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 ستٕهوقش َىر ي جأگاٌ َىرمىذ در شُر خذاْ آگً

 Razizadeh@gmail.com ىانٚؼ ي ىٽشَي كپ ز هنَهبي ىيني، ىانٚڂب  اىيبن و ډٌاهت/  ماؿٜ ػ٣ّ كام٢

ٍ:  10/12/1395ؿك٤بفت:   28/05/1396ـ پق٤ل

 صى٥ـٜ

اي ث  هنَ و ُيجبيي نٚبن ىاى و اٹياڇ ث  سيويف ن٪نبډي ػنبډ٬    ، نوٖشيف ډشٶپَ ٕنز ډٖيلي إز ٽ  س ػ  ويْ آځ ٕشيف
ويْ  ىٍ ٹَون و٦ٕي ځٌاٙز. اهش نبڇ وينْة او ثن      ٽَى ٽ  ثٮيهب سإطيَ ٙڂَٵي ثَ انييٚ نيان دٔ اُ ه ى، ث  ىٍ ايف ك ُ 

و ىٵنب٫ اُ ٽينبن    ٙنهَ هنيا  هبي ډٖيلي، ٽ  ن ن ى ٽبډنڄ آن ىٍ ٽشنبة     هنَ و ُيجبيي، ىٍ ٽنبٍ وٵبىاٍي ٽبډڄ او ث  آډ ُ 
٘  هب ثَإبٓ ثبوٍهبيٚبن، ث  ك٢ ٍ ىٍ  ډٖيليز و سٺٖيڈ انٖبن ٍوي  ٙهَ هيا و ٙهَ ُډيف سجچ ٍ يبٵز، ايف ډٖنئچ  ٍا دني

ي ه ى ىاٙز. ثييف ډن٪ ٍ، اينف دنْوه٘   ٙهَ هياؿ  ػبيڂبهي ثَاي هنَډني ىٍ ٽشبة  آځ ٕشيفىهي ٽ   ډلٺٸ ٹَاٍ ډي
و هنبي ا  هبي ډٖيلي، ث  ثٍَٕي انييٚن   ث  آډ ُ  آځ ٕشيفثب ٍويپَى سلچيچي و ثٍَٕي إنبىي، ١ ف س ػ  ث  ثبوٍ ٭ يٸ 

ٍثبٍة ُيجبيي دَىاهش  و سقٗ ډي اُ انن ا٫   آځ ٕنشيف ٽني ىييځب  او نٖجز ث  ان ا٫ هنَهب ٍا سجييف ٽني و ثنَ إنبٓ سچٺني     ى
 ځَىى. ډٮَٵي ډي هيا ٙهَٙي  ىٍ ٽشبة  هنَهب، ػبيڂب  هنَډني ىٍ ن٪بڇ ٵپَي اٍائ 

 آځ ٕشيف، ٙهَ هيا، ُيجبيي، هنَ، هنَډني. ٞب: و٥ّـٚاهٜ
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 ٔمـٔٝ

ٍائ  ن  ى،  نوٖشيف ډش ٹنيئ إنز    آځ ٕشيفإڅ  ن ٵيچٖ ٳ ډٖيلي، ٽ  ٥َكي ػبډ٬ و سٶٞيچي اُ اڅهيبر ډٖيلي ا

َاي ډٮَٵي و ىٵب٫ اُ انييٚ ُٟل ؽـاٽ  ٽشبة  ٍا ث ٍانة ٍوڇ ٱَثي ث  ىٕنز   ي ه ى  هبي ډٖيلي، دٔ اُ ٕٺ ٣ نبثبو

ُاىة ډبىٍي ډٖيلي و آالٍيټ ٍان ػ اني  يپڈ و ٕذبهيبن٘، ث  ٍٙش  سلَيَ ىٍآوٍى. او ٽ   ديٍي ٱيَډٮشٺي ث ى، ىٍ ىو

ډني ٙي و دٔ اُ آن، ث  ٙټ ٍٕيي و ٙپبٻ ٙي. ىٍ اىاډة ډٖيَ ه ى، ثب ٭نبينز ثن     هبي ٍواٹي ٭قٹ  اثشيا ث  انييٚ 

َاي او دييياٍ ځٚز و ىٍ ٙهَ ډيقن و ث  ىٕنز   ىو ډجيؤ هيَ و َٙ، ث  ٕچټ ډبن يبن ىٍآډي. ىٍ نهبيز، ډپبٙٶ  اي ث

 (.21، 2009ٛسٖپ ، ٍ.ٻ: ٍٵز)ٕبڃ ثٮي، ىٍ ډٺبڇ إٺٴ ٙهَ هيذ  اُ ىنيب  35ٱٖڄ سٮ يي ىيي و إٺٴ ايف ٙهَ، 

دي٘ اُ ځَويين ث  آئيف ډٖيليز، ثب هنَ آٙننب و ثن  آن س بينڄ ىاٙنز. او كشني دنٔ اُ ا٭شٺنبى ثن           آځ ٕشيف

َاي٘ ث  هنَ، ثٮيهب ُډين  آډ ُ  ٍا كٶ٨ ٽَى. ايف ځ ُ سنيويف اوڅنيف ن٪نبڇ ػنبډ٬     ٕنب  هبي ډٖيلي نيِ ايف س بيڄ ه ى 

ٍاي اه يز ثباليي إز، نڂَٗ او ثن  هنَهنب و    ډٖيلي ىٍ ډ ١ ٫ هنَ و ُيجبيي ځَىيي. نپش  اي ٽ  ىٍ ايف ُډين  ىا

ٍإن او ث  ثبوٍهبي ډٖيلي و آډ ُ  ث  هنب   هبي ىيني إز. ا٭شٺبى او ثن  اينف آډن ُ     سج٬ آن، هنَډنيان ىٍ ًيڄ س ػ  

ىييځب  او ىٍثبٍة س بډي ډٖبئڄ ٍوُځبٍ ه ى، اُ ٕيبٕز ځَٵش  سب هننَ و ُيجنبيي، سلنز    س ان ځٶز:  ؿنبن إز ٽ  ډي

َاٍ ىاٍ ٙييي ثبوٍ او ث  ايف آډ ُ  سإطيَ ُـٟل  ىٍ ٽشنبة   آځ ٕنشيف ٥ ٍي ٽ   ث  (.627، 2005ٛإ يض، ٍ.ٻ: ى )هب ٹ

ٍا ثَ إبٓ هياثبوٍ ث ىن يب نج ىن آنهب، ىٍ ىو ٙهَ هيا و ٙهَ ُډؽـا ىهي. ثَ ايف إنبٓ،   يف ػبي ډي، ډَىڇ ػبډٮ  

 ثب هنَ و هنَډنيان ىٍ ٙهَ هيا إز. آځ ٕشيفاي ٽ  ايف ډٺبڅ  ىٍ دي ثٍَٕي آن إز، ؿڂ نڂي سٮبډڄ  ډٖئچ 

َاٍ ځَٵشن  إنز.         آځ ٕشيفدي٘ اُ ايف، هنَ و ُيجبيي اُ ډن٪َ  َان ډشٮنيىي ډن ٍى ډ٦بڅٮن  ٹن اُ ٕ ي دْوهٚنڂ

ٍا ىٍ ٕ  ىٕش  ٥جٺ هبي ډَسج٤ ثب  س ان دْوه٘ ٥ ٍي ٽ  ډي ث  هنبيي ٽن     ثنيي ٽَى: نوٖز، دْوه٘ ايف ډ ١ ٫ 

َاٍ ىاى  ٍا ډ ٍى س ػ  ه ى ٹ اني؛ آطبٍي ٽ  ثيٚنشَ ىٍ سنقٗ    ث  ٥ ٍ ٽچي، هنَ و ُيجبيي ىٍ ٹَون و٦ٕي و دي٘ اُ آن 

َاي ػَيبن ٍائة سلچيچي اُ ٕيَ س٦ ٍ ډٶه ڇ ُيجبيي ث ىنني. ىٍ ُډنَة اينف آطنبٍ، ډني      ث ٕن  ٽشنبة    سن ان ثن    ٙنبٕي و ا

ٙب١ٔ م٤جـب٣٤  ،(1966) ډ ن ٍ ثَُىڅني اطَ  ُٙب٣ً ام ٤ٛ٘بٖ ثبًتبٖ تب ػٔل عبٗل: تبك٤ؾضٝ م٤جب٣٤ ثن    ُٙبًـ٣  ؿاِ٘

َإشبٍي   وواىيٖ اٳ سبسنبٍٽي يؾ اطَ  ُٙب٣ً للٖٚ ٣ًٜٚ ُٙب٣ً: م٤جب٣٤ تبك٤ؼ م٤جب٣٤، و (1998) ډبيپڄ ٽچيَٕوي

ٍاء و انييٚن    ث  هبيي هٖشني ٽ  اٙبٍ  ٽَى. ايف ىٕش ، دْوه٘ (1999) ٍا ډن ٍى   آځ ٕنشيف هنبي   ٝ ٍر اهشٞبٝني آ

َاٍ ىاى  انني.   نڂبهي هڈ ثن  ډجبكنض هننَي او ىاٙنش      هبيي ٽ  اٵِون ثَ س ػ  ث  ډجبني ن٪َي، نيڈ اني. دْوه٘ س ػ  ٹ

ُـٟل ؽــا٢ آًٌٛـت٥ٗ:    ، (2009) ٍوالنني سٖنټ  اطَ  آًٌٛت٥ٗ اُٞ ٥ٞپٛ: ف٥ٌّٛف، ٔفٌل ٚ ٔتىّٓهبيي ن٪يَ  ٽشبة

َإشبٍي  ٢ ا٘تمبؿ٢كإٞٙب ٙب١ٔ آًٌٛت٥ٗ، و (2012) ػي ِ وسٖڄث  َٕوي َإشبٍي  ؿاِ٘  (2012) ډبٍٻ وٕيث  َٕوي

َاٍ ډي هنبي هننَي و    ٝ ٍر اهشٞبٝي ثن  ىينيځب    هبيي هٖشني ٽ  ث  ځيَني. اډب ىٕشة ٕ ڇ، دْوه٘ ىٍ ايف ىٕش  ٹ

هبي ُيجبٙننبهشي   هَ يټ ثَ ثوٚي اُ ػنج  هب ٽ  اني. ايف دْوه٘ س ػ  ٽَى  آځ ٕشيفهبي ُيجبٙنبهشي انييٚة  ػنج 

ٍا اُ ډيبن ن٪بڇ ٵپَي سإٽيي ىاٍني، سقٗ ډي آځ ٕشيفانييٚة  ٍاء هنَي او  َاع ٽننني. هنَ ؿنني اينف      ٽنني آ اٗ إشو
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ٍاي آطبٍ ٽڈ ىڅيڄ ػِئي ىٕش ، ث  سَي نٖجز ثب ىو ىٕشة ديٚيف إز. ثب ايف كبڃ، آطنبٍي ه ـن ن    سَ ٙين ډ ١ ٫، ىا

 اث اڅٶ٢نڄ ډٖنچ ي  و ثن  سَػ ن     ډبٍيبن ػ صاطَ  ُٙب٣ً آًٌٛت٥ٗ ٤ب آُىبك: ٘مَ تؾ٥ُ ؿك م٤جب٣٤م٤جب٣٤ ٌٔتٛك 

َاي سجينيف  (1387) ٭جياڅَٕ ڃ ؿ بنياطَ  ٔب٥ٞت ؿ٤بِىت٥ه آحبك ٞٙل٢ ؿك آكاء ًٙت آًٌٛت٥ٗ، و (1387) ، ث  سقٗ ث

هبيي إز ٽ  ىٍ ىٕشة ٕن ڇ ٥جٺن     ډٺبڅ اني. ايف ډٺبڅ ، اُ ػ چ   دَىاهش  آځ ٕشيفهبي هنَي  ثيٚشَ ثوٚي اُ انييٚ 

َاٍ ىاٍني. ايف ډٺبڅ ، ثب ٭٦ٴ ن٪َ ث  آډ ُ  ٍائنة ينټ      ، سنقٗ ډني  ُٟل ؽــا ىٍ ٽشبة  آځ ٕشيفهبي  ٹ ٽنني ١ن ف ا

٭جنبٍر   اي ثَ ػبيڂب  هنَډنيان ىٍ ٙهَ هيا ىاٙش  ثبٙني. ثن    ثنيي اُ هنَهبي ٕ ىډني و ٱيَٕ ىډني، سإډڄ ويْ  ىٕش 

ٍا ثنبال ډني   آځ ٕشيفدي ثٍَٕي ايف ډٖئچ  إز ٽ  آيب ىيڂَ، ايف ډٺبڅ ، ىٍ  نٚنبني و سپنَيڈ    ىٍ ٙهَ هيا، هنَډنيان 

 ٽني؟ ځيَى و ث  ٙهَ ُډيف سجٮييٙبن ډي ٽني، يب اينپ  ثَ آنهب هٚڈ ډي ډي

َاي دبٕن ث  ايف ډٖئچ ، ٕ  ډَكچ  دي٘ َاٍ ىاٍى: اثشيا ډٮَٵي اػ بڅي اُ ٽشنبة   ث ٍائن    ُـٟل ؽــا  ٍو ايف ډٺبڅ  ٹ ا

َاٍ ډني    آځ ٕشيفځَىى. ٕذٔ، ىييځب   ډي ځينَى. ىٍ نهبينز، نينِ سچٺني      نٖجز ث  ُيجبيي و ان ا٫ هنَهب ډ ٍى س ػن  ٹن

 ٙ ى. اُ هنَډني و ػبيڂب  او ىٍ ٙهَ هيا ډٚوٜ ډي آځ ٕشيف

 ُٟل ؽـا

َاس ٍي ثنٍِ  ُٟل ؽـا، ٽشبة آځ ٕشيف َا ٽ  آنهب ىڅيڄ ٕٺ ٣ اډذ ٿ ٍوڇ ٍا ىٍ دبٕن ث  اى٭بي ٱيَډٖيليبن نڂبٙز؛ ؿ

ٍا ث  ٍٕ يز ٙنبهشف ډٖيليز ډي هنبي   ىانٖشني. ثب ايف كبڃ، او َٝٵبً ث  ٍى٘ ن٪َيبر آنهب اٽشٶب نپَى و انييٚن   ٱَثي 

ٍا  ٍا ىٍ ٹبڅت ىو ٙهَ ث  ٍٙش  سلَيَ ىٍآوٍى. او ايف ىو ٙهَ  « ٙهَ ُډيف»و « ٙهَ هيا»ډشإطَ اُ ٽقڇ ډٖيلي ه ى 

ٌاٍي ٽَى و ١ ف ثيبن ويْځي نبڇ ٘    هبي هنَ ٙن   ځ ٍا دني  سن ان  ٍو، ډني  ثينني ن ن ى. اُ اينف    هَ، ٵَػنبڇ نهنبيي آنهنب 

هبي ډوشچنٴ و ډشٮنيىي سٚنپيڄ     هب و ٵٞڄ ٍا ث  ىو ثو٘ سٺٖيڈ ٽَى. هَ ثو٘ نيِ ه ى اُ ٽشبة آځ ٕشيفايف اطَ 

 ٙي  إز.

جنني ثنَ   دَىاُى. وي اى٭بي آنهنب ډ  ويْ  ډَٚٽبن ډي اثشيا ث  ٍى٘ ٙجهبر ٱيَډٖيليبن، ث  آځ ٕشيفىٍ ثو٘ اوڃ، 

ٍا ٍى٘ ډي ثيئ ني ث  دنَىاُى و   ٽني. ٕذٔ، ث  واٽبوي ىاليڄ ٕٺ ٣ ٍوڇ ډني  ٍٕ يز ٙنبهشف ډٖيليز ىٍ نبث ىي ٍوڇ 

َاس ٍي ثٍِٿ، ث  ثيبن ډي ٙني.   اي ث ى ٽ  ىيَ يب ُوى ډنؼنَ ثن  ننبث ىي آن ډني     ځ ن  ٽني ٽ  ډٚپقر ىاهچي ايف اډذ

َاسن ٍي نٚنبن ىاى   ٽني ٽ  ٭٪ ز ٍوڇ، هيؾ اٍ اثشيا ثيبن ډي آځ ٕشيف سجب٥ي ثب هيايبن ٍوډي نياٙز و ٕٺ ٣ ايف اډذ

ٍا   (.17، 2012ٛوٕني،  ٍ.ٻ: )ٽ  آنهب هيؾ ٹيٍسي ثَ كٶ٨ و نڂهياٍي اُ سبع و سوز ه ى نياٍنني   او ٙپٖنز ٍوڇ 

َاي ايؼبى هڈ نشيؼة ٹيٍر ٽنني   ىاني. وي ثينبن ډني   ثٖشڂي ډيبن اٹ اڇ آن ډي ىڅي و هڈ ٥چجي كبٽ بن و ٭يڇ سقٗ ث

نيت       دَٕش٘ إب٥يَ و ثزٽ ٍا نياٍني، ن  سنهب ٕٮبىسي ىٍ اينف ىنينب ٞن هبي ٱيَډشلَٽي ٽ  كشي س ان ىٵب٫ اُ ه ى 

َاهڈ ٽَىن ٕٮبىر اهَوي ىٍ ُنيځي دنٔ اُ ډنَٿ آنهنب هٖنشني. اُ اينف      ديَوان آنهب ن ي ٍو، او  ٽني، ثچپ  ٭بػِ اُ ٵ

ٍا ى٭ ر ث  يپشبدَٕشي و آئيف ډٖيليز ٽَى  و ٕٮبى ٍا ىٍ ځَوي ځَويين ث  ايف آئنيف  ډَٚٽبن  ر ىني ي و اهَوي 
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َاي ٍٕيين ث  ايف ډن٪ ٍ، او ٽشبة ډٮَٵي ډي ٍا ث  ايف ډ ١ ٫ و اطجنبر اى٭نبي آن    ُٟل ؽـاهبي اوڃ سب ىهڈ  ٽني. ث

 ىهي. اهشٞبٛ ډي

ٍا   ُـٟل ؽــا  آځ ٕشيف سَ نيٖز،  يٺيف ٽڈ ىٍ ثو٘ ىوڇ ايف اطَ، ٽ  اه يز آن اُ ثو٘ اوڃ ث   و ٙنهَ ُډنيف 

ٍا ثنَ ډجننبي         هبي يبُىهڈ سب ؿهبٍىهڈ، ٍيٚن   ٽني. او اثشيا ىٍ ٽشبة ډٮَٵي ډي هنب و هبٕنشڂب  اٝنچي اينف ىو ٙنهَ 

ىهي ٽ  ؿڂ ن  ايف ىو ٙهَ ثَ إبٓ اهشقٵي ډينبن ٵَٙنشڂبن ثن      هبي ٽشبة ډٺيٓ سجييف ٽَى ، س ١يق ډي آډ ُ 

َاٍ    هبي دبنِىهڈ سب هؼيهڈ، ديَٚٵز وػ ى آډي  إز. او ٕذٔ ىٍ ٽشبة ٍا ىٍ ٥ ڃ سبٍين ډ ٍى س ػن  ٹن ايف ىو ٙهَ 

َاسَ اُ ايف ىو ٙهَ و ديَٚٵز آن نيٖز. ىٍ نهبينز، ىٍ ٽشنبة   ىاى ، اى٭ب ډي هنبي   ٽني ٽ  ػهبن و سبٍين، آن ؿيِي ٵ

سٶٞيڄ ٕنوف ځٶشن ،    هبي ٕبٽنبن ايف ىو ٙهَ، اُ ٵَػبڇ نهبيي آنهب ث  ن ُىهڈ سب ثيٖز و ىوڇ، او ١ ف ثيبن ويْځي

َاي ٕبٽنبن ٙهَ ُډيف ديٕ٘ٮبىر اث ٍا ث َاي ٕبٽنبن ٙهَ هيا و نٺ٦  ډٺبثڄ آن  ٍا ث  ٽني. ثيني ډي يي 

ځيَي ٙهَ هنيا و ٙنهَ ُډنيف و     ١ ف ډٮَٵي هبٕشڂب  ٙپڄ، ُٟل ؽـاىٍ  آځ ٕشيف٥ ٍ هقٝ ،  ٍو، ث  اُ ايف

و ٙهَ ىٍ ٥ن ڃ سنبٍين و ىٍ   سج٬ آن، سٺٖيڈ ن ٫ ثَٚ ىٍ ىو ػبډٮة اڅهي و انٖبني، ث  سجييف ؿڂ نڂي ديَٚٵز ايف ى ث 

هبي ٕبٽنبن ٙنهَ هنيا و ٙنهَ ُډنيف، ن٪نبڇ       دَىاُى. او ٕذٔ، ث  ثيبن ويْځي نشيؼ ، ٵَػبڇ ٕبٽنبن ايف ٙهَهب ډي

َاي     كبٽڈ ثَ آن و هٞ ٝيبر ٙهَونيان آن ىو ډي ٍائنة اىڅن  ثن دَىاُى و ثب ن يي ٕٮبىر اثيي ث  ٕبٽنبن ٙهَ هيا و ا

ٌاة اثيي ٕبٽنبن ٙهَ ُډيف، ٍوُ ٍا  ٭ ٙ ى،  ٍوُي ٽ  ٙهَ هيا ث  ٝ ٍر س بڇ و ٽ بڃ ډلٺٸ ډي ٭ن ان ث ٍٕشبهيِ 

 ٽني. ډٮَٵي ډي

َاٍ ځيَى، ډٶهن ڇ   آځ ٕشيفاي ٽ  ثبيي ىٍ ٙهَ هياي  نپش  َ »ډ ٍى س ػ  ٹ ىٍ انييٚنة اوٕنز. او اُ ٙنهَ،    « ٙنه

ٍاى  ن ي ٍا ا ٍايغ آن  ىاني ٽ  ثب يټ ُثبن و  اُ ډَىډي ن يهبي ثٖيبٍي  ډٮنبي اػش ب٫ هبن  ٍا ث « ٙهَ»ٽني. او  ډٮنبي 

ٍاى  ډي ٵَهنڀ ىٍ ٽنبٍ هڈ ُنيځي ډي ْاى، ُثبن و ٍنڀ، ث  هنياي يپشنب    ٽنني، ثچپ  او اُ ٙهَ، اډشي ا ٽني ٽ  ٵبٍٯ اُ ن

ٍا ن ٽ  ه بن ٕٮبىر اثنيي ىٍ    اي بن ىاٍني، آډ ُ  َاٍ ىاى ، هيٳ و ٱبيز يپٖبني  َڅ ك  ُنيځي ه ى ٹ ٍا ٕ هبي ىيني 

ٍا ث  ىو ثو٘ و ىٍ ىو ػبډٮ  ډشٶبور، ٽ  ثب  ٽني. ثَ ه يف إبٓ، او انٖبن ز اڅهي إز ن ػٖشؼ  ډي دَس ي ٭نبي هب 

 (.620-619، 1392ٛآځ ٕشيف، ٍ.ٻ: ٽني ) ثنيي ډي ډل ٍيز هيا و ىيڂَي ثب ډل ٍيز انٖبن إز، ٥جٺ 
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ٍاني  و  ّوٕنشيف ٙنهيي  ه ـن ن   ه ـ ن ٕبيَ آثبي نوٖنشيف ٽچيٖنب،   آځ ٕشيفډٮَوٳ إز ٽ   و  ٽچ ننز إنپني

ٌاٙنز ) هنبي او   ثٖيبٍي ثَ انييٚن   سإطيَٽ   اٵق٥ نثَهقٳ ٵقٕٶ  ثٍِٿ ي نبن، ث  ويْ   ، 2005ډشين ُ،  ٍ.ٻ: ځ

َاي ىٕنز   ىٍواُ  ډٮَٵز (،7ٛ ٍا ثن ٍا ػنبيڂِيف ٭ٺنڄ ٽنَى          ٙنبٕي ه ى  َاٍ ىاى و آن  ينبثي ثن  كٺيٺنٙز اي نبن ٹن

ٍاٻ ػهنبن   40، 1385ٛد ٍٕينب، .ٍ.ٻ:) (. ثب ايف كبڃ، او ډنپَ ٵ ائي إشوياڇ ٭ٺڄ و كشي كٔ ىٍ ډٖيَ ٵهنڈ و اى

َاٷ و وكي، ؿڂ نڂي ثهَ  ٍا    هبٍػي نٚي و ثب سٺٖيڈ ىاډنة ډٮَٵز ث  ٹچ َوي كٔ، ٭ٺڄ، اٙ ډنيي اُ يپبينټ آنهنب 

 إز.« ُيجبيي»و « هنَ» . اُ ػ چ  ډٖبئچي ٽ  او ثيان اهش بڇ ويْ  ىاٙز، ډٖئچ (1379ٍ.ٻ: ٍُواني، ) سجييف ن  ى
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س ان ځٶز: آٙننبيي او   ٍو، ډي ، ىٍ ػ اني ٵف ه٦بث  آډ هز و سب آهَ ٭ َ، ث  سيٍئ آن دَىاهز. اُ ايفآځ ٕشيف

َاي ىنجبڅ  ٥ ٍي ٽ  ىٕشبوٍىهبي او ن  سنهب  ٙنبٕي إز، ث  ىاٍ او ىٍ ٭َٝ  ُيجبيي و ُيجبيي ثب ٵف ه٦بث ، آٱبُځَ ډبػ

وينْ  ىٍ   هبي ثٖيبٍي ثَ انييٚ نيان دٔ اُ ه ى، ث سإطيَنبٕي ډٖيلي ډ ٍى سچٺي إز، ثچپ  ٙ ډظبثة ثنيبن ُيجبيي ث 

ٌاٙز. ِاٍة ډيبني ثَ ػبي ځ  ه

َاٍ ډي ىٍ ن٪بڇ ٵپَي ډجشني ثَ ُيجبيي آځ ٕشيف ٍا ډ ٍى اٍُيبثي ٹ ىهي ٽ  ىٍ ُيجنب، اٝنڄ و    اٗ، اثشيا ايف دَٕ٘ 

ىڅيڄ ه ٙبينيي ُيجب إز، يب ث  ىڅيڄ ُيجبيي ه ٙبيني  ٙيء ُيجب ث ٭جبٍر ىيڂَ،  ډل ٍ، ه ٙبينيي إز يب ُيجبيي؟ ث 

َاٍ ىاىن ُيجبيي، دبٕن ډي اي ثَآډني  اُ ُيجنبيي    ىهي ٽ  ه ٙبينيي نشيؼن   إز؟ ىٍ ډٺبڇ دبٕن، او ٹب٥ٮبن  ثب ډل ٍ ٹ

ٍا20-19، 1387ٛؿ بني، ٍ.ٻ: إز ) َاٯ ىاليڄ ُيجبيي ُيجب ٍٵش ، ثب إشٶبى  اُ آ ء كپ بي ي ننبن،  (. او ٕذٔ ث  ٕ

ٍا دي٘ ډي ِاي آن ىٍ سنبٕنت      ؿيِي ډي آځ ٕشيفٽٚي. ثييف ډن٪ ٍ، اُ ډن٪َ  ډٖئچ  سنبٕت  س اني ُيجب ثبٙني ٽن  اػن

َاٍ ځَٵش  ثبٙني. اُ ايف ِاي آن نيٖنز، ثچپن  ط نَة      ٽبډڄ ثب يپييڂَ ٹ ٍو، ُيجبيي يټ ٙيء ډَٽت، نشيؼة ُيجبيي اػن

ِا ىٍ نٖجز ثب ٽڄ إ ِاء، ثش انني ىٍ ٽنبٍ يپييڂَ وكير ثَآډي  اُ ينټ   ز، ث اٍسجب٣ ه بهنڀ ايف اػ ٥ ٍي ٽ  ايف اػ

ٍا  ، ُيجبيي يټ نٺبٙي، ث  ه بهنڂي وكير آٵنَيف  (. د51ٔ، 1999ٍٛ.ٻ: سبسبٍٽي يؾ، ثَػٖش  ٕبُني )ه بهنڂي 

ِاي آن اُ ٹجيڄ ه٦ ٣، ٍنڀ  هب و اٙپبڅي إز ٽ  ىٍ آن ث  ٽبٍ ٍٵش  إز. س بډي اػ

َاٍ   اي ىيڂَ ډي ث  ٥َف ډٖئچ  آځ ٕشيف ،ىٍ اىاډ  ٍا ډ ٍى دَٕ٘ ٹن دَىاُى و ؿڂ نڂي سنبٕت و ه بهنڂي ىٍ اطَ 

ٍاث٦ ٽني  ډيىهي. او ثيبن  ډي َإبٓ ډٺيبٓ ثنب ٙي  ثبٙي ٽ  سنبٕت، ثَآډي  اُ  ډٺيبٓ نيِ سنهب س ٤ٕ  .اي إز ٽ  ث

َاي ٭يى ػبيڂب  وااليي ډشٞ ٍ  ،ٍو . اُ ايفٙ ى ډي٭يى ډٚوٜ  ٍا نيَوي ډلنَٻ هنَډنني   و ٽني  ډياو ث ن  سنهب ٭يى 

ٍاي ٝ ٍر إز و ثيون ٭نيى  ىاني، ثچپ  ډي٭ي ډي ىٍ هچٸ اطَ هنَي ډي  ،ٙ ى ٽ  ٭يى ٣َٙ وػ ىي س بډي اٙيبء ىا

ٍا ډن ٍى س ػن      ، آځ ٕشيف (.160، 1998ٍٛ.ٻ: ٽ هنٔ، ډبني ) ن يؿيِي ثبٹي  ٕذٔ ىاوٍي و ٽيٶيز ٙنيء ُيجنب 

َاٍ ډي ٍا ډٚوٜ ډي ،ؿڂ نڂي سلٺٸ ٕ  ويْځي ٭يى، ن٪ڈ و ډٺيبٓٽني ٽ   ىهي. او اى٭ب ډي ٹ ٽنني  ٽيٶيز يټ اطَ 

ٍا ٽ  اُ ايف ٕ  ويْځي ثَه ٍىاٍ ثبٙي، ث   .ٽني ډيسلٖيف  ُيجب٭ن ان ٙيء  و هَ ؿيِي 
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ي و ن اٵق٥ن ني إنز، اډنب    هبي اٵق٥ ن سب كي ٹبثڄ س ػهي ثَآډي  اُ انييٚ  ،ث  هنَ و ُيجبيي آځ ٕشيفهَؿني نڂب  

ٍا ثبوٍ ٭ يٸ ث  آډ ُ  ٍاء كپ بي دي٘ اُ ه ى  ٍا ثَ آن ىاٙز ٽ  آ ٍائن     ،هبي اي بني ډٖيلي، او  ىٍ ؿبٍؿ ثي نن يف ا

ٍا      او ثب ػبيڂِيف ٽَىن ُيجبيي ث  ػبي ډلبٽبر، يپي ىيڂَ اُ نن آوٍي  ،ثييف ٕجت ٽني. هنبي هن ى ىٍ اينف ٭َٝن  

ٌاٍي ٽَى. ث  دبي  سٶنبور وػن ى    (Pulchritude) «ُيجنبيي »و  (Pulchrum) «ُيجنب »ډيبن  :ډٮشٺي إز ٥ ٍي ٽ  او ځ

ٍا ه بن اډَ ډلٺٸ ىٍ ٭بڅڈ هبٍػ آځ ٕشيف (.92، 1966ٍٛ.ٻ: ثيَُىڅي، ىاٍى ) ٍا ث  ډي يُيجب  ِڅة  ىانٖز و ُيجبيي  ډن

َاٍ ىاىن سجيڃ و سٲييَ نشيؼ  ځَٵنز ٽن  ډچپنة ُيجنبيي     ځ ن   ايف ،ثنيبن س بڇ ؿيِهبي ُيجب ډٮَٵي ن  ى. او ثب ډقٻ ٹ

ٍا سلز  هَ ؿ  سٲييَ ٽني و يب ډبنٮي ثش اني ثَوُ ُيجبيي ،ثييف ٕجت. هَځِ ٹبثڄ سٲييَ نيٖز َاٍ ىهني، سنهنب    سإطيَاٗ  ٹ
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ٝن ٍر ٱيَٹبثنڄ سٲيينَ     س اني ُيجب ثبٙي. ثييف ػهز، سنهب ؿيِي ُيجبٕز ٽ  سٲييَنبدٌيَ ثبٙي. آن ؿينِي ٽن  ثن     ډي

ٍا ُيجب ډيي إؿيِ ُيجبٕز، ه بن ٍو؛ هيؾ ؿيِي اُ ايف ٹبثچيز ثَه ٍىاٍ نيٖنز   ٽني. اُ ايف ز ٽ  ُيجبهبي سٲييَدٌيَ 

ُيجنبيي ىٍ   ةٽ  ثش اني اُ نٶٔ ُيجبيي، ُيجبسَ ثبٙي. ايف ُيجبيي ٽ  ىٍ ثني ُډبن، ډپبن و كشي ُواڃ نيٖز، ه نبن ايني  

 (.25، 2008ٍٛ.ٻ: ٽَي، إز ) اٵق٥ ننِى 

َاٍ ډي ډنٚإه ى اُ ډٖئچ  ُيجبيي،  ىٍ انشهبي ثٍَٕي آځ ٕشيف ٍا ډ ٍى س ػ  ٹ هنبي   او آډن ُ   ،ىهني. ىٍ اينؼنب   آن 

ٍا ث  ٽبٍ ډي ٍا ىٍ هبڅٸ اٙيبي ُيجنب ػٖنشؼ     ډٖيلي  ، 2009ٍ.ٻ: ؿنيويټ،  ٽنني )  ډني ثنيى و ثنيبن كٺيٺي ُيجبيي 

وكنير   ډنٚإو  هب (. او ډي٭ي إز: هيا ٽ  ثٖي٤ ډل٠ إز، ثيون اينپ  ٝ ٍر ىاٙش  ثبٙي، هبڅٸ ٝ ٍر96ٛ

ىٍ ٭يف كبڅي ٽن  ه ن  ؿينِ     ،ث  ٭جبٍر ىيڂَ .وُن إز ډٺيبٓ إز و وُن ثي ٭يى إز، ډٺيبٓ ثي إز، ٭يى ثي

ًار هيإنز، نن     ثيبن ډي آځ ٕشيفهٖز، هيؾ ؿيِ نيٖز.  اينپن  ؿينِي هنبٍع اُ وػن ى او ثبٙني      ٽني ٽ  ُيجبيي 

َاي ٍٕيين ث   آځ ٕشيف(. 25، 2009ٕٛ ٙي،  ٽبر.ٍ.ٻ:) هنبي   ثَهني اُ انييٚن   إنز  يَ ؿنيف ػبيڂبهي، نبځِث

ٍا ډنپَ ٙني ، ډؼجن ٍ ثن  سٲيينَ آن      (755، 2006ٍٛ.ٻ: ٍك بن، اډپبن هچٸ اُ ٭يڇ )٭يڇ  ،طبثز ي نبني ه ـ ن

ٍا ثب يپييڂَ ډ ِوع  ُڅي  ىهني ٽن     ، ث  هيايي سٲييَ ډيٽَى ډيٙ ى. او ايية ٝبن٬ ىٍ ٕنز ي نبني، ٽ  ٝ ٍر و ډبىة ا

ٍا اُ ٭يڇ هچٸ ډي ييٚي ډلٺٸ ډيان هَ ؿ  ډي  (.396-395، 1380ٛآځ ٕشيف، ٍ.ٻ: ٽني ) ٙ ى و ه   ؿيِ 
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َاي ىاوٍي س بډي هنَهب ډٮَٵي ډيپډٮيبٍهبي ي آځ ٕشيفثب اينپ   اُ ػبيڂنب    ،هنَهنب ننِى او  ه نة  ٽنني، اډنب    ٖبني ث

َ  .ٕشبي٘ هٖشنيٙبيٖش   ،يپٖبني ثَه ٍىاٍ نيٖشني. ثَهي اُ هنَهب َاٍ ځيَنني. اُ       ،ثَهي ىيڂن ثبيني ډن ٍى اػشننبة ٹن

س ان ث  ډ ٕيٺي، ډٮ بٍي، ٙٮَ، ن بي٘ و هنَهنبي سِئينني اٙنبٍ      ډي ،ث  ىاوٍي آنهب دَىاهش  آځ ٕشيفهنَهبيي ٽ  

ٍا ٱيَډٶيي و يب ثي ،هبي ه ى ٽَى. او ىٍ ثٍَٕي ٍا ډٶيي و ثَهي ىيڂَ   .ډَٞٳ ډٮَٵي ٽَى  إز ثَهي اُ هنَهب 

 . ٌّزّبٕ سَدهٌذ  1

ٍاء  دنَىاُى.   ىهي و ث  ٕشبي٘ آنهنب ډني   ٍوي ه ٗ نٚبن ډي ،او نٖجز ث  ىو هنَځٶز: س ان  ډي آځ ٕشيفثب ثٍَٕي آ

ٍا ثٖيبٍ سلز  ثيبن ډي آځ ٕشيفډ ٕيٺي و ىيڂَي ډٮ بٍي إز.  ،يپي اُ ايف هنَهب َ ٽني ٽ  ډ ٕيٺي او  َاٍ   سنإطي ٹن

ٍا ث  ډي َا ٽ  ډ ٕنيٺي اُ اينف ٩َٵينز هنياىاىي     ٽني ډيچ ٹبر دٖنييي  هيا ډٮَٵي ٭ن ان يپي اُ ډو ىهي و آن  ؛ ؿ

ٍا ىٍ ىڃ  ثَه ٍىاٍ إز ٽ  ٙٮچ  ٍا ث  ٕ ي آډ ُ ډاډنبن هبي دَهيِٽبٍي  ِانني.   ٍوٙف ن بيي و آنهب  َانڂي هبي ىيني ث

ٍا اينڂ ن  ډٺ ٍا ډظبڃ ډي ىاوى نجي آځ ٕشيفثَ ه يف إبٓ،  ٍَ ٽَى  ث ى ٽ  ُيجب ثنن اُى  ُني ٽ  هياوني ثٍِٿ سٺييَ او 

ٍا ىٍ ن٪ڈ، ه بهنڂي و سنبٕنت  اٹچ ة ډ ،سب اُ ايف ٥َيٸ ٍا اُ ډٮَٵز اڅهي آٽني  ٕبُى. او ىڅيڄ ُيجبيي ډ ٕيٺي  ډنبن 

ٍا  ،ٍو اُ ايف .ىاني ٭يىي ډ ػ ى ىٍ ډ ٕيٺي ډي َاٍ ډي ٭ن ان ث آن  ث  ايف  آځ ٕشيفىهي. اڅجش   ثَسَيف هنَ ډ ٍى س ػ  ٹ

َا  ٙ ى، او ثي٘ اُ آنپ  اُ ډ ٕيٺي څٌر ثَى، سلز نپش  نيِ ډٮش  سإطيََٳ إز ٽ  اځَ ډ ٕيٺي ثب آواي ه ٗ نيِ ه 
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َاٍ ډي َا ٽ  ىٍ آواي ه ٗ آواي ه ٗ ٹ ٍا ىٍ ًينڄ    ،ځيَى؛ ؿ ن ٭ي ُيجبيي ډجشني ثَ ٭يى و سنبٕت وػ ى ىاٍى ٽن  آن 

َاٍ ډي  (.537، 1392ٛآځ ٕشيف، ٍ.ٻ: ىهي ) ډ ٕيٺي ٹ

ِا٭ي ثَآډي  اُ آډ ُ ٍٕبڅز ډ آځ ٕشيف ٍا ُني  ٽَىن ډٶبهيڈ انش ډٮشٺني   ،ٍو ىانني. اُ اينف   هبي اي نبني ډني    ٕيٺي 

َاٍوي ٽني و ث  ػبيڂبهي ثَٕي ٽ  َٝٳ ٝ ر و آهنڀ آن :إز ٽ  ٌاة ،اځَ ډ ٕيٺي اُ ايف ٍٕبڅز ثٍِٿ ٵ سنَ   ػ

آځ ٕنشيف،  ٍ.ٻ: ٙن ى )  يڄ ډني اُ ډٶبهي ي ٙ ى ٽ  ىٍ دي انشٺبڃ آن إز، ايف ډ ٕيٺي ه ى ث  يټ ځنب  ثٍِٿ سجني 

َاډن ٗ   ٽني  ډي(. او ثيبن 281، 1380ٛ ٍا ٵ ٽ  اځَ ډ ٕيٺي ث  ؿيِي ٱيَ اُ آډ ُهبي ىيني ثذَىاُى و ٍٕبڅز هن ى 

َا  نياٍى. هب٥َ ٽَىن ٍوف اي ٱيَ اُ آٍُى  ٽني، نشيؼ   اڅٺيٓ ث  ه 

نياني ډينبن ن٪نَ او نٖنجز ثن      سٶبور ؿځٶز: س ان  نٖجز ث  ډٮ بٍي، ډي آځ ٕشيفثب ثٍَٕي ىييځب   ،ه ـنيف

ٍا ث  ٕجت ٹب٭ي  ،ډٮ بٍي هبي ډجشني ثَ ٭نيى،   ډنيي و ه بهنڂي ثب ن٪َ او نٖجز ث  ډ ٕيٺي وػ ى نياٍى. او ډٮ بٍي 

َاٍ ډي ٍا ىٍ اهشيبٍ ډٽني  ډيثيبن  آځ ٕشيفىهي.  ډ ٍى ٕشبي٘ ٹ َاٍ ډياٽ  ډٮ بٍي ٵَٝشي  هبي  ىهي ٽ  آډ ُ  ډنبن ٹ

ٍا ىٍ وػ ى ه ى س َاٍ ډني     اٽ  ډٮ نبٍي ډ ځ ن   ه بنٺ يز ٽنني؛ يٮني ىيني  ٍا ىٍ ىاهنڄ هن ى ٹن ىهني و اُ آن   ډننبن 

ٍا اُ هَځ نن  ځِنني و    اٽني، ډ ډلبٵ٪ز ډي ٍا ىٍ دَس ي ٭نبيز اڅهي ىٍ ٹچت ه ى ډلٶ ٧ ىاٙنش ، آن  ډنبن نيِ اي بن 

اي ثبٙي ٽ  ثني٘   ځ ن  جبيي ث ٙ ى ٽ  ډٮ بٍي ن او ډشٌٽَ ډي ،ٍو (. اُ ايف362ٛ ىاٍني )ه بن، إٓيجي ډٞ ن نڂ  ډي

ٍا ث  ه ى ػچت ن بيي.ا، س ػ  ډه ى اُ ٽبٍٽَى اٝچي  ډنبن 

 . ٌّزّبٕ غ٘زسَدهٌذ2

ٍاء  اُ ثبة ٱيَډٶيي ث ىن، ثَهني ىيڂنَ اُ ثنبة ډ٢نَ      ،ىهي ٽ  او نٖجز ث  ثَهي هنَهب نٚبن ډي آځ ٕشيفثٍَٕي آ

دَىاهنز. اُ ػ چنة    جشي نياٙز و ث  نپ ه٘ آنهنب ډني  نڂب  ډظ ،ث ىن و ثَهي ىيڂَ اُ ثبة ثهَة نبٽبٵي اُ ن٪ڈ ٭يىي

 س ان ث  ٙٮَ، ن بي٘ و هنَهبي سِئيني اٙبٍ  ٽَى. ډي ،ايف هنَهب

ٍاء  َا  ىهي ٽ  او ثب ٵف ٙٮَ آٙنبيي ٽبډڄ ىاٙنز؛   ه ثي نٚبن ډي ث  آځ ٕشيفآ َاي ٕنَوىه اني ٙنٮَهبي    ُين ثن

َاډني ډني   ،ٽقٕيټ اُ كٶ٨، ػ ايِ ډشٮيىي سٞبكت ن  ى  ث ى. او ىٍ اثشيا ٍا ځ َاني ن٪ينَ      ٙٮَ  ىاٙنز و كشني ٙنب٭

ٌاي ٍوكنبني    ١ ف ٥َف ايف اى٭ب ٽ  ٙٮَهب ډي ،ىٍ ػبيي آځ ٕشيفٽَى. كشي  ٍا ٕشبي٘ ډي ه ډَو  هِي ى س انني ٱن

َاي انييٚ  َا ٵچٖٶ  اُ ٥َينٸ ٭ٺنڄِ    ؛سَ إز ٽ  ه٦َ اكش بڅي ٙٮَ اُ ٵچٖٶ  ٽڈٽني  ډيوٍُي ثبٙني، ثيبن  ډشٶپَ ث ُي

ٍائ  سٶٖيَ واٹٮي اُ ػهبن هبٍػي إزډي٭ي ػ ،َٝٳ ٕبىځي سٚويٜ  ىٍ كبڅي ٽ  ه ڂبن ث  .ٖشؼ ي كٺيٺز و ا

ٍا ث  ن٪ڈ ثيبن ډني  ډي (. 106ٛىاٍى )ه نبن،   ىهني ٽ  ٙٮَ كٺيٺي نيٖز و ٙب٭َ سنهب سويقر و اٵپبٍ ٵبنشِي ه ى 

ينبي ٵَيجنني ،   ئډظبثن  ينټ ٍ   ٮَ ثن  ث  ايف نشيؼ  ٍٕيي ٽ  ٙ ،ىٍ اواهَ ُنيځي دَ اٵز و هيِٗ آځ ٕشيفثب ايف كبڃ، 

َا  نياٍى )ه بن،  س ػهي او ث  ٙٮَ ىٍ ايف  ثي ،ٍٕي (. ث  ن٪َ ډي82ٛثيه ى  إز و ؿيِي ٱيَ اُ اسقٳ وٹز ث  ه 

َا ٽن  ىٍ    ؛هبي ډنٌهجي ثن ى  إنز    انييٚي ثبوٍهبي ىيني و ػِڇ سإطيَٝ ٍر ٽچي، سلز  و انپبٍ آن ث  ىوٍ  و ٍى٘ ؿن
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َا ث  ايف ىڅيڄ ٽ  ثيٚشَ اٙٮبٍٙبن، ثَهي آځ ٕشيفٍوُځبٍ  ث  هيايبن ي نبن ثبٕشبن ډنَسج٤ ثن ى، ثن  ٭ننبويني      ،اُ ٙٮ

 (.148، 2012ٍٛ.ٻ: څيڈ، ٙيني ) ډيڅ  ډشٞٴ إن٪يَ ډشپچڈ و ډش

ىهي او نٖجز ثن    ډي هب نٚبن إز. ثٍَٕي «ن بي٘»نٖجز ث  آن نڂب  ډنبٕجي نياٍى،  آځ ٕشيفهنَ ىيڂَي ٽ  

َا ٽن  ډٮ ن الً       ه بن ىييځبهي  ،ن بي٘ َان ث ىنني ٽن       ٍا اسوبً ٽَى  إز ٽن  ىٍثنبٍة ٙنٮَ ىاٙنز؛ ؿن اينف ٙنب٭

َا، نبډ  ن بي٘ َاي اػ ٍا ث دي ٕش  ث   ُٟل ؽـاهبي اثشيايي ٽشبة  ٽ  ىٍ ثو٘ آځ ٕشيفنڂبٙشني.  ثَ ٍوي ٝلن  ډي هب 

َاي ٕشبي٘ هيايبن ي نبني ډي َا٥ ٍي ٍوڇ ث ٍا نينِ ډن ٍى س ػن     نپ ه٘ اډذ َاٍ ډني   دَىاُى، ن بي٘  ٍا   ٹن ىهني و آن 

َاٵي و  ث  َاي سَويغ ٭ٺبئي ه ِاٍي ث ٽٚني   هبي ډٖن  ڇ ډنٌډز ٽنَى ، ثنب ىالينڄ ډشٮنيى ثن  نٺني ډني          آډ ُ ډظبث  اث

 :او ډٮشٺني إنز  اينپن   ٓ ثنب ن نبي٘ ډونبڅٴ إنز. اوڃ     (. او ث  ٕن  ىڅينڄ، اُ إنب   111، 2012ٛهَر، .ٍ.ٻ:)

ٍايغ ن بي٘ ٍا اُ س ػ  ث  هيا ثبُ ډي ،هبي  ٍا اُ ثبوٍهبي ډٖنيلي ډنلنَٳ ٕنبهش ، ثن  دَٕنش٘ و      ى ډَىڇ  اٍى و آنهب 

َا ؿنيف ن بي87٘، 1392ٛآځ ٕشيف، ٍ.ٻ: ىهي ) ديَوي اُ هيايبن ي نبني ٕ ٷ ډي ٝن ٍر ډٮ ن ڃ    ثن   ،هبيي (؛ ُي

ٍا نٚبن ډي ٹيٍر هبٍٷ َاي ډوب٥جبن ه ى سچٺي ايؼبى ډني  ىاىني و ايف اڅٮبى  هيايبن ي نبن   ،ٽَىنني ٽن  ځن يي    ځ ن  ث

َاٍ ىاٍى. ىوڇ  ٙبىي ٽٶبٍ ىٍ ايف  :ډٮشٺي ث ى آځ ٕشيفاينپ  انٖبن ډٺه ٍ ايف هيايبن إز و سٺييَٗ ىٍ ىٕشبن آنهب ٹ

ٽني، سنهب ډنؼنَ ثن     ٽ  او اُ آن ث  ُهڈ دَ اُ ؿَٻ يبى ډي ،ُىة ٕبيَ ډَىڇ ىٍ ٽنبٍ ُنيځي ٕوز و ٵقٽز ،هب ن بي٘

َاي ډَىڇ ػبډٮ  ډي  ،(. او ىٍ آهنَيف ىڅينڄ هن ى   98، 1380ٛآځ ٕنشيف،  ٍ.ٻ: ى )ٙ  سٚييي ايف و١ٮيز إٶنبٻ ث

َاٍ ډي هبي ن بي٘ هٚف و ػنڀ ٝلن  ٍا ډ ٍى س ػ  ٹ ىهي. او كشي ىٍ ُډبني ٽ  هنن ُ ثن  سٮنبڅيڈ     هبي ځقىيبس ٍهب 

هنبي ٙنييي ىٍ ٝنلنة ن نبي٘ و      هٚن نز  ،٩بهَ هَىډني ث  ث  آوٍ ډَىانِ ډٖيلي ډٮشٺي نٚي  إز، اُ س ػ  كيَر

ٽن  ىٍ آن   ،هنب  ٙنَٽز ىٍ ٕنيَٻ   :ډٮشٺني إنز   آځ ٕشيف(. 108ٛ ځقىيبس ٍهب ثهز ُى  إز )ه بن،هبي  ػنڀ

َاي ن بي٘ ډي انٖبن َاي َٕځَڇ ٽَىن ډَىڇ ث  اػ دَىاُني، نبٙي اُ ؿيِي ثي٘ اُ يټ كنٔ   هبي ٭ؼيت و ٱَيت ث

ٍا ٽ  ىٍ آ َٙٽز ىٍ ن بي٘ ػنڀ ،ٽنؼپبوٍي نبډ٦چ ة نيٖز. او ه ـنيف هنبي   ډنَىڇ ػننبُ    ،نهبي ځقىيبس ٍي 

ٍا س بٙب ډي څز و دبٍ و ٹ٦ٮ  َانٖبني و دٖز  ٹ٦ٮ  ٙي   و ث  نپن ه٘  ىانٖش  ٽنني، نبٙي اُ يټ كٔ ٽنؼپبوي ٱي

َاّىي ثَهي اُ ن بي٘ :او ډٮشٺي إز ،(. ثب ايف كبڃ291ٛ دَىاُى )ه بن، ٙييي آن ډي اُ  ،هنب  هنب و ٽ نيي   هب ن٪يَ س

َا ىٍ ا ؛١ٍَسَ هٖشني ثَهي ىيڂَ ٽڈ آځ ٕشيف، ٍ.ٻ: هب اُ اىثيبر هٚف، ُنني  و نبډنبٕت هجَي نيٖز ) يف ن بيُ٘ي

1392ٛ ،90.) 

س انني   اي ثَه ٍىاٍ إز ٽن  كشني ډني    اڅٮبى  هبي ٵ ٷ ٽني ٽ  ن بي٘ اُ ويْځي اى٭ب ډي آځ ٕشيفاُ ٕ ي ىيڂَ، 

َاي ډ ٍا نشيؼ ډنبن نيِ ٕ ىډني ثبٙي. او ايف ويْځياث  :ډٮشٺي إنز  ىانٖش ،ز اڅهي ٭نبي ةهبي ډنلَٞ ث  ٵَى ن بي٘ 

 س انني ىٍ سٮ ينٸ ثبوٍهنبي اي نبني ډٖنيلي ډٶيني ٵبيني  ثبٙني         ډني  ،هبي س ظيچي ن نبي٘ اُ ُننيځي كٺيٺني    ػنج 

سَيف ثو٘ آن نيِ ث  ٝچيت ٽٚيي  ٙين  ٽ  ػهبن ٝلنة ن بي٘ هيإز و ډهڈٽني  ډي(. او ثيبن 815ٛ)ه بن، 



ـا٢ آًٌٛت٥ٗ     87٘مَ ٞٙل ٚ رب٤ٍبٜ ٞٙلٔٙـ ؿك ُٟل ؽ

هبي ن بي٘ اُ ٕ ي هنَډننيان،   ىڅيڄ ٽبٍثٖز نبډنبٕت ٩َٵيز ث  ،(. ثب ايف كبڃ450ٛ٭يٖي ډٖيق إز )ه بن، 

ٍا ثب س بډي ويْځي آځ ٕشيف  ٽني. ثنيي ډي ىٍ ًيڄ هنَهبي ٱيَٕ ىډني ىٕش  هبي ه ى، ايف هنَهب 

إنز. ىينيځب  او نٖنجز ثن  هنَهنبي       «هنَهبي سِئينني »دَىاُى،  ث  نپ ه٘ آن ډي آځ ٕشيفٽ  هنَ ىيڂَي 

ٍا ثيكيي ديـيي  إز؛  سِئيني سب َا ٽ  او اُ يټ ٕ ، ايف ن ٫ هنَ  َاٳ ؿ ځ نن  س ٝنيٴ    ډَٞٳ، ٱيَٹبثڄ ٹج ڃ و إ

َاي ػچت س ػ  انٖبن اي ٱيَ اُ وٕ ٕ  ٽني ٽ  ط َ  ډي ث  ٕنشبي٘   ،اُ ٕ ي ىيڂَ .هب نياٍى هبي ا١بٵي و نبډ٦چ ة ث

َاي هچٸ ٥جيٮز و ػهبن هبٍػي ثب ايف ػِئيبر و ُيجبيي َاوان ډي هياي ثٍِٿ ث ٽني ٽ  اينف   ىاُى و اى٭ب ډيدَ هبي ٵ

ٍا ٭٦ب ٽَى  إز ) (. 282، 1380ٛآځ ٕنشيف،  ٍ.ٻ: هياي ثٍِٿ إز ٽ  ث  هنَډني نيَوي هچٸ هنَهبي سِئيني 

َاي٦ي ٽ  او اُ ٹبثچيز و اډپبن سٚويٜ ٍنڀ ،ه ـنيف هنب اُ دَوٍىځنبٍ ثنٍِٿ     هب و ُيجبيي هب، ٝ ٍر هب، انياُ  ىٍ ٙ

َاي س  ِاٍ إز، ٭قيٸ ه ى ث ٍا نبىيي  ډي ػ  ث  اينڂ ن  ُيجبييٕذبٕڂ ٍا   هب  ځيَى سب ايف ٭قيٸ نش انني ٍوف اي نبني او 

ًار هننَ و ُيجنبيي نينِ اٙنبٍ       ،(. اڅجش  او ىٍ اينؼب276ٛث  سٖويَ ه ى ىٍآوٍني )ه بن،  ثينبن  ٽنَى ،  ث  ٥جيٮز و 

ٍإشيف ډٮشٺينياٽ  ډٽني  ډي ًار ُيجنبيي        :ډنبن  (. 272ٛإنز )ه نبن،   هياي ثنٍِٿ نن  ُيجنبي ٝنَٳ، ثچپن  

َاي ُننيځي ډ   ػنج  آځ ٕشيفايف اكش بڃ وػ ى ىاٍى ٽ   ،ه ـنيف ٍا نبٽنبٵي و   اهبي س ظيچي هنَهبي سِئيني ثن ډننبن 

َا او ثيبن  ؛نبډنبٕت سٚويٜ ىاى  ثبٙي َاي ث  سٞن يَ  ٽني  ډيُي ِا٭ني اُ ُننيځي و    ،ُيجنبيي ٽٚنيين  ٽ  سقٗ ث انش

، 1392آځ ٕنشيف،  ٍ.ٻ: ډننبن نيپ ٽنبٍ ىاٙنش  ثبٙني )    اثي ىٍ ٍوف ډ٥جيٮز، ثبيي ډٚبثهز ثٖيبٍي ثب س بٙنبي هن   

 ډفاځب  نش انٖز ؿنيف ډٚبثهشي ډينبن هنَهنبي سِئينني و هن ثي ٍوف ډن      هيؾ آځ ٕشيف ،ٍٕي ث  ن٪َ ډي .(381ٛ

 دييا ٽني.

َإبٓ ډبهيز و ويْځ ػچت س ػ  ډي آځ ٕشيفاي ٽ  ىٍ آطبٍ  نپش  هبي  يٽني، ايف إز ٽ  نڂب  او ث  هنَهب، ن  ث

هنبي ىينني    سب ؿ  كي ىٍ اهشيبٍ ډٌهت و آډ ُ  ،اهشٞبٝي، ثچپ  ډجشني ثَ ٽبٍٽَى آنهبٕز؛ ثييف ډٮني ٽ  ايف هنَهب

َاٍ ډي ث  هنَهبيي ٍوي ه ٗ نٚبن ىاى ٽ  ىٍ ٭َٞ او ثيٚشَ ٽبٍٽَىٙبن ىٍ اهشينبٍ   آځ ٕشيفځيَني. ثَ ايف إبٓ،  ٹ

ٍا ډ ٍى ثي َاٍ ىاٙز، و هنَهبيي  اُ ؿننيف ويْځني ثَهن ٍىاٍ نج ىنني.      ،اٍ ىاى ٽ  ثيٚنشَ ن ن ى آنهنب   ډهَي ٹَ ډٌهت ٹ

هبي ىٍ هنيډز ىينف ډونبڅٴ     ځب  ثب ن بي٘ س ػهي ٽَى، اډب هيؾ ٥ ٍي ٽ  او هَؿني ث  هنَهبيي ن٪يَ ن بي٘ ثي ث 

 بٕز.ډٮني ىٍ هيډز ىيف ث ىن يب نج ىن آنه ، ث آځ ٕشيفٕ ىډنيي و ٱيَوٕ ىډنيي هنَهب اُ ډن٪َ  ،ٍو نج ى. اُ ايف

 رب٤ٍبٜ ٞٙلٔٙـ ؿك ُٟل ؽـا٢ آًٌٛت٥ٗ

ځنَ اينف نپشن  هٖنشني ٽن  هنَډنني        ثيبنٍوٙني  ث هبي ډ ػ ى ىٍ ٥جيٮز و ػهبن هبٍػي  ُيجبيي آځ ٕشيفاُ ډن٪َ 

َإنبٓ         هچٸ ډي ،كٺيٺي هياي ثٍِٿ إز. او ٽٖي إز ٽ  اُ هيؾ ٍا ث ٽنني. او ٽٖني إنز ٽن  ؿيِهنبي ُيجنب 

ٍا ىٍ آنهب ډشؼچّن  ،ى ثهشَيف سنبٕت ٭يىي ث  وػ ى آوٍ ، 2006ٍ.ٻ: ډنبٍٽ ٓ،  ٕنبهش  إنز )  ي ُيجبيي كٺيٺي ه ى 

ٍا397ٛ َاي هچٸ اطَ هنَي، ثبيي سقٗ ٽني ١ ف اى ٻ ؿڂ نڂي سؼچي ُيجنبيي كٺيٺني   (. ثَ ايف إبٓ، هنَډني ث

ٓ   ىٍ ٥جيٮز و ػهبن هبٍػي، ثب إشٶبى  اُ ٹيٍر هقٹ  ه نبهنڂي   اي ٽ  اُ هياوني ث  وىيٮ  ځَٵش  إز و ثنَ إنب
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َاي هچٸ اطَ، نيبُډني ٭نبينز اڅهني إنز، سٶنبور ثنينبىيف      اٵِون ثَ . ٽنيډجشني ثَ ٭يى، اطَ ُيجب هچٸ  اينپ  هنَډني ث

هنبي   ث  ٥َُ سٶپَ و سچٺي ډشٶبور ٕنز ي نبن ثبٕنشبن و آډن ُ    ،ىيڂَي نيِ ډيبن آنهب وػ ى ىاٍى. ايف سٶبور ثنيبىيف

ٍا ډلبڃ ډي ،َهقٳ سَٞيق كپ بي دي٘ اُ ه ىث آځ ٕشيفځَىى. ػبيي ٽ   ډٖيلي ثبُ ډي ىانٖشني  ٽ  هچٸ اُ ٭يڇ 

ٽني  ډيثيبن  آځ ٕشيفٽني.  آيي، كپڈ ث  هچٸ اُ ٭يڇ س ٤ٕ هياي ثٍِٿ ډي و ډي٭ي ث ىني اُ ٭يڇ سنهب ٭يڇ دييي ډي

ٍا س هنَډنني ىٍ   ،ٍو ٙن ى. اُ اينف   ىٍنڀ ډلٺنٸ ډني   ثي ،ډڄ ن بييإٽ  هياوني اُ ؿنبن ٹيٍسي ثَه ٍىاٍ إز ٽ  هَؿ  

ٍا اُ ىڃ آن    ٽ  ثي ،هچٸ اطَ هنَي، ثَهقٳ هياي ه ى نيبُ اُ ډبى  إز، نبځِيَ ث  سٮبډڄ ثب ډبى  ث ى ، ثبيي اطنَ هن ى 

 .آوٍىثيَون 

هبي ن٪نَي و   ثَ س بډي ػنج  ،هبي ىيني و ثبوٍهبي ډٌهجي ځَ ايف نپش  إز ٽ  آډ ُ  ثيبن آځ ٕشيفايف سجييف 

َإبٓ آډ ُ و او  .٭ چي او كبٽڈ إز ٍا ث َاٍ ډي هَ ډ ١ ٭ي  ٥ ٍي ٽ  س ػن  او   ىهي. ث  هبي ډٖيلي ډ ٍى س ػ  ٹ

 ،سَ هنَهنب  ٽ  دي٘ځ ن   ه بن ،ٍو ث  ډٖئچ  هنَ و هنَډني نيِ هبٍع اُ ايف ؿبٍؿ ة ٽچي ىٍ ن٪بڇ ٵپَي نيٖز. اُ ايف

ٍا اُ ٽٖنبني ٽن       س ان هبڅٺبن ثنيي ٙيني، ايف ثبٍ نيِ ډي ىٍ ىو ىٕشة ٕ ىډني و ٱيَٕ ىډني ٥جٺ  هنَهنبي ٕن ىډني 

 ٽنني، ډش بيِ ٽَى. هنَهبي ٱيَٕ ىډني هچٸ ډي

ن بٕنز. او اثشنيا ثنب اينف ثينبن ٽن         ٩بهَ ډشننبٹ٠  سب كيوىي ديـيي  و ځب  ث  ،اُ ػبيڂب  هنَډني آځ ٕشيفسجييف 

ٺيٺز ثذنَىاُى، هَځ نن    هبي ك اثشيا ثب ٽٖت ٵي٠ اُ هياي ثٍِٿ، ثبيي ث  ثبُن بيي ُيجبيي ،هنَډني ىٍ هچٸ اطَ هنَي

ٍا ٽ  سنهب ث  ك آ ډليوى ٙ ى، اُ ىايَ َاي هچٸ ن ٭ي ُيجبيي  ٽني. ىٍ ايف ثينبن، او هنَډنني    هنَ هبٍع ډي ةسقٗ ث

َاي سؼچي ُيجبيي كٺيٺي ډي ةٍا وا٦ٕ اډپبن هبٍع ٙين هنَډني اُ ؿبٍؿ ة سٞ يَ ٙني    ،ٍو اُ ايف .ىاني ٵي٠ اڅهي ث

َاي ىٍځينَ ٽنَىن كن آ        ٕشيفآځ . ٽني ډيٍا ٱيَډ پف سچٺي  ٍا ٽ  ىٍ هبٍع اُ ايف ؿنبٍؿ ة و سنهنب ثن هنَډنياني 

 .ٽني ډيهبي ٭ؼيت و ٱَيت ډٮَٵي  دَىاُني، ثب ٭نبويف و اڅٺبثي ن٪يَ انٖبن ث  هچٸ اطَ ډي ،٩بهَي ډَىڇ

ٍا ث  ،اُ يټ ٕ  آځ ٕشيفىٍ ايف ډٮنب اُ هنَډني،  ٍا ٽ  ُيجبيي كٺيٺي اُ ډن٪َ او  آوٍني، ىٍ  وػ ى ډي هبڅٺبن آطبٍي 

َاٍ ىاى ، اُ آنهب ث  ةُډَ ٍا ٝنَٳ ُنني  ٽنَىن      ډظبث  ٽٖبني يبى ډي ا٭٢بي ٙهَ هيا ٹ ٽني ٽ  ٽ ٙ٘ و اهش بڇ هن ى 

ٍا نبىيي  ډني  ،ٽنني. اُ ٕ ي ىيڂَ ډنبن ډياٹچ ة ډ ًار و كٺيٺز ُيجبيي  ٍا ٽ   ځيَنني و سنهنب ثن  ُيجنبيي      او ٽٖبني 

ٍا ن ي ٽنني، ن  سنهب اػبُ  كٖي اٽشٶب ډي ٍا ٙبيٖش  ىٍيبٵز ٭نن ان   وٍوى ث  ٙهَ هيا  نينِ   «هنَډنني »ىهي، ثچپ  آنهب 

ٍا سنهب ىٍ اډ ٍ ډٮٺ ڃ سٞ ٍ ډي آځ ٕشيفىاني. ث  ٭جبٍر ىيڂَ، اُ آنؼبيي ٽ   ن ي ٽني و نن  ډلٖن ٓ،    ُيجبيي واٹٮي 

 ،ثنييف ػهنز   .هنبٍع إنز   آځ ٕشيفهبڅٸ ُيجبيي كٺيٺي  ةاُ ىايَ ،هنَ ډلٖ ٓ س ان نشيؼ  ځَٵز ٽ  هنَډنيٙ ډي

ٍا نياٍى. ىٍ ايف ثيبن، هبڅٺبن ؿنيف آطبٍي ٍا      ،اډپبن وٍوى ث  ٙهَ هيا  ٽن   ن سنهب سنبٕت و ه بهنڂي ډجشنني ثنَ ٭نيى 

ٍاٻ ٽَى ن سٚپيڄ ىهنية ُيجبيي ٩بهَي إز   ٍا ثن  سٖنويَ هن ى ىٍ     اٽن  ٍوف ډ  ،اني، اډب اُ ُيجبيي كٺيٺي اى ډننبن 

ٍا  ن ي آځ ٕشيفٍر ىيڂَ، اني؛ ث  ٭جب آوٍى، ٱبٵڄ ٙي  ډي ٍا ث  ٙهَ هيا  ىهني، ثچپن  ٭نن ان     ن  سنهب ؿنيف هنَډنياني 

ٍا نيِ اُ  «ډٺيٓ» ٍا ث  آنهب نٚبن ډي ٕچت ډيآنبن هنَډني   ىهي. ٽني و ىٍهبي ٙهَ ُډيف 
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ٍا ٽ  اُ س ان هچٸ ُيجنبيي  وي، ٹبثڄ ىٍٻ إز، ايف إز ٽ   آځ ٕشيفهبي  ثيبن ىيڂَي ٽ  اُ ن ٙش  هَ ٵَىي 

ٍاٻ ٙي، هَؿني ٩بهَ ثَه ٍىاٍ ثبٙي،   ٍا ٝنَٵبً  «هنَډنني »نبډي. ىٍ ايف ثيبن، او ٭ن ان  ډي «هنَډني»سنهب ثب ك آ اى

َاي ٽٖبني ډنلَٞ ن ي او ډينبن هنَډننيان    ،دَىاُني. ثب ايف كبڃ ث  سؼچي ُيجبيي كٺيٺي ډي ،ٽني ٽ  ثب ٭نبيز اڅهي ث

ٍا ثٖش  ث  هنَي ٽ  هچٸ سٶبور ډي ٌاٍى و آنهب  ځنَىى،   ډنبن اُ هنَ آنهب ثَه ٍىاٍ ډيااي ٽ  ػبډٮة ډ ٽنني و ثهَ  ډي ځ

ٍا ٽ  هنَ ډشٮهي ث  آډ ُ  سٺٖيڈ ډي هنَډنني  »ٽني،  هبي ىيني و ډشٮهي ث  ثبوٍهبي ډٌهجي هچٸ ډي ٽني. او هنَډنيي 

ٍا ٽ  اُ كٺيٺز ُيجبيي ٵبٝچ  ځَٵش  إز،  ډي «اڅهي َاڅهي» ٭ن ان ث نبډي و هنَډنيي  ٽنني.   ډٮَٵي ډني  «هنَډني ٱي

ٍا ثن  ٙنهَ ُډنيف        ٍوٙف ثَ ايف إبٓ،  َاڅهني  ٍا ث  ٙهَ هنيا ى٭ن ر ن ن ى ، هنَډنني ٱي  إز ٽ  او هنَډني اڅهي 

 ٽني. سجٮيي ډي

َاٹي ثب سجييف نوٖز ىاٍى. ىٍ ايف سجينيف  آځ ٕشيفهبي  ايف سجييف اُ انييٚ  َاٻ و اٵش ثنَهقٳ سجينيف    ،نٺب٣ اٙش

َاي هنَډننيان ٕنبٽف     ٽني، اډب ويْځي ىٍ هنَډنيان اڅهي ډلٞ ٍ ن ي ٍا «هنَډني»اوڃ، هَؿني او څٶ٨  ٍا ٽ  ثن هبيي 

ٍا ٽ  هبٍع اُ ٹچ َوي ُيجبيي كٺيٺي و ىٍ هيډز آډ ُ  ، ٽبډقًٽني ډيٙهَ هيا ثيبن  هنبي اي نبني    سپچيٴ هَ ٵَىي 

َاي هنَډنياني ٽ  اُ ُيجبيي ك ،ٽني. او ىٍ ٙهَ هيا و١ ف ٍوٙف ډي ٽني، ث  ٵٮبڅيز ډي ٺيٺي ٱبٵنڄ هٖنشني و سن ان    ث

َاي ػبډٮ  ډ ،دَىاهز ث  آن ٍا نياٍني، ػبيڂبهي ىٍ ن٪َ نڂَٵش  إز.اىٍ ػهز ثبُسبة كٺيٺز ُيجب ث  ډنبن 

ٍاث٦  ثب ايف ىو سجييف اُ انييٚ  نپش  اُ اينف ىو  ينټ  وػ ى ىاٍى، ايف إز ٽن  ىٍ هنيؾ    آځ ٕشيفهبي  اي ٽ  ىٍ 

َاي ن  نن ، آينب        ،هَ هنَ هبٛٽ  هنَډنيان نٚي  ٍوٙني ډٚوٜ  ث  ،سجييف اُ ؿ  ػبيڂنبهي ثَهن ٍىاٍ هٖنشني. ثن

٘  ،هب ډ ٕيٺييان ٙن٥َي ثن  ٙنهَ هنيا واٍى      ٽ  اُ ن٪َ او ث  ثهشَيف ن ٫ اُ ان ا٫ هنَ ډٚٲ ڃ هٖشني، ثيون هيؾ دني

َاي ىٍيبٵز ډؼ ُ ٭ج ٍ، ثبيي اُ ٹ انيف و ٹ ا٭يي سجٮيز ٽنني؟ ثب اينپ   ،ٙ ني ډي ثب ډٮَٵي   ٕشيفآځيب اينپ  آنهب نيِ ث

ٍا ث  ډنٞة ٩ه ٍ ثَٕنبني  ،س اني ث  ثهشَيف ٝ ٍر ډ پف ٕ  ٭نَٞ ٽچييي ٽ  ډي ثن  سجينيف ىاوٍي    ،ُيجبيي كٺيٺي 

َاي وٍوى هنَډنيان ث  ٙهَ هيا ِان وٵبىاٍي آنهب ث  آډ ُ  ،ه ى اُ هنَهب دَىاهز، ثب ايف كبڃ ث هنبي ىينني    سنهب ث  ډي

ُاوي  اُ ايف  ،هب و ثبوٍهبي ډٖيلي ث  ىڅيڄ وٵبىاٍي ٭ يٸ نٖجز ث  ٕنز يفآځ ٕشثٖني  ٽَى. اڅجش  ٍوٙف إز ٽ  

َاډ ن ه ى ن٪َ ٽني، ثب ايف كبڃ سپچينٴ   ،ٝ ٍر ډٚوٜ ٽ  ث إز ثبٹي ه ـنبن ايف دَٕ٘  ،ث  س بډي ډٖبئڄ دي

 هبي ىو ٙهَ هيا و ُډيف ؿيٖز؟ هنَډنيان ىٍ ډ اػه  ثب ىٍواُ 

َاكز  ث  آځ ٕشيفهبي  هَؿني نڂبٙش  َاى ٹَٚي اُ ػبډٮ  ٕوني ث  ډيبن نيبوٍى  إز، ه ة نٖجز ث  آيني  ٝ اٵ

ٍا ػٖشؼ  ن  ى. ن  ن  ډٚوٜ و ثبٍُ  ډي ،ثب ايف كبڃ ىٍ ځ ٙ  و ٽنبٍ آطبٍٗ س ان ثَهي اُ ا٩هبٍ ن٪َهبي ػِډي او 

َان إز.  ٍاث٦  ثب ٙب٭ ٍوي ه ٙني   اٵق٥ نه ـ ن ديٍ ډٮن ي ه ى  آځ ٕشيفؿنيف ا٩هبٍ ن٪َهبيي، ىييځب  او ىٍ 

َان نٚبن ن ي َار آنهنب اُ كينض          اٵق٥ نىهي. او ه بن٦ ٍ ٽ   ث  ٙب٭ ٍا اُ ډيينن  ٵب١نچة هن ى ثن  ٕنجت ه٦ن آنهب 

َان ثن  ٙنهَ هنيا    كپڈ ث  ډ ن ٫ (،278، 1998ٍٛ.ٻ: نهبډبٓ، ٽني ) ډياػش ب٭ي ثيَون  ثن  ىڅينڄ    ،اڅ ٍوىي ٙب٭

َان ث  وا٦ٕة ٕبثٺ  نبډ٦چ ثي  ډقك٪بر ىيني ډي ث  ىڅيڄ سَويغ َٙٻ و ؿنيځبن  دَٕشي  آځ ٕشيفٽ  نِى ٽني. ٙب٭
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٘   ،ډ ػ ى ىٍ ٕنز ي نبني ىاٙشني، هَځِ نش انٖشني ػبيڂب  ٹبثڄ ٹجن څي ىٍ ن٪نبڇ ٵپنَي او و ىٍ نشيؼن       ٙنهَ هنياي

 دييا ٽنني.

ٍاء او ىٍ ن٪نبډي      آځ ٕشيفهبي  ىٍ انييٚ سإډڄ نپشة ٹبثڄ  ،ثب ايف كبڃ ، دي ٕنشڂي ډشنبٕنت و ه بهننڀ ډينبن آ

ٍائ  ٽَى  إز. ه بن٦ ٍ ٽ  او ډٮشٺي إز يډ ِاي ينټ اطنَ، ډ ػنت           :ثبٙي ٽ  ا سنبٕنت ډجشنني ثنَ ٭نيى ډينبن اػن

َاهڈ ډي ،ٙ ى ٽ  ه بن ځيَي وكيسي ډي ٙپڄ ٍا ٵ هنبي ٵپنَي    ٽني. ثب ثٍَٕي ؿبٍؿ ة انييٚن   ډ ػجبر ُيجبيي اطَ 

ٍائ  ٙي  اُ ٕ ي او ډي آځ ٕشيف ِا ،س ان اى٭ب ٽَى ٽ  ن٪بڇ ا ٍاي اػ ىٍ دي ني ثب يپنييڂَ   ،اُ آنهبيټ يي إز ٽ  هَ ىا

ِاي ايف ن٪بڇ، ثبوٍ ٍّٳ او ث  آډ ُ  هبي اي بني ډٖيلي و سٮچي نبر ډنٌهجي    هٖشني. آن اٝڄ وكير ثو٘ ډيبن اػ

ٍا ډٺيڇ ډي ،انييٚي ٽني و ث  هَ ؿ  ډي إز، ث  ٥ ٍي ٽ  او ىٍ هَ ؿ  ن٪َ ډي ثن    ،و ثَ ه يف إبٓ ىاٍى ايف ثبوٍ 

نيِ ثَ ه يف إبٓ نڂبٍٗ ٙي  إز و ىٍ دي ننيي نبځٖٖنشي ثنب     ُٟل ؽـادَىاُى. ٽشبة  ځيَي ډي ٞ يڈىاوٍي و س

َاٍ ىاٍى. ث  ،ٕبيَ آطبٍ او َاٵبر ٹ  ويْ  ا٭ش

 ٥ٌل٢ ٘ت٥زٝ

ٍا ثن  ډٮَٵني    ز دبٕن ث  ٙجهبر ډَٚٽبن نڂبٙز، اډب ثو٘ ٭ ني  ٍا اثشيا ث  ني٘ ُٟل ؽـاٽشبة  آځ ٕشيف اي اُ آن 

َ هيا و ٙهَ ُډيف، ٕبٽنبن آنهب و ٵَػبڇ نهبيي آنهب اهشٞبٛ ىاى. او ٽ  دي٘ اُ ځَويين ث  آئنيف  هبي ىو ٙه ويْځي

ٍا  هنبي ډٖنيلي و    و سنقٗ ٽنَى ډينبن آډن ُ     كٶ٨ ٽَى ډٖيليز، ث  هنَ س بيڄ ىاٙز، دٔ اُ آن نيِ ايف ٭قٹ  

َاٍ ٽني. ثييف ٍان ه ى اٍسجب٣ ثَٹ ثبي نوٖشيف ٽچيٖب، اوڅيف ٵَىي ث ى ٽن   آهَيف نٶَ اُ آ ٭ن ان ث او  ،ٕبن هنَهبي ىو

َاي آن سن٪يڈ ٽَى. ثب اينپ   ٍاء و ىينيځب  ه ة ث  هنَ و ُيجبيي س ػ  ويْ  نٚبن ىاى ، ن٪بډي ډيون ث هنبي او ىٍ هنَ    آ

ٍإو٘ ث  آډ ُ إٝ ٍر ٽبډڄ ډش ث  ،اي ك ُ  ٍاٻ  طَ اُ اي بن  هبي ډٖيلي إز، ثب ايف كبڃ او ث  ُيجبيي و هنَ و اى

ٍا ث  كٖي اُ آ ٌاٙشف ډيبن ُيجب و ُيجبيي، ثَهقٳ انييٚ نيان ي نبن ثبٕشبن، ُيجبيي  ن س ػ  نٚبن ىاى و ثب سٶپيټ ځ

هنب،   ٭ن ان ٝ ٍر س بڇ ُيجبيي ١ ف سجييف وكير ث  آځ ٕشيف٭ن ان ډل ٍ ثلض ه ى ډٮَٵي ٽَى.  ث  ،ػبي ډلبٽبر

ِاي يټ اطَ  ٍا نشيؼ  سنبٕت و ه بهنڂي ډجشني ثَ ٭يى ډيبن اػ ث  ىاوٍي ٽيٶي آطنبٍ  نيِ  ،ثَ ه يف إبٓ .ىانٖزآن 

 هنَي دَىاهز.

َ     آځ ٕشيف ٍا ىٍ ىٕشة هنَهنبي ٕن ىډني و ثَهني ىيڂن ٍا ىٍ ىٕنشة   ،١ ف ډٮَٵي ويْځي هنَهب، ثَهي اُ آنهب 

َاٍ ىاى ،هنَهبي ٱيَٕ ىډني سٺٖيڈ ٽَى. او ىٍ اينؼب ٍا ډي ن٪َ ٹ ډَسج٤ ثب ُيجبيي كٖني إنز    ،ډقٻ اوڃ :ىو ډقٻ 

ٍا ډي س بډي ُيجبييٽ   ٍايي و   س ان ث  هب ثبيي ډجشني ثَ ٭يى و سنبٕجبر ٭يىي ثبٙني و ډقٻ ىيڂَ او  ِان ٽنب ٭ن ان ډي

َاي ث  سؼچي ىٍآوٍىن ُيجبيي كٺيٺي َاٍ ىاى.    ،س انبيي ايف هنَهب ث ًار اڅهي إز، ډ ٍى س ػن  ٹن  آځ ٕنشيف ٽ  ه بن 

ٍإن ث  ٽ  ىٍ ا٭شٺبى ه ى نٖجز ث  آډ ُ  ٍا ٽ  ث  سهييي ػبډٮ  اي بني ډيهبي ډٖيلي  دَىاهنز، نٶني    ى، هَ هنَي 

ٍا ث  ٍوي هنَډنيان آنهب ثٖز.  ٽَى و ىٍهبي وٍوى ٙهَ هيا 
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َان س ػ  ٽَى ٽ   اُ ايف ډ اٍى ډي ٍا ىٍ ٙنهَ    ثب ٙير ث  نٶي آنهب ډي آځ ٕشيفس ان ث  ٙب٭ دَىاُى و ٵَػبڇ آنهنب 

ٙٮَ ث ى و آٙنبيي ٽبٵي ثب آن ىاٙز، ث  اينف ىڅينڄ ٽن  ډ٢نبډيف     ٽني. او ٽ  ه ى ىٍ ػ اني اهڄ  ثيني ډي ُډيف دي٘

َان ٙي، اُ آنهب ٍويڂَىان ٙني و سنب    دَٕشي ډَسج٤ ډي ث  هيايبن ي نبن ثبٕشبن و ډ٪بهَ َٙٻ و ثز ،اٝچي اٙٮبٍ ٙب٭

َان ث  هيايبن ثبٕشبن َا ٽ  س ػ  ٙب٭ َان كيي ث ى ٽ  ځب  ډَى ث  ،انشهب نيِ ثَ ايف ىييځب  ه ى ثبٹي ډبني؛ ؿ ڇ ايف ٙب٭

 نبډييني. څ  ډيإٍا ډشپچڈ و ډش

ٍاء و ن٪َيبر  ٍائ  ډؼ ُ ٭ج ٍ اُ ىٍواُ  ،ٍٕي ث  ن٪َ ډي آځ ٕشيفثب ثٍَٕي آ َاي ا هبي ٙهَ هنيا   ډقٻ اٝچي او ث

ِان وٵبىاٍي آنهب ث  ډ٢بډيف ىيني و هيډز ث  آډ ُ  ٓ   ث  هنَډنيان، ډي سن ان   ډني  ،هبي ډٖيلي إز. ثَ اينف إنب

ٍا     ،ٙ ني و ثيون آن ثب ٕ  ويْځي ىٍ ٙهَ هيا واٍى ډي هنَډنيانځٶز:  ٕبٽف ٙهَ ُډيف ه اهنني ثن ى. ويْځني اوڃ 

َاي هچٸ اطَ هنَي و ايؼبى سنبٕت ىٍ اطَ ډٮَٵي ٽَى. ويْځي ىوڇ، اٹياڇ  س ان ث  ډي اٍسجنب٣  ث  ٽبٍ ثٖشف ن٪ڈ ٭يىي ث

َاي سؼچي آن ىٍ اطَ إز. ويْځي ٕ ڇ  ،اطَي إز ٽ  ٩بهَ آن ثي٘ اُ ډٮننبي آن هچٸ  ،ثب ُيجبيي كٺيٺي و سقٗ ث

ٍا ث  ه ى ػچت نپني ُاٍ ٍوف ،ىٍ ايف ٝ ٍر .س ػ    اٗ ٙن ى و اُ هنيٳ ٱنبيي    اڅٺنيٓ ډني   هنَ هنَډني سنهب ډ ػت آ

 ډبني. ثبُ ډي
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