ إقڇ و نن  ثن  ٹٞني اُ ثنيف     و اډبڇ ٭چي ديبډجَ إقڇ
ٗ    ډي َنبډة ايٚبن، س ػ  ث  اهقٷ، هََى و ٙن٫َ ىٍ ه نة ٍويپَىهنب، ٍو هنب و اثِاٍهنب ثن ى  و ىٍ     ځَٵز. اُ ايف ٍو، ډل ٍ ث

هنب نينِ اُ    ٍ و واٽن٘ ډشنبٕت ثب سهبػڈهبيي ؿ ن ىوٍانييٚي، ه ٙيبٍي، آډبىځي ه يٚڂي، اٹشيا ٥چجي، ويْځي ١ ف ٝچق
 هبي ٹبثڄ ډٚبهي  ىٍ ٕيَة ايٚبن إز.   سَيف ٙبهٞ  ډهڈ

ٝالٟ ٍويپنَى ن٪نبډي، ٍوٗ ن٪نبډي،    ٽشبة، ٕيَة نج ي، ٕيَة ٭چ ي، ډ اػهة ن٪بډي،  ىٵب٫ ىيني، اهڄىيني،  : سهبػڈ١ب ٨ًٔؽ
 اثِاٍ ن٪بډي.
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 ٗوؽ٠ٗ

ٍا          ثب س ػ  ث  اينپ  ىٍ ُډبن ٩هن ٍ هنَ دينبډجَ ػ    ييني، ځَوهني اُ ډشنيينبن ثن  ىينف ديٚنيف، ثٮظنز دينبډجَ ػييني 

ٍ ػبډٮن   . اُ ايف ٍو، ه  اٍ  ىٍ يټ ُډنبن، اىينبن ډوشچٶني ى   آډي دٌيَٵشني، سنٚي ډيبن ديَوان اىيبن ث  وػ ى ډي ن ي

ٍاني ىاٙز و ځَو  ِا٫ ډٚن  ثب واٍى ٽَىن هؼ   ،هبي اي بني ډوشچٴ ٥َٵيا ٲ ڃ هبي ٽ ؿټ و ثٍِٿ ثَ يپييڂَ، ث  ن

ٍا    هبي ډشييف ث  اىيبن دي٘ اُ إقڇ ثَ ډٖچ بنبن نيِ يپي اُ ايف ن  ن  . هؼ ة ځَو ٙيني ډي هب إز ٽ  ځنب ، ٽنبٍ 

َاٍ ځينَى.        ٍٕبني ٽ  الُڇ ث ى اٹياڇ ث  ػبيي ډي َان إنقډي ٹن ، ن  نن  ثن  ٭نن ان   هبي ن٪بډي نيِ ډن ٍى س ػن  ٍهجن

اي كشي ٍٵشبٍهبي ١نياهقٹي ؿن ن    اُ هَ ٙي   ،٪بډي ه ىهبي ن ىٍ هؼ   و اډبڇ ٭چي ٽشبة ٭َٞ ديبډجَ اهڄ

 ځَٵز. ٽَىني ٽ  ثبيي ثب آنهب ډٺبثچة ػيي ٝ ٍر ډي اٵَوُي إشٶبى  ډي انڂيِي، ايؼبى نباډني، سَوٍ و ػنڀ ٵشن 

ىٍ ٽنبٍ ٹچٮة آننبن   ن٢يَ ثنيثب يه ىيبن  ،ىٍ ١ ف ػچٖة ىوٕشبنة ايٚبن هب، ٥َف سَوٍ ديبډجَ يپي اُ ايف ن  ن 

 اى س ٥ئن   ثٌٍ يه ىيبن ډيبن ،هنڂبڇ ايف ىٍ ٽ  ٽَى ډي ٝلجز اَٙٳثف  ٽٮت ثب ،يبنيه ى ةٹچٮ ٽنبٍ ىٍ ،ايٚبن إز.

َاي ه يٚن      ثيٶپني يٚبنا ثَ ثٍِځي ٕنڀ ثبڇ دٚز آنبن سٞ يڈ ځَٵشني اُ .ٙي دبٙيي  ٍهنبيي   او ىٕنز  اُسنب ثن

ٍان ثب پ آن ثى وځَىيي  آځب  وكى ٥َيٸ اُ هيا ٍٕ ڃډهيبي انؼبڇ ايف ٽبٍ ٙيني،  اډب وٹشي يبثني.  ٕنونى  هن ى  يب

 .(408، 1ٛع سب، ؛ يٮٺ ثي، ثي682، 2ٛع ،1420هٚبڇ،  ؛ اثف105، 3ٛع ،1352)٥جَي، ثبُځٚز ډيين  ث  ثڂ يي،

ٖنبٍر ٵنَىي اُ يه ىينبن ٹجيچنة     ػ ،ٽشبة ىٍ ػبډٮة إقډي نيِ انڂيِي و ايؼبى نباډني اهڄ اُ ډٞبىيٸ ډهڈ ٵشن 

ٍا ٍٹنڈ    ،ٹينٺب٫ ثني ُاٍ و هنڂبڇ ىاى و ٕشي إز ٽ  ثب ٽٚش  ٙين ىو نٶَ، ك اىص سچوني  ث  يپي اُ ُنبن ډٖچ بن ىٍ ثب

َ  اثنف )ُى . (371، 1ٛٷ، ع1417؛ ثننقًٍي، 38نن 29ٛ  2، ع1376ٕنٮي،   ؛ اثنف 573، 2ٛ، ع1420هٚننبڇ،  ؛ اثنف 4، 4ٛ، ع1407، ٽظين

، يه ىينبن  (997، 3ٛ، ع1352)٥جَي، يه ىيبن ثني ٹينٺب٫ُ ايف ٹجيڄ نيِ وػ ى ىاٙز. ډبنني س ٥ئة هبي ىيڂَي ا س ٥ئ 

ِاة (565و  564، ٛ 1ڇ، ع1994اطيَ،  ؛ اثف1054)ه بن، ٛ ن٢يَ ثني ، 3، ع1352)٥جنَي،  ، يه ىيبن َٙٽز ٽنني  ىٍ ػنڀ اكن

ٽن  ثنب سهنبػڈ ثن  نن اكي       ،ٽچت ه ـنيف، س َّى ٹجيچة ډٖيلي ثني .(1082)ه بن، ٛ ٹَي٪  و يه ىيبن ثني (1067ٛ 

ٍا ث  ه٦َ اٵپني  ث ى،  ٍا ثن  ٵَډبننيهي     ،ٙي ديبډجَ اٽَڇډ ػت ډيين ، اډنيز ايف ٙهَ  ثنف   ٭جنياڅَك ف ځَوهني 
َاي  ،٭ ٳ ، «ډ سن  »هنبي   ػننڀ ٹبڅنت  ٕ  نجَى ىيڂَ ثب ډٖنيليبن ىٍ  ثٶَٕشي. « الجٌذَ دٍهٔ»س ٥ئة آنبن ث  ىٵ٬ ث

 .(109، 1378ٛ)ػٮٶَي، نيِ اُ ه يف ىٕز إز« ٽني »ثب ٹجيچة  ،اي و َٕي « ج ٻس»

ٽشبة و اكٖنبٓ ه٦نَ ػنيي ډٖنئ الن اُ اينف       هبي اهڄ ڈس ػ  ث  او١ب٫ ٽن ني ػ اډ٬ إقډي و سياوڇ سهبػ

َانث  هب،  ٵٮبڅيز ثلض ىٍ ډ ٍى سلَٽبسي ؿ ن سجٚيَ ډٖيلي و  ،هٞ ٛ هٚياٍهبي ٍهجَ ډٮ٪ڈ انٺقة إقډي اي

َاي    ىٍ ډ اػه  ثنب اهنڄ   ،، ١َوٍر آٙنبيي ثب ٙي ة ىٵب٭ي ٽبٍآډي(1389اي،  كٖيني هبډن )ٽچيٖبهبي هبنڂي ٍا ثن ٽشنبة 

َ ٽنني. اُ ٕن ي    هنبي آننبن آٙنپبٍ ډني     كٶ٨ ػبډٮ  إقډي و ډٞ نيز آكبى ډَىڇ ډٖچ بن ىٍ ډٺبثڄ هؼ ن    ،ىيڂن

َاثَ هؼ   ؿڂ نڂي ثَه ٍى ثب اهڄ ٽننني، نينبُ ثن      هنبيي ٽن  ثنَ إنقڇ و ډٖنچ بنبن واٍى ډني       ٽشبة، ايٖشبىځي ىٍ ث

ٍا هڈ اُ ٍٕيين ثن    ،هبي ډنبٕت ٙي  اٙشجب  ىٍ اسوبً واٽن٘ ډ ػتهبيي ىاٍى ٽ  ډ پف إز ٱٶچز اُ آنهب  ىٹز ډب 

 ي ، ثبُ ىاٍى.ثَ ٭هية ډب نهبى  ٙنشبيغ ډ٦چ ة و هڈ اُ انؼبڇ سپچيٶي ٽ  



ٞاخ٠٢ ٛظب٦ٗ ثب ا١ْ ٥ ؼـٗ    29ًتبة  ثفـو٦ تط٦ٔ٨ٔ و٨ف٣ ٛج٥ٞ ٝ ػٞٔ

ٽشنبة،   ٽچي ىٍثبٍة ؿڂ نڂي ٍٵشنبٍ ثنب اهنڄ    آطبٍ ډپش ةثب س ػ  ث  اينپ  ٥جٸ ثٍَٕي انؼبڇ ٙي ، ث  ٍٱڈ وػ ى 

َ  .ډٺبڅ  يب ٽشبة ډٖشٺچي ثب ايف ډ ١ ٫ هبٛ يبٵز نٚي  إز ٍإنشيف       ډٺبڅة كب١ن ، ثنب ٭نبينز ثن  اٝنڄ و ٍيٚنة 

ځَي ٽبډڄ آننبن و څنِوڇ    ، ثٔٮي هيايزف إقڇ و ډٮٞ ډبنإز ٽ  ثب ىٍ ن٪َ ځَٵشف كٺبنيز ىيايف ٽشبة، ثَ  اهڄ

ٍاني هبي ډ اػهة ن٪بډي ايٚبن ثب اهڄ ، ٙي  اڅڂ ځيَي اُ ايٚبن ٍا اُ ٥َيٸ ډ٦بڅٮة ٕيَة ن  ثنب هنيٳ    ،ٙنبن  ٽشبة 

َاي ډٖچ بنبن ثٍَٕي ٽني ٍائة اڅڂ يي ډنبٕت ث ِاٍهنبي ن٪نبډي ډن ٍى     . اُ ايف ٍو، ثب ثٍَٕي ٍويپَىهب، ٍوٗا  هنب و اث

 .دَىاُيڈ ډيهبي ايف ډ اػه   ثنيي و ثيبن ويْځي ، ث  ػ ٬و اډبڇ ٭چي س ػ  ديبډجَ إقڇ

 ؼ١بـ٧ٌٝفآق( 

َان    ثو٘ ډه ي اُ ډ ٵٺيز هبي إقڇ و ځٖشَٗ آن، اُ ثَنبډ  و ن٪بٍر ػبډٮي ث  ٭ن ان ٍويپَىهبي ن٪نبډي ٍهجن

ٍانييٚي هنب و واٽنن٘ ن٪نبډي     و ديٚڂيَي اُ سهنبػڈ  إقډي نٚإر ځَٵش  إز. آډبىځي ىائڈ ن٪بډي، ه ٙيبٍي، ىو

 :دَىاُيڈ ډيهٖشني ٽ  ىٍ ًيڄ ث  س ١يق آنهب  سَيف ٍويپَىهبي ن٪بډي ډٮٞ ډبن اُ اٝچي ،هب ډشنبٕت ثب سهبػڈ

 ًظاهٖ دائن آهادگٖ. 1

َاي٦ي ٽ  اډپبن ىٍ ىٕز، ډٮٞ ډبن َاهڈ ثن ى، ثن  كٶن٨ آډنبىځي ىٍ ډٺبثنڄ        كشي ىٍ ٙ َايٚبن ٵن ىاٙشف ٹيٍر ث

َاي ايؼنبى      ٍوٗٽ  ٕنجټ و   ،هبي اكش بڅي يب ٹ٦ٮي ډوبڅٶبن س ػ  ػيي ىاٙشني. ايف اډَ سهبػڈ ٍهجنَي ايٚنبن ثن

َاٍ ډي َاڅ ناډنيف   اډنيز الُڇ ىٍ ډٖيَ هيايز اډز إقډي ث ى، كشي ىٍ هنڂبڇ ٝچق نيِ ډ ٍى اهش بڇ ٹ  ځَٵنز. اډي

ٍا ثذنٌيَى،   ٕ يديٚنهبى ٝچق اُ دٔ اُ س ٝية او ث  اينپ  ىٍ ٝ ٍر  ،ډبڅټ اٙشَىٍ نبډة ه ى ث   ثن  او   ىٙ نبن، آن 

َاٹت او١ب٫ ثبٙي ُى ډي ځ ٗ ! څپنف ُنهنبٍ  »ن يٖني:   . ايٚبن ډني ٽني ٽ  دٔ اُ ٝچق، هيبڅي إٓ ى  نياٙش  ثبٙي و ډ

َا ځب ، ىٙ ف نِىيټ ډي ؛ُنهبٍ! اُ ىٙ ف ه ى دٔ اُ آٙشي ٽَىن ٍاننيي٘ ثنبٗ و     ٙ ى سب ٱبٵڄ ُي ځيَ ٽني. دنٔ ىو

ٍا ډشهڈ ٽف )ث  ٩فّ ه كٖف  . (53 ، ناڅجقٱ  نهغ)(«٩ف ىاٙش  ثبٗ ىٙ ف ٕ ء ى 

ٍا ، ث  ډيين ، آن ك٢َر ،دٔ اُ هؼَر ديبډجَ اٽَڇ َاياُ ه بن ٕبڃ نوٖز، اٹياډبسي  ايؼنبى آډنبىځي    ث

ِاڇ ، ن  ن ث  ٭ن ان . ه يٚڂي ىٍ ٕذب  إقڇ انؼبڇ ىاى ِاٍي ډبن ٍهبي ػنڂي ډوشچٴ و ا٭ « نيَوهبي ځٚنشي »ثب ثَځ

ٍا ُيَ ن٪َ ډي ٍا واٍى ٭َٝ  ه ة او١ب٫ ډن٦ٺ   ٵَٕنشبىن ٕنذب    . ن ن ى  هبي ډيياني ډي ځَٵز و نيَوهبي ن٪بډي ه ى 

َان  ،٭جياڅ ٦چتثف  ِوزٓنٶَ  ث  ٵَډبنيهي  ٕي ِاڇ ، هبي ىٍيبي اك َ ث  ٽ ثن    ،٭جنياڅ ٦چت ثنف   ثنف كنبٍص  عج٘کذٓ ا٭

َاهي ٙٞز يب هٚشبى ٕ اٍ  ن٪بڇ، ٵَٕشبىن  ٘   ،ٕٮي اثي وٹبٛه  َاي سلٺيٸ اُ و١ن٬ ٹنَي سٮٺينت  ، ثب هٚز نٶَ ث

ِاڇ هٚشبى نٶَ ث  ٵَډبنيهي  ،ٽبٍوان ٹَي٘ ثب ك٢ ٍ ٙوٜ ديبډجَ ٘ ثف  ٭جياهللىٍ ؿنييف ډ ٍى و ا٭ َاي   ،ػلن ثن

َاٹجنز . (477نن 471، 1ٛ، ع1375)ٕجلبني، ٍى إزسٮٺيت ٽبٍوان ٹَي٘ اُ ػ چة ايف ډ ا َاي ايؼنبى اډنينز     ،هنب  ايف ډ ثن

 .ٙي ډوبڅٶبن إقڇ ا٭ بڃ ډياثَ ثيٚشَ ىٍ ثَ

سنَيف ٵَٝنز    ىٍ ٽ سنب   ،هبي ٹب٬٥ و ث  ډ ٹن٬ دينبډجَ إنقڇ)ٛ(    ٽشبة نيِ اډَ ؿنيف ث ى. واٽن٘ ىٍ ډ ٍى اهڄ

َاثَ اهنڄ  كپبيز اُ آډبىځي ىائڈ ډٮٞ ډبن ،ٽشبة دٔ اُ ډٚبهية هيبنز اُ ػبنت اهڄ ،ډ پف ٽشنبة ىاٍى. ثن     ىٍ ث
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َاډي إقڇ اينپ ٍٱڈ  َاي ُنيځي ډٖبڅ ز نٚبنة سٖچيڈ اهڄ ث  ،ديبډجَ ځ آډينِ ثنب ډٖنچ بنبن و     ٽشبة و سٮهيٙبن ث

يف، ٍ.ٻ: )ٽَى ٭يڇ سلَيټ و سجچيٰ ٭چي  إقڇ، اُ آنبن ػِي  ىٍيبٵز ډي هنبي   نبډن   ، و دي بنڇ(2002ػجَ، ٍ.ٻ: ڇ؛ 2003اِڅ

ٹَي٪ن    ن٢نيَ و ثنني   ٹينٺنب٫، ثنني   ثنيډبنني يه ىيبن  ،اي اُ آنبن ډلپ ي نيِ ثب آنبن ثٖش  ث ى، اډب وٹشي ثب هيبنز ٭ي 

َاثَ آنبن څٚڂَ ٽٚيي ډ اػ  ٙي، ثي ٍا ث  ٙپٖنز واىاٍ ٽنَى   دٔ اُ ډلبَٝ  و ٹيٍر .ىٍنڀ ىٍ ث )٥جنَي،  ن بيي، آنبن 

َاي ډٺبثچن  ثنب س ٥ئن      نٚبن ډي ،. ايف ډ٦چت(1090ن1082و ٛ 998، 3ٛع  ،1352 هنبي   ىهي ٽ  ايٚبن، آډبىځي ىائڈ ثن

ٍا ث  ٭ن ان  اهڄ َاثَ س ٥ئة آنبن ٱبٵنڄ  ،ث  ه يف ىڅيڄ .ٍويپَىي إبٕي اسوبً ٽَى  ث ىٽشبة  ځينَ نٚني. ٽٖنت     ىٍ ث

َاثَ ٹجبيڄ ى  هبي ديبډجَ ډ ٵٺيز ِاٍ نٶَ ػ ٮيز ىاٙشني و سٺَيجبً ډٖبوي ثنب   ٽ  كيوى دنغ ،ځبنة يه ىيبن ډيين  ىٍ ث ه

ٍا سٺ يز ډي بٍ ث ىني و اُ طَور و س انبيي ثباليي ثَه ٍىاٍ ث ىني، ايف ډ٦چت   ٽني.   اٞن

 َّض٘ارٕ. 2

َاثَ ٵٮبڅيز سَيف ٍويپَىهبي ډٮٞ ډبن كٶ٨ ه ٙيبٍي ٽبډڄ، اُ اٝچي هبي آٙپبٍ و نهبن ډوبڅٶبن و اُ ػ چن    ىٍ ث

َاډ ن هن ى،   ىٍ ډ ٹٮيز ث ى. ډٮٞ ډبن ٽشبة اهڄ هبي ځ نبځ ن، ثب كٶ٨ ه ٙيبٍي ثبال و ُيَ ن٪َ ځَٵشف ډٖبيڄ دي

هبي ډٚپ ٻ، سٚپيڄ ػچٖة ډٚن ٍر و اسونبً    ث  ډل٠ اكٖبٓ يب ا٥ق٫ اُ ه٦َ، ثب ٵَٕشبىن ن بينيځبن ث  ډلڄ

َاثَ سهبػڈ ىٍ اينف  ٍا َسيت، ُډينة ډ ٵٺيز هن ي٘  ث  ايف س .ځَٵشني  هبي ځ نبځ ن ډ ٬١ ډي سٞ ي بر كپي بن ، ىٍ ث

َاهڈ ډي ك اىص بٍ ډي ديبډجَ ا٭٪ڈ ،ٽَىني. ىٍ ثيٮز ٭ٺجة ىوڇ ٵ ٵَډ ىني: ٕنوف ثڂ ييني    ثب كٶ٨ ه ٙيبٍي، ث  اٞن

َا ثَ ډب ػبٕ ٕبني ځ بٙش  ؛اډب ډوشَٞ  .(45 ، 1365ٛ)ك يياهلل، اني ُي

َاي هنڂبډي ٽ  ديبډجَ اٽَڇ َاٟ ث  ٹچٮة يه ىيبن ثني ث وځ  ثنب آننبن دَىاهشنني، ثنب      ن٢يَ ٍٵشني و ث  ځٶز إشٺ

ٍا ٍٝي ډي َاډ ن  ٍا سنَٻ ن ن ى ، ثن  ډيينن           ه ٙيبٍي ٽبډڄ، او١ب٫ دي ٽَىني و ث  ډلن٠ اكٖنبٓ ه٦نَ، ډلنڄ 

َاثَ آنبن ٝنٴ ٽٚنييني   َا  ٕذبهي ډؼهِ ث  ٹچٮ  ثبُځٚشني و ىٍ ث . اينف  (1055ٛ 3، ع1352)٥جنَي،  ثبُځٚشني و ث  ه 

َاي ه نة ډٖنچ بنبن ثينبن     ث  ٍ ،ٍٵشبٍ ديبډجَ ٍا ثن . نپشنة  ٽنني  ډني وٙني ديبڇ څِوڇ ه ٙيبٍي ٽبډڄ ىٍ ډٺبثڄ اٱيبٍ 

َان ثيان اٙبٍ  ٽَى  ډ پف إز ايٚنبن ثن  ٹٞني     اينپ اني،  ىيڂَي ٽ  ىٍ ايف ػَيبن ډلش ڄ إز و ثٮ٢ي اُ ډٶٖ

ي،    ؛26، 1371ٛ)ٕجلبني، ن٢يَ ٍٵش  ثبٙني ځب  ثني اٍُيبثي ث  اٹبډز َُا ؛ اينف هنڈ نٚنبنڂَ    (484ٛ ،23 ع، 1374ډپنبٍڇ ٙني

َاډ ن إز. ډي ٍإنشبي ىٕنش ٍ    س ان ايف ٍويپَى ډٮٞ ډبن ه ٙيبٍي ىيڂَ و ٭يڇ ٱٶچز ايٚبن اُ او١ب٫ دي ٍا ىٍ 

 ٵَډبيي: ډٖشٺيڈ ٹَآن ٽَيڈ ىانٖز ٽ  ډي

تػبة غٞؼ، ؿ٨ف اق اوفاـى ٗطفٕ! ا٧ؽ آٝـؼٟ ا٧٘بٙ ٠ً ًىبٛى اى ٢ب! ٨ٌٜٛؽ ٛا ٠ٛٞ ١ف اق ٛآ  ٣ثـبـ ؼـ كىـبؼى ٝ ٌـفّ ُ

٢ب. ًٜٜؽ ٛ٘ى ًٞتب١ى ٌ٘ب، ـٛؽ ؼٝوت ٛآ  ٌبٙ> ًالٕ ٝ= ؼ١بٙ اق ؼٌٜ٘ى >١بى ٍٛب٠ٛ=. ثب٨ٌؽ قض٘ت ٝ ـٛح ؼـ ٌ٘ب ؼا

س٠ ٝ ٌؽٟ آٌٌبـ ـٛؽ، ٗى پ٢ٜبٙ ١ب٧ٍبٙ ؼّ ؼـ ٛآ  >١ب آٙ ٌفّ اق ٨ُفى پ٨ً ١بى ـاٟ ٝ= آ٧بت ٗب. اوت تف ٢ٖٗ آٙ اق ؼا

ؽ٠ٍ٧ اُف ًفؼ٧ٖ ث٨بٙ ٌ٘ب ثفاى ـا  .(118)آڃ ٭ َان، ٨ًٜؽ ٛا

َاڅ اډنيف ٭چي َاٍ ن٪بډي ډي اډي آځب  ثبٙيي! كٸ ٙن ب ثنَ ډنف اينف     «  ٵَډبيي: ىٍثبٍة ١َوٍر ه ٙيبٍي و كٶ٨ إ

ٍا اُ ٙ ب دنهبن نٖبُڇ َاٍ ػنڂي، هيؾ ؿيِ   .(5 ناڅجقٱ ،  نهغ)«إز ٽ  ػِ إ



ٞاخ٠٢ ٛظب٦ٗ ثب ا١ْ ٥ ؼـٗ    31ًتبة  ثفـو٦ تط٦ٔ٨ٔ و٨ف٣ ٛج٥ٞ ٝ ػٞٔ

 ّا دٍراًذٗطٖ ٍ پ٘طگ٘رٕ از تْاخن. 3

ٍانييٚني و ديٚنڂيَي       اُ آن ػ چن ، ډني   .اثٮبى ډوشچٶي واثٖش  إزهب ث   ډ اػهة ډ ٵٸ ثب سهبػڈ سن ان ثن  څنِوڇ ىو

َاډي إقڇ هَىډنيان  اُ سهبػڈ ٱيَ اُ ډجبٍُ  ثب ډهبػ نبن، ىٕنز ثن  اٹنياډبر      ،هبي اكش بڅي اٙبٍ  ٽَى. ٍٕ ڃ ځ

َ  ثنني » ىيڂَي ُىني ٽ  نٚبن اُ ٍ٭بينز اينف ٍويپنَى ىاٍى. ايٚنبن ٭نقو  ثنَ ثٖنشف دي نبن ثنب يه ىينبن           ، «ن٢ني

ٍا نينِ ثن  إنقڇ ى٭ن ر      «ٹينٺب٫ ثني»و « ٹَي٪  ثني» َاي اُ ثيف ثَىن ه٦َ اكش بڅي س ٥ئة يه ىيبن ىيڂَ، آننبن  ، ث

ٍا ىٍ ځَو  اهڄ ٍا اُ دي٘ ډَسٶ٬ ن  ىني. ًډ  ځنؼبني  و ٽَىني و ثيون ػنڀ يب ثب ػنڀ، آنبن   ه٦َٙبن 

هيجَ و ٕنَ ثنبُ ُىن آننبن، ثنب ٕنذبهي ٭نبُڇ هيجنَ         دٔ اُ ى٭ ر اُ يه ىيبن ،ىٍ ٕبڃ هٶشڈ هؼَر ،ايٚبن

ٍا ىٍ  دٔ اُ ػنڀ ثب آنبن، ىٍ ٥ي ډٮبهي  .(433، 1ٛٷ، ع1417)ثقًٍي،ٙي ىٍيبٵنز ٕنه ي اُ كبٝنڄ     ډٺبثڄاي آنبن 

ِاٍهب و نوچٖشبن ٌاٙز ثَ َُٕډيف ،هب ٽٚش ٍا   ه٦َ س ٥ئ ايٚبن ثييف سَسيت،  .(36ڇ، 1988ٛ)ثقًٍي، ٙبن ثبٹي ځ ٙنبن 

ٍا واىاٍ ثن  دنٌيَٗ دي نبن   اُ ثيف ث اي ډبننني ٭هينبډنة هيجنَ     نبډن   َى. ىٍ ثبُځٚز اُ ه يف ػنڀ نيِ يه ىيبن ٵيٻ 

ٛ ن  ى ٛ اڅٺَي نيِ ػنڂيي و دي بن ډٚبث  ىيڂَي ثب آنبن ډنٮٺي ٽَى . ىٍ اىاډ  ثب يه ىيبن واىي(42)ه نبن،  . (47)ه نبن، 

َاي٤آډين يه ىيبن سي بء نيِ ثب ىيين او١ب٫، ه ى نِى ٍٕ ڃ هيا )ډٖنٮ ىي،  ثب ايٚبن ډٞبڅل  ٽَىنني  ،ي و ثب ه بن ٙ

ٛ  ثي ٍانييٚي . ه ة ايف ډ اٍى، ن  ن (224سنب،  َانة ډٮٞ ډبن هبيي اُ ىو إز ٽ  ىٍ ٕنيَة نجني    هب و اٹياډبر ديٚڂي

 ه ٍى. ث  ؿٚڈ ډي ډپَڇ إقڇ

 ّا ٍ ضراٗط هَخَد ٍاكٌص ًظاهٖ هتٌاسة تا تْاخن. 4

َاي٤ ډ ػ ى ثن ى  هبي ٍم هبي ډشنبٕت ثب سهبػڈ ٽشبة، واٽن٘ ىٍ ډ اػه  ثب اهڄ ،ٍويپَى ىيڂَ ډٮٞ ډبن  ؛ىاى  و ٙ

ٙني. ىٍ   هب و ځب ، ث  ٙپڄ ػنڀ ن٪بډي انؼبڇ ډني  هبي ٙيييسَ ث  س ٥ئ  ځب  ث  ٝ ٍر ډٺبثچ  ث  ډظڄ، ځب  ثب واٽن٘

ٍا ډٚبهي  ٽَى،  دي بن َڇٹَي٪ ، ُډبني ٽ  ديبډجَ اٽ ن٢يَ و ثني ٹينٺب٫، ثني ػَيبن ك اىص يه ىيبن ثني ٙپني آنبن 

ٍا واىاٍ ث   ٍا ٙپٖز و ث  ػنڀ ثب آنبن ٍٵز و آنبن  ن  ى. ٹَآن نينِ ىٍ اينف    سٖچيڈثب ډٺبثچ  ث  ډظڄ، ه ى نيِ دي بن٘ 

 ه ى ٭هي ٽ = ثبٙى ىاٙش  ثيڈ ځَوهى هيبنز اُ >هبيى، نٚبن  ٩ه ٍ ثب= ځب  هَ و»ٵَډ ى  ث ى:  ډ ٍى ث  ديبډجَ اٽَڇ

َان  ٱبٵڄ ك چ  ٖش ،ٙپ ٍا َا  ؛إنز  ٙني   څٲن   ٙبن دي بن ٽ  ٽف ا٭قڇ آنهب ث  ٭بىالن  ٥ ٍ  ث ،>ٽنني ځي  هياونني،  ُين

 .(59)انٶبڃ: «!ىاٍى ن ى ىوٕز ٍا هبئنبن

ٽن    إنز ٹَي٪ ، ثيبنڂَ ايف ٍويپنَى   ن٢يَ و ثني ٹينٺب٫، ثني ثب يه ىيبن ثني سَ ث  ٍٵشبٍ ديبډجَ اٽَڇ نڂب  ىٹيٸ

هب ډٺبثچ  ث  ډظڄ ٽَى، ثچپن    ځيَي ٹب٬٥ ه ى، ثب ايف ځَو  ايٚبن ثب اكٖبٓ ه٦َ ػيي اُ نبكية آنبن، ن  سنهب ثب ډ ٬١

 سَ اُ آنـ  ث ى ٽ  اُ آنبن َٕ ُى  ث ى.  ٍٵشبٍ ايٚبن دبٕوي ٙيييسَ و ٽ ثني 

َا ديبډجَ اٽَڇ اځَؿ  ٍويپَى اوڅية إقڇ، ػننڀ   هب ػنڂيي، ثبيي ځٶز: ثب ايف ځَو  ه ـنيف، ىٍ ايف ډ ٍى ٽ  ؿ

َاي اُ ثيف ثَىن ٽبن ن ،نيٖز، وڅي اځَ ١َوٍر ايؼبى ٙ ى ِان     هبي ُوٍځ يي و ٍيٚ  إقڇ ث ٽنف ٽنَىن ٵٖنبىانڂي

ُاىي اٹنياڇ ډني   َاي َٕٽ ثي ډوبڅٶبن ٝچق و آ اځنَ ځَوهني ػننڀ ثنب     ډنظقً    ؛ٽنني  ػبډٮ ، ثب ث  ٽبٍ ځَٵشف ٕقف ث



32     ،ّ1397ؼٕٝ، ث٢بـ  ٌ٘بـ٢ٟٖٛ،  وب 

ٍا آٱبُ ٽنني َاٳ آنبن ٙ ني ثَنبډ  يب ثب ،ډٖچ بنبن  . ٹَآن (131و  127، 3ٛٷ، ع1400)٭بډچي، هبي ٙي٦بني ه ى، ٕجت انل

ىهي ٽ  اځَ ٽٶبٍ اُ دي بني ٽ  ثب س  ىاٙشني، َٕ ثبُ ُىني و اُ ىٍ ػنڀ ثنَ سن  واٍى ٙنيني،     ىٕش ٍ ډي ث  ديبډجَ اٽَڇ

َ     س  نيِ ثب ٽبډڄ ٍا ٽ سنب  ځن  ىان. هياونني، ه٦نبة ثن  دينبډجَ اٽنَڇ     سَيف س ان ه ى ثب آنبن ډجبٍُ  ٽنف و َٙٙنبن 

ٍا ىٍ  اځَ آن»ٵَډبيي:  ډي هنبيى ٽن  دٚنز ٕنَ آنهنب       ػنڀ ثيبثى، آن ؿنبن ث  آنهب ك چ  ٽف ٽ  ػ ٮي٘نز  >ډييان=هب 

َاٽني  ٙ ني  .(57)انٶبڃ: >«و ٭جَر ځيَني=ٙبيي ډشٌٽَّ ځَىني  .هٖشني، د

ػنڀ ٙ ني ٽ  ٍٵشبٍ يب سهنبػ ي ٩بڅ بنن  نٖنجز ثن      ٹَآن، ډٖچ بنبن ىٍ ٝ ٍسي ثبيي واٍى ثين٘ اڅجش  ثَ إبٓ 

ػهنبى ىاى  ٙني     ةث  ٽٖبنى ٽ  ػنڀ ثَ آنبن سل يڄ ځَىيي ، اػبُ»ٵَډبيي:  ډٖچ بنبن ٝ ٍر ځَٵش  ثبٙي. ٹَآن ډي

َاٍ ځَٵش  ؛إز َا ٽ  ډ ٍى ٕشڈ ٹ ٓ    .(39)كنغ:  «هب س انبٕز اني و هيا ثَ يبٍى آن ؿ ه ن اٍ  ثن  كني     ،ثنَ ه نيف إنب

٘    ٙي و ايف ب ډي١َوٍر اٽشٶ َاي دني ٍا  ه يٚنڂي ثن ثنَى اهنياٳ إنقڇ و ځٖنشَٗ آن      ځ ن  نج ى ٽ  ػنڀ يټ 

 .(133، 3ٛٷ، ع1400)٭بډچي، ثبٙي

 ١ب ـٝية( 

َاي دي٘ ډٮٞ ډبن َاي هؼ ن     هبي ىٹيٸ ن٪بډي إشٶبى  ډي اُ ٍوٗ ،ثَى ٍويپَىهبي ه ي٘ ث هنبي   ٽَىنني و ثن

اسونبً  هبي ن٪بډي  ، ث  ډٮَٵي ډ اٍىي اُ ٍوٗاينؼببثڄ اسپب ىاٙشني. ىٍ هبي ډاطَ و ٹ ٍيِي ٽشبة، ثَنبډ  ځ نبځ ن اهڄ

َاٹجنز ىٍ    دَىاُيڈ ٙي  اُ ٕ ي ايٚبن ډي َاي ٹبن ن ًډن ، ډ ٽ  ٭جبٍر إز اُ: دي بن ٭يڇ سٮَٟ و كٶ٨ اٍسجب٣، اػ

َاى ډ ٍى ا٭ش بى ىٍ ډيبن اهڄ َاٍځنب    ن بيي ٽشبة، هٚياٍ و اس بڇ كؼز، سؼهيِ و ٹيٍر ٵَوٗ ٕقف، نٶ ً اٵ ، ايؼنبى ٹ

 ىٍ نهبيز، ػنڀ ٕوز. ډَٽِي و

 پ٘واى عذم تعرض ٍ حفظ ارتثاط. 1

َاىي اُ اهڄ ٽشبةډٮٞ ډبن َاي كٶ٨ اډنيز ډٖچ بنبن، ثب اٵ ٙي، دي نبن   آنبن ىاى  ډي ٕ يٽ  اكش بڃ ه٦َ اُ  ،، ث

ٽشبة كٸ هيؾ  ځي ٽنني، اهڄسب ىٍ ٽنبٍٙبن ُني ،ىهني اي ٽ  ډٖچ بنبن ث  اهڄ ٽشبة ډي ثٖشني ٽ  ىٍ ډٺبثڄ اػبُ  ډي

ٍا نياٙش  ثبٙني. دي بن ٭يڇ سٮَٟ ديبډجَ ځ ن  سٮَٟ و ىٕز  اُ يه ىيبن اوٓ و هنٍِع  انياُي ث  ػبډٮة إقډي 

هنڂبڇ وٍوىٙبن ثن    ،اوٓ( و ثنينجيت  ثف ٭ ٳ، ثني ٭ َو ؼبٍ، ثنيػٚڈ، ثني ن ٕب٭ية، ثني كبٍص، ثني ٭ ٳ، ثني )ثني

، 1، ع1420هٚنبڇ،   )اثنف اُ اينف ػ چن  ثن ى   « ٹينٺب٫ ثنى» و« ٹَي٪  ثنى» و« ن٢يَ ثنى»اُ ځَٵشف دي بن  ،ډيين  و ٕذٔ

 اُ ايف يه ىيبن دي بن ځَٵز:   ،هب نبډ  ىٍ ايف دي بن . ديبډجَ اٽَڇ(260، 1ٛٷ، ع1419؛ اك يي ډيبنؼي، 501ٛ

٠ ؼـ ـٝق، ثب قثبٙ، ؼوت، والش ٝ ٗفًت، كؼب٨ٓت٦ ثف ٔفـ ـوّٞ غؽا)َ(  ٝ ٨١ر ٧ي اق اِـطبة ٝا ٠ٛ ؼـ ٌت ٝٛ 

٘ٞؼٛؽ، ـوّٞ غؽا بٙ، او٨فًفؼٙ كفقٛؽاٙ ٝ قٛبٙ ٝ ٔجٗ  ٛؽاٌت٠ ثبٌٜؽ، ٝ اُف ز٨ٜٚ اهؽا٦ٗٛ  ؼـ ـ٧ػتٚ غٞٙ ٛآ

بٙ آقاؼ اوت  .(111، 19ٛ، ع1403)ډؼچٖي، اٗٞآٍ

َاي هَ ايف دي بن ،ك٢َر ٍا ث اينف  هب ث  ٝن ٍر ػياځبنن  ن ٙنز و اُ آننبن سٮهني ځَٵنز.        يټ اُ ايف ٹجيچ نبډ  

َاهڈ  آډيِ ډيبن ډٖچ بنبن و اهڄ ُډينة ه ِيٖشي ډٖبڅ ز ،هب نبډ  دي بن ٍا ٵ ه٦َ ىٍځيَي ډيبن ىو ٥نَٳ   ٽَى وٽشبة 
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َاُي اُ ايف ٭هينبډ  ٍا سب كي ُيبىي ٽبه٘ ډي اُ يه ى نيِ هَ ٽٔ اُ ډب ديَوي ٽنني،  »ؿنيف آډي  إز:  ،هب ىاى. ىٍ ٵ

َاهي ډب ثَه ٍىاٍ ه اهي ثن ى؛ نن   ٍا ينبٍي           ثن  او ٩چنڈ ډني   اُ يبٍي و ه  ٙن ى و نن  ډٖنچ بنبن ثنَ ١ني او ٽٖني 

 .(24، 3ٛٷ، ع1419)اك يي ډيبنؼي، «ٽنني ډي

َان نيِ دي بن ٭يڇ سٮ١َي ثٖش  ٙي ٽ  ٝچق ډيبن ديبډجَ إقڇ ٥چجي إنقڇ ىٍ آن ډٚنه ى    و ډٖيليبن نؼ

َإڈ ىينني   ،نبډ  إز. ىٍ ايف دي بن َاي ډ ٍا ىٍ اػ ىٍ ٭ ٟ سإډيف اډنيز ډٖيليبن، إقڇ ډشٮهي ٙي ٽ  ډٖيليبن 

ُار آنبن نيهي، هيؾ إٺٴ و ٽٚيٚني اُ ډٺنبڇ هن ى و     ٌاٍى، سٲييَي ىٍ كٺ ٷ و اډشيب ُاى ثڂ ٍاهنت اُ ٝن ډٮة    آ هنيؾ 

نپننني و ىٍ ٝن ٍر وٹن ٫    ايف ډ اٍى، ډشٮهي ځَىييني ٽ  ٕنشڈ و سؼنبوُ    ډٺبثڄ...؛ ډٖيليبن نيِ ىٍ ه ى٭ِڃ نٚ ى و

 .(95ٛ  ،1988)ثقًٍي، يىهن  ٭بٍيډٖچ بنبن  ث  اٙشَ ٕىو  إت ٕى، ٍُ  ٕىػنڀ، 

َاثَ ه٦َ ىٙ نبن ىيڂَ، ثَ ىوٕشي آنبن سپي  ن ي نبډ  اڅجش  ډٖچ بنبن ثب وػ ى ايف دي بن ٽَىني و ثنب   هب، هَځِ ىٍ ث

َان  هبي ىٵب٭ي دي٘ ٙيني. ايف ډ اٍى، اٹياڇ ثب ك اىص ډ اػ  ډي ،ه ٙيبٍي ٽبډڄ اُ  اي إز ٽن  دينبډجَ إنقڇ    ځي

َاثَ سهبػڈ َاي ػبډٮنة        هبي اهڄ ٥َيٸ آنهب، ن٪بڇ ىٵب٭ي إقڇ ىٍ ث ٍا ثن ٍا ٕنبډبن ثوٚنيي و اډنينز ثيٚنشَي  ٽشبة 

َا ثنب  دي بني  س انٖز ثب هڈ هبي آنبن ىٍ اډبن ث ى و هڈ ډي هڈ اُ ه٦َ س ٥ئ  ،ٽ  ثب ايف ٽبٍ إقډي ث  اٍډٲبن آوٍى؛ ؿ

ٍا هنظي ن بيي. ،آنبن َاثَ ىٙ نبن ىيڂَ إقڇ ډبنني ډَٚٽبن ثب ٹيٍر ثيٚشَي ثبيٖشي و ه٦َٙبن   ىٍ ث

 اخرٕا قاًَى رهِ. 2

ٽڈ اى٭بي ديَوي اُ يټ ىيف إٓ بني ٍا ىاٙشني ٽ  اُ ٕ ي هياوني ډشٮبڃ و س ٤ٕ  اُ آنؼب ٽ  اهڄ ٽشبة، ىٕز

هبيي ٍا ډينبن آننبن و ډٚنَٽبن ځٌاٙنش       پبڇ ډوشچٴ، سٶبوريپي اُ ديبډجَان او آوٍى  ٙي  إز، إقڇ ىٍ اك

هب، ٽ  ه  اٍ  ث  ٕ ى اهڄ ٽشبة نيِ ث ى  و ډ ػجبر ُنيځي اي ف و ډشَٹي ٍا ثَايٚبن ٵَاهڈ  إز. ايف سٶبور

ځٌاٍي ىٹيٸ ثَاي ػ انت ډوشچٴ ُنيځي آنبن إز. ٥جٸ يپي اُ ايف ٹ انيف، ٽن  اُ   آوٍى  إز، ٙبډڄ ٹبن ن

س اننني   ډي ٝ ٍسى ىٍٽَىني، اهڄ ٽشبة  ٙي و ډٖچ بنبن هَ ٭َٞي ثيان ٭ ڄ ډي اػَا ډي ٕ ي ډٮٞ ډبن

 ثَ و ٍنيبثٚ  ډلشَڇ ٍا إقڇ. ثبٙني ىاٙش  آډيِ ډٖبڅ ز ُنيځى ډٖچ بنبن ثبىٍ ػبډٮة إقډي ُنيځي ٽنني ٽ  

 نن ٫  ايف ثَاثَ ىٍن آنب سٖچيڈ هبى نٚبن  اُ. نِننيځ ن  سلَيټ و سجچيٲي  ، ىٕز ث  هيؾإقڇ و ډٖچ بنبن ١ي

ٍا سلنز ٭نن ان     ډجچٰ ٕبڃ هَىٍ  ٽ  ٕزا فنيِ اي آډيِ ډٖبڅ ز ُيٖشى هڈ ثن  كپ ډنز إنقډي    « ػِين  »اننيٽي 

ٍا  .ثذَىاُني ڇ؛ ٭ يني ُنؼنبني،   2002)ٍ.ٻ. ىنيڃ ػجَ، ځ يني ډي« ًډ٘ »ايف و١ٮيز كٺ ٹي اهڄ ٽشبة ىٍ ػبډٮة إقډي 

 .(1374ڇ، ٽقنشَي، 2003؛ اڅِيف، 1381؛ َٙيٮشي، 1370

َايف ٍوٗ َا ډي ٽ  ډٮٞ ډبن ،ثنبث ٍا اػ َاٍ ثبٙني، ډينبن    ث  ىٕش ٍ هياوني آن  ٽَىني، اځَ كپ ډشي إقډي ثَٹ

َاٍ ډي ٍا ث  ٭نن ان   ٙ ى و اهڄ ډٖچ بنبن و اهڄ ٽشبة سٮهيي ىوػبنج  ثَٹ  .ٽننني  دَىاهنز ډني  « ػِين  »ٽشبة ډجچٲي 

ٍوى اُ  هبيي إز ٽ  اكش نبڃ ډني   ځيَي اُ إٓيت ٽشبة و دي٘ آثَو و اډ اڃ اهڄ  نشيؼة آن، ك بيز ډٖچ بنبن اُ ػبن،

ٍا سهييي ٽني َثن ٥چي،  ػبنت آنبن، ػبډٮة إقډي  . إقڇ ىٍ ٹجبڃ دٌيَٗ سٮهي كٶن٨ ػنبن و   (65ڇ، 1969ٛ)اڅلٖني اڅو
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ٍا ث  ٽبٍه ثَهي ىيڂَډبڃ اهڄ ًډ  و  َاثنَ سهنبػڈ    اُ اډ ٍ، آنبن  هنبي   بيي ډچِڇ ٽني ٽ  ىٍ واٹ٬، ٍوٙني ىٵنب٭ي ىٍ ث

ٍا ثن  ىينف هن ى ىٍ      .آيي. ٽبٍهبيي ډبنني اينپ  نجبيي ث  إقڇ س هيف ٽنني اكش بڅي آنهب ث  كٖبة ډي نجبيي ډٖنچ بنبن 

ٍ.ٻ. بننز ٽننني  نجبيي ٽچيٖب يب ٽنيٖة ػيييي ثٖبُني و نجبيي ثب سجبني ثب ىٙ نبن إقڇ، ث  كپ ډز إقډي هي .آوٍني (

ُنؼبني، 2002ػجَ،  يف، 1381؛ َٙيٮشي، 1370ڇ؛ ٭ يي   .(1374ڇ، ٽقنشَي، 2003؛ اِڅ

 هراقثت در فرٍش سالح. 3

َاٹجز ىٍ ٵَوٗ ٕقف ث  اهڄ، هبي ن٪بډي ډٮٞ ډبن اُ نپبر ډهڈ ىٍ ثلض ٍوٗ ٽشبة إنز. اځَؿن  اٽنن ن     ډ

َاي ډظبڃ .ى نياٍىن٪َ واكيي ىٍ ُډينة ػ اُ ٵَوٗ ٕقف ث  ٱيَډٖچ بنبن وػ  ىٍثنبٍة ػن اُ ينب ډنن٬      ٕنيي ينِىي   ،ث

ٍا ډ٦َف ډي ه ة ٍواينبر ډ ػن ى    ،، اډب ث  ٥ ٍ ٽچي(10، 1ٛ، عٷ٥1421جب٥جبيي، )ٽني ٵَوٗ ٕقف ث  ٽٶبٍ هٚز ن٪َ 

َاٹجز ثَ ايف نپش  سإٽيي ډي ،ىٍ ايف ُډين   هبي ٕيبٕي و ن٪بډي ىٍ ايف اډ ٍ الُڇ و ١َوٍي إز.   ٽنني ٽ  ډ

َاي ډظبڃوػ ى ىاٍىىٍ ايف ُډين   اُ ډٮٞ ډبنٍوايبسي  هني ، (70، 12ٛ، عٷ1409٭بډچي، )ػٮٶَثف  ٭چيٍوايز  ،. ث

َاع ِار ػنڂي ،و ... (69، 1ٛ)ه نبن، ع  ك٢َډي ،(102، 17ٛ)ه بن، عٕ ، هنڂبڇ ػننڀ  ثَ كَډز ٵَوٗ ٕقف و سؼهي

 ثب ىٙ ف سإٽيي ىاٍني.

، 1)ه نبن، ع ه ييو ٵٺيهبن ډٮبَٝي ؿ ن ډَك ڇ  (187، 1ٛع، ٷ1417، )هن يي ثَ إبٓ ه يف ٍوايبر، ٙهيي طبني

ُا ػ اى آٹب سجَيِيو إشبى  (189ن188ٛ َاڇ ث ىن ډ٦چٸ ٵنَوٗ ٕنقف ثن     ث   ،(105نن 104، 1ٛ، عٷ1416)سجَيِي،ډيَ ك

َان ىٍ كبڃ ػنڀ و  ٍا ٽ  ډَكن ڇ   (10، 1ٛ عٷ، ٥1421جب٥جبيي، )ډٚه ٍ ٵٺهباني.  كپڈ ٽَى  ٝچقٽبٵ ٙنين  نيِ ن٪َي 
بٍي ٍا سٺ يز ٽَى  إز، اهشيبٍ ن  ى ،  (149، 1ٛ، عٷ1415، ىُٵ څي انٞبٍي)اٞن َاڇ ث ىن ٵَوٗ ىٍ كبڃ ػننڀ و  آن  ك

، 1 ، عٷ1415ه ينني،   )ډ ٕن ي اډنبڇ ه ينني  ىانني. ثَهي نيِ ډبننني   ٍا ٝليق ډي ػ اُ ٵَوٗ ىٍ كبڃ ٝچق و ٕبُٗ

 نني.ىا ډي كپ ډزٕيبٕي و سبث٬ ٍؤي ىوڅز و  اي ئچ ډٖ ٍا ايف اډَ ،(17ٛ

 كتاب ًفَر افراد هَرد اعتواد در ه٘اى اّل. 4

َاى ډ ٍى ا٭ش بى ىٍ ډيبن اهڄ َاي ديٚڂيَي اُ س ٥ئ  ،ٽشبة نٶ ً اٵ ٽشنبة، يپني اُ    هنبي اهنڄ   هب يب ډجبٍُ  ثنب سهنبػڈ   ث

ِاة، هنڂنبډي ٽن         هبي ىيڂَي إز ٽ  س ٤ٕ ډٮٞ ډبن ٍوٗ ث  ٽبٍ ځَٵش  ٙي  إنز. ىٍ ػَينبن ػننڀ اكن

ا٭ڈ اُ ډَٚٽبن، ٽٶنبٍ و يه ىينبن ډ اػن  ٙنيني، يپني اُ يه ىينبن سنبُ          ،ډٖچ بنبن ثب څٚڂَ ډشليي اُ ٹجبيڄ ٭َة

! ډف سنبُ   ٍٕيي و ث  ايٚبن ٭َٟ ٽَى: اي ٍٕ ڃ هيا هيډز ٍٕ ڃ هيا ،ډٖٮ ىثف  نٮيڈث  نبڇ  ،بن ٙي ډٖچ 

 ىاني ثٶَډب سب انؼبڇ ىهنڈ. دينبډجَ اٽنَڇ    دٔ آنـ  ٝقف ډي .اڇ و ٹ ډڈ اُ ايف ػَيبن ا٥ق٭ي نياٍني ډٖچ بن ٙي 

َاوان ؿنيف ٙوٞي ىٍ ډيبن ىٙ نبن آځب  ث ى، ث   َان   هَځ ن  ډي»ايٚبن ٵَډ ى: نيِ ٽ  ث  سإطيَ ٵ ٍا ثن  ؛س اني ىٙن ف 

َا =إبٕبً> ػنڀ ٭جبٍر إز اُ نيَنڀ َاي هَ اٹياډي ثبُ  .(572، 4ٛڇ، ع1989)اثف اطيَ، «ُي ٍا ث ث  ايف ٝ ٍر، ىٕز او 

ٌاٙز و او ثب نٶ ً ىٍ ډيبن ىٙ ف و ديبى  ٽَىن نٺٚ  )ه ن ،  اي ډنبٕت، س انٖز ١َثة ٕننڂيني ثن  آننبن واٍى ٽنني     ځ

 .(710، 2ٛ، ع1420؛ اثف هٚبڇ، 184ن182، 2ٛڇ، ع1994
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َاى ډن ٍى ا٭ش نبى هن ى      ىٹز ىٍ ثَهي ػ قر ډٮٞ ډبن نيِ نٚبن ډي ثن    ،ىهي ٽ  ايٚبن اُ ٍوٗ ٵَٕنشبىن اٵن

َاي ىٍيبٵز اهجبٍ َّٕي و انشٺنبڃ آنهنب ثن  ايٚنبن إنشٶبى  ډني       ،٭ن ان ډإډ ٍهبي ا٥ق٭بسي َاي    ث  ن  نن ، ٽَىنني. ثن

َاڅ اډنيف ٭چي ډف  ه بنب ډإډ ٍ ا٥ق٭بسي»ن يٖي:  ډي ٭جبٓثف  ٹبئڈث  نبڇ  ،اي ث  ٵَډبنياٍ ه ى ىٍ ډپ  ىٍ نبډ ، اډي

 .(33 ناڅجقٱ ،  نهغ)...«ىٍ ٙبڇ ث  ډف ا٥ق٫ ىاى  إز

 ّطذار ٍ اتوام حدت. 5

َاي ايؼبى سإطيَي ٭ يٸ ،ىٍ ډ اٹ٬ ډ ٍى نيبُ ٽشبة ىٍ انييٚ  و سَٓ اُ ٭ اٹت ډوبڅٶز ثب إنقڇ،   سَ و ٵَوثَىن اهڄ ث

ٙني. اينف    ثن  ٽنبٍ ځَٵشن  ډني     ٍوٗ ډهڈ ىيڂَي ث ى ٽ  اُ ػبنت ډٮٞ ډبن ،هٚياٍ و اس بڇ كؼز ثب اهڄ ٽشبة

َاي ىٙ نبن ثي ،هٚياٍهب ٍا ث َا  ثنب   ؛ٽَى بن ډيځب  نب٩َ ث  ٭ اٹت اهَوي ث ى و ځب  ٵَػبڇ ثي ىني ي  ځ يب ه يٚ  ه 

سن ان ىٍيبٵنز ٽن      ډني  اُ ٕنيَة ډٮٞن ډبن   .(68، 2ٛٷ، ع1376ٕٮي،  )اثفى٭ ر ٥َٳ ډٺبثڄ ث  دٌيَٗ إقڇ ث ى

ٍا ډچِڇ ث  ايف اس نبڇ كؼنز   ،ايٚبن ىانٖنشني. دينبډجَ    هنب و هٚنياٍهب ډني    دي٘ اُ هَ ٍويبٍويي ٵيِيپي، ه  اٍ  ه ى 

ٍا ثَ اهڄ ٽشبة سقور ٵَډ ىني:ايف آي ،ث  ىٕش ٍ هياوني ډشٮبڃ ،اٽَڇ    

َِْٙ٘هَ ُٝخ١ُٞبً كََٜ ْٜب َُّٗؽِّهبً ِٓ٘ب َٗؼٌَُْٖ ِْٗٚ هَجِْْ أَْٙٛ  َكَّٓ َْٔؼَـ٢َُْٜٖ   فُؼ١َّب ػَٔى٧ب أ٢ُّ٧ََب آَّؿ٧َٚ أُٝتُٞا آٌِْتبةَ آُِٜٗٞا ثِ٘بٛ  أَؼْثبـ١ِب أَْٝٛ 

بَٙ أَْٗفُ تبة ؛ (47)نٖبء: اَّللَِّ َٗلْؼُٞالً ًَ٘ب َٓؼََّٜب أَِْطبةَ آىَّجْتِ ًَٝ   ً٠ ىبٛىً  س٠  >غؽا=اىً  ثـف =ث٠ ٌ٘ب ؼاؼٟ ٌؽٟ! ث٠ ٛآ

فؼ٧ٖ >پ٨بٗجف غٞؼ ٍب٠ٛ -ٛبقًّ  ٠ ثب ٌ٘بوت ٝ ١٘ب١َٜ ثبٛ  ٠ٌ ِٞـت -١ب٧ى اوتً  ١ب٧ى  ا٧٘بٙ ث٨بٝـ٧ؽ، پ٨ً اق ٛآ

٢ب ـا اق ـض٘ت غٞؼ ؼٝـ وبق٧ٖ، ٨ٖ، ٧ب ٛآ ٨ٜٖ، وپه ث٠ پٍت وف ثبقُفؼٛا ٠  ـا ٗطًٞ   ً٠ٛٞ « اِطبة وجت»١٘بٙ ُ

دبٕ ٌؽٛى اوت! (ُف١ٝى اق تج٢ٌبـاٙ ثٜى اوفال٨ْ)  ـا ؼٝـ وبغت٨ٖ ٝ كفٗبٙ غؽا، ؼـ ١ف ضبّ ٛا

ٍإشب ث  ؿٚڈ ډي ه ڂني  ٽن    (133؛ نٖنبء:  54ٍ.ٻ. ډبئني :  )هن ٍى  هٚياٍهبي ىيڂَي نيِ اُ آيبر ٹَآن ٽَيڈ ىٍ ه يف 

َاكز ډي. ىٍ ايف آيبرإزثَ ايف ٍوٗ ىٵب٭ي إقڇ  ٙبهي ٭هي اهن ٘ر و ډن ى٘ر    ،ځ يي: ثب هيؾ ٹ ډي ، ٹَآن ث  ٝ

َاٟ ه اهي ٙي. اُ ن  ن  ٗ  ديبډجَ اٽَڇ ځيَي ثهَ  هبي ٍوٙف نياٍى و اځَ ه ة ٭ ڄ نپنني، اُ آنبن ا٭  ،اُ اينف ٍو

 ٙنپني،  ٹينٺب٫ إز ٽ  ك٢َر دٔ اُ ثبُځٚز اُ ػنڀ ثيٍ و ډٚبهية ايف دي نبن  ٙپني يه ىيبن ثني ػَيبن دي بن

ُاٍ ٙهَ ايٖشبى و  َا ث  هيا ٕ ځني ٽ  ٙ ب ډياي يه ىيبن! إقڇ ثيبوٍيي؛ ن  »ى: آنبن ٵَډ ث  ىٍ ثب ىانيي ډف ٵَٕشبىة  ُي

ٍا ٽ  ثَ َٕ ٹَي٘ آوٍى، ثَ َٕ ٙ ب نيِ ثيبوٍى...ن  هيا هٖشڈ  .(309، 1ٛ، ع1417)ثقًٍي، «دي٘ اُ آنپ  هيا آنـ  

ډف ثب »ن يٖني:  ډي ايچ ىٍ نبډة ه ى ث  إٺٴ  اينپ  ديبډجَ اٽَڇ ىٍ اه يز ػبيڂب  ډهڈ اس بڇ كؼز و هٚياٍ،

َاي ٙ ب نبډ  ثن يٖڈ ٙ ب ػنڀ ن ي . هنڂبډي ٽ  (161ٷ، 1419ٛ؛ اك يي ډيبنؼي، 91، 1365ٛ)ك يياهلل، «ٽنڈ سب آنپ  ث

َاٳ ډيين  ك چ  ٽَىني و ىٕز ث  ٱبٍر ٽچت ثنيډٖيليبن  ٍا  ځَي، سؼبوُ و ٽٚشبٍ ُىني. ديبډجَ اٽَڇ ث  ا٥ ځَوهي 

َاي ډبن٬ ٙين آنبن اُ ايف ٵٖبىانڂيِيثف ٭ ٳ ٭جياڅَك فث  ٵَډبنيهي  ِاډي ىٕش ٍ  ، ث هب ٵَٕشبى. اډب ث  ايف هيئز ا٭

ٍا ث  إقڇ ى٭ ر ٽني. ايف ٍوٗ، نش َ ٽبٍي، آنبن  ُ ه ٘ ا ثف  ٭جياڅَك فيؼة ه ثي نيِ ىاٙز و دٔ اُ آنپ  ىاى ٽ  دي
ٍا ث  إقڇ ى٭ ر ٽَى، ىٍ نهبيز يپي اُ ثٍِځبن ډٖيليبن ث  نبڇ ٭ ٳ ٰ ، اُ ثبة اس بڇ كؼز، ٕ  ٍوُ آنبن  ثنف   اٝنج

 .(68، 2ٛٷ، ع1376)اثف ٕٮي، ، و ث  ىنجبڃ او، ځَوهي اُ ډَىڇ ډٖچ بن ٙيني و ه٦َٙبن هنظي ٙي٭ َو ٽچجي
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 .سَيف اډ ٍي إز ٽ  ىٍ ډٖإڅة ىٵب٫ وػن ى ىاٍى  ػبنج  ثب ىٙ ف، اُ اٝچي نٚبن ىاىن ٹيٍر ن٪بډي و س ان ډٺبثچة ه  

َار  ٍا ث  ٽبٍ ډي ډٮٞ ډبنك٢ َاثنَ  يني،  س ان سب ډني »ٵَډبيي:  ځَٵشني. ٹَآن ٽَيڈ ىٍ ايف ثبٍ  ډي نيِ ايف ٍوٗ  ىٍ ث

ٍا ثشَٕبنيي! و  ةب ث  وٕيچ، سثٖيغ ٽنيي آډبى هبى  إت آنبن نيَو و ځنَو    >ه ـننيف =آن، ىٙ ف هيا و ىٙ ف ه ي٘ 

ٍا، ٽ  ٙ ب ن ى ٍا ډى ىيڂَى ٱيَ اُ اينهب   .(60)انٶبڃ: «ٙنبٕي ٙنبٕيي و هيا آنهب 

ثَىني و ٕذبهي ٍا سنياٍٻ ىيني  ث ىنني ٽن  اُ څلنب٧       هب ىٍ آډبىځي ث  َٕ ډي ثَاي ػنڀ ديبډجَ إقڇ

اُ ٕبڃ نوٖز هؼَر، ثب  . ديبډجَ إقڇ(96، ٛ 1374)ػچيچي، سؼهيِار، ٕقف و نٶَار ىٍ و١ٮيز ه ثي ث ى

، 1، ع1363ي، )ٕنجلبن ٽٚنيي  ثَځِاٍي ډبن ٍهبي ن٪بډي، س انبيي و نيَوي ىٵب٭ي ډٖچ بنبن ٍا ث  ٍم ىٙ نبن ډني 

ىٍنڀ ىٕش ٍ ىاى سب ډٖچ بنبن، ٹچٮة آنبن ٍا ډلبَٝ    ، ثي، ديبډجَ إقڇ«ٹينٺب٫ ثني». ىٍ ػَيبن ٵشنة (477ٛ

اي ٍا اُ س ان ډٖچ بنبن ث  ن بي٘ ځٌاٙز ٽ  َٕانؼبڇ، ثيون هيؾ ُى و هن ٍى و ٍيونشف    ٽنني و ؿنبن س انبيي

ډير ډلبٝنَ  ٍا ٙن٘    اثف هٚبڇډؼج ٍ ث  سَٻ ٹچٮ  ٙيني. ن بيي، يه ىيبن سٖچيڈ و  ه ني، و سنهب ثب ٹيٍر

دبنِى  ٍوُ يه ىيبن  ديبډجَ»ن يٖي:  ډي واٹيي، ث  نٺڄ اُ ٥جَيو  (682ٛ  2ٷ، ع،1420)اثف هٚبڇ، ٍوُ ىانٖش 

سٖچيڈ ٙيني و  ٍا ډلبَٝ  ٽَى ٽ  هيؾ ٽٔ اُ آنهب ث  ػنڀ نيبډي. آنڂب  ث  كپڈ ديبډجَ هيا« ثني ٹينٺب٫»

 .(997، 3ٛ، ع1352)٥جَي، «بن ٍا ثٖشني...هبيٚ ىٕز

َاڅ اډنيف آډي  إز:ىٍ ٍوايز ىيڂَي  ٘   ثب ځٶشف ػ چ ، اډي ىاىن اٹشنياٍ   هبي ٕوز و سهيييآډيِ، ٹٞني ن نبي

ٍا ىاٙشني سب اُ ايف  ٍا ډَ٭ ة ٕبهش ، ػچ ي هَځ نن  هيبننز و ٭هيٙنپني اهنڄ    ٥َيٸډٖچ بنبن  ٍا   ، ىٙ نبن  ٽشنبة 

ٍان   ٽني:   نٺڄ ډي ك٢َر ،ځَىآوٍي ډبڅيبرثڂيَني. يپي اُ ډإډ 

ـفؼ. پـ٨ً اق « ثبٛو٨ب»١ب٥ ٜٗٙو٤  آٝـ٥ ٗب٨ٓبت ٗفا ثفا٥ خ٘غ ،٘بٓت اث٦ثٚ  ػ٦ٔ ٞك٠ ٗـمٗٞـً  ٞاض٦ً  ٝ ثفغ٦ اقٛ 

ؼـ ق٤ٜ٨ٗ ٗب٨ٓبت تٞخ٠ ٝ خؽ٧ت ؼاٌت٠ ثبٌؽ ٝ ضت٦ اق ؼـ٦٘١ ِٗـؿـ؛ ٝهتـ٦ »ـكتٚ، ؼـ ضٕٞـ ٗفؼٕ ث٠ ٗٚ كفٗٞؼ: 

كؼ ٗٚ آ٥ت٨ّٖ٘ ُفكت٦ و٘ت ٗطْ ٗم  ٛ،٦ٜ كؼ ضٕفت«. ٗٞـ٧ت ضفًتً  ٞـ  هجْ اق ولفٛ  ـكتٖ، اٗب ا٧ٍبٙ ث٠٘ 

س٠ اق ٗٚ ٨ٌٜؽ٥ و٨بوت ثٞؼ. ٗجبؼا كفؼ٥ ٗىـٔ٘بٙ، ٢٧ـٞؼ٥ ٧ـب ٗىـ٨ط٦ ـا ثـفا٥ »غ٦ِّٞ ث٠ ٗٚ كفٗٞؼ:  ٛآ

بـ اوتلبؼٟ ٦ٗ ٖ ثب ػلٞ ٝ ًٜؽ> ثفا٥ ؼـ٦٘١ ثلف٦ٌٝ. ٗب ٗمٗٞـ٧ ؼـ٦٘١ غفاج ثك٦ٛ ٧ب ض٨ٞاٙ كفؼ٥ ـا =٠ً اق آٙ ؼـً 

بٙ ٗب٨ٓبت ث٨ِف٧ٖ ٠ ٗالضظ٠ ٦ٗ . ١٘بٙ(128، 41ٛٷ، ع1403)ډؼچٖي،  ٢ٗفثب٦ٛ اق ٛآ  ً٠ٛٞ ضٕفت ثب پف٨١ـك   ٌٞؼ، ُ

ىجت ث٠ ا١ْ بػت  ،ٛ٘ب٦٧ ًتبة، ثب اتػبؾ ـٝي هؽـت اق ثفغٞـؼِ ث٠ ٝاهغ غ٨ٍِٜ٘ب٠ٛٛ  بٙ ـا ٝاؼاـ ث٠ ٘ا ٠ ٛآ غٞاوتٜؽً 

بكفٗب٦ٛ ٝ تٞ٘ئ٠ ـا اق وفٌب ٜٜؽ.ًٜٜؽ تب كٌفٛ   ٙ غبـجً 
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َاي دي٘ ثَىن ثهشَ اډ ٍ ډوشچٴ ن٪بډي، ىهي ډٮٞ ډبن سبٍين نٚبن ډي ٕنبُي   ډبنني ٙنبٕبيي سهبػ بر، آډبى  ،ث

َاٍځنب  ډَٽنِي سٚنپيڄ ډني    ، ...هبي ډنبٕت، انشوبة ٙي ة ډجبٍُ  و دبٕن ىاىنني و ىٍ آنؼنب ثن  ثٍَٕني اينف اډن ٍ        ٹ

َاٍځب دَىاهشني. ىٍ ايف  ډي َاى ثبسؼَثن       ه ى اډبڇ ،هب ٹ  ثب ث  ىٕز ځَٵشف ډييَيز، ث  ډٚن ٍر ثنب ٽبٍٙنبٕنبن و اٵن

ٍا اسوبً ډي هبي الُڇ، سٞ يڈ دٔ اُ ثٍَٕي .دَىاهشني ډي  ٹيٍ نِى دينبډجَ اٽنَڇ   آن ،ن  ىني. ايف نپش  هبي ډشنبٕت 



ٞاخ٠٢ ٛظب٦ٗ ثب ا١ْ ٥ ؼـٗ    37ًتبة  ثفـو٦ تط٦ٔ٨ٔ و٨ف٣ ٛج٥ٞ ٝ ػٞٔ

 ،َ ډاډنبن و ثيون ٍ٭بيز ن٪َ ايٚبنهيؾ ډاډني ثيون ١ٍبيز ىيڂ»اه يز ىاٙز ٽ  ىٍ ٭هينبډة ډيين  آډي  إز: 

ٍا  هيا ديٚنهبى ٝچق ىهني  ن ي َاى ثبيني ثن        ؛(427، 8ٛ، ع1409)٭نبډچي،  «س اني ىٍ ػنڀ و ػهبى ىٍ  يٮنني سٞن يڈ اٵن

َاٽنني  سٞن ي ي     .ن٪َ واكيي ا٭قڇ ٙ ى ،ػب ثٍَٕي ٙي  و ٕذٔ ٝ ٍر يټ هيؾ ٽٔ نجبيي ث  ٝ ٍر ٵنَىي و د

ٍا ب٭ بڃ ٽني. ه ى ٍٕ ،ځَٵش  ٍا ډَٽنِ ٵَډبننيهي،       ،ىٍ آٱبُ وٍوى ثن  ډيينن     ڃ اٽَڇآن  ثنب ٕنبهز ډٖنؼي، آن 

َاٍ ىاى. ډٚ ٍر، ثَنبډ   ٍيِي و كڄ و ٵٞڄ اډ ٍ ٹ

ِاة َاٍځنب  ىٍ ٍوينبٍويي   ،ػچٖة ډٚ ٍر ىٍ ػنڀ اك ثنب   هنبي دينبډجَ اٽنَڇ    يپي اُ ډٞبىيٸ ٍوٙف سٚپيڄ ٹ

َاي :ٽشبة ث ى. ىٍ سبٍين آډي  إز اهڄ ىٕنز ٙنيني، هجنَ ثن  دينبډجَ       ډجبٍُ  ثب ډٖچ بنبن هڈ هنڂبډي ٽ  ىٙ نبن ث

ٍا اُ ايف ػَيبن آځب  ٽَى. ٽبٍ ٹبثڄ س ػ  ايٚبن إقڇ َاي       ،ٍٕيي. ايٚبن ډَىڇ  ىٍ ػَيبن ډنٌٽ ٍ اينف ثن ى ٽن  ثن

َاي ػنڀ اُ ٙهَ هنبٍع ٙن ني   ،ډٺبثچة ثهشَ ثب ايف سهبػڈ ثٍِٿ ينب ىٍ   ،ثب سٚپيڄ ػچٖة ډٚ ٍر، ىٍ ايف ثبٍ  ٽ  آيب ث

ٍا ػ يب ٙي. ىٍ ايف ډيبن ٙهَ َاى  َاي       ،ٕچ بن ٵبٍٕي ،ث بنني و ث  ىٵب٫ ثذَىاُني، ن٪َ اٵ ٍا ډ٦نَف ٽنَى ٽن  ثن ن٪نَي 

َان هنڂبډي ٽ  ثب ځَو  ثٍِځي ٍوث  ٍو ډي :ٍٕيي. او ځٶز ه ڂبن ػبڅت ث  ن٪َ ډي ٙييڈ، ىوٍ هن ى هننيٹي    ډب ىٍ اي

َاٍ ځَٵز و ثن    ،ٽَىيڈ. ىٍ نهبيز ډبن ػچ ځيَي ډي كٶَ و اُ وٍوى ىٙ نبن ث  َُٕډيف ه يف ن٪َ نيِ ډ ٍى دٌيَٗ ٹ

َا ٙي ك٢ن ٍ  . ىٍ ػَيبن ه يف ػنڀ، هٖنشة ډَٽنِي هنيايز ػننڀ ثنب      (364، 4ٛٷ، ع1414)ٝبڅلي ٙبډي، ه ثي اػ

َاي ډٚپقر ځ نبځ ن دي٘ ث  ډييَيز و ثَنبډ  ،ديبډجَ إقڇ هنب   اُ ايف ٍو، ه ة س ٥ئن   .دَىاهز آډي  ډي ٍيِي ث

َاي ډظبڃ، يپي اُ ك اىص ػبنجي ايف ػنڀ، ػَيبن هيبنز يه ىيبن  ثنب   ،و ه پنبٍي آننبن  « ٹَي٪ن   ثني»هنظي ٙي. ث

َاهي ثٮ ډهبػ بن ث ى ٽ  ديبډجَ اٽَڇ ٍا نيِ ثب ه  َاى ډن ٍى ا٭ش نبى ډبننني     آن  ډنييَيز و هنظني    كٌيٶن  ٢ي اُ اٵن

 .(185ن183، 2ٛٷ، ع1994)اثف اطيَ، ن  ى
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َاي آن ثٖيبٍ ډهڈ إنز و   ،هبي ىيڂَ ډجبٍُ  ثب اهڄ ٽشبة و ىٵب٫ اُ ٽيبن إقڇ اُ ٍوٗ ٽ  هڈ ٵهڈ ػ انت و هڈ اػ

ٍا ډي َاواني  ب  ث  ٭ن ان يټ ٙجه  ډ٦َف ٙي  و ىٍ ٝنيى ايؼنبى   ځ ،٥چجي، ٍوٗ ػنڀ ثب آنبن إز. ايف ٍوٗ ىٹز ٵ

َاٍ ډي َاي ػبهقن ډي٭ي ډٖچ بني ٹ آننبن ثنيون س ػن      .ځينَى  سچٺي ٙ ٚيَي ث ىن إقڇ إز و ځب ، ىٕشبويِي ث

َاځيَ  ثب ىٍ ن٪َ ځنَٵشف اينف ډ٦چنت ٽن       .ُنني اهڄ ٽشبة ډيو ٭  ډي الُڇ ىٍ ډٖبيڄ ډوشچٴ آن، ىٕز ث  ٽٚشبٍ ٵ

َاي ػهبنيبن إزديبډجَ إقڇ ډإډ  ٌاٙز ٽ  ٍ ، هيؾ ځ ن  (107)انجيبء: ٍ آوٍىن ٍك ز ث ٵشنبٍي  سَىييي ثبٹي نو اهي ځ

 ٱيَ٭بٹقن  و ٱيَىيني إز.

َاي إنقڇ   ډٮنبٽٚشبٍ اهڄ ٽشبة ث  ايف  ٍا ډ٪چ ډبن  و آن هڈ ث  ثهبنة اػ . ٹشنڄ و ٭نبڇ ٽننيڈ   نيٖز ٽ  ډَىډي 

َاي٦ي ٍوا نيٖنز.      ىٵب٭ي، ٹشبڃ ثب هَ اهنڄ ىهي ٽ  ىٍ ثلض  نٚبن ډي ډ٦بڅٮة ٕيَة ډٮٞ ډبن ٽشنبة و ىٍ هنَ ٙن

ٍا ثب آننبن ډنٮٺني    نبډ  ٽشبة ػنڀ نپَى، ثچپ  اثشيا دي بن هنڂبڇ وٍوى ث  ډيين  ثب اهڄ ديبډجَ إقڇ . اډنب  ٽنَى هبيي 

ب س ػ  ثن   ٙپني آنبن و هنڂبډي ٽ  ؿبٍة ىيڂَي ػِ ثَه ٍى َٕٕوشبن  ثب آنبن نياٙز، ثب آنبن ػنڂيي. ث دٔ اُ دي بن
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ٝن ٍر  ٭چين  آننبن   س انني واٍى ػنڀ ٙ ني ٽ  سهبػ ي ٩بڅ بنن    آډي ، ډٖچ بنبن ىٍ ٝ ٍسي ډيٽَيڈ آنـ  ىٍ ٹَآن 

َا ٽ  ډن ٍى   ؛ػهبى ىاى  ٙي  إز ةث  ٽٖبنى ٽ  ػنڀ ثَ آنبن سل يڄ ځَىيي ، اػبُ»ٵَډبيي:  ځَٵش  ثبٙي. ٹَآن ډي ؿ

َاٍ ځَٵش   ؛ٙني  إبٓ، ىٍ ٹشبڃ ه  اٍ  ث  كي ١َوٍر اٽشٶب ډي ايف. ثَ (39)كغ: «ٕزاني و هيا ثَ يبٍى آنهب س انب ٕشڈ ٹ

ِان ػننڀ   ايف َاي ديٚجَى اهياٳ إقڇ و ځٖشَٗ آن ثبٙي، ثچپ  ايف ډين ٍا  ه يٚڂي ث  ،ځ ن  نيٖز ٽ  ػنڀ يټ 

َاثَ سهبػڈ )٭نبډچي،  ٽني، ثب هَ ٭ٺڄ و ډن٦ٸ ٕبڅ ي ٕبُځبٍ إز هبي ىٙ نبن سؼ يِ ډي ٽ  إقڇ ث  ٭ن ان ىٵب٫ ىٍ ث

ٍا  إقڇ إز. ډٮٞ ډبن(133، 3ٛ، ع1400 سنهب هنڂبډي ٽ  ه ة ىٍهبي ٝچق و  . ىٍ واٹ٬، ػنڀ ه يٚ  آهَيف 

َاڅ ناډنيف    ٽَى، ثب ػننڀ ډ اٵٺنز ډني    يب وٹشي ٥َٳ ډٺبثڄ ٥ٲيبن و َٕٽٚي ډي ،ٙي وځ  ثٖش  ډي ځٶز ٽَىنني. اډي

ٍا ٽ  هٚن ىي هيا ىٍ آن إز، ٍى٘«  ن يٖي: ډي ډبڅټ اٙشَىٍ نبډ  ث   ٭چي ډپف، ٽن    هَځِ ديٚنهبى ٝچق ىٙ ف 

ٍاډ٘ ٵپَي س  و اډنيز  .(53ن  ،اڅجقٱ  نهغ)«ځَىى ٽٚ ٍ ىٍ ٝچق سإډيف ډي إٓبي٘ ٍُډنيځبن و آ

نينِ  « ٹَي٪ن   ثنني »و « ن٢يَ ثني»، «ٹينٺب٫ ثني» ،نيٖز. ىٍ ػَيبن ك اىص يه ىيبن ػنڀاي ػِ  آٍي، ځب  ؿبٍ 

ٍا ٙپٖز و ث  ػننڀ   دي بن ُډبني ٽ  ديبډجَ اٽَڇ ٍا ډٚبهي  ٽَى، ثب ډٺبثچ  ث  ډظڄ، ه ى نيِ دي بن٘  ٙپني آنبن 

َاي ايف ٍوٗ، ثب َاځَٵشف ؿڂ نڂي اػ َاي ٵ ٍا واىاٍ ث  ػق ن  ى. ث هنبي واٹن٬ ٙني      يي ثن  ػننڀ  ثب آنبن ٍٵز و آنبن 

 و يه ىينبن  ،يبثيڈ ٽ  ػنڀ ډيبن ديبډجَ اٽَڇ ٽشبة ن٪َي ثينياُيڈ. ثب نڂبهي ث  سبٍين ىٍ ډي ډيبن ډٖچ بنبن و اهڄ

ٍا  ٽشبة ىٕز ث  س ٥ئ  ٭چي  إنقڇ ُى  ث ىنني. ىٍ اينف     هبي ٹجچي سإطيَي نياٙز و اهڄ هنڂبډي ٍوي ىاى ٽ  ىيڂَ 

هنڂبډي ٽ  ډإډ ٍيز ايٚبن، ثن  هقٽنز ٍٕنبنين     .ٙيني ٍو ډي ٽبډڄ ثب څٚڂَ ډوبڅٴ ٍوث ثب اٹشياٍ  ديبډجَ ،هنڂبڇ

 ٽَىني. ٍ ايف ٽبٍ هيؾ سَىييي ن يىٙ نبن إقڇ ث ى، ى

ٍا ډٚبهي  ٽَى، ىٍ ثَه ٍى ػي٘ي ثب آنهنب  « ٹينٺب٫ ثني»ٙپني يه ىيبن  ، دي بنهنڂبډي ٽ  ديبډجَ إقڇ

ٹچٮة آنبن ٍا ډلبَٝ  و آنهب ٍا ډؼج ٍ ث  سٖچيڈ و اهَاع اُ ډيينن  ن ن ى و   هيؾ ىٍنڀ نپَى و ثب ٹب٥ٮيز س بڇ، 

ػننڀ   .(998، 3ٛع  ،٥1352جنَي،  )ٙنبن ٍا اُ آنهنب ځَٵنز    ؿ ن ُډيني نياٙشني، اډ اڃ، ٕقف و څن اُڇ ٍُځنَي  

يِ وٹشي ن« ٹَي٪  ثني»و اهَاع آنبن نيِ ثٖيبٍ ډٺشيٍان  انؼبڇ ٙي. ىٍ ػَيبن ػنڀ ثب « ن٢يَ ثني»، ثب ديبډجَ

ځٶنز:   ٕٮيث  او ىٕش ٍ ىاى سب كپڈ ه ى ٍا ثيبن ٽني.  ، ث  ٭ن ان كپَڈ انشوبة ٙي. و ديبډجَثف ډٮبً ٕٮيٽ  

ٙبن ث  إنبٍر   ٹَي٪  ٽٚش  ٙ ني. ُنبن و ٵَُنيان ځَ ثني كپڈ ډف ايف إز ٽ  ډَىان ٵشن  اي ٍٕ ڃ هيا

ث  كپنڈ هنيا   »ثَهبٕز و ٵَډ ى:  ٍٕ ڃ هيا ٙبن ډيبن ډهبػَان و انٞبٍ سٺٖيڈ ٙ ى. ځَٵش  ٙ ني و اډ اڃ

ځب  ايف كپنڈ ٍا اػنَا ٽنَى. دنٔ اُ      . آن(189، 2ٛ، ع1367ٹ ي، )«اي ٽ  ثبالي هٶز إٓ بن إز، كپڈ ٽَى 

اي نبن   اي ٽ  ثَهي اُ اٵَاى ٕٖنز  ځَ آنبن ٍا ځَىن ُى؛ ث  ځ ن  ٹَي٪  ث  ٙهَ، ډَىان ٵشن  ٵَٕشبىن ُنبن ثني

 .)ه بن(ٍا ثَسبثني و څت ث  ٙپ   ځٚ ىني نش انٖشني ايف ٭ ڄ ديبډجَ

َاڅ اډنيف ٭چي ٍا نٺ٠ ډي ًډ  ث  ػنڀ ثب اهڄ، اډي ٽ  اي  ًډي» :ٵَډبيي ډي ،ٽني، كپڈ ٵَډ ى  اي ٽ  دي بن٘ 

اهش نبڇ   اي ٽن  ډٮٞن ډبن   . اډنب نپشن   (265، 7ٛٷ، ع1407)ٽچيني، «اٗ هبٍع ٙي ، كپ ي ػِ ٙ ٚيَ نياٍى اُ ًډ 
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َاي سٺ يز ډ ا٬١ ه ي٘ و ثن   ،بڃ ىٍ كيف ػنڀىاٙشني، ىيذچ بٕي ٵٮ٘اي ث  آن  ويْ  هنبي   ىٕنز آوٍىن ډ ٵٺينز   ث

هنبي ډونبڅٴ    ٥َٳ و ػچ ځيَي اُ ه جٖشڂي ځَو  هبي ثي هبي ٕيبٕي ثب ٹيٍر ثيٚشَ ث ى ٽ  اُ ٥َيٸ انٮٺبى دي بن

ٌاٽَ  ىٍ كيف ػنڀ نيِ ٱٶچز ن ي ث ى. ٌاٽَ     ڇ ث ى، سقٗ ډيػب ٽ  الُ ٽَىني و ىٍ آن ىٍ ٭يف كبڃ، اُ ډ ٽَىنني اُ ډن

َاي دبيبن ىاىن ديَوُډنيانة ٱبئچ  إشٶبى  ٽنني ،ثب ىٙ ف  .(114ن105ٛ، 1374)ػچيچي، ث

ثيبن ځَىيي  إنز.   هب اُ ٕ ي ډٮٞ ډبن هبيي ثَاي ٭  ڇ ػنڀ اډب ىٍثبٍة ؿڂ نڂي ػنڂيين نيِ ٍوٗ

و ډلبٝنَة اٹشٞنبىي ن ن٪نبډي اُ اينف       هبي ډنٶَى،  انشٺبڃ ػنڀ ث  َُٕډيف ىٙ ف، سٶپيټ ىٙ ف ث  ىٕش 

ثن ى. ىٍ ثيٮنز ٭ٺجنة     سَيف اډ ٍ ډ ٍى س ػ  اډبډبن . ٍ٭بيز ډٖبيڄ اډنيشي نيِ اُ ډهڈ(1387)نبَٝي، اني ػ چ 

ٵَډ ىننني: ٕننوف ثڂ يينني اډننب ډوشٞننَ؛ ُيننَا ثننَ ډننب ػبٕ ٕننبني     ثنن  انٞننبٍ ډنني  ىوڇ، ديننبډجَ ا٭٪ننڈ

ث  ٕذب  ٵَٕشبى  ٙي  اُ ٕ ي هن ى ثن  ٵَډبننيهي     اڅ اډنيف. ه ـنيف، اډيَ(45، 1365ٛ)ك يياهلل،اني ځ بٙش 

 ن يٖي: ىٍثبٍة ؿڂ نڂي ػنڂيين ډي ثف هبني َٙيقو  ثف ن٢َ كبٍطي ُيبى

ِفُبٟ غ٧ًٞ ـا ثف كفاق ثٜٔؽ٥ ٟٞ ،١ب ١فُبٟ ث٠ ؼٌ٘ٚ ـو٨ؽ٧ؽ، ٧ب ٝا ث٠ ٗب ـو٨ؽ، ٍٓ ١ب  ١ب ٧ب ث٨ٚ ـٝؼغبٛـ٠ ٧ب ؼا٤ًٜٗ 

ـ ؼ٨١ؽ تب پٜبٟ ٨ٜؽ ٝ ؼـ ثبال٥ ه٠ٌّٔ٘ب ٝ ُبٟ  هفا ٚ ثبٌؽ. خَٜ ـا اق ٧ي وٞ ٧ب ؼٝ وٞ آؿبقً  ١ب ٝ كفاق  ٗبٛغ ١دٕٞ ؼٌ٘

٠ ٦ٗ ثبٙ ١ب ؼ٧ؽٟ تپ٠ ب٢ُبٙ ثف ٌ٘ب ٧ٞـي  ١ب٦٧ ثِ٘بـ٧ؽ. ٗجبؼا ؼٌ٘ٚ اق خب٦٧ً  ؽاـ٧ؽٛ  ٠ ث٨ٖٛ  تفو٨ؽ ٧ب اق و٦٧ًٞ 

٠ پ٨ٍب١ِٜبٙ وپبٟ ؼ٧ؽٟ ٨ؽً  ِف٧بٜٛؽ ٝ ؼ٧ؽٟ آٝـؼ! ٝ ثؽٛا ال٧ ثبٙ ٍٓ ٜؽ٦ُ ثپف٨١ك٧ؽ. ١ف  ٠ثبٛبٙ٘  ؼاـاٙ وپب١ٜؽ. اق پفًا

ٞذ ٦ٗ ٨ـكٟ خب كفٝؼ ث٨ب٨٧ؽ ٝ ١فُبًٟ  ٨ٜؽ؛ ٝ زٞٙ تبـ٦ٌ٧ ٌـت ٌـ٘ب ـا ثپٌٞـبٛؽ،ٛ  ٞذً  ؼاـاٙ ـا  ٨ًٜؽ، ٠٘١ ثب ١ًٖ 

ٞٛبٙ آة ؼـ ؼ١بٙ زفغبٛؽٙ ٝ ث٨فٝٙ ـ٧ػتٚ) ؽى، ز ػٞاث٨ؽ ِٗف ٛا ِف ثِ٘بـ٧ؽ ٝٛ   (.11 ، ٙآجالؿ٠ ٢ٛحپ٨فاٗٞٙ ٍٓ

نيِ دٔ اُ اثنقٯ   ډٮٞ ډبن ،هبي اثشيايي ػنڀ ىٍدَىاُى، وڅي  سنهب ث  ثٔٮي ىٵب٭ي إقڇ ډي ،سلٺيٸ اډب اځَؿ  ايف

ٍا ث  ځ ٗ ه ڂبن ثَٕبنني و ډپچٴ  ٙي. ديبډجَ إقڇ ديبڇ إقڇ و ى٭ ر اُ آنبن انؼبڇ ډي ډإډ ٍ ث ىني ديبڇ اڅهي 

َاي ٍٕبنين ديبڇ إقڇ ډٚبهي  ډني  ، اډب هَػب ٽ  ډبنٮي(12)سٲبثف: ث  ډٖچ بن ن  ىن ډَىڇ نج ىني ٽَىنني، ٕنٮي ىٍ    ث

ٍإشب انؼبڇ ډي ثَىاٙشف ډ ان٬ ډي  .(36، 1390ٛ)اك يي، ٙي ٽَىني ٽ  ػهبىهبي اثشيايي نيِ ىٍ ه يف 

 اثكاـ١بج( 

ِاٍهبي ن٪بډي اٝچي ٭جبٍر ثن ى  ٙي،  ٭ چي ډي هبي ن٪بډي ډٮٞ ډبن ٽ  ث  وٕيچة آنهب ٍويپَىهب و ٍوٗ ،سَيف اث

 ٶبى  اُ ٕذب  ن٪بډي ٽبٍآډي، ثٖيغ ډَىډي، و ٙجپة ا٥ق٭بر ٽ  ث  س ١يق آنهب ه اهيڈ دَىاهز:اُ: إش

 استفادُ از سپاُ ًظاهٖ كارآهذ. 1

َاثَ سهبػڈ هبي ىٵب٫ ډٮٞ ډبن هب ځٶش  ٙي، ػنڀ يپي اُ ٙي   ځ ن  ٽ  ىٍ ثلض ٍوٗ ه بن ٽشنبة   هبي اهڄ ىٍ ث

ٗ    ٙي.  ث ى ٽ  ىٍ ُډبن الُڇ ث  ٽبٍ ځَٵش  ډي ػنِ ثنب ىاٙنشف ٕنذبهي      ،ٍوٙف إز ٽ  ٽٖنت ډ ٵٺينز ثنب اينف ٍو

 دٌيَ نج ى.  يبٵش  و آډبى  اډپبن ن٪بڇ

َاي ػننڀ   ،ث  نٺڄ سبٍين، ديبډجَ اٽَڇ ٍا ثن َاي آنهنب ٵَډبننيهبن     .ٽَىنني  هنب ځٖنيڄ ډني    ٕذبهيبن ډن٪ ي  ثن

َاٍ ډني     .ن  ىنني  اي سٮييف ډني  ٙبيٖش  ٍا ىٍ اهشيبٍٙنبن ٹن ِار الُڇ  ٍا ثن  ىٕنز    ىاىنني و دنَؿڈ   سؼهين ٙنبن   هنبيي 
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ٍا  ىٵنب٫    ،. سبٍين ځ ا  ايف ډ٦چت إز ٽ  ديبډجَ ا٭٪ڈ(69، 2ٛسب، ع ، ثيي)يٮٺ ثنيىٕذَ ډي اُ ٕذب  ن٪بډي ډٺشنيٍ ىٍ 

َاسْي  . ډقك٪نة ٽبٍنبډنة ن٪نبډي و   (123ٛ ،1387نبٝنَي،   :ٍ.ٻ)ٽنَى  اٗ إشٶبى  ډي اُ آييف اڅهي هنبي ىٹينٸ و    إنش

َايني ىٙ اٍ ػنڀ، كپبينز اُ انٖنؼبڇ ٕنذب  ن٪نبډي ايٚنب      هنبي   ن ىاٍى. ٽٖنت ډ ٵٺينز  ډييَيز ډ ٵٸ ايٚبن ىٍ ٵ

َاثَ ٹجبيڄ ى  ،ديبډجَ بٍ ث ىنني   ٽ  كيوى دنغ ،ځبنة يه ىيبن ډيين  ىٍ ث ِاٍ نٶَ ػ ٮيز ىاٙشني و سٺَيجبً ډٖبوي ثب اٞن ه

 باليي ثَه ٍىاٍ ث ىني، ٙبهيي ثَ ايف ډ٦چت إز.اُ طَور و س انبيي ث ،و اُ ٥َٵي

ٕذب  ن٪بڇ َاي سبٽشيټيبٵشة ديبډجَ ا٭٪ڈ ن٪ڈ  ٍا ډ پف ډي ، اػ ً       هبي ځ نبځ ن ػنڂي  نقڇ ثنب اسونب ٕنبهز. ٕنذب  ٕا

ٙشف سبٽشيټ ٌا ليق و ث  ن ب٘ي ځ ٍا٘ي ن٪بډيٝ  ٖچيڈ ډني  هب و ٍوٗ آ ٍا س ٽنَى.   هبي ډجبٍُة ػبڅت س ػ  و ځب  ثيي٬، ىٙ ف 

ٍا ډي هبيي ُا ايف ٍوٗ  ن  ن ُ ٍوٗ هب  بن ا ٕشٶبىة اٚي َ، ثب يه ىيبن ډيين  و ا ٍ ػنڀ ديبډج هبيي ؿ ن انشٺبڃ ػننڀ ثن     س ان ى

ٕش  ٗ  َُٕډيف ىٙ ف، سٶپيټ ىٙ ف ث  ى ً ٍو بىي ن ن٪بډي، اسوب َة اٹٞش ٍآالر    هبي ډنٶَى، ډلٝب ِا َ اثن َاثن ٍ ث هبي ډٺبثچ  ى

َيبن  ٙني ډقك٪  ٽَىػنڂي ػيييي ؿ ن ډنؼنيٸ، ٽ  س ٤ٕ هيج ٕشٶبى  ٙي  ث ى و... ث  ٍو  .(143ن141ه بن،ٛ )ا

َاڅ اډنيف دٔ ٕذبهيبن ث  ٵَډبن هيا دنبهڂب  إش اٍ »ٵَډبيي:  ىٍثبٍة ١َوٍر وػ ى ٕذب  ن٪بډي ٽبٍآډي ډي اډي

ٍا  ٍان، ٙپ   ىيف، و  إنش اٍ  هبي سلٺٸ اډنيز ٽٚ ٍني. اډن ٍ ډنَىڇ ػنِ ثنب ٕنذبهيبن       ٍ٭يز، و ُينز و وٹبٍ ُډبډيا

ٙن ى،   ث  څِوڇ سإډيف ډوبٍع اىاٍة ٕذب  س ٤ٕ ډبڅيبسي ٽ  اُ ډَىڇ ځَٵش  ډني  ،. ايٚبن ىٍ اىاډ (53اڅجقٱ ، ن  نهغ)«نڂَىى

َاع و ډبڅيبر ٍ٭يز انؼبڇ ن ي»ٵَډبيني:  ډي ٽَى ،اٙبٍ   َاي ػهبى ثب ىٙ ف  دبيياٍي ٕذبهيبن ػِ ث  ه ٙ ى ٽ  ثب آن ث

َاي اٝقف اډ ٍ ٍا ثَ ٥َٳ ٕبُني ه ي٘ ث  آن سپي  ٽنني و نيبُډنيي سٺ يز ځَىني، و ث ايف ډ اٍى  .)ه نبن( «هبي ه ى 

َاثنَ      ،اُ ٕذب  ن٪نبډي ډنٖنؼ ي ىٍ كپ ډنز إنقډي     ځيَي ډٮٞ ډبن نٚبن اُ ثهَ  َاي ىٵنب٫ اُ إنقڇ ىٍ ث ثن

 .(128، 4ٛ، ع1400)٭بډچي، هبي اهڄ ٽشبة ىاٍى سهبػڈ
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َاي ىٵب٫ اُ ٽيبن إقڇ إشٶبى  ډياُ ثٖيغ  ډٮٞ ډبن سَىيي ثي ځ نن    ٽَىني. اينف  ډَىڇ ىٍ اډ ٍ ٕيبٕي و ن٪بډي ث

ٍا ثنَ آن إنبٓ سن٪نيڈ ن بينني. ىٍ      نج ى  إز ٽ  ايٚبن سنهب ث  وػ ى يټ څٚڂَ اٽشٶب ٽنني و ه ة ثَنبډ  هبي ه ى 

ٍا انؼبڇ ډي ،٭َٞ ايٚبن ه ن  ثن  ډينيان ػننڀ     ، ػنڀهنڂبڇ وٹ ٫  .ىاىني ډٖچ بنبن ه ة ٽبٍهبي ٍوُډَة ه ىٙبن 

هنبيي ٽن  ىٍ ٭ٞنَ نجن ي ٍوي ىاى ، ثنب       ػنڂييني. ػهبى و يبىځيَي آن ثَ ه   واػت ث ى. ه ة ػنڀ آډيني و ډي ډي

َاڅ اډنيف ٭چي ډيډٚبٍٽز ثٖيغ ډَىډي انؼبڇ  َاُي اُ ه٦جة اډي ِاٍ ثٖيغ ډَىډني ىاٍى.   ځَىيي. ٵ نيِ كپبيز اُ اث

َاي ػن ايٚبن ىٍ ډٖيَ كَٽز ث  ٙبڇ  ٵَډبيي: ڀ ثب ٙبډيبن، ډيث

٢ـب ثفوـؽ؛ ق٧ـفا  ٜٜؽ تب كفٗبٙ ٗٚ ثـ٠ ٛآ ٜبـ كفات تٞهقً  ِفٕ ـا اق خٔٞ كفوتبؼٕ ٝ ؼوتٞـ ؼاؼٕ ؼـً  پ٨ٍتبقاٙ ٍٓ

فاف ؼخ٠ٔ ٗىٌٚ ُك٧ؽٟ ٠ ؼـ ٘ا ؽ ـ١ىپبـ ُفؼٕ ٝ  ت٨ّٖ٘ ُفكتٖ اق آة كفات ثِؿـٕ ٝ ث٠ و٥ٞ خ٘ؼ٨ت٦ اق ٌ٘بً  ٛا

٘ب٧ٖ ٝ اق  ٢ب ـا ١٘فاٟ ٌ٘ب ثى٨حٛ  ٘ي ٝ تو٧ٞت ٌ٘ب ٧بـ٥ ثٙٔجٖٛآ ٢ب ثفا٥ً   .(48م اڅجقٱ ،  نهغ)ٛآ

ىهي ٽ  ايٚبن ىٍ ٝيى ث ىني اُ ه ة ٩َٵيز ډَىڇ ډٖچ بن إشٶبى  ٽنني، ن  ٵٺن٤ اُ   نٚبن ډي ،ايف ٵَډبي٘ ك٢َر



ٞاخ٠٢ ٛظب٦ٗ ثب ا١ْ ٥ ؼـٗ    41ًتبة  ثفـو٦ تط٦ٔ٨ٔ و٨ف٣ ٛج٥ٞ ٝ ػٞٔ

ِاٍ ٽشنبة   ثنب اهنڄ   ىٍ ډ اػهة ډٮٞ ډبن ،يټ ٕذب  ډشٚپڄ اُ نيَوهبي ن٪بډي هبٛ. اډب ىٍثبٍة ث  ٽبٍځيَي ايف اث

َاډي إقڇ ثيانيڈ ٽ ٽبٵي إز  ٽَىنني   هبي ىٵب٭ي ه ى ثب آنبن، ٵَډبن ػهبى ٭  ډي ٝبىٍ ډي ىٍ ػنڀ ديبډجَ ځ

َا ډي ٍا ٵ َاي كٶَ هنيٷ، ىٕش ٍ كَٽز ٍٕ ڃ هيا ن  ن  .ه انيني و ډَىڇ  ِاة ث  هبي ٍوٙف آن ىٍ ػَيبن ػنڀ اك

َاي ػنڀ ثب ثني  ٕز.ن٢يَ و ډبنني آن ٹبثڄ ډٚبهي  ا ث

 تطک٘ل ضثکٔ اطالعات. 3

َاي ىٍيبٵز هجَهبي ػييي اُ او١ب٫ ډوبڅٶبن إقڇ سٮييف ډي ډٮٞ ډبن ٍا ث َاى ډ ٍى ا٭ش بىي  ٍا ثن    .ٽَىني اٵ آنبن 

ِاة، يپني اُ يه ىينبن سنبُ           آوٍي ا٥ق٭بر ډي ٽبٍ ػ ٬ ځ بٙشني. دي٘ اُ ايف ځٶش  ٙني ٽن  ىٍ ػَينبن ػننڀ اكن

ډإډ ٍ ٙي سب ىٍ ډيبن څٚڂَ ىٙ ف نٶ ً ٽنني و ٭نقو  ثنَ     ٍٕ ڃ هيا ٕ ياُ  ىډٖٮ ثف  نٮيڈډٖچ بن ٙي  ث  نبڇ 

َاي اسلبىُىايي اُ ىٙ نبن انؼبڇ ىهي ٍا ث  .(572، 4ٛڇ، ع1989اطيَ،  )اثفانشٺبڃ اهجبٍ آنبن ث  ايٚبن، ٽبٍهبي الُڇ 

ثنني  »ډبننني ٹجيچنة    ،هنب  ىٕشي ثٮ٢ي اُ ٹجيچن   ثب س ٥ئة يه ىيبن هيجَ و هڈ ه ـنيف، هنڂبډي ٽ  ديبډجَ اٽَڇ

َاي ػنڀ ثب يه ىيبن هيجَ آډبى  ٽَى. اٹياډي ٽن  ايٚنبن    ،«ٕٮي ٍا ث َاي ك چ  ث  ډٖچ بنبن ډ اػ  ٙي، ه ى  ثب آنبن ث

َاي ثن  ىٕنز آوٍىن ا٥ق٭نبر الُڇ اُ و١نٮيز سؼهين      ِاڇ ځَوهي ٕ  نٶَ  ث ار و ِدي٘ اُ آٱبُ ػنڀ انؼبڇ ىاى، ا٭

َاي هبي اهڄ س انبيي ، 2، ع1328؛ ٭ٖنٺقني،  354، 2ٛٷ، ع1420)اثنف هٚنبڇ،    ٍواكن  ثف  ٭جياهلل ،ايف ٽبٍ هيجَ ث ى. ايٚبن ث

ٍا ثن  ىٕنز      .ثب ىو نٶَ ىيڂَ ث  هيجَ ٵَٕشبى ٍا (306ٛ ايف ځَو  س انٖز دٔ اُ اٹبډز ٕ  ٍوُ ىٍ آنؼنب، ا٥ق٭نبسي 

كٶب٩نز ا٥ق٭نبر و    ډَث ٣ ثن  اي نپبر    انياُ ث ،. ايٚبن(566، 2ٛ، عٷ1409واٹيي، )ډنشٺڄ ٽني آوٍى و ث  ديبډجَ

َا٭بر اهشٶب و إششبٍ اډَ   ،ايف ٕنذب   ةيه ىيبن اُ ك چ، ٍا ث  دٚز ىّهبى هيجَ ٍٕبني ٽ  وٹشي ٕذب  إقڇ ٽَى ډيٍا ډ

لبٷ، نيبٵش  ث ىنيهيؾ ځ ن  ا٥ق٭ى   .(822، 2ٛ، ع1377)اثف ٕا

ىٍ ډن اٍى ځ ننبځ ني س ٕن٤     ٽشنبة اهشٞنبٛ نياٙنز،    هنبي اهنڄ   اڅجش  ايف اثِاٍ ث  ىٵب٫ ىٍ ثَاثَ سهنبػڈ 

، دنٔ اُ  ث  ٽبٍ ځَٵش  ٙي  إز. ثَاي ن  ن ، ث  نٺنڄ سنبٍين، ىٍ ػننڀ ثنيٍ، دينبډجَ ا٭٪نڈ       ډٮٞ ډبن

ىٕشڂيَي يپي اُ ػبٕ ٕبن ىٙ ف، اُ او ا٥ق٭بسي ىٍثبٍة سٮياى، ډ ٹٮيز و اډپبنبر څٚڂَ ىٙ ف اهٌ ن ن ى و  

، ثَاي ٽٖت ثف اثي ٭ َو ډل يو  ثف اثي اڅَ٭جب ثٚيَهبي  ث  نبڇځب  ىو سف اُ يبٍان ه ى ٍا  او ٍا ُنياني ٽَى. آن

ا٥ق٭بر ثيٚشَ ثن  ٕن ي ىٙن ف ٵَٕنشبى و آنهنب دنٔ اُ انؼنبڇ ډإډ ٍينز، ځِاٍٙني ٍا ثن  ايٚنبن سٺنييڈ             

ٓ . ه ـنيف، ىٍ ػنڀ اكني،  (257، 1ٛ، ع1367؛ ٹ ي، 449، 2ٛٷ، ع1383)اڅ ٦چجي، ٽَىني ، ثنف ٭جنياڅ ٦چت   ٭جنب

 .(133، 1387ٛ)ٍ.ٻ. نبَٝي، ٍا ىٍ ډيبن َٕان ډَٚٽبن ٹَي٘ ىاٙز نٺ٘ ډإډ ٍ ا٥ق٭بسي

بن ا٥ّق٭نبر و  نن ډيبن ډَىڇ ثَو و اُ آ: ث  ٵَډ ى ،اثى كٓيٍٕٓىٕثف  ٭جياهللث   ىٍ ػنڀ كنيف ديبډجَ اٽَڇه ـنيف، 

ٍا ثٚن  و ث  ا٥ق٫ ډب ثَٕبن ة، ٵَډبنيډبڅټٕونبن  ث  هٞ ٛ،ٽٖت ٽف.  ياهجبٍ او نيِ ثب نٶن ً ثن  ػبيڂنب      .آنبن 

ِاٍٗ   ٵَډبنيهى، اهجبٍ و ا٥ق٭بر ثب اٍُٙى ث  ىٕز آوٍى و ث  ديبډجَ . اينف  (10، 2ٛ، ع1348)اثنف هٚنبڇ،   ٽنَى.  ځن

 ىاٍى. نٚبن اُ وػ ى ٙجپة ا٥ق٭بسي ٹ ي ىٍ ىٕشڂب  ډٮٞ ډبن ،هب ن  ن 



42     ،ّ1397ؼٕٝ، ث٢بـ  ٌ٘بـ٢ٟٖٛ،  وب 

 ٨ُف٥ ثٜؽ٥ ٝ ٛت٨د٠ خ٘غ

َ اٽَڇ َٵيزځيَي ا ، ثب ثهَ و اډبڇ ٭چي ديبډج ُ ه ة ٩ ٕشٶبىة ډظجز ا ٍا ث   ُ ٝا ڃ ډن٦ٺي و ا هبي ډ ػ ى، ٍويپَىهبي ه ى 

ت، هؼ   اي اسوًب ډي ځ ن  ى ٙي ، واٽن٘ ٽَىني ٽ  ثش انني ث  سنٕب ٓ،  هبي وٍا ب َ ايف ٕا بن ىهني. ث ٍا ٚن ليق  هبي الُڇ وٝ 

ُ سهبػڈ ي و ديٚڂيَي ا ٍانيٚي ٙيبٍي، ىو بن آډبىځي ىائڈ ن٪بډي، ه  ٍا ث  ٭ن ان ٍويپَىهبي هب، و واٽ اٚي ت  ٘ ن٪بډي ډشنٕب ن

ٍا ثب ٍوٗ ِييني. آنڂب  ايف ٍويپَىهب  ځ َا ډي هبيي ٽبډقً واٹ٬ ه ى َث َان  ث  اػ ٙشني. ٍوٗ ثينبن  و ډيث ٌا هبيي ؿ ن دي بن ٭يڇ  ځ

ٍسجب٣، ٍ ډيبن اهڄ  سٮَٟ و كٶ٨ ا َاى ډ ٍى ا٭ش بى ى ً اٵ ٗ ٕقف، نٶ  ٍ ٵَو َاٹجز ى ډ ، ډ َاي ٹبن نً  ٍ و اس نبڇ    ٽشبة، اػ هٚنيا

ِ و ٹيٍر َ آـن  ځٶش  ٙي، ايف ٍوٗ كؼز، سؼهي ځب  ډَٽِي، و ػنڀ ٕوز. اڅجش  ثنب ث ٍَا هب، هنڂبډي ث  نشيؼة  ن بيي، ايؼبى ٹ

ِاٍهبي ډاطَي ؿ ن إشٶبى  اُ ٕذب  ن٪بډي ٽبٍآډي، ثٖيغ ډَىډي و سٚنپيڄ ٙنجپة ا٥ق٭نبر     ډ٦چ ة  ٍٕيي ٽ  ثب اث

 . ثَنبډ . 2. هيٳ؛ 1، س ػ  ث  ىو ٭نَٞ ىٍ ٕيَة نج ي و ٭چ ي ٽچييي إز: ىٹز ىٍ ايف ډ اٍى ٙي. ثب انؼبڇ 

سن ان ثنب ثٖنشف     ثَىن آنبن نيٖز، ثچپ  ځنب ، ډني   ٽشبة، ٵٺ٤ ٙپٖز و اُ ثيف هيٳ ىٍ ډ اػه  ثب اهڄ :. ١ؽف1

َاىي   اُ ػنڀ دي٘ ،نبډ  يب ځَٵشف ػِي  دي بن ځيَي ٽَى. ه ـنيف، دي٘ اُ ػنڀ ثبيي اس بڇ كؼز ٽَى و ؿ  ثٖب اٵن

ٍا سٲييَ ىهني ٽ  ن  ن  ،ٽشبة ثب ه يف اس بڇ كؼز اُ اهڄ ن نبيي ٽنبٵي    ٙي. ځب ، ٹنيٍر  ثيبناي اُ آن نيِ  ډٖيَ ه ى 

ٌاٍى آس٘ ػنڀ ٙٮچ  إز و ن ي هبي ډوشچٴ ىٕنز   يي ث  ثهبن ، هڈ نجب. اُ ايف ٍووٍ ٙ ى. هيٳ، كٶ٨ إقڇ إز ځ

َاٍ ځيَى.   ث  ٙ ٚيَ ثَى و هڈ نجبيي آن  ٹيٍ سٖبډق ن  ى ٽ  ٽيبن إقڇ ىٍ ډٮَٟ ه٦َ ٹ

2٠ ٛٗب َنبډة ډ اػه  ثب اهڄ. ثف قڇ : ث َاډي ٕا َ ځ ٕيَة ديبډج  ٓ ب َ ٕا نز ٽن  ډٖنچ بنبن     و اډبڇ ٭چي ٽشبة، ث ؿنيف ٕا

ُاىځي و ٭يڇ  ٙيبٍي س ؤڇ ثب آ َ      ثبيي ثب اٹشيٍا و ه  ِ ثن َ، هَځن َ ىٙن نبن ىيڂن َ ه٦ن َاث ٍ ث ٙني سب ى َاٹت ثب ُ ډهبػ بن، ډ ٓ ا َا ه

ٕشي اهڄ نچق           ىو ي ٽبډنڄ ثنب كن اىص ډ اػن  ٙن ني.ٝ  نيَر و ه ٙنيٍب ُ     ٽشبة سپي  نپننني و ثنب ٞث ٍا ا ٥چجني، نجبيني آنهنب 

ٍ اثٮبى ډوشچٴ ن٪بډي و ا ځيَي ډ ٬١ َ ى ٗ ډاط ى، ثچپ  ثبيي ثب اسوًب ٍويپَى و ٍو َٵيزهبي الُڇ ثبُ ىٍا ُ ه ة ٩ هنبي   ٕشٶبى  ا

ٍ ٞس يڈ ٍا ى ني و          هب و اٹياڇ ډ پف، ٭ٺڄ و هَى  ٕيٕب ني، سلَٽنبر الُڇ  ٍانيٚي ٍ ىهنني. ىو َا ٍ ٹن نبن ډلن  ٘ ٍوٚي هبي دني

ٍَا ځيَى سب ثش ان ُډين  آډبىځي َ هؼ ن      هبي ن٪بډي، ثبيي ث ٝ  ٍر ػيي ډ ٍى س ػ  ٹ َاثن ٍ ث نشبىځي ډ ٵنٸ ى هنبي   هبي اٖي

َاهڈ اهڄ ٍا ث  ه ثي ٵ نز.          ٽشبة  َاي٤ الُڇ ٕا ٍ ه نة ٙن َ ډجنبني ىينني، اكپنبڇ ٙن٫َ و اهنقٷ ى ـنيف، دبيجنيي ث ٽَى. ه 

٘  س ان ث  هَ ثهبن   ن ي ُ واٽنن ِ ا هي َديـي ٽَى، ثچپ  ثبيي ثب َد َاډيف اڅهي ٕ هنبي نپ هيني  و    اي، ُا ه٤ ٹَډِهبي ٫َٙ و ٵ

ُ ٍويپَىهب و ٍوٗ بني، ا ٕشٶبى  ٽَى. ٱيَ اٖن بني و ػ ان َىان  ا ٍ هؼ   اځَؿ  اهڄ هبي اٖن هنبي ن٪نبډي هن ى ٭چين       ٽشبة، ى

ٙي   ٖچ بنبن ُا هَ  ٍٵشبٍهبي ١ياهقٹي ډبنني ٵشن  ډ ٍ و ػنڀ اي كشي  و ٕشٶبى  ډني  انڂيِي، ايؼبى نباډني، َس ٽَىنني،   اٵَوُي ا

ٍا ن ي ٕيَة نج ي و٭چ ي، هَځِ ؿنيف اډ ٍي  ٍا        اډب ىٍ ډ٦بڅٮة  نبن ثن  ٭نن ان  ُ ػبننت اٚي ن  ٽن  ا هجَىهنب،  س ان يبٵنز. آـن

هب اسوًب ډي ٍوٗ ٍِا َٵش  هب و اث ٌي ٓ ٝا ڃ د ب َ ٕا نقڇ و      ٙي، ه   ث ُ ٽينبن ٕا َ ىٵنب٫ ا ٍ ډٖني بني و اڅجش  ى ٙية اهقٹي و اٖن

نقڇ     َاډني ٕا َ ځ ٍ دينبډج ٍٵشنب  ُ ٖچ بنبن ثبيي ثب اڅڂ ځيَي ا ُ ايف ٍو، ډ بني ث ى. ا ُ و اډنبڇ ٭چني   اكيبي ٝا ڃ اڅهي و اٖن ، ا

ِ، و  هي ٍٵشبٍهبيي َد ٕيين ث  ډٞٺ ى ه ى انشوبة ٽنني.ؿنيف  َاي ٍ ٍا ث بني  ٖيَ االهي و اٖن  سنهب ډ

ه ن اٍ  ثش اننني ثنب ٽ شنَيف سَىيني و ثنبالسَيف        كپبيز اُ ايف ىاٍى ٽن  ډٖنچ بنبن  س ػ  ث  ايف هيٳ و ثَنبډ ، 

ٍا  ٍا اسوبً ٽَى  ا٥ ينبن،  َاثَ سهبػڈډٺج ڃ و ډنبٕت هبي  واٽن٘ ،ٽبٍهبي الُڇ   نٚبن ىهني.ىٙ نبن هبي  ٍا ىٍ ث
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َا1328، اإلصأت فٖ تو٘٘ش الصحأت كؼَ،ثف  ٭چيثف  اڅٮٖٺقني، اك ي  ص اڅٮَثي، ثيَور.ٷ، ىاٍ اكيبء اڅش
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