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ESKĠ ĠRANDA DĠNLER VE DĠNSEL ĠNANIġLAR-II
NĠMET YILDIRIM*
ÖZET
Ġran‟da EĢkanîler döneminde Mani, yeni bir din kurucusu olarak ortaya
çıkmıĢ; temel felsefesi ve inanç esasları görünürde söz konusu bölgede
yaygın dinlerin inanç esaslarının bir karıĢımı olarak gözlenen inanıĢını
insanlara tebliğ etmeğe baĢlamıĢtır. Sasanîler döneminde büyük
değiĢimlerin yaĢanmasına sebep olan Mani‟den sonra Mazdek‟in ortaya
çıkıĢı da o çağların önemli geliĢmelerinden biri olarak kabul edilir. Ġran
Yahudileri, özellikle AhâmeniĢler döneminde sahip oldukları birtakım
özgürlüklerden Sasanîler döneminde yoksun kalmıĢlardır. Ancak
Sasanîler döneminde de daha çok barıĢ ve özgürlük içerisinde
yönetimin destekleriyle varlıklarını sürdürüyorlardı. EĢkanîler
döneminde Ġran‟da yaygınlaĢan Hıristiyanlık, öncelikle batı Ġran
bölgesinde yaĢayan halk kesimleri tarafından kabul görmüĢtü. Söz
konusu bölgelerde, Fırat‟ın doğusu ve batısındaki coğrafyalarda çok
sayıda büyük kilise kuruldu, bu inanıĢ geniĢ kitlelerce kabul edildi.
Hıristiyanlık Sasanîler döneminin sonlarında devletin resmi inanç
sistemi ZerdüĢtîlik karĢısında güçlü bir alternatif oluĢturma gücüne
sahip olabilecek iken Ġslâm dininin ortaya çımasıyla fazla ilerleme
gösteremeden olduğu sınırlarda kaldı.
Anahtar kelimeler: Eski Ġran‟da din, Maniheizm, Mazdekizm,
Hıristiyanlık, Yahudilik, Mitraizm.
ABSTRACT
Manichaeism was one of the major Iranian Gnostic religions,
originating in Sassanid Persia. Although most of the original writings of
the founding prophet Mani have been lost, numerous translations and
fragmentary texts have survived. Mazdakism, was the chief
representative of a religious and philosophical teaching called
Mazdakism, which he viewed as a reformed and purified version of
Zoroastrianism, although his teaching has been argued to display
influences from Manichaeism as well. Judaism is one of the oldest
religions practiced in Iran and dates back to the late biblical times.
Christianity in Iran has had a long history, dating back to the very early
years of the faith. Christians of Iran have played a significant part in the
history of Christian mission.
Keywords: Religion in Iran, Manichaeism, Mazdakism, Judaism,
Christianity.
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3. Maniheizm

EĢkanîler (MÖ. 250-MS. 226) yönetimi boyunca Mezopotamya bölgesi
özgün coğrafya koĢullarıyla ekonomik ve kültürel bir merkez olmuĢ, öte
yandan değiĢik Gnostik akımlarıyla Hıristiyanlık, Yahudilik, ZerdüĢtîlik,
Zervanizm ile Helenistik düĢünceler burada yayılma ve geliĢme ortamı
bulmuĢlardır. Böylesine bir ortamda Mani, yeni bir din kurucusu olarak ortaya
çıkmıĢ; temel felsefesi ve inanç esasları görünürde söz konusu bölgede yaygın
dinlerin inanç esaslarının bir karıĢımı olarak gözlenen inanıĢını insanlara
tebliğ etmeğe baĢlamıĢtır. Bu din üzerinde; oluĢum aĢamalarından baĢlayarak
olgunlaĢmasına kadar en etkili inanıĢ sistemi Mazdeizm‟dir. Mazdeizm ile
Maniheizm arasında özellikle temel inançlarındaki ve ahlak sistemlerindeki
aynılık açıkça görülür. Bunlar arasında “düalizm”, “üç zaman”, “aydınlığın
karanlığı yenilgiye uğratarak esir alması”, “ölüm sonrası hayatta kurtuluĢa
erme” ilk sıralardaki aynılıklardır.1
Mani‟nin, kendisinin peygamber olarak gönderilmesi konusundaki
sözleri oldukça dikkat çekicidir: “On iki yaĢında tanrı tarafından kendisine
vahiy gönderildi. Bir melek kutsal emirleri kendisine iletti, ikinci kez yirmi
dört yaĢında yine aynı melek ona görünerek artık dinini insanlara tebliğ
etmesi gerektiğini salık verdi”. O da bu emir üzerine Sasanî imparatoru I.
ErdeĢîr (eg. 226-241) döneminde dinsel tebliğlerine baĢladı. Dini yaymak
üzere ilk olarak Hindistan‟ın kuzeybatısını seçen Mani, Sasanî hükümdarı I.
ġapûr (eg. 241-272) tahta çıkınca Ġran‟a döndü ve ondan dinini açıktan yayma
iznini aldı. Ünlü eseri ġapûrgân‟ı da o hükümdar adına yazdı. Bu eserin
önsözündeki Ģu cümleler dikkat çeker: “Ġnanç esasları ve ibadetler, her çağda
bir peygamber tarafından insanlara aktarılır. Bir zamanlar Hindistan‟da Buda,
baĢka bir zaman Ġran‟da ZerdüĢt, bir baĢka çağda da batıda Ġsa tarafından
kutsal emirler insanlara ulaĢtırılmıĢtır. ġimdi de bu dinsel yasalar ben Mani‟ye
Tanrı tarafından indirilmiĢtir.” Mani kendisini “son peygamber” olarak
nitelemektedir. Dinini dünyanın değiĢik bölgelerinde yaymaları amacıyla
tebliğciler ve birtakım özel yetiĢtirilmiĢ heyetler göndermiĢ, kısa sürede
önemli ölçüde taraftar toplamıĢ, böylece Mani inanıĢı bir dünya dini olmuĢtur.
Öylesine hızlı bir Ģekilde ilerlemiĢtir ki; IV-XII yüzyıllar arasında batıda
Fransa‟ya, doğuda, Çin‟e kadar gitmiĢ; Ġranlılar, Çinliler, Kuzey Afrika
sakinleri arasında önemli ölçüde yaygınlaĢmıĢ ve yoğun kitleler halinde
taraftarlar bulmuĢtur. Ancak bir taraftan da bu hızlı geliĢimin karĢısında yer
alan diğer din taraftarları ve inanırlarının düĢmanlıkları ve kıskançlıklarını
çekmiĢ, özellikle Müslüman, Hıristiyanlık ve ZerdüĢt çevrelerin yoğun
itirazları ve eleĢtirileriyle karĢı karĢıya kalmıĢ, hem batıda ve hem de doğuda
Mani taraftarları takip altına alınmıĢ ve tekfir edilmiĢlerdir.2

1 Bâkırî, Mihrî, “Îrân”, Dâ‟iretu‟l-ma„ârif-i Bozorg-i Ġslâmî/DMBĠ, Tahran 1380 hĢ., X, 585.
2 Bâkırî, Mihrî, “Îrân”, DMBĠ, X, 585.
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Ġran‟da Mani inanıĢının tebliği ġapûr‟un oğlu I. Hürmüz (eg. 272-273)
döneminde de açıktan yapılmaya devam etmiĢ, ancak I. Behrâm (eg. 273-276)
döneminde Mani tutuklanıp öldürülmüĢ, inanırları Ģiddetli iĢkencelerle
cezalandırılmıĢ ve dağıtılmıĢtır. Mani taraftarlarının böylesine ağır bir Ģekilde
incitilmeleri, onların Ġran topraklarını terk ederek Çin ve Orta Asya ülkelerine
göçmeler ve o bölgelerde yoğunlaĢmalarına, dinlerini yaymalarına neden
olmuĢtur. Mani taraftarları yoğun olarak Ġslâm ülkelerinde bulunurlar. Mani
inanıĢının bir mezhebi olan Sabiîler, Semerkant‟ta yoğun olarak yerleĢik hayat
sürmektedirler. Ġslâm coğrafyası dıĢında Doğu Türkistan, Çin ve Tibet
halklarının çoğu ve Hindistan‟ın bir bölümü Mani inanırlarıdır. Birunî‟nin bu
aktardıklarını, Çin Türkistanı‟ında yapılan arkeolojik araĢtırma verileri ve
oradan çıkarılan Mani metinleri de doğrulamaktadır. Turfan bölgesinde
bulunan Mani metinleri bu dinin tanınmasında son derece önemli bilgiler
içermektedir. Söz konusu metinlerin içerikleri, bir yandan da Hıristiyan ve
baĢta Ġbn Nedîm ve Birunî olmak üzere müslüman tarihçilerin daha önceleri
eserlerinde yer verdikleri konuyla ilgili kayıtları onaylamaktadır.3
Ġranlı bir anne ve babanın çocuğu olarak 216 yılında Babil‟de dünyaya
gelen Mani, Sasanî hükümdarlarından I. ErdeĢîr (eg. 226-241) ve I. ġapûr (eg.
241-272) döneminde yaĢamıĢtır. Annesi, Mani‟nin dünyaya geldiği günlerde
Ġran‟da egemenlik sürmekte olan EĢkanîler hanedanından, Ġranlı soylu bir
ailedendir. Mani‟nin babasının da annesiyle aynı sülaleden olması ihtimali
vardır. Hemedan‟lı olan babası Patik/Fatek, daha sonra Babil‟e göç etti, Babil
yakınlarında bir köyde yerleĢerek Gnostik inanıĢ bağlısı, o dönemler Fırat ve
Dicle arasındaki bölgede yerleĢik hayat süren Muğtesile kabilesiyle birlikte
yaĢamaya baĢladı. Patik oğluna “kalıcı olması ve unutulmaması” için “Mani”
adını vermiĢti. Burada Muğtesile inanıĢı eksenli bir eğitim gören Mani gençlik
yıllarını öğrenimini de yapmıĢ olduğu eski dünyanın bilim ve edebiyat
merkezi Babil‟de geçirdi. Bu Ģehirde birçok dini inanıĢı yakından tanıdı.
DeğiĢik dinlerin yapıları, felsefeleri ve öğretileri hakkında ayrıntılı bilgiler
edindi. Mani ve babası Gnostik akımların en çok bilinen kolları olan
Mendailer ve Muğtesile inanıĢını benimsemiĢlerdi. Maniheist metinlerdeki
kayıtlar Mani‟nin 227-229 yıllarında Muğtesile mezhebini terk ettiğini ve
kendisini insanlığı doğru yola eriĢtirmek için gönderilmiĢ bir peygamber
olarak ilan ettiğini belirtir. Daha sonraları yaĢadığı çağın yaygın dinleri
arasında yer alan ZerdüĢtîlik, Hıristiyanlık, Gnostizm gibi inanıĢları da
öğrendi ve Muğtesile inanıĢından vazgeçti. Defalarca mükaĢefelerde bulunan
Mani‟ye, “Sâhib” ve “Karîn” adıyla bir melek evrenin gizemini ve ilahi
gerçeklerini getirerek derinlikli bilgiler sundu. Sonra da Mani Hindistan‟a ve
Çin‟e gitti, yeteneklerini kullanarak ressamlığı, bu alanda en öne geçecek
kadar ileri derecede öğrendi. Seyahati boyunca insanları dinine çağırdı. Ġran‟a

3 Bâkırî, Mihrî, “Îrân”, DMBĠ, X, 585.
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döndükten sonra da kitleleri dinine davet etmeyi sürdürdü. Kendisini Mesih‟in
müjdelediği “Faraklit” olarak takdim etti.4
Sasanî hükümdarı I. ġapûr döneminde Hindistan‟dan Tisfun‟a dönen
Mani, babasıyla birlikte hükümdarın huzuruna çıktı, onu kendi dinine çağırdı
ve desteğini aldı. ġapûr‟un resmî taç giyme töreni 242 yılında gerçekleĢti. Ġbn
Nedîm‟in rivayetine göre Mani ilk hutbesini, ġapûr‟un tahta çıktığı gün
okudu.5
Mani, dininin kolayca anlaĢılması amacıyla Pehlevî alfabesiyle
birtakım yeni terimler oluĢturmuĢ, bu alfabeden hareketle Süryani
alfabesinden de yararlanarak yeni ve daha kolay bir yazı sistemi kurmuĢtur.
“Manevî” adıyla bilinen bu yazı sistemi taraftarlarınca Orta Asya‟ya kadar
götürülmüĢtür.6
Mani inanıĢı III. yüzyılın ilk yarısında taraftar toplamaya ve
geniĢlemeğe baĢlamıĢtır. Ġran‟da Mani inanıĢının tebliği ġapûr‟un oğlu
Hürmüz döneminde de açıktan devam etmiĢ, ancak I. Behrâm (eg. 273-276)
döneminde Mani tutuklanmıĢ, ZerdüĢt din adamlarına teslim edilmiĢ, din
adamları yüksek konseyinin toplanarak dinden çıktığına karar vermesi üzerine
de zindana atılarak iĢkenceyle öldürülmüĢ, inanırları Ģiddetli iĢkencelerle
cezalandırılmıĢ ve dağıtılmıĢtır. Mani taraftarlarının böylesine ağır bir Ģekilde
incitilmeleri, onların Ġran topraklarını terk ederek Çin ve Orta Asya ülkelerine
göçmeleri ve oralarda yoğunlaĢmalarına, dinlerini yaymalarına neden
olmuĢtur.7
Mani‟nin getirdiği yeni din, yaklaĢık on yüzyıl boyunca dünyanın
yaygın dinlerinden biri olmuĢtur. III. ve IV. yüzyıllarda Batı Asya, Güney
Avrupa ve Kuzey Afrika‟da yoğun taraftar bulan Mani inanıĢı, Ġspanya‟ya
kadar ilerlemiĢ, öte yandan IV. yüzyılda Kuzeydoğu Ġran‟da yaygınlaĢmıĢ, VI.
yüzyıl sonlarında ta Çin‟e kadar yoğun halk kitleleri tarafından kabul görerek
birçok bölgeyi etkilemiĢ, Doğu Asya‟nın tamamında egemen dinler arasında
yer almıĢtır. Uygur Türk hükümdarlarının II./VIII. yüzyılda bu dini kabul
etmeleriyle birlikte ülkelerinde Mani inanıĢı resmî din olarak benimsenmiĢ,
Uygur Devleti‟nin yıkılıĢından sonralarda bile bu yönetimin yerine geçen
devletler tarafından VI./XII. yüzyıla kadar gücünü ve etkin konumunu
korumuĢtur. O tarihlerden sonralarda da bir süre Çin bölgesinde Mani
4 Christensen, Arthur, Îrân Der Zamân-i Sâsâniyân (çev. Yasemî, ReĢîd), Tahran 1332 hĢ., s.
134; Bâkırî Ferd, Târîh-i Edebiyyât-i Îrân, Tahran 1385 hĢ., I, 54; Öztürk, Mürsel,
“Ġslâmiyet‟ten Önceki Ġran Medeniyeti”, Doğu Dilleri (Ankara 1985), s. 117; Bâkırî, Mihrî,
“Îrân”, DMBĠ, X, 585; MeĢkûr, Cevâd, Nâme-yi Bâstân, Tahran 1378 hĢ, s. 350; Pûrziya,
Resûl, Târîh ve Ferheng-i Îrân-i Bâstân, Tahran 1385 hĢ., s. 380.
5 Christensen, Îrân der Zamân-i Sâsânîyân, s. 131-133; Firdevsî, ġâhnâme (Dorc 2), “PâdiĢâhîyi ġâpûr”, 15. Bölüm; Yâhakkî, Muhammed Ca‟fer, Ferheng-i Esâtîr ve ĠĢârât-i Dâstânî der
Edebiyyât-i Fârsî, Tahran 1375 hĢ., s. 383.
6 MeĢkûr, Nâme-yi Bâstân, s. 350-351.
7 Bâkırî, Mihrî, “Îrân”, DMBĠ, X, 585; Yâhakkî, Ferheng-i Esâtîr, s. 383.
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taraftarları yoğun olarak bulunmuĢlardır. VII./XIII. yüzyılda Maniheizm,
Hıristiyanlık, Ġslâm ve Budizm arasındaki mücadeleler sonucu Mani inanıĢı
yenilgiye uğramıĢtır.8
ZerdüĢt baĢ mubedi Kerdir‟in tahrikleriyle öldürülen Mani‟nin derisi
samanla doldurularak CündiĢapûr kapısında asılmıĢ, Ġslâm sonrası dönemlere
kadar söz konusu kapının adı “Bab-i Mani: Mani Kapısı” olarak bilinmiĢtir.
300 yıllarında yani ölümünün ardından bir çeyrek yüzyıl geçtikten sonra Mani
inanıĢı ġam, Mısır, Kuzey Afrika, Fransa ve Ġspanya‟ya kadar bölgelere
yayıldı, yoğun taraftar buldu. Uzun süre Roma Ġmparatorluğu ve Batı
ülkelerinde Hıristiyanlıkla yarıĢtı. Doğuda ise Mani inanıĢı, Orta Asya,
Hindistan ve Maveraünnehir‟de yaygın dinler arasında yer almaktaydı. Mani
tebliğcileri gittikleri her yerde Mani inanıĢını yöresel değerler ve inanıĢlarla
mümkün oldukça yakınlaĢtırmaya, örtüĢtürmeğe ve aralarında uyum
sağlayarak yöre halklarının kabulünü sağlamayı baĢarıyorlardı. Örneğin;
kendilerini Ġran‟da ZerdüĢt inanırı, batı dünyasında Hıristiyan ve doğuda da
Budist inanırları olarak tanıtıp öğretilerini insanlara bu yolla daha kolay
ulaĢtırıyorlardı. Bu tutumları bir yandan da bu üç büyük dinin bazı özgün
terimlerinin de Mani dinsel kaynaklarına girmesini sağlamıĢtır.9
Mani inanıĢının Ġran sınırları dıĢında son derece hızlı ve geçmiĢte
benzeri görülmemiĢ bir Ģekilde yaygınlaĢması, yirmi beĢ yıl gibi bir sürede
Bizans, Suriye, Mısır, Kuzey Afrika, Ġspanya ve Çin coğrafyalarında onun bu
düĢüncesini onayladı ve ümidini artırdı. Bunun üzerine Sasanî imparatoru, bu
yeni dine yaygınlaĢması ve geliĢmesi için sosyo-kültürel ortamlar ve imkânlar
hazırlama amacıyla son derece yakın ilgi gösterdi. Bütün bu çabalarıyla daha
önce de belirtildiği gibi büyük idealini, yani ulusal birliği sağlama hedefini
gerçekleĢtirmeği arzuluyordu.10
Maniheizm, yaygın olarak taraftar bulduğu dönemlerden öncesinde o
çağlarda yaygın dinlerin hemen her birinden birtakım özellikler almıĢ, büyük
dinlerin etkisinde kalmıĢ karma bir inanıĢ sistemi olarak bilinmektedir. Bu
durum, önemli ölçüde Mani inanıĢının diğer büyük dünya dinleri karĢısında
ayakta durabilmesi ve varlığını sürdürebilmesi için duyduğu ihtiyaçtan
kaynaklanmaktadır. Örneğin Mani; ruh göçü inanıĢını Budizm‟den; düalizmi
ZerdüĢt inanıĢından; kıyamete yakın bir kurtarıcının geleceği düĢüncesini de
Hıristiyanlıktan almıĢtır. Mani dininde de Hıristiyanlık, Yahudilik ve
ZerdüĢtilik gibi inanıĢ sistemlerinde olduğu gibi kıyamet günü ve ölüm
sonrası hayat inancı vardır.11
Mani inanıĢı Ġran dinleri arasında düalizmin en öne çıktığı bir inanç
sistemi olarak bilinir. Çünkü bu sistemin en önemli temelleri ezelî iki
8 Hânlerî, Pervîz Nâtil, Târîh-i Zebân-i Fârsî, Tahran 1324 hĢ., I, 245.
9 MeĢkûr, Nâme-yi Bâstân, s. 351-352.
10 Bâkırî Ferd, Târîh-i Edebiyyât-i Îrân, I, 55.
11 Bâkırî Ferd, Târîh-i Edebiyyât-i Îrân, I, 55.
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baĢlangıç noktasına dayanır: “Aydınlık ve karanlık” ile “geçmiĢ”, “Ģimdi ve
gelecek zaman”lar olmak üzere üç zaman ilkesine dayanır. Bu inanıĢta varlık
evreni, yaratılıĢı, sonunda ne olacağı, bütün bu konulardaki düĢünceleri
etkileyen güçler ayrıntılı olarak ele alınır, bunların ana hatları ve ana ögeleri
öne çıkarılır. Maniheizm‟de evrene iliĢkin ayrıntılar, inanç ve ahlak temaları
ilgili kaynaklarda detaylarıyla incelenmektedir.
Karanlıklar hükümdarı aydınlığı gördüğünde var gücüyle ona saldırdı.
Aydınlık tanrısı, ululuk babası ülkesini savunmak için harekete geçti ve ilk
varlığı yarattı. “Mâder-i hayât: hayatın anası”, ya da “mâder-i zindegân:
varlıkların anası” nitelemeleriyle, bazen de “Ohrmizd” adıyla anılan ilk varlığı
kendi varlığından yarattı. Böylece “Peder-i azamet: ululuk babası”, “mâder-i
zindegân: varlıkların anası ve “insân-i nehustîn: ilk insan” ilk “teslis: üçlü
güç” olarak bilinmeğe baĢlandı. Ġlk insan içlerinde ateĢ ve suyun da yer aldığı
beĢ çocuk var etti. Bu beĢ güç, beĢ karanlık ögesinin karĢısında yer aldı:
Ardından ilk insan söz konusu beĢ ögeyi tenine bir zırh gibi kuĢandı ve
kendisi için aynı Ģekilde beĢ karanlık gücü kuĢanarak koruma oluĢturmuĢ olan
karanlıklar hükümdarıyla mücadeleye baĢladı.12
Mani inanç sisteminin, özellikle yaratılıĢ ve ölüm sonrası hayat
konuları baĢta olmak üzere Gnostik düĢünce sisteminden etkilenmiĢ olduğu
bir gerçektir. Gnostik ekolden Ġsevî birtakım inançlar, gelenekler ve
rivayetleri alarak bir kısmını inanç sistemiyle özdeĢleĢtirip geliĢtirmiĢtir. Aynı
zamanda düĢüncelerinde eski Yunan felsefesinin izleri de görülmektedir. Bu
düĢünceler de ona Gnostik Ġseviler yoluyla ulaĢmıĢtır. Mani, bütün dünyaya
hitap edebilecek, kapsamı çok geniĢ bir din oluĢturma amacını taĢıdığı için
değiĢik milletlerin inanıĢlarıyla, çeĢitli dünya dinleriyle kendi inanç sistemi
arasında birçok konuda uyum sağlamayı hedefliyor, onların özgün terimlerini
de kullanıyordu. Mani‟nin ana dilinin Süryanice olduğu, ancak Ġran dillerinde
de eserler yazdığı bir gerçektir.13
Hıristiyanlık da Mani inanıĢı üzerinde önemli ölçüde etkili olan
inançlardandır. Örneğin Maniheizm‟deki teslis inancının temel ögeleri olan,
“ululuk babası”, “ilk insan” ve “canlıların anası” üçlüsünden oluĢan inanç
esasları bu inanıĢtaki “baba”, oğul ve “ruhu‟l-kudüs” üçlüsüyle örtüĢmektedir.
Bunun yanı sıra Ġncil‟in birtakım ayetleri de Mani ile takipçilerinin eserlerinde
görülür. Ayrıca Ġsa Peygamber‟in Maniheist inanıĢta yüksek bir makamı
bulunmaktadır. Ancak Maniheistlere göre Ġsa çarmıha gerilmemiĢtir. Mani‟ye
göre o, nurlar evreninden gelen ruhun aĢağı evrenlerde esir kalmasını
simgeler. Yine Mani‟nin inanıĢı uyarınca gerçek Ġsa, Adem‟i eğitmek ve onu
doğru yola eriĢtirmek için nurlar evreninden gönderilmiĢ bir kiĢiliktir. Ġsa,
ruhları nurlar evrenine yönlendirmek için özel görevlendirilmiĢ bir
tebliğcidir.14
12 Christensen, Îrân der Zamân-i Sâsânîyân, s. 135.
13 Christensen, Îrân der Zamân-i Sâsânîyân, s. 139.
14 Christensen, Îrân der Zamân-i Sâsânîyân, s. 140.
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Mani, muhtemelen ruh göçü inanıĢını da Hintliler ve özellikle de
Budistlerden almıĢtır. Mani‟nin bu konudaki düĢünceleri, araĢtırmacıların
birbirinden farklı görüĢler belirtmesine rağmen, çoğunluk tarafından kabul
edildiği gibi Ģöyle özetlenmektedir: Ona göre ruh göçü dininin temellerinden
biridir: “Dünya hayatında kötülüklere karıĢmıĢ günahkârlar, iyilikleri az olan
kullar, yaptıklarının karĢılıklarını ceza olarak alacaklardır. Söz konusu ceza
bir tür dünyaya dönüĢ olacaktır. Ancak iyiler böyle bir sonuçla yüz yüze
gelmeyeceklerdir.”15
Mani toplumunun bir sınıfı olan seçkinlerin yerine getirmekle yükümlü
oldukları bir dizi sorumlulukları vardır: Onlara zenginlik peĢinde koĢmak,
hayvan eti yemek, bitkilerin içlerinde barındıklarına inanılan ıĢık zerrelerine
onları yiyerek zarar vermek, Ģarap içmek yasaktır. Dünya malı olarak bir gün
yeterli olabilecek yiyecekten ve bir yıllık giyecekten fazlasına sahip
olmamaları gerekir. Evlenmemek, temizliği, dürüstlüğü, sade yaĢam tarzını
yaygınlaĢtırmak için dünyanın değiĢik bölgelerine seyahatlerde bulunmaları
da yine bu tabakadan olanların yapmak zorunda oldukları yükümlülüklerdir.
Halk sınıfında yer alanlar yukarıda sıralanan yükümlülüklerden muaf
tutulmaktadır. 16
Mani‟nin öğrencilerinden Sisinnios, ölümünün ardından bizzat onun
tavsiyesi ve tayiniyle bütün Maniheistler‟in lideri konumuna getirildi.
Babil‟de ikamet eden Sisinnios, bir süre sonra da bu din bağlılarının ruhani
lideri ve manevi merkezleri oldu. Bir zaman sonra onun çarmıha gerilmesinin
ardından yerine Ġnnaios liderlik makamına getirildi. Bu yeni inanıĢ o
dönemler batıda yani Bizans‟ta etkili bir inanç sistemi olarak varlığını
sürdürüyordu. Hıristiyanlar kendi inanıĢlarını zayıf düĢüreceği ve
yaygınlaĢmasını engelleyeceği gerekçesiyle bu inanıĢa cephe alıyor ve
ilerlemesini asla istemiyorlardı. Birtakım kaynaklarda bu din ve inanırları
hakkında yer alan çok Ģiddetli, hakaret dolu ve aĢağılayıcı ifadeler de iki dinin
bağlıları arasındaki Ģiddetli mücadelenin boyutlarını göstermektedir.17
Ġran‟da ZerdüĢt din adamları tarafından Maniheist din adamları ve bu
dinin bağlılarına karĢı uygulanan baskı ve Ģiddete rağmen Mani taraftarları bu
coğrafyalarda varlıklarını sürdürdüler. Ancak söz konusu baskılar dayanılmaz
boyutlara eriĢince birçok yerde dinsel faaliyetlerini gizliden sürdürmeyi daha
yararlı buldular. Nersî (eg. 293-303) ve II. Hürmüz (eg. 302-310)
dönemlerinde Maniheistler‟in yakın takibe alınmaları ve incitilmeleri birtakım
metinlerde kayıtlıdır. Arap hükümdarlardan Amr b Adiyy bu inanıĢ bağlılarını
koruma altına almıĢ, bu inanıĢ sisteminin ocağı olan Babil‟de ve Sasanî
Ġmparatorluğu‟nun baĢkenti Tisfun‟da çok sayıda Mani inanırı yaĢamlarını
sürdürmüĢlerdir. Doğudaki Mani inanırlarının batı bölgelerindeki
dindaĢlarından uzaklaĢmaları ve aralarındaki iliĢkilerin her geçen gün
15 Christensen, Îrân der Zamân-i Sâsânîyân, s. 141.
16 Christensen, Îrân der Zamân-i Sâsânîyân, s. 141-142.
17 Christensen, Îrân der Zamân-i Sâsânîyân, s. 146.
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zayıflayıp sonunda da kesilmesi nedeniyle dinleri hakkında bilgi
kaynaklarından da uzak kalmıĢ, Babil‟deki merkezleriyle bağları kopmuĢ,
kendi aralarında yeni bir grup oluĢturmuĢlardır. Doğu bölgelerinde kimselerin
Süryanice bilmemesinden dolayı kutsal metinlerinin Pehlevice çevirilerinden
yararlanan bu bölgelerdeki Maniheistler, bir süre sonra dinî metinlerini Soğd
diline, ardından da Uygur Türkçesine de aktarmıĢlardır.18
Ġslâm sonrası dönemde Müslüman yazarlar tarafından kaleme alınan
bazı eserlerde Mani ile ilgili çoğu efsanelerle karıĢık rivayetler göze çarpar:
örneğin Beyanu‟l-edyân adlı eserde (yaz. 485/1092) onun hat sanatında son
derece yetenekli olduğu çok değerli yazılar yazdığı, Erjeng-i Mânî adlı gayet
güzel resimlerle dolu paha biçilmez bir kitabı bulunduğu ve bunun Gazne
hazinelerinde korunduğu aktarılır. Firdevsî, ġahnâme‟sinde Mani‟nin Çin‟den
geldiğini ve resim sanatında bir benzerinin olmadığını belirtir.19
Mani, iyilik ve kötülüğün/hayır ve Ģer her ikisinin de ezeli ve zat ile
kaim olduklarına inanır. Dünya daha kurulduğu ilk günden itibaren
birbirinden tamamen ayrı aydınlık ve karanlık iki bölgeden oluĢmaktadır.
Karanlık bölge, kötülükler ve çirkinlikler ülkesi; aydınlık bölge ise, salt
iyilikler ülkesidir. Karanlık ülkenin sakinleri, aydınlık diyarının iyilikleri ve
güzelliklerini görüp onların değerini anlamakta, ancak onlara eriĢme ümidi
taĢımamakta, hayatları boyunca kötülükler ve çirkinlikler içerisinde
yaĢamaktadırlar. Günün birinde karanlıklar tanrısı, iyilik evreninin bir
bölümünü eline geçirir. Sonuçta iyi ile kötü ya da aydınlık ile karanlık
birbirine karıĢır ve iyilikle kötülüğün iç içe olduğu bugünkü dünya oluĢur. O
inanıĢa göre bu evrenin kurucusu da kötülük yani karanlık tanrısıdır. Ancak
bu dünya kurulurken yapısına birazcık aydınlık ve iyilik katılmıĢ, sonunda da
iyilik ile kötülüğün karıĢık olduğu bir dünya ortaya çıkmıĢtır.20
Mani inanıĢında insanın görevi, teninde karanlığın esiri olarak bulunan
aydınlığı, imkânlarını kullanarak özgürlüğüne kavuĢturma, maddî evrenin
geniĢlemesini engelleme, Ehrimen‟in egemenlik alanının geniĢlemesinde
etken olacak evlenme ve çocuk sahibi olmaktan uzak durma, aydınlığın
karanlıkları yenilgiye uğratarak esir etmesinde elinden geleni yapmaktır.21
Mani, iyilik ve kötülüğün evrimi için üç temel aĢamadan söz eder: 1.
GeçmiĢ zaman: Evrenin yaratılıĢından önce bu evrede kötülük ile iyilik
birbirinden tamamen ayrı olarak bulunmakta, her biri egemin olduğu evrende
aydınlık yücelerde, karanlık ise aĢağılarda bulunmaktadır. 2. Orta
zaman/ġimdiki zaman: Ġyilik ve kötülük iç içe ve birlikte varlıklarını
sürdürmektedirler. 3. Gelecek zaman: Bu son evrede iyilik ile kötülük
birbirlerinden ayrılacak ve varlıklarını farklı bölgelerde sürdüreceklerdir.
Artık aydınlık ve karanlık ilk yaratılıĢlarında olduğu gibi birbirlerinden kesin
18 Christensen, Îrân der Zamân-i Sâsânîyân, s. 146-147.
19 Christensen, Îrân der Zamân-i Sâsânîyân, s. 147.
20 MeĢkûr, Nâme-yi Bâstân, s. 352.
21 MeĢkûr, Nâme-yi Bâstân, s. 352.
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sınırlarla ayrılmıĢ bölgelerde bulunacaklar, huzur, mutluluk ve sonsuz
aydınlık çağı yaĢanacak. Mani‟ye göre hayır ile Ģer iki temel, iki asıldır.
Bazen de bu iki temelden, “iki ağaç” olarak söz eder: bunlardan biri “hayat
ağacı/temiz ağaç”, diğeri de, “ölüm ağacı/kötü ağaç”tır.22
Mani
inanırları
dinlerindeki
kıdemleri,
kötülüklerden
sakınmaları/takvaları ve dinsel yükümlülükleri yerine getirip getirmemeleri
açısından beĢ farklı sınıfa ayrılırlar: 1. Öğretmenler: Bunlar en büyük dinsel
önderden sonra en yüce makama sahiplerdir. Bütün zamanlarda sayıları hiç
değiĢmez. 12 kiĢidirler. 2. Uskuflar: Bütün zamanlarda 72 kiĢilik bir gruptan
oluĢurlar. 3. Mihistegân/Büyükler: Toplumun ileri gelen, sözü dinlenir
kesimlerinden oluĢurlar ve sayıları standart olarak 360‟ı geçmez. 4.
Bergüzidegân/Seçkinler. 5. NeğûĢagân. Son iki sınıfta yer alanlar, en ağır ve
en önemli yükümlülükleri üstlenmiĢlerdir.23
Bütün Mani inanırları, puta tapınma, yalan söyleme, zina, cimrilik,
canlıları öldürme, hırsızlık, büyü, dinde Ģüphe etme, dini konularda
müsamaha, aldatma gibi on günahtan kaçınmak zorundadırlar. Yine bu son
grupta yer alanlar günde sabah, öğlen, akĢam ve yatsı olmak üzere dört farklı
namaz kılmakla yükümlüdürler. Gündüz namazlarını kılarken güneĢe, gece
namazlarında da ay yönüne dönmeleri gerekir. Namazlardan önce suyla,
bulamazlarsa toprakla temizlenirler. Her haftanın pazar günleri ve yılın bir
ayında oruç tutarlar. Yedi tür sadaka verirler.24
Maniheistler, insan ruhunun ölüm sonrasında son derece adaletli bir
yargıcın huzuruna çıkacağına, dünyada yaptıklarının terazide tartılarak
kendisine üç yol açılacağına inanırlar: 1. Yol: “Hayat yolu” (yeni cennet). 2.
Yol: “KargaĢa yolu” (dünyaya dönüĢ). 3. Yol: “Ölüm yolu” (cehennem).
Ruhlarını tenin karanlık evreninden kurtarmıĢ olan müminler ve seçkinler
sınıfı, öldüklerinde ilk insan beraberinde üç melek daha bulunan bir meleği
kılavuz olarak onları ellerinde bir testi su, bir takım elbise, nurdan bir taç ve
bir gül demetiyle karĢılamaya gönderir. Melekler ona elbiseyi giydirir, tacı ve
gül demetini baĢına koyar, su testisini de eline vererek onu ay feleğindeki
“YalvarıĢ Sütunu” adlı sütuna, ilk insanını huzuruna götürürler. Ardından da o
kiĢi yeni cennet‟e geçer.25
4. Mazdekizm
Maniheizm‟in kollarından biri olan Mazdekizm‟in kurucusu Mazdek,
Ġstahr eyaleti eĢrafından Bâmdâd‟ın oğludur. Mazdek, önceleri Fesâ‟lı ZerdüĢt
Horregân‟ın takipçileri arasında yer alan bir Mani inanırıydı. Yıllarca Bizans
topraklarında yaĢamıĢ, orada Yunan felsefesiyle tanıĢmıĢ, Eflatun‟un baĢta
22 MeĢkûr, Nâme-yi Bâstân, s. 353; Bâkırî Ferd, Târîh-i Edebiyyât-i Îrân, I, 55; Bâkırî, Mihrî,
“Îrân”, DMBĠ, X, 585-587.
23 Bâkırî, Mihrî, “Îrân”, DMBĠ, X, 587.
24 Bâkırî, Mihrî, “Îrân”, DMBĠ, X, 587.
25 Bâkırî, Mihrî, “Îrân”, DMBĠ, X, 585.
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Cumhuriyet‟i olmak üzere eserlerini okumuĢ, özellikle Medîne-yi
Fâzıla‟sından son derece etkilenmiĢtir. Hocasının önemli bir bölümü
ekonomik ve sosyal ağırlıklı düĢüncelerini Ġran toplumuna aktarmıĢ ve
böylece Mazdekizm‟in temellerini böylece Ġran topraklarında atmıĢtır.26
DeğiĢik kaynaklarda Mazdek‟in doğum yeri olarak NiĢabur, Ġstahr ve
Tebriz adları verilir. Ġranlı olmadığını iddia edenler var ise de, babasının adı
ve kendi adı, onun Ġranlı olduğunu gösteren kanıtlar olarak kabul edilir. 27
Mazdeknâme ve Kubâdnâme gibi eserlerde yer verilen Mazdek ile ilgili
bilgiler de daha çok efsanemsi ayrıntılardır. Bu bilgilerle Mazdek‟in hayatı
hakkında birtakım gerçeklere eriĢmek zordur. Mani din adamları sınıfında yer
alan Mazdek, aynı zamanda ZerdüĢt inanıĢında reform hazırlığında bulunan
din adamları muğlar grubunun da üyesiydi.28
Sasanîler döneminde büyük değiĢimlerin yaĢanmasına sebep olan
Mani‟den sonra Mazdek‟in ortaya çıkıĢı da o çağların önemli geliĢmelerinden
biri olarak kabul edilir. Mazdek, Sasanî hükümdarı I. Pirûz (eg. 459-484)
döneminde ekonomik-siyasî kargaĢa ve krizlerin yaĢandığı bir devrede ortaya
çıktı. Bu düzensizlik Mazdek‟in baĢarısının da temel faktörleri arasında yer
alır. Nitekim kendisi yaĢadığı çağın olumsuzlukları, toplumsal, ekonomik ve
siyasî krizlerini ortadan kaldırmaya çalıĢan ve bu mücadelesinde etrafına çok
sayıda taraftar toplayan bir sosyal yenilikçi olarak kabul edilir. Pirûz‟un
ardından yönetime gelen Kubâd (eg. 488-496) da, mûbedlerin nüfuzu ve
devlet iĢlerindeki etkilerinden korkuya kapıldığından, Mazdek‟in kendisine
yakınlaĢması için uygun ortam ve imkânlar hazırlattı. Mazdek‟in inanç ve
düĢünceleri halk tarafından kabul görünce, ileri görüĢlü bir kiĢilik olan Kubâd,
kendi konumunu ve iktidarını güçlendirip eĢraf ve mûbedlerin gücünü kırmak
için onun yanında yer aldı.29
Mazdekizm, sosyal yönü ve toplumsal hedefleri çok güçlü bir inanıĢ
biçimidir. Ġran toplumunda yaygınlaĢtığında bir tür sosyalist devrim olarak
nitelenebilecek bir Ģekilde köklü değiĢimlerin yaĢanmasına neden olmuĢtur.
Bu sosyal değiĢimin yaygın olarak taraftar bulmasının gerekçeleri de, o
dönemlerde Ġran‟ın Sasanî geleneksel toplumsal yapısı, sınıf egemenliği ve
ileri gelen/eĢrâf kesiminin son derece aktif olduğu, aynı zamanda hedeflerini
gerçekleĢtirmeden aciz, siyasî, sosyal ve ekonomik açılardan kargaĢalar
yaĢayan toplumsal yapısında aranmalıdır.30
Pirûz‟un yaptığı savaĢların ağır bütçeleri, yenilgilerin ardından ödenen
faturalarla halkın yoksullaĢması, öte yandan baĢ gösteren kıtlık ve kuraklık da
baskılar ve ağır vergiler altında inleyen halk kesimlerinin geçim darlığı ve
çaresizliklerini ileri boyutlara vardırmıĢ, bütün bunların sonucu olarak da bu
26 MeĢkûr, Nâme-yi Bâstân, s. 364.
27 Öztürk, “Ġslâmiyet‟ten Önceki Ġran Medeniyeti”, s. 120.
28 Bâkırî Ferd, Târîh-i Edebiyyât-i Îrân, I, 57-58.
29 Bâkırî Ferd, Târîh-i Edebiyyât-i Îrân, I, 58.
30 Bâkırî, Mihrî, “Îrân”, DMBĠ, X, 588.
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yenilikçi hareketin Sasanî toplumunda her geçen gün artan bir hızla ve
derinleĢerek yaygınlaĢmasına neden olmuĢtur. Bu yeni dinsel hareketin Sasanî
yönetimi üzerindeki olumsuz etkisi öylesine derindir ki; Kubâd, saltanatını
korumak ve kiĢisel çıkarlarını gözetmek, aynı zamanda mûbedler ile ileri
gelen devlet adamlarının yersiz ve rahatsız edici müdahalelerini bertaraf
etmek için bu dinin tebliğcileriyle uyum içerisinde çalıĢmak ve Mazdek‟e
inanmak zorunda kalmıĢ, böylece halk kesimlerinin desteklerini de arkasına
alarak konumunu güçlendirmiĢtir. Öte yandan Mazdek‟in, hükümdarla
arasının iyi olması nedeniyle yoksul halk için hazinenin kapılarını açarak
onları ekonomik açıdan rahatlatması da dininin insanlar arasında kabul
görmesini kolaylaĢtıran etkenler arasında yer almıĢtır.31
Mazdek, ünlü Ģair Firdevsî‟nin (ö. 411/1020) dizelerine de burada sözü
edilen özellikleriyle konu olmuĢtur.32 ġahnâme‟nin değiĢik yerlerinde
Mazdek‟in teklifleri doğrultusunda halkın ekonomik sıkıntılarının giderilmesi
için hükümdarın halka yardımlarda bulunduğu ve hazineyi halkın hizmetine
açtığı aktarılır. Bu uygulama, değiĢik tabakalardan oluĢan Sasanî toplumunda
ileri gelenlerin naz ve nimetler içerisinde bulundukları, malları, mülkleri,
sarayları ve hizmetçileriyle, yönetimdeki etkileri ve yoğun nüfuzlarıyla
baĢkalarından ayrıcalıklı olarak yaĢadıkları dönemlerde gerçekleĢiyor, din
adamları da zengin varlıklarıyla ileri gelen kesimlerle birlikte hareket
ediyorlardı. Böylesine karmaĢık bir ortamda Mazdek‟in, birlik, beraberlik ve
eĢitlik mesajlarının özellikle toplumun yoksun bırakılmıĢ alt kesimlerinden
kitlelerin dikkatlerini çekmesi son derece doğaldı.33
Ancak çok geçmeden çıkarlarıyla konumlarını tehdit ve tehlike altında
gören ZerdüĢt din adamlarının tahrikleri, ileri gelenler ve devlet yetkililerinin
birlikte oluĢturdukları hareketin etkisiyle Kubâd, hükümdarlığının son
döneminde veliaht EnuĢirvân (eg. 531-579), Mazdek ve bu dinin önde gelen
din adamlarını yoğun bir inanır kitlesiyle birlikte geniĢ katılımlı bir toplantıya
çağırdı. Önceden planlanmıĢ programı uygulamaya koyarak toplantıya
katılanların tamamını öldürttü. Böylece Mazdek dinî ve sosyal hareketini ağır
bir Ģekilde ezmiĢ oldu.34
Mazdekizm‟i tarihe geçiren onun öğretilerindeki orijinallik değil, ahlak
felsefesi, bilhassa sosyal ahlak anlayıĢıdır. Mazdek, insanların mutsuzluğunu
kin ve ayrılıkta görmüĢ, kin ve ayrılığın da sosyal eĢitsizlikten doğduğunu
söylemiĢtir. Ona göre, bütün insanlar eĢit yaratılmıĢlardır. O halde bir
kimsenin baĢka bir kimseden daha çok mal ve kadına sahip olması doğru
değildir, malların ve kadınların eĢit olarak bölüĢülmesi gereklidir.35
31 Bâkırî Ferd, Târîh-i Edebiyyât-i Îrân, I, 58; Bâkırî, Mihrî, “Îrân”, DMBĠ, X, 588.
32 Mazdek adlı bir adam geldi./Sözleri bilgi ve düĢünce doluydu.
Değerli ve bilge bir adamdı./Cesur Kubâd dinlerdi sözünü onun.
33 Bâkırî Ferd, Târîh-i Edebiyyât-i Îrân, I, 59.
34 Bâkırî Ferd, Târîh-i Edebiyyât-i Îrân, I, 58; Bâkırî, Mihrî, “Îrân”, DMBĠ, X, 588.
35 Öztürk, “Ġslâmiyet‟ten Önceki Ġran Medeniyeti”, s. 120.
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Mazdekizm öğretisi, o zaman Ġran‟ının bozulmuĢ sosyal durumunu göz
önünde bulundurursak daha iyi anlaĢılır. O devirde yani VI. yüzyılın sonunda
Ġran doğu komĢusu Ak Hunlar‟dan büyük bir darbe yemiĢ, siyasi otorite
sarsılmıĢtır. Her zaman olduğu gibi bu durumdan en çok alt tabakalar acı
çekmiĢtir. Kolayca anlaĢılacağı üzere Mazdek‟e sosyal öğretilerini ilham
eden genel sefalettir. Zamanın kralı Kubad, samimi olarak Mazdek dinini
kabul etti ve hemen evlilik hakkındaki kanunları değiĢtirdi. Fakat çok
geçmeden aristokrat çevreler tarafından tahttan indirildi. Bir süre sonra da
aristokratların bir bölümünün yardımıyla yeniden tahta oturtuldu. Onun
tahttan indirilip yeniden çıkıĢı arasındaki zamanda zayıf karakterli kardeĢi
Camasp ülkeyi yönetmiĢ, sosyal kargaĢalar daha da artmıĢtı. Yine bu sırada
Mazdekizm giderek dinsel hüviyetini kaybetmiĢ, siyasal bir hareket haline
gelmiĢ ve güçlenmiĢtir. Alt tabaka insanları, asilzadelerin ve zenginlerin
mallarına el koyarak yağmalamıĢlardı. Fakat bunlar, çok geçmeden aldıklarını
geri vermek zorunda kaldılar. Ġktidara Mazdek dininden çıkmıĢ olarak
yeniden geçen Kubad, ilk iĢ olarak 528 yılında Mihrigan Bayramı sırasında
bu din inanırlarına karĢı bir katliam düzenledi. Bu katliamdan sonra Mazdek
dini bir süre yeraltında faaliyetlerini sürdürdü ve etkinliğini yitirdi.36
5. Yahudilik
Sasanîler döneminde Yahudiler; Babil ile Fırat‟ın doğusu ve çevre
bölgelerde daha çok tarım ve ticaretle uğraĢıyorlardı. Yahudiler görünürde
ZerdüĢt inanıĢı açısından bir tehdit oluĢturmasalar da, Sasanî yönetiminin
oluĢtuğu ilk dönemlerde vergi ödeme konusunda isteksiz oluĢları, zaman
zaman da bu vatandaĢlık yükümlülüklerini yerine getirmemeleri,
cezalandırılmaları ve gözetim altında tutulmalarına neden oldu. Özellikle
AhâmeniĢler döneminde sahip oldukları birtakım özgürlüklerden Sasanîler
döneminde yoksun kalmıĢlardı. Ancak Sasanîler döneminde de daha çok barıĢ
ve özgürlük içerisinde yönetimin destekleriyle varlıklarını sürdürüyorlar,
reislerini özgür olarak seçiyorlar, Sasanî hükümdarı da bu seçimi onaylıyordu.
Muhtemelen Yahudi dini inanırları Ġran‟ın doğu bölgelerinde de yaĢamakta
idiler. Tarihi ve coğrafî birtakım kanıtlar da bunu ortaya koymaktadır.
Nitekim, Belh‟in kapılarından birinin adı Arap fetihlerinden sonra da uzun
zaman “Dervâze-yi Yehûd: Yahudi Kapısı” adıyla bilinmekteydi. O dönemler
özellikle ticaret ve tarımla uğraĢarak önemli ölçüde ekonomik refah
düzeylerini yükseltmiĢ olan Yahudiler, servet biriktirme konusunda diğer
milletler tarafından örnek olarak gösteriliyorlardı.37
Bu arada Yahudilik ve Hıristiyanlık Sasanîler döneminde bulundukları
ve faaliyet gösterdikleri sınırlar içerisinde kaldılar. Hıristiyanlık Sasanîler
döneminin sonlarında devletin resmi inanç sistemi ZerdüĢtîlik karĢısında
güçlü bir alternatif oluĢturma gücüne sahip olabilecek iken Ġslâm dininin
ortaya çımasıyla fazla ilerleme gösteremeden olduğu sınırlarda kaldı.
36 Öztürk, “Ġslâmiyet‟ten Önceki Ġran Medeniyeti”, s. 120.
37 Bâkırî Ferd, Târîh-i Edebiyyât-i Îrân, I, 51; Pûrziyâ, Târîh ve Ferheng-i Îrân-i Bâstân, s. 377.
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Sasanîler döneminin sonlarında Bizans topraklarındaki dindaĢlarının da
kendilerine katılmasıyla Yahudiler eski dünyada göçmenlerin daha çok
yerleĢtikleri Ahvaz ve Hemedan dıĢında ticaret merkezi olan ve Hint denizine
açılan kapısı bulunan Fars bölgesinde, Horasan ve Çin-Hint ticaret yolu
kavĢağındaki Kuhistan yörelerinde de yoğun olarak görülüyorlardı. Sözü
edilen bölgeler dıĢında Ġsfahan, Cürcan, Kabil gibi büyük kentlerin
“Cehudanek/Yahudiyye” adıyla bilinen semtleri ya da kendilerine ait
mahallelerinde yaĢamlarını sürdürüyorlardı. Yahudilerin bu semt ya da
mahallelerinin önemli bir kısmı aynı zamanda ticaret merkezleri olarak
kullanılmakta, Resü‟l-Calût‟a bağlı kiliseleriyle hilafet yönetimi ya da diğer
egemen güçlerin baskı ya da sınırlamalarından hemen hemen hiç
etkilenmiyorlardı. Bununla birlikte fetih dönemlerinde bu kesimlerden de
dikkate değer kitleler hukuki açıdan birtakım haklar elde edebilme amacıyla
Ġslamiyet‟i kabil ettiler.38
Taraftarlarının sayısı, nüfuz ve önemleri açısından Hıristiyanlara
yetiĢememelerine rağmen 126/744 yıllarında henüz Hıristiyanlarla birlikte
müslüman yönetim için tehlike oluĢturabilecek düzeyde güçleri vardı. Ancak
onlar hakkındaki bilgilerimiz, Hıristiyanlar hakkındaki ayrıntılardan daha
azdır. Buhtunnasr‟ın Ġsfahan‟da Yahudiler için özel bir mahalle kurmuĢ
olduğu bilgisi de bir efsaneden öteye geçmez. Yine de bu efsanenin ortaya
çıkardığı bir gerçek Yahudiliğin Sasanîler döneminde Ġran topraklarına girmiĢ
olmasıdır.39
Yahudi dinsel grupları Ġran‟ın hemen bütün bölgelerine yayılmıĢ
durumdaydılar. IV/X. yüzyılda yoğun olarak bulundukları merkezler; Fars,
Huzistan, Kuhistan ve Horasan bölgeleriydi. Bu merkezler arasında özellikle
Ahvaz tüccarların yoğun bulunduğu, ġuĢter ise kalabalık Yahudi göçmenlerin
yerleĢtiği Ģehirler arasında yer almaktaydı. 558/1163 yılında doğu seferine
çıkmıĢ olan Benyamin Tuteyli, Ġran‟daki Yahudi yerleĢkelerinin; ġuĢ,
Hemedan, Ġsfahan, ġiraz, Gazne ve Semerkant olduğunu belirtir. Bu bölgeler
dıĢında Harezm‟de de eski çağlardan beri Yahudi gruplar yaĢamaktadırlar.
Yahudilerin asıl uğraĢları ve yaygın meslekleri ticaretti. Bu mesleklerini en iyi
yaptıkları merkez de Ahvaz‟dı.40
6. Budizm
Budizm, Hıristiyanlıktan daha önce Ġran coğrafyasına girmiĢ ve belli
kesimler arasında yaygınlaĢmıĢtır. EĢkanîler döneminden öncelerde Ġran
topraklarına girmiĢ olan bu inanıĢ, Bactria/Belh bölgesinde yaygınlaĢmıĢtır.
Sasanîler döneminde de Ġran topraklarında yine aynı bölgelerde varlığını
sürdüren ve belli ölçüde inanırı olan bu din, yaklaĢık olarak ZerdüĢt inanıĢının
Ġran‟da yayıldığı dönemlerle eĢ zamanlı olarak yaygınlaĢmıĢtır. Ünlü
38 Zerrinkûb, Abdulhuseyn, Târîh-i Merdom-i Îrân, Tahran 1371 hĢ., II, 157.
39 Spuler, Berthold, Târîh-i Îrân Der Kurûn-i Nuhustîn-i Ġslâmî, Tahran 1385 hĢ.,, I, 392.
40 Spuler, Târîh-i Îrân Der Kurûn-i Nuhustîn-i Ġslâmî, I, 393-395.
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Nevbehâr Tapınağı'nın varlığı da bu dinin Ġran‟ın doğu kesimlerindeki
yaygınlığını göstermektedir. Bazı araĢtırmacılara göre; Yunanlılar‟ın Ġran‟da
egemenlik kurdukları dönemlerde Budizm Doğu Ġran‟da yaygınlaĢmıĢ, daha
sonraları da değiĢik dönemlerde varlığını sürdürmüĢtür. Öyle ki; Hz.
Muhammed‟in ortaya çıkıĢına yakın günlerde Ġran‟ı da içerisine alan değiĢik
ülkeleri gezen ünlü Çinli Budist gezgin Hayun Teseng‟in izlenimlerine göre,
bu din Ġran topraklarında orta düzeyde inanırları ve yüz civarında önemli
tapınakları, aktif merkezleri bulunan inanıĢlar arasında yer almaktadır. Onun
ifadeleri Budizm‟in Ġran topraklarında ne denli yaygın olduğunu da
göstermektedir. Ancak daha sonraları Ġran‟ın değiĢik bölgelerinde de bu din
ZerdüĢt inanıĢı karĢısında ağır yenilgilere uğramıĢtır. Her halükarda,
Sasanîler‟in son dönemlerinde Semerkant ve diğer bazı bölgelerde yaygın ve
etkili bir inanç sistemi olduğu tarihî bir gerçektir. Semerkant dıĢındaki diğer
bazı Ģehirlerde de bu inanıĢ benzeri durumlarda bulunuyordu. Fars
Ģairlerinden Unsurî‟nin (ö. 431/1039) manzûm bir eserinin konusunu da
oluĢturan, Bamyan kentinin ünlü putlarından adını alan Sorh But u Hong But
hikâyesi de Budist düĢüncelerden kaynaklanmaktadır.41
Sasanîler döneminin sonlarında yaygınlaĢma hızı yavaĢlayan Budizm
inanıĢı, uzun bir dönem çok etkin olduğu merkezleri de en azından Buhara,
Belh, Kandahar ve Kabil gibi önemli kentlerde varlığını sürdürdü.42 Bu dinin
Ms. VI. yüzyıl ile VII. yüzyıl baĢlarında özelikle Maveraünnehir‟de
ZerdüĢtîlik inanıĢı karĢısında biraz gerilediği kaynaklarda aktarılır. Ünlü Çinli
gezgin Hayun Teseng 8/629 yılında Semerkand Ģehrinde‟ta sadece iki tane
harabeye dönmüĢ Budist tapınağı bulabilmiĢti. Onun ifadelerine göre bölgenin
diğer kentlerindeki durum da Semerkand‟tan farklı değildi. Biraz daha
güneylerde Kabil yakınlarında ve Belh bölgelerinde Budizm az çok egemen
din ya da çoğunluğun dini olarak kendini göstermekteydi. Bu bölgelerde
Budizm eğitim ve öğretim kurumları “Vehâre” adıyla bilinirdi. Bu isim
sonraki çağlarda da bazı yörelerde kullanılmaya devam etmiĢtir: örneğin:
“vehare-yi nov: novbehar”, “Vehare: Buhara”… gibi.43
Ülkenin doğu kesimlerinde Ġranlıların ulusal dinleri olan Mazdeizm
yanında diğer bir evrensel din ile, Ġsa‟dan yaklaĢık yüz elli yıl öncelerde bile
Ġranlılar arasında yaygın olan bir din ile daha karĢı karĢıya gelmiĢti. Bu din
Budizm idi. Söz konusu bölgelerdeki Budist kutsal mekânları Müslümanların
fetihleriyle ortadan kaldırılmıĢ, yıkılıp yakılmıĢtır. Ancak bütün bunlar bu
inanıĢın Buhara gibi birtakım bölgelerde uzun süre varlıklarını korumalarına
engel olmamıĢtır.44 Örneğin Kuteybe b. Müslim, Buhara‟yı üç kez fethetmiĢ,
her defasında Ģehir halkı Ġslâm dinini kabul etmiĢ ve Araplar Ģehri terk
41 Bâkırî Ferd, Târîh-i Edebiyyât-i Îrân, I, 51-52; Pûrziyâ, Târîh ve Ferheng-i Îrân-i Bâstân, s.
378-379.
42 Zerrînkûb, Târîh-i Merdom-i Îrân, II, 159.
43 Spuler, Târîh-i Îrân Der Kurûn-i Nuhustîn-i Ġslâmî, I, 398-399.
44 Spuler, Târîh-i Îrân Der Kurûn-i Nuhustîn-i Ġslâmî, I, 399.
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ettikten sonra da yine eski dinlerine Budizm‟e dönmüĢlerdi. 94/712 yılında
Ģehrin ele geçirmesinde onları yeniden son derece zorluklarla müslüman yaptı
ve bu sefer gönüllerinin derinliklerine iĢleyen Ġslâm inanıĢı orada kök salmaya
baĢladı. Kuteybe daha sonraları (94/712) orada bir Budist tapınağı yerine cami
yaptırdı. Her cuma gönü orada toplanıp namaz kılmalarını emretti. Buhara
halkı o zamanlar Arapça bilmedikleri için namazlarında duaları Farsça
okuyorlardı. IV/X. yüzyıl‟a kadar orada Budistler yaĢamaktaydı.45 348/959
yıllarına kadar Buhara‟da pazarlarda put satılıyor ve Budizm inanıĢı yaygın
olarak yaĢanıyordu. Ancak Ġslâm yaygınlaĢmasıyla birlikte Maveraünnehir
bölgesinde gitgide Budist misyonerlerinin etkileri azaldı ve sonra da
durakladı. Ancak uzun yıllar bu topraklarda yaĢanmıĢ olan Budizm inanıĢının
etkileri ve izleri özellikle sufi çevrelerde varlığını devam ettirdi.46
7. Hıristiyanlık
EĢkanîler döneminde Ġran‟da yaygınlaĢan Hıristiyanlık, öncelikle batı
Ġran bölgesinde yaĢayan halk kesimleri tarafından kabul görmüĢtü. Söz
konusu bölgelerde, Fırat‟ın doğusu ve batısındaki coğrafyalarda çok sayıda
büyük kilise kuruldu, bu inanıĢ geniĢ kitlelerce kabul edildi. Bu dini halk
kitlelerine ulaĢtırmak için Nasturî adıyla bilinen bir tarikat oluĢturuldu.
Zamanla Ġran içlerinde etkili olmaya baĢlayan bu inanç sistemi, Ġran‟ın en uç
noktalarına, Maveraünnehir‟e ulaĢtı ve oradan da Çin‟e kadar uzandı.
Sasanîler‟in son dönemlerinde içlerinde ZerdüĢt inanırlarından köklü ve asil
ailelerin de yer aldığı birçok kiĢi gizliden Hıristiyanlığı kabul etti.47
Ġsa Peygamber‟in dini, ZerdüĢt inanç sisteminin en güçlü rakibi ve
Sasanî imparatorluğu döneminde ulusal birliği tehdit altında tutan en önemli
etkenler arasında ele alınmalıdır. Bu inanıĢ daha ilk yüzyıllarda Bizans
sınırlarından yol bularak Ġran topraklarına sızmayı baĢarmıĢtır. Hıristiyanlık
önceleri Bizans imparatorluğu muhaliflerinin dinleri olarak kabul ediliyordu.
BaĢlangıçta Bizanslı yöneticilerin takibi altında bulunan Mesih inanırları,
zaman zaman birtakım iĢkencelere de uğruyor ve sürekli gözetim altında
tutuluyorlardı. Bu gerekçelerle Hıristiyan gruplar, ġuĢ gibi Ġran‟a yakın sınır
kentlerine yerleĢerek yaĢamayı daha çok tercih ediyor, bazı eyaletlerde de
Hıristiyan merkezleri kuruyorlardı. Muhtemelen I. ġapûr, azımsanamayacak
sayıda bazı Bizans esirlerini yeni kurulan birtakım Ģehirlerde iskân etmiĢ, bu
uygulama zamanla Hıristiyanların oturduğu Ģehirler kurulmasına neden
olmuĢtur. Bu durum III. yüzyıla kadar Ġran‟da dikkat çekecek derecede yaygın
olarak görülmektedir. Bazen Sasanî hükümdarları bir yere saldırdıklarında
örneğin ġam‟da olduğu gibi bir Ģehrin bütün sakinlerini göç ettirerek Ġran
içlerindeki bölgelerde yerleĢik hayat kurmalarını sağlıyorlardı. Bu gibi
45 NarĢehî, Ebubekir, Târîh-i Buhârâ, Tahran 1385 hĢ., s. 67-69; Spuler, Târîh-i Îrân Der
Kurûn-i Nuhustîn-i Ġslâmî, I, 399-400.
46 Zerrînkûb, Târîh-i Merdom-i Îrân, II, 159.
47 Pûrziyâ, Târîh ve Ferheng-i Îrân-i Bâstân, s. 377.
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uygulamalar da Hıristiyanlığın yaygınlaĢmasını sağlayan önemli etkenler
arasında yer alıyordu.48
Genel olarak Hıristiyanlığın, Bizans Ġmparatorluğunun resmî dini
olarak ilan ediliĢine kadar Hıristiyanlar Ġran‟da göreceli olarak bir huzur ve
refah ortamında yaĢamlarını sürdürüyor ve varlıklarını devam ettiriyorlardı.
Ancak Bizans imparatoru I. Contantinus bu dini kabul edince Ġran
Hıristiyanları da Bizans yanlısı olmaya baĢladılar. Sayıları azımsanmayacak
kadar olduğu için Sasanî yöneticileri bu iĢin tehlikeli ve ileri boyutlara
varacağı endiĢesiyle Hıristiyanlara birtakım kısıtlamalar getirerek onları
sürekli gözetim alında tutmaya baĢladılar. Bu arada devlete karĢı birtakım
isyanlar da iĢkencelerle bastırıldı. Ancak Sasanî baskısının artması Ġran
Hıristiyanlarını Bizans ile iliĢkilerini kesmeğe zorladı. Bunun üzerine Ġran‟da
sürekli gözetimden kurtulmak ve iĢkence altında kalmamak için Sasanî
yönetimiyle iyi geçinmeği temel hedefleri arasına koyan yeni bir Hıristiyan
grup ortaya çıktı. Bütün bunların ardından Ġran Hıristiyanları, Bizans
Hıristiyanlarıyla rekabete girmeğe baĢladılar ve Ġran‟da yeni bir kilise
kurdular. Bu geliĢmeler Hıristiyanlığın Ġran‟da geliĢmesini ve yaygınlaĢmasını
sağladı. Kubâd (eg. 488-496) döneminde Hıristiyanlara son derece geniĢ
özgürlükler sağlandı. Onlar da bunun karĢılığında Bizanslılarla savaĢta Ġran
ordusunu desteklediler.49
Hıristiyanlığın, Bizans coğrafyasında resmî din olmasıyla birlikte
Bizans yöneticileri Ġran Hıristiyanlarını koruma ve desteklemeği kendileri için
bir görev kabul ettiler. Bu durum birçok alanda birtakım kargaĢalara da yol
açtı. Ancak V. yüzyılda Ġran Hıristiyanlarının Nasturîler‟e katılmalarıyla
birlikte Sasanî hükümdarı Pîrûz Hıristiyanlara daha geniĢ dinsel özgürlükler
verdi. Bunun gerekçesi de Ġran Hıristiyanlarıyla Bizans Hıristiyanları
arasındaki görüĢ ve dinsel farklılıklardan Ġran yönetiminin yarar sağlamasıydı.
Hıristiyan ahalinin yoğun olarak kümelendiği merkezlerin en önemlisi
Ermenistan bölgesiydi. 390 yılında Ġran ile Bizans arasında imzalanan bir
anlaĢma gereği Ermenistan‟ın önemli bir kısmı Ġran topraklarına katıldı.
Sasanî hükümdarları sürekli olarak ZerdüĢt inanıĢını bu bölgelerde
yaygınlaĢtırmak istiyor ve bu yönde projeler hazırlıyorlardı. Bu da
Hıristiyanlar ile Ġran devleti arasında Ģiddetli görüĢ ayrılıkları ve
anlaĢmazlıklar çıkmasına neden oluyordu. Nitekim II. Yezdicerd‟in sert
tutumu Ermeni ileri gelenlerinin ayaklanmalarına sebep oldu. Sonunda 451
yılında çıkan savaĢta çok sayıda Hıristiyan ileri gelen kiĢilik hayatını kaybetti.
Ardından Hıristiyanlık üzerindeki baskılar daha da artırıldı. Bir yandan da
mûbedler kendi etkinlikleri oranında dinsel baskılarını artırıyorlardı.
Hıristiyan kesimler söz konusu fetih çağlarında Fars, Ahvaz, Taberistan
ve Horasan bölgelerinde dikkate değer bir inanır kitlesine sahipti. Fars
bölgesinde sayılar Yahudilerden daha fazlaydı. Yine o günlerde Kum Ģehrinde
48 Bâkırî Ferd, Târîh-i Edebiyyât-i Îrân, I, 52.
49 Bâkırî Ferd, Târîh-i Edebiyyât-i Îrân, I, 53; Pûrziyâ, Târîh ve Ferheng-i Îrân-i Bâstân, s. 377.
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de önemli sayıda inanırı bulunmaktaydı. Taberistan bölgesinde Mecusiler ile
birlikte Araplar‟a karĢı muhalif bir cephe oluĢturabiliyorlardı. Herat‟ta
kiliseleri vardı.50 Herat Hıristiyanları Semerkant‟taki dindaĢları gibi Nasturi
patriğine bağlıydılar. Buhara‟da daha sonraki çağlarda Ģehrin giriĢinde sol
tarafta yer alan bir semtte “Kûy-i Rindân: Rintler Mahallesi” adıyla bilinen
yerde Beni Hanzala Mescidi‟nin bulunduğu yerde o zamanlar Hıristiyan
kilisesi vardı.51 III. Yezdigerd‟in cesedini saygıyla kefenleyerek defneden
uskuf‟un yaĢadığı Merv‟de önemli sayıda Hıristiyan yaĢamaktaydı. Samanîler
döneminde Emir Ġsmail‟in (280/893) yönetime geldiği tarihe kadar Mesih
inanıĢı resmi din idi. Bununla birlikte Tahirî devlet mekanizmasında
Hıristiyan kâtiplerin de yer alması Ģüphesiz Bağdat divanında daha önce görev
yapmıĢ olmaları geleneğine dayanmaktadır. Gazneli Mahmud baĢta olmak
üzere birtakım hükümdar saraylarında Hıristiyan kâtiplerin görev yapmıĢ
olmaları, bazı bürokratların önemli ve etkin makamlarda bulunmaları da
Hıristiyanların zimmet ehli olarak o çağlarda hilafet ve devlet makamlarında
güvenilir oldukları ve son derece müreffeh bir hayat yaĢadıklarının de
göstergesidir.52
8. Zervanizm
Sasanîler döneminde Ġran coğrafyasında taraftar bulan dinlerden biri de
Zervan inanıĢıdır. Bu inanç sistemi de Mazdeist inanıĢın kollarından biri ve
bir bakıma bir mezhebi olarak ortaya çıkmıĢ dinlerdendir. Zervan dini
bağlıları ibadetleri açısından ZerdüĢtîlerle önemli ölçüde ortak olmalarına
rağmen birtakım inanıĢlarında onlardan farklılıkları bulunmaktadır. Ahura
Mazda ve Ehrimen‟den daha üstün, dünyanın egemenliğini elinde tutan bir
güce inanan bu inanıĢ sahipleri, onu “Zervan: ezelî zaman” diye adlandırıp
Ahura Mazda ile Ehrimen‟i onun ikiz evlatları olarak kabul ederler. Sasanîler
döneminde devlet ileri gelenleri ve yönetimde etkili birtakım çevreler
tarafından da kabul edilen bu din inanırlarıyla ZerdüĢt bağlıları arasında
zaman zaman tartıĢmalara yol açan ve kargaĢalara neden olan birtakım
geliĢmeler de yaĢanmıĢtır.
“Zarvan” ya da “Zurvan” olarak da telaffuz edilen “zaman” anlamlı bu
kelime, Ġran inanıĢlarında belirsiz ve uzun bir geçmiĢe sahiptir. MÖ. XV.
yüzyıla ait Babil kalıntılarındaki birtakım yazıtlarda “Zervan” adında bir
tanrıdan söz edilir. Avestâ‟da da özet olarak bu tanrıyla ilgili bazı bilgilere yer
verilir. Aslında “zaman meleğinin adı” olan “Zervan”, “ekrene/bîkerâne”
nitelemesiyle de anılmakta, taĢıdığı birtakım özelliklerden hareketle zaman
kavramının baĢlangıç ve son noktaları bilinmemektedir. Bilim adamlarına
göre zaman; “hep aynı kalan”, “hiç değiĢmeyen”, “baĢlangıcı olmayan”,
“sonsuz olan” bir kavram olarak algılanmaktadır. Sınırsız olarak yaratılmıĢ
olan zamanın sürekliliği esastır. YaratılmıĢ varlıkların devamlılığı da doğum
50 NarĢehî, Târîh-i Buhârâ, s. 73.
51 NarĢehî, Târîh-i Buhârâ, s. 74.
52 Zerrînkûb, Târîh-i Merdom-i Îrân, II, 158.
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yoluyla kuĢaklarını
gerçekleĢmektedir.53

daha

sonraki

dönemlere

aktarmaları

sebebiyle

Mani, yaĢadığı çağdaki ZerdüĢt inanıĢlarından etkilenip “Zervan” adını
büyük tanrı olarak kabul ettiği, Ahura Mazda ve Ehrimen adında iki büyük
çocuğunun bulunduğuna inandığı tanrıya vermiĢtir. Gerçekte bu düalizm,
Zervan‟ın Ģahsında “birliğe” dönüĢmektedir. Bu yüzden bazı araĢtırmacılar ve
dinler tarihi uzmanları Sasanîler döneminde yaygın bu inanıĢ tarzının ve bu
dinsel akımın bir tür tek tanrıcılık inanıĢı olduğunu ileri sürmektedirler. Bu
inanıĢın yaygınlaĢması ve kitleler tarafından kabul görmesiyle de
“Zervanizm” adındaki akım ya da dinsel inanıĢ tarzı ortaya çıkmıĢtır. Bu
inanıĢın tarihsel geçmiĢi ve kökenleri Gatalar zamanına kadar gitmektedir.
Mitraist inanıĢta da sınırsız zaman kavramı ilahî yasaların en baĢında yer alır.
Zervan ise genellikle aslan baĢı ile etrafında kıvrılmıĢ bir yılan görünümünde
bir yaratık olarak algılanmakta, görsel olarak bu Ģekilde canlandırılmaktadır.
Daha sonraki dönemlerde Zervan, ZerdüĢt ve Ġbrahim peygamber ile çoğu
zaman birtakım rivayetlerde ve tarihsel olayların aktarımında karıĢtırılmıĢtır.54
Zervan, “gece ve gündüz”den ortak bir yaratık olarak meydana
geldiğinden eĢit oranda “iyilik ve kötülüğün babası” olarak bilinir. Bu
özelliğiyle bütün yaratıkların kaderlerinde etkili olduğuna inanılır. Fars
edebiyatında “Zervan” adına çok sık rastlanmaz. AraĢtırmacılar ve Farsça
yazan Ģairler, Zervan kavramını; “zaman”, “asır”, “çağ” gibi anlamlarda
algılamıĢ daha çok bu Ģekilde dizelerine almıĢlardır. Zervan bir düĢünce tarzı
ve inanıĢ biçimi olarak daha çok bu dalda Ehrimen tarafı ağır basan
özellikleriyle iĢlenmiĢ, daha çok da “dünya” ve “zaman” anlamlarında dikkat
çekmiĢtir.55
Eski Ġran‟da ZerdüĢt‟ün ortaya çıkmasından önceki büyük tanrılardan
biri Zervan‟dır. Sonsuz zamanın kutsandığı bir din olan Zervanizm‟e göre;
Ahura Mazda ile Ehrimen arasındaki mücadele temel ögelerden birini
oluĢturur. Zervan iyilik ve kötülüğün her ikisine de egemen tanrıdır.
Mihr/Mitra inanıĢı da Zervanizm‟den sonra ortaya çıkmıĢ, bir bakıma ondan
doğmuĢtur. Mihr, Zervanizm‟de iyilik ve kötülük tanrıları arasında hakem
güçtür. Ġran inanıĢlarına göre Mihr yedi kat göklerin dördüncüsünde, aydınlık
ile karanlıklar evreni arasında yer alır.56
Bir zaman tanrısı olarak kabul edilen Zervan, Avesta‟da önemsenen bir
güç değildir. Ancak Sasanîler döneminde halkın saygın olarak kabul ettiği ve
önemli ölçüde kutsadığı bir metafizik güç olarak bilinir.57

53 Yâhakkî, Ferheng-i Esâtîr, s. 225.
54 Yâhakkî, Ferheng-i Esâtîr, s. 225.
55 Yâhakkî, Ferheng-i Esâtîr, s. 225.
56 Neyyir Nûrî, Abdulhamîd, Sehm-i ErziĢmend-i Îrân Der Ferheng-i Cihân, Tahran 1377 hĢ.,
II, 559.
57 Dusthâh, Celîl, Avestâ, Tahran 1381 hĢ., II, 997.
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9. Mitraizm
Sözlük anlamı “dost” ve “aydınlık” olarak belirtilen Mitra/Mihr, gök
tanrıyla yakın iliĢki içerisindedir. Öyle ki, bunlar inanıĢa göre birbirinden
ayrılmaz “bir çift” olarak kabul edilirler. Birlikte evrenin düzenini ve
doğruluk kurallarını korurlar. Yine birlikte insanların iĢlerini ve gönüllerini
idare ederek her Ģeyi görür ve bilirler. Gezdiklerinde iki tekerlekli bir arabada
birlikte bulunurlar. Ġki ayrı bedende bir tek can gibidirler. Mitra, kötüler ve
sözünde durmayanlar için oldukça acımasızdır.58 Mitra, yeryüzünde ismi
bilinen en eski tanrıdır. Hindular hala ona taparlar. Avesta‟da bu tanrı bir
melek mertebesindedir. Mitra, aynı zamanda “antlaĢma” anlamına gelir ve bir
Yazata59 olarak antlaĢmaları kollar. GüneĢ‟e hükmeden de odur.60
Mihr/Mitra inanıĢı eski Ġran imparatorluğunun egemenlik alanına giren
çok geniĢ coğrafyalara ulaĢmıĢ, eski Ġran baĢkentlerinden biri ve Ġran
hükümdarlarının kıĢlık yönetim merkezleri olan Babil‟den bütün Anadolu‟ya,
Yunan bölgesine kadar yayılmıĢtır. Gittiği her bölgede yöresel inançlarıyla
yakın iliĢkiler kurmuĢ ve bazı özellikleriyle iç içe girmiĢtir. Bizans orduları
aracılığıyla daha geniĢ alanlara ulaĢmıĢ olan bu inanıĢın birçok temel değeri,
fidye, kıyamet inanıĢı, sırat köprüsü, berzah, cennet, cehennem, mizan, sevap,
günah gibi temeller Hıristiyanlığa da geçmiĢtir.61
Mitra (güneĢ tanrısı) Ġranlılar ile Hintliler arasında temelli ortak bir
dinsel inanıĢ sayılmaktadır. Bu inanıĢ, doğruluk ve kurtuluĢa ümit temelinden
hareketle bir tür mistik anlayıĢ olarak da bilinir. Bu inanıĢın öğretileri
dünyada mutluluğun kaynağı, ölümden sonra baĢlayacak yeni hayatta da
sonsuz huzuru sağlayacaktır. Mitra eski Ġran‟da aydınlık, doğruluk, adalet ve
iyilik tanrısı olarak, ruhları kurtarıcı güç, yaratan kuvvet, Allah ile insanlar
arasında bir araçtır.62 Bazı bölgelerde Hz. Ali‟ye insanüstü birtakım nitelikler
verilmesinden hareketle o kutsal bir kimliğe büründürülmekte ve Allah ile
insanlar arasında bir aracı olarak kabul edilmektedir. Bir bakıma ona Eski Ġran
58 Mu‟în, Muhammed, Mezdiyesnâ ve Edeb-i Fârsî, Tahran 1338 hĢ, I, 39-40.
59 Yazata: Farsça‟da; “Allah” anlamındaki isimlerden “Îzed” ya da Avestâ‟daki Ģekliyle
“Yazata”, “yeze” kökünden gelen ve “tapınmak” anlamını veren bir kelimedir. Sanskrit dilinde
“yacata” bir niteleme olarak “övgüye yaraĢan” anlamındadır. Pehlevice‟de Îzed; “Yazat” ve
“Yezed” Ģekilleriyle “övgü”, “yalvarıĢ”, “övgüye yaraĢan”, “övülmeğe layık” anlamlarıyla da
kutsal ölümsüzlerden daha az yetenekli, onlardan daha alt makam ve mertebelerde bulunan
melekler için de kullanılır. Ġranlıların inanıĢlarına göre gökyüzü bu meleklerle doludur. Altıncı
YeĢt‟de; bu tür tanrılardan yüzlerce, binlerce bulunduğundan söz edilir. Bunlar gök tanrıları ve
yer tanrıları olmak üzere iki gruba ayrılırlar. Gök tanrılarının baĢında Ahura Mazda, yer
tanrılarının baĢında da ZerdüĢt yer almaktadır. (Dusthâh, Avestâ, II, 940; Kezzâzî, Nâme-yi
Bâstân, I, 180).
60 OĢîderî, Cihângîr, DâniĢnâme-yi Mezdiyesnâ, Tahran 1371 hĢ., s. 49.
61 OĢîderî, DâniĢnâme-yi Mezdiyesnâ, s. 49; ÂĢtiyânî, ZertuĢt, Mezdiyesnâ ve Hükûmet, 40.
62 Yâsemî, Makâlehâ ve Risâlehâ, s. 124-125. Dusthâh, Avestâ, Mihr YaĢt, I, 388, (Kerde: 35);
John B. Noss, Târîh-i Câmi-i Edyân (trc. Alî Asğar-i Hikmet), Tahran 1375 hĢ., s. 451;
Hacaloğlu, Haluk, ZerdüĢt “Ahura Mazda”, Ġstanbul 1995, s. 60-61.
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inanıĢlarındaki Mihr‟in rolü yüklenmektedir. Ancak burada her grup özgün
zevki ve inanıĢlarıyla orantılı olarak ona kutsanan farklı bir makam
öngörmektedir. Mihr eski Ġran mistisizminin rumuzlarının anahtarı, Ali ise
yeni Ġran‟da Ġslâm tasavvufunun ve Ġran kültürünün gerçek simgesi, “insân-ı
kâmil: ergin insan” sembolüdür. Bu iki kelimenin yan yana duruĢu sadece
Ali‟ye olan dostluk ve aĢk gibi kavramları çağrıĢtırmaz, daha da ileri
boyutlarda eki Ġran kültürünün göstergesi olarak ortaya çıkar. Bu iki
kelimenin “Mihr Ali” Ģeklindeki bileĢiği ise eski Ġran ile Müslüman/ġii Ġran
arasındaki bağların ne denli sıkı olduğunu gösterir.63
Öte yandan bu inanıĢın eski Ġran‟da egemenlik sürmüĢ hanedanlardan
EĢkanîler‟in resmî dinleri oluĢu, Bestâm Ģehrinin de bu hanedanın baĢkentleri
oluĢu, Horâsân‟ın Part eyaletinin büyük bir parçası olması, EĢkanîler‟in
yıkılıĢının ardından Sasanîler‟in yönetime gelmesi ve Arap fetihlerinden sonra
bölgenin Ġslâm inanıĢının egemenliği altına girmesi, Mihr inanıĢının gizilden
gizliye ve özel birtakım yöntemlerle gelecek kuĢaklara aktarılması göz
önünde bulundurulursa, Ġranlılar‟ın sufî kalkıĢlarının bu inanç sistemiyle olan
bağları ve özellikle de eski Ġran filozoflarıyla hemen hemen aynı mesajları
taĢıyan ilk Ġranlı Bayezîd-i Bestâmî (ö. 234/848) olarak bilinen büyük sufî
Tayfûr b. Ġsâ b. SuruĢân‟ın düĢünce hareketi ile yapısal açıdan yakınlıklarının
son derece önemli, dikkate değer, derin ve ayrıntılı araĢtırmalara konu olması
gerektiği açıkça görülecektir. Bu bağlılığın örnekleri değiĢik Ģekillerde
ipuçları baĢta Mevlanâ (ö. 672/1273) olmak üzere bazı Fars Ģairlerinde de
görülmektedir.64
Hintliler ve Ġranlılar‟ın ataları olan Aryalar‟ın ortak tanrıları Mitra‟nın
bu iki ulus ve diğer bazı uluslar arasında da çok sayıda inanırı bulunmaktadır.
Mitra, söz konusu halklar tarafından aydınlık tanrısı, dünyanın düzenini
koruyan güç, hak ve hukuku sağlayan, sözleĢmeler ve yeminlerin kefili olarak
inanılan güçlerden biridir. Bu özellikleriyle Mitra, ZerdüĢt„ün ortaya
çıkıĢından asırlar önce tapılan bir tanrıdır. Avesta‟da da onunla ilgili birtakım
konulara yer verilmektedir.65 Varune ve Mitra dıĢındaki beĢ tanrı da öyle
anlaĢılıyor ki bu ikisinin türemiĢleri ve farklı yansımalarıdır. Gerçekte bunlar
birçok milletin, özellikle de Aryalar‟ın kutsadıkları ve son derece gizemli bir
sayı olduğuna inandıkları yedi rakamını elde etmek ve özelde de yedi tanrı
adını tamamlamak için oluĢturulmuĢlardır. Bu bağlamda Veda‟da belirtilen
yedi tanrı “Aditia/Aditya” adıyla bilinmektedir.66
Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da; sufîlerin efsaneleri
ve eski Ġran ulusal rivayetlerini reddederek bir tarafa atmamaları, Mecusîlerin
63 Hakîkat, Abdurrefî, Târîh-i Ġrfân ve Ârifân-i Îrânî, Tahran 1375 hĢ., s. 324-325.
64 Hakîkat, Târîh-i Ġrfân ve Ârifân-i Îrânî, s. 325.
65 Yâsemî, ReĢîd, Makâlehâ ve Risâlehâ, Tahran 1373 hĢ., s. 124; Ġsfehânî, Îrân Ez ZerdüĢt Tâ
Kıyâmhâ-yi Îrânî, s. 83; Hacaloğlu, ZerdüĢt “Ahura Mazda”, s. 60.
66 Muîn, Mezdiyesnâ ve Edeb-i Fârsî, I, 40.
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saçma sözleri olarak algılamamaları, tam tersine bunlara önem vermeleridir.
Sohreverdî‟nin “iĢrâk felsefesi”nin temellerinden biri de kendi ifadesiyle baĢta
Ġran kisralarının hikmetleri olmak üzere Ġslâm öncesi Ġran bilgeliği ve
düĢünceleriydi. Sohreverdî‟nin Farsça risaleleri yeniden düzenlenmiĢ ve
tasavvufî-felsefî boyutlar kazandırılarak güncelleĢtirilmiĢ Ġran mitolojik
rivayetleriyle doludur. Aynu‟l-kuzât‟ın mektuplarında “RahĢ”, “Rüstem”,
“Zal”, “ġebdîz”, “Keyhüsrev” ve benzeri mitolojik unsurlara iĢaretlerde
bulunmaları da bu değerlendirme kapsamında yer almalıdır. Ġbn Sînâ‟dan (ö
428/1037) Nasîruddîn-i Tûsî‟ye (ö. 672/ 1274) kadar birçok yazar ve Ģair
benzeri mitolojik değerleri eserlerinde kullanmıĢlar, Ģüphesiz Feridüddîn
Attâr‟ın (ö. 627/1230) Mantıku‟t-tayr‟ında bu efsane olgunluğun zirvesine
sıçramıĢtır. Bunların yanı sıra Abdurrâhmân-i Câmî (ö. 898/1492) ve diğer
ünlü sûfî Ģairler ve yazarlar da sadece tarihî anlatılara yer veren Kur‟ân
kıssaları ve bu kıssalara iĢaretlerde bulunan ayetlerle yetinmemiĢ, aynı
zamanda Ġran mitolojik anlatılarıyla da eserlerini süslemiĢlerdir.67
Öte yandan fütüvvet de, tasavvufa bağlı olarak süregelmiĢtir. Gerçekte
bir açıdan fütüvvet, sanatkârların ve çarĢı pazardaki meslek sahiplerinin halk
tasavvufu denilebilecek bir yansıması ve özgün bir Ģeklidir denilebilir.
Semek-i Ayâr, Dâstân-i Hamza, Dârâbnâme, Sindbâdnâme vb. özellikle
eskiye ait halk hikâyeleri ve efsanelerin birtakım nakkâlların ve Ģehirlerdeki
orta halli kesimlerden sanatkâr hikâyecilerin anlatımlarıyla yaygınlaĢmıĢ,
toplumun bu kesimlerden oluĢan sosyal tabakalarında geniĢ yankı bulmuĢ, söz
konusu tabakaların kültürlerinin temel taĢlarını oluĢturmuĢtur.68
Aryalar‟ın fizik ötesi düĢünce tarzları, daha sonraları Mazdeist inanıĢta
ve ZerdüĢt öğretilerinde tek tanrıcılığı dönüĢtürülmüĢ ve temellerini tek büyük
tanrı olarak Ahura Mazda‟ya tapınmanın oluĢturduğu Mitra, Anahita ve ve
Verserğana gibi tanrılara tapınmayı esas alan dinsel inanıĢlardan
kaynaklanmaktadır. Bir baĢka ifadeyle ZerdüĢt‟ün getirdiği din Aryalar‟ın
eski dinlerindeki çok tanrılı sistemi, bir bakıma “Ģirk”i ortadan kaldırmıĢtır.69
Aryalar‟ın, yaklaĢık bin yıllık bir zaman diliminde Ģekillenen ve sonuçlanan
göçleri, önceleri yukarıda değinilen düĢünceleri, muğların dinleri kalıplarına,
daha sonraları da bu düĢünceleri tamamlayıcı ve bir tür reformist özellikler
taĢıyan ZerdüĢt öğretilerini kendileriyle birlikte Ġran topraklarına getirdi.
Ardından da ZerdüĢt dinsel amaçlı gezileri ve tebliğ maksatlı yoğun
çabalarıyla düĢünce ve öğretilerini geniĢ coğrafyalara yaydı.70
Tanrılar tanrısı, en büyük tanrı, bütün güçlerin üzerinde yer alan Ahura
Mazda, “Eret/Ertâ: evrenin sonsuz düzeni/evrene düzen veren”, aynı zamanda
“imanın büyülü gücü”, tanrıları “doğruluk, adalet ve kanun” simgeleri olan
67 Meskûb, ġâhrûh, Huviyyet-i Îrânî ve Zebân-i Fârsî, Tahran 1368 hĢ., s. 210-211.
68 Meskûb, Huviyyet-i Îrânî ve Zebân-i Fârsî, s. 211.
69 Zerrînkûb, Târîh-i Merdom-i Îrân, I, 23.
70 Beyânî, ġirîn, Târîh-i Îrân-i Bâstân, Tahran 1381 hĢ., II, 78-79.
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bu inanıĢın üç temel direğini oluĢturuyorlardı. Mazdeist inanç sisteminin ilkel
Ģeklinin görüldüğü her yerde Avesta‟da değinilmese de bu kutsal kitap
tamamıyla daha önceki sözü edilen öğretilerin etkisinde kalmıĢtır.71 Erken
dönem Aryaları, “ıĢık”, “yemin” ve “akıl tanrısı” Mitra; “üretkenlik simgesi”,
su tanrısı Anahita‟ya tapınırlardı. Aynı zamanda ay ve yıldızlar da Aryalar‟ın
taptıkları güçler arasında yer almaktaydı. Bu ikisi ZerdüĢt katında da kutsanan
ve ululanan ilahlardandı. Ancak makamları her zaman Ahura Mazda‟dan daha
aĢağılarda bulunmaktaydı.72
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ARKEOLOJĠK KAZILARDA ORTAYA ÇIKARILAN
HUN DAMGALARI
EYÜP SARITAġ
ÖZET
Kendilerine ait yazılarının olmadığını bildiğimiz Asya Hunlar
hakkındaki yazılı malzemelerin tamamı Çin kaynaklarında yer
almaktadır. Hunların yaĢadıkları bölgelerin önemli bir bölümünün
günümüzde Çin sınırları içinde bulunması medeniyle bu ülkede
gerçekleĢtirilen arkeolojik kazılar sırasında ele geçirilen kalıntılar
hunların kültür tarihi bakımından büyük bir değere sahiptir. Bu kazılar
sırasında ortaya çıkarılan ve Hunlar tarafından kullanılan damgaların
Güney Hunlarına ait olduğu ortaya çıkarılmıĢtır. Önemli bir kısmı
piĢmiĢ topraktan yapılan Hun damgalarında, söz konusu dönem de
görevli yüksek rütbeli Hun görevlilerinin unvanlarının Çince olarak
kaydedilmesi, Hun toplumunda damga kullanma geleneğinin ne kadar
yaygın olduğunu göstermektedir. Bu kısa araĢtırmamızda Çin‟in çeĢitli
bölgelerinde ortaya çıkarılan piĢmiĢ toprak ve çeĢitli metallerden
yapılmıĢ Hun damgaları ve özellikleri hakkında bilgiler vermeye
çalıĢtık
Anahtar Sözcükler: Hun, Hun damgaları, Arkeolojik Kazılar
ABSTRACT
Written materials about the Asian Huns, who we know had no written
materials belonging to themselves, are found in Chinese sources. Due
to the reason that significant part of areas, where Huns lived, are found
within the borders of China; remains obtained during the archeological
excavations in the country have an enormous value in terms of Huns
cultural history. It has been revealed that the stamps found during those
excavations belonging to Southern Huns were used by Huns. Hun
stamps made mostly from cooked clay bared the Titles of High ranked
Hun Officers who were on duty during the period in question and were
inscribed in Chinese indicating how common it was in Hun society to
practice the stamp tradition. In this brief research, we tried to provide
information on Hun stamps, which were made from cooked clay and
various materials and were revealed in various regions of China, and
their characteristics.
Keywords: Hun, Hun stamps, Archeological Excavations

Hun tarihi ve kültürü hakkında bilgiler veren kaynakları ana hatlarıyla
resmi yıllıklar ve arkeolojik kazılar sırasında gün yüzün e çıkarılan maddi
kültür kalıntıları olmak üzere iki kısma ayırmak mümkündür. Burada sözü
edilen maddi kültür kalıntıları da kendi arasında yazılı olanlar ve olmayanlar
olmak üzere iki bölümde incelenir.
Biz bu kısa araĢtırmamızda Çin sınırları içinde yapılan arkeolojik kazı
ve araĢtırma faaliyetleri sırasında bulunan Hun damgaları üzerine bilgiler
vermeye çalıĢacağız. ġu noktayı özellikle belirtmemiz gerek ki, 2005 yılında
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tamamladığımız ve 2010 yılında kitap olarak yayımladığımız doktora
tezimizde yaklaĢık olarak iki buçuk sayfa uzunluğunda Hun damgaları
konusunda kısa bilgiler vermiĢtik.1 Konu ile ilgili her hangi bir noktada
tekrarda bulunmamak için, Hun damgaları ile ilgili olarak söz konusu
kitabımızda kullandığımız materyalleri değil, tez çalıĢmaları sırasında
ulaĢamadığımız materyaller ıĢığında konuya yaklaĢarak meslektaĢlarımızı
konu hakkında bilgilendirmeyi amaç edindik.
Ülkemizde Türk tarihinin eski devirlerinde kullanılan damgalar
gündeme getirildiğinde en erken olarak Göktürk, daha sonraları ise Uygur
döneminde kullanılmaya baĢlanan damgalar anlaĢılmaktadır. Bu damgaların
en büyük karakteristiği, hangi Türk topluluğuna ait ise, o topluluğun
kullandığı yazı ve ya özel iĢaretleri ile belirlenmiĢ olmalarıdır. Göktürk
devrinden itibaren günümüze kadar kullanıla gelen Türk damgaları konusunda
en geniĢ kapsamlı araĢtırmayı Prof. Dr. Tuncer Gülensoy tarafından kaleme
alınmıĢtır.2 Ne var ki bu eser Göktürklerden önceki devirlere iliĢkin Türk
dünyasında kullanılan damgalar hakkında her hangi bilgi içermemektedir.
A. Çin‘de Arkeolojik Kazı ve AraĢtırmaların Tarihine Genel Bir
BakıĢ
Çin‟de Hun arkeolojisi alanındaki ilk faaliyetleri baĢlatanlar batılı
bilim adamları olmuĢtur. Macar asıllı Ġngiliz arkeolog Aurel Stein 1906
yılında Doğu Türkistan‟daki Niya, Loulan (楼 兰) ve Hanlin (韩 林) gibi eski
yerleĢim yerlerinde, üzerinde Çin yazıları kullanılarak Hunlarla ilgili bilgiler
bulunan tahta parçaları ortaya çıkarmıĢtır.3 Aurel Stein‟in bu keĢfi de
sayılmazsa, söz konusu ülkedeki arkeoloji araĢtırmaları oldukça geç bir
dönemde baĢlatılmıĢtır. Bu araĢtırmalar ise kazılar gerçekleĢtirmekten ziyade,
özellikle Rusların Hun arkeolojisine dair çalıĢmaları Çince‟ye tercüme
etmekten ibaret olmuĢ, 20. yüzyılın 70‟li yıllarını izleyen yıllarda bu alandaki
faaliyetler önemli derecede bir ivme kazanmıĢtır. Tian Guangjin (田 广 金),
Guo Suxin (郭 素 新) ve Wu En (乌 恩) gibi Çinli arkeologlar çok sayıda
Hun mezarını gün yüzüne çıkararak, elde ettikleri buluntuları bilim dünyasına
tanıtmıĢlardır.4

1 Eyüp SarıtaĢ, “Çin‟de Yapılan Arkeolojik AraĢtırma ve Kazılara Göre Ġslamiyet‟ten Önce
Türklerde Kültürel Hayat (En Eski Çağlardan IX. Yüzyılın Ortalarına Kadar)”, Scala Yayınevi,
Ġstanbul 2010.
2 Tuncer Gülensoy, “Orhun‟dan Anadolu‟ya Türk Damgaları-Damgalar, Ġmler, Enler”, Türk
Dünyası AraĢtırmaları Vakfı Yayınları, Yayın No: 51,
3 Chen Xujing, “Xiongnu Shı Gao (匈 奴 史 稿: Hunların Genel Tarihi)”, Çin Halk Üniversitesi
Yayınevi, Pekin 2008, s. 46-47.
4 Ma Liqing (马利清), “(原匈奴, 匈 奴历史 与 文化 的考 古学 探索: Yuan Xiongnu, Xiongnu-Lishı
Yu Wenhua de Kaoguxue Tansuo (Proto Hunlar, Hunlar-Tarihi, Kültürel Arkeolojik KeĢifler)”,
Ġç Moğolistan Üniversitesi Yayınevi, Hohhot 2005, s. 7.
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B. Çin‘de Hun Damgalarının Bulundukları Bölgeler
Konuya girerken Hun damgası kavramına açıklık getirilmesi
kanaatindeyiz. Hunların kendilerine ait yazı sistemleri bulunmadığı için kesin
olarak kendileri tarafından yaptıkları damgalardan söz etmek imkansızdır.
Çin‟de gün yüzüne çıkarılan ve üzerinde Hun millet adının Çince karĢılığı
olan “Xiongnu (匈 奴)” sözcüğü ve/veya çeĢitli Hun unvan isimlerinin yer
aldığı damgalar Çinli hanedan yöneticileri tarafından yüksek ya da orta
dereceli hun görevlilerine tevdi edilen damgalardır. Hunlu yöneticiler
muhtemelen bu damgaları yaĢadıkları sürece kullanmıĢlardır. Dolayısıyla
bunları Çinliler tarafından yapılıp Hunlara verilen damgalar olarak algılamak
daha doğru olur. Zira yukarıda da kısaca ifade edildiği üzere Göktürk ya da
Uygurlarda olduğu gibi Hunların tamamen hun karakteri taĢıyan damgaları
hiçbir zaman olmamıĢtır. Bu kısa çalıĢmamızın metninde geçen Hun damgası
tabirinden, Çinlilerin çeĢitli vesilelerle Hunlu Ģahıslara verdikleri damgalar
anlaĢılmalıdır.
Çin‟de Hun arkeolojisi ile ilgili arkeolojik kazı ve araĢtırma
faaliyetleri XX. yüzyılın 50‟li yılların sonlarında Ġç Moğolistan Moğol
Otonom Bölgesi‟nde baĢlatılmıĢ, daha sonraki yıllarda ise, Ningxia (宁 夏),
Gansu (甘 肃), Qinghai (青 海), Jilin (吉 林), Liaoning (辽 宁), Shanxi (山
西) ve Shaanxi (陕 西) eyaletlerinde çok daha geniĢ kapsamlı olarak
yürütülmeye baĢlanmıĢtır. Burada isimleri sıralanan eyaletler arasında
Hunlara ait arkeolojik kalıntıların en fazla ortaya çıkarıldığı bölge Ġç
Moğolistan (内 蒙 古) olmuĢtur. Bunun sebebini, adı geçen bölgenin Hunların
yaĢadıkları geniĢ bozkırlar olmasına bağlamak mümkündür. Dolayısıyla
günümüze kadar Çin‟de keĢfedilen Hun kalıntılarının en fazla olanları iç
Moğolistan bölgesinde olup, söz konusu eyalet dıĢında keĢfedilen Hun
kalıntıları daha çok Ģahsi eĢyalardır.
Üzerinde Hun kabile, boy veya unvan isimlerinin yer aldığı damgalar
da Hunlu belirli Ģahıslara sunulmuĢ eĢyalar kapsamındadır. Yüksek ya da orta
dereceli rütbelere sahip olan bu hunlu Ģahsiyetlerin ortak özelliği, kendi
ülkelerinden çeĢitli sebeplerle ayrılmıĢ ve Çinlilerin yaĢadıkları bölgelerde
yaĢamıĢ olmalarıdır. Bu Hun Ģahsiyetleri kimi zaman baĢında bulundukları
boy ile, k,imi zaman ise yalnız olarak Çinlilerin yoğun olarak bulundukları
bölgelerde ömür sürmüĢlerdir. Örneğin Han döneminde de önemli bir Çin
Ģehri olma özelliğini koruyan Luoyang‟da (洛 阳) hiçbir zaman kalabalık bir
Hun topluluğu yaĢamamıĢtır. Oysa 2001 yılının Nisan ayında Luoyang‟da
bronzdan yapılmıĢ bir Hun damgası bulunmuĢtur.5 (Resim-1-2)

5 Zhao Xiaojun (赵 晓 军)-Chu Weihong (褚 卫 红), “(洛 阳 幸 店 东 汉 墓 发 现 匈 奴 归 汉 君 铜 印:
Luoyang Xingdian Dong Han Mu Faxian “Xiongnu Gui Han Jun”Tongyin (Luoyang
Xingdian‟deki Bir Doğu Han Mezarında Bulunan Hun Gui Han Bronz Damgası)”, Wen (文博 )
2003, Sayı 9, s. 95.
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Diğer taraftan tarihi kaynaklardan Hun topluluklarının günümüzde
Qinghai eyaleti sınırları içinde kalan bölgede uzun süre yaygın olarak
yaĢamadıkları anlaĢılmaktadır. Yapılan araĢtırmalar, söz konusu eyaletin
baĢkenti Xining‟e (西 宁) 17 km uzaklıktaki Shangcun Jiazhai (上 孙 家 寨)
kasabası yakınlarına bir Hun grubu yerleĢtirilmiĢtir.6
C. Hun Damgalarının Belirgin Özellikleri
Hunlara dair kayıtlar içeren eski Çin kaynaklarına göre Hunların
kendilerine özgü yazı sistemleri yoktu. Hunların en erken dönemlerde
yaĢadıkları bölgeleri Çin ve Moğolistan sınırları içinde yapılan arkeolojik
kazılar sırasında, bizim tespit edebildiğimiz kadarıyla Hun yazı sistemine
iliĢkin olarak her hangi bir kanıta rastlayamadım. ġüphesiz Hunların yazı
sistemine sahip olmadıkları, onların arkalarında yazılı kalıntılar
bırakmadıkları Ģeklinde algılanmamalı, zira Hunların ülkelerinde Çin dilini
konuĢmasını ve yazmasını bilen aydın kimselerin varlığı, onların, Çin yazısı
da olsa çeĢitli maddeler üzerine yazılmıĢ kalıntılar bıraktıklarının kanıtıdır.
Dolayısıyla hunların kendilerine ait yazıları olmadığı için Hun
damgaların tamamının üzerinde Çin yazıları yer almaktadır. Hun damgaların
ön yüzünde damganın yapıldığı dönemde iktidarda bulunan hanedanın adı
belirtilmektedir. ġüphesiz Hunların damgaların tamamının üzerinde
“Xiongnu” sözcüğü ya da Hunların hangi koluna mensup ise o boyun adı da
yer almaktadır.7
Hun damgaları yapımında kullanılan maddeler, sahip oldukları
Ģekiller ve içerdikleri sözcükler bakımından bazı özellikler arz etmektedirler.
1. YapılıĢ Maddeleri Bakımından
a) Bronz Damgalar
Çin‟de keĢfedilen Hun damgaların önemli bir kısmı bronzdan
yapılmıĢlardır. Genellikle kare Ģeklinde imal edilmiĢ olan bu damgaların
büyüklükleri ülkemizde kullanılan madeni paralar kadardır.
1973 yılında Shaanxi eyaletinin Linyou (麟 游) ilçesi yakınlarında Jin
(晋: 265-420) dönemine ait bir mezardan, Hunların bir boyu olan Tuge‟ların
(屠 各) kullandığı anlaĢılan iki adet bronz damga çıkarılmıĢtır. Damgaların her
ikisi de koyun Ģeklinde imal edilmiĢ olup, kenar uzunlukları 2.2 cm, çapı 2.8
cm‟dir ve büyüklükleri aynıdır. Damganın birisinin üzerinde “(晋 率 善 屠 各
伯 长: Jin Shuai Shan Tuge Bo Zhang)”, diğerinin üzerinde ise “(晋 率 善 胡
6Chen Xiaoping (陈小平), “汉 匈 奴 归 义 亲 汉 长: Han Xiongnu Gui Yi Qin Han Zhang: (Han
Hun Gui Yi Qin Han Zhang Bronz Damgaları Hakkında Bazı Açıklamalar)”, 西 北 史 地 (Xibei
Shı Di: Kuzeybatı Tarihi Coğrafyası), 1985 Sayı 4, s. 36.
7 Huang Shengzhang(黄盛璋), “杂胡官印考: Hu Guan Yin Kao (Hu Devlet Görevlilerine Ait
Damgalar Hakkında Bir AraĢtırma)”,西北史地递 Xibei Shı Di (Kuzeybatı Tarihi Coğrafyası),
1986 Sayı 4, s. 1
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伯 长: Jin Shuai Shan Hu Bo Zhang)” ibareleri vardır. Dikkat edilirse,
damganın birisinin üzerinde millet adı olarak Tuge ( 屠各), bir diğerinde Hu
(胡) adı yer alsa da, her ikisi de Jin döneminde yaĢamıĢ Hunlara ait olması
dikkat çekicidir.8
1977 yılında Qinghai eyaleti Arkeoloji AraĢtırma ekibi, söz konusu
eyaletin Datong (大 同 ) ilçesi yakınlarında Han dönemine ait bir mezardan,
kare Ģeklinde bronzdan yapılmıĢ bir damgaya rastlamıĢtır. Çince karakterler
damganın alt kısmına kazınmıĢ olup, damganın üst kesimi oturmuĢ çift
hörgüçlü deve Ģeklinde tasvir edilmiĢtir. AĢağıda da bahsedileceği üzere 2001
yılında Luoyang‟da bulunan bir bronz Hun damgası da ayı Ģekilde deve
Ģeklindedir. Damganın kenar uzunluğu 2.3 cm, çapı ise 2.9 cm olup, büyüklük
olarak diğer Hun damgaları ile benzerlik taĢımaktadır. Damganın taban
kısmına Çin yazıları kullanılarak “(汉 匈 奴 归 义 秦 汉 长: Han Xiongnu Gui Yi
Qin Han Zhang” ibareleri kazınmıĢtır.9 Çinli arkeologlar bu damganın Han
döneminde yaĢamıĢ rütbe sahibi bir Hunluya ait olduğuna inanmaktadırlar.
Damga üzerinde yer alan Gui Yi (归 义) karakterleri, Hun liderlerinden
birsidir. Hunlara ait damgaların büyük bir kısmı Han hanedanı tarafından hun
liderlerine verildiği bilinmektedir. Damga üzerindeki Qin Han (秦 汉)
sözcükleri, hunlardan baĢka diğer milletlere, Çin hanedanı tarafından
verilmeyen bir unvandır. Zhang sözcüğü ise Han döneminde sınır
bölgelerinde yaĢayan Han milletinden olmayan milletlerin liderlerine verilen
bir unvandır. Hunlar dıĢındaki milletlere mensup liderler han hanedanına tabi
olduktan sonra kendilerine bronz damgalar sunulurdu. Burada kısaca
tanıtmaya alıĢtığımız damga da bu vesile ile Hun liderine hediye edilmiĢ
olmalıdır.
ġekil olarak incelendiğinde, bunların Çin tarzı damgaları ile aynı
olduğu anlaĢılmaktadır. Hun lideri (归 义) Gui Yi‟ye hediye edilen damga
türü, Çinli rütbe sahiplerine verilenlerle tamamen aynı olduğu dikkati
çekmektedir. Arkeolog Chen Xiaoping‟e (陈小平) göre bu damga Doğu han
hanedanının son yıllarına aittir. Çünkü bu damgala Wu Zhu (五 珠) diye tabir
edilen kenarları süslemeli Çin bronz damgalarına çok benzemektedir. Diğer
taraftan bu tür damgalar Han hanedanı tarafından Xianbei (鲜 卑) liderlerine
de hediye olarak verilirdi.10
1984 yılında Shaanxi eyaletinin Shenmu (神 木) ile Yulin (榆 林)
Ģehirlerinin sınırında bir baĢka Hun damgası ele geçirilmiĢtir. Çapı, yüksekliği
ve kalınlık ölçüleri tam olarak verilmeyen bu damganın yüzünde ise “(汉 匈奴
为 鞮 耆 且 渠 台 西: Han Xiongnu Wei Di Tai Xi Qie Qu)” sözcükleri
8 Huang Shengzhang, a. g. m. s. 3.
9 Chen Xiaoping, “Han Xiongnu Gui Yi Qin Han Zhang Tong Yin (Han Hun Gui Yi Han
Zhang Bronz Damgalar Hakkında Bazı Açıklamalar)”, Xibei Shı Di (Kuzeybatı Tarihi
Coğrafyası), 1985, Sayı 4, s. 36.
10 Chen Xiaoping, Han Xiongnu, a. g. m. s. 36-37.
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görünmektedir (Resim-3). Bu sözcüklerin ilk üç tanesi Hanlara tabi Hunları
iĢaret etmektedir. Bu tabirle Doğu Han hanedanı hâkimiyetine giren Güney
Hunları anlatılmak istenmektedir. 47-48 yıllarında Güney ve kuzey hunları
olmak üzere iki kısma ayrılan Hunların Güney grubuna mensup olanların Çin
hâkimiyetine girerek sınır bölgesince uzanan 8 kasabaya yerleĢtirilmiĢlerdir.
Hu Hun kitleleri daha sonra, günümüzde Shanxi eyaletinin baĢkenti Taiyuan
(太 原) yakınlarındaki Bingzhou‟ya (并 州) göç ettirilmiĢtir. ĠĢte bu gruba
mensup bir Hun topluluğu Shaanxi eyaletinin kuzey kesinime yerleĢmesi
sağlanmıĢtır. Damganın üzerindeki Wei Ti tabiri itaat, itaatli olmak anlamına
gelen bir unvanı nitelemekte, Tai Xi karakterleri ise Hun hükümdarı
ġanyü‟nün oğlu ya da kardeĢi anlamına gelmektedir. Tarihi bilgiler göz önüne
alındığında bu damga Doğu han hanedanı zamanında, günümüzde Shaanxi
eyaletinin güney kısmına yerleĢtirilen bir Hun görevlisine aittir.11
2001 yılının Nisan ayında Henan (河 南) eyaletinin baĢkenti Luoyang
Ģehrinin Luolong (洛 龙) semti yakınlarında yer yüzüne çıkarılan bronz
damganın çapı 2.9 cm, kalınlığı 1 cm, ağırlığı ise 96.5 gramdır.12 Bu
damganın üzerinde Çince yazılarıyla “汉 匈 奴 归 汉 君 印 ( Han Xiongnu Gui
Han Jun Yin)” ibaresi bulunmaktadır. Bu ibareler Huların Han Hanedanı‟na
bağlılığını ifade etmektedir. Bı ifadeden de anlaĢılacağı üzere, Hunlar iki
kısma ayrıldıktan sonra Güney Hunlarına aittir.13
Üzerinde “Han Xiongnu Po Xi Lu Zhang” sözcüklerinin yer aldığı bir
diğer Hun damgasının nerede ve ne zaman keĢfedildiği hakkında kesin bilgiler
bulunmamaktadır. Bu damgadaki Lu sözcüğü Hunları, Xi sözcüğü ise Hun
konfederasyonunu oluĢturan boylardan birisini oluĢturmaktadır. Huang
Shengzhang bu damgayı Doğu Han hanedanı zamanına tarihlendirmektedir.
Üzerinde Lu ve Xi sözcüklerinin görüldüğü damgaların büyük çoğunluğu Han
hanedanı yöneticileri tarafından Güney Hun liderlerine sunulmaktaydı.
Bundan baĢka “Xi Han Po Lu Hu Zhang” sözcüklerinin yazılı olduğu
damgalarda her ne kadar Xiongnu sözcükleri yer almada da, buradaki Hu
ibaresi, en azından diğer kuzey kabileleriyle birlikte Hunları da içerdiğinden,
Hunları iĢaret ettiği de söylenebilir. Huang Shengzhang‟a göre, üzerinde Hu
sözcüğünün yazılı olduğu damgalar Güney Hunlarına değil, baĢka yerlerde
yaĢayan insanlara aittir.14 Bu fikre biz de katılıyoruz, zira tarih kitaplarındaki

11 Zhou Weizhou 周伟洲, 陕西出土少数民族有关的古代印玺杂考 “Shaanxi Chutu Yu Shasoshu
Minzu Youguan de Gudai Yinxi Zakao (Shaanxi‟de Ortaya Çıkarılan Azınlık Milletlere Ait
YeĢim TaĢından YapılmıĢ Damgalar Hakkında Bir AraĢtırma), 民族研究Minzu Yanjiu (Milliyet
AraĢtırmaları), 2000 Sayı 2, s. 87.
12 Zhao Xiaojun-Chu Weihong, Luoyang, a g. m. s. 94.
13 Zhao Xiaojun-Chu Weihong, Luoyang, a. g. m. s. 95.
14 Huang Shengzhang, “Han Xiongnu Po Xi Lu Zhang Ji Qi Youguan Shı Shı Fa Du (HanHun Po Xi Lu Zhang ve Bununla Ġlgili Tarihi Gerçeklerin Ortaya ÇıkıĢı)”, Lishı Yanjiu
(历史研究Tarih AraĢtırmaları), 1994 Sayı 2, s. 13.
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Hu sözcüğü bile Çin‟in kuzey kesiminde yaĢayan ve içine pek çok kabileleri
kapsayan bir tabirdir.
Hun damgalarını tarihlendirmek çoğu zaman oldukça zordur. Örneğin
yukarıda hakkında kısaca bilgiler verilen Luoyang‟da bulunan Hun damgasını
Çinli arkeologlar Doğu Han (25-220) ile Jin (265-420) Dönemi‟ne
tarihlendirmektedirler. Dayanak olarak da söz konusu dönemlerde bu tür
damgaların Çin‟in iç bölgelerinde Han milletinden olmayan milletler arasında
rastlandığı gösterilmektedir. Han (M.Ö.206-M..S.220)-Jin dönemlerinde
Çinlilerin arasında yaĢayan günümüzdeki Tibetlilerin ataları olan Qiangların
(羌) bu tür damgaları kullanıp kullanmadıkları konusunda elimizde her hangi
bir kanıt olmasa da, bir bu tür damgaların Hunlar arasında daha yaygın
olabileceğini tahmin ediyoruz.
b) YeĢim TaĢından YapılmıĢ Damgalar
Hun damgaları arasında yeĢim taĢından yapılıĢ olanlarının sayısı
oldukça sınırlıdır. Halen Shanghai Müzesi‟nde sergilenen ve üzerinde
“Xiongnu Xiang Bang” Çince karakterlerinin yer aldığı damganın hangi
tarihte ve nerede ortaya çıkarıldığı konusunda herr hangi bilgiye
rastlanmamıĢtır. ÇağdaĢ Çin‟in önde gelen tarihçilerinden olan Wang Guowei,
“Guang Tang Ji Lin” adlı makalelerinin toplandığı ünlü eserinin 18.
bölümünde, yeĢim taĢı Hun damgaları hakkında bazı bilgiler vermektedir.
Wang Guowei‟e göre bu damganın üzerinde bulunan Çin yazılarının Çin
döneminin ilk yıllarında, yeĢim taĢından yapılmıĢ çeĢitli eĢyalar üzerinde
görüldüğünü, dolayısıyla, bu damganın da Qin-SavaĢan Beylikler dönemi
arasındaki zaman dilimine ait olduğunu, özelikle SavaĢan Beylikler
döneminde kullanılan yazıların henüz oldukça sınırlı olduğunu ve bu tür
damgaların kesin olarak hangi döneme ait olduğunu tespit etmenin mümkün
olmadığını bildirmektedir.15 Damganın üzerindeki Xiang Bang karakterleri,
Han döneminde Hunlar arasında kullanılan bir tür devlet görevlisine verilen
unvana iĢaret etmektedir. Bu Hun rütbesi ile ilgili olarak Shı Ji ve Han
hanedanı Kitabı‟nda bazı kayıtlar mevcuttur.16
Yapılan araĢtırmalara göre üst kısmında “Xiang Bang” unvan ismi
SavaĢan Beylikler döneminin son yıllarında Hunların yaĢadıkları bölgelerde
kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Öyle ki, söz konusu unvan Üç Jin ve Zhao
döneminde de kullanılmaya devam etmiĢtir. Dolayısıyla bu damga bize
Hunlarla Çinliler arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel iliĢkilerin SavaĢan
Beylikler devrinde de geçerliliğini koruduğunu kanıtlamaktadır.17

15 Huang Shengzhang, “Xiongnu Xiang Bang Yin Zhı Guo Bie Nian Dai Ji Xiangguan Wenti
(Hun Xiang Bang Damgalarının Hangi Ülkeye, Hangi Döneme Ait Olduklarına Dair
Sorunlar)”, Wenwu 1983, Sayı 8, s. 67.
16 Huang Shengzhang, a. g. m. s. 69.
17 Huang Shengzhang, a. g. m. s. 70.
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Arkeolog Huang Shengzhang, yaklaĢık olarak M.Ö. 300 yılına
tarihlenen bu damganın Hunların kendileri tarafından yapılmıĢ
olamayacağpını, zira hunların kendikerine özgü yazılarının olmadığını, ayrıca
damganın yeĢim taĢı üzerine çok maharetli bir Ģekilde yapıldığını ve bu
damganın SavaĢan Beylikler dönemindeki rütbe sahiplerinin kullandıkları
damgalara çok benzediğini, ayrıca göçebe hayatı süren Hunların yeĢim taĢı
gibi eĢyalardan damgalar yapabilecek Ģartlara sahip olmadıklarını iddia
etmektedir.18 Fakat bizim fikrimize göre, gerek hun ve gerekse Çin ülkesinde
Çinceye vakıf olan Hunların da bu gibi damgaları yapabilirler. Özellikle Çin
egemenliğine girmiĢ ya da her hangi bir nedenle Çin‟de yaĢayan bir Hunlunun
Çin etkisinde, üzerinde Hun sözcüğünün yer aldığı damga yapmaları ihtimal
dahilinde olduğu unutulmamalıdır.
c) Altından YapılmıĢ Damgalar
Hunların damgaları arasında sayıları sınırlı da olsa altından yapılmıĢ
olanlara da rastlanmaktadır. Örneğin 1973 yılında Çinli arkeologlar Henan
eyaletinin baĢkenti Luoyang Müzesi‟nde altın bir Hun damgasının
sergilendiğini belirtmektedirler. Kazılar sırasında Çin‟de ortaya çıkarılan
kalıntılar hakkında bilgiler veren Wenwu dergisinin 1980 yılının 12. sayısında
yayınlanan bir makalede, üç adet Hun altın damgasının bulunduğu haberi yer
almaktadır. Hun damgasının üzerinde Jin Gui Yi Hu Wang ibareleri yer
almaktadır. Ne yazık ki bu damgaların 1949 yılından önce Gansu eyaletinde
satıldığı tespit edilmiĢtir.19
2. Üzerinde Bulunan ĠĢaretler Bakımından
Çin‟de keĢfedilen tüm Hun damgaları, üzerinde bulunan yazılara göre
bazı bir ortak özelliklere sahiptir.
a) Hun damgalarının üzerinde mutlaka resmi bir unvan ismi yer
almaktadır. Gui Yi, Han Zhang, Shou Shan Zhang v.b.
b) Damgaların tamamının üzerinde Hun sözcüğünün Çince karĢılığı
olan Xiongnu karakterleri ya da Hunlara özgü unvan ya da Hunlara mensup
bazı boy isimlerine rastlanmaktadır. Örneğin E Shi Shi Jian Wang ve Li Jie
Wen Yu Ti v.b.
3. Damganın Üst Kısmında Yapılan Kabartma ġekillerine Göre
Hun damgalarının birçoğunun bir diğer ortak noktası ise üst kısımda
oturmuĢ Ģekilde kabartma olarak tasvir edilmiĢ çift hörgüçlü deve ya da koyun
Ģekilleri dikkat çekmektedir. Örneğin 1977 yılında Qinghai eyaletinin Datong
ilçesi yakınlarında açılan bir Han mezarından çıkarılan Hun damgası ile 2001
yılında Luoyang yakınlarında elde edilen bir hun damgasının üst kısımları

18 Huang Shengzhang, a. g. m. s. 71.
19 Huang Shengzhang, a. g. m. s. 9.
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deve Ģeklinde; 1973 yılında Shaanxi eyaletinin Linyou ilçesi yakınlarında gün
yüzüne çıkarılan bir hun damgasının üst kısmı ise koyun Ģeklinde yapılmıĢtır.
Üst kısımları deve ve koyun gibi hayvanların kabartma Ģeklindeki
tasvirlerden oluĢan damga yapma geleneği, anlaĢıldığı kadarıyla, sadece Çin
coğrafyasında yaĢayan Hunlar arasında görülüyordu, zira bunların
benzerlerine, daha önce sözünü ettiğimiz Prof. Dr. Tuncer Gülensoy‟un
Orhun‟dan Anadolu‟ya Türk Damgaları adlı eserinde hiç rastlanmamaktadır.
Bu iki tür hayvanın Ģeklinin tercih edilmesinin nedeni Hunların günlük
hayatlarında iĢgal ettiği önemli yer olabilir.
SONUÇ
XX. yüzyılın 50‟li yılların sonlarından itibaren Çin‟de baĢlayan
arkeolojik kazılar sırasında gün yüzüne çıkarılan ve üzerinde Hun, Hunların
bazı boyları veya bazı Hun unvan isimlerinin yer aldığı damgaların sayısı
10‟dan biraz fazla olup Ģekil itibariyle Çin tarzında yapılmıĢlardır. Bu
damgaların üzerinde burada belirtilen unsurlarla birlikte Han gibi Çin hanedan
isimlerinin de yer almaları Hunlarla Çinliler arasındaki siyasi, ekonomik ve
kültürel iliĢkilerin varlığına iĢaret etmektedir. Ayrıca bu damgaların Hun
ülkesine uzak, Çin‟in iç bölgelerde ortaya çıkarılmıĢ olması da sözü edilen
damgaların Han hanedan yöneticilerinin tarafından, Çin hâkimiyeti altında
yaĢayan Hun liderlerine verilmiĢ olması da, Çinlilerin uzun bir süre damga
verme geleneğini devam ettirdiğini ortaya koymaktadır. Yapımında daha çok
bronz olmak üzere yeĢim taĢı ve toprak kullanılan bu damgaların Hunlar
arasında görülmesi bize, eski dönemlerden itibaren Hunlar arasında okumayazma bilen aydın bir kesimin varlığına iĢaret etmektedir. GeniĢ bozkırlarda
yaĢayan ve pek çok sayıda at ve koyun gibi hayvanlara sahip olan Hunlar
büyük bir ihtimalle kendilerine mahsus damga kullanmıĢlardır. Fakat
günümüze kadar gerçekleĢtirilen kazılar sırasında üzerinde Çin yazılarının
bulunmadığı Hun damgalarına henüz ulaĢılamamıĢtır. Nitekim özellikle
bronzdan yapılmıĢ Hun damgalarını üst kısımlarının deve ya da koyun
Ģeklinde yapılması büyük bir ihtimalle, Hunların tercihinden
kaynaklanmaktadır. Belki de daha sonra yapılacak arkeolojik kazılar
sırasında, bozkır hayatında çok önemli bir yere sahip olan at Ģeklinin tasvir
edildiği Hun damgaları ele geçirilecektir.
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GÜÇ MÜCADELESĠ VE ULUSLAR ARASI ĠLĠġKĠLER
BAĞLAMINDA ÇĠNLĠ DÜġÜNCE YAPISININ ANALĠZĠ
HASAN BĠLGĠN
ÖZET
Günümüzde insanlık nüfusunun yaklaĢık dörtte birini oluĢturan
ve ekonomik açıdan dev adımlarla büyüyen Çin korkulara neden
olmaktadır. GeliĢen bilim ve iletiĢim imkânları sayesinde etki alanı
giderek geniĢleyen, belki de insanlık tarihinin bu en büyük oyuncusunun bilinmeyen yönleri araĢtırmalara konu olmaya baĢlamıĢtır. Çin
kültürünün oluĢumunu bilmenin ve Çinli düĢünce yapısının analizinin,
ekonomik iliĢkilerden uluslar arası iliĢkilere, bilimsel faaliyetlerden
askeri iliĢkilere ve toplumlararası karĢılıklı kültür alıĢveriĢine kadar her
alanda fayda saylayabileceği değerlendirilmektedir.
Bu çalıĢmanın amacı, Çinli düĢünce yapısının kökenlerini,
tarihsel geliĢimini, diğer kültürlerle etkileĢimlerini belirterek, Marksist
ve Maoist ideolojilerin bugünkü Çin‟e etkilerini ve sonrasında nasıl
değiĢimler olduğunu ortaya koymaktır. Bu yapıldığında, Çinlilerle her
alanda kurulacak iliĢkilerde dikkat edilmesi gereken hususlar daha
anlaĢılır olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Çin, Çinli, Kültür, DüĢünce Yapısı
An Analysis of Chinese Mentality
In The Context of Power Struggle and International Relations
ABSTRACT
Today, China with a quarter of world population in the globe
and growing rapidly in economy causes threats. Mysterious characteristics of this greatest player of the history, of which influence range
is incremently expanding through its booming science and communication capacity, happen to be subject matters to the researchers. It is
assessed that knowing the formation of Chinese culture, and analyzing
its mentality could be very useful in all aspects; from economical
relations to international relations, from scientific activities to military
relations as well as multi-cultural relations among societies.
This study aims to put forward the influences and impact of
Marxist and Maoist ideologies on today‟s China and the changes
occurred accordingly, by defining the roots of Chinese thought, its
evolution in history and interaction with other cultures. With this study,
it could be much clearer to seize how to properly tackle with the nittygritties of the interaction and relations with Chinese people.
Key Words: China, Chinese, Culture, Mentality
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Sosyal nitelikli çalıĢmalardaki bilgi edinme süreci beĢ boyutlu olarak
kabul edilebilir. Bunlar; tasvir, açıklama, anlama, anlamlandırma ve
yönlendirmedir. Tasvir yani betimleme, görülen nesneyi veya Ģeyi görüldüğü
Ģekliyle resmetmedir. Açıklama, resmedilen olgunun sebep sonuç iliĢkileri ile
ortaya konmasıdır. Anlama, sebep sonuç iliĢkilerine nüfuz edebilme
çalıĢmasıdır. Anlamlandırma ise, nüfuz etmenin yanında hissetme, geliĢmeleri
sezebilme ve bir bütün içinde yerli yerine oturtabilmedir. Yönlendirme de
anlamlandırma çerçevesinden sonuç çıkarabilme, bu sonuçlara dayanarak
olguları ve süreçleri etkileyebilmedir. Ġlk dört tanım olgunun ya da sürecin
teori boyutunu ortaya koyarken yönlendirme teoriyi pratiğe bağlayan bir
köprüdür. Tasvir, açıklama, anlama ve anlamlandırma yalnız olgu sorununu
çözerken, yönlendirme aĢamasında oluĢturulan teori öz sorununu çözer.1
Doğayı olsun, toplumu olsun, değiĢtirme pratiğinde, ilk fikirler,
teoriler, planlar ya da programlar değiĢikliğe uğramaksızın pek az
gerçekleĢtirilebilirler. Ġnsan bilgisinin pek çok toplumsal koĢulda sınırlı
olması nedeniyle fikirlerin gerçeğin gerisinde kaldığı sık sık görülür.2
Gerçeğin zamanında takip edilebilmesi için, her alanda olduğu gibi, küresel
güç mücadelesi ve uluslar arası iliĢkiler bağlamında da toplumlar birbirlerini
ve kendilerini her yönüyle incelemeye devam etmektedirler. Tarihsel süreç
içerisinde geliĢen insanoğlunun, belirli coğrafyalara, ırklarına ve inançlarına
özgü bazı düĢünsel ve davranıĢsal kalıplar kazandığı düĢünülebilir. DüĢünsel
ve davranıĢsal kalıpların nasıl oluĢtuğu, nelerle beslendikleri ve nasıl sonuçlar
verdikleri incelendiğinde, toplumların yüksek olasılıkla sonraki hareket
tarzları tespit edilebilir. Tespit neticesinde de daha isabetli stratejiler
oluĢturulabilir ve toplumsal kazanç azami seviyeye çıkarılabilir.
Bu
kapsamda, toplumların stratejik davranıĢ kodlarının tespiti ve tutarlı
öngörülerin üretilebilmesi maksadıyla kültür ve mentalite incelemesi de bir
zorunluluk olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu incelemeler değiĢik disiplinlerde
ayrı ayrı kendi açılarından da yapılabilir. Çin‟e iliĢkin çalıĢmanın zorluğu
yalnızca konunun ağırlığında değil, aynı zamanda insanlığın yaklaĢık dörtte
birini oluĢturan ve kıtasal bir coğrafyada yaĢayan, bizim Çinli olarak
adlandırdığımız, yazı birliğine sahip ancak gerçekte çok farklı diller, kültürler
ve anlayıĢlara sahip bir toplumun incelenmesindedir.
Burada Çinli düĢünce yapısı analiz edilmeye çalıĢılmıĢ olup, ortaya
konan bilgilerin pratik ile geliĢtirilmesine, sonra teorik analizine geçilmesine,
tekrar pratiğe dönülerek sonsuzluğa uzanan bir helezon gibi geliĢtirilmesine
1 Bkz. Ahmet Davutoğlu, Stratejik Derinlik Türkiye’nin Uluslar arası Konumu, (Küre
Yayınları, Ġstanbul, 2001) ve Mao Çetung, Teori ve Pratik, (Çev. N. Solukçu), Onuncu Baskı,
(Ankara: Sol Yayınları, Kasım 1992).
2 Mao Zedung, Teori ve Pratik, (Çev. N. Solukçu), Sol Yayınları, Onuncu Baskı, Ankara,
Kasım 1992, s. 21
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ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca ileride Çin‟e iliĢkin çok daha detaylı, bölgesel
çalıĢmaların yapılabileceği ümit edilmektedir.
Tarihsel dönemde hiçbir kültür tam bir izolasyon durumunda değildi.
Tahmin edilenin çok ötesinde bir kültür alıĢveriĢi de toplumlar arasında
bulunmaktaydı. Bu nedenle değiĢik bölgelerde kültür karıĢımları vardı.3
Çin‟de Shang Devleti (M.Ö. 1450-1050) ortalarından itibaren Çin
düĢüncesine kuzeyli kavimlerin etkisiyle astral bir kült nüfuz etmiĢ ve artık
inanıĢ Gök Dini haline dönmüĢtür. Arkeoloji biliminden öğrendiklerimize
göre M.Ö. 1000‟den itibaren Çin‟de gerçek bir Çin kültüründen
bahsedebiliriz. Eberhart‟a göre, Çin‟de yazı en erken 1500‟lü yıllarda
bulunmuĢ olmalıdır.4 DüĢünsel açıdan “Dünya tarihinin ekseni olan dönem”5
de diyebileceğimiz M.Ö. 600-500‟lü yıllarda batıda olduğu gibi Çin‟de de
düĢünürler ortaya çıkmıĢ, Lao Tze ve Konfüçyüs ile onları takip edenler o
güne kadar olan tüm kültürel geliĢmeyi ifade etmiĢlerdir. Dokuz klasik6 adı
verilen eserler memur olmak isteyenler için sınavlarda sorulan soruların
kaynakları olarak kullanılmıĢtır. Bazı dönemlerde Konfüçyüs kitapları ve eski
klasikler yasaklansa da günümüze kadar intikal etmiĢtir.
M.S. 4. asrın baĢlarına kadar kuzeyli göçebeler güneye yerleĢmemiĢ,
kültürlerini korumaya çalıĢmıĢlardır. Orhun Yazıtları‟nda da güneydeki hayat
tarzının, Mao‟nun ifadesiyle Ģekere bulanmıĢ mermilerin7 korkutuculuğu
belirtilmektedir. Daha sonra değiĢen strateji güneye gidip yerleĢmek ve
yerliler gibi olup onlara hükmetmek haline gelmiĢti. Bunun sonucunda kısa
dönemler hariç, 1911 yılına kadar Çin kuzeylilerin hâkimiyetinde kaldı.8
Müzikten dansa, takvimden ve at kültüründen fiziki özelliklere ve dil yapısına
kadar kuzeylilerin ciddi etkileri Çinli düĢünceyi değiĢtirdi. Tao felsefesinde
doğaya müdahale yoktur. Bu anlayıĢı 19. y.y. sonlarında tren raylarını söken

3 Bkz. Donald A. Mackenzie, Çin ve Japon Mitolojisi, (Çev. Koray Atken), 1. Baskı, (Ankara:
Ġmge Kitabevi Yayınları, Nisan 1996).
4 Bkz. Wolfram Eberhard, Çin Tarihi, 3. Basım, (Ankara: Türk Tarihi Kurumu Yayınları,
1995).
5 Bkz. H.J. Störig, İlkçağ Felsefesi, Hint Çin Yunan, (Çev. Ömer Cemal Güngören), 2. Basım,
(Ġstanbul: Yol Yayınları, Mayıs 2000).
6 Burada belirtilen ilk beĢ kitap ile sonraki dört kitabın toplamına “Dokuz Klasik” adı
verilmektedir. Konfüçyanizm' in en önemli dinî metinleri olan BeĢ Klasik Ģu kitaplardan
meydana gelmiĢtir: - DeğiĢiklikler Kitabı, - Tarih Kitabı, - ġiirler Kitabı, - Törenler Kitabı, Ġlkbahar ve Sonbahar Vakayinameleri. Ayrıca, Sung Hanedanı tarafından (XI. yüzyıl) bir araya
getirilen diğer dört kutsal metin de Ģunlardır: - Konfüçyüs'ün KonuĢmaları,
Mansius'un Sözleri, - Ortayol Doktrini, - Büyük Bilgi.
7 Bkz. George Thomson, Marx’tan Mao Zedung’a Devrimci Diyalektik Üzerine, (Çev.
CoĢkun Irmak), 2. Basım, (Ġstanbul: Kaynak Yayınları, Haziran 1997).
8 Bkz. Helmut Uhlig, İpek Yolu Çin ve Roma Arasında Eski Dünya Kültürü, (Türkçesi
Alev Kırım), 1. Basım, (Ġstanbul: Okyanus Yayıncılık, 2000).

40

ÇĠNLĠ DÜġÜNCE YAPISININ ANALĠZĠ/HASAN BĠLGĠN

anlayıĢta da görürüz9. Çin‟in dünyanın merkezi olduğu inancı Mançu
Hanedanının sonuna kadar devam etmiĢ, batılı emperyalistlerin gücü ve
niyetleri tam olarak anlaĢılamamıĢtı ve sonradan efendileri olan bu güç
barbarlar olarak görülmüĢtü. Orta Krallığın batılı güçlerce bir nevi iĢgal
edilmesi, Çin düĢünce hayatında bir devrim yarattı. Sun Yat Sen ile baĢlayan,
Mançu düĢmanlığı ile ağırlık kazanan bu düĢünsel devrim, Rus BolĢevik
devriminin de etkisinde Marksizm/Leninizm‟e gönülden bağlanan Mao ile
Çin ülkesine egemen oldu. Doğaya müdahale etmemek için tren raylarını
söken düĢünce yapısı, yaĢadığı aĢağılanma ve düĢünsel devrim neticesinde
bugün doğaya sınırsızca müdahale eden, zenginlik için her Ģeyin kabul
gördüğü bir Ģekle dönüĢtü.
Kültürel hafızanın tamamen kaldırılamaması ve sınır tanımayan
devrimci komünist felsefenin halk tabakasının kontrolünü zorlaĢtırmasından
dolayı bugün yavaĢ yavaĢ Çin klasiklerine tekrar bir geri dönüĢ hareketi
görülmektedir. (Klasiklere de hakim olan) Mao‟nun stratejilerinde dahi Sun Zi
öğretilerinin ağırlıkla yer aldığı, Marksist devrimci felsefe ile harmanlandığı
tespit edilebilir. Çin Komünist Partisi içindeki çizgi mücadelelerinde de bu
açıkça kendini göstermektedir. Günümüzde Mao‟nun düĢüncelerinin de
yönlendirmesiyle, batı felsefesi ile harmanlanmıĢ klasik Çin anlayıĢı Çin ülke
ve devletine egemen olup, konunun her iki yönüyle de incelenmesine ihtiyaç
duyulmaktadır.
TARĠHSEL SÜREÇ
GeçmiĢi bugünün bakıĢ açısıyla yorumluyoruz. Öte yandan geçmiĢe
iliĢkin olarak yapılan açıklamalar, getirilen yorumlar da bugüne ıĢık
tutmaktadır. GeçmiĢ anlaĢıldığı ölçüde bugün de anlaĢılabilir. Böylece
bugünün toplumu ve onun bakıĢ açılarıyla dünün toplumu arasındaki karĢılıklı
etkileĢim süreci kurulmuĢ olur. Aynı sebeplerin aynı Ģartlar altında çoğunlukla
aynı sonuçları doğurduğu görülmektedir. Tüm bilimsel çalıĢmalar da bu
temele bağlı olmakta, doğadaki olaylar bir laboratuar ortamına
aktarılabilmektedir. Sosyolojide de aynı çalıĢmalar yapılmaktadır.
Toplumların tarih hafızası ve kültürel hafızaları çoğunlukla aynı kalmakta
yani öz korunmaktadır. Toplumsal organizma tıpkı bir canlı gibi devamlı
yenilenmekte, her otuz yılda bir, bir nesil değiĢmekte, görüĢler, yaklaĢımlar
bir sinüsoidal dalga gibi iniĢler ve çıkıĢlar yaĢamaktadır.
Türk tarihi aynı asırlar içinde çeĢitli iklimlerde geliĢmeler gösterirken,
Çin tarihi ve kültürü dar bir coğrafyada kendini göstermektedir.
Çin yazılı kaynaklarına göre, Çin‟in tarihi, bazen M.Ö. 4000‟de,
bazen de M.Ö. 2700 yıllarında giyim, gıdaların hazırlanması, evlenme, devlet
sistemi gibi bir kültürün esas unsurlarını “icat” eden, halka öğreten ve böylece
9 Eberhard, A.g.e., s. 46
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M.Ö. 3 üncü bin yılda bile Çin‟i hayrete değer derecede yüksek bir kültür
seviyesine çıkaran akıllı imparatorlarla baĢlar. Bu hususlar, Mançu devrinin
baĢlangıcında yazılan büyük devlet tarihinde toplanmaktadır.10 Modern
araĢtırmalar, eski kronolojinin yanlıĢ olduğunu ve eski zamanda yazılan tarih
kitabının bütün tarihlerini M.Ö. 900 yılına indiren yeni bir kronolojinin kabul
edilmesi gerektirdiğini ortaya koymaktadır. ġurası muhakkak ki modern
arkeoloji, Çin‟in eski cağlar hakkındaki rivayetlerini ve raporlarını tamamıyla
çürütmektedir. Arkeoloji, M.Ö. 3 üncü binyılda mevcut olduğu iddia olunan
böyle yüksek bir kültürün hiçbir izi görülmediğini, ancak M.Ö. 1000 yılından
itibaren gerçek bir “Çin” kültüründen bahsedebileceğimizi göstermiĢtir.11
Eski Çin DüĢüncesinin oluĢumu
Birbirinden oldukça ayrı topluluklar arasında benzer inanç ve
adetlerin olduğu bulunmuĢtur. Kara ve deniz üzerindeki ticari yollar aynı
zamanda kültürel etkilerin de yayıldığı yollardı. Ġlk insanlar, birer tüccar ve
kâĢif olarak Tylor‟un12 zamanında inanılandan daha çok giriĢimciydiler. Son
zamanlarda elde edilen kanıtlar, dünyanın hemen hemen hiçbir yerinin, eski
çağların büyük uygarlıklarının etkilerinden bağımsız kalmadığını ve bu
uygarlıkların, tarihlerinin hiçbir periyodunda “mükemmel bir izolasyon”
durumunda bulunmadıklarını ortaya koymaktadır.13 Adetler ve düĢünce
biçimleri bir ülkeye getiriliyor, bölgesel gelenekler ve bölgesel düĢünce
biçimleriyle harmanlanıyordu. Eski Çin‟de de “kültür karıĢımı”
bulunmaktaydı.14 Laufer15, Çin‟deki kültür karıĢımına değinirken, Ģunları
yazmıĢtır; “Çin bir millet değil, bir imparatorluk, etnik değil, politik bir
birimdir. Dolayısıyla, herhangi bir kültürel düĢünceyi, ilk anda sadece Çin
Ġmparatorluğunun sınırları içinde göze çarptığından dolayı, Çin‟lilere mal
etmek kadar büyük bir hata yapılamaz.”16 Han hanedanlığında(M.Ö.200M.S.200), büyük toprak sahipleri ve saray soylularından oluĢan bir memur
tabakası, Mandarin sınıfı17 geliĢti. Bu toplumsal sistemde tüm yöneticiler,
10 Eberhard, A.g.e., s. 11
11 A.g.e., s. 12
12 Ġngiliz antropolog. Londra doğumlu olan Sir Edward Burnett Tylor (2 Ekim 1832–
2
Ocak 1917), Darwin'in evrim teorisinden de etkilenerek dünya yüzündeki kültürleri üç ana
bölüme ayırmıĢtır. Tylor, Batı kültürü ve uygarlığını basamağın en üstüne, "savage'' denilen
yabanileri en alta, geçiĢ döneminde olan "barbarları'' da ortaya yerleĢtirmiĢtir. O'na göre dünya
yüzündeki bütün toplumlar bu basamaklan ağır ağır çıkarak bir gün Batı uygarlığı düzeyine
ulaĢacaklardır.
13 Mackenzie, A.g.e., s. 13
14 A.g.e., s. 14
15 Berthold Laufer (11 Ekim 1874 - 13 Eylül 1934) Alman yahudilerinden Amerikalı bir
antropolojist ve oryantalisttir.
16 Mackenzie, A.g.e., s. 318
17 Eberhard bu mandarin denilen gruba “gentry” adını vermektedir.
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hatta imparatorların kendisi bile, bilgisini ve yeteneklerini sürekli
geliĢtirmeliydi. M.Ö. 3. yüzyılda, Çin‟in dünyanın merkezi olduğu
düĢüncesinin iyice yoğunluk kazandığı zamandı ve imparator “Gök‟ün Oğlu”
olmuĢtu.18
Eski Çin DüĢüncesi
Çin‟de yazı, takriben M.Ö. 1500‟lerde icat edilmiĢ olmalıdır. Bilinen
en eski yazılı belgeler, Shang sülalesinin (takriben M.Ö. 1450-1050)
“Falyazıtları” dır.19 Günümüzde ise, Çin olarak bilinen coğrafyada üç din ya
da öğreti bulunmaktadır. Bunlar, Taoculuk, Konfiçyüsçülük ve Budizm‟dir.
Bir Çinli kendini Taoist ya da Konfüçyen olarak tanımlayabilir. Bu nedenle
burada bugünkü Çinlinin çoğunlukla davranıĢ kodlarına yerleĢmiĢ olan TaoKonfüçyüs-Buddha anlayıĢının temellerine kısaca değinilecek ve bazı
öğretileri belirtilecektir.
Taoizmin en ünlü kurucusu ve ilk öğretmeni, hakkında çok az Ģey
bilinen ya da hiçbir Ģey bilinmeyen Lao Tze20‟dir.21 Lao-tse‟nın akidesine din
denilemez. Bu, bir nevi toplum felsefesidir. Bunun için bir kiĢinin hem
konfüçyanist, hem de taoist olması mümkündür.22 Lao Tze tarafından
düĢünüldüğü gibi, saf Taoizm, Siddhartha Gautama‟nın Budizmi gördüğü
gibi, metafiziksel ve efsanevidir. Benzer Ģekilde, geniĢ ve ĢaĢırtıcı bir hayat ve
kâinat düĢüncesi temeline dayanmaktadır. BaĢlangıçta yokluktan her Ģeyin
ortaya çıkmasını sağlayan bir yaratıcı ve yönetici olduğunu kabul eder. Bu
güç, faaliyet halindeyken, Tao olarak adlandırılır. Hareket etmeye, yaratmaya
ve birliğin var olmasını sağlamaya baĢladığı zamandan beri bu Ģekilde
anılmaktadır. Yani Tao önceden vardı, fakat isimsizdi ve tamamen
anlaĢılamazdı. Bazı yazarlara göre, o, hiçbir Ģey yokken bile mevcuttu.23
Konfüçyüs Ġ.Ö. 551‟de doğdu ve Ġ.Ö. 479 yılında öldü. Bu iki
bilgenin en azından bir kere görüĢtükleri yönünde Çin inanıĢları
bulunmaktadır. Fakat bu, Batılı ve Çinli bilim adamları tarafından kabul
edilmemektedir. Konfüçyüs, yazılarında Lao Tze‟ye doğrudan bir hitapta
bulunmaz.24 Konfüçyüs, Kung-fu-dse‟nin (bu da “Usta Kung” anlamına
gelmektedir) LatinleĢtirilmiĢ halidir.25 Konfüçyüs, Kuzeydoğu Çin‟de,
18 Uhlig, A.g.e., s. 35
19 Eberhard, A.g.e., s. 71
20 Ġ.Ö.604‟te doğduğu ve Ġ.Ö.532‟den az zaman sonra öldüğü kabul edilmektedir.
21 Mackenzie, A.g.e., s. 250
22 Eberhard, A.g.e., s. 50
23 Mackenzie, A.g.e., s. 248
24 A.g.e., s. 250
25 Paul Strathern, 90 Dakikada Konfüçyüs, (Ter. Yücel Sivri), (Ġstanbul: GendaĢ A.ġ., 1997),
s. 11
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bugünkü kıyı taĢrası ġantung‟un güneybatısındaki Lu Beyliği‟nde doğmuĢ
olup, ġang Hanedanı krallarının soyundan geldiği söylenir.26 Dokuz klasiğin
tartıĢılmaz ve yüce bilgi kaynağı olarak görülen ilk beĢ kitabından dördü
büyük bir olasılıkla Konfüçyüs‟ün elinden çıkmıĢtır. 27 Bu beĢ yüce kitaptan
sonra yine onlar kadar önemli olan ve saygı gören Dört Klasik gelmektedir.
Çoğunlukla Konfüçyüs‟ün önemli sözlerini ve görüĢlerini içeren bu kitapların
hiçbirine Konfüçyüs‟ün eli değmemiĢ, öğrencileri ya da izleyicileri tarafından
kaleme alınmıĢlardır. 28
Konfüçyüs‟ün ahlak akidesi halk tabakası içindir. Bundan dolayı
hemen yalnız eski gök dinin unsurlarını, yani kuzey kavimlerinden gelen
ananeleri ihtiva ediyordu. Ona göre, gök, keyfi olarak idare eden ilahi bir
müstebit değil, fakat kanuniyetin tecessümüdür. Gök kendi baĢına hareket
etmez, Tao denilen dünya kanununa göre hareket eder. Nasıl gökyüzünde
güneĢ, ay ve yıldızlar kanunlara göre hareket ediyorlarsa, insan da dünyada bu
dünya kanununun çerçevesi içinde hareket etmelidir, dünya kanununa aykırı
hareket etmemelidir.29 Metafizik, mantık, bilgi nazariyesi, yani Batıda büyük
bir rol oynayan felsefe kolları, Konfüçyüs‟ü hiç ilgilendirmez. Ona bir din
kurucusu da denemez, çünkü onunu bahsettiği ve Ģart koĢtuğu gök dini, ondan
önce de aynı Ģekilde mevcuttu. O, bu fikirleri ilk defa sistemleĢtiren
adamdır.30 Lao Tse ile Konfüçyüs arasındaki fark, Konfüçyüs‟ün insanın
kendi kendini geliĢtirerek, eğiterek olgunlaĢmasını istemesi, Lao Tse‟nin ise
anlamlı bir yaĢam için doğaya, doğa yasalarına uymaya önem vermesidir.
Batılı araĢtırmacılar bu iki akım arasında derin ayrılıklar görmeye ve
göstermeye çalıĢırken Çinli bilgeler hep ortak yönleri vurgulamıĢlardır.31
Çincede hükümet (zheng/cheng) ve dürüstlük (zheng/cheng)
sözcükleri benzer biçimde yazılır ve aynı Ģekilde söylenir.32 Konfüçyüs‟ün de
belirttiği Çinli yönetim sanatına göre, sevilmek ve saygı duyulmak isteyen
yönetici, çok çalıĢanları ödüllendirip tembelleri cezalandırmalıdır. Katı
olabilir, ama dürüst ve adil olmalı, hiçbir zaman rütbesini zorbaca
emrindekilere karĢı kullanmamalıdır.33 Ticarette çok dikkatli ve iyi niyetli,

26 Strathern, A.g.e., s. 15
27 Konfüçyüs Söyleşimler, (Ter. Ġsmail Akyıldız), (Ġstanbul: Gün Yayınları, 1988), s. 17
28 A.g.e., s. 18
29 Eberhard, A.g.e., s. 46
30 A.g.e., s. 48
31 Störig, A.g.e., s. 174
32 Thomas Cleary, Konfüçyüs Düşüncesinin Temelleri, (Ter. Sibel Özbudun), (Ġstanbul:
Anahtar Kitaplar, 1997), s. 181
33 Chen Yu, Dunhuang Efsaneleri, İpek Yolunda Anlatılan Efsaneler, (Türkçesi Nur Yener),
(Ġstanbul: Okyanus Yayınları, 2000), s. 28
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harcamalarda tutumlu olunmalı ve insanlara sevgiyle yaklaĢılmalıdır.34 Bir
ülke iyi yönetiliyorsa, yoksulluk ve düĢkünlüğün varlığı utanç verici bir
Ģeydir. 35 Bireysel ahlak açısından düĢünülürse, Konfüçyüs‟e göre, “ġeref
sahibi insan kendi karakteri üzerine kafa yorarken, ondan aĢağı olanlar
mevkilerini düĢünürler. ġeref sahibi insan adaleti arzularken, ondan aĢağı
olanların istediği menfaatleridir.”36 Aynı zamanda Konfüçyüs, yaĢlananlar
için çocuksuz hayatın pek yalnız bir hayat olduğunu söyler ve Çin‟deki eski
bir deyiĢi “Bir ailede üç hazine vardır-horoz ötüĢü, köpek havlaması ve çocuk
ağlaması” hatırlatır.37
Mo Tse (M.Ö. 500-396)‟ye göre, “Eski imparatorlar ülkeyi
yönetirlerken iki Ģeyin, ülkenin zenginliğinin ve nüfusunun çoğalmasına
dikkat ederlerdi.38
Tseng Tzu ise vücudunu anne ve babası tarafından verilen bir
armağan olarak görüyordu39 ki Çinliler hala böyle düĢünürler.
Meng-tse (M.Ö.372-289) ve Hsün-tse (M.Ö.298-238) Konfüçyüs
taraftarıdırlar. Her ikisi de “alimler” denilen sınıfa mensupturlar ve bugünkü
Shantung (ġandung)‟da, yani Doğu Çin‟de doğmuĢlardır. Her ikisi de
Konfüçyüs‟ün fikirlerini geliĢtirmeğe çalıĢmıĢlardır.40
Mo Ti (479-381): Mo Ti‟nin okulu, toplumun esas prensiplerini
değiĢtiriyordu. Ġnsan, yüksek tabakaya mensup bir baĢkasını tıpkı kendi
babası kadar sevmelidir. Muhtelif bölgelerde yaĢayan tüccarlar cemiyetler
kurmuĢlardır ve bir tüccar kuzeyden güneye seyahat ettiği zaman, orada onu
meslektaĢları, akraba olmadıkları halde, bir arkadaĢ ve akraba gibi
karĢılarlardı. Yüksek tabakaya mensup herkes birbirine böyle bağlanmalıdır.
Sonra tutumlu olmalıdır, Konfüçyanistler gibi boĢ ritler için fazla para sarf
etmemelidir. 41
Sidhartha Gautama (Buddha) (YaklaĢık M.Ö. 563-483) toplumu
yöneten ve savunan savaĢçılar sınıfına mensup bir ailedendi. 16 yaĢında
evlenmiĢ, 29 yaĢında kendini gerçeğin aranmasına vermiĢti. 35 yaĢında
34 Konfüçyüs Söyleşimler, s. 22
35 Konfüçyüs, Seçmeler –Lun Yü-, (Çev. Mehmet TürdeĢ), (Ankara: Sarmal Yayıncılık, t.y.),
s. 47
36 Seçme Konuşmalar, (Türkçesi: Hakan Arslanbenzer), (Ġstanbul: ġule Yayınları, Mayıs
2000), s. 37
37 Yu, A.g.e., s. 108
38 Störig, A.g.e., s. 152
39 Konfüçyüs Söyleşimler, s. 75
40 Eberhard, A.g.e., s. 55
41 A.g.e., s. 56
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Buddha‟lığa ulaĢtı.42 Buddha, insanlara, bilgiye varmanın yolunu öğretecekti.
Budizm‟in ilk adımı, “Dört Soylu Gerçeği” ya da “Dört Yüce Gerçeği”
kavramaktan, bilmekten geçer. Buddha, topluma yaptığı ilk konuĢmasında
açıklar: “Her Ģey Dukkha‟dır.” Dukkha yani evrendeki acı.
Birinci Soylu Gerçek: Evrendeki acının, insan varlığının ıstırabının
bilincinde olmak. Doğum, hastalık, ayrılık, ölüm vb. her Ģey acıdır ama bu acı
sonsuz ve değiĢmez değildir.
Ġkinci Soylu Gerçek: Bu acının kaynağının bilincine varmak. Acının
kaynağı, hırstır, arzudur, doyumsuz isteklerdir. Bilgisizlikten ve ĢaĢkınlıktan
doğar.
Üçüncü Soylu Gerçek: Hırsı, arzuyu yenerek acının üstesinden
gelinebilir.
Dördüncü Soylu Gerçek: Aydınlanmak ya da “Nirvana” ya
ulaĢmak.43
19. ve 20. ASIRDA ÇĠN DÜġÜNCESĠ
ġeyler içindeki çeliĢkinin yasası, yani karĢıtların birliği yasası,
materyalist diyalektiğin temel yasasıdır. Lenin : “Doğru anlamda diyalektik,
insanın özündeki çeliĢkilerin incelenmesidir” diyor. Lenin bu yasadan, sık sık,
diyalektiğin aslı diye söz eder ve buna, diyalektiğin özü de der. Alman
Filozofu Hegel diyalektiği, idealist bir diyalektikti. Proletarya hareketinin
büyük adamları Marks ve Engels, insanın bilgi tarihindeki olumlu
baĢarılarının bir sentezini yapmıĢlar ve özellikle Hegel diyalektiğinin aklauygun öğelerini seçip benimseyerek diyalektik materyalizm ve tarihsel
materyalizm teorilerini yaratmıĢlar ve böylece düĢünce tarihinde eĢi
görülmemiĢ bir devrim meydana gelmiĢtir. Daha sonraları, Lenin ve Stalin, bu
büyük teoriyi daha da geliĢtirmiĢlerdir. Çin‟e giren bu teori, Çin düĢünce
dünyasına büyük değiĢiklikler getirmiĢtir.44
Devrim öncesi Çin toplumunda komprador Çin burjuvazisi kendi
ahlaki değerler sistemini yaratamamıĢtı. Ġlk Çin devrimcilerinin bir bölümü
bile, yaĢamlarının güç dönemlerinde Konfüçyüsçülüğün “erdemli” dünyasına
sığınırdı. Örneğin, Çan Kay-Ģek‟in 1934‟de kurduğu “Yeni YaĢam Hareketi”
su katılmamıĢ bir Konfüçyüsçü örgüttü. Dolayısıyla, Çin‟de bu iki dünya
görüĢü dıĢında bir insani değerler sistemi yoktu. Bu yüzden, Birçok ÇKP

42 Diane Collinson ve Robert Wilkinson, Otuz BeşDoğu Filozofu, (Çev. Metin Berke, Hamdi
Bravo, Sibel Özbudun, Berna F.Ünler), (Ankara: Ayraç Yayınları, 2000), s. 78
43 Zeynep Oral, Uzak Doğu’m, 2. Baskı, (Ġstanbul: Doğan Kitapçılık, Mayıs 2000), s. 30
44 Mao, Teori ve Pratik, ss. 24-29
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üyesinin komünist kiĢiliğinin derinliklerinde bir Konfüçyüsçü bilge gizli gizli
yaĢamaya devam ediyordu.45
Çinlilerde Hıristiyan, Müslüman ve Musevilerde olduğu gibi bir ilahi
yaratıcı ya da din anlayıĢı yoktur. Çince‟de “mabet” kelimesi, “resmi bina”
kelimesiyle aynıdır. Demek ki Çin mimarisinde, Batı mimarisinde o kadar
mühim olan ve ev inĢaatından ayrılan kilise, manastır gibi binalar da
noksandır.46 Agnes Smedley, “Çin halkı din konusunda çetin cevizdir. Onlara
bu konuda yaklaĢabilmenin en iyi yolu bir sel ya da açlık felaketinde, “tek
gerçek inanç” olarak gördükleri bir tabak pirinç uzatmaktır. Bu kadın onları
savaĢla yakalamaya çalıĢtı ama bir tabak pirinç sunmadı”47 demektedir.
Moğol Yüan Hanedanlığı döneminde, Hıristiyanlar Çin‟de Moğollarla siyasi
iĢbirliği yaptıklarından, üzerlerine büyük bir düĢmanlık çekmiĢlerdi.48 Bu
nedenle, hanedanlığın çöktüğü 1357 yılında Çin Milli Hareketinin Ming
Hanedanı önderliğinde zafere ulaĢmasıyla Minglerin iktidarı baĢladığında, Çin
topraklarında Hıristiyanlara ait olan her Ģey sistemli bir Ģekilde yok edilmiĢtir.
Bazı yazarlar, çağdaĢ Çin‟in tarihi, dıĢ güçlerin topraklarına ya da Çinli
düĢünceye müdahalelerinin tarihidir49 diyorlar. Aslında sadece çağdaĢ Çin
değil, tüm Çin tarihi aynı durumdadır.
Brzezinski‟ye göre, Çin‟de profesyonelce eğitilmiĢ ve en iyilerin
seçildiği merkezi bir bürokrasi, birliği bir arada tutan bağları oluĢturuyordu.50
Ancak bu bürokrasiye karĢı tarihte sayısız halk ayaklanmaları gerçekleĢmiĢtir.
Binlerce yıllık Han tarihinde toprak ağalarının ve asillerin kara yönetimine
karĢı irili ufaklı yüzlerce köylü ayaklanması olmuĢtur. Ve hanedan
değiĢmelerinin çoğu, bu köylü ayaklanmalarının sonucu olarak ortaya
çıkmıĢtır. Çin‟deki bütün milliyetler yabancı zulmüne karĢı direnmiĢ ve onu
silkip atmak için hep baĢkaldırmıĢlardır.51 Agnes Smedley, Çin için: “Bu ülke
dünyanın tüm halklarının en sabırlı ve dayanıklısı.52” demektedir. George
45 Han Suyin, Sabah Tufanı II, Mao Zetung ve Çin Devrimi 1949-1975, (Çev. Dr. M. KürĢat
Bozkurt), 2. Basım, (Ġstanbul: Berfin Yayınları, Mayıs 1999), s. 509
46 Eberhard, A.g.e., s. 70
47 Agnes Smedley, Çin Halkının Japon Emperyalizmine Karşı Savaşı, (Çev. Nesrin Arman),
1. Basım, (Ġstanbul: Ġnter Yayınları, Mayıs 1991), s. 276.
48 Hans Wilhelm Haussig, İpek Yolu ve Orta Asya Kültür Tarihi, (Çev. Müjdat Kayayerli),
(Ġstanbul: Ötüken Yayınları, 2001), s. 251
49 Rene Cagnat ve Michel Jan, İmparatorluklar Beşiği – SSCB, Çin ve İslam’ın Arasında
Orta Asya’nın Yazgısı, (Çev. Erden Akbulut ve T. Ahmet ġensılay), 1. Baskı, (Ġstanbul: Alan
Yayıncılık, Haziran 1992), s. 331
50 Zbigniew Brzezinski, Büyük Satranç Tahtası, (Çev. Ertuğrul DikbaĢ ve Ergun Kocabıyık),
(Ġstanbul: Sabah Yayınları, Aralık 1998), s. 17
51 Mao Zedung, Yeni Demokratik Devrim, (Türkçesi Sırrı Bulut), 4. Baskı, (Ġstanbul: Umut
Yayımcılık, 1993), s. 34
52 Smedley, A.g.e., s. 12
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Crell de zor ve baskı, Kubilay han zamanından beri süren bir gelenek
durumunu almıĢ ve elli yıl sürmüĢ olan savaĢlar da bu geleneklere yenilerini
eklemiĢtir53 değerlendirmesini yapmaktadır. Ancak elli yıl değil Konfüçyüs
zamanından beri Çin‟de cezaların çok ağır olduğunu biliyoruz.
Mehmet Öğütçü Çinlilerin müzakere kültürü üzerinde durur ve “Çin‟li
müzakereciler Ģahsi iliĢkilerin psikolojik boyutunu kullanmayı iyi bilirler.
ġahsi iliĢkilere dayandırılan müzakere yoluyla taleplere olumlu bakan
yükümlülük ve tutumlar yaratılmasını amaçlarlar. Eski dostların kullanılması,
utanma ve sempati yaratımı, eleĢtiri ve sözsüz iletiĢim gibi tekniklerin gerçek
boyutları Batılılar tarafından genellikle pek anlaĢılamaz” 54 yargısında
bulunur. Aynı zamanda, siyasi, askeri ya da ekonomik olsun, müzakereyi bir
sanat olarak görür ve çok ciddiye alırlar. Hem kendi pozisyonlarını iyi
hazırlar, hem de karĢı tarafın gücünü, zaafını iyi tahlil ederler55” der.
Çinlilerin daha zayıf ülkeler ile daha güçlü (daha güçlü patronları olan
ülkeler) ülkelere karĢı kuvvet kullanımı fark etmemektedir. Daha büyük bir
kuvvete ya da bir kuvvetin üyesine karĢı kuvvet kullanımında tarihsel
kayıtlara girdiğimizde aĢağıdaki taktik listesi görülebilir.
-

Psikolojik darbe yaratmak için sürprizi kullanmak

-

KarĢı tarafta politik baskı yaratmak için kayıplara zorlamak

KarĢı tarafta politik problemler yaratmak için veya muhatap
birleĢikleri bölmek için gerginlik yaratmak
KarĢı tarafı, boyun eğme ve gerginliği yükseltme arasında bir
seçim yapma ile karĢı karĢıya getirerek bir oldubitti yaratmak.
Çinliler çatıĢmalarda daha güçlü olanlara karĢı bu metotların hepsini
kullanır.56 Ayrıca geleneksel anlayıĢa göre, komutanların moral gücü onların
askeri imkân ve kabiliyetlerinden daha önemlidir.57
Eski Çin felsefesiyle, Çinliler, o zamana kadar yalnız Çin‟i kültür
memleketi olarak gösteriyorlar, diğer memleketlerin hepsini barbar
sayıyorlardı. Onların Çin medeniyetine katabilecekleri ya çok az Ģey vardı ya
da hiçbir Ģey yoktu ve imparatorluk sarayıyla kurabilecekleri tek gerçek iliĢki
saygıyla boyun eğmeydi. Bu nedenle Mançu döneminde Çin dıĢiĢleri
53 George Crell, Rus’ların Asya Siyaseti, (Çev. Serhat Bayram), (Ġstanbul: Toker Yayınları,
1990), s. 9
54 Öğütçü, A.g.e., s. 135
55 A.g.e., s. 136
56 Mark Burles and Abram N. Shulsky, Patterns in China’s Use of Force: Evidence from
History and Doctrinal Writings, MR 1160-AF, (Santa Monica, Calif.: RAND Publications,
2000), p. 41
57 A.g.e., p. 80
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bakanlığının yerine bir (Haraç) Kabul Dairesi vardı.58 Diğer taraftan John
Barrow‟a59 göre Çin‟in hiçbir yerinde tuvalet de yoktu, inzivaya çekilecek bir
yer de60.
Bir Çinlinin Hun ordusu raporunda; (M.Ö. 140)“Çin geleneği,
yabancıları, yabancılara karĢı savaĢtırmaktır. Mümkün mertebe Hunlar ile
karĢı karĢıya gelinmemelidir”61 demektedir.
Sun Zi‟ye göre zaferi elde
etmenin dört metodu vardır. En fazla tercih edilenden itibaren;
SavaĢta en büyük öneme sahip olan Ģey düĢmanın stratejisine
taarruz etmek,
-

Onu müttefiklerinden ayırmak,

-

Onun ordusuna taarruz etmek,

En kötü politika Ģehirlere taarruz etmektir. BaĢka alternatif
kalmamıĢsa Ģehirlere taarruz edilebilir.
Tercih edilenler ilk iki metod olup, bunlar kuvvet kullanımından daha
fazla diplomatik ve psikolojik taktileri içerirler ve karar vermek daha
kolaydır.62
Çin tarihinde baĢka toprakların iĢgalinin ağırlık nedeni ekonomik idi.
Çoğunlukla ithalat ve ihracat tehlikeye girdiğinde veya engellendiğinde askeri
harekat gerçekleĢtirilirdi. Tarım havzasında bile ticarete engel bir güç
kalmadığında asker bulundurmaktan vazgeçilir ve tasarruf edilirdi. Mehmet
Öğütçü, Çinlilerin kendileri dıĢında oluĢturulduğuna inandıkları uluslar arası
hukuka, Batılı normlara güvenmediklerini, kendilerini hep özel bir kategori
olarak gördüklerini ve baĢkalarıyla karĢılaĢtırılmayı sevmediklerini anlatır.63
Erol Mütercimler‟e göre, Çin‟in uluslar arası iliĢkiler anlayıĢı, ittifaklardan
çok akılcı iliĢkilere dayanan ve büyük devlet hegemonyacılığına karĢı bir
anlayıĢtır.64 Huntington‟a göre, tarihsel olarak Çinliler iç ve dıĢ iliĢkiler
arasında keskin bir ayrım yapmamaktadır. Dünya düzeni görüĢleri, Çin iç
58 Julia Lovell, Çin Seddi, Dünyaya KarĢı 3000 Yıl, 1. Baskı, (Ġstanbul: NTV Yayınları,
Mayıs 2008), ss. 4-7
59 1793 yılında Ġngiltere‟nin Çin Ġmparatoruna gönderdiği Macartney heyetinden, denetçi.
60 Sir John Barrow, Travels in China, (Londra, T. Cadell ve W. Davies, 1806), s. 107,111‟den
aktaran Julia Lovell, Çin Seddi, Dünyaya KarĢı 3000 Yıl, s. 7
61 M. Orhan Bayrak, Türk İmparatorlukları Tarihi, 1. Baskı, (Ġstanbul: Bilge Karınca
Yayınları, Nisan 2002), s. 32
62 Burles and Shulsky, A.g.e., p. 82
63 Mehmet Öğütçü, Geleceğimiz Asya'da mı? : Yaralı Asya, Çin ve Türkiye, (Ġstanbul: AD
Kitapçılık (ġefik Matbaası), 1999), s. 135
64 Erol Mütercimler, 21. Yüzyıl ve Türkiye, Ġkinci Basım, (Ġstanbul: Güncel Yayıncılık, ġubat
2000), s. 357
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düzeninin çıkarımından daha baĢka bir Ģey değildir. Roderick MacFarquhar‟ın
görüĢü de Huntington‟u destekler. Bu görüĢe göre, geleneksel Çinli dünya
görüĢü, dikkatlice eklemlenmiĢ hiyerarĢik bir toplumun Konfüçyüsçü
vizyonunun yansımasıydı. Yabancı hükümdarlar ve devletlerin Eski Çin
Ġmparatorluğu‟na tabi olduğu varsayılıyordu. Gökyüzünde iki güneĢ olmadığı
gibi, yeryüzünde de iki hükümdar olamazdı. Sonuç olarak Çinliler çok
kutuplu, hatta çok taraflı güvenlik kavramlarına yakınlık duymamaktadır.
Asyalılar genellikle uluslararası iliĢkilerde hiyerarĢiyi kabul etmeye
isteklidir.65
BATILI DÜġÜNCENĠN ÇĠN DÜġÜNCESĠNE ETKĠSĠ
Bugün Batı, kültürel kodlarını Eski Yunan, Roma ve Hıristiyan olarak
tanımlamaktadır. Bu nedenle batının değerlendirilmesinde Eski Yunan Felsefe
Okulu‟nun incelenmesi önemli bir yer tutar. Bu çerçevede, Eflatun‟un, ruhun
üç bölümden; bir arzu eden, bir mantıklı ve bir de kendisinin thymos ya da
“duygu” olarak adlandırdığı bölümden oluĢtuğu görüĢü66 dikkate alınabilir.
Gerek manavın öz değer duygusunda görülen alçak gönüllü biçimiyle, gerekse
bir Sezar ya da Stalin‟deki megalothymia biçimindeki thymos, Batı politik
felsefesi için her zaman merkezi bir konu olmuĢtur.67 Ancak Doğu‟da bu
durumun geçerli olmadığını görürüz. Uyumlu ve yumuĢak olma eğilimindeki
Çinlilerin her türlü aĢırılıktan ve tek yanlı oluĢtan kaçındıkları söylenebilir.
“Ya Ģu ya bu”nun yerini her yerde “hem o hem bu” almıĢtır. KarĢıtlıkları yok
etmeden uzlaĢtırma ve barıĢa ulaĢma eğilimi, Çinlileri öyle hoĢgörülü
kılmıĢtır ki batılılar bunun enginliğini anlamakta güçlük çekmiĢlerdir.68
Burada, düĢünsel temelde batı ile doğunun farkı açık olarak görülmektedir.
Ancak Ģu da bir gerçektir ki, verilen dersler pratikte pek uygulanmamaktadır.
Batıdaki güçlü thymosu olan liderlerin iktidar mücadeleleri aynı Ģekilde
doğuda da bulunmaktadır. Doğuda çözüm, hükümette faziletli insanların
bulunması iken, batıda, Eflatun‟a göre en iyi hükümet biçimi, aklı, arzuyu ve
thymos‟u, yani ruhun her üç yanını da aynı Ģekilde en iyi tatmin edebilen
hükümet biçimidir.
YaĢamda var olan hiçbir liberal toplum, bütünüyle isothymia 69‟ya
dayanmaz. Hepsi de bu kendi tercih ettikleri ilkelere ters bile düĢse

65 Samuel P. Huntington, Medeniyetler Çatışması ve Dünya Düzeninin Yeniden Kurulması,
(Çev. M. Turhan, C. Soydemir, Y. Eradam), Orijinal Metin, (Ġstanbul: Okuyanus Yayınları,
Haziran 2002), s. 349
66 Francis Fukuyama, Tarihin Sonu ve Son İnsan, (Ter. Zülfü Dicleli), (Ġstanbul: Gün
Yayıncılık, 1999), s. 13
67 Fukuyama, A.g.e., s. 188
68 Störig, A.g.e., s. 172
69 EĢitlik duygusu
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megalothymia70‟nın tehlikesiz, ehlileĢmiĢ bir biçimine belli ölçülerde izin
vermek zorundadır.71 Machiavelli için de –Ģöhret arzusu anlamındamegalothymia merkezi bir öneme sahiptir. 72 Mao‟ya göre, sınıflar mücadele
eder, bazı sınıflar zafere ulaĢır, diğerleri yok edilir. Bu tarihtir, binlerce yıldır
süre gelen uygarlık tarihidir. Bu görüĢ açısından tarihi yorumlamaya tarihsel
materyalizm adı verilir, bu görüĢ açısının karĢısında olmak ise tarihsel
ülkücülüktür.73 Eflatun ve Machiavelli bireyin tahlilini yaparken, Konfüçyüs
ve Mao‟nun yaklaĢımında toplumların tahlili yapılmaktadır. Burada yine
bireyselciliğin temel olduğu batı felsefesi ile ataerkil bir kültüre sahip ve biz
fikrinin temel olduğu doğu arasındaki farka Ģahit olunmaktadır.
Marks‟ın dediği gibi, “Teori, kitleleri kavradı mıydı, maddi bir güç
haline gelir.” Mao, “Gerçek kahramanlar, kitlelerdir; buna karĢılık bizler
genellikle çocuksu ve cahilizdir” 74 der. Kitle hareketlerine Çin yabancı
değildir. Tarih boyunca çok ayaklanmalara sahne olmuĢtur kalabalık Çin.
Ancak, Çin‟deki tarihsel hareketlerin, Göğün Oğlu‟na karĢı ideolojik bir
ayaklanma değil, aç ve fakir halkın idarecilere karĢı bir ayaklanması olarak
görülmesi gerekmektedir. Mao, taklitçilikten kaçınılmasını, her yeni ve güzel
Ģeyin özümsenmesini istiyordu. “Bugün iĢimize yarayabilecek her Ģeyi
sindirmeli, yabancı ülkelerin, mesela birçok yabancı kapitalist ülkenin
aydınlık devre ait kültürü gibi, eski kültürlerden de yararlanmalıyız. Bununla
beraber, yabancı ülkelerden gelen her Ģey, gıdaların geçtiği iĢlemlerden
geçmelidir. “Tam BatılılaĢma”yı salık vermek çok hatalı bir görüĢtür.
Yabancılardan gelen Ģeyleri sadece Ģekil bakımından sindirmek, vaktiyle
Çin‟e çok zararlar verdi. Onun için Komünistler, Marksizmi Çin‟de
uygularken, Marksizmin evrensel gerçeğiyle Çin Devrimi‟nin objektif
pratiğini birleĢtirmek zorundadırlar.”75 Diğer bir deyiĢle Marksizm, milletin
özel nitelikleriyle birleĢir ve bir milli Ģekil alırsa ancak o zaman faydalı olur.
Çin kültürünün kendine özgü bir Ģekli, yani belli bir Ģekli olmalıdır.76
ABD siyasi anlayıĢı, Amerika‟nın menfaatleri içinde olduğuna karar
verildiğinde, diğer bir ülkenin hükümranlığına tek taraflı olarak tecavüz etme
hakkına sahip olduğunu söylemektedir. Aslında Çin‟in siyasi anlayıĢı da
70 Üstünlük duygusu
71 Fukuyama, A.g.e., s. 330
72 A.g.e., s. 189
73 Mao Zedung, Doğumunun 100. Yılında Başkan Mao’dan Seçme Sözler (Kızıl Kitap),
(Ġstanbul: Umut Yayımcılık, Kasım 1993), s. 15
74 Thomson, A.g.e., s. 73
75 Mao, Yeni Demokratik Devrim, s. 101
76 Mao, Yeni Demokratik Devrim, s. 102
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batıdan hiçbir Ģekilde farklı değildir. Ancak Evan A. Feigenbaum son derece
farklı bir yaklaĢımla Ģu değerlendirmeyi yapmaktadır. “Hükümranlık
meselesindeki bu nispeten esnek olmayan tutum, Çin diplomatik geleneğinin
iki eski inanıĢından kaynaklanmaktadır. Bunlardan birincisi, Çinli
stratejistlerin analizlerini, dünyanın büyük ve küçük, geliĢmiĢ ve geliĢmekte
olan ülkelerden oluĢmuĢ olduğu gerçeğine dayandırmasıdır. Ġkincisi,
muhafazakâr Çin yaklaĢımı, hükümranlığın geliĢmekte olan ülkelerin son
savunma hattı olduğunu kabul etmektedir77” demektedir.
Ancak nedense konu Güney Çin Denizi olunca, ada/adacık ve
kayalıklardaki egemenlik sorunu olunca Çin‟in bu görüĢü kendi lehine
değiĢikliğe uğramaktadır. Bu Ģüpheleri destekler Ģekilde, Çin baĢbakan
Yardımcısı, Çin‟in Güney Çin Denizi üzerinde tartıĢılmaz egemenlik hakkı
olduğunu açıklamıĢ ve kaynakların ortak değerlendirilmesi için çağrı
yapmıĢtır.78 Çin, Spratly ve Paracel Adalarında olduğu gibi bütün Güney Çin
Denizi üzerinde egemenlik iddiasında bulunmaktadır. Güney Çin Denizi,
Çin‟in Tayvan ve Tibet üzerindeki egemenlik iddialarıyla aynı seviyeye
gelmiĢtir.79 Aynı zamanda Çin eĢitsiz anlaĢmalardan söz etmektedir. Daha
önce Japonya, Rusya ve Ġngiltere ile olan eĢitsiz anlaĢmalar vardır. Çin,
Syemireçya ve AĢağı Ġli havzasını Rusya‟ya veren eĢitsiz anlaĢmayı da hiçbir
zaman tanımamıĢtır.80 Çin bunlarla da kalmayarak tarihsel haklardan
bahsetmektedir. DıĢ politikasında tarihsel hakları gerekçe göstererek
taleplerde bulunabilmektedir. Gerçekte, tarihsel bir gerçeklik burada da
karĢımıza çıkmaktadır. Gücü olan kuralı koymaktadır.
Çin‟in amaçları açıktır. Çin‟in güçlenen endüstrisi yeni enerji ve ham
madde kaynakları, ihracatçıları yeni pazarlar talep etmekte, diplomatları
uluslar arası organizasyonlarda desteğe ihtiyaç duymakta ve propagandası
gerekli olursa Amerika‟yı karĢılamak için müttefiklerinden ileri Çinli
ekonomik gruplara kadar halen destek aramaktadır.81 Kamu bilincinde derin
izleri olan, sadakat ve itaat kavramları sayesinde, denizaĢırı göç eden Çinli
topluluklar da anayurtta kalan ailelerine ve yeryüzünün merkezi saydıkları
Çin anavatanına, “Orta Krallığa” olan bağlılıklarından pek az bir Ģey
77 Evan A. Feigenbaum, “China's Challenge to Pax Americana”, The Washington Quarterly,
Summer 2001, p. 33
78 Mehmet Sami Denker, 2000’li Yıllarda Asya-Pasifik Bölgesinin Güvenliği Muhtemel
Gelişmeler ve Büyük Güç Etkileşimi, (Ankara: Avrasya Stratejik AraĢtırmalar Merkezi
Yayınları, 2000), s. 20
79 Richard Sokolsky, Angel Rabasa, C.R. Neu, The Role of Southeast Asia in U.S.Strategy
Toward China, MR-1170-AF, (Santa Monica, Calif.: RAND Publications, 2000), p. 2
80 Oliver Roy, Yeni Orta Asya Ya da Ulusların İmal Edilişi, (Çev. Mehmet Moralı), 1. Basım,
(Ġstanbul: Metis Yayınları, Mart 2000), s. 254
81 Joshua Eisenman, and Joshua Kurlantzick, “China‟s Africa Strategy”, Current History,
May 2006, pp. 219-220
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kaybederler.82 Çin kültürünün temel öğelerinden olan Konfüçyüs hayat
tarzının iki temel taĢı olan, sadakat (Cong) ve evlatça baş eğme (Ģiao), bütün
bu topluluklara ortaktır. Çin kasabasına “dönüp” orada akrabalarını bulan,
atalarının evini tamir ettiren veya baĢka türlü yatırımlar yapan, Malezyalı
veya Amerikalı Çinli çoktur. Bu Ģekilde anavatandan kaynaklanan eski
iliĢkiler tazeliklerini pek kaybetmeden sürer. Dolayısıyla bütün Kuzey Pasifik
Okyanusu havzası büyük bir Çin kökenli alıĢveriĢ, haberleĢme, dayanıĢma
ağıyla canlıdır.83 Önümüzdeki dönemde de hem Çin dünyaya, hem de dünya
Çin‟e daha fazla uyum sağlamak zorundadır.84
Çin, sadece Orta Asya‟ya istinaden açık ekonomik politikalarını
sürdürse ve ekonomik büyümesini devam ettirse, kaçınılmaz olarak Orta
Asya‟nın birçok alanında Rusya‟nın olduğundan daha önemli bir hale
gelecektir.85 Diğer taraftan birçok durumda Çin‟in Orta Asya‟daki rolü
Amerika‟nın bölgedeki politik amaçlarını desteklemektedir. Çin, Ġslamcı
fanatizme karĢı bir güçtür ve kararlı, laik bölgesel rejimleri
desteklemektedir.86 Çin-Rusya stratejik ortaklığı, Orta Asya‟da radikal
Ġslamcı tehlikeye karĢı Rusya ve Çin ile birlikte müĢterek gayretleri
geliĢtirirken, Hindistan ve Japonya ile askeri ve güvenlik iĢbirliğine destek
olmaktadır.87
Nicholas Berry, “kendi ırklarının üstünlüğüne inanmıĢ olmaları,
yabancıları -Uygurlar ve Tibetliler hariç- hâkimiyetleri altına almaları için bir
gerekçe değildir. Bir hâkimiyet ideolojisi olmadan, Çin için emperyalist bir
güç olacağı endiĢesi mesnetsiz kalacaktır”88 diyor. Çin‟in batılılar gibi
emperyalist olmayacağı doğrudur. Çünkü batılılar yüzde 90 zenginliği alır,
kalanını da yerli iĢbirlikçilerine verirlerdi. Ama Çin paylaĢmayı hiç
düĢünmemektedir. Son asırlarda batı dünyasının zenginleĢerek bugünlere
gelmesine neden olan emperyalizm/sömürgecilik süreci bitmiĢ olup, Çin‟in de
hâlihazırda böyle bir imkânı bulunmamaktadır. Aynı zamanda gerek doğal
kaynak gerekse de gelir olarak dünya zenginliğinden Çin toplumunda kiĢi baĢı
82 Atilla Sönmez, Doğu Asya Mucizesi ve Bunalımı Türkiye İçin Dersler, 1. Baskı, (Ġstanbul:
Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, ġubat 2001), s. 75
83 Sönmez, A.g.e., s. 75
84 Aldo Kaslowski,Boğaziçi Üniversitesi, Yükselen Güç Çin ve Türkiye’ye Etkileri (China’s
Rise and Turkey), (Ġstanbul: TÜSĠAD DıĢ Politika Forumu Konferans Serisi-1, t.y.), s. 5
85 Mark Burles, Chinese Policy Toward Russia and the Central Asian Republics, MR-1045AF, (Santa Monica, Calif.: Rand Publications, 1999), p. 47
86 A.g.e., p. 62
87 Ariel Cohen, The Russia-China Friendship and Cooperation Treaty: A Strategic Shift in
EuroAsia?, Washington DC., The Heritage Foundation, Backgrounder, No. 1459, July 18,
2001, p. 2
88 Strategic Analysis, Haziran 2000‟den aktaran Yılmaz Tezkan, Uzak ve Eski Komşumuz
Çin, 1. Basım, (Ġstanbul: Ülke Kitapları, Mart 2002), s. 174
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düĢen miktarın azlığı da dikkat çekicidir. Bu hususların ve 30 yılı aĢkındır
uygulanan nüfus politikası nedeniyle tek çocuk olarak yetiĢmenin paylaĢmayı
bilmeme gibi olumsuzluklarını taĢıyan geleceğin yeni yönetici ve elit
kadrolarının Çin‟i önümüzdeki süreçte daha saldırgan, ortaksız ve paydaĢsız
yapacağı değerlendirilmektedir.
SONUÇ
Mançu Hanedanlığı döneminin baĢında yazılan Büyük Devlet
Tarihinde belirtilen hususların arkeoloji bilimi çerçevesinde incelenmesi
neticesinde, hayal ürünü oldukları ve Çin‟in tarihinin M.Ö. 900‟den itibaren
baĢlatılması gerektiği tespit edilmektedir. Aynı zamanda tarih boyunca
gerçekleĢen kültür karıĢımı süreci dikkate alındığında, Çin‟in bir millet değil
bir imparatorluk, etnik değil politik bir birim olduğu görülmektedir.
Çinli düĢünce yapısı, kuzeyli ve güneyli kültürlerin etkileri ile Çin‟de
mevcut üç büyük din ya da öğretinin (Taoculuk, Konfüçyüsçülük ve Budizm)
etkileri altında oluĢmuĢtur. Ancak 19. Yüzyıl sonlarında, emperyalizme karĢı
ezilen halkların savunulmasını üstlenmeye çalıĢan sosyalist düĢünce Çin‟de de
etkisini hissettirmektedir. Azınlık Mançu Hanedanlığı yönetimi ile onları
etkilerine alan baĢta Ġngilizler olmak üzere Fransız ve Japon emperyalizmi, bu
düĢünce akımının Çin‟de doğup büyümesine ve 1949 tarihi itibariyle de Çin‟e
hakim olmasına neden olmuĢtur. Ancak Çin‟de gerçekleĢen bu büyük altüst
oluĢa rağmen toplumun kültürel hafızasını tamamen değiĢtirmek pek mümkün
görünmemektedir. Yalnızca Mao‟nun da kabul ettiği gibi yeni düĢünceler ve
kültürlerle harmanlanan eski düĢünceler ve kültürler zenginleĢtirilmektedir.
Çinli düĢünce yapısının olaylara karĢı tepkisi dikkate alındığında, Çin‟e ve
Çinlilere karĢı geliĢtirilebilecek hareket tarzları aĢağıdaki Ģekilde
özetlenebilir.
Sun Zi‟yi izleyen Çinli düĢüncesinde, kiĢi, kurum, kuruluĢ ya da
devletlere karĢı doğrudan bir taarruz, muhatap alma ya da eyleme giriĢme söz
konusu olmamaktadır. Çoğunlukla dolaylı yöntemler uygulanmakta,
muhatabın düĢüncesine, stratejisine taarruz edilmekte ve zaman faktörü
sabırla kullanılmaktadır. Kendi çıkarlarını korumak ve geliĢtirmek isteyen ve
acele eden tarafın hata yapması beklenmektedir. Böyle bir durumla
karĢılaĢıldığında öncelik Çinli düĢünceyi müttefiklerinden ayırmaya
verilmelidir. Yalnız kalan saldırgan zayıflayacak ve taarruz gücü azalacaktır.
Aynı anda saldıranın niyetinin deĢifre edilmesi de gerekçelerin etkisini
ortadan kaldıracaktır.
Günümüzde Çinli stratejistler hareket tarzlarını tespit ederken diğer
toplumların geçmiĢte yaptıklarını inceleyerek karar vermektedirler. Üretimin
yaratıcılık tarafında eksiklikler bulunmaktadır. Hâlbuki Orta Asyalı ve batılı
kültürün ne zaman, nasıl hareket edeceğini kestirmek güçtür. Tarihsel süreçte
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son Roma‟ya89 kadar görülmüĢtür ki onların kuralları kendilerine özgü ve
yaratıcıdır. Elliott‟un90 anlattığı fiyat grafiklerindeki paternleri andırır.
Kendinden önceki paternlere benzese de tekrarı değildir. Çinlinin hareket
tarzının ise geçmiĢinde saklı olduğu kabul edilebilir.
Çinliler ataerkil aile yapısına sadık olduklarından hem aile içinde
hem de uluslar arası arenada hiyerarĢik yapıya fazlası ile eğilimlidirler. Peter
ilkesine91 göre hiyerarĢik organizasyonlarda yer alan her birey kendi
yeteneksizlik düzeyine doğru yükselme eğilimindedir. Büyük olmak için
mücadele edilebilir. Bunun için her yükselen yeni gücün benzersiz bir kültür,
birikim ve yapıya ihtiyacı vardır. Tarihsel olarak Çin‟de geliĢmeyi sağlayan
güçler kuzeyli halklar olmuĢlardır. Son dönemdeki Yuan ve Mançu
hanedanlıkları açık örnekler olarak incelenebilir.
Çinliler bir kriz duygusu yaratmak için kuvvet kullanırlar. Çincede
“kriz” anlamına gelen weiji, iki karakterden oluĢmaktadır. Bunlar “tehlike” ve
“fırsat”tır. Bütünsel anlamda bir olumsuzluk anlamına gelmemektedir.
Krizlerle muhataplarına cehennemi yaĢatma hususunda ustadırlar, ancak
kendilerini de aynı atmosferden uzak tutamamaktadırlar. Bu duruma eylemsiz
kriz ortamı diyebiliriz. Geri dönüĢü mümkün olmayan eylemli kriz Çinli için
de poker oyunundan farksız olacaktır. Weiji, ulaĢılamayacak Ģey için kazanç
elde etme fırsatını sağlamaktadır.92 Bu durumda Çinli düĢünceye karĢı ya
umulanın ötesinde çok Ģiddetli bir tepki vermenin ya da tepkisiz kalıp ısrarla
mevcudu koruyarak, bu Ģekilde problem tarafın onlar olduğunu göstermenin,
devam veya tamam kararını onların vermesini beklemenin daha uygun olacağı
değerlendirilmektedir.
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NECÎB MAHFÛZ‘UN HÂN EL-HALÎLÎ ROMANINDA
MEKÂN ĠZLEĞĠ
AYSEL ERGÜL KESKĠN*
ÖZET
Modern Mısır Edebiyatının en ünlü ve Nobel ödüllü yazarı olan
Necîb Mahfûz‟un, 1946 yılında yayımlanan Hân el-Halîlî romanı,
adından da anlaĢılacağı üzere mekân unsurunun, roman karakteri olarak
ortaya çıktığı bir eserdir. Yazar bu eserinde, anlatmak istediği toplumsal
olayları ve iliĢkileri, mekân zemininde temellendirerek, mekân
unsurunun önemini okuyucuya birinci elden duyumsatmıĢtır. Romanda
adı geçen mekânların karmaĢık mimari yapısı ve kargaĢası, roman
karakterlerinin psikolojik yapılarıyla son derece örtüĢmektedir.
Bu çalıĢmamızda, roman karakterleriyle kaynaĢıp bütünleĢmiĢ
bir mekân olgusunu, Necîb Mahfûz‟un, Hân el-Halîlî romanı zemininde
irdelemeye çalıĢtık.
Anahtar Kelimeler: Necîb Mahfûz, Mısır romanı, Hân elHalîlî, mekân
ABSTRACT
The Concept of Setting in the Novel ―Hân el-Halîlî‖ by Necîb
Mahfûz
The novel “Hân el-Halîlî”, published in 1946 by Necib Mahfûz,
the most famous and Nobel Awarded author of modern Egyptian
Literature, is a work in which the element of setting, as it is understood
from the name, appears novel character. The author made the reader
feel the importance of setting element by founding the social events and
relationships he wanted to narrate on the basis of setting. The complex
architectural structure and confusion of the settings mentioned in the
novel correspond to the psychological nature of the characters of novel.
In this study, we tried to examine the concept of setting matched
and integrated with the characters of the novel on the basis of Hân elHalîlî” by Necip Mahfûz.
Key Words: Necib Mahfûz, Egyptian Novel, Hân el-Halîlî,
setting.

Necîb Mahfûz: Modern Mısır Edebiyatının en ünlü roman yazarı Necîb
Mahfûz, 11 Aralık 1911‟de, çocukluk yıllarını geçirdiği el-Cemâliyye
semtinde doğdu. Sonra el-Huseyn ve el-‛Abbâsiyye gibi hem eserlerinde hem
de özel hayatında önemli yere sahip olan Mısır‟ın eski semtlerinde yaĢadı. Ġlk
ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra 1934 yılında Kahire Üniversitesi
* Doç. Dr., Atatürk Üniv. Edebiyat Fak. Doğu Dilleri ve Ed. Bölümü Arap Dili ve Ed.
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. aergul@atauni.edu.tr // aysergul@hotmail.com
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Felsefe Bölümünden mezun oldu. Öğrencilik döneminde edebiyatla
ilgilenmeye baĢlayan Mahfûz, master tezini hazırlarken, o dönemlerde
okuduğu el-‛Akkâd ve Tahâ Huseyn‟den etkilenerek, tercih anlamında felsefe
ile edebiyat arasında büyük bir çekiĢme yaĢadı. Mezun olduktan sonra,
değiĢik devlet kademelerinde görevler yaptı. Edebî yolculuğuna, öyküler
yazarak baĢladı. Bunları, tarihî ve sosyal içerikli romanları takip etti. Bütün
roman ve öykülerinin konusu, Mısır‟da geçmektedir. Daha sonraki yıllarda,
sinema için birkaç senaryo yazdı. O, eserleri en çok sinema ve televizyona
aktarılan bir yazardır. Elliyi aĢkın roman ve hikâyesi bulunmaktadır.
Eserlerinin büyük çoğunluğu, otuz üç dile çevrilmiĢtir. En önemli eserleri
arasında Zukâku‟l-Midak, es-Sülâsiyye, Hân el-Halîlî, Evlâd Hâratinâ, Bidâye
ve Nihâye bulunmaktadır. Yazar, pek çok edebiyat ödülünün yanı sıra 1988
yılında Nobel Edebiyat Ödülünü aldı. 30 Ağustos 2006 yılında vefat etti.1
Romanın özeti Ģöyledir:
Kahire‟de Bayındırlık Bakanlığında küçük bir memur olarak çalışan
Ahmed Akif, 1941 yılı Eylül ayında, ailesiyle birlikte oturduğu es-Sekâkînî
semtinden Hân el-Halîlî semtine taşınır. Bu ani taşınmadan dolayı Ahmed
Akif şaşkınlık içindedir. Kalbinde, eski evine karşı bir özlem ve eski bir halk
semtine taşındığına dair bir hüzün olmakla birlikte; cehenneme dönen
tehlikeli bir bölgeden uzaklaştığı için de bir rahatlık hisseder. Labirent gibi
yollardan ve iç içe geçmiş sokaklardan geçerek yeni taşındıkları apartman
dairesine ulaşır. Semtin karmaşık ve sosyal statüsü düşük yapısı Ahmed
Akif‟in hiç hoşuna gitmese de, II. Dünya Savaşı sırasında es-Sekâkîni‟deki
evlerinden daha güvenlikli olan Hân el-Halilî‟deki bu apartman dairesine
taşınmaktan başka çareleri kalmamıştır. Liseden sonra öğrenimini bırakmak
zorunda kalarak, bir konuda uzmanlaşma fırsatı bulamayan Ahmed Akif,
büyük bir tutkuyla okumaya bağlanmıştır. Babası, ihmalle zarara neden
olduğu için çalıştığı daireden emekli edilmiş, bu yüzden büyük oğul Ahmed
Akif, eğitimini yarıda keserek, çökmüş ailesini geçindirmek ve daha sonra biri
yıllar önce ölen, diğeri ise Mısır bankasında memur olan iki küçük kardeşini
yetiştirmek için küçük bir işe girmeye mecbur kalmıştır. Kırk yaşında
olmasına rağmen henüz evlenememiş; utangaç, çekingen ve düşünsel bir
olgunluğa erişememiş; içinde ukde kalan hukuk tahsilini yapamamanın,
bulunmayı istediği iyi bir sosyal konumda olamamanın verdiği eziklikleri ve
gel gitleri yaşayan korkak bir karakterdir Ahmed Akif. el-Huseyn semtindeki
yeni evlerine taşındıklarının ikinci günü, sabahleyin, apartmanlarının
koridorunda gördüğü, henüz on altı yaşlarında olduğu anlaşılan komşu kızı
1 www. sis.gov.erg/VR/Figure./arabic/html/3i.htm.; Necîb Mahfûz hakkında ayrıntılı bilgi için
bkz. „Abdu‟l-Muhsin Tâhâ Bedr, Tatavvuru‟r-Rivâyeti‟l-„Arabiyyeti‟l-Hadîse fî Mısr (18701938), Kahire 1983; Ürün, Kazım, Necip Mahfuz ve Toplumsal Gerçekçi Romanları, Konya
1999; Yıldız, Musa, Necîb Mahfûz‟un Sembolik Romanları (YayımlanmamıĢ Doktora Tezi),
G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 1998;
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Nevâl ile karşılaşınca, onun gözlerinden etkilenerek heyecanlanır. Ailesine
bakmak ve kardeşlerini yetiştirmek için evlilik hayatından bile özveride
bulunmuştur. Daha sonra ise maaşının az ve yaşının büyük olması neden
olarak gösterilip evlenmek istediği kızlar tarafından reddedilmiştir. Bu tatsız
olaylar karşısında Ahmed Akif büyük hayal kırıklıkları yaşamış, bundan sonra
kadınları kötülemek ve her türlü kötülüğü onlara yükleyerek kendini
rahatlatmak gibi bir huy geliştirmiş ve kadınlara düşman olmuştur. Ancak
diğer yandan da içini, kadınlara karşı sevgi ve öfkeyle karışık derin duygular
kaplamaya devam etmiştir.
Yeni taşındıkları semtte, Hattat Nûnû adlı tabelacı dükkânının sahibiyle
tanışır ve dostluk kurar. Kalender, candan kişiliği ve hayata bakışıyla onu
şaşırtan Nûnû‟dan çok hoşlanır. Onun tavsiyesi üzerine, semtin daha çok
okumuş kişilerinin bir araya geldiği ez- Zehrâ‟ Kahvehanesine gitmeye başlar
ve orada, sosyalist düşünce yapısına sahip olan Avukat Ahmed Râşid ve çeşitli
devlet dairelerinde memur olarak çalışan mahalle sakinleriyle tanışır. Bu
arada kalbini titreten genç kızı bir gün penceresinin karşısındaki dairenin
balkonunda görür. Bu kız, komşuları Ahmed Halil ile Tevhide Hanımın kızları
olan Nevâl‟dir. Nevâl, „Abbâsiyye Kız Lisesi‟nde okumakta olan on altı
yaşlarında, güzel gözlü, esmer, tatlı ruhlu ve çekici bir genç kızdır. Ahmed
Arif ile Nevâl hemen hemen her gün balkonlardan birbirlerine sevgi yüklü
bakışlarla bakmayı adet haline getirirler. Yaşının büyük ve kendisinin
yakışıklı bir kişi olmadığını bilmesine rağmen Ahmed Arif, bu güzel kızı
sevmekten, onu hayal etmekten kendini alamaz ve onunla evlenmek ister. Bu
arada Ramazan ayı başlamıştır. İki sevgili balkon, pencere ve sık sık yapılan
bombalamalardan korunmak için indikleri sığınakta göz göze gelmeye devam
ederler. Ramazanın sonlarına doğru, Asyût‟taki bankada memur olarak
çalışan küçük kardeşi Ruşdî, tayininin Kahire‟deki merkeze çıktığını,
bayramdan sonra orada yeni işine başlayacağını ve Arefe günü orada
olacağını bildiren bir mektup gönderir. Anne Devlet Hanım ve Baba Akif Bey
bu habere çok sevinirler. Ruşdî, Ahmed Akif‟in aksine daha esprili, sempatik
ve hareketli bir gençtir. Eve geldiği günden itibaren, odasının penceresinden
karşıdaki balkonda gördüğü genç kızdan hoşlanır. Bu kız, komşu kızı
Nevâl‟dir. Ruşdî, ağabeyi gibi çekingen olmadığı için kızı, gittiği yerlerde
takip eder, peşine düşer ve kısa zamanda kızın gönlünü çeler. Ancak gece
hayatından, içki ve kumardan bir türlü kendini alamayan Ruşdî hastalanır.
Sağlığı gün be gün bozulur ve sonunda vereme yakalandığı anlaşılır.
Sanatoryuma yatırılır. Orada sağlığı daha çok bozulur. Tekrar eve getirirler.
Aile hüzün ve acılar içinde kalır. Nevâl‟in babası da Ruşdi‟nin hastalığının
verem olduğunu öğrenince, genç kızına bu hastalığın bulaşmasından
korkarak, onu ziyaret etmesini yasaklar. Bu durum karşısında Nevâl, kederler
içinde kıvranır. Ruşdî, artık Nevâl‟in adını anmaz. Acılarını yalnız başına
yaşar. Hastalığı uzayınca, rapor alma hakkı kalmadığı için Ruşdî işinden de
ayrılmak zorunda kalır. Bu durum onun üzüntüsünü bir kat daha artırır. Artık
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hastalığı da iyice şiddetlenmiş, bir deri bir kemik kalmış ve sararıp solmuştur.
Tekrar sanatoryuma yatmak ister. Ancak buna fırsat kalmadan ölür. Aile,
büyük acılar yaşar. Anne Devlet Hanım, oğlunu kaybetmenin acısını yaşadığı
bu semtten ve komşularından çok sıkılmıştır. Yeni bir semte taşınmak ister.
Ahmed Akif, annesinin bu isteği üzerine ev aramaya başlar. Ancak nüfusu
gittikçe artan Kahire‟de, o günlerde ev bulmak çok zordur. Sonunda ezZeytûn banliyösünde bir daire bulunur. Aile, Hân el-Halîlî‟nin kara
hatıralarından ayrılacağı için sevinir. Ahmed Akif ise, arada bir de olsa
karşılaştığı Nevâl‟e hâlâ âşıktır. Ancak, bir yandan kardeşi Ruşdî‟yi
kaybetmenin diğer taraftan da âşık olduğu Nevâl‟den ayrılmanın acısını
içinde taşıyarak ve geçmişe sırt dönerek bu semtten ayrılır.
Hân el-Halîlî Romanında Mekân İzleği: Anlatı esasına dayalı edebî
eserlerde mekânlar bir dekor, bir fon olmaktan ziyade, roman karakterlerinin
havasını bizlere getirme ve iç dünyalarını dikkatlere sunma görevini
üstlenirler. "Özellikle de ev çevreleri, kişilerin düz değişmeceli ya da
eğretilemeli dışavurumları olarak görülebilir. İnsanın yaşadığı ev, kendisinin
bir uzantısıdır. Evini betimlemekle o kişiyi betimlemiş olursunuz."2
Dolayısıyla kiĢilerin yaĢadıkları çevreler, aynı zamanda onların ortamları
olup, bu ortamların tasvir edilmesiyle, roman kiĢilerinin psiko-sosyal
yapılarının ipuçları okuyucuya ilk elden sunulur. Mekânların, kaçınılmaz yol
arkadaĢı kiĢilerdir.
Mekân, kiĢi-yer birlikteliğinin vazgeçilmez unsurudur. Roman
karakterlerinin tanımlanması ve onlarla ilgili olarak okuyucunun zihninde
anlamlı imgeler yaratılmasında fonksiyon gücü en yüksek unsurlardan biridir.
Mehmet Tekin‟in belirttiği gibi mekân unsuru, “ bir “tanıtım” veya “takdim”
sorununun ötesinde işlevsel bir özellik taşır. Böylece romancı, mekân
unsurunu: “Olayların cereyan ettiği çevreyi tanıtmak, roman kahramanlarını
çizmek, toplumu yansıtmak, atmosfer yaratmak” yönünde kullanabilir.
Aslında bunların hepsinin temelinde yatan gerçek, anlatılanlara „sahihlik”
kazandırma endişesidir.”3
Yazarın, Hân el-Halîlî romanına bir semt ismi seçerek, mekân
unsurunun eser üzerindeki mührünü, daha ilk elden okuyucuya duyumsatmak
istediğini gözlemlemekteyiz. Çünkü ona göre, insanın duygu ve hislerine bir
hareket noktası olması için onun mutlaka bir yer ve olayla irtibatı olması
gerekir. Necîb Mahfûz‟u motive eden Ģey, toplumsal problemleri bile
çözmede kullandığı bu semt hayatıdır.4 Yazar, hayata dair en önemli
deneyimlerini, kenar semtler ve orada yaĢayan insanların hayatı sevmeleri
2 R. WELLEK ve A. WARREN, Yazın Kuramı, Çev: Yurdanur Salman ve Suat Karantay,
Adam Yayıncılık, Ġstanbul 2001, s. 261.
3 Tekin, Mehmet, Roman Sanatı (Romanın Unsurları), Ġstanbul 2001, s.129.
4 Ürün, Kazım, Necip Mahfuz ve Toplumsal Gerçekçi Romanları, s. 145.
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üzerine kurulu felsefelerinden edinir. Çünkü bu kenar semtler çocukluğu,
tarihi ve Mısır‟ın ruhunu temsil etmektedir.5
Gerçekten de Hân el-Halîlî romanında, Necîb Mahfûz‟un, romanın
geçtiği mekânlara olan aĢinalığını ve bu mekânlarla olan yakın iliĢkisini,
roman karakterlerinin çizimine de yansıtarak, hem olaylara hem de kiĢilere
gerçeklik kazandırarak okuyucuya sunduğunu gözlemlemekteyiz. Mekânın
gerçekliği ve tüm yönleriyle romanda yansıtılması, okuyucuyu aynı zamanda
roman karakterleri ve olaylar hakkında oturaklı değerlendirmelerin
yapılabileceği, zemini sağlam bir romanla karĢı karĢıya bırakmaktadır.
Yazarın, romanda cereyan eden olaylar için gerekli olan kurmaca
mekânlar değil; bizzat olayların akıĢına ve yapısına uygun, Mısır halkı
tarafından bilinen es-Sekâkînî, el-Huseyn ve Hân el-Halîlî semtlerini tasvir
etmeye ve roman karakterlerini, bu semtlerin ruhunu yansıtan, onların anlam
ve fonksiyonlarını ortaya koyan psikolojik ve sosyolojik portreleriyle çizmeye
çalıĢtığını duyumsamaktayız. Bu haliyle mekân, dıĢ dünyanın değil;
karakterlerin iç dünyalarının, psikolojik yapılarının ve bilinçaltlarının ortaya
konulmasında etkili bir faktördür.
Necîb Mahfûz‟un, II. Dünya SavaĢının baĢlarında ailesiyle birlikte, el‛Abbâsiyye‟den el-Huseyn semtine taĢındıklarından bahsetmesi, Hân el-Halîlî
romanındaki semt değiĢtirme olayında kendi deneyimlerinden faydalandığını
hissettirmektedir.6 Eserdeki roman kiĢilerinin ruhsal değiĢimleri, geliĢimleri
mekân değiĢimleriyle kendini göstermektedir. Bu anlamda mekân
değiĢikliklerinin olay, kiĢilerin hal ve hareketleri ve alıĢkanlıkları üzerinde
gösterdiği etkiyi göz ardı etmemek gerekir. Ahmed Akif es-Sekâkînî‟den elHuseyn semtine taĢındıklarında iki semt arasında bir mukayese yaparken,
geçmiĢ günleri ile yeni semtten beklentilerini Ģöyle dile getirir:
Her gün bu saatte âdeti olduğu üzere, es-Sekâkînî‟ye doğru yola
çıkarken, bu gün yönü değişiyor ve ilk defa el-Ezher‟e yöneliyordu. Bu
değişiklik, es-Sekâkînî‟de yıllarca süren, ömrünün onlarca yılını ve
çocukluk, gençlik ve orta yaşlılık hatıralarının neredeyse tümünü
saklayan uzun bir oturmadan sonra olmuştu. İlginç olan, taşınmanın
gündeme gelmesi ile gerçekleşmesi arasında sadece birkaç gün geçmiş
olmasıydı. Aslında, eski evlerinden memnundular ve onlara ömür boyu
oradan ayrılmayacaklarmış gibi geliyordu. Ancak birden bire, “Allah
bu korkunç semti kahretsin” bağırışları, korku ve ürperti ortalığı
kaplayıvermişti. Eski ev, geçen dünün anısı olurken, Hân el-Halîlî‟deki
yeni ev, bu günün ve yarının gerçeği oluyordu. Ahmed Akif, hayretle
“Düşmez kalkmaz bir Allah!” demekte haklıydı. Adam, bu ani
taşınmadan dolayı şaşkınlık içindeydi. Kalbi, önceki sevdiği evine
5 Ürün, Kazım, Necip Mahfuz ve Toplumsal Gerçekçi Romanları, s. 147.
6 A. g. e., s. 257.
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özlem duyuyor ve eski bir halk semtine düştüğü için kırgınlıkla
doluyordu.(…) Bu durumun da değişik bir tadı vardı. Çünkü yeni bir
şey keşfetmeye, bir değişimi karşılamaya yöneliyordu. 7

Onun bu mukayesesinde okuyucu aynı zamanda, anılarla yoğrulmuĢ,
değiĢtirilmiĢ mekânlarda, roman kiĢisinin iç dünyasının izlerini bulur. Yazar,
romanın baĢında, eski ve yeni semtin karĢılaĢtırmasını yaparken, okuyucuyu
aynı zamanda, yeni semtin özelliklerini algılama ve yaĢanacak olayları bu
semtin yapısına göre değerlendirme yönünde de hazırlamaktadır.
Romanda adı geçen es-Sekâkînî → tehlike;
el-Huseyn ve Hân el-Halîlî → güven ve manevî desteği sembolize
etmektedirler. Böylece romanda, Kahire‟nin semtleri arasındaki bir iç
çekiĢmeye de Ģahit olmaktayız.
Bunun yanı sıra yazarın, eserin baĢında baĢlattığı ve sonunda yinelediği
mekân değiĢikliklerinde, değiĢen ve geliĢen mekânların beraberlerinde
getirdikleri aksiyonlarla, olaylara hareket kazandırma ve aynı zamanda
olayların doğuracağı sonuçlara da bir geniĢlik, değiĢiklik ve çeĢitlilik
kazandırma amacının olduğu inancındayız. Çünkü eğer, Ahmed Akif ve ailesi
bu yeni semte taĢınmasalardı, ne sevgili Nevâl olayı, ne bu semtte Ahmed
Akif‟in kazandığı kahvehane alıĢkanlığı ve kahvehane arkadaĢları, ne yeniden
canlanan aĢk duygusu, heyecanlar, kardeĢiyle aynı kıza âĢık olmanın verdiği
onulmaz acılar, ne de bu semtin birbirinden farklı simaları ve belki de
RuĢdî‟nin vereme yakalanıp ölmesi gibi belli baĢlı birçok yeni ve farklı olay
yaĢanmayacaktı. ġahısların hareketleri, duygu dünyaları ve yaĢadıkları
çatıĢmalar gibi, eserin hareketliliği de durağan olacaktı.
Bu semtin insanları, içinde yaĢadıkları semtin hemen hemen bütün
sosyolojik, psikolojik, tarihî özelliklerini, bu mekânın mahsulleri olduklarını
haykırırcasına üstlerinde taĢırlar.
Eserdeki baht dönüĢümü ise, Ahmed Akif‟in Ģu sözlerinin de ele
verdiği gibi yine mekân üzerinden yapılmıĢtır:
“Yeni bir ev, yeni bir manzara, yeni bir hava ve yeni komşular. Belki de
talih değişir, şansı yenilenirdi. Belki sönük duyguları, üzerinden ölü
toprağını atar, yeniden canlanır ve uyanırdı. Bu, yeni bir şey ortaya
çıkarma, kumar oynama, umut arkasından koşmanın verdiği bir zevkti.
Hatta eskisine göre kültür düzeyi ve statüsü düşük bir semte
taşınmasından kaynaklanan, gizli bir kendini yüksekte görme zevkiydi.8
7 Necîb Mahfûz‟un Hân el-Halîlî romanı, 1999 yılında Bedrettin Aytaç tarafından Hân elHalilî‟de adıyla Türkçe‟ye çevrilmiĢ ve Papirüs Yayınları tarafından yayımlanmıĢtır.
ÇalıĢmamızda, romandan verdiğimiz alıntılar, bu çeviriden alınmıĢtır. Necîb Mahfûz, Hân elHalîlî‟de, s. 13.
8 Necîb Mahfûz, Hân el-Halîlî‟de, s. 13.
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Burada, mekân değiĢikliğinin baht üzerinde olumlu yönde bir değiĢiklik
yapması ümit edilirken, yeni semtin de, olayların geliĢiminde ne denli yol
gösterici ve etkin bir unsur olduğu ortaya koyulmaktadır.
Semt üzerinden yapılan tasvirler, okuyucuyu aynı zamanda semtin
kültürel alıĢkanlıkları, adetleri ve ramazan gelenekleri hakkında da
bilgilendirir:
“Güneşin son ışıklarının, arkalarında büyük dükkânların ve dolu
sofraları haber veren açık pencerelerin bulunduğu apartmanların
duvarlarından aşağıya indiğini gördü. Balkonlarda soğutulmak için
testiler dizilmiş ve beyaz şeffaf örtülerle örtülmüş hoşaf tabakları
serpilmişti. Hava ona kızartma kokuları ve fokurtusunu getirdi ve
yemeğin büyülü dünyasında sersemledi. Sonra bu pencereden, bir tarafı
eski Hân el-Halîlî‟ye bakan pencereye geçti. Pencereyi açıp, kenarına
kolunu dayadı. Eski semte baktı ve onu sessiz, suskun buldu. Teselli
verici kubbeleri parlıyordu.”9
Yeni semtin karmaĢık mimarisi, dolambaçlı sokakları ve kargaĢası
Ahmed Akif‟in karmaĢık iç dünyasıyla son derece örtüĢmektedir. ġöyle ki:
“el-Ezher meydanına varmıştı. Yeni hedefine doğru Hân el-Halîlî‟ye
yöneldi. Dar bir sokaktan, ulaşmayı istediği semte geçti. Orada,
aralarını sayısız yolların ve geçitlerin ayırdığı, sanki büyük bir kışla
gibi, insanı şaşırtan sağlı sollu uzanan yeni apartmanları yakından
gördü. Etrafında ise, güzel kahvehaneler ve değişik dükkânlarta‛miyye, hediyelik eşya ve kuyumcu dükkânları- göze çarptı. Ayrıca
ardı arkası kesilmeyen sarıklı, fesli, şapkalı insan topluluklarını gördü
ve kulakları, kendisinin ki gibi gergin sinirleri ayağa kaldıracak sesler,
bağırış çağırışlarla doldu. İçini bir şüphe ve sıkıntı kapladı.” 10
“Etrafına şaşkın bakışlarla baktı ve kendi kendine sordu: eski
semtini benimsediği gibi bu semti de benimseyebilecek miydi? Ve acaba
bu karmaşanın ortasında dünyasının işleriyle meşgulken, kendisine bir
yol açabilecek miydi?”11
Roman kiĢilerinin mekânlara bakıĢ açıları, bir anlamda karakterlerini
deĢifre eden göstergelerdir. Mütedeyyin bir yapıya sahip olan Baba Akif Bey
yeni taĢındıkları semte, kendi inanç penceresinden yaklaĢarak onu Ģöyle
tanımlar:

9 A. g.e., s. 73.
10 Necîb Mahfûz, Hân el-Halîlî‟de, s. 14-15.
11 A. g.e., s. 16.
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“Bu semt- Allah ondan razı olsun- Hz. Huseyn‟in himayesindedir. O,
dinin ve camilerin semtidir.”12 Ahmed Akif‟e dönerek:
“Sen el-Huseyn semti hakkında bir şey bilmiyorsun. En lezzetli ta„miyye,
en güzel bakla ezmesi, en iyi kebap, en iyi paça, sakatat burada bulunur. (…)
Burada hayat gece gündüz devam eder. Burada Hz. Peygamber‟in kızının
oğlu vardır ve bir komşu olarak da o yeter.”13
Hattat Nûnû Usta ise, yeni tanıĢtıkları zaman, Ahmed Akif‟e semt
hakkında bilgi verirken o da yine inanç yönünden yaklaĢarak ve mekân
unsurunun, kahramanların karakterlerini yönlendiren gücünü ortaya koyacak
Ģekilde semtlerini Ģöyle tasvir eder:
“İnanın. İnanın ki, o gerçekten sevimli, mübarek bir semttir. Adını aldığı
kişiden dolayı yücedir. Gelecek günler içinde ondan ayrılamayacağını, onsuz
yapamayacağını göreceksin. Derinlerden bir şey seni ona çağıracak…”14
Ahmed Akif mekânlarla öylesine özdeĢleĢen bir karakterdir ki, yeni odasının
penceresinin önünün açık olması ve oradan gökyüzünü rahatlıkla görmesi onu
çok mutlu eder. “Çünkü en çok korktuğu, baktığında dilsiz duvarlardan başka
bir şey görmemesiydi.”15 Dilsiz duvarlar, onun içini karartan, hayal
dünyasının daraltan, ruhtan yoksun mekânlardır. Ahmed Akif gibi hassas,
duygusal bir insanın böyle bir mekân içine hapsedilmesi, onun diri diri mezara
gömülmesi anlamına gelirdi. Ancak odasının karĢısına gelen diğer pencereden
dıĢarı baktığında, gördüğü manzara onun estetik anlayıĢına tamamen ters
düĢer ve bu semte karĢı nefret beslemesine neden olur:
“Orada değişik bir manzara gördü. En aşağıda, eski Hân el-Halîlî'ye
ulaşan, dükkânları kapalı, terk edilmiş gibi duran dar bir yol vardı.
Yolun öbür tarafında ise, pencere ve balkonları birbirine çok yakın
apartmanlar vardı. Sonra, her iki apartmanın damının birçok noktada
birleşmiş, karşılıklı katlarının da birleşik olduğunu, böylece onun iki
kanatlı bir apartman olduğu izlenimi verdiğini anladı. Yolun sol
tarafında ise, eski Hân el-Halîlî başlıyordu. Adam, orayı penceresinden
eski çatılar, harap pencereler ve kumaş ve ahşap tentelerin gölgelediği,
iç içe geçmiş yollar halinde gördü. Bunların arkasında, gökyüzünü
minareler, kubbeler, cami siluetleri ve duvarları dolduruyor ve hepsi
de, el-Mu'izz Kahire'si atmosferinin bir portresini sunuyordu. Bu
manzarayı ilk defa görüyordu ve yeni semtten nefretini artırmıştı.
Birbirini izleyen garip manzaraları gözden geçirmeye başladı. Bunlar,

12 A. g. e., s. 17.
13 A. g. e., s. 19.
14 Necîb Mahfûz, Hân el-Halîlî‟de, s. 44.
15 A. g. e., s. 18.
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kâğıttan başka bir şeye alışmamış, tabiat ve tarihi eserlerle hiç
tanışıklığı olmamış gözleri dehşete düşürmeye yeten manzaralardı.
(…)Pencereleri kapattı ve elbiselerini çıkardı. Sonra, cilbabını giydi,
takkesini taktı ve rabbine şöyle diyerek dua etti: "Allahım, burayı
hayırlı bir ev kıl."16
Görüldüğü üzere mekân o kadar önemli bir faktördür ki, olayların bir
öğesi olarak aksiyonların Ģekil almasına etki eder ve okuyucu olarak, eğer
esere mekân olarak seçilmiĢ bu semt, Ahmed Akif‟in alıĢtığı gibi daha estetik
ve nezih unsurlara sahip olsaydı, sanki olaylar daha farklı bir Ģekilde cereyan
ederdi Ģeklinde bir düĢünceye ulaĢmamıza neden olur.
Bu semte taĢınmadan önceki dönemlerde kimi zaman durağan mekân,
Ahmed Akif‟i o kadar rahatsız etmiĢ ve sıkmıĢtır ki, anne ve babasını,
Asyût‟taki kardeĢinin yanına göndererek, bir pansiyona taĢınmayı bile
düĢünmüĢtür. Mekân değiĢikliğinin, onun üzerinde yaratacağı etki, eserde
Ģöyle ifade edilir:
“En kolay çözüm bir pansiyona gitmesiydi. Aslında fikir hoşuna gitmişti.
Çünkü farkında olmadan bir değişiklik istiyordu. Kırk yılı aynı evde bir
günü ile bir yılı arasında hiçbir fark olmayan, vahşi bir yalnızlığın ezdiği
rutin bir hayat yaşayarak geçiren bekâr biri nasıl değişiklik istemezdi
ki?. Bu hayatı ne kadar benimsese ve alışsa da, ruhu onu gizliden gizliye
değişikliğe çekecekti. Tümden değişim!... Ancak bu defa fikirlerine uzun
süre teslim olmadı, çünkü burnuna hayallerinin akışını değiştiren garip
bir koku çarptı!.. Aniden de burnunun üzerinde eridi. Sanki önceden o
uzanırken bir rüzgâr esintisi onu kendisine taşımıştı ve bunu hayatında
ilk defa kokladığı hissini uyandırmıştı. Onu nasıl nitelendireceğini
bilemedi. Kötü de değildi, iyi de değildi. Ancak insana hoş geliyordu.
İçinde bir sakinlik ve derinlik vardı. Peki duygulara etkisi neydi?!..
Kesildikçe geliyordu. Acaba gecenin bu saatinde yakılan buhurlar
mıydı? Ya da bu garip semtin, oturanların içlerine sızan nefesleri mi
vardı?!...”17
Burada aynı zamanda, mekânın bir kokusunun olması da ona, canlı bir
boyut kazandırmaktadır. Vakanın geliĢtiği mekânlar olan bu eski Kahire
semtleri, Mısır kokmakta olup, romandaki koku unsurunun okuyucuya, mekân
olarak sunulduğunu sezmekteyiz.
Öte yandan yazarın gençlik yıllarında gidip gelmeye baĢladığı
kahvehaneler ve oralarda tanıdığı kiĢiler, onun üzerinde derin izler bırakmıĢ

16 Necîb Mahfûz, Hân el-Halîlî‟de, s. 18.
17 Necîb Mahfûz, Hân el-Halîlî‟de, s. 35.
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ve romanlarının vazgeçilmez mekânları haline gelmiĢtir.18 Bu romanda da,
adeta bir roman kahramanı olarak varlığını hissettiren kahvehaneler ortaya
çıkmaktadır:
“Yer değişikliğinin sebep olduğu tedirginlik ve gerilim yüzünden
Ahmed dikkatini okuma üzerinde toplayamadı ve zayıf, kesik bir
okumaya daldı. Gecenin bir saati geride kalmış ve gündüzün gürültüsü
susmuştu. Ancak onun yerini, çok geçmeden bütün semti Ravdatu‟lFerec‟teki halk tiyatrolarına çeviren daha şiddetli ve daha korkunç bir
gürültü almıştı. Bunun kaynağı ise, semtin etrafına yayılmış çok sayıda
kahvehaneydi. Radyo, marşları ve sözleri sertçe ve kuvvetle yayıyordu.
Sanki her daireden yayın yapar gibiydi. Garsonlar ise, yayvan, ezgili bir
sesle çağırıp istekte bulunuyorlardı. "Bir sade... yeşil çay... nargileye
tütün koy... nargile, tütünü sert olsun..." Tavla, domino taşları ve
oyuncuların sesleri duyuldu. Kendini evde değil, gelip geçenlerle dolu
bir yolda zannetti.”19
Kahvehane, aynı zamanda semt sakinlerinin portresini çizmektedir.
Hattat Nûnû, Ahmed Akif‟e ez-Zehrâ Kahvehanesini tavsiye ederken orayı
Ģöyle tasvir eder:
“Sana ez-Zehrâ kahvehanesini tavsiye ederim. Küçük bir kahvehanedir,
fakat bu semtin beyefendilerini bir araya toplar. Orada komşularındaki
temizliği tanıyacaksın.”20
Yazar, hem Ahmed Akif‟in iç dünyasını hem de mahalle sakinlerinin
pek çoğunu, müdavimleri olduğu ez-Zehrâ Kahvehanesinin atmosferinde
fiziksel, ruhsal ve sosyal kimlikleriyle Ģöyle tanımlar:
“İkinci günün akşamında ez-Zehra kahvesine doğru apartmandan
ayrıldı. Onu, eskiden İbrahim Paşa Caddesi olan Muhammed Ali el
Kebir Caddesinin girişinde buldu. Bir girişi Muhammed Ali Caddesinde,
diğeri yeni yola giden uzun geçide bakan iki girişli bir dükkân
hacmindeydi. Mahallede bu kahve gibi onlarca bulmuştu. Hatta semtin
kahvelerini her on kişiye bir tane düşecek şekilde saymıştı. Kahveye
yavaşça, tereddüt ederek yönelmişti. Çünkü kahvelere gitmeye ve
havasına alışmamıştı. Kapısından girmişti ki, Nûnû Ustayı efendilerden
bir grubun ortasında buldu, içlerinden biri de yöre halkındandı. Usta
onu gördü, gülerek kalktı ve kaba, sert sesiyle:
- Merhaba, buyur Ahmed Efendi!..

18 A. g. e., s. 73.
19 Necîb Mahfûz, Hân el-Halîlî‟de, s. 31.
20 A. g. e., s. 48.
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Ona ince uzun boyuyla, dudaklarında şaşkınlık ve utanma
gülümsemesiyle yaklaştı. Elini selamlamak için uzattı, onu kaba avucuyla
aldı, sonra şöyle diyerek topluluğa döndü:
- Yeni komşumuz Ahmed Efendi; Bayındırlık Bakanlığında memur. Adamlar
hep birden nezaket ve saygı göstermek için kalktılar, bu da onun şaşkınlık
ve utanmasını artırdı. Onları birer birer selamlamaya başladı, usta da
onları tanıştırıyordu:
-İlköğretim müfettişi Süleyman Atte Bey, tapudan Seyyid Arif
Efendi, yine tapudan Kemal Halil Efendi, avukat üstad Ahmed Râşid,
eşraftan Abbâs Şuffe.
Kendisine, aralarından bir yer açtılar ve hoş geldin dediler.
Onlara ısınmaya ve üzerindeki şaşkınlık ve çekinmeyi atmaya başladı.
Çok geçmeden içini gurur, yücelik ve mutluluk duyguları kapladı ve
bunları tatlı bir gülümseme ve canlı bir bakışla güzelce gizledi.
Bu insanlardan her bakımdan ve yönden üstün olduğuna bir
şüphesi kalmamıştı. O, es-Sekâkînî'den, onlar ise ed-Derrâse ve elCemâliyye'dendi. O bir düşünür ve yetkin bir akıldı. Onlar ise tüm bu
bakımlardan hiçbir şeydi. Hatta aralarında bulunmasının güzel bir
lütuf ve hoş bir alçakgönüllülük olduğunu düşündü. Ancak kendi
kendine, acaba bu topluluğa gücünün gerçeğini anlatmanın ve onları akli
ve kültürel meziyetlerine vakıf kılmanın yolu nedir diye sordu. Onları
büyüklüğüne nasıl ikna edecek ve kendisine saygı duymaya nasıl
çağıracaktı! Şüphesiz eğer sevgi bağı oluşursa ve buluşmalar
tekrarlanırsa bunlar da gelecekti. Bir iki oturuşu uzatsa bir şey olmazdı.
Bakışını, yeni yüzler arasında onları dikkatle izleyerek dolaştırdı. İşte bu
müfettiş Süleyman Atte, elli ya da daha fazla yaşlarında bir adam. İğrenç
derecede çirkin suratlı, kambur küçük vücutlu. Yüzü, alnının darlığı,
yanaklarının şişkinliği, gözlerinin yuvarlaklığı ve küçüklüğüyle çenesinin
büyüklüğü, burnunun yassılığıyla bir maymunu andırıyor. Ancak bir
maymunun hafifliği ve çevikliğinden yoksun. Yüzü sanki çirkinliğinin
günahının öder gibi, ağır, donuk, çirkin gözüküyor. Ondaki en güzel şey
ise, sağ elinin, tanecikleriyle oynadığı kehribar bir tespihti. Gariptir ki,
görünüşü çirkinliğine rağmen onda nefret değil, alay etme, eğlenme
hisleri uyandırmıştı. Davetli Seyyid Arif de, onunla yaklaşık aynı
yaşlarda küçük bedenli, kolları, bacakları ince biriydi. Teninde bir
yumuşaklık, bakışlarında temizlik vardı. Kemal Halil ise, gözlerinden
ağırbaşlılık okunan, giyim kuşamına, şıklığına özen gösteren, orta
boylu, şişmana yakın birisiydi. Toplulukta, yeni komşuyu en sıcak
karşılayan oydu. Sonra özel bir ilgiyle Ahmed Râşid'e yöneldi. Onu,
gençliğinin baharında biri olarak gördü. Yuvarlak yüzlü, dolgun büyük
kafalıydı, neredeyse yüzünün tamamını koyu siyah bir gözlük örtüyordu.
Bu genç ilgisini çekti, çünkü bir avukattı. Avukat okumuş adam demekti.

68

HÂN EL-HALÎLÎ ROMANINDA MEKÂN…/A. ERGÜL KESKĠN
Avukatlık da, başlangıçtan beri ümitlerinin bağlandığı ve itiraf etmese
de ulaşmaktan aciz kaldığı bir meslekti. Bilgin ve yazarları kıskandığı
gibi avukatları da kıskanıyordu. Onlardan birine, sanki sevdiği bir genç
kızla evlenen ve onu düşman görerek intikam almak için üzerine atılan
adamın diğerine duyduğu hisleri duymaya alışmıştı. Toplulukta, Abbas
Şuffe'den başkası kalmamıştı. O, esmer çirkin, kaba yüz hatları alçaklığı
ortaya koyan bir gençti. Bol bir cilbab ve terlik giymiş ve başına takke
takmamıştı. Kıvırcık saçları dağılmış ve çirkinliğini artırmıştı. Aşağılık
bir görüntüsü vardı, bir hapishane elbisesi eksikti.”21

Bu haliyle ez-Zehrâ Kahvehanesi, müdavimlerinin kiĢisel özelliklerini,
izlerini ve kokularını içinde barındıran bir mekândır.
Bu semte ait çizgileri ihtiva eden bu kahvehanede, kahvehanenin sahibi
ve birkaç müĢterisi gibi afyon içerek gerçeğin acısından kaçmaya çalıĢan ve
uyanık olmaktan nefret eden tipler olduğu gibi, yine orada tanıĢtığı semt
sakinlerinden Avukat Ahmed RâĢid ile entelektüel sohbetler, ona karĢı çıkma,
diğerlerine üstün gelme arzusu, övünme duygusunu tatmin de vardır. Bütün
bu duygu ve düĢünce yoğunluğu Ahmed Akif‟e, öncesi olmayan kahvehane
alıĢkanlığını kazandırır. Böylece alıĢkın olmadığı yeni bir mekân zemininde
kendini ifade etme ve içinde bulunduğu kültürel yalnızlığından biraz olsun
sıyrılma imkânı bulur Ahmed Akif.
KiĢilerin ruhsal durumlarına, sosyal statülerine, eğitim düzeylerine,
dünya görüĢlerine, aile yaĢantılarına bağlı olarak mekânlara yükledikleri
anlamlar ve mekân anlayıĢları farklılık gösterir. Kahvehane, Ahmed Akif için
entelektüel olduğunu gösterme ve bu yönüyle büyüklenme; Hattat Nûnû ve
birkaç arkadaĢı için buluĢma ve nutuk atma, Avukat Ahmed RâĢid için felsefî
tartıĢmalar yapma mekânıdır.
Eserde önemli bir yere sahip diğer bir mekân ise, balkon ve
pencerelerdir. BakıĢma, oynaĢma, tanıĢma ve aĢkın alevlendiği mekânlar
olarak gözler önüne serilmektedir. Aynı zamanda bu mekânlar, dıĢarıya açılan
mikro mekânlar olup, duygu bağının kurulmasında en önemli etkiye
sahiptirler. Ancak Nevâl‟in, kardeĢi RuĢdî ile pencere-balkon iliĢkisini
kurduklarını görünce büyük bir hayal kırıklığına uğrayan Ahmed Akif, bu
trajik durumdan kurtulmak ve avunmak için sanki bir insanmıĢ gibi yine
baĢka bir mekâna sığınmak isteyerek Ģöyle der:
“Yalnızlık mağarasına gidelim de, karanlığından, hayatın
aldatmacasını gözlerimizden gizleyecek bir örtü elde edelim.” diyerek sert bir
Ģekilde Nevâl‟in penceresine döner. Pencereyi kapatarak: “Sonsuza kadar
kapalı kalacak, sonsuza kadar kapalı!”22 der. Böylece Ahmed Akif,
21 Necîb Mahfûz, Hân el-Halîlî‟de, s. 49-50.
22 Necîb Mahfûz, Hân el-Halîlî‟de, s. 131.
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kendisinin dıĢ dünyaya açılan en önemli mekânını sembolik olarak kapatırken,
aslında kendisinin dıĢ dünya ile iliĢkisini keserek, tekrar içe döndüğünün ve
içsel mücadelesine devam edeceğinin sinyalini vermektedir.
Pencere, mekân olarak küçük kardeĢ RuĢdî ile de öylesine
özdeĢleĢmiĢtir ki, diğer mekânlardaki buluĢmalar olmadan önce Nevâl onu,
pencerenin bir parçası sanmıĢtır.
Öte yandan yine romanda önemi azımsanmayacak mekânlardan biri
olan “sığınak” ise, adı gibi yapılan hava saldırılarından dolayı mahalle
halkının sığındığı yer ve oraya sığınan insanların adeta psikolojisini taĢıyan
haliyle Ģöyle tasvir edilmektedir:
“Sığınak, zayıf bir lamba ile aydınlatılıyordu. Pencereleri koyu siyah
perdelerle örtülmüştü. Çatısı, demir sütunlar üzerine tutturulmuştu.
Duvarlarının etrafına kum torbaları konmuştu. Zayıf lambanın ışığında ölüm
sarılığının yükselttiği yüzler parlamıştı. Gözleri patlak, bedenleri titrekti.”23
Hava saldırılarından korunmak için girdikleri sığınak, mahalle sakinleri
için yalnızca bir sığınak ve aynı zamanda sıkıcı, bunaltıcı bir zindan, Ahmed
Akif, Nevâl ve sonraları RuĢdî için de sevgiliyle göz göze gelme yeridir.
Tekrar çalan siren düdükleriyle ailesiyle birlikte sığınağa giden Ahmed
Akif, içinde bulunduğu aĢk heyecanının ruhunda uyandırdığı duyguların
gözüyle sığınağa girer:
“Ahmed‟in rahatsızlığı gizli sevinçle karışmıştı, çünkü sığınak onu
Nevâl‟e yaklaştırıyor ve bakışlarına onun sevimli utangaçlığından
yararlanma fırsatı veriyordu.”24
Roman baĢkiĢisi Ahmed Akif, Nevâl ile göz göze geldiği, küçük
odasının penceresiyle Nevâl‟in balkonu arasında kendisine mutlu ve huzur
dolu bir dünya kurmuĢ ve bu dünyaya kendince anlamlar yüklemiĢtir. Sığınak
ve ez-Zehrâ Kahvehanesi de bu tür mekânlardan olup, onun için güven ve
teselli ifade eden mekânlar olarak sunulmaktadır.
Öte yandan bir mekânın, bir insanın hayatındaki hayatî önemini,
mekânın içinde barındırdığı çatıĢmalı durumlarla birlikte, RuĢdî‟nin Kahire
tasvirinde duyumsamaktayız. Tayini Kahire‟ye çıkınca, RuĢdî‟nin gözündeki
Kahire, diline Ģu cümlelerle dökülür:
“Kahire, Allah‟ın nimetlerinden biridir. O, din ve dünyadır. Gece ve
gündüz. Cennet ve cehennem. Batı ve Doğu.”25

23 Necîb Mahfûz, Hân el-Halîlî‟de, s. 32.
24 A. g. e., s. 91.
25 Necîb Mahfûz, Hân el-Halîlî‟de, s. 102.
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Mekân-kiĢilik çatıĢmasının kodlarını, RuĢdî‟nin yeni evlerinde
hissettiği duygular ele vermektedir. Çünkü o, alıĢtığı mekândan ayrı
yaĢayacak bir kiĢiliğe sahip değildi. Ne de olsa, insanlar mekânlarının
ürünüdürler:
“Hân el-Halîlî‟ye ilk adımını attığından beri içi sıkılmıştı. Daireye
girince darlığı onu korkuttu ve bu yeni yerde ona rahat olmadığını
anladı. Tüm arkadaşlarının ve çevresinin es-Sekâkînî‟den olması,
onların arasında uykusuz bir gece geçirdikten sonra bu semte ulaşmak
için uzun bir yol kat etmeye ve onun dar sokaklarında sarhoş olarak
yolunu bulmaya mecbur kalacağı kızgınlığını katladı. Öfkeden boğuldu
ve ailesini eski evine ya da ona yakın bir yere taşınmaya teşvik etmeye
karar verdi.”26
Hatta komĢu kızı Nevâl‟i, pencereden görünce: “Ümitsiz semtimizde
rastladığım ilk güzel şey” 27 diyerek, semtin onda uyandırdığı düĢünceyi tek
kelimeyle özetler.
Romanda adı geçen ve geçtiği andan itibaren de, romanın sonlarında
yaĢanacak olan küçük kardeĢ RuĢdî‟nin veremden ölmesi olayını okuyucuya
sezdiren daimî mekân ise “mezarlık” tır. RuĢdî, el-„Abbasiyye‟deki okuluna
giden Nevâl ile konuĢmak için onu takip ederken: “Sol taraflarında, ebedî
hüznüne boyun eğmiş olarak mezar kentin ilk kısımları göründü. Çevresinden,
derin, yaygın bir sükûnet, ağır bir sessizlik yayılıyordu. Kız, orayı parlak
gözleriyle süzdü ve Ruşdî‟nin neşeli sesinin uyandırdığı utancı gizlemek için:
Her gün bu mezarları görmek canıma yetti. Dayanılmaz bir manzara”28 dedi.
Eserde, oraya giden kiĢilerin karakterlerini yansıtan ve onlar üzerinde
etkisi hissedilen mekânlardan biri de, “afyon içilen apartman dairesidir”.
Ahmed Akif, yaĢadığı aĢk sancısı, bir tür kefenini kendi eliyle dikmek gibi bir
duygu olan sevdiği kızı kardeĢine istemek acısıyla, hüznünü biraz olsun
dağıtmak amacıyla, bu semtte alıĢtığı kahvehaneye gider. Oradan da Nûnû
ustanın uzun zamandan beri ona tavsiye ettiği afyon içme gecesine katılmak
ister. Bu amaçla usta ile birlikte gittiği apartman dairesi, orada yaĢanan
olayların rengiyle Ģöyle tasvir edilir:
“Kapı açıldı, Ahmed korkulu bir kalple içeri girdi. Usta da onu izledi.
Salondan geçerek, mavi bir örtüyle örtülü lambadan yayılan soluk tan
ışığı gibi hafif mavi ışıkla aydınlatılmış, oturanlarla dolu geniş bir
odaya girdiler. (…) Daire şeklinde dizilmiş şiltelere oturdular.
Ortasına da nargile, şişe, mangal gibi araçlar konulmuştu.”29
26 A. g. e., s. 105.
27 A. g. e., s. 106.
28 Necîb Mahfûz, Hân el-Halîlî‟de, s. 143.
29 A. g. e., s. 158.
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Küçük kardeĢ RuĢdî‟nin hastalığı Ģiddetlenince, onu sanatoryuma
yatırmaktan baĢka çare kalmamıĢtır. Bozuk bir yolda araba iki kardeĢi
sanatoryum‟a götürürken: “Sanatoryum dağın tepesinde korkunç bir kale gibi
görünüyordu. İki kardeş ona çarpan kalplerle baktılar.”30 Cümlesiyle,
RuĢdî‟nin yakalandığı verem hastalığının korkunçluğu, bu yüzden onun
çektiği tarifsiz acılar, adeta sanatoryum binasında ĢekillenmiĢ, bu mekân,
bütün bu duyguların sembolü olarak sunulmuĢtur.
RuĢdî‟nin yakalandığı hastalığın verem olduğunu öğrenen Nevâl‟in
ailesi, ona RuĢdî‟yi ziyaret etmeyi yasaklayınca, ağlayarak odasına çekilen
Nevâl, penceresini açarak bakıĢını sevgilisinin penceresine yönelterek:
“Pencere kapalıydı, perdelerinden soluk bir ışık sızıyordu. O,
gözlerinde o üzüntülü bakışla uzanırken canlandı, sonra o vahşi
öldürücü öksürükle öksürürken. Yazık sana sevgilim. Kuvvetsiz, çaresiz
yatmana yazık (…) Nerede tazeliğin, nerede gençliğin? Nerede
konuşmaların, nerede ümitlerin? Hatta nerede tazeliğimiz, nerede
gençliğimiz? Nerede konuşmalarımız? Nerede ümitlerimiz?”31 Der.
RuĢdî‟nin hasta odasının rengi, hastalığın rengini sembolize etmektedir.
Nevâl‟in okula giderken her gün RuĢdî ile birlikte geçtikleri “dağ yolu”
ise, bu kez RuĢdî‟nin cenazesi oradan geçerken adeta o iki sevgilinin bir
sırdaĢı gibi vakaya karıĢarak, hüznünü ve kederini ifade etmektedir:
“Cenaze dağ yoluna ulaştığında, Ahmed‟in etkilenmesi de had safhaya
varmıştı. O dağ yolu, Ruşdî hakkında bilinebilecek her şeyi biliyordu.
Ruşdî‟ye her sabah bir âşık olarak şahit olmuştu ve genç orada arzusunun
peşinde tehlikeli hastalığını hiçe sayarak koşmuştu. Göğsünü kalbine satmıştı,
sonra o ikisini de kaybetmişti.”32
Bu dağ yolundan mezarlığa ulaĢtıklarında, o da bu trajediye bir roman
kahramanı gibi eĢlik eder: “Sonra yeni elbisesi içinde mezar gözüktü. Yeri
kürekle düzenlenmişti. Girişine sandalyeler konmuş, sucular çevrelemişti.
Mezar, ağzını sanki alışılmış trajediden sıkılmış gibi açtı. Cenaze yere kondu,
örtü açıldı, Ruşdî, onun için kendisinin seçtiği kefene sarılı olarak kaldırıldı,
eller üzerinde taşındı, onu yerin boşluğunda kaybettiler.”33
Roman, onun ana eksen karakterlerinden biri olarak sayabileceğimiz
“mekân” değiĢikliği ile baĢlamıĢ ve roman kahramanlarının, yeni taĢındıkları
semtte olaylar geliĢmiĢ, geniĢlemiĢ, odak noktasına ulaĢmıĢ ve yavaĢ yavaĢ
çözülerek sona doğru yaklaĢmaya baĢlamıĢtır. BaĢlangıçta, es-Sekâkînî
30 A. g. e., s. 189.
31 Hân el-Halîlî‟de, s. 205.
32 A. g. e., s. 218.
33 Hân el-Halîlî‟de, s. 218.
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semtini çok tehdit eden hava saldırılarından korunmak için taĢınılan ve roman
kahramanları için adeta bir sığınak olarak tanımlanan Hân el-Halîlî semti, son
bölümde acılı anne tarafından Ģöyle tanımlanır:
“Bu uğursuz bir semt. Buraya istemeden geldim ve asla sevmedim.
Oğlum, burada hastalandı ve öldü. Bırak buradan üzülmeden ayrılalım.”34
Diyerek, oğlu Ahmed Akif‟ten yeni bir ev bulmasını ister. Acılı anne, onlar
için güvenlikli olan bu semtten ve tüm halkından iğrenmiĢtir. Çünkü bütün
kötü anılarını, o semt yüklenmiĢtir. Bu değiĢikliğin yarattığı görünümler
Ahmed Akif‟in Ģu sözleriyle ifade bulmaktadır: “İçinde değişiklik isteği ile bu
semte geldiği günü hatırlıyor muydu?. İşte değişiklik olmuş, gözyaşı ve üzüntü
meydana getirmişti.”35
Bu kez de acıdan kaçmak için mekân değiĢikliği arzulanır. Her
değiĢiklikte olduğu gibi, bu değiĢikliğin de içinde yeni umutlar, kederleri
hafifletme, acılara merhem olma gibi özel anlamlar bulunmaktadır.
Bu taĢınma anında, Ahmed Akif ve ailesinin nazarında birer mahalle
komĢusu gibi olan mekânlara veda vakti gelmiĢtir. VedalaĢılan mekânların
baĢında, Ģüphesiz “ez-Zehrâ Kahvehanesi” gelmektedir. Semt ise, Ağustos
ayında; “Gecenin yalnızlığını dağıtan ve binalar ve yollara büyüsünü veren
gümüş bir örtüye bürünerek”36, ıssız bir hareketsizliğin37 rengi olan griyle
boğucu, bulutlu düĢünceleri dillendirmektedir.
“Bu durum, müziksel olarak değerlendirilecek olursa, bir finalin
ardından gelen kesin susuşa benzer. Bundan sonra müzik, yeni bir dünyanın
başlayışı gibi devam edecektir. Çünkü bu susuşla kapanan müzik, ilelebet
bitmiş ve tamamlanmıştır.”38
Ayrılık anında, Ahmed Akif, kardeĢi RuĢdî‟nin odasına bakmak ister ve
ona bir ölünün odası olduğunu en duygulandırıcı Ģekilde ifade eden canlı, anı
ve hüzün atmosferi taĢıyan, kederler içinde olan bir mekânla yüz yüze gelir:
“Kapıya yaklaştığında, içi sıkıldı, içini üzüntü kapladı. Kapının kolunu
çevirdi. Ağır ağır içeri girdi. Elektrik lambasını yaktı, terk edilmiş odaya
ürkek bir bakışla baktı. Toprak kokusu odayı doldurmuştu. Eşyalardan bir
yığıntı ve üzerinde tozların biriktiği, görünmez hale getirdiği bir yazı masası
gördü. Her şey vedayı ifade ediyordu.”39

34 A. g. e., s. 219.
35 A. g. e., s. 231.
36 Necîb Mahfûz, Hân el-Halîlî‟de, s. 231.
37 Kandiski, Vasili, Sanatta Zihinsellik Üstüne, Çev: Tevfik Turan, Ġstanbul, Kasım 1993, s.
74.
38 A. g. e., , s. 74.
39 Necîb Mahfûz, Hân el-Halîlî‟de, s. 221.
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AçılıĢ mekânı, Ahmed Akif ve ailesinin taĢındıkları Hân el-Halîlî semti
olan romanımıza, onun dominant karakteri olarak değerlendirebileceğimiz
mekân yani yine Hân el-Halîlî semti kapanıĢ mührünü vurur. Bu durum,
Ahmed Akif‟ten yansıyan mekân vedalaĢması duygularıyla Ģöyle ifadesini
bulur:
“Bu, son geceydi. Yarın yeni bir evde geceyi geçirecekti. Yeni bir
semtte, geçmişe sırtını dönerek…
Yarattığı ve kırdığı ümitler ile geçmişe.
Elveda Hân el-Halîlî…”40
SONUÇ
Bu romanda mekân, adeta kanlı, canlı bir varlık gibi hep olayın
içinde, hem etken hem de etkilenen bir varlık olarak boy göstermektedir.
Necîb Mahfûz, mekânları tasvir ederken, bu tasvirlerin içinde,
mekânların ruhunu da okuyucuya baĢarılı bir Ģekilde sezdirmektedir. Aynı
zamanda yazarın, eserinde anlatmak istediği olaylara ve vermek istediği
mesajlara uygun mekânlar seçtiği; mekânların, roman kiĢilerinin sosyal
statüleriyle uyum içinde olduğu görüĢündeyiz.
Eserde, varlığı ve gücü azımsanmayacak olan mekân unsuru, bu
özelliğiyle de romanda cereyan eden olaylara somut bir yapı kazandırmakta;
yaĢanan mekân değiĢimleri ise görsel olarak esere bir boyut katmaktadır.
Kahire‟nin eski semtleri olan es-Sekâkînî, el-Huseyn ve Hân elHalilî‟nin taĢıdıkları tarihî, kültürel, estetik ve sosyolojik değerleriyle de esere
anlam yüklediklerini ve ağırlıklarını koyduklarını görmekteyiz.
Yazar, romanına mekân olarak seçtiği bu semtleri tasvir ederken,
onları esas alarak, 1940‟lı yıllarda, Kahire‟nin eski ve köklü semtlerindeki
insanların yaĢamlarını, adetlerini, geleneklerini, özel günlerdeki kutlamalarını
ve dünyaya bakıĢ açılarını, yaĢadıkları bu mekânlarla özdeĢleĢtirerek
okuyucuya sunmaktadır.
Bu eserin, mekân değiĢikliklerinin doğrudan doğruya olaylar ve
karakterler üzerinde etkisini gösterdiğine dair iyi bir örnek olduğunu
söyleyebileceğimiz gibi; vakanın ağırlığını taĢıma ve ritmine ayak uydurma
açısından da mekânların dayanıklı olduğunu gözlemlemekteyiz.
Öte yandan yazarın eserine, Kahire‟nin bu bilinen eski semtlerini
seçmesinde, hem kendisinin bizzat bu semtlerin çocuğu olmasının hem de
okuyucunun hayal dünyasını, bu semtlerin tipik özellikleri üzerinde
çalıĢtırmaları yönünde bir beklenti içinde olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü
40 Necîb Mahfûz, Hân el-Halîlî‟de, s. 231.
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okuyucular, adı geçen semtlerde yaĢamasalar bile, bu semtlerin tarihî, sosyal
ve kültürel dokuları, onları, olayların hangi yönde geliĢeceğine dair bir tutum
takınmaya ve hayal güçlerini o yönde harekete geçirmeye sevk eder.
Bu eserde, roman karakterleriyle kaynaĢmıĢ ve bütünleĢmiĢ bir mekân
olgusuyla karĢı karĢıyayız diyebiliriz. Bu haliyle mekânlar, adeta roman
kahramanlarından biri haline gelmiĢtir. es-Sekâkînî, el-Huseyn, Hân el-Halîlî
semtleri; ez-Zehrâ Kahvehanesi; sığınak, pencere, balkon, sanatoryum
olmadan bu roman da olmazdı Ģeklindeki duygu ve anlayıĢı okuyucuya iyiden
iyiye duyumsatılır. Böylece mekân, kiĢileĢtirilir. O, roman karakterlerinden
biridir artık. Gerçekten de bu mekânları romandan çekip alırsak, ne kiĢileri
tahlil edebiliriz ne de olayları geliĢtirebiliriz. Her Ģey, romanın bütün devinimi
durur ve akıcılığı ortadan kalkar.
Eserde, ailenin taĢındığı eski semt es-Sekâkînî, yeni taĢınılan elHuseyn ve Hân el-Halîlî semtlerini “geçici”, aynı zamanda el-Huseyn ve Hân
el-Halîlî‟yi “yabancı”, dağ yolu, istasyonlar ve durakları “dış”, mezarlığı
“daimî”, kahvehaneleri “genel”, sadece sevgililerin karĢılaĢmak için
kullandıkları pencere ve balkonu ise “özel” mekânlar olarak
sıfatlandırabiliriz.
Sonuç olarak Ģunu söyleyebiliriz ki, Hân el-Halîlî romanında adı
geçen mekânlar, roman kahramanlarının ruhsal, sosyal, ekonomik
durumlarının yanı sıra okuyucuya, karakterleri tanıma imkânlarını sunmakta;
roman karakterlerinin psikolojilerini ve etraflarına bakıĢ açılarını
etkilemektedir. Bu yönüyle dramatik bir görev üstlenerek, olayların en önemli
aktörü olarak karĢımıza çıkmaktadır.
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GELĠBOLULU ÂLÎ‘NĠN MECMAU‘L-BAHREYN ADLI ESERĠ
I
MEHMET ATALAY - ORHAN BAġARAN
ÖZET
Osmanlı devletinin yetiĢtirdiği ünlü simalardan Gelibolulu
Mustafa Âlî (ö. 1008/1600), devlet adamlığı yanı sıra ilim ve
edebiyat alanlarında da temayüz etmiĢ ve birçok konuda eser
vermiĢtir. Âlî‟nin eserleri üzerinde günümüze kadar birçok
çalıĢma yapılarak neĢredilmiĢtir. Bazı eserleri ise yeterince
tanınmamaktadır. Bunlardan biri de Âlî‟nin, Fars edebiyatındaki
gücünü ortaya koymak için kaleme alınan Mecmau‟lbahreyn‟dir. Bu eserin yegâne nüshası Milli Kütüphane‟de
(A136, va. 1b-69a) bulunmaktadır. Ġranlı ünlü Ģair Hâfız‟ın (ö.
791/1389) 53 gazelinin tanzir edildiği eserin baĢında yer alan
mensur mukaddimede, Fars ve Türk edebiyatına dair önemli
bilgiler yer almaktadır. Mecmau‟l-bahreyn 1960 yılında merhum
Abdülkadir Karahan (ö. 2000) tarafından ilim dünyasına
tanıtılmıĢtır (Abdülkadir Karahan, “Âlî‟nin Bilinmeyen Bir
Eseri, Mecmaü‟l-bahreyn”, V. Türk Tarih Kongresine Sunulan
Tebliğler, Ankara 1960, s. 329-340; Abdülkadir Karahan,
“Âlî‟nin Bilinmeyen Bir Eseri Mecmaü‟l-bahreyn”, Eski Türk
Edebiyatı İncelemeleri, Ġstanbul 1980, s. 275-286.) Bu
makalede, sözkonusu eserin mukaddime kısmı ile, Hâfız‟ın
tanzir edilen gazellerinden birkaçı ve Âlî‟nin bu gazellere
yaptığı nazireler yer almıĢtır.
Anahtar kelimeler
Gelibolulu Mustafa Âlî, Türk Edebiyatı, Fars Edebiyatı,
Hâfız-ı ġîrâzî, Ģiir, nesir, gazel, nazire.
Work Entitled Majma‗ al-Bahrain of Mustafa Ali of
Gallipoli I
ABSTRACT
Mustafa Ali of Gallipoli who is well-known figure rised in
Ottoman Empire. (d.1008/1600) Besides his statesmanship, he came
front in the field of scholarship and literature and he wrote many
works on different subjects. Until today many works have been
done about Ali‟s pieces and some of them were published but some
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„of them couldn‟t gain enough attention. As one of them is Majma
al-bahrain which was written out by him to demonstrate his literal
capability on Persian Language. Only a sole copy of this piece
appears in National Library (A136, p. 1b-69a). In it‟s prosal preface
in which famous Persian poet Hafiz‟s 53 ghazals modelled as
nazires, there are important informations about Persian and Turkish
literature. Majma„ al-bahrain brought out light in 1960 by late
Abdulkadir Karahan (d.2000). [Abdülkadir Karahan, “An Unknown
Piece of Ali, Majma„ al-bahrain”, Eski Türk Edebiyatı Ġncelemeleri,
Ġstanbul 1980, p.275-286]. In this article, preface of
abovementioned piece, couple of Hafiz‟s ghazals and Nazires that
written by Ali to those ghazals take part.
Keywords
Mustafa Ali of Gallipoli, Turkish Literature, Persian Literature,
Hafiz of ġiraz, Poetry, Prose, Ghazal, Nazires

هجوغ الثحريي
٘ع ْال ُو ْل ِِ ِن ْال ُو ِؼ٘ي* كَبهلل فَ ْ٘ ٌو َؽبكِظـًب َّ ُ َُْ اَهْ َؽ ُن الوَّا ِؽ ِو٘ي*1
ثَِ ِْن ْال َؾلِ ِ
به ل٘لیٕلزب ِى فُْ ًوِ ّ ًگابه
اككبه ّؼوا ها* كه
اثكبه
ُهجلػی كَ
ِ
ػْالن رقّ٘الد ّ آص ِ
ِ
ِ
گايٗي َّ َهاب ُ َُاْ ثِوَاْْ ِـ ّاـب َ ِػ ٍو َهغْ اـٌُْى* ى
ثاَ
*
ها
اْٗابى
د
ٕلب
پٌَلٗلٍ
د
ًأِّ
ِ
ًوْكٍ* ّ مّا ِ
ِ
ِظ ًكزَء لط٘لَء كهبٗن ًوْى هی ٍزْكٍ* ًظن:
ًـ ِ
[فل٘ق :كبػالري هلبػلي كؼلي]
ثاااااو ٍاااااقيگاااااْی عاااااـولَ رااااابّاى اٍاااااذ
ُاااو ٍاااقي كاااآى ًاااَ ؽاااـو ِل ٍاااجؾبى اٍاااذ
گاٌظ ًاـِب ِى اٍاواه* ّ فيٌٗاَء ثایُيٌٗاَء گلزابه
ثابه كٖاؾب ها* كاَ
هزكلّوی كَ ًظان ُك َهه ِ
ِ
هْاؾْى*
ثْكٍ* كه هؾبكظَء هلْة ّ ث٘بى* ّ هكبلوَء ىثب ِى ثالاٗغًْابى* ثاَ هٚاوْ ِى اهبًاذ
ِ
اًَِّااب ًَؾْ اايُ ًَ َّي ْلٌَااب ال ا ِّن ْك َو َّ اًَِّااب لَ اَُ لَ َؾاابكِظُْىَ  *2هاالاٗؼ ّ ٍاازبِٗ [ّ ]2aاٙااؼ كوهااْكٍ* لوٌْ ائَ
الؾو٘و:
[ثَ ّىى هثبػی]
گاااااااَ كه ػغوااااااای هٌْااااااا ِل ؽااااااابكع ثاااااااْكٍ
گااااااَ كه ػوثاااااای هوّاااااا ِل عاااااابؽع ثااااااْكٍ
رااااااااانك٘و ثاااااااااو آّهكٍ ّ ّاػاااااااااع ثاااااااااْكٍ
گااااااَ گلزااااااَء هّهاااااای ثااااااَ ىثااااااب ِى فبهااااااَ
گْٗااااااب ثاااااالّ رْااااااجَ٘ ااااااْ ؽاااااابكع ثااااااْكٍ
د ّی اىثاااااو كاااااوكٍ
ُاااااو كـ كاااااَ ى آٗاااااب ِ

1 Kur‟ân, XII/64.
2 Kur‟ân, XV/9.
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ة كْٗا ِى اَػوبـ* ثَ
د هزغ ّلك االهضبـ ها* كه اًزقب ِ
ؽك٘وی كَ ثِ ْبل ُـ ُل ِّّ َّ إٙب َـ* هٌْٖػب ِ
3
ً
ة َّ اِ َّى َػلَا ْ٘ ُك ْن لَ َؾابكِ ِظ٘ي* ِك َواهاـب َكابرِجِ٘ي * ّ
هلقأ ّ
ة كزاب ِ
ک عالـ* ؽَب ِ
ک اهائ ِ
هالم هالٗ ِ
اَ ِ
َ
د ف ِّٜفطاب* ثوٍا٘ ِل اًغابم هٍا٘لٍ* كاوّ
هوٍْهب
ى
*
ها
ػطب
ّ
ػلْ
ههبم
ا
ّ
ٍبفذ
هی
ا
هؤ ّك
ِ
ِ
ْ
ٌ
ًـِبكٍء ؿبٗذ گيٗلٍ هی پوكافذ* اًََُِّ َؽلِ٘ع َػلِ٘ن * َّ ُ َُْ الـ َغْاَ ُك ال َك ِوٗن*
ًابم اؽوا ِل
ػل٘وی كاَ ًجا ِّی ؽج٘ا ِ
ت فاْك ها* ثاَ علاٍْگاب ٍِ ُاو كّ ٍاوا* هَا ّوی ّ هؼلای* ثاَ ِ
ػاْالن عجاوّد [ ّ ]2bالُاْد ها*
ُواَء
ثل
*
ها
هلكْد
ّ
ک
ل
ه
ن
هؾوْك اللِّْا كوكٍ* ّ ػبلَ ِ ُ
ِ
لَابى
هْاهغ ِّْك ّ ػ٘بى ثاو آّهكٍ* ّ
ذ ًـِبى* ثَ
ًْه ّعْ ِك آى* اى هكبه ِي ُّْٗ ِ
ثَ هبُّ٘ ِ
ِ
ذ ِ
ِ
ٍاواه ُك ْاي كَ َكابى ثاْكٍ* َهٌِای ثاَ ًأِّ َّ َهاب َػلَّ ْوٌَابٍُ ال ِّْاؼ َْو َّ هابَ
َ
ا
ی
هٌِا
كَ
*
ها
كْبًِ
عْاُو
ِ
ِ
4
ّ
َ
َٗ ٌْجَ ِـی لَ كوهْكٍ* لوؤللَ:
[ُيط :هلبػ٘لي هلبػ٘لي هلبػ٘لي هلبػ٘لي]
ثَ هّػ الولً آى ها رب ثَ كٗاْا ِى هٚاب ثلوٍاذ
هله ُو ًَقَء هغوْػَ كي لْػ ّ هلن ثٌّْاذ
ذ اّ كِوٍذ
ة كااًْ٘ي اًاالهّى رلٖاا٘لِب كاهك
ًْه اؽول ثْك اى آى ثو پْ ِ
ِ
ى كٚاال ّ ثااب ِ
ؽوّف ِ
كهّ ِك ًب هؼلّك ّ هْٙاى* اى كهّ ِى كـ ّ عبى* هبًٌ ِل كّ هّ ِك هّاى* ُهٌغلی ثَ ٕلم ّ
ک اثااْثكو ّ ػوااو ّ ػضواابى ّ ػلاای ثاابك* فًْٖٕ ااب ثااو ُوااَء
ٕاالبُبی هزؾلّاای* ثااَ
هّػ پااب ِ
ِ
5
َّ
اهاو كٗاي* ّ
ة ثب ّكب كَ هب
إؾب ِ
ِ
ٕلم َّ ٍَالَ ٌم َػلَی ِػجَاب ِك ٍِ الا ِنٗيَ إْ اطَلَب های ثْكًال* ّ ثاَ ِ
َ
َ
َ
ُ
ٙاب َء َهاآصِ َوُُ ْن* []3a
َ
اب
و
ك
*
ن
ُ
و
ث
اب
و
ه
ُ
ه
ْ
َا
ً
*
ِبكًل
ـ
ً
كوكى
ػول
ى
گوك
*
هج٘ي
ّوع
كوهب ِى
َ
َّ َ ُ َ ِ َ ْ
َ
ِ
ِ
فالای مّالغاالـ* آى ىهابى
ذ
آى فْاعَء ثيهگْاهی كَ اى ؽاوم ٍاوای اى ِـ آىاـ* ثاَ هْاّ٘ ِ
ِ
ّ
هٌابثو هوابـ*
ى
ٌاب
٘
هزؼ
اى
ٗكی
ػوٗ ًْه ّ عوبـ كوهْكٍ* ُو
كَ ثَ علٍْگب ٍِ ٌٕغ ّ ف٘بـ*
ِ
ِ
ِ
ّ
ذ ثو كوب ِـ اّ ثْكٍ* ًظن لوٌْئَ الؾو٘و:
ًقَز٘ي رْؽ٘ل هآـ* كَ رزجّغ ّ ركلن ًوْكٍ* اٗي ًؼ ِ
[ههل :كؼالري كؼالري كؼالري كؼلي]
ثا٘ي ف٘ابـ
ه
ْ
ٕا
اٍذ
ًگيٗلٍ
ْى رْ ّكلی
ااْى رااْ ًوْاای ًكْاا٘لٍ اٍااذ هلاان ثٌ ا ِل ِفااوك
َ
ِ
ااْه عوااابـ آهااالٍ اى عااالّ عاااالـ
د ري ثَذ فلا ػا ّي ّ عا ّل
رب ثَ عبى ْٕه ِ
راااب ثاااَ كـ ًا ِ
ش اُّرِ ُ
ّابى فاْك ها*
ػظن
٘ذ َع َْا ِه َغ ْال َكلِن*
ّ آى ػيٗي الْعْ ِك هؼواط اّزِبهی* كَ ؽلٗ ِ
ِ
ِ
ثلـابی ا ّهاذ ها*
ّاؼوای
ّ
*
كاوكٍ
ًوبٗابى
ٌ كِی الَ ُّٚؾی* ظبُو ّ
ِ
ِ
َكب ْلجَ ْل ِه كِی ال ُّل َعب* َّ ال َّْ ْو ِ
b
ذ
كاَ
ذ ػانّث ِ
ػٌالل٘جبى عٌاب ِى رْؽ٘ال* ّ ثلاجال ِى گلَازب ِى [  ]3روالٌٗ ّ رؾو٘ال اًال* ثاَ هٌاـيل ِ
ِ
َ
َ
ّ
اواٗبى الٗاان االٍزؾَاابى* ٍااو
ا
ؿيلَ
بى
ا
َ
ؽ
ّ
اؾجبى
ا
ٍ
اْ
ا
ُوچ
*
اواى
ا
ه
ا
ّ
اب
ا
كل
ا
ابى
ا
ه٘
كه
*
ابى
لَا
ِ
ِ
ثؼ٘ اْٗبى:
مكو
كواىا ِى هّ ٌّبٍبى كوكًٍ .ظن كه ِ
ِ
[هغزش :هلبػلي كؼالري هلبػلي كؼلي]
ثگاااْٗن اه راااْ ًلاًَااازَ[ای] ك٘ااابىاًااال اٗاااي
ًَْٗن اه راْ ًقْاًالی اَ ػبهكابى اًال اٗاي
ااابی ػْاااان هغاااانّث٘ي
ٗكااای گاااوٍّ ى راااـوك٘ ِي ػوااال ثاااو فاااْهكاه
ٗكاااای گااااوٍّ ى ؿْؿا ِ
ؽٖابه ؽٖا٘ي
اٗاي
ثاو
آهال
ثو
آًكَ
ًقَذ
ًقَااذ آًكااَ ػَلاان ّاال كه اٗااي عٌااْ ِك ظلااو
ِ
رااااْاى گوكااااذ ػوٍّااااب ِى ُفلاااال ها كااااابث٘ي
هؾااااا٘ ِ ٜكواااااو ٍاااااٌبٗی كاااااَ اى ؽلٗواااااَء اّ
3 Kur‟ân, LXXXII/11.
4 Kur‟ân, XXXVI/69.
5 Kur‟ân, XXVII/59.
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ااااِ كاهّی كٌاااااب ػطّااااابه
كگاااااو فوٗطاااااَ كا ِ
اا٘ن هااا ِی ػْااان هبٍا ِاان اًاااْاه
[ ]4aكگاااو هَا ِ
اااِ ُفوقبًاااَء ٍاااقي عاااابهی
كگاااو ٍاااجْ َكا ِ
اااوُّ ٍااااوا پااااوكٍء كلااااک ؽاااابكع
كگااااو ٍا
ِ
كواااابـ ُااااو ٗااااک ها
د
اااب
ا
كهع
كااااي
ًگاااابٍ
ِ
ِ
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اوبى ؽاايٗي
اِ ػبّا ِ
كااَ ًظا ِان اٍّااذ ّاالب ثقا ِ
ااْه ْا ِاان ػااابلن ثااا٘ي
كاااَ آى ّاااواة ثا َ
ااْك ًا ِ
ٛبً وؿ هاٍاذ ٌٛا٘ي
ذ فبهَء اّ
كَ ٕ٘ ِ
ِ
د هجااا٘ي
د ثٌّ٘اااب ِ
كاااَ ًظا ِاان اّ ٍاااذ اااْ آٗاااب ِ
ت پاااابٗ٘ي
ااا
ا
عبً
ػااااوّط كااااوكٍ ى ثاااابال ثااااَ
ِ

هاى فااوكٍ ثٌ٘اابى*
الاى پاابك٘يٍ گْٗاابى* ّااِوٍء ِّوٍاازب ِى عِاابى* كبّا ِ
اى اٗااي فوكهٌا ِ
اق ِ
هّػ هلٍای گْٗاب كاَ
ل
ريٗ٘ا
ثاَ
كاَ
*
هكابى
ّا٘واىی
ل
ا
و
هؾ
ؽابكع
هْالًاب
ّوٌ الولّخ ّ الؼوكبى
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
b
ّ
هؤّٗ ِل ثی هٗت اٍذ* اى آى ٍجت هلوت ثَ لَبى الـ٘ت اٍذ* ًظن]4 [ :
[ههل :كبػالري كبػالري كبػلي]
ُاااااااابرق آّهك آى ٍااااااااقي ٗااااااااب عجوئ٘اااااااال
ؾو ؽااااالـ
هؼغااااي اٍااااذ آى ًظاااان ٗااااب ٍاااا ِ
6
اااااٜ
ا
ًو
آى
كااااااٌ ًلاًاااااال گلااااااذ ّااااااؼوی ى
كااااااٌ ً٘ااااااابهك ٍااااااالذ كُهّ ی ى آى هج٘ااااااال
كْابى آى ًابكهٍ كاى ّاهاغ ّالٍ* اى
كی الؾو٘وَ آى بّاٌ ِی لنٗان الج٘ابى* كاَ كه ىثاب ِى َّاكو
ِ
د
اب
ا
كلو
ّ
*
ا٘لٍ
ا
هٍ
ال
ا
ًجبّ
ّ
ا٘لٍ
ا
ًوٍ
انام ٌُوهٌاالا ِى ػبلو٘اابى
ِ
لَااب ِى پبهٍاابٗب ِى ٍااقٌْهاى* ثااَ ها ِ
ّ
ّ
ّ
ّبػواى ًبهْهاى*
لبم
ِ
هؾوّوبًَء آى ًكزَ كاى* كَ ُوْاهٍ ثی ركللبًَ هؾوبًَ ّاهك گْزَ* ثَ ار ِ
هٖالم اٗاي هٖالام ّ هوابـ* آى اٍاذ
اُل ػوكبى ًٌْ٘لٍ ّ ًقْاُل ٌّ٘ل*
ٕوبؿ كّلزوٌلا ِى ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
َ
ْ
ْ
ُ
ُ
ُ
َ
ُ
ِّ
َ
ٍابؿو
*
ٗوا٘ي
ّ
كا٘٘
َء
ئ
ًْا
هظِاو
*
ٗي
او
ؾ
ج
ز
و
ال
ء
ب
اؾ
ٖ
ل
ال
ح
ْاْ
ٍ
ا
*
ٗي
و
ف
َي
ز
و
ال
ء
َب
ـ
ل
ُ
ج
ال
ح
ل
كَ ُػ ْو
ِّ
َ
َ
َ
َ
ُ
ِ
ُ
ِ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
هقلّم اهعوٌ ِل گواهی* هْالًب ػجال
*
ًظبهی
ّ
فَوّ
پ٘وّ
*
هوٗي
ل
كٚبٗ
ي
اًغو
ي
گيٗ
[]5a
ِ
ِ
ِ
ِ
ّجن ُو ث٘بى*
ً
هٚوبه ُو لَبى ثْكٍ* ّ هٖت الَ ِ
كبه ِ
ِ
ال ّوؽو ِي عبهی* ًَ َّْ َه ُُ َهَ ْٚغ َؼَ كَ ِ
ّ
ّكن كلقْا ٍِ
ثو
*
ٍزْكٍ
كوىاًَء
آى
د
كلوب
غ
ج
رز
كه
آًكَ
ی اهضبـ ّ اهواى هی هثْكٍ* ثب
ِ
اى اَٗبك ِ
ِ
ِ
ّ
ّ
ّ
َ
اْاُو
ِبی ٌال كاَ كّ٘ااب ِـ ىثابى ثاَ هك٘ااب ِـ كُابى* اْى عا
فاْك روزا ِغ روكاغ ًٌواْكٍ* ؽزای ؿيلاـ ِ
ِ
ذ هًگاا٘ي ث٘اابى*
ا
پّْ
َ
ا
ث
*
آى
اواى
ا
ٛ
اوى
ا
ٛ
ًظاابٗو ًْاابى ثد٘وااْكٍ* كه رل اّْم ّاابُ ِل
ابً٘لى فلؼ ا ِ
ِ
ِ
ِ
ثؼا٘ اؽ٘ابى* ثٌاـي ِك هك٘وابى ّ ُوٌْاٌ٘بى* آٍ اى
كه
ّ
اػزواف كٌبى ّ پْ٘وبى هواعؼذ كوكٍ
ِ
ًضو ؽبكع ّ ٍؼلی َػلَ ْ٘ ِِ َواب الوَّؽْ َواخ ثَاب كُهه
كّ ّ٘واىٗبى گلزَ* ٗؼٌی كَ ثَ
ِ
ٍزبِْٗبی ًظن ّ ِ
ّ ٙلی هی ٍلزَ .لوؤلّلَ:
[ُيط :هلؼْـ هلبػلي كؼْلي]
كه ؽااااااا ِّ
ثٌوااااااااااْكٍ ثاااااااااالٗي ٛوٗوااااااااااَ إّاااااااااابف
ن كَااااااای كاااااااَ ُوچاااااااْ عااااااابهی
ٗاااااااااک كوزاااااااااوم اى ُاااااااااياه ّّٕ ااااااااابف
ِو ؽاااابكع
ـ
ااا
ا
ث
اااَ
ا
ك
اااوم
ا
ٌُ
اااٌ
ا
ث
اااي
[ ]5bاٗا
ِ
رؾٖا٘ل
تؼذ ها ثَ ِفالّ ِى َمّی الٌِّای هقلای ًجبّال كاَ هْالًاب ّاوٌ الا ّلٗ ِي هؼلاْم* ثؼال اى
ِ
د ؽالٗش ّ رلَا٘و* ّ
هؼبهف ّ ػلْم* ّ ركو٘ا ِل
هياٗابی كٌاْى ّ هٍاْم* ّ رْ ّؿال ثاَ هْاكال ِ
ِ
كثَازبى
ِّْه ٌٍَء اِؽا َلی ّ رَاؼ٘ي ّ ٍاجؼوبئَء ُغاوی اى
قبكٗن كلدنٗو* كه
رؼل٘ن َه
ركلّل ثَ
ِ
ِ
ِ
ِ
ی ّ٘واى هلكْى گْزَ* هوه ِل هطِّوُ ها* هؾتّ الّٖ الؾبء
كً٘ب ثوكزَ* ّ كه گْهٍزب ِى هٖالّ ِ
د
ػوابه
اًاْاه
ُو
پ
هياه
آى
رْوٗق
ذ
ثغِ
ّ
*
كوكٍ
اؽ٘ب
بٗی
ٕله هؾ ّو ِل هؼ ّو
ّ اللٖؾب* ه٘و
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
د ًوْك ّ ػوبه ثدوكافزَ* ّ اٗي كوٌَ٘ء كٗوٌَٗ پٌ اى
د اّهبكِ ثَ عِب ِ
ػبلی ٍبفزَ* ّ هِ ّوب ِ
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ک هّم* ثاَ
د هل ِ
ة هوّى پٌظ ظبُو الوآـ ثْكٍ* اى هٖجب ِ
ٕل ّ پٌغبٍ ّ ٗک ٍبـ كَ ثَ ؽَب ِ
ثؾاو هّم ّاهاغ
فلا٘ظ
ٍابؽل
هؼلاْم هؼواْهٍهٍاْم* كاَ كه
كْْه
ًبم گل٘جْلی هٍْْم* []6a
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الق ُغوی كاَ كه
هًَ
ثَ
ّ
*
آهلم
كه
ّعْك
ٍوای
هاؽذ
ثَ
*
آصبه
ًيُذ
كٗبه
آى
كه
*
ّلٍ
ِ ِ
ِ
ِ
لَابى روكای
كْٗاى ؽابكع روزّاغ ًواْكم* هاغ ملاد كه
ٍيِّ پٌغبٍ ّ كّ ٍبـ ثْكم* ًبگِبى ثَ رزجّ ِغ
ِ
ِ
ة هؼابهف
ثؼل اى رلّٗ ِي كّ كْٗاى* ّ
د ثَ٘اذ ّ ابه كزاب ِ
عوغ هٖبٗ ِل ثالؿذ ًْبى* ّ ريل٘لاب ِ
ِ
د عْاُو كْبى ثاْكٍ*
د كٖبؽذ ّؼبه* ّ كٗگواى هٌْْها ِ
ث٘بى* كَ ُلذ هغلّ ِل ّی هٌظْهب ِ
ٌُگبم ؿوٗجی ّ
ثو آى كّاّٗ ِي هَجْم ال ّنكو ثو اكيّكم* ثب آًكَ كه اّٗ ِبم ػيـ ّ ًب هواكی* ثَ
ِ
گوكزبه ثٌ ِل هالـ ّ رِْْٗ* ّكَازَ فابٛو ّ
ؿوْم ثْ٘بثِ٘*
ُغْم
ثی كَی ّ ًب ّبكی* ثَ
ِ
ِ
ِ
هؾاايّى ّ كلااوِٗ هاای ثااْكم* ّ ىهاابى ىهاابى* ثاالٗي هثاابػی رَاال٘ذ كٌاابى* ىًااا اى آٌٗ٘ااَء
فبٛو ىكّكم .لوٌْئَ]6b[ :
[هثبػی]
اااالزي هاااااي
ا
ٍ
گِاااااو
ّ
ُه
ك
اااان
ا
هل
ک
ًاااااْ
ااااب
ا
ث
گلااااازي هااااااي
ًظااااان راااااو
ًضاااااو ثل٘اااااؾ ّ
ای
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ااااِ هٍ هكاااااز ِي هاااااي
ا
كّْ
اااالذ
ا
ٕ
اااايكّه
ا
ه
ٍ
ژ
اا
ا
ه
ة
اابهّ
ا
ع
ااَ
ا
ث
ااي
ا
اىٗ
اال
ا
ثؼ
ااَ
ا
ك
اازَ
ا
ّبَٗ
ِ
ِ
ثَازو ؽٚاْه ّ
ٍوّه ػا ّي ّ هكؼاذ* ثاو
فالَٕء ٍواًغبم اٗي ًب كبم* آًكَ ّجی كَ ثَ
ِ
ِ
ِبی ًبهزٌابُی* كه
ـ
ٍبلا
ثال
*
هابُی
اَ
هابُی
هاؽذ* ثَ اه٘ ِل آٍبِٗ ّ كّلاذ ُوای ؿٌاْكم*
ِ
ً ف٘اابالد ّ ككااود* اًاالُّگ٘ي ّ هٚااطوة ثااْكم* ًاای ًاای
ابّ ِ
ًْاا٘و ِي ُااْاى ّ ملّاذ* ثااب َّ ٍَا ِ
ٍبػزی* ًَ ٍبػزی كَ ًغْهی اٍذ كه ػجبهری* ثل لؾظَ ای كَ كوزو اى كه٘وَ ای اٍاذ كه
ًي ِك اُ ِل ؽكوزی* ثب رل ّن ِم هاژكٍء عاب ٍِ كّلاذ* كاَ فّْاؾبـ ّ ّابكاى ثوبًالم* كه ػوات ُوچاْ
ذ كّااوٌبى ّ اَػاابكی* كه
هّىی كااَ ث اَ كًجاابلِ هّىی ّاالٍ ّاات* هوًاای ّ ه ا ّلری* ثااب ّااوبر ِ
a
پ٘ـْلَء هاللذ ّ ًب هواكی* اٗي هثبػی ها گوٗبى گوٗبى ثقْاًلم .لوٌْئَ الؾو٘و]7 [ :
[هثبػی]
ٌااااالاى گاااااوُن ثَاااااذ ٗكااااای ها ًگْاااااابك
كوٗاااااااابك ى ٛاااااااابلغ كلكااااااااب ٕاااااااال كوٗاااااااابك
هوًلاال كّ ٍااَ كاای ثاابى ًااـِبك
ااْ
فااًْ٘ي
كاؽ ٍااااَ٘ كااااوكم كاك
ِ
ااااْى اللااااَ ى ٗااااک ِ
كهابٗن هٌْاآد ّ
ًضو :هاغ ملاد ًكزاَ ٌّبٍاب ِى كٗابه* ّ فاوكٍ ثٌ٘اب ِى هؼابهف ّاؼبه* كاَ اى
ِ
كاًْاْهاى ىهبًٌال*
ؽوبٗن هوبكٗو ٌّبٍای* ُواْاهٍ هاال ِم
آصبه* ثو ُو ؽبـ ثـِوّهاًٌل* ّ ثَ
ِ
ِ
ذ ثاو
اّؼبه اٗي ثو گْزَ ؽبـ* كه
اّهام
ة عابٍ ّ عاالـ* ثاَ هطبلجاَ ّ هؿجا ِ
هغابلٌ إاؾب ِ
ِ
ِ
ِ
كوبـ* ُوچْ هوػَء كبـ* اى كٍذ ثَ كٍذ هی ثوكًلی7
ًبهْاهى ثلـب كَ هوا هؼبٕاو*
ّ
*
ِ
ّاي ًْای ثاَ
ذ اًْبك ّ اًْب
هولّػ اكبثو ّ إابؿو ثْكًالی* كلواب ِ
ّ ثَ هيّٗ ِ
د اْٗابى ها كه ؽ٘ ِ
ِ
د اٗي ثی هٗب* ٍطوی اى ّطوی* ٗب كٖلی ّ ثبثی* اى هل ّ
ٖال [ ّ ]7bهل ّٚال كزابثی
ّاهكا ِ
ثگ٘وًاال* ال ٍ اّ٘وب اى آى هاٍااذ گْٗاابى ثؼ ٚای ك٘لَااْكب ِى ث ای ؿوٙاابى* كااَ ثااَ ؽاان ٌّبٍ ای
ابً آصاابه ّ
هْاِْه ّ هْٕااْف ّاالًلی* كه
ا٘ي هوارا ِ
رْاق٘ٔ گلزاابه* ّ رؼ٘ا ِ
ت اؿ٘ابه* ثااَ ه٘ا ِ
ِ
د اٗااي فبكَاابه* ًااب ٘ي ًو ای اى ٗو ای* ٗااب م ّهٍء كواای* اى فْهّاا٘ ِل ػاابلوی ثقَااجٌلی.
هْلّلااب ِ
لوؤلّلَ:
[هغزش :هلبػلي كؼالري هلبػلي كؼلي]
ذ ُاللاااای ّااااوف كااااوّ ثااااوكٍ
ااان كَهی ُوچااااْ كْكاااات ُك ّهی
ى ًغاااان ثقاااا ِ
هااااٌن ثااااَ ًظا ِ
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ذ كااا٘٘
هاااوا ًگاااو كاااَ هاااٌن
ثبؿجااابى عٌّااا ِ
ِ
اًااْه هااي هبًاالٍ اًااْهی ثااَ عِاابى
ى ٛجااغ
ِ
اااان كوكٍّااااای
ا
ًظ
اااابؽ
ا
ث
ااااْٗن
ا
هضٌ
ک
اااا
ى هّا ِ
ِ
ِ
ک هااااوا
اااغ پااااب ِ
ٍالٍاااازی كااااَ فاااالا كاك ٛجا ِ
ّ
اااغ هااااي
ا
ه
هو
اااَء
اااو ّاااابـ ثجاااا٘ي فوها
ثااااَ ىٗا ِ
ِ
ثاااالاى كوٗاااالٍء هااااي ثِااااَ ى هٗاااايٍء كگااااواى
ًاااْاكه هاااي ّااابػوا ِى كُاااو فغااال
ُااان اى
ِ

80

اابه هؼااابًی ُاااياه ثاااو فاااْهكٍ
ى ثاااو ّ ثا ِ
ک هااوكٍ
ثااَ
ِّااو فااْه ااْى واؿاا ِ
ِ
پااِ٘ ً٘ ِ
اااْ گلَااازب ِى فاااياى كٗااالٍ ٍاااقذ پژهاااوكٍ
ة فٚاااااو اكَاااااوكٍ
ی ؽَااااالُ آ ِ
ى ٍاااااوك ِ
ًّْااازَ ّاااال ثااااَ ٛااااواىُ هٖاااا٘لٍء ثااااوكٍ
عااااْاُو فااااوكٍ
ً٘بكااااذ ه٘وااااذ ّ هؿجااااذ
ِ
اااااااآصو هااااااااي هٌْاااااااا٘بًِ آىهكٍ
ُاااااااان اى ها
ِ

[ً ]8aضوَ َّ :ػلَی َُ َنا ْالجَ٘ـَبى* كـَبدَ ال َّيهاـَبى* َّ ا ّْازَ َّل ْال ِؾوْ هاـَبى* َّ ُك ٌْ ُ
اذ ثِقََاـَب َه ِح ْال َؼ ْاي ِـ
رَْْ ََ َهْ٘ي* َّ كَ َواِٗ ُل كَ َْاِٗ ِل ُه ٌَْْآرِی َهاِٗ َغخً كِی االَهَبلِ ِ٘ن َؽزَّی ْال َقبكِوِ٘ي* لوؤلّلَ:
[ههل :كؼالري كؼالري كؼالري كؼلي]
عب ٍِ ًْ كّلاذ اى آى عولاَ كّ ٍابلن ثاَ ؽَابة
ٗبىكٍ ٍبلَ ًٖت كّه ى هٌٖت ثَ ًٖابة
هي ثلٗي كٚل ّ ٌُاو ؿوايكٍ ػواوم ثْازبة8
اٗي َ ػلـ اٍذ ّ َ اًٖبف فلاٗب كه ٗابة
9
عوِْه آكه٘ابى*
اهْه
د ػبلو٘بى* كَ ؽ ّل ّ ػو ِل
بػ هْكال ِ
ِ
ِ
كه آى اّٗبم ّ اّاى* ًبگِبى كزّ ِ
ك٘ٚابى
ٛوٗان
ذ الاـِبم ًْابى* ثاَ
ذ اّ ثْكٍ* كه ٍاَ ًْثا ِ
ذ رـوْ٘ذ ّ هّْ٘ ِ
كی الؾو٘وَ ثَ كٍ ِ
ِ
ِ
د كزْؽابد اهزاواى
كْ٘ٙب
هظِو
ّ
*
اؽَبى
ّ
ّاهكاد
كهٗبی
هَزـوم
ها
كـ هب
ِ
هؼغي ث٘بى* ِ
ِ
ِ
ِ
b
د هّىاى [ ّ ّ ]8اجبًگبٍ*
ذ ُلاٗذ گْاٍ*
هولاه اّٗ ِبم كّ هبٍ* ثَ ٍبػب ِ
كوهْك* ّ كه ُو ًْث ِ
ِ
او هؾاا٘ ِ ٜعّْاابى* ثوّىگاابه
ا
ثؾ
ل
ا
هبًٌ
*
بًی
ا
و
ػ
د
اب
ا
الٗؾ
اواكن
ا
ر
ّ
*
ابًی
اياؽن ف٘اابالد ّ هؼا
را
ِ ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
فْاٛو اٗي ًب رْاى* ٌابى فوّّابى ّ ف٘اياة كٌابى ًواْك كاَ گابُی
ػْالن
د كّٗبى* كه
اهاك ِ
ِ
ِ
ذ
ّ
ٕااٌبٗغ
كٚاابٗل
ثااب
*
ی
ّااجبًوّى
ػْااوٍء
د
ب
ّاا
٘
ؿيل
كه
ذ هْاكواا ِ
ثاالاٗغ هوهااْىی* هػبٗاا ِ
ِ
ِ
ِ
ذ هااْاك ِی
هّاكف ّ هااْاكی ها هّىی كااوك* ّ گاابُی كه
اّااؼبه كّاىكٍء ٗكْااجَ* ثااَ هطبثواا ِ
ِ
هّّاٌبی اللابظ
ث٘الای
ثَ
*
هلاك
د
ظلوب
ی
ّها
اى
ت ْٛالغ هّّي كْكجَ*
ِ
ُه َورّجَ* ُوچْ كْاك ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
لْ
ثؼ٘ اؽ٘بى* َُ ِهاي َه ِيٗال گْٗابى*
د كبٗي االهلاك ثو آّهك* ّ كه
ّ هْاك*
ة ؽ٘ب ِ
هٚبه٘ي آ ِ
ِ
ِ
اهاالم
د اػغابى ّاؼبه ها* ًگبّازَء
د كُهه ثابه* ؿيلّ٘اب ِ
كه ؽَبة ّ ّوبه* ثْ٘زو اى آى اث٘ب ِ
ِ
ّابٗ ثای كهٗاؾ* اهاكٍء اٗاي هٚاوْ ِى ثل٘اؾ كوهاْك كاَ پاٌ اى
ثلاٗغ ًگبه هی كوك* گْٗب كاَ ك٘ ِ
لَابى كٗگاو ؽابكع ثواػاذ
ذ
گنّزي []9a
هوّى پٌظ* َ
ؿن ُؽَّب ِك پُاو كهك ّ هًاظ* ثاَ ػانّث ِ
ثو ِ
ِ
ِ
ِ
فاالف عاٌٌ
ههْى للًّی ها* ثب
كٌْى
ػبلن ظِْه ث٘بهك* ّ ؽل ِع
ًْبى* اى
ِ
ه٘بى هّه٘بى* ثَ ِ
ِ
ِ
ِ
د كبهلَء فِْٗ ها ثاَ
ِبی كهاى* ثَ آى
ٍقٌْه هوزبى ثَدبهك* رب هله ِ
ّ هـبٗو ِ
د ىثبى* ٍبلـ ِ
ِ
ُ
ابه كٗگااو ُاان هْاابُل ّ
ا
ث
*
اكا
اٌلٗلٍ
ا
پَ
اَء
ا
كوٌ٘
آى
كه
*
ی
ا
ِ
ً
ّ
ال
ا
كٚ
ّ
اوك
ا
ف
ابِٗ
ا
ثقْ
د
كواابال ِ
ِ
ِ
ُْٗلا هی ٍبىك* لوٌْئَ الوِْْه* كه ههْ ِى هَزْه:

[فل٘ق :كبػالري هلبػلي كؼلي]
ًااااااااابم هؾ ّوااااااااالی كه ٗااااااااابك
ثاااااااااَ
ّااااااااال
اٗاااااااي اااااااَ ٍوَّٗاااااااذ ؽااااااابك ِع پْ٘ااااااا٘ي
ِ
ااااااااابم هاااااااااابكه ىاك
هٖااااااااااطلی گْاااااااااازَ ًا
اااااااابكع پَااااااااا٘ي هاااااااااوا
ثٌگاااااااااو اٗاااااااااي ؽا
ِ
ِ
اااااااوؿ ػغااااااااْى ااااااااْى ُوااااااااياك
ا
ىاكٍ
ااااااذ
ا
اٍ
ااااااي
ا
ر
كّ
ااااااْی
ا
هؼٌ
ااااااٌظ
ؽا
ِ
ِ
اااااابكع گا ِ
8 Bu kıt‟a için bk. Bedîu‟r-rukûm, vr. 108a.
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اااااااابلن هلاااااااااک
ااااااااٌبً ػا
ااااااااو اًغااااااااان ّا
ِ
ِ
پ٘ا ِ

اااابم عاااااْىا ثاااااو اٗاااااي كّ ّاااااقٔ ًاااااـِبك
ًا ِ

الو ّ
ة ِؽكان ّ هاْاػع
ًظبٗو به ٕل
ذ ك٘٘* كَ
ؿيـ ؽبكع* ثَ اٍلْ ِ
َٖ كه آى ٍَ ًْث ِ
ِ
ِ
b
ّ
ّ
ابٗو ثالؿااذ هااآصو اًغاابم
ا
ًظ
ابم
ا
افزز
*
اْاكه
ا
ً
آى
غ
ا
ج
رز
غ
ا
ز
رو
اى
]
9
[
اَ
ا
ك
ال
ا
هبً
الكی
ا
اً
*
ال
گلزااَ ّا
ِ
ِ
ِ
ِ
ريل٘ق هث٘غ الوٌظْم ها ثَ اروبم هٍبً٘لم* كه هٖا٘لٍء فبرواَء آى
پنٗوكزَ ًْل* كه آى َّال كَ
ِ
د هاٗوَ* هغوالً ثگنهاً٘لم .هي ًظوِب لوؤلّلَ:
اث٘ب
اٗي
ثَ
*
ها
ٍبثوَ
د
ِ
د كبٗوَ* كْ٘ٙب ِ
ّاهكا ِ
[هغزش :هلبػلي كؼالري هلبػلي كؼلي]
ّها ى گلزااااَء ؽاااابكع ثاااا َْك ًوااااک هٗااااياى
جـ گ٘زاای
ٍااقي كااَ گْاازَ ااْ ًؼوااذ ثااَ هطا ِ
ًوكااااالاى هبٍاااااذ آى كٗاااااْاى
اًااااال
ثگلزاااااَ
اان
ا
ػْ
ذ
ی ًؼوااا ِ
ِ
اى آى ٍاااجت ثاااَ اكة اّل٘اااب ِ
كااَ كااوكٍ اًاال ثااَ كٗااْاى ؽاابكظن ُوقااْاى10
ِو ًْالااااَ اٗاااايك ها
ِ
ٍاااادبً ّ ّااااكو ى ثااااـ ِ
ٛبلجابى
اّازِبه روابم ٗبكزاَ*
فالَٕء كالم* كه آى اّٗبم* كَ رزجّ ِغ اٗي هَزِبم* ث٘ي االًابم*
ِ
ِ
a
ًاْه
ًظان عاْاُو [ ً ]10ظابم* ثاَ
ِو هؼبهف* ّ هزؼطّْب ِى ىال ِـ لطبٗق* ثَ
اٍزٌَابؿ آى ِ
ِ
ًـ ِ
ِ
ًظابٗو
آى
ذ
كزبثا
ثاَ
*
ّابم
ٗ
ا
هْاهاغ
هْاًاغ
اى
لكاي
*
ثزبكزٌل
هزأللی
ی
ٙل
ل
ٌ
هبً
*
ربم
ّـق
ّ
ّْه
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ی
ثالؿااذ كوعاابم* كوٕاازی ً٘بكزٌاال* رااب ثؾاا ّلی كااَ اى راله٘اا ِن هااب*
ِ
ُهه اكا* ؿيلَااوا ِ
ًاابظن ك ِ
هؼلْم مّی الٌِّی* ًلؼی ػوو ثاي هؾ ّوال ثاي ه٘اوىا ػلای پبّاب* ًلؼاَ
هقلّم
هْْٕف ال ّنكب*
ِ
ِ
كوكى فْك ها ثاَ
ُ رؼبلی* ثوٌبكغ االًْبك ّ االًْب* ًبگِبى اى كه كه آهل* ثطوٗوی كَ ٍالم
ِ
ی ً٘ابى ّ
وٍِ فبٛو ّ روّ٘ل ثاَ ؽا ِّل ػوا ِل هاآصو اًغبهال* پاٌ اى
پ
ػاوٗ ً٘ابِٗ ّ صٌاب* ى هّ ِ
ِ
ِ
اآْ ٙاااواػذ
ا
فل
ااَ
ا
ث
ی
اا
ا
ٗؼٌ
*
ااوك
ا
ك
اای
ا
ه
اابى
ا
آؿ
ّ
ااود
ا
هجبّ
هاى
ی
ااقٌِب
ا
ٍ
ااو
ا
رووٗ
ااَ
ا
ث
*
ِب
ـ
اا
ا
اً
ِ
ِ
ِ
ًٖآْ آٍا٘ب آٍاب های گاوك* كاَ هلل الؾوال ّ الوٌّاخ ٗگبًاَء
وكاه هاْ ّكد
فْٖٓ* كه گو ِك گ
ِ
ِ
ثلـابی
ی آكابم* ثال كبكّاَء
ٌُوهٌلا ِى كٗبه* ّ كوىاًَء ٍاقٌْها ِى هّىگابهی* كاَ
ِ
اكضاو كٚاال ِ
ِ
ّؼبه ّوب* ُوآٌَٗ هاؿت اًل* ّ هوكهبى پبی ثقذ
اّؼبه هؼغي
صبثذ االٍزؾوبم* [ ]10bثَ
ِ
ِ
كاًْاْهاى پ٘اواى ّ
هغواغ
ّ هٌّّبٍب ِى هّّي ثقذ* كَ كّلزقبًَء اْٗبى* هّىاى ّ ّجبى*
ِ
ِ
عْاُو ًْاكه ها* ثاَ ًواْ ِك هؿجاذ ّ اػزجابه فوٗالاهاى ّ ٛبلات اًال*
ُّجّبى ثْكٍ* ُوْاهٍ آى
ِ
ک هٚاوّد ّ
اُل ػوكبى* ٗب
كْبكِ ع٘ت ّ كاهابى* ثٌاـيكٗ ِ
ّهزِب ثبّل كَ اى كٍ ِ
ذ هطبلجَء ِ
ِ
ذ ّاوب های كاًا٘ن* ىهبًاـِب
ٍا
ك
اى
ُواَ
*
ها
كٍزبكٍذ
علبُبی
اٗي
آًكَ
فَواى هی هٍ٘ن* ثب
ِ
ِ
ًو٘ ػِلی كَ ً٘بهلٍ ثْكٗن اى ػِلٍء آى* ابه ًب ابه ثاَ
ً٘بى هَزوٌلاى* كه
هی ّْك كَ ثَ ِ
ِ
فغلذ ىكگی ّ ّوهَبهی* كه ٕل ِك اؽزغبة ّ اػزناه هی ّاْٗن* ّ اٗاي كؿلؿاَ ها ً٘اي اى
وٗان اًزقابة ّ
رـبك ِل ّوب هی ٌّبٍ٘ن* ثبهی ٌلاى ؿي ِـ آثالاه* اى آى
عاْاُو ربثالاه* ثاَ ِ ٛ
ِ
ذ ٌُاوّهاى [ ]11aثوٍابً٘ن كاَ
كٍا
ثاَ
اّهام اػزجابه* ًواِ ّ ًگابه ثكٌا٘ن* ّ
افزٖبه* ثاو
ِ
ِ
هكبهم ٍبىگبه* ٗكلٗگو ها اهعاـوٌل ّ ثاـِوٍ كاه های ٍابىًل* ّ
هًلا ِى هؼبهف هلاه* ثَ اٗي
ِ
ُ
ان ٍاازبِٗ ّ اهزٌاابى ثااَ
ا
ٛوٗ
كه
اب
ا
ر
*
جاـوی
ك
ذ
ا
هُْج
آى
ل
ا
هوبث
كه
*
د ّااوب
ِ
ثاَ ّٕااق ّ هؾواال ِ
ِ
ِ
ىالـ لطابٗق*
علٍْ هی آؿبىًل* ّک ًَ٘ذ كه اٗي ػول كاَ ثاَ اكابكٍء هؼابهف* ّ اكبٙاَء
ِ
كْازياه كزبثاذ ّ اهاال
ؽوّف ُغب كَ ثَ
ّه ف٘واد اى
ِ
ِ
ّه ًُ ُن ِ
هضبة ّ هيعْه هی ّْی* ّ ثُ ُن ِ
ئ ِه ْاي ُك ًَْ٘ابٍ*
ثو اكْبًلی*
ًزبٗظ هجـ ّوا ِ
د آى هياهع ها ثلهّی* كَ ثيهگبى گلزَ اًل :لِ ُكلِّ ا ْه ِو ٍ
ِ
ّ
ْ
َهب َٗ ٌْـزَلِ ُؼَُ َػلَی ُػوجَبٍ .لوؤللَ:
10 Bu beyitler için bk. Bedîu‟r-rukûm, vr. 121b.
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[هثبػی]
ػاااااابلن ُوااااااَ كىكٗاااااالٍء گٌغٌ٘ااااااَء رَااااااذ
ُااو ػلاان ّ ٌُااو كااَ َُااذ كه ٍااٌَ٘ء رَااذ
ٍوهَااااز٘ن اى عوػااااَء كٗوٌٗااااَء رَااااذ11
اابؿو كااا٘٘
آٗاااب راااْ اااَ ًْااائَ ای كاااَ اى ٍا ِ
آ
[ ]11bفْٖٕب كه اٗي َّال* هوث ِّی ىهوٍء كٚاال* ك ُِه
ِ
كهٗابی هىهگاَ ّ َّؿاب* ؿاّْ ِ
ٕلّه ٍزْكٍ ٙاو٘و*
ٕله
بى ًجوك ّ ُ٘غب* كل٘وٗي كل٘و* هو ِك هْی ًژا ِك هّّي رلث٘و*
ػ ّو ِ
ِ
ِ
ْ
ٌ
ْ
َ
د اِؽْ ََابًَِ* َّ
ٌٍبى
اؾخ ِه ْاي َهّ َ
پبّبی كهٗب ك ِـ گِو رووٗو* كَ ُوآٌَٗ هٚاوْ ِى الجَؾْ ا ُو َهّ َ
َاؾب ِ
ِ
ٌ
َ
َ
ْ
ت ّاوب* ثای ّاجَِ ّ اهزاوا*
عبًا
ثاَ
ّ
گْازَ
اّ
ؽبـ
ٕلم
هب
*
َ
ً
َب
ٌ
ٍ
د
ب
ؼ
و
ل
ي
ه
خ
ؼ
و
ل
ٌُ
ال َّْ ْو
َ
َ
ْ
ِ
ِ َ ِ ِ ِ
ِ ِ
د پبكاذ ىهابى ىهابى كه ِك هالاٗؼ ثاو اكايّكٍ* َّ َػلَای َُاناَ
هؾتِّ ؽو٘وی ثاْكٍ* ّ كه هؾبها ِل ما ِ
د
ّٕاق
َصو هؼزجو* ثاَ
د ًابهْه* اى هِ ّواب ِ
لط٘اق آى ٕابؽت ٍاؼبك ِ
ِ
ِ
الٌَّظَو هْ ّّؼ كوك ِى اٗي ِ
ابم هغوااغ الجؾااوٗي هَ ا ّوب ااوكٍ ثااْكی*
كٗااي ّ كّلا ِ
ذ رَااذ* ّ ٗااي عوااغ ّ ًااْ راايل٘لی كااَ ثااَ ًا ِ
ٍلبٗاـي ثؾابه* ّ
كوهابی
كابه
آى
ثاَ
*
ّابُْاه
ُهه
ك
ک
ٍال
ُوچاْ
*
ٗبكگابه
اٗي
ي
ِ
ِ
ِ
ػو َٙكاّز ِ
ِ
a
ذ رَاذ* آهی
د فلآْ[ ّْٗٛ ّ ]12ا ِ
هدْكا ِى ُهلک آهای عياٗو ّ صـْه ّ كٌبه* اى ّاعجاب ِ
ْ
٘و آكَااخ* َّ كِاای الزَّ ْؼ ِغ٘ ا ِل ظَ َواكَااخ* َّ اِ ْى رَ َْ ا َو ْغ ِهٌِّ ای* َهااب ُُ ا َْ الالِٗ ا ُ
د كِاای الزَّ َوٌِّاای*
ن ثِ ا َ
كِاای الزَّااي ِف ِ
د ْالَْْ٘ َم َهب ثَلَا لَد* لوؤلّلَ:
كَي َ ْػ ِوْٗ لََُ َهوَبلَد* َّ َُب ِ
[ُيط :هلبػ٘لي هلبػ٘لي هلبػ٘لي هلبػ٘لي]
ٍياّاه اٍذ اگو ًبهِ ثگْٗن هغواغ الجؾاوٗي
كهٗبی اثواه اٍذ ّ كٗگو لاـ ّغَء اٍاواه
ٗكی
ِ
اگو ُكهَّٗي گْٗن كٌ ًگ٘وك ُفوكٍ ًجْك َّا٘ي
ًظن راوا ثاب گلزاَء ؽابكع ثاَ ُاو ٕالؾَ
ك ُِه ِ
ذ هاب ثَا٘ي
ًابم كهٗاب كـ
ذ هلهرِ هوكي ثا َْك عوؼّ٘ا ِ
ثَ كٍ ِ
ٍكٌله فلوذ اٍذ آى هو ِك ٍْٗق ِ
عل٘ال عاـو٘ل
إا٘ل ثای ػالٗ ِل ثيهگاْاه*
ٍدَِاباله هواكات ٍاْاه*
كی ًلٌ االهاو* آى
ِ
ِ
ِ
ٍازبى اّ
ٍاٌبى عابى
القٖب ِـ ؿيا كوكاه اٍذ كَ هاوا ِـ ٙاب ِّـ ثابُو الؼالّاى* ىفان فاْهكٍء
ِ
ِ
ثْكًٍ .ظن:
[ بهل :هزلبػلي هزلبػلي هزلبػلي]
َّ َكيًَـَّواااااـَب ًُوِْ ْ
لِلٌـَّااااااـب ِظ ِوٗيَ اَ ُِلَّااااااخٌ كِاااااای ْالغلواااااال
َاااااش َؽااااا َْاكِ ُو َف ْ٘لِاااااَ
ٌُاوّهاى آى كٗابه* كه رياٗال ّ روهّای
اػزجابه
ک ثـلاك ّلٍ*
هاى هل ِ
ِ
[ ]12bىهبًی كَ كوهبى ِ
ِ
ک اهىى الا ّوّم هٍا٘لٍ* ًكزاَ ٍاٌغب ِى آى ًاْاؽی ّ اَهطابه ها ثاَ
گْزَ* ّ كه ػِلی كَ ثَ هلا ِ
ذ ثََ ِ ٜثَُا ِ ٜعاْك ّ ًَالَی* ّ كَاقِّ
فلْرَوای الزلبد ّ هكبهم هٍبً٘لٍ* ّ كاٗن االّهبد ثَ عِ ِ
ِ
ت ػْاً٘بى ثوُبً٘لٍ .لوٌْئَ:
ٍزن
*
كی
ه
ّ
ق َعْه
َ
كٗلگبى آى ًْاؽی ها اى رـلّ ِ
َك ِ
ِ
[ُيط :هلؼْـ هلبػ٘ل هلبػ٘ل كؼْلي]
ْاان كگااواى اٍاااذ
كااوكٍء
ث٘ااٌن كااَ ؽَاال
ک ؽوٗـوِ ًگواى اٍاذ
ُو كٗلٍ كَ ثو فب ِ
ِ
هؾَااْ ِك ثيهگاابى ّاالًِ الثاال اى آى اٍااذ
ذ ّی های ّ كل٘ااـوی ّ كااوم عوااغ
كه فلو ا ِ
11 Bu rubai ve Hayyam‟ın tanzir edilen rubaisi için bk. Hayyâm‟a Nazireler, s. 13-14.
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هػبٗابی
اؽاْاـ
إاالػ
ؽوّب كَ آى هوبلک گْب* ثدوُ٘ي اى علات ّ ٛواغ ّ اهرْاب* ّ ثاَ
ِ
ِ
ِ
ثيهعاـوِو
ش
ک [ ]13aكاًب* ثلكَ
پ٘وّ اَ َ
ٕق ثي ثوف٘ب ّ ٗب صبلا ِ
صبًی ًظبم الول ِ
ِ
هْ ُّْ َؽْب* ِ
ِ
ُهلک آها ّلٍ ثاْك* ا ّهاب اَ كبٗالٍ* ّ ى اٗاي گلاذ ّ ّاٌْ اَ ػبٗالٍ* كاَ كه اٗاي ىهبًاَ* ُاو
د
ّا٘و كوىاًاَ* كه پ٘ـْلاَء فبًاَ*
ّؽ٘ل ّ ٗگبًَ* ّ ً ّو
افز٘ابه اًايّا كوهاْك* ؽابـ آًكاَ ما ِ
ِ
ِ
اوكى آى
ا
ك
اْه
ا
ظِ
ال
ا
الث
*
اْك
ا
ث
ای
ا
ه
ابفن
ا
اك
ّ
ابثو
ا
اك
َ
ا
ال٘
ابط
ا
هؾز
ابالرِ
ا
ؽ
اٌْكٍ
ٍاازْكٍ ٕ البد ّ ّا
ِ
ِ
ػابلن ّاِْك فْاُال ًواْك* هاي ّابكو ثاو آًان كاَ اٗاي رؾلاَء گاواى
د
ثيهگْاه* ًز٘غَء هو ّلهب ِ
ِ
ة اُثَِّاذ هٌابثی
هولاه* ّ ٛوكَء ثوگيٗلٍ اَْٛاه ها ثَ ٕبؽت كّلزای ارؾابف كاوكم ّ ثاَ عٌاب ِ
عاْاُو اٗاي كّ ًبها ِل هاٍاذ
ذ
ذ اٗاي ٗبكگابه كواب ٌٗجـای ثلِوال* ّ ه٘وا ِ
هله ثٚابػ ِ
ِ
ٍدوكم كَ* ِ
هؼ٘ابه اهزؾابى ّ ه٘ايا ِى اػزجابه* كواب ُای ثٌْبٍاٌل* اه اَ
ثاَ
ثلكاَ
*
كٌل
ًوی
ػ٘به اٙبػذ
ِ
ْ
ْ
b
َ
َ
َ
َ
ٗک كّ ٍَ هّىی ػول ثَ هٚوْ ِى [  ]13االه َل ُم كبالهلَم ًوبٗل* اه٘لّاهم كاَ كه ػوات* پاٌ
هٖوع:
ٔ هورّت* ثَ هْؾْ ِى
اى ٗبك
ِ
كاّزي اٗي هل ّق ِ
ِ
[هٚبهع :هلؼْـ كبػالري هلؼْـ كبػالري]
ااِ آفاااو فّْااازو كْااال ى ا ّّـ
ًوّااابُ ًوا ِ
ِبی
ِبی كهاى* كه هلااْة ّ كل اـ ِ
ابی ؽاابكظی كااَ ثااَ ٍبل اـ ِ
رؾَاا٘ ِي ثل٘ااؾ كوهبٗاال* ٗؼٌاای گلزااَ ُا ِ
ابه هااب ُاان* ثااَ هّىی ٌاال* ثاالٗي
ا
گلز
او
ا
اگ
*
اوكی
ا
ك
اب
ا
ُ
ة هاى* اًُااٌ گوكزاای ّ آّااٌبٗی
إااؾب ِ
ِ
رلوٗان آى ّ اٗاي*
كه
*
اٗاي
اى
ثؼال
*
ّالی
هی
اْٗبى
فْاٛو
الْاػ
ًگبّزَء
هناكوٍ
ّ
هؼبهلَ
ِ
ِ
ِ
ؽبٍالاى
كاالم
ّكن اًٖبف ّ رؼابكـ* عابئي ثُالی* َؽبَّاب صا َّن َؽبَّاب كاَ ثاَ
رغوثَ ّ رؼبهل* ثو
ِ
ِ
ِ
ابه كٖاابؽذ ٌُغاابه* ثااَ آًچٌاابى
ا
گلز
كّ
اي
ا
اٗ
اق٘ٔ
ا
رْ
ّ
*
ال
ا
ثلاهً
ابد
ا
الزل
اُْ
كهّؽ گْٗاابى گا ِ
ِ
ِ
َّ
ُ
ُ
َ
ابى ٕاابؽت ؿااوٗ* ال ا ِنٗيَ كِاای هلااْثِ ِِ ْن
هزؼّٖ ااجب ِى ثاال اًلْٗاابى ثَاادبهًل* كااَ آى كااوّ هبٗااَ گا ِ
هوابكٗو [ ]14aكاًاب كالى ها*
ت
هوارا
ه٘بى عُْو ّ ػوٗ ًوای كٌٌال* ّ
َه َوٗ *12كوم كه
ِ
ِ
ِ
13
ت ًَاجذ ّ رؼ ّ
ٖات ّ ؿاوٗ ُوگاي ًوای ٌّبٍاٌل*
ت ثَ ْؼُٚاَِب كَاْْ َ
م ثَؼْا٘ * ثاَ ٍاج ِ
ثو هْع ِ
ْ
َ
ن ٍَزِ٘و:
٘
ه
ل
ز
ث
و
٘
و
ؾ
لِ ُو ٌْ ِْئِ َِ ْال َ ِ ِ ِ ِ ٍ
[ُيط :هلبػ٘لي هلبػ٘لي كؼْلي]
رْٗی ٗب ؽبكع اٍذ اٍازب ِك ثای ػ٘ات
ٌُوهٌااااالاى اگاااااو اى هاااااي ثدوٍاااااٌل
هٌن ؽبٙو ّی اًله ؿ٘ت ثی هٗات
ثگْٗن ًاي ِك هاب َُاذ اٗاي هاله كاوم
ْ
ْ
ُ
ْ
ااات ثِبل َـ ْ٘اااات
كلاااِ ؿبٗااات لَااابى الـ٘ااات ًااابهِ
هوٗاااالاى ُٗؤ ِهٌااااْىَ ال َـ ْ٘ا َ
هؾوّااابى گاااو كٌٌااالم ّٕاااق ّ روااالٗن
ُُااااالًی لِ ْل ُوزَّوِ٘اااااٌنً 14وااااال كه ع٘ااااات
هلِن ٍوّّی لواب*
ت كّ
ًبم اٗي هغوْػَء ؿوّ ا* كَ هٌزق ِ
كْٗاى هورّت ُغب* ثَ الوبء ِ
كب ّهب ِ
ِ
ة الََّوـَب* ثاَ للا ِع هغواغ الجؾاوٗي هاؤ ّكا های ّالٍ* [ّ ]14b
ت رٌََ َّي َـ االَ ْلوَبةُ ِه ْي َ
ْْٕ ِ
ثو هْع ِ
ُ
اّااؼبه ؽاابك ِع فااُْ اكا*
ثااَ
*
جااوی
ك
ذ
ا
ه٘وٌ
ثااَ
*
ُوٌاای
ٗ
ت
ا
عبً
*
كااَ
َ٘ي
ز
هواابثل
ي
َ٘
ز
ِ
ِ
كه ٕاالؾ ِ
ِ
12 Kur‟ân, V/52, VIII/49, IX/125, XXXIII/12, 60, XLVII/20, 29, LXXIV/31.
13 Kur‟ân, XXIV/40.
14 Kur‟ân, II/2.
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ٕاٌبٗغ ثالاٗغ
ركض٘او
رَ٘٘و اللبظ ّ كؾاْا* ّ
وف َُٗوی* ثَ
ف ِ َٛ
افزٖبٓ روبم ٗبكزَ* ّ َ ُٛو ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
د هزاااْالی* ُوچاااْ ٙلااای هزأللااای كهفْااا٘لٍ ّ ثزبكزاااَ* هااايهْـ ّ هَااائْـ* اى
ًواااب* ػجااابها ِ
ی ًَا٘بى ّ ثْاوّٗذ* اگاو َىلَلایّ 15
فوكهٌلا ِى ٕبؽت ًظو ّ هجْـ* آى اٍذ كاَ ثاو هوزٚاب ِ
ػا٘ي ؿاوٗ ّ رؼ ّ
ک
ٍَِْی* ّ ٗب فللی ّ َؽْْی ّاهغ ّلٍ ثبّل* ثاَ
ٖات ًجٌٌ٘ال* ثال ثاَ كلا ِ
ِ
ک إالػ* آى هُّْْ ّ هقجّ ٜها* ثو ّع َِ رٖؾ٘ؼ ثگيٌٌٗل* ّ ثَ ُو َفاجٜ
ٕالػ* ّ گيلَ ِ
ًظو اْٗبى ثوٍل* كٚبٗ ِل فِْٗ ها* ْى ثی ثٖوا ِى ثْ اللْٚـ* ثالاى
ّ فطب كَ* اِهؼب ِى
ِ
ٛوٗن هالفْـ* اظِابه ًٌوبٌٗال* ثلكاَ آى ّابُ ِل هؼ٘اْة ها* ثاَ كاهاب ِى هاوّّد ّ
ػ٘ت ثٌ٘ی ّ
ِ
a
ذ ٗاک
ة هوؿاْة ها ثاَ عِا ِ
ذ ٕؾّذ ّ ىٗجبٗی ثدّْابًٌل كاَ [  ]15هؾجاْ ِ
فطب پّْی* فلؼ ِ
ّ
َ
ابى
ا
عْاً
اوٍء
ا
ْ
ث
كه
*
اوٗي
ا
كٗ
اَء
ا
ٗبكز
الب
ا
ّ
ان
ا
ىف
آهی
*
ابٗل
ا
ًْ
ات
ا
رؼ٘٘
ّ
هذ
ن
اْ هؼ٘ااْة* ه ا
َ
ِ
ِ
ػٚا ِ
د ًوٖاب ِى ظابُوی* ثاَ ّعا َِ كوابـ ّ ثاـِبء ثابُوی*
ًبىً٘ي* گبُی هی ّاْك كاَ* كه ٕاْه ِ
ة ؽَي ّ عوبلِ ها ث٘لياٗل* كه اٗي ه َّ٘ٚكَی ها ّک ّ َهٗت ًجبٗل* لوؤلّلَ:
اٍجب ِ
[فل٘ق :كؼالري هلبػلي كؼلي]
ْ
َع َوَٗاااااااابىُ
اااااااْه كِ٘ َوااااااااب ثَااااااااْ٘ي
ا
ؾ
ُ
ُ
ج
ال
ِٗن ژهكی اٍذ اٗي كاَ َُاذ كه اّ
ِ
هوااااوٗي
ُوچااااْ ُكهَّٗااااي گْاااازَ ٗااااب
اابٗ ٕاااؾ٘لَ ُاااو كّ ؿااايـ
ثاااو ث٘ا
َ
ِ
َ
ااااوٗي
ا
جؾ
ال
ااااغ
ا
هغو
ااااذ
ا
ٍ
ااااب
ا
ه
ااااو
ا
ص
ا
ابٗ٘ن
ا
هٍْ
ّ
او
ا
فٚ
اْ
ا
ابكع
ا
ؽ
هااي ّ
َ
ِ
ْ
ْ
ِه ْ
ً ال َؼااااا٘ي
ة ؽ٘اااااااااااْاى ها
اااااي َّ َها ِء الااااا ُّل َعب ثِ َ
هاااااااااااب ثلٗااااااااااالٗن آ ِ
اااااوَ ِ
عبى ْ ّ٘قی اٍذ فبكم الؾوه٘ي
او ككااو ها ٍااذ ؽااوٗن
ػواال ّ كـ ثكا ِ
لااااْػ كاااابكْه ها ثااااَ ػٌجااااو ىَٗااااي
ػبل٘اااااب ثؼااااال اى اٗاااااي ثجبٗااااال كاااااوك
ِ
ذ اللِّٗجَب َعخُ ثِ َؼْْ ِى ُِ رَ َؼبلَی.
رَ َّو ِ
ت خْاجَ حافظ رحوَ هللا فی حرف االلف
[ ]15bغسليا ِ
[ُيط  :هلبػ٘لي هلبػ٘لي هلبػ٘لي هلبػ٘لي]
ْ
كَ ػْن آٍبى ًوْك ا ّّـ ّلای اكزابك هْاكلِب
َبّ ْلِاااـَب
اَالَ ٗاااـَب اَُِّٗاااـَب ال ََّااابهِی اَ ِكهْ َكيٍاااـًب َّ ً ِ
ثْی ًبكاَ ای كاآفو ٕاجب ى آى ٛاوٍ ْ
ة عؼ ِل هْكٌِ٘ اَ فاْى اكزابك كه كلاـِب
ثگْابٗل
ى رب ِ
ثَ ِ
ٍن هٌـيلاـِب
پ٘و هـبى گْٗال
كَ ٍبلک ثی فجو ًجْك ى هاٍ ّ ه ِ
ثَ َهی ٍ ّغبكٍ هًگ٘ي كي گود ِ
عوً كوٗبك های كاهك كاَ ثاو ثٌلٗال هؾولِاب
هوا كه هٌـي ِـ عبًبى َ اه ِي ػِ٘ اْى ُاو كم
اااجكجبهاى ٍاااابؽلِب
ااابـ هااااب ٍا
ث٘ن هْط ّ گوكاثی ٌا٘ي ُبٗال
ّ ِ
كغااااب كاًٌاااال ؽا ِ
ت ربهٗک ّ ِ
ِ
ًـِبى كی هبًَل آى هاىی كيّ ٍبىًل هؾللِب
ُوَ كبهم ى فْك كبهی ثَ ثل ًبهی كْا٘ل آفاو
َع ال ا ُّل ًَْ٘ب َّ ََ ُْ ِو ْلَِااب
ؽْٚهی گو ُوی فْاُی اى اّ ؿبٗت هْْ ؽبكع
َهزَاای َهااب ر َْل ا َ
ن َها ْاي رَ ِْا َاْی ك ِ
حرف الف
ت ػالی تک در
ِ
[ ]16aغسليا ِ
[ُيط  :هلبػ٘لي هلبػ٘لي هلبػ٘لي هلبػ٘لي]
اًََااب ْال َوؾْ اوُّ ُه ِػ ْْو اـًب كَب ٍْ اوٌِِی ِه ٌَِْااب َّ َك ِّو ْلَِااب
َبّ ْلِاااـَب
اَ ِكهْ َكااايْ َ
ً ْال ُؾ َوَّ٘اااب اَُِّٗاااـَب الََّااابهِی َّ ً ِ
رِْْٗ كّ ىلق ا ّهب ٌُاْى اكزابك هْاكلِب
ثَ
ذ كٗالاه ٍاِل آهال ى هفَابهُ
ًقَزن كّل ِ
ِ
ى ها ٍِ عابكٍ ُوچاْى ٍاجؾَ گوكاگاو ِك هٌـيلاـِب
هوا ُو كم ى ِٕجب فوهَ روٍ ،ا ّغبكٍ آلاْكٍ
 YN.مللی  :ىللی 15
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بم ػبلن ػ٘ ِي كهٗبُب ٍذ
ِ
ثوای گُْود ػ ّْ ِ
ػغت ثی ٕجو ّ ٍبهبًن هوًظ ای ٍبهثبى اى هي
ؿوم ِٕجبٗ٘نٗ 16کهِ ٛل گواى كهكٍاذ
ثَ ىّهم ِ
هاى فِْٗ ث٘ياهم ثگْٗن ُو َ ثبكا ثبك
ى ِ
ؿان كاوكا
اى
هٌ٘الِٗ
ػابلی
كـ
كابم
فْاُی
ْ
ِ
ِ

رْ آى ثؾوی كَ ث ٌْوبٗی ؿجابه آلاْكٍ ٕال كلاـِب
عوً كه ًبلَ هُجو فَزَ اى ؿن ثَازَ هؾولِاب
ااااجكجبهاى ٍااااابؽلِب
ذ كلاااااـِب ٍا
ًلاًٌااااال آكااااا ِ
ِ
ٍبى ػْن های ًابلن كاي ّ ٍابىًل هؾللِاب
ى ِ
َع الاااا ُّل ًَْ٘ب َّ َهااااب كَِِ٘ااااب َّ ََ ْه ِِ ْلَِااااب َّ ََ ُْ ِو ْلَِااااب
ك ِ

[ّ ]16bلَ [فْاعَ ؽبكع]
[هٚبهع  :هلؼْـ كبػالري هلؼْـ كبػالري]
هاى پٌِااابى فْاُااال ّااال آّاااكبها
كـ هاای هّك ى كٍاازن ٕاابؽت كالى فاالا ها
كهكا كاااَ ِ
ٗااااابه آّاااااٌب ها
آى
ث٘اااااٌن
ثااااابى
كاااااَ
ثبّااااال
كْاازی ّكَاازگبً٘ن ای ثااب ِك ّااو َٛثااو ف٘ااي
ِ
َ
َ
ُ
د ال َّ
بها
كه ؽلوَء گل ّ هل فُْ فْاًل كُّ ثلجل
ُْػ ُااااـجُّْا َٗااااب اَُِّٗااااب ال َُّااااك َ
ٖااااج َ
َُااااب ِ
ابی ٗاابهاى كوٕااذ ّااوبه ٗاابها
ا
ع
اَ
ا
ث
ای
ا
ً٘ك
هِو گوكّى اكَبًَ اٍذ ّ اكَْى
كٍ هّىٍ
ِ
ِ
ّ
اااااِ ثٌ٘ااااااْا ها
ا
كهّٗ
اااااي
ا
ك
ااااالٓ
ا
و
رل
ی
هّى
ٍااااالهذ
ّااااكواًَء
كواهااااذ
ت
ٕاااابؽ
ای
ِ
ِ
ّ
ثااااب كٍّاااازبى رلطااااق ،ثااااب كّااااوٌبى هاااالاها
رلَ٘و اٗاي كّ ؽاوف اٍاذ
آٍبِٗ كّ گ٘زی
ِ
ِ
گااو راااْ ًوااای پَاااٌلی ،رـ٘٘اااو كاااي هٚاااب ها
ااااْی ً٘كٌااااابهی هاااااب ها گااااانه ًلاكًااااال
كه ك ا ِ
اَ ّْااااَِی لٌََااااب َّ اَؽْ لَاااایِ 17ها ْ
آى رلـ ُّ كاَ ٕاْكی اُ ُّم ْال َقجَابئضِ فْاًال
اها
اااي هُ ْجلَاااا ِخ ْال ِؼاااا َن َ
ابم رٌگلٍاازی كه ػااِ٘ كااُْ ّ هَاازی
اابی َُااازی هااابهّى كٌااال گااالا ها
ٌُگا ِ
كاااآٗي ك٘و٘ا ِ
18
ْ
اااابم عااااان اٍاااااذ ثٌگاااااو
ک كاها
رب ثو رْ ػوٙاَ كاهك اؽاْا ِـ هلا ِ
آٌٗ٘اااااَء ٍاااااكٌله عا ِ
فْثاااب ِى پبهٍااای گاااْ ثقْاااٌلگب ِى ػواااو اًااال
ٍااااابهی ثااااالٍ ثْااااابهد پ٘اااااوا ِى پبهٍاااااب ها
ؽبكع ثَ فْك ًدّْا٘ل اٗاي فوهاَء َهای آلاْك
ااا٘ـ پاااابک كاهااااي هؼاااانّه كاه هااااب ها
ای ّا ِ
[ّ ]17aلَ [ػبلی ثک]
[هٚبهع  :هلؼْـ كبػالري هلؼْـ كبػالري]
هاى ًاااااااـِلزَء هاااااااب راااااااب ثبّااااااال آّاااااااكبها
ی هَاااازبى عاااابهی ث٘اااابه هااااب ها
ای پْ٘ااااْا ِ
ِ
لاااااـغّ
َ آّاااااٌبها
راااااب كه كٌااااابه ٗااااابث٘ن ى آى
ىّهم َهاااااای
كْاااااازی ّكَاااااازگبً٘ن هاًاااااا٘ن
ِ
ْ
ْ
َ
غْ
وْ
بها
ا
ل
ه
اااي
ا
ه
ً
اااي
ا
ك
ث
ب
ـ
ااا
ا
ج
ؽ
ه
اااب
ا
ٗ
كاه
اااَ
ا
ًگ
اااوا
ا
اى رْااااٌگی ثوااااوكم ٍاااابهی ه
اااٌ ال َُّاااا َك َ
َ
َ
ِ
ِ
ً
َ
َ
ٍ
ِ
ِ
د ػوال ّاوب ها
ْٕ
اٍذ
إْـ
ک
ٗ
كّ
ُو
ىٗي
هٌبٍات
هّاى
ها
كَّه اٍذ إْ ِـ ُو كفَ ،هی
ِ
ذ َهاای فااُْ كاه ثاای ًااْا ها
اااٌؼن رااااْاًگو ثاااای ًُواااال هبًاااال ٍاااابؿو
ثاابهلل ثااَ ؽوه ا ِ
ای ها ِ
ّ
ااااي ًلااااابم ثبّااااال ثاااااب كّاااااوٌبى هااااالاها
ا
هه
لاااا٘كي
هبٍااااذ
آٗاااا٘ي
ااااق
رلط
كٍّاااازبى
ثااااب
ِ
ِ
ّاػااع ًواای رااْاى كااوك رـ٘٘ااو آى هٚااب ها
كااٌظ فلااْد هااي كه ه ٍِ فواثاابد
ىاُاال ثااَ
ِ
كِااااأ ه َُِْٗااااا ِخ ْال ُو َؾَّ٘اااااب ِها ْ
اها
عابم َهای كاي
ثاَ
اذ
و
ُ
هَازبى،
ٍ
گاب
ااااي هُ ْجلَااااا ِخ ْال ِؼااااا َن َ
ّ
ای هجلَ ِ
ِ
ْ
ُ
ْٕكی رْ اٌٗچٌا٘ي گاْ ّا٘قذ اثاْ الْكاب ها
ااااو هى ا ُّم ال َقجَااااابئِضِ ًَ٘اااااذ
هااااابٗ٘ن ّ كفزا ِ
ْ
عبم عِابى ًواب ها
اًغبم
ٍو
اٗي
اى
پوً
هی
گاو
ٌ
ث
ک
ً٘ا
ّ
كاه
ُاِ
ًاْاٗن
هي ٛوكَ ثای
ِ
ک كاها
ة ّهاااااذ ثاااااْكم هفااااازن كه آة هكزاااااَ
اٍااااااكٌلهی ًوااااااْكم كه افاااااا ِن هلاااااا ِ
كاها ِ
هًاااالاى پبهٍااااب ها
كااااي
ٍلبهّاااان
اااَ
ا
ًگ
آ
ّ
ثاو
های
كبهً
ثَ
ػبلی
ها
ؿيـ
پبهٍی
اٗي
ِ
ٕ YN.ؾجبٗ٘ن ِٕ :جبٗ٘ن 16
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[ّ ]17bلَ [فْاعَ ؽبكع]
[ههل  :كبػالري كبػالري كبػالري كبػلي]
رالث٘و هاب
اٗي
اى
ثؼل
ٛوٗوذ
ٗبهاى
َ٘ذ
او هااب
ِ
كُّ اى هَااغل ٍا ِ
ِ
اْی ه٘قبًااَ آهاال پ٘ا ِ
رواالٗو هااب
گااو ٌاا٘ي هكزَااذ كه ػِ ا ِل اىـ
د هـاابى هااب ً٘ااي ُاان هٌااـيـ ّااْٗن
كه فواثااب ِ
ِ
ااو هاااب
ا
پ٘
كاهك
به
و
ااـ
ا
ف
ااَء
ا
فبً
ااْی
ا
ٍ
هّی،
اْى
آهٗان
اْى
كؼجَ
ٍْی
هّی
هب 19هوٗلاى
ّ
ِ
ِ
ِ
ااو هاااب
ىلق اّ فُْ اٍاذ
ػول اگو كاًل كَ كـ كه ثٌ ِل ِ
ػااابهالى كْٗاًاااَ گوكًااال اى پا ِ
اای ىًغ٘ا ِ
ْ
او هااب
ا
ًقغ٘
ال
ا
ثْ
اب
ا
ه
ذ
ا
كٍ
ى
ابكٍ
ا
ْ
ثگ
اق
ا
ىل
ثاْك
اكزابكٍ
كام
هوؽ كـ ها ٕ٘ ِل عوؼ٘اذ ثاَ
ِ
ِ
ِ
رـلَ٘و هب
ى آى ٍجت عي لطق ّ فْثی ًَ٘ذ كه
هّی فْثذ آٗزی اى لطق ثاو هاب كْاق كاوك
ِ
ِ
اااجگ٘و هااااب
ا
ّ
اااـَء
ا
ًبل
اااْى
ا
ٍ
ّ
ااابه
ا
ث
اااِ
ا
آر
ٍ
آ
ّاااجی
ااوك
ا
گ٘
كه
ُااا٘ی
ااب
ا
آٗ
ٍاااٌگٌ٘ذ
ـ
ك
ِ
ثاااب ِ
ِ
ِ
راْك٘و هاب
ٍْكای ىللذ ثاِ٘ اى اٗاي
ًَ٘ذ اى
ىلق رْ آهلّ ،ل عِابى ثاو هاي ٍا٘بٍ
ثبك ثو
ِ
ِ
ِ
ْ
ر٘او هاب
اى
كي
پوُ٘ي
فْك
ى
عب
ثو
كي
هؽن
اُْ
ا
فو
ابكع
ا
ؽ
انهك
ا
ثگ
اوكّى
ا
گ
ى
اب
ا
ه
ٍ
او آ
ِ
ِ
ِ
ر٘ا ِ
[ّ ]18aلَ [ػبلی ثک]
[ههل  :كبػالري كبػالري كبػالري كبػلي]
رالث٘و هاب
ّات
اْ
ّل
فْاُل
ای هوٗلاى ر٘وٍ
پ٘او هاب
ِ
هَغ ِل فْك ُو ٍاؾو ه٘قبًاَ ٍابىك ِ
الٗو هااب
كه فواثبر٘ن ىاُل فْاٍ ٕالؼ ّ فاْاٍ هًاظ
هاای رااْاًی ثؼاال اى اٗااي رـ٘٘ااو كااي روا ِ
او هااب
ا
ىًغ٘
اوٍ
ا
گ
ال
ا
ٕ
كاهك
اًْ٘ن
ا
هغٌ
اَ
ا
ك
اب
ا
ه
ای كااَ كه ثٌا ِل فا ِان ىللاای ّ ثاابىُ فْاٍاازی
ِ
رلَاا٘و هااب
هااب ثااَ الُااْر٘ن اّ ثاای ثااـِوٍ اى
ّاػ ا ِع كوٍاای ًْاا٘ي كه پبٗااَء ااْث٘ي ثلٌاال
ِ
ثگنهٗن اى كلن ّ ْ
ْ
رقو٘او هاب
ّال
ثابكٍ
اى
ّٙاْ
ة
آ
ثی
آًكَ
ى
ثگناهٗن ّ اًگَ پاٌظ ّهاذ
ِ
ِ
ّاجگ٘و هاب
عبم ٕجؾی كٍ ،هُابى اى ًبلاـَء
ة ؿللذ ها ثجوكٗن اى كّ ْن
ٍبه٘ب هب فْا ِ
ِ
ِ
ًقغ٘او هاب
ّال
ّ
گوكزابهٗن
ه٘الُ
كه
كَ
ٍّ
ؿاياـ
ّؽْی
آى
هكذ
ث٘وّى
ّ
كام ها ثْكَذ
ِ
رؾوٗو هاب
هّّي اٍذ اٗي ٍِو كَ ٍْكی ًَ٘ذ اى
ٍاْكای فطاذ
ْن هاب ػابلن ى
ر٘وٍ ّل ثو
ِ
ِ
ِ
ْ
اااايص٘و هاااااب
ا
ر
د
ا
ه
اااابلی
ا
ػ
اااال
ا
كاًٌ
اااابهالى
ا
ػ
ات
ا
ػغ
ای
ا
ً
الم
ا
پٌ
اٌ٘ل
ا
ْ
ً
او
ا
اگ
اْى
ا
هغٌ
اؼ
ااااّْ
ِ
ِ
ًبٕا ِ
[ّ ]18bلَ [فْاعَ ؽبكع]
[هغزش  :هلبػلي كؼالري هلبػلي كؼلي]
كااَ ٍااو ثااَ كااٍْ ّ ث٘بثاابى رااْ كاكٍ ای هااب ها
ٕاااجب ثاااَ لطاااق ثگاااْ آى ؿااايا ِـ هػٌاااب ها
اااااابى ثااااااابكٍ پ٘واااااااب ها
راااااْ ثاااااب ؽج٘ااااات ًْاااااٌ٘ی ّ ثااااابكٍ پ٘وااااابٗی
ثاااااااَ ٗااااااابك كاه ؽوٗلا ِ
ّ
ااااااْٛی ّاااااااكو فاااااااب ها
ا
ٛ
اااااال
ا
ًكٌ
اااااالٓ
ا
و
رل
َّاااكو كاااوُّ كاااَ ػواااوُ كهاى ثااابك اااوا
ِ
ت ّااااا٘لا ها
ػااوًّ ؽَااي اعاابىد هگااو ًاالاك ای گاال
كاااااَ پوٍْااااای ًكٌااااای ػٌااااالل٘ ِ
ِ
ااابى كّااااذ ّ ٕااااؾوا ها
ا
ؿوٗج
كاه
ااابك
ا
ٗ
اااَ
ا
ث
ثقااذ
ی
آّااٌبٗ
ّ
بة
اؽجاا
ذ
ٕااؾج
ااكو
ِ
ِ
ِ
ثااَ ُّ ِ
ؽ كاًااااااب ها
اُال ًظاو
ثَ ُفلن ّ لطاق راْاى كاوك ٕا٘ل ِ
ثااااااَ ثٌاااااال ّ كام ًگ٘وًاااااال هااااااو ِ
اااان هااااابٍ ٍااااا٘وب ها
ًااالاًن اى اااَ ٍاااجت هًااااِ آّاااٌبٗی ًَ٘اااذ
اااالاى ٍاااااَ٘ ْا ِ
ٍاااااِی ها ِ
هّی ىٗجااب ها
اذ
ا
ًَ٘
اب
ا
ّك
ّ
او
ا
هِ
اغ
ا
ّٙ
اَ
ا
ك
عي اٗي هله ًزْاى گلاذ كه عواب ِـ راْ ػ٘ات
ِ
ِ
ااوبع ىُاااوٍ ثاااَ ههااأ آّ َهك هَااا٘ؾب ها
كه آٍااوبى ااَ ػغاات گااو ى گلزااَء ؽاابكع
ٍا ِ
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[ّ ]19aلَ [ػبلی ثک]
[هغزش  :هلبػلي كؼالري هلبػلي كؼلي]
ة كّ ْاان اى ااَ هاای كٌاال هااب ها
ٕاااااجب ثداااااوً اى آى ٍاااااوّ هااااا ِّل هػٌاااااب ها
ان آ ِ
ؿوٗا ِ
ّ
هّی ىٗجاااب ها
ذ هْااابَٛ
عواااب ِـ ٗااابه ًگاااو ىٗااات ّ ىٗاااْهُ هطَلااات
كاااَ ًَ٘اااذ ؽبعااا ِ
ِ
هٍااااابى ى هاااااژكٍء پ٘وبًاااااَ ثااااابكٍ پ٘واااااب ها
اْی ثاابكٍ ثااو آه
ى ثااب ِك ثبكٗااَ 20ثااو ف٘ااي ّ ثا ِ
ی پاااااوكٍء ػٖاااااوذ ًاااااـِی ىل٘قاااااب ها
ٍْٗاق عابى فاْاٍ ّه ًاَ عاب ِى ػيٗاي
ٛلت ى
ِ
ّها ِ
ّ
ٛاااااْٛی ّاااااكو فاااااب ها
ًكٌااااای
ٖااااأ
ؾ
رل
ااوا
ا
ااَ
ا
ك
ااذ
ا
گْٗو
ااَ
ا
آٌٗ٘
ااٌ
ا
پ
اى
ااي
ا
ه
فغااال
ِ
ِ
ت ّااااا٘لا ها
ابه ؿوااذ فااْى فااْهم ث٘ااب ای گاال
ى ّٕااااال هاااااژكٍ ثااااالٍ ػٌااااالل٘ ِ
ى فبهفا ِ
ااااوؽ كاًاااااب ها
ا
ه
اااازَ
ا
ثَ
ااااال
ا
ث
كام
ااااَ
ا
ث
ااااي
ا
هك
اااااا٘ل
ا
ٕ
ٍ
ه
اى
اااااابه
ا
ىٌِٗ
ااااااٌْ
ا
ثْ
ًٖااااااا٘ؾزن
ِ
ِ
ِ
ثزاااااااب ِى ٍلَااااااالَ عٌجاااااااب ِى ٍااااااا٘ن ٍااااااا٘وب ها
ثااَ ىلااق ّ فاابـ ،فاالاٗب هكااي ؽْالااـَء كـ
ااااي هَااااا٘ؾب ها
ا
هؼغ
ااااوم
ا
ًگ
اااای
ا
ه
ااااَ
ا
ك
ك
ْ
اااا
ا
ث
ااان هّػ كياٗااااذ ىهاااابى ىهاااابى ػاااابلی
َ
ى ًظا ِ
ِ
[ّ ]19bلَ كی ؽوف الجبء [فْاعَ ؽبكع]
[هغزش  :كبػالري هلبػلي كؼلي]
ٖااااجُْػ ال َّ
اَل َّ
ٖااااجُْػ ٗااااـَب إَْ ؾااااـَبة
هاای كهاال ٕااجؼ ّ ِكلّااَ ثَااذ ٍااؾبة
ْ
ْ
اَل ُواااااااالَام ال ُواااااااالَام ٗااااااااـَب اَؽْ جااااااااـَبة
هؿ اللااااااَ
هاااااای كاااااال ژالااااااَ ثااااااو ِ
پاااااٌ ثٌّْااااا٘ل كاٗواااااـًب َهااااا ِی ًااااابة
ًَاااا٘ن ثااااـِْذ
هاااای ّىك اى وااااي
ِ
كااااااَ ثجٌلًاااااال ه٘كاااااالٍ ثااااااَ ّاااااازبة
كه ٌااااا٘ي هٍْاااااوی ػغااااات ثبّااااال
كَااااااااب ْكزَزِؼْ ٗااااااااـَب ُهلَاااااااازِّ َؼ االَثْاااااااا َْاة
كه ه٘قبًااااااااَ ثَاااااااازَ اًاااااااال كگااااااااو
ِ
ابی كجاابة
اااااْم ًوااااااک
ت لؼاااااا ِل رااااااوا ؽوا
لاااااا ِ
َُااذ ثااو عاابى ّ ٍااٌَ٘ ُا ِ
ِ
هاػ اااااْى لؼااااا ِل آرْااااا٘ي كه ٗااااابة
ذ ٍااوهل ىكٍاااذ گاال ثااَ واااي
رقاا ِ
ِ
ُوچااااْ ؽاااابكع ثٌااااُْ ثاااابكٍء ًاااابة
ااااااابهی پااااااااوی پ٘كااااااااو
هؿ ٍا
ِ
ثااااااااو ِ
[ّ ]20aلَ كی الجبء [ػبلی ثک]
[هغزش  :كبػالري هلبػلي كؼلي]
اِ ْكزَ ُؾاااااْا ْال َؼااااا ْ٘يَ اَُِّٗاااااـَب االَْٕ ؾاااااـَبة
كه رْثااااااَ ًَ٘ااااااذ كاااااازؼ الجاااااابة
اى ِ
اَلَّٖاااااجُْػ الَّٖاااااجُْػ ٗاااااـَب اَؽْ جاااااـَبة
كه ه٘قبًااااَ ّاااال گْاااابكٍ ثااااَ ٕااااجؼ
ِ
ة كٗگاااااوُ كه ٗااااابة
ٌااااال فاااااْاًی ى كٖااااا ِل كهثَااااالَهی
ف٘اااااي كه ثاااااب ِ
ثوٍااااااااااااابًل ُهلَااااااااااااازَّ ُؼ االَ ْثااااااااااااا َْاة
اَ ْل ُوااااااااالَام ْال ُوااااااااالَام اگاااااااااو گٌْٗااااااااال
ْ
عاااابم َهاااای ثاااالٍ ثااااَ ّاااازبة
ٍاااابه٘ب
ااااااااْاى ّاااااااااجبة
كّه ػٌلا
ِ
ِ
ثگااااااااانهك ِ
اااْای ٌااااا ّ هثاااابة
هطاااااوة اى پاااااوكٍء كگاااااو ثَاااااوّك
كاااابهؿن اى ُا ِ
ت ٕااْكی ٌبًكااَ ّااْم ّ كؼاابة
وااالم فاااْة
كؼاا ِ
پااابی ٍااابهی ثاااَ ُٗوااا ِي َه ِ
ِ
ٍاا٘ـ كجاابة
ااْ
عگااو
كه
اد
ً٘اايٍ
ااال
ا
ثوبً
اااْ
ا
ر
اااْىُ
ا
ٍ
اااَ
ا
ث
اااْاها
ا
َِّ
ِ
ِ
ُوچااااْ ػاااابلی ثٌااااُْ ثاااابكٍء ًاااابة
گااو ثقااْاُی كااَ كهك ّ ؿاان ًقااْهی
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[ّ ]20bلَ كی ؽوف الزبء [فْاعَ ؽبكع]
[هغزش  :هلبػلي كؼالري هلبػلي كؼلي]
ّ
اابم ػواااو ثاااو ثااابك ٍاااذ
ا
ٗ
ا
ث٘ااابه ثااابكٍ كاااَ
ث٘ب كَ هٖاو اهال ٍاقذٍَ 21اذ ثٌ٘ابك ٍاذ
ِ
ّ
ى ُو اااَ هًاااا ِرؼلااان پااانٗوك آىاك ٍاااذ
ااوؿ كجاااْك
ااالم ُ ّوااا ِ
ؿا ِ
ذ آًااان كاااَ ىٗا ِ
ااو ا ِ
22
ابلن ؿ٘ااجن ااَ ه اژكٍ ُااب كاكٍااذ
ا
ػ
اوُّ
ا
ٍ
فاواة
ّ
هَذ
ُّ
ك
ه٘قبًَ
ثَ
كَ
گْٗوذ
َ
ِ
ِ
اٌظ هؾٌااذ آثاابك ٍااذ
اابُجبى ٍااالهٍ ًْااا٘ي
كاااَ ای ثلٌااال ًظاااو ّا
ًْاا٘و ِي رااْ ًااَ اٗااي كا ِ
ِ
ًاالاًوذ كااَ كه اٗااي كاهگااَ ااَ اكزاابك ٍااذ
رااوا ى كٌگااوٍء ػاااوُ هاای ىًٌاال ٕااال٘و
پ٘ااو ٛااوٗوزن ٗاابك ٍااذ
ًٖاا٘ؾزی كٌوااذ ٗاابك گ٘ااو ّ كه ػوااال آه
كااَ اٗااي ؽاالٗش ى ِ
ػاوًّ ُاياه كاهابك ٍاذ
ػغْىٍ
اٗي
كَ
ازی ػِاال اى عِااب ِى ٍَُااذ ً اـِبك
ِ
هغااْ كهٍا ِ
كَ اٗي لط٘لَ هوا ُن ى هُاوّی ٗابك ٍاذ
ؿاان عِاابى هقااْه ّ پٌاا ِل هااي هجااو اى ٗاابك
ِ
كه افز٘اابه ْ
ًگْاابك ٍااذ
اْ
ا
ر
ّ
اي
ا
ه
او
ا
ث
اَ
ا
ك
ابی
ا
ثگْ
گاوٍ
ا٘ي
ا
عج
ى
ّ
ثالٍ
كاكٍ
اَ
ا
ث
هٙاب
ِ
عااابی كوٗااابك ٍاااذ
ثٌااابـ ثلجااا ِل ث٘ااالـ كاااَ
ًْاااب ِى ػِااال ّ ّكاااب ًَ٘اااذ كه رج َّا ِاان گااال
ِ
اق ٍااقي فاالا كاك ٍااذ
ؽَل َ هی ثوی ای ٍَُذ ًظن ثو ؽبكع
هجااْ ِـ فاابٛو ّ لطا ِ
[ّ ]21aلَ كی ؽوف الزبء [ػبلی ثک]
[هغزش  :هلبػلي كؼالري هلبػلي كؼلي]
ػوو اّ ْ ثو ثبك ٍاذ
ك
ًقْه
كَی َ َهی
ث٘ااب ثااَ ه٘كاالٍ ٕااْكی كااَ ًؼوااذ آثاابك ٍااذ
َ
ِ
ػغت فواثَ هوبم اٍذ ّ ٛوكَ ثٌ٘بك ٍاذ
ٍوق كِي فبًاَ اَٗاذ ثای كٗاْاه
كلک ثَ
ِ
ْ
اوّ آىاك ٍااذ
ا
ٍ
اْ
ا
ُوچ
ابى
ا
عِ
كّ
ي
ا
گلْ
ى
هم
ل
هاااا
ک
كلاااا
فْاعااااَء
آى
ذ
اااا
و
ُ
ؿااااالم ّ ِ
ِ
ِ
ِ
گاُْ ُاُْ ٍوّّان ثْابهری كاك ٍاذ
ثَ
ًگْٗواااذ كاااَ ًْالاااذ هٍااا٘لٍ ثاااب ىٌِٗااابه
ِ
فاابٛو ًااب ّااب ِك هااي رااوا ٗاابك ٍااذ
اگااو ى
ُياه هژكٍ روا هی كُان ى هكوا ِي 23ؿ٘ات
ِ
رااوا اَ ّاال ثااَ هااي اكزاابك آًكااَ اكزاابك ٍااذ
ااان ثزاااابى هااااوًظ ای كـ
ى ؽبكصااااب ِ
د كّ ْا ِ
او هى ًااب هٍاا٘لٍ كاهاابك ٍااذ
ا
كفز
اَ
ا
ك
ات
ا
ٛل
اٍاذ
پ٘وىًای
كٗلٍ
ّْی
ک
كل
هجٌل كـ كَ
ِ
اگو كَ هی ٌّْی ُو ٛاوف ثاَ كوٗابك ٍاذ
ى ثاوم ّ ٕابػوَ اٗاـوي هْاْ كه اٗاي هجّاَ
ذ ّٕب ِـ رْ ُ٘ی ْ
ًگْبك ٍذ
ااان كّ ىلااااق هااااوا ااااْى كل٘اااا ِل اًلْٗااااَ
كَ عي ى كٍ ِ
ؿا ِ
كَ عبٗگب ٍِ ؽْٚهد ًَ اٗاي ؿان آثابك ٍاذ
هاؽ كـ اًلْٗاااَء ثاااـِْذ هجااااو
ّ
ثااابؽ
ى
ِ
ؽَل هكي رْ ثَ ًظوی كَ آى فلا كاك ٍذ
او ؽاابكع ًَ٘ااذ
هگااْ كااَ گلزااَء ػاابلی ًظ٘ا ِ
[ّ ]21bلَ [فْاعَ ؽبكع]
[ههل  :كؼالري كؼالري كؼالري كؼلي]
ذ كهّْٗااابى اٍاااذ
االه
ا
ف
ااوی
هبٗاااَء هؾزْا
د كهّْٗابى اٍاذ
ِ
هَّٙء فل ِل ثوٗي فلاْ ِ
ذ كهّْٗاابى اٍااذ
كاازؼ اّ كه
د ػغبٗااات كاهك
ًظااو هؽواا ِ
ااٌظ ػيلاااذ كاااَ ٛلَاااوب ِ
ِ
ِ
گا ِ
ذ كهّْٗاابى اٍااذ
هٖو كوكًّ كَ هْٙاًِ ثَ كهثبًی هكذ
هٌظااوی اى و ا ِي هؽو ا ِ
ِ
ذ كهّْٗاابى اٍااذ
لْكو ظلان اٍاذ ّلای
اى كواى رب ثَ كواى
اى اىـ راب ثااَ اثاال كوٕا ِ
ِ
ذ كهّْٗابى اٍاذ
ت ٍاا٘بٍ
ك٘و٘بَٗ٘ذ كَ كه ٕؾج ِ
اْ آى هل ا ِ
آًچااَ ىه هاای ّااْك اى پورا ِ
ٍ YN.قذ ّ ٍ :قذ 21
 YN.هَذ  :هَذ ّ 22
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هّی ركجّاااو فْهّااا٘ل
آًكاااَ پْ٘اااِ ثٌِااال
ِ
د كَاااابًٌل ّلاااای
فَااااوّاى هجلااااَء ؽبعااااب ِ
ای رْاًگو هلوُّ اٗي ُوَ ًـقْد كَ روا ٍاذ
گٌظ هبهّى كَ كوّ هی هّك اى هِو ثَ فابک
ِ
ت ىّاـ
كّلزااای ها كاااَ ًجبّااال ؿااان اى آٍااا٘ ِ
ٍلطبًی ُهلاک
ای كـ آًغب ثَ اكة ثبُ كَ
ِ
د اثاااالی هاااای ٛلجاااای
ة ؽ٘ااااب ِ
ؽاااابكع اى آ ِ

ذ كهّْٗابى اٍاذ
كجوٗبَٗ٘ذ كَ كه ؽْو ِ
د كهّْٗااابى اٍاااذ
االگی ؽٚاااو ِ
ٍاااججِ ثٌا ِ
ذ كهّْٗاابى اٍااذ
ا
و
ُ
اق
ا
كٌ
ٍَااو ّ َىه كه
ِ ّ ِ
د كهّْٗبى اٍاذ
فْاًلٍ ثبّی كَ ُن اى ؿ٘و ِ
ذ كهّْٗااابى اٍاااذ
ثااای ركلّاااق ثْاااٌْ كّلااا ِ
ذ كهّْٗاابى اٍااذ
ت ؽوها ِ
كاای الؾو٘وااَ ٍااج ِ
د كهّْٗاابى اٍااذ
ک ه ٍِ فلااْ ِ
َهٌااجؼِ فااب ِ

[ّ ]22aلَ [ػبلی ثک]
[ههل  :كؼالري كؼالري كؼالري كؼلي]
ذ كهّْٗاابى اٍااذ
فااْه ِك
ذ كهّْٗبى اٍاذ
آٍاابِٗ آى ًؼواا ِ
ِّوٗبهی ثَ عِبى فله ِ
ِ
ذ كهّْٗابى اٍاذ
ى كااواى رااب ثااَ كااواى كاٗااوٍء ُلااذ اهلاا٘ن
هب ؽٚاو ٍالوٍء عوؼّ٘ا ِ
د كهّْٗاابى اٍاااذ
ذ
ثيم گ٘زی ثاَ ٌا٘ي كضاود ّ ٕال عوؼّ٘اذ
هقزٖااو فلااْ ِ
ٍاابؽ ِ
ِ
ِ
ْ
ذ كهّْٗابى اٍاذ
كبه عِبى رب ثاَ كِابى ّ ثاَ هِابى
اى
ؿوٗ
ثٌْْ اى هي كَ ُوبى هاؽ ِ
ِ
ذ كهّْٗااابى اٍاااذ
كبه كوهبٗ ِی ّبُبى كَ ى ّوم اٍذ ثَ ؿاوة
ااوم ُ ّوااا ِ
كااابه گاااو ثاااب كا ِ
ذ كهّْٗبى اٍاذ
ک ٍَ٘ هْک ّ ػج٘او
ك٘و٘ب ٗک ًظو اى ٕؾج ِ
ٌٍا گُْو ث َْك ّ فب ِ
د كهّْٗبى اٍذ
و
ؿ٘
اى
ُن
كَ
ٌّ٘لم
هي
ِْذ
ـ
اااا
ا
ث
ى
اااازب
ا
گلَ
ااااْاه
ااااِ كّىؿ ّ اًا
ِ
ِ
آرا ِ
ِ
ذ كهّْٗااابى اٍاااذ
ااو پْاااوٌَ٘ء اْٗااابى ثاااَ ًواااْ ِك كّ عِااابى
ااٌظ پّْااا٘لٍء گوهّ٘ااا ِ
ىٗا ِ
گا ِ
ذ كهّْٗابى اٍاذ
هٌؼوااابى اى كوااااوا ف٘ااااو كػاااب هاااای ٛلجٌاااال
فْك رٖ ّْه ثكي اى كّل ِ
ذ كهّْٗابى اٍاذ
پ٘و هـبى های پوٍای
ذ ثبكٍ ُن اى ؽُوه ِ
ؽُوه ِ
ؽكوزِ َ٘ذ كَ اى ِ
د كهّْٗابى اٍااذ
اااابی ػلاااااْم
ا
هياٗ
ّ
اااابی هؼااااابًی
ِفاوكم گلاذ كااَ اى ككاو ِ
ِ
ُاااااو فَجبٗا ِ
ذ كهّْٗاابى اٍااذ
ا
و
ُ
اجت
ا
ٍ
ان
ا
كاهٗ
اَ
ا
ُو
ابى
ا
ّ
اذ
ا
و
ُ
ال
ا
ثوٍ
ات
ا
ؿبٗ
ّ
ػبل٘ااب ؽبٙااو
ّ
ّ ِ
[ّ ]22bلَ [فْاعَ ؽبكع]
[هغزش  :هلبػلي كؼالري هلبػلي كؼلي]
ثوٖااا ِل عاااب ِى هااا ِي ىاه ّ ًاااب راااْاى اًااالافذ
اوّی آى ّااْؿ كه كواابى اًاالافذ
فواای كااَ اثا ِ
هّی راااْ آراااِ كه اهؿاااْاى اًااالافذ
آة
ااَ
ا
ك
اي
ا
ثچو
الی
ا
ّ
ای
ا
ك
اوكٍ
ا
ك
اْی
ا
ف
ّااواة فااْهكٍ ّ
ِ
ت ْا ِان رااْ ٕاال كزٌااَ كه عِاابى اًاالافذ
ث٘ اک كوّااوَ كااَ ًااوگٌ ثقااْك ًواابٗی كااوك
كوٗ ا ِ
ذ ٕااجب فاابک كه كُاابى اًاالافذ
ذ هفااااذ كوكًاااال
ى
ااـوي ثااَ كٍ ا ِ
ّاااوم آًكااااَ ثگاااال ًَااااج ِ
ِ
ْ
ااْ اى كُاابى ِرااْ ام ؿٌغااَ كه گواابى اًاالافذ
ثااااَ ثيهگااااب ٍِ وااااي كُّ هَااااذ ثگنّاااازن
ااق راااْ كه ه٘ااابى اًااالافذ
ااْى فاااْك گاااوٍ هااای ىك
ذ ىلا ِ
ٕاااجب ؽكبٗااا ِ
ثٌلْاااَ ؿٌغاااَء هلزا ِ
ااااْای هـجچگااااابًن كه اٗاااااي ّ آى اًااااالافذ
ُا
هاااي اى َّ َهع هااای ّ هطاااوة ًلٗااالهی ُوگاااي
ِ
ًٖااا٘جَء اىـ اى فاااْك ًوااای راااْاى اًااالافذ
ة َهااا ِی لؼااال فوهاااَ هااای ُّاااْٗن
كٌاااْى ثاااَ آ ِ
اوػ هؾجّااذ ًااَ اٗااي ىهاابى اًاالافذ
ا
ٛ
اَ
ا
ىهبً
ااْك
ا
ث
ااذ
ا
الل
ااِ
ا
ًو
ااَ
ا
ك
اابلن
ا
ػ
كّ
ًجاااْك هًااااِ
ِ
ِ
ثٌااالگی فْاعاااَء عِااابى اًااالافذ
هاااوا ثاااَ
َّه ىهااابى
عِاابى ِ
ِ
ثكاابم هااي اكٌااْى ّااْك كااَ ك ِ
اای هـااابى اًااالافذ
ا
ه
كه
ااِ
ا
اىل
ذ
اا
ا
ٌ٘ٛ
ااَ
ا
ك
ااْك
ا
ث
اای
ا
فواث
ااي
ا
اٗ
كه
اابكع
ا
ؽ
اابِٗ
ِ
ِ
هگاااو گْا ِ
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[ّ ]23aلَ [ػبلی ثک]
[هغزش  :هلبػلي كؼالري هلبػلي كؼلي]
ااَ ّااِلًْل عِاابًی اٍااذ رااب ثااَ عاابى اًاالافذ
فااالًا ؿوااايٍ اااَ اى اثاااوّی كوااابى اًااالافذ
اااو ًاااابرْاى اًاااالافذ
ااْاى پاااوی هّی ّ رٌااالفْی اٍاااذ آى
ػغااات عا ِ
اااو ٛؼٌااااَ ثاااالٗي پ٘ا ِ
ااااَ ر٘ا ِ
ک هً ااِ هؿ آرااِ ثااَ اهؿااْاى اًاالافذ
ا
هّ
اَ
ا
ث
ّاال
اي
ا
گلْ
ثااَ
اِ
ا
پَ
ّ
ثقااْهك
هاای ک٘االٍ
ِ
ِ
ى فبلِااابی راااْ ٕااال كزٌاااَ كه عِااابى اًااالافذ
هِااُْ رَااذ
هّی
كّه هوااو گااو ِك
ااَ
هگااو
ِ
ِ
ِ
ٌااابى ؽاااوٗٔ ثْااال لوواااَ اى كُااابى اًااالافذ
ک هلزااایء هاااب
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GOVERNMENT AND ESTABLISHMENT OF OFFICIAL
INSTITUTIONS IN THE FIELD OF MODERN SCIENCES IN
THE ERA OF NASER Al-DIN SHAH
(State Institutions and Their Role in the Transfer of Modern
Sciences)
LALEH SHENASI AZARI1
ABSTRACT
After the sovereignty of Qajar Dynasty, which was about the same
time as the significant progress of Europe, Iran began to get familiar
with modern sciences in a serious manner. Moreover, the
competition of different European countries throughout the world
and the situation of Iran in the battlefield of these countries paved
the way for Iranian people to become familiar with western
civilization and have sight of new technology and science. This first
steps toward obtaining modern sciences were taken in the era of
Fath'ali Shah Qajar and continued until the era of Mohammad Shah.
During these two epochs, primary efforts were devoted to obtain
modern sciences in a limited manner proportional to the knowledge
and understanding of Iranian scholars of these sciences.
In the era of Naser Al-Din Shah, the familiarity of Iranian with these
sciences expanded vastly and the elites and political leaders of Iran
felt the need to apply such sciences. This need forced the
government to change the fields of its institutions and create new
institutions to obtain and disseminate new technology in Iran.
This paper aims to study the efforts expended to establish
institutions in the field of government and transferring new sciences,
and one of the most important institutions of the government
established to transfer and educate people using new sciences in Iran
will be studied.
Keywords: Era of Naser Al-Din Shah, Official and State
Institutions, New Sciences, Transfer Methods

Introduction
The significant changes in the Europe, and its impacts on Iran, which was
along with political changes, made it required to create modern administrative
establishments proportional to the increase of the tasks and duties of the
government.

1 PhD student in history of Islamic Azad University, Science and Research Branch
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The change in the administrative and governmental structure of the state was
proposed firstly in the era of Naser Al-Din Shah and after his trip to Europe.
Upon his return, the number of ministries was changed gradually based on the
requirements and necessities of the state. Any changes, increase or decrease in
the number of the ministries or their merger was carried out based on the
personal taste of the King. However, the efforts of the government to establish
official institutions such as ministry of science to spread modern sciences, was
of great importance. Hence, we study the deliberate efforts of the government
to spread modern science and technology, which was realized by the
establishment of different institutions such as ministry of science.
1- Ministry of Science
The ministry of science was established for the first time in the era of Naser
Al-Din Shah in 1859.2 E'tezad Al-Saltaneh, the learned prince and proponent
of new Idea of Qajar Dynasty, who had knowledge of most industries and
sciences, was appointed as the head of this ministry; 3 thus, he was the first
minister of science of Iran.4 During his office, he rendered valuable services
to promote the scientific level of Iran. After his death in 1881, the powers and
authorities of the ministry of science were delegated to Ali Gholi Khan
Mokhber Al-Doleh son of Reza Gholi Khan bearing the title "Amir AlSho'ara" (Prince of Poets) and having the pen name "Hedayat".5
In the following, we discuss the measures taken by the ministry of science
(during the office of E'tezad Al-Saltaneh and Mokhber Al-Doleh) to
disseminate modern science and technology.
It must be noted that the framework of the ministry of science and the outlines
of what this ministry had to carry out, as well as the policies of this ministry
for transferring and spreading modern sciences was instructed by Naser AlDin Shah Qajar in his order (dated 1866) to the ministry of science. Based on
this order, the tasks of the ministry of science, which was one of the most
important institutions of the government was assigned to E'tezad Al-Saltaneh.
According to this assignment, the minister was in charge to do his best to
promote sciences and industries, regulate the affairs of telegraph offices, and
supervise the state newspapers and state news to be published properly.6
2 Mohammad Hassan Khan, E'temad Al-Saltaneh, Al-Ma'aser va Al-Asar, Vol. I, coordinated
by Iraj Afshar (Tehran: Asatir Publications, 1374), P. 142).
3 Ali Gholi Mirza, E'tezad Al-Saltaneh, Eksir Al-Tavarikh, coordinated by Jamshid Kianfar
(Tehran: Visman Publications, 1370), P. 19
4 Mohammad Hassan Khan, E'temad Al-Saltaneh, Al-Ma'aser va Al-Asar, Vol. 2, P. 478.
5 Mehdi Bamdad, Sharhehale Rajale Iran (Biography of Iranian Great Men), in 12, 13, 14
Century, Summerized by Zabih Allah Alizadeh Oshkori (Tehran: Ferdos Publications, 1384) P.
441.
6 Document no. 296000005, place in archive 1ZA1A105 )1آى1 آ105(, Iran National Documents

DOĞU ARAġTIRMALARI 6, 2010/2

93

The services rendered and measured taken by E'tezad Al-Saltaneh, minister of
science show that he tried to most extent to obey the instructions of the said
order and in some cases, he acted beyond the instructions. These measures can
be classified into the following items:
A- Sending Students Abroad
In 1856, E'tezad Al-Saltaneh sent forty-two students of Dar Al-Fonun, who
were supervised by Abdol Rasul Khan great grandchild of Sadr Esfahani, to
France to study in different fields of science and technology.7
Meanwhile, Hassan Ali Khan Garousi was in charge of the students as the
minister plenipotentiary of Iran in France and Great Britain. He was
responsible to prepare reports of their educational progress in France and send
them to the royal court of Iran. Some of these reports were published in the
state newspapers of Iran such as "Dolat Elliye Iran Newspaper".8
In 1861, the minister plenipotentiary sent a letter to Mirza Sa'id Khan Moshir
Al-Doleh, minister of foreign affairs, to report the educational conditions of
these students including Heidar Ali Najar, Mirza Mahmud, Mirza Ali Khan
and other.
The important issue in this letter is that the minister plenipotentiary requests
the minister to procure any materials and equipments required for the
profession of each student so that they can begin their work after return to
Iran, since he believed that the student sent abroad to study different sciences
should spread and apply their knowledge otherwise the objective of sending
students abroad were not met.9
To meet the request of the minister plenipotentiary, the government of Iran
sent money to procure required materials and equipment for each student. For
example, the sum of 4750 Franc was assigned for buying tools, devices and
books of agriculture, or the sum of 4500 Franc was spent for the purchase of
equipments required for the production of porcelain.10
Organization.
7 Mohammad Hassan Khan, E'temad Al-Saltaneh, Tarikh Montazam Naseri, Vol. 3, edited by
Mohammad Esmaeel Rezvani (Tehran: Donyaye Ketab Publications, 1376), P. 1812.
Abd Allah, Mostofi, Sharhe Zendegani Man Ya Tarikh Ejtemaee va Edari Dore Qajar (my
biography or social and administrative history in Qajar Era), Vol. 1 (Tehran: Zavar
Publications, 1371) P. 86
8 For Example refer to: Dolat Elliye Iran Newspaper (Iran High Government Newspaper), No.
491, 10th Zi-Ghade 1277 AH(Ghamari) & No. 555, 10 Ramadan 1280 AH.
9 The copy of document extracted from Vahid Magazine, First Year, No. 4 has been enclosed
10 Ahmad Soheyli Khansari, Sefarat Amir Nezam va Ezame Daneshjoo be Orupa (Embassy of
Amir Nezam and Sending Iranian Students to Europe), Vahid Magazine, First Year, No. 4, P.
237/ Khan Baba, Bayani, Panjah Sal Tarikh Iran dar Dore Naseri (Fifty years of Iran history in
Naseri Era) Vol. 1 (Tehran: Elm Publications, 1374) P. 279.
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However, most of these students rendered various services in their fields of
study after returning to Iran, and they paved the way for the dissemination of
modern sciences in Iran.
B- Telegraph
The telegraph of Iran is indebted hugely to E'tezad Al-Saltaneh and Mokhber
Al-Doleh, i.e. E'tezad Al-Saltaneh was effective in the establishment of
telegraph in Iran, and Mokhber Al-Doleh was influential in its management
and promotion. When E'tezad Al-Sataneh was appointed as the head of
Telegraph Administration, he sent 30 Iranian students to Tbilisi to study
telegraph systems. Among these students, Mirza Javad Khan Sad Al-Doleh
was the most famous one.11
The establishment of telegraph in Iran, which was very effective in the social
and political life of the people of that era, has been described by Vaghaye
Etefaghiyeh Newspaper: "in European countries, many surprising and strange
inventions have been marketed, which are not common in Iran; one of these
inventions is telegraph, a wire system sending messages over long distance.
According to the order of Naser Al-Din Shah, it is ordered Monsieur Kerziz,
Austrian artillery teacher of Dar Al-Fonun to procure the required equipments
for implementing the order of King under the supervision of Prince E'tezad
Al-Saltaneh.12
In 1274 AH (1858), telegraph lines was installed between Golestan Palace and
Lalehzar Garden through E'tezad Al-Saltaneh's efforts.13
In the next year, a telegraph line was installed from Tehran to Zanjan and
Soltanieh under the assistance of E'tezad Al-Saltaneh; this line was extended
in 1276 AH (1860) to Tabriz. 14
The telegraph network was spread throughout Iran; for example, in 1284 AH
(1868) a telegraph line was installed between Azerbaijan and Ghazvin.15
The efforts of E'tezad Al-Saltaneh are of great importance because according
to the existing documents he supervised and protected telegraph lines and their
performance.16
11 Mohammad Hassan Khan, Etemad Al-Saltaneh, Al-Ma'aser va Al-Asar, Vol. 2. P. 702.
12 Vaghayeh Etefaghieh Newspaper, No. 372, 2 nd Shaban 1274 AH (Ghamari).
13 Ibid. No. 379, 21st Ramadan 1274 AH.
14 Eghbal, Yaghmaee, Vaziran Olum va Ma'aref va Farhang Iran (Ministers of Iran Science,
Education, and Culture) (Tehran: Markaz Nashre Daneshgahi, 1375) PP. 12-13.
Khan Baba, Bayani, Vol. 3, P. 21.
15 Document No. 295003522, Place in Archive 1 R A 1B830 (1 آ ه1ة830), Iran National
Documents Organization.
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In the meantime, the assistance and cooperations of Aligholi Khan Mokhber
Al-Doleh worked under supervision of E'tezad Al-Saltaneh in telegraph
administration shall not be forgotten. After the death of E'tezad Al-Saltaneh,
Mokhber Al-Doleh was appointed to administer and supervise telegraph
administration and improve it. The development of telegraph under
supervision of Mokhber Al-Doleh was in such a way that in 1306 AH (1889)
all cities and important centers of Iran as well as the territory of Ottoman's
Empire, France and Britain were able to contact with Dar Al-Khelafeh Naseri
(Capital of Iran in the Era of Naser Al-Din Shah) through telegraph lines.17
Anyhow, the efforts to expand telegraph lines in Iran was very useful for the
government, for example, the news of different cities of Iran sent to the capital
and notification of orders and decrees to the public servants in different points
of Iran helped the government to be more dominant and administer more
conveniently the affairs.
On the other hand, the application of this new phenomenon helped the news of
western countries to penetrate into and spread in Iran and it caused the
Iranians to be familiar with the western civilization and modern sciences.
C- Publication of Press and State Newspapers
In the era of Naser Al-Din Shan, despite the censorship of newspapers and
magazines, many publications in different topics were published. Several of
these publications belong to the period, when Etezad Al-Saltaneh had office as
the minister of science and head of Publications Administration.
These newspapers are as follows:
Dolat Elliye Iran Newspaper (State Newspaper)
After the publication of the issue no. 471 of Vaghayeh Etefaghieh Newspaper
on 26th Moharam 1277 AH (Ghamari) (Aug. 14, 1860), the next issue of this
newspaper was published bearing the title Dolat Elliye Iran Newspaper. This
newspaper was published until 1283 AH (1866).
The newspaper of Dolat Elliyeh was supervised by the ministry of science and
E'tezad Al-Saltaneh. This newspaper was the first illustrated newspaper of
Iran and published domestic news (about royal affairs, governmental affairs
and other territories of Iran) and foreign news. Thus, some parts of these news
was about the news of the ministry of science reporting the educational
16 Document No. 295000208, Place in Archive 1 R A 1 A 310 (1  آ ه1  آ310), & Document No.
295002254 , Place in Archive 1 R A NA 349 (1  آ ى آ ه349), Iran National Documents
Organization.
17 Mohammad Hassan Khan, E'temad Al-Saltaneh, Al Ma'aser va Al-Asar, Vol. 1, P.124.
For more information refer to: Jahangir, Ghaem-Maghami, Sabeghe Telegraph dar Iran
(Background of Telegraph in Iran), Barasihaye Tarikhi, 7th year, No. 1, PP. 75-88

96 GOVERNMENT AND ESTABLISHMENT…/L.SHENASI AZARI
situation of the students of Dar Al-Fonun and those students sent abroad to
continue their studies.18 From the issue no. 593, Dolat Elliyeh Iran Newspaper
changed its name to State Newspaper.19
Mellat Saniye Iran Newspaper (National Newspaper)
The first issue of this newspaper was published on 15th Moharam 1283 AH
(May 30, 1866) under the ministry of E'tezad Al-Sataneh and administered by
him. After the third issue, this newspaper changed its name to "National
Newspaper".20
This newspaper published literary topics including the biography of classic
and temporary poets of Iran. The last issue of this newspaper was published
on 20th Jamadi Al-Akher 1287 AH (Sept., 17, 1870).21
Ellmiye Newspaper
Another newspaper established under the ministry of E'tezad Al-Saltaneh was
"Ellmiye Newspaper", which was the first scientific newspaper of Iran
discussed scientific issues specifically. This newspaper was published for the
first time in 1280 AH (1863) in three languages of Persian, Arabic and French.
It was published until 1287 AH (1870).22
According to the editorial of the first issue of this newspaper, this newspaper
aimed to publish and disseminate useful topics of science and technology. 23
Therefore, this newspaper assigned to the publication of various scientific
issues and new discoveries of the western countries to pave the way for
Iranians to be more familiar with new achievements of the West.
Danesh Newspaper
This newspaper was published firstly under the ministry of Aligholi Mokhber
Al-Doleh, minister of science and principal of Dar Al-Fonun School, in 1299
AH (1881). The last issue of this newspaper was published in 16th Safar 1300
AH (Dec. 27, 1882).

18 Mohammad Sadr Hashemi, Tarikh Jarayed va Majalat Iran (History of Iran Newspapers and
Magazines), Vol. 2 (Esfahan: Kamal Publications, 1364), PP. 302, 306.
19 Mohammad, Sadr Hashemi, Vol. 2, P. 307
20 Eghbal, Yaghmaee, p.17; Mohammad, Sadr Hashemi, vol.4, pp 237-238.
21 Ali Asghar, Kia, Vaziate Rooznamehaye Payetakht pish az mashrootiyat (situation of capital
newspaper befor constitutionalism, Ganjine Asnad Magazine, 11th year, no. 41-42, p.28
22 Mohammad, Mohit Tabatabaee, Tarikh Tahlili Matbooat Iran (Analytic History of Iran
Press) (Tehran: Be'sat Publications, 1366), P. 28. & Mohammad, Sadr Hashemi, Vol. 4, P. 45.
23 Ellmiye Newspaper, No. 1,1 (first) Sha'ban 1280 AH.
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The main topics of this newspaper published in 14 issues were on useful
scientific topics of natural sciences, chemistry, medicine, agriculture,
astrology, music, etc.24
The study of the newspapers published under the supervision of ministry of
science shows that there were several newspapers such as Ellmiye, Danesh,
Dolat Elliye Iran, which focused mainly on modern sciences and scientific
issues. These newspapers were important channels for disseminating and
spreading new sciences in Iran.
D- Publications and Translations
Translation and publication of book began in the era of Abbas Mirza crown
prince of Fathali Shah Qajar along with other reforming measures taken by
him and continued in the era of Mohammad Shah Qajar. This trend improved
highly in the era of Naser Al-Din Shah especially under the office of Grand
Minister Amir Kabir.
In this era, there were two factors motivated the translation and publication of
different books: Establishment of Dar Al-Fonun School, and State Translators'
Department, which compiled and translated many books through its
translators.25 These two institutions helped hugely to transfer the works and
thoughts of European scholars and thinkers to Iran and expand modern
sciences in Iranian society.
Moreover, in the era of Amir Kabir almost many books were imported to Iran.
For example, in 1265 AH (1849), 293 books on natural sciences, agriculture,
mineralogy, economics, military sciences and technology, medicine, etc were
sent from France to Iran.26
Through efforts and under supervisions of Amir Kabir many books and papers
were translated or authored to promote the awareness of the society and
enlighten Iranian people.
The process of translation and publication of books was developed upon the
improvement of Dar Al-Fonun, graduation of its first students, and the
establishment of the ministry of science and its related directorates.

24 Danesh Newspaper, No. 1, 23, Rajab 1299 AH, P. 1.
Abbas Eghbal, Tarikhnegari dar Iran, Yadegar first year, No. 7, PP.15-17.
25 Mohammad Amir, Sheykh Noori, Faraz va Forood Eslahat dar Asre Amir Kabir (up and
down of reforms in Amir Kabir's Era) (Tehran: Farhang and Andishe Publications, 1386), P.
383.
26 Fereydoon Adamiyat, Amir Kabir and Iran, PP.380 – 381.
For more information about the names of books refer to: up and down of reforms in Amir
Kabir's Era. P. 385
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Translation department, which was in charge of translating books and foreign
newspapers in cooperation with Publication Department worked under
supervision of E'tezad Saltaneh, minister of science, and was active as a
directorate of the ministry of science until 1288 AH (1871). 27
Therefore, this historical epoch is full of works regarding literature,
mysticism, and history. Fortunately, among the publications and translations
of this era, there can be found several books about modern sciences, such as
"Dadr Al-Hesab", Falak Al-Sa'adat", "Jaresghal", "Janevar Nameh", "Badee
Al-Hesab", "Dorre Maknon", "Tohfat Al-Sehe", "Dastoor Al-Ateba", "Nameh
Daneshvaran".28
In these works and other publications of this era, the tendency towards modern
sciences such as natural sciences, mathematics, military sciences can be seen.
For example, Janevar Nameh, a valuable book of this period, addresses
zoology, which is a modern science. This book was compiled by Mirza Taghi
Ansari Kashani Doctor of Medicine, one of the teachers of Dar Al-Fonun and
an active translator of Naser Al-Din Shah's Era. This book is about different
fields of natural science and biology and different insects of Iran.
To compile this book, Ansari researched and studied deeply as he mentioned,
"I decided to author a book on the toxic animals of Iran, and therefore I
gathered all my travelogues and works to write this book, bearing the title
Janevar Nameh".29
Another valuable service of E'tezad Al-Saltaeh in this field is the
establishment of a foundation for preparing a grand encyclopedia. This
encyclopedia, which was not completed, named "Nameh Daneshvaran". It was
authored by four famous scholars of that era: Shams Al-Olama Sheikh
Mohammad Mehdi Abd Rab Abadi, Mirza Abolfazl Savoji, Molla
Abdolvahab Ghazvini, and Mirza Hassan Ghazvini. This book contains the
biography of the scholars of different fields of science.30
Conclusion:
At the beginning of the era of Naser Al-Din Shah, the familiarity of Iranian
with modern sciences improved vastly, since the political leaders of Iran
required applying and transferring modern sciences to Iran in order to
27 Mohammad Hassan Khan, E'temad Al-Saltaneh, Al-Ma'aser va Al-Asar, Vol. 1, PP. 44,46
28 List of Stone Editions Books, Islamic Republic of Iran National Library;
List of translations of Qajar Era, National Consultative Assembly Library
29 Mirza Taghi Khan, Ansari Kashani, Janevar Nameh, 1287 AH, 2 nd Volumes, central Library
of Tehran University, manuscript no. 5 256 and microfilm no. 2804, Page Introduction.
30Mohammad Hassan Khan, E'temad Al-Saltaneh, Al-Ma'aser va Al-Asar, Vol. 2, P. 480.
Yahya Aryan pour, Az Saba ta Nima, Vol. 1 (Tehran: Zavar Publications, 1375), PP. 196-198.
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renovate the country along with the changes of the world. Therefore, new
institutions were founded to teach and train such sciences.
The establishment of official institutions such as ministry of science indicates
that the Iranian state felt the need for renovating the country along with the
changes in the works and on the other hand, it shows the deliberate efforts of
the government to develop modern sciences and technologies, which is itself
of a great importance.
Sending students to Europe to study, publication of state newspapers and
magazines, flourishing of translation and publication of books especially in
the field of modern sciences was the most important achievements of the
ministry of science, which was established to meet the objectives of the
government in developing modern sciences.
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THE INFLUENCE OF ―THE LION AND COW‖ STORY OF
KALÎLAH WA DIMNAH IN PERSIAN LITERATURE
RAHMAN MOSHTAGH MEHR*
RUKIA RAJABI**
Abstract:
"Kalīlah wa Dimnah " is one of the precious works that brought
into world literature by Iranian.
If "Borzūya" had not brought it to Iran, and "Ibn al-Muqaffa"
had not translated from Pahlavi into Arabic, perhaps fortune of
this book would be different, and we cannot see its undeniable
influences to Persian literature and world literature.
One of the main stories of this book is story of “lion and cow”
that took place in the first section of Panchatantra and second
section of Abu‟l-Maali‟s translation. In the Panchatantra this
story is named „separation of buddies‟. Until now this story was
studied in different perspectives, especially mythical, but we try
to make a study of its influence to Persian literature. With this
study it will be clear persons of Persian literature in which
subjects great and how used this story in their works.
Key words: Kalīlah
literature, lion and cow
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اًؼكاش داستاى «ضير ّ گاّ» کليلَ ّ دهٌَ در ادتيات فارسي
دكتر رحواى هطتاق هِر
رقيَ رجثي
:ٍچكيذ
َد عِبى هاٍ ٗبكز
ثب
َك
اٍذ
ٕگواًوله
آصبه
اى
ٖٗك
»
ٌَكه
ّ
َكل٘ل
«
ِ رالُ اٗواً٘بى ثَ اكثّ٘ب
ِ
 ّ «اثي، اگو «ثوىَّٗ» اٗي اصو ها ثَ اٗواى ًوٖ آّهك.ّ ٌ٘ي ِّورٖ ثَ كٍذ آّهكٍ اٍذ
 ّبٗل ٍوًّْذ اٗي كزبة ثَ گًَْ إ كٗگو،هولّغ» آى ها اى پِلْٕ ثَ ػوثٖ روعوَ ًوٖ كوك
.د اٗواى ّ عِبى ًجْكٗن
داًكبه
ِ ًبّلًٖ آى كه اكثّ٘ب
ِ ههن هٖ فْهك ّ هب ّبُ ِل ريص٘وا
ِ
)ٌَإلٖ كل٘لَ ّ كه
ُٕب
ٗكٖ اى كاٍزبى
ِ
ِ
ِ
ِإلٖ اٗي كزبة كَ ثبة ا ّّ ِـ «پٌچبرٌزوا» (هٌجغ
 ثب ػٌْا ِىثبة،»ٖ كاٍزب ِى «ّ٘و ّ گبّ» اٍذ كَ كه روعوخ «اثْالوؼبل،ً٘ي ثَ ّوبه هٖ هّك
ٖٗعلا
« ،ة «پٌچبرٌزوا» اٗي ثبة
ِ  كه كزب.ج٘ت» هواه گوكزَ اٍذٛ  پٌ اى ثبة «ثوىّٗخ،كّم
ِ
ٕ٘وٛ فْٖٕب ً اى كٗلگب ٍِ اٍب، ربكٌْى اٗي كاٍزبى اى ىاَّٗ ُبٕ هقزلق.كٍّزبى» ًبم كاهك
 هب ٍؼٖ كاهٗن اًؼكبً اٗي كاٍزبى ها كه،َ ّلٖ كه اٗي هوبل،َهْهك ثوهٍٖ هواه گوكز
َ  كه،ٍٖة كبه
ِ  رب هّّي ّْك كَ ثيهگب ِى اك،اكثّ٘بد كبهٍٖ هْهك ثوهٍٖ هواه كُ٘ن
.هْاهكٕ ّ گًَْ اى اٗي كاٍزبى ٍْك ثوكٍ اًل
ّ ّ٘و ّ گب،ٍٖ اكثّ٘بد كبه،ٌَ كل٘لَ ّ كه:كلوات كليذي

 كاًْ٘به كاًْگبٍ روث٘ذ هؼلّن آمهثبٗغبى
ّ
 كاًِ آهْفزخ كبهٌّبٍٖ اهّل هّزَ ىثبى ّ اكثّ٘بد كبهٍٖ كاًْگبٍ روث٘ذ هؼلن آمهثبٗغبى
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هقذهَ:
هؾبٍي ىٗبكٕ
ّْك،
هٖ
ًبه٘لٍ
)
Fable
(
كبثل
اهوّىٍ
كَ
ؽْ٘اًبد
ىثبى
اى
كاٍزبى
ث٘ب ِى
ِ
دٍ٘بٍٖ ّ ؽكْهزٖ اٍذ .كه
اًزوبكا
اثواى
ثوإ
هاٍ
ى
كوك
ُوْاهرو
آًِب
اى
ٗكٖ
كَ
كاهك
ِ
ِ
ِ
كهثبه پبكّبُٖ ثَ رْٖٗو كْلٍ ّلٍ كَ كه آى اٛواك٘بى ثوإ رووّة
كاٍزب ِى «ّ٘و ّ گبّ»،
ِ
رواژكٕ كاٍزبى ً٘ي كه ها ٍِ ً٘ل ثَ اٗي
ّ
َُزٌل
ههبثذ
ـ
ؽب
كه
ثبُن
)
عَزي ثَ «ّ٘و» (ّبٍ
ِ
ِ
ُلف هؿ هٖ كُل.
ثوهٍٖ
ثَ
ٍدٌ
ّ
كُ٘ن
هٖ
رْ٘ٙؼ
ها
كاٍزبى
اٗي
ًوبكُبٕ
ّ
ُب
ّذ
٘
ّقٖ
هب كه اثزلا
ِ
ةكبهٍٖ هٖ پوكاىٗن.
اًؼكبً ُبٕ آى كه اك ِ
 1ـ ضخصيت ُا
ؽْـ آًِب هی گوكك.
هؾْه كاٍزبى ثو
ذ إلی ّعْك كاهك َ
كه اٗي كاٍزبىّ ٍَ ،قّٖ٘ ِ
ِ
ِ
كهثبه اّ ها
ثَ
ًيكٗکی
آهىّی
ىٗوكٍزبى
اى
ثَ٘بهی
َ
ک ٍجبع اٍذ
ٗکی «ّ٘و»؛ هل ِ
ِ
ِ
هوبم روً ّ ؽ٘ود
كه
»
ّ٘و
«
َ
اٗي
كهک
اى
پٌ
َ
آًِبٍذ
اٗي
ى
ا
ٗکی
كاهًل« .كهٌَ»
ِ
ِ
اٍذ ،ثَ اّ ًيكٗک ّلٍ ّ اػزوب ِك ّی ها ثَ كٍذ هی آّهكٍّْ .ه٘ي ّقّٖ٘ذ «گبّ» اٍذ
َ ثَ ٍّ٘لۀ «كهٌَ» ّاه ِك «هوؿياه» ّلٍ ّ پٌ اى ٗبكز ِي هوثذ ّ هکبًذ ًي ِك «ّ٘و» ،ثبى
ت «كهٌَ» ،اى ٕؾٌۀ هّىگبه هؾْ هی ّْك.
ثَ رٚوٗ ِ
 2ـ ًوادُا
ّٗژگی ثبهىی َُزٌل َ ثب آى ٌّبفزَ هی
ُو ٗک اى ّقّٖ٘ذ ُبی كاٍزبى ،كاهای
ِ
هبثل كهک اٍذ َ
هبًلٍ،
عب
ثَ
...
ّ
ظوّف
ًّْل؛ هضالً اى رٖبّٗوی َ ثو هّی كْٗاهُب،
ِ
«ّ٘و» اى هلٗن االّٗبم ؽْ٘اًی هلهروٌل رٖ ّْه هی ّلٍ اٍذُ .وچٌ٘ي كه ًوِ ثوعَزَ ُبی
ًوِ فْ ِك «ّ٘و» ًوب ِك اثِّذ ّ
ّ٘و ٍْاه ثو گبّ» ٍوجُل ٍبـ ًْ ثْكٍّ ،
ِ
«پوٍدْلٌ٘»ِ « ،
1
كوهبًوّاٗی ثو هلووّ ثَ ّوبه هی هكذ  .پٌ اى ّهّك اٍالم ثَ اٗواىّ٘« ،و» ها ًوبكی اى
«ّغبػذ» ،هی كاًَزٌل .كه اٗي ؽکبٗذّ٘« ،و»ً ،وبكی اى ؽب ن ٗب پبكّبُی اٍذ َ ثـب
كٍّزی فـْك ها ثـب ّقّٖ٘زی بهكاى ّ ّبَٗزَ  ،ثَ ُن هی
ٌ٘ی ٗکـی اى كهثبهٗبًِ
ٍقي
ِ
ِ
2
ىًلّ« .ـبـ» (ٗب هّثبٍ ) ُن ثْ٘زوً ،وبكی اى اًَبى ُبی ؽ٘لَ گو ّ كوٗجکبه اٍذ .ثٌب ثَ
ة كبهٍی صجذ ّلٍ اٍذ :كه
رؾو٘ن هؾوّوبى« ،هّثبٍ» هلٗوی روٗي ؽْ٘اًی اٍذ َ كه اك ِ
ِ
ًوِ ؽک٘ن ثَ ٗک «هّثبٍ» ،كاكٍ ّلٍ
كاٍزبًی َ «هبًی» آى ها اى پٌْ٘٘٘بًِ ًول هی ٌل،
ِ
اٍذ.3
ً
ذ «ّ٘و» ،فْاه ّ ىثْى اٍذّ .ؼوا اى اٗي هاثطۀ ٛج٘ؼی
«هّثبٍ» هؼوْال كه
هوبثل ُ٘ج ِ
ِ
ّ
د آًِب،
هله
ثواثو
كه
»
ّ٘و
«
َ
ثوكًل
هی
ثبال
ی
ل
ؽ
رب
ها
هولّػ
هوبم
ِ
اٍزلبكٍ هی وكًل ّ ِ
ِ
«هّثبُی» ثِ٘ ًجْكّ٘« .و» كه ّغبػذ ّ كاّز ِي ثبًا ثلٌل(ؿوُّ) ّ ؽولَ ِّ ،ود
كاهك .اٗي ّٗژگی ً٘ي ،رْٖٗو آكوٌٗی ُبی ثَ٘به ىٗجبٗی ها ثَ ّعْك آّهكٍ اٍذ .ػالٍّ ثو
د مٗل هْه ِك رْعّ َ هواه گوكزَ
اٗي ُب ّٗژگی ُبی كٗگوی ً٘ي كه آًِب ّعْك كاهك َ كه اث٘ب ِ
ىًلگی هوكم كاهك ،هْه ِك رْعّ َ
اٍذ« .گبّ» ً٘ي اى ؽْ٘اًبری اٍذ َ ثَ كل٘ ِل ًوْی َ كه
ِ
رْٖٗو ػوْهی آى كه كوٌُا اٗواًی َ
ثْكٍ اٍذ .كه اٗي ؽکبٗذ« ،گبّ» ثو فالف
ِ
ؽوبهذ ّ ثی ػوٙگی ها رلاػی هی ٌل ،ل٘بهذ ّ بهكاًی ّ ّكبكاهی ها ثَ ًوبِٗ هی
گناهك.
1ـ ه.ک :ػَکوی ،اه٘و :پگبٍ كوؿ ىاك.08 /04 /2009 ، http://anthropology.ir/node/3466 :
2ـ پٌ اى روعوۀ ل٘لَ ثَ كبهٍیّ« ،ـبـ» ثَ «هّثبٍ» رـ٘٘و ٗبكزَ اٍذُ .و ٌل كه اٗي كاٍزبى ٌ٘ي ًَ٘ذ.
 3ـ ه.ک :ػَکوی ،اه٘و؛ پگبٍ كوؿ ىاك.08 /04 /2009 ، http://anthropology.ir/node/3466 :
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هبثل رْ ّعَ اٍذ؛ ىٗوا كه «ؽولۀ
ثبّهُبی
اٗي كاٍزبى اى لؾب ِظ
اٍب٘ٛوی اٗواى ّ ٌُل ً٘ي ِ
ِ
ِ
ّ٘و ثَ گبّ» كه اٗي كاٍزبى ّ اٍطْهۀ ٌُلی «ٍْهب ّ ه٘زوا» ّ اٍطْهۀ ه٘زواٗی «گبّ ّ
ه٘زوا» ّ ً٘ي اٍطْهۀ ىهكّزی «گبّ ّ اُوٗوي» هْزو بری َُذ.4
«ّ٘و» فْهّ٘ل اٍذ ّ «گبّ»ٛ ،ج٘ؼذ ٍوٍجيی َ ؽ٘برِ ثلاى ثَزَ اٍذ .فبٛواری اى
ک اٗواى ّ ٌُل ّ ريص٘و آًِب ثو ُولٗگو كه اٗي كاٍزبى هْبُلٍ هی ّْك.
اٍطْهٍ ُبی هْزو ِ
5
د ًبفْكآگبٍ كه هّٖ َ عوٗبى ٗبكزَ اٍذ .
اٗي ريص٘واد ّبٗل ثَ ْٕه ِ
هو٘ن كهثبه فلاٗبى اٍذ ّ كه ثوفی اٍطْهٍ ُبی كٗگو
»
ّـبـ
اٍب٘ٛو ثبٍزبى« ،
"كه
ِ
ِ
«هّثبٍ» هظِو ً٘وّی كْم ٛج٘ؼی اٍذ .اٗي ؽْ٘اى پ٘بم آّه ثوفی اى فلاٗبى اٍذ ّ اى
هؼبثل آى ُب هؾبكظذ هی ٌل .اى هّثبٍ ثَ ٍجت ؽ٘لَ گوی ّ آىاه هٍبًی هی روٍ٘لًل ّ
ثوای آهاهِ اّ ُلاٗبٗی رولٗن هی وكًل" .6كه آٗ٘ي ُبی «ه٘زوا»« ،ىهرْذ» ّ «ٌُلی»،
د كّثبهٍ هی ّْك" .7ه٘زوا
ش ٍوٍجيی ّ ؽ٘ب ِ
ْزَ ّل ِى «گبّ» ّ عبهی ّل ِى فْى اّ ثبػ ِ
ُن كه اٗواى ّ ُن كه ٌُل ،ثَ ػٌْاى اٗيك آكزبة پوٍزِ ّلٍ اٍذٗ .کی اى فّْٖٕ٘بد
ثوعَزۀ ه٘زوا  /ه٘ضوا ،اٍزْاه ًگَ كاّزي إل اػزوبكی ػولۀ ٌُل ّ اٗواً٘بى ٗؼٌی «ربه
هّب» اٍذ ّ هواك اى آى ًظن ِ٘بًی اٍذ َ ٍجت هی ّْك هّى ّ ّت عبی فْك ها ثَ
ُولٗگو كٌُل ّ كٖل ُب كگوگْى ًّْل ّ ثب هوثبًی وكىٛ ،ج٘ؼذ ً٘وّ ً٘وّی كّثبهٍ
ٗبكزَ ،كّام پ٘لا ٌل".8
" ؿلجۀ ّ٘و ثو گبًّ ،وبٗبًگو كّهٍ ای اٍذ َ اٗي اهْام ث٘بثبًگوك ،كه آٍ٘بی ه٘بًَ ّ ٍدٌ
كه اٗواى ّ ٌُل ٍب ي ّلًل ّ ثَ ىهاػذ هّی آّهكًل ّ ثَ اُ ّوّ٘ذ فْهّ٘ل كه اهو
ْبّهىی پی ثوكًل .ثو اٍبً هٌطن اٍطْهٍ ای ،ؽولۀ ّ٘و ثَ گبّ ّ هـلْة ّلى آى ٌ٘ي
رلَ٘و هی ّْك َ فلای فْهّ٘ل ،عبٗگيٗي فلای هبٍ هی گوكك ّ هٍبلذ هّٗبًلى گ٘بُبى
ها كه اٍطْهۀ ؽ٘بد ثو ػِلٍ هی گ٘وك.
ثَ ًظو هی هٍلٗ ،کَبًی هْْٙع ؽولۀ ّ٘و ثَ گبّ كه كاٍزبى ل٘لَ ّ كهٌَ ّ اٍطْهٍ ُبی
اٗواًی ّ ٌُلی  ،اهوی رٖبككی ًجبّل ّ كه ؽو٘وذ اٗي كّ ّقّٖ٘ذ فلاٗی اٍب٘ٛو،
هٍْثبد مٌُی ّ فبٛواد ا ّّلَّ٘ ّ آه ی ربٗپ ُبی هْم ٌُلّ ثْكٍ اٍذ َ كه ل٘لَ ّ كهٌَ،
ثَ ْٕهد كّ هِوهبى كاٍزبًی فْك ها ًْبى كاكٍ اًل.
ثَ اٗي رور٘ت ّ ثٌبثو هٌطن اٍطْهٍ ُب ،اًيعبه اى ّ٘و هَزجل اى ّعْكهبى هفذ ثوهی ثٌلك
ّ هجؼ ؽولَ ثَ گبّ ثی گٌبٍ كه كٗلگبًوبى كوّهی هٗيك."9
ة كبهٍی ها
ّٗژگی
د ىٗو ّْاُلی آّهكٍ ّلٍَ ،
ثبهى اٗي ّقّٖ٘ذ ُب كه اك ِ
كه اث٘ب ِ
ِ
ِ
ّ
ذ
عِ
كوٜ
ّ
اًل
اهرجبٛ
ثی
»
ل٘لَ
«
كاٍزبى
ثب
ّْاُل،
اٗي
اى
ثَ٘بهی
َ
ز
الج
.
ٍبىك
هی
هّّي
ِ
ِ
رْٖٗوآكوٌٗی ّؼوی ّٗژگی ُبی اٗي ؽْ٘اًبد كه اٌٗغب م و هی ّْك:
آگبُی اى
ِ
ثـلٗل ُ٘جذ اّ ّ٘و ـــوؿ ّ ّـل هّثبٍ
ث٘بكذ ؽْوذ اّ پْذ كُو ّ گْذ هْی
(اثْاللوط هًّی،م كه هلػ ٍ٘ق ال ّلّلَ ،ة )111 ٓ ،6
 4ـ ه.ک :و٘لی ،هقزبه؛ هٌْٖهٍ آهٗي كو :هك پبی اٍب٘ٛو كه كاٍزبى ّ٘و ّ گبّ اى ل٘لَ ّ كهٌَ ،هغلّۀ ىثبى ّ اكثّ٘بد
كبهٍی كاًْگبٍ ٍَ٘زبى ّ ثلْ َزبىٍ ،بـ ّْن ـ ثِبه ّ ربثَزبى .1387
 5ـ ه.کُ :وبى.
 6ـ ُوبى.
 7ـ ه.کُ :وبى.
 8ـ ُوبى.
 9ـ ُوبى.
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ؽولۀ ّ٘و ّ ؽ٘لۀ هّثبٍ
ف٘وٍ هبًل اى ه٘بم ؿبلت اّ
(اثْاللوط هًّی ،م ،ة )112 ٓ ،13
پِ٘ اّ فـْاهرو ّ ىاهروًل اى هّثــبٍ
آكوٗي ثبك ثو آى ّ٘و َ ّ٘واى عِبى
(كوّفی ،م  ،179ة )347 ٓ،31
َ َ فْاًٌل روا گْٗل :ا ٌْى هّثبٍ
هّى ٕ٘ل رْ ثدوٌٍل گو اى ّ٘و ،هضل
(كوّفی ،م  ،180ة )348 ٓ ،19
كه اٗي ًجبّل ثِزبى كه آى ًجبّل ىّه
ثَ ىّه پ٘ل ّ كـ ّ٘و اگوُ ّٕق ٌن
(هطواى رجوٗيی ،م كه هلػ ه٘و اثْهٌْٖه ،ة )165ٓ ،24
ثبه ِ ْى گبّهِ٘ ّ ثبًگيى ْى ًوٍّ ّ٘و
گبهيى ْى ژًلٍ پ٘ل ّ ؽولَ ثَو ْى وگلى
ْٗى َعَذ ّ هًا ف٘ي ّ گو پْی ّ ُؿوم رک
ثجو عَ ،آُــْ كّ ّ هّثــبٍ ؽ٘لَ  ،گــْه كَى
(هٌْ ِوی،م  ،50اث٘بد  50ـ )82 ٓ ،49
ؽلٗش ؽولۀ ّ٘و اٍذ ّ ؽ٘لۀ هّثبٍ
ػزبة ْى رْٗی اًله اىای ٛبػذ هي
(اًْهی ،ط،1م ،164ة )414 ٓ ،24
رب گَ ؽ٘لَ كيّى ًجْك ّ٘و اى هّثبٍ...
رب گَ ؽولَ هْی ًجْك هّثبٍ ْ ّ٘و
(ٌٍبٗی،م ،257ة )585 ٓ،29
ٌلٗن ثَ پـبی پ٘ل ُغو اًلاىی
ًب وكٍ ثَ پوّپَْ ای كهَبىی
اى ثٌ َ ثلٗلم اى رْ هّثَ ثبىی
ُو ّ٘وكلی َ كاّزن ثبك ثجوك
(ػطّبه ،هثبػی  ،1265ثبة)239 ٓ ،32
رْ هّثَ ثبىی گوكّى ًلاًی
ًـَ ای ّ٘و ّگـو ّ٘و ژٗبًی
ّ
(ػطبه،اٍواهًبهَ)140 ٓ ،
هّثَ ثـبى ّ
ی ْن آُــِْٗ
كـ ها ثَ كُبى ّ٘و هی فْاًل
ّ
(ػطبه ،ؽ ،453ة )365 ٓ ،10
َ ّ٘وػلـ ها ٌگبـ ثْکَذ
ّــبـ ظلن هَزْلی ـٌبى ّل
(ُوبم رجوٗيی ،روع٘غ ثٌل ،ة)58 ٓ ،4
هّثَ ى ّکبه ّ٘و ٍ٘و اٍذ
اكکٌلى ٕ٘ل به ّ٘و اٍذ
(ًظبهی  ،ل٘لی ّ هغٌْى)41 ٓ ،
ثب ّ٘و فْك َ پٌغَ رْاًل ىكى ّـبـ
ثلفْاٍ ها َ ىُوٍ َ گوكك هؼبهكذ
(ٍلوبى ٍبّعی ،م  ،58ة )133 ٓ ،33
ثـَ ّـبلی ـَ هّك پٌغَ ىًل ثب ٙوؿبم
هی هّك هاٍ فالف رْ ّ هی هبًل فٖن
(ٍلوبى ٍبّعی ،م  ،63ة )146 ٓ ،35
هّثِی ها َ هٖل ّ٘و ٌل
ػول كاًل َ ػبهجذ َ ثْك
(ٍلوبى ٍبّعی ،هطؼَ  ،72ة)428 ٓ ،6
ؽ٘لَ هّثبُبى ٌٌل ای هي ٍاِ ّ٘وی َ اّ
ثَ هکو ثب رْ َ عٌا آّهی ٌل كّوي

كّوي فْك ها ثووكی كه ٕق ُ٘غب گوكذ
( اُلی ّ٘واىی ،م ،15ة)435 ٓ ،4
ًـَ هــوك ؽولۀ ّ٘وٍذ ّ ؽ٘لۀ هّثـبٍ
(اُلی ّ٘واىی ،م،67ة )505 ٓ ،25
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ب فارسی
 3ـ اًؼکاش ايي داستاى در اد ِ
د هقزلق ،كه اكة كبهٍی ريص٘و كاّزَ اٍذ .گبٍ ّبػواى،
كاٍزب ِى «ّ٘و» ّ «گبّ» اى عِب ِ
ٌ٘ی آًِب هزؾ ّول ّلٍ اًل،
اصو ٍقي
ذ فْك ها كه
هظلْهّ٘ ِ
ِ
ثواثو كّوي ّ هًظ ُبٗی ها َ كه ِ
ِ
هضل
ها
هولّػ
گبُی
ّ
وكًل
هی
هوبََٗ
،
»
ّ٘و
«
ك
ًي
»
گبّ
«
اى
»
كهٌَ
«
ذ
ٍؼبٗ
ثب كاٍزب ِى
ِ
ِ
ِ
«ّ٘و» هی كاًَزٌل ّ فْك ها هبًٌ ِل «گبّ»ی َ كه هوبث ِل اّ هط٘غ ّ كوهبًجوكاهًل .ثَ ًياع
لؾبظ
ّ علا ِـ «ّ٘و ثب گبّ» ّ ًبرْاًی «گبّ» كه هلبثلَ ثب اّ ً٘ي ثَ٘به رْعّ َ ّلٍ اٍذ .اى
ِ
ٍِن ػولۀ اٗي ثبىربة ها للّبظی ُبی
ػوكبًی ُن اى
ًبٍدبٍی «ّ٘و» ،اًزوبك ّلٍ اٍذ ا ّهب ِ
ِ
ْٕه كلکی ثوػِلٍ
ّ
آًِب
ث٘ي
اهرجبٛ
ثوهواهی
ً٘ي
ّ
،
»
گبّ
«
ّ
»
ّ٘و
«
د
لوب
ّبػواًَ اى
ِ
ِ
ِ
هٖو هولّػ ها ثورو
كاهكّ .ؼوا ثوای هٚوْى آكوٌٗی ،گبُی ًوِ ُبی ٌلٍ بهی ّلٍ كه
ِ
گبّ» ىهٌ٘ی ٗب
«
ثب
ًياع
ّ٘و» كلکی ها كه ؽب ِـ
ِ
اى ْٕهد ُبی كلکی هی كاًَزٌل ّ ٗب « ِ
ّ
بّی هغَّن اٍذ،
و
ً
ًْػی
َ
ُب
بىی
رْٖٗوٍ
صْه» كلکی ثَ رْٖٗو هی ْ٘لًل .اٗي گًَْ
ِ
« ِ
ّ
ّ
هلٗوی « ل٘لَ ّ كهٌَ» ْ٘لٍ ّلٍ ،
اؽزوبالً ثَ ريٍّی اى ًوبّی ُبٗی َ كه ًَقَ ُبی فط ِی
ِ
ظوّف گًْبگْى ّ
ثبٍزبًی،
آصبه
هّی
كه مُ ِي ّؼوا رلاػی هی ّلٍ اٍذ .اٗي رٖبّٗو ثو
ِ
ِ
هبلی ُبی ثَ عب هبًلٍ اى هوّى گنّزَ ً٘ي ثَ ْن هی فْهك.
 3ـ  1ترسيذ ِى ضير از صذای گاّ
كهٌَ ها گلزب َ رب اٗي ثبًا َ٘ذ
كهـٌَ گـلذ اّ ها عـي اٗي آّا كگو
آة ُــو َ ثْ٘زو ًـــــ٘وّ ــٌل
كـ گََزَ كاهی اى ثــبًا ثلـــٌل

ثب ًِ٘ت ّ ٍِن اٗي آّای َ٘ذ
به رـْ ًَ َُذ ّ ٍـِوی ثْ٘زو
ثٌل ّهؽ ٍَذ ثـــْكٍ ثْکــــٌل
هًغکی ثـــب ّلد ّ آّاى گيًل
(هّك ی ،كْٗاى 2 ٕٔ ،ـ )51

کطتي ضير ،گاّ را
3ـ2
ِ
َ ثب ًر ضير ترًايذ سترّى گا ِّ ترخاًی
ًلاًی ای ثَ ػول اًله فو ٌغل ثَ ًبكاًی
(ؿٚبٗوی هاىیّ ،بػواى ثی كْٗاى ،ة )466 ٓ ،219
فْْٗزي گاّ كزٌَ وك ٍو٘ن
ضير كًلاى ًوْك ّ پٌغَ گْبك
(اثْؽٌ٘لۀ اٍکبكیّ ،بػواى ثی كْٗاى ،ة )591ٓ ،115
ثٌلِٗ َ پِ٘ اّ ً٘بٗی
ای گاّ! وای ضير هرگی
(ًبٕوفَوّ،م  ،122ة )261 ٓ ،19
چـْ گاّ ضٌستَ ز آى ضير جـواش10
ًقَز٘ي گلذ ي فْك ثوؽنهثبُ
(ًظبهی ،فَوّ ّ ّ٘وٗي ،ة )244ٓ ،5563
ثَ ريّٗو ْى ّ٘و ثو ضترتَ
ًگو رب ً٘بٗل ثَ فًْن ثوّى
(ًياهی هَِزبًی ،ط)2
گاّ گـردّى را کطذ در خـرکواى ًيستی
ػْنّ٘ ،وپٌغَ كاه آهل ْ كٍزِ كه ّْك
(ٍ٘ق كوؿبًی ،ؽ  ،162ة)417 ٓ ، 6
ت ضري ِر ًوام
ت دهٌَ ّ ػاقث ِ
 3ـ  3سؼاي ِ
هگو «کليلَ ّ دهٌَ» ًقْاًلٍ ای كٍ ثبه
ًکوك ُوگي ٌ ثو كوٗت ّ ؽ٘لذ ٍْك
 10ـ ًظبهی كه «فَوّ ّ ّ٘وٗي» اى ىثبى «ثيه اه٘ل» ،كه اكاهۀ روؿ٘ت وك ِى «ّ٘وٗي»« ،فَوّ» ها ثَ ػلـ ّ
كاًِ« ،فَوّ» ها پٌلُبٗی هی كُل .اٗي پٌلُب كهثوكاهًلۀ ِل كاٍزبى اى « ل٘لَ ّ كهٌَ» هی ثبّل َ ريص٘وی ػو٘ن كه
«فَوّ» هی گناهك.
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(اثْؽٌ٘لۀ اٍکبكیّ ،بػواى ثی كْٗاى ،ة)589 ٓ ،21
ٌبى ًوْك َ رّتاٍ پِ٘ ضير ػريي
ؽَْك ثُِ٘لٍ وكاه پِ٘ اّ اى ث٘ن
ّ
اه٘وهؼيی ،م كه هلػ هلکْبٍ ،ة )497 ٓ ،13
(
ق لبٗزِ اى ّ٘وّوىٍ كّفزَ ّ٘و
رق ٍ٘بٍزِ اى كْٗ دهٌَ ٍبفزَ فق
(اثْاللوط هًّی ،م كههلػ اثْالوبٍن فبٓ ،ة)52ٓ ،6
ذ هولّػ« ،كهٌۀ» ؽ٘لَ گو ها ً٘ي هی روٍبًل.
ذ كْمٍ٘ ،بٍ ِ
كه ث٘ ِ
دهٌۀ حيلَ كه فيك ثضوی
ّؽْی هکو ثوعِل ثَ وو
(اثْاللوط هًّی ،م[فل٘ق] ،ة )112 ٓ،13
العـوم ضير ثَ َ َ ــوك ثَ ٍوگ٘ي اًله
دهٌَ اى ثِو ّکن ػبك٘ذ ّ٘و ثقَذ
اّ ثوّى آهل اى آى ًٌا ْ اى اثو هوو
ثل ثلگـْٗبى ثلگـْٗبى ها ـوك ًگــْى
(كوّفی  ،م  ،74اث٘بد  6ـ )156 ٓ ،25
رب ثَ فْى گاّ وك آٌُا ضير گاّخْار
اثلِی وكًل ّ فبهٗلًل هو ٍو ضير ها
«رب ًلاهی پٌغۀ ّ٘واىٍ ،و ّ٘واى هقبه»
ٗبكّبى آهل ٌْى آى كاٍزبى بىاكٍ ىك
(الهؼی،م ،25اث٘بد  2ـ )41 ٓ ،261
هّىی كٍ َهٍ كًـبى كًـبى ثـَ ٍــْی كى
هّی هکي ٍْی هيگذ اٗی ّ ُوی هّ
عــي ـَ رـْ ها اٗي هـضل ًْبٗل گـلزي
دهــٌَ ثَ ــبه اًله اٍذ ّ گـاّ ًَ آگـبٍ
(ًبٕوفَوّ،م ،78ة )170 ٓ ،40
ذ اّ
ذ كو ِك كً٘بكٍّذ ّ فّْگنهاًی اٍذ َ ؿلل ِ
ذ كلَلی كه هن ّه ِ
ذ كْم ًْػی ثوكاّ ِ
ث٘ ِ
ذ «گبّ» كاًَزَ ّلٍ اٍذ.
هض ِل ؿلل ِ
ضير كلک هّثَ اٍذ ّ دهٌۀ هحتال
ثـب ػَــلَن گــبٍّبه ّ٘و ًْبًِ
(ٍْىًی ،م كه هلػ روـبط فبى ،ة )237 ٓ ،11
ًوُْ پو ِن هولّػ ،هض ِل هّثبٍ اى روً ،ثَ ؽ٘لَ ّ ً٘وًا
ثواثو
ّ٘و كلک كه
كه ث٘ ِ
ِ
ِ
ذ كْمِ ،
هی گواٗل.
ذ ىٗو ث٘بى هی ٌل َ كّوي ،ف٘بـ هی ٌل َ ثب ٍؼبٗذ ،هوجل هی ّْك:
ث٘ ِ
ًــبم ثِ٘لٍ ــبًب ثواكکـــٌل
ٌل
ُــو
اٍذ
ٌٍجلَ
ْ
هٌَ
ه
ك
ًَ
اٍل،
ْى
دهٌَ
ًَ
ِ َ
ِ
(فبهبًی ،م  ،43ة )198 ٓ ،118
گبُی ّبػو ،ؽَْكاى ها ثَ «كهٌَ» رْجَ٘ هی ٌل:
اى ٛجغ  ،گـــُْوآّه ّ ػٌجوكکـي ًٌ٘ل
گـاّی ٌٌل ّ ْى ٕلف آثَزي اًل ؛ ل٘ک
ّاال ٌّــبػـزی ّ كهٗــلٍ كُـــي ًـٌ٘ل
ْى رْذ ثی ٍوًل ّ ْ كه عٌجِ آهلًل،
هّى ُـٌو ،ؿٌٚلو لْکو ّکــي ًــٌ٘ل
گـب ٍِ كـــوٗت ،دهـٌۀ اكًَْگوًل ؛ لــــ٘ک
ِ
(فبهبری،م  ،46اث٘بد  8ـ )214 ٓ ،6
ه ّْد هْم ّ آرْی كؼل ىهْم ّ ْصوی !
دهٌَ اٍل غب ّْك ّبؿ كههٌَ ٌٍجلَ
(فبهبًی ،م  ،123ة )593 ٓ ،83
ذ كْم« ،فٖن» هض ِل «كهٌَ» ،كوٗت به ّ هولّػ هبًٌل «ّ٘و» اٍذ َ «كهٌَ» كه
كه ث٘ ِ
ثواثو ّی ًوی رْاًل بهی اى پِ٘ ثجوك.
ِ
ک دهٌَ گُْوک
ٍگ
گوكًک،
فْک
اٗي
اٍذ
ثب هي پلٌا ٍبهک ّ هّثبٍ ٛجؼک
ِ
(فبهبًی،ؽ  ،237ة)931 ٓ ، 2
«کْ ضترتَ است ّ ضير ًر اسؼ ِذ ًصر»؛
فـبهبًی ها كَم ـٌی  ،ای دهٌۀ ػٖو:
ٍبَٗ  ،ى ث ُِي ــبٍ  ،ثَوی ثـو ٍَ ِو هـٖو
ٍو هٖو ،آّهی اًله ثُ ِي بٍ؛
ًْه ،اى ِ
(فبهبًی ،هثبػی)1297 ٓ ،147
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ّ گبٍ  ،هّىگبه ،هضل «كهٌَ» اٍذ:
اّٗبم دهٌَ ٛجغ ّ هوا ٛبلغ اٍذ اٍل؛

هي پبی كهگل ،اى ؿن ّ ؽَود ْ ،ضترتَ
(فبهبًی ،هطؼَ  ،238ة)1241 ٓ ،5
َ ضير ٍغْك آهك كه پِ٘ ضغال رْ
ثب رْ ٍا ًلٌ هب رّتاُی ّ هکو آهك!
(هْلْی ،ؿيلّ٘بد ،ط ،5ؽ ، 2170ة)36ٓ ،12
هکو «كهٌَ» ّ كوٗلزَ ّل ِى «ّ٘و» اٍذ .كه ث٘ذ ىٗو ً٘ي« ،هْالًب» ،ؽ٘لَ
ٗبكآّه
ذ كْم
ث٘ ِ
ِ
ِ
ها كه ٌبه «كهٌَ» ّ « ل٘لَ» آّهكٍ اٍذ:
آهی ّ ًی ٗکی كاى كه ّهذ ف٘وٍ
ىّ ُو ی عَذ بهی هی گلذ ف٘وٍ« :آهی»
هاٗی
ّ
ــْ دهٌَ ّ کليلَ ــْ ل لفلاٗی
ـْ ف٘وَ ّ ْٗٛلَ ـْ به ّ ؽـبـ ّ ؽ٘لَ
(هْلْی ،ؿيلّ٘بد ،ط ،6ؽ  ،2944اث٘بد  5ـ )198 ٓ ،44
ظبُو
ككزو ك ّّ ِم «هضٌْی» ،كه اًزوبك اى َبًی َ رٌِب ثَ
ُوچٌ٘ي «هْالًب» كه اث٘بری اى
ِ
ِ
ؽکبٗبد رْ ّعَ هی ٌٌل ثَ كاٍزبى ُبی « ل٘لَ ّ كهٌَ» اّبهٍ وكٍ اٍذ ّ ث٘بى هی ٌل َ
ُلف آى رْ ّعَ وك:
ػون كاٍزبى ّ
ثبٗل ثَ
ِ
ِ
ُوچْ ّ٘ي ثو ًوِ آى لَ٘لٍ ثْك
ًی ـٌبى بكَبًَ ُب ثٌْ٘لٍ ثـْك
ْى ٍـقي ًـّْل ى دهـٌَ ثی ث٘بى
رـب ُوی گـلذ آى کليلَ ثی ىثبى
كــِن آى ْى ـــوك ثی ًطوی ثْو
ّه ثلاًَزٌل لــؾي ُـولگــــو
ّـل هٍـْـ ّ فْاًل ثو ُو كّ كَْى
كه ه٘بى ضير ّ گاّ آى دهٌَ ْى
ـْى ى ػـکٌ هبٍ روٍبى گْذ پ٘ل
ــْى ّىٗو ضير ّل گـاّ ًج٘ل
ّهًَ ــی ثب ىاؽ لکلک ها هــواٍذ
اٗي کليلَ ّ دهٌَ عولَ اكـزواٍذ
هــــؼٌی اًـله ّی هـضبـ كاًَ اَٗذ
ای ثواكه هـّٖ َ ْى پ٘وبًَ اَٗذ
ًٌگــــوك پ٘وبًَ ها گـــو گْذ ًول
كاًـــۀ هـؼٌی ثگـ٘وك هـــوك ػول
(هْلْی ،هضٌْی ،ككزو كّّ م ،اث٘بد  32د  5 ٕٔ ،3625ـ )324
ثب آى ُوَ كٚل ّ ٘يكاًی
اٗي هــله ًلاًل آى هــل ّهؾ
ٕبؽت ٛجؼبى اٗي ىهــبًی
بى هِٗ ٌبى ًوی پٌَلك
ّاال ى ثــوای دهـــٌَ كاًی
ىٗوا ــَ ثَ ُـ٘ی به ًبٗل
( وبـ إلِبًی ،ط 1هطؼَ ،اث٘بد  5ـ  10 ٕٔ ،13ـ )609
رـب ّکن پو ـٌی اى پِـلِْٗ
فْاى ٕل هظلوَ آهی ٍِْٗ
اى واگبٍ ثَ ٕل ؽ٘لَ گوی
ُوچْ رّتَ َ ى ـْرَ ًظوی
رب ى پٌ هبًلۀ اّ ٍ٘و فْهك
گـاّ ها كه ًظـــو ضير ثــوك
ٛوكَ ــي كً٘ی ُـن ًبّبكی
كٗي فــْك عولَ ثَ كً٘ی كاكی
(عبهیُ ،لذ اّهًا60 ٕٔ ،ـ )559
تازی لفظی تا «ضير ّ گاّ» ّ صْر فلکی
3ـ4
ِ
ّ
هلػ هولّػ ثَ به گوكزَ ّلٍ اٍذ:
كه
ثْ٘زو
ّبػواًَ،
ُبی
بظی
ل
ل
گًَْ
اٗي
ِ
ثوۀ فْاى ضير گوكّى ثبك
گاّ كّّبی ػوو ثلفْاُِ
(اثْاللوط هًّی ،م كههلػ ػالءال ّلّلَ ،ة)42 ٓ ،4
ضير اَٗزبكٍ هــجّۀ هٌ٘ب ّها ػــوٗي
گـاّ اَٗزبكٍ بى ىهــ ّوك ّها هکبى
ًَ ث٘ن آًکَ ضير گيك گاّ ها ٍُوٗي
ًَ عبی آًکَ گاّ ىًلضير ها ٍوّى
(الهؼی ،م ،71اث٘بد  5ـ )137 ٓ ،874
ضير ها هبًل ثَ هّى عٌا ّ فٖن اٍّذ هی ثبى ها هـبًل ثَ گبٍ هىم ّ كّوي ـْى ـالؽ
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(هطواى ،م كه هلػ اثْهٌْٖه ،ة)192ٓ ،14
ُــوٗکی ٗـبثٌل ريٗ٘ل ّ هّبكد ثـی گوبى
هِ٘ ّ پ َّْ ،ـجک ّ ُـوٍّ گـو ًظو ٗبثٌل اىّ
جک عٌگل ثب ػوبة ّ ُــوٍّ ثــب ثجو ثـ٘بى
هيص ثٌلك ََّذ ضير ّ پ َّْ ثٌلك كٍذ پ٘ل
(هطواى ،م كه هلػ اثْهٌْٖه ،اث٘بد  8ـ )304 ٓ ،27
بم ثگْبكٍ رب ث٘بثل بم
اسذ اًله رؾّ٘و اى پی ثْر
(اًْهی،ط ،1م  ،120ة )304 ٓ ،17
ثب هـو٘وبى فـــبک ثَز٘يك
ثبهلل اى ثٌ ـَ اٗي لئ٘ن ظُـلَو
ضير ثــب گاّ اگــو ثوآّٗيك
آى ٌبى ّل َ ثو كلک ثوضل
ْى پلٌگبى كَبكی اًگ٘يك
ىاًکَ ثبّل ـَ كه هياط كلک
(اًْهی ،ط ،2هوطؼَ ،179اث٘بد  9ـ )603 ٓ ،7
كه ٍِن ّ روً هبًلٍ ْ گاّاى ى ّوىٍ ضير ّ٘واى ــبهىاهی اى آى گــوى گــبّ ٍــبه
(هَؼْكٍؼل ،م  ،104ة )254 ٓ ،20
ٍو گــبّ ٌا ّـ٘و كهك
ٛؼوۀ ضير هـي گاّ آهل
َ ِ
(هَؼْك ٍؼل،ط،2هطؼَ )852 ٓ ،56
ُو ثٌبٗی َ ثوٗي فبک ًِی كهگوكك
ــوۀ فـبک ـْ ثو گــبّ ًِبكٍ ٍذ ثٌب
كاهك آى پٌغَ َ ثب ّ٘و ثواثو گوكك
گــوًَ ضير كلکی پٌغَ ْل  ،گاّ ىه٘ي
ّ٘و ثـلكـ ّـْك ّ گبّ كالّه گوكك
ٍگلالى اًل كهٗي هيهػَ ،هی روٍن اىاًک
(ًظبهی ،م ،اث٘بد 3ـ )222ٓ ،1
گـو ثو كلک ًظو ثـَ هؼبكا ثواكکٌل
ضير ِِ كلک ثَ گاّ ِِ ىه٘ي هفذ ثوًِل،
(فبهبًی ،م  ،43ة)197 ٓ ،102
گـاّ كه ىًغ٘و ثــب ضــير كلــبّه ثَزَ اًل
ٌ ًگٌغل ثب ّوب كه هلک ىٗوا ٌ ًگلذ
(هغ٘و ث٘لوبًی،م ،30ة )70ٓ،48
كه علـ ضيرًذ ّٗي فّْزو َ ْى گاّ اتلَ اًذ
كه ُــٌو گبًّل ّٗي ثزّو ــَ ــْ ّ٘و اثقوًل
(هغ٘و ث٘لوبًی،م ،31ة)71 ٓ ،11
ضير فــلک ثـوًِل تَ گاّ لــجبكٍ
آرِ فْن رْ ْى ىثبًَ ثوآهك
( وبـ إلِبًی،ط ،1م ،ة)469 ٓ ،7
جذال ضير ّ گاّ
 3ـ ً 5ساع ّ
ِ
اثـلال ّلُـو هـــبًلٍ كه ث٘کــبه
ضير ّ گا ِّ رْ ثی ًساع ّ ؿٚت
(اًْهی ،ط ،1م  ،76ة)182 ٓ ،10
رؼوٗق ًوِ ّ ًگبهُبی ًوّبّی
ذ كْم كه هلػ ػوبهد «ٕبؽت ًبٕوال ّلٗي ٛبُو» ّ كه
ِ
ث٘ ِ
ّلٍ ثو هّی آى ٍوّكٍ ّلٍ اٍذ.
ْى ّکبهی گاّ گوكّى ها گوكزَ كه كُبى
ضير ْٕهد وكٍ ثو اْٗاى آى ث٘گبٍ ّ گبٍ
(عجلی ،م  ،102ة )298 ٓ ،46
َ ٛبلغ ٌل  ،ثب كـ هيً ،ساػی
هٌن گاّ دل ،رب ّلم ضير طالغ؛
(فبهبًی،م  ،126ة)608 ٓ ،4
وكی اى ٘ي ٍْی آى گاّ ىٗبى به آٌُا
ٍْك ٗک لْگو كٗي ثْك َ آى هّى ْ ضير
(ٌٍبٗی ،م  ،159ة)342ٓ ،13
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اى ثطو فــْهكًل ىُوآلْك رــ٘و
ُوچْ ُبهّد ّ ْ هبهّد ِّ٘و
َ٘ذ ثـو ضير اػـزوبك گاّهيص
اػزوبكی ثْكّبى ثـو هلً فِْٗ
ّـبؿ ّبفِ ّ٘و ًـو پـبهٍ ٌل
گــو َ ثـب اّ ّبؿ ٕل ـبهٍ ٌل
ضير خْاُذ گاّ را ًاچار کطت
گــو ّْك پـو ّبؿ ُوچْى فبهپْذ
(هْلْی ،هضٌْی ،ككزوا ّّـ)148 ٓ ،
ُوچْ ػلی ر٘و ْل ٕق ػلّ ها ثلهك
ضيردلی تايذ تا گاّ تذى را تکطذ
(ٍلطبى ّلل ،ؽ ،280ة)152ٓ ،7
ؽولَ ٌن پٌغَ ىًبى ًْ ،کَ هٌن ضير ژياى گاّ تذى را تکطن  ،فْى كلِ ها ثقْهم
(ٍلطبى ّلل ،ؽ  ،391ة)216 ٓ، 2
گاّ تـذى را تکص زّد چــْ ضير ًری
عٌا ثَ فْك ي ثَ فْك ،اٌَٗذ ٗو٘ي هٍزوی
(ٍلطبى ّلل ،ؽ  ،694ة )398 ٓ ،4
د كْم ،اى اٗي كاٍزبى ،ريّٗل ػوكبًی ْٕهد گوكزَ اٍذ.
كه اث٘ب ِ
گاّ زهيي ىٍ ّن ٍوٌل رْ كه كـبى
ضير فلک ى ث٘ن وٌل رْ كه گوٗي
(فْاعْ وهبًی ،هٖ٘لٍ ،ة)109 ٓ ،36
ضير سپِر غرش ّ گاّ زهيي فغاى11
اى ًْک ًبّک ّ ٍن اٍجِ ثوآّهًل
(فْاعْ وهبًی ،هٖ٘لٍ ،ة)110ٓ ، 27
كه ّ كّذ اى ؿوُْٗ گْزَ پوّْه
ًــظو ـْى ـوك ّ٘وی كٗل اى كّه
ًطاى ًاخٌص تـر ثــْر هـــاًذٍ
ى ٌجو ضير گــردّى ها عـــِبًلٍ
ثَ ىُو ْن ــــوكی ىُـوٍ ُب آة
فوِّّ هوكٍ ها ثوكی ىٍو فْاة
ًوْكی ـــُْۀ گـبّ ىه٘ي عـــبی
پـی عَزي ىكی ْى ثـو ىه٘ي پبی
ـْ ّ٘وی ؽولَ آّه گْذ ثو ّ٘و
ْ٘ل آى ّــ٘و كـ ثـو ّ٘و ّوْ٘و
ـَ ىفـن ر٘ؾ ثو گــبّ ىه٘ي هـــبًل
ُـــــژثو ر٘ؾ ىى ر٘ؾ آًچٌبى هاًــل
(ّؽْی ثبكویً ،بظو ّ هٌظْه)456 ٓ ،
د كْم ثب اٍزٌبك ثَ علاـ ه٘بى «گبّ» ّ «ّ٘و» ٕ ،ؾٌۀ ّکبه ها رْٕ٘ق وكٍ اٍذ.
اث٘ب ِ
 3ـ  6ايِام تَ داستاى ضير ّ گاّ
هـ٘بى ضير دلـير ّ هـ٘بى گـاّ زتْى
ه٘بى ّبٍ كوٗلّى رلبّد اٍذ ٌبًک
(اه٘و هؼ ّيی ،م كههلػ هلکْبٍ ،ة)462ٓ ،12
كه كٍذ رْ گوى ّ٘وٍبهٍذ ٌْى
ًبىٗل ثَ گــوى گبٍّبه اكوٗلّى
ًْبًکَ ى ضرزٍ ضير رب گاّ زتْى
اى رْ كوهَذ رب ثَ اكوٗلّى ْى
ّ
اه٘وهؼيی ،هثبػی)728 ٓ،
(
فـبٛو گاّ زُــرٍ ضير ضکار،
گو ثْك ىاى َه ِی ْى ىُوۀ گبّ
د ٍبه
ٍ٘و
ثَ
ّْك،
ىَُوٍ
جک
ّبُجبى ِف َوك
ُـن ى ِهی كاى ـَ
ِ
ِ
(فبهبًی ،م  ،57اث٘بد  4ـ )259 ٓ ،53
ة ٛجغ ِگـوكا ِگـوك هـی ري
ثِو ٕ٘ ِل گاّ ساراى،
لؼب ِ
ْ ضير اى ِ
(فبهبًی ،م  ،104ة )497 ٓ ،55
ر٘ـِ ثو اػلا ،اى ٍوو ،ىًلاى ًْ پوكافزَ
ْى اى لؼبة ضير ًر كًلاى گاّاٍذ آثقْه،
(فبهبًی ،م  ،112ة )518 ٓ ،19
ى زو ؿــواثی ّ ربط فـوٍّی
ى هــي ثـلًق٘يك ـَ ّبُی ً٘بٗل
 11ـ ٌ٘ي بهثوكُبٗی كه كْٗاى «فْاعْی وهبًی» ثَ٘به ىٗبك ثْك َ رٌِب ثَ اٗي كّ هْهك ا زلب ّل.
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َ ُوعب َ ثبّن ث٘بثن ٍدٍْی
هي آى گاّم ای ضير دل ً٘ک كاًی
(هغ٘و ث٘لوبًی ،هطؼَ  ،79اث٘بد  6ـ )331 ٓ ،5
گو ضير ّوىٍ ثبّی ّهٍللَ گاّهيص
هگوٗي َ ى ٌجو وفذ گنّزٌَ٘ذ
(هْلْی ،ؿيلّ٘بد ،ط،3ؽ ، 1268ة)2
ثِو ه بة كّلذ اّ ها كّاـ ًْ
اى ثْر ترکطذ اَسذ اه ؽبعذ اّكزل
(ؽَي كُلْی ،ؽ ،105ة)497 ٓ ،7
هی ٍبىك اى ههــبة ػــلّ ر٘ؾ اّ هــواة
كاهای كٗي ٛـبروْهفبى َ هّى هىم
ًی ًی ْ ٕؼٍْ كه ِْ ٌگل ػوبة
كه پـِ٘ اّ ػــلُّ ـْ گـاّ اٍذ پِ٘ ضير
(اثي ٗو٘ي ،هٖ٘لٍ ،ة )14ٓ ،160 ّ 159
ضير هی عْٗل ى هٖل گاّ ّ٘وی اعزٌبة
ُن ى ػلـ ّبهلِ ثٌ٘ن َ اى ريص٘و وؿ
(اثي ٗو٘ي ،هٖ٘لٍ ،ة)19 ٓ ،281
كو٘واى ثی ًْا
ىهّع
گاّ رْ كه
ِ
ِ
ضير ثب گاّ ٕلؼ عْی ّْك
ثـــبىگْب ػــول صوّٗب ى ُن
گـاّ وافْهكۀ اٗي هوؿياه
هــطغ ـي اى كاً اعل فَّْ اُ
كه هوبهی َ ضير هاٗذ ها
ثو ُْا گـوك ٍو ْبى ٍدبٍ
ثگـلزب ـبی عـْاى ًـــْهٍ٘لٍ
َبى عبى ثوكٍ ای ىٗي پَْ٘ ث٘وّى

ضير رْ كه ّکبه ٗز٘وب ِى ثی پله
(اّؽلی ،م ّلَ ،..ة)18 ٓ ،18
گو ثب هِ٘ ًوم فْی ّْك
(عبهیُ ،لذ اّهًا،ة)264 ٓ ،13
ٍبى علا پ٘کو عـْىا ى ُن
ضير عِبى فْاه كٌب ها ٍدبه
ٍبى پــی هاٍ كٌب رَّْ اُ
(عبهیُ ،لذ اّهًا ،اث٘بد  21ـ )374 ٓ ،19
ؽولَ ثو گاّ آٍوبى ثبّل
ه٘وّاى رب ثـَ ه٘وّاى ثبّل
(ّؽْی ثبكوی ،م ، 9ة)181 ٓ ،30
َ اى هــِود ثوب پـــورْ هٍ٘لٍ
َ ضيرش ثَزَ هٍ ثو گاّ گردّى
(ّؽْی ثبكویً ،بظوّ هٌظْه 7 ٕٔ ،ـ )456

ًتيجَ:
ً
هلػ هواه گوكزَ اٍذ .كه ثؼٚی اى هْاهك هلػ،
كاٍزب ِى «ّ٘و ّ گبّ» ،ؿبلجبكه فلهذ
ِ
اّبهٍ ثَ كاٍزبى ،ثَ٘به ٕوٗؼ ّ هَزو٘ن اٍذ ّ كه ثؼٚی كٗگو ،ػٌبٕو إلی كاٍزبى ثَ
كاكى اهزجبً كه
هضبثۀ ًوبكی ٌّبفزَ ّلٍ ،ثَ به هكزَ اٍذ ّ هوٌٗۀ كه٘ن روی ثوای ًْبى
ِ
كٍذ ًَ٘ذ؛ ؽزّی كه اٗي هْاهك ً٘ي هی رْاى ريص٘و زبة ل٘لَ ّ كهٌَ ها ؽ ّلاهل كه كواُن
وكى هْا ّك ّبػواًَ ثوای رْٖٗوٍبىی كٗل .ػٌبٕو اٗي كاٍزبى گبُی كه هزْى ػوكبًی ّ
افالهی ً٘يٍّ٘ ،لۀ ث٘بى روض٘لی ثْكٍ اٍذ َ كه هوبلۀ علاگبًَ ای ثلاى پوكافزَ ّلٍ اٍذ.
فِرست هٌاتغ
الف ـ كتاتِا
 1ـ اثي ٗو٘ي كوْٗهلی ،اه٘و هؾوْك ثي ٗو٘ي :كْٗاى؛ ثَ رٖؾ٘ؼ ّ اُزوبم :ؽٌَ٘ؼلی ثبٍزبًی هاك؛
زبثقبًَ ٌٍبٗی.
 2ـ إلِبًی ،وبـ ال ّلٗي اٍوؼ٘ل :كْٗاى (2ط)؛ ثَ اُزوبم :ؽَ٘ي ثؾوالؼلْهی؛ رِواى :كُقلا؛
1348.
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 3ـ اًْهی ،ػلی ثي هؾ ّول :كْٗاى(2ط)؛ ثَ اُزوبم :هؾ ّولروی هلهًّ هْٙی؛ رِواى :ػلوی ّ
كوٌُگی؛ بپ ِبهم1372. ،
ّ
 4ـ اّؽلی هواؿی ،ه ي ال ّلٗي :لّ٘بد اّؽلی؛ ثب رٖؾ٘ؼ ّ هوبثلَ ّ هولهٍَ :ؼ٘ل ًلَ٘ی؛ رِواى:
اه٘و ج٘و؛ بپ كّّم1375. ،
 5ـ اُلی ّ٘واىیّ٘ ،ـ هؾ ّول :لّ٘بد اّؼبه؛ ثَ ِّْ :ؽبهل هثّبًی؛ زبثقبًَ ٌٍبٗی؛ بپ كّّم،
1369.
 6ـ ثلقی ،عالـ ال ّلٗي هؾ ّول :ؿيلّ٘بد ّوٌ (10ط)؛ ثَ رٖؾ٘ؼ :ثلٗغ ال ّيهبى كوّىاًلو؛ رِواى :اه٘و
ج٘و؛ 1363.
 7ـ ———————— :هضٌْی هؼٌْی (2ط)؛ رٖؾ٘ؼ :ػجلالکوٗن ٍوُّ؛ رِواى :ػلوی ّ
كوٌُگی؛ بپ ًِن1386. ،
 8ـ ث٘لوبًی ،هغ٘وال ّلٗي :كْٗاى؛ رٖؾ٘ؼ ّ رؼل٘ن :هؾ ّولآثبكی؛ رجوٗي :هؤٍَّۀ ربهٗـ ّ كوٌُا اٗواى؛
1358.
 9ـ رجوٗيی ،هطواى :كْٗاى؛ ثَ اُزوبم :ؽَ٘ي آُی؛ هؤٍَّۀ هطجْػبری فيه؛ 1362.
 10ـ رجوٗيیُ ،وبم ال ّلٗي هؾ ّولثي كوٗلّى :كْٗاى؛ ثبهو ّلهَ ّ ؽْاّی ّ رٖؾ٘ؼ :هؤّٗلصبثزی؛ 1333.
 11ـ عبهیًْ ،هال ّلٗي ػجلال ّوؽوي :كْٗاى (2ط)؛ رٖؾ٘ؼ :اػالفبى اكٖؼ ىاك؛ ىٗو ًظو ه٘واس
هکزْة. 1378 ،
 12ـ —————————ُ :لذ اّهًا؛ ثَ رٖؾ٘ؼ ّ هو ّلهَ :هورٚی هل ّهً گ٘الًی؛
رِواى :هِزبة؛ بپ ُلزن1375. ،
 13ـ عجلی ،ػجلالْاٍغ ثي ػجلالغبهغ :كْٗاى (2ط)؛ ثَ اُزوبم ،رٖؾ٘ؼ ّ رؼل٘ن :مث٘ؼ ُ ٕلب؛
كاًْگبٍ رِواىٍ ، 1339 :بـ بپ ط1341. :2
ّ
ّ
 14ـ فبهبًی ،ثلٗل ثي ػلی :كْٗاى (2ط)؛ رٖؾ٘ؼ :ه٘وعالـ اللٗي ياىی؛ رِواى :هو ي؛ بپ
ا ّّـ.1375 ،
 15ـ فْاعْی وهبًی ،وبـ ال ّلٗي :فوَۀ فْاعْ؛ ثَ رٖؾ٘ؼٍ :ؼ٘ل ً٘بى وهبًی؛ كاًْگبٍ
ِّ٘لثبٌُو وهبى ـ كاًْکلٍ اكثّ٘بد ّ ػلْم اًَبًی؛ بپ ا ّّـ1370. ،
 16ـ ————————  :كْٗاى؛ ثَ اُزوبم ّ رٖؾ٘ؼ :اؽول ٍِ٘لی فْاًَبهی؛ ّو ذ
اًزْبهاری پبژًا؛ بپ كّّم1369. ،
 17ـ كُلْی ،ؽَي ثي ػلی :كْٗاى؛ ثَ اُزوبمٍّ٘ :لاؽول ثِْزی ّ٘واىی ـ ؽو٘لهٙبهل٘ی فبًی؛
رِواى :اًغوي آصبه ّ هلبفو
كوٌُگی؛ بپ اّّـ1383. ،
 18ـ هًّی ،اثْاللوط ثي هَؼْك :كْٗاى؛ ثَ رٖؾ٘ؼ :پوّكَْه بٗک٘ي؛ هطجؼَ ّْهّی؛ ٙو٘وَ
ٍبـ ّْن هغلّۀ اههـبى ـ 1304.
 19ـ ٍبّعیٍ ،لوبى ثي هؾ ّول :لّّ٘بد ٍلوبى ٍبّعی؛ ريل٘ق :ػجّبٍؼلی ّكبئی؛ رِواى :اًغوي آصبه ّ
هلبفو كوٌُگی؛ بپ كّّم1382. ،
20ـ ٍؼلٍلوبى ،هَؼْك :كْٗاى (2ط)؛ ثَ رٖؾ٘ؼ ّ اُزوبم :هِلی ًْهٗبى؛ وبـ إلِبى؛ بپ ا ّّـ،
1364.
 21ـ ٍلطبى ّلل ،ثِبءال ّلٗي هؾ ّول :هْلْی كٗگو؛ رٖؾ٘ؼ :ؽبهل هثّبًی؛ ثبهو ّلهٍَ :ؼ٘لًلَ٘ی؛
زبثقبًَ ٌٍبٗی1363. ،
 22ـ ٌٍبٗی ،اثْالوغلّك ثي آكم :كْٗاى؛ ثَ اُزوبم :هؾ ّولروی هل ّهً هْٙی؛ رِواىٌٍ :بٗی؛ بپ
پٌغن1380. ،
ّ
ّ
 23ـ ٍْىًٖ ٍووهٌلٕ ،هؾ ّولثي ػلٖ :رٖؾ٘ؼ ّ هولهَ :ككزوًبٕواللٗي ّبٍ ؽٌَٖ٘؛ رِواى:
اه٘وكج٘و ،هوكاكهبٍ .1338
 24ـ ػطّبه ًْ٘بثْهی ،كوٗلال ّلٗي :اٍواهًبهَ؛ ثَ ِّْ :هؾ ّولاثواُ٘وی؛ رِواىٕ :لی ػلْ٘بٍ؛
بپ اّّـ. 1376 ،
 25ـ ————————  :كْٗاى؛ ثَ ِّْ :روی رلّٚلی؛ رِواى :ػلوی ّ كوٌُگی. 1371 ،
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 26ـ ————————  :هقزبهًبهَ؛ هو ّلهَ ،رٖؾ٘ؼ ّ رؼل٘وبد :هؾ ّولهٙب ّل٘ؼی ل ٌی؛
رِواىٍ :قي؛ بپ ٍّْم. 1386 ،
 27ـ كوّفی ٍَ٘زبًی ،ػلی ثي عْلْؽ :كْٗاى؛ ثَ ٍِّّْ٘ :لهؾ ّول كث٘وٍ٘بهی؛ رِواى :ىّّاه؛ بپ
ِبهم1371. ،
 28ـ كوؿبًیٍ٘ ،ق ال ّلٗي اثْالوؾبهل هؾ ّول :كْٗاى؛ ثب رٖؾ٘ؼ ّ هو ّلهَ :مث٘ؼ ُ ٕلب؛ رِواى:
كوكٍّی؛ بپ كّّم1364. ،
 29ـ هجبكٗبًیً ،بٕوفَوّ :كْٗاى؛ رٖؾ٘ؼ :هغزجی هٌْ٘ی ـ هِلی هؾوّن؛ كاًْگبٍ رِواى؛ بپ
ُلزن1387. ،
 30ـ الهؼی گوگبًی ،اثْالؾَي اثي هؾ ّولاثي اٍوبػ٘ل :كْٗاى؛ ثَ ِّْ :ك زو هؾ ّول كث٘و ٍ٘بهی؛
رِواىٍ :بىهبى اًزْبهاد اّوكی؛ بپ كّّمّ 2535 ،بٌُْبُی.
 31ـ هلثّوی ،هؾوْك (هٖؾّؼ)ّ :وػ اؽْاـ ّ اّؼبه ّبػواى ثی كْٗاى؛ رِواى :پبًًْ؛ بپ اّّـ،
1375.
د كْٗا ِى هؼ ّيی؛ هو ّلهَ ّ رٖؾ٘ؼً :بٕو ُّ٘وی؛
 32ـ هؼ ّيی ،هؾ ّولثي ػجلالولک ًْ٘بثْهی :لّّ٘ب ِ
هوىثبى؛ بپ اّّـ ،ثِبه 1362.
 33ـ هٌْی ،اثْالوؼبلی ًٖوُ :روعوۀ ل٘لَ ّ كهٌَ؛ رٖؾ٘ؼ :هغزجی هٌْ٘ی؛ رِواى :اه٘و ج٘و؛
بپ ٍی ّ كّّم1386. ،
 34ـ هٌْ ِوٕ كاهـبًٖ ،اؽول ثي هْٓ :كْٗاى؛ ثَ كِّْ ككزو ٍّ٘ل هؾ ّول كث٘وٍ٘بهٖ؛ رِواى:
ىّّاه؛ بپ ِبهم . 1381
 35ـ ًياهی هَِزبًیٍ ،ؼ٘لال ّلٗي :كْٗاى (2ط)؛ هؤلّق :هظبُو هٖلّب؛ رِواى :ػلوی؛ بپ ا ّّـ،
ثِبه . 1371
 36ـ ًظبهی ،ال٘بً ثي ٍْٗق :فَوّ ّ ّ٘وٗي؛ رٖؾ٘ؼ :ثواد ىًغبًی؛ كاًْگبٍ رِواى؛ بپ ا ّّـ،
. 1376
 37ـ ————————  :كْٗاى هٖبٗل ّ ؿيلّ٘بد؛ ثَ ٍِّْ :ؼ٘لًلَ٘ی؛ رِواى :كوّؿی؛
بپ ّْن. 1368 ،
 38ـ ————————  :ل٘لی ّ هغٌْى؛ رٖؾ٘ؼ ّ ؽْاّی :ؽَي ّؽ٘ل كٍزگوكی ـ ثَ
ٍِّْ :ؼ٘لؽو٘لٗبى؛ رِواى :هطوٍ؛ بپ ِبهم. 1380 ،
 39ـ ّؽْی ثبكوی ،وبـ ال ّلٗي :كْٗاى؛ ثبهو ّلهٍَ :ؼ٘ل ًلَ٘ی ـ ؽْاّی :م .كهِّٗ؛ ٍبىهبى بپ ّ
اًزْبهاد عبّٗلاى؛ بپ ِبهم. 2536 ،
ب ـ هقالَ ُا
 40ـ ّ٘کبه ،اٌٗلّ :اكَبًَ ُبی اكثّ٘بد ٌُلی ّ ل٘لَ ّ كهٌَ ،روعوَ :ك زوعْاك ٍغّبكَٗ؛ ًْوّٗۀ
كاًْکلۀ اكثّ٘بد كاًْگبٍ رجوٗيٍ ،بـ ٗبىكُن 1338 /ـ پبٗ٘ي ّ ىهَزبى 43 ٕٔ ،ـ 334.
وكاهٌّبٍی (هكزبهٌّبٍی عبًْهی)؛
 41ـ ػَکوی ،اه٘و؛ پگبٍ ك ّوؿ ىاك:
. 08 / 04/2009 ، http://anthropology.ir/node/3466
 42ـ و٘لی ،هقزبه؛ هٌْٖهٍ آهٗي كو :هك پبی اٍب٘ٛو كه كاٍزبى ّ٘و ّ گبّ اى ل٘لَ ّ كهٌَ؛ هغلّۀ
ىثبى ّ اكثّ٘بد كبهٍی كاًْگبٍ ٍَ٘زبى ّ ثلْ َزبى؛ ٍبـ ّْن ـ ثِبه ّ ربثَزبى .1387
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EDUCATIONAL STRUCTURE OF ILKHANATE PERIOD
WITH SPECIAL REFERENCES TO MADRASSAS
MOHAMMAD TAGHI EMAMI KHOYI1
Abstract:
Mongols attack on Iran, no doubt, caused destruction and bloodshed
that affected the social structure of Iran. 40-year-long Mongol attacks in
Iran, especially affected scientific and cultural life of Iran. Then Hulagu
and the Ilkhanate management that had relatively better economic and
political order, had a positive impact on Iran's cultural life. Ilkhanate
prepared a cultural environment in Iran by submitting the management
of the country to Iranian statesmen, in accordance with the conditions
of the period. By the emergence of Nasir al-Din al-Tusi, Juvayni Rashid families and other influential persons, Iran's cultural life revived
and were opened prominent educational institutions. The conditions of
Ilkhanid period and giving importance to those institutions got
developed them. During this period, by the existing peace and interest
of Ilkhanate to religious, the madrassas had reached an important point.
In this article, it will focus on Ilkhanate madrassas, considering the
political conditions of the period.
Keywords: Iran, Ilkhanate, cultural structure of Ilkhanate period,
madrasssas, mobile schools, fixed schools

ساختار آهْزضی ػصر ايلخاًی تا تکيَ تر هذارش
2خْيی

دکتر هحوذ تقی اهاهی

ٍچکيذ
 ْزبه ّ ًبثَبهبًی ُبٗی ّل َ ثلّى روكٗل، هْعت ّٗواًی،رِبعن هـْـ ثَ اٗواى
ٌ ؽولَ هـْـ ّ ِبه كَُ ًبثَبهبًی پ.ّعٍْ ٍبفزبهی عبهؼَ اٗواًی ها رؾذ ربص٘و هواه كاك
 ثب اٗي ؽبـ آهلى. ؽ٘بد ػلوی ّ كوٌُگی اٗواى ها رؾذ ربص٘و هواه كاك،ٍ ثَ ّٗژ،اى آى
ّ ُْال ْ ّ ّکل گ٘وی ؽکْهذ اٗلقبًی ُوچٌبى َ كه اهْه ٍ٘بٍی ّ اهزٖبكی رووكي
ًظن ّ اهٌ٘ذ ًَجی ها كه فْك كاّذ؛ ثو عْاًت هقزلق ؽ٘بد كوٌُگی اٗواى ً٘ي ريص٘و
وّهد ُبی ٍ٘بٍی ـ اهزٖبكی فِْٗ ُّو٘يٙ ّ  اٗلقبًبى كه پورْ ً٘بىُب.هضجذ گناّذ
ْههالؽظبد هّاى ٌّبفزی فبٕی َ كه ػوَٕ ُبی ٍ٘بٍذ كافلی ّ فبهعی ثب آىٛ
 اكاهٍ اهْه هلووّ فِْٗ ها ثَ كّلزووكاى ّ ثيهگبى اٗواًی ٍدوكًل ّ ُو٘ي،هْاعَ ّلًل
 كه پورْ ػولکوك.هِن ىهٌَ٘ ُبی ػٌبٗذ ثَ ؽ٘بد كوٌُگی اٗي ػٖو ها كواُن آّهك
 فبًلاى هّ٘لی، فبًلاى عٌْٗی،ٍْیٛ ّقٖ٘ذ ُبی ثيهگی ُوچْى فْاعَ ًٖ٘و اللٗي
ّ  كوٌُا ّ اكة اٗواًی رب ؽلّكی اؽ٘ب ّل،ّ كٗگو ّقٖ٘ذ ُبی اصو گناه اٗي ػٖو
 كه اٗي ث٘ي.هوا ي آهْىّی اٗي ػِل به وكُبی كوٌُگی هبثل رْعَ ای ثَ اًغبم هٍبًلًل
 ثْ٘زو هْهكاػزٌبثْكًل ّ به وكُبی،جن ٌٍذ ُوْ٘گی اهوآهْىُ كهاٗواىٛ ًهلاه
َ فبٓ ػِلاٗلقبًبى هّثٜٗآهْىّی آًِبً٘ياىٍبٗوهوا يپوهًا روثْك ّرؾذ ريص٘وّوا
 هلاهای كٌٗی هـْلِب؛ اُزوبم ثَ اًلْٗوٌلاى، روو ي ّ اهٌ٘ذ ًَجی اٗي ػِل.گَزوُ ًِبكًل
ََٗ َ كههوب،ّػلوبی اكٗبى ّهناُت هقزلق ّ ّاگناهی اهْه ثَ كّلزووكاى هَلوبى
 روبهی كه هّل ًَجی ٍبفذ كوٌُگی،ؼ٘ذ هزلبّری هاههن ىكٍ ثْكًلّٙ ،ثبػِلُغْم هـْـ
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اٗي ػٖو ّ ثَ فْٖٓ هًّن كؼبل٘ذ هلاهً ٍِن ثَ ٍياٗی كاّزٌل .ثَ ُو٘ي عِذ هوبلَ
ؽبٙوثب كه ًظو كاّزي ريص٘و ٍبفذ ٍ٘بٍی ػٖو اٗلقبًبى كه ٍبفذ كوٌُگی اٗي ػٖو،
ثَ ثوهٍی عبٗگبٍ ّ به وك هلاهً كه هلووّ اٗلقبًبى هی پوكاىك.
کليذ ّاژٍ ُا :
اٗواى ،اٗلقبًبىٍ ،بفذ كوٌُگی ػٖو اٗلقبًبى ،هلاهً ٍ٘به ،هلاهً صبثذ

هقذهَ
رِبعن ّؽب و٘ذ هـْلِب ،كّهاى علٗلی ها كه ربهٗـ اٗواى آؿبى وك َ ثَ ٍجت ًبهَلوبًی
هْم ؿبلت ّ هّٗکوك فبٓ آًِب ثَ عبهؼَ ّ ؽکْهذ (كه كّهاًی اى ؽکْهذ اْٗبى) هبثل رْعَ
اٍذ .ؽب و٘ذ هـْلِب ثو عبهؼَ هَلوبى اٗواًی رغوثَ علٗلی ثْك َ رالُ ُبی فبٕی ها ثوای
هوبثلَ ثب آًِب هی ٛلج٘ل .ىهبًی َ آًِب كه رٌبىع ثوب ثب هجبٗل كٗگو كهگ٘و ثْكًل ،كه اٗواى ٍ٘و ربهٗـ
ثَ گًَْ ای كٗگو ثْك .كه آًغب ىًلگی هجزٌی ثو عٌا ّ فًْوٗيی ،دبّـ ،فواكبد ّ كه ٗک الم
ثلّٗذ ثْك .ؽبـ آًکَ كه اٗواى ،هلزی ثب ٍبثوَ ربهٗقی هبثل رْعِی ثَ ٍو هی ثوكًل َ هوّى ربثٌلٍ
ّ پورکبپْٗی كه ربهٗـ اًلَْٗ ّ ػلن ها پْذ ٍو گناّزَ ثْك .كه ُو گَّْ ای اى اٗواى ٕلُب
هلهٍَ ثب كُِب ػبلن ّ هزلکو ثوعَزَ ّعْك كاّذ َ ُياهاى ٛبلت ػلن كه آًغب ثَ كاًِ آهْفزي ّ
ثؾش ّ رلؾٔ هْـْـ ثْكًل .اگو َ كه ُو٘ي اّاى كه اٗواى هْکالد ٍ٘بٍی ـ ًظبهی ،افزالكبد
كٌٗی ّكه هغوْع ثَ ُن هٗقزگی ًَجی اّٙبعّ ،واٗطی ًبثَبهبى كواُن آّهكٍ ثْك ،اهب ثبى ُن
رالُ ُبی كوٌُگی ّ ؽلوَ ُبی كهً هًّن فْك ها اى كٍذ ًلاكٍ ثْك.
ثب ْٗهُ هـْالى ِّوُبی آثبكی َ عيء هِوزوٗي هوا ي ػلن ّ آهْىُ ثْكًلٗ ،کی پٌ اى
كٗگوی ثب فبک ٗکَبى ّلًل ّ هوا ي آهْىّی ّ هظبُو ػلوی ـ كوٌُگی ك به كزود ّلًل .اٗي
ّٙغ ثوای ِبه كَُ هزْالی ّ رب ىهبى پ٘لاِٗ ؽکْهذ اٗلقبًبى كه ٍبـ ُ 656ـ  .م اكاهَ ٗبكذ .ثب
رٖوف بهل اٗواى ثَ كٍذ ُْال ْفبى ،ػٖوی علٗل كه ؽب و٘ذ هـْلِب ثو اٗواى ّوّع ّل.
ؽب وبى علٗل كه ػ٘ي ؽبـ رالُ ثوای رکو٘ل عِبًگ٘وی ،ثَ اٗي ًز٘غَ هٍ٘لًل َ ثَ ُوگواٗی ثب
هوكم اٗواى هّی آّهًل ّ فْك ها ثب ّٗژگی ُبی ىًلگی كه اٗي هؾلّكٍ ّ اى عولَ كوٌُا ّ ه٘واس
رولًی هـلْثبى ّكن كٌُل .اهٌ٘ذ ّ صجبد ًَجی َ ؽکْهذ اٗلقبًبى ثَ ّعْك آّهك كه اٗي ه٘بى هؤصو
ّاهغ ّل ّ اٗي كوٕذ ها ثَ كّلزووكاى اٗواًی كاك َ كه پورْ ّواٗ ٜهْعْك ٍؼی كه اؽ٘بی
كوٌُا ّ ُْٗذ اٗواًی ًوبٌٗل .ثقِ هِوی اى اٗي رالُ ُب اى ٍْی ثيهگبى اٗواًی ْٕهد هی
گوكذ ّ به وكُبی فبٓ اْٗبى كه رؼلٗل هّٗکوك ٍ٘بٍی هـْلِب ّ اؽ٘بی كوٌُا ّ آثبكاًی
ْْه ًوِ هؤصوی كاّذ .اٗي هوبلَ ثو آى اٍذ رب ثب هّٗکوكی كوٌُگی ريص٘و ٍبفذ ٍ٘بٍی ػٖو
اٗلقبًبى ثو ٍبفذ كوٌُگی اٗي ػٖو ها ثوهٍی ًوْكٍ ّ ثَ رؾل٘ل عبٗگبٍ ّ به وك هلاهً كه
هلووّ اٗلقبًبى ثدوكاىك.
اّضاع فرٌُگی ايراى در زهاى ايلغار هغْل
ٍوىه٘ي اٗواى هوبهى ؽولَ هـْـ ثب اّٙبع ّ اؽْاـ ًبفّْبٌٗلی هّثوّ ثْك .كولاى
ؽکْهذ هو يی هوزله ،رؼلك هوا ي هلهدٍ ،زن ّال٘بى ّ ؽب وبى ِّوُب ثَ هوكم ،اكيّى فْاُِ٘بی
ٍلطبى هؾول فْاهىهْبٍ ،هّٗبهّٗی ّ كهگ٘وی فل٘لَ ّ ٍلطبى ،كزٌَ ُبی اٍوبػ٘لَ٘ ّ فواك٘گوی
ْٕك٘بى ،رؼٖت ُب ّ هْبعوٍ ُبی هنُجی اى عولَ هْکالری ثْك َ هوكم اٗي ٍوىه٘ي ثب آى هّثَ
هّ ثْكًلِّ .ود فْاهىهْبُ٘بى اى ىهبًی آؿبى ّل َ آًِب فْك ها ه٘واس كاه ؽکْهذ ٍلغْه٘بى
كاًَزٌل .هؾول فْاهىهْبٍ كه پی رضج٘ذ هْهؼ٘ذ فْك ثب ؿْهٗبى َ ثَ كًجبـ ٙؼق ّ ٍَزی
ؽکْهذ ؿيًْٗبى ( 582ـ ُ 366ـ  .م) ثَ ػٌْاى هه٘جی فطوًبک ثوای فْاهىهْبُ٘بى ظبُو ّلٍ
ثْكًل ،كهگ٘و ّل ّ پٌ اى ًبثْك وكى ؿْهٗبى ّ رٖوف ثقِْبٗی اى ٍوىه٘ي آًِب ،ثَ ًجوك ثب
هوافزبئ٘بى پوكافذ ّ ثب ُوکبهی كه عِذ ًبثْكی اٗي ؽکْهذ ،ىهٌَ٘ هؤصو عِذ رِبعن هـْـ ثَ
اٗواى كواُن گوكٗل .ثَ هّاٗذ ّجبًکبهٍ ای  « :اّـ ًوٖبًی َ پ٘لا ّل آى ثْك َ ًُْ هولکذ فزب
كه ٍو اّ اكزبك؛ ُو ٌل پ٘واى ِي ثب ّی گلزٌل َ پبكّبُبى پْ٘٘ي ُوگي َی هٖلؾذ ًلٗلٍ َ
فزب ّ فزي ها ثگ٘وك ،رْ ً٘ي هٖل هکي اّ هجْـ ًکوك ّ آى ىًجْهفبًَ ها ثْْهاً٘ل ّ ثوكذ ّ ؿبهد
وك ّ هَزقلٔ ّل»ّ(.جبًکبهٍ ای 39 ٕٔ ،1363 ،ـ  )138كه اّاٗل هوى ُلزن ُغوی هولکذ
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اٗواى هْهك ؽولَ هـْـ هواه گوكذ ّ ٕلهبد ؿ٘و هبثل عجواًی ثَ كوٌُا ّ رولى آى ّاهك آهل.
هزل ّ ؿبهد ّ ّٗواًی ِّوُب ّ زبثقبًَ ُب ّ ًبثْكی ُياهاى هلهً ّ كاًْوٌل ّ اهب ي هولٍَ اى
عولَ ريص٘واد ُغْم اٗي كّهٍ ثْك .هؾول ًَْی هٌْی ٍلطبى عالـ اللٗي ٙوي اظِبه رؼغت اى
فواثی ّ ّٗواًی ّ هزل ّ ؿبهد ًبّی اى ُغْم هـْـ هی گْٗل ّ ...« :ی ٌّ٘لٍ ثبّل َ ٛبٗلَ ای
اى ًبؽ٘ذ ّوم َ هطلغ ّوٌ اٍذ ثله آٌٗل ّ هّی ىه٘ي ها رب ثبة االثْاة كه ىٗو پبی آهًل ّ ثَ
ثالك هلچبم ثگنهًل ّ هجبٗل آى ها ثَ ؿبهد ّ ربهاط ّ ثَ ٍججی ّ هزل هَزِلک گوكاًٌل ّ ثَ ىفن
ّوْ٘و آثلاه فبک ثالك ّ كٗبه ها ثَ ثبك ثْاه ّ آرِ كهبه ثو كٌُل ثَ ُ٘ی ىه٘ي ًگنهًل َ ؿبهد
ًکٌٌل ّ ثَ ُ٘ی ِّوی ًوٍل َ فواة ًگوكاًٌل »ًَْ ( .ی  ) 65 ٓ ، 1365 ،هجل اى رِبعن هـْـ
رولى اٍالهی آٍ٘بٗی ثَ ثبالروٗي كهعَ كهفِْ هٍ٘لٍ ثْك .كه اٗي ىهبى ثَ٘بهی اى ِّوُب اى عولَ
ٍووهٌل ّ ثقبها ّ گوگبى ّ ًْ٘بثْه ّ هوّ ّ ؿ٘وٍ هًّن هبثل رْعَ ای كاّزٌل .ىهٌَ٘ ُبی هًّن
كوٌُگی اٗي هوا ي ثَ اػٖبه ؽب و٘ذ ٍلَلَ ُبی ثْهی اٗواى ّ ؿيًْٗبى ّ ٍالعوَ هی هٍ٘لَ ،
ُوواٍ ثب هّل ِّوًٌْ٘ی ،هْعجبد اػزالی ػلن ّ اكة ها كواُن وكٍ ثْكًل .كه كّهاى
فْاهىهْبُ٘بى ً٘ي هٌطوَ فْاهىم ثَ بًْى هِن ّؼو ّ اكة ّ هو ي روث٘ذ اكثب ّ كٚال رجلٗل ّلٍ
ثْك .عوؼی اى ػلوبی ثيه اٗي كّهٍ كه فْاهىم هی ىَٗزٌل ّ ٗب ثَ كهگبٍ ٍال٘ٛي فْاهىم هكذ ّ
آهل كاّزٌل ،اى آى عولَ ِّبة اللٗي اثٍْؼ٘ل ثي ػوو فْ٘هی اى كوِبی هؼوّف ثْك َ كه پٌظ هلهٍَ
اى هلاهً فْاهىم رلهٌٗ هی وكّ .ی زبثقبًَ ای هولْ اى زت ًلٌ٘ كاّذ َ كه عوٗبى ؽولَ
هـْـ ّ ثَ كًجبـ هزل اٗي ػبلن ثيه اى ث٘ي هكذ(.ىهٗي ْة 23 ٕٔ ،1385 ،ـ  )321كٚبی
اٗي هلاهً ُ٘ی گبٍ ثَ كّه اى اػزوبكاد ّ ػجبكاد هنُجی ًجْكٍ ّ كه پًْ٘ل ثب هوكم ّ اُبلی ِّوُب
هواه كاّزَ اٍذ .هلهٍَ ُبی فواٍبى ّ هبّهاء الٌِو رب هجل اى ؽولَ هـْـ كاهای هلهٍبى ًبم
آّهی ثْك َ ثَ٘بهی اى آًِب كه ٍواٍو عِبى اٍالم كاهای ِّود ّ اػزجبه ثبالٗی ثْكًل( .رکو٘ل
ُوبْٗى )130 ٓ ،1374،هلاهً كاهای زبثقبًَ ثْكًل ّ رؼلاك زبثِبی آًِب ثَ ٍّؼذ هلهٍَ ّ
ه٘ياى هْهْكبد آى ثَزگی كاّذٌ .بًکَ هلهٍَ ػيٗيَٗ هوّ هطبثن ًّْزَ ٗبهْد ؽوْی ٕبؽت
هؼغن الجللاى كه آؿبى هوى ُلزن ُغوی كّاىكٍ ُياه علل زبة كاّذ( .الوبٍی )364 ، 1379 ،ثب
ؽولَ هـْـ ،هوا ي كوٌُگی عِبى اٍالم ّ ٍوىه٘ي ُبی اٗواًی اى ث٘ي هكذ ّ ثَ٘بهی اى ِّوُبی
هبّهاء الٌِو ،فواٍبى ُوواٍ ثب هلاهً ّ هکزت فبًَ ُبی آى ّٗواى ّلًل .آًچَ كه ٛی پٌظ هوى
رالُ كه اٗي هٌبٛن كواُن آهلٍ ثْك ًبثْك گْذ ّ ثَ٘بهی اى كاًْوٌلاى ّ كٚالی اٗواًی ثَ ُال ذ
هٍ٘لًل ّ ىهٌَ٘ ُبی رلکو ّ اًلَْٗ ثو ٘لٍ ّل .اكواك ًبالٗن ّ ربىٍ ثَ كّهاى هٍ٘لٍ فْك ها ثَ
كٍزگبٍ ؽکْهزی ًيكٗک وكًل ّ ثب رٖبؽت هوبهِب ،عبی بهكاًبى گنّزَ ها گوكزٌل .عٌْٗی كهثبهٍ
اّٙبع ىهبًَ هی گْٗل« :هلاهً هٌلهً ّ ،هؼبلن ػلن هٌطوٌ گْزَٛ ّ ،جوَ ٛلجَ آى كه كٍذ
لگل ْة ؽْاكس پبٗوبـ ىهبًَ ؿلاه ّ هّىگبه هکبه ّلًل ّ ،ثَ ٕلْف ٕوّف كزي ّ هؾي گوكزبه
ّ كه هؼوٗ رلوهَ ّ ثْاه هؼوٗ ٍْ٘ف آثلاه ّلًل ّ كه ؽغبة رواة هزْاهی هبًلًل»(.عٌْٗی،
علل اّـ )3 ٓ ،هوكم ثقبها َ هّىگبهی ثَ كوٌُا ّ ٌُو ِّوٍ عِبى ثْكًل گوكزبه ث٘چبهگی ّ
كههبًلگی ّلًل ّ رٌِب ػلٍ اًل ی اى آًِب هْكن ثَ كواه ّلًل( .عٌْٗی ،علل اّـ)83 ٓ، 1367 ،
ثلـ َ كه اّاٗل هوى ُلزن ُغوی كاهای  1848هَغل 400 ،هلهٍَ  900 ،هکزت 500 ،گٌجل
ٗقلاى 500 ،ؽوبم آثبكاى ّ ؿ٘وٍ ثْكّ(.اػع ثلقیُ ّ )41 ٓ، 1350 ،واد َ اى ِّوُبی آثبك ّ
پوهًّن هجل اى ٍلطَ هـْلِب ثْك (الِوّی 72 ٕٔ ،1352 ،ـ ّٗ )67واى گْزٌل ّ ثَ٘بهی اى
كاًْوٌلاى آًِب ثَ ًْاؽی هقزلق اى عولَ آٍ٘بی ٕـ٘و پٌبٌُلٍ ّلًل .پ٘بهل رِبعن هـْـ ثو كوٌُا ّ
اكة اٗواى ثی ؽل ّ ؽٖو ثْك ّ اگو ًجْك ،ثوبٗبی ػلوب ّ اكثبی پْ٘٘ي ّ ّعْك پٌبُگبُِبٗی ُوچْى
آًبرْلی َ اى كٌبی هطؼی ػلن ّ اكة كه اٗواى علْگ٘وی ٌل اهکبى اؽ٘بی كوٌُگی اٗواى كه ػٖو
ؽب و٘ذ اٗلقبًبى ّ كّهاى پٌ اى آى ًجْك.
اّضاع فرٌُگی ايراى در دّراى فترت ( 654ـ ُ 616ـ  .ق)
ُغْم هـْلِب ً٘وّهٌلروٗي ّ كه ػ٘ي ؽبـ هٖ٘جذ ثبهروٗي هْط ؽولَ ْٛاٗق آٍ٘بی
هو يی ثَ كالد اٗواى ثْكٍ .دبُ٘بى ٌگ٘يفبى ُوچْى ثالی آٍوبًی ثو هّی هوا ي كوٌُا ّ
رولى اٍالهی كوّك آهلًل ّ آًِب ها اى ث٘ي ثوكًل .فْاهىم ّ هبّهاء الٌِو ّ فواٍبى ّ ػوام ثَ فبک
ّ فْى ْ٘لٍ ّل ّ كه ٛی ٍَ ٍبـ ربفذ ّ ربى ّؽْ٘بًَ آًِب ثالك ّوهی اٍالم َ كه آى ىهبى اى
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آثبكروٗي ًوب ٛكً٘ب هؾَْة هی ّل ػوَٕ ی هزل ّ ؿبهد گْذ ّ رب هلری ُوَ آصبه رولى ّ ػوواى
اى اٗي ًوب ٛىائل گْذٛ .جوَ اًلْٗوٌل اٗواًی اى ه٘بى هكزٌل ّ ُياهاى ري اى كاًْوٌلاى ـ آهْىگبهاى
ّ ٕبؽت هٌٖجبى ٙوي ْزبهُبی ػوْهی ثَ ُال ذ هٍ٘لًل ّ ىًلگی كوٌُگی ّ آهْىّی اٗي
هلذ اى ُن پبّ٘لٍ( .بًلهى )127 ٓ ، 1361 ،ؽولُ هَزْكی هْهؿ ّ عـواكی كاى (هزْكی ثَ
ٍبـ ُ 750ـ) كه ًيَُ الولْة هی ًَْٗلّّ ...« :ک ًَ٘ذ َ فواثی َ كه ظِْه كّلذ هـْـ
ارلبم اكزبك ّ هزل ػبهی َ كه آى ىهبى هكذ اگو رب ُياه ٍبـ كٗگو ُ٘ی ؽبكصَ ّاهغ ًْلی ٌُْى
رلاهک پنٗو ًجْكی ّ عِبى ثب آى ؽبـ اّـ ًوكزی َ پِ٘ اى آى ّاهؼَ ثْك ػلی القْٖٓ كه اٗي
ىهبًَ اى ضود ّهْع ؽلصبى ،ث٘ذ:
ُو هّى َ ثگنهك فّْب اًلٍّ كی ُو ٍبـ َ ًْ ّْك فّْب ؿبهد پبه
ّهك فالٗن ثبّل» (هَزْكی ً ،يَُ الولْة  )28 ٓ، 1336،ثب اٗي ؽبـ ثؼٚی اى ًْاؽی
اٗواى ثَ ػلل گًْبگْى اى ّلد ؽولَ هـْلِب كه اهبى هبًل .اٗي اهو ٗب ثو اصو هجْلی اٗلی ثؼٚی اى
اهوای هؾلی اٗواى ّ ًْاؽی هغبّه ثْك ّ ٗب كه ًز٘غَ آى ثْك َ ؽولَ هـْـ ثَ آى ًْاؽی كه ٍبلِبی
ثؼل اى ٌگ٘ي ّ كه كّهٍ عبًٌْ٘بى اّ ثب ّلد ػول وزوی اًغبم گوكذ ،اى اٗي عولَ روبم ًبؽَ٘
كبهً ّ هزٖوكبد اربثکبى ٍلـوی ثْك َ ثَ پوّهُ اكٗجبى ّ ػبلوبى ّ اٗغبك هلاهً ّ هَبعل ّ
فبًوبُِب ِّوٍ ثْكًل .آًبى ثب كّهاًلْٗی ّ كاًبٗی ثَ رؾذ الؾوبٗگی فْاهىهْبُ٘بى ّ اٗلی
ٌگ٘يٗبى ري كه كاكًل ّ هٌطوَ ثَ ًَجذ آهاهی كه كبهً ّ ٍْاؽل عٌْة اٗغبك وكًل َ هيهي
كواهٗبى ثَ فْٖٓ كاًْوٌلاًی ّل َ اى ْٗهُ هـْلِب هی گوٗقزٌل( .آٗزی 95 ٕٔ ،1372 ،ـ
 )94ثقِْبی ػولٍ ای اى ًْاؽی كهٍ ٌٍل ّ ّجَ هبهٍ ٌُل ً٘ي ٌ٘ي ّٙؼ٘زی كاّذ ّ ّبُبى هولْک
َ ُوَ ثب كوٌُا ّ روث٘ذ اٗواًی پوّهُ ٗبكزَ ّ ثيهگبى كهثبه آًبى َ ثْ٘زو اى اٗواً٘بى ّوهی
ثْكًل اى عولَ ًگبُجبًبى كوٌُا ّ اكة اٗواى ثَ ّوبه هی هكزٌل ( .ل٘لْهك ثبٍْهس، 1371 ،
ٕٔ  78ـ ُ )275وچٌ٘ي ِّوُبی هؼزجو ّ هِن آٍ٘بی ٕـ٘و ً٘ي هلرِب پٌبُگبٍ ثَ٘بهی اى
كواهٗبى اٗواى ثْك .اى ه٘بى اٗي اكواك اّقبٕی اى هج٘ل ثِبء اللٗي هؾول ثلقی ّ اٛواك٘بى اّّ ،وٌ
اللٗي هؾول رجوٗيیٍ٘ ،ق اللٗي هؾول كوؿبًی ،هبٙی ٍواط اللٗي اههْی ّ ثَ٘بهی اى اٗي ثيهگبى
ها هی رْاى ٗبكذ َ ُو لام كه هّم ٕبؽت هوبهبد ػوكبًی ّ اهْه كٌٗی ّ كًْ٘ی ّلٍ ثْكًل.
(ٕلب )100 ٓ ،هغوْع اٗي پٌبُگبُِب ٍّ٘لَ فْثی ثوای ؽلع ّ ًگِلاهی ثبىهبًلٍ كوٌُا ّ
رولى اٗواًی ثْك ّ ثَ٘بهی اى ًَـ زت ،فْاٍ آًِبٗی َ اى پِ٘ كاّزَ اًل ّ ٗب آًِبٗی َ اؽ٘بًب ثَ
ٍّ٘لَ كواهٗبى آّهكٍ ّلٍ ثْك ه٘واس فْثی ثوای آٌٗلگبى ثَ ّوبه هی هكذ .هـْالى اللجبٗی ًلاّزٌل
ّ اى ًؼوذ فْاًلى ّ ًّْزي ثوفْهكاه ًجْكًل( ،عٌْٗی )17 ٓ ،آًبى كّه اى هوا ي هزولى ىًلگی
ثْكًل ّ اى ًلْم كوٌُگی ّ هنُجی ِّوُبی آٍ٘بی ّوهی ّ عٌْثی ريص٘و ًدنٗوكزَ ثْكًل .رٌِب ثوروی
هـْلِب ٍدبُ٘گوی آًِب ٗؼٌی اًٚجب ،ٛرجؼ٘ذ ّ كوهبًجوكاهی ًَجذ ثَ اهوای هبكْهْبى كه ًِبٗذ
كهعَ ثْك .كه ّاهغ هـْلِبٗی َ اى ع٘ؾْى گنّزَ ّ ثَ ٍْی ثبفزو آهلًل ثب اكث٘بد ّ رولًی هّ ثَ
هّ ّلًل َ ثَ هوارت ػبل٘زو اى آًچَ ثْك َ هجال كٗلٍ ثْكًل .آًِب ثوای اكاهٍ اهْه ٍوىه٘ي ُبی
هلزْؽَ علٗل فْك ،اى ًلْم بهگياهاى ،كث٘واى ّ ٕبؽت هٌٖجبى كوُ٘قزَ اٗواًی ثوای اكاهٍ
ؽکْهذ ّ عوغ آّهی ػْاٗل اٍزلبكٍ هی وكًل ّ اٗي ثبػش ِْ كوٌُا اٗواًی كه ه٘بى آًبى هی
گوكٗلٍ( .بًلهى )176 ٓ ،ثب اٗي ؽبـ ؽولَ هـْـ آى ٌبى ٙوثَ هّؽی ّؽْزٌب ی ثو اٗواً٘بى
ّاهك وك َ فٍ٘ ٜو كکوی اعزوبع ثَ لی كگوگْى ّل .اهلاهبد ّؽْ٘بًَ هـْالى كه اٗواى ثبػش
ّل رب اٗواً٘بى ثَ اٗي هَئلَ ثٌ٘لٌْٗل َ ػلذ ًبىـ ّلى ٌ٘ي ثالٗی َ٘ذ ّ ػلذ اٗي ػناة الِی
ها كه ه٘بى فْك ّ اكکبه فِْٗ عَزغْ ًوبٌٗل .هّل ٍوٗغ ًِٚذ رْٖف َ ّا ٌْی كه هوبثل
ّاهؼ٘زِبی رلـ رِبعن ثَ ؽَبة هی آهل( ،لوجزي )350 ٓ ، 1372 ،اىكٗبك ًبگِبًی فبًوبُِب ،گواِٗ
اكواك ثَ اػزکبف ّ ثوٗلٍ ّلى اى كً٘ب اى ًْبًَ ُبی اٗي رـ٘٘و هُّ كکوی ثَ ؽَبة هی آهلُ .و٘ي
اهْه ًْػی رلکو عجوی ّ اػزوبك ثَ هٚب ّ هله ها ًَ رٌِب كه ه٘بى هوكم ػبكی ثلکَ كه ه٘بى ػلوب ّ
ػوكبی آى ػِل پلٗل آّهكٍ .واًغبم ُو٘ي ًْع رلکو ثبػش گوكٗل َ ن ن ػوكبى ّ رْٖف عٌجَ
هٌلی ً٘ي پ٘لا ٌل ّ ثَ ٍْی اًؾطبْ ٛبًلٍ ّْك .اًجٍْ هلاهً َ اى ٍلٍ پٌغن ُغوی ثَ ثؼل كه
هلووّ ٍلغْه٘بى ّ ؽْىٍ فالكذ ،هْٕل ،عيٗوٍّ ،بم ،هٖو ،هلووّ ىًگ٘بى ّ اْٗث٘بى ّ ؿ٘وٍ
ريٌٍ٘ ّلٍ ثْك ثَ عبی روْٗذ كکو ّ رـنَٗ هّػ ّ روث٘ذ كاًْوٌلاى آگبٍ ،ثَ پبٗگبٍ هغبكالد كوهَ
ای ّ ًلی ػوبٗل هقبللبى رجلٗل ّلٍ ثْك .هلهٍَ هَزٌٖوَٗ ثـلاك ثب آى ُوَ ػظوذ ّ پْزْاًَ ُبی
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هبلی ،هليم ّ هْظق ثَ اعوای اُلاف ّ ًظواد كاهالقالكَ ثْك ّ فللبی ػجبٍی ثوای هجبهىٍ ثب
اكکبه ّ اًلَْٗ ُبی آىاك ،زبثِبی كلَلی ها ثَ آرِ هی ْ٘لًلَ ( .بٗی  )969 ٓ ، 1379،كه
كبهً َ هٌطوَ ای اهي ّ آهام ثوای كاًْوٌلاى كواهی اى آٍ٘ت هـْلِب ثْك ،رٌِب پوكافزي ثَ ّؼو ّ
اكة ،كوَ ّ إْـ ّ ْٕك٘گوی آىاك ثْك .ثَ گلزَ ّٕبف الؾٚوٍ ّ٘واىی « :اربثک اثْثکو ها كه
ؽن ىُبك ّ هزْٖكَ اػزوبكی هاٍـ ثْك ّ اثلِبى ّ ٍبكٍ لْؽبى ها اّل٘بی فلا هی كاًَذ ّ ...كه
ػْٗ اى فلاًّلاى ُُْ ّ فوك ّ ٕبؽجبى ك٘ٚلذ فبئق ثْك .العوم گوُّی اى اْٗبى ها ثَ گٌبٍ
آًکَ ثَ رؼل٘ن ؽکوذ هْـْلٌل ،ث٘بىهك ّ اى ّ٘واى ثواًل» (آٗزی 94 ٕٔ ،ـ  )93ثَ٘بهی اى
ِّوُبی اٗواى اًلک اًلک رْاًَزٌل اى ثالُبٗی َ ثو آًِب ّاهك ّلٍ ثْك ثَ فْك آٌٗل ّ ؽزی پٌ اى
ُغْم هـْـ ًِٚذ كوٌُگی فْك ها ثبى ٗبثٌل .اگو َ ِّوُبٗی اى عولَ ٍووهٌل ّ ثقبها ُوگي
ًزْاًَزٌل عٌجِ ػلوی ّ ػولی فْك ها ثبىٗبثٌل ّ هًّن كکوی كه اٗي كّ ِّو رٌِب ثَ اّزـبالد كوَ ّ
رْٖف ّ ثلػزِب فالَٕ هی ّلّ( ،اهجوی )159 ٓ ، 1380 ،اهب ثوفی ِّوُب هًّن پْ٘٘ي فْك
ها ثبى ٗبكزٌل .ثَ ًظو هی هٍل ّٗواًی ُبی هـْـ كه ثقِ كوٌُا ثَ ؽلی ػو٘ن ثْك َ ثَ٘بهی اى
زبثِبٗی َ پِ٘ اى ؽولَ هـْـ ريل٘ق ّلٍ ثْك ّ كه زبثقبًَ ُبی ِّوُبی هقزلق هبّهاء الٌِو ّ
فواٍبى ًگبُلاهی هی ّل كه عوٗبى ًبثْكی هلاهً ّ زبثقبًَ ُبی ٍووهٌل ّ ثقبها ّ ِّوُبٗی
ُوچْى ًْ٘ ّ ًْٛبثْه ّ هوّ ّ ثَ٘بهی كٗگو اى ث٘ي هكزَ اٍذ .اى ٗک ٍْ ثب رَل ٜهـْالى بكو
اى ًقَز٘ي كَُ ُبی هوى ُلزن ُغوی ىهٌَ٘ هّل ّ رٍْؼَ ػلْم كٌٗی كه ّوم اى ه٘بى هكذ ّ اى
ٍْی كٗگو ثب ًبثَبهبًی اّٙبع اهزٖبكی ثو كّْاهی به آهْىُ ّ رؾٖ٘ل اكيّكٍ ّل .كه ًز٘غَ
ّوبه ىٗبكی اى ػبلوبى آى كٗبه ثَ ٍْی ّبم هكزٌلٗ .کی اى آصبه هِن اٗي ّٙؼ٘ذ رٚؼ٘ق ػلْم
كٌٗی كه هبّهاء الٌِو ّ اٗواى ثْك .ؽزی ثب روبهی رالُ ُبی ػلوی َ كه كّهٍ كّم ػِل اٗلقبًی
ْٕهد گوكذ رٌِب ثوفی اى ػلْم كًْ٘ی ّػوكی ّ اكثی ىًلٍ ّل.
اّضاع فرٌُگی ايراى در ػصر ًاهسلواًی ايلخاًاى
ُال ْ ثٌب ثَ كٍزْه ثواكه ثيهگِ هٌگْهبآى ،كه ٍبـ ُ 651ـ  .م 1253 /م ثوای ٍو ْثی
اٍوبػ٘ل٘بى كه ّوبـ اٗواى ّ فالكذ ػجبٍی كه ثـلاك هّاًَ اٗواى ّلّ .ی هو ي هِن اٍوبػ٘لَ٘ ها
ثَ رٖوف فْك كه آّهك ّ كٗگو هالع آًِب ها ًبثْك وكُ .و٘ي ْٛه كٍزْه كاك زبثقبًَ ثيه ّ ثی
هبًٌل ا ٍوبػ٘ل٘بى ها َ كه ٛی ٍبلِبی هزوبكی كه الوْد ريٌٍ٘ وكٍ ثْكًل ّ اّزِبه ّ اُو٘ذ آى
كه عِبى پ٘چ٘لٍ ثْك ًبثْك ٌٌلً .وبٌٗلگبى هـْـ ،هْبُ٘و ّ٘ؼی ُوچْى فْاعَ ًٖ٘واللٗي ٍْٛی ها
هْهك ؽوبٗذ فْك هواه كاكًل ّ آًبى ها ثَ اٍزقلام فْك كه آّهكًلٍ( .بًلهىِّ )111 ٓ ،وُبی
هِن ػوام ّ كه هًَ آًِب ثـلاك ،هؾلل ػلوب ّ كاهای هغبلٌ كهً هزؼلكی ثْكًل ّ ّبگوكاى
ثَ٘بهی كه آًِب روث٘ذ هی ّلًل .پٌ اى رَل٘ن فل٘لَ ػجبٍی (هَزؼٖن) ِّو ثـلاك ٌل هّىی
ػوَٕ ربهاط گْذ ّ ٛجؼب ٍوثبىاى هـْـ اى كٍذ اًلاىی ثَ ػلوب ّ اؽ٘بًب هزل آًِب ّ ّبگوكاى
هلاهً ً٘ي اثبٗی ًلاّزٌل .هلاهً ًظبهَ٘ ثـلاك ّ هَزٌٖوَٗ َ كه آٍزبًَ ؽولَ هـْـ كه اّط
ّکْكبٗی ثْكًل ثوای هلری ك به ه ْك ّلًل اهب پٌ اى كزؼ ثـلاك ،كؼبل٘ذ هغلك اٗي هلاهً آؿبى ّل
ّ رب آفو ػٖو اٗلقبًبى ّ ؽزی پٌ اى آى ً٘ي پبثوعب هبًلًلٍ .لطَ هـْـ كّ اصو هقزلق ثو كهً ّ
هلهٍَ ّ پْ٘وكذ آى ثو عبی گناّذ :اى ٗک ٍْ ّهلَ ای كه كؼبل٘ذ ُبی ػلوی ّ رلهَٗی ؽبٕل
ّل ّ ثوای هلری به آًِب ها ثَ رؼط٘لی ْبً٘ل ّ اى كٗگو ٍْ ،ثَ عي رؼلاكی اى آًِب (ًظبهَ٘،
هَزٌٖوَٗ) ثَ٘بهی اى هلاهً كٗگو اكاهَ ؽ٘بد ً٘بكزٌل .اى عولَ اهلاهبد اٗلقبًبى پٌ اى كزؼ ثـلاك،
ريٌٍ٘ هٕلفبًَ ای كه هواؿَ ،پبٗزقذ ربثَزبًی آًِب كه ّوبـ ؿوة اٗواى ثْك .هْاك ثَ به هكزَ
كه اٗي هٕلفبًَ اػن اى ٌٍا ،آعو پقزَ ّ بِّ٘بی لؼبثلاه ّ ىهٗي كبمًْ ،بى كٌُلٍ اُو٘ذ افزو
ٌّبٍی ّ افزوگْٗی كه ًيك هـْلِبی ّوٌی هنُت ثْك( .ثلو )15 ٓ ،1386،اٗي هٕلفبًَ
هِوزوٗي هو ي رغوغ ػلوب كه هوّى ُلزن ّ ُْزن ُغوی اٍذ .ثَ٘بهی اى ػلوبی ثيه اٗواًی كه
كّهاى ؽولَ هـْـ هبًٌل كٗگو اٗواً٘بًی َ پبی گوٗي كاّزٌل ثَ هوبلک ًيكٗک ّ ٗب ًْاؽی اهي
گوٗقزٌل ّ كه ُوبى عبُب ٍب ي ّلًلٕ( .لب )235 ٓ،ثب ريٌٍ٘ اٗي هٕلفبًَ كاًْوٌلاى ػلْم
هٗ بٙی ّ ُ٘ئذ ّ ًغْم كه اٗي ِّو گوكآهلًل ّ كه هًَ آًِب فْاعَ ًٖ٘واللٗي ٍْٛی هواه
كاّذ .اٗي كاًْوٌلاى ثب ثٌب وكى هٕلفبًَ هواؿَ ثَ اٗي ِّو عٌجَ ػلوی ثقْ٘لًل ّ ِّو ْٕهد
ِّوی كاًْگبُی پ٘لا وك( .عبهغ الزْاهٗـ )718 ٓ ،1362 ،كه ّاهغ پٌ اى ؽولَ هـْـ آى
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هَوذ اى ه٘واس كوٌُگی َ ،كاًْوٌلاى ّ ًٌَْٗلگبى ًزْاًَزٌل ثب فْك ًغبد كٌُل هؾکْم ثَ كٌب
گوكٗل .رٌِب ثبٗگبًی ُبی اٍوبػ٘ل٘بى ثْك َ پٌ اى ّٗواًی كژ الوْد ثَ كٍذ هْهفبى اكزبك ّ
كوٌُا ّالٗبد ّوبـ ّوهی ثَ ّالٗبد عٌْة ّوهی ّ هٌبٛن كٗگو هٌزول گوكٗل .ثَ ُو٘ي كل٘ل ثْك
َ عالـ ا للٗي هّهی كه هًٍَْ٘ ،ؼلی كه ّ٘واى ،اه٘و فَوّ كُلْی ّ ػواهی كه ٌُل هّ ثَ هّل
ًِبكًل .ثوفی اٗلقبًبى ًبهَلوبى اى عولَ اثبهبفبى ّ اهؿْى ٍقذ ثَ كوٌُا آثب ّ اعلاكی فِْٗ
ػالهَ هٌل ثْكًل .كه ىهبى آًِب ،اٗواى كّهاى ٍقزی ها اى لؾبظ كوٌُگی ّ رٌِ ُبی ه٘بى اٍالم ّ
آئ٘ي ثْكائی ّ هَ٘ؾ٘ذ پْذ ٍو گناّذ .اٗي كّهاى ْٛالًی ،ثَ كل٘ل ٍ٘بٍذ ُبی كوٌُگی ّقٔ
اٗلقبى ،كّهاى هّاط كوٌُا ثْكائی ّ ٌ٘ی كه اٗواى ثْك ّ كه ٛی آىّ ،وبه ىٗبكی ثذ فبًَ
كهثوفی اى ِّوُبٍ ،بفزَ ّل( .اهجبـ 91ٕٔ ،1384 ،ـ  )189كه ٍبـ ُ 671ـ .م 1273/م اثبهب
ثَ ثقبها لْکو ْ٘ل ّ اٗي ِّو ثوای ثبه كّم پٌ اى ؽولَ هـْـ هْهك رِبعن ٍدبُ٘بى اٗلقبى هواه
گوكذ ّ پٌغبٍ ُياه ًلو اى هوكم ثقبها ثَ اٍ٘وی گوكزَ ّلًل ّ هلهٍَ هؼوّف هَؼْك ث٘ا َ
ثيهگزوٗي هلهٍَ آى ِّو ثْك ّٗواى ّ آى ها ثب زت ًلٌ٘ ٍْىاًلًلٕ( .لب66 ٓ ،؛ ّاهجویٓ ،
 )174كه اٗي ىهبى ثب هو ػطبهلک ّ هزل ّوٌ اللٗي عٌْٗی رٍْ ٜاهؿْى ،ىهٌَ٘ ُبی هَبػل
اؽ٘بی كوٌُا اٗواًی اى ث٘ي هكذ ّ ىهٌَ٘ عِذ هّل كوٌُا ثْكائی كه اٗواى كواُن گوكٗل .اٗي
كّهٍ اّط هلهد آئ٘ي ثْكاٗی ّ ثَ رجغ آى ،هلهد ِْٗك كه اٗواى ثْك .ىهبى اهؿْى ها هی رْاى
كّهاى اّط ٍؾو ّ عبكّ كه اٗواى كاًَذ .الجزَ ٕوف ًظو اى ًبهٙبٗزی هَلوبًبى اى اٍز٘الی ِْٗك
ثو كٍزگبٍ ؽکْهذ ،اى عِذ گْبِٗ كه اهْه هولکزیٍ ،ؼلاللّلَ ّعَِ ای ً٘کْ كه ث٘ي
هٌّّلکواى َت وكّ .ؼوا كه هلؽِ هٖبئلی ٍوّكًل ّ كاًْوٌلاى ثَ كّهُ عوغ ّلًل ّ كه
ٛی كّ ٍبـ زبثی هطْه ؽبّی هلػ اّ ثَ ًظن ّ ًضو گوكآّهی ّ ثَ ّی رولٗن ّل( .ث٘بًی، 1371،
ٓ  )424پٌ اى هو اهؿْى كه ىهبى اٗلقبى علٗل ،گ٘قبرّْ ،بُل ّکْكبٗی ّ اؽ٘بی هغلك
كوٌُا اٗواًی َُز٘ن .گ٘قبرْ ىهبًی َ ثَ پبكّبُی هٍ٘ل كه « :رؼظ٘ن ػلوب ّ اُل كاًِ ّ كٚل
كه٘وَ ای ْربُی ًوی وك ثبهگبٍ ّی هغوغ ّؼوا ّ هؾلل ائوَ ّ ػلوب ثْك اّ فْك كه ىهٌَ٘ ّبػوی
ٛجؼی لط٘ق كاّذ ّ اى ف ٜفْثی ً٘ي ثوفْهكاه ثْك ّ اى لـذ ّ ػوّٗ آگبُی ّ ثَ هْبػوٍ ّ
هکبلوَ ثب كاًْوٌلاى ػالهَ ای فبٓ كاّذ»(.ث٘بًیُ )166 ٓ ،و ٌل رِبعن ّ ٍلطَ هـْـ ارالف
ًلًْ ّ ٙبٗغ ّلى زت ّ ّٗواًی هلاهً ّ هَبعل ها ثَ ُوواٍ كاّذ هؼِنا هْعت ًْو ّ روّٗظ
اكة ّ كوٌُا اٗواى ّ اٍالم كه ثالك هغبّه ّؽزی ًْاؽی كّه كٍذ ّل ّ رب اًلاىٍ ای هَلوبًبى ها
ثب كوٌُا ّ اكة ّ ربهٗـ ٘ي ّ ٌُل ّ هـْـ آٌّب ًوْك .كه ثؼٚی ثالك اٗواى ،هَلو٘ي ثَ فْاًلى
ف ّ ٜىثبى اّٗـْهی روبٗل پ٘لا وكًل ّ ثؼٚی اى لـبد ٌ٘ی ّ هـْلی ً٘ي كه زت ّؼو ّ اكة
ّاهك ّل( .ىهٗي ْة )355 ٓ ،هوّى ُلزن ّ ُْزن ُغوی اى ؽ٘ش هّاط ّ اًزْبه ًضو پبهٍی
هبثل ه٘بً ثب ػِل پِ٘ اى آى ًجْك ّ اى ثؼٚی عِبد هِوزو اى آى رلوی هی ّل .اى هِوزوٗي ػلل آى،
اى ث٘ي هكزي هو ي فالكذ ػجبٍی ّ اٍزوالـ كکوی ّ كوٌُگی اٗواى ثْك .اگو َ رِبعن هـْـ ّ
هٖبئجی َ كه ثالك اٍالهی ثوّى وك كوٌُا اٍالهی ثَ هلد ًَجزب ْٛالًی اى هٍو٘ذ اكزبك ّ اى
ًلْم ػلوبی كٌٗی بٍزَ ّل اهب ثب رْک٘ل ؽکْهذ اٗلقبًبى ّ ،اٗي َ هـْلِب ّ هجبٗل كٗگوی َ
ُوواٍ آًِب آهلٍ ثْكًل هلهد اكاهٍ اهْه كْٗاًی ّ اكاهی هوبلک ربثؼَ فْك ّ ٍوىهٌِ٘بی پٌِبّه
اٗلقبًی ها ًلاّزٌل ّ هغجْه ثْكًل َ اى فبًلاى ُبی هَزْك٘بى اٗواًی ثوای اكاهٍ اهْه هقزلق
هولکزی اٍزلبكٍ ٌٌل (هورْٚی ،)184 ٓ ،1370 ،ىهٌَ٘ ثوای اؽ٘بی كوٌُا اٍالهی ُوْاه ّل.
ّؼو ّ ّبػوی َ كه عوٗبى ؽولَ هـْـ ك به ه ْك ّلٍ ثْك كه كّهاى ؽکبم اّلَ٘ اٗلقبًی كّثبهٍ
هّل ّ ّکْكبٗی فْك ها اى ٍو گوكذ ّ ّبػواًی ُوچْى :اص٘واللٗي اّهبًی (ٍووهٌلی، 1366 ،
ٍ )129ؼ٘ل ُوّی هلاػ فْاعَ ػياللٗي ٛبُو كوْٗهلی اى عولَ اٗي ّبػواى ثْكًلُ .وچٌ٘ي ثقِ
هِوی اى هزْى كبهٍی اٗي كّهٍ اى آى هْبٗـ ْٕكَ٘ اٍذ َ كهثبهٍ ػوبٗل ّ افالم ّ آكاة كٌٗی ثَ
ًگبهُ كه آهلٍ اٍذٗ .کی اى كالٗل ػولٍ هٍْؿ رْٖف كه ه٘بى هوكم اٗواى ،اٍزلبكٍ كواّاى آًبى
اى ىثبى كبهٍی اٍذ .كه ُو٘ي عِذ هی رْاى گلذ َ كّهٍ ؽکْهذ اٗلقبًبى هـْـ كه اٗواى اى
لؾبظ اكثی ّ كوٌُگی ٗکی اى كّهٍ ُبی هّّي ؽ٘بد ػولی اٗواى اٍذّ٘ .ـ عوبـ اللٗي ؽَ٘ي ثي
الوطِو الؾلی ٕبؽت كّ زبة ًِظ الؾن ّ هٌِبط الکواهَ (ٕلب  ،)151 ٓ ، 1382 ،اؽول ثي
هٍْی اثي ٛبًّّ اى ثيهگبى كوَ اهبهَ٘ ،ػبلن ثَ ؽلٗش ّ هعبـ ،هزکلن ّ اكٗت ّ ّبػو (ػظ٘وی،
 )205 ٓ ،1385هٖلام اٗي كّهاى هّّي ػولی َُزٌلُ .غْم هـْلِب ًظن ِي ها َ كه آى

119

DOĞU ARAġTIRMALARI 6, 2010/2

فالكذ ػوثی هو ي ُو رؾْلی ثوّووكٍ هی ّل ،كه ُن هٗقذ ّ ػلوب ّ كٚال كه هّزَ ُبی
هقزلق ّؼو ّ اكة ّ رلَ٘و ّ هٗب٘ٙبد اٍزؼلاك فْك ها ثَ به اًلافزٌل .اُو٘ذ اٗي اهو رب ثلاًغب
ثْك َ ثوفی اى ٌُوُب ّ كٌْى ُوچْى ًوبّی اى كّهاى هجل اى هـْـ ً٘ي پِ٘ اكزبكًل.
اّضاع فرٌُگی ايراى در ػصر هسلواًی ايلخاًاى
رغلٗل هلهد اٍالم كه ػِل اٗلقبًبى اى كّهٍ ٍلطٌذ ؿبىاى فبى هؾوْك ( 694ـ ُ 703ـ .
م) آؿبى ّل .اگو َ كه ىهبى رکْكاه َ پٌ اى رْوف ثَ كٗي اٍالم ثَ ٍلطبى اؽول هوٍْم گْذ.
(ػجلاللط٘ق هيٌّٗی )235 ٓ ،1363 ،هّٗکوك هَلوبًی كه اكاهٍ عبهؼَ ّ ؽکْهذ ثَ به گوكزَ
ّل اهب اى ىهبى ؿبىاى اهْه هبُ٘ذ بهال اٍالهی پ٘لا وك .اٍالم آّهكى اٗلقبًبى اٗواى ّ روبٗل
ؿبىاى فبى ّ اّلغبٗزْ ثَ هنُت ّ٘ؼَ كه رؼلٗل اعؾبف ّ فًْْذ هـْـ ّ ؽوبٗذ اى ًوَْ ُبی
ػلوی ّ ػوواًی ّىهای اٗواًی اٗلقبًبى ًظ٘و فْاعَ هّ٘لاللٗي هؾول ّ فْاعَ ؿ٘بس اللٗي هؾول
ريص٘و لی كاّذ .اى ثو ذ هَلوبًی ؿبىاى فبى ّ اّلغبٗزْ ّ ٍلطبى اثٍْؼ٘ل روث٘ذ هغزوغ كه
كاهالؼلوِبی اهثؼَ (ؽْىٍ ُبی ػلوی هٕلفبًَ هواؿَ ،هثغ هّ٘لیّ ،بم ؿبىاى ّ ٍلطبًَ٘) كيًّی
گوكذ ّ ريٌٍ٘ فبًوبُِب ّ هلاهً ّ هَبعل ّ لٌگوُب ّ آٍزبًَ ُب كاهاٍ٘بكٍ ُب ّ كٗگو ؽْىٍ ُبی
ػلوی هَ٘و گْذ( .هورْٚی 8 ٕٔ ،ـ  )187رْعَ ّ رلٗي اٗلقبًبى هـْـ ثَ كٗي اٍالم ُوواٍ ثب
اٗغبك ّ رٍْؼَ ؽْىٍ ُبی ػلوی ّ اٍالهی ،روْٗذ ّ اػياى ػلوب ّ هزْٖكَ ّ روّٗظ كاًِ ّ
كوٌُا اٍالهی ها ثَ كًجبـ كاّذ .هّ٘لاللٗي كٚل ُ اى ّىهای هؼوّف ّ ثٌبم ػٖو اٗلقبًی كه
عِذ روه٘ن فواثی ُب ّ رغلٗل اؽ٘بی كوٌُا رالُ ثَ٘به ًوْك .هّ٘لاللٗي هلاهً ّ ؽْىٍ ُبی
رلهٌٗ هٌلوك كه ًوب ٛهقزلق ْْه اٗغبك وك .هّ٘لاللٗي كه هکبرجبد فْك هلام ثَ هوا ي آهْىّی
َ ثَ ُوذ فْك ٍبفزَ اٍذ اى عولَ هلهٍَ اهىًغبى (هکبرجبد هّ٘لی )172 ٓ ،1379 ،اّبهٍ
هی ٌل اهب ثيهگزوٗي ثٌ٘بك ػلوی اّ َ ْٕهد ٗک هغزوغ ػلوی ٗبكذ هثغ هّ٘لی ًبم كاّذ.
ؿبىاى ثب روْٗذ ثٌَ٘ هبلی ّ كوٌُگی ْْه ّ ثب إالؽبری َ هوكم ها ثَ عبًت هكبٍ ًَجی ٍْم هی
كاك ،رْاى اٗواًی ها ثَ آى ؽل هٍبً٘ل َ ّاثَزگی ؽکْهذ اٗلقبًی ثَ پکي ،هو ي اهدوارْهی هـْـ
هطغ ّل .اى اٗي ربهٗـ ثَ ثؼل ثوروی هاُجبى ثْكائی ّ ّوٌی ثو ػلوب اٍالم هزْهق ّل ،هؼجلُب ّ
ثزقبًَ ُبی آًِب ثَ هلاهً ّ هَبعل رجلٗل ّل ّ ػلْم اٍالهی َ اى عِبری ؿٌی ّ اى عِبری كٗگو
كو٘و ّ ًبرْاى ثْك كّثبهٍ هْهك اؽزوام ّ رْْٗن ّاهغ ّل( .ثواّى 8 ٕٔ ، 1351 ،ـ  )47ؿبىاى
ػالٍّ ثو اٗي َ ّىها ّ كهثبهٗبى فْك ها ثَ ػوواى ّ ٍبفزي هغزوغ ُبی كوٌُگی ّاكاه هی وك،
فْك ً٘ي ثَ آثبكاًی ّ اٗغبك ثٌبُبی كوٌُگی ػالهَ ّاكوی كاّذ .هِوزوٗي اصو اّ ٌّت ؿبىاى َ
اٗغبك آى ٌل ٍبـ ىهبى گوكذ ّ ؿبىاى آى ها «اى گٌجل ٌٍغو ٍلغْم ثووّه َ هؼظن روٗي ػوبهد
ػبلن اٍذ ّ كٗلٍ ثْك ،ثَ٘به ثب ػظوذ رو» ثٌ٘بك ًِبك ثْك اى عولَ ًوْكُبی ػلن ّ اكة ػٖو
هَلوبًی اٗلقبًبى ثَ ّوبه هی هّكٕ( .لب133 ٓ ،؛ اهجبـ )305 ٓ ،اّلغبٗزْ ثَ كٚل هوك ػلن
ّػول ـ ػالهَ ؽلی ـ ّ هٌبظواد ّی ثب ػلوبی هناُت ِبهگبًَ كه هؾٚو ٍلطبى ،هنُت رْ٘غ ها
افز٘به وك .كه ػِل اّ كه پی ٍبهبى گوكزي اهو هـْـ ّ هَلوبى ّ ّ٘ؼَ ّلى ثوفی اى اهوای آى،
اًلْٗوٌلاى هَلوبى ّوّع ثَ روّٗظ ػلن ّ اى عولَ ػلْم ٛج٘ؼی ُوبًٌل كلکً ،غْم ّ ؽَبة وكًل.
(ػظ٘وی  )219 ٓ ،كه ىهبى اّلغبٗزْ ،كهثبه هـْـ ،ثِ٘ اى پِ٘ هؾل آهل ّ هكذ ػبلوبى ّل.
ػالهَ ٍلطبى ثَ اٗي اهو ٍجت ّل َ كه ٍلوُبی فْك ،ػلوب ّ كاًْوٌلاى ً٘ي ؽْٚه كاّزَ ثبٌّل .ثَ
ُو٘ي كل٘ل هّ٘لاللٗي ثَ وک ربط اللٗي ػلْ٘بٍ گ٘الًی ّىٗو كٗگو اّلغبٗزْ كٍذ ثَ اثلاع كوٌُگی
ىكًل ّ « هلهٍَ ٍ٘بهٍ » ها ثٌب ًِبكًل َ ثب ٍلوُبی ٍلطبى عبثَ عب هی ّل ّ ثَ ِّوُبی گًْبگْى
ًول هکبى هی وك( .ث٘بًی  )498 ٓ ،اّلغبٗزْ كه ٍبلِبی اّـ ٍلطٌذ ،ثٌبی ِّو هِن ّ ثيه
ٍلطبًَ٘ ها رکو٘ل وك ّ كه ثٌبی اٗي ِّو ُوبى هاُی َ ؿبىاى كه ٍبفزي ٌّت ؿبىاى رجوٗي پِ٘
گوكزَ ثْك پ٘وّی وك ّ اثٌَ٘ ثَ٘بهی اى عولَ هلاهً ،هَبعل ،فبًوبٍ ّ كاهالْلب ثٌب ًوْكٍ .بفذ
هلهٍَ ِّو اى ًوًَْ هَزٌٖوَٗ ثـلاك الگْ ثوكاهی ّل ّ هلهٍ٘ي ّ ػلوب ّ اُل ثؾش ّ كهً ثَ
آًغب كوا فْاًلٍ ّلًل .كه ٍبفزي پبٗزقذ علٗل اهوا ّ ّىهای اّلغبٗزْ ً٘ي ُو لام ثَ ٍِن فْك
ّو ذ وكًل .اى آى عولَ فْاعَ هّ٘لاللٗي ٗک هؾلَ روبم اى ٍلطبًَ٘ ها َ ّبهل ُياه فبًَ
ثبًٚوبم هلهٍَ ّ كاهالْلب ّ فبًوبٍ ثْك ثَ فوط فْك ٍبفذ( .اهجبـ  )310 ٓ ،اثٍْؼ٘ل پبكّبُی
وٗن ّ ػلن كٍّذ ثْك ّ كه ػِل اّ ػلْم ّ اكث٘بد هًّن ثَ٘به كاّذ .الجزَ ٗک هَوذ ػولٍ اى اٗي
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اػزجبه ثَ ثو ذ ّعْك ّىٗو كٚل پوّه اّ فْاعَ ؿ٘بس اللٗي هؾول ثْكّ .ؼوا ّ هْهف٘ي ثَ٘بهی
كه اٗي ىهبى ظِْه وكًل .فْك اّ ّقٖب ٛجغ ّؼو كاّذ ّ كه كّ ف ٜهـْلی ّ ػوثی فٌَّْْٗی
هی وك ّ هٍْ٘وی ها ثَ فْثی هی كاًَذ ّ هی ًْافذ( .اهجبـ 245 ٓ ،؛ هورْٚی )332 ٓ،
ثَ ْٛه لی ،اٍالم آّهكى اٗلقبًبى اٗواى ثَ رلث٘و ّىها ّ ػوبـ اٗواى كٍّذ ثبػش رغلٗل ؽ٘بد
كٌٗی ّ كوٌُگی ّ اعزوبػی اٗواى اى آؿبى كّهٍ ؿبىاًی ّ روهی ثؼٚی اى هّزَ ُبی ػلوی ثْك .كه
اٗي ػِل هوا يی اى عولَ ّ٘واى ،هواؿَ ،رجوٗيٍ ،لطبًَ٘ ّ وهبى ّكه فبهط اى اٗواى ثـلاك هؾل
اعزوبع كبٙالى ّ ّبػواى ّ ًٌَْٗلگبى ّل .رْعَ ثَ ه٘واس كوٌُگی ّ رولًی اٗواى ٙوي اهٙبی
ثوفی اه٘بـ ٌگ٘يٗبى (ُوچْى گواِٗ آًبى ثَ ًغْم) ،هْعت كواُن ّلى ًْػی اى هْوّػ٘ذ
ٍ٘بٍی ثوای آًِب هی ّل .كه ًز٘غَ آًِب ثب وک كّلزووكاى كاًْوٌل ّ كوىاًَ اٗواًی ُوچْى فْاعَ
هّ٘لاللٗي كٚل ُ ّ ربط اللٗي ػلْ٘بٍ گ٘الًی ،ؽو زی ربىٍ ثوای اكاهَ ؽ٘بد هؾبكل ػلوی ّ
گوكآهلى كاًْوٌلاى ّ كاًِ عْٗبى ثَ كّه ُن ّوّع ًوْكًل .كه ًز٘غَ ّٙغ علٗل ،كهً ّ هلهٍَ
عبٗگبٍ فْك ها ثبىٗبكذ ّ ا ضو هوٗت ثَ ارلبم هلاهً اٗي كّهٍ ثو ثٌ٘بك هْهْكبد اكاهٍ هی ّلًل .اى
هِوزوٗي هلاهً اٗي كّهٍ  :هلاهً ٍلطبًَ٘ ،هلهٍَ ربط اللٗي ػلْ٘بٍ  ،هلهٍَ فبللَٗ ،هلهٍَ
ّبُی  ،هلاهً ّجبًکبهٍ ،هلهٍَ ثبثبهبٍن كه إلِبى ّ هلهٍَ ه ٌَ٘ ثْكّ .ؼو ّ اكة ً٘ي ثب ُوَ
كزود ّ ُوط ّ هوط ثی هًّن ًجْك .ثَ٘بهی اى اهوا ّ ٍال٘ٛي اٗي كّهٍ ّبػو ثْكًل .اثٍْؼ٘ل
اٗلقبى ،فْك مّم ّؼو كاّذ ّ ثوای ثـلاك فبرْى ؿيـ هی ٍوّك .ثب اٗي ؽبـ ،اّزـبـ ثَ عٌگِبی
كائن ثبػش َبكی ّؼو ّ ّبػوی كه كهثبه اثٍْؼ٘ل گوكٗل ،اهب كهثبه اهوای ثالك َ ا ضوا ثَ روث٘ذ
ّؼو ّ ّبػوی ػالهَ ًْبى هی كاكًل هغوغ ّؼوا ّ اهثبة ٌُو ثْك ( .ىهٗي ْة ) 370 ٓ ،
رْعَ اٗلقبًبى ثَ هجبكی ًغْم ّ ٛت رب اًلاىٍ ای رؼل٘ن ػلْم ػولی ها رَِ٘ل وك ّ اى ُوبى اثزلای
ػِل اٗلقبًبى كه پورْ ؽْوذ ّ هلهد َبًی هبًٌل فْاعَ ًٖ٘واللٗي ٍْٛی ،اٗي گًَْ ػلْم هْهك
رْعَ ّاهغ ّل ّ ُو ٌل ظبُوا هغبلٌ كهً كلَلَ هضل هوّى ٍبثن كاٗو ًوی ّل اهب كه گَّْ ّ
ٌبه َبًی پ٘لا ّلًل ّ زبة ُبٗی اهىًلٍ كه اٗي هجبؽش ريل٘ق ًوْكًل .اى آى عولَ هی رْاى ثَ
اص٘واللٗي اثِوی َ زبة «ُلاَٗ» ّ هٍبلَ «اَٗبؿْعی» ها ريل٘ق وك ّ ًغن اللٗي برجی هؤلق
هٍبلَ ّوََ٘ كه هٌطن ّ زبة ؽکوَ الؼ٘ي كه كلَلَ اّبهٍ وك ( .ىهٗي ْة  ) 354 ٓ ،كه
كّهاى اٍز٘الی هـْلِب كوٌُا اٗواى هّ ثَ رٍْؼَ ًِبك ّ كه ُو هّزَ ای ثيهگزوٗي ًْاثؾ ػلن ّ
اكة ظِْه وكًل ّ ثِزوٗي آصبه ها ثَ ّعْك آّهكًل َ هبَٗ اكزقبه ّ هجبُبد هلذ اٗواى اٍذُ .و٘ي
هوبّهذ كوٌُا اٗواًی ّ هّل ًَجی آى ثْك َ ىهٌَ٘ ُبی هبًلگبهی عبهؼَ اٗواًی ّ اٍزوواهی
كوٌُا ّ رولى آى ها ُوْاه ًوْك .ثب رْعَ ثَ آًچَ گنّذ هی رْاى ٌ٘ي ًز٘غَ گوكذ َ كه ػٖو
ؽب و٘ذ اٗلقبًبى ،ؽو زی ربىٍ كه عِذ اٍزوواه ّاٍزوواه هؾبكل ػلوی ثَ اًغبم هٍ٘ل ّ كه پورْ
اٗي اهو كاًْوٌلاى ّ كاًِ عْٗبى ثَ كّه ُن عوغ ّلًل ّ كه عِذ اؽ٘بی كوٌُا اٗواًی رالُ
هٚبػلی ها آؿبى وكًل .اى ٍْٗی ً٘ي ؽکْهذ ُبی هؾلی ـ هبًٌل آًچَ كه كبهًٗ ،يك ّ وهبى
ّعْك كاّذ ـ ثب اٛبػذ كّهاكّه اى ُْال ْٗ٘بى هبًغ اى ًبثَبهبًی ّالٗبد فْك ّلًل ّ اٗي هٌبٛن
هيّای ػبلوبى ّ اكٗجبى گوكٗلًل .كه اٗي پٌبُگبُِبی كوٌُا ّ رولى اٗواًی ثقِ هِوی اى ه٘واس
ػلوی ّ اكثی ؽلع ّل ّ ٌٍذ كهً ّ كؾٔ ُوچٌبى پبثوعب هبًل .كه ًز٘غَ ی ّٙغ علٗل ،كهً ّ
هلهٍَ عبٗگبٍ فْك ها ثبىٗبكذ ّ ىهٌَ٘ ثوای پْ٘وكذ كاًِ ّ اًزوبـ آى ثَ ًَل ُبی ثؼلی كواُن
ّل .ا ضو هوٗت ثَ ارلبم هلاهً اٗي كّهٍ ثو ثٌ٘بك هْهْكبد اكاهٍ هی ّلًل .اٍزلبكٍ وكى اى اّهبف
ثبػش هی ّل َ ٍبىهبى رؼل٘ن ّ روث٘ذ وزو ثب هْکالد ؽبك هبلی هّثَ هّ ّْك.
كه اٗي ػٖو هلاهً ثَ كّ ْٕهد صبثذ ّ ٍ٘به اكاهٍ هی ّلًل َ كه ُو لام اى آًِب
كاًْوٌلاى ّ هلهٍبى ،كهًّ ًغْم ،پيّکی ،هٗب٘ٙبد ّ ّ٘وی َ هْهك رْعَ فبٓ هـْلِب ثْك ّ
كٗگو كاًِ ُبی هوٍْم ها ،آهْىُ هی كاكًل .ثب آًچَ گنّذ ثَ هؼوكی هلاهٍی پوكافزَ هی ّْك
َ ثَ ػٌْاى هِوزوٗي هو ي ػلوی ّ آهْىّی هْعجبد رلاّم كوٌُا ّ ُْٗذ اٗواًی ها كه ػٖو
ؽب و٘ذ اٗلقبًبى ُوْاه ًوْكٍ اًل .كه اٗي عِذ اثزلا ثَ هلهٍَ ٍ٘بهٍ ای َ كه ػِل ٍلطٌذ الغبٗزْ
ٍبفزَ ّل اّبهٍ هی ّْك ّ ٍدٌ ثب هّٗکوكی وی ـ ٘لی ،هلاهً صبثذ اٗي ػٖو هؼوكی هی
ّْك.
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هذرسَ سيارٍ:

اٗي هلهٍَ ُوچٌبى َ اى ًبهِ پ٘لاٍذ هزؼلن ثَ ِّو فبٕی ًجْكٍ اٍذ .هاٍ اًلاىی آى اى
اثزکبهاد ىهبى ٍلطبى هؾول اّلغبٗزْ ثْك .بّبًی هْهؿ هؼبٕو اّلغبٗزْـ كهثبهٍ ػلذ پ٘لاِٗ اٗي
هلهٍَ هی ًَْٗلُ ...« :وَْ٘ اًلَْٗ پب ِ ثَ روِ٘ل اٍجبة كواؽ ثبـ ائوَ ّ ػلوب ّ اًزظبم اؽْاـ
كاًبٗبى هٖوّف ثْك العوم كه اهكّ ّ كهّى وثبً ،هلهٍَ اى وثبً كوهْك ٍبفزي ّ كه اّ
ِّ هلهً كبٙل ًٖت ّ صجذ كوهْك» (الوبّبًیٍ )108 ٓ ، 1384 ،دٌ ًبم كاًْوٌلاى كؼبـ كه
اٗي رْک٘الد كهٍی ها ٌ٘ي هی آّهكّٖ « :ذ اًلبه اى ٛلجَ ػلْم ْى هْالًب ًظبم اللٗي
ػجلالولک ،هْالًب هؼظن ًْهاللٗي ػجلالوؽوبى ؽک٘ن رَزوی ّ ٍ٘ل ثوُبى اللٗي ػجوی َ ثَ كٌْى
ػلن اٗوبًی ّ ًْٗبًی هٍْْم ّ هّْؼ اٍذ ّ عوبـ اللٗي هطِو ؽلی ّ پَوُ كقو اللٗي ّ هْالًب
ػٚلاللٗي اٗگی » (الوبّبًی  )108 ٓ ،اٗي هلهٍَ كه ٍلوُبی ٍلطبى ُوواٍ اّ ثْك ّ ُو عب َ
اهكّی ٍلطبًی هزْهق هی ّل اٗي هلهٍَ ٍ٘به ً٘ي رْهق هی وك ّ ثَ به فْك هی پوكافذٕ( .لب
 )211 ٓ ، 1382 ،روبهی هقبهط آى اىٍْی كْٗاى اػلی پوكافذ هی ّل ّ هْهْكبد كواّاًی ً٘ي
اى ٍْی ٍلطبى اّلغبٗزْ ثَ آى رؼلن كاّذ( .الوبّبًی  )108ٓ ،فْاًل ه٘و رؼلاك كاًِ آهْىاى
هلهٍَ هنثْه ها هوٗت ثَ ٗکٖل ًلو م و وكٍ اٍذ(.فْاًل ه٘و )197ٓ ، 1380 ،اؽلاس اٗي
هلهٍَ ػالٍّ ثو آًکَ ؽبٕل هْبّهٍ ٍلطبى ثب فْاعَ هّ٘ل اللٗي كٚل ُ ّ ربط اللٗي ػلْ٘بٍ ثْك
(الوبّبًی )108 ٓ ،هی رْاًَذ اٍجبثی ثوای ٍوگوهی ٍلطبى ثبّل ّ هْعجبد اكزقبه اّ ها كواُن
آّهك .ثب رْعَ ثَ هؾزْای ػلْم ّ زجی َ كه آى هْهك ثؾش ّ اٍزلبكٍ ثْكٍ اٍذ ٗؼٌی زت ّ
ثؾضِبی ّوػی ّ كوِی ،هی رْاى ًز٘غَ گوكذ َ ٍلطبى فْاٍزَ اٍذ ثب ريٌٍ٘ اٗي هلهٍَ پْزْاًَ
ای هؾکن ّ ُوْ٘گی ثوای اػزوبك هنُجی فْك ّ روّٗظ آى ّ اؽ٘بًب ً هجبؽضَ ثب هقبللبى كاّزَ ثبّل.
ُوچٌ٘ي ًْع ىًلگی هزؾوک اهْام هـْـ ً٘ي ثب اٗي ًْع هلهٍَ ُب ٍبىگبهی كاّزَ اٍذ؛ ىٗوا
هـْالى ُ٘ی گبٍ ثَ ْٛه بهل اى ٌٍزِبی هج٘لَ ای فْك علا ًْلًل ّ اّلغبٗزْ ً٘ي كهٕلك ثْك ٌٍزِبی
هلٗوی ّ هج٘لَ ای فْك ها هؾلْظ ًگبٍ كاهك
هذارش ثاتت :
كه ىهبى ؽکْهذ اٗلقبًبى ثو اٗواى ٕلُب هلهٍَ ثب كُِب ػبلن ّ هزلکو ثوعَزَ ّعْك
كاّذ َ ُياهاى ٛبلت ػلن كه آًِب هْـْـ ثَ رؾٖ٘ل ثْكًل .اگو َ كه ُو٘ي ىهبى هْکالد
ٍ٘بٍیً ،ظبهی ّ افزالكبد كٌٗی ّواًٗ ٜبثَبهبًی ها كواُن آّهكٍ ثْك اهب ثبى ُن رالُ ُبی كوٌُگی
ّ ؽلوَ ُبی كهً هًّن فْك ها اى كٍذ ًلاكٍ ثْك .كه ثَ٘بهی اى ِّوُب اى عولَ آمهثبٗغبى،
كبهً ،إلِبىٗ ،يك ّ وهبى هلاهً صبثزی رؾذ ؽب و٘ذ هَزو٘ن ّ ٗب ؿ٘و هَزو٘ن اٗلقبًبى پب ثو عب
ثْكًل ّ ثَ كؼبل٘ذ فْك اكاهَ هی كاكًل .اى عولَ اٗي هلاهً هی رْاى ثَ هْاهك ىٗو اّبهٍ وك.
هذارش آررتايجاى ّسلطاًيَ :
ٍوىه٘ي آمهثبٗغبى اى عولَ هٌبٛوی ثْك َ اى ؽوالد ّ ْزبه هـْلِب كه اهبى هبًل ّ هْهك
رْعَ اٗلقبًبى ّ پبٗزقذ آًبى هواه گوكذ ّ ثَ ٍوًّْذ هبّهاءالٌِو ٗب فواٍبى كه ؽولَ هـْلِب
ك به ًْلٗ .بهْد ؽوْی هی ًَْٗل َ كه ٍبـ ُ618ـ م .هـْلِب ثَ رجوٗي هٍ٘لًل اهب اُبلی آى ثب
كاكى ُلاٗبٗی ٕلؼ وكًل ّ اى كٍذ آًِب ًغبد ٗبكزٌلٗ(.بهْد ؽوْی ُ 1374،ـ .م )13 ٓ ،كه
ٌبه اٗي اّٙبع رووٗجبً هَبػل ،آمهثبٗغبى ّ ًْاؽی اٛواف آى رجلٗل ثَ ٗکی اى هوا ي رولى ّ
كوٌُا اٗواى كه اٗي ػٖو ّل .هٕل فبًَ هواؿَ ،هثغ هّ٘لی ّ ٌّت ؿبىاًی ثَ ػٌْاى هِوزوٗي
هُبّهكُبی ػلوی ـ رولًی ىهبى كه اٗي ٍوىه٘ي هواه كاّزٌلٍ .لطبًَ٘ ً٘ي ِّوی ثْك َ ثَ كوهبى
ٍلطبى هؾول اّلغبٗزْ كه ًيكٗکی ىًغبى ٍبفزَ ّل .اٗي ِّو هو ت اى هغوْػَ ای اى فبًَ ُب ،
هؾلَ ُبی هقزلق ّ هوا ي ػوْهی اى هج٘ل ؽوبم ،هَغل ،هلهٍَ ّ ؿ٘وٍ ثْك .كه هٌبثغ ثَ ّعْك
هلاهٍی كه اٗي ِّو اّبهٍ ّلٍ َ اى آى عولَ ،ؽبكع اثوّ اى ٍبفزَ ّلى هلهٍَ ای ػبلی كه
ٍلطبًَ٘ هطبثن هَزٌٖوَٗ ثـلاك ٗبك هی ٌل(.ؽبكع اثوّ )9 ٓ ، 1317 ،كه اٌٗکَ كه ٍلطبًَ٘
هلاهٍی ّعْك كاّزَ عبی ّکی ًَ٘ذ ،اهب كهثبهٍ عيئ٘بد آًِب فجوی كه كٍذ ًَ٘ذّٕ .بف اى
هلهٍَ ای ثَ ًبم «ؿ٘بصَ٘» (ؿ٘بس اللً٘ب ّ اللٗي لوت اّلغبٗزٍْذ ) ٗبك هی ٌل (ّٕبف الؾٚوٍ،
 ّ )541 ٓ ، 1338ه٘و فْاًل اى ثٌبُبٗی َ ثَ كٍذ فْاعَ هّ٘ل اللٗي كه عْاه گٌجل ٍلطبًَ٘
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اؽلاس ّلٍ ّ ّبهل ٗک هلهٍَ ثْكٍ اٍذ هطبلجی ها ػٌْاى هی ٌل (.ه٘و فْاًلٓ ، 1339 ،
 )428ثَ ًظو هی هٍل َ كه ِّو ٍلطبًَ٘ هلهٍَ ّ كهً كاٗو ثْكٍ ّ رؼلاك آًِب ثِ٘ اى ٗکی ثْكٍ
اٍذ .كه ٍبـ ُ715ـ مّ .قٖی ثَ هْالًب ىٗي اللٗي هلٍی پْالكی اى ٍْی ٍلطبى اّلغبٗزْ ثَ
رلهٌٗ كه اثْاة الجو هٌْٖة هی ّْك ّ كّ ُياه كٌٗبه هْبُوٍ ّ هٍْْم ثوای اّ رؼ٘٘ي هی
ّْك (.بّبًی )177 ٓ ،1348 ،ظبُواً پٌ اى هو اّلغبٗزْ ّ فْاعَ هّ٘ل اللٗي ِّو ٍلطبًَ٘
اى هًّن هی اكزل ّ كؼبل٘ذ هلاهً آى ً٘ي ووًا رو هی ّْك ،وا َ فجو ٌلاًی اى به وك
هلاهً اٗي ِّو كه هٌبثغ ًَ٘ذ .
الف ) هذارش تثريس :
ُوبى ْٛه َ گلزَ ّل ِّو رجوٗي اى عولَ ِّوُبٗی ثْك َ آٍ٘ت هِوی كه ىهبى رَلٜ
هـْـ ًلٗل ّ ثَ ػلذ هو يٗذ ٍ٘بٍی اى آثبكاًی هبثل رْعِی ثوفْهكاه ثْك .كهاٗي ِّو ٌل هلهٍَ
ّعْك كاّذ َ ثوفی كه اٗي كّهٍ اؽلاس ّلٍ ثْكًل ّ ثؼٚی ً٘ي اى ىهبًِبی هجل ّعْك كاّزٌل:
ـ هذرسَ تاج الذيي ػليطاٍ  :اٗي هلهٍَ ها فْاعَ ربط اللٗي ػلْبٍ ّىٗو اّلغبٗزْ كه رجوٗي
ٍبفزَ ثْك .هٌْی وهبًی كه ّوػ اؽْاـ ّىٗو اى اٗي هلهٍَ ً٘ي ًبم ثوكٍ اٍذًَ(.بئن االٍؾبه،
 )117 ٓ ، 1338اى آًغب َ فْاعَ ربط اللٗي هه٘ت ٍو ٍقذ هّ٘ل اللٗي كٚل ُ ثْكٍ ّ هی
فْاٍزَ كه ُ٘ی ىهٌَ٘ ای اى اّ ػوت ًوبًل ثَ ْٛه ٛج٘ؼی كه ٍبفزي اٗي هلهٍَ ّ عالـ ّ ّکٍْ آى
رالُ ثَ٘بهی وكٍ اٍذ .
ـ هذرسَ خالذيَ  :اٗي هلهٍَ ها هغلاللٗي اثٍْؼ٘ل هؾول ثي اثی الولبفو اى ثيهگبى اٗي
ػٖو كه ًيكٗکی هَغل عبهغ رجوٗي اؽلاس وك ّ كهُبٗی اى آى ثَ عبهغ گْْك ّ آى ها ّهق اهبم
ّبكؼی وك .اٗي هلهٍَ رب هجل اىٍبـ ُ723ـ م .پب ثو عب ثْكٍ اٍذٍ(.لطبًياكٍ )187 ٓ،1364 ،
ـ هذرسَ ای در کٌار خاًَ خْاجَ غياث الذيي  :هْهف٘ي كه عوٗبى ّوػ رْٛئَ ًبهی
ٛـبی ـ اى ٍواى هـْـ ـ ػلَ٘ فْاعَ ؿ٘بس اللٗي ثي فْاعَ هّ٘ل اى هلهٍَ ای ٕؾجذ هی ٌٌل َ
كه ٌبه فبًَ فْاعَ هواه كاّزَ ّ كهی ُن اى آى ثَ فبًَ هيثْه ثبى هی ّلٍ اٍذ(.ػجلالوىام
ٍووهٌلی  89 ٓ ،1353 ،؛ ه٘و فْاًل 530 ٓ ،1339 ،؛ فْاًله٘و )217 ٓ ، 1353 ،اهب
كهثبهٍ عيئ٘بد ٗب ًبم كه٘ن هلهٍَ رْ٘ٙؼ ٌلاًی ًوی كٌُل.
ب ) هذارش فارش:
ٍوىه٘ي كبهً كه عوٗبى ؽولَ هـْـ ّپٌ اى آى هْهك رؼوٗ هَزو٘ن ّ ٗب گَزوكٍ ای
هواه ًگوكذ .ػلذ آى اٗي ثْك َ اربثکبى ؽب ن ثو آى ّ آـ ّجبًکبهٍ اى كه اٛبػذ هـْلِب كه آهلًل.
آًِب هی كاًَزٌل َ ثوای رضج٘ذ هلهد فْك ّ ههبثذ ثب كٗگواى ثبٗل ثَ اهْه اعزوبػی ،اهزٖبكی ّ
كوٌُگی رْعَ فبٕی كاّزَ ثبٌّل .كه ىهبى ُغْم هـْـ ً٘ي آًِب هاٍ ّاهغ ثٌ٘ی ّ كّه اًلْٗی كه
پِ٘ گوكزٌل ّ ثب اٗي رلث٘و ّالٗبد فْك ها اى آٍ٘ت هِبعوبى كّه وكًل .اثْثکو ثي ٍؼل اربثک،
ؽب ن كبهً ،ثب ٍ٘بٍزی فوكهٌلاًَ ّ٘واى ها اىرقوٗت هـْلِب ثو ٌبه كاّذ ّ آى ها ثَ پٌبُگبٍ
اهٌی عِذ ػبلوبى ّ كاًْوٌلاى ّ هوكهبًی اى ٛجوبد هقزلق رجلٗل وك( .آهثوی)58 ٓ ، 1353 ،
« كه ٍبلِبٗی َ هـْلِب هْـْـ ربفذ ّ ربى ثْكًل ،اثْثکوثي ٍؼل َ عبًْ٘ي پله ّل ،اى ُو ًظو
كوهبًوّاٗی ثوعَزَ ثْكّ .ی كاًْوٌلاى ّ ٌُوهٌلاى ها كه كهثبه فِْٗ گوك آّهك ّ فْك ً٘ي ثَ كوا
گوكزي ػلْم پوكافذ .اّ كوهبى كاك هَبعل ّ هلاهً ثيه ثَبىًل» (.اّدْلو)146 ٓ ،1351 ،
كه اٗي كّهٍ هلاهً ّ هؾبكل كهٍی ّ ػلوی كؼبـ ّ هْهك رْعَ فبٓ ؽب وبى ّ ثيهگبى ثْك.
ؽولُ هَزْكی رؼلاك هلاهً ّ هَبعل ّ فْاًن كبهً ها اى پبًٖل هزغبّى كاًَزَ اٍذ (.هَزْكی ،
ًيُذ الولْة )115 ٓ ،1362 ،ثؼٚی اى اٗي هلاهً كه ػِل اربثکبى ثٌب ّلًل ّ ثؼٚی كٗگو ً٘ي
اى كّهٍ ُبی هجل ّعْك كاّزٌل ّ كه اٗي ىهبى اربثکبى ثو هًّن ّ ّکٍْ آًِب اكيّكٍ ّل .اى عولَ
هلاهً كبهً هی رْاى ثَ هْاهك ىٗو اّبهٍ وك.
ـ هذرسَ ػضذيَ :ػٚل اللّلَ هؾول ًبم ٗکی اى كوىًلاى اربثک ٍؼل ثْكٍ اٍذ َ ثَ ػلذ
وی ٍي اّ هبكهُ رو بى فبرْى ًبٗت الَلطٌَ اّ ثْك .ثبًی اٗي هلهٍَ ُن رو بى فبرْى ثْك.
هلهٍَ كه كهّاىٍ كّلذ ّ٘واى ّ ثَ ًبم كوىًل هن ْه اؽلاس ّل (.اثي ىه ْة )86 ٓ ، 1350 ،
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الجزَ فْك ػٚل اللّلَ كه ُوبى ٍبـ اؽلاس هلهٍَ (ُ660ـ م ).كهگنّذ (.كٖ٘ؾی فْاكی،
 )329 ٓ ،1340اؽزوبالً هبكهُ هلهٍَ ها ثَ ػٌْاى ٗبكثْك كوىًل ٍبفزَ اٍذ.
ـ هذرسَ ضاُیٗ :کی اى ىًبى ٕبؽت هلهد كه اّافو ػِل اٗلقبًبى « وكّع٘ي» ثْك  .اّ
اى ًْاكگبى «ثوام ؽبعت» – ثٌ٘بًگناه فبًلاى هوافزبٗی وهبى – ثْك َ ثب فبًْاكٍ اٗلقبًبى ً٘ي
ثَزگی كاّذ (كفزو هٌگْ ر٘وْه ثي ُْال ْ ّ اثِ فبرْى اى هوافزبئ٘بى) .كه ػِل اثْ ٍؼ٘ل ّ پٌ
اى ثو اكزبكى اربثکبى كبهً ،اٗي ىى هلری كه اكاهٍ اهْه اٗي هٌطوَ كفبلذ كاّذٌُ .گبهی َ كه
ّ٘واى ثْك هلهٍَ هغللی ثَ ًبم هلهٍَ ّبُی كه عْاه كّلذ فبًَ اربثکی ثٌب ًوْك ّ ثوای ٛالة ّ
ؽلبظ ّ ْٕك٘بى هْاعت هؼ٘ي ًوْك .عَل اّ ها پٌ اى كْد (ُ 738ـ م ).ثَ ّ٘واى هٌزول وكًل ّ
كه هلهٍَ ّبُی ثَ فبک ٍدوكًلٍ (.لطبًياكٍ )197 ٓ ،اٗي هلهٍَ ثَ هلهٍَ وكّع٘ي ُن
هِْْه ثْكٍ اٍذ (.برت ٗيكی )71 ٓ ،1357 ،اى اٗي ىى كه ربهٗـ ثَ ً٘کی ٗبك ّلٍ اٍذّ .ی
كه هكٗق ىًبى ٛواى اّـ ػِل هـْـ هواه كاهك « .ىًی ػبهل ّ ثب رلث٘و ّ ً٘ک كطود ّ ػبكـ ثْك
ّ كه آثبكی ّ٘واى ّْ٘ل ّ اثٌَ٘ ف٘وَٗ ثَ٘به اى هج٘ل هلهٍَ ،هثب ،ٛث٘وبهٍزبى ،هَبعل ّ ٍلُب
ٍبفذ ّ هْهْكبد ثَ٘بهی ثوای اكاهٍ آًِب هواه كاك»(.ؿٌی ،علل اّـ)3 ٓ ،1366 ،
ـ هذرسَ تاجيَ  :اٗي هلهٍَ ها ربط اللٗي ًبهی اى ّىهای ػِل ٍلغْهی ٍبفزَ اٍذ.
هلهٍَ ای هؼزجو ثب ّهل٘بد ثَ٘به ّ هٌبهٍ ای هك٘غ كه كهگبٍ آى َ ثَ هٌبهٍ ربعی ِّود كاّزَ
اٍذ .اٗي هلهٍَ كه اّاٗل هوى ُْزن ٌُْى آثبك ّ كؼبـ ثْكٍ اٍذ ( .اثي ىه ْة)75 ٓ ،
ث٘ٚبّی كه ً٘وَ هوى ُلزن اى آى ٗبك وكٍ ّ اّ ً٘ي ربط اللٗي ّ٘واىی ها ثبًی آى كاًَزَ اٍذ.
(ث٘ٚبّی)86 ٓ ،1313 ،
پٌ اى ػِل اربثکبى ّ ثَ ّٗژٍ كه آّْثِبی اّافو كّهٍ اٗلقبًبى ّٙغ هلاهً هَلوب ً هبًٌل
هجل ًجْكٍ ّ ك به ثی هًّوی ّلٍ ثْكًل .ؽولُ هَزْكی (هوى ُْزن ُـ م ) .هی ًَْٗل َ اى
هْهْكبد هلاهً هولاه وی كه عبی فْكُ فوط هی گوكك ّ ثْ٘زو آًِب كه كٍذ ٍْكعْٗبى اكزبكٍ
اٍذً( .يَُ الولْة )115 ٓ ،1362،
كهّجبًکبهٍ َ اى رْاثغ كبهً ثْك ً٘ي هلاهٍی ّعْك كاّزَ اٍذ .فْاعَ هّ٘لاللٗي كٚل
ُ كه ٗکی اى ًبهَ ُبی فْك ثَ ّعْك كّ هلهٍَ كه ّالٗبد ّجبًکبهٍ اّبهٍ وكٍ اٍذ .اّ ث٘بى هی
كاهك َ كهآهل ّالٗبد ّجبًکبهٍ ّ رجوٗي ها ّهق اٗي كّ هلهٍَ وكٍ ّرْل٘ذ آى ها ثَ هْالًب
ػٚلاللٗي اٗغی(اىكاًْوٌلاى ثيه ػٖو هـْـ) ّكوىًلاى اّ ّاگناه ًوْكٍ اٍذ .فْاعَ هّ٘ل كه
اكاهَ اى ّهق ٍی ُياه هًَ اى ًق٘الد گوهَ٘واد ّ٘واى ثوای اٗي هلاهً ٕؾجذ هی
ٌل(.هکبرجبد هّ٘لی )232 ، 34 ٕٔ ،1346 ،ثب اٗي رلبٕ٘ل پ٘لاٍذ َ اٗي هلهٍَ ُب ثيه ّ
ٕبؽت ّکٍْ كواّاى ثْكٍ اًل.

ج ) هذارش اصفِاى:
إلِبى ِّوی َ كه كّهٍ اٍالهی ثَ فْٖٓ اى ػِل هلکْبٍ ٍلغْهی ثَ ثؼل هًّن
ثَ٘بهی ٗبكذ ،اى هوا ي هِن ػلوی هؾَْة هی ّل .هيٌّٗی كه اّاٗل هوى ُلزن كهثبهٍ آى هی
ًَْٗل « :كاًْوٌلاى ّ كوِ٘بى ّ اكٗجبى ّ ّبػواى ّ هٌغوبى ّ ٛج٘جبى َ ا ٌْى كه إلِبى اًل ٗب كه
إلِبى ثْكٍ اًل ،اى هْبُ٘و عِبى اًل»( ى وٗبی هيٌّٗی )82 ٓ ،1366 ،هجل اى آهلى هـْـ ُب
ثَ ػلذ ًلبم ّ كهگ٘وی كوهَ ای ّ ٍ٘بٍیْ ،ذ ّ ْزبه ّ ّٗواًی ُبی ىٗبكی كه اٗي ِّو ثَ ثبه
آهل .إلِبى كه ػِل هـْـ رب ؽلی اى هًّن اكزبك ّ رٌِب كه اّافو اٗي كّهٍ ثب رَل ٜآـ هظلو
رالِّبٗی ثوای هٍ٘لگی ثَ اّٙبع ْٕهد گوكذ .گياهُ ؽولُ هَزْكی كه اّاٍ ٜهوى ُْزن اى
ّعْك هلاهٍی كه إلِبى ّ كُبد آى( ًيُذ الولْة 51 ٕٔ ،ـ ً٘ )49ي ثْ٘زو ًبظو ثَ ُو٘ي
ىهبى اٍذ .ثٌبثواٗي إلِبى كه ثْ٘زو اٗبم اٗلقبًبى كه كّهاى كزود ثَ ٍو هی ثوك .اى اٗي عِذ رب
ٍبـ ُ725ـ مٍ َ .بفزوبى هلهٍَ اهبهَ٘ ثَ اروبم هٍ٘ل گياهُ كٗگو كهثبهٍ هلهٍَ ٍبىی كه آًغب
ّعْك ًلاهك .كه اٗي ث٘ي رٌِب كه كّهٍ ؽکْهذ ثِبءاللٗي هؾولعٌْٗی پَوّوٌ اللٗي هؾول،ؽب ن
ٍقزگ٘وإلِبى ثْك َ كه ًز٘غَ ًظن ّاهٌ٘ذ كواگ٘وی َ ثَ ّعْك آّهكٍ ثْك ،اّٙبع ٍ٘بٍی،
اعزوبػی ّكوٌُگی ربؽل ىٗبكی ثَ ٍبهبى ثْكGeorg Lane, 2003, p.197 (.ـ ) 98كه اٗي عِذ
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رٌِب اى كّ هلهٍَ َ كه اّافو ػٖو اٗلقبًی ٍبفزَ ّلٍ اًل هطبلجی كه هٌبثغ ٗبكذ هی ّْك.
(اٗوبًَ٘)71 ٓ ،
ـ هذرسَ تاتا قاسن (اهاهيَ )ٍ :ل٘وبى ثي اثی الؾَي ٛبلْد كاهـبًی ثوای اٍزبك فْك ثبثب
هبٍن إلِبًی اى ػوكبی هوى ُلزن ّ ً٘وَ اّـ هوى ُْزن  ،كه ٍبـ ُ725ـ م .هلهٍَ ای ٍبفزَ
اٍذ َ ثبثب هبٍن كه آى ثَ رلهٌٗ هْـْـ ثْك ّ پٌ اى ّكبد اّ ً٘ي ًيكٗک اٗي هلهٍَ ثَ فبک
ٍدوكٍ ّل .هلهٍَ اهبهَ٘ ثٌبی ىٗجبٗی ثْك َ ؽ٘بٛی كه ٍِّ ّ ٜبه اْٗاى ّ اربهک ُبٗی َ ؽغوٍ
ُبی ٛالة ثْكٍ كه اٛواف كاّذ ّ ٍبفزوبًی كّ ٛجوَ ثْك ٌُ (.وكو )303 ٓ ،1344،ربهٗـ ثٌبی
هلهٍَ ُويهبى ثب كّهاى آـ هظلو ّ رَل ٜآًِب ثو إلِبى اٍذ.
ـ هذرسَ رکي الذيي يسدی :ه ي اللٗي ٗيكی اى ثيهگبى ػلوبی ٗيك كه اّاٗل هوى ُْزن ّ
هؼبٕو ثب آفوٗي اٗلقبًبى هـْـ ثْكٍ اٍذ .كه ّهلٌبهَ ای َ اى اٗي ّقٔ ثَ عبی هبًلٍ اّبهٍ ثَ
هلهٍَ ای هْزول ثو كاهالؾلٗش  ،كاهالکزت ّ كاهاالكَّٗ ّلٍ اٍذ َ كه ِّو إلِبى ّ كه هؾلَ
ثبىاه هواه كاّزَ اٍذ .كه عبُبی هقزلق اٗي ّهلٌبهَ اى رؼ٘٘ي هزْلی ّ كواُ ّ ؿ٘وٍ ثوای آى
ٕؾجذ ّلٍ اٍذ .اى عولَ اى ّهق وكى ثبىاه آٌُگواى ّ ؽوبم ُبی هزٖل ثَ ثبىاه ّ ُوَ
ك بًِبی هزٖل ثَ كاهالؾلٗش ّ ك بًِب ّ فبًَ ُبی علٗل ثوای اٗي هلهٍَ ٕؾجذ ّلٍ اٍذ(.ؽٌَ٘ی
ٗيكی)6 ،39 ،40 ٕٔ ،1341 ،
د ) هذارش يسد :
ٗيك كه اّافو ػِل ٍلغْه٘بى كه رٖوف اربثکبًی كه آهل َ اى عبًت ٍال٘ٛي اٗي ٍلَلَ
هٌْٖة هی ّلًل .اربثکبى ٗيك كه هْهغ ؽولَ هـْـ ثب هجْـ ثوروی آًِب رْاًَزٌل ؽکْهذ فْك ها
ؽلع ٌٌل .ىهبًی َ آـ هظلو ثب ٍبثوَ فُْ فلهزی ثَ اٗلقبًبى ظبُو ّلًل ،اٗلقبًبى آًِب ها ثو
اربثکبى روع٘ؼ كاكًل ّ ٍواًغبم آـ هظلو عبی اربثکبى ها گوكزٌل (.زجی )8 ٓ ،1335 ،ؽکْهذ آـ
هظلو َ آؿبى آى هٖبكف ثب اّافو كّهٍ اٗلقبًبى ثْك ها ثبٗل اى هلهروٌلروٗي ،ثِزوٗي ّ ّکْكبروٗي
ؽکْهزِبی ربهٗـ ه٘بًَ اٗواى ثَ ّوبه آّهك .وا َ كه ىهبى آًِب ُ٘ی غبی اٗواى ثَ اًلاىٍ هلووّ
آًِب اى هّل كوٌُگی ،اعزوبػی ّ اهزٖبكی ثوفْكاه ًجْك .اُو٘ذ اهْه كوٌُگی ّ رْعَ ثَ ػلن ّ
هلهٍَ رب آى اًلاىٍ ثْك َ هِوزوٗي صوّد ًبؽَ٘ ْٗوی ٗؼٌی هٌبرِبی آة ّ ثبؿِب ها ّهق هلاهً
هی وكًل ّ اٗي علای اى ثبىاهُب ّ بهّاًَواُبی ّهق ّلٍ ثْك.
ـ هذرسَ رکٌيَ ٍ٘ :ل ه ي اللٗي ٗيكی (مُ 732.ـ م) هلاهً هزؼلكی كه ٗيك ّ ٗک هلهٍَ
ً٘ي كه إلِبى ٍبفذ .هِوزوٗي به اّ اؽلاس هلهٍَ ثيهگی ثَ ًبم «ه ٌَ٘» كه ِّو ٗيك ثْك .اٗي
هلهٍَ «ام الجوبع هلاهً ٗيك ثْك َ كه ُ٘ی كٗبه هضل آى ّعْك ًلاّذ »( عؼلویٓ ،1338 ،
ٗ )82کی اى هْاهك هبثل رْعَ كه هْهك هلهٍَ ه ٌَّ٘ ،عْك هٕل فبًَ ای كه ىهوٍ هزؼلوبد آى
ثْك .كهثبهٍ ثٌبی هٕل ّ ٍّبٗل آى آهلٍ اٍذ َ «ثو هوبثل هلهٍَ هٕلی ٍبفزَ ّ كّ هٌبه
ْ ک ثو كّ ٛوف آى هجٌی ّلٍ ّ ثو ٍو ٗکی هوؽ هّث٘ي ًِبكٍ َ ْى آكزبة ٛبلغ هی ّْك ،آى
هوؽ هّ ثَ آكزبة هی ٌل ّ ُو َ آكزبة ثوهی آٗل اّ (هوؽ) هّ ثَ آكزبة كاهك ّ ثو آى عبًت ّ كه
ه٘بى هٕل وؿ ْث٘ي هٌوِ ًِبكٍ ّ ٍٖ٘ل ّ ّٖذ هَوذ وكٍ ّ كه ُو هَوزی كهعَ ای
ٍبفزَ؛ هؾل آكزبة ُو هّى كه كهعَ ای هی ًوبٗل َ آكزبة لام كهعَ اٍذ ّ كّاىكٍ ثوط ًوْكٍ ّ
ُو كهعَ ثَ ؽوّف اثغل ًِبكٍ ّ (»...عؼلوی )82 ٓ ،هلهٍَ ه ٌَ٘ كه اّافو ػِل اٗلقبًبى
ريٌٍ٘ ّ هاٍ اًلاىی ّل ّ ثب رْعَ ثَ ؽَي ً٘ذ آـ هظلو كؼبل٘ذ آى رب هلری اكاهَ كاّزَ اٍذ ،اهب
كه هْهك اكاهَ به آى كه اّافو هوى ُْزن ٗب هوى ًِن ُغوی اٛالع ٌلاًی كه كٍذ ًَ٘ذ.
ـ هذرسَ هجذ الذيي حسي  :اٗي ّقٔ اى كٚالی ػٖو ثَ ّوبه هی هكذ ّ هلهٍَ اّ
هو ي اُل كٚل ّ هيهي اُل ػلن ثْك .ؽلوَ كهً اّ ثَ اًْاع ػلْم هيٗي ثْك ّ اروبم هلهٍَ كه ٍبـ
ُ 705ـ م .ثْكٍ اٍذ .اٗي هلهٍَ ً٘ي كه هكٗق هلاهٍی ثْك َ ٍ٘ل ه ي اللٗي ًِو آثی ها َ ثَ
فبًَ اٍزبك فْك ْ٘لٍ ثْك اى علْ آى ػجْه كاك(.عؼلوی 94 ٕٔ ،ـ )87
ـ هذرسَ هظفريَ :كه ه٘جل ثَ كوهبى ّوف اللٗي هظلو ،پله اه٘و هجبهى اللٗي ثٌب ّل .كه
هْهؼی َ ثَ كٍزْه ٍلطبى هؾول اّلغبٗزْ عِذ ٍو ْثی ٗبؿ٘بى ػبىم كبهً ّلٍ ثْك ّ كه
ّجبًکبهٍ ًيكٗک ثَ كٍ ُياه ًلو اى ػوثِب ها ثَ هزل هٍبًل « ،اٍزبكاى ثٌب ها اى ّجبًکبهٍ ثَ ه٘جل
كوٍزبك ّ هلهٍَ ػبلی ثٌب وك ّ آة كه ه٘بى هلهٍَ عبهی گوكاً٘ل ّ ثبؽ كه فلق هلهٍَ هؼل
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كاّذ ّ آى ها هظلوَٗ ًبم وك» (.برت ٗيكی )80 ٓ، 1357 ،پٌ اى هو
ُو٘ي هلهٍَ ككي ّل (.زجی )6 ٓ ،

اّ عٌبىٍ اُ كه

ُـ ) هذارش کرهاى :
اى ىهبًی َ هلهد اٗلقبًبى كه اٗواى رضج٘ذ ّلُ ،و ٗک اى اكواك فبًلاى هوافزبٗی ثب ؽوبٗذ
ْٕهی ّ ثب كوهبى اٗلقبًبى ثَ ؽکْهذ هی هٍ٘لًل .هوافزبٗ٘بى رب ػِل ٍلطبى هؾول اّلغبٗزْ ثو
وهبى هَل ٜثْكًل ّ ثؼٚی اى آًبى ُوچْى هؾول ّبٍ ّ ّبٍ عِبى هَزو٘وب اى ؿبىاى فبى كوهبى
ؽکْهذ كهٗبكذ هی وكًل .ثْ٘زو ّبُبى هوافزبٗی فْك ثبً٘بى هلهٍَ ثْكٍ اًل ّ ؽزی كه ُو٘ي
هلاهً ككي ّلٍ اًل .اى ًکبد عبلت ّ هبثل رْعَ كه اٗي كّهٍ ًوِ كؼبـ ىًبى كه هَبئل ٍ٘بٍی ّ
كوٌُگی اٍذ .اى عولَ اٗي ىًبى پبكّبٍ فبرْى ،فْاُو ٍْ٘هؿزِ ّ هبكه اّ هزلؾ رو بى ثْكًل َ
ُو لام اى آًِب هلری ُن ػِلٍ كاه ؽکْهذ ثْكًل .آًِب فلهبد كواّاًی كه ىهٌَ٘ ٍبفذ هلاهً ّ
هٍ٘لگی ثَ اؽْاـ ػلوب ّ اكثب اًغبم كاكًلٌ ،بى َ ثَ فبٛو ؽَي ٍلْک ّ رْعَ فبٓ هزلؾ رو بى،
ُوَو هطت اللٗي ٍلطبى ،كه اّافو هوى ُلزن ،اهثبة ػلْم ثَ وهبى هّی آّهكًل .اى عولَ اٗي
كاًْوٌلاى ظِ٘و اللٗي ّ ؽبكع اللٗي ًَلی اى كبٙالى ّ كاًْوٌلاى ثٌبم ثْكًل .
ـ هذرسَ ترکاى خاتْى  :رو بى فبرْى اى كفزواى ثوام ؽبعت ثْك .اّ كه اّافو هوى ُلزن
هلری ُوکبه عالـ اللٗي ٍْ٘هؿزوِ كه اكاهٍ ؽکْهذ ثْك .پٌ اى هوگِ « هوهل هؼطو اّ ها ثَ
هلهٍَ ای َ هؼوبهاى ُوذ ػبلِ٘ كه كافل ِّو وهبى ثٌب وكٍ اًل ّ رب ه٘بهذ هؾ ٜهعبـ ّ
كٚالی كاًْْه ّ هوبٕل ػلوبی ُو ْْه فْاُل ثْكً ،ول وكٍ ّ كه عْاه هؽوذ الِی ٍدوكًل»(.
هؼ٘ي اللٗي ٗيكی )74 ٓ ،1326 ،رو بى فبرْى َی ثْك َ ػلٍ ىٗبكی اى كاًْوٌلاى ّ ػلوب رؾذ
ريص٘و ؽوبٗزِبی اّ هّ ثَ وهبى آّهكًل .هو اّ كه ٍبـ ُ618ـ م .ثْك ّ رْعَ اّ كه هٍ٘لگی ثَ
ّٙغ ػلن ّ كوٌُا رب آى ؽل ثْك َ ثب هوگِ « كٚال ّ ػلوب ها ػوبهَ روث٘ذ اى ٍو
ث٘لزبك»ٍ(.و ٜالؼلی)54 ٓ ،1328 ،
ـ هذرسَ قتلغ ترکاى (قطثيَ) :هزلؾ رو بى ُوَو هطت اللٗي ٍلطبى ،اى كوهبًوّاٗبى
هوافزبٗی وهبى ثْك َ پٌ اى هو ُوَوُ ثَ ً٘بثذ پَوُ ؽغبط هلهد ها ثَ كٍذ گوكذ .اّ
فلهبد ثَ٘بهی ثَ ػلوب ّ اكثبی ػٖو فْك وك .اى آى عولَ ثوای هًّن ثقْ٘لى ثَ ػلن ّ كوٌُا
هلهٍَ ای كه وهبى ٍبفذ ّ ٌل هٍّزب كه ؽْهَ وهبى فوٗل ّ ّهق آى وكُ (.وبى ) 40 ٓ ،
اٗي هلهٍَ ثَ ًبم ُوَو اّ ثَ هطجَ٘ ً٘ي هؼوّف ثْكٍ اٍذ .هزلؾ رو بىٍ ،لٗلی ىّىًی اى ثيهگبى
ػٖو فْك ها ثَ رلهٌٗ كه اٗي هلهٍَ هٌْٖة وك .پٌ اى اّ ً٘ي ُو٘ي اهز٘بىاد ها ثَ پَوُ
ِّبة اللٗي ّاگناه وك .ػٌبٗذ اّ ثَ ػلن ّ كاًِ رب ؽلی ثْك َ ثوای رْک٘ل ُو َ ىّكرو علَبد
كهً ،كوهبى كاك رب ثَ عبی بّی هْهزب ً هلهٍَ ها بُگل ٌٌل ّ ثؼلاً كه كوٕذ هٌبٍت آى ها
رکو٘ل وك (.ربهٗـ ّبُی)122 ٓ ،1355 ،
ـ هذرسَ سيْر غتوص  :عالـ اللٗي ٍْ٘ه ؿزوِ ،كوىًل هطت اللٗي ٍلطبىٌ ،بى َ ٍّْ٘
ؽب وبى ثْك« ،هلهٍَ ای ػبلی ّ كلگْب ّ فبًوبُی هك٘غ ّ ث٘وبهٍزبًی ثو ظبُو (ث٘وّى) كهة ًْ
اؽلاس وك ّ هْهْكبد ثو آى گناّذ ّ ثوُبى اللٗي ثبفوىی ها كه آى روک٘ي كاك .رلهٌٗ هلهٍَ ُن
ثَ ثوُبى الْوٗؼَ ثقبهی رلْٗ٘ ّل»( ّىٗوی وهبًی )359 ٓ ،1352 ،اى كٗگو كاًْوٌلاى
هؼبٕو ثب ٍْ٘ه ؿزوِ ّوٌ اللٗي هؾول ّبٍ عؼلو اى پيّکبى هؼوّف ثْكٍ َ ثَ هؼبلغَ ٍال٘ٛي
هی پوكافذ ّ ثؼ٘ل ًَ٘ذ ث٘وبهٍزبى ثَ رَْٕ٘ ّ ُوذ اّ ٍبفزَ ّلٍ ثبّل .پٌ اى هزل ٍْ٘ه ؿزوِ
كه ٍبـ ُ 693ـ م .اّ ها كه ُو٘ي هلهٍَ ثَ فبک ٍدوكًلٍ(.و ٜالؼلی)73 ٓ ،
ساختار اجرايی ّ آهْزضی هذارش :
ٍبفزبه اعواٗی ّ آهْىّی هلاهً رؾذ ًظبهد ّ ػولکوك هٍّب ،هلهٍبى ّ هؼ٘لاى اكاهٍ
هی ّلًل .هئٌ٘ هلهٍَ َ اى ه٘بى هّؽبًْ٘ى كاًْوٌل َ ثَ هَبئل ٍ٘بٍی هّى آگبٍ ّ اى ٛوكلاهاى
كٍزگبٍ ؽب وَ ثْكًل اًزقبة هی ّلًل .هلهٍبى ً٘ي اى ث٘ي ػلوب ،ؽکوب ،كوِب ،هؾلص٘ي ،هلَوٗي ّ
پيّکبى ّ ٍبٗو كاًْوٌلاى اًزقبة هی گوكٗلًل ّ رؾذ ًظو هئٌ٘ ثَ به اّزـبـ كاّزٌل ّ اى هْهغ ّ
هوبم ثبالٗی كه عبهؼَ ثو فْهكاه ثْكًل (.ث٘بًی)535 ٓ ،
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إْالً ثَ اٍبر٘ل هلاهً «ّ٘ـ » گلزَ هی ّل ،اهب ػٌبّٗي اكزقبهی ّ ػجبهاد كٗگو ً٘ي اى
ٛوف ٛالة ٗب ؽب ن ّهذ ثَ آًبى كاكٍ هی ّل .رب پِ٘ اى ريٌٍ٘ ًظبهَ٘ ُب «ُو ٌ َ فْك ها
ّبَٗزَ كهً كاكى هی كاًَذ ،ثقذ رلهٌٗ كاّذ .ثوای اٗي به ثَ ُ٘ی گًَْ هلهک ّ گْاُی ّ
عْاىی ً٘بى ًجْكُ٘ .ی ٌ ًب به ًجْك َ اى كٗگوی اعبىٍ ثگ٘وك» (.هٌ٘واللٗي اؽولٓ ،1364 ،
 )183ثب ريٌٍ٘ هلاهً ًظبهَ٘ ثوای رلهٌٗ ْٙاث ّ ٜهووهاری كه ًظو گوكزَ ّل َ هجل اى آى
ّعْك ًلاّذ ّ اى اٗي ربهٗـ رلهٌٗ ثوای ُو ٌ ّ كه ُو عب عبٗي ًجْك(.ؿٌ٘وَ)320 ٓ،1377 ،
اٗلقبًبى هلهٍبى ها هْهك رکوٗن ّ اؽزوام هواه هی كاكًل ّ كه ًبهَ ُبٗی َ اى ٍْی ٍال٘ٛي ثَ
هلهٍبى ًّْزَ هی ّل آًبى ها اٗي گًَْ فطبة هی وكًل« :هْالًب اػظن ،اكٚل االهن ،هوزلای اُل
اٗوبى ،عبهغ كٌْى اللٚبٗل ّ الولبفو ،ا ول الوجوىٗي ،اكٚل عِبى» (.ث٘بًی )535 ٓ ،هؾٖلی َ
ًيك اٍزبكی كهً هی فْاًل ّ هْكن ثَ كهٗبكذ اعبىٍ ًبهَ ای هی ّل ،هی رْاًَذ ثَ ّاٍطَ آى
اعبىٍ ًبهَ ُوبى كهً ها رلهٌٗ ٌل .لنا كه هلاهً رلبّد ٌلاًی ث٘ي هلهً ّ ٛلجَ ّعْك ًلاّذ.
ٛلجَ كه ػ٘ي ٛلجَ ثْكى هوکي ثْك هلهً ُن ثبّل ّ فْك اى اٍزبكی كٗگو كهً ث٘بهْىك .كه هلهٍَ
هوبم هؼ٘ل اى اُو٘ذ كواّاًی ثوفْهكاه ثْكُ .و هلهً إْالً كّ رکواه ٌٌلٍ ً٘ي كاّذ َ
كهٍِبی اٍزبك ها ثب ٕلای ثلٌل ثبىگْ هی وكًلً (.قَز٘ي )79 ٓ ،1367 ،كه ّاهغ هؼ٘ل َی ثْك
َ كه ٌبه هلهً هی ًَْذ ّ كهٍِبی اّ ها ثوای ّبگوكاًی َ كهٍذ ًلِو٘لٍ ثْكًل ٗب ثَ ًْػی
اؽز٘بط ثَ رکواه كاّزٌل ثبىگْ هی وك ّ گبُی كه هْهغ ليّم ثَ رلهٌٗ ً٘ي هی پوكافذ .اى آى
گنّزَ ثَ بهُبی ٛالة ّ هلهٍ٘ي هٍ٘لگی هی وك ّ ُوچٌ٘ي هواهت ثْك رب ُو كّ كٍزَ ٍو هْهغ
كه الً ؽبٙو ًّْل (.فْاًل ه٘و )188 ٓ ،1333 ،ثَ رؼج٘و اهوّىی هی رْاى اّ ها ًبظن
هلهٍَ ّ كه ٙوي اٍزبكٗبه كاًَذ  .كه ًبهَ ُبی َ ثَ هؼ٘ل هی ًّْزٌل اّ ها ثب اٗي الوبة فطبة
هی وكًل« :هْالًب هؼظن ،هلک االئوَ ّ االكبٙل ،عبهغ كٌْى اللٚبٗل »(.ث٘بًی )536 ٓ ،هلاهً
ػٖو اٗلقبًی ً٘ي ُوچْى هوّى هجلی هُّ ُبی رلهٌٗ فْك كاّزٌل َ كه به ْة آًِب اُلاف ّ
هوبٕل رؼل٘ن ثَ هوؽلَ اعوا كه هی آٗل .هلاهً ػٖو اٗلقبًی ً٘ي ُوچْى هوّى هجلی هُّ ُبی
رلهٌٗ فْك كاّزٌل َ كه به ْة آًِب اُلاف ّ هوبٕل رؼل٘ن ثَ هوؽلَ اعوا كه هی آٗل.
الف) حلقَ ُای درش :
ٗکی اى هُّ ُبی هؼوْـ رلهٌٗ  ،هُّ ؽلوَ ثْك َ كاًْغْٗبى ثَ گوك اٍزبك فْك رْک٘ل
هی كاكًل  .كه اٗي هُّ ،اٍزبك هغلٌ كهً فْك ها پبی ٗکی اى ٍزْى ُبی هَغل هواه هی كاك ّ
فْك هّی رْک پْذ ثَ كْٗاه ٗب ٍزًْی اى ٍزْى ُبی هَغل هی ًَْذ ّ ثَ كْٗاه ٗب ٍزْى رکَ٘
هی كاك (.ؿٌ٘وَ  )232 ٓ ،اگو هْْٙع كهً كه ثبة ٗکی اى ػلْم ؽلٗش ثْك ،اٗي گلزبه ثب
رالّد آَٗ ای اى هوآى آؿبى هی ّل ؛ آًگبٍ اٍزبك ثَ اًلاىٍ اًلّفزَ ػلوی فْك ثَ اهالء ؽلٗش هی
پوكافذ ّ ٌُگبم اهال اى كٍز٘بهی َ «هولی » ًبم كاّذ وک هی گوكذ رب كه پْذ ٍو ّی گلزَ
اٍزبك ها ثوای كاًْغْٗبى ثبىگْ ٌل رب كهً ها كهٍذ ّ ٍبلن ّ ثلّى رؾوٗق ثَ گُْ ًٌّْلگبى
ؽبٙو كه هغلٌ ثوٍبًلُ (.وبى  )233 ٓ ،اگو اٍزبك اى هّی ٗبككاّذ ُبی ّقٖی فْكَ ،
كاًْغْٗبى ًَقَ ُبٗی اى آى كه كٍذ ًلاّزٌل  ،هی فْاًل آى كهً «اهال» ثْك ( .صْاهت،
 )230 ٓ،1381اگو هزي كهٍی كه كٍزوً ثْك ٍّْ٘ كاًْغْٗبى ثو اٗي هجٌب ثْك َ كه آؿبى
كهً ،هْْٙع ها هی فْاًلًل ّ ؽزی ًکزَ ُبی پ٘چ٘لٍ ّ كّْاه ها ثب ٗکلٗگو ثَ ثؾش هی ًَْزٌل .
ثَ ٌُگبم رلهٌٗ ُو كاًْغْٗی ًَقَ ای اى زبة فْك ها كه كٍذ هی گوكذ  ،آًگبٍ اٍزبك ثب
ثوهٍی ُوگبًی هْْٙع هوثْ ، َٛكهً ها آؿبى هی وك .كّم اٗي َ اّ ثَ ّوػ هْْٙع ثبى هی
گْذ ّ رْ٘ٙؾی هلٖل هی گلذ رب اى كهً ثَ فْثی ثوكاّذ هی ّلٍْ .م اٍزبك ثَ ًکزَ ُبی
پ٘چ٘لٍ رو ّ ثؾش اًگ٘ي رو ثوای هٌّّی ثْ٘زو هی پوكافذ( .اثي فللّى)1130 ٓ،1366 ،
ب) اهال:
هّاط اهال اى عولَ ًزبٗظ اًزْبه بؿن ّ گَزوُ كاهٌَ زبثذ ثْك  .كه اهال اٍزبك ُو لوَ ها
ثب كهذ ث٘بى هی ّل ّ كاًْغْ ً٘ي آى ها هی ًّْذ  .اهالء ثواثو ّ ُوَبى ثب اعزِبك ثْك ّ رب آى
ىهبى َ كوك كه رلکو ّ اًلْٗ٘لى آىاك ثْك كه ػلْم هقزلق ً٘ي هی رْاًَذ اعزِبك ٌل .اٗي ٍّْ٘ ُن
پبٗلاه ثْك ،ىٗوا اٍزبك رٌِب اى ًزبٗظ ّ رقٖٔ ػلوی فْك اهالء هی وكّ ،لی اى ىهبًی َ ً٘وّی
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اثزکبه ّ فاله٘ذ هّ ثَ ٍَزی گناّذ اى ه٘ياى اعزِبك بٍزَ ّل ّ هُّ هوائذ ثَ رلهٗظ عبی اهال
ها گوكذ( .صْاهت )233 ٓ ،هغوْػَ ٍقٌواًی ُبٗی َ ثَ هُّ اهالء گلزَ هی ّل ها «اهبلی»
هی گلزٌل ّ گبُی ً٘ي ثَ ًبم «هغبلٌ » فْاًلٍ هی ّل .
ج) قرائت :
هوائذ هّّی ثوای رلهٌٗ ّ هّاٗذ ٗک هْْٙع ػلوی ثْك َ ؿبلجب ً اى ًزبٗظ ػلوی فْك
اٍزبك ُن ًجْك .هُّ اهواء ثَ ٍّْ٘ «رووٗو» ثَ ريل٘ق زبثِبٗی هٌغو گوكٗل َ ثوای كاًْغْٗبى
هؼ٘ي هی ّل ّ كاًْغْٗبى آى زبة ُب ها ثَ وک اٍزبكاى هی فْاًلًل(.ؿٌ٘وَ )241 ٓ ،كه ً٘وَ
هوى ُلزن ُغوی ّىٗو هَزؼٖن ػجبٍی اٍزبكاى هلهٍَ هَزٌٖوَٗ ثـلاك ها كػْد وك ّ ثَ آًبى
كوهبى كاك َ ٌُگبم رلهٌٗ اى ًّْزَ ُب ّ ريل٘لبد فْك ٘يی ًگٌْٗل ّ هلهٍبى ّ ٛالة ها ثَ ؽلع
هطبلت فْك هليم ًکٌٌل ّ ثَ عبی اٗي به اى ًّْزَ ُبی اٍزبكاى گنّزَ اٍزلبكٍ ٌٌلُ( .وبىٓ ،
 )242كه ًز٘غَ ،آهْىُ هلاهً ّ هوا ي ػلوی ثَ هغوْػَ ای اى زت هٌؾٖو گوكٗل َ ػول
آكهی رٌِب كه آى هؾلّكٍ ٍو هی وك ّ اى آى ؽل ًوی گنّذ ّ رالُ اًَبى رٌِب كه ؽلع ّ هطبلؼَ
هطبلت ّ رکواه ثی ن ّ بٍذ گلزَ ُبی گنّزگبى ٕوف هی ّل .ثب گنّذ ىهبى ّ ثب رـ٘٘و ّ
رؾْالری َ كه ًگوُ ّٙ ،غ ٍ٘بٍی ّ كٌٗی عبهؼَ ّواٗ ّ ٜاّٙبع ّ اؽْاـ پِ٘ هی آهل ،هْاك
كهٍی ً٘ي رـ٘٘و هی وكًل ّلی كه ثْ٘زو هلهٍَ ُبی هِْْه ثو ؽَت هْهؼ٘ذ ّ ّٙغ كاًِ
هلهٍ٘ي زبثِب ّ هؼبهكی َ كه ىهٌَ٘ ٕوف ّ ًؾْ ػوثی ،هٌطن ،الم ،هٗبٙی ّ ؽکوذ ثْكًل
ً٘ي رلهٌٗ هی ّلًلٛ .ج٘ؼی ثْك َ كه ػٖو اٗلقبًبى ً٘ي َ روبم رالُ كّلزووكاى هَلوبى اؽ٘بی
كوٌُا ّ اكة اٗواًی ثْك ،هلاهً هْعْك ثب ُو٘ي ٍبفزبهی َ اى آى ٗبك ّل ػول ٌٌل ّ الجزَ كه
پورْ هلاهای اػزوبكی هـْلِب هؾلّك اًگبهی ىهبى ػجبٍ٘بى كبٕلَ گوكزَ ّ ثَ هؼبهف كْم الن و ً٘ي
ثدوكاىًل.
ًتيجَ
رِبعن هـْـ ثَ اٗواى ثبػش ريليـ كه ُواَ اه ابى ّ ّائْى عبهؼاَ ّال ّ پبٗگبُِابی هابكی ّ
هؼٌْی ْْه ٗکی پٌ اى كٗگوی اى ثا٘ي هكاذ .ثَا٘بهی اى ػبلوابى ّ كوىاًگابى فواٍابى ّ هابّهاء
الٌِو ّ ًْاؽی هو يی اٗواى ،ثَ ؿوة آٍ٘ب گوٗقزٌل ّ هٌبٛن ّوهی اٗواى ثاَ ه اْك كوٌُگای ك ابه
ّل .اگو َ كواه آًِب اى اٗواى ،رب اًلاىٍ ای ٍجت ثوبی ؽ٘بد ػلان ّ كاًاِ ّال ،اهاب كه عوٗابى ؽولاَ
هـْـ هَبعل ّ هلاهً ثَ٘بهی اى عولَ هلهٍَ هِن فبً٘اَ ّ هَاؼْكَٗ كه ثقابها رقوٗات ّ ثَا٘بهی
اى زت ًلٌ٘ زبثقبًَ ُب ٍْىاًلٍ ّلِّ .وُبی ّوهی اٗواى ُوچْى ثلـ ،ثقابهاُ ،اوادٍ ،اووهٌل ّ
عوعبًَ٘ َ هؾل رغوغ ػبلوبى ّ كاًْوٌلاى ّ هّؽبًْ٘ى ٛواى اّـ اٍالم ّ پبٗگبٍ ػولٍ كً٘بی اٍالم
ّووكٍ هی ّل رقوٗت ّ ثَ ّٗواًَ ای رجلٗل گوكٗل.
اٗلقبًبى ّهزی ثَ هلهد هٍ٘لًل ثب ٍوىهٌ٘ی گَزوكٍ َ اى ع٘ؾْى رب ّبم اهزلاك كاّذ هْاعَ
ّلًل َ ثوای اكاهٍ آى ثَ ٗک ًظبم هزوو ي اكاهی اؽز٘بط كاّزٌل .اٗي فبًلاى ثَ كل٘ل ػلم آٌّبٗی ثب
ٍّْ٘ ُبی ْْه كاهی ّ رَل ٜىًلگی فبًَ ثَ كّّی ّ اٍزپ ًٌْ٘ی اى ػِلٍ ی اكاهٍ ی اٗي
اهدوارْهی گَزوكٍ ثو ًوی آهلًل ّ لنا ثوای اكاهٍ اٗي هلووّ ٍّ٘غ ثَ هلٗواى ّ كْٗاًَبالهاى اٗواًی
هؾزبط ثْكًل .ثَ ُو٘ي ٍجت ثب ثَ بهگ٘وی اكواكی ُوچْى فبًلاى عٌْٗی ،فْاعَ ًٖ٘و اللٗي
ٍْٛی ّ فبًلاى هّ٘لی ثَ ّىاهد ّ ثبهی گناهكى اهواٗی هبًٌل اربثکبى كبهً َ اى ٍو ٍ٘بٍذ ثب
هـْـ ٍبىُ وكًل ،ثبه كٗگو كوٌُا ّ رولى اٗواًی هغبـ ؽ٘بد ٗبكذ .كه اٗي ه٘بى ّقٖ٘ذ ُبی
هِوی اى عولَ ّوٌ اللٗي عٌْٗی پَذ ُبی ؽَبً كْٗاًی ها ثَ اٗواً٘بى كْٗاًَباله ّاگناه هی
وكًل ّ اُل كاًِ ها كه پ٘واهْى فْك عوغ ًوْكٍ ّ ثَ رکوٗن ًٌَْٗلگبى ّ ّؼوا هی پوكافزٌل.
ٍبفذ هلاهً ،هَبعل ،فبًوبٍ ُب ،ث٘وبهٍزبى ُب ّ زبثقبًَ ُب رٍْ ٜكْٗاًَبالهاى اٗواًی ّ ثَ
فْٖٓ كه ػٖو هَلوبًی اٗلقبًبى ،ؽب ی اى روبٗل آًِب ثوای ثبىگْذ ُْٗذ ثَ عبهؼَ اٗواًی
اٍذ .كه ًز٘غَ اٗي رالُ ُب اًلَْٗ ُبی اٗواى ِّوی اؽ٘ب ّل ّ كوٌُا ّ رولًی َ ثَ ٍّ٘لَ هْم
ّؽْی ربربه هّ ثَ ًبثْكی ًِبكٍ ثْك اؽ٘ب ّل ّ ٍال٘ٛي اٗلقبًی ثب وک ّىٗواى اٗواًی فْك اثٌَ٘ ُب
ّ ثٌبُبی كوٌُگی ثَ٘بهی ثٌب ًوْكًل.
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کتاتٌاهَ:
الق ) زت كبهٍی:
ـ هٌبثغ كٍذ اّـ:
ـ آٗزی  ،ػجلالوؾول  ،رؾوٗو ربهٗـ ّٕبف  ،بپ كّم  ،رِواى  :هؤٍََ هطبلؼبد ّ رؾو٘وبد كوٌُگی ،
. 1372
ـ اثي ىه ْة ّ٘واىی  ،اثْالؼجبً هؼ٘ي اللٗي اؽول ثي ِّبة اللٗي اثی الق٘و ّ٘ ،واى ًبهَ  ،ثَ ِّْ
اٍوبػ٘ل ّاػع عْاكی  ،رِواى  :اًزْبهاد ثٌ٘بك كوٌُا اٗواى .1350،
ـ اثي فللّى ،ػجلالوؽوي ،هولهَ اثي فللّى ،روعوَ پوّٗي گٌبثبكی ،علل كّم ،بپ پٌغن ،رِواىّ :و ذ
اًزْبهاد ػلوی ّ كوٌُگی .1366 ،
ـ الوبّبًی  ،اثْالوبٍن ػجلُ هؾول  ،ربهٗـ اّلغبٗزْ  ،ثَ اُزوبم هِ٘ي ُوجلی  ،بپ كّم  ،رِواى ّ :و ذ
اًزْبهاد ػلوی ّ كوٌُگی .1384 ،
ـ الِوّی ٍ٘ ،ق ثي هؾول ثي ٗؼوْة  ،ربهٗـ ًبهَ ُواد  ،رٖؾ٘ؼ هؾول اليث٘و الٖلٗوی  ،بپ كّم  ،رِواى :
اًزْبهاد زبثلوّّی ف٘بم .1352 ،
ـ ث٘ٚبّی  ،هبٙی ًبٕواللٗي ػجلُ ثي ػوو ً ،ظبم الزْاهٗـ  ،رٖؾ٘ؼ ثِوي ه٘وىا وٗوی  ،رِواى ّ :و ذ
هطجؼَ كوُْهٌل ّ اهجبـ ّ ػلوی .1313 ،
ـ ربهٗـ ّبُی هوافزبٗ٘بى  ،ثَ اُزوبم ّ رٖؾ٘ؼ هؾول اثواُ٘ن ثبٍزبًی پبهٗيی  ،رِواى  :اًزْبهاد ثٌ٘بك كوٌُا
اٗواى .1355 ،
ـ عؼلوی  ،عؼلو ثي هؾول ثي ؽَي  ،ربهٗـ ٗيك  ،ثَ ِّْ اٗوط اكْبه  ،رِواى  :ثٌگبٍ روعوَ ّ ًْو زبة ،
.1338
ـ عٌْٗی  ،ػطبهلک ػالء اللٗي ثي ثِبء اللٗي هؾول ثي ّوٌ اللٗي  ،ربهٗـ عِبًگْب  ،علل اّـ  ،بپ ٍْم ،
رِواى  :اًزْبهاد اهؿْاى .1367 ،
ؽبكع اثوّ ِّ،بة اللٗي ػجلُ ثي لطق ثي ػجلالوّ٘ل فْاكی  ،مٗل عبهغ الزْاهٗـ هّ٘لی  ،ثَ هولهَ ّ رؾَْ٘
فبًجبثب ث٘بًی  ،رِواى  :اًزْبهاد بپقبًَ ػلوی.1317،
ـ ؽٌَ٘ی ٗيكی  ،عبهغ الق٘واد  ،ثَ ِّْ هؾول روی كاًِ پژٍّ ّ اٗوط اكْبه  ،رِواى  :اًزْبهاد كوٌُا
اٗواى ىه٘ي . 1341 ،
ـ فْاًل ه٘و ،ؿ٘بس اللٗي ثي ُوبم اللٗي الؾٌَ٘ی  ،ؽج٘ت الَ٘وكی افجبه اكواك ثْو  ،علل ٍْم  ،رِواى :
اًزْبهاد زبثقبًَ ف٘بم .1333 ،
ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ،ؽج٘ت الَ٘و كی افجبه اكواك ثْو  ،ىٗو ًظو هؾول كث٘و ٍ٘بهی ،
علل ٍْم  ،عيء اّـ  ،رِواى  :اًزْبهاد بپقبًَ گلْي.1353 ،
ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ،ؽج٘ت الَ٘وكی افجبه اكواك ثْو  ،ىٗو ًظو هؾول كث٘و ٍ٘بهی  ،علل
ٍْم  ،بپ ِبهم  ،رِواى  :اًزْبهاد ف٘بم .1380 ،
ـ ٍووهٌلی  ،وبـ اللٗي ػجلالوىام  ،هطلغ الَؼلٗي ّ هغوغ الجؾوٗي  ،ثَ اُزوبم ػجلالؾَ٘ي ًْاٗی  ،رِواى :
اًزْبهاد ِْٛهی .1353 ،
ـ ٍووهٌلی  ،اه٘و كّلزْبٍ  ،رن وٍ الْؼوا  ،ثَ ُوذ هؾول ههٚبًی ،بپ كّم  ،رِواى  :اًزْبهاد پلٗلٍ فبّه
.1366 ،
ـ ّجبًکبهٍ ای  ،هؾول ثي ػلی  ،هغوغ االًَبة  ،ثَ رٖؾ٘ؼ ه٘وُبّن هؾلس  ،رِواى  :اًزْبهاد اه٘و ج٘و،
.1363
ـ كٖ٘ؾی فْاكی  ،هغول كٖ٘ؾی  ،ثَ رٖؾ٘ؼ هؾول كوؿ  ،ة  ، 2رِواى  :اًزْبهاد زبثلوّّی ثبٍزبى ،
.1340
ـ هيٌّٗی ٗ ،ؾ٘ی ثي ػجلاللط٘ق  ،لت الزْاهٗـ  ،رِواى  :اًزْبهاد ثٌ٘بك ّ گْٗب . 1363 ،
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ـ هيٌّٗی  ،ى وٗب ثي هؾول ثي هؾوْك  ،آصبه الجالك ّ افجبه الؼجبك  ،روعوَ ػجلالوؽوي ّوكکٌلی  ،رِواى :
هؤٍََ ػلوی اًلَْٗ عْاى .1366 ،
ـ بّبًی  ،اثْالوبٍن ػجلُ ثي هؾول  ،ربهٗـ اّلغبٗزْ  ،ثَ اُزوبم هِ٘ي ُوجلی  ،رِواى  :ثٌگبٍ روعوَ ّ ًْو
زبة .1348 ،
ـ برت ٗيكی  ،اؽول ثي ؽَ٘ي ثي ػلی  ،ربهٗـ علٗل ٗيك  ،ثَ ِّْ اٗوط اكْبه  ،رِواى  :اًزْبهاد
اه٘و ج٘و.1357 ،
ـ زجی  ،هؾوْك  ،ربهٗـ آـ هظلو  ،ثَ رٖؾ٘ؼ ػجلالؾَ٘ي ًْاٗی  ،رِواى  :ارْبهاد اثي ٌٍ٘ب .1335 ،
ـ هَزْكی هيٌّٗی ،ؽول ُ اثی ثکوً ،يَُ الولْة  ،ثَ ِّْ هؾول كث٘و ٍ٘بهی  ،رِواى  :بپ زبثقبًَ
ِْٛهی .1336 ،
ـ ـــــــــــــــــــــــــ ً ،يُذ الولْة  ،ثَ اُزوبم گبی لَزوًظ  ،رِواى  :اًزْبهاد كً٘بی زبة .1362 ،
ـ هؼ٘ي اللٗي ٗيكی  ،اثي عالـ اللٗي هؾول هؼلن  ،هْاُت الِی  ،ثَ ِّْ ٍؼ٘ل ًلَ٘ی  ،رِواى  :اًزْبهاد
اهجبـ .1326،
ـ هٌْی وهبًی ً ،بٕواللٗي ٍ ،و ٜالؼلی للؾٚوٍ الؼل٘ب  ،ثَ رٖؾ٘ؼ ػجبً اهجبـ  ،رِواى ّ :و ذ ٍِبهی
بپ .1328 ،
ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ًَ ،بئن االٍؾبه هي لطبئن االفجبه  ،ثَ رٖؾ٘ؼ ه٘و عالـ اللٗي ؽٌَ٘ی اههْی ،
رِواى  :اًزْبهاد كاًْگبٍ رِواى .1338 ،
ـ ه٘و فْاًل  ،هؾول ثي ٍ٘ل ثوُبى اللٗي فبًّل ّبٍ  ،هّ َٙالٖلب كی ٍ٘ود االهٌبء الولْک ّ القللب  ،علل
پٌغن  ،رِواى  :اًزْبهاد زبثلوّّی ف٘بم .1339 ،
ـ ًَْی  ،هؾول ٍ٘ ،ود ٍلطبى عالـ اللٗي هٌ٘کجوًی  ،رٖؾ٘ؼ هغزجی هٌْ٘ٗی  ،رِواى  :اًزْبهاد ػلوی ّ
كوٌُگی . 1365 ،
ـ ُولاًی  ،هّ٘لاللٗي كٚل ُ  ،هکبرجبد هّ٘لی  ،گوكآّهی هؾول اثوهُْی  ،رٖؾ٘ؼ هؾول ّل٘غ  ،پب َزبى:
اًزْبهاد لَ٘ پٌغبة .1346،
ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ،هکبرجبد هّ٘لی  ،گوكآّهی هؾول اثوهُْی  ،ثَ اُزوبم هؾول ّل٘غ  ،رِواى :
اًزْبهاد اه٘و ج٘و .1379 ،
ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ،عبهغ الزْاهٗـ  ،ثَ ِّْ ثِوي وٗوی  ،علل كّم  ،بپ كّم  ،رِواى :
اًزْبهاد اهجبـ .1362 ،
ـ ّاػع ثلقی ٕ ،لی اللٗي اثْثکو ػجلُ ثي ػوو ،كٚبٗل ثلـ  ،روعوَ هؾول ثي هؾول ؽٌَ٘ی ثلقی  ،رٖؾ٘ؼ
ػجلالؾی ؽج٘جی  ،رِواى  :اًزْبهاد ثٌ٘بك كوٌُا اٗواى .1350 ،
ـ ّىٗوی وهبًی  ،اؽول ػلی فبى  ،ربهٗـ وهبى  ،ثَ اُزوبم هؾول اثواُ٘ن ثبٍزبًی پبهٗيی  ،رِواى :
اًزْبهاد اثي ٌٍ٘ب .1352 ،
ـ ّٕبف الؾٚوٍ  ،كٚل ُ ثي ػجلُ ّ٘واىی  ،رغيَٗ االهٖبه ّ ريعَ٘ االػٖبه  ،رِواى ـ رجوٗي :
اًزْبهاد اثي ٌٍ٘ب ـ عؼلوی . 1338 ،
ة ) هٌبثغ رؾو٘وبری
ـ آهثوی  ،ا .ط ّ٘ ،واى هِل ّؼو ّ ػوكبى  ،روعوَ هٌْ ِو بّق  ،رِواى  :ثٌگبٍ روعوَ ّ ًْو زبة ،
.1353
ـ اّدْلو  ،ثورْلل  ،ربهٗـ هـْـ كه اٗواى  ،روعوَ هؾوْك ه٘و آكزبة  ،رِواى  :ثٌگبٍ روعوَ ّ ًْو زبة ،
.1351
ـ الوبٍی  ،ػلی هؾول  ،ربهٗـ آهْىُ ّ پوّهُ اٍالم ّ اٗواى  ،بپ ِبهم  ،رِواى  :اًزْبهاد اه٘و ج٘و ،
. 1379
ـ اهجبـ آّز٘بًی  ،ػجبً  ،ربهٗـ هـْـ اى ؽولَ ٌگ٘ي رب رْک٘ل كّلذ ر٘وْهی  ،بپ ُْزن  ،رِواى :
اًزْبهاد اه٘و ج٘و.1384 ،
ـ اٗوبًَ٘  ،هغزجی  ،ربهٗـ كوٌُا إلِبى  ،إلِبى  :اًزْبهاد كاًْگبٍ إلِبى .1355 ،
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ـ ثبٍْهس  ،ل٘لْهك ٍ ،لَلَ ُبی اٍالهی  ،روعوَ كوٗلّى ثلهٍ ای  ،رِواى  :هؤٍََ هطبلؼبد ّ رؾو٘وبد
كوٌُگی .1371 ،
ـ ثلو ّ٘ ،ال ؛ عبًبربى ثلْم ٌُ ،و ّ هؼوبهی اٍالهی  ،روعوَ ٗؼوْة آژًل  ،بپ كّم  ،رِواى  :اًزْبهاد
ٍوذ .1386،
ـ ثوّى  ،اكّاهك  ،ربهٗـ اكثی اٗواى ( اى ٍؼلی رب عبهی ) ،روعوَ ػلی إـو ؽکوذ  ،بپ ٍْم  ،رِواى:
اًزْبهاد اثي ٌٍ٘ب .1351 ،
ـ ث٘بًی ّ٘ ،وٗي  ،كٗي ّ كّلذ كه اٗواى ػِل هـْـ  ،علل كّم  ،رِواى  :اًزْبهاد هو ي ًْو كاًْگبُی ،
.1371
ـ صْاهت ،عِبًجقِ ٍ٘ ،و آهْىُ كه ه٘بى هَلو٘ي ،رِواى :اًزْبهاد اٍٍْ .1381،
ـ ىهٗي ْة  ،ػجلالؾَ٘ي  ،گنّزَ اكثی اٗواى  ،بپ ٍْم  ،رِواى  :اًزْبهاد ٍقي . 1385 ،
ـ ٍبًلهى  ،ط  .ط  ،ربهٗـ كزْؽبد هـْـ  ،روعوَ اثْالوبٍن ؽبلذ  ،رِواى  :اًزْبهاد اه٘و ج٘و .1361 ،
ـ ٍلطبًياكٍ  ،ؽَ٘ي  ،ربهٗـ هلاهً اٗواى  ،رِواى  :اًزْبهاد آگبٍ .1364 ،
ـ ٕلب  ،مث٘ؼ ُ  ،ربهٗـ اكث٘بد كه اٗواى  ،علل ٍْم  ،بپ كّاىكُن  ،رِواى  :اًزْبهاد كوكًّ .1382 ،
ـ ؿٌی  ،هبٍن  ،ثؾش كه آصبه ّ اكکبه ّ اؽْاـ ؽبكع  ،علل اّـ ( ربهٗـ ػٖو ؽبكع )  ،رِواى  :اًزْبهاد
ىّاه .1366 ،
ـ ػظ٘وی  ،ؽج٘ت ُ  ،ربهٗـ كوَ ّ كوِب  ،رِواى  :اًزْبهاد اٍب٘ٛو . 1385،

ـ ؿٌ٘وَ  ،ػجلالوؽ٘ن  ،ربهٗـ كاًْگبُِبی ثيه
اًزْبهاد كاًْگبٍ رِواى .1377 ،

اٍالهی  ،روعوَ ًْهُ َبٗی  ،بپ ٍْم  ،رِواى :

ـ لوجزي  ،آى ،رلاّم ّ رؾْـ كه ربهٗـ ه٘بًَ ؿوثی اٗواى  ،روعوَ ٗؼوْة آژًل  ،رِواى  :اًزْبهاد ًی 1372 ،
.
ـ هورْٚی  ،هٌْ ِو  ،هَبئل ػٖو اٗلقبًبى  ،بپ كّم  ،رجوٗي  :اًزْبهاد آگبٍ .1370 ،
ـ هٌ٘واللٗي اؽول ًِ ،بك آهْىُ اٍالهی  ،روعوَ هؾول ٍب ذ  ،رِواى  :ككزو ًْو كوٌُا اٍالهی .1364 ،
ـ ًقَز٘ي  ،هِلی  ،ربهٗـ ٍو ْوَ ُبی اٍالهی آهْىُ ّ پوّهُ ؿوة  ،روعوَ ػجلُ ظِ٘وی  ،هِْل:
آٍزبى هلً هْٙی .1367 ،
ـ ّاهجوی  ،آههًٌْ٘٘ ،ربهٗـ ثقبها ( اى ِي روٗي هّىگبهاى رب ٌْى )  ،روعوَ هؾول هّؽبًی  ،رِواى :
اًزْبهاد ٍوُّ .1380 ،
ـ ٌُوكو،لطق ُ  ،گٌغٌَ٘ آصبه ربهٗقی إلِبى  ،إلِبى  :اًزْبهاد صولی . 1344 ،
ـ کتة ػرتی
ـ الؾوْی  ،االهبم ِّبة اللٗي اثی ػجلُ ٗبهْد ثي ػجلُ  ،هؼغن الجللاى  ،علل كّم  ،ث٘وّد  ،ثی ًبُ 1374،ـ
.م.
ـ کتة اًگليسی
Century Iran , Rout Iedgeـ Lane, George, Early Mongol Rule in Thirteenthـ
Curzon , Taylor a Francis Group. London And New York 2003
ـ هقاالت
ـ رکو٘ل ُوبْٗى ً ،بٕو ً « ،ظبم ّ ًِبكُبی آهْىُ ّ پوّهُ كه رولى اٗواًی آٍ٘بی هو يی »  ،كه:
كٖلٌبهَ هطبلؼبد آٍ٘بی هو يی ّ هلوبى  ،رِواى ٍ ،بـ ِبهم  ،كّهٍ كّم ّ ،وبهٍ  ، 11پبٗ٘ي .1374
ـ َبٗی ًْ ،هٍُ « ،وگنّذ كاًْوٌلاى ّ هوا ي كاًِ كه ؽولَ هـْـ »  ،كه :هغوْػَ هوبالد اّل٘ي
ٍوٌ٘به ربهٗقی ُغْم هـْـ ثَ اٗواى  ،علل كّم  ،رِواى  :اًزْبهاد كاًْگبٍ ِّ٘ل ثِْزی .1379 ،

FARS NESRĠNĠN TARĠHĠ SEYRĠ*
SA‘ÎD-Ġ NEFÎSÎ
Çeviren: Güller NUHOĞLU**
Bugün edebi eserlerimizi yazdığımız dilin doğru adı Zebân-ı Derî‟dir.
Atalarımız baĢlangıçtan beri edebiyatta bu dili kullanmıĢlar ve ona bu ismi
vermiĢlerdir. Bütün belgelerde Ġran‟da kullanılan her dil Zebân-ı Pârsî veya
Fârsî diye adlandırılmıĢ, onun Ġran‟a ait iki türüne Fârsî-yi Derî ve Fârsî-yi
Pehlevî adı verilmiĢtir. Derî ve Pehlevî, Ġran‟da Sâsânîler zamanından bugüne
kadar birlikte kullanılmıĢtır. Derî, Rey ve bugünkü Tahran‟a kadar Ġran‟ın
doğu ve kuzey doğusunun, Pehlevî ise Ġran‟ın diğer kısımlarının dili olmuĢtur.
Derî ve Pehlevî‟nin birbirinden çok az farkı vardır. Bu fark harflerin
mahreci ve bazı müfredattan kaynaklanmaktadır. Her iki dilin yapısı, çekimi
ve kökü birdir. Onun bir kısmı Pârsî-yi Bâstân yani HahâmeniĢîler‟in
dilinden, diğer bir kısmı da Avestâ‟dan gelmiĢtir. Derî dilinin Ġran‟ın Ġslamî
devresinin dili olmasından beri Pehlevî, kendi asli toprağında köylü dili veya
Ģehir dili ya da lehçesi olarak varlığını sürdürmüĢ ve Ġslamî devrede bu dille
söylenen Ģiirlere Fehleviyat denilmiĢtir. Bâbâ Tâhir-i Uryân, Bundâr-i Râzî,
Pûr-i Ferîdûn, Sa‟dî ve Hâfız‟ın Ģiirleri, Azerbeycan Pehlevicesi Ģiirleri, Fars,
Kirman, Huzistan ve diğer bölgelerden günümüze kadar gelen dobeytiler,
Taberî, Mâzenderânî, Gîlek, Tât, Kürdî, Lorî, Bahtiyârî, ġûsterî ve Ġran‟ın
diğer bölgelerindeki köylerden bugüne kadar gelen lehçelerle söylenen Ģiirler
gibi.
Pehlevî nesrinden bize kadar ulaĢan eserler, ZerdüĢtlüğün dini
kitaplarında ya da ZerdüĢtîlerin Ġran‟dan Hindistan‟a götürdükleri ve orada
muhafaza ettikleri metinlerdir. Bu metinlerin hemen hepsi Ġslamî devreye
aittir. Denilebilir ki Sâsânî kitabeleri ve bu devir sikkelerinde kullanılan secili
ifadeler istisna edilecek olursa, elde Sâsânî devri Pehlevîsinden baĢka bir eser
yoktur. MüsteĢriklerin eski parçalarını bilemedikleri ve yanlıĢlıkla EĢkânî
Pehlevîsi, ġimalî Pehlevîsi, ġarkî Pehlevîsi veya Keldânî Pehlevîsi diye
adlandırdıkları Derî diline ait ilk eserler ise M.Ö. yirmili yıllara ait olup ilk
eserlerin verildiği o günden günümüze kadar yaklaĢık bin dokuz yüz yetmiĢ
yıl geçmiĢtir. Bu müddet zarfında bu dil Ġran‟da veya en azından eski Ġran‟ın
doğu ve kuzey doğu kısımlarında yaygınlık kazanmıĢ; sadece geçmiĢte değil,
Ģimdi bile çeĢitli köylerin dil ve lehçeleri aynı bölgelerde bugüne kadar
kullanılmıĢtır. Buna ilaveten bugün, 1975 yıllık süre zarfında müsteĢriklerin
yanlıĢ adlandırdıkları ve tarihi seyir sırası ile EĢkânî, Pârtî, Mânevî veya
Pâzend adını verdikleri dillere ait birçok esere sahibiz. Ġslam‟dan sonraki
devrede Ġran‟ın doğusunda ortaya çıkan ve bugünkü edebi dilimizin aynısı
* Ber-gozîde-i Mutûn-i Fârsî, be-kûĢiĢ-i Menûçihr-i DâniĢ-pejûh, Tahran 2003, s. 18-46.
** Dr., Ġstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü.
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olan Derî dilinin son evresinden kalan en son belge, h. 346‟da yani 1028 yıl
önce yazılmıĢ olan ġâhnâme‟nin mukaddimesidir. Bu metin, Derî dilinin bin
küsür yıllık değiĢim sürecini belirleyen yegâne belgemizdir.
Bu devreden kalan eser ve risalelerin incelenmesiyle Fars nesrinin
geliĢim evreleri anlaĢılabilir. Hicri IV. asırda yani Sâmânîler devrinde Derî
nesri henüz çok sade ve Pehlevî nesrine çok yakındır. Arapça kelimeler çok
sınırlı olmakla birlikte bu hususta belirli bir düzen yoktur. Olsa bile bugün
bizce malum değildir. Mesela Bel‟amî‟nin Târîh-i Taberî tercümesinde
olaylar anlatılırken hemen hemen her yerde „harb‟ kelimesi kullanıldığı halde
çok daha revaçta olan „ceng‟ veya daha uzak anlamlı „rezm‟, „neberd‟,
„kârzâr‟, „peykâr‟ v.b. kelimeler göze çarpmaz. Sanki o günlerde Arapça
„harb‟ kelimesine, benzeri Farsça kelimelerin karĢılamadığı özel bir anlam
yüklenmiĢtir.
Genel olarak bu devrede Derî dilinin nesri çok sade, akıcı; cümleler her
yerde kısa ve kesik kesiktir. Kesinlikle eĢ anlamlı kelimeler görülmez.
Çoğunlukla sıfat mevsuftan öncedir. ĠĢte bu, Derî dilinin eski üslubudur.
Pehlevîde de daima böyle olmuĢtur. Sâmânî devri ve hicri IV. asırdan kalan
Kitâbü‟l-Ebniye an Hakâyiki‟l-Edviye, Ebû Bekr Rebi‟ b. Ahmed Acvînî-i
Buhârî‟nin Hidâyetü‟l-Müteallimîn‟i, Ebu‟l-Müeyyed-i Belhî‟nin Acâyibü‟lBüldân veya Acayibü‟d-Dünyâ‟sı, Hudûdü‟l-Âlem Mine‟l-MaĢrik ile‟lMağrib, Tercüme-i Tefsîr-i Taberî, Ebû Nasr Huseyn b. Ali-yi Kummî‟nin
Kitâbü‟l-Bâri‟ der Ahkâm-i Nücûm‟u, Ġbn Sînâ ve Ebû Reyhân-i Bîrûnî‟nin
Farsça risaleleri gibi eserler bugüne kadar gelebilmiĢtir. Öyle anlaĢılıyor ki bu
devrin sonlarında tıp, riyâziyat, nücûm v.b. tabii ilimlerde Derî diliyle kitap
yazanların, gerekli gördükleri her ilmî ıstılahı Arap dilinden almaları ve bu
yöntemin o zamanın zevk sahibi Ġranlılara ağır gelmesi, onların Derî diliyle
ıstılahlar bulup Arap dilindeki ıstılahların yerine kullanmaya çalıĢmalarına
sebep olmuĢtur. Ġbn Sînâ‟nın DâniĢnâme-i Alâyî‟de ve Ebû Reyhân-i
Bîrûnî‟nin Kitâbu‟t-Tefhîm‟de yaptığı gibi. Bana göre bu yani ilmî
ıstılahlarda bile Farsçayı Arapçaya tercih etmek, aslında Ġsmâiliyye„nin
taassubundan kaynaklanmaktadır. Çünkü Ġbni Sînâ Ġsmâilî bir aileden idi ve
Ebû Reyhân da Ġsmâiliye mensubu idi. Aynı ilgiyi sonraki asırlarda Nâsır-ı
Husrev‟in Fars diliyle yazdığı çeĢitli kitaplarda ve hatta Ebû Ya‟kûb-i
Segezî‟nin Farsçaya tercüme ettiği KeĢfü‟l-mahcûb‟da da görmekteyiz.
Bunun sebebi Ġsmâiliye‟nin, halkı ve toplumu kendine çekmeye daha fazla
önem vermesidir. Ancak onlar, seçkin kiĢileri celb etmek yerine, halk
tabakasını celb etmeye daha fazla önem vermiĢlerdir. Bu nedenle bu grubun
talimine özel bir gayret göstermiĢlerdir. Onlara Ta‟lîmiye denilmesi bu
yüzdendir. Hiç Ģüphe yoktur ki kendi talimatları için Ġran halkının ana dilini
kullanmaları gerekiyordu. Derî dilini seçmeleri ve onun değer kazanması ve
geniĢlemesine çalıĢmaları bundan dolayı idi.
Hicri V. asırda ve Gazneliler devrinde de Sâmânî devrindeki nesir
üslubu aynen devam etti. Nitekim Zeynü‟l-ahbâr yazarı bu dili kullanmıĢtır.
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Bu devirde, Ömer Hayyâm‟ın Nevrûznâme‟si, Hucvîrî‟nin KeĢfü‟lMahcûb‟u, Ebû Ġbrâhîm Müstemlî-yi Buhârî‟nin Nûrü‟l-Mürîdîn‟i, Ebu‟lHasan Harakânî‟nin Nûrü‟l-Ulûm‟u, Ebu‟l-Me‟âlî-yi Gaznevî‟nin Beyânü‟lEdyân‟ı, Nizâmülmülk‟ün Siyâsetnâme‟si, Emîr Unsûru‟l-meâlî‟nin
Kâbûsnâme diye bilinen nasihatnâmesi, Ġmâm Huccetu‟l-Ġslâm Muhammed
Gazzâlî‟nin Farsça kitap ve risaleleri, Gazzâlî‟nin kardeĢi Ahmed-i
Gazzâlî‟nin Kitâbü‟s-Sevânih fi Meâni‟l-AĢk‟ı, Ebû Nasr-ı Kabâvî‟nin
Tercüme-i Târîh-i Buhârâ‟sı gibi önemli kitapların hepsi aynı üslupla
yazılmıĢtır. Bu arada sadece Ebu‟l-Fazl-i Beyhakî‟nin Câmiü‟t-tevârîh veya
Câmi‟ fî Târîh-i Âl-i Sebüktekin adlı hacimli kitabının bize kadar ulaĢan
Târîh-i Mes‟ûdî kısmı bu kuralın dıĢındadır. Bu kitapta, diğer kitaplarda
bulunan kısa ve kesik cümleler yerine, zaman zaman Derî dilinin basit yapısı
ve kurallarının dıĢında, cümlenin ögelerinin yerlerinin değiĢtiği, takdimtehire uğradığı uzun ve girift cümleler görülmektedir. Kitabın muhtelif
yerlerinden, bize kadar ulaĢan bu nüshanın temize çekilmiĢ nüsha olmadığı,
muhtemelen müellifin daha sonra edebî ve sade bir dil ile temize çekmeyi
amaçlayıp günlük olarak tuttuğu notları olduğu anlaĢılmaktadır. Dolayısıyla o
zamanın Gazneli sâhib-dîvân-ı risâlet‟i Ebû Nasr-ı MuĢkân‟ın inĢası ile
nakledilen o günkü mektupların kitabın inĢası ile farklı oluĢu, bunların daha
akıcı ve daha sade olması; yine aynı Ģekilde, halifeden gelen Arapça
mektupların ve onlara yazılan cevapların tercümelerinin de daha sade ve akıcı
olması bunu göstermektedir.
Bu devrin kitaplarının ikinci istisnası Hâce Abdullah-i Ensârî‟ye nispet
edilen risalelerdir. Bu risalelerin hepsinde seci, kafiye ve çokça tekrarların
yapıldığı yeni bir üslup görülür. Bunlarla devrin diğer eserleri arasında çok
fazla farklılıklar vardır. Aynı sebepten dolayı benim görüĢüme göre sayıları
oldukça fazla olan bu Farsça risalelerden bir kısmı kesinlikle V. H. asrın
meĢhur sufîsi Abdullah-i Ensârî‟ye ait değildir. Belki X. H. asır
Hindistan‟ında yaĢayan ve hicri 1006‟da bu dünyadan ayrılan sufî Ģeyhlerden
Abdullah Ensârî-yi Sultânpûrî‟ye aittir. Bunun ispatının birçok delili vardır.
Ġlki, bu risalelerde Sa‟dî‟nin Gülistân‟ından bazı ibareler görülmektedir.
Ġkincisi, onlarda Abdullah-i Ensârî ve V. H. asırdan sonraki zamanlara ait bir
kısım tarihi olaylar bulunmaktadır. Üstelik bu risalelerin müellifi sonlarında
Ensârî, Pîr Ensâr, Pîr-i Herî mahlaslı Ģiirler söylemiĢ ki V.H. asırda bu tür
mahlaslar gazel veya kıt‟anın sonunda kesinlikle kullanılmamıĢtır. Üstelik bu
Ģiirlerde V.H. asrın diğer Ģairlerinin eserlerinde görülmeyen kelimeler vardır.
Bütün bunlar bir tarafa nesirde müsecca ve mukaffa üslubun ilk olarak Arap
dilinde kullanıldığı kesindir. IV. ve V. asırlarda Ebû Bekr-i Harizmî (ölm.383
H.), Bedîuzzamân-ı Hemedânî (ölm. 398 H.), Ebû Bekr-i Utbî (ölm.427 H.)
bu tarzı kullanmıĢ, onlardan sonra ise Fars dilinde sadece VI. H. asırda rağbet
görmüĢtür. Hamîduddîn-i Belhî Makâmât-ı Hamîdî‟yi, Makâmât-ı Harîrî
(ölm.516), ZemahĢerî (ölm.538)‟nin Makâmât ve Etvâkü‟z-Zeheb‟i ve
ġerefuddîn Abdu‟l-Mü‟min-i ġeferve‟nin Etbâku‟z-Zeheb‟inden taklitle
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yazmıĢtır. Bu Ģekilde Derî dili üslubunun kesin ve rayiç tarzı, hicri V. asır
boyunca IV. H. asır ve Sâmânî devri üslubunun aynısı olarak devam etmiĢtir.
Hicri VI. asırda Necmuddîn-i Kübrâ, Mecduddîn-i Bağdâdî, Azîzuddîni Nesefî, Rûzbihân-i Baklî, Bahâuddin-i Veled, Ahmed-i Câm, ġihâbuddîn-i
Suhreverdî, ġâh Sincân-i Hâfi, Ebu‟n-Necîb-i Suhreverdî, Ebû Nasr Hângâhîyi Serahsî, Aynu‟l-Kuzzât-ı Hemedânî, Abdulkâdir-i Gîlânî gibi tasavvuf
Ģeyhleri ve Ġmâm Fahr-ı Râzî, Ömer b. Sehlân-ı Sâvecî, Seyyid Ġsmâil-i
Gurgânî, HubeyĢ b. Ġbrâhîm-i Tiflîsî, ġeyh-i ĠĢrâk ġîhabuddîn-i Maktûl,
Hasan b. Kattân-ı Mervezî‟nin Keyhân-ı ġinâht‟ı, Muhammed b. Mes‟ûd-i
Gaznevî‟nin Kifâyetü‟t-Ta‟lîm‟i, NîĢâbûrî‟nin Tefsîr-i Beyânü‟l Hakk‟ı,
Seyfuddîn-i Dervâcekî ve Ebu‟l- Fütûh-i Râzî‟nin Tefsîr‟leri, Muhammed b.
Münevver‟in Esrâr-ı Tevhîd‟i, Attâr‟ın Tezkiretü‟l-Evliyâ‟sı, Zahîrî-yi
NîĢâbûrî‟nin Selçûknâme‟si, Abdülcelîl-i Kazvînî‟nin Mesâlibü‟n-Nevâsıb
isimli Redd-i Fezâyihü‟r-Revâfiz‟i, Râvendî‟nin Râhatü‟s-Südûr‟u, Ġmâm
Ebu‟l-Hasan-ı Beyhakî‟nin Târîh-i Beyhak ve diğer eserleri, Mücmelü‟tTevârîh ve‟l-Kısas, Tercüme-i Târîh-i Sîstân, Muhammed-i Avfî‟nin
Cevâmi‟ü‟l-Hikâyât ve Levâmi‟ü‟r-Rivâyât‟ı, Muhammed b. Ömer
Râdûyânî‟nin Tercümânü‟l-Belâğa‟sı gibi bu devrin ünlü bilginlerinin eserleri
de aynı Ģekildedir ve hicri III. ve IV. asrın aynı sâde ve akıcı üslubunu
kullanmıĢlardır.
Ancak yine aynı asırda Fars nesrinde yeni bir üslup ortaya çıkmıĢtır ki
250 yıla yakın Ġran‟da çok ilgi görmüĢ ve birçok kitap bu üslupla yazılmıĢtır.
Bu, Arapça kelimelerin kullanımında aĢırılığa varan; Arapça müfret ve
terkiplerin hatta cümlelerin, Ģiirlerin, ayetlerin, hadislerin olabildiğince
kullanılmasının amaçlandığı bir üsluptur. ReĢîduddîn-i Vatvât‟ın MünĢe‟ât ve
kitapları, Müntecibuddîn-i Cüveynî‟nin Atabetü‟l-Ketibe‟si, Bahâuddîn-i
Bağdâdî‟nin et-Tevessü‟l ile‟t-Teressül‟ü, Nizâmî-yi Arûzî‟nin Çehâr
Makâle‟si, Muhammed b. Gâzî-yi Malatyevî‟nin Ravzatü‟l-Ukûl‟ü,
Raziyuddîn-i NîĢâbûrî‟nin Mekârimü‟l-Ahlâk‟ı, Ahmed b. Hamîd-i
Kirmânî‟nin Ikdü‟l-Ûlâ‟sı, Ebu‟l-Me‟âlî-yi ġîrâzî‟nin Tercüme-i Kelile ve
Dimne‟si, Zahîrî-yi Semerkandî‟nin Sindbâdnâme ve Ağrâzü‟r-Riyâse‟si,
Zeyderî‟nin Nefsetü‟l-Mesdûr‟u, Hasan-ı Nizâmî‟nin Tâcü‟l-Me‟âsir‟i,
Muhammed-i Avfî‟nin Lubâbü‟l- Elbâb‟ı, Bahâuddîn ibn Ġsfendiyâr‟ın Târîh-i
Taberistân‟ı az-çok bu özel üslubun örnekleri sayılır.
Bu devrede hicri 559‟da ölen Hamîduddîn-i Belhî, Bedîuzzamân,
Harîrî, ZamahĢerî ve ġerefuddîn-i ġeferve‟yi taklitle hicri 551‟de Makâmât-ı
Harîrî‟yi yazmıĢ, böylece tekrarlar ve eĢ anlamlı kelimelerle dolu seci ve
kafiyeli nesri teĢkil edip Fars diline bir yenilik getirmiĢ ve bu özel üslup
sonraki devirlerde de revaç bulmuĢtur.
Hicri VII. asırda büyük yazarlardan bir gurup henüz aynı sadelik ve
akıcılığı nesirde kullanıyor, edebî ve daha ziyade tarih kitaplarında bu üsluba
ilgi gösteriyorlardı. Tasavvuf Ģeyhleri de aynı üslupla kitaplar yazıyorlardı.
Minhâc-i Sirâc-i Gûzgânî‟nin Tabakât-i Nâsirî‟si, ReĢîduddîn Fazlullah‟ın
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Câmi‟ü‟t-Tevârîh‟i, Seyyid Murtezâ Dâ‟î-yi Râzî‟nin Tabsıratü‟l-Avâm‟ı ve
Necmuddîn-i Râzî, ġihâbuddîn-i Suhreverdî, ġemsuddîn-i Eflâkî, Sadruddîn-i
Konyevî, Hamdullah Müstevfî- yi Kazvînî, Efzaluddîn-i KâĢânî, Fahruddîn-i
Irâkî, Rüknuddîn Alâuddevle-yi Simnânî, Ġbn Bîbî, Ebu‟l Kâsım-ı KâĢânî,
Mu‟înuddîn-i Segizî, Kutbuddîn BahtiyârâveĢî-yi Kâkî, Raziyuddîn-i Lâlâ,
Hamîduddîn-i Nâgûrî, ġihâbuddîn Tûrân PuĢti, Nûruddîn Esferâyinî- yi
Küsûnî, Ali-yi Râmitînî, Sa‟duddîn-i Hamavî, Seyfuddîn-i Bâherzî ve
Ferîduddîn Genc ġukr-i Dehlevî‟nin eserleri bu üslupla yazılmıĢ en ünlü
eserlerdir.
Bu devrede, Ġbn Sînâ ve Ebû Reyhân-i Birûnî‟nin Derî dili ile ilmî
ıstılahlar icat etme ve onları Arap dilindeki ıstılahlar yerine kullanmakta
gösterdiği gayreti, meĢhur bilgin Efzaluddîn-i KâĢânî de göstermiĢtir. Bu
sebeple onun önemli birçok eseri sade Derî dilinin en güzel örneklerinden
sayılmaktadır. Halbuki Hâce Nâsıruddîn-i Tûsî, Kutbuddîn-i ġîrâzî,
Nâsıruddîn-i Beyzâvî gibi bu devrin ünlü ulemasının bir kısmı ilmî
kitaplarında örnek aldıkları kiĢilerden daha çok Arapça kelime ve ıstılah
kullanmıĢtır.
Ancak bu devirde Arapça kelimeleri kullanmadaki mübalağa da önem
kazanmıĢ hatta Târîh-i Mu‟cem olarak bilinen Kitâb-ı Mu‟cem fi Âsâr-i
Mülûku‟l-Acem kitabının müellifi ġerefuddîn Ebu‟l-Fazl Fazlullah Râcî-yi
Huseynî, Târîh-i Vassâf olarak bilinen Tecziyetü‟l-Emsâr ve Tezciyetü‟lA‟sâr kitabının Vassâfü‟l-Hazret lakaplı müellifi ġihâbuddîn Abdullah b.
Fazlullah-ı ġîrâzî inĢa üslubunda mübalağa derecesini doruğa ulaĢtırmıĢlar,
öyle ki birçok yerde bağlaçlardan baĢka bütün kelimeleri Arap dilinden
almıĢlardır. Bu anlamda bu devreden kalan güvenilir kitaplar: ġerefuddîn-i
Curfâdakânî‟nin Tercüme-i Târîh-i Yemînî‟si, Abdulmelik-i Cuveynî‟nin
Târîh-i CihânguĢâ‟sı, ġems Kays-i Râzî‟nin el-Mu‟cem fi Me‟âyir-i EĢ‟âr‟ı,
Fahruddîn-i Benâkıtî‟nin Ravza-i Ûlî‟l-Elbâb‟ı, Müntecibuddîn-i Yezdî‟nin
Simtu‟l-Ulâ ve Durretü‟l-Ahbâr‟ı, Sa‟duddîn-i Verâvînî‟nin Merzbânnâme‟sidir.
VII.H. asırda yazılmıĢ en önemli mensur eser, Sa‟dî‟nin Gülistân‟ıdır.
Yazıldığı ilk günden beri Fars dilinin kullanıldığı ülkelerin hepsinde büyük bir
ilgi görmüĢ ve çok okunmuĢtur. Daha ilk okuldan itibaren ders kitabı olmuĢ,
yazarlar tarafından kaçınılmaz bir Ģekilde örnek alınmıĢ ve telifinden bu yana
bunca zaman geçmesine rağmen birçok taklidi yapılmıĢtır. Luknov‟da yanlıĢ
olarak Hâristân ismiyle basılan Mecduddîn-i Hâfî‟nin Ravza-i Huld veya
Ravzatü‟l- Huld‟ü, Câmî‟nin Bahâristân‟ı, Mu‟înuddîn Mu‟îni-yi Cuveynî‟nin
Nigâristân‟ı, Safî ismini mahlas olarak kullanan Alî b. Huseyn Vâiz-i
KâĢifî‟nin Letâyifü‟l-Tevâyif‟i, Kemâl PâĢâzâde‟nin Nigâristân‟ı, Hâc
Muhammed- i Fevzî‟nin Bulbulistân‟ı, Kâânî‟nin PerîĢân‟ı, Mirzâ Agâ Hân-i
Kirmânî‟nin Rıdvân‟ı, Vakâr-ı ġîrâzî‟nin Encümen-i DâniĢ‟i, Edîb-i
Kirmânî‟nin Hâristân‟ı, Mirzâ Ġbrâhîm Medâyih-i Nigâr TefriĢî‟nin
Mulistân‟ı, Hâc Mirzâ Ali Ekber Han Kâimmakâmi‟nin Cân-ı Cihân‟ı gibi.
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Sa‟dî‟nin, Gülistân‟da mukaffa ve müsecca nesir üslubunu zirvesine
ulaĢtırdığı açıktır. O bu san‟atta öyle maharet göstermiĢtir ki seci ve
kafiyelerinin çoğu tamamen tabiidir ve hiçbir Ģekilde tasannu ve tekellüf
yoktur. Fakat hiç Ģüphe yok ki bu beceri daima sadece ona ait olacak ve baĢka
birisi, müsecca, mukaffa, masnu‟ ve mütekellif nesri onun gibi bu sadelik ve
akıcılıkta kullanamayacaktır.
VIII. H. asırda, bir önceki asır edebiyatının uzantıları bütün dallarda
olduğu gibi, nesirde de tamamen geçerlidir. Bazı yazarlar bu sade ve akıcı
üslupla güzel kitaplar yazarken diğer bir grup da Arapça kelimeleri
kullanmakta mübalağaya varan üslubu tercih etmiĢtir. Bu asrın sade ve akıcı
tarzda yazılmıĢ kitapları: Ubeyd-î Zâkânî, Bushak-ı At‟ime diye meĢhur Ebû
Îshâk-ı ġîrâzî, Ġzzuddîn- i KâĢânî, ġah Nimetullah-i Velî, Mir Seyyid Ali- yi
Hemedânî ve Alâaddîn-i Attâr‟ın eserleri; ġebânkâreî‟nin Mucmeu‟l- Ensâb‟ı,
ġemsuddîn-i Âmulî‟nin Nefâyisü‟l- Fünûn‟u, Ziyâuddîn-i Berenî‟nin eserleri,
ġems-i Sırâc-i „Afîf‟in Târîh-i FîrûzĢâhî‟si, Ġbn Bezzâz‟ın Safvetü‟s-Safâ‟sı,
Zerkûb‟un ġîrâznâme‟si, Evliyâullah-ı Âmulî‟nin Târîh-i Rûyân‟ı, Mir Seyyid
ġerîf-i Gurgânî‟nin eserleri, Abdulcelîl-i Yezdî‟nin Tevârîh-i Âl- i Bermek‟i,
Muhammed b. Osman‟ın Firdevsü‟l-MürĢidiyye‟si ve Bahâuddîn-i
NakĢibendî‟nin eserleridir. Arap dilinde tekellüflü ve mübalağalı inĢa ile
yazılanlar ise: HindûĢâhî‟nin Tecâribü‟s-Selef‟i, Mu‟înuddîn Muallim-i
Yezdî‟nin Mevâhib-i Ġlahî‟si, Muhammed b. Muhammed Nizâm Huseynî-yi
Yezdî‟nin el-Irâze fi Hikâyeti‟s-Selcukiyye‟sidir. Yine VIII. H. asır nesrinde
kinayelerin, tekellüflerin, yorumlamaların, pek çok teĢbihin ve eĢ anlamlının
çokca kullanıldığı, boĢ ve anlamsız sözlerin hoĢ görüldüğü yeni bir üslup
meydana gelmiĢtir.
Huseyn b. Es‟ed b. Huseyn-i Dehistânî‟nin zaman zaman bu üslup
özelliklerini taĢıyan Tercüme-i Ferecü Ba‟de‟Ģ-ġidde isimli eseri eldeki ilk
eserdir. Bu kitabın tercümesinin el yazma nüshalarında müterciminin nesebi
el-Veyzî diye yazılmıĢken, basma nüshalarında el-Müeyyedî olarak tahrif
edilmiĢtir. Bu Ģahsın, ġehriyâr‟da günümüzde de bilinen el-Veyz köyü
halkından olduğu ve Kadı Ebû Ali Muhsin b. Ali Tenûhî, Ferecü Ba‟de‟Ģġidde isimli kitabını 670 H. Civarında Farsçaya tercüme ettiği bilinmektedir.
ĠĢte bu tercümede bazen, yorumlama veya kinayeli söz kullanmalar bulunsa
da bu üslubu VIII. H. asırda ilk defa ġerefuddîn- i Râmî Enîsü‟l-UĢĢâk adlı
eserinde kullanmıĢ, ondan sonra Hintli ariflerden olan ve hicri 751‟de ölen
Ziyâuddîn-i NahĢebî, Tûtînâme, Silk u Sülûk, Cüz‟iyât u Külliyât, AĢere-i
MübeĢĢere, Gülrîz ve Lezzetü‟n-Nisâ‟ gibi birçok eserinde uygulamıĢ,
olgunlaĢtırmıĢ ve ondan sonra da hicri IX. asırda çok ilgi görmüĢtür.
Nizâmuddîn Evliyâ, Hâce-i Azîzân olarak bilinen Ali-yi Râmîtenî,
ġerefuddîn ġah Ebu Ali Kalender-i Pânîpetî, Nâsıruddin Mahmûd Çerâğ-ı
Dehlî, ġeyh Mahmûd-i EĢnevî ve Hâcû-yi Kirmânî gibi VIII. H. asrın
mutasavvıflarından birkaç kiĢi daha eserlerinde zaman zaman bu tür kinaye,
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istiare ve tekellüfleri kullanmıĢlardır. Fakat bu yazarlar bu konuda aĢırılığa
kaçmamıĢlardır. Yine de bu üslupta ifrat hicri IX. asrın özelliklerindendir.
Hicri IX. asırda Fars nesrinde önceki asırlarda çoğu yazarın tarzı olmuĢ
olan sadelik ve akıcı üslup terk edilmiĢ ve öncekinden daha çok istiare,
kinaye, eĢ anlamlılar ve tekellüflerle boĢ yere uğraĢılmıĢtır. Ancak
Abdurrahman-ı Câmî, Ubeydullah Ahrâr-ı Semerkandî, Celâluddîn
Muhammed-i Pârsâ, Kutbuddîn Ebû Yezdî, Abdullah b. Muhyî Cehremî-yi
ġîrâzî, Allâme Celâluddîn-i Devvânî, ġemsuddîn Muhammed b. Yahyâ Esîrîyi Lâhîcî, Hâce Muhammed b. Mahmûd-i Pârsâ, Abdulgafûr-i Lârî, Seyyid
Muhammed Gisûdırâz, ġerefuddîn Yahyâ-yi Munîrî, Âzerî-yi Tûsî, ġah Dâîyi ġîrâzî, Zeynuddîn Ebu Bekr-i Hâfî, Ya‟kûb b. Osman-ı Çerhî, Kadı Mîr
Huseyn-i Meybudî, Gıyasuddîn CemĢîd-i KâĢânî, Mollâ Ali-yi KuĢcî,
Nizamuddîn Abdulala-yi Bircendi ve Seyyid Zahiruddîn-i MaraĢi gibi birkaç
kiĢi hâlâ sadeliği savunmaktaydı.
Hicri IX. asır nesrinde dikkat çeken Ģey, asrın sonuna kadar henüz
Ġran‟ın ilmî dili olan ve büyük bilginlerden çoğunun eserlerini kaleme aldığı
Arap dilinin, bu asırda değerini kaybetmesi ve asrın ilmî kitaplarından
birçoğunun Farsça ile yazılmıĢ olmasıdır. Bir diğer Ģey de bu devrede
Timurlular sarayında tarih yazmaya özel bir ilgi gösterilmesi; pek çok genel,
bazen de Timurî tarihlerinin Farsça yazılmasıdır. Fakat bu kitaplarda da o
devirde kullanılan ve geçerli olan adetler doğrultusunda kinayeler, istiareler
ve sun‟i ibarelerden vaz geçilememiĢtir. Buna rağmen Arapça kelimeleri
kullanmakta mübalağa eden kimseler çok az sayıdadır. Bu devrin ünlü
yazarları arasında bu tarzda yazan sadece üç kiĢinin ismi zikredilebilir: Ġbn
ArabĢâh, Emînuddîn Fazl b. Rûzbihân-ı Hanci, Sâyinuddîn Ali-yi Türke.
Bu asrın büyük yazarları arasında yine, nispeten daha sade yazan ve
daha az kinaye, istiare, tekellüf ve tasannu‟ kullananlar arasında Hasan b.
ġihâb-ı Yezdî, Husrev-i Ebû Kûhî, Fasîhî-yi Hâfî, Kadı Ġhtiyâruddîn-i Türbeti,
Târîh-i Hayrât müellifi Muhammed b. Fazlullah, Hândmîr, Mîrhând,
Kemâluddîn Huseyn-i Hârizmî, Emir Seyyid Asîluddîn-i DeĢteki, Pîr Cemâliyi Erdistânî, Ali b. ġemsuddîn-i Lâhîcî, Ahmed b. Huseyn Kâtib-i Yezdî,
DevletĢâh-ı Semerkandî, Mîrcân-ı Esferencâbâdî‟nin isimlerini saymak
gerekir.
Bu üslupta mübalağaya kaçanlar ise, Hâfız-ı Ebrû, Mu‟înuddîn-i Ferâhî,
Mu‟înuddîn-i Zemcî-yi Ġsfezârî, Nizâmuddîn-i ġâmî, ġerefuddîn Ali-yi Yezdî,
Kemâluddîn Abdurrezzâk-ı Semerkandî, Ġdrîs b. Ali-yi Bitlisî, Hâce
Ġmâduddîn Mahmûd-i Kâvân, ġihâbuddîn Abdullah-ı Mervârîd ve Sadruddîn
Emînî-yi Herevî olarak zikredilebilir.
Hicri IX. asırda istiare ve kinaye yüklü bu üslubun öncüsü olarak, bu
özel tarzda herkesten ziyade mübalağa yapan ünlü vâiz, Mu‟înuddîn Huseyn-i
KâĢifî‟dir.
Hicri X. asırda, bir önceki asır Fars nesrinde geçerli olan adetler aynı
Ģekilde ilgi görmüĢ, sadece az bir değiĢiklik meydana gelmiĢtir. Bunların ilki,
artık kimsenin kesinlikle nesirde önceki asırlarda bir takım kitaplarda
uygulanan Arapça kelime kullanımındaki mübalağa ve aĢırılığa riayet
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etmemesi ve bu beğenilmeyen tarzın, kesin olarak terk edilmiĢ olmasıdır.
Diğeri, ġîa Mezhebinin yayılmasına özel bir ilgi ve özen gösteren Safevî
hükümdarlarının, Ġran halkının önceleri ġâfiî daha sonra da Hanefî olması
sebebiyle, Ġran‟da ġîa Mezhebini yaymak için kâfi miktarda tebliğci veya dini
lider bulamamaları; bu sebeple Cebel-i Âmil-i ġâm, Bahreyn, Lehsa‟ veya
Ehsa‟ v.d. gibi, ġîa‟nın daha yaygın olduğu diğer ülkelerden bir grup insanı
Ġran‟a getirmeleridir. Çünkü hayatlarını devam ettirmek için çaresiz kalan bu
insanlar kitaplar yazmıĢ, ancak henüz Farsça bilmedikleri için kitapları
Arapça yazmak zorunda kalmıĢ ve böylece hicri X. asırda Arapça yeniden
ilmî, özellikle de dinî eserlerde önem kazanmıĢ; nesirde istiare, kinaye,
tekellüf ve tasannu‟lu üslup hicri IX. asırdaki gibi rağbet görmüĢtür.
Hicri X. asır boyunca hemen hemen nesir eserlerin hepsinde, hicri IX.
asırda giderek ilgi gören; yani kinaye, istiare, eĢ anlam, tekellüf ve
tasannu‟ların kullanıldığı üslup, yegâne üslup olmuĢtur. Ancak yazarların
zevkine göre bazan az bazen daha fazla görülür.
Mollâ Huseyn-i Kerbelâyî, Mahmûd-i Dehdâr, Kadı Ahmed-i Gaffârî,
Emir Yahyâ-yi Kazvînî, HûrĢâh b. Kubâd-ı Irakî, Muslihuddîn-i Lârî, Mollâ
Ahmed-i Tetevî, Mollâ Tâhir-i Sebzvârî, Hasan Bik-i Hâkî, Mahmûd b.
Hidâyetullah-ı Natanzî, Nizâmuddîn Ahmed-i Herevî, ġâh Tâhir-i Encidânî,
Fahruddîn Ali-yi Zevârî, ġeyh Ya‟kûb-i Sarfî, Mollâ Fethullah-i KâĢânî, Emir
Gıyasuddîn-i DeĢtekî, Takiyuddîn Evhadî-yi KâĢânî, Kadı Nûrullah-ı ġûsterî,
Emîn Ahmed-i Râzî, Fahruddîn Ali Safî-yi Beyhakî, Mîrzâ Cân Bâğ-novî,
Mollâ Ebu‟l- Hasan-ı DâniĢmend, Muhammed b. Mahmûd-i Dehdâr bu tür
sanatları daha az kullanmıĢlardır. Mübalağaya kaçanlar ise, Fuzûlî-yi
Bağdâdî, Hasan Big Rûmlu, Emir Mahmûd b. Handmîr, Abdulkâdir-i
Bedâvunî, Kahraman Mîrzâ Hân-ı Hânân, Bâbür‟ün kızı Gülbeden Bigem,
Ebu‟l- Fazl b. Mübârek, Ebu‟l-Feyz Feyzî, Sultan Muhammed Fahrî, Sâm
Mîrzâ-yı Safevî, Mîr Takiyuddîn Zikrî-yi KâĢânî, Emir ġerefuddîn-i Bitlisî ve
Hân Ahmed-i Gîlânî‟dir.
Hicri X1. asır, tamamen hicri X. asrı takip etmiĢtir. Edebî tarzlarda
kesinlikle bir değiĢiklik görülmez. Yazarların ekseriyetinin, kinaye, tekellüf
ve tasannu‟ kullanmaktaki çabası aynen devam etmiĢtir.
Aynı Ģekilde ruhanî liderler de eserlerini genellikle Arapça yazmıĢ,
Farsça yazan olsa bile sade, akıcı ve tabii bir Farsça kullanmamaya özen
göstermiĢlerdir. Mesela, Mollâ Muhammed Bâkır-ı Meclisî‟nin kitaplarında
bu kusur çok açıktır.
Bu devrede Farsça kıssa ve hikâye yazma özel bir ilgi kazanmıĢ,
eskiden beri dillerde dolaĢan Ġskendernâme, Muhtârnâme, Ebû Muslimnâme,
Dârâbnâme, Rumûz-i Hamza v.b. kıssalar, yeniden kendi zamanlarının
inĢasıyla yazılmıĢ veya Huseyn-i Kurd, Çihil Tûtî, NûĢ-Âferin v.b. yeni
destanlar kaleme alınmıĢtır.
Bu usul Ġran, Hind ve Türkiye‟de saray münĢaatları ve resmî
mektuplarda bile kullanılmıĢtır. Tarih yazıcılığı da Ġran‟da olsun Hindistan‟da

DOĞU ARAġTIRMALARI 6, 2010/2

139

olsun çok değer kazanmıĢ, fakat tarihler bile tekellüf, istiare ve kinayelerden
kurtulamamıĢtır.
Bu devre yazarları da iki guruba ayrılır: Mîrzâ Celâl Müneccim-i
Yezdî, Mîrzâ Big Huseyn- i Gunâbâdî, Mîrzâ Tâhir Vahîd-i Kazvînî, kardeĢi
Mîrzâ Muhammed Yûsuf-i Vâle, Kadı Mîr Ahmed MünĢî-yi Kummî, Mollâ
Abdurrezzâk-ı Lâhîcî, Emir Alâu‟d-devle-i Kazvînî, Velîkulî Big-i ġâmlu,
Mîrzâ Muhammed Refi‟ Vâiz-i Kazvînî, oğlu Muhammed-i ġefi‟, Nesîrâ-yi
Hemedânî, Muhammed Emîn-i MünĢî, oğlu Muhammed Kâzım-i MünĢî,
Muhammed ġerîf Mu‟temed Hân, Abdulhamîd-i Lâhorî, Ġskender Big-i
MünĢî, Abdulfettâh-ı Fûmenî, ġâh Huseyn b. Melik Gıyâsuddîn-i Sîstânî,
Tuğrâ-yi MeĢhedî, Hasan b. Gul Muhammed, Mollâ Abdunnebî-yi
Fahruzzamânî, Muhammed Kâsım b. HindûĢâh-ı FiriĢte, Muhammed ġerîf-i
Allâme, Mîrzâ Muhammed ġerîf-i KâĢif, Vahîd-i Tebrîzî, Berhordâr b.
Mahmûd-i Türkman, Zuhûrî-yi TorĢîzî gibi kinaye ve istiarede mübalağada
mübalağa eden kiĢiler.
Müceddid-i Elf-i Sanî olarak bilinen Ahmed b. Abdullah-ı Fârûkî,
Fevkuddîn Ahmed-i Yezdî, Necîbuddîn Rızâ-yı Tebrîzî, Mollâ Muhammed
Takî-yi Meclisî, ġahzâde Muhammed Dârâ ġukûh, Mollâ Halîl-i Kazvînî,
Mîrzâ Tâhir-i Nasrâbâdî, Muhammed b. Ġbrâhîm, Muhammed ġefi‟-i Huseynî,
Muhammed Ma‟sûm-i Nâmî, Refi‟uddîn-i ġîrâzî, Mîr Haydar-ı Râzî, ġeyh
Muhammed Ali Müezzin-i Horâsânî, Ali b. Tayfûr-i Bistâmî, Mîr Ebu‟lKâsım-ı Findiriskî, Abdulhak Muhaddis-i Dehlevî, Kutbuddîn Abdulhay-i
Lârî, Uzletî-yi Vâiz, Mecduddîn-i Huseynî, Mollâ Abdulbâkî-yi Nihâvendi,
Kazvînî-yi Astarâbâdî, Muhammed Ma‟sûm b. ġeyh Ahmed Müceddid-i Elf-i
Sânî, Muhammed-i Hable-rûdî, Muhammed Sâdık b. Sâlih-i Isfahânî,
Muhammed Mufîd-i Yezdî, ġeyh Bahâuddîn Bahâyî-i Âmilî, Mollâ
Muhammed Bâkır Muhakkik-i Sebzvârî, Mollâ Muhammed Sâlih Rûğenî-yi
Kazvînî, Akâ Cemâluddîn-i Hânsârî, Halîfe Sultan olarak bilinen Seyyid
Alâuddîn veHaĢerî-yi Tebrîzî daha sade ve daha akıcı yazanlardır.
Hicri XII. asırda Fars nesrinde bir müddet aynı tarz geçerli olmuĢ; hem
resmi mektuplar, hükümler ve devlet fermanları, hem de tarihçilik ve diğer
edebî türlerde istiare ve kinayede aĢırılığa kaçılmıĢ; hatta Avrupa
hükümdarlarına yazılan mektuplarda bile tamamıyla bu usul kullanılmıĢtır.
Mollâ Muhammed Bâkır-ı Meclisî‟nin dinî kitaplarda geçerli kıldığı bu sun‟i
üslup, bu devrede de aynı Ģekilde ilgi görmüĢtür. Öyle anlaĢılıyor ki dini
liderler kesinlikle sade ve akıcı yazmaktan kaçınmıĢlar, böyle yazmayı
makamlarının ve Ģöhretlerinin engeli olarak görmüĢlerdir. Hatta bir senet
haĢiyesi, bir Ģahitlik belgesi ya da siciller yazılırken bile akıcı, açık ve tabii
Farsça yerine günün geçerli inĢasıyla yazmaya gayret edilmiĢtir. Neticede bu
zor beğeni ve zevksizliklerin Ġran halkını yorması, bunaltması ve onların
tabiatını bu yapmacık üslupla bıktırması gerekiyordu.
Bu önemli akım, hicri XII. asrın sonlarında ortaya çıkmıĢtı. En önemli
müessisi ve etkili önderi, Senâyî mahlasını kullanan ünlü vezir Mîrzâ Ebu‟l-
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Kâsım-ı Kâimmakâm idi. Ancak bu akımın neticesi asıl hicri XIII. asırda
görüldü. Hâlbuki hemen hemen hicri XII. asır boyunca, hicri IX, X ve XI.
asırlarda büyük bir ilgi görmüĢ olan üslup henüz geçerli idi. Asrın yegâne
istisnası, bu tarzın önemli önderlerinden sayılan Nâdir ġâh‟ın ünlü münĢîsi
Mîrzâ Mehdîhân b. Muhammed Nasîr-i Astarâbâdîdir. O, Târîh-i CihângûĢâyı Nâdirî ve MünĢeât‟ının tamamında bu kinaye ve istiarelerle dolu üslubu
kullanmıĢtır. Durre-i Nâdire isimli diğer bir kitabında ise hicri VI, VII ve
VIII. asırlarda kullanılan ve sonraki asırlarda terk edilen Arapça müfret ve
terkiplerde mübalağaya varan özel üslubu yeniden öne çıkarmıĢtır.
EleĢtirmenlerin Arapça ya da Farsça olduğu hususunda tereddüt ettikleri –
Ama cesaretle söylemek gerekir ki ne Arapça ne de Farsçadır- bu kitap, tuhaf
bir kitaptır. Öyle ki Durre-i Nâdire bu çirkin ve beğenilmeyen üslubun en zor
numuneleri olan Târîh-i Mu‟cem, Târîh-i Vassâf, Merzbânnâme, Mevâhib-i
Ġlahî, el-Mu‟cem ve Tâcü‟l-Meâsir isimli kitapları bile geride bırakarak bu
tarzda zirveye ulaĢmıĢtır.
Yukarıda bahsedildiği gibi devrin bütün edipleri kinaye, istiare, eĢ
anlam, tekellüf ve tasannu‟ ile dolu bu üslubu kullanmıĢlardır. Bu devir
yazarları da iki guruba ayrılabilir.
Mübalağada aĢırılığa kaçanlar: Mîrzâ Râzî-yi Tebrîzî MünĢîyü‟lMemâlik, Fâzılhân-ı Gerrusî, Mîrzâ Ebu‟l- Hasan-ı Gaffârî, Mîrzâ Ali Rızâ-yı
ġîrâzî, Mîrzâ Muhammed Sâdık Nâmî-yi Isfahânî, Mîrzâ Abdu‟l- Kerîm-i
ġîrâzî, Mîrzâ Muhammed Rıza ġîrâzî, Muhammed Muhsin-i Müstevfî, Mîrzâ
Ebu‟l-Hasan-ı Gülistâne, Ali Kulîhân Vâle-yi Dâğıstânî, Senâ mahlasını
kullanan Mahmûd Mîrzâ Kaçar, Mîrzâ Abdulkâdir Bîdil-i Azîmâbâdî, Mîr
Gulâm Alî Âzâd-ı Belgırâmî, Sırâcuddîn Alihân Ârzu, Nimethân-ı Âlî,
Hâfîhân olarak bilinen Muhammed-i HâĢim.
Daha az mübalağa yapan ve daha sade yazanlar ise, Mîr Abdullatîf-i
ġûsterî, Gulâm Huseyn Ġbn Hidâyet Alihân, Seyyid Abdullah-ı ġûsterî, Mîrzâ
Ca‟fer Tarab Nâ‟înî, Hâc Muhammed Câfer Kebûter Âhengî, Mollâ
Muhammed Mehdî-yi Nerâkî, Hâc Mollâ Ahmed-i Nerâkî, Mîrzâ Muhammed
Kelânter-i ġîrâzî, Mîrzâ Abdurrezzâk Semsâmu‟d-Devle, Seyyid Abdu‟lHuseyn-i ġûsterî, Mîr Ebû Tâlibhân-ı Isfahânî, Mîrzâ Abdulvahhâb NeĢât
Mu‟temedu‟d-Devle, Mîrzâ Takî Aliâbâdî-yi Sâhib- dîvân, Abdurrezzâk Bik
Meftûn-i Dinbilî, Mîrzâ Abdullatîf-i Tesûcî, Mîrzâ Muhammed Takî Muzaffer
AliĢâh-ı Kirmânî, Cân-ı Cânân Mazhar, ġeyh Esedullah Gâlib-i Allahâbâdî,
Mollâ Ġsmâil-i Zebîhi, Kadı Saîd-i Kummi, Hâc Zeynulâbidîn Temkîn-i
ġervâtî, ġeyh Muhammed Ali Hazîn-i Lâhîcî, Mîr Ebu‟l- Kâsım Mûsevî-yi
Mîr Âlem, Nûr Ali ġâh-ı Isfahânî, ünlü arif Mollâ Abdussamed-i
Hemedânî‟dir.
Hicri XII. asrın sonunda Fars nesrini ıslah ve sadeleĢtirme için
gösterilmiĢ olan çaba nihayet hicri XIII. asırda kesin neticesini verdi. Bu
asırda gitgide sadelik ve akıcılığa daha fazla önem verilmiĢ, önceki asırlarda
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büyük bir ilgi kazanmıĢ olan beğenilmeyen üslup geçmiĢe nazaran çok daha
az ilgi görmüĢtür.
Hiç Ģüphe yok ki Avrupa ve Ġran arasında daimi bir irtibatın
sağlanmasıyla birinci derecede Fransızca, sonra sırasıyla Ġngilizce, Rusça,
Almanca gibi Avrupa dillerinin değer kazanması ve Batı edebiyatlarını taklit,
bu harekete çok yardım etmiĢtir. Hicri XIII. asırda hem Avrupa dillerinden
Farsçaya çeviri yapan, hem bu edebiyatları taklit eden kimselerin büyük
çoğunluğu, giderek halkı tamamen Batı tarzlarına ve özellikle de sade, akıcı,
süssüz ve tabii Farsçaya alıĢtırmıĢtır.
Batı edebiyatları ile ilgilenmeyen, sadece modern Arap ve Türk
edebiyatlarına yönelen kimseler bile bu dillerde de batı tarzlarını takip etmek
adet haline geldiğinden ötürü, dolaylı olarak aynı üslubu Fars dilinde
kullanmıĢlardır.
Hicri XIII. asırda Avrupa büyük bir hızla ilerlemekteydi. Bu
ilerlemeler, bütün Ġslam ve Asya ülkelerinin özellikle de Ġran‟ın baĢını
döndürüyordu. BaĢlangıçtan itibaren medeni milletlerin ilk safında yer alan,
yılların geçmesiyle uygarlık kervanından geri kalmıĢ olan Ġran, bu istenmeyen
ve kahreden geri kalmıĢlığa hasret ve esefle bakıyordu. Bu sebeple devletin
yeni kültürü almakta bir gayreti olmasa da bizzat halk, buna susuz ve
istekliydi. Bu harekette Abbâs Mîrzâ Nayibu‟s-Saltana, Mîrzâ Ebu‟l-Kâsım
Ka‟immakâm, herkesten daha çok Mîrzâ Takîhân Emîr Atabek A‟zam, Hâc
Mîrzâ Huseyn Hân MüĢiru‟d-Devle Sipehsâlâr, Sadra‟zam, son merhalede
Hâc Mîrzâ Alihân Eminu‟d-Devle Sadra‟zam etkili olmuĢlardır.
Avrupa dillerinden Farsçaya tercüme edilen ilk ilmî eser, Muhammed
b. Abdussabûr-i Hoyî‟nin tercüme ettiği ve 1245 yılında Tebrîz‟de kurĢun
harflerle basılan çiçek aĢısı hakkındaki risaledir.
Muhammed ġâh zamanında Musâ Cebra‟il-i Nâmî tarafından
Fransızcadan tercüme edilen Voltaire‟nin Târîh-i Petr-i Kebîr (Büyük Petro
Tarihi) ve ġarl-ı Devazdehum (12. ġarl) isimli ünlü eserleri ile Abbâs Mîrzâ
zamanında tercüme edilen Târîh-i Ġskender‟in 1263 yılında bir arada yapılan
taĢ baskısı neĢredilen ilk edebi eserdir.
1268‟de Avrupa okulları tarzında ilk okul olan Dârü‟l-Fünûn,
Tahran‟da açıldı. Rûznâme-i Vekâyi-i Ġttifakiyye isimli düzenli ve daimi
gazetenin ilk sayısı 1265 yılının rebiüssani ayının beĢi cuma günü Tahran‟da
yayınlandı. Daha sonra Tebrîz ve Isfahân gibi diğer Ģehirlerde de gazeteler
neĢredildi. Hindistan, Mısır ve Türkiye‟de Ġranlılar Farsça gazeteler çıkardı.
1228 yılında Tebrîz‟de ilk kitap neĢredildi. Aynı Ģekilde ilk defa Tebrîz‟de
faaliyete geçen matbaayı Tahran, sonra Isfahân, MeĢhed ve tedricen diğer
Ģehirler takip etti. Tahran‟ın ardından sırayla Tebrîz, Isfahân ve diğer bazı
Ģehirlerde de batı tarzında okullar açıldı. Kızlara ait okullar önce Hıristiyanlar,
sonra Yahudiler, ZerdüĢtiler sonunda da Müslümanlar için Tahran‟da eğitime
baĢladı. ġîrâz, Isfahân, Tebrîz, MeĢhed ve diğer Ģehirler bunu izledi.
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Edebiyatta özellikle nesirde Hicri XII. asırda baĢlayan hareket bu asırda
sonuca ulaĢtı. Avrupa yolunun Ġran‟a açılması ve Avrupalıların Ġran‟a
yaptıkları seferlerle, Ġran tarihinin Ġslam öncesi devirlerine ait önemli eserleri
keĢfedildi. Böylece Avestâ, Pârsî-yi Bâstân ve Pehlevî dillerine vakıf olundu.
Oryantalizm Avrupa‟da çok değer kazandı. Ġranlılar da Ġslam öncesi
tarihlerinin azametinin farkına vardı.
Aynı ilgi, Ġran‟da milliyetçilik ruhunun güçlenmesine, hatta edebiyata
girmesine sebep oldu. Bunun ilk sonucu fanatik ve tutucu birkaç kiĢinin Fars
dilinden Arapça kelimeleri çıkarmaya kalkıĢmaları Ģeklinde tezahür etti. Bu
teĢebbüs çok eski zamanlardan beri, daha önce de zikredildiği gibi en azından
hicri IV. asırdan beri Ġran‟da ortaya çıkmıĢ ve yine iĢaret edildiği gibi
Ġsmâilîye ve ġuûbiye fırkası bu iĢi baĢlatmıĢtır. Aynı sebepten dolayı önce Ġbn
Sînâ ve Ebû Reyhân Bîrûnî bu iĢe el atmıĢ; onlardan sonra Nâsır-ı Husrov
daha sonra Efdaluddîn-i KâĢânî hicri VII. asırda çok önemli bir giriĢimde
bulunmuĢ; sonraki asırlarda da gitgide Ġranlı ilim adamları arasında taraftarları
olmuĢtur ki bunlardan Allâme Celâluddîn-i Devvânî hicri IX. asırda zaman
zaman süslü ve yapmacık Farsçayla Arapçadan bir Ģeyler yazmıĢtır.
Hicri XIII. asırda bu düĢüncelerin ortaya çıkması neticesinde Ġran‟da bu
tür Ģahsi tercih veya zevkler güçlendi.
Ġlk olarak ünlü Ģair Yağmâ-yı Cendekî bu iĢe teĢebbüs etti ve bu alanda
mektuplar yazdı. Fakat bu konuda sahip olduğumuz ilk müstakil eser aynı
zamanda bilgin ve zevkli bir Ģair de olan Fethali ġâh‟ın oğlu Celâluddîn Mîrzâ
Kâçâr‟ın yazdığı Nâme-i Husrevân isimli kitaptır. Kitap 1285-88 yılları
arasında üç cilt halinde Tahran‟da basılmıĢ olup baĢlangıcından yıkılıĢına
kadar Zendlerin kısa tarihini içerir.
Bu kitaptan sonra 1300‟de Mîrzâ Rızâ Hân EfĢâr BekĢlû, Farsça inĢa
konusunda Pervez-i NigâriĢ-i Pârsî ismiyle bir kitap yazmıĢ ve kitabı
Ġstanbul‟da basmıĢtır. Daha sonra Dekken Haydarâbâd‟ında Fedâyî mahlaslı
Mîrzâ Nasrullah b. Muhammed Huseyn HoĢnivîs-i Isfahânî Hindistan tarihi
hakkında beĢinci cildi sözlük olan Dâstân-ı Turktâzân-ı Hind isimli bir kitabı
1307‟de yayınlamıĢtır. Merhum babam da bu üslubu PezeĢkînâme‟nin önsözü
ve Nâme-i Zebânâmûz adlı kitabında kullanmıĢtır.
O günlerde dilde sadeleĢme hareketini, vatanseverlik ve Ġrancılık olarak
görenler dilin arılığı ve iyiliği için bu konuda fazla titiz davranmamıĢlardır.
Çünkü yalancı bir düzenbaz, baĢtan aĢağı yanlıĢ ve uydurma bir kitabı
Nâdurust Desâtîr (yanlıĢ kurallar) adıyla yazmıĢ, yayınlamıĢ, kendi kendine
bir dil icat etmiĢ ve bunu Ġran‟ın eski dillerinden olarak göstermiĢtir. Sonraki
nesiller ona inanarak bu uydurma kelimeleri doğru ve aslî olarak görmüĢ,
gelecekte korumuĢ ve kullanmıĢlardır. Halbu ki bu dil, hiçbir zaman ve hiçbir
yerde kesinlikle kullanılmamıĢtır.
Hicri XIII. asır yazarları da kitabın yazıldığı günlerde henüz kimsenin
dikkat etmediği bu fahiĢ hatayı görmeme gafletinde bulunmuĢlardır. Bu
taassup tarih yazmada da etkili olmuĢtur. Herkesten çok bu hareketin çirkin
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sonucuna tutulan kiĢi Mîrzâ Ağa Hân-ı Kirmânî olarak bilinen Mîrzâ Abdu‟lHuseyn-i Sîrcânîdir. O yaradılıĢında alevlenen ve kıvılcım saçan Ġrancılık ve
taassubun Ģiddetinden kitaplarında özellikle Ayîne-i Ġskenderî‟de Ġslam öncesi
Ġranının azametini mübalağa için yalan yanlıĢ yönlendirmeler yapmıĢtır.
Bu devrede Arapçayla ilmî kitaplar yazmak az çok terk edilmiĢ, sadece
dinî kitapların bir kısmı bu dille yazılmıĢtır. Hiç Ģüphe yok ki Batı dillerinden
alınmıĢ olan yeni ilimler artık, Ġran halkını çoğu Arapça yazılmıĢ olan eski
ilimlere bağımlı olmaktan kurtarmıĢtır.
Yine bu devrede düĢünürlerden, siyasî ve sosyal rehberlerden çoğu
bugün kullanılan yazının kusurlarını bertaraf etme düĢüncesine kapıldılar. Bu
grubun öncüleri üç gruba ayrılır:
Bir grup Ģimdiki yazının düzeltilmesi, irabın kelimeye sokulması,
benzer harflerin alfabeden çıkarılması gerektiği düĢüncesindeydi.
Diğer bir grup, yeni bir yazının icat edilmesi gerektiğine inanıyordu.
Bunlar da ikiye ayrılmıĢtı: Bir kısmı Arap harfleri üzerinden, diğerleri de
Lâtin harfleri üzerinden yeni bir yazı icat etme taraftarıydı.
Üçüncü grup ise, Lâtin harflerinin ya değiĢtirilmeksizin veya
değiĢtirilerek Fars dilinde kullanılması gerektiğine inananlardı.
Sayıca daha fazla olan bu üç grup karĢısında az sayıdaki bir grup da
Avestâ, Pehlevî v.b. eski Ġran yazılarının yeniden Fars dilinde kullanılması
taraftarıydı.
Hicri XIII. asır edebiyatında Batı Edebiyatından etkilenmeyen ve onu
taklit etmeyen yazar grubu yanında bir baĢka grup da Batı edebiyatını taklit
etmekteydi.
Hâc Mîrzâ Ma‟sûm Nayibu‟s-Sadr-ı ġîrâzî, Râz mahlaslı Mîrzâ Ebu‟lKâsım Zehebî-yi ġîrâzî, ġeyh Mufîd Dâverî-yi ġîrâzî, Vakâr-ı ġîrâzî, Hâc
Mîrzâ Hasan Safî Ali ġâh, Hâc Muhammed Kerîm Hân-ı Kirmânî, Hâc Mollâ
Hâdî- yi Sebzvârî, Mîrzâ Fazlullah Hâverî- yi ġîrâzî, Hâc Mîrzâ Hasan Hân-ı
Fesâyî, Yağmâ-yı Cendekî, Ka‟ânî-yi ġîrâzî, Fethullah Hân-ı ġeybânî, Akâ
Ali Ekber Bîdil-i ġîrâzî, Mîrzâ Muhammed Sâdık Humây-i Mervezî, Emîru‟Ģġu‟ârâ Rızâkulî Hân Hidâyetullah-i BâĢî, Seyyid Cemâluddîn-i Afgânî,
Lisanü‟l-Mülk Mîrzâ Muhammed Takî Sipihr, Afganistan emiri Emîr
Abdurrahman Hân, Alikulî Mîrzâ Ġ‟tizâdu‟s-Saltana, Ferhâd Mîrzâ
Mu‟temedu‟d-Devle, Muhsin Mîrzâ Mîrâhûr, Hasan Ali Hân Emîr-i Nizâm
Gerevessî, Mîrzâ Ca‟fer Hakâyık Nigâr-ı Hor-movcî, Akâ Muhammed Hasanı Zenûzî, Akâ Muhammed Ali Müzehheb-i Isfahânî, Senglâh-ı Tebrîzî, Akâ
Ali Müderris, Akâ Muhammed Ġbrâhîm Nevvâb, Hâc Mîrzâ Alihân Emînu‟dDevle, Hekim Muhammed Takî Hân, Mîrzâ Tâhir Vakayi‟-Nigâr, Hâc Mîrzâ
Cânî-yi KâĢânî, Cevherî-yi Horâsânî, Mâh ġeref Hânum Mesture-i Kurdistânî,
Mîrzâ Alirızâ ġehre, Akâ Muhammed Mehdî Erbâb-ı Isfahânî, Fahrî mahlaslı
Hâc Mîrzâ Abbâs-ı Eyrevânî, Muhammed ġâh‟ın Hâc Mîrzâ Akâ‟si olarak
bilinen sadrazamı, Seyyid Ca‟fer-i KeĢfî, Behmen Mîrzâ Bahâu‟d-Devle,
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ġeyh Ziyâuddîn Hâlid Müceddid-i NakĢibendî, Hâc Mîrzâ Muhammed Hân
Mecdu‟l-Mulk, Cihângîr Mîrzâ, Nâdir Mîrzâ ve Nayibu‟s-Sadr- ı Tebrîzî Batı
Edebiyatını takip etmeyen grubu oluĢturmaktaydı.
Mîrzâ Akâ Hân-ı Kirmânî, Mîrzâ Melkom Hân Nâzımu‟d-Devle,
Muhammed Hasan Hân Seni‟u‟d-Devle ve Ġ‟timadu‟s-Saltana, Mîrzâ Habîb-i
Isfahânî, Mîrzâ Abdurrahîm Tâlibof-i Tebrîzî, Hâc Zeynulâbidîn-i Merâğeyî,
Mîrzâ Yûsuf Hân MüsteĢâru‟d-Devle, Hâc Mîrzâ Abdülgaffâr Necmû‟dDevle, Mîrzâ Muhammed Huseyn Furûğî Zekâ‟u‟l-Mulk‟ü Batı
Edebiyatından etkilenen grubun öncüleri olarak saymak gerekir.
Kalküta‟da Hablu‟l-Metin, Mısır‟da Hikmet, Sureyyâ ve Ġstanbul‟da
çıkarılan SurûĢ gibi gazeteler hicri XIII. asır yazar ve edebiyatçılarından bir
grup arasında son derece etkili olmuĢtur.
Bu zamanda Mîrzâ Fethali Âhundof, Moliaire ve ünlü Rus yazarlar
Gogol ve Asteroski‟yi taklit ederek Türkçe birkaç komedi yazmıĢ ve oyunlar
Tiflis‟te sahnelenmiĢtir.
Yine bu tarihlerde adliye bakanlığında çalıĢan Mîrzâ Ca‟fer-i
Karacadaği bu komedilerden yedi tanesini Farsçaya çevirmiĢ, bunlar hicri
kameri 1288, 1290 ve 1291 yıllarında Tahran‟da yayınlanmıĢtır. Bu
tercümelerin yayını, o günlerin edebiyatında fevkalade etkili olmuĢtur.
Bu devrede çok etkili olan diğer bir kitap da ünlü Ġngiliz yazar James
Morier‟in Hâcı Baba-yı Isfahânî kitabının tercümesidir. Kitabın en güzel
tercümesi Hindistan‟da yaĢayan Hayret Mahlaslı Mîrzâ Ġsmaîl-i Tahranî
tarafından yapılmıĢtır. Bu kitabın mütercimi bütün becerisini onu Farsçaya
naklederken kullanmıĢ, ayrıca Hâcı Muhammed Tâhir Mîrzâ‟nın, Alexandre
Dumas Pere‟in ünlü romanlarından yaptığı tercümelerden ve Ġ‟timatu‟sSaltana, Doktor Halîl Hân Sakafî A‟lemu‟d-Devle, Mîrzâ Ebû Turâb Hân
Nizâmu‟d-Devle ve baĢkalarının tercümelerinden de faydalanmıĢtır.
Bir müddet sonra da Hâc Alikulî Hân Serdâr Es‟ed Bahtiyârî‟nin
yaptığı çeĢitli kitap tercümeleri ve bu tercümelerin baskıları, Ġranlıları
tamamen Avrupa fikir ve edebiyatlarıyla tanıĢtırmıĢtır.
Aynı günlerde Lübnan Hıristiyanlarından olup Mısır‟da yaĢayan Corci
Zeydan meĢhur el-Hilâl dergisinden baĢka tarih ve araĢtırma konularında
çeĢitli kitaplar yayınlamıĢ ve her yıl Ġslamî tarih devirlerinden birini içeren bir
romanı kendi dergisinde yayınlamıĢ; yine aynı tarihlerde Abdu‟l-Huseyn
Mîrzâ Kâçâr bu romanlardan bir kısmını Farsçaya aktarmıĢ, ondan sonra
baĢkaları diğer ciltleri tercüme etmiĢlerdi. ĠĢte bu tercümeler de Ġran‟ın edebî
zevkini beslemekte oldukça etkili olmuĢtur.
Fevkalade etkiye sahip diğer bir kitap, Ġstanbul‟da yaĢayan Hâc Zeynulâbidîn-i Merağî‟nin Sefernâme-i Ġbrâhîm Big adlı kitabıdır. Müellifinin ismi
olmaksızın yayınlanan kitap, Ġran‟da vatanseverlik ruhunu beslemek bir yana
yeni bir edebî üslubun icadında da çok etkili olmuĢtur.

DOĞU ARAġTIRMALARI 6, 2010/2

145

Celefa-yı Isfahan Ermenilerinden ve Ġran Farmason Locası
kurucularından Mîrzâ Melkom Hân Nâzımu‟d-Devle Londra‟da ikameti
süresince, bir müddet yayınlamıĢ olduğu Kânûn gazetesinden baĢka kısa,
toplumsal ve siyasi risalelerini de bazen imzalı, bazen imzasız basmıĢ ve bu
risalelerde, ana dilinin Farsça olmaması sebebiyle mecburen çok sade, akıcı
ve konuĢma tarzında bir üslup kullanmıĢtı. Bu üslup o zamanın yazarları
arasında çok beğenilmiĢ, bir grup yazarın daima onun gibi yazmayı
arzulamalarına sebep olmuĢtu. Aynı etki Mîrzâ Abdurrahîm Tâlibof‟un çok
sade ve akıcı inĢasında da vardır.
Hicri XIV. asır bu giriĢim ve gereklerle baĢladığından dolayı, asrın
baĢından itibaren geçen yetmiĢ yılda kesinlikle önceki asırların zorlamalı ve
yapmacık üsluplarından bir iz ve iĢaret görülmez. Bütün bu devre boyunca dil,
son derece akıcı, sade ve süssüz olagelmiĢtir.
Bu dönemde yabancı dillerden çevirilerin giderek geniĢlik kazanması
zarureti açıktır. BaĢlangıçta Fransızcadan tercümeler ilgi görmüĢ, bunu
Ġngilizce, Rusça ve Almancadan çeviriler takip etmiĢtir. Bazen da Arapça ve
Türkçeden nakiller yapılmıĢtır. Fakat son on yılda Rusçadan çeviriler daha
çok geniĢlik kazanmıĢ ve Fransızcadan sonra daha fazla tercüme edilen dil
haline gelmiĢtir. Yine bu devrede zorunlu olarak gazetecilik de giderek
yayılmıĢtır. Büyük bir ilgi gören diğer bir sanat ise Avrupaî tarzda yapılan
edebî ve tarihî araĢtırmalardır. Bu sahada önce merhum Muhammed-i Kazvînî
yolu açmıĢ, büyük bir grup onu takip etmiĢtir. Bunlara ilave tabii olarak siyasi
ve sosyal içerikli makale yazanların sayısı da giderek artmaktaydı ki bu türde
ilgi çekici örnek veren yazarlardan Hablu‟l-Metin gazetesi müdürü Seyyid
Celâleddîn-i KâĢânî, Musâvât gazetesi müdürü Seyyid Muhammed Rızâ,
Rûhu‟l-Kuds gazetesi müdürü Sultânu‟l-Ûlemâ-yı Horasanî, Hâc ġeyh
Yahyâ-yı KâĢânî, Sûr-i Ġsrâfîl gazetesinin ünlü yazarı Mîrzâ Cihângîr Hân- ı
ġîrâzî, Mîrzâ Melkom Hân Nâzımu‟d-Devle, Seyyid Huseyn-i Erdebîlî, Ali
Ekber Dâver, Mîrzâ Muhammed Sâdık Emirî Edîbu‟l-Memâlik- i Ferâhânî,
Mîrzâ Muhammed Huseyn Furûğî Zekâu‟l-Mulk, Sureyya gazetesi müdürü
Mîrzâ Ali Muhammed Hân-ı KâĢânî, Hikmet gazetesi müdürü Mîrzâ Mehdî
Hân Zaimu‟d-Devle, Abdulhamîd Hân Sakafî Metinu‟s-Saltana, Mîrzâ
Muhammed Ferruhî-yi Yezdî, Mîrzâ Muhammed Takî Meliku‟Ģ-ġu‟ârâ- i
Bahâr ilk safta yer almaktadır.
Batı Edebiyatını takip ortamının tam olarak hazırlandığı bu devrede
roman, hikâye ve tiyatro gibi türlerde bu edebiyatı takiple salt edebi ve özgün
eserler yazmayı isteyen yazarların sayısının da ister istemez günden güne
artması gerektiğini söylemek gerekir.
YaĢadığımız asır yazarlarını dört temel gruba ayırmak gerekir.
Birinci grup, salt edebi ve özgün eserlere sahip olup roman, hikaye ve
tiyatro yazan kiĢiler. Bunların en meĢhurları: Ali Ekber Dihhodâ, Sâdık
Hidâyet, Ali-yi DeĢtî, Muhammed Ali-yi Cemâlzâde, Muhammed-i Hicâzî,
Bozorg-i Alevî, Kerîm-i KiĢâverz, Ġhsân-ı Taberî, Ebu‟l-Kâsım Pertev A‟zam,
Huseynkulî Musteân, Muhammed Mes‟ûd, Cihângîr Celîlî, Sâdık-ı Çûbek,
Doktor Muhammed-i Nah‟î, Celâl Âl-i Ahmed, Doktor Fahruddîn ġâdumân,
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Huseyn-i Mesrûr, Zebîhullah-ı Behruz, Subhî-yi Mühtedî, Doktor ġîrâz Pûr
Pertev, Muhammed Bâkır-ı Hicâzî, Haydar Ali-yi Kemâlî, Rahmet-i
Mustafavî, Muhammed Ali-yi Saffârî, Muhammed Rızâ Halîlî, Hasan-ı
Mukaddem(Ali Nevruz), Abdu‟l- Huseyn-i Meykede, Ġ‟timâdzâde, Hamza-i
Serdâdver, Tâlib-zâde, Cihângîr-i Tafazzulî, Murtezâ MuĢfik-i Kâzimî,
Feridûn-i Tevellelî, Zeynul âbidîn-i Rehnûmâ, Sîmîn-i DâniĢver, Mâh-tal‟at-ı
Pesyân, Musâ Nesrî, Mehdî Hamîdî, San‟atizâde-i Kirmânî, Muhammed
Bâkır-ı Husrevî, Ahmed Ali Hodâ-dâde, M. A. be Âzîn.
Ġkinci grup, tarihi ve edebi araĢtırma yapan kiĢiler: Muhammed
Kazvînî, Hasan Takîzâde, Muhammed Ali Terbiyet, Muhammed Takî
Meliku‟Ģ-ġu‟ârâ-i Bahâr, Celâl-i Humâyî, Ahmed-i Behmenyâr, Doktor
Rızâzâde-i ġafak, Abbâs Ġkbâl, Nasrullah-ı Felsefî, ReĢîd-i Yâsemî,
Muhammed Ali Furûğî, Mucteba Minovî, Dr. Muhammed Mu‟în, Dr.
Zebîhullah-ı Safâ, Dr. Pervîz Hânlerî, Huseynkulî Kâtibî, Murtezâ Muderrisî
Çehardehî, Muderris Rezevî, Ġrec EfĢâr, Abdu‟l-Huseyn Zerrînkûb, Seyyid
Ahmed-i Kesrevî, Ahmed Edîb-i Kirmânî, Mîrzâ Akâ Fırsat-ı ġîrâzî,
Bedi‟uzzamân-ı Firûzânfer, Hasan Pîrniya MuĢiru‟d-Devle, Abdulazîm-i
Karîb, Ġbrâhîm Pûr Dâvûd, Mahmûd-i Mahmûd, Ferîdûn Âdemiyyet, Huseyn
Mekkî Doktor Muhammed Mekrî, Zu‟r-Riyâseteyn-i ġîrâzî, Seyyid
Abdurrahîm-i Halhâlî, Dr. Muhammed Mukaddem, Dr. Sâdık Kiyâ, Ali Sâmî
ve Ali Âzerî.
Üçüncü grup, toplumsal ve siyasi yazarlar: Dr. Lutfali Sûretger,
Mustafa el-Mevtî, Ferecullah-ı Behrâmî, Amîdî Nûrî, Ruknzâde-i Âdemiyyet,
Cevâd Fâzıl, Nizâm-ı Vefâ, Nâsıruddîn ġâh Huseynî, Muhammed Cenâbzâde,
Dr. Muzaffer Bekâyî, Dr. Emîn Fer, Dr. Muhammed Huseyn Ali-âbâdî, Dr.
Hasan ġehîd Nûrâyî, Huseyn ġehîd Nûrâyî, Huseyn ġecere, Habîbullah
Âmûzgâr, Abdurrahmân-ı Ferâmerzî, Ġbrâhîm Hâce Nûrî, Menûçihr
Bozorgmihr (Sâhib-dil), Muhammed Zer-nigâr, Abbâs Halîlî, Ferzâne-i
Yezdî, Nâzırzâde-i Kirmânî, Ali Celâlî, Ali Ekber Kesmâyî, ĠhtiĢâmî, Huseyni Hicâzî, Rahîmzâde-i Safevî, Ferruh Keyvânî, Ali Kesmâyî, Ġbrâhâm Halîlî.
Dördüncü grup, mütercimler: Rızâ ġehrzâd, Abdu‟l-Huseyn-i NûĢîn,
Hasan Nâsır, Mes‟ûd Ferzâd, Yûsuf-i Ġ‟tisâmî, ġucâ‟uddîn ġifâ, Ebu‟lK‟asım Pâyende, Rahîm Nâmver, MuĢfik-i Hemedânî, Ebu‟l- Kâsım
Ġ‟tisâmzâde, Kâzım Ġmâdî, Ġbrâhîm Ulfet, Muhammed Ali Halîlî, Ali Asgar-i
Hikmet, Zînet Râm, Muhammed Saîdî, Neyyir Saîdî, Rahmet-i Ġlahî,
Mühendis Kâzım Ensârî, Ġzzetullah Ferecî ġadân, Ali Asgar SurûĢ, Ahmed
Mîr Findiriskî, Hânum Hâcib, Hânum Batmankılıç, Zehra Hânlarî, Ahmed
ġehîdî, Gulâmhuseyn Zîrekzâde, Muhammed Âsîm, Rızâ ÂzerahĢî,
Cemâluddîn Ahavî, Dr. Kâsım Ganî, Ekber Sayrafî Dânâ SiriĢt, Mes‟ûd
Berzîn, Hamîd Neyyir-i Nûrî, Ġbrâhîm Zencânî, Hasan Bedî‟, Huseyn
Kesmâyî, Mahmûd Hidâyet, Emîrkulî Emînî, Mohsin Hâce Nûrî, Mortezâ
Fehrâyî, Muhammed Ali GulĢâi‟yân, Muhammed Bâkır Senglecî, ĠĢrâk
Hâverî, Seyyid Mustafa Tabâtabâyî, Rızâ MeĢâyihî (Ferhâd) ve Zebîhullah
Mansûrî.

TÜRGĠġ LĠDERĠ SULU1
SU BEIHAI
Çeviren: Eyüp SARITAġ*
TürgiĢler kendi devletlerini kurmadan önce Batı Göktürklerin AĢina
Ailesi‟nin yönetimi altında yaĢıyorlardı. Bir otorite olarak AĢina Ailesi‟nin
çökmesinden sonra TürgiĢler, Orta Asya‟da çok güçlenmiĢler ve On Oklar‟a
hakim olmuĢlardır. Kai Yuan saltanatının ilk yıllarında Sulu bu birliğin baĢına
kağan olarak geçtiği zaman Yeni Tang Hanedanı Kitabı (Xin Tang Shu
konuyla ilgili olarak Ģunları kaydetmektedir: O halkına karĢı çok iyi
davranıyordu ve bir insan olarak çok gayretli ve çalıĢkan birisiydi. Her savaĢta
elde ettiği ganimetleri halkına dağıtırdı. Bundan dolayı Sulu‟yu kabile baĢkanı
olarak kol ayca kabullenmiĢlerdi. Bu yıllarda Sulu‟nun emrinde 200.000
civarında askeri birliği vardı. Söz konu çağ göz önüne alındığında Batı
Bölgeleri‟nde (Xi Yü) bu sayı çok önemli bir güç anlamına gelmektedir.717
yılında Sulu Tang sarayına gitmiĢ, Çin hükümdarı ona “You Wu Wei Da
Jiang Jun” unvanını vermiĢtir. Aynı zamanda onu TürgiĢ kabilesinin baĢkanı
olarak da tanımıĢtır. Tang sülalesi mensupları ona Wang Hui‟yi göndererek
“Zuo Yü Lin Da Jiang Jun”, Shun Guo Gong‟u da göndererek “Jin Fang Dao
Jing Lüe da Shı” unvanlarını vermiĢtir. AĢina Huai Dao‟nun da sulu ile
evlenmelerine ön ayak olarak karısına da Jiao hatun unvanını ihsan
etmiĢlerdir.
Bundan sonra Sulu Tang Hanedanı‟nın daima sadık bir kağanı
olmuĢtur. Görüldüğü gibi Sulu‟nun baĢında bulunduğu hanlık Tanglara bağlı
vasal hanlık konumunda idi. Bu yıllarda Çinlilerin sahip olduğu topraklar “Li
Hai‟ kadar uzanıyordu. Sınırların bu kadar uzaklara dayanması Arap istilası
için el veriĢli bir durum arz ediyordu. Sulu her ne kadar zor Ģartlar altında olsa
da var gücüyle daima Tang devletinin sınırlarını korumaya özen göstermiĢtir.
M.S. VII. yüzyılın ilk yıllarında Hz. Muhammed‟in Ġslam dinini kurup tüm
Arap Yarımadasında yaĢayan Arap kabilelerini bir çatı altında topladıktan
sonra, , Arapların toprakları kesintisiz olarak geniĢlemeye baĢlamıĢtır. VII.
yüzyılın ortalarında Ġran-Sasani imparatorluğu çökmüĢ, Arap orduları Amu
Nehri‟nden güneydeki Horasan‟a kadar olan bölgeleri ele geçirmiĢler ve
buralara Zong Du adı verilen valiler göndermiĢlerdir. Bu tarihlerden
baĢlayarak Arapların Tang Hanedanı‟nın batı sınırları Orta Asya‟nın Hezhong
ve Tohar bölgeleri istiladan kurtulamamıĢtır. Bundan dolayı XI. yüzyılın
baĢına gelindiğinde Soğdiana bölgesi (Sir Irmağı ile Amu Irmağı arasındaki
bölge) civarındaki Kangguo ve Anxi gibi devletçikler Çinlilerden askeri
1 Xinjiang Rıbao (新疆日报Doğu Türkistan‟ın Günlüğü), 19. 06. 1981
* Y. Doç. Dr., Ġ.Ü. Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Çin Dili ve
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yardım talebinde bulunarak Arap istilasını durdurma çarelerine baĢvurmaya
baĢlamıĢlardır. Fakat birçok iç ve dıĢ sorunla uğraĢan Tang imparatoru onlara
yardım etme imkânını bulamamıĢtır. ĠĢte böylesine kritik bir zamanda Sulu
TürgiĢ Hanlığı‟nı teĢkilatlandırmayı baĢarmıĢ ve Orta Asya kabileleriyle
ittifak ederek kahramanca Arap istilasına engel olmuĢtur. Araplar Hezhong
bölgesinin en önemli yerlerini iĢgal ettikten sonra, yöre halkına çok zulüm
yapmıĢlar ve ağır bir sömürü faaliyetine giriĢmiĢlerdir. Bu yüzden 720 yılında
Soğdiana‟ya da Arap istilasına karĢı büyük bir isyan patlak vermiĢtir.
Horasan‟ın Arap valisi Müslim 723 yılında Fergana‟ya asker sevk etmiĢtir. Bu
Ģehrin ahalisi Sulu‟nun yardımları sayesinde Arap ordusunun tamamına yakın
bir bölümünü imha etmiĢtir.
Fakat Arap ordularının tümü öyle kolay bir Ģekilde bertaraf edilebilecek
cinsten değildi. Müslim komutasındaki Arap ordusu 724 yılında tekrar
Fergana‟ya bir saldırı düzenlemiĢ, bunun üzerine Sulu, oğlunu ordusunun
baĢına geçirerek Fergana Ģehrine göndermiĢtir. Araplar bu savaĢta da ağır bir
yenilgiye uğratılmıĢlardır. Yenile Arap ordusundan geriye kalan çok az
sayıda bir asker grubu Semerkant Ģehrine doğru çekilmek zorunda
kalmıĢlardır.
Ashılase 727 yılında Horasan valisi olarak tayin edildikten sonra,
halktan çok ağır bir vergi talebinde bulunması üzerine, Orta Asya bölgesinin
belli baĢlı kabilelerinin nefretini kazanmıĢ ve yeni bir isyan dalgası
baĢlamıĢtır. Bu geliĢmeler üzerine Sulu bölgeye askeri yardım faaliyetlerini
devam ettirmiĢ ve bu yöre halkıyla mücadele ederek Arapları Amu Nehri
yakınlarından uzaklaĢtırarak Buhara Ģehrini ele geçirmekle yetinmemiĢ,
Horasan sınırlarına kadar dayanmıĢtır. Semerkant her ne kadar iĢgal edilmeye
devam edilse de, bu iĢi baĢarabilmek, denizin ortasında bulunan adayı ele
geçirmek kadar tehlikeli idi. 630 yılında Cüneyt Horasan valisi olduğu
sıralarda Hezhong bölgesinde ayaklanan ordu Sulu‟nun ordusunun da
yardımıyla Orta Asya‟nın en büyük ve önemli stratejik Ģehri olan
Semerkant‟ta Araplara karĢı Ģiddetli bir saldırı baĢlatmıĢlardır. Bu haberi
duyan Horasan valisi Cüneyt, daha fazla vakit geçirmeden Arap ordusunun
yardımına koĢmuĢ, fakat yolda Sulu‟nun ordusu tarafından ani bir saldırıya
uğramıĢ ve çember içine alınmıĢtır. Semerkant‟a yaklaĢık olarak 69 km
uzaklıktaki bir dağ geçidinde TürgiĢ ordusu çok fazla sayıda ki Arap askerini
öldürmüĢtür. ġehre 20 km uzaklıkta bir yerde Sulu düĢman ordusunu ateĢe
vermiĢ ve onların su kaynaklarını keserek büyük bir zafer kazanmıĢtır.
Askerlerinin büyük bir kısmı imha edilen Arap ordusunun komutanı Samala
ve Cüneyt periĢan bir halde Semerkant‟a kaçmıĢlardır. 12.000 askerden
oluĢan Arap istila ordusundan geriye sadece 1.000 kadar asker kalmıĢtır. Bu
savaĢın Ģiddetinden korkan bir kısım Arap askeri iki Ģehirde de saklanmaktan
baĢka çare bulamamıĢlardır. Bu sıralarda Hezhong bölgesi hala Sulu‟nun
kontrolü altındaydı. Sulu‟dan hem korkan hem de ondan nefret eden
düĢmanları ona “Mozhala lakabını takmıĢlardır ki, bu deyim “çok hızlı koĢan
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öküz” anlamına gelmektedir. Arapların gözünde Sulu iĢte böylesine bir
insandı.
Daha sonra sık sık komutan değiĢtiren Arap istila ordusu Hezhong
bölgesine saldırılarına devam etmiĢtir. Sulu‟nun önderliğinde birleĢen
kabilelerden oluĢan ordu daimi surette düĢmanlarını yenilgiye uğratmıĢlar ve
böylece Semerkant Ģehrini ele geçirmiĢlerdir. 734 yılında Sulu tekrar süvari
birliğinin baĢına geçerek Suiye Ģehrinden yola çıkarak Amu Nehri‟ni hızla
geçmiĢ ve Toharistan bölgesine ulaĢmıĢtır. Fakat Kalistan‟da Esat‟ın komuta
ettiği 4.000 kiĢilik Arap ordusuna talihsizlik eseri olarak yenilmiĢtir.
Sulu bir süre sonra aralarında Ģahsi bir anlaĢmazlık bulunan birisi
tarafından öldürülmüĢtür. Çinliler tarafından Suiye Ģehrini koruyan ordunun
baĢına getirilmiĢ ve ülkesinin tek lideri sıfatını elinde bulundurması nedeniyle
Orta Asya kabileleriyle bir birlik oluĢturarak daima istila ordularına göğüs
gerebilmiĢtir. Sulu 20 yıl boyunca sık sık düĢmanlarıyla ölüm-kalım
mücadeleleri vermiĢ, korkusuz, zafer üstüne zafer kazanan, Tang hanedanının
en büyük toprak koruyucusudur. Kısacası Sulu, çok değerli ve kahraman bir
vatansever bir insandır.

KĠTAP TANITIMI
EYÜP SARITAġ*
XU LILI, ―TUJUEREN BIANQIAN SHI LISHI (GÖKTÜRKLERĠN
DEĞĠġĠM TARĠHĠ ARAġTIRMALARI)
Minzu Yayınevi, Birinci Baskı, Pekin, Temmuz 2009, 1000 Adet BasılmıĢ,
3+4+5+371 Sayfa, ISBN 978-7-105-10067-5
Çin‟de Hun, Göktürk ve Uygur dönemi eski Türk tarihi ve kültürü
alanında en yoğun araĢtırmaların yapıldığı yerlerin baĢında Gansu eyaletinin
baĢkenti Lanzhou‟da bulunan Lanzhou Üniversitesi‟dir. Burada tanıtmaya
çalıĢtığımız kitabın yazarı Bayan Xu Lili adı geçen üniversitenin tarih bölümü
öğretim üyelerindendir. Yazar bu kitabının Önsözünde Göktürk kağanlığının
dağılmasından sonra, onların sonraki kuĢak mensupları ve geliĢim
faaliyetlerine dair araĢtırmaların oldukça sınırlı sayıda kalması nedeniyle,
Göktürkler dönemi sonrası Türk toplulukları hakkında kapsamlı bir çalıĢma
ortaya koyduğunu belirtmektedir.
YaklaĢık 400 sayfalık bir hacme sahip olan bu kitap genel olarak
Göktürkler dağıldıktan sonraki Türk boylarının genel görünümünü ortaya
sermeye çalıĢmaktadır. Kronolojik bir dizi takip edilmesine rağmen bölümler
arasında uyumlu bir oranın muhafaza edildiğini söylemek zordur. Örneğin
Uygur tarihine 7 sayfa ayrılmasına karĢılık, Gaznelilere 22, ġato Türklerine
59 sayfa, Türkiye Türklerine ise 13 sayfa ayrılmıĢtır.
Çok geniĢ bir coğrafyada ve uzun bir tarihi dönemde vuku bulan Türk
tarihi alanında pek dilde yayınlar yapılmıĢ olmasına rağmen yazar çalıĢmasını
tamamen denebilecek oranda Çince kaynak ve araĢtırmalarına dayandırmıĢtır.
Gerçi yazarın yararlandığı kaynakların tamamı Çinli araĢtırmacılar tarafından
kaleme alınmıĢ çalıĢmalar olmayıp Rusça‟dan, Ġngilizce‟den ve Fransızca‟dan
Çince‟ye tercüme edilmiĢ eserlere az da olsa yer verilmiĢtir ama yine de en
azından Ġngilizce olarak kaleme alınmıĢ araĢtırma eserlerine ağırlık verilseydi
çalıĢma daha orijinal hale gelirdi. Örneğin oldukça kısa bir bölüm ayrılan
Türkiye Türkleri bölümü yazılırken, Huang Weimin‟in, kaleme aldığı ama
tam olarak akademik bir eser sayılamayacak, Türkiye‟yi tanıtma amaçlı bir
eseri yoğun olarak kullanılmıĢ, Türk tarihine iliĢkin olarak gerek Osmanlı
dönemi ve gerekse ülkemizin kuruluĢundan itibaren günümüze kadar dönemi
kapsayan irili ufaklı pek çok Çince makale ve kitaba müracaat edilmemiĢtir.
Oysa yukarıda sözünü ettiğimiz ve Huang Weimin‟in kaleme aldığı Türkiye
adlı kitap bile, yazarının Türkçe bilmemesi nedeniyle sadece birkaç Ġngilizce
kitaba dayandırılarak oluĢturulmuĢ bir çalıĢmadır.
Kitap Ģu bölümlerden oluĢmaktadır:
1. Göktürk Hanlığı (3-12)
2. Uygur Hanlığı (13-17)
3. Tulonlular (21-34
* Y. Doç. Dr., Ġ.Ü. Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Çin Dili ve
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Gazneliler (35-57)
Karahanlılar (58-77)
Selçuklular (78-101)
Harezmliler (102-124)
ġatolar (125-182)
Moğol Bozkırlarında Göktürklerin Torunlarının Mukadderatı 185188
10. Moğolların Uygurlar Üzerine Ġstilası ve Hâkimiyetleri 189-193
11. Moğolların Birinci Batı Ġstilası ve Orta Asya‟daki Türklerin
Torunlarını Hâkimiyet Altına Almaları (194-206)
12. Moğolların Ġkinci Batı Ġstilası ve Doğu Avrupa‟daki Türklerin
Torunlarını Hâkimiyet Altına Almaları 207-218
13. Moğolların Üçüncü Batı Ġstilası ve Orta Doğuda Türklerin
Torunlarını Hâkimiyet Altına Almaları (219-228)
14. Kırgızlar (231-249)
15. Özbekler (250-270)
16. Kazaklar (271-302)
17. Uygurlar (303-330)
18. Türkmenler (331-341)
19. Türkiye Türkleri (342-355)
20. Azeriler (356-369)
Bu eserde harita resim, tablo ve buna benzer her hangi görsel bir
malzemeye yer verilmediği gibi kitabın sonuna indeks ve bibliyografya da
eklenmemiĢtir. Oysa Göktürklerden sonra bu ülkede her ne kadar arkeolojik
kalıntıların sayısı Hun dönemine nazaran pek çok olmasa da biraz olsun
yukarıda sayılan Türk topluluklarına ait kültürel yadigârların resimleri
verilmiĢ olsaydı, eser daha renkli ve göze hitap eder bir hale gelmiĢ olurdu.
Çin‟de son yıllarda Orta Asya Tarihi alanında yayınlanan kitaplar
incelendiğinde, dip not verme sisteminde batı ülkelerinde takip edilen
sistemin takip edildiği gözlenmektedir. Fakat yazar bu çalıĢmasında,
ülkesinde daha önceki kuĢak tarihçilerin takip ettikleri dip not verme sistemini
tercih etmiĢ, dolayısıyla, atıfta bulunduğu kitap ya da makalenin hangi
sayfasından yararlandığını tespit etmek güçleĢmiĢtir. Fakat diğer taraftan,
kitabın metninin her hangi bir yerinde, ülkenin kuruluĢundan itibaren Çinli
tarihçilerin 90‟lı yıllara kadar yoğun olarak baĢvurdukları Marx, Stalin ve
Lenin gibi siyasi Ģahsiyetlerin eserlerine her hangi bir atıfta bulunmaması
olumlu değerlendirilecek bir özellik olarak görülmelidir diye düĢünüyoruz.
Her ne kadar yukarıda gündeme getirdiğimiz bazı eksiklikler
içermesine rağmen, yazar kitabında, Çin‟de pek sıklıkla araĢtırma yapılmayan
Türk tarihinin çeĢitli devirleri hakkında oldukça kapsamlı bilgiler vermesi
sebebiyle, Çinli akademisyenlerin Göktürk dönemi Türk tarihine bakıĢ açıları
ve söz konusu dönemleri kapsayan Türk tarihi hakkındaki Çince araĢtırmalar
hakkında bilgi edinmek isteyeler için birçok faydalı bilgiler içermektedir.

KĠTAP TANITIMI
EYÜP SARITAġ*
PROF. DR. GENG SHIMIN, WEIWUER YU HASAKEYU WENXUE
LUNJI (UYGUR VE KAZAK EDEBĠYATI YAZILARI)
Zhongyang Minzu Daxue Chubanshı (Merkezi Milletler Üniversitesi
Yayınevi), Pekin, Mayıs 2007, 443 Sayfa, ISBN: 978-7—81108-297-5.
“Uygur ve Kazak Edebiyatı Yazıları” adını taĢıyan, 2000 adet basılan
ve toplam olarak 360.000 Çince karakterden oluĢan bu kitabın yazarı, Çin‟in
önde gelen Türkologlarından Prof. Dr. Geng Shımin‟dir. Pekin‟de bulunan
Merkezi Milletler Üniversitesi Uygur Dili ve Edebiyatı bölümünden emekli
olan Prof. Geng, yaĢı hayli ilerlemiĢ olmasına rağmen Türkoloji sahası ile
ilgili olarak düzenlenen bilimsel toplantılara iĢtirak etmeye devam etmekte
olup yeni eserler vermekte ve daha önce yazılmıĢ eserlerini geniĢleterek
bunların yeni baskılarını yapmaktadır.
Uzmanlık alanı olarak Klasik Uygur dili ve tarihini seçen Prof. Geng
Çin‟de ve Moğolistan bölgelerinde yaĢamıĢ çeĢitli Türk topluluklarının dilleri
ve kültürleri gibi geniĢ bir yelpazede araĢtırmalar yapmakta, fakat ülkemizde
eski Türk edebiyatı alanında çalıĢan akademisyenlerimiz dıĢında pek fazla
tanınmamaktadır. Bu nedenle önce kendisi hakkında kısaca bilgi vermek
faydalı olacaktır.
Prof. Dr. Geng Shımin 1929 yılında Çin‟in Jiangsu eyaletinin Xuzhou
iline bağlı Tongxian ilçesinde dünyaya gelmiĢ, 1949 yılında Pekin üniversitesi
Doğu dilleri ve Edebiyatları bölümünün Uygurca bölümüne kaydolmuĢ, 1953
yılında Merkezi Milletler Üniversitesi Milletler Dilleri ve edebiyatları
bölümünden mezun olmuĢtur. Yukarıda da kısaca belirtildiği üzere onun
baĢlıca çalıĢma alanı Klasik Uygurca malzemeler dıĢında Göktürkçe
malzemeler, eski Batı Bölgeleri ve Orta Asya‟da konuĢulan diller bu
bölgelerin tarihi ve kültürleridir. Türkoloji alanında Çin‟de ve Çin dıĢında pek
çok ödüller kazanan Prof Geng, Dunhuang bölgesinde keĢfedilen Göktürk ve
Uygurca olarak yazılmıĢ el yazmaları, Kazakça gramer Göktürk Yazıtları gibi
çok sayıda eserler vermiĢtir.
Prof. Geng kitabının numara verilmemiĢ ama 1. sayfa olduğu
anlaĢılan ilk sayfasında bir paragraf kadar Önsöz‟ünde eğitimcilerin ve
araĢtırmalacıların duydukları ihtiyaç üzerineAltay dilleri ve edebiyatları,
Uygur edebiyatı ve kazak Dili ve Edebiyatı hakkında yazdığı birtakım
makaleleri bir araya getirdiğini, bunlara ilave olarak, söz konusu alanlarda
çeĢitli dillerde yazılmıĢ araĢtırmaların Çince çevirilerini de eklediğini
bildirmektedir. Böylesine geniĢ kapsamlı araĢtırma sonuçlarının yer aldığı bir
kitabın Önsöz bölümünün daha detaylı olsaydı ya da, Önsözden sonra konuya
giriĢ mahiyetinde kısa bir bölüm olsaydı daha faydalı olurdu diye
düĢünüyoruz. Önsözden sonra yaklaĢık 2.5 sayfa uzunluğunda içindekiler
kısmı verilmiĢ, aynı uzunluktaki Ġngilizce Ġçindekiler izlemiĢtir.
* Y. Doç. Dr., Ġ.Ü. Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Çin Dili ve
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Kitapta 26 makale, 5 makale çevirisi, 6 adet yeni çıkan kitaplar
hakkında tanıtma yazısı, son olarak da Japon ve Alman dilcilerinin yazdıkları
makale, verdikleri konferansların metinleri Turfan‟daki eski kütüphane, Doğu
Türkistan‟ın Hotan bölgesinde bulunan kalıntılar, Hotan ile ilgili Ġngiltere‟de
düzenlenen konferans hakkında bilgiler, yazarın görev yaptığı üniversitenin
Uygurca bölümünün kurulması ile ilgili olarak düzenlenen yazı, Türkoloji
alanında Çin dıĢındaki ülkelerde yayınlanan belli baĢlı yayınlar, son olarak da
Prof.Dr. Geng Shımin‟in yaptığı tüm yayınların listesi verilmiĢtir.
Kitapta yer alan baĢlıklar Ģunlardır:
Önsöz
1. Türk Dillerinin Tarihine GiriĢ
2. Ortak Altay Dilleri ve Hun Dili
3. Danimarkalı Bilim Adamı Thomsen ve Eski Göktürk Yazılarının
ÇözülüĢü
4. Ben ve Uygur AraĢtırmaları
5. ÇağdaĢ Uygur Dili ve AraĢtırmaları
6. Almanya‟da Turfan AraĢtırmaları
7. Fransa‟da Uygur AraĢtırmaları
8. Avrupa‟daki Eski Uygur AraĢtırmaları Tarihine Kısa Bir BakıĢ
9. Arap ve Fars Kaynaklarında Gaochang Uygur Hükümdarlığı (IXX.Yüzyıllar)
10.Kuça Uygurlarının Halk ġarkıları
11.Turfan‟da Çıkarılan Eski Uygurca Materyaller
12.Eski Uygurlarda Kitap Kazma Kültürü
13.Eski Uygurlarda Sözlü ve ġarkı Edebiyatı Eseri: Matrisimit
14.Turfan‟da Ortaya Çıkarılan Uygurca AhĢap Baskı Malzemeleri
15.Uygurca YazılmıĢ Büyük Lotus Toplumu-Sutra l Üzerine
AraĢtırmalar
16.Uygurca YazılmıĢ Büyük Lotus Toplumu-Sutra ll Üzerine
AraĢtırmalar
17.Toharlılar ve Dilleri
18.Yanqi ve Kuça Dili üzerine
19.Hotan-Saka Dili Üzerine
20.Kazak Dili ve Yazısı
21.Çin‟deki Kazakların ġivelerinin Dağılımı Üzerine
22.Kazak Filolojisi Üzerine AraĢtırmalar
23.Eski Kazak Materyalleri Üzerine AraĢtırmalar l
24.Eski Kazak Materyalleri Üzerine AraĢtırmalar ll
25. Eski Kazak Materyalleri Üzerine AraĢtırmalar lll
26.Eski Kazak Materyalleri Üzerine AraĢtırmalar lV
TERCÜMELER
27. Dillerin DoğuĢu Sınıflandırılması Yöntemleri ve Dil ĠliĢkileri
Hakkında Bazı Kavramlar
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28. Hunların Kültürü ve Dili
29. Gaochang Uygur Hükümdarlığı (850-1250)
30. Fransa‟da Türkoloji AraĢtırmaları
31. Giraud ve Fransız Türkolojisi
EKLER
2. Prof. Dr. Vasary‟nin Almanca YazılmıĢ “ Altınordu‟da Uygur
Elyazmaları” Adlı Makalesi Üzerine Bazı Notlar
3. Prof. Dr. Ishihama‟nın Makalesi: “Eski Doğu Türkistan Dillerinde
Budist Edebiyatı Hakkındaki AraĢtırmalar ve KeĢifler”
4. Alman Uygurolog Prof. Dr. Roehrborn‟un Merkezi Milliyetler
Üniversitesinde Verdiği Konferanslar
5. Doğu Türkistan‟da Eski Bir Budist Mabedi Kütüphanesi ve Akibeti
6. Almanya‟nın Münih Etnoloji Müzesi‟nde Bulunan Doğu Türkistan‟ın
Hotan ġehrinde Çıkarılan Bazı Arkeolojik Kalıntılar
7. X. yüzyıldan Önce Eski Hotan Hükümdarlığı Konulu Ġngiltere‟de
Düzenlenen Uluslararası Konferans
8. Çin Altayistik Kurumunun KuruluĢu Ġle Ġlgili Toplantıda Yapılan
KonuĢma
9. Merkezi Milliyetler Üniversitesi Uygur Dili ve Edebiyatı Bölümünün
KuruluĢu Ġle Ġlgili Toplantısında Yapılan KonuĢma
10. Türkoloji ve Orta Asya AraĢtırmaları Alanında Çıkarılan Belli BaĢlı
Süreli Yayınlar
11. Prof. Dr. Geng Shımin‟in Bibliyografyası
Son Söz
Kitabın adı her ne kadar Uygur ve Kazak edebiyatı yazıları adını
taĢısa da, içinde yer alan yazılar incelendiğinde, kitaba verilen isin ile içeriğin
birbirine uyumlu olmadığı anlaĢılmaktadır. Örneğin Hun dili ve Göktürklerin
dilleri ve yazıtlarına iliĢkin yazılar incelendiğinde bu nokta daha iyi
anlaĢılmaktadır. Kitaba “Türk Soylu Milletlerin Dilleri ve Edebiyatları ile
Ġlgili Yazılar” Ģeklinde isim verilseydi daha kapsayıcı ve daha uygun olurdu.
Türk soylu toplulukların Hun döneminden baĢlayarak ağırlıklı olarak
Göktürk Uygur ve kazakların konuĢtukları diller ve onların edebiyatları
hakkında geniĢ bilgiler içeren kitapta yer alan bazı makaleler, en azından
ülkemiz için yeni sayılabilecek bilgiler içeren makalelerin yanında, yaklaĢık
200 yıldan bu yana bilinen eski bilgilerin tekrarlandığı makaleler de
mevcuttur. Kitapta 1 ilk sırada Türk dilleri tarihine giriĢ adı verilen bir
kısımda Hun döneminden baĢlamak üzere Göktürk, Uygurların yazıları dilleri
ve kültürel kalıntıları, Karahanlı dönemi Uygur yazısı ve dili, 13-15 yüzyıllara
arasındaki Altınordu kültürü kalıntıları ve Kıpçak dili malzemeleri ve
edebiyatı, Harezm, Çağatay ve son olarak da Osmanlı Türkçesi gibi baĢlıklar
verilmiĢ, fakat bunlardan Göktürk, Uygur ve Kazakların dili ve edebiyatları
hakkında hiçbir ayrıntı verilmemiĢtir.
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Alanında oldukça tecrübeli ve Türkoloji literatürüne hakim olan Prof.
Geng Shımin, diğer araĢtırmalarında olduğu gibi, bu kitabında da, Çince
dıĢındaki eser, yazar, yer isimlerinin bazılarının yanına parantez içinde
orijinal yazılıĢlarını da vermiĢtir. Metinde geçen bazı Çince dıĢındaki
sözcükleri ise direkt olarak orijinal Ģekliyle vermektedir. Dolayısıyla bu
konuda kitapta bir birlik sağlanamamıĢtır. Ama Çince transkripsiyonlarının
verildiği yerlerde ayrıca parantez içince asıl yazılıĢlarının verilmesi, Çince
bilen ve eski Türk Dili ve edebiyatı alanında çalıĢmayana araĢtırmacılar için
son derece önemlidir. Zira yabancı sözcüklerin Çin karakterleriyle yazılıĢ
biçimlerine bakarak orijinal biçimini belirlemek çoğu zaman güçlükler
doğurmaktadır. Örneğin Finli bilim adamı Castren, Çin karakterleriyle
“Kasıtelin” olarak okunacak Ģekilde ifade edilmiĢtir. Görüldüğü üzere Çince
transkripsiyon, sözcüğün orijinal Ģeklinden çok farklıdır.
Hunların dilinin incelendiği ilk makaleden baĢlamak üzere, yazar
Hun, Göktürk ve Uygur dönemi Türk dili ve kültürü alanında araĢtırmalar
yapmıĢ pek çok Çinli bilim adamı olmasına rağmen, onların pek az bir
kısmına referansta bulunmuĢ, geri kalan tüm ağırlığı ise Rus, Japon, Alman,
Fransız, Türk, Finli ve Macar gibi bazı doğu ve batı ülkelerinde yapılan
araĢtırma sonuçlarına yer vermiĢ, dolayısıyla kitapta Çin dıĢında Göktürk,
Uygur ve Kazak diki ve edebiyatı araĢtırmalarını tanıtma havası oluĢmuĢtur.
Örneğin Hunların dilini inceleyen bölümde, Hunların dili konusunda
araĢtırmalar yapmıĢ Cen Zhongmian, Lin Gan, Ma Changzhou ve He Zhenya
gibi kendi milletine mensup birçok bilim adamına yer vermeyip sadece, ünlü
tarih bilgini Wang Guowei‟in tek bir eserine atıfta bulunmakla yetinmiĢtir.
Kitabın ismi her ne kadar Uygur ve Kazak edebiyatına dair yazılar
olsa da Hun kültürü ve dili, Turfan‟da ortaya çıkarılan ahĢap baskı tekniğinde
yapılmıĢ materyaller, Doğu Türkistan‟daki Hotan Ģehri yakınlarında bulunan
arkeolojik kalıntılar ve eski Uygurlarda kitap yazma kültürü gibi eski
Türklerin kültürel hayatlarına ıĢık tutan alana da önemli ölçüde yer
ayrılmıĢtır. Kitapta yukarıda ismini belirtilen 15. ve 16. makalenin içeriğine
dair 4 Uygurca el yazmasının resimlerinin dıĢında her hangi bir görsel
malzeme ya da harita yer almamaktadır. Eserde yer alan bölümlerin tamamı
makaleler toplamından oluĢtuğu için istenen her hangi bir bölüm bağımsız
olarak tercüme edilebilir.
Türkiye özellikle Uygur dili ve edebiyatı alanından en ileri
araĢtırmaların yapıldığı ülkelerin baĢında gelmesi nedeniyle, Prof. Dr. Geng,
diğer eserlerinde olduğu gibi burada tanıtmaya çalıĢtığımız kitabında da Prof.
Dr. Fuat Köprülü, Prof. Dr. Ahmet Temir, Prof. Dr. ReĢit Rahmeti Arat, Prof.
Dr. Osman Fikri Sertkaya, Prof. Dr. Talat Tekin, Prof. Dr. Marcel Erdal ve
Prof. Dr. Semih Tezcan gibi Türkiyeli bilim adamlarının çalıĢmalarına birçok
atıflarda bulunmuĢ, ayrıca tanıttığı 6 kitabın 4‟ü Ankara Üniversitesi Dil ve
Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü öğretim üyesi Prof.
Dr. Melek Özyetkin‟in kaleme aldığı eserlerdir.

