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�ای 	� ز ����� ، �  ز ��د ر	��ه �� دا
        ���ن او د�� ا��  و ���ن 	� د�� ��                                                                                                                                  

  )ا ��ل ( 
   %	ه او��$  #�"!����س

در درون ��%"2)�  &03"# ا�"� در /�ا/"� ا�%"�2 ھ"�%# �"� ،آ�1 در ا%� �0)�ر /(��ر 	�.- 	"# آ%"� ، وا +�"� ھ"�ی 	"()'� &"�ر%$# ا�"� 

  "ا�&�ان" « : /� /'��دھ�ی آ	�%�8%# ���)� ، /� ��ن &�ر و 7"�د ھ"()# 	�"���ر ا%"� �"�ز	�� ا6)"�ده و 	"# ��%'"� ا و آ��%5 در/�ر	��ه ، ھ4

 ا�C"0ل  �").�%�ه رای�"��"�ز	�� ھ"�ی د%B"� 	<)"  )	رس ھ	 " و %� ! &'�� %@ واژه ا�� �� از روز��ر �7<�ی /� ا%� ��ز	�� &=.�- �0ه ؟

  » ! E7 ��دھ� ، /<���� ، �D/�� /�%� ��ا 0�� ؟!��ده ا� ؟

�)"� #"6�G دی و�"�د دارد�H"( و ا #D�".(ا/�ی  ھ"�ی ا��/�" وI"# راه  -"G	KL'"# ھ"4  درا%'& �8�J�+  �	# ، �'"(�)# و /"# D"�اI)# و 

 �)"�"� ا�"�  ا�"� /"� /"�ور 	""� راه ا)$"�/# ا%'"�ن /"�ای رN""6 ا%"� &�+"�J ھ"� /""� &��"()�ن.�"�ا��اھ# �B�/ "�ن	ا �""/ O"%��  و در را�"")�ی

 /"� 0"�ر زار �'"T  �	�"�  ، /�اO�(� �($�B  �	# و /� �Sراھ� ��2�ن �'"�5 	"�# و 	"�دم �"�Qری �"�اھ# ا%"�ان ور�P%� ا�)+.�ر

و �"$)��� و &�+"�J ھ"�ی � �''"� وI"# /�)"� ا�"� /�ا'"� /"� ھ."� �	�اد%�"�  V"� را، &� �0%� از آب �- آI"�ده 	"�ھ# /"�ب 	�"- ا�")+.�ر.ھ��� 

         .  ازھ�  .�ش /()� ا��  وا/()�	���د ،  د%�ی ا�� در ���� ھ�ی /�ور 	�دم درھ� /� روی ھ�زه ��دان

از �'"�ر ...  �ض ، �.+# /# &�Xوت ، �.+# /� �)�ر ، �.+# �2@ �� و �.+"#Cدر آX0)� /�زار ا	�وز ���ن �� �.+# �آ��ه ، �.+# 	

 &"3ش 	<"� /"�ای �"� /"� �"�د آ%'"� و در �"5��2 	$)<\ ھ"�2ار داد�%�2 ورزان ��ا%5 ھ�ی  /� ا/�%�  ،د 	# �]ر�وا +�� ھ�ی �]0)� ��

�"� ��7�ار�/ #I�0�7 ھ�ی�B'� ھ�ی درو[�� و ���� ��B�/ N6�'	 ری ، در را�)�یQ�� دم�	ن از ھ."� ا "�ام�"� از �'"�ر ا%"� 	�اN"P  ا%�ا

 از ��"� آ	"�ه  /B"�%4 ،�"�ده  	�ا�+"� /� �/� ��د /� D'�ان %@ ا%�ا# ��د /� �]0)� ��د د�� �4 /�آ4، ، از ا%� رو .# �''� ��ده D��ر

 �'>/�� �& �'��� 4�����.<"�   . �"�ای �"�دان /"�ده و ھ"(� ،/� را�)# ا%�ان 5�7 از ھ�  �	#  /��3ف %�وه ��ا%�ن د�)�ری/��ن �'4ام و 

��-,+$ *	رزا�$ از  	�2�رای ا���  O/د�� اھ� �/	 ��د ھ� ، آ�/	 ا��ان " ��  [�� ���3@ رگ 	�د 	��ان ھ�ی �".    

�8 ��د را 	)�4 /� ��ا%# ��اھ# 	# �''�� و /"� &"�ر%` �'"�  در ا%�ا"# /"�دن �"�د 0"@ �''"� $(�/�%� و %� �'�� ھ]%�# در �� دار�  آ

 �"�د و  �"�د را "(�� /"�	I�L+"� /�)"� ا�"� 7"�5 از ھ"� ��"O  �ام ا%�ا"# ا%�ا# /� و%Sه اھ4 	��'�ن  وھOار ���I ��د �3L/ aن /28'� 

-�82& #B�B��(6ن  ژر��&"���b  /"� دور از ["�ض ورزی ھ"� و &"�زه از راه ر�"��ه	���Dن درو[�� �''� و &8<�\ ��د را /�  ا%�ان و ا%�ا

� 	�Cض 7]%�ی�B�/ +"� 7در ا%"�ان�"�ا �"�  ''� ،  رو�0 � از	رت و�"�د ���"V ی ا%"�ان �"�ا%5 ھ"�ی<"�رال  درO"%�� دھ"�  از �"�ی�� 

� ز	�'� ای $�اھ� دا�0و��د �ا0)��B1و ھ�  .  

 �2ن 	���د%)" �"�ا��م ، E7 از �K�ط /+"e  ط# ����Iن 	��رزه 	# ��ا'� و در �Dاق ��دان��ک ��ھ$0�ر/$)�� ، ��دان را در &���� 

� ھ.�اره ��دان ،وI#  در ا%�ان/� D'�ان /$2# از �2�ر &�زه &����D Eاق ر�.�� �6�%  �$�G�"V #("و /"� را� # ھ"()'�  /"�ده و ، ا%�ا

�2# ھ�%# در راه ا�)3Kل X  . و 	����ری ا%�ان �8ده ا� و �� ��

� ؟ �B� �	ا  

�2)� آ�bر /Oر��ن &�ر%` را 	# ��ا�4 و در ا%� �()�ر 	�.- ، T'� ھ� و T'� 3ی/Q ای ر��ادھ�ی &�ر%` �� از�V �/  ، �"ھ"�ی �"�ه ھ 

 #B	O#"� #">ر / دا�")�ن.�4 ھ ��ش �6ا د��S7واک آوا%5 ھ'�ز ��ش ����ی �()����ان ا%� وادی را 	# �ازد �"B% �"	O	0"�ف و ز ، 

B# ا%�ان و &�ر%$#، ز	O	���ر�	� �7[�ور ��دان در د�6ع از ��ز	�� ����ن ��د ا�� ، ا%� 	�.-�B�  #B()�.ن ا��  ھ��دل . ا%�ا

�Bن ��7)�ن ،�ز آرا	�B�/ وت &�ر%` /'2)�4 �� %�دآوری%�وه�h  �/  را آن ��	ن ، ا���"�%4 �"� ��"�ی ز�ه �B 	# دارد در ھ.� ا%�ا #"7 �&  

����ن 	� �� �(�# /�د� ت �ا�4 در ���ی 	$)�Hت �iم �<�L ا%()�ده ا%4 �0%()� ی �)4 ھ� و ��B()80# ھ"�  4����ن ا%()�ده ا4% &� �ا

   .()�4د�)B# ھ� ھو دو 



 در ��ز	�� �()�ده ای �� ��ا��م /� ا	�jا&"�ری 	"�د "�	��دار 0"� و  �"�ه ھ"� /+"� ، /$"5 ��د و ��د��	ن در دوره ھ�ی 5�7 از &�ر%` ،

  .��دان در دا	'� ھ�ی �7 ر	O و راز زا��س �8'� ��6)'�  ط�ا%X# از ��ا��مھ�%# از آن ��ز	�� /� �م ��د�)�ن 	�2�ر ��د%� 

 از  "�م ھ"�%# �"� در 0".�ل و دا	'"� ھ"�ی �"�وری و /"��)�ی ر0")� �"�ه ھ"�ی زا�"�س و  در 	"# %"�/�4 آ�bر /� ��ی 	��ه از دوره /��")�ن از

&"�82- �&	د ا	�jا&"�ری /"Oرگ .  ز��# 	# ��د� آ��و
	�3	نھ.�ن ��ز	�� ) ارو	�� ( ��ز	�� ھ�ی ��وری و /��)�ی در%��� ��1(� 

"��وای  د�&	�� '"�%� ط�%X"� /"�د �"�  	)"82- از � �5م �	د .�0 	�6 ��()"$ا%"� .  را روی �"�ر آورد  �&	د  آ�"� را 	)="� �"�د و دوI"� �&�د 

 ا%"� 	�د	"�ن /"�ای b�"� ر�"�ادھ� و    )17(  . ��ل دوام �"�د 150و .  5�7 از 	�3د /'��ن �6�% 708$()�� دو�I آر%�%# ا�� �� در ��ل 

 �"� ه /"�د ا�")�Xده 	"# 0"�/"�د ا�)"�اع ��د%"� �"� از ��دھ"�ی آن 	'KL"��&�رات �� &��a  ��رات �	�$آ�bر ��د از �H& #L�%�ی /� �م 

  ./�د� 	# 	�دھ� و �Ej /� ��	- &� ��دن آن ھ$�	'��2ن آن را /� ��ر /+�ھ� /� � a	����C& #$ 80- %��6 و ا/)�ا 

 q�)	 5%ار ��ل 5�7 از زاOم �7رس ھ� از 0.�ل /��)�ی و 0.�) ع ( دو &� �� ھ�"  ��ل ��وری در%�ی 	�ز�ران و ھOاران ��ل 5�7 از آ

 ��%O� �'8� ھ� ��G� و 
&	رس /� �'"�ب ا%"�ان �"�چ �"�دن و در 
	رس ھ	 و �	دھ	در ا%� دوره . ھ�%# د%�B از ھ.�ن راھ�� آ	�ه و در ا%� 

# دوI)# &�82- داد� ز%� X�ذ �8G	� 	��Oی 	"�د و ز/�"�2ن ا/)"�ا �"�دی 	"�دیا��;��'�  �"6�% �"��C& �"(6ر%"�2 ی ز/"�ن �"� و ر6)"� ر 

  .�7ر�# /��)�ن �0 

� �'"�ب ره �"2�د� و E"7 از ر�"��ن /"� 7"�رس در آن �"8��  �]0")� و رو/"�&>���5ا و *;&	ر /� ھ'�Bم ��چ �"�دن ھ"�ی �"�د از �	دھ	 "

 �      )1( ". ا�)��ر ��د

 ھ."�اه 7"�رس ھ"� از "�اG# �&	دھ�"�ی /"Oرگ د%B"�ی از ھ."�ن  "�م  �O از ھ.�� راه /"� ��ا�"�ن �"�چ ��د"� و از د%B"� �"�ی ��و
	ر��	

  . از راه  �KXز در /��)� و 0.�ل /��)�ی ا%�ان ���� �0ه ا�  در�	ی �	ز��ران و /$5 ھ�ی ��وری آن &� 0.�ل���3 و �"��=

� B&	وری آ�&"	ی A&@"� ��&�ب و �"&	ن رودان و زا<&�س ھ()'� �� دو ھOار ��ل 2�7)� و در دا	'� ھ�ی �	ردوھ	 &�%� 	�دھ�د%�%'� �8"� 

 � را در آن و�&	رد آ	�"O �"�ری و ازدواج ،  "�م /"Oرگ در اb"�/� �]�0 ز	�ن ��وه ھ�ی د%�Bی آ	�� و /� آ"�ن 	<="t 0"�ه . ��7ا ��ده /�د

 ��"&	ن  و  زا<&�ساO"6ون /"� �	دھ&	.  	�د E7 از آ�� /� ��ی ��ا��ن و �'�ب /<` ��چ ��د"� ی از��وه ھ�ی د%�B. ��ز	�� &�82- داد

  .  آ�"	ی A@"� ، ھ>�اه 
	رس ھ	 در ��ز�"! ���� *D ھ� �� ر)�D و در ��ا�� ا��ان �"C ����� %�ه ا�� ورودان 

 �� # /�ای ھ.��2 در ��ا�� &�ر%` و /+� از ا�3م ھ"4 	ن�"�	�	 و ا%3	�"	ن و �Ej ھ;	��E"	ن ، �� �	دھ	از ا[�ز &�82- دوI)��ی ا%�ا

  �"�%# د%B"� /"�ای د6"�ع از 	�زھ"���%# /"�� �'�B�%# و ��ار ��ر /�دن ھ.�اه 2��82I# ھ�ی �0ھ�ن ھ� ز	�ن ، از را /� ��ط��دان، 

 �'(2� #	 4�K	 =- ھ�ی &�زه	ده و در �. -�)� .  

$�	<Fان آ�GEوھH
  :/� ��ز	�� 	�د �'�� �0)� ا�  	����ت /(��ری از ط�ا%\ را از �7رس 

 /"(��ری از ط�ا%"\ V"=�ا "�B'� ��2"� از  ،��82I �">D"2# ھ"�ی 0"�ھ�ن ھ$�	'"2# /"� آ�"��ی /"��)�یدر  �ن 7'�4  7"�5 از 	"�3د /"� 


	رس �از آن �.<"� .  دا0")� ا�"� و ا%� K- و ا)�Kل در &.�م ادوار ا%"�ان /��")�ن ادا	"�. و ��ور ا%�ان /� /$5 ھ�ی /��)�ی �����ه �0ه ا

�م ، $()�� ط�%�X ای �� /� ��ی �"��$از  �م /Oرگ  �/ �$(� در �"�ور 6"�رس �"8'� آزا�	ر�"	  /��)� ا)�Kل داده �0� ،  ��%<# /�د ��

 a��& �� �'(0ه  "دا��EBھ� "  )ر	��	"�( �"� � /"� %"�ری " ھ���E&Bه  " �7د�0ه 	�د در دوره ی �<L'� آ0�ر/� ��ز	�� 	�د �(�- �0

 �Iن دو��4 و 420 7"�5 از  در ��ه ھ�ی 7'��رش *Cرگدر دوره ی آزا�	ر��	  �م ھ.�� . ا را &�Hف .�د �"�� را 	'�Kض ��د و آ%�رآ

 #'+% NX&�	 #Gا�  . ��چ ��د� ار*"K��5  L	�3د /� 

5K ھ�ی �'T /��()� /�()�ن  ���6 و ھ�8"- ا	�"� آن  "�م /"� I�"�س  در را /� �7%)$� ��د آورد ��آزا�	ر�"	 /+h# از ��ان  �م دار��ش  

  .د%�ه 	# 0�د و ھ��ت ��دھ�ی ا	�وزی 

 

 

 

 

  



            :ـ 
�ا���<$ ��دان در <���ه ا��ان 

   ��ور /� /��)� &�ر%�# /�ده و ا%� ا �ام E7 از 	�&# ��ا%# از �B%�8% /�ز دراز	����ت ا �ام ا%�ا# ��د  

� آ	�Oش و ا�)3ط آ�� /� �B%�8%  ��ھ()�ن ھ�ی زا��س و ��اG- د�<� /� ھ4 ر���ه ا� و ��ن در Sاد و ا�3ق و آداب ا%�ا# 	)=� /�د

"�م ��ھ"()�ن ھ"�ی /"��)� /"�د /"� &."�	#  ��%"- " ��دو " /� ����I ا��م 7]%��6 و ر6)� ر6)� �<.�  �"% #"�م $()�� ط�%�X 	���� ا%�ا �� 

      )2(. ���� آ�� اط3ق �0 

از آ"�ن /"�ده ا"�  ھ4 %8# ��دھ	%�%# Sاد 	# ز%()� ا� ��  &��ه ھ�ی �����ن آر ، ا�� از روز��ران ����	�	�"	ندر �6رس �� ��ھ�اره 

 ��وه ھ�ی �����ن �� در �7رس 	#  " : ��وه از 	�دم �7رس �م 	# /�د و 	# ��%� �5ن از ) ��Cا#6 �Bر �	�ار %��ن /�� ا���ا*�ن . 

 . 	# /�0'� �� �� ��وه آ��ی 	�د و ��د ھ()'�  "��دھ	  " و" ��ر�$ ھ	"، "�/�س ھ	 " ، "ھ;	��E$ ھ	  " ، " E;�ار "
	�" ز%()'� 

 ")3(    

 ��دھ"� در "�اG# 0".�ر ز%"�دی در دوره ���"���ن .  /�	"# �"�ر%4  �&�د  /� �م )	رس در 	��ن ط�ا%\ ��در��2 ھ;	��E"	ن در ز	�ن " 

.  ھ"4 /"�ده ا"�  *�%&�� و از آ�� &� اط"�اف  ���	ن  &� �"�� C	��Oی ا%�ان 	# ز%()� ا� و ط�%�X ھ�ی د%�B از ��دان در اط�اف در%��� 

� ��د *�ده ا�� 	'�/N &�ر%$# از آن �.<�Aن ا	"�	�	� D� ���> $� 	� D*  $�"+� �"R�  ً .)4(   

 ا��ان U� ف�B �*ر	<R��ا�"Bل ا	� �A =� ھ>�اره ��%"�ه  در  ، W&��( ھ�	ی ظ&	ھ& D�&"�و د �&�(�� D&* ا از د�G&�  �&�دان را �&�ا�

     )5(. ��ا�� ا��ان ا� در #	D� $F ��دان ��د�$ ��ا از �	دھ	 و 
	رس ھ	 ��Yده و �"���� و �	�G	ھE	ن �	 وادارد ،   ا��ا�"	ن *�>	�	�� 

اه درروزی د�"	 
�ا���ه ا�� ھ� �	 �D *	%�� ��د�$ ا��ا�$ ا�� *	 ��Z� D* $E	D* در)&� �&	وه در اھ�&Cاز B&�ا��وز �"C ��دھ	 �D در �	ھ	ی 

  F&�ک در .  
	�&��	ن ، ھ��و�&�	ن ، [&�اق ، B&�اه ���"&D و رو�&"D و #�&	 در ا)@	�&��	ن  �Bاه درو  ��ر�D <�]ن در�YF	ن ، �Bاه ��دھ	ی

()�ن ، ��دھ� �8�� دا0)� ا�C6ی 6+<# ا��و در ��&	ب  �&�دان <&�ران آ�&�ه ا�& در دوران *	�&�	ن و *R&� از ا�&�م در B&	ور � از دھ()�

    )6(. 	ن ، �"��	ن و �Bا�	ن Y5	�L *�"	ری از ��دھ	 *�ده ا�� �ن ، ا)@	��ا��ا

B# در &.�	# &�ر%` در /�ا/� ھ� د0.�  و &��ه	�دم ا%�ان از ھ�  �م�B% ر�# /� ھ.��)# و���B%�8%  �.  از 	�ز و /�م ��د د�6ع ��ده ا

 /"� ھ."�� D<"� ا�"� �"� .  	+�ض ھ�"�م و 	� +�"� د6"�ع  "�ار 	"# ��6)"� ا"� /�5 از د%�B ا �ام ا%�ا# در ����دان  %�  �	د /� و%Sه  �م 

 و �'""T ھ""�ی "�&&C> Dار%&&�	ی #>	�&&$ %&&	ھ�	�D )�دو�&&$ �&&$ *"��&&� � ��&&� B&&�د را در د)&&	ع از �&&"�! در آ ؛�&&�دان و �&&	ر�� ���&&�	ن �&&�د


"&�Eاد�	ن �&�د *�د�&� ، �"	�"&	ن �&�د : 	"# �%"('�  	"# ��ا'"� و ��a ھ	ی �&�دان *&	 ا�"&�ان و اھ��>�&	ن�7د�0ھ�ن و �7<�ا�ن �0ھ'�	� را  

 ��د *�د�� �D از �dب *	 ا�L و �"�ه �Bد *&�ای 
	�&�اری  ، �	وه آھ�bc �* D� �G	ک %�ر��  ��د *�د ، B	��ان �	م و زال و ر��K،*�د�� 

�O ھ.�'L�ر درز <� و<"� و ���ان �"�د و ���ان از ��زھ	ی �E� $5�%ر <�"L %�ه ا��  .     

D�&%�� D*م	زان را  �>&	&�*�وران و 	&G�� !��&��"Fی ا�&�ان د	در ار�&� ھ& DU�&U� ر	&�e ن ، �&�دان در دوره ھ&� �&= از	&Bن و ��ر	&��b� 

  .  �L"3E �$ داده ا�� 

D و *D %�	دت �	ر�� ��دھ	 از ��5>$ ���! آر�	�$ ھ	�$ ھ&���� �&D در �&�ز�"! آ�&"	 ا�&3	ن �	)�&	# �%(�  ) اوd	زی ( K"3# اDF ��#�ی 

 [�&�ان �&	د &b� ن آن روز را	&�� Kf�&� �	م ��&�س ا�&�ان را �&�R� D&* D&	ی 
���&GE	ه ا�& *&� آن �&�ز�"! ��	د�&� و �;&��"! ��3#&

 و در &.�م ا%� �6ا��ر%�� و 	�"�رزه ھ"� د�6ع ��ده ا� #��K ا��ان و /� دو �I	K)�ر و 	)��وز آن روز��ر /� 	�K/<� /����)� و از �L"3E داد��

   )7(.  ا��  /�ده� و آن vXG ا�)3Kل ا%�ان��ده ا ھ�ف را د��ل 	#  %@ھ.�اره

ا�� در دو  �ن ا��� /O/ 5$ر�# از 	'�طt ��د��2 ��  (.)��%# از ��ک ا%�ان /�ده و ھ(� /� �"�X� #"/ w"�%)# �"3ط�� و ز	�	"�اران 

"� #B()"�I"� و د�	ض �"D 6)"� ا�"��دان و � /� و��<� ا�)+.�ر��ان �0ق و ["�ب 7"�ره 7"�ره 0"�ه ، در��"�ا 	�"�ن . /"� ا%"�ان از %�دھ"� 

�  د�I- آن �(� �� ��دان در آن �اG# ا%�ا# /�دن �"�د را �6ا	"�ش �''"� ، /<8"� ھ."� آ�"� در ھ"� ��"� �"��ز	�� ھ�ی ��د از 	�م وط�

�2���ن ا�)+.�ر��ان�ی �6ز"�ان �"�د در &"�ر%` 	"� /"�  ر0"�دت ھ"� و  ��	"�# ھ"...  در ��د� در �Dاق و &���� ھ()'� /� D.�ل و د�� 

# ��ن " ا6)$�ر ا��� ھ.1'�ن /"� د0".� 	"#  ود �� د�� �5j /� �8�7ش آو%Oان /�e	�Fران ��a در  *"�ه و�	رد�� ھ�ی /�%�ه  ��	�

� ھ.�  و در ��ا��ن ھ.��d	ن �w>   � D 6�80)� �0ه  %� در آذر/�%��ن و)  زر�! DF پ(  ا�"� B	ن *�ادو��'��B و �. /"�  ھ"�%# ا�"�

8(." ����زی دQوران ��د در راه ا�)3Kل ا%�ان ا�� (   



"�2'#  در/�ره ��دان ���� زا <�C+�ن از  �ل  w"KD ل�"G �82%�ن در"I �"/ �"� '��2ن	ن��س در ار&5 ھ$�	&��� �" �'"T و �")�O 	"# ��د

 �&	ر��ارت و ھ.1'"�� از ز/"�ن ر ا�&��3 د/�"�ا�&�!ار ��Cا6"# دان %�"�ن /��")�ن و ا�&��ا*�ن و )�دو�$از ز/�ن . /(��ر �$� ر6)� ا�� 

# در/�ره /(��ری ط�ا%\ 	$)<\ آر%�%# Sاد ا <�4 �6رس �� �"�دان /$"�iD 5."# از آن /�د"� و I"�82%�ن �"�د �'�B"�ی �.Iور0'�س آ��

�%(� ��  ��دان <�ران 	4�K �7رس ��� 	=.� /� � �X# در 	�K	� ای /� &��.� �)�ب  #	  :   

��3 ��دان  در �dب ا��ان  ای���	 ��bوده� Lb�  �م در'"��Cا6"# دان / ا�&�;�ی . ��دان �$ دا�&� *D3U ھ>D �	ی ا��ان را ��ای�"�

  : ھ��ی �0)� ا�� 340

 آذر�	�"&D ، ا�&�	 ����&��B   ،Dوی %&	ھ3	�D" ھ()'� و 	� �# و ا� ط�%�X را از �.<� *"� از �A ط	�+D در ��ز	�� �6رس ��دان )	رس

�	�� /����)� از ھ�%� �6ھ'B# ا%�ان ا��  �� ھ.� �م 	# /�م   ... و  %	ھ��D ،را�	�"D��� ، D"���� ، D*��اد �،  .)9(    

  :  ا�)�د ��	+� �2D #��'0%�ی 	# ���� د��� ��اد H� $+Aاد%� 

ا#&�! ا��F	�K"& )&$ « ی در  ھ/&�375در %"� .  �	# ا�"� �"� ��Cا6"# �%"(�ن دوران ا�"3	D �"/ #"�2%� 6"�رس داده ا"� "��دان )	رس" 

 K"F	5[ا D�(�R� « ار ھ������	B �-�	
  )D�%��. )10 �$ و�D ا�L ��د در (	ر��� �D ھ� �= 

ا*�ا�F	��B K&ا�&	�$ از ز�&�ه �&�دان و از  "  در  �ن دوم ھ��ی در ��ا��ن ��� 	# دھ"� �"� »  و)"	ت ا]["	ن  « در �)�ب  ا*! 3UB	ن 

  )11(. " ا� �"	ن ��دان �Bا�	ن 5"	م ��ده 

�م آU��'0= ا�REFای *�	ر  �'.2%� %&	[� �;&��"!  او �&D �$ ���&��  در در*	ر ���Rب o"F » *�	م ��د  « در &+�%\   �D�0 و �%('�ه ا

    )12(. ��د و دو�"! �	 ���"! )	ر�$ ��ای ا��ان ا� �D* D )	ر�$ %�R ��وده ا�

�%(� در » �F�L و ا�U<Fک ا«  ط�Yی /� K- از �)�ب  *	��	�$ 
	ر�Cی و %� #	  o&"F !&* �&<#رس ا	&( ��	E&] p"&qر ، o&"F ب�&�R� دوره 

  )13(. ��دی *�د 

 /"� �."�D)# 6"�اوان از �"�اران و دQوران  )&�]د *&! ��&rر  ھ�"�ی 380 	"# �%"(� در �"�ل »   د�U>"	ن و ا��اد «  در ذ%- ر%"� �	�>$ 

���&� آ�&	ن  و  ��دان �"�اف و .  7'�ه /�د );�ا�FوDF  از /�4 ��ن ��0از را &�ک و /� ا	�� د%<.#A>-	م ا�FوDF . ��د از ��0از /����� 

�3% داده و او را *D ا�"�ی *�s# Dر ���Rب *�د��  ، *D �	م را%�ی $G�� $را ط D+"UB $F14(.  وا(  

 '� /� ��ا��ن ����� ، /$2# از آ�� در را �� �'� ��I# در ورا	�� �8�� داCG"<Ee (0ک   از ا%- ��- ھOار ���اده %	ه [Y	س اول  

� /� �e	ران �%O� ��8�  �Uو د�)� ھ�%# �� در  ���ن و ��0وان ا��8ن %�6)'� /�  �"�ا�  �Uان  ز[+�ا��"'D �"/ و د�)� �"�م � 	�2�ر �0

 �Fد	% �  )  G  . )15�اI# /�'�رد را /�ای �8�� ا�)��ر ��د

�ط"&D و  ��	طt ز��<$   F"�$ ا�"� %�ف B	ن *�� ��دان را در ��	ر در�	ی ھ��u"UB ، C )	رس �	 ��ا#L در�	ی ھ�� و از آ�/	 *&D و]�&

.  ار�! ��Yا و ط�ف ���ب آن ��LA و د�	ر *D�&%�� �3 ا�&  و�pv و]�	ت )	رس و ��ا#$ ���Cی ا��ان و آذر*	�/	ن ، ار�! A@�ا  

)16(   

   . ��دان ز*�<	ن �3EF �	�	�$ *�د��: ت ا%�ان 	# �%(� در &�ر%` ا3% 
�و)��ر F>��ن    ا*! *U;$و از  �ل

5�7 از XV�ی ھ��D�0 z &�ک ��%# در آذر/�%��ن ��7ا �2 ��ن ز/�ن �6ر�"# در آ�"� ز/"�ن �0")�ر و �X)"�ر  :  	# �%(� ا#>� ���وی 

 در �&	ر��  ) 18(. � ھ.�'� I"�ی و �"�دی /"�د �� 	�د و آر%�%# &��ر /�د� /� ز/�ن �7<�ی آذری �B(X� 	# ��د� �آن /�د و ھ.B# 	�دم ھ� 

     )�Y. )19��	ن اط�ق �$ ��د�� �[	KF آرای [Y	��B $� $ا�"D� K ا��ا�"	ن w+F K��5 د�KU را *� ��دان 

. دا'"� ھ"()'� �"� 	=KK"�� �"�د او را �"�د 	"#  *��ام D�"*�e از �اد��ن  ط	ھ��	ن ، A+	ر�	ن و �	�	�"	ن 	# �%(� ��  ا*�ر�b	ن *"�و�$ 

�ح اF&&��! ا�&&�*$ �""� �""� �<""(<� آ�""�  ا��*"&&	ن ھ.�'L""�ر &&A  #��>""V ی�""�B'� ن دوران و در�""	��  # �""� در ����""� و �D��""0 و �""�ردا

  . /�د ��دان از �Oا6)$�رات و ��7وز%��ی /Oر�# /�ای ���ن ا�3م /� د�� آورد 

�%(�  د��� [C�C ژ�	ن  #	 : w%�  #�.|D ی و�XV ر�(K	 �Iو ��ل ��ه300دو دو  T"'� ه /"� ھ"4 در�� #/  �"��دھ"� "Sاد 	"2)�ک . /�د

�              )20(. ا%�ا# ھ� ھ.�اره 	)=� ا%�ا��ن /�ده ا

 ر�"�� و /"� 	�زھ"�ی ط��+"# �"�د ر�"�� و &."�	#  رود د�D&U �0ه D��س 	�زھ�ی /"��)�ی ا%"�ان را /"� : 	# �%(�  [U$ اK"<% �@A و %�

�اG# ��د��2 در دا�-  �   و %"� )�G .)21ود �2�ر  �ار���6 و ا �ام ��د ھ.� و � و ھ.� �� از KG�ق ��د و 	�زھ�ی ا%�ان د�6ع ��د



 داده /"�د وI"# ھ��"Oاز 7"2)���# /"� 0"�ه ا�".��D- د�"� /"�  
	%&	�$ /� او D'�ان  �U,	ن ��اد [Z>	�$  /� ا%� ��  4��G اردQن  �">�رB	ن

�ا�0  .)22(         

0 4%�K& �15 ����زی ھ� و �6ا��ری ھ�ی ��دان در ازاآKی &�ر%` ا%"� 	"�ز و /"�م � /$5 ھ�%# /(��ر 	�.- از &�ر%` 	()'� ا%�ان /�د و 

�8 &�ر%` .# ��ا'� 	���ر /� &�8ار آن ھ()'� وI# 	<� ا%�ان �"�دان را از �"�د و �"�دان  .در د�6ع از ا�)3Kل 	�زھ�ی ا%�ان ز	��� آ

�8 �"�ا ط<�"# �"�دان را ز	O	"� 	"# �''"� /�%"� در ا%�ا"# /"�دن آ�"� 0"@ �"�د �"� %"� �دا'"� %"� . ا%�ان 	# دا'� ��د را از 	<� /Oرگ �آ

  .	�Cض و %� 	�	�ر 

  /� �7%"�ن 	"# /"�م  �"� ��اد طY	طY	�$ در �)�ب &�	<# در/�ره ا%�ان /�  <4  �� دو<� *"���0)�رم را /� �.<� ای از �%('�ه ی �6ا(�ی  

 :  

�ن ا��ان .     ا��ان ،  ا��ان �Bاھ� �	�� و �;�اھ� ��د «�� �	 �i ا�� �� 	�ج ھ�ی در%� آن را /� ژر6"� را"�ه ا"�  ��B a	را�$  در 

 . �ی آن را /� ��د /�ده و ��6"�ده �"�ده ا�"� ، &�"Oی ھ"�ی آن را ��6)"� و �"�اش ھ"�ی درو. ا3Kب ھ�ی ��ی آن را /� �82# ا�ا�)� ا

ا%'"@ در اوا�""a دره ای /"�%� آر	�"�ه ا�""� ، ز	"�# �""� . �""� �7��")� ھ.""�ن ا�"� �"� /""�د  "�&�B a&	را"ن وارد آورده ، وI""# /"(��ری /"� آ

  . ��دش را از �� ��اھ� ��  �6��B a	را او�Pع /� وt6 	�اد /��0 ، آن 

  


	���ه ا��ان     *Hی ��د  «                                                                                                          «  
            %	د و 
"�وز *	%"�                                                                                                 

                      #�"! %	ه او��$                                                                                         
     

   
   
  

   

    

       

      

        

  


