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 ًبهِ ارداٍٗرافهْببْبراتب ٍ شٌبسِٖ اًسبى بب تَجِ بِ  فرجبم

 ٙإشبىيبٍ اىيبن و ٭َٵبن، ىانٚڂب  ٙهيي ډيني آًٍثبيؼبن/  ظازٟ ؾدبز ز١وب 
ٙيؾ٨٘٨ٚ ٧بض٥ /   s.ysimin@yahoo.com آًٍثبيؼبن اىيبن و ٭َٵبن، ىانٚڂب  ٙهيي ډيني ٽبٍٙنبٓ ٍا

َان/  ٛؿتطٙ حج٨ج٦ ذ٨ب٥ٝ  ٽبٍٙنبٓ اٍٙي اىيبن و ٭َٵبن، ىانٚڂب  سه
 23/06/1398ـ پص٧طـ:  24/01/1398زض٧بكت: 

 چ٨ٌسٟ

سنَيف سؼچّيڂنب  آن،    و ثَػٖنش   إنز هبي ن٪َي انٖبن ث  ٭٦٘ ػبوىانڂي  يپي اُ واٽن٘« ثبوٍ ث  كيبر دٔ اُ ډَٿ»
سَسيت ث  ٵَهنڀ ىينني هننيويي    ىو ډشف ٽقٕيټ ىيني هٖشني ٽ  ث  ٛب٠ٗ ٧طافٝاضزاو  ٢ٗبث٢بضاتب. ثبٙي ډياىثيبر ىيني 

ٽننني، ىٍ   ن نبىدَىاُي ډني  ډشٶنبور  ٽ  إبٕبً وػ ى انٖبني ٍا ىٍ ىو ٕنّز ىيني  ،ويَاٳو ٸ ىاٍني. ي ىيٚشيَا ٚشي سٮچسو ٍُ
ثب س٦جينٸ اينف ىو   ٍو  ٖشبٍ دي٘. ػٔن بيني ډيٍا ىٍ ىنيبي ىيڂَ سؼَث  و س ٝيٴ  هب انٖبن زو١ٮيٹبڅت ن ٭ي ٕٶَ ٍوكبني، 

هَؿني ن  ث  ډٮنبي نبث ىي، ثچپ  ث  ډٮننبي   ؛اډب نبډ٦چ ة إز ،ډَٿ اډَي ډلش ڇ ،ىٍ هَ ىو ډشفٽ   يبثي ډشف ىيني ىٍډي
، ځٌٍ اُ يټ نٚئ  وػ ىي ث  ډَسج  وػ ىي ىيڂَ. ىٍ ايف ىو ډشف ىيني، ٽَىاٍ ٝليق، ىوٙبىوٗ دنياٍ نيټ و ځٶشبٍ نينټ 

ٞنيَر إنز. ثنب وػن ى اينف،      ٭نيڇ ث  اُ ز ثِٖايي ىٍ ٕٮبىر آىډي ىاٍى و نٖيبن ػ هَ اڅهي و إبٍر ډبىي، نبٙياه ي
ٽنني،   )ثبُس څي( و هڈ انڂبٍة ثهٚز و ىوُم سجينيف ډني   إبٓ هڈ آډ ُة ٕ ٖبٍ  ٽ  ٵَػبڇ انٖبن ٍا ثَ ٢ٗبث٢بضاتبثَهقٳ 
 ځ يي. ٵٺ٤ اُ إشٺَاٍ ىٍ ثهٚز يب ىوُم دٔ اُ ډٶبٍٹز ٍوف اُ ثين و ٭ج ٍ اُ دڄ ؿين ى ٕوف ډي ٛب٠ٗ اضزا٧ٝطاف
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 ٗوس٠ٗ

نز و  ىٍى ػنبوىانڂي ثونِ٘   و هڈ سٖچّي انٖبن ، هڈ ن ييثو٘ ثٺبي«دٔ اُ ډَٿ كيبرِ ثبوٍ ث »  ،اىثينبر ىينني   ٕا

َاي ثٖيبٍ ډنبٕجي  ثٖشَ هنبي   ٽن  ثن  ٕننز    ٛب٠ٗ اضزا٧ٝطافو  تبا٢ٗبث٢بضىٍ  آډ ُ ،. ايف ٙ ى ثبوٍ ٵَٟ ډيايف  ٥َفث

َان سٮچّٸ ىاٍني، ن  ىهبي  َاوانيىيني هني و اي نز و اكش نبالً   ډ شبُ و دَآواُة هننيويي    ډن٪ ډ تبا٢ٗبث٢بض ىاٍى. ٵ ىٍ ٕا

نز  ٕنَوى  ٙني   ٹَن ؿهبٍڇ ډيقىي سب ؿهبٍڇ دي٘ اُ ډيقى ٵبٝچ  ٹَن  اينف ډن٪ ډن  ٽن      (7، 2001ٛ)ووىُ،  ٕا

نز ٽن      كپبيز ينټ نجنَىِ  ٙ ى، ىٍ اٝڄ  ىاى  ډي نٖجز (Vyasa) اي ويبٕب ث  ٙوٞيز اٵٖبن ٭  ډبً  هنبن اىځي ٕا

شيٶبي كٸ ىٍ ډن٪ ٍ   ث َا َُٕډيف ٽ ٍوهنب،  ٕا  ٽن   اينف ػننڀ  ٍواينزِ  اٵشني.   اسٶنبٷ ډني   ،(Kauruksetra) ٽ ٍوٽٚنش

ُاٍي ز  ٽبٍ ٍاسب، اُ ثٍِٿ ثيف دبنيوان و ٽ ٍوانٕا ثَ اًهبن هنيوان ثٖني ثني٘ اُ ٕنبيَ آطنبٍ     ، (Bharata) ا٭ٺبة ثهب

ٌاٍ ث ى ىيني و ٵچٖٶي  ز سإطيَځ ي هبن،   ٕا ٍٕا ٽشبثي ىٍ كن ُة  َٝٵبً  تبا٢ٗبث٢بضثب وػ ى ايف،  .(19، 1999ٛ)وي ن نب

ز و  ؛زنڂبٍي نيٖ سبٍين ٍا ٘ن يٖنيځبنن يٖني  يب ثچپ  ډشني ىيني و اهقٹي ٕا َاي ثينبن   ىٕشبويِِ اطَثوٚني  ، آن  ثن

وػن ى سٶپنَ هنياي ٙوٞني      .(119، 9ٛ، ع1986هيچشجيشڄ، ) اني هبي ىيني و اهقٹي هنيويي ىيي  آډ ُ  سپچّٴِ ثي

نز،     هياي ويٚن  و دبٕوڂ ي ىٱيٱ   ٽ  اوسبٍة تبا٢ٗبث٢بضواٍ ىٍ  انٖبن ٍا ىٍ كن ُة ډشن ن    تـب ا٢ٗبث٢بضهنبي ثٚنَ ٕا

َاٍ ډي ٍاسب، ىهي  ډٺيٓ ٹ  ىٍ ثٔٮني . ىٍ ايف اطَ، ٽٚ پ٘ دبنيوان و ٽ ٍوهب ثيهيينڀ ځبيب( ٵٞڄ، 2016)ثبُځ يي ډهبثهب

 ځنَىى  ډجيڃ ثن  ډجنبٍُة هينَ و ٙنَ ډني      آن ځيَى و نجَى سبٍيوي ث  ه ى ډي يو ٍډِ يس ظيچٽِٖ سي  اهقٹي، ىيني و

َا (.242-241، 1ٛ، ع1389)ٙبيڂبن،  َان دبننيوان    (ٹ ي ىٍ ػنڀ; Yudhishthira) ي ىيٚشي ٍا »ٽن   ن اٍٙي دٖ او 

شلپبڇ و ډَىانڂي و ٭ياڅز و ثي ٹب١ي ډَىځبن و  (نيپ يي ينب هينَ ډلن٠   ; Dharma) ٭يجي و ٵَُني ىهَډ  ن  ن  ٕا

َا  دبننيوان و ىٍودنبىي   ځيَي اُ دبىٙبهي، ث  دٔ اُ ٽنبٍ ن  (9، 1ٛ، ع1380 )ډهبثهبٍر، «اني ه اني   (Drupadi) ه 

نشي و ٽنشنَڃ      هٞ ٝيبسي ډبنني َٕٕنذَىځي ىڅيڄ وي ث  . ٽني ٭ِي ز ډي ػهبن ىيڂَث  ٕ ي  ٍٕا ٗا ثن  ٝنيٷ و 

ٍاسنب،      ثنَى  ىٍ ه ٙي و ٕٮبىر ډين ي ث  َٕ ډني  ه اي نٶٖ٘، ىائ بً ، 7، ٽشنبة  1897)سَػ ن  انڂچيٖني نظنَ ډهبثهب

َاَٙف ٕٶَ . (60، 34ٛثو٘ َاهبن٘ ي ىيٚشي ىٍ ىٵشنَ   ،ىهني  ث  ثهٚز و اسٶبٹبسي ٽ  ىٍ اينف ډٖنيَ ٍم ډني    و ه 

نز  ًٽنَ ٙني    ويبٕنب س ٤ٕ  (Svargarohana parva) «َودٓ ٍوهبنب ٕ ٍځ »ث  نبڇ  تبا٢ٗبث٢بضهؼيهڈ   )ٙنبيڂبن،  ٕا

 (.242-241، 1ٛ، ع1389

نز ٽن      ٛب٠ٗ ٧طافٝاضزا  اډب ُډنبن نڂنبٍٗ آن    ځَؿن  يپي اُ آطبٍ اٍُٙ ني ډِىيٖني ث  ُثبن دهچ ي ٕبٕنبني ٕا

َان ثبٕشبن ث  ز، اډب يپي اُ ثهشَيف آطبٍ ىوٍة ٕبٕبني ىٍثبٍة ا٭شٺبى ث  ػهبن دٔ اُ ډَٿ ىٍ اي  ٍوى ٙ بٍ ډني  ډشإهَ ٕا

ز  ٍوكبني اي ٕٶَنبډ  ٛب٠ٗ ٧طافٝاضزا .(248، 1372ٛد ٍ،  )ٕا ب٭يڄ ٙوٞي ثن   او١ب٫ نبثٖبډبن ډ چپز، ٽ  ىٍ ٕا

َاٳنبڇ  ٍا سؼَث  ډياُ ډيبن هٶز ډَى نيپ ٽب وي  ٽني: ٍ انشوبة ٙي  و ٭بڅَڈ ثٮي اُ ډَٿ 

س٧ك٠ ثط ا٧ٚ ثٞز ٠ً ٗب ضا چبضٟ ا٥ ثب٧س ذٞاؾتٚ تب اظ ٗب ًؿ٦ ث٠ خ٢بٙ ز٧ِـط ضٝز ٝ اظ آٛدـب    ٝ ثؿ٨بض ٠ُٛٞ ؾرٚ ٝ ٛا

ٜس ٠ً ا٧ٚ ٧عـ ٝ ؾتب٧ف ٝ ٛ٘بظ ٠ً ٗب ث٠ خب ٗـ٦  ،ٛسا آُب٦١ آٝضز ٠ً ٗطز٦ٗ ٠ً زض ا٧ٚ ظٗبٙ ٖ  ثسٛا ثـ٠ ٧ـعزاٙ    ،آٝض٧ـ

ضأ٦٧ اظ ز٧ٚ زؾتٞضاٙ، ٤٘١ ٗطزٕ ضا ث٠ زضُـبٟ آشضكطٛجـؾ    ضؾس ٧ب ث٠ ز٧ٞاٙ، ٝ ث٠ ٧بض٥ ضٝاٙ ٗب ضؾس ٧ب ٠ٛ. پؽ ث٠ ١ٖ
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سٛس. اظ ٦ِ٘١ ١لت ٗطز ٠ً ث٠ ٧عزاٙ ٝ ز٧ٚ ث٦ س٧ك٠ ٝ ُلتـبض ٝ ًـطزاض،    ،تط ثٞزٛس ُ٘بٙ ذٞٛا خسا ًطزٛس ٝ ا٧كبٙ ث٠ ٛا

تط ٝ ثطا٥ ا٧ـٚ ًـبض ث٢تـط ٝ     ُٜبٟ ٠ً ق٘ب ذٞز ثٜك٨ٜ٨س ٝ اظ ٨ٗبٙ ذٞز ٦ٌ٧ ٠ً ث٦ پ٨طاؾت٠ ٝ پط٨١عُبضتط ثٞزٛس ٝ ُلتٜس

 ٛـبٕ ثطُع٧سٛـس...   ثطُع٨ٜ٧س... پؽ آٙ ١لت ٗطز ثٜكؿتٜس ٝ اظ ١لـت، ؾـ٠ ٝ اظ ؾـ٠، ٧ٌـ٦ ٧ٝـطاف      ،تط اؾت ٨ٌٜٛبٕ

 .(1كطُطز ، 1391ٛب٠ٗ،  )اضزا٧ٝطاف

ز ٽ :  ،دييياٍٙنبهشي اىيبناالٝڄ ك ُة ډ٦بڅٮبر  ډلٺٸ ٍوډبني اڅيبى  ډيَؿب َاٳ»ثَ ايف ثبوٍ ٕا  يه ـن ن َٙن ٓن   وي

َاي ىينياٍ    َاٍآډيِ ثن ُنني و ىٍ آنؼنب وٹنبي٬     ىٕنز ډني   اينِىان ىٍ كبڅز هچٖ  و ػيايي ػٖڈ اُ ٍوف، ث  ٕٶَهبي ٕا

ٍا ٽ  ىٍ آنؼب ډٚبهي  ٽَى  ٽني و ٕذٔ انٖبن ډٚبهي  ډيٍا ډٚبثهي اُ ٭بڅَڈِ دٔ اُ ډَٿ   «ٽنني  س ٝيٴ ډني  ،هبيي 

 (.96، 1377ٛ)اڅيبى ، 

سَي ىٍثنبٍة ډٖنئچ  ثٖنيبٍ ٱنبډ٠ِ ٵَػنبڇ       اي و ث  اډيي ىٍيبٵزِ اٵٸ ٍوٙف دْوه٘ كب١َ ٽ  ثب ٍهيبٵز ډٺبيٖ 

َاٹبر ث  ثلض و ن٪َ ىٍثبٍة ځيَى،  انٖبن انؼبڇ ډي َاٽبر و اٵش ش و ډ٢نبډيني  دنَىاُى   ډني  ٛب٠ٗ ٧طافٝاضزاو  تبا٢ٗبث٢بضٙا

َاي٤ آىډي ىٍ ىنيبي دٔ اُ ډَٿ زٙنبٕبيي اثٮبى و ډبهي ؿ ن ٍا  ،انٖبن، سَٕيڈِ ٙ هبي ٍٕشڂبٍي ىٍ كيبر ٭ٺجني   و 

َان ٽٚي. ثَه ٍىاٍي اٹ اڇ ٍا اُ ډن٪َ ايف ىو ډشف ىيني ث  ؿب٘څ ډي هنبي ډٚنشَٻ    هب و ُډين  هبٕشڂب  ي اُو هنيي اي

ش بڃ ث تبا٢ٗبث٢بضو  ٛب٠ٗ ٧طافٝاضزاٵَهنڂي و ػبيڂب  ثَسَ   ٙننبهشي،  َ ثبوٍهنبي ىينني و ٵَػنبڇ   اُ كيض اطَثوٚي و ٙا

ٍا  هبي ډٺبيٖ  ١َوٍر اٝچي انؼبڇ دْوه٘  .ٽني ايؼبة ډياي اُ ايف ن ٫ 

 پ٨ك٤ٜ٨ تحو٨ن. 1

هنبي   ٍا ىٍ ُډنَة ٕنٶَنبډ    ٛبٗـ٠  ٧ـطاف ٝاضزااي،  ډٺبيٖ  ٹبڅتِ يټ اطَ ( ى1393ٍ) سجبٍ اهلل اك يي كجيتو  ٭چي كييٍي

انني.   ايف اطَ و نيِ اكش بڃ سإطيَ آن ثَ آطنبٍ اٵق٥ن ن ٕنوف ثن  ډينبن آوٍى       چي ٹچ ياى ٽَى  و ىٍثبٍة انڂيِة ډاڅٴِيسو

ننشبني،  ،ىٍ ثوٚنني اُ دننْوه٘ هنن ى( 1392) ٽچظنن ڇ ٹَثننبنيو  ډن٪ننَ ٕننچ٦بني سٮچي نني و اهقٹنني ثنن  ٭نبٝننَ ىٕا

ٍا ىٍ ډٺبيٖ  ثب  ٛب٠ٗ ٧طافٝاضزا ش  و آن  ٍاي ثينبني ٕنبى   ً٘س٥ ا٦٢ٓو  ؾ٨طآؼجبزاهش بڇ ىٙا سنَ اٍُينبثي    ٽچني سنَ و   ، ىا

٭نن ان   ثن   ،ٍئيبي هن مثٖبن  ٛب٠ٗ ٧طافٝاضزاٽ  اني  نٚبن ىاى  (1389) ٭٦بءاهلل اٵشوبٍو  ځَىآٵَيف ډل يي. اني ٽَى 

َاع َاي نبډ  ډٮ ز سإڅيٴ ٙي  ىٍ اډ ٍ ىيني نؼبر ػبډٮ  اُ َٕىٍځ ي اي ث  ځَىآٵنَيف ډل نيي  هبي دْوهٚي  يبٵش  .ٕا

، اډنب اُ  ٙنجبهز ځن يي   ٽچني  اُ كينض  آـلطاٙو ٍٕبڅ   ٛب٠ٗ ٧طافٝاضزا ىاٍني ٽ كپبيز اُ ايف ( 1388) ػچيڄ ن٪َيو 

ُاى  ديييآوٍنيځبن آنهبٕز.هبي  نڂَٗ ثَآينيِايف سٶبور  و ىاٍني سٶبور ډ ١ ٭يڅلب٧  ( ثن  اينف   1381) ډبنيانب ٝيٍ

ز ٽ  آنـ  ىٍ  نشيؼ  ٍٕيي  زهبي هٚف دبىاٵَ   ػنج  ،ٙ ى ث  سٞ يَ ٽٚيي  ډي ٛب٠ٗ ٧طافٝاضزإا َاٳو  ٕا ٹٞني   وي

ٍا ث  ىاٍى اُ كينض اهش نبڇ ثن     ثنب اينپن    يبىٙني ،  آطنبٍ   وٕيچ  ايف سٞ يَٕبُي ثن  ٽني٘ ٍُسٚنشي ثو انني.     سب ډَىڇ 

٘  ثٖيبٍ ٕ ىډنيني،انياُي ىٍثبٍة ٵَػبڇ ٱبيي انٖبن  ؿٚڈ انني و نينِ هنيؾ ينټ      هنبيي اُ ډن٪نَ اىثني    اډب ٱبڅجبً دنْوه

٘  نپنَى ؛ ٽنبٍي ٽن     ٙنبهشي واٽبوي  ٍا اُ يټ ډن٪َ ىيف تبا٢ٗبث٢بضٙنبٕي  و آهَر ٛب٠ٗ ٧طافٝاضزا ٍو  دنْوه٘ دني

ز. ٭هي   ىاٍ انؼبڇ آن ٕا



104                               ،ّ1398اّٝ، ظٗؿتبٙ  ق٘بض٧ٟبظز١ٖ،  ؾب 

 ثطضؾ٦ ٝ تح٨ْٔ. 2

 شٌاختی هْابْاراتا ل فرجامئهسا. 2ـ1

َاي انٖبن ډٶَوٟ ډي تبا٢ٗبث٢بضاځَ  ٍا ث َاي ٽنياڇ انٖنبن؟ و ډنأالً      ځيَى، ډي ػبوىانڂي   س ان دَٕيي ٽ  ػنبوىانڂي ثن

نز و ٥ينٴ      َاوان ٕا ٍا ٵن ځٖنشَىة  ػبوىانڂي ث  ؿ  ډٮنب؟ ىٍثبٍة ډٮنبي ػبوىانڂي و نيِ ىٍثبٍة ډبهيز انٖبن، سٚنشز آ

ٍا ٙبډڄ ډيډبواٍار ځَٵش  سب سٞ ٙي ، اُ سٶٖيَهبي ډبسَيبڅيٖشي  هبي ډ٦َف ىييځب  ٍوٙنف   ٥ن ٍ  ٙ ى. ه نيف  نيٖشي 

شي اُ ډبهي ز ٽ  هَ ثَىٙا ٍو، اثشنيا ثبيني ٍوٙنف ٽنَى ٽن        اينف  ػنبوىانڂي اوٕنز. اُ  ٽننية ډٮنبي  ز انٖبن، سٮييفٕا

 ؿ  سٞ ٍي اُ انٖبن ىاٍى؟ تبا٢ٗبث٢بض

بٓ َٕا  ىٍ ډٺبيٖ  ثب ػٖنڈ  ٍوفثب وػ ى ايف،  ىاٍى.ٍوكي و ػٖ ي  ي، ىو ثٔٮيٕبهشبٍ ، انٖبن ث  څلب٧ِتبا٢ٗبث٢بض ث

َاستاُ  ز. ىٍ اينؼب ُنيځي ٭ج سَ ٭بڅي ٕبكز ثَسَ و اُ ډ ز وػ ىي ثَه ٍىاٍ ٕا يبٵشن    ٽ بڃ و ٍوفِاُ ٕٶَ ٍوف بٍر ٕا

ز ٽ  اُ س څي، ٍٙي، ُواڃ و ډَٿ ځٖٖش  ثبٙي ٍاسب،  ٍوكي ٕا كنبڃ، ىٍ   . ثب اينف (127، 3ٛ، ع12، ٽشبة 2009)ډهبثهب

ز. ځ ا ِ اٍُٙ نيي ػٖڈ ىٍ  تبا٢ٗبث٢بض َاڇ و ٕشبي٘ ٕا نز ٽن      تبا٢ٗبث٢بضػٖڈ نيِ ىٍ ډَسج  ثٮيي ٹبثڄ اكش اينف ٕا

ٍا ٙ ى،  ىٍ آنؼب ځٶش  ډي َا هن ٍى    ؛ٽَى سب ٥ٮ   ډ ػن ىار ُيَُډينني ٙن ى    ىٵفنجبيي دٔ اُ ډَٿ، ػٖڈ انٖبن   ُين

ىٍ ٵَهننڀ وىايني   ځَؿن   . ٙن ى  سچٺي ډيٽبٍي ٵَوډبي   ،ىيڂَ ډش ٵي ىٍ ځ ىاڃ س ٤ٕ ډ ٗ يب كي انبر ػٖڈٙينِ 

ُانينٙي ة ، وئيٖڈهني ، اډنب ىٍ  (486، 1376ٛ)ثهنبٍ،   ٙن ى  و ث  هبٻ ٕذَىن ډَىځبن، هنَ ىو ىيني  ډني    ػٖي ٕ 

ُانين ػٖي  تبا٢ٗبث٢بض نز  ىٍ آس٘ س ٤ٕ كپيڈ و هَىډني ٕش ى  ٙي ٙي ة ٕ  ٍاسنب،      ٕا )سَػ ن  انڂچيٖني نظنَ ډهبثهب

َا ايف ٍوٗ،  ( ؛312، 1ٛ، ٽشبة 1895 َاي ػبوىان  ډي»ُي ٍاهي ث ٙين ػٖڈ و انشٺبڃ آن ث  ډٺنبڇ ػنبوىانڂي    س اني 

 (.221، 203-199، 1376ٛ)ٍُواني،  «هيايبن ثبٙي

 ،( ١٘ؿطاٙ پبٛسٝ، پؽ اظ ٗطٍ ضاخ٠ پبٛسٝ، ثؼس اظ آ٠ٌٛ ٛٞح٠ ٝ ظاض٥ ثؿـ٨بض ًطزٛـس  Kanti) ( ٝ ًٜتMadri٦) ٗبزض٥

ض٥ پؿـطاٙ ذـٞز ضا زض   زض پ٦ ثطزاقتٚ ٝ ؾٞذتٚ ضاخ٠ قسٛس ٝ ١ط زٝ ظٙ  ضاخ٠ ذٞاؾتٜس ٠ً ذٞز ضا ثؿـٞظٛس... ٗـبزِ  

اظ تـٞ آت٘ـبؼ زاضٕ    !ث٠ زؾت ًٜت٦ ؾپطز ٝ ًٜت٦ ضا ُلت: ا٥ ذٞا١ط ،ثِط٧ؿت ٝ زؾت ١ط زٝ ضا ُطكت٠ ،ثـْ ُطكت٠

 ضٝاٙ قس ٝ ١٘طاٟ ضاخـ٠ ذـٞز ضا ثؿـٞذت    ،٠ً پؿطاٙ ٗطا ػع٧ع ٝ ٗثْ كطظٛساٙ ذٞز ثج٦ٜ٨. ٗبزض٥ ا٧ٚ ؾرٚ ُلت٠

 .(137، ل1، ج1380)٢ٗبث٢بضت، 

ٍا ٍهب تبا٢ٗبث٢بضډ٦بثٸ  َ  ډيو واٍى ديپَ ىيڂَي ٽني  ډي، ٍوف ثٮي اُ ډَٿ، ػٖڈ  ينني انشٺنبڃ ٍوف ثن  ػٖنڈ     اٙن ى. ٵ

ٽن  اٝن٦قكبرِ   « ٕٓ ٖنبٍ  »ډ٦نبثٸ آډن ُة   . (21، 15ٛ، ع1987)وٍثچ وٕنپي،   ٙن ى  ىيڂَ، ٕ ٖبٍ  نبډيني  ډني  

ډنِڅن  ٙنوٜ    ٍوف ثن  » ٽنني:  هبي آن ىانٖز، ٍوف ه  اٍ  ػبډ  ٭ ٟ ډي س ان ډٮبىڃ ٍا ډي« سنبٕن»يب « سٺ ّٜ»

ز و ثين ث  ٍا ث  و ُډبن  ثنب ؛د ٙيي  ثبٙيډظبث  ػبډ ، ٽ  ٙوٜ  ٕا ٕنبُى و ثٮني    ډَوٍ ايبڇ ٽهن  ډي ثَ سإطيَ ه ى، ػبډ  

ٍا ؿبٍ  نيٖز اُ سؼييي څجبٓ ىيڂَ ىٍ ايف ډٖنيَ، ٍوف ثٮني    (.26، 3ٛ، ع1380)ډهبثهبٍر،  «اُ ٽهنڂي څجبٓ، ٍوف 

يبثي و ثب اُ ثنيف ٍٵنشف ثنين،     اډب ٍوف ُواڃ ن ي ؛ځَىى ٙ ى. ثين ثٮي اُ ډَٿ ډشقٙي ډي اُ ډَٿ واٍى ثين ىيڂَي ډي
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نز،  اي ٽ  ىٍ ُننيځي انؼنبڇ ىاى     ٍوف ٵَى و ا٭ بڃ ٙبيٖش  ٍاسنب،   ٍوى اُ ثنيف ن ني  ٕا ، 12، ٽشنبة  3، ع2009)ډهبثهب

ز اي ىان  ه ـ ن ډَٿ، ُډبن ىٍ انٖبن ا٭ بڃ. (121ٛ  هن ى،  هنبي  ويْځي ثب ډ٦بثٸ ٽبډقً ىيڂَي وػ ى ٽ  ث  ٕا

 .(315ٛ، 1979)ىوٕف،  ثوٚي ډي هٖشي

ٝنَٵبً ىٍ ا٭ نبڃ    ،هبي انٖنبن  سٶبور ػبناني، اُ يټ كيض ډشپظَّني.  اٍواف ځَؿ  ډشؼبنٔ ،تبا٢ٗبث٢بض ثَ څيپف ثنب

ز. َاثَنيًاسبً  اٍواف ث  ٕوف ىيڂَ، ٕا ٭نيڇ  ٽظنَر ينب   ايف  ،ٙ ني هبي ٩بهَي ځ نبځ ن ٩بهَ ډي اډب ؿ ن ثب سَٽيت ؛ث

ُانڂبنِ ډ ٕ ڇ ث   ،تبا٢ٗبث٢بضىٍ  ٽ  ؿنبنآيي.  سٖبوي ث  وػ ى ډي ث  ىڅينڄ ا٭ نبڃ نينټ ثيٚنشَ،      (٭بٍٵبن) هب ٍيٚيٵَ

َاى ٭بىي اُ ىٍػ  ٽ بڃ ثيٚشَي ثَه ٍىاٍني نٖجز َاىي ث  ٍوف ٽچي ډي ٍوف و ث  اٵ ىٍ ه ـننيف  دي نيى.  هبي ؿنيف اٵ

نن   و ن  ىٍ ػنن ة   ،ن  ىٍ ٱَة ،ٽ  ن  ىٍ َٙٷ آيي ٕوف ث  ډيبن ډي نيِ ٍوف ٽچياُ ٭قو  ثَ ٍوف ػِئي،  تبا٢ٗبث٢بض

 آنپن  ډڂنَ   ؛(36-34، 2005ٛ)اوثنَوي،   سن ان ثن  اينف ٍوف واال ىٕنز يبٵنز      ىٍ هيؾ ػب و ػهشي ن ي، ىٍ ٙ بڃ

ٍاسب،  ٙوٜ ثش اني ثَ ك ٓا ه ى ٱچج  ٽني  .(72، 5ٛ، ٽشبة1895)سَػ   انڂچيٖي نظَ ډهبثهب

ز ٽ   ،ٙ ى دَٕٚي ٽ  ىٍ اينؼب ډ٦َف ډي ز ډنَٿ ىاٍى؟ و اينپن  وٹن ٫    ؿ  سٞ ٍي اُ واٹٮين  تبا٢ٗبث٢بضايف ٕا

ز يب َٙ؟  بٕبً څ٦ٴ ٕا ٍا ډي ز،ن بينيځي اُ ثَٚي ث  تبا٢ٗبث٢بضن٪َِ ډي انٖبنِ ډَٿ ٕا ثنب اينف   اډب  ؛دٌيَى واٹٮيز ډَٿ 

ٍا سب كبڃ،  ز ٽن   ىاني نبډ٦چ ة ډي اي انياُ آن  ىٍ  س ؤډنبن  هنب  هنيايبن و انٖنبن  . ځ ا  ايف انِػبٍ اُ ډَٿ، ايف ثبوٍ ٕا

ز ،. آة كيبراني نيو ٭ َ ٥ ال (Amreta) ٥چت آة كيبر  دٚنشيجبني آسن٘ ٭٪نيڈ   ثب ٽ   ه بن َٙثز ػبوىانڂي ٕا

ٍاسب،  ٙ ى ډي ٍا ىٍ َٕن ٙنز انٖنبن كش ني ډني    دييية ثب اينپ   تبا٢ٗبث٢بضٍو،  اُ ايف. (7، 2009ٛ)ډهبثهب ، ىانني  ډَٿ 

ٍا ىٍثَ ډيثَىن ث  اينپ  سٺييَ،  هَىډني ثب دي»ځ يي:  ډي ٍا  ډني     ،ځيَى ه   ؿيِ  ىهني و نن     ن  ٱڈ و اننيو  ثن  هن ى 

ٍاسنب،  ٽشنبة      )سَػ   «ٙ ى ٱ ڂيف ډي ٍاسنب،  52، 1989ٛ؛ ٕنبٍٽبٍ،  130، 1ٛانڂچيٖني نظنَ ډهبثهب ، 1895؛ ډهبثهب

َا س څيِ ىوثبٍ ، ىٍ ٹبڅجي ىيڂَ ٝن ٍر ه اهني ځَٵنز.     ؛(340، 1ٛع، 1380؛ ډهبثهبٍر، 66، 5ٛٽشبة و، ٍ اُ اينف ُي

 و سنبٕنن  (Karma) ثنب ىو انييٚن  ٽَډن     ،انٖنبن  ٙنبٕني  ٵَػنبڇ ىٍ ًينڄ   ،تـب ا٢ٗبث٢بضىٍ ثبٍِ ډَٿ  ٱڈډٖئچ  ه يف 

(Samsara)  بٓ ىيبنز هنيويي،  يبثي. ثَ سنڂبسنڂي ډيدي ني نز     ٕا ىٍ َٕن ٙنز   ،انٖبن ثنب هنَ آنـن  ىٍ ٥جيٮنز ٕا

 تـب ا٢ٗبث٢بضٍو، ىٍ  . اُ اينف ىٍ ثبٍُوييين ىٍ يټ ؿَه  نبډٮچ ڇ و نبډليوى و نيِ ،ُيٖشف، ٍوييين، ډَىنيٮني ىٍ  ؛انجبُني

َاي٤ » ز اُ سٲييَ و سل ڃ اُ يټ ٙ َاي٤ ډَٿ َٝٵبً ٭جبٍر ٕا نشيالڃ ثنَ     نن ٭ي  ىيڂَ ثنب  ث  ٙ آځنبهي سٲييَيبٵشن . ٕا

نشيالڃ    واٹٮيز نٶٔ، ډهڈ ٵَِٟثب اڅجش  ٮپٔ، بڅډجنبي ٭يڇ اډپبن سجييڄ واٹٮي ث  ٱيَواٹٮي و ث  تـب ا٢ٗبث٢بضسنَيف ٕا

ز ي ث ىنىٍ اطجبر س ه  َان، )ٍُواني  «ډَٿ ٕا ٍٕني دنٔ اُ ډنَٿ، ٍوفِ كين اني      ث  ن٪َ ډي (.74، 1389ٛو ىيڂ

ز ٽ  ث  َا  ك ٓا ٙ٘ ٕا ځنَىى و ىٍ واٹن٬، ديپنَي     ځبن  اُ ثين هبٍع و ىٍ كبڅشي سبُ ، ث  ديپَهبي نن  واٍى ډني   ه 

زٽَډ  انٖبن ٭بډڄ ثبُس څي انٖبن، ٽَىاٍ يب  .(35و  10، 1980ٛ)ځَي،  ځيَى ىيڂَ ث  ه ى ډي و سب ٹ٬٦ سٮچٺنبر،   ٕا

ڂ  يبثي اىاډ  ډي   ىوّاٍايف ؿَه  .(316-315، 1ٛ، ع1975ب، دش)ىٕا
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بٓ اينپ  ؿڂ ن  ٭ ڄ ډي ى ثَاٵَإ ٖبٍ ، ثَ  و نيِ ثنب تبا٢ٗبث٢بضىٍ   ًارينب ثني   َٕٙنز  نينټ  ث  انٖبنِ ،ينٽن ٕا

ٍا ٽ  ث  ». (94، 2001ٛډٺيٓ، )ډش ن  ينٙ  سٺٖيڈ ډي ث  نشيؼن  آن ٍٕنيي ، آن ػنبنِ     ،آٍى ػب ډيػبن، هَ ٭ چي 

ِاڇ      ،كبڃ ايف (. ثب380، 3ٛ، ع1380)ډهبثهبٍر،  «ٙ ى ٙٶبٳ، ث  څ نِ آن نشيؼ ، ٍنڂيف ډي ٭ٺيي  ثن  ٽَډن  ينټ اڅن

َاثَ آن هيؾ اهشيبٍ و ٹيٍسي  ش  ػجَي نيٖز ٽ  ثَٚ ىٍ ث ز ٽ  ثب اَثبٙي؛ ثچپ  ايف ه ى نيٙا ٭ بڃ ه ى، و١ن٬  آىډي ٕا

ٍا ث  وػ ى  ٍا سٲيينَ ىهني      ډياډَوُ  ٍا ىاٍى ٽ  ثب ٍٵشبٍ و ٽَىاٍ ه ى، ُننيځي كنبڃ و آينني    ،ه نبن ) آوٍى و س انبيي آن 

 (.11، 1ٛعډٺيډ ، ، 1380

َاي انٖنبن ډ٦نَف ډني      ٙٸّ ىيڂَي اُ ٵَػنبڇ  تبا٢ٗبث٢بضثب وػ ى ايف، ىٍ  ٙن ى. اينف اطنَ ىوٙنبىوٗ      ٙنبٕني ثن

َاٍ دبيياٍ ىٍ ثهٚز و ػهن٭ن ان ٵَػبڇ انٖب انڂبٍة ٕ ٖبٍ  و ٹبن ن ٽَډ ، ث  َف٥ شٺ ٍا نيِ دي٘ن، ٕا ٽنني.   ثيني ډني  ڈ 

ز ٽ   ٍٕيين ث  ثهٚز يب ػهنڈ نيِ ىٍ نشيؼ  ا٭ بڃ يب ٽَډ  انني. ه ن     ىٍ ُننيځي هن ى انؼنبڇ ىاى    هنب   انٖنبن اي ٕا

٦   هب ث  انٖبن بن ثب ٽَډ  ډَث ٣ وٕا ٍا ٙنبډڄ ډني   اني و  ا٭ بٚڅ  ،ٙن ى  ىٍ ډٮَٟ ٽَډ  ه ىٙبن ٽ  ا٭ بڃ ه ة يب ثني 

َاٍ ىاٍني  .(7، 1893ٛثهبٍاسبي ٽَيٚنب، ب)ډه ٹ

ٍا َاٽ   ،ثهٚز ايني ٍان٘ ث  ٕ ي آن  ىٍودبىيثب  ي ىيٚشي َاى نز  واٹ٬ ٙي  (Meru) ىٍ ٽ   ډَِو نهبىني،ځبڇ و ث  .ٕا

َاډٔقُډبن ىٍ ايف ډٖيَ،  نز    ٽ  او ٕٺ ٣ ٽَىني و سنهب  ي ىيٚش ٍا ىٙا َا    ثن   ،ٙبيٖنشڂي وٍوى ثن  ډچپن ر  ٕنڀ  ه ن

ٍا ٍٕيي. آن ٕنڀ ه نيڇ    ،وٵبىاٍٗ ٍا اىاډ  ىاى سب ث  ىٍواُة ثهٚز ايني َا ٍاه٘  َا ثن ى. وٹشني    ي ىيٚنشي ثن    ي ىيٚنشي

َااډب  ؛ىٽَػچ ځيَي اُ وٍوى ٕڀ ث  ثهٚز اثشيا ىٍثبن  ،ثهٚز ٍٕيي ٍا ٍهنب   ن ي ي ىيٚشي ز ډٞبكت وٵبىاٍ ه ى  ه ٕا

ٍا  نيهيني  :ث  ىٍثبن ثهٚز ځٶزٍو  ايفاُ ٽني؛  ٍا ث  ثهٚز  اُ ٕن ىاي ثهٚنز هن اهڈ ځٌٙنز. دنٔ اُ       ،اځَ ٕڀ 

ٍا سٖچيڈ ٙي و ٙهَيبٍ ثب ٕڀ ه ى ث  ثهٚز واٍى ځٚز. و ځٶز َاځ ي ُيبى، ايني اُ  ،ثن  ثهٚنز  ٍوى دنٔ اُ و  ي ىيٚشي

ٍان ه ى ػ يب ٙي. اثشيا  َاى َا ىٍودبىيوي  .ٍا ث  ىوُم ثَىنياو كبڃ ث ٍا ثن  ٕنجت ځنبهنبني، ىٍ ػهننڈ ىٍ     و ث ٍان ه ى  ى

ٌاة ثٖيبٍ ٍايف ،٭ ٍا ىٍ ثهٚز و ىٍ نٮ ز و إٓبي٘ ىيي. ى َاكبڃ،  و ىٙ نبن ه ى يٮني ٽ ٍوان  ثبيني اُ ډينبن    ي ىيٚشي

ٍا ثَځِيني ىهنڈ ٙنَيټ َٕن ٙنز     ډبنڈ و سَػيق ډي ػب ډي ډف ه يف :او ثَ څت ؿب  ىوُم ځٶز .ثهٚز و ىوُم يپي 

 .ثبٙڈ و ثب ىٙ نبنڈ ىٍ ثهٚز ُنيځي نپنڈ ىوٕشبنڈ ىٍ ىوُم

نز و و٩يٶن  ډلبٵ٪نز اُ نيبٽنبني      ن  (Yama)   ايف كيف، يٓ ىٍ ٽن  ىٍ ثهٚنز   ٍا ٽ  ىٍ اٝڄ هياي ډنَٿ ٕا

ٍاسب: ىٍونب،  ثَ ٭هي  ىاٍى ،ٽنني ُنيځي ډي َاث  ن  (418، 2006ٛ)ډهبثهب سن  اُ اډشلنبن اڅهني ٕنَثچني      :ځٶنز  ي ىيٚشي

نشبوا،   اني واٍى ثهٚز ٙ يس  ثيَون آډيي. اٽن ن ډي ٘ 2017)َٕي ٕا َا ٕنذٔ  . (228، ثون و  ىٍودنبىي ثنب   ي ىيٚنشي

ٍان و  َاى زث ٍا   ،ىوٕشبن٘ ىٍ ١ٍبيز هب٥َ ه يٚڂي، آنؼب ٽ  هٖشي ػبوييِ هياونيي ٕا )هنياي ػن ّ( ىٍ آن    ثنب اينني

 دي نيني. ث  ٙهَ ػبويي هيايبن ډي ځ ن  ثََٓني و ايف ٭بڅڈ ث  َٕ ډي

ٍا و يپني اُ ٕن  ډن٦ٺن  إٓن بني و     ډلڄ ٕپ نشي ٭چ ي و وٕي٬ « ٕ ٍځ » تبا٢ٗبث٢بضىٍ  ث  ډٮنبي ثهٚز ايني

ز ٍاسب) ٍوكبني ٕا ٕن   اينف  (. 16، 2ٛ، ع1380ډهبثهبٍر، ؛ 84، 2004ٛ؛ س ډذٖ ن، 418، 2006ٛىٍونب،  ،ډهبثهب
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َاكز  و  سَ ٕ ٍځ  ډلڄ ٕپ نز هيايبن ٽ ؿټ .ٙ ى ډيو ٵ٢بي ډيبن آن ىو  ډن٦ٺ  ٙبډڄ ُډيف، إٓ بن نش ډلڄ ٕا

، اٍواف ډٖنشلٸ ىٍ ٕن ٍځ    تبا٢ٗبث٢بضىٍ  .(218و  165، 2001ٛ)ووىُ،  آنهبٕز اٍواف نيټ و ډٖشلٸ، ثٮي اُ ډَٿِ

َاي ځيَني.  ػبي ډي نز  ، اُ ٕٶَ وي ث  ٕن ٍځ  ٕنوف ځٶشن  ٙني     ثهيٚ بډظبڃ، ثٮي اُ ډَٿ ث ٍاسنب: ىٍوننب،    ٕا )ډهبثهب

َان ىٍ ٕ ٍځ  ػ ٬ ځٚش  ٽَيٚنبثٍِځبن ثٖيبٍ ؿ ن ». ه ـنيف (418، 2006ٛ ، 4 ، ع1380)ډهبثهنبٍر،   «اني و ىيڂ

ُاهيان ٭٪يڈ ٍيٚي»(. ٭قو  ثَ ايف، 413ٛ إن هب و ٭چ ب و  هب ٥ب٭ز و ٭جبىر كٸ ٕجلبن  و سٮنبڅي   ؿ ن ډير ،اٚڅ

ٍاني :Devata) ىي سننب ،ٽننني ن بيننني، ؿنن ن ٍوف ايٚننبن اُ ثننين ډٶبٍٹننز ډنني ډنني ٍا ثنن  ډنني( ډ ػنن ى ننن   ٙنن ني و او 

ٍا ډني     ،انني  ٹيٍ ٽ  ىٍ ىنيب ٭جبىر و ٍيب١ز ٽٚيي  ثَني و آن ډي (Svarga) ٕ ٍځ   «ثبٙنني  ىٍ ٕن ٍځ  و ىٍ دني٘ انني

 (.38، 3ٛع)ه بن، 

ٍا  ،ثَه ف، ٭جبىر، ٕش ىن و ٍيب١ز نز  اُ ػ چ   ٽٖني   .(185ٛ ،2006)ويچ ن ر،   هبي ٍهيبثي ث  ثهٚز ٕا

نز        دبىٗاث  ثهٚز و ٕبيَ  ،ٽ  ډشٮهي ث  انؼبڇ ا٭ بڃ نيټ ثبٙي نبئنڄ   ،هنبيي ٽن  نشيؼن  انؼنبڇ ا٭ نبڃ هن ث٘ ٕا

ٍان  و ثي اهشٞبٛ ىهي ؛ٙ ى ډي ٍا ث  ٽبٍهبي َٙو ٽنني. ا٭ نبڃ انٖنبن     ث  ػهنڈ ٕٺ ٣ ډني  ،اډب ٽٖي ٽ  وٹز ه ى 

نز    هيچي ٕوز نٺ٘ ُيبىي ىٍ ٍٕيين ث  ډٺبڇ َٙيٴ انٖبنيز ىاٍى و ٽٖت ايف ډٺبڇ،  سَ اُ ٽٖت ٭چنڈ و ىانن٘ ٕا

 .(688، 1891ٛٽَيٚنب، )ډهبثهبٍاسبي 

بن ځ يي: ػبيڂب   ػهن يبن ډيىٍثبٍ   تبا٢ٗبث٢بضاډب  َان ٩چڈ ينب آنهنب    ،نجبٙي ٙبيٖش ٽٖبني ٽ  ا٭ بٚڅ ث  ُنبن ىيڂ

ش  ثبٙني ،ٍا سٞبكت ٽنني َان اٍسجب٣ نبډنبٕت ىٙا ٍايي ،ثب ُنبن ىيڂ ٍا سٞبكت ٽنني ينب ثن  اډن اڃ آنهنب      ىا َان  هبي ىيڂ

َان نپش  نهنيث  ١ٮٴ ىي ،إٓيت ثَٕبنني ُاٍي ٽننني  ډنَىڇ  ،ڂ ٍا   ػنبى   ،آ َاة ٽننني      هنب و  ٍا هن َان   هنب و ډننبُڃ ىيڂن

ٍاسب، ع ُاٍىهني  ثڂ يني كَٳ، (1704ثبة  ،9)ډهبثهب ٍا ث  ىٍى آوٍني ٹچت ،هبي آ َان  ٍا ثب هي٭ن    ،هبي ىيڂ ىٙ نبن ه ى 

ٍا ٍ٭بيز  ٍاسنب،   ن)سَػ ن  انڂچيٖني    نپننني ٙپٖز ىهني و ٥جٺبر ٽبٕز  ثن  ػهننڈ    (109و 86، 1895ٛظنَ ډهبثهب

ُاٯ و ٽَٽٔ و ٕڀ و ځَث  هنڈ اُ ځ ٙنز آنهنب دَهينِ ىاٍنني: اوڃ       ٕ  ٽٔ»ٍوني.  ډي اني ىٍ ٭بڅڈ ٽ  ثٮي اُ ډَىن، 

ٍا ٙنٮبٍ و ىطنبٍ    ىٍ كٸ ىوٕشبن ثي انييٚي و نٶبٷ وٍُى؛ ىوڇ ٽٖي ٽ  ه ن ث  ،ٽ  ىٍ ٭يف ىوٕشي آن نبكٸ ثپني و آن 

ٍا ىٍ ن٪َ نيبوٍى ،نٚنبٕي و هَ اكٖبني ٽ  ىٍثبٍة او ثپني ٽ  كٸ ٽٖي ه ى ٕبُى؛ و ٕ ڇ آن ، 1380 )ډهبثهنبٍر،  «آن 

ز. سٞ يَي ٽ  ػ ؿنيف ٽٖبنيػبيڂب  . (168، 3ٛع ٍائ  ډي تبا٢ٗبث٢بضهنڈ ٕا ز: ،ىهي اُ ػهنڈ ا  ؿنيف ٕا

ثـٞز؛ ٝ ثـ٥ٞ ثـس ثـ٠     ١ب ٝ ُٞقت ٝ ذٞٙ آز٨ٗـبٙ زض آٙ ضاٟ اكتـبزٟ    ٠٘١ خب تبض٦ٌ٧ ثٞز ٝ ُْ ٝ ال٥ ثؿ٨بض ثٞز ٝ ٥ٞٗ

ـ ُع٧سٛـس ٝ ًٜ٘ـس١ب٥ آ   ١ب آز٨ٗبٙ ضا ٗـ٦  ز٧سٛس ٝ ًطٕ ضؾ٨س ٝ آتف ٦ٗ ٗكبٕ ٦ٗ ٦ ًـ٠ ثـ٠ آٙ ٗـطزٕ ضا ػـصاة     ١ٜ

ٝ  ؛ز٧سٛـس ًـ٠ ١ـط ٧ـي ثطاثـط ًـ٦١ٞ ثـٞز        ٦ٗ ،١ب٥ ًالٙ زاقتٜس ١ب٥ ذُطز ٝ قٌٖ ٠ً ز١ٚضا ٝ خ٘بػت٦  ؛ًطزٛس ٦ٗ

خٞقـ٨سٛس ٝ ٗطزٗـبٙ ضا زض    آ٦ٜ١ ز٧سٛس پط اظ ضٝؿٚ ٠ً ٗـ٦  ١ب٥ ًطزٛس؛ ٝ ز٧َ خ٘بػت٦ ضا ز٧سٛس ٠ً ػصاة ٗطزٕ ٦ٗ

ساذتٜس آٙ ٦ٗ ، 4ج ١٘ـبٙ، ) ًطزٛـس  ز٧سٛس ٠ً ٗطزٗبٙ ضا ث٠ آ٢ٛب آ٧ٝرت٠ ثٞزٛس ٝ ػصاة ٗـ٦  ١ب٥ آتك٨ٚ ٦ٗ ٝ زضذت ؛ٛا

 (.500ل



108                               ،ّ1398اّٝ، ظٗؿتبٙ  ق٘بض٧ٟبظز١ٖ،  ؾب 

ٍا  ،ثبٙي كبڃ دَٕ٘ ډهڈ ىيڂَي ٽ  ىٍ اينؼب ٹبثڄ ٥َف ډي ز ٽ   هبي وٝ ڃ ث  ٕن ٍځ  و ٕنٮبىر نهنبيي     ايف ٕا

ز يب ډؼ  ٭ ا ٽياڇ تبا٢ٗبث٢بضىٍ  ٍا  واكيي ډين٪َ ٕا ٍا  ني؟ آيب  يپني اُ   ،ٍٕنشڂبٍي هب؟ ىٍ دبٕن ثبيي ځٶز ٽ   اي اُ 

ز .ٕزتبا٢ٗبث٢بضهبي ىيني ثٖيبٍ ډهڈ ىٍ  آډ ُ  َ ىيف هنيو ٕبٍي ٕا َٕا ډٶه ڇ ډپٚ  يب ٍهنبيي اُ   ،اٝچي ٽ  ىٍ ٕ

ز ٽ  ٵَى ثن  ډ ػنت    ُاي٘ يب ه بن ٕ ٖبٍ  ٕا و ن٪نبڇ  ٙني   ىٍ آن ځَٵشنبٍ  « ٽَډن  »ؿَه  اثيي س څي، ډَٿ و ثبُ

َاٍ ىاٍى َان،  ٽبٕز ىٍ دي ني ثب ايف ٭ٺبيي ٹ َا هنَ ٙنوٜ ىٍ ٥ن ڃ كينبر      ؛(490، 1392ٛ)دبٍسَيغ و ىيڂ هنبي   ُين

ُار ايٚبن ث  وػن ى آډني    اي ثبٙي ٽ  ىٍ ډشٮيى ه ى، ثبيي ه َنڀ ٥جٺ  نز  ډيبن ايٚبن و ثب اډشيب ، 1349)ٱنَوي،   ٕا

ٛ60 ،63-67.) 

َاي ه   ٥جٺبر ٽبٕز تبا٢ٗبث٢بضىٍ  ز. ،انؼبڇ ا٭ بڃ نيپ  ث  ډ ٍى سإٽيي ٕا

     ٟ ٜـس ٝ طؼـبٕ ذـٞز ضا هؿـ٘ت ٛ٘ـٞز ثرٞضٛـس ٝ   ،آٙ چٜبٙ اؾت ٠ً آظضزٙ ٝ زؿ٦ٔ ًطزٙ، ٠٘١، ا٧كبٙ ضا ٜٗ٘ٞع زٛا

ثٌٜٜس ٝ ذسٗتٌبض٥ ٗؿبكط ث٠ خب آضٛس ٝ ؾرٚ ضاؾت ٧ُٜٞس ٝ ؿه٠ ضا كطٝ ذٞضٛس ٝ اظ ظثبٙ ذـٞز   قطاز٠١ ثط ٝخ٠ اتٖ 

٤ٔ ًؿ٦ ١طُع ٌٜٜٛس ٝ آكط٧سُبضقٜبؼ ثبقٜس ٝ ثب ضاحـت ٝ ٗحٜـت پطزاظٛـس ٝ ا٧ـٚ     تؿ٦ٔ ٛ٘ب٧ٜس ٝ پب٨ًعٟ ث٘بٜٛس ٝ ُِ

، 3، ج1380)٢ٗبث٢ـبضت،   ث٠ٌٔ ١ط چ٢بض هـٕٞ زض ا٧ـٚ ضٝـ ثطاثطٛـس    ؛٦٧ٌٞ٨ٛ اؾت ٠ً ٗرهٞل ث٠ ه٦ٗٞ ٨ٛؿت

 (.429-428ل

ٍا ه ن اٍ ډني   ىاٍي ه يٚشفا٭ بڅي اُ ايف ٹجيڄ و  ٍا  ٍٕنشڂبٍي  ٽنني. ثَه ننبني ٽن  اُ     ، سَٻ سٮچٺبر و ه ىٙنبٕي، 

ٍا هٖشني. ا٭ نبڅي نينِ وػن ى ىاٍنني ٽن        ډي ،ىان٘ و ډٮَٵز ثَه ٍىاٍني ٍا ىا ځ يني ايف ٝٶبر ىٍ ىٍون ه ى، كٺيٺز 

َاي ٍٕيين ث  كٺيٺز  ، اننيوُي  طنَور سن ُي، كنَٛ،    ډظڄ: نٺ٠ ٭هي، ٕوف ىٍوٯ، ٽين  ؛ثبيي اُ آنهب ىوٍي ػٖزث

َا      َان و إٓنيت ٍٕنبنين و اٵشن شيبٷ و آٍُوډنيي، ٥ ٬، كيچ ، ه ٙلبڅي ثَ ثيثوشي ىيڂن ٌار ػٖ بني، هٚڈ، ٱڈ، ٙا څ

ِاٍي اُ ىينياٍي، سپجَ َاډ ٗ ٽَىن و٩يٶ  و سپچيٴ ، وُىن ث  آنهب، كٖبىر، نٶَر، ثي ٍاسب، )ډ ٵ ، 5شنبة  ٽ، 2016هبثهب

ز. ډي ٕزتبا٢ٗبث٢بضهبي  يپي ىيڂَ اُ آډ ُ  نيِ (Dharma ;ٵ٢يچز) . ىهَډ (43ٛ سن ان   ٽ  هيٵ٘ ٍٕشڂبٍي ٕا

َاٍ ډي (ٕ  ٥َيٺ  نؼبر)« ډبٍځ  سَي»ځٶز ه   ايف ډ اٍى ىٍ ًيڄ ډٶه ڇ  ػنبنن   يپي اُ اينف ٕن  ٥َينٸ،     ځيَني: ٹ

ز.  (Enlightment) ٥َيٸ ثٞيَر يب ډبٍځ  ٍا  ةوّإا ز، يپي اُ  ځبنن    هبي ٕ  ثٞيَر ٽ  ډٮبىڃ ا٦ٝقف ػنبن  ٕا

نز   92، 1389ٛ)اىيبن ُنية َٙٷ،  ثبٙي ډين ٕز  تبا٢ٗبث٢بضٽ  ُيجبسَيف ثو٘ ن ىٍ ځيشب   ،نؼبر (. ػنبن  ٭جنبٍر ٕا

َاٟ و كَٽزاُ ٭چڈ و ىانٚي  َاي ٍٕيين ث  آن ثبيي اُ هَځ ن  اٱ ٙنير دَهينِ ن ن ى و ثنب      هبي ډونيوٗ ثن    ٽ  ث

ز. ػهڄ ىٍ  ٍا دي  ى. ػنبن  آځبهي و ىوٍي اُ ػهڄ ٕا ٍا  سٮبڅي  نَ ٱنڈ و   تبا٢ٗبث٢بضاهقٛ و ٕقډز نٶٖبني  َٕا ٕ ،

َاثَ ثب ډَٿ  ز وانيو ، ډٌډ ڇ، ډبن٬ ثٞيَر و ث هنبي   ثب٭ض آواٍځي انٖبن و س اڅني دينبدي و ٕنَځَىاني او ىٍ كبڅنز     ٕا

ٍاسنب،   ن  انڂچيٖني  )سَػ  ٙ ى ډوشچٴ ىٍ ايف ػهبن ډي ٍاسنب،  449و  67، 5ٛ، ٽشنبة  1895ظنَ ډهبثهب ، 2009؛ ډهبثهب

ز٥َيٸ ٭ ڄ  ث  ډٮنبي ډبٍځ  ٽَډ ٥َيٺ  ىيڂَ اُ ايف ٕ  ٥َيٸ،  .(35ٛ ٍا ٙنبډڄ    ٕا ٽ  ث  ػب آوٍىن آىاة ىينني 

 (.92، 1389ٛ)اىيبن ُنية َٙٷ،  ٙ ى ډي
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ط زض ذٞاة اؾت تط ٦ٗ پ٨ف ،ضٝزػْ٘ ٨ٛي ٝ ثس، آز٦ٗ ضا ١ط خب ١٘طاٟ اؾت، ث٠ٌٔ ١ط خب٦٧  ١٘رٞاثـ٤ اٝ، ٝ   ،ضؾس. ُا

ط زض ضاٟ ١ؿت ٧بثس... ٝ ١طُـبٟ ًـ٠ زض    كطاذٞض ػْ٘ ذٞز ٦ٗ ،١ط ًؽ ٠ً ١ؿت ،ٗثْ ؾب٠٧ ١٘وسٕ اٝؾت. آوه٠ ،ُا

١ط ػ٦ٔ٘ ٠ً زض ١ط ٝهـت اظ اٝ نـبزض    ،ٝ ثؼس اظ تٞٓس ؛آضز ١٘طاٟ ٦ٗ اػ٘بّ ٨ٛي ٝ ثس ؾبثن ذٞز ضا ث٠ ،آ٧س قٌٖ ٗبزض ٦ٗ

ٟ  تطت٨ت ظب١ط ٦ٗ زض ١٘بٙ ٝهت ث٠ ،قٞز ٦ٗ  ،قٜبؾـس  ُـبٝ ٗـ٦   قٞز... چٜبٛچ٠ ُٞؾب٠ٓ ٗبزض ذٞز ضا اظ ٨ٗبٙ ١عاض ٗـبز

 (.482، ل3، ج٢ٗ1380بث٢بضت، )قٜبؾس  ١٘چٜبٙ ػْ٘ ٨ٛي ٝ ثس، نبحت ػْ٘ ضا ٦ٗ

شٲبڃ ث  څٌر ٍاسنب،   ٍا ىٍ دني ىاٍى ٕنٮبىر   اُ ي ىوٍي هبي ىني هب و ه ٙي ه اي نٶٔ و َٕځَډي و ٙا  ،1978)ډهبثهب

َاي ٍٕيين ث  ٍٕشڂبٍي ثبيي  .(285ٛ ٍا ثي»ث ډنِ  ىانٖنش  و    ىٍ اوڃ ٽبٍ، اُ ػ ي٬ ډلٖ ٕبر ك٨ واٵَ ځَٵش  و آن 

 ،(. ٥َيٺن  ٕن ڇ  417، 3ٛ، ع1380)ډهبثهنبٍر،   «او اُ واىي ه ٳ ثيَون آيي ،سَٻ ىهي... هَ ٽ  ٹ٬٦ سٮچٺبر ن  ى

ز ٥َيٺي، ډبٍځ  ثهپشي ډنٚنإ اڅهنبڇ و    ،٥َيٸ ثهپشي يب دَٕش٘ ٭بٙٺبن  هياونني  .ٙ ى ٽ  ثي٘ اُ ه   س ٝي  ډي ٕا

ز آييف هنيو سب ٭َٞ كب١َ ٙي  سَيف ثوِ٘ ىهنية ثٍِٿ ٙپڄ (. آنـن  ثب٭نض ٍٕنشڂبٍي و    92، 1368ٛ)هيچنِ،  ٕا

ز، ن  َٝٵبً ٭ ڄ ث  ،ٙ ى نؼبر ډي نز و ثب٭نض      ٭ نڄ هبڅٞنبن  و ثني    سنهبيي. ٭ ڄ هبڅٞبن  ٕا س چنٸ ط نَثو٘ ٕا

وي،  ٙ ى ٍهبيي اُ ځَىون  سنبٕن ډي ٍٕا ٍاسب،  ؛199، 1381ٛ)  .(285و  75، 1978ٛډهبثهب

َاي هَ ٽياڇ اُ ايف ٕ  ٥َيٸِ نؼبر، ٹ انيف و ٍوٗ )كبډنيي،   هبيي وػ ى ىاٍى ٽ  ٵَى ثبيي اُ آنهب دينَوي ٽنني   ث

ز ٽ  ډ ػي ٥هنبٍر  يڂب يب ٭ ڄ ث  و٩يٶ (. ٽَډ 47، 1384ٛ   ثيون ٱَٟ، انؼبڇ ا٭ بڃ و و٩بيٴ ٍٕ ي ىيني ٕا

ز و ث  ػنبن  ز. ايف ٭ ڄ و ډٮَٵز، ث  ثهپشي يڂب ډي ٕا ٙن ى ٽن  ىٍ    يڂب ډنؼَ ډي انؼبډي ٽ  س َٽِ ػبن ثَ ډٮج ى ٕا

ز و ىٍ ايف ډَكچ ، ؿيِي ػِ اڅ هيز ن ي وي،  ثيني آن ٭بثي دَ اُ اي بن ٕا ٍٕا ُ ٭ نڄ ىٍ  (. ډن٪ن ٍ ا 198، 1381ٛ)

نز    ،٥َيٺ  نؼبر ز. ٭ ڄ، ُډبني ط نَثو٘ ٕا ز ٽ  ډبي  نؼبر و ُډين  ن ٍ ډٮَٵز ىٍ انٖبن ٕا ه يف ن ٫ ٕ ڇ ٕا

ٽنني و ىڃ   ٍا هنظي ډي (٭ ڄ; Karman) ٽ  ٵب٭ڄ آن اُ ط َة آن ؿٚڈ ثذ ٙي. ٵَى ثب ٵپَ نپَىن ث  ط َة ٽبٍ، ٽَډف

َايف نجَى ثب اهَي ف ىٍون ثَډيثنيى و ثب ػبني ٵبٍٯ اُ ست و سبة ث   ىٍ ځَو كٸ ډي ډل ٍ ه ن  اينف اډن ٍ،     ،هيِى. ثنبث

ز  .(285و  75ٛ، 1978)ډهبثهبٍاسب،  اهقٛ ډل٠ ٕا

س اني و ثبيني ىٍ ه نيف ػهنبن و ىٍ ه نيف ثنين، ثن         ٽني ٽ  انٖبن ډي ٙنبٕي سإٽيي ډي انٖبنُډين  ځيشب نيِ ىٍ 

ٍاډ٘ ډٮن ي ىٕز يبثي. ايف ډشف ډٺيٓ ډي ب اٹشياٍ س بڇ ث  هَ انٖبني ثيبډ ُى ٽ  ؿڂ ن  ثب ثَىثنبٍي  س اني ث ٙبىي و آ

نوي،   ثون٘ ثَٕني   ث  ډٮَٵز و ٭ٚٺي ٭ ينٸ و نؼنبر   ،ث  و٩بيٴ ه ى ثذَىاُى و ىٍ هقڃ ه يف انؼبڇ و٩يٶ  ٍٕا (

ٍا ثب ٭ٚٸ و ثب س َٽِ ثن    ٽَيٚنب(. 199-200، 193-226، 1381ٛ َاځيَ ث ىن هياوني و نؼبر ٍوف انٖبن  ىٍ ځيشب ٵ

 .(289ٛ ،2006)ٙيبن،  ىهي اډَ ٽڄ سَويغ ډي

ٍان إٓبن ن  ى  تبا٢ٗبث٢بض َاي ځنبهپب ٍا كشي ث ٍا  نينټ نهنني    ٍا  ٍٕشڂبٍي  َاى ځنبهپبٍ، اځَ ٹنيڇ ىٍ  ز: اٵ اُ ، ٕا

ىوثنبٍ  ىٍهٚنبن و    ،آيني  اُ آنپ  اُ دٚز اثَهنب ثينَون ډني   دٔ  ډب ٽ   ؿنبن ؛ٙ ني ٍٕشڂبٍ ډي ،ځنبهبنٚبن دبٻ ٙي 

 .(312، 3ٛ، ٽشبة 1895ظَ ډهبثهبٍاسب، نسَػ   انڂچيٖي ) ٙ ى ٍوٙف ٩بهَ ډي
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ز و يپي اُ ډ٢بډيف اٝچي آن، ثلض ػبوىانڂي  ډشني ىٍ ك ُة ٵَػبڇ ٛب٠ٗ ٧طافٝاضزا ثبٙني.   ٍوف ډني ٙنبٕي انٖبن ٕا

نز ٽن  اينف اطنَ ؿن       الُڇ دَٕ٘ ايف نيِ  ٛب٠ٗ ٧طافٝاضزاز ػبوىانڂي انٖبن اُ ډن٪َ ډن٪ ٍ ٵهڈ ډبهيز و ٽيٶي ث  ٕا

ٍائ  ډي ٍا ډ ػنت    سٞ يَي اُ انٖبن ا جبثي س هييار ػبوىانڂي ٕنٮبىس نيان   ٽني؟ ٹچ َو ډٮنبيي ډَٿ ؿيٖز؟ و ؿ  ٕا

ٍاي  نيِ ٛب٠ٗ ٧طافٝاضزاىٍ  تبا٢ٗبث٢بضٙ ى؟ ه بنني  ډي ز. ىو ثٮي انٖبن ىا ثب وػن ى اينف، ىٍ اينف ډنشف     ٍوف و ػٖڈ ٕا

َاي انٖبن، ٭قو  ثَ ٍوف ز اُ ىئنب نيِ يبى ٙي  و ػٖڈ ث شف ٹ ة انييٚ  و اهشيبٍ، ث  ٽ ټ ىئننب  . ٕا انٖبن ث  ىڅيڄ ىٙا

ٍا ثَډي ز  ٍٕا ٍا  ىٍوٯ يب  ز ډَٿ نِى ٍُسٚشيبن ٭جبٍر اډب  .ځِيني يب وػيان،  ي ٍوف اُ ػٖنڈ و كچن ڃ ىين     اُ ػيايٕا

َاي ٍُسٚشيبن كنب  اڅٶ ٍِ ٵي(. ثٮي اُ ډَٿ، ٍهبيي 449، 1384ٛ)ُنَ،  ػٖڈ ډَٿ ىٍ نز.   ئٍوف اُ ػٖڈ ث ِ اه ينز ٕا

زإنيِ ډ ٍى س تبا٢ٗبث٢بضٽ  ىٍ ن ٕ ُي هنيوان   ز ډَى ٕنثَهقٳ  ُاى    ن  ٽيي ٕا ٍا ىٍ هن اي آ َان ثبٕشبن ػننبُ   ىٍ اي

شو ان  ډي ش  و ثٺبيبي ٕا ٌٙا ٍا ىٵف ډيځ َاً انڂيِة ډٚشَٽٚبن ايف ث ى ٽ  ٍوان ُوىسَ ٍهنب، و ػٖنڈ    ٽَى  ډَى   اني. ٩به

ځَي، ػٖڈِ دچيي ثٮي اُ ډنَٿ، نجبيني ىٍ ډؼنبوٍر ٭نبٝنَ      اُ ډن٪َ ٍُسٚشي(. 443، 1359ٛ)نيجَٿ،  ىٙ ُوىسَ نبث ى 

َاٍ ځيَى. اُ ٍا ىٍ سبث سي اُ ٕنڀ ى ايف ډٺيٓ هبٻ، آة و آس٘ ٹ ٍثٖنش  و ثٮنيهب ثنَ ثننبيي ٭٪نيڈ و      ٍو، ٽبڅجي اډ ار 

شني )ثَع هبډ ٙبن( ډي ډَسٶ٬ ٌٙا ٍا ننبث ى ٽننني   ځ َار آنهب  َا  317، 1388ٛننبٓ،   )ثني  سب ډَٱبن و كٚ ف ئ(. ٥جنٸ ٹن

ُاى ډني   هبي ىٙز ډچز ،سبٍيوي ٍا ىٍ ٵ٢نبي آ نش   هبي إٓيبي ډَٽِي اُ ٹييڈ ډَىځبن  ٌٙا ٍا      ځ ٍان آنهنب  انني سنب ػنبن 

 او، اٝن ڃ  ىٍ وڅي ٽني، ډي ػيا هڈ اُ ٍا ډين ي و ډبىي ىنيبي (. ځَؿ  ٍُسٚز،310ٛ، 1359)نيجَٿ،  دبٍ  ٽنني دبٍ 

َاٍ هڈ ىٍډٺبثڄ هَځِ و اني ٍاث٦  ىٍ هڈ ثب آنهب  (.429، 1373ٛ)ډجچٲي آثبىاني،  ىاٍني ائشقٳ يپييڂَ ثب ثچپ  ؛نياٍني ٹ

بٓ  َٕا ز ٽن   ىهي ه ى اىاډ  ډيو ث  كيبر ٍوى  ن يٍوف انٖبن ثب ډَٿ اُ ثيف  ،ٛب٠ٗ ٧طافٝاضزاث . ا٭شٺبى ثَ ايف ٕا

ٍا ډني    ثٮي اُ ډَٿ سب ٕ  ٍوُ ٍوف ډَى  ٽنبٍ ػٖي ډي ِاي ا٭ نب٘څ   .(85، 2008ٛ)هنبثڂ ى اوٕنشَ،    ثينني  ډبني و ػن

ٍاډِىا ٍاڇ ډني     ىٍثبٍة ٍوان ٙا ن ٍُسٚزىٍ دبٕن ث  ٕااڃ  اه   ،ځينَى  )ډَى دَهيِځبٍ( ٽ  ىٍ نوٖنشيف ٙنت ىٍ ٽؼنب آ

ش ىځب ٍوان ٙا»ځ يي:  ډي شبٍ آډَُٗ ٙ ني  ن ثَ َٕ ثبڅيف وي ػبي ځِيني و ٙا َايبن ه ٕا ، 1367)ٍوايز دهچن ي،   «ٕ

َاٳ .(23ٛ َاُ آډيڇ»ځ يي:  ډي وي ٍا ىييڇ ٽ  انيٍ آن ٕ  ٙنت نوٖنز   ،ؿ ن ث  آنؼب ٵ ٍوان ثن    ،ٍوان ىٍځٌٙشڂبن 

ٍا ثن      آه اني: ٍك ز ث ثبڅيف سف نٖٚش  و ځٶشبٍ ځبهبني ډي ٍاىة هن ي٘ ثنيو ٍك نز ٵَٕنشي    ن ٽٖي ٽ  ډِىااهن   «ا

َاٳ ٍا ثن   (. 4ٵَځَى ، 1391نبډ ،  )اٍىاوي ٝن ٍر ٽنيِٽني نيپن      ىٍ ايف ٕ  ٙت، ٍوان ډَى ډٺيٓ، ىيف و ٽَىاٍ هن ى 

َاٳ .ثيني ډي ٍا ث » وي َاٳ «. ي ثچني ىيني... يٝ ٍر ٽنيِي نيټ ثب انياډي ىڅپ٘ و ثبال ىيف ه ي٘ و ٽَىاٍ ه ي٘   وين

ٍا ډي اي ػن ان   ،ډنف ٽنَىاٍ سن  هٖنشڈ    »ځ يني:   دَٕي سن  ٽيٖنشي؟ آن ٽنينِ ىٍ دبٕنن ډني      ډي ،ثيني وٹشي آن ٽنيِ 

ٍا ىٍ ٽننبٍٗ    اځَ ٵَى ډش ٵي ځنبهپبٍ ثبٙي، ٭ؼ ُ اډب  ؛(4ٵَځَى  ه بن،) «ځٶشبٍ نيټ ىيف انيي٘ نيټ نيټ اي ُٙنز 

ٍوى  وي دنڄ ؿينن ى ډني   ىڇ ٍوُ ؿهبٍڇ، اُ ٥َيٸ دَس هبي ه ٍٙيي، ٍ ثيني ٽ  ن بى ا٭ بڃ ُٙز آنهبٕز و ىٍ ٕذيي  ډي

َاي ٭جن ٍ اُ ٍوي دنڄ،     ٍاډ٘ ٍوف ىٍځٌٙش  و ٽ ټ ث  او ثن َاي آ سب ث  كٖبة ٽبٍهبي٘ ٍٕييځي ٙ ى. ثبُډبنيځبن، ث
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َاسي انؼبڇ ډي ڈ و هي َٕا َاي ډشن ٵي  ٛب٠ٗ ٧طافٝاضزانپش  ػبڅت اينپ  (. 166، 1374ٛ)ث ئ،  ىهني ډ ، نبڅ  و ٙي ن ث

َا  ؛ىاني و ځنب  ډي ،ٍا هقٳ كپڈ ىيف ٙني  اُ   ىٍٕنز ثنيث  و   اي ٍوىهبنن   ٽن   يثب ډبنٮ٭ج ٍ اُ دڄ،  ىٍ ډٖيٍَوان، ُي

ټ ز ٙا ٍان ٕا َاٳَٕوٗ دبٻ و ايِى آًٍ ث  ٙ ني.  ٍو ډي  ٍوث ،هبي ٕ ځ ا ث  ػهبنيبن ثڂن  ٽن    »ٽنني:  س ٝي  ډي وي

  ٍوان ىٍځٌٙنشڂبن ٙن ب   ؿ  ث  ه بن انياُ ، ثيي و ٕنوشي ثن   ؛ٙ ب ث  ځيشي ٙي ن و ډ ي  و ځَيٖشف نبىانبن  ډپنيي

ز ٽ  ډَىډبن ىٍ دِٔ ىٍځٌٙشڂبن، اُ ؿٚڈ ثَيِني و ٙني ن و ډ ين  و ځَيٖنشف    «. »ٍٕي ټ ثٖيبٍ ٕا ايف ٍوى، آن ٙا

َاٳ «ٽنني ز16ٵَځَى ، 1391نبډ ،  )اٍىاوي َاي آييف ،(. آنـ  ډٶيي ٕا ز اػ َا ايف آييف ؛هبي ٝليق ٕا س اننني   هب ډني  ُي

 ٕجت إٓبي٘ ٍوان ٙ ني.

ز ، آنـ  سٮييفٛب٠ٗ ٧طافٝاضزاىٍ  َاى ٕا َاثنَ    ا٭ نبڃ، ځٶشنبٍ و دننياٍ آنهبٕنز.     ،ٽننية َٕن ٙز اٵ ٍوان آىډني ىٍ ث

َا و َٕوٗ و ٍٙف ىاوٍي ډي َاُويي ٽ  ىٍ ىٕز هياي ډيش ٍا ډني  ىاٍى، ٙ ى. ٍٙف ثب س ٕننؼي و   ٽَىاٍ نيټ و ثي ٵَى 

َاي ٵَواٵشب ٕذٔ ىٍثبٍة او ٵَډبني ٝبىٍ ډي اُ ٍوي دنڄ ٭جن ٍ    ،ىن ىٍ ىوُم يب ٍٵشف ث  ثهٚنز ٙ ى و ٍوان ٵَى ثبيي ث

نز و ٽٖني ٽن      ،ث  ثبوٍ ډِىيٖنبن (.128، 1377ٛ)ويين ځَن،  ٽني هَٽٔ اُ دڄ ٭ج ٍ ٽني، ػبيڂبه٘ ثهٚز ٕا

َايف .ٽني ٕٺ ٣ ډيث  ٹٮَ ىوُم  ،نش اني اُ آن ٭ج ٍ ٽني َاي آُډبي٘ ٍوان ىٍځٌٙنشڂبن ٽن     ،ثنبث ز ث دڄ ؿين ى، دچي ٕا

َاي دبٽبن ث  نز   ؛ٙ ى ن  نيِ  ثبُ ډي ُةانيا ث ٍان ثٖيبٍ سيِ و ثَنني  ٕا َاي ځنبهپب ٍوان . »(134، 1380ٛ)ثهنبٍ،   وڅي ث

َاٳ َاٳ «، اُ سف ث  ٽ   ؿپبى ىائيشي، ؿين ىدڄ ٙيوي َاٳ (. ايِى ٕنَوٗ و آًٍ ىٕنز   3، ٵَځَى 1391نبډ ،  )اٍىاوي  وين

ٍا ث  دڄ ؿين ى ډيځيَني  ډيٍا  َاٳثَني.  و او  (. وي 5)ه نبن، ٵَځنَى    ځنٌٍى  ثبٽبنن  ډني   إٓنبني و ثني   اُ ؿين ىدڄ ث  وي

َاُ     »ځ يي:  ډي نوٖشيف ځبڇ ث  انييٚ  نيټ، ىوډيف ځبڇ ث  ځٶشبٍ نيټ، و ٕ ډيف ځبڇ ث  ٽَىاٍ نيټ ثن  دنڄ ؿينن ى ٵن

َاٳاوڅيف ډَكچ  اُ ٕٶَ (. 4)ه بن، ٵَځَى  «آډيڇ . (5ن، ٵَځنَى  ه نب ) ٙ ى ثب ىيياٍ اُ ثَُم يب ه يٖشڂبن َٙو٫ ډي وي

نز و     ػبيڂب  ثَُم،  َاثَ ث ى... دبىٗا آنهب ځَىٗ ىٍ هن اي ٕنَى و ځنَڇ ٕا ز ٽ  ٽَٵ  و ځنبهٚبن ث ٍوان آن ډَىڇ ٕا

ٍا دشيبٍ  َاٳ (. 6ٵَځَى  )ه بن، «ىيڂَ نيٖز (ثق) ايٚبن  و ٽنني   ډيدٔ اُ ډٚبهية ثَُم، ىوثبٍ  اُ دڄ ؿين ى ٭ج ٍ  وي

ٌاٍى ث  ىوُم ٹيڇ ډي ٌاة ډيوي ىٍثبٍة ػ .ځ  ځ يي: ډي ،ثينني هنڈ و ٽٖبني ٽ  ىٍ آنؼب ٭

٠ُٛٞ ث٨ك٘بض ضٝاٙ ثسًبضاٙ آٛدب ثٞزٛـس   ز٧سٕ آٙ زٝظخ ثط ضٛح ث٨ِ٘٨ٚ ٝ ١ٜٞٓبى ٝ ثؿ٨بض زضز ٝ ُٜس ٝ تبض٦ٌ٧ ضا... آٙ

ٝ ٦ٌ٧ ز٧ِط٥ ضا ٛج٨ٜس ٝ ثبَٛ ٛكٜٞز... ١ط ًؽ پٜساضز ٠ً ت٢ٜبؾت... ا٧كـبٙ ضا زٗـ٠، ُٜـس٥، ث٨ٜ٘٨ِـ٦ ٝ ظذـٖ ٝ      

 (.54ٝ  ١6٘بٙ، كطُطز ) ٠ُٛٞ پبزاكطٟ زٝظخ اؾت... ٠ُٛٞ

ٛس. پطؾ٨سٕ ٠ً ا٧ٚ تـٚ چـ٠   خََٞ ٦٘١ ( خبٛٞضاٙ ٗٞش٥) ز٧سٕ ضٝاٙ ٗطز٥ ٠ً ظثبٙ اظ ز١بٙ ث٨طٝٙ ًك٨سٟ ٝ ذؿتطاٙ

٠ُٛٞ پبزاكطٟ ثطز. ؾطٝـ پبى ٝ ا٧عز آشض ُلتٜس ٠ً ا٧ـٚ ضٝاٙ آٙ ٗـطز اؾـت ًـ٠ ثـ٠ ٨ُتـ٦        ُٜبٟ ًطز ٠ً ضٝاٙ ا٧ٚ

ساذتچ ؾرٚ  (.29)١٘بٙ، كطُطز  ٦ٜ٨ ًطز ٝ ٗطزٗبٙ ضا ث٠ ٧ٌس٧ِط ٛا

خََٞز. پطؾ٨سٕ ٠ً ا٧ٚ تٚ چ٠ ُٜبٟ ًطز. ؾطٝـ پبى ٝ ا٧عز آشض ُلتٜـس ًـ٠    ز٧سٕ ضٝاٙ ٗطز٥ ٠ً ظثبٛف ضا ًطٕ ٦٘١

ـ  ا٧ٚ ضٝاٙ آٙ ثسًبض ٗطز اؾت ٠ً ث٠ ٨ُت٦ ظٝض ٝ زضٝؽ ثؿ٨بض ُلت ٝ اظ اٝ ثؿ٨بض ُعٛس ٝ ظ٧بٙ ث٠ زاٗـبٙ ثـٞز   بٙ، )١٘

 (.33كطُطز 
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سإ اٝ ٦٘١ ٤ز٧سٕ ضٝاٙ ٗطز٥ ٠ً ًطٕ ١٘ . پطؾ٨سٕ ٠ً ا٧ٚ تٚ چ٠ ُٜبٟ ًطز؟ ؾطٝـ پبى ٝ ا٧عز آشض ُلتٜـس  خََٞز ٛا

)١٘ـبٙ،   ٠ً ا٧ٚ ضٝاٙ آٙ ٗطز ثسًبض اؾت ٠ً ث٠ ٨ُت٦ ُٞا٦١ زضٝؽ ًطز ٝ ذٞاؾت٠ اظ ث ٢ـبٙ ُطكـت ٝ ثـ٠ ثـساٙ زاز    

 (.45كطُطز 

ذٞضزٛس. پطؾ٨سٕ ًـ٠ ا٧كـبٙ چـ٠ ُٜـبٟ ًطزٛـس ًـ٠ ضٝاٙ،        بضاٙ ُع٧سٛس ٝ ظثبٙ ٦٘١ُبٟ ز٧سٕ ضٝاٙ آٛبٙ ضا ٠ً ٗ آٙ

ُلتبضاٙ اؾـت ًـ٠    ٠ُٛٞ ُطاٙ، پبزاكطٟ ثَطکز. ؾطٝـ پبى ٝ ا٧عز آشض ُلتٜس ٠ً ا٧ٚ ضٝاٙ آٙ زضٝؿ٧ِٞبٙ ٝ ٛبضاؾت ا٧ٚ

 (.90)١٘بٙ، كطُطز  ث٠ ٨ُت٦ ظٝض ٝ زضٝؽ ٝ ٛبضاؾت ثؿ٨بض ُلتٜس

)ه نبن،   «ث  ٙن ي و ٕنَىاٍ هن ي٘ دبٕنوڂ يي ٽنَى...      ث  ځيشي نٖجز»٭بٹجز ٍوان ُني ٽ  ٭قو  ثَ ايف ډ اٍى، 

ٍا ٍننغ ىاى و ثن  ځيشني ُا دنيٍ و ډنبىٍ دن ُٗ و ثوٚن٘           »( و ٍوان ٽٖي ٽ  63ٵَځَى  ث  ځيشي دنيٍ و ډنبىٍ هن ى 

ز نز  »...(، 28)ه بن، ٵَځَى  «ث  ډَىډبن ثوٚ٘ نپَى..»(، 65)ه بن، ٵَځَى  «نو ٕا ٍٕا ځٶنز و ځن اهي    ُوٍ و نب

ٍا ٽٚنز  ىٍوٯ ثٖيبٍ ىاى... و ډَىڇ ثي  «ځَٵنز و ىاوٍي ىٍوٯ ٽنَى   (ٍٙن   ) دنبٍ  »(، 55)ه نبن، ٵَځنَى    «ځنب  دبٻ 

ز. 79)ه بن، ٵَځَى  انياُة ٽٖني ٽن  ىٍ س نبډي ُننيځي ىٍ      ىوُهيبن ىٍ ٕ  ٙت نوٖزِ دٔ اُ ډَٿ، ث ( ػهنڈ ٕا

ٌاة و ٍنغ ډي ُاٍ ثجيني، ىؿبٍ ٭ انني ٽن  ُننيځي     ٹيٍ سنڂبسنڀ ىٍ هنڈ انجبٙنش  ٙني     ىٍ ىوُم آن ٙ ني. ډَىډبن ػهبن آ

َايٚبن ٹبثڄ سل ڄ نيٖز ځنٌٍى ٽن  ىٍ    ٹيٍ ٽُني ډي ٽنني ٽ  سنهب هٖشني و ػهبن آن ىوُهيبن ځ بن ډي ،ه   ثب ايف .ث

ِاٍ ٕبڅ  ػهبن ځٌٙش  ډير ٕ  ٍوُ ٵپَ ډي ٍان ن  ه ز.  ٽنني ىو َاوانني ثنبٍٗ ثنَٳ، ځَډنبي آسن٘      ػهن يبن ٕا اُ ٵ

ٌاة ُان، سٮٶف ٽظيٴ، ٕنڀ و هبٽٖشَ ىٍ ٭  (.102، 1389ٛ)اىيبن ُنية َٙٷ،  نيا ٕ 

َاٳ َا  َٕوٗ و آًٍ اُ دڄ ؿين ى ٭ج ٍ ٽَى  دٔ اُ آنپ  ث  وي ثن  ډٚنبهية    ،ٽنني  اُ ه يٖنشپبن ثبُىيني ډني    ،ه 

ٍا  ډي ىٍػ  ٗ ثبى  ; Vayu) ، ايِى َٕوٗ، آًٍ، ډهَ، ٍٙف و واي ثهٚزنڂهجبنبن يبثي.  هبي ثهٚز  ىٍ  و هٖنشني  (هن 

هبي ٵ ٷ ٥جيٮي وػن ى   دنياٍني ٕڀ ٍُسٚشيبن ډي .(129، 1374ٛ)٭ٶيٶي،  يټ ٕڀ ډين ي وػ ى ىاٍى ،َٕ آن دڄ

َاى ډَى  ٹجنڄ اُ ٍى (85، 2008ٛ)هبثڂ ى اوٕشَ،  ٽنني ىاٍني ٽ  اُ دڄ ؿين ى نڂهجبني ډي ٙنين   . ىٍ ٕنز ٍُسٚشي، اٵ

َاٍ ډي ٍان س ٤ٕ ٕڀ ث  ٕ ي ثهٚز ثيٍٹ  ډيځيَني و  اُ ٍوي دڄ، ډ ٍى ٹ٢بور ٹ ٍاسنب،   ٙن ني  نيپ ٽب ، 2008)ډهبثهب

ٍاډن٘( سٚنپيڄ يبٵشن     سَسيت اُ ٥جٺبر ٕشبٍة دبي ، ډب  دبي ، ه ٍٙيي و ځَُډبن ثهٚز ث . (14ٛ  )ػبيڂب  ٍوٙني و آ

ز ٽ   َاٳٕا  نهي: سَسيت ث  هَ يټ اُ آنهب ٹيڇ ډي ث  وي

س٧ك٤ ٨ٛي ث٠ ٢ٗ٘ب٦ٛ ثـٞز  ؛س٧ك٤ ٨ٛيٛرؿت ُبٕ كطاظ ٢ٛبزٕ ث٠ ؾتبض٣ پب٠٧، ث٠ ٛا ز٧ـسٕ ضٝاٙ پبًـبٙ ضا    .آٛدب ٠ً ٛا

آٛدب ٠ً ُلتبض ٨ٛي ث٠ ٢ٗ٘ـب٦ٛ ثـٞز ٝ    ؛زضذك٨س... ُبٕ زٕٝ كطاظ ٢ٛبزٕ ث٠ ٗبٟ پب٠٧ چٞٙ ؾتبضٟ، ٗبٜٛس ضٝظ ضٝقٚ ٦٘١

د٦ٜ٘ ثعضٍ اظ پبًبٙ ز٧سٕ... ضٝق٦ٜ ا٧كبٙ ث٠ ضٝق٦ٜ ٗبٟ ١٘بٜٛس ثٞز... چٞٙ ُبٕ ز٧ِط كطاظ ٛ ٢بزٕ ثـ٠ ذٞضقـ٨س،   ٛا

( آؾـب٧ف ) كطاظ ضؾ٨سٕ... چ٢بضٕ ُبٕ كطاظ ٢ٛبزٕ ث٠ ُطظٗبٙ ضٝقٚ ٠٘١ ذـٞاض٥  ،آٛدب ٠ً ًطزاض ٨ٛي ث٠ ٢ٗ٘ب٦ٛ ثٞز

 (.10-7كطُطز ، 1391ٛب٠ٗ،  )اضزا٧ٝطاف

ځينَى. ځَُډنبن نينِ     ٝبكت ٽَىاٍ نيټ ىٍ ٥جٺبر ثبالسَي اُ ثهٚز ػنبي ډني  ٽ  ثينيڈ  ډي ،ثب س ػ  ث  ايف ٵَځَىهب

ز ٽ   َاٳ، ثه ف اډٚبٕذنيثبالسَيف ٥جٺ  ثهٚز ٕا ٍا ث  يبٍي انييٚ ، ځٶشبٍ و ٽَىاٍ نيټ ث  آنؼب ثنَى  و اوٍډنِى    وي

 (.11)ه بن، ٵَځَى  ىهي ٍا ث  او نٚبن ډي



  113 ٝ... ؾ٨٘٨ٚ ٧بض٥/  «ٛب٠ٗ ب تٞخ٠ ث٠ ٢ٗبث٢بضاتب ٝ اضزا٧ٝطافقٜبؾ٦  اٛؿبٙ ث كطخبٕ»ٗوب٠ٓ پػ١ٝك٦ 

ٖنز و ثَهبٕنز         ثهٚشيبن اُ ث ىن ىٍ ثهٚز ٕيَ ن ي ٙ ني و ه ن ٍا  ثنب اينِىان و اډٚبٕنذنيان و ډاډننبن ٚن

َاٳٽنني.  ډي ٍا    وي ٍاډِىا، ٵَٙشڂبن و ايِىان ډ ٽڄ ثَ ډ ػ ىار و اډٚبٕذنيان و ٍوان ٽين ډَص و ٍُسٚنز  ىٍ ٽنبٍ اه 

ٍا ٽ  ه٦بة ث  او ٕوف ځٶزىٍ ٥جٺ  ځَُډبن،  وي ٽني. ډٚبهي  ډي وڅي ػنِ نن ٍ ؿينِي     ؛ٙن ى ډي ،ٝياي هياوني 

ىانٖنشڈ ٽن     .سف نيييڇ و ثبنڀ ٙنييڇ ؛  ٍوٙني ىييڇؿ ؛ډف ٙڂٶز ډبنيڇ ،ؿ ن اوٍډِى ث  ايف آييف ځٶز» : ثيني ن ي

ز اوٍډِى َاٳىٍ اينؼب  .(101)ه بن، ٵَځَى  «ايف ٕا ځن  ثنب اوٍډنِى و    و ٍٕي و دٔ اُ ځٶنز  دبيبني ډي ثي ث  ٍوٙنيِ وي

ٍاډِىا ث  ځَىى ځَٵشف ديبڇ اُ او، ث  ىنيبي ه ى ثَډي َاٳ. اه  ثن    ،ثٮي اُ ثبُځٚز ثن  ډينبن ډنَىڇ   ٽ  ٽني  س ٝي  ډي وي

ٍا  اُ او ثَنڂَىيني...   »ډِىيٖنيبن ثڂ يي:  َاهي و ن  ث  سنڂي و ن  ثن  هنيؾ  ز و ن  ث  ٵ ٍا  ځيَيي ٽ  دبٽي ٕا  ؛آن يټ 

 (.101ٵَځَى ه بن، ) «ث ٍُيي انييٚ  نيټ، ځٶشبٍ نيټ، ٽَىاٍ نيټ...

َاٳث   ،ٽنيِ ُيجبٍوي ىٍ ثهٚز هنبن ٕنَوىي و آة   س  ث  ځيشي ځب»ځ يي:  ىٍثبٍة ٭چز وٍوى وي ث  ثهٚز ډي وي

ٍا هٚن ى ٽنَىي... يٍا ه ة ٕشب ٍا دَهيوشي و ډَى دبٻ  َاٳ . (4)ه نبن، ٵَځنَى    «ييي و آس٘  دنٔ اُ ډٚنبهية    وين

َاى ؿنيف ډي َان»ځ يي:  ثهٚز، ىٍثبٍة و١ٮيز ٍوان اٵ ٍا   (ىهنيځبن اډن ٍ ىينني  انؼبڇ) ىييڇ ٍوان يِٙڂ َان  و ډبنٖنَث

ٍا ٕشبيييني و ٕشبي٘ ايِىان ٽَىني  ىٍ ٍوٙني ثچني... ىييڇ ٍوان آنبن ٽ  ه  َ 14)ه نبن، ٵَځنَى    «ىيف  نبٓ   (. ثن ٕا

انني.   ىٍ ثهٚز هجَي اُ ديَي و ډَٿ و ٱڈ و انيو  نيٖز و ٕنبٽنبن آن ه يٚن  ىٍ ٙنبىي و نيپني    ، ٛب٠ٗ ٧طافٝاضزا

َ   ٝ ٍر ٍوان س ٝيٴ اك اڃ ثهٚشيبن، سؼٖڈ ا٭ بڃ آنهبٕز ٽ  ث  ٽٚنيي    هبي ُيجب و ٍوٙف، ثب ٍُ و ٕيڈ ثن  سٞن ي

ش  ث  ٍُ و ٕيڈ، ىٍهٚبن: »ٙ ني ډي ٍٕا َاُ آډيڇ ث  آن د ٙ٘ آ َا ُيجب و ثبٙپ   ؿ ن ٵ سَ ثن  ن٪نَ    سَ اُ هَ د ٙييني ډ

 .(12)ه بن، ٵَځَى  «آډي

)ه نبن،   وػن ى ىاٍى  (و ٽنَىاٍ نينټ   ٕ  اٝڄ دنياٍ نيټ، ځٶشنبٍ نينټ  ) ، ٕ  ٥َيٸ ٍٕشڂبٍيٛب٠ٗ ٧طافٝاضزاىٍ 

 .ٙن ى  )دنياٍ، ٽَىاٍ و ځٶشبٍ نيټ( اُ ُډبن ثچ ٯ سب دبيبن ٭ َ ٕنؼيي  ډي اثشيا ا٭ بڃ انٖبنځٶز:  ډي ٍُسٚز(. 4.ٵَځَى

، 1374)ثن ئ،   ثن  ػهننڈ ٕنٺ ٣ ه اهني ٽنَى      ،و اځَ ځننبه٘ ُينبى ثن ى   ه اهي ٙي ٍٕشڂبٍ  ،اځَ ط اة او ُيبى ث ى

ُار      ٍٕي، واٍى ػبيڂب  اثيي نٚي (. اڅجش  وٹشي ٍوان ث  ډلڄ دبىٗا يب ډپبٵبر ډي327ٛ ز. انييٚن  وػن ى ډؼنب ٕا

ُاسي، ثبُٕنبُي ينب        ،اثيي ىٍ ىوُم ز ٽ  ا٭شٺبى ىاٍني سنهنب هنيٳِ هنَ ډؼنب اُ ن٪َ اهقٹي ډٲبيَ ثب اٵپبٍ ٍُسٚشيبن ٕا

َانؼبڇ وٹشي هيَ ديَوُ ٙ ى، ه   ډَىڇ ز. ٕ َانڂيوش  ٙي  ،هڈ اُ ثهٚز و هڈ اُ ىوُم ،اٝقف ٕا ه   آٵَينيځبن   ،ث

 (.100-98، 1389ٛبن ُنية َٙٷ، )اىي ٙ ني ثب هيا يپي ډي
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 ٗوب٧ؿ٠ ٝ تطج٨ن. 3
نامههایمهابهاراتاوارداویرافتفاوتنامههایمهابهاراتاوارداویرافشباهت

اٖ      ٍٗشافٍ  َٗدٗشت٘شا. 1 ، دس جْابى دٗراش ثاب گابساضاساى اْ 

َاجِ هٖ شًَذ تب ِث فشاخاَس گاشداس، ااتابس ٍ اٌذاسشابى دس      ه

 حسبثشسٖ قشاس ا٘شًذ.طَل ح٘بت خبگٖ هَسد 

ٗااشاف  . 1  ،ًبهااِ دس هقبٗسااِ ثااب هْبثْبساتااب، تَااا٘ابت اسدٍا

هخصَااابد دسثاابسٓ دٍصا، داسٕا رٌباااش خ٘ااب ٖ ثساا٘بس     

دٌّذُ ٍ تأث٘شازاسٕ است. ٗکٖ اص دالٗا  اٗاي قاذست     تکبى

ّاب ثاب دالٗا  ٍ جضت٘ابت      ًاَر، هحتوالد اٗي است گِ رازاة 

 اًذ. گبه  دس اٗي هتي ث٘بى شذُ

ٍثُعاذٕ اسات ٍ اااب ت    دس . 2 ّش دٍ اثش، اًسبى هَجَدٕ د

و٘ا   ٍجَدٕ ثب سٍح است ت ثابًَٕ  ؛ ّشچٌذ جسان ً٘اض اص ّا

 ثشخَسداس است.

ٗشاف. 2 ًبهِ، رالٍُ ثاش دٍ ثعاذ اًسابى، اص دتٌاب ً٘اض       دس اسدٍا

و٘ سخي سفتِ ت ٍ اااب ت فراشت،   است گِ اٗي هَضَع ّا

 ًوبٗبًذ. ت سا دس آٗ٘ي صسدشتٖ ث٘شتش هٍٖ٘جذاى ٍ ً

ٖ  »دس اٗي دٍ اثاش دسثابسٓ   . 3 َاسد اشاتشا    « هاش  ٍ صًاذا ها

دٕ،   ٍجَد داسد. دس ّش دٍ اثش، هش  ًِ ِث هعٌبٕ اًْذام ٍ ًابَث

ثلکِ ِث هعٌبٕ ازس اص ٗک ًشئٔ ٍجاَدٕ ثاِ سابحت دٗراش     

ٍجَدٕ است. ّوچٌ٘ي صًذاٖ رجبست است اص ساش سٍح دس 

 هش . ٍ هشاح  تَ ذ، سشذ

ٗشاف. 3 (، جبٗرابُ گسابًٖ   ثاشصا ) ستربىًبهِ ِث ّو٘ دس اسدٍا

َاثشبى ٗکسبى است ٖ  ؛اشبسُ شاذُ  ،گِ اٌبُ ٍ ث گاِ دس   دسحاب 

ٗاشاف  سخٌٖ اص آى ًشفتِ ٍ ِثهْبثْبساتب  ًبهاِ   اصٕا آى، دس اسدٍا

 است. ً٘ض سخٌٖ اص تٌبسخ ِث ه٘بى ً٘بهذُ

ث٘ي هَجَدات سٍحبًٖ ٍ ٍاَ  ااتدس جْبى دٗرش، اهکبى . 4

، اثتذا شاشاٗ  دٍصا ٍ سا     اثش اًسبى ٍجَد داسد. دس ّش دٍ

ث٘ابى ٍ ًشابى دادُ    ٍٗشافٍ  َٗدٗشت٘شات ثْشت ثشٕا ٍضع٘

 شَد. هٖ

4 . ٖ ثاب جٌْواٖ گاِ دس     ،گٌاذ  جٌْوٖ گِ ٍٗشاف تَا٘ف ها

تااابٍت داسد. جٌْوااٖ گااِ  ،اااشدد هْبثْبساتااب تَااا٘ف هااٖ

صٗاشا خاذٕا دّشهاِ ثاشٕا      ؛ثٌ٘ذ، اَسٕ است هٖ َٗدٗشت٘شا

ِث ثْشت، دٍساتبى  ٍا ، قج  اص ٍسٍد َٗدٗشت٘شاآصهبٗش گشدى 

ٍ دسٍابدٕ سا دس جٌْن اَسٕ، دس حابل صجاش   ٍا ٍ ثشادساى 

ا عوا  ٍٕ سا ث٘بصهبٗاذ.    دّذ تب رکا   ًشبى هٖ َٗدٗشت٘شاِث 

ٖ    َٗدٗشت٘شا آٗاذ ٍ ًباْابى    اص اٗي آصهبٗش ساشثلٌذ ث٘اشٍى ها

ٍاقعاٖ ثاِ    س٘بّٖ ٍ ٍحشت اص ه٘بى ثشهٖ ٍا خ٘ضد ٍ ثْشت 

 د.شَ هًٖشبى دادُ 

دس سٌت ٌّذٍ ٍ صستشتٖ، ّذف اص سَصاًذى ٗب دفي گشدى . 5

جسذ، سّبٖٗ صٍدٌّربم سٍح اص جسن ٍ آسا٘ت ًشسا٘ذى ثاِ    

 سٍح است.

ٍاى خَد، جْبى دٗرش سا هشبّذُ هٖ ٍٗشاف. 5 گٌذ ٍ ثعذ  ثب س

ااشدد ٍ   اص هشبّذٓ جْبى آخشت، ِث ّو٘ي جْبى هبدٕ ثشهٖ

ثاب   َٗدٗشات٘شا اهب  ؛اَٗذ ثبصهٖاست آًچِ سا گِ دٗذُ ٍ شٌ٘ذُ 

ٗبثااذ ٍ ثااِ  سٍح ٍ جساان خااَٗش دس ثْشاات ح ااَس هااٖ

تشٗي اَست، تب اثاذ ثاب دٍساتبى ٍ خَٗشابى خاَد دس       رب ٖ

 هبًذ. ٍ دس آًجب هٖاًَ٘ذد  هٖثْشت ِث اٗضداى 
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دس ّش دٍ هتي، سِ طشٗق اسبسٖ ثشٕا ًجبت ٍ سساتربسٕ  . 6

ٗشاف ٍ  ،داس ً٘اک ًبهِ، ااتبس، اٌذاس ٍ گاش  ٍجَد داسد. دس اسدٍا

ًاذ     )ثٌاذاٖ   دس هْبثْبساتب، هعشفت، گاشداس ٍ رشاق ثاِ خذٍا

ًذ(.  خذٍا

6 .    ٖ اهاب دس آٗا٘ي    ؛شاَد  دس آٗ٘ي ٌّاذٍ جساذ ساَصاًذُ ها

َٕا آصاد  دٕ   ازاسًذ  هٖصستشتٖ جسذ سا دس ّ ٍ ثعاذ اص ًابَث

َاى  گٌٌذ. ّبٕ ٍٕ سا دفي هٖ جسن، ثقبٗبٕ استخ

اًسابى دس جْابى    گٌٌذٓ ششاٗ  فشجبم تشٗي ربه  تع٘٘ي هْن. 7

 ا  اص هش ، اروبل اًسبى است، ّشچٌذ ااتابس ً٘اک، اٌاذاس   

َاه  هدٗرش  ،)اخالص( ٍ ً٘ض هعشفت ً٘ک ثش دس اٗي صهٌِ٘ ؤر

 ّستٌذ.

ٗاشاف . 7 ااا  اص هشابّذٓ ثاشصا، ثااِ    ٍٗاشاف ًبهاِ،   دس اسدٍا

  ٖ  ؛ااشداصد  تَا٘ف دٍصا ٍ ا  اص آى ِث تَا٘ف ثْشات ها

دٍصا ٍ ثعاذ ثْشات سا ثاِ    خذاٗبى اثتاذا   ،ٍ ٖ دس هْبثْبساتب

 ًوبٗبًٌذ. هٖ َٗدٗشت٘شا

ِ   َٗدٗشتشااروبل اًسبًٖ دس قب ت سگ ٍفبداس . 8 شاک    ٗاب ثا

َثشٍٕ ٗب رجَصُ ثشٕا اًسبى ً٘ک گشداس ٍ ثاذگشداس   گٌ٘ض  خ

 ٗبثذ. تجسن هٖ

جسن حتاٖ اا  اص هاش  قذاسات      ،اسبس هْبثْبساتب ثش. 8

ٗشاف گِ ثٌب دسحب ٖ ؛داسد ثاِ هعٌابٕ بلجأ    ًبهِ، هش   ثش اسدٍا

حلَل دَٗ دس جسن است ٍ دس ًت٘جِ جسان  رابسٕ اص سٍح،   

 ًج  ٍ ال٘ذ است.

ٗاشاف  . 9 ًبهاِ، ساگ هٌ٘إَ     ّن دس هْبثْبساتب ٍ ّان دس اسدٍا

اٖ   ٍجَد داسد گِ ً٘کَگبساى سا ثشٕا سس٘ذى ِث ثْشت ّوشّا

 گٌذ. هٖ

ٗاات  . 9 بًاأ صسدشااتٖ دس هجبحاا     سٍٗکااشدت تقشٗجاابد ثٌَ اشٗا

ٖ   شٌبسٖ  آخشت بساتب گوتش ثاِ چشان ها سبى، دس هْبْث  ؛خاَسد  ًا

بى هتعذد ِث بساتب ابّٖ اص خذٗا َاى گابساضاساى   ّشچٌذ دس هْبْث رٌ

ٗشٌَ سخي ِث ه٘بى آهذُٗب تجل٘  ٍ  است. بت خذٕا

َاًبت هَرٕ سخي ِث ه٘بى آهذُ گِ دس هْبثْبساتب ًت٘جٔ ثذگبسٕ اًسبى. 11 َاًابت هاَرٕ      تجذٗ  ،دس ّش دٍ، اص ح٘ شاذى ثاِ ح٘

ٗشاف َاًبت هَرٕ رزاة  است ٍ دس اسدٍا  .شًَذ هًٖبهِ، ثذگبساى تَس  ح٘

سبى11 شت داسٕا طجقبت هختلاٖ است گِ ًا ٍ، ْث کشبى، دس ّش ٗک اص طجقبت جٕب هٖ ّب ِث . دس ّش د  ا٘شًذ. تٌبست ه٘ضاى اروبل ً٘

 ٨ُط٥ ٛت٨د٠

َانني سٚنپيڄ ډني    زٕن٭ن ان ن بينيځبن  ٍا ث  ٛب٠ٗ ٧طافٝاضزاو  تبا٢ٗبث٢بضآنـ  ډلش اي  ىهني،   هبي ىيني هنيي و اي

ز ٽ   نٺڄ ديبڇ َاهب يب ډٮبٍٵي ٕا َاٳو  ي ىيٚشي انني.   ث  ىنينبي دنٔ اُ ډنَٿ سؼَثن  ٽنَى      « ٕٶَي ٍوكبني»٥ي  وي

َاهبي  ىٍيبٵز َاٳو  ي ىيٚش نز   وي َاٽبسي ٕا نش ٍاي ٙا َاي٤ ډبثٮي ډَٿ انٖبن ىٍ ډ اٍىي ىا اډنب ىٍ ډن اٍى ډشٮنيى     ؛اُ ٙ

ز. اٵِونيِ ٙجبهز ؛ىيڂَي نيِ اهشقٳ ىاٍني َ    هَؿني ٙ بٍ ډ اٍى سٚبث  ثٖي ثيٚشَ ٕا ُينبى ىوٍ اُ   ،هنب ىٍ اينف ىو اطن

َا ثَ ؛ًهف نيٖز نبٓ ډٖنشنيار ډنَىڇ    ُي ِاى و         ٕا َانني ه ن نيبٍي، اواًل ىو ٵَهننڀ ىينني هننيي و اي ٙننبهشِي ٖث

ٌار ز ٽ  ثنبطبنيبً سبٍين ځ ا  ايف نپش ؛نيا ه  َاٍ    ،ث  ىاليڄ ډوشچٴ   ٕا َان و هنني ثَٹن ه  اٍ  ىاىوٕشي ٵَهنڂي ثيف اي

ز. ىٍ ُډين  اهشقٵبر نيِ ثبيي هب٥َنٚبن ٽَى ٽ  هَ يټ اُ ايف ىو ډشف، ن بينية انييٚ  ث ى  ٍاينغ و     ٕا هنبي ىينني 

ًاسنيِ ٵَهننڀ هنن       ؿنبن ؛ثٖشَ ٵَهنڂي هبٛ ه ى هٖشني َاي ډظبڃ، ؿن ن آډن ُة ٕ ٖنبٍ   نز، ٭يننبً و   ٽ  ث يي ٕا

  ه ٍى. هيؾ اطَي اُ آن ث  ؿٚڈ ن ي ٛب٠ٗ ٧طافٝاضزاكبڃ آنپ  ىٍ  ؛ن  ى ىاٍى تبا٢ٗبث٢بضوٽبٕز ىٍ  ٽڈ ثي
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