
 

�� ر�� ـ ���ۀ ��ل از ی�� ��ه، ی	 وی��� ��ی���  ا�
  ��ر �
	�د را���

  

  ����ه

�دC �� رو E)	 ۀ�L� ـ� در�ه �Cـ�ه، یـ�" (3�" یـ�" �,ـ�ه  )ور" +�اه� 6�ر��د �6ـ
1k��k� �6 �)+�6 ایX�د ایO�I0 8($ در ��10 ���ن،  	�دازی� و �1 �1) ا���ء

�ات ا@�4�1 )ن در د%��ر ز��ن را ��ر1% )s�< 1 وC~1 ای8 وی��1 و �,��ودۀ ز����
�)�6 .G,+ 1 درN9��� Gده *�ا��� �sc� 1C~ای8 وی "�)C 1ـC~وی M)ن را ی �ا�� و �  

�ـ� ایXـ�د ایـ8 	�یـ�ه، ��0ـ1 در ��ر%ـ1 ?�ای. دا�(� ا�1K �ـ1 ر%ـ��  ــ ��Cی�1
ه�"  ه�" ز��ن ?�ر%ـ1 و �(ـS د%ـ�k�ه �Iـّ�ت ��یv ا�1K د%$ I0�ی� ر%�

�ار داده�ای� و �� ی,1 از I0��� �Cی�ـ1 هـ�ات  ?�ر%1 درِ" ��ی� را ��رد >��3 
 @�ا1 �(����ر(

ً
a�4�@?��) و ا�ای� د%$ ی.  

  

  ا��؛ Cـ�یE  ه�" ?�ر%1 در"؛ ر%ـ� �6�ه؛ ی�" �,�ه؛ ی�" ا���ء؛ د%�k�ه �Iّ�ت: ه� �
��واژه

  ه�و"؛ �CیE �(����ر"                      

    

                                                 
  ٣٠/٨/٩٧: 	�ری� ��ی�ش  ٢٩/٥/٩٧: 	�ری� دری���
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۹۸   /   �  '٣، $#�رۀ ��!اث ۀ�ی

�����  


	ن ���ه ���  �وی$ه در 
��ن 
#"�ر، 
�!ـ��� ا�ـ�  ���ه در ���� 
��ن ���، ��» �«�

. ا�	 هی� در�ب �2ای� �ن �� د�� داده �	ان (�دا-�� و .01)/.�  �� ��-� ($وه+*�ان ()'

ا�	 و ��-� دی*� �ن را  ا� -ص دا���� ا;�9ل، �9ی#	ۀ �5ی' 
#�67 ��-� ای� وی$�5 را، ��

=�
�.?< ��ده � ر >@Aا B(ه 

ـ	ه و .01)ـ/  ا�	، ا �5د �)� Cای� وی$�5 در ی 	اه�D ه5


�� از �2ای� �ن ارا�E �+	ه ���ر �� ��ـ)= �ـ� )ـH از اراEـ� و �6ـ	 ()+ـ(#ۀ . ا�I5 در ای�

ا� از ای� وی$�5 �� د�� ده)= و �HL 2*ـ��*� �ـ� �ـر رKـ�� ��ـ�ه  .�D ،J(61اه	 .زه

�� ای� �ـر��د را ��ر�ـ� �#ـ)= ��� ���ه �#�ان (� ���
ز و 
1	ودۀ ز
�� و �در (یـن . 

  .��ی� -�اه)= ��د .MN)� ا;�9�A ای� وی$�5 در د���ر ز�ن را (�

  

ۀ �
وه�. ١����
١

  

C0
 �@��)� ��� �� �� ای� وی$5ـ� اDـره �ـ�ده 
ً
ه�اP ـ��
ـۀ . اA+ـ��ا ��ـر ا	6
او در 

ب  (H از �)ن ای�) ص ��(ا	��اری� وا	���  ������ SAT
ی� ���ه را �� ... 5ه�«�� 

ی	 �D �?Mد ;Xف ��ده و ��ِض �)�� ��Yـ� ) و�Dـ)� �ورده  ، در»)وYـ� �ـ�(��Dـ�� ا;

��
� ا�ـ�«: ا[�ن ا?.، ١٠و� ه9[#ـ)� در ;Dـ)ۀ . »;Xف ی� ���ه از ا-��ا�ت �

یC �9)#� 5ِ/ ��د و دی*� از .� 
�دم و (ـرس و �ـ�اد و ... «در ;D)ۀ �?رت ( 1I`a٢ۀ 


	ای�، �9�� �� �� ای+ن �`� D	ه ��د�	...« (��  :�ورده ا
�ـ�ل و ��یـ�  ��: ������، و ی� ��ف ی�� ���ه: ظ��ی�� ���ه ی� و&%ت در "�ر�ـ� 

�ده �1 ��0ا از -�ـ�ظ ,ـ�+ *()ـ'  �23��41ه *()' ��78د و در ای�65رت ���45+ ا

: 1ـ� ?ـ%) �0<�(و ) ���0(در ) �0=(و ) �0;(ا�% ���5% &�ف ی�� در -)'  &�ف ���8ده

  .���0 و �0<� @%ه ا�+


+ـ��� را .�ـ�ار �ـ ��٨٩ر در ;D)ۀ `1Iۀ  g07ـ
: در ;Dـ)ۀ �?ـرت(�ده ا�ـ� 

»	D ده�� h9� �� ء��او ). ٢، ح٣٩٩؛ ص٢، ح٣m٩ص: ؛ �)j �ـC»...2#)� ی�K)= از ��

                                                 
 .�ر��ــ< در ,J#�ــD ایــI از ��3یــ�ن 
Pــ� >ــ;!- �ق. ١

ِ
pــ���  ZP3ــ� و T#�<رiــ� �ــP#���، از ���ــZ� 1ّ!�ــ� �!_ــ� �

  .���U� ،qHر �����Aارم



Kـ ر� �  ۹۹   / اT.    �}HE!ۀ �<ل از ی�- �J!ه، ی� وی�{U }(ی

�?ـرات 
#6ـ�ل از 1ـریr (�)ـ�I5 jـ� ا�ـ� ) q١٨/١: ��١٣٧٣ـر، ( ����� ���در ��ب 

��6. ��ر ا� J�7
 
ً
#(� �9�/� :(  

B���ط �� Dد و ای�*+��� �+�F Gه� $�ف ��اHI4 ا�ـ2 1ـ% در �ـ��  ی�� /)�+� در ا

��?.  :�Kد �K %�-Fاه# @#، ��Jل از 

�ـ�+��#� # D+1 ���ن /� �ذ M/6ای�ون �Fی)«�O M�1ن ���ن 6/ـ�.��ذ و ه�%  ����O ...

%1 2P�*# و �0.����ن ا���د /�  ;.�  »از یGد�Fد @��ی�ر ُ

���P«1% ی��  «2�ـ�ط . را از HK $�ف �1ده ا��و ��Fن �D 20�6 1% ایD $ـ�ف یـ� 

B���@#، &% �3ت ایD ی� � �01ه ی�� ا�2 و 3#ا� ی�  Bی#P HI4ا Dای��7 �#ارد، )ـ�

اHI4 /ـ� Pـ�ن  ا�# و ایD ر�ـB ا� �+R�ا@�% ��6ا در ��Kط P#یB $�ف �1ده ��� 6ن �01ه

��  .@�د ��B و دهB ه��� هB در ��K S�1 دی#ه 

ه	� �� ��ر �6. ��ده در 1ریr �/��9 2ـ(� �ـ� ��5ـۀ دی*ـ�� �
ـ	ه ا�ـ� D)Cـ� :

 ،�9�/�١٣m١/١: ٣qس٢ ،q ( رت در� �� در ا-�)ر ��ر ��ده �ـ� ایـ� ���ی د��و ای� �?

��  .`�رت �
	ه ��ده ا
 �ن را �ـ���  �)���9� j )١٩٩: ١٩a٣(sزار 

ً
هی� از ایـ� وی$5ـ� �ـ� د�ـ� داده و Pـه�ا

=�� دا���� ا�� -�t`)� ر
ّ

7@Aاز . ا 	ه��ـر،  ��یH د�ـ�( �ـ�ری� ����ـ�او یD Cـ
د: پ٢٢mگ���I� او 
�ِد از �ن -�ی' � C/
ه	 از)D ـ��ن ، دو�و : ١٠qص( �ـ�ری� ��

ن �#+��#	 ـ��(�و �ی	 �#ـ;)�� و . �Xا«: ��ر در (��ی��I5 H ا��  ه� ��� �#;)ِ� از 
�
 �(;� ��(� � ی� ���ه ����ۀ زی� 1ء �;)� در ر�= Y	ی=  ��د یx� ��#�9
 j(� ـ و

��D	 و �y)� ای� دی	ه D	ه ا� ��Kر I1' 5): ٣٨١؛ ص».ا��� �ِ��ی	 ـ ��ر در �ن و�Y د
��و �2ن یـ� ��ـ�ه در -�ا�ـن 
�#ـ	  ـ   ی�#� د��� �1'  د�ِ� �1' ـ«: (��ی��I5 H ا


����ه  zI/1 ـ�د+(
 zI/1 =�6�#2��� ا
�وز ه= ه9 �� در ایـ� �/9ـ�  ــ D	ه ا
ً
Pـه�ا

و هIـ� Dـه	 از �I1ـ)� �ـ�ر��د� ) ».ا
]ء را از �)� ��K�5 zI/1 و �ن ی را ا�	ا-�� ا�ـ�
  . �ورده ا��) ه�& "$%ن �$#�! و "�! ��یH د��ه9ن (��1ان  ��@ۀ


ۀ 	6

j(� J60 در  �	�
E} ر�=«در �@'  	��ن ا	��)ی�t- �7@Aا «��  :�ورده ا
١٠- #(���  :�01ه ��� ی�، 

١٨٠# دا����� ا�2 دا���ن ای�F Dوه، : # دا���ِن ا�2 دا���ن ای�F Dوه  
  ��١٨Y 1% ز�� 1))# � ای*�ن، دو���: دو���ِن 1% ز�� 1))# � ای*�ن

  ]��١٣ا���� �د�#، : ��ا��ِن �د�#



۱۰۰   /   �  '٣، $#�رۀ ��!اث ۀ�ی

 ��/�-)٣/١٧٣: ١٣٨٢ (�
ه� ��ـ�، یـ� ��ـ�ه  ��یH د�ـ��5ی	 �� در ��-ـ� از  

Dـ�اه	 او 
�ـ�@�ج از (`�رت ���ه ��D ��D	ه و 5ه� ای� ���ه �)X; jف D	ه ا�ـ�  ��

ز�	 �� ;Xف ی�  ;	س 
�) qq٢/٣: ١٣٨٢(او در �ی� دی*� ). ا�� "�� "$%ن ���(

ی	 �5ی' ه�ات، �D	 و  ���ه و �
	ن ���ه ��D ،� ّ̀ �ۀ �5ی' -+� ��� �ن 
��9 ا�


� ا	��,�! +���ت�Dاه	� از  �Eارا 	ـۀ . �#
	ّ6
-�ا�ـ� (ا	�ـ�,�!  +���ت
ـ��Es �)ـj در 

یـ� ;ـXف «زی� �#ـ�ان (�Dاه	� از ای� �ر��د �� د�� داده ا�� ) ١٣٣: ١٣٩a، �?	ا{


�)� ). »� ا!�K �	ل از ���ه 	9ّ0
)١٣a٣ :qه«زی� ) ٢��� �  :�ورده ا��» ا
]� ی
 ی�� ���ه را % �3رت 

ً
]��?�  .��@�)# ��ی0)#، ا�� در P#ی�F Bه ��6ا ���» �«در /��ی� 

��$ +�$&و (H از �ن، �Dاه	� از -�در 9��1ۀ » د�9D ه�ی	ا«: ١٣٣، ص١ج( �$#�ۀ 

»�(?
) -�یـ	 وYـ� از دریـ �ـ�ه�� ه�9: ١٣٢ص( ا	��اری� وا	�������  و) »�	و~ 

�
 �Eارا 	#�.  

: �ـC(�+ـن داده ا�ـ� ا�ـ$ارا	��/�( ID)�� �	�#� یD Cـه	 از ایـ� �ـر��د را در 


#�ر،  ��	90
١/١: ١٣٨١m٢٠، س٨-  �د، اّ
، هـ)B -/ـ. �?ـ�د و �ـ�I(� g�r(D از ا

C� j(� ر �?�د؛*Kن: اAۀ او ه9[#)� ). mm٢/٢: ه9�ه	 از ای� �ر��د را در رD Cذ�ـ� «ی

�(�A�Aا g7Y « ـ��١٢�ـ� �+ـ	؛ گ ا5ـ� 
ـ�د� 2ـدر زِن در(��اغ داده ا ،�Aر از ر�ـ

 ١٧٩aای� ر�ـ�A در 
�9x�ـۀ ). ١٠٣: ID١٣٨q)�� �	�#�، : ر از 
�9x��؛ �٣qaCگ

��
	ه ا� 
ّ

[
�ۀ 
�اد@��� . ��
ـ��Es �ن را در t1ـ0)� ای� 
�9x�� ه9ن ا �� .Eر�ـ

س �Yار داده ا�� -�ا�� �?	ا{�و�Kر ;zI ��ده  �� �� -�اه	 �
	، ای� وی$�5 را و #2ن( ا

�� ه�و� ��ده  و �]وه �� �ن) ا
ً
sgِ1 �ن ا;�9� ��) ���� rری1ـ  ٨m٢از  ��یH د�ـ�1

ل ٨٧٧�م 
90ـ	٩٢١ق ا�� و در � �� �t@D C
ّ
، ) هـ�و� �ـ�ده�ـ� �?ـ	ا{ ق در 91/

��، ا����)	 ا��اA@)� و ا;9ـ	  1/@)}/ 	ه و ��ی�#	ه�5د�ور�Y�- ��0Aت ا��اsۀ ا;�ا	##�

م �)�A�1٢٠  ١٨ه�  ر (�Aه را در 
)ـن  �)j �ـ� ا;�9ـل ��ـ)ر هـ�و� �ـ�ده و ایـ� ر�ـ

E/� از -�ا�� �?	ا{�  : ��I5 ا�� ��یH د��ID)�� �	�#� در�رۀ ای�  ١. �ورده ا��ر

                                                 
�نا}! ایI ر���D را �($�ۀ ^(د ^(ا+� 
�<ا¡. ١ �� �+), �� ،Kر ه!و-   �<ا����T� ل�#�Sا �� M,�. و 

ً
�Y}3 ه>��.� ا�	.

ر�ـ<   ایI ر���D را �� ا�S#�ل ���Tر در ه!ات ا�	 .!ده ا�1، �� �*ـ! ��.� ^(ا+� 
�<ا¡ ا�< و ��A �*! �� ایI �(ده
Iا- ,!دی< در ای!� ��

ّ
O
  .���< !د�ور�<ۀ ر���A�� D از اه��E ه!ات �(ده ا��3�� 1 �#�.� } 



Kـ ر� �  ۱۰۱   / اT.    �}HE!ۀ �<ل از ی�- �J!ه، ی� وی�{U }(ی

��P ا$���ل % %4��و  �در �)�`� @��K �ِPا��ن ��12 @#ه، زی�ا % ��� �01ۀ ا^��%  ر

 ��� %� ��  .)ه�����(@�د  �01ۀ ا^��% در 6ن ��اوان دی#ه 

�)ـD jـه	� از ) ID١٣٨m)�� �ـ	�#�، : ؛ �23C�(ن +�1 و"0(او در ا�M دی*� -�د 

ر» �6	 C� : '@�»�#(+()(ای� �ر��د �+ن داده �I5 �(9از) از ه �	اه�D ر��د را  وای� �ـ

 ��ر ا;9	 �م �� د�� داده ا�I5 ه= در)C#�، : �ـ�	ـ� ��(IـD١٣٩٣ :qو� در ). ٣٣

DـI)�� : �ـj(�)C یC ����9 از ای� �ر��د را ��اغ داده ا��  در ه$5) و ه��2ۀ ا4��ن��ب 

 ،�#�	�١٣٩q :q١qه ـ ٢٧١، ش	و روز ز� ��  ).�� دل ا��9د ���ان �� روز 
�ده ا

�ورده ا�ـ� و -ـ�/��  ه�& "ـ$%ن �$#�ـ! و "�ـ!�� D	 sزار �Dاه	� از I5 �� ���5 �ن

ی0)ـ� ). ا�ـ� ه�& "ـ$%ن �$#�ـ! و "�ـ!ا� از  �ـ� j5یـ	ه( "�� "$%ن ���(�Dاه	� از 


ۀ 	6
  :�5ی	 در�رۀ ای� وی�5$ 
� "�� "$%ن ���(
�	و� در 
 ������ » ���ِد از 6هD«و$#ت �aJ » ی��«�01ه »Dد� از 6ه���«  

�
، ٧٢؛ ص٣، ح٢٧ص: ��D)Mد  � ای� ��ب �Dاه	� از ای� وی$�5 دی	ه 
�و در 

؛ ٣، ح٢٨٧؛ ص٣، ح٢١q؛ ص١، ح١qq؛ ص٢، ح١١٨؛ ص٢، ح٨٧؛ صp، ح٧٩؛ ص٢و١ح

  ).٢، ح٣٢٣ص


ۀ  �ی�ا{	ّ6
��$& :89 �! �7ر��زادۀ D)�از� در -�  :�ورده ا��) ص (#�( �>�2 از 
�� �0ـIۀ ا3ـa را ـ� ذ1ـ�  �م ��ـ�ت ر�ـBداده /�ـ S/�1 /� ���6 1% دا�M او ا��زه 

ّ
HI4ا

%I0� 2�#��4 ر��ی2 �1ده ا .��@�د S/�1 %1 در �fـa  از �PایD و @�اه# &)+D ا��)�eط 

�Fی*��� �I0ۀ اa3 و��اس زی�د� دا@�% و در /��+B ���6 ا���2 را �1�8ً ر��ی2 1ـ�ده 

2�ه�ـ% «@ـ�0I� aِـ2 ـ% » ه�% روِز &)ـ# ا�ـ2«% �)�ان ��Jل در /��ی� ��eرِت . ا

2� و�ـ�د  در ر�ـB) �(��@�% اّ�� hO از %��6 ���ّ�% @#ه ا�2 1ـ% » روز� &)# ا
ّ

HI4ا

2� 1*+#ه و ه��ن �01ه را F�ارده ا
ّ

HK ارد رو� 6ن#�.  

 �
	ّ6
  :�5ی	 
�) `0Iۀ ��(ه�9 در �ی� دی*� از ه9)� 
ه�  و 6یـ% ه�� F-�% @#ه % ���ت �Fی*� ـ� ذ1ـ� @ـ�اه#� از /-0ـ+� ای); در /iی+# ����%

��  :B+(1 ا@�ره 

% �1ر �دن �01ه ��� . ١»� «%��F %درا�+�I)ـ# 1ـ�دار �+ـ; و : ... ا� ��اوان و ��0Fده 

)% �1ر�+�ه �ذ�# ����ن ��ِد �و ر@ـ�% ـ�د در ز�ـ+D و ... �1دار � ی�� �+; و یِ; �؛ 

  .�Fی�= �1ِ� . ا�2 �1ی�ن �د؛ �Fوه� ��ر�+��# و �1وِه َ�%؛ از 6��ی# �1وهِ  ��ِد از GFاف



۱۰۲   /   �  '٣، $#�رۀ ��!اث ۀ�ی

� �ی
ً
ه�اP ،�DX5 �]�� �� ���1 زاده ای� وی$5ـ� را �Dـ� از 5ـ�ی' 
ATـS، �ـ� از  ا{ �

��  . اه�A ه�ات ��ده، دا���� ا

�91- 	

ۀ  ;	ّ6
) »"اِ "�ـ� " ا�"ِا�ـ	اِل «، زیـ� ٣٣ص( ه)ار /<�یـ0 =ـ�,��ن(�ر در 

��  :�ورده ا
�� S.mال ی�� ���ه در ا#� ه�+D ا�����1ـ% ه)ـ�ز در  6یـ# &)�ن ارد ـ% 3ـ�رت 01ـ�ه 

2���ی# را، ��در O+ِ� دا@2«: ��4ۀ رو���ه�� ��G1 و �)�ب �Kا��ن @�یn ا D١٤١» .ای 

�-+�ن ا�J4ر�« ...�� ��
ّ
.��1ـ�رواِن از « ١٧٦» .F�@2، �1دrِ را دی#، .aِe را �F��% در 

#�#+��*��1ن @S در �ّ�% ر. «١٧٤ �Rد دی#ّ?��  .و ��ارد 

د` �Y)٣: ١٣٩١a#�ان ) ٩�ر��د را، زی� 
�ارد� از ای� � j(�»
tـ��1 Sـ(I@1« در ،
��
� (�+ـن داده ا�ـ�  �7ـ� ��ـ�ن �ـ�$ ه�ـ�ی� و @$و?ـ�ی��D  �� ��Kت ��یH د91ـ

��0ت ���� �ن اI` �� ��
ت �� ای� �، س �-ـ�؛ qqــ ص)#�I5	�ِ#�I5 =)	 (: ار�
  ، س �-ـ�؛ زرِد ١٧٨ــ ص)��I5ـ��(=  ، س �-�؛ ��I5ـِ� ١٧mـ ص)�*�و�	�(= �*�و�ِ	 

�#1 ی�� از #2ن. ٢، س١٧٩ـ ص)زرد�، � ی� ���ه(=  ،��
�ارد �s یـ� ��ـ�ه  �� ()	ا
 ��
(ا Cن ی�ل دارد �� D	، �2ا ا;�9� g1� ��� .`; j(� ـ� و �رد#�
 �y� ه= از ��

-�� D	ه، ����x �� در �?رات  �� ���1 ی	 ���ه �D» زرد«ه= �?�	 ( �و دی*� 
�ارد یـ
��
� ١.ا�+ �K، ٧aروز5رــ ص: Dـ�د ا
 در ای� ��ب 
�ارد دی*�� �)j از ای� �ر��د ی


��9 ا�� ��)xۀ �ـ�� (از (ی)�  q، س١a٠ـ ص� ؛ از �Hِ )�	ون ���ه( ٢س j(� رد�
ای� 
	D� g1در 
ـ�ارد یدDـ	ه . از (ـی)� q، س١٨٧ـ ص �؛ -�اهِ' q، س١٧٩ـ ص�؛ �یِت )�

ر��د ���ه ��. �� ی� ���ه �
	ه ا�� ه ������ ��?Aب �)+�� ��  ا� ی� ا�+ء در ای� ���
�
�ِ� : -�رد 2+= �I� س١١٣ـ ص� ،m 	ِ١٧ـ ص �؛ �*�و�m �ِ��I5 -�؛�١٧٨ـ ص� ، س  ،

ــ � از (ـی)�؛ 5ـ�دا�)ِ=  q، س٢٢٣ــ ص �از (ـی)�؛ �	ه)ـِ	  q، س١٨١ــ ص� س �-�؛ �)#)ـِ	 

�رد ��ه9[. از (ی)� ٣، س٢٢٣ص Cـ�  #)� در ی�ــ  �
ـjدَ (�� ی� ���ه 0�Kـ� �
ـ	ه ا

                                                 
١ .�� ���m;<ا M��S ـ� «}(ی< .�  ��!زاm��< و ا��< و دودEـ� و ����ـ< ایV و qرزو و ^(اه� D��3 از -A�l �� !{ا DY�

>�A �� �ـ(ارد- را ��» ���ن رؤی�«و » $!ط«�� در ای��P ). ٩٧: �١٣٨٣*�ه!- و دی�!ان، (» �V(�<د �ن را ا��ی� }(ی
$ـ(د در �ـ!  �ـ<ا��m ا�ـAوده ��» -«ه#ۀ ا��E�Y را .ـ� ایـDY� « I ا����«ا�Aای�K ,�  .� ��!زا M��S };�� ا�1 ��

  .���!د



Kـ ر� �  ۱۰۳   / اT.    �}HE!ۀ �<ل از ی�- �J!ه، ی� وی�{U }(ی

g1 ا��،) ، س �-�amص� ����� در دو 
ـ�رد زیـ�  #2ن ��١ �� ا;�9ل �Yیg �� ی6)�، 
�� 

ً
ه�اP ه= ���ه ��
	ه ا� �?�� �رذ : �� ی

َ
Xـِ� َدر��ـAاب اXـ�س٧٧ص( ،q( ذن؛ �ـ

 ِ��Aا 	ن ار�
�در 
�ا ٢.از (ی)� ٧، س٢٢٩ـ ص� در �# j(� �*رد دی  �-�� g1�1ان دی	 �� �
�ـ� ;��ت را ��� ـ�q، س١١٨ــ ص�)ِدل: �� �ـ�(دِل : � X5اDـ�� ا�ـ� دYـ� یـ ّ#ِ
 ؛ 

)�� �� :�#ّ
� �/< ا��، ��(؛ �Aِ= ٣، س٢٢١ـ ص�)ِ� :=
َ
A  .٢، س٢١٣ـ ص�)�

ن ��2)#ۀ ���وز �)�D jاه	� از ای� �ر��د را در K��ـ��خ  ��یH د :-�یـA از  ٧٢٢
ـ�ر�

BC	ن دا���� �)��( ا: �ـC(�� د�� داده ا�ـ� ) �� #2	 �g1 دارد و �م ه)B �	ام از ��

  ):١٠٨: ��2١٣٩٧)#ۀ ���وز، 
+�ن را � ی; P+�اط �*; درمGKد و  �+�ن در�0);و ا�1 ... �...  

?# از ا��% ار�+#ه �@# از ��ش �دارد و �3�� �1دا�# و ... ;(0�یـ�رۀ �+fـ�ا در و�  در

  ...)# و دا��� ����دۀ ا���1�1

�+�J از ه� ی�� ���0ی# در��e3 2-3;(0 و ز�-�ان و ا�*�ۀ  %���   ...ه�% را ��ن 

  

٢ .����� ���  


�)� و  #2ن 	90
 ،	D ��I5 ���5$از وی �Es�
��ور 	90
  �
 �ـ� ;ـXف یـ �y� رد�


 �� در  از �ن. ا�	 ���ه �1?)� ��ده���ر 
 ��یH دM� ر� از�ـ�ری� ����ـ��)رد �0ـ� ��( ،

�ـ�$& :9ـ8 �ـ! ، 	�ـ�ن ا	��)یـ�، "�� "$%ن ���ـ(/ ه�& "$%ن �$#�! و "�!-��>2ـ� از 


�ا!h ���ه در ای�) ��7 ���ن ��$ ه��ی� و @$و?� ,�ر��و  �7ر�� ���5  �ا� ��+)� ی

                                                 

	 �� ��ر��در . ١� � .ا- �� ��=� ��<ه .� �m( �?ّ=� ا�A�� ، 1 �#(��٧، ص���� از ����

٢ .Iزده ا در��رۀ ای !� M,�. ا$���ه� از I��l ��)�l �. ـ� در{Uوی Iایـ 
ً
�S ،1<س ���ر�<ه ایI ا�1 .ـ� ا�S#ـ��

Kر� Kر� �JO� ،د او ��(ده)^ hHEی1 .!ده ا�1 ا�
از ایI رو-، �� ,(+� �� $(اه<- . اhHE ��در�HTۀ ^(یq را ر
K ^(د دی<ه �(ده �� ای�P��� I ر��<ه ا�1 .�  .� در د�1l q�V د�1«�(ی� Iدر ای  Iـ��(ی� }�ه .T!ه +��

�� .���� .� .�,ـM �ـ(رد ا$ـ�ره از رو- �ن ��(.� در ایI .��ب  ، �<ون ,(+� �� �ن»$(د ��" -"Yـ�� ا�ـ1 ی$)� (
 I���+ �m�
	 �ـ� در واp3 ه#�ن ^{�ی� .� از �?ّ=� ($(د  ه�- �J!ه و ا��ء ��»ی�«.T!ه ,� ����� از ����

��«�qH : ��( �! زده ��ر����V >F� «�E�F� I�#از ه(Iد�1 ، دا� M,�. !ِ�{  ی�)ه��ی�� ���ن �� ��� ... A��
����ه .� �� ). $<ه ا�1 �P��� در»�Eاب اR

Rاب اmEـ�«ه�-  از ���P .� >(رت �!^(رده ا�1 ـ» اذن ا�E«و »  «

��,! �(ده» اذن ا�mE«و $�.� .�,M ��در�HTۀ او در ایI دو �(رد .T!ه را از KO3 ا�<ا^�� �ـ(ده  ـ �� ,?ّ(ر ایI �!ا- او 
  .q�V ^(د ا�Aوده و �3
<ه را hOB .!ده ا�1 ا�1، �ن را از
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�9� �Y
�	 �� در  ���ه D	ه ا��، �1دی	� �x#ه رو��و �)��)= ای��� �١.� ;Xف ی  

 

/Cا .(/�91 01(�ر از وی$5ـ� یدDـ	ه، �ـ� �ن را ��)xـۀ  اA+��ا ��ر و (ـH از او -ـ

ا�	، ;`ـ.  �)I)� ی��ن zI/1 ی� ���ه و ���ه دا���� و � zI/1 ا
�وز -�ا�ـن �ـ#x)	ه

ر�� ا
�وز ا�ـ� K ی= و	Y ��رK ادا� ���ه در �(Iـ�� ایـ� (ی�� دا���ِ� �)�در� 
ً
��ـ	ا

ا�  �#1 �1s�01 �ـ� �ـ� ایxـد 2#ـ)� وی$5ـ� در ای� �K .(�� ،.(/01ض را �+ن -�اه)= داد

د�##	ۀ ای� وی�5$ xای .
� ��/� ،��
)	ه �دی	ه D ��K�5	ه اxـ� در ایـ� (ا�� �/
� �#1

ره D	هDان ا	01/). �(��
��g (	یـ	 �
ـ	ن ایـ� وی$5ـ� . ، واژ���5 �9ی�	ه D	ه ا �]��

)��، �/�� ی���� zI/1 ��ـ�ه �ـ یـ� ��ـ�ه ا�ـ� D	ه ی���� zI/1 ی� ���ه � ���ه �

)C� : '@�q �A6
  ).از ه9)� 

�/� �@� �0
�
�A از - j(� �5$رۀ ای� ویا5ـ� �)I)ـ� . ا� �)�� ا�Dف `د�Y در�


��وف �	ا�)=، ���ۀ ) �1 (ی)� �q@' : �� 1?�)� از `د�Y؛ �C(ادا� ���ه را  �ه9�#	 ی


*ـ� �ن» ی«�1ا�	 ;`. S(I@1  ��9	ل از ی� ���ه و ی� ا�+ء � ،	D�ـ� �)I)ـ� ادا�  �

	Dرش 
��ن 
�رد ��y د2ر D �A�01	ه �*� 
ّ

.0
اt1 �5ـ�ر �#ـ)= . ی� ���ه ی ���ه در 

�Eوا�2#)� �01ل  ��  ��ده ا�Kق اI1ا� ا)	Dده ��Kق اI1ا 	ی� ��( �ی*jی� Dـ	ن یـ� ،

D	 و jAو
� �	ارد �� ا�	اع ای� ر�= ���ه و ا�+ء � ���ه �ی	 �+�ۀ ای� �01ل� �Eوا�  >@Aا

از �ـ�� دی*ـ�، . �ـ�ده �Dـ	» �)ـj«��ا� �+ن دادن �1))�� در �9ّ)� ادا� واج 
�رد ��0 

�
 �ـ� » ِــ«و » �«دهـ	 �ـ�  و��د ی� �	ل از ���ۀ ا!�K در ��ـ)ر� 
�ـ�ن �+ـن 
ً
اjAا
ـ


tّ�ت �9� �Asوت ��9ّ دI1 ای�، ��1ه D	ن �9ّ)� یه� ���ه و اjKون �� . �##	 هی� �

 �K ���ۀ ا!�  (ا�+ء و ی��ن D	ن ���
ً
 و �)Iـ

ً

#xـّ� �ـ� ی��ـن Dـ	ن ایـ� ا�ـjاء ) �9ـ

�
 د ا-�]ل در �ر��د ���ـxر� و ای��� �ـ�  Dـ�د؛ از ایـ� رو�، 
ـدام �ـ� �Yی#ـ� د
ّ

ا� دال

ورده(� �� ���ۀ ا!�K �� د� �y� رد�
�� ی��ن D	ن �9)� ���ۀ ��0
�1 �ن ا��  ای=، 

) ی�#� یه� ���ه و ا�+ء(را � `�رت ا`/� �ن ) و ا�+ء(�� �+' ���ۀ �	ل از ی� ���ه 

  .ی��ن �	ا�)=
                                                 

١ .qH� ا�!- د��(ر- ا�1 .� در p3ه دروا!J� -ف ی�RS  -دا^1 ٦و  ٢. ٢ه�!V Kان ^(اه�>� . ���Eف یـ�- «اRـS
�J!ه ����<ن �!^� .O#�,� .� ا�!وز �Jـ!ه «,��Y! ��در��� ا�1 و ,��Y! در�1 از ایI ^?(>�1 د��(ر- » �J!ه
�� Kوری� .ا�1» 



Kـ ر� �  ۱۰٥   / اT.    �}HE!ۀ �<ل از ی�- �J!ه، ی� وی�{U }(ی

ا
 ی�� از ��ت ��)ر 
�= در ��ر�� ()+)#ۀ ای� 
?�0 �ن ا�� �� ��-� از �Dاه	� 

در 1+ـ@)} وی$5ـ� . Dـ�ا�	 �ی	 از دای�ۀ ��0 �)ـ�ون X5ا را �� ($وه+*�ان ()+)� �ورده

��
�رد ��ر�� ���1 �� دو ���� ��)ر 
�= ا .�
یـ�)= �ـ� ایـ� وی$5ـ�،  از ای� دو ���� در


� �ن ��Dا	ه (#ا� و در 
#67ـ� یـ  �Dد، �Kا5)ـ� و ه9*ـ�� �?ـ�ده، و 1#�ـ در دوره 5 �� ���5

��
0	ود� و��د دا��D ا J�#
  :و ا
 �ن دو ����. 

در » �«اY r�� >@A	ی= �ن ا�ـ� �ـ� هـ� 5ـه دو  رای� ر�= ه� ی�� از وی�5$ .١. ٢

ن ی�� از دو  �
	 در �#ر ه= 
�) ū ی H)ā از (ا�  (ین واژه?1را ;Xف » �«، ��)ر� از �

�
 �� ،[ً"
ی�«��  ��د�	 و، � «�

ـ�ی�«��ض  ، یـ �ـ�»�ـ�«��Dـ�#	   «�
��Dـ�#	  

»��

�xـ�. » �
�ارد� �� یـ �{�@
�ـ� (یـن ...) ا�ـ= از ��ـ�ه و ا�+ـء و)ل ای� �(Dه 

 ���ـ� ا	�ـ�اری� و ا	��ـ�ا� �2?)	ه �D	، �?�ده ا�� و، �ـ�ا� 
"ـل، در ه9ـن  �/�9

�0ّ، �m(�� g1، ح٣٨٩ص(t
» �ـ��«) ��یـ� 
#�ـ�ب �ـ� �ل(» ��ی�«��  ، �� �t1ی� 

��ه	� �� رواج ��)ِر ای� ر�=. ����D اD �
 اA@< را �+ن #�  :�E ا��ده	 ای� �)� 

�E یـ�H ا�ـ�#�
*�د    ز���� 
6/�ب  	� �
 � Hد: ا`.(�5 �*)�م ا���
( 

) ،���Gm �7�(�١٢٣: ١٣٨٨(  

 �� ��
6/�ب » یH�N«رو�D ا»�E#�
6/�ب »  ��/� ،��(�»�#� « �Eا�ـ� و �ـ#

م -�د را �»�#� «�
 ��  .����D ا


�ارد� �� ��ر در  gAن داده از ه9 ���� ا	��اری��+�?Y �( ـ��، g٢ص: �ـM()ـ. ا

؛ ١، ح٢٢٢؛ ص٣، ح١q٨؛ ص١، ح١p٨؛ صg، ح١٢٩؛ ص١، ح١٢٣؛ ص١، ح٨٩؛ ص١٠ح

$ +ـ�د 6ـ� 6�>ـ5 د%ـ$. ٢، ح٣٩٩؛ ص٢، ح٣q٩؛ ص١، ح٣١p؛ ص٣، ح٢٨٩ص
ّ
���یv  د

، ا�� ای8 ا�� 990ـ1 در >�9(ـG �ـ� ایXـ�د »3�ء«��ی��  �3 «1��3»1�C  "�ه1 �� ��
	 ا���اری�

را 	ـv از » ء«، ی�Hـ« 1�Xـ�ء ر%ـ(�ن«��ی�ـ�  � «1�Xـ�" ر%ـ(�ن«3�"  ��6، زی�ا ه4ـ� �ـ� �14

ه9[#ـ)� 1#�ـ Dـه	� �ـ�  ١).٢، ح٣p١ص: ه4ـ�ن: دا��؛ �ـy/ 1� M/ه�" ���9 ����ۀ  �Iّ�ت

ر �?�د«(ا�� �6. ��ده  ا�$ارا	��/�(ID)�� �	�#� از *Kا �اKـjودۀ » �ـِ� «��ـ�ۀ  ؛»�

                                                 
١ .�m�Kر� �{Uوی Iای hO^ !rـ��ر  ر، �! اT� ـ!ه راJ� -ـ!ۀ �ـ<ل از یـ�T. رد �*! ��، دایـ!ۀ .ـ�ر�!د)� �{Uوی �� �}HEا

I�#از ه I�Fی �� Mل 3!ی�#�Sده ,?ّ(ر .!ده و �� ا!�T{  11 .� };�� ا���+»Kر� Iای  hHEـ!ۀ [اT. وردن��ـ� Yی
�ۀ UVوهqH�»q : ��(» $(د ��,� 3!ن �Km و دهK هP!- هK در .�M ^{� دی<ه ] �<ل از ی�- �J!ه��V«.( 
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��؛ درویـE �ـ���9(هدر ��ـب (ده ا�ـ� �Dاه	� �� از ا;9	 �م �6. �� و) 
�0ّt ا

C� : ،�#�	� ��(ID١٣٩٣ :qـ ٣٣ »�I*� �ه	 دی*� از ه9ـ)� د�ـ�» د�D ��از ) و 

  . ا�� و ر��7 �� 
�!�ع ��0 
 �	ارد ��I5 ه9ن 
A�6ۀ ()'


� دوره .٢. ٢ن ��ی�#	5ن 
@�/S ی��ـن �?ـ�ده  �*ه �� 
A�6ۀ ���ه در 91(
ه و در 

�#�
ه	 دو ��ع روی��د ��د ی��ن 
� ا�� و ;ّ�� در D رت زی�. �1انل، در �?"
  :��ا� 
 ٍ%

َ
�Dْ ا4ِ %ُ?َ��Dْ َو4ٍ# َو َ�� �1ََن َِ %ُ

y
 ا4.

َ
�

َ
I y/ا ��َ  z+ا� ه�K 2����#ز���ا� ... �K �و ��eذ 

 z+ای�ه�K ) ،د��٨: }]١٣��ر6.(  

ر ���ه ا�ـ� و  یC» ه)B«���5 �� ()	ا��، در 9��1ۀ دو �?رت ی��ن، 
�`�ِف  �ن�

 ��یH د�ـ�ــ در ایـ� � �� یـ� ��ـ�ه ی�#� �وردن ���ه ��� وی�5$ 
�رد ��y ـ(�ر دی*� �� 

��$ ��ر%��د&-�  :ه9[#)� ا�� در ای� دو �?رت). �Dد دی	ه ��9 
D او�� زرارة. ... [Gد و ��ن #اد ا� ز�f%��6ا *)+# و ]  �ِ0O�a+~ �+�ض[و�  [��� 

  ).١Y٣: ١٣٩Y، �Kا�% �e#ا�( ��د و +-��د ��ده

�
1ـg �ن » ���«ا� (H از  �1ان t1ّ�ر ��د �� در �?رت دوم، ���ه � �� ��Dو��د دا

 ��
� ا	��,�! +���تدر (را از Y/= ا�	ا-�� ا �K، اّ
ـ در )�Dد ���ۀ �ی*jی� ی� ���ه ی

� �Yا�	 
#+� �ـ ��ری� ����9��Yر و ی� �� �� اــ هـ= � 	�ـ� �Dـ	�5� �یـ	 
�#ـ� 
�)ـ

�
 �*�  :ا� را دی	 �1ان 2#)� دو5
�0?�د[�ی# %1  [%... �F %1��% ا�2 و[ی2و �*��ل �*�د #ان ... زود� F+�د ایD �1ر 

% $*�O 2#ر �د  1% /� ا1)�ن �� �1ره�1% 6ن  ��*+١/١١: ١٣٨٨+��f، (ر�2، (.  

-�و و� �?��#ان �KیM را در @�� �����د /� 6ن 
ّ
: ه��ن. (ه �د�# #ی#�#1% �1د /�.

١/١[(  

ر ���ه ا�ـ� و دو �ـر  ()' از �9/ۀ 
�`�ل» �ن«در دو �?رت یدD	ه، 
�`�ف � Cی

�D ��  ��I5اه	 ()'). ا� 
�tّ�ر D	 ���ه» �ره«�1ان در (ین  ���5 �� ()	ا�� ��9 �ن(�� 

�
 �
ر داDـ� �ـ� ده	 �� �?ی	  �1ان �Dاه	 دی*�� اjKود، اّ
 ه�D �(9اه	 ه= �+ن yا��

وردن ا�jا� �9/� ی��ن �9. �#	 ه�9  ��ی�#	ه(� ��[� ای� 01/). را . � در ���ه �وردن ی

�
`� ا�� �61ی� �
 �ا
�وز، � و��د ���5ش �
�زش و (�ورش، رادی� و . �#	 �ر��ده

ت �tt@1 و
ّ

[x
�ـ� ه9*ـ� ا�jارهـی� �ـ�ا� 1ـ�وی� ز�ـ�� ... 1/�یjی�ن، �Kه#*��ن، 



Kـ ر� �  ۱۰۷   / اT.    �}HE!ۀ �<ل از ی�- �J!ه، ی� وی�{U }(ی

��Dـ#س دارد ��Dـ�� Dـ�د  �	ارد ه��#	، �زا� �I
ّ
ATـ
�� �ـ� �� 	/� �� ��از «
��9 ا

س#D� S
ّ
AT
 «�
ده	 �� ه9[#ن �ر��ان  و ه)H� B �� �ن CD ��#	؛ ای� 
�!�ع �+ن 

�� ��ـ�ه  �� ��رK ن;ـل t1ـّ�ر �#)ـ	 �ـ� در . و �)���ـ�ه �1اKـJ `	در`ـ	� �	ار�ـ	ز�

�	ه �*2 h!و =+D �2رم 1 ���-� از �Dاه	� �� ($وه+*�ان یدDـ	ه . �� ��ده ا��ه

  :ا�	 ا�	 از ه9)� 
�A�6 ارا�E ��ده
�� وّراق ��د  ��دِ  B�1ی) ،��.��Kت ا������؛ از ٢]]/٣: ١٣٨٢
��.(١  

رت ()'?� س �#)	 �(Y را ��I5:  
 %1 Bی.% �1دی ��داریB ��ی~% در aِ�@  M+O ا1)�ن ��0.% دی�R @# و �� P'# �1دن � 6ن 

) ،�f�+١/١٢: ١٣٨٨(.  

��رت زی� �)j از ه9)� د�� ا?�:  
 ،#��ه+�F�� ِ�+O  2eه O+�� ��ا �� او 6) ،��.��Kت؛ از ٢]]/٣: ١٣٨٢
��  .)ا������ 

�ـ�$ +�ـ$&در » �	و~ 
?ـ)�«را �� در 9��1ۀ » د�9D ه�ی	ا«ه9[#)� -�
ـ	ه  �$#�ـۀ �


�ارد دا���  ��ی	 از ه9)� د� ��١٣
�ـ)�، : �ـC(اa٣ :qـ� ). ٢�از ه9ـ)� Y?)ـ. ا

در » ی�ــ� ا�ــ	ر 
�ــ�� �ــ	ر �
ــ	 و ��ــ� ��داDــ� ��]
ــ� �ــ� �ــ�ده ��د�ــ	«�?ــرت 

6ی�� ��د �� 
�) ٢، ح٣m٩ص: �C( ا	��اری� ����
  :�1ان �ن را � ای� �)� 

ــ� ــM    �ــ� 0ــ���یS +ــ� د+ــ84 )�ــ� 	�ی ــ�ه�0 ــ� + ــ�ه�ن ��ی ــ�ن + ــ� 0 6! 

) ،���D د�2. ٣١٣/]: ١٣٨Y��دو hژ ��ی����.� را /iی+#  �f4�K D��G+� 1)#؛ وزف  

;� : ،��  )}٣]: ١٣٨٩��دو

�9� �� ��هِ «�1ان  ()	اD «)ه	ۀ �+ـ)��� -�ا�ـ	 و 2#ـ)� Dـه	� �ـ� هـ)B و�ـ� ) �

�9� 	D
� ���� ا	��اری�ی�� دی*� از �Dاه	 . �1ا�	 �+�ۀ وی$�5 یدD	ه � j(� را  1ـ�ان �ـ

	(x#�ه	 ()+)� D:  

                                                 
١ .�Y}3 >اه)$ Lـ<ا¡ ,! �� �� از �!ی�
 و+ـ(د دارد و، از ایـI رو، ا�S#ـ�ل دا��K .� ویU}� �ـ(رد �*ـ! در ��ـ! ^(ا+ـ� 

�� Iدر ای �. Kه $<ه ا�1 ده�!J� -ی� IیA�ه +�ی!T. A�� را . }(�� �(ارد q����e در ایـH� Iـq 3?ـ< رو$ـI �ـ�^�
�ن ا�1 . KداریIـ<ا¡ }(�� $(اه< �#� � از ای�
 �mـ!ه �ـ!د و �ـ� ,(ان �!ا- ا��rت و+(د ویU}� ی�د$<ه در ��ـ! ^(ا+ـ� 

�ه#�I ��3س ا��;�ده از ���m �!ا- ا��rت و+(د ویU}� �(رد �*! در �! ��ـA ��در�ـ1  ��#( ا)'&اری%ی�  �$#ۀ ����
  .ا�1



۱۰۸   /   �  '٣، $#�رۀ ��!اث ۀ�ی

��د /� ده�-�نزه ��F��)#، و � GFی#�Fن ���ه رو� در رو @�� �+  GFد�#، 1% ��6ا ه����

  ).٩}١: ا��4اری� ���a... (�1ا�% �01 �#ی#

ا
 رو�D ا�� �� در x#از  ای �@��� �� �ن را«��� -ـ]ف دو Dـه	 (�)�� » ...�ن �)

�@� از  ه� �ـ� -ـ�ن Dـه«و » �ن �]
�� �� ��ده ��د�	«()+)� �� در ���D ن�	یـ	ن � «

ه	 � �Dاه	 ()+)� دور از ا;�)ط ا��) ��دD ای� 'x#�و�	�، . و xـ� =E[� ل ای� ;�

�
ن +� ،��ده ا�� ��
ده	 �� �2ا در  �� 
�0ّt -�د در x#ن« ای�(� «��
	ه ا: ���ه �)

ن ��د�	، �ه رو� در �)L���[و � j5ی	5ن �واYـh �ـ� ��ـ�ا ه�5ـj ��ا�ـ� ��ـ� �	یـ	؛ در] �)

��  ١.��ی�#	ه 
�`�ِف �9/ۀ 
�`�ل را، �� در �9/ۀ Y?. �ورده، ;Xف ��ده ا

***  


�9ـ� ا�ـ� 
��ـg اKـjودن Dـ�اه	  ا� �� D ��I5	 و �� ��DX5 از دو ���� 1ـ�ّ��� �ـ� ���ـ


����� �� �Dاه	 �ر��د ���ه ��رات �)j در 1+ـ@)}  �?� �9�K	� ه�� ی� ���ه �Dد، 5�

در�� �Dاه	 
�MT ا���ل، �?ر�1 �� در `0Iۀ . "

ـ	ه و ��ـر  ���� ا	��اری� ��١٣٢ا� �

  :��I5 (#	ا��D و 
�)� �)j �ن را �6. ��ده، ای� ا�� �ن را از �9/ۀ �Dاه	 وی�5$ ()'
��زم 1% در ��h1 B4 را �hO ،#@�e `.��0 �1د 1% از ...  �G+& �1ر را D2 ای.�f� D�+4

��ن 1% د@�D 6ه)� ای*�ن 1���د� ��ار `.B0 از 6ن رو� $�21 �1د�، و ه� &��ر 

?�#� 1% زن �Oد@�ه�،  �/ #��� ��4��#ان @�د��ن @#، و  ;.� ،����K� a�8� 6واز

2Pی# و�K از دری� ��ه�� ه��...  

 �� ��در�� از �?رت 
��D g	ه ا� �Dدا�� x#ـ�«در ایYـِ� «را » وYـ�/ و�Yو » و

 
ٌ

ف�
 �� �Aه(د«اY  �ِ(A)	 �	ا�#	، در ;D « 9/ۀ ا-)ـ�� .�K و ��» زن (دDـِه وYـ�«ا

 ��
ـۀ ه9ـن ��ـب، : �ـC ���� ا	��اری�در�رۀ �
	ن ی� �	ل از ���ۀ ا!�K در (ا	6


  :ه9[#)� در �?رت زی�). `0Iۀ ��

                                                 
�نا.�(ن، �� ,(+� �� ��E)F� �Jۀ �J!ه در ز��ن ��ر�� . ١ �F�� و Dـ�O=, ـ<- 3ـ!ار ��!��ـ� ا�ـ1،  }(�� .� ��یـ< �ـ(رد��

�< .� .<ام .�ر�!ده�- ا���� �Jـ!ه در ز�ـ�ن ��ر�ـ� �=ـD ا^ـ�	ف ا�ـ1 و .ـ<ام  ���ر�<ه �#�. GH,(ا�< �
��m �� �!ر�� $(اه<- V!دا^1 .� دی�ـ! UVوهـ�!ان �ـ� د�ـ1 داده, �P�ا�ـ< و �ـ(ارد  ��1T؛ از ایI رو-، در ای

�< از �(ارد- .� ا�S#ـ�ل ا^ـ�	ف در  از ���ن ���m ��!ون .�< و .($�< در $(اه<- .� ^(د ارا�� ��ا^�	�� را .
���m و+(د دارد ��!ه�Aد، +A در +�ی� .� .�,R{ �� Mا$�T. I!ه �� و+(د ایI ویU}� ,?!ی� .!ده ��$< .  



Kـ ر� �  ۱۰۹   / اT.    �}HE!ۀ �<ل از ی�- �J!ه، ی� وی�{U }(ی

�.��ن را �Kا� دی#ه �د �+�2 %1 �3��.��ن �ز��F و ��R 1% 1#ام : af� .2-F ا %

2��«@+� F-2 . �3�� دی#ه ا�Kرا در ! �ش ��@ D��.��ِن %1  %�Kدو  GFام 1% ای*�ن ه�

@-+?� 1#1)�، (» ا�F ای�K Dاب �Rی+# ا���fِد او در $� @�� ا�#r @�د. �Kاب ��))#

١٧: }١٣٨{(.  

��
��I5 �0t ا:  

%�Kِن دو��.���� ی�� و$#ت ��ا�?% @�د %  �01ۀ ا^��% %. ام در �.���� دو�K%: ام در 


  ).}٢٩: ��نه( ١٠٣، ����� �� دری

 در هـ� دو 
ـ�رد �ـ� یـI� Cـ�» �ـ/7ن«هـ� یدDـ	ه IAـz  �� ()	ا��، در �?رت #2ن

�
9«در (» او«�5دد و  �زD J; ِد او در7ن �ـز
�) »...ا��6/�ا�  �5دد و 
�#ـ� �)j �� ه9ن 

 ��
#�ـ�ب �ـ�ده(�� ID)�� �	�#� ��ا� ای� �?رت �� د�� داده ا ��7/�9 را �� D �
ام  

�1�A= �اب �	ارد�� - J; ( ��7ِن «���ۀ (�در�� ا/�؛ )95ن اjKودۀ j5ار�	ه ا�ـ� ��» 

ه#+ِ� ��«�� ای� دروی+ن ��  ای�D ن» -�اب� �2 #1��Y دارد �ـ 	#D� g��#
�ـ� -�دDـن  

 �� ��7ن دو-��«�@�ا�#	؟ `�رت `0)� �9/� ای� ا/�9 را در D �
  jن ه�5ـام، �� ای+ـ

9 را «� �ن ای� ا�� �� و 
�#» .-�اب ��##	D �
-�ا�#ـ	  ای+ن ه�j5 ��9] �� ای� �#�ان ��[

7ن دو-��/�9 را � او 
�1?< ��ده(ام  در D ـ� ایـ� » )ام� 	ا�ـ	ن �7/�و از ای� رو�� �� ا�5 

�
  .(Xی�د دروی' -�ا�� دی	ه ا�� ا��6دش �� ��ن -/. 

��$& :89 �! �7ر��ا
 در�رۀ -�ی	 �I5 �� �>�2 از �  jء �)ـدر ایـ� ��ـب یـ� ا�+ـ

�� ��
� �ن را �� `�رت دی*�� 01/). ��ده ا	6
��5ـ�  �ن. `�رت ���ه �
	ه و 
�0ّt در 

�?ـر�1 . �
ـ	ه ا�ـ�» �5ی�«��  ��» ��ِ� «در ای� ��ب  هزاد ی�ا{� �� D ��I5	، �� �6)	ۀ

 zIA ��» �ِ�� « 0ۀI` در ��  :�Dد دی	ه 
� ١qmدر �ن �� �ر ر��K ا
 
َ
n 1.�� ا�2 ایD ِاْن را و4 ِ̂ ��ْر ای*���ا �1ُِ� و ایD ِاْن ای�ر در 

َ
�eُْ?���َن و اَ Bْ�ُ�ّ2َ ِا

ْ
.

ُ
P Dْ�ِ

ْر �1ِ� ی?)� ه��1ه %1 �1ِ� �*����1ا %1 @�� 
َ
2َ و ا

ْ
.

ُ
P D�ِ

َ
ْ�ط �+20 ای�ر َو4

َ
@ Bِ�$ z+ه

�(ِ�I+ا�� �ای...  

0ظ �ن ��A  ارد در 9��1ۀ�

�ه��#	» Y ��A/�«�� ه9ۀ ای�  �y� �� ،  ـ� `ـ�رت� 	�ر

ل �Kای� ا ����5ـ� �ـ�  �� یـ� ا�+ـء �
ـ	ه �Dـ	 و �ـ�، �ن �D	 و ���ه �ـ�» E�5)�«در

�� ،���ۀ دوم 
�0ّt (#	ا��D ا#D �
�Iد � {@D.  



۱۱۰   /   �  '٣، $#�رۀ ��!اث ۀ�ی

 �DX5 �]�� �� ���1 �$#�ـۀ ، ا	��اری� ���ـ�Dـ	ه از  (H از �6ـ	 و رّد Dـ�اه	 �6.(�

&$�+ $��-�دا�)= �ـ�  1ـ �#ـ�ن 
ـ�) درویE ����9(هو  +�1 و"0 23�(ن، ا�$ارا	��/�(، 

�
 �K  :�Dد وی$�5 یدD	ه در 
��ن زی� ی

 �t1ی� �� ���ه(��ری� ����� ه�  ��یH د��ی�� از . ١�(  

  )�@' ���، �	ون �t1ی� �� ���ه(��ری� �����ن  .٢

 �t1ی� �� ���ه("�� "$%ن ���(  .٣� (  

q .! +���ت�,��	ا r(D ت�] و �/9sب (م ادر ه$5) و ه��2ۀ ا�M ا-)� در ��

  )، ه� دو �	ون �t1ی� �� ���ها4��ن

F.  89 �! �7ر��: &$��-� �t1ی� �� ���ه(�>�2 از �(  

a.  )ی���	ن ا�� �t1ی� �� ���ه(	�(  

 �t1ی� �� ���ه(ه)ار /<�ی0 =�,��ن  .٧�(  

 �t1ی� �� ���ه(��7 ���ن ��$ ه��ی� و @$و?� . ٨�(  

  )�	ون �t1ی� �� ���ه( :-�یA ا	BCه�  ��یH د��ی�� از . ٩

  


اه� دی��. ٣�  

�

��ن یدD	ه، در 
��ن دی*�� �)j ای� وی$�5 دی	ه  j� د�D . دویـ!درHا IJ��/ 8@ !���Hا 

ه	� ه�� �� 
�) ا� �� �*ر�	ه ��ر�� ��ده ا�� `�0I ١a٠در (D  و�ـ�د ایـ� 	�1ا�ـ

  :وی$�5 را �+ن ده	
�e4ادرار ا �G��20 ا�#ر �K6 در�%و &�ن �F ل 6رد، و او  � ,+.m ه���� ،B+� �

ْ�م، و 
َ
F ی���) ��O�& :M.f(ه�ای� �Fم و &�ن +-*�ر� و �-.M  ��ه�َوَی20، ��ه�� 

َ�َود  ,+.m و 6ن دو ��ه� ،#���+-�)� ا�#ر �'�َر/M ایD دو ��ه� �4+� ) �
ّ
���

  .)٧١-٧٠: ١٣٨٨؛ ه��، ٣}-٢}: ١٣٨٩ه�و�، 

ه	 D دو 
دی*� در ای� ��ب ه�� �� ا�5 �1ـg در ���ـ 2)ـj� را از Y/ـ= �)#	ا-�ـ� ا

D	 و��د ای� وی$�5 در �!���Hا �
 ��7Y را 	#�:  



Kـ ر� �  ۱۱۱   / اT.    �}HE!ۀ �<ل از ی�- �J!ه، ی� وی�{U }(ی

2�*; ا
َ

K م و�
َ
F ;*�ُ���� ... از او ��-٢]٢: ١٣٨٩ه��، (ا�2  دَر�0َ)�و @�

  .)٢٩٨-٢٩٧: ١٣٨٨؛ ه��، ٣]٢

��َزْ�ُ��ش ... ���ْ
َ

: ١٣٨٨؛ ه��، ٣١٩- ٣١٨: ١٣٨٩ه��، (ا�2  در�0)�از او @

[٠]-]٠{(.  

Cدی*� ی h�#
و ) ٢aq: 9��1١q٢١ـ��،  ��ـ��(و�)= دره=  Y	ر C+9x��K ���D را 

ا�ـ	 و Yـ	ر Dـ��� 
�ز�xـ�ش را �ـ� درهـ=  ��I5) m٨٩: ١٣٩٠�D �/(6)�از�، (�� دره= 

) ،��9��1 ����١q٣: ٢١mm ( �(Yاو Cو ی)�� ،��1ـ�ان  ، و از ای� رو� 
ـ�)٣٢٣: 1 ا�7

ـJ هـ�و�، �ـ�ا� 
"ـل، 
ّ
K�
�ـ�[«ا;�9ل داد �� در ای� دو 
�رد ا`ـ. ��Dـ�ۀ ا��
#tـ�ر  [

�#�
��(��ده و �g1 » در�� �	���«�	ِد ) ا « ���� دی*ـ� (را از Y/= ا�	ا-�� اI�N�


���ـ ایـ� ;ـل 
)ـن ). �#ـ	 در ه� دو 
�!ـh ا�Kـد�5 دارد و ��9ـ� ��9 ا��H�! ��یH د


)jان  �وت ا��H�!هI1 hYا�
�h یدD	ه در ��)ر� #
�1ان  هی� ه�� و از ای� رو� ��9 و 

ه	 را 
�دود دا���D ای� دو h�#
 ���1 �� �ن � .�
ه	 را D ـ� از  ای� دو� �	اه�D �1ان �

س ��د :-�یA ا	BCه�  ��یH د��ی�� از (Y =6. ��دی�.  

-ـ�رد و از ایـ� رو�  � 2+= 
�� +���ت ا	��,�!()' از ای� D ��I5	 �� ای� وی$�5 در 

�
ر yا{ ا��	?�ر -�ا�� M� �*درود �� در دی�D �Kر� �)j یtر��د را در .  ا�ر�ـAۀ ای� �

.�2 j(� .tK ودو �
 �K  :�1ان ی
 �38K�1ر ���د 1% در 6ن �ّ+2 او ا D�01 �ّ+2 ای GFه�)a38ِص : اKد 1% �% او را در ) ا�

�د $��4 از ه�% ��)2 و ا@��ل  �38K) ،%.4ا#e� %ا��K١: ١٣٨٩/[(.  

F-�)#، ی?)� ��?� ... ی��2 ��و ر�2 و 6ب �Kرد و +�ون 6�#) &�ه: اa3(در 6ن راه &�ه� 

)a3ا :n�� (%1 %  ).١/١٢: ه��ن... (از 3��

 ... %�8م ی� % ��اب �+���، ی�  % ،���� %��د �+(�F�@2 1% از /�  �/ %و ه�%1 

2�: ه��ن... (ا�، ی� % �K �.K@� ، ی� % رو� /�زه)دا@2ِ  $��2: اa3(دا@��  $�

١/١٣.(  

Aۀ ��. و 
�ارد 
��	د دی*��
� �� �ـ �#ـ�ان  ه9[#)� در ر1ـ� و �Kایـ	ه «��#
و 
ـ� 

2پ D	ه ا��» Y	س �ّ�ه:  
% K#ا �+�ز�  �Fا)a3ان را �+�زار� ) �+�زِ : ا�+O ٣]/٢: ه��ن(دار�[.(  
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6��زد  B.� ل��*)�د درو �0زد ) $�ِف : اa3(&�اغ �+-�وزد، ی�� $��� �01 ده 

  ).ه�����(

j(� �A در ی�� از ��@��61sـ� Kـ� ا�9A�yـ�«ا� �� � �#�ان  ه� ر
 �
2ـپ Dـ	ه » و 

��  :ا
1)# 1% @�� از و� �0)#ی# و /Bِ�$ ( #+(1 B+.0 : م(&)�ن ��e 1% او �1ر� و $��� ... 

  ).Y٧]/٢: ه��ن(

� �0
ْ

: ه��ن(��K)#ه ) ��ن: م(ز�#ه و ���� ) دِل : م(�ی# ُ��ده و د�4  �در ایD راه �-

٧٠]/٢.(  

Aۀ ��«�)j در �م ر�«:  
��ا ه� روز �'+��� )a3ا �'+�2 1)# ) �'+�2ِ : ا�� �/ 2��-��� ی� �01 ��

  ).]٨]/٢: ه��ن(

 ... ���P ��2 و �Kد ) �Pِم : اa3(و �K6ت را +���ی# و ��� ��� D2 ای-F 2 و�+�را

�� ر�P �  ).٨٩]/٢: ه��ن... (+�را�2 و �P (2-Fِم : اa3(ا 

��� 
� و��� دJ(Y و � j(� او .E� در دی*� ر
ً
s. �1ان 
�ارد� از ای� د�� یKـ� �1 ا;�9

 Cی �� �t0#
ر -�ا�� �?	ا{ ��یH د�����ۀ 
�= �ن ا�� �� وی$�5 یدD	ه M� ـ� و از�(� 

وت  ��یH د��در I�
ر M� S/�@
 ��ـ. 
+ـه	ه ا�ـ� هY ـ�ی�#ـ� هـ= در (او� ��یH د

E. او�� و ه= در �
. رD �� 
ّ

[
1ـ�ان  
� ای#xـ؛ از )ا	�ـ�,�! +���ته�  ��یH د�ـ�
�اد

ر -�د او�D�� ر درر ��ده و �� ١دا��� �� ای� وی$�5 �� ا;�9ل ��)���1?ـن �ـ� �Mـر  �ا�M د�

��  .و� وارد �+	ه ا

از �م 
���= �ن ا�]�� �	اری= و در�رۀ ز
ـن 9��1ـۀ �ن  ��( �$#�ۀ ا	��اد ا1K@Hدر 

  :-�رد �)j ای� وی�5$ �� 2+= 
�) �)�7Y j)�� و��د �	ارد

                                                 
ی� ا���E او�1 .� دی�!ان 1�r و h�g   ری�Hۀ KO3 ^(د او�1در ای�Y�� �P!ض ایg)� I(ع .� ��rر ^(ا+� 
�<ا¡. ١

��، : ��(ا�<  .!ده.>. �Y�;$) ٣٥: ١٣٩٤�#� K(ی$ .��$)� Iای �� �l ،ا¡ ه�>�
 �� ���رش در��<ه د�1 ^(ا+� 
�KP �� ���رش در��ـ<ه ا�ـ1 و V ه!ات در �<ۀ �Eاز اه� �Jی h�), ،>���$< و �l �!ی<ان او ���m را }!د �ورده ��$

�KP �! +�- ���<ه ا�1 �!ا- �F?(د �� .��� ا�1 یI ���$��ه#�I .� �<ا��K اV ه� از ه!اِت �<ۀ.  



Kـ ر� �  ۱۱۳   / اT.    �}HE!ۀ �<ل از ی�- �J!ه، ی� وی�{U }(ی

� ���D �1ده ?.+Dا ��O در M/6 از  #@��+� D� �� G�����P)#�، (ا�#، %1  B+�$١٣٩٣ :

{٩(.  

�0+�ر @#�#، و ر��ل  �.K 2 &�ن-F #@ 2P�` : ا��G+& ان�+�ری#، %1   B(+*�

  .)Y٠: ه��ن(

��د: و �Fی)#  2��+� z$ %��در �Kد  � 2(� aه��ن(اه :YY(.  

�د �1�� و ��6ا  ��+��0.��ن @#ه �د  د��Kا�#ر روز�Fر ��^� ا ���د �+; ���ل، و در 

  .)١٠٢: ه��ن(

 �+K ا���ل D2 ازی*���د�#�  &+hOG اa�� �F از ای��ن �د�، �ی��0 1% در 

  .)١٢٩: ه��ن(


�ارد دی*�و .  

��ری� ه$ات �
 �K
ATـS ایـ� ��ـب را. �Dد 
�� دی*�� ا�� �� ای� وی$�5 در �ن ی 


� هــ�و� دا��ــ���ــ�  ا�	 و �?ــ	اK �9;�Aــ�� rریدر (�ن 
�/ــ�م �)�ــ�  ��یH د�ــ�1ــ

'() C� ؛���� �ن اوا-� �	ۀ ه+�= دا���� D	ه ا�� rری1 ،�Mر ای� ا�I5 : ،�هـ�و �
K

ر ای ()': ١٣٨٧�I5 ،ر+K�٢٠ج ا:(  
���وان ���4م ی�م ا�f?4 1-2 6ل  ^�� 6ل ا�(�-+�ن �4#یD ی�م ا��4 و ^�� 

�-+�ن دیD را در روز ��*�)# ی?)� D+0$ را ] `�[اn^��� @H ��ات 1% ��م او  

��.S را  D��^nای)20 و )�ا�ّ+% �1م را �*�)# روز ��f ی?)� یGی#  2��f� 1% ��م 6ن

  .)٢٠: ه��ن(

�د /� د B+�� H�P ل��  .)١٣٢: ه��ن(%1 #3 �D 1)#م ��a دی)�ر @#  �ّ# ران 

�
 j(� ،�1�-N�
�1ان دیـ	 �ـ�  �Dاه	� از ای� وی$�5 را در ��D ازر�Y، و در ��-� 
��ن 

HL�
�. -�اه)= (�دا-� ���1 �	ا  j(� ر زی� راM� ن�#� �h ()+)� اjKود 1#
  :�1ان �� 

١٠ .Hا IJ��/ 8@ !���Hی� �� ���ه(دوی! ا�t1 ون	�(  

ر . ١١M� �*ر،  ��(دیt�-ا ����� �� zIA ،.E�ر« ا
�A و رM� « ررا �� �

 �t1ی� �� ���ه( -�ا�� �?	ا{) ��دی=�(  

١٢ .1K@Hاد ا��  )�	ون �t1ی� �� ���ه( �$#�ۀ ا	

  )�	ون �t1ی� �� ���ه(��ری� ه$ات . ١٣
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� .� ��
  ا��؟ ��ز ��ه ��� ���ه ���ه ��

د D	ه ا�� �ن�#+() ��� ��ا� ای� �01ل ز�
ّ
ی�ـ� 5ـ�ی' و دی*ـ�� : �DX5 �� ���5 دو �/

=���� �� �Dاه	� از ���ـ �6ـ. Dـ	 �2ـر 
#?ـh. اA@< ر#
ن (
، �Mـر -�ا�ـ� ا��H�ـ!: در 

��$& :89 �! �7ر��، �?	ا{-�ت هـ�ات ه�ـ�#	 ��ری� ه$ات، و �>�2 از I
�
AT
 . از 

ّ
از 
0ـ.

 S(AN1 j� ،=اری	� ��ا�] 
ً
?Aر �M� �*دیBC	ا Aو "�!و  :-�ی !�#$�"�� "$%ن / ه�& "$%ن 

)��� .��و �ن ه= در �@' 
0ـ	ود� از  :-�یA ا	BCه�  ��یH ای� وی�5$ �#1 در ی�� از د

��
�	 �ـ� ایـ� �ـ� 5ـ�ی' 
ATـS ر�7ـ�  �Dد و XAا، �1دی	 2#	ا�� ��9 ��یH دی	ه 
� �ن د


ـ�رد �yـ� ا�ـ� �1?ـن ایـ� �@ـ' از د�ـ�/ ��g1	ارد و ;`. t1ّ�ف  Hرۀ . ��١یدر�ـ


�  ��I5 "�� "$%ن ���(/ ه�& "$%ن �$#�! و "�!�ور�	ۀ  �Kاه=  g1ـ ه9ن �
ً
s�Dد �� ا;�9

��
ـ�، : "�� "$%ن ���(: �C(��یH ای� ا�M و اه. �)+��ر ��ده ا��  د	6
٢a( ؛ �ـ� هـ�

 رو�D ا�� �� ای� وی$�5 در ا
ً
��ر��د� �?�ده ا��رو�، �61ی? S(AN1 .` . �Eرار�ی� �@ـ

�
اه. 
وراءاA#�� ��ده ا�ـ�  ��7 ���ن ��$ ه���J و @$و?� ,�ر��ده	 �� 
SِAT  ا;�9ل 

دوDــ': ...�7ــ� ��ــ�ن �ــ�$(�Iه( �Yدً «ز�ــن ایــ� ��ــب را ) ٣a٠: ١٣٩١(، ا
ــ `ــ
ّ

�ــ]

��ر�+(� «�

�. دا�	  	D ��I5 �]�� ای�  از �� �K�J -�ا�ـن �1ان دری#
وی$�5 در ��-� 

��ر �jرگ، ��+(� �Aدر ;�ا 	یD ودی� ��ـ?� ٢وی$ه در ه�ات و	0ـ
، و��د دا��D ا�� و ای� 

�
ی� �+ن (K�5ی' در ای� و ���ا �� 	ی$�5ده �� ��  . MN1)� �?�ده ا

�
ر را �XLی�ی= �� �� �y� �5ا 	�5ی :»�
 zـI/1 ـ�ه�� 	ـ#�
ن �Dـ	ه  ی� ���ه در -�ا

 ��
)+�دا zI/1 =�Y ن�)�ـ�ن( »#2��� ا
�وز ه= ه9 rری1 :٣٨١ �Yوریـ	 )m، (ـ� ،

=�`. ر; 
ً
K�` ا�)=؛ ای� وی$�5 را	� >@A٣ا �
 '() '��ی	 ��  ا
 در ای� `�رت ای� (�

                                                 
١ . �. �P���!ده ایI د�1 �� ا�S#�ل ���Tراز T� iO�H� L���,! ا�ـD#�=� ،  1ا�< �(ی� را �!ا- .���1 �� ا�!اد- از �

M,�. ۀHTدر��� qۀ }(یP��� �{Uوی Iده ��$</ .� ای)� qH� Iن ای��,�..  
٢ .� ME�B دی<ه �#�در �{Uوی Iاز ای ���$#� و (}(�� .� };�� $<، ا���Tب ��(ن ی�د$<ه  $(د و �ن �(ن ����(ر- ��

���ن �� ه��ی� و 3و�2 �1ر��و  ,+0 ,-ن ���// ه�� ,-ن ,+� ��� (1T�� �Y}3 A�� ر)���� ��. 

�ن زی!ا در ایI >(رت ,T. �;O!ه و ی�- �J!ه در ه#ۀ ����L ^!ا��ن ی�TJن �(ده. ٣ �P��� ـ� ا�1، درF}�ا-  .ـ� در �
�ن داده» -«و در ��{Fۀ دی�! �� » ِـ«ی�- �J!ه را �� � Kوت ر��;, D<�S �m� .اhHE ایI دو ��{�F ا�1 ا�< ,



Kـ ر� �  ۱۱٥   / اT.    �}HE!ۀ �<ل از ی�- �J!ه، ی� وی�{U }(ی

�
ه	ه +
ن �
0	ود� از -�ا J�#
�Dد؟ ��y دی*� �ن ا�� �ـ�  �2ا ای� وی�5$ �#1 در 

ه 
tّ�ت*��ر��  دK �ه 
tـّ�ته*��ه� (�/ـ�� �ـ�ده و �)I)ـ�  در� Y	ی= ه9�#	 د

 ��
��وف ی��ن ��ده ا �دC� : ،�Y(ادا� ���ه � ی`١٣m؛ در ایـ� `ـ�رت )١٢٩: ٧

�
 �
ه	ه +
��6 �� ای� وی�5$ #
-ـ�ِش 01ـ�ل �وایـ�  �Dد، ���ه د�ـ� �1ان �I5 در 

��
��xل �jدیD C	ه ا �
 �� ای� ��)I(� �� �x)�  راه9#�. D	ه و �)I)� ادا� �ن �� ی


��xل �jدیD C	ه ا�� �� �)I)� ادا� ی� ���ه �� ���ه، �ن ا�ـ� �ـ�  �ادا� ���ه �� ی


��وف و 
��xل  ��J ه= یه#

��وف و ی� ���ه و ��(در ای�  �h?1 ( �(K یY �*ی	ی� �


��وف ا�	 و از �ن D	ه ��9 �ی�ـ� �ـ�ده ا�ـ�،  � �� �)I)� ادا� ���ه در ای� دوران � ی

�
 Cدیj� ه �� ���ه��� �
�ـ�وف هـ= اI(� �5)� ادا� ی � یـ� ��ـ�ه �ـ یـ
ً
sـ�
 ،	D  ادا

�
 �
��D �(K	  �1ا���#	 ه= D	 و ای� دو Y) zـI/1 ـ� �ـ��یۀ ایـ� Kـ�ض ا) �� 
ا��	sل 

��وت اI�
ل �ن)(ی)� C� :�1.���ه و ی� ���ه � ی�	ی*� ; ، ��  .�� 2#)� �+	ه ا

ن 
���� �ـ� . �1ان دا��� ��� دی*�، ای� وی$�5 را ی���ه ��)xۀ �5ی' �)j ��9از (
از 

�

	 در  ای� وی$�5 در ��� دی	ه ��$& :89 �! �7ر�ـ��Dد �)+��ی� ��-�ا�ـ�  �>�2 از 


	 ��Pِر (���	 ���ه �ـ ��ـ�ه . 5ـXرد در`ـ	 ��9 m٠از و، � ای� ;ل، در ای� 
�� ه= ��

 �/9� Cه در ی5 ��;�
  :�D١د ه� دو `�رت دی	ه 
�� ���� �1ی# ?ِ� را ?�اب  2.���ز +�ا �د و ?~� را  a`���B /� $� از ��@  Bده

)D�1 ��+0-/ از �*I :٢Y(  

2�  )٢٧: ه��ن(َده� و �+; دو�2ِ 1% او�2  1+�� و �+; ی�ر� �+; ی�ر� و �+; د

ی�
 .ِ
ی	 
�/�ل �9/��ِد دو �� 
ً
ه�اP �*#ه ی�	ی*� �D	ای� �ه9� � .  


�MT در ای� �Kای#	 ��Lدازی= sزم ا�ـ� �*ـ�ی)= 2ـ�ا  ()' از �ن .
�� �� ��ر�� دی*� �

 �Yد�)ـ� از . را ��7Y دا���)= و دsی. -�د را �ـ� �ن �#)ـد ��ـدی=) ١٢٩: ١٣m٧(��yیۀ `

د�Y  دsی.`)�
 �y� �� ی�شX) .�Y ،ی�� j� ،�9ه �� 	�
�)ر .(Aـ�� �1ان ��  ، دو د�در

ر�� در�(ای� ��yی� K وف در��
 �د ��د) ی��ن ��دن zI/1 ���ه � ی�#+():  

                                                 
 ایI .��ب در : �(ی� ایI .��ب، �� دار- .�,M د�1 در��رۀ ا���1 .١

ِ
�F(ل از �?=�� qH�»qوهUV ۀ���V«. 
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  :دا�)= �� 
� .ا��

١ . ��رK =ی	Y r�� gA ��Dـ��/ či/» �2«و / ki/» ��«`�رت  ��» �2«و » ��«در �

�
ین �/�9 ) �� ��Yو 
Dـ�د و ;��ـ�  از (ین ��� ;ـXف 
�» �«()��	�	  ا� 
� ��D	، ا

ی)�� �
ن � ���ه �+ن داده D �#د، ی��D :»  Cِ « و»  
ِ

B«.١  

٢ .�
ی)� در  ی� �	ل از ���ۀ ا!�K را ) 	
�� ر� 
#ـ�J  ��یH د���1ان �(�� �ه


	 �ـsی� در 
#ـ�J  ��یH د�ـ�ی�K، در ;�A �� ���ۀ �ـ	ل از یـ� ��ـ�ه �ـ ��ـ �ه


0	ود� �
  .�Dد دی	ه 

�
�� =(�I5 �]�� از �� 	ی�:  

ر��د � �ِ�`� �ـ� 
#ـ�J یدDـ	ه �ـ	ارد و ایـ� دو در » �«و » ِـ«ی��t�-و » �ـ�«ا

اA@< رایxـ�  ا�	 �� ای� �ر��د 
�از� 1?	ی. �� ر�ـ= ���5 �� 
�ازات ه= �� �ر ر��K �ن» �2«

��رK gAن D	ه ا��  �jد ��
�ازات �ْن  ، و �ـ�»2ـ�«و » �ـ�«ی�#� (ز�»  Cِ « و»  
ِ

B« ،

�
ص �ـ� 
#67ـۀ  ر��د ی� �	ل از ���ۀ ا!j(� �K، �]وه �� ای��). ��ی�#	 t�-ا 
ً
ه�اP ��

`� �	ارد-٢�

	 (ـی)#� دارد؛ ی�#ـ� ر�ـ=  ، در ه� 
�#� �� دی	ه 
ً]  Dـ�د ��ـاA@< �ـ

�5 �� ��رای�x ا� �
  . �Dد 5ه �9ین 

�� �I5 r�) '�ل �ی	 �� دو (�; :  

 �2ا ���ۀ �	ل از ی� �� ـ
ً
sء(�ه اّو ) و �)j ی� ا�+

ً

	 ��ـ?��� � J�#
در 
��ن ��-� 

sی� و��د دارد؟ ���  Hِ��  ـ�Aه�ـ� و J�
#ـ gـAی� �	ل از ���ۀ ا!�K �� در 
��ن �

ی)#� دارد) 	
��.  

                                                 
 در �($�� .١

ً
��E�B ه!T. Iـ<ا��، : �ـ!ا- ��ـ�ل �ـ�. $ـ(د ه� دیـ<ه �� �(ی� $(د، ا�� در �!^� د�ـ1 ر ��ه! �#�ای��

�� َرا ُ�=َ�ِ#D ُ�َ(ذ و َ�ْ�؛  -٣٩ص: ١٣٤٥ِY�َ َی� �ِ�
َ
) �!�(ع �ـ(دن(= و در ر��Y  -٣٠ص: دو ا7 در 3�&م ,-�4ا

��ِ� ���<ا�1؛  �Jن دو 3(ل ا�1 ی����ن �� ه���8 ���... : ،�O�#�T.زی! -��١٤٣�� A�� اِ� $#� د��� دا��<؛ :
�ق �S<رV(ر ـ -!;<  ،�YO3٩٠: ١٣٩٦ .1د� I�#ر-��د��(ی�  در ه&� YO3ـ�  .ـ� �Sـ<رV(ر و >ـ;!- �ق( ����

 «) ا�< �Y!�� .!ده
ِ

§��؛  -پ١٤ر، ١٤: $(د ��A دی<ه ��» 
ِ

  -ر٣٨پ، R�٤ا�§
ِ

���1 ایـI ا�ـ	ع از �3ـ�- 
Oـ� (ا�§
����Aارم >;!- �ق� �YO3 .({ ر�Y$ـ� ��در ا;O, !ـ^� ���Pـۀ   �ه� ایS I!وف ر�h �� �ـJ(ن 

ً
$ـ(د .ـ� ا�S#ـ��

Kن در };��ر $<ه ا�1 ر�� .اhHE ا�1 و ��(ِد .T!ه در �($��ْر �(+RS Mِف 

  . ,(ان دی< ����ری% هات ^(ا+� 
�<ا�OE و  ر��8(در ، ایI >(رت را از ���ن ��(ن ه!و-. ٢
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 ا�5 �وردن ���ه �� ـ
ً
(�M  ه��� �اA@< رای�x ��ده �2ا �#1  ر�=) و �)j ی� ا�+ء(�� ی

`� ر- J�#
  . »�2«و » ��«ا  >@A��H ر�= واج ی��K ا��؟ ��در 

�
 �y� �� �6ل�
 	��r ای� �Tال رz ���ه در ای� 
#ـ�J �ـ  ١ه �ن �D	 �1ی� (
ّ

I/1 ��

��و�1 دا��D اI1 J�#
�I/1 Jـz ��ـ�ه و یـ� ��ـ�ه ی��ـن، و . دی*� #
ه� 5ه در ای� 

وت ��ده �I�
 J�#
 دی*� � J�#
Dـ	، در 
#ـ�J دی*ـ� I/1ـz ��ـ�ه zI/1 ���ه در ای� 

��
��وف ��ده ا �   ٢.ه9�#	 ی

ر�ـ� �ـ� -ـ<  ا
 رو�D .بK ن�1ی� ا��	sل در ای� �ب � ���1 �� رو�ـ	 ا��6ـل ز�ـ

�
 .`ر��: �Dد ���� ;K  zI/1 ن� /i/را » ِــ«ا�	 و ا��اب  را از ا��اب D#)	ه ��ده» ِـ«ز�

�
ر�� -�ا�	ه K �� ��ن �)j ��[� را  ا�	؛ (H رو�D ا�
� /i/ز� zI/1 ده��  ن » ِـ«ا�	 �+�

                                                 
١ . ،�E�F� I�� !ِ��� �ِ��;$�Vـ!دازیK و ���Pـ� را در �ـ�I  در ای��P �� ا�����ج از �Fـ<��ت ی�د$ـ<ه ���!ا- ا�S!از از 

�� Kوری�,;ـ�و,� دا$ـ�� �ـ� ��ـ��L دی�ـ! » ِـ«�J!ه و » -«�ی< .� در ����L �(رد �*! ,O;�  از ایF� Iّ<��ت �!��. 
���L دی�! ��ا�1� >� ��ی< ی�J از دو 1E�S زی! ا,; ، l!ا .� ا}! ,O;� ایI دو ���

ً
�F}�  :ا���د �ق ���(د، �

�(د، ����< ی�- �ـ<ل از .Tـ!ۀ  روا+� �� اK. hِHE +�- ی�- �J!ه در ,#��� ����L ر�T. I�$)� K!ه �� .	��� اّول     
���gا.  

}(�� .� ا�ـ	-  $<، ه#�ن اHE{� رای¨ �� +�- ی�- �J!ه در ,#��� ����L ,�<یD �� ر�T. I�$)� K!ه ��. 	��� دوم    
  «و » ِ�  «در .��ر » �l«و » .�«

ِ
  . رواج }�T!ده دا$�� ا�1» §

را�{ۀ ,O;� ی�- �J!ه و .T!ه : ,(ان ����P }!�1 .� ی� از ایI دو 1E�S ا,;�ق ��;��ده ا�1، �� .� ه�§ �� ,(+� �� �ن    
)>$�� 1m��ا.�(ن ��ی< �� دو . در ����L �(رد �*! �� ����L دی�! ,;�وت دا$�� ا�IJ#� �. (1 ا�1 ���ی�1 ی� �

���J�Kۀ دی. �+), !�:  
���D=� L �=_ �� . ی�     � A+ �F����(ده ا�l ،1ـ!ا .ـ� .�,�ـ�ن دی�ـ!  ���ی�1را�{ۀ ,T. �;O!ه و ی�- �J!ه در �

، در ����L �(رد �*ـ!، را�{ـۀ ,O;ـ� یـ�- �Jـ!ه و  �J!ده) و ی�- ا��ء(����T. L!ه را +���I ی�- �J!ه 
ً
��P��� ا�<؛

  �(ده ا�1؛ ���T.1m!ه 
K .� در ����L �(رد �*!، ����< دی�! ����L رواج ��ر�� در-، ی�ه�- �Y!وف و �mP(ل �� یJ<ی�! ���3ـ� };��. دو     

���L �#�) ا�< .� ه! دو �mP(ل �(ده(از ایI رو-، ,O;� ی�- �J!ه و ی�- ا��ء . ا�< $<ه �#�� Iـ!ه  در ایT. �� >ا�),
��� ی�- �Y!وف �(ده ا�1(� q*;O, �. (ا!l ،>$�� دی� $<هA� �� دی�A� !{ـ!وف  .� اY� -ـ� یـ�;O, ـ< �ـ�$

���L �� یJ<ی�! ����3 $(�< $< و �Y!وف و �mP(ل �� ی�TJن ��� Iدر ای >��Tا�),.  
�ن     D<�S 1دی� $<ه �(ده ا�A� ء����T. �;O, ،L!ه �� ی�- �J!ه و ی�- ا�� Iدر ای �.. 

�#Jـ�V . I از �<ۀ �mـK دا�Tـ�� ا�ـ��iO�H� D «1 د�ی«را  i  ��eز��ن ,=ّ(ل ,T. �;O!ه از ) ه#���P(>�د�3 . ٢
����F �(ده ��$< .� ایI ,=ـ(ل در ��mـ� � I��TH� 1ه �� .�ر ر��� ا�!J� -ۀ �<ل از ی�!T. �m��ا�1 �����F .� در 

�� �P���Bز $<ه �(ده ا�1 رخ داده ا�1 و از ای Km� از �<ۀ q�V ر��T� ل)=, I1 .� ایTان دا�),.  
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� /e/، �� ��[� را ١ا�	 داده zI/1 ده��  	ن (ا�� �
[� ��»� «��  ).��ده ا

 J�#
 �-�� �A
. در 1?	ی. ی� ���ه �� ���ه، �5یِ' اه� �(��@� �� 	D م�/�
 H)

��ر(+(� �Aا�; 
ً
s
�xـ�ل �jدیـD Cـ	ه ��ده �� در ��� zI/1 �) ه�ات و ا;�9 ���ه �� یـ

��
�MT در ای� �Kای#	 �2 ��ده ا��؟ . ��ده ا .
� �(
  ا
 دو

�
ر�ـ� Yـ	ی= �9ی#ـ	ۀ دو واج » �«دا�)= ��  K در/i / و/ē/  ـ� و ا5ـ��را » ِــ«�ـ�ده ا

9ی#	ۀ واج �/e / =ا�)	ه(�	ـDد�1ا�#ـ	  
�» ِــ«و » �«، ��*ـه )� ���1 �ـ� 5ـ�ی' 
#ـ�J ی

�#1 در �+ـ' �ـ ی�ـ	ی*� I1ـوت دار�ـ	 �9ی#	ۀ دو  �� 	#Dو / e(/واج � �)I)�� ی��ن �

/ē .(/ ه5 �� x�� از 
ع» ِـ«ا?Dۀ ���ۀ ا�01ـ� 1ـD �(MNـ�ایē / �7/ا� ا�� و 5ـه  D	ه �+

�
 zI/1 ه1�� �
 �ــ /e/، هـ� دو، را �9ی#ـ	ۀ 
tـ�1�ّ �ـ �)I)ـ� »ِــ«و » �«1ـ�ان  Dـ�د، 


��xل را 
� ��)�x ای�. ـ دا���� /#	 ��دن �ن��y از ��1ه ی � `�ف �» �«�1ان ه= �ـ  �� ی

 9ی' داد» ِـ«و ه= �� .=�
#�67 از ای� رو�، ا�5 در ر >@Aن ا�ا� �ـ� در   ��ـ ��ـ�ه و یـ


��xل )���#�ان  ا�	، ��ـ�ه �ـ� Dـ	ه � �)I)� ی��ـ�� ادا 
� )�� ی� ���ه ���� از �ن ا

ز  ��� ���ه (��1ـ� در�ـرۀ 1ـMN)� ا��6ـل  (ـ)'. �� �ر ��ود، ا
� ��ی?� �)��) +ءو �)j ا�(

 ���� در ��-� s�01ت ا
]ی�، �@� �I5ـ� Dـ	ه ا�ـ� 
ّ

>- �� ��رK ن(�ر،  را�ـ��(ز�

١٣٩q :١٠٩ �Dددا
��9 ا�� در ). ٩، یx#ه ای	یـ	ن (#2 � j(� =(ـDا5ـ� . ا� رو�ـ�و �

�6ۀ �01ل �)I)� ادا� ���ه �� �/e/ لرا در ا1 ز
ن ا��6 J�#
 ���ـ�  ی� 
ّ

ر�ـ� �ـ� -ـ<K

�J `�رت �+)	ۀ  �g6 �?�ی=، ای�#
ی�#ـ� (را � ���ه �+ـن داده �Dـ#	  /e/�� اه�A ای� 

'6� �� �j(2 ن
9�0. -�اه	 ��د) ا�	 �9� ا!�K را � �ن �+ن داده � ه9 . �1s� �]�� 
ا

�
 �I�#
زد D ��I5	 ای� ا;�9ل را �
� /e/	 ��[ـ� را �2ا �ی:  zـI/1  » ِــ«Dـ	ه ا�ـ� �ـ

ی	 (Xی��K �� در  -�ا�	ه 
� /i/) ی�#� در ز�ن ����(�9#ی#	 �� در ا`. � H) ؟��D	ه ا

��
��وف ی��ن ��ده ا ��J ه= �)I)� ادا� ���ه در ا��	ا � ی#
ر�ـ	  �� �yـ� 
�. ای� 


��6ل =�د ای� دو رx�1ی� `�رت ای  >@Aن دادن ی(ا� ���ه و ی� ا�+ء �ـ ی�#� �+»� «

  : �K �(#2ای#	� ��ده �D	) »ِـ«و 

                                                 
 >(رت .(,�ه . ١

ً
��#�Sا) ��Yی/i (/ �� ِـ«را « >�O� و >(رت) ��Yی/ī (/ �� ـ�ن داده» -«رااز ��Pـ� .ـ� �Tـ©Oۀ . ا�ـ< �

  .�V ���$)V<ا .!ده ا�1 ه�- ایI دو ���� �� یJ<ی�! هK ا$��ع در S!.�ت �Vی��� .O#�ت د^�D ا�1، }�ه �=<وده
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�O 20 ���ه��رد ��� ا�#ا   �`�(���ز در »� «2�ا�ـ� ـ� /�++ـ� /.-ـ, 01ـ�ه و . �ده ا

�O 2ـ��1 �Rـ��R& ـ�ل، در����ـ�ز  0ـ2 ���ه �Gدی; @#ن 1+-+2 ادا� 6ن ـ% یـ�� 

)�O D+(>ـ� رؤ ه�+e?/ ی�� #(���از : /*�ی*ـ� O+ـ#ا @ـ#ه ا�ـ2) یـ�20 ا�?�ل ا�*��7، 

Dای %��ی� �Fای*� و��د دا@�%  �O 20 1% /��مدار�# � �01ه �*�ن / e/ه�ی� 1% 3#ا�  

��ز و ا�*�ء  ه�� ���ه 20 �*�ن دادن �O(= اHI4 رایz  ؛ و از ��� دی�R، ر�١Bداده @��#

 �»�«B� ر
ً
�ده ا�2 ، 1% ا$���[ Bر ه�+?� HI4ه ) ا�+@ Dۀ ایe.m ـ از� Hـ.K S��� %1

Mf� �O % و�20 ���ه ���� ا^� �����@ـ#ه  �ـ�ز  ��+Fـ2 ــ �.ـ��در ���یـ2 . 1ـ�ده ا

B��?+ـ�ر �+ـG ه�ـ�ه)�R دا@ـ�%، e.mـۀ �1�ـa ی���ـ% و  اD+*+O HI4، 1ـ% ـ� ر�ـB ر HI4ا

B�  .اHI4 /�زه را از �+�ن �ده ا�2 ر

 �� ����I5 r ای� ا
6ّ	ر� �� �ی	 �	ان ( '� �	ا�)=«(�x� ـ.  از`ای� وی�5$ ;

ن ـ?1
)ـن �)I)ـ� ادا� ��ـ�ه و یـ�  از �ن �ا
] �?�ده ا�� و � �y� رد�
 J�#
 �� در �

و�1 �?�دهI1 ل��x
در ��)ر� . »ا�	؟ ���ه �#���D) و ی� ا�+ء(�� ی� ���ه  �/< �� ـ ��� 

-ـ�A ) ا�+ـءیـ یـ� (ده#	، �� ی� ���ه  هی� �� ای� وی$�5 را �+ن 
� ��یH د��از 

ل �ن �� �ن ���ه �9�	ه و ��; ،�� ��ـ�ۀ ا!ـ�K  ��یH د���� در ای�  ا� �
	ه ا
ً
?A� ه

��ر �+	ه ا�Pا .�
5ـه  ای� 
�!�ع �+ن  وت ای� دو ��ع ���ه �I1 ن -�د از?1ده	 �� �

ده ��ده�I(� >/� �� [
  . ا�	 ا�	 و ��ا�M ا

 �� ��
6ّ	ر دی*� ای� ا '��)» x� از=�اA@< ای� 
��ن ;`ـ.  �	ا�)= ی�	�� �?�دن ر

�
�� ا�� �� 1]ش ?1�J دی*� �)��؟ 
#�yر �#
�� از ?1 اA@< ا�	 1ـ ر�ـ= ��ده t1ّ�ف �

=��J را �� ر#
ر ای� (�
ر ���5دا�#	 �)ِ�(�
 >@Aـ� �ـ� �ـ� . »ا��ـ@� ا) 	#�
 rْ�) �(Aاو

1?� �� ��«: (��' ()+)� دادی=� ی� ���ه �� �
ه�   و ا�+ء ���ه P را �KX5ارد ا
 ���ۀ ا!

وت ای� ���ه � دی*� ���ه ��9I1 ، از	�2ا ای� ��ـ�ه �# H) ؛��5ه ا� 1?ـ	ی. " یـ"ه را �ـ�  ه

 �2ن tY	 1?	ی. �	ارد ��9
ً
ه�اP ؟	وا!�. »�# .(Aد 
�A�ّ01 �1 ا�� �ـ� در Dـ)�ۀ �*ـرش  ا

ز رخ داده ا�� ��� ���ه (�� .�
 از �	ۀ ه�I=(�� در 
��ن 
�N-��1  دا�)= 
ً
ه�اP (�) ای�  ���

 � �#1»� «�
(ـH ا5ـ� . �Dد و �ی�	��� ()+)� در D)�ۀ �*ـرش �ن و�ـ�د �ـ	ارد �+ن داده 

                                                 
١ .Kر .�ر�!اِن ر���T� ل�#�Sا �� �. �P����ز و TV(�< ,?!ی;�  �J� 1T!ه ا���g و �V �#�- اhِHE ی�د$<ه ���ن �qF از 

�#� D��3 �,ء ,;�و� ه! �� را �V $<ه ا�
ً
�Y�), �P�  .�1T ^(ا�<یK ا�<، در ای



۱۲۰   /   �  '٣، $#�رۀ ��!اث ۀ�ی

�) ��
 ���ه �+ن داده 
� ��� ���ه t1ّ�ر �#)= �� ز� �#1 J�#
ز در ای� �D	ه ا�ـ� هـ=  

)

�ـ�ن 
ـ�رد ��ر�ـ�  �ز �ی�	��� ر�=) ده#	 ��D �� �!�Kاهْ	 �در��� �ن را �+ن  >@Aا

��
ً] �?)�� ا در ز
ـن : �
ً
ز
�� D)�ۀ اSA رای� ��ده ا�� و ز
ـ�� دی*ـ� Dـ)�ۀ ب؛ �?�ـ


�ازات ی�	ی*� �� �ر 
� �01ل D)�ۀ اD �� SA)�ۀ ب 
ّ	�1 ای� دو D)�ه �� ��Kر  	ا�.  

  

���؟ا ر���ـ����ودۀ ز��� و ���� ای
 وی��� ��ی��. �� ���!  
ا��، ا
ـ از ��xـ �ـ�  �
ری� �����ده	  �1ی� 
#?�� �� وی�5$ 
�رد ��0 را �+ن 
� Y	ی=

�#1 در ی�� از  
ً
ه�اP �5$ای� وی��Dـ�د،ا;�9ل ��ـ)ر دارد  ه� ای� ا�M دیـ	ه 
� ��یH د

=���
 �� 	D`. �5ی' �g1 ��ده �; �� . ��I�N�
��د�5 ��یH د�Kر اهی� دارد و  ��

�ـ� �� =+D ۀ	�ر ا;�9ل داده ا�� �� در ;	ود �� 
�� �ن 
+@} �)��، ا�� rری1

 	D1ـ�ان از ایـ� 
#?ـh �ـ�ا�  Y	ر 
�/= �ن ا�� �� �Kـً] �١m .(�9: �١٣m٣/�D) ،�9	ه �

=��� و ز
�� رواج ر�
  . اA@< یدD	ه ���ه ��د �1))� ;	ود 

;	ود �Yن �2رم «در  ��� ��� �� �
ر������ از ��زادۀ D)�از� ;	س زده ��  �ی�ا{


ر��: �D S(AN1)C	ه �D	 » و اوا-� �Yن ��م� �� ��� ����وه+ـ�  �)��: ���� از �


�). و�� ـ �)�� �y� �� �6�
 �� �Yای#� �	ّ
ت ای� ?Mا �� 	�
ۀ ��ب  ر	ّ6
�1 از ��[� او در 

ز دارد(� ��
ِ	 ��ـ�ۀ. �ورده ا�ـ	ل از یـ� ��ـ�ه در ایـ� 
ـ��  � ای� ;ل، �s �ـ�دن ��ـ

�
ر -�ا�� �?	ا{ M� �� �?�� ن� �
	Y �� �	ّیT

	  �� ن�1!)� �.  �D	�1ا�	 6ی�ۀ ��


ر -�ا�� �?	ا{M� ه در��� �ر 
�N-��1 ���ۀ �	ل از یM� و ) .(?Y ناز
���و  ه$ار #"
ی! �ـ

ر��د ای� `�رت � DX5ـ� ده	 ��  �+ن 
�) '&. '�*ن -,�+/ ه
� '�*ن ��(�� و '&��

��ر��د ای� `�رت در ا�M� �ـ)' از . ز
ن رو �� �ه' ��ده ا� 	
از ای� رو�، ه�5ه ��

ر -�ا�� �?	ا{M��
 ،	Dر -�ا�� Y	ی=  �M� از �Mن ا�ل داد �� ١.�1 �D	 �1ان ا;�9  

ن ( ا��5�0 �4 3#
12 ا0دوی�D	ه، (H از ��ب ید(
 S
�
AT
q٣٠ -qqmق؟C؛ �ـ : Jـ

ّ
K�


                                                 
١ .���1ِ .#�ـ! �ـ(دِن  $(د و از ایI رو-، �#� و�(ر دی<ه ��  ��ه�- }(یq ه!و- در ��rر ^(ا+� 
�<ا¡ �

ّ
O
,(ان };1 .� 

1�T� ر او�r�
	 �� ��ر����  ���T< ایI >(رت در � ��ن ا�1 .� }(یq هـ!و- در اrـ! ا^�ـ! �OBـ�  ���� از ����

	 و ��rر ^(ا+� 
�<ا¡. دارد� �#��!- �<ار�< E=�ظ S;� ویU}� �� ���� از ����l ه!و- ,;�وت qه�- }(ی. 
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��: ١٣٨٨ه�و�،  �Iا{) وه	?�ر -�ا�� M� ی=و	Y  	#��#
ا�	   ا��5�0ا�D �2�5اه	 . �1ی� 

ر و ا
�A -�ا�� �?	ا{M� و��د � 

�	 �ـ�   �1دی	� ��Y ��9و 1 ;	ود� 
+��  ا��، ا

��ایـ� Dـ)�ه در  ا�	  ��دن Dـ�اهِ	 . در ای� دوره وی�5$ 
�رد ��ر�� در ه�ات رواج دا��D ا

J ه�و� ای� ��ب را ��ا� ا����t ��ـ�ن، ;ـ�= . 2#	ان �g(x �)�� ا��5�0
ّ
K�
ا��
#�tر 

رم در Dـ9ل ���ـ� ایـ�ان، 1ـS(AN �ـ�ده ا�ـ� �)Cـ� :�?)�ـ� ا�ـ� �ـ�  و AـXا) ه9�xـ

D	 وی�5$� ��-ر ���D� S(AN1 ه�ات را در ای� ��� ای� ;ـل، �ـ� �yـ� . ه� �5ی+� و ���

�
 	�  .اA@< زاد5ه -�د ��ده ا�� �� در ��-� 
�ارد ه9[#ن MN1 �01)� �5ی' و ر�= ر

�
ر� �� ای� `�رت در ��� دی	ه M� �1ی��-N�
 

ن�Dد، 1 �#�ن،  ا���و  ه$ار #"
ی! �


نز
ن S(AN1 . ه��#	 '&. '�*ن -,�+/ ه
� '�*ن ��(�� و '&����را  ه$ار #"
ی! �


� ٢٣ص: �C(ا�	  اوا-� �	ۀ D+= دا����	6
/ ه
� '�*ن ��(�� و '&� ��یH د��و ) 

�ور�	ۀ �ن ه9ن �g1  ق ���� D	ه ا�� و ا;�9ل دارد �� �Kاه=m٨qدر  '&. '�*ن -,�+

 	D�)C� :٢صa �
	6
اA@�7 را  ر�=� ـ� �# �� ای�، �-�ی� �Dاه	 ای� وی$�5 �5ی+�). 

�
  .�1ان 
��/J �� اوا-� �	ۀ D+= دا��� 

  

" .
  وی��� در د�(�ر ز)ن &%$�# ای
�
�� 	D ��I5 �]�� ه از	��2رم  �ی	 �� در  �1 اوا-� D+ـ=، در هـ�ات و Dـی	 در ) ؟(ه

��ر، ی� ���ه +)� �Aء(;�ااز ایـ� رو�، . D	ه ا�ـ� 5ه � ���ه �+ن داده 
�) و ی� ا�+

�
ر yاز ایـ� وی$5ـ� �5ی+ـ� ا�� �	اه�D j(� �Yازر ��D ـ=� ــ� رود �� در�@�7 دیـ	ه اA ر

�� �Yازر 
ر ��ده ا�ـ� �Dد، ا�D� ش��D 0/� -�د را در
�ـ ایـ� ;ـل، . �	رت �5ی' 

�ـ� از اهـ. هـ�ات �?ـ�ده  را ��ا� ��� ا�I5 �1��5�0)=، ا�2�5 
�JK ه�و�  �� ()' ه9[#ن

ر ��دن وی�5$�D� از ،g?� �� ه9)� 
ً
sه� �5ی' ه�و� در ایـ� اMـ�  S(AN1 ��ده و ا;�9

  (�ه)j ��ده
ً
ه�اP 
. -�رد هی� از ای� وی$�5 در ��ب او �� 2+= 
� ه9[#ن ����9 ا��، ا


� دی�ان ازر'�در  j(�  ـ�رد
�1ان �Dاه	� از ای� د�� ی�K �� ���� از ��� و��د وی5$ِ� 

�
 .9�0
زد ��ر�� را در ��D او �:  
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ر�����ن ه� ��
ن ُ��رهر���ن ز ��� ��  

ــ�   ــ��ن ه ــ��� ���ــ�ن  ــ���� �ــ�"
� ا� ــ� ��  ز �

) 2+١)١١٢  

  ر-+ن �� از �5دون �	ا �5ددا-��وز�ن ه� 

ل Kـ�� و ()ـ�وز� �+ـن �رد �ـ� هـ� 
�0ـ�  K ز 
) 2+١٢٩(  

6ی�ۀ ای� Dـ�اه	 �ن ا�ـ� �ـ� 
 �A ���1 �� ی���� �Dای< �Dاه	، ی�� از ��ی� ا;�9�

�
5ه ی� ���ه را � ���ه �+ن  j(� �Yازر ا�)ت زی� ای� ;ـ	س را �61یـ� . »�«ه � ده	 و 5

�
 	#�:  

  ا�?ـ�A+ـ���2 در 
)	ان �*�دا�ـ� �ـ#ن در

 1#�ــ D�5ــۀ2ــ� در ��Dــ' �x#?ــ�� �#ــن �ــ�   

ــ�  ــۀا5 ــ.دی�ا� Yــ� � ــ�ز 1 5 ــ ــ�د � ــ)	ا � D  

ــ�   ــ�ۀو5 ــ� �#ــ	ا،�ه� ــ¡ 1 (1 ــ ــ�د � ــ�د � @� 
) 2+  )]٣و  ٣٣

هL�  ی�	ل و ی�� �2 در 
)ـ	ان �ـ�د �#*ـ� 

ــ	    ــ� را -�ا� ــ� 1 
ــ�  �
هزLــ � ــ ــ	ل و ی��  ی�
) 2+[٠(  

� یـ� ��ـ�ه  ���5 
�ارد ��ـ�ه را �ـ� � ای� ;ل �*ر�	ه 
��6	 ا�� �� ازر�Y در ای��

�
 �y� �� [� را��ارد �
ی	 ���ه �)ـورد �)���ـ�ه �ورده ا�ـ� �)ورده، �/�� در ��-� � 	�. ر

5ه �/�9 �� �� �ن ا�	

�ا�  �5اه ای�  �y� �� �� را �
ی	 ���ه � 	�ا� �ورده  ��5ـ� ��د �� ر

�9� �� ��  :�1ان در (ین �ن ���ه ��د ا

  Kــــjای' �ــــ@� و ���ــــۀ �ــــ	یh 1ــــ� را

�ــ� زایــjد و دا�ــ� �ــ� �ن �ــjرگ  7��ــ��7 
) 2+٨٩(  

                                                 
� ���ر�<ه ا�1 .� �� دی�ان ازر��$#�رۀ ا���ت �! ا��س . ١  .زود- ا���ر ^(اه< ی��1 �?=�
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�9� �� ��ده ا�Kی� اع ادا ��د �1ان �ن را �� ی ���ه در �?Dا:  

rــ�� �/ــ�ــر Dــ	�  ــر��2ــر �   و هــ� �

 ��Kـــ� Dـــ�د 
��ـــ� �Yـــ و Yـــ	ر�ـــ�ع�ـــ�  
) 2+Y{٧(  

ع از ای� رو� �1دی	� ��9?Dاو ���ۀ ا �� 	�
ا
ـ . �#ـ	 Dـ	ه را ��+ـ)� یـ� ��ـ�ه ��9 

�1ان �I5 �/9ـت 
ـ�رد  �@' �)��#	، ی�#� از 
�ارد� ه��#	 �� ��D �9اه	 یدD	ه ا�9)#ن

ی	 ���ه �)ی	 � 
ً
�7Y �@ـ' : �1ا�#	 �jء 
�ارد 
0. ا-�]ف �D#	، �ـC ی�#� 
�(��y در ���

٢. ٢ .�A6
ه	 �ی#	ه ای� �1دی	 را �)j ����ف 
�). از ه9)� D 	#�:  

ـــ� K�� ـــ�   امx� �1ـــ Yـــ	ر� وام �ـــ�دهوی

ـــــ�د از   
ـــــ	�$اد ـــــر � ��?�ـــــ.  (@� 
) 2+١٩٢٧(  

�
 �y� �� رتده �ـ� در t@Dـ� �ـ�» 
�د  �@). �?��ـر �ـ	�$اد«ر�	 ��  از ای� �?

�
9ر D �� =
َ
ت ��Dه ��ده ا�� و ای� �1?)� ��ا� او َ�/I` ای� �� ��D ���

ـ	ه، ;ـل  �

 ای� �ن
ً
ه�اP �� �
�@)ـ.  
�د�ـ�از «�ی�ـ�  ���5 �)�ـ� و `ـ�رت �?)�ـ� ایـ� 
tـ�اع 

ر �	�$اد��?� «�
2ـ�ا ازرYـ� در «�ورد �ـ�  �Dاه	 یدD	ه ایـ� (��ـ' را (ـ)' 
ـ�. ��د 

�9
�ارد� �� �ی/� 	 �
   .»�ورد �ن را �)����ه �ورده ا��؟ ا� را ���ه 

'()  ،hا!ـ�
�I5 �1)= �� در ��)ر� 
��ن، در ���ه ی �)����ه �وردن �/9ت در ��-ـ� 

�
ده	 �� ��ی�#	5ن و ��Dا در �ر��د ��ـ�ه  D)�ۀ ی���� ر�ی� �+	ه ا��، و ای� �+ن 

ر . ا�	 	ا��Dو �)����ه در �ن 
�ا!�Y ،hا�	� ��7Y در ذه� ��D�� در �� ��ای� در ;�A ا


�9ـیj ��ده [ً
ا�  ;ـل ا5ـ� در 
#67ـ�. ا�ـ	 ای� ا�Kاد ی� ���ه و ���ۀ ا!�K از ی�	ی*� �

ر� ���ۀ ا!�K و ی� ���ه �� ه= �
)@�� D	ه �D	، ��یg �)�ـ� �ـ� در ��D�� .�D �xـ

ر��د ���ه و �)����ه� h!ا�
�J دی*� 
ـ?�= Dـ #
ا� �ـ� در  در واYـh، �5ی#ـ	ه. �د�)' از 

�67#
ه� ���ه و ا!�K را �ـ  ��� �� ه9)+� (� ا� �A)	ه و t01). ��ده، اjKون �� �ن #2ن 

 �(I(� Cی)'+� Cی ر� ��� را هـ= �ـ�) و 5ه ��D�� ه، `�رت	(#D   و jی
�9ـDـ�/� �


� �ـ� -�ا�ـ�� از ��ـ�
ً] �?)�� ا�� �ـ� ه#*ـه و �)���ـ�ه �ـ� در�
)@�� دی	ه ا�� و �
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ده �#	، د2ـر -/ـ< و �AـjشI��ر �ن روز5ر 
��9ل ��ده ا(�
ر �D�� در �� �/�D   ه	ـD

در Dـ�� ازرYـ� Dـ�اه	 . 5ه ���ه را �)����ه و �)����ه را ���ه �� �ـر �ـ�ده �Dـ	 �D	 و �5

�
  :�Dد `�رت ا-)� �)j دی	ه 


?ـــر�ّ� و �ـــ�دت �9ـــ�د رو� �ـــ� Dـــه  

ــــر    ?
ــــ��د از �ن  �
ــــ�و  I01�ــــ� ا Aز ا 
) 2+١٧٧٢(  

  Dـــــ���I در دی?ـــــ� زر5/ـــــ�ا� 1ـــــزه

 1ـــ� روDـــ� 2ـــ� 5ـــ. و ز 5ـــ. ��ـــ� ر�*)�  
) 2+٩}٢٠(  

�
 �y� �� ،��@� �(� در  �� 	�ر  و 
���د از ا�A«ر?
از �ن 
?ـر  «ی » از �ن I01ۀ 

�Aاز ا �I01 د���
ز Y	ر� �1دی	 ه�� �?)��» و � 
)� دوم �1دی	 را ����ف � ١.�1 �D	، ا

�
 �
 
ً
» 5ـ. Dـ���I در دی?ـ� زر ا� 1زه«�1ان ی6)� دا�D �� `�رت �?)�� �ن  �#	 و �61ی?

��`. �ن ٢.ا; �
 �y� �� ��  ـ�ه، و�� �ر�	 ی��ن D	ن �)I)� ادا� ���ۀ ا!ـ�K و یـ

 �ر� ی� ���ه، 
�� g��ID*� د���ر� در �ر��د یـ�D�� ه در `�رت	Dدxای �*�ID�

��9ین D	ه ا�� ���ه D	ه و �@��)� �+� �Yازر ��D ر� در���  .ه� ای� ��ID*� د

ر 
� ا
، ه9نy���5 �� ا�� ���ـ��� از 5ـ�ی'  ه� ای� ��ID*� د�ـ��ر� �� رود، �+

�ـ�  ه (H از �	ۀ D+= در ��Dـ�ر 
ـ�دم �ن 
#67ـ� �ـ� اه�A ه�ات زدوده �+	ه و 1 �Yن

��
�	ه ا .ID� ای� �6ی��
�	ۀ ده= در 
��ن ای� 
#67ـ�  1ـ�ان �+ـن  �*� د���ر� را 1

ل در . داد"
 ��!hو اJ0A ��6ۀای�� « -٣٠ص): �	ۀ ��=:  S(AN1( رو8
ت ا5,7
ت��ا� 

-�� ��ح��یg و � g(x�«؛ صaـ� « -١�Y/�ۀ 9D)�ان را �� در ��D gـ9ل هـ�ات ا

 Yـ	راز ره*ـXر �ن �;)ـ� « -٧٢؛ ص»�Dـ��ه �ـ��ورد tK).�2ن ��ه و  �رو��# ��د و 

=#� �As	��1 از ;ل �ن -  ا ���K �
 '()  -«C� j(� ص: ؛amـ�D��) ،  � ٣ه

 -٢٠ص): �ـ	ۀ دهـ=:  1ـS(AN( رو8ـ; ا7�ـ:��9ه9[#ـ)� در . ٧، (���D a٨؛ صaو 

                                                 
 .ه� ی�TJن ا�1 �(ی� ,(ان ^(ا�< و $�(ۀ �($�I ه! دو در د�A�� 1 ��» ,=;ۀ«را » ا- ,=;�«.�  ی� ,!دی< �ن. ١

 .ی�- �<ل از .T!ۀ ا���g دی<ه �<ه ا�1 دی�ان ازر��ه�-  �(ی� در ه�§ ی� از د�1 .٢
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7ن �ورد�	 �?Jروز� «/� '() �A¢ 9/� از
�� و�� 
�ا���  
	تو ��	 از « -٢m؛ ص»

���D ١٨؛ ص١٣، (���D ٩ص: ؛ �)C� j»��9د) ،a٢؛ صm �D���ـ+ای> �)ـj در . ٢، (


ی>'�
	ت��)	 و  ��	« -qص): �	ۀ ده=:  S(AN1( ا7  SY�1 د در (�دۀ�t6

	ی	 ��2ۀ �ن 

یS(#t1 h -�اه� ��9د �� 
6?ـ�ل و « -٧؛ ص»
���ر 
�	ه ��دY�Aا hای	�9 �� ��
 ����


�ل N
ر
�97ع و� و (��  �(Yو -�ا �(�[�-�ا�ـ� « -q٧؛ ص»ذ�� ا�IA= -�اه	 ��داز 


�د�	�K اض���2 : از رو� ا ���

��ـg ایـ� 
6ـ	ار ا�?�ـط Dـ9  ا �� 	(
xر ا���P ��

ر ���ه ��+)� یـ� ��ـ�ه �+ـ	ه ا�ـ� و  ه� ه)B ��یH د��در . »�5دی	؟M� ام از ای�	�

� ه�ات �*��D �+	ه
ّ
/0
ر �� �5ی' M� ای� 

ً
s�`ا 	. ا�	اه�D �� ��
ـ��Xر ;`ـ.  ()	ا

  .اA@�7 یدD	ه در د���ر ز�ن ای� �;)� ا�� ر�= �ـ� MN1)� وی$�5 �5ی+�

  

*+�)�  
 ;ـ�ا�A (در ��-ـ� 
#ـ�J ) و 5ه ی� ا�+ـء(�� ی� ���ه  �
	ن ���ه ��

ً
sهـ�ات و ا;�9ـ

�)I)ـ� ادا� ��ـ�ه، در . ;`. �1))�� در �)I)� ادا� ���ه در ایـ� 
#ـ�J ا�ـ�) �)+��ر


�ـ�وف �ـ�ده دورا�� �jد � �jدیC �� یـ
ً
sر�� در� �� -< ����، ا;�9K لیC �� ز
ن ا��6

 ��
��وف » �«، /i/= » ِـ«(ا/ =ī (/ ـ�، �ـ�y� رد�
 J�#
و در ز
�� ()' از �	ۀ (#x=، در 


��xل  �) و �)j ی� ا�+ـء(ی�� D	ن �)I)� ادا� ���ه و ی� ���ه . �jدیD C	ه ا��/ ē/ی

g��
 J�#
د Dـ�د و �ن را �ـ ��ـ�ه  D	ه �� در ا
]� ی� ���ه ��ID*� در ای� xا� ایjـ(� 

1 اوا-� �ـ	ۀ D+ـ= �ـ�Y �ـ�ده ا�ـ� و  ر�=� ـ� ای� وی$�5 �5ی+�. �+ن ده#	 
ً
ه�اP �7@Aا

��ر�ـ	 1ـMN)� ایـ�  �Dد، ا
ـ �ـ� �yـ� 
� ا� از و��د �ن در �	ۀ ه�I= و (H از �ن دی	ه ��9 �+

ر� در د���ر �D�� �*�ID���
�	ه ا �Y� J�#
  .ز�ن 1 2#	ی� �	ه (H از �ن در ای� 

  

,(-�  

د را'&� �%. دی�ان. ازر$� ه�و�  -�� )�*+� ��

ر و �*��0/� �,�  .زی� �2پ. 
��وت. ا@�"�ب أو�� �=�4ة). �� ��(�09  �8 داود، ا�4�56  -� :C�'D� �0,9E�9ت ا
"50,� .  
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ر��  -� ���� از ������ ���  )١٣٧I .) %&��JK�6 �L�D� ـ��(ازMـ�رم هO2 ود $ـ�ن�P .(
�� ����Q �یCا�,%' )���از� �*/�R و �+*K ان. زادۀ�O� :ب
��اث ��&�.  

-   �0*� 8��0*� �,9
�0، ا�,�)١٣I٣ .(���� ��,ـ� (�+ـ*�( �*0ـ��/� �Oـ�ر  �%. �
ری
��وی���J� 8د�)ا���اء �0*� VK
  .زوار: ��Oان. ، �% 4

��: ��Oان. '"� �JK'�). ١٣٧٣(� ��Oر، �*��0/  -"4��  .ا�
-   8��P 8��0*� �QLا�
���ـ�). ١٣٨٨(��O/�، ا� �
ری� .%�  ،�/Pیـ� �LX0ـ�*� )��+ـ*

���' ��O� .ان�O� :8Y'.  

ن (�� ه!
ی� و )�و'� &
ر�� در %�ون اول ه!��  -�* ��� )١٣I٣ .( )��ـ% اه&0ـ�م و �+ـ*

�Z�X9�0,� رPان. ا�O� :Jه��د ��J� ای�انا6&��رات [.  

ن  -+��� �١٣١( �
ری\ .(%� �,� )�  .�*�0 ر��O� :�6�Qان. ا���اء ��Oر �+*
�_ ی^�Z�0 �%). ١٣٩٣( ���0ۀ ����� -,��  -"P و اه&�0م )�  .دا�6`�ه ��Oان: ��Oان. �+*
�Jۀ ��Oوز، �9��ن   -�
�ـ�«). ١٣٩٧(2�,L� V�. »��ر'ـ� ا6&/ـ�د� �+ـ*�( �L4یـC ا�5ـ_ P"ـ

  .١١٧-٩٧: ٧٩-٧٨، ش34ارش *��اث
-   c'�/ا�
���J$�0' c، ا��P)١٣٩٣ .(5ـ�. ���0ۀ ا�8ـ�اد ا7)6ـ"�"P �*ـ% اه&0ـ�م 9"ـ�ا�� .

  .دا�6`�ه ��Oان: ��Oان
-  dM6 ر
���رP ق� ��L� �,9 د�، �6ا و���  %,$)١٣٩f .(»واژه h'ر'ـ� در د��ـ�  ه�� �6
ی


ر���د�' ���L� ل از
  .١٠٠-٧٣: f١، ش:ی9ۀ *��اث. »���
��وی  - ،��,6�� k]���6[ )ر��). ١٣٨٢

ن &��6 6
: ��Oان. �
ری� ز [Jه��.  
0
9ۀ ر'�Z� ��ر'� �
اX% 9"�ا�,% ا6+�ر�). ١٣٨٩(�
اX% 9"�ا�,% ا6+�ر�   -M� .%�  )��+ـ*


س: ��Oان. �*�0'�ور �
Eی��.  

س: ��Oان. �+*�( �*�0'�ور �
Eی� �%. -,�
ت ا١٣٩f .(��&�;8(ـــــــــــــ   -�.  
-  
0
9ۀ �0Kرۀ ). ١٣f١(م $���6 دو ا�n در 9,M� از ���9٧٢٠ oJ� 6ۀ�Y��&4 VY� .مp'د ا��� :

4�&�ن���/�ت ��ر'� ای�ان و /*� k4��.  

د  را'&�  -�
ر، ��
*ۀ @�? �+
ب اد�ـ
ت &;=. »6/�� �� دا'&�ن ر'&c و '�Oاب«). \١٣٩(@ ،

 .١١١-٨٩: ٢، ش١س

-  8��ـ� . ا8!9
ت &� اوCـ
ف *?ی9ـA هـ�اترو'
ت ). ١٣٣٨(ا��ی8 �*�0  ز��M ا'kLار�، �
�/�ت '�� �*cq�4�0 ا��م,
ا�K و �P و )�  .دا�6`�ه ��Oان: ��Oان. �+*

6
�، ا�
ا��M� �M0ود�8 �دم   -kr �Z�J')دی�ان). ١٣٨٨ .%� �
sرس ر�� )�  .'�O� :�Z�Jان. �+*
-   R�&9 ���

ر���د�، ا�')١٣\I .(5ب �ـ% 'ـ�ل . ����� %ـ�:ن �ـ�ی
6�ـYۀ ��&ـ t�9ـI٢٣ 

��0$ ��Mان. ه�O� :ای�ان [Jه��د ��J�.  



Kـ ر� �  ۱۲۷   / اT.    �}HE!ۀ �<ل از ی�- �J!ه، ی� وی�{U }(ی

-   �s�0ر*� ،�J4�4 ��LK)١٣٨\ .(
ـ� دریـ �+)�@ ،�@
. از *�ـ�اث )�&ـ
@� ا�ا�E8ـ� �D%ـ
  .'�O� :8Yان

  .'�O� :8Yان. از *��اث )�&
@� ا����? ا�ا��G، ���8?ن -�5 و%١٣٨I .(F(ـــــــــــــ   -
0
مدرویJ �+��9?ه، از *). ١٣٩٣(ـــــــــــــ   - ��) �@
  .'�O� :8Yان. ��اث )�&
. در ه�34 و ه���ۀ ا@�
ن، از *��اث )�&ـ
@� �Dا0ـ� ),?ا8�ـ� ا@;ـ
ر�). \١٣٩(ـــــــــــــ   -

  .'�O� :8Yان

ن &
ر��). ١٣I٧(ا�Kف  ��د$�، 9,�  -  .دا�6`�ه �زاد ای�ان: ��Oان. ��Lی� ز
� «�*�v در��ب 4&�ب «). ١٣٩١(ـــــــــــــ   -K ن��� �,�ه�Mی� و �9وsـ� ��ر'ـ� در دو 

��Mی�» $�ن اول ه�X9�0,� رPن: در. »از د4&� ا
0 �� �
@ۀ د�+ـ� ا�Mـ?)�� ... �Dد N*
@
�Oرا
� �O
�L یـ�P/�، �*�0رsـ� راKـ� �*+ـ�، . ر0X0ـ�*� VـK
�% در�
ا'ـh و 4
h4�' 8. ',�0نY' ،ان�O� :٣٨٨-٩\٣.  

-  �,���از� 9/K ، 8��ـP�0*��� �*�0رsـ� Kـt0 �+ـ*�( �% .ا7دویـ� *�ـ3ن). ١٣٩٠('

��0، ارد�6�4Pر �X0%، روw��  �Jد��X�� .ان�O�: م دا�6`�ه
,9 ��Kk�  . �رk"' [6 ـ���Oان 
-  �6��r ،�6�04�� �,�  �Lx�)ا��8+�?). ق٢١\١ �& AدویـPا��8ـ�دة ا .Rد: �*/ـ
 09ـ� �*0ـ

�w��0�C دارا��&_: ���وت.  ا���,  .ا�
-   80Pه�و�، 9"�ا�� ����١٣٨٧( .(�. ����دان �% $5ـy ا�ـ� 6�ـYۀ �5ـ� 6�Y%. ه�ات �
ری

��اث ��&
ب: ��Oان�.  
. )*W دی�ان &��� ه�و�(���Uۀ رو'A اS�8-�� و �0اه� ا�8!
یR ). م١٩f٨(���Y ه�و�   -

��ر���دP :رد
  .'��J اد�� �
-   cا�/�'ــ
��4ــO� : kــ�ان. �+ــ*�( Xــpل �ــ��/� �5,ــR �%. (ــ
ه9
*�). ١٣٨f(��دو'ــ�، ا�

k� رف�  .رگ ا'��pدا�Zةا�0

ه9
*�). ١٣٨٩(ـــــــــــــ   -) .%Y��ـ% . ژوزف ����دان از رو� 6�Yۀ 6�Y��&4ۀ دا�6`�ه 'ـ6 8

�6�K�4 �",
ّ

  .pwی%: ��Oان. 4
VK ای�ج ا���ر، �*0
د ا���'�Eر، �6در �5

ر �% 'ـ
ر���د� %;Y %�ان *!�?  -O�� ر�
����6 R�&9 ���
�� ا��L� &% از�١٣٧(، ����I .( %ـ�


ارز��: ��Oان. ی*�� ��Oو� اه&�0م�.  
١٣( �8
ن ا8+39ی=  -f٢ .(R/*� ��O� ان. �% اه&�0م�O� :�`Jه���0,9 و .  
-  Y;�8و ا �  .�p4ۀ ��ور: ��Oان. ا���اء ��Oر �+*�( �,� �%). �� ��( *!�= ا8+�اری

ر   -J� 8��0*�)١٣٨١ .(���8ا�
ت (�� ا����? ا*
�* �& ?�M�+8ان. ا��ارا�O� :ه�� �.  
-   ��
�0�� و 'ّ�� ����Q ه��0K و 'ّ�� �Oـ�� �&ـX ،ه���x�)ـ� «). ١٣٨٣���ر'ـ� و �*,
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ه اCـ��
ن. »وX% ا�&kا�� در د'&
ر ز��ن ��ر'�Nدا@�ـ �@

ت و )��م ا@���ۀ دا@�L?ۀ اد!* ،
  .١٠٨-٩Iص: ٣٨ش

-   �0*� ،8��)١٣fه). ٣�L@ ،�&��* و Z90 5ان. ا��O� :��"4��  .ا�

ر   -+J�

O] ا7دوی�). ١٣٨٨(�
�R ه�و�، ا��M �( ��9����دان �% y5$ ا�� 6�ـYۀ  6�Y%. ا7

�,9 ~� %� ،�5� �'
w ��'�0 اPان. �8 ا�O� :ب
��اث ��&�.  

O] ا7دوی�). ١٣٨٩(ـــــــــــــ   -�M �( ��9��ر �%. ا7J0O� �0Pا )�*+� . 8��ـP اه&0ـ�م %�

  .دا�6`�ه ��Oان: ��Oان. �*"
�� ارد�6�4
8��0 �*�0 ���ا�6، ا�
ا  -Pا )&L�)١٣\I .(�*
6�Yۀ ��&
ب �% 'ـ�ل . ا�8
*� &� ا�7 t�9

f٠١ ��Mان. ه�O� :ای�ان [Jه��د ��J�.  
: ��Oان. �+*�( ا�����6ر �,�روف. ?ایW ا%�8
یW). ٩\١٣(ا��ی8 �*0
د  وا��L ه�و�، زی8  -

��د ��هJ] ای�انJ�.  
��ن   -�
�/ــ�ت ��Pــ� �/��ــ%. از �ــK�6 �L�Dــ��J&%). ١٣٨٩(هـkار ��Pیــh �ــ,، �+ــ*�( و �


ر ����0� .'�O� :8Yان. 
 

- Lazard, G. (1963). La Langue des Plus Anciens Monuments de la Prose Persane. 
Paris: Librairie C. Klincksieck. 

  




