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 زیج یمینی
 قمری 155اثر فارسی نگاشته شده در 

 1قلعو آق یصفر یعل

ايه آيچه یى هیاقث. ظؼ ا کايع به يكبث ايع هًّعؼ نعه یى غؿيویه به يام قالْک ینماؼ آثاؼ هًثوؼ
ى یو همچًو یػحبو یىایمیخ یتار چووو  ییها ظاؼظ و يمويه یجؽ میيگانحه نعه جؼعاظ ب یبه ؾباو ػؽب

 یها ه اؾ يونوحهکوجوواو بؽنومؽظ  یؼا ه یؽويیساو بیابوؼالجىاهر  یالجمرهر فؿ یو ي یلروىن مسعىد
 هكحًع. یظؼ ؾباو ػؽب یاقاله ۀهمحاؾ ظوؼ

چووو  یه آثواؼکوهايوعه اقوث  یبؽ خا ینماؼ ايگهث یها يمويه یاو آثاؼ هًثوؼ فاؼقیاّها ظؼ ه
ًوع. خوؿ یآ یى آثاؼ بوه نوماؼ هیهمحاؾ ا یها اؾ يمويه یبهرامشره ۀله و دمىیلک ۀترجمو  یهمیخ بیتر 

عه یوظؼ هًوابغ ظ یى غؿيوویم قوالْیهًظووم ظؼ قوحا یى و آثاؼیى ظواویاؾ جعو ییها ها گؿاؼل ىیا
عه یبوه ظقوث هوا ؼقو یًعگاو ظؼباؼ غؿيوویقؽا یاؾ نؼؽها کايع ینوظ، اّها هحأّقفايه فمّ بطه یه

 یى غووؼیى بى زكیى زكیه قلٓاو ػالءالّع کًیظؼج نعه اقث اؾ ا یگؿاؼنچهر ممرله . ظؼ <اقث
موث ؼفوحى باؽاههواه یق و بوه هؿ 768ا یو 767ى ظؼ قوا  یقٓ پف اؾ فحر غؿي 778 – 766و کٔز

و ظؼ ضؿايه زبف  یعاؼیاو بوظ ضؽیم غؿيویقحاه ظؼ کؼا  ییها قٓ قؽوظه 769 - 755  زکٔ یغؿيو
 ٓ:68ی، وقمؽلًع یػؽوَ یؽظ ٔيظاهک

 ...Gو ؽظ کوضؽاب  یمیو ابؽاه یو هكؼوظ یى ؼا غاؼت فؽهوظ و ػماؼات هسموظیناؽ غؿي
 F.يااظ یًه همیع و ظؼ ضؿیضؽ یهاو به ؾؼ همیر ایهعا

ى يگانحه نعه، بؽ ضوال  یيق و فمّ چًع قا  پف اؾ فحر غؿ 775ظؼ زعوظ قا  چهر ممرله چوو 
ع یًاو ظانث و نایى هٓلب اْمیجواو به ظؼقث بوظو ا یه يظاهی ػؽوَی یطیانحباهات جاؼ یبؽض

ى زوا  یوعاظ بووظه اقوث. بوا ایوى ؼویاو همیبه غؿيو ییاو ؼفحى آثاؼ اهعایاؾ ه یل ايلیاؾ ظال یکی
                                                      

 alisafari_m@yahoo.com، پژوههگؽ هحوو ظوؼۀ اقالهی .=
 ؽظ.کاظ ی یولیّ ػو له و گلشره و  یفردوس ۀشرهىرمع اؾ یيگانحه نعه با یها آيچه به يام هسموظ غؿيو اؾ هًظوهه .<
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و يوابوظ نوعه بانوع و  یگوؽظآوؼ یى غووؼیزكو ى آثواؼ جوّقوّ قلٓاویوا ۀه همکؽفث یجواو پػ یيم
 ا ضواهع آهع.ی اقث به ظقث آهعه یخا یى آثاؼ ظؼ خایاؾ ا ییها يمويه

 یابیو ا، همچًاو آثاؼ جاؾهیظي یها حابطايهک یها به يكطه یؽ با آقاو نعو ظقحؽقیاض یها ظؼ قا 
يگانحه نعه  یپاظناهاو غؿيو یها بؽا آو ۀه اّجفالًا ظو يمويکنوظ  یافث هی یفاؼق یها اؾ العم يگاؼل

ه کواقث  یهاپوؼیالً یاؾ ابوالماقن يًؽ بى ازمع بى ػمؽو الهاظاي گىج الگىجها  اؾ آو یکیاقث. 
 ین غؿيوویق يگانحه و به قلٓاو ػالءالّعوله هكؼوظ قوم ابى ابوؽاه :75جا  755 یها قا  ۀايیظؼ ه
اؾ آو ظؼ ظقحؽـ لوؽاؼ  یكیيو ظقثؽًا یه اضکگؽ ی. اثؽ ظ=م نعه اقثکهیقٓ پ :75 – 4;6و کٔز

 ن.یا آو پؽظاضحه ییبه نًاقا یًويک ۀه ظؼ يونحکيام ظاؼظ  یىیمیج یزگؽفحه 

 
 زیج یمیىی فیيو ظقثيطكحیى يفسۀ 

                                                      
 ٔيک ایمايیٓ. اقثؽظه کای هًحهؽ  هماله ى اثؽیا ۀظؼباؼ یمايیباؽوؾ ا یظوقث ظايهوؼم آلا .=
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 زیج یمینیپژوىطگران با  ییآضنا ۀنیطیپ
ى یاؾ ا یكیع يفیاظ قؼی ى فمّ ؾيعهیهیاو پژوههگؽاو پیظايع، اؾ ه یى قٓوؼ هیا ۀكًعیه يوک ییجا خا

، 5ج ،5585یكویيفٔ یران و د  زبارن فر سایاخ وظا  و ورار د  ایتار خا ظؼ  یکؽظه اقث. کاظ یاثؽ 
 ى اثؽ آوؼظه اقث:یا ۀٓ ظؼباؼ95و

Gل لوؽو یواؾ هًّدماو اواضؽ لؽو پوًدن و اوا یمیبى ابويًؽ زما کبى هال یهسّمع بى ػل
ر یيونحه و ضووظ ظؼ آو جًوؽ یبه يام باؽاههاه غؿيو زیج یمیىیبه يام  یدینهن بوظه و ؾ

 F.ؽظمکاؾظه اؾ هدؽت یهسّؽم قا  بؽ پايًع و  ۀغّؽ  ۀح اؾ ؼوؾ نًبیؾ یه: ابحعاکؽظه ک

 ايع: "نم"ٓ آوؼظهو  ،5ج ،5564یكیيفٔ یهمیخ بیرامىن تر ید  پحاب ک ۀظؼ همّعه يیؿ اقحاظ يفیكی
Gو یا يكوطهحطث بلغاؼقوحاو یا پایقوف یهلّ  ۀحابطايکه ظؼ کى اقث یگؽ ایظ ۀحکي ّٓ بوه  یض

بوى ابويًوؽ  کبوى هالو یف هسّمع بى ػلیجأل یىیمیج یزى گويه: یعم بعیظ 5975 ۀنماؼ
ابوالمظّفؽ باؽاههاه بى ػالءالّعولوه  ىیػالءالعى المله یى العوله و اهیمیه به يام ک یمیزما

 ...F.ح یؾ یه: ابحعاکع یگو یع هكؼوظ پؽظاضحه اقث. ظؼ همّعهه هیابوقؼ

ايوع و هٓلوب  ؽظهکؿ يمول یوى هحى ؼا يیؽظه و ػباؼت آغاؾکاظ یص آغاؾ يگاؼل اثؽ ؼا یهاو جاؼیقپف ا
هواو ظؼ قوفؽ بوه بلغاؼقوحاو فموّ یه اکوع یوآ یبؽه یكیاقحاظ يف ۀايع. اؾ يونح فؿوظهیبعاو ي یجؽ میب

الػات ايولیظ کايع یجوايكحه بوظيع يكطه ؼا ظؼ هدال ّْ ًًوع. خوؿ ک یبؽظاؼ اظظانوثیآو  یعه و اؾ ا
ً یها یحابهًاقکژه هًابغ و یو هها و ب گؽ يونحهیظؼ ظ ى،یا ًّ  ی،فاؼقو یهؽبوِ بوه آثواؼ يدووه یجط

 ن.یافحیي یىیمیج یزؽظ کاظیاؾ  یاثؽ

 اثر یضناس نسخو
 5975 یهووؼظ گفحگوو بوه يهواي ۀنعه اقوث. يكوط ییيكطه نًاقا یکًوو فمّ کجا یىیمیج یزاؾ 

ق ::;بؽگ هوّؼش  7;نوظ. يكطه ظؼ  یه یبلغاؼقحاو يگاعاؼ یهلّ  ۀحابطايکٓ ظؼ Or.1750ٔ یضاوؼ
 حابث نعه اقث.ک]ٕ[ یبا بؽ ظقث يالر بى همیچًعاو ؾ يه یحابحکبه يكص 

فؽاواو َبّ  یها یهواَغ ؼا با ياظؼقح یاؼیيعانحه و لػا بك یچًعاي ییآنًا یاجب با ؾباو فاؼقک
جوواو اؾ  یاؾ هوواؼظ ه یاؼیظؼ بكو یى ؼویواو اؾ اقوث ؽظه کؽظه اقث. البحه ػمعًا ظؼ هحى جًّؽ  يک

اؾ  یبؽضوآو ؼا همابلوه و او يكطه بؼعها کاؾ هال یکیافث. یِل هحى ظقث یل ايکاو به ن یها َبّ
اجوب ک ۀسات هؼمواًل بدا و ظؼقث اقث. ايداهیى جًسیؽظه اقث و اکر یاجب ؼا جًسک یضٓاها

 نوظ: یى ضوايعه هیكث چًیي یؿ ضالیي یه اؾ انحباهاجک
Gكطیلع فؽؽ هى جسؽ و ًّ ]کوػا[ الوالغ  یلهاي ةیلؽ ی]ٕ[ فیيالر بى هم ةفیالّهؽ ةؽ هػه ال
 F.ةیالادؽ ةیى وجكؼمایثماو وثماي ةوم الّكابغ هى ناؽ يفؽ المظّفؽ قًی یف
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ؼواج  یى ػثموايیه ظؼ قوؽؾهک یا اقثH اؾ هماو گويه یهواؾ یها اغػ يكطه به ؼيگ ؼونى با ؼگهک
 ظانحه اقث.

 
 زیج یمیىیيفسۀ ايداهۀ 

 نگارش آن ۀنام نگارنذه، نام اثر و دور
گاهیجؽ یضونبطحايه ايل ظؼ هحى اثؽ ظؼج نعه اقث. يام هإّلف ظؼ  یىیمیج یز ینًاق هحى یها یى آ

ظؼج نوعه و بوؽ فوؽاؾ F كیيًؽ السما یبى اب کبى هال یهسّمع بى ػلGيوؼت: ه پٓ ب 5گباخه ٔیظ
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Gكیزما F ّٓ بكیاؼ  ازحما  بهاو  يكبِث  ل ظؼقِث کظهع ن یه يهاو هکF یمیGنعه: گؽ يونحه یظ یبه ض
Gیمیزما F.اقث 

 ین بى هكؼوظ بى هسموظ غؿيوین نعه باؽاههاه بى هكؼوظ بى ابؽاهیحاب بعو جمعکه ک یپاظناه
به فؽهواو او له و دمىه یلکاؾ  یهًه الّلهيًؽ ۀه جؽخمک یقٓ اقثH هماو پاظناه 774 - 755و کٔز

 باخه به يام او هًّعؼ نعه اقث.یو ظؼ ظ =افحهیاو یپا
 ۀحوکى قا  قلًٓث باؽاههاه آغاؾ نعه اقوث. يیق و ظؼ يطكح 755ظؼ قا   یىیمیج یزيگاؼل 

 یطیهبعأ جاؼ ػًواو بهه آغاؾ قلًٓث باؽاههاه بوظه کؼا  یى ؼوِؾ قالیه هإّلف، يطكحکخالب جوّخه آي
 یوکص ؼا هبوعأ یى جواؼیوى اقواـ هإّلوف، ایوؽ ااو ظؼ آو جاؾه گهث. بیه قلًٓث غؿيوکاؼ بؽظه کبه 

حاب ؼا به کاّو  F يوعGپًدن اؾ F بابG یعه اقث. ویياهF یًیمیص یجاؼGلؽاؼ ظاظه و آو ؼا  یگاههماؼ
 ف ؼا نؽذ ظاظه اقث.کص و بؽػیگؽ جواؼیل آو به ظیجبع ۀویاضحًاو ظاظه و ن یى گاههماؼیا

ك یوص ظلیهإّلوف بوه جواؼ ۀافث اّهوا انواؼیؼواج يهؽگؿ F یًیمیG ین گاههماؼیظاي یه هک ییجا خا
ؽ به یه ظؼ ؾکؼٓ 58گظاؼظ ٔ یا ژهیث ویى بطم اهمیى ؼوؾ قا  اؾ آغاؾ قلًٓث باؽاههاه ظؼ ایيطكح

 ن:یپؽظاؾ یؽظ آو هکاظی
Gبوه  یًویمیجاؾه گهوث و جطوث  <یيايؽ کهل کیص اؾ اّو  آو قا  اقث یى جاؼیابحعاء ا

و  ةالّعولو ىیمیوو ضعاويع ػالن قلٓاو اػظن ناًهاه نوؽق و غوؽب یخال  و خما  هما
نايه آؼاقوحه نوع. و اّو   الّله یابوالمظّفؽ باؽاههاه بى هكؼوظ اػل ةو نؽ  االهّ  ةى الملّ یاه
ه الّكالم یغمبؽ ػلیاؾظه اؾ هدؽت پیى قا  ؼوؾ نًبه بوظقث ُغّؽت هسّؽم قا  بؽ پايًع یا

ًعؼ کى اقیص غوالمؽيیكث ههث اؾ جاؼیا  بؽ هؿاؼ چااؼيع باؼ قیو ؼوؾ پًدن بوظ اؾ هاه ا
. و یؿظگؽظ پاؼقیص یؼوؾ بوظ اؾ ضؽظاظهاه قا  بؽ چااؼيع ههحاظ نم اؾ جاؼ و باؽام یؼوه

 F.، يوؾظهن نّوا  بوظقثیخلوق

F خلووـGيونحه نوعه کوه ازحموااًل بایوع  FخلوقیG ۀواژ يكطه بیًین ظؼ ػباؼت پایايی ظؼ چًايکه هی
. بًابؽایى با جوّخه به ایًکه جاؼیص ظلیك اقث باؽاههاه خلوـ ؼوؾ هًظوؼ که ؼوظ گماو هی نوظ وضوايعه 

نًاقی يیؿ اؾ چًیى ظّلحی بؽضوؼظاؼ يیكحًع  های هكکوک خلوـ باؽاههاه ظؼ هًابغ َبّ يهعه و ظايكحه
 ظاؼظ.ای  اؼؾل ویژهزیج یمیىی ٓ ایى آگاهی هًعؼج ظؼ ;85 - 859 و بیعی، ٔيک: ؼَایی باؽ

اقوث. نوواهع يهواو F ؼوؾ هواهG يووؼت به یؿظگوؽظیص یى بطم، اناؼه به جاؼیگؽ ظؼ ایظ ۀحکي
هوحؽ ظؼ یا بیوؽاو ؼواج ظانحه و گویها پف اؾ اقالم ظؼ ا هّعت یؽايیا یگاههماؼ ۀویى نیه اکظهع  یه

 .?555ٓو للؼه، آق ی: يفؽکاؼبؽظ ظانحه اقث ٔيکٓ یٔقاِ  اؼجفاػ یضؽاخ یگاههماؼ
                                                      

 .یىیمیج یزم قه ظهه پف اؾ آغاؾ يگاؼل یمابک یؼًی ق 765 - :75 ۀايیه ظؼًًا یجطم .=

 قٓ بوظيع. 5:9 – 588و کى ٔزیحگکى قبیًاو يايؽالّع یه خايهکاو یغؿيو یؼًی .<

 یػؽب 4679 یبه يهاي یيدوه ۀهدموػؽظ: کى هواؼظ اناؼه یجواو بع یها ه يكطه ۀظؼ ايداه یى گاههماؼیاؼبؽظ اک یها گؽ يمويهیاؾ ظ .?
← 
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های يگانحه نعه بوه  ؼا اؾ يطكحیى ؾیحزیج یمیىی جواو  ق بؽای يگاؼل اثؽ هی 755با جوّخه به قا  
 بوؽ همّعم ْبؽی ایوب بى هسّمع ۀيگانح مفرد زیج ،فاؼقی های ؾیح هیاو اؾؾباو فاؼقی به نماؼ آوؼظ. 

 هٓابك اّها 68ٓHؤ ظايع هی ق 855 زعوظ ۀيگانح ؼا مفرد زیج کًعی. اقث نعه يگانحه یمیىی زیج
 هدوؽی پوًدن ۀقع ظوم ۀيیم ظؼ ْبؽی ایوب بى هسّمع ؾيعگی ۀظوؼ ؼیازی، اهیى هسّمع ظکحؽ پژوهم

اجموام و اجسواِ   و ق :69 جا 684 ۀهیاي ظؼ يیؿ مفرد زیج يگاؼل وٓ همّعهه 57و ْبؽی،ٔ اقث بوظه
 .=ٓهمّعهوه 59و ْبوؽی،ٔ اقوث بوظهٓ قلدولی هلکهاه ظؼگػنث جاؼیصٔ ق 6:7 اؾ پف ايعکیآو 

بعیى يحیده ؼقیعه اقث که جًؽیسات ْبؽی ظؼ ایى هحى به زیج مفرد هلک يیؿ با بؽؼقی هحى  ۀؼَاؾاظ
 ٓ.47وهلک،  ۀق بوظه اقث ٔؼَاؾاظ 698 – 685های  قا  ۀال ظؼ هیاي ؾيعگی ۀظوؼ

ق جوّقوّ  6:5اقوث، ظؼ قوا   یه ظؼ ايل به ؾباو ػؽبوک یيالیاؼ گیونکج جرمع یزى، یخؿ ا
اّو  اؾ  ۀجؽخمه نعه اقث. همّعهه و همالو یبه ؾباو فاؼق یؿیْالب هًّدن جبؽ یهسّمع بى ػمؽ بى اب

ى جؽخمه هًحهؽ نعه اقوث یاّو  ا ۀباخه و فًل يطكث اؾ همالیهايعه و ظ یًوو بؽ خاکى جؽخمه ایا
 ٓ.ی: بالؽکٔي

 اقث. یهايعه به ؾباو فاؼق یبؽ خا ۀح نًاضحه نعیى ؾیقوه یىیمیج یزى یبًابؽا

 تابک یىا یبنذ بخص
باب  ;6ه خمؼًا کنعه اقث  یبًع بطمF بابGها به هفث FيوعGعام اؾ کو هؽF يوعGحاب به هفث ک
هن پًداه بواب  یه ؼوکباخهٓ ظؼ آغاؾ آو ظؼج نعه یٔظF حابکيعؼ G ػًواو بهؿ یباب ي یکنوظ.  یه

ى ینعه اقث. ػًاو یبًع بطمF فًلGها به چًع  باب یبؽض ؿ بكحه به هوَوع،ینوظ. ي یؼا ناهل ه
GيوعFؽ اقث:یؾ لؽاؼ بهاثؽ  یها 
 Hصی. يوع اّو : ايعؼ جواؼ5
 Hات قحاؼگاوک. يوع ظوم: ايعؼ زؽ4
 Hؽ ػظامی. يوع قوم: ايعؼ ظوا5
 H. يوع چااؼم: ايعؼ اولات ؼوؾ6
 H. يوع پًدن: ايعؼ اولات نب7

                                                      
→ 
ّّ ازمع بى هسّمع بى ػبعالدل ;57ف، هوّؼش یپاؼ یهلّ  ۀحابطايک به  یيدوه ۀؼH هدموػ ;55 ،ؼ 559 پ، 558گ، یل الكدؿیق به ض

 . 78، و ؾيداو یۀيفو ۀهعؼق ظؼ ق 749 هوّؼشؿ، یجبؽ یهلّ  ۀحابطايک 9;55 ۀنماؼ

 ة  الوائل صىرعیالّتفهچوو  کیم اؾ آو آثاؼ ايعیع و پیآ یبه نماؼ ه یفاؼق یها اؾ العم يونحه یىیمیج یزؿ یي یيدوه یها عگاه يگاؼلیاؾ ظ .=
او هؽوؾ یزكى بى ػلشىرخت  هرنیگو  یؽويیساو بیابوؼ  یالّتىج ّٓ  ۀًیؼا ظؼ ؾه یؽ ؼاؾیالط ینامؽظاو بى اب هیالمىّجمة  وضو  یل
 جواو بؽنمؽظ. یه ینًاق قحاؼه
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 Hىیؽیكوفات يکث هاه و ی. يوع نهن: ايعؼ ؼؤ8
 ها. ل قا ی. يوع هفحن: ايعؼ جسو9

 
 ؼ74ٓگٔ زیج یمیىیاؾ هیايۀ يكطۀ  ای يفسه

 اثر یمتن یىا یژگیو
جواو به  یها ؼا ه حیه ايواًل هًعؼخات ؾکن یًکجؽ اناؼه  میكحه اقث جا پیبا یىیمیج یزف یجوي یبؽا

و  یچووو گاههوماؼ یهبوازثه کاقث  یظقحه هؽبوِ به هٓالب يظؽ یکؽظ. ک یبًع ظو ظقحه بطم
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ؼا ظؼ  یهثّلثواج یها چووو يكوبث یى هساقبه و ظؼج خوعاولیگؽ و همچًیعیکص به یل جواؼیجبع ۀوین
ؽ یوو ظوا کو افال کیث اخؽام فلکگاه و زؽیهؽجبّ با خا یظوم ناهل خعاو  ػعظ ۀ. ظقحؽيعیگ یبؽه
 نويع. یح ظؼج هیظؼ ؾ یه اؾ ؼاه ؼيع به ظقث آهعه و ػمعجًا به يوؼت خعاولکها اقث  آو

ها بعیى هبازث پؽظاضحه  چوو يطكحیى ظقحه با هبازث يظؽی اؼجباِ ظاؼظ، بكیاؼی اؾ يویكًعگاو ؾیح
و بكحه به چیؽگی بؽ هبازث يدوهی و ؼیاَی و گاه بكحه به هوع  و يیواِؾ هإّلوف، بوه يووؼت کوجواه یوا 

بوظه، به ايدام  ؽیپػ اهکاوؼيع اخؽام فلکی ايع. اّها ظوهیى ظقحه چوو با  هبكوِ به ایى هوَوػات پؽظاضحه
ؼقايیعو آو يیاؾهًع يیؽوی ايكايی هحبّسؽ و ظقحؽقی به ابؿاؼ گوياگوو همؽاه با چًعیى قوا  هحووالی ؼيوع 

 ها کاهاًل گوياگوو بوظه اقث. هبازِث ؼيعی ظؼ ؾیح گويه ىیااخؽام بوظه اقث و لػا پؽظاضحى به 
ل یاي ییع آهعو ؼيعهایؽظ ناهع پعک یه یبايیؼيع پهح یکاؾ بكحى  یؽیا اهیه پاظناه ک یگاه

ه اؾ ؼاه ک گويه ىیبعايع.  ى بوظهیهیپ یبؽ ؼيعها یها هبحً حیثؽ هواؼظ، ؾکظؼ ا ینH ولیا و هبكوِ بوظه
 یها قوًده یا بؽضویوؼوؾ نوعه  ى، هًوعؼخاِت ؼيوع بوهیهیپ یؼيعها یها ا ايالذ ػملیل یجبع

بوؽ  یهبحًو یهوا حیؿ ظؼ ؾیوي یهإّلف هًٓبك نوعه اقوث. گواه یؾيعگگاه یها با خا ٓ آویٔپاؼاهحؽها
اؾ  -ايع اؼبؽظ ظانوحهکوام يدوم که ػمعجًا ظؼ ازک–هؼعوظ  یها اؾ قًده یى، فمّ بؽضیهیپ یؼيعها

 ع.یؼق یها به ثبث ه حینعه و ظؼ ؾ یؽیگ ؼاه ؼيع ايعاؾه
كوًعه یه يوکواقث. چًاي ىیهیپ یبؽ ؼيعها یهبحً یها حیؾ یؼًیظوم  ۀى گويیاؾ هم یىیمیج یز
 یمجسا  یهوا حابک یىایمیج یازم اؾ يگواؼل یپ یؽظه، وکؼٓ اناؼه 4گ -پ5گاثؽ ٔ ۀباخیظؼ ظ
پاظنواه  یؼا ضوايوعه بووظ و قوپف بوؽ آو نوع جوا بوؽا یؽويیساو بیابوؼ یلروىن مسعىدوـ و یبٓلم

ه کوؼا  یبّحواي یزّؽايو خوابؽ بوى قًاو بى هسّمعاثؽ  =ی ل یج  صدیزقاؾظ و لػا  یؼوؾگاؼل ضعهح
ب اؾ کواکل اوقاِ یؽظه و پف اؾ جبعکى یجؽ بوظ جلط یکجؽ و هؼحمعجؽ و به ؼوؾگاؼ هإّلف يؿظ هؼؽو 

ؿ هإّلف ظؼ باب هفوحن اؾ يووع هفوحن یبؽگؽظايعه اقث. ي یى به فاؼقیْوِ  ناؽ ؼله به ْو  ناؽ غؿي
 ۀه ػموعکواؼه ظاؼظ ى هوَووع پؽظاضحوه و انویؼٓ بوه همو7;ل ظاظه ٔگکیاثؽ ؼا جهو ۀه ضاجمکحاب ک

ٓ بؽگؽفحه و بوا ايوالزات بّحايیزیج صربی اؾ ظاؼيع اؾ ايل ٔین بعاو يیه ايساب جًدکؼا  ییها ػمل
 یو بؽض یلروىن مسعىديبوظ اؾ  یج بّترویزه ظؼ کگؽ اؾ هبازث ؼا یظ یؽظه و بؽضکالؾم ظؼ اثؽل ثبث 

 اقث.حاب افؿوظه کبؽگؽفحه و به  -اناؼه به ياههاو یب-گؽ یآثاؼ ظ
 ،یًعک: کئاقث  بوظه یح ظؼ اظواؼ پف اؾ بّحايیؾ ىیچًع ۀیپاح او یو ؾ یبّحاي ؼيعه کن یظاي یه

. اقث بوظه هًّدماو اػحماظ هوؼظ او اؼک زايل هک ظهع یه يهاو حهکي ىیا و 68ٓH ،:5 ،58 ،54و
                                                      

چاپ نعه اقث  یالّصرب جیالسّ ح با يام یى ؾیٓ. ا9و ،یبوظه اقث ٔبّحايF ؼلهGآو ناؽ  یه هبًاکى اقث یاF یؼلGح به یى ؾیا یۀوخه جكم .=
 ٓ.65و، یًعک: کاقث ٔي
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 ی لا ی صاد جیز ۀى و جؽخمیؼا جلط یىیمیج یزه کهإّلف  ۀه يونحکن یاظآوؼ نویع یى زا  بایبا ا
ج یزًوو اؾ که اک یبا هحً یىیمیج یزؽا ابواب و فًو  یكث ؾیث قاؾگاؼ يیؽظه چًعاو با والؼکللمعاظ 

بوه  یىایمیج یازى یيمويه هفث باب آغاؾ یظاؼيع. بؽا یلّ کن جفاوت یظؼ ظقث ظاؼ یبّحاي ی ل ی صد
اؼ هطحًؽجؽ یبك ی ل یج  صدیزه ظؼ کافحه یگؽ اضحًاو یعیکص به یل جواؼیهلل و جبع یگاههماؼ

او ؼا  ۀجوواو يونوح یى هیٓ. بًابؽا555 و، یًعکاقث ٔ کیو قلو یهدؽ یو هؽبوِ به ظو گاههماؼ
اؾ خعاو  و ؼيعها لؽاؼ ظاظه  یاضػ بؽض ۀیؼا پا یج بّترویزاؼ ضوظ کكًعه ظؼ یه يوکؽظ کى ػباؼت یچً

 ؽظه اقث.کف یو جأل یبًع ى بطمیيو یبیحاب ؼا با جؽجکؿ اؾ آو ظانحه اقث اّها یي یو الحباقاج
ايعؼ ظايكوحى جواؼیص Gهای اثؽ بایع فًل چااؼم اؾ باب پًدن اؾ يوع اّو  ؼا بؽنمؽظ که  جؽیى بطم اؾ هان

ؼٓ. ظؼ ایوى بطوم خوعولی هكوث کوه ;5گ -پ59گاقوث Fٔ اهؽاء آ  يايؽالّعیى و هّعت هلک ایهواو
ؼویعاظهای هاّن جاؼیص غؿيویاو ؼا اؾ آغاؾ جاؼیص یمیًی با یاظکؽظ ؼوؾ و هاه و قا  به ظقوث ظاظه اقوث  ۀفايل

 آیع. غؿيوی به نماؼ هی ۀگػاؼی ؼویعاظهای قلكل ظؼ جاؼیص به فؽظو اؾ ایى ظیعگاه یک هًبغ هًسًؽ 
ه کوا بؽنومؽظ ع فًل ظوم اؾ باب هفوحن اؾ يووع ظوم اثوؽ ؼیبا یىیمیج یزهان  یها گؽ بطمیاؾ ظ

Gحااء قحاؼگاوکو زؽ کايعؼ ظايكحى بؼٍ اؾ الماب افال Fٔ ى فًل، یؼٓ. ظؼ ا;4گ -ؼ49گيام ظاؼظ
قحاؼگاو  ک. الماِب افال5پؽظاضحه نعه اقث:  یاؾ ايٓالزات يدوه یؽظ نماؼکاظیظؼ ظو بطم به 

 اِت آفحاب و هاه و قحاؼگاو.ک. الماِب زؽ4
ى بطم بوه یآو به ظقث ظاظه نعه اقث و چوو ا یبؽا یفیؿ جؼؽیؽظ هؽ ايٓالذ ٔلمبٓ يکاظیظؼ 

ى یودا ظؼ ظقحؽـ ظانوث. ایکى ايٓالزات ؼا به يوؼت یف ایجواو جؼؽ یاظ نعه هی یاپیيوؼت پ
 ػباؼجًع اؾ: کیکايٓالزات به جف

 کؽ، فلویجوعو کزاهل، فل کل، فلیها کؿ، فلکضاؼج هؽ کهمّثل، فل کفل :ک. القاِب افل 1
 ؽ.یهؼع  المك

ِث آفحاب، اضوحال  زؽ ات:کقاِب حر . ال2 ًّ ِّ آفحاب، اوج آفحاب، ز ن یث آفحواب، جمووکووق
 ن قحاؼه، ؼخوع و اقحماهث قحاؼه.یآفحاب، ... ، جمو

نوظ، هإّلوف  یه اؾ هحى بؽظانث هک گويه آواقث. F المابGؽ یاؼبؽظ جؼبکًدا یگؽ ظؼ ایظ ۀحکاّها ي
 یا ظؼ همالوه یًکعک یؼیظؼ يظؽ گؽفحه اقث. اقحاظ نفF ايٓالزاتG یؼا به هؼFً المابGًدا یظؼ ا

ػلول و ؾزافوات  یگوػاؼ يام یبوؽا یايٓالز  ػًواو بهٔ/لمبٓ F المابGه ايٓالذ کايع  يهاو ظاظه
ظهع که ایى واژه  نواهع هحًی يهاو هی. 456ٓ-7;5و ،یًکعک یؼیٔنف اْالق نعه اقث ینؼؽ

 ؼفث.  ها يیؿ به کاؼ هی هفاهین یا انیاء کاؼبؽظی ظؼ ظیگؽ ظايمگػاؼی  بؽای يامF ايٓالذGظؼ هؼًی 
ظؼ هوحى اقوث F االقوالم یفو ةام المؼّظمویواالG، خعو  یىیمیج یزگؽ هواؼظ خالب جوّخه یاؾ ظ

ث ظاؼيوع. اؾخملوه: یوؼه اهمینو یه ػمعجًا بوؽاکن یضوؼ یبؽه ییى خعو  به ؼوؾهایؼٓ. ظؼ ا55گٔ
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ى ]ع[ بوه یو ظؼآوؼظو قؽ زكو ]ؼا[ یى بى ػلیع زكیؿیهحى ک]ع[،  یى بى ػلیهحى زكکػانوؼا و 
]ع[  یؾهؽا ]ـ[، َؽب ػبعالؽزمى هلدن ػل ۀ، والظت فاْم]ع[ ْالب یبى اب یظههك، هولوظ ػل

 نع. [؟] قؽزؽام کیؽ ضن یؾهؽا ]ـ[، ؼوؾ غع ۀح فاْمیْالب، جؿو یبى اب یؼا، وفات ػل
ؼوؾها اناؼه نعه  گويه ىیاؿ به یيشىرخت  هرنیگاظ الوام هًعؼج ظؼ یه ظؼ خعو  اػکخالب جوّخه آي

ؿ بوه ظؼج یوي یگوؽ هحووو يدووهیخوعاو  ظؼ ظ گويه ىیااؾ  یٓ. ظؼ بؽض5:8، وی: هؽوؾکاقث ٔي
 گويه ؼوؾها پؽظاضحه نعه اقث. ىیهم

 ینیمیج یز یزبان یىا یژگیو
ؿ ضوواه يواضواه هحوأّثؽ اؾ یواثوؽ ي یع قاضحاؼ ؾبايیآ یبه نماؼ ه یهحوو ػلم ۀظؼ ؾهؽ یىیمیج یزچوو 

نهونٓ ػموعجًا ظؼ  ۀيگاؼل اثؽ ٔآغواؾ قوع ۀچوو ظايم يدوم ظؼ ظوؼ ییهحوو اقث. اؾ قو گويه ىیا
بووظه اقوث.  یؿ ػموعجًا بوه ؾبواو ػؽبویوى ظايم يینع، ايٓالزات ا یگؽ ه خلوه یالبع ؾباو ػؽبک

اؾ  یايبووه یظاؼا ،َووػاتگوؽ هویظ یها ى اثوؽ همايًوع يونوحهیه اکجواو ايحظاؼ ظانث  یى يمیبًابؽا
 بانع. یاى فاؼقکؽات یها و جؼب واژه

 -حوابک ۀباخوه و ضاجمویظؼ ظ ژهیو بوه-ػمعجًا ظؼ يسِو اثوؽ  یىیمیج یزظؼ  یاِى ؾبايک یها یژگیو
اؽ ۀه هثاًل ظؼ هحوِو گويک گويه آوؽاِت ناغ، یها و جؼب او اقث. واژهیيما ًّ ى اثوؽ یوهكوث ظؼ ا یهاوؼاءال

اظ یجؽ  میؼا پF المابGؽ یاؼبؽظ جؼبکيمويه  یكث. بؽایي یها ضال یژگیى وینوظ. اّها اؾ ا یعه هیجؽ ظ نک
اى ک یها اؼبؽظ ظانحه و اؾ يهايهک یاى ؾباو فاؼقکاقث اّها ظؼ اظواؼ  یػؽب یؽیه اگؽچه جؼبکن یؽظک

 بوظو هحى جوايع بوظ.
ن آوؼظ یى يونحه ضواهیاو همیاثؽ ؼا ظؼ پا ۀباخیايعه نوظ ظیاثؽ يما یظقحوؼ یها یژگیه وکًیا یبؽا

 ؽظ:کن یظؼ اثؽ اناؼه ضواه یاى فاؼقکؽات یها و جؼب اؾ واژه یًدا به نماؼیاّها ظؼ ا
غّؽت  هح اؾ هن ؼوؾ نًبی[ ؾیو ابحعا]G اؼ ؼفحه اقث: کبه  گويه ىیبعF قا  بؽGؽ یپ: جؼب4گ -

-:55و، یاى اقوث ٔيوفؽک یؽیه جؼبکF. ؽظمکاؾظه اؾ هدؽت یٓ هسّؽم قا  بؽ پايًع ]و[ ۀٔغؽ
55;.ٓ 

 -ابًع یابعا  زؽو  ٔ یها ه اؾ يمويهکF. اويعیثمؽت  یو یف اؾ آثاؼ بؿؼگکجا همه Gپ: 4گ -
 اويعٓ اقث.ی

 F.پؽقحو یبمؼGًؽ آو يونحه نعه: یو ظؼ ؾF کعا آهعو َفَؽاْنُحویپGؼ: 55گ -
ظايكحى لووو Gبه کاؼ بؽظه که ظؼ اظواؼ کاى ؼواج ظانحه اقث: F ؼيگGؼا به هؼًی F گويهG ۀؼ: واژ 7:گ -

وی  ۀوی قیاه ]يكطه: قیاؼه[ بوظ و چوو يیمه بؽگوػؼظ گويو ۀوی َبَؿؼْظ هاَيْع َو چوو يیمه بوظ گوي ۀضكو : گوي
 F.ْؼ َوی ؾؼظی بوظوی اناب بوظ کی ظَ  ۀقیاهی کی به اناب ؾَيْع ]يكطه: ؾ َبْع[ و چوو کل بوظ گوي
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بووظه اقوث  ییهوا نکز یاو ظاؼایواهکاو ازیوهظؼ اظ نعه، یؼيگ ضكو   ۀًدا ظؼباؼیآيچه ظؼ ا
اؼبؽظ ظانحه کؿ یاى يک یهاوؼؾک ۀام ظؼ هبازث هوانًاقايکى ازیا ایٓ. گو555و  :;5و، یٔهؽوؾ

 : اقث آهعه و زورمه یاى فاؼقکاؾ هحى  ییه ظؼ خاکچًاي
ه ضواهوع بووظو و اگوؽ ظؼ هواه کبوظ، ػالهث باظها بانع  یايعؼ او قؽضه ک یًیاگؽ هاه ؼا ب

 ٓ.45و، هیکوؼاقکاق بى وـیفكٓٔ، آو ػالهِث باؼاو بوظ ... یًیب یاهیق

 «ینیمیج یز ۀجباید»
ث ضعا ًّ ى و ؾهاو اقث و هكث یؾه ۀع آوؼيعیعگاؼ ظو خاايكث و پعیه آفؽکی  جؼا ؼا  یقپاـ و ه

ؽ او قحاؼگاو ؼواو گهث و یها گؽظاو نع و به جعب کؽ او فلیبه جمع کی یخايوؼاو اقث. آو لاظؼ ۀًًعک
ى ؼا آؼاهگواه یؽ قحاؼگاو قاضث و ؾهیگاه قیع آهع. آقماو ؼا خایاو ضلماو پعین او اضحال  هکبه ز

 یگو قوطىع و يفوف یوهحى هطًوو گؽظايیع و به ضویاو ؼا بؽگؿیاو[ آظهیؽظ. و اؾ آو ]هکخايوؼاو 
 یل گؽفحًع بؽ هكحیغ او ظلیبع یها ًمیف او ؼا بهًاضحًع و به آفؽیلٓ یها ؽ ظاظ جا بعاو يًغیپػ ػمل

 ع.یؽین ها کسیهاء ویها  الّلهفؼل یًع. ک =ؽظ و هؽچ ضواهعکا هؽچ ضواقث یا ضعاکاو. پا یگايگیو 
اؼاو و یو  بؿؼگوواؼ و بوؽ غاهبؽاو، هسّمع هطحاؼ و ؼقوویپ <ى ضلماو، هاحؽیو ظؼوظ فؽاواو بؽ باحؽ

 ى.یاخمؼ یو ?ؼواو پف
ؽظم به ايواع ػلوم که چوو يگاه ک @كیيًؽ السما یبى اب کبى هال یع بًعه هسّمع بى ػلیى گویچً

جؽ و  جؽ و ؼونى فیعم نؽیيع یلحیو فُ یچ ػلمیى هیو اػماِ  ظ Aل، پف اؾ ػلن نؽعیو ايًا  فُا
أت ػوالنH اؾ یوهحؽ اؾ ػلن يدوم و هیاج هؽظهاو بعاو بیو ازحجؽ  ًعهیيما ؿظ ػّؿوخّل ؼاهیث ایبه وزعاي

بوظ اؾ نًاضحى قا  و هاه و اؾهاِو فًو  و اضوحال  ؼوؾ و نوب و  یايعؼ و کیعه یيفغ و فا یاؼیبك
ؿظ یا کث هاه و قمث لبله و اولات يماؾ و خؿ آوH چًايیى و ؼؤیؽیكوفات يکؽ قحاؼگاو و یظايكحى ق

 اءً یخؼول الّهومف َو ی: هوو اّلوػیؽظه اقث و گفحه، لوله جؼالکاظ یظ ل ضوین جًؿکػّؿوخّل ظؼ هس
 .[7]یويف،  ااّل بالسّك  کغل الّلهالسكاب ها ضلك ى ویكًاللّعؼه هًاؾ  لحؼلموا ػعظ والممؽ يوؼًا و

 یايع بعايچ ظؼ وقغ آظه ى ػلن اهحمام جمام ظانحهین ظؼ ظايكحى ایماء هحمّعم اؾ ايساب جؼالکو ز
هؼحمع قاضحه چوو  یها هاو نًاضحه و ايلیؽ قحاؼگاو آوؼظه و زاالت ایؽظه و هكکع و ؼيعها یظؼآ

                                                      
 F.ضواهًعGيكطه:  .=

 F.هاؽGيكطه:  .<

 F.یم ؼواوGيكطه:  .?

 بوظه اقث.F یمیزماGى يام یع ایناظهع  یه يهاو هکافؿوظه نعه F یمیGهايًع  یؿیى اقث و بؽ فؽاؾ قٓؽ چیظؼ يكطه چً .@

A.  :يكطهGنؽذ.F 
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 ییهوا ؽظه و جفاوتکوماء هحأّضؽ، آو ؼيعها ؼا اهحساو کو خؿ آو. و ز =[یمسعىد]لروىن و  یمجس 
 ؽوو بؽظه.یؼ| ب4ضوظ | یها حیافحاظه بوظ اؾ ؾ <ه به ؼوؾگاؼک

ها و ظقوحوؼها  حابکهاو یص ایم و بؽ جاؼیبه يام پاظناهاو ؼوؾگاؼ ضو ?اجین اؾ آو اؾیو اهل جًد
و  یيموا ى ػلون ؼاهیوو هؽظهاو ؼا به ظايكوحى ا Aهايعه یؽ پاظناهاو بعاو بالکهاو و غیياِم ا @جاقاضحه 

ؼا فؽويگؽقوحه،  [یمساعىد]لروىن و  یمجس اج بطوايعه بوظم و یؽ بانع. چوو هى بًعه آو اؾیظقحگ
ث اکى ْائفه ؼا هحابؼث یا کیضواقحن  ًّ ن و ػاظت هؼاوظ بؽوم یهاو جاؾه گؽظاين و بؽ ؼقن لعیًن و ق

 کع المًًوؼ المظّفؽ الّكلٓاو الؼاظ  االػظن، هالویالمإ کم ؼا الملیو هدلف پاظناه ؼوؾگاؼ ضو
، ةو نوؽ  االّهو ةى المّلویاهوة وى الّعولویمیؽ االيام، ی، هدBامیؽ االیاالقالم، ظا کؼلاب االهن، هل

الؼدن، الؼؽب و کهلو ی، هولEالّلهاػعاء  Dهػّ  و الّلهاء یاول C، ُهعّ  الّلهقلٓاو ػباظ و الّلهبالظ  یکهل
اظع بأهؽ  یى فیالؼدن، فطؽالّكالْو ًّ ى، یالمكولم، هؼّؿ االقوالم والّله ةن لسّد ی، الماالّلهالؼالن، ال

 الّلهظّل ى ویالثمل کاف ى،یالْع الّك یقو کى، لاهؽ الملویالّع ا ویالّعي ءى، ػالیالملسعة وفؽکلاهغ ال
 >=ة، ابووالمظّفؽ باؽاههواه بوى ػوالء الّعولوءع هى الّكمایاالػعاء، المإ یى، المًًوؼ ػلیالطافم یف
جؽ اقوث و بوه  اهولکف کبه ػمل اؾ همه  کیقلٓايه ه وکضلع هلنايه و الّله یع هكؼوظ اػلیقؼ یاب

ف و یى ػلِن نؽیجؽ، اؾ يوِع ا یؽ لویو جعب یبه ؼا جؽ و به هّمث بلًعجؽ و جؽ و به يكبث بؿؼگ ظايم افؿوو
 ْؽاؾم. یا قاؾم و جسفه یغ ضعهحیيًِغ بع

جؽ  یکجؽ و هؼحمعجؽ اقث و ؼيِع آو به ػًؽ ها يؿظ ى يًاػث هؼؽو یاو اهل ایه هک یدیو اؾ ؾ
هسّموع بوى  ی لا یج  صدیزو آو  ==ؽج ؽ و ظؼقثج آو ؼاقث یها جؽ و ػمل میل هؽظهاو بعاو بیو ه

اػما  آو بف ظنواؼ اقث و گوؽاو و الفوأ  کیًن کى یجلط یاقث هؼؽو  به بّحاي <=یخابؽ السّؽاي
ح اػوؽاٌ یوؽظو آو ؾکى يًاػث اؾ ػمل یهحؽ اؾ ضعاويعاِو ایب کیل و ُهغلكH جا بعاو زّع کآو هه

ؽظه کايع و خمغ  وؼظهه هًّدماِو هحأّضؽ فؽاهن آکهطحًؽ  یها حیايع و اؾ آو ظقث باؾظانحه و به ؾ ؽظهک
                                                      

 لروىن مسعىدیر به يام یؼٓ و جًؽ 7;حاب ٔو ک ۀظؼ ضاجم یػباؼج ۀًیبه لؽ یبوظه ولج المروىن یزؿ هؼؽو  به یح ثاوو يیه ؾکن یظاي یه .=
 ى اثؽ هًظوؼ هإّلف بوظه اقث.یه اکنوظ  یظايكحه ه

 F.ه پؽوؼظگاؼکGيكطه:  .<

 ؽاؼ نعه اقث.کى انحباه جیؿ باؾ همیى يیH چًع قٓؽ پف اؾ اFاؼياجGيكطه:  .?

 F.باGيكطه:  .@

A.  :يكطهGهايع ظ.F 

B.  :يكطهGااليامFبا جوّخه به هوؼظ بؼع Hؽ ظاظه نع.ییجغ ی 

C.  :يكطهGلیهع.F 

D.  :يكطهGلیهع.F 

E.  :يكطهGاػعالله.F 

 F.ةالّعول یػلGيكطه:  .>=

 .که ظؼقث اقث اها بؽای آقاو ضوايعو جغییؽ ظاظه نع Fحؽو ظؼق حؽؼاقGيكطه:  .==

 F.یالدؽايGيكطه:  .<=
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ث هواه یكو  آفحاب و ؼؤکافحع ضايه ظؼ  ین هیػظ یها ًًعH جفاوتک یالحًاؼ يموظه و اؾ آو ػمل ه
 جؽ بؽهاِو آو لوم. یى ػلن اقث و لویى ابواب ایظاهؽجؽ کیو قمث لبله 

ه بو یًیمیو آؼاقحه گهحى جطث  یيايؽ کپ| جاؾه نعِو هل 4ِص |یِث قحاؼگاو بؽ جاؼکِص زؽیو جاؼ
ِِ قحاؼگاو اؾ ْوِ   الّلهوِو ضعاويع ػالن ناهايهاه اػظن اظام یخال  و خماِ  هما انؽافه َيَان. و اوقا

 کلٓوِب هلو کیػا[ ک] الّلهى زؽـ یؼيِع ؼايع آيدا بوظقث به ْوِ  زُؽِت زلث؟ غؿي کیؼله 
 یآو ؼا پاؼق ۀػمل باؾآؼم و هإاهؽ کِك اػماِ  آو ؼا قال و آقاو گؽظاين و به ايعیًن. و ْؽکاقث يمل 

 ًع.کچ جفاوت يیع و هیو باؽه گؽفث. و با ايل ؼاقث آ =ؽظکف اؾ آو ػمل جوايع کًن جا همه ک
 یناهايهوا ینوؽف یًویاه یًویمی یاػلو <یها اؾ ضٓاب یى ضٓابیجؽ ى ؼا به بؿؼگیى جلطیو ا

ى ؼا یى جلطویوا -کویح هلیوو ؾ یح لواهؽیؾ کچًاي-و يام َيَان  گؽظاينع یهم ?الحعاؼه الّلهَاػف 
Gیًیمیح یؾ Fِص آو ؼا یو جاؼGیًیمیص یجاؼ Fص به یص بًا بانع و جاؼیات قحاؼگاو بؽ جاؼکعم[ جا زؽی]ياه

 یًویاه یًیمی یهدلف اػل Bح ؼا بًاء ضعهثیؾ Aِى ی. َظَوا@ؽ ابع االبع بوظکى غیا  بوظ، اُضٓاب ه
 یاويع و اؾ ؼوؾگاؼ ظولث ویثمؽت  یو یاؼ بؿؼگف اؾ آثکًن جا همه کانؽاله]ٕ[  الّلهاظام  ینؽف یًیاه
ع یوث هاه و قمث لبلوه و اػموا  هوالیكوفات و ؼؤکِن قحاؼگاو و یؽيعH و جمویب گیيً -الّلهثّبحاا -
ًع چوو ْؽاِؾ خاهه و ُهاِؽ یآؼا یغ پاظناهیها و ْالغ هولوظها جول نیجمو یؽوو آؼيع. و ؼویح بیى ؾیاؾ

 ًاؼ.یظؼم و ظ
ح ايل و اؾ اّو  قوا  هدووـ یبؽ لؽاؼ ؾ یص لمؽیاؾ اّو  هثا  ػؽب يااظم بؽ جاؼ ها نیو اّو  جمو

بمواء -ؼوزوه  الّلوهلوّعـ  یظؼ ؼوؾگاؼ قلٓاو ؼَو یو هاؽگاي یيوؼوؾ یها ه خهىکًعم چًايکبؽاف
 Cه آوکوعيوع. یِص هدووـ بگؽظايیظؼ هسّؽم و ؼخب يااظيع و اؾ جاؼ -ى باظ هؿاؼ قا یؾه یپاظناه ؼو

جوؽ  میهاه پ یکكث قا  یجؽ افحاظه و هؽ يع ]و[ ب میقث و چااؼ هاه پ م بهعهیضو یص اؾ خایجاؼ
بًواء  کویابًوع یِص هدوـ و ؾوظجوؽ ظؼیِص ػؽب ؼا باحؽ ظايًع اؾ جاؼیهؽظهاو، جاؼ کیگؽ یافحع. و ظ یه

ظاؼيع اؼ کص اقث و آو ؼا به یى جاؼیها و هواخِب زهن بع اػماِ  نؽع و ابواِب هؼاهلث و افححاِذ ضؽاج
 ع.یهوافك آ Dها جا اّو  قا  بؽ خهى

ؽظم. و اگوؽ کواؾظه اؾ هدوؽت یوهسّؽم قا  بؽ پايًوع ]و[  غّؽت هح اؾ هن ؼوؾ نًبی[ ؾیو ابحعا]

                                                      
 بانع.F جوايا گؽظظGجوايع  یه هکF ؽظکجوايا Gيكطه:  .=

 F.یاؾ زٓائاا یضٓائGيكطه:  .<

 F.العاؼهGيكطه:  .?

 F.هکGظؼ يكطه بؽ فؽاؾ قٓؽ افؿوظه نعه:  .@

A. ع یا بایى اقث. گویًًا چًیظؼ يكطه ػGىیو ا F.بانع 

B.  :يكطهGبًا ظضعهث.F 

C.  :يكطهGه اؾک.F 

D.  :يكطهGیخهًاا.F 
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ؼ|. و  5| یص نمكویبؽ جواؼ =َزَمل ياًع ظؼ هاه آغاؼ ۀعو، آفحاب به يمٓیضواهًع اؾ اّو  قا  ػالن پؽق
حواب ک یحاب. پف خملگوکباب يعِؼ  یکفث باب و ؼا ه یح ؼا هفث يوع قاضحن و هؽ يوػیى ؾیا

 هفث يوع اقث و پًداه باب.
به هؽاظ  کیع ظاؼم یح ضواقحن و اهیى ؾیى ضعهث و پؽظاضحِى ایؽظِو اکِك جمام یجوف یؿظ جؼالیو اؾ ا

 -ه و قولٓايهکوهل الّلوهاظام - یانوؽف اهیًوی یًیمی یلبو  افحع و بؽ هدلف اػل هولغ بهجمام نوظ و 
ه و فُله. یى و فؽهاو ویؽ يگیوو گؽظايع و اؾ نؽق ػالن جا غؽب ظؼ ؾیو هما کهباؼ ًّ  ظاؼظ بم

 تابناموک
، ظفحؽ او اق عتیك، Fظقحوؼ الملوکH گًدی پاؼقیايه اؾ ؼوؾگاؼ غؿيویGش، @E?=ایمايی، باؽوؾ: 

 . >?-?=، و @
 یفاؼقو ۀٔبؽ اقاـ جؽخم یاليیاؼ گیونکح خاهغ ین ظؼ ؾیهبسث جموDC ،G?=، هسّمع: یبالؽ

 .BC-=<وشB [=?DC  ،] یاپی، پخ عل یتر  ۀهدلّ ، Fاؾ لؽو پًدنٓ یاًک
ك یجسم ٔکحاب ...ٓ،الّسیج الّصربی م،  DEE=: یهسّمع بى قًاو بى خابؽ السّؽاي الّلهػبع ، ابویبّحاي

 .یالؼظم ةیؼوه ةًیًو، ْبغ بمعیؽلو يالّ کحوؼ کالع
]قوا   == ۀ، َومیممیراث ۀآیى، Fهفؽظ ابواب هًحطب اؾ ؾیحGش،  DA?=زین: هلک، ؼ ۀؼَاؾاظ
 ش[. DA?=خعیع،  ۀچااؼم ظوؼ

اساایمی از آزاارز تاار برآماادن  ۀهری ایااران د  دو  ساا هش،  ?E?=، زكووى: بیووعی ؼَووایی باؽ
 ، جاؽاو، قمث.سلجىلیرن

، سرال  سانه خارولری لرفله، Fػلن ناػؽی و "الماب"Gش،  5595نفیؼی کعکًی، هسّمعؼَا: 
 . 456 – 7;5اؽاو، يهؽ البؽؾ، و ج

يام ْبوؽی و فاؼقوی بؽضوی اؾ اظویوه ظؼ ايوالذ السهوایم Gش،  <E?=للؼه، ػلی:  يفؽی آق
 . 555 – 558و ، 6، ل :4، ـ ورمه ایران، Fياجلی الّلهابوػبع

، بوه کونوم ظکحوؽ عمال و االلمار  ۀبه َومیمشش فصل ش،  =C?=ْبؽی، هسّمع بى ایوب: 
 ؽاو، نؽکث ايحهاؼات ػلمی و فؽهًگی.هسّمعاهیى ؼیازی، جا

فاؼقوی اؾ يانوًاـ، جًوسیر زكوى  ۀ، جؽخموو زورماهش،  DD?=فكٓیوـ بى اقکوؼاقیکه: 
 ػاْفی، جاؽاو، هؽکؿ يهؽ ظايهگاهی.

، بوالؽی هسّموع ۀجؽخم، اسیمی ۀدو  هری زیج د  پژوهشی، ش @C?= :اقحواؼت اظواؼظ ،کًعی
 .فؽهًگی و ػلمی ايحهاؼات نؽکث، جاؽاو

                                                      
 F.آغؼGع: یى اقث. نایظؼ يكطه چً .=
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او:  ّٓ ، شىرخت گیهرنش،  >E?=هؽوؾی، ابوػلی زكى بى ػلی بى هسّمع بى ابؽاهین بى ازمع ل
 هوؾه و هؽکؿ اقًاظ هدلف نوؼای اقالهی. ،للؼه، جاؽاو، کحابطايه به کونم ػلی يفؽی آق

]و جؼلیمات[، جًوسیر ظکحوؽ هسّموع هؼویى، چهر ممرله ش،  =D?=يظاهی ػؽوَی قمؽلًعی: 
 جاؽاو، ؾّواؼ.

جٓ، قوؼیع يفیكوی، جاوؽاو، کحابفؽونوی  <ٔ د  پیرامىن تر یخ بیهمیش،  <@?=يفیكی، قؼیع: 
 فؽوغی.

 تر یخ وظ  و ورر د  ایران و د  زبرن فر سی تر پریرن لرن دها  هجاریش،  ?B?=يفیكی، قؼیع: 
 جٓ، جاؽاو، ايحهاؼات فؽوغی. <ٔ

 
 
 
 
 


