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 فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم

 هشتادمشماره ، بیستمسال 

  9318 زمستان

 

 کارکرد و خاستگاه یت،: ماهیشاقرآنیدر منابع پخدابانوان عربی 

 

 31/31/78 تاریخ تأیید:        8/5/79 تاریخ دریافت:

 1یانزهرا محقق 
 

 یخصرر ب برابه ،صرر   امرر   یخفهم تا  یهاضرررت   ینتراز مهم یکی

ت  یفرهتگ یاز بات ها یآگاه یم،قرآن کر یا از آ یا یشرررتراخرت بس ت ب ررر  

 یهابانش ی ایشباتج ب پ. از ظه   امر   امت  یشپ بت ان اعراب ب  یخیتا 

 هک  م یبه نظر م ،ب  ا تباط با بت ان بامتان یشانا زشمت  ا یهات آت به ی ج 

ت ابها  امت.  یکامت یبا ا ،قرآن یا آ یخیتا  یهااز بس ت یا یفهم ما از ب ر 

 ،یتهزم ینب  ا یضرت  یهااز پژتهش یابا ه ف نشان بابن نم نه ،مقا ه حاضر

 یمتا ، س  ت عز :بر مرره ا هه یهبا تکخ ابان ان عربی بر آن امررت به م ضرر   

ب   ا عربةیراز جز یمان هباق یتیت شرر اه  ع یشرراقرآنیبپربازب ت با کمک متابع پ

ها، ا هه ینا ی ررتیچ :مانت  ،هیتزم ینب  ا ییهااز ظه   امرر  ، به پرمررش  یشپ

 رمتشپ یت متاطق اصل یستق  یشیتهها، صراا  ت ا قاب آنها، پ بکا کر ینترمهم

 ینا بهت یمنشررران  یخیت تا  یبامرررتان هاییتاکاتمجم عه . پامرررخ به آنها 

که فراتر از  ب بن  یزهجزمجات  شرربه هایینتا بشرر ه از مرررزم  یهاا هه خ ابان ان،

 گ ررتربه یباشررتت  ت ب  مرر   یمختلا یکا کربها ،شررانیچ ب یا یمررتگماهیت 

                                              
: یو اتتت آنتت   گ ه   یپژوهشتتت تت ل انسا ا  تتت   ی،پژوهشتتت تتال اتتت آنتت        یتت  استتت تت  . 1

z.mohaghegh@gmail.com 
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 .ش ن یم یهت تتز یستق  ا عربةمرتامر جزیر

 .یمنابع باستان ی،شناسیبهکت ی،الت، منات، عزی، خدابانوان عرب :ژگاناکلیدو

 

 مقدمه. 1

هل  ع مب    یالتهاا    آن ک ینی ی ی ب گب زهب   هال  االه ب زالب ال     مطالعهاا گارال     

 زل . ک صه ت گنتها گت    زل  زسرل   هل  آن اب و  فسارن  گت  یا یل هل   پژوهش

 نییمهن گاجلم شد  گت . مل    گ بخدگزلاهگک عنز خصهص مسهقل    بپژوهشا  یزلل ینگ

  گ  منلتی الت و عز :ملاند یبهلگعها یهنب ییرلکخدگ ینگب گ بزنخ ر  ک هسااه زن یمطلعها

 و مهآهر  و الیرل  گیشلک  گ     و گک پرش ینر وگیلو   ی1گادشاد   یل  ی یا    آن ک ین

آطعی  شنلیب زل گین طه   . زازرذگ ی زا زحث و زن تاب   گب ظهه  گتامم و گوگیل ظهه   ک 

هل و گ  زنگ    ک زههن  یلت منزهطا گتااا  و ته  و   ک مل  گ گب شلعش ال ی،ی مقادما  

تاالب .  ن مبغرن گتااممب  وشاان   گتااممب وگین گتاالمب    تاانّمن بط زل هل  گفهملک

 گن   ین مشنیلک مب   زل  هل  گزهملعب ملاع زسرل   گب زدتهمب یگین شنلخ  یشنرنه 

گتزوک زن گینی  .املیدمب  صااحر  بیل هل و اهلیج ال  تاا   گ  ل زد و    پب  کی زن گشاا 

 خسهرنامهرل   زنگ  گ بیلزب منلزع مهقدم گتممب و  فلترن   هگادمب حقرق هل  گین یلتها

 زا شمل   ید.

 طرح مسئله. 2

زل   یک ند یا  نهلهسه   مرلک گعنگ  اله ب  بمقدتیب هلالم یمنلتی الت و عز گتلمب 

 : مد  گت  گین گتلمب   زل  ته   اج      گاد.یل  شد  صنگز     آن ک ینی زا

                                              
  .11-11 : جم. 1
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 1أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَ لَهُ الْأُنثى*وَ مَنَوةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى* أَفَرَءَيْتُمُ اللَّاتَ وَ الْعُزَّى

    تلین  یلت آن ک ی(11ی ص0222 بی) .ک: ی ب گاداهشها با منلزع گتامم چمطلزق  ا

 و زسرل   وهف  ته   احل یا پنجل  فی یا صاد ته   گاهلمی  یا شلاز   ته   بخن  :ملاند

گین  یلتی  یلت  . گتزوک زنگت  شد یل  گب گین گتالمب   زنلت گهلل ک ی بگعنهزل  ی یلت  یرن

  اچا     فلترن  ید  زن گتلسگمل  ؛صانگز     گین گتالمب ادگ اد   هساهند یا ارز   یرن 

گشل      هیحب زا گیشالک  زا طه  ی(724–724ی ص1: جرملکمقل ل زن تا  ) .ک:  شاه  مب

  0. گ اد

    یرلکخدگ ینگ یرل و ال ر ملهزدوک شنلخ   یلتی  ینگ رقته   آ یا گتا   یهبزد

گب ظهه  گتممی  رش    و گک پ یشلکگ  و یل ین هل صیو   ک خصل بگعنگ  اله  رلکم

 و گزهل  طن شاالک    یشاالکزل گ ی آن ک ین یل ویب وش  و یشنرنه . رساا ا یلمل بتهم

م    گلعرنگوّ یهمرن  عرل زا  شااا ل  اخهگهد شاااد. بخهززا رزا آن ک رد  هز رنبزاهلک

 فسارن گین  یلتی  شانلیب زل ههی  زلتهلاب گین خدگیرلک    منلزع زلتهلاب و شهگهد عرنب   

هل  هل و ز لیبهلی تاا ااهشااهاتاان ی هلی گعهگحیهربا :ملاد  گب  ک  و گکی ملاندزنال 

 مخه ف گت . 

منلتی الت و عز     منلزع زلتهلاب  گب:اد گعبل ت یپژوهش ینمل    گ  هلپنتش ین نمه 

ی له نین یل ین مه من بط زل پرش گب ظهه  گتاامم شا یساالاب هسااهند و شا ملهرهب  گ اد    

لطق و من نین و گص ب  صافلت و گعقل  گیشالک یدگم گتا    ینینا  قدیی گیشالک شقد  گت     

 گزهدگهل پنتش ینزا گ بیگهپلت،  زنگمنگیز  قدیی گیشالک    عنزساهلک زلتاهلک یدگم گت      

ظهه  هنیک گب گین تاا الم  گ    منلزع زلتاهلاب و گاهگو و گآسالم  وگج گتالمب گیشلک  گ زن تب     

 گ     و گک پرش گب  شاالک اهلی یل ین  گب یدگمهنگعقل   و زل وگیلو  صاافلت یتاا ی .ینر مب

                                              
 . هم ن.1

 .14-11 :سبأ ؛111 :   ء. 1
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خلتااهرل  م لاب و  ینینا بملاب    زل  زا زحث  ی   اهلی  .ظهه  گتاامم مطلعها خهگهر  ین 

 .پن گبی مب هنیک

 و گب منلطق شملعب زرشاهن  یمقلعاگین     شاهگهد عرنب مه   زن تاب   یا گفهنب گتا  

و  یرن منلطقب  5ی پلعمرن0ی ابط1منطقا آدیمب   گک :عنزسهلک ملاند ازین شباشملل غنزب 

. اد زه گنتهاو مد آنگ  ن ت هل   جل   زز گ و پُیا    مسااارن  گ  ادگزاا  تااا   مد  

 :لاند مد  گب منلطقب م ت زا هل و شهگهد عرنبِیهربا ی   منلطق انهزب عنزسهلک یشنرنه 

گب گوگیل  تاالاند. مب شاانلخ  ههی  و الیرل  گین خدگیلک یل   زا ی6زمرن و 3ی تااب 7مَهَرن

هل  ع   شااانلتاااب و گتزگیش  هگامند بزلک شاااد  گاش  یل   مرم  ی زاآنک اهب ه  

گین خدگیلک گتزگیش یلتها گت  و  ثل   مل گب شنلخ ی    مطلعها گین شهگهد شانلتب زلتاهلک 

مقلم مقلیسا گین شهگهد عرنب زل     یینگتزوک زن گ. اهشاها شاد  گت    اهل    زل  مههد   

مب یل یهالاب  و هل  زلتهلابزا بزلکه   زرشهنیهنب مههک یهن یا  یم ههزلت پرشالآن اب 

شندگک  یگذگ اد و زا همرن  عرلمب گین م ههزالت گطمعالت یمب    گخهرل  مل   هساااهنادی 

 زا ش ل مههک گ زب ی گهرشال  مل    شانلخ  ملهر  گین خدگیلک ارساهند. شنرن منلزهب   

عقلید  ینب من ملک عنزسهلک  گ     ند هگاسهمب یا کمنلت وهلی گشهل  تای زمل گتالطرن 

گب  یلا  من ملک گین منطقا   وشند و  صهین  اپرش گب ظهه  گتامم زنگ  مل  وشن تلب 

گطمعلت شندگاب    گخهرل  مل آنگ   ی وی زرشااهن گین منلزع. گبگینادگاشااد  زفظ یدنزا مل زده

گعقل  و صاافلت گین  خهنگک یمک  یخ  ملهر  هگاند مل  گ    شاانلمب و یمهن 4 هندامب
                                              

1. Dedan   بس ( پ ی خت  وآت آحی ن.)   ج سب ش  ی تیم ء و شم ل اای ه اا وزی، 

1. Nabat   .)شه ی    ج سب گن تین(

3. Palmy حمص    سس یه(  و  اشق .)شه ی    حا گ صل  

1. Ma'in   یمن( ک س ی ص ن ، پ ی خت .)شه ی    غ ب

5. Saba' )ج سب یمن اا وزی(. 

6. Himyar  اا وزی( ص ن ی .)شه  

1. Robin. 2001. V.5. P.85. 
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 پژوهشااب  گ زا اهل  وگیلو  د وشاازن تااب اخهگهند     گین اهشااهل د. زنلزنگینی شندگک ینن

 . اهر وگمب  یرن

 پیشینیه تحقیق. 3

 هاگتزگیش یلت ی   پرش گب ظهه  گتاامممهآهر  عنزسااهلک    زل    حقرق ی   تاالعرلک گخرن

ژوهشب یمهن پ ی. زل گین زللت گ گت  و  ثل  مخه فب پرنگمهک  ین مشنیلک زا شلپ  ترد 

ب یمهن ارل ش یپن گخها گت  و زا طه  خلص زا طه  مساهقل زا زن تاب خدگیلک مشنیلک  

 .اهشها شد  گت عنزب   هلگعهاعنهگک منلتی الت و عز  زا    زل  

محققرلک گشل    هل پژوهشا  هگک زمب یزهب زا عنهگک یک امهاا گب  ثل  تل تاب گین  

 خدگیرلک من بط زل :خدگیلک مشااانیلک ملاندگب گ  ین  یاا    زنخب مقالالت خهیشی پل    

آن ک ینی   تنهنرب    شنلتببمرنی  تاملکی مل ی خه شرد و تهل گلک  گ زل  وی ن  گاسلک 

ا زیل  خهنگک خدگواد  گ    زنخب  یرنی زاا طه  خلصی زنلت گهلل  و  1گتااا  ین   پرررن 

 .زحث و زن تب گذگشها گت 

هل و منلزع مخه ف زنگ  زلبتلب  گارل    وش یهشاد مبگ  زا عنهگک امهاای گو    مقلعا

لتبی شنبزلک همچهک: بهل  مخه فزنلت گهلل  گ مهنتب یند. محققرلک    گین مقلعای  گاش

عهلت عهدین  گ مطل و شنلتب  طبرقبی گتطه  شنلتب تنهنربشنلتبی  ل ی،ی گاسلکزلتهلک

 یند.مبهل   یل مرک عصان زلرن زنگ  زلبتلب  گارل   زنلت گهلل مهنتب   نین  گاشمه 

یا زل  گ  هن  گاش یلشد  ذارلشها رقلت ثل  و  حق ین نمه  شنرنه مقلعای  ینگ یلگو    ذ

  حقرق گو زا عحلظ یزا همرن  عرل ین   گتااا . بمهنت یگارل   زنلت گهلل من بط هساااهند

                                              
ی ه  م  ه  و استس ل هیب  پ  )ع(تحنیل کهن اآ سیی  ؤی ی حضت   یسس  ». ب ای  مس ه  .ک: احققی ن، 1

   ن کهن اآ سیی وصنت ای سی    اآ ، »؛ همس، 65 شم  ل حایث، و    ن ت  یخی ات آن  ، «ا ساا س ای

 .15شم  ل ،  قا ا بی، «ک یم
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 ارال  ز قه  زاا ع هم مخه فی منبهب منلتااای زنگ    و  وبزه کازا  یگساااهن گب منالزع 

  1. یدمب پژوهشرنگک گین زهب  زا شمل 

ملالک    هب مس زا زلبخهگاب گاهقل   منلزع تنّ یا یهشدمبگ   یرن محققرلک    مقلعا

گو     0.ز ن گب  و اهلت  ضل  گین منلزع  گ زل شهگهد آن اب  ش ل  تلب خدگزلاهگک مهنتب گین 

 دینمبگذگ   انسرهب منلتی الت و عز   گ    آن ک ینی  وگیلو  گ   یرنی گ بشمقلعا

 5املید.مب زن تب هل  گ    آن ک ینی و  گزطا مرلک انسر  و  قبر  گین گعها

 ین  گ .  گاس هل  پرشارن محققرلک     گمهدگ  یهشاش مطلعها پرش  و  گ زلید گلمب 

ملاد  گب گعنگ   زنال رنبو شاااهگهد ع رشااالآن ابزل  منیز زن منلزع پ خهگهر بپژوهش م

 و خلتهرل  و ر ین ب گ    از  مشنیلک زن ت  گب منلتی الت و عزهنیک  ر مله یزلتهلک

 ین نبگص  یگتاا  ب. گفهنرلزر تامم ز گب ظهه  گ رش گ     و گک پ یشالک گ یی قد ینینا 

ا زا مطلعه رنگت  یا    آنوک گخ بشانلتالا  آسام ی مهه ق زا زلتاهلک   ینهل    گپژوهش

خدگزلاهگک  رنیز ینگاد و    گپن گخها رشلگتممملاد  گب عنزسهلک پزلآر رنبهل و شهگهد عربایه

 هگک زا  حقرقلت مب  نین گین  ثل مه  زنگ  مهنتب گاد.مه   گشاال   آنگ   گ   رز گ ا بعنز

گشل    ینیسهن ژوعرن  وزن و وینن ی   یجه سی الک هر بی  ع لس :شنلتلاب ملاندزلتهلک

 ت  ا ز نهزب عنزسهلکمنلطق شاملعب و ا  هل گب یهربا حقرقلت گ بشامند   گ  امه  یا 

 .گاد گ  

 گذ  یمب شنلتب عنزسهلکمطلعهلت زلتهلکتلعرلک   گب  گب  وگج  گگنشاگب تهیب  یرنی 

یل زنگ   گت  هل یمهن    مطلعهلت گتااممب زلب ل  یلتهاگین زحث  تاد یا مب گمل زا اظن

گهاا گین نگک عن  زارپژوهش .  نهل مهدو   گبگتاهفل   شد  گت   ح رل مهن آن ک ینی  

                                              
1. Mohagheghian, The Daughters of Allah:Sources and Methods for a Historical 

Reconstruction, forthcoming. 

1 . Mohagheghian, The Daughters of Allah in the Muslim traditional material, 

forthcoming. 

 .11-51، صگذا ی ج  ی ی ایش ن       ن ک یمچ آش ا زشب    اهلل و  .  .ک: احققی ن،3
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 اد.گ ل ی، عن  آدی  زهن  زن    آالعی مهنتب    یو گب شنرن  ثال    گااد  هااا ین   منالزع  

 حمه م و ع بی عبدگعمهرد خلک  هترق تهدی عزیز گعهظمای ت ر  زهتی اهگ  گب آبرل:گتنگ   

 ثل   ییبیا زل یمک منلزع پژوهشرنگک گ وپلگب ام ا گین محققلک هسهند  یشا ن   عهتاب  

 گاد.زهب  اهشها ین   گ  و تنگاسه رسبگار  بیعنز : هلزا بزلک بمخه ف

مهآهر  پرشاالآن اب    زل  گ     تضاال   یل مرک گینگکی یمهن مطلعهای طه  خلصا ز

 هگک زلبشاانلخ  یا     ک یهشااشااب زنگ  زلبشاانلتااب ملهر  گین    مب خدگیرلک عنزب

شالک     و گک پرش گب ظهه  گتاامم صه ت  گیی یل ین   اهلی  ینینا و خلتاهرل   خدگزلاهگک

   گین  گلم گین مسرن  گاس . هگک پرشمب رش  و  گمطلعها پ یگنتها زلشد. زا همرن  عرل

گهاا شهگهد شرس    یل گین گتلمب    گین هل   ملهر  گین گعها خهگهر  زدگار مب پژوهش

زه اد   تلخهاهل و مصنهعل ب  ت ملهر  گعههب و گاهزگعب  گشهند یل  نهل ز  یاز  مشنیلک

   مرلک گعنگ  اله ب شرساا      یدگم  نین گعقل ی صاافلت و یل ین هل  گیشاالک  مه 

 عرنبشاااهگهااد گتااالس  و  ینینااا  قاادیی گیشااالک زن  اهگزب مه    قاادیی زه اااد

 شقد  گت   

 هگاد مهرل   زنگ  گ بیلزب منلزع مهقدم مساا ملالک زا شاامل  مب هل  گین پژوهشیلتها

  گ زل زقلیق عرنب زا گثبلت  تلاد.  اهل  مرزگک گاطبلق  ید و

 منات در منابع پیشاقرآنی .4
 یل گو  گب الم  گش  یا    آن ک ینی  «منلت»مشانیلکی   گملکی ب گب  خهنگک خدگوادی زا 

هل  یهربا   زرشهن شنلتلکی الم منلت و  نیربلت  کی  حقرقلت زلتهلک زن گتلس 1.شه مب

نهزب مشهه  زه   منلطق شاملعب عنزساهلک آلزل مشالهد  گت  و یمهن    مرلک گعنگ  ا   

 ذیل نین گطمعلت پرنگمهک منلت  گ زا شنح مه  هگک مب گهاا شهگهدیگین گت . زل مطلعها

 . گاس 

                                              
  .14 : جم. 1
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 هادر کتیبه «منات»واژه  .4-1

عرن گوّ یا مههقد گت  یم(1141–1125) شنلس یلال گیبشنلس و بزلکی زلتاهلک 1وینن 

هل  شهن د. یهربااشهمب  ید  ازین شباهل  منلطق شاملعب     یهربا گ العلت زا منلتی

   منلت  المهسهند یا  ب نین منلطقمه  نین و هل  عحرلابی گص بمههک و یهربا و   گک

شه  و گب مب منلت  ید  گوس و منلت منلتی بید عبد :ملاندهل   نیربب زا صه ت الم اهل 

گرن  یا مب گتاالس همرن شااهگهد اهرجا گو زن 0. هدمب شااهنت منلت    گین منلطق خبن

 5.زا صه ت منلتی گصل گت  گت  و   فظ عنزب  کزه   خدگزلاهیب عنزب  یمنلت    گصل

  گ  نین یهرباآدیمب یم(1456-1152)  بل خالو شااانلس  عملا   ی7 ئه و  اهعدیا

زن گتااالس   گاد.مب گ  ال رنبگ     ابط و یهربایهربا یندیمبیا گب الم منلت یل   گ 

 یا گتااامب امع منرا گتااا ی  3زا صاااه ت منلیل منلت    گین  و یهربای یگزگ ش گو

 6.شه مبزرلک 

زا صااه ت  پژوهلک مهلصاانی الم منلتی ی ب گب آن ک4گتاالس  حقرقلت  هترق تهد زن

 1«)گو( تا  وا  کا  م»زا صه ت  هل  عحرلابی و   یهربا 4 «ت ا ک ا م»زنوف هجب 

شه . زا همرن  عرلی منلت   فظب  وگلاا  گ  ؛ یهنب    مرلک مب هل  ابطب  ید    یهبرا

                                              

1. Frederick Victor Winnett. 

1. Winnet. 1940. Pp.116- 120. 

3. See: Winnet. 1940. Pp.119- 120. 

1. Theodor Nöldeke. 

5. Manaya. 

6. Noldeke. 1908. V.1. P 661. 

1. Tofigh Fahd. 

1. M-n-t. 

1. M-n-w-t-(u). 
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زل الم منهت یل منه ه مشهه  زه    یهلو    مرلک ابطب د  گت شمب خهگاد  ی منلتهلعحرلاب

  :اهیسدمب ین شهگهدگ گو زن گتلس 1.گت 

 يا  واه  ناام  ا ااات كااه   مناات ررخف  ننهاه وينناات معتسا، ا ااات    

 توان، نم   همین ا ااا  ا ااتب رر 3مناتا مفردش  ا اات و مفرد 2مناواتا  مفردش 

از مناطق مجاوا دا میان اعراب وااد ش،  راي،  دا اصل خ،ارانوي  عرر  راش، و

  4راش،ب

  گاد ومب ابطب مه خن ااا  گ  نهل یک ش ل   گمب ی منهتگین    زلعب گت  یا وینن 

یا من بط زل  6هل  ثمه     یهربا 3.یندمب  گ یاک زل ثا طبرهب مهنتب  گو  غررن خهگاش

هل   وادی مهدو  الممب گ  گب   لمل خط عحرلاب زا شاامل ند و امهااهسااهگعنگ  شااملعب 

  4.شه مب من بط زل منلت  ید 

                                              

1. Fahd. 1991. V. 6. Pp. 373-374. 

1. Menawata (mnwt). 

3. Menata. 

1. Fahd. 1991. V. 6. Pp. 373-374. 

5. See: Winnet. The Daugheters of Allah . Pp.119- 120. 

 ه بهک است ی ب س   ی شم ل ا ب   نه ا مّ ی اا وزی ب ای همه ا ساع ختسط ک یبهثمس ی، اصتالح بی. 6

  ا  ا ی استتت و هیم اا کی وجس   اا   که  شتت ن  ها  ،ک ا. این   اخط ی  گسیش خ صتتی اشتت  ل  می

سط به ا باستتت، ه ی اسجس  ب   بینه ثمس   بط  ا  ا. ا سن گس  گس ی که به خط ثمس ی کشتت  شتتال ک یبه

کزی /  انه سب ین    یمن ا  انة اآ بن ین ،اآیه ج سبی  نین ی حس ان سس یه است و ا  هی ،س حا شم آی

 ست ه    ا  طق حج  و تیم  ب ،ی ثمس یه این ک یبه ؛ اا استت و از ار ب ا ا  ت  ارت  انی  اا اا   ا    

؛ ضی ، 14، ص1ج ،ت  یخ ا ب )ح ی، ا ا و ا بسط به  و ان   ن پ جم ت    ن چه  ا ایال ی ه   ااال 

  (.134ص، اآنر اآج هنی

1. See: Winnet. The Daugheters of Allah . P.117; Longdon. The Mythology of all 

races: Semitic. P. 20; 
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م ک و ت » یل 1«م ک و ت و» هل  ابطب گهیل زا صااه تالم منلت    یهربا یشنرنه 

مؤید گین گمنی گتلمب  نیربب زل گین زنوف هجب گت  یا    آلعی  0.مشهه  زه   گت  « 

شاااه . مب  ر  منلت  ید  و منلت عبد یبید منلت یهای منلت و :مالاناد   ی5هال   ینب االم 

 گاد یا منلت ابطبی هملک منل ب زلشد مب گتا نعرن  زن مبنل  گین شهگهدی زسرل  محهمل 

 7.یا    آن ک زرلک شد  گت 

 ک  هل  منزهط زا عنزسااهلک انهزبی هرظ ظهه   گب منلت یل تاالین مشااهقلت   یهربا

شاه .    زلل زلرانی  نهل یک گشل      مهنب منزهط زا مهرن یا زا آنک پنج     ید  امب

واه   گ  . گین گ الو یا گب  ملم منلزهب یا    الهل   یرن  پرش گب مرم  زلبگشاا   گ  ی

 اجنگک    6گب خدگیلک  گم  ی3 هد یا مَنَهتمب اشاالک  ن گتاا یآدیمب یشااهادمبیلت  

الم َمنَهت شندین زل     شند یهربا منزهط زا منطقا  ی. زا همرن  ن ریتاا   گزه  زلتااهلک

هل  منلطق شاااملعب گب یهربا یآدم  گین یهربا 4.خه  مب اجنگک زا طه  م ن  زا ششاا  

ل  شملعب و هگمل زل  هاا زا شرهو الم منلت    یهربا ؛شه مبعنزسهلکی زرشهن  خمرن ب   

خلتااهرل  و مهطن عنزب تاالین شااهگهدی اظن  گیج    مرلک زنخب محققلک  ک گتاا  یا  

                                              
 .11، ص1، جت  یخ ا بحِ ّی، 

1. Mnwtw. 

1. See: Sperling. . MENI or Fortune . Dictionary of Deities and Demons in the Bibl. 

Pp. 667-668; Fahd, Manat, Encyclopaedia of Islam, V.6. P373. 

3. Theophoric. 

1. See: Sperling. . MENI or Fortune. Dictionary of Deities and Demons in the Bibl. 

Pp. 667-668. 

5. Manawt. 

6. Ragmat. 

1. See: Robin, south Arabia . Encyclopedia of Quran. V.5, p.88; Al-Azmeh, 2014, p. 

180. 
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گب منلطق شملعب زا  یگت . ت یزه    منطقا   گکویژ  زا یخدگزلاه  منلتی منطقا شاملل 

  1.منهقل شد  گت  ازین شبامنلطق انهزب 

 ها و تناظرهایش در اقوام مجاوررکرد منات در کتیبهکا .4-2

  ومب شملل عنزسهلکی منلت زل  یند  گ  بلط  گ  .    یک تن  ا هل  یهالاب   یهربا

ه  زلع  و  تهل هل  خدگزلا    گوو گت  ت طنهب   را  گ    ب   منطقا پلعمرنی گو زن عصلی

تلب  یا مب ش ل گین شلهد تنربی محهمل 5.شه مب ی خدگزلاه  تناهش   ید 0امسری

  6. الع   گ اد گمنو منلت ی ب هسهند و هن تا زن یک  3ی مِنب7هل  منل هالم

 یشنلس تنگاسه  مهلصنزلتاهلک  م(ی0210) 4م دوالعدگین    زلعب گتا  یا مرشاللرل   

ل زل شنرن گاهساالزب مخلعف گت  و گم ؛بادیل ین  منلت و  یرن خدگزلاهگک زنتب امب   زل  

 هگک عنزب امب  هلهلیب زا گعهازنگ  گاهساال  شنرن اقلشااب بمههقد گتاا  یا هرظ  عر 

 یلت .

هلی زا عنهگک خدگزلاه  تااناهشاا  منلت  گ    مرلک ابطب بیوینن  زا صااه ت گزهملع

  یم(0214-1152) شاانلتاالک تنگاسااه  مهلصاانی ب گب زلتااهلک  ساارد ی  4.یندمب مطنح

  دگلکیا زا پنتاااهن یبزلاهخدگ عنهگکزا  هل  ابطبی منلت   یهربا زن گین زلو  گتااا  یا

                                              

1. See: Winnet. 1940. P.119. 

1. Nemesis. 

3. Fahd, Manat, Encyclopaedia of Islam, V.6. P373. 

1. Manutu. 

5. Meni. 

6. See: Sperling. MENI or Fortune . Dictionary of Deities and Demons in the Bibl. P 

668. 

1. Macdonald. 

1. See: Winnet. 1940. Pp 119- 120. 
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زا  صاهین یشرد    ی گ   و زن زخ  و گآبلل گیشالک  یلتا   گ    مب هدگیلیب  قدی  خهیشی

 1.شد  گت 

 گمل گتااا  امع ؛شاااه ببیل   ید  ام هل  ثمه  ی   یهربا  ک مشاااهقلتو الم منلت 

gadde  شه . زنخب منلزع مههقدمب  ید  یگت  0 یند  یل خدگیلک تاناهشا    یا زا مهنل 

شه . مب شخصب گت  یا زا مهنل  تناهش  و  یند  یل زخ   ناما بی الم5یا گد هسهند

   یهالک و گآبلل خدگزلاه  تااناهشاا   ی 3و  ر، 7 هگک گ  بلطب مرلک منبمب    گین مههک

  6.یلت  یا مشلزا گد گت 

 زن یشنرنه  4اشاارن شااد  گتاا .منلت زل گد ه گفهنب گتاا     یهل  گشااهرل  اببی 

همنگ  زل خدگ  گد و تااناهشاا   ی حقرقلتی منلت    مرلک گعنگ  انهزبگب زنخب  گتاالس

 4.زل گین خدگ مشل ی   گشها گت  منلت گزهملالً یهمرن گتلس زن .شد  گت مب پنتهرد 

                                              
1. Teixidor, The Pantheon of Palmyra. P.17. 

1. gods of fortune. 

3. Gad. 

1. Meni. 

5. Tyche. 

6. See: Sperling, MENI or Fortune . Dictionary of Deities and Demons in the Bible, 

P. 668; Christides, Religious Syncretism in the Near East: Allāt-Athena in Palmyra, 

P. 69. 

 .65: 11.ک: اشنی   . 1

1. See: Winnet. 1940. P 119. 
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منلت زل خدگ  تناهش  ی ب یا گینپژوهلک مهلصنی ی ی ب گب گتامم 1گب اظن هلو رن 

 و یهنب منه یل منب تهمرد  شااه  ی«م ک  / و» زلشاادی محهمل گتاا  یا گب  یشااا عنزب

گین زل       زا یک گتااا  امع گشااال    گ اد. گو    ظلهنهل و منلزع ال رن شاااهگهد ابطب

  :اهیسدمب

 دا دواان را اااتان كف ااای    ااارنوشااات ره مثاره يك  از  اااه خ،ارانو 

   2بش،م  تلس 

  :اهیسدمب   گین زل    5مهاهرمن  وگت

خ،ارانوی  شاااتاهت نامه ره منايا و  ااارنوشااات  دا اصااال را وجود منات

كن، م   رنوشت نتود  ا تب  نگ موجود دا مركز حرمه  اين احتمال اا ايجاد

هاي  مانن، زي، منات  چنین نام كهچنان ؛كاه او يا  خ،ای كوااااوازی ا ااات  

 4بن،كنم  ای اا تسويتفرضیه

 ییا منلت  ک  گ گتزگیش  هد دگمر  زا مهنل «بید منلت»هلیب ملاند الم یمههقد گت  گو

 یدزده زا مهنل  عطرا منلت یل گمرد یا منلت  ک  گ زبخشد یل عهض  ک  گ «منلت أوس»یل 

   هد یا زنی  و زل و مب یشاالو ب  گتاا  و اشاالک  گب خصاالیص خدگزلاهگک    اهگمع

 و آدم  یزنلزنگین گ  .  ر گهم رل زسااا یاهگمع ین   از  من ملک گ رلهلکمحصاااهالت و گ

                                              

1. Hawting. 

1. Hawting, The Idea of Idolatry and the Emergence of Islam: From Polemic to 

History, P. 142. 

3. Montgomery Watt. 

1. See: Watt, Pre Islamic Arabian Religion , Islamic Studies, V.15.Pp. 77- 78. 
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مب گب المها من بط زل گوی شنگیط گآ ر مخه فی هل   نیربب ک زل الم گسهنش ینینا منلت و 

  1. هدمب خبن گزبگین اه من ملک    مرلکها گین گع ک منطقا و یل ین هل  

 هل  ابطبی زل المزنخب یهربا هل  ثمه   و   یهربازلالی منلت عمو  زن  ملمب مهگ   

st slm   5شه .مبگزگ ش  0زلاه  ص  خدگو زا مهنل 

 دیرینه تقدیس منات و خاستگاه او .4-3

ل منزهط زا آنک گوّ یشااه مب    ک زرلک  یا الم منلت 7گ  منزهط زا منطقا زجنیهربا

    ی قدیی گعها منلت    گین منطقا ی6هل  پلعمرنیهربا زن گتاالس 3.مرم  گتاا  گب پرش

هل  منزهط زا عنزسااهلک انهزبی    یهربا ؛ گمل4ل پرش گب مرم   وگج  گشااها گتاا آنک گوّ

 ینینا پنتااهش  یزنخب  یرن گب منلزع 4. تاادمب آدم  منلت زا آنک پنج  پرش گب مرم 

                                              

1. Watt, Pre Islamic Arabian Religion , Islamic Studies, V.15. P.78.  

1. the Lady of Peace. 

3. See: Fahd, Manat . Encyclopaedia of Islam. V. 6, Pp. 373. 

1. Hejr (.ی ی از ج سبی ت ین شه ه ی  بتی ن است که    ا تقه اا اب شم آی وا ع شال اس)ت  

5. Cooke, A Text- Book of North- Semitic Inscriptions, Pp. 5-6 & P. 79. 

 ی از و به ی اهمیت شا ا ای ل ایال ی، شه  پ آمی       ن اوّ ه پ ی خت  بتی،    پی ت زل ج ی  ل پ  ا. 6

 ؛است    صتتح ای ستتس یه وا ع شال ،ا اکز تج  ی اهم    ا تقه خ و ای  ه  ایم تبایل گ  یا. این شته  

همین  ک ا. ب ج سب  ا به شم ل وصل ای و  اه  از چین به غ ب    ح کت  ه ی شت   ک  وانکه  ییج 

 ن   ب ب  اهمیت ، ا   اا  بع طبینی گ اوا یشتتس  و یک ا تقه استت  اتژی ی ب تتی   اهم تنقی ای ،استت  

 ،یس  ن ، وا :   ا، ااهمی بس  و ب  هم تت ی  ن خ  جی ه یه ، ا کز گن آیتاگزایا. پ آمی      و ان هن یای

پ آمی ،  ا بسط بهاطالا   بیش   ای  اشت. ه ی گ    لا تب ط ه سس یه و گی یقی ، وآت اش   ی ن، ه پ   

  .ک:  ،ب ای ات آنه بیش  ؛   بل کش  و گهم است ،شال از این ا تقهه ی ی گته  و س هاز ک یبه

Randsalu, Who were the daughters of Allah?, P. 47. 

1. Teixidor, The Pantheon of Palmyra. P.17. 

1. Robin. south Arabia . Encyclopedia of Quran, V.5, P 88. 
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گعمهل ف  ة گلن 1 گاند.مبپرش گب مرم   آنک 6گعب  7زدو    گ   هال  منالت    مرالک ابطب  

 اهیسد:   گین زل   مب گتمم

  2222 -2334)يعن   2از پادشااااه   ااااا ون پیهق،مت منات  ره زمان 

 موااانوا  3ا ااا، كاه دا نن دواان  الناه منات را نام منوتوم  م  پیه از میفد(

 4برود

 هزگ   تهم پرش گب مرم   قنیی ب .  ل هگک  ینینا منلت  گ مب ی   گین صه ت

دو  زا زجلب مح یگرن  یا  قدیی منلتمب هل  ابطب اهرجایهرباا  مرالک گب  یویننا  

ب اظن وینن ی گ .گتاا   مد مبزا شاامل  خدگ  زهمب گین منطقا  یو گو    گصاال   گتاا زه 

پذین  و اهعدیا گین  گ امب 3گت . زه  آنین و اف   زل خدگ  مذین ذوگعشن  زرشاهن  منلت

هل   نیربب گب منلت     یرن اقلط عنزسهلکی گسهن گب  قدیی گو  گ    گتلس  هد  الم زن

و خلتهرل  منلت  گ  هساهند اظن ه گتنگ  زسارل   زل اهعدیا   6 گاد.مبتان لتان عنزساهلک    

 4.د گانمبغرنعنزب 

                                              
 .143، ص1، جاآ ف ی  اآحایث؛   وزل، 341، ص بل االسالا ةاآن بیخ ن، اس طی  . 1

1. Sargon اکا، بین اآ ه ین ب س  ن( )ی ی از پ  ش ه ن ب س   ی    ا تقه . 

3. Menutum. 

1. See: Fahd, Manat . Encyclopaedia of Islam. V. 6, Pp. 373. 

5. See: Winnet. 1940. P 119. 

6. See: Noldeke, Ancient Arabs . Encyclopedia of Religion and Ethics. V1. P 115. 

1. See: Fahd, Manat . Encyclopaedia of Islam. V. 6, Pp. 373-374; Longdon, The 

Mythology of all races: Semitic, V.5.P 21. 
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 الت در منابع پیشاقرآنی .5
 زا عنهگک مشنیلک    از ینی  یل  شاد  گتا  و   عنزب یا    آن ک  هلگعهاگب  یرن  ی ب

هلی هلی ز لیباهشهای گعهگحی تان  هلزل مطلعها یهربا 1.الت زه  یشاد مب شانلخها  خهن گهلل 

 هگک  ل زدو   گب مهآهر  و شاانگیط مب  ثل  من بط زل  و گک زلتااهلک ملمب هل و اقلشااب

  گل  شد.  تنهنرب منزهط زا الت

 ها ر کتیبهد «الت»واژه  .5-1

هل  ابطب و  ثل   َدمُن ی منطقا زجنی هال  آادیمبی مالاناد ارل         زرشاااهن یهبراا 

  نیربب و شا زا صه ت شای الم الت 7هل  منزهط زا منطقا ابل  گمیهربا ی5پهنگ ی0صلعخد

  3.شه مب ه ّ    ید  و گع   ملاند گعمتی بهل  مخه ف و مهنهعصرغا لزا صه ت مسهقل ز

گت   گزگ ش شد  «ع »یل  «ی » هل  ثمه   زا صرغازا عنهگک امهاای الت    یهربا

من با الم  62   انه  شنآب  مشقی زرش گب  6هل  صفللبهل  یهرباهل و ارل  و    اقش

زا  الم التی گتاا  ههقداهعدیا م شااه .مب  ید  4«ل ت ه» یل 4«ل ت»صااه ت زا  التی

   بزلک  ءشهک زنف هل ؛گت  الت یل گعمتهملک شد  گت  یا مب   فظ 1صه ت ه مت

  12.صفللبی زنف  هنیف گت 

                                              

 .11 جم:  .1
1. Salkhad سس یه(  ج سب    .)شه ی    

3. Petra  سس یه( .)ج سب  

1. Mount Rum   حمص سس یه( اط اف و اقبه خنیج غ بی .)شه ی شم ل

5. See: Fahd, al-Lāt . Encyclopaedia of Islam. V. 5, Pp. 692; Cooke, Text- Book of 

North- Semitic Inscriptions, P 222. 

6. Safaie. 

1.‘LT. 

1. HLT. 

1. Hallat. 

14. See: Noldeke, Ancient Arabs . Encyclopedia of Religion and Ethics. V1. P 661. 
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یا الم الت     زن گین زلو  گت  یشنلس مهلصن تنگاسه زلتاهلک  ی1دوالعدمرشاللرل م  

  ید  Ltزا صه ت  یا زه   گت ی ب گب مشهه  نین گتلمب خدگیلک  یمرلک گعنگ  شاملعب 

 ملاد شااه  و ه      علهل  زنال مب شااه . الم گین گعهای ه     گتاالمب گعههب  ید مب

زا صه ت  زرلک شد  گت . الم گین گعهای گلهب lt'زا صه ت  ارز  و هن    آلزل  ؤی  گت .

گزگ ش گوی گلهب    یک مهنی هن و   زن گتلسشه . مب  ید  گعمت و گلهب (ilat) گیمت

 اهشااها lt'-(h)زا صااه ت  یا گع  - (ه) عقی یشنرنه د. اشااهمب گین گتاالمب مشاالهد 

  0شه . ید  مبهل    یهربا یشه  و زا مهنل  خدگزلاهت مب

هل    گمب منزهط زا آنک پنج  پرش گب م دوالعدی گین گعها    یهربا زن گتاالس عقرد 

 :اهیسدمب    گین زل  م دوالعد  یکهشنبه  5.زرلک شد  گت  lt-hn‘زا صه ت  مرم 

يا  ilat-al )معادل دقیق عرر  ا ااات 4كه ره معنای خ،ارانو  lt -h‘ لسا   

دا ي  متن نامنتواار  از شمال برر  اادن يافت  های صافاي ( اإليفت دا كتیته

ره صوات  كه دا عرر  tm-h-‘lt  را ا ام  تركیت  مانن،  اه  كه شا،  ا ات  

 5بشودم  دي،  تیم الفت ا ت 

                                              
1. Macdonald. 

1. Macdonald, Reflections on the linguistic map of pre-Islamic Arabia . Arabian 

archaeology and epigraphy, V.11, P. 49. 
3. Macdonald, Safaitic . Encyclopedia of Islam, V.8. Pp. 761-762. 

1. the goddess. 

5 . Macdonald, Reflections on the linguistic map of pre-Islamic Arabia. Arabian 

archaeology and epigraphy, V.11, P. 74. 
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 هل   نگ  الم الت    یهبرا تنگوگابشااهنت و  ی   زساارل   گب منلزع گتااممب مه خن 

 و مهبد گب  یته یا   انه   0هل  منزهط زا منطقا زبنگکارل      1شه .مبصافللب زرلک  

. گهیل التی خدگ  گص ب شهاد ید  مب 7 یرن     صلعخدو  5ی ب    منطقا زصن  یالت

 3.گین منلطق زه   گت 

پنتاهش الت واه   گشها گت . زا طه  ی بی شندین خدگزلاه      ی   منطقا پلعمرن ه 

  نهل الم الت    تاالخهل  گتاالمب گین منطقا  ید   ؛ گملگادشااد مب گین منطقا پنتااهرد 

 هل   کی گعنگ  گب آنک  وم پرشگزگ ش   سرد  گب مهبد پلعمرن و یهربا زن گتلس 6.شه مب

 نین گعها گین شاهنی الت زه   گت . ا سرد      گب مرم     پلعمرن تالین زه اد و آدیمب 

 یند. مب یل  4زلاه  مهبد گب الت زل الم یگزگ ش خهیش

یند مب گن  ی یل مب زهد گب مرم  زلب 113گ  یا آدم   ک زا تلل گو گب یهبرا یشنرنه 

 :اهیسدمب    گین زل  و 

ل میفدی ره پالمیر نواد  ش، و از ره و ایله يك  از اعراب دا قرن او   الت 

كه   يتا جا ؛ اا س تجاای اعراب  ردي، معت، اين النه  مركز مذهت  و  نن پس

 8بافتم  ره شماا عامل اتحاد میان ايوان

                                              
ا ا اآن ب  بل  ةاآنب  ا  اآفن ی؛ اآنزاوی، 131، ص11، جاآمفرتتل گی ت  یخ اآن ب  بل االستتالاانی، . 1

 . 111، ص اآنر اآج هنی؛ ضی ، 56، صاالسالا

1. Hebran. 

3. Bosra. 

1. Salkhad. 

5. Littmann, Semitic Inscriptions Pp. IX-93 in Syria, P. 22. 

6. Cooke, A Text- Book of North- Semitic Inscriptions, P.122. 

1. Lady of the temple. 

1. Teixidor, The Pantheon of Palmyra. P.53.  
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گزگ ش   یجه س گب گین مهبد پلعمرنی زضه  الم گین گعها و ز لیب گت  گو زن گتالس  

لک اشگعها زن ن    گین شااهن  عنهگکزا   گ    ینل  تالین خدگیلکی الیرل  وگال  گین خدگزلاه 

  0.شه مب ب  نیربب گب گین گعها  ید یهلهل  پلعمرنی الم   یهربا یگتزوک زن گین 1 هد.مب

 هل گب منطقا   گکی زجن و ابل  گم زامرلک ابطبتلین شهگهد زلتهلاب    مه   الت    

مرلک      ر  الت الم 5.مهبد  زنگ  الت تاالخها شااد  زه ی    گین منلطق . یدمب  تاا 

 7. هدمب گب  شنلیب من ملک گین منطقا زل خدگزلاه  الت خبن یعنزسهلکگعنگ  شنآب 

هل  )گعها هل و التتب یب 3 تد یا گعها گعمتی ال لک   عنزساهلک انهزب زا اظن امب 

LT, lt ) محه  هل  خلو  از یک شنلخها شد  زه ییا    شملل غنزب عنزسهلک و مرلک عن 

 یهل  گزهنگم زا گو    مرلک گعنگ  انهزبک  یرن تالبملک یلتها آنگ  گنتها زلشد.  نهل اشلاا ی

   مد  گت  و زل   یرن زدوک  ک. «ک» زل  زل زنف  هنیف یک ی و  ههیذ گت . الم گین گعها

    تد یا گین گعها مب زا اظن یگادیا زل پساهاد الت تالخها شد    یبهلزل  هاا زا الم

زسرل  محبه   مرلک گهلعب انه     یو پی گب  ک یمنمرلک آبلیل عن     منبهل  شملعب 

ک زا آنک  وم پرش گب گ همب    اهف  گگتلمب  نیربب گتا . آدم  ظهه  گین گهاا   زه  

  6.مرم  منزهط  گاس 

                                              

1. Drijvers, The religion of Palmyra; Iconography of religions.V.15. P.11.  

1. See: Noldeke, Ancient Arabs . Encyclopedia of Religion and Ethics. V1. P 661. 
3. See: Randsalu, Who were the daughters of Allah?, P. 41. 

1. Hoyland, Arabia and the Arabs: From the Bronze Age to the coming of Islam, P. 

25. 
5. Latan. 

6. Robin. south Arabia . Encyclopedia of Quran, V.5, P 88. 



 کارکرد و خاستگاه یت،: ماهیشاقرآنیدر منابع پ خدابانوان 40 

 هاکارکرد الت در کتیبه .5-2

 و 5یدزلاه  محل ی الم الت زا صااه ت0و صاالعخد 1منطقا زصاان هل و گعهگح    یهربا

هل  پلعمرن یهربا 4.شه مب  ید  6زلاه  خلاا زل وصفو  3 هنیف شاد  گتا    7مل   خدگیلک

خدگزلاه  خلاا  یل خدگزلاه  محل یل خلارب بمحلتظ یا الت زا عنهگک  هناد اشااالک مب

  4.شد  گت مب پنتهرد 

 و 12زلاه  منزا مهنل   1 هد یا گعها الت    پلعمرن زل الم ز هبمب گزگ ش  سااارد  

    15.مشااهه  زه   گتاا  ی10زا مهنل  زلاه  شاامل و ترنقب گتاا  ییا    گصاال 11زه هک

 مذیه     یلکزه ادی خدگ رلک وم ا یهالارلکمه ثن گب  گب  اجل یا عمد لً رزیا بصفلل  هلربایه

 . تندبزا اظن م بنه  اهل 

                                              
1. Bosra. 

1. Salkhad. 

3. The mistress of the place. 

1. The mother of the gods. 

5. See: Winnet. 1940. P 118. 

6. The Lady of the place. 

1. Littmann, Semitic Inscriptions Pp. IX-93 in Syria, P. 22. 

1. Jordan, Encyclopedia of Gods: Dictionary of Gods and Goddesses, P. 13; 

  .111، صواالس طی  ة  اس  االآها زا  ، 
1. Blty. 

14. My Lady. 

11. b’ltk. 

11. Your Lady. 

13. Teixidor, The Pantheon of Palmyra. P.57. 
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 :دب ملانیلهازل گعه ی نین خدگزلاه زه مشاااهه  یزاا عنهگک امهاای الت یا    گین منطقا 

ل زا آنک گوّ یهلآدم  گین یهربا 1.د یمب گتاهل  ای  تنو ی  و   نل ی سلک و مهنلظن زا اظن 

یا الت زنگ  من ملک گین   هنداشلک مبهل  صفللب مطلعها یهربا  0 . نگمبزلب  مرم  

 شهک  ؛ گشاها گت  منگ  ها ز منلطقی عمو  زن خصالیص گعههبی  تاه گب و   گمش  وگک  

 منااد  گب ارنوهاال  مهنه  گوی من ماالک منطقااا زنگ  گیمنب گب زهگ   زن زهن  گتزوک

گیمنب  وههگ  خه  وزنم و خلاا گو  گ زنگ     یمسلتنگکزن اد. مب زا زنم گو پنل  گهالگهک

 زا عنهگک گتهنگزهرلهب مرلک  گهب زنم گو یزا همرن  عرل .پسندیدادمب گب خطنگت مخه ف

 5.مشهه  زه 

 یم  ا اهلک بینین و خدگزلاه  محل عنهگک زلهل   شاااه      یهربا یخدگزلاه  الت

زال عقی خلا ی یدزلاه یل      مرالک آبر اا ثقرف   یشنرنه  7گن  .مب هصااارف  منگیهنب 

 6.شدمب خهگاد  3مهشهآا

گ   گش  یا     ک ذوگعشن     آلعی یک زهبی شهن پهنگ یهباگزگ ش خ رل زن گتلس

الت     یزا گزهملل بیل  4.شد و اف  گو ه  الت زه مب مساهطرل تنرب مش ب  قدیی 

مل   خدگیلکی زا طه  ک عنهگیل زا  و شاادمب  قدیی 4زلین  ااااا مل   عنهگکگین منطقا زا 

                                              

1. See: Randsalu, Who were the daughters of Allah?, P. 23. 

1. Ibid. 

3. See: Hoyland. Robert G. Arabia and the Arabs: From the Bronze Age to the coming 

of Islam, P. 207. 

1. Muss- Arnolt. W.A concise Dictionary of Assyrian Language, V. 1; Pp. 51-52. 

5. Mistress.  

6. See: Noldeke, Ancient Arabs . Encyclopedia of Religion and Ethics. V1. P 661. 

1. Hitti, History of the Arabs, P. 72. 

1. Virgin- mother. 
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    ی گزن سهک گتمر  یا زلمب گین اظنیا گت  1گن ید.مبپنتهش  یمل   ذوگعشن  یخلص

 :گهیدمب گین زل  

 ترين شكل از دين  ام  ا ت و ره زمان  رازق،يم   خ،ارانو ااا مفنوم مادا 

  2بكه چن،شوهری و پادشاه  زنان اواج داشت ردد م 

 7گمل مههقد گت  الم گین گعهای یهبا ؛یند   پهنگ گا ل  امب گ  5زلین  ا مل   واه  یوینن 

 گزن سااهک گتاامر  گین  و خدگزلاه  گ  گزهملالً یا مههقد گتاا  یاا الت. وینن  ؛زه   گتا  

  3.یا هرظ مسهند و مؤید  زنگ    یرد  ک واه  ادگ   زلعب    ؛گت  ی سلک  صه  ین  

 دیرینه تقدیس الت و خاستگاه او .5-3

  هگب عن  ارس  و گب ت یزرشاهن محققلک مههقداد یا ههی  و خلتاهرل  گصا ب الت   

 6.وگ   شد  گت  گعهن ةزا ازین یهل   جل   و گتنگ  مهلان یل مسلتنشملل زا وتر ا آلت ا

 ندیتهش الت پن گخهزل  زا پنناخسهریدگم منطقا گب تانبمرن گعنگ ی زنگ   یا گین   زل  

 ک گت  یا خلتهرل   شه .    گین مرلکی  اچا شهگهد زرشهن   گ  یمب گادک  ید ب گخهمت

 . گت عرا و مهطن عنزب گین خدگزلاهی ته یا آدی  گوّ

هل  صااافللب    منطقا گ العلت مههد  زا الت    یهرباگب اظن وینن ی مؤید گین گمنی 

و  تنگوگاب ی گبخدگزلاههل زا گین   زا گ العلت مهاه     تلین یهرباتاه یا گتا  یا اساب   

                                              

1. Randsalu, Who were the daughters of Allah?, P. 40. 

1. Smith, The religion of the Semites, Pp. 56-58. 

3. Virgin- mother. 

1. Kaaba. 

5. See: Winnet. 1940. P 123. 

6. See: Winnet. 1940. P 140; 

ی ا ب پیش از ه استتتس ل ب و ه  و؛ حس ، 133، ص11، جاآمفرتتل گی ت  یخ اآن ب  بل االستتالاانی، 

 .13، صاسالا
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شهن  ی 0هلیب یا    منطقا صلعخدگتلس یهربا زن   سرد  1.گت  نهو زرشهن  زنخه  گ  

باد یا گین مب زدس یشه مب  ید  اهل  و الم الت   گت  یلت  شاد    ی   انه  تاه یا 

 5.گ  وگ  گ ب زا گین منطقا گت یهنب التی گعها یگعها

    پهنگ منطقا و یشملل ته یا وگآع    گتالمب مشهق گب الت    منطقا پلعمرن  تنگوگاب

گب گین  ییا خدگزلاه  الت گزهملل  گ  زنلزنگینی زساارل  . 7آلزل  هاا گتاا  یانه  تااه یا

 صلعخد و  دمنابطی تارنلءی عحرلکی زجلبی   :تالین منلطق ملاند  یو تا ی  3محل زا زَهْ گک

گ  منلزعی گعنگ  انهزب    منطقا زه گکی زل گین خدگزلاه  شنل شداد  تها زلشد. زن گتلس پل  

 6.و  ک  گ زا یمن و تلین منلطق انهزب زن اد

ن خدگزلاه گی یز  ا ؛ابه  تقط    طللف و آبر ا ثقرف  قدیی گوی هب همرن گتاالسی ز زن

شد و آبلیل مخه فی گتلمب مب گعهن  زا عنهگک مهبه  پنتهرد ةگب منلطق ازین   زسرل   

زن گتاالس گزگ ش  ادتاالعهی آدم     نیربب زساارل    گ گب گو زنگ  خهیش ورااع امه اد. 

ل زا آنک گوّ  تااادیمب  نین خدگزلاه زا اظنمشاااهه  یالت اهل  هل  صااافللب یا   یهربا

 4. گن زلب مب مرم  

هل  منطقا صاالعخدی بملک  قدیی گین گعها زا گتاالس یهربا گزگ ش   ساارد  زنطبق 

  سرد ی گزمد ام  و  :شنلتلاب ملاندزلتهلک 4. شهمب منزهطزهد گب مرم   36زدو  تالل  

                                              
1. See: Winnet. 1940. P 122. 

1. Salkhad. 

3. Teixidor, The Pantheon of Palmyra. P.57.  

 .13، صی ا ب پیش از اسالاه ب و ه  و استس لحس ، . 1

5. Hauran )شه ی    ج سب سس یه(. 

6. Littmann, Semitic Inscriptions Pp. IX-93 in Syria, P. 42;  

 .133، ص11، جاآمفرل گی ت  یخ اآن ب  بل االسالاانی، 

1. Randsalu, Who were the daughters of Allah?, P. 23. 

1. Teixidor, The Pantheon of Palmyra. P.56.  
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  ی آنک  وم پرش گب مرمازین شباینیساهرن  وزرنی آدم  گین گعها  گ    منلطق مخه ف  

هل    گمب منزهط زا آنک پنج  گمل م دوالعدی آدم  گین گعها  گ    یهربا ؛1باندمب  قنیی

  0. گادمب پرش گب مرم 

بزلک گت  یا گب  قدیی گعها الت ارل  یهالابی اخسهرن  ل ی،5مؤید گو گزگ ش هن و ت

 هد. زل  هاا زا بملک بیساا  هنو ت یا زهگعب آنک مب    مرلک گعنگ  بملک خهیش خبن

  هگک زا همرن بملک زلب گن گاد.مب  ینینا  قدیی گعها الت  گ پنج  پرش گب مرم  گت ی

 عزی در منابع پیشاقرآنی .6

هل  یا شهگهد زضه  گو    منلزع و یهربا 7عز ی  یرن خدگ  مه    قدیی مشنیلک گت 

  آلزل پرررن  گت . یشملل و انه  مخه ف زلتهلاب منلطق

 ها در کتیبه «عزی»واژه  .6-1

 هل شنلتلک مهلصنی الم عز  و  نیربلت  کی    مرلک یهربا حقرقلت زلتهلک زن گتلس

و  3 بالک هرشنلتلاب شهک زلتهلک انهزب عنزسهلک آلزل مشلهد  گت . ومنلطق شاملعب  

الم عز      هند یا مب گزگ ش هل  گ ادی ین ابطب زل عنهگکیا هن  و یهلزب  6پرهن  ع لس

 4.شه مب ابل  گمی پهنگی ترنلء و زصنگ  ید  :منطقاهل  یهربا

                                              
1. Teixidor, The Pantheon of Palmyra. P.53; Robin. south Arabia. Encyclopedia of 

Quran, V.5, P. 88; Al-Jallad, The One God in a Safaitic Inscription. 

1. Macdonald, Safaitic . Encyclopedia of Islam, V.8. Pp. 761-762. 

3. Herodotus. 

 .11 : جم. 1
5. Healey. 

6. Alpass 

1. Healey, The Religion of the Nabataeans: A Conspectus, Pp. 115- 119.  
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مهنتب  1عنهگک گعها زصن زل هل عز  هر بی    زنخب گب گین یهربازن گتالس گزگ ش   

  اهشهند:گو مب   زل  شه  و مب

  2.ررای عزی  النه رصری

  مسللل ترلتب   ا تاابیز ی  ک ه گین گعها گب پهنگ زا زصاان  یا مههقد گتا  هر ب 

منزهط زا وگ   ملاند یهربا  هلیزنخب  یرن گب یهربا 5.منهقل شااد  گتاا  مه خن هل  و گک

 :گهیندمبتخن گهاا گینزن   گو    زل   7گعسرلق

 6ب  ررد  النه عزی5داود رر هانیات 

زا صااه ت زنوف مجزگ و  یهنب یگتاالس  یشااا  گین گعها زنهلی الم    یهربا شنرنه 

 یhn-'zyزا صه ت  هل  منطقا عحرلک   یهربا یزا عنهگک امهاا ؛ تها گتا   یل ا هجب ز

 zyn'زا صه ت  و    مرلک گعنگ  انهزب'zy' زا همنگ  تنم   گمب 'l-'z'    ابط زا شا ل 

  ید  zy-tym‘ یل zy-l-tm‘زا صاااه ت  ارز  یکثمه  هلیهرباشاااه .    مب  یاد  

 4.شه مب

                                              

1. Bosra. 

1 . for al-Uzza, goddess of Bosra; Healey, The Religion of the Nabataeans: A 

Conspectus, P. 115; Alpass. The Religious Life of Nabataea, P. 192. 

3. Healey, The Religion of the Nabataeans: A Conspectus, P. 115. 

1. es-Siyyagh. 

5. Hn’t or Hani’at. 

6. Healey, The Religion of the Nabataeans: A Conspectus, Pp. 115; Alpass. The 

Religious Life of Nabataea, P. 74. 

1. See: Macdonald and Nehmé, al-ʿUzzā , Encyclopedia of Islam, V. x, P. 967; 

Wellhausen, Reste arabischen Heidentums, P.39; Lurker. The Routledge Dictionary 

of Gods and Goddesses,Devils and Demons, P. 193. 
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زا شاهنت عز     منطقا تارنلء گشال    گ اد.  و مهن ترنللب زا      شاهگهد مههد   یشنرنه 

 .مبه  گتاا یمب  khn ‘zy زا صااه تاهیسااب الم گو   تاا ینند یا مب گ  عز  گشاال   پن  

 1.یا المب  ینب گت  عبدگعهز  شه  زل الممب  ید بای شخصب ترنلیب ه  ر   گین یه شنرنه 

باد یا عز     مب هل  عنزسهلک شملعبی زدسگتلس شهگهد و یهربا زن یهر ب    گاههل

شه  یا  ک ه     یک محل مب  نهل    یک یهربا  ید  یپهنگ مشاهه  ابه   گت ؛ بینگ الم گو 

هل  منطقا زجن  و گتهل   و المهمهل وگآع شاد  گت . گو گب عدم مشلهد  الم عز     یهربا 

  0.داشهمب  ید  زسرل  هلیهربایا گتلمب تلین خدگیلک    گین  زلعب  ک ه     ؛یندمب یل 

 یند یا الم عز  مب لس گرااالتاشاااناقل گب م دوالعدِ زلتاااهلک نزنل ز یهر ب    اهلی 

  زا صااه ت گتاالمب گتنگ    و 5«  و ب  » هل  منطقا صاافللرکی  نهل    آلعی   یهربا

 ی 3هل  گتاااهل یبزن گتااالس گزگ ش    عحرلک ؛ گمل7شاااه مب هال   ینب  یاد   زال االم  

  4یهنب گت للی یشااارشِ عز  ی’pkl ‘zy‘زا صاااه ت  6   یاک یهرباا گب منطقاا  وگتا   

 

  4.شه مب  ید 

زه   زن گتاالس شااهگهد عرنب مههقد گتاا  یا    ابل  گمی عز  گعها گصاا ب  یوینن  

 شااک  گ اد یا عز   یشاانلتاالک ملاند   ساارد     منطقا پلعمرنی زنخب زلتااهلک 1.گتاا 

 رل  زساا یگعها   گین منطقا شاانلخها شااد  زلشااد؛ بینگ گب اظن گیشاالکی  ینینا  قدیی گین  
                                              

1. Healey, The Religion of the Nabataeans: A Conspectus, Pp. 116. 

1. Healey, The Religion of the Nabataeans: A Conspectus, Pp. 117. 
3. H’zy. 

1. Macdonald, Safaitic . Encyclopedia of Islam, V.8. Pp. 761. 
5. Starcky. 
6. Ruwafah. 

انبای به   ا انبا  واگه  ا   که  اات  ن  ،ای    شم ل ش  ی اآحج  و ج سب غ بی شه  تبسک. این شه ا تقه
 ه سز ب  ی است. ،شس . ا اکی از بق ی ی  نیس   ی شم  ل ای ت گ    و انبای  بتیبه   ن  وا ایال ی ب ز ای

1. afkal-priest of (al-)’Uzza. 
 به ان  ی ک هن ی  کشیش است. ،اگ  ل

1. Healey, The Religion of the Nabataeans: A Conspectus, P. 117. 

1. See: Winnet. 1940. P 112.  
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  تااد یا زنگ  گعنگ  منطقا پلعمرن شاانلخها  مب گتاا  و زهرد زا اظنزه   مه خن و ادید 

 1.شد  زلشد

  ساارد ی پرش گب  وگج  قدیی گین گعها    مرلک گعنگ  شااملعبی آبلیل   أ  مبنل زن 

 یابلبادگب زرلز ا تبیبیسهند و زمب ادگ گب تلین گعنگ  شملعب یعن  صحنگاشرن    پلعمرن

 تد یا مب اظن گهاا زاگین یزقرق     0.د یا زل گین گعها  شنل زه   زلشند یمب زهرد زا اظن

 نین و یند یا گعها عز ی اهگکمب ش  گ مطنحخهیاظنیا  یتنض  ساااراد  زال گین پرش  

 5.گ   گ  ی شنرن تنرراگالصنلمی بب     اینلکش ؛گت زه   هل مه خن نین گعها

 هگک زا مب هل  گین منطقایمنلطق انهزب عنزساااهلک و یل ین  عز     یهربا   زال   

تااب یبی  نهل خدگ  عنزب  3گشاال   ین . گو مههقد گتاا  یا عز  یل عزّیلک 7 حقرقلت  وزن

 6  گت .    ملم عنزساهلک انهزب  گیج زه   یزا همنگ  ذوگعساملو    کگتا  یا  یرن  زه   

 :هیسدامب   گین زل     وزن

 يافت  ،نشااوم  نام عُزّيان دا چن،ين كنیه انسااان  كه را نام خ،ايان  اااخته

ي  كنیه   عنوانن،ب عزيان ره هسااات شااا،  ا ااات كه همه مرروک ره ي  كتیته

  راا دا عررساتان جنور  دا قرن  وم پیه از میفد ااهر ش،ب اين مكان نخساتین 

دوا نتودب  دا نن  اااكن رودن،  ای كه قتايل عرر  شاامال چن،ان از نجران  منطسه

 2دا قتتان  كه ره اين النه دا ي  مكان مس، پیه يا عفمت ي  نيیننخستین

                                              

1. Teixidor, The Pantheon of Palmyra. P.17. 

1. Teixidor, The Pantheon of Palmyra. P.17. 

 .11-11، ص االص  اکنبی، . 3
1. Christian Julien Robin. 

5. 'Uzzayan. 

6. Robin. south Arabia . Encyclopedia of Quran, V.5, P 88. 

1. Qataban (    ج سب  وآت انین و شم ل حض اس شه ی) . 
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 1بشودم  دي،  میفدو مرروک ره قرن دوم پیه از 

 هاکارکرد عزی در کتیبه .6-2

عز      وگب   مهن زلتهلاب واه     زل   هد یا مدگ یب مب ینیساهرن  وزن گزگ ش 

  و  ی و  ل ؛ینندمب مهنتبهل  ی ب گب مهلزد  گ یش گ  . پنج عاد  گب گین گتااانل ی پرش 

گب عز  زا  ی   تا مه   و ط بندمب محلتظ  گتههلا  زنگ  ههیذهل هسهند یا گب گین گعها 

  0.خدگ  زلتظ یلخ ت طنهب آهبلک یل  شد  گت  عنهگک

 ملاند  گعها عز  زل خدگ  مذینهگتلس همهلیب و  شنلتلکی زنزنخب  یرن گب زلتاهلک 

عز   گ  یا خدگیب یهالاب گت ی 7عزیزوس شه  یلمب هل  پلعمرن  ید یا    یهربا 5عزیزو

 اهیسد:   گین زل   مب  یجهس  3.ینندمب خدگزلاه  آد ت مهنتب

 عزيزو   صاوات مردانه خ،اي  ا ت كه النه عزی  جنته زنانه او اا شكل  

 6. ازن،م  ده،ب هردوی اين خ،ايان  رُع، جنگ   تاا  عرر  ونو  اا نمايانم 

 زند    یجه س گب گعها عز  گ   یا  قسر مب     بررن اظن   یجه س زرلک ی ادتلعه

تنض گوت  یا واهسی زلمب و ل  گین پرشنبانبا اساملاب ترل   واهسی زنم عنهگک زا 

 هبن  و   کی انرب گتاا  یا یل ین  گ ی عز  گعهامبنلن گین ارهبلک خه شاارد گتاا . ز

خه شرد  گ  ی    تاملک  و هل و صاحنگهل زه   گتا   هل و مسالتنگک    زرلزلک زملی  یل وگک

                                              

1. Robin. south Arabia . Encyclopedia of Quran, V.5, P 88. 

1. Robin. south Arabia . Encyclopedia of Quran, V.5, P 88. 

3. Azizo. 

1. Azizos. 

5. See: Healey, The Religion of the Nabataeans: A Conspectus, P. 114. 

6. Drijvers, Cults and beliefs at Edessa. P. 161.  
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گو    زنخب گب گنگیلاا و زفلظهب ین   گتااا . گین یل ین  زملی مب هادگیا  و ارهبلاب  

 1.شه مب  ش ل  شدیخهگاد  مب هلیب یا عز     آلعی تهگند و  علبملک

 دیرینه تقدیس عزی و خاستگاه او  .6-3

گب آنک تهم پرش گب  آبل گ  بملاب مخه فی شهگهد ی   مه    ینینا بملاب  قدیی عز 

ها زسهلک و یل ین  گع. زن گتلس گزگ شب یا  وزن گب منلطق انهزب عن هنداشلک مب مرم 

   گین   هگک گین گمن  گ زن و   امه . گومب هل  گین منطقا گ گلا ین   گتاا یعز     یهربا

 :اهیسدمبزل   

ي  كنیه  نخسااتین راا دا عررسااتان جنور  دا قرن  ااوم   عنوانعزيان ره  

 2بپیه از میفد ااهر ش،

 :اهیسدمب  گین زل    هل  ابطب گتلس یهربا هر ب زن

  دا ننايتره حوال  تول، مسای  و    ديرينه تس،يس عزی دا میان مردمان نتط

 ب   رددم  ل میفدی رازاو  قرن

 اهیسد: مب 5هر بی شنرنه 

  شاااه  یامب یهالاب یلت  - بزلاب زا ابطب ی یاک هادیا  و  هال    زالتا  ابطب  

زل   شهل می ی ب گب پل شلهلک  3.گت  7منزهط زا تالل هجدم ز هم  زل   شهل م 

                                              
1. See: Randsalu, Who were the daughters of Allah ?, P. 60. 

1. Robin. south Arabia . Encyclopedia of Quran, V.5, P 88. 

3. Healey. 

1. Aretas IV. 

5. Healey, The Religion of the Nabataeans: A Conspectus, Pp. 117. 
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ین . زدین مبمرم   ز هم   72پرش گب مرم   ال   1ابطب زه  یاا    زادو  آنک   

 .گن  مب  ینینااا  قاادیی عز  زااا همرن زهگعب بماالاب زاالب یگب اظن هر ب ی ن راای

 بطمن  عرا زهد گب مرم  قدیی عز   گ زل آنوک گوّ دائرة المعارف اسالمیی شنرنه 

 1. گادمب

ک  وم یا منزهط زا آن ازین شابا هل   نین یهربازن گتالس  حقرق اهعدیا    آدیمب 

 اهیسد: مب   گین زل    اهعدیا 0.شه مب الم عبدگعهز   ید  مرم   هسهندی

  ره هايهای  ینائ  كه مرتتط را قرن دوم میفدی ا ت  اشاا دا ررخ  كتیته

 3بشودم  داا عزی دي، پرد 

 و انه  یهتا     قدیی عز     مرلک من ملک زرن  زنخب  یرن گب منلزعی زن گتااالس

  أ  مبنل زن    آنک  وم مرم    وگج  گشها گت .  شاملل شنآب عنزسهلک     7عخ زنب

 3گت . ای  زا منلطق انهزب  گ  یلتهی ی  قدیی عز  گب گین منطقا یگنو  گب محققلک گین

ی الم هل    انه  عنزسهلک   شهل  یهربا منزهط زا منطقا تبللبگزگ ش وینن ی  زن گتلس

یهنب زدو   ی4هل منزهط زا  و   همدگارلک. گین یهرباشه  ید  مبی 6زا صه ت عزیلک عز 

 4.زهد گب مرم  مسر  گت  032تلل 

                                              
1. Macdonald and Nehmé, al-ʿUzzā , Encyclopedia of Islam, V. x, P. 968. 

1. See: Noldeke, Ancient Arabs . Encyclopedia of Religion and Ethics. V1. P 660. 

3. See: Noldeke, Ancient Arabs . Encyclopedia of Religion and Ethics. V1. P 660. 

1. Bani Lakhm. 

5. See: D.newby, Gordon. Aconcise Encyclopedia of Islam, P 210. 

6. ‘Uzzayan. 

 .ل یم ی    ج سب ا ب   نیی  ب ه ی ی از ش خه. 1
1. See: Winnet. 1940. P. 114- 115.  
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خلتاااهرل  عنزب گعها عز   گ   آرقی هگک زا طه  امب زلالیزال  هااا زا  هرااارحلت   

   ک  گ   یشااهگهد عرنب و  ثل  زلتااهلابی زا طه   قنیبب مطلزق هگک مب ؛ گملمشااخص ین 

 .گزهملل  گ    هزگ    وم مرم    مرلک گعنگ  شملعب  گاس  و  ینینا بملاب  ک  گ

 نتیجه. 7

 و عز   گ   منلتی الت  :گب گتاالمبهنیک یهشااردی  الیرل  و مهآهر   ی   گین پژوهش

ملاد  مرلک گعنگ  اله ب زا زحث زرذگ ی  و زل یمک منلزع زلتهلاب و شهگهد عرنب زنال 

  گ زن تب ینر . اهل  گب عنزسهلک زلتهلکی ملهر ی یل ین  و خلتهرل   قدیی

هل و شهگهد منلتی الت و عز     یهربا :هل گاه لس الم شرهاربگب مشالهد  شد یا  

   مرلک  یک خدگ  مؤاث عنهگکگب گین گتاالمبی زا هنیک   هگک   یلت  یامب زلتااهلاب

  .گادگعنگ  اله ب مشهه  و مهنوف زه  

 هگک   یلت  یا گین گتاالمبی ملهر  و مب یگین اهشااهل  گتاالس شااهگهد زن یشنرنه 

   آلعیگاد. یل ین  الم گیشاالک  خلتااهرلهب گاهزگعبی گعههب و آدتااب    از  گعنگ   گشااها

ن مؤید گین گمن گت . گی یخلا  و یدزلاهی خدگزلاهی زلاه  منی مهشهآا :صافلت و گعقلزب ملاند 

 هگک شااه  و  نهل مب ید  امب  وشاانبزا   زلعب گتاا  یا    آن ک ینی ی شنرن ملهرهب 

  هل  گاهزگعب  گ پرررن  امه .  پل  شنرن خص  

 :دهل   نیربب ملانهمنگ  زل الم یعنزسهلکین تاا الم    تنگتن   یدی  یا گ یشنرنه  

گاد. گین گمنی گعهبل  و التی  ر  منلت و عبدگعهز  شاارهو و گسااهن گب تنگوگک  گشااها   بید

تلب  و گب گسهن   قدیی و  نزیا مب الیرل  وگال  گین خدگیرلک  گ    مرلک گعنگ   شا ل  

 قدیی منلتی الت و عز ی  ی هد. زنلزنگینمب عنزسهلک خبنازین  گیشالک    تانگتن شبا  

مقدس و مه    ی   مرلک  ملمب گعنگ  اهل  و به   گتاا  نهل منحصاان زا منلطق خلصااب ا

 گاد.گزهنگم زه  
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 ترنلءیی  گ گ  مهطنب عنزب    زهگعب م ا هلااشلک  گ ی  یا گین گعه ی   گین پژوهش

اهگزب انهزب گساارل ی ملاند ازین زا تاالین منلطق شاابا گاد و گب  اجل  گک و تااه یا زه  

  نپرش  هلزسرل  تنگ ن گب منبهل  عنزب گت  و زا هزگ   ی ینینا مهنه  گیشلک گمل ؛گادشد 

   گ گ یگعنهنینی  وم و یهالکزرن :ی ملاندگن   یا خدگزلاهگک    منلطق مخه ف اهلکمب زلب

 هگک  جل ت گعنگ  زل من ملک گآهگم مب گن یداد.مب گهمرا  زه اد و  قدیی و پنتاااهش 

  . گاس ازین  عنزسهلک هل    شبامجلو   گ مهبن  زنگ  و و  و افهذ گین گعها

 هل و شااهگهد عرنب   یهربا خدگزلاهگک نمطلعها گعقل  و  هصاارفلت گی ییا  یدی شنلک

 (ی)گعها منلت  قدین و تاناهش   : گ گ  یل ین هلیب ملاند زرشاهن  هلگین گعها ااشالک  گ  ی 

    خصاااهصگعبها  گاد.)گعها عز ( زه   )گعها الت( و آد ت و انرلو   زل و   و بگیش

  هگکمب یگهالگهک گزهل شه  و گب مب مخه فب مشلهد هل   یدگل گب گین یل ین هلی هنیک 

یل ین هلیب    شااهگهد عرنب و واه  شنرن  ینزللهزا وعب ؛ین و زن تااب   گ  ح رل اهل 

 عبه  ین .  اهل  تل گب گب هگک زاآلزل  هاا گت  و امب یمنلزع پرشلآن اب

مهرل   زنگ  گ بیلزب منلزع مهقدم گتاااممب  یگین اهشاااهل هل و اهلیج    مجمهوی یلتها

ک ل  صااحلزا و  لزهزل  فلتاارن و  ثل اهل   هگک زا  طبرق و مقلیسااامب شااهاد ومب شاانلخها

 پن گخ . 
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