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  ��ــ��ـ�
  و

��نـ�ـ��ـ�ـ� �ن در ا�ـ�ا�ـ�  
  
  

�	ل 
	�� را ��� ا �� از روز��ران ���� �	ر ����	� ��ا�ز !�ز� �� ��� 
��"ۀ در ا()�'&%�ن $#" �� ��0أ �ر�. -ن !� ,�-ر��، ا,5 و !�
%� 	د4 !3��2 ا,1 

  .-�7ز �#2	د
  

� ا,5 :�وع و !� #!�� ا��وز :�; !�ز� ��� ا
%#�ر ��د4 ا,1 !� � �2�3!
ا,5 ,	ار� و ا,5 دوا'� و ,	ار��ر� و �2#�ن ��اد4 ه�� ?�<� و ="�� ه�� 

��د و !� ا�%��C د,%� ?"�� ,��B !� د:"@ :�; �%#A و (@ ?�<� ا
%#�ر 
� ���H%I از -ن را :�ح �#�ه#� در EF��ت �ز��ن در ��ور ادوار �ر�. 

  . در !�
%� ز�#@ !H	رت �A !�ز� ��� و ا?%"��� در-��،:"�ل ا()�'&%�ن
  

@ از ا��2ن !��م ��ار �K#�4 �"	م A� از �����Nت و '» ا'�ر4 !��	« دا'2"��ان 

%@او !P	ر و�4O ��د �#���، اه��, � �Qا,5 !�ر اول از ��ف ���0; -ر�� 

-�	 (F	رت ��(1 و ���0; -ر���Q در � � $�ورش 
	�� در =	زۀ ا�&	س 
از » !�
%�«و » !��I«، »#�� !�«در دا��� ه�� $��#� و در EF��ت و,#B ) در��

� در ="; و 'K; و ="�� ه�� ?�<� X در � �?�ت و �X ،ار�	در , �X 5,ا
��"ۀ . ��ر �#<�(%�� ZُFا()�'&%�ن ���� �� -ر��'� »-ر��«ا �! ��%� A� [#�! �� 

��'%� � '[#� و -زاد4 ���� دا:1 و ��ار��� $،ا
%�Hص و $#	,%<� �ر��I دارد
. :�ح 
	اه� داد، ا�@ '[�!1 از '�N (�ق ا?%"��� !� ا,5 ���Kت ز��د دا:1


	د از زرد $	,%�ن �)�� -,#�� ����3 و ,#�4 $	,%�ن  3#"-ر��ه� !�ا� 
  ._�K داد4 !	د'�» دا,#	«و د�<�� را » 	ر��«دارو��� ه��� ��� را 

  
-ر��ه� در ��ا=; ز'���'� او_#ۀ 
	د در ادوار �0; ا_%�ر�. !� روش �"	�� ه"ۀ 
 �N' ا'�ت و $�'���ن از	از =# �
�! �! ��� ه�� !��2 �%� �Q�, ���2� ��0; و�


	د ��E	ر4 ه��Q دا:%��  �#$ ،��%&��>�#� A#' ن	د��ر دورۀ :<�� ��»�	 «
�:�0#�.  

  



� ,	ا!` ا�� در دورۀ � �Q�? ����� دورۀ $#2%� از -�7ز » $�و	 ه&%��«
� �a ,�ود و��� و �%@ او,%� ! a �2ن �#�ه� و ا'���س -ن از' �Iر�� �H�

 �H� ��C%K� �! ���«!<	ش �#�,�، -ر��ه� در :"�ل ه��و	� =#	ان » , �!
� ,�ز�! �F�
� ار�0ط ��  ��، $#	,%<� دا:%��،دا:#1@ �&�	'� ا��2ن 

� از 
Zل . »ا,5«و ,	م » ��و«، دوم »ا:%�«X �%
�! �ار�0ط ا�@ ,� =#	ان !
� از رو� ا:�ر4 ه�� �ر��I واcd و ه	��ا ا,1 !� �	دا,%�' �� (��X ر� و

� ا�Zُ دو� -ن ���� �� (�ر�� -ن '	ا=� �#%	ان » ا:%�«و » ا,5«'�	� �Z� را

�g �� و در 
�رج =�ود و e)	ر . �
	ا' ;
ا:%� !��I و ا,5 !�
%��  در دا

�2	ر �� در :�ق و �7ب : �ت دا:1 .��I! �%:ا��وز !��م :%� ا �%= �� 
�#<	��� و -ن 
���4 ���� را '�( "4�# ��ار �#����، :%�ه�� دو ه�  »!���7«

� ا��وز '&; -ن !&#�ر �� :�4 و در "�م ? �ن��	ه�'� �Q !	د  �%: 1EF �! 
در �7ب در =[�ر� ه�� 1I ?"2#� در ا��ان  . !��I و !�
%�� ���وف ا,1

ه"#@ . و در :�ق در ه#�; �ا:� ه�� X#@ ه�	ز �[&"� ه�� -ن د��4 �#2	د

�2ن،�! ;#Fدر ��ون �&� ا,5 ه�� ا �X ،�� در ��ون ���"X و ه�ات .�! 

� در =�ل =��d ه"� ?� ���وف !	د4 و ه&%X و �P,ه� از ��ون �0; .��و ��#X 
#"	ر� ه�� ه�ات و ��i ه�� 
	د :�ن در -رزو ا,%��Hل  �H� �� c#&� از

  .-ن !	د'�
  

�ر��I و از رو� ا��#�  j
k� �
اZُF از رو� دا,%�ن ه�� (	_��	ر� و !�
� ا,5 ه�� ا��� !#2%� در '	ا=� !#@ ,� در�� ��&��� ��#�P ا,%��0ط �#%	ا'#� 

� د،و -�	 در���"]��  ���� @#�X � '�%,�2 و ��� از دا#� �#!� �%
ر EF��ت !�
 �Xدر�� ��� در :"�ل !�
�2ن ��ار دارد، زاد��4 » :#	ا«ا,1 �» ا,�lن !�_�ار«

� . !	د! �� �Q �KP�� . در��7!� ! mH= «در�	م ا,1، : �� » :�4 ?	,	�
�'	� ���«'� ه� از -ن !� 1EF دا:%#� l,زر ا «��'- �
�! ��ه3ار «�ا د ��د4 ا'� 

��د4 ا'» ا,�QZ� 5«و !�
� د�<� » ا,5 �"?�� و ه� دو �c#�F �#0 و ![� 
�2%�,5، ��:�,5، ?���,5، ا,"k از �0#; _ �ا,� ��nت ��اد .ا,1 ،

ek#� _ [ۀ $ �	� در -' � �2 	د � "�,5، :#�ا,5 �%2#! ��، -ذر�2&5، و4�#7 
  !�، د_#; د��� :�4 ا,1ا,1 و در ز!�ن در� ه� ا��nُا !� ه"�ن �#�(� �0	ل

  .اه"#1 ا,5 ��0#:�
  

� و از :"�ل '�
!� ا'%�2ر ���0; -ر���Q از :"�ل -�	 در�� !� ?�	ب ا�@ رود
�	4، ا,5 در دورۀ  �� ?�	ب ا�@ ,�&�! ��در "�م 
�g ه�� » و���«ه��و

 �Qو در ه"#@ دور4 !� � �?�ان -ر�� �: �%
-ر��'� !�#] ! %��@ =#	ان ,	ار� :��
,5 از =	ا:� -ر��'�� ?�	!� و ?�	ب �7!� و ?�	ب :��� !� ,�ز�#@ $�� ا

  .$�[�ب !�ز :� و !� ا��Pر ,	اد ه�� �2#$(1
  

 ��Z,ه�� ا �� ه"�ن »ا!	ا_&	ار« و »ا!	ا_E	ارس«در ز��'%)�� �!�� i'ر �� 
���#� �Qم را اراZ,م ���� $#� از ا	 E� .»5,ر ا�$ « �! ��اZPF=� ا,1 

  .و �F=�0ن ا,5 را 
��� '�2ن �#&�زدروش ���� ��_��ن 
  



 ��ر�p !� ذه�#1 ه�� ?��� $#�ا�@ ��E	ر4 و روش ����	� ! �%
 ر(%� و در 
ادوار $#� از ا,Zم و در -�7ز ��ن ه�� ا,��Z و ?��0 ادب در� در �#�ن 

� ��K0تK0� �� -زادان . �	ا?� �#2	��» ران,	ا«و » -زادان« ا?%"��� !K0�
�«ه"�ن l,ر��- «�� �K0� اران«�� و	,«، �K0� »اران	ۀ » ا,���
 ��$#2#@ ا,1 

-ن در ادب $ �	� �0رز دارد و در �E 	م -' � ه"�ن �E 	م '[�!1 ���� -ر���Q د��4 
� ��0رت. �#2	دl,ر��- mI2� رت	H! �� از ه"�ن -ر��ه�� ,	ار��ر ��0#:�� 

� '�م ! �0]' @#�� �K0� A� ;در ذ� �ر-��4 ا'� و در د» ,	اران«�� » ا,	اران«
� ا:�ا(� را �2#; �#�اد'�K0� ���"%?ت ا�K0� ;در ذ� �� ����? . �! `��� @��!

� '[�0 از ه"�ن K0� A� m#I2� $#2%� ا:�ر4 ��دم، و?	د ا,5 در � �	�'
��� دا:1 1_�
� و ا�@ �K0روز��ران ���� د ���2! �%
 در روز��ران ���� در !�
� '�	� د�<� �	ل '"	دو در -�7ز دورۀ ا,Zم و !�� از -! �P,ن در ��ون و .

 �K0� �$در ارو �P,ن در ��ون و- ;!�K� در»�� » :	ا_#� �#��#� �N=Z� ه� را
 �"��� » :	وال «در '�م و '�2ن -' � ه� ����� دارد د
#; » ا,5«(�ا'&	� 


	د ��  �0#��� ه�� "��� » ا,5 ,	اره�«و »ا,	اران«ا,1 و !� روش %
�,
  .�#2	د

  
� از روز��ران $#2#@ ا,5 و �!#ۀ ا,5 و !� ا��@ :�ح ��H%I واcd �#2	د 

,	ار� و ,	ار��ر� �KXر در د��ر �� �"	�#1 دا:1 و دا:%@ ا,5 ه�� ��رو 

�'	اد4 و ر?�ل از ����<� !	د 3#"  .و 
	ب و در
�2ن و !�اق !��] 

  
$#�2(1 ا,���ر و ,�K� 4�lو'� در EF��ت !�
%� و?	د ه"#@ ,	ار��ران ر�	د 

� !� �	'�'� ه� ="�� �#��د'� و ��'�� �E(_ا ��� ��"? �� !H	رت د,%���ه� !	د 
  .ز �	'�'� ه� را !� ا,�رت �#�0د'�!3�� ه�� ا��و

 ��%
� » ���'�ر«و » ه�#	��q«، » ا�	��ا#�س«در �#�ن :�ه�ن �	'�'� !��
در :"�ل و ?�	ب ه��و�� ,�1�P . م. ق130� . م. ق%160� از =	ا_� رو� "�(

� در �A رو� ,�� ه�� 
	د ا:��ل ا,5 را !� �dب ،دا:%����&�'� ه&%��  
  .ر,�'#�4 ا'�


�'�ان  �� در EF��ت !�
%� ,�1�P »ا�	#�م«و » د�	دو�F���»q ز��'� 
��د و دا:%��، در ?�	ب ه��و�� دود��ن �	ر��� ه��� &�v $#�ا »��در » -:	

  .!� ا�3ام ��0_)�ن در ا'%�2ر -Q#@ !	دا�F �Qف �&��� '"	د. م. ق230=	ا_� 
  
»��	:- « ��	ر در ��% � ا_#j� @#Q- از ا'%�2ر ��در (���ن ه�� ,�<� 
	د =#�� 

�«و » �	'�«�7!� ��"�و 
	د =�ف �#3'� از ا�	ا�� !��م ?	0"�. ��د �#���» 
� ه� ��د��ن ���� �	'ۀ -ر��'� �#�0:ه"#@ �	'�'� ه�� �&�» �	'�«?	0"�� و 

  .�&"1 ه�� ?�	ب �7!� �2	ر �� !	د'�
  

 �F�
در ��H و��� ا,5 دوا'� و ا,5 ,	ار� در �#�ن -ر��ه�� -ر��'� رواج 
� !� . دا:1���أت !� ا,5 و ا,5 ,	ار� و !� ��اد4 ه�� ?�<�  �در ,�وده� !

$ �	ا'�ن �� !� «:�وده� �X#@ -��4در ��� از ,. ا,5 �2#�4 �#�2، ا:�ر4 :�4 ا,1



از �@ ا:�رE� 4 	م ا,5 ه�� ��رو و =%� » .ا,5 ه� $�واز ��د4 ��[� -��'�
�1 ا,5 ه� ه� دو در '�N �[&� �#2	د�= ���  .ا,5 ه�� !�_�ار ا(&�'	� و 

  
در ?�i ه� ��اد4 ه��Q . ا,5 ,	ار� از ,��1 #�� ه�� ا?%"��� -ر��ه� !	د

 ��#�ا'�از ه� �� '2&1 و ا,%�"�ل �#��د'�  �E' A� اد4 ران�� �	�در -ن $ 
#�ا'�از � =� ز��د ��!	ط !� � �رت ��اد4 ران !	د �!�#���.  

در او,%� و ��H او,%��Q د
�_1 ا,5 در 
�'�ان ه� و در ز'���'� ا?%"��� 

%�� ه� !#2%� ��&	س �#2	د�! . @���X ه�� �
�'	اد4 ه�� !3رگ �� ��&Qرو

� ا,5 ���; : �ت ��_��ن -ن ��&	ب ه3ار� ا,5 دا:#!� �K#�, و �#!�%�� و 
�2#�.  

  
� ���!B �	'�'� در ?	ار !�. از : �� !��م � �#%E� �%2#$»�l,ه3ار «، »زر ا � :

در ز��ن ه[	م ا,���ر ��Kو'� در . ��د ��د4 ا'�» : � ا,�QZ� 5«�� » ا,5
��اد ,	ار��ران  �%
�� !&#�ر !	د و ��� از "�م -ر��'� �HI	Fُ� در EF��ت !�

� و %,	#$ ��	�z ا,���ر در =�ود دو ,�ل در EF��ت :"�ل ه"#@ !	د  ;��
!H	رت �#7 �0��%� و '�� �'� �	رد ="�� د,%� ه�� !3رگ ,	ار��ران ��ار 

1)�>#� . B#,ه�� ا(` و �ا�@ ,	اران ��رو !� ,��1 !�ق از ��� از �	:
� �� -ورد'� و !�� از د,%�0د �"= �%
ه�� :��� !� د:"@ در =�_#�� ,�lه#�ن !�

� !� . �	'�'� را ز'�4 �#<�(%��، در �	:ۀ '����	م د�<� '�$��� ��2#'���	'�'� ه� 
� و ?�i -:�� '0	د'��"= A#%� -ر��ه�� . ,1I د�Xر $���2'� :�4 !	د'�،ا�@ 

��%
� !� ن ,	ار��ران $ �	ا!�� ���، �	� $#�� و �X 3#<�ل و !�د $#"� !	د'� 

	د !� د:"@ :I0	ن �#3د'�ه �n]_ا �#N� ن�l,و ا ��	
  .#�; در:1 
  

� اF; ��0أ � 1&#' �Q �3��2«در ا�@ :0 ! « ��# 1��, �� !�ز� !	د4 و ''
� �E%� او_#@ ��Nه� �� ?�<� دا:%� و ه"�'P	ر �"= A#%�0� =�!� و �? ���!

#�ن ��Kو'� -'�ا در ?�i ه�� ,	ار��ران !�
%�� و ="�� ه�� ا��2ن ��#� ,�lه
��ن در !�
%�  .�#%	ان ��(1�"�ا�@ روش !�� از ز��ن ا,���ر در دور4 ه�� !�� 

 �� ه�� د,%�"= �! ���"	ل !	د و ه"2#� ,	اران �� در ��K!; �% �?"�ن !#<�'
ا�@ ="�� ه�� . ?"�� ��0درت ��د4 و د:"@ را ز'�4 از �#�ان '�0د !� 
	د �#�0د'�

  . �)�� �X<#�3 ه� !�"; -��4 ا,�1% 	را'� در ��K!; ه[	م -وران
  

 �� در ر,�_� �=�2!»iل » (�وغ (�ه��, �ا'#q ذ�� '"	د4 ام  1346در ,�_���
��� د�<� از ��Nه� ,	ار��ر�، '#43 !�ز� و '#43 زدن و :"2#� !�ز� !� 
� ه�� ?�	ب �Z� د در	
"�م و?�ه1  �! �'�%I0:	
� ه�	ز �,	ار� ا,5 ا,1 

�.  ���� !��� ��'�4 ا,1 و ���ه�ر در 
�g ه�� زا!�&%�ن�7ب ا()�'&%�ن !#@ 37'
� : �دت ! ���� دادم ا�@ '�Kط ره��2<�4 �	م ,	ار��ر� !	د4 j �%2#$ ���ار��

�«ا��2ن را !��م . م. ق4ادب ,�'&���1 =%� در ��ن ?	0"��� :��,#� و » 
»	0"�� ه�� !�,%�'� ه&%��» ?	0"�!�:����ن ا��وز� ا�@ . ��0رت از ه"�ن 

�� ه�، 4� `����"�� ه� را در $�ورش ا,5  ا'�ر� � و ,�#"�ن 
#; ه� روش ?	0
��د4 ا'� و !HI	ص :�Pرت ه�� ا��2ن در (@ '43#  }E= �!	I! ر���و ,	ار



� در ,��K' �Qط ا()�'&%�ن در �!�ز� و '#43 زدن !� ,	ار� ا,5 و? � �"#43 دارد 
�"%� د��4 �#2	د �d�= ل�=.  

  
%E��'�� �'�"' �� ,	ار��ر !� ,	ار� ا,5 !� :"2#�  ا,5� �Qرت ه��P: اع	و ا' 

Fا �"�� A� ���#� د ا?�أ	
� -'�ا و '43# �� �	��� » ,_�l	ZP»=� ا,1 �
��د» !�ز� ه�� ,	ار��ر«�#%	ان -'�ا  �"?�» _	«در ز!�ن �[�ر� ا,5 را . 

	N�� ���0#� '"	د  �l, �! 5,ان ا	را �#% 	_�l, ۀ"��ر -ن �	��� و !��@ F	رت 
  .ا,5 رز�� و ?�<� �#2	د

  
� د,%� ه�� ,	ار��ران ا()�'� !)�ض � ��#= ���#<	��� در دورۀ ' 1C ه	

» ,�l_	«$#�2و� !�Pف ����ن و اEF �ن از ���ه�ر !�-��'� در ��ض را4 
�#��د'� ���� ,	ار��ران ا'	اع :�Pرت ه�� ,	ار� و ,	ار��ر� را ا'[�م 

!��0رت د�<� ه"#@ !�ز� ه�  . #43 $#� �#�(%���#�اد'� و !�ز� ���ن !� :"2#� و '
� ,	ار��ران را !�ا� �"�#�ت ?�<� -��د4 �در =1K#K �2` و "��@ ه��Q !	د 

  .�#��د
  
»�2��� -�� و ���� از :�Pرت ه��Q ا,�l, « 1_	«ه� در ذ�; !�ز� ه�� » !3

� ا,5 و ,	ار��ر ه� دو را ا�[�#!�� ,	ار��ر !�ون ا,��� ا'[�م �#�ه� و �ب 
� ا,5 ا��� و . �#��� و ه"��ر� ه� دو در ���#�!� ' ��Q د
#; ا,1#!�

� �� در �����ت ���  ,	ار��ر ��ه� و "�م :�Pرت ه�� ه� دو���%�0 ا,1 

	د -'�ا »	_�l, «�#'ا	I#� . �Q� ' ه�ف»	_�l, « ف	EF �! ران��� ,	ار�"=
ار��ر� و ، ,	ه� دا:1» (�س '���«ه"�'P	ر��� :��,��Q ا,5 . د:"@ !	د

   /�P:/ .1348رت ه�� ��!	�� ه� �	ا'#@ و d	ا!�P دا:1
  


	ا'��ۀ ��Z"�� ? 1 ���	��ت !#2%� �#%	ا'� !� ر,�_ۀ : ��ددا:1»	_�l, - رت ه���P: 
  .)g.ف.ب. (��ا?�� '"���در ا�@ ز�#�� ا�e د�<� :�دروان ا,%�د � 3اد » ,	ار��ر�


