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 ، ډيٍٕ  ٭چ ي  اډبڇ ٝبىٷ9/ ٥چج  دبي   ٔحٕذحؼ٥ٗ سح٣ٕ٥
 12/07/1399ـ پز٤شؽ:  26/10/1399دس٤بفت: 

 چى٥ذٜ

ٍ ډٌهجي ىٍ ايَان، ډٖيليبن اٍډني هٖشني ٽ  ٙنبهز و سٮبډڄ ٕنبُني  ثنب اينف ځنَو      يپي اُ ػ اډ٬ ٵٮبڃ و ُنية سإطيَځٌا
ن ڃ ىينف،    هبي ځٶش بن ثيف اىيبني و ثيف ٵَهنڂي ىٍون س اني يپي اُ اوڅ يز ډي ٕبهشبٍي ىٍ ايَان ٹچ ياى ٙ ى. ډجبكض ٝا

ثنيف آنهنب هياٙنبٕني اُ اه ينز و سٺنيڇ      سَيف ٦ٕ ف ځٶش بني ثب ايف ځَو  إز ٽن  ىٍ   سَيف و اثشيايي يٺينبً يپي اُ ډٺيڇ
اي ثَه ٍىاٍ إز. ايف ډٺبڅ  ىٍٝيى دَىاهز ث  ايف ډٺ څ  ثب ٍوٗ سلچينڄ ډلشن اي هننَي ٹيبٕني ثنَ إنبٓ        اڅٮبى  ٵ ٷ

ٶهبن إز. سٺيٓ و اكشَاڇ ويْة نڂبٍځَي ىيني ىٍ ٵ٢نبي اٍسنيٽٔ ثن     ىي اٍنڂبٍ  ه نَا  ان٦جنبٷ    هبي ٽچيٖبي وانټ ٝا
ځنَىى. ىٍ نهبينز    هنبي سلٺينٸ ډني    ډيف ثبٵز ٽشبة ډٺيٓ، ډ ػت ا٭شجبٍ و ٍوايي و دبينبيي يبٵشن   ٽيهبي هنَي ثب ډ٢ب

ه نَا    ٙ ى ٽيهبي هنَي، ډ٢بډيني ؿ ن هياي ډهَثبن، ثَسنَ، ننب٩َ، كپنيڈ و كشني واكني و يڂبنن  ٍا ثن         ډٚبهي  ډي
ٙنبٕبيي و سلچيڄ اكش نبڅي ثَهني   ٽني.  ه ثي ث  ډوب٥ت ه ى اڅٺب ډي هٞ ٝيبسي ؿ ن ػٖ بني ث ىن و انٖبني ث ىن، ث 

هبي ػييني اينف سلٺينٸ     ځ ن  كب١َ ىٍ سٞ يَ، يپي اُ يبٵش  ٽيهبي ډوٶي و ډجهڈ هنَي، ډبنني ٽج سَي ىٍ ٵ٢بي ؿٚڈ
 اي ثَاي سلٺيٺبر ثٮيي ثبٙي. س اني ثهبن  إز ٽ  ډي

 نَ ىيني.اٍاډن ، ٝا ڃ ٭ٺبيي، هياٙنبٕي، اڅهيبر، ىي اٍنڂبٍ ، ٽچيٖبي وانټ، ه ٞب: و٥ّذٚاطٜ
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 ٔمذٔٝ  

ډبننني   ،اينف اډنَ ىٍ ثَهني اىينبن    . ډجبني ا٭شٺنبىي آنهبٕنز   ةاىيبن، ٝلجز ىٍ ك ُډيبن سَيف ٙپڄ ځٶش بن  ډجنبيي

نقڇ  ،ٽشت ډٺيٓ ث ى  و ىٍ ثَهي اىيبن ىيڂَ  ډليوى ث  ٙنبهز و ډ٦بڅٮ ٱبڅجبً ،ډٖيليز َاي سلچينڄ و    ،ډبنني ٕا ثن

َاي٘ ثيبن آن ٽشبة َايبن  و ٭ٺڄ ځ نبځ ن نٜ يبه هبي ډٖشٺڄ ډشٮيىي ثب ځ َايبن  ىٍ ٽنبٍ ٽشبة ډٺنيٓ آن ىينف    ځ ځ

ز. ٍا  نڂبٙش  ٙي  ٕا  ثبٙي. هبي ځٶش بن ثيف اىيبني و ثلض سٺَيت ډي ٽٚٴ و سلچيڄ ايف ډجبني يپي اُ 

َاي ٭چڈ ث   َاي ىٕنش          سنَيف   ډهنڈ ډلٺٺيف ث ثننيي و   ډجبكنض ٭ٺينيسي اىينبني ٽن  ٽشنبة ٽقډني ډٖنشٺچي ثن

شٶبى  ٽنني كض ٭ٺييسي ه ى نياٍني، ثبيي اُ ٍوٗثنيي ډجب اوڅ يز َاى      ٍوٗ ؛هبي ىيڂَي ٕا َاػٮن  ثن  اٵن هبيي ؿن ن ډ

َاػٮ  ث  ٭َٳ ػبډٮن  ډشنيينيف و سلچينڄ ځٶش نبن ٽقډني آنهنب و...؛ ه ـننيف         ډلٺٸ و ٭بڅڈ ث  ٽشبة إٓ بني يب ډ

َاػٮ  ث  سلچيڄ َاص ث  ډ اُ ػ چن    ،ثب ُننيځي ىينني آن ٹن ڇ   ډَسج٤  ةػبي ډبني هبي ډپبست ٍٹيت يب سلچيڄ هَځ ن  ډي

 ي.ينهب ايف ٍوٗ

ز ٽ  ثَهي اىيبن هنَ يپي اُ ُثبن» َاي ثينبن و طجنز     اُ آن ث ،ډبنني ډٖيليز ،هبي ډٚشَٽي ٕا ِاٍي ث ٭ن ان اث

ز ثن ى    يفن نبى  يٺبًاُ ه بن آٱبُ ٭  يليهنَ ډٖ» .(307، 1396ٛډل يي،  )ىيف «٭ٺبيي ىيني ه ى ثهَ  ځَٵش  ٕا

َا يفو ا ز يليهنَ ډٖ ينٶټػِء ال يين بىځ َاُ ؛ٕا ٍا ن  يډ يَسٞ  هنَ ث  يفٽ  ا يٍوكبن يزواٹٮ ي سن ان ػنِ    يٽٚي 

ٍا  ى يٸاُ ٥َ َ و والىډ ي)اوٕذنٖپ «انشٺبڃ ىاى يڂَين بىهب اُ   يا ىٍ ډن٦ٺن   يليزډٖن  .(25، 1384ٛ ،يڅ ٕنپ  ين

نز  يٍوډ ي نبني يهب ٵَهنڀ يَطإسلز س يٚشَډي ٽ  ثآوػ ى  ث  َاٍ ىٙا َاص نش انٖنز اُ ډ  يفَاثننبث  ؛ٹ َ  ين ٍان  يهنن ىو

ىٍ ثَهني   ،اُ ػ چ  سٞ يَځَي ،. ثَهي اثٮبى ايف هنَ(59، 1369ٛث ٍٽهبٍر، ن٪َ ٽني ) و ٍوڇ( َٝٳ ي نبنثبٕشبن )

ز ٽ  ثَهي ثي ،اُ ػ چ  اٍسيٽٔ ،ډپبست ډٖيلي س ػهي ٽچيٖنبي ٽنبس څيپي ٍوڇ    ؿنبن ػبيڂب  ډه ي دييا ٽَى  ٕا

ٍا يپني اُ ٭ اډنڄ ػنيايي     و ك٢َر ډَيڈ ځَٵش  اُ ك٢َر ډٖيق رهبي ٝ ٍ ث  سٺيٓ سٞ يَځَي و ٹييٖيف 

ايف ډٖئچ  ډ ػنت سٚنييي ىٹنز و     ةاڅٮبى (. اه يز ٵ ٷ116، 1384ٛٽنني )ويَ،  ايف ىو ٽچيٖب اُ يپييڂَ ډٮَٵي ډي

ٔ   س ػ  ث  ډٺ څ نز.    سٞ يَځَي ىٍ ډيبن اٍسنيٽ ِان ډن ٥ف اينف           هنب ٙني  ٕا نز ٽن  ثن  هنَ ډين ثبيني س ػن  ىٙا

َاى ډٮيبٍ نڂبٍني  يب نب٩َ ثن  نٺبٙني   هب ث  ډپبن ٞ يَځَيس  ډبننني ٽٚيٚنبن،   ،هنب  هبي ډٮيبٍ ايف آييف ډبنني ٽچيٖب يب اٵ

ِاي٘ ډي ،سَ ثبٙي نِىيټ ِان ىٹز ايف ٍوايشڂَي نيِ اٵ شنبى و ىٍػ ډي ا٭شجبٍ اسٞنبٵ٘ ثن  اينف آينيف       يبثي و اډپبن ٕا

ځَٵشن  ىٍ   هبي ٝن ٍر  ډَث ٣ ث  سٞ يَځَي هب، اسٞبٳ ىٍ ايف سٞ يَځَي سَيف ٍوى. ثبالسَيف ا٭شجبٍ و يٺيني ثبالسَ ډي

نز.       ة٭هي ىاهڄ ٽچيٖبٕز ٽ  ٽبٍ سٞ يَځَي يب ن٪بٍر ثَ سٞ يَځَي ث  َاى ډٮينبٍ ډنٌهجي ثن ى  ٕا  ٽٚيٚنبن و اٵن

ز ٽ  ٽبډڄ َاٽِي ٕا ٍا ىٍ ىي اٍ  سَيف نٺٚين  ٽچيٖبي وانټ ىٍ اٝٶهبن يپي اُ ډ ي هنب  هبي ىيني ډٖيلي اٍسيٽٖي 

ز  ي هننَي ٽيٶني   ااي ثنب ٍوٗ سلچينڄ ډلشن     ٍٙنش   ىٍ يټ ٵ٢بي ثنيف سب ه ى ث  يبىځبٍ ىاٍى. ايف ډٺبڅ  ىٍٝيى ٕا

َاع ػنج  ،ٹيبٕي شو ٍنڀ و ؿينن٘   اډب ث  ډٖبئچي ؿ ن ن ٫، هبي ډلش ايي و ٕبهشبٍي ايف هنَ ىيني اٹياڇ ٽني؛ ث  ٕا

ىٍ ايف ٍوٗ اثشيا ٽيهبي ډٮنبىاٍ ثبٵنز هننَي   . (22، 1378ٛ هب و سَٽيت ه٦ ٣ و... س ػهي نياٍى )ځ ىٍُي، ٍنڀ
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َاٍ ډي هنبي ډٚنبث  ثبٵنز ىينف و ٽشنبة ډٺنيٓ ډٺبيٖن          هب ثب ډٺ څن   ځيَى و ٕذٔ ايف يبٵش  ډ ٍى ىٹز و ثٍَٕي ٹ

ِان سٚبث ، اٍسجب٣ يب سٮبٍٟ ايف ىو ثبٵز ٽٚٴ ٙٙ ني  ډي ٌاٍي سجييف و سلچينڄ   سب ډي  .ځنَىى ى و ىٍ ٹبڅت ٹ ا٭ي ٽيځ

َا  ،هب ىٍ ايف سلٺيٸ ىاى وٍي آٍوٗ ځَى نشٺ بٓ ډٚبهي  و ٕا ك٢ن ٍي و ٭پبٕني ىٍ ٵ٢نبي ٽچيٖنبي      ياثشيا ثَ ٕا

ِاٍ     ډٺبيٖن  ،وانټ و ٕذٔ سلچينڄ ٭ٺچني آن و ىٍ نهبينز    ٗ       آن ثنب ځن  هنبي ثبٵنز ىينف و ٽشنبة ډٺنيٓ ثنب ٍو

ز.اي  ٽشبثوبن   ٕا

ځبني، ٍا اُ څلنب٧ ډ ١ن    ةځٖشَ ايف ډٺبڅ  ثب س ػ  ث  ډليوىيز وّا نبٕني »٫ ثن   سلٺيٸ ه ى  و اُ څلنب٧  « هيٙا

ٍاډن »سجبٍٙنبٕي ث  ٵ٢بي  هنبي   و ىي اٍنڂنبٍ  « ٽچيٖبي وانټ»و اُ څلب٧ ُډبني و ډپبني ث  ٵ٢بي « ٭ٺبيي ٽقډي ا

 ٽني. ډيډليوى آن 

ٍاډنن  يني و اٝ ڃ ٭ٺب يبرهيا ىٍ اڅه يڂب ػب يثٍَٕاڃ اٝچي ايف سلٺيٸ إ َان ا  ا نبٓ ى   ين  يهنب  نڂنبٍ  ي اٍثنَ ٕا

ز:اثبٙي ٽ  ٙبډڄ ٕ ډي وانټ يٖبيٽچ  االر ٵَ٭ي ُيَ ٕا

ز؟. 1 ٍاي ؿ  ٽيهبي ډٮنبىاٍ هنَي ٕا  وػ ى ثَسَ ىٍ ايف ىي اٍنڂبٍ  ىا

هنب و ډ٢نبډيف ثبٵنز ىينف ډٖنيليز و       ٽچيٖبي وانټ ثب ٽياڇ يټ اُ ډٺ څ  ةٽيهبي ډٮنبىاٍ هنَي ىي اٍنڂبٍ. 2

ز؟  ٽشبة ډٺيٓ ىٍ اٍسجب٣ ٕا

ٍاي اٍػب٫ ډ. 3  ٚوٞي ث  ثبٵز ىيني و ٽشبة ډٺيٓ نيٖشني؟ٽياڇ يټ اُ ٽيهبي هنَي ىا

 تحم٥ك  ١پ٥ـ٥ٙ. 1

ٍا ډي ٽبٍهبي ٝ ٍر  ٽَى:ثٍَٕي ٍويپَى ٕ  ثب س ان  ځَٵش  ىٍ ايف ٭َٝ  

 با رٍٗکرد ٌّرٕ ٍ هعوارٕ. 1-1

ـ  ثنب ٭نن ان   دٖنييس ان ث  ٽبٍهبي هبنڈ  ځَٵش  ىٍ ايف ډ ٍى ډي اُ ػ چ  ٽبٍهبي ٝ ٍر ـ  ٣ٔؼشف  ٤ُؿـٕب  ٥فٚ تٛص

ثنب   وٕنيٮي و هبنڈ  (1394 ،)دٖنيي ٚا٘ه ٥ؼب٢وّ ٣ٔزٞج ٞب٢ ٣ٚ ٘مبؿ ٥شح٥ذسٔ ١٘بٔ ٔؼشاج ٢ٞب ٍ٘بسٜ دس ٤ؼ٥ٗلذّ

ثـش ٔؼـدذ أـبْ اصـفٟبٖ ٚ      ٥ذ)ثب تأو ٥ح٣ٔؼ ٢ٍ٘بس ٤ُثب ؿٕب ٣اػالٔ ٤ؼ٣خٛؿٙٛ ٣سٔضؿٙبػ ٤١ؼٔمب٭نن ان  

بٍ  ٽَى (1391 )وٕيٮي، ٚا٘ه( ٥ؼب٢وّ ١ن ٫ و ثٍَٕني ٙن بيڄ    س َٽِ ايف سلٺيٺبر ثَ ٍوي ثٮني هننَي ډ    ٽ  ٙا

ز  ك٢َر ډٖيق نبٕني ثنب         ،و ىٍ نشيؼ ٕا سجنب٣ ثلنض هيٙا ٽ شَ ث  ثٍَٕي ٙ بيڄ هنيا و ه ـننيف ثٍَٕني ٍا

 اني. ٽيهبي هنَي ډنٺ ٗ ثَ ىي اٍهبي ٽچيٖبي وانټ دَىاهش 

ثنب   ياډينن هنبنڈ  ، (1396 ،ييٍيك) ٢صفٛ ٠اسأٙٝ دس اصفٟبٖ دس دٚس ثب ٭ن ان كييٍيَٕٽبٍ هبنڈ  هبي نبډ  دبيبن

 ،يٕن ىان  )اډينني  (٢صفٛ ٠اهلل )دٚس ِؽف ٥خٚا٘ه اصفٟبٖ اص ٔؼدذ ؿ ٥ؼب٢وّ ٥٤ٙبتتض ٥شپز٤ش٢تأث ٣ثشسػ٭ن ان 

 ٤خ٣دٚ اثـش تـبس   ٣)ثشسػ٣ اػالٔ ٤شا٣٘ا ٢٘ؼجت صٛست ٚ وبسوشد دس ٔؼٕبس ثب ٭ن ان ه اػ  ػهَډيهبنڈ ، (1393

 ٥ٙـبت تضئ ا٢ ٤ؼٝٔمب ١ٔؽبِؼ٭ن ان ثب  َٕسيذيبنڈ ه و (1391 ي،ػهَډ )ه اػ  (ٚا٘ه ٥ؼب٢اهلل ٚ وّ ِؽف ٥خٔؼدذ ؿ
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 ُاى ، )ٕنَسيذي  ٚا٘ه دس اصـفٟبٖ(  ٥ؼب٢اهلل ٚ وّ ِؽف ٥خ: ٔؼدذ ؿ٢ٔٛسد ٣)ثشسػ ٢صفٛ ٠دس دٚس ٥ؼبٔؼدذ ٚ وّ

 .هٖشني هٞ ٛ ٽچيٖبي وانټ ث  يبن اٝٶهبن واٍډن يډٮ بٍ ٙنبٕي ٕجټ ىنجبڃ ث  اي ډٺبيٖ  يپَىثب ٍو نيِ (1397

نبٕ يٽيهبډيبن اٍسجب٣  و ډوٞ ٝبً يبسياڅه يهب ػنج  ،قك٪  ٙيٽ  ډ ځ ن  ه بن  ينبر آ ثبآنهب  يٸو س٦ج يهيٙا

ز ايف سلٺيٺبر ډلشَڇ ځبنډين٪َ نڂبٍني ،ٽشبة ډٺيٓ  .نج ى  ٕا

 . با رٍٗکرد الْ٘ات2-1ٖ

ىاٍنني؛  وػن    نٖجز ٭  ڇ و هٞ ٛ ډفكب١َ   ن ٭ي ثب ډٺبڅ ىٍ ايف ثو٘ نيِ ٙبهي سلٺيٺبسي هٖشيڈ ٽ  هَ ٽياڇ ث 

ـ  ٥ـبت٣ اِٟ ٥ٓٔفبٞثب ٭ن ان  ٥بهَيٹبي آ  نبډ س ان ث  دبيبن ن  ن  ډياُ ثبة  ٽشنبة   ( و1388، )٥نبهَي  ٥ح٥تدس ٔؼ

بٍ  ٽَى ٽ   پشٚتؼتبٖ ٥بتاِٟ ٢سإٞٙب ثب ٭ن ان (1368 ه ٍىٍن،) ه ٍىٍنٹبي آ ثن    ي و سبٍيويٵچٖٶ يپَىيثب ٍوٙا

نبٕي ٽ  ىٍ ٵ٢بي ندَىاُ و ػهنڈ و... ډي ، ثهٚزثٍَٕي ډٺ السي ؿ ن هيا، ك٢َر ډٖيق و ډَيڈ ي ثيٚنشَ  هيٙا

كنبڃ هنيؾ    ىٍ٭نيف ؛ يٖزؿنيان دٍَنڀ نآنهب ٝٶبر هياوني ىٍ  ثٍَٕي وهٖشني اطجبر وػ ى هيا   اىڅ يثٍَٕىنجبڃ  ث 

هن ى ثنب     نبډن  ىٍ دبيبن ډيثَٹبي آػنبة  ي.نس ػهي ث  ډٖبئڄ هنَي و ثبُن  ىهبي سٶپَ ډٖيلي ىٍ هنَ ډٖيلي نياٍ

ٔ  يٖبيٽچ ي٭َٵبن ينيث ػهبن ث  ثٍَٕي اثٮبى ثب س َٽِ ثيٚشَي استذٚوغ ٥بتاصَٛ اِٟن ٭ن ا و ثنب  دَىاهشن    اٍسنيٽ

َاٻ ُثبن يفس ػ  ث  ا ش َاٻ ى ينپش  ٽ  ٙا ش ز ٽن   َٙٷ ٕجت ٙي   يبيثب ىن ينيثب ػهبن ٱَة و ٙا  يٖنبي ٽچ ينف إا

َاٍ ځ يليډٖ يڄاٝ هنيا،   ةآډن ُ   ىٍ ٕن  ىٕنش   ييفآ يفاٝ ڃ ا يٍٕنبډ  ث  ثَ يبندب يفىٍ ا .يَىٽ شَ ډ ٍى دْوه٘ ٹ

َ   َثن  ين٪نبٍس  يؾو هن  ٍىىا ينبسي اڅه  نبډ  ٵٺ٤ ػنجن  يبندب يفدَىاُى. ا يډ يهياځ نڂ ةو آډ ُ يڄٙ ب ةآډ ُ  ياثٮنبى هنن

 (.2، 1397ٛ ؿهبٍثَع،) نياٍى يٚ اني يفٙي  اُ ا ٕب٬٥

ٖ اسٔٙ ٥٤ٗثبٚسٞب ٚ آ ٥ُٚ تحّ ٣ثشسػثب ٭ن ان  سي  ٍيٵَى َٕٽبٍ هبنڈ   ډنلَٞث  نبډ ه ـنيف دبيبن اصـفٟبٖ   ٥ـب

نز.    ٥شاخ ٠دس ػذ ز ٽ  ډ٦بثٺز ُيبىي ثب ډ ١ ٫ اينف سلٺينٸ ىٙا  ىٍ اينف  يپي اُ ٽبٍهبي ه ة ىٍ ايف ٭َٝ  ٕا

ز دَىاهش  ٙي   ينيى يزاٹچ يفا ييهب، ثبوٍهب و ٭ٺب ييفآ يڄنبډ  ث  سلچ يبندب  يسب ثش ان ډلش ا و ٕبهشبٍ و ٽبٍٽَىهنب ٕا

نز و   يو ډٮَٵشن  ينبډ  اػش نب٭  يبندب يفا يپَىىاى. ٍو يٜسٚو يىٍٕش ث  ،اني طَ ٙي إٍا ٽ  ډش يالسو سل  ييفآ يټ ٕا

زٙس ػ   يٽ شَ ث  اثٮبى هنَ  .(2، 1394ٛ ،)سي  ٍي ي  ٕا

 اصفٟبٖ ٥ؼبٞب٢دس وّ ٤ٓٚ ٔش ٥ححعشت ٔؼ ٣ؿٙبػ ٤ُٚ ؿٕب ٢ٍ٘بس ٤ُؿٕبثب ٭نن ان   ٭ٺيچيهبنڈ   نبډ دبيبن

َ  يقك٢َر ډٖن  هبي ينٺبٙ يڄث  سلچن يٖني   وث ى  ٖيبٍ نِىيټ ث  ايف ډٺبڅ  اُ څلب٧ ٍوٗ سلٺيٸ ث ىٍ  يڈو ډن

ز دَىاهش  ډٺيٓ اٝٶهبن  يڈڅلڈ و ډَ يزوانټ، ث يٖبيٕ  ٽچ وڅي ډ ١ن ٫ آن اُ كينض    ؛(2، 1396ٛ )٭ٺيچي،ٕا

ٌاٍي ز. ،سلٺيٸ ةډليوى ٥ ٍ ډ ١ ٫ و هبي ثبٵز ىيني و ه يف ٽيځ  ثب ٽبٍ ايف ډٺبڅ  ډشٶبور ٕا

 . با رٍٗکرد تارٗخٖ ٍ فرٌّگ3-1ٖ

َان » ػ چ  ډٺبالسي اُ َان     » ،(1377)ډيَىاډنبىي،   «ډٖيليز ىٍ اين َا٥ن ٍي ٍوڇ و اين  «سنبٍين ٽچيٖنبي ٹنييڈ ىٍ اډذ

َان » و (1981)ډيچَ،  ٍاډن  ىٍ اين ِاٍٙي اُ و١ٮيز ا  «ډٖنيليز ٙنَٹي و سلن الر سنبٍيوي    » ( و1382)ننبىٍي،  « ځ
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ٍاډنن  و ډ ١ن ٭بر ىينني آن      ( نيِ ثيٚشَ 1382 ،و ثوٚني  )ويَ ثب ٍويپَىي سبٍيوي و ٵَهنڂي ث  ثٍَٕني ٵ٢نبي ا

ٍاى  دَىاهش  َاي س٦جيٸ واٹٮيز اني ٽ  ىٍ اٽظَ ايف ډٺبالر هيؾ ا هبي سبٍيوي و ٵَهنڂي ډ ػن ى ثنب ثبٵنز ىينني      اي ث

 ٙ ى. ٽشبة ډٺيٓ ډقك٪  ن ي

 ظشٚست تحم٥ك. 2

َا  ِاي ډوشچٴ اػش ب٫ ثن ِان      اي ينټ  ي ٙنپڄ ىاىن ػبډٮن   ايؼبى سٮبډڄ ٕبُني  ثيف اػ ِاي٘ ډين ىٕنز و ايؼنبى و اٵن

َايي اػش ب٭ي هڈ ٍاډنني يپني ُا          يپي اُ ١َوٍيبر هَ اػش ب٫، ثن  ،ځ نز. ډٖنيليبن ا هٞن ٛ اػش ب٭نبر ىينني ٕا

َان هٖشني ٽ  ا٥ق٭بر ؿننياني ىٍ ډن ٍى ٵ٢نبي ا٭شٺنبىي و ٽقډني آنهنب        سَيف ځَو  ٵٮبڃ هبي ډٌهجي كب١َ ىٍ اي

نبٕني  هٞ ٝنبً  ،ثلض ثَ ٍوي ډجبكنض ا٭شٺنبىي   .(1393 ُاى ، )٭بٍٳ وػ ى نياٍى سنَيف ٵ٢نبهبي    اُ ډٺنيډبسي  ،هيٙا

ز ٽ  يپي اُ اثٮبى ايف ځٶش بن، ثٮي هنَي آن ډي  ،ځَٵشن   ٙنبٕني ٝن ٍر   ثبٙي. ثب س ػ  ثن  ديٚنين    ځٶش بن ىيني ٕا

ٍاث٦ن  ٵَى ايف ډٺبڅن     ډلش اي ؿنيان ډنبٕجي ىٍ ايف ىو ٵ٢ب وػ ى نياٍى. ويْځي ډنلَٞ ث ٽنيهبي هننَي     ثٍَٕني 

ز ٽن  سنب ٽنن ن ؿننيف      ةيبر ٽشبة ډٺيٓ ىٍ ك ُآٙي  اُ ثبٵز هنَي ثب ډٺ الر ثبٵز ىيني و  ٽٚٴ نبٕي ٕا هيٙا

ز. ٍٙش  ٽبٍ ثيف  اي ډقك٪  نٚي  ٕا

 چٟبسچٛة ٔف٣ٟٔٛ. 3

ٍاډن »، «٭ٺبيي»٭نبويني ډبنني  و سلچينڄ   ي ٽن  ٙننبهز  انن  ػِو ا٦ٝقكبر ٽچييي ىٍ اينف ثٍَٕني  « اٍسيٽٔ» و «ا

نبٕي»ٍٕي. ډٶه ڇ  ن٪َ ډي ١َوٍي ث  هزآن ًينڄ ثلنض   « ٽچيٖبي واننټ » ، و ډ ١ ٫«٭ٺبيي» ١ ف ثلض« هيٙا

ٍاډن »  .ٙيي نسجييف ه اه« ا

 . عقاٗذ1-3

آنـ  ثيان ځَونني و   ؛هَ ؿيِ ٽ  ٙوٜ ثيان ا٭شٺبى ىاٍى و يٺيف ثَ آن ىاٍى»ي بډٮن ىٍ څٲز ػ ٬ ٭ٺيي  و ث « ٭ٺبيي»

 .(1377 ،)ىهويا ثبٙي ډي «اني  آنـ  ثيان ځَويي ؛  ثيان ثبوٍ ىاٍنيآنـ ؛سٞييٸ ٽنني

ٍا    ډجبكنض ډ٦نَف   س ان ډي ىٍ يټ سٺٖيڈ ٽقن و « سؼ يِهنب » ،«هنب  س ٝنيٴ »ثون٘  ثن  ٕن    ٙني  ىٍ ىينف 

َان،  )ىيف سٺٖيڈ ٽَى« هب سجييف» ز ٽن  انشٖنبة و    هبي هجَي  ػ چ « س ٝيٶبر» .(6، 1398ٛډل يي و ىيڂ اي ٕا

ز؛ « ىيف»بة ثَهي ډٶبهيڈ ث  ډ ١ ٫ يب ٭يڇ انشٖ اڅجنبٍي وػن ى    َٙيټ» ،«هيا هٖز» :ډبننيىٍ آنهب ډ ٍى س ػ  ٕا

ٍاي» ،«نياٍى ز ايف ىيف ىا ِار» .«ٽشبة إٓ بني ٕا بٍ  ډني  ث  ثو٘ «سؼ ي ٽنني ٽن  ىٍ    هبي ٭جبىي و آييني ىيف ٙا

ٍا ثبيي انؼبڇ ىهيايف » :ډبنني ؛ٽني وځ  ډي ځٶزثب ډوب٥ت ىيني انٚبيي ٥چجي هبي  ٹبڅت ػ چ  َاي ٍٵنشف   » ،«٭ ڄ  ثن

ٍا سَٻ ٽني ِاٍ «ث  ثهٚز ثبيي ايف ٽبٍ  َاي اطجبر ځ شيالڅي ث َاٍي    . ث  هَ ٕا َاي ثَٹن هبي س ٝيٶي و سؼ يِي و يب ثن

و ٭چنڈ ٵٺن  ثن  ثون٘     « هنب  س ٝنيٴ »ثن  ثون٘   ٙ ى. ډٮ  الً ٭چنڈ ٽنقڇ    ځٶش  ډي« سجييف»اٍسجب٣ ډبثيف ډٶبهيڈ 

ش  س ػ  « سؼ يِهب» َاٍ ډيو آىٙا ٍا ډ ٍى سلچيڄ ٹ  ةو كن ُ « ٭ٺبيي و دننياٍ »٭چڈ ٽقڇ  ةك ُ ،ي. ث  ٭جبٍر ىيڂَنىه ن 
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ز« اٵٮبڃ و ٽَىاٍ»٭چڈ ٵٺ   ز ٽ  س بډي ډجبكض ٕا ٍاي « س ٝيٶي». ثبيي س ػ  ىٙا ثن    سٺيڇ ٍسجي و ُډنبني نٖنجز  ىا

ز.ث  ٭جبٍر ىيڂَ، دٚش ان  هَ ٭جبٍر سؼ يِي يټ يب ؿني و ثبٙي  ډي« سؼ يِي»ډجبكض   ٭جبٍر س ٝيٶي ٕا

بٕن ٙن ني.   سٺٖنيڈ ډني  « يئن ډٖنبئڄ ػِ »و « اٝن ڃ ٽچني  »ىيني ثن  ىو ځنَو     هبي س ٝيٴ ةك ُ َ  يٕا و  فيسن

ٌاٍسََيطإس  ييو ػنيا  ِيثب٭نض س نب   بًيو طبنىاٍني  يټ سٶپَ ڈيډٶبه يىٍ س بډ يا ٽنني  فيينٺ٘ سٮ اوالًٽ  ٍا ي ډجبكظ فيځ

« ٙنبٕني  ٍا »، «ٙنبٕني ؤډجي»ډٖنئچ   ٕ   ث  ٽ  ډٮ  الًنبډني  ډي« ٽچي اٝ ڃ» ،ينٙ  يډ هب ٕبيَ ثَنبډ ثَنبډ  اُ  فيا

و « ه ىٙنبٕنني» ،«ډ ػنن ى ثَسننَ»ډٖننبئڄ ډَثنن ٣ ثنن  ، «ٙنبٕننيؤډجي»ي. ٵ٢ننبي ننندَىاُ ډنني« ډٺٞيٙنبٕنني» و

ِاٍهبي ٍٕبنني« ٙنبٕي ٍا » ٵ٢بي ٙ ى. ٍا ٙبډڄ ډي «ٙنبٕي انٖبن» انٖبن ثن  ٕنٮبىر    ةډشپٶڄ ډٮَٵي ډٖيَهب و اث

ز. ٵ٢ ٍَا ډني           « ډٺٞيٙنبٕي»بي ٕا ٍا ډن ٍى ثٍَٕني ٹن نبن و ُننيځي ثٮني ُا ډنَٿ  ىهني   نينِ ډجبكنض دبينبن اٖن

ٍاي ډٖبئڄ ٍيِ و ػِ هَ ٽياڇ اُ ايف َٕٵٞڄ. (20، 1396ٍٕٛش ي،  و ډل يي، ُواى )ىيف نز  ي ُيبىي ئهب ىا ٽن   ٕا

 ٙ ى. يبى ډي« ډٖبئڄ ٽقډي»ثب ٭ن ان  هباُ آن

ثبٙني ٽن  ىٍ ٵ٢نبي     ډن ٍى س ػن  ډني   « اٝ ڃ ٽچي»  و ىٍ ه بن الي «ٕيډ ػ ى ثَسَٙنب»  ىٍ ايف ډٺبڅ  ډٖئچ

ز« هياوني»ډٞياٷ اسڈ آن ه بن  ،ځٶش بن ىيني  .ٕا

 . اراه2-3ٌِ

ٍاډن » ِاٍ  ىوڇ دي٘ اُ ډيقى ډٖيق هٖشني ٽ  ٹ ڇ اٍډنيځَوهي ډنٖ ة ث  « ا هنبي اٍډنٖنشبن    ىٍ ٽ هٖشبن اُ ه

َاي سنَويغ ډٖنيليز ثن  ٙن بڃ ٱَثني         ،اوڃ ډنيقىي  ةاُ اوايڄ ٕي. (4، 1382ٛ )نبىٍي، ٙپڄ ځَٵز ډجچٲنبن ثن

َان ٍا  سبىئ ٓ ،ك اٍي ن آن ك٢َر دٔ اُ هَوع ك٢َر ډٖيق .ُډيف و اٍډنٖشبن آډيني اي  ،ٙهَ ييٕنيب  ث ك اٍي 

ٍا  ٙنهيي ٙني        سبىئ ٓ .ٵَٕشبىني ،دبىٙب  اٍډنٖشبن ،ډَٽِ كپ ډز آثپبٍ ډنٖنشبن ثن  سجچينٰ دَىاهنز و ىٍ اينف   ىٍ ٍا

 .(8ٛ، )ه بن

ٍا  ځَيڂ ٍڇ ث  ى٭ ر 301ىٍ ٕبڃ  ٽ  ث ى اوڅيف ٽٚ ٍياٍډنٖشبن  ٙننبهز. ثٮني اُ او   ٍٕ يز  ث آييف ډٖيليز 

ٍاو ثب ډ ٍوطي  ٝ ٍر  ثډٺبڇ ٍهجَي  اډنَوُ  . ٙن ى  ډني  سٮينيف ٕيچيٖي  ةهبي ك ُ ځَي ي اُ ن بينيځبن س بڇ هچيٶ يٙ 

َان اٍډني َ ىنيب و اُ ػ چ  اي َٕا ننبڇ ځَيڂن ٍي ډٮنَوٳ     اي هٖشني ٽن  ثن    ٖبي ػياځبن ٝبكت ډٌهت و ٽچي ،هبي ٕ

ز  .(10، ٛ)ه بن ٕا

َان ىٍ ٕبڃ َاي ډٺبثچن  ثنب ٕنذب        ٭چز ٽ ج ى نيَوهبي ٙنب   ث  ٷ1013 ٽ ؽ ثٍِٿ اػجبٍي اٍډنيبن ث  اي ٭جنبٓ ثن

ٍا   هب ىٍ ػچٶب، ( ٽ  ثٮيهب ايف ځَو 5، 1382ٛ )نبىٍي، ٭ظ بني ٝ ٍر ځَٵز ن اٝٶهبن، ؿهبٍډلبڃ، ځنيقن و ډبُنني

َانني ٙنيني )ه نبن    (4، ٛ)ه بن ٕپني ځِييني و ٵَهنڂني   ،اػش نب٭ي  ،اډن ٍ ډنٌهجي   .(6، ٛو ٝبكت ه يشي اي

ٍاډنن   هچيٶن  »  ځبنن  هنبي ٕن    ځنَي  هچيٶ  نهب سلزٱوٍُٙي  ٍاډنن   هچيٶن  » ،«آًٍثبيؼنبن   ځنَي ا  اٝنٶهبن و   ځنَي ا

شبن َان ٕا ٍاډن هچيٶ » و« هبي ػن ة اي شبن  ځَي ا َان و ٕا َان سه نز)ه بن « هبي ٙ بڃ اي  (.9، ٛىٍكبڃ ډييَيز ٕا
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ٍاڇ ٽٚيٚني    ٭بڅي ٕيچيٖي څجنبن ث  ةواثٖش  ث  ك ُ ،ٽچيٖبيي ةك ُ  ٕ هَ نٺٴ ا٭٪نڈ آ سنبث٬ ٽچيٖنبي    بن وٍهجَي ٕا

يوني هٖشني ا٭شٺنبى  ثبٙني.  يو دَوسٖشبن ډ يټٽبس څ يهب ييفآ يَود ،يِن ياڅجش  سٮياى ډليوى .اٍسيٽٔ َٙٹي ٱيَ ٽبٖڅ

٭نٞنَ ثٚنَي    و ډلن   ٭يٖي ٱيَثَٚي ث ىن ك٢َر»، «ٽچيٖبي يڂبن » و «يض ډٺيٓسظچ» ،«هياي يڂبن »ث  

اُ ث  ډٮني ػ ٬ ډٺبڇ اڅ هيز و انٖبنيز و سؼٖي ينبٵشف هنيا ىٍ ٹبڅنت ك٢نَر ډٖنيق،       ،«ىٍ اڅ هيز وي ٭يٖي

ز ٽ  ٽٚيٚبن اٍډني ث  آن سَٞيق ٽَى   .(10و9، 1382ٛ )َٕٽيٖيبن، اني ػ چ  ا٭شٺبىاسي ٕا

َان ثَكٖت سبٍين ثنبي آنهب ث  ٕ  ىوٍ  سٺٖيڈ ډيٽچيٖبهبي اٍډن  :(9، 1382ٛ )نبىٍي، ٙ ني يبن ىٍ اي

نشذبن ٓ ډٺنيٓ ىٍ  و  ڇ(6)سنبىئ ٓ ډٺنيٓ ىٍ ډنبٽ      ډبننني  ،ٽچيٖبهبي ٹنَون وٕن٦ي ىٍ آًٍثبيؼنبن    ،اوڃ  ٕا

 .ڇ(8)ػچٶبي آٍ 

َاُ (ٽچيٖنبي واننټ  )ٽچيٖبهبي ٍوُځنبٍ ٝنٶ يبن ىٍ ػچٶنبي اٝنٶهبن      ،ىوڇ َ  ،، ٙني  ،ٍوٕنشبهبي ٵَينين   ،ث ٙنه

ٍاٻ ،ؿهبٍډلبڃ ٍاډن  ىٍ ٕنبڃ   هَٹبن. و ا ٍا ا َاٍ ىٍ    (4، 1377ٛ )ډيَىاډنبىي،  ڇ1606ٽچيٖبي وانټ  نشٺ دنٔ اُ ٕا

نشني و ثنب ه نبن ننبڇ ٕنبهشني           ٪ن ،ػچٶبي اٝٶهبن ٓ ىٙا  يَ ه بن ٽچيٖنبيي ٽن  ىٍ ػچٶنبي ٹنييڈ يٮنني ػچٶنبي ٍا

ٍا ٽ  ثٮيهب (800، 1351ٛ )ٹ ٽبٕيبن، َان   ډنډهي ٭چڈ و ىان٘ ا  .(2، 1352ٛٙي )ٹ ٽبٕيبن، اي

ٍاډن  اُ ن ُىهڈ و ثيٖشڈ ډيقىي ةٽچيٖبهبي ٕي ،ٕ ڇ ٍوٕشبهب ث  ٙهَهب و ٕنبهشف ٽچيٖنبهبي    ٽ  ثب ډهبػَر ا

 ػييي ٙپڄ ځَٵز.

 ثبٙي. اُ څلب٧ ډپبني ډليوى ث  ٵ٢بي ٽيٖبي وانټ ډي ،سلٺيٸ ايف ډٺبڅ  ةډليوى

 ارتذکس. 3-3

َاي ه  « ىٍٕز ة ٭ٺيي »ډٮنبي   ث  ي نبني و يڅٶ٪ «اٍسيٽٔ» ز ٽ  ىٍ ډٮنبي ٭بڇ آن، ث  ثنٍِٿ  هنبي  ٵَٹ  ديَوان  ٕا

ٔ  ٽچيٖنبي  ٕننشي ىٍ  ډٖنيليز   ػبډٮن  ديَوان ث   ٵٺ٤ هبٛ، وٝٴ  ىٍ وڅي  ؛ٍوى ډي ٽبٍ ث  ډٖيلي  ٙنَٹي  اٍسنيٽ

 (.238، 1386ٛ ثوٚني ،و  )سي  سي ٙ ى ډي ا٥قٷ

َاس ٍ  ثب اٝقكبرڇ 557ٕبڃ  انٚٮبة ٍٕ ي ىٍ ٽچيٖب ىٍ اوڅيف  َ   ىٍ ډ ن ٭ينز  ٕن ڇ   يڅئن   اډذ  ىٍ  نٞنت سٞنبوي

َاٽ ؛ (116، 1384ٛ)ويَ،  اسٶبٷ اٵشبى ٽچيٖبهب َاڇ دَٕش٘ ىڅيڄ  ث ٽچيٖب  ؿ ٓ   و  ث  سٞبويَ نٖجزواٍ  اكش  ،س بطيڄ ډٺني

ز ډٖيليبن كشي ثٮ٢ي اُ  ډٖچ بنبن و  ډ ٍى انشٺبى َاٍ ىٙا  ډٲنَة   َٷ وډٚن  ىٍ ٙيييي هبي واٽن٘ايف اٝقكبر، . ٹ

ز ٽ  َاس ٍ ىٍ دي ىٙا َا ثبىٍ َٙٷ  ٍا ٵَډبن ه ى اډذ ، ډٖنبٵز  ثٮني ىڅينڄ   ثن   ٍڇ ٱَة و ىٍ وڅي ٽَى، نيَوي ن٪بډي اػ

َاڇ» ډوبڅٶيفٵش ايي  ٥جٸ  ځَځ ٍي ٓ ىوڇ دبحدٌيَ نج ى. ثٮيهب  ايف اډَ اډپبن اهنڄ اي نبن     ػَځ اٍُا « ڄيطبس  ث   اكش

َاس ٍ  ىٍ  و ىانٖزهبٍع  َاس ٍ  .ن  ى  سپٶيَ ٍا   كٺيٺز اډذ َاثَ  ىٍ  اډذ َاي سنجي  دبح نبكي ،ايف ٭ ڄ  ث ػنن ة   ٕيٖنيڄ ىٍ   ث

َاٍ سلز اډَ وٽَى كپ ډز دبح هبٍع  ةك ُ اُ ٍا ايشبڅيب َاي ډٺبثچن     دبح و ىاى ث٦َٻ ي نبن ٹ ٹجبينڄ  ثنب   ډؼج ٍ ٙني ثن

شني «څ ډجبٍى» ٍا ىٙا  ٙنبٍڅ بني ُډبني ٽن    ،ڇ800ٕبڃ  ىٍ ڂيَى.ٽ ټ ث  ٙبٍڃ ډبٍسَ اُ ،ٽ  اُ ٙ بڃ ٹٞي ك چ  ث  ٍوڇ 
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ٍا ٕ ڇ يڅئ دبح  ،ډٖيق  ىډيق ٭يي  ٍوُ ىٍ و    ث ىث  ٍوڇ آډي َاس ٍي  ي څئن   ، ٕنبڃ ثٮني   نهبى. ؿنني   او  َٕ  ثَ  سبع اډذ

َاس ٍ، دنؼڈ َاي ٙنبٍڅ بني  ٍا «ډٺيٓ»څٺت ( ٹ٦ٖن٦ني ) ٍوڇ َٙٹي  اډذ  آن ُډنبن ٍٕن بً   اُ  ٙننبهز و  ٍٕن يز  ثن   ث

َاس   .(3، ٛسب )ٍٙييثيڂي، ثي ٱَثي ډنٺٖڈ ٙي ٹٖ ز َٙٹي و ث  ىو( ٽچيٖبي ٍوڇ و)ٍي ٍوڇ اډذ

ځينَي ٽچيٖنبي ٽبس څينټ و ٽچيٖنبي اٍسنيٽٔ       ٍم ىاى ٽ  ث  ٙنپڄ  ڇ1054 ثنيي ثٍِٿ ىٍ ٕبڃ ىوډيف سٺٖيڈ

ي آن ٽ  ٭چنز اٝنچ   ؛(5، 1382ٛ )َٕٽيٖيبن، ي٭ن ان ٽبس څيټ ثٮيهب ثَ ٽچيٖبي ٱَثي ا٥قٷ ٙ و َٙٹي انؼبډيي

 اڅٺيٓ ث ى. نيِ اهشقٳ ىٍ ثلض ؿڂ نڂي انجٮبص ٍوف

َ »يٮني  ،«ٵيچي ٽ »اٝڄ  ڇ598ىٍ ٕبڃ  ٍا ٵٺن٤ ٝنبىٍ اُ     ٍ ډٺبثنڄ ٽٖنبني ٽن  ٍوف   ى، «و دٖن  «دنيٍ »اڅٺنيٓ 

ٍايي اُ ثٍِځبن ٽچيٖب ىٍ، ىانٖشني ډي ذبنيب ىٍ ا٭شٺبىنبډ س ٤ٕ ٙ   ڇ876ىٍ ٕنبڃ   .ٍٕ يز ٙنبهش  ٙي اسبنبٕي ٕي ث   ٕا

ٍايي ٍا ث  ىو ىڅيڄ ٕيبٕي و ٭قٹ  ٙ  ٽن  ډ ػنت نٶني     ،ډنيي ث  اٝڄ ٵيچي ٽ  اُ ٍوكبني ن ىٍ ٙهَ ٹ٦ٖن٦ني  دبح 

وٹن ٫   ثن   ڇ1054ػيايي نهنبيي اينف ىو ٽچيٖنب ىٍ ٕنبڃ      ډلپ ڇ ث  ه٦ب ىانٖشني. ،ٙ ى ډٞيٍيز ډ٦چٸ اُ هياي ډي

ٍا سپٶيَ ٽَىني )ٍٙييثيڂي،   .(5، ٛسب ثيدي ٕز ٽ  دبح ٍوڇ و ث٦َٻ ٹ٦ٖن٦ني  ه ييڂَ 

َ  س ٕن٤  ڇ1512ٕنبڃ   كنيوى  ،ىٍ اوايڄ ٹَن ٙبنِىهڈ ىٍ ٵ٢بي ډٖيليز نيِ ثنيي ٕ ډيف سٺٖيڈ و ثٮنيهب   څن س

 .(5، 1382ٛ ٝ ٍر ځَٵز و ٽچيٖبي دَوسٖشبن اُ ايف ىو ٽچيٖب ػيا ٙي )َٕٽيٖيبن، ٽبڅ ن

َاٍ ىاٍى   ىٍ ډٖيليز ٱَثي ٭  ډبً ٕ  ډٌهت ٽبس څيټ، دَوسٖشبن و انڂچنيپف   ډٖنيليز ٙنَٹي ٕن     ٍو ى هنب ٹن

نيوني (ٙ ى ن ٍوٕي نيِ نبډيي  ډي ٽچيٖبي ي نبني) ٽچيٖبي اٍسيوٽٔ َٙٷ ي  يب ٱيَٽبٖڅ  ٽچيٖنبي ) ، ٽچيٖبهبي ػيٙا

 .(1393ُاى ،  )٭بٍٳ وػ ى ىاٍني و ٽچيٖبهبي ډشلي ثب ٍڇ ى(ٙ  نيِ نبډيي  ډي ٕنش ٍي ٽچيٖبي  يب َٙٷ ٕ ٍي

 س ان ىٍ ډ اٍى ُيَ هقٝ  ٽَى: ٍا ډي٭ ي  اهشقٵبر ىو ٽچيٖبي اٍسيٽٔ و ٽبس څيټ 

ٍا نن ٭ي    ٙن بيڄ آنهب ٹبئڄ ث  سٺيٓ ٙ بيڄ هٖشني و  ىٍ اٍسيٽٔ: «ا٭شٺبى ث  ٙ بيڄ ډٺيٓ» .1 سٶٖنيَ  »نڂنبٍي 

َاٽ   ؛اني ٽشبة ډٺيٓ ىانٖش « ثَٞي ٓ  يليډٖ يهب اُ آډ ُ  يبٍيثٖؿ ىٍ  يثن  نلن    ،ډ ػ ى ىٍ ٽشبة ډٺني

ز بٵش ي يهب سؼچ ڄيٙ ب طَ اُ ډٖنئچ  ا٭شٺنبى و   إډشن  ايف سلٺيٸ ٙييياً .(75، 1393ٛٙنڂي، ه  و)ٱقډيبن  ٕا

 هبٕز. ا٭شجبٍ ٙ بئڄ ىٍ نِى اٍسيٽٔ

ٍا  ٽ  اٍسيٽٔ «:اڅٺيٓ ځيَي و ٵٮبڅيز ٍوف نل   ٙپڄ» .2   اُ  ٝنبىٍ   ٍا  آن  هنب  ٽبس څينټ  و «دنيٍ »ٝنبىٍ اُ  هب آن 

 .(1393ُاى ،  ىانني )٭بٍٳ ډي ثبهڈ «دَٖ  و  ديٍ»

َايي ٍاډ٘آا٭شٺبى ث  » .3 َاي ٍٕيين ثن  هنيا   «:ځ ز ث  ثبيني واٍى ينټ ىٕنشڂب  ٭َٵنبني     ،ډٖيليز َٙٷ ډٮشٺي ٕا

 ٦ ٍاډ٘ ث  اي وٕا ٦  ؛ځَايي ٙي نبڇ آ  .ه بن() ث ىن س بطيڄ ډبنني ا٭شٺبى ث  وٕا

َاى ټيٽبس څ ٖبىيٽچ :«ډٺبڇ و ػبيڂب  ك٢َر ډَيڈ» .4 َ  بنيدب سب ڈيډَ ثپبٍر» و «ڈيډَ ٭ٞ ز» ډٖإڅ  ث  «٭ ن

ٍا و  ا٭شٺبىى فيؿن هب ٽ  اٍسيٽٔ  كبڅىٍ ز، ىٕا ڄئٹب اى ْ يو زياه  ك٢نَر   ث   ډنلَٞ   ْځىينياٍني و ٭ٞ ز 

 .ىانني يډ ٖىي٭ 
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 .يث  آن ا٭شٺبى ىاٍن هب ٙييياً اٍسيٽٔ«: هب ٙين انٖبن سإطيَ ٍٕشبهيِ ك٢َر ډٖيق ىٍ ثهٚشي» .5

  «هنيا   ٵني٠ »ىٍثبٍ   سٶٞيچى  برځ ن  سٮچي هيؾ اٍسيٽٔ ٽچيٖبى«: هب ٙين انٖبن سإطيَ ٵي٠ هيا ىٍ ثهٚشي» .6

َايف،  و نياٍى  ٍاى  انٖبن   ،كيى سب  َٙٷ  ډٖيلى  ډشپچ بن   ثنبث  .ىانني نؼبر ٕهيڈ ډي  ىٍ  ٍا  ا

ٍا هب  ٽبس څيټ :«ا٭شٺبى ث  ثَُم» .7  .هب ٹج ڃ نياٍني وڅي اٍسيوٽٔ ٹج ڃ ىاٍني،  آن 

َايي كچ ڃ ػٖ بني هيا ىٍ ٙپڄ ك٢َر ډٖيق» .8 ٍا بس څيټ: ٽ«سجييف ډٖئچ  ؿ هنب اُ   نؼنبر انٖنبن   هب ٭چز آن 

ٍا  اٍسيٽٔ وځنب    .ٽنني انٖبن ډٮَٵي ډي هياځ نڂيهب ٭چز آن 

نز و   ٙپڄ ٽچيٖبهبي اٍسيوٽٔ ؿهنبٍ  هب: ډَػٮيز ډپبني )ٽچيٖبهبي ډٮيبٍ( و ٙپڄ آن .9 ٕن٦ق    ىو  ىٍ ځن ٗ ٕا

َاٍ   ډنِڅن  ثن    ډلڄ اػش ب٫ ديَوان و ،ٹٖ ز دبييف إٓ بن و  ډنِڅ ث   ٹٖ ز ډَسٶ٬ آن ډلڄ اوڅيبي ىيف و  ىاٍى. ٹ

ز،  .نياٍى څي ىٍ ٽچيٖبهبي ٽبس څيټ ايف ويْځي وػ ىو ُډيف ٕا

)ا٭شٺنبى ډٚنشَٻ ثنب      ػبډٮن  ٽچيٖنبيى   ٽنڄ   ډٞن نيز ٭نقو  ثنَ ا٭شٺنبى ثن      هب  ٽبس څيټ ا٭شجبٍ ډَػٮيز دبح: .10

 ٥َينٸ   اُ  ػبډٮ  ٽچيٖبيي ډٮشٺيني ٭ٞ ز و ا٭شٺبى ىاٍني نيِ ٽچيٖبيى و ډٺبډبر« دبح ٭ٞ ز » هب(، ث  اٍسيٽٔ

 .ٙ ى ا٭ بڃ ډي «دبح ډٮٞ ډيز»

٥ن ٍ   ثن      نين ك اٍ  ٽن    يىين ٭ٺب  اٝن ڃ   و  ٙنٮبٍهب  ډؼ  ٫   ) ٕنز ٽشبة و  هب ٭قو  ثَ ټيٽبس څىٍ ډنج٬:  سٶبور .11

و ٭ چني  ػنِو اٝن ڃ ډننبث٬ ا٭شٺنبىي      ِ ين ٍا  ٖ بيٽچ ٍٕ ى   ڈيسٮبڅ  ،(اني ٽَى  بٵزيىٍ اڅٺيٓ  ٍوف بي هيا اُ  ٶبهىٙ 

ٍاهب  هنب  و ا٭شٺبىنبډن   ٖنب يٽچ  ډٞ ثبر ٖب،يٽچ  ڈياُ سٮبڅ ډن٪ ٍ   .آوٍني كٖبة ډي  ه ى ث ٍار   و   و ٙن    ىٍ  دنبح  ا٩هنب

ز. و ډٖني   ډٺبڇ دبدى ٕا

 ثَځِيني،  ٍا ٭شينٸ  ٭هني  «ي ننبنى » سَػ ن    «ي ننبنى  ٽچيٖنبى »هب٥َ اه يز   ث اٍسيٽٔ، ٽچيٖبى    ُثبن ىيني: .12

َاٍ وٍُيي ٽشبة ډٺيٓ « السيني» ډشف ة ثَٱَ ٽچيٖبى ىٍ ٽ  ىٍكبڅى  ٱَثني  ٽچيٖنبى   ثن    ،ث  ه يف ىڅينڄ  ؛اٝ

نڈ   ډٮ  الًاڅجش   ځ يني.  نيِ ډي« ٽچيٖبي ي نبني»و ث  ٽچيٖبي َٙٹي « ٽچيٖبي السيني» َٕا ثن  ُثنبن    ډنٌهجي   ډ

ِاٍ   .)ه بن( ٙ ى  ډي ډَىڇ ثَځ

ِاٍي آييف .13 نز    ٭جبى« سٮ يي و ٭ٚبي ٍثبني» هبي ٭جبىي: نل   ثَځ اډنب   ؛سي ډٚشَٻ ډنبثيف ډپبسنت ډٖنيلي ٕا

َاٳ، سيهيف ثي بٍ»ډبنني:  اډ ٍي َاي   ى٭نب  و  هنب ثن ى    ٵٺن٤ ډنين٪َ ٽبس څينټ    «ا٭ش ٘  اُ  ډَىځنبن   ثن   هنبي  نينبي

 .(40-20، 1391ٛ )ٍٙيي، ٽبس څ ٽ ٓ، ٕزهب ٍسيٽٔا

اُ ػ چن    ،آن  ه ـننيف ُيَډؼ  ٭ن   ٽ  ډ ػت سٚنپيڄ ٽچيٖنبي دَوسٖنشبن و دَُثيشنَي و     ٽبڅ نو  څ سَآييف 

ٺٶي( و ٽچيٖبي ثبدشيٖز، ډش ىيٖز، ٽچيٖبي انڂچيپف څلنب٧   هبي ٽبٍيِډبسيټ ٙي، ثيٚشَ ث  نه٢زو  دن٦يپبٕشي )ٕا

ُاوي  ٍاي   (.40ن20، 1391ٛ ٽبس څ ٽ ٓ، و )ٍٙيي اني ٕبهشبٍي و ا٭ بڃ ٭جبىار ثب ٽچيٖبي ٽبس څيټ و اٍسيٽٔ ىا
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 ٞب٢ تحم٥ك ٤بفتٝ. 4

سَيف سٞ يَ ىٍ ډن ٍى   ىنجبڃ وا١ق هبي ډ ػ ى ىٍ ٝلف اٝچي ٽچيٖبي وانټ ث  ىي اٍنڂبٍ ايف ثو٘ اثشيا ىٍ ډيبن  ىٍ

َاٍ ىاى .ځَىيڈ ثَسَيف ډ ػ ى ډي و١ن ف ډ ػن ىي ىٍ    س ان ثن   ډي ،ٵٺ٤ ىٍ يټ ىي اٍنڂبٍ  ٽ  ىٍ ٕ ز ؿخ وٍوىي ٹ

َاٽ  ىٍ ايف ىي اٍنڂبٍ  ځَو  ؛ثبالسَيف ػبيڂب  يبٵز َاى اُ ػهننڈ ثن    ؿ و١ن ف   ثن   ٕن بن ٽنبډقً  إٓن ز   هب و ٥جٺبر اٵ

ز ث  ش  ٙي  ٕا ٌٙا َاٍ ىاٍى ٽ  ىٍ اىاډ  ث  ثٍَٕي ايف ډ ػن ى    .ن بي٘ ځ ٽن  ثنبالسَيف و   ن ىٍ ثبالسَيف ػبيڂب  ٵَىي ٹ

ز   ثَسَيف ډ ػ ى ايف ىي اٍنڂبٍ  ينز و  ئه اهيڈ دَىاهز. ىٍ هيؾ يټ اُ سٞبويَ ىيڂَ ؿننيف ػبيڂنبهي ٹبثنڄ ٍ   ن ٕا

ُار  ٝنلف ٽچيٖنب ثيٚنشَ ډشٮچنٸ ثن        هبي ىيڂَِ ػهز سٞبويَِ  ٍٕي ٽ  ثٺي ن٪َ ډي ًهني ث ډٚبهي  نيٖز و ثب اٍسپب

شبن َايف ثب س َٽِ ثَ ٍوي ايف سٞ يَ هبي ك٢َر ډٖيق ىٕا اٹياڇ ث  سلچيڄ آن و دييا ٽنَىن   ،و ك اٍي ن ثبٙي. ثنبث

ِاٍ   ى.ٽَهبي ىيني و ٽشبة ډٺيٓ ه اهيڈ  ٽيهبي ډَسج٤ اُ ثيف ځ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کلیسای وانک ةنمای کلی ديوارنگار. 5تصوير 

 تحل٘ل تصَٗر. 1-4

و ٍٕني   ن٪نَ ډني   ىٍ ثبالسَيف ٹٖ ز سٞ يَ ايف ىي اٍنڂبٍ  ٙبهي ك٢ ٍ ديَډَىي هٖشيڈ ٽ  ډهَثنبن و هَىډنني ثن    

ٍا ىٍ ايف ن٪بڇ  ٍاثبالسَيف ػبيڂب   ٕن ز   ينټ ىٕنز آن ثن    ثَ سف ىاٍى؛ اي يب ٍُٙپي  ٕز. څجبٓ ٕيب  و ٍىاي ٹه  ىا

ز  و ىٕز ىيڂَٗ ث ثبال  َاٍ ىاٍى. ايف اثنَ  و ٕ ز دبييف ٕا ٍاي ثَ ثبالي ؿيِي ډظڄ اثَ ٹ نز و  ٙنپڄ هبٝني   ىا ٕا

ز و ىٍؿيِي ٙجي  ؿٚڈ ثٍِٿ نيِ ىٍ آن  ٍاي ىو ثبڃ  ن بيبن ٕا ىيني   ىٍون آن ٭قډشي ٙجي  ث  ٽج سَ يب ډ ػ ىي ىا



  127  ډل يي و... ډل ي ىيف/ ثشسػ٣ خب٤ٍبٜ ٚ اٚصب  خذا دس ػمب٤ذ اسا١ٙٔ استذوغ ا٤شاٖ ثش اػبع... 

َاٵ٘ دَ اُ ن ٍ اث ى  و ٕ ز دبييف ىٍ كبڃ دَواُ  ٙ ى ٽ  ث  ډي ٍاني ٥قيي ٍنڀ ىٍ دٚنز اينف    هبڅ و ٕز ا٥ هبي ن 

ز.  نهب ٙبهي سٞبويَ ٕشبٍځبن هٖشيڈ.آىٍ ٹٖ ز ٽنبٍي اثَهب و ىٍ اډشياى  ديَډَى ن بيبن ٕا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 برترين موجود. 2تصوير 

 تغب٘ق. 2-4

ز، ن٪َ اُ  ىٍ اىثيبر ډٖيلي ثب َٝٳ ٍار ٭هي ػييي ٕا َ ډٶه ڇ سظچيض، ٽ  ثَځَٵش  اُ ٭جب َاي اينف    ثهشن يف ډٞنياٷ ثن

ز؛  نز؛ ډبننني    ٵ٢بي ٙنبٕي ثب  ايف ډٞياٷډ ػ ى، ه بن هيٕا  :6سظنين  »س كييي سٮبثيَ ٭هي ٹييڈ ثٖيبٍ ٕنبُځبٍ ٕا

ز»ٵَډبيي:  ٽ  ډي« 5و  4 َائيڄ! ثٚن ، يه   هياي ډب، يه   واكي ٕا  «.اي ٕا

 ،څٺيٓ و دَٖ( ىٍ ايف ىي اٍنڂنبٍ  ا و ډقئپ  )ٍوف ثب س ػ  ث  ډٮچ ڇ ث ىن و ډشٶبور ث ىن ػبيڂب  ك٢َر ډٖيق

ز« هيا»ٍٕي ٽ   ن٪َ ډي ث  ِاٍ ؛ ث ىن ايف سٞ يَ ډشٮيف ٕا ٍا س يهبي اډب ثبيي ىيي ؿ  ځ ييني و  إاُ ٽشبة ډٺيٓ ايف اډَ 

ثنب   هنب ي ٙي و وػ  ډ٦بثٺز آننډَوٍ ه اه ني،ا ي. ىٍ اىاډ  ثَهي اُ اوٝبٳ هياوني ٽ  ىٍ ٭هييف ثيبن ٙي نٽن س ػي  ډي

َاٍ ه اهثَهي اُ ٽي  ي ځَٵز.نهبي ډ ػ ى ىٍ نٺبٙي ډ ٍى ثٍَٕي و س٦جيٸ ٹ

ز )ډٖيَي،  َاٍ ٕا  :(66-61، 1383ٛثَهي اُ اوٝبٳ هيا ىٍ ٭هي ٹييڈ اُ ايف ٹ
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بٓ ىٍ ٽنبٍ اوٝبٳ ىيڂنَ ثن  « اڅ » ةٕبډي وّا  ي ٹيٍس ني و ٹ ي و اُ ٍيٚبډٮن  ث« ايڄ». 1 ز و ثَ ايف ٕا ي بډٮنن   ٕا

هنياي   .ي هنياي س اننب  بډٮنن   ثن « ايڄ ٙنياي »ىاى  و  ي هياي يبٍيبډٮن  ث« اڅيٮبًٍ»ډبنني  ؛ٍوى ٽبٍ ډي ث « هيا»

 ٍٕي. ن٪َ ډي ايف سٞ يَ نيِ ډَىي سن ډني و ٹ ي ث   ځ ن انٖبن

َاى اُ آنهب هياي ډهَثبن . 2 ز اڅ هيڈ و كن ن: ډ ٵَيننني   آٽ  ىٍ ٽَىاٍ ه ي٘ ثن  اٝن ڃ اهقٹني دبيجنني ثن ى  و      ٕا

ز ز« ثٖيبٍ ډهَثبن»ډٮنبي  ث كن ن  .إٓ بن و ُډيف ٕا هن ثي   ځَٵش  ىٍ نٺٚنين  نينِ ثن     سٞ يَٕبُي ٝ ٍر. ٕا

ز س انٖش   ٍا ىٍ ٕي بي ايف ډ ػ ى نٚبن ىهي.ٕا  «31-17: 9 نل ينب »و « 7: 9سظني  »آيبسي ؿ ن  ډهَثبن ث ىن 

ٍا ث  ًهف ډشجبىٍ ډي َاي ن  ن   نيِ ه يف سٞ يَ   ي ٍكنيڈ هنيا »ځ يني:   ؿننيف ډني  « 7-6:  34هنَوع  »ٽنني. ث

ٍان ډَىډبن ٍك ز ډني  ِا  هنب و ځنبهنبن   آوٍى و ه٦بهنب و َٕٽٚني   و ىيَهٚڈ و ثب اكٖبن و وٵبي ثٖيبٍ ٽ  ثَ ه

 .«آډَُى ٍا ډي

بٍ . 3 ز ث  ايڄ ٙيّاي: ايف نبڇ ٙا ډنف  »ثنب سٮجينَ   « 1: 17دينياي٘  »ؿ ن آيبسي ٽ  اُ  «هياي ٹيٍس ني و ثَسَ» اي ٕا

ز.« 25: 22هَوع »و « 39: 32ي  سظن»، «3-2: 6هَوع »و  «ٹبىٍ ډ٦چٸ هٖشڈ ثَسنَي ٙوٞنيز    ٹبثڄ ٵهڈ ٕا

ز ٽبډقً ،ثب س ػ  ث  ػبيڂبه٘ ،كب١َ ىٍ ىي اٍنڂبٍ  اډب ٹيٍس ني ث ىن ىٍ اينف سٞن يَ ُينبى ه ينيا      ؛ٹبثڄ ٵهڈ ٕا

َاُهبيي ؿ ن نيٖز. ٍا نڂَيٖزآ ن٪َ اٵپني و ػ ي٬ ثني اُ إٓ بن هياوني» ٵ  اٵپنني  اُ ډپبن ٕپ نز ن٪َ ډي ؛ىڇ 

ٍا ث  ډوب٥ت اڅٺب ډي( 46: 29هَوع ؛ 3: 15اډظبڃ ٕچي بن )« ٕبٽنبن ػهبن ثَ ني ٽن   نٽ نيِ ثَسَي ػبيڂبهي هيا 

ز. ىٍ سٞ يَ هڈ ثَسَي ډبىي ايف اډَ ٽبډقً  ه ييٕا

نز    »يبسي ډبنني آاُڅي و اثيي ث ىن و كيبر هيا: . 4 ز ٽ  سنب اثنياالثبى ُنني  ٕا  اُ اُڃ»و ( 27: 6ىانينبڃ  « )هيايي ٕا

ِاډيَ ) «ي س  هيا هٖشيسب اث ِا٭ني ٙنپڄ   و١ ف  ث  (،2: 90ډ َاي ايف ډٶه ڇ انش بٍ  ىاٍني. ث ثَ ايف ٝٶز هياوني ٙا

َاي ن  نن  ډني    ؛وڅي ثَهي هٞ ٝيبر ىٍ سٞ يَ ٙبيي نٚبنڂَ آن ثبٙنني  ؛ٙ ى هبٝي ډٚبهي  ن ي سن ان ثن     ثن

بٍ  ٽَى ٽ  نٚنبن اُ  اكش بڃ اٍسجب٣ ډ هبي ٕٶيي و ٽهف ه ـننيف   ٭ نَ ٥ن الني اوٕنز.    ٕبڃ ث ىن ايف ٵَى ٙا

نبٍ       ثب ىائنڈ او و دٚز َٕ ديَډَى هبي ن ٍ ډ ػ ى ىٍ ىوٍ َٕ  س ان ث  اكش بڃ اٍسجب٣ هبڅ  ډي اڅ ػن ى ثن ىن هنيا ٙا

َاٳ هياونني       ،اني ثب ډظبڃ نن ٍ  ي ىٍ اىثيبر ىيني ه يٚ  ٹَيف ث ى هشٽَى. ډجبكض وػ ىٙنب ٽن  اينف ن ٍهنبي ا٥ن

 .اڅ ػ ىي او ثبٙي اي اُ ىائڈ س اني نٚبن   ٍ هبٛ دٚز َٕ او ډين  بڅهوػ ىثوٚي او و  ةىهني نٚبن

َاُي ډي ٭چڈ هياوني: ىانيبڃ نجي. 5 ىاني ٽ  سنبٍيپي ؿيٖنز و ٍوٙننبيي ننِى وي ډننِڃ       هياوني ډي»ٵَډبيي :  ىٍ ٵ

َاُ(. 22: 2)ىانيبڃ « ىاٍى َاى اُ ٍوٙنبيي ىٍ ايف ٵ َاٳ هنيا ىٍ     ٭چڈ اڅهي ثبٙني، هبڅن    ،اځَ ډ سٞن يَ   هنبي نن ٍ ا٥ن

ن ٭ي كٔ ٭نبڅڈ   ايف ٵَى ث   ٕبڃ و كپي بن ٽهف ةاي اُ ٭چڈ اڅهي ىانٖز. ه ـنيف ؿهَ س ان ٽنبي  ډيٍا نٺٚين  

ٍا ث  ډوب٥ت ه ى اڅٺب ډي  ٽني. ث ىن 

َاُهبيي ؿن ن  . 6 ٍا ٱنَٓ ن ن ى   »ثينب و ٙن ا ث ىن هيا: ٵ ٍا ثيننب ٕنبهز     ينب ن ني  آ ؛او ځن ٗ  ينب  آ ؛ٙنن ى؟ او ؿٚنڈ 

ِاډ) «؟ثيني ن ي ٍا نڂَيٖنز آ ن٪َ اٵپني و ػ ي٬ ثني اُ إٓ بن هياوني»و  (4 :94 َيډ اُ ډپنبن ٕنپ نز ن٪نَ     ؛ىڇ 
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اينف ٝنٶز هياونينني ٽن  ىٍ      ةىهنني  نٚنبن  (46: 29هنَوع   ؛3: 15اډظبڃ ٕچي بن ) «ثَ ٕبٽنبن ػهبن اٵپني ډي

نز  ٽيي إن ٭ي س ثٖيبٍ ثَ ايف آيبر ډ٦بثٸ ث ى  و ث  ،ثَ ٍوي اثَ« ن بى ؿٚڈ» سٞ يَ نٺٚين  و سَٞيلي ٙٶبٳ ٕا

 ځَ ث ىن هياوني اُ ػبيڂبهي ثَسَ ثَ ٕبيَ ډ ػ ىار. ثَ ن٪بٍ 

َاُ هڈ. 7 شف ا٭٢ب و ػ اٍف: ثب س ػ  ث  ٵ ٍا ثن  آ»يي ؿ ن هبٙپڄ ث ىن هيا ثب انٖبن و ىٙا ٝن ٍر ډنب و ډ اٵنٸ و     ىڇ 

ٍا ث »و  (26: 1ديياي٘ )« ٙجي  ډب ثٖبُيڈ هنب   هياځ ن  ث ىن انٖنبن  (1: 28ديياي٘ )« ٵَييآٝ ٍر ه ى  هيا آىڇ 

ٓ  يب انٖبن نب ز. ثَ ايف ٕا ز ٕا َ  ،ځ ن  ث ىن هيا ٹبثڄ ٵهڈ و ثَىٙا ٹبثنڄ   ،انٖنبني هنياي ىٍ اينف نٺٚنين      ةؿهن

 .ثبٙي سٶٖيَ و س٦جيٸ ډي

ٍا نڂَيٖزآ اُ إٓ بن هياوني ن٪َ اٵپني و ػ ي٬ ثني»يبر ډبنني آډپبن ني ث ىن: ثَهي . 8 اُ ډپبن ٕنپ نز ن٪نَ    ؛ىڇ 

ٍاسي ؿ ن  (46: 29هَوع )« َ ٕبٽنبن ػهبنث اٵپني ډي نز. ػنقڃ او      هياوني ثَ ػ ي٬ اډنز »و ٭جب هنب ډشٮنبڃ ٕا

ِاډ)« هبٕز ٕ بنآٵ ٷ  و١ن ف ىٍ سٞن يَ    هب ىالڅز ىاٍى ٽ  ثن   ثَ ډپبن نيي هيا ىٍ ثبالي إٓ بن( 4:  113 يَډ

ز َاٍ ىاٍى. اثَ و ٕشبٍ « اثَ و ٕشبٍ »هياوني ثبالسَ اُ  و ن  ى ىاى  ٙي  ٕا ٽن   ثبٙنني  ي ن نبى اُ إٓن بن   نن س ان ډي ٹ

َاٍ ىاٍى. ايف سٶٖيَ ثب  َاٍ ډيآډپبن كپ ډز هياوني ثَ ثبالي آن ٹ  ٽني. يبر ٵ ٷ ه و اني ه ثي ثَٹ

ٍاسي ډبنني ئٍ. 9 ٍا  هنيا »ينب  ( 9: 35ديياي٘ ) «هيا ثبٍ ىيڂَ ثَ يٮٺ ة ٩بهَ ٙي»يز هيا و ٹبثڄ ډٚبهي  ث ىن او: ٭جب

ډؼ ُي ثَ نٺبٙي ٽَىن و ٹبثڄ ډٚبهي  نٚنبن ىاىن  س انني  ډي (3: 32ديياي٘ ) «بٍ ٙيٍو ىييڇ و ػبنڈ ٍٕشڂ  ٍوث

ٍا ٽن  ىٍ ثنب    » يبسي ډبننيآي. ىٍ نهيا ثبٙ « ٙننييني  ،ٍٵنز  ٍا  ډني  ٯ٭َٞ ه بن ٍوُ، آىڇ و ُن٘ ٝنياي هياونني 

ٍا ٍوثَو ىيي .»... ،(8 :3ديياي٘ ) دنٔ آن   .ي  هٖنشڈ اڇ و ثب اينف وػن ى هنن ُ ُنن     يٮٺ ة ځٶز ىٍ اينؼب ډف هيا 

ٍا ٵني ئينڄ ٙني،    اڅنهَيف واٍى ثينز  دٔ اُ آنپ  يٮٺ ة اُ ثيف» و ،(31 :32ديياي٘ ) «ئيڄ )ؿهَ  هيا( نبډيي ډپبن 

ٕذٔ هيا اُ نِى او ث  إٓ بن ٝٮ ى ٽَى. دٔ اُ آن، يٮٺن ة ىٍ ه بنؼنبيي ٽن      ...هيا ثبٍ ىيڂَ ثَ وي ٩بهَ ٙي

َاي هياونني ثنَ آن ٍيونز      هيا ثَ او ٩بهَ ٙي  ث ى، ٕش ني اُ ٕنڀ ثنب  :3دينياي٘  « )ٽَى و هيي  ن ٙنييني ثن

ځ ن  و كشي نٺب٣ ١نٮٶي ډبننني ػهنڄ و     ٍٵشبٍي انٖبن هٞ ٝيبر و ثب و ٝ ٍر ډ ػ ىي ډؼٖڈ  هيا ث( 14ن9

ٌ  ىٍ ډ ٍى اډپبن ييو ٭هي ػي يڈ٭هي ٹي يىٍ ٵ٢ب ييهب سٶبوراڅجش  . ٙ ى ١ٮٴ نٚبن ىاى  ډي  ئينز ثن ىن ٍ  يَدن

َاٽ  ىٍ ثَههياوني ٹبثڄ ډٚ ز؛ ؿ َاُهب، ډوٞ ٝبً يبهي  ٕا َاُهب ٵ  20اُ هنَوع   23 آي ډبنني  يڈ،ىٍ ٭هي ٹي ييٵ

َا ثج يس ان ين : »ييځ  يډ يث  ډ ٕ يه  ٽ   َاُ ؛ينيډ َا ثج يانٖبن ن  ي ٭يڇ اډپنبن    ث ،«و ُني  ث بني ينيس اني ډ

ز ئيزٍ بٍ  ٙي  ٕا  .(53ٛ، 1390 )٭بىڅي، هيا ٙا

ٍا ىٍثبٍػ هياي واكي: ٭هي. 10 َٵيهياوني يپشب ىٍثَىاٍى  ةييي ٙنبهشي هبٛ  ثَهني  . (11، 1390ٛي، ي١ٍنب  و )ٙا

ٍار ٭هي ز: ٭جب ٍا ػ اة ىاى ٽ  اوڃ ه » ػييي ىٍ ثيبن س كيي اڅهي ؿنيف ٕا نز ٽن        ٭يٖي او  اكپنبڇ اينف ٕا

َائيڄ ز ،هياي ډب ،هياوني !ثٚن  اي ٕا َا ٽن  هياونني   ُين »ه ـنيف  .(19: 2و يٮٺ ة  12: 29ډَٹٔ « )واكي ٕا

ز و ٕ اي او ىيڂَي نيٖز َاي    آينبسي اُ ٭هني   ،هَؿني ىٍ ٽنبٍ ايف ٭جبٍر ؛(32: 12ډَٹٔ )« واكي ٕا ػييني ثن
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ز؛ َاٍ ځَٵش  ٕا شنبى ٹ بٍ  ث  سظچيض ډ ٍى ٕا  و ينب  ٽنني  ٍا دٖنَهيا ډٮَٵني ډني    ٽ  ٭يٖني  (17: 3 ي)ډش ډبنني ٙا

ز و ه يفٽَى يبى« هياي ديٍ»٭ن ان  ٽ  اُ هيا ث  (30: 10)ي كنب  (10: 9)ٍوډينبن   ډبننني  ،٥ ٍ ثَهي آينبر    ٕا

بٍ  ٽَى  ډٖيق٭يٖي ٽ  ث  اڅ هيز  َٵي اني  سَٞيق يب ٙا اډب ىٍ ايف ىي اٍنڂنبٍ   ؛ (359، 1390ٛٹَثبني،  و)ٙا

وكيانيز و يپشبيي هياي ډشٮنبڃ يپني اُ اډن ٍ وا١نق ىٍ     و  ٙ ى هيؾ ٭قډشي ىاڃ ثَ يټ نڂب  سظچيظي يبٵز ن ي

بٍ  ٙي ه بنٕز. اايف سٞ يَ  ِاٍ   إس ،٥ ٍٽ  ىٍ ؿهبٍؿ ة ډٶه ډي ثيان ٙا هنبي   ٽيي ثَ وكيانيز هيا يپني اُ ځن

ٍا س دبي  ز ٽ  ايف سٞ يَ نيِ ايف اډَ   ٽني. ييي ډيإاي ىٍ ٽچيٖبي اٍسيٽٔ ٕا

َائف ډ٦َف َاي ثَهني اُ     اكش بڃ ډٺٞ ى ثن ىن هنيا ىٍ اينف ثون٘ ثٖنيبٍ ثبالٕنز.       ،ٙي  ثب س ػ  ث  ٹ اڅجشن  ثن

هبي هنَي ډٮبىڃ هبٛ و ىٹيٺي ىٍ ثبٵز ىيني ٽشبة ډٺيٓ سب ايف څل٪  يبٵز نٚي ٽ  ىٍ اىاډ  ث  ثيبن آنهنب   نٚبن 

بٍ  ډي  سَ و ډٖشني ٙ ني. يني  س ٤ٕ ډلٺٺيف ثٮيي ايف ٽيهب ٍډِځٚبيي ىٹيٸآ ٙ ى سب ىٍ و س٦جيٺبر اكش بڅي ٙا

هبٕز ٽ  ثب س ػ  ث  ٙنپڄ آن و سَٽينت كبڅنز    طبٍ هنَي يپي اُ دَډٮنبسَيف ن بىآهبي هياوني: ىٕز ىٍ  ىٕز.   1

ٍا نٚبن ىهي ي،ي ثٖيبٍنس اني ډٮب ډي.  .هب و.. ٍنغ، انڂٚزآ اډب ىٍ اينف   ؛ډبنني ٹيٍر، ديَوُي و هيايز، ٽ ټ و... 

ز ،يپي اُ ثهشَيف اكش بالر ،سٞ يَ ز ث  ؛ن بى هيايز ٕا ٍٕا َاٽ  ثب س ػ  ث  اينپ  ىٕز  ٕ ز ثنبال و ىٕنز    ؿ

ز، ايف ډيٕ ز دبيي ؿخ ث  ز و اډنَ ثن  دَهينِ     ف ٕا ٍٕا س اني ن بىي اُ ى٭ ر هياي ډشٮبڃ ث  ٕٮبىر ثب ىٕز 

 .. ث  ٕٺ ٣ ثب ىٕز ؿخ ثبٙي..

َاي ايف ډٖئچ  نيِ هيؾ ٽيي اُ ٽشبة ډٺيٓ سنب ٽنن ن يبٵنز نٚني    .   2 اكش نبالر   .د ٙ٘ ٽبډڄ و ٍنڀ د ٙ٘: ث

َاي ايف ډٖئچ  ډي نز و ډٚنبهي       ځٌٙش  ن نبى طنَور و   دبٍؿ  ىٍ س اني ډ٦َف ثبٙي. ُيبىي نيِ ث ډپننز ثن ى  ٕا

اڅجشن    .س اني ن بىي اُ ٱنبي هياي ډشٮبڃ ثبٙي ٽنيڈ ٽ  ايف ٙوٜ د ٙ٘ ٽبډچي اُ دبٍؿ  ثَ سف ىاٍى ٽ  ډي ډي

ٍان ن بى ځَو  هبٝي اُ انييٚ نيان يب كپ ب ثبٙني  ٙپڄ د ٙ٘ ډي   نٚنبن  ،ٽن  ىٍ اينف ٝن ٍر    س اني ىٍ آن ىو

نيبٍ ٙنجي  ثن  د ٙن٘ ٹ٢نبر ىٍ ثَهني        . ني ثبٙيس ا كپ ز و ٭چڈ هيا ډي اڅجش  ن ٫ انياهشف ٙبڃ ثنَ ىوٗ، ٖث

 .س اني ن بى ٹب١ي ث ىن هياي ډشٮبڃ ثبٙي ٽ  ىٍ ايف ٝ ٍر ډي ثبٙي ٭َٞهب نيِ ډي

َاٍ ىاٍى.   3 ٍاني ٙجي  ث  ؿٚنڈ وػن ى ىاٍى ٽن  ىٍ     ءيټ ٙي ،ٽج سَ ىٍون ؿٚڈ: ىٍون اثَي ٽ  هيا ثَ ٍوي آن ٹ ن 

ز ٽ  ثيٚشَ ٙجي  ث  يټ ٽج سَ يب ډ ػن ى ثنبڃ   ٹٖ ز ډَىډټ نز. دَنني     آن ٭قډشي ٕا اي ډبننني   ىاٍ ٕنٶيي ٕا

ىٍ كنبڃ   ٽ  ايف ٽج سَِ ځ ن  ه بن ؛آيي س اني ن بىي اُ ٍك ز و ډلجز اڅهي ثبٙي ٽ  ثَ ثنيځبن ٵَوى ډي ٽج سَ ډي

ز. ةٽنني ٕ ز دبييف سيا٭ي دَواُ ث  ٍانيشي ٽ  ايف ٽج سَ اُ ىڃ آن  آن ٕا نز    ث ن  ٕ ز دبييف ىٍ كبڃ كَٽنز ٕا

ز. ىٍ سَٽيت ايف سلچيڄ اُ ٽج سَ ثب ٵ٢بي ؿٚڈ َاٍ    ،نيِ ن بىي اُ ٵ٢بي اډييثو٘ ٕا ٽ  ٽجن سَ ىٍ ىٍون آن ٹن

 ٽني. ٍك ز ث  ثنيځبن ه ىٗ نڂب  ډي ةٙبيي ثش ان ځٶز ٽ  هياي ډشٮبڃ ه يٚ  ثب ىيي ،ىاٍى
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َائف ىٹينٸ   ٽن  ثبيني ثنب ٙن اهي و    هٖنشني  بيي اً٭بن ٽَى ٽ  س بڇ اينهب اكش بالسي ىٍ نهبيز ث  سنَي سٺ ينز و   ٹن

 ډشٮيف ٙ ني.

 ٥ٌش٢ ٘ت٥دٝ

هٞ ٛ ىٍ ډپشت اٍسيٽٔ، ثب سلچيڄ سٞنبويَ   ييف ډٖيليز و ث آثب س ػ  ث  اه يز ثلض نڂبٍځَي و ٝ ٍسڂَي ىٍ 

واكي، ٹيٍس ني، ثَسنَ، ډهَثنبن، ٭نبڅڈ، كپنيڈ، ثيننب،      هياي » ډ ػ ى ىٍ ٽچيٖبي وانټ ډقك٪  ٙي ٽ  ٽيهبي هنَي

َاُهنبي ىٍ ٽن    نني ا اُ ػ چن  ٽنيهبيي  « يزئٹبثڄ ٍو ځ ن ، اُڅي و اثيي، ثينب و ٙن ا  نب٩َ، ډپبن ني، انٖبن ٽشنبة   ي اُٵ

َاي ٽيهبي هنَي  ؛ٙ ني ييي ډيإډٺيٓ س  «هنبي او  ٽج سَ ىٍ ؿٚڈ، ن ٫ و ٍنڀ د ٙن٘ هنيا و كبڅنز ىٕنز    »اډب ث

 ي اُ ٽشبة ډٺيٓ سب ايف څل٪  يبٵز نٚي.هيؾ ډٮبىڅ
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 ٔٙبثغ  

 .24-1، 5ٛ، ٗػشاج ٥ٙٔش ، «ن و ٭هي ػيييآ٭نبَٝ ا٭شٺبىي اُ نڂب  ٹَ»، 1390اَٙٵي ، ٭جبٓ و ٕهيق ١ٍبيي، 

 .371-352ٛ ، 66و  65، ٗٞب٢ لشآ٣٘  پظٚٞؾ، «ن و ٭هي ػيييآٙنبٕي ىٍ ٹَ ډٖيق»،  1390اَٙٵي ، ٭جبٓ و ٵب٥   ٹَثبني، 

ه اصفٟبٖ اص ٔؼدذ ؿ ٢ؼب٥وّ ٙبت٥٤تض ٢ش٤شپز٥تأث ٣ثشسػ، 1393 ،ډهنبُ ي،ٕ ىان ياډين ٛ  ِؽف خ٥ٚ٘ا  دبينبن نبډن    ،(٢اهلل )دٚسٜ صـف

ڂب  آُاى إقډ ،اٍٙي يٽبٍٙنبٕ پي  هنَ ،يواكي سهَان ډَٽِ يىاٚن  .ىاٚن

 .ٕ ٍ  ډهَ، َان، سهيىاووى يي، سَػ   ډؼٞب ٤ُؿٕب ٢ٔؼٙب ،1384 ،يڅ ٕپيي و ىالىي يَ ، څئ نياوٕذنٖپ

 .، سهَان، َٕوٗيسَػ   ػقڃ ٕشبٍ ،(به )اٝ ڃ و ٍوٗ ٞٙش ٔمذع، 1369 ،يش ٓث ٍٽهبٍر، س

اى،  ٹبٕڈ و ُهَاا٭٪ڈ  دَؿڈ، ، سهنَان، ىانٚنڂب    تحم٥مبت ػّـْٛ لـشآٖ ٚ حـذ٤ث   ، «ن ٽَيڈآډٶه ڇ ډچپ ر ىٍ ٭هييف و ٹَ»، 1393ْن

هَا  . ،ٗ25ٛ ،29-55اِڅ

ون، ډَيڈ،  ـه    ٘بٔٝ ٥ٔشح٥ذس ٚ ٘مبؿ٣ ٞب٢ ٔؼشاج ف٣ ٚ تٛص٥ف ؿٕب٤ُ لذ٤ؼ٣ دس ٍ٘بسٜٔؼش، 1394دٖنيي َث ، ٞب٢ ٔـزٞج٣ و٥ّؼـب٢ ٚ٘ا

پي  هنَ اىيبن و س ين دبيبن ڂب  هنَ اٝٶهبن، ځَو  دْوه٘ هنَ نبډ  ٽبٍٙنبٕي اٍٙي ٍٙش  دْوه٘ هنَ ىاٚن  .هب، ىاٚن

 .256-237، 34ٛ، ٗفت آػٕبٖٞ، «ٕنز ډٺيٓ ډنج٬ اي بن اٍسيوٽٔ»، 1386ثوٚني ، سي  سي، وئَ و ك يي 

نبډ  ٽبٍٙنبٕي اٍٙي ٍٙنش  اىينبن و ٭َٵنبن     ، دبيبنشثشسػ٣ ٚ تح٥ُّ ثبٚسٞب ٚ آ٥٤ٗ اس٥ٙٔبٖ اصفٟبٖ دس ػذٜ اخ٥، 1394سي  ٍي، ا٭٪ڈ، 

پي  اىثيبر و ُثبن ڂب  ٽبٙبن. ىاٚن  هبي هبٍػي ىاٚن

ٖز ٍٕن ي انييٚن نيان  »، 1376اٽجَ،  ٭چي ډني، كبع ډ ډٖنچ بن ايَانني و انييٚن نيان ٽچيٖنبي اٍسنيٽٔ       نڂبهي ث  نوٖشيف ٚن

 .175-174ٛ ،28ٗ ،٘بٔٝ فشًٞٙ ،«ٍوٓ

 .136-115ٛ، 11، ٥ٗم٣تؽج ٥بتاِٟ، «يفىٍ ٭هي يَځَډقئپ  سيث يڂب نٺ٘ و ػب»، 1393، يفاڅي كٖبڇيي، ٕكٖيني

 .102-85ٛ، ٗ، ٥٘ؼتبٖ، «ػيايي ٽچيٖبي ٽبس څيټ و دَوسٖشبن٭چڄ » ،1390ٕيي١ٍب،  كٖيني،

و  برين ىانٚنپي  اىث  قن،يىانٚنڂب  ځن   اٍٙني،  يٽبٍٙنبٕنبډ   ، دبيبن٢اسأٙٝ دس اصفٟبٖ دس دٚسٜ صفٛ ٢ٔؼٕبس ،1396 ٙپ ٵ ، ي،ٍييك

بن  .ي٭چ ڇ اٖن

ـ   ٣خ٤دٚ اثش تـبس  ٣)ثشسػ٣ اػالٔ ٣ش٘ا٤ا ٢٘ؼجت صٛست ٚ وبسوشد دس ٔؼٕبس ،1391 ځنڄ آٍا،  ي،ه اػ  ػهَډ اهلل ٚ  ِؽـف  خ٥ٔؼـدذ ؿ

ه( ٢ؼب٥وّ پي  هنَهب يٽبٍٙنبٕنبډ   دبيبن ،ٚ٘ا ڂب  هنَ سهَان، ىاٚن ى ياٍٙي، ىاٚن  .يٽبٍَث

ڂب  سهَان٘بٔٝ ِغت، 1377 اٽجَ، ىهويا، ٭چي  .، سهَان، ىاٚن

 .80-53، 51ٛ، ٗٞفت آػٕبٖ ،«االهيبر ٭هي ػييي»، 1390ٽ ؿپي، و ٭چي ىان، ػ يِ .ػي.ىي

ونډيي ٽشت ٍٕ ي ٭ٺبيي ك ُآاٍُيبثي ٽبٍ»، 1396ډل يي، ډل ي،  ىيف ٔدٕٛػٝ ٔمـبالت اِٚـ٥ٗ   ، «ىيني   ىٍ ځٶش بن ثب ډوب٥جبن َث

ؼب٣٘ بني وٕٞب٤ؾ ٣ّٔ ٘مذ ٔتٖٛ ٚ وتت ػّْٛ ٘ا  .307-295ډ٦بڅٮبر ٵَهنڂي، ٛ ، سهَان، دْوهٚڂب  ٭چ ڇ اٖن

ٔ ٌشٜٚ صثبٖ فبسػـ٣   "ذ٤آٔٛصؽ ػمب"ة بوت ٣بث٤اسص ٘مذ ٚ ،1396ٍٕش ي، ٵب٥    و ُواىٵب٥    ډل يي، ډل ي، ىيف ــٍبٜ   ٢دـبص د٘ا

ٗ  ياٍسٺنب  ىٍ يډؼبُ يٵ٢ب يَځٌاٍيسإط و يٙنبٕ زي٩َٵ اڅ چچي ه بي٘ ثيف ،ٞب٢ خذ٤ذ ٣ ٚ ٔؼشف٣ ظشف٥تإِصؽف  يهنب  آډن ُ

ڂب  اڅ ٦ٞٶي ي،نيى  .ٹڈ، ىاٚن
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ٓ   ٤بٖتب پب ٥ؼٝؿ ٣دس ادٚاس فمٟ ٢ٌشدؿٍش ٤ٍبٜخب ٣اختٕبػ ٥ُتحّ ،1398 ،څ٦ٶيو ١ٍب  ٽَډي، ٵَُان  ډل ي ډل يي، ىيف  ،لـشٖ ٞفـت

ڂب  اڅ ٦ٞٶي سجَيِ ه بي٘  .ٵٺ  ځَىٙڂَي، ىاٚن

 نب. ػب، ثي ثي٣ اص ٘جٛت اػشائ٣ّ٥ ٚ ٔؼ٥ح٣، ـثخ، 1352ٍاډيبٍ، ډل  ى، 

و  اڅپشَونيپي،ٞب٢ ٔؼ٥ح٥ت فشلٝ، 1391ٽبس څيپ ٓ، و ډبٍاثب  آٍډبن ٍٙيي،  .https://pdf.tarikhema.org، ٖن

 ډَٽننِ ځٶشڂنن ي اىيننبن و ٵَهنننڀ، ،دسآٔــذ٢ ثــش و٥ّؼــب٢ استــذوغ ٤ــب و٥ّؼــب٢ استــذوغ ؿــشل٣سننب،  ثنني، َاٍٙننييثيڂي، ُهنن

http://www.cid.icro.ir/. 

اى، ډل ي١ٍب، ُيجبيي ٗ.ا٢ ؿٙبػ٣ ٔمب٤ؼٝ ٔؼ٥ح٥ت، 1389 ْن  ، سهَان، َٕو

 ٢ؼـب ٥اهلل ٚ وّ ِؽـف  خ٥: ٔؼدذ ؿ٢ٔٛسد ٣)ثشسػ ٢دس دٚسٜ صفٛ ؼب٥ٔؼدذ ٚ وّ ٙبت٥تضئ ٢ا ؼ٤ٝٔؽبِؼٝ ٔمب، 1397 ،ٕبٍا ،ُاى  يذيَٕس

ه دس اصفٟبٖ( پشٚطٜ ػّٕ ڂب  سَث اٍٙي، يٽبٍٙنبٕنبډ   ، دبيبن"٘بتٕبْ ٢ب٤سٚ": ٣ٚ٘ا  .ډيٍٓ زيىاٚن

 .24ن 11ٛ، 19، ٗٞفت آػٕبٖ، («وځ  ځٶز) اٍاډن  ايَان»، 1382َٕٽيٖيبن، ٕج  ، 

 ،يئنبډ  ىوٍ  ٽبٍٙنبٕي اٍٙي ٍٙنش  ٵچٖنٶ  ىينف ىانٚنڂب  ٭قډن  ٥جب٥جنب       ، دبيبنٔفب٥ٞٓ ا٥ِٟبت٣ دس ٔؼ٥ح٥ت، 1388 ٥بهَي، ػ اى،

پي  اىثيبر و ُثبنهبي هبٍػي.  ىاٚن

 .70-51ٛ، 2ٗ، ٥ؼتبٖ٘ ،«يٸهيا ىٍ ٭هي ٭ش يَسٞ »، 1390، يډَس٢يي، ٕي٭بىڅ

ڂب  اىيبن و ډٌاهت.ستجبغ ٔب ثب ٔؼ٥ح٥بٖ٘ـؼت چبِؾ ث٥ٗ ؿٙبخت ٔب اص ٔؼ٥ح٥ت ٚ ا ،1393 ُاى ، څيبٓ، ٭بٍٳ  ، ىاٚن

 ،اٍٙني  يٽبٍٙنبٕن نبډن    دبينبن  ،اصفٟبٖ ٢ؼبٞب٥دس وّ ٤ٓٚ ٔش ح٥حعشت ٔؼ ٣ؿٙبػُ ٤ٚ ؿٕب ٢ٍ٘بسُ ٤ؿٕب ،1396،  يډ١َ ي،چي٭ٺ

 /https://urd.ac.ir/fa/cont/838 .ٕذهَ يآډ ُٗ ٭بڅ  ٕٖاډاٝٶهبن، 

ٓ    ن بىهب و نٚنبن   نڂبٍي ىٍ اڅهيبر اٍسيٽٔ؛ ٙ بيڄ»، 1393ٱقډيبن، ٍيلبن  و څيق ه ٙنڂي،   ٔؼشفـت  ،«هنبي آن ىٍ ٽشنبة ډٺني

 .95-75، 18ٛٗ، اد٤بٖ

 .402-399ٛ، 6، ىوٍ  ٕي و نهڈ، ٗاسٔغبٖ ،«ډٌهت اٍاډن  ىٍ ٭هي ثبٕشبن»، 1349ٹ ٽبٕيبن، هَاني، 

 .804-800، 12ٛو11، ىوٍ  ؿهڄ و يپڈ، ٗاسٔغبٖ، «ٶبي اٝٶهبنٽچيٖبي وانټ ػچ»، 1351 ،ننننن 

 .351-348ٛ ،5ٗ وٍ  ؿهڄ و ىوڇ،، ىاسٔغبٖ، «هنَ و ٵَهنڀ اٍاډن  ايَان ىٍ ُډبن ٹييڈ»، 1352 ،ننننن 

 .، سهَان، ٭٦بييسٚؽ تدض٤ٝ ٚ تح٥ُّ آثبس ٘مبؿ٣ ،1378ځ ىٍُي، ډَس٢ي، 

ر إَٓسَػ   ٍو ،٥ح٣تفىش ٔؼ ٤ختبس ،1380 ي،س ن يف،څ  .سهَان، ٵَُان يبن،َث

و  اڅپشَونيپي ا، ٹڈ، ډتبس٤خ ٔؼ٥ح٥ت دس آػ٥ب، 1395 ډبٵز، ٕبډ ئڄ ني ،  .https://library.tebyan.netٕٖ  سجيبن، ٖن

ع، ڂب  اى اٍٙي، يٽبٍٙنبٕنبډ   ، دبيبناستذٚوغ بت٥اصَٛ اِٟ ،1397 ډل ي، ډيَث ؿهبٍَث پي  اى بنيىاٚن  .بنيو ډٌاهت، ىاٚن

٘   اسَػ   ډ ،٥٘ٛ٥ضْٚ صٟ ٤ٟٛد٤ت، ٤ٟٛد المعارفيزةدا ،1383، ٭جياڅ هبة، ډٖيَي ، يبنن  هبوٍډ ينسنبٍ  يهنب  ٕٖن  ډ٦بڅٮنبر و دنْوه

 .يفاُ انشٶب١  ٵچ٦ٖ يزك ب ياڅ چچ يفٽنٶَانٔ ث يَهبن سهَان، ىث

 ډٌاهت. ، ٹڈ، ډَٽِ ډ٦بڅٮبر و سلٺيٺبر اىيبن ودسػٙبٔٝ ا٥ِٟبت ٔؼ٥ح٣، 1384آڅيٖشَ،  ډټ ځَاص،

https://pdf.tarikhema.org/
http://www.cid.icro.ir/
https://urd.ac.ir/fa/cont/838/
https://library.tebyan.net/fa/196051/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7


134                             ،َ1400چٟبسْ، پب٥٤ض  ؿٕبسٜدٚاصدٞٓ،  ػب 

ڂب  اىيبن و ډٌاهت )ػِودسػٙبٔٝ ا٥ِٟبت ٔؼ٥ح٣، 1391ډچپيبن، ډ٦ٞٶي،   ة ىٍٕي ډ ػ ى ىٍ ٽشبثوبن (.، ٹڈ، ىاٚن

 .14-10ٛ، 15، ٗوتبة ٔبٜ د٤ٗ، «ډٖيليز ىٍ ايَان»، 1377 ىي، ٕيي ٭جياڅ ؼيي،ډيَىاډب

 كيبر اثيي. ،٭چي نوٖشيف، سهَان  ، سَػ تبس٤خ و٥ّؼب٢ لذ٤ٓ دس أپشاؼٛس٢ سْٚ ٚ ا٤شاٖ، 1981ډيچَ، ويچيبڇ، 

 .55-46، 1ٛ، ٗاخجبس اد٤بٖ، «ځِاٍٙي اُ و١ٮيز اٍاډن  ىٍ ايَان»، 1382 نبىٍي، اٵٚيف،

 يٖنب يَث ډٖؼي اډبڇ اٝٶهبن و ٽچ يي)ثب سإٽ ٣ح٥ٔؼ ٢ٍ٘بس ٤ُثب ؿٕب ٣اػالٔ ٣ؼ٤خٛؿٙٛ ٣سٔضؿٙبػ ؼ٤ٝٔمب ،1391 ،ٵب٥   ،يٮيوٕ

پي  هنَ اٍٙي، يٽبٍٙنبٕ ،وانټ( ڂب  هنَ اٝٶهبن، ىاٚن  .ىاٚن

 .139-113، 20ٛ، ٗٞفت آػٕبٖ، «ډٖيليز َٙٹي و سل الر سبٍيوي» ،1382 ثوٚني ،و ك يي  ٽبڅيٖش ٓ ويَ،

ٕٙب ،1368 ،يچيبڇٍىٍن، وه   .يو ٵَهنڂ ي٭چ  ،سهَان يپبئچيبن،، سَػ   ٥ب٥بوٓ ډپشٚتؼتبٖ ٥بتاِٟ ٢سٞا


