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 ٘ٛع ٔمبِٝ: پػٚٞك٣

 داليل و پيامدهاي ارتباط ميان زرتشتيان ايران و جامعة بهائيت در دورة قاجارواکاوي 

  / قٽ، ؿاڃِٸبڇ ؽچاكمٿئؿؼٛز زازثرف  dadbakhsh.masoud@gmail.com ؿٳتلڍ تبكيؼ ايلاځ ث٤ـ ام ًا

قٽ، ؿاڃِٸبڇ ؽچاكمٿيحؿ٥ٗ ٔفترط٢ /   اًتبؿ تبكيؼ ايلاځ ث٤ـ ام ًا

 11/12/1398ـ پص٤طـ:  22/07/1398زض٤بفت: 

 چى٥سٜ

تليڂ ٿِٴقت پيلڅاځ اينڂ اٯټينت ٿنقډجي ؿك ؿڅكڋ ٯبرنبك      ڃ٬چف ثڊبئيت ؿك ٿيبځ ثؾِي ام ربٿ٤ڌ مكتِتيبځ ايلاځ، ام ثنكٵ
ډنبڍ ربٿ٤نڌ    ٳلؿڋ مكتِتي ن ٳنڈ ٿتنأحّل ام ًنجٲ مڃنـٷي څ آٿنچمڇ       ُـ. ؿك ايڂ ايبٽ، ُڀبكڍ ام رچاڃبځ تغٔيٺ ُڀلؿڇ ٿي

قعبت ارتڀب٣ي څ ؿيڄي ٷٌتلؿڇ ؿك ٿيبځ ربٿ٤نڌ مكتِنتي اينلاځ ؿاُنتڄـ ن تغنت       پبكًيبځ ډڄـ، تڀبيٺ ميبؿڍ ثڈ  اڃزبٽ ٓا
قط ُنـڋ اينلاځ    ٛټجبڃڈ څ ثلاثلڍ ؽچاډبڃڌ آييڂ ڃچٟڊچك ثڊبئيت ٯلاك ٷل٫تڄنـ څ رڀ٤ينت مكتِنتيبځ ثڊنبئي     تأحيل ٤ُبكډبڍ ٓا

ثنل پبينڌ اًنڄبؿ څ ٿٴتچثنبت ربٿ٤نڌ      نن تغټيټني څ    )اعجب( كا تِٴيٺ ؿاؿڃـ. پوڅډَ عبٗل ثل آځ اًت تب ثنب كڅٍ تچٓني٬ي  
مكتِتيبځ څ ثڊبئيبځ ايلاځ، ثڈ څاٳبڅڍ ؿاليٺ اكتجبٙ ٿيبځ پيلڅاځ اينڂ ؿڅ آينيڂ څ پيبٿنـډبڍ اينڂ اكتجنبٙ ؿك ٿينبځ ربٿ٤نڌ        
مكتِتيبځ ايلاځ ثپلؿامؿ. ؿًتبڅكؿ پوڅډَ عبٳي ام آځ اًت ٳڈ ٫ِبكډبڍ ارتڀب٣ي ايزبؿُـڇ ثل كڅڍ ؿٷلاڃـيِبځ مكتِنتي  

ربٿ٤ڌ پبكًيبځ ډڄـ څ اڃٸټٌتبځ ام ايڂ ا٫لاؿ، ثب٣ج ُـ تنب ثؾِني ام مكتِنتيبځ ثنڈ آينيڂ ڃچٟڊنچك ثڊبئينت         ډبڍ څ عڀبيت
 اڍ ؿك ٿيبځ كربٹ ًلُڄبى مكتِتي ؿك ايلاځ اڃزبٿيـ. ډبڍ ٷٌتلؿڇ ٷلايَ يبثڄـ؛ ٳڈ ايڂ اٿل ثڈ څٯچ١ ؿكٷيلڍ

 ٯبربك، مكتِتيبځ، ثڊبئيت، پبكًيبځ ډڄـ، اعجب. ٞب: و٥ّسٚاغٜ
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 ٔمسٔٝ

قٽ ثڈ ايلاځ ثڈ قٽ ثڈ مڃنـٷي ؿك ٳڄنبك    مكتِتيبځ ٳڈ پي ام څكڅؿ ًا ٣ڄچاځ پيلڅاځ يٴي ام اؿيبځ كًڀي څ ٿچكؿ تأييـ ًا

كڅ ثؾنَ ا٠٣نپ    ډبڍ ٿؾتټ٪ مٿبڃي ؿصبك ٿِٴقت څ اؽتق٫بت ُنـڃـ. اماينڂ   ؿك ثلډڈ ،پلؿاؽتڄـ ًبيل ٿلؿٽ ايلاځ ٿي

 ڌډنب څ ايزنبؿ ربٿ٤ن    بځ كا ؿك آځ ٳِچك تِٴيٺ ؿاؿڃـ. ايڂ ٿڊبرلتپبكًي ڌتـكيذ ثڈ ډڄـ ٿڊبرلت ٳلؿڃـ څ ربٿ٤ آڃبځ ثڈ

تنليڂ   مكتِتيبځ ايلاځ، يٴي ام ثنكٵ ڌك٧پ ايزبؿ ثلؽي ات٬بٯبت ٿخجت ؿك ٿيبځ ربٿ٤ يڈؿڅٷبڃڈ مكتِتي ؿك ايلاځ څ ډڄـ، 

عٴچٿنت   ڋؿڅكي ُـځ ثؾِي ام ا٫لاؿ ايڂ ربٿ٤نڈ كا كٯنپ مؿ. اينڂ ٿٌنئټڈ ام     ئٯبربك، ي٤ڄي ثڊب كڋٿ٤٘قت آڃبځ ؿك ؿڅ

ډنبڍ آڃنبځ ام اعجنب )مكتِنتيبځ      پبكًنيبځ ډڄنـ ؿك اينلاځ څ عڀبينت     ڌؿٻيٺ ع٘چك ڃڀبيڄـٷبځ ربٿ٤ن  څ ثڈ ڃبٓلاٻـيڂ ُبڇ

ـا ٳنلؿ.         بٽ ٿِلڅٛڈ څ ثڈڅرچؿ آٿـ څ ؿك اي ُـڇ( ثڈ ثڊبئي ؿٻيٺ ثبمتل ُـځ ٫٘نبڍ ٫ٴنلڍ څ ًيبًني ٳِنچك ُنـت پين

ـاځ ثنڈ ثلكًني    ٿغٰٰبځ مكتِتي ؿك ڃچُتڈ  ڌؿالينٺ څٯنچ١ اينڂ ات٬نب٭ څ پيبٿنـډبڍ آځ ؿك ٿينبځ ربٿ٤ن       ډبڍ ؽچؿ صڄ

تڈ اڃـ څ ثڈ مكتِتيبځ ايلاځ ڃپلؿاؽتڈ اڃـ تب ثب ڃبؿيـڇ ٷل٫تڂ ثلؽي ام مڅايبڍ ايڂ عبؿحنڈ، ٫ِنبكډبڍ    ٛچك ٿ٤ڀچٹ تقٍ ؿُا

نت ٳنڈ ٫ل    ًڄتي ايلاځ كا ثڈ ڌربٿ٤ يڂ ين څ آيڄنـ ت٨يينل ؿينڂ    ا٣ڄچاځ تڄڊب ٣بٿٺ ايڂ ات٬ب٭ ٿٜلط ٳڄڄـ. ايڂ ؿك عنبٻي ًا

ډنبڍ ؿيڄني، ٫لډڄٸني څ     ام ٯجينٺ: ٿڊينب ثنچؿځ مٿيڄنڈ     ،اڍ يڄـڍ صڄـٿلعټنڈ اپقيلؿ څ ٫ل ٓچكت ڃبٷڊبڃي ٓچكت ڃڀي ثڈ

څ آُنڄبيي ثنب    ڈُنچؿ، ٿچارڊن   ډبڍ ؿكڅڃي څ ثيلڅڃي ٳڈ ثب٣ج ٷٌٌت ٫لؿ ام ربٿ٤ڈ ؽچيَ ٿني  ارتڀب٣ي، څرچؿ ثغلاځ

څ ت٤ڊـ ثڈ آڃڊب څ ؿًت آؽل ثلڅم پيبٿنـډبڍ اينڂ ت٨يينل     ډبڍ رـيـ يڂ رـيـ، پقيلٍ تـكيزي ثبڅكډب څ اڃـيِڈيؿيڂ څ آ

كڅ اڃزنبٽ پوڅډِني ٿٌنتٰٺ ٳنڈ ثنڈ       (. اماينڂ 18، ّٽ1993كاٿجچ،  ؛113څ112ّ ،1392)ٳلٿي پچك،  كا ؿك پي ؿاكؿ

ثلكًي تڀبٿي رچاڃت ايڂ ٿچٗچ١ ثپلؿامؿ څ مڅايبڍ تبكيٲ ايڂ ٯ٘نيڈ كا ٿِنؾْ ًنبمؿ، عنبئن اډڀينت څ ٗنلڅكڍ       

 كًـ. ڃ٠ل ٿي ثڈ

 ڋآټي ؿك پوڅډَ عبٗل ثلكًي ؿاليٺ اكتجبٙ ٿيبځ مكتِنتيبځ څ ثڊبئينبځ ؿك ؿڅك   ڌتچرڈ ثڈ ٿچاكؿ ٿقٳچك، ٿٌئټثب 

ت. ډڀضڄيڂ ينب٫تڂ پبًنؾي ٿڄبًنت ثنلاڍ ًنؤاالت       ڌٯبربك څ پيبٿـډبڍ ايڂ اكتجبٙ ؿك ٿيبځ ربٿ٤ مكتِتيبځ ايلاځ ًا

ـا٩ ؿيٸل ٿٰبٻ  ثبُـ: عبٗل ٿي ڌربڃجي فيٺ ڃين ام اډ

تڄـ؟ ًيبځ ډڄـ څ ؿڅٻت اڃٸټيي تب صڈ ٿيناځ ؿك ُٴٺپبك ڌربٿ٤ .1  ٷيلڍ ايڂ اكتجبٙ ڃَٰ ؿُا

 ُـڇ صٸچڃڈ ثچؿ؟ ثڈ ثڊبئيت څ مكتِتيبځ ثڊبئي مكتِتي ايلاځ ڃٌجت ڌكڅيٴلؿ ثنكٷبځ ربٿ٤ .2

 څرچؿ آڅكؿ؟ مكتِتيبځ ايلاځ ثڈ ڌثڊبئي ُـځ ثؾِي ام مكتِتيبځ ايلاځ صڈ پيبٿـډبيي كا ؿك ربٿ٤ .3

نڄبؿ څ ٿٴتچثنبت ٿچرنچؿ ثنڈ څاٳنبڅڍ اؽتق٫نبت           كڅ  امايڂ ڃچيٌڄـٷبځ ايڂ پوڅډَ تقٍ ؿاكڃنـ تنب ثنب ثلكًني ًا

ډنبڍ   ثڊبئيت څ پبكًيبځ ډڄـ څ عڀبينت  ڌڅرچؿآٿـڇ ؿك ٿيبځ مكتِتيبځ ايلاځ ؿك ايڂ ايبٽ ثپلؿامڃـ څ ڃَٰ ثنكٷبځ ربٿ٤ ثڈ

ـاٯڈ ٯلاك آڃبځ ام مكتِتيبځ ثڊبئي  ڌډنبڍ ربٿ٤ن   ڂ پوڅډَ ا٣تٰبؿ ؿاكڃنـ ٳنڈ عڀبينت   ؿډڄـ. ڃچيٌڄـٷبځ اي ُـڇ كا ٿچكؿ ٿ

ډنبڍ   ٣بٿٺ آټي څٯچ١ ؿكٷينلڍ  ،ايلاځ ؿك ايڂ ؿڅكاځ ڋُـ پبكًيبځ ډڄـ څ ؿڅٻت اڃٸټٌتبځ ام ثڊبئيت څ مكتِتيبځ ثڊبئي

ت. ډلصڄـ ڃڀي ڌٷٌتلؿڇ ؿك ٿيبځ ربٿ٤ ًبؿٷي ام ڃَٰ ٫ِبكډبڍ ارتڀنب٣ي څ ت٤ٔنجبت    تچاځ ثڈ مكتِتيبځ ايلاځ ثچؿڇ ًا

 .پچُيـډبڍ څٯچ١ ايڂ ات٬بٯبت صِپ  مٿيڄڈ ٣ڄچاځ پيَ ًڄتي مكتِتي ثڈ ڌٿيبځ ثنكٷبځ ربٿ٤ٿچرچؿ ؿك 



  73 ٿ٤ٌچؿ ؿاؿثؾَ څ.../  ٚاوب٢ٚ زال٤ُ ٚ پ٥بٔسٞب٢ اضتجبن ٥ٔبٖ ظضتكت٥بٖ ا٤طاٖ ٚ خبٔؼ١ ثٟبئ٥ت... 

تغٰيٮ، ٣چاٿٺ ايزبؿ اكتجبٙ ٿيبځ مكتِتيبځ ايلاځ څ ثڊبئيت ٿنچكؿ څاٳنبڅڍ    ڌؿك ايڂ پوڅډَ پي ام ثلكًي پيِيڄ

ت. ؿك ثؾَ ؿيٸل پوڅډ ڌٯلاك ٷل٫تڈ څ ڃَٰ ربٿ٤ َ پيبٿـډبڍ اينڂ اكتجنبٙ ؿك   پبكًيبځ ؿك ايڂ اكتجبٙ ثلكًي ُـڇ ًا

ثڈ ثڊبئيت څ اؽتق٫بت ؿكڅڃي ٿيبځ آڃبځ ٿنچكؿ ثلكًني    مكتِتيبځ ايلاځ څ كڅيٴلؿ ثنكٷبځ ايڂ ربٿ٤ڈ ڃٌجت ڌٿيبځ ربٿ٤

ت. ؿك پبيبځ ايڂ ڃچُتبك ڃين ڃتبيذ ثلكًي ثڄنـڍ   ٷينلڍ رڀن٢   پقيل٫تڈ، ؿك ٯبٻت ثؾَ ڃتيزنڈ  ډبڍ ٓچكت ٯلاك ٷل٫تڈ ًا

ت.  ُـڇ ًا

 تحم٥ك ١. پ٥ك1ٙ٥

اڍ ام  ؿٻينٺ پنبكڇ   ٯبربك څ پيبٿنـډبڍ اينڂ اكتجنبٙ، تنب پنيَ ام اينڂ ثنڈ        ڋاكتجبٙ ثڊبئيبځ څ مكتِتيبځ ايلاځ ؿك ؿڅك ڋؿكثبك

ـاڃي     ت. ڃچيٌڄـٷبځ مكتِنتي تڀبينٺ صڄن ـاڃي ثڈ ڃٸبكٍ ؿكڃيبٿـڇ ًا ڄبؿ، ٿٜټت صڄ ـاكٱ څ ًا ٿقع٠بت څ ٳپ ثچؿځ ٿ

تڈ ثڈ ٓغجت ؿكايڂ ـُا ڄبؿ ٿچرچؿ ؿكايڂډب څ  اڃـ څ ڃچُتڈ ثبكڇ ڃ رنڈ ٿغٰٰنيڂ   ثبكڇ ڃين ٳڀتل ٿچكؿ تچ ٿٴتچثبت ثڊبئيبځ څ ًا

ت.  ٿؾتټ٪ ٯلاك ٷل٫تڈ ًا

اڃنـ )ڃبئجينبځ څ    ٯبربك پلؿاؽتڈ كڋؿك پوڅډِي ثڈ ثلكًي اكتجبٙ ٿيبځ مكتِتيبځ څ ثڊبئيبځ ايلاځ ؿك ؿڅ ٣ټيپچكڅ  ڃبئجيبځ

ق٣بت ًچؿٿڄـڍ ؿكثبك1390 ٣ټيپچك ًيقة، نت    ڌكاثٜ ڋ(. ايڂ ٿٰبٻڈ عبڅڍ ٛا  ؛ٿيبځ پيلڅاځ ايڂ ؿڅ اٯټينت ٿنقډجي ًا

ت٬بؿڇ ٿنقٳچك   ڌتچٓي٬ي ؿاكؿ. ډڀضڄيڂ ڃچيٌنڄـٷبځ ٿٰبٻن   ڌثبُـ څ ٿٰبٻڈ ثيِتل رڄج ُـڇ ؿك آځ ٿغـڅؿ ٿي ٻيٴڂ ٿڄبث٢ ًا

 اڃـ. ثڈ تڀبٽ مڅايبڍ ايڂ اكتجبٙ، ؿاليٺ څ پيبٿـډبڍ آځ ڃپلؿاؽتڈ

ثڈ ثلكًي ڃَٰ مكتِتيبځ ؿك ٷٌتلٍ ثبثينت څ  « ثڊبء ثي»ؿك ثؾِي ام ٳتبة ؽچؿ ثب ٣ڄچاځ  ًيـ٣ټي عٌڄي آٿټي

ت )عٌڄي آٿټي، ٓچكت ارڀبٻي څ ؽقٓنڈ اكائنڈ ُنـڇ څ ثيِنتل ثنڈ       (. ايڂ ثؾَ ام ٳتبة ثڈ1398 ثڊبئيت پلؿاؽتڈ ًا

ت.پبكًيبځ ثب ث ڌتچٓي٪ اكتجبٙ ٿيبځ ڃڀبيڄـٷبځ ربٿ٤  ڊبئيبځ پلؿاؽتڈ ًا

څرچؿآٿنـڇ ؿك ٿينبځ    ډنبڍ ثنڈ   ٸل ؽچؿ ٳڈ ثڈ ثلكًي ُنٴب٩ ؿي ڌډبيي ام ٿٰبٻ ڃچيٌڄـٷبځ پوڅډَ عبٗل ؿك ثؾَ

څرچؿآٿنـڇ ڃبُني ام آځ    ډبيي ام اينڂ اكتجنبٙ څ اؽتق٫نبت ثنڈ     پلؿامؿ، ثڈ ٷچُڈ ٯبربك ٿي ڋمكتِتيبځ ايلاځ ؿك ؿڅك ڌربٿ٤

بكڇ ٳلؿڇ ٖ     ٳتنبة ڃين ؿك  تچكد اٿيڄي (.ٽ2018)ؿاؿثؾَ څ ٿ٬تؾلڍ،  اڃـ ُا ثنڈ ثلكًني    اؾـٙبز٢ اظ ظضتكـت٥بٖ ا٤ـطا

ت )اٿيڄي، ڄبؿ ٿلتجٚ ثب ايڂ ات٬بٯبت پلؿاؽتڈ ًا ـاؿڍ ام ًا  (.1380 ت٤

ـاځ كيپچكتل څ ڃٰنَ آڃنبځ ؿك تغنچالت ارتڀنب٣ي اينلاځ ٿ٤بٓنل        عٌيڂ آثبؿيبځ ؿك پوڅډِي ربٿ٢ ثڈ ثلكًي ؽبڃ

ت ٳڈ ؿك ثؾَ ٯنچ١  څ ُـڇ څ ثنڈ  ؿك عڀبيت ام مكتِتيبځ ثڊبئي اكؿُيل كيپچكتلډبيي ام ايڂ پوڅډَ ثڈ ڃَٰ  پلؿاؽتڈ ًا

 (.1383 )آثبؿيبځ، پلؿامؿ مكتِتيبځ ايلاځ ٿي ڌپيچًتڂ اؽتق٫بت ؿاؽټي ؿك ربٿ٤

ـاٽ ام ڃچُتڈ ډيش ٓچكت رنبٿ٢ څ   ډبڍ ٿقٳچك، اكتجبٙ ٿيبځ ثڊبئيبځ څ مكتِتيبځ ايلاځ څ پيبٿـډبڍ ايڂ اكتجبٙ كا ثڈ ٳ

ـاؿڇ ُنـڇ ثنڈ    عبٗل تقٍ ؿاكؿ تب ثب ثلكًي ٿڄبث٢ ؿًنت اڅٹ څ ٳڀتنل ؿينـڇ    ڌكڅ ٿٰبٻ اڃـ. امايڂ ٳبٿٺ ٿچكؿ ثلكًي ٯلاك ڃ

 ،ثبة اكتجنبٙ ٿينبځ مكتِنتيبځ څ ثڊبئينبځ اينلاځ      څاٳبڅڍ ايڂ ٿچٗچ١ ثپلؿامؿ. ؿك ڃتيزڈ ثڊتليڂ ٿڄبث٢ ثلاڍ پوڅډَ ؿك

ڄبؿ ٿټي ڄبؿ ٿچرچؿ ؿك پوڅډِٸبڇ تبكيؼ ٿ٤بٓل څ ًبمٿبځ ًا ڄـٷبځ ثڊبئي  څ ډڀضڄيڂ ڃچُتڈ ًا ت. ؿكايڂډبڍ ڃچٌي  ثبكڇ ًا
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 . زال٤ُ ا٤دبز اضتجبن ٥ٔبٖ ظضتكت٥بٖ ا٤طاٖ ٚ خبٔؼ١ ثٟبئ٥ت2

ـ    ڋمكتِتيبځ ايلاځ ٳڈ ؿاكاڍ ٿِٴقت څ ٿ٤٘قت ٣ـيـ ڌثؾِي ام ربٿ٤ ،ثب ٟڊچك ثڊبئيت ثنڈ   ،ؿاؽټني څ ثيلڅڃني ثچؿڃن

ؽٜنل   ،ډنبڍ پيِنيڂ   ؿك ؿڅكڇمكتِنتيبځ اينلاځ ٳنڈ     ڌيڂ ڃچٟڊچك پلؿاؽتڄـ. ربٿ٤يايزبؿ اكتجبٙ ثب ثنكٷبځ څ پيلڅاځ ايڂ آ

ًنڀت   ؿٻيٺ ٷلايَ ثؾِي ام آڃنبځ ثنڈ   ٳلؿ، ؿك ايڂ ؿڅكاځ ثڈ اٗڀغقٹ څ عٺ ُـځ ؿك ٿيبځ ٿٌټڀبڃبځ كا اعٌبى ٿي

 يڂ رـيـ ٯلاك ٷل٫ت.يؿك ٿ٤لٕ ڃبثچؿڍ ام ًچڍ ايڂ آ ،ثڊبئيت

ـايي ثيِنتل ثنڈ تجټين٦ ؿك ٿينبځ پينلڅاځ اٯټينت       ٿجټ٨بځ ثڊبئي ؿك ؿڅكڇ بڍ ٿؾتټن٪ ٿنقډجي   ډن  ډنب څ ٫لٯنڈ   ډبڍ اثت

تڄـ ٿي ـاځ،      ٛچكڍ ثڈ ؛پلؿاؽتڄـ څ ٤ًي ؿك رقة آڃڊب ؿُا ـايي ثڊبئينت كا يڊچؿينبځ ډڀن  ٳڈ ثؾَ ميبؿڍ ام پينلڅاځ اثتن

 ؛ ڃبئجينبځ څ ٣ټيپچكًنيقة،  88ّ ،3د ،1326 ؿاؿڃنـ )آيتني،   اٻټڊي تڊلاځ څ مكتِتيبځ يننؿ تِنٴيٺ ٿني    ؿكاڅيَ ٣ټي

ـاؿڍ ام مكتِتيبځ ينؿ پيَ ا113، 1390ّ ٻنيٴڂ   ؛(203ّ ،1381 ثبثيت پيچًنتڈ ثچؿڃنـ )ثنلاڅځ،    ڌم آځ ثڈ ٫لٯ(. ت٤

ڃنواؿ څ ام   ميلا څڍ كا ايلاڃي ؛ام ٿغجچثيت ثيِتلڍ ؿك ٿيبځ مكتِتيبځ ايلاځ څ ډڄـ ثلؽچكؿاك ُـعٌيڄ٤ټي ڃچكڍ )ثڊبءاهلل( 

يڂ ڃچٟڊنچك  ين ثنڈ آ  ڃ٬ل ام مكتِتيبځ يننؿ څ ٳلٿنبځ   250كڅ ؿك ٿزڀچ١ عـڅؿ  ؿاڃٌتڄـ. امايڂ ڃٌٺ پبؿُبډبځ ًبًبڃي ٿي

 (.113، 1390ّجيبځ څ ٣ټيپچكًيقة، ثڊبئيت پيچًتڄـ )ڃبئ

ډبڍ ٿؾتټ٬ي ام ٯجيٺ ٫ِنبكډبڍ اٯتٔنبؿڍ    ٣ټٺ ايزبؿ اكتجبٙ څ ٷٌتلٍ ثڊبئيت ؿك ٿيبځ مكتِتيبځ، ؿيـٷبڇ ڋؿكثبك

نت  څ ارتڀب٣ي ثل كڅڍ مكتِتيبځ، ٯـكت تجټي٨بتي ثبالڍ ثڊبئيت څ آماك څ افيت تنچاځ   اٿنب ٿني   ؛ډبڍ ؿيڄي ٿٜلط ُـڇ ًا

ـاٽ ام ڃ٠لات ٿقٳچك كا ثب ؿيـ ـ    تلؿيـ ٿچكؿ ڃٰـ څ ثلكًي ٯنلاك ؿاؿ. ثڊبئينت ؿك ًنبٹ    ڋډلٳ ًنينؿډپ   ڋډنبڍ پبينبڃي ًن

څ٤ٗيت اٯتٔنبؿڍ څ  ، ُبڇ ڃبٓلاٻـيڂډزلڍ ا٣قٽ څرچؿ ٳلؿ ٳڈ ؿك ايڂ ؿڅكاځ څ پي ام ٓـڅك ٫لٿبځ ٻ٨چ رنيڈ تچًٚ 

ـا  ارتڀب٣ي مكتِتيبځ ڃٌجت تچاڃنـ ؿٻينٺ ٿڄٰٜني ثنلاڍ ت٨يينل ٷنلايَ        ٳلؿڇ ثچؿ څ ايڂ ٫ِنبكډب ڃڀني  ثڈ ٯجٺ ثڊجچؿ پي

ډبڍ ٿقډجي ثڈ تجټي٦ ؿك ٿينبځ ٿٌنيغيبځ اينلاځ     تل ام ًبيل اٯټيت ثڊبئيبځ ثيِتل څ پيَ ،مكتِتيبځ ثبُـ. ام ًچڍ ؿيٸل

ڃينن ٣بٿنٺ    پلؿاؽتڄـ څ ٣ـٽ ٿچ٫ٰيت آڃبځ ؿك رقة پيلڅاځ ايڂ اٯټيت ٿقډجي، عٴبيت ام آځ ؿاكؿ ٳڈ ٿجغنج تجټي٨نبت  

 مكتِتي څ ثڊبئي ؿك ايلاځ ڃيٌت. ڌآټي اكتجبٙ ٿيبځ ربٿ٤

ثيِنتل ام پينلڅاځ ًنبيل     ،يب٫تنڈ ام تِني٢   اڍ اڃ٤ِبة ٣ڄچاځ ُبؽڈ ام ڃٴبت عبئن اډڀيت ؿيٸل آڃٴڈ پيلڅاځ ثڊبئيت ثڈ

تڄـ څ آڃبځ ثڈ ڌاؿيبځ ٿچكؿ اڃتٰبؿ څ ډزڀ اڍ پينلڅاځ ًنبيل   تچاڃٌتڄـ ٿټزنأ څ پڄبډٸنبډي ثنل    ًؾتي ٿي ارتڀب٣ي ٯلاك ؿُا

ٷبڇ ؽچؿ ثڊبئينبځ ڃينن ثنلاڍ ٳٌنت      ،(. عبٹ آڃٴڈ ٿٜبثٮ ثب ٿڄبث٢ ٿچرچؿ72-68ّ ،1398 اؿيبځ ثبُڄـ )عٌڄي آٿټي،

 (.130څ 129ّ ،ٽ1975 ٳلؿڃـ )ٿڊلاڃزبڃي، څاڃڀچؿ ثڈ ٷلايَ ثڈ ٿٌيغيت ٿي ،اٿڄيت ثيِتل

ـاٽ ام ؿاليٺ ٿٜلط ډيش ،ثب تچرڈ ثڈ ٿچاكؿ ٿقٳچك تچاځ ٣ټت آټي اكتجبٙ ٿينبځ مكتِنتيبځ څ ثڊبئينبځ     ُـڇ كا ڃڀي ٳ

ت ٳڄت ؿڅكڅُِچاكايلاځ ؿاڃٌت.  ا٣تٰنبؿ ؿاكؿ ٳنڈ ًنٜظ پنبييڂ      ،٫لاڃٌچڍ ٳڈ ايڂ ايبٽ كا ام ڃنؿيٲ ٿِبډـڇ ٳلؿڇ ًا

ثؾِني ام ٿنلؿٽ ثنڈ ؽلا٫نبت څ      ،آٷبډي ؿك ٳڄبك ًبيل ٿ٤٘قت څ ٿِٴقت ارتڀب٣ي ٿچرنت ُنـ تنب ؿك اينڂ ؿڅكاځ    

كاعتني ؿك ٿينبځ    كيِڈ، ثبم ډپ ثنڈ  ٳڈ ډل ٛليٰت څ ٿٌټٴي ډلصڄـ پچس څ ثي ٛچكڍ ثڈ ؛تڀبيٺ ُچڃـډبڍ ڃچٟڊچك ٿ يڂيآ
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ـا ٿي (. مكتِنتيبځ ڃينن ام   99ّ ،1378ثبكم ايڂ اٿل ثچؿ )ؿڅكڅُِنچاك،   ڌٳلؿ؛ ٳڈ ثڊبئيت ڃڀچڃ ثؾِي ام ٿلؿٽ ډچاؿاك پي

ًنڄتي څ تزنـؿؽچاڇ    ڌلڍ ٿينبځ ربٿ٤ن  ډنبڍ ارتڀنب٣ي، ت٘نبؿډبڍ ٫ٴن     ڃجچؿڃـ څ ًٜظ پبييڂ آٷبډي بايڂ ٯب٣ـڇ ٿٌتخڄ

 ٳلؿ. رـيـڍ ثبم ٿي ڌڃچ١ اڃـيِ كاڇ كا ثلاڍ څكڅؿ ډل ،مكتِتي څ ٫ِبكډبڍ ارتڀب٣ي ٿچرچؿ

تليڂ ٣چاٿٺ ايزنبؿ اكتجنبٙ    ٿڊپ ،پبكًيبځ ډڄـ، اڃزڀڂ ك٫بڇ مكتِتيبځ ايلاځ څعٴچٿت اڃٸټٌتبځ ڌربٿ٤ ،ثـڅځ تلؿيـ

تنـكيذ عټٰنڌ    ثنڈ  ،څكڇ ثچؿڃـ. ثب څكڅؿ ڃڀبيڄـٷبځ پبكًيبځ ډڄنـ ثنڈ اينلاځ   ثڊبئيت ؿك ايڂ ؿ ڌٿيبځ مكتِتيبځ ايلاځ څ ربٿ٤

ـ   اكتجبٙ ٿيبځ ثڊبئيبځ څ مكتِتيبځ ايلاځ ُٴٺ ٷل٫ت څ ٫لًتبؿٷبځ اڃزڀڂ پبكًيبځ ډڄنـ ؿك ؿڅكڇ  ٣نقڅڇ ثنل    ،ډنبڍ ث٤ن

ډبڍ ٿٌنتٰيپ   ب عڀبيتمكتِتيبځ، كڅاثٚ ڃنؿيٴي ڃين ثب اعجب څ ربٿ٤ڌ ثڊبييت ايلاځ ايزبؿ ٳلؿڃـ. عٴچٿت اڃٸټٌتبځ ڃين ث

يڂ ثب يٴـيٸل ُـ )عٌنڄي  يڃچ٣ي ٣بٿٺ څعـت څ آُڄبيي ايڂ ؿڅ آ ثڈ ،ډبڍ ٿقډجي ؿك ايلاځ څ ٧يلٿٌتٰيپ ؽچؿ ام اٯټيت

ـ    ٓنچكت ٧يلٿٌنتٰيپ څ ثنڈ    ٛچك ٿٌتٰيپ ام ثڊبئيبځ څ ثنڈ  (. آڃبځ تٰليجبً ثڈ76ّ ،1398 آٿټي، نٜڌ پبكًنيبځ ډڄن ام  ،څًا

 ٳلؿڃـ. مكتِتيبځ ايلاځ عڀبيت ٿي

 پارسیان َىد ي تشکیل اوجمه رفاٌ زرتشتیان ایران. 1-2

قٽ ثڈ ايلاځ پبكًنيبځ ډڄنـ    ڌربٿ٤ ًڀت ډڄـڅًتبځ ٿڊبرلت ٳلؿڃـ څ تـكيذ ثڈ ثؾِي ام مكتِتيبځ ٳِچك ثڈ ،ثب څكڅؿ ًا

پلؿاؽتڄنـ تنب آڃٴنڈ ثنب      ډبڍ ٿتڀبؿڍ ثنڈ مڃنـٷي ٣نبؿڍ څ ٿ٤ڀنچٻي ؿك ډڄـڅًنتبځ ٿني       كا تِٴيٺ ؿاؿڃـ. پبكًيبځ ًـڇ

ٷيلڍ اڃٸټٌتبځ ؿك ٿڄٰٜڈ، اٳخليت آڃبځ ام ٿڄبٛٮ ٿؾتټ٪ ډڄـ ثڈ ثڀجئي ٿڊنبرلت ٳلؿڃنـ څ ربيٸنبڇ ارتڀنب٣ي      ٯـكت

ـا ٳلؿ؛ ٳڈ ايڂ ات٬ب٭ ٿچرت تِـيـ كڅڃـ ٿڊبرلت مكتِتيبځ اينلاځ ثنڈ ډڄنـ ُنـ )ُنڊڀلؿاځ،      ايِبځ ثڈ  تـكيذ كُـ پي

 (.224، ّٽ1987ډلٿنؿيبك،  ؛41-44ّ ،1363

ؿاؿڃنـ   څٳبك څ تزبكت اډڀيت ٿني  ٯـكڍ ثڈ ٳٌت ٬ل ام پبكًيبځ ؿك ثڀجئي ًبٳڂ ثچؿڃـ څ ثڈډناك ڃ 44 ،ؿك ايڂ ؿڅكاځ

ـا٣ي ٿني « ٳٌت څ ٳبك»ڍ بپبكًي ثلاڍ ٿلؿٽ ډڄـ ٿ٤ڄ ڋٳڈ څاه ( څ آڃنبځ ثنڈ   38څ37ّ ،1373 )ٿبًنبډبكڅ،  ٳنلؿ  كا ت

ٻي تزبكڍ ثنيڂ ډڄنـ   (. پبكًيبځ ام كاڇ ؿال132څ131ّ ،1372 يڊچؿيبځ ډڄـڅًتبځ ٿ٤لڅ٩ ثچؿڃـ )ُچكٍ ډڄـڅًتبځ،

ـاٽ ثڈ تأًيي تزبكتؾبڃڈ څ اكڅپب څ آٿليٴب ؿكآٿـ ډڄٸ٬تي ثڈ ډب، ُن٤ت ثبڃنٲ څ ٳبكؽبڃزنبت     ؿًت آڅكؿڃـ څ ام ايڂ كاڇ اٯ

ډبڍ ثٌنيبك،   ډبڍ تزبكڍ ٷٌتلؿڇ څ تأًيي تزبكتؾبڃڈ (. آڃبځ ا٫نڅځ ثل ٤٫بٻيت23ّ ٽ،1925 ڃٌبري ٳلؿڃـ )پچكؿاڅؿ،

ڈ، ؿك اٿچك ؽيليڈ ٿبڃڄـ ًبؽت ڃچاؽبڃڈ، ثيڀبكًتبځ څ ٿلاٳن آٿچمُني ڃينن ٤٫بٻينت    ؽليـ څ ٫لڅٍ ًڊبٽ څ ًبؽت ٳبكؽبڃ

تڄـ )ُڊڀلؿاځ، عـڍ كًيـ  ( څ ڃ٬چف اٯتٔبؿڍ ايِبځ ؿك ٯلځ ڃچمؿډپ ٿيقؿڍ ؿك ثڀجئي ثڈ30څ 25څ 20ّ ،1363 ؿُا

 (.16، 1386ّ آځ پبكًي ثچؿڃـ )ډيٺ، ڋڃ٬ل تڀبٽ ا٣٘بڍ ؿڇ ،ٽ1836ٳڈ ډڄٸبٽ تأًيي اتب٭ ثبمكٷبڃي ثڀجئي ؿك ًبٹ 

ؿٻيٺ اكتجبٙ ٿڄبًت ثنب   ؿاؿڃـ ٳڈ ثڈ ا٫لاؿڍ ؿٷلاڃـيَ څ تچاڃٸل تِٴيٺ ٿي ،بٽتل پبكًيبځ ٧لة ډڄـ كا ؿك ايڂ ايثيِ

ٚ ًـ (.123ّ ،1373 عٴچٿت اڃٸټٌتبځ، ثڈ ٿٰبٽ څ ٿڄنٻتي كًيـڇ ثچؿڃـ )ٿبًبډبكڅ، ڃنچمؿډپ ٿنيقؿڍ    ڋآڃبځ ؿك اڅًا

٭ ڃڀبيڄـٷبڃي كا ثلاڍ ثڊجچؿ ُنلايٚ  1271ٽ/1854ايزبؿ ٳلؿڃـ څ ام ًبٹ « ڃزڀڂ ك٫بڇ مكتِتيبځ ايلاځا»ڃبٽ  تِٴّټي ثڈ
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نيـكڍ،  ٿبڃٴزي ٻيڀزي ډبتليب ،ډڀٴيِبځ ؽچؿ ثڈ ايلاځ ٫لًتبؿڃـ ٳڈ اڅٻيڂ څ تأحيلٷقاكتليڂ آڃبځ ت )ُا ، 1355 ڃبٽ ؿُا

 (.88، 1388ّٿيلعٌيڄي، ؛ 477ّ

 ن در ایران ي ريابط آوان با بُائیانومایىدگان اوجمه رفاٌ زرتشتیا. 2-2

ثنبڃي ؽنـٿبت    ،ايڂ اڃزڀڂ ٳڈ ډـ٩ ام تِٴيٺ آځ ٳڀٲ ثڈ ثڊجچؿ څ٤ٗيت اٯتٔبؿڍ څ ارتڀب٣ي مكتِتيبځ ايلاځ ثنچؿ 

ـاكى څ... ؿك ٿينبځ مكتِنتيبځ اينلاځ ُنـ        ك٫بډي څ ارتڀب٣ي ٷٌتلؿڇ اڍ ام ٯجيٺ ؿكيب٫ت ٫لٿبځ ٻ٨چ رنيڈ، ًنبؽت ٿن

 ،ډبڍ ٿبډچڍ ڃٸلٍ ٫لًتبؿٷبځ ايڂ اڃزڀڂ ثنب مكتِنتيبځ اينلاځ    ت٬بڅت ،ثب څرچؿ ايڂ(. 22-16ّ ،1360 )ُڊليبكڍ،

څرنچؿ آڅكؿ ٳنڈ    ډبڍ ارتڀب٣ي څ ٿقډجي ٿِٴقت څ ٿ٤٘قت مينبؿڍ كا ڃينن ؿك ٿينبځ مكتِنتيبځ اينلاځ ثنڈ       ؿك مٿيڄڈ

 مكتِتيبځ ايلاځ ثڈ ثڊبئيت ثچؿ. ڌتليڂ آڃڊب ٷلايَ ثؾِي ام ربٿ٤ ٿڊپ
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ٍ  ڋڃؾٌتيڂ ٫لًتبؿ ٿبڃٴزي ٿٰبٿنبت اڃٸټيٌني ًنبٳڂ ؿك ثڀجئني څ ؿك      ڌڃبٿن  پبكًيبځ ډڄـ ثڈ ايلاځ ثچؿ. څڍ ثب ًن٬بك

ا٫ننڅځ ثنل پلؿاؽنت     ٿنبڃٴزي (. 622ّ ،1363٭ څاكؿ ايلاځ ُنـ )ُنڊڀلؿاځ،   1271ٽ/1854ؿك ًبٹ  ،ٳڀبٹ اعتلاٽ

ثنڈ عڀبينت ام ثڊبئينبځ څ مكتِنتيبځ ٿتڀبينٺ ثنڈ       ډبڍ ٿبٻي څ اڃزبٽ آقعبت ميبؿ ؿكڅځ ربٿ٤ڌ مكتِتي ايلاځ،  ٳڀٲ

ت څرچؿ آٿـڇ  ٳڈ ايڂ ُبئجڈ ؿكثبكڋ څڍ ثڈ ٛچكڍ ثڈ ؛ثڊبئيت پلؿاؽت ٣ڀـ ًن٤ي ؿك ٿتڀبينٺ ٳنلؿځ مكتِنتيبځ      ٳڈ ثڈًا

ت )٫ٰيڈ عٰبڃي، يڂ ڃچٟڊچك ثڊبئيت ثڈيًڀت آ ايلاځ ثڈ تڈ ًا قٽ ؿُا ؛ 151ّ ،1383 ؛ آثبؿينبځ، 19ّ ،1382 ربڍ ًا

ؿٻيٺ څ ٿـكٱ احجبت ڃِـڇ، اٿنب   ڌٛچك ٿٌتڄـ څ ثب اكائ ٷبڇ ثڈ ډلصڄـ ٳڈ ايڂ اٿل ډيش ؛(445ّ ،1388 ،كڅعبڃي څ اڅكڃٶ

ت،  آځ يڂ ين ٷنقاك آ  ثڄينبځ  ،ٿټٰنت ثنڈ ثڊنبءاهلل    عٌيڄ٤ټي ڃنچكڍ اڍ ثب  كڅاثٚ ثٌيبك ؿڅًتبڃڈ ٿبڃٴزيٛچكٳڈ ٿِؾْ ًا

تڈ څ ايڂ اكتجبٙ ث٤ـډب مٿيڄڈ ،ثڊبئيت نت.    تلڍ ٿيب ًبم ٿلاڅؿات ٷٌتلؿڇ ؿُا ؿك  ٿنبڃٴزي ځ مكتِتيبځ څ ثڊبئينبځ ُنـڇ ًا

څ ؿك ؿڅكاڃني ٳنڈ   ن   ثنڈ ٣نلا٭   ثڊنبءاهلل يٲ ًبٹ پي ام ٿڊنبرلت  ن   ٭ پيَ ام څكڅؿٍ ثڈ ايلاځ1270ٽ/1854ًبٹ 

ـاك ڃڀچؿ. ايڂ كاثٜڈ ًنبٹ يډڄچم آ ثڊبءاهلل ـاؿ ثب څڍ ؿي ـا ٳنلؿ څ ٛنل٫يڂ       يڂ ؽچؿ كا ٣ټڄي ڃٴلؿڇ ثچؿ، ؿك ث٨ ډنب اؿاٿنڈ پين

ؿاؿڃنـ )عٌنڄي آٿټني،     ثب يٴـيٸل اڃزبٽ ٿيؿ ن  ٳڈ ام ثڊبئيبځ ٿِڊچك ثچ ن ٿيلما اثچٻ٬٘ٺ ٷټپبيٸبڃيم ٛليٮ ٿٴبتجبتي كا ا

اكًنبٹ ُنـڇ څ ؿك څاٯن٢ پبًنؼ      ٿبڃٴزيثڈ  ثڊبءاهلل٭ ام ٛل٩ 1295ٽ/1879اڍ ٳڈ ؿك ًبٹ  (. ام ڃبٿڈ127ّ، 1398

ت.  ،ًتڅثڈ ا ٿبڃٴزي ڌڃبٿ كا ثب اينڂ ٣جنبكت    ٿبڃٴزيڃبٿڌ ؽچؿ ثڈ  ثڊبءاهللكڅاثٚ ؿڅًتبڃڌ ايڂ ؿڅ ڃ٬ل ٳبٿقً ٿِڊچؿ ًا

ـاڃي كڅمٷبك كًيـ. ؽچُي آڅكؿ څ ثل ؿڅًتي ا٫نڅؿ څ ينبؿ كڅمٷنبك پيِنيڂ كا    »ٳڄـ:  آ٧بم ٿي ـاځ ثڈ ايڂ مڃ ڃبٿڌ ُڀب ؿك مڃ

نت  څڍ ؿك اؿاٿڌ ڃبٿڈ ؿكثبكڋ ؿٻيٺ ٟڊچك پيبٿجل رـيـ ٓنغ  .«تبمڇ ڃڀچؿ ڈ آڃٴنڈ ٛجنٮ   ڌ ربٻنت تچرن  ڃٴتن  .جت ٳنلؿڇ ًا

ت  يڂ ين ايڂ ڃبٿڈ كا ثڈ مثبځ پبكًي رچاة ؿاؿڇ څ ؿك ًلتبًل ڃبٿنڈ ام آنٜقعبت ثبًنتبڃي اينلاځ څ آ     ،ٿبڃٴزيؿكؽچًا

ت )ٯـى رنچكاثضي،  ،«ٷيتي» څ «ينؿاځ»ٿبڃڄـ  ،مكتِت ت٬بؿڇ ٳلؿڇ ًا ؿك ډڀنيڂ   ثڊنبءاهلل (. 247-244ّ ،1349 ًا

ت، ؿيڂ ؽچيَ كا اؿاٿڌ آ ڌٳڈ ٿؾبٛت آځ مكتِتيبځ څ ثنكٷبځ ربٿ٤ؿيٸلڍ  ڌاي٘بٽ ؿك ؽٜبث ډبڍ ثبًنتبڃي څ   يڂيآڃبځ ًا



  77 ٿ٤ٌچؿ ؿاؿثؾَ څ.../  ٚاوب٢ٚ زال٤ُ ٚ پ٥بٔسٞب٢ اضتجبن ٥ٔبٖ ظضتكت٥بٖ ا٤طاٖ ٚ خبٔؼ١ ثٟبئ٥ت... 

ق٣ي څ څاثٌتٸي ؿًتچكاځ مكتِتي ثڈ ؿڃيب ٿي ٳڄـ څ ؿٻيٺ ٟڊچك ؿيڂ رـيـ كا ٳپ مكتِتيت ٿ٤ل٫ي ٿي  ؿاڃنـ )ډڀنبځ،   ٛا

ّ239-244.) 

ـا ٳلؿ ٳڈ  ٓنبؿك   ٿنبڃٴزي  ڋاڍ كا ؿكثنبك  ٓن٬غڈ  ٻچعي پڄزنبڇ  ثڊبءاهللاكتجبٙ ٿيبځ ايڂ ؿڅ ڃ٬ل تب عـڍ ٷٌتلٍ پي

 (.127ّ ،1398 ڃڀچؿ )عٌڄي آٿټي،

 کیخسروجی. 2-2-2

ثؾِني ام مكتِنتيبځ اينلاځ ثنب      ثچؿ. كڅڃـ اكتجبٙ ثيچٳي ٳيؾٌلڅري ٳچصڈ ،پبكًيبځ ډڄـ ؿك ايلاځ ڌؿڅٿيڂ ڃڀبيڄـڋ ربٿ٤

ربٿ٤ڌ مكتِتيبځ ايلاځ ُـ ٳڈ ؿًت آؽنل   ثب٣ج تِـيـ اؽتق٫بت ؿاؽټي ؿك ٳيؾٌلڅريربٿ٤ڌ ثڊبئيت ؿك ؿڅكڋ ع٘چك 

ُنـڇ   ٍا ام مكتِنتيبځ ثڊنبئي   ربڃجڈ ډبڍ ډڀڈ ربځ ؽچؿ كا ثل ًل عڀبيت ٳيؾٌلڅريٿڄتذ ثڈ ٳِتڈ ُـځ څڍ ٷلؿيـ. 

ـاٻجڊبء)اعجب( ام ؿًت ؿاؿ څ  ـاٻجڊبء،  ؿك ًچٵ څڍ ٿٴتچثي ٓبؿك څ ثلاڍ اڅ ٛټت ٿ٬٨لت ٳلؿ ٣ج  (.26ّ ،1333)٣ج

ــكؿك ٳتننبة  ،يئام ٿننچك٘ؽيڂ ثڊننب ٫بٗننٺ ٿبمڃننـكاڃي ــٛض اِح  څ ؿاليننٺ ٿننلٵ څڍ ٳيؾٌننلڅري ڋؿكثننبك ظٟ

 ڃچيٌـ: ٷچڃڈ ٿي ايڂ

وٝ ثؼس اظ ٢ٚ ])ٔب٘ىد٣([ اظ خب٘ت ثعضٌبٖ پبضؾ٥بٖ ٞٙـس ثـٝ ؾطپطؾـت٣ ظضتكـت٥بٖ ا٤ـطاٖ لـطاض        و٥رؿطٚخ٣... 

ساظ ٚ اػٕـبَ ثـ٣   ٥ٕٞٗ ،زاقت ؿـبٖ زٚؾـت٣    ػـساِتف ضا ٔرـبِ  حـكّ     وٝ تؼهّجبت زؾتٛض ت٥ط٘ا ؾطپطؾـت٣ ٚ ٘ا

ٝ  ،ٍ٘ط٤ؿت دٕـٗ ٕ٘ب٤ٙـسٌبٖ ثطآٔـس ٚ       ٔحض لّغ ٚ لٕغ اؾتجساز ٚ اؾتمالَ ٢ٚ زض أٛض ّّٔت ثـ نـسز تأؾـ٥ؽ ٘ا

ٕطز ثٝ دٕٗ ٤بفتٙس ٚ پطفؿٛض خٛ٘ا دٕـٗ ٚالـغ     ،٘ٛػ٣ الساْ ٕ٘ٛز وٝ ت٣ٙ چٙس اظ احجّب٢ پبضؾ٣ ػض٤ٛت ٘ا ٔٙكـ٣ ٘ا

كـب وـطز ]ٚ[ ثـٝ ٔح     قس وٝ ٘ظبْ ])ػجـبؼ افٙـس٢([ فطؾـتبز ٚ ث٥ب٘ـبت      ضـط حضـطت ػجـساِجٟبء   ٘بٔٝ تٙظـ٥ٓ ٚ ٘ا

ب ذبن ا٤طاٖ ضا اظ آغبظ ٔكىج٥ع فطٔـٛز٢  » :س وٝ ا٤ٗ ٔٙبخبت زض آٖ ثٛز٥ثرف زض خٛاثف ضؾ ٔؿطّت پب]ن[ ا٢ ٤عز٘ا

دٕٗ ثٝ اٚ ضخ زاز ٚ اظ اٚ لب٤ـت ٚ حٕب٤ـت    «اِد دٕٗ پطزاذت ٚ وبض٢ اظ پ٥ف ٘جطز ٚ ٘ا ٚ زؾتٛض ٔصوٛض ثٝ ٔضبزّت ٘ا

 ؛ز ]اظ اٚ ثٝ غب٤ت حٕب٤ت ٕ٘ٛز[ ٚ ثس٤ٗ طط٤ك زؾت زؾتٛضٞب اظ ٘فٛش ٔطّك ٘ؿجت ثط ظضتكـت٥بٖ وٛتـبٜ ٌكـت   ٕ٘ٛ

 (.934ٚ935، ل8، ج1976ْ ٣،ٔبظ٘سض٘ا )فبضُ ضا ٔؿْٕٛ ٚ ٞالن ٕ٘ٛز٘س... و٥رؿطٚخ٣ِٚ٣ ػبلجت 

ت آځ  ،تڈ څ ثنڈ تڊينيذ آڃنبځ   ډبيي ٳڈ ثب كڅعبڃيچځ ًڄتي مكتِتي ؿُا ؿٻيٺ ٿؾبٻ٬ت ثڈ ٳيؾٌلڅري ،ٛچكٳڈ ٿِؾْ ًا

ت؛ ډنبڍ ٷٌنتلؿڋ څڍ ام اعجنبڍ     تليڂ ٿٌبئٺ ٿچكؿ اؽنتق٩ ٿينبځ آڃڊنب، عڀبينت     ٳڈ يٴي ام ثنكٵ ثڈ ٯتٺ كًيـڇ ًا

ـاؿڍ ام اعجب څ عبٿيبځ آڃبځ ثڈ ٣٘چيت اڃزڀڂ ڃبٓلڍ   ٛچكڍ ثڈ ؛مكتِتي ثچؿ تِنٴيٺ   ٳيؾٌنلڅري ٳڈ تچًٚ ن ٳڈ ت٤

بكڇ ٳلؿڇ ٿبمڃـكاڃي ٫بٗٺؿكآٿـڇ ثچؿڃـ. ڃٴتڌ ربٻجي ٳڈ  ن  ُـڇ ثچؿ نت ٳنڈ پني ام تأًنيي اڃزڀنڂ       ،ثڈ آځ ُا ايڂ ًا

ق١ ثڈ  ڃ٠بٽ ،مكتِتيبځ ـاٻجڊبڃبٿڌ آځ ثلاڍ تأييـ يب رڊت ٛا ٫لًتبؿڇ ُـڇ څ ٿچكؿ تأيينـ څڍ ڃينن    ،كډجل څٯت ثڊبئيبځ ء٣ج

ت ٳڈ ايڂ ات٬ب٭ ام ڃ٬چف ثبالڍ ثڊب  ځ عٴبيت ؿاكؿ.٣٘بڍ اڃزڀڂ مكتِتيبي ائيت ؿك ٿيبځ ربٿ٤ڈ څ عتٯلاك ٷل٫تڈ ًا

 اردشیرجی ریپورتر. 3-2-2

 ڃڀبيڄـٷي اڃزڀڂ پبكًيبځ ډڄنـ كاډني اينلاځ ُنـ. پنـك څ پنـك ثننكٵ څڍ        ثڈ اكؿُيلري كيپچكتل، ٳيؾٌلڅريپي ام 

كا ثلٷنينـ څ ثنڈ    «كيپنچكتل »ڃنبٽ ؽنبڃچاؿٷي    اكؿُنيل ام ٷناكُٸلاځ كڅمڃبٿڌ تبيڀن ؿك ثڀجئي ثچؿڃنـ څ ثنڈ ډڀنيڂ ؿٻينٺ     
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ٓچكت ٳبٿنٺ ام ًنچڍ پبكًنيبځ ډڄنـ څ      (. څڍ ٳڈ ثڈ133ّ ،2د ،1369 )ُڊجبمڍ، ت يب٫تكيپچكتل ُڊل اكؿُيلري

نت     ثنڈ   ،ؽچاډبڃنڈ څ تزـؿٛټجبڃنڌ ؽنچؿ    ؿٻينٺ ڃنچ١ ڃٸنبڇ آماؿڍ    ثنڈ  ،عٴچٿت اڃٸټٌتبځ ٿچكؿ عڀبينت څ تأيينـ ٯنلاك ؿُا

څينوڇ   ي اينلاځ څ ثنڈ  يبځ پلؿاؽت څ ايڂ ات٬ب٭ ثب٣ج ُـ تب څ٤ٗيت ؿاؽټي ربٿ٤ڌ مكتِنت ئډبڍ ٣ټڄي ام اعجب څ ثڊب عڀبيت

ـامڍ ٿزـ ؿك ينؿ څ پي ام كاڇ ٳيؾٌلڅريامپيَ آ٬ُتڈ ُچؿ. ام مٿبځ ع٘چك  ُڊل ينؿ ثيَ ؿ اڃزڀڂ مكتِنتيبځ اينڂ   اڃ

 اكؿُنيلري ثڈ ٣٘چيت اڃزڀڂ ؿكآٿـڃنـ ٳنڈ ؿك ؿڅكڋ   ن   ٳڈ ُبئجڌ ثڊبئي ُـڃِبځ ثچؿن   اڍ ام ډڀ٬ٴلاځ څڍ ڇ، ٣ـُڊل

ـاثؾَام آڃبځ ثيِتل ام ٯجٺ ُـ.  اكؿُيلؿٻيٺ پِتيجبڃي  ڃ٬چف ايڂ ا٫لاؿ ثڈ نتبؿ  ٿبًتل ؽ  ٳينچٿلث څ٫نبؿاك  څ  رنچاڃڀلؿ ، ًا

ؿاؿڃـ څ ٿٌئچٻيت آڃبځ ت٤ټيپ ٳچؿٳبځ مكتِتي ؿك ٿـكًڌ ٳيؾٌلڅڍ ينؿ ثنچؿ. اينڂ    عټٰڌ آټي ايڂ رڀ٢ كا تِٴيٺ ٿي

ـاثؾَڅيوڇ  ثڈ ،ا٫لاؿ كًنـ ٳنڈ ډنـ٩ آڃنبځ      ڃ٠نل ٿني   ٷل٫تڄـ څ ثڈ ام ًچڍ پبكًيبځ ډڄـ ٿچكؿ عڀبيت ٯلاك ٿي ٿبًتل ؽ

تنل   ډنبڍ كڅُنڄ٬ٴلاڃڈ   ډبڍ آڃنبځ ثنب ؿينـٷبڇ    ايزبؿ ٫٘بڍ ٫ٴلڍ رـيـ ؿك ثيڂ ٳچؿٳبځ مكتِتي څ ډڀٌچ ٳلؿځ ؿيـٷبڇ

آڅكاځ مكتِنتي ؿڅكاځ اڅاؽنل    ٳڈ اٳخل ڃنبٽ  ٛچكڍ ثڈ ؛پبكًيبځ ډڄـ ثچؿ. آڃبځ تب عـڅؿ ميبؿڍ ڃين ؿك ايڂ مٿيڄڈ ٿچ٫ٮ ُـڃـ

 (.407څ  406، 1380ّاٿيڄي، ) لؿاځ ايڂ ًڈ ٫لؿ ثچؿڃـڃچ٣ي ام ُبٷ ثڈ ،ٯبربك څ پڊټچڍ اڅٹ

 . زِٚت ا٥ٍّ٘ؽ ٚ ٘مف آٖ زض اضتجبن ٥ٔبٖ ظضتكت٥بٖ ٚ ثٟبئ٥بٖ ا٤طا3ٖ

 ؛(220ّ ،1398 آٿټني،  ثنڈ ٣نلا٭ ثلٯنلاك ُنـ )عٌنڄي      ثڊنبءاهلل اكتجبٙ ثڊبئيبځ ثب عٴچٿنت اڃٸټنيي ام مٿنبځ څكڅؿ    

ـاؿ ٳټڄٺ ًلآكڃچٻـ ثبكڅمٳڈ  ٛچكڍ ثڈ ـاك ثب  ،ًلٳڄٌچٹ څٯت ؿڅٻت اڃٸټيي ؿك ث٨ ثنڈ څڍ پيِنڄڊبؿ ؿاؿ    ثڊبءاهللپي ام ؿي

ربٻنت تچرنڈ    ڌ(. ڃٴتن 134ّ ،2د ،ٽ1964 تب تبث٤يت ؿڅٻت اڃٸټٌتبځ كا ثپقيلؿ څ ؿك ډڄـڅًتبځ اٯبٿت ٷنيڄـ )ا٫ڄـڍ،

 ډڄـڅًتبځ ٿغٺ تزڀ٢ پبكًيبځ مكتِتي ڃين ثچؿ. ،تل ٷ٬تڈ ُـ ٛچكٳڈ پيَ آڃٴڈ ډڀبځ

ـا ٳلؿ ڌبٙ ٿيبځ ًلاځ ربٿ٤اكتج ـاڅٽ پي ٳڈ ؿك ٿزبؿالت ٓنچكت پقيل٫تنڈ ؿك    ٛچكڍ ثڈ ؛ثڊبئي ثب عٴچٿت اڃٸټيي ت

ـاٻجڊبء ٣جبى ا٫ڄنـڍ عٴچٿت اڃٸټيي تڀبٽ تقٍ ؽچؿ كا ثلاڍ ع٬ٞ ٓغت څ ًقٿت  ،مٿبځ رڄٶ رڊبڃي اڅٹ ن   ٣ج

ڃينن ثنڈ رجنلاځ اينڂ      ٣جبى ا٫ڄـڍ(. 222ّ ،1398 آٿټي، ؽلد ؿاؿ )عٌڄي ثڈن   ثڊبئيبځ ڌڅ ثنكٵ ربٿ٤ ثڊبءاهلل٫لمڃـ 

ـا٩           ،ډب عڀبيت نت څ ام ڃ٬نچف ؽنچؿ ؿك پيِنجلؿ اډن ؿك ډڄٸبٽ تٔل٩ ٫ټٌٜيڂ ٷڄنـٽ ؿك اؽتينبك اكتنَ اڃٸټنيي ٷقُا

ٜ  ٽ ؿڅٻنت اڃٸټٌنتبځ ثنڈ   1920(. ؿك ًنبٹ  286ّ ،1368 ؛ كاينت، 127ّ ،1357 اڃٸټٌتبځ ثڊلڇ ثلؿ )كائنيڂ،  ن  ڌڅًا

ـا ٳنلؿ    ڌثڈ څڍ ٻٰت ًٙل څ ڃِنبځ ُنچاٻي   ،ڃي اڅٹؿك رڄٶ رڊب ٣جبى ا٫ڄـڍ ڋؽـٿبت ٷٌتلؿ )عٌنڄي   اٿپلاتنچكڍ اډن

 (.224ّ ،1398 آٿټي،

ٳنڈ ٿٜنبثٮ ثنب ؽنبٛلات      ٛنچكڍ  ثڈ ،ايڂ كڅاثٚ ثب٣ج ڃنؿيٴي اكتجبٙ ؿڅٻتڀلؿاځ اڃٸټيٌي ثب ثڊبئيبځ ايلاځ ُـڇ ثچؿ

ؿڅٻتڀنلؿاځ اڃٸټيٌني ډڄٸنبٽ ٿٌنب٫لت     ، ُنبڇ ٯبرنبك   ٿ٬٠لاٻـيڂڅميلٿؾتبك ثليتبڃيب ؿك ٣ڊـ ًټٜڄت  ًلآكتچك ډبكؿيڄٶ

ٴبځ ٿي ،ًڀت رڄچة ايلاځ ثڈ  (.225ّ ،1370 )ډبكؿيڄٶ، ب٫تڄـي ُت كا ؿك آثبؿڇ څ ؿك ٿيبځ ثنكٷبځ ثڊبئي ٿڄٰٜڈ ًا

ٚ عٴچٿت ٯبربك څ ثڈ ،ام ًچڍ ؿيٸل ٻ٨نچ   ڌؿٻيٺ پِتيجبڃي عٴچٿت اڃٸټٌنتبځ ؿك ٿٌنئټ   مكتِتيبځ ايلاځ ڃين ام اڅًا

ؿڅٻنت اڃٸټٌنتبځ څ پبكًنيبځ ډڄنـ ٯنلاك ٷل٫تڄنـ. ٿٜنبثٮ ثنب          ڌاٻغڀبي ڃچ٣ي تغت ثڈ ،ڀب٣يرنيڈ څ ًبيل آقعبت ارت
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پبكًنيبځ ام مكتِنتيبځ اينلاځ ڃينن      ڌډبڍ ربٿ٤ ام ؿڅٻتڀلؿاځ اڃٸټيٌي ٿأٿچك ؿك ډڄـ، عڀبيت ًل رچكد ثلؿڅڅؿؽبٛلات 

ت. څڍ ؿٻيٺ ايڂ اٿل كا ايڂ ؽچاډينـ   اٷل ٿي :ثڈ پبكًيبځ ٷ٬تپ»ڃچيٌـ:  ٷچڃڈ ٿي ثيِتل ثڈ آلاك ؿڅٻت اڃٸټٌتبځ ثچؿڇ ًا

ايـ، ثبيـ ٳبكڍ ثلاڍ ايلاځ ثٴڄيـ... ٿڂ ؽيټي آنلاك ثنڈ پبكًنيبځ     ثڄڀبييـ ٳڈ ام ثچؿځ تغت عٴچٿت اڃٸټيي ٫بيـڇ ثلؿڇ

څ ثلڅڃـ څ ينٲ ٳنبكڍ    ؛ُبځ ثڈ ٷقُتڈ اڃـ ڃٌجت ٳلؿٽ ٳڈ ثلڅڃـ ثڈ ايلاځ څ ثجيڄڄـ صٰـك ثلاؿكاځ مكتِتي آڃڊب ٣ٰت ٿبڃـڇ

 (.19، 1328ّ اٻڀتيڂ، )عجٺ «اڃـ ٫چايـڍ ٳڈ ام عٴچٿت اڃٸټيي ثلؿڇ ڌُٴلاڃ ثڈ ؛يبځ ايلاځ ثٴڄڄـثلاڍ پبكً

نتڄـ. آڃنبځ        پبكًيبځ ډڄـ ؿك ايڂ ايبٽ ثڈ ڌڃڀبيڄـٷبځ ربٿ٤ ٛچك تبٽ څ ٳبٿٺ تغت عڀبينت ؿڅٻنت اڃٸټنيي ٯنلاك ؿُا

(. ؿك اينڂ  269، 1369ّ )ثڄزبٿيڂ، ٳلؿڃـ تغت تبث٤يت عٴچٿت اڃٸټٌتبځ ثچؿڃـ څ ثب ٣نت څ اعتلاٽ ؿك ايلاځ تلؿؿ ٿي

ؿڅٻت اڃٸټٌتبځ ثب مكتِتيبځ تب عـڍ ثچؿ ٳڈ ثٌيبكڍ ام ًيبعبځ څ اتجب١ اڃٸټيٌي ثڈ ډڄٸنبٽ ٿٌنب٫لت ثنڈ     ڌكاثٜ ،ؿڅكاځ

ډنبڍ   (. ډڀضڄيڂ عڀبيت218ّ ،2د ،1368 ُـڃـ )ًبيٴي، ؿك ٿڄنٹ ثنكٷبځ مكتِتي ايڂ ُڊل ًبٳڂ ٿي ،ُڊل ينؿ

ٸټٌتبځ ام مكتِتيبځ ايلاځ ثلاڍ آڃبځ صڄبځ ٿٜټچة ثچؿ ٳڈ ثٌيبكڍ ام ايِنبځ ؽبًنتٸبڇ ٿڄزني    پبكًيبځ ډڄـ څ ؿڅٻت اڃ

 (.267ّ ،1383 ؿاڃٌنتڄـ )ؿڅٷچثيڄنچ،   ډنب ٿني   نٿبځ ؽچؿ كا ٳِچك ډڄنـ څ ًنپبډيبځ څڍ كا ٿتِنٴٺ ام اڃٸټيٌني    اٻآؽل

ت ؿڅٻنت اڃٸټٌنتبځ ٯنلاك    ٳڈ ٿچكؿ عڀبين ن يڂ ڃچٟڊچك ثڊبئيت  يُبيـ ډڀيڂ اٿل ٿچرت ُـ تب ثؾِي ام آڃبځ ٿزقڅة آ

ت  ُچڃـ. ن ؿُا

ت ٷچڃڈ آځ عٴچٿت اڃٸټيي ڃَٰ ثٌيبك پلكڃٸي ؿك ايزبؿ اكتجبٙ ٿيبځ مكتِتيبځ څ ثڊبئينبځ اينلاځ    ،ٳڈ ٿِؾْ ًا

ت. ايڂ عٴچٿت ثب عڀبيت تڈ ًا ڃچ٣ي ٣بٿٺ اكتجنبٙ   ډبڍ ٿٌتٰيپ څ ٧يلٿٌتٰيپ ؽچؿ ام ثڊبئيبځ څ مكتِتيبځ ايلاځ ثڈ ؿُا

ت څ كاثٚ آټي ايڂ اكتجبٙٿيبځ پيلڅاځ ايڂ ؿڅ ا ك پبكًنيبځ ډڄنـ څ ڃڀبيڄنـٷبځ آڃنبځ ؿ     ،ٯټيت ٿقډجي ؿك ايلاځ ُـڇ ًا

 اڃـ. ٿيبځ مكتِتيبځ ايلاځ ثچؿڇ

 . ضٚاثط ثعضٌبٖ خبٔؼ١ ظضتكت٣ ا٤طاٖ ثب ثٟبئ٥بٖ زض ا٤بْ ٔكطٚط4ٝ

ڃڀبيڄنـڋ پبكًنيبځ ډڄـڅًنتبځ ؿك     اكؿُيل كيپنچكتل  .1مكتِتي ؿك ايبٽ ٿِلڅٛڈ ًڈ ٫لؿ ثچؿڃـ:  ڌثبميٸلؿاڃبځ آټي ربٿ٤

ت څ ٗټ٢ ًيبًي ربٿ٤ڌ مكتِنتي اينلاځ كا ثنل ٣ڊنـڇ      ايلاځ ٳڈ ثڈ ٓچكت تبٽ څ ٳبٿٺ ٿچكؿ عڀبيت اڃٸټٌتبځ ٯلاك ؿُا

ت ڃنچ٣ي   ٳنڈ ثنڈ   ،ام تز٘بك ٿ٤لڅ٩ څ اڅٻيڂ ڃڀبيڄـڋ مكتِتيبځ ؿك ٿزټي ُچكاڍ ٿټني  اكثبة رڀِيـ رڀِيـيبځ .2 ؛ؿُا

ـ  ُڀبك ٿي لاځ ثڈٗټ٢ اٯتٔبؿڍ ربٿ٤ڌ مكتِتي اي ؿڅٽ تنب   ڋڃڀبيڄنـڋ مكتِنتيبځ ام ؿڅك   اكثنبة ٳيؾٌنلڅ ُنبډلػ    .3 ؛آٿن

نت څ ثنڈ   ،يبمؿډپ ٿزټي ُچكاڍ ٿټي بًي ؿك تغچالت ارتڀب٣ي مكتِتيبځ ؿُا ڃنچ٣ي ٗنټ٢ ٫لډڄٸني څ     ٳڈ ڃِٰي ًا

 (.38ّ ،1396 )ؿاؿثؾَ، ُـ ارتڀب٣ي ٿخټج ٯـكت مكتِتيبځ ٿغٌچة ٿي

ڃِنيڂ اينلاځ، مكتِنتيبځ ام     ثڈ ٳلٿبځ څ ينؿ ؿڅ ُڊل ؿيٸل مكتِنتي  ڈ ڃٌجتن ٳ  ؿك ؿڅكاځ ٿِلڅٛڈ ؿك ُڊل تڊلاځ

تڄـ ڃ٠ل ٫ٴلڍ څ آماؿڍ اكثنبة  ثڊبئيبځ تچاڃٌتڄـ كاثٜنڌ ثٌنيبك ؽنچثي كا ثنب     ن   ډبڍ ارتڀب٣ي ؿك ٿلعټڌ ثبالتلڍ ٯلاك ؿُا

ـ   ،تبرل ٿ٤نلڅ٩ مكتِنتي څ ڃڀبيڄنـڋ مكتِنتيبځ ؿك ؿڅكڋ اڅٹ ٿزټني ُنچكاڍ ٿټني       ، رڀِيـ رڀِيـيبځ  ؛ايزنبؿ ٳڄڄن

ـاٻجڊبءٳڈ  ٛچكڍ ثڈ  پلؿاؽنت:  ډڀچاكڇ ثڈ تأيينـ څ عڀبينت ام اڅ ٿني    ،ډبڍ څڍ ام اعجب څ ربٿ٤ڌ ثڊبئيت ؿٻيٺ عڀبيت ثڈ ٣ج
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ت څ ثټڄـډڀ٘ت ،... اڍ يبكاځ ربځ » ثبيـ ام ُڀب ٿڀڄچځ څ ؽچُڄچؿ ثبُنـ څ تنب تچاڃينـ     .رڄبة اكثبة ُؾٔي ؽيلؽچاڇ ًا

ـاٯت څ      نت څ ٓن ـاٯت څ ډڀ٘ت ثڄڀبييـ ٳڈ ٣جلت ؿيٸلاځ ٷلؿؿ. ؽـٿت اڅ ؽنـٿت ٿنڂ ًا ؿك ٳبك اڅ صڄبځ اٿبڃت څ ٓ

ـاٯت څ اٿبڃت ثڈ ٿڂ ـاٻجڊبء، «اٿبڃت اڅ ٓ  (.38څ37ّ ،1333 )٣ج

اٷنل ؿًنت ؿڅًنتبځ ام ٳنبك اكثنبة رڀِنيـ       »بٹ: ٛچك ٿخ ثڈ ؛ُچؿ ؿك اٻچاط ؿيٸل ڃين ٣جبكاتي ام ايڂ ؿًت يب٫ت ٿي

ت. اكثبة ڃجبيـ ايڂ كا ثپقيلؿ ثي پليِبڃي ،ٳچتبڇ ُچؿ نتي څ ؿكًنتي ؿك ٳنبك اڅ      ؛پبيبځ ًا ميلا يبكاځ ثڈ رنبځ څ ؿٹ څ كًا

ٳڄنـ. ؿك رنبيي    ٛچك ٓليظ ام يبكڍ ثڊبئينبځ څ اعجنب ام څڍ ٓنغجت ٿني     ؿك ايڄزب ثڈ . څڍ(40ّ )ډڀبځ، «ٳچُڄـ ٿي

ؿاڃنـ   ٿني  «ت٘نيي٢ اٿنلاهلل  »كا ثلاڍ پيلڅاځ ؽچؿ څارت ؿيڄي څ ٯٔنچك ؿك اينڂ ٳنبك كا     اكثبة رڀِيـام  عڀبيت ،ؿيٸل

ـاٻجڊبءتليڂ ٿٴتچثي ٳڈ  ب ؿك ٿڊپ(. اٿ43-41ّ )ډڀبځ، ت ٣ج اڍ ثنڈ صِنپ    رڀټڈ ،ؿك يبكڍ ام اكثبة رڀِيـ ڃچُتڈ ًا

...ٳنڈ   » ڃچيٌنـ:  ٿني  ثڊنبء بځ ايلاځ ؿاكؿ. ډبڍ څًي٢ څڍ ؿك ؿڅكڋ تڀچ٘ٹ څ ٯـكت ثڈ ثڊبئي ؽچكؿ ٳڈ عٴبيت ام ٳڀٲ ٿي

نت  ،ٷل٫تبكڍ اڅ كًچايي ايلاڃيبځ څ ثيِتل ثڊبئيبځ څ ثيِتل ام ډڀڈ نت ٳنڈ       . مكتِتيبځ ًا پني ؽنچاډَ ٿنڂ صڄنيڂ ًا

ًلڅًبٿبځ ڃِنچؿ. څاٽ ؽنچيَ ثـډنـ څ ام ؿاٽ ثلډنـ څ      ثٴچُيـ تب پلؿڇ ام ٳبك ٿڊتل رڀِيـ ڃي٬تـ څ پليِبځ ڃٸلؿؿ څ ثي

ـاٻجڊبء ،(. ام ٛل٩ ؿيٸل44څ43ّ )ډڀبځ، «...جيڄـًلمڃَ ام ؿيٸلاځ ڃ اعجنب ؿك تڊنلاځ كا عتني ثنب      ڌكيبًت ربٿ٤ن  ٣ج

اعجنبة ثبينـ ثنڈ ٿينٺ څ كٗنبڍ اكثنبة رڀِنيـ        »ڃچيٌـ:  ؿاڃـ. اڅ ٿي اكثبة رڀِيـ ٿي ڋڅرچؿ ثڊبئي ُـڃِبځ ثل ٣ڊـ

ـاٯت څ اٿبڃت څ عٌڂ ؽـٿت ثڈ ٿڄتڊبڍ ٯچ٘ت ثٴچُڄـ څ ٿجنبؿا ڃ٬ٌني ًنجت تٴنـ٘ك ؽنبٛل آځ       ،علٳت ڃڀبيڄـ څ ؿك ٓ

ـاڅڃـ ٿني  ،ؿك اؿاٿڈ . څڍ«ؽيلؽچاڇ ٣بٻپ ٷلؿؿ ـاٻجڊبء،   ٯٔچك ام ايڂ ٫لٿبځ كا ٿچرت ٧٘ت ؽ (. 49ّ ،1333 ؿاڃنـ )٣جن

ـاٻجڊبء نت           ،ثل ٿچاكؿ ٿقٳچك ا٫نڅځ ٣ج  ؿك ٿٴتچثبت ؿيٸنل ؽنچؿ ڃينن ثنڈ تأيينـ څ ت٤لين٪ ام اكثنبة رڀِنيـ پلؿاؽتنڈ ًا

 (.57-54ّ )ډڀبځ،

تڄـ څ عڀبيت اكؿُيلري كيپچكتلاڍ ڃين ثب  ثڊبئيبځ ؿك ايڂ ؿڅكاځ كڅاثٚ عٌڄڈ ام اعجنبڍ ُنڊل يننؿ     اكؿُيلډبڍ  ؿُا

ـا ٳلؿڇ ثچؿ. ُبيـ ثتچاځ ٷ٬ت ٳڈ ام ـاك ثنكٵ مكتِتي ؿك اي ڃڀچؿ ميبؿڍ پي تڄڊنب   ،بٽ ٿِنلڅٛڈ څ پني ام آځ  ًڈ ًيبًتڀ

ـاځ ٿٌب٣ـڍ ثب ربٿ٤ ت، ٫لؿڍ ٳڈ كاثٜڌ صڄ ـُا ـاٻجڊبءثچؿ.  اكثبة ٳيؾٌلڅ ُبډلػڌ ثڊبئيبځ ايلاځ ڃ ډنب څ   ؿك ڃچُنتڈ  ٣ج

ت اكؿُيلريڅ  اكثبة رڀِيـٿٴتچثبت ؽچؿ ډڀچاكڇ ام   اكثبة ٳيؾٌنلڅ ډبڍ څڍ ؿكثبكڋ  ب ڃچُتڈ؛ اٿثب اعتلاٽ يبؿ ٳلؿڇ ًا

ت ډچٍ ٳڈ څڍ كا ٳپ ٛچكڍ ثڈ ؛٧بٻجبً عبٻت ڃٔيغتي څ اڃتٰبؿڍ ؿاكؿ ٳڄنـ   څ اڅ كا ڃٔنيغت ٿني   څؿاڃَ ٿ٤ل٫ي ٳلؿڇ ًا

بٛيلڍ ډڀڄبٿَ پڄـ ثٸيلؿ. ؿٻيٺ ايڂ اٿل ـاٻجڊبء ثنڈ   اكثنبة ٳيؾٌنلڅ  ٣ـٽ تچرنڈ   ،ٳڈ ام ًلڃچُت پبؿُبڇ ًا  ؛ثنچؿ  ٣جن

ت څ ډيش ، مكتِتيبځ كا ام ڃنؿيٴي ثڈ ثڊبئيبځ ثلعقك ٿياكثبة رڀِيـٛچكيٴڈ ثلؽق٩  ثڈ ٷبڇ عبٗنل ثنڈ عڀبينت ام     ؿُا

ـاٻجڊبءڈ تب عـڍ ثچؿ ٳڈ ثڊبئيبځ ڃٸلؿيـ. تيلٷي ايڂ كاثٜ كا ؿاؿ څ ث٤نـډب   اكثنبة ٳيؾٌنلڅ  څ٣ـڋ ٣ٰچثتي ًنؾت ثنڈ    ٣ج

ـاٻجڊبء، 338-336ّ ،2د ،1390 كا ڃبُي ام ډڀيڂ ٣ٰچثت اٻڊني ؿاڃٌنتڄـ )ڃيٴنچ،    ٳيؾٌلڅثڊبئيبځ ٿلٵ ٫لمڃـ   ؛ ٣جن

1333، ّ93.) 
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ډبڍ ٿنبٻي څ   ؿٻيٺ ٷل٫تبكڍ ثڈتـكيذ څ  ثڈ ،مكتِتيبځ ؿك ٿزټي اڅٹ ُچكاڍ ٿټي ڋڃڀبيڄـ ،اكثبة رڀِيـ رڀِيـيبځ

اكثنبة ٳيؾٌنلڅ   ڃچ٣ي ثبمڍ ٯـكت ٿينبځ   ثڈ ،اٯتٔبؿڍ ام ؿايلڋ ٯـكت ربٿ٤ڌ مكتِتيبځ ؽبكد ُـ څ ام ايڂ تبكيؼ ثڈ ث٤ـ

)ڃڀبيڄـڋ پبكًيبځ ډڄنـ ؿك اينلاځ( كٯنپ     اكؿُيلري)ڃڀبيڄـڋ مكتِتيبځ ؿك ٿزټي ُچكاڍ ٿټي ؿڅٽ تب يبمؿډپ( څ  ُبډلػ

ثڊبئيت ٿچرت ُـ تب اؽتق٫بت ميبؿڍ ٿينبځ   ڌڅڍ ثب ثنكٷبځ ربٿ٤ ڌام اعجب څ اكتجبٙ عٌڄ رياكؿُيلډبڍ  ؽچكؿ. عڀبيت

 ٿـت ٳڄـ. ٛچالڃي ڌثڊبئيت كا ؿكٷيل يٲ ٿزبؿٻ ڌڅرچؿ ثيبيـ څ ثنكٷبځ ربٿ٤ ثڈ اكثبة ٳيؾٌلڅ ُبډلػڅڍ څ 

ٿچكؿ څحنچ٭ څ   ،ُـ اڃٸټٌتبځ ٿيډبيي ٳڈ ام ٛل٩ عٴچٿت  ؿٻيٺ عڀبيت ؿٻيٺ ڃچ١ ڃٸبڇ تزـؿؽچاډبڃڈ څ ثڈ ثڈ اكؿُيل

نت څ ثيِنتل   ڌا٣تڀبؿ ثؾَ ا٠٣ڀي ام ربٿ٤ ـُا ام ٛنل٩ كڅُنڄ٬ٴلاځ اينڂ ربٿ٤نڈ ٿنچكؿ       ،ًڄتي مكتِتي ايلاځ ٯلاك ڃ

ن ٳنڈ    (. څڍ ٳڈ ؿك ؿڅكاځ پيَ ام ٿِلڅٛڈ ٣٘چ اڃزڀنڂ ٿټني  148-146ّ ،1382 )كًچٻي، ٷل٫ت عڀبيت ٯلاك ٿي

، پني ام پبينبځ   (239-237، 1383ّماؿڇ،  ثچؿ )ٿټٲن   ؿاؿ تِٴيٺ ٿي ايلاځ كا ڌآټي اڃٰقة ٿِلڅٛ ڌڃچ٣ي ډٌت ثڈ

نت ٳنڈ ثنڈ      اكثبة رڀِيـٹ څ اڃٔلا٩ ٿزټي اڅ ٣ڄنچاځ ڃڀبيڄنـڋ ربٿ٤نڌ     ام ڃڀبيڄـٷي ؿك ؿڅك ؿڅٽ، ثٌنيبك ٣قٯنڈ ؿُا

ـا ٳڄـ اكثنبة  لؿڃنـ څ  ٳڈ ايلاڃي ڃجچؿ، مكتِتيبځ ايلاځ ثب ايڂ اٿل ٿؾبٻ٬نت ٳ  اٿ٘ب امآڃزبيي ،مكتِتيبځ ثڈ ٿزټي ؿڅٽ كاڇ پي

(. ُنبيـ ډڀنيڂ اٿنل ام ؿالينٺ     146ّ ،1382 )كًچٻي، ؽچؿ كاډي ٿزټي ٳلؿڃـ ڋ٣ڄچاځ ڃڀبيڄـ كا ثڈ ٳيؾٌلڅ ُبډلػ

 ٫لؿ ثبُـ. اؽتق٫بت پڄڊبڃي ايڂ ؿڅ

ٳنڈ ثؾِني ام    ٛنچكڍ  ثنڈ  ؛ا٫نايَ ؿاؿ ،څيوڇ ؿك ُڊل ينؿ ثڈ ،ډبڍ مكتِتيبځ تـكيذ ڃ٬چف ؽچؿ كا ؿك اڃزڀڂ ثڈاكؿُيل 

 ڌډنب ا٣تنلإ ثؾنَ څًني٤ي ام ربٿ٤ن      ثڈ اڃزڀڂ مكتِنتيبځ كاڇ يب٫تڄنـ. اينڂ ؿؽبٻنت     ،ب څ ڃنؿيٴبځ اكؿُيلعبٿيبځ اعج٘

ت څ ثب٣ج ايزبؿ ؿكٷيلڍ مكتِتيبځ ايلاځ كا ثل ُنـ. ٛجنٮ ؽنبٛلات     اكثنبة ٳيؾٌنلڅ  څ  اكؿُيلډبيي ٿبثيڂ  ٣ڊـڇ ؿُا

ڄبؿ ثڈ اكثبة ٳيؾٌلڅ پلؿاؽنت څ ؿكة اڃزڀنڂ    اكؿُنيل ربڍ ٿبڃـڇ ام ايڂ ايبٽ، ٳڄٌچٻٸلڍ اڃٸټٌتبځ ثڈ عڀبينت ام   څ ًا

ڄبؿ ٿټني اينلاځ،   36څ35ّ ،1382 )ُبډلػ، ٭ ٿڊلڅٿچٽ ٳلؿ1335مكتِتيبځ ينؿ كا ؿك ًبٹ  ، 6062/293؛ ًبمٿبځ ًا

 (. ايڂ ات٬ب٭ عٴبيت ام عڀبيت ٯب٢ٛ ؿڅٻت اڃٸټٌتبځ ام اعجبڍ مكتِتي ؿاكؿ.5919/360

 ٿڄنتذ ثنڈ    ،ډنبيَ ام اعجنب څ ت٤ٜيټني اڃزڀنڂ مكتِنتيبځ يننؿ       ؿاؽټي مكتِتيبځ څ عڀبينت  ؿك اٿچك اكؿُيلٻت ؿؽب

اينلاځ ثنڈ اڃزڀنڂ اٳنبثل      ڌډبڍ ا٣تلاٗي ميبؿڍ ام ُڊلډبڍ ٿؾتټن٪ اينلاځ ثنڈ تڊنلاځ څ ام څماكت ؽبكرن      اكًبٹ ڃبٿڈ

تلاٱ ډڀٸي آڃڊب ا٣تلإ ثنڈ ؿؽبٻنت   ت ٳڈ څرڈ ُا ؿك اٿنچك ًيبًني، ارتڀنب٣ي څ     لاكؿُني ډنبڍ   ډڄـڅًتبځ ُـڇ ًا

نڄبؿ ٿټني اينلاځ،     اڍ ؿيٸل ام ٛل٩ پبكًيبځ ډڄـ ثڈ ايلاځ ثچؿ ٿقډجي مكتِتيبځ څ تٰبٗب ثلاڍ اكًبٹ ڃڀبيڄـڇ )ًبمٿبځ ًا

څڍ ٿزنـؿاً ؿك   ،ځ(. ثب تڀبٽ ايڂ اڅٓنب٩ 17082ځ، 17084ځ، 17090-17089 ؛ پوڅډِٸبڇ تبكيؼ ٿ٤بٓل،6062/293

وڅډِنٸبڇ تنبكيؼ   )پ ُنچؿ  ٣ڄچاځ ڃڀبيڄـڋ پبكًنيبځ ؿك اينلاځ ت٤ينيڂ ٿني     ٭ ثڈ1337 كٿ٘بځ 28/ 1919هڅئڂ 27تبكيؼ 

 (.1631/6-1ٿ٤بٓل، 

ثنڈ   اكثنبة ٳيؾٌنلڅ  ډب كا ڃبؿكًنت څ ڃبُني ام عٌنبؿت     تڀبٿي ايڂ ډزڀڈ اكؿُيل كيپچكتلربٻت تچرڈ آڃٴڈ  ڌڃٴت

 (.1482ّ ،2د ،1382 اڍ، )ٳڀلڇ ؿاڃٌت ربيٸبڇ ؽچؿ ٿي
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ـا ٳلؿڃنـ   ثؾِي ام مكتِتيبځ ايلاڃي ثڈ ،يڂ ثڊبئيتيٷيلڍ آ ثب ُٴٺ ،تل ٷ٬تڈ ُـ ٛچكٳڈ پيَ ډڀبځ ًڀت آځ ٷلايَ پي

ـاٻجڊبء اڍ ثنب   كڅاثنٚ ٓنڀيڀبڃڈ   ،څيوڇ ؿك ُڊلډبڍ ينؿ څ تڊنلاځ  ثڈ ،ڃ٬چفڍ ؿك ربٿ٤ڌ مكتِتي څ ا٫لاؿ ٓبعت څ ًنبيل   ٣جن

ـاڃي    ،تل ثنچؿځ آڃنبځ   ؿٻيٺ ٳڀتل ثچؿځ رڀ٤يت مكتِتيبځ څ ٿ٤تـٹ تڊلاځ ثڈثڊبئيبځ ايلاځ ايزبؿ ٳلؿڃـ. ؿك  ؿكٷينلڍ صڄن

ت ڄبؿ څ ٿٴتچثبت ٿچرچؿ ثلٿي ٛچك ٳڈ ام ثلكًي اٿ٘ب آځ ؛ٷناكٍ ڃِـڇ ًا ؿك ٿيبځ مكتِتيبځ ُنڊل يننؿ ث٤نـ     ،آيـ ډبڍ ًا

اڍ  ډنبڍ ٷٌنتلؿڇ   ينلڍ څرچؿ آٿـڇ څ ايڂ اٿنل ثنڈ ثنلڅم اؽتق٫نبت څ ؿكٷ     ؿڅؿًتٸي ُـيـڍ ثڈ ٳيؾٌلڅريام ع٘چك 

ت. ډڀضڄيڂ ؿك ايڂ اي٘بٽ ٫٘بڍ ُڊل ٳلٿبځ آكاٽاڃزبٿيـڇ   ڌتل ام ُڊل ينؿ، اٿ٘ب تب عـڅؿڍ ٿټتڊت ثچؿڇ څ ثل ًل ٿٌنئټ  ًا

ت. ثڊبئيت اؽتق٫بتي ؿك ٿيبځ مكتِتيبځ ايڂ ُڊل ڃين ثڈ  څرچؿ آٿـڇ ًا

تجټين٦ ثڊبئينت څ تِنـيـ اؽتق٫نبت     تنليڂ ٣چاٿنٺ    ينؿ څ يٴي ام ثنكٵ ڋُـ ام مكتِتيبځ ثڊبئي ،ًيبڅٍ ٬ًيـڅٍ

ـاٻجڊبءڃنؿيٴي كا ثب  ڌ٭ ثڈ آييڂ ثڊبييت ؿكآٿـ څ كاث1313ٜٿيبځ مكتِتيبځ ايڂ ُڊل ثچؿ. څڍ ؿك ًبٹ  ايزبؿ ٳنلؿ څ   ٣ج

ٿڄٌچة ُنـ )٫بٗنٺ    ًڀت ٿجبُلت اٿچك تزبكتؾبڃڈ څ ٿڄنٹ اڅ كًيـ څ ثڈ اكثبة رڀِيـث٤ـډب ثڈ ؿًتچك څڍ ثڈ ؽـٿت 

اڍ ؿك عڀبينت ام ثڊبئينت تنـڅيڂ ٳنلؿ ٳنڈ ثب٣نج تِنـيـ         ڃِنليڈ  ًيبڅٍ(. 942-940، 8ّد ٽ،1976 ٿبمڃـكاڃي،

ډنبڍ   څ ؿڅًتبڃَ ڃبٿنڈ  ًيبڅٍٳڈ ٿقٯبت څ ٿ٤بُلت ثب څڍ ٿڀڄچ١ ٷِت.  ٛچكڍ ثڈ ؛ډب ثب ٯِل ًڄتي ينؿ ُـ ؿكٷيلڍ

ات٬نب٭ ثب٣نج ُنـ تنب      تڄـڍ اڃتٰبؿ ٳلؿڃـ ٳڈ اينڂ  مكتِتي ڃچُتڄـ څ ام آڃبځ ثڈ ڌآٿينڍ ثڈ ثنكٷبځ ٿقډجي ربٿ٤ ا٣تلإ

ثب ٣ټڀبڍ ٿٌټڀبځ ډڀٌنچ   ،ُـڇ آڃبځ ُلڅ١ ثڈ ثـٷچيي ام ًيبڅٍ ٳڄڄـ څ عتّي ثلاڍ ًلٳچة اڅ څ ًبيل مكتِتيبځ ثڊبئي

پ يبؿثچؿ پـك  ـاٽ ٣ټيڈ ثڊبئيبځ پلؿاؽتڄـ ډيش ،ًيبڅٍُچڃـ. ؿك ٿلًا ـاځ ُلٳت ڃٴلؿڃـ څ ثڈ اٯ ـاٽ ام ٿچث ٳنڈ   ٛچكڍ ثڈ ؛ٳ

ـا    ن ؿاؿڃنـ    ُنـڇ كا ٿني   اعتڀبٹ ؽٜل ربڃي ثلاڍ مكتِتيبځ ثڊبئي ٳڈن ينؿ   ڌعبٳپ څ كئيي ڃ٠ڀي ثنڈ ؿكٷينلڍ څكڅؿ پين

ٳڄڄـ څ ٯلاك ثنل   ډبيي ثل ع٬ٞ څعـت ٿبثيڂ مكتِتيبځ تأٳيـ ٿي څ اڃزڀڂ مكتِتيبځ تڊلاځ ڃين ؿك ڃبٿڈ اكؿُيلريٳلؿڃـ. 

ِتيبځ ڃين ام ٿؾبٻ٬ت ثنب څڍ ؿًنت   ڃ٢٬ ثڊبئيبځ ؿك ثيڂ مكتِتيبځ ؿًت ثٴِـ څ مكت ُچؿ ٳڈ ًيبڅٍ ام تجټي٦ ثڈ ايڂ ٿي

 (.100-90ّ ٽ،1976 )٬ًيـڅٍ، ثلؿاكڃـ

پ ٿقډجي ٿلثچٙ ثڈ مكتِتيبځ ثڊبئي .ب ايڂ پبيبځ ٿبرلا ڃجچؿاٿ ـاځ ينؿ عبٗل ثڈ ُلٳت ؿك ٿلًا ُنـڇ ڃجچؿڃنـ څ    ٿچث

ت٬بؿڇ ام ؿؽڀڈ څ ًبيل اعجبڍ يننؿ ثنب ارنبمڋ     ًيبڅٍثڈ ډڀيڂ ؿٻيٺ  .ؿاؿڃـ ډبڍ آڃبځ ڃڀي ډبڍ ؽچؿ كا ثلاڍ ٿلؿڇ اربمڋ ًا

ـاٻجڊبء ډنبڍ ؽنچؿ كا ام ؿًنتچك     ثلاڍ ؽچؿ ًنبؽتڄـ څ ٿزنچم ؿ٫نڂ ٿنلؿڇ     «ٷټٌتبځ ربڅيـ»ڃبٽ  ٷچكًتبڃي ٿٌتٰٺ ثڈ ٣ج

تڄـ ؿك  ،ٷل٫تڄـ څ عتّي ثلاڍ رټت عڀبيت ٿٌنټڀبڃبځ  ،ؿًتچكاځ ٳلٿبځ څ اڃزڀڂ ڃبٓلڍ ينؿ ٳڈ ثڊبئيبځ ؿك آځ ڃ٬چف ؿُا

٬ڄـيبك ٷِتبًتڃبٽ  ُـڇ ثڈ ثڊبئي٭ يٴي ام مكتِتيبځ 1333ًبٹ  ـاٽ ثڈ ڃبٿنڈ  ًا ڃٸنبكڍ ثنب ٣ټڀنبڍ ٿٌنټڀبځ يننؿ څ       اٯ

 ډلصڄـ ايڂ ٷچكًتبځ ڃين تچًٚ مكتِتيبځ ٿت٤ٔت ينؿ تؾلينت ُنـ )ًن٬يـڅٍ،    ؛تڊلاځ څ څٯ٪ مٿيڂ ٷچكًتبځ ڃڀچؿ

 (.936-934ّ ،8د ،ٽ1976؛ ٫بٗٺ ٿبمڃـكاڃي، 123څ 122څ  115-111څ  109-106ّ ٽ،1976
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ـاٽ ثڈ ؿمؿيـځ څ ثڈمكتِتيبځ ٿ ٯتٺ كًبڃـځ ٳچؿٳبځ آڃنبځ ٳلؿڃنـ څ ثنڈ ٿڄننٹ      ت٤ٔت ؿك ثلاثل ايڂ علٳبت اعج٘ب، اٯ

٬ڄـيبك ـ  ام تز٘بك رنچاځ ثڊنبئي   ؿيڄيبك پچك آٯب ٿڊلثبځڅ تڊـيـ ثڈ ٯتٺ ٳلؿڃـ څ  ڃـاڅ كا ٳتٲ مؿكيؾتڄـ،  ًا ٳلٿنبځ كا   ڋُن

 (.937څ936، 8ّد ،1976)٫بٗٺ ٿبمڃـكاڃي،  ٯتٺ كًبڃـڃـ ثڈ

ـاٽٷچڍ ينؿ تِٴيٺ ؿاؿڃـ څ ؿك اڅ ڃبٽ اڃزڀڂ عٮ بځ اڃزڀڄي كا ثڈآڃ ـاثؾَ ،ٻيڂ اٯ تنليڂ عبٿينبځ    ام ثنكٵ ٿبًتل ؽ

َ (. 604څ 603ّ ،1363 )ُڊڀلؿاځ، اعجبڍ ينؿ كا تلڅك ٳلؿڃـ ـاثؾ مكتِنتيبڃي ثنچؿ ٳنڈ ث٤نـ ام      ڌام ؿًنت  ٿبًتل ؽن

ـايي ؿك ايلاځ ثڈ ثڀجئي ډڄـڅًتبځ څ ڃنؿ اڃزڀڂ اٳبثل پبكًي ٫لًتبؿڇ ُـ څ صڊبكؿڇ ًبٹ ؿك آڃزنب تغنت    تغٔيقت اثت

ډبڍ اڃٸټيٌي، ٷزلاتي، اڅًتبيي، پڊټچڍ څ ٣لثني څ... ٿٌنټٚ ُنـ څ پني ام ثبمٷِنت ثنڈ        ت٤ټيپ ٯلاك ٷل٫ت څ ثڈ مثبځ

ثنڈ   ،ڃڀبيڄنـڋ اڃزڀنڂ اٳنبثل ؿك اينلاځ     ،ٳيؾٌنلڅري لڅڍ ينؿ پلؿاؽت څ ثب عڀبيت ايلاځ ثڈ تـكيي ؿك ٿـكًڌ ٳيؾٌ

ُـڋ ينؿ ثچؿ څ ٿٌئچٻيت تلرڀنڌ   )اڃزڀڂ ڃبٓلڍ( ؿكآٿـ. څڍ ام عبٿيبځ مكتِتيبځ ثڊبئي ٣٘چيت اڃزڀڂ مكتِتيبځ ينؿ

ت. ؿك ثټچاډب څ ؿكٷيلڍ ڃبٿڈ رننڅ   ،ِنتيبځ يننؿ څ اعجنب   ډبڍ ٿبثيڂ مكت ډبڍ اڃزڀڂ اٳبثل پبكًي ثڈ ايلاځ كا ثل ٣ڊـڇ ؿُا

ٳڄنـ   اف٣بځ ٿي ٫بٗٺ ٿبمڃـكاڃيډلصڄـ  ؛ؿاؿڃـ كڅ ثڈ څڍ ڃٌجت ثڊبئي ُـځ ٿي آٿـ؛ امايڂ ٿيُڀبك  عبٿيبځ ؿًتڌ ؿڅٽ ثڈ

َ  ٷنبڇ ثڊنبئي ڃِنـ.     ډبيي ٳڈ ام ثڊبئيبځ ايلاځ ٓچكت ؿاؿ، ؽنچؿ ډنيش   ثب څرچؿ تڀبٽ عڀبيت ٿبًتلٳڈ  ـاثؾ  ٿبًنتل ؽن

ٷچڍ يننؿ تنلڅك    ًبٻٸي ؿك ڃنؿيٴي ٿـكًڌ ٳيؾٌلڅڍ ينؿ تچًٚ اڃزڀڂ عٮ 55٭ څ ؿك ًڂ 1336ًلاڃزبٽ ؿك ًبٹ 

ـ  نت ٳننڈ ثلؽنني     ڌ(. ڃٴتنن972څ971ّ ،8د ،ٽ1976 ٿبمڃنـكاڃي،  )٫بٗننٺ ُن ربٻنت تچرننڈ ؿكثنبكڋ ٿننلٵ څڍ آځ ًا

ـ    ڌډبڍ ث٤ـ ٣قٯ ڃچيٌڄـٷبځ مكتِتي ؿك ًبٹ نتڄ ـُا ـاڃي ثڈ ٓغجت ؿكثبكڋ صڄـڅصچځ اينڂ ات٬نب٭ ڃ ٛنچك ٿخنبٹ    ثنڈ  .صڄ

نت    ڌبمٿبځ رچاڃبځ مكتِتي ٿلٵ څڍ كا ڃبُي ام يٲ عبؿحً ڌڃِلي (. 5ّ ،1325 )ُنڊلڅيڄي،  ٧يلٿتلٯجنڈ ؽچاڃنـڇ ًا

ـاثؾَ ـاٻجڊبءصڄبځ ثلاڍ ربٿ٤ڌ ثڊبئيت ايلاځ عبئن اډڀيت ثچؿ ٳڈ  ٿبًتل ؽ ٷچڃنڈ   ٿڄبًجت ٳِتڈ ُنـځ څڍ اينڂ   ثڈ ٣ج

ـاثؾَ ثٌيبك ٿغنڅځ څ ؿٻؾچځ ُـيپ» ڃچيٌـ: ٿي ـاڃيـ ٳڈ صچځ ٿغج٘نت ثنڈ ثڊبئينبځ     ؛ام ُڊبؿت ٿبًتل ؽ څٻي يٰيڂ ث

ت آځ ربځ پبٱ ؿك رڊبځ كڅُڂ ٧ليٮ ؿكيبڍ ٬٧چك څ ٬٧لاځ ٷلؿؿ څ پلتچ ايننؿڍ اڅ كا كڅُنڂ ڃڀبينـ څ ٣ټنيٴپ څ      ،ؿُا

 (.973، 8ّ، دٽ1976)٫بٗٺ ٿبمڃـكاڃي،  «1337كرت ٣2ټيٴڂ اٻجڊبء االثڊي. 

ـاثؾَٯبتٺ  ـاكٿي مكتِتي ام ٳلٿبځ ثڈ، ٿبًتل ؽ ٷبڇ ثڈ ٯٔبّ رڄبينت ؽنچؿ ڃلًنيـ.     ثچؿ ٳڈ ډيش ٫ليـڅځٽ ڃب هاڃ

ڄبؿ ثڈ ٷچڃڈ آځ پي ام ؿًتٸيلڍ ثڈ ٯپ ٿڄتٰنٺ څ ام آڃزنب ٿتنچاكڍ     ٫ليـڅځُچؿ،  ٿبڃـڇ ٿِؾْ ٿي ربڍ ٳڈ ام ثلكًي ًا

ت )اٿيڄي،  ؿٻيٺ ايڂ ٣ـٽ پيٸينلڍ كا ٧يلٿٌنټڀبځ ثنچؿځ ٿٰتنچٹ ٣ڄنچاځ       تچكد اٿيڄي(. 410-405ّ ،1380 ُـڇ ًا

ٍا ثيَ ام ٓـ تچٿبځ ڃجچؿ څ عٴچٿنت تڀنبيټي ثنڈ پيٸينلڍ      ؿٻيٺ آڃٴڈ څڍ اډٺ فٿ٘ڈ ثچؿ، ؿيڈ ثڈ :ڃچيٌـ يٳڄـ څ ٿ ٿي

ت ـُا ډنبڍ ؿًنتچكاځ    ڃ٠ل ؿيٸلڍ ؿاكؿ څ ا٣تٰبؿ ؿاكؿ ٳنڈ ثنب عڀبينت    ًيبڅٍ ٬ًيـڅٍب ؛ اٿ(406ّ )ډڀبځ، ثيِتل ڃ

ڃڀبيڄنـڋ مكتِنتيبځ ؿك   ، ٳيؾٌنلڅ ُنبډلػ  اكثنبة  تل، عڀبينت   ډبيي ٳڈ پلؿاؽت ٳلؿڃـ څ ام ډڀڈ ربٻت مكتِتي څ كُچڇ

(. اٷنل اينڂ ٿچٗنچ١ څاٯ٤ينت     128-127ّ ،ٽ1976)٬ًيـڅٍ،  ٯبتٺ ٫لاكڍ ؿاؿڇ ُـ څ ام ٿزبمات ٷليؾت ،ٿزټي

تڈ ثبُـ ـاثؾَڅيوڇ آڃٴڈ  ثڈ ؛عٴبيت ام اؽتق٩ ثٌيبك ميبؿ ؿكڅځ ربٿ٤ڌ مكتِتي ؿاكؿ ،ؿُا ام يبكاځ ڃنؿيٲ ثنڈ   ٿبًتل ؽ
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ٷچڃنڈ   ډبڍ ؽچؿ ډيش ثلاڍ احجبت ڃچُتڈ ًيبڅٍاٻجتڈ آٿـ.  ُڀبك ٿي ٵ ثڊبئيبځ څ اعجبڍ ينؿ ثڈڅ ام عبٿيبځ ثنك اكؿُيلري

 ؿډـ. ًڄـ څ ٿـكٳي اكائڈ ڃڀي

ـ  ،ډبڍ ٿبثيڂ مكتِتيبځ څ اعج٘بڍ ينؿ څ ٳلٿبځ ٛچكٳټي ؿك رليبځ ؿكٷيلڍ ثڈ څ آماك څ  ڃـثٌيبكڍ ام اعج٘ب ثڈ ٯتٺ كًني

څ  اكؿُنيلري اٿ٘ب ڃٴتڌ عبئن اډڀيت ؿك ايڂ ٿيبځ، ڃنچ١ ثلؽنچكؿ    ؛(129-127، ّډڀبځ) څ ٿتچاكڍ ُـڃـ ڃـُٴڄزڈ ؿيـ

 ُـڇ ثچؿ. ډبڍ آڃبځ ام مكتِتيبځ ثڊبئي اڃزڀڂ اٳبثل پبكًي ډڄـ ثب ايڂ ات٬بٯبت څ عڀبيت

ٜڌ ٤٫بٻيت ډبڍ مكتِتيبځ څ اعج٘بڍ ينؿ ثڈ ؿك ډڀبځ ايبّٿي ٳڈ ؿكٷيلڍ ٍ ډبڍ ٷٌنتلؿڋ   څًا څ ًنبيل ثڊبئينبځ    ًنيبڅ

ـا ٳلؿڇ ثچؿ،  ـ  ثڈ اكثبة ٳيؾٌلڅ ُبډلػُـت پي مكتِنتيبځ ؿك ٿزټني ُنچكاڍ ٿټني څ كئنيي اڃزڀنڂ        ڋ٣ڄچاځ ڃڀبيڄن

٣نقڅڇ ثنل اكًنبٹ ڃبٿنڈ، ؿك      اكؿُنيلري اٿ٘نب   ؛تڄڊب ثڈ ؿاؿځ يٲ ڃبٿڈ څ تِچيٮ ثڈ څعـت اٳت٬ب ڃڀنچؿ  ،مكتِتيبځ تڊلاځ

ـاڍ ًبٹ  عڀبيت ؽچؿ كا ام اعجب څ ثڊبئيبځ ا٣نقٽ ڃڀنچؿ.    ،اڍ ثب ع٘چك مكتِتيبځ ٭ ثڈ ينؿ ٬ًل ٳلؿ څ ؿك رټٌڈ1334اثت

ـاٻجڊبءڅڍ ؿك ايڂ رټٌڈ ثڈ ٿقٯبت ؽچؿ ثب  ڊبك ٻٜ٪ ميبؿڍ ثڈ څڍ  ٣ج بكڇ څ ٟا ـ  ٿيڃين ُا ثننكٵ   ،. ام ًنچڍ ؿيٸنل  ٳڄن

ـ  ؿك ډڀيڂ اي٘بٽ ؿك ا٣قٿيڈ ريچځ ري ٿـڍ ،مكتِتيبځ ډڄـ ڌربٿ٤ ينٲ ٛليٰنڌ    ثټٴنڈ  ،اڍ ثڊبئيت كا ڃڈ يٲ ؿيڂ رـين

تچاڃڄنـ ثڊنبئي څ مكتِنتي     مٿنبځ ٿني   ؿاكؿ ٳڈ مكتِنتيبځ ډنپ   ٳڄـ څ ا٣قٽ ٿي ٫ٴلڍ رـيـ ٿبڃڄـ ٓچ٫يٸلڍ ٿ٤ل٫ي ٿي

نقٿي ٿني   ڌتل آڃٴڈ ثڊبئيت كا كاډٴبكڍ ثلاڍ ڃزبت مكتِتيبځ ام ٫ِبك څ ڃ٬چف ربٿ٤ ربٻت ڌثبُڄـ. ڃٴت  ،ډڀنبځ ؿاڃنـ )  ًا

پبكًيبځ ډڄـ څ اڃٸټٌنتبځ ام ثڊبئينبځ څ    ڌډبڍ ربٿ٤ ؿڍ ام عڀبيتٳڄـ ٳڈ ثؾَ ميب (. ايڂ ڃٴتڈ احجبت ٿي123-126ّ

ت. ،ُـڇ مكتِتيبځ ثڊبئي قٽ ؿك ٿيبځ پيلڅاځ ًبيل اؿيبځ ثچؿڇ ًا  ثب ډـ٩ ت٤٘ي٪ ڃ٬چف ًا

مكتِتي اينلاځ   ڌاؽتق٫بت ؿكڅڃي ربٿ٤ ،ٯبربك ڋكًـ ٳڈ ثب ڃنؿيٲ ُـځ ثڈ پبيبځ ؿڅك ڃ٠ل ٿي ثب تڀبٽ ايڂ اڅٓب٩ ثڈ

ايڂ ٿِنٴٺ   ،ؿٻيٺ ڃچ١ ڃٸبڇ څڍ ثڈ ٿٌئټڌ ٯـكت څ عبٳڀيت ؿك ايلاځ، ثڈ كٗبُبڇٷيلڍ  ـڇ څ ثب ٯـكتٳڀتل ام ٷقُتڈ ُ

ت. ثنلؽق٩ ؿڅك  ام ـا ٳنلؿڇ څ ثب٣نج ثنلڅم ؿكٷينلڍ           ڋثيڂ ك٫تڈ ًا ډنب څ   ٯبرنبك ٳنڈ تج٤ي٘نبت ؿيڄني ٿِنلڅ٣يت پين

نت.     ؿك ايڂ ايبٽ تڀبيٺ ثڈ ثلؽچكؿ ثلاثل ثب پيلڅاځ تڀبٽ اؿيبځ ثڈ ،ډبڍ ميبؿڍ ُـڇ ثچؿ ؽِچڃت ٣ڄچاځ ُنڊلڅڃـ څرنچؿ ؿُا

ام تڀبينٺ څڍ ثنلاڍ ٯنلاك     ،ڃجچؿ څ ثيِنتل  كٗبُبڇ ڌٛټجبڃ ؽچاډبڃڈ څ ٿٌبڅات ډلصڄـ ٳڈ ايڂ ت٨ييلات ڃبُي ام عي آماؿڍ

ٷل٫نت )ًټٌنټڈ پڊټنچڍ څ ڃيلڅډنبڍ      ؿاؿځ تڀبٿي ايلاڃيبځ ؿك يٲ ًٜظ ؿك ثلاثل ؿڅٻتي ٿٰتـك څ ڃيلڅٿڄنـ ڃِنئت ٿني   

 (.42څ 41ّ ،1371 ٿقډجي ثڈ كڅايت تبكيؼ ٳڀجليذ،

 ٥ٌط٢ ٘ت٥دٝ

يڂ ثنلاڍ  ين يڄـ ت٨ييل ؿيڂ څ آاډبڍ ٫ل مٿيڄڈ ،ُچؿ ٷل٫تڈ ؿك پوڅډَ عبٗل ٿِؾْ ٿي ډبڍ ٓچكت ٛچكٳڈ ام ثلكًي آځ

ت. ؿك ايڂ ايمكتِتيبځ ايلاځ ؿك ؿڅك تڄڊنب ام ًنچڍ    ٫لډڄٸني څ ؿيڄني ڃنڈ    بٽ ٫ِنبكډبڍ ارتڀنب٣ي،  ڋ ٯبربك ٿڊيب ثچؿڇ ًا

ُنـ څ اينڂ ٫ِنبكډب څ ٣نـٽ پبًنؾٸچيي ثنڈ        ثټٴڈ ام ٛل٩ ثنكٷبځ ربٿ٤ڌ ًڄتي مكتِتي ا٣ڀبٹ ٿي ،عٴچٿت ٿلٳنڍ

تـكيذ ثب٣ج ايزبؿ ثغلاځ ثنكٷي ؿك ؿكڅځ ايڂ ربٿ٤نڈ ٷلؿينـ. څٗن٤يت     مكتِتي، ثڈ ڌڃيبمډب څ ًؤاالت ثؾِي ام ربٿ٤
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ٯبربك ٿچرت ُـڇ ثنچؿ تنب مكتِنتيبځ اينلاځ ؿك اينڂ اينبٽ ؿك        ڋيبځ ايلاځ ؿك ؿڅكمكتِت ڌ٫ٴلڍ څ ارتڀب٣ي ربٿ٤ ڌآ٬ُت

تڈ ثبُڄـ څ ربٿ٤نڌ پبكًنيبځ ډڄنـ څ ؿڅٻنت      ٯـكت تٔڀيپ ،ثلؽچكؿ ثب ٿِٴقت ارتڀب٣ي ؽچؿ ـُا ٷيلڍ څ څعـت ڃ٠ل ڃ

مكتِنتي څ   ڌربٿ٤اؽتق٫بت ؿكڅڃي  ت٤ٔجبت ٿقډجي څ ،اڃٸټٌتبځ ؿك ٿٌبئٺ ارتڀب٣ي آڃبځ ؿؽبٻت ڃڀبيڄـ. ام ًچڍ ؿيٸل

تنـكيذ   ًڄتي ايلاځ كاڇ كا ثلاڍ ڃ٬چف ٿٴتجي رـيـ ؿك ٿيبځ آڃبځ ٷِچؿڇ ثنچؿ. اينڂ ٣چاٿنٺ ثنڈ     ڌ٫ِبكډبڍ ثيلڅڃي ربٿ٤

 ييڂ ڃچٟڊچك ثڊبئيت ُـ.ثب٣ج ٷلايَ ثؾِي ام مكتِتيبځ ايلاڃي ثڈ آ

ٛنچك ٯنب٢ٛ ام    ٺ ؿاؿڃنـ څ ثنڈ  مكتِتيبځ ايلاځ تِٴي ڌرـيـڍ كا ثب ڃبٽ اعجب ؿك ؿٹ ربٿ٤ ڌُـڇ، ُبؽ مكتِتيبځ ثڊبئي

ـ    ٷچڃنڈ  ًچڍ پبكًيبځ ډڄـ څ ؿڅٻت اڃٸټٌتبځ ٿچكؿ عڀبيت ٯلاك ٷل٫تڄنـ. ډڀنبځ    ڌڃڀبيڄنـٷبځ ربٿ٤ن   ،ٳنڈ ٿِنؾْ ُن

تڄـ ڌاٻغڀبي پبكًيبځ ډڄـ ٳڈ تغت ـاڍ اٿل رنڅ ؿڅًتبځ  ،ؿڅٻت اڃٸټٌتبځ ٯلاك ؿُا څ ًبيل ثنكٷنبځ   عٌيڄ٤ټي ڃچكڍام اثت

ډنبڍ   ڃچ٣ي ٣بٿٺ آټي اكتجبٙ ٿيبځ پيلڅاځ ايڂ ؿڅ اٯټيت ٿقډجي ثچؿڃنـ. عڀبينت   ثڈ ك٫تڄـ څ ُڀبك ٿي ثڊبئيت ثڈ ڌربٿ٤

اڍ ؿك ٿيبځ مكتِتيبځ ايلاځ ُنـ څ پنبڍ ثنكٷنبځ اينڂ      څرچؿ آٿـځ ُٴب٩ ٷٌتلؿڇ ُـڇ ثب٣ج ثڈ آڃبځ ام مكتِتيبځ ثڊبئي

 ربٿ٤ڈ ڃين ثڈ ؿ٣چاډبڍ ٿقډجي، ارتڀب٣ي څ ًيبًي ايڂ ؿڅكڇ ثبم ٷلؿيـ.

ـ     ڌاڍ ثب ٛي٪ څًي٤ي ام كڅُنڄ٬ٴلاځ څ ثنكٷنبځ ربٿ٤ن    ـ كڅاثٚ عٌڄڈثڊبئيبځ تچاڃٌتڄ  ؛مكتِنتي اينلاځ ايزنبؿ ٳڄڄن

پلؿاؽنت.   مكتِتيبځ ايلاځ ثچؿ ٳڈ ثب آڃبځ ثڈ ٿؾبٻ٬ت ٿني  ڌام تڄڊب كڅُڄ٬ٴلاځ ربٿ٤ اكثبة ٳيؾٌلڅ ُبډلػٳڈ  ٛچكڍ ثڈ

ؿيڄي آڃبځ ُـ. ډلصڄنـ ٳنڈ    ڌبٿ٤ډبڍ ُـيـ ؿك ٿيبځ مكتِتيبځ څ ت٤٘ي٪ ر ايڂ ؿڅؿًتٸي ٫ٴلڍ ثب٣ج څٯچ١ ؿكٷيلڍ

 ډبڍ ٿيبځ ايڂ ؿڅ ؿًتڈ ٫لڅٳَ ٳلؿ. ؿكٷيلڍ ،ًلاڃزبٽ ثب ڃنؿيٲ ُـځ ثڈ اڅاؽل عٴچٿت ٯبربك څ ٳچؿتبڍ كٗبؽبځ
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