ﯽ ﯿﮏ ا ﺒﺎل

١

را︗︹ ︋﹤ ︋︪︐︡︠ ﹤﹋ ﹪او﹡︡ آدم و ﹢ا را در آن ︗︀ي داد و ︎︦ از

︋︧︐︣ ︫﹠︀︨︣﹇ ﹪آن ﹞︖﹫︡

︠﹢ردن از ︫︖︣هي ﹞﹝﹠ ﹤︻﹢از آن ︋﹫︣و﹡︪︀ن ﹋︣د و ︋﹤ ز﹞﹫﹟
﹨︊︀︪︵﹢ن داد﹢︪﹞ ،ر ا︨️ ﹋﹤ ︋︪︐︣﹫︾ ﹪ز﹞﹫﹠ ،﹪و ﹡﹤ روي ا﹟

را ﻊ آدم و ز ﺪا ﺶ

؛

﹋︣هي ︠︀﹋﹢︋ ﹪ده ا︨️؛ و آ︀ ﹨﹝︀ن ︋︪️ ُ︠﹚︡ ︋ﹱ︣ ﹟ا︨️ ﹋﹤ ︎︦

︑︀ر ︑﹝︡ن ا﹡︧︀ن در ا︣﹋ ﹟ه ︠︀﹋ ﹤︋ ﹪روا️ ا﹡︪︡﹤ي د﹠ ﹪از

از ﹇﹫︀﹞️ ︋﹤ آن ︠﹢ا﹨﹫﹜ ر﹁️؟ ︸︀﹨︣اً ﹨﹝︀ن ا︨️ .ز︣ا ﹨︊﹢ط از آن و

﹨︊﹢ط آدم ﹋﹤ ا︋﹢ا﹛︊︪︣ ا︨️ آ︾︀ز ﹞﹢︫﹪د .ا﹠﹊﹤ ﹇︊﹏ از ﹨︊﹢ط آدم و

︑︺︀﹛﹢︧︋ ﹪ي آن در دو ﹇﹢س ﹡︤ول و ︮︺﹢د ︣﹫︧﹞ ﹤﹊﹡︀﹠ ،د﹟

﹢ا ،آد﹞﹫︀ن ︀ ︫︊﹤آد﹞﹫︀﹡ ﹪در ز﹞﹫﹢︋ ﹟ده ︋︀︫﹠︡ ︋︺﹫︡ ﹡﹫︧️ و

︑︊﹫﹫︣﹋ ﹟ده︤﹎ ،ارۀ ﹞︪︐︣﹋ ﹪ا︨️ ﹋﹤ در ︑﹝︀م ︮﹢ر اد︀ن ︻︀﹛﹜ ﹋﹜ و

︀﹁︐﹤﹨︀ي ا﹡︧︀ن︫﹠︀︨ ﹪از و︗﹢د ﹞﹢︗﹢دا︑ ﹪دو︎︀ ،آدم﹡﹝︀ ︀ ﹋︀﹞﹑ً آدم

︋﹫︩ ﹞︢﹋﹢ر ا︨️ ﹤︣﹎ ،ا﹡︧︀﹡ ﹪﹛︀︺︑ ﹤﹋ ﹪︀﹁️ و ︋︀ز ︋﹤ ︋︪️

﹨﹝︙ ︀﹞ ﹢در ا︻︭︀ري ︋︧﹫︀ري ︎﹫︩︑︣ از آ﹡︙﹤ ﹞︣︋﹢ط ︋﹤ ﹡︧﹏ ﹁︺﹚﹪

درآ﹞︡ه ،ا﹠︊︀ر در آن ︗︀ودان ا︨️.

︋︪︣ )از آدم ا︋﹢ا﹛︊︪︣( ا︨️ ︠︊︣ ﹞﹪د﹨︡؛ ︋﹤ ﹎﹤﹡﹢اي ﹋﹤ ︋︣اي ﹞﹆﹅

از ︋︣︠ ﹪روا︀ت ﹨﹜ ︋︣﹞﹪آ︡ ﹋﹤ ︋︪️ آدم از ︋︀︐︨﹢ن﹨︀ي د﹡﹫︀ ︋﹢ده

︑︣د︡﹡︀︎︢︣ ا︨️ ﹋﹤ ا﹎︣ ︋﹢ا﹨﹫﹜ آدم ا︋﹢ا﹛︊︪︣ را ﹡︧︐﹫ ﹟ا﹡︧︀ن

﹋﹤ ا﹎︣ از ︋︪️ ا︠︣وي ︋﹢د ︤﹎︣﹨ ،از آن را﹡︡ه ﹡﹝ .︫︡﹪و در ا﹤﹋ ﹟

︋︡ا﹡﹫﹜ ︀رهاي ﹡︡ار﹜ ︗︤ آن ﹋﹤ او را ﹡︧︐﹫ ﹟ا﹡︧︀نِ ﹡︧﹏ ﹋﹠﹪﹡﹢

﹋︖︀ي ا︀︖﹋︀﹡ ﹟آ︋︀د ︋﹢ده ﹤﹡ ،روا︀ت ︋﹚﹊﹤ ﹞﹀︧︣ان – ﹞﹟

︋︡ا﹡﹫﹜ .در ︋︣︠ ﹪روا︀ت ا︨﹑﹞﹤﹠﹫︪﹫︎ ︤﹫﹡ ﹪ي ا︻︐︣اض ﹞﹑﹊﹤ ︋︣

︻﹠︡ا﹡﹀︧﹜ – ﹎﹀︐﹤ا﹡︡ در ︫﹝︀ل ︋﹫﹟ا﹛﹠︣﹢︋ ﹟ده ︀ ︗﹠﹢ب آن ︀

︠︡ا ﹫ ️﹆﹚︠ ﹟آدم)ع( از آ﹡︖︀︨️ ﹋﹤ ﹇︊﹏ از آن ﹞﹢︗﹢دا︑ ﹪در ز﹞﹫﹟

︗﹫﹢ن ︀ ارس ︀ ﹡﹫﹏ ︀ ︨﹠︡ ︀ اور︫﹚﹫﹜ ︀ ﹨﹠︡ و ا﹇﹢ال د﹍︣.

︋﹢دها﹡︡ ﹡︧﹠︀س ﹡︀م و ︋︧﹫︀ر ︠﹢ن ر︤ ︡﹨︀︫ .د﹍︣ ︋︣ و︗﹢د ﹞﹢︗﹢دات

ا﹞︀ را︗︹ ︋﹤ ﹨︊﹢ط﹎︀ه آدم ﹪︠︣︋ ،روا︀ت ا︨﹑﹞︣︮ – ﹪ف﹡︷︣ از ︨﹠︡

آدم﹎﹢ن ︩﹫︎ ،از ﹨︊﹢ط آدم ا︋﹢ا﹛︊︪︣ در ز﹞﹫︀︋ ،﹟ز﹞︀﹡︡هي ︋︣︠﹪

آ﹡︀ – آن را ︨︣ا﹡︡︉ )︗︤︣هاي( در ︗﹠﹢ب )︫︣﹇ ︡﹠﹨ (﹪دا﹡︧︐﹤ا﹡︡

﹇︊︀﹏ ︋ﹱ︡ﹱوي ا︨️ در ︾︣ب آ﹁︣﹆︀ي ﹞﹫︀﹡ ﹪و ﹡﹫︤ ا︨︐︣ا﹛﹫︀︀﹠︑ ﹤﹡ ﹤﹋ ،

)︨︣:﹑﹡﹊︀( .و ا﹛︊︐﹤ روا︀ت ︠︀︮﹤)=︫﹫︺﹤( آن را در ﹞﹊︀﹡ ﹤﹋ ﹪ا﹞︣وز

︋︀ ﹁︣﹨﹠﹌ ﹨﹝︧︀﹍︀ن ﹞︐﹝︡ن ︠﹢︩ ﹨﹠﹢ز ﹡︐﹢ا﹡︧︐﹤ا﹡︡ را︋︴﹤اي

﹞﹊﹤ ا︨️ دا﹡︧︐﹤ا﹡︡ .و ا ︀︋ ﹟روا︀︑ ﹤︊︺﹋ ﹤﹋ ﹪را ︨︀︠︐﹤ي آدم و

︋︣﹇︣ار ﹋﹠﹠︡ ﹪︐ ﹤﹊﹚︋ ،ا︨︐﹢ان︋﹠︡ي آ﹡︀ن آ﹡﹍ ︀︋ ﹤﹡﹢د﹍︣ آد﹞﹫︀ن

﹡︧︐﹫︀﹠︋ ﹟ي ︀د︋﹢د ﹞︣﹝︫﹪د ﹡︤د﹈ ا︨️.

﹞︐﹀︀وت ا︨️ ﹋﹤ ﹞﹆﹆︀ن در ا︵﹑ق ﹛﹀︶ »ا﹡︧︀ن« ︋︣ آ﹡︀ن در

در﹨︣︀ل﹢︫ ﹪︠︣︋ ،ا﹨︡ از ﹞︀︗︣ت آدم ︋﹤ ﹨﹝︣اه ︠︀﹡﹢ادهي

︑︣د︡﹡︡ .و ︫︀︡ ا﹠︀ن ︋︀ز﹞︀﹡︡هي ﹡︧﹏﹨︀ي ﹎︫︢︐﹤اي ︋︀︫﹠︡ ﹋﹤ ︎﹫︩

﹋︀﹝︫ ﹤︋ ︩﹊﹢ل ﹊︀️ ﹞︀︫ ﹤︋ .︡﹠﹋﹪م )︨﹢ر﹤ ،اردن و

از ﹨︊﹢ط آدم ا︋﹢ا﹛︊︪︣ ︮︡﹨︀ ﹨︤ار ︨︀ل ز︧︐﹤ا﹡︡ و د︨️ آ︠︣ در

﹁﹚︧︴﹫(﹟؛ و د︨️ آ︠︣ ︋﹤ ︋﹫﹟ا﹛﹠︣﹟؛ و در ﹨﹝︀ن ︗︀ ز︧️ و

آ︠︣ ︭︣︻ ﹟︊﹠︡ان ﹞﹠﹆︣ض ﹎︪︐﹤ا﹡︡؛ و آ﹡﹍︀ه آدم ا︋﹢ا﹛︊︪︣ ︋﹤

﹁︣ز﹡︡ا﹡︩ ︋︧﹫︀ر ︫︡﹡︡؛ و ︸︣ف ﹠︡ ﹨︤ار ︨︀ل در ︋︧﹫︀ري ﹡﹆︀ط

ز﹞﹫﹢︊﹨ ﹟ط ﹋︣ده ا︨️ و ﹁︣ز﹡︡ان او ﹨﹝﹤ ︗︀ در ز﹞﹫︣︎ ﹟ا﹋﹠︡ه

﹎﹫︐︣︎ ﹪ا﹋﹠︡ه ﹎︪︐﹠︡؛ و ﹨︣ ︗︀ ﹞﹠︀︨︉ ︋﹢د ︋﹤ ﹋︪️ و دا﹞︡اري

﹎︪︐﹤ا﹡︡ و ︑︀ ︋﹤ ا﹞︣وز در ز﹞﹫︉﹛︀︾ ﹟ا﹡︡.

︎︣دا︠︐﹠︡؛ و ︀ ︫﹊︀ر﹫︀﹡﹢﹋ ﹩چ﹡︪﹫.︡﹠︐︪﹎ ﹟

و ا ﹟ا︑﹀︀ق )= ﹨︊﹢ط( را ︡ا﹋︓︣ ده ﹨︤ار ︨︀ل ﹇︊﹏ از ﹞﹫﹑د ﹞︧﹫

︗︀﹞︺﹤﹨︀ی ﹋︤︋ ﹟﹋︀︨ ﹉﹢رگ︑︣ ︫︡﹡︡ و ︋﹤ ︑︃︨﹫︦ ︫︣﹨︀ي

︋︀︡ ا﹡︐︷︀ر دا︫️ ﹡﹤ ﹇︊﹏︑︣ از آن .ز︣ا آ︔︀ر ︋︖︀﹞︀﹡︡ه از »︑﹝︡ن«،

﹋︣︎ ﹈﹢دا︠︐﹠︡ و ︫︣﹨︀ي ﹋︤︋ ﹈﹢رگ ︫︡﹡︡ ،دو﹛️︫︣﹨︀ را

﹛︽︴ ﹤︋ ️︊︧﹡ ︀﹠︑ ﹤﹋ ﹪ا ﹪﹚︺﹁ ﹏︧﹡ ﹟از آد﹞﹫︀ن ︋﹊︀ر ﹞﹪رود ،از ا﹟

︋﹢︗﹢د آورد﹡︡.

︑︀ر ︎﹫︪︐︣ ﹡﹝﹪رود؛ و ﹇︊﹏ از آن ﹨︣ ﹤ ﹨︧️ ،ز﹡︡﹎﹢﹫ ﹪ا﹡﹪

︫︀︡ ﹡︧︐﹫︀﹨︫︣ ﹟ي ︋︤رگ در ﹎︀﹨﹢ارهي ︑﹝︡ن ︋﹢︗﹢د آ﹞︡،

ا︨️ ﹡﹤ ︑﹝︡ن ︋︪︣ي﹢﹫ ︀︐﹠﹞ .ا﹡︀︑ ﹤﹋ ﹪د︨︐﹤︗﹝︺﹢ ﹪ن

﹨﹝︀ن ︗︀ ﹋﹤ ﹡﹆︴﹤ي آ︾︀ز ﹞︀︗︣ت ﹁︣ز﹡︡ان آدم ︋﹤ ا︵︣اف ︋﹢د،

︋﹢ز﹠﹍︀نِ ︎﹫︪︣﹁︐﹤︑︣ ،در ︾︀ر﹨︀ ﹞﹪زا﹠︡ و در د︫️﹨︀ ︋﹤ ﹋ُ︪︐ ﹟و

︋﹫﹟ا﹛﹠︣ .﹟و ︫︀︡ ︎︣︗﹝︺﹫️︑︣﹤﹫︀﹡ ﹟ي ز﹞﹫ ،﹜﹨ ﹟آن روز،

در︡ن ︨︀︣ ﹫﹢ا﹡︀ت ︀ ﹊︡﹍︣ ︡﹠﹛﹢︽︪﹞ ،و ﹡﹤ ﹫︤ي ︋﹫︪︐︣ از ا.﹟

﹨﹝︀﹡︖︀ ︋﹢د.

و ﹨︊﹢ط ﹋﹤ ﹛︽︐ ً﹑﹞︀﹋ ﹪د﹠ ﹪ا︨️ ︸︀﹨︣اً ︋﹤ ﹞︺﹠︣︠ ﹪وج ا︨️،

در ﹠﹫︣︐︧︋ ﹟ي ﹊ ﹪از ﹁︣ز﹡︡ان آدم ︋﹤ ﹡︊﹢ت ﹞︊︺﹢ث ︫︡﹢﹡ ،ح.

︠︣و︗︣﹝﹨ ﹤︋ ﹤﹋ ﹪اه ︎︀﹫ ﹟ا﹁︐︀دن و ﹡︤ول ا︨️.

) ٥٠٠٠ق.م(.
١

﹇︊﹏ از ا︀︑ ﹟ر» ،د «﹟و ︑︊︺︀ً ا﹝︀ن ︀ ﹋﹀︣ ︋﹤ آن ︋﹢︋ ﹪﹠︺﹞﹪د و

﹡︧︐﹫﹤﹚︧﹚︨ ﹟ي اور ︫﹊﹏ ﹎︣﹁️ و از اور – وا﹇︹ در ︨︀﹏ ︾︣︋﹪

﹞︣دم ︋︣ ﹁︴︣ت ا﹡︧︀﹡﹢︠ ﹪د ،اُ﹞️ وا︡ ︋﹢د﹡︡︡︋ .﹠﹍﹢﹡ ️︓︺︋ ﹤﹡﹢ح

ارو﹡︡ رود – ︋︣ ︋﹫﹟ا﹛﹠︣︣﹋﹩﹞ ️﹞﹢﹊ ﹪︋﹢﹠︗ ﹟د.

︨︣آ︾︀ز ︫︣︺️ ︫︡ و ﹡﹆︴﹤ي آ︾︀ز ﹟ر︨︀﹛️.

︨﹚︧﹚﹤﹨︀ي اور ﹇︣ن﹨︀ ﹇︡رت ︋﹑﹞﹠︀زع ︋﹫﹟ا﹛﹠︣﹢︋ ﹟د﹡︡٢٠٠٠ .
︨︀ل ﹎︫︢️ .در ︨﹚︧﹚﹤ي ︨﹢م اور ︡ود ︀︨ ٢٠٠٠ل ﹇︊﹏ از ﹞﹫﹑د،
ا︋︣ا﹨﹫﹜ ︋︡﹡﹫︀ آ﹞︡ ﹤ .آ﹡﹍﹢︑ ﹤﹋ ﹤﹡﹢رات ﹎﹀︐﹤﹑﹫﹞ ،دش را در اور
︋︡ا﹡﹫﹜ و ﹤ ︋﹤ ﹎﹀︐﹤ي ︵︊︣ي﹢︫ ،ش و ︀ ︋﹤ ﹎﹀︐﹤ي ا︋ ،﹤︵﹢︴︋ ﹟در

را ﻊ ﻮح

؛

﹋ ﹪︔﹢از ︨﹢اد ﹋ ،﹤﹁﹢در ﹨︣ ︀ل ︦︎ ،از ا︨︐︊︭︀رش از ︨︐︀ره︎︨︣︐﹩

︋﹤ ﹨﹫︘ ︑︣د︡ ︵︤︋ ﹪﹡︀﹁﹢رگ ︡ود  ٤٠٠٠ق.م ︑﹝︀م ︋﹫﹟ا﹛﹠︣ ﹟و

﹇﹢م ﹋﹤ ﹞﹠︖︣ ︋﹤ ︋️︫﹊﹠ ﹤︋ ،︫︡ ﹪ا︑﹀︀ق ︋︣ادرزادهاش ﹛﹢ط ︻︀زم ︋︀︋﹏

︫︀︡ ︋︨︣︠︣ ﹪ز﹞﹫︀﹨﹟ي ﹞︖︀ور را در﹡﹢رد︡ه و ︑﹝︡ن آن روز را در

)︋︽︡اد( ︫︡ و ﹞︀︗﹤اش ︋︀ ﹡َ﹝︣ود ︀﹋﹜ ︋︀︋﹏ ،او را از آ﹡︖︀ ﹡﹫︤ ︋︧﹢ي

آن ﹡︀﹫﹤ ،از ر︪﹤ ︋︣﹋﹠︡ه؛ ︋﹤ ﹎﹤﹡﹢اي ﹋﹤ آ︔︀ر ︋︀︨︐︀﹡ ️︨︡︋ ﹪آ﹞︡ۀ

ﹱ︣ﹷان در ︫﹝︀ل ︨﹢ر﹤ و از آ﹡︖︀ ︋﹤ ﹋َ﹠︺︀ن )﹛︊﹠︀ن و ﹁﹚︧︴﹫ ﹟ا﹞︣وز(

︎︦ از ︵︀﹁﹢ن ︀︋ ،آ︔︀ر ︎﹫︩ از آن ﹪﹚﹋ ﹤︋ ،د﹍︣﹎﹢ن ا︨️ .رد ا﹟

﹋︪︀﹡﹫︡ و ︫︀︡ آ﹡﹍︣︊︵ ﹤﹋ ﹤﹡﹢ي ﹎﹀︐﹤ در ︣ﹷان︀︨ ،را – د︠︐︣

︵︀﹁﹢ن را در ر︨﹢بﹲ ︋︧︐ِ︣ ﹐﹤﹨︀ي ز﹞﹫ ﹟و ﹡﹫︤ در ﹁︣﹨﹠﹌ ﹞﹊︐﹢ب

﹊﹝︣ان آ﹡︖︀ – را ︋﹤ ز﹡ .️﹁︣﹎ ﹪ا︋︣ا﹨﹫﹜ ︻︀﹇︊️ در ﹱ︊ﹱ︣ون در

︋︖︀ ﹞︀﹡︡ه از دو﹛️﹨︀ي ︎︦ از ︵︀﹁﹢ن – ︨﹚︧﹚﹤﹨︀ي ︨︣﹞﹢︀ن – ﹋﹤

﹁﹚︧︴﹫) ﹟ا﹛﹚﹫﹏ ا﹞︣وزی( ﹞﹠︤ل ﹎︤︡ و ا﹛︊︐﹤ ︋︀ ﹨︀︗︣ ︨﹀︣ي ︋﹤

در ︫︣ اُور )در ︨︀﹏ ︾︣︋ ﹪اَرو﹡︡( ︋︀﹛﹫︡﹡︡﹢︫﹪﹞ ،د ︗︧️﹤︙﹡︀﹠ .

︖︀ز ﹋︣د و ︎︦ از ︨︀︠︐️﹫︋ ﹟اﹰ ︣︗︀﹨ ،را ﹨﹝︀﹡︖︀ ﹡︀د و ︋︀ز﹎︪️.

در ﹋︐﹫︊﹤﹨︀ي وار︔︀ن ا︪︀ن – ﹝﹢را︋ ﹪و ا︠﹑﹁︩ – ﹡﹫︤﹤︋ ،

﹞︤ار وي ا﹋﹠﹢ن در ا﹛﹚﹫﹏ ا︨️ .در ︎﹫︣ي ︨︀را ︋︣اي او ا︨﹅ را

︮︣ا️ ﹞﹊︐﹢ب ا︨️ .وا﹇︺﹤ آ﹡︙﹠︀ن ︻︷﹫﹜ ︋﹢ده ﹋﹤ ︀︨ ٣٠٠٠ل

زا﹫︡ و ︺﹆﹢ب )ا︨︣ا﹫﹏(︣﹁ ،ز﹡︡ ا︨﹅ ا︨️ ﹋﹤ ︋︀ دوازده ︎︧︣ش

︋︺︡︀︋ ،ز در ا﹛﹢اح ﹋︐︀︋︀﹡﹤ي آ︫﹢ر ︋ﹱ﹠︀︎﹪ل ،از آن ︨ ﹟ر﹁︐﹤.

﹞﹠︖﹝﹚﹤  ︡﹡︡﹫﹢﹋ ︭︣﹞ ﹤︋ ️︊﹇︀︻ ،︿︨﹢و در آ﹡︖︀ ︑️ ︨﹚︴﹤ي

ا﹠﹊﹤ در ︋︣︠ ﹪روا︀ت ︫﹫︺﹤﹤﹠﹫﹀︨ ️︠︀︨ ﹏﹞ ﹤﹁﹢﹋ ︡︖︧﹞ ،ي

﹁︣ا︻﹠﹤ ︋﹢د﹡︡ ︑︀ ﹞ ﹪︨﹢از ﹞﹫︀﹡︪︀ن ︋︣آ﹞︡ و ا︪︀ن را ︋︀ز﹎︣دا﹡︡.

﹡﹢ح؛ و ︀ در ︑﹢رات و) ︋﹤ ︑︊︹ آن ،︀ ﹞︧︐﹆﹑ً( در روا︀ت ︻︀﹞﹤﹢﹋ ،ه

) ١٣٠٠ق.م(.

︗﹢دي در ر︫︐﹤ ﹋﹢ه﹨︀ی آرارات وا﹇︹ در ار﹞﹠︧︐︀ن﹤︋ ﹏﹞ ،
﹎ﹲ﹏﹡︪︧︐ ﹟آن ذ﹋︣ ︫︡ه﹪﹞︣︋ ،آ︡ ﹋﹤ ﹢زهي ︵︀﹁﹢ن︀﹝︑ ،م

را ﻊ ﯽا ﺮا ﻞ و ﻮ ﯽ

؛

︋﹫﹟ا﹛﹠︣ ﹟را ︫︀﹞﹏ ︋﹢ده﹢﹇ ﹤︣﹎ .ل ︋︧︣︠︣﹀﹞ ﹪ ︡﹨︀︖﹞ – ﹟و
﹇︐︀ده – ︋︣ وا﹇︹ ︋﹢دن ﹋﹢ه ︗﹢دي در ︫﹝︀ل ︋﹫﹟ا﹛﹠︣︤﹡ ،﹟د﹈

در ︋﹫︀ن ︑︀ر اد︀ن︧︤︋ ﹜︨ ،ا︀︑ ﹤︋ ﹪ر ︋﹠﹪ا︨︣ا﹫﹏ ﹞︐︬

﹞︣︮﹏ و در ︫︣ق د︗﹚﹤ ﹤︋ ،وا﹇︹ ﹡︤د﹈︑︣ ا︨️؛ ︋︣︠ ﹩روا︀ت ︫﹫︺﹤

ا︨️ .ا﹠︀ن ﹁︣ز﹡︡ان ︺﹆﹢ب)﹡﹢ادهي ا︋︣ا﹨﹫﹜(ا﹡︡ ﹋﹤ در ﹋﹠︺︀ن ︎︡︡

﹡﹫︤ ︗﹢دی را ﹞﹠︴︊﹅ ︋︀ ﹡︖︿ ا︫︣ف دا﹡︧︐﹤ا﹡︡ ﹋﹤ ﹞﹏ د﹁﹢﹡ ﹟ح

آ﹞︡﹡︡ و ︨︣ا﹡︖︀م ︑﹝︀م ︀ ا﹋︓︣ ا︪︀ن در دوران ︮︡ارت

﹡﹫︤.️︧﹨ ﹩﹛﹢﹇ ﹤︋ ،

﹟︋︿︨﹢︺﹆﹢ب در ﹞︭︣ ︋﹤ آن د︀ر ﹋ ︭︣﹞ .︡﹡︡﹫﹢از آ︾︀ز ﹞︺︐﹆︡ ︋﹤
ا﹛ ️﹫﹨﹢︀ ︫︊﹤ ا﹛﹢︻︣﹁ ️﹫﹨﹢ن﹨︀ ︋﹢د و ا︪︀ن ︻﹝ ﹪﹞︀﹝︑ ︣︋ ً︀﹞﹢د﹛︐︀ي
﹡﹫﹏ ﹊﹜ ﹞﹪را﹡︡﹡︡.

را ﻊ ا ا ﻢ

؛

︋﹠ ﹪︺﹆﹢ب )︋﹠ ﹪ا︨︣ا﹫﹏( ︀ر ﹇︣ن در ﹞︭︣ ﹞︀﹡︡﹡︡ و ا﹡︡ك ا﹡︡ك

︋︀ري ﹟﹫︐︧﹡ ،دو﹛︐ ﹤﹋ ﹪از ︑︀ر ︨︣︋︣آورد ︦︎ ،از ︵︀﹁﹢ن ︋﹢د،

﹋︓﹫︣ ︫︡﹡︡ و از ︻︤ت ﹡︧︐﹫ ︡︻ ِ﹟ ︤﹫﹡ ︿︨﹢ا﹡︡ك ا﹡︡ك ︋﹤ ذ﹛️ و

دو﹛️ ︨ .︣﹞﹢دو﹛️ ﹏︮︀ ،ر︫︡ و ︑︺︀﹛ ﹪دو﹛️︫︣﹨︀ ︋﹢د و ﹁︣ع ︋︣

︋︣د﹎ ﹪درآ﹞︡﹡︡ ︑︀ ︨︣ا﹡︖︀م ﹡︖︀تد﹨﹠︡هي ا︪︀ن ،﹩︨﹢﹞ ،آ﹡︀ن را از

︨︀︠️ﹲ ︨︍︀ه ︋︣اي رزم ،و ا﹠︀ ﹨﹝﹤ ﹞﹆︡﹞﹤ي ︎︀د︫︀﹨.︫︡ ﹪

﹡﹫﹏ ︀ ︠﹚﹫︕ ︨﹢︤ ︻︊﹢ر داد و ︋﹤ ︮︣اي ︨﹫﹠︀ ﹋.︡﹫﹡︀﹢

٢

و ا︀︭﹞ ﹟دف ا︨️ ︋︀ و﹇︀︹ ﹞﹝ ﹪در ︨︣ا︨︣ ﹞﹠︴﹆﹤︡﹇ :رت﹎﹫︣ي

ا﹞︀ ادا﹞﹤ي ﹞︀︗︣اي ︋﹠﹪ا︨︣ا﹫﹏ ﹋﹤ در ز﹞︀ن ﹞ ﹏﹫﹞ ﹜︾︣﹫﹚︻ ﹪︨﹢او،

آ︫﹢ر︀ن در ︋﹫﹟ا﹛﹠︣﹢﹠﹫﹡) ﹟ا( ،اوج ﹇︡رت ﹁﹠﹫﹆﹫﹤ در ﹛︊﹠︀ن و

︋﹤ ︗﹠﹌ ︋︀ ﹋﹠︺︀﹡﹫︀ن ︑ ﹟در ﹡︡اد﹡︡ و ︋﹤ ︑︧﹢︿ و در﹡︐﹫︖﹤ ︨︣﹎︣دا﹡﹪

︨︣︀﹡﹫︀ن در ︨﹢ر﹤︀﹫﹡︀︺﹠﹋ ،ن در ﹁﹚︧︴﹫ ﹟و آرا﹞﹫︀ن در ︾︣ب ﹁︣ات.

︋﹆︀︨ ﹏ ﹪﹛﹢ل در ︑﹫﹤)︮︣ا( ︨︣ ﹋︣د﹡︡ ︦︎ ،از ﹞ ﹪︨﹢و ︋﹤

و در ﹨﹝﹫ ﹟ا︀م ،ورود ا﹇﹢ا آر︀ ﹪از ︫﹝︀ل︀﹫﹞﹢︋ ،ن زا﹎︣س﹡︪﹫﹟

︮﹑︡︡ او︮﹫︀ي او ︋﹤ ﹎︣د ︵︀﹛﹢ت ﹡︀﹞ ،﹪از رود اردن ﹎︫︢︐﹠︡ و ︋﹤

)﹋︀︨﹫︀ن( را ︋︧﹢ي ︋﹫﹟ا﹛﹠︣﹪﹞ ︦︎ ﹟را﹡︡ و آ﹡︀ن را ︋﹤ ︑︡ر︕ ︋﹤

︲︣ب ︫﹝︪﹫︣ و ︋﹤ ︨﹠﹌ داوود﹢﹛︀︗ ،ت ﹡︀م︤︋ ،رگ ﹋﹠︺︀﹡﹫︀ن را

﹡︀︋﹢دي ﹞ ︡﹡︀︪﹋﹪و در ا︣ان ،دو﹛️﹨︀ي آر︀︣﹫﹎﹪﹞ ﹏﹊︫ ﹪د.

︋﹊︪︐﹠︡ و ︋﹤ ارض ﹞﹢︻﹢د – ﹋﹤ ﹎﹢︀ ︠︡ا آن را ︋﹤ ا︋︣ا﹨﹫﹜ ︀ ︋﹤

از ︠︣وج ︋﹠﹪ا︨︣ا﹫﹏ از ﹞︭︣ ︑︀ ︑︭︣ف ا︪︀ن ﹁﹚︧︴﹫ ﹟را ،ده﹨︀ ︨︀ل

︋﹠﹪ا︨︣ا﹫﹏ِ در ︋﹠︡ ﹁︣︻﹢ن ،و︻︡ه داده ︋﹢د – درآ﹞︡﹡︡.

﹞︢﹎﹪رد و در ا︡﹞ ﹟ت در ︋﹫︀︋︀ن﹨︀ي ا︵︣اف آن د︀ر آوارها﹡︡﹟﹝︲ ،

و آن ﹞ﺅ﹚﹈ در د︨️ ا︪︀ن ︋﹝︀﹡︡ و ︵︀﹛﹢ت و ︎︦ از او داوود و ︨︍︦

ا ﹤﹋ ﹟ا﹡︡كا﹡︡ك از ︮︣اي ︨﹫﹠︀ ﹎︫︢︐﹤ در ︫﹝︀لِ ︠﹚﹫︕ ︻﹆︊﹤ و از

︨﹚﹫﹝︀ن ︎︀د︫︀﹨︣﹋ ﹪د﹡︡ ١٠٠٠) .ق.م( و در ا︨︣ ﹟ز﹞﹫ً︀︮﹢︭︠ ﹟

آ﹡︖︀ در ︫︣ق ︋︣ا﹛﹝﹫️ و ︨︣ا﹡︖︀م در ︫﹝︀ل آن ︨﹊﹠︤﹎﹪﹞ ﹪﹠﹠︡.

در ︻︡ ︨﹚﹫﹝︀ن︡﹇ ،ر︑︪︀ن ﹞︀﹝︫ ﹤︋ ً︀︐﹇﹢ل و ︫︣ق و ︗﹠﹢ب ︋︧︳

و ﹞ ﹪︨﹢در ﹋﹢ه ﹡َ︊︪︣﹞ ︀︖﹡︀﹝﹨ ﹤﹋ ﹢ف ︋﹤ ︨︣ز﹞﹫﹢︻﹢﹞ ﹟د ا︨️

︀﹁️ و ﹞︺︊︡ي ︋︤رگ ︋﹠︀ ﹋︣د﹡︡.

در﹞︢﹎﹪رد.

︎︦ از ︨﹚﹫﹝︀ن ﹤︋ ︩︐﹊﹚﹝﹞ ،دو ﹡﹫﹜ِ ︫﹝︀﹛) ﹪ا︨︣ا﹫﹏( و ︗﹠﹪︋﹢

ا﹞︀ در ︨︣﹎︫︢️ ﹞ ﹪︨﹢دو وا﹇︺﹤ ا︨️ ﹋﹤ ﹡﹫︀ز ︋﹤ ﹋﹠﹊︀ش دارد،

)﹢د﹤( ︋︩ ︫︡ .ا﹋︓︣ ا︨︊︀ط ︋﹠﹪ا︨︣ا﹫﹏ وا﹇︹ در ︋︩ ︫﹝︀﹛﹪

﹡︧️ ﹎︣︐ ﹟او در ︗﹢ا﹡﹪اش از ﹞︭︣ ︦︎ ،از ﹋︪︐︣﹞ ﹟د ﹇︊︴ ﹪و

︋﹤ ︋️︎︨︣︐ ︣︔︃︐﹞ ﹪از آرا﹞﹫︀ن و ︋ﹱ︺﹏︎︨︣︐︀﹫﹫﹆﹫﹠﹁ ﹩ن روی آورد﹡︡ و

دوم د︡ارش ︋︀ ︠︱︣ در ﹞︖﹝︹ ا﹛︊︣ :﹟در او﹛﹢︊︻ ︀︋ ﹪ر از ︮︣اي

︑﹠︀ اور︫﹚﹫﹜ و ﹤﹞﹢اش در د︨️ دو︨︊︴︧︣︎ ️﹞﹢﹊ ﹤︋ ﹤﹋ ﹪

︨﹫﹠︀ ︋﹤ ﹞︡︤﹡ ﹟د ︫︺﹫︉ درآ﹞︡ه﹞ ،ﹱ︡ﹱ ﹟︀ ︫︺﹫︉︫︣ را ا﹞︣وزه ﹞ﹱ︺︀ن

︨﹚﹫﹝︀ن ﹎︣دن ﹡︀ده ︋﹢د﹡︡ ︋︀﹇︀﹋ .︡﹡︀﹞ ﹪ر ا︨︣ا﹫﹏)︋︩ ︫﹝︀﹛ (﹩دو

﹎﹢﹠︡ ﹋﹤ در اردن ﹋﹝︫︣ ﹪ق︑︣ از ︠︴ ﹪ا︨️ ﹋﹤ ︋︣ا﹛﹝﹫️ را در

﹇︣ن در ︎﹫︽﹝︊︣﹋ُ︪ ﹪و ﹛︪﹊︣﹋ﹲ︪ ️︫︢﹎ ﹪و ﹠︡ ده ︎︀د︫︀ه﹤︋ ﹪︎︀﹫︎ ،

︫﹝︀ل ︋﹤ ︠﹚﹫︕ ︻﹆︊﹤ در ︗﹠﹢ب و︮﹏ ﹞︨︣ .︡﹠﹋﹪ز﹞﹫﹠ ﹤﹋ ﹪آن روز

ر︾︊️ ︀ ﹋︣ا﹨️ ︗︀ي ︠﹢د را ︋﹤ ﹉د﹎︣ داد﹡︡ ︑︀ ︨︣ا﹡︖︀م ،آ︫﹢ر︀ن

︎︡﹫︫﹢ه از ︋﹫︪﹤﹨︀ ︋﹢ده ،از ا ﹟رو ﹇︣آن ﹇﹢م ︫︺﹫︉ را ا︮︀︋ ﹪اَ﹊﹤

آن ︨︣ز﹞﹫ ﹟را ﹁︐ و ﹞︣د﹞︀﹡︩ را ﹨﹚︀ك ︀ ︑︊︺﹫︡ ﹋︣د﹡︡ ) ٧٢٢ق.م(.

)︋﹫︪﹤( ︠﹢ا﹡︡ه و ﹎﹀︐﹤ا﹡︡ ﹞︧﹊︀︎ ﹟رهاي از ﹁︣ز﹡︡ان ا︨﹝︀︻﹫﹏ )︎︧︣

ا﹞︀ ﹊ ️﹞﹢﹢د﹤)︋︩ ︗﹠︀︨ ١٣٥ (﹩︋﹢ل ︎︦ از ا︀︑ ﹟ر ﹨﹜

د﹍︣ ا︋︣ا﹨﹫﹜( ︋﹢ده.

︋︍︀﹫︡ ︑︀ ︻︀﹇︊️ ︋﹤ ا︨︀رت ،روا﹡﹤ ︋︀︋ِ﹏ ︫︡﹡︡ ) ٥٨٦ق.م( .ا︨︀رت

ا﹞︀ دو﹞︣﹨︀︸ ،﹪اً ﹞︖﹝︹ ا﹛︊︣﹢︨ ︕﹫﹚︠ ﹪﹇﹑︑ ﹏﹞ ﹟︤ ︋︀ ︠﹚﹫︕

︋︀︋ِ﹚ ،﹪دوران ﹤﹛︀︨ ٥٠ای از ︑︀ر ﹢د︀ن ︋︣ ︗︀ي ﹞︀﹡︡ه ︋︣ ︫︣︺️

︻﹆︊﹤ ا︨️ ﹋﹤ ﹨﹜ ︋﹤ ﹞﹠︤﹛﹍︀ه﹨︀ ﹪︨﹢﹞ ﹤﹋ ﹪از آ﹡︖︀ ﹎︫︢︐﹤ ﹡︤د﹈

﹞ ﹪︨﹢و دوران ︑︃﹛﹫︿ ︨﹠️﹨︀ي ︫﹀︀﹨ ﹪ا︪︀ن ا︨️︭︣︑ ︀︋ ﹤﹋ ،ف

ا︨️ و ﹨﹜ ﹁︣ضِ ︋︣ ﹋︪︐ ﹟︐︧︪﹡ ﹪او ︋︀ ︠︱︣﹢︨ ﹤︋ ،ي ︫︣ي ﹋﹤

︋︀︋ِ﹏ ︑﹢﹋ ︳︨﹢روش و ︋︀ز﹎︪️ ا﹋︓︣ ا︪︀ن ︋﹤ اور︫﹚﹫﹜ ︋﹤ ︎︀︀ن

﹞﹢︑﹪ا﹡︡ ︻﹆︊﹤ )ا﹚﹤( ︋︀︫︡ در︨️ ﹞﹪آ︡.

ر︨﹫︡.

﹞﹏ ﹡︤ول ا﹛﹢اح ︋︣ ﹞﹢﹋ ،﹪︨﹢ه ︵﹢رِ ︨﹫﹠︀ ︀ ︨﹫﹠﹫ ︤﹫﹡ ﹟وا﹇︹ در

﹎︣﹤ ا︪︀ن ﹨﹫﹊﹏ ︨﹚﹫﹝︀ن و ︋︀رو﹨︀ي اور︫﹚﹫﹜ را از ﹡︡︖︑ ﹢︡ ﹋︣د﹡︡

︗﹠﹢ب ︫︊﹤ ︗︤︣هي ︨﹫﹠︀︨️︤﹡ ،د﹈ ﹨﹝﹫ ︹﹝︖﹞ ﹟ا﹛︊︣﹏︋︀﹇ .﹟

ا﹞︀ ︸﹀︣ ︀﹁︐ ﹟ا︨﹊﹠︡ر ﹞﹆︡و﹡ ︹﹡︀﹞ ،︫︣ ︣︋ ﹪ا︨︐﹆﹑ل ︨﹫︀︨ ﹪ا︪︀ن

ذ﹋︣ ا︨️ ﹋﹤ ︻︊﹢ر از ︮︣اي ︨﹫﹠︀ ︋﹤ را︐﹢︊﹡ ﹟﹊﹝﹞ ﹪ده ،از ا﹠︣و

﹎︣د︡ ) ٣٣١ق.م( .و آن ﹡︀﹫﹤ ︑︀ ﹞︡ت﹨︀ ﹞︺︣وض ︑︀︠️ و ︑︀ز

︋︣اي ︻︊﹢ر از آن ︋﹠﹪ا︨︣ا﹫﹏ در ا﹞︐︡اد در︀ي ︨﹢︤ ︋﹤ ︗﹠﹢ب ﹋︡﹫﹢ه

﹞︡︻﹫︀ن ﹞ﹳ﹚﹈ ا︨﹊﹠︡ر)︨﹚︀﹫﹋﹢ن و ︋︴︀﹛︧﹤( ﹎︪️ ︑︀ ︻︀﹇︊️ رو﹞﹫︀ن

و در ﹢ا﹛︫︡ ﹟﹋︀︨ ︀﹠﹫︨ ﹪ه ︦︍︨ ،در ادا﹞﹤ي ﹞︧﹫︣ ︋︀ز در ا﹞︐︡اد

︋︡ان د︨️ ︀﹁︐﹠︡ ) ٦٣ق.م( .و ا﹛︊︐﹤ ︋﹤ د﹡︊︀ل ︫﹢رش﹨︀ي ﹞﹊︣ر

در︀ي ︻﹆︊﹤ ︋﹤ ︫﹝︀ل ر﹁︐﹤ا﹡︡ .د﹛﹫﹏ د﹍︣ ا﹠﹍︣﹋ ﹪︵ ﹤﹡﹢دن ︮︣ا

﹢د ️︊﹇︀︻ ،رو﹞﹫︀ن ،اور︫﹚﹫﹜ و ︋﹤ ︑︊︹ آن ﹞︺︊︡ ﹨﹫﹊﹏ را﹪﹚﹋ ﹤︋ ،

ا﹢︋ ﹟ده ﹋﹤ ︨︀﹏ ︫﹝︀﹛︣︮ ﹪اي ︨﹫﹠︀ )︨︀﹏ ﹞︡︐︣ا﹡﹤( آن روز

و︣ان و ︋﹤ ︗︀ي آن دژي رو﹞ ﹪در آن ﹢ا﹛ ١٣٤) ︡﹠︐︠︀︨ ﹪م(.

︑️ ︑︭︣ف ︀ ︑︀︋︹ ﹁︣︻﹢ن ﹞︭︣ ︋﹢ده.
٣

در ﹠︡ ﹇︣ن ︋︺︡ي اور︫﹚﹫﹜ ﹞﹫︀ن ا︣ان و روم د︨️ ︋︨︡️ ︫︡ ︑︀

﹞︀﹊﹀︑﹢ت ﹇﹢م ﹛﹢ط در آ﹡︖︀ ︋︺︡اً ︨︀︠︐﹤ ︫︡ و ︋﹤ ﹡︀︫ ﹪︻﹢︡ ﹇︣ن﹨︀

︨︣ا﹡︖︀م ︋﹤ ︑︭︣ف ا︻︣اب ﹞︧﹚﹝︀ن درآ﹞︡ ) ٦٣٧م( .و آن را

︋︺︡ ﹇﹢م ﹛﹢ط وارث ︨︣ز﹞﹫ ﹟ا︪︀ن ︫︡﹡︡ و ︫︀︡ ︋﹤ ﹨﹝﹫️︊︨︀﹠﹞ ﹟

︋﹫️ا﹛﹝ﹱ﹆︡ﹱس ﹡︀﹞﹫︡﹡︡︀﹨︀﹠︋ .ي ا︨﹑﹞﹢ ﹪ن ﹞︧︖︡ ︮︣ه و

︋︀︫︡ ﹋﹤ در ﹇︣آن ﹞︖﹫︡ در دو ︗︀ ذ﹋︣ ︻︀د و ︨︍︦ ︔﹝﹢د و ︨︍︦ ﹛﹢ط

﹞︧︖︡ا ﹪︭﹇﹐︀د﹎︀ر دوران ا﹞﹢ي ا︨️.

و ︻︢اب ﹨︣ ﹈ ︋﹤ ︑︣︑﹫︉ ذ﹋︣ ︫︡ه ا︨️.
ذ﹋︣ ︮︣ه︑︣ا︫ ﹪و ︻﹝︀رت︨︀زي ا︪︀ن و ا︀︋ ﹤﹋ ﹟ز در ︗︀︣﹇ ﹪آن
﹞﹊︀ن ا︪︀ن را ا﹆︀ف ﹡︀﹞﹫︡ه ︋﹤ ︲﹝﹫﹝﹤ي ﹇︭﹤ي ︋︣آ﹞︡ن ︫︐︣

را ﻊ ﻮط

؛

︮︀﹛ از ︮︣ه ﹡﹫︤ ︋︀ ︗︽︣ا﹁﹫︀ي ﹋﹢ه﹨︀ي ﹳ︧﹝ ﹪و آ︔︀ر ︋︖︀﹞︀﹡︡ه از

︑︀ر ﹇﹢م ﹛﹢ط ︋︧﹫︀ر ︎﹫︪︐︣ از ا ﹟و ﹞︣︋﹢ط ︋﹤ ﹨﹝︀ن ز﹞︀ن ا︋︣ا﹨﹫﹜

ا︪︀ن ﹋﹤ ︋︀ز ﹇︣آن آن را آ﹥ ﹞ ،︡﹞︀﹡﹪ا︣﹁ ﹟ض را ︋﹤ ذ﹨︀︊︐﹞ ﹟در

ا︨️﹢﹛ .ط﹤︐︧︋ ،ي ا︋︣ا﹨﹫﹜ و ﹨﹝︧﹀︣ او از ︋﹫﹟ا﹛﹠︣︀︺﹠﹋ ﹤︋ ﹟ن

﹞ ﹤﹋ ︡﹠﹋﹪ا︪︀ن ︫︀︡ ﹨﹝︀ن ا︮︀ب ﹲ︖︣ ︋︀︫﹠︡ ﹋﹤ ا﹡︊﹫︀ء را ︑﹊︢︉

)﹛︊﹠︀ن و ﹁﹚︧︴﹫﹢︋ (﹟د ﹋﹤ ﹡︊﹢ت ︀﹁️ و ︋﹤ ︨﹢ي ︫︣ك﹨︀ي ﹇﹢م

﹋︣د﹡︡ و ︑﹊︢︉ ﹠︡ ﹡︊ ﹤﹋ ﹪در آ﹤ ︋﹤ آن ا︫︀ره ر﹁︐﹤ ا︫︀ره ︋﹤ ︑︖︡︡

﹛﹢ط ﹋﹤ ︀ر ﹇︣ۀ ﹡︤د﹈ ︋﹤ ﹨﹜ و در ر︋︹ ︗﹠︀﹠﹋ ﹪︋﹢رهي ︫︣﹇﹪

﹫︀ت ا︗︐﹝︀︻ ﹪آ﹡︀ ︎︦ از ﹨︣ دورهي ︻︢اب ا︨️ و ﹎﹀︐﹤ا﹡︡

︋︣ا﹛﹝﹫️ وا﹇︹ا﹡︡ ،ر﹨︧︍︀ر ︫︡ و ﹞︡︑︤﹡ ﹪د ا︪︀ن در﹡﹌ ﹋︣د ︑︀

﹁︣﹨﹠﹌ ا︻︣اب ︋︧﹫︀ر ﹞︐︃︔︣ از ︔﹝﹢د︀ن ︋﹢د︀﹡ ﹤﹊﹡︀﹠ ،م ︋️﹨︀ي

ا︪︀ن ﹨﹚︀ك ︫︡﹡︡︣﹇ .آن ا︫︣ ﹟ك﹨︀ را ﹞ﹳ﹀َ︑﹣ﹲ﹊︀ت )ز︣ و رو

︗︀﹨﹚) ﹪وﹳدﹷ﹞ ،︦﹝︫ ،ﹱ﹠︀ف︊ُ﹨ ،ﹱ﹏ ،ﹱ︽﹢ث( ﹨﹝﹤ ﹡︀م﹨︀ي ︔﹝﹢دي

︫︡ه﹨︀( ︠﹢ا﹡︡ه .و︣ا﹡﹤﹨︀ي آ﹡︀ ︑︀ ده﹨︀ ﹇︣ن ︋︣︗︀ ︋﹢ده و ﹞︧﹫︣

ا︨️ و ︫︀︡ ﹨﹜ از ا﹠︣و︨️ ﹋﹤ ﹇︣آن ︋︧﹫︀ر ︋﹤ ذ﹋︣ ︻︀د و ︔﹝﹢د و

︑︖︀ري ﹞︪︣﹋﹫︀︫ ﹤︋ ﹤﹊﹞ ﹟م از آ﹡︖︀ ﹞.﹤︐︫︢﹎﹪

︻︢اب ا︪︀ن ﹞︣︎﹪دازد.

را ﻊ ﻮد و ﺻﺎ ﺢ

را ﻊ ﻮ ﺲ

؛

؛

︋︧﹫︀ر د︣︑︣ از ز﹞︀ن ﹛﹢ط – ︫︀︡ ︀︨ ١٠٠٠ل ﹇︊﹏ از آن – ا﹞︀ ︎︦ از

﹁︣ز﹡︡ ا﹛﹫︀س ︀ ﹞︐﹫﹢س )﹤︐﹀﹎ ﹤﹋ (﹪︐﹞ ﹟︋ ︦﹡﹢ا﹡︡ از ﹡﹢اد﹎︀ن ﹨﹢د

ز﹞︀ن ﹡﹢ح ︋﹢ده ز︣ا ﹇︣آن ︋﹤ ا﹞︐︩ ︠︴︀ب ﹞ ︀﹝︫ ﹤﹋ ︡﹠﹋﹪را ︗︀﹡︪﹫﹟

و از ﹞︀در ︋﹠﹪ا︨︣ا﹫﹚ ﹩ا︨️ ︋﹤ ﹡﹫﹠﹢ا ﹞︊︺﹢ث ︫︡﹢﹠﹫﹡ .اي آن روز

﹇﹢م ﹡﹢ح ︨︀︠︐﹫﹜ و آ﹡︙﹤ از ﹇︣آن ︋︣﹞﹪آ︡ ا ﹟ا︨️ ﹋﹤ ﹡︀م ﹇︩﹞﹢

︎︀﹫︐️ دو﹛️ آ︫﹢ر ︋﹢د︣︠ .ا︋﹤﹨︀ي ﹡﹫﹠﹢ا ا﹋﹠﹢ن در ﹡︤د﹊﹏︮﹢﹞ ﹪

︻︀د ︋﹢ده و از آ﹡︖︀ ﹋﹤ در ﹇︣آن ︠︴︀ب ︋﹤ ︔﹝﹢د ا︨️ ﹋﹤ ︫﹝︀ را

در ︫﹝︀ل ︋︽︡اد ︋︣︗︀︨️️︊﹇︀︻ .ﹲ ︣︠ ﹤︋ ︦﹡﹢وج ︪︠﹜آ﹛﹢د او از

︗︀﹡︪﹠﹫︀ن ︻︀د ︨︀︠︐﹫﹜︀︻ ،د و ︔﹝﹢د ︋︀︡ دو ﹇﹢م ︎︦ از ﹊︡﹍︣ و

︫︣ ﹞﹪ا﹡︖︀﹞︡ و ︋﹤ ︨﹢ي ︫︣ق رو ﹞ ︀︑ ︡﹠﹋﹪در ﹋﹠︺︀ن ︨︀﹏

︋﹠︀︋︣ا ﹟در ﹈︗︀ و در ﹞﹊︀﹡﹢︋ ﹪﹡︀︐︧﹨﹢﹋ ﹪ده ︋︀︫﹠︡ ،ز︣ا ︻︀د ︋﹤ اﹲرﹱم

﹞︡︐︣ا﹡﹤ ︋﹤ ﹋︪︐ .︡﹠﹫︪﹠︋ ﹪ا﹎︣ آ﹡︙﹤ را︗︹ ︋﹤ ﹞︺︀︮︣ ︋﹢دن او ︋︀

ذاتا﹛︺﹝︀د و ︔﹝﹢د ︋﹤ ︗︀︋﹢ا﹛︭ﹷ︣ ︋︀﹛﹢اد ︑︫︡ ︿﹫︮﹢ها﹡︡ .ا﹠﹍،﹤﹡﹢

︨﹠︀︠︣︉ ︎︀د︫︀ه آ︫﹢ر ) ٦٤٩ق.م( ﹎﹀︐﹤ا﹡︡ ،در︨️ ︋︀︫︡ ،او در

︮︀﹛ ︎﹫︀﹞︊︣ ︔﹝﹢د ﹡﹫︤ ︋︀︡ ︋︀ ﹁︀︮﹚﹤ي ﹋﹝ ﹪از ﹨﹢د و در ﹨﹝︀ن ﹞﹠︴﹆﹤

ز﹞︀﹡﹢︋ ﹪ده ا︨️ ﹋﹤ دوران ︵﹑﹪﹠︋ ﹪ا︨︣ا﹫﹏ ︨︍︣ي ︫︡ه و

﹞︊︺﹢ث ︫︡ه ︋︀︫︡ و ︫︀﹨︡ ︋︣ ا︤﹞ ،﹤︐﹀﹎ ﹟ار﹨︀ي ﹨﹢د و ︮︀﹛ ا︨️

︎︀د︫︀﹨ ﹪ا︪︀ن در ﹛︊﹠︀ن و ︫﹝︀ل ﹁﹚︧︴﹫ ﹟در﹨﹜ ︫﹊︧︐﹤ ﹤︣﹎ .در

﹋﹤ ﹨﹝﹤ ︗︀ ︑️ ﹇︊﹤ي ﹞︪︐︣كا﹡︡.

ا ﹟دوران در ︗﹠﹢بﹲ ﹁﹚︧︴﹫﹢﹠﹨ ﹟ز دو﹛️ ﹢د﹤ ︋︣︗︀︨️ و ﹨﹝﹫﹟

ا﹞︀ ﹡︧︊️ ︋﹤ ﹞﹊︀ن آ﹡︀ – ﹎︣﹤ ز﹞︀ن آ﹡︀ ﹡﹫︤ ︋﹤ د﹇️ ﹞︺﹫️︪﹍﹡ ﹟

ز﹞﹫﹠﹤ي ︨﹀︣  ︦﹡﹢را ﹋﹤ در ﹋﹠︺︀ن ︫﹝︀﹛︀﹠︊﹛) ﹪ن( ︋﹤ ﹋︪︐️︧︪﹡ ﹪

– ︋︀ز ا︑﹀︀ق ﹡︷︣ ﹡﹫︧️ و ﹞︐﹝﹏ ا︨️ ﹋﹤ در ︗﹠﹢ب اردن در

︋﹤ ﹞﹆︭︡ ا︐﹝︀﹛︢︎﹤﹫︗﹢︑ ﹪︋﹢﹠︗ ﹟﹫︴︧﹚﹁ ﹪︣ ﹞ ،︡﹠﹋﹪ز︣ا او ︋﹤

﹋﹢ه﹨︀ي ﹳ︧﹝︤﹡ ﹪د﹈ ﹞︣ز ︫﹝︀﹛︀︐︧︋︣︻ ﹪ن وا﹇︹ ︋︀︫︡ و از آ︔︀ر

﹡ ﹪︻﹢ا︨︣ا﹫﹚ ﹪ا︨️ و ︋︧﹢ي ﹞︣د﹞︩ ︋︀ز﹞︣﹎﹪دد.

آ︑︪﹀︪︀﹡﹪﹞︣︋ ،﹤﹆︴﹠﹞ ﹪آ︡ ﹋﹤ ︋︀ رﹱ︗﹀ﹲ﹤ )﹛︣زه( و ︮ﹱ﹫ﹲ﹤ )﹁︣︀د(
﹨﹚︀ك ︫︡﹡︡ .و ا ﹤﹫︀﹡ ﹟در ︗﹠﹢ب ︫︣﹇﹤﹫︀﹡ ﹪اي ا︨️ ﹋﹤
٤

و ︮️ ﹇﹢ل آ﹡︀ن ﹋﹤ وي را ﹞﹠︴︊﹅ ︋︀ ا︨﹊﹠︡ر دا﹡︧︐﹤ا﹡︡ ︋︀ ︫︊﹤ در

را ﻊ ﺒﺄ

؛

داد﹎︧︐︣ي ا︨﹊﹠︡ر و ا﹪﹞ ﹤﹋ ﹟دا﹡﹫﹜ او ︑﹠︀ ︋﹤ ︫︣ق ︑︀︠︐﹤﹤﹡ ،

﹋﹤ در دو ︗︀ي ﹇︣آن از آن ︨ ﹟ر﹁︐﹤︀﹡ ،م ︨︣ز﹞﹫﹠ ﹪در ﹞﹠︐︀ا﹛﹫﹤

︫︣ق و ︾︣ب؛ ﹞︡وش ا︨️.

︾︣ب ﹝ ﹟ا﹞︣وز ا︨️ ،وا﹇︹ در ︗﹠﹢ب ︾︣︋︤︗ ﹪︣ة ا﹛︺︣ب﹢﹇ .م ︨︊︃

︫﹢ا﹨︡ي ﹋﹤ ︋︣ ︑︴︊﹫﹅ او ︋︀ ﹋﹢روش ﹎﹀︐﹤ا﹡︡ و ﹇︀︋﹏ ︑︃﹞﹏ ︋﹤ ﹡︷︣

﹡︧︐﹫﹢﹇ ﹟م در ︻︣︋︧︐︀ن ︋﹢د﹡︡ ﹋﹤ ︋﹤ آ︨︐︀﹡﹤ي ︑﹝︡ن ﹎︀م ﹡︀د﹡︡.

﹞﹪ر︨︡ ،﹊ ﹪ا ﹟ا︨️ ﹋﹤ ﹋﹢روش آ﹡﹍ ﹤﹋ ﹤﹡﹢در ﹋︐﹫︊﹤﹨︀︩︪﹆﹡ ،

﹞ﹱ︃رِب ︎︀﹫︐️ ﹞﹚﹢ك ︨︊︃ ︋﹢د و از آن ﹞︣﹋︤ ︋︣ ︗﹠﹢ب ︗︤︣ةا﹛︺︣ب و

︋︣ ︗︀ي ﹞︀﹡︡ه ︑︀︗ ︀︋ ﹪دو ︫︀خ ︋︣ ︨︣ ﹞︢﹎﹪ا︫️﹢︋ ﹪︧﹋ ﹟﹫︐︧﹡ ،د

︨﹢ا﹏ ︊︪﹤ ﹊﹜ ﹞﹪را﹡︡﹡︡ .ر﹞︤ رو﹡﹅ ︑﹝︡ن ا︪︀ن ﹋﹤ در

﹋﹤ ﹞︀د و ︎︀رس را ﹇︣ ﹟و ﹞︐︡ ﹋︣د و ا︣ا﹡﹫︀ن را از ذ﹛️ ︋﹤ اوج

﹨︤ارهي ﹇︊﹏ از ﹞﹫﹑د ﹞︧﹫ ︋﹢د ︋﹤ ︋﹠︀ی ︨︡ي در ﹡︤د﹊︀︎ ﹪︐️

︨﹚︴﹠️ﹲ آن دوران ر︨︀﹡︡︣︾ ﹤︋ ،ب )﹛﹫︡﹤( و ︫︣ق )︨﹫﹢ن( ﹛︪﹊︣

︋﹢د )︨︡ ﹞︁رب ︀ ︻ﹲ︣ﹱم( ﹤﹋ .آبﹲ ︨﹫﹑ب﹨︀ي ﹋︀︐︧﹨﹢ن را در ﹞︤﹡﹩

﹋︪﹫︡ و ﹨﹝﹤ ︗︀ ︋︀ ﹞︽﹚︀︋﹢ن ︋﹤ رأ﹁️ و ︋︀ د︫﹝﹠︀ن ︋﹤ ﹞︡ارا و ︋︀

︋︤رگ ﹞﹫︀ن ﹋﹢ه﹨︀ ذ︠﹫︣ه ﹞︣﹋﹪د و ︋︀︻︒ رو﹡﹅ ﹋︪︀ورزي ﹞﹠︴﹆﹤اي

︮︀︊︀ن ︻﹆︀︡ و ر︨﹢م ﹞︀﹛︿ ︋﹤ ︑︧︀﹞ ︨﹚﹢ک ﹋︣د﹪︧﹋ ﹟﹫︐︧﹡ ،

و︨﹫︺ ﹪در ا︵︣اف ︎︀﹫︐️ ︋﹢د و ︀︮﹚﹫︤ي ا﹤﹆︴﹠﹞ ﹟ي و︨﹫︹،

ا︨️ ﹋﹤ ﹈ ﹁︣﹞︀﹡︣وا﹢﹡ ﹪ ︣︋ ﹪﹠︊﹞ ﹟ا︠﹑ق و ︻︡ا﹛️ و ﹡︖︀︋️ ︋﹠︀

︎︀﹫︐️ ا︪︀ن را ︋﹤ ︫﹊﹚︀︠ ﹪ص ︫﹊﹏ داده ︋﹢د﹤﹡﹢﹎ ﹤︋ ،اي ﹋﹤ از

﹡︀د﹤﹡﹢﹎ ﹤︋ ،اي ﹋﹤ ︋﹫︀﹡﹫ۀ او در ︋︀︋﹏﹢﹡︩﹫︎ ﹟﹫︐︧﹡ ،︦ ﹆﹢ق

ده﹨︀ ﹇︣﹤ي ﹋﹈﹢ﹲ ﹡︤د﹈ ︋﹤ ﹊︡﹍︣ ︑︪﹊﹫﹏ ︫︡ه ︋﹢د.

︋︪︣ ا︨️.

︋ِ﹚﹆َ﹫︦ ︸︀﹨︣اً ︻﹠﹢ان ︻︀م ︎︀د︫︀﹨︀ن ا︪︀ن ︋﹢ده و روز﹎︀ر ︨﹚﹫﹝︀﹡﹪

﹋﹢روش در ﹡︤د ︎︀ر︨﹫︀ن︡︎ ،ر و در ﹡︤د ︀﹫﹡︀﹡﹢ن︀︎ ،د︫︀ه ﹡﹝ ﹤﹡﹢و

ز﹡﹢﹠︻ ﹤︋ ﹪ان ﹞﹚﹊﹤ ︋︣ ا︪︀ن ﹊﹜ ﹞﹪را﹡︡ه و آ﹫ ﹟ا︪︀ن ︎︨︣︐︩

﹁︣﹞︀﹡︣واي ﹇︀﹡﹢ن﹎︢ار ،و در ﹡︤د ﹇﹢م ﹢د ﹋﹤ آزادي را ︋﹤ ا︪︀ن

﹞︷︀﹨︣ ︵︊﹫︺️)︋︭﹢ص ︠﹢ر︫﹫︡( و ︀ ﹫﹢ا﹡︀ت ︋﹢ده.

︋︀ز﹎︣دا﹡︡︀︊︫ ،ن ﹱُ﹢ﹱه و ﹞︧﹫)﹡︖︀ت︋︩( ︠︡ا﹢︋ ﹪د.

﹡︀︋﹢دي ا︪︀ن ︋﹤ ︻﹫ﹷ︀︫ ﹪و ︑﹀︣﹇﹤ ﹡︧︊️ داده ︫︡ه ﹤﹊﹡︀﹠ ،آرزوي

و ﹞︣دم در ︨︣ا︨︣ ﹞ﹳ﹚﹈ و︨﹫︹ وي ﹨﹝﹤ ︗︀ در ︻﹫﹑م و ﹞︀د و ︋︀︋﹏ و

دوري ﹞︧︀﹋﹢︠ ﹟︩ را از ﹨﹜ دا︫︐﹠︡ و ︻︀﹇︊️ ︸︀﹨︣اً ﹋﹝ ︩﹫︎ ﹪از

﹛﹫︡﹤ و ﹁﹠﹫﹆﹫﹤ ،او را ︋﹤ ︪﹜ ﹡︖︀ت︋︩ ﹞﹪د︡﹡︡ و از ا﹠﹊﹤ در

︸﹢ر ا︨﹑م ︨︡ﹷ ا︪︀ن ﹞ ︡﹠﹊︫﹪و ︋﹤ ︨﹫﹏ و ︨︍︦ ︪︠﹊︧︀﹛﹪

ا﹞︍︣ا︵﹢ري او ︪︠ ️﹡﹢و ︑︺︡ﹷي ا﹞︍︣ا︵﹢ري﹨︀ي ﹎︫︢︐﹤︀︗ ،ي ︠﹢د را

﹞﹠﹆︣ض ﹞︣﹎﹪د﹡︡.

︋﹤ ︻︡ا﹛️ و ︑︧︀﹞ داده﹢︋ ︡﹠︨︣︠ ،د﹡︡.

در ﹝ ﹟در ︫︣ق ﹇﹢م ︨︊︃ ︸︀﹨︣اً ﹞︧﹊﹢﹇ ﹟م د﹍︣ي ﹡﹫︤ ︋﹢ده ﹋﹤

ا﹞︀ ︋︣︠ ﹪ذوا﹛﹆︣﹡﹫ ﹟را دار﹢ش ،وارث ﹞ﹳ﹚﹈ ﹋﹢روش دا﹡︧︐﹤ا﹡︡﹤︋ ،

︎︀د︫︀﹨︀ن ا︪︀ن ︋﹤ ︑ُ︊ﹹ︹ ﹞﹚﹆︉ ︋﹢دها﹡︡ و ا﹠︀ن ﹡﹫︤ ︋﹤ د﹛﹫﹏ ︑﹊︢︉ﹲ

ا ﹟د﹛﹫﹏ ﹋﹤ دو ﹇︣ن )︀︨ ٦٠ل( ﹊︣﹋ ️﹞﹢د ︩︐﹞﹢﹊ ،را –

رﹳ︨ﹳ﹏.︡﹠︐︪﹎ ️︨︀﹫︨ ،

در︲﹝︀﹨﹤︊﹫︐﹋ ﹟ي ︋︖︀ي ﹞︀﹡︡هاش – ﹨﹝﹤ ︗︀ ︻︴﹫﹤ای از ︗︀﹡︉
︠︡او﹡︡ ︑﹚﹆︣﹋ ﹪ده ﹤︋ ،آ︋︀دي و︣ا﹡﹤﹨︀ و ︋︧︳ﹲ داد ،ا﹨︐﹝︀م ︑﹝︀م
دا︫️︣︾ ﹤︋ ﹪︐ ،ب︑︣ از آ﹡︙﹤ ﹋﹢روش ﹛︪﹊︣ ﹋︪﹫︡،︡﹫︪﹋ ︣﹊︪﹛ ،

را ﻊ ذوا ﻦ

؛

︫︣قِ ︀﹡﹢ن و ﹞︭︣ را ﹡﹫︤ ز︣ ﹡﹍﹫ ﹟آورده در ︫︣ق ﹡﹫︤ ﹞︐︭︣﹁︀︑︩

︋﹫︀ن ﹇︣آن ﹋﹤ ︸︀﹨︣اً در ︎︀ِ︨ ︎︨︩︣ ﹢د از ر︨﹢ل ︠︡ا)ص( ا︨️،

︋﹫︩ از ﹋﹢روش ︋﹢د و ﹛︪﹊︣ ︋﹤ ﹨﹠︡ و ︎﹠︖︀ب ﹋︪﹫︡ و ︻﹚﹫︣︾﹜

﹞︪︺︣ ︋︣ ︫︭﹫︐ ﹪ا︨️ ︫﹠︀︠︐﹤ ︫︡ه ﹡︤د آن ﹇﹢م ،و ﹨﹜ از ا﹠︣و ا﹎︣

﹋﹢روش ﹤︋ ،ار﹞﹠︧︐︀ن ﹛︪﹊︣ ﹋︪﹫︡ و از ﹇﹀﹆︀ز ﹎︫︢️ و در ︋︣ا︋︣ ﹨︖﹢م

︫︭﹫︐ ︣︑﹟﹋ ﹪︐﹞︡﹇ ﹤︋ ،﹪﹡︀︐︨︀︋ ﹪از ︑︀ر ﹋﹤ ا︵﹑ع از آن ︗︤ ︋︣

ا﹇﹢ام و︪︀﹊︨ ﹪ ﹩د︫️﹨︀ي ︗﹠﹢بﹲ ﹞︧﹊ ،﹢ا︨︐﹊︀﹞︀ت ︨︀︠️

︨︊﹫﹏ ︾﹫︉ ﹞﹝﹊︣︗﹐ ،︫︡︀︊﹡ ️︧﹫﹡ ﹟م ︋︀︡ ︋﹤ ﹞︣دي ︫﹠︀︠︐﹤ ︫︡ه

– و ︫︀︡ آ﹡︙﹤ ا﹞︣وز ︋︀ز﹞︀﹡︡ه﹨︀ي آن در ﹋﹢ه﹨︀ي ﹇﹀﹆︀ز ︋﹤ ︨︡ آ﹨﹟

در د﹡﹫︀ي ﹢د و ﹞︣︋﹢ط ︋︀ ︑︀ر آن ﹇﹢م ︋︀ز﹎︣دد .از ا﹠︣و ︑︴︊﹫﹅ آن

﹞﹢︨﹢م ا︨️ از او ︋︀︫︡ – ︣﹞ ︀︗ ﹤﹝﹨ ،ا﹇︉ ︋﹢د ﹋﹤ در ﹇﹚﹝︣و وي ︋﹤

︋︀ ︀﹋﹝ ︡﹫︺︋ ﹪﹠﹫ ﹪ا︨️.

﹇﹢ل ︠﹢دش﹢﹇ ،ي ︲︺﹫︿ را ﹡︤﹡︡ و ﹡︀︋﹢د ﹡﹊﹠︡ ﹤︋ ،﹢د ا︗︀زه داده ︑︀
﹞︺︊︡ ︠﹢د را در اور︫﹚﹫﹜ ︋﹠︀ ﹋﹠﹠︡.
٥

در ︀︫﹫﹤ي د ﹟زر︑︪︐ ﹪و در دا﹞︀ن آن ،دو آ﹫﹢︗﹢︋ ﹟د آ﹞︡ ﹋﹤
﹊︣﹫︧﹀︑ ﹪ي ﹡ ﹢از ﹨﹝︀ن آ﹫ ﹟زر︑︪︐ ﹪را︕ در ︻︡ ﹇︊︀د ︋﹢د ﹋﹤

را ﻊ ﻮس و زر ﺖ

؛

︑︤﹞ ︳︨﹢دك ﹋﹤ ﹞︡︋﹢ي ﹞﹠︐﹀︢ در د︨︐﹍︀ه ︨︀︨︀﹡﹢︋ ﹪د﹪︎ ،ا﹁﹊﹠︡ه

آ﹡︀ ﹋﹤ ﹇︣آن ﹞︖﹢س ﹡︀﹞﹫︡ه︣﹫︎ ،وان زر︑︪️ا﹡︡ و ﹎︣﹤ در ﹇︣آن در

︫︡︤﹞ ️︱﹡ .دك ︋︣ ا︮﹑︀︑ ﹪ا︗︐﹝︀︻︡︻ ﹤︋ ﹤﹋ ﹪ا﹛️ ︠︐﹜ ﹞︫︡﹪

رد︿ ︮︀︋﹫ ﹟و ا﹨﹏ ︫︣ك آ﹞︡ها﹡︡ ،ا﹞︀ ﹞︧﹚﹝︀﹡︀ن ︋﹤ ﹊﹜ ︨﹠️

︋﹠︀ ﹎︣د︡ و ﹞﹆︭﹢د او ر﹁︹ ︑︊︺﹫︰﹨︀ ︋﹢د ﹜﹨ ،از ا﹠︣و او ﹞︖︊﹢ر ︋﹤

﹡︊﹢ي ︋︀ ا︪︀ن ﹞︺︀﹞﹚﹤ي ا﹨﹏ ﹋︐︀ب ﹋︣دها﹡︡.

︑︃و﹏ ﹞︐﹢ن ﹞﹆︨︡﹢︋ ﹪د ﹋﹤ ﹞︧︐﹝︧﹈ ﹊︀﹨︀︫ ️﹞﹢ن و ﹞︡︋﹢ان آن

آ﹡︙﹤ در ا︨︐﹠︀د آن ︋﹤ ︠﹢د زر︑︪️ ﹋﹝︐︣ ︗︀ي ︑︣د︡ ا︨️ ﹞︖﹝﹤︻﹢

روز ︋﹢د .او را ز﹡︡﹈ )=ا﹨﹏ ︑︃و﹏( ﹡︀﹞﹫︡﹡︡︤﹞ .دك ︑ ️﹁︀﹫﹡ ﹪﹆﹫﹁﹢و

︨︣ود﹨︀ ﹪ا︨️ ﹋﹤ ﹎︀︑﹤ )﹎︀ت﹨︀( ﹞︡﹠﹞︀﹡﹩ش و ز︋︀ن ︨︣ودن آ﹡︀

︋﹤ ا︑︀م ︋︡﹋﹫︪︣﹁ ﹪و ﹎︣﹁︐﹤ ︫︡.

﹋﹤ ︋﹤ ︫︣ق ا︣ان ﹞︐︺﹚ّ﹅ ا︨️ ﹡︪︀ن ﹞﹪د﹨︡ ﹋﹤ ﹞ ︡﹛﹢و ﹞﹠︪︃ وي را

د﹍︣ي ﹞︀﹡﹢️ ا︨️ ﹋﹤ ︋︣︠﹑ف آ﹫︤﹞ ﹟دك د︀︑ ﹟زهاي ︋﹢د و از

﹨﹜ ︋︀︡ در ﹡﹢ا﹑﹁ ﹪﹇︫︣ ﹪ت ا︣ان – ︫︀︡ ︡ود ︠﹢ارزم –

﹞︖ ️﹫︨﹢آن روز ︗︤ ︔﹠﹢️ ︋﹤ ︻︀ر﹤ ﹡﹍︣﹁︐﹤ ︋﹢د ﹪﹡︀﹞ .در ︋︀︋﹏

︗︧️ .و ﹇︴︺︀ً ز﹞︀﹡ ︣︐︪﹫︎ ﹪از ︑﹤︺︨﹢ي ﹇﹚﹝︣و ︵﹢ا︿ ا︣ا﹡﹪︋︣︾ ﹪

﹞﹆︀رن ﹁︣﹞︀﹡︣وا ﹪اردوان ا︫﹊︀﹡︣﹇) ﹪ن  ٢م( ︋︡﹡﹫︀ آ﹞︡ و در ﹞﹫︀ن

– ﹞︀د و ︎︀رس ٦) .ق.م(

︮︀︋﹫︀ن ﹱ︣ﹷان ﹋﹤ ﹞︢﹨︉ ﹎﹠ ﹩︨﹢دا︫︐﹤ ︋︀﹛﹫︡ و ︨︍︦ ﹞︡︻﹢︊﹡ ﹪ت

آ﹡︙﹤ رو︫ ﹟ا︨️ زر︑︪️ اد︻︀ي ︑﹚﹆ ﹪و ﹪دا︫︐﹤ و ︠﹢د را ﹞︃﹞﹢ر

︫︡ و ︠﹢د را ﹁︀ر﹇﹚﹫️ ﹋﹤ ﹞︧﹫ و︻︡ه داده ︋﹢د ﹡︀﹞﹫︡ ﹤︣﹎ .در در︋︀ر

︋﹤ ﹡︪︣ د︻﹢ت و ︑︺﹚﹫﹜ ا﹨﹢را ﹞﹪دا﹡︧︐﹤ .ا﹨﹢را﹞︤دا ﹠︀﹡﹊﹤ از ﹎︀ت﹨︀

︫︀︎﹢ر ︨︀︨︀﹡ُ︣﹇ ﹪︑︡﹞ ﹪ب ︀﹁️ و ︨﹀︣﹨︀︫︣ ﹤︋ ﹪ق و ︾︣ب ﹋︣د و

︋︣﹞﹪آ︡ ︠︡اي ﹊︐︀ و آ﹁︣﹠﹠︡هي رو︫﹠︀ ﹪و ︑︀ر﹊ ﹪و ﹞ ِ︡︗﹢روز و

ر︨﹐﹢ن ︋﹤ آن د︀ر﹨︀ ﹁︨︣︐︀د ،ا﹞︀ ︻︀﹇︊️ ︋﹤ د︨️ ︗︀﹡︪﹫﹠︀ن ︫︀︎﹢ر و

︫︉ ︣﹨ ،دو︨️﹑︺︋ .وه زر︑︪️ او را آ︾︀ز و ا﹡︖︀م ﹞﹢︠﹪ا﹡︡﹤﹝﹨ .

︋﹤ ︑︣﹈ ﹞︡︋﹢ان ﹨﹚︀ك ︫︡ و ﹞︀﹡﹢️ ﹡﹫︤ ﹢ن ︋︀ ﹞︧﹫﹫️ ︑︺︀رض

﹫︤ از او ︫︣وع ﹞﹢︫﹪د و ﹨﹝﹤ ﹫︤ ︋﹤ او ︎︀︀ن ﹞﹪︀︋︡ و ︫︣ و

︗︡ي دا︫️ ﹨﹝﹤ ︗︀ در ︾︣ب – ﹨﹝︀﹡﹠︡ آ﹡︙﹤ در ا︣ان ︋︣ آن ﹎︫︢️

︸﹚﹝️ ﹡﹫︤ ﹢ن ﹡﹢ر و ︠﹫︣ ،آ﹁︣︡هي او︨️ و ︎︀داش ︠﹫︣ و ︫︣ ﹨﹜،

– ﹞﹢رد ﹡﹀︣ت و ︭︠︀︪﹫︪﹋ ️﹞﹢ن و ︻︀﹞﹤ي ﹞︣دم وا﹇︹ ︫︡ و ︵﹪

︋﹤ ﹊﹜ او︨️.

﹠︡ ﹇︣ن ︋﹤ ﹋﹚﹢︧﹠﹞ ﹪خ ﹎︪️ و ︻︀﹇︊️ ︗︤ در ﹡﹢ا︀︐︧﹋︣︑ ﹪ن و

﹇﹢ل ︋﹤ ︔﹠﹢️ ︋﹤ ا︐﹝︀ل ﹇﹢ي از ︑﹤︺︨﹢ي ﹞﹀﹢م »︑︀︋ ﹤﹋ «﹢در ذ﹨﹟

﹞︽︀︐︧﹛﹢ن ︋︀﹇ .︡﹡︀﹝﹡ ﹪در آ﹡︖︀ ﹡﹫︤ ︋︀ ︨﹆﹢ط ﹊ ️﹞﹢او︽﹢ر︀ن ︋︣اي

آر︀︀﹨﹩ي ︎﹫︩ از زر︑︪️ ︋﹢ده︡︎ ،︡ آ﹞︡ه و ﹞︡ت﹨︀ ︎︦ از او︀︋ ،

﹨﹝﹫︪﹤ ﹡︀︋﹢د ﹎︪️ )﹇︣ن  ٩م(.

ا﹡︐︪︀ر د﹠︩ در ﹞﹫︀ن ︵﹢ا︿ ا︣ان ︾︣︋︀﹞ – ﹪د و ︎︀رس︀﹆︻ ﹤︋ ،︡ و
﹞﹠︀︨﹈ ﹞︽︀ن ا︣ا﹡ ﹪در او︨︐︀ راه ︀﹁️ ،در ﹋﹑م ︠﹢د او ﹡﹫︧️.

را ﻊ ا ﺤﺎب ﻒ

؛

︋︀ري︀︽﹞ ،ن ︎︀ر︨ ﹤﹋ ﹪د﹠︀﹆︋ ﹟﹝︱︐﹞ ﹪︀ ﹪از آ﹫ ﹩﹠﹝︫ ﹟و ︑﹪﹝︑﹢
و ﹞︣ا︨﹜ ﹡︀︫ ﹪از ا︻︐﹆︀د ︋﹤ آ﹡﹫﹝﹫︧﹜ ﹋﹤ ︑﹝︧﹈ ︋﹤ ︨︣ و ︗︀دو از

﹋﹤ ︋︣︠ ﹪آ﹡︀ را ﹨﹝︀ن ا︮︀ب ر﹇﹫﹜ دا﹡︧︐﹤ا﹡︡︣﹨︀︸ ،اً ﹞︣︋﹢ط ︋﹤

﹛﹢ازم آن ا︨️ ،دا︫︐﹠︡︣﹫﹞ ،اثدار د ﹟زر︑︪️ ︫︡﹡︡ و ﹨﹜ از آن

دوران ︑︺﹆﹫︉ و ا︢اء ﹡︀﹫﹫︧﹞﹢ن در اردن ،د﹞︪﹅ ︀ اﹲ﹁︧﹢سِ ︑︣﹋﹫﹤

﹎︣﹁︐﹠︡ و ﹨﹜ ︋﹤ آن ا﹁︤ود﹡︡ .از ︭︠︀﹫︮﹢ت آ﹫ ﹟زر︑︪️ ا︻︐﹆︀د ︋﹤

ا︨️.

︪︣ و ﹞︺︀د – ﹞︡ت﹨︀ ﹇︊﹏ از آ﹡﹊﹤ در ︻﹆︀︡ ﹢د ︋﹤ ︻﹠﹢ان ا︮﹚ ﹪از

و ︮﹫︑︣ آن ا︨️ ﹋﹤ ︾︀ر ︮︀﹛﹫﹤ي ﹞︪︣ف ︋﹤ ︫︣ دﹲ﹞ﹱ︪﹅،

ا︮﹢ل ︫︣︺️ ︑﹚﹆﹢︫ ﹪د – و ﹡﹫︤ ﹇﹢ل ︋﹤ ا︠︐﹫︀ر و آزادي اراده در

︫︀دت﹎︀ه ︗﹝︺﹞ ﹪ﹳ︧﹚﹜ ا︨️ و ︾︀ري ﹋﹤ در ﹡︤د﹊︻ ﹪ﹳ﹝ﹷ︀ن

﹎︣ا︩ ︋﹤ ︠﹫︣ و ا︗︐﹠︀ب از ︫︣ ا︨️ و آ﹡︙﹤ ︋︺︡﹨︀ در ز﹞︀ن ﹞︐︺︤﹛﹤ از

︎︀﹫︐️ اردن ︋︀ د﹨︀﹡﹤اي رو ︋﹤ ︫﹝︀ل ا︨️ ︋﹤ ﹇︣﹠﹤ي ﹡︀﹞︩

آن ︨︣ ︋︣آورد – ﹡﹀ ﹅﹛︀︠ ︣﹫︔︃︑ ﹪در ا﹁︺︀ل ︻︊︀د – ﹞︊︀﹛︽﹤اي از ﹨﹝﹫﹟

﹞︣︋﹢ط ︋﹤ ا︮︀ب ر﹇﹫﹜ و ︾︀ر ﹡︤د﹈ ︫︣ اﹲ﹁︧﹢سِ در ا﹤﹫﹡﹢ي ︑︣﹋﹫﹤

ا︻︐﹆︀د او﹛﹫﹤ي ا︪︀ن ︋﹢د.

وا﹇︹ در ︨︀﹏ در︀ي اژه ﹤︋ ،ا︮︀ب ﹋︿ ﹞︣︋﹢ط ︋︀︫︡ .و ︗﹢ا﹡︀ن
︀ ︗﹢ا﹡﹝︣دان ﹋︿﹢﹡ ،ا﹝︀﹡︀ن ︫︣ آ﹡︖ِ﹚︦ ︋︀︫﹠︡ ﹋﹤ از دﹲ︨﹫﹢س،
٦

︀﹋﹜ رو﹞︣﹎ ﹪︐﹤ و ︋﹤ ︾︀ر ︎﹠︀ه آورده و ︨﹤ ﹇︣ن ︋︺︡ در ︀﹛﹪

درآ﹞︡﹡︡ و ︋﹤ آزارش ︎︣دا︠︐﹠︡ و ︻︀﹇︊️ در ︨﹀︣ي ﹋﹤ ︋﹤ اور︫﹚﹫﹜

﹞︊︺﹢ث ︫︡﹡︡ ﹋﹤ ا﹞︍︣ا︵﹢ر ︑﹢دو︨﹫﹢سِ ﹞︧﹫﹜﹊ ︫︣ ︣︋ ﹪

﹋︣د︵﹢︑ ،﹤ ﹇︐﹏ او را ﹫︡﹡︡ .آ﹡︙﹤ در ︑﹢ار ﹞︢﹋﹢ر ا︨️ ︋﹤ ︮﹚﹫︉

﹞﹩را﹡︡ و ا﹛︊︐﹤ در آ﹡︖︀ ﹡﹚﹤ي ﹋︪﹫︩ ︑﹢دور در ︀ل ︫﹊﹏﹎﹫︣ي

﹋︪﹫︡ن ﹋︧ ﹪ا︨️ ︋﹤ ﹡︀م او .در ︻﹫ ﹟ا︀︧﹫︻ ﹤﹋ ﹟ی وا﹇︺ ︦︎ ﹪از

︋﹢د ﹋﹤ ﹞﹠﹊︣ ﹞︺︀د ︗︧﹝︀﹡﹢︋ ﹪د و از ا ﹟رو ︠︡او﹡︡ ا︮︀ب ﹋︿ را

آن ︋︀ز ︋︣ ﹞︀در و ﹢ار﹢ن و ︐ ﹪د﹍︣ ︎﹫︣وان ︸︀﹨︣ ︫︡ه و ︋︀ ا︪︀ن

︋﹤ ︻﹠﹢ان ﹡︪︀﹡﹤ ﹁︨︣︐︀د و ︫︀︡ از آ﹡︖︀ ﹋﹤ ﹎﹜ ︫︡ن ︀ ︊︦ ا︪︀ن

︨ .﹤︐﹀﹎ ﹟ا ﹟وا﹇︺﹤ را در ︑︀ر ﹞︧﹫﹫️ ﹇﹫︀م ﹞.︡﹠﹞︀﹡﹪

در ︾︀ر ،در ﹨﹝︀ن ز﹞︀ن د︨﹫﹢س ︋︣ ﹛﹢﹇︣﹞ ﹪﹢م و در ﹋﹠︀ر ︾︀ر ﹡︭︉

︎︦ از ﹡︀︎︡︡ ︫︡ن ︻﹫︧ ﹪از ︑︀ر﹢ ،ار﹢ن و د﹍︣ ﹎︣و﹡︡﹎︀ن ︋﹤ او

︀ ﹞︡﹁﹢ن ︫︡﹤︐﹀﹎ ﹪︠︣︋ ،ا﹡︡ ا︪︀ن ا︮︀ب ﹋︿ و ر﹇﹫﹜

﹋﹤ ︋︀﹛︼ ︋︣ ﹊︭︡ ︑ ﹤︋ ︡﹡︫︡﹪﹞ ﹟و︻︶ و ︑︊﹚﹫︼ِ راه او ︎︣دا︠︐﹠︡.

)﹞︣﹇﹢م(ا﹡︡.

ا﹡︖﹝ ﹟ا︪︀ن دروا﹇︹ ﹡︧︐﹫︀︧﹫﹚﹋ ﹟ي ︑︀ر ﹞︧﹫﹫️ ا︨️
)﹋﹚﹫︧︀ي اور︫﹚﹫﹜( و ﹢ن ︋︣︠ ﹪از ﹢ار﹢ن ︋︣ ر︻︀️ د﹇﹫﹅
︫︣︺️ ﹞﹢︭︋ ﹪︨﹢ص ا﹞ِ︣ ︠︐︀ن ︑︃﹋﹫︡ ﹞︣﹋﹪د﹡︡︣︴︎ ،سِ ﹢اري

را ﻊ ﯽ

؛

︋﹤ ︫︣﹨︀ي ︨︀﹚ ﹪ر﹁️ و ﹋﹚﹫︧︀﹨︀︡︗ ﹪︡ ︑︃︨﹫︦ ﹡﹝﹢د و ا﹡︡ك

︻﹫︧︣﹞ ﹟︋ ﹩﹜ در روز﹎︀ري در ︫︣ ︋﹫️ ﹛﹜ در ︗﹠﹢ب اور︫﹚﹫﹜ ︋﹤

ا﹡︡ك ︋﹫﹍︀﹡﹍︀نِ ︾﹫︣﹞︐﹢ن را ﹡﹫︤ در دا︣هي ︗﹝︹ ﹞︧﹫﹫︀ن ︎︢︣﹁️

د﹡﹫︀ آ﹞︡ ﹋﹤ ﹁﹚︧︴﹫ ️︑ ﹟ا︫︽︀ل رو﹞﹫︀ن ︋﹢د﹢﹇ .م ﹢د ﹠︡ ﹁︣﹇﹤ي

و ا︧︣︑ ︒︻︀︋ ﹟︹ در ا﹡︐︪︀ر د︻ ︫︡ ︩︑﹢و ﹁︣﹇﹤ي ︾︀﹛︉ ﹋﹤ د﹍︣ ︋﹤

﹞︐︪︐️ ︋﹢د﹡︡ از ︗﹝﹚﹤ ﹁︧︣﹫︀ن ،ا﹨﹏ ︤م و ا︐﹫︀ط︫︡ ﹤︋ ،ت

﹋﹚ ﹪از ︫︣︺️ ﹢د ︗︡ا ︋﹢د ︋︭﹢رت د﹠﹤︮︣︻ ﹤︋ ︀︎ ﹏﹆︐︧﹞ ﹩

﹡︬﹎︣ا و ︨﹠︐ ️︑ ،﹪ر︀︨️ ﹋︀︑︊︀ن و ر︋︀﹡﹫︀ن ﹇﹢م؛ و د﹍︣

﹡︀د ︀︋ .ورود ︎ ﹤﹋ ︦﹛﹢از ﹁﹚︧﹀﹤ي روا﹇ ،﹪︊﹚﹋ – ﹪ا﹛﹫︀ت ﹡﹢﹠﹪

︮︡و﹇﹫︀ن️﹚︭﹞ ﹤﹋ ﹪﹠﹫︨︡﹆﹞ ،ا﹡︪︡ ﹪رؤ︨︀ي د﹠ ﹤︺﹞︀︗ ﹪را

︋︣اي ا ﹟د ،️︫﹢﹡ ︀︎﹢﹡ ِ﹟آ﹫﹫ ️﹫﹫︧﹞ ﹟︀ ﹞﹢︨﹢م ︋﹤ ﹞︧﹫﹫️ ︀

︑﹆︊﹫ ﹋︣ده از ﹎︣د ا︪︀ن ︎︣ا﹋﹠︡ه ︫︡ه︀︎ ﹤︋ ،كد﹠﹢︠ ﹪︩

﹞﹠︧﹢ب ︋﹤ ﹞︧﹫ ر︫︡ ︋︧﹫︀ر ︀﹁️ .ا﹛ ﹪︧﹫︻ ️﹫﹨﹢از ا ﹟ز﹞︀ن و

﹞.︡﹡︡﹫﹛︀︋﹪

︑ ︦﹛﹢︎ ︳︨﹢در ﹞︧﹫﹫️ راه ︀﹁️︎ .ﹳ﹏ ︨﹀︣﹨︀ي ︋︧﹫︀ر ﹋︣د و ﹨﹝﹤

از آ﹡︖︀ ﹋﹤ ﹞︀درش ﹇︊﹏ و ︋︺︡ از زا﹫︡ن او در ﹡︀︮︣ه از ︑﹢ا︋︹ ︗﹚﹫﹏

︗︀ ︋﹤ ︑︃︨﹫︦ ﹋﹚﹫︧︀ ︎︣دا︠️︤︋ .ر﹎︐︣︀﹫﹠︋ ﹟ن ﹞︢﹨︊︀︗ ﹪ن،

︨︀﹋﹢︋ ﹟د وي را ︻﹫︧︀ی ﹡︀︮︣ي )︗﹚﹫﹚︡﹫﹞︀﹡ (﹪ها﹡︡.

وا︑﹫﹊︀ن︀︫ ︣︋ ،د︑﹍︀ه او در رﹳم ︋﹠︀ ︫︡ه ا︨️.

﹢ن ︻﹫︧ ﹪﹍﹛︀︨ ٣٠ ﹤︋ ﹪ر︨﹫︡ ︑ ︳︨﹢﹫︀ی ︑︺﹝﹫︡د﹨﹠︡ه،

﹨﹠﹢ز ︮︡ ︨︀﹛﹢︋ ﹤︐︫︢﹍﹡ ﹪د ﹋﹤ ﹞︢﹨︉ ︻﹫︧﹢ي ﹋﹤ ﹨﹝﹤ ︗︀ در

︎﹫︽︀﹞︊︣ی ﹋﹤ آن روز﹎︀ر در ﹢ا﹛ ﹪رود اردن ︸﹢ر ﹋︣ده ︋﹢د و از

︨︣ا︨︣ ﹞﹝︀﹛﹈ روم ﹡︪︣ ︀﹁︐﹤ ︋﹢د ︑︡︡ي ︋︣اي ا﹞︍︣ا︵﹢ري ︑﹚﹆﹪

﹇︣︉ا﹛﹢﹇﹢ع ︋﹢دن ﹞﹚﹊﹢ت ︠︡ا ا﹡︢ار ﹞︣﹋﹪د ︡﹫﹝︺︑ ،داده ︫︡.

︫︡ ،و ا︫︣ ﹟وع ︨️﹎﹫︣ي ﹡︧︊️ ︋﹤ ﹞︧﹫﹫︀ن ︋﹢د︀﹊﹡ .ل و

﹫︣﹁ ﹪ز﹡︡ ذ﹋︣︀ و ︸︀﹨︣اً از ﹞︀در ︋︧︐﹤ي ︻﹫︧﹢︋ ﹪د .﹫ ﹪ز﹡︡﹎﹪

︻︢اب ا︪︀ن ﹋﹤ از ︲︊︳ ا﹞﹢ال و ﹇︐﹏ اُ︨﹆﹀︀ن و ﹋︪﹫︪︀ن ا︪︀ن ︑︀

︋﹤ ز﹨︡ و ا﹡﹆︴︀ع ﹞︢﹎﹪را﹡﹫︡ .از ︋︴﹢ن ︮︣ا﹨︀ي اردون ︋﹫︣ون آ﹞︡ه

﹇︐﹏︻︀م﹨︀ي ︗﹝︺ ﹪را ︫︀﹞﹏ ︋﹢د︣﹇ ،︉ دو︧️ ︨︀ل ︋﹤ ︵﹢ل

و ﹞︣دم را ﹞︣﹋﹪﹞ ﹤︷︻﹢د ︦︍︨ ،ا︪︀ن را ︋﹤ ︻﹑﹞️ ︑ ﹤︋﹢در رود

ا﹡︖︀﹞﹫︡ ︀︑ ،ز﹞︀ن ا﹞︍︣ا︵﹢ر ﹋﹠︧︐︀﹡︐﹫ .﹟و ︨︣ا﹡︖︀م ﹞︧﹫﹫️ د﹟

اردن ︾︧﹏ ﹞﹪داد ️︊﹇︀︻ .﹫︀︎ ︀︋ ﹪د︫︀ه ︗﹚﹫﹏ درا﹁︐︀د ﹋﹤ ︋︀

ر︨﹝ ﹪ا﹞︍︣ا︵﹢ري ︫︡ ٣٨٣) .م(.

﹨﹝︧︣ي ﹡︀﹞︪︣وع )زن ︋︣ادرش( و︮﹚️ ﹎︤︡ه ︋﹢د ﹟﹫﹝﹨ ،ا﹞︣ ︨︊︉

در آ︾︀ز﹑﹫﹊︪︑ ،ت ﹋﹚﹫︧︀﹨︀ ︋︧﹫︀ر ﹞︪﹢ﹷش و ︋﹢︋ ﹜︷﹡﹪د﹜﹋﹜﹋ ،

︊︦ و ﹇︐﹏ وي ﹎︪️.

︗﹢ا﹞︹ ﹞︧﹫ ﹪در ﹨︣ ﹋︖︀ ﹋﹤ ︋﹢د﹡︡ ︋︣اي ︑﹠︷﹫﹜ ا﹞﹢ر ︠﹢د ︫﹢را ﹪از

﹇︣︉ﹲ ز﹞︀﹡ ﹤﹋ ﹪﹫ ﹪در ︋﹠︡ ︫︡ ﹏﹫﹚︗ ﹤︋ ﹪︧﹫︻ ،آ﹞︡ و ︋﹤ ︋︪︀رت

﹞︐﹆︡﹞︀ن ︑︪﹊﹫﹏ داده ،﹈ ︑ ﹟ر﹫︦ در رأس آ﹡︀ ﹇︣ار داد﹡︡ ﹋﹤ او را

︠︡ا ﹞ ،﹤︷︻﹢و ︋﹤ ﹇︡رت او ﹞︺︖︤ه ﹋︣د .دوازده ﹢اري ︀﹁️ و ︋﹤

»ا︨﹆︿« ﹡︀﹞﹫︡﹡︡︀︨ ︡︮ ﹤﹋ ﹪﹞︀﹍﹠﹨ .ل از ﹞﹫﹑د ﹞︧﹫ ﹞️︫︢﹎﹪

ا︑﹀︀قِ آ﹡︀ ︋﹤ ︨﹫︀️)ر︪﹤ي واژهي ﹞︧﹫( و و︻︶ ︎︣دا︠️.

﹈ ︨﹚︧﹚﹤ ﹡ ︀﹨﹤︐︫﹢و آداب ︋﹤ ︎﹫︣وي از دا︣هي ﹋︐︉ ︻︡ ︻︐﹫﹅

︠﹢اصﹷ ﹢د ،آ﹡︀ ﹋﹤ ︮︀︊︀ن د ﹟و د﹡﹫︀ ︋﹢د﹡︡ ︻﹚﹫﹤ او ︋﹤ ا︻︐︣اض

)︮︿ ا﹡︊﹫︀ء ﹢د( ︋﹢︗﹢د آ﹞︡ و ︋﹤ ︻︡ ︗︡︡ ﹞﹢︨﹢م ︫︡ .ا﹠︀
٧

︫︀﹞﹏ ا﹡︖﹫﹏ ﹞ﹱ︣﹇ُ︦ ، ،︀﹠﹢ر︨︀﹐ت ︎﹛﹢ﹲ︦︣︴ِ︎ ،ﹳس و ︺﹆﹢ب و

رو︀﹡﹫﹢ن ا﹡︴︀﹋﹫﹤ ﹡︍︢︣﹁︐﹠︡ و ﹎﹀︐﹠︡ ︻﹫︧︀ی ︑︀ر︣﹁ ﹪دي از ا﹁︣اد

ا﹡︖﹫﹏﹨︀ي ﹞ﹱ︐ ﹪و ﹛ .︡﹠︫︀︋﹪﹞ ︀﹇﹢ا﹠︀ ﹨﹝﹤ ︀ ︑︀ر ز﹡︡﹎﹫︧﹞ ﹪ا﹡︡

︋︪︣ ا︨️ ﹋﹤ ﹋﹚﹝﹤ي ا﹛ ﹪در ︎﹫﹊︣ او ︗︀ي ﹎︣﹁︐﹤︀︾﹢︾ ، ﹤︋ ﹪راه

﹋﹤ ﹞︐︱﹝︣﹫︨ ﹟هي او ︋﹢د﹡︡ ︀ ︋︣دا︫️﹨︀ي ﹡︧︐﹫︀﹫﹫︧﹞ ﹟ن از

ا﹡︡ا︠︐﹠︡ ﹋﹤ ︗︀︤ ﹡﹫︧️ ﹞︣﹜ را »﹞︀در︠︡ا« ︋﹢ا﹡﹫﹜ و ﹞︀ل ا︨️ ﹋﹤

﹞︧﹫ و ︎﹫︀م د︻﹢ت وي.

ز﹡ ﹪از ا﹁︣اد ︋︪︣ ﹡︧︊️ ︋﹤ ذات ا﹛︀﹞ ️﹛︀ ﹪دري ︀︮﹏ ﹋﹠︡.

﹛﹆︉ ﹋︀︑︀﹠︺﹞ ﹤︋ ﹈﹫﹛﹢ي ︗︀﹡ ﹪︀ ︻︀م﹢︋︣﹞ ،ط ︋﹤ ︋︡﹡﹤ي ا︮﹚﹪

﹡︀﹎︤︣ ︋︀ز ︫﹢را ﹪د﹍︣ ا︀︋ ﹟ر در ﹋︀﹛︧︡ون وا﹇︹ در آ︨﹫︀ي ︮︽﹫︣

﹋﹚﹫︧︀ي ﹞︧﹫ ﹪ا︨️ ︀︑ .اوا︨︳ ﹇︣ن دوم ﹞﹫﹑دي ﹋﹚﹫︧︀ي ﹋︀︑﹈﹫﹛﹢

︫﹊﹏ ﹎︣﹁️ و ︎︦ از ﹞︊︀︓︀ت ︋︧﹫︀ر ا︻︐﹆︀د﹡︀﹞﹤اي ︋﹤ ︑︭﹢︉ ر︨﹫︡

﹞﹤︧︨﹣اي ﹍︀﹡﹤ و ﹞︐︪﹊﹏ ︋﹢د و﹛︣︋ ﹪اي ا︀﹠︙﹝﹨ ﹤﹋ ﹟ن وا︡ و

﹋﹤ ︑︀﹋﹠﹢ن ︋︀﹇ ﹪ا︨️ ) ٤٥١م(.

︻︀م ︋﹝︀﹡︡ ﹐زم ︋﹢د ﹋﹤ ﹡﹤ ︑﹠︀ در ︋︣ا︋︣ د︫﹝﹠︀ن ︠︀ر︗ ﹤﹊﹚︋ ﹪در ︋︣ا︋︣

︀︮﹏ ا︡︠ ﹜﹨ ً︀︐﹆﹫﹆ ﹫︧﹞ ،﹤﹋ ﹟ا︨️ و ﹨﹜ ︋︪︣ ،از﹛ ﹪ا﹞︀ زاده

﹁︣﹇﹤﹨︀ي ︋︡︻️﹎︢ار ﹋﹤ در دا︠﹏ د﹢︗﹢︋ ﹫︧﹞ ﹟د آ﹞︡ه ︋﹢د﹡︡

︫︡ه .و ا ﹟دو ﹞︀﹨﹫️ ︋︡ون ︑︣﹋﹫︉ و ا﹞︐︤اج ︑﹢أ﹞︀ن در او ﹞﹢︗﹢د﹡︡.

﹞﹆︀و﹞️ ﹡﹝︀︡ .از ︗﹝﹚﹤ ﹡︧️﹤﹇︣﹁ ،ي ﹎﹠﹢﹞ ﹪︨﹢رد ︑﹊﹀﹫︣ ﹇︣ار

︮︡ور ا ﹟ا︻︐﹆︀د﹡︀﹞﹤ ﹞︀﹡﹠︡ ا︻︐﹆︀د﹡︀﹞﹤ي ﹡﹫﹆﹫﹤ ︋︣اي ﹞︧﹫﹫︀ن ︾︣︋﹪

﹎︣﹁️︣︵ ︀﹨﹪︨﹢﹠﹎ .﹆︐︣﹎﹤﹀︧﹚﹁ ﹪ا ︋﹢د﹡︡ ﹋﹤ ﹋︀︖︋ ︡﹡︡﹫︫﹢ي ︎︦﹛﹢

︎﹫︣وزي در︪︠︀﹡﹢︋ ﹪د ،از ا﹠︣و آن را ︋﹪در﹡﹌ ︎︢︣﹁︐﹠︡ ا﹞︀ در

﹋﹤ ﹊﹝️  ﹪﹡︀﹡﹢را در ا﹡︪︡﹤ي ﹞︧﹫ ﹏ ﹋︣د ﹫︧﹞ ،را آ︠︣﹟

﹋﹚﹫︧︀﹨︀ي ا︨﹊﹠︡ر﹤ ﹋﹤ ﹞︐﹊﹚﹝︀ن ﹞︧﹫ ︀︋ ﹪ا﹁﹊︀ر ︻﹝﹫﹅ ︫︣﹇﹪

﹞︷︣ ﹁﹚︧﹀﹤ ﹞︺︣﹁ .︡﹠﹠﹋ ﹪ا︪︀ن ﹇︀﹏ ︋﹤ ︎︧︐ ﹪و رذا﹛️ د﹡﹫︀ ︋﹢د﹡︡

آ︫﹠︀ ︋﹢د﹡︡ ا︡﹫﹆︻ ﹟ه را ا︻︐﹆︀د ︋﹤ ︑﹠︀﹇︰ دا﹡︧︐﹤︣﹞ ،دود ︫﹝︣د﹡︡.

︋﹤ ﹎﹤﹡﹢اي ﹋﹤ ︐︡︠ ﹪او﹡︡ د︨️ ︋﹤ ︠﹚﹆️ ﹠﹫﹪﹝﹡ ﹪﹝﹛︀︻ ﹟︀زد

آ﹡︀ ︋﹤ ﹞︤﹫﹁﹢﹡﹢︧️﹨︀ ﹞︺︣وف ︫︡﹡︡ و ﹋﹚﹫︧︀﹨︀ي ﹇︊︴ ︭︣﹞ ﹪و

︎︦ ا ﹟﹢ه – ︠︡اي ﹢د – ا︨️ ﹋﹤ ︻︀﹛﹜ را ︠﹚﹅ ﹋︣ده ﹡﹤ ︠︡اي

︊︪﹤ و ︺﹆﹫︋﹢ۀ ︫︀م و ار﹞﹠︧︐︀ن ︑︀ ا﹞︣وز ︎﹫︣و ا︡﹫﹆︻ ﹟ها﹡︡.

﹞︧﹫.

ر︨﹜ ر﹨︊︀﹡﹫️ ﹡︧︐﹫︀︋ ﹟ر در ﹞︭︣ ︑ ︳︨﹢آ﹡︐﹢﹫﹡﹢س ︎︀﹤ ﹡︀ده ︫︡ و

︎︀︨ ﹋﹚﹫︧︀ ︑︪︣︹ ︻︡ ︗︡︡ ︋﹢د︣︑ :︣ ﹇︀﹡︀︐﹋ ِ﹪﹡﹢ب ﹞﹆︡س و

﹞﹠︖︣ ︋﹤ ︑︪﹊﹫﹏ د︣﹨︀ ﹎︪️ ︦︎ .از آن ︨﹆﹢ط ﹇︡رت روم ︑︳︨﹢

︵︣د ︗︤ آن.

ا﹇﹢ام ژر﹞ ﹟در ارو︎︀ي ︾︣︋ ﹪و د﹎︣﹎ ﹪﹡﹢و︲︹ ﹞︺﹫︪︐︣﹞ ﹪دمِ آن

﹞︡︑ ︨︣ ︣︋ ︡︺︋ ﹪روا︋︳ »ا︋ ﹟و أب و روحا﹛﹆︡س« ا︠︐﹑ف ︫︡،

︨︀﹞︀ن ،در ﹎︧︐︣ش ﹁︣﹨﹠﹌ د︣﹡︪﹫﹠ ﹪در ارو︎︀ ︑︃︔﹫︣ ︋︧︤ا ﹎︢ا︫️.

﹋︪﹫︪ ﹪آر﹢س﹡︀م ﹪︧﹫︻ ،را ﹞﹚︀ ﹪﹇﹢دث و از ﹡﹫︧️ ︋﹤ ﹨︧️

رو﹡︡ ا︫︐﹆︀ق ﹋﹚﹫︧︀ ︋﹤ ︫︣ق و ︾︣ب )ار︑﹢د﹋︦ و ﹋︀︑ ︦︎ (﹈﹫﹛﹢از

آ﹞︡ه دا﹡︧️ ﹋﹤ ︻﹠︭︣ او ︋︀ ︻﹠︭︣ ا﹛︣﹁ ️﹫﹨﹢ق دارد .در ︎﹐︀︋ ﹪

﹝﹚﹤ي ﹞︧﹚﹝︀ن﹨︀ ︋﹤ روم ︫︣﹇ ﹪و ا︻︐︣اض ﹞︧﹫﹫︀ن ︫︣﹇– ﹪

﹎︣﹁︐︀︖﹠︗ ﹟ل﹢︫ ،راي ﹡﹫﹆﹫﹤ ︑︪﹊﹫﹏ ︫︡ و ︋﹤ ︑︭﹢︉ ا﹋︓︣️ ر︨﹫︡

︑️ ︑︃︔﹫︣ ﹞︧﹚﹝﹫︡﹆︑ ﹤︋ – ﹟︦ ︑﹝︓︀ل ﹞︧﹫ آ︾︀ز ︫︡.

﹋﹤ ﹞︧﹫ از ذات ﹅ ،و ︋﹠︀︋︣ا ﹟از﹛ ﹪ا︨️ ٣٢٥) .م(

ا﹞︍︣ا︵﹢ر ﹋﹤ ︑︐﹍︀﹨︩ در ﹇︧︴﹠︴﹠﹫﹤ ︋﹢د ﹡︭︉ ︑︭︀و︣ در ﹋﹚﹫︧︀﹨︀

﹠︡﹢︵ ﹏︧﹡ ﹟ل ﹋︪﹫︡ ︑︀ ﹞︭﹤︋﹢ي ﹁﹢ق ︗﹠︊﹤ي ︑﹆︡ﹷس ︀﹁️ و

را ﹇︡︾︣﹋ ﹟د و ا︨﹆︿ رﹳم ﹋﹤ ︋﹢ا︨︴﹤ي ︋︣︑︣ي آرا﹞︀﹨︡︮ ﹪︵ ﹤﹋ ﹪

﹎︣﹤ در ︫﹢را ︦︎ ﹪از ︫﹢راي ﹡﹫﹆﹫﹤ ︻︊︀رت ﹁﹢ق را ︋﹤ ﹞︧﹫

︨︀ل ︋︣ ﹞﹠︭︉ ا︨﹆﹀︀︨ ﹪︣ ︫︣﹨︀ ︎﹫︡ا ﹋︣ده ︋﹢د︀︎ ،پ )︎︡ر( و

﹨﹝︀﹡﹠︡)︀ ︫﹫︺﹤( ︠︡او﹡︡ ا︨️ ︑︭﹫ ﹋︣د﹡︡ و﹛﹢︫ ﹪راي ︋︺︡︑︣ ︋︀ز

︗︀﹡︪﹫ ﹫︧﹞ ﹟دا﹡︧︐﹤ ﹞ ،︫︡﹪ا﹞︍︣ا︵﹢ر را ︑﹊﹀﹫︣ ﹋︣د.

آن را ︋︭﹢رت اول ︋︀ز﹎︣دا﹡︡.

︫﹢راي رو︀﹡﹫﹢ن ︫︣ ﹇︧︴﹠︴﹠﹫﹤ ﹡﹫︤ ︎︀پ را ︋﹤ د﹛﹫﹏ ﹁︺︀﹛﹫️
و

︨﹫︀︨﹢﹊﹞ ،﹪م ︋﹤ ︠︴︀ ︨︀︠️ ) ٨٧٦م( .و ا﹢︐﹁ ﹟ا در وا﹇︹ ﹅

︋︡﹠﹍﹤﹡﹢

در

︻﹫︧﹪

دو

︻﹠︭︣

ا﹛(️﹫﹆﹛︀︠)️﹫﹨﹢

ا﹡︧︀﹡﹫️)﹞﹚︀﹇ (️﹫﹇﹢﹏ ︫︡﹡︡ ﹋﹤ ﹞︧﹫ ︑﹢أ﹞︀ن وا︗︡ ﹨︣ دو ا︨️.

﹊ ︀︧﹫﹚﹋ ︣︋ ﹅﹚︴﹞ ️﹞﹢را از ︎︀پ ︨﹚︉ ﹋︣د︣︠﹔︀︋ .ه ︗︡ا ﹪و

︋﹠︀︋︣ا ﹟ا﹛︡︎ ️﹫﹨﹢ر ︧︣︎ ،و روحا﹛﹆︡س ﹈ ︗ ︣﹨﹢︀ ذات و﹛ ﹪در

ا﹡﹀︭︀ل ﹡︀ ﹟﹫︋ ﹪دو ﹋﹚﹫︧︀ در ︨︀ل  ١٠٥٤م ︋︀ ︑﹊﹀﹫︣ ︎︀پ ︋︴︣﹅

︨﹤ ﹞︷︣ ا︨️؛ ︀ ﹈ ﹞﹀﹢م در ︨﹤ ﹞︭︡اق ،︀ ﹈ ﹞︀﹨﹫️ ︋︀ ︨﹤

﹇︧︴﹠︴﹠﹫﹤ را و ﹞﹚︡ دا﹡︧︐ ﹟او ︎︀پ را﹢﹇﹢︋ ،ع ︎﹫.️︨﹢

﹨﹢️.

︎︦ از ︑︭︣ف ﹞﹝︀﹛﹈ ︫︣﹇ ﹪و ︨﹆﹢ط ﹇︧︴﹠︴﹠﹫﹤ ︑،﹟﹫﹝﹚︧﹞ ︳︨﹢
﹞︣﹋︤ ﹋﹚﹫︧︀ي ︫︣﹇ ﹤﹋ ﹪آن را ار︑﹢د﹋︦ ﹞ ﹤︋ ︡﹠﹞︀﹡﹪رو︨﹫﹤ ﹞﹠︐﹆﹏
٨

﹎︪️ .دو ﹋﹚﹫︧︀ي ار︑﹢د﹋︦ و ﹋︀︑ ︤︗ ﹈﹫﹛﹢در ﹞︧﹚﹤ي ︻︭﹝️ ︎︀پ

و︥ه در دو﹛️︫︣﹨︀ي ﹞︐﹝︡ن ا︨️ – ︋︀ و︸﹫﹀﹤ي ﹡︷︀رت ︋︣ آ﹫︀﹨﹟

و ︎︀رهاي ﹞︣ا︨﹜ د﹠︣︽︗ ︣︐︧︋ ﹤︋ ︣︐︪﹫︋ ﹤﹋ ﹪ا﹁﹫︀ي ﹞﹏ ﹞︣︋﹢ط

و ﹞﹫︀﹡︖︣﹎﹪ي ﹞︣دم ︋︀ ︠︡ا︀ن – ﹡﹍︧︣︐﹤ ﹡﹝﹢︫﹪د.

ا︨️︀﹀︑ ،و︑︀﹫﹠︋ ﹪د︡﹡ ﹜﹨ ︀︋ ﹟ار﹡︧︡﹞ .﹚﹤ي ︑﹝︓︀ل ﹡﹫︤ ︋︺︡﹨︀ در

در ﹡﹍︀﹨ ﹩ا︠︐︭︀︮ ︣︑﹩را︗︹ ︋﹤ ︫﹝ ،︀﹨﹟در ﹇︊︀﹏ آ︨﹫︀ي ﹞︣﹋︤ي و

﹋﹚﹫︧︀ي ار︑﹢د﹋︦ ﹏ و ﹁︭﹏ ︫︡ و ا﹋﹠﹢ن ︗︤ ︑﹀︀وتﹲ ︨︊﹈ﹲ

︫﹝︀ل︑︣ در ﹇︊︀﹏ ا︨﹊﹫﹝﹢ي ︨﹫︊︣ي︀︗ ﹤︋ ︣︐︪﹫︋ ﹈︨︀﹠﹞ ،دو﹎︣ي

﹞︺﹝︀ري ،ا︠︐﹑﹁ ﹩د﹍︣ي ﹞﹫︀ن ا ﹟دو ﹁︣﹇﹤ ︋﹤ ︪﹜ ﹡﹝﹢︠﹪رد.

﹞﹫﹏ ﹋︣ده︀﹀︫ ،د﹨﹠︡ه ﹋﹤ آ﹡︖︀ ︫﹝︡﹫﹞︀﹡ ﹟ه ﹞﹢︫﹪د ︎︦ از ︵﹪
ر︀︲︀︑︀﹡ ﹤﹋ ﹪️ آن ︑︖︣︋﹤ي ︫︊﹤ ﹞︣گ در ﹞﹢ا︗﹤ ︋︀ ارواح ا︨️،
︋﹤ ﹇︡رت ︑︧﹫︣ ارواح و ﹡﹀︣ ﹟︀ ︫﹀︀ د︨️ ﹞﹪︀︋︡ ﹟﹝︫ .در ﹇︊﹫﹚﹤

را ﻊ ادﯾﺎن َﺪَوی

:

﹁︣دي ﹇︡ر︑﹝﹠︡ ا︨️ ﹋﹤ از او ︢ر ﹞ ︡﹠﹠﹋﹪و ︀ري ﹞.︡﹠︊﹚︵﹪

از ︋︣ر︨ ﹪ا﹡︪︡﹤﹨︀ي ﹋︀﹡﹢ن﹨︀﹢﹠﹨ ﹤﹋ ﹪ز در آ﹡︖︀ ا ﹟اد︀ن ︋︀﹇﹪

در ا ،﹅︵︀﹠﹞ ﹟ارواح و ا︻︐﹆︀د ︋﹤ ︑︃︔﹫︣ آ﹡︀ در ︨︣﹡﹤︗﹢︑ ︀﹨️︫﹢

﹞︀﹡︡ها﹡︡ ﹡︐﹫︖﹤ي ﹞﹝︣﹎﹪﹞ ﹏︮︀ ﹪دد :ا﹠﹊﹤ ا ﹟د ﹤ – ︀﹨﹟در

ز︀دي را ︋﹤ ︠﹢د ﹞︺︴﹢ف ﹋︣ده ا︨️ ﹤﹋ ﹤﹡﹢﹍﹡︀﹝﹨ .در ارو︎︀ي ︎︦ از

﹇︊︀﹏ ﹎﹢﹎︀﹡﹢ن آ﹁︣﹆︀ و ﹤ در ︨︣︠︍︀︐︨﹢ن د﹡﹫︀ي ︗︡︡ و ﹤ در

ر﹡︧︀﹡︦ ﹇﹢ا﹡﹫ ﹟و ﹞﹢︗﹢دات ︵︊﹫︺︀﹞ ِ﹪دي ﹋︀﹡﹢ن ︑ ﹤︗﹢ا﹡︪︡﹤﹨︀

︫﹝﹠︀ي ︑︣﹋︧︐︀ن و ︨﹫︊︣ی ︀﹀︑ -و︑ ︤︗ ﹪در آداب و ﹞﹠︀︨﹈ ﹡︡ا︫︐﹤،

︋﹢ده ا︨️.

︮﹢رت﹨︀ي ﹞︐﹚︿ ﹈ د ﹟وا︡ا﹡︡.

را︗︹ ︋﹤ ﹞︣دم آ﹁︣﹆︀ ،ا︪︀ن آ︫﹊︀را ﹞︢﹨︊﹪ا﹡︡ .اد︀ن ︨﹠︐﹪

﹞︓﹑ً در آ﹁︣﹆︀ ︋︖︤ ﹞﹠︀︵﹅ ︫﹝︀﹛ ﹪و ︫︣﹇ ﹤﹋ ﹪ا︨﹑م ︎︀ ﹡︀ده و ﹡﹫︤

آ﹁︣﹆︀ ﹪ـ ﹎︣﹤ در ﹇︀﹛︉ ︋﹫︩ از ﹨︤ار ﹇︊﹫﹚﹤ ︋︀ ︎︀رهاي ︑﹀︀وت﹨︀ـ

﹞﹠︀︵﹅ ︗﹠ ﹪︋﹢و ︾︣︋ ﹤﹋ ﹪ا﹋﹠﹢ن ﹞︧﹫﹫️ ﹎︧︐︣ش ︀﹁︐﹤ ،در ︨︀︣

﹨﹝﹍ ،﹪در ︑﹝︀م ︋︩﹨︀ي ز﹡︡﹎﹢﹀﹡ ﹪ذ دار﹡︡﹑︋ .ف ﹞︧﹫﹫️ ︀

﹡﹢ا︣﹞ ،﹪دم در ﹇︀﹛︉ ﹠︡ ︮︡ ﹇︊﹫﹚﹤ ﹋﹤ ︗﹝︺﹫️ آ﹡︀ از ﹠︡ ده ﹨︤ار

︋﹢د︧﹜ ﹨﹫︘ ︑﹝︀︤ي ︋﹫ ﹟ا﹞︣ ﹞﹆︡س )د﹠ (﹪و د﹡﹫﹢ي )︾﹫︣﹞﹆︡س(،

︑︀ ﹠︡ ده ﹡﹀︣ ﹞︐︽﹫︣ ا︨️ ﹞﹪ز﹠︡︀︪﹋ .ورزي ،دا﹞︍︣وري و ︫﹊︀ر در

︋﹫﹢ ﹟زه﹨︀ي ﹞︀دي و ﹞︺﹠﹢ي ز﹡︡﹎﹢︠﹪﹝﹡ ﹜︪ ﹤︋ ﹪رد .﹈

﹎︧︐︣هي ︗︽︣ا﹁﹫︀︣︎ ︉︊︨ ﹤﹚﹫︊﹇ ﹪ا﹋﹠︡﹎﹢﹡ ﹤︋ ️﹫︺﹝︗ ﹪ي ا︨️ ﹋﹤

آ﹁︣﹆︀ ︫︡︀︋ ﹤﹋ ︀︖﹋ ︣﹨ ﹪د ﹟او ﹨﹝︀﹡︖︀︨️ .او د﹢︠ ﹟د را ︋﹤

در آن ﹡﹢ا ︀︑ ︤︖︋ – ﹪ا ﹟اوا︠︣ – از ︑﹝︡ن و ︫︣﹡︪﹫﹠︣︊︠ ﹪ي

﹞︤ر︻﹤ ﹞︣︋﹪د ︀ آن را ︋﹤ ﹞﹫﹝︀﹡ ﹪︀ ﹞︣ا︨﹜ ︑︡﹁﹫﹠︣﹋ ️﹋︫︣ ﹤﹋ ﹪ده.

﹡﹫︧️ و ﹨﹜ از ا﹠︣و ︵︊﹆︀ت ﹞︐﹚︿ ﹋﹤ ﹐ز﹞﹤ي ز﹡︡﹎︡﹝︐﹞ ﹪ن ا︨️

︗︀﹞︺﹫️ د﹤﹡﹢﹍︋ ﹟اي ا︨️ ﹋﹤ ز﹡︡﹎︡︋ ﹪ون ﹞︢﹨︉ ︋﹤ ︵︣د ︫︬

︋﹤ ︪﹜ ﹡﹝﹢︠﹪رد و دروا﹇︹ ﹨﹝﹤ي ا﹁︣اد ﹇︊﹫﹚﹤ ︣﹨ ،﹈ ﹨﹝﹤ ﹋︀ره ـ

از ﹋﹏ ﹫︀ت ︗︀﹞︺﹤ ﹞﹠︖︣ ﹞﹢︫﹪د.

︫﹊︀ر︀︪﹋ ،﹪ورز ،دا﹞︍︣ور ،ا︋︤ار︨︀ز﹢︖﹍﹠︗ ،ـ ا﹡︡ .و در ﹨﹝﹤ ︗︀

︋﹤ ︠﹑ف ︗︀ن ﹞︐﹝︡ن ﹨﹫︘ ﹡﹢ع ا︻︐﹆︀د﹡︀﹞﹤اي و︗﹢د ﹡︡ارد ﹤﹊﹚︋ ،در

﹡︷︀م ا︗︐﹝︀︻︀︷﹡ ،︀﹠︑ ،﹪مِ ︋︣︑︣ي آ﹡﹊﹤ ︨﹠︩ ︋﹫︪︐︣ ا︨️ ︋︣

︻﹢ض ،ا︮﹢ل ︻﹆︀︡ در ﹇﹚︉﹨︀ي ا﹁︣اد ﹡﹢︫﹪﹞ ﹤︐︫﹢د و ﹨︣ ﹋︦،

︗﹢ا﹡︐︣﹨︀ ﹞ ︫︡︀︋﹪و ر﹨︊︣يِ ر﹫︦ ﹇︊﹫﹚﹤ ﹡﹫︤ از ︫﹊﹏

︋︀وري ز﹡︡ه از د﹢︠ ِ﹟د او︨️.

﹞︭﹚️ا﹡︪︡ ِ﹪ر︩ ︨﹀﹫︡ﹲ ﹇﹢م ︎︀ ﹁︣ا︑︣ ﹡﹝︀︷﹡ ﹟﹫﹝﹨ .︡﹡﹪م

اد︀ن ︨﹠︐﹢﹝︪﹡︀︗ ﹪ل ﹡﹫︧︐﹠︡ آ﹡︀ ﹇ ﹪﹞﹢و ﹇︊﹫﹚﹤اي ا﹡︡ ︣﹨ .د﹟

ا︗︐﹝︀︻ ︣︐︧︋ ﹤﹋ ﹪د ﹟ا︪︀ن ا︨️ در ﹞﹫︀ن ︨︣︠︍︀︐︨﹢ن و ﹡﹫︤ ︑︣﹋︀ن

﹞︡ود و ﹞︭﹢ر در ﹞﹫︀ن ﹞︣د﹞ ﹪ا︨️ ﹋﹤ در ︋﹫ ﹟آ﹡︀ن ر︫︡ ︀﹁︐﹤.

آ︨﹫︀ي ﹞︣﹋︤ي و ﹡﹫︤ ا︨﹊﹫﹝﹢︠﹪﹞ ﹜︪ ﹤︋ ︀﹨﹢رد و ا﹛︊︐﹤ در ﹨﹝﹤ي

آ﹡︀ن ﹞︊ّ︪︣﹠︣︋ ﹪اي ︑︊﹚﹫︼ ︎﹫︀م ︠﹢د ﹡︡ار﹡︡ .ا ﹟اد︀ن ﹡﹤ ︋﹠﹫︀﹡﹍︢ارا﹡﹪

ا﹢︗ ﹟ا﹞︹ ︋﹤ ا﹁︣ادي ︋︣﹞﹢︠﹪ر﹜ ﹋﹤ ︮︣ف﹡︷︣ از آ﹡﹊﹤ ا︪︀ن را ﹤

دار﹡︡ و ﹡﹤ ا︮﹑ح﹎︣ا﹡︡﹡ ︣︷﹡ .﹪ا︫︐ ﹤︐︫︢﹎ ﹤︋ ﹟و ا︨︐﹆︣ار ︀ل﹡﹍︣ي

︋﹠︀﹞﹫﹜︀﹋ ،ر︋︣د ﹞︪︐︣﹋︣︋ ﹪اي ︗︀﹞︺﹤ ︠﹢د دار﹡︡︀﹀︫ :د﹨﹠︡ه.

در ︗﹢ا﹞︹ ا︪︀ن︡︻ ،م ﹡﹫︀ز ︋﹤ آ﹠︡ه و ﹡﹫︀﹡︪︡﹫︡ن را︗︹ ︋﹤ آن،

ا﹛︊︐﹤ ︫﹀︀د﹨﹠︡ه ︋﹤ ا﹇︐︱︀ي ︵︊︹ ︀ ︑︣︋﹫︐︩ ﹞﹢︑﹪ا﹡︡ ︾﹫︊﹍﹢،﹪

︋︭﹢ص آ﹠︡هي دور ﹋﹤ ﹐ز﹞﹤ي ︗︀﹞︺﹤ي ︫﹊︀ر ﹪ـ ﹋︪︀ورز ا︨️

︋︀ران︨︀زي︀︗ ،دو︣﹫﹎﹟︗ ،ي و ︐︡﹨ ﹪ا️ ︋﹤ ︨︣ز﹞﹫ ︣﹝︔︣︎ ﹟را ﹡﹫︤

در آ﹡︀ ︋﹢︠﹩﹞ ﹜︪ ﹤︋ ﹩︋﹢رد .ا﹞﹫︡ ︋﹤ آ﹠︡ه ︀ ︨︺︀دت ﹞︺﹠﹢ي در

︻︡هدار ︋︀︫︡︀﹀︫ ﹤︣﹎ .د﹨﹠︡ه در ﹞﹫︀ن ﹇︣︐﹞ ︩﹞﹢م ︀ ﹎︀﹨︀ً

﹇︀﹛︉ ﹞︺︀د ︀ ︐︨︣ ﹪ا﹡︖︀مِ ︑︀ر در ا︪︀ن ︋﹤ ︪﹜ ﹡﹝﹢︠﹪رد.

﹞﹆︡س ا︨️ ا﹞︀ ﹨︣﹎︤ ︋﹤ او ︋﹤ ︪﹜ ﹈ رو︀﹡ ﹤﹋ ﹪دارای ﹞﹠︭︊﹪
٩

﹎︣﹤ ا︻︐﹆︀د ︋﹤ ادا﹞﹤ي ز﹡︡﹎ ︦︎ ﹪از ﹞︣گ در ︑﹝︀م ا︪︀ن و ﹡﹫︤ در

︑︡﹫﹢ي ا︨️ ﹤︣﹎ .در ﹞﹠︀︨﹈ﹲ ︫﹊︣ ﹡︧︊️ ︋﹤ ا︡︠ ﹟اي وا︡

︗﹢ا﹞︹ ︨︣︠︍ ️︨﹢﹈ ا︮﹏ ﹞︧﹚﹜ ا︨️.

﹞︐﹚︿ا﹡︡ ا﹞︀ ﹨﹝﹤ و ﹨﹝﹤ ﹡︷︣ ︋﹤ آ︨︐︀ن او دار﹡︡ .و ﹎︣﹤ در ︋﹫︀ن

︠︡او﹡︡ در ﹡︤د ا︪︀ن︀︺︐﹞ ،لِ در ﹨﹝﹤ ︗︀ ︀︲︣ ا︨️﹤﹋ ﹪︧﹋ .

︋︣︠︀﹀︮ ﹪تﹲ او ﹡︡ر︑︀ً ︋﹤ ︑︪︊﹫﹤ ﹎︣﹁︐︀ر﹡︡ ،ا﹞︀ ﹞ ︒﹫ ﹟ا﹛﹝︖﹝﹢ع

︫︭︀ً در﹎﹫︣ در آ﹁︣︡ه﹨︀ي ︠﹢︩ ا︨️ .او ﹊﹫﹜ِ ﹊︐︀︨️ ﹋︧﹪

︋﹑ف ﹞︧﹫﹫️ ر︨﹝ ﹪از ︫︣ك ﹁︨︣﹠﹌﹨︀ ﹁︀︮﹚﹤ دار﹡︡ و ﹡︷︣ ︋﹤

﹋﹤ ﹨﹝﹤ ﹫︤ را ﹞﹪دا﹡︡ و ︋﹤ ﹨︣ ﹫︤ي ﹡︀︸︣ ا︨️︀﹋︀︴︠ .ران

ا ﹟و︡ت ﹞︺︣﹁︐﹪﹚︻ ،﹪ر︾﹜ ﹋︓︣ت آدا︋ ،﹪ا﹞️ وا︡ها﹡︡ .و ︫︀︡

﹡﹝﹢︑﹪ا﹡﹠︡ از داوري او ︋﹍︣︤﹡︡︤︗ .ای ︠︡ا در ﹇︀﹛︉ ﹁︤و﹡︀﹝︺﹡ ﹪ت

﹋︓︣ت ا﹡︊﹫︀ء در ﹞﹠︴﹆﹤ي ︠︀ور﹞﹫︀﹡﹤ د﹛﹫﹚︩ ﹡﹤ ︋︣﹎︤︡﹎ ﹪ا ﹟ا﹇﹢ام

﹞︀دي و ﹡﹫︤ در ﹇︀﹛︉ ﹇︴ ﹪و ︋﹫﹝︀ري ︑︷︀﹨︣ ﹞.︡﹠﹋﹪

︋﹚﹊﹤ ﹎︣ا︩ ︋﹫︪︐︣ آ﹡︀ن ︋︀︫︡ ﹋﹤ در ︨︀﹤ي ︑︪﹊﹫﹏ ︫︣﹨︀)﹞︡﹡﹫️،

او︨️ ﹋﹤ ︋︀︻︒ ﹞﹢︫﹪د ︋︀ران ︋︊︀رد﹢︠ ،ر︫﹫︡ ︾︣وب ﹋﹠︡ و رود﹨︀

︑﹝︡ن( و ︗︺﹏ ا﹡︪︡﹤﹨︀︫︣ ﹤︋ ،ك ﹎︣ا﹫︡ها﹡︡ .︀ ︎﹫︪︣﹁️ و

︗︀ري ︫ ︡﹡﹢و ︗﹠﹍﹏ ︑︀زه ﹎︣دد .ذات ﹍︀﹡﹤اي ا︨️ ﹋﹤ ﹨﹝﹤ ﹫︤ را

︎﹫︙﹫︡﹎︀︊︨︀﹠﹞ ﹪ت ا︗︐﹝︀︻ ﹪در ا︪︀ن ،آ﹡︀ن را ﹡﹫︀ز﹞﹠︡ ︑︊﹫﹫﹢﹆ ﹟ق

︎︣ ﹞ .︡﹠﹋﹪از ︠﹢د ﹨︧︐ ﹪︀﹁︐﹤︡︎ ﹤﹡ .ر دارد ﹡﹤ ﹞︀در و ﹡﹤ ﹨﹝︧︣ و ﹡﹤

﹨︣ ﹈ از ︵︊﹆︀ت ا︗︐﹝︀ع و در ﹡︐﹫︖﹤ ﹡﹫︀ز﹞﹠︡ ︑︪︣︹ ﹋︣ده ا︨️.

﹁︣ز﹡︡ .او ﹨﹝︀﹡ ﹪ا︨️ ﹋﹤ د︣وز ︋﹢ده︣︑﹜﹫︷︻ ..️︨︀﹨﹜﹫︷︻ ِ﹟
﹡﹝﹪دا﹡﹫﹜ ︫︊﹫﹤ ﹫︧️ ﹤︣﹎ .ا﹁︺︀ل و ︑︖﹚﹫︀︑︩ ︫﹠︀︠︐﹤ ﹞﹢︫﹪د ا﹞︀

ز ﻪی ﻖ

︠﹢دش ﹡︀︫﹠︀︠︐﹤ ا︨️︡﹠︪︋ .ه و ﹞︣︋︀ن ا︨️ .آرا﹞︩︋︩
ا︨️﹢︠ ﹤︋ ︤﹫ ﹤﹝﹨ .ا︨️ او︨️ ا﹞︀ ارادهاش ︻︀د ﹤﹡﹐ا︻﹝︀ل

︋︡ون ﹡﹫︀ز ︋﹤ ذ﹋︣ ︨﹢ره﹨︀ و آ﹤﹨︀ي ﹇︣آن را︗︹ ︋﹤ آ﹡︙﹤ ﹎︫︢️،

﹞﹢︫﹪د .از ︻︡م ﹞﹪آ﹁︣﹠︡ و ︫﹊﹏ ﹞ ︉︫ ﹅﹛︀︠ .︪︡︋﹪و روز

﹞﹆﹅ ﹞﹢︑﹪ا﹡︡ ︋︀ ﹞︣ا︗︺﹤ ︋﹤ ا︨︀﹞ ﹪ا﹡︊﹫︀ء ︀ ا︫︀ص ︀ ﹞﹊︀ن﹨︀ از

ا︨️ .او︨️ ﹋﹤ روح را ︋︣ ︗︧﹜ ﹡﹢زادان ﹞ .︡︐︨︣﹁﹪آ︗︀ل ︋﹤ د︨️

︵︣﹅ ﹞︺︖﹜ ﹞﹀︣س ︋﹤ ﹞︃︠︢ ﹇︣آ﹡ ﹪آ﹡︀ د︨️ ︎﹫︡ا ﹋﹠︡.

او︨️︀﹫ ︶﹁︀ .ت ا﹡︧︀ن ا︨️︨︣ .ور ﹨﹝﹤ ﹫︤ ا︨️.

و ﹞﹊﹝ﹷ﹏ ﹡︧︊︐︀ً ﹞﹜ آ︀ت ﹇︣آ﹡ ﹪در آ﹡︙﹤ ﹎﹀︐﹤ ︫︡ ﹊ ﹪روا︀ت ︻︀﹞﹤

﹡﹫︤ در ︋︣︠ ﹪ا﹇﹢ام ،دا︨︐︀﹡﹢︠ ︣︋ ﹪﹠︊﹞ ﹪ردن ا﹡︧︀ن از ︫︖︣هي

ا︨️ ﹋﹤ در ا﹋︓ِ︣ ﹋︐︉ ︑﹀︧﹫︣ي ﹢ن روحا﹛﹝︺︀﹡︣﹫︊﹋ ︣﹫︧﹀︑ ،﹪

﹞﹝﹠ ﹤︻﹢و ︵︣د او از ︋︪️ ﹨︧️ ︩︐︨︣︎ .در ﹞﹫︀ن ا︪︀ن ︋︖︀ي

﹁︣رازي︀︱﹫︋ ︣﹫︧﹀︑ ،﹪︊ُ︵ُ︣﹇ ︣﹫︧﹀︑ ،وي ،ا﹛︡ﹽر ا﹛﹝ﹱ﹠︓﹢ر﹢﹋︢﹞ ... ،ر

ا︣﹞ ︣︋ ﹪﹠︐︊﹞ ﹤﹋ ﹟ا﹇︊﹤ ︋︀︫︡ »ادا ﹞﹢︫﹪د« و ︋﹤ ︫﹊﹏ ﹇︣︋︀﹡ ﹪︀

ا︨️ و د﹍︣ روا︀ت ︠︀︮﹤ ﹋﹤ آن ﹨﹜ در ︑﹀︀︨﹫︣ روا﹢ ﹪ن ︑﹀︧﹫︣

﹡﹫︀︩ ا︨️.

﹇﹝︀﹨︣︋ ،﹪﹁︀︮ ،﹪︫︀﹫︻ ،﹪ن و ﹡﹢را﹛︓ّ﹆﹚﹫ ﹟︀﹁️ ﹞﹢︫﹪د︣﹫︧﹀︑ .

را︗︹ ︋﹤ ︋︣ﹷ ︗︡︡ ،در ﹇︊︀﹏ ︨︣︠︍︡︠ ،️︨﹢او﹡︡ وا﹋︀ن︑︀﹡﹊︀ )روح

﹎︣ا﹡︧﹠﹌ا﹛﹝﹫︤ان ﹡﹫︤ در ︑﹈︑﹈ ا︻﹑م و ︑﹢ار ︑﹆﹫﹅ ︠ ﹩︋﹢ارا﹤

︋︤رگ( ا︨️︀﹋ ︤﹫ ﹤﹝﹨ .ر او︨️ ،او در ﹨﹝﹤ ﹫︤ ﹨︧️ ا﹞︀ ︋︀ ︣︑﹐از

﹞﹪د﹨︡؛ ﹨﹝﹫﹢︵﹟ر دو ︑﹀︧﹫︣ ﹡﹝ ﹤﹡﹢و ﹞︖﹝︹ا﹛︊﹫︀ن.

﹨︣ ﹫︤ و ﹨︣ ﹋︧ ﹪ا︨️.

﹡﹫︤ ﹞﹢︑﹪ان ︋︀ ︗︧︐︖﹢ي واژهاي در ﹛﹢ح﹨︀ي ﹁︪︣دهاي ﹢ن ﹡﹢ر

از او ﹞ ﹜﹫︨︣︑﹪و دو︨︐︩ دار﹜ .او را ︠﹢ا﹨﹫﹜ ︫﹠︀︠️ و ︋︺︡︀﹝﹨ ،ن

)﹡︣ما﹁︤ار ︗︀﹞︹ روا︀ت ︫﹫︺﹤( ︋﹤ ا︵﹑︻︀ت ارز︫﹝﹠︡ي ر︨﹫︡.

︠﹢ا﹨﹫﹜ ︋﹢د ،︺﹠︀﹝﹨ ﹪ن︵﹢ر ر﹁︐︀ر و ز﹡︡﹎﹢︠ ﹪ا﹨﹫﹜ ﹋︣د ﹋﹤ ︠﹢ا︨️

از ︵︣﹁︡﹇ ︡︻ ﹪﹜)︑﹢رات( ︀وي ا︵﹑︻︀ت ارز︫﹝﹠︡ي در ︑︀ر

او︨️.

ا﹡︊﹫︀ء ا︨️ ﹋﹤ ا﹛︊︐﹤ ︋︣︠︀﹝﹡﹪﹞ ﹤︫︡︠ ﹏︋︀﹇ ﹪︡﹢﹞︀﹇ .س ﹋︐︀ب

او ﹍︀﹡﹤ ا︨️ ︀﹞ .دا﹝︀ً ︋﹤ در﹎︀﹨︩ د︻︀ ﹞.﹜﹫﹠﹋﹪

﹞﹆︡س ︑︃﹛﹫︿ ﹨︀﹋︦ ﹡﹫︤ ﹋﹝﹈ ︋︧﹫︀ر ﹞.︡﹠﹋﹪

در ︋︣︠︀︊﹇ ﹪﹏ ا︻︐﹆︀د ︋﹤ وا︨︴﹤اي ا︨️ ﹋﹤ از ︗︀﹡︉ وا﹋︀ن︑︀﹡﹊︀ آ﹞︡ه

دا︣ها﹛﹝︺︀رف﹨︀ ﹢ن دا﹡︪﹠︀﹞﹤ ︗︀ن ا︨﹑م ،دا︣ها﹛﹝︺︀رف ︋︤رگ

و ︎︀رهاي آ﹫﹢ ︀﹨﹟ن ︑﹆︡﹜ دودﹲ ︍﹅ ﹞﹆︡س ︋﹤ او را︀﹍︐︫︢﹎ ﹤︋ ،ن

ا︨﹑﹞ ،﹪دا︣ها﹛﹝︺︀رف ﹁︀ر︨ ،﹪و ﹡﹫︤ ا﹋︓︣ دا︣ها﹛﹝︺︀رف﹨︀ي

آ﹞.﹤︐︠﹢

ا﹡﹍﹚﹫︧﹢ ﹩ن ︋︣︑︀﹡﹫﹊︀ و ا﹡﹊︀ر︑︀ ︋﹤ ا︗﹝︀ل ︀وي ﹞︴︀﹛︉ در ︠﹢ر

از ﹡﹊︀ت ︋︧﹫︀ر ︀︤ ا﹨﹝﹫️ در ا﹡︪︡﹤ي ﹨﹝﹤ ا ﹟اد︀ن ︋︡وي در

︑︃﹞﹚.︡﹠︐︧﹨ ﹪

ا﹇︭︀ ﹡﹆︀ط ﹎﹫︐﹢︋ ﹪﹇︀︋ ،﹩دن ا︪︀ن ︋︣ ﹠﹫﹀﹫️ )︎︀ك د﹠︣︴﹁ (﹪ي
١٠

﹛︽️﹡︀﹞﹤ي د﹨︡ا ﹡﹫︤ در ︋︧﹫︀ري ﹞﹢ارد ︀وي ا︵﹑︻︀ت ارز︫﹝﹠︡ي
ا︨️.
دو ﹋︐︀بﹲ »︋︀︨︐︀ن︫﹠︀︨︀︐﹋ ﹪ب ﹞﹆︡س« و »︋︀︨︐︀ن︫﹠︀︨ ﹪و
︗︽︣ا﹁﹫︀ي ︑︀ر ﹇︭︬ ﹇︣آن« او﹛︀︗ ︿﹫﹛︃︑ ﹪ن ا﹛︡ﹳر و دو﹞﹪︋ ﹪آزار
︫﹫︣ازي و ﹡﹫︤ ﹇︭︬ا﹔﹡︊﹫︀ء ︻︊︡ا﹛︀﹨﹢ب ﹡︖︀ر ︑﹆﹫﹆︀ت ︗︀﹛︊ ﹪در
ا ﹟ز﹞﹫﹠﹤ ﹨︧︐﹠︡.
از ﹋︐︉ ︑︀ر ﹡﹫︤ ︵︊︣ي و ا︋︡﹚︠﹟ون و ا﹛﹊︀﹞﹏ ا︋﹟ا︔﹫︣ و ﹡﹫︤
﹞︺︖﹜ا﹛︊﹚︡ان ︋﹤ آ﹡︙﹤ ﹎﹀︐﹫﹜ ︑︀︪﹡ ﹤︗﹢ن دادها﹡︡.
در ﹋︐︉ ︑︀ر اد︀ن︀︐﹋ ،ب اد︀ن ز﹡︡ه ︗︀ن)﹨﹫﹢م( و ︑︀ر ︗︀﹞︹
اد︀ن)﹡︀س( ︀وي ا︵﹑︻︀︑ ﹪ارز︫﹝﹠︡ا﹡︡ .را︗︹ ︋﹤ اد︀ن ︋︡وي
﹎︣﹤ ﹞﹠︀︋︹ ا﹡︡﹋ ﹪در د︨︐︣سا﹡︡ ا﹞︀ ﹞︖﹝﹤︻﹢ي ︑︖︤﹤ و ︑﹚﹫﹏
ا﹁﹊︀ر ﹡﹤︐︫﹢ي ︗﹑لا﹛︡ ﹟آ︫︐﹫︀﹡ ﹪و ﹡﹫︤ اد︀ن و ﹁﹚︧﹀﹤ي آ﹁︣﹆︀﹪
﹡﹤︐︫﹢ي ︗︀ن ﹞︊﹫︐﹤︗﹢︑ ﹏︋︀﹇ ﹩ا﹡︡ .را︗︹ ︋﹤ اد︀ن ︨︣︠︍︤﹫﹡ ️︨﹢
﹡︪︣ ﹞﹫︐︣ا ا︡﹠ ︀﹛︀︨ ﹟︀︐﹋ ﹟ب ارز︫﹝﹠︡ ﹞﹠︐︪︣ ﹋︣ده ا︨️.
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