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  ﹇︣آن ﹝︖﹫︡ ︋︧︐︣ ︫﹠︀︨﹪
  

ع   شرا دا ز   ؛آدم و 

 ﹤︪︡﹡ا ️︣ه ︠︀﹋﹪ ︋﹥ روا﹋ ﹟︡ن ا﹡︧︀ن در ا﹝︑ از  ︑︀ر ﹪﹠ي د
ا﹠﹊﹥ ﹇︊﹏ از ﹨︊﹢ط آدم و . ︫﹢د ﹨︊﹢ط آدم ﹋﹥ ا︋﹢ا﹜︊︪︣ ا︨️ آ︾︀ز ﹝﹪

﹤︊︫ ︀ ا، آد﹝﹫︀ن﹢  آد﹝﹫︀﹡﹪ در ز﹝﹫﹟ ︋﹢ده ︋︀︫﹠︡ ︋︺﹫︡ ﹡﹫︧️ و
﹤︐﹁︀ آدم  دو︎︀، آدم︫﹠︀︨﹪ از و︗﹢د ﹝﹢︗﹢دا︑﹪  ﹨︀ي ا﹡︧︀ن ً﹑﹞︀﹋ ︀ ︀﹝﹡

︑︣ از آ﹡︙﹥ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹡︧﹏ ﹁︺﹙﹪  ﹨﹞︙﹢ ﹝︀ در ا︻︭︀ري ︋︧﹫︀ري ︎﹫︩
اي ﹋﹥ ︋︣اي ﹝﹆﹅  ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ؛︡د﹨ ا︨️ ︠︊︣ ﹝﹪ )از آدم ا︋﹢ا﹜︊︪︣(︋︪︣ 

︑︣د︢︎︀﹡︡︣ ا︨️ ﹋﹥ ا﹎︣ ︋﹢ا﹨﹫﹛ آدم ا︋﹢ا﹜︊︪︣ را ﹡︧︐﹫﹟ ا﹡︧︀ن 
﹡︧﹏ ﹋﹠﹢﹡﹪  نِاي ﹡︡ار﹛ ︗︤ آن ﹋﹥ او را ﹡︧︐﹫﹟ ا﹡︧︀ ︋︡ا﹡﹫﹛ ︀ره

ي ا︻︐︣اض ﹝﹑﹊﹥ ︋︣  در ︋︣︠﹪ روا︀ت ا︨﹑﹝﹪ ﹡﹫︤ ︎﹫︪﹫﹠﹥. ︋︡ا﹡﹫﹛
از آ﹡︖︀︨️ ﹋﹥ ﹇︊﹏ از آن ﹝﹢︗﹢دا︑﹪ در ز﹝﹫﹟  )ع(︠︡ا ﹫﹟ ︠﹙﹆️ آدم

︫︀﹨︡ د﹍︣ ︋︣ و︗﹢د ﹝﹢︗﹢دات . ر︤︠﹢ن  ︋︧﹫︀ر ﹡︀م و ﹡︧﹠︀سا﹡︡  ︋﹢ده
ي ︋︣︠﹪  ︋︀ز﹝︀﹡︡ه ،ا︋﹢ا﹜︊︪︣ در ز﹝﹫﹟  ﹎﹢ن، ︎﹫︩ از ﹨︊﹢ط آدم آدم

﹋﹥ ﹡﹥ ︑﹠︀  ،در ︾︣ب آ﹁︣﹆︀ي ﹝﹫︀﹡﹪ و ﹡﹫︤ ا︨︐︣ا﹜﹫︀ وي ا︨️ً︡ـ︀︊﹏ ︋ًـ﹇
اي  ا﹡︡ را︋︴﹥ ︋︀ ﹁︣﹨﹠﹌ ﹨﹞︀︧﹍︀ن ﹝︐﹞︡ن ︠﹢︩ ﹨﹠﹢ز ﹡︐﹢ا﹡︧︐﹥

︋﹠︡ي آ﹡︀ن آ﹡﹍﹢﹡﹥ ︋︀ د﹍︣ آد﹝﹫︀ن  ︋︣﹇︣ار ﹋﹠﹠︡، ︋﹙﹊﹥ ︐﹪ ا︨︐﹢ان
︋︣ آ﹡︀ن در » ا﹡︧︀ن«﹝︐﹀︀وت ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹆﹆︀ن در ا︵﹑ق ﹜﹀︶ 

︡﹡︡︀ن .︑︣د﹠ا ︡︀︫ اي ︋︀︫﹠︡ ﹋﹥ ︎﹫︩  ﹨︀ي ﹎︫︢︐﹥ ي ﹡︧﹏ ︋︀ز﹝︀﹡︡ه و
﹤︐︧ا﹡︡ و د︨️ آ︠︣ در  از ﹨︊﹢ط آدم ا︋﹢ا﹜︊︪︣ ︮︡﹨︀ ﹨︤ار ︨︀ل ز

و آ﹡﹍︀ه آدم ا︋﹢ا﹜︊︪︣ ︋﹥  ؛ا﹡︡ آ ︭︣︻ ﹟︣︠︊﹠︡ان ﹝﹠﹆︣ض ﹎︪︐﹥
ز﹝﹫﹟ ﹨︊﹢ط ﹋︣ده ا︨️ و ﹁︣ز﹡︡ان او ﹨﹞﹥ ︗︀ در ز﹝﹫﹟ ︎︣ا﹋﹠︡ه 

  .ا﹡︡ ا﹡︡ و ︑︀ ︋﹥ ا﹝︣وز در ز﹝﹫﹟ ︾︀﹜︉ ﹎︪︐﹥
را ︡ا﹋︓︣ ده ﹨︤ار ︨︀ل ﹇︊﹏ از ﹝﹫﹑د ﹝︧﹫ ) ﹨︊﹢ط= (ا﹟ ا︑﹀︀ق و 

، »︑﹞︡ن«ز︣ا آ︔︀ر ︋︖︀﹝︀﹡︡ه از  .︑︣ از آن ︀︋︡ ا﹡︐︷︀ر دا︫️ ﹡﹥ ﹇︊﹏
از ا﹟  ،رود ﹪ ﹋﹥ ︑﹠︀ ﹡︧︊️ ︋﹥ ا﹟ ﹡︧﹏ ﹁︺﹙﹪ از آد﹝﹫︀ن ︋﹊︀ر ﹝﹪﹜︽︴

﹪﹝﹡ ︣︐︪﹫︎ ؛رود ︑︀ر ️︧﹨ ﹤ ︣﹨ ا﹡﹪ ز﹡ ،و ﹇︊﹏ از آن﹢﹫ ﹪﹎︡
︗﹞︺﹪ ﹢ن   ︀﹫﹢ا﹡︀︑﹪ ﹋﹥ د︨︐﹥﹝﹠︐. ︋︪︣يا︨️ ﹡﹥ ︑﹞︡ن 

︪︐﹟ و ﹨︀ ︋﹥ ﹋ُ زا﹠︡ و در د︫️ در ︾︀ر﹨︀ ﹝﹪ ،︑︣ ︎﹫︪︣﹁︐﹥ ︋﹢ز﹠﹍︀نِ
︣﹍︡﹊ ︀ ا﹡︀ت﹢﹫ ︣︀︨ ︡ندر، ﹟︤ي ︋﹫︪︐︣ از ا﹫ ﹤﹡ و ︡﹠﹛﹢︽︪﹞.  

و ﹨︊﹢ط ﹋﹥ ﹜︽︐﹪ ﹋︀﹝﹑ً د﹠﹪ ا︨️ ︸︀﹨︣اً ︋﹥ ﹝︺﹠﹪ ︠︣وج ا︨️، 
  .ا︨️ ︠︣و︗﹪ ﹋﹥ ︋﹥ ﹨﹞︣اه ︀︎﹫﹟ ا﹁︐︀دن و ﹡︤ول

را︗︹ ︋﹥ ︋︪︐﹪ ﹋﹥ ︠︡او﹡︡ آدم و ﹢ا را در آن ︗︀ي داد و ︎︦ از 
ي ﹝﹞﹠﹢︻﹥ از آن ︋﹫︣و﹡︪︀ن ﹋︣د و ︋﹥ ز﹝﹫﹟  ︠﹢ردن از ︫︖︣ه

﹡﹥ روي ا﹟  ، و﹨︊﹢︵︪︀ن داد، ﹝︪﹢ر ا︨️ ﹋﹥ ︋︪︐﹪ ︾﹫︣ز﹝﹫﹠﹪
︣﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︎︦ ﹙︡ ︋ًـو آ︀ ﹨﹞︀ن ︋︪️ ُ︠ ؛ي ︠︀﹋﹪ ︋﹢ده ا︨️ ﹋︣ه

ز︣ا ﹨︊﹢ط از آن و  .︸︀﹨︣اً ﹨﹞︀ن ا︨️ از ﹇﹫︀﹝️ ︋﹥ آن ︠﹢ا﹨﹫﹛ ر﹁️؟
﹠︀﹡﹊﹥ ﹝︧﹫︣ د﹟  ،﹇﹢س ﹡︤ول و ︮︺﹢د دو ︑︺︀﹜﹪ ︋︧﹢ي آن در

﹝︪︐︣﹋﹪ ا︨️ ﹋﹥ در ︑﹞︀م ︮﹢ر اد︀ن ︻︀﹜﹛ ﹋﹛ و ، ﹎︤ارۀ ︑︊﹫﹫﹟ ﹋︣ده
︣﹎  ️︪︋﹥ ا﹡︧︀﹡﹪ ﹋﹥ ︑︺︀﹜﹪ ︀﹁️ و ︋︀ز ︋﹥ ،︋﹫︩ ﹝︢﹋﹢ر ا︨️

  .ه، ا﹠︊︀ر در آن ︗︀ودان ا︨️درآ﹝︡
﹨︀ي د﹡﹫︀ ︋﹢ده  آ︋ ﹤﹋ ︪︡️ آدم از ︋﹢︨︐︀ن ︋︣﹝﹪ ﹨﹛ از ︋︣︠﹪ روا︀ت 

و در ا﹟ ﹋﹥  .︫︡ ﹨︣﹎︤ از آن را﹡︡ه ﹡﹞﹪ ،﹋﹥ ا﹎︣ از ︋︪️ ا︠︣وي ︋﹢د
﹝﹟  –﹋︖︀ي ا﹟ ﹡︀﹋︖︀آ︋︀د ︋﹢ده، ﹡﹥ روا︀ت ︋﹙﹊﹥ ﹝﹀︧︣ان 

 ﹜︧﹀﹡ا﹡︡ در ︫﹞︀ل ︋﹫﹟ ﹎﹀︐﹥ –︻﹠︡ا  ︀ ب آن﹢﹠︗ ︀ ده﹢︋ ﹟︣﹠﹛ا
  .﹛ ︀ ﹨﹠︡ و ا﹇﹢ال د﹫︗︣﹍﹢ن ︀ ارس  ︡﹠︨ ︀ ﹏﹫﹡ ︀︀ اور︫﹙﹫

 ︨﹠︡﹡︷︣ از  ︮︣ف –آدم، ︋︣︠﹪ روا︀ت ا︨﹑﹝﹪  ﹎︀ه ا﹝︀ را︗︹ ︋﹥ ﹨︊﹢ط
 ︀﹡آ–  ︉︡﹡︣ه(آن را ︨︣ا︤︗ ا﹡︡  ﹨﹠︡ دا﹡︧︐﹥) ︫︣﹇﹪(در ︗﹠﹢ب ) اي

:)︀﹊﹡﹑︨︣ .(﹤︮︀︠ ︀تو ا﹜︊︐﹥ روا=)﹤︺﹫︫(  آن را در ﹝﹊︀﹡﹪ ﹋﹥ ا﹝︣وز
ي آدم و  را ︨︀︠︐﹥ا﹟ ︋︀ روا︀︑﹪ ﹋﹥ ﹋︺︊﹥  و .ا﹡︡ ﹝﹊﹥ ا︨️ دا﹡︧︐﹥

﹡﹪﹞ ︀د︋﹢د ︀ي﹠︋ ﹟﹫︐︧ ﹈ا︨️ ︫﹞︣د ﹡︤د.  
ي  اده︋︣︠﹪ ︫﹢ا﹨︡ از ﹝︀︗︣ت آدم ︋﹥ ﹨﹞︣اه ︠︀﹡﹢ ،در﹨︣︀ل

﹪﹞ ️︀﹊ ︀ل﹝︫ ﹤︋ ︩﹊﹢﹋ ﹠﹋︡ . اردن و (︋﹥ ︫︀م ،﹤ر﹢︨
؛ و در ﹨﹞︀ن ︗︀ ز︧️ و ا﹜﹠︣﹟ و د︨️ آ︠︣ ︋﹥ ︋﹫﹟ ؛)﹁﹙︧︴﹫﹟

︋︧﹫︀ري ﹡﹆︀ط و ︸︣ف ﹠︡ ﹨︤ار ︨︀ل در  ؛︋︧﹫︀ر ︫︡﹡︡ ﹁︣ز﹡︡ا﹡︩
و ﹨︣ ︗︀ ﹝﹠︀︨︉ ︋﹢د ︋﹥ ﹋︪️ و دا﹝︡اري  ؛﹎﹫︐﹪ ︎︣ا﹋﹠︡ه ﹎︪︐﹠︡

  .﹎︪︐﹠︡﹡︪﹫﹟  ﹋﹢چ ﹩و ︀ ︫﹊︀ر﹫︀﹡ ︎︣دا︠︐﹠︡؛
︋﹥ ︑︃︨﹫︦ ︫︣﹨︀ي  ︑︣ ︫︡﹡︡ و ﹨︀ی ﹋﹢﹉ ︨︀﹋﹟ ︋︤رگ ︗︀﹝︺﹥ 

︫︣ ︎︣دا︠︐﹠︡ و ﹈﹢﹋︡﹡︫︡ ︋︤رگ ﹈﹢﹋ را  دو﹜️  ،﹨︀ي ︀﹨︫︣
  .︋﹢︗﹢د آورد﹡︡

ي ︑﹞︡ن ︋﹢︗﹢د آ﹝︡،  ﹎︀﹨﹢اره︫ ﹟﹫︐︧﹡ ︡︀︫︣﹨︀ي ︋︤رگ در  
ي آ︾︀ز ﹝︀︗︣ت ﹁︣ز﹡︡ان آدم ︋﹥ ا︵︣اف ︋﹢د،  ﹨﹞︀ن ︗︀ ﹋﹥ ﹡﹆︴﹥

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

. در ﹠﹫﹟ ︋︧︐︣ي ﹊﹪ از ﹁︣ز﹡︡ان آدم ︋﹥ ﹡︊﹢ت ﹝︊︺﹢ث ︫︡، ﹡﹢ح
  ).م.ق ٥٠٠٠(
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︀ر︑ ﹟از ا ﹏︊﹇، »﹟آن ︋﹪ ︑︊︺︀ًو » د ﹤︋ ︣﹀﹋ ︀ ︀ن﹝د و  ا﹢︋ ﹪﹠︺﹞
︡︋﹠﹍﹢﹡﹥ ︋︺︓️ ﹡﹢ح . اُ﹝️ وا︡ ︋﹢د﹡︡ ،﹝︣دم ︋︣ ﹁︴︣ت ا﹡︧︀﹡﹪ ︠﹢د
  .ي آ︾︀ز﹟ ر︨︀﹜️ ︨︣آ︾︀ز ︫︣︺️ ︫︡ و ﹡﹆︴﹥

  
  

وح ع     ؛را

ا﹜﹠︣﹟ و  م ︑﹞︀م ︋﹫﹟.ق ٤٠٠٠︋﹥ ﹨﹫︘ ︑︣د︡ ︵﹢﹁︀﹡﹪ ︋︤رگ ︡ود 
 را در روز﹨︀ي ﹝︖︀ور را در﹡﹢رد︡ه و ︑﹞︡ن آن  ︀︫︡ ︋︣︠﹪ ︨︣ز﹝﹫﹟

﹤﹫︀﹡ ︡ه ،آن﹠﹋︣︋ ﹤︪ۀآ﹝︡  اي ﹋﹥ آ︔︀ر ︋︀︨︐︀﹡﹪ ︋︨︡️ ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥  ؛از ر 
رد ا﹟ . ︋﹥ ﹋﹙﹪ د﹍︣﹎﹢ن ا︨️ ،از آن ︎﹫︩︋︀ آ︔︀ر  ،︎︦ از ︵﹢﹁︀ن

﹨︀ي ز﹝﹫﹟ و ﹡﹫︤ در ﹁︣﹨﹠﹌ ﹝﹊︐﹢ب  ﹐﹥ ر︨﹢بٌ ︋︧︐ِ︣ ︵﹢﹁︀ن را در
﹋﹥  –﹨︀ي ︨﹢﹝︣︀ن  ︨﹙︧﹙﹥ –﹨︀ي ︎︦ از ︵﹢﹁︀ن  ︋︖︀ ﹝︀﹡︡ه از دو﹜️

﹠︀﹡︙﹥ . ︫﹢د ︗︧️ ︋︀﹜﹫︡﹡︡، ﹝﹪) رو﹡︡در ︀︨﹏ ︾︣︋﹪ اَ(ور ︣ اُدر ︫
︋﹥  ،﹡﹫︤ – ا︠﹑﹁︩﹞﹢را︋﹪ و  –﹨︀ي وار︔︀ن ا︪︀ن  در ﹋︐﹫︊﹥

︨︀ل  ٣٠٠٠وا﹇︺﹥ آ﹡︙﹠︀ن ︻︷﹫﹛ ︋﹢ده ﹋﹥ . ︮︣ا️ ﹝﹊︐﹢ب ا︨️
︡︺︋، ﹤﹡︀︋︀︐﹋ ر﹁︐﹥ ،︎︀ل ﹠﹪ي آ︫﹢ر ︋ًـ ︋︀ز در ا﹜﹢اح ﹟︨ از آن.  

ي  ﹋﹢﹁﹥ ﹝﹏ ︨︀︠️ ︨﹀﹫﹠﹥ ا﹠﹊﹥ در ︋︣︠﹪ روا︀ت ︫﹫︺﹥، ﹝︧︖︡
در روا︀ت ︻︀﹝﹥، ﹋﹢ه  )︀ ﹝︧︐﹆﹑ً ،︋﹥ ︑︊︹ آن (و ︀ در ︑﹢رات و ؛﹡﹢ح

﹝﹏ ︋﹥  ،در ار﹝﹠︧︐︀ن وا﹇︹ آرارات ﹨︀ی در ر︫︐﹥ ﹋﹢ه ︗﹢دي
︑﹞︀م  ،ي ︵﹢﹁︀ن آ ﹤﹋ ︡﹢زه ︋︣﹝﹪ ،﹡︪︧︐﹟ آن ذ﹋︣ ︫︡ه ﹏﹎ٌ

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

؛ ︋︣︠﹩ روا︀ت ︫﹫︺﹥ ︑︣ ا︨️ ︋﹥ وا﹇︹ ﹡︤د﹈ ،﹝︣︮﹏ و در ︫︣ق د︗﹙﹥
ا﹡︡ ﹋﹥ ﹝﹏ د﹁﹟ ﹡﹢ح  ﹡﹫︤ ︗﹢دی را ﹝﹠︴︊﹅ ︋︀ ﹡︖︿ ا︫︣ف دا﹡︧︐﹥

️︧﹨ ﹩﹛﹢﹇ ﹤︋ ،︤﹫﹡.  
  

م ا ع  ا   ؛را

︋﹢د، ︋︀ري، ﹡︧︐﹫﹟ دو﹜︐﹪ ﹋﹥ از ︑︀ر ︨︣︋︣آورد، ︎︦ از ︵﹢﹁︀ن 
︫︣﹨︀ ︋﹢د و ﹁︣ع ︋︣  دو﹜️، ︀︮﹏ ر︫︡ و ︑︺︀﹜﹪ دو﹜️. دو﹜️ ︨﹢﹝︣

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

﹤﹚︧﹚︨ ﹟﹫︐︧﹡  ي اور ︫﹊﹏ ﹎︣﹁️ و از اور–  ﹪︋︣︾ ﹏︀︨ وا﹇︹ در
  .﹋︣د ا﹜﹠ ﹪︋﹢﹠︗ ﹟︣﹊﹢﹝️ ﹝﹩ ︋︣ ︋﹫﹟ –ارو﹡︡ رود 

 ٢٠٠٠. ا﹜﹠︣﹟ ︋﹢د﹡︡ ﹫﹟﹨︀ ﹇︡رت ︋﹑﹝﹠︀زع ︋ ﹨︀ي اور ﹇︣ن ︨﹙︧﹙﹥
 ︨︀ل ﹇︊﹏ از ﹝﹫﹑د، ٢٠٠٠︡ود  ي ︨﹢م اور در ︨﹙︧﹙﹥. ︨︀ل ﹎︫︢️

﹥ آ﹡﹍﹢﹡﹥ ﹋﹥ ︑﹢رات ﹎﹀︐﹥، ﹝﹫﹑دش را در اور . ا︋︣ا﹨﹫﹛ ︋︡﹡﹫︀ آ﹝︡
﹤︐﹀﹎ ﹤︋ ﹤ ي ︵︊︣ي ︋︡ا﹡﹫﹛ و، ﹤︐﹀﹎ ﹤︋ ︀ در  ،ي ا︋﹟ ︋︴﹢︵﹥ ︫﹢ش و
 ︎︨︣︐﹩ در ﹨︣ ︀ل، ︎︦ از ا︨︐︊︭︀رش از ︨︐︀ره ﹋﹢︔﹪ از ︨﹢اد ﹋﹢﹁﹥،
اش ﹜﹢ط ︻︀زم ︋︀︋﹏  ︋﹥ ا︑﹀︀ق ︋︣ادرزاده ،︫﹊﹠﹪ ︫︡ ﹇﹢م ﹋﹥ ﹝﹠︖︣ ︋﹥ ︋️

او را از آ﹡︖︀ ﹡﹫︤ ︋︧﹢ي  ،﹞︣ود ︀﹋﹛ ︋︀︋﹏اش ︋︀ ﹡َ ︫︡ و ﹝︀︗﹥) ︋︽︡اد(
) ﹜︊﹠︀ن و ﹁﹙︧︴﹫﹟ ا﹝︣وز(﹠︺︀ن ان در ︫﹞︀ل ︨﹢ر﹥ و از آ﹡︖︀ ︋﹥ ﹋ََ︣ـًـ

د︠︐︣  –︨︀را  ،ان﹋﹥ ︵︊︣ي ﹎﹀︐﹥ در َ︣ـ﹋︪︀﹡﹫︡ و ︀︫︡ آ﹡﹍﹢﹡﹥ 
︣ون در ︊ًـا︋︣ا﹨﹫﹛ ︻︀﹇︊️ در ًـ. را ︋﹥ ز﹡﹪ ﹎︣﹁️ –﹊﹞︣ان آ﹡︖︀ 

﹝﹠︤ل ﹎︤︡ و ا﹜︊︐﹥ ︋︀ ﹨︀︗︣ ︨﹀︣ي ︋﹥ ) یا﹜﹙﹫﹏ ا﹝︣وز(﹁﹙︧︴﹫﹟ 
. ﹡︀د و ︋︀ز﹎︪️ ﹨﹞︀﹡︖︀﹨︀︗︣ را  ً،ا ︖︀ز ﹋︣د و ︎︦ از ︨︀︠︐﹟ ︋﹫️

︣اي او ا︨﹅ را در ︎﹫︣ي ︨︀را ︋. ﹝︤ار وي ا﹋﹠﹢ن در ا﹜﹙﹫﹏ ا︨️
︡﹫ب  زا﹢﹆︺ و)﹏﹫ا︨️ ﹋﹥ ︋︀ دوازده ︎︧︣ش  ،)ا︨︣ا ﹅︨︣ز﹡︡ ا﹁

︿︨﹢ ﹤﹚﹝︖﹠﹞، ﹤︴﹚︨ ️︑ ︀︖﹡و در آ ︡﹡︡﹫﹢﹋ ︭︣﹞ ﹤︋ ️︊﹇︀︻  ي
. ﹁︣ا︻﹠﹥ ︋﹢د﹡︡ ︑︀ ﹝﹢︨﹪ از ﹝﹫︀﹡︪︀ن ︋︣آ﹝︡ و ا︪︀ن را ︋︀ز﹎︣دا﹡︡

  .)م.ق ١٣٠٠(
  

ع ی را ل   را ی ا و   ؛و 

ا︨︣ا︨  ︬︐﹞ ﹏﹫﹛ ︋︧︤ا﹪ ︋﹥ ︑︀ر ︋﹠﹪ ،︑︀ر اد︀ن ︋﹫︀ن در
ا﹡︡ ﹋﹥ در ﹋﹠︺︀ن ︡︎︡  )ي ا︋︣ا﹨﹫﹛ ﹡﹢اده(﹆﹢با﹠︀ن ﹁︣ز﹡︡ان ︺. ا︨️

آ﹝︡﹡︡ و ︨︣ا﹡︖︀م ︑﹞︀م ︀ ا﹋︓︣ ا︪︀ن در دوران ︮︡ارت 
︿︨﹢ ﹟︋ ︡﹡︡﹫﹢﹋ ︀رب در ﹝︭︣ ︋﹥ آن د﹢﹆︺ . ﹤︋ ︡﹆︐︺﹞ از آ︾︀ز ︭︣﹞

﹞﹢﹝︀ً ︋︣ ︑﹞︀﹝﹪ د﹜︐︀ي ﹨︀ ︋﹢د و ا︪︀ن ︻ ا﹜﹢﹨﹫️ ︀ ︫︊﹥ ا﹜﹢﹨﹫️ ﹁︣︻﹢ن
﹪﹞ ﹜﹊ ﹏﹫﹡ ︡﹡︡﹡را.  
︀ر ﹇︣ن در ﹝︭︣ ﹝︀﹡︡﹡︡ و ا﹡︡ك ا﹡︡ك ) ︋﹠﹪ ا︨︣ا ﹪﹠︋)﹏﹫︺﹆﹢ب 

ِ﹟﹫︐︧﹡ ا﹡︡ك ا﹡︡ك ︋﹥ ذ﹜️ و  ﹋︓﹫︣ ︫︡﹡︡ و از ︻︤ت ︤﹫﹡ ︿︨﹢ ︡︻
آ﹡︀ن را از  ، ﹝﹢︨﹩،ي ا︪︀ن  د﹨﹠︡ه ︋︣د﹎﹪ درآ﹝︡﹡︡ ︑︀ ︨︣ا﹡︖︀م ﹡︖︀ت

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



 

٣ 
 

﹎﹫︣ي  ﹇︡رت: و ا﹟ ﹝︭︀دف ا︨️ ︋︀ و﹇︀︹ ﹝﹞﹪ در ︨︣ا︨︣ ﹝﹠︴﹆﹥
، اوج ﹇︡رت ﹁﹠﹫﹆﹫﹥ در ﹜︊﹠︀ن و )﹡﹫﹠﹢ا(ا﹜﹠︣﹟  آ︫﹢ر︀ن در ︋﹫﹟

  .︨︣︀﹡﹫︀ن در ︨﹢ر﹥، ﹋﹠︺︀﹡﹫︀ن در ﹁﹙︧︴﹫﹟ و آرا﹝﹫︀ن در ︾︣ب ﹁︣ات
﹡︪﹫﹟  ورود ا﹇﹢ا آر︀﹪ از ︫﹞︀ل، ︋﹢﹝﹫︀ن زا﹎︣س ،و در ﹨﹞﹫﹟ ا︀م

︋﹥  ︋﹥ ︑︡ر︕را  ن︀را﹡︡ و آ﹡ ا﹜﹠︣﹟ ︎︦ ﹝﹪ ︧﹢ي ︋﹫﹟را ︋) ﹫︀ن﹋︀︨(
  .﹎﹫︣د ﹨︀ي آر︀﹪ ︫﹊﹏ ﹝﹪ دو﹜️ ،﹋︪︀﹡︡ و در ا︣ان ﹡︀︋﹢دي ﹝﹪

﹨︀ ︨︀ل  ده ،ا︨︣ا﹫﹏ از ﹝︭︣ ︑︀ ︑︭︣ف ا︪︀ن ﹁﹙︧︴﹫﹟ را از ︠︣وج ︋﹠﹪
ا﹡︡، ︲﹞﹟  ﹨︀ي ا︵︣اف آن د︀ر آواره ︋﹫︀︋︀ن در ﹎︢رد و در ا﹟ ﹝︡ت ﹝﹪

︠﹙﹫︕ ︻﹆︊﹥ و از  ك از ︮︣اي ︨﹫﹠︀ ﹎︫︢︐﹥ در ︫﹞︀لِا﹡︡ ا﹟ ﹋﹥ ا﹡︡ك
 .﹎︤﹠﹠︡ آ﹡︖︀ در ︫︣ق ︋︣ا﹜﹞﹫️ و ︨︣ا﹡︖︀م در ︫﹞︀ل آن ︨﹊﹠﹪ ﹝﹪

︊﹢ ﹋﹥ ﹨﹞︀﹡︖︀ ﹝︪︣ف ︋﹥ ︨︣ز﹝﹫﹟ ﹝﹢︻﹢د ا︨️ و ﹝﹢︨﹪ در ﹋﹢ه ﹡َ
  .﹎︢رد در﹝﹪
ا︨️ ﹋﹥ ﹡﹫︀ز ︋﹥ ﹋﹠﹊︀ش دارد،  وا﹇︺﹥ ر ︨︣﹎︫︢️ ﹝﹢︨﹪ دوا﹝︀ د

️︧﹡ ﹪﹡او در ︗﹢ا ﹟︐︣﹎ ︭﹞ از ﹋︪︐﹟ ﹝︣د ﹇︊︴﹪ واش از ︦︎ ،︣ 
در او﹜﹪ ︋︀ ︻︊﹢ر از ︮︣اي : د︡ارش ︋︀ ︠︱︣ در ﹝︖﹞︹ ا﹜︣︊﹟ دوم

︺︀ن ︫︣ را ا﹝︣وزه ﹝ًـ ﹟ ︡︉﹫︺︫ ︀ًـ︨﹫﹠︀ ︋﹥ ﹝︡﹟ ﹡︤د ︫︺﹫︉ درآ﹝︡ه، ﹝ًـ
︑︣ از ︠︴﹪ ا︨️ ﹋﹥ ︋︣ا﹜﹞﹫️ را در  ﹎﹢﹠︡ ﹋﹥ در اردن ﹋﹞﹪ ︫︣ق

آن روز ︨︣ز﹝﹫﹠﹪ ﹋﹥ . ﹋﹠︡ ︫﹞︀ل ︋﹥ ︠﹙﹫︕ ︻﹆︊﹥ در ︗﹠﹢ب و︮﹏ ﹝﹪
﹊﹥ اَاز ا﹟ رو ﹇︣آن ﹇﹢م ︫︺﹫︉ را ا︮︀︋﹪   ﹨︀ ︋﹢ده، ︋﹫︪﹥ ز︎﹢︫﹫︡ه ا

︎︧︣ (اي از ﹁︣ز﹡︡ان ا︨﹞︀︻﹫﹏  ا﹡︡ ﹝︧﹊﹟ ︎︀ره ︠﹢ا﹡︡ه و ﹎﹀︐﹥) ︋﹫︪﹥(
  .︋﹢ده) د﹍︣ ا︋︣ا﹨﹫﹛

 ︤﹢︨ ︕﹫﹚︠ ﹪﹇﹑︑ ﹏﹞ ﹟︣︊﹛︋︀ا﹝︀ دو﹝﹪، ︸︀﹨︣اً ﹝︖﹞︹ ا  ︕﹫﹚︠
﹡︖︀ ﹎︫︢︐﹥ ﹡︤د︀﹨ ﹈﹪ ﹋﹥ ﹝﹢︨﹪ از آ  ︻﹆︊﹥ ا︨️ ﹋﹥ ﹨﹛ ︋﹥ ﹝﹠︤﹜﹍︀ه

︋﹥ ︨﹢ي ︫︣ي ﹋﹥  ،︠︱︣ ︋︀︋︣ ﹋︪︐﹪ ﹡︪︧︐﹟ او  ا︨️ و ﹨﹛ ﹁︣ضِ
  .آ︡ ︋︀︫︡ در︨️ ﹝﹪) ا﹙﹥(︑﹢ا﹡︡ ︻﹆︊﹥  ﹝﹪

︨﹫﹠︀ ︀ ︨﹫﹠﹫﹟ ﹡﹫︤ وا﹇︹ در  ﹝﹏ ﹡︤ول ا﹜﹢اح ︋︣ ﹝﹢︨﹪، ﹋﹢ه ︵﹢رِ
﹇︀︋﹏ . ، ﹡︤د﹈ ﹨﹞﹫﹟ ﹝︖﹞︹ ا﹜︣︊﹟︨️ي ︨﹫﹠︀ ︗﹠﹢ب ︫︊﹥ ︗︤︣ه

را︐﹪ ﹝﹞﹊﹟ ﹡︊﹢ده، از ا﹠︣و ذ﹋︣ ا︨️ ﹋﹥ ︻︊﹢ر از ︮︣اي ︨﹫﹠︀ ︋﹥ 
ا︨︣ا﹫﹏ در ا﹝︐︡اد در︀ي ︨﹢︤ ︋﹥ ︗﹠﹢ب ﹋﹢﹫︡ه  ︋︣اي ︻︊﹢ر از آن ︋﹠﹪

ي ﹝︧﹫︣ ︋︀ز در ا﹝︐︡اد  و در ﹢ا﹜﹪ ︨﹫﹠︀ ︨︀﹋﹟ ︫︡ه، ︨︍︦ در ادا﹝﹥
د﹜﹫﹏ د﹍︣ ا﹠﹍﹢﹡﹥ ︵﹪ ﹋︣دن ︮︣ا . ا﹡︡ در︀ي ︻﹆︊﹥ ︋﹥ ︫﹞︀ل ر﹁︐﹥

آن روز ) ا﹡﹥︀︨﹏ ﹝︡︐︣(ا﹟ ︋﹢ده ﹋﹥ ︀︨﹏ ︫﹞︀﹜﹪ ︮︣اي ︨﹫﹠︀ 
  .︑️ ︑︭︣ف ︀ ︑︀︋︹ ﹁︣︻﹢ن ﹝︭︣ ︋﹢ده

ا︨︣ا﹫﹏ ﹋﹥ در ز﹝︀ن ﹝﹢︨﹪ ︻﹙﹫︣︾﹛ ﹝﹫﹏ او،  ي ﹝︀︗︣اي ︋﹠﹪ ا﹝︀ ادا﹝﹥
︋﹥ ︗﹠﹌ ︋︀ ﹋﹠︺︀﹡﹫︀ن ︑﹟ در ﹡︡اد﹡︡ و ︋﹥ ︑︧﹢︿ و در﹡︐﹫︖﹥ ︨︣﹎︣دا﹡﹪ 

︨︣ ﹋︣د﹡︡، ︎︦ از ﹝﹢︨﹪ و ︋﹥ ) ︮︣ا(︋﹆﹢﹜﹪ ﹏ ︨︀ل در ︑﹫﹥
﹪، از رود اردن ﹎︫︢︐﹠︡ و ︋﹥ ︮﹑︡︡ او︮﹫︀ي او ︋﹥ ﹎︣د ︵︀﹜﹢ت ﹡︀﹝

︲︣ب ︫﹞︪﹫︣ و ︋﹥ ︨﹠﹌ داوود، ︗︀﹜﹢ت ﹡︀م، ︋︤رگ ﹋﹠︺︀﹡﹫︀ن را 
﹋﹥ ﹎﹢︀ ︠︡ا آن را ︋﹥ ا︋︣ا﹨﹫﹛ ︀ ︋﹥  –︋﹊︪︐﹠︡ و ︋﹥ ارض ﹝﹢︻﹢د 

  .درآ﹝︡﹡︡ –ا︨︣ا﹫﹏ِ در ︋﹠︡ ﹁︣︻﹢ن، و︻︡ه داده ︋﹢د  ︋﹠﹪
و آن ﹝ؤ﹙﹈ در د︨️ ا︪︀ن ︋﹞︀﹡︡ و ︵︀﹜﹢ت و ︎︦ از او داوود و ︨︍︦ 

و در ا﹟ ︨︣ز﹝﹫﹟ ︭︠﹢︮︀ً ) م.ق ١٠٠٠. (︀ن ︎︀د︫︀﹨﹪ ﹋︣د﹡︨︡﹙﹫﹞
در ︻︡ ︨﹙﹫﹞︀ن، ﹇︡ر︑︪︀ن ﹝﹢﹇︐︀ً ︋﹥ ︫﹞︀ل و ︫︣ق و ︗﹠﹢ب ︋︧︳ 

  .︀﹁️ و ﹝︺︊︡ي ︋︤رگ ︋﹠︀ ﹋︣د﹡︡
و ︗﹠﹢︋﹪ ) ا︨︣ا﹫﹏(︎︦ از ︨﹙﹫﹞︀ن، ﹝﹞﹙﹊︐︩ ︋﹥ دو ﹡﹫﹛ِ ︫﹞︀﹜﹪ 

)﹤د﹢ (︫︡ ︩︋ .﹪﹠︋ ا﹋︓︣ ا︨︊︀ط  ﹪﹛︀﹝︫ ︩︋ وا﹇︹ در ﹏﹫ا︨︣ا
︎︨︣︐﹩ ﹁﹠﹫﹆﹫﹫︀ن روی آورد﹡︡ و  ︎︨︣︐﹪ ﹝︐︃︔︣ از آرا﹝﹫︀ن و ︋ًـ︺﹏ ︋﹥ ︋️

﹤﹞﹢ اور︫﹙﹫﹛ و ︀﹠︑  ︧︣︎ ️﹞﹢﹊ ﹤︋ ﹤﹋ ﹪︴︊︨اش در د︨️ دو
دو ) ︋︩ ︫﹞︀﹜﹩(﹋︀ر ا︨︣ا﹫﹏. ︨﹙﹫﹞︀ن ﹎︣دن ﹡︀ده ︋﹢د﹡︡ ︋︀﹇﹪ ﹝︀﹡︡

﹇︣ن در ︎﹫︽﹞︊︣﹋ُ︪﹪ و ﹜︪﹊︣﹋ٌ︪﹪ ﹎︫︢️ و ﹠︡ ده ︎︀د︫︀ه، ︎﹫︀︎﹪ ︋﹥ 
د﹎︣ داد﹡︡ ︑︀ ︨︣ا﹡︖︀م، آ︫﹢ر︀ن  ︋﹥ ﹉ ر︾︊️ ︀ ﹋︣ا﹨️ ︗︀ي ︠﹢د را

). م.ق ٧٢٢(آن ︨︣ز﹝﹫﹟ را ﹁︐ و ﹝︣د﹝︀﹡︩ را ﹨﹙︀ك ︀ ︑︊︺﹫︡ ﹋︣د﹡︡ 
﹤د﹢ ️﹞﹢﹊ ︀﹞ا)﹩︋﹢﹠︗ ︩︋ (١٣٥  ﹜﹨ ︀ر︑ ﹟︨︀ل ︎︦ از ا

ا︨︀رت ). م.ق ٥٨٦(︀︍︋﹫︡ ︑︀ ︻︀﹇︊️ ︋﹥ ا︨︀رت، روا﹡﹥ ︋︀︋ِ﹏ ︫︡﹡︡ 
︣ ︗︀ي ﹝︀﹡︡ه ︋︣ ︫︣︺️ ای از ︑︀ر ﹢د︀ن ︋ ︨︀﹜﹥ ٥٠︋︀︋ِ﹙﹪، دوران 

﹨︀ي ︫﹀︀﹨﹪ ا︪︀ن ا︨️، ﹋﹥ ︋︀ ︑︭︣ف  ﹝﹢︨﹪ و دوران ︑︃﹜﹫︿ ︨﹠️
︋︀︋ِ﹏ ︑﹢︨︳ ﹋﹢روش و ︋︀ز﹎︪️ ا﹋︓︣ ا︪︀ن ︋﹥ اور︫﹙﹫﹛ ︋﹥ ︀︎︀ن 

  .ر︨﹫︡
﹎︣﹥ ا︪︀ن ﹨﹫﹊﹏ ︨﹙﹫﹞︀ن و ︋︀رو﹨︀ي اور︫﹙﹫﹛ را از ﹡﹢ ︑︖︡︡ ﹋︣د﹡︡ 

ا︪︀ن ا﹝︀ ︸﹀︣ ︀﹁︐﹟ ا︨﹊﹠︡ر ﹝﹆︡و﹡﹪ ︋︣ ︫︣، ﹝︀﹡︹ ا︨︐﹆﹑ل ︨﹫︀︨﹪ 
  ︡︡ت). م.ق ٣٣١(﹎︣د﹞ ︀︑ ﹤﹫︀﹡ ︣وض ︑︀︠️ و ︑︀ز   و آن︺﹞ ︀﹨

﹎︪️ ︑︀ ︻︀﹇︊️ رو﹝﹫︀ن ) ︨﹙﹢﹋﹫︀ن و ︋︴︀﹜︧﹥(﹝︡︻﹫︀ن ﹝ﹳ﹙﹈ ا︨﹊﹠︡ر
﹨︀ي ﹝﹊︣ر  و ا﹜︊︐﹥ ︋﹥ د﹡︊︀ل ︫﹢رش). م.ق ٦٣(︀﹁︐﹠︡  ︋︡ان د︨️ 

﹢د، ︻︀﹇︊️ رو﹝﹫︀ن، اور︫﹙﹫﹛ و ︋﹥ ︑︊︹ آن ﹝︺︊︡ ﹨﹫﹊﹏ را، ︋﹥ ﹋﹙﹪ 
  ). م ١٣٤(دژي رو﹝﹪ در آن ﹢ا﹜﹪ ︨︀︠︐﹠︡  و︣ان و ︋﹥ ︗︀ي آن



 

٤ 
 

در ﹠︡ ﹇︣ن ︋︺︡ي اور︫﹙﹫﹛ ﹝﹫︀ن ا︣ان و روم د︨️ ︋︨︡️ ︫︡ ︑︀ 
و آن را ). م ٦٣٧(︨︣ا﹡︖︀م ︋﹥ ︑︭︣ف ا︻︣اب ﹝︧﹙﹞︀ن درآ﹝︡ 

︋﹠︀﹨︀ي ا︨﹑﹝﹪ ﹢ن ﹝︧︖︡ ︮︣ه و . ا﹜﹞ًـ﹆ً︡ـس ﹡︀﹝﹫︡﹡︡ ︋﹫️
  .ا﹐﹇︭﹪ ︀د﹎︀ر دوران ا﹝﹢ي ا︨️ ﹝︧︖︡

  

ع وط را   ؛ 

 و ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹨﹞︀ن ز﹝︀ن ا︋︣ا﹨﹫﹛  ﹇﹢م ﹜﹢ط︑︀ر ﹟︀ر ︎﹫︪︐︣ از ا﹫︧︋
ا﹜﹠︣﹟ ︋﹥ ﹋﹠︺︀ن  ي ا︋︣ا﹨﹫﹛ و ﹨﹞︧﹀︣ او از ︋﹫﹟ ﹜﹢ط، ︋︧︐﹥. ا︨️

﹨︀ي ﹇﹢م  ︋﹢د ﹋﹥ ﹡︊﹢ت ︀﹁️ و ︋﹥ ︨﹢ي ︫︣ك) ﹜︊﹠︀ن و ﹁﹙︧︴﹫﹟(
ي ︫︣﹇﹪  در ر︋︹ ︗﹠﹢︋﹪ ﹋﹠︀ره و ﹡︤د﹈ ︋﹥ ﹨﹛ ﹇︣ۀ﹜﹢ط ﹋﹥ ︀ر 

︡ و ﹝︡︑﹪ ﹡︤د ا︪︀ن در﹡﹌ ﹋︣د ︑︀ ر﹨︧︍︀ر ︫ا﹡︡،  وا﹇︹ ︋︣ا﹜﹞﹫️
ز︣ و رو (﹊︀ت ﹀ٌ︑َ﹝ﹳ﹣﹨︀ را  ﹇︣آن ا︫ ﹟︣ك. ا︪︀ن ﹨﹙︀ك ︫︡﹡︡

ن ︋︣︗︀ ︋﹢ده و ﹝︧﹫︣ ﹨︀ ﹇︣ ﹨︀ي آ﹡︀ ︑︀ ده و︣ا﹡﹥. ︡ه︠﹢ا﹡) ﹨︀ ︫︡ه
  .﹎︫︢︐﹥ ︑︖︀ري ﹝︪︣﹋﹫﹟ ﹝﹊﹥ ︋﹥ ︫︀م از آ﹡︖︀ ﹝﹪

  

ع  ح ود را   ؛و صا

ا﹝︀ ︎︦ از  –︨︀ل ﹇︊﹏ از آن  ︀︫١٠٠٠︡  –︋︧﹫︀ر د︣︑︣ از ز﹝︀ن ﹜﹢ط  
﹋﹠︡ ﹋﹥ ︫﹞︀ را ︗︀﹡︪﹫﹟  ز﹝︀ن ﹡﹢ح ︋﹢ده ز︣ا ﹇︣آن ︋﹥ ا﹝︐︩ ︠︴︀ب ﹝﹪

آ︡ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹡︀م ﹇﹢﹝︩  ﹇﹢م ﹡﹢ح ︨︀︠︐﹫﹛ و آ﹡︙﹥ از ﹇︣آن ︋︣﹝﹪
︻︀د ︋﹢ده و از آ﹡︖︀ ﹋﹥ در ﹇︣آن ︠︴︀ب ︋﹥ ︔﹞﹢د ا︨️ ﹋﹥ ︫﹞︀ را 

م ︎︦ از ︡﹊﹍︣ و ︗︀﹡︪﹠﹫︀ن ︻︀د ︨︀︠︐﹫﹛، ︻︀د و ︔﹞﹢د ︀︋︡ دو ﹇﹢
﹈ در ﹟︣ا ︻︀د ︋﹥ اٌ ،︡﹠︫︗︀ و در ﹝﹊︀﹡﹪ ﹋﹢﹨︧︐︀﹡﹪ ︋﹢ده ︋︀ ︋﹠︀︋︣ام رًـز

ا﹠﹍﹢﹡﹥، . ا﹡︡ ︣ ︋︀﹜﹢اد ︑﹢︮﹫︿ ︫︡ها﹜︺﹞︀د و ︔﹞﹢د ︋﹥ ︗︀︋﹢ا﹜َ︭ـ ذات
﹛︀︮ ﹤﹚︮︀﹁ ︀︋ ︡︀︋ ︤﹫﹡ ي ﹋﹞﹪ از ﹨﹢د و در ﹨﹞︀ن ﹝﹠︴﹆﹥  ︎﹫︀﹝︊︣ ︔﹞﹢د

﹢د و ︮︀﹜ ا︨️ ﹝︊︺﹢ث ︫︡ه ︋︀︫︡ و ︫︀﹨︡ ︋︣ ا﹟ ﹎﹀︐﹥، ﹝︤ار﹨︀ي ﹨
﹤︊﹇ ️︑ ︀︗ ﹤﹝﹨ ﹤﹋ ︣ك︐︪﹞ ا﹡︡ ي.  

 ︀﹡د﹇️ ﹝︺﹫﹟ ﹡﹍︪️  –ا﹝︀ ﹡︧︊️ ︋﹥ ﹝﹊︀ن آ ﹤︋ ︤﹫﹡ ︀﹡ز﹝︀ن آ ﹤︣﹎
︋︀ز ا︑﹀︀ق ﹡︷︣ ﹡﹫︧️ و ﹝︐﹞﹏ ا︨️ ﹋﹥ در ︗﹠﹢ب اردن در  –

﹨︀ي ﹳ︧﹞﹪ ﹡︤د﹈ ﹝︣ز ︫﹞︀﹜﹪ ︻︣︋︧︐︀ن وا﹇︹ ︋︀︫︡ و از آ︔︀ر  ﹋﹢ه
) ﹁︣︀د(﹥ ﹫ٌو ً︮ـ) ﹜︣زه(﹥ ︗﹀ٌآ︡ ﹋﹥ ︋︀ رًـ ︋︣﹝﹪ ،آ︑︪﹀︪︀﹡﹪ ﹝﹠︴﹆﹥

اي ا︨️ ﹋﹥  و ا︀﹡ ﹟﹫﹥ در ︗﹠﹢ب ︫︣﹇﹪ ﹡︀﹫﹥. ﹨﹙︀ك ︫︡﹡︡

﹨︀  ﹢︑﹀﹊︀ت ﹇﹢م ﹜﹢ط در آ﹡︖︀ ︋︺︡اً ︨︀︠︐﹥ ︫︡ و ︋﹥ ﹡﹢︻﹪ ︀︫︡ ﹇︣ن﹝
 ️︊︨︀﹠﹞ ﹟﹫﹝﹨ ﹤︋ ︡︀︫ ︪︀ن ︫︡﹡︡ وا ﹟﹫﹞م ﹜﹢ط وارث ︨︣ز﹢﹇ ︡︺︋
︋︀︫︡ ﹋﹥ در ﹇︣آن ﹝︖﹫︡ در دو ︗︀ ذ﹋︣ ︻︀د و ︨︍︦ ︔﹞﹢د و ︨︍︦ ﹜﹢ط 

  .︢اب ﹨︣ ﹈ ︋﹥ ︑︣︑﹫︉ ذ﹋︣ ︫︡ه ا︨️و ︻
︨︀زي ا︪︀ن و ا﹟ ﹋﹥ ︋︀ز در ︗︀﹪ ﹇︣آن  ︑︣ا︫﹪ و ︻﹞︀رت ذ﹋︣ ︮︣ه

ي ︋︣آ﹝︡ن ︫︐︣  ي ﹇︭﹥ ﹝﹊︀ن ا︪︀ن را ا﹆︀ف ﹡︀﹝﹫︡ه ︋﹥ ︲﹞﹫﹞﹥
﹨︀ي ﹳ︧﹞﹪ و آ︔︀ر ︋︖︀﹝︀﹡︡ه از  ︮︀﹜ از ︮︣ه ﹡﹫︤ ︋︀ ︗︽︣ا﹁﹫︀ي ﹋﹢ه

︪︀ن ﹋﹥ ︋︀ز ﹇︣آن آن را آ︣ض را ،﹡︀﹝︡ ﹝﹪ ﹤ا﹁ ﹟ذ﹨﹟ ﹝︐︊︀در  ا ﹤︋
﹪﹞ ٌ ︀ب︮︀ن ا﹝﹨ ︡︀︫ ︪︀نا ﹤﹋ ︡﹠﹋ ︉︢﹊︑ ا﹡︊﹫︀ء را ﹤﹋ ︡﹠︫︀︋ ︣︖

 ︡︡︖︑ ﹤︋ آن ا︫︀ره ر﹁︐﹥ ا︫︀ره ﹤︋ ﹤در آ ﹤﹋ ﹪︊﹡ ︡﹠ ︉︢﹊︑ ︣د﹡︡ و﹋
ا﹡︡  ي ︻︢اب ا︨️ و ﹎﹀︐﹥ ﹫︀ت ا︗︐﹞︀︻﹪ آ﹡︀ ︎︦ از ﹨︣ دوره

﹨︀ي  ﹁︣﹨﹠﹌ ا︻︣اب ︋︧﹫︀ر ﹝︐︃︔︣ از ︔﹞﹢د︀ن ︋﹢د، ﹠︀﹡﹊﹥ ﹡︀م ︋️
﹨︀ي ︔﹞﹢دي  ﹡︀م  ﹨﹞﹥) ︽﹢ث﹏، ًـ︊ًـ﹠︀ف، ﹨ُ، ︫﹞︦، ﹝ًـدَـوﹳ(﹙﹪ ︗︀﹨

ا︨️ و ︀︫︡ ﹨﹛ از ا﹠︣و︨️ ﹋﹥ ﹇︣آن ︋︧﹫︀ر ︋﹥ ذ﹋︣ ︻︀د و ︔﹞﹢د و 
  .︎︣دازد ︻︢اب ا︪︀ن ﹝﹪

  

ع  س را   ؛و

ا﹡︡ از ﹡﹢اد﹎︀ن ﹨﹢د  ﹋﹥ ﹎﹀︐﹥) ﹢﹡︦ ︋﹟ ﹝︐﹪(﹁︣ز﹡︡ ا﹜﹫︀س ︀ ﹝︐﹫﹢س  
﹡﹫﹠﹢اي آن روز  .︫︡ا︨️ ︋﹥ ﹡﹫﹠﹢ا ﹝︊︺﹢ث  ﹩ا︨︣ا﹫﹙ و از ﹝︀در ︋﹠﹪

﹢︮﹏ ﹨︀ي ﹡﹫﹠﹢ا ا﹋﹠﹢ن در ﹡︤د﹊﹪ ﹝ ︠︣ا︋﹥. ︐﹫︀︎️ دو﹜️ آ︫﹢ر ︋﹢د
آ﹜﹢د او از  ﹢﹡︦ ︋﹥ ︠︣وج ︪︠﹛ ︻︀﹇︊️ٌ. در ︫﹞︀ل ︋︽︡اد ︋︣︗︀︨️

﹪﹞ ︫︣ ﹪﹞ ا﹡︖︀﹝︡ و ︋﹥ ︨﹢ي ︫︣ق رو  ﹏︀︨ در ﹋﹠︺︀ن ︀︑ ︡﹠﹋
︋︀  او ا﹎︣ آ﹡︙﹥ را︗︹ ︋﹥ ﹝︺︀︮︣ ︋﹢دن .﹝︡︐︣ا﹡﹥ ︋﹥ ﹋︪︐﹪ ︋﹠︪﹫﹠︡

 ︉︣︠︀﹠︨ در︨️ ︋︀︫︡، او در  ،ا﹡︡ ﹎﹀︐﹥) م.ق ٦٤٩(︎︀د︫︀ه آ︫﹢ر
﹪﹠︋ ﹪﹑︵ ︨︍︣ي ︫︡ه و  ز﹝︀﹡﹪ ︋﹢ده ا︨️ ﹋﹥ دوران ﹏﹫ا︨︣ا

﹎︣﹥ در . ︎︀د︫︀﹨﹪ ا︪︀ن در ﹜︊﹠︀ن و ︫﹞︀ل ﹁﹙︧︴﹫﹟ در﹨﹛ ︫﹊︧︐﹥
﹁﹙︧︴﹫﹟ ﹨﹠﹢ز دو﹜️ ﹢د﹥ ︋︣︗︀︨️ و ﹨﹞﹫﹟  ا﹟ دوران در ︗﹠﹢بٌ

︋﹥ ﹋︪︐﹪ ﹡︪︧️ ) ︊﹠︀ن﹜(ي ︨﹀︣ ﹢﹡︦ را ﹋﹥ در ﹋﹠︺︀ن ︫﹞︀﹜﹪  ز﹝﹫﹠﹥
﹤﹫︗﹢︑ ﹪︋﹢﹠︗ ﹟﹫︴︧﹚﹁ ﹪﹛︀﹝︐ا ︭︡﹆﹞ ﹤︋ ﹪﹞ ︣︢︎  ﹤︋ ︣ا اوز ،︡﹠﹋

  .﹎︣دد ﹡﹢︻﹪ ا︨︣ا﹫﹙﹪ ا︨️ و ︋︧﹢ي ﹝︣د﹝︩ ︋︀ز﹝﹪
  



 

٥ 
 

بأ ع     ؛را

 ︀︐﹠﹞ ر﹁︐﹥، ﹡︀م ︨︣ز﹝﹫﹠﹪ در ﹟︨ ا﹜﹫﹥  ﹋﹥ در دو ︗︀ي ﹇︣آن از آن
﹇﹢م ︨︊︃ . وا﹇︹ در ︗﹠﹢ب ︾︣︋﹪ ︗︤︣ة ا﹜︺︣ب ،︾︣ب ﹞﹟ ا﹝︣وز ا︨️

. ي ︑﹞︡ن ﹎︀م ﹡︀د﹡︡ ﹡︧︐﹫﹟ ﹇﹢م در ︻︣︋︧︐︀ن ︋﹢د﹡︡ ﹋﹥ ︋﹥ آ︨︐︀﹡﹥
ا﹜︺︣ب و  ب ︐﹫︀︎️ ﹝﹙﹢ك ︨︊︃ ︋﹢د و از آن ﹝︣﹋︤ ︋︣ ︗﹠﹢ب ︗︤︣ةرِ︃﹝ًـ

﹪﹞ ﹜﹊ ﹤︪︊ ﹏︪︀ن ﹋﹥ در . را﹡︡﹡︡ ︨﹢ار﹝︤ رو﹡﹅ ︑﹞︡ن ا
 ︐️در ﹡︤د﹊﹪ ︎︀ ي ﹇︊﹏ از ﹝﹫﹑د ﹝︧﹫ ︋﹢د ︋﹥ ︋﹠︀ی ︨︡ي ﹨︤اره

 ﹩﹨︀ي ﹋﹢﹨︧︐︀ن را در ﹝︤﹡ ︨﹫﹑بآبٌ ﹋﹥ . )مً︣ـ︻ٌ ︀︨︡ ﹝︁رب ( ︋﹢د
ي  ا ﹋︣د و ︋︀︻︒ رو﹡﹅ ﹋︪︀ورزي ﹝﹠︴﹆﹥ ﹨︀ ذ︠﹫︣ه ﹝﹪ ︋︤رگ ﹝﹫︀ن ﹋﹢ه

﹤﹆︴﹠﹞ ﹟︤ي ا﹫﹚︮︀ د و﹢︋ ️︐﹫︀︎ ي و︨﹫︹،  و︨﹫︺﹪ در ا︵︣اف
اي ﹋﹥ از  ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥  ︐﹫︀︎️ ا︪︀ن را ︋﹥ ︫﹊﹙﹪ ︠︀ص ︫﹊﹏ داده ︋﹢د،

  .﹡︤د︡﹊ ﹤︋ ﹈﹍︣ ︑︪﹊﹫﹏ ︫︡ه ︋﹢د ي ﹋﹢︣﹇ ︀﹨ ٌ﹈﹥ ده
﹫︦ ︸︀﹨︣اً ︻﹠﹢ان ︻︀م ︎︀د︫︀﹨︀ن ا︪︀ن ︋﹢ده و روز﹎︀ر ︨﹙﹫﹞︀﹡﹪ ﹙﹆َ︋ِ

﹪﹞ ﹜﹊ ︪︀ن︪︀ن ︎︨︣︐︩  ﹡︡ها ر ز﹡﹪ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝﹙﹊﹥ ︋︣ اا ﹟﹫و آ
  .و  ︀﹫﹢ا﹡︀ت ︋﹢ده) ︋︭﹢ص ︠﹢ر︫﹫︡(﹝︷︀﹨︣ ︵︊﹫︺️

﹠︀﹡﹊﹥ آرزوي  ،ه ︫︡ه︀︫﹪ و ︑﹀︣﹇﹥ ﹡︧︊️ داد﹡︀︋﹢دي ا︪︀ن ︋﹥ ︻﹫َـ
︩﹢︠ ﹟﹋︀︧﹞ از ﹨﹛ دا︫︐﹠︡ و ︻︀﹇︊️ ︸︀﹨︣اً ﹋﹞﹪ ︎﹫︩ از  را دوري

︫﹊﹠︡ و ︋﹥ ︨﹫﹏ و ︨︍︦ ︪︠﹊︧︀﹜﹪  ا︪︀ن ﹝﹪ ︸﹢ر ا︨﹑م َ︨︡ـ
  .﹎︣د﹡︡ ﹝﹠﹆︣ض ﹝﹪

︤ ︋﹢ده ﹋﹥ در ﹞﹟ در ︫︣ق ﹇﹢م ︨︊︃ ︸︀﹨︣اً ﹝︧﹊﹟ ﹇﹢م د﹍︣ي ﹡﹫
 د﹜﹫﹏ ︑﹊︢︉ٌا﹡︡ و ا﹠︀ن ﹡﹫︤ ︋﹥  ︹ ﹝﹙﹆︉ ︋﹢ده︎︀د︫︀﹨︀ن ا︪︀ن ︋﹥ ︑ُ︊ُـ

  .﹠︡، ︨﹫︀︨️ ﹎︪︐﹏︨ﹳرﹳ
  

ن ع  ذوا   ؛را

 ِ︨︀︎ د از ر︨﹢ل ︠︡ا ︋﹫︀ن ﹇︣آن ﹋﹥ ︸︀﹨︣اً در﹢ ︩︨︣︎)ا︨️ )ص، 
و ﹨﹛ از ا﹠︣و ا﹎︣  ،﹝︪︺︣ ︋︣ ︫︭﹫︐﹪ ا︨️ ︫﹠︀︠︐﹥ ︫︡ه ﹡︤د آن ﹇﹢م

﹟﹋ ﹪︐﹞︡﹇ ﹤︋ ،﹪﹡︀︐︨︀︋ ﹪︐﹫︭︫  ︣︋ ︤︗ ا︵﹑ع از آن ﹤﹋ از ︑︀ر ︣︑
︨︊﹫﹏ ︾﹫︉ ﹝﹞﹊﹟ ﹡﹫︧️ ﹡︊︀︫︡، ﹐︗︣م ︀︋︡ ︋﹥ ﹝︣دي ︫﹠︀︠︐﹥ ︫︡ه 

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

ا﹡︡ ︋︀ ︊︫﹥ در  ︋︀ ا︨﹊﹠︡ر دا﹡︧︐﹥﹝﹠︴︊﹅ و ︮️ ﹇﹢ل آ﹡︀ن ﹋﹥ وي را 
دا﹡﹫﹛ او ︑﹠︀ ︋﹥ ︫︣ق ︑︀︠︐﹥، ﹡﹥  ︣ي ا︨﹊﹠︡ر و ا﹟ ﹋﹥ ﹝﹪داد﹎︧︐

  .︫︣ق و ︾︣ب؛ ﹝︡وش ا︨️
ا﹡︡ و ﹇︀︋﹏ ︑︃﹝﹏ ︋﹥ ﹡︷︣  ︫﹢ا﹨︡ي ﹋﹥ ︋︣ ︑︴︊﹫﹅ او ︋︀ ﹋﹢روش ﹎﹀︐﹥

﹨︀، ﹡﹆︪︩  ﹊﹪ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹋﹢روش آ﹡﹍﹢﹡﹥ ﹋﹥ در ﹋︐﹫︊﹥ ،ر︨︡ ﹝﹪
 ︋﹢د، ﹡︧︐﹫﹟ ﹋︧﹪ ﹎︢ا︫️ ︋︣ ︨︣ ﹝﹪ ︡ه ︑︀︗﹪ ︋︀ دو ︫︀خ︋︣ ︗︀ي ﹝︀﹡

و ا︣ا﹡﹫︀ن را از ذ﹜️ ︋﹥ اوج  ﹥ ﹝︀د و ︎︀رس را ﹇︣﹟ و ﹝︐︡ ﹋︣د﹋
﹜︪﹊︣ ) ︨﹫﹢ن(و ︫︣ق ) ﹜﹫︡﹥(، ︋﹥ ︾︣ب آن دوران ر︨︀﹡︡ ︨﹙︴﹠️ٌ

︋﹥ ﹝︡ارا و ︋︀  و ﹨﹞﹥ ︗︀ ︋︀ ﹝︽﹙﹢︋︀ن ︋﹥ رأ﹁️ و ︋︀ د︫﹞﹠︀ن ﹋︪﹫︡
︧︐﹫﹟ ﹋︧﹪ ، ﹡﹢م ﹝﹞︀︧︑ ﹤︋ ︿﹛︀ ︨﹙﹢ک ﹋︣د︀︨︮︊︀ن ︻﹆︀︡ و ر

︣︋ ﹪﹠︊﹞ ﹟﹢﹡ ﹪︣وا﹡︀﹞︣﹁ ﹈ ﹤﹋ ️︨ا︠﹑ق و ︻︡ا﹜️ و ﹡︖︀︋️ ︋﹠︀  ا
﹡﹢ ︦﹆﹢ق  ﹡︧︐﹫﹟ ︎﹫︩ ،او در ︋︀︋﹏ اي ﹋﹥ ︋﹫︀﹡﹫ۀ ﹡︀د، ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥

  .︋︪︣ ا︨️
︎︀د︫︀ه ﹡﹞﹢﹡﹥ و  ،︎︡ر و در ﹡︤د ﹢﹡︀﹡﹫︀ن ،﹋﹢روش در ﹡︤د ︎︀ر︨﹫︀ن

︀ن و در ﹡︤د ﹇﹢م ﹢د ﹋﹥ آزادي را ︋﹥ ا︪ ،﹎︢ار ﹁︣﹝︀﹡︣واي ﹇︀﹡﹢ن
  .︠︡ا﹪ ︋﹢د )︋︩ ﹡︖︀ت(ه و ﹝︧﹫﹢ًـُ، ︫︊︀ن ًـ︋︀ز﹎︣دا﹡︡

﹙﹈ و︨﹫︹ وي ﹨﹞﹥ ︗︀ در ︻﹫﹑م و ﹝︀د و ︋︀︋﹏ و و ﹝︣دم در ︨︣ا︨︣ ﹝ﹳ
د︡﹡︡ و از ا﹠﹊﹥ در  ︋︩ ﹝﹪ او را ︋﹥ ︪﹛ ﹡︖︀ت ،﹜﹫︡﹥ و ﹁﹠﹫﹆﹫﹥

︗︀ي ︠﹢د را  ،﹨︀ي ﹎︫︢︐﹥ ي ا﹝︍︣ا︵﹢ريا﹝︍︣ا︵﹢ري او ︪︠﹢﹡️ و ︑︺َ︡ـ
  .︨︠︣﹠︡ ︋﹢د﹡︡، ︋﹥ ︻︡ا﹜️ و ︑︧︀﹝ داده

ا﹡︡، ︋﹥  ﹙﹈ ﹋﹢روش دا﹡︧︐﹥وارث ﹝ﹳ ا﹝︀ ︋︣︠﹪ ذوا﹜﹆︣﹡﹫﹟ را دار﹢ش،
 –﹊﹢﹝️ ﹋︣د، ﹊﹢﹝︐︩ را ) ︨︀ل ٦٠(ا﹟ د﹜﹫﹏ ﹋﹥ دو ﹇︣ن 

از ︗︀﹡︉  ای ﹨﹞﹥ ︗︀ ︻︴﹫﹥ –اش  ﹨︀ي ︋︖︀ي ﹝︀﹡︡ه در︲﹞﹟ ﹋︐﹫︊﹥
، ا﹨︐﹞︀م ︑﹞︀م داد ﹨︀ و ︋︧︳ٌ ︠︡او﹡︡ ︑﹙﹆﹪ ﹋︣ده، ︋﹥ آ︋︀دي و︣ا﹡﹥

، ، ﹜︪﹊︣ ﹋︪﹫︡︑︣ از آ﹡︙﹥ ﹋﹢روش ﹜︪﹊︣ ﹋︪﹫︡ ︾︣ب، ︐﹪ ︋﹥ دا︫️
ق ﹡﹫︤ ﹝︐︭︣﹁︀︑︩ ﹢﹡︀ن و ﹝︭︣ را ﹡﹫︤ ز︣ ﹡﹍﹫﹟ آورده در ︫︣ ︫︣قِ

﹨﹠︡ و ︎﹠︖︀ب ﹋︪﹫︡ و ︻﹙﹫︣︾﹛  ﹜︪﹊︣ ︋﹥︋﹫︩ از ﹋﹢روش ︋﹢د و 
در ︋︣ا︋︣ ﹨︖﹢م  ﹋﹢روش، ︋﹥ ار﹝﹠︧︐︀ن ﹜︪﹊︣ ﹋︪﹫︡ و از ﹇﹀﹆︀ز ﹎︫︢️ و

 ﹪︪ا﹇﹢ام و﹩︀﹊︨ ️︫︀ت ︨︀︠️ا︨︐ ،﹝︧﹊﹢ ﹨︀ي ︗﹠﹢بٌ د﹞︀﹊ 
﹨︀ي ﹇﹀﹆︀ز ︋﹥ ︨︡ آ﹨﹟  ﹨︀ي آن در ﹋﹢ه و ︀︫︡ آ﹡︙﹥ ا﹝︣وز ︋︀ز﹝︀﹡︡ه –

﹋﹥ در ﹇﹙﹞︣و وي ︋﹥  ، ﹨﹞﹥ ︗︀ ﹝︣ا﹇︉ ︋﹢د –﹝﹢︨﹢م ا︨️ از او ︋︀︫︡ 
﹇﹢ي ︲︺﹫︿ را ﹡︤﹡︡ و ﹡︀︋﹢د ﹡﹊﹠︡، ︋﹥ ﹢د ا︗︀زه داده ︑︀  ،﹇﹢ل ︠﹢دش

  .﹝︺︊︡ ︠﹢د را در اور︫﹙﹫﹛ ︋﹠︀ ﹋﹠﹠︡
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ت وس و زر ع     ؛را

﹡︡ و ﹎︣﹥ در ﹇︣آن در ا زر︑︪️︎﹫︣وان  ، ﹡︀﹝﹫︡ه ﹝︖﹢س︀ ﹋﹥ ﹇︣آن آ﹡
︀︮ ︿︋ردا﹝︀ ﹝︧﹙﹞︀﹡︀نا﹡︡ ﹫﹟ و ا﹨﹏ ︫︣ك آ﹝︡ه ،  ️﹠︨ ﹜﹊ ﹤︋

  .ا﹡︡ ي ا﹨﹏ ﹋︐︀ب ﹋︣ده ﹡︊﹢ي ︋︀ ا︪︀ن ﹝︺︀﹝﹙﹥
 ر︑︪️ ﹋﹞︐︣ ︗︀ي ︑︣د︡ ا︨️ ﹝︖﹞﹢︻﹥﹠︀د آن ︋﹥ ︠﹢د ز︐آ﹡︙﹥ در ا︨

و ز︋︀ن ︨︣ودن آ﹡︀  ﹡︀﹝﹠︡ش ﹝﹩) ﹨︀ ﹎︀ت(︨︣ود﹨︀﹪ ا︨️ ﹋﹥ ﹎︀︑﹥ 
د﹨︡ ﹋﹥ ﹝﹢﹜︡ و ﹝﹠︪︃ وي را  ﹅ ا︨️ ﹡︪︀ن ﹝﹪﹋﹥ ︋﹥ ︫︣ق ا︣ان ﹝︐︺﹙ّ

 – ︡︀︫︡ود ︠﹢ارزم  –﹨﹛ ︀︋︡ در ﹡﹢ا﹪ ︫︣﹇﹪ ﹁﹑ت ا︣ان 
ي ﹇﹙﹞︣و ︵﹢ا︿ ا︣ا﹡﹪ ︾︣︋﹪  و ﹇︴︺︀ً ز﹝︀﹡﹪ ︎﹫︪︐︣ از ︑﹢︨︺﹥. ︗︧️

  )م.ق ٦. (﹝︀د و ︎︀رس –
و ︠﹢د را ﹝︃﹝﹢ر آ﹡︙﹥ رو︫﹟ ا︨️ زر︑︪️ اد︻︀ي ︑﹙﹆﹪ و﹪ دا︫︐﹥ 

﹨︀  ﹝︤دا ﹠︀﹡﹊﹥ از ﹎︀تا﹨﹢را. دا﹡︧︐﹥ و ︑︺﹙﹫﹛ ا﹨﹢را ﹝﹪ ︋﹥ ﹡︪︣ د︻﹢ت
︡ روز و ي رو︫﹠︀﹪ و ︑︀ر﹊﹪ و ﹝﹢︗ِ آ︡ ︠︡اي ﹊︐︀ و آ﹁︣﹠﹠︡ه ︋︣﹝﹪
﹨﹞﹥ . ︠﹢ا﹡︡ ︋︺﹑وه زر︑︪️ او را آ︾︀ز و ا﹡︖︀م ﹝﹪. ︨️﹨︣ دو ،︫︉

︣ و ︀︋︡ و ︫ ︫﹢د و ﹨﹞﹥ ﹫︤ ︋﹥ او ︀︎︀ن ﹝﹪ ﹫︤ از او ︫︣وع ﹝﹪
 ،ي او︨️ و ︎︀داش ︠﹫︣ و ︫︣ ﹨﹛ آ﹁︣︡ه ،︸﹙﹞️ ﹡﹫︤ ﹢ن ﹡﹢ر و ︠﹫︣

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

︀آر﹩ آ﹝︡ه ﹨︀ي ︎﹫︩ از زر︑︪️ ︋﹢ده ︡︡︎ ، از او ︎︦﹨︀  و ﹝︡ت،  ︀︋
︀︡ و ︻﹆ ︋﹥︎︀رس،  ﹝︀د و –ا﹡︐︪︀ر د﹠︩ در ﹝﹫︀ن ︵﹢ا︿ ا︣ان ︾︣︋﹪ 

  .﹝﹠︀︨﹈ ﹝︽︀ن ا︣ا﹡﹪ در او︨︐︀ راه ︀﹁️، در ﹋﹑م ︠﹢د او ﹡﹫︧️
︫ ﹟﹫از آ ﹪︀︀﹆︋ ﹟﹝︱︐﹞ ﹪﹠و ︑﹢ ﹞﹠﹩︋︀ري، ﹝︽︀ن ︎︀ر︨﹪ ﹋﹥ د︑ ﹪﹝

و ﹝︣ا︨﹛ ﹡︀︫﹪ از ا︻︐﹆︀د ︋﹥ آ﹡﹫﹞﹫︧﹛ ﹋﹥ ︑﹞︧﹈ ︋﹥ ︨︣ و ︗︀دو از 
دار د﹟ زر︑︪️ ︫︡﹡︡ و ﹨﹛ از آن  ﹜﹢ازم آن ا︨️، دا︫︐﹠︡، ﹝﹫︣اث

از ︭︠﹢︮﹫︀ت آ﹫﹟ زر︑︪️ ا︻︐﹆︀د ︋﹥ . آن ا﹁︤ود﹡︡﹎︣﹁︐﹠︡ و ﹨﹛ ︋﹥ 
﹨︀ ﹇︊﹏ از آ﹡﹊﹥ در ︻﹆ ︡︀﹢د ︋﹥ ︻﹠﹢ان ا︮﹙﹪ از  ﹝︡ت –︪︣ و ﹝︺︀د 

و ﹡﹫︤ ﹇﹢ل ︋﹥ ا︠︐﹫︀ر و آزادي اراده در  –ا︮﹢ل ︫︣︺️ ︑﹙﹆﹪ ︫﹢د 
﹎︣ا︩ ︋﹥ ︠﹫︣ و ا︗︐﹠︀ب از ︫︣ ا︨️ و آ﹡︙﹥ ︋︺︡﹨︀ در ز﹝︀ن ﹝︐︺︤﹜﹥ از 

اي از ﹨﹞﹫﹟  ﹝︊︀﹜︽﹥ –﹜﹅ در ا﹁︺︀ل ︻︊︀د ﹡﹀﹪ ︑︃︔﹫︣ ︠︀ –آن ︨︣ ︋︣آورد 
  .ي ا︪︀ن ︋﹢د ا︻︐﹆︀د او﹜﹫﹥

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

ا﹁﹊﹠︡ه  ︎﹪ ،︑﹢︨︳ ﹝︤دك ﹋﹥ ﹝﹢︋︡ي ﹝﹠︐﹀︢ در د︨︐﹍︀ه ︨︀︨︀﹡﹪ ︋﹢د
︫︡. ︤﹞ ️︱﹡ ︣︋ دك﹛︡ا︻ ﹤︋ ﹤﹋ ﹪︻︀﹝︐︗ا ﹪︑︀﹑︮ا﹪﹞ ﹜︐︠ ️  ︫︡

﹨﹛ از ا﹠︣و او ﹝︖︊﹢ر ︋﹥  ،﹨︀ ︋﹢د ︋﹠︀ ﹎︣د︡ و ﹝﹆︭﹢د او ر﹁︹ ︑︊︺﹫︰
﹝️ ︫︀﹨︀ن و ﹝﹢︋︡ان آن ﹢﹈ ﹊︧︑︃و﹏ ﹝︐﹢ن ﹝﹆︨︡﹪ ︋﹢د ﹋﹥ ﹝︧︐﹞

﹝︤دك ︑﹢﹁﹫﹆﹪ ﹡﹫︀﹁️ و .  ﹡︀﹝﹫︡﹡︡) ا﹨﹏ ︑︃و﹏(=او را ز﹡︡﹈ . روز ︋﹢د
  .︋﹥ ا︑︀م ︋︡﹋﹫︪﹪ ﹁︣و ﹎︣﹁︐﹥ ︫︡

اي ︋﹢د و از  ﹝︀﹡﹢️ ا︨️ ﹋﹥ ︋︣︠﹑ف آ﹫﹟ ﹝︤دك د﹟ ︑︀زه د﹍︣ي
﹝︀﹡﹪ در ︋︀︋﹏ . آن روز ︗︤ ︔﹠﹢️ ︋﹥ ︻︀ر﹥ ﹡﹍︣﹁︐﹥ ︋﹢د ﹝︖﹢︨﹫️

︋︡﹡﹫︀ آ﹝︡ و در ﹝﹫︀ن ) م ٢﹇︣ن (﹝﹆︀رن ﹁︣﹝︀﹡︣وا﹪ اردوان ا︫﹊︀﹡﹪ 
︀︮︋ َـان﹫︀ن دا︫︐﹥ ︋︀﹜﹫︡ و ︨︍︦ ﹝︡︻﹪ ﹡︊﹢ت  ﹎﹠﹢︨﹩﹋﹥ ﹝︢﹨︉  ً︣ـ

 ﹫︧﹞ ﹤﹋ ️﹫﹚﹇در در︋︀ر  .و︻︡ه داده ︋﹢د ﹡︀﹝﹫︫︡︡ و ︠﹢د را ﹁︀ر ﹤︣﹎
و  د︣ب ︀﹁️ و ︨﹀︣﹨︀﹪ ︋﹥ ︫︣ق و ︾︣ب ﹋︫︣︀︎﹢ر ︨︀︨︀﹡﹪ ﹝︡︑﹪ ﹇ُ

و  ، ا﹝︀ ︻︀﹇︊️ ︋﹥ د︨️ ︗︀﹡︪﹫﹠︀ن ︫︀︎﹢رر︨﹢﹐ن ︋﹥ آن د︀ر﹨︀ ﹁︨︣︐︀د
︋﹥ ︑︣﹈ ﹝﹢︋︡ان ﹨﹙︀ك ︫︡ و ﹝︀﹡﹢ ︤﹫﹡ ️﹢ن ︋︀ ﹝︧﹫﹫️ ︑︺︀رض 

︋︣ آن ﹎︫︢️  ﹨﹞︀﹡﹠︡ آ﹡︙﹥ در ا︣ان –︗︡ي دا︫️ ﹨﹞﹥ ︗︀ در ︾︣ب 
ي ﹝︣دم وا﹇︹ ︫︡ و ︵﹪  ﹝﹢رد ﹡﹀︣ت و ︭︠﹢﹝️ ﹋︪﹫︪︀ن و ︻︀﹝﹥ –

﹠︡ ﹇︣ن ︋﹥ ﹋﹙﹪ ﹝﹠︧﹢خ ﹎︪️ و ︻︀﹇︊️ ︗︤ در ﹡﹢ا﹪ ︑︣﹋︧︐︀ن و 
در آ﹡︖︀ ﹡﹫︤ ︋︀ ︨﹆﹢ط ﹊﹢﹝️ او︽﹢ر︀ن ︋︣اي . ﹝︽﹢﹜︧︐︀ن ︋︀﹇﹪ ﹡﹞︀﹡︡

  ).م ٩﹇︣ن (﹨﹞﹫︪﹥ ﹡︀︋﹢د ﹎︪️ 
  

ف حاب  ع  ا   ؛را

 ︀︮︀ن ا﹝﹨ را ︀﹡ط ︋﹥  ب ر﹇﹫﹛ دا﹡︧︐﹥﹋﹥ ︋︣︠﹪ آ﹢︋︣﹞ ًا﹡︡، ︸︀﹨︣ا
︢اٌدوران ︑︺﹆﹫︉ و ا ︀ ﹅︪﹞︀ن در اردن، د﹫﹫︧﹞﹢﹡ سِ ︑︣﹋﹫﹥ اء﹢︧﹁

  .ا︨️
﹫︮ و ﹤﹫﹛︀︮ دٌ ︑︣ آن ا︨️ ﹋﹥ ︾︀ر ︫︣ ﹤︋ ًـي ﹝︪︣ف﹞﹅︪، 

︀ن ﹞َـ︧﹙﹛ ا︨️ و ︾︀ري ﹋﹥ در ﹡︤د﹊﹪ ︻ﹳ﹎︀ه ︗﹞︺﹪ ﹝ﹳ ︫︀دت
ي ﹡︀﹝︩  ﹥︋﹥ ︫﹞︀ل ا︨️ ︋﹥ ﹇︣﹠اي رو  ︐﹫︀︎️ اردن ︋︀ د﹨︀﹡﹥

ي ︑︣﹋﹫﹥  ﹁︧﹢سِ در ا﹢﹡﹫﹥︋﹥ ا︮︀ب ر﹇﹫﹛ و ︾︀ر ﹡︤د︫ ﹈︣ اٌ﹝︣︋﹢ط 
و ︗﹢ا﹡︀ن  .︋﹥ ا︮︀ب ﹋︿ ﹝︣︋﹢ط ︋︀︫︡ ،وا﹇︹ در ︀︨﹏ در︀ي اژه

︿﹋ ا﹡﹞︣دان﹢︗ ︀، ِ︖﹡آ ︫︣ ︀ن﹡︀﹝س﹙︦ ︋︀︫﹠︡ ﹋﹥ از دٌ﹡﹢ا﹢﹫︨، 



 

٧ 
 

 ﹪﹛︀ و ︋﹥ ︾︀ر ︎﹠︀ه آورده و ︨﹥ ﹇︣ن ︋︺︡ در ﹤︐︣﹎ ﹪﹞رو ﹜﹋︀
﹛ ﹝︧﹫ ︫︣ ︣︋ ﹪﹊ ﹋﹥ ا﹝︍︣ا︵﹢ر ︑﹢دو︨﹫﹢سِ ﹝︊︺﹢ث ︫︡﹡︡

﹎﹫︣ي  ي ﹋︪﹫︩ ︑﹢دور در ︀ل ︫﹊﹏ ﹙﹥﹡و ا﹜︊︐﹥ در آ﹡︖︀ را﹡︡  ﹝﹩
︋﹢د ﹋﹥ ﹝﹠﹊︣ ﹝︺︀د ︗︧﹞︀﹡﹪ ︋﹢د و از ا﹟ رو ︠︡او﹡︡ ا︮︀ب ﹋︿ را 
︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹡︪︀﹡﹥ ﹁︨︣︐︀د و ︀︫︡ از آ﹡︖︀ ﹋﹥ ﹎﹛ ︫︡ن  ︀︊︦ ا︪︀ن 

︣﹇﹢م و در ﹋﹠︀ر ︾︀ر ﹡︭︉ ﹨﹞︀ن ز﹝︀ن د︨﹫﹢س ︋︣ ﹜﹢﹪ ﹝ ، دردر ︾︀ر
ا﹡︡ ا︪︀ن ا︮︀ب ﹋︿ و ر﹇﹫﹛  ︋︣︠﹪ ﹎﹀︐﹥ ،︀ ﹝︡﹁﹢ن ︫︡

  .ا﹡︡ )﹝︣﹇﹢م(
  

ی ع     ؛را

 ﹜︣﹞ ﹟︋ ﹩︧﹫︻ ﹤︋ ﹜﹫﹚︫در ︗﹠﹢ب اور ﹜﹛ ️﹫︋ ︫︣ در روز﹎︀ري در
ي  م ﹢د ︑ ﹟﹫︴︧﹚﹁ .﹢﹇﹤﹇︣﹁ ︡﹠️ ا︫︽︀ل رو﹝﹫︀ن ︋﹢د د﹡﹫︀ آ﹝︡ ﹋﹥

و ا︐﹫︀ط، ︋﹥ ︫︡ت  ︤م︋﹢د﹡︡ از ︗﹞﹙﹥ ﹁︧︣﹫︀ن، ا﹨﹏  ﹝︐︪︐️
 د﹍︣و  ؛︑️ ر︀︨️ ﹋︀︑︊︀ن و ر︋︀﹡﹫︀ن ﹇﹢م ،﹎︣ا و ︨﹠︐﹪ ﹡︬

️﹚︭﹞ ﹤﹋ ﹪﹠﹫︨︡﹆﹞ ،را  ︮︡و﹇﹫︀ن ﹤︺﹞︀︗ ﹪﹠رؤ︨︀ي د ﹪︪︡﹡ا
د﹢︠ ﹪﹠︩  ︋﹥ ︎︀ك ،︑﹆︊﹫ ﹋︣ده از ﹎︣د ا︪︀ن ︎︣ا﹋﹠︡ه ︫︡ه

﹪﹞ ︡﹡︡﹫﹛︀︋.  
ز ︑﹢ا︋︹ ︗﹙﹫﹏ از آ﹡︖︀ ﹋﹥ ﹝︀درش ﹇︊﹏ و ︋︺︡ از زا﹫︡ن او در ﹡︀︮︣ه ا

  .ا﹡︡ ﹡︀﹝﹫︡ه) ︗﹙﹫﹙﹪(﹡︀︮︣ي  ﹋﹟ ︋﹢د وي را ︻﹫︧︀ی︨︀
، ︑︺﹞﹫︡د﹨﹠︡ه ︨︀﹜﹍﹪ ر︨﹫︡ ︑﹢︨︳ ﹫︀ی ٣٠﹢ن ︻﹫︧﹪ ︋﹥ 

﹋﹥ آن روز﹎︀ر در ﹢ا﹜﹪ رود اردن ︸﹢ر ﹋︣ده ︋﹢د و از  ︎﹫︽︀﹝︊︣ی
︉︣﹇ ﹪﹞ داده ︫︡ ،﹋︣د ا﹜﹢﹇﹢ع ︋﹢دن ﹝﹙﹊﹢ت ︠︡ا ا﹡︢ار ︡﹫﹝︺︑.  

﹫﹪ ز﹡︡﹎﹪ . ﹢دي ︻﹫︧﹪ ︋ ﹫﹪ ﹁︣ز﹡︡ ذ﹋︣︀ و ︸︀﹨︣اً از ﹝︀در ︋︧︐﹥
از ︋︴﹢ن ︮︣ا﹨︀ي اردون ︋﹫︣ون آ﹝︡ه . ﹎︢را﹡﹫︡ ︋﹥ ز﹨︡ و ا﹡﹆︴︀ع ﹝﹪

﹋︣د، ︨︍︦ ا︪︀ن را ︋﹥ ︻﹑﹝️ ︑﹢︋﹥ در رود  و ﹝︣دم را ﹝﹢︻︷﹥ ﹝﹪
︻︀﹇︊️ ﹫﹪ ︋︀ ︎︀د︫︀ه ︗﹙﹫﹏ درا﹁︐︀د ﹋﹥ ︋︀ . داد اردن ︾︧﹏ ﹝﹪

﹨﹞﹫﹟ ا﹝︣ ︨︊︉  ︋﹢د، و︮﹙️ ﹎︤︡ه) زن ︋︣ادرش(﹨﹞︧︣ي ﹡︀﹝︪︣وع 
  .وي ﹎️︪︊︦ و ﹇︐﹏ 

ٌ︉︣﹇ ︫︡ ︡﹠︋ در ﹪﹫ ﹤﹋ ﹪﹡︀﹞آ﹝︡ و ︋﹥ ︋︪︀رت  ،ز ﹏﹫﹚︗ ﹤︋ ﹪︧﹫︻
دوازده ﹢اري ︀﹁️ و ︋﹥ . و ︋﹥ ﹇︡رت او ﹝︺︖︤ه ﹋︣د ،︠︡ا ﹝﹢︻︷﹥

. و و︻︶ ︎︣دا︠️) ي ﹝︧﹫ ي واژه ر︪﹥(آ﹡︀﹫︨ ﹤︋ ︀️ ا︑﹀︀قِ
 ﹢د، آ﹡︀︮ ﹤﹋ ︀︊︀ن د﹟ و د﹡﹫︀ ︋﹢د﹡︡ ︻﹙﹫﹥ او ︋﹥ ا︻︐︣اض ︠﹢اصَـ

︎︣دا︠︐﹠︡ و ︻︀﹇︊️ در ︨﹀︣ي ﹋﹥ ︋﹥ اور︫﹙﹫﹛  شآزار ︋﹥ و درآ﹝︡﹡︡
آ﹡︙﹥ در ︑﹢ار ﹝︢﹋﹢ر ا︨️ ︋﹥ ︮﹙﹫︉ . ︑﹢︵﹥ ﹇︐﹏ او را ﹫︡﹡︡  ﹋︣د،

وا﹇︺﹪ ︎︦ از  در ︻﹫﹟ ا﹟ ﹋﹥ ︻﹫︧︀ی. ﹋︪﹫︡ن ﹋︧﹪ ا︨️ ︋﹥ ﹡︀م او
آن ︋︀ز ︋︣ ﹝︀در و ﹢ار﹢ن و ︐﹪ د﹍︣ ︎﹫︣وان ︸︀﹨︣ ︫︡ه و ︋︀ ا︪︀ن 

﹤︐﹀﹎ ﹟︨ .︀︑ وا﹇︺﹥ را در ﹟︀م ﹝﹪ا﹫﹇ ️﹫﹫︧﹞ ر ︡﹠﹞︀﹡.  
︎︦ از ﹡︡︎︀︡ ︫︡ن ︻﹫︧﹪ از ︑︀ر ،﹢ار﹢ن و د﹍︣ ﹎︣و﹡︡﹎︀ن ︋﹥ او 

﹪﹞ ﹟︑ ︭︡﹊ ︣︋ ︼﹛︀︋ ﹤﹋ ِ︼﹫﹚︊︑ راه او ︎︣دا︠︐﹠︡ ︫︡﹡︡ ︋﹥ و︻︶ و .
ا﹡︖﹞﹟ ا︪︀ن دروا﹇︹ ﹡︧︐﹫﹟ ﹋﹙﹫︧︀ي ︑︀ر﹫︧﹞ ﹫️ ا︨️ 

و ﹢ن ︋︣︠﹪ از ﹢ار﹢ن ︋︣ ر︻︀️ د﹇﹫﹅ ) ﹋﹙﹫︧︀ي اور︫﹙﹫﹛(
️︺︫︣ ِ︣﹞ص ا﹢︭︋ ﹪︨﹢﹞ ﹪﹞ ︡﹫﹋︃︑ اري  ︎︴︣سِ ،﹋︣د﹡︡ ︠︐︀ن﹢

︋﹥ ︫︣﹨︀ي ︀︨﹙﹪ ر﹁️ و ﹋﹙﹫︧︀﹨︡︗ ﹪︀︡ ︑︃︨﹫︦ ﹡﹞﹢د و ا﹡︡ك 
ي ︗﹞︹ ﹝︧﹫﹫︀ن ﹞︣﹫︾  ️﹁︣︢︎︐﹢ن را ﹡﹫︤ در دا︣ه ا﹡︡ك ︋﹫﹍︀﹡﹍︀نِ

ي ︾︀﹜︉ ﹋﹥ د﹍︣ ︋﹥  و ا︧︣︑ ︒︻︀︋ ﹟︹ در ا﹡︐︪︀ر د︻﹢︑︩ ︫︡ و ﹁︣﹇﹥
﹝︧︐﹆﹏ ︎︀ ︋﹥ ︻︣︮﹥  ﹩رت د﹠﹋﹙﹪ از  ️︺︫︣﹢د ︗︡ا ︋﹢د ︋︭﹢

ا﹜﹫︀ت ﹡﹢﹠﹪  ،﹋﹙︊﹪ –ي روا﹇﹪  ︋︀ ورود ︎﹢﹜︦ ﹋﹥ از ﹁﹙︧﹀﹥. ﹡︀د
ِ﹟د ﹟︋︣اي ا ️︫﹢﹡ ︀︎﹢﹡،  ︀ ️﹫﹫︧﹞ ﹤︋ م﹢︨﹢﹞ ︀ ️﹫﹫︧﹞ ﹟﹫﹫آ

️﹁︀ ر︫︡ ︋︧﹫︀ر ﹫︧﹞ ﹤︋ ز﹝︀ن و . ﹝﹠︧﹢ب ﹟ا﹜﹢﹨﹫️ ︻﹫︧﹪ از ا
️﹁︀ راه ️﹫﹫︧﹞ ︀ي ︋︧﹫︀ر ﹋︣د و ﹨﹞︎ﹳ. ︑﹢︨︳ ︎﹢﹜︦ در﹨︣﹀︨ ﹏ ﹤

︋︤ر﹎︐︣﹟ ︋﹠﹫︀ن ﹝︢﹨︊﹪ ︗︀ن،  .︗︀ ︋﹥ ︑︃︨﹫︦ ﹋﹙﹫︧︀ ︎︣دا︠️
  .م ︋﹠︀ ︫︡ه ا︨️︋︣ ︫︀د︑﹍︀ه او در رﹳ وا︑﹫﹊︀ن،

﹨﹠﹢ز ︮︡ ︨︀﹜﹪ ﹡﹍︫︢︐﹥ ︋﹢د ﹋﹥ ﹝︢﹨︉ ︻﹫︧﹢ي ﹋﹥ ﹨﹞﹥ ︗︀ در 
︨︣ا︨︣ ﹝﹞︀﹜﹈ روم ﹡︪︣ ︀﹁︐﹥ ︋﹢د ︑︡︡ي ︋︣اي ا﹝︍︣ا︵﹢ري ︑﹙﹆﹪ 

 ،︫︡  ﹟️و ا︨ ︀ن ︫︣وع﹫﹫︧﹞ ﹤︋ ️︊︧﹡ و  ل﹡﹊︀ .︋﹢د ﹎﹫︣ي
︨﹆﹀︀ن و ﹋︪﹫︪︀ن ا︪︀ن ︑︀ ﹇︐﹏ اُ ︻︢اب ا︪︀ن ﹋﹥ از ︲︊︳ ا﹝﹢ال و

﹇︣︉ دو︧️ ︨︀ل ︋﹥ ︵﹢ل  ،﹨︀ي ︗﹞︺﹪ را ︫︀﹝﹏ ︋﹢د ︻︀م ﹇︐﹏
و ︨︣ا﹡︖︀م ﹝︧﹫﹫️ د﹟  .ا﹡︖︀﹝﹫︡، ︑︀ ز﹝︀ن ا﹝︍︣ا︵﹢ر ﹋﹠︧︐︀﹡︐﹫﹟

  ).م ٣٨٣. (ر︨﹞﹪ ا﹝︍︣ا︵﹢ري ︫︡
 ﹛﹋ ﹋﹛ ﹡︷﹛ ︋﹢د، ش و ︋﹪︑︪﹊﹫﹑ت ﹋﹙﹫︧︀﹨︀ ︋︧﹫︀ر ﹝︪﹢َـ ،در آ︾︀ز

﹡︡ ︋︣اي ︑﹠︷﹫﹛ ا﹝﹢ر ︠﹢د ︫﹢را﹪ از ︗﹢ا﹝︹ ﹝︧﹫﹪ در ﹨︣ ﹋︖︀ ﹋﹥ ︋﹢د
﹈ ︑﹟ ر﹫︦ در رأس آ﹡︀ ﹇︣ار داد﹡︡ ﹋﹥ او را  ،︑︪﹊﹫﹏ داده ﹝︐﹆︡﹝︀ن

﹎︫︢️  ﹨﹠﹍︀﹝﹪ ﹋﹥ ︮︡ ︨︀ل از ﹝﹫﹑د ﹝︧﹫ ﹝﹪. ﹫︡﹡︡﹡︀﹝» ا︨﹆︿«
﹤︐︫﹢﹡ ﹤﹚︧﹚︨ ﹈ ︣هو آداب ︋﹥ ︎﹫︣وي از دا ︀﹨  ﹅﹫︐︻ ︡︻ ︉︐﹋ ي

ا﹠︀ . ︋﹢︗﹢د آ﹝︡ و ︋﹥ ︻︡︗ ︡︡ ﹝﹢︨﹢م ︫︡ )﹢د ︮︿ ا﹡︊﹫︀ء(



 

٨ 
 

س و ︺﹆﹢ب و ︴︣ﹳ︦، ︎ِ︦، ﹢﹠︀، ر︨︀﹐ت ︎﹢﹜ٌ︣﹇ُ︫︀﹝﹏ ا﹡︖﹫﹏ ﹝ًـ
ا﹡︡  ا ﹤﹝﹨ ︀﹠︀ ︑︀ر ز﹡︡﹎﹪ ﹝︧﹫. ︋︀︫﹠︡ ︐﹪ و ﹜﹢﹇︀ ﹝﹪﹨︀ي ﹝ًـ ا﹡︖﹫﹏

﹨︀ي ﹡﹫︧﹞ ﹟﹫︐︧﹫︀ن از  ︀ ︋︣دا︫️ ︋﹢د﹡︡ي او  ﹋﹥ ﹝︐︱﹞﹟ ︨﹫︣ه
  .﹝︧﹫ و ︎﹫︀م د︻﹢ت وي

ي ا︮﹙﹪  ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︋︡﹡﹥ ،﹝︺﹠︀ي ︗ ﹪﹡︀︀ ︻︀م ﹜﹆︉ ﹋︀︑﹢﹜﹫﹈ ︋﹥
︑︀ اوا︨︳ ﹇︣ن دوم ﹝﹫﹑دي ﹋﹙﹫︧︀ي ﹋︀︑﹢﹜﹫﹈  .﹋﹙﹫︧︀ي ﹝︧﹫﹪ ا︨️

اي ﹍︀﹡﹥ و ﹝︐︪﹊﹏ ︋﹢د و﹜﹪ ︋︣اي ا﹟ ﹋﹥ ﹨﹞︙﹠︀ن وا︡ و  ﹝﹣︨︧﹥
︻︀م ︋﹞︀﹡︡ ﹐زم ︋﹢د ﹋﹥ ﹡﹥ ︑﹠︀ در ︋︣ا︋︣ د︫﹞﹠︀ن ︠︀ر︗﹪ ︋﹙﹊﹥ در ︋︣ا︋︣ 

﹝︧﹫ ︋﹢︗﹢د آ﹝︡ه ︋﹢د﹡︡ ﹎︢ار ﹋﹥ در دا︠﹏ د﹟  ﹨︀ي ︋︡︻️ ﹁︣﹇﹥
︀﹝﹡ ️﹞︀و﹆﹞︡ .﹤﹇︣﹁ ،️︧﹡ ﹤﹚﹝︗ رد ︑﹊﹀﹫︣ ﹇︣ار  از﹢﹞ ﹪︨﹢﹠﹎ ي

️﹁︣﹎. ﹪︨﹢﹠﹎ ﹤﹀︧﹚﹁ ﹪︐﹆︣︵ ︀﹨  ︦﹛﹢︎ ︣ا ︋﹢د﹡︡ ﹋﹥ ﹋﹢︫﹫︡﹡︡ ︋︖︀ي﹎
﹤︪︡﹡را در ا ﹪﹡︀﹡﹢ ️﹝﹊ ﹤﹋  ﹟︣︠را آ ﹫︧﹞ ،︣د﹋ ﹏ ﹫︧﹞ ي

︡﹠﹠﹋ ﹪﹁︣︺﹞ ﹤﹀︧﹚﹁ ︣︷﹞ . ︡﹡و رذا﹜️ د﹡﹫︀ ︋﹢د ﹪︐︧︎ ﹤︋ ﹏︀﹇ ︪︀نا
﹤﹡﹢﹎ ﹤︋ ﹪﹝﹡ ﹪﹝﹛︀︻ ﹟﹫﹠ ️﹆﹚︠ ﹤︋ ️︨︠︡او﹡︡ د ﹪︐ ﹤﹋ ︀زد  اي

ا︨️ ﹋﹥ ︻︀﹜﹛ را ︠﹙﹅ ﹋︣ده ﹡﹥ ︠︡اي  –︠︡اي ﹢د  –︎︦ ا ﹟﹢ه 
﹫︧﹞.  

ب ﹝﹆︡س و ︀﹋︐ ︑︡︗ ︡︻ ︹︪︣︑ ︀︧﹫﹚﹋ ︨︀︎ :ِ﹪﹡﹢﹡︀﹇ ︣︣︡ ︋﹢د
  .︵︣د ︗︤ آن

ا︠︐﹑ف ︫︡، » ا﹜﹆︡س و روح ︋﹟ و أبا«﹝︡︑﹪ ︋︺︡ ︋︣ ︨︣ روا︋︳ 
️ ︋﹥ ﹨︧️ ﹡︀م، ︻﹫︧﹪ را ﹝ ﹪﹇﹢﹚︀دث و از ﹡﹫︧ ﹋︪﹫︪﹪ آر﹢س

در ︎﹪ ︋︀﹐ . آ﹝︡ه دا﹡︧️ ﹋﹥ ︻﹠︭︣ او ︋︀ ︻﹠︭︣ ا﹜﹢﹨﹫️ ﹁︣ق دارد
︑︪﹊﹫﹏ ︫︡ و ︋﹥ ︑︭﹢︉ ا﹋︓︣️ ر︨﹫︡  ﹡﹫﹆﹫﹥︫﹢راي  ،﹎︣﹁︐﹟ ︗﹠︖︀ل

﹅ از ذات ﹫︧﹞ ﹤﹋، ️︨از﹜﹪ ا ﹟م ٣٢٥. (و ︋﹠︀︋︣ا(  
و  ︀﹁️س ي ︑﹆َ︡ـ ي ﹁﹢ق ︗﹠︊﹥ ︡﹠﹟ ﹡︧﹏ ︵﹢ل ﹋︪﹫︡ ︑︀ ﹝︭﹢︋﹥
﹝︧﹫  ︻︊︀رت ﹁﹢ق را ︋﹥ ﹡﹫﹆﹫﹥﹎︣﹥ در ︫﹢را﹪ ︎︦ از ︫﹢راي 

︡﹠﹡︀﹝﹨) ︀﹤︺﹫︫ ( ︣د﹡︡ و﹜﹪ ︫﹢راي ︋︺︡︑︣ ︋︀ز﹋ ﹫︭︑ ️︨︠︡او﹡︡ ا
  .آن را ︋︭﹢رت اول ︋︀ز﹎︣دا﹡︡

و  )︠︀﹜﹆﹫️(︻﹠︭︣ ا﹜﹢﹨﹫️ ︡︋﹠﹍﹢﹡﹥ در ︻﹫︧﹪ دو
. ︨️ا ﹇﹫︧﹞ ﹤﹋ ︡﹡︫︡ ﹏︀ ︑﹢أ﹝︀ن وا︗︡ ﹨︣ دو )﹝﹙﹢﹇﹫️(ا﹡︧︀﹡﹫️

 ﹟ذات و﹜﹪ در  ا﹜﹢﹨﹫️ ︎︡ر، ︎︧︣ و روح︋﹠︀︋︣ا ︀ ︣﹨﹢︗ ﹈ ا﹜﹆︡س
 ︀﹈ ﹝︀﹨﹫️ ︋︀ ︨﹥  ،﹝︭︡اق ﹥﹀﹞ ﹈ ︀﹢م در ︨ ؛﹝︷︣ ا︨️ ﹥︨

️﹢﹨.  

﹢﹫﹡︀و ﹎﹀︐﹠︡ ︻﹫︧︀یرو ︡﹠︐﹁︣︢︍﹡ ﹤﹫﹋︀︴﹡︣دي از ا﹁︣اد  ن ا﹁ ﹪︀ر︑
ي ا﹜﹪ در ︎﹫﹊︣ او ︗︀ي ﹎︣﹁︐﹥، ︾﹢︾︀﹪ ︋﹥ راه  ︋︪︣ ا︨️ ﹋﹥ ﹋﹙﹞﹥

﹞ ️︧﹫﹡ ︤︀︗ ﹤﹋ ︡﹠︐︠را ا﹡︡ا ﹜︣»︀ل ا︨️ ﹋﹥ » ︠︡ا﹝︀در﹞ ا﹡﹫﹛ و﹢︋
︡﹠﹋ ﹏︮︀ ︀دري﹞ ️﹛︀ ﹪﹛ز﹡﹪ از ا﹁︣اد ︋︪︣ ﹡︧︊️ ︋﹥ ذات ا.  

﹟ا ︣﹍د ﹪︋︀ز ︫﹢را ︣︤﹎︀﹡ ﹛︀﹋ ︡ون وا﹇︹ در آ︨﹫︀ي ︮︽﹫︣ ︧︋︀ر در
اي ︋﹥ ︑︭﹢︉ ر︨﹫︡  ︫﹊﹏ ﹎︣﹁️ و ︎︦ از ﹝︀︊︓︀ت ︋︧﹫︀ر ا︻︐﹆︀د﹡︀﹝﹥

  ).م ٤٥١(﹋﹥ ︑︀﹋﹠﹢ن ︋︀﹇﹪ ا︨️ 
﹤﹋ ﹟ا ﹏︮︀، ﹞ ︠︡ا︨️ و ﹨﹛ ︋︪︣، از﹜﹪ ا﹝︀ زاده ﹜﹨ ً︀︐﹆﹫﹆ ﹫︧

  .︑﹢أ﹝︀ن در او ﹝﹢︗﹢د﹡︡ ا﹝︐︤اجو ا﹟ دو ﹝︀﹨﹫️ ︋︡ون ︑︣﹋﹫︉ و . ︫︡ه
︋︣اي ﹝︧﹫﹫︀ن ︾︣︋﹪  ﹡﹫﹆﹫﹥ ي ︮︡ور ا﹟ ا︻︐﹆︀د﹡︀﹝﹥ ﹝︀﹡﹠︡ ا︻︐﹆︀د﹡︀﹝﹥

در﹡﹌ ︢︎︣﹁︐﹠︡ ا﹝︀ در  ︎﹫︣وزي در︪︠︀﹡﹪ ︋﹢د، از ا﹠︣و آن را ︋﹪
﹋﹙﹫︧︀﹨︀ي ا︨﹊﹠︡ر﹥ ﹋﹥ ﹝︐﹊﹙﹞︀ن ﹝︧﹫﹪ ︋︀ ا﹁﹊︀ر ︻﹞﹫﹅ ︫︣﹇﹪ 

. آ︫﹠︀ ︋﹢د﹡︡ ا﹟ ︻﹆﹫︡ه را ا︻︐﹆︀د ︋﹥ ︑﹠︀﹇︰ دا﹡︧︐﹥، ﹝︣دود ︫﹞︣د﹡︡
️︧︤﹫﹁﹢﹡﹢﹞ ﹤︋ ︀﹡︣وف ︫︡﹡︡ و ﹋﹙﹫︧︀﹨︀ي ﹇︊︴﹪ ﹝︭︣ و  آ︺﹞ ︀﹨

  .ا﹡︡ ︫︀م و ار﹝﹠︧︐︀ن ︑︀ ا﹝︣وز ︎﹫︣و ا﹟ ︻﹆﹫︡ه ۀ﹫︋﹢﹆︺︊︪﹥ و 
ر︨﹛ ر﹨︊︀﹡﹫️ ﹡︧︐﹫﹟ ︋︀ر در ﹝︭︣ ︑﹢︨︳ آ﹡︐﹢﹡﹫﹢س ﹡ ﹤︀︎︀ده ︫︡ و 

️︪﹎ ︀﹨︣از آن ︨﹆﹢ط ﹇︡رت روم ︑﹢︨︳ . ﹝﹠︖︣ ︋﹥ ︑︪﹊﹫﹏ د ︦︎
آن  ا﹇﹢ام ژر﹝﹟ در ارو︎︀ي ︾︣︋﹪ و د﹎︣﹎﹢﹡﹪ و︲︹ ﹝︺﹫︪︐﹪ ﹝︣دمِ

  .رو︎︀ ︑︃︔﹫︣ ︋︧︤ا ﹎︢ا︫️در ﹎︧︐︣ش ﹁︣﹨﹠﹌ د︣﹡︪﹫﹠﹪ در ا ،︨︀﹝︀ن
︎︦ از ) ار︑﹢د﹋︦ و ﹋︀︑﹢﹜﹫﹈(رو﹡︡ ا︫︐﹆︀ق ﹋﹙﹫︧︀ ︋﹥ ︫︣ق و ︾︣ب 

﹤﹚﹝ ︀ن ︫︣﹇﹪  ي ﹝︧﹙﹞︀ن﹫﹫︧﹞ روم ︫︣﹇﹪ و ا︻︐︣اض ﹤︋ ︀﹨– 
 ﹟﹫﹝﹚︧﹞ ︣﹫︔︃︑ ️︑– ︫︡ آ︾︀ز ﹫︧﹞ ︀ل︓﹝︑ ︦︡﹆︑ ﹤︋.  

 ︣در ﹇︧︴﹠︴﹠﹫﹥ ︋﹢د ﹡︭︉ ︑︭︀و ︩﹨︀﹍︐︑ ﹤﹋ در ﹋﹙﹫︧︀﹨︀ ا﹝︍︣ا︵﹢ر
ي ︋︣︑︣ي آرا﹝﹪ ﹋﹥ ︵﹪ ︮︡﹨︀  م ﹋﹥ ︋﹢ا︨︴﹥︿ رﹳرا ﹇︡︾﹟ ﹋︣د و ا︨﹆

و ) ︎︡ر(︎︀پ  ︋﹢د، ︨︀ل ︋︣ ﹝﹠︭︉ ا︨﹆﹀﹪ ︫ ︣︀︨︣﹨︀ ︎﹫︡ا ﹋︣ده
  .ا﹝︍︣ا︵﹢ر را ︑﹊﹀﹫︣ ﹋︣د ،︫︡ ︗︀﹡︪﹫﹟ ﹝︧﹫ دا﹡︧︐﹥ ﹝﹪

︫﹢راي رو︀﹡﹫﹢ن ︫︣ ﹇︧︴﹠︴﹠﹫﹥ ﹡﹫︤ ︎︀پ را ︋﹥ د﹜﹫﹏ ﹁︺︀﹜﹫️ 
وا﹇︹ ﹅  در ︐﹢او ا﹟ ﹁ .)م ٨٧٦(﹝﹊﹢م ︋﹥ ︠︴︀ ︨︀︠️  ،︨﹫︀︨﹪

︋︀﹔︠︣ه ︗︡ا﹪ و . ﹊﹢﹝️ ﹝︴﹙﹅ ︋︣ ﹋﹙﹫︧︀ را از ︎︀پ ︨﹙︉ ﹋︣د
م ︋︀ ︑﹊﹀﹫︣ ︎︀پ ︋︴︣﹅  ١٠٥٤ا﹡﹀︭︀ل ﹡︀﹪ ︋﹫﹟ دو ﹋﹙﹫︧︀ در ︨︀ل 
  .︋﹢﹇﹢ع ︎﹫﹢︨️ ،﹇︧︴﹠︴﹠﹫﹥ را و ﹝﹙︡ دا﹡︧︐﹟ او ︎︀پ را

 ،︎︦ از ︑︭︣ف ﹝﹞︀﹜﹈ ︫︣﹇﹪ و ︨﹆﹢ط ﹇︧︴﹠︴﹠﹫﹥ ︑﹢︨︳ ﹝︧﹙﹞﹫﹟
︡ ︋﹥ رو︨﹫﹥ ﹝﹠︐﹆﹏ ﹡︀﹝﹠ ﹝︣﹋︤ ﹋﹙﹫︧︀ي ︫︣﹇﹪ ﹋﹥ آن را ار︑﹢د﹋︦ ﹝﹪
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️︪﹎ .﹤﹚︧﹞ ي ︻︭﹞️ ︎︀پ  دو ﹋﹙﹫︧︀ي ار︑﹢د﹋︦ و ﹋︀︑﹢﹜﹫﹈ ︗︤ در
اي ﹝︣ا︨﹛ د﹠﹪ ﹋﹥ ︋﹫︪︐︣ ︋﹥ ︋︧︐︣ ︗︽︣ا﹁﹫︀ي ﹝﹏ ﹝︣︋﹢ط  هو ︎︀ر
ي ︑﹞︓︀ل ﹡﹫︤ ︋︺︡﹨︀ در  ﹝︧﹙﹥. ︀د﹟ ︋︀ ﹨﹛ ﹡︡ار﹡︡﹫︑﹀︀و︑﹪ ︋﹠ ،ا︨️

 ︨︊﹈ٌ ﹋﹙﹫︧︀ي ار︑﹢د﹋︦ ﹏ و ﹁︭﹏ ︫︡ و ا﹋﹠﹢ن ︗︤ ︑﹀︀وتٌ
  .︠﹢رد ︋﹥ ︪﹛ ﹡﹞﹪  د﹍︣ي ﹝﹫︀ن ا﹟ دو ﹁︣﹇﹥ ﹩ا︠︐﹑﹁ ،﹝︺﹞︀ري

  

َدَ ع  ادیان    :ویرا

 ﹤︪︡﹡︀ن ︋︀﹇﹪  ﹨︀ي ﹋︀﹡﹢ن از ︋︣ر︨﹪ ااد ﹟ز در آ﹡︖︀ ا﹢﹠﹨ ﹤﹋ ﹪︀﹨
﹥ در  –﹨︀  ا﹠﹊﹥ ا﹟ د﹟ :﹎︣دد ي  ﹪﹝﹞︀︮﹏ ﹝﹪ ا﹡︡ ﹡︐﹫︖﹥ ﹝︀﹡︡ه

﹇︀︊﹏ ﹎﹢﹡︀﹎﹢ن آ﹁︣﹆︀ و ﹥ در ︨︣︠︍﹢︨︐︀ن د﹡﹫︀ي ︗︡︡ و ﹥ در 
︑﹀︀و︑﹪ ︗︤ در آداب و ﹝﹠︀︨﹈ ﹡︡ا︫︐﹥،  -  ︨﹫︊︣ی︣﹋︧︐︀ن و ︫﹞﹠︀ي ︑

  .ا﹡︡ ﹨︀ي ﹝ ︿﹚︐﹈ د﹟ وا︡ ︮﹢رت
﹝︓﹑ً در آ﹁︣﹆︀ ︋︖︤ ﹝﹠︀︵﹅ ︫﹞︀﹜﹪ و ︫︣﹇﹪ ﹋﹥ ا︨﹑م ︎︀ ﹡︀ده و ﹡﹫︤ 

﹤︐﹁︀ ︣ش︐︧﹎ ️﹫﹫︧﹞ و ︾︣︋﹪ ﹋﹥ ا﹋﹠﹢ن ﹪︋﹢﹠︗ ﹅︵︀﹠﹞،  ︣︀︨ در
﹪ده ﹨︤ار  ،﹡﹢ا ︡﹠ از ︀﹡آ ️﹫︺﹝︗ ﹤﹋ ﹤﹚﹫︊﹇ ︡︮ ︡﹠ ︉﹛︀﹇ ︣دم در﹞

﹋︪︀ورزي، دا﹝︍︣وري و ︫﹊︀ر در . ز ︀︑ ︡﹠﹠︡ ده ﹡﹀︣ ﹝︐︽﹫︣ ا︨️ ﹝﹪
ي ︗︽︣ا﹁﹫︀﹪ ﹇︊﹫﹙﹥ ︨︊︉ ︎︣ا﹋﹠︡﹎﹪ ︗﹞︺﹫️ ︋﹥ ﹡﹢ي ا︨️ ﹋﹥  ﹎︧︐︣ه

 ﹪اوا︠︣  –در آن ﹡﹢ا ﹟︠︊︣ي  –︋︖︤ ︑︀ ا ﹪﹠﹫︪﹡︫︣ از ︑﹞︡ن و
ي ز﹡︡﹎﹪ ﹝︐﹞︡ن ا︨️  ﹝︐﹙︿ ﹋﹥ ﹐ز﹝﹥ ﹡﹫︧️ و ﹨﹛ از ا﹠︣و ︵︊﹆︀ت

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

﹋ ،﹪و در ﹨﹞﹥ ︗︀ . ا﹡︡ ︪︀ورز، دا﹝︍︣ور، ا︋︤ار︨︀ز، ︗﹠﹍︖﹢ـ ︫﹊︀ر
︋︣︑︣ي آ﹡﹊﹥ ︨﹠︩ ︋﹫︪︐︣ ا︨️ ︋︣  ﹡︷︀م ا︗︐﹞︀︻﹪، ︑﹠︀، ﹡︷︀مِ

 ر﹫︦ ﹇︊﹫﹙﹥ ﹡﹫︤ از ︫﹊﹏ ︋︀︫︡ و ر﹨︊︣يِ ︗﹢ا﹡︐︣﹨︀ ﹝﹪
️﹚︭﹞ ِ﹪︪︡﹡ا ٌ︡﹫﹀︨ ︩م ︎︀ ﹁︣ا︑︣ ﹡﹞﹪ ر﹢﹇ ︡﹡ . ︀م︷﹡ ﹟﹫﹝﹨

ا︗︐﹞︀︻﹪ ﹋﹥ ︋︧︐︣ د﹟ ا︪︀ن ا︨️ در ﹝﹫︀ن ︨︣︠︍﹢︨︐︀ن و ﹡﹫︤ ︑︣﹋︀ن 
﹪﹞ ﹜︪ ﹤︋ ︀﹨﹢﹝﹫﹊︨︤ي و ﹡﹫︤ ا﹋︣﹞ ي  ︠﹢رد و ا﹜︊︐﹥ در ﹨﹞﹥ آ︨﹫︀ي

﹡︷︣ از آ﹡﹊﹥ ا︪︀ن را ﹥  ︠﹢ر﹛ ﹋﹥ ︮︣ف ا﹟ ︗﹢ا﹝︹ ︋﹥ ا﹁︣ادي ︋︣﹝﹪
  .︫﹀︀د﹨﹠︡ه: ︣﹋﹪ ︋︣اي ︗︀﹝︺﹥ ︠﹢د دار﹡︡︋﹠︀﹝﹫﹛، ﹋︀ر︋︣د ﹝︪︐

︑﹢ا﹡︡ ︾﹫︊﹍﹢﹪،  ︩ ﹝﹪﹫︐︋﹥ ︫﹀︀د﹨﹠︡ه ︋﹥ ا﹇︐︱︀ي ︵︊︹ ︀ ︑︣ا﹜︊︐
﹎﹫︣ي و ︐﹪ ﹨︡ا️ ︋﹥ ︨︣ز﹝﹫﹟ ︎︣︔﹞︣ را ﹡﹫︤  ︨︀زي، ︗︀دو، ︗﹟ ︋︀ران
﹎︣﹥ ︫﹀︀د﹨﹠︡ه در ﹝﹫︀ن ﹇﹢﹝︩ ﹝︐︣م ︀ ﹎︀﹨︀ً . دار ︋︀︫︡ ︻︡ه

﹤﹋ ﹪﹡︀رو ﹈ ﹜︪ ﹤︋ اراید ﹝﹆︡س ا︨️ ا﹝︀ ﹨︣﹎︤ ︋﹥ او  ﹪︊︭﹠﹞

﹨︀  ي ﹡︷︀رت ︋︣ آ﹫﹟ ︋︀ و︸﹫﹀﹥ –︫︣﹨︀ي ﹝︐﹞︡ن ا︨️  و︥ه در دو﹜️
  .︫﹢د ﹡﹍︧︣︐﹥ ﹡﹞﹪ –﹎︣ي ﹝︣دم ︋︀ ︠︡ا︀ن  و ﹝﹫︀﹡︖﹪

در ﹇︀︊﹏ آ︨﹫︀ي ﹝︣﹋︤ي و ، ﹨︀ ︫﹞﹟را︗︹ ︋﹥ ︑︣  در ﹡﹍︀﹨﹩ ا︠︐︭︀︮﹩
︑︣ در ﹇︀︊﹏ ا︨﹊﹫﹞﹢ي ︨﹫︊︣ي، ﹝﹠︀︨﹈ ︋﹫︪︐︣ ︋﹥ ︗︀دو﹎︣ي  ︫﹞︀ل

︫﹢د ︎︦ از ︵﹪  ﹝﹫﹏ ﹋︣ده، ︫﹀︀د﹨﹠︡ه ﹋﹥ آ﹡︖︀ ︫﹞﹟ ﹡︀﹝﹫︡ه ﹝﹪
 ،ا︨️ ح︫︊﹥ ﹝︣گ در ﹝﹢ا︗﹥ ︋︀ ارواي  ︑︖︣︋﹥ر︀﹡ ﹤﹋ ﹪︑︀︲︀️ آن 

︫﹞﹟ در ﹇︊﹫﹙﹥ . ︀︋︡ ︋﹥ ﹇︡رت ︑︧﹫︣ ارواح و ﹡﹀ ﹟︣︀ ︫﹀︀ د︨️ ﹝﹪
  .︵﹙︊﹠︡  ﹋﹠﹠︡ و ︀ري ﹝﹪ ي ﹇︡ر︑﹞﹠︡ ا︨️ ﹋﹥ از او ︢ر ﹝﹪﹁︣د

﹅︵︀﹠﹞ ﹟در ︨︣﹡﹢︫️ ،در ا ︀﹡ارواح و ا︻︐﹆︀د ︋﹥ ︑︃︔﹫︣ آ  ﹤︗﹢︑ ︀﹨
﹨﹞︀﹡﹍﹢﹡﹥ ﹋﹥ در ارو︎︀ي ︎︦ از . ز︀دي را ︋﹥ ︠﹢د ﹝︺︴﹢ف ﹋︣ده ا︨️

﹨︀  ︀﹡﹢ن ︑﹢︗﹥ ا﹡︪︡﹥﹋﹝︀دي  ر﹡︧︀﹡︦ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹢︗﹢دات ︵︊﹫︺﹪ِ
  .︋﹢ده ا︨️
اد︀ن ︨﹠︐﹪ . ا﹡︡ ، ا︪︀ن آ︫﹊︀را ﹝︢﹨︊﹪︣﹆︀﹝︣دم آ﹁را︗︹ ︋﹥ 
 ﹪︀﹆︣﹁در ﹇︀﹜︉ ︋﹫︩ از ﹨︤ار ﹇︊﹫﹙﹥ ︋︀ ︎︀ره ـآ ﹤︣﹎ ـ ﹨︀ اي ︑﹀︀وت

﹪﹍﹝﹨، ︩︋ ︀م﹝︑ ︀ي ز﹡︡﹎﹪ ﹡﹀﹢ذ دار﹡︡ در﹨ . ︀ ️﹫﹫︧﹞ ف﹑︋
، )︾﹫︣﹝﹆︡س(و د﹡﹫﹢ي ) د﹠﹪(︋﹢د︧﹛ ﹨﹫︘ ︑﹞︀︤ي ︋﹫﹟ ا﹝︣ ﹝﹆︡س 

﹈ . ︠﹢رد ﹡﹞﹪﹨︀ي ﹝︀دي و ﹝︺﹠﹢ي ز﹡︡﹎﹪ ︋﹥  ﹟﹫︋  ﹜︪﹢زه
او د﹟ ︠﹢د را ︋﹥ . آ﹁︀﹆︣﹪ ﹨︣ ﹋︖︀ ﹋﹥ ︋︀︫︡ د﹟ او ﹨﹞︀﹡︖︀︨️

. ︋︣د ︀ آن را ︋﹥  ﹪﹡︀﹝﹫﹞︀ ﹝︣ا︨﹛ ︑︡﹁﹫﹠﹪ ﹋﹥ ︫︣﹋️ ﹋︣ده ﹝︤ر︻﹥ ﹝﹪
﹤﹡﹢﹍︋ ﹟د ️﹫︺﹞︀︗  ︬︫ اي ا︨️ ﹋﹥ ز﹡︡﹎﹪ ︋︡ون ﹝︢﹨︉ ︋﹥ ︵︣د

  .︫﹢د از ﹋﹏ ﹫︀ت ︗︀﹝︺﹥ ﹝﹠︖︣ ﹝﹪
اي و︗﹢د ﹡︡ارد، ︋﹙﹊﹥ در  ا︻︐﹆︀د﹡︀﹝﹥︋﹥ ︠﹑ف ︗︀ن ﹝︐﹞︡ن ﹨﹫︘ ﹡﹢ع 

 ،︫﹢د و ﹨︣ ﹋︦ ﹨︀ي ا﹁︣اد ﹡﹢︫︐﹥ ﹝﹪ ا︮﹢ل ︻﹆︀︡ در ﹇﹙︉ ،︻﹢ض
ِ﹟د او︨️ ︋︀وري ز﹡︡ه از د﹢︠.  

﹨︣ د﹟ . ا﹡︡اي  اد︀ن ︨﹠︐﹪ ︗︀﹡︪﹞﹢ل ﹡﹫︧︐﹠︡ آ﹡︀ ﹇﹢﹝﹪ و ﹇︊﹫﹙﹥
﹤︐﹁︀ ︫︡ر در ﹝﹫︀ن ﹝︣د﹝﹪ ا︨️ ﹋﹥ در ︋﹫﹟ آ﹡︀ن ر﹢︭﹞ ︡ود و﹞ .

ا﹟ اد︀ن ﹡﹥ ︋﹠﹫︀﹡﹍︢ارا﹡﹪ . ︊﹙﹫︼ ︎﹫︀م ︠﹢د ﹡︡ار﹡︣︡﹠﹪ ︋︣اي ︑آ﹡︀ن ﹝︊ّ︪
 ﹡﹍︣ي ︀ل ا︨︐﹆︣ار ︋﹥ ﹎︫︢︐﹥ و ﹡︡ا︫︐﹟ ﹡︷︣. ﹎︣ا﹡﹪ دار﹡︡ و ﹡﹥ ا︮﹑ح

 ︀﹡︪︡﹫︡ن را︗︹ ︋﹥ آن،﹡﹫و  ︻︡م ﹡﹫︀ز ︋﹥ آ﹠︡ه ،︗﹢ا﹝︹ ا︪︀ن در
 ﹋︪︀ورز ا︨️ ـ ي ︫﹊︀ر﹪ ي ︗︀﹝︺﹥ ي دور ﹋﹥ ﹐ز﹝﹥ ︋︭﹢ص آ﹠︡ه

﹩﹞ ﹜︪ ﹤︋ ﹩︋﹢︋ ︀﹡︀دت ﹝︺﹠﹢ي در  .︠﹢رد در آ︺︨ ︀ ︡ه﹠ا﹝﹫︡ ︋﹥ آ
. ︠﹢رد ︑︀ر در ا︪︀ن ︋﹥ ︪﹛ ﹡﹞﹪ ﹇︀﹜︉ ﹝︺︀د  ︀︐﹪ ︨︣ا﹡︖︀مِ
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ي ز﹡︡﹎﹪ ︎︦ از ﹝︣گ در ︑﹞︀م ا︪︀ن و ﹡﹫︤ در  ﹎︣﹥ ا︻︐﹆︀د ︋﹥ ادا﹝﹥
  .︗﹢ا﹝︹ ︨︣︠︍﹢︨️ ﹈ ا︮﹏ ﹝︧﹙﹛ ا︨️

﹋︧﹪ ﹋﹥  .در ﹨﹞﹥ ︗︀ ︀︲︣ ا︨️ ﹝︐︺︀لِ ،︠︡او﹡︡ در ﹡︤د ا︪︀ن
﹊︐︀︨️ ﹋︧﹪  او ﹊﹫﹛ِ .﹨︀ي ︠﹢︩ ا︨️ ︣︡ه︫︭︀ً در﹎﹫︣ در آ﹁

︠︴︀﹋︀ران . دا﹡︡ و ︋﹥ ﹨︣ ﹫︤ي ﹡︀︸︣ ا︨️ ﹋﹥ ﹨﹞﹥ ﹫︤ را ﹝﹪
﹪﹝﹡ ︡﹡︤︣﹍︋ ︠︡ا در ﹇︀﹜︉ ﹁︤و﹡﹪ ﹡︺﹞︀ت  ︗︤ای. ︑﹢ا﹡﹠︡ از داوري او

  .﹋﹠︡ ﹝︀دي و ﹡﹫︤ در ﹇︀﹜︉ ﹇︴﹪ و ︋﹫﹞︀ري ︑︷︀﹨︣ ﹝﹪
︀ ︫﹢د ︋︀ران ︋︊︀رد، ︠﹢ر︫﹫︡ ︾︣وب ﹋﹠︡ و رود﹨ او︨️ ﹋﹥ ︋︀︻︒ ﹝﹪

اي ا︨️ ﹋﹥ ﹨﹞﹥ ﹫︤ را  ذات ﹍︀﹡﹥. ︡ و ︗﹠﹍﹏ ︑︀زه ﹎︣دد﹡︗︀ري ︫﹢
﹪﹞ ︣︎ ︡﹠﹋ .﹤︐﹁︀ ﹪︐︧﹨ ︎︡ر دارد ﹡﹥ ﹝︀در و ﹡﹥ ﹨﹞︧︣ و ﹡﹥ . از ︠﹢د ﹤﹡
. ﹨︀︨️ ︻︷﹫﹛ ︑︣﹟ِ ︻︷﹫﹛. او ﹨﹞︀﹡﹪ ا︨️ ﹋﹥ د︣وز ︋﹢ده. ﹁︣ز﹡︡
﹪﹝﹡ ️︧﹫ ﹤﹫︊︫ ﹜﹫﹡دا .﹪﹞ ﹤︐︠︀﹠︫ ︩︑︀﹫﹚︖︑ ا﹁︺︀ل و ﹤︣﹎  ︀﹞د ا﹢︫

︋︩  آرا﹝︩. ︋︪﹠︡ه و ﹝︣︋︀ن ا︨️. ا︨️ ︠﹢دش ﹡︀︫﹠︀︠︐﹥
اش ︻︀د﹐﹡﹥ ا︻﹞︀ل  ﹨﹞﹥ ﹫︤ ︋﹥ ︠﹢ا︨️ او︨️ ا﹝︀ اراده. ا︨️

︠︀﹜﹅ ︫︉ و روز . ︋︪︡ آ﹁︣﹠︡ و ︫﹊﹏ ﹝﹪ از ︻︡م ﹝﹪. ︫﹢د ﹝﹪
آ︗︀ل ︋﹥ د︨️ . ︨︡︣︐﹁ روح را ︋︣ ︗︧﹛ ﹡﹢زادان ﹝﹪ ︨️ ﹋﹥او. ا︨️

  .︨︣ور ﹨﹞﹥ ﹫︤ ا︨️.  ︶﹁︀﹫︀ت ا﹡︧︀ن ا︨️. او︨️
ي  دا︨︐︀﹡﹪ ﹝︊﹠﹪ ︋︣ ︠﹢ردن ا﹡︧︀ن از ︫︖︣ه ،︠﹪ ا﹇﹢ام﹡﹫︤ در ︋︣

️︧﹨ ️︪︋ ︪︀ن ︋︖︀ي . ﹝﹞﹠﹢︻﹥ و ︵︣د او ازدر ﹝﹫︀ن ا ︩︐︨︣︎
و ︋﹥ ︫﹊﹏ ﹇︣︋︀﹡﹪ ︀ » ︫﹢د ادا ﹝﹪«ا﹟ ﹋﹥ ﹝︊︐﹠﹪ ︋︣ ﹝︣ا﹇︊﹥ ︋︀︫︡ 

  .﹡﹫︀︩ ا︨️
روح (︑︀﹡﹊︀  در ﹇︀︊﹏ ︨︣︠︍﹢︨️، ︠︡او﹡︡ وا﹋︀ن، ︋َ︣ـ ︗︡︡را︗︹ ︋﹥ 

او︨️، او در ﹨﹞﹥ ﹫︤ ﹨︧️ ا﹝︀ ︋︀﹐︑︣ از ﹨﹞﹥ ﹫︤ ﹋︀ر . ا︨️) ︋︤رگ
  .﹨︣ ﹫︤ و ﹨︣ ﹋︧﹪ ا︨️

﹨﹞︀ن  ،او را ︠﹢ا﹨﹫﹛ ︫﹠︀︠️ و ︋︺︡. ︑︨︣﹫﹛ و دو︨︐︩ دار﹛ از او ﹝﹪
︵﹢ر ر﹁︐︀ر و ز﹡︡﹎﹪ ︠﹢ا﹨﹫﹛ ﹋︣د ﹋﹥ ︠﹢ا︨️  ︺﹠﹪ ﹨﹞︀ن ،︠﹢ا﹨﹫﹛ ︋﹢د

  .او︨️
  .﹋﹠﹫﹛ ﹝︀ دا﹞︀ً ︋﹥ در﹎︀﹨︩ د︻︀ ﹝﹪. او ﹍︀﹡﹥ ا︨️
︀︊﹇ ﹪︠︣︋ آ﹝︡ه  ي ا︨️ ﹋﹥ از ︗︀﹡︉ وا﹋︀نا وا︨︴﹥ ﹏ ا︻︐﹆︀د ︋﹥در ︀﹊﹡︀︑

︋﹥ ﹎︫︢︐﹍︀ن  ،︍﹅ ﹝﹆︡س ︋﹥ او را ﹨︀ ﹢ن ︑﹆︡﹛ دودٌ اي آ﹫﹟ و ︎︀ره
  .آ﹝﹢︠︐﹥

﹤︪︡﹡ا﹨﹞﹫️ در ا ︤︀ ︀ن ︋︡وي ﹨﹞﹥ ي از ﹡﹊︀ت ︋︧﹫︀راد ﹟در  ا
﹁︴︣ي ) ︎︀ك د﹠﹪(، ︋︀﹇﹪ ︋﹢دن ا︪︀ن ︋︣ ﹠﹫﹀﹫️ ا﹇︭︀ ﹡﹆︀ط ﹎﹫︐﹩

︫﹊︣ ﹡︧︊️ ︋﹥ ا﹟ ︠︡اي وا︣﹎  ︡﹥ در ﹝﹠︀︨﹈ٌ. ︑﹢﹫︡ي ا︨️
︿﹚︐﹞ ︡﹡در ︋﹫︀ن . ا﹡︡ ا﹝︀ ﹨﹞﹥ و ﹨﹞﹥ ﹡︷︣ ︋﹥ آ︨︐︀ن او دار ﹤︣﹎ و

ا﹝︀ ﹝﹟ ﹫︒ ا﹜﹞︖﹞﹢ع  ،او ﹡︡ر︑︀ً ︋﹥ ︑︪︊﹫﹥ ﹎︣﹁︐︀ر﹡︡ ︋︣︠﹪ ︮﹀︀تٌ
﹨︀ ﹁︀︮﹙﹥ دار﹡︡ و ﹡︷︣ ︋﹥  ︋﹑ف ﹝︧﹫﹫️ ر︨﹞﹪ از ︫︣ك ﹁︨︣﹠﹌

︀︫︡  و. ا﹡︡ ر︾﹛ ﹋︓︣ت آدا︋﹪، ا﹝️ وا︡ه ︻﹙﹪ ،ا﹟ و︡ت ﹝︺︣﹁︐﹪
ي ︠︀ور﹝﹫︀﹡﹥ د﹜﹫﹙︩ ﹡﹥ ︋︣﹎︤︡﹎﹪ ا﹟ ا﹇﹢ام  ﹋︓︣ت ا﹡︊﹫︀ء در ﹝﹠︴﹆﹥
﹝︡﹡﹫️، (ي ︑︪﹊﹫﹏ ︫︣﹨︀ ن ︋︀︫︡ ﹋﹥ در ︀︨﹥︋﹙﹊﹥ ﹎︣ا︩ ︋﹫︪︐︣ آ﹡︀

︀ ︎﹫︪︣﹁️ و . ا﹡︡ ︋﹥ ︫︣ك ﹎︣ا﹫︡ه ،﹨︀ و ︗︺﹏ ا﹡︪︡﹥) ︑﹞︡ن
︎﹫︙﹫︡﹎﹪ ﹝﹠︀︨︊︀ت ا︗︐﹞︀︻﹪ در ا︪︀ن، آ﹡︀ن را ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ︑︊﹫﹫﹟ ﹆﹢ق 

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

ه ق ز   ی 

﹨︀ي ﹇︣آن را︗︹ ︋﹥ آ﹡︙﹥ ﹎︫︢️،  ﹨︀ و آ﹥ ︋︡ون ﹡﹫︀ز ︋﹥ ذ﹋︣ ︨﹢ره
﹪﹞ ﹅﹆﹞ ︀ن﹊﹞ ︀ ︀ص︫ا ︀ از  ︑﹢ا﹡︡ ︋︀ ﹝︣ا︗︺﹥ ︋﹥ ا︨︀﹝﹪ ا﹡︊﹫︀ء ︀﹨

 ﹜︖︺﹞ ﹅︣︵︣س﹀﹞ ︡﹠﹋ د︨️ ︎﹫︡ا ︀﹡︣آ﹡﹪ آ﹇ ︢︠︃﹞ ﹤︋.  
آ︀ت ﹇︣آ﹡﹪ در آ﹡︙﹥ ﹎﹀︐﹥ ︫︡ ﹊﹪ روا︀ت ︻︀﹝﹥  ﹡︧︊︐︀ً ﹝﹛﹏ و ﹝﹊﹞َـ

ا﹜﹞︺︀﹡﹪، ︑﹀︧﹫︣ ﹋︊﹫︣  ﹋︐︉ ︑﹀︧﹫︣ي ﹢ن روح ا︨️ ﹋﹥ در ا﹋︓ِ︣
﹝︢﹋﹢ر ... ﹠︓﹢ر، ر ا﹜﹞ًـ︑﹀︧﹫︣ ︋﹫︱︀وي، ا﹜ّ︡ـ  ︊﹪،︣︵ُ﹁︣رازي، ︑﹀︧﹫︣ ﹇ُ

ا︨️ و د﹍︣ روا︀ت ︠︀︮﹥ ﹋﹥ آن ﹨﹛ در ︑﹀︀︨﹫︣ روا ﹪﹢ن ︑﹀︧﹫︣ 
︑﹀︧﹫︣ . ︫﹢د ﹆﹙﹫﹟ ︀﹁️ ﹝﹪﹇﹞﹪، ︻﹫︀︫﹪، ︮︀﹁﹪، ︋︣﹨︀ن و ﹡﹢را﹜︓ّ

ارا﹥  ︠﹢︋﹩︑﹈ ا︻﹑م و ︑﹢ار︑ ﹆﹫﹅  ا﹜﹞﹫︤ان ﹡﹫︤ در ︑﹈ ﹎︣ا﹡︧﹠﹌
   .ا﹜︊﹫︀ن ︵﹢ر دو ︑﹀︧﹫︣ ﹡﹞﹢﹡﹥ و ﹝︖﹞︹ ﹨﹞﹫﹟ ؛د﹨︡ ﹝﹪

اي ﹢ن ﹡﹢ر  ﹨︀ي ﹁︪︣ده اي در ﹜﹢ح ︑﹢ان ︋︀ ︗︧︐︖﹢ي واژه ﹡﹫︤ ﹝﹪
  .︋﹥ ا︵﹑︻︀ت ارز︫﹞﹠︡ي ر︨﹫︡) ا﹁︤ار ︗︀﹝︹ روا︀ت ︫﹫︺﹥ ﹡︣م(

︀وي ا︵﹑︻︀ت ارز︫﹞﹠︡ي در ︑︀ر ) ︑﹢رات(︻︡﹇ ︡﹛از ︵︣﹁﹪ 
﹇︀﹝﹢س ﹋︐︀ب . ﹡﹞︀︡ ا﹡︊﹫︀ء ا︨️ ﹋﹥ ا﹜︊︐﹥ ︋︣︠﹪ ﹇︀︋﹏ ︫︠︡﹥ ﹝﹪

  .﹋﹠︡ ﹝﹆︡س ︑︃﹜﹫︿ ﹨︀﹋︦ ﹡﹫︤ ﹋﹞﹈ ︋︧﹫︀ر ﹝﹪
ا﹜﹞︺︀رف ︋︤رگ  ﹨︀ ﹢ن دا﹡︪﹠︀﹝﹥ ︗︀ن ا︨﹑م، دا︣ه ا﹜﹞︺︀رف دا︣ه

﹨︀ي  ا﹜﹞︺︀رف ا﹜﹞︺︀رف ﹁︀ر︨﹪، و ﹡﹫︤ ا﹋︓︣ دا︣ه ا︨﹑﹝﹪، دا︣ه
﹢ن ︋︣︑︀﹡﹫﹊︀ و ا﹡﹊︀ر︑︀ ︋﹥ ا︗﹞︀ل ︀وي ﹝︴︀﹜︉ در ︠﹢ر  ﹩ا﹡﹍﹙﹫︧

︡﹠︐︧﹨ ﹪﹚﹞︃︑.  



 

١١ 
 

ي د﹨︡ا ﹡﹫︤ در ︋︧﹫︀ري ﹝﹢ارد ︀وي ا︵﹑︻︀ت ارز︫﹞﹠︡ي  ﹡︀﹝﹥ ﹜︽️
  . ا︨️

︫﹠︀︨﹪ و  ︋︀︨︐︀ن«و  »︫﹠︀︨﹪ ﹋︐︀ب ﹝﹆︡س ︋︀︨︐︀ن« دو ﹋︐︀بٌ
آزار  ﹝﹪ ︋﹪ور و دا﹜︡ﹳ ن︀او﹜﹪ ︑︃﹜﹫︿ ︗ »︗︽︣ا﹁﹫︀ي ︑︀ر ﹇︭︬ ﹇︣آن

︑﹆﹫﹆︀ت ︗︀﹜︊﹪ در  ﹡︖︀را﹔﹡︊﹫︀ء ︻︊︡ا﹜﹢﹨︀ب  ازي و ﹡﹫︤ ﹇︭︬︫﹫︣
  .ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ ﹨︧︐﹠︡

ا︔﹫︣ و ﹡﹫︤  ︠﹙︡ون و ا﹜﹊︀﹝﹏ ا︋﹟ از ﹋︐︉ ︑︀ر ﹡﹫︤ ︵︊︣ي و ا︋﹟
  .ا﹡︡  ا﹜︊﹙︡ان ︋﹥ آ﹡︙﹥ ﹎﹀︐﹫﹛ ︑﹢︗﹥ ﹡︪︀ن داده ﹝︺︖﹛

و ︑︀ر ︗︀﹝︹ ) ﹨﹫﹢م(ر اد︀ن، ﹋︐︀ب اد︀ن ز﹡︡ه ︗︀ندر ﹋︐︉ ︑︀
را︗︹ ︋﹥ اد︀ن ︋︡وي . ا﹡︡ ﹑︻︀︑﹪ ارز︫﹞﹠︡︀وي ا︵) ﹡︀س(اد︀ن

ي ︑︖︤﹥ و ︑﹙﹫﹏  ﹝︖﹞﹢︻﹥ ا﹡︡ ا﹝︀ ﹥ ﹝﹠︀︋︹ ا﹡︡﹋﹪ در د︨︐︣س﹎︣
ي آ﹁︀﹆︣﹪  ا﹜︡﹟ آ︫︐﹫︀﹡﹪ و ﹡﹫︤ اد︀ن و ﹁﹙︧﹀﹥ ي ︗﹑ل ا﹁﹊︀ر ﹡﹢︫︐﹥

را︗︹ ︋﹥ اد︀ن ︨︣︠︍﹢︨️ ﹡﹫︤ . ا﹡︡ ﹇︀︋﹏ ︑﹢︗﹥ ﹝︊﹫︐﹩ي ︗︀ن  ﹡﹢︫︐﹥
  .︡﹠﹟ ﹋︐︀ب ارز︫﹞﹠︡ ﹝﹠︐︪︣ ﹋︣ده ا︨️ ا﹛︀︨ ﹟︀ ﹡︪︣ ﹝﹫︐︣ا

  
  
  
  
  


