
 116-101ل، 1397ظٗؿتبٙ ، 37، پ٨بپ٦ اّٝ، ق٘بضٟ ز١ٖؾبّ   __________________________________ 

 
 

 

 

 بزرسی اوضاع هذهبی و باورهاي اعتقادي

 اول، قباد اول و خسزو اول()پیزوس  پادضاهان عصز هیانی ساسانی

 هاي پزوکوپیوس هورّخ روهی س نوضتهاسا بز

شبىيبٍ /  اثطا٨١ٖ ضا٧ِب٦ٛ  raigani.khalefe@gmail.com نيٚبث ٍىانٚڂب  ٙنبٕي  ځَو  ثبٕشبنٕا

 22/01/1397ـ پص٧طـ:  23/08/1396زض٧بكت: 

 چ٨ٌسٟ

 ّوٕنشينيف ډٺ٦ٮي اٍس٘ ٍوڇ ىٍ ُډنبن اډذَاسن ٍي    ةاٵَٖ و ٵَډبني ثچيِاٍي ٓډٚبوٍِ ٹ٢بيي  ،نڂبٍ ٍوډي وٹبي٬ دَوٽ دي ٓ
ځ نن  ٽن     ٍا آن هٖنَو اوڃ و ه ـننيف   ٹجنبى اوڃ ، ديَوُ اوڃـ ن ه ث ى. وي سبٍين ٵَهنڂي و اػش ب٭ي ُډبن دبىٙبهبني 

بهبن ډنٌٽ ٍ  او١ب٫ ډٌهجي و ه ـنيف ا٭شٺبىي دبىٙن  دَوٽ دي ٓهبي  سلَيَ ىٍآوٍى  إز. اُ هقڃ ن ٙش   ث  ٍٙش ،ث ى 
  إنقډي ىٍ ُډينن    هبي اوڅي هبي ٕي  نيِ ٹبثڄ ثَىاٙز إز. ثَهي اُ ډنبث٬ ىٍػ  يټ ث  ُثبن دهچ ي و ه ـنيف ن ٙش 

. هيٳ اُ انؼبڇ ايف دْوه٘ ثٍَٕي و١ٮيز ډنٌهجي  ٽني ډيٍا سأييي  دَوٽ دي ٓهبي  سبٍين ٕبٕبني، ثو٘ ُيبىي اُ ځٶش 
ٓ  ةنڂَٗ دبىٙبهبن ٕبٕبني ث  ډٌهت ٍُسٚز ىٍ وادٖيف ىوٍ ةو نل  سنَيف   ډهنڈ  ،ٙبهنٚبهي ٕبٕبني إز. ثَايف إنب

هبي ىاهچي و هنبٍػي   دَٕ٘ دْوه٘ كب١َ سأطيَ نڂب  دبىٙبهبن ٕبٕبني ث  ډٌهت ٍُسٚز و سأطيَ ايف نڂَٗ ثَ ٕيبٕز
ث  ثٍَٕني ډ ١ن ٫ دنْوه٘     «سلچيڄ ډلش ا»ٽ ټ إز سب ث  ٽ ٙيي  ٍو  ٍوى. نڂبٍني  ىٍ دْوه٘ دي٘ آنهب ث  ٙ بٍ ډي

ىيني دبىٙبهبن ډٌهجي ثيٚشَ سنبث٬ ٙنَاي٤ و او١نب٫ ٕيبٕني      ، ٍإزدَوٽ دي ٓهبي  ثذَىاُى. نشيؼ  آنپ  ثَإبٓ ن ٙش 
هبي ډيبن ٕبٕبنيبن و ٍوڇ ٙنَٹي ثن ى  إنز. ځنبهي      ػنڀ ،ٶ  ىٍ ايف ُډين سَيف ډإڅّ ىاهچي و هبٍػي وٹز ث ى  ٽ  ډهڈ

هنبي ٙوٞنيشي و    ًٽَ ٙي  ىٍ ثبال و ه ـنيف ويْځني ٭چڄ  انيف ډٌهجي ٍُسٚشي س ٤ٕ دبىٙبهبن ٕبٕبني، ث  ٭يوڃ اُ ٹ
 ن  ى. سٮييڄ ډيه ى ٹ انيف ډٌهجي ٍا ث  نٶ٬  ،دبىٙب  هَػب الُڇ ث ى ،ٍواني دبىٙب  ث ى  إز. ثنبثَايف
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 ٗوس٠ٗ

ٟ  ةڇ( سنب ىوٍ 241-224) اوڃ اٍىٙيَاو١ب٫ ډٌهجي ٭َٞ ٕبٕبني اُ آٱبُ ايف ٕچٖچ  و سإٔئ آن س ٤ٕ  َا ٽن    ،انٺن

َاُ و نٚيجي  ،ثبڅٰ ثَ ؿهبٍٝي ٕبڃ ث  ٥ ڃ انؼبډيي زٍوني دَ ٵ . ايف و١ٮيز ثٖش  ثن  ٹنيٍر دبىٙنب ، ډإثنيان و     ىٙا

َاٳ ث  سَسيت ىٍ ٍوني ٙير ُاٵِون ډٌهت ىٍ س بڇ ٙئ نبر ُننيځي ډَىډنبن ٭ٞنَ ٕبٕنبني      ځيَي و دي٘ ٙا ٍوي ٍو

ٌاٍ  ز، ث  ن ٭ي ىٍ ٙير و ٽبه٘ ػَينبن وٍوى ډنٌهت ثن     ډِث ٍ، ث ى. هَ يټ اُ ٥جٺبر اطَځ ٽ  ٹيٍر ثيٚشَي ىٙا

سن ػهي دبىٙنب  نٖنجز ثن       ث  ٕجت ثيځبهي ن  ى و كشي  ٕيبٕز ىاهچي و هبٍػي هبنيان ٕبٕبني ىهبڅز ډي ةك ُ

ٍا ثن  ػنبن      ،يٮني ه بن دبىٙب  ،وڅيف ٙوٜ كپ ډزډٌهت، ا . ىٍ ؿننيف  هَيني  ډني ثبيي ه٦َ ٭ِڃ و كشني سجٮيني 

َاي٦ي هنبي ه ؼن ٍا ٝن ٍر ځَٵنز ٽن  ثَهني ُا اينف         ى ډيبن ىوڅز ٕبٕبني ثب ٽٚ ٍهب و ىوڅنز نجَىهبي ډشٮي٘ ،ٙ

ٍا ثنب   ىو ،ٵَٕب ډَسج٤ ثب اډَ ډٌهت ث ى. ىٍ ايف ثيف هب و ه ـنيف نجَىهبي ٥بٹز ځيَي ػجه  څز ٍوڇ ثيٚشَيف ډٞنبٳ 

ز اځَ ډ ٍ٘ ز و ٥جيٮي ٕا ثن  سٚنَيق او١نب٫     ،ډٺبثڄ ايف هبنيان ىٕز ث  ٹچنڈ ثنَى     ني اُ ػجهبهىوڅز ٕبٕبني ىٙا

ٓ ډٚبوٍ ٹ٢نبيي   دَوٽ دي ٕٓيبٕي، اٹشٞبىي و ه ـنيف ډٌهجي ىوڅز و ىٍثبٍ ٕبٕبني ثذَىاُني.  ِاٍين  اٵٖنَ و   ثچي

او١نب٫ ٕيبٕني و   ځ ننبځ ن  هنبي   ثن  سٚنَيق ػنجن     ١ب تبض٧د رَٜى ٽ  ىٍ ٽشبة ث  يهبنٵَډبني  ٍوډي، يپي اُ ډ ٍ٘

ز. هَؿنني وي ډٚنبوٍ ٹ٢نبيي     هَٖو اوڃسب  ٹجبى اوڃن٪بډي ٭َٞ  ٓ دَىاهش  ٕا ِاٍين   ةٕنَىاٍ ٕنذب  ٍوڇ ىٍ ىوٍ   ثچي

َاس ٍي  َان و ٍوڇ و ه ـننيف سنبٍين ٕيبٕني ىوٍ    ّوٕشينيفاډذ ٙٞنز   ةث ى، څيپف ىٍ نڂبٍٗ سبٍين نجَىهبي ډيبن اي

ز. وي ث  نڂبٍٗ سبٍين ٕيبٕي و ه ـنيف ډنٌهجي و ىٍ ٭نيف   ه ٘ هَٖو اوڃكپ ډز   ٕبڅ شي س بڇ ث  هَع ىاى  ٕا

َان ډيبن ٕبڃ ،كبڃ ز. ډٺبڅ580-520هبي  ن٪بډي اي  :زٕهب ي ث  ايف دَٕ٘ځ ي ٍو ىٍ دي دبٕن دي٘  ڇ دَىاهش  ٕا

 ؟. و١ٮيز ډٌهجي ٭َٞ دبىٙبهبن ډيبني ٕبٕبني ؿڂ ن  ث ى1

ز؟2  . ثبوٍهبي ا٭شٺبىي دبىٙبهبن ډيبني ٭َٞ ٕبٕبني ؿ  سأطيَي ثَ ٍوني ٕيبٕز ىاهچي و هبٍػي آن ىوڅز ىٙا

ٓ اطنَ   ١ـب  تبض٧د رَٜاُ ډؼ  ٭  ٽشبة  «سلچيڄ ډلش ا»ث  ٍوٗ  ،ىٍ ايف دْوه٘  ،و ىٍ ٭نيف كنبڃ   دَوٽ دين 

نز سنب ثشن ان ثن          بنشبيغ سلٺيٺبر اهيَ ډلٺٺ ن ډشوٜٞ ىٍ سبٍين و ٵَهنڀ و س ين ٕبٕنبني ثهنَ  ثنَى  ٙني  ٕا

 ٍهبي ٙبهبن ډيبني ٕبٕبني دَىاهز.ډٌهجي و ثبو  ثبُٕبُي هَؿني ډٮي ة ٍوني انييٚ

 ٤ تحو٨نپ٨ك٨ٜ

٘  ،ىٍ ٭َٞ ٕبٕبني ،٭پٔ  هت و ثطيَ آن ثَ ىنيبي ډٌأاو١ب٫ ٕيبٕي و ه ـنيف س، ىٍثبٍة ث  ٥ ٍ ٽچي هنبي   دنْوه

ز ٽ  سلٺيٺبر ػييي سٺَيجبً ثَ دبي ځينَى.   ايف سلٺيٺبر ثنينبىي ديٚنيف ٝن ٍر ډني      ثنيبىي ُيبىي ٝ ٍر ځَٵش  ٕا

َاني ٽ  ىٍ ايف ُډين  ٝبكت ىينف و ډنبٕنجبر   ىٍثنبٍة  ث  دنْوه٘  ٽ  ( 1358) ن څيٽ  :اني ٭جبٍسني اُ ن٪َ ث ى  دْوهٚڂ

َانيبن و ز ىيني اي َاة دَىاهش  ٕا ٘ ٽ  ( 1382) ٕف ٽَيٖشف .ه ـنيف اٍسجب٣ آنهب ثب ا٭  ،ٵٞچي اُ ٽشبة ٕشَٿ هن ي

ٍايغ و دينَوان آنهنب ىٍ ٭ٞنَ ٕبٕنبني      ٍا ث  ډٌهت و او١ب٫ ډٌهجي ايف ٭َٞ و ىيف ا٧طاٙ زض ظٗبٙ ؾبؾب٨ٛبٙ هبي 

ز. اهشٞبٛ ىاى   ىٍ ٍٕ ي ٽَىن ډٌهت ٍُسٚنشي   ٽَسيَث  ثٍَٕي نٺ٘  ٕف ٽَيٖشفډبنني ٽ  ( 1384) څ ٽ نيفٕا
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ز.  و ه ـنيف ٽي٘ ٍايغ ٭َٞ ٕبٕبني دَىاهش  ٕا ٍا ىٍ ٽنبٍ ىيڂَ اىينبن  ٽ  ( 1387) ځي ف ىوٙفهبي  ىيف ٍُسٚشي 

ز. ٽَى  ډ ػ ى ىٍ ٭َٞ ٕبٕبني ثٍَٕي  ٍا ډشٌٽَ ځَىيي  ٕا ٽ شَ ث  ا٩هبٍ ن٪نَ  ٽ  ( 1389) ٕبډيو ٹيٍر ډبن ٍ آن 

َار وي ىٍثىٹيٸ دَىاهش  نز.    أسبٍة ، وڅي ن٪ َاس ٍي ٕبٕبني ٹبثنڄ س ػن  ٕا ٔ طيَ آييف ٍُسٚي ثَ يپذبٍؿڂي اډذ  ثن ي

ز ٽ  ثيٚشَيف دْوه٘ ٽ  ( 1389) ٍا ثن  انؼنبڇ    ٽبٍي ىيني و ىيف ٕيبٕيىٍ هٞ ٛ ډلٺٺي ٕا ٕيبٕي ٕبٕبنيبن 

ز و نشبيغ دْوه٘ بني و هبي اٍسجب٣ ىيف و ٕيبٕز ىٍ ٭ٞنَ ٕبٕن   ډٮشجَسَيف دْوه٘ وهبي وي اډَوُ  ػِ ٍٕبني  ٕا

َان  ډبنني ىيڂَ دْوه٘ٽ  ( 1390) ٙيذ بنٍوى.  كشي دي٘ و دٔ اُ آن ث  ٙ بٍ ډي ٘  ،ځن  هنبي  ةبهنبيي اُ ٽشن   ثون

ز ٍا ث  ډٌهت اهشٞبٛ ىاى  ٕا ثنبهبي ؿب٥ٍنبٹي  ثبٍة ىٍ ،سَيف اطَ وي ٽ  ث  ٵبٍٕي سَػ   نٚي  څيپف ډهڈ .ه ي٘ 

ٍا ثب ٕيبٕز ىيني ډَسج٤ أاي ٹبثڄ س ث ى  و ث  ځ ن  ز.ٕبهش  ډڄ ايف ثنبهب   ٕا

نز  هب ةبهبي اهيَ ٽش ىٍ ٕبڃ ي ډجشني ثَ ىان٘ ٙنبهز ډٌهت و ه ـنيف ٕيبٕز ٭َٞ ٕبٕبني ډنشَٚ ٙي  ٕا

ٍا ثٍَٕي  سَي ثَهي اُ ػنج  ٽ  ث  ٝ ٍر ػِئي نز. اُ  ٽَى  هبي ٕيبٕز ىيني ٕبٕبنيبن و اٍسجب٣ ىيف و كپ ډز  ٕا

ز. (، ٹبثڄ ًٽَ 1382،1387،1391) س ٍع ىٍيبييهبي   ن ٙش ،ډيبن ايف آطبٍ نن  ثن  ٝن ٍر     ،ىٍ هَ ٽياڇ اُ ايف آطبٍٕا

ځينَي ٍواثن٤ هنبٍػي و ٽيٶينز      ثچپ  ډوشَٞ اٍسجب٣ ډيبن ٍوكبنيبن ٍُسٚشي ثب كپ ډز و سأطيَ ىيف ىٍ ٙپڄ ،ثٖي٤

ز. ٭قو  ثَ ايف، ډؼ  ٭  ٽش ډنشَٚ ٙني  ٽن  ىٍ    ٧سٟ ا٧طاٙاسلز ٭ن ان  هبيي ةبايف ٍواث٤ ثلض و ثٍَٕي ٙي  ٕا

ايف ډؼ  ٭ ، ډٺبالسي ٹبثڄ س ػ  ډَسج٤ ثب ډٌهت و ٕيبٕز ٭َٞ ٕبٕبني ثن  ٍٙنش  سلَينَ     «٭َٞ ٕبٕبني»ثو٘ 

زىٍآډي ش ار،   ٕا ٕيبٕنز ىينني ٭ٞنَ ٕبٕنبني ثنب      ىٍ هٞن ٛ  هب ډٺبالسي  ىٍ ايف دْوه٘ .(1392 )ٽَسئ و ٕا

ٍائن  ٙن    َ   آهَيف ىٕشبوٍىهبي دْوهٚي ىٍ ايف ُډينن  ا نز. ٭نقو  ثن َاني   ،اينف  ي  ٕا و  ٹنبىٍي ـن ن،  ه دْوهٚنڂ

َان   ( ث  ثٍَٕي انييٚ 1388) ونيي ٍٕشڈ( و 1394، 1393) ىڅيَ(، 1385).ونيي ٍٕشڈ ٙنهَي و اٍسجنب٣ ىينف     هنبي اين

َان ثبٕشبن اُ ػ چ  ٭َٞ ٕبٕبني دَىاهش  اينِىي و   ث  ثٍَٕي ٵنَّ  ،هبي ه ي٘ اني و ىٍ هقڃ دْوه٘ وٕيبٕز ىٍ اي

 ني.ا  ز ځ بٙشاڅچهي ه ٘ ٩ڄ  انييٚ

ز سب ثب ىٍ دي٘ ځَٵشف ٍوٙي ډٖشٺڄ و ث  ٽ ټ سلچيڄ ډلش اي يټ ٽشبة سبٍيوي ثن    دْوه٘ كب١َ ثَ آن ٕا

ث  ثٍَٕي َٝٳ او١ب٫ ډٌهجي و ثبوٍهبي ا٭شٺبىي ٕ  دبىٙب  ٕبٕبني ثذَىاُى ٽ  سنبٽن ن ىٍ   ،٭ن ان ډنج٬ ىٕز اوڃ

 ز.ايف ُډين  سلٺيٸ ډٖشٺچي ٝ ٍر نڂَٵش  ٕا

 ؾبؾب٨ٛبٙ ٝ ٗص١ت ظضتكت٦

بٓ ٍوايز َٕا قډيبههبي ثَػبي ډبني  اُ ډ ٍ٘ ث ٽنبډَون،  ـن ن آځبطينبٓ )  ه (، ي نبني 580، 1375ٛ )٥جَي، ن ٕا

(، هبننيان ٕبٕنبني اُ   5، 1375ٛ )ٽبٍنبډ  اٍىٙيَثبثپبن، اٍىٙيَ ثبثپبن  و ه ـنيف ډشف ٽبٍنبډ (74-75، 1970ٛ

شوَ»  ډٮجي آنبهيشب ىٍ ډن٦ٺ «دَيٖشبٍ»ٵبٍٓ ث  ٭ن ان   اثشياي ك٢ ٍٙبن ىٍ ډن٦ٺ ډٚنٲ ڃ ٵٮبڅينز ث ىنني. ثن       «ٕا

ٍا  «اينِى آنبهيشنب  »ن ٹجنڄ،  بڅيپف ډبننني ډلٺٺن   ،ىٍٕشي اُ و١ٮيز اٍسجب٣ ډيبن آنبهيشب و ىيف ٍُسٚشي ا٥ق٭ي نياٍيڈ

ه نيف اٍسجنب٣ ٽهنف     .(29ٛ، 1389 )ثن ئ،  آوٍينڈ  يپي اُ ايِىان واثٖش  و ىٍػ  اوڃ ډٌهت ٍُسٚشي ث  ٙ بٍ ډي
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شف ډٌهت و ډإڅّ ځَىيي سب هبنيان ٕبٕبني ىٍ ٽنبٍ ىٍډ ػت  َانني   ٶ ىٕز ىٙا ننِى   ،هبي ثَػبي ډبني  اُ آييف ٽهنف اي

ٍان   ِايي ثَه ىاٍ ثبٙني. اكش بالً ؿنيف اډَي ډ ػت ځَىيي ٽ  ثوٚي اُ كپ ډز ٵنبٍٓ ىٍ ىو َاڇ ثٖ اٹ اڇ كبٽڈ اُ اكش

پبني وكشي ٕچ ٽي ث  واثٖشڂ ڈ ٥ٲينبن  چَن ٭ٓ ،ٵَٝنز ډنبٕنت  ډٚنبهية  ٸ ځيَى و ثٮيهب ىٍ ُډبن بن ايف هبنيان سٮچّٙا

َاي نجَى ډيبن  شني و ډبػ َٙا َاٵ نشٶبى   ،ډنبث٬ سبٍيوي ٵبٍٕي ًٽنَ ٙني   ثيٚشَ ٽ  ىٍ  اٍىوان دنؼڈو  اٍىٙيَث  ةكبٝنڄ ٕا

ز ِاٍي اُ ډ ١ ٫ َٙيٮز ىٍ اثشياي ٭َٞ ٕبٕبني ٕا َان ډٮشٺينني ٽن  ٕبٕن     .اث َاي ثٺنبي   ثَهي اُ دْوهٚنڂ بنيبن ثن

 (.100، 1382ٛ ٕف، )ٽَيٖشف ثب ٍوكبنيبن ٍُسٚشي ډشلي ٙيني ،كپ ډز

ز كَيڈ آييف ٍُسٚنشي ٽ سنبهي    ،ٕبٕبنيبن ىٍ اىاډ  پبنيبن ىٍ دبٕيٙا َ ثب ٭ٓچَڈ ن  ىن ايف ډ ١ ٫ ٽ  ٙا  نني ا  ىٽن

٥جٺنبر ٹيٍس نني و ؿن     بنيز و ډَٚو٭يز كپ ډز ه ي٘ ىٍ ډيبن (، ىٍ دي اطجبر كٺ332ّ، 1378ٛ )ډل  ىآثبىي،

ٍان ديٚيف ٽ ٙييني َاٳ ثبُډبني  اُ ٍوُځب  (.12، 1354ٛ )نبډ  سنَٖ، ثٖب ٙا

َاي٠ واثٖنش      ىٍ ُډينث ىني ٽ  نيِ دبىٙبهبني كپ ډز ىٍ ډيبن ه ى هبنيان ٕبٕبني و ىٕشڂب  ٕ ي ىيڂَ، اُ  ٵن

هَؿني ث  ٝ ٍر ٱينَ ٍٕن ي و   ن  «بٍٽ ثِ »ٙب  ث  څٺت و وڅ  ث  ٝ ٍر ١ ني، ٽَىني،  ډيث  آييف ٍُسٚشي ٽ سبهي 

 ٕنف،  )ٽَيٖنشف  ٽبٍ ډٮَٵني ځَىيينني   ٭ن ان ثِ  ث  يِىځَى اوڃـ ن ه دبىٙبهبني ٽ   ؿنبن ؛ځَىيي ت ډيډچٺّن هٶب   ىٍ

َاڇ ىوڇ (، 189، 1389ٛ )ٕبډي، اٍىٙيَ اوڃـ ن ه ( و نيِ ٙبهبني 196، 1382ٛ ٍايڂنبني و ويٖني،   ثهن ( 1390، 

 ٍٵشني. ٙ بٍ ډي ( اُ دبىٙبهبن نيپ ٽبٍ ث 143، 1388ٛ ثبثب، ډ ٕ ي و ىڅيَ، ٹَ  )نبىٍي ٙبد ٍىوڇه ـنيف و ( 13ٛ

٭َٞ ٕبٕبني ډ ػت ځَىيي سب ىٍ اٍسجب٣ و نجَىهبي ډينبن اينف     ځٖشَٗ ىيف ٍُسٚشي ىٍ ډيبن س بڇ ٙئ ن ػبډٮ

ِانٔ، ثَهي اُ ػنج  ن ٍوډني دنهنبن ن بنني و    بهػبي آوٍىن ا٭ بڃ ډٌهجي اُ ىيي ډ ٍ٘ هبي ىٹيٸ و ىٙ اٍ ث  ىوڅز و ثي

بٍ   ث  ٕوز ،هبي آنبن ىٍ ډيبن ن ٙش  َانيبن ىٍ اډ ٍ ډٌهجي ٙا ٓ ـن ن  ه ني بهاني. اڅجش  ډ ٍ٘ ى ٽَځيَي اي  دَوٽ دين 

َاكز و ثنب ٽ شنَيف ػجهن     ،هبي ه ى اُ اثشيا يب ىٍ هقڃ ن ٙش  َانيبن ثب ٽ بڃ ٝ ځينَي   نٖجز ث  و١ٮيز ا٭شٺبىي اي

ز:ىٍثبٍة ن٪َ ه ى  دَوٽ دي ٓػ چ  اينپ  اني. اُ  ا٩هبٍ ن٪َ ن  ى  َانيبن ؿنيف ن ٙش  ٕا  ا٭شٺبى ٭  ڇ اي

٨بٙ زض آشضثب٧زبٙ ٝاهغ اؾت ٝ ٗزٞؾبٙ آتف آٙ ٣آتكٌس ... زاضٛـس ٝ ٗطاؾـٖ    ضا ٗطتجبً ضٝقٚ ِٛـبٟ ٗـ٦   ثعضٍ ا٧طٛا

اٗـٞض آ٧ٜـسٟ ٝ ٗؿـبئْ     ٣ر٠ٔ٘ اؾت پطؾف اظ ؿ٨ج٥ِٞ آٛزب زضثبض آٝضٛس ٠ً اظ آٙ ٗص١ج٦ ثؿ٨بض٥ زض ُطز آٙ ثزب ٦ٗ

 (.210، ل1391 ٢ٖٗ... )پطًٝٞپ٨ٞؼ،

ز ٽ   ٍا نييي  و ن ٙش  دَوٽ دي ٓىٍٕز ٕا َٕا ي  َانني هنڈ  بههبي ډ ٍ٘ اُ نِىيټ ؿنيف ډ ٭ٞنَ   ن اٍډني و كشي اي

ٍا ډ٦بڅٮ  ٽَى  دَٕش٘ هنياي   ةاُ ثَهي ٹ انيف ٕوز ډإثيان و ه ـنيف نل  دَوٽ دي ٓوڅي  ،ه ى يب دي٘ اُ ه ى 

َاني  َاني  «الُيپب»ه بهنڂي و ان٦جبٷ ډَىڇ نبو  هَٖوىٍ ُډبن اي ز:ځ ن   ايفثب ٵَهنڀ اي  ن ٙش  ٕا

٦ ٗطزٗـبٙ ػز٨جـ٦ ١ؿـتٜس ٝ زض ٗطاػـبت هٞاػـس       ،١ب اظ ح٨ج ضؾٕٞ ٝ ػـبزات ذـٞز   ... ٛرؿت ث٠ ز٨ْٓ ا٠ٌٜ٧ ا٧طٛا

٠ ساظٟ زه٨ن ٝ ؾرت ث٦ ،ظٛسُب٦ٛ ضٝظٛا ٨ٚ ٝ ٛظبٗبت ا٧كبٙ ث٠ هسض٥ زقٞ ٛا زـبٕ زازٙ آٙ اظ  ٨ُطٛس. هٞٛا اض اؾت ٠ً ٛا

س ًبٗالً ثط َجن آ ًؽ ٦٘ٛ ٗطزٕ ث٨طٝٙ اؾت ٝ ٨١چ ٤ْ ػبّٗتحّ٘ ٣هّٞ ٨ٚ ٝ ضؾٕٞ ا٧كبٙ ضكتبض ًٜس. َـطظ كٌـط ٝ   ٧تٞٛا

٨ٚ ٗؿ٨ح٦ ١ؿتٜس ٝ زض ًـ٨ف  ٧ٗـب٧طت ٦ًٔ زاضز. چٞٙ الظ٧ٌب پ٨طٝ آ ،ثرهٞل ثب ٗطزٕ الظ٧ٌب ،ظٛسُب٦ٛ آ٢ٛب ٣ق٨ٞ

٨بٙ زضؾت ٛوُت ًبْٗ زاضٛس، ٝٓتؼهّ ،ذٞز  ٗوبثْ آٛبٙ اؾت )١٘ٞ(. ٦٤ ػوب٧س ٗص١ج٦ ا٧طٛا
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َايف ز اځَ ځبهي ٥جيٮي  ،ثنبث ٙنبٕني و   ىٍ ٽنبٍ س ١يق و١ٮيز ا٭شٺبىي ٙبهبن ٕبٕبني ث  ٙوٞيز دَوٽ دي ٕٓا

بٍ  ن بيي. آن ه ـنيف ٕيبٕز ز ثبُي آنبن ٙا هبي اهقٹي و كشني ٍوف   وي ثَهي اُ ػنج  ،ځ ن  ٽ  اُ ډشف ٵ ٷ دييٕا

ٍا ډيي ن آډ ُ سه ٘ َانيبن  و ه ـنيف ډ٦بڅت ١ ني څلنب٧ ٙني    ن  ن  ثَهي اُ ايف  ،ىاني. ىٍ اىاډ  هبي ډٌهجي ډي ٍ اي

 ٽَى:ه اهيڈ ٍا ًٽَ ا٭شٺبىار و ا٭ بڃ ډٌهجي ٙبهبن ډيبني ٭َٞ ٕبٕبني ىٍ ډش ن ٍوډي هٞ ٛ ىٍ 

 ٍ لباد اٍل تَصیف پزٍوَپیَس اس اٍضاع هذّبی ٍ اعتمادات پیزٍس اٍل

َانيى ىيبنز ٍُسٚنشي ثن  سٶٞنيڄ ٕنوف     ڇ( ىٍثبٍة 484-459اوڃ )اُ اكٖبٕبر ډٌهجي و ډٮچ ډبر ديَوُ  ،ٍ ٍوايبر اي

َايفځٶش  ٙي   ز. ثنبث ٍا ثٖيبٍ ډلشَڇ ډني  ډي ،ٕا ، 1375 )٥جنَي،  انني  ٙن َى   س ان كيٓ ُى ٽ  ٍوكبنيبن ٍُسٚشي او 

ٍان كپ ډ ،آيي ثَډيوي ځ ن  ٽ  اُ سبٍين ٕچ٦نز  (. آن628ٛ  )ننټ ن څيٽن ،   ز او ؿننيان ثن  إٓنبي٘ نڂٌٙنز    ىو

ٕنبڃ  هٶنز  (. ىٵب٫ اُ َٕكيار ٙ بڃ و ډَٚٷ ډٖشچِڇ ا٭ بڃ ن٪بډي ث ى و ٹل٦ي ٽ  اكش بالً 200-210، 1358ٛ

اطَ ٙنير   ثَ ،(. ىٍ ايف ىوٍ 210-209، 1382ٛ ٕف، )ٽَيٖشف ثَ ډٞبئت ىوڅز وي ا١بٵ  ځٚز ،ث  ٥ ڃ انؼبډيي

َان «هيب٥چ »اهشقٵبر ډيبن ىوڅز ٕبٕبني و اٹ اڇ  ٽٚش  ٙنين دينَوُ    ،نشيؼ  ٽ  ډنؼَ ث  ٙپٖز و ىٍ ،ىٍ َٙٷ اي

 ؛ځَىيي، ثَهي ُا ډ٪بهَ ا٭شٺبىي و ػ انت اكشيب٣ ډنٌهجي اينف دبىٙنب  ثنٍِٿ ُا ن٪نَ ن يٖننيځبن وٹنز ىوٍ ن بنني        

َا ،م ٍوډيډ ٍ٘ دَوٽ دي ٓٽ   ؿنبن َان ىٍ نجنَى ثنب هيب٥چن  و ىٍ     ىٍ ػَيبن ٱبٵڄ ،نيث  نٺڄ اُ ډنبث٬ اي ځيَي دبىٙب  اي

ز ،نشيؼ  َاي٤ ىٙ ف ن ٙش  ٕا  :دٌيَٵشف ٙ

پبزقبٟ ٨١ب٠َٔ ت٦ٜ چٜس اظ اتجبع ذٞز ضا ٛعز پ٨طٝظ كطؾتبز ٝ اثتسا اٝ ضا ؾطظٛف ٛ٘ٞز ٠ً چـطا اظ حـسٝز    ،ا٧ٚ احٜب ... زض

ساذت٠، آِٛبٟ ث٠ ٥ٝ اػالٙ ٛ٘ٞز ٠ً ٨١بَٔـ٠ حبيـطٛس اٝ   حعٕ ٝ احت٨بٌ ذبضد قسٟ ٝ ربٙ ذٞز ٝ اتجبػف ضا ث٠ ذ ُط ٛا

ٞ ظزٟ ،ٝ ٓكٌط٧بٛف ضا ض١ب ؾبظٛس و٨ـبز     ،ث٠ قطٌ آ٠ٌٛ پ٨طٝظ قرهبً زض حًٞض پبزقبٟ ٨١ب٠َٔ ظٛا اظ٢ـبض اَبػـت ٝ ٛا

٨بٙ ؾُٜٞس ٧بز ٛ٘ب٧س ٝ ُطُٝب٦ٛ ثؿپبضز... پ٨طٝظ چٞٙ ا٧ٚ ثك٨ٜس اظ ٗؤثساٙ ٗكٞضت َٔج٨ـس   ٛ٘ب٧س ٝ ُٗبثن آ٨٧ٚ ا٧طٛا

٠ً قطا٧ٍ زق٘ٚ ضا ثپص٧طز ٧ب ٠ٛ  ٗؤثساٙ زض رٞاة ٥ٝ اظ٢بض زاقتٜس ٠ً زض ٗـٞضز ؾـُٜٞس پبزقـبٟ ٗرتـبض اؾـت      

٦ ١ط٠ُٛٞ ٠ً ٨ْٗ زاضز ضكتبض ٛ٘ب٧س؛ ٦ٓٝ زض ٞ ظزٙ، زق٘ٚ ضا كط٧ت زازٟ، ثس٧ٚ نٞضت ٠ً ا٧طٛا ١ـب ثـ٠ ػـبزت     ٗٞضز ظٛا

ساظٛس ٝ زض ثطاثط ذٞضق٨س ؾزسٟ ٗـ٦  ٦ٗز٧ط٠ٜ٧ ذٞز ١ط ضٝظ ١ِٜبٕ َٔٞع آكتبة ذٞز ضا ث٠ ذبى  ٚ   ٛا  ،ٛ٘ب٧ٜـس. ثٜـبثطا٧

س كطنت ِٛبٟ زاقت٠ پبزقبٟ ٦ٗ ضٝ قٞز ٝ ض٥ٝ ذٞز ضا ث٠ َـطف ذٞضقـ٨س    ٠زض َٔٞع آكتبة ثب ؾطزاض ٨١ب٠َٔ ضٝث ،تٞٛا

س ٝ زض حًٞض ٥ٝ ؾزسٟ ثطز... پ٨طٝظ ٨ٛع چ٨ٜٚ ًطز )پطًٝٞپ٨ٞؼ،  (.23، ل1391 ثِطزٛا

نز   ديَوُار و ثبوٍهبي ډٌهجي ا٭شٺبى ثبٍةىٍ دَوٽ دي ٓ  ،هنڂنبڇ ځَٵشنبٍي ىٍ ثنق و ډٞنيجز     :ث  ىٍٕشي ن ٙنش  ٕا

ز َا  ٽ ټ ٥چجيي. ايف ډ ١ ٫ اُ ىو ػنج  ٹبثڄ ثٍَٕي ٕا اوڃ اينپ  ډإثيان ىٍ ٕٶَ و ك٢نَ   :ثقٵبٝچ  اُ ډإثيان ه 

َا   ٍاىر دبىٙب  ث  ٥جٺ ديَوُه  ٍا نٚنبن ډني    ث ىني و ايف ا ٍان ٕبٕنبني ك٢ن ٍ    ىهني، هَؿنني اُ    ډٌٽ ٍ  اثشنياي ىو

(. 45، 1371ٛ يبٵشنني )اوٙنييٍي،   ځب  ك٢ن ٍ ډني   هب ث  ٭ن ان ډٚبوٍ ىيني و ډيىٽبٍ دبىٙب  ىٍ ٍُڇ ډإثيان ىٍ ػنڀ

دَٕنيي   ډني و اُ آنبن ٽَى  ډيډٚ ٍر ډإثيان ثب آنهب ثب س ػ  ث  آٙنبيي و ه ـنيف سٖچ٤ ثَ اډ ٍ ىيني  ديَوُىوڇ اينپ  

ٍا َاي٤ ىٙ ف  اينپن  آينب اينف دنٌيَِٗ ٝنچق،      ه ـننيف  ن بيي ثذٌيَى يب نن ؟   آوٍ ډي   ن٪َ ننڂيف و هٶزٽ  ث ،ٽ  ٙ
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َاي٬ و ډٞبڅق ىيني ىاٍى نز؛   ٽبٍهبيي انؼبڇ ؿنيف ٭چز يب هيَ؟  ،ډوبڅٶشي ثب ٙ و سف ىاىن ٙبهنٚب  ٕبٕبني ٍوٙنف ٕا

َا ٙب  ىٍ  ٍا ډيه   اډ ٍي ُي ز، ٍأي ډإثيان ډإثي  ز. ا ٽ  ثب ډٌهت اٍسجب٣ ىٙا ٽن  هنبىي   ٍو  يف ٙنوٜ اُ آن ه ٕا

ز ىٍ س بڇ ٙئ ن ٽٚ ٍ نٶ ً ٵ ٷ ،ډٮن ي و ډٚبوٍ ٍوكبني دبىٙب  ث ى (. اڅجشن   178، 1382ٛ ٕف، )ٽَيٖشف اڅٮبى  ىٙا

ز ٽ   ٍا اُ ينبى ثجنَى و ثن  ُ٭نڈ      ىٍ اىاډ  نش انٖز ٙپٖز اُ هيب٥چ  ديَوُٹبثڄ ًٽَ ٕا ن څيٽن ،  ) ن څيٽن  )هذشبڅيبن( 

ٍان( ثَهقٳ ٍأي ډ204، 1358ٛ ٍا ىٍ ٕبڃ  ػنڀ سبُ  ،إثي ثٍِٿ و ٕبيَ ډٚبو َ ڇ آٱنبُ  482ينب  481اي  ى. اڅجشن   ٽن

ز: «ډإثي»اُ ٭ن ان ډٖشٺيڈ  ٥جَي ٍا ؿنيف آوٍى  ٕا ... و ؿ ن ث  ډ چپنز هن ي٘ ٍٕنيي،    » يبى نپَى  و ايف ػَيبن 

َان و هبٝنبن           تٕز و سٮٞ٘ك ي٘ ٍا ٕن ي اهٚنن ٍا ٽٚنبنيي و ٕن ي او ك چن  ثنَى و ثن  ٍأي وُين ٘ وي  ٽن    ،هن ي

ٍا ن ي دي بن  (.631، 2ٛع ،1375 )٥جَي،« دٖنيييني، ا٭شنبيي نپَى و ث  ٍأي ه ي٘ ٽبٍ ٽَى ٙپني 

ٓ ٍا ډشٶنبور اُ   دينَوُ هٞ ٝيبر اهقٹني  ىٍثبٍة دي٘ اُ ايف نيِ ن٪َ ه ي٘  ٥جَي آوٍى  و ن ٙنش    دَوٽ دين 

ز َاي ه يٚشف و ٍ٭ي٘ٙبهي سنيه ي و ډپّ ٵيَوُاني ٽ   ىيڂَ اهڄ هجَ ځٶش  ،ثؼِ هٚبڇ» :ٕا ز ٙن ڇ ثن ى و   بٍ ث ى و ث

 (.629ٛ )ه  ،« هٖبٍر وي و اهڄ ډ چپز ث ى  ثيٚشَ ځٶشبٍٗ ډبي

نز ينب هينَ، څنيپف       ؿننيف ٍوكين    دينَوُ ىانيڈ ث  واٹ٬  ن ي نش  ٕا نجنَى  ىٍثنبٍة  دني٘ اُ س ١نيق    ٥جنَي اي ىٙا

ز ٭ن ان دبىٙبهي ث  ديَوُدبىٙب  هيب٥چ  اُ  ه ٙن اُثب  ديَوُ  ٙپنبن دي بن َاڇ ينبى ٽنَى     ىيف، ډَىڇ ٍٕا ىاٍ و ډ ٍى اكش

نن  واٹٮينز سنبٍيوي و     ،ىانٖنز  ٥جنَي ٍا اكش بالً ثبيي نبٙي اُ ٕجټ نڂبٍٗ  ديَوُث ى و ىڅيڄ ؿَه٘ وي ث  ُيبن 

 .ديَوٍُوكيبر ا٭شٺبىي 

ز ٽ  ډإثيان اُ  دَوٽ دي ٓ َاني ن ٙش  ٕا ٍا ىٍ هنڂبڇ ٥چ  ديَوُث  نٺڄ اُ ډنبث٬ اي شني ٽ  ه ى  ٫ آٵشنبة ثنب   ه ٕا

َانينبن ثن ى. اينف      نني ٽن  ٍٕنڈ ىيَينن    ٽىٍ ډٺبثڄ آٵشبة ٕنؼي    ،ٍو ن بيي و ىٍ واٹ٬  ٵَډبني  يب دبىٙب  هيب٥چ  ٍوث اي

ٍا ىٍ ه ى دنهبن   ډ ١ ٫ نپش هنبي ٕبٕنبني و ه ـننيف ډشن ن      ٍٕي ث  هن ثي ىٍ ٽشيجن    ٽ  ث  ن٪َ ډيىاٍى ٩َيٶي 

ز. ىٍ  َا»اُ هياي  ،ايف ىوٍ ثبُډبني  اُ ايف ىوٍ  ٹبثڄ ثبُيبثي ٕا ز. اڅجشن    «ډهَ/ډيش َاوان يبى ٙي  ٕا يب ه بن آٵشبة ٵ

ٍان ثبٕنشبن    ،ث  ٥ ٍ ٽچيٽ  نيڈ ٽثبيي ًٽَ  َان ىو ٍا  ،ٙنب  ىٍ اين نش  ډني    زيهٞ ٝن  يٱبڅجنبً ىا ٙني و   هنيايي دنيٙا

٦ ٍ  يا ىٍ هبڅ  و نٺ٘ او زيٙوٞ َاٍ ډي هب اُ ٕا ٙنب  ثن     ،ٕبٕنبني  ةډبنني  اُ ىوٍ  يثب س ػ  ث  آطنبٍ ثَػنب   .ځَٵز ٹ

َاي ډٚبث  ثَه ٍىاٍ ث ى. ٝٶبسي اُ  ،فيُډ يهيا ٍو ة٭ن ان ن بيني ٍا  ،ن  ن ث ٍان ه ٍٙ»ٙبهبن  َاى ٹچ نياى   «و ډنب   ييث

َاً ايف انييٚ  اُ ىو294ٍو289، 1383ٛ )هيچنِ، ىنيٽَ ډي هوبډنٚني و كشني دني٘ اُ آن ىٍ ػَينبن ٍونني       ة(. ٩به

َايي ډ٦چٸ ٭َٞ ٕبُي و كبٽ يز كپ ډز َاي ٕبٕبنيبن ؿنيف ډنجٮني  91، 1383ٛ ډبى آٱبُ ٙي  ث ى )ٕ ىآوٍ، ځ (. ث

هبي ايف ٙنبهبن ٙنٮبٍ    . ٍوي ٕپ ث ىث  اٍص ٍٕيي   ،ٽ  ه بن ٙبهبن ډلچي دبٍٓ ث ىني ،اكش بالً اُ ٕچٴ ثقٵٞڄ

ٍاډي  ٍا ث  ايف انييٚ   )اُ هياوني( ث  ؿٚڈ ډي «ًي اڅهي»آ ٙنبهبن اُ  »ٽن   ن  ىنني  سٮجينَ  ه ٍى. ٕبٕبنيبن ايف ٍوني 

ٍان ٕبٕنبني و   اُ ن ٙش  ز٧ٌٜطز(. ايف انييٚ  ث  و١ ف ىٍ ډشف 60، 1394ٛ )ىٍيبيي، «هيايبن هٖشني  سو  هبي ىو

ز )  (.115، 1981ٛٙپي، دٖبٕبٕبني ٹبثڄ ىٍٻ ٕا
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قډي نيِ  «اهلل ٕچ٦بن ٩ڄ»  انييٚ َاٍ ځَٵنز  ډَٽِ ىٍ ٭َٞ ٕا اي ٽن  ىٍ ٽشنبة    ثن  ځ نن    ،س ػ  انييٚ نيان ٹن

ز: آ٘ٔٞى ٛه٨حت  آډي  ٕا

ٚ   ٧٤ؼ٦ٜ ؾُٔبٙ ؾب٧ ؛«االضو اهلل ك٦ آؿُٔبٙ ظْ»ق٥ٜٞ ٠ً  زض اذجبض ٦ٗ ٧ؼٜـ٦   ،٨١جت ذسا٦٧ اؾت ثـط ض٥ٝ ظٗـ٨

ؿتٚ ٠ً ًؿ٦ ضا ٠ً اٝ پبزقب٦١ ٝ كطّ .ذسا٦٧ اؾت ثط ذٔن ذ٧ٞف ٠ً٤ ثعضٍ ٝ ثطُ٘بقت ا٧ـعز٥ زاز،   پؽ ثجب٧س زٛا

 (.81، ل1367 ثٞزٙ )ؿعا٦ٓ،زٝؾت ثب٧س زاقتٜس ٝ پبزقب١بٙ ضا ٗتبثغ ثب٧س 

قډي  ٍٕي اُ ٭َٞ ډيبن ن٪َ ډي  ث شٶبى  اُ ايف ٭ن ان ن  ىٹيٺبً ث  ډٮنبي  ،ٕا  ،ثچپن  ؿينِي ډٚنبث  آن    «ايِىي ٵَّ»ٕا

ٍايغ ځَىيي )ىڅيَ، څيپف ثب ٽبٍٽَى و ډبهيز ػيانبدٌيَ اُ ډ ٝ ٳ، اُ ٭َٞ هچٶبي ٭ج٘  (.33، 1394ٛبٕي 

َان ٭ن ان ٽَىني آٵشبثي ٽ  ىٍ ٭َٞ ٕبٕبني  ثن   آډني   دَٕنشيين ثن  ٙن بٍ ډني    كشني  ډلشَڇ و ثَهي اُ دْوهٚڂ

ِاىان ثَػٖش  و ډهڈ ىٍ ىيف ٍُسٚشي ث ى و اُ ډٮشٺيار آٍيبيي  ،1383 )وٍډنبٍُن،  ٍٵنز  هب ث  ٙ بٍ ډي ٭ن ان يپي اُ اي

َاني ى  (. ايف ډ ١ ٫ ىٍ ډ٦بڅٮ16-19ٛ َا ىٍ اينف      ٙني   ٍيبٵز ٍاوايبسي ٽ  اُ ډنبث٬ نٞ نز؛ ُين ٍوٙنف ځَىيني  ٕا

ز، ډٺبڇ ٵبئٺي ٽ  ه ٍٙيي ىٍ آييف ډِىيٖني ٕبٕبنيبن اُ  ،ډش ن نز.   ىٙا َاي  ث  ه ثي يبى ٙني  ٕا يِىځنَى   ،ن  نن  ثن

ز:ٽَثنب ث  ١َوٍر ؿنيف ٕ ځني يبى  ىوڇ ٍا ډنن ٘   ،ٹٖڈ ث  آٵشبة، هياي ثٍِٿ» ى  ٕا ٍ و اُ ٽ  اُ دَس  ه ي٘ ػهنبن 

َاٍر ه ى زػ  ،ك ٍا ځَڇ ٽَى  ٕا َايف 102، 1382ٛ ٕنف،  )ٽَيٖشف« ي٬ ٽبئنبر  اُ ػ چن    ،ا٭شٺنبىار اوڅين    ،(. ثننبث

َاڇ ث  هيايبن  ز «آنبهيشب»و  «ډهَ»اكش سنب ٭ٞنَ ډينبني و اُ     ،ٽ  ىٍ اثشياي ٭َٞ ٕبٕبني ىٍ آييف ٍُسٚشي وػ ى ىٙا

 .دييا ٽَىنيِ اىاډ   ديَوُػ چ  كپ ډز 

 ٹجنبى اوڃ سنبٍين وٹنبي٬ ُډنبن    ىٍثنبٍة  ثوٞ ٛ ىٍ ٽشبة اوڃ ، تبض٧د ر٢ِٜبنڂبٍٗ ٽشبة   ىٍ اىاډ دَوٽ دي ٓ

ز. هَؿني ډياٹّ  ٽَى  او١ب٫ ډٌهجي و ا٭شٺبىار ٙوٜ دبىٙب  ڇ( ىٍ 488-531) هن ى  ثيٚشَ ډ٦بڅنت   دَوٽ دي ٕٓا

ز ن  ى  ةم و كشي ن يٖنيٍا ث  ٭ن ان يټ ډ ٍ٘ َاني و يب اٍډني ثَىٙا ن٪نَ وي ىٍ   څيپف ىٹنز  ،ىٍثبٍي اُ ډنبث٬ ٱيَ اي

ز. ايف ډ ٍ٘ ،ايف ُډين  َانڂيِ ٕا  ډنِىٻ و ٩هن ٍ   ٹجنبى م ٍوډي ىٍ ٙنَف وٹنبي٬ ٭ٞنَ    ثٖيبٍ ٹبثڄ ٕشبي٘ و سلٖيف ث

ز:  ن ٙش  ٕا

١ـب٥ تـبظٟ آٝضز    ثطذ٦ ثسػت ،اٗٞض ًكٞض ُؿتطـ ٧بكت ٣ثِصقت ٝ هسضت ٥ٝ زض ازاض هجبزچٜس٥ ٠ً اظ ؾُٜٔت  ...

٦ٝيغ هب٦ٛٞٛ زض ٗٞضز اقتطا ،ر٠ٔ٘ ٠ً اظ آٙ ١ـب اظ ا٧ـٚ هـبٛٞٙ ٛبضايـ٦ قـسٛس ٝ       ى ظٛبٙ زض ٨ٗبٙ ٗطزاٙ ثٞز. ا٧طٛا

٦ ٛ٘ٞزٛس هجبز٧ت َـ٨بٙ ثطاكطاقتٜس ٝ اض  (.27، ل1391 )پطًٝٞپ٨ٞؼ، ضا اظ ؾُٜٔت ذٔغ ٝ ظٛسٛا

ز ٽ   َا و ٩ه ٍ  اُ ٽڈ٘ دَوٽ دي ٍٓوٙف ٕا ز هن ى اُ ډشن ن    ډِىٻو ٽيٴ ډبػ ش  و َٝٵبً ثَىٙا ا٥ق٫ ىٍٕشي نيٙا

َاني و ځبهي ٍوايز نز. ىٍ اينف ُډينن       ٍا ث  ٍٙش ٹجبىهبي ٙٶبهي ٭َٞ  اٍډني و كشي اي ثبيني ثنب    ،سلَينَ ىٍآوٍى  ٕا

َا اډَوُ  ىٍ ډيبن ډ ٍ٘ ؛اكشيب٣ ثيٚشَي ث  ډ٦بڅت ډٌٽ ٍ اٍػب٫ ىاى  ٙ ى ٙنبٕنبن نينِ ډ ١ن ٫ ٩هن ٍ      ن و ثبٕشبنبهُي

َار ثٖيبٍ ډشن ٘ ،اُ وي ٹجبىٍوي  و دي ىٻډِ ٍا٫ و سٚشّن٪ ز ٽ  ن ني  ث  انياُ  ءز آ سن ان ثنَ ٹن ڃ واكنيي      اي ُيبى ٕا

ز و آنٝل٘ ٌٙا َان      ځ َا ٙي. ايف اډَ ث  ػبيي ٍٕيي ٽ  ثَهني اُ دْوهٚنڂ و  ٹجنبى ىٍثنبٍة  ٍا ث  ٭ن ان ٍأي طبٹت دٌي

َاٍ ځَٵز سب ٹنيٍر   ىٍ ٍأٓ نه٢ز ١ي ٍُسٚشي ٹجبىچپ  ث ،ٍهجَ ٹيبڇ نج ى  ډِىٻاني ٽ   آوٍى  «ډِىٽي »  ٵَٹ ځَي ٹ
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ٍا ىٍ هڈ ٙپني. ثٮيهب دَٖ وي  ٍا ىٕز هَٖوډٌهت  ډٮَٵني ٽنَى سنب     ډِىٻٍا آڅز ىٕز  ٹجبىٽبٍي و  ډنبث٬ ٍٕ ي 

ٍا اُ ننڀ ١ييز ثب ډٌهت ٍهبنيي  ثبٙي َانني ىٍ اينف ُډينن  نٺنڄ     بهن كشني ډ ٍ٘  (.111، 1982ٛ)ځبئ ثن ،   ديٍ  ن اي

بٍ اني ٽَى  َاي٬ ىيف ډٖيليز س ٤ٕ ىٍ هٞ ٛ ٽشبثي ، ٹجبى ةٽ  ثب ٙا اكش نبالً ثن  هنب٥َ     ٽن  ن ٙش  ٙي  «اڅي٬ٖ»ٙ

سن ان   ډني  ،ث  ٥ن ٍ كنشڈ   .(543، 1374ٛ ٽ ة، يف)ٍُ٘ ؿنيف س ػهي ايؼبى ٙي ،ىاٍ ډٌهجي اٍډنٖشبن ډنبٹٚبر ىاډن 

ز اُ ايف ډ ١ ٭بر ثي دَوٽ دي ٓى ٽَاى٭ب  ز ا٭شٺبى ث ىن  ،اډ اڅجش  وي ىٍ اى .هجَ ث ى  ٕا ٍٕا   دنٔ اُ سپين   ٹجنبى اُ 

ٍان ډنٌهجي ىٍ ٽننبٍ وي ثن  هنڂنبڇ ٵنشق ٙنهَ         ډؼي٘  ؿننيف  «آډينيا »ى ثَ سوز ٕچ٦نشي و ك٢ ٍ ډإثنيان و ډٚنبو

ز:نڂبٙش    ٕا

٨ِع ثٞزٛس، ٛعز پبزقبٟ ضكتٜس ٝ ٥ٝ ضا اظ ذ٨بّ ثبظُكت ٝ ػوت ٠ً ٛبظط ا٧ٚ اػ٘بّ قطٕ ،... ٗؤثساٙ ٛك٦ٜ٨ ٜٗهـطف   ٛا

ـ  اظ٢بض زاقتٜس ٠ً تؼج٨ط ا٧ٚ حطًبت ظقت ٝ قطٕ ٛ٘ٞزٟ ٝ ٨ِع آٙ اؾت ٠ً ث٠ ظٝز٥ ا١ب٦ٓ ق٢ط آ٨ٗسا اؾطاض ٢ٛلت  ٤ٛا

هجـبز كطٗـبٙ تٞهـق زاز...     ،ذٞز ضا ثط پبزقبٟ آقٌبض ٝ اٝ ضا ثط ٠٘١ چ٨ع ذ٧ٞف ٝاهق ذٞا١ٜس ؾبذت. ث٠ ا٧ٚ ر٢ـت 

 (.38، ل1391 )پطًٝٞپ٨ٞؼ،

نز و اينف اډنَ       دَوٽ دي ٓهبي  اُ ن ٙش  ،ٹجبىځيَي  سٞ يڈسأطيَ ٙييي ٍأي ډإثيان ىٍ ٍوي،  ثييف نز ٕا ٹبثنڄ ثَىٙا

ز. ةىهني نٚبن ٍاىر ايف دبىٙب  ث  ډؼَيبن ىيبنز ٍُسٚشي ٕا  ا

ٍان     ،ىٍ اىاډ  دَوٽ دي ٓ و اهشقٵنبر ډنٌهجي ثنب ٥ اينٴ      ٹجنبى اوڃ َٙف ك اىص و وٹنبي٬ ١ن ني ډنٌهجي ىو

ز:آوٍى  و ؿنيف   نڂبٙشٽ  ډٖيلي ث ىني ٍا ٕبٽف ځَػٖشبن  «ايجَي»  ٕا

پبزقـبٟ ا٧ـٚ هجب٧ـْ     ُٞضُٚ ض٥ٝ اظ ٨ًف ٝ آ٨٧ٚ ذٞز ؾبظز ٝ ث٠ ث٠ نطاكت اكتبز هجب٧ْ ٗصًٞض ضا ٝازاض ث٠ پ٦ هجبز... 

ثٌٔـ٠ ارؿـبز ضا ُٗـبثن آ٧ـ٨ٚ      ،كطٗبٙ زاز ٠ً ث٠ ٨١چ ٝر٠ ِٛصاضز ٗطزٕ اٗٞات ذٞز ضا زضٝٙ ذـبى ٗـسكٞٙ ٛ٘ب٧ٜـس   

٦ بت ث٨ٜس ا٧طٛا  (.57ل ،بٙ)١٘ اظٛس١ب پ٨ف ٨َٞض ٝ ح٨ٞٛا

ٍا ىٍ   ايف ډ ١ ٫ ٹجبىډٮشٺيني ٽ  ، دَوٽ دي ٍٓأي  سٺَيجبً هڈ ،ډلٺٺبن ػييي ىٍ ايف ُډين  )ا٭شٺبى ث  ىيبنز ٍُسٚنشي( 

َا، )ځَػٖشبن( نٚبن ىاى. ىٍ ايف  ػنڀ ثب ايجَي ٍا ثن  ٽني٘ ٍُسٚنشي         ٹجبىډبػ نز ٹجبينڄ ډٖنيلي ايجنَي  ٕٮي ىٙا

َا ىٍ ه نيف هنڂنبڇ   ىٍآوٍى و ايف كَٽز ٭ قً ث  ٭ن ان  َاس ٍي ٍوڇ ث ى؛ ُين ٍوډينبن ثن     ،ا٭قن ػنڀ ٍٕ ي ث  اډذ

ىٍ  ٙنيذ بن (. 35ٛ ،1394 ٵنَ و اډينني،   يي)ډل ٘ ز ځ بٍىنيٽ  ه پي٘ آنهب نيِ ث ى، ه ٘ ځَځيف ٙب  ايجَييبٍي 

ز ٍا ٹنبن٬    سَ اُ ه    ث ى سب ٍُسٚشيبن و ډهڈ ٹجبىنيَنڀ ٕيبٕي  ،ايف اډَ ىٍ واٹ٬ :ايف ُډين  ډٮشٺي ٕا ډإثنيان ډ چپنز 

 (.57، 1390ٛ )ٙيذ بن، ٽني ٽ  ىيڂَ اُ ډِىٽيبن ك بيز نو اهي ٽَى

َان و ٍوڇ ىٍ ٭َٞ  ،ىٍ اىاډ  دَوٽ دي ٓ َ   ٕنوف ډني   ٹجبى اوڃاُ نجَىهبي اي ځنبهي ثن  ډ٢ن  ن     اُ ځ يني و هن

نز ٽن  ىٍ   ٙهَهبي ٍوډني ډينبن ىو ٥نَٳ ډشوبٝنڈ دَىاهشن      ةهبي ډجبىڅ  ٙي  ىٍ هنڂبڇ ك چ  يب ډلبَٝ نبډ    ٕا

ٍا ثنبُ ٙننبهز   هب نيِ ډي الي ايف نبډ  الث  ٍان وٹز  وي ثن  نٺنڄ    ،اُ ػ چن   .س ان ډ٢بډيف ډٌهجي و ا٭شٺبىار ٙهَيب

بٍ  ډياي  ډ٢  ن نبډ  ِاٍي ٓٽ  ډيبن ٽني  ٙا َان   ثچي ٓ ٽ  ىٍ اينف ُډنبن   ن َٕىاٍ ٍوډي و ٵَډبني  ٕذب  اي  دَوٽ دين 
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ٍا»ث  هنڂبڇ نجَى ىٍ ٙهَ  نٽني   يبى ډي «ٕبالٍ ٕذ »نبڇ ثب اُ وي  ٍا ثن  ٝن ٍر ١ن ني      «ىا َانني  ا٭شٺبىار ٵَډبني  اي

ز:  ؿنيف ث  ٍٙش  سلَيَ ىٍآوٍى  ٕا

اؾـت٘ساز اظ ذـسا٧بٙ ذـ٧ٞف ٝاضز رٜـَ      ٛٞقت ًـ٠ ٗـب ١ـٖ ثـ٦     ث٨ٔعاض٧ٞؼؾبالض ا٧طاٙ زض پبؾد ث٠ ٛب٠ٗ  ... ؾپ٠

ا٧ٖ ٝ ا٨ٗسٝاض٧ٖ ٠ً آ٢ٛب ٗب ضا كـطزا ٝاضز قـ٢ط زاضا    آٗسٟا٧ٖ ٝ كوٍ ث٠ ا٨ٗس اؾتؼبٛت آٛبٙ اؾت ٠ً ث٠ ٗوبث٠ٔ ق٘ب  ٛكسٟ

 (.66، ل1391 ٛ٘ب٧ٜس )پطًٝٞپ٨ٞؼ،

ٍار اكش بالً اىاډ ٍاډِىا»دَٕشي اُ ػ چ   ػَيبن ؿنيځبن   ايف ا٩هب َا»، «اه  ىٍ آييف ډِىيٖنني ٭ٞنَ    «آنبهيشب»و  «ډيش

پَيبن ز ٽ  ىٍ ډيبن ٚڅ ِاډي  ،ٕبٕبني ٕا ىٍ نجَى و ډجبٍُ  ىٍ ٕنَكيار ٍوڇ ٙنَٹي ثن ى      ٹجبى اوڃاُ ػ چ  ٵَډبني  ا٭

ز. ه بن هبي ٍى٘ ٽ  ىٍ نبډ  ځ ن  ٽن  ىٍ ډ٦بڅنت ديٚنيف نينِ ثن  اينف        و ثيڃ ٙي  ډيبن ىو ٵَډبني  ٹبثڄ ډقك٪  ٕا

بٍ   َ »ٽ  ٍوكبنيبن و ٱيٍَوكبنيبن ٍُسٚشي، ثؼِ آنپن   ځٶز ، ىٍ اينؼب نيِ ثبيي ٙيډ ١ ٫ ٙا َا »ينب   «ډهن ثن   ٍا  «ډيشن

هبيي ىٍ ٕنشبي٘ هنيايبني    ني، ثب وػ ى يٚزىآوٍ اُ ايف هيايبن ؿنيځبن  ډَػ٬ نهبيي ٹ٢بور ث  ٙ بٍ ډي٭ن ان يپي 

 (.372، 1909ٛػپٖ ن، ) دَىاهشني ، ث  نيبي٘ و دَٕش٘ ايف هيايبن نيِ ډياٝؾتباُ ايف ىٕش  ىٍ ډش ن 

َانؼبڇ ډَٿ  دَوٽ دي ٓ َاي و  ٹجبىٕ ٍا ؿنيف َٙف ىاى  ٕاډبػ  ز:سيٵيف ايف دبىٙب  

زـبٕ ٧بكـت،      ٠پؽ اظ آ٠ٌٛ ٗطاؾٖ ث ... ثـ٠   ًـبٝٝؼ ذبى ؾپطزٙ پبزقبٟ ُٗبثن ضؾٕٞ ٝ هٞاػس ٗؼ٘ـ٦ٓٞ ا٧ـطاٙ ٛا

س٧ك تط قبٟ ٦ٗ ٠ً حن پبزقب٦١ ضا ث٠ پؿط ثعضٍ ،ُط٦ٗ هبٛٞٙ ًكٞض٥ پكت  تهطف تبد ٝ ترت ثطآٗـس  ٤زاز، زض ٛا

 (.102، ل1391 )پطًٝٞپ٨ٞؼ،

َان   ث» ىٍ نڂبٍٗ ايف ٭جبٍر دَوٽ دي ٓاكش بالً  ه نبن سنيٵيف ىٍ   « هبٻ ٕذَىن ډ٦بثٸ ٍٕ ڇ و ٹ ا٭ي ډٮ  څي اين

ٍا ډي٘ ثَع ز و ن  ٭يف ٭جبٍر  هبي هبډ ٙي  ش  ٕا نبٓ ٹن انيف ىٙن اٍ     «ىٵف يټ ډيز ىٍ هبٻ»ن٪َ ىٙا َٕا َا ث ؛ ُين

ز ډإثيان وٹز اػبُ  ډي آييف ٍُسٚشي، ىٵف ػٖي ىٍ هبٻ اُ ډلَّډبر ث  ٙ بٍ ډي ٙنب   ىاىنني ٽن  دبى   ٍٵز و ثٮيي ٕا

ٍا آڅ ى  ٵٺيي ىٍ هبٻ ىٵف ٙ ى و ٭نبَٝ ډٺي٘ ٌاي اهنَي ف ځنَىى.      ٍوف وي ىٕز ،و اُ ايف ٥َيٸٕبُى ٓ  هن ٗ اين

ٍا ث  ٭ن ان ىٕشبويِ  دَوٽ دي ٓه ى  َاي ك چ  ثن  ايجنَي س ٝنيٴ ن ن ى       ٹجبىنيِ ايف اډَ )ىٵف ډَىځبن ىٍ هبٻ(  ث

 (.66ٛ ،بن)ه  ث ى 

 تمادات خسزٍ اٍلتَصیف پزٍوَپیَس اس اٍضاع هذّبی ٍ اع

ٍان ٕچ٦نز هَٖو اوڃ ر٢ِٜبىٍ ٽشبة  دَوٽ دي ٓ٭٦ٴ س ٝيٶبر   نٺ٦ هنبي   )ان ٙيَوان( ډيبن ٕنبڃ  ډَث ٣ ث  ىو

ز ڇ575سب  530 َا  ؛ٕا ٓ ُي ٍان ٕنچ٦نز    دَوٽ دين  نبٓ ډشن ن سنبٍيوي ىٍ     ٹجنبى اوڃ و  دينَوُ اوڃ وٹنبي٬ ىو َٕا ٍا ث

ز ،هبي ه ي٘ ىٕشَٓ و ه ـنيف ٙنيي  څيپف وٹبي٬ ن٪بډي، ٕيبٕي، اٹشٞبىي و كشني   ،ث  ٍٙش  سلَيَ ىٍآوٍى  ٕا

ِاٍي ٓهب ىٍ ٽنبٍ  ٍا ه ى ث  ؿٚڈ ىيي  ث ى و كشي ىٍ ثَهي اُ ػنڀ هَٖو اوڃډٌهجي ٭َٞ  نب٩َ ا٭ نبڃ دبىٙنب     ثچي

َان و ٭ ٘ َايفاي َاُ و نٚنيت    ،بڃ ىٍػ  يټ وي ث ى. ثنبث ٍان دَ ٵن ثبُٕنبُي سنبٍين    ثن  ډن٪ن ٍ  س ٝيٶبر وي اُ ايف ىو
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َايفثٖيبٍ ٕبٕبني كبئِ اه يز  ةٵَهنڂي ىوٍ ز. ثنبث م ٍوډني اُ  ث  ثٍَٕي و ثبُه اني س ٝيٴ اينف ډن ٍ٘   ،ىٍ اىاډ  ،ٕا

 ه اهيڈ دَىاهز. هَٖو اوڃاو١ب٫ ډٌهجي و ه ـنيف ا٭شٺبىار 

ٍا»ث  هبٻ ٍوڇ و ٭ج ٍ اُ ٽنبٍ ٙهَ  هَٖو اوڃ  ىٍ ػَيبن ك چ دَوٽ دي ٓ ز: «ٕ   ن ٙش  ٕا

اؾـت ٥ٝ   ،ٝاهغ زض ؾبحْ كطات ضؾ٨س ٝ زض آٛزـب  «ؾٞضا»ث٠ ق٢ط  ذؿطٝپؽ اظ پ٨٘ٞزٙ ؾ٠ ضٝظ ز٧ِط ٗؿبكت،  ...

تؼج٨ـط   ذؿطٝق٠٢٨ ًك٨س ٝ ؾٖ ذٞز ضا ث٠ ظ٨ٗٚ ًٞث٨س. ٗؤثساٙ ١٘طاٟ ٥ٝ حطًت اؾت ضا ثط تهطف ق٢ط ث٠ زؾت 

 (.131ل ،بٙٛ٘ٞزٛس )١٘

ىٍ ػَينبن   ٹجنبى ډإثنيان ثنب    ةىٍ ك چ  ث  هيب٥چ  و ه ـنيف ډٚبوٍ ديَوُاُ ك٢ ٍ ډإثيان ىٍ ٽنبٍ  ،ىٍ ډ٦بڅت ديٚيف

َاڇ و اه يز ن بينيځبن ډٌهت ٍُسٚشي نِى دبىٙبهبن ٕبٕبني ٕوف ځٶش  «آډييا»ٵشق ٙهَ  ىٍ  ٙني.  ث  سٶٞيڄ اُ اكش

ٗ ٽنيڈ ٽ  اينؼب نيِ ثبيي ٭ن ان  َاڇ ايف ٹَٚ نِى يټ دبىٙب  ٕبٕنبني، ٍو ٍ ځَٵشن   ٽنب   هنبي ثن   ٭قو  ثَ اه يز و اكش

ز ،ٍاځَو  ايف س ٤ٕ ٙي   نز. ىٍ اىاډن    ثبيي ډي٘ ،ٽ  ثَهي اُ آن كبٝڄ سأويڄ و سٶٖيَ كَٽبر كي انبر ٕا   ن٪نَ ىٙا

ٍا»ك چ  ث  ه يف ٙهَ  ز:ٽَؿنيف يبى  هَٖو  ٍاناُ ا٭شٺبىار ٙوٞي و كشي ډِو٘ دَوٽ دي ٓ «ٕ   ى  ٕا

٦ زؾت ظ٦ٛ ضا ث٠ ظٝض ٦ٗ ذؿطٝ ... ـس ثـ٠    زض زؾت ز٧ِط ظٙ ًٞز٦ً اؾت ٠ً ٛ٘ـ٦  ًكس ٝ چٞٙ ز٧س ؾطثبظ ا٧طٛا تٞٛا

ؾـل٨ط ضٕٝ ٝ ٝ ًؿـبٙ    آٛبؾتبؾـ٨ٞؼ ؾبذت٦ِ اظ ت٠ زّ ثطآٝضز ٝ زض حًـٞض   ٤ٛبٓ ،زٝ ضاٟ پ٨٘ب٧س ؾطػت ث٠ زٛجبّ آٙ

١ب ضا ثـ٠   ت ا٧ٚ ثسثرت٦قطٝع ث٠ ُط٧ؿتٚ ٛ٘ٞز ٝ اظ ذساٝٛس ٗؿئٔت ًطز ٠ً ٗؿجّ ،ز٧ِط٥ ٠ً زض آٛزب حًٞض زاقتٜس

 (.148ل ،بٙثطؾبٛس )١٘ ٨ًلط اػ٘بّ ذٞز

شٶبى  اُ ٭جبٍر  ث ى ، هَٖوىوٍويي   اُ ن ٙشف ايف وٹبي٬، اطجبر ٍوكي دَوٽ دي ٓځَؿ  هيٳ  ىٍ  «هياونني »څيپف ٕا

ز: اوڃ اينپ   ،ايف ػ چ  َاى ٍوډني هب٥َ ث   هَٖواُ ىو ػهز ٹبثڄ ثٍَٕي ٕا ٽن  ىٍ ٽننبٍ    ،اينپ  ٕٶيَ ٍوڇ و ىيڂَ اٵ

نشٶبى      ،هيادَٕز ث ىني ،نشيؼ  ٍډٖيلي و ى ،وي ايٖشبى  ث ىني نز   اُ ؿننيف ٭جنبٍسي ٕا َاي   ،واٹن٬  سنب ىٍ ٽنَى  ٕا ثن

وڅن  ىٍ   ،ځ ن  ٽ  ډٖيليبن ډٮشٺي ث ىنني  نيِ ث  هياوني آن هَٖوو ىوڇ اينپ  ه ى  ؛ن بينيځبن هٞڈ نيِ آٙنب ث ى  ثبٙي

ز ش  ٕا َا ىٍ اىاډ  و ىٍ ػَيبن ك چ  ث  ٙهَ  ؛٩بهَ ا٭شٺبى ىٙا ٓ »و  «هٖنَو »  ډينبن  و ډپبڅ ن  «ثَوئني »ُي  «ډڂنب

ٺٴ ٙهَ ډٌٽ ٍ ز ٽ  ثييف «هياوني»يب  «هيا»ايف ٭جبٍر  ،ٕا ... ايننټ اډينيواٍڇ ثن     » ن بيي: ٕبن ػچت س ػ  ډي ٕا

ٍا اُ ايٚبن َانني  ٽ  ثيٍا )ډَىڇ ٙهَ( ثڂيَڇ و ٽٖبني  يبٍي هيا و ث  ُوىي انشٺبڇ ه ي٘  هنب ىٍ   ٕجت ثب٭ض هقٻ اي

 (.140ٛ ،بن)ه « ث  ٽيٶَ ػٖبٍر ه ى ثَٕبنڈ ،اني اينؼب ٙي 

نشٶبى  ن ن ى و         «ان٦بٽين  »ه ـنيف اُ ايف ٭جبٍر ث  هنڂبڇ ك چ  ث  ٙنهَ   و ٵنشق آن ثن  هنَ ىڅينڄ ډ پنف ٕا

ٍا ؿنيف ه٦بة   :ٽَىن بينيځبن ٙهَ ډٌٽ ٍ 

س .... اظ هس٧ٖ ُلت٠ ٦ ٦٘ٛ ثرت٦ ذبٓم ٝ ث٦ ذساٝٛس ١طُع ٨ٛي :ٛا ٝ ٨٘١كـ٠ ؿـٖ ٝ    ًٜـس  ؿف ث٠ ثٜسُبٙ ذ٧ٞف اضظٛا

ٖ   ،ز١س... ا٧ٚ ق٢ط آٛبٙ ضا اظ آٙ ٦ٗ ٤آ٨ٗعز ٝ حهّ قبز٥ ضا ث٠ ١ٖ ٦ٗ تـط٧ٚ ثـالز    ٠ً اظ ح٨ج ثعض٦ُ ٝ ا٨٘١ـت ٗؼظـ

ذساٝٛـس تٞك٨ـن كـتح ٝ     ،٨ًٜـس  ٨١چ ضٛذ ٝ ظح٘ت٦ ُكٞزٟ قس ٝ چٜبٛچ٠ ٗالحظ٠ ٦ٗ قس، ث٦ ًكٞض ضٕٝ ٗحؿٞة ٦ٗ

٦ كطٗٞز  (.147-146ل ،بٙ)١٘ تؿر٨ط آٙ ضا ث٠ ٗٚ اضظٛا
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زبهبي ٵ ٷ ىٍ كيف ٕوف ځٶشف ثب ډوب٥ج س بڇ نٺڄ ٹ ڃ َايف .ن ٍوډي ث ى  ٕا ٭قو  ثنَ ينبى    هَٖوثٮيي نيٖز  ،ثنبث

ش  ثبٙي سب ٥َٳ ډشوبٝڈ نينِ ثن  هن ثي اُ     ،، ىٍ ٭يف كبڃ«هياي ٍوډيبن»ىن اُ ډٮج ى ه ي٘ ث  ه بن نبڇ ٽَ ه ٕا

ٍا ىٍ كبڅي اُ  دَوٽ دي ٓډن٪ ٍ او آځبهي ٽبډڄ ٽٖت ن بيي.  اُ وي  ،ًٽَ ن ن ى  ٽن  ىٍ اىاډن     هَٖو اوڃډ اٍى ٵ ٷ 

َ ثَى و اى٭نب   نيِ نبڇ ډي «اٍثبة ان ا٫ ةدَٕشني»ث  ٭ن ان  نز ٽن    ٽن ثن  هنڂنبڇ كَٽنز ثن  ٕن ز       هٖنَو اوڃ ى  ٕا

َاى ٕبٽف ٙهَ واٍى  «ٕچ ٽي » َاٍ ىاٍى، ثيون آنپ  إٓيجي ث  ٙهَ و كشي اٵ  .نيٽٙهَي ٽ  ىٍ ٽنبٍ ىٍيب ٹ

١ب٥ ٗتؼسز ثـ٠ پ٨كـِبٟ آكتـبة ٝ ذـسا٧بٙ ز٧ِـط       ت٦ٜ ًطز ٝ پؽ اظ توس٧ٖ هطثب٦ٛ ذٞز ث٠ ت٢ٜب٦٧ زض آة زض٧ب آة ...

ُب٨ًـ٠ اؾـت   «زاكٚ»پؽ اظ آٙ ث٠  ذؿطٝٗطارؼت ٛ٘ٞز...  ـ    ،٠ً اظ ضٝؾتب١ب٥ ٛعز٧ي ٛا اضزٙ عضكـت... ٝ پـؽ اظ ُ

 (.153ل ،بٙاظ آٛزب ثطُكت )١٘ ،هطثب٦ٛ ث٠ اكتربض ذسا٧بٙ

بٍ  ث  دَٕش٘ آٵشبة ،ٍرىٍ ايف ٭جب َا»يب  «ډهَ»ٽ  ه بن هياي  ،٭قو  ثَ ٙا ٓ ثن ى ،   «ډيش َ اى٭نب   دَوٽ دين  ى  ٽن

ز ٽ   ز. ث  ىٍٕشي ن ي ،ث  اٵشوبٍ هيايبن ډشٮيى «ىاٵف»ىٍ  هَٖوٕا ن٪نَ   ىانيڈ ٽ  ؿ  هيايبني ډي٘ ٹَثبني ن  ى  ٕا

ز هَٖو اوڃيب ډ ٍى دَٕش٘  دَوٽ دي ٓ ډشٮنيىي ىٍ  ډلشنَڇ  هنبي   وڅي ٵَٙشڂبن نيپ ٽبٍ و ه ـنيف اڅه  ،ث ى  ٕا

ز ٽ  ثَهي اُ هنيايبن   .آييف ٍُسٚشي وػ ى ىاٍى ٍا نجبيي اُ ن٪َ ىوٍ ىٙا ٕبٕنبنيبن هنيايبني   ډلشنَڇ  وڅي ايف اكش بڃ 

 اينف هنيايبن، هنيايبني     ٙنيني. اُ ػ چن   ٕبٕبني دَٕش٘ ډني  ةنٚبني ث ىني ٽ  س ٤ٕ اٹ اڇ و ٹجبيڄ ُيَىٕز و ىٕز

دَٕنش٘   ،هبي هبٝي اُ ٕبڃ ثب ٹَثنبني و ىاىن ٵيين  و ننٌٍ ثن  ديٚنڂب  آننبن       ٽ  س ٤ٕ ٹجبيڄ ٭َة ىٍ ډب  هٖشني

َان    هبي ثٮي نيِ سٺَيجبً ىٍ ه  ٙيني. اڅجش  ىٍ ه يف ُډبن و كشي سب ىوٍ  ډي َاٽِ ٍُسٚشيبن اي ډظقً ىٍ ٽَډنبن، ينِى   ن ډ

َاٳ آنهب   َاي ډهَ يهبي ُيبٍسڂب ن و ٍوٕشبهبي ا٥ ز ٽن  اُ ػ چن   ث َاڇ »اينف هنيايبن     و ىيڂَ هيايبن وػ ى ىٙا  ،«ثهن

شبى»و  «َٕوٗ»، «سيَ» ز «ٙا  (.282-280، 1968ٛ)ځَٙ يؾ،  ث ى  ٕا

َاي هنيايبن، س ػن    ٽنيڈ ٽ  ايف ثلض ثبيي يبىآوٍي   ىٍ اىاډ ثَهي اُ ا٭ بڃ انؼبڇ ځَٵش  )ا٭ڈ اُ ٵيي  و ٹَثبني ث

٘     ويْ  ث   ،ٕبٕبني( س ٤ٕ ٙبهبن ډبنني آنث  اډ ٍ ىيني و  ػنٌة  هنب٥َ  ثن    ،دبىٙنبهبن ًٽنَ ٙني  ىٍ اينف دنْوه

نز و ډن ٍوطي نجن ى    ځَىيني  ث ى  ٽ  ث  ٝ ٍر اٽشٖبثي كبٝڄ ډي ٟ ا٧عز٥كطّكياٽظَي آن ثو٘ اُ   )ٕن ىآوٍ،    ٕا

 ،اډنينز  و (. ٙبهبن ٕبٕبني ث  ه ثي آځب  ث ىني ٽ  طجبر، ثٺب و ىواڇ ىوڅز ٙهَيبٍي، كپ ډز، ٭نياڅز 85ٛ، 1383

َاډي،  ه  قډي و ثه َايف7، 1394ٛ ثٖشڂي ث  ايف نيَوي ايِىي ىاٍى )ٕا هنبي ٙنبهبن    ثٖنيبٍي اُ ٵٮبڅينز   ،(. ثنبث

َان  ى ٽ  ىٍ ٹبڅت انييٚٽَځيَي  دي «ٕيبٕي»و  «اهقٹي»، «ا٭شٺبىي»ىٍ ٹبڅت ٕ  ن٪بڇ ٍا ثبيي ٕبٕبني  ٙنهَي   اي

نز )ٹنبىٍي و ٍٕنشڈ    َان ٹبثڄ ثٍَٕي ٕا نقډي    123، 1385ٛوننيي،   ىٍ آوٍىځب  اي ثنب   ،(. اينف انييٚن  ىٍ ٭ٞنَ ٕا

ځب  ډ ػت سٲييَ ىٍ ن٪بڇ ٕيبٕنز هنبٍػي    ن  ى يبٵز؛ څيپف هيؾ «اهلل ٩ڄ»ىٍ ډٮنب و ٭ چپَى ث  ٝ ٍر  يهبي سٶبور

(. ىٍ ٽننبٍ اينف   55-50، 1393ٛ ځَىيني )ىڅينَ،   اُ او ن ني  «اهلل ٩نڄ »ډ ػت ػيايي ٭ن ان و و كشي ىاهچي ٕچ٦بن 

ٽشنت ي ننبني     آٱبُ نٺڄ و سَػ  هَٖوثبيي ځٶز ٭َٞ  ،ٽچي او١ب٫ ٵَهنڂي و ډٌهجي وٹز، ث  ٥ ٍىان٘ ٕيبٕي اُ 
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َاي٘ ثن  سؼ ٘ن    و هنيي ث  دهچ ي، ُډبن سٚپيڄ ډؼبډ٬ ثلض ٭بڅ بن  ىٍ ٵچٖٶ ٍان ځ ٌاً اُ  ڄ، سننٮ٘ اىيبن و ىو ڈ و اڅشن

 .(543، 1374ٛ ٽ ة، )ٍُيف څ٦بيٴ ُنيځي ايف ػهبني نيِ ث ى

َاست ىوڅشني إثيان ډإډ ،ٹَن ٙٚڈ ډيقىي ىٍٕ ي ىيڂَ، اُ  ٍا اُ ىٕنز ىاى     ،ثي ىٍ ٵهَٕز ٕچٖچ  ډ ډٺنبڇ اوڃ 

ثنب   ،سَيف ډٺبډبر ٱينَ ٍوكنبني ػنبي ځَٵنز. ىٍ ٽننبٍ اينف اډنَ، ډٖنيليز ثنب ډ ٵٺينز س نبڇ            ث ى و ثٮي اُ ثَػٖش 

يبٵشنني و  ٍا  ثن  ىٍثنبٍ    ډٺنبڇ ډٖنيلي   ن ٭بڅيبٍوكبني هَٖو اوڃٽ  ىٍ ٭َٞ اي  ځ ن ث  ٽَى؛  ډيځَي ٍٹبثز  ٍُسٚشي

ٍا ث  ٭َٟ ٙب  ثَٕبنني. ه ى س انٖشني ډٖشٺي بً سٺب١بهبي  َانني ثن  هنڂنبڇ     هَٖو اوڃو ه پٚيبنٚبن  اُ ډٖيليبن اي

شٶبى  ډي ٌاٽَ  ثب ٍوڇ ٕا َُا          ،ى و اُ اينف ٍهڂنٌٍ  ٽَ ډ ٍا ثن  ٥ن ٍ ٱينَ ډٖنشٺيڈ اثن نز   ډني ا٭ش نبى و نينبُ هن ي٘  ىٙا

َان، َايف .(130-129، 1353ٛ )ديڂ څ ٕپبيب و ىيڂ ىٍ ثچپن   ن  سنهب ىٍ ډٺبثنڄ ډٖنيليبن،    هَٖودٌيَي  انٮ٦بٳ ،ثنبث

َاثَ ديَوان ٕبيَ اىيبن ٍاسٚنشّ ، ث  ٕنجت  اُ ػ چ  ث ىاييبن و كشي ي نبنيبن ،ث ٍان ثن ى  و ډ ٍ٘    ءز آ ن بهن ډنٌهجي اينف ىو

َان ٭ٞنَ    دَوٽ دي ٓاُ ػ چ   ،ٍوډي ا٥نق٫   ثني  هٖنَو اكش بالً اُ وػ ى ؿنيف او١ب٫ ىٍهڈ ٵپَي و ٵَهنڂي ىٍ اين

ز.  ث ى  ٕا

ز ٽ   دَوٽ دي ٓ بٍ  نپَى  ٕا ِان هَٖوٙا ىيبننز ٍُسٚنشي ډٮشٺني    ٽنڈ   ىٕنز ث  هياي ٍُسٚشيبن يب  ،ث  ؿ  ډي

ز  ث ى ٍِٿ ثن  ٝن ٍر ١ن ني ثن ى      ىيبنز و ا٭شٺبى ايف دبىٙب  ثىٍثبٍة هبي وي  هبي كبٝڄ اُ ن ٙش  و س بڇ ثَىٙا

ز. وڅي  نز:       هَٖو ان ٙيَوانىٍثبٍة  ىن٪َ ٙوٞي ه  دَوٽ دي ٕٓا  ٍا دٔ اُ ٵنشق ان٦بٽين  ؿننيف ثينبن ٽنَى  ٕا

ز هياوني ثَ....» َاٍ ځَٵز ٽ  ٙهَي ث  ُيجبيي و ٭٪ نز ان٦بٽين  ىٍ ىٕنز ډنَىي ٕنشڈ      هَؿني ه ٕا ٽنبٍ و   ايف ٹ

َان ځَىى بٓ ن ٙش ... (149، 1391ٛ )دَوٽ دي ٓ،« نبدبٻ وي َٕا ىٕنز ځنَٵشف     ىٍ اثشياي ثن  هَٖو، ٥جَي  وڅي ث

٘   ،ثن  ٥ن ٍ ١ن ني    ،)ډَُثبن( آًٍثبيؼبن ن ٙنش  ثن ى   اي ٽ  ث  دبًوٕجبن ٹيٍر، ٥ي نبډ  ٍا  )ٹجنبى(  ٍوٗ دنيٍ هن ي

ٍا دبىٙبه  (.646-645، 2ٛع، 1375 )٥جَي، نيپ ٽبٍ ډٮَٵي ن  ى ينبىٍٕز ػچ   ىاى  و ه ى 

ز ٽ   دَوٽ دي ٓ بٍ  ن  ى  ٕا َان »اُ ٹج ڃ د ڃ ډَىڇ ٙهَ  هَٖوىٍ اىاډ  ٙا ٍا     «كن ٕنَثبُ ُى و اينف ډ ١ن ٫ 

ز:  ؿنيف ٭ن ان ٽَى  ٕا

اظ هجّٞ آٙ پّٞ ذـٞززاض٥ ًـطز ٝ    ذؿطٝٗجٔؾ پ٦ٓٞ كطا١ٖ آٝضزٛس ٝ ث٠ اٝ تؿ٨ٖٔ ٛ٘ٞزٛس، ٦ٓٝ  «حطاٙ»... ٗطزٕ ق٢ط 

ا٧ٚ پـّٞ ثـ٠ ٗـٚ ٗطثـٌٞ      ،ٜٞظ ث٠ آ٨٧ٚ هس٧ٖ ا٧٘بٙ زاضٛسچٞٙ اؿٔت ٗطزٕ ق٢ط ٗؿ٨ح٦ ٨ٛؿتٜس ٝ ١ :اظ٢بض زاقت

 (.161، ل1391 )پطًٝٞپ٨ٞؼ، ٨ٛؿت

ز:آوٍى   ،ه يف ډ٦چت  وڅي ىٍ اىاډ ث  ىڅيڄ ډٖيلي ثن ىن   ،د ڃ آوٍىني «ٽنٖشبنشينب»... هنڂبډي ٽ  ډَىڇ ٙهَ » ٕا

ٍا دٌيَٵز نز    ،ٽ  ىٍ ٭جبٍر ديٚيف آډي  «آييف ٹييڈ» (.بن)ه « ٕبٽنبن د ڃ   .ډن٪ ٍ ه بن ىيبنز ٍُسٚنشي ثن ى  ٕا

َايف  َاي  هَٖو اوڃثنبث كب١َ نج ى اُ آنهب ډبڅينبر، ػَي ن  و    ،وڅ  ىٍ ٹچ َو ٍوڇ ،اٹشٞبىي ه پيٚبن ه ى  سٺ يز ثنيث

َاع ىٍيبٵز  َا ثنب آنپن     هَٖوني. و١ٮيز ٽيب ه ثن  ٭نن ان دبىٙنب  ٭نبىڃ      هٖنَو ىٍ ىاهڄ ٽٚ ٍ ثهشَ اُ ايف نج ى؛ ُي

ٍا )ٽ    كشي س انٖز ٵشن ٙي، ٙنبهش  ډي اننياُ  ٵَونٚنبني؛ اډنب     ٍا نيِ اٱ ا ن  ى  ث ىني( ثنب هٚن نشي ثني    ٹجبىډِىٽيبن 
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قډي ث  وي نٖجز ىاى  ٭ياڅشي ٽ  ىٍ اٵٖبن  ٍا ىٍ اينف     اني نيِ نش انٖز ٍيٚ هب و كشي ډش ن سبٍيوي ٕا ٩چڈ و ٵٖنبى 

٫ اكش نبالً اُ ٍوكينبر ډنٌهجي اينف ٭ٞنَ نٚنئز       (. ايف ډ ١ن  37، 1336ٛ ٽ ة، )ٍُيف ٭َٞ اُ ثين و ثف ثَآوٍى

و ىيڂنَ ٵنَٷ ډنٌهجي ٕنَثَآوٍى  اُ ىاډنبن آن، ؿننيف        «ډِىٽين  »  ځَٵز ٽ  هن ُ ىٍ ځيَوىاٍ ٵَونٚبنين ٵَٹن  ډي

َايي ډٌهجي،  ن  ى سب ىٍ ډٺبثڄ ٵَٹ  ٕيبٕشي ٥چت ډي َاهني ډإثنيان ىٕنز ثن  س٢نٮيٴ ډٖنيليبن و       هَٖوځ  ث  ه 

ٍا ثب ٙنير و كنير هَؿن      ،ت ػنڀ و ؿ  ىٍ ډييان هي٭ ، سِويَ و ٕيبٕزؿ  ىٍ ٹبڅُني و  ډيډِىٽيبن  اٹياڇ الُڇ 

 سَ انؼبڇ ىهي. س بڇ

َاي ٙ ٍٗ   ايف اډَ ث ِاىىٍٕشي اُ ډبػ ِاى آيني.   ث ى نيِ ثَډني  هَٖوٽ  ٵَُني اٍٙي  ان ٙپ ٽن  اُ ډنبىٍي    ان ٙنپ

 و اُ ىيبننز ٍُسٚنشي ٍويڂنَىان ثن ى     (444، 1378ٛ )ديڂ څ ٕنپبيب،  ديَو ٽي٘ ډبىٍ ځٚش  ،ډٖيلي ډش څي ٙي  ث ى

ٍا ث  ه ُٕشبن ٵَٕنشبى ينب اكش نبالً ىٍ     هَٖو(. ايف اډَ ډ ػت نب١ٍبيشي 496، 1358ٛ )ن څيٽ ، اُ ٵَُني ځَىيي و او 

َاٽِ ډهڈ ډٖيليبن ىٍ ػن ة «ٙبد ٍ ځنيي» َان يپي اُ ډ ډ ػنت   هٖنَو ثي نبٍي    ث  ُنيان اٵپنني. ٙنبيٮ   ،ٱَة اي

ِاىاٱ اي  ٍان و ثٍِځبن ځَىيي ٽ  ٥ي ايف ٙ ٍٗ س ٤ٕ ٭ي  ان ٙپ َاٳ، ٕا ا ِاى  ،اي اُ ٙا َ  ان ٙنپ ٽن ٍ و ىٍ  ، ىٕنشڂي

(. اكش نبالً ؿننيف   375، 1382ٛ ٕنف،  ؛ ٽَيٖنشف 447، 1378ٛ )ديڂ څ ٕنپبيب،  اُ كپ ډز ډلنَوڇ ځَىيني   ،نشيؼ 

َاى ٕچ٦نشي و كشي ډَى ،سب ىٍ نشيؼ ث ى ث  سلَيټ ډإثيان ٝ ٍر ځَٵش   هَٖواٹياډي اُ ٕ ي  ڇ ٭نبىي ػٖنبٍر   اٵ

ش   اٍسياى اُ ىيف ٍُسٚشي و ه ـنيف انييٚ َاثَ ه ٕا ُاٵِون ٍوكبني ډٺبوډز ىٍ ث ٍا ىٍ ٕنَ   ن ډنٌه بهبي ٍو ت ٍُسٚنشي 

ش  ثبٙني.  نيٙا

 تحلیل ٍ بزرسی

ز نز َٕٙنبٍ اُ ډونب٥َ      ،هبي ١ ني اُ س ٝيٶبر يټ ډنج٬ ثيڂبنن  و ىٍ ثَهني ډ اٹن٬    ثَىٙا  ةډشوبٝنڈ، ٭ چني ٕا

َاډچّهبي ډچّ وٍُي تيف ث  ػبن هَيين ه٦َ اٵشبىن ث  ىاڇ سٮٞ٘سلَيٴٙ سبٍيوي و ه ـن نشٶبى  ي و كشي ٵ  ةي؛ څنيپف ٕا

ز ثؼب و ډن٦ٺي اُ ؿنيف ډ٦بڅجي ډي ٍا ث  ىاى  س اني ثَىٙا ن بيني.  سجنييڄ  ٭چ ني   ،هبي ٽبٍي و ىٍ ٭يف كبڃ هبي ٵ ٷ 

ٓ اُ ػ چن    ،ه ن ٥ف وي  ،ن ډٮبَٝ و ىٍ ٭يف كنبڃ بههبي ډ ٍ٘ ىٍ ډٺبيٖ  ثب ن ٙش  دَوٽ دي ٓهبي  ن ٙش  و  آځبطينب

شيچيشٔه ـنيف  َايبن  اُ ډلش اي سبٍيوي و واٹ٬ ،ٕا ٓ (. 8، 1390ٛ )ٙنيذ بن،  سنَي ثَه ٍىاٍنني   ځ هَػنب   دَوٽ دين 

ز اكٖبٕبر ه ي٘ ٍوي ثَنشبٵش  و اُ ايف څلب٧ و ٍوني ىاوٍي ٽ  ىٍ ٭نيف   ،اُ َٙف وٹبي٬ و ىٍ ٭يف كبڃ ،س انٖش  ٕا

ز ٓ  هبي وي ٹبثڄ ډٺبيٖن  ثنب ډنشف ٽشنت      ٙش ن  ،ن ٙشف ث  هَع ىاى  ٕا  ٙنبد ٍ ىوڇ ىٍ ُډنبن   آډينبن ٓ ډبٍٕنچين 

ز. ث  ه يف ىڅيڄ379-309) َاٍ ځَٵشن  و ىٍ     ،او١ب٫ ډٌهجي دبىٙبهبن ډيبنيىٍثبٍة ډ٦بڅت وي  ،ڇ( ٕا ډ ٍى س ػن  ٹن

ٍا آن  ٙي ىٹز ٽبٵي ث  هَع ىاى  ًتبة ر٢ِٜبثنيي ډ٦بڅت ډٖشوَع اُ ډؼ  ٭   ػ ٬ ځ نن  ٽن     سب ډ ١ ٫ سلٺينٸ 

ز ةايف ن يٖني   ث  ٍٙش  سلَيَ ىٍآوٍيڈ و ىٍ ػبي ػبي ډ٦بڅت ثن  نڂنبٍٗ ىٍآډني  ىٍ ډٺبڅن     ،ٍوډي ثيان دَىاهش  ٕا

شنبى ث  ن ٙش  ثَ ، سقٍٗو دي٘ هبي ػييني و ٹنييڈ،    ا٭ڈ اُ ن ٙش  ،ىاهچي و هبٍػيډلٺٺبن هبي ىيڂَ  ايف ث ى سب ثب ٕا

 .م ٍوډي ىٍع ن بييڈهبي ايف ډ ٍ٘ ٍا ىٍ ٽنبٍ ن ٙش  اٝڄ و واٹٮيز ډ ١ ٫
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َايف ز ىاوٍي ث ى  و نڂبٍني  ايف كب١َ كبٝڄ   ډٺبڅ ،ثنبث ٍانن  اُ او١نب٫ ډنٌهجي     سنب ىينيځب  ػبننت   ٽ ٙيي  ٕا ىا

نبى و ډنياٍٻ ډني٘   هَٖو اوڃو  ٹجبى، ديَوُُډبن  بٓ ٕا َٕا ٍا ث ن٪نَ اينف دنْوه٘،     ٍا ث  ٽنبٍي نهي و و١ٮيز ډ ػ ى 

ز، ٽ  ث ى   ځ ن  آن بٓ دْوهٕ٘ا َٕا ز ٽ  ا٭شٺنبى اينف ٕن  دبىٙنب  ثن  ىيبننز        ،كب١َ ثيبن ن بيي. ث ٙبيبن ًٽَ ٕا

ٍٕني. ىٍ ٽننبٍ اينف     ن٪َ ډي  ٓ ٍُسٚشي ٹبثڄ ٹج ڃ ثىٍ ٽنبٍ دَٕش٘ اٍثبة ان ا٫ِ ٕٶبٍٗ ٙي  ىٍ ډش ن ډٺي٘ ،ٍُسٚشي

ن ٍٕا ٍٕنيي، اينف دبىٙنبهبن اُ ا٭ نبڃ      بٽڈ ډني ٽ  نبٙي اُ ٕ ىي ث ى ٽ  اُ ډٌهت ٍُسٚز ثن  ىٕنشڂب  كن    ،ا٭شٺبى 

ٍان  نٖجز ث  هٞڈ و ه ـنيف ٍ٭بيب ىٍيٰ ن ي هبي هٚف، ثي ٕيبٕز ٍا نبٙني   ٍك بن  و ځبهي ډِو وٍُييني و ايف اډَ 

 ٙ َىني. اُ هٞ ٝيبر كپ ډز ثَډي

 ثٜس٥ ٝ ٛت٨ز٠ ر٘غ

هڈ ثش انني ث  كبٽ ينز يپذبٍؿن    ىني ٽ  ٽَډٌهت ٍُسٚشي ث  ٭ن ان ٽي٘ ٍٕ ي ٽٚ ٍ ك بيز اُ ٍو  ٕبٕبنيبن اُ آن

ٍا ثن  ينټ اينيئ څ ّي         ىٍ َُٕډيف ني و هڈ آييف ٽهنف و ډن ٍوطي هبننيان هن ي٘  هبي سلز سَٞٳ ه ي٘ ثذَىُا

َاي ډچڄ ډوشچٴسجييڄ ػهبني  َاٍي ٍواث٤ ٕيبٕي، سؼبٍي و ه ـنيف ن٪بډي ث ډچ ن ٓ   ،ن بيني. ايف ىيف ىٍ كيف ثَٹ

َاى   اناُ َٕآډي دَوٽ دي ٓهبي ىيني ٕبٕبنيبن دَىاهشني.  ٍٗ ويْځيث ى و ثَهي اُ ٙهَونيان ايف ډچڄ ث  نڂب ايف اٵن

ٍا ث  ٝ ٍر ١ ني ىٍ ن ٙش  ديَوُ  ث ى و ٭قٹ َ هبي ه ي٘ ًٽنَ   ث  ډإثيان ٍُسٚشي  نز و ىٍ ٭نيف كنبڃ   ٽن  ،ى  ٕا

َا»دَٕش٘ آٵشبة ىٍ ٹبڅت هياي  ف دبىٙب  ثن   هبي دَٕش٘ ىٍ آييف ٍُسٚشي ث  هنڂبڇ ٕچ٦نز اي ٍا نيِ اُ ثبيٖش  «ډيش

ز.  ش  و ك اىص ٕيبٕني و ن٪نبډي ُډنبن اينف      ٹجبىدنهبني ث  ٙوٞيز   ن ٭ي ٭قٹ دَوٽ دي ٓكٖبة آوٍى  ٕا ىٙا

ٍا ىٍ ٽ بڃ ثي زسلَيَ ىٍآوٍى  و ٭ن ان ن  ى  ٥َٵي ث  ٍٙش دبىٙب   وڅني ىٍ ًٽنَ    ،ٍو ث ى  دبىٙبهي ډيبن  ٹجبىٽ     ٕا

ٍا ډنشهڈ ثن  اثنبكي       ٹجبىٙب ، هڈ ىٍ ُډبن ٕچ٦نز ايف دبى «ډِىٽيبن»  ٩ه ٍ ٵَٹ َان اينف نه٢نز  ځنَي   و هڈ ٍهجن

ز. اڅجش  ٕبهش   َار ه ى   ىٍ اىاډ دَوٽ دي ٕٓا زٹجبىىٍثبٍة سٺَي ٍٕا ٍا دبىٙبهي  ز.ٙ بٍ ىيف ث   ، وي   آوٍى  ٕا

ِانٖي ايف وٹبي٬ ٍان ٕنچ٦نز    ،نڂبٍ ثي َ ٍا ىٍٻ  هٖنَو اوڃ ٽ  س نبڇ ىو ٍ، ىوٍو، ٍا ٵنَىي ډنِو٘   هٖنَو  ،ى  ثن ى ٽن

َان هن ى ىٍ ُډينن   َٕآډي هڈ ،ٙپف و ث  ن ٭ي دي بن نز. اڅجشن            ٭ٞ نش  ٕا نشف اسهنبڇ ىٍوٱنيف ثن  ىٙن نبن ىاٖن ٖث

َاډ ٗ نپَى  ٽ   هيؾ دَوٽ دي ٓ َاُځبهي ثن  ك بينز اُ ه پيٚنبن هن ى ىٍ      هَٖوځب  ٵ ز ٽ  ه ٵَىي ٍُسٚشي ٕا

َان» دَٕنش٘   ،ٽني؛ وڅي ىٍ ٭يف كنبڃ  ډي هيِى و ځبهي اُ هياوني يپشب و ډ ٍى دَٕش٘ ډٖيليبن ٕوف يبى ثَډي «ك

ٍا نيِ اُ ن٪َ ىوٍ ن ي  ىاٍى. اٍثبة ان ا٫ و ه ـنيف هيايبن ىهيڄ ىٍ ٽي٘ ٍُسٚشي 

ز ٽ  ٹ انيف ٕوزٽَث  ٥ ٍ ١ ني ث  ډب ځ ِٙى  دَوٽ دي ٓ َانن  ى  ٕا ډنٌهت ٍُسٚنشي ځنبهي ځَيجنبنڂيَ       ځي

ز. ځبهي دبىٙب  ،ٹيٍس نيسَيف ٵَى ٽٚ ٍ و ځنبهي ثنب   ثن ى  سبث٬ اينف ٹن انيف    ،ٕيبٕي٭چڄ ث   يٮني دبىٙب  نيِ ث ى  ٕا

ٍا نٺ٠ ډي س ػ  ث  ډٮبىالر ىاهچي و ثيف ن  ى. نٺ٠ ٹ انيف ىيني ځبهي ث  ٙوٞيز دبىٙنب  نينِ    اڅ چچي ايف ٹ انيف 

ز. ىٍ ډؼ  ٫ هَٖو اوڃٽ  وي  ،٤ ث ىجډَس َاى ىانٖش  ٕا ثب س ٝنيٶبر ١ن ني او١نب٫     دَوٽ دي ٓ ،ٍا َٕآډي ايف اٵ

  ن ٵَهننڀ و س نين ٕبٕنبني ىٍ ُډينن    بٽ ټ ثن  ډلٺٺن  ػهز ځبډي ثٍِٿ ىٍ  ،دبىٙب  ډٮَوٳ ٕبٕبنيډٌهجي ٕ  

ز. ډٮَٵز ش  ٕا   ٙنبٕي و ه ـنيف ٙنبهز واٹٮيبر ىيف ٍُسٚشي ىٍ ٭َٞ ډٺبثچ  ىو ىيف ډٖيلي و ٍُسٚشي ثَىٙا
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َاډيوكيي اهلل و  ٕقډي، ٍوفا ٕشب و »، 1394،  ثه ي ٵَ  ىٍ او ٕيٕب ي  ٙنٕب ٕ، «ٙبهنبډ ديييٍا  .40-7،ٛ 10، ٗؾ٨بؾ٦ پػ١ٝكٜب٠ٗ ػٞٔ

كٜب٠ٗ ٗعز٧ؿٜب ،1371، اوٙييٍي، ػهبنڂيَ ِ. ،، سهَانزٛا  ډَٽ

ٓ. ،ثهَاډي، ؽ يبُىهڈ، سهَان٭ٖپَ ، سَػ   ثبٝض١ب ٝ آزاة ز٦ٜ٧ آ٢ٛب ،ظضزقت٨بٙ ،1389، ث ئ، ډَي  ٹٺن 

 ٭چ ي و ٵَهنڂي. ،ٕٮييي، ؽ دنؼڈ، سهَانډل ي ، سَػ   ١ب٥ پبضؾ٨بٙ؛ ا٧طاٙ ٝ ضٕٝ رَٜ ،1391، دَوٽ دي ٓ

 ٭چ ي ٵَهنڂي. ،اهلل ١ٍب، ؽ ؿهبٍڇ، سهَان ، سَػ   ٭نبيزق٢ط١ب٥ ا٧طاٙ زض ضٝظُبض پبضت٨بٙ ٝ ؾبؾب٨ٛبٙ ،1378، ديڂ څ ٕپبيب

ٙ  ،1353، ديڂ څ ٕپبيب، ن. و ، يبٽ ث ٕپي، آ. ي ، د٦َوٙٶٖپي، اي. ح، ثچنيشٖپي، آ.ڇ و إشَوي ا، ڃ. و )اظ زٝضاٙ ثبؾـتبٙ   تبض٧د ا٧ـطا

 ديبڇ. ،ٽٚبوٍُ، سهَانٽَيڈ سَػ    تب پب٧بٙ ؾسٟ ٨١زس١ٖ ٨ٗالز٥(،

ٓ. ،، سَػ   ډهَىاى ٹيٍر ىيِػي، ؽ اوڃ، سهَانتبض٧د ٝ كط١َٜ ؾبؾب٦ٛ ،1382، ىٍيبيي، س ٍع  ٹٺن 

ٓ.ٵَ، ؽ اوڃ، سهَان ، سَػ   ډَس٢ي طبٹتقب١ٜكب٦١ ؾبؾب٦ٛ، 1387ننننن ،   ، ٹٺن 

ثنينبى سَػ ن  و نٚنَ     ،، سَػ   آهنڀ كٺبني و ډل  ى ٵب١چي ثيَػنيي، ؽ اوڃ، سهَان١ب٥ اٗپطاتٞض٥ ؾبؾب٨ٛبٙ لت٠ٛبُ، 1391ننننن ، 

 ٽشبة دبٍٕ .

ٍٕي س٦جيٺي ٵَ  اينِىي و ٩نڄ  » ،1393، ىڅيَ، نيَ   ُٗبٓؼـبت تـبض٧د  ، «اڅچهني  ٵَهنڀ ٕيبٕي و ډجبني ن٪َي دبىٙبهي و ٕچ٦نز؛ َث

 .59-39، 20ٛ، ٗكط٦ِٜ١

ى ډٶه ڇ ٩ڄ»، 1394ننننن ،  ٍٕي ٕيَ س٦ ٍ ٽبٍَث إنبٓ ډننبث٬ سنبٍين      َث ، «اي ن يٖني و انيٍُنبډن    اهلل ىٍ ىوٍ  ډيبن  سنبٍين اينَان َث

 .51-33، 26ٛ، ُٗٗبٓؼبت تبض٧د اؾالٕ

اهيڈ و ويٖي، ډهٖب ـ ڇ( 276-293) ثطضؾ٦ ٛظبٕ ذبٛٞازٟ زض ػهط ث٢طإ زٕٝ ؾبؾب٦ٛ» ،1390، ٍايڂبني، اَث ثطرؿـت٠   ثطاؾبؼ ٛوـٞ

ٍ: ، «١ب ؾ٠ٌ ٝ ڂب  آُاى إقډي ه بي٘ ډن٦ٺ ى ٍٕي سل ڃ نهبى هبن اى  ىٍ ٥ ڃ سبٍين ايَان، ىاٚن َ. ،اي َث  واكي ٙ ٙش

س٧كـ٠ ؾ٨بؾـ٦ حٌـ٨ٖ اثٞآوبؾـٖ كطزٝؾـ٦، ذٞارـ٠           ، 1388، ونيي، سٺي ٍٕشڈ ٦ ٛا كـ٢ط٥ زض ػهـط اؾـال٦ٗ؛ ثـبظذٞٛا س٧ك٠ ا٧طٛا ٛا

َ.اوڃ، سهَان، ؽ آس٧ٚ ؾ٢طٝضز٥ آ٘ٔي َٞؾ٦ ٝ ق٨د ق٢بة ٛظبٕ  ، اډيَٽجي

 نب. ػب، ثي ، ثيزٝ هطٙ ؾٌٞت ،1336، ٽ ة، ٭جياڅلٖيف ٍُيف

 ٕوف. ،، سهَانُصقت٠ ثبؾتب٦ٛ ا٧طاٙ ،ضٝظُبضاٙ: رٔس اّٝ ،1374، ننننن ، 

 ٕ ز. ،، ؽ اوڃ، سهَانت٘سٙ ؾبؾب٦ٛ ،1389، ٕبډي، ٭چي

ُ. ،ٍي، ؽ ٕ ڇ، سهَانػهبنياٽيپبووٓ ، سَػ   ٗجب٦ٛ تبض٧د ؾبؾب٨ٛبٙ ،1390، ٙيذ بن، ٽقوٓ  ٵَُان ٍو

َ. ،دبيني ، ؽ دنؼڈ، سهَاناث اڅٺبٕڈ ، سَػ   تطر٠٘ تبض٧د َجط٥ ،1375، ثف ػَيَ ٥جَي، ډل ي  إب٥ي

٦ ٨ٗب٠ٛ ضا١ٜ٘ب٥ ًت٨ج٠، 1382، ٭َيبن، ٕٮيي ٍ. ٕبُډبن ډيَاص ،، ؽ اوڃ، سهَان٥ پ٥ٞٔ٢ پبضت٦ ١ب٥ ا٧طٛا  ٵَهنڂي ٽٚ 

 نب. ، ث  ٽ ٙ٘ ػقڃ ه بيي، سهَان، ثيآ٘ٔٞى ٛه٨حت، 1367ٱِاڅي، اډبڇ ډل ي، 
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ڂب  سهَان.  ىاٚن

ٕشڈ بر و ډإڅٶ »، 1385، ونيي، سٺي ٹبىٍي، كبسڈ و ٍ هَي )ډوٞش َاٚن ٦، «ډٶه ډي(هبي  انيٚي  اي ؿٛب ٕ ٛا  .148-123،ٛ 59، ٗػٞٔ

ِ. ،، سَػ   ٽب٩ڈ ٵيَوُډني، ؽ اوڃ، سهَانؾبؾب٨ٛبٙ ،1392، ٽَسئ، وٕشبَٕه ٗ و إش ار، ٕبٍا  ډَٽ

ٝنياي   ،ثينيي، ؽ ٕن ڇ، سهنَان    ١ٍبيي ثبٯكٖف يبٕ ي، ويَإش  ٍٙيي ، سَػ   ا٧طاٙ زض ظٗبٙ ؾبؾب٨ٛبٙ ،1382، ٕف، آٍس ٍ ٽَيٖشف

 ٕبكڄ. ډٮبَٝ ثب ه پبٍي

سَػ   كٖف ان ٙن ، ځَىآوٍنني    ، 3ع، ز٧ٚ ظضتكت، زض: تبض٧د ا٧طاٙ اظ ؾ٨ًٞٔبٙ تب كطٝپبق٦ زٝٓت ؾبؾب٨ٛبٙ ،1387، ځي ف، ّ ىوٙف

 .اډيَٽجيَ ،اكٖبن يبٍٙب٥َ، ؽ ؿهبٍڇ، سهَان

 ي.٭چ ي و ٵَهنڂ ،اهلل، ؽ ؿهبٍڇ، سهَان ٭نبيز١ٍب ، سَػ   ت٘سٙ ا٧طاٙ ؾبؾب٦ٛ، 1384، څ ٽ نيف، والىي يَ ځَيڂ ٍيؾ

 ٙبديپبن. ،، ؽ اوڃ، سهَانقٜبؾ٦ ٝ ١ٜط ؾبؾب٦ٛ ثبؾتبٙ ،1394، ٵَ، يٮٺ ة و اډيني، ٵَهبى ډل يي

ٲَ ٕيي ٝا ٙ ثبؾتبٙ پػ١ٝف ،1378، ډل  ىآثبىي،  ٝ ؾ٨بؾت ا٧طا  َ َان و اه ُا ١ب٦٧ زض تبض٧د، كط١ٜ ٍين (، ؽ اوڃ، سه ٍ. ،)ىٵَش دب ِيب  آثشيف و ډه

ٙ    ،1388، ډ ٕن ي، ډيَٝن ي و ىڅينَ، إن ٮيڄ    ثبثنب، كٖنيف،    ٹنَ   نبىٍي )ثـب ت٨ٌـ٠ ثـط ٗؿـتٜسات      تزـبضت ا٧ـطاٙ زض زٝضٟ ؾبؾـب٨ٛب

ڂبهي واكي سَثيز ،، ؽ اوڃ، سهَانقٜبؾ٦( ثبؾتبٙ  ډٮچڈ. ػهبى ىاٚن

 ه اٍُډي. ،سهَان، يڄ ١ٍ انيثب ه پبٍي ډل يإ ب٭ ،ن ييق ډؼشجي ډيث  سٞل ،1354، پث٠ ُكَٜؿ ٤ٛبٗٛب٠ٗ تٜؿط 

٨بٙ ٝ ػطث٢ب زض ظٗبٙ ؾبؾب٨ٛبٙ ،1358، سئ ىوٍن څيٽ ،   انؼ ف آطبٍ و ډٶبهَ ډچي. ،ه يي، ؽ اوڃ، سهَان ، سَػ   ٭جبٓ ٍُيبةتبض٧د ا٧طٛا

ٍٿ ، سَػ   آ٨٧ٚ ٨ٗتطا ،1383، وٍډبٍُن، ډبٍسيف  ؿٚ  . ،نبىٍُاى، ؽ دنؼڈ، سهَانِث
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