
 100-85ل، 1397ظٗؿتبٙ ، 37، پ٨بپ٦ اّٝ، ق٘بضٟ ز١ٖؾبّ   ___________________________________ 

 
 

 

 

 

 گزي سرتطتی بزرسی بخطی اس گشارش هزودوت در خصوظ آداب و رسوم ايزانیان با آيین

 َان، واكي ٭چ ڇ و  ٵَهنڀ و ُثبنٍٙش  ىانٚؼ ي ىٽشَي /  ثبظ ١ب٠٨ٛ پبى َانهبي ثبٕشبني اي َان، اي قډي، سه  سلٺيٺبر، ىانٚڂب  آُاى ٕا
hanieh.pakbaz1@gmail.com 

شبى ثبُنٖٚش  دْوهٚڂب  ٭چ ڇ انٖبني و ډ٦بڅٮبر ٵَهنڂي/  )ډٖئ ڃ ډپبسجبر( ٢ٗك٨س ٨ٗطكرطا٦٧  ٕا
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 چ٨ٌسٟ

نيبٍي    تبض٧د ١طٝزٝتث  هب٥َ اطَ ډٮَوٳ ه ى  ،نڂبٍ ي نبني ، سبٍينهبڅيپبٍنبٓهَوىور  س ٤ٕ ډلٺٺبن و دْوهٚنڂَان ٖث
و ځنَو   ن ن ى ،  هنبي سنبٍيوي    َٕايي و سلَيٴ واٹٮيز ډ ٍى س ؼيي يب انشٺبى واٹ٬ ٙي  إز. ځَوهي او ٍا ډشهڈ ث  اٵٖبن 

اُ آىاة و ٍٕن ڇ ايَانينبن، ثنب     هَوىورهبي  اني. ځِاٍٗ ډجنبي سلٺيٺبر ه ى ٹَاٍ ىاى  ،هبي او ٍا س ؼيي ٽَى  ىيڂَ ځِاٍٗ
ي ٵَاځينَ ٙنين   ( ډإي٘ن اٍىٙيَ يپڈو  هٚبيبٍ ٙب ح.ڇ.( ډٺبٍن ثب ىو دبىٙب  هوبډنٚي ) 484-425س ػ  ث  سبٍين كيبر او )

اي ٍوايني إنز و    إشٶبى  ٽنَى ، ٙني     نڂبٍي ه ى بٍينسثَاي  هَوىوراي ٽ   . ٙي  إزځَي ىٍ ايَان ثبٕشبن  ٚشيسٍُ
هبي او  الُڇ إز سب ځِاٍٍٗوي،  ، ثييف، س ٤ٕ ٍاوي ث  ٱچ٤ ث  او انشٺبڃ ىاى  ٙي  ثبٙيوي نڂبٙش اكش بڃ ىاٍى ٽ  آنـ  

ىٍ هٞ ٛ آىاة و ٍٕن ڇ   ،ُډبني  ىٍ ايف ٵبٝچ هَوىورهبي  ځِاٍٗ  ډٺبيٖ ،ثنبثَايفٙ ى. ثٍَٕي ځ نبځ ن هبي  اُ ػنج 
هنب، ينِٗ ٭نبٝنَ ٥جيٮنز، ثن        و نظبٍ ٹَثبني ثَاي ايِىان ثَ ثچنياي ٽ   «يِٗ»اُ ػ چ  وػ ى ايِىان ځ نبځ ن،  ،يبنايَان

هنب ثنب    هب ىٍ هنڂبڇ اػَاي ډَإڈ ٹَثبني، نبدٖني ث ىن ىٍوٯ، دبٻ نڂنب  ىاٙنشف ٍوىهبنن     ىه   ٕذَىن ډَىځبن، ك٢ ٍ ډٰ
 ځٚب ثبٙي. س اني ٍا  ٚشي آډي  إز، ډيسډٌهجي ٍُٽشت ىيڂَ ٚشيبن و سٓ ٍُٽشبة ډٺي٘ ،اٝؾتبآنـ  ىٍ 
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 ٗوس٠ٗ

ز ٽ  ٍيٚ  ىٍ نٖڄ آىاة و ٍٕ ڇ، ډٌهت، ٵَهنڀ و ُثبن هَ ډچز، ډٚوٞ  سن ػهي   هبي ديٚيف ه ى ىاٍى. ثي اي ٕا

َاډ ٙي و ٽ ؿټ ٙ َى  َاهڈ ډيٙين آن ډچز  ث  ايف ډٚوٞ ، ډ ػجبر ٵ ٽ  ٽبوٗ ىٍ آن، ُډينن    ٽني، ىٍكبڅي ٍا ٵ

َاي يبٵشف ډنٚ َاډ ٙي آن، ه  اٍ ډي أٍا ث  ٕبُى. ديياي٘ و ٭چز سياوڇ يب ٵ

ثنبٹي ډبنني ، ىٍ طجنز سنبٍين و ٵَهننڀ      ٽن ن ٽ  اطَٗ سنب  ،نڂبٍ ػهبن ثبٕشبن ث  ٭ن ان نوٖشيف سبٍين هَوىور

َان ثبٕشبن، ه ـ ن ٕبيَ ډچڄ ٽهف ٭َٞ ه ى، نٺ٘ ثٖ ِاٍٗاي ز. ځ ش  ٕا يپني اُ نوٖنشيف    هَوىورهبي  ِايي ىٙا

ز و ه  اٍ  ډلٺٺنبن، ثبٕنشبن  ډنبث٬ سبٍيوي ډيو٘ َانيبن ٕا ٙنبٕنبن ىٍ   ٙنبٕنبن و ُثنبن   ن ىٍ اٍسجب٣ ثب آييف و ٍٕ ڇ اي

ِاٍٗن   ي و ډٌهجي او ىٍ ډيبن نجبٙيٽ  اكٖبٕبر ډچّػبيي ىٍ ن   سلٺيٺبر ه ى شنبى ډني  ث  ځ ٽننني. ىٍ اينف    هبي او ٕا

َاٵ  ٍا ث  سلَيٴ و ه ِاٍٗس ػهي ث  ٝل٘ ٽنني. ثي ځ يي ډلپ ڇ ډي ډيبن، ثٮ٢ي نيِ او  ، هنَوىور هنبي   ز و ٕٺڈ ځ

َاٳ ډلٺٺبن آيني  و ډش٢َّ ُډين  َانيبن ىٍ طجز نبىٍٕز سبٍين و ٵَهنڂٚبن ه اهني ٙني. اينف ډٺبڅن      ٕبُ انل ٍ ٙين اي

ِاٍٗ إُٮي ىاٍى سب  ٍا ثٍَٕي  هَوىور هٶز ځ َانيبن ثبٕشبن  ِاٍٗٽنيىٍ اٍسجب٣ ثب آييف و ٍٕ ڇ اي  هنَوىور هبي  . ځ

ؾتبهبي هوبډنٚي،  ٽشيج  شبن و يبٵش  ٝا ي ډإي٘ هبي ثٕب ز ٽ  ىٍ ايف ثنبُ ٙنٕب ح.ڇ.(،  484-425ُډنبني )  ةي ايف واٹٮيز ٕا

َانيبن ىٍ ىوٍ ٍَا  ٚشيسٍُ ةاي شنيځَي ػبډ٬ ٹ  .ىٙا

 :ثنيي ٽَى سٺٖيڈ  ٍرث  ٕ  ٝس ان  ٍا ډيځَي  ٚشيسٍُ

 ٙ ى. ن بيبن ډي «ځبهبن»آنـنبن ٽ  ىٍ  ؛ٚزسهبي اٝچي ٍُ ځَي نوٖشيف: ٙبډڄ آډ ُ  ٍُىٙشي .1

َاځيَ(: ٚشيسٍُ .2 ىيني ٽن  ىٍ آن هنيايبن ٽهنف     ؛ٚشيسٍُ هبي ديبډجَ ثب ىيف دي٘ آډيوشڂي آډ ُ  ځَي ػبډ٬ ); ٵ

ٍاي ه ي٘ ٩بهَ ډي «ډِىا ااه ٍ»ډؼيىأ ىٍ ٽنبٍ  ٽبٍي و ٹنيٍر هنبٛ هن ى     ٙ ني و هَٽياڇ اُ ايف هيايبن ىا

َايي اكيب ٙي  و آينيف   هبي ديبډجَ ثب ٥جيٮز ٕبُٗ ډيبن آډ ُ  بيث  ډٮن ،ځَي ىٍ واٹ٬ ٚشيس. ايف ن ٫ ٍُهٖشني ځ

ز. َاني ٕا َاص ډٚشَٻ اٹ اڇ هني و اي ز ٽ  ډي  ؿنيهيايي ٕا

ٍاي  ٚشيسٍُ ز: اڅٴ ىوځَي ػبډ٬ ىا ٍا ٽيٚي (ويْځي ٕا  ؛٥َى ىي دَٕشي (ة ؛اه 

ىٍ اينف   .يبثي ځيَى ٽ  آځبهبن  س ٤ٕ ٕبٕبنيبن ځٖشَٗ ډي ډينٚئز ځَي اٝقف ٙي : اُ ثِهييف طن ي  ٚشيسٍُ .3

ډينن ي  »يب  «انڂَ  ډيني »هبيي )وػ ى نيَويي ډٖشٺڄ ث  نبڇ  ثب وػ ى ډليوىيز «ډِىا ااه ٍ»ځَي،  ٚشيسن ٫ ٍُ

َاثَٗ «ثي ٽ  ثَ طنن يشي ډلپنڈ    ،ځَي ٚشيسيبثي. ايف ن ٫ ٍُ ډ٦چٺ٘ ثَ آٵَين٘ نيټ ىٕز ډي  ( ث  ٕچ٦ىٍ ث

ز، ىٍ  ش اٍ ٕا ث  ٭نن ان ىو   «انڂَ  ډيني »و  «ډِىا ااه ٍ»ٽني. ىٍ آن  ث  ډٮنبي واٹٮي ن  ى دييا ډي «ونييياى»ٕا

َاثَ هڈ ٩بهَ ډي آينيف ٽهنف    ة٥جيٮز، ثبُډبنني ډ٪بهَ  «يِٗ»ٙ ني. اكيبي هيايبن ٽهف و  ٍٹيت ػبوىان  ىٍ ث

ٍا ن ي ز. اډب ث  ىه   ٕذَىن ډَىځبن  َاص هني و اٍودبيينبن ىانٖنز. ىٍ    ،س ان ث  ٥ ٍ يٺيف هني و اٍودبييبن ٕا ډي

َاي٘ اهشق٥ي ثب ٍُ ، ډٲبن، ه ا هَوىورُډبن  ٘ بځَي ثبٙني يب ٵٺ٤ ٍوكبنين  ٚشيسىاٍي ځ ٚنشي ثن ى    سٍُ ن دني

َانيبن و ه ـنيف ىٍ آييف ٍُ ،ٙټ ثبٙني، ثي ٚز، سأطيَي انپبٍنبدٌيَ ىاٍنني. سنأطيَ   سىٍ ثٖيبٍي اُ آىاة و ٍٕ ڇ اي
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َان»هبي ډنٖ ة ث  آنهب، ه بنني ٽٚشف  ډٲبن و آييف َار ډن ًي(،   « هَٵٖش ); اُىواع ثنب   «ه ينيوى  »); كٚن

َاي  ); ىي  الٙ  و ډَىاٍ «ىي  نٖ ٗ»  ه يٚبن(، ث  ىه   ٕذَىن ډَىځبن اُ سَٓ ك چ ( و س بڇ سقٗ آنهب ثن

ز. ػهبن ،ٚشيسو ٕبيَ ٽشت ډٌهجي ٍُ «ونييياى»ىي ُىايي ىٍ  ثينني آنهنب ثنَ طنن يشي      ځ يبي ه يف واٹٮيز ٕا

ٍان نيِ اُ ايف ىييځب   ش اٍ ث ى ٽ  كشي ػبن   (.249-228، 1389ٛنج ىني )ُنَ، ډٖشظنب ډل٠ ٕا

 آ٨٧ٚ ا٧طا٨ٛبٙ زض ُصض ظٗبٙ

نز ٽن  ىٍ ډينبن ٭ٞنَ        هنبي ثبٕنشبن   ڂي و ه ـنيف يبٵشن  هبي ډٚشَٻ ُثبني، ٵَهن ػنج  ٙنبٕني كنبٽي اُ آن ٕا

هنني و اٍودنبييِ نوٖنشيف ىٍ ٙن بڃ ىٍينبي ٕنيب  )ىٍ         ٕنبڃ ح.ڇ.( ػبډٮن   4000ٹَينت  ) «ډٶَٱي»و  «ن ٕنڂي»

شخ ٍاڃ( ډني   هبي ػن ة ٍوٕي ، ن اكي َٙٹي و ٕٶقي ٍوى ىنذَِ، ٙ بڃ ٹٶٺبُ و ٱَة ٽ   ٕا ٹَينت  ُيٖنشني.   هنبي او

َانيبن( اُ َٕ ٙبه «آٍيبييبن»اي اُ آنبن ث  نبڇ  ٕبڃ ح.ڇ. ٙبه  3000 ه ى، ثن  ٹٞني ٭ِي نز ثن  نن اكي        )هني و اي

َاني ٹنَن ٙ نيسَ ػيا  ػن ثي هنب ىٍ ٽننبٍ يپنييڂَ ُننيځي      . اُ ُډبن ايف انٚٺبٷ سب ُډبن انٚٺبٷ ثٮيي، اٹ اڇ هني و اي

ٍا ډني ځ ا  ٍواث٤ ىيَيف  اٝؾتبو  ٝزاٽَىني. ىو اطَ  ز. آٍيبييبن ډ٪بهَ ٥جيٮز  َانيبن ٕا َاي    هنييبن و اي دَٕنشييني و ثن

ِاٍ آنهب ٵيي  نظبٍ ډي َاىٍ آٍيبيي اُ يپييڂَ ػنيا  دٌيَٵز اوڃ ح.ڇ. انٚٺبٷ ىوڇ ٝ ٍر  ةٽَىني. اكش بأل ٹجڄ اُ ه و ىو ث

ٍاهي َُٕډيني  نيٙي و ځنَو  ىيڂنَ   ني ٽَىهبي دنؼبة كَٽز  . يټ ځَو  ث  ٕ ز ٕني و ىٙزځَىيينيو هَ ٽياڇ 

َان  ٍاي ىو ځنَو     ،هنب  . هننيي ٙي. دٔ اُ انٚٺبٷ ىوڇ، اهشقٵي ؿٚ ڂيَ ډيبن آٍيبييبن ن بيبن ٙينيٍهٖذبٍ اي ٽن  ىا

ٍا يپٖبن ډي ،ث ىني «ىي ان»و  «هب ٕا ٍ »هيايبن  دَٕشييني و اُ هَ ىو ث  يټ انياُ  ٥چنت نينبُ    ىٍ اثشيا هَ ىو ځَو  

شني،و ځَو  هيايبن ىٍ آٱبُ ثب يپييڂَ ه ِيٖشي ٽَىني. ثب وػ ى اينپ  ايف ى ډي اډنب ٕنَوىهبي وىايني ځ ينبي آن      ىٙا

ز ٽ  ثب ځٌٙز ُډبن  ،. ىٍ اينف ٍٹبثنز  ثَهبٕشنييپييڂَ ثب و ث  ىٙ ني ٙيني ايف ىو ځَو  هيايبن ٍٹيت يپييڂَ  ،ٕا

); ىين ( ه ـننبن ػبيڂنب      «ىئ  »ٽ  هيايبن ځَو   . ىٍكبڅيٙيڃ دييا ِّث  ډٺبڇ ١ي هيايي سن «ٕا ٍ »هيايبن ځَو  

ٍا كٶ٨  َانن  ىنيه ى  َان ُډنيف      ٙي سجييڄ  «اه ٍ »ث   «ٕا ٍ » ،. اډب ىٍ اي َاي ٕنَوٍ هنيايبنِ اين و څٺجي ٙبيٖش  ثن

ز. ايف څٺت ث  ٱيَ اُ  (ثٍِځشَيف هيان   َٕوٍ هَىډني) «ډِىا ااه ٍ». يبٵز َانيبن ٕا سنهنب ثن  ىو اينِى     «ډنِىا  ااه ٍ»اي

ٔ   ثب ايف سٶبور ٽ  ثب نبڇ آنهب سَٽيت ن ي ،ځيَى ٸ ډيسٮچّ «ډهَ»و  «ادبڇ نذبر»ىيڂَ  ؛ 35-17ٛ، 1376، ٙن ى )ثن ي

 .(343-339ٛ، 1390، آډ ُځبٍ

َاي سٚپيڄ كپ ډشي يپذبٍؿ  و ډٺبثچ  ثب سؼبوُهنبي آٙن ٍيبن   ىٍ كيوى ٹَن  ،هبي هٚشڈ سب ٙٚڈ ح.ڇ. ٹ ڇ ډبى ث

ٍا آٱبُ  سن ان   ن ي ،يٺيف ث . (107-89ٛ، 1388، )ځيَٙ ف يبٵزٕز ث  هيٳ ه ى نيِ ى ،و ىٍ نهبيزٽَى سقٗ ه ى 

َان ٍٕنيي  ثن ى. اُ      سىٍ ُډبن ډبىهب، ديبڇ ٍُ ،ٙټ ثي ؛ اډباني ٚشي ث ى سځٶز ٽ  ډبىهب ٍُ ٚز و ٍٕبڅز او ثن  ٱنَة اين

ٍا ه بنني   ُيٖشني و و٩يٶ ث  ٭ن ان يپي اُ اٹ اډي ٽ  ىٍ ډبى ډي «ډٲبن»اينؼبٕز ٽ  نبڇ  هنني   «ثَه نبن»ٍوكبنيز 

شني، ث  ؿٚڈ ډي ثنب نبىيني  ځنَٵشف ا٭شجنبٍ     ن   ډٖنينب ه ٍى. ځَوهي اُ ډلٺٺبن، ه بنني  ث  ٝ ٍر ډ ٍوطي ثَ ٭هي  ىٙا
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ِاٍٗ ٍا واٍطبن ثَ كٸ ٍُن   ىٍ ايف ثبة هَوىورهبي  ځ ځَي و سنَويغ   ٚشيسدٌيَٗ ٍُ :ىانني و ډٮشٺيني ٚز ډيسډٲبن 

ز  (.150-144، 1930ٛ)ډٖينب،  آن ٽبٍ ډٲبن ث ى  ٕا

ِاٍٗ  ، ٽ  ىييځبه٘ ٭ يسأ ثَ دبيډ څش نځَوهي ىيڂَ ه بنني  ٍا ډوبڅٶنبن      هَوىورهبي  ځ نز، آنهنب  نش اٍ ٕا ٕا

َاي ه ى ػبيڂب  دَنٶن ًي ننِى ډنَىڇ ايؼنبى ٽنَى  ث ىنني و ُا اينف         ن ىٍثبٍي ډيبٚز و ٍوكبنيسكٺيٺي ٍُ ىانني ٽ  ث

ٍاي ؿنبن اه  ػبيڂب  ث  نٶ٬ ه ى ثهَ  ډي يشي ث ى ٽ  ثبيي يټ ډٰ يب ن بيننيځبني اُ آننبن ىٍ هنَ    ثَىني. ػبيڂب  آنبن ىا

َٕا ي دَىاهشنني و   ك٢ ٍ يبثي. ايف ځَو  ډٮشٺيني ٽ  ډٲبن ث  ٽبٍ ٕلَ و ػبىو ډني  ،ٚشي و ؿ  ٱيَ ٍُىٙشيسؿ  ٍُ ،ډ

ز هبيٚبن ثي آډ ُ  َاځيَ ٙنينِ آينيف ٍُ  ؿ ن و  ،انياُ  ٕوز و ډٚ ئِٽنني  ث ى  ٕا َاثَ ٵ ٍاي ډٺبوډز ىٍ ث ٍا سيب  ٚنز 

ٍان اٝنچي آن ىٍآوٍىنني       ٍا ثن  ٙنپڄ ٕنَىډيا  سنيٍيغ،  و ثن   ىٍ ه ى نيبٵشني، ډؼج ٍ ث  دٌيَٗ ايف ىيف ٙيني و هن ى 

َاٵبر و آډ ُ  ٍا ه ش اٍ ث ى، واٍى ىيف ٍُ ،هبي ه ى  ٍا    سنَيف آډن ُ    ٚز ٽَىني. ډهڈسٽ  ثَ طن يشي ډلپڈ ٕا هنبي آننبن 

َاٍ ىاى و س ان هَٵٖشَ ٽٚي، ه ييوى  ډي ٍا نينِ ثن     «ونيينياى »نڂبٍٗ ه ـنيف ن ډَىځبن ىانٖز. ىٍ ډٮَٟ ه ا ٹ

 (.183، 1926ٛ)ډ څش ن،  ىهني آنهب نٖجز ډي

ٍا ث  ىو ىٕش  سٺٖيڈ ډي د ٍىاوىځَوهي ىيڂَ ه بنني  َان ٽ  ث  ٵچٖنٶ  و سٮچنيڈ ٍُ   -1 :ٽنني ډٲبن  ٚنز  سډٲبن اي

 .(76-75، 1387ٛىاوى، آډ هشني )د ٍ ډٲبن ٽچي  ٽ  ٕلَ، ػبىو، ٥چٖڈ و ٙٮجي  ډي -2 ث ىني؛آٙنب 

شيالڃ ډي ُنَاډب ځَو  ىيڂَ ډبنني  ٘   ٚز ثب آډ ُ سٽنني ٽ  ٍٵش  ٍٵش  ديبڇ نوٖشيف ٍُ ؿنيف ٕا ٚنشي  سٍُ هنبي دني

ٍان ( ديَوان ٍُ َاٳ ث  ىيف ); ٵَو  :اني ٙي ي ٵٚز ث  ؿهبٍ ٝ ٍر ډٮَسىٍ هڈ آډيوز. ىٍ ى٭بي ا٭ش

ٍا ٽي٘  .1 َاي٘ ٵپَي، اهن ٍ  هب. هبي اه ٍ  يب اه ٍ  آډ ُ ه اىاٍي اُ  -ahura-țkaēša]او.  [اه  ډنِىا   اىٍ ايف ځ

َاٍ ډي ىٍ ٝيٍ اه ٍ  نز.     ډٚوٞ ،ډِىا اى هيايبن ىٍ ٽنبٍ اه ٍاكيبي ډؼي٘ ،ځيَى. ىٍ واٹ٬ هب ٹ ثبٍُ ايف ىٕنش  ٕا

َايف  .ٙ ى نبډيي  ډي« َٕوٍ هيايبن»ډِىا  ا، اه ٍٽ ٍوٗو  ىاٍي ٗهبي  ىٍ ٽشيج  بىٙنب   ٍويپنَى اينف ىو د   ،ثننبث

ز. ثب ٵَٟ ٍى٘هب، ډجي٘ ثٍِٿ ىٍ ٽشيج  ٍاٽيٚي ٕا ٚنز و  س)ٽ  ډبكٞڄ اهنشق٣ دينبڇ ٍُ   «هب يٚز»ٽَىن  ف اه 

ز(سهبي دي٘ ٍُ َٕوى  ٽ  ٽبن ن ىينني و   «يٖنهب»ن٪َ ٽَى. ىٍ  نيِ َٝٳ «يٖنهب»س ان اُ  ىيڂَ ن ي ،ٚشي ٕا

ڈ ٭جبىي ٍُ َٕا ٍا سٚپيڄ ډيسډ هنبي   ٙ ني. دنٔ آډن ُ    ٕشبي٘ ډيني آن ډبنىهي، ايِىان َٕوٗ، ډهَ و  ٚشيبن 

هن ٗ   ٚشي ىٕزسٍُ اٝچي ٍُىٙز، ه ا  ث  ٕجت ٵٚبٍ ىٕشڂب  كپ ډشي و ه ا  ث  ٕجت ٕبُځبٍي ثب ىيف دي٘

َاوان ډي  ٙ ى. سٲييَ ٵ

ٚنز ثنب   سٍٱڈ ډوبڅٶنز ٙنييي ٍُ   : ډوبڅٴ يب ١ي ىي . ٭چي] -Vidaēuua او. [١ي ىي  ); ػيا اُ ىي  / ىي  ُىا(  .2

َان دَٕش٘ ىي هبه ـنبن ، هٚبيبٍٙب ىي دَٕشي سب ُډبن  ز ىٍ اي  ىٍ هٚنبيبٍ     ىٍ ٽشيجن ٽن  ـنبنه  ؛ٍواع ىٙا

ز:  41سب  35ىٍ ٦َٕهبي  (XPh) «سوز ػ ٚيي» ىي هنب   ، ػبيي ث ى ٽ  ٹجقًو ىٍ ډيبن ايف ٽٚ ٍهب»آډي  ٕا

ز اه ٍ .ٙيني دَٕش٘ ٽَى  ډي َاة ٽَىڇ و ا٭قڇ ن  ىڇ ،ډِىا اث  ه ٕا ٍا ه ىي هب دَٕنش٘  : ډف آن ډٮجي ىي هب 

 ،ٍويپَى ايف دبىٙب  ىٍ ايف ٽشيجن  (. 167، 2009ٛ؛ ٙا يز، 121، 1388ٛٙبٍح،  نبٍډف) «ٽَى  نو اهني ٙي
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نز  ٕبٕبنيبن ث  نڂنبٍٗ ىٍآډني     ةٽ  ىٍ ىوٍ ،); ٹبن ن ػيا اُ ىي ( «ونييياى»ثيبنڂَ ١ي ىي  ث ىن اوٕز.  و ٕا

ٍا ث  ډٲبن نٖجز ډي نڂبٍٗ َاي ىوٍي اُ ىين ان، ؿننبن    آن  ز. ىٍ ايف ٽشبة، ث ش اٍ ٕا ىهني، ثَ طن يشي ډ٦چٸ ٕا

ز ٵَٕبيي و٬١ ٙي   ٹ انيف ٕوز و ٥بٹز ٍا سل ٘ ٽ  ٽ شَ ٽٖي ډيٕا ني. اينف ٽشنبة ٭نبٍي اُ    ٽڄ س اني آن 

ز و ډ٦چٺبًهَځ ن  ٭ َاي انٖبډجي٘ نبَٝ س كييي و ٭َٵبني ٕا  «ونيينياى »ػنبي   . ػبينيٖزن ف ُنيځي ٍوكبني ث

َاٍيكبٽي اُ  َاي ٵ ز «ىي  نٖ ٗ»ىاىن  سقٗ ډِىيٖنبن ث ُار ډنَٿ   ٕا . سبوان ځنبهبن ثب سبُيبن  يب كشي ډؼنب

َا ډي ز ٽ  ه ا  ايف ٹ انيف اػ هن يي   ينټ كنٔ ىٍنني     ةىهنني  ٙي  يب هيَ، نٚبن ث  نل ي ٵؼي٬ ثيبن ٙي  ٕا

ز ٽ  ث  هيؾ وػ   ني نياٍى.سٚز ه و اٍُ «ځبهبن»ثب  ،ٕا

 ٚز.سديَو ٍُ zaraϑuštri ]او.  [ٚشي سٍُ .3

َاي ٭ن ان ٍٕن ي ىينف ىٍ ُډنبن ٕبٕنبنيبن      ؛ډِىادَٕز Māzdayasni]او. [ډِىيٖني  .4 ايف ا٦ٝقف ډٮيبٍي ث

َاٍ ځَٵز. ٭قو  ثَ ايف ٭ن ان شٶبى  ډي «ثهييف» ةاُ وّا ،ٹ  .(249-228ٛ ،1389ٽَىني )ُنَ،  نيِ ٕا

 آزاة ٝ ضؾٕٞ ا٧طا٨ٛب٣ٙ آ٨٧ٚ ٝ ُعاضـ ١طٝزٝت زضثبض

ز: 139و  132، 131هبي  ثني ١طٝزٝتىٍ ػچي اوڃ ٽشبة   ؿنيف آډي  ٕا

ځ نن  سٞنبويَي اُ هنيايبن ); ثنز(،      ٽنني ث  َٙف ًيڄ هٖشني: آنبن هنيؾ  ىانڈ دبٍٕيبن ٍ٭بيز ډي ٍٕ ډي ٽ  ډي. 1

ٍا نٚبن شٶبى  اُ آنهب  َاثي نياٍني و ٕا ٽنڈ اينف سٞن ٍ اُ ٭نيڇ ا٭شٺنبى      ٵپَ ډي .ىانني ډي <انٖبن  >ك بٹز   ډٮجي و ډل

ٍاي َٕٙز انٖبني ثبٙني ز آنن  دبٍٕيبن ث  هيايبني ); ثٲبن( ٽ  ىا ځينَى. آنهنب    ډين نٚئز   ٥ ٍ ٽ  سٞ ٍ ي نبنيبن ٕا

َاي نيبي٘ و ه انين نبڇ هيايبن اُ ثچني َاي  هب ثبال ډي ٽ    سَيف ٹچ ث نبډي ٽ  دبٍٕنيبن ثن  هنياي    ) «ّوديشَ»ٍوني و ث

َاي ه ٍٙيي، ډب ، ُډيف، آس٘، آة و ثبىهب نيِ نيبي٘ ډني  ٹَثبني نظبٍ ډي (ىهني ځنجي إٓ بن ډي  ه  ٽننني   ٽنني. آنهب ث

 ٽنني(. ); ٹَثبني ډي

َاي ايف هيايبن ٹَثبني ډي ،دبٍٕيبن ث  ه يف ٍوٗ. 2 َاثني ن ني       ث َاي هنيايبن ډل ٕنبُني و آسٚني    ٽننني... آننبن ثن

ٽٖني   اډنب  «.ډيِى»آوٍني و ن   ځڄ ډي  ن اُني، ن  كچٺ ٍيِني، ن  ني ډي ډي «ُوهَ»دَٕش٘ ن  اٵَوُني و ث  هنڂبڇ  ن ي

ٍا  ٽ  ډي ٍا ث  ډپبن دبٽي ډي «يِٗ»ه اهي هَ يټ اُ ايف هيايبن  ٍا ډني    ٽني، ٹَثبني  ثنَى   ثَى و ٕذٔ ننبڇ هنيايي 

شف ٭ بډ  َاي آن ٹَثبني نظبٍ ٽني. ىٙا اكش نبأل ىٍهنز اننبٍ( ډشنياوڃ     اي اُ سبع ځڄِ ځيب  ه يٚ  ٕنجِ )  ٽ  ٹٞي ىاٍى ث

ز. ٹَثبني َاي ٍٵنب  و نينټ   ٕا َاي ثَٽز ه ىٗ يِٗ ٽني، ثچپ  او ثبيي ث ثوشني دبىٙنب  و    ٽنني  ډؼبُ نيٖز سب سنهب ث

َاي ه  ز ،دبٍٕيبن  ث ٍا سپ  ،ٽ  ه ى نيِ ػِئي اُ آنبن ٕا سپ  ٽَى و ځ ٙنز آن   نيِ يِٗ ٽني. او دٔ اُ آنپ  ٹَثبني 

ٍا ثنَ آن ډني    ځٖشَى و ه  ډي ،سَيف ځيبهبن، ث  ويْ  ٙجيٍ ٍا دوز، ثٖشَي اُ نَڇ نهني. ٕنذٔ ډٲني     ځ ٙز ٹَثبني 

ٍا ُډِډ  ډي دي٘ ډي نڈ    .ثنَى  ٍا ډني « ٕنَوٍ هنيايبن  »ٽني، نبڇ  آيي، و ىٍ كبڅي ٽ  يټ َٕوى ډٌهجي  َٕا ِاٍي ډ ثَځن

ٍا  ،ك٢ ٍ ډٰ، ډؼبُ نيٖز. ٹَثبني ٽنني  دٔ اُ انيٽي انش٪بٍ ٹَثبني ثي ثَى و ث  هنَ سَسينت    ثب ه ى ډيځ ٙز ٹَثبني 

 ٽني. ډَٞٳ ډي ،ٽ  ثو اهي
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نز، ٱينَ ٹنبن ني ډني       ٍا ؿيِي  ةآنهب ٕوف ځٶشف ىٍثبٍ. 3 ىاننني. دبٍٕنيبن    ٽ  انؼبڇ ىاىن آن اډنَي ٱينَ ٙنَ٭ي ٕا

ٍا ىٍوٯ ډي َٙڇ ز و ثٮي اُ آن، ثي  ،دنياٍني آوٍسَيف ؿيِ ىٍ ايف ىنيب  َا ٭قو  ثَ ىاليڄ ىيڂنَ، ٙنو   ؛ٽبٍ ث ىن ٕا ٜ ُي

ٍا ثب سَّٙ ٽبٍ ډؼج ٍ ث  ىٍوٯ ځٶشف ډي ثي  ٍا نينِ    ٽنني و ىٕنز  لبر سنٚبن آڅ ى  ن يٙ ى. آنهب هَځِ ٍوىهبن   هبيٚنبن 

َان نيِ اػبُ ىٍ آن ن ي ٍا ن ي ةٙ يني و ث  ىيڂ َاي ٍوىهبن ٹيٍ ٽ   ىهني، آن ؿنيف ٽبٍي  َاڇ ٹبيڄ ث  اني! هب اكش

ٍا ٽ  ډف اُ دبٍٕيبن ثب ٹ٦ٮيز َايف آنـ   ز. ٍٕنڈ ىيڂنَي    ٽنڈ، اُ ىانٖش  ٽبډڄ ثيبن ډي ثنبث هبي واٹٮي ه ىڇ ٕا

ٍاُىاٍي( ٝلجز ډي ٍا نيِ وػ ى ىاٍى ٽ  اُ آن ثب يټ اكشيب٣ ) ٙن ى. ځٶشن     ث  ډَىځبنٚبن ډَثن ٣ ډني   ؛ٙ ى و ن  آٙپب

 ،ٙنټ  يٙن ى. ثن   ه اٍ ىٍيي  نٚ ى، هَځِ ىٵف ن ي الٙ  ةٙ ى ٽ  ثين ډَى دبٍٕي سب ُډبني ٽ  س ٤ٕ ٕڀ يب دَني ډي

ٍاي ؿنيف ٍٕ ي هٖشني ٍا ثيون هيؾ ٽش بني انؼبڇ ډي ؛ډٲبن ىا ٍا  َا آنهب ايف ٽبٍ  ىهني. دٔ اُ اينپ  ثنين آنهنب ثنب     ُي

ٍاڅينٖ ن،  ٙ ى ډ ڇ د ٙبني  ٙي ); ډ ډيبيي ٙي(، ث  هبٻ ٕذَى  ډي (1909ٛ ،139-144.) 

 ١ب٥ ُعاضـ ١طٝزٝت ١ب ٝ ٗـب٧طت ٢تثطضؾ٦ ٗكبث

ٍاي  اٝؾتبثب آنـ  ىٍ  ،ٽني ىٍ ٽشبة ه ى نٺڄ ډي هَوىورآنـ   ز. هب و ډٲبيَر ٙجبهزآډي ، ىا  هبيي ٕا

 ّا الف( هغایزت

َاُ ث. 1 َانيبن ثَ ٵ َاي ُئ ٓ سَيف ٹچ  ٽ   چنييِٗ ٽَىن اي  هب ث

ٓ »ثنب   «ډنِىا  ااهن ٍ »ٙ ى، ػبيڂِيف ٽَىن نبڇ  آنـ  ىٍ اينؼب ث  ٭ن ان ډٲبيَر ىٍ ن٪َ ځَٵش  ډي نز. اينف   «ُئن   ٕا

َاي هنياي هنيايبن       ډٺبيٖ ةىهني ډٲبيَر نٚبن ز و نبډي ٽن  او ثن َانيبن ٕا هياي هيايبن ي نبن ثب هياي هيايبن اي

َان ث  ٽبٍ ډي نز.    اٝؾتبثچپ  ىٍ س بڇ ، ٝٛس٧سازثَى ن  سنهب ىٍ  اي َاٍ نڂَٵشن  ٕا شٶبى  ٹ ٓ »نيِ ډ ٍى ٕا ىٍ سظچينض   «ُئن 

َاٍ ډي ،هيايبن ي نبني َاٍ ډني   أىٍ ٍ «ډنِىا  ااهن ٍ »ٽ  ىٍ سظچيض ځبهبني  ځ ن  ه بن ؛ځيَى ىٍ ٝيٍ ٹ  ځينَى  ٓ ډظچنض ٹن

 (.46، 1387ٛ)ثهبٍ، 

ٍا ث  ػبي  «هَوىور»اڅجش  ايف انڂبٍ  ٽ   ز، ثَځِيي   «ډِىا ااه ٍ»نبڇ هياي هيايبن ي نبني  ه ى ػبي ثلنض  ٕا

َا  ىاٍى ز:  اډيبن ٓٙب٭َ و ډ ٍم ي نبني ه بنني  آځبٕيبٓ؛ ُي َانيبن ىٍ ٹ»ډٮشٺي ٕا ٽني٘ ثن ى  و    ييڈ ثب ي نبنيبن هڈاي

ٍا ډي "ٽَون ٓ"و  "ُئ ٓ"ډبنني آنبن  ٍان ىيڂَ ي نبن  َ   ،دَٕشييني و دَوٍىځب نبډي ىيڂن ، 1387)دن ٍىاوى،  « وڅي ثب ٕا

ٛ105.) 

َان ٱَثي و ث ٌاهت ډوشچنٴ       ،٥ ٍ ٽچي  ىٍ اي َ إٓيبي ٹياډي، اٵپبٍ و س ين ي ننبني، ډ ػنت اهنشق٣ ډن َٕا ىٍ ٕ

َاث  َان ٙين ايف ٙنهَ ثن  «دبٍٕ »شي واٹ٬ ىٍ نِىيپي ٙهَ سٚډٮجي ٍُهبي يټ  ٙي. ىٍ ه ىٕنز    ، ٽ  ٽ ي ثٮي اُ وي

پنيٍ َ  »، «ډنِىا  ااه ٍ»اني ٽ  ىٍ آن  هبيي ث  ُثبن ي نبني يبٵش  ثنب ٙي ، ٽشيج  ٕا هنبي   ثن  ننبڇ   «آنبهيشنب »و  «اينِى ډهن

 .(19، 1385ٛ)ٽَيٖشيف ٕف،  اني ًٽَ ٙي  «آسن »و  «آد څ ن»، «ُئ ٓ ډبځيٖشئ»ي نبني 

َاي يِٗ هيايبن، آس٘ ن ي. 2 َانيبن ث  ثَني: ث  ٽبٍ ن ي «ډيِى»و  «ُوهَ» ،اٵَوُني و ث  هنڂبڇ دَٕش٘ اي
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ٍا ن ي َا س ان سأييي ٽَى اڅٴ. نيٶَوهشف آس٘ ىٍ هنڂبڇ يِٗ  َاي آس٘؛ ُي َانيبن ث َاڇ ٹب   ،اي ڄ ث ىنني.  ين ثٖنيبٍ اكشن

نز. ىٍ يٖنف هٶنز     َاڇ ث  آس٘ و ډَٽِيز آن يپي اُ ثبٍُسَيف هٞ ٝيبر ډٚشَٻ هني و اٍودنبيي ٕا هنب، س نبڇ    اكش

َاډ ن آس٘ انؼبڇ ډي ڈ ډٌهجي دي َٕا نز و  « آځنني »ځيَى. ىٍ هني، ايِى آسن٘   ډ . ه شنبي  ٙن ى  ډني ٕنشبي٘  اُ آن ٕا

ز« هٖشيب»ي نبني او  ز. ى ٽ اي دبٻ  ىوٙيِ  ؛ٕا ز« وٕشب»آس٘   اڅه ،ٍ ٍڇ ثبٕشبنه اهَ ُئ ٓ ٕا اينف اڅهن    . اُ ٕا

زثب سَٚيٶبر هبٝي ٕشبي٘  ز: 25/7 :. ىٍ يٖنب )هبرٙي  ٕا ٍا ډي»( آډي  ٕا ٍا ډِىا   .«ٕشبييڈ آًٍ دَٖ اه 

ٍا ث  ىٍځب   آس٘ ډيبنؼي ډيبن هبڅٸ و ډوچ ٷ ث ى  و نيبي٘ اٝؾتبىٍ   62ي  ٽني. يٖننب  ډنشٺڄ ډي «ډِىا ااه ٍ»هب 

ز. ةنيِ ىٍثبٍ  نيبي٘ آس٘ ٕا

ز: ٍٕڈ ثبٕشبني  ث ئ َاص ثبٕنشبني هنني و      اُ اػبٷِ هبن اى  «نيبي٘ آس٘»ډٮشٺي ٕا هب آٱبُ ٙي و ايف ٍٕنڈ ډين

ز ٽ  ٕبڃ َانينبن،       هب ىٍ ٽنبٍ هڈ ُيٖش  اٍودبييبني ٕا اني. دٔ اُ ثَځِيين ٍوٗ ُننيځي ؿبىٍنٚنيني س ٕن٤ هنني و اي

َاڇ و ٕشبي٘ آسِ٘ اػبٷ هبن اى  ه ـنبن  َاڇ ث  آسِ٘ اػنبٷ  هب، ٕنّ ٕئ آسٚپي أثبٹي ډبني و كشي دٔ اُ ساكش ز اكش

ز )ث ئ،   .(217، 1376ٛهبن اى  ه ـنبن اىاډ  ىٙا

ز ٽ  سب ىوٍ ز آسٚڂب  ،ٕبٕبنيبن ةٙبيبن ًٽَ ٕا َاٍ ىٙا  ،ٕبٕنبنيبن  ةاډنب ىٍ ىوٍ  ،هب ثٖيبٍ ٕبى  و ىٍ ٵ٢بي ٍوثبُ ٹ

ڈ آيينځَىييهبي ډشٮيىي ثنب  آسٚڂب  َٕا َاوان ىٍ آسٚڂب ، و ډ ِاٍ ډي ي ثب سَٚيٶبر ٵ  ٙي. هب ثَځ

ڈ ٍُىٙشيبن اُ اثشيا ثب نظبٍ  :«ډيِى»و  «ُوهَ»ة. ث  ٽبٍ نجَىن  َٕا َاي اطجنبر    آٱبُ ډي «ډيِى»و  «ُوهَ»ډ ٙي. ثن

َاػٮ  ٽَى:س ان ث  ٙبهيهبي ُيَ  ډي ،ايف ډ ١ ٫  ډ

ز:ؿنيف  اٝؾتبهبي  و ٕبيَ ٹٖ ز «ځبهبن»ىٍ  «ُوهَ»ىٍ اٍسجب٣ ثب   آډي  ٕا

  ٍز (66/1 :)هبر «يٖنب»ى شي ډيآډي  ٕا ٍٕا ٌانئيذشب ىهڈ ايف ُوهَ ه ڇ ىاٍِ ٙيَ  : اُ ٍوي  ىاٍِ ثن  ىٍٕنشي    ىاٍِ هن

ٍا ث  س  َاي هٚن ىي اهن ٍ  ډنِىا، اډٚبٕنذنيان،     ، ); ث  آييف( نهبى  ٙي   ٍاني ); ىهشَ يب ه َٖ( اه ٍ ، ث اي اه 

 .(133، 1389ٛ ى ثٍِځ اٍ دبٽي )ػيڅي،َٕوٗ اهچ  ); دبٍٕب(، آسِ٘ اه ٍ  ډِىا، ٍ

  ز (6/15 :ىٍ سيٚشَ يٚز )ٽَى َا اٽن ن ٕشبيي، ثب ُوهَهبي آډيوش  ث  ٙنيَ،  : »آډي  ٕا او اييٍ دَٕي: ؿ  ٽٖي ډ

 .(48، 1389ٛ)ٍُٙنبٓ و ځٚشبٕت، « آډيوش  ث  ه ڇ؟

  ٍز: (8/22 :)ٵَځَى «ونييياى»ى نڈ    آډي  ٕا َٕا ِاٍي ډ َاي ٙن  ); ينِٗ(   «يٖنن  »ىٍ هٞ ٛ ثَځن بىي ٍوان ثن

ز:  ىٍځٌٙش  ؿنيف آډي  ٕا

٧ـب ُـبٝ    ُٞؾلٜس; ؾسٝـ( ضٝظ چ٢بضٕ )ؾپ٨سٟ زٕ ثب٧س زض ؾ٠ ضٝظ ٝ ؾ٠ قت ٛرؿت، ٛجب٧س ُٞقت ثپعٛس... ؾپؽ 

ذٞضزٙ ُٞقت رب٧ع اؾـت. ثـطا٥ ضٝظ    ،ًٜٜس. پؽ اظ قت ؾٕٞ ٝ ضٝظ چ٢بضٕ پ٨كٌف «ظ١ٝط»ضا ث٠ ػٜٞاٙ  ًٞچ٦ٌ

. ضا ارطا ًٜٜـس ٧ي ٧كت ٝ ثطا٥ ؾبِٓطز، ٗطاؾٖ ٧كت ًسإ ، ١طضٝظ پؽ اظ ٗطٍ( ٦، ؾ٦ٗتٞكّ ٤); ٗب١بٛ ز١ٖ ٝ ٗبٟ

ط ٌٗ٘ٚ اؾت ثب٧س ١ط ط ٛـ٠، ثب٧ـس ٧ـعـ ضا     «٨ٗعز»ٝ  «٧عـ» ٗطاؾٖ زٝ ُا زبٕ ز١ٜس ٝ ُا ٝ  ظٝزتـط ضا زض ٧ي ضٝظ ٛا

 .ثطُعاض ًٜٜس اًثؼسضا  «٨ٗعز»
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ز:هبي اوٕشب ؿنيف آډ ىٍ ځبهبن و ٕبيَ ٹٖ ز «ډيِى»ىٍ اٍسجب٣ ثب   ي  ٕا

َاي س » (:34/3ځبهبن )هبر  َاڇ ث ٍا   ، ىٍ اكش َاي ٙا ، ډيِىي ); نظنبٍي(  ٍا، و ث ٍايني   ه ن  < و >اي اه   ډنبن  ىا

ٍا ٽ  س  ثب انييٚ ); ُنيځي « ٽننيڈ  اي( ثن  سن  سٺنييڈ ډني     وػن ى آوٍى    اي ); ث ار( دَوٍى  ار ); وه ډن  نيټ  ډبن( 

 (.49-48، 2006ٛ)ه ډجبم، 

ز( آډي  93) ثٜس١فنس زض ٽشبة ىٍ   :ٕا

آ٢ٛـب قـسٟ    آكط٧ِٜبٙ ثطا٥زاضٛس ٠ً ٨ٗعز ٝ  ضٝاٙ پسض ٝ ٗبزض )پؽ اظ زضُصقتٚ( ث٠ ؾطا٥ آ٧ٜس ٝ ا٧ؿتٜس ٝ ُٞـ ٦ٗ

ط ٠ٛ، ٠ُٔ ٝ قٌب٧ت ث٠ زازاض ا١ٞض .٧ب ٠ٛ زبٕ ٧بكت٠، ذطٕ ٝ ذٞـ ذٞا١ٜس ثٞز، ٝ ُا ط ٛا ثطٛس، ًـ٠ ٗـب ٨ٛـبظ٥     ٗعزا ٦ٗ اُا

زبٕ ٦٘ٛ ؛ٛساض٧ٖ ث٠ ٨ٗعز ٝ آكط٧ِٜبٙ ا٢ٜ٧ب ٗب ١ٖ اظ ثال٦٧ ًـ٠ ثـطا٥    ،ز١ٜس ٦ٓٝ چٞٙ آ٢ٛب ٨ٗعز ٝ آكط٧ِٜبٙ ثطا٥ ٗب ٛا

 .(161، ل1909)زاثبض،  زاض٧ٖ ا٧كبٙ ذٞا١س آٗس، آٙ ضا ثبظ ٦٘ٛ

 ّا ب( هشابْت

ا٭شٺبى ث  وػن ى ٍوف و ٍوان ډوٶني   » يب (Animism) «آني يِڇ» (:يِٗ ٭نبَٝ ٥جيٮز )آس٘، ُډيف،آة، ثبى، ډب . 1

و ا٭شٺبى ثَ اينپ  هٚنڈ و ٱ٢نت اينف اٍواف ډوٶني      ،ٻ يب ٕبٽف، ډَى  يب ُني ا٭ڈ اُ ډشلَّ ،ډ ػ ىار  ىٍ ډيبن ه 

َاڇ آنهب ثب٭ض ٕ ى و ډنٶٮنز آىډني ځنَىى    ه ٗ ،س اني ث  انٖبن ١ٍَ ٍٕبني و اُ ٕ ي ىيڂَ ډي ىٍ « آډي، نيبي٘ و اكش

 دَٕش٘ ٭نبَٝ ٥جيٮز ځَىيي.دَٕشي، نيبدَٕشي و  ځيَي ثز هبي ثيوي ٕجت ٙپڄ ډيبن ډچز

ز: دَٕش٘ ٕنڀ )ثزځ نبځ ني دَٕش٘ ٭نبَٝ ٥جيٮز ان ا٫  دَٕشي ٽ  هن ُ ىٍ هني وػن ى   ىاٍى. اُ آن ػ چ  ٕا

 .(14، 1354ٛنبٓ، ) ىاٍى(، ځيب ، ػبن ٍ، آس٘، ٕشبٍ ، آة، ډب  و إٓ بن

بٓ ځٶش َاني ثَهقٳ ه ٖنبيڂبن هننيي   اي  سب ث  اډَوُ( اٽظَيز ػبډٮ هَوىور)كياٹڄ اُ ُډبن  هَوىور  ثَ ٕا

ٍا ث  ٩ه ٍ ٍُ  ٙبيي ثش ان ٍيٚ .دَٕز نج ىني ثز ،ه ى َانيبن ث  ٥ن ٍ  سايف سٲييَ نڂَٗ و ػيايي  ٚز نٖجز ىاى. اډب اي

ٍا ډي ،ٹ٬٦  «هنب  يٚنز »ٙن ى.   ډني ډٚنبهي   هبي اوٕشب ثن  و١ن ف    دَٕشييني و ايف ډ ١ ٫ ىٍ يٚز ډ٪بهَ ٥جيٮز 

ز ه٦بة  ڄ اُ َٕوى ډشٚپّ ٍان دي٘ اُ ٍُ ،ث  ايِىان. ايف ايِىانهبيي ٕا هنب   ٚز و ث  ځنَو  اهن ٍ   سٽ  اكش بأل ث  ىو

شني، ٭چيسٮچّ َاٍ ځَٵشني. ىٍ اينؼبٕز ٽ  ٍُ ،ٚزسٍٱڈ ډوبڅٶز ٍُ ٸ ىٙا ځَي ػنبډ٬ ن ن ى    ٚشيسډؼيىأ ډ ٍى ٕشبي٘ ٹ

هبٕنشڂب    ف هيايبن ث  ٭چز هڈايثيٚشَ . ٍواع يبٵزډِىا  او دَٕش٘ هيايبن ٽهف هني و اٍودبيي ىٍ ٽنبٍ اه ٍٽَى دييا 

ب٥يَ ډچنڄ، ٹهنَ هنيايبن     ،ث ىن اٹ اڇ هني و اٍودبيي ثب ه شبي هنيي يب ي نبني ه ى َاٻ هٖشني. ىٍ ٕا ش ٍاي وػ   ٙا ىا

ٍا ث  اٍډٲبن ډي و ډهَ آنبن، ثَٽز و نيټ ،ٍوُي و ثيثوشي ٥جيٮز، سيَ  هنبي   آوٍى. آييف ثنيوي ٕنشبي٘ دييني     ثوشي 

٦ ٍ س٥جيٮز، ثب وػ ى اٝقكبسي ٽ  ٍُ  ٙ ى. ٚشي نيِ ډٚبهي  ډيسهبي ٍُ ٚز ىٍ آن دييي آوٍى، ىٍ ٕا

ب٥يَ ٍُ ٍوان دييي  و ث ىنني  ٵيين   ٙي... ايف ډين ان نيبُډنني ٹَثنبني و    ه اني  ډي« ډين »ٚشي سهبي ٥جيٮز ىٍ ٕا

ز ،هبي ىيني انٖبن ث  يبٍي ػبىو يب َٕوى  .ڈانييٚ ني و ډشپچّ و ث  ينبٍي ٹَثنبني و ٵيين      ،ٽ  ػبنٚيف ػبىو ٙي  ٕا
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ٙپچي انٖنبني ينب ځنب  كين اني ىاٍى      ،هبي ٥جيٮز نِى انٖبن ثيوي س اني ثب ايف ډين ان س بٓ ثڂيَى... ډين ي دييي  ډي

 .(27، 1376ٛ ٮبى  ػچ   ٽني )ثهبٍ،اڅ هبيي هبٍٷ س اني ث  ٝ ٍر ٽ  ډي

 ډ ػت ٙي سب دَٕش٘ آنبن اىاډ  يبثي.ٚشي و ٹيٍر آنبن ىٍ ٍٵ٬ نيبُهبي ثَٚ سا٭شٺبى ث  وػ ى ايِىان دي٘ ٍُ

 :  ٙ ىايف ډ ١ ٫ ثبيي اُ ىو ډن٪َ ډٌهجي و سبٍيوي ثٍَٕي  ث  ىه   ٕذَىن ډَىځبن:. 2

 ډٌهجييټ. 

َٓا ىاٍني و اُ ىييځب  آنبنٚشيبسآډي : ٍُ «ونييياى»ځ ن  ٽ  ىٍ  آن سنَيف   ػٖي يب الٙن  ػنِو دچيني    ،ن اُ ػٖي ثيڈ و ه

َا  ؛هبٕز دچييي ز، و  ُي اُ هَ ؿينِ ٍي نني   ن ث  ا٦ٝقف  ن ثَ ايف ثبوٍني ٽ  دٔ اُ ډَٿ، ٽبڅجي ډَى  ػبيڂب  ىي ان ٕا

ز و ٽٖي ٽ  ثب ػٖي س بٓ دييا ٽني، نبدبٽي ث  او نيِ ډنشٺڄ ډي ); نبدبٽي(، ٍي ف اُ آنؼب ٽن  ٕن  ٭نٞنَ     ٙ ى. سَ ٕا

زٓ ىٍ ايف ىيف ثٖيبٍ ډٺي٘ «ُډيف»و  «آس٘»، «آة» ٚنشيبن  سٍُ ٙن ى،  ځنب  ډلٖن ة ډني   ،و آڅ ىن ايف ٭نبَٝ ٕا

َا٭بر ډي ٍا آڅ ى   ثٖيبٍ ډ ثن  سٞنَٳ    ،ؿنبنـ  ٙوٞي ث ينَى ٚشيبن ډٮشٺيني ٽ  سٍُ نٖبُني.ٽَىني ٽ  ايف ٕ  ٭نَٞ 

هَٽٔ اُ ٕن  ٹنيډي    و .(7/2 :)ٵَځَى ٙ ى اكب٥  ډي; ىي  الٙ  و ډَىاٍ( ) «ىي  نٖ ٗ»و س ٤ٕ  آيي ډياهَي ف ىٍ

ٍا څ ٔ ٽني، نبدبٻ  اي نِىيټ ث  ډَى  زسَ ٙ ى يب آن  ڈ  ٕا َٕا ز ډ ٗا انؼنبڇ ٙن ى سنب     ىٍثنبٍ   «ثَٙنن ڇ »و الُڇ ٕا

َايف نٶنياٍډٌ )  آڅن ى  ٙن ى   ُډيفډجبىا ٽ   ،نج ىني ػٖيٍُسٚشيبن ډؼبُ ث  ىٵف  ،دبٻ ځَىى. ثنبث اډٚبٕنذني ُډنيف(   و ٕا

َا ډؼبُ ث  ٱَٷ ٽَىن ػٖي نج ىني .آٍُى  ځَىى ز و ث  آة ٕذَىن ػٖني  «هَىاى اډٚبٕذني»؛ ُي  ،ايِى ډ ٽڄ ثَ آة ٕا

ٍا ډي ُاٍى. وي  ُانين اػٖبى نيِ نج ىني آ َا  ؛ډؼبُ ث  ٕ  ٍا ث  ٭هني  ىاٍى و هنَ    «اډٚبٕذني اٍىيجهٚز»ُي نڂهجبني آس٘ 

َاډي ٽني ٽٔ ث  آس٘ ثي سنَيف ځننب  ٙني ، دنٔ      و ؿن ن ډَسپنت ثنٍِٿ    ،ٙ ى ٍ هٚڈ و ٱ٢ت اڅهي ډيځَٵشب ،اكش

ز.  ٙبيٖش َايف ډَٿ ٕا ٍا ىٍ ُډبن هوبډنٚيبن ث  ىه   ،ثنبث ثَىنني   هب ډي ١ي ىي ان ث  َٕٽَىځي ډٲبن، اػٖبى ه ى 

ٍاٻ ٕڂبن و دَنيځبن ځ ٙز  ،ٕبٕنبنيبن و ىٍ نشيؼن    ةٚنشي ىٍ ىوٍ سثب ځٖنشَٗ ىينف ٍُ  اكش بأل ه اٍ ٙ ى. اډب  سب ه 

وڇ ٕنبهز ډپنبني    ٍا آڅ ى  ٕبُني، ِڅ ِاي٘ اػٖبىي ٽ  ٥جٸ ىٕش ٍ ىيف نجبيي ُډيف و آة و آس٘  ډ اػه  ثب ډٚپڄ اٵ

ز، آډي   «ونييياى»ثب ډٚوٞبسي ٽ  ىٍ  َاي ٍٵ٬ ايف ډٚنپڄ سؿٚ ڂيَسَ ٙي و ٍُٕا نشٶبى     اُ ثنَع  ،ٚشيبن ث هنبيي ٕا

 .نبڇ ځَٵز «ډ ٙيهب» يب «هبډ ٙبن ثَع»ٽَىني ٽ  ثٮيهب 

َاي   ؛ځ ن  ثجنينني  ث  ٽ   و ث ڇ ثبالسَ ); ُډيف ډَسٶ٬( ثجَني و آن ،ٍا ډ٦بثٸ آييف «نٖب»آنهب ); ډِىيٖنبن( ثبيي  ثن

هبي دَ آة يب ُډيف ٽٚبوٍُي و ٹبثڄ ٕنپ نز آوٍنني. اځنَ ځ ٙنز      ٍا ث  ډپبن «نٖب»هب و دَنيځبن نش انني  آنپ  ٕڀ

َار ډ ًي ٙ ى.ه اٍ ه  س ٤ٕ دَنيځبن ځ ٙز «نٖب» ٍاي كٚ  ٍى  نٚ ى، د ى ، آڅ ى ، ىا

شو ان ٍا ډ٦بثٸ آييف ث   اځَ آن ځ ٙز ه ٍى  ٙ ى، آنڂب  ثبيي ٕا ش ىانهب  نش  و اُ     ،ٕا َاٍ ىٙا ٽ  اُ ُډيف ثنبالسَ ٹن

ز، ثجَني سب ث  هيؾ آييف پ ة ); ٥جٺ ( ٕا ٍان ث  آن نٖب نجبٍى و آة ثَ آن نبيٖشي و ث  آن ننڈ نَٕني   ،ثبال ؿ ن ٙا و  ثب

ٍام ىٍ آن ٕنبهش  ٙن ى    ٍٕڀ و  َاي واٍى ٙين ٍوٙني ثن  آن، ٕن  )ػٮٶنَي ن ىهٺني،     وثب  نش انني واٍى آن ٙ ني و ث

1998ٛ ،73.) 
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 سبٍيويىو. 

ٍا ىٵف ډي ز ٽ  ىٍ ُډبن ډبىهب، ډَىځبن  َايف كبٽي اُ آن ٕا ډبىهب نن ٫   ةٽَىني. ځ ٍهبي يبٵز ٙي  اُ ىوٍ ٙ اهي و ٹ

ٍاٍس يي»هنَ   سپبډڄ يبٵش ٍا نٚبن ډي «او ىهي. ٩بهَأ ٍٕڈ ٹيي ي ث  هبٻ ٕذَىن ډَىځنبن ثنب    )اُ ه ٖبيڂبن ډبىهب( 

َاٍ ىاٍى ،ٽهف  ايف انييٚ َاي ډَىځبن ىٍ ُيَ ُډيف ٹ َانينبن ٽنبډأل ثنب     ثي ،ٽ  ٕ اٍسجب٣ نيٖز. ىٍ ُډبن هوبډنٚيبن، اي

نز  ٚز ثَى  نٚي  سنبډي اُ ٍُ ،هب ىٍ هيؾ ٽياڇ اُ ٽشيج  ،ايف. ثب وػ ى ث ىنيآٙنب  «ډِىا ااه ٍ» ٍٕني   و ثن  ن٪نَ ډني   ٕا

ز. دبىٙبهبن هوبډنٚي، ډبنني  ه ـنبن ٍوٗ هبٻ ىاٍين ٗ  ينب   «دبٕبٍځبى»ىٍ  ٽ ٍوٕٗذبٍي ډَى  ډَٕ ڇ ث ى  ٕا

ٍاي ډٺجنَ  هٖنشني. اُ ٭ٞنَ     «سوز ٍٕنشڈ »و ٕبيَ دبىٙبهبن هوبډنٚي ىٍ  ٽجيَ ٗ ىا هنبي   ثن  ثٮني، ډٺجنَ     ىاٍين 

ٍاي ځ ٍٕنشبني ىٍ نِىيپني      بي نٺ٘ ٍٕشڈ كٶنَ ډني  ه دبىٙبهبن ايف ٕچٖچ ، ىٍ ىڃ ٝوَ  سونز  »ٙني. و ډنَىڇ ىا

نز      ٙيني و ځَو  ثبٕشبن «ػ ٚيي ٍا ىٍ ٙن ٗ ٽٚنٴ ٽنَى  ٕا َانٖ ي، ځ ٍِ يپي اُ دبىٙنبهبن  )ځيَٙن ف،   ٙنبٓ ٵ

1388ٛ ،149). 

َاٍ ىاىن ډَىځبن ىٍ ٵ٢بي ثبُ، ىٍ ٭َٞ دبٍر َا هب ؿنيان ډٮ  ڃ نج ى ٹ   ٙنبٕني نبكين   هبي ثبٕنشبن  ىٍ ٽبوٗ؛ ُي

ٍا»و  «ٽبٽِ »، «نيذ ٍ» ر، ځ ٍهبيي ډشٮچّ«اوٍود ٓن   ىو َ دٍب ٍا ثب اطبطي  ٸ ث  ٭ٞ ٍ آنهب ډَىځبن  ز ٽ  ى ي  ٕا هنبي   هب ٽٚٴٙ 

ٍ سبث ر ٛ سيٵيف، ى ٶبڅي څٮبة هب ِي٘ هبيٕ  ٍ و ډ ُ اڅهىا ى  ث ىني )ه بن،  ف ث  نٺٚي ا َٕذ هن ، ث  هبٻ   .(263ٛ َث

ٍاُي ٝلجز ډياي  ځ ن ث   ،ه ى  ىٍ ځٶش هَوىور َاٍآډيِ اُ  ز ٽ  ٭جبٍر  ٽني ډجهڈ و ٕا پ  ډٲنبن، ٽن    اُ اينٕا

ٍا ىٍ ډٮَٟ ه ا ډني ا شَ ٥جٺ ثيٚ ِا هٖشني سب يپي اُ ٥ ايٴ ډبىي، نٮ٘ ډَىځبن ه ى  ٌاٍنني.   ي ډؼ َاث ن ځ نش نينِ   ٕا

ز.  َاكز و ثٮي(  23)ٽشبة ىوڇ، ثني  آځبطيبٓډشٌٽَ ه يف نپش  ٕا هنبىن ډَىځنبن اُ   ځ يي ٽن  ثن  ىه ن  ن    ډيث  ٝ

ز.  َانيبن ثبٕشبن ٕا ز ٽن  ثن  اننياُ    هَوىور»ځ يي:  ثبٍ  ډي ىٍ ايف ثن نيٖز٭بىار اي ثن    ،ٽنبٵي  ةډشٌٽَ س بيِي ٕا

ز. ز ٽ   هَوىور ىٍٕشي و اه يز آن س بيِ، س ػ  نٚي  ٕا ٍا ػنبيي    »ډشٌٽَ ايف نپش  ٕا سنهب ډٲبن نٮن٘ ډَىځنبن 

شني ٽ  ٥ٮ  ډي ٌٙا ٚز اُ آن ٍو ٍٕڈ ىٍ ډٮنَٟ  سٽي٘ ٍُ»ځ يي:  ىٍ اىاډ  ډي ثن نيٖز «.هب و دَنيځبن ٙ ى ٕڀ  ځ

ٍا دٌيَٵز سب ثب ٍٕڈ ٽهف َاٍ ىاىن اػٖبى  ٍايغ ډَى  ،سَ ه ا ٹ نز: اينف     هَسٖٶچي«. ٕ ُي ډجبٍُ  ٽني اډب هن ُ  ډٮشٺني ٕا

ِايي ٹبثڄ ٹج ڃ نيٖز و ډي ثن نيٖز  ن٪َي ڈ« ىه  » ةٽ  وّا ،ايف واٹٮيز :اٵ َاي ډلچني     ٕا نز  ډپنبن ثن ٽن  ىٍ  ٕا

ٍا ىٍ ډٮَٟ ه ا ډي ٌاٍني، ىٍ آٱبُ آنؼب نٮ٘  ز  «هيِډي ةس ى»ډٶه ڇ  ، ث ځ ُانين ٍوي   ث ى  ٕا َاي ٕن  ٍا ثن ٽ  ډَى  

شني و ث  ځ ن  آن ډي ٌٙا َانيبن ثن  هنڂنبڇ اٹبډنز     ٽني ٽ  ډَى  ي ٹ٦ٮي طبثز ډيا ځ ٕ ُي اُ ىيڂَ ان ا٫ ٍٕ ڇ سيٵيف اي

ز. اډب سَ يىٍ إٓيبي ډَٽِي ٹيي  َانيبن ډهبػَ ثب هن ى ثن     ٙ اهيي ىٍ ىٕز نيٖز ٽ  ٍٕڈ ډَى  ث ى  ٕا ٍا اي ٕ ُي 

َان آوٍى  ثبٙني ٌاهت       سَ ٙييي ٍُ، ٙبهي سنٶّ«ونييياى»ىٍ آنپ  ثب وػ ى  ،ٵقر اي ن ٚشيبن نٖنجز ثن  دينَوان ىيڂنَ ډن

ٍا ډين ي نبنيبن ٕبٽف ثبٽشَيب ); ثچن(   ډظقً، ُانيني. ٍٕڈ ډنَى   هٖشيڈ ٽ  نٮ٘ ډَىځبن ه ى  ٽن    ٕن ُي سنب ُډنبني    ٕ 

پنيٍ ډٺيوني ٍا ډنٖ م ٽَى، ه ـنبن اىاډ   ٕا زآن  نشف ډنَى ، ٽن  دني٘ اُ اينف ىٍ        .ىٙا ٌٙا ٍٕڈ ىٍ ډٮَٟ هن ا ځ

َان ٍواع يبٵنز.     هبي ٕبٽف ػچڂ  هبي ډبىي ث ى، س ٤ٕ دبٍر ٵقر، ډنلَٞ ث  ډٰ هبي ٙ بڅي ىٍ َٕسبَٕ ٵنقر اين
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ٚنشي  سٚنز ينب ډٞنچلبن ٍُ   سٙنبٕي وػ ى نياٍى ٽ  طبثنز ٽنني ٍُ   ٙنبٕي يب ثبٕشبن هيؾ ىڅيڄ و ډيٍٽي اُ ن٪َ ُثبن

شف نٮ٘ ډَى ، ٙي  ثبٙني. ث  ٌٙا َاي ٍٕڈ ىٍ ډٮَٟ ه ا ځ ٽ  ايف ٍٕڈ ىٍ ډيبن س بڇ ډبىهنب   ٍو ، كشي اُ آن٭پٔ دٌي

٭نن ان  دبيجني آن ث ىني، ثبيي ثن   ن   يٮني ىي  دَٕشبنن   ٚزسن ٽي٘ دي٘ اُ ٩ه ٍ ٍُبٙبي٬ نج ى  و ٵٺ٤ ډٲبن، ٍوكبني

ز ثيان س ػ  ٙ ى ش نپ ٍٕڈ ډٲبن ډ ٍى انِػبٍ هَ ډٞچلي ث ى  ثبٙي. ٚنز ثن  كنيي    سٍُ آنپن   ىيڂَي ٽ  الُڇ ٕا

ُاٍ و اًيز ٍوكبني َاٍ ځَٵز ٽ  نبؿبٍ ث  ػقي و٥ف و دنب  ثَىن ث  يپني اُ ثٍِځنبن   بډ ٍى آ ن ٍٕ ي و ىٍثبٍي ډٲبن ٹ

َايف  ،ٽنني. ىٍ نهبينز   بٍ ٕنوز ډني  يثٖ ،ٚز ث ى  ثبٙيسٍُډٺج ڃ  ٽ  ايف ٍٕڈٍا، دٌيَٗ ايف ن٪َي   ،دبٍٓ ٙي. ثنبث

ٚنز دَىاهشن  ث ىنني،    سح.ڇ. ث  ډجبٍُ  و ډوبڅٶز ٭چني ثب سٮچي نبر ٍُ  400، ىٍ اٍىٙيَ ىوڇډٲبن ٽ  اُ ُډبن ٕچ٦نز 

َانؼبڇ دٔ اُ ايف سبٍين دٌيَٵشني ٽ  ٽي٘ ٍُ َانيبن ٙ ى، ث  ٣َٙ آنپ  ػ هَ و ٭ٞنبٍ  سٚز ٕا بًٕ  ةډٌهت ٍٕ ي اي

 .(226-222، 1381ٛ ييف ډٲبن ه ـنبن ډلٶ ٧ ث بني )هَسٖٶچي،آ

نز  هَوىر  آډي ( ځٶش «ونييياى»اُ څلب٧ ډٌهجي )ثب س ػ  ث  آنـ  ىٍ  ،ثنبثَ ډ٦بڅت ثبال اډنب اُ څلنب٧    ؛ٝليق ٕا

ٍا ث  ىه   ډيهَوىور ةدبٍٕيبن ىٍ ىوٍ  س ان دٌيَٵز ٽ  ه  سبٍيوي ن ي  ٕذَىني. ، ډَىځبن ه ى 

ڈ ٹَثبني ٽَىن و ك٢ ٍٹَثبني ٕ .  َٕا  ډٰ ىٍ هنڂبڇ انؼبڇ ډ

ٍا ډلپ ڇ ٽَى  و اُ ن٪نَ او سثٮ٢ي اُ ډلٺٺبن ث  ىو ىڅيڄ ډٮشٺيني ٽ  ٍُ ٽٚنشف ځنبو اډنَي     ،ٚز ٹَثبني ٽَىن ځبو 

ٍا ث  ډٲبن نٖجز ډيُٙز و ځنب  ث ى  و ٹَثبني ٽَ  ىهني: ىن ځبو 

ز: ٕش ي ٽ ث  ٕجت  «ډِىا ااه ٍ»ٙپبيز ٍوان ځبو ث  ىٍځب   -1  ىٍ ځيشي ثَ او ٙي  ٕا

ز (29/1 :ىٍ ځبهبن )هبر َا      ٽنني ); ډني   سن  ٙنپبيز ډني    <ىٍځب   >: ٍوان ځبو ث  آډي  ٕا َاي ؿن  ډن نبڅني( ثن

َا آٵَيي؟ هٚڈ، ٩چڈ، ىٍني  آٵَيي  نز. ډنف ػنِ سن  كنبډي         اي؟ ؿ  ٽٖي ډ نيَ ٽنَى  ٕا َا ٕا  ه يي، ٽين ، هٚ نز ډن

ٍا ثَ ډف آٙپبٍ ٕبُ); ؿ دبني( نياٍڇ. دٔ ثب ٽبٍ ډٮن ي ); آن ػهب  (.27، 2006ٛ)ه ډجبم،  ني( نيټ، ه ىر 

َاٍځَٵشف  -2  ٭چز آډ هشف ه ٍىن ځ ٙز ث  ډَىډبن:ٚز ث  س، س ٤ٕ ٍُػ ٚييډ ٍى ٙ بسز ٹ

نز.     32/8 :)هبر «ځبهبن»اي ٽ  اوٕشبٙنبٕبن اُ  سَػ   ٍائ  ٽَى  اني ثنب يپنييڂَ ىٍ سننبٹ٠ ٕا ثنب س ػن  ثن     ( ا

ز ځنب  ػڈ، ثبٍسچ  و  د ٍىاوى سَػ   َا ثٽبٍ ٕا ٍا ثن  آننبن آډ هنز. اډنب      ،َاي هٚن ى ٽَىن ډَىډبن؛ ُي ه ٍىن ځ ٙز 

ٍا ث  ځ ن  ه ډجبم ز ه يف ثني  انشٖنبة هنيايي ثن  هن ى      ػنڈ ٽبٍ ثن ىن   ٭چز ځنب  :اي ىيڂَ سَػ   ٽَى  و ډٮشٺي ٕا

ز. اڅجش  ثٮ٢ي ډشف ز )ٽچنٔ،  ه ډجبم  ي ٝلز ځٶشي٘إهبي دهچ ي نيِ ډ ٕا ثٮ٢ني  ىٍثبٍة  (.238و236، 1988ٕٛا

ځبن ايف ثنني  َاي ډظنبڃ    ،اُ وّا و  ،«ځ ٙنز » دن ٍىاوى ه بننني  ( 505، 1961ٛ،  ثَهني )ثبٍسچ ن   ٍا ٽن   «gāuš»ثن

«xvārəmna»   ز.نيا ىٍ ن٪َ ځَٵش « ه ٍىن» د ٍىاوىه بنني  (1865ثَهي )ه بن، ٍٛا ٽ ٍاي سَىيي ٕا  ، ىا

ز: ايف( ىٍ 32/8: )هبر «ځبهبن»ډشٶبور اُ   اډب ىو ن٪َي ٍائ  ٙي  ٕا  ثبٍ  ا

ًبضاٙ اؾت. ًؿ٦ ٠ً ثطا٥ ذكٜٞز ؾبذتٚ ٗطزٗبٙ، ذـٞضزٙ ُٞقـت ضا    اظ ُٜبٟ ٢ِٛٞ٧ٝبٙپؿط  رٖآقٌبض اؾت ٠ً 

 .(37، ل1389، )پٞضزاٝز ذٞز هًبٝت ٦ًٜ ،ثب٧س ٨ٗبٙ ٗٚ ٝ اٝ ،ا٥ ٗعزا  تٞ ،زض آ٧ٜسٟ .ث٠ آٛبٙ آٗٞذت
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ٙ  كاٝ ثب آضظ٥ٝ ذ .ًبض قس( س ); ُٜبٟ، ثطا٥ چ٨ٜٚ رطا٦٘٧ ثسٛبٕ ق٢ِٛٞ٧ٝبٙپؿط  رٖحت٦  ؿـب ١ـب ضا،   ٜٞز ًـطزٙ، ٛا

ضز قس. پؽ ثطا٥ ٗٚ، زض اضتجـبٌ ثـب    <اظ ثبضُبٟ ا١ٞضٟ ٗعزا  >ٗطزٗبٙ ٗب ضا، ثب ذسا ٛب٨ٗسٛف ); ذٞز ضا ذسا ٛب٨ٗسٙ( 

صاض ٦ٗ ٣چ٨ٜٚ )رطا٦٘٧(، ث٠ اضاز  (.41، ل2006)١ٞٗجبخ،  ًٜٖ ق٘ب ُٝا

ز و  ػڈ: آډي  ىٍ ٍوايز دهچ ي ٵٞڄ ٕي و يپڈ َاډني  «ډنِىا  ااهن ٍ »ىٍ ىوُم ٕا ٍا اُ ىوُم ٵ ٚنز ىٍ  سه انني. ٍُ  او 

ٍا ډي ىوٍسنَ   «ډنِىا  ااهن ٍ »ىواُى  ځنبڇ اُ   ،آڅن ىي ثن  سنف ىاٍى و ثن  ٕنجت ٙنَڇ       ىٍيي  و ثِ   ثيني ٽ  ػبډ كبڅي او 

ٍا اُ سنٚيني. وٹشي ٍُ ډي  ،ځ يي: اُ ډينبن ػهبنينبن   ډي «ډِىا ااه ٍ»ٙ ى،  ػ يب ډي «ډِىا ااه ٍ»ٚز ٭چز ؿنيف َٙډي 

ٍا ث   ٍا ن ني  ػڈ(، اډب 8-1/ 2 :٭١َ  ٽَىڇ )ٵَځَى ػڈنوٖز ايف ىيف  دنٌيَى. ٕنذٔ    ا٩هبٍ نبس اني ٽَى و ځٶز آن 

ٍا ډنف     آٵَيي   ځ يي: آة، ُډيف، ځيب ، ه ٍٙيي، ډب ، ٕشبٍ ، إٓ بن، ځ ٕٶني، ډَىڇ و ه  ډي «ډِىا ااه ٍ» هنبي ځيشني 

ٍا ثيبٵَييڇ، ث  ىٍوٯ ځٶز: آٵَييڇ. اډب او ثيون اين ٍا ٍهب ٽف ٽ  او ); اهن ٍ »پ  ثياني ؿڂ ن  ايف آٵَييځبن  ډنِىا(   اايف 

   اُ او ػيا ٙي و سن٘ ث  نبث ىي ث  ىٕز ىي ان اٵشبى.دٔ ٵَّ «.آٵَيي

ىٍ دبٕنن   «ډنِىا  ااهن ٍ »ىٍ ځيشي ؿ  ٽبٍ نيپ يي انؼبڇ ىاى  و  ػڈدَٕي ٽ   ډي «ډِىا ااه ٍ»ٚز اُ سٍُ ،ىٍ اىاډ 

ٍا ث  ٽٚشف ځ ٕٶني ىٍ ٭ ٟ ىٍيبٵز ديڄ وٕ ٕ  ٽَىنني،   ډي َاي نپٚنشف    ػنڈ ځ يي: هنڂبډي ٽ  ىي ان، ډَىډبن  ثن

ٍا ٙپٖز ىاى ديڄځ ٕٶني و نڂَٵشف  َايي،  اُ ىي ان، ثب ىي ان نجَى ٽَى و آنهب   .(285-282، 1390ٛ)ډيَٵو

 ،ځٶشن  ٙني   ٽن   ٽني و كشي ؿننبن  ); ػڈ( ثيبن ډياو ٍا نٖجز ىٍوٯ هيايي ث   ػڈٽبٍ ٙين  ايف ٍوايز ٭چز ځنب 

َاي نپٚشف ځ ٕٶني ثب ىي ان ديپبٍ ډي ز ُنَٽني.  ث ٍا ثن  هنب٥َ ٽٚنشف ځنبو ٕنَُن٘       ػنڈ  «ډنِىا  ااه ٍ» :ډٮشٺي ٕا

ٍانيين ځ ٙز ٙ بسش٘  ن ي و  32/14 :)هنبر  «ځبهبن». او ثب ىٍ ن٪َ ځَٵشف ىو هبر اُ ٽني ډيٽني، ثچپ  ث  هب٥َ ه 

بٍ 48/10 ٗ »ٽ  ثب ٽٚشف ځنبو   ،ٚشيس، آهَيف ډنؼي ٍُ«ٕ ٙيبنٔ»ث   ( و ٙا ِ  «هنيي  ؿَثني آن ثنب ځينب      ةو آډين

( ؿننيف  87، 1389ٛ)آډ ُځنبٍ،   ٭ َ ػبوىاني ه اهي ىاى ،اي ه اهي ٕبهز ٽ  ث  ډَىځبن ثَ دب هبٕش  ن ٙبث  «ه ڇ»

َا  ځيَى: ث  ن٪َ ډي نشيؼ  ډي ٍا ثب ٵَيبىهبي ٙبىي و ه  ٽن  ثنَ اطنَ    ن   هنبي ډٖنشي   ثب ځنَو   ٍٕي ٽ  ديبډجَ ًثق ځبو 

ڇ ٽنَى  ثبٙني. ثنب    ث  ٙنير ډلپن    ناني   ٙي  آډيني و سلَيټ ډي ثَ َٕ ًوٷ ډي «ه ڇ» ةسو يَ ٙي ةن ٙيين ٭ٞبٍ

ٍا ثن     ډَث ٣ ث  سبٍين اىيبن ډٲبيَ ثبٙي؛ يٮني هَځنب  ىينف    ثب اىڅّډٖئچ  ٍٕي ٽ  ايف  ث  ن٪َ ډي ،ه   ايف آوٍي آيينني 

َا١ي اُ ٕ ي ٹيي  ٙن ى.   سَيف ٙبځَىان آن ديبډجَ نيِ دٌيَٵش  ډني  يٙير ډ ن ٫ ٕبُى، ايف ډ ن ٭يز ثيون هيؾ ا٭ش

زن ث  هَ ٝ ٍر، آييف يِٗ   ن كي اننبر و  ډٖشچِڇ ٹَثبني ٽنَى  يسب كي ُيبىن   آنـنبن ٽ  ىٍ ډش ن اوٕشبيي ثبٹي ٕا

ز.  «ه ڇ»آييف ديٚپ٘  ڈ اهياي ځبو نَ ٕ ىډني )ځبو نَ يب ځبو ډبى ( و ځنبو ُنني  )ٽن  هنن ُ ىٍ     ىٍ ث ى  ٕا َٕا ايف ډ

زٙ ى(  هبي دهچ ي ث  ځ ٙز سَػ   ډي سَػ   َاٟ ٍُډٮ  ڃ ث ى  ٕا ٚز ث  ثنيٍٵشبٍي ثنب كي اننبر، ثن  هنَ      س. ا٭ش

ز ٽ  ٱيَډلش ڄ ث  ن٪َ ډي ،ٝ ٍر َا ٽَى  ثبٙني ٽن  ډٖنشچِڇ ًثنق ځنبو       ، او كٺيٺشبًٍٕي آنٺيٍ ٙييي ٕا ٍا اػ يِٙي 

ز. اكش بالً  ٍا ث  ٙي   ةٚز ٙي سٍُٕا ٍا    ؛اي انٖبني ثيڃ ٽَى ًثق ٹَثبني  َا ايف هٚ نز ډوبڅٶبن اوٕنز ٽن  او آن  ُي

 (.121-115، 1389ٛ ٽني )ُنَ، ځيَى و ن  ايف واٹٮيز ٽ  او ٹَثبني ډي ث  ثبى ك چ  ډي

زٝليق ثبٍ   ىٍ ايف هَوىور  س ان نشيؼ  ځَٵز ٽ  ځٶش ډي ،ٵ ٷ هبي ثنبثَ ٙبهي  .ٕا
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نشي ثبٙنني    «ډِىا ااه ٍ» ،ٚشيسىٍ ىيف ٍُ ٍٕا ز و ديَوان او نيِ ثبيي دينَو  شي ); ٙا ( ٕا ٍٕا ن اُ آننبن    اٝؾـتب  ) هبڅٸ 

شي ٍٕا شي ث » (ٽني يبى ډي« šauuan»ثب ٝٶز  ن  ديَوان  ٍٕا ثنَىاٍ   هيِني، ىٍ اٝڄ ٵَډبن ډوبڅٶز ثَډي وآنبن ٽ  ثب 

ٍا ث  ٥ ٍ ډپَّ (ٽني يبى ډي «drəguuaṇt»ثب ٝٶز  ن  ىٍوٯديَوان ن اُ آنبن   اٝؾتب ) «اني اهَي ف ٍ نپن ه٘  و آنهب 

َايفن بيي ډي ن  و ىٍوٯ(        ٍا ډي «ځبهبن»ثبٍُ   ډٚوٞ ،. ثنبث نشي )ٙا ٍٕا نشي و نب ٍٕا س ان ه يف طن ينز اهقٹني ثنيف 

ٍا ىٙن ف واٹٮني    ); ديَوان ىٍوٯ( ډي «ىٍوونيان»ثَ  ،هبي ه ى ىٍ َٕوى  ٚزسىانٖز. ٍُ );  «ىٍوونني »سبُى و ه ى 

شي( ډي «ىوٕشياٍ ٙا ن»ديَو ىٍوٯ( و  ٍٕا ٚنز دينبډجَ، ه ن اٍ  ثنب دينَوان ىٍوٯ      س. ٍُ(43/8 :)ځبهنبن  ه اني ); ديَو 

ز. ٕبُٗ  نبدٌيَ ٕا

 (:33/14) «ځبهبن»

ز١ـس. ٛرؿـت٨ٚ ضا ); ٛرؿـت٨ٚ     ذٞز ضا توس٦٘٧ ); ٛخبض/ پ٨كٌف( ث٠ ٗـعزا ٗـ٦  كت، ٨ٛط٥ٝ ظٛس٦ُ ثسٙ تآِٛبٟ ظض

س٧ك ١ـب٥   ثطزاض٥ ُلتـ٠  )زض اتحبز ثب اق٠(، كطٗبٙ «اق٠»ًطزاض١ب٥ ٨ٛي ٝ ثب  ٨ٛ٤ي ث٠ ٝاؾُ ٤توس٦٘٧/ ١س٠٧ ضا( ثب ٛا

 (.47، ل2006)١ٞٗجبخ،  <ًٜس  توس٧ٖ ٦ٗ >ضا ٝ هسضتف ضا  <ا٦٢ٓ  >

ڈ ٭جبىي ويْو يب دَٕشنيځبن هيايبن ٕنّىي دَٕشبن  «ديَوان ىٍوٯ» َٕا ايف هيايبن ډٖشچِڇ ًثنق ځنبو    ةشي ث ىني ٽ  ډ

 .ځيب  ه ڇ ث ى ةو ن ٙيين ٙيَ

ز druwand]دهچ ي: [ -Skt. drúhvan]و  -drəguuaṇtاو: [: ىٍووني  .ٽٖي ٽ  ديَو ىٍوٯ ٕا

ٍا ٥َٵياٍ ىٍوٯ ٽچنِ ٍا ٝٶز ځَٵش  و آن  نز   ىانني  ډي -drujډٚشٸ اُ  ايف وّا    ،ىٍ ٝن ٍر ػ ن٬   :و ډٮشٺني ٕا

زسٳ ډوبڅٶبن ډٌهجي ٍُډٮَّ  (.263، 1988ٛ)ٽچنِ،  ٚز ٕا

شي( ىٹيٺبً« ); ٙا »، «ځبهبن»ىٍ  َاثَ ٍٕا ٓ ىٍوٯ( انپبٍ ن٪ڈ إٓ بني يب انپبٍ آنـ  نينَوي ډٺني٘  « ); ىٍوع» ىٍ ث

َاٍ ډي ثن  ؿٚنڈ    «druh»و  «rta»ډينبن   ،ځ نن  ١نييز   وىا نينِ ه نيف   «ٍيڀ»ځيَى. ىٍ  ٍا ىٍ ه ى نهٶش  ىاٍى، ٹ

ٍا ٍوينبٍويي   «ٙا ن»ٽ  ىنيبي ن   ه ٍى. سَىييي نجبيي ٽَى ٽ  سٺٖيڈ هٖشي ثب ډٮيبٍ ٙا  / ىٍوع ډي ن (  هب، )ديَوان ٙا

َاٍ ډي« ىٍوونيان»٭بڅڈ  ز. ٍُسٍُ ةآوٍىن   ىهي )ديَوان ىٍوع( ٹ نز. ٥نَٳ   سٚز ٕا ٚز ىٍځيَ نجَى ډَٿ و ُنيځي ٕا

ُني. او ه ى ٙنبهي ٭ينني ن٪نڈ     ٚز ثَ آنهب ىاٯ ٵَيت ډيسٍُ .نپَ او و هياي او ث ىنياو ىٍ ايف ىٍځيَي، ىي دَٕشبنِ ډ

ز ث ى  « ٙا » َاي آنبنډٚبهيار و ٕا ٍا ث ٍا ډي ا٭قڇ ډي ،ٽ  ځ ٗ ٙن ا ىاٍني ،ه ى   ،ٙنن ى  ىاٍى. اډب هَ ٽٔ ديبڇ او 

هي ځَٵز و ىوٗ ث  ىوٗ نيَوهنبي  ٍا ه ا« ٙا »ػبنت  ،ه ىٗ سٞ يڈ ثڂيَى ٽ  آيب ثب انييٚ  و ځٶشبٍ و ٽَىاٍثبيي 

 .(278، 1376ٛث ئ، ) ه اهي ٙي« ىٍوع»و يب ٥َٵياٍ  ،ثو٘ نجَى ه اهي ٽَى كيبر

شف ٍوىهبن   هب دنغ. دبٻ نڂب  ىٙا

يب ثهَ  ډني ثيٚشَ  َاي دبٻ ٽَىن و ن٪بٵز ه ى و ٕبيَ ٙا َاي ٙنوٜ ٍُ     آىډيبن ه  اٍ  اُ آة ث ٚنشي  سثَنني، اډنب ثن

ز دٌيَٗ ايف ډ ١ ٫ ثٖيبٍ ٕوز ش  ٙ ى ؛ٕا َا آة ثبيي دبٻ و ُالڃ نڂب  ىٙا َاي اُ ثنيف      .ُي نشٶبى  اُ آن ثن دنٔ ٕا
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ز. اډب ډ ثيان نيِ ثَ ايف واٹٮيز ٝل٘ ٌاٍنني ٽن       ډني ثَىن ؿَٻ و ٽظبٵز ); ٍي ني( ځنب  ٕا ىٍ اينف ػهنبن ىٍ   »ځ

ٍاة هَډِيبٍ،  «ځنبهي ثَٖ نش ان ثَىن ثي اُ ٹجينڄ   ،ٍُىٙشيبن ث  ٙير اُ س بٓ ٍي نني و نبدنبٽي   .(81، 1922ٛ)ىا

َاي     ); ػٖي( ثب ىٍيبؿ ، نهَ، ؿنب ٙ آة هن ىىاٍي ډني    «نٖب»سَ  آڅ ى و اُ ه   ډهڈ ه ن  ډيٵ ٫، دبٍؿ ٽَىنني. آنهنب ثن

يب اُ ؿَٻ و ٍي ني شٶبى  ن ي ، ډٖشٺي بًن٪بٵز ه ى يب ٙا ٍا    َىٽ اُ آة ٕا ثنب   ني، ثچپ  اثشيا ه ى، ٙني  ينب ػٖنڈ آڅن ى  

ٍاٍ ځبو( نز، دنبٻ       ،ځ يِ ); اى نشٶبى    ٽَىنني   ډني ٽ  كبوي آډ نيبٻ )ډبى  ١ني ٭ٶن ني ٽننني ( ٕا و ٕنذٔ اُ آة ٕا

َاي س٦هيَځبهي . ن  ىني ډي شٶبى   ،نيِ ث نز: ؿن ن هننيوان نينِ       ث ئ. ٽَىني ډياُ هبٻ هٚټ يب ځَى ٕا ډٮشٺني ٕا

ٍا س يِ و دبٻ ن ؿنيف نشيؼ  ځَٵنز ٽن  اينف ٍٕنڈ اُ ٭نبىار هننيو       ىانني، ٙبيي ثش ا ٽنني  ډي هَځ ن  ٵ٢ الر ځبو 

َانيبن ثبٙي )ث ئ،  .(406، 1376ٛ اي

َاُنبډ » 58ىٍ ٵٞڄ  ز: «اٍىاوي  ؿنيف آډي  ٕا

ؾـطٝـ  « ا٧ٚ تٚ چ٠ ُٜـبٟ ًـطز   » :ظزٛس. پطؾ٨سٕ ًك٨سٛس ٝ ٦ٗ پؽ ز٧سٕ ضٝاٙ ٗطز٥ ٠ً اٝ ضا ث٠ ؾ٥ٞ زٝظخ ٦ٗ

ضٝٝٛس اؾت ٠ً زض ٨ُت٦ ؾـط ٝ ض٥ٝ ذـ٧ٞف ٝ زؾـت ٛبپـبى ٝ ز٧ِـط      ا٧ٚ ضٝاٙ آٙ ٗطز ز»ا٧عز ٝ آشض ا٧عز ُلتٜس ٠ً 

س ثعضٍ ٝ چك٠٘ ٝ آة ضٝاٙ قؿـت ٝ ذـطزاز اٗكبؾـپٜس ضا آظضز )غ٨ٜ٧ـٞ،      سإ ذ٧ٞف ضا زض آة ضًا ، 1382ض٦ٜ٘٧ِ ٛا

 .(80ل

شف ٍوى، نهَ و ؿٚ   ثٖيبٍ س ، ثَٚشيسٍُځ نبځ ن هبي  ىٍ ډشف نز أاه يز و ١َوٍر دبٻ نڂب  ىٙا آن اُ  ؛ٽيي ٙي  ٕا

بٍ  ٽَى «ونييياى»ٵَځَى ٙٚڈ  41سب  26س ان ث  ثنيهبي  ػ چ  ډي  :ٙا

ٍاٽي، ؿب ، ٍوى، نهَ،...( اٵشبى  و دبٕن اينپ  ؿن  ډٺنياٍ اُ    ةاكپبڇ ثيَون آوٍىن ػنبُ ډَى يب ٕڂي ٽ  ىٍ ان ا٫ آة )

ز.  ايف آة ٹبثڄ َٙة ٕا

ؿهبٍٝني ١نَث    ٽ  ٭ يأ دنب ىٍ آة نهنبى  ثبٙني    ٍا سبوان نٖبٽِ٘ ٍي ني  ،(105-104/ 8: )ٵَځَى «ونييياى»ىٍ 

ت و ؿهبٍٝي ١َث  سبُيبن ز ا٭قڇ «َٕوٙ ؿَنبڇ»  ٕا  .ٽَى  ٕا

ف ١طُع اظ زٝظخ ضؾتِبض٥ ٛجبقس ٝ ثس٧ٚ زض٧ُٞـس ًـ٠ ؾِـٚ ٝ ٗٔـد     ًـ٠   ،١ط ًؿ٦ ٛؿب ث٠ آة ٝ آتف ضؾبٛس، ضٝٛا

 ٙ زاضاة ٗب٥ ػظـ٨ٖ اظ ث٢ـط آٙ ثبقـس )   ١ـب ٝ ؾـط   ثؿ٨بض ثٞز، اظ آٙ ر٢ت ٠ً ٛؿب ضا اظ آة ٝ آتف ٛپط٨١عٛس، ظٗؿـتب

 .(78، ل١1922طٗع٧بض، 

ز:  ،ىانٚ ني دبٍٕي ډ ىي سنَيف ډلنڄ    ډشنَي( اُ نِىينټ   2520ٵن سي )  84  ځب  ثبيي ىٍ ٵبٝنچ  «ثَٙن ڇ»ډٮشٺي ٕا

 (.95، 1937ٛ)ډ ىي،  ٕپ نز يب اٹبډز انٖبن، ډلچي هٚټ و هبڅي اُ ىٍهشبن ثنب ٙ ى

نز    هنَوىور   ځيَي ٽَى ٽ  اينف ځٶشن   نشيؼ س ان ؿنيف  ډيآنـ  ًٽَ ٙي، ثنب ثَ  َانينبن    ؛نينِ ىٍٕنز ٕا َا اي ُين

َاواني ٹبسٍُ َاڇ ٵ َاي آة، ٍوى، ؿٚ   و نهَ اكش َا ڄ ث ىنييٚشي ث ز و آڅ ىن اينف   «هَىاى اډٚبٕذني» ةآة آٵَيي؛ ُي ٕا

 ٙ ى. ځنب  ډلٖ ة ډيڄ ثَ آن )هَىاى( ٙي ، ډ ٽّ «اډٚبٕذني»ثو٘، ٕجت ٍنؼ٘  ٭نَٞ كيبر
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 ٨ُط٥ ٛت٨ز٠

ِاٍٗ  ډٺبيٖىٍ  ث  ػبي هنياي هنيايبن   « ُئ ٓ»ىٍهٞ ٛ نبډيين هياي هيايبن ي نبن ، اٝؾتب  ثب هَوىورهبي  ځ

َان  َان ثَځِيني      ٽ  ىٍ آن نبڇ ،هبي ي نبني ُثبن ، ثب س ػ  ث  ٽٚٴ ٽشيج «ډِىا  ااه ٍ»اي َاي هنيايبن اين هبي ي نبني ث

ز ٙي  شجب  ى هَوىور  س ان ايف ځٶش ، ن يٕا َاي  «ُئ ٓ»نبڇ ىو انٖز. دٔ ٍا ٙا ډٲنبيَر  ثب يپييڂَ  «ډِىا ااه ٍ»ث

ٍا نيِ ن ينياٍني  ز نبىٍٕز  س ان ث  ٕهڄ و ػبيڂِيف ٽَىن ايف ىو نبڇ  َان   هَوىورانييٚي، سلَيٴ يب ث  ثَىٙا اُ اين

شجب  ٍا ډي «ډيِى»و  «ُوهَ»ثبٕشبن نٖجز ىاى. نيٶَوهشف آس٘ و ث  ٽبٍنجَىن  ؛ ينٴ ىانٖنز  اډب نن  ينټ سلَ   ،س ان ٙا

َا  ڈ ٍُُي َٕا  ٙ ى. آٱبُ ډي «ډيِى»و  «ُوهَ»ٚشيبن اُ اثشيا ثب نظبٍ سثنبثَ آنـ  ځٶش  ٙي، ډ

بٓ آنـ  ىٍ  نز.        «هنب  يٚز»و  «هب يٖف»يِٗ ٭نبَٝ ٥جيٮز ثَ ٕا آډني ، ثينبنڂَ اكينبي آينيف ؿنيهنيايي ٕا

َايف ِاٍٗ ٙبهي ٝل٘ ،ثنبث  .هٖشيڈىٍ ايف ډ ٍى  هَوىورز ځ

ثن  ځنَو  هبٝني اُ     ٹ٦ٮبً هَوىور، ىٍ ُډبن ىاٍىثَ آن  «ونييياى»ث  ىه   ٕذَىن ډَىځبن ثب وػ ى سأٽييي ٽ  

َانيبن و يب ٙبيي سنهب ث  ډٲبن  زاي َايفاهشٞبٛ ىٙا َا   ؛ىٍٕنز نيٖنز   نٺنڄ ٽنَى ، ٽنبډقً    هنَوىور آنـن    ،. ثنبث ُين

ز ٽ  ه ن  ةىهني پبنيبن نٚبنهوبډنٚي و ٙا ةٙنبٕي ىوٍ هبي ثبٕشبن ځ ٍهبي يبٵز ٙي  ىٍ ٽبوٗ َانينبن    آن ٕا اي

شٶبى  ن ي ،سب ُډبن ٕبٕبنيبنٽڈ  ىٕز)ثؼِ ځَو  هبٝي ث  َٕٽَىځي ډٲبن(   ٽَىني. اُ ىه   ٕا

ڈ َٕا ز.ٹَثبني ٽَىن و ك٢ ٍ ډٰ ىٍ هنڂبڇ انؼبڇ ډ دبٻ نڂنب    ؛ ونبدٖني ث ىن ىٍوٯ ؛ ىٍ ٍٕ ڇ ٍُسٚشيبن ث ى  ٕا

شف ٍوىهبن  آډني ،   «هنب  يٖنف »و  «ونييياى»هَ ٕ  ثب آنـ  ىٍ  نڄ نڂَٗ ١ي ىي ي ډٲبن ث ى   كبٝ ن اكش بالًهب   ىٙا

ز. هَوىورهبي  ز ځٶش ي ٝل٘ډإي٘  ٕا
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 ٕ ز. ،، ؽ ىواُىهڈ، سهَانتبض٧د اؾب٨َط٥ ا٧طاٙ، 1389 ،ّاڅ  ،آډ ُځبٍ

 ډٮيف. ،، ؽ ٕ ڇ، سهَانظثبٙ، كط١َٜ ٝ اؾُٞضٟ، 1390ننننن ، 
 ډٮيف. ،، ؽ ىوڇ، سهَانًتبة پٜزٖ ز٧ٌٜطز، 1388 ،سٶ٢چياك ي و ننننن 

ٓ. ،، ؽ ىوڇ، سهَانتبض٧د ٨ًف ظضزقت ،1376 ،ث ثٔ، ډَي  س 
ُ. ،، ؽ ٕ ڇ، سهَانرؿتبض٥ چٜس زض كط١َٜ ا٧طاٙ، 1376 ،ډهَىاى ،ثهبٍ  ٵپَ ٍو

 ؿٚ  . ،ؽ هٶشڈ، سهَان ،از٧بٙ آؾ٨ب٦٧، 1387ننننن ، 
اهيڈ ،د ٍىاووى َ. ،سهَان ، ؽ ىوڇ,١ب ٧كت ،1377 ،اَث  إب٥ي
َ. ،ىوڇ، سهَان ؽ، ٧ؿٜب، 1387ننننن ،   إب٥ي
َ. ،، ؽ ٕ ڇ، سهَان١ب ُبت ،1389ننننن ،   إب٥ي
 ثنيبى و ٵَهنڀ ايَان. ،ؽ اوڃ، سهَان ،٥ٜٞ٨ٗ ذطز ،1354 ،اك ي ،سٶ٢چي
بني و ډ٦بڅٮبر ٵَهنڂي. ،، ؽ اوڃ، سهَانآة ظ١ٝط ،1389 ،ٵب٥   ،ػيڅي  دْوهٚڂب  ٭چ ڇ اٖن
 انشٚبٍار ث جئي.، ث جئي ،، ؽ ىوڇنس زض ٛخط ٝ نس زض ثٜس١ف، ڇ1909، هَاڇث ،ىاثبٍ

بني و ډ٦بڅٮبر ٵ ،سهَان ،ت٨كتط ٧كت ،1389ځٚشبٕت، ٵَُان  و  ،ٍُٙنبٓ، ُهَ   هنڂي.َدْوهٚڂب  ٭چ ڇ اٖن
ٍ. ٕي ،َُن َ. ،سهَان ،سي  ٍ ٹبىٍي  ؽ ٕ ڇ، سَػ ، ُط٥ َٔٞع ٝ ؿطٝة ظضزقت٦، 1389، آ  اډيَ ٽجي

 ډٮيف. ،ؽ ىوڇ، سهَان، اضزا٧ٝطاظ ٛب٠ٗ، 1382 ،ٵيچيخ ،ّيني 
و  دنؼڈ(، سَػ  ا٧طاٙ زض ظٗبٙ ؾبؾب٨ٛبٙ، 1385 ،آٍس ٍ ،ٽَيٖشيف ٕف َ. ،ٍٙيي يبٕ ي، سهَان  )ٖن  ٝياي ډٮبٝ

 ػبډي. ،ڇ. ثهٶَوُي، سهَان  ؽ ؿهبٍڇ، سَػ  ،ا٧طاٙ اظ آؿبظ تب اؾالٕ، 1388 ،ٍوډف ،ځيَٙ ف
 ٕٖ  ډ٦بڅٮبر و سلٺيٺبر ٵَهنڂي.إډ ،ؽ اوڃ، سهَان، قب٧ؿت ٝ ٛكب٧ؿت، 1369 ،ٽشبي ن ،ډِىاد ٍ
ٓ. ،ّاڅ  آډ ُځبٍ، سهَان  ؽ ٙٚڈ، سَػ  ،ا٧طاٙ ثبؾتبٙ، 1386 ،ډبٍيبن ،ډ څ   س 

بني و ډ٦بڅٮبر ٵَهنڂي. ،سهَان ،ؽ اوڃ ،ضٝا٧ت پ٥ٞٔ٢ ،1390 ،ډهٚيي ،ډيَٵوَايي  دْوهٚڂب  ٭چ ڇ اٖن
 ٕٖ  دبٍين .إډ ،، ؽ ٕ ڇ، ٙيَاُقب١ٜكب١بٙ ١ربٜٗك٦ كطٗب٢ٛب٥، 1388 ،ٍڅٴ ،نبٍډف ٙبٍح

ُ. ،ؽ ٕ ڇ، سهَان ،تبض٧د ربٗغ از٧بٙ، 1354 ،ػبن ،نبٓ  ديَو
ٶچي َٖس ز ،ه ٍٖن ػ ا٧طاٙ زض قطم ثبؾتبٙ ،1381 ،ا ٝنٮشي  ، ؽ اوڃ، َس بني و ډ٦بڅٮبر ٵَهنڂي. ه بي ن  وهٚڂب  ٭چ ڇ اٖن  ُاى ، ْد
 ، انشٚبٍار ث جئي.ث جئي ،ان االٽ ٙ٘ ث  ، ضٝا٧بت، ڇ1922 ،ىاٍاة، هَډِيبٍ
َ. ،ثبػقن ٵَهي، سهَان  سَػ  ،، ؽ ؿهبٍڇقٜبذت اؾب٨َط ا٧طاٙ ،1393 ،ػبن ٍإڄ ،هينچِ  إب٥ي
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