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1ابيسٍهٖضعشدساٗشاًٖادبٍفشٌّگباصتاب

 2ف٥ؽا٣٘ و٥ٟال
ٍد٢ٛ ٍٍبٜ ،ففث٣ ث٥ّبتاؼ ٚ قثبٖ ؼوتف٢ ؼ٘ا  ا٤فاٖ ،آثبؼاٖ اوال٣ٔ آقاؼ ؼ٘ا

 3قاؼٜ وقؽٖٚ خٛاؼ
٥ٍبـ ٍٍبٜ ،ففث٣ اؼث٥ّبت ٚ قثبٖ ٌفٜٚ ؼ٘ا  ا٤فاٖ ،آثبؼاٖ اوال٣ٔ آقاؼ ؼ٘ا

چک٘ذُ
ٝ  ؽفافـت  ٚ ق٤جـب٣٤  وٝ اوت ت٥ٍّـ فبِٓ ٔفبغف اق ٚ ٣فجّبو ْؼّٚ ؼٚـ٠ وتفي وفا٤بٖ وػٗ اق ،ٞـ( 283-221) اٗث ـ٣ٔٚ  ٞـب٢  زىبٔـ

ٙؽ ٚ٘ك ،يّث ٚاٖ ٞب٢ خّٜٛ اوت. ففث٣ اؼة ثالغت ثػً ـ ٣ اؼة ٚ ففًٞٙ اـ٢تأث٥فٌؿ ففا ٝ  ،افىٙؽٜ وب٤ٝ ٌبفف ا٤ٗ ٌقف ثف ا٤ف٘ا  ثـ

ـ٣  تٕؽّٖ ٚ ففًٞٙ ٔػتّف ٔؾبٞف اق ،غٛؼ ٞب٢ وفٚؼٜ اق ثفغ٣ ؼـ وٝ عٛـ٢ ٝ   ا٤ف٘ا ـ  .اوـت  تـأث٥ف ذؿ٤ففتـ ٌـتب  ذمٍٚٞـ٣  ضبضـف،  ٛ٘

ٚا٤ب٢ ٣ٌٙبوب٤ ٞؽف ثب ،تط٣ّ٥ّ - ت٥ِٛف٣ ٛ٘بٌٖٛ ق ٣ اؼة ٚ ففًٞٙ ٌ ٝ  اوـت  ـ٣ٔٚ اٗث اٌقبـ ؼـ ا٤ف٘ا ٝ  وـ ْ  ا٢ ٌـ٥ٜٛ  ثـ  ،ٔٙـؽ  ٘ؾـب

٣، ـوْٛ ٚ آؼاة ٞب، خٍٗ ثفـو٣ فبػ ا٤ف٘ا ٣ أبوٗ ٚ ٌٟفٞب اوب٣ٔ ؾوف ،ضىٓ ٚ أثبَ فبـو٣، ٞب٢ ٚالٜ ٚ ِا ٖ  ؼـ ـا ... ٚ ا٤ف٘ا ٛا  ؼ٤ـ

ىٝ ٔىتت ٚ تغج٥م٣ اؼث٥ّبت لّٕفٚ ؼـ وٝ ذمًٚٞ ا٤ٗ اوبو٣ ٔطٛـٞب٢ .اوت و٥ٍؽٜ ٘مؽ ثٝ ٌبفف ا٤ٗ  :اق فجبـتٙـؽ  ٌـؽٜ،  ٍ٘بٌتٝ فف٘ا

ب٣٤ ـٕ٘ ـ٣  اؼة ٚ ففًٞٙ ٞب٢ خّٜٛ ٚ ٔضب٥ٔٗ ثفغ٣ تج٥٥ٗ ٚ تط٥ُّ ،٘مؽ ٚ اٗث ـ٣ٔٚ اؼث٣ ٚ ف٣ّٕ ق٘ؽ٣ٌ اق ؼٚ  .٢ٚ ـبٌـق ا ؼـ ا٤ف٘ا

ً  ثب ،اٗث ـ٣ٔٚ وٝ اوت ا٤ٗ ؼـ ذمًٚٞ اوبو٣ ٤بفت١ ـ  آٌـب٣ٞ  ٚ ث٥ـٙ ً  اق ٚوـ٥ ـ٣  اؼة ٚ ففٞٙـ  تـأث٥ف  آٖ ٔػتّـف  ٔؾـبٞف  اق ،ا٤ف٘ا

٣، اؼة ٚ ففًٞٙ اق ـ٣ٔٚ اٗث تأث٥فذؿ٤ف٢ اثجبت ضٕٗ ٔمبِٝ، ا٤ٗ ؼـ .اوت ذؿ٤ففتٝ ٝ آٔـؽٜ اوـت    ؼوتثٝ  ٘ت٥دٝ ا٤ٗ ا٤ف٘ا  فاللـ١  وـ

ً  ٔقفّفـ٣  ٚ ثبق٘ؽاٌتٝ اوال٣ٔ ٔجبؼ٢ ثٝ تٛخّٝ اق ـا ٚا ،ا٤فاٖ وفق٥ٔٗ ثٝ ٢ٚ لّج٣ ٗ  ففٞٙـ ٛ  ٔـبؼـ٢  وـفق٥ٔ ٖ  ،٤ًغـ ٝ  ،ا٤ـفا  ؼ٤ٍـف  ثـ

ؼٜ ٥ٌق٣ ٌبفف ا٤ٗ فىف٢ ٞب٢ ؼغؽغٝ خّٕٝ اق ،ففة ٔػبعجبٖ ٚ بٖاؼ٤ج  اوت. ٛث

٣، ففًٞٙ ،ٌقف ،ـ٣ٔٚ اٗثاؼث٥ّبت تغج٥م٣،  :کل٘ذٍٕاژگاى  .ففث٣ قثبٖ ا٤ف٘ا
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1.پ٘طگفتاس

1-1.تعشٗفهَضَع 

ٝ  ففة ٌبففاٖ اؼة ٚ ٌقف ثف وٟٗ ؼٚـاٖ اق ،ا٤فاٖ اؼة ٚ ففًٞٙ تأث٥فٌؿاـ٢ ٞب٢ خّٜٛ  .اوـت  افىٙـؽٜ  وـب٤

بت وجت ٝث ،٥ّتّّٔ ؼٚ ا٤ٗ اؼث٣ ٚ فف٣ٍٙٞ تقبُٔ ـ  تـب  ففٍٞٙـ٣  ٚ فىف٢ تٍبٟث ْ  ٥٘ـك  ٔقبِـف  ـٚقٌـب ٝ  تـؽاٚ  ٤بفتـ

ٖ  ٌىـتفؼ٠  ؼ٤ٙـ٣  ٚ و٥بوـ٣  ٘فٛؾ ٘ت٥د١ ؼـ وبوب٥٘بٖ، فّف ؼـ اوت. ٝ  ،ا٤ـفا ٜ  ثـ  ٤ٕـٗ،  ٚ ض٥ـفٜ  ٔٙغمـ١  ؼٚ ؼـ ٤ٚـم

ٖ  اق ـا وال٘ـ٣  تأث٥فات تؽـ٤ح ٝث ٞب ةفف ٝ  ا٤فا٘ـ٣  تٕـؽّ ٜ  اٞـب٣ِ  آٚـؼ٘ـؽ.  ؼوـت  ثـ ٖ  ؼـ ض٥ـف  وبالٞـب٢  ـوـب٘ؽ

 ،و٥بوـ٣  – تدـبـ٢  اـتجبط ا٤ٗ ؼاٌتٙؽ. ا٤فا٥٘بٖ ثب ففاٚا٣٘ ٕٞىبـ٢ ،ففث٣ ٞب٢ وفق٥ٔٗ ؼ٤ٍف ٝث ا٤فا٥٘بٖ تدبـ٢

ً ث ا٘تمبَ وجت ،ٕٞدٛاـ٢ وٙبـ ؼـ ٟ لبثـُ   ػـ ً  اق ٣تـٛخّ ٖ  اؼة ٚ ففٞٙـ ٝ  ا٤فا٥٘ـب  ٚ ٔؾـبٞف  ؽ.ٌـ  ٞـب  فـفة  ثـ

ٜ  ٝث ،اؼث٥ّبت ٚ قثبٖ ٠ٌىتف ؼـ ث٥ٍتف تأث٥فٌؿاـ٢ ا٤ٗ ّٔبؼ٤ك ٖ  ٤ٚـم َ  ،ٌـقف٢  ٚالٌـب ٓ  ٚ أثـب  ٌـقف  ؼـ ٚ... ضىـ

 ٚخـٛؼ  ٥٘ك ٣فجّبو ؼٚـ٠ ؼـ .(1805 :1392 ،ٚ وف٣ٔ ضى٣ٙ٥ ٥ٔفقا٣٤ـ.ن: ) اوت آٌىبـ وبٔالً ففة ٌبففاٖ

ٝ  قثـبٖ،  فـفة  ٞـب٢  ضىٛٔـت  ٚ ففثـ٣  ٞـب٢  وفق٥ٔٗ ؼـ وٝ ٌبففا٣٘ ٚ ٘بلؽاٖ ،ا٘ؽ٤ٍٕٙؽاٖ  تقّّـك  ٘طـ٢ٛ  ٞـف  ثـ

ـ  ؼـ آٖ ٘فـٛؾ  ٚ فبـوـ٣  تٕؽّٖ ٚ ففًٞٙ ـٌؽ وجت ،ؼاٌتٙؽ ٤فاٖا ٝث غبعف٢ ٗ  اق ؛ؽٌـ  ففثـ٣  خٛأـ  ثـب  ،ـٚ ا٤ـ

ٝ  تٛاٖ ٣ٔ ففث٣ ٞب٢ تّّٔ فف٣ٍٙٞ ٚ اؼث٣ تبـ٤ع ثف ٔفٚـ٢ ٝ  ٘فـٛؾ  فٕـك  ثـ ً  ٚ ا٘ؽ٤ٍـ  اؼث٥ّـبت  ؼـ ا٤فا٘ـ٣  ففٞٙـ

ٗ  .اوـت  اٗث ـٚٔـ٣  ٣،فجّبو ؼٚـ٠ ؼـ ففة ٍٟٔٛـ ٌبففاٖ اق ٤ى٣ ثفؼ. ذ٣ ففث٣ ـ  ٘بض٥ـ١  اق ٝوـ  ٌـبفف  ا٤ـ  ٔـبؼ

 ثبقتـبة  ففثـ٣  اؼث٥ّبت ٚ قثبٖ ؼـ ـا ا٤فاٖ ثبوتب٣٘ ففًٞٙ ٚ ٞب خٍٗ ْ،ـوٛ ٚ آؼاة اق ثى٥بـ٢ اوت، تجبـ ا٤فا٣٘

ـ ثـٝ   ٞدف٢ ْوّٛ لفٖ ؼـ ا٤فاٖ اؼة ٚ ففًٞٙ ٌفاٖ اٌبفٝ اق ٤ى٣ ـا اٚ تٛاٖ ٣ٔ وٝ ا٢ ٌٛٝ٘ ٝث ؛اوت ؼاؼٜ  ٌـٕب

ً  ذف فّٙف تب اوت ثفآٖ ،ضبضف ٌ٘ٛتبـ .آٚـؼ ً  ـ٘ـ  ؾوـف  ثـب  ،اٚ ففثـ٣  ٞب٢فٌـق  ؼـ ـا ا٤فا٘ـ٣  اؼة ٚ ففٞٙـ

   .ٕ٘ب٤ؽ ٚاوب٢ٚ ٢ٚ ؼ٤ٛاٖ ال٢ الٝث اق ٔٛـؼذمٚٞبٝ٘ ٞب٣٤ ٕ٘ٛٝ٘

 .ضشٍست،اّوّّ٘تٍّذف1-2

ٖ ٞب ثـب   ؼـ فّف فجّبو٣، ففة ٝ    تٕـؽّ ٖ ٤ٛمٜ ا٤ـفاٖ ٚ ـْٚ ؼـ تقبٔـُ ثٛؼ٘ـؽ ؼـ ٥ٔـبٖ       ٞـب٢ ثىـ٥بـ٢، ثـ ٞـب٢   تٕـؽّ

ٖ ٔػتّـف، تـأث٥ف    ْ( وـبٔالً ٍٔـٟٛؼ اوــت، تـب خـب٣٤ وـٝ ث٥ٍــتف       226–ْ 651ـِـؽ وــب١ِ وبوـب٥٘بٖ )  زٟب تٕـؽّ

ؽ فبٖ فّٛتٗ ٝ     2ٚ ٥ِٛ٤ٛن ِٟٚبٚقٖ 1غبٚـٌٙبوبٖ، ٕٞبٙ٘ اثـٗ  ا٘ـؽ.   ، ا٤فا٥٘بٖ ـا ٔب٤ـ١ اِـ٣ّ خٙـجً فجّبوـ٥بٖ ؼا٘ىـت

اؼثـ٣ ـا ثـٝ    -٣ٍ تجبـ ؼٚـ٠ ؼّْٚ فجّبو٣ اوت وٝ ثػ٣ٍ اق ثبـ ا٤ٗ ا٘تمبَ ففٞٙ تف٤ٗ ٌبففاٖ ا٤فا٣٘ ، اق ٟٔٓـ٣ٔٚ

 ؼٚي و٥ٍؽٜ اوت. ٞؽف ذمًٚٞ ضبضف، اوتػفاج ٔؾبٞف ففًٞٙ ٚ اؼة ا٤فا٣٘ ؼـ ٌقف ا٤ٗ ٌبفف اوت.

                                                           
1. Van Fluaton 

2. Julius Wellhausen 



 107/ ـ٣ٔٚ اثٗ ٌقف ؼـ ا٤فا٣٘ اؼة ٚ ففًٞٙ ثبقتبة

ّإپژٍّص.پشسص1-3

 اوت؟ ٤بفتٝ ثبقتبة ٞب٣٤ ِٛـت زٝ ٝث ث٥ٍتف ـ٣ٔٚ اٗث ٌقف ـؼ ٣٘ا٤فا تٕؽّٖ ٚ ففًٞٙ ٔؾبٞف -

 اوت؟ ٤بفتٝ تف٢ ثفخىتٝ ٚ ث٥ٍتف ثىبٔؽ ثػً اْوؽ ؼـ ا٤فا٣٘ اؼة ٚ ففًٞٙ اق اٗث ـ٣ٔٚ تأث٥فذؿ٤ف٢ -

1-4.ٌٔ٘پ٘طپژٍّص 
ٝ  ا٤فا٘ـ٣  اؼة اق تأث٥فذـؿ٤ف٢  فف١ِ ؼـ وٝ وى٣ ٘ػىت٥ٗ ـوؽ، زٙب٘ىٝ ٝث ٘ؾف ٣ٔ ُ  تـأ٥ِف٣  ثـ  ،قؼ ؼوـت  ٔىـتم

 ضـؽٚؼ  ثـف  ٍٔتُٕعجمال األّالکالممّمنّباملعرّّ وتبة وٝ اوت ٞدف٢ ٌٍٓ ٠وؽ ٕٙؽاٍٖؼا٘ اق خٛا٥ِم٣ اثّٛٔٙٛـ

 تـأ٥ِف ّخيلالال ّّّمالنّالعالربّکممّيفّفيماّالغليلّشفاءٌؽ، ٍ٘بٌتٝ ثبـٜ ا٤ٗ ؼـ وٝ ؼ٤ٍف٢ اثف .وفؼ تأ٥ِف ـا ِغت 700

ٓ  ٠وؽ ؼـ وٝ اوت وٛف٣ غفبخ٣ اضٕؽ ٤ٗاِؽّ ٌٟبة ٝ  ٞدـف٢  ٤ـبقؼٞ ـ  ؼـ ٚ ٌٜـؽ  ٌ٘ٛـت  باملعالرّّ ثـف  ؾ٤ّـ٣  ،ٚالـ
 آؾـتـبي  ٚ املوضالوعةّبالةاملعرّّّلفالاظاأل وطبِٝ ـضب فٕف ٚبالةاملعرّّّةالفارساليّّّلفاظاأل ٥ٌف ٢اؼّ ،ٔقبِفاٖ اق .اوت خٛا٥ِم٣

ٖ  ففًٞٙ ؼـ فبـو٣ ٘فٛؾ ٞب٢ ـاٜ ٥٘ك آؾـ٘ٛي ٝ  ـا خـب٣ّٞ  فـفة  ٚقثـب ٗ  ثـ َ  ٔٛضـٛؿ  ا٤ـ  اق .ا٘ـؽ  ؼاؼٜ اغتّـب

ٜ  ا٤ٗ ؼـ فبـو٣ آثبـ ؼ٤ٍف ٖ  ؼـ فبـوـ٣  ٞـب٢  ٚالٜ ففٞٙـً   ،ثـبـ ْ  ٔطٕـؽف٣ّ  تـأ٥ِف  ففثـ٣  قثـب  ٌٌٛـتف٢  أـب

 ٞـب٢  خّـٜٛ  ثفـوـ٣ » ٝث تٛاٖ ٣ٔ ،ففث٣ اؼة ٝث ا٤فا٣٘ تٕؽّٖ ٚ ففًٞٙ ا٘تمبَ ـاوتب٢ ؼـ ٞىتٙؽ. وتب٤ً ؼـغٛـ

ً  ثبقتـبة » (؛121-103: 1393) آـا٘ـ٣  ٚ ٔطىـ٣ٙ  اثـف  ،«ؼ٣ّٕ٤ ٥ٟٔبـ ٌقف ؼـ ا٤فا٣٘ تٕؽّٖ ٚ ففًٞٙ  ٚ ففٞٙـ

ٖ  ٚ ٥٘ـب  ٔطىـ٣ٙ  اق «اِج٥ـبت٣  فجؽاِّٛٞبة ٌقف ؼـ ا٤فاٖ اؼة ٝ  اغـٛا ّشالعرّيفّ الفارسالّأثالر» (؛119-95: 1392) ٔبوـِٛ
ٗ  ٟٔٓ أّب ؛ؼوف اٌبـٜ ...ٚ( 146-119: 2001) وجّبٝث ِجط٣ ٌ٘ٛت١«البحاليي ٝ  اثـف٢  تـف٤  ٔٛضـٛؿ  ـاوـتب٢  ؼـ وـ

 اق ،«٣فجّبوــ فّــف ٌــقف ؼـ ا٤فا٥٘ــبٖ ففٞٙــً ٚ وــّٙت ثبقتــبة» ٔمبِــ١ ،اوــت ٤بفتــٝ ٍ٘ــبـي ،ذــمًٚٞ ٔــٛـؼ

ٝ  ،غّـٛة ٔ ٚ ٥ٌٛا ا٢ ٌٛٝ٘ ٝث وٝ اوت( 186-163: 1395) فجؽا٣ِّٟ ٚ ٘ماؼ ٥ِبؼ٢ ً » تـأث٥ف  ثـ ٖ  ٚ ففٞٙـ  «تٕـؽّ

ٝ  (اثـٗ ـٚٔـ٣   ٚ ٔقتك اٗث ثفؼ، ٗث بـث٣ٍّ )فجّبو ؼٚـ٠ ٌبفف وٝ ٌقف ؼـ ا٤فاٖ ـ  ٚ تدّّـ٣  أّـب  ؛اوـت  ذفؼاغتـ  ؽٟـٛ

 ٚ ٞـب  ٌػ٥ّّت ثبوتبٖ، ا٤فاٖ ذبؼٌبٞبٖ ففاغٛا٣٘ ،ٔقفّة ٚالٌبٖ ٤ٚمٜ ٝث ،ا٤فا٣٘ اؼة ٔػتّف ّٔبؼ٤ك ٚ ٞب خٙجٝ

ٗ  ؼـ ٤بؼٌـؽٜ  ذمًٚٞ ثب مب١ِ ضبضفٔ تفبٚت .٘ؽاـؼ ثبقتبث٣ ذمًٚٞ ٗا٤ ؼـ ٚ... ا٤فا٣٘ غب٘ؽاٖ ٝ  اوـت  ا٤ـ  ؼٚ وـ

ُ  ٚ ٘مـؽ  ثٛتـ١  ٝث اٗث ـ٣ٔٚ ٌقف ؼـ تٟٙب ٚ خكئ٣ ِٛـت ٝث ـا ا٤فا٣٘ اؼة ٚ ففًٞٙ ٔم١ِٛ ٜ  اؼثـ٣  تط٥ّـ  ٌـؿاـؼ

بثفا٤ٗ، ؛اوت ٖ  تـب  ،اٗث ـٚٔـ٣  ٌقف ؼـ ا٤فا٣٘ اؼث٥ّبت ٚ ففًٞٙ ٔم١ِٛ ؼٚ تأث٥ف ؼـثبـ٠ ٙث  ِـٛـت  ٍٚٞـ٣ ذم وٙـٛ

   اوت. ٍ٘ففتٝ

1-5.سٍشپژٍّصٍچاسچَبًٕظش 

 ٤ىـؽ٤ٍف  اق ٞـب  آٖ تأث٥فذـؿ٤ف٢  ٚ ٞب ّّٔت ٥ٔبٖ اؼة ٚ ففًٞٙ ـاثغ١ اق وٝ اوت خؽ٤ؽ٢ ؼاً٘ تغج٥م٣، اؼث٥ّبت

ُ  ٌفل٣ اـٚذب٢ ؼـ وپه ٚ آٔف٤ىب ففا٘ىٝ، ؼـ ،اؼث٥ّبتا٤ٗ  .(48 :1394 ٚ٘ؽ، ق٣ٙ٤ـ.ن: ) ٤ٌٛؽ ٣ٔ وػٗ  ٌـى

ــبت ٔغبِقــ١ ثــفٔجتٙــ٣  ثــٝ عــٛـ فٕــؽٜ آٖ، فّىــف١ ٚ (116 :1999 ػغ٥ــت،ِاـ.ن: ) ٌففــت  اق ث٥ــفٖٚ ؼـ اؼث٥ّ
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ٝ  ٚخـٛؼ  ٔتمبثُ ـاثغ١ٞب،  ففة ٚ ا٤فا٥٘بٖ ٥ٔبٖ ،وٟٗ ٞب٢ قٔبٖ اق ٔفقٞبوت. ـ  ؼـ .اوـت  ؼاٌـت  ٣،فجّبوـ  ـٚقٌـب

ُ  ٝث ٥٘ب ٔطى٣ٙ اوت. ٤بفتٝ تف٢ ٚو٥ـ ٞب٢ ٌىتفٜ تأث٥فذؿ٤ف٢، ا٤ٗ ٗ  اضٕـؽ  اق ٘مـ ٗ  ،ّٔـف٢  أـ٥  ثـف  تأو٥ـؽ  ضـٕ

ٖ  ِغـبت  ا٤فا٥٘ـبٖ،  فتفىّ عفق زٖٛ ٔٛضٛفبت٣ ؼـ ث٥ٍتف ـا تأث٥ف ا٤ٗ ففث٣، ففًٞٙ ثف ا٤فا٣٘ ففًٞٙ تأث٥ف  فـفاٚا

   .(98: 1392) ؼا٘ؽ ٣ٔ ٍ٘بـ٢ ٘بٔٝ اَِٛ ٚ اٍ٘بء ؼ٤ٛاٖ ٕٞس٥ٙٗ ٚ غٙب ٚ ٔٛو٥م٣ ضىٓ، ٚ أثبَ ا٤فا٣٘،

ٖ  اق ،اوـال٣ٔ  ؼاٍ٘ٛـاٖ ٥ٍتفث وٝ وٙؽ ٣ٔ افتفاف ،تٛ٘ى٣ ثكـي ٔتفىّف ،غّؽٖٚ اٗث  ـ.ن: ) ٞىـتٙؽ  ا٤فا٥٘ـب

 تـب  ٌؽ ثبفث والْ،ا تٕؽّٖ ٚ ففًٞٙ ٔػتّف ٞب٢ ففِٝ ؼـ ا٤فا٥٘بٖ فٔؤثّ ٚ ذفٔب٤ٝ ضضٛـ (.1148 :2 ج ،1375

ـ  ثـب  ؼٞٙؽ. ثبقتبة غٛؼ آثبـ ؼـ ـا ز٥ٍٍٕف ضضٛـ ا٤ٗ ،ذمٍٍٚٞفاٖ ٖ  ضضـٛ ٖ  اثفٌـؿاـ٢  ا٤فا٘ـ٣   غب٘ـؽا  زـٛ

ٓ  ف١ِف ؼـ وُٟ ٚ ثفٔه ٘ٛثػت، ً  ق٥ٔٙـ١  ا٤دـبؼ  خٟـت  ؼـ تـالي  و٥بوـت،  ٚ فّـ ٝ  ٌـفا٤ ٗ  آؼاة، ثـ  ٚ وـٙ

ٖ  ؼاـا ؼ٥ُِ ٝث ا٤فا٥٘بٖ وٝ اوت ؼٚـٜ ٥ٕٞٗ ؼـ ٌؽ. ؼٚزٙؽاٖ ا٤فا٣٘، وّٛن ٝ  ٣تٕـؽّ٘  ثـٛؼ  ٔؾـبٞف  ثـف  ،ؼاـ ـ٤ٍـ

بؼ٘ؽ ـا تأث٥ف ث٥ٍتف٤ٗ اوالْ، ٣تٕؽّ٘ ٝ  ٥٘ـب ٚ اغـٛاٖ ٔبوـِٛٝ،    ٔطىـ٣ٙ ) ٟ٘ ُ  ثـ ٞ  (.98 :1392 وف٤ٕـف، اق ٘مـ  ًذـمٚ

ٖ  ٚ ففًٞٙ ٘فٛؾ اق ٞب٣٤ خّٜٛ تط٣ّ٥ّ، –ثب ـٚي ت٥ِٛف٣  تب اوت آٖ ثف ضبضف  ٤ىـ٣  ٌـقف  ؼـ ـا ا٤فا٘ـ٣  تٕـؽّ

ــٝ ٔقــفٚف ٣،فجّبوــ ْؼّٚ ؼٚـ٠ ثــكـي ٌــبففاٖ اق  ؼٚوــتبٖ اؼة اغت٥ــبـ ؼـ ٚ ،ٕ٘ــٛؼٜ ٚاوــب٢ٚ ،اثــٗ ـٚٔــ٣ ث

 .ؼٞؽ لفاـ قثبٖ فبـو٣

2.پشداصشٖتحل٘لهَضَع 
2-1.ٖسٍهابيٍباصتابّشهظافشٌّگٍادبًٖاٗشا

 ،٢ٚ ٌـقف  ؼـ ا٘ـؽن  ٣تـأّّٔ . اوت ٔالضؾٝ لبثُ ا٤فا٣٘ اؼة ٚ ففًٞٙ اق ٣ـٌٚٙ ٞب٢ خّٜٛ ،اٗث ـ٣ٔٚ ٌقف ؼـ

 ،اٚ ٌـقف  ؼـ .وـبقؼ  ٔـ٣  ـٕٖٞٙٛ آٖ قثب٣٘ ٚ اؼث٣ فف٣ٍٙٞ، ٞب٢ ٤ٚم٣ٌ ٚ فبـن وفق٥ٔٗ اق ٌٙبغت٣ ٝث ـا ا٘ىبٖ

ٝ  ٌـفؼؼ  ٣ٔ ٔالضؾٝ ا٤فا٣٘ اـؼ ـ٤ٍٝ تٕؽّٖ ٚ ففًٞٙ اق ففاٚا٣٘ ٞب٢ فٝٔؤِّ ٖ  ٔـ٣  وـ  ٔطٛـٞـب٢  ؼـ ـا ٞـب ٖ آ تـٛا

ؽ٢ ؼوتٝ ق٤ف  ؼاؼ: لفاـ تط٣ّ٥ّ - ت٥ِٛف٣ اـق٤بث٣ ٔٛـؼ ٚ ٙث

2-1-1.استٌادفشاٍاىِبآدابٍسسَمًٖاٗشاٌّس(ت)ٖفشٌّگّٕا 

ٖ ضب ٟٔفٌـبٖ،  ٚ ٘ٛـٚق زٖٛ ا٤فا٣٘ اف٥بؼ ـو٥ؽٖففا ٔٙبوجت ٝث ،ٖففابٌ ٥ٍتفث ،٣فجّبو ؼٚـ٠ ؼـ ً  ـا وٕـب  وـتب٤

فٜ ٞب آٖ ٞؽا٤ب٢ اق ٚ وفؼ٘ؽ ٣ٔ ٗ  اق ٤ىـ٣  ،ـٚٔـ٣  اٗث (.238 :تب ث٣ دبضؼ،اِـ.ن: ) ٌؽ٘ؽ ٣ٔ ٔٙؽ ٟث ٖ  ا٤ـ  ٌـبففا

ً  ٝث تٛخّٝ ٥٘ك ٚ غٛؼ ا٤فا٣٘ ٞب٢ ؼا٣٤ ٝث افتػبـ اق وفٌبـ ـٚض١٥ وٝ اوت ٗ  ففٞٙـ ً  ٔـبؼـ٢  وـفق٥ٔ  اٚ ،غـ٤ٛ

   وٙؽ. ٘ٛـٚق٢ ٚ ب٣ٟ٘ٔفٌ ٔؽا٤ص اق وفٌبـ ـا اٌقبـي ؼ٤ٛاٖ تب ؼاٌتٚا ـا
2-1-1-1.جطيًَسٍصٍآٗ٘يّٕاآى

 اؼث٥ّـبت  ٔغبِقـ١  ِطبػ اق وٝ ؼاٌتٝ ففث٣ اؼة ٚ ففًٞٙ ؼـ ٣ف٥ٕـم تـأث٥ف تٟٙب ٝ٘ ،ا٤فا٥٘بٖ وٟٙىبَ ف٥ؽ ،«٘ٛـٚق»

ــ٣ ــك تغج٥م ــت ؼاـا٢ ٥٘ ــ٥بـ٢ ا٥ّّٕٞ ـــت ثى  ٣٘ا٤فا ٤ٌٖٛب ق٢تب ٚ ةفف ٤ٖجباؼ ،اٌٖبفف ،٤ٖٛ٘ىٙؽٌب ـثبآ ؼـ .او



 109/ ـ٣ٔٚ اثٗ ٌقف ؼـ ا٤فا٣٘ اؼة ٚ ففًٞٙ ثبقتبة

 ،فـفة  تٛا٘ـب٢  ؼاٍ٘ـٕٙؽ  ،ثّـف٢  خـبضؼ  .ٌٛؼ ٣ٔ ؼ٤ؽٜ ـٚق٘ٛ ت٥ٟٙت ٚ ِٚف ؼـ ب٣٤ـ٤جق ٚ ففاٚاٖ ٢ٞبٝ ٕ٘ٛ٘

ٝ  ٚ ٘ـٛـٚق  ٝث ـا (317-313 :1ج ،1423) االض ادّوّااسن ،وتبة اق ٞب٣٤ ثػً َ  ٘ٛـٚق٤ـ  .اوـت  ؼاؼٜ اغتّـب

ٛ  اٌـقبـ ،أفا ٚ غّفب ؼـثـبـ ؼـ ضضـٛـ ثـب ،٘ٛـٚق ف٥ؽ ؼـ ٤جبٖاؼ ٚ ٌبففاٖ ٝ  غٛا٘ؽ٘ــؽ  ٔــ٣  ـا ؼغــ  اؼة ؼـ وــ

ٜ  ثجـت  «واریزوالنالّعيالاداأل» ـا آٖ ،٤ٓؽ٘ـ  ٗاثـ  اوت. ٍٟٔٛـ بتٟٔفخب٥ّ٘ ٚ ـبت٘ٛـٚق٤ّ فٙـٛاٖ ثـب ففثـ٣  اوــت  وـفؼ

 ٚ ؼٜفـفاٚاٖ وـف   اوـتٙبؼ  )٘ٛـٚق٤ـٝ(  ٘ٛـٚق اٌقبـ ٝث وٝ وتا ٣٘ففابٌ اق ،اٗث ـ٣ٔٚ (.109 :1388 ،ـاث٣ـ.ن: )

 ٤ٌٛـؽ:  ٔـ٣  فمـبؼ  ٔطٕـٛؼ  فجّبن وٝ خب٣٤ تب ،اوت ؼاؼٜ اغتّبَ ا٤فا٥٘بٖ ٣ّّٔ ٞب٢ خٍٗ ٝث ـا ثى٥بـ٢ لّب٤ؽ

 ٤ـه  وٝ ٌٛٝ٘ ٕٞبٖ ٥٘ىت؛ ثبٌؽ، وبوب٣٘ ٌبٞكاؼٌبٖ اق ا٤ٙىٝ ثفا٢ ؼ٣ّ٥ِ ،وبوب٣٘ ذبؼٌبٞبٖ ٝث ٌبفف ٌفا٤ً»

 .(72 :1970) «ؼا٘ؽ ٣ٔ ففافٙٝ اق ـا غٛؼ ٥٘ك ّٔف٢ ٌٟفٚ٘ؽ

ٝ  اوـت  ٔقتمـؽ  ٌٙجٝ، ذٙح ـٚق ؼـ غٛؼ ؽٚشٕٔ ٝث ٘ٛـٚق ف٥ؽ هتجف٤ ضٕٗ ،لّب٤ؽي اق ٤ى٣ ؼـ ،اٗث ـ٣ٔٚ  وـ

فٜ اٚ ٕٔؽٚش فغب٤ب٢ اق ٍٕٞبٖ ،ففغٙؽٜ ـٚق ا٤ٗ ؼـ  :ؽٌ غٛاٞٙؽ ٔٙؽ ٟث

ّيسِّْمالالالالالَّّمِّّویالالالالّيفّّكَّوزًُُّّنالالالالّطالالالالابَّّ.1
ّهُّل الالالالالالالالالالالالالالكُّّوراًّرُُّسالالالالالالالالالالالالالالّإالّنُّْكالالالالالالالالالالالالالالَیّّلَّّ.2
ّانالالالالالالالالالالَلّّلّ َهالالالالالالالالالالنّْیالَّّكوفالالالالالالالالالالعرُّمَّّلّ ظالالالالالالالالالالّ.3

 

الالالالالالالالالّالّي عَِّسالالالالالالالالّىرََّمْالالالالالالالالالّىرَّوَجالالالالالالالالّ ّيسّْنَِ
ّيسِّْلالالالالالالالالالالالالالالالالاللجَِّلّّاءًّبالالالالالالالالالالالالالالالالالحَّوَّّوراًّبالالالالالالالالالالالالالالالالالوحُّ
ّيسِّْفالالالالالالالَنّّنِمالالالالالالالّنفيسالالالالالالالاًََّّيينيالالالالالالالكَّّمالالالالالالالن

 

ّ(545ّ:3جّ،1998)
ثـفا٢ غـٛؼ ٚ    ٘ـٛـٚقت  ٕٞـ١  .2 ٌـ٣ٔٛ.  ٘ٝ ثبٌؽ غ٣ٌٛ عف٤ك ثف ٕٞٛاـٜ ٚ ثبؼ ٔجبـن ٌٙجٝ ذٙح ؼـ ٘ٛـٚقت .1 تفخٕٝ:)

ٛ  جٟب٢ٌفا٘ ٞؽا٤ب٢ .3 ثبٌؽ. ثػًٍ ٚ غٌٛطب٣ِ ٥ٍٕٙٞٙب٘ت، تٟٙب  اق ٔـب  ثـفا٢  ٕٞـٛاـٜ  ٌفا٘جٟـبتف،  ٤ٍـف٢ ؼ اق ٤ىـ٣  ،تـ

 ثبٌؽ.( اٖـ٤ك ؼوتت

ٝ  اوـت  ا٤فا٣٘ ٞب٢ خٍٗ تف٤ٗ ٟٔٓ اق ،٘ٛـٚق ٖ  وـ ٖ  وـق٣  ذبـوـ٥ب ٝ  ـا آٖ ثفذـب٣٤  ضـفٚـت  تـب  ؼاٌـتٙؽ  فـفاٚا  ثـ

ؽ. ٞب ففة ـ   ؼٞـؽ،  ٍ٘بٖ ٞب ففة ٝث ـا آٖ ا٥ّّٕٞت ٥ٔكاٖ ثفا٢ ا٤ٙىٝ ،اٗث ـ٣ٔٚ ثٍٙبوبٙ٘ ـ  ؼـ اا٤ـٗ ف٥ـؽ   ف٥ـؽ  وٙـب

 :٤ٌٛؽ ٣ٔ تجف٤ه ٞٓ ثب ـا ٔٙبوجت ؼٚ ٞف ٚ آٚـؼٜ «لفثبٖ» ٤ق٣ٙ ،٘بٖٔىّٕب ثكـي

ّمالالالالاكأنّّّوزٌّورُّنالالالالوَّّىحَّْضالالالالَأّّ انُّْيالالالالعِّّ.1
ّمالبسالالالالالالالال هُّّوزًٌُّّنالالالالالالالالوَّّىأضالالالالالالالالحَّّللِّّّ.2

 

ّإنعالالالالالالالامِّوَّّؤسٍّبالالالالالالالّنِمالالالالالالالّعالالالالالالالالكَّفَّّوَمالالالالالالالایَّّ
ّإملالالالالالالالامًِِّّّغالالالالالالالُّجالالالالالالالودٍّوَّّافٍَّفالالالالالالالعِّّىلالالالالالالالعَّ

 

ّ(25ّ:3ّجّ،مهان)ّ
ٛ  غـؽا  ثٝ .2 ٌٕب٤ٙؽ. افٕبَ اق ،ـٚق ؼٚ ٞف وٝ ٣٤ٌٛ ،ـٚق٘ٛ ٚ لفثبٖ ف٥ؽ ؼٚ .1 )تفخٕٝ: ٝ  ٙؽٌوـ ٛ  وـ ٖ  ـٚق ؼٚ تـ  ٚ لفثـب

   ٌؿـا٘ؽ٢(. ،وفأت ٚ والٔت٣ ثب ـا ٘ٛـٚق

ٜ  وٝ ثٛؼ ز٥ٙٗ بْا٤ّ ا٤ٗ ؼـ ،وبوب٥٘بٖ آ٥٤ٗ» اوت: آٚـؼٜ الباقيةّآاثر وتبة ؼـ ث٥ف٣٘ٚ اثٛـ٤طبٖ  ٝ  ذبؼٌـب  ـٚق ثـ

ْ  ٔمبٍٔبٖ، ٚ ـتجٝ اوبن ثف ٔفؼْ ٌٌٖٛٛ٘ب عجمبت ٝث ٚ وفؼ٘ؽ ٣ٔ خّٛن ٘ٛـٚق  .(332: 1878) «وـفؼ  ٔـ٣  اوـفا
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ٖ  ٞب٢ٖ ا٤ٛؼ ث٥ٍتف ؼـ ٚ ؼاٌتٝ اؼأٝ ٥٘ك ٥بٖفجّبو قٔبٖ تب ا٤فا٣٘ ـوٓ ا٤ٗ ٗ  ٌـبففا ٝ  ؼٚـٜ، ا٤ـ ٜ  ثـ  ،اثـٗ ـٚٔـ٣   ٤ٚـم

   اوت. ٔالضؾٝ لبثُ ٚفٛـ ٝث ٘ٛـٚق، ِٚف

2-1-1-2.جطيهْشگاى

ٗ  ثـكـي  ،٘ٛـٚق اق ذه ٚ ا٤فا٥٘بٖ ٞب٢ خٍٗ ٔٙؽتف٤ٗ ٌىٜٛٚ ٗتف٤ وٟٗ اق ،ٟٔف خٍٗ ٤ب ،«ٟٔفٌبٖ» ٗ  تـف٤  خٍـ

ٝ  «ٟٔـف » ٠ٚال ؼٚ اق ،ٟٔفٌبٖ .اوت  ثٛؼٜ ثبوتبٖ ا٤فا٥٘بٖ ٖ » ذىـٛ٘ؽ  ٚ غٛـٌـ٥ؽ  ٔقٙـب٢  ثـ ُ  «ٌـب ٝ  تٍـى٥ ٝ  ٚ ٤بفتـ  ثـ

ٜ ثىـ٥بـ   تـالي  ،اثـٗ ـٚٔـ٣   .(232 :5 ج ،1408 ط٢ٕٛ،اِـ.ن: ) اوت ٌؽٜ ٔقفّة «ٟٔفخبٖ» ِٛـت  تـب  وـفؼ

ـ  ؼـ ،ِـؿا  ٕ٘ب٤ـؽ؛  ث٥بٖ ٥بٖفجّبو ثفا٢ ،ا٤فا٥٘بٖ ٙؾفٔ اق ـا ٟٔفٌبٖ خٍٗ ا٥ّّٕٞت ٗ  غـٛؼ  اٌـقب ٗ  تِٛـ٥ف  ضـٕ  ا٤ـ

ٗ  ثف ٚ ؼاؼٜ لفاـ «لفثبٖ» ف٥ؽ زٖٛ ،ٔىّٕب٘بٖ ثكـي ف٥ؽٞب٢ ـؼ٤ف ؼـ ٚ ٘ؾ٥ف ث٣ ـا آٖ خٍٗ،  اوـت  افتمـبؼ  ا٤ـ

تف٤ٗ ،لفثبٖ ف٥ؽ ٚ ٟٔفٌبٖ خٍٗ وٝ ؽ ٖوٙٛ تب ـٚقٌبـ ٚ ثٛؼٜ ـٚقٌبـ ـٚقٞب٢ ٟث ٝ  ٞب آٖ ثفا٢ ٢ٕٞبٙ٘  غـٛؼ  ثـ

 اوت: ٘ؽ٤ؽٜ

ّانَُّجالالالالالالالالالالالالالالالرَّهّْومَّّىحَّْضالالالالالالالالالالالالالالالَأّّ انُّْيالالالالالالالالالالالالالالالعِّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
 

ّانُّوََّأّّامثلَْيِهَمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالّمّ َضالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالّاَمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالّ
ّ(465ّ:6ّجّ،1998) 

 (.اوت ٘ؽ٤ؽٜ غٛؼ ثٝ ـا ٘ٛـٚق ٚ لفثبٖ ف٥ؽ ؼٚ ٔب٘ٙؽ ثٝ ٞفٌك ـٚقٌبـ )تفخٕٝ:

ٖ  ففًٞٙ اق اٗث ـ٣ٔٚ ا٘ىبـ٘بذؿ٤ف تأث٥ف ،ثبال ث٥ت ٖ  ا٤ـفا ـ  فم٥ـؽ٠  اثـفاق  ٚ ،ثبوـتب ٝ  ـا ٢ٚ تٍـ٥ّ ٜ  تدّّـ٣  ثـ  ٌـؿاـؼ

ٗ  ٔب٘ٙـؽ  ،٣ٔػتّف ٞب٢ ٔٙبوجت ث٥ٍتف، ٌبففاٖ ٥بٖ،فجّبو ؼٚـ٠ ؼـ اوت. ٖ  ٘ـٛـٚق،  خٍـ  ف٥ـؽٞب٢  ٚ وـؽٜ  ،ٟٔفٌـب

ٖ  ٚ ٘ـٛـٚق  ف٥ـؽٞب٢  ،اٗث ـٚٔـ٣  ،ـٚ ا٤ٗ اق ؛وفؼ٘ؽ ٣ٔ ا٘تػبة ٌقفوفا٣٤ ثفا٢ ـا لفثبٖ ٚ فغف  تٟٙـب  ـا، ٟٔفٌـب

ٗ  وٝ اوت ٔقتمؽ ثّىٝ ؛ؼا٘ؽ ٣ٕ٘ غؽا ب٤ًوت ٚ ٕ٘بق ثفا٢ قٔب٣٘ ٝ  وىـ٣  ثـفا٢  ،ـٚقٞـب  ا٤ـ  غـٛؼ  ٕٔـؽٚش  اق وـ

 :ٞىتٙؽ ٥٘ك ًثػٍ ٚ ثؿَ ٔٛوٓ ؼاـؼ، ثػًٍ ا٘تؾبـ

ِّتّئالالنِّتالهّّْميََّأّّيفّّطالال ءُّأخّّْتُّْنالالکَّّ قالالّ.1
ّاَمالالالهُّنالّ َأّّغالالاليّصالالالمةّعيالالال يَبّّاليَسالالالّ.2

 

ّاَكالالالالالالالالالالالالالالالالإيّ ّوزِّيُّوالنالالالالالالالالالالالالالالالالّانَِّجالالالالالالالالالالالالالالالالهرَّابملَّّ
ّااكَّوَّ َّْجالالالالالالالّزّ ع الالالالالالَیّّنَمالالالالالالالِلّّالٍّوَّنالالالالالالالّ اْيالالالالالالعِّ

ّ

ّّ(22ّ:5ّجّمهان،)
ٜ  تٛ، ثٝ ٘ٛـٚق ٚ ٟٔفٌبٖ خٍٗ تجف٤ه ـٚق ؼـ ٔٗ .1 )تفخٕٝ: ٗ  .2 وـفؼْ.  ٔـ٣  اٌـتجب ـ  ف٥ـؽ  تٟٙـب  ،ف٥ـؽ  ؼٚ ا٤ـ  ؼفـب  ٚ بقٕ٘

 ٞىتٙؽ.( ٥٘ك ثػًٍ ثفا٢ ف٥ؽٞب٣٤ وٙؽ، ٣ٔ افتػبـ غٛؼ ٕٔؽٚش ثػًٍ ثٝ وٝ وى٣ ثفا٢ ثّىٝ ٥٘ىتٙؽ؛

ٖ  ث٣ فٙبِف ٝث ثػ٥ٍؽٖ ٌػ٥ّّت غ٥بَ، ٞب٢ خّٜٛ ق٤جبتف٤ٗ اق ٤ى٣  ف٥ـؽ  ٚلتـ٣  ،اثـٗ ـٚٔـ٣   اوـت.  عج٥قـت  خـب

 ،ٞـب  ا٤فا٘ـ٣  ثكـي توّٙ ؼٚ ٝث ٚ ق٘ؽ ٣ٔ اثتىبـ ٝث ؼوت ٤ٌٛؽ، ٣ٔ تجف٤ه «فج٥ؽاهلل» غٛؼ، ٕٔؽٚش ٝث ـا ٟٔفخبٖ

 ٤ٌٛؽ: ٣ٔ ٚ ثػٍؽ ٣ٔ ا٘ىب٣٘ ٌػ٥ّّت «٘ٛـٚق ٚ ٟٔفٌبٖ خٍٗ» ٤ق٣ٙ

ّبانَغطالالالالالالالالالالالارفّالّ الالالالالالالالالالالّمالالالالالالالالالالالنّفغالالالالالالالالالالال ا َّشالالالالالالالالب نّاملهرجالالالالالالالالاَنّ الالالالالالالالوكّفيالالالالالالالاله.1ّ



 111/ ـ٣ٔٚ اثٗ ٌقف ؼـ ا٤فا٣٘ اؼة ٚ ففًٞٙ ثبقتبة

ّهعليالالالالالالالالالالالالالالالّرُدّ ًّوزُّالنالالالالالالالالالالالالالالالّاوكالالالالالالالالالالالالالالال ّ.2
ّمجيعالالالالالالالالالالالالالالالالالاًّّوذاكّذاّولالالالالالالالالالالالالالالالالال ك ْرتَّّ.3
ّكسالالالالرىّدیالالالالنّعلالالالالىّبرهالالالالةًُّّعِمالالالالراّ.4

 

ّیعالالالالالالانالرّّّذيّبابالّشالالالالالالّشالالالالالالرخُّّبالالالالالالك
ّساسالالالالالالالالالالانّبالالالالالالالالالاليّيفّامللالالالالالالالالالالكّسالالالالالالالالالالَننَّ
ُّمسالالالالالالالالالالالالالالالاللمانّبعالالالالالالالالالالالالالالالال  ّاآلنّومهالالالالالالالالالالالالالالالالا

 

ّ(563ّ:6ّجّمهان،)
ٖ ) ف٥ـؽ  آٖ ذه ٌؽ، ف٥ؽ آٖ خٛا٣٘ ٚ عفاٚت ثبفث ،ٟٔفٌبٖ ف٥ؽ ؼـ ات ٣ٔغفّ ٚ ٍ٘بط .1 )تفخٕٝ:  ِجـبن  ؼـ (ٟٔفٌـب

ٛ  .3 .ٌـؽ  ثفٌفؼا٘ـؽٜ  ٘ٛـٚق ثٝ عفاٚت، ٚ خٛا٣٘ تٛ، وجت ثٝ ٕٞس٥ٙٗ .2 .ٌؽ ؽبٞف خٛا٘بٖ ٖ  ق٘ـؽٜ  ثـب  تـ ٗ  وـفؼ  آٖ ٚ ا٤ـ

ٖ  ٞب٢ توّٙ ،٘ٛـٚق( خٍٗ ٚ ٟٔفٌبٖ )خٍٗ ٗ  ت٣ٔـؽّ  .4 .وـفؼ٢  ق٘ـؽٜ  ـا وبوـب٣٘  ٌـبٞب ٗ  اق ذ٥ـف٢ٚ  ثـب  ف٥ـؽ  ؼٚ ا٤ـ  ؼ٤ـ

 (.ا٘ؽٜ ؽٌ ٔىّٕبٖ ٞب آٖ اوٖٙٛ ٚ وفؼ٘ؽ ق٘ؽ٣ٌ قـتٍت

2-1-2.ٖٗآضٌاباآٍاصٍٖهَس٘قًٖاٗشا

 افـفاة  اغـتالط  ٚ اوالْ ؽٟٛـ ثب ٌفؼؼ. ثف٣ٔ ثبوتبٖ ا٤فاٖ ـٚقٌبـ ٝث ،ا٤فا٣٘ ٔٛو٥م٣ ٚ آٚاق ثب ٞب ففة آٌٙب٣٤

ُ  ْٛفّـ  ؼ٤ٍـف  ٔب٘ٙـؽ  ،ٔٛو٥م٣ ق٤فا ؛ٌففتٙؽ ٞب آٖ اق ـا ٔٛو٥م٣ ،ـْٚ ٚ ا٤فاٖ ٞب٢ تّّٔ ثب  ٥٘ـبق ثـٝ تفخٕـٝ    ؼغ٥ـ

ٝ  ـا ٞـب  فـفة  ٘ؾـف  وبوب٣٘ فؾ٥ٓ تٕؽّٖ ٝث ٚـٚؼ ٔطض ٝث وٝ ز٥ك٢ ٥ِٗاّٚ :ٌفت تٛاٖ ٣ٔ ،ِؿا ٘ؽاٌت؛  غـٛؼ  ثـ

ٝ  ٘ىـجت  ٞـب  ففة ٌٙبغت ،٣فجّبو ؼٚـ٠ ؼـ (.147: 2 ، جتب ث٣ ق٤ؽاٖ،ـ.ن: ) ثٛؼ ٔٛو٥م٣ ،وفؼ خّت  ٚ آٚاق ثـ

ٓ » ٞـب٢  ٘بْ ٝث ا٤فا٣٘ ٔقفٚف آٚاقغٛاٖ ؼٚ ٣،فجّبو َاّٚ ؼٚـ٠ ؼـ .ٌؽ تف ٌىتفؼٜ ا٤فاٖ ٔٛو٥م٣  «ِٔٛـ٣ّ  اثـفا٥ٞ

اثـٗ   (.120 :1978 اِطـٛف٣، ـ.ن: ) ؼاٌـتٙؽ  فٟؽٜ ثف ـا آٚاقغٛا٘بٖ ٌفٜٚ ـٞجف٢ «٣ِّٛٔ اوطبق» ففق٘ؽي ٚ

 :٤ٌٛؽ ٣ٔ ٚ ذفؼاغتٝ ا٤فا٣٘ ٔقفٚف آٚاقغٛا٘بٖ ا٤ٗ ففاغٛا٣٘ ٝث اٌقبـي ثفغ٣ ؼـ ،ـ٣ٔٚ

ّوُُمْ الالالالالالالالالالَ حٌّّمسالالالالالالالالالالؤولٌّّوهالالالالالالالالالالوّكأن الالالالالالالالالاله
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
 

َّصالالالالالال  ِّّيفّواألواترُّّإسالالالالالحا ُّّغَن الالالالالا ُّّ
ّّ(262ّ:1ّجّ،1998)ّ 

ً  ثّٙـؽ  ِـؽا٢  ثـب  ،آٚاقغٛاٖ اوطبق وٝ ٣٤ٌٛ اوت، ٌؽٜ وتب٤ً ٚ ٔىئَٛ وٝ ٔٗ( )ٕٔؽٚش )تفخٕٝ:  اٚ ثـف  ،وـبقٞب٤

  (.غٛا٘ؽ آٚاق

 اوــت. ٛؼٜ٘جــ وبوــب٥٘بٖ ـٚقٌــبـ ؼـ ٔٛوــ٥م٣ ٚ آٚاق ٔدــبِه ثــٝ ٌــجبٞت ثــ٣ ٣،فجّبوــ ؼٚـ٠ ؼـ آٚاق ٔدــبِه

ٖ  اق ٥٘ـك  ٣فجّبوـ  غّفـب٢  ٌـؽ٘ؽ،  ٔـ٣  ذٟٙبٖ ا٢ ذفؼٜ ذٍت ؼـ ،ٔٛو٥م٣ ٚ آٚاق ٍٞٙبْ وبوب٣٘، ذبؼٌبٞبٖ  ذبؼٌـبٞب

ٝ  غّفـب  ؼاٌـتٙؽ.  ٣ٔ ثفذب ـا ا٤فا٣٘ ٞب٢ خٍٗ ٚ ٘ٛـٚق ،ٔفؼْ» ٤ٌٛؽ: ٣ٔ ،ض٥ف ٌٛل٣ وفؼ٘ؽ. ٣ٔ ذ٥ف٢ٚ ا٤فا٣٘  ثـ

ٝ  ٌؿٌتٝ ـؼ وبوب٣٘ ذبؼٌبٞبٖ وٝ ٌٛٝ٘ ٕٞبٖ آٚـؼ٘ؽ ٣ٔ ـ٢ٚ ٔٛو٥م٣  تـب:  ثـ٣ ـ.ن: ) ثٛؼ٘ـؽ  آٚـؼٜ ـ٢ٚ آٖ ثـ

ً  ،«بـثٍّ» زٖٛ تجبـ٢ ا٤فا٣٘ ٌبففاٖ ٝ،اِجتّ ؛(60 َ  ؼـ ث٥ٍـتف٢  ٘مـ  ثفغـ٣  ؼـ ٢ٚ .ؼاٌـتٙؽ  ا٤فا٘ـ٣  ٔٛوـ٥م٣  ا٘تمـب

 اوت: ٜوفؼ ت٥ِٛف ٌٛٝ٘ ا٤ٗ اوت، ا٤فا٣٘ وبق٢ وٝ ـا «فٛؼ» ٔٛو٥م٣ آِت ٞب٤ً وفٚؼٜ

ّبعقوتالالالالالالالهّأمسالالالالالالال ّإذاّو اينالالالالالالالالزّّّغَيالالالالالالال ُّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّوالعالالالالالالالالودِّّ ِّّالالالالالالالالالزّّّبالالالالالالالاٌلّاملالالالالالالالالالِّّوآفالالالالالالالالةّ
ّ(1ّ:3ّجّ،1957) 
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 فٛؼ ٚ ٌفاة غ٥ه ٥ٔبٖآفت تجب٣ٞ ٔبَ،  ثفؼ. وفٝ ث غٛؼ ثفقٖ ٚ و٢ٛ ؼـ ـا ٌت اٌف اوت، ق٘بوبـاٖ ٘قٕت تفخٕٝ:)

 (.اوت

ـ  ؼـ ،ٌـؽ٤ؽ  ـٚض٣ ٥ٞدب٘بت اق ٔتأثّف ،اٗث ـ٣ٔٚ ٝ  غـٛؼ،  ٘ـٛـٚق٢  اٌـقب  آٚـ ٌـبؼ٢  اِـغالضبت  اق ففاٚا٘ـ٣  ثـ

ٝ  ث٥ٍـتف٢  ق٤جـب٣٤  ثـب  ـا غٙـب  ٚ ٔٛو٥م٣ ثب ٕٞفاٜ ذفٌٛـ ٞب٢ ِطٙٝ ز٥ٙٗ غبِجبً ٚ ؼٜوف بؼٜاوتف  وٍـ٥ؽٜ  تّـ٤ٛف  ثـ

   :اوت

ّأمهالالالالالالالالالالالالالالالالالاتٌّّكأنالالالالالالالالالالالالالالالالالاّوقيالالالالالالالالالالالالالالالالالانٍّّ.1
ّشالالالالىّأبمسالالالالاءَّّیالالالال عىّطفالالالاللٍّّكالالالاللّ ّ.2

 

ّحالالالالالالالالالالواينّبنيهالالالالالالالالالالاّعلالالالالالالالالالالىّعاطفالالالالالالالالالالاتٌّّ
ّوكالالالالالالالالالالالالالالرانِّّوِمْزَهالالالالالالالالالالالالالالرِّّعالالالالالالالالالالالالالالودٍّّبالالالالالالالالالالالالالاٌل

 

ّ(569ّ:6جّ،1998)
 ٘ـب٢  فٛؼ، ٥ٔبٖ ؼـ عف٣ّ ٞف .2 .ٞىتٙؽ ففق٘ؽاٍ٘بٖ ثفا٢ ثبفبعفٝ ٣ٔبؼـا٘ ت٣٤ٌٛٛ ،قغٛاٖآٚا ٣ق٘ب٘ ثىب زٝ ٚ .1 تفخٕٝ:)

 .(ٌٛؼ ٣ٔ ففاغٛا٘ؽٜ ٌٛ٘بٌٖٛ ٞب٢ ٘بْ ثٝ ،وف٘ب٢ ٚ

ٗ  افـفاؼ  غٛي، ٞب٢ ٘غٕٝ ثب ،ا٤فا٣٘ ذبؼٌبٞبٖ وٝ اوت ٔقتمؽ ،اث٣ٟ٥ٍ ْ  ـا غٍٕـ٥ ٖ  ٚ وـفٌف  ٚ فىـف  اق ـا ث٥ٕـبـا

ٗ  ٘بْ ٝث ففث٣ ٌبففاٖ اق ٤ى٣ ا٘ؽ. ٌففتٝ ا٤فا٥٘بٖ اق ٞب ففة ـا ٔفْٟٛ ا٤ٗ ٚ ؼاٌتٙؽ ٣ٔ ثبق غ٥بَ ـ  ٝغ٥ّـ  اثـ  ٥جب٣٘اٍِّ

ٝ  ب٘ؽوـ ـ ٣ٔ اثجبت ٝث ـا فبؼّا ا٤ٗ ،ـٌٚٗ ثى٥بـ ا٢ ٌٛٝ٘ ٝث ً  اق ٚاـؼاتـ٣  ،ٞـب  فـفة  ٔٛوـ٥م٣  وـ ٖ  ٚ ففٞٙـ  تٕـؽّ

 ٞبوت: ا٤فا٣٘ ؼاـ ـ٤ٍٝ

ّیالَعلِّلُنالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاَّمسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالَمَعةٍَّّومَسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا ٍّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
 

ّالَعَجالالالالالالالالالالالالالالمِّّنالالالالالالالالالالالالالالاُومَّتالَّّنالنالالالالالالالالالالالالالالامََّّح  الالالالالالالالالالالالالال ّ
ّ(393ّ:1419األبشيه ،ّ) 

 غٛاث٥ؽ٘ؽ.( ٣ٔ آٚاق ثب ٞب ا٤فا٣٘ وٝ ٌٛ٘ٝ ٕٞبٖ ،٥ٓثثػٛا تب وٙؽ ٣ٔ وفٌفْ ـا ٔب وٝ ٥ٌٙؽ٣٘ ٞب٣٤ ٘غٕٝ ثىب زٝ )تفخٕٝ:

ٍـت  ؼـ  ِـؽا٢  خ٥فخ٥ف اق فٛؼ ٞب٢ ٘غٕٝ وٝ ٔقتمؽ٘ؽ ٞب ا٤فا٣٘ ٤ٌٛؽ: ٣ٔ اِفٟب٣٘ ـاغت ٝ  ٚ اوـت  ٟث ٗ  ثـ  ٕٞـ٥

 اثـٗ ـٚٔـ٣   ،٢ٚ افتمـبؼ  ٝث اوت. «٘دبت ؼـٚاق٠» ٔقٙب٢ ٝث وٝ ا٘ؽ ٘ب٥ٔؽٜ «ثفثظ» ـا «فٛؼ» ،فبـو٣ بٖقث ؼـ ،وجت

 :(822: 1، ج 1420)ـ.ن:  اوت وفٚؼٜ فٛؼ ِٚف ؼـ ،افتمبؼ ٥ٕٞٗ ٝث ٘ؾف ثب ٣فجّبو ؼـثبـ ٌبفف

ّولفظالالهُّّاألكالال ّّّعلالالىّخيالال ّ ّهالالزجّ.1
الالالالالاّ.2 ُّمّثالالالالاللٌّّالغالالالالالری ِّّشالالالالال  ًّّفكأَّن 

 

ّاألَو لِّّالثّقيالالالالالالالالالالالالالاللِّّب ليالالالالالالالالالالالالالال ِّّیعلالالالالالالالالالالالالالالواّ
ّاملوِصالالالالالالل ّروحَُّّسالالالالالَلَكْ هُّّأوّالعالالالالالودِّّيف

 

ّّ(277ّ:6ّجّ،1998)ّ
ٓ  ٌـ٣٤ٛ  .3 ٌـٛؼ.  ٣ٔ ثّٙؽ َاّٚ و٣ٙ٥ٍٙ تفو٥ت ثب ِؽا٤ً ٚ ؼاـؼ ٣ٔ ٍ٘ٝ ـا ٞب ؼوت وٝ اوت ا٢ ِغ٥فٝ .1 )تفخٕٝ:  خىـ

   اوت.( ٌؽٜ وبوٗ آٖ ؼـ ٣ِّٛٔ ٌفاة ـٚش ٤ب ٚ اوت ٤بفتٝ تدىّٓ فٛؼ ؼـ ٌقف

2-1-3.تقل٘ذاصِفشٌّگپَضصًٖاٗشا

ٖ  ٌٍـٛؼٜ  ٣،فجّبوـ  ؼٚـ٠  ّٟٔٓ  ٔىبئُ ثبـقتف٤ٗ اق ً   ؼـٞـب٢   ٌـؽ ٖ  ٚ ففٞٙـ ْ  تٕـؽّ ٝ  ٚ ؼ٤ٍـف  الـٛا َ  ثـ  ،آٖ ؼ٘جـب

ٗ  ؼـ .ثـٛؼ  خٟبٖ ٔػتّف ٞب٢ تٕؽّٖ ٚ ففًٞٙ اق ٥بٖفجّبو تأث٥فذؿ٤ف٢ ٖ  ٥ٔـبٖ،  ا٤ـ ُ  ٝثـ  ا٤فا٥٘ـب ٗ  ١ذ٥ٍـ٥ٙ  ؼ٥ِـ  وٟـ



 113/ ـ٣ٔٚ اثٗ ٌقف ؼـ ا٤فا٣٘ اؼة ٚ ففًٞٙ ثبقتبة

ٖ  ٔؽؼ ٝث وٝ ٥بٖفجّبو .ؽوفؼ٘ ا٤فب فتف٢ثّؤٔ ٘مً ،فف٣ٍٙٞ ـ  ـ٢ٚ ا٤فا٥٘ـب ٝ  آٔؽ٘ـؽ،  وـب  ا٤ٍـبٖ،  غـؽٔبت  ذـبن  ثـ

ٖ  ٥ٍـتف ث (145 :2 ج ،تـب  ثـ٣  دـبضؼ، اِـ.ن: ) وفؼ٘ؽ ٔٛوْٛ «ولهال ّّّابناء» ٝث ـا آ٘بٖ  ا٤فا٘ـ٣  ضىـٛٔت٣  وـبـٌكاـا

ٝ  ٘ىٍـ٥ؽ  عـ٣ِٛ  .ٌـؽ  ـا٤ـح  ا٤فا٣٘ ٞب٢ ِجبن ذ٥ٌٛؽٖ ،ا٥ٔفاٖ ٚ غّفب ؼـثبـ ؼـ ِؿا ؛ثٛؼ٘ؽ  ِجـبن  ؼـ ٥بٖفجّبوـ  وـ

ٗ  ،ّٔٙٛـ ٣،فجّبو غّفب٢ ٥ٔبٖ ؼـ ٌؽ٘ؽ. وبوب٥٘بٖ ذ٥فٚ تؽـ٤ح ٝث ذ٥ٌٛؽٖ ٝ  ٘ػىـت٥ ٝ  ثـٛؼ  غ٥ّفـ  ا٤فا٘ـ٣  وـالٜ  وـ

ً  ٤ـه  ٞف ٚ وفؼ٘ؽ تم٥ّؽ اٚ اق ٥٘ك ٢ٚ خب٥ٍ٘ٙبٖ ٚ ؿاٌتٌ وف ٝث ـا «قلنسوة» ٝث ٔٛوْٛ ً  اق ثـ٥ ٗ  ؼـ ذـ٥  ٌـففت

ٝ  غٛؼ اق ا٤فا٣٘ ـوْٛ ٚ آؼاة ٖ  فاللـ  اق ق٤ـف  ث٥ـت  ؼـ ،اثـٗ ـٚٔـ٣   .(126 :1978 ٣،اِطـٛف ـ.ن: ) ؼاؼ٘ـؽ  ٍ٘ـب

 ٤ٌٛؽ: ٣ٔ ٚ ؼٜوف تقج٥ف «قلنسوة» ٝث «ا٤فا٣٘ والٜ»

ّهبالالالالالالاّحتالالالالالال َّّاململالالالالالالو ّقلنسالالالالالالوةُّکالالالالالالن
 
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
 

ّامللالالالالالالالال ّب لالالالالالالالالهّنعلالالالالالالالال ّتکالالالالالالالالوننّّّوالّ
ّّ(11ّ:5ّجّ،1998) 

 اوت.( ثػ٥ٍؽٜ ـا آٖ ذبؼٌبٜ وٝ ٔجبي ٔٗ وفً ٚ ف٢ث ثٟفٜ آٖ اق تب ثبي ثفؼٌبٖ والٜ تفخٕٝ:)

 .(167 :1386 ،ٌـ٥ف ـ.ن: ) ذٌٛـ٥ؽ٘ؽ  ٔـ٣  ؼ٤ٍـف  ٞب٢ ِجبن ـ٢ٚ ثف ،٥بٖفجّبو ؼٚـ٠ ؼـ وٝ ثٛؼ ثبالذ٣ٌٛ ٥٘ك «ارد»

 اوت: وفؼٜ ٔٙقىه غٛؼ ٌقف ؼـ ـا ا٤فا٣٘ ذًٌٛ ٘ٛؿ ا٤ٗ ،اٗث ـ٣ٔٚ

ّلالالالالالالالهّزوالّالّمقالالالالالالاليمٍّّعالالالالالالالي ٍّّظالالالالالالاللّّّيف
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
 

ّمبالالالالالالالالالالالالالزوزّغالالالالالالالالالالالالاليّشالالالالالالالالالالالالالبابٍّّرداءّويفّ
ّّ(455ّ:3ّجّ،1998)ّّ

 اوت.( ٍ٘ؽٜ ٌففتٝ قٚـ ثٝ وٝ خٛا٣٘ ذًٌٛ ؼـ ٚ ٥٘ىت آٖ ثف قٚا٣ِ وٝ ٣ٍٍ٥ٕٞ ق٘ؽ٣ٌ ٤ه وب١٤ ؼـ )تفخٕٝ:

2-1-4.استٌادفشاٍاىِبٍاژگاىهعشّبٖفاسسًٍٖاٗشا

2-1-4-1.رکشًامپادضاّاىاٗشاىباستاى،ضخصّ٘تّاٍخاًذاىًٖاٗشا

 ؼـ ق٤جـب٣٤  ٚ ٔتقـؽّؼ  لّبئؽ اٚ ؼ٤ٛاٖ ؼـ ،ِؿا ؛وتا ٜثٛؼ األُِ ا٤فا٣٘ ،ٔبؼـ٢ ٘بض١٥ اق اٗث ـ٣ٔٚ ا٤ٙىٝ ٝث ٘ؾف ثب

ٖ  ،ا٤فا٘ـ٣  غب٘ؽاٖ ٚ اوالْ اق ذ٥ً ا٤فا٣٘ ٞب٢ ٌػ٥ّّت وبوب٣٘، ٌبٞبٖ وتب٤ً ٖ  ٘ٛثػـت،  ٕٞسـٛ  آَ ،عبٞف٤ـب

ٖ  ٚ ٘ـٛـٚق  تجف٤ه ؼـ ٤ٚمٜ ٝث ٔػتّف ٞب٢ ٔٙبوجت ؼـ ٚ... ٔٙدّٓ ُ  ٚ... ٟٔفٌـب ٝ   لبثـ ٝ  اوـت  ٔالضؾـ  ٚ ِغـف  وـ

 اٌ٘ٛـ٥فٚاٖ،  اـؼٌـ٥ف،  ،ف٥ـفٚق  وـبثٛـ،  ٔب٘ٙـؽ  ،ذبؼٌبٞبٖ ٞب٢ ٘بْ اق تقؽاؼ٢ ٝث ،٢ٚ ٤ٛاٖؼ ؼـ. ؼاـؼ ٣غبِّ ق٤جب٣٤

فاْ  اوت: ثبوتبٖ ا٤فاٖ ففًٞٙ ٝث اٗث ـ٣ٔٚ فالل١ ٚ آٌب٣ٞ اق ٘ب٣ٌ وٝ اٌبـٜ ٌؽٜ ٚ... ـوتٓ، ٌٛـ، ٟث

ّشالالالالالالالرُ اّبانالّ الالالالالالالِّشالالالالالالالّرةُّّقهالالالالالالالوةّمالالالالالالالن
 
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
 

ّوفالالالالالالالالاليوزّسالالالالالالالالالابورّعهالالالالالالالالال ّوعهالالالالالالالالال عاّ
ّ(456ّ:3ّجّ،1998) 

 (.ٌفؼؼ ثف٣ٔ ف٥فٚق ٚ ٌبذٛـ ـٚقٌبـ ثٝ قٔبً٘ ٚ اوت خٛا٣٘ ثػً ٍ٘بط آٖ ٌفٌف ِؽا٢ وٝ ٌفاث٣ اق خٕٝ:)تف

ٖ  ذبؼٌبٞبٖ اق ْؼّٚ ٤كٌفؼ ذىف ٥٘ك «ف٥فٚق» ٚ ٞفٔك ذىف ثبوتبٖ، ا٤فاٖ ذبؼٌبٜ «ٌبذٛـ» ٔقفّة ،«وبثٛـ» ٖ  ا٤ـفا  ثبوـتب

   .اوت
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 ـا ّٔـه  ٚ ذبؼٌـب٣ٞ  ٚ وفؼٜ ِطجت ـْٚ ٚ فاٖا٤ غ٤ٍٛبٚ٘ؽ٢ ٘كؼ٤ه ٚ ٘ىجت اق ؼ٤ٛاً٘ خب٢ خب٢ ؼـ ،٢ٚ

   ؼا٘ؽ: ٣ٔ آ٘بٖ ٌب٤ىت١ تٟٙب

ّالالرّّْ تتَباَعالّوماّكسرىّبنأّأنت.1
ّنَسالالالالالنٌّّانظالالالالالراًّّكنالالالالالتَّّإنّامللالالالالالكُّّ.2

 

ّالُفالالالالالالالالالالالالُرسّعالالالالالالالالالالالالنّأبنسالالالالالالالالالالالالاهباُّرومالالالالالالالالالالالالالّ
ّتالالالالالالالالوفالُلسّوابالالالالالالالالنّهَبالالالالالالالالرامَّّابالالالالالالالالنّبالالالالالالالالن

 

ّ(585ّ:3ّجّمهان،)
 ٘ىـج٣  تٟٙـب  ذبؼٌـب٣ٞ  ثٍٙـف٢  ٥٘ه اٌف .2 ٥٘ىت. ؼٚـ ٞب ا٤فا٣٘ اق غٛؼ ا٘ىبة ثب ـْٚ ٚ ٞىت٣ غىفٚ ذىف تٛ .1 )تفخٕٝ:

 ((.ٞبوت ا٤فا٣٘ ٚ ٞب ـ٣ٔٚ ثفاق٘ؽ٠ فمظ )ذبؼٌب٣ٞ اوت ففق٘ؽتٛفّه ٚ ثٟفاْ ففق٘ؽ ث٥ٗ

 وىـف٢،  ٔفقثـبٖ،  ٔب٘ٙـؽ:  ٚالٌب٣٘ اوت، ففاٚاٖ  ،اٗث ـ٣ٔٚ ٌقف ؼـ ا٤فا٣٘ ذبؼٌبٞبٖ فبـو٣ اِمبة ٚ ٘بْ ثبقتبة

 اوت: آٖ ٞب٢ ٕ٘ٛٝ٘ اق ٚ... ٌٍٟٙبٜ

َّمْقَعالال ٌّّقالْيَصالرّالبالنِِّّكْسالرىّابالنِّّوِعنال 
 
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
 

ّا ضالالالا مِّّإحالالال ىّالعصالالالرانّسالالالاَمهُّّإذاّ
ّ(77ّ:6ّجّمهان،)ّ 

ـ  ٟٔـف٢  ثـ٣  ٚ وتٓ ٔٛـؼ ٚ وٙؽ ٌىىت٣ ُٔتطّٕ ـا ٤ٛ٘ب٣٘ ٌبٞكاؼ٠ ٤ه ،ـٚقٌبـ اٌف )تفخٕٝ:  ٌـبٞكاؼ٠  ٘ـكؼ  ٥ٌـفؼ،  لـفا

 (.اوت اضتفاْ ٚ خب٤ٍبٜ ؼاـا٢ ا٤فا٣٘

َّمالالالالالالالالالالْرزابنّقومالالالالالالالالالالهّيفّيمٍّعظالالالالالالالالالالّلِّّکالالالالالالالالالال
 
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
 

ُّمغالالالالالالالال ٍّّاألرضّإىلُّمطالالالالالالالالر ٌّّهالالالالالالالالمكلّ ّ
ّ(277ّ:6ّجّ،مهان)ّ 

 .(ا٤ٚٙؽ ٔغ٥ـ آ٘بٖ ١ٕٞ ٚ اوت ـئ٥ه غٛؼ لْٛ ٥ٔبٖ ؼـ ثكـ٣ٌ ٞف )تفخٕٝ:

ٖ  ـئ٥ه» ٝث لؽ٤ٓ ؼـ ،«ٔفقثبٖ» ٠الٚ ـ  (317 :1968 ،دـٛا٥ِم٣ اِـ.ن: ) اوـت  ٌـؽٜ  ٔـ٣  اعـالق  «ا٤فا٥٘ـب  آٖ خٕـ

ٗ  .(317 ٕٞـبٖ: ـ.ن: ) اوـت  ٔـفق  ٚ ضـؽّ  ضـبفؼ  ففث٣ ٝث آٖ تفى٥ف ٚ وتا ٔفاقة ٚ ٔفاقٝث  ٌـقف  ؼـ ٚالٜ، ا٤ـ

   اوت: آٔؽٜ ٥٘ك ٌٍٓ وؽ٠ ؼـ ا٤فا٣٘ ٔقفٚف ٌبفف (608–537) ٌٙد٢ٛ ٘ؾب٣ٔ

ــبٖ فدـــت ــٛؼ ٟٔفثـ ــف ثـ ــبٖ ثـ  ٔفقثـ
 
 
 
 
 
 
 

ــبٖ ؼَ  ــٓ ٔفقثــ ــؽٚ ٞــ ــبٖ ثــ  ٟٔفثــ
 (141 :1968خٛا٥ِم٣، ) 

ّجنمالالالالالالالالالالالالالالاَّأوّّْالن الالالالالالالالالالالالالالّيانّأفالالالالالالالالالالالالالاللَّّمالالالالالالالالالالالالالالا
 
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
 

ّوطئالالالالالالالالالالتّّْ يالالالالالالالالالالالَّشْهَن الالالالالالالالالالا ّبالالالالالالالالالالىّ
ّّ(277ّ:6ّج،1998ّّ،ابنّروم ) 

 .(ٟ٘بؼ ٌبْ ثف... وٝ ٌبٍٞٙب٣ٞ ٌفا٥٤ؽ، افَٛ ثٝ ثٛؼ ٟ٘بؼٜ ثٙب ٌبٞبٖ ٌبٜ وٝ وتبـٌب٣٘ ٚ ٞب آتً آٖ قٚؼ زمؽـ )تفخٕٝ:

ٝ  ٚ فبـوـ٣  وّٕٝ، ا٤ٗ اوت. وبوب٥٘بٖ فٟؽ ؼـ ا٤فا٣٘ ٌبٞبٖذبؼ اِمبة اق ،«ٌٍٟٙبٜ» ٚال٠ ٜ » ٢ٔقٙـب  ثـ ٖ  ٌـب  «ٌـبٞب

 ٤ٌٛؽ: ٣ٔ اف٣ٍ ؛اوت ٌٍتٝ ـا٤ح ففة اؼة ؼـ خب٣ّٞ ؼٚـ٠ اق وٝ اوت

ّلالهّذکالر ّسالارّ يالالّشهن الا ّکسری
 
ّ
ّ
ّ
ّ

ّوزنبالالالالالالالالالال ّع يالالالالالالالالالال ّراحّاشالالالالالالالالالال ه ّمالالالالالالالالالالاّ
ّ(235ّ:1994ّ)احلّ  ، 



 115/ ـ٣ٔٚ اثٗ ٌقف ؼـ ا٤فا٣٘ اؼة ٚ ففًٞٙ ثبقتبة

 (.ؼاٌت ،غٛاوت ٣ٔ ق٘جك ٌُ ٚ ٔفغٛة ٚ وٟٙٝ ٌفاة اق وٝ ـا آ٘سٝ ]ٚ[ ثٛؼ ٍٟٔٛـ وٝ ٌب٣ٞذبؼ وىف٢، )تفخٕٝ:

ٝ  فػـف  اثـٗ ـٚٔـ٣   ٌـقف  ؼـ ا٘ؽ. ثب٥ِؽٜ ثؽاٖ اؼث٣ ٞب٢ ؼٚـٜ تٕبْ ؼـ ٌبففاٖ وٝ اوت ٔفب٣ٕ٥ٞ اق ّ٘ت ٚ ُِا  ثـ

 وفا٤ؽ: ٣ٔ تٕبْ افتػبـ ثب غٛؼ ا٤فا٣٘ ٚ ٤ٛ٘ب٣٘ اخؽاؼؼـ ٔٛـؼ  ،٢ٚ اوت، ٤بفتٝ تد٣ّّ ففاٚاٖ غ٤ًٛ، تجبـ

نِي الالالالالالةِّّعلالالالالالالىُّأغضالالالالالال ّوَكْيالالالالالال َّ ّلالالالالالالالالواّال  
 
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
 

ّأعمالالالالالالالالالام ّومُّوالالالالالالالالالالرّّّخالالالالالالالالالؤويُّفرسُّالالالالالالالالالالّ
ّ(277ّ:6ّجّ،1998)ّ 

 (ٞب ٚ ـ٥ٔٚبٖ فٕٛٞب٢ ٔٗ ٞىتٙؽ. زٍٛ٘ٝ وبـ ٘بذىٙؽ ـا ٘بؼ٤ؽٜ ث٥ٍفْ؛ ؼـ ضب٣ِ وٝ ا٤فا٥٘بٖ ؼا٣٤)تفخٕٝ: 

ٖ  ففق٘ـؽ  ـا غـٛؼ  ٌبٜ ٚ ٕ٘ٛؼٜ ٔجبٞبت ا٤فاٖ ثب غٛؼ ؼاٌتٗ ٘ىجت ٝث ٌبفف، وٝ اوت تٛخّٝ خبِت  ٘ـماؼ  اق ٚ ا٤ـفا

فاْ  ثبِؽ: ٣ٔ اٖثؽ ٚ آٚـؼٜ ٌٕبـ ٝث ٌٛـ ٟث

ّومسالالكّبيالالتّشالالادّكسالالرىّابالالنّأانّ.1
ّیُن هالالالكّالّالالالال يّالعالالالزِّّّأولالالالوّنالالالنّ.2

 

ًُّّیقينالالالالالالالالاًّّالبهالالالالالالالالار ُّّنالالالالالالالالنّ ّشالالالالالالالالكّغالالالالالالالال
ّومتالالالالالالالالالكّفينالالالالالالالالاّاجملالالالالالالالال ّسالالالالالالالالنامُّّطالالالالالالالالال

 

ّّ(131ّ:5ّجّ،مهان)
ٖ  اق ٌه ثؽٖٚ ٔب ثفاففاٌت، ـا اْ غب٘ٝ وٝ ٞىتٓ غىف٢ٚ ففق٘ؽ ٔٗ .1 )تفخٕٝ:  ٣ٔٙكِتـب٘  ثـفقي  ٔـب  .2 ٞىـت٥ٓ.  ثٟفا٥ٔـب

٣ ٘مض اضتفأٍبٖ وٝ ٞىت٥ٓ  .(ٌؽ غتٓ ٔب ثٝ ٚ ثٛؼٜ ٔب ٥ٔبٖ ؼـ ٕٞٛاـٜ ثكـٌٛاـ٢ ٚ ثكـ٣ٌ ٌفؼؼ، ٕ٘

ُ  ثـب  ـا ا٤فا٘ـ٣  غب٘ؽاٖ ٤بفتٝ، ففِت٣ ٞفخب اٗث ـ٣ٔٚ ٖ » ؽ.وـتب٤  ٔـ٣  ٚاال ٘ىـت  ٚ اِـ ـ  اق ،«عبٞف٤ـب ٖ  تجـب  ؼٞمب٘ـب

ـ  اـاؼت آ٘بٖ ٝث ـ٣ٔٚاٗث  وٝ ثٛؼ٘ؽ ٞب ففة ض١ّٕ اق ذه ا٤فاٖ ٔىتمُ ضىٛٔت ٥ِٗاّٚ ٚ غفاوبٖ  ٝؼاٌـت  ٣غبِّ

ٗ  فج٥ـؽاهلل  ،٢ٚ اوت. وتٛؼٜ ـا ٖآ٘ب ثبـٞب ٚ ٞ  ثـ ـ  فعـب ٖ  هٔؤوّ ٜ  ٔـؽش  ـا عبٞف٤ـب  :1970 بؼ،اِقمّـ ـ.ن: ) ،وـفؼ

 :وفا٤ؽ ٣ٔ ز٥ٙٗ غب٘ؽاٖ ا٤ٗ وتب٤ً ؼـ ٚ (170

الالالالالالالالالالالالالالرّطالالالالالالالالالالالالالالاهرّآلّي ّكامسالالالالالالالالالالالالالالهّاملُطه 
 
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
 

ّنواعمالالالالالالالالالالاّتالالالالالالالالالالرفّنعمالالالالالالالالالالاًّّالتعالالالالالالالالالال مواّ
ّ(277ّ:6ّجّ،1998) 

 ثب٥ٌؽ.( ٝٔففّ ٚ ٘قٕت ِبضت ٕٞٛاـٜ وٝ ا٥ٔؽٚاـْ ٞىت٥ؽ، ذبن اوٕتبٖ ٕٞب٘ٙؽ وٝ عبٞف٤بٖ غب٘ؽاٖ ا٢ )تفخٕٝ:

 :ا٘ؽ آٔؽٜ ففاٚاٖ اٚ ٌقف ؼـ وٝ ٞىتٙؽ اٗث ـ٣ٔٚ اضتفاْ ٔٛـؼ ا٤فا٣٘ غب٘ؽاٖ ؼ٤ٍف ،٥٘ك ٘ٛثػت غب٘ؽاٖ

ّانشالالالالالالالالال اّأجيبالالالالالالالالالواّنوََبالالالالالالالالالتٍّّيآلّ.1
ُّمرافالالالالالالالال اّلكالالالالالالالالمّعالالالالالالالالوانًّّأكالالالالالالالالنّألّ.2

 

ّشالالالالالالالالالالارداّعنالالالالالالالالالالهّأصالالالالالالالالالالب ّلكالالالالالالالالالالمُّود ا 
ّوحافالالالالالالالالالالالالالالالالال اّانهالالالالالالالالالالالالالالالالاليكمُّّوخادمالالالالالالالالالالالالالالالالالاًّ

 

ّ(381ّ:2ّجّ،مهان)
ب٥٤ـؽ.  اخبثت ـا ٌٜؽ آٚاـٜ ٌٕب ٔطجّت اق ٚ ٌٕبوت اـاؼتٕٙؽ وٝ ا٢ وفا٤ٙؽٜ ٘ٛثػت، غب٘ؽاٖ ا٢ ٞبٖ! )تفخٕٝ:  آ٤ـب  .2 ٕ٘

 (.؟!اْ ٘جٛؼٜ ٌٕب تبثـ ٚ غؽٔتٍكاـ ٚ ٤بـ٤ٍف ٔٗ

2-1-5.رکشٖاساهضْشّاٍاهاکيًٖاٗشا

ؽ ا٤فاٖ، ٍٟٔٛـ ٚ ّٟٔٓ ٌٟفٞب٢ اق ثفغ٣ ٝث اٌقبـي ؼـ ٣اٗث ـٚٔ  ٚ خ٥ففـت  ،ٌـ٥فاق  ودىـتبٖ،  غفاوبٖ، ٕٞبٙ٘
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ؽ ا٤فا٣٘ ٚٞٛا٢ آة غٛي ٔٙبعك ثفغ٣ ٣ضتّ ـ  اق وٝ «ثبؾغ٥ه» ٕٞبٙ٘ ٖ  تٛاثـ ٓ  غفاوـب ٜ  ثـٛؼٜ،  لـؽ٤  ؼٜوـف  اٌـبـ

 اوت.

ّكعالالالالالال ّآلّإىلّكالالالالالالاذابًّّواْع الالالالالالزىّ.1
2.ِّّ ً ّسجسالالالالال اّابالالالالالنُّّعصالالالالالىّوب الالالالال ب

 

ّابَذغالالالالالالالالالالالالالالالالاليسِّّإىلّهزِی الالالالالالالالالالالالالالالالّوان مالالالالالالالالالالالالالالالالىّ
ّتنالالالالالالالالالالالالاليسّأخالالالالالالالالالالالالالوّقبِلالالالالالالالالالالالالالهّومالالالالالالالالالالالالالنّنَّ

 

ّ(573ّ:3ّجّ،مهان)ّ
ٝ  ٔٙىـٛة  اٚ ؼٚؼٔبٖ وٝ ضب٣ِ ؼـ ؼاؼ ٘ىجت وقت غب٘ؽاٖ ثٝ ـا غٛؼ ؼـٚغ٣٤ٍٛ .1 )تفخٕٝ: ٝ  ٚ .2 ثـٛؼ.  «ثـبؼغ٥ه » ثـ  ثـ

 (.٘ؽوفؼ ٘بففٔب٣٘ ت٥ٙه ثفاؼـ اٚ اق لجُ ٚ ودىتبٖ اثٗ ،اٚ تؽث٥ف وجت

ٗ  .اوـت  ؼٜ و٥ّـؽ  ٘كؼ٤ـه  ٚ ثى٥بـ ٘قٕت ثب غفاوبٖ[ٝ ]ث ثبؼا٘ىتآ ٤٣خب «ثبؼغ٥ه» ٤ب ،«ثبؾغ٥ه»  ،ٚال٤ـت  ا٤ـ

ٗ  اوـمف  ٘ـٛاض٣  اق ٤ىـ٣  ،ثبؼغ٥ه .اوت اوالْ اق ذه قثبٖ ذبـو٣ ٌبفف ٘ػىت٥ٗ ،ثبؼغ٥ى٣ ضٙؾ١ّ قاؼٌبٜ  ٍ٘ـ٥

   اوت. ٝـفت ٣ٔ ٌٕبـ ٝث وبوب٥٘بٖ قٔبٖ ؼـ ٤فاٖا

ًَّّالّفالالرداًّّالص الالْقرِّّأبالالوّأضالالحى ّلالالهّنظالال
 
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
 

ُّخراسالالالالالالانّوالالالالالالالتّّْومالالالالالالنّن الالالالالال ِّّالّبعالالالالالال َّّ
ّ(424ّ:6ّجّ،مهان) 

ٜ  ثفا٢ ٣وّّ ٚ ت٣وّٙ ٘ب٣ٔ وبوب٥٘بٖ ؼٚـاٖ اق ٚ ثكـي ا٤فاٖ اق ثػ٣ٍ ،«فاوبٖغ» ٝ  اٌـبـ ٖ  ٌـفل٣  ٘ـٛاض٣  ثـ  ا٤ـفا

 .ٌؽ ٔفوْٛ ا٤فاٖ ؼـ وبوب٥٘بٖ ؼٚـاٖ اق، ٘بْا٤ٗ  ٚ اوت

ّالآُمالالالالالالالالالالالالالالالّمالالالالالالالالالالالالالالالنًّالّسالالالالالالالالالالالالالالالّأغالالالالالالالالالالالالالالال ّ .1
ّطربِْسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال انَّّوخلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالىّ.2
ّبغالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ادّجالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاءّوملالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاّ.3

 

ّإغالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال اذاّطفيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالللل ّّّلَّالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالّ
ّآزاذاّالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  یلمّعلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالى
ّأنبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاذاّاسالنالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالّرأیالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتَّ

 

ّّ(661ّ:2ّجّ،مهان)
ٛؼ تفن ؼ٤ّٓ وٕت ثٝ ـا عجفوتبٖ ٚ .2 ؛وفؼ ٌتبة ٘بغٛا٘ؽٜ ٟٕٔب٣٘ ٤ه ثفا٢ آُٔ ٌٟف اق .1 )تفخٕٝ:  قٔـب٣٘  ٚ .3 ؛ٕ٘

 (.٢ؼ٤ؽ ففٚٔب٤ٝ ٚ ذىت ـا ٔفؼْ ١ٕٞ ،ـو٥ؽ ثغؽاؼ ثٝ وٝ

ٖ  ٘بض٥ـ١  ؼـ ثـكـي  ٌٟف٢ ٘بْ ،«آُٔ» ٖ ) عجفوـتب ٖ » اوـت.  (ٔبق٘ـؽـا ْ  ،«عجفوـتب ٓ  ٘ـب ٖ  لـؽ٤  اق وٙـ٣٘ٛ  ٔبق٘ـؽـا

ـ  ثطـف  وبضُ لىٕت ث٥ٗ ٥ٌالٖ ٚال٤ت وٛٞىتب٣٘ لىٕت ٝث ؼ٤ّٕبٖ، ٤ب ؼ٤ّٓ .اوت ا٤فاٖ ٌٕبَ ٌٟفٞب٢  ٚ غـك

   .اوت ٌؽٜ ٣ٔ اعالق لك٤ٚٗ

ّاملُنفالالالالالالالالالالالالالالالتِّّّاألدمَِّّحالالالالالالالالالالالالالالال ّ ّیلُقالالالالالالالالالالالالالالال 
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
 

ًَفالالالالالالالالتِّّمالالالالالالالالنّجالالالالالالالالاءّمحالالالالالالالالامٍّّلَْقالالالالالالالال َّّ ِّج
ّّ(592ّ:1ّجّ،1998ّ،ابنّروم )ّّ

 .(اوت آٔؽٜ «خ٥ففت» اق وٝ وجٛتف٢ ثفز٥ؽٖ ٕٞب٘ٙؽ ؼاـؼ ثف٣ٔ ـا ٌىىتٝ ٌٙؽْ ؼا١٘ )تفخٕٝ:

 .(149 :1 ج ،1304 ف٥فٚقآثبؼ٢،ـ.ن: ) ٌؽ ٔفتٛش فٕف غالفت ؼـ وٝ اوت وفٔبٖ ؼـ ٌٟف٢ ٘بْ ،«خ٥ففت»



 117/ ـ٣ٔٚ اثٗ ٌقف ؼـ ا٤فا٣٘ اؼة ٚ ففًٞٙ ثبقتبة

2-1-6.ُاضاسِبآٗ٘يّٕاٖهزّباٗشاً٘اىباستاىستطت٘اى()ص

بالْيالَنُهْمّّیالْفِصاللُِّإن ّال الِ یَنّآَمنالواَّوال الِ یَنَّعالاُدواَّوالص الابِِئَنَّوالن َصالاَرىَّواْلَمُجالوَسَّوال الِ یَنَّأْشالرَُكواِّإن ّالل الالهَّ﴿: 17 آ٤ـ١  ضح، وٛـ٠ ؼـ
ٖ  ـؼ٤ـف  ؼـ آ٘بٖ آ٥٤ٗ ٚ ا٘ؽ؛ ٌؽٜ ٘ب٥ٔؽٜ «ٔدٛن» قـتٍت٥بٖ، ،﴾ِإن ّالل الَهَّعَلىُّكلَِّّشْ ٍءَّشِهي ٌّیالْوَمّاْلِقيَاَمِةّ ٖ  ذ٥ـفٚا  اؼ٤ـب

ـ  ؼـ ٚ ؼٜوـف  تٛخّٝ ثبوتبٖ ا٤فا٥٘بٖ آ٥٤ٗ ٝث ٥٘ك ـ٣ٔٚ اٗث اوت. ٌؽٜ آٚـؼٜ آوٕب٣٘ ٝ  غـٛؼ  اٌـقب  اِـغالضبت  ثـ

ؽ قـتٍت٣، آ٥٤ٗ  :اوت ؼاؼٜ ٍ٘بٖ ـا اوالْ ٝث غ٤ًٛ ٌفا٤ً ٚ ٕ٘ٛؼٜ اٌبـٜ ٚ... ٘بـ ،ٔدٛن ٕٞبٙ٘

ّليالالالالالالالالالالالالالالهِّعّیالالالالالالالالالالالالالالومُّكالالالالالالالالالالالالالاللّ ّاللِّّلعنالالالالالالالالالالالالالالةُّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
 

ّبلعنالالالالالالالالالالهِّّاجملالالالالالالالالالالوسِّّمالالالالالالالالالالنَّأوىلّفهالالالالالالالالالالوّ
ّ(52ّ:7ّجّ،1998)ّ

 اوت.( وكاٚاـ غؽا ِقٙت ثٝ «ٔدٛن» اق ث٥ً ٢ٚ ق٤فا ثبؼ؛ اٚ ثف غؽا ِقٙت ـٚق ٞف )تفخٕٝ:

ـ  ٌفف ٝث وٝ ؼا٘ىتٝ قـتٍت٣ اف٥بؼ اق ـا ق٘ٛـٚ ف٥ؽ ،ـ٣ٔٚ اٗث ٗ  فجـؽاهلل » اٚ ٕٔـؽٚش  ضضـٛ ٗ  ؼـ «فجـؽاهلل  ثـ  ا٤ـ

 :اوت ٤بفتٝ تمؽّن ف٥ؽ،

ّف الالالالالالالر فهّموسالالالالالالالياًّّعيالالالالالالال اًّّكالالالالالالالانَّّقالالالالالالال 
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
 

ّاءحَ الالالالالالفَِّبّّولُهالالالالالالَتّّاوَمالالالالالالّفيالالالالالالهِّّلهالالالالالالاكَّمَّّ
ّ(71ّ:1ّجّ،مهان)ّ

 ثػ٥ٍؽ.( ٌفافت ـا آٖ ،ف٥ؽ ا٤ٗ ؼـ تٛ ٣ٔغفّ ٚ ٍ٘بط ٚ ثٛؼٜ ٔدٛو٣ ف٥ؽ٢ ،٘ٛـٚق ف٥ؽ )تفخٕٝ:

ٖ  ٤فاٖا ؼـ قـتٍت٥بٖ اف٥بؼ اق ـا ٘ٛـٚق ف٥ؽ ،ٌبفف ٚ اوت قـتٍت٥بٖ ٕ٘بؼ ،«ٔدٛن» ٚال٠  ٝ  ثبوـتب ٝ  ؼا٘ىـت  اق وـ

   اوت. ثفغٛـؼاـ آ٘بٖ ٥ٔبٖ ؼـ ا٢ ٤ٚمٜ لؽاوت

 اق وٕتـف  ِـؿا  ذىـٙؽؼ؛  ٕ٘ـ٣  ـاٞب آٖ ذفوت٣ آتً ،آ٘بٖ آ٥٤ٗ ٚ ؼ٤ٗ ٚ ثبوتبٖ ا٤فا٥٘بٖ ٝث اٞتٕبْ ثب ٚخٛؼ ،اٗث ـ٣ٔٚ

ً  ٚ اـاؼت ـٌٚـ٣ٙ  ٝث ،ثى٥بـ٢ لّب٤ؽ ؼـ ،٢ٚ اوت. ؼٜوف ٤بؼ ٞب آتٍىؽٜ ٚ قـتٍت٥بٖ ٔقبثؽ ٝ  ـا غـٛؼ  ٌـفا٤  ثـ

 اوت: ق٤ف اث٥بت ،خّٕٝ آٖ اق ،ؼاٌتٝ اثفاق اوالْ ؼ٤ٗ

ّبيننالالالالالالالاّاملالالالالالالالودةِّّأسالالالالالالالبابَّّویالالالالالالال ُم ُّّ.1
ّوحالالالالالالَ  ّلل ِّّال وحيالالالالالال َّّوإخمُصالالالالالالناّ.2
ّابهبالالالالالالاّال الالالالالالكّ ّیالْقالالالالالالر ُّّالّمبعرفالالالالالالةٍّّ.3

 

ّعاشالالالالالالالالالمِّّآلِّّنِمالالالالالالالالالّاألبالالالالالالالالالرارَّّمودتُنالالالالالالالالالاّ
ّاملقالالالالالالالالالالاِومّيفّدینالالالالالالالالالالهّعالالالالالالالالالالنّوتالالالالالالالالال بيبنا

ّهبالالالالالاِجمِّّعليهالالالالالاّطعالالالالالنٍّّذيّطْعالالالالالنُّّوال
ّ

ّّ(82ّ:5ّجّ،مهان)ّ
ٗ  ٚ ٤ٍب٘ٝ غؽاٚ٘ؽ تٚضؽا٥ّ٘ ثٝ ٔب ثبٚـ ، ٞبٌٓ آَ ٥٘ىبٖ ثٝ ٔب فٍك .3-2-1 )تفخٕٝ: ٖ  ثفاثـف  ؼـ ٔـب  ؼفـبؿ  ٕٞسٙـ٥  ؼٌـٕٙب

٣ ـاٜ ؼـٌبًٞ ثٝ ٌه وٝ اوت ٌٙبغت٣ وجت ثٝ ،ا٤ٗ ٚ غٛـؼٜ ذ٥ٛ٘ؽ ٞٓ ثب ؼ٤ًٙ، ٣ وه ٥ٞر ٚ ٤بثؽ ٕ٘  ـا آٖ تٛا٘ـؽ  ٕ٘

   .(ؼٞؽ لفاـ ٞدْٛ ٔٛـؼ

2-1-7.ٍاژگاىٖفاسسدسضعشابيٖسٍه 

ٖ  اق فبـو٣ ٔقفّة ٚال٠ 400 ضؽٚؼ ٌؽ، تطم٥ك وٝ آ٘دب تب خىتبـ، ا٤ٗ ؼـ  ،ٌفؼ٤ـؽ  اوـتػفاج  اثـٗ ـٚٔـ٣   ؼ٤ـٛا

ٗ  ثـكـي  غٛؼ تفؼ٤ؽ، ثؽٖٚ ،قثبٖ ففة ٌبفف٢ ٌقف ؼـ فبـو٣ ٌبٖٚال اق ٔمؽاـ ا٤ٗ ُ  تـف٤  ذـؿ٤ف٢ تأث٥ف ثـف  ؼ٥ِـ
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 ؼ:ٌٛ ٣ٔ ثىٙؽٜ ٚالٌبٖ ا٤ٗ اق ٞب٣٤ ٕ٘ٛٝ٘ ٝثؼـ ق٤ف،  اوت. ٣فبـو اؼة ٚ ففًٞٙ اق ٢ٚ ٘بذؿ٤ف اختٙبة

.فَالر2-1-5-1

 ٤ٌٛؽ: ٣ٔ اٗث ـ٣ٔٚ .(113 :1968 دٛا٥ِم٣،اِـ.ن: ) اوت فٛالؼ ٔقفّة ٚ فبـو٣ ا٢ ٚالٜ

ُُّمالالالالالالالالالالالالالر دةًّّحفالالالالالالالالالالالالال ّأليبّصالالالالالالالالالالالالاللعةًّّي
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
 

ّفالالالالالالالالالالالالوالذِّّمالالالالالالالالالالالالرآةُّّسالالالالالالالالالالالالاح هاّكالالالالالالالالالالالالأنّ
ّ(668ّ:2ّجّ،1998)ّّ

 اوت(. فٛالؼ آ١ٙ٤ آٖ ٔفوك ٚ ٥ٔؽاٖ ٣٤ٌٛ وٝ ضفُ ث٣ا ِبف ٚ تبن وف ا٢ تفخٕٝ:)

2-1-5-2.طبشصر

ٝث ٔقٙب٢ لٙـؽ وـف٥ؽ ثىـ٥بـ وـػت     « تجفقؼ»ٔقفّة ٚال٠ فبـو٣ « عجفقؼ»ؼـ ففًٞٙ فبـو٣ ٔق٥ٗ آٔؽٜ اوت وٝ 

 ٌـ٣٤ٛ  ؛اوـت  «قؼ» ٚ «تجـف » اق تٔفوّ ،«تجفقؼ»«(. عجفقؼ» ٠تب: ؾ٤ُ ٔبؼّ ؛ اٗث ٔٙؾٛـ، ث1021٣: 1 ج ،1370اوت )

 اوت: وفٚؼٜ ز٥ٙٗ اٗث ـ٣ٔٚ .(165 :1386،  ٥ٌفـ.ن: ) ا٘ؽ تفا٥ٌؽٜ ٚ قؼٜ ثبتجف ـا اعفافً ثى٥بـ، وػت٣ اق

ّفوقَهالالالاّالطالالالرَبزَدّمالالالنّالوجالالالو ُِّّضالالالُح ُّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
 

ّتالَعص الالالالالرُّّالالالالالال ِّهانِِّّمالالالالالنّالعيالالالالالونِّّدمالالالالال ُّّ
ّ(112ّ:3ّجّ،1998)ّ

ـ  ثـب  وـفظ  ذٛوـت٣  اق وٝ اوت ٕب٣٘زٍ اٌه ٔب٘ٙؽ ثٝ ،وفي ثبال٢ لٙؽ اق ٞب زٟفٜ غٌٛطب٣ِ )تفخٕٝ: ٝ  ؼاؼٖ فٍـب  ٌففتـ

 (.ثبٌٙؽ

2-1-5-5.اسجَاى

 اوت: وفٚؼٜ ز٥ٙٗ اٗث ـ٣ٔٚ اوت. اـغٛا٣٘ ٔقفّة

ّدمّمالالالالالالالالالالالالالنُّحل الالالالالالالالالالالالالةّالقنالالالالالالالالالالالالالاّكسالالالالالالالالالالالالال ه
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
 

ّأُرجالالالالالالوانِّّمالالالالالالنّاللِّّلالالالالالال ىّفأضالالالالالالحتّ
ّ(48ّ:6ّجّ،1998)ّ

 (.ؼـآٔؽ اـغٛاٖ ـً٘ ثٝ غؽاٚ٘ؽ ٘كؼ ٚ وفؼ ثفتٗ غٖٛ اق اثف٣ٍٕ٤ ِجبو٣ ،٥٘كٜ آٖ )تفخٕٝ:

2-1-5-7.ٌّاسجل

 ٤ٌٛؽ: ٣ٔ اٗث ـ٣ٔٚ .اوت «ا٘بـ ٌُ» ٔقفّة ،ٚالٜ ا٤ٗ

ّوُأحضالالالالالالالالالالالرتُّّْجلنالالالالالالالالالالالارَّّأحضالالالالالالالالالالالرمتوين
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
 

ًيَّّالكالالالالالالالالالربىّدبسالالالالالالالالاليةُّّ ُُّتنالالالالالالالالال ُّّلغالالالالالالالالال
ّّ(365ّ:1ّجّ،مهان)ّ

ٖ  ٣ٔ خّٕٝ آٖ اق ٚ اوت ففاٚاٖ اٗث ـ٣ٔٚ ؼ٤ٛاٖ ؼـ فبـو٣ ٚالٌبٖ ٝ  تـٛا ٓ  ثـ  ٚ ،«ن اإلسالف» ب٘ٙـؽ ٔ غٕـف  ٢بٞـ  اوـ

ؽٔ آٖ ؽفٚف  .وفؼ اٌبـٜ ...ٚ «نالْرجس» ٔثُ ٞب ٌُ ٘بْ ٚ «الطنبور» ٔثُ ٔٛو٥م٣ آالت ٚ «الطهرجار » بٙ٘

2-1-8.تقل٘ذاصاهثالٍحکنٖفاسس

ً  ٘فـٛؾ  ٞـب٢  خّـٜٛ  ؼ٤ٍف اق ٖ  ففٞٙـ ً  ؼـ ا٤فا٥٘ـب َ  ٘فـٛؾ  ،ففثـ٣  اؼة ٚ ففٞٙـ ٓ  ٚ أثـب ٖ  ٚ ا٤فا٘ـ٣  ضىـ  وـػٙب

ٝ  ؼـ ،٣فجّبو فّف ٌبففاٖ ٥ٍتفث اوت. آ٘بٖ ١ضى٥ٕب٘ ٝ  ا٤فا٘ـ٣،  ا٘ـؽـقٞب٢  ٚ ذٙـؽ  وـبـ٥ٌف٢  ثـ ٜ  ثـ  لبِـت  ؼـ ٤ٚـم



 119/ ـ٣ٔٚ اثٗ ٌقف ؼـ ا٤فا٣٘ اؼة ٚ ففًٞٙ ثبقتبة

ـ  ٞىـتٙؽ.  ؼوت ز٥فٜ ثى٥بـ ٞب إِثُ ضفة ٚ لّبـ وّٕبت ُ  ضـفة  تث٥ٙبٔت٥ّٙ ٖ  ٌـقف  ؼـ ا٤فا٘ـ٣  ٞـب٢  إِثـ  ٌـبففا

   اوت. ٔالضؾٝ لبثُ ـ٣ٌٙٚ ٝث ،ا٘ؽن ٣ّتأّٔ ثب ٣فجّبو

فاْ اق ل٥فٚا٣٘ ـ٥ٌك اٗث فاْ وٝ ٙؽو ٣ٔ ٘مُ ؼاوتب٣٘ ٛـٌ ٟث ٖ  ٤ه غ٥ب٘ت ؼ٤ؽٖ ثب ٟث ٝ  زٛذـب  ٤ٌٛـؽ:  ٔـ٣  غـٛؼ  ثـ

ٝ  ؼـ ،٢ٚ .اوت( ف٥ت ف٥ت، ؼـ ٍ٘ف٤ىتٗتفخٕٝ: ) (2ّ:72،ّج1372ّ)ّ«َعي ٌّّالَعي ََِّّتَم لُّ» ٖ  اؼأـ ٝ  وٙـؽ  ٔـ٣  ث٥ـب  وـ

فاْ وػٗ ا٤ٗ ،اٗث ـ٣ٔٚ    اوت: ؼٜوف ٘مُ غٛؼ اٌقبـ ؼـ ـا ٌٛـ ٟث

ّعيالالالالالالالالالالالالالالالالالال ُّّالعيالالالالالالالالالالالالالالالالالال َِّّتَم الالالالالالالالالالالالالالالالالاللُّّ.1
ًٍّّوكالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاللّ ّ.2 ّوشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرٍّّخالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال

 

ّرَیالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ُّّاحلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ِّّّيفّولالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليسّ
ّغيالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ُّّالعواقالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ِّّخلالالالالالالالالالالالالالالالالالالال َّ

ّ

ّ(182ّ:1ّجّ،1998ّ،ابنّروم )ّ
ٖ  ثـؽ٢  ٚ غـٛة  وبـ ٞف ٚ .2 .٥ىت٘ غؽاٚ٘ؽ ٚخٛؼ ؼـ ٣ٌىّ ٥ٞر ٚ اوت ف٥ت ف٥ت، ؼـ ٍ٘ف٤ىتٗ .1 )تفخٕٝ:  ؼـ ثـؽٚ

 .(اوت ٘بٔقّْٛ آٖ، وفا٘دبْ ٌففتٗ ف٘ؾ

ُ  ا٤فا٘ـ٣  ٤ه اق لت٥جٝ اٗث وٝ ا٢ ضى٥ٕبٝ٘ وػٗ اق ٜ  ٘مـ ٖ  ٔـ٣  اوـت  وـفؼ  ثـفا٢  ٍ٘فا٘ـ٣  ٚ ل٥بٔـت  ٔٛضـٛؿ  تـٛا

ـ  ضبِت ٌؽ: ٌفتٝ ا٤فا٣٘ ٔفؼ٢ ٝث ؼـ٤بفت؛ ـا وتبة ٚ ضىبة َّسالَفراًّّیُرِیال َُّّمالنَّّْحالالََّّمالا» ؼاؼ: خـٛاة  اوـت؟  زغـٛ
الةٍّّبالمَّّْ رَّاْلُعالّقال  مَّّقال َّّْجب ارٍَّّعَل ّیالْقِ مُّّوَّّأَنِيسٍِّّبمَُّّموِحشاًَّّمْنزالًّّیالْنزِلُّّوَّّزَادٍِّّبمّطَوِیمًّ َ )تفخٕـٝ:   (57ّ:3جّ،1418)ّ«ُحج   ضـب

ٖ  ضـك  ضضفت ثف ٚ ٌٛؼ ٣ٔ ٚاـؼ تفوٙبن ٔٙكٍِب٣ٞ ثٝ تٟٙب ٚ ـٚؼ ٣ٔ وفف ثٝ تٌٛٝ ث٣ وٝ وى٣ ـ  ثـؽٚ ـ  فـؿ  ٚاـؼ ٝٔٛخّ

 (اوت؟ زٍٛ٘ٝ ،ٌٛؼ ٣ٔ

ٗ  اق اٌـقبـي  ؼـ اثـٗ ـٚٔـ٣   وٝ اوت ٔقتمؽ يفّاألدبّاملصالون وتبة ِبضت ٝ ذؿ٤فف تـأث٥ف  ا٤فا٘ـ٣  ىٕـت ض ا٤ـ  تـ

 :(147: 1984)اِقىىف٢،  ٤ٌٛؽ ٣ٔ وٝ آ٘دب اوت،
ّإقامالالالالالةٍّّبالالالالال ارِّّالالالالالال نياّمالالالالالاّلََعْمالالالالالُركّ.1
ّوإَّنالالالالالاّفيهالالالالالاّالنالالالالالاسّبقالالالالالاءُّّوكيالالالالال ّ.2

 

ًِّّعالالالالاٌلّعالالالالالنّزالَّّإذاّ ّغطاؤهالالالالالاّالبصالالالالال
ّبقاؤهالالالالالالالالالالاّالفنالالالالالالالالالالاءّأبسالالالالالالالالالالبابّیُنالالالالالالالالالالالُّ

ّ

ّّ(157ّ:1ّجّ،1998ّ،ابنّروم )
ٗ  زغٛـ .2 .٥٘ىت ٔب٘ؽٖ خب٢ ؼ٥٘ب ـٚؼ، ـوٙب تٛ زٍٓ اق ذفؼٜ اٌف وٝ وٌٛٙؽ تٛ خبٖ ثٝ .1 )تفخٕٝ:  آؼٔـ٣  اوـت  ٕٔىـ

ب٘ؽ، ثبل٣  ـٚؼ.( ٣ٔ ؼوت اق فٙب اوجبة ثب آؼ٣ٔ ق٘ؽ٣ٌ وٝ ضب٣ِ ؼـ ٕث

ٗ  ثؽثػت ٚ ٘با٥ٔؽتف٤ٗ ا٤فا٥٘بٖ اوت ٌؽٜ ٔٛخت ،ق٘ؽ٣ٌ ٝث فيٍ٘ ٘ٛؿ ا٤ٗ  ٝ  ثؽا٘ٙـؽ  وىـ٣  ـا فـفؼ  تـف٤  وـ

ًَِّّْعلالىُّدناليالا ُِّّفال ّأَقالامََّّمالنَّّْسالْعيَاًّّالن الاسَِّّأْخيال ُّ»ّبُزِرمجِْهالُر:ّقالالَّ» :وٙـؽ  ٣ٔ تفن آغفت و٢ٛ ٝث ـا ؼ٥٘ب غب٣ِ، ؼوت ثب ّغال
ًِّّْآِخَرتِهِّّإىَلَّّواْرحَتَلََّّسَ اٍد،  ؼ٥٘ـب٢  وٝ اوت وى٣  تالي، ؼـ ٔفؼْ ٘با٥ٔؽتف٤ٗ)تفخٕٝ:  (31ّ:7ّجّ،2554ّ،يباآل)ّ«زَاٍد.ّبَِغ

ٖ  ،ضم٥مـت  ؼـ (وٙؽ. ٣ٔ وٛذ  آغفت و٢ٛ ثٝ تٌٛٝ ثؽٖٚ ٚ ٟ٘بؼٜ ثٙب  ٘بـاوت٣ ثف ـا غٛؼ  ت وـّٙ  ،وـفا٢  تـبق٢  ٌـبففا

ُ  ٚ ٞـب  إِثُ ضفة تفخ١ٕ ٚ ا٤فا٣٘ ٌبففا١٘ ٤بؼٌبـٞب٢ ٝ  ا٤فا٘ـ٣  ٞـب٢  ٔثـ ٝ  ـا ففثـ٣  اؼة ٚ ٌـقف  ثـ  ٌـؿاـ٢  ذب٤ـ

 وفؼ٘ؽ.
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3.ًِت٘ج
ٓ  ثـب  ثىـ٥بـ٢  ٣اؼث ٚ فف٣ٍٙٞ تقبٔالت قثبٖ، ؼٚ ا٤ٗ ففة، ٚ ا٤فاٖ ث٥ٗ خغفاف٥ب٣٤ ٚ فىف٢ فف٣ٍٙٞ، تٍبثٟبت ؼ٥ُِ ثٝ  ٞـ

ْ  ٚ آؼاة ففٞٙـً،  ثٝ اٌبـٜ وٝ اوت ٣فجّبو ْؼّٚ ؼٚـ٠ ؼـ ٣ففث ٌقف وفآٔؽ ٌبففاٖ اق اثٗ ـ٣ٔٚ ٘ؽ.ـؼا  ،ا٤فا٘ـ٣  ـوـٛ

ً  آؼاة ٚ ٔٛوـ٥م٣  آالت ٚ آٚاق ضىـٓ،  ٚ أثبَ ٚ...، ٟٔفٌبٖ ،٘ٛـٚق ثبوتب٣٘ اف٥بؼ ٔب٘ٙؽ َ  ،ا٤فا٘ـ٣...  ذٌٛـ ْ  اوـتقٕب  ٘ـب

ٝ  ٍ٘بٍ٘ف اٚ، اٌقبـ ؼـ ...ٚ وبوب٣٘ ٞب٢ ٌػ٥ّّت ففاغٛا٣٘ ،٣ا٤فا٘ ٌٟفٞب٢ ٝ  ٢ٚ ٤ٚـم٠  تٛخّـ ٖ  ثـ ً  ٚ ا٤ـفا  اؼة ٚ ففٞٙـ

ٙؽتٛا ٌبفف ،اثٗ ـ٣ٔٚ اوت. ثٛؼٜ ا٤فا٣٘ غبَّ  ث٥ٍـتف  ٚ وـفؼٜ  آقٔـب٣٤  عجـ اؼث٣ فٖٙٛ ا٘ٛاؿ ؼـ وٝ اوت ا٢ ذفآٚاقٜ ٚ ٕ٘

ً  اق ٔتأثّف اٚ ٌقف اوت. ٌؽٜ وفٚؼٜ ٔؽش فّٗ ؼـ اٚ اٌقبـ ٖ  ٚ ٞـب  ففٞٙـ ٝ  اوـت  ػتّفـ٣ ٔ ٞـب٢  تٕـؽّ ٝ  وـ  ـا آٖ ٞـب٢  ٍ٘ـب٘

ٗ  ٔػتّف٣ ٞب٢ تٕؽّٖ اق ـٌٚٗ قثب٣٘ ٚ ٔٙىدٓ تفو٥ج٣ ثب غٛؼ ٌقف ؼـ اٚ وفؼ. ٍٔبٞؽٜ يلّب٤ؽ ؼـ تٛاٖ ٣ٔ  ـا٘ـؽٜ  وـػ

َ  غٛؼ ثٝ ـا ٢ٚ ؼ٤ٛاٖ اق ٚو٥ق٣ ؼا١ٙٔ ،فبـو٣ ؼاـ ـ٤ٍٝ ٚ وٟٗ تٕؽّٖ ،ٞب آٖ ٥ٔبٖ اق ى٥ِٚٗ ؛اوت  اوـت.  ؼاؼٜ اغتّـب

ٖ  ف٥ـفٚق،  ثٟـفاْ،  اـؼٌـ٥ف،  ،ٔب٘ٙـؽ  ا٤فا٘ـ٣  ٔػتّف ذبؼٌبٞبٖ ٥٘ك ٚ ٌٛ٘بٌٖٛ اؼ٤بٖ اق غٛؼ اٌقبـ ؼـ اٚ  ق٘ـؽ٣ٌ  ،ٚ... وبوـب

ٗ  اوت. ٤بفتٝ ـاٜ ففة اؼة ٚ ففًٞٙ ثٝ ثبوتبٖ ا٤فاٖ اق وٝ اوت ـا٘ؽٜ وػٗ ...ٚ ِقت ٚ ِٟٛ ٔدبِه ٔفؼْ، ٝ  ضـٕ  ا٤ٙىـ

ٝ  ـ٣ٔٚ اثٗ تجبـ ٥٘ك ٚ ٥بٖفجّبو غالفت ؼـثبـ ؼـ ا٤فا٣٘ فٙبِف ٌىتفؼ٠ ٘فٛؾ ٝ  وـ ً  ؼـ ـ٤ٍـ  ؼاـؼ، ٤ٛ٘ـب٣٘  ٚ ا٤فا٘ـ٣  ففٞٙـ

 اثٗ ـٚٔـ٣  وٝ اوت تٛخّٝ ٌب٤بٖ ثى٥بـ .ثبٌؽ ا٤فا٣٘ اؼة ٚ ففًٞٙ اق ٌبفف ذؿ٤ف٢تأث٥ف ٠وٙٙؽ تم٤ّٛت فٛأُ اق تٛا٘ؽ ٣ٔ

ً  ٚ ا٤فا٣٘ غ٤ًٛ، تجبـ فٙٛاٖ ثٝ ٤ٛ٘بٖ ٚ ا٤فاٖ ث٥ٗ ٘ىج٣ ٚ غ٣٘ٛ ذ٥ٛ٘ؽ٢ ا٤دبؼ ضٕٗ اٌقبـي اق ثى٥بـ٢ ؼـ  ٢ٚ ففٞٙـ

 ؼـ ٌـبفف  وٝ اوت تٛخّٝ خبِت .ـوؽ ٣ٔ ٘ؾف ثٝ ا٤فا٣٘ اؼة ٚ ففًٞٙ ٥ٌفت١ ثى٥بـ ٚ ؼاؼٜ ثفتف٢ ؼ٤ٍف ٞب٢ ففًٞٙ ثف ـا

 اوت. ؼا٘ىتٝ ٌٛـ فاْثٟ ٘ماؼ اق ٚ اوبوفٜ ففق٘ؽ ـا غٛؼ ٞب٤ً وفٚؼٜ ثفغ٣
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1815. 



 
ّ(حمّكمةّ-ّعلمّيةّ)فصلّيةّاملقارنّاألدبّيفّحبوث
 کرمانشا ّرازي،ّجامعةّاإلنسانّية،ّوالعلومّاآلدابّکلّّية

ّٖٕٔ-ّ٘ٓٔص ّم،2ّّٕٔٓ /ّهال.9ّّٖٗٔهال.ّش/97ّّٖٔربي ،9ّٕة،ّالع دّثّامنةّالالّسن

ّٔالّروم ّابنّشعرّيفّاإلیراينّواألدبّقافةالثّّّص ی

 2عي اينّسهيم
 إيران آاب ان، أل، البي  اإل ةا ر   ج بوأل ،وآ اهب  اعوربي أل اعل  أل فرع يف ش ع اهاعر   ط عينأل

3ّزاد سع ونّجواد
 إيران آاب ان، اال البيأل، ةا ر   ج بوأل ،وآ اهب  اعوربي أل اعل  أل ق   يف بش  ک أ   ذ

ّامللّ  
 عيلووألاعط   ق وو ئره مجوو ل يا ىوور ذ،اع وو  شووي  اع     غوو م ب وو در  بوو و   ين،اعا وو  وين   وواع اعو وور شوووراء غظوو أ بوو  ه( 082-001  اعر وبوو  ابوو  يووور  

 قور إن وو .اعشو غر ق و ئر غلو  ضوعءى  أعقو  قور اإليوراين وای   ق فوألاعا   أتثو: ي و دجتل   بو  شاو:ة جعانو  ىنو ک .اعوربي وأل  وواعل   بالغو وأانق   
 خم ل وأل جعانو  حتريور إىل هتورف ألحتليلي و - ألواو ي     ا وأل ،املق عوأل ىوذه ق و ئره. بوو  يف اإليرانيوأل وا ضو  ة ق فوألاعا   بو  خم ل وأل ظ ىرمب أتث ر
 واعکلموو د أل،اإليراني وو واعووو  اد ق عيوورواع    االح  وو الد، ع قيووي   يعانووو غوو  کينحوور يتاع وو اعر وبوو  ابوو  أشووو   فوو  ألاإليراني وو وا ضوو  ة اعا ق فووأل بوو 

 يف ش ينوو  يتاع وو  ا ووألر  اع هلووذه ئي ووي ألاعر   احملوو و  إن   .بن جيووأل بطريقووأل و... اإليرانيووأل وایبوو ك  املوورن أمسوو ء وذكوور وا  مووأل، وایباوو ل أل،اع    ووي  
 بووو  وک  وو: وحتليوول نقوورو  ألوای بي وو ألاعولمي وو اعر وبوو  ابوو  حيوو ة غلوو  ألغ ب وو نظوورة اىوو  أل،اع رن ووي   املر  ووأل غلوو  بو موورة املقوو  ن، ای   جموو ل

 ق فوألاعا   بو  خم ل وأل مبظو ىر رأتث و قور اعر وبو  ابو  أن   اعينحر هلذا ئي ي ألاعر     ئجاعن   ک ير .ق  ئره يف اإليراين وای   ق فألاعا   وکراغي  د املض ب 
 وقور أل،اإليراني و وا ضو  ة اعا ق فوأل بو  اعر وبو  البو  غميقو    أتث ورا   ناينو  أن نريور ،املقو ل ىوذا يف بن و . اععا ووأل واملورفوأل ابعين و:ة اإليراين، وای  
 وا ضو  ة إيوران، وطنوو، ثق فوأل کقورم وعکو  .ألاإل والبي   ينو   امل يف ظوراعن   بو  مینووو بعطنوو،م اعقلوي اى م بو أبن    يجألاعن   ىذه إع  أيض  والن 
   يو  .اعش    غراعش   ىذا  ي ة اع  ري أل عاغلاعش   ب  اآلدري ، اعور  ی ابء ألاإليراني  

 .اعوربي أل أل اعل   ،ألاع    ي   ألق فاعا   ور،اعش   ،اعر وب  اب  ،ای   املق  ن :ةليليّّال ّّّالکلمات
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