
 انام زنان

 اه. اضت نُغُد نَری ه زنان انام ه انانی دهازدً عیػیان دهازدٍم انام( ضانسا در. ق.ً ۵۱۱ عػتان ۵۱) حطو ةو حجت

  عر غایب ضالگی ۱ در هی عیػیان اغتلاد ةٌ اضت، داتُن ىسجص ه( عیػیان یازدٍم انام) غطکسی غلی ةو حطو فسزىر

 (.دارد ادانٌ ٍيُز کٌ) کتسی غیتت ه( ضال ۰۷ حرهد) صغسی غیتت: دارد غیتت ده اه. رضیر انانت ةٌ ه

 

 تاریذی دیرگاً

 کٌ آنر پریر آىَا پیسهان ةیو در كسن ىیم ةسای ةشرگی ضسدرگهی ضالَا عیػٌ، یازدٍم انام غطکسی حطو فُت از پص

 آنیش اضسار ضسىُعت ضس ةس عیػٌ انانان پیسهان نیان در. ةسىر نی ىام حیست دهران غيُان تحت آن از عیػٌ ىُیطيرگان

 حطو کٌ پيراعتير نی چيیو عیػیان از گسهٍی. آنر پریر ةشرگی ادتالف ةُدىر كایل غطکسی حطو ةسای کٌ فسزىری

 حطو ه اضت ىهسدً کٌ اضت فسزىری ةرهن انام غطکسی حطو گفتير نی گسهٍی ه اضت ىراعتٌ فسزىری اصُال غطکسی

 غطکسی حطو فسزىر کٌ کسدىر نی غيُان دیگسی گسهً. اضت غیتت دهرً ده دارای کٌ اضت غایب نَری ٍهان غطکسی

 فسزىر کٌ داعتير اغتلاد ةُدىر کُچکی اكلیت در زنان آن در کٌ عیػیان از ةذغی تيَا. اضت گزعتٌ در پرر فُت از پیظ

 نُرد یاران از کهی تُضط تيَا ه داعتٌ ىگاً نذفی زنان دلیفٌ تسس از را اه پررش کٌ اضت نَری ٍهان غطکسی حطو

 فػلی انانی دهازدً عیػیان کٌ عر تتریل عیػیاىی تهانی دیرگاً ةٌ نسهر ةٌ گسهً ایو دیرگاً. اضت عرً دیرً اغتهادش

 .ةاعير نی

 ناىير کطاىی. اضت ةُدً ىظس ادتالف عیػٌ ىُیطيرگان نیان در عیػٌ ٍای انام تػراد نُرد در حتی حیست دهرً در

. داىطت نی دً تا ضٌ ةیو را انانان تػراد نتفاهتی تفاضیس طتق ةس کتاةظ در ،(نیالدی ۸۹۸ یا ۸۸۰ هفات) ةسكی اةُجػفس

 ةٌ انانان تػراد نُرد در کتاةظ حریث ٍشار ده نیان از حریث ۱ تيَا الررجات ةصائس کتاةظ در كهی صفار اه غصس ٍم یا

 زنان از تيَا. کير نی ىلل دهازدٍم انام ةاب در نتػردی حریثَای ةاةُیٌ اةو ةػر دٌٍ چير انا. کير نی اعارً دهازدٍم انام

 ةا اةترا در دیرگاً ایو پزیسش. دُرد نی چغم ةٌ تُاتس ةٌ عیػٌ نياةع در دهازدً انام هجُد ةٌ اغتلاد کٌ ةُد کلیيی عیخ

 تاضف ىُیطيرً ٬ىػهاىی زیيب اةی اةو كلم ةٌ الغیتٌ کتاب نلرنٌ در. ةُد نُاجٌ عیػیان دُد ضُی از ةطیاری نلاهنت

 نغاةَی نغاٍرات ةاةُیٌ اةو. ىرارىر كتُل را اه هجُد حتی ه عياضير ىهی را دهازدٍم انام عیػیان اکثسیت کٌ دُرد نی

 .پسضیرىر نی دهازدٍم انام ٍُیت از کٌ ةُد عرً نُاجٌ دساضان عیػیان ضُاالت ضیل ةا اه کٌ ٍيگانی دارد

 

 نَری زىرگی ه تُلر

 ةػر ةٌ( ٍجسی عغم ه پيجم كسن) نیالدی یازدٍم كسن ه نیالدی دٍم كسن اهل ىیهٌ از نَری نُرد در دكیلی تُصیفات

 نتػردی ٍای ىام ٍا کتاب ایو از عرً ىلل رهایات در. دارد هجُد ىػهاىی ه ةاةُیٌ اةو ٬طُضی عیخ ناىير افسادی کتاةَای در

 ضیاً کيیشی نَری نادر رهایات ٍهیو ةسطتق. نسیم ه ضُضو ٬ریحان ٬ىسجص ناىير اضت عرً ىلل دهازدٍم انام نادر ةسای



 ایو ةس گُاٍی اضت عرً نی ىَادً کيیشان ةس زنان آن در کٌ اضت ةُدً ىانَایی از نػهُال کٌ اهل ىام ضٌ. اضت ةُدً ىُةیٌ از

 انام نادر رهایات ایو. دارد ای تزکسً ه ای افطاىٌ ای جيتٌ عک ةرهن کٌ اضت دیگس رهایاتی. ٍطتير رهایات از دضتٌ

 یاران از یکی ةٌ ةغراد در ةسدً ةصُرت ه آیر نی در نطلهاىان اضارت ةٌ کٌ داىير نی عسكی رهم پادعاً ددتس را دهازدٍم

 زنان م انا تُلر ٬نياةع ةیغتس طتق ةس. آهرد درنی فسزىرش غلر ةٌ را کيیش ایو ىیش ٍادی. عُد نی فسهدتٌ دٍم انام ٬ٍادی

 .ةاعر نی نیالدی ۸۰۷ یا كهسی ۵۱۲ ضال عػتان ىیهٌ در


