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 لٕاسرائٓ بىبررسٓ تطبٕقٓ يعدِ مشريط خدايود بٍ قًم 

 در قرآن ي عُد عتٕق سرزمٕه مقدسدربارِ 

 hadian.e@qhu.ac.ir ٷلڅڇ ٯلآځ، ؿاڃِٸبڇ ٯلآځ څ عـيجاًتبؿيبك / ا٠٢ٓ ١بد٧بٙ سػٜب٦ٛ 

 20/09/1398ـ پز٧شؽ:  02/04/1398دس٧بكت: 

 چ٨ٌذٟ

كا ٿِلڅٙ ثڈ ٛب٣ت څ ثڄـٷي ؽـاڅڃـ څ ٓجل څ اًنتٰبٿت   ٺياًلائ يثڄٯلآځ ٳليپ تغٰٮ څ٣ـڋ څاٷقاكڍ ًلمٿيڂ ٿٰـى ثڈ 
ڍ اٻڊني  ډنب  ٫لٿنبځ ډب څ ت٤ڊـاتِنبځ څ پينلڅڍ ام    ثڈ پيڀبځ ٺياًلائ يثڄؿاڃـ. ثڈ ٣جبكت ؿيٸل، ايڂ څ٣ـڇ ٿِلڅٙ ثڈ اٻتناٽ  ٿي

اٻڊني، اينڂ   ڍ ډنب  ٫لٿبځثڈ  ٺياًلائ يثڄؿٻيٺ ٣ـٽ تغٰٮ ايڂ ُلايٚ څ ٣ڀٺ ڃٴلؿځ  اًت. ثل اًبى تبكيؼ څ آيبت ٯلآځ، ثڈ
ډنبڍ ث٤نـ تغٰنٮ ڃيب٫نت څ اينڂ       ( ؿك ؿڅكڇاڍ ٿغـڅؿ )ؿڅكڋ ع٘لت ؿاڅؿ څ ًټيڀبځ څ٣ـڇ )ٿبٻٴيت څ اًتؾق٩(، رن ؿڅكڇ

 ًلمٿيڂ ثل آڃبځ علاٽ ُـ.
څ ؽِنپ څ   ٺياًنلائ  يثڄن ډبڍ ٿت٤نـؿ   ايڂ تجييڂ ٯلآځ ٳليپ، ؿك ثلاثل ٷناكٍ تچكات اًت ٳڈ ثب څرچؿ ٷناكٍ ڃب٫لٿبڃي

 ؿك ثنبمډپ ڍ ٫لاڅاځ څ ٣ـٽ پبيجڄـڍ ثڈ ت٤ڊـاتِبځ، ډب يُٴڄ ڀبځيپ٧٘ت ؽـاڅڃـ ؿك ٿٰب٢ٛ ٷچڃبٷچځ، ام ڃچ١ ٣ڀټٴلؿ آڃبځ څ 
 ٟڊچك ؿاكؿ. ٺياًلائ يثڄثل ٿبٻٴيت ًلمٿيڂ ٿٰـى ثلاڍ  تيڃڊب

 ، ٯلآځ، ٣ڊـ ٣تيٮ.ٺياًلائ يثڄًلمٿيڂ ٿٰـى، څ٣ـڋ ٿِلڅٙ ؽـا،  :١ب ذٝاط٨ًٟٔ
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 ٗوذ٠ٗ

تؾق٩  ڋڅ٣ـ ڋډبڍ ٣ڊـ ٣تيٮ ؿكثبك ثلؽي، څ٣ـڇ لائ يثڄٿبٻٴيت ًلمٿيڂ ٿٰـى څ ًا ثنلاڍ  ؿًنتبڅينڍ  ؿك آځ كا  ٺيًا

ي  ڌًټٜثؾِي ثڈ  ٿِلڅ٣يت نبى،   ؿاڃڄنـ څ ثنل   ايڂ ًلمٿيڂ ٿني  ثل ډب( ٿچًچٽ ثڈ ٓڊيچڃيٌت)يڊچؿيبځ ا٫لٛا  اينڂ ًا

ا٣تٰنبؿڍ ٫لاڅاڃني كا    ډنبڍ ًيبًني څ   ڃننا١  ًيبًي ُـيـڍ يب٫تڈ څڌ اٿلڅمڇ ٿچٗچ١ ًلمٿيڂ ٿٰـى يب ٫ټٌٜيڂ ٓج٨

ت.پـيـ ډب څ ٿٌټڀبڃبځ ؿك ًٜظ رڊبڃي  ٿيبځ ٓڊيچڃيٌت  آڅكؿڇ ًا

تؾق٩  ،ايڂ څ٣ـڇتغٰٮ  لائ يثڄي٤ڄي ًا نت   ٳليپ ٳڈ ؿك ٯلآځن ًلمٿيڂ ٿٰـى   ؿك ٺيًا ن ٿِنلڅٙ    ڃين آٿنـڇ ًا

ت ٳڈ ډپ ؿك ٯلآځ ٳليپ څ ثڈ ام ايڂ ڃچُنتبك تجينيڂ اينڂ     . ډـ٩ڃـا ُـڇ بځيث ٺيت٬ٔ ثڈ٣تيٮ،  ډپ ؿك ٣ڊـ ُلايٜي ًا

ت ٳڈ ٣ـٽ تغٰٮ ُلايٚ آځ تچًٚ  ڋًڄت يب څ٣ـ لائ يثڄٿِلڅٙ اٻڊي ًا ـ   ؿك ،ٺيًا ٓنلاعت   ثنڈ ٣تينٮ   ٯنلآځ څ ٣ڊن

ت.  تجييڂ ُـڇ ًا

ـات څ  ،٣تيٮ ٯلآځ څ ٣ڊـ ڋڅ٣ـ ڍ اٻڊي ؿاڃٌنتڈ ُنـڇ، ؿك عٰيٰنت    ډب ٫لٿبځٳڈ تغٰٮ آځ ٿٌتټنٽ پبيجڄـڍ ثڈ ت٤ڊ

ت  ڃواؿپلًتبڃڈ. ڌڃڈ يٲ اڃـيِ ،يٲ ًڄت اٻڊي ًا

نت ٳنڈ اينڂ ًنلمٿيڂ ٿغنٺ      رڊنت  ڂيا امام ڃواؿ ٿلؿٽ آځ ڃيٌت؛ ثټٴڈ  ثلٷل٫تڈ ،تٰـى ايڂ ًلمٿيڂ ٟڊنچك   ًا

نت. آحنبك   ب٫تڈي ٷٌتلٍايڂ ًلمٿيڂ ثڈ ؿيٸل ڃٰبٙ رڊبځ  ُلاي٢ آًڀبڃي ام څٷٌتلٍ اؿيبځ اٻڊي ثچؿڇ څ  ٿنقډجي څ  ًا

ت.ايڂ ًلم ثٌيبكڍ ام پيبٿجلاځ اٻڊي ؿكٿـ٫ڂ   ٿيڂ ڃين ثيبڃٸل ډڀيڂ اٿل ًا

ت ٳڈ ٣ټيل٧پ  ايڂ، ُـڇ عبٓٺايڂ ڃچُتبك  اڍ ٳڈ ؿك ڃتيزڈ ٿغٰنٮ ڃِنـځ    ٣تيٮ ډل ؿڅ ام ٯلآځ څ ٣ڊـ ٳڈ آځًا

لائ يثڄايڂ ُلايٚ څ ٣ڀٺ ڃٴلؿځ  ـات  پيڀبځ ثڈ ٺيًا ـ  ؿډڄـ ؽجل ٿي ؽچؿډب څ ت٤ڊ  ٣تينٮ ثنلؽق٩ ٯنلآځ    ، اٿنب ؿك ٣ڊن

لائ يثڄ، ايڂ ٿبٻٴيت ثلاڍ تيڃڊب ؿكٳليپ، ثبم  ت. ٺيًا  ثبٯي ًا

 ٗوذع تبس٧خه٠ ػشص٨ٗٚ. 1

نلاء:   ُنـڇ  ؽچاڃنـڇ څ ٿڄنبٛٮ پيلاٿنچځ آځ ٿجنبكٱ     ُنـڇ  فٳنل يٲ ًلمٿيڂ، ٿٰـى تڄڊب ٳليپ  ؿك ٯلآځ نت )ًا ؛ 1 ًا

ت ) ك٫تڈ ٳبك ثڈاٻجتڈ ٬ٓت ٿجبكٱ ؿك ٯلآځ ثلاڍ ٳ٤جڈ ڃين  .(71 ؛ اڃجيبء:137.ا٣لا٩:  .(96 :٣ڀلاځ آٹًا

ت؛  بؿُـڇيي يډب ڃبٽ ثبايڂ ُڊل  ،٣ڊـيڂؿك  نلائيٺ   ؛(12: 2)مٳلينب،   ًلمٿيڂ ٿٰنـى  ٿبڃڄـًا )ٳتنبة   ًنلمٿيڂ ًا

ـ   ؛(9: 11)كًبٻڈ پچٻي ثنڈ ٣جلاڃينبځ،    ًلمٿيڂ ٿچ٣چؿ ؛(19: 13اڅٹ ًڀچئيٺ،  ـاڅڃن ن٤يب   ٣نلڅى ؽ  يجنچى  ؛(4: 62)ُا

٤يب  اكيئيٺ ؛(11-10: 19)ؿاڅكاځ  ـايَ،  )٬ًل ٳڄ٤بځ ؛(1: 29)ُا ن٤يب   ُڊل پنبٳى  ؛(5: 12پي ُنڊل ڃيٴنى څ    ؛(2: 48)ُا

٤يب  ـاٻت څ اٿبځ )ُا ٣1 :26.) 

بى ؽچؿ ٣ڊـيڂ ڃين ؿك ت اٯچاٽ ٿؾتټ٬ي ثڈ ًبٳڄبځ څ ،ٛچٹ تبكيؼ ايڂ ًلمٿيڂ ثل ًا څ  ٯيڄينبځ ٿبڃڄـ  ؛ؽچؿ ؿيـڇ ًا

ـايَ،   يجچًنيبځ څ  رلربُيبځڅ  ٳڄ٤بڃيبځڅ  اَٿٔچكيبځ، ك٫ٓبئٙيبځڅ  ٫َلِميبځڅ  عٙتّيبځڅ  ٯَـٕٿچڃيبځڅ  ٯَڄّٙنيبځ (. 20-18: 15)پين

بى   ام آنٺ ٿت٤ټنٮ ثنڈ اٯنچاٽ ؿيٸنلڍ ٧ينل       ڍ ٣ڊـيڂ، ايڂ ًلمٿيڂ ؿكډب ٷناكٍعتي  ڍ تبكيؾي څډب ٷناكٍثل ًا

لائ يثڄٯچٽ  نلائ  يثڄن  ڍاڃجينب  يي ٿغـڅؿ، ثڈ ٿلٳن عٴچٿت ثلؽي پبؿُنبډبځ ينب  ډب ؿڅكڇ ثچؿڇ څ ٫ٰٚ ؿك ٺيًا ٿبڃڄنـ   ،ٺيًا



  69 اٻڊڈ ډبؿيبځ كًڄبڃي/  ...«اػشائ٨ْ دسثبس٣  ثشسػ٦ تٌج٨و٦ ٝػذ٣ ٗـشٝى خذاٝٛذ ث٠ هٕٞ ث٦ٜ»ٗوب٠ٓ پظ١ٝـ٦ 

ت؛ تجـيٺ  ًټيڀبځع٘لت ؿاڅڅؿ څ ع٘لت  تبځ ٫لٿبځ يب٫تڂ  ؿك ٳڈ صڄبځُـڇ ًا لائ يثڄؿًا ثنل څكڅؿ ثنڈ    ٿجڄي ٺيًا

ت څ  ٳڈ ؿك ٯلآځ څن ٿٰـى   ًلمٿيڂ لائ يثڄ٣ڊـيڂ آٿـڇ ًا ًٴچڃت اٯچاٽ ؿيٸنل   ن  ام ايڂ ٫لٿبځ ًلپيضي ٳلؿڃـ ٺيًا

ت. ؿك  ايڂ ًلمٿيڂ كڅُڂ ًا

ت ُـڇ اكائڈًلمٿيڂ  عـڅؿ ايڂ ڋڍ ٷچڃبٷچڃي ؿكثبكډب ـٷبڇيؿ ًلتبًل ًنلمٿيڂ ُنبٽ    ؛: ام ٿٔل تب ٫لاترڀټڈ ام ؛ًا

؛ ڃينن  228، 8ّ٭، د1390ي، ئ٫ټٌٜيڂ څ ُبٽ )ٛجبٛجنب  ؛ٿٔل څ ُبٽ څ ٫ټٌٜيڂ ؛(261، 8ّ٭، د٣1420بُچك،  )اثڂ

 .(149، 2ّ٭، د1407مٿؾِلڍ،  ؛686، 6ٍّ، د1372 ؛ ٛجلًي،465، 1ّ٭، د1412ٛجلًي،  :ٱ.ك

ـ  ُنـڇ  بځيث« الْمٔقَذَّسٓ اٻْإَكٕٕٓ »ت٬ٌيل ٣جبكت  ٿبئـڇ ؿك ڋًچك 21 ڌفيٺ آي ،ثبكڇ ايڂ ڍ ت٬ٌيلڍ ؿكډب ـٷبڇيؿثيِتل   اڃن

لائ يثڄٳڈ ٫لٿبځ ثڈ  ت. ٺيًا  ثلاڍ څكڅؿ ثڈ ًلمٿيڂ ٿٰـى ًا

ت څ ٛچك ًيڄب، ٿغٺ ٿقٯبت ٿچًني  اٻڀٰـى تيثډڀبځ  ،ٿلٳن ايڂ ًلمٿيڂ ـ  ثنب  ًا ـاڅڃن اينڂ ًنلمٿيڂ    ؿك ،ؽ

ت.  ثچؿڇ ًا

نبكڇ ينبؿ   يب ثنڈ  ٓلاعت ثڈٿٰـى  ٿت٤ـؿڍ، ام ًلمٿيڂ بتيآ ؿكٳليپ  ځآٯل نت   ُا ٿنبرلاڍ  ؿك  رڀټنڈ  ام ؛ٳنلؿڇ ًا

ـاڅڃـ، ٿجبكٱ  ڍ ًلمٿيڄي ٳڈ امًچ ثڈ ٻچٙ ډڀلاڇ ع٘لت ام ثبثٺ ثڈ اثلاډيپع٘لت ډزلت   ُنـڇ  يٿ٤ل٫ًچڍ ؽ

ت )اڃجيبء: ـ  ؿاڃٌنتڈ ٿ٬ٌلاځ ايڂ ًلمٿيڂ كا ٫ټٌٜيڂ يب ُنبٽ   .(71 ًا ؛ ٛجنلڍ،  126، 3ّ٭، د1407)مٿؾِنلڍ،   اڃن

 .(34، 17ّ٭، د1412

( څ 81 )اڃجينبء:  ًنټيڀبځ ع٘لت ؿًت  ثڈ ٿبرلا  تٌؾيل ثبؿ ؿك ٯلآځ، ٿلثچٙ ى ؿكٿٰـ ؿيٸل يبؿٳلؿ ًلمٿيڂ

ـاالٯٔى ؿك ٿلعټام ٿٴ ڃين ٿ٤لاد پيبٿجل ت ڌآڃزب ثڈ آًڀبځ ؿك ٿلعټ څ ًپي ام ،ٹڌ اڅڈ ثڈ ٿٌز لاء: ؿڅٽ ًا  (.1.)ًا

بى ؿيـٷبڇ ثيِتل ٿ٬ٌنليڂ، ًنلمٿيڂ ُنبٽ څ    ڍ ٿجبكٱ ٳڈ ثلډب ڂيًلمٿپيچًتٸى ًلمٿيڂ ًجإ ثڈ  ٫ټٌنٜيڂ   ًا

ت، ام ؿيٸل يبؿٳلؿډب  ًلمٿيڂ ت ٿٰـ٘ى ؿك ًا  (.18)ًجإ:  ٯلآځ ًا

تبځ ډڀضڄيڂ ٿ٬ٌ يبؿ كًتبؽين ا٫تنبؿ څ ثنڈ    يب اكٿيب ٳڈ ډڄٸبٽ ٷقك ام اڅكُټيپ ؽلاة ثڈ ٣نيلع٘لت لاځ فيٺ ؿًا

ـ  ٳنلؿڇ  بؿى ين ٿٰـ (، ام ًلمٿيڂ259 :)ثٰلڇ ك٫ت ٫لڅ ـًبٻڈٓٿلٷى  ؛ ٛجنلڍ،  639، 2ٍّ، د1372 )ٛجلًني،  اڃن

 .(268، 1ّ٭، د1415؛ عچينڍ، 529، 1ّ٭، د1415؛ ثغلاڃي، 20-19، 3ّ٭، د1412

 ٥ تبس٧  دس هشآ١ٙب ػٜت. 2

ٳتنبة   ٣ڄنچاځ  ثنڈ ٳنليپ   ُنـيـ  ثنب ٯنلآځ    ڌتـثيل رچاٿ٢، كاثٜ ڍ اٻڊي ؿكډب ًڄت ٣ڄچاځ ثڈٯچاڃيڂ تبكيؼ ثبكڋ ثغج ؿك

ـايت ؿاكؿ. ت )كا٧ت ا٬ٓڊبڃى، بٿ٤ڄ ، ؿك ٻ٨ت ثڈ«ًٔڄَّت» ڋڅاه ډ ٯنچاڃيڂ  (؛ اٿب 429، ّ ٭1412ڍ كاڇ، ٛليٮ څ كڅٍ ًا

ت ٯلآځؽچؿ ڃبٿيـځ، اٯتجبًي ام ( سٔنَّ اللّه) «ډبڍ اٻڊي ًڄت»ڃبٽ  كا ثڈؿيڂ ُڄبؽتي  ربٿ٤ڈ ٳنليپ ٻ٬نٞ    ٯنلآځ  .ٳليپ ًا

ا٤٫نبٹ اٻڊني كا    ينٲ ام  ډيش امآڃزبٳڈڅٻي  ؛ٷيلؿ ٿي ٳبك څ ٟبٻپ ثڈ ڃنڅٹ ٣قاة ثل اٯچاٽ څ رچاٿ٢ ٳب٫لؿكثبكڋ كا « ًڄت»

بى ثلكا  آڃڊب ڌؿاڃيپ، ثټٴڈ ډڀ ٣جج ڃڀي تنچاڃيپ   ، ٿيٷيلؿ اڅ ًلصِڀڈ ٿي« عٴڀت»٬ٓت  ٳڈ ام ؿاڃيپ ٗچاثٜي ٿي ًا
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ډنبيي   كڅٍ»يب « ٗچاثٜي ٳڈ ؿك ا٤٫بٹ اٻڊي څرچؿ ؿاكؿ» آځ كا ثڈ تل ثٸيليپ څ ٣بٽ ييٿ٤ڄب ثڈكا « ًڄت اٻڊي»آٜقط 

ـاڍ ٿت٤بٹ اٿچك ٣بٻپ څ آؿٽ كا ثل ـثيل څ اؿاكڇ ٿي آڃڊب ڌپبي ٳڈ ؽ ق٭ ٳڄيپ ،«ٳڄـ ت  .(469ٍ، 1391ّٿٔجبط ينؿ ، ) ٛا

ـاځ ؿيٸنل، ٿزڀچ٣نڈ      ڌ(، ٣ل56ٓ-47، ٍّ 1381ٓـك،  :ٱ.)ك ٓـكثڈ ت٤جيل ُڊيـ  ا  ام  تبكيؼ ٿبڃڄنـ ډنل ٿين

ت ٳڈ ًڄڂ څ ٯچاڃيڄي ؿاكؿ څ ٯلآځ ٳليپ  ت. ٣ڄچاځ ثڈڃڀچؿډب څ ٟچاډل ًا ـايت، ثيبڃٸل ايڂ ًڄڂ څ ٯچاڃيڂ ًا  ٳتبة ډ

ـايت څ  نت ام: ثينلڅځ      ڋزبؿٳڄڄـياٯلآځ ٳتبة ډ ت. ايڂ ت٨ييل ٿٜټچة ٯنلآځ ٣جنبكت ًا ت٨ييل ٿٜټچة ؿك اڃٌبځ ًا

 .(257 ڍ ڃچك )ثٰلڇ:ًچ ثڈډب  كيٴىكاڃـځ ٿلؿٽ ام تب

ت: رڄج ډنب  المٽ   ډنب څ ٯنبڃچځ   اڅٹ ثڈ كًنبٻت آًنڀبڃي څ اعٴنبٽ څ ثلڃبٿنڈ     ڌايڂ ت٨ييل څ تغچٹ ؿاكا  ؿڅ رڄجڈ ًا

نت څ ثب ٿٔـك څعي  كؿڅ ٿ٘ڀچځ ؿا اٿغتچ ڌٳڈ رڄج ،ٷلؿؿ. ايڂ رڄجڈ ام ٳبكِت٨ييل ٿٜټچة ثبمٿى نت   ٿلتجٚ ًا ، اٿنلڍ ًا

تنبكيؾى څ ينٲ ٳچُنَ اڃٌنبڃى      ڌڃ٠ل ٳڈ ٣ڀټى ٿتٴى ثڈ يٲ مٿيڄن  ؿيٸل، ام ايڂ ڌرڄج ككثبڃي څ ٫چ٭ تبكيؼ؛ څٻى ؿ

ت، آځ نت څ ٯنچاڃيڄى ٳنڈ    ؽچاڃيپ ٳڈ ٗچاثٚ تبكيؼ ثل كا يٲ ٣ڀٺ تبكيؾى ٿى ًا ـاڅڃنـ ثنلا  تڄ٠نيپ      آځ ربك  ًا ؽ

ـاځ ډب  رڊبځ ؿك پـيـڇ ـاځ تبكيؾى آڅكؿڇ، ثل ثڈ ،ايڂ ٿي ت. ڃبٽ ٿي  آځ عبٳپ ًا

ڃڀچڃنڈ، ډڄٸنبٽ    ثنلاڍ  ٳڄنـ.  ؿڅٽ كا ثلكًى ٿنى  ڌكاڃـ، رڄج ٿىًؾڂ عچاؿث تبكيؼ ؿكثبكڋ ٳليپ څٯتى  كڅ ٯلآځ ايڂام

ـاځ رڄٶ ُٴٌت ؽچكؿ؛ مينلا كًنبٻت   ٷچيـ كًبٻت ثلكًي ٣ټت ُٴٌت ٿٌټڀبڃبځ ؿك رڄٶ اعـ، ڃڀي  آًڀبڃى ؿك ٿي

ت ٳڈ ؿك ډب  ٧ټجڈ څ آًڀبڃى ثلتل ام ٿيناځ ٳڄنـ څ   ٷنبڇ ٫نلاك ڃڀنى    آًڀبڃى ډنيش ثيڄيپ. كًبٻت  اڅٗب١ ٿبؿ  ٿى ٫لاك ًا

ت ٳڈ ٯچاڃيڂ تبكيؼ ثل اڅ عٴچٿت ٿى ٷلينؿ، ٿيڅٻى ُؾٔى ٳڈ  ؛ڃؾچاډـ ٳلؿ  ؿكٳڄنـ. ٿٌنټڀبڃبځ ٳنڈ     يٲ اڃٌبځ ًا

ت څ ثبيـ ثنلا  ثنڈ   ڃجلؿ څرنچؿ   ثـك پيلڅم ُـڃـ، ؽچؿ ُلايٚ پيلڅم  كا ٫لاډپ ًبؽتڈ ثچؿڃـ. پيلڅم  يٲ عٮ ٛجي٤ى ًا

ـاڅڃـ ؿك آڅكؿڃَ ُلايٚ كا ٿٌب٣ـٳلؿ. نت  يي ٯنلاك ؿاؿڇ  ډب ًڄتڅ  رڊبځ تٴچيڂ ثلا  پيلڅم  ٯچا٣ـ ؽ  ٚيُنلا ٳنڈ  ًا

تڈ ثبُـ. ثڄبثلايڂ كڅ اڃٜجب٭ ًڄڂ ٛجي٤ى  پيلڅم  ثبيـ ثب ډڀبځ ٗچاثٚ څ ٳنڈ ٿلثنچٙ ثنڈ ٳنبك     ن ايڄزنب    ًؾڂ ؿك ؿُا

ت  كًبٻت آًڀبڃى. ٣ڄچاځ ثڈڃڈ ثب يٲ ٿٰبٽ اٻڊى  ،ډبًت ثب اڃٌبځ ن اڃٌبځ ًا

بى ٿٌئچٻيت كًنبٻت آًنڀبڃى ؽنچؿ ٣ڀنٺ      تبكيؾى ؽچؿ كا اڃزبٽ ڃـډـ ڌ، ډلٷبڇ اٿتي څٟي٬ام ٿڄ٠ل ٯلآځ څ ثل ًا

ٳنڈ ُنلايٚ   كا ڍ ؿيٸنل   ډنب  اٿنت ، ٳڄبك ٳلؿڇثل ٳبككا ام  آڃڊبًڄڂ تبكيؼ،  ٗچاثٚ څ ؛ٳلؿ ڃٴڄـ، څ٤ٗيتَ ت٨ييل ؽچاډـ

تڈ پيلڅم   ، ٍ 1381ٓنـك،   :ٱ.( )ك39 :تچثنڈ ؽچاډـ آڅكؿ تب ثتچاڃڄـ ڃٰنَ ثڊتنل  اي٬نب ٳڄڄنـ )     آڃڊبرب   ڈث ،ثبُڄـؿُا

ّ47-56.) 

 الْٖ ثر پ٘رٍزٕ ًْبٖٗ هستضعف٘ي ٓسٌت تعلق اراد. 1-2

بى آيبت ٯلآځ ٳليپ، يٴي ام  ثل نت:      ڋڍ اٻڊي ؿك مٿيڂ، ت٤ټٮ اكاؿډب ًڄتًا  اٻڊي ثنل پينلڅمڍ ڃڊنبيي ٿٌت٘ن٬٤بځ ًا

ٕت٬ٙ٤ُُْ٘چا ٫ٙي اٻْإَكِٕٕ څٓ ڃَز٤ٕٓټَڊٔپٕ څٓ ڃُليـٔ ؤَځْ ڃَڀٔڂَّ ٣ٓ» ُنلي٬ڈ،   ڌاينڂ آين  . (5)ٯٔنْ:  «  څٓ ڃَز٤ٕٓټَڊٔپٔ اٻْچاكِحيڂ أَئِمَّ  ټَى اٻَّقيڂَ ًا

ـاڅڃـ ٿت٤بٹ ام  ڋًچك 4ڌپي ام آي ت ٳڈ ؽ ت٘ن٤ب٩ ٳِنيـځ     څ ٫لٯڈ ٫ل٣چځيي رچ ڍثلتلٯْٔ ًا ٫لٯڈ ٳلؿځ څ ثنڈ ًا

لائ يثڄ  .ؿډـ يٿ ؽجل ٫ل٣چځتچًٚ  ٺيًا
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، ثينبڃٸل يٴني ام   ُنـڇ  بځين ثيٲ ٯبڃچځ ٳټى  ٓچكت ثڈٿ٘بك١ څ  ُٴٺ ٤٫ٺ آيبت پڄزپ څ ُِپ ايڂ ًچكڇ ٳڈ ؿك

ت څ اٻڊي ثل ڋي٤ڄي ت٤ټٮ اكاؿ ،ڍ اٻڊيډب ًڄت ُنٴٺ ٯنبڃچڃي ٳټني څ     ثنڈ  ٳڈ ًيب٭ آيبت  پيلڅمڍ ڃڊبيي ٿٌت٬٤٘يڂ ًا

ت، ڃِبځ  ًڄت لائ يثڄٳڈ ثڈ ٿٌت٬٤٘بځ  ؿډـ يٿاٻڊي ًا ـاكؿ؛ ثټٴنڈ  ٔبّ اؽت ٫ل٣چځڅ  ٺيًا نلائ  يثڄن ڃ يٴني ام   ٺيًا

 .اڃـ ثچؿڇٿٔبؿيٮ آځ 

 دس ٗلش )هجْ اص كشاس( ٨ْاػشائ ٦ثٜٛزبت ث٠  ٣ػت٨ن ٝ ٝػذ ػ٢ذ. 3

بى ٣ڊـ لائ يثڄ ٳڈ يډڄٸبٿ٣تيٮ،  ثل ًا ـ  ٺيًا ـاڅڃـ څ٣ن ڃزنبت څ   ڋؿك ٿٔل ثچؿڃـ څ ډڄچم ام ٿٔل ؽبكد ڃِـڇ ثچؿڃـ، ؽ

 (.8-6: 6ؿاؿ )ؽلڅد،  آڃڊبپيلڅمڍ كا ثڈ 

ـاڍ ٣جلاڃينبځ     ،«يڊنچڇ » ڋؽچؿ كا ٫لًتبؿڄـ څ ك٫ت ٫ل٣چځڃنؿ  څ ډبكڅځ ٿچًي نلائيٺ څ ؽن ـاڍ ًا ٿ٤ل٫ني   ،ؽن

لائ يثڄكډبيي ٯچٽ ام اڅ ( څ 3څ1: 5)ؽلڅد،  ڃـٳلؿ تڄـكا  ٺيًا  .ؽچًا

ت يٴي ام  ٣تيٮ، تچعينـٿغچك ثنچؿځ ٯنلآځ ؿك ٿٰبيٌنڈ      ڍ ٣ڊـډب ٷناكٍڍ ٯلآځ ٳليپ ثب ڃچ١ ډب ت٬بڅتٷ٬تڄي ًا

ت.  ـ ٳڄ يٿن ٿ٤ل٫ني  « ڂياٻ٤نبٻڀ  كة» ڋكا ٫لًنتبؿ  ؽچؿ څ ډبكڅځ ؿك ٯلآځ ٳليپ، ٿچًي رڀټڈ امثب ٣ڊـ ٣تيٮ ًا  ڄن

ـاڅڃـ  ٳڈ صڄبځ(؛ 104 )ا٣لا٩: كة ٿچًني  » ،ي٤ڄني « ڂياٻ٤بٻڀ كة»ًبعلاځ ڃين پي ام ايڀبځ آڅكؿځ، ايڀبځ ؽچؿ كا ثڈ ؽ

 .(122-121 )ا٣لا٩: كڃـؿا يٿثيبځ « څ ډبكڅځ

صيٌنت    ڂياٻ٤نبٻڀ  كة :اٹ ٫ل٣چځ ٳڈ ٷ٬تاپبًؼ ثڈ ً ؿك ڃين ع٘لت ٿچًي 28اٻي  ٤ُ23لاء آيبت  ڋؿك ًچك

ـاڅڃـ كا ډب يوٷيڅ ـ   ؛ ايڂ ؿكٳڄـ يٿثيبځ « ڂياٻ٤بٻڀ كة» ٣ڄچاځ ثڈڍ ؽ ن٬بك ٣ڊن ت ٳڈ ًا ٳنڈ تچًنٚ   ن ٣تينٮ    عبٻي ًا

ـاڅڃـ ٿت٤بٹ كا ثب اٻ٬بٟي ٿبڃڄـ  ن  ُـڇڃچُتڈ  ٿچًي ام ع٘لت ؿيٸلاځ ث٤ـ ـاڍ »ؽ لائ يثڄؽ نلائ  يثڄڅ  ،«ٺيًا كا  ٺيًا

ـا ڋٿټت ثلٷنيـ»ثب اٻ٬بٟي ٿبڃڄـ  ت. ٳلؿڇ بؿي« ؽ  ًا

بى ٣ڊـ ٣تيٮ، ٫ل٣چځ  ثل ت كډبيي ٯنچٽ   ،ٿبرلا ڂيا ام پيًا نلائ  يثڄن ي٤ڄي ؿكؽچًا څ  ام ًنچڍ ٿچًني   ٺيًا

لائ يثڄ، ٫ِبك څ ًؾتي ثل ډبكڅځ  .(9-1: ٬ً5لؽلڅد، )ؿاؿ كا ُـت  ٺيًا

ـاڅڃـ ٿجڄي ثل ڃزبت كا ثڈ  ڋڅ٣ـ ٿچًي ٳڈ ع٘لت آځ ام پي نلائ  يثڄن ؽ نلائ  يثڄن كًنبڃيـ،   ٺيًا ًنجت   ثنڈ  ٺيًا

كا ٷنچٍ ڃٴلؿڃنـ. ؿك    ثچؿ، پيبٽ څ ؿ٣چت ع٘نلت ٿچًني   ُـڇ څاكؿڍ ميبؿڍ ٳڈ ام ربڃت ٫ل٣چځ ثل آڃبځ ډب يًؾت

ـاڅڃـ  ڄزبيا ـ  ٿچًيثڈ ثچؿ ٳڈ ؽ نلائ  يثڄن ٳنڈ   ٫لٿبځ ؿاؿ تب ؿڅثبكڇ ثڈ ٫ل٣چځ ثٸچين ـ   ٺيًا  اٿنب ع٘نلت  ؛ كا كډنب ٳڄن

لائيٺ ٿلا ڃڀي ايڄٲ ثڄي»ٻت ثڈ ا٣تلإ ٷِچؿ څ ٷ٬ت:  ٿچًي  عنبٹ څ  پي صٸچڃنڈ ٫ل٣نچځ ٿنلا ثِنڄچؿ     ؛ُڄچڃـ ًا

نبى   ثنل  ام ٻٴڄت مثبځ ع٘لت ٿچًني  ڈيٳڄب( )12-9: ٬ً6لؽلڅد،  :ٱ.)ك« ٻت ډٌتپ  ٿڂ ڃبٿؾتچځ آڃٴڈ ڃٸنبڇ  ًا

 .(1399كًڄبڃي،  ٱ: ډبؿيبځ.ك ثبكڇ، ڍ ٿ٬ٌلاځ ؿكايڂډب ـٷبڇيؿڅ  ٻٴڄت مثبځ ع٘لت ٿچًي ڌُجڊ ڋ٣تيٮ؛ ؿكثبك.٣ڊـ



72                              ،ّ1399چ٢بسٕ، پب٨٧ض  ؿ٘بس٧ٟبصد١ٖ،  ػب 

 پغ اص كشاس اص ٗلش )ٗـشٝى ًشدٙ ٝػذٟ پغ اص كشاس( ٨ْاػشائ ٦ثٜخذا ث٠  ٣ػت٨ن ٝ ٝػذ ػ٢ذ. 4

بى ٣ڊـ ثل لائ يثڄ٣تيٮ، پي ام ؽلڅد ام ٿٔل، څٯتي  ًا ٿٰبثٺ ٳنچڇ اكؿڅ   ثيبثبځ ؿك ثڈ ٓغلاڍ ًيڄب كًيـڃـ څ ؿك ٺيًا

ـا  مؿڃـ، ع٘لت ٿچًي ـاڅڃـ ام ٿيبځ ٳچڇ اڅ كا ڃ ڃزنبت  ؽٔچّ څ پي ام ثيبځ ڃ٤ڀتَ ؿك ؿكؿاؿام ٳچڇ ثبال ك٫ت څ ؽ

لائ يثڄ نلائ  يثڄن ٷ٬ت ٳڈ ثڈ  ، ثڈ ٿچًيآڃڊبام صڄٸبٹ ٿٔليبځ څ ڃبثچؿڍ  ٺيًا ـ   ٺيًا ـاڅڃنـ كا    ڋؽجنل څ٣ن ٿِنلڅٙ ؽ

نتڂ  ڃٸنبڇ ٓچكت  ؿك ،ڃزبت څ ثلٷنيـٷي پيلڅمڍ څ ڋڅ٣ـ ؛ڃـثلًب ـات      ؿُا ـاڅڃنـ څ پبيجڄنـڍ ثنڈ ت٤ڊن ٳنڈ ؿك   ؛٣ڊنـ ؽ

ت: ٓچكت ثڈڍ ؿيٸل ٣ڊـ ٣تيٮ ډب ثؾَ  ٿ٬ٔٺ آٿـڇ ًا

ٝ ُلـت: ثـ٠ خبٛـذاٙ ٧ؼوـٞة چٜـ٨ٚ ثِـٞ ٝ        دسدادخذاٝٛـذ اص ٨ٗـبٙ ًـٟٞ اٝ سا ٛـذا      ٝ ٛضد خذا ثبال سكت ٗٞػ٦ ٝ

ٟ  اػشائ٨ْ سا خجش ثذٟ: ث٦ٜ ّ   سا ؿـ٘ب ٝ چِٞٛـ٠   ؛ا٧ـذ  ؿ٘ب آٛه٠ سا ٠ً ٗٚ ث٠ ٗلش٧بٙ ًشدٕ، د٧ـذ ١ـب٥ ػوـبة    ثـش ثـب

ش آٝاص ٗشا ك٦ ثشداؿت٠، ٛضد خٞد آٝسدٟ ٜٞٙ ُا خبف ٗـٚ اص   ٤، ١٘بٛب خضٛاذ٧داس ِٛبٟآحو٨و٠ ثـ٧ٜٞذ ٝ ػ٢ذ ٗشا  إ. ٝ ًا

٠ ت٘ب٦ٗ ر٢بٙ اص  ؛١ب خٞا٨١ذ ثٞد ر٨٘غ هٕٞ اػت. ٝ ؿـ٘ب ثـشا٥ ٗـٚ ٌٗ٘ٔـت ٢ًٜٓـ٠ ٝ اٗـت  ٗوـذع         ٗٚ آٙص٧شًا

 .(6-3: 19ثب٧ذ ُلت )ػلشخشٝد،  اػشائ٨ْ ٦ٗ خٞا٨١ذ ثٞد. ا٧ٚ اػت آٙ ػخٜب٦ٛ ٠ً ث٠ ث٦ٜ

ـات  رنئيبت ايڂ ٣ڊـ لائ يثڄاٻڊي څ ت٤ڊ ٬بك څ اثچاة ٣ڊـ ؿك ،ٺيًا نت ٳنڈ      ٓنچكت  ثنڈ ٣تيٮ  ؿيٸل ًا ٿ٬ٔنٺ آٿنـڇ ًا

ـاځ ـ  40آيبت ،ثٰلڇ ڋًچك ؿك وڇيڅ ثڈين ٳليپ ڃ ؽچاډيپ پلؿاؽت. ٯلآځ ډب ث ـات څ ٣ڊن ـاڅڃنـ كا   ثڈ ث٤ـ، ثڄـډبڍ ايڂ ت٤ڊ ؽ

 .ٳڄـ يٿٿ٬ٔٺ فٳل  ٓچكت ثڈ

 ١ِٜبٕ س٧ٝبس٦٧ٝ ثب رجّبساٙ ػشص٨ٗٚ ٗوذع ،ٝ ػذٕ پب٧جٜذ٥ ث٠ تؼ٢ذات ٨ْاػشائ ٦ث٦ٜ ٨ٜٛـ ػوت. 5

بى آيبت ٯلآځ ٳليپ څ ڃين ٷناكٍ ٣ڊـ رـيـ،  لائ يثڄٳڈ ٯچٽ  آځ ام پيثل ًا بكت ٫ل٣چڃينبځ ڃزنبت يب٫تڄنـ،     ٺيًا ام ًا

ثيبڃٸل ٿنبرلاڍ   ارڀبٹ ثڈ ،ٿبئـڇ ڋًچك 26تب  21آيبت  كا څاكؿ ًلمٿيڂ ٿٰـى ٳڄـ. آڃڊبُـ ٳڈ  ٿإٿچك ع٘لت ٿچًي

لائ يثڄٯچٽ  ڌٿچارڊ ت ٳڈ ثڈتيرڀ٤ثب  ٺيًا ـاڍ ايڂ ًيب٭ ام .اڃـ ثچؿڇ «ٯَچٕٿبً رٓجٛبكيڂَ»ٯچٹ ٯلآځ ٳليپ،  ي ًا ، آينبت  ؿك اثت

لائ يثڄيي كا ثڈ ډب ڃ٤ڀتٯلآځ ٳليپ  ام ٿنلؿٽ رڊنبځ ٣ڄبينت     ٲي شيډت٤جيل ٯلآځ ٳليپ، ثڈ  ٳڈ ثڈ ـٳڄ يٿيبؿآڅكڍ  ٺيًا

ـاڅڃـ ثل ډب ڃ٤ڀتيبؿآڅكڍ  (.20 ڃِـڇ ثچؿ )ٿبئـڇ: لائ يثڄڍ ؽ ٣تينٮ آٿنـڇ    ٣ڊـ ، ؿك ٿچاكؿ ٿت٤ـؿڍ ام ٯلآځ ٳليپ څٺيًا

ت. لائ يثڄث٤ـ، ٿبرلاڍ ؿًتچك ثڈ  ڌًپي ؿك آي ًا ينب ٯَنچٕٽِ اؿٕؽُټُنچا    » :ٳڄـ يٿثلاڍ څكڅؿ ثڈ ًلمٿيڂ ٿٰـى كا فٳل  ٺيًا

 .«ؤَؿٕثبكِٳُپٕ ٫َتَڄَْٰټٙجٔچا ؽبًٙليڂَ  ٳَتَتٓ اٻټَّڈٔ ٻَٴُپٕ څٓ التَلْتَـٜڅا ٣ٓټى  اٻَّتي الْمٔقَذَّسٓ َاٻْإَكٕٕٓ 

بى ٷناكٍ ٣ڊـ ٣تيٮ، ڃؾٌتيڂ ُڊلڍ ٳڈ ًل ثل لائ يثڄكاڇ  ًا ت، ډ ٺيًا ٿٰنـى ثنچؿڇ    ڀيڂ ًنلمٿيڂ ٯلاك ؿُا

ت ـاڅڃـ ؿك ٷناكٍ ٣ڊـ ٣تيٮ ډڄٸبٽ ٫لاك ڄيثَ يپ، تچرڈ ربٻت٣زيت څ  ڌاٿب ڃٴت ؛ًا نلائ  يثڄي ؽ نت.   ٺيًا  ام ٿٔنل ًا

ـاڅڃـ  ؿك ٣ڊـ ت ٳڈ ؽ لائ يثڄ٣تيٮ آٿـڇ ًا كا ډڄٸبٽ ٫لاك ام ٿٔل، ام ًلمٿيڂ ٫ټٌٜيڂ كډجلڍ ڃٴلؿ؛ ميلا ٿڀٴنڂ   ٺيًا

لائ يثڄ ڌٷچيب ايڂ كڅعي (.17: 13ثچؿ پِيڀبځ ُچڃـ څ ثڈ ٿٔل ثبمٷلؿڃـ! )٬ًلؽلڅد،  نبى   ؿك اڃٰقثي ڃڀبڃـځ، ثل ٺيًا ًا

ت.ڄيثَ يپ٣تيٮ ڃين ٯبثٺ  ٣ڊـ  ي ثچؿڇ ًا
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لائ يثڄام  ٿچًي ٳڈ ع٘لت آځ ام پي ت تب څا ٺيًا نلائ  يثڄن ٿٰـى ُنچڃـ،   كؿ ًلمٿيڂؽچًا ؿك پبًنؼ ثنڈ    ٺيًا

ٳڄڄنـ څ ٿنب ډلٷنن ؿك آځ ٷنبٽ ڃؾنچاډيپ       ٷ٬تڄـ: ا  ٿچًى! ؿكايڂ ًلمٿيڂ رڀ٤يتى رجبك مڃـٷى ٿى ع٘لت ٿچًي

ت تب  ب٣نت ؽنچاډيپ    ،ؽبكد ُچڃـ آڃڊب ٳڈ يډڄٸبٿ .ـ څ ثيلڅځ كڅڃـڄڄايڂ ًلمٿيڂ كا تؾټيڈ ٳ آڃڊبٷقُا ٿب ٫لٿبځ تچ كا ٛا

ت  ٳلؿ څ ٷبٽ ؿك څٓ بِڃَّب ٻَڂْ ڃَـٕؽُټَڊب عٓتَّى يٓؾْلُرٔنچا    بِځَّ ٫ٙيڊب ٯَچٕٿبً رٓجٛبكِيڂَ  ٯبٻُچا يب ٿٔچًى) ايڂ ًلمٿيڂ ٿٰـى ؽچاډيپ ٷقُا

 (. ٿٙڄْڊب ٫َةِځْ يٓؾْلُرٔچا ٿٙڄْڊب ٫َةِڃَّب ؿاؽٙټُچځَ

ـ  ٳنلؿڇ ڍ ٷچڃبٷچڃي اكائنڈ  ډب تلرڀڈ« جٛبكيڂَٯَچٕٿبً رٓ»٣جبكت ثلاڍ ٿتلرڀيڂ ٯلآځ  مڅك څ  ڋ، ٿنبؿ ايِنبځ  ؛ ثلؽني ام اڃن

ـاڃي( اڃـ ٳلؿڇڃيلڅٿڄـڍ څ ًٜچت كا ٻغبٝ  ـ  يٿن ڃ٠ل  ٳڈ ثڈ ،)اك٢٫، ٫چالؿڅڃـ، ؿډټچڍ، ٿٴبكٽ، ٿچًچڍ ډڀ ام  ٿتنإحل  كًن

تبځ ت. ثلؽني ڃينن   ب٫تڈي كاڇ٣تيٮ ثڈ ت٬بًيل  ام ٣ڊـثبُـ ٳڈ ايڂ ٯچٽ  ڋيي ؿكثبكډب ؿًا يي څ رنچ  ًنټٜڈ ًنتڀٸلڍ څ   ًا

ت تل ٲيڃنؿ« رجبك» ڋٳڈ ثڈ څاهكا ًلٳِي  تڊلاڃني،   څڃـ، ثلمڍ، پچكرچاؿڍ، ٳبڅيبڃپچك، ٓنبؿٯي  )آؿيڄڈ اڃـ ٳلؿڇٻغبٝ ، ًا

ٛجنلڍ، آيتني، اثچاٻ٬تنچط     ڌ)تلرڀن  اڃـ آڅكؿڇكا  رجبك ڌډڀبځ ٳټڀ ڍ ڃينا ٣ـڇڍ، اڃٔبكيبځ، ٿٴبكٽ، ٿِٴيڄي(. ا ٯڀِڈاٻڊي 

 .يبًلڍ(ماؿڇ،  كامڍ، ٿٔجبط

ت نبى،   تچؤٽڍ آقط ٳلؿځ بٿ٤ڄ ؿك ٻ٨ت ثڈ« رجل» ڋرجبك ام ٿبؿ ڋڅاه ،ٷ٬تڄي ًا ت څ ثل ډڀيڂ ًا ثب ٯڊل څ ٧ټجڈ ًا

تؾچاځ  ڋؿكثبك ٿخقً ؛كڅؿ يٿٳبك  ڍ آقط ثڈبايڂ څاهڇ، ٷبڇ ؿك ٿ٤ڄ ـ  يٿن تلٿيپ  ڍ كا آقط څا ُٴٌتڈٳٌي ٳڈ ًا ؛ څ ٳڄن

ؿاكاڍ  ڇاينڂ ٿنبؿ  ، ٫بكى اثڂ ڌٷ٬ت ثڈ. (183٭، 1412ّ)كا٧ت ا٬ٓڊبڃي،  كڅؿ يٿٳبك  ڍ ٯڊل څ ٧ټجڈ ثڈبٷبډي ڃين ؿك ٿ٤ڄ

ت څ ؿك تٰبٿت )اثنڂ  ڍ ٠٣ڀت څ ٣ټچ څبٿ٤ڄ ،آځ ڋٿبؿ يٲ آٺ ٿ٤ڄبيي ًا ( څ ٯڊنل څ  501، 1ّ٭، د٫1404نبكى،   ًا

 .(117، 6ّ٭، د٧1409ټجڈ څرچؿ ؿاكؿ )٫لاډيـڍ، 

نت تنب      ڌٳبكثلؿ ايڂ ٣جبكت ؿك آي نتبځ ُلي٬ڈ څ ڃين ثيبځ ارڀبٻي آيبت پيلاٿچځ ٿچٗچ١، ٿچرنت ُنـڇ ًا ڍ ډنب  ؿًا

ٳڈ ٣ڀبٻٰنڈ ڃنبٽ   ن ٛچٹ ٯبٿت څ ٯـكت ايڂ رڀ٤يت رجبك   ڋڅاك ٣زيت څ ؿڅك ام فډڄي ثلٷل٫تڈ ام ٣ڊـ ٣تيٮ، ؿكثبك ا٫ٌبڃڈ

تڈ ، 3، دتنب  يث؛ ٛچًي، 112، 6ّ٭، د1412ٛجلڍ،  :ٱ.ڍ عـيج څ ت٬ٌيل ُچؿ )ثلاڍ ڃڀچڃڈ كډب ٳتبةڅاكؿ  ن  اڃـ ؿُا

 (.270، 2ّ٭، د1404؛ ًيچٛي، 126، 6ّ، د1364؛ ٯلٛجي، 485ّ

تبځ٣ټت ر٤ٺ ايڂ  كًـ يٿڃ٠ل  ثڈ آحبك ٿٌټڀيڂ، ايڂ ثنچؿ   تچًٚ يڊچؿ ؿك آحبك ؽچؿُبځ څ څاكؿ ٳلؿځ آڃڊب ؿك ډب ؿًا

ڍ ٿٴنلك ؽنچؿ   ډب تؾټ٪آڃبځ،  ڋاٻ٤بؿ ؽبك٭تچاڃڀڄـڍ  يي ؿُڀڄبځ ؽچؿ څ ا٧لا٭ څ ٿجبٻ٨ڈ ؿك ډيجت څڃڀب ثنكٵ ڌټيڅً ثڈٳڈ 

 ڄڄـ.ٳڍ تچريڈ ا ٷچڃڈ ثڈاٻڊي كا  ڍډب ٫لٿبځام 

ت ؿكثبك تبځ ٣ڀبٻٰڈ ؿك ٣ڊـ ڋٷ٬تڄي ًا  :ؽچكؿ يٿصِپ  ٣تيٮ، ؿڅ ڃچ١ ٷناكٍ ثڈ ؿًا

نلائ  يثڄن رڄٶ ٣ڀبٻٰڈ ثب  ڋٷناكٍ ڃؾٌت ؿكثبك نت )ث٤نـ ام ٫نلاك     ٺيًا نلائ  يثڄن ًا ام ٿٔنل ٳنڈ ٣ڀبٻٰنڈ ثنڈ      ٺيًا

لائ يثڄ لائ يثڄؿٻيٺ ثڈ  ثي(. ؿك ايڂ ٷناكٍ، ٣ڀبٻٰڈ ٯچٿي ډٌتڄـ ٳڈ ٳڄڄـ يٿعڀټڈ  ٺيًا ٳڄڄنـ. ؿك اينڂ    عڀټنڈ ٿني   ٺيًا

ـاؿڍ ام  ثڈ ع٘لت ٿچًي ٫لٿبځ ثڈ يچ٢ُ ،رڄٶ لائ يثڄډڀلاڇ ت٤ ، تين ڃڊب ؿكثلاڍ رڄٶ ثب ٣ڀبٻٰنڈ ك٫تڄنـ ٳنڈ     ٺيًا

نلائ  يثڄن ؿك ايڂ ٷناكٍ ٣ڊـ ٣تينٮ، ٷچينب    .(13-8: ٣17ڀبٻٰڈ كا ُٴٌت ؿاؿ )٬ًلؽلڅد،  يچ٢ُ ؿك اينڂ رڄنٶ    ٺيًا
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نلائ  يثڄن ؿك ٛنچٹ رڄنٶ، ؿك پينلڅمڍ     ډبڍ ع٘لت ٿچًي معڀتي ڃٴِيـڃـ څ رجل اٻڊي ؿك ثبال ثلؿځ ؿًت څ  ٺيًا

ت. ٿاحلُٴٌت ٣ڀبٻٰڈ   ثچؿڇ ًا

ت ٳڈ  ن  ًتاٳڈ ٷچيب ًبٹ ث٤ـ ن اٿب ٷناكٍ ؿڅٽ ٣ڊـ ٣تيٮ ام ٣ڀبٻٰڈ   نلائ  يثڄډڄٸبٿي ًا ؽچاډڄنـ څاكؿ   يٿن  ٺيًا

ـاڅڃـ ثل پلًت ٷچًبٻڈٿٰـى ُچڃـ )پي ام ٿبرلاڍ  ًلمٿيڂ لائ يثڄي څؽِپ ؽ  (.آڃڊبڅ ٿزبمات  ٺيًا

بى ايڂ ٷناكٍ ٣ڊـ ٣تيٮ، ع٘لت جبٙ  ٫لٿبځ ثڈ ٿچًي ثل ًا ـاڅڃـ، ؿڅامؿڇ ڃ٬ل ام ًا نلائ  يثڄن  ڌٷبڃ ؿڅامؿڇؽ  ٺيًا

ق٣بتي ثنڈ  آڃزباڅٗب١  څ امثلڅڃـ ٿٰـى  )ام ډل ًجٚ يٲ ڃ٬ل( كا اڃتؾبة ٳلؿ تب ثڈ ًلمٿيڂ ثنڈ   آڃڊنب ؿًنت آڅكڃنـ.    ٛا

ثلاثلُنبځ ٿبڃڄنـ ٿټنؼ     ؿك آڃڊنب ؿاؿڃنـ ٳنڈ    ٷناكٍام ٿلؿٿبڃي ٣زيت څ ڃيلڅٿڄـ  ،ثلٷِتڄـ ٳڈ يډڄٸبٿتزٌي ك٫تڄـ څ 

ـاؿ،   .(13ثچؿڃـ! )٬ًلا٣

ت ٳڈ  ٬ًل ڌؿك اؿاٿ ـاؿ آٿـڇ ًا لائ يثڄا٣ ـ ثب ُڄيـځ ايڂ ؽجل، ُنيچځ ثلآڅكؿ  ٺيًا ٍ  ڍاڅٳلؿڃنـ ٳنڈ   څ آكم ڃن  ؿك ٳنب

 :ُـڃـ يڃڀصڄيڂ ٿٔيجتي  څ ٷل٫تبك ٿلؿڃـ يٿډڀبځ ثيبثبځ  ٿٔل ٿبڃـڇ ثچؿڃـ يب ؿك

اػشائ٨ْ ثش ٗٞػ٦ ٝ ١بسٝٙ ٠٘٢٘١ ًشدٛذ، ٝ ت٘ب٦ٗ ر٘بػت ث٠ ا٧ـبٙ ُلتٜذ: ًبؽ ًـ٠ دس صٗـ٨ٚ ٗلـش     ٝ ر٨٘غ ث٦ٜ

آٝسد تب ث٠ دٕ ؿ٘ـ٨ش ث٨لت٨ٖ ٝ صٛـبٙ   ص٨ٗٚ ٦ٗ ٧بكت٨ٖ! ٝ چشا خذاٝٛذ ٗب سا ث٠ ا٧ٚ ٗشد٧ٖ ٧ب دس ا٧ٚ كحشا ٝكبت ٦ٗ ٦ٗ

ٝ اًلبّ ٗب ث٠ ٧ـ٘ب ثشدٟ ؿٞٛذ؟ آ٧ب ثشُـتٚ ث٠ ٗلش ثشا٥ ٗب ث٢تش ٨ٛؼت؟ ٝ ث٠ ٧ٌذ٧ِش ُلتٜذ: ػـشداس٥ ثـشا٥ خـٞد    

 .(4-2: 14ٗوشس ًشدٟ، ث٠ ٗلش ثشُشد٧ٖ )ػلشاػذاد، 

 ث٠ سكبٟ ٗبد٥ ٝ ػذٕ پب٧جٜذ٥ ث٠ تؼ٢ذات ذ٨ٙسػ دس ٨ْاػشائ ٦ثٜتٞهغ . 6

نلائ  يثڄن اڃت٠نبك ؿًنتيبثي ثنڈ ك٫نبڇ ٿنبؿڍ څ ُنٴبيت        ڋايڂ ٿ٘ڀچځ ٣ڊـ ٣تيٮ ؿكثبك  ڌپني ام ڃزنبت څ ٿٰبيٌن    ٺيًا

ت؛  ، ؿك صڄـيڂ ربڍ ؿيٸل ٣ڊـآځ ما پيٿٔل څ  ُلايٚ ٯجٺ ام ڃزبت ؿك ؿك ًن٬ل ؽنلڅد    ٳنڈ  صڄبځ٣تيٮ ڃين آٿـڇ ًا

ت:  آٿـڇ ًا

اػشائ٨ْ ثذ٧ـبٙ ُلتٜـذ: ًـبؽ    اػشائ٨ْ دس آٙ كحشا ثش ٗٞػ٦ ٝ ١بسٝٙ ؿٌب٧ت ًشدٛذ ٝ ث٦ٜ ث٦ٜت٘ب٦ٗ ر٘بػت  ...

ـ  ؛دػت خذاٝٛذ ٗشدٟ ثٞد٧ٖ ص٨ٗٚ ٗلش ث٠ ٠ً دس َ   ًـ٠  ٦ٝهت ٛـؼـت٨ٖ ٝ ٛـبٙ سا ػـ٨ش     ١ـب٥ ُٞؿـت ٗـ٦     ٛـضد د٧ـ

٠ ٗب سا ثذ٧ٚ كحشا ث٨شٝٙ آٝسد٧ذ تب ت٘ب٦ٗ ا٧ٚ ر٘بػت سا ث٠ ُشػ٦ِٜ ثٌــ٨  ؛خٞسد٧ٖ ٦ٗ : 16ذ )ػـلشخشٝد،  ص٧شًا

 .(5: 21؛ ٝ 5-4: 20؛ 6-4: ٨ٛ11ض ثب ٨٘١ٚ ٗو٘ٞٙ: اػذاد،  ؛(1-3

ت:  17ؿك ثبة  كا امٿٔنل ثينلڅځ آڅكؿڍ، تنب ٿنب څ      ٯچٽ ثل ٿچًي ُٴبيت ٳلؿڇ، ٷ٬تڄنـ: صنلا ٿنب   »ډڀيڂ ٬ًل آٿـڇ ًا

ي ٿب كا ثڈ تِڄٸي ثٴِي  آځ ـاځ څ ٿچُا ت٨بحڈ ڃڀچؿڇ، ٷ٬ت: ثب ٫لمڃ ـاڅڃـ ًا ايڂ ٯچٽ صڈ ٳڄپ  ڃنؿينٲ   ٷبڇ ٿچًي ڃنؿ ؽ

ت ٿلا ًڄٸٌبك ٳڄڄـ )ؽلڅد،  ـاؿ، 4-3: 17ًا  .(2-1: 11؛ ڃين ا٣

تبځ ع٘لت ٿچًي ڋٳليپ ڃين ؿك ًچك ٯلآځ لائ يثڄث٤ـ ام ڃزبت ٯچٽ  ا٣لا٩ ؿك ڃٰٺ ؿًا  ،ام صڄٸبٹ ٫ل٣نچځ  ٺيًا

لائ يثڄصڄيڂ اڃت٠بكڍ كا ام ربڃت  كٓثٜٴُنپٕ    تَإْتٙيٓڄب څٓ ٿٙڂْ ث٤ٕٓـٙ ٿب رِئْتَڄب ٯبٹَ ٣ٌٓنى  ٯبٻُچا ؤُڅفيڄب ٿٙڂْ ٯَجٕٺِ ؤَځْ» ٳڄـ: ڃٰٺ ٿي ٺيًا

 .(129)ا٣لا٩: « ؤَځْ ئڊٕټٙٲٓ ٣ٓـٔڅٛٳُپٕ څٓ يٌٕٓتَؾْټ٬َٙٴُپٕ ٫ٙي اٻْإَكِٕٕ ٫َيٓڄ٠ُْلَ ٳَيٕ٪ٓ ت٤َٕڀٓټُچځَ



  75 اٻڊڈ ډبؿيبځ كًڄبڃي/  ...«اػشائ٨ْ دسثبس٣  ثشسػ٦ تٌج٨و٦ ٝػذ٣ ٗـشٝى خذاٝٛذ ث٠ هٕٞ ث٦ٜ»ٗوب٠ٓ پظ١ٝـ٦ 

بى آيبت ٯلآځ څ ثل لائ يثڄڍ ٣ڊـ٣تيٮ، ٷچيب ډب ٷناكٍڃين  ًا نت    ٺيًا  ڄـ ٳنڈ ثنب  ٿخٺ ثٌيبك  ام ٿنلؿٽ اڃت٠نبك ؿُا

٫ل٣چڃينبځ   ؛ثنيڂ ثنلڅؿ   ٫ل٣چځ ام ؛ٳبكډب ؿكًت ُچؿ څ ثڈ ك٫بڇ ٿٜټچة ؽچؿ ثلًڄـ ڌثبكڇ ډڀ يٲ ٯيبٽ ع٘لت ٿچًى

لائيٺ ٯلاك ٷيلؿ څ ډڀ ؿك اؽتيبك ثڄى لٍيفؽبڃبثچؿ ُچڃـ څ ٳِچك پڊڄبڅك ٿٔل ثب تڀبٽ  ام ٛليٮ ا٣زنبم ٓنچكت    ڄڊبيا ڌًا

لائ يثڄٷيلؿ څ آًيت څ ًؾتي ڃين ٿتچرڈ  لائ يثڄثڈ  اٿب ع٘لت ٿچًي؛ ڃِچؿ ٺيًا ًنلاڃزبٽ   ڄٴنڈ يا ثنب  :٫ڊڀبڃيـ ٺيًا

تٰبٿت څ ڌًبي پيلڅم ؽچاډڄـ ُـ، څٻي كاڇ ؿكام  ؿكپيَ ؿاكڃـ څ ايڂ پيلڅم  ٛجٮ ًڄت اٻڊى ؿك ٳچُنَ څ تنقٍ    ًا

 .(312-311، 6ّ، د1374ؿًت ؽچاډـ آٿـ )ٿٴبكٽ ُيلامڍ،  ڈث

ل يثڄڍ ډب تيُٴبٷناكٍ  ڌاؿاٿ ٣تيٮ ؿك ٣ڊـ ام ًنڄٸيڄي   ٿچاكؿڍ ثڈ ڃٰٺ ا٣تلإ ع٘لت ٿچًني  ، ؿكٺيائًا

ـاڅڃـ  ايڂ ثبك ڃجچت څ ُٴبيت ام ـاؿ،  پلؿامؿ يٿٯچٽ ثڈ ؽ  (.15-11: 11)ا٣

ـاڅڃنـ، ثنلؽق٩ آينبت ٯنلآځ ؿك      ُٴبيت ع٘لت ٿچًني  ا٣تلإ څ ڋايڂ ٷناكٍ ٣ڊـ ٣تيٮ ؿكثبك اينڂ   ثنڈ ؽ

ت. ثڈ ٷناكٍ تچكات، پي ام ا٣تلإ ع٘لت ٿچًني  ـاڅڃنـ ډ٬تنبؿ ڃ٬نل ام ٿِنبيؼ      ،ؽٔچّ ًا نلائ  يثڄن ؽ كا  ٺيًا

ـاؿ،  ؿاؿ ٯلاكآڃبځ ڃين  ثلٷنيـ څ كڅط ڃجچت كا ثل  .(25-24څ  17-16: 11)ا٣

لائ يثڄٯچٽ  ڋتڄڊب ٷناكٍ ٯلآځ ٳليپ ام ايڂ ډ٬تبؿ ڃ٬ل ثلٷنيـ ت ٳڈ ثڈ ٺيًا ډڀلاڇ ع٘لت ثنڈ ٳنچڇ    آځ ډڄٸبٿي ًا

...« .ٯَچٕٿٓڈٔ ًٓج٤ٕيڂَ كٓرٔقً ٻٙڀيٰبتٙڄنب   څٓ اؽْتبكٓ ٿٔچًى» ،ت٤جيل ٯلآځ ٳليپ ام ايڂ ډ٬تبؿ ڃ٬ل .څ ٷل٫تبك ٯڊل اٻڊى ُـڃـ ڄـٛچك ك٫ت

ت ٳڈ ؿك آي155.)ا٣لا٩: نت )ؿكڅينَ،    « ڃن١ ؽب٫ٖ»ثڈ « ٿٙڂ» ُلي٬ڈ، عل٩ رلّ ڌ( ًا ، 3٭، د1415عق٩ ُنـڇ ًا

ـ ٺيًنلائ ا يثڄن ڍ ؿك ٿينبځ  لٷقاكيتإحؿٻيٺ  ثڈ( تب ڃِبځ ؿډـ ٳڈ ايڂ ډ٬تبؿ ڃ٬ل 466ّ ٯنچٽ ثچؿڃنـ څ ع٘نلت     ڋ، ثلٷنين

ت تب ايڂ ثلٷنيـٷبځ څ  آڃڊبثب اڃتؾبة  ٿچًي ٿينبځ   ٛنچك، ؿك  ام ثبمٷِت ام ٳنچڇ  ٿلؿٽ، پي ُـٷبځ اڃتؾبةٯٔـ ؿُا

 .(78، 9ّ، دتب يثٿلا٧ي،  :ٱ.ـ )كڄڄٳكا تٔـيٮ  عٰبڃيت ًؾڂ ٿچًي آڃڊبڃڊڄـ څ  ليتإحٿلؿٽ 

 ٦پشػت ؿ٦ٌٖ ٝ ٠ٛ پشػت حن ١٤ذف اص اٛوالة دس هشآٙ، حشًت ثش پب٧. 7

...« .څ٣ٓٓـٓ اٻټَّڈٔ اٻَّقيڂَ آٿٓڄُچا ٿٙڄْٴُپٕ څٓ ٣ٓڀٙټُنچا اٻٔٛنبٻٙغبتٙ ٻَيٌٕٓنتَؾْټ٬َٙڄَّڊٔپٕ ٫ٙني اٻْنإَكِٕٕ     » ڌُلي٬ ڌيٴي ام ڃٴبت ٿڊڀي ٳڈ ام آي

ت٬بؿڇ ٿي55 )ڃچك: ت ٳڈ علٳت اڃٰقثي ،ُچؿ ( ًا ت. ؿك عٰيٰ ڃيلڅڍ عٮ څ عٮ ڌثل پبي ،آځ ًا ُنلي٬ڈ   ڌآي ،تپلًتي ًا

ت ٳڈ  ، ت٤جيل ُنڊيـ ٿٜڊنلڍ   پلًتي. ثڈ ڃڈ ُٴپ ،اڃٸينيپ پلًتي ثلٿي ؿٻيٺ عٮ كا ثڈ پلًتبځ عٮثيبڃٸل ايڂ ٿٜټت ًا

نت ٳنڈ ٿنب ډڀيِنڈ ام               يٲ ٣ـڇ ؽيبٹ ٳلؿڇ نت، تننٍ اينڂ ًا  اڃنـ ٳنڈ صنچځ ٯنلآځ ٳنليپ عنبٿي ٿٌت٘ن٬٤يڂ ًا

ٴل ؿكًت ٿي ٷلًڄڈ  :ـين ٷچ يٿن صڄنيڂ ڃيٌنت. ٯنلآځ     ٳڈ يؿكعبٻ٫ٰٚ ُٴڀِبځ كا ًيل ٳڄيپ؛  ڄٴڈياٳڄيپ ثلاڍ  ډب ِٻ

ت ٯيبٽ ڃڊ٘ت ٿب ثڈ ت؛ عبٹ ٿڀٴڂ ًا ٳڄڄـٷبځ ام ؽچؿ ٿٌت٘ن٬٤يڂ ثبُنڄـ ينب ام ٧يلٿٌت٘ن٬٤يڂ.      ًچؿ ٿٌت٬٤٘يڂ ًا

ـ  پقيلؿ څ صڄيڂ ُؾٔنيتي كا كؿ ٿني   اٷل ٿٌت٤٘٪ ثلاڍ ُٴپ ٿجبكمڇ ٳڄـ، ٯلآځ ٳليپ ڃڀي ات٬بٯبً ٱ: ٿٜڊنلڍ،  .)ك ٳڄن

1391 ،ّ40-41.) 

ـاكؿ )اثنڂ        ثل نقٽ صڄنيڂ ډزلتني كا ٯجنچٹ ڃن بى كڅايبت، ډلٳي ثلاڍ ٿٜبٿ٢ ٿبؿڍ ډزلت ٳڄنـ، ًا عينچځ،   ًا

ت ٳڈ  (.467، 2ّ٭، د1400ٛبڅڅى،  ؛ اثڂ4، 1ّ٭، د1385 ډنب   ثٌيبكڍ ام ٿټنت  ڌؿ٧ـ٧ ٿتإ٬ًبڃڈايڂ ؿك عبٻي ًا
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تڂ ك٫بڇ ٳلؿځ ُٴپ څ ٣ب٫يت تڄڊب ًيل ،ٛچٹ تبكيؼ ؿك ت. ثب ڃٸنبډي ثنڈ تنبكيؼ اٯنچاٽ     ٛټجي څ ؿُا  ام ،ارتڀب٣ي ثچؿڇ ًا

لائ يثڄٯچٽ  رڀټڈ  ُچؿ. ايڂ ڃٴتڈ كڅُڂ ٿي ،ٺيًا

 ٥ ؿخل٨ت اٛوالث٦ اٝش٨ُ ؿٌْٝ  ُض٦ٜ٧ دس صٛذ٦ُ اٛؼبّٙ آٟ ا٧ذ ش٨تأح. 8

ثڄينبؿ   ډنبڍ اڃٌنبځ ثنل    ډنـ٩ ُنچؿ څ   ډبڍ اڃٌنبځ تِنٴيٺ ٿني    ٹآ ڇام ايـ ،، ٿغتچاڍ ثبٛڄي اڃٌبځٓـك ت٤جيل ُڊيـ ثڈ

ـ، څ ڄن ٳڄ ډنب كا ٿِنؾْ ٿني    ربٿ٤نڈ  ډنب، ٿٌنيل   آٹ ي ؿاكؿ. اينڂ اينـڇ  يډنب  آٹ اڍ ايـڇ ربٿ٤ڈ ډل. ډبيَ ٯلاك ؿاكؿ آٹ ايـڇ

ـامڇ  ډل ثڄبثلايڂ ثڈٷيلؿ.  ٣ڊـڇ ٿي اڍ كا ثڈ ربٿ٤ڈ كاڇ ډلډبڍ  ڃِبڃڈ  څًن٤ت،  ؿاكاڍ ثِنلڍ  ڌربٿ٤ن  ډنبڍ  آٹ اينـڇ  ٳنڈ اڃ

ـامڇ  ډڀبځ ثڈ ثبُـ، ثيِتلڍ ٠٣ڀت څ ٓقعيت نت  ثيِتلڍ څ٤ًت څ ٓقعيت څارـ ډبيَ ډـ٩اڃ ـامڇ   ډنل  څ ؛ًا اڃن

 .ثچؿ ؽچاډـ پٌت څ ٿغـڅؿ ڃين ٷيلؿ ٿي ًلصِڀڈآڃڊب  ام ٳڈ ييډب ډـ٩ ثبُـ، پٌت څ ٿغـڅؿ ثنكٷَ ډبڍ آٹ ايـڇ

ت «ا » ،ثنكٵ آٹ ايـڇ ٳليپ، ٯلآځ ام ؿيـٷبڇ نت  اڃٌبځ عٰيٰي ٿ٤جچؿ ٳڈ ًا ډنچى   څ اآٹ پٌنت، ډنچ   څ اينـڇ  ًا

 (.153-151، 1381ّ )ٓـك، (23 )ربحيڈ: ٳڄـ يٿت٤جيل  «اٻڈ»ؿڃيبًت ٳڈ ٯلآځ ٳليپ ام آځ ثڈ 

لائ يثڄٿلثچٙ ثڈ ٯچٽ  آيبت ڋؿكثبك  آڃڊنب كا ام  آٹ مڃنـٷي ڃتچاڃٌنتڈ ثنچؿ ڃ٠نل     آيڄـڇ څ اينـڇ  ، څرچؿ فډڄي آڃڊب امٺيًا

نت څ  ؿڃيب ٳلؿڇ ثنچؿ څ  كاعتي ؿك ثڈ ك٫بڇ څ مڃـٷي ٿبؿڍ ٫لاتل ثجلؿ څتڀبٽ آكمڅډبڍ آڃڊب كا ٿغـڅؿ آٹ آڃڊنب ام   اينـڇ  ؽچًا

 ډڀيڂ اٿل ثچؿ. ٿجڄي ثل ،ُٴبيت آڃڊب څ ع٘لت ٿچًي

تڈڃؾٌتيڂ ت، ٫بڇ څ اٿڄيك ٿتإ٬ًبڃڈ كاعتنى څ آًنبيَ    آٹ كا ؿك ډبًت. ا٧ټت ٿلؿٽ، ايـڇ عٴچٿت ډب  ٿلؿٽ ام ؽچًا

ـاكڃـ څ ڃجچؿ آځ كا ڃبٳبٿى ٿى ؿڃيب ٿى بى  ؿاڃڄـ څ ثل پڄ ٧ينل   ٢ ك٫نبڇ ؿاكڃنـ څ ؿك  پيبٿجلاځ تچٯام  ،ډل ُلايٜى ؿكډڀيڂ ًا

ٓنغيظ ثنڈ مڃنـٷى     ؿډني  ٳڄڄـ؛ ٧ب٫ٺ ام آڃٴڈ اؿيبځ آًڀبڃى ثنلا  تڄ٠نيپ څ رڊنت    ام آڃبځ ڃين اڃتٰبؿ ٿى ،ايڂ ٓچكت

 .(149، 3ّ، د1383اڃـ، ڃڈ ثلٛل٩ ٳلؿځ تڀبٽ ٿِٴقت ؿڃيچ  ٿلؿٽ )ٯلائتي،  آٿـڇ

 :ؿاكؿ ٣ټت ؿڅ ٓـكام ؿيـٷبڇ ُڊيـ  ،ٷنيڄي پٌت آٹ ايـڇ ٷچڃڈ ڂيا

ٍ څ ٣ـٽ  يعبٻ يث څ تڄجټي څ ٿچرچؿ څ٢ٗ ثڈ ٣بؿت څ اڃي اڅَٻ ٣ټت نت  علٳنت  څ تنق  ،كڅاڃني ڃ٠نل   ام ٳنڈ  ًا

، ًيـ ٯٜنت  ڌٷ٬ت ثڈ. (157-153، 1381ّ )ٓـك، ٿبڃـ ثبمٿي علٳت ام ربٿ٤ڈ آيـ، پـيـ ڍا ربٿ٤ڈ ؿك عبٻت ايڂ څٯتي

لائ يثڄٯچٽ  ڋؿكثبكي ڄيث ٳچتڈؿٻيٺ ايڂ ڃبآكاٿي څ  تڄـ څ ؽينل ؽنچؿ كا   اي ٺيًا ـُا ـ  يڃڀن ڂ ثچؿ ٳڈ ام ٧يت آٷبډي ڃ  ؿاڃٌنتڄ

 (.1355، 3ّ٭، د1425)ًيـ ٯٜت، 

ت ثِلڍ رچاٿ٢ ثل تبكيؼ ٛچٹ ؿك ٫ل٣چڃيبځ ٛب٧چتي ڌٷنيڄي پٌت، ًټٜ آٹ ايـڇ ٷچڃڈ ڂياؿڅٽ  ٣ټت  ډنب  ٫ل٣نچځ  .ًا

ثيڀڄنبٱ   ؽنچؿ،  ٯنـكت  ام ثنبالتل  ثڈ ڃ٠لڍ ډل ام څ آيڄـڇ ڍًچ ثڈ ڃٸلُي امډل ٷيلڃـ، ٿي ربٿ٤ڈ ؿك كا ؽچؿ ٿلاٳن څٯتي

ٛنچٹ تنبكيؼ، ٿٔنټغت     ٻقا ؿك ثيڄڄـ. پيچًتڈ ٿتنٻنٹ ٿي ،ډب ـٷبڇيؿثلاثل آځ  ُچڃـ څ څرچؿ ؽچؿ څ ٿچٯ٤يت ؽچؿ كا ؿك ٿي

ت ٳڈ صِپ ډب ؿك ٫ل٣چڃي ٫ٴنبك ؽنچؿ   صڊنبكصچة ا  ډنب ثجڄـڃنـ څ ٿټنت كا ؿك    ڃٸلڍ يڂ څاٯ٢ثل اډبڍ ٿلؿٽ كا  ايڂ ثچؿڇ ًا

ـاڃي ٳڄڄـ   (.157-153، 1381ّ )ٓـك،مڃ



  77 اٻڊڈ ډبؿيبځ كًڄبڃي/  ...«اػشائ٨ْ دسثبس٣  ثشسػ٦ تٌج٨و٦ ٝػذ٣ ٗـشٝى خذاٝٛذ ث٠ هٕٞ ث٦ٜ»ٗوب٠ٓ پظ١ٝـ٦ 

ت ٳڈ ٯلآځ يبؤَيٜڊٓب اٻْةِڃٌْنبځُ بِڃَّنٲٓ ٳنبؿٙطٗ    »ڃڊـ:  ثِلڍ ثلٿي ڌربٿ٤ ډـ٫ي ثلتل ثلاڍ اڃٌبځ څ ٳليپ، ايڂ ؿك عبٻي ًا

ـاٻت   اڃـ تب ٣قڅڇ ثل آٿـڇډبڍ ؿيڂ څ ٯلآځ ٳليپ، پيبٿجلاځ اٻڊي  مڇ  ام ڃٸبڇ آٿچ. (6 )اڃِٰب٭: «بِٻي كٓثِّٲٓ ٳَـٕعبً ٫َڀٔقٯٙيڈٙ ٣ن

اٻڊي كًبڃيـځ اڃٌنبځ ثنڈ تچعينـ څ     ڍڅ ثټٴڈ ډـ٩ آټي څ ٧بيي اڃجيب ؛آماؿڍ ارتڀب٣ي، ثڈ ثِل آماؿڍ ٿ٤ڄچڍ ثـډڄـ څ

ت بكت ؽچؿٙ ؛آماؿڍ ٿ٤ڄچڍ ثچؿڇ ًا تچعينـڍ   څ ٣نبٻي اڃٌنبڃي   ڍ ؽچؿًٙچ ثڈي ؽچؿپلًتؿاڃي څ  ي٤ڄي كډبيي اڃٌبځ ام ًا

 .(1394يـ ٿٜڊلڍ، ُـځ )ثلٷل٫تڈ ام ٿجبعج ُڊ

نقٽ څ   ـ، ت٬بڅت ثڄيبؿيڂ ٿيبځ ډـ٩ اڃٰنقة ؿك ُثيبځ  آڃضڈ ثب تچرڈ ثڈ ؿيٸنل ٿٴبتنت رڊنبځ كڅُنڂ      ٿٴتنت ًا

قٽ، تقٍ ډڀ ُچؿ. ثل ٿي بى ڃٸبڇ ٿجڄبيي ًا ثټٴنڈ   ؛تڄڊب ًيل ٳلؿځ ٿٌت٬٤٘بځ ڃجنچؿڇ  ،ٿٔټغبځ اٻڊي څپيبٿجلاځ  ڌًا

نت څ   رچاٿ٢ ثِلڍ څ تچعيـڍ ٳلؿځ اڃٌبځ څ ډـ٩ آڃبځ، آماؿڍ ٿ٤ڄچڍ څ ـاٻت   ڃزبت اڃٌبڃيت ام ٛچا٧يت ثنچؿڇ ًا ٣ن

تبڍ ډڀيڂ تچعيـڍ ُـځ اڃٌبځ اكمٍ ٿي ارتڀب٣ي رچاٿ٢ اڃٌبڃي ڃين ؿك  يبثـ. كًا

ت ٳڈ اڃٰقة ٿجبڃي ؿيٸلڍ ٿبڃڄـ ٿجنبڃي اٯتٔنبؿڍ څ    تڄڊب ثل ،ٿبڃڄـ اڃٰقة ٿبكٳٌيٌپ ،ډبڍ ؿيٸل ايڂ ؿكعبٻي ًا

نتچاك آبٻت ؿاؿځ ثڈ اٯتٔبؿ ؿك ربٿ٤نڈ   نت )ثنلاڍ ڃڀچڃنڈ ك    ًا نتبڃ٬چكؿ ٳنچډڂ،    :ٱ.ًا ، 1، د1395؛ ثِنيليڈ،  1379ًا

ّ64-80.) 
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لائ يثڄـ، ُٳڈ ثيبځ  ٷچڃڈ ډڀبځ ٿٰنـى، ام   څكڅؿ ثنڈ ًنلمٿيڂ   ٿجڄني ثنل   ع٘نلت ٿچًني   ٫لٿنبځ  ثڈؿك پبًؼ  ٺيًا

بى آيبت ٯلآځ )ٿبئـڇ: پيضيـڃـپقيل٫تڂ ايڂ ٫لٿبځ ًل ـاؿ، :   23 څ ثل ًا ثنلاڍ   ل(، ٫ٰنٚ ؿڅ ڃ٬ن  9-6( څ ٣ڊـ ٣تينٮ )ا٣ن

لائ يثڄپب ؽبًتڄـ ٳڈ  ڈث ؿ٫ب١ ام پيِڄڊبؿ ع٘لت ٿچًي ڃٰجنبڍ   ڃ٬نل ٳنڈ ام   آځ ؿڅڃنبٽ   ثب آڃڊب ٿؾبٻ٬نت ٳلؿڃنـ.   ٺيًا

لائ يثڄ بى ٣ڊـ ثچؿڃـ، ثل ٺيًا ـاؿ،  ًا نقٿي )٣يبُني،      (، څ6: ٣14تيٮ )ا٣ ؛ 303، 1ّ٭، د1380ثلؽني اعبؿينج ًا

نت ٳنڈ ثنل      ي٬ُڄَّنڈ  ثڂ ٳبٻيتڅ  ڃچځ ثڂ يچ٢ُ(، 268، 2ّ٭، د1415؛ ثغلاڃي، 607، 1ّ٭، د1415عچينڍ،  ثنچؿڇ ًا

قٿي،  بى ثلؽي كڅايبت ًا ـ . ثچؿڃـ )ډڀبځ( ڍ ٿچًىپٌل٣ڀچًا ٿؾبٻ٬نت   ٣تينٮ ڃينن ٿٰبڅٿنت آځ ؿڅ ڃ٬نل څ     ٣ڊن

لائ يثڄ ـاؿ،  ٳڄـ يٿناكٍ كا ٷ آڃڊبثب  ٺيًا  .(10-6: 14)ا٣

بى ٯلآځ ثل لائ يثڄٳليپ،  ًا ـاڅڃـ ٿجڄي ثل ام ًلپيضي پي ٺيًا ثنڈ   ٿٰـى، ام څكڅؿ څكڅؿ ثڈ ًلمٿيڂ ام ٫لٿبځ ؽ

اٿب پي ام پبيبځ صڊنٺ ًنبٹ ڃينن     ؛(26-20 ڄـ څ صڊٺ ًبٹ ؿك ثيبثبځ ًلٷلؿاځ ُـڃـ )ٿبئـڇ:تِٷايڂ ًلمٿيڂ ٿغلڅٽ 

ت٬٨بك ثل مثنبځ رنبكڍ ًنبمڃـ، ثنب    ٿڄ٠چك  ثڈٿ٤يڄي كا  ڌٿٰـى، رڀټ ثڈ ًلمٿيڂ ٫لٿبځ يب٫تڄـ تب ډڄٸبٽ څكڅؿ ٳڈ ٷبڇ آځ  ًا

 (.162-161 ا٣لا٩: ،څ ڃين ؛59ڃب٫لٿبڃي ٳلؿڃـ څ ؽچؿ كا ٿٌتچرت ٣قاة اٻڊي ڃڀچؿڃـ )ثٰلڇ:  ثبمډپت٨ييل آځ ٣جبكت، 

ـاڅڃـ ايڂ ٿبرلا )ًلپيضي ام ٫لٿبځ څكڅؿ ثڈ  ڌاؿاٿ ٣ڊـ ٣تيٮ ؿك ٯنچٽ  ثل ًلمٿيڂ ٿٰـى(، ؽِپ څ ٧٘ت ُـيـ ؽ

لائ يثڄ ـاؿ،  كا فٳل ٿي ٺيًا ـاڅڃـ ثب څًبٛت څ ،آځ ام پي. (12-11: 14ٳڄـ )ا٣ ت ع٘نلت ٿچًني   ؽ ، ٯنچٽ  ؿكؽچًا

لائ يثڄ ـاؿ،  ٺيًا لائ يثڄؽچؿ ثڈ  ڋڅ٣ـ ،(؛ اٿب ؿك اؿاٿڈ20-13: 14كا آٿلميـ )ا٣ ٿٰنـى كا   ٿبٻٴينت ًنلمٿيڂ   ڋؿكثبك ٺيًا

ـ ؿكًت ثڈ» ٷل٫ت:پي  څ ډنل ٳنڈ ٿنلا اډبڃنت      ؛ي ٳڈ ايِبځ مٿيڄي كا ٳڈ ثلاڍ پـكاځ ايِبځ ٯٌپ ؽچكؿٽ، ڃؾچاډڄـ ؿين
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ـاؿ، « ٳلؿڇ ثبُـ، آځ كا ڃؾچاډـ ؿيـ ـاځ  ،، ثبم ثـڅځ ډيش ؿٻيټيآځ ام پيٷلصڈ . (23: 14)ا٣ تخڄب  كا آڃڊب٫لمڃ ٳڄنـ   ٿيًا

ـاؿ، « ـ ؿاڃٌتٳلؿيـ، ؽچاډڄ ايِبځ مٿيڄي كا ٳڈ ُڀب كؿ» :ـيٷچ يٿ څ  .(31: 14)ا٣

لائ يثڄ٣تيٮ،  ؿكپبيبځ ايڂ ثؾَ ام ٣ڊـ ـاڅڃنـ   اٿب ؛تٔڀيپ ثڈ رڄٶ ثب ٣ڀبٻٰڈ ٷل٫تڄـ پِيڀبځ ُـڃـ څ ٺيًا  آڃڊنب ؽ

ـاؿ،  تيڃڊب ؿككا يبكڍ ڃٴلؿ څ  ـ   ت٤بكٕ ٷچڃڈ ڂيا. (45-39: 14تچًٚ ٣ڀبٻٰڈ ُٴٌت ؽچكؿڃـ )ا٣  ٣تينٮ ؿك  ٷنچيي ٣ڊن

لائ يثڄاحل ٣ـٽ پبيجڄـڍ  ؿكٿٰـى  ًلمٿيڂ ڋڍ څ٣ـليٷ ثبمپي ـات ؽنچؿ ؿك    ٺيًا ڍ اٻڊني څ  ډنب  ٫لٿنبځ ثلاثنل   ثنڈ ت٤ڊن

ت. ٣ڊـڃبُـڃي  عٺاثڊبٿبت  ، امډب ثؾَثلؽي  آځ ؿك ڋؿڅثبك ٺيؿٻ يثًپي ا٣ٜبڍ   ٣تيٮ ًا

 ٗـشٝى ٝ ػشٛٞؿت ػشص٨ٗٚ ٗوذع ٣ٝػذ ٣تؼبسهبت ػ٢ذ ػت٨ن دسثبس. 10

تبځ ثڄـ رڀ٢آځ كا  تچاځ يٿتخڄيڈ ٳڈ  ڃٸبډي ثڈ ٬ًل نلائ  يثڄن ڍ ٳبٿټي ام ؿًا ـا تنب اڃتڊنبڍ ع٘نچك ع٘نلت       ٺيًا ام اثتن

نلائ  يثڄٯچٽ  ڋاٻڊي ؿكثبك ڋٳڈ ايڂ څ٣ـٳڄـ  ٿيكڅُڂ  ٳبٿقًؿاڃٌت،  آڃڊبثب  ٿچًي ًنجت ٣ڀنٺ    ثنڈ  تين ڃڊب ؿك ،ٺيًا

لائ يثڄڃٴلؿځ  ـات څ ٣ٔيبځ ام ٫لاٿيڂ ٺيًا نت؛ اٿنب ؿك ت   ُنـڇ  ٷل٫تنڈ ثنبمپي   آڃڊبام  غبًيٓلاٻڊي،  ثڈ ت٤ڊ ٤بكٗني  ًا

 !ُچؿ يٿؿاؿڇ  آڃڊبثـڅځ ؿٻيٺ ثڈ  ٿزـؿاً ،آُٴبك

ـاڍ ٬ًل لائ يثڄثڈ  ٷچڃڈ ، ايڂتخڄيڈ ؿك اثت ايڄنٲ مٿنيڂ كا پنيَ كڅڍ    » :ُنچؿ  يٿن ٿٰـى ؿاؿڇ  ًلمٿيڂ ڋڅ٣ـ ٺيًا

ـاڅڃـ ثلاڍ پـكاځ ُڀب، اثلاډيپ څ تپ. پي ؿاؽٺ ُـڇ، مٿيڄي كا ٳڈ ؽ غب٭ څ ي٤ٰچة، ٯٌنپ ؽنچكؿ ٳنڈ ثنڈ      ُڀب ٷقُا ًا

 .(8: 1)٬ًل تخڄيڈ، « آڃڊب ثڈ فكيت ايِبځ ثـډـ، ثڈ تٔل٩ آڅكيـ ث٤ـ امايِبځ څ 

تبځ ٣ڀبٻٰڈ څ ا٣تلإ څ ُٴبيت  ،آځ ام پي  لائ يثڄؿًا ڊبك پِيڀبڃي  ٺيًا ثنب  آينـ؛   پيَ ٿني ؽلڅد ام ٿٔل  امڅ ٟا

ـاڅڃـ ٿب كا ام ٿٔل ثيلڅځ آڅكؿڇ تب ٿب كا ثڈ ٳِتڂ ؿډـ»ايڂ ثيبځ ٳڈ:   .(27: 1)تخڄيڈ، «! ؽ

ـاڅڃـ ثڈ ؿك اؿ ثنلاڍ ُنڀب رڄنٶ ؽچاډنـ      څ كڅؿ يٿميلا يڊچڇ پيَ كڅڍ ُڀب  ؛ٳڈ ڃتلًيـ ؿډـ يٿڅ٣ـڇ  آڃڊباٿڈ، ؽ

نت ٳنڈ       ؿك ،٣تيٮ (. ايڂ ثيبځ ٣ڊـ29: 1ٳلؿ )تخڄيڈ،  تبڍ آځ آينبتي ام ٯنلآځ ٳنليپ ًا نلائ  يثڄن كًا  ثنڈ ع٘نلت   ٺيًا

ـايت ثلڅيـ ثب  :ٷ٬تڄـ ٿچًي ـ    پيٿبڃ يٿٿڄت٠ل  ڄزبيارڄٶ ٳڄيـ څ ٿب  آڃڊبتچ څ ؽ ٣تينٮ،   ! ثب اينڂ ت٬نبڅت ٳنڈ ؿك ٣ڊن

ـاڅڃـ  ت ٳڈ ؽ ـا پيَ كڅڍ ُڀب  :ـي٫لٿب يٿصڄيڂ ًا لائ يثڄ عبٹ ڂيثبا. ٳڄـ يٿڅ رڄٶ  كڅؿ يٿؽ ثبمايڀبځ ڃيبڅكؿڃنـ   ٺيًا

ـاڅڃـ آڅام ًؾڄبځ »ٻقا  ؛(32: 1)تخڄيڈ،  ـاٽ شيډ، ٷ٬ت: ؽچكؿڇ ٯٌپ ُڄيـڇ، ٧٘جڄبٱ ُـ څ كا ُڀبؽ ام ايڂ ٿلؿٿنبځ څ   ٳ

 .(35-34: 1)تخڄيڈ، .«ُليل، آځ مٿيڂ ڃيٴچ كا ٳڈ ٯٌپ ؽچكؿٽ ٳڈ ثڈ پـكاځ ُڀب ثـډپ، ډلٷن ڃؾچاډڄـ ؿيـ ڌڂ ٛجٰام اي

ـاڅڃـ ٿبٻٴيت ايڂ ًلمٿيڂ كا ثـڅځ آځ، ؿك ام ٷلصڈ پي ـاؿ، ؽ ـاځ   ايڂ ٬ًل ڃين ٿبڃڄـ ٬ًل ا٣  آڃڊنب ؿٻيٺ ثلاڍ ٫لمڃن

٬بٹ ُڀب ٳڈ ؿكثبك» :ـيٷچ يٿڅ ٳڄـ  ٿيٗڀبڃت  پٌنلاځ ُنڀب ٳنڈ اٿنلڅم      ٳڈ ثڈ ي٨ڀب ؽچاډڄـ ك٫نت، څ  آڃڊب ٷ٬تيـ ڋڅ ٛا

 .(39: 1)تخڄيڈ،  «ٿبٻٲ آځ ثِچڃـ آځ كا ثڈ ايِبځ ؽچاډپ ؿاؿ تب ؽچاډڄـ ُـ څ آڃزبؿډڄـ، ؿاؽٺ  ڃيٲ څ ثـ كا تڀين ڃڀي
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ـاڅڃـ ؿكثبك ڋُلڅٙ المٽ ثلاڍ تغٰٮ څ٣ـ تخڄيڈ، ٬ًل ڌاؿاٿ ؿك  ُنـڇ  فٳلٿ٬ٔٺ  ٓچكت ثڈٿٰـى،  ٿبٻٴيت ًلمٿيڂ ڋؽ

ت: لائيٺپي اا ًا  مڃنـڇ  تنب رب آڅكيـ، ثِڄچيـ  ؿډپ تب آڃڊب كا ثڈ ٫لايٖ څ اعٴبٿي كا ٳڈ ٿڂ ثڈ ُڀب ت٤ټيپ ٿي !ځ اڍ ًا

ـاڍ پـكاځ ُڀب، ثڈ ُڀب ٿي  .(1: ٩4 آڅكيـ )تخڄيڈ، ، ثڈ تٔلؿډـ ثڀبڃيـ څ ؿاؽٺ ُـڇ، مٿيڄي كا ٳڈ يڊٔچٓڇ، ؽ

( څ تغلين٪ ڃٴنلؿځ   7ي )تخڄينڈ،  پلًت ثت ڌ( څ ًچماڃـځ كي40ِ-15: 4ي )تخڄيڈ، پلًت ثتُلڅٙ، ٿڄ٢  ايڂ ڌرڀټ ام

ـاڅڃـ )تخڄيڈ،  ت.2: 4ٳقٽ ؽ ـاؿ څ      ت ٗڀڂ ايڂ ُنلڅٙ، ٷنبډي ڃينن    ؿك ( ًا  ڊـينـډبڍ ًنڄٸيڄي ٿبڃڄنـ ٳنپ ُنـځ ت٤ن

لائ يثڄايڀبځ ڃيبڅكځ كا ٿتچرڈ ٯچٽ  ٓچكت ؿكپلاٳڄـٷي   ڈٳڄنـ ٳن   څ ثل ايڂ ڃٴتڈ تإٳيـ ٿني  (.27: 4)تخڄيڈ،  ٳڄـ يٿ ٺيًا

لائ يثڄ ـاڃِبځ ؿك ٓچكتي ثڈ ايڂ ًلمٿيڂ  ٺيًا ـاڅڃـ ٳڈ اڅاٿل څ كًڄـ يٿڅ ٫لمڃ  (.40: 4)تخڄيڈ،  ؿاكڃـ ڃٸبڇكا  ٫لايٖ ؽ

لائ يثڄاثچاة ؿيٸل،  ؿك ـاڅـڃڅٯتي ٳڈ ٿجبؿا  ؿاكؿ يٿ ثلعقككا  ٺيًا ـ، ؽ ـڃ ( 12: 6كا ٫لاٿچٍ ٳڄڄنـ )تخڄينڈ،    ثڈ ٯـكت كًي

ت )تخڄينڈ،   ـيتإٳٿِلڅٙ ثچؿځ ايڂ څ٣ـڇ )څكڅؿ ثڈ ًلمٿيڂ ٿٰـى(  څ ثبكډب ثل څ ؿكثنبة ڃڊنپ، ثنب    . (19-18: 6ُـڇ ًا

نلائ  يڄثډبڍ  ًلٳِي ٿبرلاډبڍ ٷقُتڈ څ ڌيبؿآڅكڍ ٿزـؿ ډڀ ـاڅڃنـ ثنڈ   ډنب  ڃ٤ڀنت ا٣ٜنبڍ   څ ٺيًا  آڃڊنب  ، امآڃڊنب ڍ ؽ

ـاڅڃـ ثڈ ،ٿچ٣چؿ ٳڈ ثب ثڈ تٔل٩ ؿكآڅكؿځ ًلمٿيڂ ؽچاډـ يٿ ـاٻتِبځ  ٷڀبځ ڃٴڄڄـ ٳڈ ؽ كا ثڈ ايڂ ًنلمٿيڂ   آڃڊبًجت ٣

ـاڅڃـ  ت؛ ثټٴڈ ؽ ثنبة   ڌثلرٌنت ڃٴنبت   ام. (6-4: 9)تخڄينڈ،  ٳڄـ  ٿيكا اؽلاد  آڃڊب، ډب اٿتُلاكت ايڂ ؿٻيٺ  ثڈؿكآڅكؿڇ ًا

ت ٳڈ پي ام ٿلڅك څ يبؿآڅكڍ ًلٳِي لائ يثڄډبڍ  ڃڊپ ايڂ ًا  :ـين ٷچ يٿن  ،ؿك ٿبرلاڍ پلًتَ ٷچًنبٻڈ  رڀټڈ ام ،ٺيًا

ـاڅڃـ ٣ٔيبځ څكميـڇ ،اٽ ُڄبؽتڈ كا ُڀبام كڅمڍ ٳڈ »  .(24: 9)تخڄيڈ، « ايـ ثڈ ؽ

ـاڅڃـ ثل ٬ًل ڌاؿاٿ لائ يثڄ تخڄيڈ ُبٿٺ ؽِپ څ ٧٘ت ُـيـ ؽ څ څًنبٛت ع٘نلت    آڃڊنب ٳت ډق ڈتٔڀيپ ث څ ٺيًا

ت.10ڍ اٻڊي )ثبةډب ٫لٿبځ( څ اٻچاط څ 9)ثبة آڃڊبثلاڍ ثؾَِ  ٿچًي  ( ًا

ؿُنڀڂ   ٿچ٣چؿ څ ٷِبيَ ؽنائڂ آًڀبځ څ ٧ټجنڈ ثنل   ٿِلڅٙ ًلمٿيڂ ڋ٬ًل تخڄيڈ پي ام ثيبځ ٿزـؿ څ٣ـ 28ثبة 

ؿك ٓچكت ٣ڀٺ ڃٴلؿځ ثنڈ   ڄٴڈياٳڄـ ثڈ  تڊـيـډبڍ ًڄٸيڄي ٿي ډب څ٣ـڇ(، ؿكپي آځ 12څ10څ  8-7څ 2-1: 28)تخڄيڈ، 

ـاڅڃـ، ٻ٤ڂ څ ڃ٬ليڂ ُبٿٺ عبٹ   ُـ: ؽچاډـ آڃڊباڅاٿل څ ٫لايٖ ؽ

ش آٝاص ٢٧ٟٔٞٓ خذا٥ خٞد سا ٛـ٥ٜٞ... سا خٞا١ـذ دس٧بكـت... دس    ١ب ث٠ تٞخٞا١ذ سػ٨ذ ٝ تٞ ر٨٘غ ا٧ٚ ٓؼٜت ُبٟ آٙ ،ٝ اٗب ُا

خٞا١ـذ ثـشد،    آٛزـب ثـ٠   سا ؿـ٘ب ٦٧ ٠ً خذاٝٛذ ١ب ٨ٗبٙ ت٘ب٦ٗ اٗت كحشا ٗٔؼٞٙ خٞا٦١ ثٞد... ٝ دس ٗٔؼٞٙ ٝ دس ؿ٢شْ

ٝٛـذ اص دٝس،      ػجشت ٝ ٗخْ ٝ ػٔخش٠٧ خٞا٦١ ؿذ... ٝ تٞ سا ٝ رس٧ت تٞ سا تب ث٠ اثذ آ٧ت ٝ ؿـِلت خٞا١ـذ ثـٞد... ٝ خذا

اٗتـ٦   ؛اٗت٦ ٠ً صثبٛؾ سا ٛخـٞا٦١ ك٨٘٢ـذ...   ؛ثش تٞ خٞا١ذ آٝسد ،پشد ٧ؼ٦ٜ اص اهلب٥ ص٨ٗٚ، اٗت٦ سا ٠ً ٗخْ ػوبة ٦ٗ

بٙ تشحٖ ٜٛ٘ب٧ذكٞس ٨٢ٗت ٗخـْ   آٌٛـ٠ ثشػٌغ  ؛ٝ ُشٟٝ ه٨ْٔ خٞا٨١ذ ٗبٛذ ؛ت ٠ً ًشف پ٨شاٙ سا ِٛبٟ ٛذاسد ٝ ثش رٞٛا

١ـب اص   ٨ٗـبٙ ر٨٘ـغ اٗـت    سا دس ٠ً آٝاص ٢٧ٟٔٞٓ خذا٥ خٞد سا ٛـ٨ٜذ٧ذ... ٝ خذاٝٛذ تٞ ص٧شا ؛ػتبسُبٙ آػ٘بٙ ًخ٨ش ثٞد٧ذ

ٜذٟ ػبصد ٝ دس آٛزب خذا٧بٙ ؿ ت ٛــٜبخت٠  ،٨ش ساًشاٙ ص٨ٗٚ تب ًشاٙ د٧ِشؽ پشًا ا٧ـذ،   اص چٞة ٝ ػَٜ ٠ً تٞ ٝ پذسٛا

ًـ٠ كـجح    ؿبِٗب١بٙ خـٞا٦١ ُلـت: ًـبؽ    ٝ ؛ثٞد ٠ً ؿبٕ ٦ٗ ػجبدت خٞا٦١ ًشد.... ثبٗذاداٙ خٞا٦١ ُلت: ًبؽ

 .(68-15: 28)تخ٠٨ٜ،  ػجت سؤ٧ت چـ٘ت ٠ً خٞا٦١ د٧ذ ػجت تشع دٓت ٠ً ث٠ آٙ خٞا٦١ تشػ٨ذ ٝ ث٠ ث٠ ؛ثٞد ٦ٗ
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ـاڅڃـ ؿكثبك كًـ يٿڃ٠ل  ثڈ نلائ  يثڄُٴٌت  ٿلتجڈ ؿڅپيلڅمڍ څ  ٿلتجڈ ؿڅ ڋؽجلڍ ٳڈ ؽ ا٣نقځ اينڂ ٿچٗنچ١ ؿك     څ ٺيًا

ـايي ًچك بتيآ ؿكتچكات،  ت، تب ڋاثت لاء ؿاؿڇ ًا ٣تينٮ ٯبثنٺ تٜجينٮ ثبُنـ؛      ميبؿڍ ثل ايڂ ثؾَ ام ثڄـډبڍ ٣ڊـ عـ ًا

ـاڅڃـ ام» :ايڂ ٣جبكت ٳڈ ؿك وڇيڅ ثڈ  ؛ثنل تنچ ؽچاډنـ آڅكؿ    ،پنلؿ  كا ٳڈ ٿخٺ ٣ٰبة ٿي ؿڅك، ي٤ڄي ام اٯٔبڍ مٿيڂ، اٿتي ؽ

لاء ٳڈ  ڋًچك 5 ڌثب آي« اٿتي ٳڈ مثبڃَ كا ڃؾچاډي ٫ڊڀيـ ٫َةِفا ربءٓ څ٣ٕٓـٔ ؤُڅالډٔڀب ث٤ٓٓخْڄنب ٣ٓټَنيٕٴُپٕ ٣ٙجنبؿاً ٻَڄنب     : »ـي٫لٿب يٿًا

ـاً ٿ٤ْ٬ٓٔچالً  ؤُڅٻي نبى ثلؽني      ڌآين  ؿك اينڂ « جنبؿاً ٣ٙ»ام  ٿلاؿ. «ثٓإْى  َُـيـٚ ٫َزبًٔچا ؽٙقٹَ اٻـِّيبكِ څٓ ٳبځَ څ٣ٕٓ ُنلي٬ڈ، ثنل ًا

ت ت )رچاؿڍ آٿټني، ؿكى ت٬ٌنيل    څ ٿڄ٠چك، څاليت ٟبٻڀيڂ ثل ٟبٻڀيڂ ؿك ؛ڃڈ تِلي٤ي ،ت٬بًيل، ٣جبؿ تٴچيڄي ًا آيڈ ًا

لاء، رټٌڈ بكڇ ؿاكؿ. ډڀضڄيڂ اؽجبك ٧يجي ٳڈ ؿك ايڂ ثڄـډب ام پلاٳڄـٷي څ آڅاكٷني  9.ًچكڇ ًا ـاځ ُا ( ٳڈ ٣ڊـ ٣تيٮ ڃين ث

لائ يثڄ ت. تإٿٺ، ٯبثٺ ُـڇ ؿاؿڇؿك رڊبځ  آڃڊبًټت اٿڄيت ام  څ ٺيًا  ًا

ت ؿك ثؾِي ام ٬ًل تخڄيڈ، يٴي ام  ـاڅڃـ( ثڈ ډب ٫لٿبځٷ٬تڄي ًا لائ يثڄڍ يڊچڇ )ؽ ڃجني   ٿج٤نچث ُنـځ   ڋ، ؿكثبكٺيًا

ت: ـايت، ڃجي ًا ـ  يڊٔچٓڇ، ؽ اڍ  ثِنڄچيـ.... ڃجني  اڅ كا  .اڍ كا امٿيبځ تچ ام ثلاؿكاڃت، ٿخٺ ٿڂ ثلاڍ تچ ٿج٤چث ؽچاډـ ٷلؿاڃين

نت څ ډنل       كا ثلاڍ ايِبځ ام ٿيبځ ثلاؿكاځ ايِبځ ٿخٺ تچ ٿج٤چث ؽچاډپ ٳلؿ څ ٳقٽ ؽچؿ كا ثنڈ ؿډنبڃَ ؽنچاډپ ٷقُا

ـ  ډلٳٌثڈ ايِبځ ؽچاډـ ٷ٬ت... څ  ،آڃضڈ ثڈ اڅ اٿل ٫لٿبيپ پ ٿنڂ ٷچين ٿنڂ ام اڅ   ڃِنڄچؿ،  ،ي ٳڈ ًؾڄبځ ٿلا ٳڈ اڅ ثڈ ًا

ـ    ڋؿكثنبك  اثچكيغبځ ثيلڅڃي. (19-15: 18)تخڄيڈ، « ٿٜبٻجڈ ؽچاډپ ٳلؿ ٍ  ڍا»: ـين ٷچ يٿن ٣تينٮ   اينڂ ٣جنبكت ٣ڊن  ٳنب

غب٭، رن ثڄي ٳڈ آيب ثلاؿكاځ ثڄي ؿاڃٌتپ يٿ ڀب٣يٺ ډٌتڄـ ... څ ًا ـ   ؿك ايڂ آڃضڈب يآ ًا ت، ثنڈ ٿغڀن ُنڊبؿت   ٬ًل ًا

 .(25، 1380ّ )ثيلڅڃي،«  ؿډـ يڃڀ

ـ ايڂ ثبة څ  ٿِلڅٙ څ تڊـيـډبڍ ًڄٸيڄي ٳڈ ؿك ڍډب څ٣ـڇ ڌ٧پ ډڀك ثڈ ٗنلڅكت   ڋ٣تينٮ ؿكثنبك   ثبة ث٤ـڍ ٣ڊن

ـاڅڃـ ُبډـيپ، ثڈ ـاكڍ اعٴبٽ ؽ ـاڅڃنـ(    ٺين ؿٻ يثن ( ًؾڂ ام كعنپ څ ثؾِنَ   30ڃبٷبڇ ؿك ثبة ث٤ـڍ )ثبة ڃٸڊ يڊنچڇ )ؽ

ت يٿـ څ ٿبٻٴيت ٿِلڅٛي كا ٳڈ ؿك اثچاة ٯجٺ ثب تڊـيـډبڍ ٿقٳچك ثيبځ يآ ٿيٿيبځ  ثڈ يٴجبكڇ ثنـڅځ ؿٻينٺ ثنڈ     ، ثڈؿُا

لائ يثڄ ـ  يٿڍ ثڈ ٿِبٽ ليٷ ثبمپيلصڈ ډڄچم ډپ ؿك ؽقٹ آځ ثچڍ تڊـيـ څ ٷ ؛ثؾِـ يٿ ٺيًا ٣زينت   .(30)تخڄينڈ،  كًن

نلائ  يثڄن اثچاة ث٤ـ، ًلٳِي  ؿك تڄبٯ٘ي آُٴبك، ؿك ٳڈ آځ ـاڅڃنـ ثن    ٺيًا كا  آڃڊنب پني ام ٿنلٵ ٿچًني     لڅ ؽِنپ ؽ

 :ـيٷچ يٿ ـ څڄٳ ٿييي ٷچَ يپ

ـ    خٞاث٦؛ ٝ ا٧ٚ ا٧ٜي ثب پذساٙ خٞد ٦ٗ»ٝ خذاٝٛذ ث٠ ٗٞػ٦ ُلت:  ص٨ٜٗـ٦ ًـ٠    ٤هٕٞ ثشخبػت٠، دس پـ٦ خـذا٧بٙ ث٨ِبٛ

ٗشا تشى ًـشدٟ، ػ٢ـذ٥ سا ًـ٠ ثـب ا٧ــبٙ ثؼـتٖ، خٞا١ٜـذ         سٝٛذ، صٛب خٞا١ٜذ ًشد ٝ ٦ٗ آ٢ٛبدس ٨ٗبٙ  آٛزبا٧ـبٙ ث٠ 

ا٧ـبٙ پ٢ٜـبٙ   ؿٌؼت. ٝ دسآٙ سٝص، خـٖ ٗٚ ثشا٧ـبٙ ٗـتؼْ ؿذٟ، ا٧ـبٙ سا تشى خٞا١ٖ ٛ٘ٞد ٝ س٥ٝ خٞد سا اص

آٙ سٝص خٞا١ٜذ ُلـت: آ٧ـب    ٠ً دس حذ٥ ث٠ ؛ا٧ـبٙ خٞا١ذ سػ٨ذ ١ب٥ ثؼ٨بس ث٠ ت٦ِٜ ١ب ٝ ٝ ثذ٥ ؛ؿذًشدٟ، تٔق خٞا١ٜذ 

 .(17-16: ٠ً31 خذا٥ ٗب دس ٨ٗبٙ ٗب ٨ٛؼت؟ )تخ٠٨ٜ،  ر٢ت ٧ٚا اص ،١ب ث٠ ٗب ٛشػ٨ذ ا٧ٚ ثذ٥

ـاؿڍ كا ڃين صڄيڂ  ٿچًي لائ يثڄ ڋپي ام ٿلٵ ؽچؿ ؿكثبككڅي څ ثنڈ الڅينبڃي ٳنڈ تنبثچت ٣ڊنـ      ٷچيي ٳلؿ  پيَ ٺيًا

ـاڅڃـ كا  تڄـ يثلٿؽ  څ ٷ٬ت: څٓيت ٳلؿ ،ؿُا



  81 اٻڊڈ ډبؿيبځ كًڄبڃي/  ...«اػشائ٨ْ دسثبس٣  ثشسػ٦ تٌج٨و٦ ٝػذ٣ ٗـشٝى خذاٝٛذ ث٠ هٕٞ ث٦ٜ»ٗوب٠ٓ پظ١ٝـ٦ 

ثـشا٥ ؿـ٘ب ؿـب١ذ     آٛزـب  ث٨ِش٧ذ ٝ آٙ سا دس پ٥ٞٔ٢ تبثٞت ػ٢ذ ٢٧ٟٔٞٓ، خذا٥ خٞد، ثِزاس٧ذ تب دس ا٧ٚ ًتبة تٞسات سا

ٖ... ٦ٗ ٦ٗ سا ؿ٘ب٦ ًـ ُشد٠ًٙ ٗٚ ت٘شد ٝ ص٧شا ؛ثبؿذ ٖ ٠ً ثؼـذ  دٛا بٌٓـّْ كبػـذ   اص ٝكـبت ٗـٚ، خ٧ٞــتٚ سا ث    دٛا

٨ذٟ، اص ًش٧و٦ ٠ً ث٠  ؛ثذ٥ ثش ؿـ٘ب ػـبسم خٞا١ـذ ؿـذ     ،خٞا٨١ذ ثشُـت ٝ دس سٝص١ب٥ آخش ،ؿ٘ب اٗش كشٗٞدٕ ُشدٛا

٠ آٛه٠ دس ٛظش خذاٝٛذ ثذ اػت  .(29-25: 31خٞا٨١ذ ًشد )تخ٠٨ٜ،  ،ص٧شًا

ـاڅڃـ ٯجٺ ، ؿك٫ٰلات پبيبڃي ٬ًل تخڄيڈ، ؿكعبٹ ڂيثبا  ٯٌنپ ًنلمٿيڄي كا ٳنڈ    ، تڀبٿيام ٿلٵ ٿچًي تڄبٯ٘ي ؿيٸل، ؽ

 (.4-1: 34ڈ څڍ ڃِبځ ؿاؿ! )تخڄيڈ، اڅ ؿډـ، ث ڌثچؿ ثڈ فكي ؽچكؿڇ

ت تڄبٯ٘بت ٣ڊـ لائ يثڄڍ ډب بځي٣ٔ ڌك٧پ ډڀ ثڈ٣تيٮ ٳڈ  څ ايڂ ًا ـاڅڃنـ صڄنيڂ ت٤جينل      ،آڃڊبتڊـيـ  څ ٺيًا ثنبم ؽ

لائ يثڄمٿيڄي ٳڈ ثڈ : »ٳڄـ يٿ ـاؿ، « ؿاؿٽ ٺيًا  .(13-12: 27)ا٣

 ٨ْاػشائ ٦ثٜث٠ هذست سػ٨ذٙ . 12

بى  لائ يثڄڍ ٣ڊـ ٣تيٮ، ثڈ ٯـكت كًيـځ ډب ٷناكٍثل ًا  ڋ، ؿك ؿڅكع٘نلت ؿاڅڅؿ څ ًنټيڀبځ   ڋثل ؿڅك ٣قڅڇ ،ٺيًا

جبٙ  يچ٢ُ لائ يثڄ ڌٷبڃ ؿڅامؿڇڅ ًا ت. ثل ٺيًا بى ايڂ ٷناكٍ، پي ام ڃين ثچؿڇ ًا ـاڅڃنـ  كعټت ع٘لت ٿچًني  ًا ، ؽ

لائ يثڄكډجلڍ  كا ثڈ ڃچځ ثڂ يچ٢ُ ، ًلمٿيڂ ٿچ٣چؿ كا ٫نتظ ٳلؿڃنـ څ   ډب يًؾتډب څ  ثلٷنيـ څ آڃبځ پي ام تغڀٺ كڃذ ٺيًا

لائ يثڄ ڌٷبڃ ؿڅامؿڇآځ كا ٿيبځ ٯجبيٺ  يچ٢ُ  .(21-13تٌٰيپ ٳلؿ )يچ٢ُ:  ٺيًا

لائ يثڄٯجبيٺ  ڋٳڄڄـ اؿاكڇ. كډجلاځ ُچؿ يٿ، ؿڅكاځ ؿاڅكاځ ُلڅ١ يچ٢ُپي ام ٿلٵ   ٣تينٮ، آنٜقعبً   ؿك ٣ڊـ ٺيًا

لائ يثڄ٣ڊـ ٣تيٮ ثڈ ُلط ٳبكډبڍ ؿڅامؿڇ ٯبٗي څ ؿاڅك  ًتبة داٝساٙ. اڃـ ُـڇؽچاڃـڇ « ؿاڅك» . پني ام  پنلؿامؿ  يٿن  ٺيًا

لائ يثڄ، ڃچځ ثڂ يچ٢ُ ي څٷڄبڇ كڅڍ آڅكؿڇ څ ثب يٴـيٸل ؿصبك رڄنٶ څ  پلًت ثتؿك احل ٿزبڅكت ثب اٯچاٽ ٿزبڅك، ثڈ  ٳڈ ٺيًا

ـاڅڃـ ٛټت يبكڍ  ام ، ډڄٸبٽ يچكٍ ؿُڀڂ،ُـڃـ يٿاؽتق٫بت ؿاؽټي  ـاڅڃـ ينٲ ؿاڅك ثنڈ ٳڀنٲ     ٳلؿڃـ يٿؽ  آڃڊنب څ ؽ

نلائ  يثڄڅ ثتچاڃڄـ ؿُڀڂ كا ُٴٌت ؿډڄـ؛ اٿب ثب ٿلٵ آځ ؿاڅك، ٳڄڄـ كا كډجلڍ  آڃڊبتب  ٫لًتبؿ يٿ ؿڅثنبكڇ ثنڈ كڅٍ    ٺيًا

ٳنڈ ٷنناكٍ آځ ؿك    ډب ؿڅكڇايڂ  ڌرڀټ ام(. 19-15 ،ډڀبځ ؛13-1: 3، 20-1: 2ؿاڅكاځ  :ٱ.)ك ٷِتڄـ يثلٿؽچؿ  ڌٷقُت

نت   رنبٻچت څ رڄنٶ ثنب    ٛبٻچتٿبرلاڍ كډجلڍ  څ ًڀچئيٺٿلثچٙ ثڈ ڃجچت  ڋؿڅك، ٯلآځ ٳليپ ڃين آٿـڇ ٳنڈ ؿك اينڂ   ًا

( 251-246 ٫نلاډپ ٷِنت )ثٰنلڇ:    پبؿُنبډي ؿاڅڅؿ  ڌمٿيڄ ٳِتڈ ُـ څ ؿًت ًپبڇ ع٘لت ؿاڅڅؿ ثڈ ربٻچترڄٶ، 

 (.11-10: 4)ډڀبځ، اڅٹ ًڀچئيٺ 
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بى ٯلآځ ـاڅڃـ ؿك ثلاثل  ثل ًا نلائيٺ  ُنـڇ ثنڈ ثڄنى    ڍ اكماڃنى ډنب  ڃ٤ڀنت ٳليپ، ؽ  ٿبڃڄنـ كډنبيى ام ؿًنت ٫ل٣چڃينبځ     ،ًا

لاء16ٳتبة )ربحيڈ:  (، ا٣ٜب  عٴپ، ڃجچت څ30 ؛ ؿؽبځ:6 ؛ اثلاډيپ:141 ا٣لا٩: ؛50-49)ثٰلڇ:  (، ؿًنتچكاتى ثنڈ   2 :؛ ًا

 ثڈ آځ پبيجڄـ ثبُڄـ.ؽچاډـ  آڃبځ ٿى امڅ ؿډـ  ٿيآڃبځ 

(، 83څ  43 ڃڀبم څ اؿا  مٳبت )ثٰنلڇ:  ڌ(، اٯبٿ42 ايڂ ؿًتچكات، ٣ـٽ ؽټٚ عٮ څ ثبٛٺ څ ٳتڀبځ عٮ )ثٰلڇ: ڌرڀټ ام

(، پلډين ام رڄٶ څ ؽچڃلين ، ايڀبځ ثڈ اڃجيب  اٻڊنى  83 ڍ ارتڀب٣ى څ ٣جبؿ  )ثٰلڇ:ډب اكمٍي څ پبيجڄـ  ثڈ پلًت ٸبڃڈي
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ـا څ ٳتڀبځ ڃٴلؿځ آٿنچمڇ 70.)ٿبئـڇ: ( څ څ٫نب  ثنڈ ٣ڊنـ    187 ٣ڀنلاځ:  ؛ آٹ169 ډنب  آځ )ا٣نلا٩:   (، ؿكڅ٥ ڃجٌتڂ ثڈ ؽ

ـاڅڃـ ام40.)ثٰلڇ: بى ثلؽي ت٬بًيل، ٣ڊـڍ ٳڈ ؽ ت. ثل ًا لائ يثڄ ( ًا ـ  يٿن كا  څ٫نبڍ ثنڈ آځ   ٺيًا ، ڃجنچت پينبٿجل   ؽچاډن

قٽ نت )ٛجلًني،     ؿاڃٌتڈ ًا  ڌا  ڃينن آځ كا ٿزڀچ٣ن   (. ٣نـڇ 208، 1ّ، د1372ُـڇ ٳڈ تچكات ام آځ ؽجل ؿاؿڇ ًا

لائيٺ ت٬ٌيل ٳلؿڇ ثل ثڄى ُـڇ ڃبمٹډب  څعيبڃى  آٿچمڇ ام آځ پينلڅ    څ ـڃن اڃـ ٳڈ آڃبځ ٿچٟ٪ ثچؿڃنـ ثنڈ آځ ايڀنبځ آڅك    ًا

 (.183، 1ّ، دتب يثٳڄڄـ )ٛچًي، 

بى آيبت ٍ عتني   ( څ٣187ڀلاځ: ؛ آٹ100، 85-84، 64-63 ٰلڇ:ٯلآځ )ٿبڃڄـ ث اٿب ثلًا ڍ ٣ڊنـ ٣تينٮ،   ډنب  ٷنناك

لائ يثڄڍ ثبكم ډب يوٷيڅام  ،يُٴڄ ڀبځيپ ت ثچؿڇ  ٺيًا تچاك څ ٿت٤ڊـ ًا  .اڃـ ڃجچؿڇڅ آڃبځ ثل ډيش پيڀبڃي ًا

ـاڅڃـ، ٯ85 آؽلت )ثٰلڇ: ٣قاة ؿك ؿڃيب څ فٻت ؿك ، پيبٿـډبيى صچځ ؽچاك  څډب يُٴڄ ڀبځيپايڂ  ٌنبڅت څ  (، ٻ٤ڄت ؽ

ـاڅٽ ثب يٴـيٸل )ٿبئـڇ: ت.14-13 ؿُڀڄى ٿ  ( كا ثلا  آڃبځ ؿك پى ؿُا

 اص ٜٗظش هشآٙ ٨ْاػشائ ٦ثٜٗـشٝى ا٦٢ٓ ث٠ هٕٞ  ٣ػشٛٞؿت ػشص٨ٗٚ ٗوذع ٝ ٝػذ. 14

بى آيبت ٯلآځ ٳليپ «  ٳَتَنتٓ اٻټَّنڈٔ ٻَٴُنپٕ   »ٳڈ ٣جبكت  ،ٿبئـڇ ثڈ ث٤ـ ڋًچك 21 ڌا٣لا٩ څ آي ڋًچك 137ڌ آي رڀټڈ ام ،ثل ًا

ـاڍ ًيب٭ آځ ؿكثبك لائ يثڄٿٰـى ثلاڍ ٯچٽ  ًلمٿيڂ ڋؿك اثت ت، كڅُڂ  ك٫تڈ ٳبك ثڈ ٺيًا ـاڅڃنـ صڄنيڂ     ُچؿ يٿًا ٳنڈ ؽ

تڈ ثچؿ ٳڈ  لائ يثڄٿٰلك ؿُا ٿِلڅٙ ثنڈ ايڄٴنڈ آځ كا ام ٻنچث     ؛آكاٿَ څ ك٫بڇ مڃـٷى ٳڄڄـ بؿك ايڂ ًلمٿيڂ ٿٰـى ث ٺيًا

ـ   ڈاڃجيب ٿڄغل٩ ڃِچڃـ؛ اٿنب اٷنل اينڂ ؿًنتچك كا ثن     پلًتى پبٱ ًبمڃـ څ ؽچؿُبځ ڃين ام ت٤ټيڀبت  ُلٱ څ ثت  ،ٳنبك ڃجڄـڃن

 .(338-337، 4ّ، د1374كا ؽچاډـ ٷل٫ت )ٿٴبكٽ،  آڃڊبڍ ًڄٸيڄى ؿاٿبځ ډب بځيم

لائ يثڄ ڋاٻڊي ؿكثبك ڋتغٰٮ څ٣ـ ،ا٣لا٩ ڋًچك 137 ڌؿك آي تٿِلڅٙ ثڈ ٓجل  ٺيًا څٓ ؤَڅٕكٓحْڄَب اٻَْٰنچٕٽٓ اٻَّنقيڂَ   » :ُـڇ ًا

 .«بًِٕلائيٺَ ثِڀب ٓٓجٓلُڅا  ثٓڄي  ٣ٓټى  ثبكٓٳْڄب ٫يڊب څٓ تَڀٛتٕ ٳَټٙڀٓتٔ كٓثِّٲٓ اٻْغٌٕٔڄى  ٬ُچځَ ٿِٓبكِ٭َ اٻْإَكِٕٕ څٓ ٿ٨ٓبكِثٓڊٓب اٻَّتيٳبڃُچا ئٌٕت٤َْ٘ٓ

ي٤ڄي ؽجل تڀټينٲ ًنلمٿيڂ ٿٰنـى ثنلاڍ      اڃـ؛ ًججيڈ ؿاڃٌتڈ كا ثبء« ثڀب ٓجلڅا»ثٌيبكڍ ام ٿ٬ٌلاځ، عل٩ ثبء ؿك 

لائ يثڄ ت ؿك ثلاثل ٓجل پبؿُا ،ٺيًا  (.262-261، 8ّ ٭، د٣1420بُچك،  )اثڂ آڃڊبي ًا

لائ يثڄ، آڃڊبُٴٌتڂ ٯـكت  پي ام ڃبثچؿڍ ٯچٽ ٫ل٣چځ څ ؿكډپ ٫نچ٭   ڌُنـڃـ څ آين   آڃڊبڅاكث ًلمٿيڂ پڊڄبڅك  ٺيًا

بكڇ  بثڈ ډڀيڂ ٿ٤ڄ بكڇ ثڈ ډب ٿ٨لةډب څ  . ت٤جيل ٿِل٭ٳڄـ ٿيُا نت ٳنڈ   ډنب  ڂيًلمٿڍ مٿيڂ ؿك آيڈ، ُا ؿك  ڍ پڊڄنبڅكڍ ًا

نت ٳنڈ ٣نقڅڇ ثنل ٿٔنل، ُنبٿٺ       ٯـك ثڈ ډب ڂيًلمٿايڂ  ،ثلؽي ٿ٬ٌلاځ ڌٷ٬ت اؽتيبك ٫ل٣چڃيبځ ثچؿ ٳڈ ثڈ ڍ څ٤ًت ؿُا

 (.725، 4ّ، د1372)ٛجلًي،  ُـ يٿًلمٿيڂ ُبٿبت ڃين 

لائ يثڄًلڃچُت  ؿيٸلڍ ام ڌ٬ٓغ ،، ؿك ايڂ ًيب٭ًيـ ٯٜت ڌٷ٬ت ثڈ ت څ آځ ٬ٓغ ُـڇ اكائڈ ٺيًا نتؾق٩   ڌًا ًا

لائ يثڄ څ پني ام ٿنبرلاڍ    ٧ل٭ ُـځ ٫ل٣چځ څ ث٤ـ ام څ٫بت ع٘لت ٿچًني  ڌډب ًبٹ ام ٷقُت عبؿح ام ؿڇ ث٤ـ ٺيًا

ت )ًيـ ٯٜت،   .(1360، 3ّ٭، د1425صڊٺ ًبٹ آڅاكٷي ؿك ثيبثبځ تيڈ ثچؿڇ ًا

ـ »څ « ٯجنٺ »څرچؿ ٿٜټٮ څ ٣ټپ ٿٜټنٮ، ٿٰينـ ثنڈ ٯينچؿڍ ٿبڃڄنـ       :ـيٷچ يٿؿك تغټيٺ ايڂ ثغج  ًيـ ٯٜت « ث٤ن

ت څ ٻقا  تؾق٩  ڌام عبؿح ٳڈ ٷبڇ آځڃيٌت؛ ثټٴڈ ايڂ ٣ټپ څ اؿكاٱ ٿبًت ٳڈ ٿٰيـ ثڈ مٿبځ څ ٿٴبځ ًا نلائ  يثڄن ًا  ٺيًا



  83 اٻڊڈ ډبؿيبځ كًڄبڃي/  ...«اػشائ٨ْ دسثبس٣  ثشسػ٦ تٌج٨و٦ ٝػذ٣ ٗـشٝى خذاٝٛذ ث٠ هٕٞ ث٦ٜ»ٗوب٠ٓ پظ١ٝـ٦ 

لائ يثڄ٧ل٭ ٫ل٣چځ څ ڃزبت  ڌام عبؿح ٿتإؽلآځ كا  ،پييٷچ يٿًؾڂ  ؿ څ ٣ټنپ  اٿب ډڀنيڂ عبؿحنڈ ؿك څرنچ    ؛پيؿاڃ يٿ ٺيًا

ـاڅڃـ ؿك ايڂ ًيب٭ ڃين ثب ثڈتإؽلصڄيڂ تٰـٽ څ  ،ٿٜټٮ ـاكؿ. ؽ تٔچيل ٳِيـځ ايڂ ٓن٬غڈ، آځ كا ام عزنبة مٿنبځ څ     ڍ ڃ

تؾق٩  ڌډل ؿڅ عبؿح ؿڇ څٳلٿٴبځ ؽبكد  لائ يثڄڃبثچؿڍ څ ډقٳت ٫ل٣چځ څ ًا تٔچيل ٳِنيـڇ   يٲ ًيب٭ ثڈ كا ؿك ٺيًا

ت؛ ٳڈ اٻجتڈ ٿٌئټ تؾق٩  ڌًا لائ يثڄًا نت څ ثبينـ ٿڄت٠نل ثنچؿ څ ڃٸليٌنت ٳنڈ       كا ٿ ٺيًا ِلڅٙ ثڈ ٓجل آڃبځ ٳلؿڇ ًا

، 8٭، د1390ي، ئٯچڇ ثڈ ٤٫نٺ ثلًنـ )ٛجبٛجنب    ڌام ٿلعټ ،يئٛجبٛجبت٤جيل ٣قٿڈ  ثڈ ،تب ايڂ څ٣ـڇ اڃـ ٳلؿڇصٸچڃڈ ٣ڀٺ 

 .ؿاكؿ يثلٿايڂ رليبځ پلؿڇ  ڌام اؿاٿ ،ڍ ؿيٸلڍ ام ٯلآځ ٳليپډب ب٭يًث٤ـ څ ڃين  بتيؿكآ(. 228-229ّ

نلائ  يثڄن ٳنڈ پنلؿڇ ام ٣ڀټٴنلؿ     ٳڄـ يٿا٣لا٩ كا فٳل  ڋًچك 171تب  138ؿك اؿاٿڈ، آيبت  ٯٜتًيـ  ؿك ٣ڀنٺ   ٺيًا

ـات ؽچؿ څ ُٴٌتڂ ٣ڊـ اٻڊي ؿك ٿچٯ٤يت نلائ  يثڄن څ ثلؽنچكؿ   ؿاكؿ يثلٿډبڍ ٷچڃبٷچځ  ڃٴلؿځ ثڈ ت٤ڊ ثنب ع٘نلت    ٺيًا

ت  ٿچًي  .ـٳڄ يٿي څ ٧يلڇ كا ثيبځ پلًت ثتپي ام ٣جچك ام ؿكيب څ ؿكؽچًا

تٴجبك ٫ل٣چځ څ ًپبډَ ٿچارڈ ڃجچؿ؛ ثټٴڈ ثنب ٿ٤لٳنڈ    ڌؿك ايڂ ٿ٢ٰٜ، ؿيٸل ثب ٿٌئټ ع٘لت ٿچًي ٛب٧چت څ ًا

ام رڄنٶ ثنب   ثچؿ  آځ ٣جبكت تل ام ٿبرلاڍ ٫ل٣چځ ثچؿ څ ٿـت ؿُچاكتل څ ٛچالڃي ٿلاتت ثڈڍ ٿچارڈ ُـڇ ثچؿ ٳڈ ا ٓغڄڈڅ 

لائ يثڄڃ٬ي  كًچثبت ربډټي  .(1363-1362، 3ّ٭، د1425ٜت، څ تلى څ فٻت آڃڊب ثچؿ )ًيـ ٯ ٺيًا

ٿٌتڀٌٲ يڊچؿ ٯلاك ٷينلؿ ثنلاڍ اينڂ اؿ٣نب ٳنڈ اكث ٯنلاك ؿاؿځ ًنلمٿيڂ         تچاڃـ يڃڀؿك ڃتيزڈ، ايڂ آيبت ُلي٬ڈ 

ـاڅڃـ ت؛ ميلا ايڂ آيبت ٿؾتْ ډڀبځ مٿبڃي ثنچؿ ٳنڈ ؿ٣نچت     ،٫ټٌٜيڂ ثلاڍ يڊچؿ تچًٚ ؽ ؿك ٯلآځ ٳليپ ڃين آٿـڇ ًا

ـاڅڃـ كا اربثت ٳلؿڃـ څ ثل  ٿِنڀچٹ   رڊنت  ڂيا امؿڃـ څ ٳلام ربڃت ٫ل٣چځ ٓجل  ،يي ٳڈ ثب آځ ٿچارڈ ُـڃـډب جتيٿٔؽ

ـاڅڃـ ُـڃـ. ثڈ نلائ  يثڄن اكث ثلؿځ ًلمٿيڂ ٿٰنـى ؿك ثلاثنل ٓنجل     ثڈ ڋڅ٣ـ ،٣جبكتي ٣ڄبيبت څ اٻٜب٩ ؽ بځ ؿك ډڀن  ،ٺيًا

 (.441ٿ٢ٰٜ مٿبڃي ثچؿ )ؿكڅمڇ، 

بى  ثل لاڍ ٧ل٭ ُـځ ٫ل٣نچځ ؿك ؿكينب څ څ٫نبت ع٘نلت     ڍ تبكيؾي ڃين ث٤ـ ام ٿـت ٛچالڃي ام ٿبرډب ٷناكًٍا

لائ يثڄؿك ٿيبځ  ، ع٘لت ؿاڅؿ څ ًټيڀبځٿچًي څ ډبكڅځ ٟڊچك ٳلؿڃـ څ ؿڅٻتي كا ايزبؿ ڃڀچؿڃنـ ٳنڈ عنـڅؿ     ٺيًا

لائ يثڄٯـكت كًيـځ  ثڈ ڋآځ ام ُل٭ تب ٧لة ثچؿ )ؿڅك تؾق٩  ٺيًا ؿك مٿنيڂ(؛ اٿنب اينڂ عٴچٿنت څ ٯنـكت       آڃڊنب څ ًا

لائ يثڄام ٿيبځ ك٫ت څ  ًل٣ت ثڈ نٴڄـك    ٺيًا بكت ام ربڃت ثؾتٔ ڃٔٛل څ ٫بكى څ ًپي ربڃِنيڄبځ ًا ؿصبك ٷل٫تبكڍ څ ًا

 .(387، 3ّ٭، د1424)ٿ٨ڄيڈ، ُـڃـ څ كڅٽ 

لائ يثڄ، اؽتٔبّ ثڈ ُـڇ ٿٜلطؿك ايڂ ًيب٭ آيبت  آڃضڈ ـاكؿ؛ ثټٴڈ ثيبڃٸل يٴي ام  ٺيًا نت.   ډنب  ًڄتڃ ڍ اٻڊني ًا

ت٤ڀبك ٛب٧چت تقٍ ٳڄڄنـ څ ؿك اينڂ كاڇ    نڃـيپب ؽ ڈث ډل ٯچٽ څ رڀ٤يت ٿٌت٬٤٘ي ٳڈ بكت څ ًا څ ثلاڍ آماؿڍ ؽچؿ ام ًا

تٰبٿت څ پبيڀلؿڍ ڃِبځ ؿډڄـ، ًلاڃزبٽ پيلڅم ؽچاډڄـ ُـ څ  ٟبٻڀنبځ څ ًنتڀٸلاځ    ڌټيڅً ثڈيي ٳڈ ډب ڂيًلمٿٓجل څ ًا

٨بٹ ت، آماؿ ؽچاډ ُـڇ ُا  .(330-328، 6ّ، د1374ـ ُـ )ٿٴبكٽ، ڄًا

ـاڅڃـ ؿك ثلاثل ڃلآځ ٳليپ ؿالٻت ؿاكآيبت ٫لاڅاڃي ؿك ٯ نلائ  يثڄـ ثل ايڄٴڈ ٿچ٢ٗ ؽ ًنجت ت٨يينل ٣ڀټٴنلؿ څ     ثنڈ  ٺيًا

تڄـ. ،ثچؿ ٳڈ آڃبځ ثل ُلٙ څ٣ـڇتب ډڄٸبٿي ي٤ڄي ايڂ څ٣ـڇ  ؛ت٨ييل ٳلؿ ،ٿچ٢ٗ آڃبځ تٰبٿت ؿُا  ي٤ڄي ٓجل، ًا
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لائ يثڄٳڈ  پيٳڄ يٿاٷل ٿقع٠ڈ  ڂيثڄبثلا ثټٴنڈ صڊنٺ ًنبٹ ؿك     ،ڃِـڃـ ايڂ ًلمٿيڂ ٿٰـىثڈ ٿچ٫ٮ ثڈ څكڅؿ  ٺيًا

ت ٳڈ ُلايٚ ايڂ تٰـيل ٿِنلڅٙ   آځ ام پيثيبثبځ ًلٷلؿاځ ثچؿڃـ څ  ڃين څاكث ًلمٿيڂ ٿٰـى ڃِـڃـ، ثڈ ايڂ ؿٻيٺ ًا

ـاؿڃـ. ام  تٴجبك  ،ث٤ـ څ ؿيٸل آيبت ٯلآځ ٳليپ بتيآكا اڃزبٽ ڃ لائ يثڄٿٔبؿيٮ ٫لاڅاڃي ام ًا ثنڈ   آڃڊنب څ ٣ـٽ پبيجڄنـڍ   ٺيًا

ت٬بؿڇ  ـاتِبځ ًا ؛ ا٣نلا٩:  246څ  93څ  87څ  83څ  64 څ  63 څ  60 ؛ ثٰنلڇ: 13-12ٿبئنـڇ:   :ٱ.)ثلاڍ ڃڀچڃڈ ك ُچؿ يٿت٤ڊ

لاء: 166 څ 163 څ 159؛ ا٣لا٩: 148-149 تٴجبك،  ڋ؛ څ... ؿكثبك4؛ ًا نلائ  يثڄي څ تزبڅمٷلڍ ٣ڊـُٴڄ٫ڊلًت آيبت ًا  ٺيًا

-302ّ، 6، د1383ډبُنڀي ك٫ٌنڄزبڃي،    :ٱ.ك ؛ؿك ؿڃينب څ آؽنلت   آڃڊبڍ آيبت ثل فٻت څ ؽچاكڍ ډب يڄيثَ يپڅ ڃين 

303  ،308-309  ،384-388.) 

 ٛت٨ز٠  

بى  تلاٳبت څ ا٫تلاٯبت ٯلآځ څ ٣ڊـ ٣تيٮ ؿكثبكُثيبځ  آڃضڈثل ًا ـا ثنڈ    ڋڅ٣ـ ڋـ، ُا نلائ  يثڄن ؽن ًنلمٿيڂ   ڋؿكثنبك  ٺيًا

ت:  ٿٰـى صڄيڂ ًا
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 ٜٗبثغ

ٿجڄبڍ مثنبځ آنټي )ُنبٿٺ ٳتنت ٣ڊنـ رـينـ(، اينقٽ         اڃزيٺ ٣يٌي ٿٌيظ، تلرڀڈ ډناكڇ ڃچ ثلٽ، 2005)٣ڊـ رـيـ(،  ًتبة ٗوذع

(Elam)اڃٸټيي ،. 

 .ؽبځ ډڀـاڃي )ٷلڅًي( ٫بٗٺ )٣ڊـ ٣تيٮ(، تلرڀڈ ًتبة ٗوذع

 ، تڊلاځ، اًچڇ.اهلل آؼ٨ٔبكلمة، 1377 څڃـ ٻلًتبڃى، ٿغڀـكٗب، آؿيڄڈ

 .س صڊبكٽ، تڊلاځ، ًلڅٍ، تشر٠٘ هشآٙ، 1374آيتي، ٣جـاٻڀغڀـ، 

 . اٻجيت آٹ مؤسس ،  ٯپس ؿڅٽ، ٫ي٘ى، آٓ٪ ، تغٰيٮ  اإلػالٕ دػبئٖ٭، 1385ثڂ ٿغڀـ ٿ٨لثى،  عيچځ، ڃ٤ڀبځ اثڂ

شائق ك٦، ٭1400ٿچًى،  ثڂ ٛبڅڅى، ٣ټى اثڂ ٞائق معرفة آٌ  . ٯپ، ؽيبٽ٣بُچك، ٣ټي  ، تغٰيٮٗزا١ت آٌ

 . اٻتبكيؼ اٻ٤لثي مؤسس ، ثيلڅت، ػبؿٞس آت٧ٜٞش آ٘ؼشٝف ثتلؼ٨ش اثٚ ٝ تلؼ٨ش آتحش٧ش،  ٭1420 ٣بُچك، ٿغڀـٛبډل، اثڂ

قٽ ٿغڀـ ، تٔغيظ څ تغٰيٮ اللغة ٗؼزٖ ٗوب٨٧غ،  ٭1404،  ٫بكى، اعڀـثڂ ٫بكى اثڂ  . ډبكڅځ، ٯپ، ٿٴتت اال٣قٽ االًقٿي٣جـاٌٻ

آًنتبځ  بٓنظ، ٿِنڊـ،   ٿغڀـٿڊنـڍ ڃ ، تٔغيظ  آوشآٙ آزٜبٙ ك٦ تلؼ٨ش سٝح آزٜبٙ ٝ سٝم،  ٭1408 ثڂ ٣ټى، كام ، عٌيڂ اثچاٻ٬تچط

 . ٯـى كٗچ 

 . ، تڊلاځ، ٫يٖ ٳبُبڃىتشر٠٘ هشآٙ ، 1381،  اك٢٫، ٳبٟپ

والة تئٞس٥، 1379ڂ، آٻچيڂ، اًتبڃ٬چكؿٳچډ  .س ډ٬تپ، تڊلاځ، ٯچٿي، تلرڀڈ ٣ټيلٗب ٛيت، ١ب٥ ٛا

 .س ؿڅٽ، ٯپ، ٫بٛڀڈ اٻنډلاء، هشآٙ تشر٠٘، 1380ڍ، ٿڊـڍ، ا ٯڀِڈ اٻڊي

بكيبځ، عٌيڂ،  ٯپ، اًچڇ.، هشآٙ تشر٠٘،  1383 أڃ

كاًبت  ، ٯٌپسس ِالبعث ؤم، ٯپ،  آجش١بٙ ك٦ تلؼ٨ش آوشآٙ،  ٭1415 ثغلاڃى، ډبُپ ثڂ ًټيڀبځ،  .اإلسالمی اـٻ

 ، تڊلاځ، ثڄيبؿ ٯلآځ.تشر٠٘ هشآٙ ٝ ٌٛبت ٛحٞى آٙ،  1382 ثلم ، ا٨ٓل،

يليڈ، عٌيڂ،  ذ٧ـ٠، 1395ِث ل ڃيس ًينؿډپ، ، ډبڍ ٿبكٳٌيٌتي اڃـيِڈ، 1، د١ب٥ ػ٨بػ٦ دس هشٙ ث٨ؼتٖ تبس٧  ٛا  .ِڃ

ل ٿيلاث ٿٴتچة.پلڅين ، تغٰيٮ الخاليةآوشٝٙ  ػٚ الباقية ا٩حبس،  1380اثچكيغبځ، ،  ثيلڅڃي  افٳبيي، تڊلاځ، ٿلٳن ِڃ

 اٻڀ٤بك٩ اًقٿي. ةدائر، تڊلاځ، ثڄيبؿ تشر٠٘ هشآٙ٭، 1414پچكرچاؿڍ، ٳبٟپ، 

 س ؿڅٽ،ي٨ڀنبيي،  عجينت  ، تٔنغيظ  ًجـش٥  تشر٘ـ٠ تلؼـ٨ش  ، 1356، ثنڂ ڃنچط ًنبٿبڃي    ٿڄٔنچك ؿك مٿبځ  ٿبڅكاءاٻڄڊل٣ټڀبڍ  ٷلڅډي ام

 .تڊلاځ، تچى

 اٻڀټټي ٣ټچٽ څعيبڃي اًلاء. ڍ ٓچتي(، ًچكڇ اًلاء، ثڄيبؿ ثيڂډب ٺي٫ب) دسٝع تلؼ٨شرچاؿڍ آٿټي، ٣جـا ، 

 .، اًڀب٣يټيبځٯپس صڊبكٽ، كًچٻى، ډبُپ ، تٔغيظ  تلؼ٨ش ٛٞس آخو٨ٔٚ،  ٭1415 ، ثڂ رڀ٤ڈ عچين ، ٣جـ٣ټى

 . لڅت، ؿاكاٻ٨لة اإلًقٿيثيس ؿڅٽ، ،  آٜضّٝ آؼٞس حؼت آتلؼ٨ش آحذ٧ج: تشت٨ت،  ٭1421 ، ؿكڅمڇ، ٿغڀـ٣نڇ

يڂ،  ؿكڅيَ، ٿغى  ، االكُبؿ. ًچكيڈعڀْ س صڊبكٽ، ،  اػشاة آوشآٙ آٌش٧ٖ ٝ ث٨ب٠ٛ،  ٭1415 اـٻ

 ، ًلاڅاځ، ٳتبث٬لڅُي ڃچك.تشر٠٘ هشآٙ، تب يثا ، اعڀـثڂ ٣جـاٻلعيپ،  ؿډټچڍ، ُبڇ څٻي

ټپ ٓلبٍ آوشآٙاٗلشدات ،  ٭1412كا٧ت ا٬ٓڊبڃى، عٌيڂ ثڂ ٿغڀـ،   . ، ثيلڅت، ؿاك اٰٻ

عٌنيڂ  ٿ٬ٜٔي ، تٔغيظ  األهب٧ْٝ كى ٝرٟٞ آتأ٧ْٝآٌـبف ػٚ حوبئن ؿٞاٗن آتٜض٧ْ ٝ ػ٨ٞٙ ،  ٭1407ثڂ ٣ڀل،  مٿؾِل ، ٿغڀچؿ

 .ٴتبة اٻ٤لثيثيلڅت، ؿاك اٻس ًچٽ، اعڀـ، 

لڅ٭ ، كى ظالّ آوشآٙ ٭،1425ًيـ ٯٜت،   .  س ًي څ پڄزپ، ثيلڅت،  ؿاكاِٻ
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اٻ٠٤ڀنى ٿل٣ِنى   ا   ، ٯپ، ٳتبثؾبڃڈ ٣ڀنچٿى ع٘نلت آينت   حٞسأآتلؼ٨ش ثبٓ٘ آٜ٘خٞس كى آذسّ،  ٭1404 ثٴل، ثڂ اثى ًيچٛى، ٣جـاٻلعڀڂ

 .ڃز٬ى

 ٴلاڃڈ.، ٯپ، ُتشر٘بٙ كشهبٙ، 1388ٓبؿٯي تڊلاڃي، ٿغڀـ، 

يڂ  رڀبٹ، تغٰيٮ  هشآٙ ١بى تبس٧  دس ػٜت،  1381ٓـك، ٿغڀـثبٯل،   .، ت٬بډپ س ًچٽ، تڊلاځٿچًچ  ا٬ٓڊبڃى، اـٻ

 . ار٣ټڀي ٻټڀٜجچ٣بت مؤسس ثيلڅت، س ؿڅٽ، ، ا٨٘ٓضاٙ ك٦ تلؼ٨ش آوشآٙ،  ٭1390،  ى، ٿغڀـعٌيڂئٛجبٛجب

بًپ ، تٔغيظ  تلؼ٨ش رٞاٗغ آزبٗغ،  ٭1412 ، عٌڂ ثڂ ٫٘ٺ ٛجلًى،  عچمڇ ٣ټڀيڈ ٯپ. ٷلرى، ٯپ، ٿلٳن ٿـيليتاثچاٰٻ

 .س ًچٽ، تڊلاځ، ڃبٓل ؽٌلڅى، ئتٔغيظ ينؿ  ٛجبٛجبا   ٫٘ٺ،  آج٨بٙ ك٦ تلؼ٨ش آوشآٙ ٗز٘غ،  1372، ننننن 

 .المعرف ، ثيلڅت، ؿاك آج٨بٙ كى تلؼ٨ش آوشآٙ ربٗغ،  ٭1412 ٛجل ، ٿغڀـ ثڂ رليل،

 . بعيبء اٻتلاث اٻ٤لثي ٣بٿټى، ثيلڅت، ؿاكاعڀـ عجيت ، تٔغيظ  آتج٨بٙ ك٦ تلؼ٨ش آوشآٙتب،  ، ثي ٛچًى، ٿغڀـ ثڂ عٌڂ

 .مكتب ِالعلمی ِاالسالمی كًچٻى، تڊلاځ، ډبُپ ، تغٰيٮ آؼ٨بؿ٦( تلؼ٨ش) آتلؼ٨ش،  ٭1380 ثڂ ٿ٤ٌچؿ، ٣يبُى، ٿغڀـ

 ٯپ، ډزلت.س ؿڅٽ، ،  ًتبة آؼ٨ٚ،  ٭٫1409لاډيـ ، ؽټيٺ ثڂ اعڀـ، 

 .بت تبكيؼ څ ٿ٤بك٩ اًقٿىتڊلاځ، ؿ٫تل ٿٜبٻ٤س ًچٽ، ، تشر٠٘ هشآٙ٭، 1418 ، ٫چالؿڅڃـ، ٿغڀـٿڊـ 

 . ډبيى ام ٯلآځ ٫لډڄٸى ؿكى ، تڊلاځ، ٿلٳنتلؼ٨ش ٛٞس، 1388 ٯلائتى، ٿغٌڂ،

 ، تڊلاځ، ڃبٓلؽٌلڅ.ألحٌبٕ آوشآٙآزبٗغ ، 1364ٯلٛجى، ٿغڀـ ثڂ اعڀـ، 

 .س ًچٽ، تڊلاځ، اٯجبٹ، هشآٙ تشر٠٘، 1372ٳبڅيبڃپچك، اعڀـ، 

 ، ثيلڅت، ؿاك اٻ٬ٴل. تلؼ٨ش آ٘شاؿىتب،  ، ثي ٿلا٧ى، اعڀـ ٿ٬ٜٔى

 .اٻڊبؿڍٯپ، س ؿڅٽ، ، هشآٙ تشر٠٘،  1381 ٿِٴيڄى اكؿثيټى، ٣ټى،

 ربڅيـاځ. ثـكٯڈ ،، تڊلاځهشآٙ تشر٠٘، 1380ماؿڇ، ٣جبى،  ٿٔجبط

 .اڃتِبكات ٿاًٌڈ آٿچمُى څ پوڅډِى اٿبٽ ؽڀيڄى ،ٯپ ،ربٗؼ٠ ٝ تبس٧  اص ِٛبٟ هشآٙ، 1391ينؿ ، ٿغڀـتٰى،  ٿٔجبط

ؼبٙ، 1394ٿٜڊلڍ، ٿلت٘ي،   ، تڊلاځ، ؿثيلؽبڃڈ ٛلط ٿٜبٻ٤بتي ثيڄَ ٿٜڊل.آصاد٥ ٛا

 ، تڊلاځ، ؿثيلؽبڃڈ ٛلط ٿٜبٻ٤بتي ثيڄَ ٿٜڊل.٢ٗذ٧ٝت، 1391ننننن ، 

 ، ٯپ، ؿاك اٻٴتبة اإلًقٿي. آتلؼ٨ش آٌبؿق،  ٭1424ٿ٨ڄيڈ، ٿغڀـرچاؿ، 

 تبكيؼ څ ٿ٤بك٩ اًقٿي. ٯپ، ؿ٫تل ٿٜبٻ٤بتس ؿڅٽ، ، هشآٙ تشر٠٘، 1373ُيلامڍ، ڃبٓل،  ٿٴبكٽ

 .اإلسالمی تڊلاځ، ؿاك اٻٴتت  ، تلؼ٨ش ٠ٛٞ٘ٛ ،1374ننننن ، 

ڈ ٿـكًنيڂ عنچمڇ   ٯنپ، ربٿ٤ن  س پنڄزپ،  ي، ئٛجبٛجبًيـ ٿغڀـعٌيڂ ، ا٨٘ٓضاٙتشر٠٘ تلؼ٨ش ، 1374چًچڍ ډڀـاڃي، ًيـٿغڀـ ثبٯل، ٿ

 .٣ټڀيڈ ٯپ

، 32، ١ٍـب٥ هشآٛـ٦   آٗٞصٟ، «ٿچًي ٫ٔيظ ڃجچؿځ ع٘لت ډبڍ ٿ٬ٌلاځ ؿكثبكڇ ٿلاؿ ام ثلكًي ؿيـٷبڇ»، 1399، كًڄبڃي، اٻڊڈ ډبؿيبځ

ّ165-186. 

 .ٳتبة ٯپس ؿڅٽ، ٯپ، ثچًتبځ ،  كش١َٜ هشآٙ، 1383 ډبُڀى ك٫ٌڄزبڃى، اٳجل،

 .ٸي اٿبٽ ٿڊـڍعبئلڍ تڊلاڃي، ٯپ، ثڄيبؿ ٫لډڄٿڊـڍ تغٰيٮ  ،تشر٠٘ هشآٙ٭، 1415يبًلڍ، ٿغڀچؿ، 


