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 ٘ٛؿ ٔمبِٝ: پو٣ِٞٚ

 «گاتاها»در  يشناس شناخت

َان/  ٥٘لٜ ًبؿ٣ٌ ٍاٻ، اي قډي، ا ُاى ٕا ٍاٻ، ىانٚڂب  آ  ىانٚؼ ي ىٽشَي ٵچٖٶ  سٮچيڈ و سَثيز، واكي ا

 / َان فبئنٜ ٘بعم٣ ٍاٻ، اي قډي، ا ُاى ٕا ٍاٻ، ىانٚڂب  آ نبډ  ىٍٕي، واكي ا  f-nateghi@iau-arak.ac.ir إشبىيبٍ َث

 ٙنبٕي سَثيشي، ىانٚڂب  ديبڇ ن ٍ ىانٚيبٍ ځَو  ٍوان/  كضب٣٤ٔغٕـٞبُٓ 

 23/11/1399ـ پق٤لٍ:  12/07/1399ؿك٤بفت: 

 ـ٥ٜصى

 فين هنيٳ ا  بني.ين ب يثچ ٯ سٶپَ ډ يثَا يسَ ځٖشَى  يهب ي و ٍا يُىا يٱجبٍ ٙټ ٍا ډ ،ٵچٖٶ  هب ىٍ ث س  يٚ اني ييآُډب يٍإش
إنز و ثنب إنشٶبى  اُ ٍوٗ     يبىين ٸ اُ څلنب٧ هنيٳ، ثن  ين ف سلٺين ا ٕنز. ا« ځبسبهب»ىٍ  يٙنبٕ ٙنبهز يدْوه٘ ثٍَٕ

نبن   غ ثَځَٵش  اُ دْوه٘يدَىاهش  إز. نشب يا ډ٦بڅٮبر ٽشبثوبن  يث  ځَىآوٍ «يٶيٽ»پَى يثب ٍو «يچين سلچ  يٶيس ٝ» ٚن
ىڃ، كنٔ،  ٕنز اُ:  ا ٭جنبٍر  ٙننبهز  ياثِاٍهب .وػ ى ىاٍى يو ك٢ ٍ ين ٫ ډٮَٵز كٞ څ ىو «ځبسبهب» ثَكٖت: ىهي يډ

ٗ  «اَٙب»بن، يىانب ثب ينيه نٚ ټ،ين يٚ اني ،يآځبه و ى٭ب، ثبوٍاُ ٍا  ٙنبهز و  ؛و ٭ٺڄ ٵ٦َر ىٕنز   ثن   يياهن ٍا  و آډن ُ
ٙننبهز،   ٝيٷ بٍي. ډٮإز ټين  ٚيثب اني يِنيٍا ٭يڇو  ٱچ٤ آډ ُٗ، ٱچ٤ فييآ، ٱچ٤ يثبوٍهب. ډ ان٬ ٙنبهز نيِ ييآ يډ
 يني ځَا ىٍ واٹ٬ ييځَا ٭ ڄ اُ ييهب و ٭ٺڄ إز. ٍځ  يوك هب ډٮَٵز ان ا٫ ا٭شجبٍ و  يس ػ بٍي، و ډٮډ٦بثٺز آن ثب واٹ٬ِان يډ
 يَ ْ  ٹنَآن و ٕن  ين و ثن  إنقڇ، ثن     يَانيٚ نيان ايس ػ  اني٭چڄ اُ  يپيٍٕي  ين٪َ ډ ِ ډٚبهي  ٙي. ث ين «ځبسبهب» ينيى

 ٍُسٚز ثبٙي. يهب ، آډ ُ يهبنيان نج 

 ځبسبهب.، يٙنبٕ ٙنبهز، ٙنبهز ٞب: ٚاهٜو٥ّـ
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 ٔمـٔٝ

َا شبًٮيانٖبن ٥ج َ ين ُ ؛َىيځ ډي ثهَ  اُ ٭ٺڄ و ىان٘ يډٚپقر ُنيځ كڄ ٍا بٵشف ي يث ٍاٻ ٱ ثن    يِين َا اكٖنبٓ و اى

َاٟ ٵَٙنشڂبن ىٍ هنڂبډن      يي(. ثَٚ ىٍ دبٕوڂ 147ٛ ،1374٭جي ، ) ٖزياو ن يبُهبين يدبٕوڂ  ييسنهب ث  ا٭شن

ب ٽٚن٘ ٽٚنٴ ډنؼنَ ثن      ين و  ياو ىٍ آډ هشف ٕا بء اڅهن  يٽنؼپبوي ييا ٽَى: آډ هشف ٕا بء. ٙبيد كچي ٍا هچٺش٘، 

َا ،آىڇ ثبٙي يوٍُ ٚ يف انيي، نوٖشيڈ اڅهيٙپٖشف كَ يا ٽنَىن  ين د كنڄ  ٍا ب ي يآوٍىن آځبه ىٕز ي ث آن ُډبن ٽ  ث

َا ُاىي هَٖودنب  و دنبه) زيواٹٮ يث ٍا سؼَث  ٽَى.(50ٛ ،1389، آ بٕبً ، ٙنبهز  ٚن   ياني يثَوُ ٭ چن  ،هچٺز انٖبن ٕا

َا ن ي يٍو فيثي .ث ى زييسٮ يآٱبُآن ن  ا٭ڈ  ډٮنبي ن ث   ٵچٖٶ  يس ان ث ف يَا ه ن ين ُ ؛ف ٽَى. آٱبُ، ه بن آٱبُ سٶپَ ٕا

نز         ٍا آٱنبُ ٽنَى  ٕا َا دَىاهنز، ٵچٖنٶ   بن ث  ؿن ن و ؿن ٍاڅ شأڅهيف ٽ  اٖن  يني، ډٺيډن  ٭بثني  25ٛ ،1397، )ٝني

َا .(يٙبهَوى نز و    ييىان٘ كپ ز و ىانب ٭بڅڈ وػ ى هَځِ اُنياٍى.  ي٘ ډٮنيُواڃ هڈ ث ٽ  ن  ىاٍ و ٹبئڈ ثن  آن ٕا

ي  ٙني   ين سٶپَ ىٍ سبٍ و دن ى انٖنبن سن   ييځ  (.19ٛ ،1397 ،ي)ٕهَوٍى ٖزين يسه ،هيا نِى اوٕز نبريكؼز و ث

ز. ى ٍا َٕځَڇ ٽَى  يڂَيبٕز، اٹشٞبى و ډ ١ ٭بر ىيف، ٕيٕا َا هبيي ؿهَ ، ٽ  ثَٚ  ٚن  هٖنشني.   ي٘ انيين نب  يث

ش ف ٭َٝ  يىٍ ا اُ انجينبي  ډبنني    يثنبٹ اني. ىٍ آطبٍ  ډٮبٍٳ ىيني ٕهڈ ٹبثڄ س ػهي ىٍ ٹچ َو ن٪َي ډٖبئڄ ٙنبهشي ىٙا

ِاٍهبي آن ثن  ؿٚنڈ ډني    ،اڅهي ب ين ځ (. 1386 ٙنؼب٭ي، )هن ٍى   ډ٦بڅت ډشن ٭ي ىٍثبٍ  كٺيٺز و ډبهيز ٙنبهز و اث

َايىانٖشف و ډِ ف كٸ ثَٚ دٔ اُ وػ ى، كٸِيسَ ثٍِٿ ز يٕا بء اڅه ىٍٻ يف ٙين ث  اهقٷ ث ٽن  اٍُٗ   يكٺ ؛ٕا

ٍا سٮَيُ ز. سنهب اٍسجب٣ ؿهَ  ث  ؿهنَ  آځنبه   اي  هب٥َ« آډ ُٗ» نِيٽني. اُ آٱبُ سبٍ ډي ٴيٖشف  ن  يٍا ٕن  ين بني  ٕا

ز.يڈ اُ سبٍياُ ډٶبه يبٍيكَٖر كٌٳ ثٖ .ٽَى ين  ډنشٺڄ ډيث  ٕ  ن، ػبډبني  اُ ه بن ىوٍ  ٕا

َايف ؿسَي ډهڈدٔ اُ اثيا٫ ه٤،  ډنَىڇ   يُننيځ  يَثننب يف ُيٽ  ى يٍوى ىٍ ػ اډٮ ډي ثَٚ طجز ٙي. ځ بن يِهب ث

ز ٙي  يځَىآوٍځ نبځ ن  يهب ٙپڄث   يث ى ، هَى ىٍ ډش ن ډٌهج ثن  ٹن ڇ هن ى     يٽ  ك٢َر ډ ٕن  ي. اڅ اكٕا

 ٕز.هب ف ن ٙش ياُ ا اي  ٭١َ  ٽَى ن  ن

ز ٽ  ىٍ ػهبن ثَػبي ييهب ن ٙش  سَيف اُ ٽهف يپي ٌبتبٞب نز  ډبني  ٕا اُ ن٪نَ   و (17ٛ ،1390ٕبٕنبنٶَ،  ) ٕا

ز َانىيډپش ة ٙنبهش  ٙي  ا فيسَ ٽهف ،ُثبنى ـ  ڈيٹني  بٍيثٖن  يهنب  اُ ُډبن .(467ٛ ،1350)كپ ز،  ٕا ٍا  ٞـب  بٌبت

ٮبٍ ه ى ٍُسٚز ډ  ين ، ډبننني ٭چن ڇ دب   ،ٌبتبٞب يٽشبة إٓ بن (.36ٛ ،1383 ،آډ ُځبٍ و )سٶ٢چي ىانٖشني يٕونبن و ٙا

َا يبٍ ٭َٵبنيٸ و ثٖيٽبډڄ و ىٹ ز و ث ٍايىٍٻ ا يٕا و ىانن٘ ثنبو و ىٹنز و دنْوه٘      يبُ ث  آځبهين ييف ٽشبة اه 

زيثٖ ه ن  ثنَ    ٽن   او يو اػش ب٭ يٵچٖٶ  اهقٹ ٌبتبٞب هبي ىٍ ثنيهب و هبر .(94-93ٛ ،1386بن، يييه ٍٙ) بٍ ٕا

َا  يدب ز ييهَىځ ز ،ٕا َا   ٍُسٚنز   اَٙن   ييځن   (.174ٛ ،1390ٕبٕبنٶَ، ) ثبُسبة ٙي  ٕا ٚن ،  ياني ييآډ ُځنبٍ ډنبنش

ٍا ىٍ َٕوى يٽَىاٍ و ځٶشبٍ ن َ    يغ ٽَى  و كپ ز ٭ چي٘ سَوهبي ټ ث ى ، كٺ ٷ ثَٚ  ڈ يٗ سٮچن ا يٍا ثنب كپ نز ن٪ن

ز. اني ٍاهن بيىاى  ٕا َا و دٕز و هب انٖبنه    يٚ  ٝ اة  نز     يِىين ا بڇيډبنش َاهنبن و   ،ٽن  ىٍ ځبسبهنب نهٶشن  ٕا ځ 

ٍانيُ  .(76ٛ )ه بن،ٽني  ډي ٍهجَي يٚيانيډَُ ىٍٕز  فيو ثبوسَ فيَثَس ث  ٘يٍا ثب ٕوف ه  بنپب
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ٍا يػبډٮ  و سبٍ يو ځَوه ياُ هَى ٵَى ځيَي ثهَ  ٙن ى.   ډني  بن ډٚنبهي  ډإډنن ف يٽني. ن  ن  آن ىٍ ث ډشأطَ ډين 

قڇ يَانيٍٕي س ػ  ىانٚ نيان ا ن٪َ ډي ث   هنبي  ځَٵشن  اُ آډن ُ   نٚنئز   نبَ  ډٮٞن ډ يٹنَآن و ٕن  ْ  ين و ث  ،ث  ٕا

ز: فياهڈ  يشيثبٙي. ىٍ ثٮي سَث  اًٚتبىٍ  ٍُسٚز  ځ ن  ٕا

تٝ ثبُـ اًٚتبٓ ٥ٝ ٚ تقب٥ِام اؿف ٞب٣٤ ٌت لٌٕت٤ثب ٣ٔ ٣ٞل مكتِت َ لـلاك  ٤ٚ ًلِٔك ولؿاك ؽٛ ،كا ؿك ؽبعل ؿُا

ٓ ؿ٤ؿٞـ ٚ ام ٚؽب ـ  ٤زبؿ ٤ٗ أل ثٝ ا٤ؽٛؿ آٌبٜ ثبُـ. ا ٤ٙ٣ف ٚ ٔلًا ِـٝ، ٌفتـبك ٚ   ٤ه ٘ٛؿ ٚعـت ٘ؾـل ٚ فٕـُ ؿك ٘ا

ٝ لاٖ ثبًـتبٖ  ٤ؿك ا ا٢ٝ ىپبكص٤ ٣ٚ فمّ ٢بٖ وٕه ولؿٜ ٚ اكتجبط ٔق٥ٛٙل٘ا٤بٖ ا٥ولؿاك ٔ ـت. ؿ  ٚرـٛؿ  ثـ ـ آٚكؿٜ ًا ٤ ٗ

ت ٞب٢ٝ ٤پب مكتِت تٛاك ًبؽتٝ ًا  (.122-120ّ ،1350عىٕت، ) فّْٛ ٚ ٔقبك  ٌٛ٘بٌٖٛ كا ًا

اٝن څي ٽچني و ػهنبني إنز ٽن        ٌبتبٞبثنيبن ٵپَي و ٵچٖٶي »ٍو  فيا اُ ػبن٘ ثَآډي  و اُ  ٍُسٚزهبي  َٕوى 

(. ځنَو  ٽظينَي اُ هنَى اَٙن يي     18، 1390ٛ)ٕبٕنبنٶَ،  « س انني كٺيٺنز آن ٍا ىٍيبثني    هَٽٔ ىٍ هَ ُډبن ډي

 اني. ثَه ٍىاٍ ٙي 

نز ٽن    يكنبٽ  يبٍيٙن اهي ثٖن   ،ُډبن ه ى و دٔ اُ آن يٍُسٚز ثَ ٍو هبي ٚ ياني ياٌٍځسأطيَثبٍ  ىٍ  اُ آن ٕا

ٍا ثن ډي  .(1384 ،ي١ٍ ) ىانٖز «ټيبڅپشيچٖٶ  ىٵ»اٍ ٌبنڂيس ان او 

نز و   يثو٘ ن٪بڇ ٵپَ رٽ  ثبٙي، ٹ ّ يٚ  ډبنيځبٍ كپ ز اُ هَ ُډبنيٚ  ه ياني ينيثبُث  هنب  ډچنز  يننبث ى »ٕا

ز يف و ٙٮبئَ ډچييثٖش  ث  سَٻ آىاة و ٕنف و آ ىٍ آٙن ة   يَانن يٵَهنڀ و س نين ا  يآوٍ سبة (.1354، يٕبډ) «ٕا

َ ؼن   يدبٻ ځَىانين دٔ اُ سهبػڈ آنبن، نشبن و يبن و سٖچ٤ ٕچ ٽيډٺيون نز  ٍُسٚنز ف يني آ سنأطي  ،1350كپ نز،  ) ٕا

ٍاث٦  يٵَهنڂ هبي بن ىٍ ډٺبثڄ هؼ  يَانيا يويډٺبوډز سبٍ(. 124ٛ َاٍ    يٸ و نبځٖٖشني٭  يا و  نقڇ ثَٹن ٽ  ثب ٕا

نز. اٽنن ن ٽن     يياَٙ  ٙنبٕي ٽَىني، اُ َٕؿٚ   ډٮَٵز ٍ ډلبٵنڄ  ٘ ىيبن ٽ نبث ين هنبى ٱَث  ٚن  ياني آة ه ٍى  ٕا

َاثَ سهبػڈ ٵَهنڂ يياٍيدب ،(146، 1ٛ، ع1391)ډٞجبف يِىي، نٶ ً يبٵش  ٵَهنڂى ډب  بن، يبن و ٕنچ ٽ يډٺنيون  يىٍ ث

َا يډ ػه ياڅڂ  ز. ٙنبهزِ ډٮَٵز  يډٺبثچ  ثب سهبػڈ ٵَهنڂ يث َان ين ىانن٘ ا  ييين س ك هنبي  بنين ، ثنٍُسٚز اَٙ ٕا

ٍا ث  ډب ز.يِ دبين ٙنبٕي و اٍُٗ ٙنبٕي يهٖش ييٽ  ىٍ ٙنبٕب يىانٚ ؛بنيين ب ډي ثبٕشبن     ٕا

ثَځَٵشن  اُ دبٕنن ثن  ډٖنبئڄ      ،يىٍ هَ ػبډٮن  و ىٍ هنَ ن٪نبڇ آډ ُٙن     ٙنبٕي دبٕن ث  ډٖبئڄ ډَث ٣ ث  ډٮَٵز

ز  آن ػبډٮ  و ٵچٖٶ  كبٽڈ ثَ ثيني ػهبن ٍان و  يثهٚش)ٕا نبٓ   ٙنبٕني  ډٮَٵنز َا ين ُ ؛(1388، ه پنب  هنبي  ٍوٕٗا

ز يَيبىځي ډ ُٗ وآ  كبٝنڄ  ٙنبٕي اُ ډٮَٵز يَيبىځي هبي ٍوٗو  يىٍٕ هبي ثَنبډ  و (12، 1383ٛځ سټ، ) ٕا

 ځنَىى  ډني  ڈيډننبث٬ و انن ا٫ ډٮَٵنز سن٪ن     ډشنبٕنت ثنب   يډ ُٙآ يو ډلش اهب يو ٽشت ىٍٕ (12ٛ ه بن،) ٙ ى ډي

ٍان،  يييٍٙ)  .(1396و ه پب

 و ٙن ى  ٍينِي ډني   دني  هنبي ډٮَٵنز و ډننبث٬ ډٮَٵنز     يبىځيَي ثب س ػ  ث  اثِاٍهنب و ٍا  ن   ىهي يني يبىاٵَ

ٝ ٍر ٙنبهشي  هبي ډٮَٵز إبٓ ثنيبن ىهي ث  آنهب ثَاي ٱنبثوٚي ث  ډٮَٵز ډشَثيبن ثَ إشٮياىيبثي و ػهز

ٔ   ځنٌاٍي   و نٚنبن    هبي ٭چ ي و اهقٹيڂډٮَٵي اڅ َى.يځ يډ ځينَي اُ   ثنيون ثهنَ    ٍا  سِٽين  و سهنٌيت نٶن
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هنبي ٩َينٴ و    هبي ٭چ ي ثٍِٿ و كشي سلَيٴ ٳهبي ٽبًة و انلَا ٕبُ ٭َٵبن ٙنبٕي ډنبٕت، ُډين  ٙنبهز

و  (330ٛ ،1373)ډجچٲني آثنبىاني،    دَٕنشى إنز   ڂبن ي ٺ ياهقٹى و ٥َ فييآ ټي ينيثهيٙپنني  إز. اډب 

ٕبُى. ٙبهٜ سلَيٴ ډٌهجي، س٦جينٸ آن ثنب اٝنڄ ىينف إنز.       ُډين  ن  ى اثٮبى س كيي ىٍ ٵَى و ػبډٮ  ٍا ډي

 ٍُسٚنز  فين ى بىهبييثن( و 18، 1390ٕٛبٕبنٶَ، ) ه ٍى ث  ؿٚڈ ن ي ٌبتبٞبانيٻ هَاٵبر ډٌهجي ىٍ َٕإَ 

 (.1029ٛ ه بن،) إز ٌبتبٞب ن٘يث اُ ثَځَٵش  ِين

َا ز و ډ ٍُسٚز هبي بن، ډقٻ َٕوى يهَ ىوٍ  ٍُسٚش هبي يځب ينٺي ى يث ډٖنششَ ىٍ آن،   ٙنبٕي ِان ٙنبهزيٕا

ز. اڅجش  ىٍ يثهي يف ٽن نييبن نٺي آيثن ٴ ډٮَٵنز،  يسٮَ»ثب ٝ ٍر  ٙنبٕي ډٮَٵزىٍثبٍ   ينياُ ډش ن ى يټ هيؾنبن ٕا

ٍا  ِاٍهب هب ان ا٫ ډٮَٵز،  ډٞنجبف  )« هنب    و ا٭شجنبٍ انن ا٫ ډٮَٵنز   يبٍ س ػيبٍ ٝيٷ ډٮَٵز، ډٮيٽٖت ډٮَٵز، ډٮ يو اث

زيطجز نڂَى يٕون (88ٛ ،1390، يِىي  سن ان ثن    ډني  ٙبن يب و كپ ز ٭ چيانج هبي ٚ ياني يو اډب ىٍ وث  ،ي  ٕا

َا يٙ اهي وػ ي ػٖز  ؾيٽن  هن   يٙنبٕبن ُثبن . ايف ځِاٍٗ دبٕوي إز ثَايدَىاهز ٙنبٕي ف ٙنبهزييسج يث

و  ِيإنز ننبؿ   ٍُسٚز ث  ٣ډَث ٍا ، ٹٞي ىاٍني آنـ  ځ نبځ نهبي  ث  ٭چزو نياٍني  يَانيٵَهنڀ ا ثب يٕبثٺ  ًهن

 .(669ٛ ،1390ٕبٕبنٶَ، ػچ   ىهني ) زياه  ثي

َاثز ىاٍ يٺبسيسلٺ ػ چ  اُ ز ډ٦بڅٮبر فيى اٽ  ثب دْوه٘ كب١َ ٹ  :ٕا

بٕني       ٙنبٕي ډٮَٵز ،ٔىبتت فٌّف٣ ٚ آكا  تلث٥ت٣ىٍ ٽشبة  (1383) ځ سټ ٍا دينَو اڅڂ هنبي ٕا ٍئنبڅيِڇ ىينني 

ٍا سٮٺڄ سَيف ىاني و ٭بڅي ډي ا٦ٍٕ يي زيٍا دٌ ٙنبٕي و وكي ډي ٵٮبڅيز انٖبن   يډٮَٵشن  هنبي   ييځب  دبيىف ي. اَٵش  ٕا

ٍا يَوين يجبنياُ دٚش يٽني. ثَه ٍىاٍ ډي بنيٍا ث يبن اڅهياى َار ٱ يي، اَٙ يياه  ثنب نٶن ً    ييين َس كيٍا نٖجز ث  سٶپ

ز.ِ يډش بن يىٍ هَى سبٍ  ٽَى  ٕا

 «ٕيَ سٶپَ ٵچٖٶي ىٍ ايَان ثبٕشبن ثنب سپين  ثنَ سنأطيَ ٍُسٚنز     » ىٍ دْوهٚي ثب ٭ن ان (1397) ُا٫ٍن 

سنهب ثَ ن٪بڇ ٵپَي و ډٌهجي ايَان، ثچپ  ثَ ٕبهشبٍ سٶپَ ىٍ ػهبن ثبٕشبن و سب ٹَون  ن  ٍُسٚز: ن ٙش  إز

. اينف  ٽٖنت هنَى إنز    ثينني ٍا  و ٍا  ٍٕنشڂبٍي و ډٮَٵنز ٵچٖنٶي ىٍ اينف ػهنبن      ، ػييي نيِ اطَ ځٌاٙش

اي ٽن  ىينيځب  ډنٖنؼ ي ىٍثنبٍ       ث ى  إز. ډؼ  ٭ن   اَٙ ٍُسٚزسأطيَځٌاٍي انييٚ نيان  كبٝڄ كپ ز 

ن بيبنني.   ٙنبٕني ىاٙنش  إنز؛ ُينَا سنأطيَ ه نبهنڂي سٶپنَ ٍا ډني         ٙنبٕي و اٍُٗ ٙنبٕي، ډٮَٵز ٖشيه

ثنبوٍ ىاٍى ٽن     ډقٝنيٍا هبي اَٙاٹي و دٔ اُ آن هَى ٝيٍايي اُ ىييځب  اَٙ يي ثهَ  ځَٵش  إنز.   انييٚ 

ٙ ى، ثب٭ض ايؼبى  ى ډيڄ و ٽ بور اهقٹي و ٭جبىي يبي٭ اډڄ ٱيَډٮَٵشي ډإطَ ثَ ډٮَٵز ٽ  اُ آنهب ث  ٵ٢ب

ڄ اهقٹني إنز، اُ   ئن ٭ اډڄ ٱيَډٮَٵشي ډنٶي ٽ  ه بن ډٮبٝي و ًٍا وځَىى  و ٍٙي و ثبڅنيځي ډٮَٵز ډي

 .(1391 ،ٍم )ٙبيٖش  ځَىاني سبث٘ ن ٍ ډٮَٵز ډلَوڇ ډي

٭ٺنڄ   و ٹچنت  ،ٙننبهز ٵ٦نَي، كنٔ، سؼَثن     ٍا  اثِاٍهبي ډٮَٵشي انٖبن، ن ٝيٍايي ډٮبَٝ، ٭قډ  ػٮٶَي

 .(1395 ،ٕيي)ا ى  إزډٮَٵي ٽَ
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ځَايني   ډ انٮي ؿ ن انلَاٳ اُ كپنڈ ٭ٺنڄ، ٥جيٮنز   هڈ ډٮشٺي إز:  يئ٭قډ  ٥جب٥جبن ن ٝيٍايي ىيڂَ، 

ُ    َٝٳ، ٭ٺڄ ػ چن  ډ انن٬    ځَايي َٝٳ، ػهڄ ث  ٕيَ انٶٖي، ٭يڇ ا٭شياڃ ٹ اي نٶٖنبني، سٞنَٵبر ٙني٦بن ا

 ٙن ى  وُڇ ػهز ٽٖت ډٮَٵز كٺيٺني ډني  ٙنبهشي و ٱيَٙنبهشي ډٮَٵز إز ٽ  ثب٭ض ٭يڇ ىٍيبٵز ٹبثچيز 

 (.1395نْاى و ايِي،  )ن٪َ

 ،ٍا  ٭ٺنڄ  إنز:  فيٽٖنت ډٮَٵنز ؿنن    يهب ىٍثبٍ  ٍا  ،(1374) يآډچ يػ اىا   آيز ڂَ،يى ييٝيٍا ثبوٍ ن ن 

ډوشٜ  يو ٍا  وك َي٭بٍٵبن ځٚبى  إز؛ ٍا  ٽشبة ډن يثَا  يو سِٽ تيآن ٍا ىاٍني؛ ٍا  سهٌ   ىنيه اٛ س ان د

ػِ آنپ  ٍا  ؿهنبٍڇ ثنب ٭ٞن ز     ،وػ ى نياٍى يسٶبور ػ هَ يو ٍا  وك  يو سِٽ تيٍا  سهٌ فيث .إز بډجَانيث  د

 ثنَهقٳ ٍا  ٭بٍٵنبن ٽن  ځَٵشنبٍ هنَ ىو ډلنٌوٍ إنز        ،و ه٦ب ډٞ ن إنز  بنيٕه ، نٖ تيه َا  ث ى و اُ إٓ

 ثَٙ َى  إز.ثب واٹ٬  يډ٦بثٸ ث ىن ډٮَٵز كٞ څ ٍا هبي ىيني ډٮيبٍ ٝيٷ ځِاٍ  يو .(1384، ُاى  كٖيف)

  ثنبڅ ٮني   ډٮَٵزٍا ډٮيبٍ س ػي  و ا٭شجبٍ  «نبدٌيَي سل يڄ»و  «ٷٝي  ١َوٍر»  ىو ٣َٙهڈ ( 1381) ٭بٍٵي ن

 ٙ َى  إز.اوهٜ 

 آيبر ٽقڇ اڅهي ك آ ٩بهَي، ٭ٺڄ و ٹچت ٍا اثِاٍهبي ٽٖت ډٮَٵنز هڈ ثب إشنبى ث   (1392) د ٍ اثَاهيڈ ن

 .َى  إزډٮَٵي ٽ ٍ انٖبنى

ن ٙش  إنز: كنٔ و ػنبن اٵِاٍنني و ثبُيـن ، ىٍ دنٔ آننبن         ص٥ٙٗ ٌفت مكتِت( ىٍ ٽشبة 1386) نيـ  ن

هنب و   ٙن ى. ثنَاىٍ! ىٍ دنٔ انييٚن     هبي ػبن ډي ػ يي و ثب ځ ٗ ثب ؿٚ بنِ ك آ ډي «ه ى»ػبي ىاٍى.  «ه ى»

 إز. او ىٍ سف س  هبن  ىاٍى. «ه ى»ٽ  نبډ٘  هبيز ٵَډبنَوايي ٹيٍس ني ايٖشبى  إز؛ ىانبيي نبٙنبٓ اكٖبٓ

ُاىي ن ٍا ُا 1371) ٙهَ ًتب( ىو ځ ن  ىا٘ن  نن ى  هنَى ينب هنَى و      ٚا ز: يپي ٕآ ٗ ٽَى  ٕا ٍِا ىانن٘ ٱَينِي و   ځ

ٍا  َٕوى  ٙين ىٍ ځ ٗ ث   آيي. ىٕز ډي ٥جيٮي و ىيڂَي ځ ٙ َٕوى هَى يب ٭چڈ و هَى اٽشٖبثي؛ يٮني ٭چ ي ٽ  ُا 

نز، اډنب سنبٽن ن ډٮَٵنز     يبىيډنؼَ ث  نَٚ ٽشت و ډٺبور ُ ٙنبٕي ز ډٮَٵزياه   ٌبتبٞـب  ىٍ ٙنبٕني  ٙي  ٕا

ز. ي يثٍَٕ َا يٍو فيثيب ډنشَٚ نٚي  ٕا َايا يډ٦بڅٮبس هألف يدَٽَىن ا يث ف هنيٳ انؼنبڇ   ين ڄ ث  اين يف دْوه٘ ث

ز ٽ   ز؟ ىٍ ٙنبٕي ٙنبهز»ٙي  ٕا  «.ځبسبهب ؿڂ ن  ٕا

َا  :ييڄ ډ٦َف ځَىيً يهب دَٕ٘ ،ف هيٳيث  ا يبثيىٕش يث

ز؟ ٌبتبٞب ىٍ ٙنبٕي ٙنبهزن   ؿڂ ن  ٕا

ز؟ ٌبتبٞبان ا٫ ٙنبهز ىٍ  ٴ ويسٮَ ن  ٽياڇ ٕا

ِاٍهبن   ؟ٖزيؿ ٌبتبٞبٙنبهز ىٍ  ياث

ز ٌبتبٞبو ډ ان٬ ٙنبهز ىٍ  هب ٍا  ن  ؟ٽياڇ ٕا

 ؟ٖزيؿ ٌبتبٞببٍ ٝيٷ ٙنبهز ىٍ يډٮن 

َا يبٍهبيډٮن ؿ    ؟وػ ى ىاٍى ٌبتبٞب  و ا٭شجبٍ ان ا٫ ٙنبهز ىٍ يس ػ يث



88   ،َ1401ؿْٚ، ثٟبك  ُٕبك٥ًٜنؿٞٓ،  ًب 

 پوَٚٞ ُٙب٣ً كٍٚ

 «يٶن يٽ» پنَى يثنب ٍو  «يچن ي ن سلچي ٶيس ٝ» هب ىاى  يو اُ څلب٧ ځَىآوٍ ثنيبىي ،دْوه٘ اُ ن٪َ هيٳ فيا

ٙنبٕي اَٙ يي و كپ ز إقډي ډ ػنت اٍائن     ٍٱڈ سلچيچي ث ىن دْوه٘، وػ ى سٚبث  ثيف ډٮَٵز ث إز. 

ػبډٮن  دنْوه٘   اُ ٵچٖٶ  إقډي ثَاي سٺ يز ىٍٻ ډٶبهيڈ ځَىيي، اځَؿ  س٦جيٺني انؼنبڇ نٚني.     يډ٦بڅج

ډَسج٤  يپيو اڅپشَون يؿبدا٭ڈ اُ  ،ډنبث٬ َيو ٕب هب نبډ  بنيدب ،إنبى ،ٽشت و ډٺبور، ډياٍٻس بڇ  َني يىٍثَځ

ٍ  ن  نن   ٗثب ډ ١ ٫ ث ى  إنز. ٍو  ٓ   فيهيٵ نني و اُ ثن   يثنَىا ، ٽشنت  اوٕنشبي ٽهنف   ،ډننبث٬ ىٍ ىٕنشَ

، هنب  ىاى  ياثنِاٍ ځنَىآوٍ   انني.  ثنب ډ ١ن ٫ ډنَسج٤ ثن ى     ثن ى  ٽن     يډننبثٮ  َيٕب و سبٍيوي و ٙنبٕي ډٮَٵز

ډياٍٻ ډَسج٤ ثب ډ ١ ٫  واُ إنبى  بُيډ ٍى ن هبي ث ى  ٽ  ثب إشٶبى  اُ آنهب ىاى  يثَىاٍ٘ يٵ يهب  ثَٿ ن  ن

دَىاهشن    ٕإاور ييثنيي و اٍائ  ٙي  و ٕذٔ ث  دبٕوڂ  ٥جٺ  ٜ،يسچو ،يىٍ ٹبڅت هيٳ دْوه٘ ځَىآوٍ

 ځيَي ث  ٭ ڄ آډي  إز. ؼ ينش ِين بنيو ىٍ دب

 پوَٚٞ ٢ٞب بفت٤ٝ

ىٍ ُډبني نبٙنبهش  ُنيځي  ٍسٚزاَٙ  ُٙنبٕي، ٙنبهشي إز ٽ  ٵَى يب ځَو  نٖجز ث  ٙنبهز ىاٍى.  ډٮَٵز

هب، انييٚن  ٍٕنبيي ٍا    ثبٹي ډبني  إز. كپ ز آډيوش  ثب هنَ ىٍ ايف َٕوى  ٌبتبٞبٽَى ، وڅي ىييځب  او ىٍ 

ثبٍ  ٕوف ث   فيڄ ىٍ ايهب آن ٍا اُ ځِني ٵَاډ ٙي كٶ٨ ٽَى  إز. ىٍ اىاډ ، ث  سٶٞ ن بيبني ٽ  ٥ي ٹَن ډي

 ي:يآ يبن ډيډ

 «گاتاَا»اوًاع شىاخت در  ف ييتعز

هبي ډشٶبور، ډٮنبني څٲن ي    ىٍ ىييځب  .بنيين ب ٍا ډي ءيٙ ٺزيكٺ يٮني ؛إز ءيٙ زيډبه بنڂَيث «ٴيسٮَ»

سنَ إنز؛ ُينَا     ٍٕي دٌيَٗ ثنييهي ثن ىن آن ىٍٕنز    ن٪َ ډي ډ٦َف ٙي  إز. ث « ٙنبهز»اُ  يځ نبځ ن

س ان ثن    ٽبٍځيَي اثِاٍي ثَاي ٕنؼ٘ ه ىٗ إز و ثب ٱيَ ىان٘ نيِ ن ي ٙنبهز ډٮَٵز ثب ٭چڈ، ٙجي  ث 

« ٚ ياني» ،«هَى»، «ىان٘»هبي  ٽچ  اُ  ي َٕ ٶي، سٮٌَبتبٞبىٍ  انؼبڇ ٙي  يىٍ ثٍَٕٙنبٕبيي اٹياڇ ٽَى. 

ثنب ثنييهي ثن ىن آن نيٖنز. ىٍ      ٍُسٚنز ٽ  نٚبن  ٕپ ر يب ډ اٵٺنز   بډييىٕز ن ډٚبث  ث  ڈيډٶبه َيو ٕب

هبي ىان٘ دَىاهز ٽ  ىٍ ايف ډٺبڅ  ث  آن اٙنبٍ    س ان ث  ثٍَٕي ٕبيَ ويْځي ، ډي«ډٮَٵز»سلچيڄ ډٶه ڇ 

 ٙي  إز.

ٍا يځ  يٵپَ يو اڅڂ  ييډٮَٵز، ځٖشَ  ىانبهبي  ٕوف اُ ځ ن  َ  يس ان اڅڂن   ډي ٽ  ي؛ ؿنبنين ب يډني   و  يٵپن

ٍا ثب نپش يثهي يٵَهنڂ َاع ٽَىياُ ث يٕنؼ نبن  شو ٭نبڅڈ   هبي ي يف دييؿ ن انٖؼبڇ ث ِين .ف ان ا٫ ىان٘ ډ٦َف ٙي  ٕا

ٍا ځ اهيث يه بهنڂ يهٖش نز و هٖنش  ياُ واٹٮ يشيٍوا يهَ ىانٚىهي،  يډ يف ٭چ ڇ  ِ ىٍ ٕنونبن  ين ن ٙنبٕني  يز ٕا

زنهٶش ٍُسٚز ٍائ  انييه ـن .  ٕا و  اًٚـتب َ ٕنونبن  ياُ ٕنب آنهنب  ٜ يىٍ ٹبڅنت ٙنٮَ، ىٍ سٚنو    يياَٙ  هبي ٚ يف ا
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ز. هَى انشوبة ؿن ډإطَٙنبٕبن  بٵز ډٶه ڇ آن س ٤ٕ ثبٕشبنيىٍ ىٍ  ييجنب يُ يَيځٽنبٍ  ثن   ،اُ ٕنوف  يف ٹبڅجيث ى  ٕا

ز.  ٙنبٕي اُ اٍُٗ ين بىىهي و  ډي ٍا نٚبن يُنيځ نز، ىٍ و  ينيثهني  ين بىهنب ِ ٽ  اُ ين« اهقٷ»ٕا  هنبي   ين ٕا

ز. ٍُسٚزٚ  ياني نز و طجنبر كٺ   ييډش٢ن ف ىاننب   ٘هبي ىٍ َٕوى  سأډڄٽ   ي ث ى يكپ ٍُسٚز ثبٍُ ٕا ٺنز ىٍ  يٕا

نز   بن نٺنڄ ٙني   ٕنون  يو ډلش ا   ناُ ډ٢ډٮَٵز  يهب ٙنبهز ځ ن بني. اډب ين ب ډي ٍا يهٖش  ٝنَٵبً و  ډٖنشٺڄ ٕا

ز.ي  يځَىىان٘ ډ٦َف ٙي  ًٽَ   ٕا

ـٛكا٣٤، ُـٙبؽت ٔـَٙ     (295ّ ،1390ًبًب٘فل، ) ٍثب ٥٘ه َٔٙ ٜوٙٙـكُىبآ ٔبثلا٢  !ؿأنكاٞٛاا٢  َ ٞا )ؿ٘ا

 ٥٘ه ٤ب ثـ(

 ثب ٤ن٣٘كا ٤ب! آؿأنا٢  ؛تٛ مٍٔٛآ ؿًٖپل ؿ٤ب ثٝ ٤بآ وٝ وٗكُىبآ ًت٣كا ثٝ ٤ٓاثل! كاٞٛا٢ ا ،٣ٔپلًٓ تٛكا ام  ٤ٗا

ؿك  ٘ٓكٚا (؟ًتا وبف٣) ُب٤ٌتٝ ٘ـ٣ٌم ٤ه ثٝ ٤بفتٗ ًتؿ ا٢ثل تٛ ٢ٞبمٍٔٛٚ آ ًٖؾٙب ؿثلكوبؿك  ُبٚ ا ٞٛٔٗٚ

ٛكا) (625)ٕٞبٖ، ٤ّبثـ كا ؿك ؽٛث٣ٞب وٝكٚؿ  پ٥َ ثب٤ـ ٣ٞكا صٝ َ ٞا َ م٣٤ٔؿ٘ا ٌ  ًبم ٥ٝٙ، ؿ٘ا ٝ ٤ُب ٣م٘ــ ، ٌـت

َ كاٜ ؿك  .(ٞب ٣بفت ؽٛث٤ٚ ؿ٘ا

ام  وٝ ؿاك٢ول ثبٚ  تًٛت مٍٔٛآ ثب ٕٞبًٞٙ وٝ ٣ِ٘ؿا ثب !ؿأنا٢  ،ٟ٘بآ .ٌٞتٙـ ٞبكوِٛثؾَ  ٞب٣٤ك ٟ٘بآك٢، آ

ــبٖ، ّ) ٞٙـإٞل ،ؿ٥ٌ٣ٔل ًلصِٕٝ ٞٛٔٗٚ ٚ ُبا ــٛكا  (893ٕٞ ــٛمٍ ٞا ــب آٔ ــً ث ــَ ٕٞبٞٙ ــَ ٣٤)ؿ٘ا ، ؿ٘ا

 .ثؾَ وِٛك( ٣٤كٞب

ــبٖ، ) ٜثـ مٍٔٛآ ثبُٙـ ٕٞبًٞٙ ًت٣ٚ كا ٥٘ه َٔٙ ثب وٝ كا ؿاكولٚ  كٌفتب ثٟتل٤ٗ ٔٗ ثٝ ٖوٙٛا ،ؿأنا٢  ٕٞـــــ

َ كفتبك ٕٞبًٞٙ 511ّ َ ٌفتبك ٚ ؿ٘ا  .ًت٣(ٚ كا ٥٘ه َٔٙ ثب( )ؿ٘ا

ـ ؽٛ ٤ٗتل ةؽٛام  ؿٔلآٖ  ؿثِٛ  ك٢ًتٍبك ا٢ثلكا  ٘ب٣٤اتٛٚ  ك٢پل٥ٞنٌب ًتؿك ٢ٞـب  كاٜ وٝاٚ  ؛ؿُٛ ٔٙـٜثٟل ٞـب  ٣ث

ــَ  (511ّ ،)ٕٞــبٖٞـــ ؿ٣ٔ مٍٔٛآ ٔب ثٝ ؿ٢ٔب ٖرٟبؿك  ٢ٍ٘لاتٛٚ  ٢ٔقٙٛ ٖرٟبؿك   ًتؿك ٢ٞــبٜ كا)ؿ٘ا

َ ٚ  ك٢پل٥ٞنٌب َ  ٚ ٢ٔقٙٛ ٖرٟبؿك  ك٢ًتٍبكؿ٘ا  .(ؿ٢ٔب ٖرٟبؿك  ٢ٍ٘لاتٛؿ٘ا

ٚ  ٌٞت٣ ْ٘ؾب» ُبؿاؿ٢ ام ا كًتٛؿ ًپي ،ُباَ ٢ًٛ ثٝ ث٥ب ٤بفتٗ مٍٔٛآ ا٢ثل ٌفت٣ ٔٗ ثٝ وٝ ٍٞٙب٣ٔٚ 

آٖ  اٜٕٞل ،٥ًـك ٞـاؽٛ ؿاٍپب ٤ٓاثل ؿاك٢فلٔب٘جل ٤ٗؿك ا ةُتب ا٢ثل وٝ ٖٕٞضٙب ،ِ٘ب٤ـ ٘بفلٔب٣٘ «٢ٌلؿاؿ

 امٜ٘ـا ٖٕٞب ثٝ كا (كاٖوب ثـٚ  كا٥ٖ٘ىٛوب) ٌٜٚلؿٚ  ٞل ٢ٞب ؿاٍپبٚ  ؿثٛ ٞـاؽٛ كث٥ٌب ٢ٔٙـ٥٘ٚلٚ  ٢ٍ٘لاتٛ ؿاٍ،پب

ٛكا )ؿاَ٘ آٔٛمٍ ؿاؿٜ ُـٜ (567ّ ،)ٕٞبٖ٘ـ اٚاكًن وٝ ٣ٞؿ ٣ٔ ، ؿاَ٘ آٔٛمٍ ؿاؿٜ ُـٜ تًٛظ ٣٤ٞا

 (.ٔنؿا اٞٛكا ٞب٢ فلٚمٜ

ــبٖ، ّ ٣ٔثبُـ ٌٞت٣ ؿث٥ٙب وٝ ٘ؾٌت٥ٗ ؿ٢ِغ٥لٔب ٌٛٞلؿٚ  كٜثبؿك ٤ٌٛٓ ٣ٔ ًؾٗ ٖوٙٛا ــَ ) (691)ٕٞــ ــ ؿ٘ا

٣ٌَٞت ٢بؿٞب٥ثٙ  .بٔجل(٥پ ٞب٢ ، ؿ٘ا

 ثٝ ٥ًٖـك ا٢ثل !كاٞٛا٢ ا ؟ؽ٥ن٘ـ پب ثٝ ؿْٔل ا،٥ًُٛب٘تٞ ٘ٝأٙـؿؽلٚ  اكدپل ٢ٞبمٍٔٛآ ثب ٔب٣٘م صٝ ،ؿأنا٢ 

َ كٞب) (745)ٕٞبٖ، ّٓ ثل٣ٌٔن٤ٙكا  تٛ ٢ٞبمٍٔٛآ ٔٗ ،آٖ  .(٣٤اٞٛكا ثؾَ، ؿاَ٘ آٔٛمٍ ؿاؿٜ ُـٜ ٣٤ؿ٘ا

 ُبا ٖپِت٥جب وٝ) كا ٟ٘بآ و٣ٌ ص٥ٙٗ ،ؿاكؿ مثب ٘ـ٣ٌم اكثنا ثٝ ًت٥بث٣ٚ ؿ ٣٤ٚافلٔب٘ل ٥٘٢ٚلكا ام  ٘ـكٚؿُ وٝ و٣ٌ

 .(٣ُٙبؽت ؿكًت) (749)ٕٞبٖ، ّر٤ٛٙـ كاٜ  ًتؿك مٍٔٛٚ آ ُٙبؽت ٢ًٛ ثٝ تب ٣ٔثؾِـ ٣٤ٞبك (ٌٞتٙـ

ــبٖ، ّوٗ  كُىبآ ٔٗ اٖرـٚ ٚ ًلُت پ٥ِلفت() ا٢ثلكا  مٍٔٛآ !ؿأنا٢  ــلٚكٍ 763)ٕٞ ــَ پ ( )ؿا٘

 ًلُت(. ٚرـاٖ ٚ
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َ ؿكٚ٘) (805ٕٞبٖ، ّ) ثب٥ُـاٚ  ٥٘ب٤َ ؿٜٔبآ ٣٤كاٞٛا ْپ٥ب ٥ُٖٙـٚ  ٌٜبؿكِٖٚ آ ثب  .(٣ؿ٘ا

 تِتمك آ٘ضٝ كا وٝ ثلا٢ آٚكؿ ٢رب ثٝكا  ٞبمٍٔٛؿَ آٖ آ تٝام  ٌلا ٣ٔوٙـ ٢ٚپ٥ل ُبام ا وٝ و٣ٌ

 .ؿاَ٘ ثلآٔـٜ ام فُٕ() (815)ٕٞبٖ، ّ تًآكمٚ ثؾَتل٤ٖٗٔبؿك

 ٞٙـاؽٛ تٛ ٕٞب٘ٙـ و٣ٌ !ؿأنا٢  ،٥٘ه ٘ـ٤ِٝٚ ا ؿؽل پلتٛهك  ٚ ؿك  ٢ٞب مٍٔٛآ ثب ًلُت نپب ٢٘بؿا ؿٔلآٖ 

َ هك  ) (857)ٕٞبٖ، ُّـ   .لت(٥ب ث٤ٔؿ٘ا

 ٜص٥لآٖ  ثل ُبا ٣ٞإٞل ثب ٖٔبم صٝ وٙـ ٣ٔ تٟـ٤ـ أل (ؿكٚك ٚاٖپ٥ل ٢ًٛام  وٝ) ٢ؽغل ٘ٓاثـ ٞٓا٣ٔؽٛ !ؿأنا٢ 

 ،)ٕٞبٖوٗ  كُىبآ ٤ٓاثل ؿ٥ٌ٣ٔل ًلصِٕٝ ٥٘ه ٘ـ٤ِٝام ا وٝ كا ُب٤ٌتٝٚ  ًتؿك ٢ٞب مٍٔٛآ ؟٤ُٛـ ٣ٔ

 .ِٝ ؿكًت(٤ام ا٘ـ آٔـٜ ؿًت ثٝ، ؿاَ٘ ٣ام ؽغلات ارتٕبف ٣آٌبٞ) (881ّ

ــَ ؿكٞــٓ ُىٌــتٗ ) (899)ٕٞــبٖ، ّ ٢ثٕٙباٚ  ؿ٢٘بثٛٚ  ُىٌت ا٢ثل ٥٘ه ٘ـ٤ِٝا پلتٛؿك  ٣ٞكا !ؿأنا٢  ؿ٘ا

 .ؿُٕٗ(

ؿٚك٢  ُبام ا ؿؽٛ ٢پّٟٛؿٚ مٍٔٛآ ثب ٘ـكٚؿ كٌبمٔٛآٖ آ .٣ٔوٙـ اٍٖ٘ل أل (ؿكٚك ٚاٖپ٥ل ًتٝؿًل) ٚاثٙـ ٤ٙها

َ ؿٚپّٟٛ) (903)ٕٞبٖ، ّ ٣ٔر٤ٛـ  .(«ًفٌغٝ» ؿ٘ا

 آٖ، ًتؿك ُٙبؽتٗ ثب تب و٥ٙـ كُىبآ ٤ـؿاك ٘ـ٤ِٝؿك ا وٝ ا٢ٝ ثل٘بٔ !ُبٚ ا٢ ا ؿأنا٢  ،٣ٔوٙٓ ًتاؽٛؿك ُٕبام 

ــبٖ، ٥ٞٓ ؿ مٍٔٛآ !كاٞٛا٢ ا ؛ُٕبًت ٖصٛ و٣ٌ ام آِٖ وٝكا  ٣ٙ٤ؿ ٤ٗٚ ا ثلًب٥٘ٓ ٌٍٛ ثٝ اٖ كآ ٌٖٛ٘ٝ ٕٞب ثٝ ٕٞ(

َ ثل٘بٔٝ) (919ّ َ ؿك٤ن٢ ؿ٘ا َ آٔٛمٍ(٤ٙ٣، ؿ٘ا  .، ؿ٘ا

 و٣كاثـؽٛٚ  ٣ٌؿِٛآ ثٝ ًٖتِبؿك٘ب ٘ـ٤ِٝٚ ا ٣ٙ٤ؿ ٚكثب ثب ٖثـُب كٌفتبٚ  ؿاكول ٖ،لب٘ٛ ثبكا  ٟ٘بآ اٖ٘ـكٚؿ پ٥ّـكٚاٖ 

َ ؿ (939)ٕٞبٖ، ٣ّٔوٙـ  كصبؿ  .٘بؿكًت( ٤ٙ٣)ؿ٘ا

 ثب٘ٓم ؿؽل ٜفل٤ٙٙـآ وٝ ثبُـ. ٞـؿ٣ٔ ًلآٚام  ُب(ا) اٚ ُتاٌـكثن ثب ،تًا كٕٞىبٚ  ك٤ب ُبا ثب وٝ تِتمك !ؿأنا٢ 

َ ٌفت) (969)ٕٞبٖ، ّٞـ ؿ مٍٔٛآ ؿْٔل ٕٞٙب٣٤كا ا٢ثل، ًتا ٔٗ (كوب اكثنٚ ا) كاٖ ثٝاكا وٝكا  ـَ  ٚ ؿ٘ا ٌٛ، ؿ٘ا

 .آٔٛمٍ ٔلؿْ(

 .ٗ آٔٛمٌبك(٤ُٙبؽت ثلتل) (1003ٕٞبٖ، ّ) ٌٞت٣ ٜٞٙـؿ مٍٔٛآ تل٤ٗ ثلرٌتٝٚ  ٘ؾٌت٥ٗ تٛ !ؿأنكاٞٛاا٢ 

 ثب ؟ًتا ٔٙـؿؽل وٝ ٕٞٙب٣٤كا؛ وٙـ ؽـٔت ٖرٟب ثٝ ٘ـا٣ٔتٛ صٍٛ٘ٝ ٕٞٙبكا .پلًٓ ٣ٔ ٤ٟٙبا ٕٞٝ ٠كثبؿك

 ٘ـا٣ٔتٜٛ ٞٙـؿ ؿاٍپبؿاٚك  ٖصٛ ؿؽٛ كٜثبؿاٚك٢ ؿك ا٢ثل وٝاٚ  ،ؿاكؿ الٚا رب٤ٍب٣ٞ ،ؿؽٛ اكدپل ٢ٞبكوب

، ؿاَ٘ ؿاٚك٢ ؿكثبكٜ ؽٛؿ، ؿاَ٘ فلؿ٢، «پوَٚٞ»( )ؿاَ٘ پلًٍِل٢ 1011ّٕٞبٖ، )ث٥ٙـ  مٍٔٛآ

 ؿاَ٘ ٌل٣ٞٚ(.

ـَ پب ) (1019)ٕٞبٖ، ّ ٜثـ مٍٔٛآ ٔٗ ثٝكا  ٢ٔٙـ٥٘ٚلٚ  اك٢پب٤ـ ،ا٢ٜ فل٤ـكا آ ٖرٟب وٝ تٛ ـ ؿ٘ا ـَ  ٢ـاك٤ ، ؿ٘ا

 (.٢لٚٔٙـ٥٘

 ٟ٘بآ ٕٞٝ كٚ،ٗ ٤ـــام ا .ًتؿكٚك ا ٜفل٤ٙٙـآ ٘ـمفلاٚ  .ٔبًتام  غ٥ل ٢ص٥ن وٙـ ؿ٘بثٛ أل ٞـاثؾٛ وٝ ؿ٢ٔلآٖ  !ؿأنا٢ 

ــبٖ، ّ)ثـٞـ  ٥٘ه ٣ُؿاپب ،٤ًٛٓ ثٝ ٖٔـآ ثب وٝ ٘ٓا٣ٔؽٛافلكا  ُبا ٔٗ .ٌٞتٙـ ٔب٤ٝٚفلٚ  ثـًلُت  (1035ٕٞـ

َ ؿُٕٗ)  (.ُٙب٣ً ؿ٘ا

 وٝ ٍٞٙب٣ٔ ا٤لم ؛ؿ٘ىل ؿؽِٙٛكا  ًٖپٙتٕبا تِتك٢ٚ مك ٥ٞش ثٝ ثـًلُت( تِتمك ُٕٗٚا٢ ؿفلٔب٘ل) ٢وٛآٖ 

 ٢تٙـ ؿثبٚ  ًلٔباٚ ام  ًتاٚ ٚ ؿٚ ا عب٣ِوٝؿك ،ثٌتاٚ  ثلكاٜ كا  ٥ًـاٚ ك ٖفلٔب ٤لم ٌٜبكٌق ثٝ ؿًل ٌٖٔتبؿك م

َ ٔلؿْ) (1043)ٕٞبٖ، ّ ٘ـؿثٛ ماِٖل َ ًلٌقُت ٢ؿاك ؿ٘ا  ؼ(.٤ب تبك٤، ؿ٘ا
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ٚ  ٞب مٍٔٛآ ثب ًت.ؿٚك ا كث٥ٌب ٔبام  ٟ٘بآ ٢ت٥ِٛـ كوبٜ ٥ُٛ ٞٓ ،٣ٙ٥٤آ كٍٚ ٞٓ، ٘ـاك٘ـ ك٢ٌبمًب ٔب ثب ٞب ولپٗ

ــبٖ، ّ٘ـ آٚكٖ ٤بٚ م ًب٘ٙـك ٣ٔ ٥ًتآ ٖرٟب ثٝ ُٖبؿاكول ــَ تِٛ) (1051)ٕٞ ــؿ٘ا ــَ آ٥ ــ٥ـ، ؿ٘ا ــَ ٤ ٗ، ؿ٘ا

 كًبٖ(. ت٥آً

آٖ  ؛آٚكؿ ًتؿ ثٝ ؿؽٛ (٢ئٙبؿ) ٣ٙ٤ؿ ٚكثب ثب كاٖ آ ؛ثلٌن٤ـ ؿؽٛ ا٢ثلكا  اؽِتل وٝ ؿ٢ٔل ؛ًٖپٙتٕبا ٜٔـ٤ٛٔب اٚ،

 ًٖبٔب ثٟتلكا  ٘ـ٣ٌم ٢ٞبكوب ؿأن ٢ٞبكًتٛؿ :٤ٌٛ٣ٔـاٚ  ؛ؿ٣ٔثل ٚم٢پ٥ل ٢ًٛ ثٝكا  ٌٞت٣ وٝ ا٢ٜ وُٛٙـ

َ ؿ (1071)ٕٞبٖ، ّ ٞـؿ٣ٔ  ، ؿاَ٘ ًٛؿٔٙـ(.٤ٙ٣)ؿ٘ا

 ًلاًلؿك  ا٢ٝ ُب٤ٌت ٘ـ٣ٌٚ م ٞب ؿاٍپباٚ  ا٢ثل ؿأن كاٞٛا ا٤لم ؛ُٜـ آٚكؿٜثل ًٖپٙتٕبا تِتمكآكم٢ٚ  ثٟتل٤ٗ

ــٖٝ ٘بآ ا٢ثل ٕٞض٥ٙٗٚ  .ًتا ُتٝؿا ٣٘اكما ٘ـٌب٣٘م  ٔٛؽتٝآ ٌلفتٝ ًلصِٕٝاٚ  ٥٘ه ٥٤ٗام آ وٝ كا ؿاك٢ولٚ  كٌفتب و

َ ٌفتبك ٚ ولؿاك ٘) (1089)ٕٞبٖ، ّ٘ـ ا ثٌتٝ كوب ثٝٚ  َ لبٕ٘ٛ٘ٙـ٥ؿ٘ا  (.٣م٘ـٌ ٢ه، ؿ٘ا

 ؿأن ُتاٌـكثن ا٢ثلكا  ؿؽٛ ؿاكولٚ  كٌفتب ٘ـ٤ِٝا فلُُٛتلٚ  تِتمك پٌل ،و٣ٌِتبًت وٝ ثبُـ ص٥ٙٗٚ 

ٛكا ٔنؿا(.) (1093)ٕٞبٖ، ّوٙٙـ  ٢ل٥ٍ٥پ ٤ِٖبٞب ٥٘ب٤َٚ  َ٘ؿا ثب اكٜٕٞٛ ت ٞا َ ثنكٌـُا  ؿ٘ا

 ؿاكؿ ٣٘اكما ٘ـ٣ٌم ًلاًلؿك  ث٣ٟ ٥٤ٗام آ ٢ٚپ٥ل ا٢ثل كا ٥٘ه ٘ـ٤ِٝا ُىٕٛٞٙـ ٜثٟلاٚ  ثٝ ؿأنكاٞٛا وٝ ثبُـ

َ پ) (1101)ٕٞبٖ، ّ  (.٣ٗ ث٥٤ٟام آ ٢ل٥ٚؿ٘ا

 ص٥ٙٗ ٔٗ .ؿُٛ ٚاوبٔلؿكٚك  ٤ِٗؿ ثٝ ثٌتٝاٚ  ٚپ٥ل ٤ه ثج٥ٙ٥ـٚ  ٤ـآ پ٥َ اؿ٤٢ـكٚ ص٥ٙٗ ُب٤ـ !ٖ٘بٚ ا٢ م ؿأٖلا٢ 

ٚ  ت٣ٍٙكٚم٢  كصبؿ و٣ٌ ص٥ٙٗ. ٣ٔوٙـ ؿ٘بثٛكا  َٔاٚ آكا ٖصٛ ؛اكْؿ ٣ٔٚ ؿٚك  كثلعق ٣٤ٚاوبٔلكا ام آٖ  و٣ٌ

 ثب ٌلا .ٌٞتٙـ ًت٣كا ٖوٙٙـٌبٜتجبؿكٚك  ٚاٖپ٥ل .ؿثٛ ٞـاؽٛ ىفٌٛآٜ ٚ ا ثب اٜٕٞلاٚ  ِْ٘زباًلٚ  ؿ٣ُٔٛ پل٤ِب٣٘

ٗ ثب ٤ام ؿ ٢ل٥ٚؿاَ٘ كاثغٝ پ) (1109)ٕٞبٖ، ّ ٣ٔو٥ٙـ ؿ٘بثٛكا  ٥ٔ٢ٙٛ ٌٞت٣ٚ  ٘ـ٣ٌم ٤ُٛـ كٕٞىب ٟ٘بآ

 (.٥ٛٙ٢ٔ ٣ٗ ثل َٔٙ، ؿاَ٘ احل ولؿاك ثل م٘ـ٤ٌآكأَ، ؿاَ٘ احل ؿ

ٽنبٍځيَي آن   اُ ىٍيبٵز ىانن٘ اڅهني و ثن     ٍُسٚزكپ ز ىٍ سن ٫ ٭چ ڇ ثنيبني ثٍَٕي ٙي  ډٚه ى إز. 

ي، ٕبهز ىنيبيي ه َا  ثب آٍاډ٘ ٍواني، إنشٺقڃ ٽٚن ٍ و َٕٙنبٍ اُ    ثَاي ديَوي اُ آييف ثهي و هياٙنبٕ

٭جنبٍر ىيڂنَ، ُننيځي     نيپي ٍٵشبٍ و ځٶشبٍ، و ىٍ نهبيز ٕبهشف ُنيځي ډين ي ٙبيٖش  ٕوف ځٶش  إز. ث 

ٕنبُني.   ٍيِي ٙني  ډني   ٥ ٍ هيٵ ني و ثَنبډ  ډياٍ إز. ٍُسٚشيبن ىنيب ٍا ث  ىني ي و اهَوي ثهيينبن س كيي

ځَىى و ث  سٺ يز ٭چڈ كٞ څي و ك٢ن ٍي   دْوه٘ اډَي ٭بىي إز و ډنؼَ ث  ٍٙي ډٮَٵز ډي يٍو فيثي

ٙ ى. هيٵ نيي انٖبن و اهشينبٍ او ن بينبن إنز و     هب كبٝڄ ډي دَىاُى. ثٞيَر ثب س ػ  ٭ يٸ ث  دييي  ډي

ٞ ڃ ىاٍى. ٭ نٸ  إز. ډٮَٵز، ىٍوني ثبٙي يب ثيَوني، اثِاٍهبي ډشٶبوسي ثَاي ك  ُيجبيي ىٍ ځٶشبٍ، ٽبٍثَىي

 آځبهي نيِ ډشأطَ اُ اثِاٍ ٙنبهز إز.

 «گاتاَا»شىاخت در  يابشارَا

َانيه   د ٦  ا ؿ  ثب ،اٍسجب٣ في. ااني ثب هيا ىٍ اٍسجب٣ ث ى  بډج ٍا  سپچڈ ٍة و ٭جي و  ِىيوٕا ثن  هنَ ٝن ٍر     بين و ؿ  اُ 

ز. ډي ٍا ث  ىڃ ٍٕ ڃ واٍى ي يډٶبه ڂَ،يى نز  هب دَٕ٘ ٽَى  ٕا نني، ٙنبهي   ا ډ٦نَف  ٌبتبٞـب ٽن  ىٍ   هنبيي  و ىٍه ٕا

نز.    يثَه ٍىاٍ ىٍ  ٕبييو ٍ نيوىاػب ثب ،ٕزا سَيفٻدب ٽ  رځ هَ ثب اي،  ٵَييٍا آ نػهب ٽ  س » ٍُسٚنز اُ اڅهنبڇ ٕا

ننز، ينني دبٕننن هننيا ثنن  ايٙننب (.1019ٛ ه ننبن،)  ثي ُٗډ آ ډف ث ٍا  يډنيونيَو  اٍيدبيي ،ه ډفو دَس  ف ىٍه ٕا
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هنب ثن  ٝن ٍر ٵ٦نَى، ىٍ ٭ نٸ ٍوف       هنب و ثنيي   ٵهڈ و ىٍٻ هن ثي  ( ثبٙي.8 ٙ ٔ:« )وٓسَٺْ ٓاهٓبهٓ ٓهٓب ٵُؼٔ ٍٓهٓب ٵَأَڅْ»

ِاٍنهبى  ٙي   هب انٖبن َا يو اث ِا ىان٘ يٹيٍس ني ث ز.  يياٵ ٽني ث  ه نبن   َوييځ هَ دبٻ د فيهَ انياُ  انٖبن اُ إا

 .ٙ ى ډي ىانبسَ انياُ 

 ايثَ ى،ډيځيَ َٕؿٚ   ٙباُ ا ٽ  ٍيځٶشبو  ىاٍٽَ ثب ،ٙيثب ٙش ٍا ىا نييٚ ا ثهشَيفو  َٕٙز سَيفٻدب نپ آ

ُا ىه  ډهَو  نبيياس  ثب ىاډٍِاه ا ٍا دبينيځيو  ٕبييٍ ٽٖي ؿنيف  (.815، 1390ٕٛبډبنٶَ، ) ىاٍىډي نياٍ

َا ډي ؼبةيا( 2 :ػ ٮ )« الحِكمَ ة ئٮٓچِّ ٔهٔڈٔ اڅپِشبةٓ وٓ ئَِٽّيهِڈ وٓ وٓ» يياَٙ  يځب يى بيځ   يدنبٽ ي ين ثبآډ هشف،  يٽني ث

ز. ٕٺ ٣ انٖبن يٵ٦َ ىهني. َٕٙنز دنبٻ ٙن٣َ      ډني  ِ  ٍمين ز ثب ٵبٝچ  ځَٵشف اُ ٵ٦َر و ٱَٷ ٙين ث  ٱَيىٙا

ز.  ډنيي ثهَ  ِاٍ ٹيٍس ني ٵ٦َر ٕا ز. يو ډبن٬ آن آڅ ىځ ي،دبٽ ،ٍا  ډٮَٵز ،ڂَيى ٭جبٍر ث اُ اث  نهبى انٖبن ٕا

ز. ىڃ ډهج٤ آډ ُ يډٮَٵز ځَى ياٍهبىان٘ ډ ػت ىٍػبر ډشٶبور اثِځ نبځ ن وػ ى ډَاست   ياڅه هبي ي  ٕا

ٍا ث  ډٶه ڇ سجي هبي إز و كٔ سؼَث   ( ٍا،هب ُٗډ )و آؿيِهب  ثهشَيف ٗه  ٗځ  ثب! ثٚن يي» ٽني. ډي ڄيٍوُډَ  

 ػنج٘ ثَاثَىٍ  .ٽنيي (ځِين٘)و  ىاوٍي نسبىه  هَ يټ ،( ٍاهَي نيو ا ييٍاه ا) ىو ٍا  ٙفٍو يٚ نيا ثب ثنڂَيي

ٍاٍيٵپو  يينيآ) ٍٿثِ  .(179ٛ ،1390، ٕبٕبنٶَ) «ٽنيي ڇ٭قا ځبهيآ ثبٍا(  ىه  ځِين٘) ( آن 

و   ځبىٍونِ آ »ثبٕبُى.  ثنيي و سلچيڄ انييٚ ، ىان٘ ٍا ډي ٍٕي دٔ اُ سؼَث  كٖي ٦ٕلي، ٥جٺ  ن٪َ ډي ث 

 (.805ه بن، ٛ)ډيٙنبٕي« ُثب ٕزىٍنبٍا اُ  ٕزىٍ ٽ  ٽٖي نه ب؛ ثبٙيياو  نيبي٘ ى ډبآ ييٍاه ا ڇديب نٙنيي

ٕبُ ٍٵشبٍ  دَىاُى و ُډين  ٭ٺڄ ديبډجَ ىٍوني و ٭بډڄ ٙنبٕبيي َٕ  اُ نبَٕ  إز؛ اثِاٍي ٽ  ث  س څيي ىان٘ ډي

اُ آن إشٶبى   ٌبتبٞبث ى  ٽ  ىٍ َٕإَ  ٍوٙي ٚشف،يآن هڈ ثب ه  ،ځ و ځٶزنيټ و نَٚ آن ىٍ ػبډٮ  إز. 

٭چڈ ك٢ ٍي ٍا ډوب٥ت ٹَاٍ ىاى  ٽبٍ ځَٵش  ٙي   ث  ٍُسٚزس ٤ٕ  ٽ  يډنٖؼ  هبي دَٕ٘ٙي  إز. 

 ٽني و ؿنيف ٍوٙي اثِاٍهبي ٭ٺڄ و ٵ٦َر ٍا ٵٮبڃ ډي .ه اني نڂَي ډي إز و هن ُ هڈ انٖبن ٍا ث  ىٍون

هب ډٚشَٻ إز، اډب ٍا  ىٕشيبثي ث  ىان٘ ثَاي  انييٚي إز. اثِاٍهبي هَىوٍُي ىٍ ثيف انٖبن آُاى ُډين 

 .ه   يپٖبن نيٖز

 «گاتاَا»َا ي مًاوع شىاخت در  راٌ

ٍا ډ يياڅڂ  يياٵِا ىان٘ يهب ٙنبهز ٍا  ، اُ آن يييځب  اَٙ يس ان ٭قو  ثَ ٙنبهز ى ډي بني ٽ ين ب   يآُډ ى  

ٍاً ن  ى. يثَىاٍ ثهَ  ز اَٙ ٍُسٚز ډپَ ش  ٕا بن و يثب ىانب ينيه نٚ .ثَاي ٽٖت ډٮَٵز اُ هيا، ىٕز ث  ى٭ب ثَىٙا

ز. يٍا  ٭ چ آنهبآډ هشف اُ   ٍوي ٕزا سَ ٕزىٍ و سَ ډهڈ نـ آ ث  ټي ڇاٽي، ٕزىٍنبو  ٍٕشپبىٍ نډيباُ » ډٮَٵز ٕا

ٍا آ ځ يي نب ٕوفىا ثب نبىا ثبيي ؟وٍىآ ډي  ډبي اثَ ،ىاډٍِاه . اي اٽني ا ځ ٍَا  ىڇډَ ىاننب ٽ  ىاډجب سب ٽني ٍٙپبو آن 

 (.295)ه بن، ٛ ثبٗ« نيټ ډن٘  ٽننيٍٙپبآ

انييٚني ىانبينبن ثنَ ځٖنشَ       هڈ (. 160ٛ ،1 ع ،1363 ،ډؼچٖي) يٽن ٽڈ ډى ٍا هَى نبىاني ثب ه نٚين

ٕنبُى و كپ نز ٭ چني ٍا     ٕبُى؛ اڅڂ هبي ٍٵشبٍي و ځٶشبٍي ه ثي ډني  اٵِايي و ٙنبهشي ٍّٳ ډي ىانبيي ډي
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ىهني و ٕنبهشبٍ ىانن٘     يبثي ډَىڇ ٍا اٵنِاي٘ ډني   اٵِايي، انڂيِ  آځبهي ٽني، ثَ ىانبيي ځَوهي ډي سٺ يز ډي

ي ىٍٕنز ىٍ دنْوه٘ و آډن ُٗ نينِ ٍا  ٙننبهز ٍا ٽ سنب  و       ډنيي اُ اڅڂ ي ٽني. ثهَ  ځَوهي ٍا إش اٍ ډي

ٽني. ىٍيبٵز ٹ انيف كبٽڈ ثَ هٖشي ثَآډي  اُ ٕونبن هيا يب ديبډجَان٘ يب ثَځَٵش  اُ ٥جيٮز نيِ  ډ٦ ئف ډي

 ٍُسٚنز  اَٙ ٍٕي  ن٪َ ډي ٽني؛ ٍاهي ٽ  ٙبيٖش  إز ډإډنبن دَؿ ياٍ آن ثبٙني. ث  ثنيبن ىان٘ ٍا ٍوٙف ډي

وػ هبي ٭چ ني   آيي و ػٖز هبي ٙبيٖش  اُ آن ثَډي ٕوف ځٶش  ٽ  آډ ُٗ« انييٚ  ىٍٕز» اُ اڅڂ ي ٵپَي

« ٽف ٍٙپبآ يڈاثَ ىډيځيَ َٕؿٚ   نيټ نييٚ اُ ا ٽ ٍا  ٙبيٖش و  ٕزىٍ يهب ُٗډ آ»ځيَى.  ٍا هڈ ىٍثَ ډي

 «بډ ُين ډنف ث ننبٵ٬ إنز ثن      يڈآنـ  ٍا ثَا !بيهيا»س ان ځٶز:  يىيڂَ ٕوف، ډ  (. ث 881، 1390ٛ)ٕبٕبنٶَ، 

 . (181، 2ٛع ،1377ډشٺي، )

ٍاډِىا ٍا ٹبن ن ني آٵَيػهبن آٵَ اه  ز. ىٹين٘   ثنب ډ٦بڅٮن  ٭چن ڇ ىٍٻ    هنب  ٹنبن ن  سنَيف  و ىٍٕنز  سنَيف  ٸيي  ٕا

ز. ن بُهبيد ينيىٍ اكپبڇ ى هب ف ٹب٭ي ياُ ا ي. ثوٚٙ ى ډي ُان ، ٍوُ ،  ييٕا ٍان ٕنبڃ    اُ ػٚف يځَوهو ٍو ِا هب ٽ  هن

بٓ َٕا ز. ، اُ آن ػ چ  ٙي  ٍيِي ثَنبډ ٮز يٹبن ن ٥ج ث هنڈ   يسٮبډنڄ انٖنبن   ،ٖزين يهنؼبٍهب ډوشٜ ٭چ ڇ سؼَث ٕا

نز. ثنبوٍ ا   ډني ١بث٦  نز.   يف ن٪نڈ، آځنبه  ين ٕا ِٕا «  ثي ُٗډ آ ٙبا ثبٍا  نڈىٍو نييٚ و ا انػيو ٻ،دب ډئيشياي آٍ»اٵ

 (.439ٛ ،1390ٕبٕبنٶَ، )

ب» ش ي:ٮني «ٙا َ    يآنـن  ثنب ن٪نبڇ هٖنش     ٺز،يكٺ و يٍٕا نز، ثَسن َ  فيه بهننڀ ٕا َ  ،ٝنٶز  فيو ثنبوس  و ډ٪هن

ٍا ز. ا اه  ب» بن ث  يډِىٕا ٍا ځ ننبځ ن   هنبي  يځب يىٍ ى يػهبن هٖش يٽني و ه بهنڂ ډي زيٍا سٺ  ي، كپ ز ٭ چ«ٙا

ز و  يٚڂيه  يهٖش يٽني. ٹبن ن ني سأييي ډي ز.يث يٚشَ ثبٙي، نبىانيز ثيٚ  و واٹٮيف انييٵبٝچ  ث هَؿ ٕا  ٚشَ ٕا

بن يٚن ا يډوبڅٴ، د ينٚي. ىٍ ٕ  يف ډبن٬ ٕبهشبٍٙپنياډب ا ؛ث ىډ٦چ٬ ف ٱبڅت ډَىڇ ييآاُ  ،ٹجڄ اُ ٍٕبڅز ٍُسٚز

ىاىني. سٶنبور   ډي ٍا آډ ُٗډَىڇ و ن يٽٚييني  ىييف ه اُ آ ٕزو ى نيىث  ډوبڅٴ سٚزٍُ يهب ُٗډ آ ثب يډهَدَٕش

ه ٍىنني و اُ   ډي نبن هب ف آډ هش يآنبن ثب آډ ُٗ ه  يي. ٙبهب ن  كؼڈ آډ هش  ،ډشٶبور ث ى يثبوٍهبىٍ آنبن،  ييَ ثنبيُ

شجب  ث ىن سٮچ ٍا  يثن ى. هَؿن  ثن ى ننبىان     يَيدٌ ٙي ډبن٬ كٸ ډي جٚبنيـ  نٞي ث  آناډب ىڅجٖشڂ ،ڈ ه ى آځب  ث ىنييٙا

 ىاىني. ډي ځٖشَٗ

و  هب ُٗډ آ ثب .ٕزىوٍ ا ٍثٖيب ډباُ  نهبآ يس څيي ٍٽب ةٙي  هڈ، يينيٍوٗ آ هڈ ؛نياٍني ٍيځبُٕب ډب ثب هب دِفٍٽُ»

 .(1051)ه بن، ٛ «نيآوٍ نيبو ُ ٕبننيٍ ډي ٕيتآ نػهب ث  نٙبىاٍٽَ

ش  ٽ  كپ ز ٭ چ اي  ځٖشَى يآىاة ٭ چ يٍٕي ډهَدَٕش ن٪َ ډي ث  نز. اڅجشن  ٭ن اڇ     ډي ٴيٍا س٢ٮ يىٙا ٽَى  ٕا

 ٸ آنبن ث ى.يسل  هبي ٍوٗاُ  يپيث ىني و ٕٶ٦ٖ   ډني ثهَ ِ اُ هَى ين

 ٙباُ ا ىه  يدهچ ىو ُٗډ آ ثب ىٍٔوٓني ٍځبُډ آن آ ډيٽني. اننڂَ اډَىٍوٯ(  وانديَ ٕش ىَٕ) واثني ينټا»

 يِنيٍا نيټ نييٚ ا ثب !ىاډِاي  ،ن  ،ٽني ډي دٚشيجبني( ٍا ٕبييٍدب) ٕذنشبډئيني  ثب ىنث  ن  ؛ډيػ يي ىوٍي

 (.903ه بن، ٛ)ډيٽني« 
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ز.  زيٕٶ٦ٖ  ډبن٬ ىٍٻ واٹٮ َاثَ ٙنبهز واٹٮ ينبىٍٕز ډبنٮ يهب ٚ ياني يَيځٽبٍ ث ٕا ثٖنب   . ؿن  ٕزهب زيىٍ ث

ش ،ٽ  ثب ه   وػبهز ي٭چ  ٍٕا ٘  ا ثبٙي ٽ  نيانٖشف يكبٝڄ نب نز  ٗ اٍُٙن نيسَ اُ آډن هشن َا ٕا ىٍٻ ىٍٕنز   ي. ثن

ٍا ثب ډٮيثب ،ث ىن هَى  ي.يډ٦ ئف ٕنؼ يبٍيي آن 

 «گاتاَا»ار صذق شىاخت در يمع

ثنيي ٙني  إنز. آنـن  انٖنبن ىٍ آن ثن  ٙنه ى        ىٕش « كٞ څي»و « ك٢ ٍي»ىان٘ ىٍ ىو ځ ن   ٌبتبٞبىٍ 

نبدنٌيَي ثنييهيبر    ه٦ب هب، آځبهي ثب ػبنِ ٭بڅِڈ آډيوش  إز. ٍٕي هيؾ ه٦بيي نياٍى. ىٍ ايف ځَو  اُ ىانٖش  ډي

 ٚن  يانيآُډنبيي ىاٍى.   . اډب ىانن٘ كٞن څي ډنقٻ ٍإنشي    اسپبي آنهب ثَ ٭چ ڇ ك٢ ٍي إزٕجت  ث  اوڅي  هڈ

وٹشي ٽ  ثب آن ه بهنڀ ثبٙي ىٍ ٍا  ٍإشي، إنش اٍ إنز. ىينيځب  س كينيي     ډب  ٚ يو انيإز  كٸ اه ٍاډِىا

ٽني ٽ  انييٚ  ىٍٕز ىٍ ٕبي  اهن ٍايي ٙنپڄ ثڂينَى و هنَى ثنب هنؼنبٍ هٖنشي         هڈ ايؼبة ډي ٍُسٚزآييف 

ډ٦بثٺنز ثنب   »ٙ ى و يپي اُ اٝ ڃ ثهييني إز. ٙبيي ًٽَ  ٙنبهش  ډي« اَٙب»بڇ ه بهنڀ ثبٙي؛ ؿيِي ٽ  ثب ن

سَيف ثَځَىان ه يف اٝنڄ إبٕني اَٙن يي ىٍ انييٚن  كپي بنن  ثبٙني؛ واٹٮيشني ٽن  ځَوهني اُ           ٽبډڄ« واٹ٬

 ،ُبٱىٍ آٽ   نؼبآ اُ»نيِ ىٍيبٵز ؿنيف ىانٚي إنز.   ٍُسٚزنبډني. ه إش   ډي« اوډَ نٶٔ»انييٚ نيان آن ٍا 

 نػب ډب سف ث   نڂبي و آٵَييآ ىه  ىهَو  نييٚ ا ثبٍا  ډب َٕٙزو  انػيو اٍان،ػبني نػهب ،!ىاډِاي 

« ىٙ  ه بهنڀ س  ىهَو  نييٚ ا ثب ني بهب ځِين٘و  نډبٍځٶشب، نډبىاٍٽ  ٽَ ډنييڈآٍُو نيِ ډب ،يثوٚيي

 (.271ه بن، ٛ)

ز ىواڇ آن ٚ يانيث ىن  يٺياُ ه اٛ كٺ يپي ي. ين ځ  ډني  ٕنوف  ين٪نڈ هٖنش   يٚنڂ ياُ طجنبر ه  ِ ي. اَٙب نٕا

ٍايثب ٙ ى ډي ٽ  س ٤ٕ ډَىڇ و٬١ يهَ ٹبن ن :بن ډٮشٺينييٍُسٚش نش  ثبٙني   يه نبهنڂ  ييي ثب هنؼبٍ اه  ٍو  فين اُ ا .ىٙا

ش ٍٕا نز  «ډ٦بثٺز ثب واٹن٬ » ډٮَٵزٝيٷ  بٍيو ډٮ ،«يډ٦بثٺز ثب هنؼبٍ هٖش» يو ىٍٕش يډقٻ  نش  ؛ٕا ٽن    يثَىٙا

ز. ثهَ  نز.   يبٍ ىٍٕشياُ ډٮ ځيَي ثبوٍ ډ كيان ٕا ثٚنَ   يي ٭چ ن ين َ  ىين ىا هَؿن  ډٮَٵز، ډٚ ٷ ځٖشَٗ ىان٘ ٕا

َام ٍا ثوٚن    يف ډَىډن ين ىٍ ثيىان٘ ىٍ ځٖشَ  سبٍ ييبيثَى. د  ډي زياُ واٹٮ يٚشَيسَ ثبٙي ثهَ  ث ٵ اُ  يٽن  آډن هشف 

َاٍ ىاى  ث ىني ن يُنيځ َا يبٍيبُډني ډٮيه ى ٹ ش اٍيس ػ يث ز سب ٕا  و ا٭شجبٍ ىان٘ ثَػب ث بني. ي  ىٙا

 «گاتاَا»ٍ ي اعتبار اوًاع شىاخت در يتًج يارَايمع

َا ٍُسٚز ٍا  ىٍ سَىيځِ يث ٍا س ٝ يَيځٽبٍ ث  ،يهبين٘  َا ډي  يهَى   ييؼن  دبٍٕنب  يٽن  نش  ينٚن يځِ يٽني، آن هڈ ث

نز   اي ي ف ډٶه ڇ ىٍ س ٝيىاٍى. ا َ  ػن ان  اي: »ٽ  ث  ىهشَٗ هنڂبڇ انشوبة ه َٖ ىاٍى، ډ٦َف ٙني  ٕا ىهشنَ   فيسن

ش يه جٖشڂ و زٕا ټين ٚ يدبيجني انيٽ  ثبٍ  او  ىٍ ،ٍُسٚز ٍٕا ٍا ث يثب  ُان  و هَىډنيي  هنَى هن ى    ثب ،ىاٍى يډ يس  اٍ

ز ييدبٍٕب ي ٽبٍي ٽ  ثَ دب فيٕ ىډنيسَ و ٽف يِنيٍا ش اٍ ٕا  .(1097ه بن، ٛ) «َيځ ٘يىٍ د ،ٕا

قڇ  ٍا ث  سٶپَ، ىان٘ځ ن   فيِ ه ينٕا ډڂَ آنڂنب  ٽن     ،آوٍى ن ىډإډف اي بن » :ٽني ډي و سٮٺڄ ٕٶبٍٗ آډ ُي ډب 

شب(. ٭70ٛ، 6ع ،1392 ،يآډي ي يس )« هَِى وٍُى ٍٕا ز. ىٍ ايبٍ س ػيډٮ ي،نياٍيى يٺڄ ىٍ  ف ثون٘  ين   و ا٭شجبٍ ٕا
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ز. يډل ٍ ث ىن اني يييِ س كين ٍا   ،ٙفٍوانييٚن    ثب»ٚ  ٍوٙف ٕا ٍاهَي نيو ا ييٍاه ا)ىو  ىاوٍي  نسبىه  هَيټ ( 

زينبځٶش  د (.179ٛ ،1390، ٕبٕبنٶَ« )ٽنيي (ځِين٘)و  َ يبٍ ىيه ى ډٮ «يوك» ٽ  يٕا َا  يڂن   و ا٭شجنبٍ  ين س ػ يثن

ز. ډي ؼبىيا يَا ٭چڈ ك٢ ٍيُ ؛ث ى  ٍُسٚزډٮَٵز  ٍاډِىا يا ىٍ يه  «ييىانب»و ډٶه ڇ  يي اُ ٭چڈ اڅهينجب ٽَى  ٕا  اهن 

ز ٽ  ثب ٭چڈ ه ى ييىانب َٕؿٚ   ٱبٵڄ ث ى. هيا نز.  ين٘ سنيي  و ىان٘ ىٍ سبٍ و د ى آٵَيٍا آٵَ يهٖش ،ٕا ي  ٙي  ٕا

ٍا ز. ځ  يِنيدَٕ٘ اُ او  نز.  ين اُ ٭ٺنڄ، سجٮ  ځينَي  ب ثهنَ  يثب اٝڄ هَى ٕا ٍا  و ٍوٗ  ځِين٘ىٍ   هَځب»ز اُ هيٕا

 .(557ه بن، ٛ)« ٽف ويديَو اُ آن  يِنيٍا ىه  ىهَ ثب يٙ  ىىډَىوىڃ و  ىه 

 ي:يځَى ثنيي ف ىٕش يؿن ٌبتبٞبىٍ  ٙنبٕي ډٮَٵزاهشٞبٍ،   ث 

 ٌبتبٞب ُٙب٣ً رـَٚ ٔقلفت :(1) رـَٚ

تعريف 

 «معرفت»

 گاتاهادر 

 گاتاهاشده در  يانواع معرفت بررس

ابزار 

معرفت 

بررسي 

شده در 

 گاتاها

راه کسب 

معرفت 

شده  يبررس

 گاتاها در

 

موانع 

کسب 

معرفت 

 يبررس

شده در 

 گاتاها

 اريمع

 صدق

معرفت 

بررسي 

شده 

 گاتاها

 معيار

 و توجيه

 اعتبار

 انواع

ها  معرفت

 گاتاها در

َيٴ څٲ ي  سٮ
َٝيلي 
ي  ډٚبهي  ٚن

ي، ڂَيى ىان٘ي، ځَوه ىان٘ي، ٵَى ىان٘يي، ىان٘ اه ٍا
ىو  ىان٘، ىٍٕز ٚ يآډي  اُ اني ىٕز ىان٘ ث ، ٍّٳ ىان٘
 ىان٘، ٕبهز ىان٘ي، هٖش يبىهبيثن ىان٘(، ٕٶ٦ٖ ) دهچ 
اطَ ٽَىاٍ  ىان٘ي، َوډنييىان٘ ني، دَٕٚڂَ ىان٘، ځٶشبٍ
ىان٘ ، ٕ ىډني ىان٘، ٍٕبن تيإٓ ىان٘ي، ن يډ يثَ ُنيځ
 ىان٘، آډ ُٗ ډَىڇ ىان٘، ٍيِي ىان٘ ثَنبډ ، آډ ُٗ

ي، ىاٍ ډَىڇ ىان٘، ىٍثبٍ  ه ى يىاوٍ ىان٘، آډي  اُ ٽَىاٍ ثَ
ه بهنڀ ثب  ىان٘، ثب آٍاډ٘ فياُ ى يَويٍاث٦  د ىان٘

 ىان٘يي، ب آډ ُٗ اه ٍانبه بهنڀ ث ىان٘يي، آډ ُٗ اه ٍا
 يياٍيدب ىان٘، ٕشيو ٍا نيټ ډن٘ ثبٍٵشبٍ ه بهنڀ 

 ينيى ىان٘، يډٮن  نػهبىٍ  ٍيٕشڂبٍ ىان٘، نياٍانيى
 ىان٘، ٍيدَهيِځب ٕزىٍ يهب  ٍا ىان٘، نبىٍٕز
ىٍهڈ  ىان٘، ٙنبٕي ىٙ ف ىان٘، ثو٘ ٽٚ ٍ ييٍهب

اُ ه٦َار  يآځبه، ىهني  ييٍهب ىان٘، ٙپٖشف ىٙ ف
آډ ُٗ ىاى   ىان٘ي، َونيث ىان٘ي، ىٍون ىان٘ي، اػش ب٭
، ډِىا اه ٍا يهب آډ ُٗ ىاى  ٙي  ٵَوُ  ىان٘يي، اه ٍا  ٙي
ي، ُنيځ يٹبن ن ني ىان٘، بډجَيد  آډ ُٗ ىاى  ٙي ىان٘
ثَ  فياطَ ى ىان٘، فييآ ىان٘، ټين فييآ ىان٘ي، نيى ىان٘
 يٕبُ ُنيځ ن يُډ ىان٘ي، ثه فيياُ آ يَويد ىان٘، ډن٘
ىٍٕز  يثبُٙنبٕ ىان٘، هب يه ث بٵزيٍا  ىٍ ىان٘، ٖش يٙب

 ٙنبهز، َٕځٌٙز ىان٘ي، ىٍٕش ٙنبهز، و نبىٍٕز
 ٙنبهز، ډِىا ثٍِځياٙز اه ٍا ىان٘، آډ ُځبٍ فيثَسَ
 ىان٘، ىيډب نػهبىٍ  ينڂَاس  ىان٘ي، هٖش يبىهبيثن

 دَوٍٗ وػيان ىان٘، ډن٘ ٙنبهز، دَوٍٗ َٕٙز

ىڃ، كٔ، 
 ٭ٺڄ، ٵ٦َر،

 ،ټين ٚ ياني
ثب  ينيه ٚن
 ،بنيىانب
ٕش  يٍا
ثب  ي)ه بهنڂ

 ،(ن٘يآٵَ فيٹ ان
 يآځبه

 ،ٱچ٤ يهب ثبوٍ
 ،ٱچ٤ فييآ

 ،ٱچ٤ آډ ُٗ
 

ثب  ډ٦بثٺز
 واٹ٬
 

 ٭ٺڄ، وكي
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 ٥ٌل٢ ز٥ٝ٘ت

ِان  َاع ٙي  اُ  ٙنبٕي ٙنبهز ياػ شو  ډٚنبهي   يآن نٺن٘ هيادَٕنش   يػنب  يهبٛ ىاٍى ٽ  ىٍ ػب يياڅڂ  ٌبتبٞبٕا

ز. ٙنبٕي ځ ن  ٽ  ٙنبهز ه بن ٙ ى؛ ډي َاع ٙي  ٕا شو نز ىٍ ٕن   ډي ٹَآن ٕا ن بو ډٮٞن ډ  يَ  نجن  يس ان س ٹ٬ ىٙا

ش  ثبٙي. يِ ډٮبٍٳ ډٚبثهيڂَ نيى  وػ ى ىٙا

هبي ٭چ ي ډشٶبوسي، ډظڄ اٹشٞنبى، ٭چن ڇ اػش نب٭ي، سَثينز ثنيني، ٕنبهز و س څيني،         ث  ٍٙش  ٌبتبٞبن ىٍ 

اٙبٍ  ٙي  إز. ٵنبوٍي كبٝنڄ اُ سَٽينت   ٙنبٕي، ٵچٖٶ ، ٵيِيټ و سبٍين ىٍ ٦ٕ ف ځ نبځ ن هَ ىان٘  ٍوان

اُ كنَيڈ ٥جيٮنز إنز.     ياُ دبٕياٍ يډبني  اُ ايَان ثبٕشبن، نٚبن هبي ثبٹي ٭چ ڇ ځ نبځ ن وػ ى ىاٙش  و ٕبُ 

هنبي ډشٶنبور ٵچٖنٶ  ٍا     ډٮَوٳ إز و اډپبن وػ ى ٙنبه  « دَاځ بسيٖڈ»اډَوُ  ثب نبڇ  ثَآډي  اُ ٽَىاٍ ىان٘

ٽَى  إز. ايَانيبن ثن  آٍاډن٘    ثَ انييٚ  ىيني كپ ډز ډي« ٍئبڅيٖڈ ىيني»ٍٕي  ين٪َ ډ ٽني؛ اډب ث  ډ٦َف ډي

اني؛ س ٹٮي ٽ   ٽَى  ٕبُي ډي اني و ثَاي ٍٕيين ث  ُنيځي ٙبيٖش ، ُډين  ىاى  ىٍوني و ٽَاډز انٖبن اه يز ډي

 آيي. اُ ىييځب  س كييي ثَډي

ِاٍهبن  يي ىٍ هنَ ٕن٦ق اُ ىاننب    يهنَ انٖنبن   هنني ٽن   ى ډني  نٚبن اني، ٙي  يډٮَٵٽ  ډشٶبور ٽٖت ډٮَٵز  ياث

ِاٍ يىٍ ثَه ٍىاٍ هب بډ ُى و آډ هش يس اني ث ډي ِاٍ   ځينَي  انٖبن ىٍ ثهنَ   هبي يْځيٖشني. ويپٖبن نيهبٛ  ياُ اث اُ اثن

َاى    سأٽيي. ٭چز اني ثَى  ٽبٍ ث  هب انٖبنٕز ٽ  ي اډشٶبوس هبي ډٮَٵز، كبٝڄ سٮ ٸ ثنيي ب ٍسج يني. ځ ډإطَ ثَ سؼَثن  اٵن

 ٕز.هب ٸ ىانٖش يف سٮ يِ ه يشوٜٞ نډ

َان  ٍا  ىٍٕز ث ز. يو ثَون ياُ ىان٘ ىٍون ځيَي ثهَ  ي٭قو  ثَ ډ٢  ن ىٍٕز،   وُڇ ٕا

َ هڈ ىٍ آډ هشف  ٙ ى، ډي آنـ  اُ ٭ ڄ واٍى ٭چڈن  نز و هنڈ ىٍ ډ بنٮنز اُ آن. ىٍ ىوٍ  ثبٕنشبن، كؼنڈ       ډنإط ٕا

ٍايډَىوى ىٍ ث ينياُ ډنبٕټ ى اي  ځٖشَى نز.   ي ډيَيٚڂيى  ٽ  اُ ىٍٻ ډٮبٍٳ دغ ث يف ډَىڇ   يَيځٽنبٍ  ثن  ٽَى  ٕا

شيوڃ ز و اٹياڇ  هبي  يي  و ٱچ٤ ٽ  ٵهڈ ٭ اڇ اُ ىٍٻ ويـيد هبي ٕا بٓٱچ٤ آن ډٮبٳ ٕا َٕا هنڈ   ،ِين ؼ  آن نينش ث

ٍا ١بيهڈ ٵهڈ ځ  ي،ٵهڈ اػش ب٭  ٽني. ډي ٬يني  و هڈ ٵهڈ ٙن ني  

ٽنبٍځِاٍان   يبٍين ځيَي اُ  ثهَ  ټين ٚ يثب اني يِنيإز. ٍا ي يـياُ ډ ان٬ ٙنبهز د ِيىٍ ځَ يي٭٦َ س كن 

 إز. ياڅه

نز. ا   ي، ٭ٺڄ و وكن هب ىٍ ه   ىوٍ  ٌبتبٞب ىٍ ډٮَٵز ان ا٫ ا٭شجبٍ و  يس ػ بٍيډٮن  ٌ  ين ثن ى  ٕا َٗ يَان اُ آٱنبُ دن

ز. اځَ اُ ثلض ډ ينيى ي، كپ ډشيياَٙ  ش  ٕا نز   يٽ  هنبٍع اُ ك  ي٭ چ يجنييِان دبيىٙا ڈ يىٍځنٌٍ  ،٦ن  دنْوه٘ ٕا

ز. وػ ى آيف َُٕډيٚ  ىٍ ايي ه يدَؿڈ س ك ش  ث ى  ٕا َٙا َاٵ ف اى٭بٕنز.  ين نبډٚوٜ ٙنبهي ا  يُډبن أثب ډجي ينييف ث

ډٺنيٓ   ،ٽهف يهن ُ اوٕشب يڅو اني، ډَى  هبيي ُثبن اني و و ٍٵش  اني آډي  يډوشچٶ هبي و ٵَهنڀ هب ىوڅز ،ف ډيريىٍ ا

ز.  ز. يىٍ ا ٍُسٚز اَٙ َ ډَىڇ، ىٍهٚ٘ ييسٲ يث هبي اُ اٵشوبٍ يپيٕا ٍا اٍُٙن ني   يه ن  ثٍِځن   فين ا آنـن  َانٚهَ ٕا

ز ياڅه يوك ،ٽَى  َاٍ ىاى. يُنيځ ين  اٝچيٍا ُډ ينيى يٽ  هَىوٍُ يبډجَيد ؛و نج ر آن ك٢َر ٕا  ٹ
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ٴ ين لَسډٮنَٟ  ث ى  ٽ  ٽ شنَ ىٍ   ٌبتبٞب ويْ  ث  ي،ٍُسٚش ٙنبٕي اُ ډٮَٵز ډشأطَ ڈيبن ىٍ ٹَآن ٽَيَانيا سأډڄ ن

ز. دبٍٕ َاٍ ځَٵش  ٕا ز. سقٗ آنبن ىٍ سنيو  يه ى ىٍٻ ٽَى  ث ىني ٹَآن ٕوف اڅه ٙنبٕي بن ثب ډٮَٵزيٹ ف نلن   يٕا

 ف اى٭بٕز.يٙبهي ا ،ٽقڇ هيا يُثبن هبي ٚ يسَ ٍ ٸيثب هيٳ ىٍٻ ٭  يُثبن ٭َث

ز ف دْوه٘ ٹجقًيا ن اځَؿ  ِاٍهب ،انؼبڇ نٚي  ٕا غ ډ٦بڅٮنبر  يډ٦بڅٮن  ثنب نشنب   ف يىٍ ا آډي  ىٕز ث ډٮَٵز  ياډب اث

َاهيڈ ،(1395) ٕييا كبٝنڄ  و ډ انن٬ ډٮَٵنز   ؛ (1374) ػ اىي آډچيو  (1383) ځ سټ ،(1386) نيـ  ،(1392) د ٍ اث

ْاىغ يثب نشب ،ٙي   و ىٍ انن ا٫ ډٮَٵنز ثنب    ؛(1384) ُاى  كٖنيف غ يډٮَٵز ثب نشنب  ډٮيبٍ ٝيٷ ىٍ؛ و (1395) ايِي و ن٪َن

ُاىيغ ډ٦بڅٮ  ينشب شبٕز. هڈ( 1371) ٙهَ   ٍٕا



98   ،َ1401ؿْٚ، ثٟبك  ُٕبك٥ًٜنؿٞٓ،  ًب 

 ٔٙبثـ
اهيڈ ڂب سهَان،  ،اٍٙي ٽبٍٙنبٕي نبډ  دبيبن ،«ول٤ٓ للآٖ ؿك ُٙبؽت اثناكٞب٢» ،1392، د ٍ، څيق اَث هَاء ىاٚن  .اِڅ

ٌبٖ ؿك ُٙبؽت عمب٤ك ٌٞت٣ ام ؿ٤ـٌبٜ فالٔـٝ رقفـل٢  »، 1395، إيي، ٵب٥   نبډن  ٽبٍٙنبٕني    دبينبن  ،«ثلك٣ً اثناكٞب٢ ٔقلفت٣ ٘ا

ڂب ، اٍٙي پي  ،سجَيِ ىاٚن  .إقډي ډٮبٍٳ و اڅهيبر ىاٚن

، «اي نبن  ډٶهن ډي  سلچينڄ  ىٍ ډقٝنيٍا  ٍوٙني  اڅڂن ي » ،1388، ايِىيو ػنبن  ٹَاډچپي ٵَاډَُاكي ، ډ٦ٞٶ ي، ُهَا اك ي، ثهٚشي

ال٣ٔ والْ ٚ فٌّفٝ  .44-29ٛ، 1ٗ، ًا

الْ ٥َپ لا٤ٖا بت٥اؿث ؼ٤تبك ،1383آډ ُځبٍ، و ّاڅ   اك ي ،يسٶ٢چ  ٕوف. ،سهَان ،ام ًا

 ؽ ٕيِىهڈ، سهَان، ٵَهنڀ إقډي.ٍٕ څي ډلقسي،   ٕييهبٙڈ ، سَػ غلكاِغىٓ ٚ ؿككاِىّٓ، 1392س ي ي آډيي، ٭جياڅ اكي، 

ش ،، ٹڈُٙب٣ً ؿك للآٖ ُٙبؽت ،1374، ػ اىي آډچي، ٭جيا   .  ث  ػبډٮ  ډيٍٕيف ك ُ  ٭چ ي  ٹڈىٵشَ انشٚبٍار إقډي واٖث

 .93-75، 8ٛٗ، فٌّف٣ ٔقلفت ،«ىيني هبي ځِاٍ  ٝيٷ ډٮيبٍ» ،1384، ډل ي، ُاى  كٖيف

 ؿبدوبن  ٽيهبن. ،سهَان ،آٔٛمٍ ٚ پلٚكٍ ؿك ا٤لاٖ ثبًتبٖ ،1350، ١ٍب كپ ز، ٭چي

َ. ،، سهَانُٙب٣ً ٔقلفت ٌٞت٣ ،1389دنبهي آُاى، و كٖف  هَٖودنب ، ٭جياڅلٖيف  اډيَٽجي

 .ٵَوهَ ،سهَان، ٞب٢ ؿ٣ٙ٤ مكتِت٥بٖ پبًؼ ثٝ پلًَ ،1386 ،ه ٍٙيييبن، اٍىٙيَ

إنبٓ    هنبي ډٮَٵنز   سلچينڄ س٦جيٺني ثنينبن   »، 1396ٝنبڅلي،  و اٽجنَ   ثهٚنشي ٕٮيي ٽٚبوٍُ، ، ٕ ٕف ٍٙييي، ٙيَيف ٙننبهشي َث

 .104-77ٛ، 16ٗ، فمُ ٚ ؿ٤ٗ، «هبي إشبى ډ٦هَي و إشبى ػ اىي آډچي ىييځب 

ٌب٣٘فّْٛ ا، «نڂبهي ث  سٮچيڈ و سَثيز اُ ىييځب  ٍُسٚز»، 1384 ،١ٍ ي، ٭جياڅل يي  .178-169، 45ٛ، ٗرتٕبف٣ ٚ ٘ا

 .62-48ٛ، 73ٗ، پو٣ٞٚ تبك٤ؼ، «ٕيَ سٶپَ ٵچٖٶي ىٍ ايَان ثبٕشبن ثب سپي  َث سأطيَ ٍُسٚز»، 1397 ،٭چي ُا٫ٍ،

َ. ،، سهَاناًٚتب٢ وٟٗ، 1390، ٕبٕبنٶَ، آثشيف  ٵَوه

 .112-105، 17ٛٗ، ؽلؿ ٚ وَُٛ، «هَى و ىان٘ و ٽ ٙ٘ ىٍ ٙبهنبډ » ،1354 ،ٕبډي، ٭چي

ڂب  سهَانسهَان، ٕ ڇ،  ٕؼبىي، ؽٕييػٮٶَ سَػ    ،االُلاقحکمة ،1397، اڅييف يليي ٕهَوٍىي، ٙهبة  .ىاٚن

ڂب نبډ  ٽبٍٙنبٕي اٍٙي،  ، دبيبن«تأح٥ل فٛأُ غ٥ل ٔقلفت٣ ؿك ٔقلفت ؿ٣ٙ٤ ام ٔٙؾل ٓـكإِتأ٥ِٟٗ» ،1391 ،ٍم، څيق ٙبيٖش   .ٹڈ ىاٚن

 .100-81، 119ٛ، ٗٔقلفت، «ٙنبٕي و إقڇ اُ ډن٪َ ٵچٖٶ ، ٍواننڂبهي ث  ٙنبهز »، 1386، ٙؼب٭ي، ډل يٝبىٷ

َ. ،سهَان ،ٞب٢ اٚ مكتِت ٚ آٔٛمٍ ،1371، ٙهَُاىي، ٍٕشڈ  ٵَوه

ٍاڅ شأڅهيف،  فبت٥ظ، 1397ٝي ّـ٥ كامٞب٢ للآٖ تلرٕٝٔ  غ٥ت: و َان، ډ څي.ِا ػ   ډل ي ه اػ ي، ثب ډٺيډ  ٭چي ٭بثييني ٙبهَوىي، سه  ، َس

 .20-3، 9ٛٗ ،فٞٗ، «س ػي   هبي و ځ ن   ډٮَٵز »، 1381، ٭جبٓ٭بٍٵي، 

ِ.٭جيا    سَػ ، تلرٕٝ كًبِٝ اِتٛع٥ـ، 1374، ٭جي ، ډل ي  اك ييبن، سجَيِ، ٕٺ

 ٕ ز. ،، سهَانٔىبتت فٌّف٣ ٚ آكا  تلث٥ت٣، 1383، ػَاڅي، اڃ ځ سټ،

ت رٟبٖ ام  ب٤ٖاؿ ؼ٤تبك، 1373 ٭جيا ، ،يآثبىان يډجچٲ الْ ٞناك ًبَ لجُ تب 35ٚ ٔقٞا  .(نبيډن٦ٸ )ٕ ،، ٹڈًا

ٽشبثوبنن  ډٖنؼي ك٢نَر    ، ډ ٕن ي ه نياني، سهنَان     اث اڅلٖنف  ، سَػ ن ثغـبكاال٘ٛاك ، 1363، ډؼچٖي، ډل يثبٹَ ثنف ډل نيسٺي  

 .وڅيٮَٞ

 .إٕٖ  آډ ُٙى و دْوهٚى اډبڇ ه ينىډ، ٹڈ ،تلث٥ت ٚ تق٥ّٓ فٌّفٝ آَٛ، 1390ډٞجبف يِىي، ډل يسٺي، 

 .إٕٖ  آډ ُٙى و دْوهٚى اډبڇ ه ينىډ ،ٹڈ ،فٌّفٝ آٔٛمٍ ،1391، ننننن 

ځٔ اى، َن  .185-169ٛ، 8، ٗعىٕت ٓـكا٣٤، «ډ ان٬ ډٮَٵز كٺيٺي اُ ىييځب  ٭قډ  ٥جب٥جبيي»، 1395ايِي، و ُهَا  ن٪َْن

 .سهَان، آځب  ،و هٚشڈ ٖزيؽ ث ،يآٙ ٍ   ىاٍي ٗسَػ ، ٌفت مكتِت ٥ٗصٙ، 1386، ٘يٵَىٍ ـ ،ين


