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:ا   

إن اب اي  ده   اام ا وا وا  ا ا و اس، 

     أم   ذ  ،ةا  باج ا ا ا ل با  أن ور

ا  وا ،رء اا ر د ءا  ع ال إن وا و ،  رة ا

    ، سا ا و ا  وا ا اما    أم س اا

 أو  دة  ه ول- لا  ب  -إنوا أن ا  – ا سو-  ا ا

 ر ات ك أن وا ، س و ودةا رات اا   تا  دة

 ا  ،    ا ا  و ،  اند إص و  سا  ّ 

 ذ ،م  ودرا ن اس  ط  او ا وار ا ا ظ

رء اا أ ا رت ا ان، مإ ر وا وا نا  ن اا 

   أ را   تا    ،ن اا  و  ،سرة ا

 ط   با ا ،ب ا نو   لا   ، هذ   ن ذ ور

 ا امىا ا ا  ضا ب، ووا ا  هس و را 

  ام اى    آ. وا ، آ  ا م اق ا ا

  

 :ا  

  ا  (ا) ب إ و ا ال اا وأ أ ,ا 

 ان اا أوا   ن  أ ا   د   أن ا ع اا

،   ادر اة ااة  ه ا  آة   ازدر ارة و اي،

ام ق اىاس،  و ا وا   ،رف واطع ى

وا ا.  



  )٩٩٠/ ٣٨٠ل ب ا  ا(ت اام ا وا س
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  ا ا  أن  با أ   عا   ،بطا  دز وا  أ أ

  ة ت     ،ا  اهأ   بأ و ، ت ة، دون ذ

دب واا  ةذ  إذ ،مب وا أ    ا إن إ ،    اعوأم ار وا

 را  وار ا ءوا  ه، ن  ا وان  ر ، وا 

  أم ق وا وام ا ،ن ى ا    ذه.

و وأرخ   أا،و وات  اا   أر اأن  و   أ ا اب  

 ،ت ا   أ  ق ا ة  مما او وا ا

    ،ا او موا اا   ب اوا ا  وا ا اما ا

ا ا وذ ،را  م و رأ ر.راع ا سا ا  أ و ،  

   ا ة ا    ولا ا  ، إ وا ا   ا 

 وا ا اما  ما ا ر  ،(ا)و ذ  ا ا و يس ا

 إ مق ا  ،س ا اما   ولا أ،ر وره إ  يب، واا

 ة ا  قا   س وا ا اما  ا  س، و ا اما

ا)و ا.  و (  

  

  

  ا ا و (ا): - ا اول

 اوف ،و)٣(اج ا ، )٢(ا ا اادي)١(ا    إق    إق 

  . )٤(راقا أ ب

رم ت  إذا   ا وأ ، ادر ار ت  ووا  ة إ 

 اردةا ا ذ    ى أدمت أ ، ه وه أو       

 ار ، إن ء أ  وا  إ ا  ، ال  ا   ت 

  (ة  ١٣٦٢/   ٧٦٤ اي(ت ،)٥()  ة  أ١٢٢٨ /٦٢٦اي(ت

 ٦(أ(  ا ا اوا ا ا    را  لإ  وا أنو ،

  ا أو  اا  بأ-  ر - ا ا  .   

أم ش   ،و)٧(و   اب ن   ف  أم و وم اد  ر إ ادي

 ا ا ا ذروة ازدر  / ا ادي،وا ان اي ان اا اي

د   ظ   وااء ر  او ا، وادءء ا ا،وأ اد 

ا ا  ا  ا  اة و   ام ء، اا   ىو ،   أن 

 ع اوا يا ان اا   ،ة  م  ا وا م  و  

 ،تت ظدو  ةاقا  ، طوا  ، اموا   ،ةوا    أن إ

  وام    ظ ا ةاا         ب    ا  وذ ،

و ،ء إدء واا د،       وا ة وا ء إدء واء ا تت ر    ازو
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 أ ا    ا     ،و  ا ه اوت، وش ا ا  ا اخ اي

٨(وا(.  

و      م ك  ى   ،ا ا   ر ودة اف  ار وا       ك     

)٣٢٤ /٩٣٥()ر        )٩ا ا ا   و مىوا :د ات ثد مأي اا أ ،

) ٣٢٠-٢٩٥ /٩٣٢-٩٠٧   ) ا ا ا  موا ،(٣٢٢ -٣٢٠ /٩٣٤-٩٣٢ وا ،(

 ا ا   )  اا ٣٢٩-٣٢٢  /٩٤٠-٩٣٤()د     )١٠ ك رأي آ أن  ،دو      

)٣٢٠/٩٣٢()١١(  :دا ا     أ     ًداا))و أر   رأ  ،

آم  نو ((الا  )١٢(ا ا   ، با ا ا ا  أن   م ،

إ إذا ن   ا   ا أو ا وا، م أن د  ود رة            

)   م م ٣٢٠-٣١٥/٩٣٢-٩٢٧.(  

 ن     ورث ه ا  أ،    وأم ر أ م   ف  أم ن ورا  اد،

، و ارق   ذ ا م ا و و  ، ارق أ، و )١٣(دن ورا اد

   إ ا،    دور مز  زوا ا         وا  د د راا ام  و

ه ا  وو أن  إ م ا  وا أ، ون أ اء وأ اء ن ،وه و

   ا  م  ا ا)ا(       ا    فا  أ  ،

 ( ذ  ل ن ا ا ((   ١٢٢٦/٦٢٤ (ت و أ ال اة أو اع   اء،

           ،َّ روأ رأ وِذ و ا  ا  ،ر اا  وا ا  ن

((ا  و)١٤(.  

  اذ ا     أ  ن راا  نوا  ل)١٥(  و ،

     وأ   ا وأ     فا   وأ ا  

)، وأ ٩٧٨/  (٣٦٨ (ام)، وأ  اا (ت ٩٦٦/ :٣٥٦ اج ام (ت 

، و  ء ا ذ ا ا وروى       )٩٩٤/ ٣٨٤ا ازم (ت

)١٦()ا(.  

  وا را  فك ا  دةو ر        ر  ا أا   ا ا

م   ، وك    )١٧()٩٩٠/٣٨٠(و  ة أال:   ل أم ى    

)٣٨٥/٩٩٥()١٨(   )  ن م أ    ،٣٩٠/٩٩٩()١٩(    م رأي آ   ،

)٤٣٨/١٠٤٦()٢٠()  ا ة او  اا ر٣٨٠، وا/٩٩٠ را أ  م  و ،(

 واأ ،عا ا ا وا  و م  ن    ءرا   ))م

، ووا أن  ا  ر وة   اا ا  ا ا ر         )٢١( اد))

 ار إ  ت، اوا اا   و أ  ه ء  ،     ة

)  و ا ٣٧٧/٩٨٧.(  

 (ا ): ا  دا  م ،ره اوآ ا ت ا ا ل )ب  )٢٢و ،

أن  ، وا ا   إ ء ، و اض        )٢٤()ا ، وب()٢٣(وات)اوف (
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ن  اً  أى ط  ان  طت ًا  أره، وا   ذ  ب  

ول       أ وأ ال اا ا و إ،      (ا) ع ارا، اي 

 دا وا ا ا   ا    رة اات ا أز  ة  ذ ،

 اط  ن      ّد  وا ا ًل :))ن ا ااب   ذت اي 

ا  ((ا  و)٢٥( .  

                إ ا ا د ب اا ا  أ      )) :   ذ  با ا

    ، روأ ف اأ  ،ب وا   دةا ،ب واا  ،ا   ا

 ،و و ام وأ ،ت ووأو ،رأ و ،ا رو وأم ، توط

ا     ((ة و و   ا، و م ع إا   اء)ن     )٢٦   و ،

)   با  ر٣٧٧/٩٨٧  ا ا ا   أن  ص  وأن ،(

       ا ذ أ   و ،  وأن  وأن ،وا       ا را ر  ب أن

        )ا  ي، واا ان اا أوا   ت ا٨٣٦٠ا    إ   و، (

 ذ أم  ، أ      ا ا أن أ ع، و ض٢٢٣٨(و ( ،  

ب أ ا   ةء ادء واا  ة  ج ام     أوا  ا ا

  . )٢٧(ان اا اي

           ا  ،زا     ام  (ا)   ا ا   و

   دةأو ز          إ    ، ت ة دون ذ عا   نع، و

، و   إ د  ان، و  ه ان              أف ا واداب     ت 

ا وط،   و ، و  ا ا: ااو   ن،  ول  :ت        

ل اآن وو ا وااءات،       ا  راة وإ وآن، و   اا ا وات ل

          ا ا   ،و وا ا  ن   ن ما وا

را  مو ،ن أ وا داب  واث واب اي      وأ م اا ا أ ،

 من، و  ا ا ا  ،وا وا ا  اءوا ر اأ 

ا دا ا    ،ق اخ او وا ا   ن ء   موا ا  ،

ن، وم  ا وا ا           وا وأ اا  ، ا ا اى  

          ن أ  ا ا أ ،ب واوا وا وا       را  من، و

  وا ت وااوا        ا ا و ،ذ إ ذة و  داتوا اا    ى ا

ا         بوأ ر اأ  مو ،وا   ي ة: اة واا وا ،

ا ء واا ا )٢٨(.  

    دة ا ض او ،ا ا    ب   ض  أو ،ا  

و ،أ و ،م و ، ا ة ا و ،    و و ، ب  و ،   
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 ،   ا أن ا و  ا  وا     أو ز   أي ت إ   ن ور ، ئ 

ا ت  نوا اع ادب وأموا ار واا  ةذ  إذ ، أ    ا أن إ ،

 ر )٢٩(.  

  

ما س: -ا وا ا اما  

   ا)   ا ا  ن  ل إن أا         ا ما  سا  ا  (– 

 هذ   يا-             وا   ا ا   أ  بن ا ام

 ما ، ذ    إاث اب ام اى  ا وأم ا، و أن ة     

اام ا، ون م ا   ة ع ا اوح،  إن  ه ارا إء           

           ض ا إر ،ا رات اا   سا  ا ا اما    ءا

  ب ا ،و  اع اد     اا ا  اس أو، ا وت ا و

.ع ا و إر  ر اا   فوا ،ا  

  

:ا اما:او-  

          ب ث ىدر اف ا ر، أما ا  س ا اما    إن أول

ا     را ا  ا  و ما  ر اأ  ،رادا م–    رة إا 

ا اما  ضا  -     ما ما  ض   ب أا  أن  

  ،    م دوأ ،(م) و ،مه ا  ا ا ا ا أوا  ن

ووا أن ا  ذ أن ا اّ  اراد و (زراد)  دم و، أ  أن         

   م وأن  ،وا آن  ود  ة مود م أ   ،و   ن–  

زراد  ا-      ل ت،وا  ا ا  ا ت اا   ه  ك

.رادا موا زرا  أ مود م  ث را ا أن ا ذ  

          ،موا م    س   ا       م دةو  ض م د

 ول ام ره ووظ ٣٠(وأ(      ول اوم م دة ص واا ا   و ،

.را ا   و ر أ ا   ا وت واواا   أر  ،  

  ذ  ا و     ، م  ء  وأ ما ما  ا  ء ول ب ا ن 

   ان وادا   مد   ،دان واا  ا  ال ا أن م ر اأ 

         ا را أم م وز ... )): ء ،ا         م جوا ،ا 

  .)٣١(ا واام... وّل م اد...))



  )٩٩٠/ ٣٨٠ل ب ا  ا(ت اام ا وا س
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             م  ء ر وا     ب مض ا  ،م ر اا   أ

      وب ااع واوا ء ا    ،د ل وأأ      ق إو ،ر واا ة

      ٍوا  ،ظ ،ر، وام :ن أم أ ا :م ل )):ل ،ا  ء

          ،وا ،ء: اأ  ر، ون ا  ا د، و  ،ولا ا  ر ،ا 

 ،وا ،وا              أم وز ،وءة، واء، وان، واوا ،ا :و مرو آ و .وا

  ،ا : ء اوأ :م ل .رضا :وا ،ا :ن، أن أزن ا و ،ه أز 

ار، واء، وار. وان ا و ا،   وا، وا، وا، وا، وأء ارض: ا، وا، و

((...وا ،وا ،وا ،ب، واا : ؤوأ)٣٢(.  

                  ،ا ام ة   ع آ  ول ا ا  أن ذ ف ا

 مى ا رة اأ ا رإ  وذ      (را إ) ولا أن ا ، ء  و ،ما

إ ا، وذ   إ ا ار   أو  ة، و أ ذ اول (إ ار)  

  ،(ةا أ) أو (ةروح ا)  ت اا أو     ع    ور  ةا

     ة، اول، روح اا ة (اا  ولث ان ا  م ،(ن اما)أو (ا ا)

           وا ا: ءأ  ا ا   ،ةا ث إما ا و ،(ن امأو ا

أ  ،رء وار واوا    ا وم ،ا إ  لوم ا ه ا م ا ط

  . )٣٣( وأء (ار) و(ا)،    امن ات ا واة

             اد ال ا    ،م  ىر أأ ا ب ا ق ن ذاا و  

ام، إذ ء   ...)):ي  ال  ا أن  م ،ن رآ ر   اة           

             ر واء واا ك أذو ،وا ب او (تاموا ا  أي)نا ك أص ووا

 ذ  ر  وإن ،ا   ،ءوا     ى ر و ا  ن وإن ،ا   

       ّوا   د تأو ا زاء أ  و ،ّوا ا   صة واا

((...وآ    ن ذ ،عوا وا ّوا)٣٤(  .  

          ب ا         ، ا اموا  مت اط ذ ،ما  ا  

  ما ما  ا ذ   رأ  ، ي اما   ل ادات واا وأ

   أ ّا ،ء اأ ا ...)):ت وا  دو ،ا  ،ء اأ وا ،ء ا

((...ء اأ وا ،ء اأ ا)٣٥(    ا ر از اأ ا  آ  و ،

      )):  ذ ا ر اوا ا  وأ ،ا  وا ، ي امد اا 

  .)٣٦(دة ا ،ك اب، ك ا ،ك ا ،ك ام ،ك ا، و ا وا...))ك 

     ا ّ  ،وأدا  ا ما م ا    دات ال وا   أ

ا  و ،و وا  ا    ما  ةل إن اا   ،(ة واا)  –
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ا  ء -        ،ات  أو أر   ،ه ء أو ءا  دي 

    وا ،  ن ر اا    ءي أمد اأي أن ا ،(رأي ا)ا ن   ا وة ا

 اوال، أ اة ام ن  اوال ووب ا ،ة اب  وب ا  ،ة        

    ةت وا  ر ة،وُو ة ر أ  دي ة ء، وة ا أي ا

د أا  ه أو    اتا     ما  ا ة، أء ا–    ا ا ذ - 

          أن  ،   أ و     ن  ما  ا   

وب ا     س، أوا ا إذا م ٣٧(ا(.  

   ا  ءى ا      ،ما ما ا س، وا  ا ام

           يا ا ، ا  و ،ما  ر اا   و ،وا   ح

      ع ا ا اما   ا ا رب واا  ه  ق و)٣٨(   ،

 أن     ُ وأ دا و  ع  ا أ َا، و  ال     

در واث وارات ا  ا وا   ا ا س، واا وات     

  أ  ا ا ، ا             اما    أن ا  ، ى ودر أ  

.ه ا   لا   ودوا ا س ا  

  

:ا اما:م-  

             ،را وا ع ا  ضا  سا  ا  ا ا  أ  إن أول 

     ا    رأ  ،ي أا  ع ا  ار، ما ا  إ 

    ا  ذ  ،وراء واا    أ ور ،ر   ن أول  راء اا

 ،ا ا وم  دون           ا ا أورد ص اراء واا    أن 

 .ا     ،ريا وا  رات    

      ،ا  :هه، و  سا ت و ر   ل إن أول )):  ء 

ا أ آد  و   ك وفا اوم  را ر   أول :و ،

              وا   ،اجإوط  هو  رضا   نأ  ونأ :ك. وا

((...  رة، وا)٣٩(   أ ا أن ا  ا اءة ا ل  ،    تواا 

         رات ات واا  رة اا      وا أمو ،ر دون ذ

           ب ا  بُ يا  ءل ا  ،(ا... ،ل)  ،ي أوردهأي اا   ا

  ذ اال   ل  ت ، إ ة       ا   ام ا؟ وا

       ،ا ل ا  ذ و ،     يا ا ،را طا  هذ

  .)٤٠(إر ا ت أر و (ت) وه



  )٩٩٠/ ٣٨٠ل ب ا  ا(ت اام ا وا س
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ا ذ  ضل أن اا  ىأ    : د رت اا  ا  

       و ر زار  أم إ    ا م وإن ، را طأن ا :أو

روث اري ار  ، ذ ن  ااث ااردة اط ار  ام  إن     

 .را ر ندر ذات اص وا رمو درا   

م: إن ف ا ا    إر ا  ات ار  ال ن اس ون   

    أو أ   ا  وا أنو ،ا   تم  أن ا   ،را ا

 أم م ا ال  در   أو  إ  ، ن  ا  ا ار وإاز       

             وأم ا و و  م ، اّ  سن ا لس، وا ت اا -  أي

ا- ر  ور .سا    

و ل اع ا ارات ا  ،ن ات ا ا أ  د رس أ ن           

       تد ظا  ا ا  ،ة ا  ت ا  ،ط  تظ   ا

() )٤١( ة رة ، ا ا) ُ  د   زتو ا ارات ا

(ا)٤٢(ا  ) أو ،=Proto-Elamite()٤٣(،     زا  ا  ه ا م 

          ى دونز أر و ،ء ا   زا   ا )٤٤(    ا ظ و ،  ا

  أت ا  ا ء ا أن ا ،داروا رت اا   ا را وا

             ،(ا  ) أط أو ا ا   ، ت   راا وا راا

ام  راا اا و       أ   رت اوا ت اا مو ،و ر

ت اوا وا، و  ان  ا ارا وا ا  ات  

ر٤٥(ا(.  

، إ ن   اض  ع   أن ا ا     ات ا ار    

أ أ و  م ا (اري)، أ و ا، ا  و ل  ا   أات  

،   را   إم ا ا         )٤٦( وا اة ا   ا اي   

ا ص واا  ردل ا قوا ى اإ    ،رف)٤٧(.  

 ا   )٩٤٣/ ٣٣١ري(ت )ازراء و اب و أن  ب (ا)  ر ب (      

  ة، و م     ا ا  سا  أن ا د س،    ما   

        وا ا م ...)):ا ل ا  ، نُ    ودون   وأن

، و  )٤٨(ا ، و   اار   ا وإاج ام  اظ  اس...))         

    ا أورده ا    ا           م ، و س وا  با   ص

ات ا  ا ا   اى وامت ا ا  رد ط  ا  د             

    ة ا ءاوام ،ا  و وا ا  و اءارس، ا   ،ما و
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        م ة ات اراا   ،وا  م رت اأن ا   ذ 

  .)٤٩(إ   اص ار، و  ا ا  رز    ات واص

   ا ر ا أن ا  ،ىأ   د  رة امو و و   را 

رس، م ا، و ذ  ظر زراد وام اراد ، رأى أن اع ا  إان    

     ن واا  ا أ   دة ات اا  زت أ و ،ر زراد ظ   ،

         نا  زراد وظ ا إ    ...)):ل عا ا   

، )٥٠( اس، وأظ  ا  ات، أ اس م  ا وا ادوا ووا )) 

 ةا رت اد اُ آ  ل    و ،رس أ–      ا  ا   م)    

١٤٢/٧٦٠(-(( موا ،زوا ،روا ،روا ،ا :رت ا )):)٥١(.  

       ا  ...)):ل ، ا  ضدون ا ا  ا ا إ   إن أول

،و  )٥٢(  أ    ان و أن واي وا ن وه موم وأذرن...))        ب ا

ا أم    ت   ا رى  اض  ا ا ، واء            

ر   أ، أو ار ا        رة ا   ا، وا أن ان ا ات ا 

)ا ا  او ا ٣٣٠-٥٥٠ا       ور وا أو ا ا را م ،(.ق

     ا) ماا   تام ا ،(ا) ماا ا وا ا ،   (

                 ما ا دي، أا من اا م  دا  ن اا   ون و

 )ما وة ا  تام ا ،ا    أو ما ا  و٦٥١-٢٢٤ا  أ ،(

ا را  تا   ا  انإ  تام ا را ر وا ٥٣(و(.  

 ا اس  ال أم  ا   ض ا ا    ات ارزة  د          

م ر  ات و   رس، م ن د ، راع ار ار ،  إر ت ار مى أ

  ا ا دئ ا  ا ر ا ،رس د  روام را ا–   ا  -   و

  ا ه ا    (ا)، وا  إم ن    ات ار وة  

ر٥٤(ام( .  

                 را وأ ...)):ا  ء  ،را ا ى وأ  ا ا ذ  ذ  وة

              أ    ب، واة ا ا  و ،ب ا   ن و ،ان ا 

((... أ  قن، واا)ت )٥٥راا وو ،       ا ا ا    رن ا ا

اق إ   ، رة رة  إى ات  ا، ا  ة  أء إان          

وا ٥٦(ا(    يب اا  ء ى، إذت أ ا  ق  ذ م ا،

ه:((... وأ ار   ااة واء وأ، و  أ رس، وأ از  ن   د

  .)٥٧(اك وااف  اة وا ا واة و ا. وأ ام ن   أ ااد...))
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                ،روث ا   أ ا ا ا ب واا أوا  ا ا  آ م 

ود اا ا أو رة أى اء وا  ارة ار  ر  ارة       

ب وا  اب واس، ا وا      ا، و ا ن   ا  ا

            ت اوت واا  رةإ ودرا  ق  اوو  ا ا  ه

  .)٥٨(ن  دت او و    ان

      أن ا ، هذ           م س، اا أ س أو اا   ا ا  ا 

ى   ارة ا ،ء   أء    ا و )):ب اردن، ب           

((...وم ا ب ،ب ا ،وا  ب ،سس و)٥٩(    آ  و،    

         وأن و ،ا   و ت اا  تس واا ى أت أ ا

  ب ر ...)):و ،ما وك ا س، وك اا  ءوأ ا  تا  

ا س،  ،   ب اد  أو ،ب          وأر،  ،   ب 

ارم  ة أم وان، ب اج وء ،  ب دارا وا ا ،ب ا م ب    

  .)٦٠(اى م ،ب ا وم ،ب أم وان ))

   ،ه ا  ا ف اإن و          م  ،را ا   ء اأ  وا

            ا ا  ش يا ا  را ا   و أ ،ا ا  ش ا ا

    ب وا  يأ  ،ا ا ا را   م ، لوا    ،س وء ا

               أ  ا وا ا زأ  ، ا  ه ا م 

   مك اا و ا  أ  ،ا ا  ء ذ و ،ا ا

 ا ا  ء  أ   ،را (ا) ام  ءن ا  ،اد 

، و    )٦١(و  وات ا أ اس،  أ اء  ج ورات ك د رس 

 ا ا ذ ا ا  –ا  لا  -  ا  م  مو     و  ش ا

  .)٦٢(اات ا أ ، (اى م) و(أ م) وب (اج)

            د اس، اا  تظ ت ا   ا ا   ىأ  

        و ،وم  ا  ،ةا رت اا       ا ق إ ت اا  

     تا وا ،وا ا  ا أ ن ا   ،(م)  ما ا ص ا

  ا  ا وأر م  ا ا ا ا إ ،ما  و ما ما 

ا       ا  ر إأ ا وا ا   ان، ون واا  –     لا  

ا-            ء، ورا  ب ،(ن) نر ب ،ا ا ب ،ارا  ب) :

 وا )ا د ا ا  ره     ا، ور  ا، ور أر... و  ا

٦٣(ا(  .  
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ا  

        :و ، فا  ّ م  راا  ،عا ا قل ا   

١-  اوا ا أ ا ز     ر اا  ا ا ،        را  و

ظ، و مو أ ت أ ا أ روا رأن ا  ا    ، ا  إ

ة ط و  إ ا ا و       ن يا ا، وامت   را

.  

٢-  ا  ء اأ   ا ا       ناء أ ،ا و ا  ا

 وأم رأ  ط و  و ،أ  أو  ن ذاء أو ، أ 

       ) إ ا     د ،و ٣٧٧و /ل       ٩٨٧ا   أول   و ،(

.اا  

٣-          ضا    ،وا وا ا ام ق  ب ا أن ر

اام اى ا   ة ام ا، و ارة ا اام ا  اس             

و ما مع ا  وا ،و.ذ  ل  م  

٤-    وا ا س وا  ة ام ق ا ّوا در اا  رب اا ّ

 ٍ اء، ول  ا ا  أ   ى  ا ار  ا اي    

. ش 

٥-    ا ا رة            اق واا     ،سه ا ازمو    

ام ا ا  اس، ا أت  أو   ا ا ، ا  اب  

       ن  ،در اا و ر    ن يي اا  نرء ا

.وم ام  ا  ،وا ء اا  س ت اون ا 

٦-      و أ ، ر ةظ ا  ت اا    ب ا أن راه ا 

     ،س واا  ل اموا وا اا         رزةا ة اه ا م 

    را ا اا ا   ب ا  ة، وأ ون توإ ا-  ،ا

.رو ة واوظ   وا  
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:اا  

)١: ،ا    أ  م ا ق ا ا (  :ةا) ،ا ا ،أ أ  : ،ا

 إرد (أو  ادء ،    ت اي   .  أ ار  ( ا) :  ٤٧٧، ٤١٠، ٣٢٥، ٢٧٥د.ت)، ص ص 

،(دا  ا رس، ا نأ : دار اب ا :وت) ،ت، ؛ ٢٤٢٧، ص٦، ج)١٩٩٣ اي، اا

ا ،ر ا ووت      ؛١٣٩، ص٢)، ج٢٠٠٠: أ ارمؤو و ، دار إء ااث ا) ،وت:   

)، ص  ٤٠٠-٣٨١)، ادث ووت (  ٢٠٠٣ا وا  : ، ا ي، دار اب ا) ،وت:         

ا    ؛٤٤٣، ص١)، ج٢٠٠٦، دار اب ا) ،وت:    ٢اي، ب ا ا : ، اوي،  ؛٣٩٨

،    ٥٥٧، ص ٦)، ج٢٠٠٢ام ،ن اان، أ : ا  اح أ ة، دار ا ا) ،وت:      

وا را   أ  ،اإ ا أ  : ،ةه اأم  واةه اأم ،ا: (ا ا ) 

اد  ،ر ااث ا : ،د  زي، (        ؛٤٢، ص١)، ج١٩٨٦دار ا ا، ( اة:  

س ا  ال واء  اب وا         ا ار، ا (   ؛٢٩٢، ص٢، ج١)، ١٩٩١اض:

 ،(وت: ١٥وا) ، ن ؛٢٩، ص٦)، ج٢٠٠٢، دار اروا ا را ، –    درا

 ، دار ا ،ا  ر و را وت:٣) ،٦١، ص٢)، ج١٩٨٧ و.   ن م ادهأ ن أ 

 .و   ت  

-٣٨١ا ،ر ا،ادث ووت (   ؛١٣٩، ص٢اي، اا ت،ج؛٢٤٢٧، ص٦ادء، ج،  ت اي)٢(

  .٥٥٧، ص ٦ا  ام ،ن اان،ج؛٣٩٨)، ص ٤٠٠

)٣(ا ا ،،ة،ج؛ ٤١٠، ٣٢٥، ٢٧٥ص ص اه اأم  واةه اأم ،ي؛٤٢، ص١ات ا،   ء، جد٦ا ،

  . ٣٩٨)، ص ٤٠٠-٣٨١ا ،ر ا،ادث ووت (؛١٣٩، ص٢اي، اا ت،ج؛٢٤٢٧ص

)٤(ا ا ،؛ ٤٧٧، ٤١٠، ٣٢٥، ٢٧٥،ص ص اأ أ ن ، اءاء،  مطت اط     :و 

 ،  ان  أ ا وان، دار إء ااث ؛٢٦١، ص)١٩٩٨:، (وتا ا، دار ن اد

   ان)،  ،  ار (أء ا وآر اإ  اادي؛١٣٠٣، ٢)، ١٩٤١ا) ،وت: 

  .٥٥، ص٢)، ١٩٥٥و ارف، (امل:

)٥ :  (  ء، جد٢٤٢٧، ص٦ا.  

  .١٣٩، ص٢)  : اا ت،ج٦(

)٧ (أ أ ن  ، ا ء، صمت،ج   ؛٢٦١ا اي، ا؛١٣٩، ص٢ا    ) تادث وو،ا ر ،٣٨١ا-

٤٠٠،(  ٣٩٨ص .  

)٨: ذ  (  آد ،  ا  ي أوا ان اا  رة اا ا     ،ا ا م ،  

إا اري، ا  ا ،    ؛٢١٠-١٩، ص ص  ١، )١٩٦٧، دار اب ا) ،وت: ٤أ ره،  ادي

  .١٩٥-١٩٣، ص ص ١، ج٣ث امم، دار ا  وا   ،س، (اة: د.ت)،ا

)٩ ما ر) ، ا ا   ،ا   وفا  ب ا ،ر اد (ن   ١٣٩٧م /

 (إ)١٩٧٧  ،(٣٤٥-٣٤٤، ص ص ٢، ج٥٢.  

  .١٢٢، ص ٣)، ج١٩٩٣) ر ،  ا (ا  ا ا)،  ا) ،وت: ١٠(

)١١ ،اث اا ر ، اد (٢٩٢، ص٢، ج١.  

)١٢ (ا ا ،،٣٢٣ص ا. 

 ر ،      ؛٦١، ص٢ وارن، ج   ، ار ا   ؛٢٤٢٧، ص٦ادء، ج ،  ت اي) ١٣(

/  ١٣٩٠رد دودج، ة ا ا  ، ا ا، : أ.ج.ر، (ر ا    ؛١٢٢، ص ٣ا، ج

 "" ز١٩٧٠ ،(٥٤٥، ص ٣، ج٤٥.  

  .٤٢، ص١) : أمه اواة  أمه اة،ج١٤(

)١٥(ج ،ا  ، ر ؛١٢٢، ص ٣ ،ا ة ا ،رد دودج؛٥٥٠، ص ٣، ج٤٥      ري، اا اإ

،٢٠٢ -٢٠١، ص ص ١، ج٣ا .  

)١٦(ا ا ،،؛ ٣٢٣صا ،اث اا ر ، اد٢٩٤-٢٩٣، ص ص ٢، ج١. 
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)١٧ اي، ات،ج)اان،ج؛١٣٩، ص٢ن ا ،ما  ؛٥٥٨، ص ٦ا   ،ا ة ا ،رد دودج٣، ج٤٥ ،

  .٥٥٥ص 

)١٨ ،نا  ، (ادي  ؛١٣٠٣، ٢ا  إ    ،را  ،؛٥٥، ص٢     ري، ااإ

،٢٠٠، ص ١، ج٣ا. 

و ((    ار ، ول: » ر ا«و  ا  .٦١، ص٢ر ا وارن، ج) ، ا١٩(

ا    وإ  ،  ت (أادث وو: ،((ص ٤٠٠-٣٨١ ،(٣٩٩.  

  .٢٩، ص٦،ج ا ار، ا؛١٢٢، ص ٣) ر ،  ا، ج٢٠(

)٢١  : ، ا ا   ،ا ة او ر ،ز رودو :  ا ة او   ا  ( 

  .٦٢٤-٦١٣،   ٣، ج ،(٥٠  / ١٩٧٥ز "" ١٣٩٥ ا) ،دى اة 

)٢٢ (ن  ارا ا ذ   ،ل ا (ا) ب ن      يت ا ه  ) ا  : (  

 ه ا       ؛١٣٩، ص٢) :اا ت،جا  أر ادء ) ه ايو؛٢٤٢٧، ص٦ادء، ج

 ) مءاا ان،جن ا : (؛٥٥٨، ص ٦   ه  )س ا   ،نا :(

؛١٣٠٣، ٢ اديأا  إ ) ه ز ا ،را : (ا ا .٥٥، ص٢  ا و ف أن

 ا   د  اأ  ،ك أن إ ا  ص ةدات اب    اأن ا     ب

و و نا  )ا(.  

)٢٣ ،ا ا:(٢١، ص ا         ، (تا)  ي واي وات ا    ورد  .

:اا  ء، جدت،ج؛٢٤٢٧، ص٦ا ا؛١٣٩، ص٢اا ر) تادث وو،ص ٤٠٠-٣٨١ ،(٣٩٨ .  

،  أ و  و : أ اد  ، ان اث ا،    ا(: ا ،ب ٢٤(

  . ٥٨٩، ص ١)،٢٠٠٩(ن:

)٢٥:(  ء، جد٢٤٢٧، ص٦ا.  

)٢٦ ،ا ا(٥، ص ا.  

)٢٧  ن ( ا  ا ، ا– ممت اراوا ا   ، ا ا درا- 

 ، ع(١٩٩١ ،ا ١٥٥)، ص٣،ا.  

  .١٠-٧) ذ :ا ا،ا،ص ص ٢٨(

 ،( ٣٨٥ واواة اوا  ل ب ا  ا (ت)  ز و أاء  ، اة  ار٢٩(

  .٩-٨، ص ص ١)، ج٦٣، ع(٢٠١٢آداب اة، 

  .٤٤٤-٤٤٣)  ودة م وظره ومول ا ، :ا ا،ا،ص ص ٣٠(

  .٤٤٤) ار م، ص٣١(

  .٤٤٥-٤٤٤) ار م، ص ص ٣٢(

)٣٣ ( ص ص ،ر ما : ،ما  رة اأ ٤٤٩-٤٤٥.  

  .٤٥٠) ار م، ص٣٤(

  .٤٥١) ار م، ص٣٥(

  .٤٥١) ار م، ص٣٦(

  .٤٥٢-٤٥١) ار م، ص ص ٣٧(

)٣٨  و ب ا   إ ا ت ارادر واز اأ  ( : ما Von Jes 

Peter Asmussen: Die Gnosis Der Manichaismus,  Artemis and Winkles Verlag, 
(zuirh:١٩٩٥)  

و أ: ادوارد اون، ر ادب  إان  أ ار   ادو، ا : أ ل ا ، ذات ؛

:ا) ،ص ص ١٩٨٤ا ،(ان: ؛٢٥٥-٢٤٠)، راتام ،مى ،زاده   ش)،ص ص ١٣٨٣.

١٧٦-١٧١.  

  .٢٢)ا ا،ا،ص ٣٩(

)٤٠   :،(آد) و    س، وا  (آد)     (ث) ت  ل درا أ (

ا ،  وت:  م) ،ا دار ا ،ا  اند إ  ا  وأ ات ا؛٥٥)، ص٢٠١٤   أ
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ادر ا  (ث) أ ء اس ا  ، ا  ا ا  ان      

  : ،ر واا  ة:     واا) ،ا ا  ،ا  ا ر، اص ص ١٩٥٤ا ،(

 ث أ ا (آد)،  إن اص         ادر ا ر إان   ه ا و       ؛٥١-٥٠

اي  آد  امت او ،: آر       اراد ا ول أ ا اي  أ () أو (و) و   

)، ١٩٨٢، إان   ام : ، اب، را ، اب ا، دار ا ا) ،وت:        

)، ١٩٩٤:آ.ف. ، اق،  : ا ، ا : أد، دار ارف، (اة          ؛١٣٦ص

  .١٥٣)،ص٢٠٠٥ر.س.ز، اراد ا اوب، م ا ا : زر، ا  وا، (د:؛١٥٥ص

)٤١     نمن ارا  ،انب إ ب    : (ت ١٨٨٧ ه ا أن ا او 

ر ا             ،د   :   ،ا ا ر وار واا  ا  دة، وأ

  .٣٥٦-٣٥٤)، ص ص ٢٠٠٨ ار ار، دار ا  واز) ،ن:

)٤٢ان واإ ا دمق اا ر ،اد ا ور ا   (ص ،(اد:د.ت) ،ل٤٧م.  

  . ٢٧)، ص١٩٧٩) ط  وزي رور اد  ،ر إان ا   ،اد، (اد:٤٣(

)٤٤ : ا   ا   (Peter Damerow: The Proto-Elamite Texts From TepeYahya, 

PEABODY MUSEUM OF ARCHAEOLOGY AND ETHNOLOGY,(Cambridge:١٩٨٩). 

  .٥٨)ط  وزي رور اد  ،ر إان ا، ص٤٥(

  .١٥٥٧،ص ٢)،١٩٨٧)   ل وآون، ا ا اة، دار ا) ،وت:٤٦(

)٤٧ ،م اع  ؛١٤٦٧، ٢) اا أ ،ت ا دي طا  برة ا  ما مي ا٦٥٢-٢٢٤ا ،

:د) ،زوا وا  ز٨٥)، ص ٢٠١٣.  

  .٢٣)ا ا،ا،ص ٤٨(

)٤٩ : رص ات واا   (A.T.Olmstead: Darius and His Behistun inscription, The 

American Journal of Semitic Languages and Literatures, vol ٥٥, No ٤, (Chicago:١٩٣٨); 

H.C.Rawlinson: The Persian Cuneiform Inscription at Behistun, R.A.S, John. W. Parker, 
Weststrana, (London:١٩٤٦); Roland G.Kent: Old Persian, Grammar, TexTs, Lexicon, 

American Oriental Society, (New Haven:١٩٥٠). 

  .٢٣) ا ا،ا،ص ٥٠(

  .٢٣) ار م، ص٥١(

  .٢٣) ار م، ص٥٢(

  .٨٧-٨٦) ادي ط ت ا، أ ااع اي ام ام، ص ص ٥٣(

)٥٤  ا ا ل م اا ا ا وا ء ا  ا  (           أن   ،ه ا و 

    أن ا م ا  رواوأ (ما) ا ا  ا أن ا ءوا ا ()     يا (رت) 

  رم راو أ ة وأ ا  ا ر()و ()و ()   ،   تء أا  ىأ

 : ذ   ،ما وة ا ا ا  ا ان، ص ص    أن اإ  دبا ر ،اون ١٢٦ادوارد ،

١٤٨-١٤٦ .  

  .٢٣) ا ا،ا،ص ٥٥(

)٥٦ما مي ااع اا أ ،ت ا دي طا ( ص ،٨٧.  

  .٢٣) ا ا،ا،ص ٥٧(

)٥٨  ،وا   س، دار مب واا   رات ،ا  أ : وا را رء اا  (

ا ا، م ا ا      ، اي، ا ا ا درا  م  ا   ؛)١٩٦٨(اة:

وت:٤) ،ة ات ادرا  ،٢٠٠١.(  

  .٤١٢) ا ا،ا،ص ٥٩(

  .٤١٢)ار م، ص٦٠(

)٦١ا ا اح، ا ر (-     ا ث ودرا ا ي، اا ن اا ول ان اا  رت،  ا

  .١٤٦، ١٢٣)، ص ص ٢٠١٤(وت:
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. اوف  ا أن اب (اى م)  ام  و () و اب اي ٤١٢) ا ا،ا،ص ٦٢(

وأ رب واا  ا  وم (كا ) أو (ك ا ) ان ا ا   ا ا أوا وأد

ا ا، واب ئ ك او ام اوا  ة ا (ى ام)، أ اب ام (ا م) أو        

  رةا ا وم ا و مك اا    (ب ا) وفأو ا (م ا)   ،دو

           ا و ،و وأوا مك ا دأ ذ   (ج م) أو (جا) ب أن  

-٤٦،   ذ : آر ، إان   ام، ص ص )٩٢٢/٣١٠(تار ا و اي

-٢٨)، ص ص ١٩٩٩، دار ا، (د:  ٦٥١-  ،٢٢٦ر او ام  اة را د ا ؛٦٠

٢٩.  

)٦٣ ،٤٥٧-٤٥٥)ا.  

  

  

ادر واا   

  أو: ادر:

      ١-،أ أ ا  ا ت    أ) ري اا ا  س أ٦٦٨ا /١٢٢٩(،   نء ام  

  .)١٩٩٨:، (وتا ا، دار  و   :ن ادطت اطء، 

 ،(ن اان، أ : ا   ١٤٤٨/ ٨٥٢ا  ام ،ب ا أ     (ت -٢      

  ).٢٠٠٢اح أ ة، دار ا ا) ،وت:

 ،(ر ا ووت ا     ١٣٤٧/  ٧٤٨ا ، ا أ  ا   أ  ن (ت -٣      

  ).٤٠٠-٣٨١)، ادث ووت (٢٠٠٣وا  : ، ا ي، دار اب ا)، وت: 

)،اا ت، : أ ارمؤو و ،  ١٣٦٢/ ٧٦٤اي، ح ا   أ (ت  -٤      

  ).٢٠٠٠دار إء ااث ا) ،وت: 

)، أمه اواة  أمه اة، :      ١٢٢٦/ ٦٢٤ا، از ل ا أ ا   (ت -٥       

ا ) ،ا دار ا ،اإ ا أ :ة١٩٨٦.(  

 ،(ب ا ا : ، ١٤٤١/ ٨٤٥اي،  ا أ     ادر   (ت  -٦       

 ،ويوت: ٢ا) ،ب ا٢٠٠٦، دار ا.(  

   ٧-ا ا،  راقا   ق٣٨٠(ت إ/٩٩٠(   أ  : ،ا ،    ا ،أ 

  ا، (اة: د.ت).

،   أ و  و : أ اد  ، ان اث ا،               ا ب  -

  ).٢٠٠٩(ن:

   ار ا  إرد (أو  ادء     )،١٢٢٨/  ٦٢٦،ب ا   ا او (ت ت اي -٨       

،(دس، ا نأ : دار اب ا :وت) ،١٩٩٣(.  

  

:اا :م  

  ).١٩٦٨أ  ا ،رات   اب واس، دار م   وا، (اة: - ١      

       ٢-  آد ، ي أوا ان اا  رة اا  ا ا  ،ا ا دي، ما   أ

 ،هوت: ٤ر) ،ب ا١٩٦٧، دار ا(.  

      ٣-           ل ا أ : ا ،دوا   را أ  انإ  دبا ر ،اون ادوارد

:ا) ،ذات ا ،١٩٨٤.(  



  )٩٩٠/ ٣٨٠ل ب ا  ا(ت اام ا وا س
 

  

 ١٥٠٦                                                                                              راى ررى زامظط Vol.3  No.7 (2016)  

      ٤-      ،ا دار ا ،ا با  ،ب، راا  : ،ما   انإ ، آر

  ).١٩٨٢(وت:

،  ار (أء ا وآر ا   ان)، و ارف،            إ  اادي-٥       

  ).١٩٥٥(امل:

  ).١٩٩٤ف. ، اق،  : ا ، ا : أد، دار ارف، (اة:آ. -٦       

 ).  ، ١٩٤١ ان  أ ا وان، دار إء ااث ا) ،وت:  -٧      

       ٨-  دار ا ،رر اا  ،د  :ن) ،زوا ٢٠٠٨.(  

       ٩-   ،(وا ب واا  ءل واا  ا س) ا ،را ا دار ١٥ ،

  ).٢٠٠٢ا) ، وت: 

       ١٠-  ر، از  :ا ا وب، ما ا رادا ،ر.س.ز:د) ،وا ٢٠٠٥.(  

       ١١- ا ا اح، ا ث          -ر ا ي، اا ن اا ول ان اا  را

  ).٢٠١٤ودرا ات، (وت:

       ١٢- ان واإ ا دمق اا ر ،اد ا ور ا  .(اد:د.ت) ،لم  

درا    ار و ر  ا، دار ا –          ، ار ا وارن  -١٣       

 ،وت:٣) ،١٩٨٧.(  

  ).١٩٧٩ط  وزي رور اد  ،ر إان ا   ،اد، (اد: -١٤        

 ،ز  ٦٥٢-٢٢٤ ادي ط ت ا، أ ااع اي ام ام  رة اب          -١٥       

:د) ،زوا وا ٢٠١٣ .(  

  ).١٩٩٣ ر ،  ا (ا  ا ا)،  ا) ،وت: -١٦       

  ). ١٩٥٤ ار، ا ا  ا ، ا ا، (اة: -١٧       

  ).١٩٩١اد  ،ر ااث ا : ،د  زي، ( اض:-١٨       

  ).  ١٩٨٧ل وآون، ا ا اة، دار ا) ،وت: -١٩       

       ٢٠-       ،ا ا م ،ا ا  ا  م  درا ا ا ي، اا  

وت:٤) ،ة ات ادرا  ،٢٠٠١.(  

  ). ١٩٩٩، (د:، دار ا٦٥١-٢٢٦ را د ا  ،ر او ام  اة -٢١       

       ٢٢-       ،ا دار ا ،ا  اند إ  ا  وأ ات اا ،  م

  ). ٢٠١٤(وت:

  

:در اا :  

١- A.T.Olmstead: Darius and His Behistun inscription, The American Journal of 

Semitic Languages and Literatures, vol ٥٥, No ٤, (Chicago:١٩٣٨).  

٢-  H.C.Rawlinson: The Persian Cuneiform Inscription at Behistun, R.A.S, John. W. 

Parker, Weststrana, (London:١٩٤٦). 

٣- Peter Damerow: The Proto-Elamite Texts From TepeYahya, PEABODY 

MUSEUM OF ARCHAEOLOGY AND ETHNOLOGY,(Cambridge:١٩٨٩). 
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٤- Roland G.Kent: Old Persian, Grammar, TexTs, Lexicon, American Oriental 

Society, (New Haven:١٩٥٠). 

٥- Von Jes Peter Asmussen: Die Gnosis Der Manichaismus,  Artemis and Winkles 

Verlag, (zuirh:١٩٩٥). 

  

  ر:را: ادر ا

  .ش).  ١٣٨٣ زاده، مى، امرات )،ان: -١       

  

  : اث وات: 

  

      ١-    ،وا  دار ا ،مماث ا  ،ا  ري، اا اا

،س١،ج٣           .(ة:د.تا)،                                                                                                                             

       ٢-  ،ر.أ.ج :، ا ا   ،ا ة ا ،رد دودج٣، ج٤٥ ا ١٣٩٠، (ر /

 "" ز١٩٧٠.(  

       ٣-  ا  ب ا ل  واواة اوا را  ةا ،  اءو أ ز  

  ). ٢٠١٢،(اة: ١)، ج ،(٦٣ آداب اة،ع(٣٨٥(ت

       ٤-       ا ا   ،ا ة او ر ،ز رودو      ،ا  : ،٣، ج ٥٠ ،

  ). / ١٩٧٥ز "" ١٣٩٥(دى اة 

        ٥-   ا  ا ، ا  ن–        ا   ، ا ا درا

ممت اراع( -وا ،ا ا، ٣:١٩٩١ )،( ا.(  

        ٦-       ، ا ا   ،ا   وفا  ب ا ،ر اد ٥٢ ،

  ). ١٩٧٧/ من (إ) ١٣٩٧، (ر ام ٢ج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  )٩٩٠/ ٣٨٠ل ب ا  ا(ت اام ا وا س
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:  

    م وزام ى ومرةؤ م  اردة  ىور      نم وةم َى

 َازَ ور   زؤرى داوة َ ور وةمى وةى رةراى ،وةدة ر

    ووَ ةى َىم وم وم  مطوة وام اوةط  ،وةَىَ دام

  وةىَ واوى  رىت وزام  م ،نر  نوةم َم ىمورةؤ 

ردةاموة، ن رموةوَوةى دةررةى موةن وطن  رن    

  ا وة، (اَر اودا ريد وة ووَ  َىماوةورى،    موةى مرةزا (

َوامى َوةرةن وَوومم    دواا دةروون َوةن و َموةن       

     و و طدا ىر ،ان ووىَةو اوامرو ط ةَ نر

زام  وارى) دةىدووةَى نوارى دة مدةى (١٩ و اوان٢٠) و مَو ،دا (

ون  روةَ وة  رم رن، رةراى ش  ا م َى   

  ىَ رووىم داور َ دوو  ،(ب ا) مط وةدم نر مر

    ا ن از ا ،ىمو رةؤ  موةَ  ،نن وطوةم  َمو

  مَ  َرةوان طم مم  ةن.. 

 
 

Abstract: 

This book in our hand is are search about Culture, religion and science of 

ancient nation especially a Persian. In spite of that the Owener of a book work 

too hard to make a book in a good condition, But he made some historical 

mistakes, such as a religion and culture of some nations especially a Persian, 

he faced a difficulty. because he didn't find enough resours in his hand for his 

research , That was some limited historical perioud of Persian and we Know 

that Persian had a history period The nations and people especially Persian 

that used in his research was about some historical perioud Limited to Persian and 

there was an important historicalperioudespecially for Persian and for Iran 

generally, Ibn-AL Nadeemdidn't have enough Knowledge but the other 

researches and historian had that appeared after that and their researches and 

studies of Persian in general and expanded idea of Iran, Consequently 

archeologist that the started archeologist scientists from ١٩th century and it 

expanded to ٢٠th  century, made that an essential resources for Persian culture 

researches, In spite of some shortage in a book we couldn’t less important and value 

, so the ( Kitab AL-Fahrast) include some appearance of Persian's culture and the 

other people and nation , In this research we will Just talk about a religions and 

culture side , we hope that the other researcher  will talk about the other side. 


