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ٓ و ٔـاَي، زهـًية، أـسنثا٢، زأٔـي     ٤وٌ ناٚ، تا ٌويٽٍوهاي تـوڈي  ٘نأي ته ټڅي، و غاڈ٭ه ٤وٌ ٔاَي ٬څڇ ته أالڈي

٘نأـي،   ٔاَي غاڈ٭ـه  اقياي ڈيٍاش، ڈوٌو زوغه انىيٙډنىاڊ ٸٍاٌ ڀٍٴسه أر. وٌ اين خّوهٗ، زىوين ٌاهٽاٌهاي أالڈي

ٖ     تا زكڅيڃ ٌويٽٍوهاي خنع ٘نأـي   ٘ـنانسي غاڈ٭ـه   ڀانه ٴوٶ ٜوٌذ ڀٍٴسه أر. ايـن ٌاهٽاٌهـا، ٬ثاٌزنـى اَ: ٴهـڇ ٌو
هاي زاٌيهي اغسډا٬ي و ڈثاني ڈ٭ٍٴسي آڊ، نٹـى   نسي، تا زوغه ته َڈينه٘نا هاي غاڈ٭ه ڈوغوو، ته ڈ٭ني ٴهڇ ڈٕائڃ و ن٩ٍيه

ٖ  ٔاَي و زهًية آڊ وٌ ٥ٔوـ ڈٕائڃ، ڈٵاهيڇ، ن٩ٍيـه  ٘نأي ڈوغوو، توڈي و تٌٍٔي غاڈ٭ه و زػويُهـا، زـىوين     هـا، ٌو

ٍ  ٘نأي، ڈثسني تٍ ٴڅٕٵة أالڈي يا ڈسوڊ ويني، وٌ ٔه ٬ٍٜـة هٕـسي   ڈثاني ڈ٭ٍٴسي غاڈ٭ه ٘ـنانسي و   ٴـر ٘ـنانسي، ڈ٭
خٍواَي ڈثسني تٍ ڈثاني ڈًټوٌ، يا تا ٌويٽٍو اقيـاي ڈيـٍاش و ٔـٍانػاچ، تـه ټـاٌڀيٍي       ٘نانسي و زالٖ تٍاي ن٩ٍيه انٕاڊ

هـاي اغسډـا٬ي و اٌائـه     ها، ڈٕـائڃ و آٔـية   هاي زوڄيى ٘ىه وٌ زٵٕيٍ، زثيين و تٌٍٔي انسٹاوي ټنٗ ڈسٹاتڃ، خىيىه ن٩ٍيه

القاذ  اغسډا٬ي و ٴٍهنځي. ٌاهٽاٌهايي، تٍاي انػاچ ٜا

 ٔاَي. ٔاَي، توڈي ٘نأي أالڈي، ٌاهٽاٌها، أالڈي غاڈ٭ه ٞب: و٥ّسٚاغٜ
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 ٔمسٔٝ

ٸٍاٌ ڀٍٴسـه و ٴـٍاَ    ياٌيٙډنىاڊ تٕيسه، ڈوٌو زوغه انىي٬څوچ، ٌويٽٍوي أر ټه وٌ ڈواغهه تا ڈىٌن ئاَ يأالڈ

ٔاَي وانـٗ   وانٙځاه أالڈي و أالڈيزأٔيٓ  يڈوووو، 1930ټٍوه أر. وٌ وهه  يٌا ٤ يناٴٍاو يها ةيو نٙ

هـاي   اڄډڅڅي آڈوَٖ و خٍوٌٖ أالڈي وٌ ڈٽه، أالڈي ټٍوڊ ٌ٘سه ، اوڄين ټنٵٍانٓ تين1977ٌا ڈ٥ٍـ ټٍو. وٌ 

اڄډڅڅي أالڈي ټٍوڊ وانٗ، وٌ أـالچ آتـاو تٍڀـُاٌ     ، ٔډيناٌ تين1982ڈهسڅٳ وانٗ ٌا ڈوٌو تٌٍٔي ٸٍاٌ واو. وٌ 

هـاي وانـٗ ٌا وٌ ڈـاڄُي تـه ٌاه انـىانر.       اڄډڅڅـي أـالڈي ټـٍوڊ ٌ٘ـسه     ٍانٓ تـين ، ټنٵٴاٌوٸي، 1984٘ى. وٌ 

.. زأٔـيٓ ٘ـى   .اڄډڅڅي أالڈي، وٌ ټٙوٌهايي ڈطڃ خاټٕساڊ، ڈاڄُي، اڄػُايٍ، آڈٍيٽا و انځڅيٓ و هاي تين وانٙځاه

و ويـن، ڈو٠ـو٪    اڄثسه خيونى ٬څڇ#. 154-151، 1390هاي ٬څډي ٴٍاواني وٌ اين َڈينه ڈنسٍٙ ٘ى $ڀڅٙني،  و ڈػڅه

زـواڊ تـه تيانيـه     تڅٽه اين اڈٍ زال٘ي غهاني أر. اَ غډڅـه ڈـي    نوخىيى و وٌ ڈنكٍٝ ته قوَه وين أالچ نيٕر،

ا٘اٌه ټٍو ټه وٌ ټاناوا تٍڀُاٌ ٘ى. وٌ « ٬21څڇ و ٴٍهنٿ وٌ ٸٍڊ »#، تا ٬نواڊ 1989ٜاوٌه اَ ټنٵٍانٓ يونٕٽو $

٘وو و نٹٗ ويـن   ها يٻ ٠ٍوٌذ ڈكٕوب ڈي ى ڈياڊ ٬څڇ و اٌَٖاين تيانيه، زٍٝيف ٘ىه أر ټه تٍٸٍاٌي خيون

وٌ ايـٍاڊ خـٓ اَ انٹـالب أـالڈي، نيـُ      . #67، ٚ 1377$٬څـواني، وٌ قياذ تٍٙي، نثايـى ناويـىه ڀٍٴسـه ٘ـوو     

، 1359، ٔـډيناٌ زهـٍاڊ وٌ   1357هاي ڈس٭ىوي وٌ اين ٬ٍٜه ٜـوٌذ ڀٍٴـر. ٔـډيناٌ ٘ـيٍاَ وٌ أـٵنى       ٴ٭اڄير

اڄډڅڅي ڈس٭ىو، زأٔيٓ ڈٍاټُ و ڈإٕٔاذ آڈوَ٘ي و خّوهٙي و انسٙاٌ نٍٙياذ ٴٍاواڊ، تـا   نهاي ڈڅي و تي ټنٵٍانٓ

ٔـاَي   ټاٌهاي أـالڈي  ٔاَي ٬څوچ اَ آڊ غډڅه أر. وٌ اين ڈٹاڄه، تٍآنيڇ زا تا ٌوٖ زكڅيڅي، ٌاه ڈو٠و٪ أالڈي

 ٘نأي ٌا ڈوٌو تٌٍٔي و زىوين ٸٍاٌ وهيڇ. غاڈ٭ه

 بت پػٚٞف٥ازث

ٔـاَي   ټننـى. اڈـا زـاٌيم أـالڈي     ٔاَي ٬څڇ و ڈ٭ٍٴر ٌا اَ وهه ٔي ڈيالوي آٰـاَ ڈـي   الڈيڈ٭ډوالً زاٌيمِ أ

ـ  نٕـثر واو.   ٬څـي  تٙـاٌذ زواڊ تـه   ٘نأي ٌا تا انىټي زأنيٍ، ڈي غاڈ٭ه ٘ـناْ   #، غاڈ٭ـه 1346$ يتٙـاٌذ ٬څ

ـ  ي٘نأـ  ٻ غاڈ٭ـه يٓ ي، اَ زأٔڇيټاٌڂ ڈانها٘اڀٍو  يخاټٕسان ڊ ټـٍو. انػډـن ٬اڄډـا    يڈـ  يواٌ ٤ـٍٲ  يٸٍآن

ٍ او ڀًا٘سه ٘ى. يٽا تنيوٌ آڈٍ ډاڊيى اتؤڅي٬ثىاڄكډزو٣ٔ  1350ڈٕڅډاڊ، وٌ ٔاڂ  ياغسډا٬ ، وٌ ٔـاڂ  ي٭سي٘ـ

 ي٘نأـ  ٓ غاڈ٭ـه يزىٌ يتٍا ييها ٌا ڈوٌو أسٵاوه ٸٍاٌ واو و ټالْ« يأالڈ ي٘نأ غاڈ٭ه»ا٥ٜالـ  1355

هـا وٌ   ټٍوڊ وانٙځاه يڅه أالڈ، ڈٕه1357#. وٌ ٔاڂ 97، ٚ 1374َاوه،  ٍ ټٍو $ڈهىي و ڄكٕائييأالڈي وا

٘نأي، هډؿـوڊ   ، غډ٭ي اَ أساواڊ غاڈ٭ه1360ڈوٌو زوغه ٸٍاٌ ڀٍٴر. وٌ اتسىاي وهه  ئساو انٹالب ٴٍهنځ

 ڈئٍداه، ٌغثي، أساو اهلل ڈٝثاـ آير.. و أساواڊ قوَه هډؿوڊ أساو .و َاهىي اٜڃ، ٔاٌوناني، زؤڅيوټسٍ 
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غڅـى   32٘نأي خٍوانسنى ټه قاٜـڃ آڊ، وٌ   هاي ڈهسڅٳ غاڈ٭ه نٹى قوَه.. وٌ غڅٕاذ ڈس٭ىوي ته تٌٍٔي و .و

، زو٣ٔ وٴسٍ هډٽاٌي قوَه و وانٙـځاه زٽطيـٍ ٘ـىه أـر. وٌ ټساتهانـة      «٘نأي غُواذ غاڈ٭ه»زكر ٬نواڊ 

، 1363وٌ ٔـاڂ   يٍاَي٘ـ  يقائٍوٌ ؤسٍْ خّوهٙځٍاڊ ٸٍاٌ واٌو.  ،ڈإٕٔة آڈوَ٘ي خّوهٙي اڈاچ نډيني

تـا   ي، ټسـات 1977وٌ  ي٘ناْ خاټٕسان ، غاڈ٭هنيڈٝڅف اڄىٌا ڈنسٍٙ ټٍو. « وچ انٕاني أالڈياي تٍ ٬څ ڈٹىڈه»

#. 91نو٘ـر $هډـاڊ، ٚ   « آڊ ياغسډـا٬  يها أالچ و ن٩اچ يٹيڈ٥اڄ٭ة ز٥ث ٚ اؾالْ ٣قٙبؾ ربٔؼٝ»٬نواڊ 

 يٌ ٌأـسا و ييهـا  ته ټو٘ٗ 1984، وٌ يٙه أالڈيانى ياڄډڅڅ نيڈٕڅډاڊ و ٔاَڈاڊ ت يانػډن ٬اڄډاڊ اغسډا٬

ٓ  يٍيـ ڀًاٌ ز٭ىاو ټط اڊيها، تن ن ٔاَڈاڊيټٍوڊ ٬څڇ ؤر َو. ا يأالڈ ـ يهـا ٔـډ   اَ ټنٵـٍان  يهـا  ناٌها و ٤ـٍ

 ي٘نأـ  غاڈ٭ـه »، ټساتي تا ٬نـواڊ  اقډىو  ونٓيتا، 1985ټٍوڊ ٬څڇ ٘ىنى. وٌ ٔاڂ  يأالڈ يتٍ ٌو يٹازيزكٹ

، 1373قوَه و وانٙځاه وٌ ٔـاڂ   يډٽاٌ#. وٴسٍ ه98و  97 ٚ ىنى $هډاڊ،يته ٤ث٫ ٌٔان« ٻ ڈٹىڈهي يأالڈ

، 1379وٌ ٔـاڂ   يياتواڄكٕـن زنهـا  ٌا زـىوين نډـوو.    ٣اؾالٔ ٣قٙبؾ ثٝ ربٔؼٝ ٢زضآٔس يڈػډو٬ه وو غڅى

ـ  ٢ثٝ ؾٛ ٣اؾالٔ ٣قٙبؾ ربٔؼٝ، 1388وٌ ٔاڂ  تٕساڊٌا ڈنسٍٙ ٔانر.  اؾالْ ٢٘ظط ٣قٙبؾ ربٔؼٝ ه ٤

ٸـٍاٌ واو. وٌ   يٌا ڈوٌو تٌٍٔـ  ٣اؾالٔ ٣قٙبؾ ربٔؼٝأىبٖ ، 1386وٌ ٔاڂ  يٍينٌا ڈنسٍٙ ٔانر.  ٤ٓپبضازا

ــ، 1389ٔــاڂ  ــب٘، و تٕــساڊ يٌغث ــٙبذت ٣ٔج ــٝ ٣اضظـ ق ــ ربٔؼ ــالٔ ٣قٙبؾ ــب٘ ،َاوه ياِوٌ، ٣اؾ  ٣ٔج

وٌ  واووخـوٌ ٌا ڈنسٍٙ ٔانسنى.  زض لطآٖ ٣ٓ ارتٕبػ٥ٔفبٞ ،يآنونىو  ٣اؾالٔ ٣قٙبؾ ربٔؼٝ ٣قٙبذت ٣ٞؿت

ٙـس  ٤فطا، 1391وٌ ٔـاڂ   و تٕـساڊ  يڈهىوٌا نو٘ر.  ٣اؾالٔ ٣قٙبؾ ربٔؼٝ ٣ثط ٔجب٘ ٢زضآٔس، 1390ٔاڂ 

ٌا  ٣ارتٕـبػ  ٢ٞـب  رٟبٖ، 1392وٌ ٔـاڂ   ايخأٌانٸٍاٌ واونى.  يٌا ڈوٌو تٌٍٔ ٣قٙبؾ زض ربٔؼٝ ٢ؾبظٝ ٤٘ظط

ٔ  ٣ػّْٛ ا٘ؿـب٘  ٣ٔجب٘، 1393وٌ ٔاڂ  يٵيٍ٘ڈنسٍٙ ٔانر.  ، 1394وٌ  نٕـٍوخناه ن نډـوو.  يٌا زـىو  ٣اؾـال

ٔجـب٣٘ ٚ  االٜـڃ ٔـاټن آڈٍيٽـا،     ٘نأي اٴٱاني ، غاڈ٭هٴٍيى يونٌٓا نځا٘ر.  ٣ػّْٛ ارتٕبػ ٣قٙبؾ ضٚـ

 آتي ته ٴأٌي زٍغډه ٘ى. ها و ڀنع ٌا ڈنسٍٙ ٔانر ټه زو٣ٔ غډٙيىي قٙبؾ٣ اؾال٣ٔ انَٛ ربٔؼٝ

الڈ ي٬نواڊ غاڈ٭ه ٘نأ ُ وغوو واٌو ټه زكرين يځٍيآضاٌ و ٍ يته ڈثاقص و ،ئا ػّـٓ  انـى. ټسـاب    خٍوانسـه  يځـ

ر. و اين، اَ يٙډنى خاټٕساني# انى1991$ ني٘اه يڈ٥ٝٵنو٘سه  ،٣ٚ إِزتٕغ االؾالٔاالرتٕبع  ن يـ وٌ ا يغډڅه ٔا

الڈ ٌا ڈوٌو تٌٍٔ يټساب، غاڈ٭ه ٔا ر. يو ڈٕائڃ آڊ  ٍاٌ واوه ٔا  ٸ

ٍاواڊ، ته ڈسن آن يُ وغوو واٌنى ټه ٬څياَ آضاٌ ن يځٍيؤسه و  ٣ٔفْٟٛ اؾـالٔ اٴسڇ. ټساب يها ؤر نٌٰڇ زالٖ ٴ

ٍوٶ تـه ؾـاج ٌٔـ    ڈكډى ٬څواڊ، ة، نو٘سؼّٓ االرتٕبعس ٤ِرس ٌاٙڄ ٌاذ وا ـر و ټسـاب   يټه وٌ غىه، انسٙا ػّـٓ  ىه ٔا

ر.ٓ اقډىياننو٘سه وټسٍ  ٣االرتٕبع االؾالٔ  ، اَ آڊ غډڅه ٔا
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٘نأـي ٌا ڈـوٌو زوغـه     ٔاَي غاڈ٭ه آضاٌ ٴوٶ، ڈثاقطي هډؿوڊ اڈٽاڊ، ٠ٍوٌذ، ڈ٭نا و ات٭او أالڈي

٘نأـي أـالڈي، يـا ڈ٭ٍٴـي ڈٝـاويٷ آڊ وٌ آضـاٌ ٸـىڈا         وي، ته زوڄيـى غاڈ٭ـه  ٸٍاٌ واوه و قسي وٌ ڈواٌ

٘نأي ڈوٌو زوغه آنها نثووه ټه وٌ اين ڈٹاڄه تـه   ٔاَي غاڈ٭ه انى. اڈا زىوين ٌاهٽاٌهاي أالڈي خٍوانسه

 آڊ خٍوانسه ٘ىه أر.

 ضٚـ تحم٥ك

الڈي تنىي اتسىا ٤ثٹه ،وٌ اين خّوهٗ ٍاٌ واوه    ٔاَي هاي ڈهسڅٳ اَ ٌويٽٍوهاي ٔا و تـا ٌوٖ  ٘ـىه  ڈوٌو تٌٍٔـي ٸـ

ٌا تا زوغه تـه ٨ٍٴيـر   ،تا زكيڃ ٌويٽٍو ڈهساٌ ،ايڇ. ٔدٓ ته ٌويٽٍو ڈهساٌ ؤر ياٴسه ،زكڅيڅي هـاي ٬څـڇ    ٌاهٽاٌها 

سه هاي وانٙځاهي، ٨ٍٴير ڈىٌڊ، ٨ٍٴير الچ و قوَه ٬څډيه وٌ ٥ٔوـ آڈوَ٘ـي و   ها و و٘ا ٍاش ٬څډي غهاڊ ٔا هاي ز

 ايڇ. خّوهٙي، زىوين نډووه

 ؾبظ٢ ض٤ٚىطزٞب ثٝ اؾال٣ٔ ٢ثٙس عجمٝ

ـ انـى. وٌ   تنىي ٘ىه ٤ثٹه يويني اَ ڈن٩ٍهاي ڈهسڅٳ و تا ڈ٭ياٌهاي نٕثساً ڈسٵاوز  ٌويٽٍوهاي ٬څڇ  يتنـى  ڇيٻ زٹٕـ ي

ا ٬ـىچ  يـ ف ي، زـٍغ يهـا  ٘ونى. ڈواٴٹاڊ تا ڈـالٺ  يڇ ڈيزٹٕ ينيٙډنىاڊ ته وو ؤسه ڈواٴٷ و ڈهاڄٳ ٬څڇ ويانى ،يټڅ

الڈيُاڊ ق١وٌ ويڈ، ينيف ٬څڇ ويزٍغ ٍانػاچ ٌوٖ ٔا  يتنـى  ؤـسه  ،٬څوچ ئاَ ين وٌ ٬ٍٜه ٬څڇ، اٜاڄر ٌوٖ و ٔ

ر. ،ن ٸٕډريټه وٌ ا٘ونى  ڈي  ته ٍ٘ـ آڊ خٍوانسه ٘ىه ٔا

 يٌيخ ػلن ديب ػذم تشجيخ يتشج.1

ڇ يٌا تـه وو ؤـسه ڈهـاڄٳ و ڈواٴـٷ زٹٕـ      ينـ ينة ٬څـڇ و يڈ٥ٍـ ٘ىه وٌ َڈ يها ىڀاهيه خاو، وي٤ٍٴىاٌاڊ ن٩ٍ

$اڈسنـا٪ ٬څـڇ    ين ٬څڇ و زٽنوڄوِيڃ تيو زٵٝ يني٬څڇ و يټڅ يىڀاه نٵين ڈن٩ٍ، ڈهاڄٵاڊ ته وو ويټننى. اَ ا يڈ

اڊ، ٬څـڇ  يڀٍا ي٘ونى. نٕث يڇ ڈيڀٍا زٹٕ ڀٍا و واٸ٫ ي# و ڈواٴٹاڊ ته وو ؤسه نٕثينيو يو اڈٽاڊ زٽنوڄوِ ينيو

اڊ، تـه  يـ ٍنـى. اڈـا واٸـ٫ ڀٍا   يخً يف ڈـ يزٍغ ٽٍوها، تىوڊ هٍڀونهيٍ ٌويوٌ ټناٌ ٔا يٽٍويٌا ته ٬نواڊ ٌو ينيو

 #.3، 1390ٚتاوٌ واٌنى $قٕني،  ينيواٌ تووڊ ٬څڇ و رياوڄو

 ٔربِفبٖ
 ٤ٙ٣ػّٓ ز ٣وّ ٣٘ف

تٙبع ػّٓ ز  ٤ٙ٣ز ٢ٚ أىبٖ تىِٙٛٛغ ٤ٙ٣ٔا

 ٔٛافمبٖ
 ٤ٙ٣ح ػّٓ ز٥ٌطا، ػسْ تطر ٣٘ؿج

 ٤ٙ٣ح ػّٓ ز٥ٌطا، تطر ٚالغ
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 (1ي دس ػلن )يضاى دضْس ديه.2

ٍا واٸ٫ ـ ياڈٽـاڊ ٬څـڇ و   ،٘ونى. ؤـسه اوڂ  يڇ ڈيُ ته وو ؤسه زٹٕين خاوه ياڊ اَ ڈن٩ٍ اٜكاب ن٩ٍيڀ ٌا تـه ڈ٭نـي    ين

هـا   ، ٌوٖيضيٍ وين وٌ ٥ٔف ڈثـان أٌا ته ڈ٭ناي ز ينياڈٽاڊ ٬څڇ و ،ٍنى و ؤسه ووچيخً يڈ يق١وٌ وين وٌ ٥ٔف ڈثان

 ټننى $هډاڊ#. يو ڈٕائڃ اضثاذ ڈ

 ب٤ٌٖطا ٚالغ
 ٣٘ٔجب ٢ؾبظ ٣اؾالٔ

 ، ضٚـ ٚ ٔؿبئ٣ُٔجب٘ ٢ؾبظ ٣اؾالٔ

 (2ي دس ػلن )يضاى دضْس ديه. 3

ٌا وٌ  ينـ ي٬څڇ و يها هي، تٍ ڈثناي ؾځونځي زڅٵيٷ ٬څڇ و وين و يا نٹٗ وين وٌ زىوين ٬څڇ، ن٩ٍتٕساڊ

ن اَ ي، ويٽٍو قىاٸڅي، ٌويٙنهاويخ يټنى. وٌ اڄځو يڈ يتنى ٔه ٌويٽٍو قىاٸڅي، ڈياني و قىاټطٍي، ٤ثٹه

، يٽٍو قـىاٸڅ ينىاٌو. ٌو ينيٍ ويٰ يتا اڄځوها يتٍنوٌواٌ أر و زٵاوذ ٸاتڃ زوغه يٵياٌ ٠٭يه تٕځايغا

تووڊ ٬څـڇ، نـىڈر تـه     يني، ڈالٺ وي٘وو ټه وٌ اوڄ يڇ ڈيڈكوٌ زٹٕ ڈكوٌ و ڈو٠و٪ ته وو ؤسه هىٲ

٭ه ٬څـوچ  ڈوٌو ڈ٥اڄ ينيا غاڈ٭ه وين ي، ڈو٠و٬اذ ڈٍتو٢ ته ويأر. وٌ ووڈ ينيا غاڈ٭ه وين ياهىاٲ و

 يٴٍازػٍت يها ٗ ٴٍٞيخ ئاَ يني، تٍ ويانيڈ يٽٍوهايٌو يٙنهاويخ يٍو. وٌ اڄځويڀ يٸٍاٌ ڈ ياغسډا٬

ـ  يٍياَ ته ټـاٌڀ  يٍ اَ ٬څڇ، تىوڊ زه٥ين زٝوي٘وو. وٌ ا ى ڈييټأٻ ٬څڇ زيُيا ڈساٴي٬څڇ،   يٌوٖ زػٍت

ٽـٍو  يوهـى. اڈـا وٌ ٌو   يڈـ ٸـٍاٌ   ينيو يٽيُيٻ تاٴر ڈساٴي٬څڇ ٌا وٌ  ياير ٸ١اي، ټڅيوٌ ڈٹاچ ڀٍوآوٌ

 يٍڀًاٌيضأ٘وو و ز يها واٌو ڈ هيها و ن٩ٍ هيوٌ ٴ٠ٍ ي٭ني، يوٌ ڈسن ٬څڇ زػٍت ينيو يها ، آڈوَهيقىاټطٍ

ٍ  ين ويٍو. اٰڅة ڈىاٴ٭اڊ ايڀ ين ٥ٔف ٸٍاٌ ڈي، وٌ تاالزٍينين وٌ ٬څڇ ويو وٌ  يىڀاه، اٜـاڄر ٌوٖ زػـ

ٌ  يانى، اڈا تٍنـ  اڂ تٍوهإٍ ٔيٌا َ يڈٹاچ واوٌ ٍ اٜـاڄر  ـ ٌا ن يوٖ زػـ ، 1387انـى $تٕـساڊ،    ٍٴسـه يُ خًي

 #. 127ـ123ٚ

 ٣حسالّ
 ٞسف ٔحٛض

 ٔحٛض ٔؿئّٝ

 ٞب فطو ف٥پ ٢ؾبظ ٣اؾالٔ ٣ب٥٘ٔ

 ٤ٝٝ ٚ ٘ظط٥فطض ٢ؾبظ ٣اؾالٔ ٢حساوخط

 اصبلت سّش. 4

ٌ  يٌا ټـه وٌ ٜـىو نـو٬    ييهـا  ىڀاهيـ و يزـواڊ زډـاڈ   ي، ڈـ يڈن٥ٹ يتنى ٻ ٤ثٹهيوٌ  ـ   يتٍٸـٍا ن يزالئـڇ ت

ټه اٜاڄر ٌا ته  ييها ىڀاهي. و1تا٘نى، وٌ ٔه ؤسه ڀنػانى:  يڈ ينٹڅ يها تٍٙ و آڈوَه يزػٍت يؤساوٌوها
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. 2واٌنى.  ينٹڅ يها ڃ آڈوَهي، وٌ ييزػٍت يا انىٌاظ ؤساوٌوهايڃ يوٌ زكو يوهنى و ٔ٭ يڈ ينٹڅ يها آڈوَه

ا يـ ڃ يـ وٌ زكو ئـ٭ وهنـى و   يڈـ  يتٍٙ يزػٍت يو ؤساوٌوها يټه اٜاڄر ٌا ته ٌوٖ زػٍت ييها ىڀاهيو

 يځٍيٻ ته ويؽ يڃ هيوٌ زكو يټه ٔ٭ ييها ىڀاهي. و3واٌنى.  يڃ ٌوٖ زػٍتي، وٌ يينٹڅ يها انىٌاظ آڈوَه

ـ  يـ ځـاه هـٍ   ين غايـي ن هٍ وو، تا زوغـه تـه زث  يغډ٫ ت ينىاٌنى، تڅٽه ته نو٬ انٕـاڊ   يٻ وٌ ڈن٩وڈـه ڈ٭ٍٴس

اڊ يـ ټٕـة ڈ٭ٍٴـر تـه ڈ    يٌاههـا  ياڈن زډـ يت يهډاهنځ يانى و ٔهن اَ ٠ٍوٌذ زالَچ و تٍٸٍاٌ خٍوانسه

 #. 194و  193، 1388ٚآوٌنى $ٔوَنؿي،  يڈ

 ٣اؾترطاد ػّْٛ اظ ٔتٖٛ ٘مّ انبِت ٘مُ

 ٣تزطثٝ تٟٙب ضٚـ ػّٕ انبِت تزطثٝ

 ٔبٖ تزطثٝ ٚ ٘مُأطـ ت٤ٛپص ٣تىخط ضٚق

 (1) يسبص يسّش اساله. 5

ٌا تـه ٔـه    يچ خـٓ اَ انٹـالب أـالڈ   ٬څو ئاَ ياڊ أالڈيغٍ يهيزاٌ يٻ تٌٍٔيَاوه، تا  يو ڄكٕائ يڈهى

ٍ  ، ټه ڈهـڇ يٗ تأَاَيانى. ڀٍا ڇ نډووهيزٹٕ يٙه اغسډا٬يو انى ي، ٴٹاهسيؤسة تأَاَ خـٍواَ آڊ   هيـ ن ن٩ٍيزـ

 ياَڈنـى تٌٍٔـ  ين ٬ډـڃ، ن يـ ټنـى. ا  ي، اَ أاْ ٌا ونثاڂ ڈـ يأالڈ ي٘نأ غاڈ٭ه يأساو ڈٝثاـ أر، تأَاَ

ن يـ ٻ اَ ايـ هـٍ   يىڀاه أالچ و ڈٙـهٛ ټـٍوڊ اٜـوڂ ٴڅٕـٵ    يُ ويو ن ي٘نأ غاڈ٭ه يٴڅٕٵ يزٍ ڈثان ٷيوٸ

ٗ يأـر. ڀـٍا   ياٜوڂ أالڈ ينيځُيو غا يو ٔدٓ، ټناٌ ڀًا٘سن اٜوڂ ٍٰت ي٘نأ ها وٌ ٬څڇ غاڈ٭ه ىڀاهيو

ن ڈن٩ٍ، ي، انػاچ ڀٍٴر. اَ اينين قٕيٍاڄىيى ڈنيأر قػر االٔالچ ٔي، زو٣ٔ ٴٍهنځٕساڊ ٬څوچ ته ٌيٴٹاهس

 يٗ، تٍنـوٌو ين ڀـٍا يى اَ ٜٵٍ آٰاَ ټٍو. اڈا اي، تايٻ ٬څڇ أالڈيته ٬نواڊ  ي٘نأ ڈ٭هٓ غايزأٔ يُ تٍاين

ڈ٥ٍـ ٘ى ټه ڈ٭سٹـى   يزو٣ٔ ټٕان يٙه اغسډا٬يٽٍو ڈؤوچ، ته انىياڊ وا٘ر. اڈا ٌوين غٍيزٍ ته ټڃ ا نٹاوانه

اڊ يٗ، زواناين ڀٍايا اَ ٤ٍٴىاٌاڊ يٽيٙه غاڈ٭ه ٘نأانه هډواٌه وٌ غهاڊ أالچ ڈ٥ٍـ تووه أر. يتوونى: انى

 يٌا ټه تٍا ييها اَ ڈكٹٹاڊ ڈٕڅډاڊ، ٌوٖ ياٌي، تٕيٍ أالڈيم انيټنى ټه وٌ زاٌ يأسىالڂ ڈ يٴٍو أر. و

ه ز١او ي، ن٩ٍييڈوغوو هډؿوڊ ټاٌټٍوڀٍا ي٘نأ غاڈ٭ه يها يه زهوٌيانى، ٘ث ته ټاٌ تٍوه يى اغسډا٬يت٣ٕ ٬ٹا

 #.114 – 108 ٚ ،1374َاوه،  يو ڄكٕائ يو اڈطاڂ آڊ أر $ڈهى

 ٣ٔجب٘ ٢ؾبظ ٣اؾالٔ ٢ثبظؾبظ

 ٤ٙ٣اظ ٔتٖٛ ز ٣اذص ٘ظبْ ضٚق ٣فمبٞت

 نيمسلم يراث اجتماعيم ياياح ٣ارتٕبػ ك٤ٝا٘س
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 (2) يسبص يسّش اساله. 6

ويني ٌا ته أسنثا٤ي، زهًيثي و زأٔيٕي ٸاتـڃ   ، تا زوغه ته نكوه ڈواغهه تا ٬څوچ غىيى، ٌويٽٍوهاي ٬څڇتاٸٍي

أر ټـه تـا ڈ٥اڄ٭ـه     يالمعارفدائرة ي٘نأ نيتٍ و ي، ڈثسنياَ ڈن٩ٍ و يٽٍو أسنثا٤يوانى. ٌو تنىي ڈي ؤسه

ٽـٍه  يآنهـا، خ  يٳ و ٔاَڈانىهي، ڈواو ٬څڇ ڈوٌو ن٩ٍ اَ آنها أسنثا٢ و أسهٍاظ و ٔدٓ، تا زأڄينيٷ ڈسوڊ ويوٸ

ٍأـسن ٬څـوچ ڈوغـوو اَ    يڂ خ، ته ونثـا يثيٽٍو زهًي#. ٌو212، ٚ 1387اتى $تاٸٍي، ي ي٬څڇ ڈوٌو ن٩ٍ ٔاڈاڊ ڈ

ٚ  ييها و اقسډاالً اٴُووڊ تهٗ يٙه أالڈيها و انكٍاٴاذ تا ن٩ٍ ته انى يناناڄٝ #. 234ته آڊ أر $هډـاڊ، 

ٍو يـ ڀ يٜوٌذ ڈ ئاَ هي٘ونى و تا اڄهاچ اَ آنها، ٴ٠ٍ ين انً ڈي٬څڇ اَ و يها ٗ ٴٍٞي، خيٕيٽٍو زأٔيوٌ ٌو

ٔهن  يتزػٍ ي٬څډ يها اٴسهيزواڊ اَ  يتووڊ ٘واهى، ڈ يټاٴ ٍو. وٌ ٜوٌذيڀ يٜوٌذ ڈ يو خٓ آَڈوڊ زػٍت

ـ ، تـٍ ا ئـوَنؿ #. 250ُ هٕسنى $هډاڊ، ٚين يني، وينيو يها ٗ ٴٍٞيڃ ز٭څٷ ته خيڀٵر ټه ته وڄ ن تـاوٌ  ي

ً    يزواڊ وٌ ي يٕر و هډه ٌاهٽاٌها ٌا ڈيٌو٘ن ن يتنى ن ؤسهيأر ټه ا ة و يڃ ٬نـواڊ ٌاهٽـاٌ اٜـالـ، زهـ

ٸاتڃ تكص  يڈهسڅٵ يها ڃ، تا ڈىڂية و زٽډين اٜالـ و زهًيٌ واو. هٍؾنى ؾځونځي اڃ ٬څوچ ڈوغوو ٸٍايزٽډ

ة واٌو؛ هٍؾنى يٓ، زٵاوذ ٌو٘ني تا زهًيى ټه أسنثا٢ و زأٔيڇ وي#. اڈا نواه260، 1388ٚ، يأر $ٔوَنؿ

 ٽٍوهأر.ين ٌوياَ ا يثيڈوغوو زٍټ يها هين٩ٍ

 ٥ُطاؾتٗ ػّٓ ٔسضٖ ٚ تى٥ٕپ ت٤تٟص

 ٤ٙ٣ط ػّْٛ اظ ٔتٖٛ زاؾتٙجب اؾتٙجبط

 ٢ؾبظٝ ٥ٗ ٚ فطض٤ٞب اظ ز ف فطو٥اذص پ ؽ٥ؾأت

 (3) يسبص يسّش اساله. 7

ٌا ته ڈٕهڅه ڈكوٌ، ٴڅٕٵ هاي ٬څڇ  تا نځٍٖ زډىني، زهوٌي ،ٴٍهنځٕساڊ ٬څوچ ٌوٖ زٹٕـيڇ   ةڈ١ـاٲ و ٴڅٕـٵ   ةويني 

ر ټه ڈٕائڃ ڈ٥ٍـ وٌ ٬څوچ  يثيٽٍو زهًيهډاڊ ٌو ،ٽٍو ڈٕهڅه ڈكوٌي. ٌوټنى ڈي ٍاٌ ڈ يٌا ڈوٌو تٌٍٔٔا زـا   ،وهـى  يٸ

ُاٌهيوٌ نها ً    ،ٷين ٤ٍياَ ا .ها اٜالـ ٘ونى هيها و ٴ٠ٍ هيها، ن٩ٍ ر ڀ ٽـٍو  يڃ ڀـٍوو. ٌو يـ ة و زٽډي٬څـڇ ڈـىٌڊ زهـ

ـر، تـٍ      ،ٽٍو ٴڅٕٵه ٌوٖيخٍواَو. ٌو يڈ ي٬څوچ انٕان يته اٜالـ ڈثان ،ڈ١اٲ ةٴڅٕٵ ټه ڈوٌو ٸثـوڂ ٴٍهنځٕـساڊ ٔا

اْ  يها ى ٌوٖيزوڄ  #.  57-53 ٚ ،1392، يٍتاٸٍيټنى $ڈ يى ڈيټأٌوٖ ز ةٴڅٕٵڈ١اٲ تٍ ٔا

 ٥ُطاؾتٗ ػّٓ ٔسضٖ ٚ تى٥ٕپ ٔحٛض ١ٔؿئّ

 ٣ٔجب٘ ٢ؾبظ ٣اؾالٔ ٔضبف ١فّؿف

 ٤ٙ٣اظ ٔتٖٛ ز ٣اذص ٘ظبْ ضٚق فّؿفٝ ضٚـ
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 (4) يسبص يسّش اساله. 8

ڈ١ـاٲ، اغسهـاو    يهـا  ٗ ٴڅٕـٵه يڈثناڀٍا تا ٔه ڀـٍا  يها يها، زهوٌ هيها و ن٩ٍ ة ڀُاٌهيٽٍو زهًي، ٌويڈكډى

ً  يټنـى. ٌو  يڈ١اٲ ٌا ڈ٥ٍـ ڈـ  يها ٌوٖ يٴٍاڈثنا و زهوٌ يها ي، زهوٌيثيڈكوٌ و زٍټ ً يثيٽـٍو زهـ ة ي، زهـ

ٽٍو أر. ين ٌوي، وٌ َڈٍه ٤ٍٴىاٌاڊ أٍداهيڈوهى.  يٌا وٌ ؤسوٌ ټاٌ ٸٍاٌ ڈ ي٬څوچ انٕان يها هيها و ن٩ٍ ڀُاٌه

ن آڊ زوغـه  ياويتن يها هي، الَچ أر ته اليأالڈ ي٬څوچ انٕانى يزوڄ ين تاوٌ أر ټه تٍايڈثناڀٍا تٍ ا يزهوٌ

، ٸائڃ ئوَنؿو  نٍٕوخناه، ٌ٘اوهډؿوڊ  ين ڀٍوه، تٍنيٍاب ټٍو. وٌ ائ يأالڈ ين ٬څوچ ٌا اَ ڈثانيټٍو. ا

، ٸائڃ ته أـسهٍاظ  يوا٥ٔو  يٍينٝ، يزهٍان يهاوو، يٍاَي٘ يقائٍهډؿوڊ  ين ٴڅٕٵة ڈ١اٲ، تٍنيته زىو

، ٸائـڃ تـه   ايخأٌـان و  يآڈڅـ  يغـواو ، أـساو  يُويـ ڈٝثاـ ځٍ، هډؿوڊ أساو يو يٍآڊ و ٔنر. تٍناَ ٸ يڈثان

ٴٍاڈثنـا، تـا ا٬سٹـاو تـه      يهٕـسنى. زهـوٌ   ين ڈثـان يزىو يتٍا يو اغسهاو يٴڅٕٵ يها أسٵاوة هډُڈاڊ اَ ٌوٖ

ڄُوچ ٌغـو٪ تـه ټڅډـاذ    ٬اڄڇ،  يها ُهيو انځ ي٬څڇ اَ قاالذ ٌوق يٍيٍخًيى ٬څڇ، زاضينى زوڄيتووڊ ٴٍا ياغسډا٬

، وٌ يتهٙـ  يآڀـاه  ير نوو ٌا خٍؤه اغسډا٬يى ٬څڇ، اوڄوي٘ىه زوڄ يوه ر ٔاَڈاڊيٍيو ٬ىچ اٸثاڂ ته ڈى يوق

ى ٬څڇ يزوڄ ين ڀاچ تٍايزډىڊ ڈىٌڊ ٌا اوڄ يها هياَ خا يواننى و ا٬ٍاٞ اغسډا٬ ير زډىڊ ڈىٌڊ ڈينٝوٚ ڈاه

ـ يَ، اڊيټؿوئ، ي٬ثأ، يٌغثټننى.  يٸڅډىاو ڈ ينيو ـ ، اَ ٤ٍٴـىاٌاڊ ا ياڄهـى  ٬څـڇ و  يڈٙـٽ ، اٞيـ ٴ، اټالچث ن ي

ن ٤ٍٴىاٌاڊ آڊ هٕـسنى،  يزٍ اَ ڈهڇ يٍتاٸٍيو ڈ ينيڈ١اٲ، ټه قٕ يها ٌوٖ يٽٍو هٕسنى. ٍٔانػاچ، زهوٌيٌو

   #.40-29، 1392ٚ، يوهى $ڈكډى يڈ١اٲ ٌا وٌ ؤسوٌ ټاٌ ٸٍاٌ ڈ يها ن ٌوٖيزىو

 ف ػّٓ ٔسض٤ٖپبال ت٤تٟص

 ٔجٙبٌطا

 ٔضبف فّؿفٝ

 ارتٟبز ٔحٛض

 ٣ج٥تطو

جٙب  ٣تٛرٝ ثٝ ثؿتط ارتٕبػ فطٔا

 ٤ٙ٣اظ ٔتٖٛ ز ٣اذص ٘ظبْ ضٚق ٔضبف ٢ٞب ضٚـ

 (5) يسبص يسّش اساله. 9

ازهاو ڈو٫٠ نډوو. اٴـٍاو   يٍٰت يى نٕثر ته ٬څوچ انٕانينٕثساً غاڈ٫، اتسىا تا يتنى ٻ ؤسهيته  ياتي ؤر يتٍا

# 19، 1392ٚ٘ـونى $نٕـٍوخناه،    يڇ ڈـ ين زٹٕيڀُ ُ و ٍٰبئس ڀٍا، ٍٰب ن نٝوٚ، ته ٔه ؤسه ٍٰبيوٌ ا

آڊ ٬څـوچ، انثا٘ـر    يٍيٷ ته ټـاٌڀ يٍنى و ڈ٭سٹىنى: اَ ٤ٍيخً يٌا ته ٤وٌ ټاڈڃ ڈ يٍٰت ياوڂ، ٬څوچ انٕان ةؤس

 ئـاَ  يٙـاڊ أـالڈ  ين، اَ ڈن٩ـٍ ا يٌل نواهى واو. تنـاتٍا  ئاَ يٍانيا اي ئاَ يتوڈ ڃ و اقسډاالًي، زٽډي٬څډ
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ٌا  يىيـ ٓ ٬څـڇ غى يټننـى و زأٔـ   يڈ يٽٍٕه ٤ٍو و نٵيٌا  يأر. ؤسه ووچ، ٬څڇ ٍٰت يهن ڀُاٴڈ٭ٍٴر، ٔ

ټننـى و تـه    يڈ يٌا نٵ ييها ٘ډاٌنى و تهٗ يٍٖ ڈياَ آڊ ٌا ٸاتڃ خً ييها ټننى. ؤسه ٔوچ، تهٗ ٙنهاو ڈييخ

تٙـوو.   يىي٬څڇ غى ٓيزوانى ڈنػٍ ته زأٔ يڈىٌڊ ڈ٭سٹىنى. اين اڈٍ، ڈ يڃ ٬څوچ انٕانيف و زٽډية، زٝكيزهً

ٽٍٕه ڈسٵاوذ تا٘ـى،  يا يته ٬څڇ ڈىٌڊ وا٘سه،  يٴٍاوان يها زوانى ٘ثاهر يٓ اَ ڈن٩ٍ وو ؤسه ٴوٶ، ټه ڈيزأٔ

و  ي٬څوچ اغسډا٬ يڈ٭ٍٴس ين ڈثانيزىو ي٭ني، ٴڅٕٵه ٌوٖ و ٴڅٕٵه ڈ١اٲ، ينيتا ٔه ٌوٖ أسنثا٢ اَ ڈسوڊ و

ٍ ير و ڈٕـائڃ ٬څـڇ، ٴٍا  يـ ٌوٖ، ٰا ن ٬څڇ،يڈوٌو زوغه أر. تناتٍا ئدٓ، ٬څوچ اغسډا٬ ـ نـى ن٩ َ  هي و  يخـٍوا

و  يڈٵهـوڈ  يڈهسڅٳ ڈوٌو واټـاو  يها هين٩ٍ يٷ تٌٍٔيى اَ ٤ٍي، تاين و ٬څڇ أالڈير وي، غاڈ٭ييآَڈا هين٩ٍ

ن يٴـوٶ، زكـر ٬نـاو    يتنـى  ٘نأـي ٌا تـٍ أـاْ ؤـسه     ٔاَي غاڈ٭ـه  ٍو. ٌاهٽاٌهاي أالڈييٸٍاٌ ڀ ين٩ٍ

 ايڇ.   ٍاش تنياڊ نهاوهيڈ يايٓ و اقيڃ، أسنثا٢، زأٔيزٽډ ة وي، زهًئاَ يتوڈ يٽٍوهايٌو

 ٣ثب ػّٓ غطث ٢ٔٛارٟٝ فؼبَ ا٘تمبز ٢ؾبظ ٣ثٛٔ

 ٕٞؿٛ ٢ٞبٝ ٤ُ ٘ظط٥ت ٚ تى٤ٕتٟص ت ٤تٟص

 ٤ٙ٣اؾترطاد ػّٓ اظ ٔتٖٛ ز اؾتٙجبط

 ثط آٖ ٣ٗ فّؿفٝ ٔضبف ٚ ػّٓ ٔجت٤ٙتسٚ ؽ٥تأؾ

 ٥ٗٔؿّٕ ٣ػّٓ ارتٕبػ ٣ثٝ ضٚظ ضؾب٘ طاث٥ٔ ٢ب٥اح

يساسيتوم

ـ يار يـ ه، ٴٍهنـٿ و هو اڈ٭م، غيزاٌتا  يواٌ يٌت٣ ڈ٭ن ىيتا يػاتيڄكا٦ ا ته ،يتوڈ ي٘نأ غاڈ٭ه ـسه تا٘ـى   يٍان اَ  .و٘ا

ٌا تاَنډايقاټڇ تٍ ا ينيت غهاڊ .تػو٘ىن غاڈ٭ه يڈٍوچ هډ يها يٍيها و وٌڀ وٌوڊ وٰىٰه ڈو٠ـو٪   .ټنى يين ٴٍهنٿ 

نانـه  يت واٸـ٫ ٌا  آنهـا نأـى و  تٙ ٹـاً ي٬ډٌا ٕائڃ و ڈٙٽالذ نـاٚ آڊ  ٍاڊ و ڈياغاڈ٭ه  ي٭ني ؛ناٚ ڈوٌو ڈ٥اڄ٭ه نوو

ٍا ييها ٌاه قڃ و ىينډاقڃ و ٴٝڃ  ،ڃ ټٍوهيٍ و زكڅيزٵٕ ، تـه ڄكـا٦   ي٘نأ ن غاڈ٭هياهډؿوڊ نى. يزىاٌٺ تآنها  يت

ـ زوانى ڈثڅٯ ٬ٹالن ينډ .ن، ٠ىٴٍهنٿ و غاڈ٭ه تا٘ىيزوانى ٠ىو ينډ ئڅث ُاٌ ي ـ    ،ځانـه يت ير اتـ ٿ و نٕـثر تـه ٴٍهن

ٌا ناو يها تا٘ى و اقٕأاذ و ٬وا٤ٳ انٕان اٌَٖ ٍايىه ڀيو ا٬سډاو  ٌا ت تـه ؤـر    ،ر و ټنسٍڂيٍيڈى يٍو و هډه اڈوٌ 

ٍٔاي٬ٹالن ـ  يياٌوخـا  ي٘نأ ٘ىه اَ غاڈ٭ه يزوانى نٕهه تٍواٌ ي، نډي٘نأ ن غاڈ٭هياهډؿنين تٕداٌو.  ير و توٌوټ ا ي

َاو اٌڈٽ ييٽايڈٍآ    #.233و280ٚ ،1386، يتا٘ى $آ

ةيتهذ

ـ         ،يو ٴٽٍ ي٬څډ يها ىڊ تٍ زالٖين٣ ت٥الڊ ټٙ ـر. نث ٌا نـه ڈډٽـن و نـه ٬اٸالنـه و ڈ٥څـوب ٔا ـډنىاڊ   يواٙن

ٌا تځ يانى زا غا اڈىهيُ ني، نڊ او ائډه ڈ٭ٝوڈ اټٍچ ٌا ٔاڈاڊ تىهنـى. نـه    يَنىڀ يٍنى و ڈٕائڃ زػٍتيوانٙډنىاڊ 
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ٌا  يـ نالٲ ا ،ينيڈوغوو وٌ ڈنات٫ و يها ٷيه زٙون ڈ٥څة وغوو نىاٌو، تڅٽيتٍ ا يو نٹڅ يڃ ٬ٹڅيؽ وڄيزنها ه ن ڈ٥څـة 

 #.189ٚ، 1392، يُويټنى $ڈٝثاـ  ياضثاذ ڈ

ٍاين ر. ٍٰتي ،تنات ٍاڊ وٌ هٍ قاڂ ڈ٥څوب ٔا سٵاوه اَ زػٍتياذ ويځ ٌا ته نوتي و ٌو٘ني و تـا وٸـر    ،ها ٔا ڈٕائڃ 

انـى و تٕـياٌي اَ    تهاي تيٙـسٍي واوه  ،ٔنىٌ اهډير ته ن٩ٍ ڈي ټه ته ٨اهٍ تي ،انى، ته ڈ٥اڄة ٌيُ و غُئي ڈ٥ٍـ ټٍوه

ٌا ټه ته خأمإٔ ٍاواني هڇ ته ٔـ  هاي خأماڄثسه  .انى ڀويي نياَ واٌنى، ٤ٍـ نډووه االزي  انـى ټـه    االذ ڈ٥ٍوقـه واوه إٴ

ډاٞ و ؾٙڇ ٌايانـه، زڅويُيـوڊ،      خو٘ي نيٕسنى. هډاڊ ٸاتڃ ٰا سٵاوه نٽٍوڊ اَ نسايع ٬څوچ زػٍتي آنهـا، ڈطـڃ  ڀونه ټه ٔا

ر $ڈٝـثاـ يـُوي،   .و وٌاوي ٍا 271، 1376ٚ.. نالٲ ٬ٹڃ ٔا ـ  ،ني#. تنـات ـ   يزـوغه  يت ٗ اَ وو ٸـٍڊ زـالٖ   يتـه ت

 ٕر.  ين يؽ انٕاڊ نٍوڈنىيٍٖ هيوٌ ٍٰب، ڈوٌو خً يوانٙډنىاڊ ٬څوچ اغسډا٬

ر ټه آنها وٌ ٬څوچ انٕاني ٌٴسـه  ،اڈا اين خنىاٌه ٌاه هډاڊ ٔا ـ  ټه  ـر ټـه آن      ان هـا  ى!، يـا نسيػـه ؤٌـر هډـاڊ ٔا

ـ   يٷ و انسٹـاو يـ ٬ډ يى تـا تٌٍٔـ  يتا ،ٌو نيا ناتػأر $هډاڊ#. اَ ټاڈالً ،انى! ڀٍٴسه ٻ ڈٽازـة و  يـ و زٵٽ يڈٽازـة ٍٰت

ٍايڈس٭اٌٞ و ڈسناٸٟ، ؤر ته زهً يها هية اَ ن٩ٍيٸاتڃ زهً يها هين٩ٍ ـالڈي  ،نية َو. تنات ٔـاَي تـه ڈ٭نـاي     ٔا

تـا   ،٬څڇ تووه و ته واو و ٔسى ٬څډـي  وغوي غٕروٌ ٤ٍو و نٵي ٬څوچ ڈوغوو نيٕر. ڈٕڅډاناڊ هډواٌه وٌ ٤وڂ زاٌيم، 

ٍاي٣ ټنوني هڇ نه ٬څڇ خٍوانسه ڊ و ټٵاٌ ڈيأايٍ اوياڊ و قسي ڈٍٙټ ټه زٹڅيى ڈكٟ ڈـوٌو   ،آڈوَي اَ ٍٰب انى. وٌ ٘

 .تا٘ى ڈيڈًڈر 

ر ټه ڈٽازة، ٬څوچ و ن٩ٍياڄثسه تا تـا   ټـه  يا ؤـسه  :ڇ ټـٍو يزواڊ ته وو ؤسه زٹٕ يڈ ٌا يٍٰت يها هيى زوغه و٘ا

، 1392، يُويـ ڈواٴٹنـى $ڈٝـثاـ    ينـ يو يهـا  و اٌَٖ يټـه تـا ڈثـان    يا ؤسه .ز١او واٌنى ينيو يها و اٌَٖ يڈثان

 ة هٕسنى.يزنها ؤسه ووچ ٸاتڃ زهً ،اڊين ڈي# وٌ ا207ٚ

استنثاط

ٍاظ هډه ٬څوچ اَ ڈنات٫ وق سه ٰ  يو تٕنىه ټـٍوڊ تـه آڊ خنـىاٌ    يانيزٝوٌ اڈٽاڊ ٔا ـ يو ٰ يٍڈن٥ٹـ ينـاڈ٭ٹوڂ،   ي٬ٍډڅ

ر. ٘ الچ يٹاذ ٬څډايوه زكٹئا اټسٵا نٽـٍوه،   يٙاڊ ته ٌوٖ نٹڅيوهى ټه ا يُ نٙاڊ ڈيڇ نياٌ ٸىيتٕ يها اَ َڈاڊ ،ٔا

سٵاوه ڈ يو زػٍت ي٬ٹڅ يها اَ ٌوٖ اڊ تـا  يياٌوخا ييانى آ٘نا او٬ا ټٍوه يټه تٍن اي ته ڀونهټٍونى،  يوٌ ٬څوچ ڈٍتو٢ ٔا

ر $ڈٝثاـ ٹاذ ڈٕڅډاناڊ توويٍ زكٹيضأز ، زكريٌوٖ زػٍت ٍا190ٚ، 1392، يُويه ٔا ٕـر ټـه   ين نيؾنـ  ،ني#. تنات

سن ڈنات٫ وق الچ، اَ هډه ٬څوچ ت يانيتا و٘ا ٍا ټه قس ؛ڇياَ تا٘ين ئا ٍا ين يو اٌَ٘ يوٌ ڈٕائڃ ٬ډڅ يؾ  يُ ؤر ټڇ تـ

ٍاٮ نىاٌ يؽ ٬اٸڅي#. ڈا ه208ٚ ،هډاڊڇ $ياَ واٌين يڈو٠و٬اذ، ته ٬څوچ ڈهسڅٵ ـ     يٌا ٔ  يٍاڇ ټـه او٬ـا ټـٍوه تا٘ـى ت

الڈ ينيو ٌا ز٭٥  ها و خّوهٙځاه ٙځاهيها، آَڈا ى وانٙځاهيتا ،ټٍوڊ ٬څوچ يو ٔا  ينـ يڃ ټـٍو و ٴٹـ٣ وٌ ڈـىاٌْ و   يـ هـا 
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ٌا اَ ٸٍآڊ و قى نٕٙر و خأم هډه خٍٔٗ ٍا 213ٚ، هډـاڊ ص ته ؤـر آوٌو $ يها  ڈكـىوو ټـٍوڊ ٬څـڇ     ،ني#. تنـات

الڈ ٍانه $ڀڅٙنيٌا تٕ ينيته ڈ٭اٌٲ ناٚ و ،ئا ر.  175ٚ، 1390، ياٌ زنٿ ن٩ ٍانه ٔا  # و ڈسكػ

هـڇ اَ ڈسـوڊ    يؽ ڈ٥څة ٬څډيٕر ټه هين ين ڈ٭ني، ته اينياڈا ٬ىچ اڈٽاڊ أسنثا٢ هډه ٬څوچ اَ ڈسوڊ و

ٵـة نثـوذ، ٌٔـاڄر و اڈاڈـر،     ياڈثٍ و اڈاڈاڊ، ٬الوه تٍ انػاچ ټاڈـڃ و٨ ين، خيٍا ويٕر؛ َيٸاتڃ أسنثا٢ ن ينيو

 يٍاش ٬څډـ يـ هـا، ڈ  نـه ين َڈيانى. وٌ ا ر ټٍوهيڈٍوچ و انٕانُ ته ين يو ٌٴاه ياَ غنٓ نىڈاذ ٬څډ ييها ټډٻ

ٗ ٘ـىه،  يخـاال  يانى ټه غا واٌو تا وٸر و ؤواْ ٬څډ تٍ غا ڀًا٘سه يٍيڀ ر تٍاي تهٍهيتٍٙ يتٍا ييتها ڀٍاڊ

، يڃ ڈهسڅٵـ يته وال ين وٌ ڈواٌوين، اڀٍ وي#. تناتٍا192، 1392ٚ، يُويٍو $ڈٝثاـ يٸٍاٌ ڀ يتٍواٌ ڈوٌو تهٍه

ـ ٌا واوه تا٘ى، قٷ و ڈ٥ـاتٷ تـا واٸـ٫ أـر. اَ ا     يڈٕهڅه ٬څډٻ يخأم  ً يـ ن ٌو، تاي ٍٴر $هډـاڊ،  يى آڊ ٌا خـ

 ، ڈ٥اڄ٭ه و خٍوٌٖ ٸٍاٌ واو.ي#، ڈوٌو ت214ٌٍٔٚ

 «يـا ايهـا اڄـًين آڈنـوا اوٴـوا تـاڄ٭ٹوو      » ة، وٌ ييڃ ټٍيډـ ٔىبؾتوٌ ټساب  ٘يم انٝاٌيته ٬نواڊ نډونه، ڈٍقوچ 

رټه تهٙي اَ يٻ آيه  #،1$ڈائىه:  ر، ته انىاَه يٻ ټساب تكص ټٍوه ٔا زوانٕـر   ياٴر، ڈـي  ٘ايى اڀٍ ٴٍٜر ڈي. ٔا

ٌا نيُ زهډة  سنثا٢ ټنى و ټساب ويځٍي  ٌا اَ هډين ټالچ ټوزاه نىا ٔا ڄيٳ نډايى. اين ته تٍټـر ؤـ٭ر و   أاتواب ٬ٹوو 

ر ټه وٌ ڈواٌو ڈس٭ىوي، ڈي ـٍ ايـن     هاي ٬څډـي و ڈ٭نـوي   زواڊ اَ آنها تهٍه ٬ډٷ آياذ ټٍيډه ٸٍآڊ ٔا ٍٔا تـٍو. وٌ ٔ

س ر، زنها اَ ؾنى آيه و ٌواير ٔا ٌاذ ٴٹه ٘ي٭ه ٔا نـوتي ٘ـىه ټـه اڀـٍ      هاي تٕياٌ ٵاوهټساب ٩٬يڇ، ټه يٽي اَ اٴسها

ٌا اَ آن ٍاڊ نيـُ وٸـر    ٔانساٌ ټساب ٬وٞ ڈي ،تٍواٌيڇ ٘يم انٝاٌيڈٍقوچ « ڈٽأة»ها  ٌا ټـه    ٘وو! اڀٍ ويځـ هـايي 

، 1387$ڈٝـثاـ يـُوي،    ياٌي اَ آياذ و ٌواياذ ويځـٍ انػـاچ تىهنـى، ٴٹـه ڈـا     وٌ تٕ ،انى ايٙاڊ وٌ ٴهڇ اين آيه ټٍوه

 ٘وو. و ٔايٍ ٬څوچ تٕياٌ ٰني ڈي 50#ٚ

سيسأت

٘نأـي   غاڈ٭ـه انـى.   اٴسـه ي، ٨هـوٌ  يتـٍ ڈٽازـة ڈهسڅـٳ ٴڅٕـٵ     يه و ڈثسنيوٌ قا٘ ،ي٘نانس اذ و ڈٽازة غاڈ٭هين٩ٍ

 ،و٘ـنانسي نـاٚ نـو    هاي ڈ٭ٍٴسي و ٌوٖ س١اي ٘يوهن٩ٍيازي هٕسنى ټه ٠ډن اٸ ،خىيىاٌ٘نانسي و ازنوڈسوووڄوِي

ٗ   .ڀيٍنـى  ٘ـٽڃ ڈـي   هؤٍڂوٌ قا٘يه خىيىاٌ٘نأي  ٖ  ،ڈسٹاتـڃ نډـاوين    ڈٽسـة ټـن هـاي نـوو اَ ٴڅٕـٵه     تـا ٌو

ٍاڀډازيٕسي  څهڅـڇ يو اَ ٌويٽٍو ٴڅٕٵي ،٘نأي زٵهډي او و ٌوٖ ،ڈاټٓ وتٍ٘نأي  غاڈ٭ه .خًيٍو اضٍ ڈي ويڅياچ غيډُ خ

ٍانٽٵـوٌذ وٌ ټنـاٌ     .تٍو ڈي  انٕاني و اَ نځاه خوَيسويٕسي ته ٬اڄڇ و ڈ٭ٍٴر تهٍهته ڈو٠و٬اذ  ويڅساي قڅٹه انسٹـاوي ٴ

هـاي ٬څډـي    ٌوٖ .ٌٔـانى  نٕة ڈـي  ٴويٍتالو ڈازٍياڄيٕڇ  هځڃوياڄٽسيٽي  ةته ٴڅٕٵ ،ڈاٌټٓ وياڄٽسيٻ ،ڈازٍياڄيٕڇ

ٍاتـٍ ڈ٭ٍٴـر تـاَ      ٘نانسي ته زوٜـيٳ و نځـٍٖ خوَيسو   غاڈ٭ههاي  هوٌ زٽوين ن٩ٍي ،ټنر و ووٌټيڇ يٕـسي آنهـا وٌ ت
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16     پ٥بپ٣ ،َ  1395، ثٟبض ٚ تبثؿتب13ٖ، ؾبَ ٞفتٙٓ، قٕبضٜ ٚا

ٍا#142ٚ ،1389 ا،يخأٌان$ ڀٍوو ڈي تـٍ ٴڅٕـٵه    يڈثسن ي٘نانس غاڈ٭ه يها هيٓ ڈٽازة و ن٩ٍئأوٌ اڈٽاڊ ز ،ني. تنات

الڈ  .  ټٍوى يزواڊ زٍو ، نيُ نډيئا

ر، ڈوٌو تٌٍٔـ  يټه نوو تهٙ ،ي٘نأ ٬څڇ غاڈ٭ه ةوٌ ٴڅٕٵ ي٘نأ غاڈ٭ه يڈ٭ٍٴس يڈثان ن يىوو زـ  ياَ ٴڅٕٵه ٔا

ٍاٌ ڈ ـاْ آڊ     يوانٙډنىاڊ تـىوڊ آڀـاه   وٌ ٴٍهنٿ غاڈ٭ه ق١وٌ واٌنى و ڈ٭ډوالً ،ين ڈثانيٍو. ايڀ يٸ و زوغـه، تـٍ ٔا

ٍا يڈ يخٍواَ هيؤر ته ن٩ٍ وٌ  ينيٙـ يټه ته ٜـوٌذ خ  - ٌا ين ڈثاني٘ناْ آڀاهانه ا ٓ، غاڈ٭هئأنى زيَننى. اڈا وٌ ٴ

اْ آڊ ؤر ته ن٩ ـ ٴڅٕٵه ق١وٌ واٌنى  َنى. يڈ يخٍواَ هيٍانً و تٍ ٔا

زاثيمياياح

ر ټه ن٩ٍيڈا ا ياو٬ا و  ياغسډـا٬  يهـا  ةي، ڈٕـائڃ و آٔـ  ياغسډـا٬  يهـا  ىهيـ وٌ نٝوٚ غاڈ٭ه، خى يخٍواَ هين ٔا

ُاو تا زٙٽ يڈ ته آڊ يٴ٭څ يټه غاڈ٭ه ٘نأ يڈو٠و٬اذ ڈهسڅٵ ٙـډنىاڊ  ين اغسډا٬ـاذ، زؤـ٣ انى  يڃ اوڄيخٍواَو، هډ

ر. انى وٌ  يٴـانٍ  يٗ ڀٵسـه، ڈسـوڊ ٬څډـ   يخڀوناڀوڊ  يٽٍوهايُ تا ٌوياڊ ڈٕڅډاڊ نٙډنىيهٍ ووٌه ٜوٌذ ڀٍٴسه ٔا

ر يـ ٘ـونى، ٨ٍٴ  يٙه، زٵٽٍ، وانٗ و نه ٬څـڇ نوانـىه ڈـ   يانى ټه هٍ ؾنى اَ ڈن٩ٍ ٬څڇ ڈىٌڊ انى ى آوٌوهين ٬ٍٜه خىيا

ٍا يياٌ تااليتٕ ٍاٌ  «ٍاشيڈ ياياق» ي٬نواڊ ټڅ ڃ واٌنى ټه زكريو زٽډ ي، ته ٌوَ ٌٔانيتاَنوان يت  ٍو.يڀ يڈٸ

ٌاهيڈ ياياق ٍا يٍاش،  ٍاڊ تا زهٝٛ يټوزاه، َوو تاَوه، ڈ٥ډهن و ت ـر.     يها خّوهٙځ ـسٵاوه ٔا ڈهسڅٳ ٸاتـڃ ٔا

ـر     ين ،...و يٍيو زٵٕ يطي، قىي، ٴٹهي، ٬ٍٴاني، ټالڈيٴڅٕٵ يها خّوهٗ اڈـا   .اَڈنى زهٝـٛ ڈٍتـو٢ تـه نـوو ٔا

وڈاً ،ٴوٶ يها وٌ ٬ٍٜه يٍاش اغسډا٬يڈ ياياق ـ  ين ُڄ ٍاظ، تـاَنوان   ين يهٝٝـ ن زياَڈنـى ؾن ـسه ن يو زـىو  يٕـر. ٔا

ـ ا .ٕـر يڈٍتو٤ه ن يها اَڈنى زهٝٛي.. ن.ڊ وان، ڈٵٍٕي، ٬ٍٴا، ٴٹها، ڈكىضڈسٽڅډاڊٴالٔٵه،  ياغسډا٬ يها هين٩ٍ ن ي

   ٔاَو. يٍٕ ڈيٌا ڈ ينيو ٤الب ٬څوچ و ياڊ ٬څوچ انٕانيڇ وانٙػوير ٩٬ي٨ٍٴ يٍيته ټاٌڀ

رويکزدمختار

ً ئـاَ  يتـوڈ  يٽٍوهـا ياڊ ٌويڃ و غډ٫ ڈيز٭ى ن خّوهٗ،يٽٍو ڈهساٌ وٌ ايٌو ٓ و ئـ أة، أـسنثا٢، ز ي، زهـ

 يهـا  هية ن٩ٍيڈوغوو، ته زهً ي٘نانس غاڈ٭ه يها هيتا ن٩ٍ ي، اَ ڈواغهه انسٹاوئاَ يٍاش أر. توڈيڈ ياياق

، يانػاڈـى. أـسنثا٢ ڈثـان    يڈس٭اٌٞ اَ ٬ٍٜه ټـاٌتٍو $و نـه ٬ٍٜـه ن٩ـٍ# ڈـ      يها هيهډٕو و ټناٌ نهاوڊ ن٩ٍ

ٖ ينيڈوغوو وٌ ڈسوڊ و ي٘نانس غاڈ٭ه يها هيها و ٴ٠ٍ هين٩ٍ ـ  يهـا  ، تىوڊ ٤ٍو و زـٍٺ ٌو ، يو ٬ٹڅـ  يزػٍت

 ين ٴڅٕٵه ٬څـوچ اغسډـا٬  يغهاڊ أالچ و ٍٔانػاچ، زىو يٍاش ٬څډيڈوغوو، وٌ ڈ يها هين ن٩ٍيأسهٍاظ و زىو

تـٍ آڊ، تـه ٜـوٌذ     ينـ ڈثس ي٘ـنانس  غاڈ٭ـه  يها هين ن٩ٍيى و زىويزوڄ يو زالٖ تٍا يٴڅٕٵه أالڈ يتٍ ڈثنا

 ن خّوهٗ أر.يى ايهډُڈاڊ و زوأڈاڊ ڈوٌو زأټ
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  17 قٙبؾ٣  ضاٞىبضٞب٢ اؾال٣ٔ ؾبظ٢ ربٔؼٝ

 ٣قٙبؾ ؾبظ٢ ربٔؼٝ ضاٞىبضٞب٢ اؾال٣ٔ

اْ ٌويٽٍو ڈهساٌ، اتسىا تايى غاڈ٭ه ٌا ته ٜوٌزي وٸيٷ ٴهڇ ټٍو تٍ ٔا ته تٌٍٔي نٹـا٢ ٸـوذ و    ،ٔدٓ .٘نأي ڈوغوو 

ٌا وٌ خي واٌو. وٌ ڈٍقڅه ٔو ٠٭ٳ آڊ خٍوانر ټه نوو ٴهډي ٬ډيٷ ٔـاَي و زهـًية    تايـى تـه تـوڈي    و ؾهـاٌچ،  چزٍ 

هـاي   اَ انىونسـه  ،ڈٍقڅـه  ؾهـاٌ .. خٍوانـر. وٌ ايـن   .٘نأي وٌ ٥ٔوـ ڈٕهڅه، ڈٵاهيڇ، ن٩ٍيه، ٴ٠ٍيه، ٌوٖ و غاڈ٭ه

ـالڈي يـا       ته زىوين ڈثاني ڈ٭ٍٴسي غاڈ٭ه خنػڇ،اڈا وٌ ڈٍقڅه  .تٍيڇ ٬څډي ٍٰب ٔوو ڈي ـاْ ٴڅٕـٵه ٔا ٘نأي تـٍ ٔا

ٍاي ن٩ٍيـه     ٘ٙڇ،ڈٍقڅه  ةڇ زا َڈينخٍواَي ڈسوڊ ويني، ڈي ٍاهڇ  خـٍواَي   ي٭نـي زـالٖ تـ  هٵـسڇ، ٘ـوو. وٌ ڈٍقڅـه   ٴـ

ٌا وٌ انػاچ ڈ٥اڄ٭اذ اغسډا٬ي ته ټاٌ ڈي ن٩ٍيه زوانـى   ڈـي  ،ڀيٍيڇ ټه ٬الوه تٍ ٴهڇ واٸ٭ياذ اغسډـا٬ي  هاي زوڄيى ٘ىه 

ٍاين   ته زٽډيڃ و اٜالـ ن٩ٍيه ـالڈي   ڀانـه  هٵـر ٌاهٽاٌهـاي   ،هاي ڈ٥ٍـ ٘ىه ڈنػٍ ٘ـوو. تنـات ٔـاَي   ييـڃ وٌ ٔا

ر غاڈ٭ه  :٘نأي ٸاتڃ ٤ٍـ ٔا

 هْجْد يضٌبس ق جبهؼَيفِن دق. 1

الڈ اوڄين ٔـ٥كي   زـٍين  ٬ـاڄي  وٌ ،غىيـى  ٘نأـي  غاڈ٭ه هاي ٬ٍٜه هډة آ٘نايي تا ،ي٘نأ غاڈ٭ه ئاَ يڀاچ وٌ ٔا

ر ٗ  ينا هاي اغسډا٬ي خيىايٗ و َڈينه زاٌيهي ٘وو. آ٘نايي تا ٔيٍ يڈ ٠ٍ٬ه ٍٰب وٌ ټه اڈٍوَه ٔا ٍ  هـا  وانـ  و ٔـي

ٗ      ها و ڈثاقص ڈكسـوايي و وٰىٰـه   ها، ؾاٌؾوب ا٬ڇ اَ زكوڂ ٌوٖ ،آنها زكوڂ اَ غډڅـه   ،هـاي ڈٍتـو٢ تـه هـٍ وانـ

ر. ٴهڇ وٸيا يها ڈإڄٵه  يڈنـو٢ تـه زوغـه هډُڈـاڊ تـه ڈثـاو       ،ي٘نأـ  غاڈ٭ـه  يهـا  هيـ ٷ ٬څـڇ و ن٩ٍ ين ڈٍقڅه ٔا

ر. غاڈ٭ه ي٘نأ څڇ غاڈ٭ه٬ يها ها و ٌوٖ هي، ڈٕائڃ، ن٩ٍيڈ٭ٍٴس ي، ڈثانيٍڈ٭ٍٴسيٰ  يتـا ڈٕـائڅ   ،ڈوغـوو  ي٘نأ ٔا

ٍا  ،ڈهسڅـٳ  يسيو ٘هٝـ  يٴـٍو  يها يّڀي٘وو ټه وانٙډنىاڊ ڈهسڅٳ تا و يآٰاَ ڈ و  يأـ ي، ٔي٣ اغسډـا٬ يو وٌ ٘ـ

ـ انـى. ا  تـه آڊ خأـم واوه   يڈسنو٬ يڈ٭ٍٴس يازهاي ڈثان ،نيڈسٵاوذ و هډؿن ياٸسٝاو  يهـا  هيـ ټـه ن٩ٍ  ،هـا  ن خأـم ي

ٌا تـه اٌڈٱـاڊ آوٌوه   يها ٘ونى، ٌوٖ يىه ڈيناڈ ي٘نأ غاڈ٭ه  ،«ي٘نأـ  غاڈ٭ـه »انـى. اڀـٍ ڈن٩ـوٌ اَ     ڈسنأة تا نوو 

، ي٘نأـ  ٬څـڇ غاڈ٭ـه   ةوٌ ٴڅٕـٵ  ي٘نأـ  غاڈ٭ـه  يڈ٭ٍٴس يڈثان ،ٷ تا٘ىيزكٹ يها ها و ٌوٖ هيڈػډو٬ه ڈٕائڃ، ن٩ٍ

َاڊ وٌ ٌواڊ هين٩ٍ يو ٘هٝ يٴٍو يها يّڀيو ٍا  ي٘نأـ  غاڈ٭ه ي٘نأ خٍوا  يأـ يو ٔ ي، اٸسٝـاو يا٣٬ اغسډـ يو ٘ـ

ٍاٌ ڈـ  ي٬څڇ  ي٘نأ ا غاڈ٭هي ي٘نأ م غاڈ٭هيوٌ زاٌ ي٘نأ غاڈ٭ه ٍو. آنؿـه ڈـوٌو زوغـه    يـ ڀ يا ڈ٭ٍٴر ڈوٌو ڈ٥اڄ٭ه ٸـ

الڈ ياَ ټٙوٌها ياٌيٍاڊ و تٕيوٌ ا ياٜكاب ٬څوچ اغسډا٬ ريو ئا ـر  ي٘نأ ٬څڇ غاڈ٭ه ،ځٍ تووه ٔا  . وٌ قـاڄي ٔا

و  ي٘نأـ  م، غاڈ٭ـه ي، زـاٌ ي٘نأـ  ٌواڊ ي٭ني ؛ي٘نأ غاڈ٭ه ة٘نأناڈ يٍيٍاڀڈنو٢ ته ٴ ،ي٘نأ ٷ غاڈ٭هيټه ٴهڇ وٸ

ٍا ي٘نأ ٬څڇ غاڈ٭ه ةٴڅٕٵ ر. تنات ـر.       «ي٘نأ ٷ غاڈ٭هيٴهڇ وٸ»ڈن٩وٌ اَ  ،نئا ڈوغوو، زوغـه تـه ات٭ـاو ڈـًټوٌ ٔا

ر ټه وانٙػو ٸاوٌ ته ٴهڇ وٸ ين ڈىڂ آڈوَ٘يزنها وٌ ا ٍا  تووه يٙډنىاڊ ٍٰتيٕه و نٹى انىيٷ، ڈٹائا ٣ ٨هـوٌ  يو ٘ـ

ٌا ته ؤر ڈينالٸ ـ    ،ن نكوه ڈواغههيٷ و ڀٕسٍوه ايآوٌو. ٥ٔف ٬ډ ير و اتىا٪  ـ ٌا تا يتـا ٬څـڇ ٍٰت ٓ و ئـ أى وٌ زي
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و  ي٘نأـ  نوو ٌ٘سه غاڈ٭ـه  ياَين يت ين ته ڈ٭ناياڈا ا .ټٍو يٍيځيخ ي٬څوچ اغسډا٬ ةڈاننى ٴڅٕٵ ييها ر اَ ٌ٘سهيقډا

ٍا ٌا وٌ ا  يهـا  ن و ٍٔٴٝڃي٬ناو ينيٕر و تاَتين يڂ آڈوَ٘ن ڈىياَ ا ،ڈٍزث٣ تا آڊ يهاٗ يٌ٘سه ڀ ـ آنهـا  نـه  ين َڈي

 ٔاَو.   يڈ ي٠ٍوٌ

 هْجْد يضٌبس ًقذ جبهؼَ. 2

٘ـوو.   يػـاو ڈـ  ير نٹى و زوغه ته نٹا٢ ٸوذ و ٠٭ٳ آڊ اي، ٨ٍٴيٍٰت ي٘نأ ٷ و تا ٘نأناڈه غاڈ٭هياَ ٴهڇ وٸخٓ 

، ي٘ـنانس  ى غاڈ٭هيغى يها هينٹ٥ه آٰاَ ڈٽازة و ن٩ٍ اٜالً ،ُ ته آڊ زوغه نډووهين ي٘نأاڊ ٍٰت ټه نوو غاڈ٭ه يټاٌ

ر. يٸثڅ يها هينٕثر ته ڈٽازة و ن٩ٍ ،يٽٍو انسٹاويٌو يٍيته ټاٌڀ تـا هډـاڊ    ،٬څوچ ڈوغـوو  يانسٹاو يتٌٍٔ تووه ٔا

ر $ڈٝـثاـ  يزٍ يين و ٌوتنايزٍ نوو٘اڊ، ٔاوه يى زػٍتڈس #. 238ٚ ،1390، يُويـ ن ٘ٽڃ تٍنوٌو تا ٬څوچ ڈوغوو ٔا

ٍا  ،انى ٍٴسه ٘ىهيا ناآڀاهانه خًيهٕسنى ټه آڀاهانه  يڈثسن يتٍ اٜوڄ ،ي٬څډ يها هيټه ٬څوچ و ن٩ٍ يياَ آنػا اڈا نٹـى   يتـ

ٍاٌ ڀ يانسٹاو ي٬څوچ ڈوٌو تٌٍٔ يڈ٭ٍٴس يى ڈثاني٬څڇ، تا يؤساوٌها تـه   ي٘ـنانس  ڈ٭ٍٴـر  ياَ ڈثـان  ،ين ڈثـان يٍو. ايٸ

 ي٘ـنانس  نيو و ي٘نانس ، اٌَٖي٘نانس ، انٕاڊي٘نانس يهٕس يثان٘وو و زا ڈ يآٰاَ ڈ يڈ٭ٍٴر تٍٙ يڈطاته ٔنٿ تنا

 #.240ٌٚونى $هډاڊ،  يٗ ڈيخ

ر، ٸثوڂ ٸاتڃ ٬څوچ اين ؾه ڈٹىاٌ اَ تٌٍٔي اينٽه أي ڈٕائڃ ٔا ٍازـٍ    ٬څڇ، نٹى آنها وٌ تنىي ٤ثٹه و ٔا تٕـسٍي ٴ

أي ڈٙٽالذ قڃ ايػاو يا ڈوغة ټه ،تنياوين و نيُ اهىاٲ آڊ ٬څڇ ؾاٌؾوب نوو ٬څڇ، نٹٗ اٜوڂ اَ ٘ـوو،   يڈـ  ٔا

ُاڊ ټٵاير نثايـى هـىٲ زهٍيـة     ،انسٹـاوي  وٌ اٌَياتي .تا٘ى ين ڈٍقڅه ڈيا يها ڄٵهإڈ  اَ غډڅه ،ها ڈ٭ٹوڄير ن٩ٍيه و ڈي

ټـٍو. ايـن    زوغـه  تـىيڃ  يهـا  ن٩ٍيـه  تايـى تـه   ،ڈن٩ـوٌ  تـىين  .ٔاَنىڀي و اٜالـ توو يتڅٽه تايى وٌ خ ،ڈكٟ تا٘ى

 ٘ـونى  ڈـي  ڈوغـة هډځي  ٴٍٞ ڈثاني و خيٗ ته نيُ زوغه و ٌو٘ي و وايي، هىٴيڈكس ٌويٽٍوهاي انسٹاوي زاٌيهي،

اْ .ڇياتيت ٬څڇ ته ٌو٘ني نځاه الڈي اٜالـ و قًٲ زٝكيف، ته ،تٍ اين ٔا  ڇ  يتدٍواَ وانٗ ٔا

   يسبص يبْه. 3

أ ٔاَي و زهًية غاڈ٭ه توڈي ،ڈٍقڅه ٔوچ ٍاقڃ ٔا ر. ڈ ٍا ي٘نأي ٔا ٍاق ئاَ ينى توڈيٴ ٷ يـ ڃ زكٹٌا تا زوغه ته ڈ

ـ . اتىا٪ 2ٷ؛ يزكٹ ڈٕهڅه. انسهاب 1 :ټٍو يتنى زواڊ ؤسه يڃ ڈيوٌ ٘ٗ ڈٍقڅه ته ٍ٘ـ ي ،و تهنػاٌ ي٬او ا انسهـاب  ي

 ئـاَ  ي. تـوڈ 5هـا؛   ىهيـ ٳ خىي. زوٜـ 4هـا؛   ىهيـ اڊ خىيا ٌوات٣ ڈيىه ي. ټٙٳ خى3ٌوٖ ڈنأة تا ڈو٠و٪ و اهىاٲ؛ 

 #.54و  48ـ46ٚ ،1393، ي$خناه ياغسډا٬ يها ىهين خىيي. زث6؛ يوٌ وٌوڊ ؾاٌؾوب ٬څډ يٳ واٌوازيز٭اٌ

و  يٹـاذ غـى  ياَڈنـى زكٹ يزٍ و ن اٌ ڈٙٽڃيتٕ ،ڇيټٍوڊ ڈٵاه ياَ توڈ ،ي٬څوچ اغسډا٬ يها هين٩ٍ «ټٍوڊ يتوڈ»

ٍاواڊ ته ؤ ر. ايٴ ـ ا اٜالـ ن٩ٍير ڈنػٍ ته ٌو يوٌ نها ،ٹاذين زكٹيڅه ڈكٹٹاڊ هىٴډنى، نالٶ و زوانډنى ٔا  يهـا  هي
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ريٌا يزػٍت يها ى هډؿناڊ ټه وٌ ٌوٖيڈكٹٷ تا ڀٍونى. يڈوغوو ڈ ـ   ،ع ٔا ٞ يزٻ زـٻ خ ُاٌه  ،هـا  ٗ ٴـٍ هـا و   ڀـ

ٌا ته ٸٝى ات٥اڂ آنهايٻ ن٩ٍيڈٍتو٢ ته  يها هيٴ٠ٍ ـ زـا ٨ٍٴ  ،ته آَڈـوڊ تٽٙـى   يتوڈ يها واوه يتٍ ڈثنا ،ه  ر آنهـا  ي

ٍا  #.  55ٚ ،1393، ي٘وو $خناه نغاڈ٭ه ٌو٘ يها ىهين خىييزث يت

يتومياسهايمسائلونتايشناسقجامؼهيتطث

ًاٌ، وٌ    يىا ڈي، زؤ٭ه خيو ڈكڅ يوٌ وو ٥ٔف غهان يوٸس ،ؾٍنه وانٗ ٍاڊ وانٗ وٌ غواڈ٫ وٌ قـاڂ ڀـ ټنى ټه ټنٙځ

سه تا٘ـنى و وٌ وٌغـاذ ت٭ـى   « يؤسٍٔ» يته وانٗ غهان ،نوو٘اڊ تسواننى وٌ وٌغه اوڂ ير ڈكڅيڈوٸ٭ ٌا  ،يو٘ا آڊ 

 ياَهـا يڈـىاوچ، تـا ن   يهـا  «ي٘نأ ڈٕهڅه»ٷ يټننى و اَ ٤ٍ« ياتيو اٌَ نٹى»و « ٍيتاَ زٵٕ»، «ٴهڇ ڈػىو»، «غًب»

سايوٌ ا .وهنى« ٷيز٥ث»٘اڊ  يڈكڅ ٌٔا ٗ  يى تـوڈ يزوڄ»ُ وٌ ين ئهڇ و ڈٙاٌټس ،ن  ټـٍوڊ وانـٗ    يڈكڅـ »و « وانـ

سه تا٘نى« يغهان ٚ يـ ٻ ڈوٸ٭ياَ ټاٌتٍو وٌ  يته ٔثة هٍ ٥ٔك ٍٜٴاً يٍا وانٗ غهانيَ ؛و٘ا ـر    ،ر نـا ڈډٽـن ٔا

ـسهواه،    يىا ڈـ يـ زؤـ٭ه خ  يٷ آڊ وانـٗ غهـان  يو اَ ٤ٍ يهڇ وانٗ ڈكڅ ،ٷين ٤ٍي٘وو. اَ ا يزڅٹ يڈكڅ ٍٔا ټنـى $ٴ

 #.  107ـ106ٚ، 1388

موجوديهاهياستفادهفؼالاسنظز

ـ ا غاڈ٭ه وٌ ناٚ ڈٕهڅه ٻي يتٍا يخأه أر ڈډٽن ،ي٘نأ غاڈ٭ه ڈوغوو يها هين٩ٍ  تا٘ـنى،  نىا٘ـسه  ٍاڊي

ـ ا نيزأڈ يتٍا ى.ياين ٍاڊيا غاڈ٭ه وٌ ڈٕهڅه آڊ نييٌ زثټا ته واٌنى، يخأه اڀٍ اي  اٌزثـا٢  يتٍٸـٍاٌ » هـىٲ،  ني

 يهـا  هيـ ن٩ٍ يثـ يزٍټ ټاٌتٍو يڈ٭نا ته ،ي٘نأ غاڈ٭ه يها هين٩ٍ تا «ڈٹڅىانه ڈٍٝٲ» يغا ته ،«نالٶ و ٴ٭اڂ

ـ  يتـٍا  ڈـا . ٘ـوو  يڈـ  هيزوٜـ  ين٩ٍ ؾاٌؾوب ٔانسن يتٍا يٴٽٍ ڈنات٫ ٬نواڊ ته ڈوغوو،  تـه  غاڈ٭ـه  اٜـال

 يأـ ئ ټـٍواٌ  ةيو نٙ خٍٴٍاَ يايوٌ وٌ ټه أر نډا ٸ٥ة اياتُاٌ  ٻي ،ي٘نأ غاڈ٭ه. ڇياَڈنىين ي٘نأ غاڈ٭ه

ـ تا ټـه  أـر  «ين٩ٍ ؾاٌؾوب نيزىو»نډا  ٸ٥ة نيا ټاٌتٍو ٴ٭اڂ غنثة. ٌوو ته ټاٌ ڈي ،يټنون ٍاڊيا وٌ  تـه  ىي

ـ اٌَ و ڈٕـهڅه نـوو   ٍاڈـوڊ يخ ىڊيٙيانى اَ خٓ و انهيڀٍا ةيزٍټ يا وهي٘ ـ ن٩ٍ اَ أـسٵاوه  زنأـة  ياتي  يهـا  هي

 #.1386 خوٌ، ييغال$ٍو يڀ ٜوٌذ ي٘نأ غاڈ٭ه

 تِزيب. 4

اْ تٍ زهًية  زهـًية  و زػٍتـي  ٬څڇ هاي ڈالٺ تا زهًية ڈن٥ٹي، هاي ڈالٺ تا زهًية انالٸي، يا ويني ڈسوڊ ٔا

ٍاٌ انىيٙډنىاڊ زوغه ڈوٌو ٴٍهنځي ڈ٭ياٌهاي تا ر ڀٍٴسه ٸ ـ  ،خّوهٙـي  ڈٕـائڃ  انسهـاب . ٔا  و ٴٍهنځـي  ڈ٭ياٌهـاي  ات

ٚ  وٌ ،#27ٚ ،1383 ڀڅؿين،$ ڈًهثي ٬الئٷ و نياَها يا ،#64ٚ ،1372 زؤڅي،$ اغسډا٬ي  ڈٕـائڃ  زهـًية  نٝـو

ر زوغه ڈوٌو ڈىٌڊ ٬څڇ  ،#123ٚ ،1387 تٕـساڊ، $ ويني غاڈ٭ة و وين ٰاير زواڊ ڈي ٌا ٬څڇ ٰاير زهًية ڈ٭ياٌ. ٔا
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ٌاڊ  غاڈ٭ه ڈٍٙو٪ نياَهاي ـالڈي  غاڈ٭ـه  ڈ٥څـوب  اهـىاٲ  ،#175 ٚ ،1390 ڀڅٙـني، $ وينىا  ،1394 نٕـٍوخناه، $ ٔا

الڈي اڈر ڈٕائڃ و اڄهي اهىاٲ ،281#ٚ ٖ  و نىا خٍٔسٗ ي٭ني ؛نڅٹر هىٲ و# 56 ٚ ،1391 ڈيٍي،$ ٔا  ڀٕـسٍ

 #.  141ٚ ،1387 آڈڅي، غواوي$وانٕر  واو و ٬ىڂ

ر  ويني ٌويٽٍو نيُ ڈٵاهيڇ زهًية ڈ٭ياٌ ـ خ#. 63 ٚ ،1374 ٥٬اْ،$ٔا ـ يا ينأـ ٘ غاڈ٭ـه  ٍواڊي  غډڅـه  اَ ،يٍان

َاو يزٹ  ڈ٭ياٌهـاي  تـا  ٬څډـي  هـاي  ن٩ٍيـه  تاَنواني ،ٔاَي توڈي و زٵٕيٍي ڈٽازة خيٍواڊ اَ تٕياٌي و خوٌ ييغال و آ

ـالڈي  خيٍواڊ اڈا#. 1386 خوٌ، غاليي$ ټننى ڈي ڈ٥ٍـ ٌا اغسډا٬ي و ٴٍهنځي  وٌ تـاَنځٍي  ،اغسډـا٬ي  ٬څـوچ  ٔـاَي  ٔا

 خأٌـانيا، $ ڈن٥ٹـي  ڈ٭ياٌهـاي  و# 1392 يـُوي،  ڈٝثاـ؛ 1387 تاٸٍي، ؛1392 اڊ،تٕس$ ويني ڈ٭ياٌهاي تا ٌا ها ن٩ٍيه

 .  ٘ډاٌنى ڈي ڈوغه# 1392 نٍٕوخناه،؛ 1392

  يهؼشفت يي هببًيتذّ. 5

الڈ ي٘نأ ى غاڈ٭هيوٌ زوڄ يڀاچ ت٭ى الڈي ،ئا ٌا تـٍ      اي، ي٘نأ غاڈ٭ه ئاَ يا ٔا ـر ټـه اٜـوڂ ڈو٠ـو٬ه آڊ  ن ٔا

أ سواٌ تنا ټن ئا ـر. ا   ي٘ـنانس  انٕـاڊ  يو ڈثان ي٘نانس ڈ٭ٍٴر ي، ڈثاني٘نانس يهٕس يڇ. ڈثانئا ـ اَ آڊ غډڅـه ٔا ن ي

الڈ ،يڈثان ر يټاٌ ،ينيا ڈسوڊ وي ياَ ٴڅٕٵه ٔا  ٘ونى. يانً ڈ ،ټه تٍ ٬هىه ٬څڇ ټالچ ٔا

ٌا زٹوير  قوَه ڈ٭ٍٴر ىياتسىا تا ،ن ڈٍقڅهيوٌ ا ٌا اضثـاذ ټنـيڇ و تـه      ٌاه ټٍو.٘نأي  هاي ٜكيف ټٙٳ واٸ٭يـر 

ٌاټاذ قٕياي ٍاي ٘نانر واٸ٭ير وغوو واٌو ٌاه ،ن نسيػه تٍٔيڇ ټه ٰيٍ اَ او ؾه تٕـا ا٬سثاٌ٘ـاڊ    .هاي ويځٍي نيُ ت

ٌاټاذ قٕي تا٘ى.  ٘نأـي   تايـى واٌو قـوَه ڈساٴيُيـٻ و هٕـسي     ،٘نأي اَ قڃ ڈٕائڃ ڈ٭ٍٴر خٓنيڅي تيٗ اَ او

ٌا ټه وٌ ٴڅٕٵه ا٬سثاٌ واٌو و ڈوٌو اقسياظ ٬ ر ٘ويڇ و اٜوڄي ٬ٹڅي  ڈطڃ اٜڃ ٬څيـر و ڈٕـائڃ ڈٍتـو٢ تـه      -څوچ ٔا

ٌا ٘نأـايي ټنـيڇ. ايـن     تايى واٌو قوَه انٕاڊ ،زثيين و اضثاذ ټنيڇ. وٌ ڈٍقڅه ت٭ى -آڊ ٘نأي ٘ويڇ و قٹيٹر انٕاڊ 

٘نأـي تـه    اَ ڈ٭ٍٴـر  ،ته زٍزية تٍ زكٹيٷ وٌ ٬څوچ انٕـاني زٹـىچ واٌنـى و ٔـيٍ زٍزيثـي ڈن٥ٹـي       ،ٔه ٌ٘سه ٬څډي

هاي ڈهسڅـٳ ٤ـي    هاي انٕاني وٌ قوَه ته اٌَٖ ،٘نأي ٘نأي، و اَ انٕاڊ ٘نأي ته انٕاڊ هٕسي٘نأي، اَ  هٕسي

 #.1391 ،يُوي ڈٝثاـ$ ٘وو

يشناسجامؼهيشناختمؼزفتيمثان.الف

هـا و اتـُاٌ ټٕـة     ٳ ڈ٭ٍٴـر، اڈٽـاڊ ڈ٭ٍٴـر، انـوا٪ ڈ٭ٍٴـر، ٌاه     يأر ټه وٌتاٌة ز٭ٍ ي، وانٙي٘نأ ڈ٭ٍٴر

 ي#. ڈثـان 88، 1391ٕٚـنىڀاڊ،  ياَ نوڀٍوهـي  ټنـى $  يها تكـص ڈـ   ا٬سثاٌ انوا٪ ڈ٭ٍٴر ه وياٌ زوغيڈ٭ٍٴر، ڈ٭

أـر ټـه ڈٕـائڃ ٴـوٶ ٌا وٌ ٬ٍٜـه ٬څـڇ        يانثـاٌ  يهـا  ، آڊ ؤـسه اَ ڀـُاٌه  ي٘نأ غاڈ٭ه يڈ٭ٍٴر ٘نانس

 وهى.  ي، ڈوٌو زوغه ٸٍاٌ ڈي٘نأ غاڈ٭ه
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ُاٌهاي ڈ٭ٍٴر ٌاټي انٕاڊ وٌ يٻ زٹٕيڇ ټڅي ،ات  ٬ثاٌزنى اَ: قٓ، نياڂ، وهڇ، ٬ٹـڃ و ٸڅـة   تا زوغه ته ٸواي او

اْ آڊ #.297، ٚ 1387 آڈڅي، غواوي$ ٍاي ؤر ،تٍ ٔا ٌاه ت ر ټـه ٬ثاٌزنـى    ؾهاٌ  ياتي ته ٘نانر وغوو نواهى و٘ا

 .  #216$هډاڊ، ٚ ټساب ڈنيٍ و وقي .زهًية و زُټيه و و .٬ٹڃ، ظ .قٓ، ب .اڄٳ :اَ

راتطهمناتغمؼزفتيتايکذيگز

وٌوهاي ڈ٭ٍٴسي و ٬څډـي  ااي هٕسنى ټه وٌ ٤وڂ يٽىيځٍ ٸٍاٌ واٌنى و ٌه ڈنات٫ ڈ٭ٍٴسي ،قيقٓ، نياڂ، ٬ٹڃ و و

هاي ڀونـاڀوڊ ٌا وٌ ڈ٭ـٍٞ ن٩ـٍ و نځـاه      ڀيٍو. قٓ ڈو٠و٬اذ و ٬ٍٜه آنها هٍڀُ وٌ زٹاتڃ تا يٽىيځٍ ٸٍاٌ نډي

هاي ٬څډي  ٜوٌذ ڀُاٌههاي قٕي ٌا ته  تا أسٵاوه اَ ڈثاني ن٩ٍي نوو واوه ،وهى و ٬ٹڃ اَ يٻ ٔو ٬ٹڃ ٸٍاٌ ڈي

 ،تـٍو  ڀونه ټه ته ق١وٌ ڈ٭ٍٴر قٕي خي ڈي هاي ڈ٭ٍٴسي نوو، هډاڊ تا آڀاهي اَ ټٍانه ،ويځٍٔوي اَ  .آوٌو وٌ ڈي

ټه تا ٘نانر ٘ـهووي و وقيـاني تـٍ     ،هايي اَ هٕسي ٔاقرتٍ ٘وو و  اَ وغوو ڈ٭ٍٴر ٘هووي و وقياني آڀاه ڈي

 ،ڀاڈي و هډٍاهي تـا ٬ٹـڃ   ٠ډن هڇ ،نيُ تا زوغه ته اٴٷ تٍزٍ نووټنى. وقي  ي٘وو، أسىالڂ ڈ انٕاڊ ڈنٽٙٳ ڈي

وهـى و وٌ   تـه اٴـٷ ڈٵـاهيڇ زنـُڂ ڈـي      ،هايي اَ ڈ٭ٍٴر ٌا ټه ٬ٹڃ ته زنهايي اَ وٌياٴر آنها ٬ـاغُ أـر   تهٗ

هـاي غُئـي    ڀونه ټه وٌ ز٭اڈـڃ تـا قـٓ تـه ٬ٍٜـه      ٬ٹڃ هډاڊ ،وهى. تىين زٍزية ؤسٍْ اوٌاٺ ٬ٹڃ ٸٍاٌ ڈي

ڀٕسٍوه هٕسي ته ٔـهڇ نـوو آڀـاه     ،هاي ٬ډيٷ و وٌ ٬ين قاڂ وٌ ز٭اڈڃ تا وقي هڇ اَ ٬ٍٜه ،وتٍ هٕسي ٌاه ڈي

 .#27، 1387ٚخأٌانيا، $ ٘وو ڈي

ٍاتٍ قٓ و ٬ٹڃ ٌا واٌنـى  ته ٬نواڊ وو ڈنث٫ ڈ٭ٍٴسي، خياڈىهاي ٌوٖ ٘نانسي ويّه ،وقي و ٘هوو وٌ ت ڈٕـيٍ   .اي 

ر و وانٗ ڈٵهوڈي، ڈ ٌا قٓ و ٬ٹڃ، ڈٕيٍ وانٗ ڈٵهوڈي ٔا . ڈٕـيٍ وقـي و   ٤څثـى  ڈين٥ٷ و ٌوٖ ڈنأة تا نوو 

ر ،٘هوو ٌا ټه ٤څة ڈي ٌوٖ و ٘يوه ،وانٗ ق١وٌي .ڈٕيٍ وانٗ ق١وٌي ٔا اَ ٤ٍيـٷ زُټيـه و ٔـڅوٺ     ،ټنى اي 

ـر. اهـڃ ڈ٭ٍٴـر و ٬ٍٴـاڊ     ٤ي ڈي ٍاه ٔا وٌ ڈثاقـص ٬ٍٴـاڊ ٬ډڅـي،     ،٘وو و تا زٱييٍ و زثىڂ وغوو ٬اڄڇ ٸٍين و هډ

ٌا نيُ زىوين نډووه و يا آڈوَٖ وهنى. ڈثاقطي ټه وٌتـاٌ انى زا ٌوٖ زأڈي ټو٘يىه انـوا٪ و   ةن و زكٝيڃ وانٗ ٘هووي 

ر ٍازـة يٹـين،    ةټـه وٌتـاٌ   ،ڈاننى ڈٽا٘ٵاذ ٌقډاني و ٘ي٥اني و نٝوٜـيازي  ،اٸٕاچ ټٙٳ و ٘هوو تياڊ ٘ىه ٔا ڈ

ـر  تيـاڊ  ن٩يٍ ٬څڇ اڄيٹين، ٬ين اڄيٹين، قٷ اڄيٹين و تـٍواڄيٹين   تيـاذ ڈٍتـو٢ تـه ايـن نـو٪      اي اَ او نډونـه  ؛٘ـىه ٔا

ر ٌوٖ ـر ټـه وٌ ڈٕـيٍ ڈ٭ٍٴـر      ٌوو، ٌوٖ ويـّه  زأويڃ وٌ ڈ٭نايي ټه وٌ ٸثاڂ زٵٕيٍ ته ټاٌ ڈـي  .٘نأي ٔا اي ٔا

ٍاٌ واٌو. اين ڈ٭ناي اَ زأويڃ ر ټه وٌ هٍڈنوزيٻ ٴڅٕٵي تـه ټـاٌ ڈـي    ،ق١وٌي ٸ ٍازـة    ٰيٍ اَ ڈ٭نايي ٔا ٌوو و تـه ڈ

ر ٬ډيٷ  .#76، 1389ٚا، ي$خأٌان زٍ اَ آڊ ٔا

الڈ يز٭ىو ڈنات٫ ڈ٭ٍٴس ٌات٥ه ڈن٥ٹـ  ،ٻ ٔوياَ  يوٌ نځاه ٴڅٕٵه ٔا ٻ ؤـسځاه  يـ ن ڈنـات٫ وٌ  يـ و ڈنٕـػڇ ا  يو 

ٍا يڈسٵاوز يها ري٨ٍٴ ،ځٍيو ياَ ٔو يڈ٭ٍٴس الڈ يى غاڈ٭ه ٘نأيزوڄ يت ر.  يا ئا  ػاو نډووه ٔا
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يشناسجامؼهيشناختيهستيمثانب.

ٍاو اَ  ُاٌهي٘نأ غاڈ٭ه «ي٘نانس يهٕس يڈثان»ڈ ـر ټـه وٌ ڈٕـائڃ، ن٩ٍ    ي٘نأ ياَ وانٗ هٕس ييها ، ڀ ـ ٔا هـا و   هي

ـ  ،ٍ واٌويضأز ياٜالـ اغسډا٬ يها و ٌوٖ يُيزػو يها هين٩ٍ ،نيٍ و انسٹاو و هډؿنين، زٵٕييزث يها ٌوٖ ا تـه ټـاٌ   ي

ـ ي، ٔنهيڈ٭څوڄ – ير، ٠ٍوٌذ ٬څيى. وغوو ڈډٽن، ٬څيآ يڈ ـسن ڈوغـوواذ، زٹٕـ    يڈ٭څـوڄ  – ير ٬څ ٍازـة و٘ا ڇ ي، ڈ

ٍاڈاو يوغوواذ ته ڈاوڈ ُاقڇ وٌ ٬ـاڄڇ ڈـاوه $ڀٍوهـ    يػي، زىٌيو ٴ ، 1391ٕـنىڀاڊ،  ياَ نو يتووڊ ٬اڄڇ ڈاوه، وغوو ز

، 1391ا، يغاڈ٭ه $خأٌـان  يا ٴٍو و غاڈ٭ه، هٕسي#، نٕثر ٬اڈڃ و ٔانساٌ 303ـ295ٚ، 1393، يٵيٍ٘؛ 133ـ121ٚ

وٌ؛ 120ـ117ٚ ر ټه ڈـوٌو زوغـه    ي٘نأ ا غاڈ٭هي ،يانٕان ٬څوچ ي٘نانس يهٕس ياَ غډڅه ڈثان ،#1389َاوه،  يِا ٔا

ر.يٙډنىاڊ ايانى ٍاٌ ڀٍٴسه ٔا  ن ٬ٍٜه ٸ

ر ټه هٍ ؾنى وٌ ٬څڇ غاڈ٭ـه ٘نأـ   ي٘نأ غاڈ٭ه ة٘نأان ياَ ڈٕائڃ هٕس يٽيوغوو غاڈ٭ه،  اَ آڊ تكـص   ئا

ر. ي٘نأاڊ ټالٔ اڈا زو٣ٔ غاڈ٭ه ،٘وو ينډ ٍاٌ ڀٍٴسه ٔا غاڈ٭ـه   يٹـ يقٹتـه وغـوو    ،ڇيووٌټو  ټنرٻ ڈوٌو زوغه ٸ

سنثا٢ اَ تٍنيي٤ثا٤ثاُ ٬الڈه يٙډنىاڊ ڈٕڅډاڊ نياڊ انىيٸائڅنى. وٌ ڈ ٌا تا ٔا  ،٤ثا٤ثـائي اذ ٸـٍآڊ $ يآ ي، وغوو غاڈ٭ه 

ـساو    . اڈا اين ڈثانيٍنىيخً يڈ #،29 -18 ،يڈ٥هٍ ؛97، 4ٚ، ظٶ1417 ـ زؤـ٣ ٔا # 77، ٚڈٝـثاـ يـُوي  $ ڈٝـثا

ٍاٌ ڈ ٌا ڈـوٌو زٍو    ،ٍٖ وغوو غاڈ٭هيهٍؾنى انسٕاب خً ،يآڈڅ يغواواهلل  آيرٍو. يڀ يڈوٌو نٹى ٸ ـ ته ڈٍقـوچ ٬الڈـه  ى ي

ٍاٌ ڈ ٌا اَ ق يٸ  يخـٓ اَ نٹـى و تٌٍٔـ    ايخأٌـان  .#1387 ،غواوي آڈڅيواننى $ يڈډسن٫ نډ يص ٴڅٕٵيوهنى، وغوو غاڈ٭ه 

ٌا تا تكص هٕسين ڈٕيا ،#206 - 179ٚ، 1390ا، ين $خأٌانيٙيخ يها هين٩ٍ ـ   ي٘نأـ  يٍ  و تـٍ  ٍو يـ ڀ يڈـ  يڈ٭نـا خ

ٍاو ڈس٭ىو تا  اْ ازكاو ٬څڇ و ٬اڄڇ و ڈ٭څوچ، ازكاو اٴ وانـى   يغاڈ٭ـه ڈـ   يٍيـ ڀ ٌا ڈوغـة ٘ـٽڃ   يٹـ يقٹ يٻ ڈ٭نائا

 #.120ٚ، 1391ا،ي$خأٌان

اْ آڊ يٌا تنا ڈ يىه اٜوڂ و ٸوا٬ي، قٽډر ڈس٭اڄياَ ڈن٩ٍ و زـواڊ تـه اضثـاذ وغـوو غاڈ٭ـه       ي، ڈـ نهى ټه تٍ ٔا

سىاو2. اٜاڄر وغوو؛ 1او ٘ىه ٬ثاٌزنى اَ: يخٍوانر. اٜوڂ   ةيم روحن اڄكـىوش و   ةيجسمان  . 3وغـوو؛   ي. قٍټر ٘ا

ٌاټاذ ت4ٍٙاڄثٹا تووڊ نٵٓ؛  ٍانػاچ 5؛ ي. زػٍو او . ازكـاو ٬اڈـڃ، ٬ډـڃ و ڈ٭ډـوڂ     6. ازكاو ٬څڇ و ٬اڄڇ و ڈ٭څوچ و ٔ

 #.120، 1391ا، ي$خأٌان

يشناسجامؼهيشناختانسانيمثانج.

ټ اڄر يٍز اڊ َا ٌوـ و تىڊ، ٜا اڊ، هىٴډنىة إن ـ، ڈهساٌ تووڊ إن ـسځ  ييو ټډاڂ غو يٌو اڊ، وإت  ياٌيـ ٴ٭ـڃ انس  يإن

ٍاي، تييته زوانا اڊ وٌ ٨ٍٴ يٗ، اغسډا٬ينٗ و ڀ اڊ، زٵاوذ إن ٍاڈـر زٽـو    ريها و ٸاتڅ ريتووڊ إن  يو اټسٕـات  ينيهـا، ټ

اڊ $ اڊ190ـ164، 1391ٕٚنىڀاڊ يَا نوڀٍوهي إن ُاٌ   #، ٍٔ٘ر ڈٙسٍٺ هډه إن ٗ  تـووڊ   يهـا، اتـ  يهـا  هډـه ټـن

ان اڊ ٘نانس ي#، َا غډڅه ڈثان331ـ318، 1393ٚ، يٵي$ٍ٘ يإن ر.يڈوٌو زوغه انى يإن ٕڅډاڊ تووه ٔا  ٙډنىاڊ ڈ
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ٌا ڈٍټة اَ غٕڇ و ٌوـ $يئ٤ثا٤ثا٬الڈه  ٌا هډـاڊ   انٕـاڊ  # و قٹيٹـر 70ٚ، 2ظ ،ٶ1417 ،يي٤ثا٤ثا، انٕاڊ 

ٌاوه و انس يوانٕاڊ ڈوغو ،#. اَ ن٩ٍ ٬الڈه378ٚ ،16هډاڊ، ظوانى $ يڈ ٌوـ ر ټه تا ا زوانـى   يڈـ  ،اٌ نوويهىٴډنى ٔا

 16ٚ ،3هډـاڊ، ظ و ٘ٹاوذ تٍٔى $ ينٽه اَ آڊ هىٲ ووٌ ٘وو و ته تىتهسيا اياتى ئ٭اوذ ؤر  ي٭ني ؛ته آڊ هىٲ

ٌا تا  اوهي٤څة و َ ٌاقر يانٕاڊ ڈوغوو ،ځٍيو ي#. اَ ٔو17و  ر ټه ٌٴسـاٌ او   ،هډـاڊ ى تـه ان١ـثا٢ وٌآوٌو $  يـ نواه ٔا

ٍايوو ٘ ،اَ ن٩ٍ ٬الڈه #.204ٚ ٍاٌ يوه ت ن و يو٠ـ٫ ٸـوان   ،يٽـ يانٕاڊ وغوو واٌو.  ينواه اوهين٩ڇ و ټنسٍڂ َ يتٍٸ

سه و زنهـا ٘ـ   ييټاٌآ ،اوڂ وٌ هډه ڈواٌو ةوياڊ ٘ين ڈيټه وٌ ا ،ڈنأة يٍيخً غاڈ٭ه ،يځٍيو ـر ټـه    ةوينى٘ا ووچ ٔا

#. اَ ن٩ـٍ ٬الڈـه، انٕـاڊ    175و  174ٚ ،4، ظهډـاڊ تا٘ـى $  يانٕاڊ وٌ ٨اهٍ و تـا٤ن ڈـ   يها ٸاوٌ ته ټنسٍڂ ټنٗ

ر و تىوڊ اغسډا٪ ٸاوٌ ن ياغسډا٬ يڈوغوو #. 245ٚ ،11هډـاڊ، ظ اتـى $ ي ٕر ته زٽاڈڃ و اهىاٲ تڅنى نوو ؤرئا

هډانـا   ،ڃيو اٜ يى. اڄثسه ڈكٍٺ واٸ٭يآ ياَ ٸوه ته ٴ٭ڃ ڈ ،يٻ ڈكٍٺ ناٌغياَ وٌوڊ او و تا زكٍ ،ٴٍو ير انٕانيهو

ر ير اڄهي٬نا ٌا  يتٍ ڈثنـا  ي٭ني ؛ځٍنىيو ية، اڈوٌي٬څڃ و ٬واڈڃ ڈثاٍ٘ و ٸٍ يوڄ  .ٔا تـا   ير انٕـان يـ هو ،وڊييٜـى

ا غاڈ٭ه تا٘ـى و آڊ  يځٍ يزوانى ٴٍو و يڈ ،يٍونيى و آڊ ڈكٍٺ تيآ يى ڈياَ ڀوهٍ ياذ او خى ،يٍ ٬څڃ و ٬واڈڃ ناٌغيضأز

 ،يآڈڅـ  يغواوٍٴا٠څه تا٘ى $يا ٰيى ٴا٠څه زوان يڈ ،٬ٍاوڂ و آڊ غاڈ٭هيا ٰيٍڈ٭ٝوچ و ٬اوڂ يا ٰيزوانى ڈ٭ٝوچ  يڈ ،ٴٍو

ٌا ٘ٽوٴا  يڈ ٕر. اڈايا ټأسن تٍ ٴ٥ٍذ ني#. غاڈ٭ه ٸاوٌ ته اٴُووڊ 322ٚ ،1387 ـ تـه ا  .ا نٵه ټنىيزوانى ٴ٥ٍذ  ن ي

 ڈوغة ٨هوٌ انوا٪ انٕاڊ ٘وو. ،ةيزٍز

انواعانسانوارتثاطاتاجتماػياو

واٌو ټه هٍ نو٪ ڈىڂ اٌزثا٤ي و ڈثسني تٍ آڊ، اغسډا٪ ڈهٝوٚ تـه  اَ انٕاڊ وغوو  ي، انوا٬يئ٤ثا٤ثاىڀاه ٬الڈه ياَ و

ر. ٬الڈه  ٌا نواهى و٘ا ټٙـى ټـه ٔـه     ٌا ته زٝويٍ ڈي« وقٙي، اغسډا٬ي و ڈسډىڊ»، ٔه نو٪ انٕاڊِ يئ٤ثا٤ثانوو 

ٍاٌواوي و اُنٕي»نو٪ اٌزثا٢ِ  سطډاٌي، ٸ ٍازيٻ و ڈس»ٌا ته ونثاڂ واٌنى و ٔه ڈىڂ اغسډا٪ « ٔا سثىاوي، وڈوټ ٌا « ٭ـاڄي ٔا

تنـىي   ٘ـنانسي، ن٩ٍيـه ټـنٗ و زيـح     انٕـاڊ   #. ڈثسني تٍ اين ن٩ٍيـه 167، 1392ٚٔاَو $غواوي آڈڅي،  يڈسٝوٌ ڈ

ـر ټـه         ، ٴٍهنٿ و نانواوه و ٬ٍٜه ٘نأي انوا٪ غاڈ٭ه ز٭اڈالذ انٕاني، ڀونه ٍاواڊ ويځـٍي ٸاتـڃ زثيـين ٔا هـاي ٴـ

 ٘نأي ايػاو نډايى.   زكوڄي ٩٬يڇ وٌ غاڈ٭ه ،زوانى ڈي

 يَ پشداصيًظش يتالش بشا. 6

الڈ ي٘نأ ٗ ڀٵسه، وٌ غاڈ٭هيخ ي٘نانس ڈ٭ٍٴر يتٍ ڈثان يڈثسن ـ انـوا٪ ن٩ٍ  ،ئا ـر. ن٩ٍ   ي  يهـا  هيـ ه ٸاتـڃ زٝـوٌ ٔا

ـ ، تـه ڄكـا٦ ڈنثـ٫ ڈ٭ٍٴـر و ن٩ٍ    يو نٹڅـ  ي، ٬ٹڅـ يزػٍت ً  يهـا  هي ـسنثا٤  يٕـ ئأ، زيثيزهـ تـه ڄكـا٦ ٌوٖ    يو ٔا

الڈ  انى. اَ آڊ غډڅه ئاَ ئا
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تزمثانيفلسفيپزداسيمثتنينظزيه

 اَ يهـن  اوڂ، ڈٍقڅـه  وٌ. ٘وو يڈٍقڅه ڈكٹٷ ڈ ، ټه وٌ ؾهاٌيو اغسډا٬ يأر ته ڈٕائڃ ٬څډ ي، خأه هين٩ٍ

 ز٭ډـيڇ  ټنـى،  يڈـ  زػٍيـى  ٬اٸڅه، ٸوه. ڀيٍو ڈي خي ٌا ټاٌ ٴٍاواڊ، غُئي ڈواٌو تٌٍٔي تا و ټنى يڈ ٍ٘و٪ أسٹٍاء

ٓ  ووچ، ڈٍقڅـه  وٌ. ټنـى  يڈـ  زٍټيـة  و ُيـه زػ ٌا ټڅياذ قسي و ټنى يڈ زٍټية و زػُيه وهى، ڈي  انػـاچ  اَ خـ

 ټـه  أـر  زو٠يكي تڅٽه نيٕر، غُئياذ آڊ تٌٍٔي ٬ين ن٩ٍيه، اين. ٘وو ياڄهاچ ڈ يهن ه تهيڈٙاهىاذ، ن٩ٍ

 ٬څـڇ،  زكٝـيڃ  تـا  اٴٍاو تڅٽه وهى، نډي ٌل ټٓ هډه تٍاي و هډيٙه اڄهاچ اڄثسه. نډايى ڈي اٌائه غُئياذ اَ يهن

 ڈٕس٭ى ٌا نوو يهن ويځٍ، ٔوي اَ زوغه ٸاتڃ# أسٹٍاء$ غُئي ڈواٌو تٌٍٔي و ٔو، يٻ َا غىي زٵٽٍ و ڈ٥اڄ٭ه

 اين تايى ي٭ني ڀيٍو؛ يڈ ٸٍاٌ# أسٹٍاء نه و$ زػٍته و آَڈايٗ ڈوٌو ن٩ٍية ٔوچ، ڈٍقڅه وٌ. ټنى ڈي اڄهاچ خًيٍٖ

 ټه ڈيـاڊ  ٘وو قاٜڃ ٤ډيناڊا اينٽه زا ڀيٍو ٸٍاٌ آَڈوڊ ڈوٌو ڈسنو٪، و ڈس٭ىو تٕياٌ ٍ٘اي٣ و او٠ا٪ وٌ ن٩ٍيه

 واو؛ ز٭ډـيڇ  ٌا ن٩ٍيـه  زواڊ ڈي ڈٍقڅه، اين وٌ. نىاٌو وغوو ڈٹاٌڊ اڈٍ و زٝاوٴي و ازٵاٸي اڈٍ هيؽ خىيىه وو اين

ٍ  ٬ـالوه  يهن ؾهاٌچ، ڈٍقڅه وٌ. وهى ڈي اٌئه ټڅي زثييني ن٩ٍيه، ي٭ني  تـه  ٸـاوٌ  زهـوٌي،  ز٭ډـيڇ  و ٔـانر  تـ

ُ  آنهـا  ٬ډٷ ته نٕثر ا٘ياء، وٌوڊ ته نٵوي تا أر ٸاوٌ يهن. تا٘ى ڈي نيُ ٬ډٹي قٍټر و أسنثا٢  ڈ٭ٍٴـر  نيـ

 ٬ثـاٌذ  تـه . أـر  آڈـىه  ؤـر  ته يهن ٬ډٹي قٍټر هډين اَ نانووآڀاه ڈوٌو وٌ ٴٍويى، ن٩ٍيه. نډايى ټٕة

 وٌ نٵوي و أسنثا٢ ٤ٍيٷ اَ ٴٹ٣ تڅٽه نيٕر، ياتي ؤر ٸاتڃ وغىاڊ تا نه و قٓ ٤ٍيٷ اَ نه ن٩ٍيه اين ويځٍ،

ٌ  ڈ٥اڄ٭ـه  ڈوٌو ٌا آڊ ڀوناڀوڊ ات٭او واٸ٭ير، ٬ٹڅي زكڅيڃ تا أر ٸاوٌ يهن ي٭ني أر؛ ٘ىه ٜڃقا تا٤ن  ٸـٍا

 ټـه  يـاتيڇ  ڈـي  ؤـر  ن٩ٍيازي ته يهن، ٬ډٹي قٍټر وٌ. ياتى ؤر آنها ڈياڊ ٌوات٣ ته ٤ٍيٷ، اين اَ و وهى

ٍ  زػٍتـي،  ڈٙـاهىه  ٍ  ؾنـى  هـ ٗ  اڈـا  نډــووه، ٴـٍاهڇ  ٌا آڊ تٕـس  وا٘ــر هواهـى ن ٴٍاينـى  ايـن  وٌ أأـي  نٹـ

 .# 1369،يڈ٥هٍ$

ٙډنى ٸٍاٌ واٌو. هٍ ؾنى وٌ اٰڅة ڈـواٌو ڈـوٌو زوغـه    يانى يڈ٭ٍٴس يٍ ڈثانين ؾهاٌ ڈٍقڅه، زكر زأضيا ةهډ

ٍ ي، ز٭ډيٍو، ڈٙاهىاذ ويڀ يٙډنى ٸٍاٌ ڈيټه ڈوٌو زوغه انى يٕر. ڈٕائڅين يو  يهـا  ه، ٌوٖيـ ڇ و آَڈـوڊ ن٩

 ي، ڈ٭ٍٴر و انٕـاڊ، ٸـٍاٌ واٌو. ڈثـان   يٙډنى ته هٕسيانىٍ نځاه يزكر زاض ييهن، هډځ يآَڈوڊ و قٍټر ٬ډٹ

ا يـ ن ٘ـىه تا٘ـنى و   ي، زـىو ياَ ٴڅٕٵه أر، ڈډٽن أر ته ٜوٌذ ڈٵٝـڃ و ټـاٴ   يڈًټوٌ، ټه تهٙ يڈ٭ٍٴس

 ڃ تا٘نى.ين و زٽډياَڈنى زىوين

ـالڈ  ةڈسهً اَ ٴڅٕٵ يڈ٭ٍٴس يتٍ ڈثان يو ڈثسن ي٘نانس ، وٌ خأم ته ڈٕائڃ غاڈ٭هئاَ هين٩ٍ ،ن ٌوٖيوٌ ا  ،ئا

ٍا   ي٘نأـ  غاڈ٭ـه  يهـا  هين٩ٍ يو انسٹاو ي٘نانس ٍو. اڄثسه ڈ٥اڄ٭ه ٌوٖيڀ يته ٜوٌذ آڀاهانه ٜوٌذ ڈ ٣ يڈـىٌڊ، ٘ـ

ٍا يڈنأث ـ اتسٽـاٌ و نالٸ  يت ٍاهڇ نواهـى آوٌو  ي  يهـا  هيـ ڈ٭ٽـوْ، ن٩ٍ  يزـواڊ تـا ٌوٖ ڈهنىٔـ    يڈـ  ي٭نـ ي ؛ر ٴـ
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ٌا ٘نأا يڈ٭ٍٴس يڈثان و يٌا ټاڄثى٘ٽاٴ ي٘نانس غاڈ٭ه ٌا غـا  يڈ٭ٍٴس يڈثان و ټٍو ييآنها  ٔـانر و  آنهـا  ن يځُينوو 

 تا٘ى. يڈ ياَڈنى آَڈوڊ و نٹاويى ټه اڄثسه هنوَ نيى ٌٔيه غىيٻ ن٩ٍيته 

ينيهاسمتوندياستنثاطنظز

وٌ هډـه ٬څـوچ    ي٬څډـ  يهـا  ٕر، ٍٔ٘اٌ اَ ڀُاٌهين ياڊ ڈ٥اڄة ٬څډيڇ وٌ ڈٹاچ تيٍياڀٍ تدً ي، قسينيڈسوڊ و

ـ أـر. ا  ي٬څـوچ اغسډـا٬  ، ته نٝـوٚ وٌ ٬ٍٜـه   ي٭ي٤ث ، ي٘ـنانس  يهٕـس  يڈ٭ٍٴسـ  يهـا، اَ ڈثـان   ن ڀـُاٌه ي

ڀونـاڀوڊ نـٍو و ټـالڊ ٌا ٘ـاڈڃ      يها وٌ قوَه ي٘نانس غاڈ٭ه يها هي، زا ن٩ٍي٘نانس و انٕاڊ ي٘نانس ڈ٭ٍٴر

ٍو و تٕسه ته ٸـوذ و ٠ـ٭ٳ ٔـنى و    يڀ يٜوٌذ ڈ ياغسهاو يها ن ڈسوڊ، تا ٌوٖيه اَ اي٘وو. أسنثا٢ ن٩ٍ يڈ

، ٸاتڃ أسٵاوه أـر. وٌ تـه ټـاٌڀيٍي ٌويٽـٍو     ي٘نانس ُ غاڈ٭هيٍ و زػوين، زٵٕييزث يها ، وٌ ٬ٍٜهوالڄر آڊ

 أر:  يڃ ٠ٍوٌيأسنثا٤ي، زوغه ته نٽاذ ي

ر.   ،زواڊ وٌياٴر ټه قػڇ ٸاتڃ زوغهي اَ ڈسوڊ ويني تا ڈٍوٌ اغډاڄي ڈي  ڈٍتو٢ ته ٬ٍٜه ٬څوچ انٕاني ٔا

ُاٌه ُاٌهټه ت ،هاي هنػاٌي ڈسوڊ ويني اَ ڀ ٌا زٙـٽيڃ ڈـي   هٗ ا٩٬ڇ ڀ زـواڊ وٌ ڈثاقـص    يوهـى، ڈـ   هاي ويني 

سٵاوه ټٍو زوٜيٵي و زثييني غاڈ٭ه الڈي نيُ ٔا ُاٌه ؛٘نأي ٔا ٍا ټه اين ڀ زوانى ته ٤ـوٌ ٰيٍڈٕـسٹيڇ، ڈ٥ـاڄثي     ها ڈي ؾ

   هاي اين غهاڊ تاَڀو ټنى. وٌتاٌه واٸ٭ير ٌا

اْ آنها زواڊ ته اٌَٖ ڈيـ  ٌائـه         ،هاي ويني زؤڃ غٕر و تٍ ٔا َ٘ـي او٠ـا٪ اغسډـا٬ي ڈوغـوو و ا تـه نٹـى ٌا

ٍاي زكٹٷ و٠٭ير ڈ٥څوب خٍوانر.  ٌاهٽاٌهايي ت

ُاٌه هاي غاڈ٭ه قسي اڀٍ وٌ تٍني اَ قوَه سه تا٘ى ٘نانسي، ڀ ٘ـٍـ و تٕـ٣    .هاي انىټي وٌ ڈسوڊ ويني وغوو و٘ا

ـ  ڈي ،زػٍته اَ ٔوي ويځٍ ةها وٌ ٬ٍٜها اَ يٻ ٔو، و ته ټاٌڀيٍي آن اٌهڀُ ،آڊ هـاي ٬څډـي    هـا و قـوَه   ى ن٩ٍيـه زوان

ٌا ڈوغة ٘وو. اين ر ټه ٬څډاي ٬څڇ اٜوڂ تا ٌواير  ،غىيىي  ـٻ   وال زنٹٟ»هډاڊ ټاٌي ٔا ټٍونـى.  « اڄيٹين تاٙڄ

ُاٌه ر.   تهٗ ،ته ٤وٌي ټه ٍ٘ـ و ت٣ٕ هډين يٻ ڀ ٌا ته نوو انسٝاٚ واوه ٔا  هاي ڈٵٝڅي اَ ٬څڇ اٜوڂ ٴٹه 

سنثا٤ي وٌ ڀٍو ٬ٌاير ڈ٭ياٌهاي ٌوٖها يا ا٬سثأٌنػي ن٩ٍيه ،ڈالٺ ٜىٶ و ټًب ٘نأي اغسهاوي و نـه   ي ٔا

ر و وٌوو اين ڀونه ن٩ٍيه  ڀيٍو.   ات٭او آڊ ٜوٌذ ڈي ييى و تٌٍٔإته ٬ٍٜه زػٍته ته ٬نواڊ ڈ ،ها ٌوٖ زػٍتي ٔا

سنثا٢ ٴ٠ٍـ   ٕر.يٍ ٸاتڃ نٹى تووڊ آڊ نيٰ يؽ وغه ته ڈ٭ني، ته هينياَ ڈسوڊ و ي٬څډ يها هيا ن٩ٍيه ئا

زاثيمياياح

الڈيڈ و  يهي، زـاٌ يطي، قـى يٍي، زٵٕـ ي، ٴٹهـ ي، ټالڈـ ي، ٬ٍٴـان يهډؿـوڊ، ٴڅٕـٵ   يڈس٭ىو يٽٍوهاي، ٌويٍاش ٔا

ـ زـواڊ ن٩ٍ  يڈ ،ن ٌوٖيٍو. وٌ ايڀ يٌا وٌ تٍ ڈ يػيزٍو ٌا ڈ٭ٍٴـ   يانى ياغسډـا٬  يهـا  هي ، زٍغډـه،  يٙـډنىاڊ ڈٕـڅډاڊ 
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ٌا ٴ٭ـاڂ ټـٍو. هـٍ ؾنـى تـه ٬نـواڊ        يٍ ٌويٍٴ٭اڂ ٔايٰ يها ريا ٨ٍٴي ،نډوو يى و ته ٌوَ ٌٔاني، تاَزوڄيتأَاَ ٽٍوهـا 

ٍاش ڈٽسوب ٘نأايي، زػىيى ؾاج و وٌ تٍني ڈواٌو ر ڈي زٍغډه ٘ونى و تا زثىيڃ ٘ـىڊ تـه    ،ڈٹىڈه اين ټاٌ، الَچ ٔا

ٍاٌ ڀيٍنى. نٍچ ُاٌهاي ٬څډي، ته ٔهوڄر وٌ ؤسٍْ غاڈ٭ه ٬څډي ٸ  اٴ

 ياًجبم هطبلؼبت اجتوبػ. 7

، ته ټـاٌ  ياغسډا٬ يها ىهيٍ ڈٕائڃ و خىين و زٵٕييته ؤر آڈىه ٌا وٌ ڈٍقڅه زث يها هيى ن٩ٍين ڈٍقڅه، تايوٌ ا

ن يـي ن زثيـ ن ټنى، زا تـا ا يياٌو ٌا زػٍته و زثيٌو يىاٌهاين أر ټه خىيٍا أاْ ٬څڇ ايڃ نډوو؛ َيڀٍٴر و زٽډ

ـ ، تاي٘نأـ  #. غاڈ٭ـه 221، 1ٚ، ظ1392، يټنى $ٌغث ييڀوٗ ينىه ٌا خيآ يىاٌهايتسوانى خى ى و يـ ڈٵ يى ٬څډـ ي

# 123، 1374َٚاوه،  يو ڄكٕـائ  يوا٘سه تا٘ى $ڈهى ياَ ڈٕائڃ اغسډا٬ يا ٔووڈنى تا٘ى و وٌٺ ٸاتڃ أسٵاوه

ـ   ي، تـه نٵـ٫ ؾـاٌؾوب اغسډـا٬    ي٬څډـ  يهـا  ، ڈنو٢ ته انػاچ خّوهٗيتوڈ ي٘نأ غاڈ٭ه ينيو اٜالً زكٹٷ ٬

ٖ   هـا  #. تنـاتٍاين تايـى ن٩ٍيـه   35، 1381ٌٚاو،  يټٙوٌهأـر $ٸـان٭   ياٸسٝاو هـاي   ي زـىوين ٘ـىه تـا ٌو

، زٵٕيٍ و تٌٍٔـي   هاي ڈثسني تٍ ڈثاني ڈ٭ٍٴسي و اقياي ڈيٍاش ٌا وٌ زثيين ٔاَي، زهًية، أسنثا٢، ن٩ٍيه توڈي

هاي اغسډا٬ي اَ آڊ تهـٍه تثـٍيڇ. ايـن     انسٹاوي و٠٭ير ڈوغوو غاڈ٭ه ته ټاٌ تځيٍيڇ و وٌ قڃ ڈٕائڃ و آٔية

٘نأي أالڈي، نٹـى، اٜـالـ و زٽډيـڃ     اڈاڊ غاڈ٭ه ڈثسني تٍ غاڈ٭هٔ ڈٍقڅه، ٬الوه تٍ ڈډٽن ٔانسن اواٌه ته

 ٔاَو.   هاي زوڄيى ٘ىه ٌا نيُ ڈډٽن ڈي ن٩ٍيه

 ٥ٌط٢ ٘ت٥زٝ

ٍاين، ٘اڀٍوي ٰـٍب وٌ ٬ٍٜـه ٬څـوچ     ر. تنات ٬څڇ هډواٌه وٌ ٤وڂ زاٌيم، ڈياڊ ٍ٘ٶ و ٍٰب ٬اڄڇ واو و ٔسى ٘ىه ٔا

ر، ا ـر ټـه        اغسډا٬ي، ټاڈالً ٤ثي٭ي و ٍٔ٘اٌ اَ اٴسهاٌ ٔا ڈا هډيٙه ٘اڀٍو ڈانىڊ، نـه زنهـا يـٻ ننـٿ زـاٌيهي ٔا

ـالڈي     ٌو، ڈي اين ڈٙٽالزي وٌ ٴهڇ و اواٌه غاڈ٭ه نيُ ته ونثاڂ واٌو. اَ ٔـاَي   زواڊ و تايى وٌ يٻ ڈواغهـه ٴ٭ـاڂ تـه ٔا

ٌاه غاڈ٭ه ، ٔـاَي و زهـًية آڊ   ٘نأي، توڈي ٘نانسي غاڈ٭ه ي ٴهڇ وٸيٷ و ٌوٖ ڀانه ټاٌهاي هٵر ٘نأي، اَ ٤ٍيٷ 

ٍاي ن٩ٍيه الڈي يا ڈسوڊ ويني، زالٖ ت خٍواَي ڈثسني تـٍ ڈثـاني ٴـوٶ، يـا اَ      زىوين ڈثاني ڈ٭ٍٴسي ڈثسني تٍ ٴڅٕٵه ٔا

سٵاوه اَ ن٩ٍيه ٍاش و انػاچ ڈ٥اڄ٭اذ اغسډا٬ي تا ٔا  هاي زوڄيى ٘ىه، ؤر ياٴر. ٤ٍيٷ اقياي ڈي

  

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



  27 قٙبؾ٣  ضاٞىبضٞب٢ اؾال٣ٔ ؾبظ٢ ربٔؼٝ

 ٔٙبثغ
ـ اڈٽـاڊ   ،يو ٬څـڇ غهـان   ي٬څڇ تـوڈ »ٗ يٍاڊ، هډايوٌ ا يآڈوَ٘ يىو ناټاٌآڈ ي٬څوچ اغسډا٬ ييڀٍا ي، توڈ1386 ،ي، زٹيآَاو اٌڈٽ ا ي

 .341-322 ٚ ٍاڊ،يا ي٘نأ اڈسنا٪، زهٍاڊ، انػډن غاڈ٭ه
، زهٍاڊ، وَاٌذ ٴٍهنـٿ و اٌ٘ـاو   قٙبذت٣ ثٝ ٘ؿجت ز٤ٗ ثب ػّْٛ ا٘ؿب٣٘ ٤ٛٞت ػّٓ ز٣ٙ٤ ٍ٘ب٣ٞ ٔؼطفت، 1387تاٸٍي، نٍٕو، 

 أالڈي، ٔاَڈاڊ ؾاج و انسٙاٌاذ، ؾاج ووچ.

ساڊ، قٕين و  : ٔانساٌ ٬څڇ زػٍتي و اڈٽاڊ ٬څڇ ويني، َيٍ ن٩ـٍ ڈكډـوو ٌغثـي،    (1، ٌب٣ٔ ثٝ ؾ٢ٛ ػّٓ ز٣ٙ٤ )1387، هډٽاٌاڊٕت

ځاه، ؼ  ووچ. ٸڇ، خّوهٙځاه قوَه و واٙن

 ، ٸڇ، ټساب ٴٍوا.٣٤حىٕت نسضا ٢ا٘تمبز ٣قٙبؾ ضٚـ، 1389خأٌانيا قډيى، 

 وا.، ٸڇ، ټساب ٴٍٞب٢ ارتٕبػ٣ٖ رٟب، 1391، ـــــ 

 .60 -29 ٚ ،28ٌاهثٍو ٴٍهنٿ، ٖ  ،٣وطزٖ ػّْٛ ارتٕبػ ٣ػّٓ ثٟٙزبض ٚ ثٛٔ، 1393 ،ني، ڈكډى قٕيخناه

ځاه انٹالب، ٖ آقٙب٣٤ ثب پػٚٞكٍطاٖ، 1372زؤڅي ٰالڈ٭څي،   .64-66 ٚ ،97، واٙن
ٌ: هډـايٗ ٬څـڇ    نډـا   : نٹى ٬څوچ اغسډا٬ي تـىوڊ ٸ٥ـة  قٙبؾ٣ بع اظ اثؼبز رٟب٣٘ ربٔؼٝزف، 1386خوٌ قډيى٠ٌا،  غالئي وٌايـٍاڊ، و

 ٘نأي ايٍاڊ. توڈي و ٬څڇ غهاني اڈٽاڊ يا اڈسنا٪، انػډن غاڈ٭ه
 .ٕٔه آڈوَ٘ي و خّوهٙي اڈاچ نډينيإ، ٸڇ، ڈفّؿفٝ تؼ٥ّٓ ٚ تطث٥ت اؾال٣ٔ، 1391 ،ڀٍوهي اَ نويٕنىڀاڊ
 ، زن٩يڇ و ويٍايٗ ڈ٥ٝٵي نڅيڅي، ٸڇ، أٍاء.ربٔؼٝ زض لطآٖ، 1387غواوي آڈڅي، ٬ثىاهلل، 

 .ٸڇ، أٍاء ،خأٌانيا قډيى ويٍايٗ و زن٩يڇ ،لطآٖ زض قٙبؾ٣ ٔؼطفت ،1386، ـــــ 
 ، زكٹيٷ و زن٩يڇ اقډى وا٩٬ي، ٸڇ، أٍاء.ت ػمُ زض ٞٙسؾٝ ٔؼطفت ز٣ٙ٤ٔٙعِ، 1387، ـــــ 

 ، زن٩يڇ و ويٍايٗ قډيى خأٌانيا، ٸڇ، أٍا.قط٤ؼت زض آ٥٤ٙٝ ٔؼطفت، 1392، ـــــ 
ځاه ،، ٸڇٞب ٚ ٔالحظبت سٌب٤ٜز ٤ٙ٣ػّٓ ز، 1390،ډٽاٌاڊو هى٠ٌا، يى قډيقٕني، ٔ  .خّوهٙځاه قوَه و واٙن

ٌٔي ٴڅٕٵي، ٴٍهنځي و اغسډا٬ي زوڄيى و زٽوين ٬څـوچ انٕـاني   ٞب٢ ػّٓ ز٣ٙ٤ ٞب٢ ٔسَ تج٥٥ٗ، 1392نٍٕوخناه ٬ثىاڄكٕين،  ، وٌ ٍت
اني وټسٍ ٬ثىاڄكٕين نٍٕوخناه و و أالڈي، وٌْ ـ    ڀٵساٌهاي ووٌه ٴڅٕٵه ٬څوچ إن ڄيٳ ڈهـىي  أټسٍ قډيـى خأٌـانيا، زكٍيـٍ و ز

 خّوهٙي قٽډر و ٴڅٕٵه ايٍاڊ. ةٕٔإ٬ا٘وٌي، زهٍاڊ ڈ
 ٔٓ خّوهٙي قٽډر و ٴڅٕٵه ايٍاڊ.إ، ڈقٙبؾ٣ ػّْٛ ارتٕبػ٣، تٟطاٖ ضٚـ، 1394، ـــــ 

 ، زهٍاڊ، خّوهٙٽىه ڈ٥اڄ٭اذ ٴٍهنځي و اغسډا٬ي،ٔؼٙب أىبٖ ٚ ضاٞىبضٞب٢ ػّٓ ز٣ٙ٤، 1388ٔوَنؿي، قٕين، 
   ٜىٌا. زهٍاڊ، ،اؾال٣ٔ ا٘ؿب٣٘ ػّْٛ ٔجب٣٘ ،1393 اقډىقٕين، ٍ٘يٵي،

 زا. غا، تي تي انَٛ فّؿفٝ ٚ ضٚـ ضئب٥ِؿٓ،٤ثا٤ثايي، ٔيى ڈكډى قٕين، 

ٍ االٔالڈي، ٸڇ، ظ ةٕٔإ، ڈتفؿ٥ط اِمطآٖ  ا٥ِٕعاٖ ف٣ٶ، 1417، ـــــ   .11و  2، 4ٙن
ځاه زهٍاڊ ةٕٔإاقډى آٌاچ، زهٍاڊ، ڈ ة، زٍغډٌط٢ اؾالْ ٚ ز٢ٛ٥٘ ،٥٬1374اْ ٔيى ڈكډى نٹية،   .ڈ٥اڄ٭اذ أالڈي واٙن

 ، ٍ ٸ٥ٍه. ة، زٍغډنالح تفىط اؾال٣ٔا، ٬1377څواني، ٤ه غاٍت  ڈكډوو ٘ډٓ، زهٍاڊ، ٙن

 .  1ٔوچ، ٖ  ة، ووٌطا٤ٖا ٣ٔغبِؼبت ارتٕبػٍاڊ، يوٌ ا يوانٗ توڈ ةتاٌ وٌ ئه ڀًٌڀاه ڈ٭ٍٴس ةٕيڈٹا»، 1388ٴٍأسهواه، ڈٹٝوو، 
 .  59 -28، ٚ 15، ٖ طا٤ٖا ٣ربٔؼٝ قٙبؾ، «ريواٸ٭ و يىئوڄوِيى وانٗ: ايى زوڄيغى ةوي٘»، 1381ن، ي، ڈكډى اڈٌاو يٸان٭

، ٸـڇ، خّوهٙـٽىة   يى ټاٴيته ټو٘ٗ ڈػ ،٣ٗ ٚ ػّْٛ ارتٕبػ٤، زض ز٣اؾالٔ ٣ٔفْٟٛ ربٔؼٝ قٙبؾ، 1383ن، ڈٕ٭وو، يڀڅؿ
 قوَه و وانٙځاه.
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28     پ٥بپ٣ ،َ  1395، ثٟبض ٚ تبثؿتب13ٖ، ؾبَ ٞفتٙٓ، قٕبضٜ ٚا

اني و ڈ٥اڄ٭اذ ٴٍهنځي، ؼز٣ٙ٤اظ ػّٓ ؾىٛالض تب ػّٓ ، 1390ڀڅٙني، ڈهىي،   خنػڇ. ، زهٍاڊ، خّوهٙځاه ٬څوچ إن
ؿب٘، 1392، ي٬څ يڈكډى ْ ٘ا  .41 – 9، ٸڇ، ټساب ٴٍوا،ٚ  يطڇ ڀووٌَي، ڈيوي، ڈكٕن ونيڈكډى ي، ته ټو٘ٗ ٬څ٣تحَٛ زض ػّٛ

و  يآڈوَ٘ـ  ڈٝـثاـ، ٸـڇ، انسٙـاٌاذ ڈإٕٔـة     يٷ و نځاٌٖ: ٬څي، زكٹ٤ٗضاثغٝ ػّٓ ٚ ز، 1392، ي، ڈكډى زٹيُويڈٝثاـ 
 .ينياڈاچ نډ يخّوهٙ

 .آڈوَ٘ي و خّوهٙي اڈاچ نډيني ةٕٔإٴٍ، ٸڇ، ڈ ، زكٹيٷ و نځاٌٖ ٬الڈ٠ٍا ڈسٹي٥٘بظٞب٢ ٔس٤ط٤ت اؾال٣ٔ پ٥ف، 1376، ـــ 
اهيډي، ٸڇ، ڈؤٕه آڈوَ٘ي و خّوهٙي اڈاچ نډيني1387، ـــــ  .، زهاغڇ ٴٍهنځي، زكٹيٷ و نځاٌٖ ٬ثىاڄػواو اٍت
اني وٌ ټنځٍه تين اني، ٔهن1391ٍ، ـــــ  ، ووچ نٍواو.اڄډڅڅي ٬څوچ إن

 غا، قٽډر. ، تي4، ؼ2، ظقطح ٔجؿٛط ٔٙظٛٔٝ، 1369ڈ٥هٍي، ڈٍز١ي، 
ٍ زؤ٭ه.ين اقډىينو٘ ة، زٍغډطا٤ٖزض ا ٣ربٔؼٝ قٙبؾ، 1374، يَاوه ٬ثىاڄ٭څ ياټثٍ و ڄكٕائ ي٬څ يڈهى  ، زهٍاڊ، ٙن
ووچ؛ ڈٹـاالذ، تـه ټو٘ـٗ     ، ظ٣، زض تحَٛ زض ػّْٛ ا٘ؿب٣٘اؾالٔ ٣ب٘ػّْٛ ا٘ؿ ٣بٖ قٙبؾ٤رط، 1392، يى ڈهىي، ٔيٍتاٸٍيڈ

 ، ٸڇ، ټساب ٴٍوا.يطڇ ڀووٌَي، ڈيوي، ڈكٕن ونيڈكډى ي٬څ
اني اَ ويىڀاه أډا٬يڃ ٴاٌوٸي ٴٍاينى أالڈي»، 1391ڈيٍي، ٔيىڈكٕن،  ٞـب٢ فطٍٞٙـ٣ ٚ ارتٕـبػ٣     پػٚٞف، «ٔاَي ٬څوچ إن

 .52 – 66، 2، ظ 1، ٖ نسضا
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