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 «اوستا»هاي تثلیث  هايه ثنويت قذرت در بن

 يُثبن و ىانٚيبٍ /  ٗح٘ساثطا٨١ٖ ٗب٨٘ٓط  dr.maalmir@gmail.com اىثيبر ٵبٍٕي ىانٚڂب  ٍُا

يُثبن و ىانٚؼ ي ىٽشَي ؾحط ٧ٞؾل٦ /  ٍُا  اىثيبر ٵبٍٕي ىانٚڂب  

 06/08/1397ـ پص٧طـ:  13/03/1397زض٧بكت: 

 چ٨ٌسٟ

هنبي إٓن بني ثن ى  و ٥ني      هبي ايَاني إز ٽ  ٍوُځبٍي ىٍ ٙ بٍ ٽشنبة  سَيف َٕوىهب و ډشف ، ىٍ ٙ بٍ ٽهفاٝؾتبٽشبة 
. طن ينز و سظچينض هنَ    ٕبهش  إزاٗ ىوٍ  س كييي  ډبي آن ٍا اُ ثفٙي  و السي ثنيبىيف ه ٗ سل ٘ ىٕزځ نبځ ن، ډَاكڄ 

٘  يبثنني.  هب و ډٌاهت اڅهي و ٱيَاڅهي ن  ى ډي يټ ډجبني ا٭شٺبىي هٖشني ٽ  اُ ىيَثبُ سبٽن ن ىٍ آييف هنبي انؼنبڇ    دنْوه
 «اهنَي ف »و  «اهن ٍاډِىا »ثب ډل ٍينز ىو ٹنيٍر    «ٍُوان»ځَي ثب سأطيَ اُ آييف  ، ثيٚشَ ډٮشٺي ث  طن ياٝؾتب ةٙي  ىٍثبٍ

 ة، ث  ډظچض ٹيٍر اه ٍاډِىا، آنبهيشب و ډيشَا سپي  ىاٍى. ايف دْوه٘ ثن  ٙني   ځ نبځ نهبي سبٍيوي ىٍ ډش ن  إز و دْوه٘
ن ىٍ سنبٍين و  بو ٱيَډٖشٺيڈ ث  ٕبيَ ډنبث٬، ثبُسبة نٺ٘ ٍوكبنين  اٝؾتبٽ ٙي ثب إشنبى ډٖشٺيڈ ث   ډي «سلچيچين   س ٝيٶي»

ٚنز  ساي اُ د ٙ٘ سٶپنَ سظچيظني ٍا ىٍ ىينف ٍُ    ٽني و ٙبه  ثٍَٕي ډي اٝؾتبنيِ ٙبهبن ٭َٞ هوبډنٚي و ٕبٕبني ٍا ىٍ 
 ٽنيڈ.وػ   ٖڈ ػٖزيثبيي ىٍ ډيشَايهبي آن ٍا ثي٘ و دي٘ اُ آنپ  ىٍ ٍُوانيٖڈ ثؼ ييڈ،  نٚبن ىهي ٽ  ٍيٚ 

 اوٕشب. سظچيض، اه ٍاډِىا، آنبهيشب، ډيشَا، ،طن يز ١ب: ٨ًٔسٝاغٟ
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 ٗوس٠ٗ

 ٽنن  يپنني هٖننز و هننيؾ نيٖننز ػننِ او 
 

 وكنننننننني  ال اڅنننننننن  اال هنننننننن  
 

 (16، 1347ٛ)هبسٴ اٝٶهبني، 

َاُ و نٚيتسىيف ٽهف ٍُ ز. ىٍ   هبي ٵَواني ٍوث ٚز ىٍ ٥ ڃ سبٍين، ثب ٵ سنبٍين س څني، سنبٍين    هٞ ٛ ٍو ث ى  ٕا

ٽ  ىٍ اىاډ  نيِ ثيان ه اهيڈ دَىاهز، اينف آينيف   ځ ن   ٚز، اسٶبٷ ن٪َي وػ ى نياٍى؛ اډب ه بنس٩ه ٍ و كشي ډپبن ٍُ

ز. ه ـننيف اُ ينټ  ن   دي٘ اُ سلَيٶبرن   ىٍ آٱبُ   ٕن ، ػبيڂنب  ډلشَډبنن    اُ ػبيڂب  آييني س كييي ثَه ٍىاٍ ث ى  ٕا

ٽن    ،هنب  هبي ځنبر  ډبي  ثوٚي اُ ثف ،و اُ ٕ ي ىيڂَ و اډبډبن ډٮٞ ڇ اٽَڇبډجَ ٚز و ديبډجَٗ نِى ديسىيف ٍُ

ز.س اني ىڅيچي ثَ س كييي ث ىن آن اُ آٱ ډي  بُ ثبٙي، كبٽي اُ ه يف ډ٦چت ٕا

َان ىٍ ځٌٙش  هنبي ډنٌهجي و ىينني ډشنأطَ اُ ثبٵنز ٵپنَي و        يپي اُ ثٖشَهبي ٩ه ٍ و ځٖشَٗ اييئ څ ّي ،اي

َاي٤ ډ ػ ى ث ى ز.ٙ ځنَي ه ِډنبن    ځَي و ډنبني  هبي ډهَدَٕشي، ځن ٕيٖڈ، ډؼ ٕي، ٍُسٚشي ، آييفٍوي ثييف   ٕا

ٌاٍي و سأطيَدٌيَي هبٝي ىٍ ايف ٽٚ ٍ ػَيبن  ،ىٍ ٽنبٍ يپييڂَ زثب سأطيَځ ش  ٕا ؛ اډب سأطيَدٌيَي آييف ٍُسٚنز اُ  ىٙا

َار ديٚيف ٍا ثننب     دبي ن    ثيانٙب  و ډن   ن٪يَ آييف ډهَي و آييف ٍُوان ىٍ دَس  طن يز ٹيٍر كبٽڈ ،سٶپ هنبي سظچيظني 

ٍاډِىا و اهَي ف»ٽني ٽ  نوٖز ىٍ ٹبڅت ډظچض  ډي يبثي. هنڂبډي ٽن  ډٲنبن    ايف آييف ن  ى ډي  ىٍ انييٚ« ٍُوان، اه 

ڈ ډٌهجي( ىٍ ٹبڅت ډ ثيان )ٍوكبنيب)ٍوكبني َٕا ٍا ىٍ ىٕز ځَٵشنني،  ن   ن ٍُسٚشي( ٹيٍر ىينيبن ډأډ ٍ انؼبڇ ډ ٕيبٕي 

َاي اٙ٭ بڃ انييٚ اٝؾتبٍٵشف اٝڄ ٽشبة  ثيف ٙبهبن ث ى. ثب اُ ٹيٍر ٕيبٕي ىٍ ىٕز هنبي   هنب و ډٞنچلز   ، ډؼبڅي ث

َاهڈ  ٵَىي ايف ىو ځَو ن   ٵپَي . هياي آييف ډهَي ثب ىځَىيٖي ه ـنبن ىٍ ىيف ػييي ث  كينبر هن ى اىاډن     ٙيٵ

ٍا  ةو ثب ؿهَىاى  شنأطَ اُ آينيف ډهنَي    . اينؼبٕنز ٽن  ډ  ٽنَى هن ى اهشٞنبٛ   ډوشٜ ايِىي، اهَڇ ډإطَي اُ ٹيٍر 

َاييٖڈ( ٽ  ه ى ٍيٚ  ٍاډِىا»اي طن ي نياٍى، ډظچظي ثب سَٽيت  )ډيش َا»، «اه  سٚنپيڄ ٙني. ىٍ    «آنبهيشنب »)ډهنَ( و   «ډيش

شف «س ٝيٶي»ثب ٍوٗ  ،ايف ډٺبڅ  نبٍ  ثن  آنـن  ىٍ     ٕيَ سل ٘ث  ، ١ ف ن٪َ ىٙا الر ٕيبٕي، اػش ب٭ي و ُډبني، ثنب ٙا

َاع ٙي  ٽ  ځ ا  ايف ډي٭بٕز. اٝؾتبهبيي ډٖشٺيڈ اُ  سظچيض آډي ، ن  ن  ةهبي ديٚيف ىٍ ك ُ دْوه٘ شو  ٕا

 ٗٞيٞع ٤پ٨ك٨ٜ

ٌاهت ثَهي اُ ػ اډ٬  «سظچيض» ز ٽ  ىٍ ډيبن ډ َان نينِ ثبوٍهنبي ٍُوانني     ډيډٚبهي  اُ ػ چ  ثبوٍهبيي ٕا ٙ ى. ىٍ اي

ز ٽ  ثب ٩ه ٍ ٍُسٚز و ثبوٍهبي يپشبدَٕشي او ډ  ،يسي ډشنَوٻ ډبنني. ثنب ٩هن ٍ ٍُسٚنز     اُ ػ چ  ثبوٍهبي سظچيظي ٕا

ن٪يَ ٙنب  و   ،هبي ٕيبٕي ؛ اډب دٔ اُ ډيسي ثنب ثَ ثبٵز اػش ب٭ي و ٹيٍرٙيآييف ډهَي نيِ ث  ه يف َٕن ٙز ىؿبٍ 

 ٍوي، . ثنييف ف اينف اى٭بٕنز  ايف ىو ثبوٍ ىٍ هڈ آډيوز و ث  كيبر ه ى اىاډ  ىاى. اوٕنشبي ٽنن ني نينِ ډجني٘     ،ډ ثيان

شنبى ث  ٙ اهي ډٖشٺيڈ و ٱيَډٖشٺيڈ ،ػٖشبٍٙ ى سب ىٍ ايف  ٕٮي ډي  اٝؾـتب هبي ٕن  ځنبنڂي ډهنَي ىٍ     ډبي  ثف ،ثب ٕا

 .ځَىىثٍَٕي 



  67 « اٝؾتب»١ب٥ تخ٨ٔج  ٗب٠٧ ح٧ٜٞت هسضت زض ثٚ

ـ  سن ان ثن     ډي ،هبي ډهَي و ٍُواني ىٍ ٹبڅت ٽشبة ىٍ هٞ ٛ دْوه٘ آييف اُ  ُـط  ب٥ ظضتكـت٦ ظضٝاٙ ٧ـب ٗؼّ٘

ُاىځنبن  اُ  اثتـسا٦٧ ٝ هـس٦٘٧  تـبض٧د از٧ـبٙ    ؛(1387) ٙبئ ڃ ٙنبٽي اُ  ّ ح٧ٜٞتتحّٞ ؛(1375) ٕي. ُنَ.آٍ.  ػ ٚنيي آ

ٚ و  ؛(1375) ىوٙنف ځني ف  اُ  ز٧ٚ ا٧طاٙ ثبؾتبٙ ؛(1375) ډبٍسيف و ٍډبُوناُ  آ٨٧ٚ ٨ٗتطا ؛(1384) ١ـب٥ ا٧ـطاٙ    ز٧ـ

بٍ  1359) نيجَٿاُ  ثبؾتبٙ ٙن بٍ   ثن  هنبي ډهنَي و ٍُسٚنشي     هبي ػبډٮي ىٍثبٍة آينيف  ٽ  هَ يټ دْوه٘ٽَى ( ٙا

 .آيي ډي

ز. اُ ػ چ ىٍ ډٺبالر ډشٮيىي هڈ ثن  سٮنياىي    ،اينف ډٺنبالر    ث  ډٺ الر ډنٶَىي ىٍ ايف ك ُ  دَىاهش  ٙي  ٕا

بٍ  ډي  ٙ ى: ٙا

َانني و ډٖنيليز  طن يز ىٍ ٕننّ »  ( ىٍ ډٺبڅ1332) ىوثچ ا َانينبن و   ٙننبهشي   ٽيهنبن   ىو اڅڂن ي « ز اي ىٍ ثنبوٍ اي

ٍا ډ٦َف ډي ٍا ث  ډظ  څياو٘ ٽ  ىٍ ٽني ډٖليز  ز ٽ  ػهبن  نڂنَى ٽن  ثنب     نجَى ىو نيَوي ډش٢بى ډي  بثا٭شٺبى ثَ ايف ٕا

ز .ٍٕبنني اني و ث  هڈ إٓيت ډي يپييڂَ ډوبڅٴ ؿيِهبي ػهبن اُ اٝنڄ ډنٶنَى نوٖنشيني      ه  :ىيڂَي نيِ ډٮشٺي ٕا

ٍا ثب س بڇ ډ٪بهَ ديـيي  ډينٚئز  ز ځيَني ٽ  ٽيهبن   .ٗا آٵَيي  ٕا

شن« طن يز ىٍ اىثيبر ډِىيٖني»  ( ىٍ ډٺبڅ1384) د ٍػهبن ٍا ثنَ ىو اٝنڄ و ىو نينَوي    اٝؾتبجب٣ اُ ثب ٕا ، ػهبن 

ش اٍ ډي «َٙ»و  «هيَ» َاه يز ډي ىاني و ٕذٔ ايف سٺٖيڈ ٕا ٍا ؿنبن د ځنبن     ثنيي  ه اني ٽ  ُيَٕنبهز انييٚن  و وّا

ٍا هڈ ٙپڄ ډي  ىهي. اىثيبر ډِىيٖني 

ٍائن     ،«طن يز ىٍ ٽقڇ و ٵچٖٶ »  ( ىٍ ډٺبڅ1387) ٵَ نب٩َيبن ١ ف سٮَيٶي ٽ  اُ ايف ا٦ٝقف ىٍ ٵٺ  و ٵچٖنٶ  ا

ٍا ىٍثبٍة طن يز نٺي و ثٍَٕي ډي  ىهي، ن٪َيبر ٵقٕٶ ډي ٍا        َٙٷ و ٱَة  ٽنني و ٕنذٔ ىالينڄ ث٦نقن اينف ثنبوٍ 

 ٕبُى. ډ٦َف ډي

ثنب ثٍَٕني سٮنياىي اُ     ،«طن ينز ىٍ االهينبر اٵق٥ن ني   »  ( ىٍ ډٺبڅن 1394) اك نيي اٵَډؼنبني   و ٵيَوُٽ هي

ٍا ډي  انييٚ، اٵق٥ نهبي   ٍٕبڅ نبٕي وي  ٍا  ثن  ثبوٍهنبي ىينني ُډبنن      اٵق٥ن ن ٽبوني و ىٍ نهبيز، نڂب   هيٙا ٗا 

ٍا ،اډب ثب ايف كبڃ .ٽنني انشٺبىي اٍُيبثي ډي ٍا ثَ ٵهڈ آ نبٕبن ءىوځبنڂي  اډنب اينف    .ىاننني  اٵق٥ ن نينِ كنبٽڈ ډني     هيٙا

ز ٽ  ثف ٍا ث  ډبي  دْوه٘ ثَ آن ٕا نز و ىٍ دينياي    ،ٙپڄ ن يفِ آن هبي طن يز ٹيٍر   ٘ٽ  ډشأطَ اُ آييف ډهنَي ٕا

شني بٕي ىٙا آينيف    ٽن  ؿڂ نن  ٙنبٽچ   ٽنني   ډني ىٍ اوٕشبي ٽن ني ثٍَٕي  ،آن ثبٵز اػش ب٭ي، ډ ثيان و ٙب  نٺ٘ ٕا

َاٍ ځَٵش  ٍا سٚپيڄ ډي ،ٍُواني ىٍ هيډز ايِىاني ٽهف ٹ  ىهني. سظچيظي ن يف 

 اؾال٦ٗ ٤رب٧ِبٟ ح٧ٜٞت زض اٛس٧ك

ز ث  ٍيٚ اثشيا  ځبني  الُڇ ٕا بٍ   «سظچيض»و  «طن يز»، «س كيي»ٙنبٕي و ډٮنبي وّا و ٕذٔ ثن  ػبيڂنب  آنهنب    ٙ ى ٙا

قڇ ثذَىاُيڈ. ٽچ    َاهينيي،      ث  «وكي»  اُ ٍيٚ «س كيي»نِى ٕا نز )ٵ ؛ 281ٛ ،3ع ٷ،1409ډٮنبي يپني ځٶنشف ٕا
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ز ٽ  ىٍ ٵچٖٶ  هڈ ث  ٽنبٍ  ا٦ٝقكي ىٍ ٭چڈ ٽقڇ و  «طن يز» .(514و  12ٷ، 1414ٍٛاٱت اٝٶهبني،  ٵچٖٶ  ٕا

نز )هنبس ي،   « دَٕنشي  ىوځبنن  »و « ىوځنبنڂي » ،ډٮبىڃ ايف ا٦ٝقف ىٍ ٵبٍٕي .ٍوى ډي بىي، ؛ ٕنؼ٘ 89، 1370ٕٛا

ز ٽ  آنـ  ىٍ ٹبڅنت طن ينز ىٍ     اډب نپش .(272، 1366ٛ؛ ٝچيجب، 619، 1ٛع، 1373 ٹبثڄ ًٽَ ىٍ ايف ك ُ ، آن ٕا

نز. ډني    ډ٦َف ډين ډبنني آهبي ٍُواني، ځن ٕي و  آييف بٓ ثب طن يز ىٍ سننبٹ٠ ٕا ز ٽ  اُ ٕا سن ان   ٙ ى، سٮَيٶي ٕا

شيالڅي ٙي ٫ ايف سنبٹ٠٭چڄ يپي اُ  ٍا ٕا  دبي  ىانٖز. هبي ثي هب 

بٍ  ث  َاي دينَوان ىينف ٍُ     كغ آي ةىٍ ٕ ٍ ،ىٍ ٹَآن نٚي  «طن يز»  اي ث  ٽچ  ٍٱڈ آنپ  هيؾ ٙا ٚنز  سهٶي  ثن

ز ث  ٽبٍ ثَى  ٙي   «ډؼ ٓ»څٶ٨  ٥ ٍ ډ٦چٸ ثن  اطجنبر    َان ٹَآن، ٭قو  ثَ آيبر ثٖيبٍي ٽ  ث اُ ىييځب  ډٶٖ٘»و ٕا

ى. اڅجشن          َٙٻ ډي س كيي و ٍى٘ ى، آيبسي هڈ هٖز ٽ  ث  انپبٍ وػن ى ىو هنيا ينب ىو ٵب٭نڄ و ډنإطَ اهشٞنبٛ ىٍا دَىُا

َاى َٝٵبً نٶي وػ ى ىو هيا نيٖز، ثچپ  نٶي و َان ىٍ َٙف ثَهي اُ آنهب ځٶش ډٶٖ٘ نز.   اني ٽ  ډ ػ ى ثي٘ اُ ينټ هيٕا

ز ٽ  ثَهي اُ ډٶٖ٘ ةٕ ٍ 91  انجيبء و آي ةٕ ٍ 22  ايف آيبر، آي  اُ ػ چ ٍا ىٍ ٍى٘ ډإډن ن ٕا طن ين ن   َان ايف ىو آين  

ٍا سٺَيَي اُ ثَهبن س بن٬ سچٺّ  78  سنَيف ن  نن  ىٍ آين    (. ثَػٖنش  94، 1389ٛ ٍاى، )٥نبٍډي « اني ي ٽَى و ثَهي آنهب 

ز ٽ  ىٍ آ ةٕ ٍ ٍا اُ ػبنت ٱيَ او ثيانني، ډن٬ ٙي نٖبء ٕا ٍا اُ ػبنت هياوني و اډ ٍ َٙ  انني.   ن ډَىڇ اُ اينپ  اډ ٍ هيَ 

بٓ» ٍا ٍى٘ ډي ،ثَ ايف ٕا  (.94، ٛ)ه بن« سَي اُ طن يز ىانٖز ډٮنبي هبٛ س ان آن 

سن ان ثن     اٍيڈ ٽ  ډينيِ ډنبثٮي ىٍ اهشيبٍ ى ا٥هبٍ  ايف ثب٥ڄ ىٍ اكبىيض ديبډجَ و ائ ٘ ػبيڂب  طن يز و ٍى٘ثبٍة ىٍ

آتٞح٨س (؛ 1404) هنَوي  زالئْ آتٞح٨س(؛ 1427) ډبسَييي آتٞح٨س(؛ 1404) ڄډٶ٢ّ آتٞح٨س(؛ 1398) ثبث ي  اثف آتٞح٨س

 ډل نيثبٹَ ډؼچٖني   ضثحـبضاالٛٞا و نينِ   ؛(1415) ٥جَٕني  ٗز٘غ آج٨بٙ ك٦ تلؿ٨ط آوطاٙ(؛ 1412) ثقٱي تخ٨ٔجآٝ 

بٍ  ٽَى ٽ  ث  اػ بڃ1403) ٍا س ان ىٍ هٞ ٛ ايف ډجبكض ډي ،( ٙا نشيالڃ     ، نپبسي  هنبي   ثيبن ٽنَى ٽن  ثن  ثينبن ٕا

ز. دَىاهش   ٽقډي ىٍ هٞ ٛ ثبوٍهبي طن ي شبى ډ٦هَيٕا شيالڃ ډي نيِ ىٍ ديياي٘ سٶپَ طن ي ايف ٕا ٽنني   ځ ن  ٕا

َاي انٖبن ز ثيهب و َٙهب ه بن ٽٖي  ةٽ  آيب آٵَينني هبي ديٚيف، ايف انييٚ  دييا ٙي  ٽ  ث هب و هيَهنب   ٽ  ه ةٕا

َانؼبڇ ث  ىو ډجيأ هيَ و َٙ ٹب ز؟ و ٕ ز ٙ ى. وي ىٍ ايف ثلض  ڄ ډييٍا آٵَيي  ٕا ٽن    ٍا،« ځبطبهنب »ٽ  اځَ ډٮشٺي ٕا

َاٍ ىهيڈ ه ىٙ ةَٕوى ز، ډقٻ ٹ ز سب ث  طن يز؛ و اځَ ٽشبة اوٕنشبي   آييف ٍُسٚز ث  س كيي نِىيټ ،ٍُسٚز ٕا سَ ٕا

َاٍ ىهيڈ ةىوٍ ٍا ډقٻ ٹ ز )ٍ ثي ،ٕبٕبني  (. ه ـننيف ٍوايشني نٺنڄ    69-63، 1389َٛي، ډ٦ه٘ :ٻ.سَىيي طن ي ٕا

ز ٽ   َا اُ ىٕز ثيهييني: ٵَډ ى ك٢َر ٭چيٙي  ٕا ٔ  .اُ ډف ثذَٕيي ،ٹجڄ اُ آنپ  ډ ٮض ثف ٹني ثَهبٕنز و اُ   ٙا

َا ثب ډؼ ٓ ډبنني اهڄ ٽشبة ډٮبډچ  ډي :ك٢َر دَٕيي ب ٽشنبة  كنبڃ آنپن  آنهن   ځيَيني، و   ٽنيي و اُ آنبن ػِي  ډني  ؿ

ز؟ ك٢َر ٵَډ ىني:ديبډجَي إٓ بني نياٍني و  ٮض  ثَ آنهب ډجٮ ص نٚي  ٕا و   هيا ثَ آنبن ٽشنبثي ننبُڃ ٵَډن ى    ،اي ٙا

ش  نز     آنهب ٽشبثي ىٙا ٭نبډچي،   ؛ كنَّ 424ٷ، 1417ٛ)ٝنيوٷ،   اني و هياوني ديبډجَي ىٍ ډيبن آنهنب ډجٮن ص ٽنَى  ٕا

 .(375، 2ٛعٷ، 1415؛ ىيچ ي، 397ٛ ،7؛ ع351، 4ٛعٷ، 1421؛ ٹذبنـي، 128، 15ٛعٷ، 1414
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ز، ىٍ كٺيٺز انييٚ ٍا سلچيڄ ډي  آنـ  سبٽن ن ثب ٭ن ان طن يز ثيبن ٙي  ٕا ٽنني.   ٵچٖٶي ډشأطَ اُ كپ ز ډبن ي 

بٓ ايف انييٚ  ثَ  ز «٩چ ز و ن ٍ»ٕا ز «سظچيض»ٍا اُ ثيف ثَى   اٝؾتبس كييي   ډبي اډب آنـ  ثف ؛ٕا نن  طن ينز.    ،ٕا

ز.ويْ   ث  ،سظچيضٽَيڈ ىٍ هٞ ٛ ىٍ ٹَآن  َاٵبر ډٖيليز آيبسي ًٽَ ٙي  ٕا  ىٍ انل

س كينيي ىاٍى و ننِى اهنڄ      ػنجن  ،س انيڈ نشيؼ  ثڂيَيڈ ٽ  ايف آييف ىٍ آٱنبُ هن ى   ثب س ػ  ث  آنـ  ځٶش  ٙي، ډي

قڇ نيِ ديَوان ايف ىيف، اهڄ ٽشبة و ډلشَڇ هٖشني، اډب آنـ  ث  ٭ن ان ٽشبة ډٺي٘ ز اٝؾتبٓ ٕا ب سنهن  ن  ،ىٍ ىٕز ٕا

َاي ػنج ، ثچپ  هبي سٶپَي ٍُواني هبڅي نيٖز ډبي  اُ ثف ٍا ىٍ آن ٩نبهَ    ،اي اُ سظچينض  ٖڈ ثب ٙپڄ سبُ يهبي ډيش هن ى 

 ٕبُى. ډي

 ح٧ٜٞت ٝ تخ٨ٔج زض تبض٧د

َاُ و نٚيت ه ى، ٙبم و ثَٿ هبي سٶپَ طن ي ٕبثٺ  ډبي  ثف اي دينيا ٽنَى     هبي سبُ  اي ىيَين  ىاٍى و ىٍ ٥ ڃ ٭ َ دَٵ

ز؛ اُ ػ چ  آنپ   ز ٽ  ث  ديَوان ه  «طن ي »ٕا ٌاهجي   نبڇ ٭  ډي ٕا ٽ  ث  ىو هيا، يپني هنياي   ٙ ى  ا٥قٷ ډيډ

ڈ اهَي ف ٹبىيڂَي هيَ و   انني. ا٭شٺنبىار ځن ٕني ىٍ اىينبن و ډپبسنت دني٘ ُا ډٖنيليز        ڄ ثن ى  يهياي َٙ ث  ٕا

َان، ي نبن، ډَٞ، ٍوڇ و ثَهي ٵَٹ  َا و ىي، ٍُسٚشيهبي يه  ډبنني اي ُاىة ػهنبن يآييف ډيش ٙنبٕني   يٖڈ ٍيٚ  ىاٍى ٽ  

ز.  طن ي ٕا

ا٧ـطاٙ ٝ حٞاقـ٦ آٙ پ٨ـسا قـسٛس ٝ      ٣كالت ُؿـتطز  ٤زٕٝ پ٨ف اظ ٨ٗالز ٗؿ٨ح زض پ٢ٜ ٣ا٧ٚ ٗصا١ت زض حسٝز ١عاض

ـ  ، ًبض١ب٥ ػز٨ت ٝ ؿط٧ت ثطذ٦ اظ آٛبٙ ٣ثؼس١ب زض ز٨ٛب٥ ٗت٘سٙ آٙ اػهبض زٝض، آٝاظ زض  ،بٙ(ٝ اظ ٨ٗبٙ ٗزٞؾـبٙ )ٗـ

ج٨ب٥ ث٦ٜازث٨بت ٗوسّ ١ب٥ ٧ٞٛؿٜسُبٙ ًالؾ٨ي ٧ٞٛب٦ٛ ٝ ض٦ٗٝ ٜٗؼٌؽ قـسٟ اؾـت )رالٓـ٦     اؾطائ٨ْ ٝ ٛٞقت٠ ؼ ٛا

 (.25، ل1384 ٛبئ٦ٜ٨،

َاي ديَوان آييف «طن يز»ا٦ٝقف  ٍوى. اٵِون ثنَ ىينف ٍُسٚنز،     ٽبٍ ډي  هبي ډٖيلي، ډبن ي، ډِىٽي و ٍُسٚشي ث ث

ٍوى؛ اډنب آنـن  ىٍ اينف     هبي طن يز ث  ٙن بٍ ډني   اُ ػ چ  ىيٞبني ، ډَٹ ني ، ډِىيپي  و ډبن ي  اُ ىيڂَ آييف يهبي آييف

ز. طن يز ىٍ آينيف  هبي نبڇ ن٪َ ډبٕز، نيبُډني سٶپيټ ايف ا٦ٝقف ىٍ آييف ،ن ٙشبٍ هنبي ډنبن ي و ډِىٽني     ثَى  ٕا

ز،  َاٳ كبڃ آنپ  ىٍ آييفو ډ٦َف ٕا ٍا    سظچيض ډ اػ  هبي ٍُسٚز و ډٖليز ثب انل ايڈ! ٽي٘ ٍُواني، سظچينض ٽيهنبني 

َايي ٩بهَيِ دي٘ اُ ٽيهبني ثب هڈ ډي ٦ ٍ» آډيِى. ثب يپشبځ ٍا آځبهي ىاى  ةډنبثٮي ٽ  ٕا ٍا ثن  ىٕنشڂب     ،انني  ٍُوان  آن 

َان ٕبٕبني نٖجز ډي )ىوثچن ا،   «دْډنَى  ز ٍُوانني ډني  ٕننّ  ،ىهني. دٔ اُ ٕٺ ٣ ايف ٙبهنٚبهي ىوڅز ٙبهنٚبهي اي

1332ٛ ،107.) 

هبي ٕيبٕي و ىيني ثب ىو اهَڇ ٹيٍر ٙب  و ٍوكبنيز ىٍ ايف ػَينبن   ىٍ ٽنبٍ ػَيبنځ نبځ ن هبي سبٍيوي  ٕچٖ 

شني. ىٍ ايف ډيبن ِايي ىٙا نز     ٕچٖ ،سأطيَ ثٖ َاٍ ىٙا پبنيبن ىوڅشي ث ى ٽ  ډبثيف هوبډنٚيبن و ٕبٕنبنيبن ٹن اينف   و ٙا

ٍا ثهشَ نٚبن ډي َان ٕن  ډنٌهت    ىوثچ اينيڈ ث  ا٭شٺبى ث ٽ  ډي ىهي؛ ؿنبن اڅشٺب٣ ٵپَي  پبنيبن ىٍ اين َاً ىٍ ُډبن ٙا ، ٩به

٘ »و  «ډهَدَٕنشي »، آينيف  «ٍُوانين  »نني اُ: آينيف   ا رٍث ډي ډ ٍى س ػ  ث ى  ٽن  ٭جنب   ٍاډِىا   دَٕنش  «ٽنننيځبن اهن 
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بډي ىيڂَ، اُ ٕ ي  .(173ٛ ،)ه بن نپبني ډني    «ډهَىاى»و  «سيَىاى»ٕا س انني ٙنبهيي ثنَ     ىٍ هبنيان و ٥ اينٴ ٙا

ٍاډِىا، ډهنَ و آنبهيشنب  »ه يف سظچيض  ٍان هوبډنٚنيبن هنڈ كنبٽڈ ثن ى )ٍ.ٻ: ٹَٙني،         «اه  ، 1389ثبٙني ٽن  ىٍ ىو

ُاىي ىيني ث ىني، اُ ػ چ  ىٍ  ،هبي ػبنٚينبن دبىٙبهبن هوبډنٚي هڈ ىٍ ٽشيج  .(239ٛ هنبي   ٽشيج »ٽ  ډش بيڄ ث  آ

ٍاډِىا ،اٍىٙيَ ىوڇ َا و ن ،ىٍ ٽنبٍ اه   (.113، 1395ٛآثبىي،  )ٍ.ٻ: ىوڅز« ٙ ى بهيي هڈ نبڇ ثَى  ډياُ ډيش

ِبضز، پطؾتف ٨ٗخطٟ ضا ٜٗؿٞخ ًطزٟ ٝ ثط آٙ ٢ٗط ثبَْ ٦ٗ ٠ً ذسا٧بٙ ضا ز٧ٞ ٦ٗ ،ظضتكت اٗب پؽ اظ اٝ ٨ٗخـطٟ   ،ظٛس ٛا

ـ  ٧بثس ٝ ٝظب٧ق ز٧ِط٥ ١٘چٞٙ رَٜ ضا ث٠ ػ٢ـسٟ ٗـ٦   ٗوب٦ٗ ٝاال زض ٨ٗبٙ ذسا٧بٙ ٦ٗ ،ثب رلت ذ٧ٞف آٛب٨١تب طز. ٨ُ

ا١ٞضٟ ٗعزا هطاض ُطكت٠، ثـ٠ ػٜـٞاٙ    ٠ً٤ ا٧ٜي ١٘پب٧ ،٨ٗخطٟ ضا ،قب١بٙ ١ربٜٗك٦ اقٌب٨ٛبٙ ضا ثب هسضت ضٝظاكعٝٙ ذٞز

 (.18، ل1387ٗظ٢ط٥ اظ قزبػت، ه٢طٗب٦ٛ ٝ ٝكبزاض٥ ث٠ ؾب٧ط ثالز ثطزٛس )اٝالٛؿ٦، 

َان ،اُ ٕ ي ىيڂَ نز     ،سب ُډبن ٹيٍر ځَٵشف ٕبٕبنيبن ىٍ اي نپبنيبن اُ     اػجنبٍ ىينني وػن ى نيٙا و ډنَىڇ ىٍ ُډنبن ٙا

اډب ډٲبن ډِىايني ُينَ ثنبٍ ٵٚنبٍهبي      ،ٽَىني. ثب اينپ  ډِىادَٕشي ىٍ كبڃ ديَٚٵز ث ى ٍوي ډي هبي ځ نبځ ني دي آييف

ِاى،  شني و يب نش انٖشني ٽ  اُ وػ  ډٺبڇ و ډنِڅز ډهَ ثپبهني )ٍ.ٻ: ٵَه  (.565، 1386ٛ٭  ډي ث  هيؾ وػ  نو ٕا

َان ثيبن ىٍثبٍة ، اـ پب٧بٙ تبض٧د ًبثبال ٝىٍ ٽشبة  ١ٍ ي ٽ  ىٍ اينف  ىاٍى  ډيثبوٍهبي ٱيَس كييي ډَىڇ ٵقر اي

 ډن٦ٺ ، ٕ  ن ٫ دَٕش٘ وػ ى ىاٍى:

ٞثطپطؾت٦ زض ٨ٗبٙ ًبزٝؾ٨بٙ، ٠ً اظ ٗـطزٕ ثـ٦ٗٞ ا٧ـطاٙ پـ٨ف اظ آٗـسٙ آض٧بئ٨ـبٙ ثٞزٛـس        -1 ٨٧ـعٕ  ٨ٗتطا -2 ؛نٜ

پطؾت٦ ٠ً اٗطٝظٟ ث٠ ٛـٞػ٦   آتف -3 ؛٨بٙ پس٧س ُكت٠ اؾت٢ٗ٧طپطؾت٦( ٠ً اظ پؽ اظ آٗسٙ آض٧بـ   پطؾت٦)ذٞضق٨س

 (.416، ل1390ت ظضتكت٨بٙ ا٧طاٙ ١ؿت )ضي٥ٞ، زض ٨ٗبٙ اه٨ّٔ ،انالح قسٟ ٝ ت٨ُٔق ٧بكت٠

بٍ َان ٭هي  هڈ ؿنيف ثَډي هَوىر ةاُ ٙا َ »ىو اينِى  ، هَىورآيي ٽ  ىٍ اي ډن ٍى س ػن  و دَٕنش٘     «آنبهيشنب »و  «ډهن

 .(71، 1382ٛث ىني )ٽَيٖشف ٕف، 

ز؛ اُ ُډبن و ډپبن س څي ٍُسٚنز ځَٵشن  سنب كٺيٺنز ٱنبيي آن      ٍُسٚشي َا  ٕا ز ٽ  ثب اثهبڇ ه   و ،ځَي آييني ٕا

َاي دبٕن ث  ايف دَٕ٘ ٍا ٵٺيان ډنجٮي ډ طٸ ث ٍاُآڅ ىځي  ٹبثنڄ  س انني   و نهبيز ؿينِي ٽن  ډني   ىاني،  ډيهب  ٭چز ايف 

َاٍ ځيَى  ز ٽ  اڅجش  آن هڈ ډٮنبي ثٖيبٍي اُ ٹ٦ٮبر «هب ځبر»س ػ  ٹ نز.   ډلڄ  اٗ ٕا ثن  هنَ    اهنشقٳ و سَىيني ٕا

ز ٽ  اُ آٱبُ س كييي ث ى  ،آيي ٚز ثَډيسآنـ  اُ ٕيَ آييف ٍُ ،كبڃ اډب ىٍ اىاډ  اُ س كيني ىوٍ ځٚنش     ،ثيبنڂَ آييني ٕا

ز.  ٕا

ُاىځبن ز ٽ  انييٚ نيِ ىٍثبٍة انييٚ  آ ځبن  ٍيٚ  ىٍ ثبوٍهبي ٽهنف هننيي ىاٍى    هيايبن ٕ   هبي سظچيظي ډٮشٺي ٕا

 ،هنبي طنن ي   ايؼنبى ډظچظني نن يف ىٍ ٹنيٍر      هبي ه ٍٙييي ثبٙي. ديٚين ٍٕي ٽ  هبٕشڂب  آن ىٍ ٽي٘ و ث  ن٪َ ډي

ثيننيڈ ٽن  اُ سظچيظني،     ډني ځبنن    ٕ نيٖز، ثچپ  ىٍ ثبثڄ نيِ ثب ثٍَٕي ىٍ اىواٍ  اٝؾتبډليوى ث  ثبوٍهبي ډإطَ اٵشبى  ىٍ 

 آيي: وػ ى ډي سظچيض ىيڂَ ث 
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اظ  ،١ب٥ ض٥ٝ ظ٨ٗٚ ٝ ظ٧ط ظ٨ٗٚ قسٛس. تخ٨ٔج ثؼس٥ ًـ٠ پ٨ـسا قـس    آٛٞ ذسا٥ آؾ٘بٙ، ثْ ذسا٥ ظ٨ٗٚ، ٝ اِ آ ذسا٥ آة

ق٘ؽ ذسا٥ آكتبة، ؾ٨ٚ ذسا٥ ٗبٟ، ٝ ا٧كـتبض   :ْ ثٞز اظٓحبِ ًكبٝضظ٥ ا٨٘١ت ث٨كتط٥ زاقت. ا٧ٚ تخ٨ٔج ٗتكٌّ

 (.246، ل1389 ذ٨ع٥ ذبى ًكبٝضظ٥ )آظازُبٙ، ذساثب٥ٞٛ ؾب٦ٗ حبنْ

پبڃ ځ نبځ ني ىٍ آن انييٚ  ايف ػبيڂب ىيڂَ،  اُ ٕ ي َاي ن  نن    .ٙ ى هب ن بيبن ډي هب ث  ٙا َا »، «واٍوننب » ،ثن و  «ډيشن

ٍا ث   «آٍيبډبن»  (.247، ٛٻ: ه بن.ي )ٍنىه ډي «ٕ ٍيب»و  «واي »، «اځني»ػبي ه ى 

 اٝؾتب زض تبض٧د  

َاً ى ث ، ديبډجَ ٍُسٚشيبن «ٍُٓسُٚشََ»يب  «ٚزسٍُ» ِاٍ و انيٹَيت ٽ  ٩به ٌاٍ ىينف    ٕبڃ ٹجڄ ٩ه ٍ ٽَى و ثنيبن يٕ  ه ځن

َاي ډيسي ډپش ة نج ى و ٕنين  ثن  ٕنين      اٝؾتبډنٖ ة ث  اوٕز. ډ٦بڅت  اٝؾتبو ٽشبة ث ى )ىيف ثهي(  «ډِٓىٓيٖٓنب» ث

ز:اُ ډشَػ بن س ان ني ُثبن اوٕشبيي ، ډجبٍٽ ٙي.  نٺڄ ډي  ډٮشٺي ٕا

تـط ٝ اظ ز٧ـس زؾـتٞض٥     ١ب٥ آٙ ٠ٜ٢ً اٝؾتب ث٠ ًبض ضكت٠ اؾت، ٧ٌسؾت ٨ٛؿت. ثطذ٦ اظ ثرف ٤ظثب٦ٛ ٠ً زض ٗز٘ٞػ

ٙ اٝؾتب٦٧ ًـبضثطزِ ُلتـبض٥ ٛساقـت٠،    طتط، ٧ؼ٦ٜ ظٗب٦ٛ ٠ً ظثبا٥ ٗتأذّ ث٠ زضؾت٦ ضػب٧ت ٛكسٟ ٝ پ٨ساؾت ٠ً زض زٝضٟ

٧ٞك٦ ٗٞرـت آٙ قـسٟ اؾـت    ١ب٥ ُ اذتالفِ ظٗب٦ٛ اؾت ٝ ٧ب آ٠ٌٛ تلبٝت ٤اؾت. ا٧ٚ تلبٝت، ٧ب ٛت٨زٛٞقت٠ قسٟ 

 (.6-5، ل1388)ٗجبض٠ً، 

ٍان ٵَډبن ،اٝچي اٝؾتب٥ىٍثبٍة  ِاٍ ؿَڇ ځنبو ثنب    ځٚشبٕت ٙب ٍوايي  ځٶش  ٙي  ٽ  ىٍ ىو و ث  ٵَډبن او ٍوي ىواُى  ه

ز٥ق ن ٙش  ٙي ز: ةاوٕشبي ىوٍ ةىٍثبٍ د ٍىاووى.   ٕا  هوبډنٚي ډٮشٺي ٕا

ًـ٠ ثـ٠    زض ػ٢س ؾبؾب٨ٛبٙ ٝهتـ٦  .ًتبة ٝ ٧ب ٛؿي 21ٜٗوؿٖ ث٠  ،كهْ ثٞزٟ اؾت 815اٝؾتب٥ ١ربٜٗك٨بٙ زاضا٥ 

ٜسٟ پطزاذتٜسآ ر٘غ  ٛؿـي توؿـ٨ٖ ًطزٛـس    ١21ـٖ ثـ٠    كهْ ث٠ زؾت آٗس ًـ٠ آٙ ضا  348كوٍ  ،ٝض٥ اٝؾتب٥ پطًا

 (.70، ل1378)پٞضزاٝٝز، 

ز ٽ   :واٹٮيز ايف ٕا

ازاٗـ٠   اؾٌٜسض ٤تب ح٘ٔ اٝؾتب٦٧ تب ١ربٜٗك٨بٙ آُب٦١ زض زؾت ٨ٛؿت. پبثطرب ُكتبؾتثؼس اظ  اٝؾتباظ ؾطُصقت 

ث٠ ا٧ـٚ تطت٨ـت    .آتف ظزهطاض زاقت، ضا ٠ً زض كبضؼ  «زغ ٛجكتي»ث٠ ا٧طاٙ ح٠ٔ٘ ًطز،  اؾٌٜسض١ِٜب٦ٗ ٠ً  .زاقت

ٞٛب٨ٛـبٙ اكتـبز    ،ٝرٞز زاقت «ُٜذ قپ٨ِبٙ»٠ً زض  ،ز٧ِط آٙ ٦ٓٝ٤ ٛؿر ،اظ ث٨ٚ ضكت اٝؾتب٧ي ٛؿر٠ اظ  ث٠ زؾت ٧

اٝؾتب٥ انـ٦ٔ   ،آٙ ضا ث٠ ظثبٙ ٧ٞٛب٦ٛ تطر٠٘ ًطزٛس. ث٠ ا٧ٚ تطت٨ت اؾٌٜسض٠ زؾتٞض ث ،ٝ چٞٙ ث٠ اضظـ آٙ پ٦ ثطزٛس

ٝٓـ٦ قـب١بٙ ا٧ـٚ ؾٔؿـ٠ٔ تٞرـ٠       ،ضٝا٦٧ ا٧طاٙ ضا ث٠ زؾت ُطكتٜس كطٗبٙ ،اظ ث٨ٚ ضكت. اقٌب٨ٛبٙ پؽ اظ ؾ٨ًٞٔبٙ

تـس٧ٝٚ ُطز٧ـس   ٝ  كهـْ ٧ـب ٛؿـي ُـطزآٝض٥     21زض  اٝؾـتب ظ٧بز٥ ث٠ آ٨٧ٚ ظضتكت ٛساقتٜس. زض ظٗبٙ ؾبؾب٨ٛبٙ، 

 (.57-55، ل1377)ٜٗٞچ٢طپٞض، 

َاُ و نٚيت اٝؾتبىٍ اينپ   و ه نيف اډنَ ىٍ    ،ػبي سَىييي نيٖنز   ،إٓيت ىيي ه ى ؿنييف ډَسج  ىٍ ٥ ڃ سبٍين دَ ٵ

نشني و ىٍ     ٽنبٍ ډؼ  ٭  ز ٽ  ىٍ يټ َٕ آن ډ ثنيان ك٢ن ٍ ىٙا ٌٙا َاي نٶ ً اٵپبٍ و ډنبٵ٬ ثبُ ځ ٍا ث ٍا   اي اُ ٭ اډڄ 

ٍاي ٹنيٍر ٕيبٕني   بٽ  ث  ٭ن ان ٍوكبني هبن. ډ ثيان ٭قو  ثَ ٹيٍر ىيني،ٙب ،ٕ ي ىيڂَ شني، ىا ن ىيف ٍُسٚز ىٙا

َان ىٍ ُډبن ٕبٕبنيبن،  ٕف ٖشيفيٽَ ٽ  ٹبثڄ س ػهي نيِ ث ىني؛ ؿنبن ىيني ډ ثنيان  ي ن  ٹيٍر ٕيبٕىٍثبٍة ىٍ ٽشبة اي



72                             ،ّ1397اّٝ، ظٗؿتبٙ  ق٘بضٟز١ٖ،  ؾب 

ٌان ډ ثٌ ث ى ٽ  ىٍ ػ ين٬ ډٖنبئڄ ن٪نَي ىينف و اٝن ڃ و ٵنَو٫         ه   ٍيبٕز ٭بڅي» ن يٖي: ډي اډ ٍ ٍوكبني ثب ډ ث

ز ډي ا٭چ ي آن ٵش  ٍا ىٍ ىٕز ىٙا  (.139، 1385ٛ)ٽَٕشيف ٕف، « ىاى و ٕيبٕز ٍوكبني 

َاٳ ٍيٚ  ىواني  ث ى ىٍ انييٚ  ٽن  ډ ثنياني ٕنوز    ن   اوٕنشب ٍوٕز ٽن  ديييآوٍننيځبن    ايف اُ .هبي ډ ثيان، انل

َاڇ ه ى ث  آٵَيني   ،اي ٽبډق ًٕبهشڂي آځبهبن  و ث  ځ ن ن   يجني ث  طن يز ث ىنيت و دبډشٮٞ٘ ٍايي و     اكش هنبي نينټ اهن 

ِاٍي ه ى اُ ډوچ ٹبر ُيبن (. ډ ثنيان ٕبٕنبني نينِ اينف     76، 1380ٛثييي،  اني )١ٍبئي ثبٯ ن بيبني ٍا ٽبٍ اهَي ني  ثي

ٍا اىاډ   َاي ٕبهشف ډٶبهيڈ ػييي ىٍ ىاىني  ډيٽبٍٽَى   ،ز و ينب ثني٭ز  ڃ آن ثب دٌيَٗ ٕننّ ىيف، ىٍ ثبُٕبُي و سل ٘و ث

ډنبٵ٬ ٙوٞي هن ى  ث  ٕجت اني. ايف َٕځَىاني ځب  نبٙي اُ ډنبٵ٬ ٙوٞي ايف ٥جٺ ، ځب   ىٍ كبڅشي اُ َٕځَىاني ث ى 

َاي ثبٹي ډبنين ايف آييف  .ويْ  ىٍ ډٺبثڄ ډٖيليز ث ى ث  ،ٙب  و نيِ ث

ٍا هڈ ىٍ ايف ډيبن پنيٍ  س ان نبىيي  ځَٵز. ىٍ ُډبن ك چ ن ي ،نٺ٘ ډإطَ ٙبهبن  َاني ٕا هنبي ثٖنيبٍٗ،    ٽنبٍ وي

نپبني اٹنياڇ ثن  ػ ن٬      ،نيِ اُ ثيف ٍٵز. دنٔ اُ آن  اٝؾتب ؿنني و ؿن ن    ةهَؿنني ىٍثنبٍ   ،ىنني ٽَآوٍي آن  ٙنبهبن ٙا

پبني ػبي اثهبڇ ٽڈ نيٖز و ث  هَ سٺييَ ٕچٖچ  ٍان ٕچٖ  ،هبي ٕچ ٽي و ٙا نپبني،    ىٍ ىو َار  هبي ٕنچ ٽي و ٙا سنأطي

ز ىٍ ه ى ىينف ٍُسٚنشي نينِ نٶن ً و ٍٕن م ٽنَى  ثبٙني )ُننَ،          ٍا آٙپبٍ ٽَى، و كشي ډ پف ٕا ، 1384ي نبني ه ى 

َا، اُ يټ(31-32ٛ زثبوٍهبي ي نبني ثب سٮيٕ٘ ،  ؛ ُي َا  ٕا سنيٍيغ،   ثن  وكياني   انييٕٚ ي ىيڂَ، و اُ  ،ى هيايبن ه 

َاٳ  هوبډنٚي، سنهنب    ٙبهبن اوڅي هبي ثبُډبني  اُ ىٍ ٽشيج  ٽ  ؿنبنٙي؛ كشي ىٍ ډيبن ٙبهبن هوبډنٚي نيِ ىؿبٍ انل

ٍاډِىا ث  ډنِڅ ز، اډب ىٍ ٽشيج   اه  ٍاډِىا ثن  ٽنبٍ   هبي ډشأهّ ثَسَيف هيا يبى ٙي  ٕا َا  ثب اه  َا ه  بډي آنبهيشب و ډيش َ، ٕا

ز ٍاد ٍوواال، ځَٵش  ٙي  ٕا  (.184، 1387ٛ )سب

َاي ػ ٬ ٍان ٕبٕبنيبن نيِ اٹياډبسي ث س ان ځٶز ٽن    ډي ،؛ اډب ىٍ نهبيزث  ٭ ڄ آډي اٝؾتبهبي  آوٍي ثبُډبني  ىٍ ىو

َاي   هنب  ىوثبٍ  ن ٙش  ٙي و ىٍ اينف ثبُن يٖني   اٝؾتبٽ  ىٍ اٝبڅز آن سَىييي نيٖز، ٽشبة  «هب ځبر»ػِ  ، ډؼنبڅي ثن

َاهڈ ٙي. ثبٵز اػش ب٭ي ػبډٮ  هڈ ىٍ ايف ډيبن ثي ىٍثنبٍة  هڈ  ٙبٽي. نج ىسأطيَ  نٶ ً ډنبٵ٬ ٙبهبن و ثبوٍهبي ډ ثيان ٵ

ٍاډشن ٫٘ ثبوٍهبي  ٌاهت ډوشچنٴ ىينني    ،ٽني ٽ  ىٍ ايف ىوٍ  ٕبٕبني هب٥َنٚبن ډي ةو ٭ٺبيي ىيني ىوٍ ءآ ډٖبڅټ و ډ

ٍايغ ث ى و اكش بالً ىٍ ه يف ُډبن ث  ٙپڄ نهبيي ه ى ٍٕيي  َان   (.24، 1387ٛ )ٙبٽي، ث ى ىٍ اي

نز ٽن  و١ن٬       ىٍ ٽشيج  «آنبهيشب»و  «ډهَ»ٍنڀ  ك٢ ٍ ٽڈ ةىٍثبٍ هبٙڈ ١ٍي ٍان ديٚنيف، ډٮشٺني ٕا هبي ٙهَيب

ٍاډِىا»ٽَى ٽ  س ػ  سنهب ث   ىاٍي ؿنيف اٹش٢ب ډي ٕبى  و ُنيځي ٙجبني و ځچ  ډٮ٦ ٳ ثبٙني، اډنب ثنب ديٚنَٵز و      «اه 

و  ،آډني  آثبىاني اُ اډ ٍ ډهڈ ايف ٽٚ ٍ دهنبوٍ ث  ٙن بٍ ډني   ،سَ ٙين ُنيځي ٙهَنٚيني، ػنڂبوٍي و ىٍ ٽنبٍ آن ديـيي 

ٍاډِىا »ٹيٍر يبٵشني و  «آنبهيشب»و  «ډهَ»الر اػش ب٭ي ث ى ٽ  ايِىان ىٍ دي سل ٘ ډهنَ و آنبهيشنب ىٍ   و ىٍ ٍأٓ،  «اهن 

َاٍ ځَٵشني )ٍ.ٻ  .(78-56، 1382ٛ ١ٍي، :ُيَ ىٕز او ٹ

ٍا ث  ٭ن ان  نز ٽن   يټٹَيت ٙنبٕيڈ و ىٍ ىٕز ىاٍيڈ، سنهب  ډي اٝؾتبآنـ  ډب اډَوُ آن    ؿهبٍڇ اوٕشبي اٝچي ٕا

 ٙ ى: اُ ىييځب  ه ى ثهيينبن ث  ؿهبٍ ثو٘ سٺٖيڈ ډي
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ز ٵٞڄ  72: ٙبډڄ «يٖٓنب» .1 نز و  ځيَى و ٙبډڄ هٶي  هبر )ٵٞنڄ(   ٍا هڈ ىٍثَ ډي «هب ځبر»ٽ  ٕا ثن  ن٪نَ   ٕا

َانثيٚشَ  ز. ةَٕوى ،دْوهٚڂ  ه ى ٍُسٚز ٕا

نز ٽن    ثون٘   23: كبوي ډ٦بڅجي ثب ډ٢بډيف ٕشبي٘ اډٚبٕذنيان، اينِىان نيپنبن و ثٍِځنبن ىٍ    «ويٖذََٓى» .2 ٕا

 آوٍني. ٙ بٍ ډي  ث «يٖنب»ٍا اُ ډچلٺبر  آنډلٺٺبن ثَهي 

ز.هبي ډچّ ثٖيبٍي اُ ٍوايز  و َٕؿٚ ث ى  ٕشبي٘  21: ٙبډڄ «هب يٓٚز» .3  ي و ك بٕي ٕا

ذنيان، ٙبد ٍ ىوڇ، ٽ  ىٍ ُډبن «اوٕشبي ٽ ؿټ»: ث  ډٮنبي «اوٕشب هَى » .4 َ ٍا ځنَىآوٍي   آن آًٍثي ډهَ ٕا و  ىٽن

ڈهبي ٙبډڄ نيبي٘ َٕا نز. آنـن  اډنَوُ ىٍ ثَهني اُ سَػ ن       ي ث  هنڂبڇ ډ  اٝؾـتب هنبي   هبي آييني و ډٌهجي ٕا

ز، « ونييياى»ثينيڈ ثوٚي ث  نبڇ  ډي ٽ  ډ٦بڅت آن ث  ٹجڄ اُ ك٢ ٍ ٍُسٚنز ىٍ   «ٹبن ن ١ي٘ ىي »ث  ډٮنبي ٕا

َان   (.68-64، ٛه بن :)ٍ.ٻځَىى  ثَډياي

 «ّا گات»تَحیذی در  ةاصالت اًذیش

ز، ثلض اٝبڅز انييٚ ىٍ آنـ   هنب(   هب يب ځبط  )ځبر «ځبهبن»ٕز. ا« هب ځبر»ىٍ هبي س كييي  اينؼب الُڇ ث  ًٽَ ٕا

ز و ٽهف اٝؾتبهبي  ٽ  اُ ىيڂَ ثو٘ ػبي ىاٍى و ثَ ُثنبن ٍُسٚنز ػنبٍي ٙني  و      «يٖنب»ىٍ ډيبن  ،سَيف ثو٘ ٕا

نز )ډجبٍٽن ،   ٙ ى و ثيون سٲيينَ سنبٽن ن ثنبٹ    ٍا ٙبډڄ ډي «يٖنب»ٵٞڄ  72هٶي  ٵٞڄ اُ  (. 6، 1388ٛ ي ډبنني  ٕا

ش هبي س كييي ٝل٘ آٙشيبني نيِ ثَ اٝبڅز انييٚ  ٌٙا ٍا ثن  ىٹنز      » ځ يي: ډي ،  ځ اٱچت ډلٺٺيني ٽن  دينبڇ ٍُسٚنز 

آوٍ س كيني هنبڅٜ    ٵٺ٤ يټ هياوني و آٵَييځبٍ وػ ى ىاٍى و ٍُسٚز دينبڇ  «هب ځبر»اني ٽ  ىٍ  اني، ىٍيبٵش  ثٍَٕي ٽَى 

ز ٍا ډني ديبڇ سٮياى انيٽي هٖشني ٽ  ٍوي  . ثييف(138، 1369ٛ)آٙشيبني، « ٕا دٌيَنني و اينف ىٕنش      طن يز ٍُسٚز 

ٍائ  نپَى  «هب ځبر»سَيف ىڅيچي اُ  ٽ ؿټ  (.150، َٛ سپي  ىاٍني )ه بناني و ثَ اوٕشبي ډشأهّ ا

ز. ٕبيَ ثو٘ «هب ځبر» س كينيي    اُ اينف انييٚن   اٝؾـتب هنبي   سنهب ٕني اٝيڄ ثبٹي ډبني  اُ يټ آييف اڅهي ٕا

ز. ثنبٍُسَيف انييٚن   ٘     هبڅي ٕا ٍا ىٍ اينف ثون اي »ثينينيڈ:   ( ډني 44)ٵٞنڄ   «هنبر »هنبي   ثنب ٕنَوى    ،س كينيي 

ٍا ثَ ډنف آٙنپبٍ ٕنبُي    ؛دَٕٚي اُ س  ىاٍڇ ،ثو٘ يپشب هٖشي شبٍڇ كٺيٺز  ٍا اُ هن ى      :ه ٕا ؿڂ نن  ثبيني ىين  ىٍوٯ 

َانيڈ ٍاډِىا»، ٍُسٚننز ه٦ننبة ثنن  «هننبر»ثنننيهبي ايننف ثيٚننشَ (. ىٍ 145، 1388ٛ)ډجبٍٽنن ، « ؟ثنن ٍا  ،«اهنن  او 

 (.153-135، ٛه بن :دَىاُى )ٍ.ٻ هبيي ىٍ ٹبڅت نيبي٘ ثب او ډي ه اني و ث  دَٕ٘ ډي «ثو٘ يپشب هٖشي»

ز ٽ  ىٍ ٕبيَ ثو٘ .نيٖز «اډٚبٕذنيان»ٕوني اُ  «هب ځبر»ىٍ  دنٔ اُ   ةو ىوٍ اٝؾـتب هنبي   ايف ىٍ كبڅي ٕا

ٍاډِىا   ةثيننيڈ ٽن  ىٍ آٱنبُ ٝنٶبر ثَځِيني      ٍا ډي «اډٚبٕذنيان»، «هيشبآنب»و  «ډهَ»٭قو  ثَ ٕوف اُ  ،ٍُسٚز اهن 

هبي ډبىي آنهنب   ٙ ني و نٺ٘ ٙ ني. آنهب كشي ځب  ديپَين  ډي هٖشي ډي  ٕنڂيني ثَ اٹشياٍ وي ىٍ دهن  آيني و ٕبي ډي

هنبي ٥جيٮنز    نڂهجنبني دييني   هب، هَ ينټ ثن     دَىاُي ايف ٵَوُ  س ان يبٵز ٽ  ثب هيبڃ ٍا ثيٚشَ ىٍ اىثيبر دهچ ي ډي

َاٍ ډني    ،ٙ ني و ىٍ ٽنبٍ هن ى  ځ بٙش  ډي ٍا  اينف نڂهجنبني     ٵَٙنشڂبني ٹن ينبٍي ىهنني )ٍ.ٻ:   ٍا آنهنب   ،ىهنني ٽن  ىٍ 

 (.107-89، 1377ٛډن ؿهَد ٍ، 



74                             ،ّ1397اّٝ، ظٗؿتبٙ  ق٘بضٟز١ٖ،  ؾب 

 س ان ځٶز: ، ډيثب ايف كبڃ

٠ً ا٧ـٚ ز٧ـٚ زض زٝضاٙ    ؾّٜت٦ ظٛسٟ ٝ ٗؿت٘ط. ظٗب٦ٛ :٧ؼ٦ٜ ؛ُط٥ كبهس آٙ چ٨ع٥ ثٞز ٠ً ز٧ِط از٧بٙ زاقتٜس ظضتكت٦

اظ ٗتـٞٙ   ،ظ٧طا آ٢ٛـب ثـ٠ ٝاهـغ    ؛ثبض ثط ٗهٔحبٙ آٙ ظب١ط قسٟ ثبقس حٌٞٗت ؾبؾب٦ٛ اح٨ب قس، ثب٧س ث٠ َٞض٥ تأؾق

ظٛـ٦ ت٨ٌـ٠ ًٜٜـس.     ث٠ حسؼ ٝ ُ٘بٛـ٠  ،آٝضزٛس ٝ ٗزجٞض ثٞزٛس ١٘چٞٙ ٗحووبٙ ٗؼبنط زض٦٘ٛ ؼ ذٞز چ٨ع٥ ؾطٗوسّ

، 1375ان٦ٔ ٝح٦ ثبقس ٝ ثؼس ضٝ ث٠ كطؾٞز٦ُ ُـصاضز )ظٛـط،    ٤٘ز٧ِط ؿ٨طٌٗ٘ٚ اؾت ز٦ٜ٧ ضا اح٨ب ًطز ٠ً ؾطچك

 (.255-254ل

َ   ىٱيٱ و هبي سبٍيوي ثب اهَڇ ٹيٍر ٙب  و ډ ثيان،  ثينيڈ ځٌٙز ُډبن، ٕچٖچ  ٍوٕز ٽ  ډي اُ ايف ٽن   ي هنبي ٵپن

نشني دينياي٘ هٖنشي   ډَثن ٣ ثن    ٽنني  ىٍ آن ډٺ٬٦ ُډبني ث  ٕإاالر  دبٕوي ٹبن٬ ٍا ثنَ ٍٙني و   نيٙا ٍا   ځٖنشَٗ  ، 

َار ٽبًة ثبُ  ايف ِاٍ ٽَىنيځ ن  سٶپ نقڇ،    . ىٍ آن ه َان ډبٹجڄ ثبٕشبن و ثبٕشبن سب ٹجنڄ اُ ٕا هبي ثٖيبٍ ىوٍ اُ سبٍين اي

َاي ثَون انٖبن اثشيايي و اثشيايي َاثَ دَٕن٘ اُ اوڃ  انيي٘ ايف ثو٘ اُ ػهبن، ث هنب و   االوڅنيف  ٍٵز اُ ثقسپچيٶي ىٍ ث

َانؼبڇ ىييځبهي ٵچٖٶي ،ػهبن اُ نيٖشي ث  هٖشي ايف ةهب، و آوٍني ثَسَيف ثَسَيف ٍا « ٍُوانيٖنشڈ »ثبوٍي ث  ننبڇ  ن   ٕ

َايف .دي نهبى  :ثنبث

٨ؿٖ ث٨كتط ٗو٠ٓٞ ٚ   ا٥ ش٦ٜ١ ٝ ٛظط٥ اؾت تب ػ٦ٜ٨ ٝ ػ٦ٔ٘؛ اٗب اظ آٛزب ٠ً ثب آ٨٧ٚ ٢ٗط٥ ٗـ٦  ظضٝٛا ١ـب ٝ   آ٨ٗـعز، آ٧ـ٨

قـٞز   ػ٦ٔ٘ زض ظٛس٦ُ ػ٦ٔ٘ ٗـطزٕ ثبؾـتبٙ ٗـ٦   ا٥ ثطا٥ حطًت  ٨ُطز ٝ ٝؾ٠ٔ٨ ١ب٦٧ ١ٖ ث٠ ذٞز ٦ٗ ٗطاؾٖ، ٝ ًٜف

 (.157، ل1376)آظازُبٙ، 

َان، طن يز،  َا»اُ ډن٪َ دْوهٚڂ ٍاډِىا»ٍا ىٍ ٽنبٍ  «ډيش َاٍ ډي «اه  يبثني ٽن     ن ن ى ډني   اٝؾـتب ىهي؛ اډنب اينِىي ىٍ    ٹ

َ  هيايبن) «اط ٍ »و  (هيايبن نيټ) «اه ٍ »ٍا ثب هڈ ىاٍى و سَٽيجي اُ  «ٍُوان»هبي ٵَُنيان  ويْځي نز  (ٙن اينف   .ٕا

ز َا ٕا َايف .ايِى، ډيش  :ثنبث

ضا ثـ٠   «آٛب٨١تـب »ٝ  «٨ٗتطا»، اضزق٨ط زٕٝثب٧س آ٦ٜ٨٧ ًبٗالً چٜسذسا٦٧ قسٟ ثبقس. ظٗب٦ٛ ٠ً  ،ُط٥ زض ا٧ٚ ظٗب٠ٛ ظضتكت٦

ـ  ،ًطز. زض ١ط نٞضت ١ب ضا زٛجبّ ٦ٗ ُطا٧ف تٞزٟ ،ٗطثٌٞ ؾبذت، زض ٝاهغ «ا١ٞضاٗعزا» كـت٦  ظضت ٤ثب٧س زض زضٝٙ ربٗؼ

ٞ »، ٧ـب  «زضٝؽ»ٝ  «اقـ٠ »٦ ٝرٞز زاقت٠ ثبقس ٠ً ح٧ٜٞتِ ؾرت ٝ ٗحٌٖ ٨ٗـبٙ  رٜبح ٟ »ٝ  «ؾـپٜس٨ٜٗ ِـط ٞ  ٛا ضا  «٨ٜٗـ

 .(249، ل1375 ٦ ًٜس )ظٛط،پ٨بٕ پ٨بٗجط تٔوّ ٣ػٜٞاٙ ر١ٞط ث٠

ز. دٔ هَ ىو ثبُوي  «آنبهيشب» ،ٕ ي ىيڂَ ىٍ َاٍ ىاٍى ٽ  ډبىٍ ډهَ ٕا ٍا ډِىا»ٹ َاٍ ډني  «اه  ٽن  ثنَ    ؿننبن  ؛ځيَنني  ٹ

َان  اٍىٙيَ ىوڇ  ن ٙشٕنڀ  ز هبي ٙ ٗ ؿنيف آډي  ىٍ وي  :ٕا

تف ثؿٞذت. ٗـٚ ثـ٠   آپسضثعضٍ ٗٚ زض ، اضزق٨ط زٕٝا٧ٚ ا٧ٞاٙ ضا زاض٧ٞـ اظ ٨ٌٛبًبٙ ٗٚ ثٜب ٛ٘ٞز. ؾپؽ زض ظٗبٙ 

ٚ اذٞاؾت ا١ٞضاٗعزا، آٛب٨١تب ٝ ٨ٗخط زٝثبضٟ ا٧ٞاٙ ضا ؾبذتٖ. ثكٞز ٠ً ا١ٞضاٗعزا، آٛب٨١تب ٝ ٨ٗخط ٗـطا اظ   ٘   ٧ـ ٚ ١٘ـ٠ زقـ

 (.185، ل1380إ ذطاة ٛؿبظٛس ٝ آؾ٨ت ٛطؾبٜٛس )ثرتٞضتبـ،  ٠ِٛ زاضٛس ٝ آٛچ٠ ٗٚ ؾبذت٠

 ٢ٗط زض قطم ٝ ؿطة ٣ُؿتط

بٓ آييف ډهَي، دَٕش٘ ډهَ  نبٓ ثٖنيبٍي اُ آينيف    ،ٕن   ينټ ث ى ٽ  اُ  (هياي ه ٍٙيي و ن ٍ)ٕا ٍا    ٕا هنبي ٽهنف 

َا»، ض٧َ ٝزاٽ  نبڇ آن ىٍ  «ډهَ»ىاى.  دَٕش٘ ه ٍٙيي سٚپيڄ ډي ز آډي  «ډيش ٍوى.  ه يف ننبڇ ثن  اٍودنب ډني    ثب  ،ٕا



  75 « اٝؾتب»١ب٥ تخ٨ٔج  ٗب٠٧ ح٧ٜٞت هسضت زض ثٚ

َا»ث  ٙپڄ  ،ډهَ ه ـنيف ىٍ دبٍٕي ثبٕشبن» نز )اوٙنييٍي،    «ډيش َا »(. 441، 1371ٛ نيِ نبډيي  ٙني  ٕا اُ  «ډيشن

ز ٽ  ٕبثٺ ز ٽ  ىٍ ٥ ايٴ هني و آٍيبيي ٕا ُاين٘ ډٖنيق        ػ چ  ايِىاني ٕا دَٕش٘ آن ث  ؿهنبٍى  ٕني  دني٘ اُ 

سنَيف اطنَ ىو    ٹنيي ي  اٝؾتبو  ٝزا ض٧َ» آيي: هنيو ث  ٙ بٍ ډي  سَيف ٕني ډٌهت و ػبډٮ ٽهف زاٝ ض٧ٍَٕي. ٽشبة  ډي

َان و هنياني و هَ ىو اُ يټ ُثبن ډبىٍ ٙبهي ډٚشٸ و اُ ن٪َ ٵپَي و اػش ب٭ي و ډنٌهجي نينِ ثن  هنڈ      ٹ ڇ آٍيبيي اي

 (.17-11، 1385ٛاني )ػقڅي نبئيني،  ثٖي نِىيټ

اني ٽ  اُ ينټ ُثنبن ډنبىٍ     ىو ځ ي٘ ٝزا ض٧َو  اٝؾتبُثبن  ،ىٍ واٹ٬ :ن يٖي ايف ٽشبة ډي  ىٍ ډٺيډ ػقڅي نبئيني

َاني ډنٚٮت ٙي  َا »يټ َٕوى ىٍ ٕشبي٘  ٝزا ض٧َاني. ىٍ  ٙبهي هني و اي نز و ىٍ ٙن بٍي اُ ه٦نبة    «ډيشن هنب و   ٕا

َا   ،هب ٕشبي٘ نز ٽن  اينف ىو اينِى ىٍ ٵَهننڀ هنن      آن آډي  و ثينبنڂَ  « وٍونب»نبڇ او ه  َان ٕا ٽبٍٽَىهنبي   ،ي و اين

ز  ډٚشَٽي ىاٍني ٽ  َٕؿٚ  َا هنياي إٓن بني   ، اٝؾتبو هڈ ىٍ  ٝزاهڈ ىٍ  ،ػ چ  اُ .آن ىٍ يڂبنڂي ٵَهنڂي ٕا ډيش

ز. وي ىٍ اىاډ  ،و ه ٍٙييي بٍ  ډي ،و ٝٶبسٚبن ډشٚبث  ٕا َا »ٽني ٽن  دي نني    ٙا اُ هنڈ ځٖٖنشني    «وٍوننب »و  «ډيشن

َا   «وٍونب»نيٖز.  َا»ٱبڅجبً نبډ٘ ه  َاٍ نبڇ ايِى نينِ هن ى ثينبنڂَ ػبيڂنب  اينف اينِى ىٍ        ٝزاىٍ « ډيش آډي  و ثٖبډي سپ

ز، اډب سٺٖيڈ ٹيٍر ىوځبن انييٚ  ز. ٹيٍر و ٕنَوٍي   ىٍ انييٚ  «وٍونب»او ثب   هبي وىايي ٕا هبي هني نيِ ډٚه ى ٕا

ز: آن ىو ػهبني ه اني  ٙي   َا»ځب  ثب ث  سنهبيي و  «وٍونب»  ٽ ؿنبنٕا دبىٙنب  ػهنبن ه انني      ،ث  ٥ ٍ ډٚشَٻ «ډيش

 .(161-148ٛ ،ي )ٍ.ٻ: ه بننٙ  ډي

ٍا   نٶ ً ډهَ ٭قو  ثَ ػبيڂبهي ٽ  ىٍ ثبٍوهبي ډنَىڇ ٙنَٷ     . ىاډنيبٵزډهَ ن  سنهب ىٍ َٙٷ، ثچپ  ث  ٱَة نيِ 

ز َاځيَ  ،ىٙا ٍى ٙي. اينف ىينف دنٔ اُ وٍوى    ډهَدَٕشي ډٖشٺي بً اُ إٓيب ث  ىنيبي السيف وا» ٙي.ىٍ ٱَة ث  َٕ٭ز ٵ

دينيا  ( و ډبهينز آن سٶنبور ثنينبىيني    137، 1377ٛ)ٽ ډن ن،  « يبٵنز  إٓب ځٖشَٗ ثب َٕ٭شي ثَٷ ،ث  ىنيبي السيف

هنياي ٭نياڅز و كٺيٺنز ٙني و ه نيف       ،ٽ  اُ ىيَثبُ هياي ٍوٙننبيي ثن ى، ىٍ ىينف ٍُسٚنز     ،ډهَ»ٽ   ؿنبننپَى؛ 

ٍا ىٍ ٱَة كٶ٨ ٽَى ايف ځٖشَٗ سب اٍودب و ډٖليز، ه ى ځ اهي ثَ ٹيٍر اينف    اډن(. ى137، ٛ)ه بن« ٙوٞيز 

ٍا ٝبىٍ ډني  ز ٽ  يب ىٍ ثبوٍي ىيڂَ نٶ ً ٽَى  يب ډٖشٺي بً ٽي٘ ه ى  ٍا  ٍوڇ ثن     »ٽنني:   ايِى ٽهف ٕا ٽني٘ ډهنَ اُ 

ز. ايف ٽي٘ ٌٙا َاځَٵنز، ثنب      ڃن  سنهب اٍودب؛ ثچپ  ٙن ب  ،ىيڂَ ٽٚ ٍهب ٍٵز و آطبٍي اُ ه ى ثَػبي ځ ٍا نينِ ٵ آٵَيٺنب 

، 1380 )ثوش ٍسنبٗ، « هنبي ىيڂنَ ٙني    ي آينيف  ډبين   ، ثبُ هنڈ دبين  و ثٔنف   واٍى آډيث  ٽي٘ ډهَ هبيي  آنپ  ٙپٖز

ٛ195.) 

ٍا كٶ٨ ډي َاي ٕني٦َ   ډهَ سب آنؼب ٽ  ثش اني ك٢ ٍ ه ى  َاي٤ ثن نش      ةٽني و هنڂبډي ٽ  ٙ ډٖنشٺيڈ او وػن ى نيٙا

َاهڈ ډين ،ي ه ى ثبٙي، ثب ىځَىيٖي ؿهَ  ٍا ىٍ آييف ىيڂَي ٵ ٦ ٍ  ٶ ًٗ  ُاي٘ سبٍين ٕا  اي ك٢َر ډٖنيق  ٽني. 

َاني ز. ٙجبهز ،ډٺبٍن ثب يچياي اي َار ٕا ز، اُ ىيڂَ سأطي َا و ديَوُي ن ٍ ٕا ُاي٘ ډيش هنبي   هنب و ه بنننيي   ٽ  ػٚف 

 ٥چجي. ىيڂَي ىٍ ايف ُډين  وػ ى ىاٍى ٽ  ه ى دْوهٚي ډٖشٺڄ ډي
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 «اٝؾتب»ٛس٧ك٠ ٝ ظثبٙ ٛ٘ٞز١ب٥ ثبٝض١ب٥ تخ٨ٔخ٦ زض ا

ٍاډِىا»، ىو ثبُوي ٹيٍر «آنبهيشب»و  «ډهَ» َ  اٝؾتبىٍ  «اه  َٕا انني   ؿنبن ن ن ى يبٵشن    اٝؾتبهٖشني. ايف ىو ايِى ىٍ ٕ

ٍاډِىا ډي ٽ  ځ يي ٕبي  ٍاډِىا ىٍ ٹيٍر هيايي و ٕشبي٘ هن ى  اي ثَ اٹشياٍ اه  ٍا ٙنَيټ ه يٚنشف    ٙ ني و اه  ، آنهنب 

ز.  ٕبهش  ٕا

 لذرت با اَّراهشداهْز در شزاوت 

ٍا ىٍ ٕنشبي٘ و       ډي ثني نوٖز ،يپڈ ة، ٽَى«ډهَيٚز»آٱبُ ىٍ ىٍ اوٕشبي ٽن ني نيِ  َا  ٍاډِىا، ډيشن هن انيڈ ٽن  اهن 

ز و ىٍ ػ چ  َاُنيځي ه ذبي ه ى آٵَيي  ٕا ٍا ثيٚشَ ډي ،اي سٮَي٢ي ث آنٺنيٍ   «ٍُوان»ٽني. ىٍ آييف ډهَي،  ايف سأٽيي 

َا»اه يز يبٵز ٽ   هنب   انني و اينف ٕچٖنچ  ىځَىيٖني     نٚنبن ىاى   «ٍُوان»ـن ن  ه انڂينِ   اي هيجز  ٍا ثب ؿهَ «ډيش

َا»، اٝؾتبيبثي سب ىٍ  ه ـنبن اىاډ  ډي ٍا نٚبن ډي ثب ؿهَ  «ډيش ٍاډِىا ث  ٕذيش بن ٍُسٚنز  » ىهي: اي اڅشٺب٥ي ه ى  اه 

ٍا ىٍ ٙبيٖنشڂيِ      اي ٕذيش بن! ثيان  ځٶز: ٍا هٖنشي ثوٚنييڇ، او  َاځنب   َام ؿ َاُننيځيِ    هنڂبڇ ٽ  ډهَ ٵن ٕنشبي٘ و ث

َاثَ ثب ه ى ٍا ډِىايڈن  نيبي٘، ث  (.353، 1382ٛ)اوٕشب، « ثيبٵَييڇ ن ٽ  اه 

َا»ثينيڈ ٽ   ٚز ډيساٝقكبر ٍُ  ىٍ ٕبي ٍا»اُ َٙيټ ثَسَٗ  «ډيش  .ػيا ٙي «اه 

ٟ  ،اٗب ثؼس اظ ٗطٍ پ٨بٗجط ـس  ١ط زٝ َطف ٛكبٙ زازٛس ٠ً اظ ا٧ٚ رسا٦٧ چٜساٙ ضاي٦ ٝ ذكٜٞز ٛجـٞز ظ٧ـطا ١ـٞازاضاٙ    ؛ٛا

ؿتٜس ز٧سُبٟتظض ح كت ١طُع ٛتٞٛا ٚ  ١٤ب٥ تٞح٨س٥ پ٨بٗجط ذٞز ضا ؾطٞٓ زض ١٘ـبٙ آؿـبظ    ،ضٝ ًبضقبٙ هطاض ز١ٜس. اظ ا٧ـ

قٞز. زض نـٞضت٦   ؾت، ثبض ز٧ِط ظب١ط ٦ٗا «ا١ٞضاـ   ٨ٗتطا»ذبٓن ٠ً هُؼبً ١٘بٙ ظٝد ـ   كهْ زٝ ٢ِٛجبٙ ،ُبحب٥ ١لت

 ،ؾـبظز )ظٛـط   ثبض ز٧ِـط ُٗـطح ٗـ٦    ،طؾتف ٢ٗط ضا ث٠ زضذٞاؾت ذٞزؾت ٠ً پا ا٧ٚ ا١ٞضاٗعزا «٢ٗط٧كت»٠ً زض 

 (149ل، 1375

َا  ٍا دبين    » ،ىٍ ايف ډيبنُي ىيف ډِىادَٕشي ٽ ٙيي سب ٕبُٗ ٽني و ثب آن ىيف =ډهَي> ٽنبٍ آيي. ٽ ٙيي سب يپشبدَٕنشي 

ٍا هڈ دبٓ ىاٍى ٌاٍى و ؿني هيايي   (.196، 1386ٛ)ٽ ډف، « ځ

ز هبي دي٘ اُ ه ى سٮجيَ ٙي  ٚز ثب آييفسث  ٕبُٗ ٍُ هبيي اينـنيف، ځبهي ن  ن اُ  ، ىٍ كنبڅي ٽن  آهننڀ    ٕا

ٍاډِىا َاه اني ى٭ س٘ و ثَٽٚيين اه  َ    ثب ايف ٵ١َي  ؿننيان ٕنبُځبٍ ن ني    ،ٹب٬٥ او ىٍ ٵ ډهنَ   ،ن بيني. اُ ٕن ي ىيڂن

َا( ه  اٍ  ثب ٝٶز  َاځب »)ډيش َام ؿ ز آډي  «ٵ ٍا ٝبكت و ثوٚنيٕا َا او  َاځب  ډي ة؛ ُي ىانني. اه ينز اينف ډ ١ن ٫     ؿ

َام  كي دَوٍي و ٽٚبوٍُي ىاٍى، سب ؿ   اي ٽ  كيبر ىاڇ ٙ ى ٽ  ثيانيڈ ػبډٮ  ُډبني ډٚوٜ ډي َاځب  ٵن َاهي و ؿ ىٍ ٵ

 يبثي. اه يز ډيآن 

ز ٹبثچيشي ٽ  ډنؼَ ٙي   ٍا ثبُ ٽنني، ٽنبٍٽَى ٕن ي   ٕا اوٕنز؛    ډهَ ىٍ ثبوٍهبي ٍُواني ٍيٚ  ثيواني و ػبي ه ى 

َا  :ُي

ثـطا٥ ٛزـبت كطظٛـسـ     «ظٝضاٙ»قـٞز.   آكط٧ٜف ٗـب٥ٞٛ، ٢ٗـط آكط٧ـسٟ ٗـ٦     ٨ٗ٣بٛز٦ زاضز. زض اؾُٞض ٢ٗط ٛوك٦

، ذـسا٧بٙ  «١طٗـعز »ُبٟ ظضٝاٙ ثـطا٥ ض١ـب٦٧    ضا پس٧س آٝضز: آٙ «٢ٗط»ز٧ِط كطظٛسـ،  ،زض ثطاثط ا١ط٧٘ٚ «ا١ٞضاٗعزا»

ٙ «١طٗعز»ثطا٥ ٛزبت  «٢ٗط ا٧عز»٨ٛطٜٝٗستط٧ٚ ا٧ٚ ذسا٧بٙ ثٞز.  «٢ٗط ا٧عز»ز٧ِط اظ ذٞز پس٧س آٝضز.   ، ث٠ ٗطظ ر٢ـب

 (.227، ل1382تبض٦ٌ٧ ٝاضز قس )ضي٦، 



  77 « اٝؾتب»١ب٥ تخ٨ٔج  ٗب٠٧ ح٧ٜٞت هسضت زض ثٚ

شف ىو ٵَُني ن   هياي ُډبن ن« ٍُوان» ٍاډِىا»ثب ىٙا َاي   ، ىؿبٍ ىٍډبنيځي ډي«اهَي ف»و  «اه  ٙ ى و نبؿبٍ هيايبني ثن

ٍا ډِىا»يبٍي  ٽن    ،ډ ثنيان و ٙنبهبن  هنبي ٹنيٍر    ىٍ ٽننبٍ اهنَڇ   ،آٵَيني. ؿنيف ثبوٍهبيي ىٍ ٥ن ڃ سنبٍين   ډي «اه 

ٍا     هبي ٭بډ  نيِ ث  آن ىاډف ډي ثبوٍهبي ٍا   نز،  ٌٙا ُى، و ډ ان٬ و ډٚپقسي ٽ  كٶ٨ ايف ٽشبة إٓ بني دٚنز ٕنَ ځ

َاُ و نٚيت َاي نٶ ً ثبوٍهبي ٍُواني و ډهَي ثبُ ٽَى. اوٕشبي ٽن ني ىٍ ٥ ڃ سبٍين دَ ٵ َاي ثنَوُ    ُډينن   ،اٗ ث اي ثن

ايِىانني  وينْ    ثن   ،هبني ٙي ٽ  سٶپَٙبن ػ النڂب  ثبوٍهبي طن ي و سٺني٘ٓ اينِىان  هبي ډ ثيان و ٙب ثبوٍهب و انييٚ 

شني. يڂبن   انييٚنٖجز ث  سَي  ث ى ٽ  ٹيډز ىيَين  «آنبهيشب»و  «ډهَ»ن٪يَ   دَٕشي ٍُسٚز ىٙا

َانڂَي آثبىٕبُ  ػنج  «ډهَ» ز اي ىوځبن  ىاٍى؛ اُ ٕ يي وي نز   ٽ  ثب ىٙ ف ه ى ث  ٙير ٕنوز ٕا اُ و  ،ځينَ ٕا

ٍان هٚڈ ډي ٽني ؿنبن ثَ ځنب  ث  سف ډيٽ  څجبٓ هيايي ٕ يي  يټ اُ هٚنڈ او ىٍ   ځيَى ٽ  اُ دَيبن و ػبىوان هيؾ ٽب

ز. ةډَٚو٣ ثوٚني. ه ـنيف اډبن نيٖشني  نيَو و ديَوُي ٕا

ِٜٜـب  ث٠ ٢ٗط زضٝربٙ ًـ٨ٚ ٝضظز. آٌٛـ٠ پط٧ـبٙ ضا ثـ٠ ت    آ٠ٌٛ ًبضاٙ ذكٖ ٨ُطز.  آ٠ٌٛ ز٧ٞاٙ ضا ؾط ثٌٞثس. آ٠ٌٛ ثط ُٜبٟ

ط ٗطزٗبٙ ٢ٗط زضٝد ٛجبقٜس٠ ـ  اكٌٜس. آٌٛ ـط ٗطزٗـبٙ ٢ٗـطزضٝد    ـ   ثركس. آٌٛـ٠  ًكٞض ضا ٨ٛط٦٧ٝ ؾطقبض ٦ٗـ   ُا ُا

 (.359، ل1385ثركس )اٝؾتب،  ًكٞض ضا پ٨طٝظ٥ ؾطقبض ٦ٗـ  قٌٚ( ٛجبقٜس )پ٨٘بٙ

ز ايِىي ثب ػنج  «ډهَ»ٽ  ځٶشيڈ، ځ ن   ه بن نز   اُ يټ ٕ ، ډبي :هبي ىوځبن  ٕا   ډبين ىيڂنَ،  و اُ ٕن ي   ،ثَٽز ٕا

ز و هڈ ثي. ثب ٽٚ ٍهب نيِ ه ـنيف. ايف ىو ثٔٮيي ثن ىن اوٕنز ٽن  وٹشني ىٍ      ،هٚڈ. ثب ډَىډبن  اٝؾـتب هڈ نيټ ٕا

ز:   ىيڂَي دب ث  ٭َٝ «ٍُوان»ځ يي  ،يبثي ي ډيسؼچّ  هڈ هن ثي و هنڈ ثني.    ،س  ثب ٽٚ ٍهب ،اي ډهَ»٩ه ٍ نهبى  ٕا

 (.360، ٛ)ه بن« ٕز آٙشي و اُ س ٕز ٕشيِ ٽٚ ٍهب اُ س ،َهاي ډ  ثي.هڈ ه ثي و هڈ  ،س  ثب ډَىډبن ،اي ډهَ 

نز. اينف ٽظنَر ىٍ سٮني٘       ايِىي ٽ  اځَ ث  ػچت ١ٍبيز او نپ ٙني، ث  هٚڈ ډي ِاٍ ؿٚنڈ ٕا ٍاي ى  هن ى آيي و ىا

ٍا ثَ آن ػنبي    ؿٚڈ، نٚبنڂَ ٹيٍر و اكب٥ ٍاډِىا او  ز ٽ  اه  اوٕز. ػبيڂب  وي ىٍ ٽ   اڅجَُ، ثٖبن ٭َٙي ثَيف ٕا

ز:  ىاى  ٕا

ثطپـب  ـ   ًـٟٞ آجـطظ  ـ  ١ب٥ ثؿـ٨بض  آضاِٗبٟ اٝ ضا ثط كطاظ ًٟٞ ثٜٔس ٝ زضذكبٙ ٝ زاضا٥ ضقت٠ـ  ا١ٞضا ٗعزاـ  آ٠ٌٛ آكط٧سُبض

ٕ، ٠ٛ ث٨٘بض٥ ًكـٜسٟ ٝ ٛـ٠ آال٧ـف ز٧ـٞ آكط٧ـسٟ. اظ      ًطز. آٛزب ٠ً ٠ٛ قت ١ؿت، ٠ٛ تبض٦ٌ٧، ٠ٛ ثبز ؾطز، ٠ٛ ثبز ُط

١ٌ٘بٕ ٝ ثـب ذكـٜٞز٥ زضٝٙ ٝ ٗـٜف ٨ٛـي ٝ     ـ   ؾت٨ؾ ًٟٞ آجطظ ٠ٗ ثطٛر٨عز. آضاِٗب٦١ ٠ً اٗكبؾپٜساٙ ٝ ذٞضق٨س

س اظ كطاظ ًٟٞ آجطظ ؾطاؾط ر٢بٙ اؾتٜٞٗس ضا ثِٜطز )١٘بٙـ  زضؾت ثبٝض٥  (.366-365، لثؿبذتٜس تب اٝ ثتٞٛا

ز و ث  سيٍيغ ي ثيىٍ هَى َٕٙش «ډهَ»  .ىٍ هڈ اىٱنبڇ ٙنيني   ،ن٪يَ و ىٍ اثشيا نٖجز ث  ه ٍٙيي، وػ ىي ډٖشٺڄ ىٙا

َا ډي "ايِى ه ٍٙيي"ډهَدَٕشبن نبڇ »اُ ايف ٍوٕز ٽ    (.49، 1380ٛ )وٍډبُون، «ىهني ث  ډيش

نز   ويْځي «ډهَ»، اٝؾتبثب ايف كبڃ ىٍ  ٍا كٶ٨ ٽنَى  ٕا ٭نقو  ثنَ اينپن  اُ ثيننبيي      ؛هبي ډنلَٞ ث  ٵَى ه ى 

ز، ٙن ا ز ٽ  ىٍ هٖشي ه شبيي نياٍى: يي ډنلَٞ ث  ٵَىي ثَه ٍىاٍ ٕا ؿنني   ٽٖي نيٖز ٽ  هڈ ،ػهبن  ىٍ ه »ٕا

ِاٍ ځ ن  ٽبٍىاني ډهَ ډين ي اُ هَى َٕٙشي ثهَ  نش  اُ نينَوي ٙنن ايي ثَهن ٍىاٍ ثبٙني.       ،ډني ثبٙي. سيِځ ٗ ثب ه ٍٕا آ

ٍا ىٍوٯ ثڂ يي، ډي  .(379، ٛ)ه بن« ىاٍى ثيني. ډهَ س انب ځبڇ ثَډي ډهَ هَ ٽ  
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بٍ  ث  ډشَوٻ ډبنين، ډي «ُنَ» ٍاُ اُ آينيف    »ځ يي ٽ  ثب وػ ىي ٽ   ١ ف ٙا َاي ډنيسي ى ايِى ثٍِٿ ډهَ، ٽ  ثن

ش  ٙي  ث ى، دٔ اُ ايف و ثب س بڇ وػ ى ٌٙا ث  ايف ىيف ثبُځَىانيي  ٙي؛ ىيني ٽ  نن  سنهنب ثنب ينِٗ و      ،ٍُسٚشي ٽنبٍ ځ

ٍاڅٮ چي ؿ نبن  ثبٍ ىٍ ځبطبهبي هٶز ٵٞنڄ ٩نبهَ ٙني.     اوڃ "دنياٍ نيټ، ځٶشبٍ نيټ و ٽَىاٍ نيټ"آس٘، ثچپ  ثب ىٕش 

ز ٽ   ٍاڅٮ ڄ ٕا بٓ ه يف ىٕش  َٕا َا"ث َا ثنب ٕنشبي٘ نينټ ثٖنشبيي؟       اٽن ن ډي "ډيش  )ُننَ، « دَٕي: ٽيٖز آنپن  ډن

1375 ،ٛ165). 

نز. هٚنڈ او ډ ػنت       َانڂنَ ٕا َاٽ  هٚڈ ډهَ، هٚن ي وي ٍاڇ ٽَى و هٚن ى ٕبهز؛ ؿ ٍا ثبيي آ نهبى نبهٚن ى ډهَ 

ز:  ةنبه ٙي، ډَٿ، ثين ايي و نبث ىٽنني ٍا ثن    »ٵَُنيان ٕا ٍا ىؿبٍ نبه ٙي و ډَٿ ٽنڈ؟ ٽياډيف ٽنٔ  ٽياډيف ٽٔ 

َاُني ن ايي ٙپنؼ  ثي ٍا ةآوٍ ځَٵشبٍ ٽنڈ؟ ٵَُنيان ث « ډنف ٽن  ؿننيف سن انڈ ٽنَى      ؟ث  يټ ُهڈ نبث ى ٽننڈ  ؿ  ٽٖي 

 .(380، 1385ٛ)ه بن، 

ز، ن بيبنڂَ ډٞبڅل ز  آنـ  آٙپبٍ ٕا َاځيَ ثيف آييف ٍُسٚز و ډهَدَٕشي ٕا َا   ؛ٵ  ٍي ٍوڇ سن ٕبُٙني ٽن  ىٍ اډذ

ٍا ن بيبن ډيويْ   ث َ و ٙ ى و طن يز ٕٶز و ٕوز كبٽڈ ثَ اوٕشبي ډشأهّ نيِ ىيي  ډي ٻ: .ى )ٍٕنبُ  ىٍ ٭َٞ ٕبٕبني 

َان سب آنؼب ث ى ٽ  178-176، 1375ُٛنَ،  ٽَىنني و   دبىٙبهبن هوبډنٚي ث  ډهَ ٕ ځني ينبى ډني  »(. ايف نٶ ً ىٍ اي

نز ثڂ يني و اُ     ٽنَى ىٍ اډَ ډه ي ث  يپي اُ ه اػڂبن هن ى اډنَ    ىاٍي ٗٽني ٽ   نٺڄ ډي دچ سبٍٻ ٍٕا َ »ٽن    «ډهن

 (.625، 1374ٛ)٭ٶيٶي، « ثشَٕي

ػبنٚيف ډ ٝن ٳ   ،ٙ ى و هَ ىو ثب ٝٶز آٍُو ډين ثب هڈ ن   «ډهَ»و  «ډِىا»ٍٕبني  يبٍيٍٕي ٽ   ٽبٍ ث  آنؼب ډي

َا»ٙ ني. ځ يي  ثٍِٿ ه اني  ډي ٍا ث  ىنجنبڃ او ډني   ٕبي  «ډيش ٍاډِىا ٙي  ٽ  ىٍ ه   ػب ه ى  ٽٚني و   اي ثَ اٹشياٍ اه 

َاثَي ٽني:  ٹٞي ىاٍى ثب او ث

ُبٟ ٠ً اؾـجبٙ ذـطٝـ ثطًكـٜس ٝ ثبٛـَ ثٜٔـس       ٥ ٗب ثكتبثس؛ ثساٙث٠ ٧بض ـ« ا١ٞضا»ٝ  «٢ٗط»ـ   ثكٞز ٠ً ١ط زٝ ثعضٍ

ٝ = ُـبٟ پؿـطاٙ آٛـبٙ ًـ٠ ثـ٠ ؾـرت٦       ١ب پطتبة قٞز. پؽ آٙ اظ ظِٟ ً٘بٙ >ضٝ= ١ب زض ١ٞا ثپ٨چس ٝ ت٨ط١ب٥ ت٨ع تبظ٧ب٠ٛ

ٍهب و ديٚپ٘ ظَٝض >ٛبذٞق٦ ؾتب، ٨ٛ هب( )ٌن س )ٝا ٜٔت ًٜسٟ ث٠ ذبى زض ؿ  ٥ٞ  ٗ ٞٛسٝ  كت٠ ق طزٛس،ً   (.381ل، 1382بظً 

ٍاډِىا»ٙ ى ٽ  ځ يي كشي  اي ډٮَٵي ډي ځ ن  ث  «ډهَيٚز»ىٍ  «ډهَ» ٙن ى؛   ٕنبُٗ واٍى ډني   هڈ ثنب او اُ ىٍِ  «اه 

َا  َا»ُي َا ا٥ب٭نز ٙن ى و ٽٖنت       ثبوٍهبي ديَوان٘ دبٻ ٙ ى. ٵَډبن او ثبيي ثي  ٹٞي نياٍى اُ ٝٶل «ډيش ؿن ن و ؿن

ز ه ى هٚن ىي َاً ث  ه ٕا ز. ايف ډ ١ ٫ ٩به ز ٽ  ډي «ډِىا» ٗا ١َوٍي ٕا َا »ه اهي ينبى   ٕا ُنني  نڂن     «ډيشن

ش  ٙ ى:  ىٙا

ـ  ،ا٥ ظضتكت اقٞٙ  ا١ٞضاٗعزا چ٨ٜٚ ُلت: ًـب٦ٗ ًـ٠ ظَٝت اقـ٦ٛٞ اظ ٨ٗـبٙ ٗـطزٕ       ذٞقب ث٠ ضٝظُبض آٙ ٗطز ذـٞ

ف ـط چٜـ٨ٚ ٗـطز           آٗٞذت٠ ٝ ز٧ٚ زٛا آُبٟ، زض ثطاثط ثَطؾَٖ ُؿتطزٟ، ثب ٧ـبز ٢ٗـط، اٝ ضا ثـ٠ ٨ٛـب٧ف ا٧ـعز٥ ثِـعاضز. ُا

ـ  ا ُب٦ٗ، ذكٜٞز٥ ٢ٛبز ٢ٗط ضا ثٌٞقس ٝ كطٗبٛف ضا ثپص٧طز ٝ زاٝض٥ پ٨ف اٝ كـطٝز   ٤ـ ضا ُطزٙ ثِصاضز، ٢ٗط ثـ٠ ذبٛ

 (.386ل ،آ٧س )١٘بٙ
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ز ٽ  هَځِ ىؿبٍ ٱٶچز نيٖز و ٽبٍٽَى ىوٕ ي  «ډهَ»  ،ينبٍيڂَ ىوٕنشبن   ،ٗا ډنؼَ ٙي  اُ يټ ٕ  ايِىي ډٺشيٍ ٕا

َاي ينبٍي »ىٙ ني اُ ثيف ثَني  ثبٙي:  ،و اُ ٕ ي ىيڂَ چل  ث نز   ډهَ ايِى ه  اٍ  ثيياٍ و ٱَٷ ٕا ٍٕا ځ ينبن و   ٽنَىن 

َانياهشف ىٍوٯ نز     ځ يبن و دي بن ث َ »(. 403، 1378ٛ)دن ٍىاوى،  « ٙنپنبن ىٍ سپنبد  =ثن ى > ٕا   ٙنهَيبٍ ه ن   «ډهن

ٍا ډِىا»ٙ ى و  هب ه اني  ډي َُٕډيف ٍا ٵَّ «اه  ٍٕنبني   آٵَينني و ثنبُ هنڈ ىٍ ٽننبٍ ينبٍي      ه ى ډني  ةډنيسَيف آٵَيي  او 

ٍا ډي َُٕډيف  ډهَ ٙهَيبٍ ه »ٙ ى:  آٍُو ډي «ډهَ»ٍٕبني  يبٍي «ډِىا» ٍاډِىا »ٕشبييڈ ٽ   هب  ٍا ثن  ينبٍي    «اهن  او 

ٍاي ډني ٍا ډي)ثبٙپ ٫ و دَٵَوٯ(  ډب آوٍني. ه ٍٙيي  ت   (.591، 1382ٛ)اوٕشب، « ٕشبييڈ سيِ ٕا

 اهشداآًاّیتا در شزاوت لذرت با اَّر

نز  آة  ٽ  ډ ٕ ڇ ث  اڅه «انبهيي»يب  «آنبهيشب» نز ٽن         ،هبي ٍوان ٕا َانني ٕا   ٕنبثٺ »اُ اينِىان ډٚنشَٻ هنني و اي

ز. آنبهيشب َان ثٖيبٍ ٽهف ٕا ډن ٍى دَٕنش٘ ثن ى      ،ؿ  ىٍ ٭َٞ هوبډنٚي و ؿ  ىٍ ٭ٞنَ ٕبٕنبني   ،دَٕش٘ او ىٍ اي

ز ٍاد ٍوواال« )ٕا َ »وي ډنبىٍ   (.183، 1387ٛ ،سب ن٦ ٍ     «ډهن نز. ىٍ ثبوٍهنبي ٕا َ » ،اي ٕا ُاى   اُ ٝنوَ   «ډهن اي 

ٍاي يټ ډنٚأ ٙ ى. اُ ايف ډي  ني.ٍوٕز ٽ  آة و ٍوٙنبيي هَ ىو ىا

ز.  «آنبهيشب»نيِ ىٍ ٕشبي٘ و نيبي٘  اٝؾتبهبي  يپي اُ ثچنيسَيف يٚز ننبڇ ٽبډنڄ اينف     «اَنبهيشب اٍَِيٖ ٍ»آډي  ٕا

ز: ز ٽ  اُ ٕ  ػِء سَٽيت يبٵش  ٕا  ايِىثبن  ٕا

٧ـب   «ؾٞضا»ُطكت٠ قسٟ اؾت. رعء زٕٝ  «ضٝز»اؾت ٝ زض ا٧ٚ تط٨ًت ٗؼ٘ٞالً ث٠ ٗؼ٦ٜ ُٗٔن  «اضز٥ٝ»ٛرؿت ١٘بٙ 

ب٨١تب»ٝ رعء ؾٕٞ  ،٠ ٗؼ٦ٜ ٨ٛطٜٝٗسث «ؾٞضَ» ب٨١ـس »آال٧ف، ١٘بٙ اؾت ًـ٠ زض پ٢ٔـ٥ٞ    ث٠ ٗؼ٦ٜ پبى ٝ ث٦ «ٛا ٝ زض  «ٛا

 (.907، لظ١طٟ ٨ٛع ١ؿت )١٘بٙ ٣قسٟ ٝ ٛبٕ ؾتبض «ٛب٨١س»ٝ زض كبضؾ٦  «آٛب٨١ت»اض٦ٜٗ 

ٍاډِىا»ثبُوي ىيڂَ  ن« آنبهيشب»نٺ٘  ځ ينب ٹٞني    ،دٔ اُ ٩هن ٍ هن ى   «آنبهيشب» .ٙ ى ځَي آٱبُ ډي يبثي ثب ٽبڇن « اه 

ز ٽ  ؿهَ ٍا ىځَځ ن ٕبهش  و ثب ىځَىيٖي ث  كيبر ه ى اىاډ  ډني  ةاٵ ڃ نياٍى. سنهب ث  اٹش٢بي ُډبن ٕا  ،ىهني  ه ى 

ٍاډِ»سب آنؼب كشي  َاي ٽبڇ «ىااه  ٍا ٕشبي٘ ډي ثَى و يبثي ديبډجَ ه ى، نِى او ديٚپ٘ ډي ث  ٽني: او 

آ٨ٗرت٠ ثـب   ٓ()ځيب  ډٺي٘ ١ٕٞ ٨ٛي )ٍوى ډٺيٓ( ٥«زا٧ت٨ب» >ضٝز= ٧ٝ٤ذ زض ًطٛا زض ا٧طاٙـ   ا١ٞضاٗعزاـ   اٝ ضا ثؿتٞز آكط٧سُبض

س٧ك٠ ٝ ُلتبض ٝ ًـطزاض =٨ٛـي> ثـب     ٓ()ٽقڇ ډٺني٘ « ٜٗخطٟ»ثب ظثبٙ ذِطَز ٝ  )ٙبه  ىٍهز( ١ِٕٞ آ٨ٗرت٠ ث٠ ق٨ط، ثب ثَطؾَٖ ثب ٛا

بتط٧ٚ! ٗطا ا٧ٚ ًبٕ  ا٥ ٨ٛي!  اَٛب٨١تب! ا٥ اَض٧ِؿٞض  اظ ٥ٝ ذٞاؾتبض قس: ظٝض ٝ ثب ؾرٚ ضؾب... ـساض ًـ٠     ا٥ تٞٛا ٧ـبث٦ اضظٛا

٧ٜـ٦  ضا ثط آٙ زاضٕ ٠ً ١٘ٞاضٟ ثط آٙ زاضٕ ٠ً ١٘ٞاضٟ ز٧ٜـ٦ ث٨ٜس٧كـس، ز  ـ   ظضتكت اقٞٙـ « پٞضٝ قَؿپ»ٗٚ پؿط 

ب٨١تب آٝضٛـسٟ ضا   ٠ً ٨٘١ك٠ ذٞاؾتبض ظٝض ٨ٛبظًٜٜسٟ ٝ ثـ٠ آ٧ـ٨ٚ پ٨كـٌف   ـ   ؾرٚ ٧ُٞس ٝ ز٦ٜ٧ ضكتبض ًٜس. اضز٧ٝؿٞض ٛا

 (.301، ل٧1382بث٦ ثرك٨س )اٝؾتب،  اٝ ضا ًبٕـ  ًبٗطٝا ًٜس

ٍا ډِىا»ٵَډبني ډٖشٺيڈ اُ ػبنت  «آنبهيشب»ٕشبي٘   ٕز:ا« اه 

ز١س تب اٝ ضا ثؿـتب٧س، زض نـٞضت٦ ًـ٠ زض ٗـٞضز      ث٠ َطظ٥ ؾبزٟ ث٠ ظضتكت زؾتٞض ٦ٗ «ا١ٞضاٗعزا» ،«آٛب٨١تب»زض ٗٞضز 

س، حت٦ اظ ٗوسّ ٠ً ١طزٝ اظ ان٦ٔ ز٥ٞ٧ ،«ث٢طإ»ٝ « ٝا٥» ا٥ ثؿ٨بض ضؾـ٦٘ پ٨طاٗٞٛكـبٙ ٨ٛـع ًٗـب٧و٠ ٝ زض٧ـؾ       ٠ٗٛا

 (.161، ل1375قٞز )ظٛط،  ٦ٗ
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ز و آنـ  انؼبڇ ٙين٘ ث   ٍا ډنِىا  »ىاى  ٙي  ځ يي ىٕنز  نٖجز  «آنبهيشب»ايف ىٕش ٍ اػجبٍي ٕا اُ آن هنبڅي   «اهن 

ز:  ٕا

ب٨١تب! اظ كطاظ ؾتبضُبٙ ث٠ ؾـ٥ٞ ظٗـ٨ٚ ٗعزاآكط٧ـسٟ ثكـتبة! ثـ٠        ًٜف كطٗبٙ زاز: ا١ٞضاٗعزا٥ ٨ٛي ا٥ اضز٧ٝؿٞض ٛا

٠ قٞ ٝ ز٧ِطثبضٟ ثس٧ٚ . ضا ٨ٛب٧ف ًٜٜـس ٞ ظازُبٙ ًكٞض ثب٧س ت ضٝا٧بٙ ز٨ٓط ٝ ثعضُبٙ ٝ ثعضٍ كطٗبٙ !رب ثبظآ٥ پب٨٧ٚ ضٝٛا

ثب٧س اظ تٞ ٧ـبض٥ ذٞا١ٜـس. آتطثبٛـبٙ     ،ر٦٧ٞ زض كطّ ٧بث٦ ثط اؾجبٙ تٌبٝض ٝ ثطتط٥ ثطا٥ زؾتـ   آٙ ز٨ٓطاٙـ   اضتكتبضاٙ

ف ٝ ٝضربٝٛس٥ ٝ پ٨طٝظ٥ ٝ ثطتط٥ ا١ٞضا آكط٧سٟ، ثب٧ـس اظ تـٞ    ثطا٥ زؾتـ   آٙ پطٝضقِطاٙ ضٝاٙـ   پبضؾب ٧بث٦ ثط زٛا

ثـ٠ ١ِٜـبٕ   ـ   ، ؾطٝض ٝ ذب٠ٛ ذسا٦٧ ز٨ٓط ذٞا١ٜس. اظ تٞ ظٛبٙ رٞاٙق١ٞط ٧٤بض٥ ذٞا١ٜس. اظ تٞ ثب٧س زٝق٨عُبٙ قب٧ؿت

ب٨١تب تٞـ   ظا٧ك٦ ذٞة ذٞا١ٜس. ت٦٧ٞـ   ظا٧ف ٚ ـ   ا٥ اضز٧ؿٞض ٛا ٦ آٝضز )اٝؾـتب،      ٠ً ا٧ـ ، ١1382٘ـ٠ ضا ثزـب٥ تـٞٛا

 (.313-312ل

ز: ىٍ ػبي ىيڂَ ډي ٍاډِىا ثبيٖش  ٕا  ثينيڈ ثبُ هڈ نيبي٘ و ٕشبي٘ او اُ ػبنت اه 

ب٨١تـب  »ا٥ ؾـپ٨ت٘بٙ ظضتكـت     ث٠ ظضتكت ؾپ٨ت٘بٙ ُلت: ا١ٞضا ٗعزا ًـ٠ زض ١٘ـ٠ رـب =زضٗـبٙ>     ـ   ضا «اضز٧ٝؿـٞض ٛا

ث٠ ذٞاؾت ٗٚ ثؿتب٥. اٝؾـت ًـ٠ زض ر٢ـبٙ اؾـتٜٞٗس،     ـ   ثرف، ز٧ٞؾت٨ع ٝ ا١ٞضا٦٧ ٨ًف اؾت ُؿتطزٟ، زضٗبٙ

ٝٛـ٦    ؾتب٧ف ٝ ؾعاٝاض ٨ٛب٧ف اؾت. اٝؾت اق٦ٛٞ ٠ً ربٙ اكعا٧ـس ٝ ُٔـ٠ ٝ ضٗـ٠ ٝ زاضا٧ـ٦     ٣ثطاظٛس ٝ ًكـٞض ضا اكع

 (.297ل ،٨ُت٦ اؾت )١٘بٙ ٣ثركس. =اٝؾت> اق٦ٛٞ ٠ً كعا٧ٜس

ي ىٍ يٚز ي» ةيٚز( هبن اى هب )ٙا  ٙ ني: ځ ن  ډٮَٵي ډي ايف «ٙا

ٚ »٨ٛي پبضؾـب ٝ   «ؾطٝـ»ٗبزض تٞؾت.  «ؾپٜساضٗص»پسض تٞؾت. ـ   تط٧ٚ ٝ ث٢تط٧ٚ ا٧عزاٙ ثعضٍـ   ا١ٞضاٗعزا  «ضقـ

ٟ  كطاخ چ «٢ٗط»ثعضُٞاض ٨ٛطٜٝٗس ٝ  بٟ =آٙ> ١عاض ُٞـ زٟ ١عاض ُٞـ زٟ ١ـعاض ز٧ـس ٙ  طُا ـس. ز٧ـٚ    ـ   ثـب ثـطازضاٙ تٞٛا

 .(471، لٗعزاپطؾت٦ ذٞا١ط تٞؾت )١٘بٙ

 ٨ُط٥ ٛت٨ز٠

قډي و دْوه٘ ٍائ  ٙي آييف ٍُسٚز ثنبثَ ٙ اهيي ٽ  اُ ډنبث٬ ٕا ٽ  ىٍ آٱبُ س كييي ثن ى ، ٥ني    ،هبي انؼبڇ ٙي ، ا

َاُ و نٚيت ه ى زسظچيض آډيوش    ثب انييٚ ،سبٍين دَٵ ٍا اُ ينټ ٕن      . ٍيٚ ٕا َاٳ  ٍُوانني    ىٍ انييٚن  ،هبي اينف انلن

نز. ىٍ ٽننبٍ      آييف ډهَي ىٍ ث٤ٖ ايف سٶپَ ث  ٙپڄ سبُ  ،و اُ ٕ ي ىيڂَ ،س ان يبٵز ډي نش  ٕا سَي سأطيَ ٙنبيبن ىٙا

ش «ډ ثيان»و  «ٙب »هبي  ٭ اډڄ سبٍيوي، طن يز ٹيٍر ثب اهَڇ ِا ىٙا زىٍ ايف ډهڈ، ٕه ي ثٖ  .  ٕا

ٍا ث   «ٍُوان»ثينيڈ ٽ   ډي اٝؾتبثنبثَ ٙ اهي ډٖشٺيڈ اُ  ٍا ډِىا»ػبي ه ى  ٍاډِىا »ىهني و   ډي «اه  نينِ ىٍ   «اهن 

َا ډنبىٍ هن ى          ، ثب ػنج «ډهَ»ٽنبٍ  َانني و آثنبىځَي، هٚنڈ و ثوٚن٘( ثن  ه ن ثنبُوان   «آنبهيشنب »هبي ىوځبنڂي )وي

ٍاډِىا» ٍا ىٍ هٖشي ث  ىٕز ډي ډي «اه   يَني.ځ ٙ ني و ډظچض ٹيٍر 

ز، ډشأطَ اُ آييف ٍُواني آييف ډهَي ٽ  ه ى ػنج  . ثنب اينف   ٽنَى ث  ډٮشٺيار ىيف ٍُىٙنز نٶن ً    ،اي سظچيظي نيٙا

ٍاډِىا، آنبهيشنب و ډهنَ( ىٍ    ٍاډِىا و اهَي ف(، ډظچض ىيڂَي ثب ك٢ ٍ )اه  ٙنپڄ   اٝؾـتب نٶ ً، ث  ػبي ډظچض )ٍُوان، اه 



  81 « اٝؾتب»١ب٥ تخ٨ٔج  ٗب٠٧ ح٧ٜٞت هسضت زض ثٚ

ٍاډِىا»ٽ  ٙي و ايف ٹيٍر سب آنؼب سٺٖيڈ ځَٵز  َا »ځ يي ٽ   ه ى ډي «اه  َاُننيځي   «ډيشن ه ذنبي   ،ٍا ىٍ ٕنشبي٘ و ث

ز.  ه ى آٵَيي  ٕا

َا» ٍاډِىا»اٹشياٍ   ٕبي «ډيش ٍا ث  ىنجبڃ او ډي ٕبي  ؛ٙ ى ډي «اه  َاثنَي    اي ٽ  ه  اٍ  ىٍ ه   ػب ه ى  ٽٚنبني و ث

ٍا ٹٞي ىاٍى. اُ ٕ ي ىيڂَ ٍاډِىا»ثينيڈ ٽ   ډي ،ثب او  َاي ٽبڇ «اه  ثي هن ي٘ و اينپن  دينبډجَٗ ه ن اٍ  ىٍ     يب ه ى ث

َاي  َ »ثَى. ٵَډنبن ٕنشبي٘    ديٚپ٘ ډي «آنبهيشب»دَس  ىيف او ثبٙي، ث ٵَډنبني ډٖنشٺي بً اُ ػبننت     «آنبهيشنب »و  «ډهن

ٍاډِىا» ز.« اه   ٕا
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 ٜٗبثغ

 ، ډَواٍيي.ځِاٍٗ و دْوه٘ ػچيڄ ىوٕشو ا ، ؽ نهڈ، سهَان، 1382، سَيف َٕوىهبي ايَانيبن( )ٽهف اٝؾتب

ؿب٦ٛ ٛب٠ٗ پػ١ٝف ،«ٍُوانيٖڈ»، 1376 ،آُاىځبن، ػ ٚيي  .159-150، 22ٛ، ٥ٗ ػٕٔٞ ٛا

                                                .    ( ز   ب )ٕ ه به ڂٚ  ىان  ي بنٖ  ان   ڇ چ ٭  ت ش ٽ  ف يوي و س    ٮ ٦بڅ ډ  بن بُډٕ  ، َان ه س ،ؽ اوڃ ،ٖ س٧ ٝ ه  ٦ سا٧ ت اث  بٙ از٧  د بض٧ ت، 1384ننننن ، 

 ٕ ز. ،سهَان ،ؽ ؿهبٍڇ ،تبض٧د از٧بٙ اثتسا٦٧ ٝ هس٧ٖ ،1389ننننن ، 

 َٙٽز ٕهبډي. ،سهَان ،ؽ دنؼڈ ،ظضتكت ٗعز٧ؿٜب ٝ حٌٞٗت، 1369، اڅييف آٙشيبني، ػقڃ

كٜبٗ ،1371، اوٙييٍي، ػهبنڂيَ ِ. ،سهَان ،ؽ ىوڇ ،ٗعز٧ؿٜب ٤زٛا  ډَٽ

ي، ىي يي  ؿٚ  . ،سهَان ،ؽ ٕ ڇ ،ډَيڈ اډيني  سَػ  ،زض آ٨٧ٚ ٨ٗتطاپطؾت٦ پػ١ٝك٦ ٛٞ ،1387، اوالٖن

َر َ. ،سهَان ،ؽ ٕ ڇ ،٢ٗط ٤ذٞضق٨س ٧ب ُطزٝٛ ٤ٛكبٙ ضاظآ٨ٗع ُطزٝٛ ،1380 ،اهلل ثوش ٍسبٗ، ٞن  ٵَوه

 ىاٍاڅ إٍم اڅٮَثي. ،ثيَور ،ؽ ىوڇ ،آتٞح٨س ٝ آتخ٨ٔج ٷ،1412 ،ثقٱي، ٙين ډل يػ اى

كٌس ،«طن يز ىٍ اىثيبر ډِىيٖني» ،1384، د ٍػهبن، ٵب٥   ؿب٦ٛ ٗك٢س ٣ظثبٙ ٝ ازث٨بت زٛا  .156-145ٛ ،150ٗ ،ػٕٔٞ ٛا

اهيڈ ى،ود ٍىاو  .إب٥يَن، سهَا ،تط٧ٚ ثرف اٝؾتب ُبت٢ب، ٢ًٚ ،1378، اَث

 ،  .189-181ٛ ،37و 36ٗ ،تبض٧د پػ١ٝك٦، ٵَٙيي نبىٍي  سَػ  ،«آييف ډيشَا» ،1387سبٍاد ٍوواال، ا.ػي.ٓا

 اڅ ٵبء. سسةإډ ،ثيَور، ؽ ىوڇ ،ٽب٩ڈ ډ٪ٶَ ٸسلٺيٸ و سٮچي، آتٞح٨سٷ، 1404، ثف ٭ َ ػٮٶي، ډٶ٢ڄ

 سهَان، ٥ه ٍي. ،ح٧ٜٞبٙ زض ػ٢س ثبؾتبٙ ،1384 ،نبئيني، ٕيي ډل ي١ٍب ػقڅي

 وُاٍر ٵَهنڀ و اٍٙبى إقډي. ،سهَان ،ُع٧سٟ ؾطٝز١ب٥ ض٧َ ٝزا ،1385ننننن ، 

 ٝجب.، سهَان، كط١َٜ ػٖٔ ًالٕ ،1370 ،هبس ي، اك ي

 .126-99، 1ٛٗ، پبضؾ٦ ٤ٛبٗ ،«طن يز ىٍ ٕنز ايَاني و ډٖيليز» ،1332 ،ىوثچ ا، ٵَاٖن ا

ُ. ،ٍؤيب ډنؼڈ، سهَان  سَػ  ،ز٧ٚ ا٧طاٙ ثبؾتبٙ ،1375، ىوٙف ځي ف، ّاٻ  ٵپَ ٍو

 ني. ،سهَان، پب٥ ظضٝاٙ )ذسا٥ ثرت ٝ توس٧ط( ضزّ ،1395، آثبىي، ه ٙنڀ ىوڅز

 َٙيٴ ١ٍي.، ٹڈ، ؽ ىوڇ، إضقبزآؤٞةٷ، 1427 ،ىيچ ي، كٖف ثف ډل ي

 ، ىډٚٸ، ىاٍاڅٺچڈ.ٗلطزات آلبِ آوطآٙٷ، 1414ٍاٱت اٝٶهبني، كٖيف ثف ډل ي، 

 .76-68ٛ ،2ٗ، كط١ِٜؿتبٙ ٤ٛبٗ، «ثبُنڂَي واّځبن اه ٍايي و اهَي ني ىٍ اوٕشب» ،1380، ١ٍبئي ثبٯ ثييي، كٖف

 ډإڅٴ سبٍين. ،سهَان ،اـ ًبثال ٝ پب٧بٙ تبض٧د ،1390، ١ٍ ي، ډَس٢ي

 ٕوف. ،سهَان ،١ب٥ ا٧طاٙ ثبؾتبٙ ز٧ٚ ٣پػ١ٝك٦ زضثبض ،آ٨٧ٚ ٗـبٙ ،1382 ،١ٍي، هبٙڈ

.ٍ ، آ  ، ؿبح و ٝلبٵي ٕ ٍ .سهَان، سي  ٍ ٹبىٍي  سَػ ، ُط٥ َٔٞع ٝ ؿطٝة ظضتكت٦، 1375، ٕي َُن

َ. ،سهَان، سي  ٍ ٹبىٍي  سَػ  ،ُط٥ ظضٝاٙ ٧ب ٗؼ٘ب٥ ظضتكت٦، 1384ننننن ،   اډيَ ٽجي

 .اڅجيز   آڃٕٖإډ، ٹڈ، ىوڇ ؽ، (آج٨ت آك٨ؼ٠ )آّ ٝؾب٧ْٷ، 1414 ،٭بډچي، كَ
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اهيڈ َٕاډ ائي ،آؼ٨ٚٷ، 1409، ٵَاهييي، هچيڄ  ىاٍاڅهؼَ . سسةإډ ،ٹڈ، ؽ ىوڇ ،سلٺيٸ ډهيي ډوِوډي و اَث

كِبٟ هٖ ،«طن يز ىٍ االهيبر اٵق٥ ني» ،1394، اٽجَ اك يي اٵَډؼبني ٵيَوُٽ هي، ډل ي و ٭چي  .72-52ٛ، 66، ٗزٛا

 األ٭چ ي څچ ٦ج ٭بر. ةسسإډ ر،ثيَو ،ٗؿٜس اٗبٕ ػ٦ٔ ،1421، ٹجبنؼي، ٕيي كٖف

ٔ. ،سهَان، ؽ ٕ ڇ، ا٧طاٙ ٛبٗي ،1389، ٹَٙي، اډبن اهلل  هَډ

ڂب  سهَان. ،سهَان، ؽ ٕ ڇ، كط١َٜ ٗؼبضف اؾال٦ٗ، 1373 ،ٕؼبىي، ٕييػٮٶَ  ىاٚن

 ، ډبهي.سهَان، ٕيي اك ي١ٍب ٹبئڈ ډٺبډي  سَػ  ،تحّٞ ح٧ٜٞت ،1387 ،ٙبٽي، ٙبئ ڃ

 إقډي.  ٕٖإډ ،ٹڈ ،آتٞح٨س ٷ،1398 ،ٝيوٷ، ٙين

 اڅجٮظ . ةسسإډ ،ٹڈ ،األٗب٦ٓٷ، 1417ننننن ، 

 كپ ز. ،سهَان ،كط١َٜ كٔؿل٦ ،1366، ثييي ٝچيجب، ػ يڄ و ډن ؿهَ ٝبنٮي ىٍ 

 ٽشبة ډَػ٬. ،سهَان، ح٧ٜٞتتٞح٨س تخ٨ٔج  ،1389، ٍاى، كٖيف و ػ ٮي اُ ن يٖنيځبن ٥بٍډي

 األ٭چ ي څچ ٦ج ٭بر. ةسسؤم ،ثيَور ،آج٨بٙ تلؿ٨ط ٗز٘غ ٷ،1415، ٙين ،٥جَٕي

 هيَډني. ،سهَان ، ٝٶبٳاهلل ًثيق  سَػ  ،ؽ دنؼڈ ،ٗعزاپطؾت٦ زض ا٧طاٙ هس٧ٖ ،1382، ٽَيٖشف ٕف، آٍس ٍ

َ. ،سهَان ،ٍٙيي يبٕ ي  سَػ  ،ؽ دنؼڈ ،ا٧طاٙ زض ظٗبٙ ؾبؾب٨ٛبٙ ،1385ننننن ،   ٝياي ډٮبٝ

 طبڅض. ،سهَان، اك ي آػ ىاني  سَػ  ،ز٧ٚ ٢ٗط٥ ،1386 ،ٽ ډف، ٵَانٔ

َ. ،، سهَان١ب ُبت ،1388 ،ډجبٍٽ ، ثهنبڇ  ٵَوه

 .اڅ ٵبء سسةإډ ،ثيَور ،2، عثحبضاألٛٞاض ٷ،1403، ډؼچٖي، ٭قډ 

ڂب  اډبڇ ٝبىٷ ،سهَان ،ؽ نهڈ ،ز٧ٚ ٝ زٝضاٙ ،1389، ډ٦هَي، ډَس٢ي  .ىاٚن

٨ٖ ٝ ؾطثٜٔس ثبق٨ٖ ،1377، ډن ؿهَد ٍ، ډن ؿهَ َ.سهَان ،ؽ ٕ ڇ ،ثسٛا  ، ٵَوه

 .154-119ٛ، 22، ٗٗؼبضف ػو٦ٔ ،«طن يز ىٍ ٽقڇ و ٵچٖٶ » ،1387، ٵَ، ډ ٕي نب٩َيبن

ٍٿ  سَػ  ،ؽ ٕ ڇ ،آ٨٧ٚ ٨ٗتطا ،1380 ،وٍډبُون، ډبٍسيف  ؿٚ  . ،سهَان ،ُاى  نبىٍ ِث

 ٕينب. ٽشبثوبن  اثف ،سٞليق وكيي ىٕشڂَىي، ثب ډٺيډ  ايَع اٵٚبٍ، سهَان ،ز٧ٞاٙ ،1347 ،هبسٴ اٝٶهبني، ٕيي اك ي

 ٍ .ډن ٘  ډيين ،سلٺيٸ ٭چي ثف ډل ي ٵٺيهي ،آتٞح٨س زال٧ْ ٷ،1404، هَوي، ٭جياهلل ثف ډل ي

 

 


