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 چکیده

ؿكآٗـ، مثبٙ ٝ ٛظبٕ ِٛب٠ٛ ُٜب٦ً ام ١ِٜب٦ٗ ٠ً تٔٞف ث٠ ٓٞكت ٧ي ٢ٛبؿ ُٜبؽت٠ ُـ٣  ارت٘بػ٦ 

ا٥ پـ٧ـاك ُـ ٠ً ؿك ؿكٝٙ ا٧ٚ ٢ٛبؿ ثبك ٗؼٜب٦٧ ؽب٦ٓ  ؽبّ آٙ ٨ٛن ث٠ ٝرٞؿ آٗـ ٝ آغالعبت ٧ٝوٟ

١ب٥ ؽبّ ؿك مثبٙ تٔٞف كا ث٠ ؿٝ ؿًت٠  ؿاُت ٝ ثلا٥ ٛبآُٜب٧بٙ ث٠ ا٧ٚ ٌٗتت ٛبٗل٢ٕٞ ثٞؿ. ٝاهٟ

١ب٦٧ اًت، ٠ً ؿك  ل٥. ؿًت٤ اّٝ ٝاهٟاٛـ: ٦ٌ٧ آغالعبت ك٦ً٘. ؿٕٝ كٗن١ب٥ ت٧ٞٔ تو٨ٌٖ ًلؿٟ

١ب٥ ؽبّ  ؿًت٤ ؿٕٝ ام ٝاهٟت. ُ٘بك آغالعبت ك٦ً٘ ٝ ٝاهُبٙ ٧ٝو٣ ٢ٛبؿ تٔٞف ؿكآٗـٟ اً

١ب٥  ٓٞك٨بٙ، ت٧ٞٔل١ب٥ ٛ٘بؿ٧ٚ ؿك اؿث٨بت ػلكب٦ٛ اًت. ا٧ٚ ت٧ٞٔل١ب ٠ً ؿبٓجبً ٛبٕ ػٜبٓل ٝ پـ٧ـٟ

١ب ٝ ٗؼب٦ٛ  ػبكف ٝ ٨ًٔـ اُبكت ث٠ ؿك٧بكت١ب٥ ٛبُلت٦ٜ  اٛـ ١ل ًـإ كٗن٥ ام ا٧ـٟ  عج٨ؼ٦ ٝ ع٦ٌ

ؿ٨ج٦ ٓٞك٦ ُبػل ١ٌتٜـ. ٛ٘بؿپلؿام٥ ؿك ُؼل كبك٦ً تول٧جب ثب ًٜب٦٧ ك٨ً٘ت ٧بكت. پ٨َ ام ٥ٝ 

ؿك ُؼل ُبػلاٙ ػبكف ًبكثلؿ ا٠ِٜٛٞ٧ تٔب٧ٝل ٛ٘بؿ٧ٚ ث٨ٌبك اٛـى اًت. اٗب ٨٘١ٚ تٔب٧ٝل ك٠ِ٧ ؿك 

ؿك اؿث٨بت ٓٞك٠٨ ٧ٌجبكٟ ٝ اكتزبالَ ؿك آحبك ًٜب٦٧  ًٜت اؿث٦ پ٨َ ام ٥ٝ ؿاكؿ. ثٜب ثلا٧ٚ ٛ٘بؿپلؿام٥

١ب٥  ؿن٥ٞٛ ٧ب ؿ٧ِلاٙ پـ٧ـ ٨ٛبٗـٟ اًت ث٠ٌٔ ُبػلاٙ ػبكف ثلا٥ كٗنًبم٥ ام ٨ٗلاث اؿث٦ ٢ًٚ ث٢لٟ

ث٨ٌبك ُلكت٠ اٛـ. ؿك ا٧ٚ تغو٨ن ثل آ٨ٖٛ تب ً٘ج٨ٌٖٓٞ ٝ ٛ٘بؿ ؿك تٔٞف ام ام ًٜب٦٧ تب ٥ٞٓٞٗ كا 

 ٗٞكؿ ثلك٦ً هلاك ؿ٨١ٖ.

 تٔٞف، ٛ٘بؿپلؿام٥، ً٘ج٨ٌٖٓٞ، ًٜب٦٧، ٥ٞٓٞٗ. :لیدیکلمبت ک
       10.6084/m9.figshare.11378451DOI(Digital Object Identifier):  

 

وم 
 عل

وی
 عل

جله
ه

ن(
نج

ل پ
سا

ی )
سان

ی ان
اله

اس
 

ره 
وا

ش
91

ز  
ایی

/  پ
99

11
  

ص 
 /

18-
77 

 

 2شهنبز براهویی تبجی، 1فرخنده میربلوچ
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 مقدمه           
ؿك ؽّٔٞ ُجب١ت ثٞع٨وب٥ ٗٞالٛب ثب ٌٗتت ًٞككئب٨ٌٖٓ، تغو٨وبت٦ اٛزبٕ ُلكت٠ اًت؛ اٗب ام آٛزب ٠ً ٗٞالٛب ا٨ٓٝٚ ُؾ٦ٔ 

١ب ُلكت٠ اًت، ُب٧ٌت٠ اًت ٠ً ؿك آحبك ؿك ا٧ٚ كاٟ ام ُقُتِبٙ ؽٞؿ ث٢ل٨ٌٟٛت ٠ً ص٨ٜٚ اٛـ٠ِ٧ ١ب٦٧ اكائ٠ ًلؿٟ اًت ٝ 

پ٨ِِبٗبٙ اٝ ٨ٛن تغو٨وبت٦ اٛزبٕ ٨ُلؿ. ًٜب٦٧ ام ر٠ٔ٘ ػبككبٙ ٝ ُبػلا٦ٛ اًت ٠ً ث٠ ُـت، ٗٞالٛب كا تغت تأح٨ل هلاك ؿاؿٟ 

ٛب ؿك ث٨ٌبك٥ ٗٞاكؿ، ١ٖ ؿك ٗخ٥ٜٞ  ُٞؿ؛ ٗٞالاًت ٝ اهتجبًبت ٝ تأح٨لپق٧ل٥ ٗٞالٛب ام ًٜب٦٧ ث٠ ٝضٞط ؿك ُؼلٍ ؿ٧ـٟ ٦ٗ

١ل٠ً ًؾٜبٙ ػغبك كا ث٠ رـ ؽٞاٛـ، اًلاك »ًٜـ ٝ اكال٦ً ٨ٛن ام هّٞ ؽٞؿ ٗٞالٛب ٧ِٞ٨ٗـ:ٝ ١ٖ ؿك ؿن٨ٓبت، ام ًٜب٦٧ ٧بؿ ٦ٗ

ًٜب٦٧ كا ك٢ٖ ًٜـ ٝ ١ل٠ً ًؾٜبٙ ًٜب٦٧ كا ث٠ اػتوبؿ ٗغبٓؼ٠ ٛ٘ب٧ـ، ًالٕ ٗب كا اؿكاى ًٜـ ٝ ام آٙ ثلؽٞكؿاك ُٞؿ ٝ 

(. ًٜب٦٧ ا٨ٓٝٚ ُبػل٥ اًت ٠ً ٗضب٨ٗٚ ػلكب٦ٛ كا ؿك ُؼل كبك٦ً ث٠ ًبك ُلكت ٝ ربٓت 458: 1375)اكال٦ً، « ؽٞكؿثل

١ب٥ ٗٞالٛب كا ثب٧ـ ؿك ُؼل ًٜب٦٧ ٧بكت ام ا٧ٜل٥ٝ، ثلا٥ ثلك٦ً ٝ ُٜبؽت ث٢تل تٞر٠ اًت ٠ً ك٤ِ٧ ث٨ٌبك٥ ام اٛـ٠ِ٧

ككت. آجت٠ ٗٞالٛب، ػبكف ٝ ُبػل٥ ٨ٌٛت ٠ً ؿك پ٦ تو٨ٔـ ٓلف  ١ب٥ ُبػلا٦ٛ صٞٙ ًٜب٦٧ٗٞالٛب، ثب٧ـ ث٠ ًلاؽ اٛـ٠ِ٧

ثبُـ ٝ ١٘بٙ اٛـ٠ِ٧ ١ب٥ ًٌب٦ٛ صٞٙ ًٜب٦٧ كا ُلكت٠ ٝ اثـاػ٦ ؿك آٙ اٛزبٕ ٛـاؿٟ ثبُـ، ث٠ٌٔ اٝ ػلكبٙ اٗخبّ ًٜب٦٧ ٝ 

 (.1396ػغبك كا ث٠ اٝد كًبٛـٟ ٝ ؿك ٛٞع ؽٞؿ ٗجتٌل اًت )ث٢ٜبٕ كل ٝ ؿل٧ت ، 

ٗٞالٛب ام ًٜب٦٧ ٨ٛن، ػالٟٝ ثل ا٠ٌٜ٧ ؿك ًؾٜبٙ ؽٞؿ ٗٞالٛب ث٠ ٝضٞط هبثْ ِٗب١ـٟ اًت، ٦ٗ تٞاٙ ؿك ؽّٔٞ تأح٨لپق٧ل٥ 

« (، تأح٨لات ٗٞالٛب ام آحبك ًٜب٦٧ ؿن٥ٞٛ 1389)٢ًـ٦٧ٝ، « ٨ًل٥ٞٓٞٗ ثب صلاؽ ًٜب٦٧ » » ث٠ تغو٨وبت م٧ل اُبكٟ ًلؿ: 

(، ؿكآٗـ٥ ثل تأح٨لپق٧ل٥ ٥ٞٓٞٗ ام ًٜب٦٧ ٝ 1368،  كلمإ« ) اكاؿت ٥ٞٓٞٗ ث٠ ًٜب٦٧ ؿن٥ٞٛ » (، 1384)ث٨َ ثبثبپٞك، 

 (.1368)اثلا٨١ٖ تجبك، « ػغبك 

ؿاٜٛـ، ١لص٠ ؿك ا٧ٜزبًت كٗن٥ اًت ام ػوْ ًْ ٝ عو٨وت ٗغٔن؛ ربٙ  ٓٞك٨بٙ، ر٢بٙ ٗغٌٞى كا ًب٠٧ ػبٖٓ ثبال ٦ٗ

تل٧ٚ  آٙ ٝاالتل٧ٚ ٝ ٨ُل٧ٚ اًت، ام ا٧ٚ ر٢ت كؤ٧ت ًْ ٗغٔن ٝ كٜب٥ ؿك ًْ ٝ اتغبؿ ثب« اٗلِ ًْ»ٓٞك٦ ُبػل، ِٗـّٞ 

(، ٓٞك ١1368ب٥ ػبككب٠ٛ ث٠ ُ٘بك ٦ٗ كٝؿ. اٗب ام آٛزب ٠ً ت٧ٞٔل ٝ تزٌٖ اٗل ٦ًٔ اٌٗبٙ پق٧ل ٨ٌٛت )ُجٌتل٥،  تزلث٠

رنئ٦ ٝ ع٦ٌ ُؼل ػلكب٦ٛ ث٠ فات ؿ٨لهبثْ اؿكاى عن تؼٔن ؿاكؿ. ام ١ِٜب٦ٗ ٠ً تٔٞف ث٠ ٓٞكت ٧ي ٢ٛبؿ ُٜبؽت٠ ُـ٣  

ا٥ پـ٧ـاك ُـ ٠ً ؿك ؿكٝٙ ا٧ٚ  ٛظبٕ ِٛب٠ٛ ُٜب٦ً ؽبّ آٙ ٨ٛن ث٠ ٝرٞؿ آٗـ ٝ آغالعبت ٧ٝوٟ ارت٘بػ٦ ؿكآٗـ، مثبٙ ٝ

 ٢ٛبؿ ثبك ٗؼٜب٦٧ ؽب٦ٓ ؿاُت ٝ ثلا٥ ٛبآُٜب٧بٙ ث٠ ا٧ٚ ٌٗتت ٛبٗل٢ٕٞ ثٞؿ ث٠ هّٞ ٥ٞٓٞٗ:

 آغالعبت٦ اًت ٗل اثـاّ كا           ٠ً ام آٙ ٛجٞؿ ؽجل ؿلبّ كا

 .)٥ٞٓٞٗ، ث٦ تب(

ؿًت٤ اّٝ  اٛـ: ٦ٌ٧ آغالعبت ك٦ً٘. ؿٕٝ كٗن١ب٥ ت٧ٞٔل٥ ؿك مثبٙ تٔٞف كا ث٠ ؿٝ ؿًت٠ تو٨ٌٖ ًلؿٟ ١ب٥ ؽبّ ٝاهٟ

 ١ب٦٧ اًت، ٠ً ؿك ُ٘بك آغالعبت ك٦ً٘ ٝ ٝاهُبٙ ٧ٝو٣ ٢ٛبؿ تٔٞف ؿكآٗـٟ اًت. ٝاهٟ

بً ٛبٕ ػٜبٓل ٝ ١ب٥ ؽبّ ٓٞك٨بٙ، ت٧ٞٔل١ب٥ ٛ٘بؿ٧ٚ ؿك اؿث٨بت ػلكب٦ٛ اًت. ا٧ٚ ت٧ٞٔل١ب ٠ً ؿبٓج ؿًت٤ ؿٕٝ ام ٝاهٟ

١ب ٝ ٗؼب٦ٛ ؿ٨ج٦ ٓٞك٦  ١ب٥ ٛبُلت٦ٜ ػبكف ٝ ٨ًٔـ اُبكت ث٠ ؿك٧بكت اٛـ ١ل ًـإ كٗن٥ ام ا٧ـٟ  ١ب٥ عج٨ؼ٦ ٝ ع٦ٌ پـ٧ـٟ

ُبػل ١ٌتٜـ. ٛ٘بؿپلؿام٥ ؿك ُؼل كبك٦ً تول٧جب ثب ًٜب٦٧ ك٨ً٘ت ٧بكت. پ٨َ ام ٥ٝ ؿك ُؼل ُبػلاٙ ػبكف ًبكثلؿ ا٠ِٜٛٞ٧ 

اًت. اٗب ٨٘١ٚ تٔب٧ٝل ك٠ِ٧ ؿك ًٜت اؿث٦ پ٨َ ام ٥ٝ ؿاكؿ. ثٜب ثلا٧ٚ ٛ٘بؿپلؿام٥ ؿك اؿث٨بت  تٔب٧ٝل ٛ٘بؿ٧ٚ ث٨ٌبك اٛـى

ٓٞك٠٨ ٧ٌجبكٟ ٝ اكتزبالَ ؿك آحبك ًٜب٦٧ ؿن٥ٞٛ ٧ب ؿ٧ِلاٙ پـ٧ـ ٨ٛبٗـٟ اًت ث٠ٌٔ ُبػلاٙ ػبكف ثلا٥ كٗنًبم٥ ام ٨ٗلاث 

ٗزٔي ُلاة ٝ ٧بك ٝ عج٨ؼت ٝ ػِن ثبم٥ ثب م٧جبك٧ٝبٙ  ١ب٥ ث٨ٌبك ُلكت٠ اٛـ. ٗخالً ت٨ٓٞق ٝ ت٧ٞٔل ثبؿٟ ٝ اؿث٦ ٢ًٚ ث٢لٟ

ؿك ُؼل كبك٦ً ٝ ػلث٦ ًٜت٦ ؿ٧ل٧ٚ ثٞؿ ٠ً ُٜز٤ٜ٨ ثنك٦ُ ام تزلث٠ ١ب٥ ُبػلا٠ٛ كا ؿك ؽٞؿ ؿاُت. ٓٞك٨بٙ ٗٞاؿ ٝ 

لا٥ ١ب٥ ؽٞؿ ٧بكتٜـ. ٦٧ُٞ ًٜت ُؼل٥ ٤٘١ اٌٗبٛبت المٕ كا ث ا٥ ؿك مثبٙ ُؼل ٝ ًٜت اؿث٦ ثلا٥ ث٨بٙ تزلث٠ ٗٔبٓظ آٗبؿٟ

ؽ٘ل٠٧ »١ب٥ ٓٞك٨ب٠ٛ تـاكى ؿ٧ـٟ ثٞؿ، ُؼل ث٠ مٝؿ٥ ث٠ ثنكُتل٧ٚ كًب٤ٛ ٓٞك٨بٙ ثـّ ُلؿ٧ـ. ؿك ًٜت ُؼل ػلث٦  اٛـ٠ِ٧

ٝ ًلٝؿٙ هٔب٧ـ ٝ ؿن٨ٓبت٦ ثب ٗضب٨ٗٚ ًٌل ٝ ٌٗت٦ ٝ ػِن ٝ ثبؿٟ پلًت٦ ام ػٔل رب٦ٔ١ تب ػٔل ػجب٦ً كا٧ذ « ًلا٦٧

، ككتٚ ث٠ ٨ٗؾب٠ٛ پ٨َ ام عٔٞع آكتبة، ٓجٞع٦ مؿٙ، ٓـا٥ ؽلٝى ١ب٥ ُبػلا٠ٛ ام ثبؿٟ ٝ ٨ٗؾب٠ٛ ٝ ًبه٦ ثٞؿ. ٝٓق

ًغل٥، ُْ اكِب٦ٛ ؿك ٗزبٓي ُلاة، آٗـ ٝ ُـ ًبه٦، ؿاٗٚ ث٠ ً٘ل مؿٙ، ٝ ؽـٗت ث٠ ٨ٗؾٞاكاٙ  ٝ ٌٗتبٙ، كَٛ ًلػ 

ٖ ػلة ث٠ ٜٗت٢ب ثبؿٟ ٝ ًلػ ك٦٧ٝ ٌٗتبٙ، مال٦ٓ ٝ ًل٨ـ٥ ثبؿ٣ ٛبة، ثبؿ٣ آ٨ٗؾت٠ ثب آة، ثبؿ٣ ٗوتّٞ ثب آة، ٝ... ؿك ُؼل هـ٧

ُٜب٦ً ك٨ًـٟ ثٞؿ. ا٧ٚ ٓٞك ؽ٨بّ آٗبؿٟ ٝ م٧جب ٠ً ؿك ُؼل ُبػلاٙ رب٦ٔ١ ٗبٜٛـ اػ٦ِ ه٨ي، ػـ٥ ثٚ م٧ـ  ؿكر٤ ر٘بّ

١ب٥ اثٞٛٞاى، ٨ٓٝـ ثٚ ٧ن٧ـ، اث٦ ا٢ٜٓـ٥، ثِبكثٚ ثلؿ،  آغ٨ل٥، اٗلؤ آو٨ي، ٝ ؿك ُؼل ػ٢ـ ػجب٦ً، ام ر٠ٔ٘ ؿك ؽ٘ل٠٧

 ٧ي ٛظبٕ ١ٜل٥ ٗز٢ن ٝ آٗبؿٟ كا ؿك اؽت٨بك ٓٞك٨بٙ هلاك ؿاؿ.١ب٦ٛ، كلاٝاٙ آٗـٟ اًت،  عٌٚ ثٚ
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ؽٞاكاٙ ٝ ػٞآٖ رقثبت ٝ ًٌل ٝ ع٨لت ػبككبٙ، م٠ٜ٨ٗ كا ثلا٥ ٝكٝؿ تٔب٧ٝل ؽ٘ل٧بت  ُجب١ت ث٨ٌبك ٨ٗبٙ ث٨ؾٞؿ٢٧ب٥ ثبؿٟ

ـ ٝ ١ٜٞم ث٠ ١ب٥ ػٔل ػجب٦ً، ا٧ٚ ت٧ٞٔل١ب ؿك ًغظ اؿكاى ع٦ٌ هلاك ؿاكٛ ُؼل٥ ث٠ مثبٙ ٓٞك٨بٙ ١٘ٞاك ًلؿ. ؿك ؽ٘ل٠٧

 (.1983اٛـ)رٞؿٟ ٛٔل،  هٔ٘لٝ ُؼٞك ثبع٦ٜ ٝ ض٨٘ل ٛبؽٞؿآُبٟ ُبػلاٙ كاٟ ٨ٛبكت٠

ؽلاثبت،   ١ب٥ ه٘بك، ٓٞك٨بٙ ثنكٍ ١لًـإ ؿاكا٥ مثبٙ ٝ ٛظبٕ ت٧ٞٔل٥ ٝ ٛ٘بؿ٧ٚ ؽب٦ٓ ١ٌتٜـ. ًٜب٦٧ ؿن٥ٞٛ ام ٝاهٟ

ًبثو٠ ٝ تٌبٙ ؿ١ٜـٟ  ؿك آٙ كٝمُبك ًؾت ث٦ًبمؿ ٠ً  مٙ ٝ هالٍ ٝ كٛـ، كٗن١ب٥ ثـ٧غ ٦ٗ هٜٔـك، ٓجبًبت ٝ عبٗبت ٝ ًٖ

م( ؿك ًتبة ًِق االًلاك، ام ع٨ج تٔب٧ٝل ؽ٨بّ ث٨ٌبك اكمٛـٟ ٝ م٧جب ٝ ٗؾتْ ث٠ 606اًت. كؤ٧ب١ب٥ كٝمث٢بٙ ثو٦ٔ )ؿ: 

كؤ٧ت ٦ٗ ًٜـ ٝ ؿك كؤ٧ب٥ ؽٞؿ پ٨بٗجل اًلٕ كا ؿك ٨ٗبٙ « ُْ ًلػ»ٝ « ًتٞٙ مك ًلػ»ؽٞؿ اًٝت، اٝ ؽـا كا ث٠ ٌُْ 

ُٞؿ )كٝمث٢بٙ، ث٦ تب(. ؿك ٌٗبُلبت ٛزٖ آـ٧ٚ  ث٨ٜـ، ص٨ٜٚ ت٧ٞٔل١ب٦٧ كوظ ؿك آحبك كٝمث٢بٙ ؿ٧ـٟ ٦ٗ ة ٦ٗؿك٧ب٥ ُلا

١ب٥  ُٞؿ ٝ ١ل كَٛ ٛ٘بؿ٥ ام ٧ي ٗل٢ٕٞ اًت. ؿك كؤ٧ت ؿك ك٢ِٛب ظب١ل ٦ٗ  م( ٗلب٨١ٖ ٝ ٗؼب٦ٛ ػبككب618٠ًٛجل٥ )ؿ: 

١ب ٗلاتت ١لتِب٤ٛ ًٔٞى كٝعب٦ٛ  ُٞؿ. آٙ ك٨ِٛٚ ظب١ل ٦ٗ ١ب٥ ؽ٨ب٦ٓ ٌٗلكاً ث٠ ٌُْ ٛٞك١ب٥ ٓٞك٨بٙ عل٧و٤ ًجل٥ٝ ِٛب٠ٛ

ٝ « ٗبٟ»، «ًتبكٟ»ًٜٜـ. ٛزٖ كام٥ ٝ ػن٧ن ٌٛل٦، ػلٝد كٝعب٦ٛ كا ث٠ ً٘ي ا٧٘به١ب٥  ١ب عجو٠ ثٜـ٥ ٦ٗ كا ؿك هبٓت كَٛ

٥ عو٨وت اٛـ ٝ ثب اًتلبؿٟ ام ؿاًتبٙ عضلت اثلا٨١ٖ ؿك هلآٙ ث٠ ث٨بٙ ٗلاعْ ػلٝد ث٠ ًٞ ، ث٠ ت٧ٞٔل ٨ًِـٟ«ؽٞك٨ُـ»

(. ٧ي ت٧ٞٔل ٗلًن٥ اًت، 1350ٌٛل٦، «)ؿكؽت»(. ؿك ًتبة اٌٛبٙ ًبْٗ ػن٧نآـ٧ٚ ٌٛل٦، 1378اٛـ)ك٧زٞٙ،  پلؿاؽت٠

٠ً اًبى ١ٌت٦ ُٜب٦ً ٌٛل٦ كا ت٧ٞٔل ٦ٗ ًٜـ. ٌٛل٦ ػبٖٓ كا ث٠ ؿكؽت٦ تِج٠٨ ًلؿٟ اًت، م٨ٗٚ، كٔي االكالى اًت 

١ب٥ آٙ ٝ اٌٛبٙ  آٙ ؿكؽت ٝ ػٜبٓل ٝ عجب٧غ ص٢بكُب٠ٛ ١ٖ ُبؽ٠ٝ كٔي اّٝ ك٤ِ٧  ؿكؽت ػبٖٓ اًت ، ١لت آً٘بٙ ت٤ٜ 

ؿكؽت ٗناد، ؿكؽت ػوْ، ؿكؽت اٌٗبٙ، ؿكؽت ٝرٞؿ، ؿكؽت ؽٔن، »٣ٞ٨ٗ ا٧ٚ ؿكؽت اًت. اٝ ١٘ض٨ٜٚ ت٧ٞٔل١ب٥ 

 كا ًبؽت٠ اًت.« ؿكؽت ػٖٔ، ؿكؽت ٛٞك، ؿكؽت ٓوب

تْ ث٠ ؽٞؿ ؿاكٛـ ٝ كلؿ٧ت ٝ ؽاله٨ت آ٢ٛب كا ام اٛـ تٔب٧ٝل ٝ تؼبث٨ل ُؾ٦ٔ ٗؾ ١ب٥ ٛبة ُؾ٦ٔ ؿاُت٠ ٓٞك٨ب٦ٛ ٠ً تزلث٠

تٞاٙ ًِق ًلؿ، اٗب ٓٞك٨بٙ ٗٞمٝٙ عجغ ٝ ٗؤـ ٠ً ٓلكبً ثب ؽٞاٛـٙ ُؼل١ب٥ ث٨ٌبك ثب مثبٙ  ؽالّ ت٧ٞٔل١ب٥ اثتٌبك٥ ٦ٗ

اٛـ ٝ ت٧ٞٔل١ب ٝ ٛ٘بؿ١ب٥ ُؼل٥ ٗتـاّٝ ؿك اؿث٨بت ٓٞك٠٨، ٤ٌٔٗ ف٦ٜ١ ا٧ِبٙ ُـٟ، كَٛ ٝ ث٥ٞ كلؿ٧ت  تٔٞف اٛي ُلكت٠

٨ُلٛـ. ث٨ٌبك٥ ام ُبػلاٙ ٝ ػبككبٙ ؿكر٠  ؿك ُؼل ٝ ًؾِٜبٙ ٦٘ٛ تٞاٙ ٧بكت. آ٢ٛب ام تؼج٨ل١ب ٝ ت٧ٞٔل١ب٥ ػ٦ٗٞ٘ ث٢لٟ ٦ٗ

م( ُبٟ 834م( ُبٟ ٛؼ٘ت اهلل ٦ٓٝ )ؿ:748م(، ػ٘بؿ آـ٧ٚ ٦٘٨ٌٛ)ؿ: 688ؿٝ ٝ ٠ً ام ا٧ٚ هج٨ٜٔـ: كؾلآـ٧ٚ ػلاه٦ )ؿ:

 . م( ٝ...٨850ب٦ٓ ثؾبكا٦٧ )ؿ:م( ؽ840م( ػٔ٘ت ثؾبك٥ )ؿ:837هبًٖ اٛٞاك )ؿ:

تٞاٙ  ؿك ُؼل ا٧ٚ ُلٟٝ ام ُبػلاٙ ت٧ٞٔل١ب٥ تبمٟ ٠ً ٧ٝو٢٨ُب٥ كٗن ُؾ٦ٔ ٝ تزلث٤ كلؿ٥ ُبػل كا ؿاُت٠ ثبُـ ً٘تل ٦ٗ

٧بكت، ٗخالً ُبٟ ٛؼ٘ت اهلل ١لصٜـ ام ٢ُلت ث٨ٌبك ثلؽٞكؿاك اًت ٝ ُبٟ هبًٖ اٛٞاك ٨ٛن ًج٦ٌ ُج٠٨ ًجي ؿنّ ٥ٞٓٞٗ ؿاكؿ 

 تٞاٙ پ٨ـا ًلؿ، آحبكُبٙ ًلاًل كَٛ ٝ ث٥ٞ تو٨ٔـ ؿاكؿ. ١ب٥ كلؿ٧ت ٝ اثـاع كا ٦ٗ ٧ِبٙ ث٠ ؿُٞاك٥ ُبؽ٠ٔاٗب ؿك ُؼل ا

ٗتٞٙ ػلكب٦ٛ كبك٦ً تب ث٠ اٗلٝم ام ٜٗظل تٔب٧ٝل ؽ٨بّ ٝ تغ٨ْٔ ت٧ٞٔل١ب٥ اثـاػ٦ ٝ ك٦ً٘ صٜـاٙ ٗٞكؿ پو١َٝ هلاك 

ًلثٚ، ٧ٞٓـ ك٧زٞٙ، ٓئٞٛبكؿ ٧ٞٓنٝٙ، ؿك ثلك٦ً آحبك ػبككبٙ  ١بٛل٥ اٛـ. آجت٠ ثلؽ٦ ام ؽبٝكُٜبًبٙ ٗتأؽل ام ر٠ٔ٘  ِٛلكت٠

١ب ُِٞؿٟ اٛـ، اٗب رب٥ پو٢ِ١ٝب٥ ؿه٨وتل ١ٜٞم ؽب٦ٓ  اٛـ ٝ ؿك ا٧ٚ ثبة ٌٛت٠ ا٧لا٦ٛ ث٠ تغ٨ْٔ ت٧ٞٔل١ب٥ ٛ٘بؿ٧ٚ  پلؿاؽت٠

ؿك آحبك آ٢ٛب ث٠ ك٦ُٜٝ  ًبمؿ ٝ ؿكر٤ اثـاع ٝ ؽاله٨ت كا اًت. ؿك ٝاهغ ٧ِب٠ٛ ص٨ن٥ ٠ً ػبككبٙ ٗب كا ام ٧ٌـ٧ِل ٗت٘ب٧ن ٦ٗ

ؿ١ـ، عٞم٣ آكل٧َٜ تٔب٧ٝل ؽ٨ب٦ٓ اًت. تٔب٧ٝل ع٦ٌ ٗلثٞط ث٠ ؿ٨ٛب٥ ػ٦ٜ٨ ٝ ا٧ٚ ر٢ب٦ٛ ػبكف ٝ هٔ٘لٝ تزلث٤  ِٛبٙ ٦ٗ

ُؾ٦ٔ اًٝت. اٗب ؿ٨ٛب٥ ؿ٨ت ٝ هٔ٘لٝ ٌٗبُل٠ صٜب٠ٌٛ پ٨ِتل اُبكٟ ًلؿ٧ٖ ثلا٥ ٠٘١ تول٧جبً ٦ٌ٧ اًت. ثٜبثل ا٧ٚ ام 

١ب٥ ت٧ٞٔل٥ ؿك آحبك ػبككبٙ اٌٗبٙ ُٜبؽت ػ٨٘وتل تزلث٤ ١ٜل٥ آ٢ٛب  ٥ ٝ تغ٨ْٔ ؽ٠ُٞك١ِقك تغ٨ْٔ ٓٞك ؽ٨بّ كلؿ

ُٞؿ. كلؿ٧ت ١ل ٧ي ام ػبككبٙ، ٨ٗناٙ تبح٨ل ٝ تأحل آ٢ٛب، اثـاع ٝ ٛٞآٝك٥ ١ٜل٥ ؿك ُؼل ػلكب٦ٛ، ام ك١ِقك ُٜبؽت  كلا١ٖ ٦ٗ

٦ٓ ٗلب٨١ٖ ٢ُٞؿ٥ ٝ ٗؼب٦ٛ ٗتؼٔن ث٠ تل اًت، ت٧ٞٔل ؿ٨ٛب٥ ع٦ٌ ػبكف ٝ ؿ٨ٛب٥ كلؿ٧ت ٝ ًخلت اًت ٝ ت٧ٞٔل١ب ػ٦ٔ٘

ػبٖٓ ٝعـت، ٧ِب٦ِٛ ٝ ث٨ل٦ِٛ اًت، ػبٖٓ ٢ُٞؿ، ؿ٨ٛب٥ ٗغٞ ٝ كٜب٥ كلؿ٧ت اًت. ثٜب ثلا٧ٚ ؿك تغ٨ْٔ ٗلب٨١ٖ ػلكب٦ٛ 

ُل ٢ٛب٧تبً ث٠ اٗٞك٥ ١ٌ٘بٙ ٝ ِٗبث٠ ؿًت ٦ٗ ٧بثـ اٗب ؿك ٝاهغ ت٢ٜب ؿك هٔ٘لٝ ٓٞكت اًت ٠ً تلبٝت٢ب٥ كلؿ٥ ٝ  تغ٨ْٔ

 ٞط ٝ ك٦ُٜٝ ٦ٗ تٞاٙ ؿك٧بكت.١ٜل٥ كا ث٠ ٝض

تٔب٧ٝل ٛ٘بؿ٧ٚ ػلكب٦ٛ ؿك مثبٙ كبك٦ً ام اٝا٧ْ هلٙ ١لتٖ ١زل٥ تول٧جب تخج٨ت ُـٟ ثٞؿ ٝ ٗزبم١ب٥ مثبٙ ٓٞك٨ب٠ٛ ؿك 

اؿث٨بت ػلكب٦ٛ ثلا٥ ١ِ٘بٙ ًبٗال آُٜب ٝ ُٜبؽت٠ ثٞؿ. ث٨ٌبك٥ ام ا٧ٚ ٛ٘بؿ١ب صٜبٙ ٠ً پ٨ِتل اُبكٟ ًلؿ٧ٖ ام ًٜت ُؼل 

كٗن١ب كا اثـاع ًلؿٛـ ٝ   ٓٞك٨بٙ ٝ ُبػلاٙ ػبكف ؿٝك٣ اّٝ ١٘ضٞٙ ػ٨ٚ آوضبت ٝ ًٜب٦٧ ٝ ؿنا٦ٓ آٙ تـن٦ٓ اهتجبى ُـ.

ا٥ ٠ً ت٧ٞٔل١ب٥ ٛ٘بؿ٧ٚ ُؼل ػلكب٦ٛ ث٠ ٓٞكت  ًپي ؿ٧ِل ٓٞك٨بٙ ٝ ُبػلاٙ آ٢ٛب كا ؿك ًالٕ ؽٞؿ تخج٨ت ٛ٘ٞؿٛـ. ث٠ِٛٞ

ام تٔب٧ٝل ٗزبم٥ تول٧جبً هلاكؿاؿ٥ اًت. ت٧ٞٔل١ب٥ ًلُبك  8ٝ 7آٗـ. ًٜت ُؼل ٓٞك٨ب٠ٛ، ؿك هلٙ  هلاكؿاؿ١ب٥ ُؼل٥ ؿك
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ػ٦ٗٞ٘ ُؼل ٓٞك٦، ثلا٥ ١ِ٘بٙ آُٜبًت، ام پب٧بٙ هلٙ ١ِتٖ ٝ هلٙ ٢ٖٛ ث٠ ثؼـ ث٠ تـك٧ذ ُؼل ػلكب٦ٛ پ٧ٞب٦٧ ٝ تبح٨ل 

١ب٥ ٗلؿٟ ثـّ ُـ. عت٦ ؿك ُؼل  ؽٞؿ كا ام ؿًت ؿاؿ. ٛ٘بؿ١ب صٜـاٙ ٗتـاّٝ ُـ ٠ً ث٠ هلاكؿاؿ١ب٥ ًٜت٦ ٝ اًتؼبكٟ

١ب اٌٗبٛبت  ؽٞكؿ. آٙ ب٦ٛ ٗخْ كؾلآـ٧ٚ ػلاه٦، ُجٌتل٥ ٝ ُ٘ي ٗـلث٦، تٔب٧ٝل ٝ ٛ٘بؿ١ب٥ اثـاػ٦ ًٖ ث٠ صِٖ ٦ًٌٗ

١ب ؿك ُؼلُبٙ صٜـاٙ  ١ب٥ ؽٞؿ ث٠ ًبك ِٛلكتٜـ، ام ا٧ٚ كٝ كلؿ٧ت آٙ ا٥ ثلا٥ ث٨بٙ تزلث٠ ت٨ٓٞل٦ ٝ ت٧ٞٔل٥ صٜـاٙ تبمٟ

٧ُٜٞـ، ا٨ُبء ٗبؿ٥ ؿك ُؼلُبٙ عضٞك مٛـٟ ٝ رـ٥ ٛـاكٛـ.  ٗلؿٟ ًؾٚ ١٦ٗب ثب كٗن١ب٥ ٗؼّ٘ٞ ٝ  ٧بثـ. م٧لا آٙ   تجٔٞك ٦٘ٛ

١ب تبمٟ ٝ ؿه٨ن ٨ٌٛت. ف١ٚ ُبػل صٜبٙ ٌٗتـلم اٗل ٦ًٔ ٝ ٦ًٔ ِٛل٥ اًت ٠ً ٗزبّ پلؿاؽتٚ ث٠ رنئ٨بت كا پ٨ـا  ت٨ٓٞق

ُٞؿ. ًؾٚ آٙ  ٧ـٟ ٦ًٜ٘ٛـ. ت٧ٞٔل١ب تٌلاك٥ ٝ ِٛل٢ُب تو٨ٔـ٥ اًت. ٝ اثـاع ٝ اثتٌبك٥ ؿك ًؾٚ ا٧ٚ ٓٞك٨بٙ ُبػل ؿ ٦٘ٛ

(. ثل ُؼل ػلكب٦ٛ ا٧ٚ ؿٝكٟ ٓبؿم اًت.  اٗب ٦ٜ٢٨ٗ1366، «)تٔٞف ؿك آؿبم عبّ ثٞؿٟ اًٜٞٙ هبّ ُـٟ»ثنكٍ ٠ً ُلت : 

 مٜٛـ. ٥ٞٓٞٗ ؿك هلٙ ١لتٖ ٝ عبكظ ؿك هلٙ ٢ٖٛ، ؿك ؿكٝٙ ٨٘١ٚ ًٜت ٗغٌٖ ُؼل٥، ؿًت ث٠ اثتٌبك ٝ اثـاع ٦ٗ

ٟ. م.( اًتلبؿٟ ام ت٘خ٨الت ٝ اُبكات ٛ٘بؿ٧ٚ ؿك ُٛٞتبك ٜٗخٞك ػبككبٙ  535ب ت 525پ٨َ ام ع٨ٌٖ ًٜب٦٧ )ؿكُقُت٠ ث٨ٚ 

كبك٦ً كا٧ذ ثٞؿ اٗب ًٜب٦٧ ٛؾٌت٨ٚ ُبػل ا٧لا٦ٛ اًت ٠ً ؿك ٌُتل٣ ٨ًٝؼ٦ ث٠ اثـاع ٛ٘بؿ١ب٥ ػلكب٦ٛ ؿك ُؼل كبك٦ً 

ب٦٧ ثلا٥ ث٨بٙ اًلاك پلؿاؽت٠ ٝ ث٠ مثب٦ٛ ٛ٘بؿ٧ٚ ٝ ُؾ٦ٔ ؿًت ٧بكت ٠ً ثؼـ١ب ؿك ًٜت ػلكب٦ٛ كٝاد پ٨ـا ًلؿ. ًٜ

(. ٗلؿ ٨ِ١بك ؿك 1363ا٥ ام ا١ْ كٝمُبك ٓت ٠٧  ٌُٟٞ ُِٞؿٟ )ًٜب٦٧،  ؽ٧َٞ ٨ٛبم ث٠ مثب٦ٛ پل ظلك٨ت ؿاُت. ؿك ه٨ٔـٟ

ًٜٜـ، ٠٘١ رب ث٥ٞ ٛبٕ ٝ ٖٛ اًت ٝ ًجل ٝ ربٟ عٔج٦ ثل  ا٧ٚ ػٔل ًٖ اًت، ؿاٛب٧بٙ ٝ ع٨ٌ٘بٙ ؽٞؿ كا ام ًل٢٨بٙ پ٢ٜبٙ ٦ٗ

٨ُلؿ. پبؿُبٟ، ا٨ٗلاٙ، كو٢٨بٙ، ٓٞك٨بٙ،  ٜب٦٧ ُل٢١ٝب٥ ثلتل ارت٘بع كٝمُبك ؽ٧َٞ كا  ث٠ ٛوـ ٦ٗاكٌٜـٟ. ً ٠٘١ رب ًب٠٧

ما١ـاٙ، عبر٨بٙ، ؿبم٧بٛق كبضالٙ، اؿ٧جبٙ، ٗتٌٔ٘بٙ، عج٨جبٙ، ؿ١وبٛبٙ، ؽٞارِبٙ، رٞاٛبٙ، پ٨لاٙ، ٦ِ٘١ ًـج٤ ٨ٓـٛـ، 

اًت ٠ً ؽبٍٗٞ ثبُـ. ؿك ص٨ٜٚ ُلا٧غ٦  ٦ًٌ ؿك علٕ عن ٨ٌٛت، ؿك اٗٞاد ثال٦٧ ا٧ٚ ص٨ٜٚ، ًالٗت ام آٙ ٦ًٌ

ًٜـ. ام ٛبكًب٦٧ مثبٙ ثلا٥ ث٨بٙ ٗؼب٦ٛ ؽٞؿ  )١٘بٙ(، ٝ ُؼلٍ كا ث٠ ث٤ِ٨ كٗن ثـّ ٦ٗ ثلؿ ًٜب٦٧ ث٠ مثبٙ اُبكت پٜبٟ ٦ٗ

 ٧ُٞـ: ٦ٗ

 ٗؼب٦ٛ كا اًب٦ٗ ٠ٛ اًب٦ٗ كا ٗؼب٦ٛ ٠ٛ

 ٠٘١ ؿكؿٕ ام آٙ  آ٧ـ ٠ً عبٖٓ ُلت ٛتٞاٖٛ

 ٗلا ٨ٌٓٚٗؼب٢٨ٛب٥ ث٨ٌبك اًت اٛـك ؿّ 

 م ؿك٧ب ٗغ٨ظ ػوْ ر٨غٞٙ ٗؼب٦ٛ كا

 

 ٝ ُل٠ٛ ُلت٠ ُِت٦ آٛض٠ ؿك پلؿٟ ٢ٛبٙ ؿاكؿ 

 ٗلا ت٦ِٜ ًؾٚ ؿك ُلت ًٌت ٝ ٛبتٞاٙ ؿاكؿ

 ِٜٛزـ صٞٙ ًؾٚ ؿك ؿّ مثبٙ كا تلر٘بٙ ؿاكؿ

 ٥ًٞ ًِت٦ كٝعب٦ٛ مثبٙ ٗٚ كٝاٙ ؿاكؿ 

 )١٘بٙ(

ًبمؿ ٠ً  ًٜـ مثب٦ٛ ٧ٞٛٚ ٦ٗ كٝمُبك، ٛظبٕ ؿال٦ٓ مثبٙ كا آُلت٠ ١٦ٗب ٝ ػجبكات ُل٢١ٝب٥ ارت٘بػ٦  اٝ ثب ؿك آ٨ٗؾتٚ ِٛب٠ٛ

١ب  تل ٛوَ ؽٞؿ كا ا٧لب ًٜٜـ. اٝ ث٨ٌبك٥ ام ٝاهٟ ظب١ل٥ عٜن٠ُٛٞ اٗب ثبع٦ٜ ػ٨٘ن ؿاكؿ، كٗن١ب ؿك ا٧ٚ كضب٥ عٜنآ٨ٗن آًبٙ

تبمٟ ث٠ آ٢ٛب ؿاؿٟ اًت. تٌلاك  ٝ ٗٔغٔغبت اؿث٦، ارت٘بػ٦، ؿ٦ٜ٧ ٝ ... كا ام م٤ٜ٨ٗ كل٦ِٜ١ ٝ مثب٦ٛ ٜٗتنع ًلؿٟ ٝ ٗؼٜب٦٧

ا٥ ام ٗلب٨١ٖ ض٦ٜ٘ ٝ اُبك٥ ٌُْ  ثؾِـ ًٖٝ ًٖ ثلُلؿ ١ل ٧ي، ١ب٠ٓ ١ب تِؾْ ٦ٗ ١ب ٝ تأ٨ًـ ُبػل ث٠ آٙ ٝاهٟ ا٧ٚ ٝاهٟ

ًٜـ ٝ ؿك  ١ب كا ام پٜذ ثبكت مثب٦ٛ رـا ٦ٗ ًٜـ. ًٜب٦٧ ا٧ٚ ٝاهٟ ٨ُلؿ ٝ آ٢ٛب كا ث٠ ٛ٘بؿ١ب٦٧ ثب ٗلب٨١ٖ ؽبّ ثـّ ٦ٗ ٦ٗ

 ثؾِـ. ا٧ٚ پٜذ ثبكت ػجبكتٜـ ام: ٨ٓٞي ُؼلٍ ٧ٞ١ت٦ ٛ٘بؿ٧ٚ ث٠ آ٢ٛب ٦ٗكضب٥ ً٘ج

 ( ػٜٞاٙ اُؾبّ: كٛـ ٝ هالٍ ٝ ٗغتٌت ٝ هٜٔـك ٝ ٨ُؼ ٝ ...1

 ( ٝاهُبٙ ُؼل تـن٦ٓ: ٗؼِٞم، ػِن، مٓق، كػ، ٧بك، ؿٓجل، پٌل 2ٝ

 ا٥: ٦ٗ، ًبه٦، ٌٗت ٝ كٛـ ٝ ؽلاثبت، ربٕ، ٨ٗؾب٠ٛ، ٗٔغج٠، ٗوبٕ ( آغالعبت ٨ٗؾب3٠ٛ

 ( ٝاهُبٙ ٗوـى ٝ ٛبٗوـى: ٌٗزـ، ًؼج٠، ًزبؿٟ، ثت، ٜٖٓ،4

 ١ب٥ ا٧لا٦ٛ: رِ٘ـ، ربٕ رٖ، كًتٖ، ٨ًٌبٝٝى، كؽَ، كل٧ـٝٙ ٝ ضغبى ( ػٜبٓل اًغٞك5ٟ

١ب٥ ٗلًٕٞ ؿك ًٜت ُؼل تـن٦ٓ كا ث٠ ؽـٗت ُلكت تب ػِن ٝ رقث٤ ؽ٧َٞ كا  صٜبٙ ٠ً پ٨ِتل اُبكٟ ًلؿ٧ٖ ًٜب٦٧ ٝاهٟ

كًبٛـ  ثلؿ  ٝ ث٠ هٔ٘لٝ ٛ٘بؿ ٦ٗ ١ب٥ ُٜبؽت٠ ُـٟ كا ام  ٗؼٜب٥ ٗلًٕٞ ؽٞؿ كلاتل ٦ٗ ٠ً ا٧ٚ ٝاهٟث٠ ت٧ٞٔل ًِـ، اٗب ػب٦ٔٗ 

ٛٞع تزلث٠ ٢ُٞؿ٥ اًت ٠ً ؿًت ٛب٧بكت٦ٜ ٝ ؿ٨ل ع٦ٌ اًت ثلؽ٦ ام ا٧ٚ ٛ٘بؿ١ب ػجبكتٜـ ام ػبُن، ٗؼِٞم، ػِن، مٓق، 

 كػ، ٧بك، ؿٓجل، پٌل ٝ ...
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 تٌٔق ٗب كا ٛج٨ق ثب٧ـ ا٥ ٧بك ث٦

 ً٘بع ٝ ُب١ـ عبضل ُـٛـ ثبك٥ ربٕ ٝ

 ا٧٘بٙ ٝ ما١ـ٥ كا ثل ١ٖ ٌٌُت ثب٧ـ 

 ام ك٥ٝ آٙ ٜٓٞثل ٗب كا صلا ؽ ثب٧ـ

 رب٦ٗ ث٢ب٥ رب٦ٛ ثٌتبٙ م ؿًت ؿٓجل

 ام ُلتٚ ػجبكت ُل ػجلت٦ ٨ِٛل٥

 

 ٧ٝٚ هلْ كٛذ ٗب كا اِٗت ٨ًٔـ ثب٧ـ 

 ١ب٥ ؿػ٥ٞ ثل ١ٖ ؿك٧ـ ثب٧ـ ٧ٝٚ ؽله٠

 مٛبك ربعـ٥ كا ام ربٙ ؽل٧ـ ثب٧ـ

 ٝم  مٓق آٙ ًتِ٘ل ٗب كا ُن٧ـ ثب٧ـ

 آٗـ ٗلاؿ عبْٓ اًٜٞٙ ٗل٧ـ ثب٧ـ...

 ؿك ُلؿٙ اُبكت ٗؼ٦ٜ ُن٧ـ ثب٧ـ

 )١٘بٙ(

ًتب٧ـ، ؽٞؿ ث٠ ؽٞؿ  آ٨ٗن ٦ٗ  ٝهت٦ ًٜب٦٧ ٦ٗ، ًبه٦، ٌٗت ٝ كٛـ ٝ ؽلاثبت، ربٕ، ٨ٗؾب٠ٛ، ٗٔغج٠، ٗوبٗل كا ثب مثب٦ٛ تٜبهض

١ب كا ٠ً ٗـب٧ل ٛظبٕ اكم٦ُ ُلع اٛـ ؿك توبثْ ثب  ُٞٛـ. ُبػل ا٧ٚ ٝاهٟ ١ب ام ٝاهؼ٨ت مثبٙ ٝ ٗؼٜب٥ ٝاهؼ٦ ؽٞؿ ؿٝك ٦ٗ ٝاهٟ

آكا٦٧ ا٧ٚ ؿُٝلٟٝ  ؿ١ـ. ثب ٓق ٌج٨ظ ٝ ٌٗزـ ٝ ما١ـ ؿك ًبٛٞٙ ِٛبٟ ؽٞاٜٛـٟ هلاك ١٦ٗب٥ ُلػ٦ ٗبٜٛـ ٗغلاة ٝ ت ِٛب٠ٛ

آ٧ـ. مثبٙ ُبػل عٜنآٓٞؿ  ١ب ؿك ثلاثل ١ٖ  مثب٦ٛ ؽالف ػبؿت ثلا٥ ٗجبكمٟ ٜٗل٦ ثب آكبت ؿ٧ٚ ٝ ؿ٧ٚ ٜٗبكوب٠ٛ كلا١ٖ ٦ٗ ِٛب٠ٛ

١ب ام ؿٝ هٔ٘لٝ ٗتوبثْ ًٜبك  . ؿك ؿنّ م٧ل ؿٝ ُلٟٝ ٝاهٟك٧ٜٝـ ١ب ثب ٗب٨١ت٦ تبمٟ ٦ٗ ُٞؿ، ٝ ؿك ا٧ٚ ثبكت عٜن٠ُٛٞ ا٧ٚ ٝاهٟ ٦ٗ

 كًـ: ٛ٘ب٦٧ ٝ مثبٙ ً٘ج٨ٓٞي ؿنّ ث٠ اٝد ٦ٗ ١ٖ ٌِٛت٠ ٝ تٜبهض

 ٗؼتٌق، ًلاٗبت، عو٨وت، هج٤ٔ، هـ٣ٝ، ًٌبٙ ً٘ٞات، ٓق اّٝ، كبتغ٤ هْ ، تغ٨بت  ٝاهُبٙ ؿ٦ٜ٧:

 ٗؼِٞم، ٗالٗبتٝاهُبٙ ضـ ُلػ٦: ؽلاثبت،  كٛـاٙ ؽلاثبت، آغبة ٓجبًبت،ػِن، 

 تب ٗؼتٌق كا ٟ ؽلاثبت ِٛلؿ٥

 ام ثٜـ ػال٧ن ِٛٞؿ ٛلي تٞ آماؿ

 اعلاك ؿك كاٟ عو٨وت ٥ِٞٛ هج٤ٔ 

 تب ؽـٗت كٛـاٙ ِٛن٦ٜ٧ ث٠ ؿّ ٝ ربٙ

 تب ؿك ٓق اّٝ ٥ِٞٛ كبتغ٤ هْ

 ٠ُ پ٨ْ ٛج٦ٜ٨ ث٠ ٗلاؿ ؿّ ٗؼِٞم

 تب ٨ٌٛت ِٛلؿ٥ صٞ ًٜب٦٧ م ػال٧ن

 ٗغٌٖ ِٛٞؿ ؿًت تٞ ؿك ؿاٗٚ تغو٨ن
 

 ب٧ٌت٤ اكثبة ًلاٗبت ِٛلؿ٥ُ 

 تب ثٜـ٣ كٛـاٙ ؽلاثبت ِٛلؿ٥

 تب هـ٣ٝ  آغبة ٓجبًبت ِٛلؿ٥

 ُب٧ٌت٤ ًٌبٙ ً٘ٞات ِٛلؿ٥

 اٛـك ٓق حب٦ٛ صٞ تغ٨بت ِٛلؿ٥

 تب ؿك ًق ػِن ٠ُ اٝ ٗبت ِٛلؿ٥

 ٛنؿ كضال ػ٨ٚ ٗجب١بت ِٛلؿ٥

 تبًٞؽت٤ كاٟ ٗالٗبت ِٛلؿ٥ 

 

آؿبمؿ. ؿك ٝاهغ عل٧ٖ  ١ب٥ تخج٨ت ُـ٣ مثبٙ ٦ٗ ا٥ كا ثب ِٛب٠ٛ ثبم٥ رٌٞكا١٠ٛب٥ مثبٙ ارت٘بػ٦،  ُبػل ثب ربثزب٦٧ ِٛب٠ٛ

١ب٥ ٗبٜٛـ ٓٞٗؼ٠، مٛبك، ٜٖٓ، ٗؾ، ثت، ٦ٗ، ًبه٦، ٌٗت، ؽلاثبت،  ك٧نؿ، ٝاهٟ ١ب٥ ٗوـى ٝ ٛبٗوـى كا ث٠ ١ٖ ٦ٗ ِٛب٠ٛ

ًبم٥ كاثغ٤  ١ـ. ثب ا٧ٚ ٝاك٠ٛٝؿ ثؾِـ ٝ ث٠ ما١ـ ٝ ٗغتٌت ٝ ٌٗزـ ثبك ٜٗل٦ ٦ٗ ربٕ، ٨ٗؾب٠ٛ، ٗٔغج٠، ٗوبٗل كا توـى ٦ٗ

 اٛزبٗـ. ١ب ٦ٗ ُٞؿ ٝ ث٠ تٜبهض٢ب٥ مثب٦ٛ ٝ ؿك ٛت٨ز٠ ٛ٘بؿ٧ٚ ُـٙ ثلؽ٦ ٝاهٟ  ١ب ثب عو٨وت مثبٙ هغغ ٦ٗ ٝاهٟ

 ُٞك ؿك ٢ُل كِٜـ آٙ ثت مٛبكپلًت

 پلؿ٣ كام ؿك٧ـٟ هـط ٦ٗ ؿك ًق

 ُـٟ ث٨لٝٙ م ؿك ٨ٌٛت٦ ام ١ٌت٦ ؽ٧َٞ 

 ٨ًَ ؿّ ك١جبٙ صٞٙ ثت اًت آٙ ثت هالٍ

 اٛـك آٙ ٝهت ٠ً ربًٞى ر٘بّ كػ اٝ 

 ٨١ش اثـاّ ٛـ٧ـ٥ ٠ً ؿكٝ ؿك ِٛل٧ٌت

 ُبٟ ؿك ؽبى ؽلاثبت ث٠ ربٙ ثبم ٢ٛبؿ 

 ثل ؿك ًؼج٤ عبٗبت ص٠ ٓج٨ي م٨ٖٛ 

 

 صٞٙ ؽلاٗبٙ م ؽلاثبت ثلٝٙ آٗـ ٌٗت 

 ُلثت ًلل ص٨ِـٟ ػٖٔ ًلل ث٠ ؿًت

 ٨ٌٛت عبْٓ ُٞؿ آٙ كا ٠ً ثلٝٙ ُـ ام ١ٌت

 ؿّ ػِبم ٛؾٌت٠ً ث٠ ٨ُِ٘ل رلب رن 

 ام پي پلؿ٣ پٜـاك ٝ ١ٞا ث٨لٝٙ رٌت

 ٠ً ؿك آٙ ًبػت مٛبك ص٢ْ ُلؿٙ ثٌت

 ؽب٦٨ً كا ٠ً ام٧ٚ ؽبى ُٞؿ ؽبى پلًت

 ٠ً ث٠ ثتؾب٠ٛ ٨ٛبث٨ٖ ٦٘١ رب٥ ٌِٛت

 )١٘بٙ(

ًٜب٦٧  ثب ؿٝ ُِلؿ ا٧ٚ ا ٓغالعبت كا ؿك ُؼلٍ تخج٨ت ٝ ث٠ ٛ٘بؿ ُؾ٦ٔ ثـّ ًلؿ: ٛؾٌت ؿٔظت كضب٥ ً٘ج٨ٓٞي 

ًٜـ ٝ ؿٕٝ كن٦ٛٝ  ١ب كا ؿك ثبكت٦ ٗتلبٝت ثب ًبكثلؿ ٗؼِ٘ٞٓبٙ ًؾت ثلرٌت٠ ٦ٗ ث٨بِٛل تزلث٤ ثبع٦ٜ اًت ٠ً ٝاهٟؿنّ 

ؿ١ـ. ثٜب ثل ا٧ٚ كٛـ ٝ هالٍ ٝ  ١ب اًت ٠ً  آ٢ٛب كا ؿك ًبٛٞٙ عٌب٨ًت٢ب٥ ؽٞاٜٛـٟ هلاك ٦ٗ ثٌبٗـ ٝ تٌلاك ٗؼٜبؿاك ا٧ٚ ٝاهٟ

ُٜبًٜـ، ث٠ٌٔ ًٌب٦ٛ ؿ٧ِلٛـ ٠ً ت٢ٜب ؿك  ٙ ًٌب٦ٛ ٨ٌٛتٜـ ٠ً ٗلؿٕ ٦ٗٗغتٌت ٝ هٜٔـك ٝ ٨ُؼ ٝ ... ؿك ًؾٚ ًٜب٦٧ آ

 ا٥ ؿاكٛـ. ٧ؼ٦ٜ ٛ٘بؿ١ب٦٧ ١ٌتٜـ ام ٗلب٨١ٖ ؽبّ. ًٜٜـ ٝ ٧ٞ١ت تبمٟ ثبكت ُؼل ًٜب٦٧ مٛـ٦ُ ٦ٗ
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ا٥ ؿاُتٜـ ث٠  ا٥ ٦ٔٗ ٝ اكٌب٠ٛ ١ب٥ ا٧لا٦ٛ كا ٠ً م٠ٜ٨ٗ ثلا٥ ٛؾٌت٨ٚ ثبك ؿك ُؼل كبك٦ً، ع٨ٌٖ ًٜب٦٧، ػٜبٓل اًغٞكٟ

ًِبٛـ، ؿك ا٧ٚ ثبكت ٧ٞٛٚ ر٨ِ٘ـ، ٨ًٌبٝٝى، كل٧ـٝٙ، ضغبى، كًتٖ، ث٨وٙ، كؽَ، ٝ ... ث٠  ١ب٥ ٓٞك٨ب٠ٛ  ًبعت تزلث٠

ُٞؿ ٝ ُبػل ٗؾبعت كا  ؿ١ٜـ. ر٨ِ٘ـ پبؿُبٟ اًبع٨ل٥ ا٧لا٦ٛ ث٠ ٛ٘بؿ ػلكب٦ٛ ثـّ ٦ٗ ٛ٘بؿ١ب٥ ػلكب٦ٛ تـ٨٨ل ٗب٨١ت ٦ٗ

ؿ٧ـ ث٠ ٓلاعت ث٠ رب٥ ؿّ ػبكف  ٙ ٝ كؽـاؿ١ب٥ ٢ٛبٙ كا ؿك آٙ ٠ً٦ٗ ر٨ِ٘ـ ر٢ب« ربٕ رٖ»ؽٞاٛـ.  ث٠ ؽـٗت اٝ كلا ٦ٗ

 ٨ِٜٛـ: ٦ٗ

 ٦ٗ ًَ ثٌبٙ  ت٢٘تٚ اٛـك ػزٖ ؿك ربٕ رٖ تب ٦ً م ًبى فٝا٨ٓنٙ ُب٦١ ػٌْ ُب٦١ ٓجٚ

 ؿك كاٟ كًتٖ ٦ً ًِـ رن كؽَ كؽت كًٝتٖ ًِـ اٛـٟٝ ٗلؿاٙ ٥ٝ ًِـ ؽٞك ٠ً ؿ٢٘ب ٦ٗ ٦ٗ

 .)١٘بٙ(

 ٌٗتول ِٛبط ٝ ؿٖ ؿّ تٌت       ث٠ ٧و٨ٚ ؿاٙ ٠ً ربٕ رٖ ؿّ تٌت

 ر٠ٔ٘ ا٨ُب ؿك اٝ تٞاٙ ؿ٧ـٙ  ُل تٜ٘ب ٦ًٜ ر٢بٙ ؿ٧ـٙ            

 (.1360)ًٜب٦٧، 

 

 سمبولیسم و مولوی

آٛض٠ ؿك ا٧ٜزب ُلتَٜ ضلٝكت ٦ٗ ٛ٘ب٧ـ ثغج ام تبم٦ُ مثبٙ ٛ٘بؿُلا٥ ٥ٞٓٞٗ اًت. ؿك مٗبٙ ٥ٞٓٞٗ ٛ٘بؿ١ب٥ ػلكب٦ٛ 

ا٥ ٠ً ؿك مثبٙ ًٜب٦٧ ؿاُت تب عـٝؿ٥ ًبًت٠ ُـٟ ثٞؿ.  ـٟ ثٞؿٛـ ٝ ام تأح٨ل ٝ تبم٦ُ ا٠٨ٓٝثؼضبً ث٠ هلاكؿاؿ١ب٥ اؿث٦ ثـّ ُ

ا٥ ؿك ك٢ُب٥ ً٘ج٨ٌٖٓٞ ػلكب٦ٛ كبك٦ً ربك٥ ًلؿ ٝ ُؼل ػلكب٦ٛ كا پ٧ٞب٦٧ ثؾ٨ِـ. ثلؽ٦  ٥ٞٓٞٗ ام صٜـ عل٧ن ؽٞٙ تبمٟ

 ام ُِلؿ١ب٥ اثـاػ٦ اٝ ام ا٧ٚ هلاكاًت:

ا٥ ًؾٚ ُلت ٠ً تب آٙ مٗبٙ صٜـاٙ ؿك ًٜت ُؼل ٓٞك٨ب٠ٛ كا٧ذ ٛجٞؿ ٝ  ا٨ُبء تبم١ٟب ٝ  ٥ٞٓٞٗ ؿك ُؼلٍ ام پـ٧ـٟ

 ٛ٘بؿپلؿام٥ ثب اٗخبّ آ٢ٛب ؿك ُؼل كبك٦ً ًبثو٠ ٛـاُت. ثلؽ٦ ام آ٢ٛب ام ا٧ٜولاكٛـ:

كاؿٟ ا آق(اثناك١ب٥ ٨ًٞٗو٦ )٦ٛ، ؿف، ًلٛب، صَٜ ؿ١ْ، عٜجٞك، كثبة( ا٧ٚ ًٝب٧ْ كا ٥ٞٓٞٗ كٗن١ب٦٧ ثلا٥ اٌٛبٙ ُبؿ ٝ ث٦

ُٞؿ ٝ اٝ ؽٞؿ كا ؿك ٗغضل عن ١٘ضٞٙ  هلاك ؿاؿٟ اًت. ػبكف ًبْٗ ام ؿ٧ـ اٝ ثب ؿٝ ٓلت كضب ٝ ُبؿ٥ ٝ ِٛبط ُٜبؽت٠ ٦ٗ

 ؿاٛـ. ٦ٛ ٝ ًلٛب ٝ تٜجٞك ٝ صَٜ ؿك ٧ـ ًٔغبٙ عو٨وت ٦ٗ

ًْ »٢ٕٞ  ١ب٦٧ ١ٌتٜـ ٠ً ث٠ ٗل« ًالٙ ٛ٘بؿ»ة( ت٧ٞٔل١ب٦٧ ١٘ضٞٙ ُبٟ، ُ٘ي، آكتبة ٝ ؿك٧ب ؿك آحبك ٥ٞٓٞٗ ؿك عٌٖ 

 اُبكٟ ؿاكٛـ.« عضلت عن»ٝ « ٗغٔن

 ؿ٧ِل ت٧ٞٔل١ب٥ ُؾ٦ٔ ٥ٝ ام ا٧ٚ هلاكٛـ: ٨ُل، آ١ٞ، ه٘ل، ٗلؿبث٦، اِٛٞك

 ٗخبّ ًِتَٜ ثبُـ صٞ اِٛٞك٥ ٠ً ًٞثٜـٍ

 ٠ً تب كب٦ٛ ُٞؿ ثبه٦ ُٞؿ اِٛٞك ؿُٝبث٦

 اُل ص٠ ٓـ ١ناك اِٛٞك ًٞث٦ ٧ي ثٞؿ ر٠ٔ٘

 ٦صٞ ٝا ُـ ربٛت تٞع٨ـ ربٙ كا ا٧ٚ ص٨ٜٚ ثبث

 .(26608 -٨ًٔ:٥ٞٓٞٗ26607بت ُ٘ي، ة )

ًٜٜـ ٝ پ٨ًٞت٠ عبْٗ ثٚ    ا٥ اٝ كا ك١ب ٦٘ٛ اٛـ ٠ً ٓغظ٠ ثلؽ٦ ام ا٧ٚ ت٧ٞٔل١ب صٜبٙ ؿك ف٨ٜ١ت ٥ٞٓٞٗ ك٠ِ٧ ؿٝاٛـٟ

ُٞٛـ ٠ً ِٛبٙ كلؿ٧ت ؽبّ اٝ كا ؿاكٛـ، ٗخال  ١ب٥ ف٦ٜ١ ٝ كٝا٦ٛ اٝ ١ٌتٜـ. ام ا٧ٚ كٝ صٜبٙ ؿك آحبك ٥ٝ ٗت٘لًن ٦ٗ ٗب٠٧

ت٧ٞٔل١ب٥ ؿك٧ب، آكتبة، ه٘ل، ُبٟ، ٨ُل، ؿك ُؼل هجْ ام ٥ٞٓٞٗ ث٨ٌبك آٗـٟ اٗب ؿك ٜٗظ٤ٗٞ اٛـ٤ِ٧ ٥ٞٓٞٗ، ا٧ٚ كٗن١ب ص٨ن٥ 

 (.1383ؿ٧ِلٛـ ٗؾتْ ؽٞؿ اٝ ٠ً ِٛبٙ كلؿ٧ت ٥ٞٓٞٗ كا ثل پ٨ِب٦ٛ ؿاكٛـ )تبد آـ٦ٜ٧، 

٥ٝ ث٠ ٥ًٞ ث٦ ربٛج٦ ؿاكؿ. ؿك ػٞآٖ ثبعٚ ٝ كٝؿ ٝ ك ؿك ا٧ٚ ٠ُٛٞ ت٧ٞٔل١ب ف١ٚ ام اثؼبؿ ع٦ٌ ٝ ر٢بت ُِِب٠ٛ كلاتل ٦ٗ

ؿك ا٧ٚ   ر٧ٞـ. ث٨ٜـ ٝ ؿك ثبعٚ هغلٟ ٓـ ر٥ٞ كٝاٙ ٦ٗ ٧بثـ ٝ ؿك ؿّ فكٟ، ؽٞك٨ُـ ٦ٗ ٢ٛبٙ ا٨ُبء، ر٢بٙ ربٙ كا كٝاٙ ٦ٗ

ُِلؿ، ُبػل ؿك پ٦ ًِق ثبعٚ ا٨ُبء ٝ ر١ٞل ػٜبٓل اًت. ث٠ ٗب٨١ت ٨ُئ ٛظل ؿاكؿ ٠ٛ ث٠ ٓٞكت آٙ. ام ا٧ٚ كٝ ٨ُئ كا 

 ُٜٞؿ: ث٨ٜـ. ثلا٥ ١ل ظب١ل٥ ثبع٦ٜ هبئْ اًت ٝ ام ١ل فكٟ پ٨ب٦ٗ ٦ٗ مٛبى ٦ٗكا

 پ٨بٕ اًت ٝ پ٨بٕ اًت ٝ پ٨بٕ اًت  م١ل فكٟ ثِلت ث٦ مثب٦ٛ   

 )٥ٞٓٞٗ، ث٦ تب(.

كٝؿ، ث٠ آة هبٛغ ٨ٌٛت، آْ آة )ٗب٨١ت ٝ ر١ٞل( كا ؿك  ثٜبثل ا٧ٚ ف١ٚ ٥ٞٓٞٗ ام ًغظ ا٨ُبء ٝ ػٜبٓل ع٦ٌ كلاتل ٦ٗ

٨ُلؿ، ٧ؼ٦ٜ ام تٌلاك ٧ي ٝاهٟ، ٧ي ٗضبف ٝ  ا٥ ث٢لٟ ٦ٗ ٝكؿ. اٝ ثلا٥ ث٨بٙ ا٧ٚ ف٨ٜ١ت، ام ًبؽتبك مثب٦ٛ ٧ٝوٟآ ؽغبة ٦ٗ
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ا٠٨ٓ( ف١ٚ كا ام    ؿك ا٧ٚ ٛٞع ت٧ٞٔلپلؿام٥ ثؾَ ؿٕٝ)ٗضبف« آةِ آة، آِْ آْ، ثبؽِ ثبؽ»ًبمؿ:  ٗضبفٌ ا٠٨ٓ ٗؼٜب٦٧ ٦ٗ

 ًِبٛـ: ة ث٠ ٧ٞال٥ آة ٦ٗؿ١ـ ٝ ام آ ًغظ ث٠ ػ٘ن ٝ ام ٗبؿٟ ث٠ ر١ٞل ًٞم ٦ٗ

 آة كا ؿ٧ـ٥ ِٛل ؿك آةِ آة  ا٥ تٞ ؿك ًِت٦ تٚ ككت٠ ث٠ ؽٞاة 

٧ؼ٦ٜ ا٥ ؿبكْ، آة ظب١ل) ٗـّٓٞ ع٦ٌ ٝ ػَلَض٦( كا تزلث٠ ًلؿ٥ اًٜٞٙ ث٨ب ؿك آةِ آة ٧ؼ٦ٜ ؿك ر١ٞل ٝ ٗب٨١ت ثبع٦ٜ 

 ُٞؿ: ١ب تب ٠ً ثبك ٌٗلك ٦ٗ آة ثِٜل، ُبٟ ا٧ٚ اضبك٠

 لم     ٠ً آِْ آِْ آِْ ١ل ض٨ب٦٧ثلآ ا٥ ُ٘ي تجل٧ن٥ م ِٗ

ثلؿ. ام ا٧ٚ ٛٞع ت٧ٞٔل١ب  ت٧ٞٔل آِْ آِْ آِْ ٛٞك، ٗب كا ٠ً ال٠٧ ام ػٞآٖ عي ٝ ٓٞكت ث٠ اػ٘بم ٗؼب٦ٛ ٝ ر٢بٙ ثبعٚ ٦ٗ

 ُٞؿ. ؿك ٨ًٔبت ُ٘ي ٝ ٗخ٥ٜٞ كلاٝاٙ ؿ٧ـٟ ٦ٗ

تل ام آٙ ص٠ ؿك آٙ ١ٌت  ٨ُئ، ٧ٞ١ت٦ م٧بؿِٟٛل٥ ث٠ ا٨ُبء ؿك ُؼل ٥ٞٓٞٗ صٜبٙ اًت ٠ً اٝ ام ١ل  ُِلؿ ؿ٧ِل ا٧ٚ ثبع٦ٜ

ٝ ام « تل٥ ًًٞٚ»كا ٝ ام ًًٞٚ « ُِٔٚ تل ثٞؿٙ»عٔجـ، ام ُِٔٚ  كا ٦ٗ« ثبؿٟ ثٞؿٙ»ر٧ٞـ، ام ثبؿٟ ص٨ن٥ ث٨َ ام  ٦ٗ

كا، ا٧ٚ ًبؽتبك مثب٦ٛ ؿك ُؼل ٝ ٛخل  كبك٦ً ًٖ ٛظ٨ل اًت ًبؽت ٓلت ثلتل ام اًٖ فات ؿك ؿًتٞك « تل٥ آ١ٚ»آ١ٚ 

 ثو٠ اًت:كبك٦ً ث٦ ًب

 «تلٕ ام  تٞ ا٥ ٦ٗ ثتلٕ ام تٞ، ٗٚ ثبؿٟ»

 تل٥ ؿك ؿٝ صِٖ ٗٚ ٨ِٛٚ ا٥ آٙ ٠ً ام ٗٚ ٗٚ»

 تل٥ تب ه٘ل كا ٝاٛ٘ب٧ٖ ًن ه٘ل كُٝٚ

 اٛـكآ ؿك ثبؽ تب ٛبٗٞى ُِٔٚ ثٌِٜـ

 تل٥ ما٠ٌٛ امٓـ ثبؽ ٝ ُِٔٚ ؽُٞتل ٝ ُِٔٚ

 تب ٠ً ًلٝ ام ُلٕ هـت هـ ؽٞؿ پ٢ٜبٙ ًٜـ

 «تل٥ ٠ً تٞ ًًٞٚتب مثبٙ اٛـك ًِـ ًًٞٚ 

 ٝهت ٓغق ا٥ ُ٘غ ربٙ ٗبٜٛـ ٦ٗٞٗ ٛلٕ ٝ كإ

 .)١٘بٙ(« ٝهت ٛبم ام آ١ٚ پٞالؿ تٞ آ١ٚ تل٥»

١ب ) ؽ٦ُٞ، ٗغ٦ٌ٘، ك١ٞاك٥، علبظت( كا ؿك  ٥ٞٓٞٗ ؿك ا٧ٚ ؿنّ ام اًٖ ًًٞٚ، ُِٔٚ، آ١ٚ، تًٞٚ ٝ رُٞٚ ٗب٨١ت آٙ

ٛبظل ث٠ ٗب٨١ت ٝ ر١ٞل٥ ا٧ٚ ا٨ُبء اًت. ؿك ؿن٦ٓ ؿ٧ِل ثب  تل ام آ١ٚ، تل ام ًًٞٚ ثٞؿٙ، ٝ آ١ٚ ٛظل ؿاكؿ.  ٝ تؼج٨ل ًًٞٚ

٥ٞٓٞٗ ٦٧ُٞ ث٠ ا٧٘به١ب٥ ع٦ٌ هبٛغ ٨ٌٛت ٝ ٗل٢ٕٞ ثبع٦ٜ اٝ ث٠ ٨ٔ٨ًٝب٧٘به١ب٥ ع٦ٌ هبثْ ث٨بٙ « ص٨ن ؿ٧ِل»كؿ٧ق 

بِٙ ُٜزـ. آٙ ٗؼ٦ٜ ثب ت٧ٞٔل ر   عٔجـ ٗؼٜب٥ ال٧تٜب٥ اٝ ؿك ا٧٘به١ب٥ ٗتٜب٥ ع٦ٌ ٦٘ٛ ٨ٌٛت، ص٨ن٥ ؿ٧ِل ٝ ث٨ِتل ٦ٗ

٧ُٞـ، تٞ ا٢ٜ٧ب ١ٌت٦ ٝ ص٨ن  ُٞؿ ام ا٧ٚ كٝ ٦ٗ ربِٙ رب٢ٛب ٝ ٨٘٨ًب٥ ًب٢ٛب ٝ آكتبة ثبه٦ ٝ ًبه٦ ًٞاه٦ ٝ... ٗغـٝؿ ٦ٗ

 ؿ٧ِل:

 ١ب ًب٦ٛ ٝ ص٨ن ؿ٧ِل ٥ٝ ٨٘٨ًب٥ ًبٙ ١ب رب٦ٛ ٝ ص٨ن ؿ٧ِل  ا٥ ربِٙ ربِٙ ربٙ

 ٥ٝ ِٗلة ٗقاه٦، آ٦ٛ ٝ ص٨ن ؿ٧ِل  ا٥ آكتبة ثبه٦، ٥ٝ ًبه٦ ًٞاه٦

 .)١٘بٙ(

ُٞؿ ٝ كَٛ ص٦ٛٞ ٝ  ٧ٞ١ت ٦ٗ ٗلاؿ اٝ ؿك ر٢بٙ ث٦ كَٛ ٝ ٨ًق اًت آٙ رب ٠ً رٌٖ ٝ اًٖ ؿك ثغل ٛٞك ٜٗجٌظ ث٦

ك٧نؿ. ص٨ن٥ كلاتل ام تِج٢٨بت ع٦ٌ. ام ا٧ٚ كٝ ؿك ٝكا٥ ا٧ٚ تٔب٧ٝل اٗل٥ ًتلٍ ٝ ُِلف پ٢ٜبٙ اًت. اٗل٥  ص٦ِِٛٞ ٦ٗ

تزلث٠ ُـٟ اًت. ٗٞالٛب ثلا٥ ًؾٚ ُلتٚ ام ثبعٚ ا٨ُب ٝ ٠ً كوظ ؿك هككب٥ كٝط ٝ ػبعل٨ج٨ٌلاٙ ػبكك٦ ١٘ضٞٙ ٗٞالٛب 

٨ُلؿ ٝ آٙ ًبؽت اًٖ ٗٔـك ثب اًٖ فات + ٥ اًت ٗبٜٛـ: ٦ًًٜٞ ٝ  كٝط ر٢بٙ ام ًبؽتبك ؿًتٞك٥ ؿ٧ِل٥ ٨ٛن ث٢لٟ ٦ٗ

ا٧ٚ ٛٞع ت٧ٞٔل پلؿام٥ ام اٙ ر٢ت ٠ً ك٥ٝ ؿك اؿكاًبت  «.تٞ آ٦٧ٞ١ ثٞؿ٦ً ١٘ـٕ ٨ُل٥ ٥ُٞ تب ؿك »ػٜجل٥ ٝ آ٦٧ٞ١. 

 ػ٨٘ن ؿ٨ل ع٦ٌ ؿاكؿ ث٠ ٛٞػ٦ ٛ٘بؿُلا٦٧ ُج٠٨ اًت.
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 نتیجه گیری
ٟ. م.( اًتلبؿٟ ام ت٘خ٨الت ٝ اُبكات ٛ٘بؿ٧ٚ ؿك ُٛٞتبك ٜٗخٞك ػبككبٙ  535تب  525پ٨َ ام ع٨ٌٖ ًٜب٦٧ )ؿكُقُت٠ ث٨ٚ 

ػلكب٦ٛ ؿك ُؼل كبك٦ً كبك٦ً كا٧ذ ثٞؿ اٗب ًٜب٦٧ ٛؾٌت٨ٚ ُبػل ا٧لا٦ٛ اًت ٠ً ؿك ٌُتل٣ ٨ًٝؼ٦ ث٠ اثـاع ٛ٘بؿ١ب٥ 

پلؿاؽت٠ ٝ ث٠ مثب٦ٛ ٛ٘بؿ٧ٚ ٝ ُؾ٦ٔ ؿًت ٧بكت ٠ً ثؼـ١ب ؿك ًٜت ػلكب٦ٛ كٝاد پ٨ـا ًلؿ. ًٜب٦٧ ثلا٥ ث٨بٙ اًلاك 

 ؽ٧َٞ ٨ٛبم ث٠ مثب٦ٛ پل ظلك٨ت ؿاُت.

ًبمؿ ٠ً  ٦ٗ ًٜـ مثب٦ٛ ٧ٞٛٚ ١ب ٝ ػجبكات ُل٢١ٝب٥ ارت٘بػ٦ كٝمُبك، ٛظبٕ ؿال٦ٓ مثبٙ كا آُلت٠ ٦ٗ اٝ ثب ؿك آ٨ٗؾتٚ ِٛب٠ٛ

١ب  تل ٛوَ ؽٞؿ كا ا٧لب ًٜٜـ. اٝ ث٨ٌبك٥ ام ٝاهٟ ظب١ل٥ عٜن٠ُٛٞ اٗب ثبع٦ٜ ػ٨٘ن ؿاكؿ، كٗن١ب ؿك ا٧ٚ كضب٥ عٜنآ٨ٗن آًبٙ

ٝ ٗٔغٔغبت اؿث٦، ارت٘بػ٦، ؿ٦ٜ٧ ٝ ... كا ام م٤ٜ٨ٗ كل٦ِٜ١ ٝ مثب٦ٛ ٜٗتنع ًلؿٟ ٝ ٗؼٜب٦٧ تبمٟ ث٠ آ٢ٛب ؿاؿٟ اًت. تٌلاك 

ا٥ ام ٗلب٨١ٖ ض٦ٜ٘ ٝ اُبك٥ ٌُْ  ثؾِـ ًٖٝ ًٖ ثلُلؿ ١ل ٧ي، ١ب٠ٓ ١ب تِؾْ ٦ٗ ُبػل ث٠ آٙ ٝاه١ٟب ٝ تأ٨ًـ  ا٧ٚ ٝاهٟ

ًٜـ ٝ ؿك  ١ب كا ام پٜذ ثبكت مثب٦ٛ رـا ٦ٗ ًٜـ. ًٜب٦٧ ا٧ٚ ٝاهٟ ٨ُلؿ ٝ آ٢ٛب كا ث٠ ٛ٘بؿ١ب٦٧ ثب ٗلب٨١ٖ ؽبّ ثـّ ٦ٗ ٦ٗ

 كت ػجبكتٜـ ام:ثؾِـ. ا٧ٚ پٜذ ثب كضب٥ ً٘ج٨ٓٞي ُؼلٍ ٧ٞ١ت٦ ٛ٘بؿ٧ٚ ث٠ آ٢ٛب ٦ٗ

 ( ػٜٞاٙ اُؾبّ: كٛـ ٝ هالٍ ٝ ٗغتٌت ٝ هٜٔـك ٝ ٨ُؼ ٝ ...1

 ( ٝاهُبٙ ُؼل تـن٦ٓ: ٗؼِٞم، ػِن، مٓق، كػ، ٧بك، ؿٓجل، پٌل 2ٝ

 ا٥: ٦ٗ، ًبه٦، ٌٗت ٝ كٛـ ٝ ؽلاثبت، ربٕ، ٨ٗؾب٠ٛ، ٗٔغج٠، ٗوبٕ ( آغالعبت ٨ٗؾب3٠ٛ

 ٜٖ،( ٝاهُبٙ ٗوـى ٝ ٛبٗوـى: ٌٗزـ، ًؼج٠، ًزبؿٟ، ثت، 4ٓ

 ١ب٥ ا٧لا٦ٛ: رِ٘ـ، ربٕ رٖ، كًتٖ، ٨ًٌبٝٝى، كؽَ، كل٧ـٝٙ ٝ ضغبى ( ػٜبٓل اًغٞك5ٟ

ا٥ ٠ً ؿك مثبٙ ًٜب٦٧  ؿك مٗبٙ ٥ٞٓٞٗ ٛ٘بؿ١ب٥ ػلكب٦ٛ ثؼضبً ث٠ هلاكؿاؿ١ب٥ اؿث٦ ثـّ ُـٟ ثٞؿٛـ ٝ ام تأح٨ل ٝ تبم٦ُ ا٠٨ٓٝ

٢ُب٥ ً٘ج٨ٌٖٓٞ ػلكب٦ٛ كبك٦ً ربك٥ ًلؿ ٝ ا٥ ؿك ك ؿاُت تب عـٝؿ٥ ًبًت٠ ُـٟ ثٞؿ. ٥ٞٓٞٗ ام صٜـ عل٧ن ؽٞٙ تبمٟ

 ُؼل ػلكب٦ٛ كا پ٧ٞب٦٧ ثؾ٨ِـ. ثلؽ٦ ام ُِلؿ١ب٥ اثـاػ٦ اٝ ام ا٧ٚ هلاكاًت:

ا٥ ًؾٚ ُلت ٠ً تب آٙ مٗبٙ صٜـاٙ ؿك ًٜت ُؼل ٓٞك٨ب٠ٛ كا٧ذ ٛجٞؿ ٝ  ١ب ٝ ا٨ُبء تبمٟ ٥ٞٓٞٗ ؿك ُؼلٍ ام پـ٧ـٟ

 ُت. ثلؽ٦ ام آ٢ٛب ام ا٧ٜولاكٛـ:ٛ٘بؿپلؿام٥ ثب اٗخبّ آ٢ٛب ؿك ُؼل كبك٦ً ًبثو٠ ٛـا

اكاؿٟ  آق(اثناك١ب٥ ٨ًٞٗو٦ )٦ٛ، ؿف، ًلٛب، صَٜ ؿ١ْ، عٜجٞك، كثبة( ا٧ٚ ًٝب٧ْ كا ٥ٞٓٞٗ كٗن١ب٦٧ ثلا٥ اٌٛبٙ ُبؿ ٝ ث٦

ُٞؿ ٝ اٝ ؽٞؿ كا ؿك ٗغضل عن ١٘ضٞٙ  هلاك ؿاؿٟ اًت. ػبكف ًبْٗ ام ؿ٧ـ اٝ ثب ؿٝ ٓلت كضب ٝ ُبؿ٥ ٝ ِٛبط ُٜبؽت٠ ٦ٗ

 ؿاٛـ. ٝ تٜجٞك ٝ صَٜ ؿك ٧ـ ًٔغبٙ عو٨وت ٦ٗ ٦ٛ ٝ ًلٛب

ًْ »١ب٦٧ ١ٌتٜـ ٠ً ث٠ ٗل٢ٕٞ  « ًالٙ ٛ٘بؿ»ة( ت٧ٞٔل١ب٦٧ ١٘ضٞٙ ُبٟ، ُ٘ي، آكتبة ٝ ؿك٧ب ؿك آحبك ٥ٞٓٞٗ ؿك عٌٖ 

 اُبكٟ ؿاكٛـ.« عضلت عن»ٝ « ٗغٔن

 ؿ٧ِل ت٧ٞٔل١ب٥ ُؾ٦ٔ ٥ٝ ام ا٧ٚ هلاكٛـ: ٨ُل، آ١ٞ، ه٘ل، ٗلؿبث٦، اِٛٞك
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  ،آلٗن آِؼل٥ ػٜـآٔٞك٠٨، ؿاكاالٛـٓي، ث٨لٝت .،ػبعق،  1983رٞؿٟ ٛٔل 

 ٥931 ؽغ٦ آًتبٙ هـى كض٥ٞ، ٍ: كٝمث٢بٙ ثو٦ٔ ٨ُلام٥، ًِق االًلاك، ٌٛؾ٠ . 
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