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 ذٜيچى

هـا   ٘ـوو. نلوټالٔـيٻ   ها يا ڈناٴ٭ي أر ټه ڈٕـسٹيډا اَ ٴ٭ـاڄيسي اٸسٝـاوي تـه ويځـٍاڊ ڈنسٹـڃ ڈـي        ّٕضاٌ ناٌغي، هُينه

ټننى. نهاوڀٍاياڊ غىيى نيُ زهٝيٛ قٹوٶ ڈاڄٽيـر   ٔاَي ّٕضاٌ ناٌغي خيٙنهاو ڈي ٌاهٽاٌهايي ن٩يٍ ڈاڄياذ ٌا تٍاي وٌوني

واننـى. زكڅيـڃ ّٕضـاٌ نـاٌغي وٌ اٸسٝـاو       ټاٌ ڈواغهه تا ّٕڊ ڈـي  تيٙسٍ يا َياڊ ټډسٍ ٌا تهسٍين ٌاه  ته نٵ٫ ٴ٭اڄير واٌاي اٌَٖ

اي، تـه وو ڈٕـلڅه    هاي ڈوغوو أر. ڈٹاڄه قا٠ٍ تا ٌوٖ زكڅيڅـي و ٌويٽـٍو ڈٹايٕـه    أالڈي، ڈٕسڅُچ زثيين و نٹى ويىڀاه

ٔـاَي ّٕضـاٌ نـاٌغي أـر،      ٌ اٸسٝاو نلوټالٔيٻ، ڈاڄياذ ٌاهٽاٌي تـٍاي وٌونـي  ٤وٌ ټه و ( ّٕيا هډاڊ1خٍواَو؛  أأي ڈي

( ّٕيا زهٝيٛ قٹوٶ ڈاڄٽير وٌ ن٩ـاچ  2ٔاَي ّٕضاٌ ناٌغي وانٕر؟  زواڊ اتُاٌي تٍاي وٌوني هاي أالڈي ٌا هڇ ڈي ڈاڄياذ

ؤر ّٕڈـىه قـاټي اَ ّٕڊ    ته ټنى؟ نسايع ٴايىه اٸسٝاوي زث٭ير ڈي-قٹوٸي أالڈي، هډاننى نهاوڀٍايي غىيى اَ ڈالٺ هُينه

انـى و ؾنـين ټـاٌټٍوي اَ ّٕنهـا ڈـوٌو انس٩ـاٌ        هاي أالڈي تٍاي وٌوني ټٍوڊ ّٕضاٌ ناٌغي و٫٠ نٙىه ڈاڄياذ أر ټه اوالً

ـىه أـر.      -قٹوٶ ڈاڄٽير وٌ ن٩اچ قٹوٸي أالڈي تٍ ڈثناي ٌويٽٍو نهـاوي هُينـه   نيٕر. ضانياً ٴايـىه اٸسٝـاوي تنـا ٙن

زواڊ ٌاهٽاٌهايي ڈٙاته ٌاهٽاٌهاي اٸسٝـاو نلوټالٔـيٻ و    اٸسٝاوي أالڈي نډي-هاي قٹوٸيتناتٍاين اَ ڈػډو٪ ٌهنډوو

 نهاوڀٍايي غىيى تٍاي ڈواغهه تا ّٕضاٌ ناٌغي أسنثا٢ ټٍو.
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 .JEL :D62, H23, P48, N45, K42تنىي  ٤ثٹه

  

Ma‘rifat-e Eghtesād-e Islāmī ______________________ Vol. 13, No. 1, Fall & Winter 2021-22    



124    ، َ1400ؼتبٖ پبييض ٚ صٔ، 25، پيبپي اَٚ، ؿٕبسٜ ضدٞٓػيػب 

 ٔمذٔٝ

ٌا ڈ ير اٸسٝاويٴ٭اڄ يها نهيهُ يٴ٭االڊ اٸسٝاو ڈ٭ډوالً  ياڈـا ڀـاه   ؛٘ـونى  يڈنى ڈـ  خٍواَنى و اَ ڈناٴ٫ ّٕڊ تهٍه ينوو 

ـ٥ه ٸ  ڇ و نـه تـا  ي٤وٌ ڈٕـسٹ  ناٌظ اَ ٸاڄة ڈثاوڄه )ته ير اٸسٝاويٻ ٴ٭اڄيا ڈناٴ٫ يها  نهياَ هُ يتهٙ  يهـا  ډـر يؤا

َاٌ ٍاڊ انسٹاڂ ڈي( ته ويتا َاين نى.يڀو يڈ« يّٕضاٌ ناٌغ» ،ا٥ٜالـوٌ ا ڈناٴ٫ يها  نهين هُياتى. ته اي يځ  يّٕضاٌ نـاٌغ  ٌو، ا

ـ ا ڈنـاٴ٫  يـ هـا   نهياَ هُ ي٘وو ټه وٌ ّٕڊ، انسٹاڂ تهٙ يا٤الٶ ڈ يسيته و٠٭ ٍاڊ، وٌ  يتـه و  ير اٸسٝـاو يـ ٻ ٴ٭اڄي ځـ

َاٌ ٍا (.23، ٚ 1987 و واڄسٍَ، اٌويال)ٌ.ٺ:  ڈن٭ٽٓ نٙوو يڈثاوالذ تا تـا   ياٌزثا٢ زنځازنځ يهوچ ّٕضاٌ ناٌغن ڈٵيتنات

َاٌ ر ټه تا ييٴٹىاڊ ڈثاوڄه وٌ غا يته ڈ٭نا «يّٕضاٌ ناٌغ»واٌو.  يڈثاوڄه تا ټـه   ي٘هٝ ڈطالً ؛ٍويى ڈثاوڄه انػاچ ڀئا

ٌا ڈـ يى ٔينه نٍيټٙى، زنها هُ يځاٌ ڈئ ي٣ ٬ډوڈيوٌ ڈك ـ   يځاٌ و ڈڅُوڈاذ ّٕڊ  تاتـر ّٕڄـووه    يا نـه يهُ يخـٍواَو، وڄ

ٍاٴ ،ځاٌياَ ووو ٔ ياڊ نا٘يټٍوڊ ٴ١ا و ٠ٌٍ و َ ټـه وٌ ٸاڄـة ڈثاوڄـه     ييهـا  نهيخٍواَو. ّٕڊ تهٗ اَ هُ ياڊ نډيته ا٤

َاٌ ٍاٌ ڈ يتا َاٌ  نهيو ّٕڊ تهٗ اَ هُ ي،ځاٌ و ڈڅُوڈاذ ّٕڊ( وٌونيى ٔينه نٍيٍو )هُيڀ يٸ تـه   يها ټه ناٌظ اَ ڈثاوڄه تـا

ٍاڊ ڈنسٹڃ ڈيو ٍاٴيَ ووو ٔا ياڊ نا٘ي٘وو )َ يځ ر. يٍونياڊ( تيځاٌ ته ا٤  ٔا

ٍا ٻينلوټالٔ اْى ياڊ غىيها و نهاوڀ ٍٔا وٌ ڈواغهه تـا ّٕضـاٌ    ييٽٍوهاينوو، ٌو يها ٴٍٞٗ ي، اهىاٲ و خيڈثان ت

ٍا يقا٤ٍ يناٌغ ٌاهٽاٌهايټٍوڊ ّٕڊ ٌو يازي٬ډڅ يو ت  يٻ ڈثسنـ يٽٍو اٸسٝاو نلوټالٔيانى. ٌو ټٍوه يڈ٭ٍٴ ييٽٍوها، 

ر و ٌو يټٍوڊ ّٕضاٌ ناٌغ يتٍ وٌون ٍائا  يوٌ ڈواغهه تا ّٕضـاٌ نـاٌغ   ياٸسٝاو «ىهيٴاـ   نهيهُ»ى تٍ يغى ييٽٍو نهاوڀ

ٌاهٽاٌها ٍاياٸسٝاو نلوټالٔ يزډٍټُ واٌو.  ٌاهٽاٌهايّٕضاٌ ناٌغ ئاَ يوٌون يٻ ت ٍا وٌ اٸسٝـاو  يـ ٔـر؛ َ ا يووڄس ي، 

ر ټه ّٕضاٌ ناٌغيٻ ا٬سٹاو تٍ اينلوټالٔ َاٌ  ٘ٽٕر ت ٬واڈڃاَ  ين ٔا ر و تـا َاٌ ٔا ـ هـڇ  ا ټـٍوڊ ّٕڊ نـازواڊ    ياَ وٌون

ر ٍا .ٔا ٌا وٌون ين زنها تا وناڄر ووڄر ڈيتنات ٌانـه، ڈػوَهـا  يټـٍو.   يزواڊ ّٕڊ  ن ڈكىووټننـىه و  يو ٸـوان  يّٕڄـووڀ  يا

ٍ   .هٕـسنى  يٻ وٌ ڈواغهه تا ّٕضاٌ ناٌغياٸسٝاو نلوټالٔ يٌاهٽاٌها اَ غډڅه يٹيزٙو ٌاهٽـاٌ اٸسٝـاو   ياڈـا ڈٙـهوٌز ن 

ر.Pigovian tax) «ييځوياذ خيڈاڄ»ٻ، و٫٠ ينلوټالٔ  ( ٔا

ـ   ي( ڈـ ي)ڈنٵـ  يػـاو ّٕضـاٌ نـاٌغ   ياذ اَ ٬اڈـڃ ا يـ اٴر ڈاڄيتا وٌ :ها ڈ٭سٹىنى ٻينلوټالٔ ٌا وٌون ټـٍو.   يزـواڊ ّٕڊ 

ٍا وڈاً يّٕضاٌ ناٌغ ئاَ يى وٌونياڊ غىينهاوڀ ـ  :واننى و ڈ٭سٹىنى ينډ يٌاهٽاٌ ڈنأث ٌا ُڄ ـر    ين اٸـىاڈاز يؾن ڈډٽـن ٔا

ـ ٴاـ   نـه يهُ»ى تا ڈـالٺ  يتا ي، ڈواغهه تا ّٕضاٌ ناٌغيىڀاه نهاويتاٌ ّٕوٌو. ٤ثٷ و ته يٗ اَ ّٕضاٌ ناٌغيت ييها اڊيَ  «ىهي

ٍايٜوٌذ خً ياٸسٝاو ٍاياڊ غىيٍو. نهاوڀ  يٌاهٽـاٌ ڈطاتـه   تـه ر يـ ٛ قٹـوٶ ڈاڄٽ يٽٍو، تٍ زهٝين ٌويزكٹٷ ا يى ت

ٌاهٽاٌ، قٹوٶ ڈاڄٽيوٌَنى. ٤ثٷ ا يى ڈيټّ٘ضٍ زّٚڈ  ي٘ـوو ټـه اٌَٖ اٸسٝـاو    و٠ـ٫  ييهـا  ريـ ٴ٭اڄى تـه نٵـ٫   ير تاين 

 ټنى. يػاو ڈيا يٙسٍيت

ٌاهٽاٌها وٌ ن٩اچ قٹوٸيا ين ڈٹاڄه وٌ وو تهٗ ته تٌٍٔيا الچ ڈ ياٸسٝاوي ـ ن   :خٍواَو ئا

ـالڈ  يهـا  اذيا ڈاڄي٘وو ټه ّٕ ياڂ خأم واوه ڈّٚن ٔيوٌ تهٗ نهٕر، ته ا ـ ، هډاننـى ڈاڄ ئا ٌا ييځـو ياذ خي  يوا

ـ ا ڈـواٌو زكـر ٘ـډوڂ ڈاڄ   يـ ٘ـوو ټـه ّٕ   يڈ ين ڈن٩وٌ، تٌٍٔيهٕسنى؟ ته ا يّٕضاٌ ناٌغ ئاَ يټاٌټٍو وٌون  يهـا  اذي

الڈ ر ّٕي؟ اڀٍ ؾنٔرا ي ٷ ّٕضاٌ ناٌغياَ ڈٝاو ئا ـالڈ  يها اذيا ڈاڄين ٔا زوانـى   يڈـ  ييځـو ياذ خيـ هډؿـوڊ ڈاڄ  ي،ٔا

 ٘وو؟ ي٘ىڊ ّٕضاٌ ناٌغ يڈنػٍ ته وٌون
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ـالڈ  ير وٌ ن٩ـاچ قٹـوٸ  يـ ٛ قٹوٶ ڈاڄٽيٝا زهي٘وو ټه ّٕ يڈ تٌٍٔين ڈٕلڅه يوٌ تهٗ ووچ، ا ْ  ئا ـا ٍٔا  ت

ر؟ ته ا ياٸسٝاو «ىهيٴاـ   نهيهُ»ڈالٺ  وٌ  ير نٝوٜـ يـ ٛ قٹوٶ ڈاڄٽينى زهٝاين ڈن٩وٌ، ٴٍيٜوٌذ ڀٍٴسه ٔا

الڈ  و.وڀٍ يڈ يّٕڊ تٌٍٔ يها ريو ڈكىوو ياڊ اٜڃ ټڅيتا ت يقٹوٶ ٔا

ٌائه و وٌٜىوڈٹاڄه  نيټه ا ٘وو يڈاَ ّٕنؿه ڀٵسه ٘ى ٌو٘ن  الڈ ىڀاهيا تڅٽـه   ،ٕرين يوٌتاٌه ڈٕلڅه ّٕضاٌ ناٌغ ئا

ٌاهٽاٌهايڈٙهوٌزٍ ئاَڀاٌ ُاڊيڈ نواهى يڈزنها  ي ـ  قٹـوٸ  يٌهنډووهـا تـا   ٌا يڈوغوو وٌ ڈواغهه تا ّٕضاٌ ناٌغ ين 

ٌاهٽاٌهايڈٍزث٣ تا ا ياٸسٝاو الڈ ن   .ټنى يتٌٍٔ يوٌ اٸسٝاو ٔا

 ة ثحجٙيـيپ

الڈيوٌ اوت ـالڈ   يته ڈٕلڅه ّٕضاٌ ناٌغ ي، ّٕضاٌ ڈ٭ىووياذ اٸسٝاو ٔا ٌا  يانٝـاٌ انـى.   ٕـسه ينځٍ ياَ ڈن٩ـٍ ٔا  ڊو هډٽـا

الڈ :ڈ٭سٹىنى (1378)  يغـانث  ياڈـىها ي)ڈطـڃ َټـاذ( و خ   ياَ ٤ٍٸ ٭ر،يڈٍزث٣ تا ٤ث يڈنٵ يّٕضاٌ ناٌغ ،يوٌ غاڈ٭ه ٔا

ـالڈ  ٙاڊ،ي٬َڇ ا ته .انى ٘ىه يوٌون يانٍو يها تا و٬ىه خاوٖا)ڈطڃ ټا٘ر وٌنر(  ٭ريڈطثر ڈٍزث٣ تا ٤ث  يغاڈ٭ه ٔا

ر. ا ياَ ّٕضاٌ ناٌغ يزٍ ٘اهى قػڇ ڀٕسٍوه ٌا  يڈنٵـ  يٷ ّٕضـاٌ نـاٌغ  يڈٝاو نٝوٚ ٙاڊ وٌيڈطثر ٔا ٤ثـٷ  ، اٜـڃ 

ٍاڊ «ال٠ٌٍ»ٸا٬ىه  ٌاذيانس :ڈ٭سٹىنى ،ن قاڂيواننى و وٌ ٬ يڈاڊ يَ، تٍ غث الڈ ا  ياڈـىها ي٬اڈـڃ ټـاهٗ خ   يووڄر ٔا

ٍاڊ ڈواٌو ڈوغوو ته تهسٍ يانثغ ر٘ٽڃ  نيو غث  .ٔا

ر ،يو انالٸ ينياَ ن٩ٍ و يناٌغ ياڈىهايخ ياغډاڄ ي٠ډن تٌٍٔ( 1380) واوڀٍ  يڈو٠و٪ ّٕضـاٌ نـاٌغ   :ڈ٭سٹى ٔا

الڈ ن٩ٍواٌو، ڈى يو اٸسٝاو يٌوټه غنثه ٬ٹالن إَّڊ ٍاٌ ڈ ياٸسٝاو ٔا  يوٌ نٝـوٚ ّٕضـاٌ نـاٌغ    ،. او وٌ اواڈـه ٍويڀ يٸ

ٌا اَ  ٷيو زٙو ټنى يڈ ٕنىهت «ال٠ٌٍ»ته يټٍ ٸا٬ىه  ،يڈنٵ الچ ته ّٕڈوَٖ   يّٕضـاٌ نـاٌغ   يٍيـ ڀ ٘ـٽڃ  يهـا  نهيَڈٔا

الڈ ڈطثر  نډايى. يڈ يڈ٭ٍٴ يوٌ غاڈ٭ه ٔا

ـر. و   يخـ  ٕريَ ٣يٌا تا زډٍټُ تٍ ڈك يڈو٠و٪ ّٕضاٌ ناٌغ( 1389) يي٠ٌا تـاال و وٌ   نـه يوغـوو هُ  يڀٍٴسـه ٔا

ٽاالذ  ريقٹوٶ ڈاڄٽ ئاَ ٬ىچ اڈٽاڊ ٘ٵاٲ ػهينس ٌا اَ ٘ا َاٌ  ـ . تـه ٬ٹ وانـى  يڈـ  ټـوَ  ىڀاهيـ ووٌ تا ووڄـر   ،وي ىهي

الڈ سن ڈاڄٽيتا وٌ انس ئا ر اٜوڂ ٬ـىاڄر، انٝـاٲ   يزوانى تا ٬ٌا يڈ ،و ن٩اٌذ تٍ ڈثاقاذ ٬اڈه ي٭ير ڈنات٫ ٤ثياٌ و٘ا

ـ ن ايٙـاڊ  ر،يوٌ نهان قوَه ٘وو. يوٌ ا يڈنٵ ي، ڈان٫ تٍوَ ّٕضاٌ ناٌغ«ال٠ٌٍ»ر ٸا٬ىه يو ٬ٌا يو نٵ٫ اغسډا٬ نځـاه   ُي

الچ ته ڈك  .٘ډٍو يقوَه تٍڈ نيذ و زٍٝٴاذ وٌ ا٭ايٌا ٬اڈڃ ټاهٗ ٠ا ٕريَ ٣يڈسٵاوذ ڈٽسة ٔا

ـر.   يـي زث يڈس٭اٌٲ ته ؤٌس ياذ اٸسٝاويو ڈٵهوچ ّٕڊ وٌ اوت يځاه ّٕضاٌ ناٌغيغا ،ًها اوال ىڀاهين ويوٌ ا ن نٙـىه ٔا

سناو ته ٸا٬ىه ي٘اهى ا ر يڈنٵ ي٬اچ وٌ ڈواغهه تا ّٕضاٌ ناٌغ يٌاهٽاٌ ٬نواڊ ته «ال٠ٌٍ»ن ڈ٥څة ٔا قاڂ ّٕنٽـه   ، ؤا

وڈاًيڃ ايي يها اڊينه َ زـواڊ اَ ٔـنم    يٌا ڈـ  يڈنٵ يهٕسنى و نه هډه ڈواٌو ّٕضاٌ ناٌغ يٷ ّٕضاٌ ناٌغيڈٝاو ن ٸا٬ىه ُڄ

ٍا ،اًيضان .ن ٸا٬ىه وانٕريڃ ايي يها اڊيَ الڈ يها ىڀاهينٹى و يت ر. يڈٍٔوچ اَ ڈن٩ٍ ٔا  زالٖ نٙىه ٔا

ٌاڊ ) ڈٹىچ ڈٝثاقي ـالڈ    يڈنٵـ  يڈواغهـه تـا ّٕضـاٌ نـاٌغ    ( 1389و هډٽا ٌا تـا زډٍټـُ تـٍ     ياَ ڈن٩ـٍ اٸسٝـاو ٔا

ٌاهيا. انى ڃ ټٍوهيٕر زكڅيَ ٣يڈك ٽاالذ  اٌه ته ٘ا ٍ ڈٍٔـوچ،   يها قڃ ٙاڊ تا ٘ا ـالڈ  ىڀاهيـ و يتٍزـ ڈډان٭ـر اَ   ٌا ئا
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الڈ ڇيز٭اڄ ٔثةته  يّٕضاٌ ناٌغ يتٍوَ تٍن ٍا ئا ٍاٲ( و وغوو اوڄه الَچ ت َاذ ڈسهڅٵـاڊ   ي)ڈطڃ ڈن٫ ٔا ڈډان٭ر و ڈػا

ٍاٌ ته ڈن٫ ا» ،«نيغواَ ٴٕاو وٌ َڈ ڈن٫»ٸا٬ىه  اَغډڅه) اَ  يٽـ يٙـاڊ،  ي٬َـڇ ا  تـه . انى ټٍوه( ٬نواڊ ڈاننى ّٕڊ و «ٍي٠ٰ

الڈ ُيوغوه زډا ر ټه ٤ثٷ ڈواَيا ي،وٌ ڈو٠و٪ ّٕضاٌ ناٌغ يٌوٖ ٔا الڈين ٔا اَ  ياڊ ٠ٌٍ نا٘ـ ُيټه ڈ ياٴ٭اڄ ي،ن ٔا

ٍاو ڈس١ٌٍ ڈٙهٛ نيّٕنها  ر.يا اٴ الڈ ،ريوٌ نها ٕر، ڈډنو٪ ٘ىه ٔا اَ  ياَ اڈٍ ته ڈ٭ٍوٲ و نهـ  ريتا قډا يووڄر ٔا

ـٽاالز  يـ وٌ ا. قوَه تٽاهى نيا يڈنٵ ياَ ّٕضاٌ ناٌغ زوانى يڈ ٕريَ ٣يڈنٽٍ و قاٴ٩اڊ ڈك ٌاهٽاٌهـا   ين اضـٍ، ٘ا  يتـٍ 

ٍاياٸسٝاو نلوټالٔ الڈى يغى ييٻ و نهاوڀ  يځاه ّٕضـاٌ نـاٌغ  يُ غاين اضٍ نين وٌ اينىاٌو. هډؿن يواٌو ٘ىه ټه غنثه ٔا

ٍا يٙنهاواذ ڈ٥ٍـن نٙىه و خييزث يڈٍٔوچ ته نوت ياذ اٸسٝاويوٌ اوت الڈ ي٘ىه ت  نىاٌو. يٸوذ ټاٴ ياٸسٝاو ٔا

أ( 1395) ڀووٌَي ٌاهٽاٌها يڈوان٫ ٔا ٍا ياٸسٝـاو نلوټالٔـ   يټاٌتٍو  تـا ّٕضـاٌ   ى وٌ ڈواغهـه  يـ غى يٻ و نهـاوڀ

الڈ يناٌغ ر. وټٍ يٌا تٌٍٔ يوٌ غاڈ٭ه ٔا ٍا يىڀاه اٸسٝاو نلوټالٔـ ين وييخٓ اَ زث يوه ٔا ى و يـ غى ييٻ و نهـاوڀ

ـ ا ٌاهٽـاٌ  نيزٍ ڈهڇىه ټه يػه ٌٔين نسيّٕڊ، ته ا يٽٍوهايو ٌو ينٹى ڈثان غهـر  وٌ  ؾـوڊ  ي،ٙـه اٸسٝـاو  ين وو انىي

الڈ يها نأاَڀاٌ تا ّٕڈوَه يو ڈثان ٽٍوهايٌو ٍاټڇ ـ   ؤرـ   هٕسنى ئا  يّٕضـاٌ نـاٌغ   ٷياَ ڈٝـاو  يڈواغهه تا تٍن يت

الڈ  .ٕسنىيٸاتڃ ټاٌتٍو ن يوٌ غاڈ٭ه ٔا

ـ اَ ق ي،ڈوغوو وٌتاٌه ّٕضاٌ ناٌغ يها ىڀاهين ويين اضٍ زثير ايڈُ ٌاهٽاٌهأـر. وٌ ا  ي، ٌويص ڈثـان ي ن يـ ٽٍوهـا و 

ٌاهٽاٌها ٍاياٸسٝاو نلوټالٔ يخّوهٗ،  ـر  يٽٍوهايو ٌو يص ڈثانيى اَ قيغى ييٻ و نهاوڀ ؛ نا٨ٍ ته ّٕنها نٹى ٘ىه ٔا

ٌاهٽاٌها ياڈا وٌ ڈٹاڄه قا٠ٍ، ا  ياٸسٝـاو ي ـ  قٹـوٸ  يتـا ٌهنډووهـا   يا ٕـه يڈٹا ياتيٷ اٌَيڇ و اَ ٤ٍيڈٕسٹ ٤وٌ تهن 

الڈ  و.وڀٍ يڈ يتٌٍٔ ئا

ـالڈ   يځاه ّٕضاٌ ناٌغيٌ وو ڈٹاڄه غىاڀانه، نهٕر غا( و1398؛ 1397) ڀووٌَيو  ټٍڈي  يوٌ اٸسٝاو ڈس٭ـاٌٲ و ٔا

ٍا يها و ٔدٓ والڄر ٍايغى يينهاوڀ الڈ يى ت ْ انـى.   ټـٍوه  يٌا تٌٍٔـ  يوٌ ڈواغهه تا ّٕضـاٌ نـاٌغ   ياٸسٝاو ٔا ـا ٍٔا  ت

الڈينسا ّٕنٽـه   يٽي :ٔهن ڀٵر يزواڊ وٌتاٌه ّٕضاٌ ناٌغ يته وو ٜوٌذ ڈټڇ ـ   ؤري ـ  ع ڈٹاڄه نهٕر، وٌ اٸسٝاو ٔا

ـ نـو ڈسنأـة تـا ٔـانساٌ و     يٽه ا٥ٜالقينځٍ ايو و ،ٻ اٸسثاْ ٘وويڈٕلڅه اَ اٸسٝاو نلوټالٔ يؾاٌؾوب ڈٵهوڈ ّه ي

الڈيٛ تهيزهٝ  .وڀٍوػاو يا ينه ٔا

ر ټه ٌو يُ قاټيع ڈٹاڄه ووچ نينسا ٍاياَ ّٕڊ ٔا ڃ ٴاٸـى والڄـر   يـ ته ٔه وڄټڇ ـ   ؤرـ ى  يغى يٽٍو اٸسٝاو نهاوڀ

ٍا يٸ٥٭ الڈ يو ٌو٘ن ت ر: ياٸسٝاو ٔا  ٔا

الڈو يّٕضاٌ ناٌغ يٍيڀ نه ڈثاوڄه زنها ٬اڈڃ ٘ٽڃي( ه1ُ  .ٕرين يٌ اٸسٝاو ٔا

الڈ2 رين يځٍينه ٘ىڊ ڈكٝوڂ ټڃ، اهىاٲ ويٙي٬الوه تٍ ت ي( وٌ اٸسٝاو ٔا  .ُ وٌ ټاٌ ٔا

الڈ يٍيڀ ڇيزنها ڈالٺ زٝډ ياٸسٝاو «ىهيٴاـ  نهيهُ»( ڈالٺ 3  .ٕرين يوٌ اٸسٝاو ٔا

ٍا يوٌ اٸسٝـاو نلوټالٔـ   يځاه ّٕضاٌ ناٌغين غاييوٌ زث ينوت يها ن ڈٹاالذ ڀاچيا ـالڈ يـ غى ييٻ، نهـاوڀ  يى و ٔا

سه ـر؛ اڈـا    يڈوغوو وٌ ڈواغهه تا ّٕضاٌ نـاٌغ  يٽٍوهاينا٨ٍ ته ٌو ،انى ته ّٕڊ خٍوانسهن وو ڈٹاڄه يټه ا ينٹىانى.  تٍو٘ا ٔا

ٍاٌ  ٌاهٽاٌها وٌ ؤسوٌ ټاٌ ٸ  واٌو.وٌ ڈٹاڄه قا٠ٍ، نٹى 
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ٌاهٽاٌها ـسٵاوه اَ ٘ـ    يڈٍٔوچ وٌ ڈواغهه تـا ّٕضـاٌ نـاٌغ    ينٹى  ـ ا يا ٕـه يڈٹا ياتيـ وه اٌَيتـا ٔا ٌاهٽاٌهـا تـا   ي ن 

الڈ يٌهنډووها الڈيوٌ اوت يا ٔاتٹه  ،ئا َا ياذ اٸسٝاو ٔا ى. تـا زوغـه تـه    يّٕ يڈ ٘ډاٌ ته٫ يتى يڈو٠و٬ ٌو، نينىاٌو و ا

الڈ ياڊ ٌهنډووهاياَ ڈ٥اڄ٭اذ يټٍ٘ىه، ڈ ينٽه وٌ تٍنيا ٌاهٽاٌهاي)ن٩ ئا ٍ يـ ڈس٭ـاٌٲ )ن٩  ياٸسٝـاو  يٍ َټاذ( تا 

ر، نسا يانځاٌ اذ( هډٕاڊيڈاڄ  ا ٌو ټنى.يى ّ٘ييٌا ز ين ڈ٥اڄثيڈٕسىڂ ؾن ٤وٌ تهزوانى  ين ڈٹاڄه ڈيع اي٘ىه ٔا

 يبت دس ٔٛارٟٝ ثب آحبس خبسري. ساٞىبس ٔب1ِ

الڈيوٌ اوت ٍاظ يڈطڃ نډٓ، َټاذ، غُ ي، اَ ڈواٌوياذ اٸسٝاو ٔا ٌاهٽـاٌ اٜـڅ   ياو ڈي «اذيڈاڄ» ٬نواڊ تهه و ن  ي٘وو. 

ـر. وٌ ا ي)ڈنٵـ  يػاو ّٕضـاٌ نـاٌغ  ياذ اَ ٬اڈڃ اياٴر ڈاڄيُ وٌين يّٕضاٌ ناٌغٻ وٌ ڈواغهه تا ياٸسٝاو نلوټالٔ ـ ( ٔا ن ي

الڈ يها اذيا ڈاڄي٘وو ټه ّٕ يڈ ين ڈٕلڅه تٌٍٔيٸٕډر اَ ڈٹاڄه، ا ـ   يي(ځوياذ خيهډاننى ڈاڄي)ٔا  ئـاَ  يټـاٌټٍو وٌون

ـاٌه  ٻ يٙه نلوټالٔـ يىوٌ ان ين ڈن٩وٌ، اتسىا ته ڈٵهوچ و نكوه ڈواغهه تا ّٕضاٌ ناٌغيواٌنى؟ ته ا يّٕضاٌ ناٌغ ڇ ينـواه ٘ا

ر الڈ يها اذيڈاڄ ئدٓ ٠ډن ڈ٭ٍٴ .و٘ا  .٘وو يڈ يّٕنها تٌٍٔ ي زو٣ّٕٔضاٌ ناٌغ ئاَ ي، ټاٌټٍو وٌونئا

 هيـٝ ٘ئٛوالػيدس ا٘ذ «ئٛارٟٝ ثب آحبس خبسر»ٔفْٟٛ ٚ ٘حٜٛ 

َاٌ يها ډريوغوو واٌو ٸ يّٕضاٌ ناٌغ يوٸس ـ اَ ا٤ال٬اذ ڈٍتو٢ ته ٴ٭اڄ يٷ و ټاڈڅيان٭ٽاْ وٸ يتا  ياٸسٝـاو  يهـا  ري

ٌائه نډ  ٌوي، تـىين  (.23، ٚ 1987 و واڄسـٍَ،  اٌويـ ال)ٌ.ٺ:  ٕـسنى ين يڈٍزث٥ـ  يهـا  ډـر ي، ٸ٬ثاٌذ ويځٍ تهوهنى و  يا

ـ اتنى و ٴ٭اڄي ينه ڀٕسٍٖ ڈيته ٗ اَ قىٙي، تيڈنٵ يڈٹٍوڊ تا ّٕضاٌ ناٌغ يها ريٴ٭اڄ  يڈٹـٍوڊ تـا ّٕضـاٌ نـاٌغ     يهـا  ري

اڊ يـ ٛ ڈنـات٫ ڈ ي، زهٝـ يّٕضـاٌ نـاٌغ   يٍيـ ڀ ځٍ، تـا ٘ـٽڃ  يو ٬ثاٌذ ته٘ونى.  ينه ڈسوٸٳ ڈياَ قى ته ڈطثر، وٌ ټډسٍ

ٌايته ياٸسٝاو يها ريٴ٭اڄ  قاٜڃ نهواهى ٘ى. يٝيزهٝ يينه نثووه، ټا

ٍا ـ     ياَ ّٕڄووڀ ي)نا٘ يڈنٵ يټه تا ّٕضاٌ ناٌغ٬څر ن يډاڊ ته ايى ٔيڈطاڂ، زوڄ يت ـر، ت ٍاه ٔا ٗ اَ قـى  يهـوا( هډـ

ڀٍٴـر،   يٌا هڇ وٌ ڈكأثاذ نوو وٌ ن٩ـٍ ڈـ   يناٌغ يها نهيډاڊ هُيىټننىه ٔياڀٍ زوڄ ي٭نيٍو؛ يخً ينه ٜوٌذ ڈيته

ڈطثر، ټډسـٍ   يڈٹٍوڊ تا ّٕضاٌ ناٌغ ير اٸسٝاويٻ ٴ٭اڄڈطاته ي ته  ټٍو. وٌ ڈٹاتڃ، ټا٘ر وٌنر يى ڈيزوڄ يڈٹىاٌ ټډسٍ

ٌا ټا٘سهته  ّٕڊاَ  يى نا٘ياَ ٬وا يٍا زنها تهٙيَ٘وو؛  ينه انػاچ ڈياَ قى ته  يٍو و ڈـاتٹ يـ ڀ يز٭څٷ ڈ ټٕي ټه وٌنر 

ٍاڊ ڈية وينٝ يّٕڊ ته ٜوٌذ ڈناٴ٫ ناٌغ  .٘وو يځ

ٍا يته ڈ٭نا يٻ، ّٕضاٌ ناٌغياذ اٸسٝاو نلوټالٔيوٌ اوت و  ي( نٝوٜـ ييا ڈنـاٴ٫ نهـا  يـ هـا )  نـه ياڊ هُيـ ڈ يـي واڀ

ر ياغسډا٬  يِاغسډـا٬  يهـا  نـه يأر ټـه هُ ن ڈ٭نيته ا «يڈنٵ يّٕضاٌ ناٌغ» ،ڈطالً (؛172، 1932ٚ)ٌ.ٺ: خيځو،  ٔا

ر.  ينٝوٜ يها نهيٗ اَ هُيت ير اٸسٝاويٻ ٴ٭اڄي  يټننىه تهٙـ  ا ڈٍٝٲيىټننىه يٻ زوڄيځٍ، يو ٬ثاٌذ تهّٕڊ ٔا

ٌا ته وينه ٴ٭اڄياَ هُ ٍاڊ زكډير نوو  ْ ا ڈٝـٍٲ  يـ ى يـ اْ زوڄيـ ن ڈٹيـي ز٭ؾـوڊ  ټنـى.   يڃ ڈيځ ـا ٍٔا  يهـا  نـه يهُ ت

ـ   يڈنٵـ  يټه ّٕضاٌ ناٌغ ييها ري(، ٴ٭اڄياغسډا٬ يها نهيٍو )و نه هُيڀ يٜوٌذ ڈ ينٝوٜ نـه  يٗ اَ قـى ته يواٌنـى، ت

ٍاهيڈٍتو٢ ته ّٕنها ن يها ډريػه، ٸياتنى و وٌ نسي يڀٕسٍٖ ڈ  ٘ونى. يټننىه ڈ ُ ڀډ
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َا ٍ اَ ڈ يٽي يٻ، ّٕضاٌ ناٌغيوٌ اٸسٝاو نلوټالٔ ،ٌو نيا َاٌ وٌ قٝـوڂ زهٝـ     ٩ـاه نـه ڈنـات٫   يٛ تهي٘ٽٕـر تـا

ٍاٌ ڈ يٽٍويٌو ٬نواڊ تهټٍوڊ ّٕڊ  ي٘وو و وٌون ي٘نانسه ڈ ٍاو اَ  يڀ يڈ٥څوب وٌ ؤسوٌ ټاٌ ٸ ـ »ٍو. ڈـ ، «ټـٍوڊ  يوٌون

ٍا يڈنٵ يػاو ّٕضاٌ ناٌغيُه وٌ ٬اڈڃ ايػاو انځيا ٌاهٽاٌهـا     يناٌغ يها نهيزكډڃ هُ يت ـر ټـه تـا  اَ ، اوزيڈسٵـ  ئا

ر يػاو ّٕضاٌ ناٌغياذ تٍ ٬اڈڃ ايو٫٠ ڈاڄ غډڅه  (.192)هډاڊ، ٚ  ٸاتڃ زكٹٷ ٔا

ٔاَي ّٕضاٌ ناٌغي ڈنٵي أر. ايـن   ڈٙهوٌزٍين ٌاهٽاٌ اٸسٝاو نلوټالٔيٻ تٍاي وٌوني« ياذ خيځوييڈاڄ»

هاي ّٕالينىه تـاٌَزٍين   هاي ٔثُ تٍ ٴ٭اڄير ٘وو. و٫٠ ڈاڄياذ هاي ناٌغي و٫٠ ڈي ڈاڄياذ تٍ ٬اڈڃ ايػاو هُينه

و ّٕضـاٌ نـاٌغي ٌا اٴـُايٗ    نډونه اَ ټاٌتٍو ڈاڄياذ خيځويي أر. ڈاڄياذ خيځويي هُينه نٝوٜـي ٬اڈـڃ ايػـا   

ڀٍوو. اڀٍ نٍل ڈاڄياذ ته ؤٌسي ز٭يين و وٌياٴر ٘وو، خـٓ   وهى و وٌ نسيػه، ڈوغة ټاهٗ ٴ٭اڄير وي ڈي ڈي

اڄثسـه  ٘ـونى.   هاي نٝوٜي و اغسډا٬ي تٍ هڇ ڈن٥ثـٷ ڈـي   ٌوو و هُينه اَ و٫٠ ڈاڄياذ، ّٕضاٌ ناٌغي اَ تين ڈي

هاي نا٘ي اَ يٻ ٴ٭اڄير تٍ ويځٍاڊ نيٕر؛  ٌٴسن هډه َياڊ ته ڈ٭ناي اَ تين« وٌوني ٘ىڊ ّٕضاٌ ناٌغي ڈنٵي»

ټه ٴ٭اڄير يٻ ټاٌنانه ّٕالينىه، قسي اڀٍ وٌ ٥ٔف تهينه اغسډا٬ي هڇ ٸٍاٌ وا٘سه تا٘ى، ڈٹاويٍي ّٕڄـووڀي   ؾناڊ

هاي نا٘ـي   اين أر ټه ٬اڈڃ ايػاو ّٕڊ زډاچ هُينه« وٌوني ٘ىڊ ّٕضاٌ ناٌغي ڈنٵي»ته هډٍاه واٌو. ڈن٩وٌ اَ 

ويىڀاڊ  ته ڈ٭ناي غثٍاڊ َياڊِ َياڊ ڄُوڈاً ير نوو ٌا زٹثڃ نډايى. هډؿنين وٌوني ٘ىڊ ّٕضاٌ ناٌغي ڈنٵياَ ٴ٭اڄ

٘وو و ڄُوڈـي نـىاٌو    هاي نٝوٜي و اغسډا٬ي و٫٠ ڈي نيٕر. ڈاڄياذ خيځويي تٍاي ٌٴ٫ واڀٍايي ڈياڊ هُينه

وٌ ڈواغهه تـا ّٕضـاٌ نـاٌغي ڈنٵـي،      ويىڀاڊ تدٍواَو. اٜوالً ٌويٽٍو اٸسٝاو نلوټالٔيٻ ټه ووڄر ّٕڊ ٌا ته َياڊ

 نا٨ٍ ته ټاٌايي اٸسٝاوي و زهٝيٛ تهينه ڈنات٫ أر.

ٍا يازيڈاڄ  ،اًيـ و٠ـ٫ ٘ـوو و ضان   يٷ ّٕضـاٌ نـاٌغ  يتٍ ڈٝـاو  ،ى اوالًي٘وو تا يو٫٠ ڈ يّٕضاٌ ناٌغ ئاَ يوٌون يټه ت

نا ٽڅٕوڊين) تا٘ى يو اغسډا٬ ينٝوٜ يها نهياڊ هُيؤٌر ته انىاَه زٵاوذ ڈ  (.676، ٚ 2005، ىٌيو ٔا

ٔاَي ّٕضاٌ ناٌغي هٕسنى ټه اين وو ويّڀـي ٌا   هاي أالڈي وٌ ٜوٌزي واغى ټاٌټٍو وٌوني تناتٍاين ڈاڄياذ

 وا٘سه تا٘نى.

 يآحبس خبسر يػبص ياص ٘ظش وبسوشد دسٚ٘ ياػالٔ يٞب بتئبِ يثشسػ

الڈ يها اذيڈاڄ ٍاٌ ڈيوٌ وو ؤسه ضاتر و ڈسٱ ئا  ٍنى.يڀ يٍ ٸ

ر ټه نٕثر، ڈٹىاٌ  يازي( ڈاڄيڄاو٘ اي) «اذ ضاتريڈاڄ» ٌا ٘ـٍ٪ ڈٙـهٛ ټـٍوه تا٘ـى؛     ئا ا ڈوٌو و٫٠ ّٕنها 

ٍاظ و غُ ڈاننى َټاذ و نډٓ ټه نٕثر، ڈٹىاٌ و ڈوٌو و٫٠ ّٕڊ  ه ټه ٘ـاٌ٪، زنهـا ڈـواٌو    يوٌ ٍ٘٪ ڈٙهٛ ٘ىه و ن

ر. ٌا ڈٙهٛ ټٍوه ٔا  ّٕنها 

الڈ يازي( ڈاڄيا قٽوڈسي) «ٍيڈسٱ  اذيڈاڄ» ر ټه قاټڇ ٔا ٍا ئا ا٣ْ ناٚ و يوٌ ٘ ٍٔا ڈٝڅكر غاڈ٭ـه   ت

الڈ ـر     ي٤وٌ ڈٕسٹ ڈوٌو ّٕڊ ته يا قسيټنى و نٕثر، ڈٹىاٌ  يو٫٠ ڈ ئا وٴسـٍ  ) ڇ اَ ٤ـٍٲ ٘ـٍ٪ ڈٙـهٛ نٙـىه ٔا

 .(353ٚ  ،1371هډٽاٌي قوَه و وانٙځاه، 
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ر يَټاذ وٌ ا٥ٜالـ ٴٹه ٍانهيَټاذ اتىاڊ )ٴ٥ٍه( ټه ڈاڄ يٽي :وو نو٪ ٔا ٍا    يا اذ ٔ ر ټـه تـا ٘ـ وٌ  يناٜـ ٣ ئا

ٍاو واغة ڈي٘ة ٬ َټاذ اڈواڂ ټه ٘اڈڃ ٰالذ )ڀنـىچ، غـو، نٍڈـا و ټٙـډٗ(، ان٭ـاچ       يځٍيو و ،٘وو يى ٴ٥ٍ تٍ اٴ

 ٘وو. ين )٤ال و نٹٍه ڈٕٽوٺ( ڈي)٘سٍ، ڀاو و ڀؤٵنى( و نٹى

ٍا .ٕرين ير اٸسٝاويَټاذ ٴ٥ٍه نا٨ٍ ته ٴ٭اڄ ٌاهٽاٌ ين نډيتنات ٘ـوو.   يزڅٹـ  يوٌ ڈواغهه تا ّٕضـاٌ نـاٌغ   يزوانى 

ر. نځهىاٌيُ ؾنين نيَټاذ نٹى ٌا    ين ٔا ٍاٌ   ياٸسٝـاو  يهـا  ريـ ع( وٌ َڈـٍه ٴ٭اڄ يـ ڈٕٽوټاذ ٤ـال و نٹـٍه )خـوڂ  ٸـ

ٍاه واٌوين٩ ي،، ّٕضاٌ ناڈ٥څوتيٍو. اڄثسه ناٌظ ټٍوڊ خوڂ اَ ؾٍنه اٸسٝاويڀ ينډ ن ّٕضـاٌ  ياڈا ا ؛ٍ انالڂ وٌ ڈثاوالذ ته هډ

ـ  يقاڂ ّٕنٽـه ڈـ  ، و اتىي يډر نډوو ڈيا وٌ ٸاڄة ٔاَوټاٌ ٸٍيٕر؛ َين يڈنٵ يٷ ّٕضاٌ ناٌغيناڈ٥څوب اَ ڈٝاو ڇ ّٕضـاٌ  يوان

٥ه ٸـ  ڇيڈٕسٹ ٤وٌ ته يناٌغ ٍاڊ ڈنسٹڃ ڈيته وـ  ها ډريو نه ته ؤا  ٘وو. يځ

َايـن هٕـسنى و   ياٸسٝـاو  يهـا  ريـ َټاذ ٰالذ و ان٭اچ نا٨ٍ ته ٴ٭اڄ وٌ  يّٕضـاٌ نـاٌغ   يٍيـ ڀ اڈٽـاڊ ٘ـٽڃ   ٌو، ا

 يى و ټـاٌټٍو نـ ټن يڈ يٌا وٌون يڈنٵ ين انوا٪ َټاذ ّٕضاٌ ناٌغيا :ڈ٭سٹىنى يڈٍزث٣ تا ّٕنها وغوو واٌو. تٍن يها ريٴ٭اڄ

ٌاڊ)ٌ.ٺ:  ىنواٌ ييځوياذ خيه ته ڈاڄي٘ث ٍ ټـٍو ټـه وٌ   ين زٝـو يزواڊ ؾن ي. ڈ(150ـ148ٚ  ،1378 ،انٝاٌي و هډٽا

ٌا تـه و  يـ نه ٴ٭اڄياَ هُ يتهٙ ڀوييخٍواَو و  ينډ ياٌيتاتر ّٕت يا نهي، ټٙاوٌَ هُيډيټٙر و ٍاڊ ڈنسٹـڃ   ير نـوو  ځـ

ٍا يټه ڈس٭څٷ ته هډه ا١٬ا يټٍوه و اَ ڈنات٫ ّٕت ر، ت سٵاوه ڈيزوڄ يغاڈ٭ه ٔا ٍا  .ټنى يى ڈكٝوڂ نوو ٔا ن ټٙـر  يتنـات

ر. َټاذ ڈ١ا٬ٳ ٰالذ و يڈنٵ يتا ّٕضاٌ ناٌغ يډيو ٍاه ٔا ٌا  ين ّٕضـاٌ نـاٌغ  يزوانى ا يڈ ينٕثر ته ٰالذ ّٕت يډيهډ

ٍاي ټٙر ّٕتي، ن) ټنى يوٌون ٍاي ټٙر ويډي  5ٍل َټاذ ت ر 10وٌٜى و ت  .(وٌٜى ٔا

ـر   ر ڈُتوٌ اَ وو غهر ڈـٍووو ٔا ـر، تڅٽـه      يډـ يتـٍ ڈكٝـوالذ و   َټـاذ ٜـٍٴاً   ،اوالً :تٍو٘ا و٠ـ٫ نٙـىه ٔا

ـ ضان .ڈٙډوڂ خٍوانر َټاذ هٕـسنى ـ   ټډسٍ يهٍؾنى تا نٍنـ هڇ   يڈكٝوالذ ّٕت ٍ   ،اًي ٌاڊ وٌ ٴ ـسٵاوه اَ ّٕب تـا نـى  ائا

ٍايػاو هُيا يته ڈ٭نا ،يډيټٙر و ٍاڊ نيو ينه ت ٌا وٌ    ڇيـ ٕـر ټٙـاوٌَ و  يتنـا ن  ٍا اٜـوالً يـ ٕر؛ َيځ ٌاڊ  ټـاٌ ّٕب تـا

َاٌ يا ڈثاوڄه ٌايزه يتا سٵاوه  ٌاڊ تهيه ټنى زا ٔا  تا٘ى. يػاو ّٕضاٌ ناٌغيطاته اڈ ځاڊ او اَ ّٕب تا

ٍايڈٙاته ّٕنؿه وٌتاٌه ٰالذ ت ر؛ يُ ٸاتڃ تيان٭اچ ن ياڊ ٘ى، ت ـ   ي٭نـ ياڊ ٔا ر زٝـوٌ ٘ـوو ټـه َټـاذ     ڈډٽـن ٔا

ٌا وٌون رين ٴ٭اڄيا يڈنٵ ي٘ىه تٍ خٍوٌٖ ٘سٍ، ڀاو و ڀؤٵنى، ّٕضاٌ ناٌغ و٫٠ ّٕڊ  يين او٬ـا يټنى. الَڈـه ؾنـ   يڈ يها 

ر ټه نٙاڊ وه ٍا يها ريڇ ٴ٭اڄئا  يٽـ يهٕسنى.  يّٕضاٌ ناٌغ يٍيڀ ٣ وغوب َټاذ، ڈنّٙ٘ ٘ٽڃيڈُتوٌ وٌ ؾاٌؾوب ٘

ٍا ر ټه ا واناذ ڈُتوٌ،ي٣ وغوب َټاذ تٍ قياَ ٘ ٍاين قيّٕڊ ٔا ـ زٱً ييواناذ وٌ زډاچ ٤وڂ ٔاڂ اَ ٬څوٴه ٜك نـى  ټنه ي

ٍا تهيتاتر نٍ يا نهيو واڈىاٌ هُ ٍانىڊ واچ وٌ ٜك ر ټه ؾ  يٍيـ ڀ نوو ڈوغـة ٘ـٽڃ   ينوو ى ٬څوٴه ندٍواَو. ٌو٘ن ٔا

ٌاڊ  انػاڈـى ټـه ز٭ـىاو و    يڈ يّٕضاٌ ناٌغ يٍيڀ ته ٘ٽڃ يسين ٴ٭اڄيؾن ي٘وو. زنها وٌ ٜوٌز ينډ يّٕضاٌ ناٌغ ـ اڈـىا ٻ ي

ٌا نډناو تا٘يَ يڈن٥ٹه ته ٸىٌ ٌا نىهى. اڈا وغوب َټاذ  ٍاز٫ ڈوغوو ټٵاٲ هډه ّٕنها  ـ زـواڊ تـه خى   يى ټه ڈ ىه اَوقـاچ  ي

ٍا ،ٍا َټاذينٕثر واو؛ َ ر.ي٣ اَوقاچ و هڇ وٌ ٰيهڇ وٌ ٘  ٍ ّٕڊ واغة ٔا

ن يوانـاذ واٌو َڈـ  يقڈاننى اينٽـه  تا٘ى؛  ئاَ تٍوَ ّٕضاٌ ناٌغ نهيزوانى َڈ يُ ڈين يځٍيو ٬څڃٻ واڈىاٌ ته ير يٴ٭اڄ
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ٌا ٠ايو ٍاڊ ٘ونى و ڈكٝوالذ ّٕنها  ٍا وغوب َټاذ ڈٙـٍو٢ تـه   ينىاٌو؛ َ ي٫ َټاذ نٹٙيُ وٌ زٍٙين ني٫ ټننى. اڈا ايځ

ٍاڊ ني٫ قٹوٶ وييز١  ٕر.يځ

 خوسب. 

ر: ٰنايٍ هٵر ؾته، نډٓ يىڀاه اڈاڈي٤ثٷ و ٍاز  يڇ غنځيُ واغة ٔا ـ ٌاَ و يټـه تـا ٰواٜـ    ي، ڈ٭ىڊ، ڀـنع، غـواه ا ي

ٍاچ، َڈيّٕ يڈ ؤر ته اڊ، يـ ن ڈيـ و ڈنٵ٭ر ټٕة. اَ ا ،نٍو ياَ ڈٕڅډاڊ ڈ يټه ټاٴٍ يڈ ينيى، اڈواڂ قالڂ ڈهڅو٢ ته ق

ٍاچ اٌزثـا٤   يډر غنځيٰن ـ نىاٌنـى؛ َ  يتـا ڈٕـلڅه ّٕضـاٌ نـاٌغ     يو ڈاڂ قالڂ ڈهڅو٢ ته قـ وٌ تٕـسٍ   يٍا ّٕضـاٌ نـاٌغ  ي

َاٌ يها ريٴ٭اڄ َاٌ يها ريٴ٭اڄ اَ غډڅهن وو يٍو و ايڀ ي٘ٽڃ ڈ يتا  ٕسنى.ين يتا

َاٌ يسياَ ڈٕڅډاناڊ، ٴ٭اڄ ين زو٣ٔ ټاٴٍ يڈيى َڈينٍ ر يتا ٍاينٔا وٌ ّٕڊ  يّٕضـاٌ نـاٌغ   يٍيـ ڀ اڈٽاڊ ٘ـٽڃ  . تنات

ـ ضان .٘ـوو  يػـاو ّٕضـاٌ نـاٌغ   ير هډواٌه ڈوغة اين ٴ٭اڄيوغوو نىاٌو ټه ا يڅيوڄ ،اڈا اوالً .وغوو واٌو ـ  ،اًي  يسين ٴ٭ـاڄ يؾن

وغـوب نډـٓ    ،ضاڄطـاًّ  .ن وٌنر تٽاٌو(ين َڈيوٌ ا يټاٴٍ يڈاننى اينٽه ڈطثر تا٘ى )ڈ يزوانى ڈوغة تٍوَ ّٕضاٌ ناٌغ يڈ

ٍاڊ )و زكٹٷ ّٕضاٌ ناٌغياڊ ته ويڈٍٙو٢ ته واٌو ّٕوٌوڊ َ ػانيوٌ ا  ٕر.ي( نيڈنٵ يځ

ر ټه ٘اڈڃ هٍ نو٪ ٴ٭اڄ يټڅ ي٬نوان «ڈنٵ٭ر ټٕة» ـر ټـه ٴ٭اڄ    يڈ ير اٸسٝاوئا  يهـا  ريـ ٘وو. ٌو٘ـن ٔا

سه تا٘نى، اڈا وغوب نډٓ وٌ ا يا ڈنٵيڈطثر  يزواننى ّٕضاٌ ناٌغ يتاڄٹوه ڈ ٜوٌذ ته ڀوناڀوڊ ياٸسٝاو ـ نتـاٌه   نيو٘ا ُ ي

ر؛ َ يته زكٹٷ ّٕضاٌ ناٌغ  يڈنٵـ  يټه ّٕضاٌ ناٌغ ييټاٌها و  اَ ټٕة قاٜڃهڇ ته ڈناٴ٫  ،ٍا نډٓيڈٍٙو٢ نٙىه ٔا

نىاٌنـى.   يڀونه ّٕضاٌ نـاٌغ  ؽيټه ه ييها ريٴ٭اڄڈطثر واٌنى و هڇ ته  يټه ّٕضاٌ ناٌغ ييٍو، هڇ ته ّٕنهايڀ يواٌنى ز٭څٷ ڈ

ـ يڀ ياَ ڈنٵ٭ر ټٕة ز٭څٷ ڈ ينډٓ ته تهٙ ٬الوه تٍ ّٕڊ، ٗ اَ ڈٝـٍٲ ٔـاالنه ٴـٍو و نـانواوه او تا٘ـى.      يٍو ټه ت

ٍا  ٘وو. ياو واغة نډ ٍت يؽ نډٕيا ټډسٍ تا٘ى، هياَ او يټه وٌّٕڈى ٴٍو ته ٸىٌ ن ين وٌٜوٌزيتنات

ٍاه تا٘ـنى. اَ ا  ي يڈنٵ يزواننى تا ّٕضاٌ ناٌغ يُ ڈين يڈ٭ىن يها ريٴ٭اڄ ـ ا ڈطثر هډـ ٤ثـٷ ن٩ـاچ   ؾـوڊ  ن ڀً٘ـسه،  ي

ٍاٌ واٌنى يقٹوٸ الچ، ڈ٭اوڊ وٌ َڈٍه انٵاڂ ٸ ٌاڊ،   َاوه ټونايي)ٌ.ٺ:  ٔا وٌتـاٌه ّٕنهـا    يٍيـ ڀ ڇيزٝـډ ( و 1397و هډٽـا

الڈيڈنو٢ ته زٝډ ر يڇ قاټڇ ٔا ـالڈ  (،366ٚ  ،ٶ1415انٝاٌي، )ٌ.ٺ:  ٔا نـى تنـا تـه ڈٝـاڄف     زوا يڈـ  يقاټڇ ٔا

الڈ ٍا يتٍواٌ اغاَه تهٍهڀوناڀوڊ  يها وهي، ته ٘يغاڈ٭ه ٔا ٍاو ا٥٬ا ټنى. تنات ٌا ته اٴ ڈـٍزث٣   يها رين وٌ ٴ٭اڄياَ ڈ٭اوڊ 

 وغوو نىاٌو. يّٕضاٌ ناٌغ يٍيڀ اڈٽاڊ ٘ٽڃ تا ڈ٭ىڊ، اٜوالً

ٍاذ وٌ» ٌاه ٰواٜـ   ، هـٍ  «اَذيق»ى ڈٝىاٶ ڈثاقاذ ٬اڈه هٕسنى و ٤ثٷ ٸا٬ىه يٍ ڈٍواٌي، ن٩«ييايغواه  يټـه اَ 

ٍا ٍاظ ټنى، ڈاڄٻ ّٕڊ نواهى توو. تنات سه ٌا ٔا ٍاظ غواهٍ وٌيّٕنها  سه ٌاه ق يياين وٌ ٔا ـ اَ  ، ينـه ٰواٜـ  يٍ اَ هُيـ اَذ، ٰي

 ڀٍوو. يّٕضاٌ ناٌغ يٍيڀ ٕر زا ندٍوانسن ّٕڊ زو٣ٔ ٴٍو ڈوغة ٘ٽڃيتاتر نوو غواهٍ وٌ ټاٌ ن يځٍينه ويهُ

اْوٌ نٝوٚ ڀنع،  ٍٔا ر. َڈ س٭ىويڈ يها اٴر ٘وو، قاڄري ينيڈنٽه وٌ ؾه َيا ت ټـه ڀـنع    ينيٸاتڃ زٝوٌ ٔا

ٌا٠يى، يّٕ يڈ ؤر تهاَ ّٕڊ  ر،  يا اَ ا ٌاڄكٍب ٔا ٌاالٔالچيوا ٌا٠ين يٍ، َڈيوٌ ٴٍٞ ان .ا وا ـر   يا اَ ا ڈثاـ و ڈواذ ٔا

ٌا٠يا اَ انٵاڂ ي ـالچ وغـوو واٌو    يا اٴـر ٘ـىه نٙـانه   ي ا تٍ ڀنعِيو وٌ هٍ قاڄر،  ،ناٚ ڈٕڅډاناڊ يڈڅٽ يا ا ـ اَ ٔا ا ي



ٕين ټٍڈ / ... التلبدي اػالْـ  ثشسػي سٕٞٙٛدٞبي حمٛلي   131 يڈكډىق

ر ټه  ياڊ، نډٓ وٌ ٜوٌزين ڈينىاٌو. اَ ا وٌ  ياڀـٍ ټٕـ   ڈـطالً  ؛ټنـى  ىا ير خياتنىه ڀنع نٕثر ته ّٕڊ ڈاڄٽيواغة ٔا

ٌاڄكٍب ڀنػ الچ وٌ ّٕڊ تا٘ى، ؾه نثا٘ى؛ ؾه وٌ اڈـالٺ نٝوٜـ   يىا ټنى، وٌ هٍ ٜوٌذ )ؾه اضٍيخ يوا تا٘ـى،   ياَ ٔا

ر ټه وٌ ؾنيو تا وو٘ يڈٍ ّٕڊ(، ڈاڄٻ ڀنع ٘نانسه يؾه وٌ ٰ ٌا تدٍواَو. ٌو٘ن ٔا  يّٕضاٌ نـاٌغ  ين ڈواٌويى نډٓ ّٕڊ 

الڈيٕر؛ َيٸاتڃ زٝوٌ ن ر و َ ˚اتنىه ڀنعي، يٍا ٤ثٷ قٹوٶ ٔا ر.يته و يانيڈاڄٻ ّٕڊ ٔا ٍاڊ واٌو نٽٍوه ٔا  ځ

ٍ يو يټه وٌ ڈڅٻ نٝوٜـ  يټنى )ڈطڃ ڀنػ يىا نډير خياتنىه ڀنع نٕثر ته ّٕڊ ڈاڄٽيټه قاڄسي اڈا وٌ  ىا يـ خ يځـ

ر(، تهيټه ڀنع ڈٍتو٢ ته ڈاڄٻ َڈ ڀٍوو ي٘وو و ڈٙهٛ ڈ يڈ ٍا يـ ٍو )َيـ ڀ ي٘ـٽڃ ڈـ   ينٽه ّٕضاٌ نـاٌغ يا  ٌٰڇ ن ٔا

سه ياتنىه ڀنع ڈاڄي ر ٌا ټه ڈاڄٻ ڈكسٍچ و ڈ٭څوچ واٌو، تٍو٘ا واغـة  تـٍ او  ٌا تدٍواَو(، نډٓ  اٖ نهي، تىوڊ ّٕنٽه هُٔا

ٍا ينډ ٍاينٕريوٌ ټاٌ ن يضاٌ ناٌغ٘وو ّٕ ين، هٍڀاه نډٓ ڀنع واغة ڈي٘وو. تنات ـ نتاٌه  نينډٓ وٌ ا . تنات ُ ټـاٌټٍو  ي

 ٌا نىاٌو. يّٕضاٌ ناٌغ ئاَ يوٌون

 َيخسج. 

الڈ يها نئٽونر وٌ ٍَٔڈٔثة ته  ٍڈٕڅډاناڊ ٍٜٴاًيه اَ ٰيغُ ٍ   يانً ڈ ئا ر يـ ه، ٴ٭اڄيـ ٫ غُي٘وو. ؾـوڊ وٌ زٙـ

َاٌ ً  يّٕضاٌ ناٌغ ئاَ يزواڊ اَ ّٕڊ ټاٌټٍو وٌون يٕر، نډيڈىن٩ٍ ن يناٜ يتا ر. اڀٍ تدـ ُ يٍيٌا انس٩اٌ و٘ا ه يـ ڇ ټـه غ

ٍاڊ يڈ يوٌ ٬وٞ نىڈاذ ٬ډوڈ ٌائه ٘ىه ته ټاٴ الڈ يا ٍاو( اَ ّٕنـاڊ   يـ ٍ قٵـ٧ غـاڊ و ڈـاڂ ا   ي)ن٩ يوٌ غاڈ٭ه ٔا ن اٴـ

ڃ يـ ن نـىڈاذ اَ ٸث يـ ن ٜـوٌذ اڀـٍ ا  يوٌ ا (،365ٚ  ،1371وٴسٍ هډٽاٌي قوَه و وانٙځاه، )ٌ.ٺ:  ٘وو ياٴر ڈيوٌ

ٍايتا٘ى )ڈطڃ اڈن ي٬ډوڈ يټاالها َاٌي٬ډوڈ يټاالها ير(، ؾوڊ ت ـ ن ي، ّٕضاٌ نـاٌغ ڀٍوو يڃ نډيزٙٽ ي، تا ُ ٘ـٽڃ  ي

َاٌ ˚ن نىڈاذياڈا اڀٍ ا .ٍويڀ ينډ سٵاوه اَ ّٕنها اَ ڈٝاويتا٘نى، وٌ ا يتا ـر و وٌ    يٷ ّٕضاٌ نـاٌغ ين ٜوٌذ ٔا ڈطثـر ٔا

ٌاهٽاٌ ڈاڄ يُ ڈيڈطثر ن يڈواغهه تا ّٕضاٌ ناٌغ سٵاوه يزواڊ اَ  ُ  يټٍو. ته واذ ٔا ـ يـ ځـٍ ٔـهن، غ ٍان ٍا   يه غث ـر تـ  ئا

الڈ ييها نهيهُ ٍا يټه قٽوڈر ٔا ـر   يازيـ ه ڈاڄين ٜوٌذ، غُيوٌ ا .وهى يانػاچ ڈ ياهڃ ټساب يڈ يت ٍا  ٔا  يټـه تـ

ر. يّٕضاٌ ناٌغ ئاَ يوٌون  ڈطثر و٫٠ ٘ىه ٔا

 خراجد. 

الچ،  يها اذين نو٪ اَ ڈاڄيّٕنٍ ٍاظ»ضاتر وٌ ٔا ر ټه اَ َڈ «ن قٕـيني،  ٌ.ٺ: ) ٘ـوو  يڀٍٴسـه ڈـ   ياڄكـاٸ  يهـا  نئا

الڈ. (402ٚ ، 7ظ  ،1380 َا يووڄر ٔا ٍاو  ي )هډـاڊ(  اڄكـاٸ  يهـا  نيَڈ نهاوڊ اٌيوٌ انس يوٌ ا )ڈٕـڅډاناڊ و   تـه اٴـ

ٍاظ ڈٍڈٕڅډاناڊ(يٰ ٍاظ تهوٌ قٹ .ٍويڀ ي، اَ ّٕنها ن ـسٵاوه اَ َڈـ    يا ڈطاته اغاٌه يٹر، ن ر ټه تاتـر ٔا ڈُتـوٌ   يهـا  نئا

ٍا يخٍوانر ڈ ٌا هډؿوڊ ڈاڄ ينډ ني٘وو. تنات ٍاظ  ٌاهٽاٌييځوياذ خيزواڊ ن ٍا ي،   وانٕر. يّٕضاٌ ناٌغ ئاَ يوٌون يت

 ريات هتغيهالُـ . 

الڈ ُ و٠ـ٫ ټنـى.   ين يځٍيو يها اذيضاتر، ڈاڄ يها اذيى، ٬الوه تٍ ڈاڄياَ و ٜالقىيزوانى وٌ ٜوٌذ ن يڈ يقٽوڈر ٔا

ٌاڊ نڅٵـا  ثاًيه زٹٍين ٌويو٫٠ نٙى. ا يځٍياذ ويضاتر، ڈاڄ يها اذيتػُ ڈاڄ وٌ َڈاڊ ٌٔوڂ نىا ڀانـه و   ٔـه  يوٌ وو
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ـ ته انـً ڈاڄ  يزوغه يت ٬څرن يزٍ ى ڈهڇياٴر. ٘ايُ اواڈه ين يٍڈّٚڈناڊ ٬څيُ وٌ ووٌه اڈين ـ يـ اذ وٌ اي ٍاوان  ين ووٌه، ٴ

ريو ينٕثر ته وٌّٕڈىها ياَين يووڄر و ت ي٬ډوڈ يوٌّٕڈىها  (.1383ٸكٳ، )ٌ.ٺ:  ځٍ تووه ٔا

ة وٌ َڈاڊ اڈين ووٌه و٫٠ ٘ى، ڈاڄيټه وٌ ا يىيغى يها اذيڈاڄ اَغډڅه ٍاى  ٙـاڊ  يتـوو. ا  ڈّٚڈنـاڊ ٍياذ تٍ ٔا تـ

ة ٰي٬ٍٍتى يٻ ويناٌ  ٍاى هٍ ٔا ٍاى هٍ ٔاڂ وو ويناٌ، و ت ٍاڀاه ؾٍيىه، ت ة زاَى ټه وٌ ؾ ٍاٌ واونـى  يـ ڈاڄهٍ ٔا  اذ ٸـ

٘ـى،   يناٌ خٍوانـر ڈـ  يانه، تا وڀ ٔه يها اذ تٍنالٲ َټاذ واچين ڈاڄي. نٍل ا(77، ٚ 9ظ  ،ٶ1409ق٬ٍاڈڅي، )ٌ.ٺ: 

َاـ   ڈطالًـ   نٽهينه ا ة،  يتا ة هـڇ ڈاڄ ياَ  ين قسيَټاذ واوه ٘وو. هډؿن ٬نواڊ ته يٽيهٍ وه ٔا اٴـر  ياذ وٌيـ ٻ ٔا

ر. اقسډاالً ي٘ى، تٍنالٲ َټاذ واچ ټه قى نٝاب ڈٙهٝ يڈ ـ يـ ن ڈاڄيـ و٠ـ٫ ا ٬څر  و٘ا  يڈـاڄ  ياَهـا ين نيڈّ٘اذ، ز

الڈ ر. يقٽوڈر ٔا  تووه ٔا

ٌا نيڈاڄن نو٪ يا ٌا يُ نډياذ  ـ وانٕـر؛ َ  ييځـو ياذ خيـ ڈٙاته تـا ڈاڄ  يټاٌټٍو يزواڊ وا ـة   ينځهـىاٌ  ،ٍا اوالًي ٔا

ٍاين يانثاٌيَ ير اٸسٝاويٴ٭اڄ ـ ضان .اذ و٫٠ ٘ـوو يټٍوڊ ّٕڊ ڈاڄ يوٌون يٕر ټه الَچ تا٘ى ت ن يـ هـىٲ اَ و٠ـ٫ ا   ،اًي

ٍايڈاڄ ر، نه وٌون ياذ، ټٕة وٌّٕڈى ت  .يّٕضاٌ ناٌغ ئاَ يقٽوڈر تووه ٔا

الڈ يها اذيوٌ ڈػډو٪، ڈاڄ ر واٌنـى،  يـ ٕـسنى، تڅٽـه ٬ډوڈ  ين يص ټه ڈٍٙو٢ ته وغوو ّٕضـاٌ نـاٌغ  ين قياَ ا ئا

الڈ يها اذيٕر ټه ڈاڄين تىاڊ ڈ٭نا نينىاٌنى. اڄثسه ا ييځوياذ خيه ته ڈاڄي٘ث يټاٌټٍو ٻ يـ  ٙـاڊ ڈو٠و٬ وٸسـي  ئا

ٍاه تا ّٕضاٌ ناٌغ ير اٸسٝاويٴ٭اڄ ر، ټاٌټٍو وٌون يهډ ٍايواٌنى.  يٌ ناٌغّٕضا ئاَ ئا ٕـر ټـه انـً    ين  نؾنيڈطاڂ  ت

ٍاڊ ّٕضاٌ ناٌغيٗ اَ ڈ٬ٌُه ويها ټه تا ٬ثوٌ واچ يَټاذ اَ ٘هٝ ـ   يػاو ڈيا يڈنٵ يځ  ايـن  ٘ـىڊ  يټنى، ڈوغـة وٌون

ه هُينه نـاٌغي و٠ـ٫   ڀٍوو؛  يڈ يّٕضاٌ ناٌغ ٌا وٌوني ټنى، تايى ؤٌر ته انىَا ٍاي ّٕنٽه ّٕضاٌ ناٌغي  ٍا ڈاڄياذ خيځويي ت َي

ٍاٍت زٵاوذ ڈياڊ هُينه ته٘وو.  ُاڊ ڈاڄياذ تايى ؤٌر ت ٍ، ڈي ڀـي    ٬ثاٌذ ويځ ى. وڄي ايـن وّي هاي اغسډا٬ي و نٝوٜي ت٘ا

ڀي وٌ نډٓ و َټاذ اټسٵا ڈي يٻ َا ڈاڄياذ وٌ هيؽ ٌٔي اين وّي ٌ، ته ٍت ٍاي انسٝا و. ت الڈي وغوو نىٌا  ٘وو: هاي ٔا

اَ  يـٻ  هـيؽ هٕـسنى، نـٍل َټـاذ وٌ     يڈنٵـ  يتا ّٕضاٌ ناٌغ ييها رينٽه ڈواٌو زكر ٘ډوڂ َټاذ، ٴ٭اڄيتا ٴٍٞ ا

ا ڈاننى َټاذ ٴ٥ٍه، ڈٹىاٌ ڈٙـهٛ و  يتڅٽه  ،ٕرين يو اغسډا٬ ينٝوٜ يها نهياڊ هُين ڈيڈواٌو ّٕڊ، ڈسنأة تا زثا

ر،  يضاتس ٌايا ڈاننى َټاذ ٰالذ، ان٭اچ و نٹىئا ُا     ين، وا ـر ټـه تـا اٴـ ټنـى.   يٍ ڈـ ييـ ن ڈـواٌو زٱ يـ ٗ ايؾنى نٍل ٔا

 ٘وو. يوغوو واٌو ټه اڀٍ اڈواڂ ڈىن٩ٍ ټډسٍ اَ ّٕڊ تا٘ى، َټاذ واغة نډ ييها قى نٝاب ڀاهين يهډؿن

ـر. ٌو٘ـن   ي٘وو. نٍل نډٓ وٌ هډه ڈواٌو، ت يڈٙاهىه ڈ يوٌ نډٓ ته نكو ّٕ٘ٽاٌزٍ يّڀين ويا ٕر وٌٜى ٔا

ر ټه تا وغوو ا ا٘ـى، نډـٓ   ت يڈنٵـ  يٷ ّٕضـاٌ نـاٌغ  ياڀٍ ڈواٌو زكر ٘ـډوڂ نډـٓ، ڈٝـاو    ين نٍل ضاتر، قسئا

ٌاهٽاٌ ينډ ٍا يزوانى  وڈـاً  يو اغسډـا٬  ينٝوٜـ  يها نهياڊ هُين ڈيٍا زثايى؛ َيّٕ ٘ډاٌ تهټٍوڊ ّٕڊ  يوٌون يت ٍاتـٍ   ُڄ ت

 ٕر.يٕر وٌٜى نيت

ـ اَ ڈاڄ يـٻ  هـيؽ ػه ڀٍٴر ټه وٌ ين نسيزواڊ ؾن يڈ ،وٌ ڈػډو٪ ـالڈ  يڈو٠ـو٬ه وٌ ن٩ـاچ قٹـوٸ    يهـا  اذي  ئا

الڈ يها اذياَ ڈاڄ يټاڈڃ وغوو نىاٌو. تٍن ٤وٌ ته ييځوياذ خيڈاڄ يها يّڀيو نـا٨ٍ تـٍ    )ڈطڃ َټاذ ٴ٥ٍه( اٜـوالً  ئا

اڈٽـاڊ تـاڄٹوه    ،ػهيهٕسنى )و وٌ نس ياٸسٝاو يها ريټه نا٨ٍ ته ٴ٭اڄ ييها اذياڊ ڈاڄيٕر. اَ ڈين ياٸسٝاو يها ريٴ٭اڄ
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ـ يٌا نـىاٌو؛   ييځـو ياذ خيـ ووڀانه ڈاڄ يها يّڀيو يٻ هيؽوٌ ّٕنها وغوو واٌو(،  يّٕضاٌ ناٌغ يٍيڀ ٘ٽڃ ٘ـ٢ٍ   ،اوالً ي٭ن

ٍاٌ الڈ يها اذياَ ڈاڄ يٻ هيؽ يتٍٸ ٕر ټـه  ين نيَټاذ ڀؤٵنى ڈنو٢ ته ا ،ٕر؛ ڈطالًين يّٕضاٌ ناٌغ يٍيڀ ٘ٽڃ ئا

ٍا ٍاڊ ٘وو. ضانياڊ ويڀؤٵنىاڊ ڈوغة ٠ٌٍ و َ يؾ ـالڈ  يهـا  اذياَ ڈاڄ يٻ هيؽُاڊ يڈ ،اًيځ تـه انـىاَه انـسالٲ     ئا

الڈ يها اذيڈاڄ .ٕرين ير اٸسٝاويٴ٭اڄ يو نٝوٜ ياغسډا٬ يينه نهاياڊ هُيڈ ٌاي ي،ٔا ضاتر هٕـسنى   يها نٍل يا وا

ٍايوغوو نىاٌو ټه نٙاڊ وهى نٍل ڈاڄ يؽ ٘اهىيُ هيٍ نيان ٜوٌذٍ واٌنى. وٌ يڈسٱ يها ا نٍلي اڊ يـ ڈ يياذ ته انىاَه واڀ

 ٘وو. ين ڈييز٭ يو نٝوٜ ياغسډا٬ يينه نهايهُ

 ئٛارٟٝ ثب آحبس خبسرت دس ي. ساٞىبس حمٛق ٔبِى2

الچ اهسډاچ و ين٩اچ قٹوٸ ٍاين قٹوٶ ڈاڄٽيٳ و ز١ډيته ز٭ٍ يا ّهئا ٌا يـ ُ قٹـوٶ ڈاڄٽ يـ ى نياڊ غىير واٌو. نهاوڀ ر 

ٍ  يـ ر تايـ قٹـوٶ ڈاڄٽ  :ټننى و ڈ٭سٹىنى ينوو واٌو ڈ يها ڃيڈهڇ وٌ زكڅ يا ڈٹوڄهڈطاته  ته ف تا٘ـى و اَ  يى ٘ـٵاٲ و ٜـ

 ف واٌنى.يزٍغ يىه اٸسٝاويٴاـ  نهيهُ صير ټنى ټه اَ قيقډا ييها ريٴ٭اڄ

ـر.    يقٹـوٸ  ير وٌ ٌهنډووهايٛ قٹوٶ ڈاڄٽيوه زهٝي٘ ين ڈٹاڄه تٌٍٔيا يٌو ٗ ين ڈٕلڅه خيووڈ ـالچ ٔا ٔا

ر وٌٜوٌز يهيتى الچ، اَ اٜڃ يٛ قٹوٶ ڈاڄٽيټه زهٝ ئا ټـٍوه تا٘ـى،    يٍويخ ياٸسٝاو «ىهيٴاـ   نهيهُ»ر وٌ ٔا

الڈيڈص ين قيزواڊ اقسډاڂ واو ټه اَ ا يڈ ٍا ياڊ اٸسٝاو ٔا ٍاتر وغوو واٌو. تـه ا يغى ييو نهاوڀ ن ڈن٩ـوٌ، اتسـىا   يـ ى ٸ

اٌه ٍا  يوٌ انى يته ڈٵهوچ و نكوه ڈواغهه تا ّٕضـاٌ نـاٌغ   يا ٘ا ـر و وٌ اواڈـه  يى نـواه يـ غى ييٙـه نهـاوڀ وه ي٘ـ  ،ڇ و٘ا

ٌا تا زيٛ قٹوٶ ڈاڄٽيزهٝ الچ  الڈ ير نٝوٜيه قٹوٶ ڈاڄٽيى تٍ اٜڃ اوڄيټّ٘ر وٌ ٔا ڀونـاڀوڊ   يهـا  و قاڄر ئا

 ڇ.يټن يڈ يّٕڊ تٌٍٔ

 ـٝ ٟ٘بدٌشايدس ا٘ذ «ئٛارٟٝ ثب آحبس خبسر»ٔفْٟٛ ٚ ٘حٜٛ 

٤ثٷ ويىڀاه نلوټالٔيٻ، ڈواغهه تا ّٕضاٌ ناٌغي هډواٌه وٌ ٸاڄة وٌوني ټٍوڊ ّٕضاٌ ناٌغي، ّٕڊ هڇ تـا أـسٵاوه   

ټننـىه   ؾنـين ٌويٽـٍوي ٌا ڀډـٍاه   ڀيٍو؛ وڄي نهاوڀٍايـاڊ غىيـى    اَ ٌاهٽاٌهاي ووڄسي، ن٩يٍ ڈاڄياذ ٜوٌذ ڈي

 :ټوَواننى. ته ز٭ثيٍ  ڈي

 ا٘زبْ ؿٛد دچبس اثٟبْ وشدٜ اػت. ٔؼٕـٛالً  يتيٗ ٔٛلؼيذ دس چٙيسا وٝ ثب يت ا٘تخبثئبٞ ˚يبفت ػٙتيسٞ

ٕ يوٙذ ٚ ثب يُ ٔيتحٕ يهشس «ة»ثش  «اِف»ؿٛد:  يٗ ثشخٛسد ٔيّٝ، چٙئٗ ٔؼيثب ا ٓ ٌشفـت وـٝ   يذ تلـ

ـ  يا ّٝئٗ اؿتجبٜ اػت. ٔب ثب ٔؼيٓ؟ أب ايشيسا ثٍ «اِف» يذ رّٛيچٍٛ٘ٝ ثب ٞ  يسٚ ٞؼـت ٝ سٚث  يتيٓ وـٝ ٔـب

ـ   «اِف»ثٝ  يُ هشسئؼتّضْ تحٕ «ة»ذٖ يبٖ ديدًٚشفٝ داسد. ارتٙبة اص ص ـ ئخٛاٞذ ثـٛد. ٔؼ  يّٝ ٚالؼ

ُ وٙـذ  يتحٕ يب٘يص «ة»اربصٜ داد وٝ ثش  «اِف»ذ ثٝ يب ثبيٗ اػت وٝ آيٓ ٌشفت ايذ دسثبسٜ آٖ تلٕيوٝ ثب

ٗ اػت وـٝ چٍٛ٘ـٝ اص   يا يّٝ اػبػئٚاسد وٙذ؟ ٔؼ يب٘يص «اِف»اربصٜ داد وٝ ثش  «ة»ذ ثٝ يبِؼىغ ثبب ثي

 .(114 ، ف1390وٛص، ؟ )ؿٛد يشيتش رٌّٛ يبٖ رذيثشٚص ص
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ٍا  ي٘ـوو ټـه وٌ انى   يڈـ ڈ٭څوچ  ين ٬ثاٌذ ته نوتياَ ا  ڈن٩ـوٌ  تـه  يى، ڈواغهـه تـا ّٕضـاٌ نـاٌغ    يـ غى ييٙـه نهـاوڀ

ـ اَ َ يٍيغڅوڀ يٍو، تڅٽه هىٲ اٜڅيڀ يّٕڊ ٜوٌذ نډ ئاَ يوٌون ـر  ياڊ تي  ٬ثـاٌذ   تـه . (126 ٚ)هډـاڊ،   ٙـسٍ ٔا

ـر. ٤ثـٷ ا   يٽٍو نهاويتٍ ٌو يىه اٸسٝاويٴاـ   نهيىڀاه هُيو يځٍ، نو٬يو ـ  ين ٌويـ قاټڇ ٔا ټـٍوڊ ّٕضـاٌ    يٽـٍو، وٌون

سه تا٘ى.ينٕثر ته و٠٭ ينه ناڄٛ ټډسٍي٘وو ټه هُ يُ ڈيزػو يزنها وٌ ٜوٌز يناٌغ  ر ڈٹاتڃ ّٕڊ و٘ا

ه تـه نٵـ٫   يـ نٽه قٹـوٶ اوڄ ينه ڈثاوڄه ٜٵٍ(، ايٻ )هُيوهى ټه وٌ ؾاٌؾوب ٴٍوٞ اٸسٝاو نلوټالٔ ينٙاڊ ڈ ټوَ

ٌاقس ين، ّٕنها ڈياڊ ٤ٍٴينه ڈيهُ يت يڀوو اڈٽاڊ ڀٵر ٔثة ٍا تهينىاٌو؛ َ يسيټىاچ ٤ٍٲ تا٘ى، اهډ ؤـر   يزواننى ته 

ٌا ؤر يڇ ڈػىو قٹوٶ تُننى و ته نسايته زن٩ ڈثاوڄـه ڈـان٫    يهـا  نـه ي، ټـه وغـوو هُ  يواٸ٭ـ  يايـ وٌ وناتنى. اڈـا  يع ټا

ًاټٍه ٤ٍٴو ڀٵر ـ تا٘ـى، اهډ  يسيه ته نٵ٫ ؾه ٴ٭اڄينٽه قٹوٶ اوڄي٘وو، ا ين ڈيڀو و ڈ  يى قٹـوٸ يـ ٻ زډهيـ ر واٌو و ي

ر اٌَٖ زوڄ ـسه تا٘ـى   يىاذ قٹوٸيٍ زډهينٕثر ته ٔا يٙسٍيت يىيڈډٽن ٔا ٍا (123 ٚ)هډـاڊ،   و٘ا ن الَچ ي. تنـات

ر قٹوٶ ڈاڄٽ  ػه وهى.يٌا نس يىين اٌَٖ زوڄيٙسٍيڇ ٘وو ټه تيزن٩ يا ڀونه ته رئا

قٹوٶ ڈاڄٽير اَ ٬ناٍٜ اٜڅي ن٩ٍيه اٸسٝاو نهاوڀٍاي غىيى وٌتاٌه ّٕضاٌ ناٌغي أر، زا غايي ټه نهاوڀٍايـاڊ  

(. 348، ٚ 1967)وڈسـُ،   واننـى  زٍين ټاٌټٍو قٹوٶ ڈاڄٽير ٌا وٌوني ٘ىڊ ّٕضاٌ ناٌغي ڈي غىيى نهٕسين و اٜڅي

واٌنـى، ټٕـة    يـاٌ ټه وٌ انس يټاٌ٘اڊ و ټاالها و نىڈاز يٍوي=أر> ټه اٴٍاو نٕثر ته ن يقٹوٸ» يرقٹوٶ ڈاڄٽ

٠ـٌٍ َوڊ اَ   يـا قـٷ نٵـ٫ ٌٔـانىڊ     ټننىه ياڊت يرقٹوٶ ڈاڄٽ يځٍ،٬ثاٌذ و (. ته64ٚ  ،1377)نوٌش،  «ټننى يڈ

تـٍاي نډونـه، نٍيـىاٌ يـٻ      (.347ٚ  ،1967)ٌ.ٺ: وڈسـُ،   أر يځٍاڊو ياته نوو  ييزوانا يا ييواٌا يٻ يٷ٤ٍ

٘وو. قٹوٶ ٜاقة َڈين ڈكىوو أر.  هاي ڈٙهٛ ڈي اي اَ ٴ٭اڄير َڈين ـ وٌواٸ٫ ـ ڈاڄٻ قٷ انػاچ ڈػډو٬ه  

زوانى تٍاي هډه ا٬ډـاڂ ټنـى. او ڈډٽـن     زوانى ڈان٫ أسٵاوه تٍني اٴٍاو اَ َڈين ٘وو، وڄي اين ڈډان٭ر ٌا نډي او ڈي

هـاي ّٕتيـاٌي    اي ناٚ، خٍوٌٖ ڈكٝوالذ ناٚ، يا ا٬ډاڂ نو٪ ناٜي اَ ن٩ـاچ ه أر ڈػاَ ته اقىاش ٔانسډاڊ

 (.146ٚ ، 1390ټوَ، تا٘ى يا نثا٘ى )ٌ.ٺ: 

يڃ وٌ ز٭يين َياڊ ٍاين ويىڀاه، قٹوٶ ڈاڄٽير نٹٙي ٜا و ټه تايى وٌ يٻ ٴ٭اڄيـر اٸسٝـاوي تـه قٕـاب      تنات هايي وٌا

ر ټه هُينـه هايي ټه نثايى ته قٕاب ّٕينى. اين قٹوٶ ڈاڄٽ ّٕينى و َياڊ ٌا        ير ٔا ٍتـو٢ تـه هـٍ ٴ٭اڄيـر اٸسٝـاوي  هـاي ڈ

ني َا َياڊ ټنى. ٍت اين  ڈٙهٛ ڈي ْ، انسٹاڂ ٍت ا ٍاڊ، تـه     هاي قاٜڃ َا ٴ٭اڄير ٔا ڈطاتـه انسٹـاڂ    هاي اٸسٝـاوي تـه ويځـ

ي غٕر  هُينه ٌَا ٍاياڊ غىيى ته ڈثاوالذ تا ٌا تايى وٌ نځٍٖ ڈسٵاوذ نهاوڀ  ټٍو. وغو ته ّٕناڊ نيٕر. ڈنّٙ٘ اين انسالٲ 

ي ٌو و تىڂ ڈي ٌَا ر ټـه يٽـي َا ايـن     ٤ثٷ ويىڀاه نهاوي، ّٕنؿه وٌ يٻ ڈثاوڄه تا سه َا قٹوٶ ڈاڄٽير ٔا ٘وو وو ٕت

سه ر  ٕت ُ، ها ٰاڄثاً ڈن١ڇ ته يٻ ټاالي ٴيُيٽي يا نىڈر ٔا ٌ.ٺ: وڈس ـر ټـه    (347، ٚ 1967) سه ويځٍ ڈثڅٱي ٔا و ٕت

وانر ڈي َاي ټاال يا نىڈر ٍخ ـسه    وٌ ا ر ټه اٸسٝاوواناڊ نلوټالٔـيٻ ڈ٭ډـوالً ٕت يـا نـو٪ قٹـوٶ      ٘وو. اين وٌ قاڄي ٔا

ٌا ته ٍنى و ته ونثاڂ زو٠يف نيٍوهايي ڈي ٬نواڊ واوه ڈي ڈاڄٽير  ٌا ـ ټـه تـه       ڀي ٌونى ټه ٸيډر و ز٭ىاو واقـىهاي ټـااليي 

ُ، ټننى ) ى ـ ز٭يين ڈي اين قٹوٶ ڈن١ڇ هٕسن ـه نلوټالٔـيٻ تـه      347، ٚ 1967وڈس ٍاين، نسيػـه ڈثاوڄـه وٌ انىٙي (. تنات

ٍاياڊ غىيى ڈهڇ انسٹاڂ ڈاڄٽير ڈكىوو ڈي ٌا انسٹاڂ قٹوٶ ڈاڄٽير ڈي ٘وو، اڈا نهاوڀ ين نسيػه ڈثاوڄه   واننى. ٍز
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ٍزث٣ تـا يـٻ ٴ٭اڄيـر       ٤ثٷ اين ويىڀاه، اڀٍ قٹوٶ ڈاڄٽير ته نوتي زٍٝيف و ز١ډين ٘وو، ڈػډو٪ هُينه هـاي ڈـ

ٍ، هُينه ٘وو و ته اٸسٝاوي ڈسوغه ٜاقة ّٕڊ ڈي ُتوٌ ته ٜوٌذ وٌوني نډوو خيىا ڈـي  ٬ثاٌذ ويځ ټنـى. اڄثسـه ؾـوڊ     هاي ڈ

ٌ.ٺ:   ز٭ٍيٳ و ز١ـډين ټاڈـڃ قٹـوٶ ڈاڄٽيـر ٬ډـالً اڈٽـاڊ       ه َڈينـه   291، ٚ 1387ٌنـاني،   خـًٍي نيٕـر ) (، هډـوٌا

و. تا اين قاڂ، هٍؾه ته ٔډر قٹوٶ ڈاڄٽير ٘ٵاٲ ٘ٽڃ زـٍ قٍټـر ټنـيڇ،     ٘ىه ٍز و ز١ډين ڀيٍي ّٕضاٌ ناٌغي وغوو وٌا

ُاڈاذ ٸانوني خايثنى ٘ىه ٍاو ته اڄ ٌا  هُينه ،اٴ ٍتو٤ه  َنى ڈيهاي ڈ وا سه ڈيو وٌ نس ٍخ  ٘وو. يػه َا ڀٕسٍه ّٕضاٌ ناٌغي ټٔا

ٍا  ؛ٙـسٍ تا٘ـى  ير ټنى ټه اٌَٖ ڈكٝوالزٙـاڊ ت يقډا ييها ريى اَ ٴ٭اڄير تايقٹوٶ ڈاڄٽ :ى ڈ٭سٹىنىياڊ غىينهاوڀ

ر ټـه ّٕ يى خأم واوه ٘وو ايټه تا ياڄّٚها تا٘ى، ٔ ينهٍ ّٕب، ټٙسه ٘ىڊ ڈاه ياَ ّٕڄووڀ ية نا٘ياڀٍ ّٕٔ» ڈطالً ا يـ ن ٔا

ٌا ّٕڄـووه ټـٍوه    يىازيٗ اَ اٌَٖ زوڄيٌٴسه ت اَؤر يها ياٌَٖ ڈاه ر ټه ّٕب نهـٍ  ـ   ٔا ـ ا ني ، ٚ 1390)ټـوَ،  « ٍ؟ي

ر ټه ّٕ نيڀٍٴر ا ڇيوٌتاٌه ّٕڊ زٝډ ىيټه تا يا ڈٕلڅه»، ټو٬ََڇ  (. ته114 ٤ـٍٲ اغـاَه واو ټـه تـه      ٻيته  ىيتا ائا

ألڈٕ ؟ت٭ٽٓ ايټنى  ڃيزكډ يانيَ يځٍيو ـ اَ َ يٍيغڅوڀ يڅه ٔا ٍ يت اڊي ـر )  ٙـس ٍا (. »114هډـاڊ، ٚ  ٔا ڈـا   يتـ

ـ  (.147ٚ  ،هډاڊ« )ڊ تا٘ىانٙاياَ َ ٗيانػاچ ٘وو ټه ڈنٵ٭ر ّٕنها ت ييها رئر ټه ٴٹ٣ ٴ٭اڄڈ٥څوب ا  ٔـاڊ،  ىينت

ٍا ٌاهٽاٌ ـ ته نٵ٫ ٴ٭اڄ ريقٹوٶ ڈاڄٽ نيو ز١ډ ٛيزهٝ زواڊ يٌا ڈ يى وٌ ڈواغهه تا ّٕضاٌ ناٌغيغى يينهاوڀ  ييهـا  ري

ر ٙسٍيا تهوانٕر ټه اٌَٖ ڈكٝوالذ ّٕن  .ٔا

 ت دس اػالْئبِىق حمٛق يٜٛ تخليؿ يثشسػ

ٌا ڈ ير وٌ ن٩اچ قٹوٸيٛ قٹوٶ ڈاڄٽيوه زهٝي٘ الچ   ٬نـواڊ  تهه و ؾنى قاڄر ڈډٽن يٻ اٜڃ اوڄيزواڊ تا يټٍ  ئا

 :ن ټٍويين اٜڃ زثيا يها ريڈكىوو

 يت خلٛكيٝ حمٛق ٔبِىياكُ اِٚ

الچ ا يوٌ ن٩اچ قٹوٸ ير نٝوٜيه قٹوٶ ڈاڄٽياٜڃ اوڄ ر ئا  ڀونـه  هٍ ڈٍٙو٪، ؾاٌؾوبزوانى وٌ  ڈى ڈاڄٻټه ن ٔا

ڈٕـسنىاذ   اَغډڅـه . (230ٚ  ،1ظ  ٶ،1406ڈكٹٷ واڈاو، )ٌ.ٺ:  تٽنى اڈواڂ نوو وٌ ا٬ڇ اَ ڈاوى و قٹوٸى ،زٍٝٴى

ـ   »ڈٙهوٌ  يص نثوي٘وو، قى ياو ڈي «ٔڅ٥نر/  ٣يزٕڅ»ن اٜڃ ټه اَ ّٕڊ تا ٬نواڊ ٸا٬ىه يا  ياڊّ اڄنـآْ ڈٕـڅ٥َّوڊ ٬څ

ر. ٸٍّٕڊ ټ457ٍ، ٚ 1، ظ ٶ1405غډهوٌ،  ي)اتن ات «اڈواڄٙهِڇ ٌا ته ڈاڄٽاڊ و ٜـاقثاڊ ّٕنهـا انسٕـاب    ُ يڇ ني( ٔا اڈواڂ 

ر ـر  ٖڈٵاو ټه« نٕأّ»ة ڈثاٌټة ٔوٌ 29ية ّٕ اَغډڅه؛ واوه ٔا زٝـٍٲ   ؛ ؾـوڊ واڂ تٍ ٔڅ٥نر ڈاڄٻ تٍ اڈواڂ نوو ٔا

ر. ريٌا تىوڊ ټٕة ٠ٌا ځٍىيوٌ اڈواڂ و  وى ڈډنو٪ ٔانسه ٔا

 يت خلٛكيحمٛق ٔبِى يٞب تئحذٚد

ٌا يته ڈ٭نا «٣يزٕڅ»ٸا٬ىه  ٍا « ڈٙـٍو٪ »زٝـٍٴاذ   تڅٽه ٜـٍٴاً  ،ٕريٗ نيها ييقٷ ٔڅ٥ه ڈ٥څٷ ڈاڄٻ تٍ وا  يٌا تـ

 (.146، ٚ 1390ټوٌَ،   )ٌ.ٺ: اڊ واٌويُ غٍين يقٹوٸ يها څه وٌ هډه ن٩اچلن ڈٕيوانى. ا يُ ڈيڈاڄٻ غا
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الچ، ڈكىوو يوٌ ن٩اچ قٹوٸ ٍا يٌوٗ يخ س٭ىويڈ يها رئا ٍاٌ واٌو. او ت ٌاڈثاوڄه  يڈاڄٻ ٸ ى يـ نـوو ڈٹ  يها ييوا

ر. هډؿن ً ين٩ ي،ناڈٍٙو٬ يها وهيزوانى ته ٘ ين ڈاڄٻ نډيته ٠وات٣ تاب ڈ٭اڈالذ ٔا ٍاٲ و زثـ ٍ اَ اڈـواڂ نـوو   يٍ ٔا

سٵاوه ټنى،  ٌاهئا ٌا وٌ  ٍاَي، )ٌ.ٺ:  ټاٌ تنىو ناڈٍٙو٪ ته يها ا ّٕڊ  ځـٍ  ير وي. ڈكىوو(37، ٚ 2ظ  ،ٶ1411ڈٽاٌچ ٘ي

ر ټه ڈاڄٻ غاييوٌ  «٣يزٕڅ»ٸا٬ىه  ٌا  يا تٍنياَ هډه  ي٭ني٘وو؛  ڈكػوٌ ٘نانسه  ˚ٔا زكـر   يـي اَ زٝـٍٴاذ وٌ وا

سه ڈ  ٘وو. يزډڅٻ نوو تاَو٘ا

٘ـوو ټـه    يڈ٥ٍـ ڈـ  ييوٌ غا يٍا ّٕضاٌ ناٌغينىاٌو؛ َ يتا ڈٕلڅه ّٕضاٌ ناٌغ يډيڈُتوٌ اٌزثا٢ ڈٕسٹ يها ريڈكىوو

ٌا ناٌظ اَ ٸاڄة ڈثايها نهياَ هُ يتهٙ يٻ ٴ٭اڂ اٸسٝاوي َاٌٗ  ٍاڊ ڈنسٹڃ ټنىيته و يوڄه تا  يهـا  ريڈكىوو يوڄ ؛ځ

ٍا يسيڈكىوو ،ڈطالً ؛نىٕسين ياٸسٝاو يها ريٍ نا٨ٍ ته ٴ٭اڄيان ٥ه ڈكػوٌ يټه ت ٍاو ناتاڄٯ )ته ؤا ٍا ياٴ انسٹـاڂ   ير( تـ

و ټننى.  ير و٫٠ ٘ىه، نا٘يڈاڄٽ ٍاڊ َياڊ وٌا ٍاو وٌ ٠ډن يٻ ٴ٭اڄير اٸسٝاوي ته ويځ ّٕنؿـه تـا   َا اين نيٕر ټه اين اٴ

ٍاڊ ڈي و ّٕڈىڊ َياڊ ته ويځ ر ټه ڈوغة وٌا و نو٪ زٍٝٴازي ٔا ٌزثا٢ ڈٕسٹيڇ وٌا وي    ڈٕلڅه ّٕضاٌ ناٌغي ا ٘وو. ؾنـين ڈـوٌا

ٕڅي٣ و ال٠ٌٍ»زكر ٬نواڊ  نوٌو ڈياڊ وو ٸا٬ىه ز ٍايي غىيـى وٌ        « ٍت ـاوڀ ـٌا نه ٌاهٽ ـاڊ  ـثر ڈي ـر. ٕن ٌٔـي ٔا ٸاتڃ ٍت

الچ   زواڊ ٔنػيى. ها ڈي ٌا نيُ تا زوغه ته اين ٸٕڇ َا ڈكىوويرڈواغهه تا ّٕضاٌ ناٌغي و ڈو٫٠ ن٩اچ قٹوٸي ٔا

ٍا ٌاهٽاٌ اٸسٝاو نهاوڀ ٍا يى، ڈالٺ و٫٠ ڈكىوويغى ي٤ثٷ  ـ ٴاـ   نـه يزٝـٍٴاذ ڈاڄـٻ، هُ   ير تـ  يىه اٸسٝـاو ي

ر. ٤ثٷ ا ٌا اَ زٍٝٴاذ َيتا ياٌ، زنها وٌ ٜوٌزين ڈ٭ئا ـر ټـه َ  يى ڈاڄٻ  ـ انثاٌ وٌ اڈواٗڄ تاَو٘ا اَ و٠ـ٫   ياڊ نا٘ـ ي

ٍار يڈكىوو ٍاڊ وٌ اضٍ ٴ٭اڄياڊ واٌو ٘ىه ته ويڈاڄٻ، ټډسٍ اَ َ يت ـ  ،انثاٌ ڈاڄٻير َيځ ٍ يو ٬ثـاٌذ  ـ تـه ا  ي اٌَٖ ـ   ځـ

 انثاٌ ڈاڄٻ تا٘ى.ير َياَ ٴ٭اڄ يٗ اَ اٌَٖ ڈكٝوڂ نا٘يىه تيو اڊيڈكٝوڂ َ

ڃ او٘ڄـي غـوَا زٝـٍٲ ڈاڄـٻ      الچ، تايى ويى ٜا هيٛ ڈكىووه قٹوٶ ڈاڄٽير نٝوٜي وٌ ن٩اچ قٹوٸي ٔا ٍاي ٙز ت

ٍاڊ ؾځونه ڈكىوو ڈي نوٌو تا َياڊ ويځ ٔڅ٥نر( هنځاچ ٍت ر: )ٸا٬ىه  ٌٔي ٔا  ٘وو؟ اين ڈو٠و٪ وٌ ٘ٗ قاڄر ٸاتڃ ٍت

 گراىياّل. تصرف هٌدر تَ ػذم اًتفاع د

ڈوغـة   ٔـاَو  يڈـ  يټه ٔـانسډاڊ ڈٍزٵ٭ـ   ي، ٘هٝڈطالً ؛٘وو يٍ ڈين قاڄر، زٍٝٲ ڈاڄٻ ڈوغة ٬ىچ انسٵا٪ ٰيوٌ ا

. انـى  نىانٕـسه  «ال٠ـٌٍ »ٷ ٸا٬ـىه  يٌا اَ ڈٝـاو نډونه ن ينى. ٴٹها اڀٍوى ڈكٍوچ يٌ نوٌ٘ها اَ نو هيهډٕا ي٘وو تٍن يڈ

ڈكٹـٷ واڈـاو،   ٌ.ٺ: ) ٘ـوو  ير ٘نانسه ڈـ ي، قٷ ڈاڄٻ ته ٌٔډ«٣يزٕڅ»ر اٜڃ يتا قاټډ ين ڈواٌويوٌ ؾنٌو،  اين اَ

ٌاهٽـاٌ  ّ٘ڈ ياٸسٝاو «ىهيٴاـ   نهيهُ»ه تا ڈالٺ ين ٌوي. ا(155، ٚ 1ظ  ،ٶ1406 ٍا نوي وٌ  ى ٔـاَڀاٌ  يـ غى يينهـاوڀ

ر ڈنٵ٭ر اَؤريٕر؛ َين ٍاڊ، نٕثر ته ڈنٵ٭ر قاٜڃ اَ زٍٝٲ ڈاڄـٻ ت يٌٴسه و ٍا ڈډٽن ٔا ٙـسٍ تا٘ـى و اغـاَه    يځ

 ته ٍٜٴه نثا٘ى. يص اٸسٝاويته ڈاڄٻ، اَ ق ين زٍٝٴيؾن

 گراى تَ ّاسطَ تصرف در اهْال آًاىياى ديدّم. تصرف هٌدر تَ ز

ٍاڊ ڈـ يانثاٌ وٌ اڈواڂ ويڇ ڈوغة زٍٝٲ َيڈٕسٹ ٤وٌ ڈاڄٻ تا ٌٴساٌ نوو، ته يڀاه وٌ  ينٽـه ٘هٝـ  يڈطـڃ ا  ؛٘ـوو  يځ

ٕر ټه زٝـٍٲ ڈاڄـٻ   ين يىينػا زٍوينى. وٌ اية تثيه ّٕٔيقٵٍ ټنى و تٍ اضٍ ٠ٍتاذ ّٕڊ، نانه هډٕا يڈڅٻ نوو ؾاه
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ر يځٍيزٍٝٲ ته ڈاڂ و ڈوغة ز٭ډيڇ ٘ـوو و   يقاټڇ ڈـ  «ال٠ٌٍ»ٸا٬ىه  ٌوي . تىين٘ىه و ته او ٠ٌٍ واٌو ټٍوه ٔا

 .(157، ٚ 1ظ  ،ٶ1406كٹٷ واڈاو، )ٌ.ٺ: ڈ ٍويڀ يٌا ڈ ين زٍٝٴيؾن يغڅو

 ؛ٍويـ ڀ يٜـوٌذ ڈـ   ياٸسٝاو «ىهيٴاـ   نهيهُ»تىوڊ زوغه ته ڈالٺ  ين ڈواٌويوٌ ؾن «ال٠ٌٍ»ر ٸا٬ىه يقاټډ

ٍ ياڊ تـه اڈـواڂ و  يټه ڈاڄٻ تا زٍٝٲ وٌ ڈاڂ نوو، ڈوغة زٍٝٲ و َ  نيهډ ي٭ني ن زٝـٍٲ ڈډنـو٪   يـ ٘ـوو، ا  يځـ

 ٘وو. يػاو ڈيټه وٌ اضٍ ڈكىوو ٘ىڊ ڈاڄٻ ا يانيا َي تا٘ىٙسٍ يٍ تياڊ واٌو ّٕڈىه ته ڈاڂ ٰينٽه َيٴاٌٮ اَ اڀٍوو،  يڈ

 هالک يگراى تا قصذ اضرار ّ تذّى ًفغ ّ ضرر تراياى ديسْم. تصرف هٌدر تَ ز

ٍاٌ ته و ٍٜٴاًنى، يتث يانيا اَ زٍٺ ّٕڊ َيتثٍو  ينٽه اَ زٍٝٲ وٌ اڈواڂ نوو نٵ٭يڈاڄٻ تىوڊ ا يڀاه ٍ يته ٸٝى ا٠  يځـ

ـالچ    ينٕثر تـه ڈـٍو انٝـاٌ    تن غنىب سمزةٌٴساٌ  ˚َنى. نډونه ڈٙهوٌ يؤر ته زٍٝٲ وٌ اڈواڂ نوو ڈ وٌ ٜـىٌ ٔا

ر. ٌا ته  يتاٰ ٔډٍه ٔا ر و ّٕڊ  ٍا ينهڅ ياَ انٝاٌ ٴٍونر، وڄ يٽيو٘ا سطنا ټٍو و ت ـر   نـوو نځـه   يٌا اَ ّٕڊ ٔا  و و٘ا

اَ  ي. ڈـٍو انٝـاٌ  ٘ـى  يواٌو تـاٮ ڈـ   ،ته نهڃ ڈُتـوٌ  يته تهانه ٍٔټٙ ،يتىوڊ ا٤ال٪ و اغاَه ڈٍو انٝاٌ ڀاه يڀاه و ت

ر هنځاچ وٌوو اغاَه تځ ٔډٍه ٌا ڈ٥څ٫  يته نكو اي ٍوينؤا ـ نُو خ ي. ڈٍو انٝاٌٍٴريندً ٔډٍه ي؛ وڄٔاَوّٕنها   اڈثٍي

سنى هنځاچ وٌوو تـه تـاٮ اغـاَه تځ    و اَ ىنىيٌا ٤څث ٔډٍه ټٍو. ٌٔوڂ نىا ري٘ٽا ڈو٠و٪ نيٌٴر و اَ ا ـ او نؤا  ٍو؛ي

ٍاٌ وٌَ     ٔډٍه يټٍونى، وڄ ٍـٌا ڈ٥ ڀوناڀوني يٙنهاوهايخ اڈثٍي. خٍٴرياو ندً يوڄ . وٌ ىيـ ڄػوغانه تـٍ ټـاٌ نـوو اٜـ

ٌا اَ ٌ»ٴٍڈوونى:  يته ڈٍو انٝاٌ اڈثٍيخ ر،ينها ٍاټه ؛خٍزاب ټن هٔډٍ يتٽن و غڅو ٙهيتٍو و نهڃ  وٌ  اڊيـ ٠ٌٍ و َ ؾ

ٌاه نىاٌو الچ  ٍاڊيته و ينواه يزو ڈ»ٴٍڈوونى:  هٔډٍو ته « ٔا « ٕـر يهىٴر نٍڈا ڀٍٴسن اَ نهـڃ ن  و يتٍٔان اڊيَ ځ

 .(294، ٚ 5، ظ ٶ1407، يني)ټڅ

٘وو. ڈنـ٫ ڈاڄـٻ    ڈٹىچ و ڈان٫ اَ زٍٝٲ َيانثاٌ ڈاڄٻ ڈي« ٔڅ٥نر»تٍ ٸا٬ىه « ال٠ٌٍ»وٌ ؾنين ڈواٌوي، ٸا٬ىه 

اي ٘ـثيه نسيػـه ا٬ډـاڂ ڈـالٺ      ٘ـوو و نسيػـه   ڈػډو٪ ڈنػٍ ته ټاهٗ َياڊ اغسډا٬ي ڈـي ڀونه زٍٝٴاذ، وٌ  اَ اين

ٍاي ڈاڄـٻ نـىاٌو،      اٸسٝاوي قاٜڃ ڈي« هُينه ـ ٴايىه » ٍا ؾنين زٍٝٴي ـ ٤ثٷ ٴٍٞ ـ هيؽ نٵ٫ يا َياني ت ڀٍوو؛ َي

ٍاين ڈډنو٬ير ّٕڊ تىوڊ اينٽه ڈوغة َياڊ ڈاڄٻ يا ٴوذ ڈنٵ وڄي ته ويځٍي َياڊ ڈي ٭سي اَ او ٘ـوو، ڈـان٫   ٌٔانى. تنات

ٍاڊ ڈي ٍاٌ ڈي ته غهر ٘ثاهر اين ڈوٌو تا ڈوٌو ؾهاٌچ هڇ ڀٍوو. اَ َياڊ ويځ  ڀيٍو. َڈاڊ ڈوٌو زكڅيڃ ٸ

 هالک يگراى تذّى قصذ اضرار ّ تذّى ًفغ ّ ضرر تراياى ديچِارم. تصرف هٌدر تَ ز

ر، تا ايا ٍاٌ ته ٰين قاڄر ڈٙاته قاڄر ٔوچ ٔا  يټـه نٵ٭ـ   يٍ، تـا انػـاچ زٝـٍٴاز   يـ ن زٵاوذ ټه ڈاڄٻ تىوڊ ٸٝى ا٠

ٍا ـ ن وٌ اينػـا ٘وو.  يڈ يځٍياڊ ته ويټنى، ڈوغة واٌو ّٕڈىڊ َ يڈسوغه او نډ يُ ٠ٌٍيٗ نىاٌو و زٍٺ ّٕڊ نيت ٴٹهـا   ُي

ر «ال٠ٌٍ»٬ٹيىه واٌنى ټه ٸا٬ىه  ـر    يـي ټه ٴاٸى ٰـٍٞ ٬ٹال  ين زٍٝٴازيو ؾن قاټڇ ٔا ـر، ڈډنـو٪ ٔا ٌ.ٺ: ) ٔا

تـىوڊ وٌ ن٩ـٍ ڀـٍٴسن     ين وو ڈوٌو )ڈواٌو ٔوچ و ؾهـاٌچ(، قسـ  ير ايڈډنو٬ .(155، ٚ 1ظ  ،ٶ1406ڈكٹٷ واڈاو، 

ن يو ؾنـ  ټنـى  تىوڊ ٍٰٞ و ڈن٩وٌ ٬ٹاليى ڈثـاوٌذ تـه زٝـٍٲ ڈـى    ٍا ڈاڄٻ ي٘وو؛ َ يُ ضاتر ڈين «ال٠ٌٍ»ٸا٬ىه 

ر ناٌظ اَ قىوو ٔڅ٥ه ٬ٍٴى و ٬ٹاليى وٌ تاب اڈواڂ يزٍٝٴاز ٍأا ـسه ؾه ڈاڄٻ  ،ني. تنات ه و ؾـ  تا٘ـى  ٸٝى ٠ٌٍ و٘ا
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سه تا٘ى ٍاى ڈكىوو  «نرٔڅ٥»، ٸا٬ىه نى٘ا ـسٵاوه ټنـيڇ   «ال٠ٌٍ»اَ ٸا٬ىه  ،ّٕڊ ٔانسنقاټڇ نيٕر زا ت و هډـاڊ(  ) ٔا

سىالڂ ته ٸا٬ىه  ريټّ٘ى زيڈٵ ٍٜٴاً «ال٠ٌٍ»ٔا ٍاَي، )ٌ.ٺ:  ى ٔا  .(40، ٚ 2، ظ ٶ1411ڈٽاٌچ ٘ي

الڈنػا اَ ڈن٩ٍ قٹوٶ يټه وٌ ا يا ػهياڊ ٘ى، نسيُ تيټه وٌ قاڄر ٔوچ ن ؾناڊ  يا ػـه يه نسيى ٘ثيّٕ يڈ ؤر ته ئا

ر ټه اَ ڈالٺ  نػـا،  يوٌ ا ير نٝوٜـ يـ ٛ قٹـوٶ ڈاڄٽ يزهٝ ي٭ني٘وو؛  يقاٜڃ ڈ ياٸسٝاو« ىهيٴاـ   نهيهُ»ٔا

ر وٌ و يا ػهين هډاڊ نسي٘وو و ا ينه ٘ىڊ ٠ٌٍ ڈيڈنػٍ ته ټډ ـ   يىڀاه نهاوئا ـر. وڄ ـ تا يڈوٌو انس٩اٌ ٔا ى زوغـه  ي

ر ټه ٍٜٲ ٘ثاهر وٌ نس ن وو قاڄـر،  يـ ٕـر. وٌ ا ير نيٛ قٹوٶ ڈاڄٽيزهٝ يڈ٥اتٹر وٌ ڈثان يڈ٭نا ػه، تهيو٘ا

ر، ي ييزٍٝٲ ٴٍو، ؾوڊ ٴاٸى ٍٰٞ ٬ٹال اٜوالً الڈ ير نٝوٜيه قٹوٶ ڈاڄٽيڃ اٜڃ اوڄئا ٍاٌ نډ ئا ٍو. يـ ڀ يٸ

ف يټـه وٌ زو٠ـ   ئٌـانى، وٌقـاڄ   يتـه او نډـ   يانيؽ َين وو قاڄر، ڈكىوو ټٍوڊ زٍٝٴاذ ڈاڄٻ هين، وٌ اي٬الوه تٍ ا

ر، تايڃ ٠ٌٍ ته ٬اڈڃ َياڊ، ڈوغة زكډياَ وٌوو َ يٍيٽه غڅوڀ٬څر ّٕنته  :اڊ ٘ىيت يىڀاه نهاويو ـ انثاٌ ٔا ى قٹـوٶ  ي

ٌا ته نٵ٫ ٠ٌٍ ټډسٍ زهٝيڈاڄٽ ر قاڄ وٌاين ٛ واو. ير  ٻ ٠ـٌٍ وغـوو واٌو و   يـ ن وو قاڄـر، زنهـا   يـ ټـه وٌ ا  ي ٔا

 ٕر.يوٌ ټاٌ ن يا ٕهيڈٹا

 هالک ًفغ دارد يَ تراگراى کياى ديپٌدن. تصرف هٌدر تَ ز

ٍاٞ ٬ٹال ڈ٭ډوالً اڊ تا ٰا ٍاو وٌ اڈواٙڄ ٷ يٙـسٍ ڈٝـاو  يٍو. تيـ ڀ يا وٴ٫ ٠ٌٍ انػاچ ڈيغڅة ڈنٵ٭ر  ي٭ني، ييزٍٝٲ اٴ

ر ٕڇٸن ياَ هډ يّٕضاٌ ناٌغ ٍا ي٭ني؛ ٔا ٍاو ت وهنـى ټـه    يوٌ اڈواڂ نوو انػاچ ڈ ير، زٍٝٴازيا ڈ٥څوتيټٕة ٔوو  ياٴ

ٍاڊ واٌو ڈيهڇ ته و ييها اڊيوٌ ٠ډن ّٕڊ، َ ٘ـيم  ڈاننـى   ين٩ٍ وغوو نـىاٌو. تٍنـ   اڊ ٴٹها ازٵاٶيڈ تاٌه ني٘وو. وٌ ا يځ

ٌا ته ڈاڄٻ ڈ انٝاٌي  نىاٌو. ين زٍٝٴازيڈاڄٻ قٷ ؾن :ڈ٭سٹىنى يوهنى و تٍن يقٷ 

سىالڂ  ريؾن ٘يم انٝاٌئا ـ ڈطاته َ ٍ، تهيوٴ٫ ٠ٌٍ اَ ٰ ٔثةڈن٫ ڈاڄٻ اَ زٍٝٲ وٌ ڈڅٽٗ ته  :ن ٔا ٍا ي  ياڊ تـ

ر ٍا .ڈاڄٻ ٔا ر و هڇ وٌتاٌه نـوو ڈاڄـٻ  «٠ٌٍال»ٸا٬ىه ن يتنات ـ و ا ،، هڇ وٌتاٌه ٰيٍ غاٌى ٔا ن وو ٠ـٌٍ تـا هـڇ    ي

 .(467، ٚ 2ظ  ،ٶ1419انٝاٌي، ڀٍوو )ٌ.ٺ:  يقاټڇ ڈ «٣يزٕڅ»٘ونى و اٜڃ  ئاٸ٣ ڈ

سىالڂ ڈٹاتڃ ن ، قٽڇ ٬ٍ٘يُ ؾنئا ر ټه ٔڅ٥نر ڈاڄٻ تٍ اڈواٗڄ ـر و  يـ اقٽـاچ اوڄ  اَغډڅهو  يو٠٭ ين ٔا ه ٔا

ٍاين٘وو يچ ڈڈٹى٘ يا ن اوڄهيتٍ ؾن «ال٠ٌٍ»ٸا٬ىه  ڈٹـىچ   «ٔـڅ٥نر »تـٍ ٸا٬ـىه    «ال٠ـٌٍ »ُ ٸا٬ـىه  ينػا نيوٌ ا . تنات

 .(244ـ243، ٚ 1ظ  ،ٶ1419تػنوٌوي، )ٌ.ٺ:  و ڈاڄٻ قٷ زٍٝٲ نىاٌو ڀٍوو يڈ

ڈي وانٕـر، وغـوو   تناتٍاين وٌ اين قاڄر ويىڀاه واقىي ڈياڊ ٴٹها ټه تسواڊ ّٕڊ ٌا ٌويه ٸ٥٭ي قٹوٶ أال

٬ثـاٌذ   يٻ اَ وو ويىڀاه ڈوغوو، ڈثناي أسىالڂ اَ غنٓ هُينه ـ ٴايىه اٸسٝاوي نيٕر و ته  نىاٌو. اڈا وٌ هيؽ

ويځٍ، نسيػه قاٜڃ تٍأاْ هٍيٻ اَ وو ويىڀاه، ڄُوڈاً ڈن٥ثٷ تا نسيػه قاٜـڃ اَ ڈـالٺ ڈوغـوو وٌ ٌاهٽـاٌ     

ته ټډير ٠ٌٍ نا٘ي اَ ڈكىوو ټٍوڊ ڈاڄٻ و ٠ٌٍ واٌو  تىوڊ زوغه٘يم انٝاٌي نهاوڀٍايي غىيى نيٕر؛ ڈطالً 

ټه اڀٍ ٌويه هُينه ـ ٴايىه اٸسٝاوي قاټڇ تا٘ى، تايـى ويـى ټـه      ټنى، وٌقاڄي تٍ ٰيٍ، اين وو ٌا تا هڇ ٔاٸ٣ ڈي

 ټىاچ ٠ٌٍ تيٙسٍ أر و اَ تٍوَ ّٕڊ خيٙځيٍي نډوو.
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 اى دارديهالک ز يگراى کَ ترک آى تراياى ديضطن. تصرف هٌدر تَ ز

ر؛ َ «٣يزٕڅ»ر ٸا٬ىه يازٵاٶ ٴٹها تٍ زٹىچ و قاټډَڈينه ن يٌ او ټنـى و ٸا٬ـىه    ين تا هڇ زٕـاٸ٣ ڈـ  يٍا ٠ٌٍ ٤ٍٴئا

ـ ُ وٌ قاڄـر ٸثـڃ )اڀـٍ ٸا   ين قاڄر و نيڈانى. اڄثسه غواَ زٍٝٲ ڈاڄٻ وٌ ا يڈ يتىوڊ ڈ٭اٌٞ تاٸ «٣يزٕڅ» ڃ تـه ّٕڊ  ئ

ر يٵيص قٽڇ زٽڅيڇ( اَ قيتا٘ ٍاچ ن ين زٍٝٴيؾن ي٭ني ؛ٔا ـ اَ ق يوڄ ،ٕريق وٌ ٜـوٌذ تـٍوَ ازـالٲ،     يص و٠ـ٭ ي

 .(245، ٚ 1ظ  ،ٶ1419تػنوٌوي، )ٌ.ٺ:  ٠ډاڊ ضاتر نواهى توو

الڈيُ ٌوين قاڄر نيوٌ ا ٍا يته ڈثنا ي٘ثاهس يه قٹوٶ ٔا ٌاهٽاٌ نهاوڀ ـ ٴاـ   نهيهُ ي٭نيى، يغى ييانً٘ىه وٌ  ىه ي

ر ياَ ڈكىوو ٘ىڊ ڈاڄٻ ت ينٽه ٠ٌٍ نا٘يٍا تىوڊ زوغه ته اينىاٌو؛ َ ياٸسٝاو ٍ، قٽـڇ تـه   يا ٠ٌٍ واٌو تٍ ٰيٙسٍ ٔا

 ٘وو. ير ٔڅ٥نر ڈاڄٻ واوه ڈين وو و قاټډيزٕاٸ٣ ا

 يشيٌ زٝي٘ت

ُاٌهـا   ي، وٌونيٻ وٌ ڈواغهه تا ّٕضاٌ ناٌغيٽٍو اٸسٝاو نلوټالٔيٌو ـسٵاوه اَ ات اذ يـ ٍ ڈاڄيـ ن٩ ي،ووڄسـ  يټٍوڊ ّٕڊ تا ٔا

ر. ڈاڄ  يّڀـ ي٘ـوو، وو و  يڈـ  يڈ٭ٍٴ يٻ وٌ ڈواغهه تا ّٕضاٌ ناٌغيٌاهٽاٌ اٸسٝاو نلوټالٔ ٬نواڊ تهټه  ياذ هنځاڈئا

أ تا٘ـى.   يناٌغ يها نهيته انىاَه هُ ٹاًيوٸ اًّيو٫٠ ٘وو و ضان يٷ ّٕضاٌ ناٌغيى تٍ ڈٝاويتا ،اوالً يازين ڈاڄيواٌو. ؾن ئا

الچ، ته ه و٫٠ يها اذيڈاڄ يتا تٌٍٔ ـسه    يّڀيهٍ وو وڇ ټه ينوٌ يتٍنډاي  نډونهؽ ي٘ىه وٌ ٔا ڈُتوٌ وٌ ّٕڊ وغـوو و٘ا

ٍا الڈ يها اذين اَ ڈاڄيتا٘ى. تنات  ٌوو. ډيانس٩اٌ ن يّٕضاٌ ناٌغ ئاَ ي، ټاٌټٍو وٌونئا

ٍايزٍ ڈهڇ ٌاهٽاٌ نهاوڀ ر تـه نٵـ٫   يـ ن قٹـوٶ ڈاڄٽ يٛ و ز١ـډ ي، زهٝـ يى وٌ ڈواغهه تـا ّٕضـاٌ نـاٌغ   يغى يين 

ر ټه اٌَٖ ڈكٝوالزٙاڊ ت ييها ريٴ٭اڄ ٍا   ينا٘اڊ يٙسٍ و َئا ـر. تنـات أـ  يّڀـ ين، وياَ ّٕنها ټډسٍ ٔا ٌاهٽـاٌ   ئا

ٍا ـر.  يـ ٛ قٹـوٶ ڈاڄٽ يوٌ زهٝـ  ياٸسٝـاو  «ىهيٴاـ   نهيهُ»، ڈالٺ يى وٌ ڈواغهه تا ّٕضاٌ ناٌغيغى يينهاوڀ ر ٔا

الڈ ير نٝوٜيوٌ قٹوٶ ڈاڄٽ يڄاٜڃ او٘ ـر.   ي، غواَ هٍڀونه زٍٝٲ ڈاڄٻ وٌ اڈواڂ نوو وٌ ؾاٌؾوب ٘ـ٬ٍ ئا ٔا

ر، وٌ ٬ډڃ تا ڈكـىوو  «ٔڅ٥نر»ا٬ىه ن اٜڃ ټه ته ٸيا ڈواغـه   «ال٠ـٌٍ »ٍ ڈٵـاو ٸا٬ـىه   يـ ن٩ يي،هـا  ريڈٙهوٌ ٔا

ًاٌيضّ٘٘ٗ قاڄر اَ ز ي٘وو. تا تٌٍٔ يڈ ٍاڊ، ايزٍٝٲ ڈاڄٻ تٍ و يٍڀ ـ ّٕڈـى ټـه ٌو   ؤـر  تـه ػـه  ين نسيځ  يه قٹـوٸ ي

الچ، قٹوٶ ڈاڄٽٓ ئّ٘ز ٌا تٍ ڈثناي٘ىه وٌ ٜىٌ ٔا ر.ٛ نىاوه يزهٝ يىه اٸسٝاويٴاـ  نهيهُ ير   ٔا

ٍ  ى ټه اڀٍؾه ڈهـڇ يّٕ يڈ ؤر تهػه ين نسيوٌ ڈػډو٪، ا ٌاهٽاٌهـا يزـ ٍا   ين  ى، نٕـثر تـه   يـ غى ياٸسٝـاو نهـاوڀ

ـ زوغـه و  ٔثةو ته  ر ٔاَڀاٌزٍيتا واٸ٭ ،ڈثاوڄه يها نهيوٌ ن٩ٍ ڀٍٴسن هُ ٔثةٻ ته ياٸسٝاو نلوټالٔ يٌاهٽاٌها ّه ي

الڈ ير تا ٌهنډووهايته قٹوٶ ڈاڄٽ ر زٍ ٻينُو ئا  يىڀاه نهـاو يـ اڊ ويز٥اتٷ ڈ ين زٙاته ته ڈ٭نايا ٍٜٲ ي، وڄٔا

الڈ سٵاوه يو ٔا ٌاهٽاٌهايٸ تي و اڈٽاڊ ٔا ٍا ينهاو يى و ٢ٍ٘  ـالڈ   يڈواغهه تا ّٕضاٌ ناٌغ يت ٕـر.  ين يوٌ غاڈ٭ـه ٔا

الڈ ياٸسٝاوي ـ  قٹوٸ يٌهنډووها ينٽه تٍنيځٍ، اياڊ ويته ت ٌاهٽاٌهـا    يغا ٔـثة ته  ٌا ٍٜٴاً ئا  يځـاه ڈٙـاته تـا 

ٍاياٸسٝاو نلوټالٔ ٌاهٽاٌها يى، تا ايغى ييٻ و نهاوڀ ٍايځاٌتين  ٽٕاڊين  ر. ت  ٔـثة تـه   نډونه، ٜـٍٴاً  يڇ، ناؤٌر ٔا

ٍاٌ ڈيڃ ٬نواڊ ڈاڄيټه هٍ وو ي ييځوياذ خيځاه ڈٙاته َټاذ و ڈاڄيغا ٌا هډؿـوڊ ڈاڄ  يٍنى، نډيڀ ياذ ٸ اذ يـ زواڊ َټاذ 

  .وانٕر يوٌ ڈواغهه تا ّٕضاٌ ناٌغ يٌاهٽاٌ يي،ځويخ
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ٍ ٬څوچ أالڈ، وواَوهڇ، زهٍاڊ ؼ ،لٛاػذ فمٝٶ، 1406ي، ىڈ٥ٝٵيڈكٹٷ واڈاو، ٔ  .يڈٍټُ ٙن
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