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بررسی ریشهشىاختی واژه "وماز" با تکیه بر متون ایران باستان
تاریخ دریافت11/1/11 :

فزیثا ضزیفیان

*

تاریخ پذیزش11/3/22 :

چکیده
تا تررظی ریؽٍؼىاختی ياشٌ وماز در ایران ي تاریخ کارترد آن میتوًان توٍ اَم وی ایوه
فریضٍ تٍ ػىًان فؼلی ػثادی در م ان ایراو ان پی ترد .ياشٌ وماز در اـل از ریؽٍ َىووي
اريپایی  nemتٍ مؼىای تؼظ مکردن آموٌ اظی .وماز در ايظتا تٍ ـًرت اظوم خىخوی از
مادٌ  nəmahکٍ در اـل از اظم خىخی  námasدر ظىعکریی تٍ مؼىای تؼظ م ،کوروػ
گرفتٍ ؼوٌ کٍ َمراٌ تا ریؽٍ  kṛiفؼل وماز کوردن در مهُوًس ظور تؼظو م فوريدآيردن،
احتراس کردن اظی .ایه فؼل در ايظتا از ـًرت مادٌ اظومی مووکًر در يجوًٌ متتلو
ظاختٍ ؼوٌ اظی .در زتانَای ایراوی م اوٍ ؼرقی ي غرتی ياشٌ وماز در متًن تجاماووٌ از
ایه ديران تٍ کار رفتٍ اظی .ياشٌ وماز در ایه متًن گاٌ وؽاوگر ادای احتوراس فريدظوتان
تٍ مقامات فرادظتی ي گاٌ تٍ ػىًان فؼل ػثادی ت اوگر رکًع ي خضوًع تىووگی در تراتور
پريدگار تًدٌ اظی.
کلیدواژگان :وماز ،ايظتا ،ظىعکریی ،فارظی م اوٍ ظاظاوی ،فارظوی م اووٍ اؼوکاوی،
خته.

* ػضً َ أت ػلمی پصيَؽگاٌ م راث فرَىگی کؽًر ،تُران ،ایران(اظتادیار)

far_sushans@yahoo.com
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مقدمه
از زماوی کٍ آدمی پا تٍ ػرـٍ َعتی وُادٌ خوايوو اي را توين راَىما وگواؼوتٍ اظوی.
در عًل تکامل تؽر َمًارٌ پ امثراوی ترگسیووٌ ؼوووو توا اوعوان را توٍ مىسحگواٌ حق قوی
خًیػ راَىمایی کىىو .یکی از احکامی کٍ َمٍ پ وامثران احُوی موردس را توٍ آن دػوًت
میکردوو وماز اظی .اـل ػثادت ي پرظتػ خوايوو در َموٍ ؼوریؼیَوای احُوی يجوًد
داؼتٍ ،يحی ؼکل ي ک ه ی آن متهايت تًدٌ اظی .تٍ ػىًان ومًوٍ وماز یکی از ارکان مُم
آی ه زرتؽی اظی ي زرتؽت ان در راٌ دیهداری ي رظ ون تٍ کمال توٍ ترپوایی ومواز امور
ؼوٌاوو .وماز زرتؽت ان تع ار ؼث ٍ وماز معلماوان تًدٌ اظی کٍ در پىج وًتی تایو َمراٌ
تا دػاَای متفًؾ ادا میؼو(تًیط.)58-57 :1381،
َمچى ه در ظٍ مىثغ قرآن ي ريایات ،تًرات یا ػُو ػت ق ي مًرخان از ومواز در دیوه
یًُد میگًیىو.
حضرت مًظی ػل ٍ احعالس از َمان آغاز رظاحتػ از ظًی خوايووو ،توٍ ترپوایی ومواز
مأمًر میؼًد .يقتی حضرت مًظی ػل ٍ احعالس تا َمعرغ از مویه ػازس مفر مویؼوًد
ي در تاریکی ي ظلمی ؼة وًری را در کىار عًر مؽاَوٌ مویکىوو ي چوًن توٍ ظوًی آن
میريد تا ؼؼلٍای را از آن ترگ رد ي تٍ ظًی خاوًادٌاغ تازگردد ،ووا میآیو کٍ:
﴿ انني أنا اهلل لا اله الا أنا فاعبدني و اقم الصلوه لذكزي﴾(طه)11 /
«َماوا مه اهلل َعتم ي مؼثًدی جس مه و عی .پط مرا ػثادت که ي وماز را تورای یواد
مه تٍ پا دار»

ایه آیٍ ػاليٌ تر ومازگساری تر اوط ي حضًر قلة ي وماز در آی ه یًُد دالحی دارد .در
آیٍ ؼریهٍ خوايوو از آن ري خغاب تٍ مًظی میفرمایو« :وماز را ترای یاد مه توٍ پوا دار»
کٍ ترپاداؼته وماز ترای خوا تا وماز تووين ري کوٍ َموراٌ اووط ي حضوًر قلوة و عوی
مىافات دارد .ایه آیٍ تر ومازگساری َمراٌ تا اوط ،در آیو ه یُوًد دالحوی دارد .در مىواتغ
مؼتثر ي اـ ل دیىی یًُد و س تر ایه مًضًع تأک و ؼوٌ اظی(کًَه.)100-1390:104،
در ؼریؼی ػ عی ػل ٍ احعالس ترپایی وماز از ياجثوات مُموی اظوی کوٍ خوايووو ،در
َمان آغاز تًحو تٍ ایؽان تًـ ٍ کرد .ايح ه کلماتی کٍ حضورت ػ عوی پوط از تًحوو در
جمغ مردس ح رتزدٌ ت ان کرد ،در مًرد وماز تًد .قرآن میفرمایو :حضرت ػ عوی ػل وٍ
احعالس چى ه گهی:
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﴿ اني عبداهلل آتاني الكتاب و جعلني نبيا ًو جعلني مباركا ًاين ما كنت و اوصاني بالصلااوو الككلاو
مادمت حيا ً﴾ (مریم)93/
«مه تىوٌ خوا َعتم .خوايوو تٍ مه کتاب دادٌ ي مرا پ امثر قورار دادٌ اظوی مورا مایوٍ
ترکی قرار داد َر کجا کٍ تاؼم ي تا زووٌاس تٍ وماز ي زکات ظهارغ کرد»

قرآن در تًـ مریم ػل ُا احعالس  -مادر حضرت ػ عی ػل ٍ احعوالس  -و وس پوط از
ایىکٍ اي را تٍ خاعر ایمان ،تقًا ي پاکوامىی ترگسیوٌ زوان جُان واس میوُو ،خغواب توٍ اي
میفرمایو:
﴿ يا مزيم اقنتي لزبك و اسجدي و اركعي مع الزاكعين﴾ (آل عمران)16 /
«ای مریم ترای پريردگارت خضًع که ي ظجوٌ تٍ جا ت اير ي تا رکوًع کىىووگان رکوًع
که»

در ريایات و س ت ان ؼوٌ کٍ حضرت ػ عی ػل ٍ احعالس در تًـ ٍَایؽان تٍ حًاریًن،
از وماز تٍ ػىًان ؼرافتمىواوٍتریه ػمل اخريی ي تُتریه یاریدَىوٌ در فراز ي وؽ ةَای
زووگی دو ًی یاد کردٌ اظی ي در آن یاران خًد را تٍ پ گ ری ایه فریضوٍ احُوی فرموان
دادٌاوو(حراوی.)508 :1389 ،
وماز در دیگر ادیان احُی و س جایگاٌ خاـی داؼتٍ ي دیگر پ امثران احُی و س در موًرد
وماز احکاس خاـی را تث ه کردٌ ي آن را تٍ پا داؼتٍاوو .از جملٍ ایه پ امثران میتًان تٍ
ایه تسرگان اؼارٌ کرد :آدس ،ووً  ،ادریوط ،اتوراَ م ،اظوماػ ل ،اظواا  ،یؼقوًب ،داييد،
ظل مان ،یًوط ،ؼؼ ة ،زکریا ،حقمان ،حًط ،ایًب ،خضر ،ذياحکهل ،ـاحح ،ؼ ج(مجلعوی،
 263،331،280 :1384ي عثرظی166 :1384 ،؛ عثرظوی16 :1385،؛ اتوراَ م37 /ي40؛
مریم54 /؛ آل ػمران42 ،37/؛ اوث اء71 -73 /؛ حقمان.)17 /
تا تررظی ریؽٍؼىاختی ياشٌ وماز در ایران ي تاریخ کارترد آن میتًان تٍ اَم وی ایوه
فریضٍ تٍ ػىًان فؼلی ػثادی در م ان ایراو ان پی ترد ي تٍ ایوه وت جوٍ رظو و کوٍ دیوه
کامل اظالس تًظظ ملتی پویرفتٍ ؼو کٍ یکتاپرظی تًدوو ي ظرف ی پویرغ کامولتوریه
دیه را داؼتىو .تیگمان ایراو ان چٍ پو ػ از اظوالس در ػُوو تاظوتان ي چوٍ پوط از آن
یکتاپرظووی تًدوووو ي در زموورٌ وووامًرتریه مووردس متووویه جُووان قوورار داؼووتىو .از م ووان
دظتًرَای دیىوی قثول از اظوالس ایوران و وس ومواز اَم وی يیوصٌای دارد(رضوایی:1393،
263 ،451،453؛ ت ريوی.)206 :1390،
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ریشهشىاسی واژه وماز
ياشٌ وماز ياشٌای پارظی اظی کٍ ایراو ان ترای ياشٌ "ـالِ" ػرتی تٍ کار میتردوو .ایه
ياشٌ تٍ مؼىای خم ؼون ،ظرفريدآيری ترای ظتایػ پريردگار ،احتراس ي اظُوار تىووگی ي
اعاػی اظی(ػم و ،موخل وماز؛ دَتوا موخل وماز) .ياشٌَای وماز تردن ،در وماز آموون،
تٍ وماز آمون ،در وماز آيردن ،تٍ مؼىای پرظتػ کردن ،ػاجسی وموًدن ،خوم ؼوون ،توٍ
ػالمی تؼظ م ي تىوگی ي تٍ خاک افتادن تٍ قفو تؼظو م در تراتور پادؼواَی یوا تسرگوی
دیگر تٍ کار رفتٍ اظی .ياشٌ وماز در اـل از ریؽٍ َىوي اريپایی :nem-تؼظ م کردن آموٌ
اظی(Pokorny,1959:764؛  .)Rendich,2013:295وماز در ايظتا تٍ ـًرت اظم خىخوی
از مادٌ  nəmah-کٍ در اـل از اظوم خىخوی  námasدر ظىعوکریی توٍ مؼىوای تؼظو م،
کروػ گرفتٍ ؼوٌ کٍ َمراٌ تا ریؽٍ  kṛiفؼول وموازکردن در مهُوًس ظور تؼظو م فوريد
آيردن ،احتراس کردن اظی .ایه فؼل در ايظوتا از ـوًرت موادٌ اظومی مووکًر در يجوًٌ
متتلو ظواختٍ ؼووٌ اظوی( Bartholomae,1904:1069-1071؛ Monier williams,

.)1899: 528
در ظىعکریی ) :nam, namau(-ieتٍ مؼىی خم ؼون ي تؼظو م کوردن آمووٌ اظوی.
مادٌ اظمی ایه ریؽٍ  :namasتؼظ م ي کوروػ ي موادٌ فؼول مضوارع  namasyaي موادٌ
ماضی آن  namasyaitiاظی .در زتوان یًوواوی ياشٌ  :nemoدر مؼىوای توٍ مرتوغ رفوته ي
تًزیغ کردن آموٌ اظی .در زتان التو ه  nemasدر مهُوًس جىگلوی کوٍ در آن مراظوم ي
ؼؼایر خاؾ ترگسار می ؼًد آموٌ اظی(.)Rendich,2013:295
ریؽوٍ ) nəm-(nām-در ايظوتا توٍ مؼىوی خوم ؼوون توا پ ؽوًوو  -*apaدر مهُوًس
ترککردن ي توا پ ؽوًوو  *fra-در مهُوًس گوریتته آمووٌ اظوی(  Kellens,1995: 40؛
 nəmō-bara- .)Cheung,2007:280مادٌ ـهی فاػلی ياشٌ وماز در ايظتا از مادٌ اظومی
 nəmahاظی nəmah-.در ايظتا در حاحیَای متتل ـرفی ظاختٍ ؼوٌ اظی .در ایوهتووارٌ مخووالَووای زیوور از قووویمیتووریه تتووػ ايظووتا یؼىووی گاَووان اوتتوواب ؼوووٌ
اظی(.)Bartholomae,1904:1069-1071
 :nəməفاػلی ،مهرد()1 :44
 :nəmasمهؼًحی ،مهرد()10 :49
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 :Nəmaŋhāتایی ،مهرد()20 :51( )5 :51( )6: 50( )2: 36( ) 3 : 34( )1 : 28
 :Nəmaŋhō.اضافی ،مهرد()9: 43
 :Nəmaŋhō.ازی ،مهرد ()8: 45( )1: 44
در زتانَای ایراوی م اوٍ ؼرقی ي غرتی ياشٌ وماز در متًن تجاماوووٌ از ایوه ديران توٍ
کار رفتٍ اظی .ياشٌ وماز در ایه متًن گواٌ وؽواوگر ادای احتوراس فريدظوتان توٍ مقاموات
فرادظتی ي گاٌ تٍ ػىًان فؼل ػثادی ت اوگر رکًع ي خضًع تىوگی در تراتر پريدگوار توًدٌ
اظی(اردايیراف وامٍ .)56 :ایه ياشٌ در زتان ظغوی تٍ ـًرتَوای  :namcومواز ،تؼظو م،
احتووراس؛  :nmcbryوموواز؛  :nmcknدريد ،پرظووتػَ ،ویووٍ؛  :nmcywو ووایػ ي مفووور
 :nmcyw βrوماز تردن تٍ کار رفتٍ اظی(قریة.)239 :1374،ياشٌ وموووواز در زتووووان تلتووووی οvαμωσ؛ در ختىووووی naunda, naudanāṃda,
"احتراس،کووروػ،تؼظ م"؛ در پووارتی م اوووٍ ترفوواوی َ" )fra-nam( frn᾽mوووایی"abnft ،
(" )abi-namػسیمی" "qr᾽mnmystyg ،احتراس میگواریم ،تؼظ م میکى م" .ایه ریؽوٍ
در زتًر در کلمٍ  sgdhي در پاپ ريضَای آرامی  sgdآموٌ کٍ در زتوان ػثوری  sagadي
در ػرتی  sajdehؼوٌ اظی .در زتان فارظی م اوٍ اؼکاوی یا پارتی ياشٌ  namāžدر مهًُس
تؼظ م کردن ي ظر فريد آيردن تٍ کوار رفتوٍ اظوی(  Bailey,1979: 173؛ اردايیرافىاموٍ
107ي .)108
مووادٌ فؼلووی  nanda-در زتووان ختىووی ي –  naudaدر ختىووی جویووو در مهُووًس
پرظتػکردن آموٌ اظی .در ختىی قوویم  panam-ترگرفتوٍ از پ ؽوًوو ایراووی تاظوتان
 *patiي ریؽٍ  nam-تٍ مؼىی خم ؼون ،تؼظ م کردن اظی .ایه ریؽٍ َمراٌ تا پ ؽًوو *fraتٍ ـًرت (hanamختىی قویم) ي ) :hanem-(hanaim-,hana-خمؼون تٍ پوای ه،آموٌ اظی .ياشٌ bīnam-/binam-متؽکل از پ ؽًوو  *i-ṵي ریؽٍ  nam-در ختىی تٍ
مؼىوووی از َوووم جووووا ؼوووون ،تقعوو م ؼوووون اظوووی(Emmerick,1968:69,146,96؛
.)Bailey,1979:173,284,451
در فارظی م اوٍ ظاظاوی ياشٌ ومواز توٍ ـوًرت  nm᾽čي َوسيارغ  OSGDEاز ریؽوٍ
آرامی  sgdآموٌ اظوی .از ایوه ياشٌ در فارظوی م اووٍ در ترک وة فؼلوی :namāzburdan
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وماز تردن ي (nambarišnihضثظ واـا ح  :namazbarišnihوماز تردن تٍ کار رفتٍ اظی
را واس ترد(َرن ي ًَتؽمان406 :1394 ،؛ .)Mackenzi,1971: 57
در ایىجا تٍ دح ل کخرت متًن تجاماوووٌ از زتوان فارظوی م اووٍ ظاظواوی(پُلًی) توٍ
ومًوٍَایی از کارترد ياشٌ وماز َم در مهُوًس ػثوادت ي تىووگی ي َوم در مهُوًس احتوراس
ؼتؿ فرادظی تٍ ؼتؿ فريدظی در جملٍَای ذیل اؼارٌ ؼوٌ اظی.
اـووغال " وموواز تووردن" در مهُووًس خضووًع تىوووگی در تىووو  11از مووته پُلووًی
يزیوگیَای زادظپرس آموٌ اظی .ایه کتاب در قرن ظًس َجوری تًظوظ زادظوپرس پعور
گؽه جم کٍ احتماالً از ـاحةوظران معائل حقًقی و س تًدٌ اظی توٍ وگوارغ در آمووٌ
اظی(يزیوگی َای زادظپرس67:؛ تهضلی:)145 :1376،
«زردؼی وماز ترد ،گهی" :وماز تٍ ايرمسد ،وماز تٍ امؽاظپىوان!" ي پ ػ رفی ،در جوای
پرظتؽگران تىؽعی».

«یادگار زریران» رظاحٍ کًچکی اظی کٍ در اـل تٍ زتان پارتی وًؼتٍ ؼوٌ کٍ در آن
از جىگَای ایراو ان ي خ ًوان ظته رفتٍ اظی .در تىو  22ایوه کتواب فؼول " namāz
 :"burdوماز تردوو ،ترای وؽان دادن احتراس ؼتؿ فريدظی توٍ فرادظوی توٍ کوار رفتوٍ
اظی(یادگار زریر18 :؛ تهضلی:)267 :1376،
"widrafš jadug ud nāmxwāst ī hazārān frwardag be padiriftud o
wištāspšāh namāz burd bē raft hēnd".
«ت ورفػ جاديگر ي وامتًاظی َساران وامٍ را پویرفتىو ي تٍ گؽتاظپ ؼاٌ وماز تردوو ي
ترفتىو».

کتاب «کاروامٍ اردؼ ر تاتکان» توٍ ػىوًان تىُوا احور تواریتی پُلوًی در اياخور ديرٌ
ظاظاوی تر اظاض رياییَای کُهتر فارض وًؼتٍ ؼوٌ اظی .در «کاروامٍ اردؼ ر تاتکان»
و س وماز تردن ترای وؽان دادن احتراس تٍ ؼوتؿ فرادظوی توٍ کوار رفتوٍ اظوی(کاروامٍ
اردؼ ر تاتکان121 :؛ تهضلی:)260 :1376،
"Kanēzagkaššāpurudasuwarāndīdxāstudnamāzburdudguftkudrus
tudwehud pad drōdāwardid".
«کى سک چًن ؼاپًر ي ظًاران را دیو ترخاظی ي وماز ترد ي گهی درظی ي توٍ ي تووريد
آمویو».

«دادظتان م ىًی خرد» یا تٍ اختفار «م ىًی خرد» کتواتی توٍ زتوان فارظوی م اووٍ
ظاظاوی اظی .مجمًػٍ پرظػَایی اظی کوٍ «داووا» ووامی از م ىوًی خورد(ري ػقول)
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میکىو ي پاظخَایی کٍ م ىًی خرد تٍ پرظػَای يی میدَوو( تهضولی.)196 :1376 ،
در ففل  52از کتاب «م ىًی خرد»:
«پرظ و داوا از م ىًی خرد کٍ وماز ي ظتایػ ایسدان را چگًوٍ تایو کرد؟
م ىًی خرد پاظخ داد کٍ َر ريز ظٍ تار تراتر خًرؼ و ي مُر ایعتادن ي تٍ َم ه گًووٍ
ماٌ ي آتػ تُراس را تامواد ي و مريز ي ػفر وماز ي ظتایػ کردن ي ظپاظووار توًدن ي ...ي
ترای ترائی از گىاٌ َرچٍ تُتر ممکه اظی کار و ک کردن(م ىًی خرد.)63 :
خؽمگ ىی مکه چٍ مرد َىگامی کٍ خؽم تگ رد کارَای و ک ي وماز ي پرظتػ ایسدان
فرامًؼػ ؼًد(م ىًی خرد.»)21 :

«دیهْکرد» یا «دیىکرت» کتاب ظترگی اظی تٍ زتان فارظی م اووٍ ظاظواوی(پُلًی)،
کٍ آن را تٍ درظوتی «داوؽوىامٍ مزسْدزیزعنوىی» ي یوا «درظوىامٍ دیوه مسدایی(زرتؽوتی)»
خًاووٌاوو .ياشٌ "دیىْکرد"( dēnkartدر پارظی م اوٍ) را مویتوًان توٍ "کوردٌَا(کارَوا)ی
دیىی" ي و س "وًؼتٍ دیىی" ترگرداو و .ایه گردآيردٌ تسرگ خًد دارای  9وعک اظی ،کٍ
از آن م ان وعکَای وتعی ي ديس ي و س پارٌای از وعک ظًس آن تٍ دظتان موا ورظو وٌ
اظی .دیىْکرد فراَم آموٌ از وًؼتٍَایی اظی کٍ زمان وگوارغ ي و وس وًیعوىوگان آنَوا
ظراظر ؼىاختٍ و عتىو(تهضلی.)129-128 :1376 ،
در دیىکورد پوىجم درتوارٌ وموواز توردن توٍ مردموان ـوواثی ؼووٌ کوٍ مىظووًر از آن
احتراس گواؼته تٍ یکویگر اظی:
وماز تردن تٍ مردمان ػثارت اظی از فريد آيردن ظر تٍ وؽاوٍ تًاضوغ تورای و وایػ توٍ
َموًػان وٍ آوگًوٍ پرظتؽی کوٍ از آن آفریووگار اظوی کوٍ در ایوه ـوًرت واظوًدمىو
میتًاوو تاؼو(دیىکرد .)73-72 :5

در دیىکرد ظًس دظتًر وماز یًم ٍ را در دیه مسدایی تًض ح دادٌ اظی:
«َر فرد مسدایی يقی وماز زماوی کٍ در کار یسغ میؼًد میتایو ري تٍ خًرؼ و و ایػ
ايرمسد جُان آفریه را تٍ جا آيرد تٍ».

تتؽی از ایه و ایػ ػثارت اظی از:
«تٍ واس ي ظتایػ آوکٍ َم ؽٍ تًدٌ ي َمًارٌ َعی ي تا تٍ جايدان خًاَو توًد آن ایوسد
ظپىوار م ىً کٍ شرفتریه م ىًی َمٍ م ىًان اظی ي در گًَر خًیػ یکتاظی ي وامػ
ايرمسد اظی خوايوو تسرگ ي داوا ي دادار ي پريردگار ي وگُوارووٌ ي مُرتان ي کرفٍ کوار ي
تتؽایىوٌ ي پاک ي و ک ي دادگعتر ي َمٍ تًان».

در جای دیگر تا کارترد ياشٌ وماز تٍ ایه ـًرت اًَرا مسدا را ظتایػ میکىىو:
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«وماز تر َمٍ آگاٌ مُرتان  ...کٍ فرماوريا تر َمٍ َعیَا ي تًدٌَا ي تاؼوىوٌَاظوی .آن
فرَ تتٍتریه َمٍ فرَ تتگان کٍ رَاوىوٌ ريان از گورگاٌ دايری ي گوراوىوٌ از ديزخ ي
رظاوىوٌ تٍ آن ترتریه جایگاٌ پارظایی ي  ...اظی»(دیىکرد ظًس.)154-153 :

خردٌ ايظتا(ايظتای کًچک) جًانتریه تتػ ايظتا ي مجمًػوٍای اظوی از دػاَوای
کًتاٌ خاؾ مردس ػادی زرتؽتی کٍ آنَا را در مًقؼ یَای خاـی میخًاوىو ،در تراتور
دػاَایی کٍ خًاوون آنَا در مراظم دیىی خاؾ ريحاویَا اظی .واس ایه کتاب فقوظ توٍ
ـًرت پُلًی آموٌ اظی ي درتارٌ زمان تويیه متهَای آن ومیتوًان اظُوار وظور کورد.
تويیه خردٌ ايظتا تٍ آذرتاد مزُرَپزىوان ،مًتوان مًتو زموان ؼواپًر ديس ظاظواوی( 309توا
 379س ).وعثی دادٌ ؼوٌ اظی(تهضلی.)43-42 :1376 ،
در مته خردٌ ايظتا تٍ تهف ل تٍ وماز ي و ایػ پرداختٍ ؼوٌ اظی ي از چىو وماز یواد
ؼوٌ؛ ازجملٍ وماز ًَؼثاس اظی  hušaدر ايظتا از  ušasظىعکریی آمووٌ ي مؼىوی و موٍ
ؼة تا ترخاظته خًرؼ و را میدَو تاس از  .bāmyaايظوتا توٍ مؼىوی تاتىووٌ اظوی ي در
پُلًی ي فارظی مؼىی ظپ وٌ دس ي ظارگاٌ را میدَو .ػاليٌ تر ایه وماز در خردٌ ايظوتا
از پىج وماز تای ػىايیه خًرؼ و و ایػ کوٍ َور رريز ظوٍ توار در ـوثح َايوگواٌ ظُور
رپ تًیىگاٌ ي ػفر ازریىگاٌ خًاووٌ میؼًد .مُر و ایػ َم تٍ َم ه واً پط از خًرؼ و
و ایػ خًاووٌ میؼًد .ماٌ و ایػ ظٍ تار در ماٌ تٍ َىگاس دیون َالل ماٌ ي کاملؼووػ
ي زماوی کٍ ري تٍ کاَػ میگوارد خًاووٌ میؼًد .ارديیعًر و ایػ یا آتان و ایػ در ريز
آتان َر ماٌ یؼىی دَم ه ريز َور مواٌ خًاوووٌ مویؼوًد در کىوار ريد ي جوًی ي در ريز
میخًاوىو .آتػ و ایػ را َم مًتوان در پىج گاٌ ريز در آتؽوکوٌَوا مویخًاوىوو .یؼىوی
ػاليٌ تر ظٍ گاٌ قثل در ايیعريت مگاٌ(از ايل ؼة تا و مٍ ؼوة) ي در اؼوُ ىگاٌ(از و موٍ
ؼة تا ترآمون خًرؼ و) و س ایه وماز را تٍ پا مویدارووو .خًاووون آتوان و وایػ ي آتوػ
و ایػ از ياجثات و عی ي فقظ حًاب يیصٌ دارد .از متًن دیگر پُلًی کٍ تٍ وماز پرداختوٍ
ريایات داراب َرمسد اظی(خردٌ ايظتا.)105-103 :
وتیجه بحث
تا تررظی ریؽٍؼىاختی ياشٌ وماز در ایران ي تاریخ کارترد آن میتًان تٍ اَم وی ایوه
فریضٍ تٍ ػىًان فؼلی ػثادی در م ان ایراو ان پی ترد ي تٍ ایوه وت جوٍ رظو و کوٍ دیوه
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کامل اظالس تًظظ ملتی پویرفتٍ ؼو کٍ یکتاپرظی تًدوو ي ظرف ی پویرغ کامولتوریه
دیه را داؼتىو .گرچٍ ایه ياشٌ پو ػ از اظوالس در ادای احتوراس فريدظوتان توٍ مقاموات
فرادظتی کارترد يظ غ داؼی پط از اظالس تىُا تٍ ػىًان فؼل ػثوادی تورای وؽواندادن
خضًع ي تىوگی در تراتر ذات مقوض پريدگار تًدٌ اظی.
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