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اٙشيبٷ و ٭قٹ  آىډيبن ثَاي ٍٕيين ث  ٭ياڅز ىٍ دبيبن ػهبن و انييٚيين ث  ؿڂن نڂي ُننيځي دنٔ اُ ډنَٿ، ه ن اٍ       
هنبيي ٽن  ىٍ ډشن ن ډٺنيٓ      ىاى  إز. ثب وػ ى اثهبډبر و ىوځبنڂي ثوٚي اُ ډلش اي آطبٍ هنَډنيان ٍا ث  ه ى اهشٞبٛ
ويْ  ٭هي ػييني،   ه ٍى، ىٍ آيبر ډوشچٶي اُ ٭هي ٭شيٸ و ث  ؿٚڈ ډي يه ى و ډٖيق ىٍ هٞ ٛ َٕن ٙز نهبيي ثيٽبٍان ث 

َډننيان ثنَاي   ٍو ٽشبة ډٺيٓ ه  اٍ  يپي اُ ډننبث٬ اڅهنبڇ هن   ډيبن آډي  إز؛ اُايف اُ ػهنڈ و ٭ٌاة ځنبهپبٍان ٕوف ث 
هچٸ و س څيي آطبٍ هنَي ثب ډ٢بډيف ىيني ث ى  إز. ىٍ ٽنبٍ ډش ن و ٍوايبر ىيني، ٭ اډڄ ىيڂَي ؿن ن ٵ٢نبي ٕيبٕني و    
ٵَهنڂي ُډبن س څيي اطَ نيِ سإطيَ ثِٖايي ىٍ ن ٫ نڂَٗ هنَډنيان ث  ػهنڈ و آهَاڅِډبن ىاٙش  إز. اينف ډٺبڅن  ثن  ٍوٗ    

آطبٍ هنَډنيان ثَػٖنش  آن   ڇ اٍودب ىٍ ن  ن 19و18هبي ٹَون  ٵبىاٍي ث  ىيف ىٍ نٺبٙيسلچيچي ن س٦جيٺي ث  ثٍَٕي ډيِان و 
دَىاُى. ثب س ػ  ثن  ثٍَٕني آينبر ډوشچٶني اُ ٭هني       ىوٍان، يٮني ويچيبڇ ثچيټ، ػبن ډبٍسيف و ځ ٕشبو ىوٍ  ىٍثبٍة ػهنڈ ډي

ي ثب ډشف ډٺيٓ ثيٚشَ ىٍ ن ٫ ځننب  إنز سنب    ٍٕي ٽ  ىٍ ثٖيبٍي اُ ډ اٍى، ډيِان س٦جيٸ اطَ هنَ ن٪َ ډي ٭شيٸ و ػييي، ث 
نن اىثني، اُ       ن ٫ ٭ٌاة ىٍن٪َځَٵش  ٙي  ثَاي آن ځنب ؛ و هنَډنيان ٭قو  ثَ اٹشجبٓ اُ ډ٢نبډيف ىينني، اُ يپنييڂَ، اُ ٖن

 اني. اسٶبٹبر ٕيبٕي، ٵَهنڂي و هنَي، و ىٍ نهبيز اُ ًهف ه ى نيِ ثَاي هچٸ سٞ يَ ػهنڈ و ٍوُ ىاوٍي اڅهبڇ ځَٵش 

 دْوهي، ٭هي ٭شيٸ، ٭هي ػييي، ثچيټ، ډبٍسيف و ىوٍ . ػهنڈ، ىيف :ٞبٜ ٚاغو٥ّس

  

Ma'rifat-e Adyān _____________________________________________ Vol.13, No.4, Fall 2022 
 

orcid.org/0000-0002-3195-6828 

 

mailto:faezeh_0_1@yahoo.com


88   ،َ1401چٟبضْ، پب٥٤ع  قٕبضٜؾ٥عزٞٓ،  ؾب 

 ٔمسٔٝ

ز. وػ ى س ٝنيٶبر ُډينني    ٭ن ان ډ٪هَ ٹهَ و ٱ٢ت اڅهي ٕوف ث  ىٍ س بډي اىيبن إٓ بني اُ ػهنڈ ث  ډيبن آډي  ٕا

نز سنب ثنب ٽ نټ ځنَٵش            نش  ٕا ٍا ثنَ آن ىٙا ف اُ سوينڄ و  و ځب  ٹبثڄ څ ٔ ُا ػهننڈ ىٍ اىينبن ډوشچنٴ، هنَډننيان 

ز ٍا هچنٸ و س څيني ٽننني. اطنَ هننَي         ثَىٙا ن اىثي، آطبٍ هنَي ډشٶنبوسي ُا ػهننڈ  ُاى ُا ډش ن ډٺيٓ و ځب  ٖن هبي آ

 ٦ نز. ىٍ ينټ اطنَ هننَي، ٭نقو  ثنَ ٕنجټ و          ه  اٍ  يپي اُ وٕا َاي انشٺبڃ ډٶبهيڈ ىيني ثن ى  ٕا هبي ډنبٕت ث

ٍا ث   ٝ ٍر، وػ ى ډ٢  ن يب ډلش ا ډي سَ يب اُ آن ىوٍسَ ٽني. ىٍ ايف ډينبن، ٵ٢نبي ٵپنَي     ىيف نِىيټس اني آن اطَ 

نز. ىٍ اٍودنبي ٹنَن هؼنيهڈ ٭ن اډچي       ٌاٍ ث ى  ٕا ٭َٞ هنَډني ىٍ سَػ بن ثَٞي، ډ٢  ن ډ ٍىن٪َ نيِ ثٖيبٍ اطَځ

هنبي   ٹييي ٭ٺييسي، نٺي ٕبهشبٍهبي ٕيبٕي و اػش ب٭ي، ىځَځ ني ىٍ ىان٘ و ديَٚٵز ؿ ن سَويغ سٖبډق ىيني و ثي

َاسي ىٍ ٕبهشبٍ ٵپَي و ٵَهنڂني ډنَىڇ    و ثيثيني ث  ٽچيٖب و آډ ُ  ٭چ ي، هبي ډٖيلي، ه   و ه   ثب٭ض ايؼبى سٲيي

هنبي ځ ننبځ ن    ٙي. ىٍ ٹَن ن ُىهڈ، ػبډٮ  ٱَثي واٍى ٭َٞ سؼيى ٙي و ٽنبٍ ځٌاٙشف ډَػٮينز ىينف ىٍ ٭َٝن    

اي ٽ  ىٍ سلن ڃ    ى اسٶبٹبر إبٕيكيبر ٵَهنڂي و اػش ب٭ي يب ه بن ٕپ وٍيٖڈ، ىٍ اٍودب ځٖشَٗ يبٵز. ثب وػ

وينْ    آطبٍ هنَي ډشٮيىي ىٍ ُډين  ىنيبي دنٔ اُ ډنَٿ، ثن      ٙ ى، ن  ن  ىيف و هنَ اٍودب ىٍ ايف ا٭ٞبٍ ډٚبهي  ډي

هبي ايف  هب و نٺبٙي وػ ى آډي  إز. ثَاي ډ٦بڅٮ  و ثٍَٕي سٞ يَٕبُي ػهنڈ، ىٍ ٹَن هؼي  و ن ُى  ډيقىي ث 

 ػنبن ډنبٍسيف  ڇ(، 1827-1757) ويچيبڇ ثچيټآطبٍ هنَي ډنشوت اُ  دْوهي ىٍ ن  ن  ث  ىيفٍو،  ىوٍان ىٍ ډٺبڅ  دي٘

َاٍ      ٙ ى. ػبډٮ  آډبٍي ث  ڇ( دَىاهش  ډي1883-1832) ځ ٕشبو ىوٍ  و ڇ(1789-1854) نبٓ ٹن َٕا ٝن ٍر هيٵ نني ث

َاٵيبيي و سبٍيوي ډ ٍىن٪َ )اٍودبي ٹَن  شف ايف آطبٍ ىٍ ډ ٹٮيز ػٲ س ػن  ثن  ثَػٖنش  و    ڇ(، ه ـننيف ثنب   19و18ىٙا

َاٍ ث ىن آطبٍ هنَډني ىٍ هٞ ٛ ډ٢  ن ػهنڈ و ىنيبي دٔ اُ ډَٿ، انشوبة ز.  دَسپ  ٙي  ٕا

هبي اينف كن ُ     ىهي، سٮياى ُيبىي اُ دْوه٘ اني نٚبن ډي هبيي ٽ  ىٍ ُډين  ػهنڈ ٝ ٍر ځَٵش  ثٍَٕي دْوه٘

نش    هبي اىيبن ډوشچٴ و ځبهي ٭َٵب ىٍثبٍة ُننيځي دنٔ اُ    ث  س٦جيٸ ىييځب  َاي ن  نن ،     ډنَٿ اهشٞنبٛ ىٙا انني. ثن

ډبن و كيبر اهَوي ىٍ يه ىيز و ډٖيليز» َاِڅ ز ٽ  ٙجبهز ډٺبڅ  ،(1389ُاى ،  )ٍٕ ڃ «آه هنبي   هب و سٶنبور  اي ٕا

بٓ ډش ن ډوشچٴ ثٍَٕي ډي َٕا ٍا ىٍ ىو ىيف يه ى و ډٖيليز ث ٍو نينِ اُ   ٽني ٽ  ىٍ ډٺبڅ  دي٘ ُنيځي دٔ اُ ډَٿ 

ز. آن ثهَ  ثَى   ځَٵش  ثيٚشَ ثنب ٍويپنَى    هبي انؼبڇ ىٍ ُډين  آطبٍ هنَي ثَځَٵش  اُ ډ٢  ن ػهنڈ نيِ دْوه٘ ٙي  ٕا

َاٍ ىاى  ٍا ډ ٍى ډ٦بڅٮ  ٹ نڂنبٍي ػهننڈ ىٍ ٕننز     ٙن بيڄ »  اني. ډٺبڅ س٦جيٺي، ىو اطَ هنَي يب اطَ هنَي و نٖو  اىثي 

ٍانن  و ديپَنڂنبٍي   ٭نبٝنَ ٙن بيڄ  (، 2011، ٽ يَيپن   « )هنَي ٹَون و٦ٕي ٍا ىٍ ن بيٚننبډ   هن  نڂب هنب و   بي ػهننڈ 

ز. بهبي ٹَون و٦ٕ نٺبٙي َاع  س٦جيٸ نٚبن  ن ډٮنبٙنبٕي سٞبويَ ىوُم ىٍ نڂبٍ  »ډٺبڅ   ثٍَٕي ٽَى  ٕا نبډن    هبي ډٮن

هبي ُيبى اينف   هبي سٞ يَي و ٙجبهز نيِ نٚبن (، 1393)وٽيچي و ػ اني، « ىانش  اُ ٽ يي اڅهي ىوٍ ٙبهَهي و آطبٍ 

ٍا سلچيڄ و سجييف ډيهب ىٍ ىو نٖو   نٚبن  هنبي   آډني  و ن  نن    ٭ نڄ  هنبي ثن    ٽني. ثب س ػن  ثن  ثٍَٕني    ډ ٍى ثٍَٕي 

بٍ  ِان وٵبىاٍي ىيني ن  ن  ن٪َ ډي ٙي  ث  ٙا هبي هنَي نٺبٙني اٍودنب ثنب ډ٢ن  ن      ٍٕي سبٽن ن دْوهٚي ىٍ ُډين  ډي



  89  ٵبئِ  ػ اهَي و .../  ٥ٔالز٢ اضٚپب 19ٚ  ٢18 لطٖ ٞب ٣٘مبقپػ٣ٞٚ تطرٕبٖ ثهط٢ رٟٙٓ زض  ز٤ٗ

ز. ىٍ ډٺبڅ  دي٘ ػهنڈ، ث  شٶبى  اُ ډنبث٬ ٽشبثوبن  ٍو، ثب ويْ  ىٍ ىوٍة ُډبني ډ ٍىن٪َ انؼبڇ نڂَٵش  ٕا هنبي   اي و ىاى  ٕا

ٍان اٍودنب، ثنب       اينشَنشي، دٔ اُ ډ٦بڅٮ  ىيف و هنَ ىٍ اٍودبي ٹَن هؼي  و ن ُى  ډيقىي و ىيف ٌاٍ اينف ىو هنبي اطَځن

هنبي ثَػٖنش  نٺبٙني ثنب ډ٢ن  ن ػهننڈ ىٍ ىوٍة        ٍويپَىي س٦جيٺي ن سلچيچي و س ٝيٶي ث  دْوه٘ ىيف ىٍ ن  ن  

هنبي ٹنَون    آطنبٍ نٺبٙني   . سَػ بن ثَٞي ػهننڈ ىٍ ن  نن   1ٙ ى:  هب دبٕن ىاى  ډي و ث  ايف دَٕ٘ډ ٍىن٪َ دَىاهش  

ز   هبي يبىٙي  اُ ډ٢  ن ػهنڈ سنب ؿن  اننياُ  ثن  ډٶنبهيڈ ىينني        . نٺبٙي2هؼي  و ن ُى  ډيقىي ؿڂ ن  ث ى  ٕا

 اني  وٵبىاٍ ث ى 

 18ٚ19ْٗ ٚ ٞٙط زض اضٚپب٢ لطٖٚ ٤ز. 1

َايي آٱبُ ځَىيي  ثن ى. ٽچيٖنب دينَوُ     يٮني ىٍ اوايڄ ٹَن هٶيهڈ، ػَيبن ثٍِٿ ډٮن يزٽ ي دي٘ اُ ٹَن هؼيهڈ،  ځ

ز. ٍڇ ىوثبٍ  ٹجچن  هنَډننيان    ٙي  ث ى و ٕٶبٍٗ َاة و ىيڂَ ان ا٫ آطبٍ وػ ى ىٙا َاي ٕبهز ډلؼَ ډل هبي ثٖيبٍي ث

نذبنيب ٙني. ثٖنيبٍ       َانٖن  و ٕا ِاډجن ٍٿ، ٵ ٍان   ثَػٖش  اُ َٕسبَٕ ايشبڅيب، ثچْيټ، هچنني، څ ٽ ي اُ آطنبٍ هننَي ىٍ آن ىو

ز؛ ىٍ واٹ٬ ثٖيبٍي اُ هنَډنيان، ه ى ٭ يٺبً ډٌهجي ث ىني )ډينٖنش ن،   ىٍون كنبڃ   (. ثنبايف 3، ٛ 1386ډبي  ىيني ىٙا

َاٽني  ث  ىيف ٝ ٍر ځَٵز.  ىٍ ٹَن هٶيهڈ، ك قسي نيِ ث  ڇ(، 1637) ٌفتبض زض ضٚـثب انشٚبٍ ٽشنبة   ىٽبٍرٙپڄ د

َاٍ ٍا دبي  ډٮَٵز ٹ َاي دَٕٚڂَي سبُ  ىٍثبٍة ډٖيليز ځٚ ى. ٵچٖٶ  ٍوٙنڂَي ثنب دنٌيَٗ    ډي ٽ  ٙټ  ٍا ث ٍا   ىاى، 

َاي اڅلبى و ثي ٍا ث َاهڈ   ثَسَي هَى ثَ اي بن، ١َث  ٕه ڂيني ث  وكي ُى و ُډين   ىيني ىٍ ٽٚ ٍهبي ډوشچٴ اٍودب ٵن

ٍاي ٵيچٖ ٳ هچنيي،  ُاٽَى. ىٍ ٹَن هؼيهڈ ډيقىي آ ذين  ٍا ٹٞن  و   ٕا ىانٖنز، ىٍ   اٵٖنبن  ډني   ، ٽ  ٽشنبة ډٺنيٓ 

َ ىنيبي ٱَة دو٘ ٙي. ىٍ انڂچٖشبن،  َٕا ٍا ث  اٝن ڃ و ىٍون  ػبن وٻٕ ډبين  اهقٹني آن ٵَوٽبٕنز.     ډٖيليز 

ٍان ٱيَىيني، ه ـ ن  ٍٱڈ سٞييٸ يټ ډجيؤ ډشٮبڅي، س نبڇ ډ٦بڅنت    )ٵيچٖ ٳ ايَڅنيي(، ث  ػبن س ونيثَهي اُ هياثبو

َاٵ   ٍا ه ِار، ډٖنئچ  اڅ هينز ٭يٖني و ُنني  ٙنين ډؼنيى او،        ىانٖشني.  هبٍٷ ٭بىر ىٍ انبػيڄ  ُا ىييځب  آنهب، ډٮؼن

ن٪َهنبيي ٽن     ثب وػ ى س بڇ اهشقٳ(. 482، ٛ 1393)ثَيڄ،  آډيني ٽياڇ اُ ډلټ آسٚيف ٭ٺڄ، ٕبڅڈ ثيَون ن ي هيؾ

٤ ٹَن هؼيهڈ اُ ايَڅني سب ٍوٕني  و اُ ٕن ئي سنب ٕيٖنيڄ، ډنَىڇ اٍودنب ٭       ز، ىٍ اوٕا  نيسبً  ىٍ ډبهيز ىيف وػ ى ىٙا

ٍا ىيف ه ى ا٭قڇ ډي هبي ډچي ىٍ َٕسبَٕ ٹبٍة اٍودنب ثن     هب و ىوڅز ٽَىني. ىٍ ٥ ڃ ؿني ٹَن، س بڇ كپ ډز ډٖيليز 

َاس ٍي سَٻ ٭ظ بني ىٍ ثبڅپبن، ي نبن و ٕنبكڄ ٙنَٹي    ىيف واكيي ا٭شٺبى دييا ٽَىني؛ كشي اٍودبيي هبي ٕبٽف ىٍ اډذ

ٍا كٶ٨ ٽَى  ث ىن َان ، سب كي ُيبىي اي بن  َان اٝنچي و        ډييش ٍا ٹجن ڃ نپَىنني. ٍهجن نقډيِ ٍٹيجنبن هن ى  ي و س كيي ٕا

َاي ثيٚنشَ ُننبن و ډنَىان،    1750ٍوكبني ن ډٖيلي ىٍ ٕبڃ  ڇ ٕبٽف ٍڇ، ٹ٦ٖن٦ني ، ډٖپ ، ٽبنشَثَي و ّن  ث ىني. ث

ٍا نيِ ثي ز. ډَىان ٽچيٖب ډٺش ڃ يب  ډٖيليز ثوٚي اُ اٍص ٙوٜ ث ى. ايف اٵپبٍ و ٭ٺبيي، ٽچيٖب  ٌٙا سجٮيني  نٞيت نڂ

نز:    ٔؿـ٥ح٥ت ٚ اضٚپـب٢ ا٘مالثـ٣   ٙيني و ثَهي ثنبهبي ډٌهجي سوَيت ٙي. ىٍ ٽشنبة   هنبي   ثنيف ٕنبڃ  »آډني  ٕا

ٍا ثنب ٭ٺبيني ىيڂنَ ډونبڅٴ ث ىنني.            1790و1750 اٽظَيز ٹَيت ث  اسٶبٷ ډٖنيليبن ډٚنپ ٻ ث ىنني و ثٮ٢نبً آٙنپب

ز. اٍودب ىٍ ايف ٹَ يه ىي هبي ثٍِځني ىٍ هنَ    ن ٙبهي آٙٶشڂيٕشيِي ىٍ هَ ٦ٕق اُ ػبډٮ  ٹَن هؼيهڈ ٙي ٫ ىٙا
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نشف،  « ىو ډٌهت ٽبس څيټ و دَوسٖشبن ث ى و ٭ اٹت آن ث  اَٙپبڃ هنَي ن ډٌهجي ٽچيٖبهب ډنؼَ ٙني   ، ٛ 2002)ٕا

ٍان     سَيف ٕجټ ډپشت ٍډبنشيټ اُ ډٚوٜ (.21 هبي هنَي ايف ىوٍ  اُ سبٍين ث ى؛ ثب وػ ى ايف، سنهنب ٕنجټ اينف ىو

َا َاٍ ډي ډشپي ث ىني، ث  نج ى. هنَهبيي ٽ  ث  ك بيز ٵٺ ځَٵشنني. ىٕنشبوٍىهبي    ُك ز ډ ٍى س ػ  هنَډنيان ٍډبنشيټ ٹ

٥ن ٍ ډٖنشٺيڈ اُ اډن ٍ ٭ ن ډي      اڅٮبى  و ډلٖ ٕي يبٵز. هنَډنيان ايف ىوٍ  ث  هنَي و اىثيبر و ٍډبن، ځٖشَٗ ٵ ٷ

 ٙيني. ځَٵشني و ىٍ آن ىٍځيَ ډي اڅهبڇ ډي

َانٖ  و انڂچ هنبي آن ٭ٞنَ ٙنيني.     ئ ىو ډَٽِ اٝنچي اينيئ څ ّي و انٺنقة   ىٍ إٓشبن  ٹَن ن ُىهڈ ډيقىي، ٵ

ُاىي اُ ٕنز َاىٍي،   بدَٕشي ػبهقن  ٹَون و٦ٕ آ َاثنَي و ثن ز، و ٍٕيين ث  ث َ اٍودب وػ ى ىٙا َٕا ، ٽ  ه ـنبن ىٍ ٕ

هبي ٙهَي و ٥جٺبر ٽبٍځَي ٽن  ىٍ ىوٍة   اُ اهياٳ ډهڈ ډَىڇ ىٍ اواهَ ٹَن هؼيهڈ و اوايڄ ٹَن ن ُىهڈ ث ى. س ى 

ٙير سلز سإطيَ ىيف ث ىني. ثب ډٮيبٍهبي ني ن  اوڃ ٹنَن نن ُىهڈ، ىوٍي آننبن اُ      نٺقة ٝنٮشي ٍٙي يبٵش  ث ىني، ث ا

ز. َٕٙ بٍي ىينني ٕنبڃ    ا٭شنبيي يبٵش  و ػهبڅز و ثي ىيفِ ٕبُډبن ٙبن ىٍ هٞ ٛ آن، هيؾ ن٪يَي ىٍ ځٌٙش  نيٙا

ٍا وكٚز1851 َان  ٍا طبثز و ډٮبٝ َى. ىڅيڄ اٝچي ايف ىوٍي اُ ىينف، ننبس اني ٽچيٖنبهبي    ُى  ٽ ڇ ثَيشبنيب ايف ډ٦چت 

نشني و اكش نبوً ثنب     سظجيز ٙي  ثب ػ ٮيز ٙهَهبي ثٍِٿ يب ٥جٺبر اػش ب٭ي ث ى. اڅجش  س بڇ اىيبن ٭ قً ٍو ث  ُواڃ نيٙا

ِاي٘ ػ ٮيز س ٕٮ  ډي ٍان، انشٚبٍ ٽشنبة  277، ٛ 1374يبٵشني )ه ثِثبوڇ،  اٵ ، ٤ٌٗفتبضٞب٣٤ زض ثبة ز(. ىٍ ه يف ىو

َايني   سب كيوىي ثب٭ض س ػ  ىوثبٍة ډَىڇ ث  ىيف ٙي. هيٳ او آٙشي ىاىن ډٖيليز ثب ٭ٺڄ ٵَىٍي٘ ٙقيَډبهَ،اطَ  ځ

َان ىيڂَي ٩ه ٍ ٽَىني ٽن  ٽشنت ٭هني ٹنييڈ و      و اٽشٚبٵبر ٭چ ي ٹَن ن ُىهڈ ډيقىي ث ى. ثب ځٌٙز ُډبن، ډشٶپ

َاسَ نهبى ٍا ٵ ٍا ُيَ سيٰ نٺي سبٍيوي ثَىني و كشي دب  ٍا نيَنڂني ٭نبڅڈ  ػييي  ځينَ ىانٖنشني )ثَينڄ،     ني و ُني  ٙين ٭يٖي 

ِاي٘ ا٭شجنبٍ ٍوكنبني     (. انيٻ514، ٛ 1396 ٍا سب كيوىي اُ ىٕز ىاى و ايف اډَ ث  اٵن انيٻ دبح نٶ ً كپ ډشي ه ى 

، ثٖنيبٍي اُ  ذبؾـتٍبٜ ا٘ـٛاع  ىٍ ٽشبة  ؿبٍِڅ ىاٍويفاو ثٖيبٍ ٽ ټ ٽَى. ثب ځٖشَٗ كِة ٽ  نيٖز و انشٚبٍ ن٪َي  

َاٍ ځَٵشنني     شٺبىار و ٕنزا٭ ىٍ ٥ن ڃ ٹنَن نن ُىهڈ، ثنب      .(725، ٛ 1959)ځنَيف،  هبي ىيني ډ ٍى سؼييي ن٪نَ ٹن

ٍا ىٍ ُنيځي ٍوُډَة ډَىڇ سنب كنيوىي اُ ىٕنز ىاى. ىٍ ُډينن  هننَ،       ديَٚوي ػَيبن ٕپ وٍ، ډٖبئڄ ىيني نٶ ً ه ى 

َاثَ هٞچ ز آٍډبني ٽقٕيٖيٖنڈ و ويْځني ٭نب٥ٶي و    ډپشت ٍئبڅيٖڈ ىٍ ډيبن  ٕية ن ُىهڈ دييي آډي ٽ  واٽنٚي ىٍ ث

ىوٕشي و ٭قٹ  ث  اٝقكبر اػش ب٭ي، ډ ١ ٭ي ث ى ٽ  ث  س بڇ ُوايبي ُننيځي و هننَ    ًهني ٍډبنشيٖيٖڈ ث ى. انٖبن

ٍا  يبٵز. ثٖيبٍي اُ ػَيبن ُاييني    هبي َٕن ٙز ٕية ن ُىهڈ  ٕبُ هنَ، اُ ىڃ ٹَن ن ُىهڈ و اُ ًهف نٺبٙبن ايف ٹَن 

ٍان، ه ـنبن ډهڈاني. ثب وػ ٙي  سَيف ډنجن٬ ىينني     ى سل ور ٕيبٕي، اٹشٞبىي، ٝنٮشي، اػش ب٭ي و ىيني ىٍ ايف ىو

ٍا ثبيي ىٍ ٽشت ٭هي ٭شيٸ و ٭هي ػييي ػٖز ډبن  َاِڅ  وػ  ٽَى. ىٍ اٍودب و س ٝيٶبر ػهنڈ و آه

 س٤ك ٚ ػٟس رس٥رٟٙٓ زض ػٟس ػت. 2

ٌاة يب ثهَ  ي اُ َٕوٍ ډٮن ي، ىٍ ٭هني ٭شينٸ و ٭هني ػييني ٝنلجز      ډني ىٍ ُډين  ډٮبى ٍوكبني و ځَٵشبٍ ٙين ث  ٭

ز و ىٍ وٹ ٫ آن، اُ ىييځب  ىيف يه ى و ډٖيق ٙپي نيٖز؛ اډب ىٍ ُډين  ډٮبى ػٖنڈ و ډچلنٸ ٙنين     ث  ډيبن آډي  ٕا
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ٍا ډي َاع ٽنَى. يه ىينبن و ډٖنيليبن اُ ٍوُ     ثين ث  ٍوف ىٍ ٍٕشبهيِ، هڈ اطجبر و هڈ نٶي  شو س ان اُ ډش ن ډٺيٓ ٕا

ٽننني. ىٍ ډ ا١ن٬ ٭ييني  ىٍ ٭هني      يبى ډي« ىاوٍي نهبيي»و اُ كٖبثَٕي ثب نبڇ « ٍوُ ىاوٍي»ٍٕشبهيِ ثب نبڇ ٹيبډز و 

ز ٽ  هياوني ث  هَ ٽبٍي ٽ  انٖبن انؼبڇ ډي ز و ىٍ ٍوُ ىاوٍي ه   ا٭ نبڃ او ډلبٕنج     ٭شيٸ آډي  ٕا ىهي، ٭بڅڈ ٕا

سَي ثَ ٍٕشبهيِ ثنين وػن ى ىاٍى. ىٍ    ثيٚشَ و ٍوٙفاډب ىٍ ډؼ  ٭  ٭هي ػييي، ٙ اهي  (؛1391 د ٍ، ه اهني ٙي )ٍكيڈ

 ٙ ى. اىاډ  ث  ثٍَٕي ٙ اهي س ٝيٶي ػهنڈ ىٍ ىيف يه ى و ىيف ډٖيق دَىاهش  ډي

 جٌْن در دٗي َْٗد ٍ عْذ عت٘ق. 2ـ1

ز: يه ىيبن ثَهقٳ ډٖچ بنبن و ډٖيليبن، ا٭شٺبى ٍوٙنني ثن     ىٍ ثبة ا٭شٺبى يه ىيبن ث  ُنيځي دٔ اُ ډَٿ آډي  ٕا

ٍا ثيٚشَ ىٍ ايف ػهبن ډيآهَ بن  ِاي ا٭ بٚڅ ِا و ػ ِا نياٍني و ٕ ىانني و ا٭شٺبى ث  ډٮنبى اُ ا٭شٺبىهنبي اوڅين      ر و ٍوُ ػ

بٍر ثبثڄ ث  ُاىي ايٚبن اُ ٕا ٍا دٔ اُ آ َانينبن ٍُسٚنشي      ٽ ٍوٗىٕز  آنبن نيٖز؛ ثچپ  ايف ٭ٺيي   اُ ډٮبٙنَر ثنب اي

َاځَٵشني )ډٚپ ٍ،  َانينبن  سٺچيني اُ ا٭شٺنبى    بى ث  ٩ه ٍ ډنؼي )ډبٙيق( يه ى ٽ  ث (؛ ډبنني ا٭شٺ142و134، ٛ 1377ٵ اي

ٍاڇ« ٕ ٙيبنٔ»ثبٕشبن ث   ز )آ ډبن دييا ٙي  ٕا َاِڅ  (.1378، ډ ٭ ى آه

ٍار، ٽشبة ٶبٍ ه ٖ ، س  ٍٕني ٽن  ٕنوني اُ     ن٪نَ ډني   هبي ٹنبن ن(، ثن      ثب سإډڄ ىٍ دنغ ٽشبة اوڃ ٭هي ٭شيٸ )ٕا

ِا و ثهٚز و ػهنڈ ث  ٍاسي ث  ٭بڅڈ ډَىځبن ىيي  ډيډيبن ن ٍٕشبهيِ، ػ ب ز؛ سنهب ٙا ٙ ى؛ يٮني ډپنبني سبٍينټ    يبډي  ٕا

َاثي و ډٮ٪ ي ځ  ز )ا٭ كنبڃ ىٍ ډشن ن ٭هني ٭شينٸ      ثبايف(. 1394، ىٍُيىٍ ىڃ ُډيف، ٽ  ٹچ َو ٩چ ز و ٕپ ر ٕا

نز:         ډي ٍا ىٍ ُډين  ُنيځي دٔ ُا ډَٿ ډٚنبهي  ٽنَى. ىٍ ثوٚني ُا ٭هني ٭شينٸ آډني  ٕا ٍار ډشٮيىي  ب و »س ان ٙا

ػهنز   ػهنز كينبر ػنبوىاني و آننبن ثن       اني، ثيياٍ ه اهني ٙي؛ اډب اينبن ث  ثٖيبٍي اُ آنبن ٽ  ىٍ هبٻ ُډيف ه اثيي 

ٍا  ٭ياڅز ٍهجَي ډي ٍا ث   « ن بيني، ډبنني ٕشبٍځبن ه اهني ثن ى سنب اثني    هؼبڅز و كٺبٍر ػبوىاني و آنبني ٽ  ثٖيبٍي 

ِاډيَ ډي3: 12)ىانيبڃ،  ٍا  اي ٵَي»ځ يي:  (. ىٍ ډ َايف هيا نيِ سن   جپبٍ! س  ىوٕز ىاٍي ثب ٕونبنز سجبهي ثبٍ ثيبوٍي. ثنبث

ٍا ث  اُ هبن  ٍا اُ ُډيف ُنيځبن ه اهي ٽنني  ٽچي نبث ى ه اهي ٽَى و ٍيٚ  ار ثيَون ٽٚيي  و س   (. ىٍ سچ ن ى  53:5« )ار 

َان    َاي اٍواف ٙنَي نپ ة ثن ٍاي هٶز ٙا ٍان ډٮَٵني ٙني      )ٽشبثي اُ اكبىيض و اكپبڇ ٙٶبهي يه ى(، ػهنڈ ىا و ثنيٽب

ُار و سٞٶي  )ځ  ٍان، ٵَوى ىٍ ػبيڂب  ډؼب ز. ه ـنيف َٕن ٙز ثيٽب ډٮنبي ىٍة ٭ ينٸ(   ث  Gehinnomن ڇ /  هي ٕا

ز و ډهڈ ٍاي هٶز ٥جٺ  ٕا ٍان وػن ى ىاٍى، آسٚني     يبى ٙي  ٽ  آن نيِ ىا َاي سٞٶي  اٍواف ځنبهپنب سَيف ٭نَٞي ٽ  ث

ز ) َاثَ آس٘ ډٮ  څي ٕا َاٍسي ٙٞز ث َان، ثب ك ٍار اُ ډپبني ث  (.1393د ٍنبډياٍيبن و ىيڂ ٕنوف  « ٙنئ ڃ »نبڇ  ىٍ س 

ٍان و ٍوف ث  َاي ځنبهپب نز. ىٍكنبڅي    ډيبن آډي  ٽ  ىٍ اثشيا ډپبني ٵيِيپي و ثٮي ډٺٞيي ډٮن ي ث ٽن    هبي آٙنٶش  ٕا

َان واٹٮي ث   ٕ ز ثبو ث  ثبٯ ٭ين ډي ثَهي اُ اٍواف ډٖشٺي بً ث  ٙن ني ينب ىٍ انجنبٍ     ډني څٮنز « ن ڇ هي ځ »ٍوني، َٙي

ز: www.britannica.comهبي ٙي٦بني ٽيهبني ىٵ٬ ه اهني ٙي ) ُثبڅ  ٮيب آډي  ٕا هياوني ثنَ ٹن ڇ هن ى    »(. ىٍ ٙا

ُار ٽني. سذ  ٍا ډؼب ز سب ايٚبن  ٍاُ ٽَى  ٕا ٍا ى ز و ىٕز ه ى  ُ  ىٍډي هب ث  هٚ نبٻ ٕا هنبي ډنَىڇ    ي و وٙن  آينن  َڅ

ٌاة او دبينبن ن ني      هب انياهش  ډي ډظڄ ُثبڅ  ىٍ هيبثبن نٮيب،  « يبثني  ٙ ى. ثب وػ ى اينف، هٚنڈ و ٭ن (. ىٍ ثَهني  5:25)ٙا

http://www.britannica.com/topic/hell
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نز: ٽٖنبني ٽن  ٭نن ان ُٙنز ثنَ        َاي ٕ  ځَو  س بڇ نو اهي ٙي و اُ آن ٍهبيي نو اهني ىٙا ٌاة ػهنڈ ث ٍوايبر، ٭

َان ډي ٌاٍني و آن ىيڂ ٍا ىٍ ډينبن ػ ن٬ ٙنَډني  ډني       ځ ن  ه٦بثٚبن ډي ځ ٽننني؛ و   ٽنني؛ ٽٖبني ٽ  ه ن ٭نبن هن ى 

َاٍ ډي ٍاث٦  ثَٹ ز: ٽٖبني ٽ  ثب ُنبن ه َٖىاٍ   ٽنني. ىٍثبٍة اسٶبٹبر دبيبن ػهبن آډي  ٕا

ـ٣؛ ضٚظ تـبض٤ى٣ ٚ ظّٕـت؛ ضٚظ اثطٞـب ٚ      آٖ ضٚظ، ضٚظ٢ اؾت وٝ غضت ذساٚ٘س افطٚذتٝ ٣ٔ قٛز؛ ضٚظ ذطاث٣ ٚ ٤ٚط٘ا

ٌطز٘ـس. زض   ٞب٢ ثّٙس ٚاغٌٖٛ ٔـ٣  قٛز؛ قٟطٞب٢ حهبضزاض ٚ ثطد آ٤س؛ رًٙ قطٚع ٣ٔ ض ثٝ نسا زض٣ٔٞب. ق٥پٛ ؾ٥ب٣ٞ

ؿت ربٖ قٕب ضا اظ ٔطي ثطٞب٘س؛ ظ٤طا تٕبْ ظ٥ٔٗ اظ آتف غ٥ـطت اٚ   س تٛ٘ا آٖ ضٚظِ غضتِ ذسا، عال ٚ ٘مط٠ قٕب ٘رٛٞا

س قس. آٖ ضٚظ ِٞٛٙبن ٘عز٤ه اؾت )نف٥ٙب،   .(18-14: 1ٌساذتٝ ذٛٞا

بٍة ٽشبة ٍى ثو٘ايف ډ ا ز؛ اډنب   هبيي اُ ٙا ٍان ٕا ٌاة ثيٽب هبي ډٺيٓ ىيف يه ى ىٍ هٞ ٛ ٍوُ ٹيبډز، ػهنڈ و ٭

 ه ٍى. ؿٚڈ ډي سَي اُ س ٝيٴ ػهنڈ ث  هبي ٍوٙف ىٍ ٭هي ػييي ن  ن 

 جٌْن در هس٘ح٘ت ٍ عْذ جذٗذ. 2ـ2

ٌاة ىٍ ډٖيليز آډي   ٍةىٍثب ز: ػبيڂب  ٭ ز هڈ ثين ٕا ٍا ىٍ ػهنڈ هنقٻ  ثشَٕيي اُ هيا ٽ  ٹبىٍ ٕا و هڈ ٍوف ٙ ب 

ٍان ىٍ ىٍيبؿ  ز ٽ  ثب آس٘ و ځ ځَى ٽني. ػبي ه   ثيٽب ٌاة )ٽجَيز( ډي اي ٕا هنبي ػهننڈ، ډ٦نبثٸ ٭هني      ٕ ُى. ٭

ز: اوڃ اٵشبىن ىٍ ٙٮچ  (؛ ىوڇ هٚنڈ و  8: 21ٍوى )ډپبٙنٶ  ي كننب،    هبي آسٚي ٽ  سب اثي ثنبو ډني   ػييي، ثَ ٕ  ن ٫ ٕا

: 22و  3: 21و ٕ ڇ ډلَوډيز اُ ك٢ ٍ ىٍ ډچپ ر هنيا و ٍئينز ػقڅنز او )ه نبن،      (؛17: 6ٱ٢ت هياوني )ه بن، 

ز:  ىٍ انؼيڄ ډَٹٔ آډي  .(15 ٍا ثجٔ اځَ اُ ىٕشز ه٦بيي َٕ»ٕا ز َٙثِني، آن  ڄ ىاهڄ كينبر ٙن ي   َ؛ ؿ ن ثهشَ ٕا

ش  ثبٙي و ىٍ آس٘ ثي ٽنَڇ آن هَځنِ   اډبن ػهنڈ ثيٶشي؛ ػبيي ٽ  آس٘ آن هنبډ ٗ نڂنَىى و    سب اينپ  ىو ىٕز ىٙا

ز: ىٍ ثوٚي ىيڂَ .(44: 9)ډَٹٔ،  «ن يَى َاثنَ هنيا ايٖنشبىني.     ډَى » آډي  ٕا ٍا ىييڇ ٽ  اُ ثٍِٿ و ٽ ؿټ ىٍ ث هب 

نبن ډلبٽ ن       يپي ثبُ ٙي سب ث  ىٵشَ ُنيځبن ٍٕيي. ثَ ٥جٸ ن ٙش  اينف ىٵشَهنب، ډنَى     ىٵشَهب يپي هنب ډ٦نبثٸ ا٭ بٚڅ

نز ٙ ني... هَ ٽٔ ٕا ٘ ىٍ ىٵشَ ُنيځبن نج  ډي  .(15-12: 20)ډپبٙنٶ  ي كننب،   « ى، ث  ىٍيبؿ  آس٘ اٵپني  ٙي  ٕا

ٌاة ٙني٦بن ىٍ دبينبن ػهنبن آډني     ٽ   ؿنبن ؛و١ ف ثيبن ٙي  هبيي ث  ا٭شٺبى ډٖيليبن ث  ػهنڈ، ىٍ ثو٘  ىٍ ثبة ٭

ز: ٍا ٵَيت ىاى  ث ى، ث  ىٍيبؿ  آس٘ اٵپني  ه اهي ٙي» ٕا نز ٽن      .ٕذٔ ٙي٦بن ٽ  ايٚبن  ىٍيبؿ  آس٘ ػنبيي ٕا

ٌاة ډي ٕ ُى و آن ػبنياٍ هجيض و ديبډجَ ىٍوٱيف او ٙجبن  ثب ځ ځَى ډي ٍاڅنييني اٹنيڇ،   « ٽٚي ٍوُ سب ث  اثي ىٍ آنؼب ٭ )ن 

ٍا ث  سن ٍ آسن٘   ٙ ى: ايٚبن )څٲِٗ ځ ن  س ٝيٴ ډي ىٍ ثوٚي اُ انؼيڄ ډشي، ػهنڈ ايف(. 1396 ٍان(  ىهنيځبن و ثيٽب

نني، ثنيڈ   (؛ اُ ٹبسقن ػٖڈ ٽ  ٹبىٍ ثن  ٽٚنشف ٍوف نيٓ  13:43اهي ث ى )ه اهي انياهز؛ ػبيي ٽ  ځَي  و ٵٚبٍ ىنيان ه 

ز ثَ هقٻ ٽَىن ٍوف و ػٖڈ ىٍ ػهنڈ )ډشي،  ثَهي اُ ډش ن ډٖنيلي   .(10:28ډپنيي؛ ثچپ  اُ او ثشَٕيي ٽ  ٹبىٍ ٕا

ٍا ىٍ ٵ٢بي ٵ ٹبني س ٝيٴ ٽَى بثبٕشبن و ٹَون و٦ٕ ٍا ى    اني؛ ىٍكبڅي ، ډپبن ػهنڈ  ٍ ډَٽنِ  ٽ  ثَهني ىيڂنَ ػهننڈ 

ٍا ىٍ ٱبٍهنب، ثنبسقٷ    ُډيف سٞ ٍ ٽَى  و وٍوىي انني. ؿننيف    هنبي آسٚٶٚنبني ىٍ ن٪نَ ځَٵشن      هنب و ٙنپبٳ   هنبي آن 

ځينَي اُ ډننبث٬ ٽشنبة     انني. ثنب ځٌٙنز ُډنبن و ثهنَ       ٙي  هبيي اُ ػهنڈ، ٱبڅجبً ىٍ آىاة و ٍٕ ڇ ٭بډيبن  ٩بهَ وٍوىي
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هبي اىثي، سٞبويَ ثيٚشَي اُ ػهنڈ سَٕيڈ ٙني؛ اُ   نٖو اي اُ  ډٺيٓ، ډنبث٬ ٽقٕيټ و ٵ څپچ ٍيټ و ٥يٴ ځٖشَى 

سنَ ٽنَىن ٵهَٕنز     هنبي ثنيث  و ثنٍِٿ    سب كٶَ ځَٵش  هبي ٙي٦بني  ځ ىاڃ و هبي ه٦َنبٻ وٍ، دڄ هبي ٙٮچ  ىٍيبؿ 

ٌاة ز: آډي  ديشَ آذطاِعٔبٖهبي ػهنڈ. ىٍ ثوٚي اُ  ٭ ٍا ىييڇ ثٖيبٍ ثي و نبډنبٕت؛ ىٍيبؿن   ٕا اي ډ چن  اُ   ډف ډپبني 

ٍا ىينيڇ ٽن  ىٍ ډلچني دنَ ُا         ډنؼ قة آسٚيف ٽ  ډَىان ډٮيني ىٍ آن ىٍ كبڃ ٙنپنؼ ؛ و ٹنبسقن و ډ اٵٺنبن آننبن 

َاٍ ځَٵشني و ثنَ ٍوي آنهنب ٽنَڇ    هنبيي ؿن ن اثَهنبي سنبٍيپي ثن ى؛ و       ډ ػ ىار َٙوٍ و هِني  ډ ٍى ١َة و ٙشڈ ٹ

ٌاثٚبن نڂب  ٽَىني؛ ډَىان و ُننبن ى  ٍوف ُاني  ٙني     هبي آنبني ٽ  ٽٚش  ث ىني، ث  ٭ و ىٍ  نييڂنَي ىٍ وٕن٤ هن ى ٕن 

ٍاڇ    هبي ىاهچي آنهب س ٤ٕ ٽنَڇ  و كٶَ ه ٍىني ډپبني سبٍيټ س ٤ٕ اٍواف ٙي٦بني ٙقٷ  نياٍنني، ثچٮيني    هنبيي ٽن  آ

ُاٍ ىاى  ث ىني ) ٍا آ ډبن ديشنَ،  ٙيني و اينهب ٝبڅلبن  َاِڅ ثنب س ػن  ثن  ډ٦بڅنت      .(27-25، ٹ٦ٮن  آه نيڈ، ٛ   1924آه

ى و ه نيف اډنَ نينِ ُا ډهنڈ       ٽ   ٍٕي ن٪َ ډي ًٽَٙي  ث  سنَيف   ا٭شٺبى ث  يټ ىاوٍي نهبيي ىٍ هنَ ىو ىينف وػن ى ىٍا

ز. هبي اڅهبڇ َٕؿٚ   َاي سَػ بن ثَٞي ػهنڈ ث ى  ٕا  ثو٘ هنَډنيان ث
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هنبي ډوشچنٴ سٞنبويَ     يان ىٍ ىوٍ هب و ٍوايبر ٽشبة ډٺنيٓ وػن ى ىاٍى، هنَډنن    ثب س ػ  ث  س ٝيٶبسي ٽ  ىٍ نٖو 

ٍا ٽٚييني. هنَ و ث َاي ن ٙنشف و ه٦بثن        ويْ   ډشٶبوسي اُ ػهنڈ  نٺبٙي ثب ډ٢  ن ىيني، ه  اٍ  ػنبيڂِيف هن ثي ثن

ز. ان ا٫ آطبٍ هنَي ډي َاي اىيبن ٽبٍٽَىهبي ىوځبن  ث ى  ٕا ش  ثبٙني؛ ث  ايف ډٮن س انني ث ِاٍ اٍسجنب٥ي    باي ىٙا ٽ  هڈ اثن

َاي نٚبن ىاىن ديبڇ ىيني ډ ٍىن٪َ سچٺي ٙ ني و هڈ ثب٭نض ك بينز اُ هننَ و    ډاطَي اُ ن٪َ ډ اډنبن و هبىډبن ىيف ث

هنبي   ثب وػ ى اسٶبٹبر ٕيبٕي، اػش نب٭ي، ٵَهنڂني و ډنٌهجي، نٺبٙني     يقىيډن ُى  و  هؼي هنَډني ٙ ني. ىٍ ٹَن 

ز. اُ ډيبن ايف آطبٍ ه ډشٮيىي اُ ىاوٍي نهبيي و ػهنڈ ث  ويچينبڇ  هنبي   نَي، ٙبيي ثش ان نٺبٙني سٞ يَ ٽٚيي  ٙي  ٕا

ىٍ اٍودب ىانٖنز ٽن  ىٍ اينف     ن ُى و اوايڄ ٹَن هؼي  ٍا اُ آطبٍ ٙبهٜ اواهَ ٹَن  ځ ٕشبو ىوٍ و  ػبن ډبٍسيف، ثچيټ

 .ٙ ني ډٺبڅ  ډٮَٵي و ثٍَٕي ډي

شنيايي  هنبي اث  ڇ( نٺبٗ و ٙب٭َ ٍډبنشيټ انڂچيٖي، يپي اُ نٺبٙبني ثن ى ٽن  ىٍ ٕنبڃ   1827-1757) ويچيبڇ ثچيټ

ٌاة     ٝنلن   ن ُىهڈ ډنيقىي ٹَن  ٍا ثن    هنبي ډوشچٶني اُ ػهننڈ و ٭ن َاي سٞن يَ ىٍآوٍى.   هنبي آن  ٵيچٖن ٳ و   ،ٵن

 ٍ ٦ ىهنني    ٽننني  و ػهنز   ثٖيبٍ سٮينيف  ثچيټنٺي ٽشبة ډٺيٓ و ٹٜٞ انجيب، آطبٍ ُډين  ىٍ  ٽ  ٙنبٓ، ډٮشٺي ث ى ٕا

ز. ىٍ ثوٚي اُ  َاياطَ  ،تر٥ُ فط٥ٞرتٝث ى  ٕا ز ، آډي ٵ  ڇ، ٽنبډقً ا هنبي هنيډبر ىانٚنڂبهي    ٍ نوٖشيف ٕبڃى: »ٕا

َاي، « ٕ ج څيٖڈ آطبٍ ويچيبڇ ثچيټ ٙي  ث ىڇډؼٌوة   (.5، ٛ 1372)ٵ

ٍا ايف ثبٍةىييځب  ه ى ىٍ ثچيټ ينڈ و ٭هني ػييني ٍډنِ ثنٍِٿ هننَ        ٭هني ٹني  »ٽني:  ځ ن  ثيبن ډي ٽشبة ډٺيٓ 

اي اُ ٙٮَ و نظَ ثب ٭نن ان اُىواع   ډؼ  ٭  ڇ1793و1790هبي  ثيف ٕبڃ ويچيبڇ ثچيټ .(78ٛ ،1992ٍوٙب، )« هٖشني

ز، ډنشَٚ ٽَى. ايف اطَ ىٍ ىوٍة ىٍځيَي ٙنييي ٕيبٕنيِ   ٍا ٽ  َٙف ٕٶَ ٙب٭َ ث  ػهنڈ ٕا ثقٵبٝنچ    ثهٚز و ػهنڈ 

َانٖ  ٕبهش   ٌاة ثچيټٙي.  دٔ اُ انٺقة ٵ نشٶبى     هبي ػهن يِ اُ ىٍواُة ػهنڈ ځَٵش  سب ٭ ٍا ثنب ٕا ډشنبٕت ثب هَ ځنب  
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نشٶبى  اُ     ثچيټ. ٽَىر و ډنبث٬ اىثي ثَځَٵش  اُ ٽشبة ډٺيٓ و سويڄ ه ى هچٸ اُ ٍوايب ثيون ىٹز ىٍ ػِئينبر و ثنب ٕا

ٍا ثن        هبي سيَ  ٝنلن   ٕيب  و ٹَډِ، و ٕبي  ويْ   هبي ډوشچٴ، ث ٍنڀ وػن ى آوٍى. ىٍ   هنبيي اُ سنَٓ و ځنبهي اننيو  

نز؛  سٞ يَ ٽٚيي  ٙي   ث  اي اُ آطبٍ او، ىٍواُة ػهنڈ ثب ډٖيَهبيي اُ آس٘ و ىوى ن  ن  اي ٽن  ىٍ وٍوىي آن،   ىٍواُ ٕا

ٍوي؛ اُ ٥َيٸ ډف ث  ٱنڈ و اننيو  اثنيي     اُ ډيبن ډف ث  ٙهَ كَٖر ډي»ه ٍى:  ؿٚڈ ډي اي ثب ايف ډ٢  ن ث  ٽشيج 

٦  ډف ث  ډيبن ډَىڇ اُىٕز ٍوي؛ ث  ډي َاي ه يٚ  ډي وٕا اُ اينف ډٶهن ڇ اُ ٙنهَ ىاٱنياٍ،      .(1)سٞ يَ  «ٍوي ٍٵش  ث

ز ٙوٞ  (.2127، ٛ 2016)آنڀ، يز ٽشبة ډٺيٓ اوٍٙچيڈ ځَٵش  ٙي  ٕا

َاي ٭جن ٍ اُ آن ثن   ٍا هبيي  (، ىهچيِ ػهنڈ و ٍوف2ىٍ اطَ ىيڂَي )سٞ يَ  ثچيټ ن نبي٘   انني، ثن    ٝنٴ ٙني    ٽ  ث

َاى ځنبهپنبٍي   ډي ٍان ىٍ ٽنبٍ ىٍيبيي سيَ  و ٕه ڂيف ىٍ ٝٴ انش٪بٍني. نڂهجبن ػهنڈ اٵن  ٽٚي. ىٍ ايف سٞ يَ، ځنبهپب

ُاسٚننبن هننيايز ډنني  ثنن  ،اننني ٽنن  اُ ٙننَڇ و دٚنني بني ٕننَ ىٍ ځَيجننبن ثننَى  و ىٍ كننبڃ نبڅنن   ٍا   ٽننني ٕنن ي ډؼب

(https://eclecticlight.co).  ،ٌاة ثچيټدٔ اُ ځٌٙشف اُ ىٍواُة ػهنڈ و وٍوى ث  آن ٍا ث  ٭ سٞن يَ   هبي ځ نبځ ني 

ز. ىُى ىٍ ٙم ىُىي ٽ  ىٍ څجبٓ ډبٍي ىٍ آس٘، آډبىة ك چ  ث  ٕبٍٷ ىيڂَي :ٽٚي ډي ُار ٙين ثب سجنييڄ  ٕا َٳ ډؼب

َاي هَ ىو ٕبٍٷ ډلٖ ة ډي ٌاثي ث ز و ايف ٭ اي ىٍ ػهننڈ ىيني     ٙن ى. ىٍ سٞن يَي ىيڂنَ، كچٺن      ٙين ث  ډبٍ ٕا

هبي ډشٮيىني. ىٍ ػبيي ىيڂَ، ډَىډبني ځَٵشنبٍ   ٙ ى ٽ  ىٍ آن، ػب٭قن ىٍ كبڃ ىٍى ٽٚيين و ٍنغ ثَىن اُ ثي بٍي ډي

نز ٽن  ٭بٙنٸ       اني ٍٕي ىٍ كبڃ نبڅ  ٽَىن اُ ىٍى و ٍنغ ن٪َ ډي ٽ  ث ي نٙ  ځَىثبى ىيي  ډي ٌاة ٭بٙنٺبني ٕا و ايف ٭ن

ُار ډي و ث  اني ُنيځي ٥ وني ٌاة ډؼَډبني ٽ  هَيني ينب    .(3ٙ ني )سٞ يَ  ىڅيڄ ٱيَٹبن ني ث ىن ډيچٚبن ډؼب َاي ٭ ث

ٍا انؼبڇ ىاى  نز َٵشن  ٙني    اني نيِ ٵَوٍٵشف ىٍ ؿب  آس٘ ىٍ ن٪نَ ځ  ٵَوٗ سَػيلبر ٽچيٖبيي  َاى  ( 4)سٞن يَ   ٕا و اٵن

هنبي ٍډبنشينټ    نٺبٙيهبيي اُ  اينهب ن  ن  .(www.blakearchive.orgٙ ني ) ځنبهپبٍ ثب َٕ ىاهڄ آس٘ انياهش  ډي

ٌاة ثبٍةىٍ ثچيټ ز  ٭    هبي ډوشچٴ ػهنڈ ٕا

َان اٝنچي ػنن      ڇ( نٺبٗ، كپبٻ و سٞ يَځَ انڂچيٖي، ثن  1854-1789) ػبن ډبٍسيف ج٘ ٭نن ان يپني اُ ثنبُيڂ

ٍا ثَ ٍوي ث  ٍډبنشيټ انڂچئ ٙنبهش  ډي َاٍ       ٙ ى ٽ  س َٽِ ه ى  سٞ يَ ٽٚيين ٍواثن٤ انٖنبني ىٍ ػهنبن ٥جيٮني ٹن

ز. اُ ه   ٹبثڄ َاي ث  ډبٍسيفسَ، آطبٍ هنَي ثبٙپ    س ػ  ىاى  ٕا هنبي   هنبي واوٕنز؛ ٝنلن     سٞ يَ ٽٚيين ٝلن  ث

ډبني ډشٮيىي ٽ  ډي َاِڅ ٍاډي ٍنس ان آه (؛ سٞنبويَي ډشٮنبڅي   https://artuk.orgنني ) نا ايؼبى ٽي اكٖبٓ وكٚز و نبآ

هنب،   ، س نبڇ اٍودنب اُ ػننڀ   ډنبٍسيف ثو٘ يب ه څننبٻ. ىٍ ُډنبن نٺبٙني     ىٍ ډٮنبي ٽقٕيټ اُ اطَي ٱيَډنش٪َ ، اڅهبڇ

ٍاډي انٺقة ز هب و نبآ َاوان ث ى. سٞنبويَ او اُ ٍوُ ٹيبډنز و    هب، ٹل٦ي ٕوشي و هبي ىاهچي سَٓ ىٙا هب و ډٚپقر ٵ

ٍا ث آڈ، ثي٘ اُ ػهن (، سٞن يَي اُ هٚنڈ   5او )سٞ يَ  «ٍوُ ثٍِٿ هٚڈ»دَىاُى.  ؿب٘څ ثپٚي، ث  ؿٚڈ ډي نپ  ًهف 

ٍائ  ډي ٍا ا  ځ يي: ډي ٔىبقفٝس ١يق نٺبٙي ثَځَٵش  اُ ٽشبة  .ىهي هياوني ىٍ آهَ ىنيب 

ـ      ٚ ٔٗ ز٤سْ وٝ اٚ ٟٔط قكٓ ضا ثبظ وطز ٚ ا٤ٗ ٤ه ظ٥ٔٗ ٝ ض٢ٚ ٞـٓ غّت٥ـس،   ِطظ٠ ثـعضي ثـٛز ٚ آؾـٕبٖ ٍٞٙـب٣ٔ و

ٞب٢ ذٛز ٔٙتمُ قس٘س. پبزقبٞبٖ ظٔـ٥ٗ، ثعضٌـبٖ ٚ افـطاز     ا٢ اظ ٔىبٖ ػٙٛاٖ عٛٔبض حطوت وطز ٚ ٞط وٜٛ ٚ رع٤طٜ ثٝ



  95  ٵبئِ  ػ اهَي و .../  ٥ٔالز٢ اضٚپب 19ٚ  ٢18 لطٖ ٞب ٣٘مبقپػ٣ٞٚ تطرٕبٖ ثهط٢ رٟٙٓ زض  ز٤ٗ

ٞب ٌفتٙـس: ثـط ٔـب     ٞب پٟٙبٖ وطز٘س. ثٝ نرطٜ ٞب٢ وٜٛ ٞب ٚ نرطٜ حطٚتٕٙس ٚ ٞط زضثٙس ٚ ٞط فطز آظاز، ذٛز ضا زض ٌٛزاَ

ترت ٘كؿتٝ، ٚ اظ ذكٓ ثطٜ پٟٙبٖ وٗ؛ ظ٤طا ضٚظ ثعضي ذكٓ اٚ فطاضؾ٥سٜ ٚ چـٝ   ث٥فت ٚ ٔب ضا اظ چٟط٠ وؿ٣ وٝ ثط

 (.17-12: 6)ٔىبقفٝ، وؿ٣ لبزض ثٝ ا٤ؿتبزٖ اؾت 

ٍا س ٝنيٴ ډني    ، ث ٔىبقفٝډشف  َا    ه ٍٙنيي ٹَډٍِنڂني ىٍ ډينبن إٓن بني ځَٵشن  ثن        :ٽنني  ٥ ٍ ٽبډڄ نٺبٙني  ه ن

َاٍ اُ ٝوَ  ينب   «آهنَيف ٹ٢نبور  ». ىٍ نٺبٙني  انني  ايف وٹنبي٬ ه څننبٻ   هبيي ىٍ كبڃ ٕٺ ٣ و ډَىډبني ٽ  ىٍ كبڃ ٵ

ٍائ  ډي اي سٞ يَي اُ ډ٢بډيف ٕ  هقٝ  ډبٍسيف(، 6)سٞ يَ  «ىاوٍي نهبيي» ٍا ا ثنب ىاوٍي   :ىهني  ځبن  ٽشبة ډٺيٓ 

ز ٙي   ٙ ى؛ ُډيف ٙپٖش  نٚبن ىاى   هياوني، َٕن ٙز هيَ و َٙ ىٍ دبيبن ػهبن ٍوٙف ډي و ه ٍٙنيي ىٍ نٺ٦ن    ٕا

َاٍ ىاٍى ٞ يَ، ثب ٍنڀ ٹَډِ ثي بٍځ ن  س َٽِ س ٍا ٍوٙنف ډني   ٽ  ث ٹ ٽنني؛ ٽشنبة ُننيځي ځٚن ى       ٥َُ ٭ؼيجي ډنب٩َ 

ينب س ٕن٤ ٝنب٭ٺ      انني  هب ىٍ كبڃ ٕٺ ٣ ٙ ني؛ ثٮ٢ي اُ ٽ   و ډَىځبن َٕي٬ و ډ٦بثٸ ثب آطبٍٙبن ٹ٢بور ډيٙ ى  ډي

ٌا ډنٶؼَ ډي ٍان ىٍ ٱڈ و انيو  و وكٚز و نباډييي ىٍ ٭ ؛ ځنبهنبني ؿن ن   ځَىنني  ة اثيي ه ى ٍهب ډني ٙ ني و ځنبهپب

. ىٍ ثون٘  اني هبي ډٖيلي ىٍ انش٪بٍ نبث ىي ثوڄ، ٍثب، ٱَوٍ، ٍيب، س٪بهَ ث  ىيف، سٺيٓ ٽبًة و ه   اثٮبى ډنٶي آډ ُ 

وبٛ ډٮَوٳ ىيي  ډي ز ٙ ى. ىٍ س ١يق ثوٚي اُ اطَ آډي  دبييف ٕ ز ؿخ نٺبٙي، سٞبويَي اُ ٙا  :ٕا

زٞٙس، لطاض زاضز. لكطٞب٢ ٔرتّف ٔطزْ رٟـبٖ زض تهـ٤ٛط    وٝ پب٤بٖ رٟبٖ ضا ٤ٛ٘س ٣ٔزض ظ٤ط فطقتٍبٖ ق٥پٛضٞب٣٤ 

قـٛز؛ اظرّٕـٝ    ٞب٢ تبض٤ر٣ زض ٥ٔبٖ ا٤ـٗ رٕؼ٥ـت ز٤ـسٜ ٔـ٣     ٚرٛز زاض٘س؛ حت٣ پطتط٠ لبثُ قٙبؾب٣٤ اظ قره٥ت

كٕٙساٖ ٌب٥ِّٝ ٚ آ٤عان ٥٘ٛتٗ؛ ف٥ّؿٛف ربٖ الن؛ ٤ٛ٘ؿـٙسٌبٖ ٥ّ٤ٚـب   ٥ٍّؽ آِفطز ثعضي؛ ز٘ا ْ قىؿـپ٥ط ٚ  پبزقبٜ ٘ا

ٓ »آ٘ػ، ِئٛ٘بضزٚ زا٤ٚٙچ٣ ٚ ضافبئُ. پكت آٟ٘ب ز٤ٛاضٞب٢  ربٖ ٥ّٔتٖٛ؛ ٚ ٞٙطٔٙساٖ ٥ٔىُ لـطاض   «قٟط ٔمسؼ، اٚضقـ٥ّ

 .(www.tate.org.ukزاضز )

ٍان ىٍ ىٙز َاثَ ىٍ ثبوي سٞ يَ، نيپ ٽب َاي ك٢ ٍ ىٍ ث َاه ان ث سبع و سونز هياونني و ډٖنيق     هبي ثهٚز ډنش٪َ ٵ

َاٍ ىاٍني.  ٍا ٵٺ٤ ثب نٺڄ ٹ ڃ اُ ٽشنبة ډٺنيٓ و ثوٞن ٛ     ډبٍسيفٹ ٝ ايف ىو سٞ يَ  نز. ىٍ    ٔىبقـف س ١نيق ىاى  ٕا

سٞن يَ ه څننبٻ ىيڂنَي اُ ػهننڈ ىيني        «ٕٺ ٣ ٵَٙنشڂبن ىٍ آسن٘ ػهننڈ   »ثب نبڇ  ػبن ډبٍسيفنٺبٙي ىيڂَي اُ 

َا  ثب ٝنب٭ٺ  و اثَهنبي سينَ     آڅ ى اُ ه ٍٙييي ٽ  دٚز ا ٙ ى. ٵ٢بيي وهڈ ډي ثَي دنهبن ٙي ، و ن ٍ ٹَډِ ٍنڂي ه 

ٌاة ٽٚيين و ٱَٷ ىٍ انيو  و كَٖر ز. ٵَٙشڂبن ىٍ دبييف سٞ يَ ىٍ كبڃ ٭ ٍا د ٙبني  ٕا اينهنب   .(7)سٞ يَ  اني ٵ٢ب 

ز. ډبٍسيفسَيف آطبٍ  هبيي اُ ٙبهٜ ن  ن   ثب ډ٢بډيف ډ ٍىن٪َ ٕا

بدڂَ ٵَانٖ ي، سٞبويَ ډشٮيىي اُ ډ ١ ٭بر ٽشبة ډٺنيٓ و ػهننڈ   ( نٺبٗ و ؿڇ1883ن1832) ځ ٕشبو ىوٍ 

ثنب سٲيينَ    .اي ثوٚيي ث  سٞبويَ ػهنڈ ىٍ هنَهبي سؼٖ ي ُنيځي سبُ  ،ىوٍ و ثهٚز و ثَُم ٍا هچٸ ٽَى. ىييځب  

ٙپڄ نٺ ٗ هبٛ ٹَون و٦ٕبيي و دٔ اُ اينپ  ىوڅز ٵَانٖ  او ٍا ٙ اڅي  څ ّي ن ا٭قڇ ٽَى، سلٖيف ػهبنينبن  

دٔ اُ سٞن يَځَي ډٚنه ٍ وي    «نٺبٗ وا٭٨»٭ن ان  ث  ىوٍ ٙهَر  (.20، 2015ٛ)ډبٍيف، و اٵِاي٘ يبٵز اث  

هبيي  هبي ډوشچٶي اُ ٍنغ ٽٚيين ځنبهپبٍان ىٍ ٭ٌاة ٝلن  ىوٍ ڇ سظجيز ٙي. 1866ثَاي ٽشبة ډٺيٓ ىٍ ٕبڃ 

ٓ  ـن ن ه ٭ٌاة ثَاي ځنبهبني  :سٞ يَ ٽٚيي ډشنبٕت ثب ځنبهبنٚبن ٍا ث  ٽن  ډؼَډنبن ىٍ ٥ ٵنبني    ػنبيي   :هن 

https://www.tate.org.uk/art
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آډيِ ځنبهپبٍان كَيٜ ٽ  ىٍ ځچنيان ٥نقي    َٕن ٙز ٥ٮن  :اني؛ ه يٚ  ډبٍديؾ و آٙٶش ؛ كَٛ ځيَ اٵشبى  ٕوز

ػنبيي ٽن  ٽٖنبني ٽن  ُننيځي هٚن ڂينبن  ىاٙنشني، ىٍ         :ٕ ُني؛ وكٚنز هٚن نز   ٙ ني و ډي ډٌاة انياهش  ډي

ٝ ٍر ىٍهشي هٚټ سٞ يَ ٙي   ٽَىځبن ىٍ آن ث  يني؛ ػنڂچي ٽ  ه ىٽٚا اي اُ ه ن ىٍ كبڃ ٱَٷ ٙين ىٍيبؿ 

اي اُ آسٚني   ځَ ىٍون ٙنٮچ   و ػبيي ٽ  ډٚبوٍان كيچ  ؛ينيو دَنيځبني ثب ٝ ٍر انٖبني ىٍ كبڃ إٓيت ث  آنهبإز 

٭ٌاة ٽٖنبني   .(25و13: 7، ٹ٦ٮ  1892)آڅيڂيَي،  اني ٽننيځبن ىاٍى، ىٍ كبڃ ٭ٌاة نٚبن ُثبن اٱٶبڃ اي ث  ٽ  ُثبن 

ىوٍ آنهنب ثنب    و ديـنني  ٽ  ه ى ٍا ث  ىوٍ ځنبهپبٍان ډني إز (، ډبٍهبيي 8ىُىييني )سٞ يَ  ډٺيٓ ٍا ډي يٽ  اٙيب

ٽنني. څل٪نبسي ثٮني، ٍوف     ځيَني، ٕڈ آنهب ٍوف ٍا ث  هبٽٖشَ سجييڄ ډي هِني. وٹشي ډبٍهب ځبُ ډي ٕوشي و ٵٚبٍ ډي

ي و ايف ٭ٌاة اثيي اىاډ  ىاٍى. ىٍوُاة ػهننڈ  ٽنن ٙ ى و ٕذٔ ډبٍهب ىوثبٍ  ك چ  ډي ډبنني ٹٺن ٓ ىوثبٍ  ډش څي ډي

 .ٙ ى ىيي  ډي ځ ٕشبو ىوٍ نيِ ىٍ آطبٍ 

ز؛ ثب إٓ بني اثَي و ٽشيجن   ٝ ٍر ىهبن  ٱبٍي ىٍ ػبيي ډشَوٻ و ٕنڂقم ث  ىٍواُ  ث  اي ٽن    سٞ يَ ىٍآډي  ٕا

ٍا ډٮَٵي ډي ثبوي َٕىٍ ػهنڈ ىيي  ډي ٍا    ٕنشبو ىوٍ  ځ اطنَ ىيڂنَي اُ    .(9)سٞ يَ  ٽني ٙ ى ٽ  ػهنڈ  آهنَ ػهننڈ 

ٍان ٽبډقً ىٍ ين ٱ ٥  نٚبن ډي ٙن ى. او   اني. ىٍ ډيبن سٞ يَ، ٙي٦بن )څ ٕيٶَ( ىيي  ډني  وٍ ٙي  ىهي؛ ػبيي ٽ  ځنبهپب

نز )سٞن يَ   ځ ن   هبي هٶبٗ ثب ٕ  َٕ و ثبڃ ٍان ډٚٲ ڃ ٕا ٌاة ځنبهپب (. 10، ثَ ٍوي ين ٙٶبٳ ىٍيبؿ  ث  س بٙبي ٭

َاىي ىٍ ډينبن   آڅ ى و آٽني  اُ ډ  و ٱجبٍ ث  ٵ٢بيي وهڈ ،شبو ىوٍ ځ ٕ ىٍ نٺبٙي ىيڂَي اُ ػهنڈِ ز. اٵ سٞ يَ ىٍآډي  ٕا

ٌاة ډ  ىٍ كبڃ  ٌاة ىٍونني و كٖنَر و ىٍىنني و ثَهني ىٍ         ٙ ني؛ ثَهني ثن    ٽٚيين ىيي  ډي٭ سنهنبيي ىٍځينَ ٭ن

َاٳ هن ى ډني   ځَو  َاة ث  ا٥ بويَ ډشٮنيىي اُ  سٞن  ځ ٕنشبو ىوٍ   .(11نڂَنني )سٞن يَ    هبي ؿنينٶَ  ثب وكٚز و ا٦١

ٌاة ٍا  ٭ ز. آطبٍ و نٺبٙيهچٸ ٽَى  هبي ػهن ي  ٌاة ثن ى ٽن  كشني ٭ني        ىوٍ  هبي ٕا اي  ىٍ ٹَن ن ُىهڈ ؿننبن ػن

ز و كشني ٭ني    َاي هچٸ ؿنيف آطبٍ هنَي وكٚشنبٽي، كش بً ثب ٙي٦بن ىٍځيَ ث ى  ٕا اي ثنَ   ډٮشٺي ث ىني ايف هنَډني ث

ٍا   ث  ػهبنيبن نٚبن ىاى.  ځ ٕشبو ىوٍايف ٭ٺيي  ث ىني ٽ  ؿهَة ػهنڈ 

 ٗ ٚ زٚض٥ٜه، ٔبضت٥پػ٣ٞٚ زض رٟٙٓ ثّٗ ٤ز. 4

آيب وػ ى او َٝٵبً ثَاي ُنيځي ٽنن ني  إز ٽ  اي اُ سبٍين ثَٚ، هَ انٖبني اُ ه ى دَٕيي   ىوٍ ٥ ٍ يٺيف ىٍ هَ  ث 

ى ٽ  ا٭ بڃ ٵٮچني او  سَ وػ ى ىاٍ سَ و آځب  هيايي ثٍِٿآنپ  ٙي  و ىيڂَ ىنيبيي دٔ اُ ايف ُنيځي نيٖز يب  آٵَيي 

 ثنبٍة هنبي ډوشچنٴ ىٍ   ايف دَٕن٘، إنبٓ ن٪َين     .ٍا ډ ٍى ډؼبُار اثيي يب دبىاٙي ٵَاسَ اُ ايف ُنيځي ٹَاٍ ىهي

، ثٟكت ٚ رٟٙٓ ٚ تبض٤د ظ٘س٣ٌ پؽ اظ ٔطي، ن يٖنية ٽشبة ثبٍر، ى. اهَډفؿڂ نڂي ىنيبي دٔ اُ ډَٿ إز. 

شٺي نج ىنني ٽن  ٍوف ػنيا اُ ثنين وػن ى ىاٍى. اينف ايني  اُ        ځ يي: ىٍ ُډبن ٩ه ٍ ډٖيليز، ثيٚشَ يه ىيبن ډٮ ډي

ثن ى ٽن     اي دٔ اُ ډَٿ، ىيڂَ نٶٖي وػ ى نياٍى. ٭يٖني، يهن ىي  ٽ  ي نبنيبن نبٙي ٙي. يه ىيبن ا٭شٺبى ىاٙشني 

ُنيځي اثيي وػ ى ىاٍى. آنهب ث  ُني  ٙين ډَىځبن ا٭شٺبى ىاٙشني. ثٖنيبٍي   ني،ىاٍ ٽَى ثَاي ٽٖبني ٽ  ىيف ٵپَ ډي

آوٍى؛  ػيييي ٍوي ُډيف دييني ډني   ډٖيليبن نيِ ثَ ايف ثبوٍ ث ى  و هٖشني ٽ  ىٍ دبيبن ُډبن، هياوني دبىٙبهيِ اُ
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٥ن ٍٽچي ىٍ ثنبة دبينبن     ثن   .(https://religionnews.comدبىٙبهي ػٖ ي ٽ  ه َا  ثب ٹيبڇ ډَىځبن إنز ) 

هبيي اُ نٖن ډوشچنٴ انؼينڄ، ډچپن ر هياونني      ه ٍى. ىٍ ثو٘ ؿٚڈ ډي ډش ن ډٺيٓ ث هبيي ىٍ  ػهبن، ىوځبنڂي

ٽننني و نن     ٽن  ډَىځنبن ثَهيِنني، نن  نپنبف ډني       هنڂبډي» :؛ ثچپ  ډبهيشي إٓ بني ىاٍىإز ُډيني ٙ َى  نٚي 

ىٍ ػنبيي   (؛ وڅي30: 22ډشي،  ؛26-25: 12)ډَٹٔ، « ثبٙني ځَىني؛ ثچپ  ډبنني ٵَٙشڂبن ىٍ إٓ بن ډي ډنپ ك  ډي

ىهنڈ؛   و ډف ډچپ سي ثنَاي ٙن ب ٹنَاٍ ډني    : »إز ډيبن آډي  ث ٕوف ٍوٗ ُډيني  ىيڂَ، اُ ه ٍىن و آٙبډيين ث 

هنب نٖٚنش ، ثنَ     ٽ  ديٍڇ ثَاي ډف ډٺٍَ ٵَډ ى سب ىٍ ډچپ ر ډف اُ ه ان ډف ثو ٍيي و ثن ٙيي و ثنَ ٽَٕني   ؿنبن

 .(30ن29: 22)څ ٹب، « ىواُى  ٕج٤ إَائيڄ ىاوٍي ٽنيي

ز ؼيڄ ډشي آډي ىٍ ان َاىٍ ه ى ثيٕا ٕجت هٚڈ ځيَى و هَ ٽ  اك ٸ ځ يي، ډٖنشلٸ آسن٘ ػهننڈ     : هَ ٽ  ث  ث

ز )ډشي،  ٍا نؼنٔ   هب، ىُىي هب، ُنبهب، ٵٖٸ (؛ هيبور ثي، ٹشڄ23: 5ٕا هب، ٙهبىار ىٍوٯ و ٽٶَهب، اينهبٕز ٽ  انٖبن 

پن  ىٍ ٽشنت   اينثب  ،ٍٕي ن٪َ ډي ٭شيٸ و ػييي ث هبي ًٽَٙي  ىٍ آيبر ٭هي  ثب س ػ  ث  ن  ن  .(20: 15ٕبُى )ډشي،  ډي

ىٍ ٭هي ػييي ىوٍي اُ ٝنٶبر نپ هيني  ثٖنيبٍ س ٝني  ٙني        ويْ   ډيبن آډي  و ث ډٺيٓ اُ ځنبهبن ډوشچٴ ٕوف ث 

ز،  ٌاةٕا ٍان ىٍ نٺبٙي هبي ىٍن٪َځَٵش  اډب سٮياى ُيبىي اُ ٭ َاي ځنبهبن و ځنبهپب  ،ىوٍ و  ډنبٍسيف ، ثچينټ هبي  ٙي  ث

َايفٝ ٍر َٝ ث  ز. ث نشٶبى  اُ آينبر       يق و ٙٶبٳ ىٍ ٽشت ٭هي ٭شيٸ و ٭هي ػييي نيبډي  ٕا نبٓ، هنَډننيان ثنب ٕا ٕا

ٍا ػِئي  َاي ثن     اُ ىينف ٙن َى   نبدٌيَ  ػياييډوشچٴ ٽشبة ډٺيٓ ٽ  ػهنڈ و ىاوٍي نهبيي  سٞن يَ ىٍآوٍىن   انني، ثن

ٍا ٍوي ډوب٥نت هن ى     اني سب  هبي آٙنب و ٽهف ثهَ  ځَٵش  ډ٢  ن ىيني ػهنڈ، اُ ن بىهب و نٚبن  ٌاٍي  ثيٚنشَيف اطَځن

ش  ثبٙني؛  َاي ىٙا شٶبى  اُ آس٘، ٽ  ىٍ ٝلن ث آسن٘   .هن ٍى  ؿٚنڈ ډني   هبي ػهنڈ ث  هبي ډوشچٶي اُ نٺبٙي ډظبڃ، ٕا

ز. ن بىي ٽ  ىٍ َٕسبَٕ ٕنز ٭يٖ ي و ن  ن  آيبسي ٽ  دي٘ اُ ايف ًٽنَ ٙني، ثنب     ن بى سٞ يَي آٙپبٍ اُ ػهنڈ ٕا

 ى  و هٖز. ىٍ ٕنز يه ىي، آة و ٥ ٵبن ډٮ  وً ن بى ډٞيجز، و آسن٘ و آة ن نبى ىاوٍي   ىاوٍي نهبيي ىٍ اٍسجب٣ ث

ز و ٕنز يه ى ىٍ ايف  َا ىٍ ٵَػنبڇ    ٙير سلز سإطيَ ٵَػبڇ ث هٞ ٛ ٕا نز؛ ُين َاني ٕا َانن   ٙنبٕي اي اُ  يٙنبٕني اي

ُان و ٍوىهبن  ٌاة ٕوف ٍٵش   آس٘ ٵَو ز اي اُ ٵچِ ډ ٍا ډيٕا ٍان  ُاني؛ اډنب   ٽ  ځنبهپب ٍان اطنَي ننياٍى    ثنَ نيپ ٕ   ٽنب

َاهي ي و ٭يڅي،   (.1386)كبع اث

و  ډنبٍسيف ، ثچينټ هن ٍى. ىٍ ػهننڈ    ؿٚڈ ډي إشٶبى  اُ ٙي٦بن ن بى ىيڂَي إز ٽ  ىٍ ايف آطبٍ هنَي ث 

ٽني ٽ  اڅجشن  اينف ثنَهقٳ ډنشف ٽشنبة       ن ٭ي ثَ ىي ان و ٵَٙشڂبن ٭ٌاة ٍيبٕز ډي ، ٙي٦بن ث ځ ٕشبو ىوٍ 

آهَاڅِډبن اينف إنز ٽن  هياونني ىٍ ٍوُ ىاوٍي،      ثبٍةاُ ثبوٍهبي ٍايغ ىٍ ىيف يه ى ىٍډٺيٓ إز؛ ُيَا يپي 

ٙي٦بن و ىي ان ٍا ډٺه ٍ ه اهي ٕبهز و ن  اُ ٙي٦بن اطَي ه اهي ډبني و ن  اُ َٙاٍر؛ ؿَاٽ  نبث ى ه اهنني ٙني   

ي س نبڇ ډوچ ٹنبر ٍا   نبډ  ډنٖ ة ث  ډ ٕي نيِ آډي : ٕذٔ ډچپ ر هياونن  ىٍ ثوٚي اُ وٝيز» .(9:23)ي ثيچئ، 

َاه اهي ځَٵز. آنڂب   َا  او نبث ى ه اهي ٙي دبيبن ه اهي ٍٕيي. آٍي انيو  نيِ ث   ٽبٍ ٙي٦بن ث ٵ َاهي ني و  « ه  )كبع اث

ز ځ ن  ًٽَ ٙي  ٕنز ٭يٖ ي ايفىٍ  (.1386٭يڅي،  ٍا ىييڇ ٽن  ؿن ن ثنَٷ اُ إٓن بن ډني     ٕا اٵشني و   : ډف ٙي٦بن 
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ٍا ثيَو نز )څ ٹنب،   هَځب  ث  انڂٚز هيا ىي هب  اډنب ثنَاي    (؛20:11و  18:10ن ٽنڈ، هَآين  ډچپ ر هيا ثَ ٙ ب آډي  ٕا

نن ٭ي   ن بيي ٙي٦بن ىٍ آن ٹبثڄ سٞ ٍ نيٖز. ايٚبن ٙي٦بن ٍا ثن   ، ػهنڈ ثيون ك٢ ٍ ٹيٍرىوٍ و  ډبٍسيف، ثچيټ

 اني. سٞ يَ ىٍآوٍى  ىٍ ډَٽِ ٹيٍر ٵَٙشڂبن ٭ٌاة ػهنڈ ث 

انني، هنَډننيان هنبڅٸ     هبي ډوشچٶي سٞ يَٕبُي ٙي  ٓ ٽ  ىٍ ىوٍ ډبنني ثٖيبٍي اُ ډ٢بډيف ىيني و ډٺي

اني. ىٍواٹ٬، هَ اطَ نٺبٙني   سنهب اُ ډشف ه ى، ثچپ  اٱچت اُ يپييڂَ نيِ اڅهبڇ ځَٵش  ػهنڈ نيِ ىٍ س څيي آطبٍٙبن، ن 

َٝٵبً وٝٴ ډ ١ ٫ آن نيٖز؛ ثچپ  سب كيوىي وٝٴ نٺبٗ نيِ هٖز و ډلي٤ ا٥َاٳ هنَډنني نينِ ثنَ ٍوي    

هٶني   و  ٙنبنِى  اٙز او و ډوب٥ج٘ اُ ډلش ا و ډ٢  ن نٺبٙي يب اطَ هننَي سنإطيَ ُينبىي ىاٍى. ىٍ ٹنَن     ثَى

ػهنڈ ثو٘ ثٖيبٍ واٹٮي اُ ُنيځي ٍوُډنَة ډنَىڇ ثن ى. وا٭٪نبن ػهننڈ ٍا ىٍ سٞنبويَي ډٮ ن څي اُ         ډيقىي،

يټ ٵبػٮ  ٥جيٮي، ينټ   ٽٚييني و آن ٍا ثب يټ ٙهَ ثٍِٿ، ثي بٍٕشبن، ُنيان، سٞ يَ ډي اي ډٚشَٻ ث  سؼَث 

ٽَىني و اُ ٥َيٸ سٞ يَي آٙنب، وكٚنز اُ ػهننڈ ٍا ثن      اوثبٗ اٱشٚبٙڂَ يب يټ هبن اىة ډشقٙي ډٺبيٖ  ډي

. ٙهَ ػهنڈ يټ ٙهَ ډٮ  څي نج ى؛ ثچپ  يټ ډپبن ٽظيٴ، ثيث  و دَاُىكبڇ ثن ى؛  ن  ىني ډوب٥جبن ه ى اڅٺب ډي

ىهني ؛ اډب ن  ٵَاسَ اُ سٞن ٍ انٖنبن    سپبن .ځي َٕٙبٍ ث ىد ٕييٵب١قة ُيَُډيني، ٽ  اُ ٥ٲيبن ځ ٙز و ىٵ٬ 

 .(64ٛ   ،1991)ٽبډذ ٍُي، 

َانٖ  ىٍ ٹَن  يهب ٕبڃىٍ  َ اٍودب َٕٙنبٍ اُ ٙنبىي ثن ى و     سب ډيرهؼي  ډيقىي، دٔ اُ انٺقة ٽجيَ ٵ َٕا هب ٕ

َانٖن  ن يني    ٙبيي ٽ شَ ٽٖي ث  ػهنڈ ٵپَ ډي ِاٍ  ثون٘   ٽَى. ىٍ ًهف ډَىډبن آن ُډبن، انٺنقة ٵ اي اُ اډيني و   هن

ٽ  ن يي ثبُځٚز انٖبن ث  ثهٚز ٭ين ىٍ دبينبن   (آهَيف ثو٘ ٽشبة ډٺيٓ« )ٕٶَ ډپبٙٶ »ٍٕشڂبٍي ث ى؛ ه بنني 

ِاٍ  ىاى  ډي ٭ نبڃ هٚن نز ثنب    هبي نب٭بىون  و اٙ ٹ٢بور ،ٍوثٖذيَآډين كپ ډز وكٚز  ٙ ى؛ اډب دٔ اُ ٍوي ٽبٍ ه

َان انٺقثي  ځي سيف، ثٖيبٍي اُ ٍوٙف ى  و نباډيي ډي ،ويچيبڇ ثچيټ ن ـه ٵپ ثب ډٚبهية اسٶبٹنبر دنٔ    ثچيټٙ ني.  ىِڅ

َانٖ  ث  ايف نشيؼ  ډي ٍا  اُ انٺقة ٵ نشٶبى  اُ سوينڄ و انييٚن       ٍٕي ٽ  ٥ٲيبن،  كڄ ٍٕيين ث  ٍٕشڂبٍي نيٖنز و ٕا

ز  ب س ػن  ثن  اسٶبٹنبر    ثن  ىوٍ و  ډبٍسيف، ثچيټسَسيت، هنَډنياني ؿ ن  يفيث(. 1390ان ٙيَواني، و  )آسٚيٽبٍٕبُسَ ٕا

ٍا ىٍ ٹبڅت نٺبٙي ث  ڃئبهب و ايي ن ٭ي انييٚ  ٭َٞ ه ى، هَيټ ث  هنبيي اُ   آوٍني و ٝلن  سٞ يَ ىٍډي هبي ًهني ه ى 

ٍا هچٸ ډي ڈ يسَٕن  ثچينټ ٽنني سب ٙبيي اُ ايف ٥َيٸ ث  ٭ياڅشي آٍډبني ىٕز يبثني. ػهن ني ٽن     دبيبن ػهبن و ػهنڈ 

َا  ثب  ٽَى ، َان  و ه  ز سب اه٦بٍىهني  و سَٕنبٻ. ػهنڈ او څنين ډٮبٝنَ ډنيٍن، ٝننٮشي،     هيبڃثيٚشَ ٙب٭ دَىاُي ٕا

ز؛ ث  ايف ډٮن ٍا ىٍ ًهف ه ى ىٍ كبڃ ٕٺ ٣ ث  ػهننڈ نٚنبن    بآڅ ى ، ٕ ي و آٙٶش  ٕا َاى ُني  ثَ ٍوي ُډيف  ٽ  او اٵ

ز.  آىڇ و كن ا و   سٞن يَ ٽٚنيين ٹنيٍر ٭٢نقني ٙني٦بن، كيچن  او ثنَ ٍوي        هنبي٘ اُ ثن    ىٍ آثَنڀ ثچيټىاى  ٕا

َاثَ ځنب ، څٌر ډي انٮ٦بٳ  ثَى. دٌيَي آنهب ىٍ ث

سٞ يَ ىٍآوٍىن ىاوٍي نهبيي و هٚنڈ هياونني ىٍ    ثَاي ث  ٔىبقفٝډٖشٺيڈ اُ ٽشبة ډٺيٓ و  ػبن ډبٍسيف

ٝ ثنب   ډنبٍسيف هنبي   ځيَى. ثو٘ ُيبىي اُ ٽچيبر نٺبٙني  دبيبن ػهبن اڅهبڇ ډي ډ٦بثٺنز ىاٍى و اڅجشن  او    ٔىبقـف
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هنبيي آٙننب ىٍ ٝنٴ     سٞ يَ ىٍآوٍن ؿهنَ   ػِئيبسي ؿ ن ث اٵِوى  إز؛ ي ٍا نيِ ث  ٽبٍهبي٘ ػِئيبر ىڅو اه

ثبوي سٞ يَ؛ ثچپ  ىٍ ډيبن ثو٘ سينَ  و   هڈ ن  ىٍ ډيبن ٕذييد ٙبن و ٍٕشڂبٍانِ آن ؛(6انش٪بٍ ىاوٍي )سٞ يَ 

دبيبن ىنيب، ثيٚنشَ ٕنين بيي   ٭قو  ثَ نٚبن ىاىن ٭٪ ز و اثهز اسٶبٹبر  ډبٍسيفهبي  ني   دبييني سبثچ . نٺبٙي

ػنبن  ٽنني.   سن ػهي ٍا ايٶنب ډني    ٍٕبني ث  ډوب٥ت نٺ٘ ٹبثنڄ  إز. ثٍِځي اثٮبى ٽبٍهبي او، ىٍ ػٌة و ا٥ق٫

هنبي آهَاڅِډنبن و ىنينبي دنٔ اُ      اُ ن ٍ و ٕبي  ثَاي نٚبن ىاىن ىٍاڇ ًاسي ٝنلن   ځ ٕشبو ىوٍ ډبنني  ډبٍسيف

هنب و   ىٍ كپنبٽي  ځ ٕنشبو ىوٍ  ننب٩َ او ٽنبډقً ٍډبنشينټ إنز.     و ډ ډنبٍسيف هبي  ٽني. نٺبٙي ډَٿ إشٶبى  ډي

هنبي ػهن ني ٍا    . ٙبيي ثش ان هٚ نز و وكٚز ٭ٌاةٽني هبي ه ى، اُ سبٍيپي نبه ٙبينيي إشٶبى  ډي نٺبٙي

هبي ٵَٙنشڂبن ىاٍى؛ سنب ُډنبني ٽن  ىٍ      اي ث  ثبڃ س ػ  ويْ  ىوٍ ىٍ ډيبن آطبٍ او ثي٘ اُ ىو نٺبٗ ىيڂَ يبٵز. 

 ځ ٕنشبو ىوٍ  ٙن ني.   هنبي هٶنبٗ ډني    ، ډبنني ٹ  هٖشني؛ اډب اُ څل٪  ٕٺ ٣ ثن  ػهننڈ، ډبننني ثنبڃ    نيا ثهٚز

 ٙ ى. هب ډنجٮي ٹ ي ثَاي سؼٖڈ ٭يني ػهنڈ ډي آوٍى ٽ  سب ډير وػ ى ډي هبيي ثَاي ػهنڈ ث  ٝلن 

ُ، اٵَاى ٝبڅق ث  ىٍ آن ٍو .ډٖيليز، ثَاي ه   اٵَاى ٍوُ ػِايي وػ ى ىاٍى ويْ   يٺيف ىٍ سٮبڅيڈ يه ى و ث ث 

ٍو   سَ ثب هياوني نبئڄ ٙي ، اٵَاى َٙوٍ ثنب سجٮنبر وكٚنشنبٻ ىوٍي اُ هياونني ٍوثن      نِىيټ ډٺبڇ څٌر ډٞبكجزٙ

ٽني ٽ  ډِى ځنب  ډ ر إز؛ اډب نٮ ز هيا كيبر ػبوىاني إز  ډٺيٓ ثيبن ډي د څٔٙ ني. ٭جبٍسي اُ ٹ ڃ  ډي

شبة ډٺيٓ، هنَډنيان اٍودنبيي ثنَاي سٞ يَٕنبُي ينټ     هبي ډوشچٴ ٽ ثب وػ ى آيبر و نٚبن (. 1373)هي ڇ، 

ڇ( و 14)ٹنَن   ىانشن   وٕـس٢ اِٟـ٣  اني؛ اُػ چ   ډ٢  ن ىيني ډبنني ػهنڈ، ځبهي اُ ډنبث٬ اىثي نيِ اڅهبڇ ځَٵش 

هبيي ٽ  س ٝيٶبسي اُ ٭ٌاة هياوني و ىنيبي دٔ اُ ډنَٿ ٍا ثينبن    ڇ(؛ نٖو 17)ٹَن  ډيچش ن ٠ثٟكت ٌٕكس

ڇ ډ ٍى س ػ  ثٖنيبٍي اُ ٙنب٭َان و نٺبٙنبن ٍډبنشينټ ٹنَاٍ      19و18، ىٍ ٹَن ډيچش نثهٚز ځ ٚية »ٽنني.  ډي

ځَٵز؛ ٍوايشي اُ ٥ٲيبن ٙي٦بن ثَ هياي ديٍ؛ سنٚي ٽ  ٙب٭َان ٍډبنشيټ نيِ ىٍ ٍوُځنبٍ هن ى ثنب آن ٽچنؼنبٍ     

نٺبٙننبن و هنَډنننيان اُ ډنننبث٬ اىثنني، كشنني ىٍ  دننٌيَٵشف طننَ ا (.1390)آسٚنني و ان ٙننيَواني، « ٍٵشننني ډنني

٭قٹن  ثن  ٽبٍهنبي     ن ُىهڈ ډنيقىي، ه ثي ډٚه ى إز. ىٍ ٹَن  هبيٚبن اُ ٽشبة ډٺيٓ نيِ ث  ٞ يَٕبُيس

هبي ىيڂَ، ثوٞ ٛ ٵَانٖ ي، اسٶبٷ اٵشبى و ايف اډنَ   ث  ُثبن وٕس٢ ا٣ِٟهبيي اُ  نيِ ثيٚشَ ٙي و سَػ   ىانش 

اُ  ىوٍ و  ډنبٍسيف ، ثچينټ هنبي   بٙني ٍو ىٍ ثٍَٕي نٺ ثب٭ض س څيي آطبٍ هنَي ډشن ٭ي اُ نٖو  ډٌٽ ٍ ٙي. اُايف

إشٶبى  اُ ن بىهبيي ؿن ن آسن٘ و ثَٙن َىن اٵٮنبڃ نپ هيني  ىٍ ٽشنبة ډٺنيٓ ىٍ ٹبڅنت ځننب            ثؼِػهنڈ، 

 .اني ٽَى ٍٕي هنَډنيان ثَاي سٞ يَٕبُي ػهنڈ اُ ډنبث٬ ىيڂَي نيِ إشٶبى   ن٪َ ډي ځنبهپبٍان، ث 

 ط٥٢ٌ ز٥ٝ٘ت

ٙن ى، نينبُ ثن  كٖبثَٕني      ُ اٵِاي٘ اكٖبٓ ٽَاډز انٖبني نبٙني ډني  اٙشيبٷ ډب ث  ٭ياڅز، ٽ  ثوٚي اُ آن ا

ٽني ٽن    سَيف آٍُوي انٖبن، يٮني سلٺٸ ٭ياڅز، دٌيَٗ ايف ډٖئچ  ٍا ىٙ اٍ ډي نهبيي ىاٍى و ٍٕيين ث  ٭ يٸ

ډبهيز  ثبٍةسَيف آٍُوهبي وػ ىي ډب ىٍ ىنيبيي ٱيَٽبډڄ وػ ى ىاٙش  ثبٙي. سبٍين ثهٚز و ػهنڈ نٚبنڂَ ٭ يٸ
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ٍو دنَىاهشف ثن  ُننيځي دنٔ اُ ډنَٿ ه ن اٍ  اُ        ز و ىاوٍي ا٭ بڃ س ٕن٤ نيَويني ثَسنَ إنز. اُاينف     واٹٮي

ىٍ اٍودب، س بيڄ ٙييي ث  ډٌهت، ډَاٹج  و ُنيځي دنٔ اُ ډنَٿ،    بهبي آىډيبن ث ى  إز. ىٍ ٹَون و٦ٕ ىٱيٱ 

س ػن  ثن     وػن ى آډنين ىينيځب  ٕپ وٍيٖنڈ،     ىٍ آطبٍ هنَي ن  ى ٍوٙني ىاٙنز. كشني ځٌٙنز ُډنبن و ثن      

نينِ اُ ٭قٹن    نن ُى  ډنيقىي   و هؼني   ځَايي و ٭قٹ  ډَىڇ ث  ىٕنشبوٍىهبي ٵَهنڂني ثٚنَ ىٍ ٹنَن      انٖبن

ىوٕنشي و ٭قٹن  ثن      ـ ن ىاوٍي نهبيي و ػهنڈ نپبٕنز. انٖنبن  ه هنَډنيان ث  سٞ يَٕبُي ډ٢بډيف ىيني 

هنبي   . ثب وػ ى ىييځب يبٵز ٍا اٝقكبر اػش ب٭ي ډ ١ ٭ي ث ى ٽ  ث  س بڇ ُوايبي ُنيځي و هنَ ٕية ن ُىهڈ 

آډيِ ىٍ اىيبن يه ى و ډٖيق، ثبُهڈ ا٭شٺبى ث  ٍٕنشبهيِ و ثَدنبيي ٭نياڅز ىٍ آهَاڅِډنبن ثنَ       ډوشچٴ و ځب  اثهبڇ

ػنبن  ، ويچينبڇ ثچينټ  ٽَىنني، اٍػنق ثن ى.     ٭ٺيي  و ىييځب  ځَوهي ٽ  وٹ ٫ ٍٕشبهيِ ٍا اډَي نبډ پف سچٺي ډي

 څيي آطبٍ هنَي ثب ډ٢  ن ػهنڈ دَىاهشني ٽ  نيبُ ث  ىينف و ٍٕنيين ثن     ىٍ ٭َٞي ث  س ځ ٕشبو ىوٍ و  ډبٍسيف

ٙي. ػهن ي ٽ  هَ ٕ  هنَډنني هچنٸ ٽَىنني، ىٍواٹن٬ دبينبن ٽنبٍ        ٙير اكٖبٓ ډي ٭ياڅز ىٍ ػبډٮ  اٍودب ث 

ٽٚيي؛ سٞنبويَي ٽن  اه٦نبٍي ثنَاي ىنينبي       سٞ يَ ډي ٙي  ثَاي ايٚبن ٍا ث  ځنبهپبٍان و ػِاي ىٍن٪َځَٵش 

هنبي آسن٘، ٙني٦بن ثنب      آڅ ى ىٍ ٽننبٍ ٙنٮچ    هبي سبٍيټ، ٵ٢بي وهڈ ٙي. إشٶبى  اُ ٕبي  لٖ ة ډيُنيځبن ډ

ٕن ز َٕن ٙنز و    هبيي ٽ  ىٍ ٝٶي ٥ وني ثن   ځ ن  ىٍ ٍؤٓ ٵَٙشڂبن ٭ٌاة، سٞبويَ انٖبن هبي هٶبٗ ثبڃ

 بڅٚنبن ىٍ  وإن٦  ا٭  هنبي ځنبهپنبٍي ٽن  ثن      ٍوني، ؿهَة ىٍ ٍننغ انٖنبن   ػِاي انشوبة ه ى ىٍ ايف ىنيب ډي

ځنبهپبٍان و ىٍ نهبيز، إشٶبى  اُ سٞبويَ آٙنبيي ىاىن ٭ٌاة ثَاي ، ثهَ  ثَىن اُ ډ ػ ىاسي ؿ ن ډبٍ اني ٭ٌاة

٭ن ان ىٍواُة ػهنڈ، ه   و ه   ٭قو  ثنَ هچنٸ    ىوٍ اُ هَځ ن  آثبىاني ث  ؿ ن ىهبن  ٱبٍي سنڀ ىٍ ٵ٢بيي ث 

ي هنَډننيان ثنَاي ه٦بٽنبٍان ىاٍى. اينف ډ٦چنت ىٍ      هن اه  يټ اطَ هنَي ثب ډ٢  ن ػهنڈ، كپبيز اُ ٭ياڅز

 ن  ى ثيٚشَي ىاٍى. ػبن ډبٍسيف «آهَيف ىاوٍي»هبي واٹٮي سبٍيوي ىٍ سبثچ ي  إشٶبى  اُ ٙوٞيز

٭نن ان ډپنبني    ٽ  دي٘ اُ ايف نيِ اٙبٍ  ٙي، ػهنڈ ىٍ آيبر ډوشچٶي اُ ٭هي ٭شيٸ و ٭هي ػييي ثن   ځ ن  ه بن

ٕز. س ٝيٶبر ٽشبة ډٺيٓ اُ ػهنڈ ٵ٢بيي إز ٽ  ىٍ آن آسن٘ و ٭نٌاثي   ثَاي ٭ٌاة ه٦بٽبٍان ډٮَٵي ٙي  ا

ٝ ٍر ٙٶبٳ ًٽَ نٚني  إنز.    ٙي  ثَاي هَ ځنب ، ث  اثيي ىٍ انش٪بٍ ځنبهپبٍان إز؛ وڅي ن ٫ ٭ٌاة ىٍن٪َځَٵش 

 ننبڇ  ٭ن ان ا٭ بڃ نپ هيني  و ه٦نب   ٽشبة ډٺيٓ اُ اٵٮبڅي ؿ ن ىٍوٯ، ٍيب، ُنب، ىُىي، سٺيٓ ىٍوٱيف، ٹشڄ و... ث 

ًٽَ ٽَى  إز. ثب س ػ  ث  آينبر و  ن ػبيي ٽ  ځَي  و ٵٚبٍ ىنيان ه اهي ث ى  ن ثَى  و ٭بٹجز ايف ا٭ بڃ ٍا ػهنڈ  

ٍٕني   ن٪نَ ډني   ث  ،ىوٍ و  ډبٍسيف، ثچيټهبي ًٽَٙي  اُ ٭هي ٭شيٸ و ٭هي ػييي و ثٍَٕي سبثچ هبي ػهنڈ اُ  ن  ن 

ـ ن ٽشبة ډٺنيٓ، ثنَاي هچنٸ    ه يڈ اٝچي اُ ډنبث٬ ىيني هنَډنيان ىٍ هچٸ آطبٍ ه ى، ثب وػ ى ثَىاٙز ډٶبهٽ  

ـ ن آطبٍ هنَډنيان دي٘ اُ هن ى؛ ډننبث٬   ه اني؛ ډنبثٮي  هبي ډوشچٴ ٭ٌاة ث  ډنبث٬ ىيڂَي نيِ ٍػ ٫ ٽَى  ٝلن 

هبي اػش ب٭ي و ٵَهنڂي ٭َٞ هن ى ٽن     اىثي ډوشچٴ ثب ډ٢  ن ٕٶَ ث  ىنيبي دٔ اُ ډَٿ؛ و ىٍ نهبيز، ػَيبن

 ٕيين ث  ٭ياڅز ٍا ىٍ ًهف آنبن دَوٍٗ ىاى  ث ى.ه اهي و ٍ آٍډبن
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