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و   ︻︷﹫﹛ ︫﹫︣وا﹡﹩ ﹨︀ی ︨﹫︡در ا﹡︪︡﹥ر︀﹜﹫︧﹛ ﹡﹢﹎︣ا﹩ و 
 در اوا﹏ ﹇︣ن ︋﹫︧︐﹛  ︪︣︀ت ﹇﹀﹆︀زای ﹡ن در ﹝︐﹢︑︃︔﹫︣ آ

  ﹝﹑﹡︭︣ا﹜︪︣﹡ (﹟︡﹥ : (﹝︴︀﹜︺﹥ ﹝﹢ردی
  ١ر﹇﹫﹥ ︗﹢ادی 

 ️ ︋﹢﹡ ٢﹁︣﹨︀د  

  ﹊﹫︡ه

﹊﹩ از ︎﹫︪﹍︀﹝︀ن ﹡﹢﹎︣ا﹩ و ر︀﹜﹫︧﹛ در ﹝﹫︀ن ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن ﹇﹀﹆ـ︀ز ︋ـ﹢د   ،︻︷﹫﹛ ︫﹫︣وا﹡﹩  ︨﹫︡
﹨ـ︀ی ا﹡︪︡ـ﹥ ︋︀ ا︫︀︻﹥﹢︩ ︋﹥ ﹝︊︀رزه ︎︣دا︠️ و  ︠  ︗︀﹝︺﹥  ﹎︣ا︀﹡﹥️و ︨﹠ّ  ا︫︐︊︀ه︋︀ ︋︀ور﹨︀ی  ﹋﹥  

﹝︊︀رزه ︋︀ ︠︣ا﹁ـ︀ت و ︑︺ـ︀﹜﹫﹛  در ﹝︡ارس، ︗︡︡﹡﹢﹎︣ا︀﹡﹥ در ا︖︀د ﹝︡ارس ﹡﹢﹟، ︑︡ر︦ ︻﹙﹢م 
 و︲ـ︺﹫️ ز﹡ـ︡﹎﹩ ﹝︧ـ﹙﹞︀﹡︀ن ﹇﹀﹆ـ︀ز ﹡﹆ـ︩ ﹝﹞ـ﹩ دا︫ـ️.در ︑︽﹫﹫ـ︣    ،︗︀﹝︺﹥  ﹢︗﹢د در︐﹩ ﹝︨﹠ّ

﹤︪︡﹡وا﹇︹﹨︀ی  ا﹤﹡︀︧ـ️ وی ﹝ـ﹢رد ︑در ﹝﹫︀ن ︫︀﹎︣دان و ﹨﹛  ،︫﹫︣وا﹡﹩  ﹎︣ا﹫﹛︀ـ﹥ ︻︭︣ان ر︗﹢
  ا﹡︺﹊︀س ︀﹁️. »﹝﹑﹡︭︣ا﹜︪︣﹡ »﹟︡﹥از ︗﹞﹙﹥  ،﹝︴︊﹢︻︀ت آن ︻︭︣﹝︐﹢ای ﹇︣ار ﹎︣﹁️ و در 
و ای ︑﹙﹫﹙﹩ و ︋︀ ︑﹊﹫ـ﹥ ︋ـ︣ ﹝﹠ـ︀︋︹ ﹋︐︋︀︀﹡ـ﹥ـ  ︑﹢︮﹫﹀﹩︋︣آن ا︨️ ︑︀ ︋︀ روش   ،ا﹟ ︎︥و﹨︩

ــ﹥ ،آر︫ــ﹫﹢ی ︪︡﹡ــ︃︔﹫︣ ا ــ﹥ ︑ ــ﹫︡︋ ــ︐﹩ ︨ ︧﹫﹛︀ــ︀ی ر ــ﹢ای  ﹨ ︐﹞ ــ﹫︣وا﹡﹩ در ــ﹫﹛ ︫ ︷︻﹤︣ــ ︪﹡ 
  ﹝﹑﹡︭︣ا﹜︡﹟ ︋︍︣دازد. 
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٣١٠ 
    

٣١٠
     

٩١٣٩ ز﹝︧︐︀ن︀︎﹫︤ و  ،٦١ ه︫﹞︀ر ،︐﹛︪﹨ ︨︀ل  

﹤︐﹁︀︩﹨︪ـ﹥  ،﹨︀ی ︎︥و︡﹡از آن ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ ا﹁﹊ـ︀ر و ا ﹩﹋︀︡﹫︧ـ︐﹩ ︨ـ﹫﹛︀ـ︀ی ر﹨   ﹜﹫ـ︷︻
﹡﹆︩ ﹝﹞ـ﹩ در ︑﹢︗ـ﹥  ،ر را︨︐︀ی ︑︊﹙﹫︼ ﹡﹢﹎︣ا﹩ و ر︀﹜﹫︧﹛ در ﹇﹀﹆︀ز︫﹫︣وا﹡﹩ و ا﹇︡ا﹝︀ت وی د

﹡︷ـ︣ی  ﹎︣ا﹩ و ا︮ـ﹢ل ︗︡ـ︡ دا︫ـ️ و اـ﹟ ﹡︪ـ︣﹥ ︋ـ︀ ︎︪ـ︐﹢ا﹡﹥﹡︪︣﹥ ﹝﹑﹡︭︣ا﹜︡﹟ ︋﹥ وا﹇︹
﹤︪︡﹡︣وا﹫︫ ﹩︐︧﹫﹛︀ـ︀ت ︨﹫︀︨ـ﹩،ی در ﹝︊ـ︀︋︧﹫︀را﹡﹩، ︑︃︔﹫︣  ﹨︀ی ر﹫ ︤رزه ︋ـ︀ ︠︣ا﹁ـ︀ت و ﹡﹫ـ 

  ﹁︣﹨﹠﹍﹩ و ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن ﹇﹀﹆︀ز دا︫️.

  واژ﹎︀ن ﹋﹙﹫︡ی
﹫︷︻ ︡﹫︨﹜︧﹫﹛︀ر ،﹟︡﹛︣وا﹡﹩، ﹝﹑﹡︭︣ا﹫︫ ﹜ .﹤︪︡﹡ا ، 

  

  

﹤﹞︡﹆﹞  

 رو︫ـ﹠﹀﹊︣انِ ﹨︀ی ︗︡︡ ︾︣ب از ︵︣﹅ رو︨﹫﹥ ︋﹥ ﹇﹀﹆ـ︀ز ر︨ـ﹫︡ وا﹡︪︡﹥  ،در ﹇︣ن ﹡﹢زد﹨﹛
  ﹅︵︀﹠﹞ ﹟︋︣ای اوّ﹝︧﹙﹞︀ن ا ︤﹫﹡﹟﹫﹛﹤︪︡﹡ا ﹟آ︫﹠︀ ︫︡﹡︡.︋︀ر ︋︀ ا ︀﹨  ﹜︧﹫﹛︀و ر ﹩ـ﹩  ،﹡﹢﹎︣ا﹊

﹜﹞ از﹤﹛﹢﹆﹞ ﹟︣︑  ﹩︀﹨﹤︪︡﹡د ﹋﹥ از ﹨﹞︀ن آ︾︀ز ﹡﹀﹢ذ ا﹢︋ ﹟در ﹇﹀﹆︀ز رو︫﹠﹀﹊︣ان ا ︡︡︗ ︀ی﹨
) و م١٨٧٨ -١٨١٢︋ـ︀ ﹝﹫ـ︣زا ﹁︐︺﹙ـ﹩ آ︠﹢﹡ـ︡زاده ( ،اـ﹟ ︣﹋ـ️  .︋﹥ ︠﹢د ︗﹙︉ ﹋︣د  را﹝﹠︀︵﹅  

﹤﹞︀﹠︪︀﹝﹡︐︧﹫﹛︀︋︣ای  آ︠﹢﹡︡زاده︫︡.    آ︾︀ز﹩ وی  ﹨︀ی ر︐︧﹡﹟﹫︀ـ︡ ︠︣ا﹁ـ︀ت و ︻ـ﹢ام ︋︀ر ︋ـ﹆﹡-
﹩دور ﹝︣دم را از    ﹋︣د︑﹑ش    ،﹎︣ا ﹏︵︀︋ ︡︀﹆︻ِ︡﹆﹡ راه ﹟︣︐︋ ︨︀زد. وی ﹟︣دم ا﹞ ︡︀﹆︻ ﹤﹡﹢﹎

 :١٣٥١ ﹋︣د (آ︠﹢﹡︡زاده،دا﹡︧️ و از آن ︋︀ ︻﹠﹢ان ﹁﹟ ﹋ ︀﹊︐︣︀د ﹝﹩را در ︑﹞︧︣ و ا︨︐︤ا ﹝﹩
  ). ٢٧ ـ٢١

﹋﹥ ︑﹆︣︊ـ︀ً ︑﹞ـ︀م ︻﹞ـ︣  رو︫﹠﹀﹊︣ان و ︫︀︻︣ان ﹝﹛ ﹇﹀﹆︀ز ︋﹢دد﹍︣ از  ،︣وا﹡﹩︻︷﹫﹛ ︫﹫  ︨﹫︡
︠﹢د ︠﹢د را در راه ︑︊﹙﹫︼ ا﹁﹊︀ر ﹡﹢ و ر︀﹜﹫︧︐﹩ در ﹝﹫︀ن ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن ﹇﹀﹆︀ز ︨︍︣ی ﹋︣د. ︫﹫︣وا﹡﹩ ﹋﹥ 

و  ﹁﹞ـ﹩︕︋ـ﹥ ﹋ ︋︧ـ﹫︀ری︋ـ︣︠﹑ف د﹍ـ︣ روـ︀﹡﹫﹢ن آن ز﹝ـ︀ن، ︧︀︨ـ﹫️  ﹉ رو︀﹡﹩ ︋﹢د،
 ﹝︀﹡ـ︡﹎︀ری﹨︀ی ﹁︺︀﹜﹫️ در راه ︑﹆﹅ ﹡﹢﹎︣ا﹩ و ر︀﹜﹫︧﹛، اد و︠︣ا﹁︀ت ﹝﹢︗﹢د در ︗︀﹝︺﹥ ﹡︪︀ن د

وی  .﹡﹞﹢دو ﹡﹫︤ ︑︣︋﹫️ رو︫﹠﹀﹊︣ان در ﹇﹀﹆︀ز  ﹝︴︊﹢︻︀ت ﹎﹫︣ی︫﹊﹏ ،︗︡︡  ﹝︡ارس  ︑︃︨﹫︦  در
︠︣ا﹁ـ︀ت را ﹊ـ﹩ از دور ﹋ـ︣دن آ﹡ـ︀ از    ر︀﹜﹫︧ـ︐﹩ و  ﹝︧ـ﹙﹞︀﹡︀ن از ا︮ـ﹢ل ︗︡ـ︡ و  ه ﹡﹞﹢دنآ﹎︀

﹨ـ︀ی ︗︡ـ︡ و ا﹡︪︡ـ﹥ ای در ﹡︪ـ︣ و ا︫ـ︀︻﹥﹋ـ︣د و از ﹨ـ︣ و︨ـ﹫﹙﹥﹨︀ی ︠﹢د ﹇﹙﹞︡اد ﹝ـ﹩ر︨︀﹜️



 

︡ در ا﹡︪︡﹥ ر︀﹜﹫︧﹛  ﹡﹢﹎︣ا﹩ و     ٣١١ ... ︪︣︀ت  ای ﹡ ن در ﹝︐﹢ و ︑︃︔﹫︣ آ   ︻︷﹫﹛ ︫﹫︣وا﹡﹩   ﹨︀ی ︨﹫

 ︋ـ﹢د﹨︀، ︫︺︣  ︑︣﹟ ا﹟ و︨﹫﹙﹥﹎︣﹁️. ﹊﹩ از ﹝﹛ر︀﹜﹫︧︐﹩ در ﹝﹫︀ن ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن ﹇﹀﹆︀ز ︋︣ه ﹝﹩
او را در ︵ـ︣از ﹩ ︋ـ︣د و ﹁︣اوا﹡︋︣ه    ،﹨︀ی ︗︡︡ و ر︀﹜﹫︧︐﹩ا﹡︪︡﹥  ︑︣و︕﹋﹥ ︫﹫︣وا﹡﹩ از آن در  

﹩﹊ ﹜﹞ ︀ن ﹇﹀﹆︀ز از﹡︀﹝﹚︧﹞ ﹩︐︧﹫﹛︀︣ان ر︻︀︫ ﹟︣︑︣ار داد﹇.  
﹤︪︣﹡ از ﹩﹊ ︀ز﹆﹀﹇ ﹜﹞ ︪ـ﹥﹨︀ی︡﹡ـ﹏ ﹇ـ︣ن ︋﹫︧ـ︐﹛ ﹋ـ﹥ ︑ـ︃︔﹫︣ اـ﹥ و در اوا﹡︀ـ︀ی ﹡﹢﹎︣ا﹨

ــ﹥ ر︀﹜﹫︧ــ︐﹩ ︨ــ﹫︡ ــ﹥ ︪ــ﹛ ﹝ــ﹩ ﹐ی︻︷ــ﹫﹛ ︫ــ﹫︣وا﹡﹩ در ﹐︋  ﹡︪ــ︣﹥ ︠ــ﹢رد،︮ــ﹀︀ت آن ︋
»﹟︡﹛ـ︡﹇﹙﹩  »﹝﹑﹡︭︣ا﹝﹞ ﹏ا︨ـ️.زاده ︋﹥ ︨︣د︋﹫︣ی ︗﹙﹫ـ ﹟︡﹛︋ـ﹥ ﹨﹞ـ️ ︗﹙﹫ـ﹏  ،﹝﹑﹡︭ـ︣ا

﹩﹚﹇︡﹝﹞  ︤﹠︵ ـ﹩ زاده ︋﹥ ︮﹢رت﹀﹚︐﹞ ︀ی﹨︫︣ ـ﹫︦، ︋ـ︀﹋﹢ و  :﹝︀﹡﹠ـ︡و ︋﹥ ز︋︀ن ︑︣﹋﹩ در﹚﹀︑
︻︷﹫﹛ ︫ـ﹫︣وا﹡﹩ و  ﹨︀ی ر︀﹜﹫︧︐﹩ ︨﹫︡︑︃︔﹫︢︎︣︣ی از ا﹡︪︡﹥  ︫︡. ا ︤︣︊︑︀︋ ﹤︪︣﹡ ﹟︀پ ﹝﹩

ر︀﹜﹫︧﹛ و دوری از ︠︣ا﹁ـ︀ت  ﹡﹆︩ ﹝﹞﹩ در ا︫︀︻﹥ ،ا﹋︊︣ ︮︀︋︫︣︀﹎︣دان وی ﹨﹞︀﹡﹠︡ ﹝﹫︣زا ︻﹙﹩
﹋ـ﹥  ︎︨︩︣ ا︨ـ️﹎﹢﹩ ︋﹥ ا︨︀︎ ﹟ ،و﹨︩ا﹟ ︎︥ ﹨︡ف از ،︻ ︣︋ ︉﹫︑︣︑ ﹟︡︋︡ه ﹎︣﹁︐﹥ ︋﹢د.

﹜﹞﹣﹞ ﹟︣︑﹤﹀﹛︀ه﹎︡︀ی د﹨    ِ﹩︐︧﹫﹛︀و ر ﹤﹡︀︣وا﹡﹩  ︨﹫︡﹡﹢﹎︣ا﹫︫ ﹜﹫︷︻ ؟﹡︡ا﹋︡ام ﹤︪︡﹡︀ی و ا﹨
  ﹜︡﹟ دا︫️؟﹝﹑﹡︭︣ا ﹥ ︑︃︔﹫︣ی ︋︣ ﹝︐﹢ای ﹡︪︣﹥﹡﹢ و ر︀﹜﹫︧︐﹩ وی 

 ا﹡︪︡ـ﹥ ︨ـ﹫︡ ﹡︧️ ︋﹥ ︑︊﹫﹫﹟ و ︑︪︣ ﹡﹢﹎︣ا﹩ و ر︀﹜﹫︧﹛ در  ،︋︣ای ︋︣ر︨﹩ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع
﹨︀ی آ︔︀ر ا﹡︪︡﹥ ،︫﹫︣وا﹡﹩ ︋︀ ︋︣ر︨﹩ ز﹡︡﹎﹩ و ز﹝︀﹡﹥  ،︨︍︦ و  ︫﹢د︻︷﹫﹛ ︫﹫︣وا﹡﹩ ︎︣دا︠︐﹥ ﹝﹩

﹤﹡︀و ﹡﹢﹎︣ا ﹩︐︧﹫﹛︀را وی یر  ︣︋﹤︪︣﹡ ﹩﹞ ﹩︨︋︣ر ﹟︡﹛︭︣ا﹡﹑﹞﹜﹫﹠﹋.  
 

  ︎︥و﹨︩ ︎﹫︪﹫﹠﹥

  :ا︢︎️︨︣ از دو راه ﹝︐﹀︀وت ا﹝﹊︀ن ،︎︥و﹨︩ در ا﹟ ﹡﹢︫︐︀ر ︋︣ر︨﹩ ︎﹫︪﹫﹠﹥
کــه  هــای اوعظیم شیروانی و اندیشــه سید  اشعار تحقیقات مربوط به پیشینه بررسی   اوّل:

موضــوع در ایــن پژوهشــی با بررسی  صورت گرفت. های فارسی و ترکِی آذربایجانی در زبان

عظیم شیروانی، اشعار  تحقیق مستقل و روشمندی درباره سید   د کهمشخص ش  ،زبان فارسی 

به برخی از   ،ی ای از تحقیقات ادب فقط در پارهندارد؛  ی وی در زبان فارسی وجود  هاو اندیشه

تــوان بــه مقدمــه مــی  این آثارترین از مهم اشاره شده است کهاشعار وی   وجوه زندگی، آثار و

اطالعــات مفیــدی از زنــدگی و   روانی اشاره کرد کــهعظیم شی  فارسی دیوان اشعار ترکی سید 

مقالــه «عنــدلیب کاشــی، در    نیــز  نیــارحــیم رئــیس  ،دهد. همچنینحیات ادبی وی ارائه می 

ضمن بحث   ،عظیم شیروانی به او...»  های سید نامهیاد کاوه دهگان و [ارادت]بزرگ زندهپدر
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٩١٣٩ ز﹝︧︐︀ن︀︎﹫︤ و  ،٦١ ه︫﹞︀ر ،︐﹛︪﹨ ︨︀ل  

اطالعاتی از زنــدگی و حیــات از جمله عندلیب کاشی،  ،عظیم از شاعران ایرانِی معاصر سید 

  دهد.ارائه می نیز   ادبی شیروانی 

ــ   قابــل توجــهوجــود چــاپ    در زبان ترکِی آذربایجانی نیــز بــا ار و اشــعار شــیروانی در آث

هــای شــعری وی اکثــر تحقیقــات بــه ســبک و ویژگــی ایران و آذربایجان قفقــاز،    آذربایجان

بــه  تحقیقات مســتقل و جــامعی  ،های جدید و رئالیستی ویاندیشهباره    اختصاص دارد و در

عظــیم   ســید   د مــور  ن درتــرین محققــااز مهــم  ،حسین محمــدزاده صــدیق  خورد.چشم نمی 

اشــعار و افکــار شــیروانی  خصــوص رود که تحقیقــات ارزشــمندی درشیروانی به شمار می 

 ،تــر از آنو مهم  ،و رئالیستی   های جدید اما وی نیز توجه چندانی به اندیشه  ؛انجام داده است

تــوان گفــت است. می  ننمودهاز جمله مالنصرالدین  ،تأثیر افکار شیروانی بر مطبوعات قفقاز

هرچند بــه  ،که در آثار خوداست تنها محققی  ،)م١٩٢٠ـ   ١٨٦٣(  ریدون بیگ کوچرلی که ف

 ،ی . کــوچرلبه اندیشه و افکار جدید و رئالیستی شیروانی اشاره کرده اســت  ،صورت مختصر

 کــههای جدید در مدارس پذیرفته بود تدریس شیوه   باره  عظیم در  ی از سید بسیارتأثیرپذیری  

هــا) کــه از یعنــی «بــاالالرا هدیــه» (هدیــه بــه بچــه  ،اثر خــودترین  مهم  در  ،رسد به نظر می 

طفــال» األتحت تــأثیر «ربیــع  رود،ادبیات کودک در قفقاز به شمار می   آثار در حوزهنخستین

های شــیروانی کوچرلی نیز به تأثیر اندیشه  ،اینوجود  با    .قرار گرفته باشد سیدعظیم شیروانی  

 «کاینــاز آصــالن» ،است. همچنــین ننمودهقفقاز توجهی بر روشنفکران و محافل مطبوعاتی  

  های جدید آموزشی را به بحث گذاشته است.شیوه  مورد  های شیروانی دراندیشه نیز

که در هر دو زبــان فارســی و مالنصرالدین است   نشریه  باره  شده درتحقیقات انجامدوم:  

. در اســت  به خود اختصاص داده  و بیشترین تحقیقات را نیز  پذیرفتهترکِی آذربایجانی انجام  

کتــاب  تــوان بــهمــی  مالنصــرالدین نشــریه خصــوص ترین تحقیقات دراز مهم  ،فارسی زبان  

تــأثیر  بــهبرخــی تحقیقــات نیــز اشــاره کــرد.  نیــادین در تبریز» از صمد ســرداری«مالنصرال

 ای بــههــیچ اشــاره کــه در آنهــا اند فضای سیاسی و مطبوعاتی ایران پرداخته  مالنصرالدین در

فرهــاد  .نشــده اســت مالنصرالدین نشریهمتفکرانی مانند شیروانی در  هایاندیشه و آثار  تأثیر

در مقاالتی با عنــوان «مالنصــرالدین و انقــالب مشــروطیت» و «مالنصــرالدین و   نیادشتکی 

زاده دربــاره انقــالب مشــروطیت های مالنصرالدین و جلیل محمــدقلی دیدگاه  ،مسئله زنان»

زبــان ترکــِی   بهترین تحقیقات درباره مالنصرالدین  از مهم  است.  ررسی کردهرا ب  نزناو    ایران

بر اکزاده و میرزا علی جلیل محمدقلی  مورد  های خاطرات درتوان به کتابآذربایجانی نیز می 



 

︡ در ا﹡︪︡﹥ ر︀﹜﹫︧﹛  ﹡﹢﹎︣ا﹩ و     ٣١٣ ... ︪︣︀ت  ای ﹡ ن در ﹝︐﹢ و ︑︃︔﹫︣ آ   ︻︷﹫﹛ ︫﹫︣وا﹡﹩   ﹨︀ی ︨﹫

گیــری مالنصــرالدین در فضــای ین رویکرد و اهــداف و نیــز جهــتصابر اشاره کرد که در تبی

  زایی دارند.  اهمیت بس  ،سلمانان قفقاز و ایرانسیاسی و اجتماعی م

عظیم شیروانی  سید  خصوص توان گفت که با وجود برخی تحقیقات درمی   ،بدین ترتیب

 در پــژوهش مســتقلی ، هیچ   آذربایجانی در هر دو زبان فارسی و ترکِی مالنصرالدین    نشریهو  

مالنصــرالدین  نشــریه یر آن درعظیم شیروانی و تــأث های نوگرایانه و رئالیستی سید اندیشه  باره

ا︨ـ️ ︑ـ︀ اـ﹟ ︎︥و﹨︩ ︀︲︣ در︮︡د ، رو. ازا﹟ت ﹡﹍︣﹁︐﹥ ا︨️︮﹢ردر ز︋︀ن ﹁︀ر︨﹩ و ︑︣﹋﹩  
   ︣ ﹡﹞︀︡.﹨︀ی ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ﹝﹢︲﹢ع ︎ُ︠︀﹜﹩ را در ﹝﹫︀ن ︑﹆﹫﹆︀ت و ︎︥و﹨︩﹁︱︀ی 

  

  در ﹇﹀﹆︀ز ﹙﹥ ﹡﹢﹎︣ا﹩ و ر﹜︧﹫﹛︀﹝︧︎﹫︪﹍︀﹝︀ن 

 ر︀﹜﹫︧ـ﹛  ﹝︴︣ح ︫ـ︡.︑﹢︨︳ «︫︀﹡﹀﹙﹢ری»    ،م١٨٤٣در ︨︀ل  ︋︀ر  ر︀﹜﹫︧﹛ ︋︣ای ﹡︧︐﹫﹟﹡︀م  
و دوری از و﹨﹛ و ︠﹫︀ل را در ︑﹢︗﹥ ︋﹥ وا﹇︺﹫︀ت ز﹡︡﹎﹩    ﹋﹥ در ︑﹆︀︋﹏ ︋︀ رو﹝︀﹡︐﹫︧﹛ ︫﹊﹏ ﹎︣﹁️،

اـ﹟ ﹝﹊︐ـ︉  ،). در وا﹇︹٢٧٨  -٢٧٣  :١، ج١٣٨٧  ،︨﹫︧︡﹫﹠﹩(  د︨︐﹢ر ﹋︀ر ︠﹢د ﹇︣ار داده ︋﹢د
﹢ل و ﹡﹫︤ ︑﹢︗ـ﹥ ︋ـ﹥ ︻﹫﹠﹫ـ️ ﹨︀، روا︋︳ ︻﹙️ و ﹝︺﹙︋︀ ﹋︪︿ و ︋﹫︀ن وا﹇︺﹫️ ︑︀﹋︣د ︑﹑ش ﹝﹩  اد︋﹩

  ).٢٨٠ -٢٧٨ا︔︊︀ت ﹋﹠︡ (﹨﹞︀ن: ︋︣︑︣ی ﹆﹫﹆️ ︋︣ ︠﹫︀ل را 
از ︵︣ــ﹅ رو︨ــ﹫﹥ و ︋ــ︀ر ﹜﹫﹟︋ــ︣ای اوّ ﹡﹫ــ︤ رو︫ــ﹠﹀﹊︣ان ﹝︧ــ﹙﹞︀ن ﹇﹀﹆ــ︀ز ،﹡ــ﹢زد﹨﹛ ﹇ــ︣ناز 

﹨︀ی ر︀﹜﹫︧ـ︐﹩ آ︫ـ﹠︀﹩ ︋︀ ا﹡︀﹝﹡ ﹤︪︡﹠︡﹎︀ن ︋︤رگ ﹝﹊︐︉ ر︀﹜﹫︧︐﹩ آن ﹝︀﹡﹠︡ ﹜﹢ن ︑﹢﹜︧︐﹢ی،
﹎︣ا﹩ در ﹝﹫︀ن ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن ﹇﹀﹆ـ︀ز ︋ـ﹥ ︪ـ﹛ از وا﹇︹﹨︀﹩  ن ﹡﹫︤ ر﹎﹥﹨︣﹠︡ ︎﹫︩ از آ  ؛︎﹫︡ا ﹋︣د﹡︡

︋ـ﹥  ، از ︫ـ︀︻︣ان و ﹝︐﹀﹊ـ︣ان ﹇﹀﹆ـ︀ز)م٩٧١٧  -١٧١٧(  ١»از «﹝﹑ ︎﹠ـ︀ه وا﹇ـ︿  ،﹝﹠︀︋︹  .︠﹢رد﹝﹩
 Adabiyat﹋﹠﹠ـ︡ (﹨ـ︀ی ﹝︧ـ﹙﹞︀ن ﹇﹀﹆ـ︀ز ـ︀د ﹝ـ﹩︻﹠﹢ان ﹡︧ـ︐﹫﹟ ر︀﹜﹫︧ـ️ در ﹝﹫ـ︀ن ︑︣ک

Macmuasi, 2017: XXIX/ 11.( ︿﹇ا﹡︐﹆︋︀  ،﹝﹑ ︎﹠︀ه وا ﹤︺﹞︀︗ ﹩︐︋︡︋ ︀د از درد و ر﹡︕ و

 
︀   ای ︋﹥ ﹡︀م «﹇︀زاخ» ︗﹞﹢ری آذر︀︋︖︀ن در ﹡︤د﹊﹩ ﹝︣ز ﹎︣︗︧︐︀ندر ﹝﹠︴﹆﹥  م١٧١٧در ︨︀ل    ،﹝﹑︎﹠︀ه وا﹇︿  .١ ︋﹥ د﹡﹫

︠︀ن  ︑︀﹝ ️️ ا︋︣ا﹨﹫﹛  ،﹋﹠﹠︡ و ﹝︡︑﹩ ︋︺︡︋︀غ ﹋﹢چ ﹝﹩ا﹡︪﹫︣ ﹇︣ه﹇︣ن ﹨﹫︖︡﹨﹛ ︋﹥ ﹝﹠︴﹆﹥ ︗﹢   ،آ﹝︡. در د﹨﹥ ︎﹠︖︀ه
︣ ﹡﹫︤ ︑︺﹫﹫﹟ ︫︡. وا﹇︿ در ︨︀ل   ،︋︀غ درآ﹝︡. ﹝﹑ ︎﹠︀ه︀﹋﹛ ﹇︣ه  ،︗﹢ا﹡︪﹫︣ ﹝︡︑﹩ ︋︺︡ ︋﹥ وزارت ا︋︣ا﹨﹫﹛ ︠︀ن ︗﹢ا﹡︪﹫

︀ ﹞﹙﹥ م١٧٩٧ ︀ ﹝﹞︡︠︀ن ﹇︀︗︀ر ︋﹥ ﹇﹙︺﹥ ︫﹢︫﹩ ︋ ︀ ﹝﹞︡︠︀ن ،آ﹇ از  ،د︨︐﹍﹫︣ و ﹝︊﹢س ﹎︣د︡. وی ︎︦ از ﹇︐﹏ آ﹇
︋︣ادرزاده ا︋︣ا﹨﹫﹛ ︠︀ن ︗﹢ا﹡︪﹫︣   ،﹡︪﹫︣﹝﹢رد ︾︱︉ ﹝﹞︡︠︀ن ︗﹢ا  ا﹝︀   ؛︋︀غ ︋︣﹎︪️و ︋﹥ ﹇︣ه  ﹞﹢د﹡  وی ﹁︣ار  یاردو

ا︻︡ام    ،︻﹙﹩  ،︋﹥ ﹨﹞︣اه ︎︧︣ش  م ١٧٩٧︋︀غ را ︋﹥ ︻︡ه دا︫️، وا﹇︹ ︫︡ و ︑﹢︨︳ ﹝﹞︡︠︀ن در ︨︀ل  ﹋﹥ ︀﹋﹞﹫️ ﹇︣ه 
 .︡ر.ک﹎︣د) :Molla PanahVagif, (2004), p.p 3-5. ( 
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٩١٣٩ ز﹝︧︐︀ن︀︎﹫︤ و  ،٦١ ه︫﹞︀ر ،︐﹛︪﹨ ︨︀ل  

-VagifAsarlari, 2004: 10(داد ا︠︐︭︀ص ﹝﹩ وا﹇︺﹩ز﹡︡﹎﹩ ︋﹫︀ن ︠﹢︩، ا︫︺︀ر ︠﹢د را ︋﹥ 

︑﹢︗ــ﹥ ﹝﹫ــ︣زا ﹁︐︺﹙ــ﹩ آ︠﹢﹡ــ︡زاده (از ︋︺ــ︡﹨︀ ﹝ــ﹢رد  ،﹨ــ︀ی ر︀﹜﹫︧ــ︐﹩ ﹝ــ﹑ ︎﹠ــ︀ها﹡︪︡ــ﹥ ).13
 ﹥ز﹝﹫﹠ ،︺︀ر و آ︔︀ر ویآوری ا︫اده ︋︀ ︗﹞︹ل آذر︀︋︖︀ن) ﹇︣ار ﹎︣﹁️. آ︠﹢﹡︡زرو︫﹠﹀﹊︣ان ﹡︧﹏ اوّ

) و Ibid: 11( » آ﹜﹞ـ︀﹡﹩ در ﹐︎﹫︤ــ﹉ آ﹜﹞ـ︀ن ﹁ـ︣ا﹨﹛ آوردـ︀پ آ﹡ـ︀ را ︑﹢︨ـ︳ «آد﹜ــ︿ ︋︣﹎ـ︣
﹤︪︡﹡ا ︣﹫︔︃︑ ️︑ ︤﹫﹡ ﹝﹑︎﹠︀ه وا﹇︿ ︋﹥ ر︫︐﹥«︑﹞︓﹫﹑ت» ︠﹢د را ﹩︐︧﹫﹛︀در آورد  ﹨︀ی ر ︣︣︑

)Adabiyat Macmuasi, 2017: XXIX/ 11-13 .(  
ً︀︊︣﹆︑ ﹜﹨،︧ـ️ ز﹝︀ن ︋︀ آ︠﹢﹡︡زاده﹫﹛︀︫ـ﹫︣وا﹡﹩ ﹡﹫ـ︤ از ︗﹞﹙ـ﹥ ر ﹜﹫︀ی ﹝︧ـ﹙﹞︀ن ︨﹫︡ ︻︷ـ﹨

︑﹞ـ︀م ︑ـ﹑ش ︠ـ﹢د را ︋ـ﹥  ،﹨﹞︀﹡﹠︡ ︀︨︣ رو︫ـ﹠﹀﹊︣ان ﹇﹀﹆ـ︀ز︫﹫︣وا﹡﹩  ر﹁️.﹇﹀﹆︀ز ︋﹥ ︫﹞︀ر ﹝﹩
︨ـ﹀︣﹨︀ی  در ︗︣ـ︀ن وی ﹡﹍︣ی در ﹝﹫︀ن ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن ﹇﹀﹆︀ز ا︠︐︭ـ︀ص داد.و وا﹇︹ وا﹇︺﹩ز﹡︡﹎﹩ 

﹨︡ه و︎︀ در ﹋︪﹢ر﹨︀ی ا︨﹑﹝﹩ را ﹝︪ـ︀﹝︀﹡︡﹎﹩ ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن و ا︨︐︺﹞︀ر ار︻﹆︉ ﹡︧︊︐︀ً ︵﹢﹐﹡﹩ ︠﹢د،
 ﹡ـ﹢﹟ا︖ـ︀د ﹝ـ︡ارس ︣︐︋﹟ راه آ﹎︀﹨﹩ و ︎﹫︪︣﹁️ ﹝︣دم را در  ،﹋︣د و ︎︦ از ︋︀ز﹎︪️ از ︨﹀︣

.️﹁︀  ︀ر ﹝﹩و﹝︫ ﹤︋ ﹩﹡﹢﹫﹡︀︡ود رو︺﹞ ︀د و ︑︃︨﹫︦ ﹝︡ارس   ﹋﹥ ﹡﹥ر﹁️  ی از︖از ا ︀﹠︑﹟﹢ـ﹡ 
﹩﹞ ️︀﹝  م﹢﹚︻ ︫︦︣وع ︋﹥ ︑︡ر ﹜﹚︺﹞ ـ︡ در ﹋︣د، ︋﹙﹊﹥ ︠﹢د ﹡﹫︤ ︋﹥ ︻﹠﹢ان︡︗ ﹟ــ︡ارسا﹞ 

   ).Shirvani, 2005: I/ 6-7( ﹡﹞﹢د
﹨︀ی رو︀﹡﹫﹢ن و ︻﹢ام، ︋︀ و︗﹢د ﹝︀﹜﹀️ ،در ﹝﹫︀ن ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن ﹇﹀﹆︀ز︋︀ر  ﹜﹫﹟︋︣ای اوّ  ︫﹫︣وا﹡﹩

﹟︡و︑ ﹩︠︀﹝  ، ﹝︡ارس. وی در ا﹟ و ︋﹥ ا︗︣ا ﹎︢ا︫️ ﹋︣د ا︮﹢ل ︗︡︡ ︑︡ر︦ را در ﹝︡ارس︫ 
 /Shirvani, 2005: II( داد﹝﹩︑︺﹙﹫﹛ را  ی﹁﹠﹢ن و ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ︗ِ︡︡ ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ز﹡︡﹎﹩ د﹡﹫﹢ ︋︺︱﹩

از  ،)م١٩١٤-١٨٥١( ﹏ ﹎︀︨ـ︍︣ا﹜﹩ا︨ـ﹞︀︻﹫ ﹝︡︑﹩ ︋︺︡  ﹡﹢ در آ﹝﹢زش ﹋﹥  ا﹟ ︫﹫﹢ه  ).117-120
در اوا︠︣ ﹇︣ن ﹡ـ﹢زد﹨﹛ را ︋ـ﹥ ﹊ـ﹩ از ︣︎﹞ـ︡اران آن   رو︨﹫﹥  ا﹨﹏ ﹋︣﹞﹥  ﹝︧﹙﹞︀ن  رو︫﹠﹀﹊︣ان

  ﹏︡︊︑ـ﹥︋﹥ ︫﹊﹏ ﹝﹠︧︖﹛ و ︨ـ︀ز﹝︀ن ، ︎﹫︩ از ﹎︀︨︍︣ا﹜﹩﹡﹞﹢د︐﹁︀ در ا﹁﹊ـ︀ر و ا︻﹞ـ︀ل ︨ـ﹫︡ای 
︑﹆︣︊︀ً ﹨﹞﹥ ︻﹞︣ ︠﹢د را   ︫﹫︣وا﹡﹩︑﹢ان ﹎﹀️  ﹝﹩ای ﹋﹥  ﹎﹢﹡﹥︋﹥  ؛︻︷﹫﹛ ︫﹫︣وا﹡﹩ ر︨﹢خ ﹋︣ده ︋﹢د

︋ـ︀  ︻︷﹫﹛ از ︗︣﹨︡﹫︨ ﹩︑︀﹠︡  ؛︨︍︣ی ﹋︣د﹡﹢﹟ س اردر راه ا︫︀︻﹥ و ﹡︪︣ ا︮﹢ل ︗︡︡ در ﹝︡
﹢﹎︣ا︀﹡ـ﹥ ︠ـ﹢د را ﹨︀ی ﹡ا﹋︓︣ ا﹁﹊︀ر و ا﹡︪︡﹥  ،︻︷﹫﹛  ﹨︀﹩ ﹡﹫︤ دا︫️؛ ز︣ا ︨﹫︡﹜﹩ ︑﹀︀وت﹎︀︨︍︣ا

در  وی  و ر︀﹜﹫︧ـ︐﹩ِ﹡﹢﹎︣ا︀﹡ـ﹥    ﹨︀ی﹋︣د و ︋︣︠﹑ف ﹎︀︨︍︣ا﹜﹩ ﹋﹥ ا﹡︪︡ـ﹥︣ ︋﹫︀ن ﹝﹩در ﹇︀﹜︉ ︫︺
﹞﹩︨︀﹫︨ ﹤︗اردی و﹢    ﹩︐︧﹫﹛︀﹡﹢﹫︨︀﹡ ︋︀ره  ا﹁﹊︀ر ︨﹫︡ ،﹎︣﹁️︋﹥ ︠﹢د ﹝﹩و ﹟در ا ﹜﹫︷︻ ︋ـ︡ون

در ا﹟  ا﹝︀ ؛︑﹠︀ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر آ﹎︀﹨﹩ و ︎﹫︪︣﹁️ ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن ﹇﹀﹆︀ز ︋﹢د  ،دا︫︐﹟ ر﹡﹌ و ︋﹢ی ︨﹫︀︨﹩
︡ در ﹝︡ارس ︋﹢د، ﹊﹩ از ﹝﹠︀د︀ن ا︮﹢ل ︗︡ ،﹇︊﹏ از ﹎︀︨︍︣ا﹜﹩ ،︻︷﹫﹛ ︫﹫︣وا﹡﹩ ﹡﹊︐﹥ ﹋﹥ ︨﹫︡



 

︡ در ا﹡︪︡﹥ ر︀﹜﹫︧﹛  ﹡﹢﹎︣ا﹩ و     ٣١٥ ... ︪︣︀ت  ای ﹡ ن در ﹝︐﹢ و ︑︃︔﹫︣ آ   ︻︷﹫﹛ ︫﹫︣وا﹡﹩   ﹨︀ی ︨﹫

  ︗︀ی ︫﹊﹩ و︗﹢د ﹡︡ارد.
︑︊﹫﹫﹟ ︻﹙﹞﹩ از ﹝︀︧﹏  ،︨﹫︡ ︻︷﹫﹛ ︫﹫︣وا﹡﹩﹨︀ی ︪︡﹥از د﹞ ﹏︀︧﹞ ︣﹍﹛ در ار︑︊︀ط ︋︀ ا﹡

﹝﹠︪︃  ️ ز﹝﹫﹟ و ﹡﹫︤﹝︣﹋︤︻︡م ﹝︀︧﹙﹩ ﹝︀﹡﹠︡  ︑︊﹫﹫﹟ ︻﹙﹞﹩ از ︠﹢د ︋﹢د. او ︋︀ ︑﹞︀م ﹇﹢ا ︋﹥  روز﹝︣ه
︻﹢ام و ︋︣︠﹩  ز︣ا﹨︀ی ﹁︣اوا﹡﹩ را ﹡﹫︤ ﹝︐﹞﹏ ︫︡؛ ︨︐﹩ ،︎︣دا︠️ و در ا﹟ راه  ز﹜︤﹜﹥ و ︋︀ران

 .)١٠: ١٣٨٠﹋︣د﹡ـ︡ (︫ـ﹫︣وا﹡﹩، ﹝ـ﹩ ﹝ـ︐﹛ د﹠ـ﹩︋ـ﹥ ﹋﹀ـ︣ و ︋ـ﹩ وی را  ،﹝︐︺︭ـ︉رو︀﹡﹫﹢ن  
﹋﹫﹠︙ـ﹩» ︺﹠ـ﹩ «ا ،︑︣﹋ـ﹩ در ﹇﹀﹆ـ︀ز  ﹥﹜ـ﹫﹟ روز﹡︀﹝ـ︻︷ـ﹫﹛ در اوّ  ︨ـ﹫︡  ،ز﹝︀ن ︋︀ ا﹟ ا﹇︡ا﹝︀ت﹨﹛

ا﹟ روز﹡︀﹝﹥ ︋︀ ︑︊﹫﹫﹟ ا﹨﹞﹫️  در ︎︣دا︠️ و﹝﹩﹩ ︋﹥ ﹨﹞﹊︀ری  ﹋︪︀ورز) ﹡﹫︤ ︋︀ ︧﹟ ︋﹫﹌ زردآ︋(
و ا︫ـ︺︀ری در  ﹡﹞﹢د﹝﹩ ﹛ و ︨﹢ادآ﹝﹢زی ︑︣︾﹫︉﹝︴︊﹢︻︀ت ︋︣ای ︗﹢ا﹝︹ ا︨﹑﹝﹩، ﹝︣دم را ︋﹥ ︻﹙
︻︷﹫﹛  ︨﹫︡ ).Shirvani, 2005: I/ 7-9(﹋︣د ﹝︡ح ︻﹙﹛ و ﹨︖﹢ ﹝︀﹜﹀︀ن ا﹋﹫﹠︙﹩ ﹡﹫︤ ︀پ ﹝﹩

رود، ا﹁﹊︀ر ︗︡ـ︡ و ﹨︀ی ﹡﹢﹎︣ا︀﹡﹥ و ر︀﹜﹫︧︐﹩ وی ︋﹥ ︫﹞︀ر ﹝﹩︑︀ب ا﹡︪︡﹥ر ︠﹢د ﹋﹥ ︋︀زدر ا︫︺︀
در ︑︊﹫﹫﹟ و ︑︪︣ ا︮ـ﹢ل  ،︨﹑ح ا︮﹙﹩ وی ،در وا﹇︹ ﹎︣ا﹩ ︠﹢د را ︋﹥ ﹡︷﹛ ﹋︪﹫︡ه ا︨️.وا﹇︹

﹩︐︧﹫﹛︀و ر ︡︡︗  ن  ︫︺︣ ︋﹢د و  ︋︀ ز︋︀ن﹢ ﹩﹚︀︧﹞:  ﹏د﹡﹫︀دو︨︐﹩، ︻﹆ـ ،﹜﹚︻ ️ـ﹩، ﹝﹆︀و﹝ـ︣ا﹎
﹩ و روـ︀﹡﹫﹢ن، ︻︀دی در ︋︣ا︋︣ ا︮﹢ل ︗︡︡، ﹨︖﹢ ︠︣ا﹁︀ت د﹠﹩ و ا︗︐﹞ـ︀︻  رو︀﹡﹫﹢ن و ﹝︣دم

 ،﹝︴︊﹢︻︀ت در ︎﹫︪︣﹁️ ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن ﹇﹀﹆︀ز ا﹡︐﹆︀د از ﹝︀﹜﹀︀ن، ﹝︊︀رزه ︋︀ ︨︐﹛ و ﹁︧︀د و ر︀ و ﹡﹆︩
︡﹝︻ ︩︋ا︫︺︀ر ︨﹫︡  ه  ﹩﹞ ﹏﹫﹊︪︑ د﹨﹠︡.︻︷﹫﹛ را  ﹤︪︡﹡︧ـ︐﹩ ︫ـ﹫︣وا﹡﹩ د︑︃︔﹫︣ ا﹫﹛︀ر ﹨︀ی ر

︊︣ ︮︀︋︣ و ︮ـ﹞︡ ا﹋زاده، ﹝﹫︣زا ︻﹙﹩︗﹙﹫﹏ ﹝﹞︡﹇﹙﹩  :﹝︀﹡﹠︡  ،وی︫︀﹎︣دان و رو︫﹠﹀﹊︣ان ︋︺︡ از  
  ).Ibid: 11( ︫﹢دور︾﹢ن ﹝︪︀﹨︡ه ﹝﹩
﹩﹚﹇︡﹝﹞ ﹏﹫﹚︗زاده،  ﹛︀︀ن ر﹞︀﹍︪﹫︎ ︣﹍در ﹇﹀﹆︀ز ︋﹢د ﹋﹥ ︋︀ ﹡︪︣ از د ﹜︧﹫︀ت︻﹢︊︴﹞،  ︩﹆﹡

﹤︪︡﹡در ︎﹫︪︊︣د ا ﹩﹝﹞  در ﹝﹫︀ن ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن ﹇﹀﹆︀ز دا︫ـ️. وی ﹇︊ـ﹏ از ﹤﹡︀︀ی ﹡﹢﹎︣ا﹨﹤︪︣ـ﹡ 
﹝ــ︡ت ﹋﹢︑ــ︀﹨﹩ ︋︣︻ــ︡ه دا︫ــ️ روز﹡︀﹝ــ﹥ «︫ــ︣ق روس» را ︋ــ︣ای ︨ــ︣د︋﹫︣ی  ،ا﹜︡﹟﹝﹑﹡︭ــ︣

)Aşırlı, 2009: 56.( ﹤﹞︀﹡روز ﹟︪ـ﹥م ١٩٠٣در ︨︀ل  ،ا︡﹡ـ﹥ و ︋︀ ︎︣دا︠︐﹟ ︋﹥ ا﹡︀ـ︀ی ﹡﹢﹎︣ا﹨
﹩︐︧﹫﹛︀︀پ ﹝﹩︋﹥    ر ︦﹫﹚﹀︑ در ﹩﹊︧﹠﹫︐︑ ︡آ﹇︀ ︫︀ه﹝﹞ ️︣︡﹞︤وم  ،︫︡. ︫︣ق روس﹛ ︣︋

ی دا︫ـ️ و ︠﹢ا︨ـ︐︀ر ︋︧ـ﹫︀رو ︨︺︀دت ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن ︑︃﹋﹫︡  ︻﹙﹛ و ︨﹢ادآ﹝﹢زی و ﹡﹆︩ آن در ︑︣﹇﹩
ِ︿﹛︀﹞ ـ︀ ﹎﹢︋︣﹡ـ︀︑﹢ری ︋ـ︀﹋﹢  ز﹡ـ︀ن در ︨ـ﹞️ِ ︋︀︨﹢ادی ︗﹙﹢﹎﹫︣ی از ا﹡︐︭︀ب ا﹁︣اد ﹩︋ـ﹢د﹇︀︲ـ 

و ︣ از ﹁︱︀ی ︨﹫︀︨ـ﹩ ﹝︐︃︔ زادهرو، ﹝﹞︡﹇﹙﹩ازا﹟). ٣-٢ :١٤ ، ش١٩٠٣ ﹝﹥  ٢روس،  (︫︣ق
ــ︀︻﹩  ــ﹥ا︗︐﹞ ــ ︗︀﹝︺ ــ️ ︑ ︑ و ︩﹢ــ ــ﹥︠ ︪︡﹡ــ﹫﹛ ﹨︀ی ︃︔﹫︣ ا ــ﹫︡ ︻︷ ــ﹫︣وا﹡﹩ د︨ ــ︣﹥ر ︫ ︪﹡ 

﹟︡﹛︋︀رزی ︋﹥ ︋﹫︀ن ﹡︀ر︨︀ ،﹝﹑﹡︭︣ا ﹏﹊︫ ﹤︋﹩ ︀ی﹨ ︣︋ ﹜﹋︀︩﹢︠ ﹤︺﹞︀︗ ﹩﹞.︎︣دازد  



 

٣١٦ 
    

٣١٦
     

٩١٣٩ ز﹝︧︐︀ن︀︎﹫︤ و  ،٦١ ه︫﹞︀ر ،︐﹛︪﹨ ︨︀ل  

  

  ︻︷﹫﹛ ︫﹫︣وا﹡﹩ ﹨︀ی ︨﹫︡﹡﹍︀﹨﹩ ︋﹥ ز﹡︡﹎﹩ و ﹁︺︀﹜﹫️

در ︫﹞︀︠﹩ ﹇﹀﹆︀ز ︋ـ﹥ د﹡﹫ـ︀ آ﹝ـ︡. وی در   ،ق)١٢٥١(  م١٨٣٥︨﹫︡ ︻︷﹫﹛ ︫﹫︣وا﹡﹩ در ︨︀ل  
 ،رش ︋﹥ ﹊﹩ از رو︨︐︀﹨︀ی دا︾︧︐︀ن ر﹁︐ـ﹥﹨﹀️ ︨︀﹜﹍﹩ ︎︡رش را از د︨️ داد و ︋﹥ ﹨﹞︣اه ﹝︀د

﹟﹫︧﹑﹞ ️︊﹇و ﹝︣ا ️︀﹝ ️︑، ـ︀دری﹞ ︋ـ︣د، ﹝ـ﹩ ش ﹋ـ﹥ در دا︾︧ـ︐︀ن ︋ـ﹥ ︨ـ︣ا︎︡ر︋︤رگ
﹜﹫﹟ ︑︺︀﹜﹫﹛ و ︑︣︋﹫️ ︠﹢د را ﹡︤د ﹝﹑︧﹫﹟ ﹁︣ا ﹎︣﹁️ و در ﹝︡ت ـ︀زده اوّ  ،درآ﹝︡﹡︡. ︨﹫︡ ︻︷﹫﹛

و ︫ـ︀︻︣ی ﹡﹫ـ︤  ︠﹫﹙﹩ از ︻﹙﹢م ز﹝︀ن ︠﹢د د︨️ ︀﹁ـ️ و ︋ـ﹥ ︫ـ︺︣  ︋﹥  ،︨︀ل ︱﹢ر در دا︾︧︐︀ن
و ﹝ـ︡︑﹩ در ﹝︡ر︨ـ﹥ رو︀﹡﹫ـ﹥ آ﹡︖ـ︀ ︫﹞︀︠﹩ آ﹝ـ︡  ،﹜﹍﹩ ︋﹥ زاد﹎︀﹨︩︨︀ ١٨در    ویآورد.  روی  

  ﹏﹫︭︑ـ︀ز، ﹝︭ـ︣ و ︻︓﹞ـ︀﹡﹩ را از  م١٨٥٥در ︨︀ل   ،. ︎︦ از آن﹋︣د︖ ،︣اق، ︫︀م︻ ﹤︋ ︣﹀︨
-﹎﹫︣د و در ﹝︡ارس د﹠﹩ ﹡︖︿، ︋︽︡اد و ︫︀م (︨ـ﹢ر﹥) ︋ـ﹥ ︑︭ـ﹫﹏ ︻﹙ـ﹢م د﹠ـ﹩ ﹝ـ﹩︨︣ ﹝﹩
 ︋︀ ا﹡︪︡ـ﹞﹠︡ان ،﹠﹩ و ︑︀ر ا︨﹑مد︻﹙﹢م  در ﹋﹠︀ر ︑︧﹙︳ ︋︣  ،در ا﹟ ﹝︡ت  ﹛︨﹫︡ ︻︷﹫  ︎︣دازد.

 ,Şhirvani(﹝︧﹙﹞︀ن د﹍︣ ﹝﹠︀︵﹅ و ﹡﹫︤ ﹁﹙︧﹀﹥ ︫︣ق و اد︋﹫︀ت ︻︣︋﹩ آ︫﹠︀﹩ ﹋︀﹝ـ﹏ ︎﹫ـ︡ا ﹋ـ︣د 

2005: I/ 1-6 .(  

﹜﹨︉﹆︻ ︡﹠﹡︀﹞ ﹩﹚︀︧﹞ ︀︋ ︀﹨︣﹀︨ ﹟︀ر ارو︎︀ در ﹋︪﹢ر﹨︀ی ﹝︀﹡︡﹎﹩ ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن، از﹝︀﹡﹩ ا﹝︺︐︨
︻︷ـ﹫﹛ ︫ـ﹫︣وا﹡﹩  ﹨︀ی ︨ـ﹫︡﹡﹆︩ ﹝﹞﹩ در ا﹡︪︡﹥  ،ا︨﹑﹝﹫︧﹛﹡︀︑﹩ ﹝︀﹡﹠︡ ︎︀ن︣︀و ︗ا︨﹑﹝﹩  

را ︋﹥ ا﹟ ﹡︐﹫︖﹥ ر︨︀﹡︡ ﹋﹥ ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن ︀︋︡ ︫﹫﹢ه ز﹡ـ︡﹎﹩ ︠ـ﹢د را ︑︽﹫﹫ـ︣   وی  ﹋﹥ای﹎﹢﹡﹥︋﹥  ؛دا︫️
︣︐︋﹟ راه آ﹎︀﹨﹩ و ︎﹫︪︣﹁️ ﹝︣دم  ،︻︷﹫﹛ در ﹨﹞﹫﹟ را︨︐︀ ︎︦ از ︋︀ز﹎︪️ از ︨﹀︣  د﹨﹠︡. ︨﹫︡

 ﹡﹞﹢د﹝︡ارس ا﹟ ︫︣وع ︋﹥ ︑︡ر︦ در  ،﹉ ﹝︺﹙﹛ در ﹋︧﹢تو  ︀﹁️﹟ ﹢﹡﹝︡ارس  ا︖︀د  را در  
)Ibid: 6-7 .(﹩﹛︣﹢﹋ ﹌﹫︋ ︡ون︣﹁، ︣ه ـ︀ن ﹇﹀﹆ـ︀ز در از︖︀︋ـ︀ی ︨︫︣ـ﹠︀س اد︋﹫ـ︀ت آذر﹨

  ﹡﹢︧︡: ︋︀ره ︫﹫︣وا﹡﹩ ﹝﹩ اوا﹏ ﹇︣ن ︋﹫︧︐﹛، در
﹨ـ︀ی ﹋﹠ـ﹥ و ﹇ـ︡﹞﹩ ︠﹢د را ︋︀ ︫﹫﹢هوا﹡﹩ ︋︀ و︗﹢د ا﹠﹊﹥ دوره ︵﹀﹢﹜﹫️  ﹝︣﹢م ︫﹫︣

از ﹁︣﹨﹠﹌ و ﹝︡﹡﹫️ ارو︎︀ ﹡﹫︤ ︋︣ه ︋︣ده ︋﹢د. ︑︭﹫﹑ت آ﹋︀د﹝﹫﹉ ﹋︣ده ︋﹢د، ا﹝︀  ︨︍︣ی  
︑︣﹟ ︻︀︋︡، ︻︀رف و ︫︀︻︣ ﹝﹛ ،ا﹝︀ ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا︨︐︺︡اد ذا︑﹩ ︠﹢د  ؛و دا﹡︪﹍︀﹨﹩ ﹡︡ا︫️

   ).Kocharli, 2005:II/ 37(︻︭︣ ︠﹢د ︋﹢د 
» ︙ـ﹩﹫﹠ا﹋«︋ـ︀﹋﹢ و ﹨﹞﹊ـ︀ری ︋ـ︀ روز﹡︀﹝ـ﹥  در ﹋﹠ـ︀ر ﹁︺︀﹜﹫ـ️ در ﹝ـ︡ارس ︫ـ﹫︣وان،︫﹫︣وا﹡﹩  

﹨ـ︀ی ︻﹙﹞ـ﹩ و ︋ـ︩ ﹝﹞ـ﹩ از ﹁︺︀﹜﹫ـ️ ،از اد︋﹫︀ت و ︫︺︣ ﹨﹛ دور ﹡︊﹢د و در وا﹇ـ︹  ،(﹋︪︀ورز)



 

︡ در ا﹡︪︡﹥ ر︀﹜﹫︧﹛  ﹡﹢﹎︣ا﹩ و     ٣١٧ ... ︪︣︀ت  ای ﹡ ن در ﹝︐﹢ و ︑︃︔﹫︣ آ   ︻︷﹫﹛ ︫﹫︣وا﹡﹩   ﹨︀ی ︨﹫

︋ـ﹥ ز︋ـ︀ن ﹁︀ر︨ـ﹩ ﹡﹫ـ︤ ا︫ـ︺︀ری  د﹨︡. وی︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹩وی  ︻︷﹫﹛ را ا︫︺︀ر ︑︣﹋﹩    ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ︨﹫︡
-︑︣﹟ آن را ︾︤﹜﹫︀ت وی ︑︪﹊﹫﹏ ﹝ـ﹩︋﹥ ز︋︀ن ︑︣﹋﹩ ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹛  ،آن  ا﹝︀ ︋︩ ︻﹞︡ه  ؛︨︣ود

﹨︀ی ﹡﹢﹎︣ا︀﹡﹥ و ر︀﹜﹫︧ـ︐﹩ وی ︋ـ﹥ ︫ـ﹞︀ر ︋︀ز︑︀ب ا﹡︪︡﹥  ،︻︷﹫﹛  ︡︣﹋﹩ ︨﹫د﹨︡. د﹢ان ا︫︺︀ر ︑
﹨﹞﹥ ﹡︷︣ات ︨﹫︀︨﹩ و ا︗︐﹞︀︻﹩ ︠﹢د را در ﹇︀﹜︉ ︫ـ︺︣ ﹋ـ﹥   ،︻︷﹫﹛ در ا﹟ د﹢ان  رود. ︨﹫︡﹝﹩

ی در ﹝︡ح ︋︧﹫︀ر ا︫︺︀ر اود﹨﹠︡، ︋﹥ ﹡︷﹛ ﹋︪﹫︡ه ا︨️. آن را ﹨︖﹢︀ت ︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹩ ︋︩ ︻﹞︡ه
  ︤ ︨︣وده ا︨️.از ︗﹞﹙﹥ ا﹝︀م ︻﹙﹩(ع) ﹡﹫ (ع)،︋﹫️ا﹨﹏

زاده در از ﹨﹞﹊ـ︀ران ﹝ـ﹛ِ ︗﹙﹫ـ﹏ ﹝﹞ـ︡﹇﹙﹩ ،ا﹋︊ـ︣ ︮ـ︀︋︣︑︣︋﹫️ ︋︤ر﹎︀﹡﹩ ﹝︀﹡﹠︡ ﹝﹫ـ︣زا ︻﹙﹩
﹤︪︣﹡  ﹟﹝︖﹡و ﹡﹫︤ ︑︃︨﹫︦ ا ﹟︡﹛︭︣ا﹡﹑﹞اد︋ـ﹩ ﹝︀﹡﹠ـ︡ ا﹡︖﹞ـ﹟ «︋﹫ـ️  ﹨︀ی «︀﹀ از د﹍ـ︣  ،ا﹜︭ـّ

︨ـ﹙︴︀ن  ،︙﹠ـ﹫﹟). ﹨﹞٣٣-٣٢ :١٣٨٦رود (︫ـ﹫︣وا﹡﹩، وی ︋﹥ ︫﹞︀ر ﹝﹩﹁︣﹨﹠﹍﹩  ﹨︀ی  ﹁︺︀﹜﹫️
د﹍ـ︣ از    ،﹡﹢︧ـ︀ن ﹝︪ـ﹢ر آذر︀︋︖ـ︀ن در اواـ﹏ ﹇ـ︣ن ︋﹫︧ـ︐﹛از ﹡﹞︀︪ـ﹠︀﹝﹥  ،دهزا﹝︖﹫︡ ︾﹠﹩

  ). ١٦ :١٣٨٨﹡﹫︀، (ر﹫︦ ︫﹢د﹝︧﹢ب ﹝﹩︻︷﹫﹛  ︫︀﹎︣دان ︨﹫︡
︎︦ از ﹉ ︻﹞︣ ﹝︖︀﹨︡ت در راه ا︫︀︻﹥  ،ق)١٣١٥( م١٨٨٨︻︷﹫﹛ در ︨︀ل   ︨﹫︨︡︣ا﹡︖︀م  

︧ـ﹫﹟  ︫ـ﹢د.د︨ـ️ ︻﹢ا﹝ـ﹏ ︑︺︭ـ︉ و ︠︣ا﹁ـ︀ت ﹋︪ـ︐﹥ ﹝ـ﹩﹥  ︋ـ  ،﹡﹍ـ︣یا︮﹢ل ︗︡︡ و وا﹇ـ︹
﹩﹞ ﹅︡︮ ︡زاده﹝﹞:︧︡﹢﹡   

︫ـ︺︣ش ﹝︊ـ︀رزه ︋ـ︀ ︨ـ︐﹛ و ﹁︧ـ︀د و ر︀︨ـ️، ︋︀ر﹨ـ︀ آزرد﹡ـ︡ و  ︨﹫︡ را ﹋ـ﹥ درو﹡﹞︀ـ﹥
﹝︧ـ︖︡ در ︫︣ ︫﹞︀︠﹩ ﹨﹠﹍ـ︀م ︠ـ︣وج از   ق١٣١٥ر﹝︱︀ن ︨︀ل    ٢١ا﹡︖︀م در ︫︉  ︨︣

  ). ٣٣-٣٢ :١٣٨٦(︫﹫︣وا﹡﹩،  ︫﹫︡ش ﹋︣د﹡︡
وی ︻﹑وه ︋ـ︣ ︀پ ︫︡.   ︨︀ل ︎︦ از ﹝︣گ وی در ︑︣︊︤  ٩︋︀ر  ﹡︧︐﹫﹟  ،د﹢ان ︑︣﹋﹩ ︨﹫︡

︻︷ـ﹫﹛  ). در ﹋﹠︀ر ا﹟، ︨﹫١٦︡  :١٣٨٨﹡﹫︀،  ت ا︫︺︀ر ﹁︀ر︨﹩ ﹡﹫︤ دارد (ر﹫︦﹋﹙﹫︀  د﹢ان ︑︣﹋﹩،
️︀﹊﹏﹫︓﹝︑ و ︀﹨  ﹤︋ ﹩︀﹨﹩﹞ ﹤﹡﹢﹝﹡ ا﹔﹡︊﹫︀ء«﹇︭︬  :︋﹥ ︑﹢ان﹡︷﹛ و ﹡︓︣ ﹡﹫︤ دارد ﹋﹥ ︋︣ای ،« 

    ا︫︀ره ﹋︣د.﹥» ﹡︀﹝︵﹀︀ل»، «︀﹊︀ت ﹝﹠︷﹢م» و «︫﹫︣وان︹ ا﹔﹫»، «ر︋(ع)«︾︤وات ︱︣ت ︻﹙﹩
  

  ︨﹫︡ ︻︷﹫﹛ ︫﹫︣وا﹡﹩ ﹡﹢﹎︣ا︀﹡﹥ و ر︀﹜﹫︧︐﹩ِ ﹨︀یا﹡︪︡﹥ ﹝﹑﹡︭︣ا﹜︡﹟ و

﹤︪︡﹡︀ز،  ورود ا﹆﹀﹇ ﹤︋ ﹩︐︧﹫﹛︀و ر ︡︡︗ ـ︀︑﹩   ،رو︫﹠﹀﹊︣ان و در ادا﹝﹥﹨︀ی︻﹢︊︴﹞ ﹏﹁︀﹞
︫︡ت ︑️ ︑︃︔﹫︣ ︠﹢د ﹇︣ار داد. ︋︀ و︗﹢د ا﹠﹊ـ﹥ ا﹁ـ︣ادی ﹝︀﹡﹠ـ︡ ا﹟ ﹝﹠︴﹆﹥ از ︗︀ن ا︨﹑م را ︋﹥

- ︑︀﹝﹡ ﹟︣﹠︡﹎︀ن ﹡﹢﹎︣ا﹩ و ر︀﹜﹫︧﹛ در ﹇︣ن ﹡﹢زد﹨﹛ ︋﹥ ︫﹞︀ر ﹝﹩از ﹝﹛،  ︣وا﹡﹩︻︷﹫﹛ ︫﹫  ︨﹫︡



 

٣١٨ 
    

٣١٨
     

٩١٣٩ ز﹝︧︐︀ن︀︎﹫︤ و  ،٦١ ه︫﹞︀ر ،︐﹛︪﹨ ︨︀ل  

﹏ ﹇︣ن ︋﹫︧︐﹛ ︋﹢د ﹋ـ﹥ در ︨ـ︀﹥ ا﹡﹆ـ﹑ب از اوا ،︺﹠﹩ ﹡﹢﹎︣ا﹩ و ر︀﹜﹫︧﹛  ،، ا﹝︀ ا︧﹞ ﹟﹙﹥︡﹡رو
رو︨﹫﹥ و ا﹁︤ا︪︣﹡ ︣﹫﹍﹝︪ ︩︀ت در ﹝﹫︀ن ﹝︀﹁﹏ ﹝︴︊﹢︻︀︑﹩ ﹝︧ـ﹙﹞︀﹡︀ن ﹇﹀﹆ـ︀ز رواج   ١٩٠٥

﹜﹞ از ﹩﹊ .︡ا ﹋︣د﹫︎﹤︪︡﹡دوره ﹋﹥ آ︔︀ر ا ﹟︀ت ا︪︣﹡ ﹟︣︑︡﹫ـ﹥ ︨ـ﹡︀︧ـ︐﹩ و ﹡﹢﹎︣ا﹫﹛︀︀ی ر﹨ 
ا︨️. ﹝﹑﹡︭ـ︣ا﹜︡﹟ ﹋ـ﹥   ﹝﹑﹡︭︣ا﹜︪︣﹡  ﹟︡﹥︫﹢د،  و︲﹢ح د︡ه ﹝﹩︻︷﹫﹛ ︫﹫︣وا﹡﹩ در آن ︋﹥

︑︪︣﹡ ﹟︣︀ت ﹇﹀﹆︀ز و آذر︀︋︖︀ن ︋﹥ ︵﹢ل ا﹡︖︀﹝﹫︡، ﹊﹩ از ﹝﹛  م١٩٣١︑︀    ١٩٠٦ا﹡︐︪︀ر آن از  
︻﹙﹞﹩ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن ﹇﹀﹆︀ز و آذر︀︋︖︀ن از ︗︀﹍︀ه  ﹝︀﹁﹏ ﹋﹥ در  ︋﹢ددر اوا﹏ ﹇︣ن ︋﹫︧︐﹛ 

︑﹢ان ︎﹫︡ا ﹋︣د ﹋ـ﹥ در ︋︣ر︨ـ﹩ ︑ـ﹢﹐ت ﹋﹞︐︣ ﹝﹆﹆﹩ را ﹝﹩  ﹋﹥ای﹎﹢﹡﹥︋﹥؛  ︋﹢د﹝﹞﹩ ︋︣︠﹢ردار  
 ،﹝﹑﹡︭ـ︣ا﹜︡﹟ ﹡﹫︀ز ︋︀︫︡.از ﹡︪︣﹥ ﹝﹑﹡︭︣ا﹜︡﹟ ︋﹩ ،﹇﹀﹆︀ز و آذر︀︋︖︀ن در اوا﹏ ﹇︣ن ︋﹫︧︐﹛

﹡﹆︩ ﹝﹞﹩ در  در ﹇﹀﹆︀ز، ︋﹙﹊﹥ در ﹋﹏ ︗︀ن ا︨﹑م ﹡﹫︤ ︑﹠︀﹡﹥  ،︋︀ ︫﹍︣د و رو﹊︣د ︠︀ص ︠﹢د
﹩و ﹡﹢﹎︣ا ﹜︧﹫﹛︀ـ﹟ ﹁︀ت دا︫ـ️. و دوری از ︠︣ا  ︑︊﹙﹫︼ را﹤︣و︎﹠︕ ︨ـ︀ل در ﹝ـ︡ت ︋﹫︧ـ️ ﹡︪ـ

︫﹞︀ره  ٨ ︫﹞︀ره در ︋︀﹋﹢ و ٣٤٨︫﹞︀ره آن در ︑﹀﹙﹫︦،  ٤٠٠︫﹞︀ره ﹝﹠︐︪︣ ﹋︣د ﹋﹥  ٧٤٨﹁︺︀﹜﹫️،  
  ). ٣٢: ١٣٩٦﹡﹫︀، ﹡﹫︤ در ︑︣︊︤ ا﹡︐︪︀ر ︀﹁️ (د︫︐﹊﹩

﹩﹚﹇︡﹝﹞ ﹏﹫﹚︗ ﹤︗﹢︑ زاده﹤︪︡﹡ا ﹤︋﹟︡﹛در ﹝﹑﹡︭︣ا ﹤﹡︀و ﹡﹢﹎︣ا ﹩︐︧﹫﹛︀ـ︃︔︣ از  ،﹨︀ی ر︐﹞
ای ﹋ـ﹥ ︋ـ﹥ ﹎︣﹁︐ـ﹥ ︋ـ﹢د. وی در دوره︮ـ﹢رت رو︨ـ﹩  ︑︭﹫﹑ت ︗︡︡ی ا︨️ ﹋﹥ در ﹝ـ︡ارس

﹝︐︖ـ︣ در ︋︣ا︋ـ︣ ︋︀ ﹝︀﹜﹀ـ️ روـ︀﹡﹫﹢ن    ،﹋︣د︻﹠﹢ان ﹝︡︣ در رو︨︐︀ی زاد﹎︀ه ︠﹢د ﹁︺︀﹜﹫️ ﹝﹩
 رو ︋﹢ده و ︋︣ آ﹝﹫︐﹍﹩ ︻﹙﹢م د﹠﹩ ︋︀ ︠︣ا﹁︀ت وا﹇︿ ︋﹢د (﹝﹢︨ـ﹢ی ︻︊ـ︀دی،﹥﹝︡ارس ︗︡︡ رو︋

﹜ـ﹫﹟ اوّزاده ︋ـ﹥ ︻ـ︡ه دا︫ـ️، ﹋﹥ ︨︣د︋﹫︣ی آن را ﹝﹞ـ︡﹇﹙﹩  ︫︣ق روس  ).١٠٠-٩٩  :١٣٨٧
﹋﹥ از ︻﹆﹏ و ﹝﹠︴﹅ و ︻﹙ـ﹛ در ︋︣ا︋ـ︣   ︋﹢د  ﹨︀ی ﹝︧﹙﹞︀ن ﹇﹀﹆︀ز﹇︣ن ︋﹫︧︐﹛ در ﹝﹫︀ن ︑︣ک  روز﹡︀﹝﹥

﹩﹠و ︑﹀︀︨﹫︣ د ︒︀دا،    ️﹆﹫﹆ ︣دو وا﹇︺﹫️ در و از﹋ ️︀﹝ ﹤﹡︀︧﹁١٨ روس، (︫︣ق ١︋︣ا︋︣ ا 
 ﹎︣ا︀﹡ـ﹥ ︨ـ﹫︡﹨ـ︀ی ر︀﹜﹫︧ـ︐﹩ و وا﹇ـ︹︋︀ ا﹡︪︡﹥  ،) ﹋﹥ از ︗︀ت ﹝︐﹙﹀﹩٢:  ٢٠، ش  ١٩٠٣  ﹝﹥

   ︻︷﹫﹛ ︫﹫︣وا﹡﹩ ﹨﹞︧﹢﹩ دا︫️.
﹩﹚﹇︡﹝﹞ ﹏﹫﹚︗ را در ﹟︡﹛︡ه ︠﹢د در ﹝﹑﹡︭︣ا﹠︀ران آ﹊﹝﹨ زاده ﹟︡ا ﹋︣د و ︋ـ︀ ا﹫︎ ﹤﹞︀﹡روز

 ﹡︪︣﹥﹜﹫﹟ ︫﹞︀ره اوّ ،︮︀︋︣ ها﹋︊︣ ︵︀﹨︣زادزاده و ﹝﹫︣زا ︻﹙﹩︻﹞︣﹁︀﹅ ﹡︺﹞︀نا﹁︣ادی ﹝︀﹡﹠︡  ﹋﹞﹉  

 
روس»«︫︣  .١ ﹝﹆︀﹜﹥  ،ق  ا︫︀ ای  در   ︀ ︋ ︎︐︣و﹎︣اد،   ︦﹫︨︃︑ ︨︀﹜﹍︣د   ﹟﹫﹝︐︧دو  ️︊︨︀﹠﹞ در  ︋﹥   ︣﹫︊﹋  ︣︐︎ ا﹇︡ا﹝︀ت   ﹤︋ ره 

️﹚﹀︾ از ︠﹢اب  رو︨﹫﹥  ﹋︣دن  ︋﹫︡ار  و   ﹩﹇︣︑ و  ︋﹥ ︗︀ی  ﹝﹩  ،︎﹫︪︣﹁️  رو︨﹫﹥  در   ﹤﹋ ︋﹢د   ︣︐︎ ا﹇︡ا﹝︀ت   ︀ ︋  ﹤﹋  ︧︡﹢﹡
 ︑ و   ️﹚﹞  ︹﹁︀﹠﹞ و   [...] و ﹁﹟   ﹜﹚︻  ،︒︀دا و   ︣ ﹫︧﹀︑ ︋﹥ ︗︀ی   ،﹏﹆︻  ،️︺︫︣و︗︡ان و   ﹅﹫﹆،   ︫  ﹜﹋︀ ﹟ا  ︀ ︋  .︡

︀﹡﹥ ﹝﹢ ︫︡ و ︋﹥ ︗︀ی آن ،ا﹇︡ا﹝︀ت  ) ٢: ٢٠، ش ١٩٠٣﹝﹥  ١٨روس، ︫︣ق (  .﹫﹆️ ﹡️︧︪﹆ ،ا﹁︧



 

︡ در ا﹡︪︡﹥ ر︀﹜﹫︧﹛  ﹡﹢﹎︣ا﹩ و     ٣١٩ ... ︪︣︀ت  ای ﹡ ن در ﹝︐﹢ و ︑︃︔﹫︣ آ   ︻︷﹫﹛ ︫﹫︣وا﹡﹩   ﹨︀ی ︨﹫

 ,Aşırlدر ︑﹀﹙ـ﹫︦ ﹝﹠︐︪ـ︣ ﹋︣د﹡ـ︡ ( ١٢٨٥﹁︣ورد﹟  ١٧/ ١٩٠٦آور﹏  ٧﹝﹑﹡︭︣ا﹜︡﹟ را در 
 ر﹁ـ️،﹝﹑﹡︭︣ا﹜︡﹟ ︋﹥ ︫ـ﹞︀ر ﹝ـ﹩ ﹡︪︣﹥﹨︀ی ﹋﹥ از ︨︐﹢نا﹋︊︣ ︮︀︋︣ ﹝﹫︣زا ︻﹙﹩ ).82 :2009

︨ ﹟︡﹠ ︣ی ︫﹫︣وا﹡﹩ ︋﹢د و︪﹝﹨  ︣وا﹡﹩ ︋﹢د  ︫︀﹎︣د ︨﹫︡﹡﹫︤  ︀ل﹫︫ ﹜﹫︷︻   ︡︡︗ ︡ارس﹞ و در
ــ﹢د (﹝﹞ــ︡﹇﹙﹩ ــ︃︔﹫︣  یو ).٧٦: ١٣٧٦زاده، ︫ــ﹫︣وا﹡﹩ ︑︭ــ﹫﹏ ﹋ــ︣ده ︋ ی از ا︫ــ︺︀ر ︋︧ــ﹫︀ر︑

︡﹫︨ ﹩︐︧﹫﹛︀︣وا﹡  ر﹫︫ ﹜﹫︷︻د﹢︋ ﹤︐﹁︣︢︎ ﹩. ︹﹇︀ن ،در وا﹝﹨ ﹩︐︧﹫﹛︀︣وا﹡﹩ ︋︣ ︵﹢ر﹋﹥ ا︫︺︀ر ر﹫︫
در اـ︣ان و  ︋﹙﹊ـ﹥ ،ـ︀ در ﹝﹑﹡︭ـ︣ا﹜︡﹟︑﹠ ﹡ـ﹥ ،︮︀︋︣ ︑︃︔﹫︣ دا︫️، ا︫︺︀ر ︮︀︋︣ ﹡﹫︤ ︋﹥ ﹡﹢︋﹥ ︠﹢د

﹤︪︡﹡ا﹫﹛︀︣ا﹡﹩ ﹝︀﹡﹠︡ ︧︐﹩﹨︀ی ر︻︀︫  ︣﹫︔︃︑ ︤﹫﹡ ﹩︑﹢﹨﹐ ﹜︨︀﹆﹛٩٥﹨﹞︀ن: ( ﹎︢ا︫️ا︋﹢ا.(  
﹩﹚﹇︡﹝﹞ ﹏﹫﹚︗زاده ︣﹍︀ری ︮︀︋︣ و د﹊﹝﹨ ︀︋ ︤﹫﹡ ︀ت رو︫﹠﹀﹊︣ان﹢︖﹨ ،﹟︡﹛︭︣ا﹡﹑﹞ در 

. ﹡ـ︡﹋︣دد﹡︊ـ︀ل ﹝ـ﹩ ︮ـ﹢رت ﹡︓ـ︣ و ︋ـ︀ ﹜ـ﹟ ︵﹠︤آ﹝﹫ـ︤ی  را ︋﹥  ︻︷﹫﹛  ︨﹫︡  ︀﹜﹫︧︐﹩ و ﹡﹢﹎︣ا︀﹡﹥ر
︋ـ﹥ ︻﹙ـ﹛، از ا︻﹞ـ︀ل  ،︭︠﹢ص ︻ـ﹢ام︋﹥ ،﹋︣د ﹋﹥ ︋︀ ︑︣︾﹫︉ ﹝︣دم﹝﹑﹡︭︣ا﹜︡﹟ ﹝︡ام ︑﹑ش ﹝﹩

-﹙﹩﹝﹞ـ︡﹇ ︗﹙﹫﹏در وا﹇︹،  ︠︣ا﹁﹩ و ︑︺︭︊︀ت د﹠﹩ دور ︫︡ه و ز﹡︡﹎﹩ وا﹇︺﹩ در ︎﹫︩ ﹎﹫︣﹡︡.
﹝︀﹡︡﹎﹩ ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن را ︑﹠︊﹙﹩ و ︨︧︐﹩ ا﹝﹏ ︻﹆︉﹢︑︻ ﹟︣﹊﹩ از ﹝﹛  ،زاده ﹡﹫︤ ﹨﹞︀﹡﹠︡ ︫﹫︣وا﹡﹩

ا︻︐︊︀ری د﹡﹫︀ در ﹝﹫ـ︀ن ﹝︧ـ﹙﹞︀﹡︀ن ﹇﹀﹆ـ︀ز ﹋ـ﹥ ﹨︣﹎﹢﹡ـ﹥ ︋﹩ دا﹡︧️ و از رواج ︻﹆﹫︡ه﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن ﹝﹩
︋ـ︀  ،. وی ﹨﹞︙﹠﹫﹟﹋︣دد، ا﹡︐﹆︀د ﹝﹩﹡﹞﹢︑﹑ش و ﹋﹢︫︩ و ز﹡︡﹎﹩ ﹆﹫﹆﹩ را از ا﹡︧︀ن ︨﹙︉ ﹝﹩

︨﹫︡ ︻︷﹫﹛ ︫﹫︣وا﹡﹩ در ا﹟ ︻﹆﹫ـ︡ه ﹋ـ﹥ روـ︀﹡﹫﹢ن ︻︀﹝ـ﹏ ا︮ـ﹙﹩ ︠︣ا﹁ـ︀ت ﹝﹢︗ـ﹢د در ︗︀﹝︺ـ﹥ 
﹝﹑﹡︭︣ا﹜︡﹟  ).٥-٤ :١٣، ش ١٩٠٨﹝︀رس  ٣٠، (﹝﹑﹡︭︣ا﹜︡﹟ ا︫️﹨︧︐﹠︡، ا︫︐︣اک ﹡︷︣ د

﹜︧﹫﹛︀ر ︕در ︑﹑ش ︋︣ای ︑︣و،  ﹤︋ ︀﹠︑﹟︠︣ا﹁﹩︑︊︺︀ت ﹝﹠﹀﹩ ا︗︐﹞︀︻﹩ ا ︡︀﹆︻ ﹤﹡﹢﹎  ︣︐︪﹫︋ ﹤﹋
﹫﹡︀ش ﹝﹩  ﹋︣د؛ا﹋︐﹀︀ ﹡﹞﹩  ︫︡،ن ﹝︐︺︭︉ ︑︊﹙﹫︼ ﹝﹩﹢از ︨﹢ی ︋︣︠﹩ رو﹑︑ ﹤﹊﹚︋﹢﹝﹡︊︀ن  د︵︀﹞

 ﹩︨︀﹫︨ ️︊︓﹞ ︕︀︐﹡ ︧ـ﹛ ﹡︐﹫︖﹥ ﹡﹫︤ در︠﹢د را از آ︔︀ر و﹫﹛︀︋ـ﹥ ر ︩آ﹎ـ︀ه  دوری از ︠︣ا﹁︀ت و ﹎︣ا
﹨ـ︀ی ︗︡ـ︡ را ﹊﹩ از ︑︊︺︀ت ﹝﹛ ︻︡م ︑﹢︗﹥ ︋ـ﹥ ر︀﹜﹫︧ـ﹛ و ا﹡︪︡ـ﹥  ،︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ ﹝﹠︷﹢ر  .︨︀زد

 ﹎﹢﹡ــ﹥ ا﹇ــ︡ا﹝︀تِ︵︊﹫︺ــ﹩ ا︨ــ️ ﹋ــ﹥ ا﹟). دا﹡ــ︡ (﹨﹞ــ︀ن﹇﹀﹆ــ︀ز ﹝ــ﹩︑︱ــ﹫﹫﹅ ﹆ــ﹢ق ﹝︧ــ﹙﹞︀﹡︀ن 
﹟︡﹛︭︣ا﹡﹑﹞،  ﹢﹫﹡︀ـ︉ن ﹝︐︺︭︉ را در ︎﹩ دا︫︐وا﹋﹠︩ ﹝﹠﹀﹩ رو﹫︑︣︑ ﹟︡ـ﹏   ،﹥ ︋︀︫︡. ︋ـ﹫﹚︗

﹩﹚﹇︡﹝﹞  ﹩﹡︀ن ﹝︐︺︭︉زاده ﹡﹫︤ ﹨﹞︀﹡﹠︡ ︫﹫︣وا﹫﹡︀ـ︣گ   ،از ︨﹢ی رو﹞ ﹤︋ ﹩︐ و ﹜︐﹞ ︣﹀﹋ ﹤︋
︡  ︫︡︡︑ ︤﹫﹡ )Aşırlı, 2009: 84-86 ︣﹎و ا (﹞ در ﹩︑︡﹞﹩︗︣﹎ ﹤﹚﹩﹝﹡ ﹟﹋︀︨ ︦﹫﹚﹀︑ ﹟﹫︪﹡-

 ︻︷ـ﹫﹛ ︫ـ﹫︣وا﹡﹩ ︀︫︡ او ﹡﹫︤ ︋﹥ ﹨﹞︀ن ︨︣﹡﹢︫ـ️ ︨ـ﹫︡  ،)١٠١:  ١٣٨٧︫︡ (﹝﹢︨﹢ی ︻︊︀دی،  
  .﹎︣د︡د︀ر ﹝﹩

  



 

٣٢٠ 
    

٣٢٠
     

٩١٣٩ ز﹝︧︐︀ن︀︎﹫︤ و  ،٦١ ه︫﹞︀ر ،︐﹛︪﹨ ︨︀ل  

﹜﹞  ﹟︣︑ ︀ی ︗﹙﹢ه   آ︔︀ر﹨   ﹤︪︡﹡︡ا﹫  ︨﹩︐︧﹫﹛︀︀ی ر﹨  ﹟︡﹛︣وا﹡﹩ در ﹝﹑﹡︭︣ا﹫  ︫﹜﹫︷︻  

 ︻﹙﹛﹜︤وم ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا﹨﹞﹫️ و ا︻︐︊︀ر  .ا﹜︿
﹝﹑﹡︭︣ا﹜︡﹟  ︻︷﹫﹛ ︫﹫︣وا﹡﹩ ﹋﹥ در ﹡︣︑ ﹤︪︣﹟ ا﹡︀︫︡﹫︨ ﹤︪︡︡ ︋︐﹢ان ﹎﹀️ ﹋﹥ ﹝﹢ری

﹋﹠ـ﹩ ︗ـ﹏ و ﹩ و ﹡﹆ـ︩ آن در ر︪ـ﹥﹡﹫︤ ︑︖﹙﹩ ︀﹁︐﹥، ︻﹙﹛ ا︨️. ا︫︺︀ر ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︻﹙﹛، دا﹡ـ︀
از  ا︨️. وی ︻︷﹫﹛ را ︋﹥ ︠﹢د ا︠︐︭︀ص داده ︋﹫︪︐︣﹟ ︑︺︡اد ا︫︺︀ر ︨﹫︡  ،﹎︣ا﹩︠︣ا﹁︀ت و ︻﹢ام

 ︑ـ︣﹟ درد ︗︀﹝︺ـ﹥﹎︣﹁️؛ زـ︣ا ﹡ـ︀دا﹡﹩ را ︋︤رگ﹨︣ ا︋︤اری ︋︣ای ︑︣︾﹫︉ ﹝︣دم ︋﹥ ︻﹙﹛ ︋︣ه ﹝﹩
 ,Shirvani» (﹜﹢︋︡و در﹝︀﹡﹩«︋﹫︣ ︋﹑د︣ ︋﹢ دردِ ﹡︀دا﹡﹩/ ﹋﹩، او﹡﹢ن ︻﹙﹛ او :︧️دا﹡ا︨﹑﹝﹩ ﹝﹩

2005: II/ 117(﹩﹠︺ ا︨️ ،ردی ا︨️ ﹋﹥ در﹝︀ن آند ،درد ﹡︀دا﹡﹩ :؛ ﹜﹚︻ ︳﹆﹁.  
︋︣﹡ـ︡، ﹝﹑﹡︭︣ا﹜︡﹟ ﹨﹛ از ا﹠﹊﹥ ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن ︡﹠﹟ ﹇︣ن ا︨️ ﹋ـ﹥ در ︗︀﹜ـ️ ︋ـ﹥ ︨ـ︣ ﹝ـ﹩

︻︀﹝﹏ ا︮﹙﹩ ︑︣﹇﹩ و ︎﹫︪︣﹁️ آ﹡ـ︀ن  ،و ︋︀ ﹝﹆︀︧﹥ ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن ︋︀ ﹋︪﹢ر﹨︀ی ارو︀︎﹩  ﹋︣د﹝﹩  ا﹡︐﹆︀د
-︻﹙﹛ در﹝︀ن ﹝ـ﹩ ﹁﹆︳ ︋︀ ،﹨︀ و درد﹨︀ی ﹝︧﹙﹞︀﹡︀نی﹡﹢︧︡ ﹋﹥ ﹨﹞﹥ ﹎︣﹁︐︀ر﹙﹛ دا﹡︧︐﹥ و ﹝﹩را ︻

). ا﹨﹞﹫️ ︻﹙﹛ و ︑︭﹫﹏ در ﹡︷︣ ︨﹫︡ ︻︷ـ﹫﹛ ٢: ٩ ، ش١٩٠٨﹝︀رس    ٢﹝﹑﹡︭︣ا﹜︡﹟،  ︫﹢د (
﹝︺︀رف ︋﹥ ز︋︀ن رو︨﹩ ﹨ـ﹛ ﹞︀ـ️ ﹋ـ︣ده و ︑︭﹫﹏ و ﹋︧︉ ︀ ︡ی ︋﹢د ﹋﹥ وی از ︑  ،︫﹫︣وا﹡﹩

﹢﹠﹋ ︳ـ﹛  ،﹡﹩ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︋︀︨﹢ادی و آ﹎︀﹨﹩﹝︺︐﹆︡ ︋﹢د ﹋﹥ ﹝︀ در ︫︣از︋︀ن رو︨﹩ ﹨﹛ ﹡﹫ـ︀ز دار ﹤︋
)Shirvani, 1945: 4(︣ا ︋﹥ ︻﹆﹫︡ه وی ؛ز︋︀﹡﹩ ا︠︐︭︀ص ﹡︡ارد و ︋︀ ﹨︣ ز︋ـ︀﹡﹩  ،ز ︘﹫﹨ ﹤︋ ﹜﹚︻

دی ﹨ـ︣ ︑﹢ان آن را ︀د ﹎︣﹁️: «︋﹫﹙﹫︡︊︣ ا︵﹙︊﹢ا ا﹜︺﹙﹛ و ﹜﹢ ︋︀﹜︭﹫﹟ دِن ﹝︴﹙︉/ ﹝ـ︣ادی ︻﹙ـ﹛﹝﹩
 ) ︫﹫︣وا﹡﹩ ︠﹢د ( دا﹡︡﹝﹩ ؛ ︺﹠﹩:)Shirvani, 2005: II/ 193(  د﹙︡ه او﹜︧︀، ﹢︠︡ور ﹋﹀︣ا﹡﹩»

 ﹟︨ ز︋︀﹡﹩ ﹋﹥ ︋︀︫︡.  ؛آ﹝﹢︠︐﹟ ︻﹙﹛ ا︨️ »،ا︵﹙︊﹢ا ا﹜︺﹙﹛ و ﹜﹢ ︋︀﹜︭﹫﹟«﹋﹥ ﹝︣اد از ︣﹨ ﹤︋  
 ﹎﹢﹡﹥ ︑︺︭︉ ز︋︀﹡﹩ ﹡︡ا︫︐﹥ و ﹝︺︐﹆︡ ︋﹢د ﹋﹥ ﹨﹞﹥﹨﹫︘  ،︻︷﹫﹛ ︋︣︠﹑ف آ︠﹢﹡︡زاده  ا︮﹢﹐ً ︨﹫︡

 /Shirvani, 2005: III( ﹫︘ ز︋︀﹡﹩ ︋﹫﹍︀﹡﹥ ︋︀︫ـ︡﹨︀ آ﹁︣︡ه ︠︡ا ﹨︧︐﹠︡ و ا﹡︧︀ن ﹡︀︊︡ ︋︀ ﹨ز︋︀ن

22(  .︡﹫  ︫﹢د؛﹝︪︀﹨︡ه ﹝﹩ ﹝﹑﹡︭︣ا﹜︪︣﹡ ﹟︡﹥﹡﹫︤ در   ﹙﹥﹝︧ا﹟  ه︋︀ر  ︻︷﹫﹛ در  آ︔︀ر رو﹊︣د︨ 
︤﹫﹡ ﹟︡﹛︣ا ﹝﹑﹡︭︣از  ﹤︙︋ ﹏﹫︭︑ ـ️از︀﹝ ﹩︀ی ﹝︧﹙﹞︀ن ︋﹥ ز︋︀ن رو︨ـ﹨ ﹩﹞و ﹡︷ـ︣  ﹡﹞ـ﹢د

-﹋︧︀﹡﹩ را ﹋﹥ ︋﹥ ︋︀﹡﹥ رو︨﹩ ︫︡ن، ا︗︀زه ︑︭﹫﹏ ︋﹥ ﹁︣ز﹡︡ا﹡︪︀ن در ﹝︡ارس رو︨ـ﹩ را ﹡﹞ـ﹩
  ).٣: ٦ ، ش١٩٠٨﹁﹢ر﹥  ١٠﹑﹡︭︣ا﹜︡﹟، د (﹝︣﹋︡، رد ﹝﹩اد﹡د

 ،﹋﹠﹠ـ︡︻︷﹫﹛ از ﹋︧︀﹡﹩ ﹋﹥ در راه ︑︣و︕ ︻﹙﹛ و دا﹡︩ در ﹝﹫︀ن ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن ﹝﹞︀﹡︺️ ﹝ـ﹩  ︨﹫︡
﹋ـ﹥ د︫ـ﹞﹟ ︻﹆ـ﹏ و ︫ـ︺﹢ر و ﹁ـ﹛   دا﹡ـ︡﹁︣︻﹢﹡﹫︀﹡﹩ ﹝﹩و آ﹡︀ن را ﹨﹞︀﹡﹠︡    ﹋﹠︡﹝﹩  ︫︡ت ا﹡︐﹆︀د︋﹥



 

︡ در ا﹡︪︡﹥ ر︀﹜﹫︧﹛  ﹡﹢﹎︣ا﹩ و     ٣٢١ ... ︪︣︀ت  ای ﹡ ن در ﹝︐﹢ و ︑︃︔﹫︣ آ   ︻︷﹫﹛ ︫﹫︣وا﹡﹩   ﹨︀ی ︨﹫

﹨︧︐﹠︡: «﹨︀﹡︧﹩ ﹁︣︻﹢﹡﹩ ︗َ﹢لٌ و ﹋︊ٌ︣ و ︾︣ور/ د︫﹞﹟ِ ︻﹆﹏ٌ و ﹁﹛ٌ ︫︺﹢ر/ ﹇﹢﹞︀ز ︻︀﹜َ﹞َ︡ه ︻﹙﹛ 
︀︑ /﹏︮︀ اٌ﹐ق ︋﹫︣ ﹝﹆︀﹝﹥ ︋﹫︤ وا︮ـ﹫﹏...» اِدک )Shirvani, 2005: II/ 67(:﹩ـ﹠︺ ـ︡ام  ؛﹋

﹜﹁ و ︫︺﹢ر ا︨️، ا︗︀زه ﹋︧︉ ︻﹙﹛ را ︋﹥ ﹝︀   ﹁︣︻﹢نِ ︗︀﹨﹏ و ﹝︽︣ور و ﹝︐﹊︊︣ ﹋﹥ د︫﹞﹟ ︻﹆﹏ و
در ︫ـ︺︣ی در   ،︻︷ـ﹫﹛  د﹨ـ︡ ︑ـ︀ ﹝ـ︀ ﹡﹫ـ︤ ︋ـ﹥ ﹝﹆ـ︀﹝﹩ ︋︨︣ـ﹫﹛. ﹝︱ـ﹞﹢ن اـ﹟ ︨ـ﹟ِ ︨ـ﹫︡﹡﹞﹩

«﹝︀دام ﹋﹥ ︀﹝﹫ـ︀نِ ︸﹙﹞ـ️/ ︠﹢︫ـ﹑ر ﹋ـ﹥ دوام   ﹝﹑﹡︭︣ا﹜︡︋ ﹟︡﹟ ︮﹢رت ︑︖﹙﹩ ︀﹁︐﹥ ا︨️:
 ٣٠﹟، ﹝﹑﹡︭ـ︣ا﹜︡» (١در و ـ︀ ﹡︊ـ﹢ت...ا︡ه ︗﹫﹨ /️﹛︀︀ت ︋﹫﹙﹢ر﹝﹩ آ﹡︡ه ﹝﹙️/ ︑﹢﹫ـ︡ ﹡ـ﹥

  ). ٣: ١٣ ، ش١٩٠٨﹝︀رس 
︗︀ی ︮﹀︀ت ︫﹢﹡︡، در ︗︀یا﹡︐﹆︀د از ﹋︧︀﹡﹩ ﹋﹥ ﹝︀﹡︹ ︑︭﹫﹏ ︻﹙﹛ در ﹝﹫︀ن ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن ﹝﹩

از ﹝﹆︀و﹝ــ️ و ﹝︀﹜﹀ــ️  ،﹨﹞︙﹠ــ﹫﹟︠ــ﹢رد. ﹝﹑﹡︭ــ︣ا﹜︡﹟ ﹝﹑﹡︭ــ︣ا﹜︡﹟ ﹨ــ﹛ ︋ــ﹥ ︪ــ﹛ ﹝ــ﹩
﹢﹫﹡︀ا﹡︐﹆︀درو ︡︡︗ ن ﹝︐︺︭︉ در ︋︣ا︋︣ ﹝︡ارس ﹩﹞︡﹠﹋ ﹑﹞) ،﹟︡﹛٢٧﹡︭︣ا  ﹤﹢﹡ش١٩٠٨ژا ، 

︠﹢ا﹨ـ︡ ﹋ـ﹥ ︋ـ﹥ ︗ـ︀ی ن ﹝︐︺︭︉ ﹝ـ﹩) و از رو︀﹡﹫﹢٣:  ١٤  ، ش١٩٠٨  آور﹏  ٦؛ ﹨﹞︀ن،  ٦:  ٤
و﹁︭﹏ ا﹝﹢ر ﹝︧ـ﹙﹞︀﹡︀ن و ﹏ ﹨︀ و آ﹝﹢زش د︠︐︣ان، ︑﹑ش ︠﹢د را ︋﹥﹝︊︀رزه ︋︀ ﹝︡ارس، ا﹡︖﹞﹟

﹞) ︡﹠︀﹝﹡ ف﹢︴︺﹞ ق آ﹡︀ن﹢﹆ د﹁︀ع از ،﹟︡﹛١٧﹑﹡︭︣ا  ﹤٧-٦ :٧ ، ش١٩٠٨﹁﹢ر .(  
﹨ـ︀ د﹠﹩ ︋︙ـ﹥﹋︧︀﹡﹩ ﹋﹥ ﹝︡ر︨﹥ را ︻︀﹝﹏ ا︮﹙﹩ ﹎﹞︣ا﹨﹩ و ︋﹩︻︷﹫﹛ در ا﹡︐﹆︀د از   ا﹇︡ام ︨﹫︡

﹩﹞﹤︪︣﹡ ـ﹉ ︋﹫ـ︤ اؤ در︨ـ﹥  دا﹡︧︐﹠︡، در︣﹫﹚﹫﹡ ︣﹚︡ـِد﹡︊︀ل ︫ـ︡ه ا︨ـ️: «د ﹜﹨ ﹟︡﹛︭︣ا﹡﹑﹞
 :Shirvani, 2005﹝﹢﹨﹢﹡﹩؟... ﹨︣ اؤ︫︀ق ﹎︨︡﹥ اٌل د︋︧︐︀﹡﹥/ او﹐︗︀ق د﹠ـ︡ن اؤ ︋﹫﹍︀﹡ـ﹥» (

II/ 133(:﹩﹠︺ د ؛ ﹟︀ر ︋︀ ا﹊﹫ ︀﹞ ﹤﹋ ︡﹠︐﹀﹎﹤︙︋ ︣﹨ ...﹜ای ︋﹥ آن د︋︧︐︀ن رسِ ﹝﹢﹨﹢م دار
  ︫﹢د.د﹟ ﹝﹩︋︣ود، ︋﹩

︡﹛رت ﹡︓︣  ،ی︋︧﹫︀ر﹟ در ﹝︴︀﹜︉  ﹝﹑﹡︭︣ا﹢︮ ﹤︋ ﹤ رت ︫︺︣ و﹢︮ ﹤︋ ﹤،  ﹩︠︣︋ ﹤﹊﹠از ا
﹨︡ف ا︮ـ﹙﹩ و  ﹡﹞︀︡﹝﹩ دا﹡﹠︡، ا﹡︐﹆︀د﹨︀ را ﹝﹢︗︉ ﹎﹞︣ا﹨﹩ از د﹟ ﹝﹩ا﹁︣اد درس ︠﹢ا﹡︡ن ︋︙﹥

︠︣ا﹁︀ت د﹠﹩ ﹝ـ︣دم ز آ﹎︀﹨﹩ ﹝︣دم ︑﹢︨︳ ︋︣︠﹩ ا﹁︣اد ﹋﹥ ︋︀ ﹎﹢﹡﹥ ا﹁﹊︀ر را ︗﹙﹢﹎﹫︣ی اا﹟  ا︫︀︻﹥
؛ ز︣ا ︋︀︨ـ﹢اد )٣-٢ :٢١ ، ش١٩٠٦آ﹎﹢︨️  ٢٥دا﹡︡ (﹝﹑﹡︭︣ا﹜︡﹟، ﹋﹠﹠︡، ﹝﹩را ︨︣﹋﹫︧﹥ ﹝﹩

︻﹙ـ﹛ و و  ا︨ـ️ن ﹝︐︺︭︉ رو︀﹡﹫﹢﹡︹ ﹝﹞﹩ ︋︣ای ︨︣﹋﹫︧﹥ ﹋︣دن ﹝︣دم ︑﹢︨︳ ﹝︀ ،︫︡ن ﹝︣دم
﹏﹫︭︑،    ︡﹠︀︫﹢︠︀﹡ ︣وه﹎ ﹟﹝﹑﹡︭︣ا﹜  ا︨️﹨﹞﹫︪﹥ ︋︣ای ا)﹟︡  ،٣٦  ، ش١٩١١ا﹋︐︊ـ︣    ١٥ :

﹝︧﹙﹞︀ن ︀ روس ︑︀︑︀ر ﹡﹫︤ در ﹝﹫︀ن ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن   ـ  ︋︀ ︑︃︨﹫︦ ﹝︡ارس روس  ︗️،)؛ ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟  ٣
 

︀︋︡، ﹨﹫︀ت، ﹝﹍︣ ﹝﹙️ ﹝﹩  .١  ﹤﹞ادا ️﹛︀︗ ﹤﹋ ︡﹠︫︀︋ ﹤︐︫دو︨️ دا ،﹩﹊﹝﹫︀ن ︸﹙﹞️ و ︑︀ر︀ ﹤﹋ ﹩﹡︀﹞ا﹡﹠︡ ﹋﹥ « ︑︀ز﹢︑
 از ︑﹢﹫︡ و ﹡︊﹢ت ︠﹢د آ﹎︀﹨﹩ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡؟» 



 

٣٢٢ 
    

٣٢٢
     

٩١٣٩ ز﹝︧︐︀ن︀︎﹫︤ و  ،٦١ ه︫﹞︀ر ،︐﹛︪﹨ ︨︀ل  

﹩﹞ ️﹀﹛︀﹞ را ﹡﹫︤ در ︎﹩ دا︫ـ️ (﹇﹀﹆︀ز ﹟︡﹛︣د﹡︡ ﹋﹥ ا﹡︐﹆︀د ﹝﹑﹡︭︣ا﹋ ،﹟︡﹛ا﹋︐︊ـ︣  ١﹝﹑﹡︭ـ︣ا
﹝ـ︣دم ︋ـ﹥ ﹊﹩ از ︑︃︔﹫︣ات ﹝﹛ ︻﹙ـ﹛ را ︫ـ﹉ و ︫ـ︊﹥   ،﹨﹞﹫﹟ را︨︐︀  در  ).٦:  ٣٤  ، ش١٩١١

 ٣٠﹡︭ـ︣ا﹜︡﹟، ای در آن دوره دا︫ـ️ (﹝﹑رواج ﹎︧ـ︐︣دهدا﹡︡ ﹋﹥ ز︀رت ︎﹫︣ان و درو︪︀ن ﹝﹩
  ).٧: ٤٩ ، ش١٩٠٧د︨︀﹝︊︣ 

  ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︻﹙﹢م ︻﹆﹙﹩ و ﹋︀ر︋︣دی. ١
﹨ـ︀ی ﹊ـ﹩ د﹍ـ︣ از ︗﹙ـ﹢ه  ،﹝﹢︲︹ ﹝﹑﹡︭︣ا﹜︡﹟ ﹝︊﹠﹩ ︋︣ ︑︡ر︦ ︻﹙﹢م ︗︡︡ در ﹝︡ارس

﹤︪︡﹡︀ی ︨﹫︡︑︖﹙﹩ ا﹨  ︣وا﹡﹩ را در ا﹫︫ ﹜﹫︷︻﹤︪︣﹡ ﹟  ﹩﹞ ـ﹩ از   ،︻︷﹫﹛  د﹨︡. ︨﹫︡﹡︪︀ن﹊
﹩﹞ ︡︡︗ م﹢﹚︻ ﹏﹫︭︑ در ︋︀︨﹢ادی و ︑︣﹇﹩ ا﹡︧︀ن را ﹜﹞ ﹏﹞دا﹡︧️ و︻﹢ا  ︦ا︨︐︀ر ︑ـ︡ر﹢︠

﹎ُ︐﹢ر︨﹣ن آرادان ا﹡︪︀ء و ︋︧︐︀﹡﹢ ﹎﹙︧︐︀﹡﹩/ اُ︠﹢﹡︧ـ﹢ن ﹨﹫ـ️ و   ا﹟ ︻﹙﹢م در ﹝︡ارس ︋﹢د: «...
 ,Shirvani( ﹀﹢ ز﹜﹫ـ︀﹡﹩»ی ﹢︨ـ ،️﹝﹊︧︀︋﹢ ︻﹙﹛ِ ︗︽︣ا﹁﹩/ ︧︡︋ ،َ︣︐ِ︣ اِ︫﹫︡د﹉ ﹇︭ـ﹥

2005: II/ 193-194(:﹩﹠︺ ︀ن و ︋﹢︨︐︀ن از ﹝﹫︀ن ︋︣دا︫︐﹥ ︫ـ︡ه و ︋ـ﹥ ︗ـ︀ی  ؛︐︧﹚﹎ ﹟︐︫﹢﹡
﹢︨︿ و ز﹜﹫︀ ﹨ـ﹛  ︫﹠﹫︡ن ﹇︭﹥ .﹊﹞️ و ︧︀ب و ︗︽︣ا﹁﹩ ︠﹢ا﹡︡ه ︫﹢د︻﹙﹢م ﹨﹫️ و    ،آن

  د﹍︣ ﹋︀﹁﹩ ا︨️.
︀ن آ﹎︀﹨﹩ دا︫ـ️ از ر︫︡ ︗︀﹍︀ه ︻﹙﹢م و ﹁﹠﹢ن ︗︡︡ در د﹡﹫︀ و او︲︀ع آن روز ︗  ،︫﹫︣وا﹡﹩

︋︣︠﹩  و از ا﹠﹊﹥ ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن ﹇﹀﹆︀ز ر︫︡ ︨︣︹ ︻﹙﹛ و ︮﹠︺️ را در ︗︀ن درک ﹡﹊︣ده و در ﹝﹆︀︋﹏ِ
داد ︫ـ︡ت وا﹋ـ﹠︩ ﹡︪ـ︀ن داد﹡︡، ︋﹥ا﹝﹊︀﹡︀ت ︗︡︡ ﹝︀﹡﹠︡ ︑﹙﹍︣اف و راه آ﹨﹟ ﹝﹆︀و﹝️ ﹡︪︀ن ﹝﹩

)Shirvani, 2005: III/ 44︡﹫︨ ـ︣ ،︻︷﹫﹛ ︫﹫︣وا﹡﹩ ). ︋﹥ ا︻︐﹆︀د﹍ـ﹥ ﹝ـ︣دم د﹋ ﹩︴در ︫︣ا 
﹋︪﹠︡، ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن ﹨﹠﹢ز در ︠﹢اب ︾﹀﹙ـ️ ︋ـ﹥ ︨ـ︣ ﹨︀ ﹡﹆︪﹥ ﹝﹩﹡﹆︀ط ︗︀ن ︋︣ای ر﹁︐﹟ ︋﹥ آ︨﹞︀ن

-Shirvani, 2005: II/ 117︋︣﹡︡ و  ︡︀︋﹉ ﹝︺﹙ـ﹛ آ﹡ـ︀ را از ︠ـ﹢اب ︾﹀﹙ـ️ ︋﹫ـ︡ار ﹋﹠ـ︡ (﹝﹩

﹨ـ︀ی ︠﹙﹆ـ️، ︋ـ﹥ ﹡﹆ـ﹏ و ︑﹀﹊ـ︣ در و︥﹎﹩از ﹋︧ـ︀﹡﹩ ﹋ـ﹥ ︋ـ﹥ ︗ـ︀ی ︑︃﹝ـ﹏   ،︻︷﹫﹛  ). ︨﹫121︡
آورد﹡︡، ا﹡︐﹆︀د و ︑︊﹫﹫﹠﹩ ︻﹙﹞﹩ از ﹝︐︣ک ︋﹢دن ز﹝﹫﹟ و  ︫﹆︀﹡﹥ روی﹨︀ی ︻︀﹨︀ و ︀﹊️دا︨︐︀ن

﹡﹫︤ د﹐﹏ و﹇﹢ع ز﹜︤﹜﹥ ارا﹥ ﹋︣د ﹋﹥ د︫﹞﹠﹩ ︻﹙﹞︀ و ﹝︣دم آن ︻︭︣ را در ︎﹩ دا︫ـ️ (︫ـ﹫︣وا﹡﹩، 
١٨-١٧ :١٣٨٠.(  

﹡ـ﹢ و ︻ـ︡م ︑﹢︗ـ﹥ ︋ـ﹥ ︻﹙ـ﹢م ︵︊﹫︺ـ﹩ و ﹝﹑﹡︭︣ا﹜︡﹟ ﹨﹛ از ︑﹢︗﹥ ︮︣ف ︋﹥ ︻﹙﹛ ︮︣ف و  
 ) و اـ﹟ ︻﹆﹫ـ︡ه٦-٣  :٣٥  ه، ︫ـ﹞︀ر١٩٠٧︨ـ︍︐︀﹝︊︣    ١٧ا﹜︡﹟،  ﹋﹠︡ (﹝﹑﹡︭ـ︣ر︀︲﹩ ا﹡︐﹆︀د ﹝﹩

︋︣︠﹩ از رو︀﹡﹫﹢ن را ﹋﹥ ﹝︺︐﹆︡ ︋﹢د﹡︡ ا﹎︣ ﹋︧﹩ ﹨﹞﹥ ︻﹙﹢م ر︀︲﹩ و ﹊﹞️ ︵︊﹫︺﹩ را ﹨﹞︀﹡﹠ـ︡ 



 

︡ در ا﹡︪︡﹥ ر︀﹜﹫︧﹛  ﹡﹢﹎︣ا﹩ و     ٣٢٣ ... ︪︣︀ت  ای ﹡ ن در ﹝︐﹢ و ︑︃︔﹫︣ آ   ︻︷﹫﹛ ︫﹫︣وا﹡﹩   ﹨︀ی ︨﹫

︋﹥ ︨︣ه    ،︫﹢دوارد ﹡﹞﹩  ︋﹥ ︻︀﹜﹛ ا﹡︧︀﹡﹫️ و ﹝︡﹡﹫️  ،ا﹝︀ ︋﹥ ︻﹙﹛ د︀﹡️ آ﹎︀ه ﹡︊︀︫︡  ،ار︨︴﹢ ︋︡ا﹡︡
﹝﹑︀ن ﹝﹠︷﹢ر از  از ﹡︷︣ ،ز︣ا در آن دوره  ؛)٧:  ٨  ، ش١٩٠٦﹝﹥    ٢٦ا﹜︡﹟،  (﹝﹑﹡︭︣﹎﹫︣د  ﹝﹩

︋ـ﹥ ا︻︐﹆ـ︀د  ).١: ٦ ، ش١٩١١﹁﹢رـ﹥  ٧﹡︭︣ا﹜︡﹟،  ︻﹙﹛، ﹁﹆︳ ︻﹙﹛ د︀﹡️ و ︫︣︺️ ︋﹢د (﹝﹑
︻﹙﹢م   ،﹨︀ی ﹇︡﹞﹩ ︠﹢د﹝﹑﹡︭︣ا﹜︡﹟، ﹝﹠︀﹁︹ رو︀﹡﹫︀ن ﹝︐︖︣ ﹡﹫︤ در ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ در ﹝﹊︐︉

﹜﹢ح ا︣︵ ﹟﹅ ︋︐﹢ا﹡﹠︡ ︔︣وت ︻﹢ام و ︨︀ده ︫︀﹎︣دان ︠﹢د ︀د د﹨﹠︡ ︑︀ از  را ︋﹥  ﹋︢ا﹩ ﹝︀﹡﹠︡ ر﹝︀﹜﹩
︋ـ︀ ﹝﹑﹡︭ـ︣ا﹜︡﹟  ).٣ :١٣، ش١٩١١آورـ﹏    ٧﹑﹡︭ـ︣ا﹜︡﹟،  را از د︨︐︪︀ن ︋﹫ـ︣ون ﹋﹠﹠ـ︡ (﹝

﹝﹞﹩ ﹡﹫︤ ا︫ـ︀ره دارد ﹋ـ﹥  ﹙﹥︑ ﹤︧︀﹆﹞،  ﹤︋ ︧﹞︭﹫﹑ت  ︀︋ ︩﹫︪﹋ ﹉﹉ رو︀﹡﹩ ﹝︧﹙﹞︀ن
︀، ︑ـ︀ر، ︗︽︣ا﹁﹫ـ :﹉ ﹋︪﹫︩ ︾﹫︣﹝︧ـ﹙﹞︀ن ︋ـ﹥ ︻﹙ـ﹢م ︗︡ـ︡ی ﹝︀﹡﹠ـ︡  ﹋﹥در︀﹜﹩  ،در ︎﹩ آن

︑︺︊﹫ـ︣  :﹉ روـ︀﹡﹩ ﹝︧ـ﹙﹞︀ن ︋ـ﹥ ﹝︧ـ︀﹏ ﹋ـ︀ذ︋﹩ ـ﹢ن ︨︡﹥ و ﹨﹫️ و ﹡︖﹢م ︑︧﹙︳ دارد،﹨﹠
 :٣٣ ، ش١٩١١︨︍︐︀﹝︊︣  ١١︾﹫︣ه ا︫︐︽︀ل دارد (﹝﹑﹡︭︣ا﹜︡﹟، ︠﹢اب، ︑﹠︊﹫﹥ ا﹜︽︀﹁﹙﹫﹟، ر﹝﹏ و 

٤.(   
﹩︲︀م ︻﹆﹙﹩ و ﹋︀ر︋︣دی ﹝︀﹡﹠︡ ر﹢﹚︻ ︦︣دان و ︋︣︠﹩ از  ،در ﹝︡ارس ﹡﹫︤ ︑︡ر﹎︀︫ ️﹀﹛︀﹞

﹡︀ر︲︗  ﹩︐︀️،︋﹥ ﹨﹞﹫﹟  .︫︩︡ ﹝﹩﹝︖︊﹢ر ︋﹥ وا﹋﹠ا در ︎﹩ دا︫️ ﹋﹥ ﹝﹑﹡︭︣ا﹜︡﹟ وا﹜︡﹟ ر
︋﹥ ︻﹙️ ا﹜︤ام در ︀︧﹞ ﹩︠︣︋ ﹏﹏ روز﹝︣ه ︠﹢د ︋﹥ ︮﹢رت ﹝︺︀د﹜﹥   را  ︋︣︠﹩ ︫︀﹎︣دان از ﹝︺﹙﹞︀ن

﹩﹝﹡ ﹩︲︀︣در︢︎.︤وم ︑﹢︗ـ﹥ ︋ـ﹥ ︻﹙ـ﹢م ︻﹆﹙ـ﹩ و  ١﹛ ﹤︋ ﹟︡﹛︭︣ا﹡﹑﹞ ️﹫︨︀︧ ︋ـ﹥  ،﹋ـ︀ر︋︣دی
  ﹩︐ ﹤﹋ ︡ی ︋﹢د  ـ︡  ﹝︡ارسِ﹡︀م︡︗ ـ︉ ﹡﹞ـ﹩ ا︮﹢ل︣﹁ را ﹤︣ـ﹟ ﹡︪ــ﹟  ؛داد﹡﹫ـ︤ ا︣ا﹋ـ﹥ ا

﹤︪︣﹡،  در ﹝﹢اردی ﹩︐،   ﹤︋ ︤﹫﹡ ︡︡︗ ـ︀ذب ﹝︀﹡﹠ـ︡  د﹜﹫﹏از ﹝︡ارس ا︮﹢ل﹋ ﹏︀ـ﹥ ︋ـ﹥ ﹝︧ـ︗﹢︑
ا﹋︐︊︣  ١٥﹑﹡︭︣ا﹜︡﹟، (﹝ ﹋︣دا﹡︐﹆︀د ﹝﹩ ،︫︣اب و ﹡﹢ه ︑﹫﹥ آن ︋﹥ ︗︀ی ︻﹙﹢م ︗︡︡ و ︻﹆﹑﹡﹩

   ).٧ :٣٦ ، ش١٩١١

  ﹡﹍︣ی ︻﹙﹞﹩وا﹇︹. ٢
 ،در ا﹋︓︣ ﹋︪﹢ر﹨︀ی ا︨﹑﹝﹩ ︋﹥ د﹜﹫﹏ ︑﹢︗﹥ ︮︣ف ︋ـ﹥ ︻﹙ـ﹢م د﹠ـ﹩  ،﹡﹢زد﹨﹛از ﹇︣ن  ︑︀ ﹇︊﹏  

-از ︻﹙ـ﹢م و روش  ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن  و︋﹢ی ﹝︀ورا﹩ دا︫️ و﹨︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩ ر﹡﹌د﹨﹞﹥ ﹢ادث و رو︡ا
در ﹇ـ︣ن ﹡ـ﹢زد﹨﹛ ︋ـ﹢د ﹋ـ﹥ از ︋︀ر  ای ﹡︡ا︫︐﹠︡. ︗﹢ا﹝︹ ا︨﹑﹝﹩ ︋︣ای ﹡︧︐﹫﹟﹨︀ی ︑︖︣︋﹩ ︋︣ه

︀ ︋︀ ﹡﹀﹢ذ و ر︨﹢خ ﹨ز﹝︀﹡﹩ ا﹟ آ﹎︀﹨﹩﹫︡ا ﹋︣د﹡︡. ﹨﹛﹨﹩ ︎آ﹎︀︎﹫︪︣﹁️ ︻﹙﹢م و ﹁﹠﹢ن ︗﹢ا﹝︹ ︾︣︋﹩ 

 
﹆︡ر    ،﹇︴︣ه آب ︋﹥ ﹉ د﹌ وارد ︫﹢د  ١٠٠︎︨︣﹫︡﹡︡ ﹋﹥ ا﹎︣ در ﹨︣ د﹇﹫﹆﹥  ︀ن از ︫︀﹎︣دان ﹝﹩﹝︺﹙﹞  ،︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︓︀ل  .١

︀ د﹌ ︎ُ︵﹢ل ﹝﹩ ︑ ︪︡﹋ ،﹟︡﹛٣٠︣ ︫﹢د (﹝﹑﹡︭︣ا  ﹟٧ ـ ٦: ١٣، ش ١٩٠٦ژو .( 



 

٣٢٤ 
    

٣٢٤
     

٩١٣٩ ز﹝︧︐︀ن︀︎﹫︤ و  ،٦١ ه︫﹞︀ر ،︐﹛︪﹨ ︨︀ل  

﹎︧︐︣ده ا︨︐︺﹞︀ر ︾︣ب در ﹋︪﹢ر﹨︀ی ا︨﹑﹝﹩، ︋︣︠﹩ از رو︫﹠﹀﹊︣ان ﹝︧﹙﹞︀ن را ︋﹥ ا﹟ ﹡︐﹫︖ـ﹥ 
﹨︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩ را ﹍﹫︣﹡︡ و ︡︎︡ه︋ر︨︀﹡︡ ﹋﹥ ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن ﹡﹫︤ ︀︋︡ ا︮﹢ل و ﹝﹢از﹟ ︻﹙﹢م ︗︡︡ را ︀د  

  ︑︖︣︋﹩ ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹋﹠﹠︡.﹨︀ی ︋︀ روش
﹡﹍︣ی ︻﹙﹞﹩ در ﹝﹫︀ن ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن ﹇﹀﹆︀ز ︋﹥ ︫﹞︀ر ﹊﹩ از ︎﹫︪︣وان وا﹇︹  ،︻︷﹫﹛ ︫﹫︣وا﹡﹩  ︨﹫︡

﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن ﹇﹀﹆︀ز  ،﹋︣د ︑︀ ︋︀ ︑︊﹫﹫﹟ ︻﹙﹞﹩ از رو︡اد﹨︀ و ﹢ادث﹝﹩  ︋︧﹫︀ریر﹁️. وی ︑﹑ش  ﹝﹩
از  ،︻︷ـ﹫﹛ ﹨ـ︀ آ︫ـ﹠︀ ﹋﹠ـ︡. ︨ـ﹫︡د﹍ـ︣ ﹝﹙️︻﹙ـ﹢م ︗︡ـ︡ راـ︕ در ﹝﹫ـ︀ن  را ︋︀ ر︀﹜﹫︧﹛ ︻﹙﹞﹩ و

ن در ﹇﹀﹆︀ز ︋﹢د ﹋﹥ ︋︣︠﹑ف ︠︣ا﹁︀ت را︕ آن ز﹝︀ن، ︋﹥ ا﹡︐﹆ـ︀د از ︻﹙ـ﹢م ﹡︧︐﹫﹟ ︻︀﹜﹞︀ن ﹝︧﹙﹞︀
  ︎︣دازد.ز﹜︤﹜﹥، ﹋︧﹢ف و ︧︠﹢ف ﹝﹩ :︾﹫︣﹋︀ر︋︣دی و ﹡﹫︤ ︑︊﹫﹫﹟ ︻﹙﹞﹩ از ﹢اد︔﹩ ﹝︀﹡﹠︡

︺﹠﹩ ﹇︣ار  ،︡︎︡ه ︠﹢ر︫﹫︡﹎︣﹁︐﹍﹩ را ︋﹥ ︫﹊﹏ ︻﹙﹞﹩ آن ،در ﹇﹀﹆︀ز︋︀ر  ﹜﹫﹟︫﹫︣وا﹡﹩ ︋︣ای اوّ
︎﹠︀ن ︫︡ن  ه︋︀ر ﹋﹠︡ و از ﹨︣﹎﹢﹡﹥ ︻﹆﹫︡ه ︠︣ا﹁﹩ در﹩﹎︣﹁︐﹟ ﹝︀ه ︋﹫﹟ ز﹝﹫﹟ و ︠﹢ر︫﹫︡ ︑﹢︮﹫︿ ﹝

﹥رض در ﹨﹠﹍︀م ﹝︀ها﹔︸﹏ ).  Shirvani, 2005: II/ 117-121﹋﹠︡ (︫︡ت ا﹡︐﹆︀د ﹝﹩﹎︣﹁︐﹍﹩︋ 
﹨︀ و ﹡﹫︤ ︑︽﹫﹫︣ ﹁︭﹢ل ︋﹥ ︮ـ﹢رت و﹨﹢ا در ا︠﹑ق و ﹝︤اج ا﹡︧︀ناز ﹡﹆︩ آب  ،︫﹫︣وا﹡﹩ ﹨﹞︙﹠﹫﹟

  ).︨ ﹩﹝﹚︻Shirvani, 2005: III/45-46﹟ ︋﹥ ﹝﹫︀ن آورده ا︨️ (
﹩﹞ ︣︷﹡ ﹤︋﹩﹚﹇︡﹝﹞ ﹏﹫﹚︗ و ﹟︡﹛︧ـدر    ،زادهر︨︡ ﹋﹥ ﹝﹑﹡︭︣ا﹞﹤﹚  ︹ـ﹩ و ︑︊﹫ـ﹫﹟ وا﹇ـ︣ا﹎

︋ـ︀  ﹙﹥︧﹝︡؛ ا﹟ ﹠︣﹁︐﹥ ︋︀︫︑︣ی ︢︎﹨︀ ︑︃︔﹫︣ ︻﹞﹫﹅داز ﹢ادث و رو︡ا  ،دور از ︠︣ا﹁﹥﹥  ︻﹙﹞﹩ و ︋
  ،﹡﹍︣ی ︻﹙﹞﹩ وا﹇︹  ︭︠﹢ص  ︻︷﹫﹛ در  آ︔︀ر ا﹁﹊︀ر ︨﹫︡ و  ﹝﹑﹡︭︣ا﹜︡﹟﹨︀ی ﹝︐﹙︿  ﹝︣ور ︫﹞︀ره

﹋︧︀﹡﹩ ﹋﹥ ︋︣︠﹩ ا﹁︣اد و ︋︤ر﹎︀ن در ︋︣ا︋︣  ﹀️ِاز ﹝︀﹜ ﹝﹑﹡︭︣ا﹜︡﹟ ﹨﹛ ︫﹢د. و︲﹢ح د︡ه ﹝﹩﹥︋
﹏︀﹇ ﹤﹛︤﹛︋︣ای ز ﹩﹝﹚︻ ﹏﹐اد﹩﹞ ا﹡︐﹆︀د ،︡﹡ ،﹟︡﹛٢ :٢١ ، ش١٩٠٧﹝ـ﹥  ٢٦﹋﹠ـ︡ (﹝﹑﹡︭ـ︣ا-

﹡﹫︤ ︋ـ︩ ﹝﹞ـ﹩ از   ﹎︣﹁︐﹊﹩︠﹢ر︫﹫︡﹎︣﹁︐﹍﹩ و ﹝︀ه  ﹝﹢رد  از ︻﹆︀︡ ︠︣ا﹁﹩ ﹝︣دم در  ﹆︀د). ا﹡︐٣
داد. ﹝﹑﹡︭︣ا﹜︡﹟ از ا﹠﹊﹥ ﹝︣دم ﹢اد︔﹩ ﹝︀﹡﹠ـ︡ ︣ا﹜︡﹟ را ︋﹥ ︠﹢د ا︠︐︭︀ص ﹝﹩﹝﹑﹡︭  ﹝︴︀﹜︉

د﹨﹠︡، ا﹡︐﹆︀د ︠﹢ر︫﹫︡﹎︣﹁︐﹍﹩ را ﹡︪︀﹡﹥ ︫﹢﹝﹩ دا﹡︧︐﹥ و ︀ ا﹠﹊﹥ آن را ︋﹥ ارواح ︠︊﹫︓﹥ ﹡︧︊️ ﹝﹩
﹩﹞︀﹝﹡︭︣﹡﹑﹞) ︡﹟︡﹛٦، ا  ﹤﹢﹡از ︋︣︠﹩ ︑﹀︀︨﹫︣ و ا﹇︡ا﹝︀ت ︾﹫︣︻﹙﹞﹩ و  ) و٣: ١ ، ش١٩٠٧ژا

︋︀︻ـ︒  ،﹎﹢﹡﹥ ا︻﹞ـ︀لو ﹝︺︐﹆︡ ا︨️ ﹋﹥ ا﹟﹋﹠︡  ﹝﹩ا﹡︐﹆︀د    ﹎︣﹁︐﹍﹩م در ﹨﹠﹍︀م ﹝︀هآ﹝﹫ِ︤ ︻﹢ا︠︣ا﹁﹥
﹩﹞ ﹩︀︎︀ن ︑﹢︨︳ ﹋︪﹢ر﹨︀ی ارو﹡︀﹝﹚︧﹞ ︧︣﹝︑  ،﹟︡﹛︭ـ︣ا﹡﹑﹞) ـ﹥   ٢٧︫﹢د﹢﹡ش ١٩٠٧ژا ،

٢:  ٤.(  ﹟﹫﹠︙﹝﹨ ﹟︡﹛︭︣ا﹡﹑﹞، ︀ن در﹑﹞ ︋︀ره ︻﹠︀︮︣ ار︋︺﹥ و ︑﹀︧ـ﹫︣﹨︀ی  ا︻︐﹆︀دات ︋︣︠﹩ از
︨ـ︍︐︀﹝︊︣  ٨ا﹟ ︻﹠︀︮︣ را ︋ـ﹥ ︨ـ︣ه ﹎︣﹁︐ـ﹥ (﹝﹑﹡︭ـ︣ا﹜︡﹟،  زآ﹡︀ ا ︾﹫︣وا﹇︺﹩ و ︠﹑ف ︻﹙﹞﹩

︡ (﹝﹑﹡︭ـ︣ا﹜︡﹟، ﹡﹞︀﹨︀ ا﹡︐﹆︀د ﹝﹩و از د﹐﹏ ︾﹫︣︻﹙﹞﹩ ︋︣︠﹩ از ︋﹫﹞︀ری  )٦:  ٢٣  ، ش١٩٠٦



 

︡ در ا﹡︪︡﹥ ر︀﹜﹫︧﹛  ﹡﹢﹎︣ا﹩ و     ٣٢٥ ... ︪︣︀ت  ای ﹡ ن در ﹝︐﹢ و ︑︃︔﹫︣ آ   ︻︷﹫﹛ ︫﹫︣وا﹡﹩   ﹨︀ی ︨﹫

  ).٣-٢ :١٨ ، ش١٩٠٦آ﹎﹢︨️  ٤
  

  ﹝︊︀رزه ︋︀ ︠︣ا﹁︀ت .ب
﹜﹞ ﹤﹚﹝︗ از﹤﹀﹛﹣﹞ ﹟︣︑﹤︪︡﹡ـ︤ ︑︃﹋﹫ـ︡  ﹨︀ی ا﹫﹡ ﹟︡﹛در ﹝﹑﹡︭︣ا ﹤﹋ ﹜﹫︷︻ ︡﹫︨ ︀ری︋︧ـ﹫ 

︫︡، ︠︣ا﹁︀ت ︋﹢د. ﹇﹀﹆︀ز ﹡﹫︤ ﹨﹞︀﹡﹠︡ ا﹋︓︣ ﹡﹆︀ط ا︨﹑﹝﹩ در ﹇︣ن ﹡﹢زد﹨﹛ و اواـ﹏ ﹇ـ︣ن ︋︡ان ﹝﹩
 در ﹡︷ـ︣ ︻ـ︀﹜﹞﹩ ـ﹢ن ︨ـ﹫︡  ،﹎﹢﹡﹥ ︠︣ا﹁ـ︀ت︋︣د. ا﹟︨︣﹝﹩﹎︣ی ︋﹥در ︑︺︭︉ و ︠︣ا﹁﹥  ،︋﹫︧︐﹛

آ﹝ـ︡. وی ︋ـ︩ ︻︷﹫﹛ ﹋﹥ ︋﹥ ﹨︣ دو ︻﹙﹢م د﹠﹩ و ︗︡︡ آ︫﹠︀﹩ دا︫️، ﹝︢﹝﹢م و ﹡︀︎︧﹠︡ ﹝ـ﹩
 :﹨︀﹩ ﹝︀﹡﹠ـ︡دروـ︡ا ︭︠﹢ص ︠﹢د را در راه ﹝︊︀رزه ︋︀ ا︻︐﹆︀دات ︠︣ا﹁﹩ ﹝︣دم در﹝﹞﹩ از ︻﹞︣  

 ﹟ا ﹤︋ ﹤﹋ ﹩﹡﹢﹫﹡︀︣م و رو﹞ ︠︣ا﹁︀ت دا﹝﹟ ﹝ـ﹩﹋︧﹢ف و ︧︠﹢ف، ز﹜︤﹜﹥، ا︻﹞︀ل ︠︣ا﹁﹩ ﹝︀ه-
﹝ـ︡︣ ﹝﹑﹡︭ـ︣ا﹜︡﹟ ﹨ـ﹛ ︑ـ️ ︑ـ︃︔﹫︣ اـ﹟ ﹁︱ـ︀ و  ،زادهزد﹡︡، ︨︍︣ی ﹋︣د. ︗﹙﹫﹏ ﹝﹞ـ︡﹇﹙﹩

﹤︪︡﹡ـ﹩ از  ،︻︷﹫﹛  ﹨︀ی ︨﹫︡ا﹝﹞ ︩︋ ︉ـ﹛︀︴﹞﹤︣را ︋ـ﹥ ا﹡︐﹆ـ︀د از ︠︣ا﹁ـ︀ت ﹝﹢︗ـ﹢د در  ﹡︪ـ
﹢ادث ︵︊﹫︺﹩، ︫﹫﹢ه ﹜︊ـ︀س ︎﹢︫ـ﹫︡ن از ︗﹞﹙ـ﹥   از ﹇︊﹫﹏:﹝︀︧﹙﹩    ﹋﹥  داد︗︀﹝︺﹥ ا︠︐︭︀ص ﹝﹩

︑ـ︣﹟ ﹝﹛ ،﹢ا﹡︀ن︠﹠︀ ﹎︢ا︫︐﹟ ︋︣ روی ر︩ و ا︻﹞︀ل ︠︣ا﹁﹩ وا︻︷︀ن و ﹝︣︔﹫﹥  ﹋﹑ه ﹎︢ا︫︐﹟،
﹟د. ︵︊﹫︺︐︀ً ا﹢︋ ︀﹡ـ﹢ام ﹋ـ﹥ آ﹜ـ﹢ده ︋ـ﹥ ︑︺︭ـ︉ و ︠︣ا﹁ـ﹥ ﹎﹫︣ی در ﹡︷︣ ا﹋︓︣ ﹝︣دم ﹎﹢﹡﹥ ﹝﹢︲︹آ︻

︻︷ـ﹫﹛ ︫ـ﹫︣وا﹡﹩ ﹜﹆ـ︉ «﹝︣﹋ـ︤  ︻︖﹫︉ ﹡﹫︧️ ﹋﹥ ︋ـ﹥ ︨ـ﹫︡  ،︋﹠︀︋︣ا﹟  .︋﹢د﹡︡، ﹇︀︋﹏ ︑﹞﹏ ﹡︊﹢د
زاده ﹡﹫ـ︤ ﹡︀ـ︀ر ︫ـ︡ ﹇﹙ـ﹩و ︗﹙﹫﹏ ﹝﹞ـ︡ )Shirvani, 2005: III/13-14( ﹡︡داد﹝﹩︨﹀︀﹨️» 

︡ ﹡︪ـ﹫﹟ ︑﹀﹙ـ﹫︦ ﹝﹠ـ︤ل ﹎︤﹠ـ﹎︣︗ـ﹩  در ﹝﹙ـ﹥  ﹝︀﹜﹀ـ︀ن،  ︗️ در ا﹝︀ن ﹝︀﹡ـ︡ن از ︑︡ـ︡ات
  ).٩٧-٩٦ ︑︀:(﹝﹢︨﹢ی ︻︊︀دی، ︋﹩

ا︻﹞ـ︀ل و  ،﹜ـ﹫﹟ ﹋︧ـ︀﹡﹩ ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ در ﹝﹫ـ︀ن ﹝︧ـ﹙﹞︀﹡︀ن ﹇﹀﹆ـ︀زاز اوّ  ،︻︷ـ﹫﹛ ︫ـ﹫︣وا﹡﹩  ︨﹫︡
 ﹋ـ︣د.ال ︋︣د و از آن ا﹡︐﹆︀د را ز︣ ︨﹣ ︋︀ره ︧︠﹢ف و ﹋︧﹢ف و ز﹜︤﹜﹥  آ﹝﹫︤ آ﹡︀ن درا︻︐﹆︀دات ︠︣ا﹁﹥

﹇︣ار داده و از ا︵︀︻ـ️ در ︮﹢ر︑﹩ ﹋﹥ ︻﹙﹛ ︎﹫︪﹥ ﹋﹠﹠︡ و ︻﹆﹏ را ︎﹫︀﹝︊︣ ︠﹢د  ︠﹢ا︨️وی از ﹝︣دم 
︮﹢رت ا︨️  در اShirvani, 2005: III/18-19(، ﹟﹡︡ (﹋﹢ر﹋﹢را﹡﹥ از ︎︡ران ︠﹢د د︨️ ︋︣دار

﹤︋ ︀﹡ز﹝﹫﹟ را ﹝︣﹋︤ ︻︀﹜﹛ ︋︡ا﹡﹠︡، ︠﹢ر︫﹫︡ را ﹝︣﹋︤ ︻︀﹜﹛ ﹁︣ض ︠﹢ا﹨﹠︡ ﹋︣د؛ ︋﹥   ﹋﹥ آ ﹤﹊﹠︀ی ا︗
ا﹠﹊ـ﹥ ︻︀﹝ـ﹏ ︋ـ﹥ ︗ـ︀ی  و ﹡﹫ـ︤ ︠﹢ا﹨﹠︡ دا﹡︧️︗︀ی ا﹠﹊﹥ ز﹝﹫﹟ را ︔︀︋️ ︋︡ا﹡﹠︡، آن را ﹝︐︣ک 

︠﹢ا﹨﹠ـ︡  ﹎︀و ﹡︣ در ا︻﹞︀ق ز﹝﹫﹟ ︋︡ا﹡﹠︡، ︻﹙️ آن را ︋ـ︀رات ︀︮ـ﹏ در ا︻﹞ـ︀ق ز﹝ـ﹫﹟  ز﹜︤﹜﹥ را
ا︻︐﹆︀دات و ا︻﹞︀ل ﹝︣دم  ،). ︨﹫︡ ︻︷﹫﹛ ﹨﹞︙﹠﹫Shirvani, 2005: II/ 117-121﹟دا﹡︧️ (



 

٣٢٦ 
    

٣٢٦
     

٩١٣٩ ز﹝︧︐︀ن︀︎﹫︤ و  ،٦١ ه︫﹞︀ر ،︐﹛︪﹨ ︨︀ل  

: «... ︫ـ︣ح اـ︡ه ﹡﹞ـ﹢د︣د و از آن ا﹡︐﹆ـ︀د ال ︋ُ﹣﹎︣﹁︐﹍﹩ را ز︣ ︨﹝︀ه  ︋︀ره ︠﹢ر︫﹫︡﹎︣﹁︐﹍﹩ و  در
د﹫ـ﹥ ن ︑﹢︑﹢﹜﹞︀﹇﹫﹟ ︨﹣زؤ﹡﹩/ د﹫﹥ ﹋﹫﹛، آی ︑﹢︑﹢ر ﹎﹢﹡﹢ن اؤزو﹡﹩/ ︑﹢︑﹢﹐ن و﹇︐︡ه ﹝َ﹥ ︑︀︋︀ن/ ﹎﹣

رض اِد﹠︎ ︣︀ن/ اِده ︻︫︣﹫﹟ ︠︣و︨﹫﹠﹩ اِ﹡﹊︀ر/ ا︐﹞َ﹫﹥ ︋﹢ ﹋﹑﹝﹥ ا︨︐︽﹀︀ر/ د﹫︖﹊﹙ـ︣ ا﹔﹋﹫﹛، ︸﹏
ا﹎︣ ︨﹟ ︠﹢ر︫﹫︡﹎︣﹁︐﹍﹩ ︋﹥ ﹝﹫︀ن آ ،︡ـ﹥ ﹋︧ـ﹩  ؛ Ibid: 119(:﹩﹠︺( ﹋﹩ ︗﹞﹙﹥ ﹋︀﹁︣دی»

﹎︣﹁︐﹍﹩ ﹡﹫ـ︤ ـ﹥ ﹋︧ـ﹩ ﹎﹫︣د و در و﹇ـ️ ﹝ـ︀ه︠﹢ر︫﹫︡ ﹇︣ار ﹝﹩ ی︋﹍﹢︡ ﹋﹥ ﹝︀ه در ︗﹙﹢  ︑﹢ا﹡︡﹝﹩
رض ︎﹠︀ن ︫︡ه و ︠︣وس ︻︣ش را ﹝﹠﹊︣ ︫﹢د؟ و ا﹎ـ︣ از اـ﹟ ﹎﹀︐ـ﹥ ﹡︡ ︋﹍﹢︡ ﹋﹥ ︸﹏ ا﹔︑﹢ا﹝﹩

  ︠﹢د ︑﹢︋﹥ ﹡﹊﹠︡، ︠﹢ا﹨﹠︡ ﹎﹀️ ﹋﹥ ﹨﹞﹥ آ﹡︀ن ﹋︀﹁︣ ﹨︧︐﹠︡. 
و ︋︤ر﹎︀ن در ︋︣ا︋︣ ﹋︧︀﹡﹩ ﹋ـ﹥ از ﹝︀﹜﹀️ ︋︣︠﹩ ا﹁︣اد  ،﹝﹑﹡︭︣ا﹜︡﹟ ﹨﹛ ︋︀ ز︋︀ن ︠︀ص ︠﹢د

﹏︀﹇ ﹤﹛︤﹛︋︣ای ز ﹩﹝﹚︻ ﹏﹐اد﹩﹞ ︭ـ﹋﹠ـ︡ ﹡︡، ا﹡︐﹆︀د﹡﹑﹞) ،﹟︡﹛٢ :٢١ ، ش١٩٠٧﹝ـ﹥  ٢٦︣ا-
︋ـ︩ ﹝﹞ـ﹩ از  ،﹩﹎︣﹁︐﹍﹎︣﹁︐﹍﹩ و ﹝ـ︀ه︠﹢ر︫ـ﹫︡﹝ـ﹢رد    ). ا﹡︐﹆︀د از ︻﹆︀︡ ︠︣ا﹁﹩ ﹝︣دم در٣

م ـ﹢اد︔﹩ داد. ﹝﹑﹡︭ـ︣ا﹜︡﹟ از ا﹠﹊ـ﹥ ﹝ـ︣د﹝﹑﹡︭︣ا﹜︡﹟ را ︋﹥ ︠﹢د ا︠︐︭︀ص ﹝﹩  ﹨︀یا﹡︐﹆︀د
د﹨﹠︡، ︠︊﹫︓﹥ ﹡︧︊️ ﹝﹩﹝︀﹡﹠︡ ︠﹢ر︫﹫︡﹎︣﹁︐﹍﹩ را ﹡︪︀﹡﹥ ︫﹢﹝﹩ دا﹡︧︐﹥ و ︀ ا﹠﹊﹥ آن را ︋﹥ ارواح 

از ا﹠﹊ـ﹥ در ︑︊︣︋ـ︤ و  ،). ﹨﹞︙﹠ـ﹫﹟٣: ١ ، ش١٩٠٧ژا﹡﹢ـ﹥   ٦﹑﹡︭ـ︣ا﹜︡﹟،  ﹋﹠ـ︡ (﹝ا﹡︐﹆︀د ﹝﹩
-﹋﹠﹠︡، ا﹡︐﹆︀د ﹝﹩﹎︣﹁︐﹍﹩ ︑﹢پ و ︑﹀﹠﹌ ︋﹥ ︵︣ف آ︨﹞︀ن ︫﹙﹫﹉ ﹝﹩︗︀﹨︀ی د﹍︣ در ﹨﹠﹍︀م ﹝︀ه

﹠﹋﹟﹝ ،﹎﹢﹡﹥ ا︻﹞︀ل︡ و ﹝︺︐﹆︡ ا︨️ ﹋﹥ ا ﹩︀︎︀ن ︑﹢︨︳ ﹋︪﹢ر﹨︀ی ارو﹡︀﹝﹚︧﹞ ︧︣﹝︑ ︒︻︀︋﹩-
  ).٢: ٤ ، ش١٩٠٧ژا﹡﹢﹥  ٢٧﹡︭︣ا﹜︡﹟، ︫﹢د (﹝﹑

︡﹫︨ ︫︡︡ وا︻︷︀ن و ﹝︣︔﹫﹥  ا﹡︐﹆︀دات ﹩︠︣︋ ﹩﹢﹍︾ـ︣م و ︻︷﹫﹛ از درو﹞ ـ︀ما﹡ـ︀ن در ا﹢︠
﹝﹑﹡︭︣ا﹜︡﹟ آن را ︋ـ︀  ا︨️ ﹋﹥ ﹊﹩ د﹍︣ از ﹝﹢اردی ،︋︣︠﹩ ا︻﹞︀ل ︠︣ا﹁﹩ ﹝︀﹡﹠︡ ︫﹊︀﹁︐﹟ ︨︣

دا﹡︧ـ️ و ︋ـ﹥ آ﹡ـ︀ن و︾﹍ـ﹢ ﹝ـ﹩︠﹢ا﹡ـ︀ن را در﹝︣︔﹫ـ﹥ ،︻︷﹫﹛ ﹋﹠︡. ︨﹫︡︋﹫︪︐︣ی د﹡︊︀ل ﹝﹩  ︫︡ت
﹤︤︺︑ از ﹩︐ ـ︣د (︫︡ت ا﹡︐﹆︀د ﹝﹩︠﹢ا﹡︀ن ﹡﹫︤ ︋﹥ا︻︐﹞︀د ﹡︡ا︫️. وی﹋Shirvani, 2005: II/ 

 ٦﹟، ﹑﹡︭ـ︣ا﹜︡︡ (﹝﹡﹞︀ـ﹝ـ﹩ ︠﹢ا﹡︀ن ا﹡︐﹆ـ︀د﹨ـ︀ی ﹝︣︔﹫ـ﹥). ﹝﹑﹡︭︣ا﹜︡﹟ ﹨﹛ از دروغ37-42
  ﹤﹢﹡٦-٧: ١  ، ش١٩٠٧ژا ︕ـ﹛ در ︑ـ︣و﹞ ﹏ـ﹩ از ︻﹢ا﹝ـ﹊ و ︋︀ ﹝︺︣﹁﹩ وا︻︷ـ︀ن ︋ـ﹥ ︻﹠ـ﹢ان (

، ١٩٠٧آورـ﹏  ٢١﹑﹡︭ـ︣ا﹜︡﹟، دا﹡︡ (﹝در︮︡ ا︀د︒ وا︻︷︀ن را ﹡﹫︤ ︗︺﹙﹩ ﹝﹩ ٩٠︠︣ا﹁︀ت،  
︠﹢ا﹡ـ︀ن از ︠﹢ا﹡︀ن و ﹝︣︔﹫﹥︡و︭︣ رو︲﹥از ورود ︋﹩  ،). ﹝﹑﹡︭︣ا﹜︡﹟ ﹨﹞︙﹠﹫﹟٦-٣  :١٦  ش

﹁﹆ـ︳ ︋ـ﹥  ،︠﹢ا﹡ـ︀ن︣ده و ﹝︺︐﹆︡ ا︨️ ﹋﹥ ا﹋︓︣ اـ﹟ رو︲ـ﹥در ﹞ ﹟﹫︣م ا﹡︐﹆︀د ﹋ا︣ان ︋﹥ ﹇﹀﹆︀ز  
﹩﹞ ︀︖﹠ر ﹋︧︉ ︎﹢ل ︋﹥ ا﹢︷﹠﹞ ،﹟︡﹛︭︣ا﹡﹑﹞) ︡﹠٣آ  ﹤٦-٣ :٥ ، ش١٩٠٨﹁﹢ر.(  

ز﹡﹩ و ︫﹊︀﹁︐﹟ ︨︣ در ︻︤اداری ﹝︀ه ﹝︣م را ر︨︡ ﹋﹥ ﹝﹑﹡︭︣ا﹜︡﹟ ا﹡︐﹆︀د از ﹇﹞﹥︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩



 

︡ در ا﹡︪︡﹥ ر︀﹜﹫︧﹛  ﹡﹢﹎︣ا﹩ و     ٣٢٧ ... ︪︣︀ت  ای ﹡ ن در ﹝︐﹢ و ︑︃︔﹫︣ آ   ︻︷﹫﹛ ︫﹫︣وا﹡﹩   ﹨︀ی ︨﹫

را ︋﹥ ︑﹀﹊︣ و ︑︺﹞﹅ ︋﹫︪ـ︐︣ در  ﹝︣دم ،︻︷﹫﹛ ︋︀︫︡. ︨﹫︡︻︷﹫﹛ ︫﹫︣وا﹡﹩ ︋﹥ ارث ︋︣ده   ﹡﹫︤ از ︨﹫︡
 ,︀﹝﹡) ︡Shirvaniـ︫ـ︡ت ا﹡︐﹆ـ︀د ﹝ـ﹩︋﹥ ،﹋﹠︡ و از ︫﹊︀﹁︐﹟ ︨ـ︣︻︤اداری ﹝︀ه ﹝︣م د︻﹢ت ﹝﹩

2005: II/ 35-42 .(﹟︠︣ا﹁﹩︨﹫︡ ︑︃﹋﹫︡ دا︫️ ﹋﹥ ا ︡︀﹆︻ ﹤﹡﹢﹎،  ︀ن در﹡︀﹝﹚︧﹞ ﹩﹞︀﹡︡︋ ︒︻︀︋
﹡﹫ـ︤ ︋ـ︩ ﹇︀︋ـ﹏ ︑ـ﹢︗﹩ از ﹝︴︀﹜ـ︉   ﹝﹑﹡︭ـ︣ا﹜Ibid(.  ﹟︡(︫ـ﹢د  ﹨︀ی ︋﹫﹍︀﹡﹥ ﹝﹩﹝﹫︀ن ﹝﹙️

ز﹡﹩ و ︫﹊︀﹁︐﹟ ︨︣ در ﹝︀ه ﹝︣م ا︠︐︭ـ︀ص داده ا﹡︐﹆︀دی و ︑﹞︧︣آ﹝﹫︤ ︠﹢د را ︋﹥ ا﹡︐﹆︀د از ﹇﹞﹥
﹁﹢ر﹥  ١٠؛ ﹨﹞︀ن، ٧: ٢  ، ش١٩٠٧ژا﹡﹢﹥    ١٣﹡︭︣ا﹜︡﹟،  ﹋﹠︡ (﹝﹑︫︡ت ا﹡︐﹆︀د ﹝﹩و از آن ︋﹥

﹨ـ︀ از ا﹠﹊ـ﹥ ︾︣︋﹩ ﹡﹍︣ا﹡ـ﹩ ︠ـ﹢د را  ،︻︷﹫﹛  ). ﹝﹑﹡︭︣ا﹜︡﹟ ﹡﹫︤ ﹨﹞︀﹡﹠︡ ︨﹫٧︡:  ٦  ، ش١٩٠٧
 ١٠﹋ـ︣د (﹝﹑﹡︭ـ︣ا﹜︡﹟، ﹎﹢﹡﹥ ا︻﹞︀ل و︪﹩ ﹇﹙﹞︡اد ﹋﹠﹠︡، ا︻﹑م ﹝﹩ا﹟  د﹜﹫﹏﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن را ︋﹥  

 ﹤٢: ٦ ، ش١٩٠٧﹁﹢ر.(  
  

  ﹨︀ی ︗︡︡ و ر︀﹜﹫︧︐﹩︋﹥ ︻﹠﹢ان ︎︪︐﹢ا﹡﹥ ﹡︷︣ی ا﹡︪︡﹥ ﹝︴︊﹢︻︀ت د﹁︀ع از. ج
﹜﹞ از ﹩﹊︡﹫︨ ﹩﹎︡﹡ادث ز﹢ ﹟︣︑ ﹩﹡ا︨️. ︨﹫︡﹝︴︊﹢︻︀︑﹩ ﹨︀ی ﹁︺︀﹜﹫️ ،︻︷﹫﹛ ︫﹫︣وا 
︠﹢︋﹩ را ︋ـ﹥  ﹝︴︊﹢︻︀ت در ر︫︡ و ︎﹫︪︣﹁️ ︗﹢ا﹝ـ︹ ا︨ـ﹑﹝﹩  ا﹨﹞﹫️ و ︗︀﹍︀ه  ،︻︷﹫﹛ ︫﹫︣وا﹡﹩

﹝︴︊﹢︻︀ت در ﹝﹫︀ن ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن ﹇﹀﹆︀ز ︋ـ﹥  ﹥﹜﹫﹟ ﹁︺︀﹐ن ︻︣︮از اوّ  ،︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ ︗️  .﹋︣ددرک ﹝﹩
﹨ـ︀ی ︑︣ک  ﹥﹫﹟ روز﹡︀﹝ـ﹡︧ـ︐  ،«ا﹋﹫﹠︙ـ﹩» (﹋︪ـ︀ورز)  ﹥وی در ︑︃︨﹫︦ روز﹡︀﹝ـ  رود.︫﹞︀ر ﹝﹩

﹨﹞﹊︀ری ﹡︤د﹊﹩ ︋ـ︀ ︧ـ﹟ ︋﹫ـ﹌ زردآ︋ـ﹩ دا︫ـ︐﹥ و ﹡﹆ـ︩   ،م١٨٧٥در ︨︀ل    ﹡︀ن ﹇﹀﹆︀ز﹝︧﹙﹞︀
  ﹇﹀﹆︀ز ا﹀︀ ﹡﹞﹢د. ﹝﹞﹩ در ︑︣︾﹫︉ ﹝︣دم ︋﹥ ︨﹢ی ﹝︴︊﹢︻︀ت در

︪ـ﹊﹢ل» ﹡﹫ـ︤ ﹨﹞﹊ـ︀ری ﹨︀ی «︲ـ﹫︀ء ﹇﹀﹆︀زـ﹥» و «﹋︋︀ روز﹡︀﹝﹥  ،︾﹫︣ از ا﹋﹫﹠︙﹩  ︨﹫︡ ︻︷﹫﹛
 ﹨︀ ︎︣دا︠︐ـ﹥وز﹡︀﹝﹥ا︮﹢ل ︗︡︡ در ر﹫﹟ رو︫﹠﹀﹊︣ا﹡﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ ︑︊﹙﹫︼ ر︀﹜﹫︧﹛ و  اوّ﹜دا︫️ و از  

در وـ︡ت و آ﹎ـ︀﹨﹩ ﹝ـ︣دم و ﹡﹫ـ︤ ﹋ـ︀﹨︩  ﹥»«︲﹫︀ء ﹇﹀﹆︀زـ ﹥وی از ﹡﹆︩ و ︑︃︔﹫︣ روز﹡︀﹝  ا︨️.
 :Shirvani, 2005ا︨︐︊︡اد ︑﹞︖﹫︡ و از ︑︃︔﹫︣ آن در ا︣ان ﹡﹫︤ ︮︊️ ︋ـ﹥ ﹝﹫ـ︀ن آورده ا︨ـ️ (

II/60-67.(  

︩ و ︗︀﹍ـ︀ه ︋︀ ا﹡︐﹆︀د از ﹝﹆︀و﹝️ ﹝︣دم در ︋︣ا︋︣ ︑︃︨﹫︦ ا﹋﹫﹠︙ـ﹩، ﹡﹆ـ  ،︫﹫︣وا﹡﹩ در ︫︺︣ی
︡︡︗ ـ️ و ﹋︪ـ︀ورزی را ︋﹥ ،﹝︴︊﹢︻︀ت در آ﹎︀﹨﹩ از ︻﹙﹢م و ﹁﹠﹢ن﹑﹁ ﹤︥ه در ا﹝﹢ر ﹝︣︋﹢ط ︋ـو

﹩﹞ ︪︣︑ ︀دآور ﹝﹩︑︊﹫﹫﹟ و ︀ری︫﹢د ﹋﹥ ﹨︣ ﹝﹙︐﹩ ﹋﹥ روز﹡︀﹝﹥ ﹋﹠︡ و﹫︧︋  ︡دا︫︐﹥ ︋︀︫︡، از ﹁﹢ا
﹨ـ︀ی ︧ـ﹟ وی از ︑ـ﹑ش ).Shirvani, 2005: II/57-58︫︡ ( ﹝﹠︡ ︠﹢ا﹨︡﹩ ﹨﹛ ︋︣ه﹁︣اوا﹡



 

٣٢٨ 
    

٣٢٨
     

٩١٣٩ ز﹝︧︐︀ن︀︎﹫︤ و  ،٦١ ه︫﹞︀ر ،︐﹛︪﹨ ︨︀ل  

و ︋︀ ︑︊﹫﹫﹟ ا﹨﹞﹫️ روز﹡︀﹝ـ﹥ در  ﹡﹞︀︡﹝﹩ ︑﹞︖﹫︡ ،︋﹫﹌ زردآ︋﹩ در ︑︣و︕ آ﹎︀﹨﹩ و ︋﹫︡اری ﹝︣دم
 ﹨︀ از روز﹡︀﹝﹥︋﹫︀ن ا﹠﹊﹥ ا﹋︓︣ ﹝﹙️ر﹁︀ه و ﹝︺﹫︪️ ﹝︣دم و آ﹎︀﹨﹩ از او︲︀ع د﹍︣ ﹡﹆︀ط ︗︀ن، ︋︀ 

- ﹡︡، وا﹋﹠︩ ︫︡︡ی ﹡︪︀ن ﹝﹩ورز︣ا︋︣ روز﹡︀﹝﹥ ﹝﹆︀و﹝️ ﹝﹩﹋︧︀﹡﹩ ﹋﹥ در ︋ ︋﹥  ﹋﹠﹠︡،ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩
   ).Ibid: 58-60﹨︡ (د

﹤︪︡﹡︣وا﹡﹩ در ︻︣︮﹥ ﹝︴︊﹢︻︀ت ﹡﹫︤ در  و ︻﹞﹏  آ︔︀ر ا﹫︫  ﹤︪︡﹡ا﹁﹊︀ر و ا  ﹏﹫﹚︗ ﹩﹚﹇︡﹝﹞-
 ،زاده ﹡﹫︤ از ﹨﹞ـ︀ن ا︋︐ـ︡ای ︗ـ﹢ا﹡﹩ ︠ـ﹢د﹝﹞︡﹇﹙﹩  ︫﹢د.و︲﹢ح د︡ه ﹝﹩︋﹥  ،وی  ﹥اده و ﹝︖﹙ز

 ،︗ـ️︋ـ﹥ ﹨﹞ـ﹫﹟  .دـ︡﹝ـ﹩ ﹝︣دم از ︗﹏ و ︠︣ا﹁﹥ را در روز﹡︀﹝ـ﹥﹏ آ﹎︀﹨﹩ و دور ﹋︣دن  راه
﹢︠ ️﹫﹛︀︺﹁ ﹟﹫︐︧﹡︩   ـ︡ را از︡︗ و ا︮ـ﹢ل ﹜︧ـ﹫﹛︀ر ︕ـ﹏ و ︠︣ا﹁ـ﹥ و ︑ـ︣و︗ ︀در ﹝︊︀رزه ︋ـ

ای ︋ـ︀ ︻﹠ـ﹢ان ︠ـ︢ ﹝︖ـ﹢ز روز﹡︀﹝ـ﹥﹡︀﹋ـ︀﹝﹩ در أ﹝︴︊﹢︻︀ت ︫︣وع ﹋ـ︣د. ﹝ـ︡ت ﹋﹢︑ـ︀﹨﹩ ︎ـ︦ از 
︨︣ا﹡︖︀م ︣︐︋﹟ راه آ﹎︀ه ﹋︣دن ﹝︣دم و ︑︣و︕ ر︀﹜﹫︧﹛ و ﹡﹢﹎︣ا﹩ در ︋﹫﹟ ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن را   ،«﹡﹢روز»

زاده در ︻︣︮ـ﹥ ︋︀ ︋︣ر︨﹩ ا﹇︡ا﹝︀ت و ︻﹞﹙﹊︣د ﹝﹞ـ︡﹇﹙﹩ ﹝﹑﹡︭︣ا﹜︡﹟ د︪︣﹡  .︡﹥در ︑︃︨﹫︦  
﹨︀ی ︗︡︡ و ر︀﹜﹫︧ـ︐﹩ در ︑﹢ان ︋︣ ا﹨﹞﹫️ و ﹡﹆︩ ﹝︴︊﹢︻︀ت در ا﹡︐﹆︀ل ا﹡︪︡﹥﹝﹩  ،﹝︴︊﹢︻︀ت

﹇︡﹝﹞ ﹏﹫﹚︗ ︀ه﹎︡د﹩﹚﹩︎ ﹟︡﹛︋︣د.زاده و ﹝﹑﹡︭︣ا  
﹟ ﹝︧ـ﹙﹞︀﹡︀ن ︑ـ︣﹟ ﹝︧ـ︀﹏ ﹝﹢︗ـ﹢د در ︋ـ﹫در ز﹝︀ن ا﹡︐︪︀ر ﹝﹑﹡︭︣ا﹜ ︤﹫﹡ ﹟︡﹊ـ﹩ از ﹝ـ﹛

︮ـ︡د ﹡︪ـ︣  ﹩ ︋ـ﹢د ﹋ـ﹥ در﹝︴︊﹢︻︀︑ن ﹝︐︖︣ ︻﹙﹫﹥ ︑︊﹙﹫︽︀ت ﹝﹠﹀﹩ ︻﹢ام و ︋︣︠﹩ رو︀﹡﹫﹢  ،﹇﹀﹆︀ز
﹩︐︧﹫﹛︀و ر ︡︡︗ د ا︮﹢ل﹢︋︡﹡  ،﹟︡﹛١٦(﹝﹑﹡︭︣ا  ﹏ـ﹩ ا︨ـ️  ).٣ :١٤، ش ١٩١١آور︺﹫︊︵

 ٣١﹝﹑﹡︭ـ︣ا﹜︡﹟، ︋︣د﹡ـ︡ (﹋﹥ آ﹡︀ ︑﹞︀م ﹋﹢︫︩ ︠﹢د را ︋︣ای ︑﹢﹇﹫︿ ﹝︴︊﹢︻︀ت ﹡﹫︤ ︋﹥ ﹋︀ر ﹝ـ﹩
︗︀﹡︊﹥ ︑︊﹫﹫﹟ ا﹨﹞﹫️ ﹨﹞﹥ ﹋︣د ︋︀︑﹑ش ﹝﹩  ﹡﹫︤ ﹥ ﹝﹑﹡︭︣ا﹜︪︣﹡﹟︡  ).٣  :١٢  ، ش١٩١١﹝︀رس  

︀︋ـ︡ در ـ﹢زه ﹝︧ـ︀﹏ د﹠ـ﹩ و   ا﹟ ا︻︐﹆ـ︀د ﹋ـ﹥ ﹝︴︊﹢︻ـ︀ت ︮ـ︣﹁︀ًاز  ﹝︴︊﹢︻︀ت، ا﹡︐﹆︀د ︠﹢د را  
 ).٣: ٥ ، ش١٩١١ژا﹡﹢ـ﹥  ٢٩﹡︭ـ︣ا﹜︡﹟،  ﹋ـ︣د (﹝﹑︫︣︺️ ﹁︺︀﹜﹫️ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡، ا︻﹑م ﹝﹩

﹟︣د﹨  ،︠﹢د  ﹥روش ︠︀ص ︵﹠︤﹎﹢﹡︋︀    ،︋﹠︀︋︣ا﹊رو ﹤﹡﹢﹎ ﹟در ﹇︊︀ل ﹝︴︊﹢︻ـ︀تا ︀  ︣﹢را ︋ـ﹥ ︑︭ـ
  ).٦ :٥ش  ،١٩٠٨﹁﹢ر﹥  ٣، (﹝﹑﹡︭︣ا﹜︡﹟ ﹋︣د﹋︪﹫︡ و از آن ا﹡︐﹆︀د ﹝﹩﹝﹩

رو ﹥︠﹢ا﹡﹠ـ︡ ﹡﹫ـ︤ رو︋ـ︑﹊﹀﹫︣ ﹋︧︀﹡﹩ ﹋﹥ روز﹡︀﹝﹥ ﹝ـ﹩ ﹙﹥﹝︧﹝﹑﹡︭︣ا﹜︡﹟ ︋︀ در ﹨﹞﹫﹟ را︨︐︀، 
︫ـ︡ ﹁︣ز﹡︡ان آ﹡︀ را ︋︀︻︒ ﹝ـ﹩  ﹋﹀︣ و ﹎﹞︣ا﹨﹩  ،ن ﹝︐︺︭︉ز ﹡﹍︀ه رو︀﹡﹫﹢ز︣ا ﹝︴︊﹢︻︀ت ا  ؛︋﹢د

﹟︡﹛٧:  ٩  ش،  ١٩٠٨﹝︀رس    ٢،  (﹝﹑﹡︭︣ا.(  ﹢﹫﹡︀دا﹡︧︐﹠︡ ﹋ـ﹥ ا﹎ـ︣ ︠﹢︋﹩ ﹝﹩ن ﹝︐︺︭︉ ︋﹥رو
︻️ ﹡﹢ا﹨︡ ﹋︣د. ︀از آ﹡︀ ا︵ ﹋︧﹩ ﹞﹫️ روز﹡︀﹝﹥ ︎﹩ ︋︣ده و آ﹎︀ه ︫﹢﹡︡، د﹍︣︋﹥ ﹡﹆︩ و ا﹨  ﹝︣دم

﹟︣د﹡︡ ﹝︣دم را از ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا﹨﹞﹫️ ﹝︴︊﹢︻︀ت ︋︀ز دار﹡︡  ﹩︑﹑ش ﹝  ،︋﹠︀︋︣ا﹋︭︣﹡﹑﹞) ،﹟︡﹛٢٠ا 



 

︡ در ا﹡︪︡﹥ ر︀﹜﹫︧﹛  ﹡﹢﹎︣ا﹩ و     ٣٢٩ ... ︪︣︀ت  ای ﹡ ن در ﹝︐﹢ و ︑︃︔﹫︣ آ   ︻︷﹫﹛ ︫﹫︣وا﹡﹩   ﹨︀ی ︨﹫

﹡︀ ︋﹥ د﹡︊ـ︀ل رواج اـ﹟ ︻﹆﹫ـ︡ه در ﹝﹫ـ︀ن ︻ـ﹢ام آ  ،︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ ︗️  .)٧  :٤١  ، ش١٩١١﹡﹢ا﹝︊︣  
روز﹡︀﹝﹥ ︋﹍﹫︣د و ︋﹢ا﹡︡ و ︀ ﹝︴﹙︊﹩ ︋︣ای روز﹡︀﹝﹥ ︋﹀︨︣ـ︐︡، ﹝︧ـ﹙﹞︀ن ﹡﹫︧ـ️ ︋﹢د﹡︡ ﹋﹥ ﹨︣﹋︦ 

ن از ︨﹢ی رو︀﹡﹫﹢ ،﹝﹑﹡︭︣ا﹜ ﹟︡﹥︑︀ ︋︡ا﹡︖︀ ︎﹫︩ ر﹁️ ﹋﹥ ︠﹢د ﹡︪︣  ﹙﹥﹝︧ا﹟  ).  ٣  :(﹨﹞︀ن
  ،﹟︡﹛٢ :١٣ ش ،١٩٠٨﹝︀رس  ٣٠﹡︖︦ ا︻﹑م ︫︡ (﹝﹑﹡︭︣ا﹟ـ︀ی ﹎﹫︣ی﹎﹢﹡﹥ ﹝﹢︲ـ︹). ا﹨

︵ـ﹢ر ﹥ داد و ︋ـ﹠︤﹎︣ا︀﹡ـ﹥ ︠ـ﹢د ︎︀︨ـ ﹝ـ﹩﹝﹑﹡︭ـ︣ا﹜︡﹟ ︋ـ︀ رو﹊ـ︣د ︵﹢︻ـ︀ت را  ︑﹠︡ ︻﹙﹫﹥ ﹝︴︊
﹋ـ︣د ︾﹫︣﹝︧︐﹆﹫﹛ ﹝︣دم را از ﹡﹆︩ و ا﹨﹞﹫️ ﹝︴︊﹢︻︀ت در ا︮﹑ح و ︎﹫︪ـ︣﹁️ ︗︀﹝︺ـ﹥ آ﹎ـ︀ه ﹝ـ﹩

﹟︡﹛ر﹁︐﹥ .)٧ :١٩ ش ،١٩٠٦آ﹎﹢︨ــ️  ١١، (﹝﹑﹡︭ــ︣ا ﹜ــ﹥ ﹝ــ︣دم ﹨ــ ــ️ ا﹜︊︐ ــ﹥ ا﹨﹞﹫ ــ﹥ ︋ ر﹁︐
﹋︣د﹡ـ︡ ا﹡ـ︡ن روز﹡︀﹝ـ﹥ ا﹇ـ︡ام ﹝ـ﹩ن ︋ـ﹥ ︣︠ـ︡ و ︠﹢دور از ︪ـ﹛ روـ︀﹡﹫﹢  ،︻︀ت ︎﹩ ︋︣ده﹝︴︊﹢

﹞)  ،﹟︡﹛٥،  ٤٣  ، ش١٩١١د︨︀﹝︊︣    ٣﹑﹡︭︣ا(. ﹟︡︋︉ـ﹢ان ﹎﹀ـ️ ﹋ـ﹥ ا﹨﹞﹫ـ️ و ﹝ـ﹩ ،︑︣︑﹫ـ︑
︑ـ️ ︑ـ︃︔﹫︣  ︋︧ـ﹫︀ری︡ ﹡﹫ـ︤ ︑ـ︀ ـ زادها︻︐︊︀ر ﹝︴︊﹢︻︀ت در ا﹡︪︡﹥ و ︻﹞ـ﹏ِ ︗﹙﹫ـ﹏ ﹝﹞ـ︡﹇﹙﹩

﹤︪︡﹡︀ی ︫﹫︣وا﹡﹩ در︋︀ره ﹝︴︊﹢︻︀ت ا︨️.ا﹨  
 

﹤︖﹫︐﹡  

﹝﹑﹡︭︣ا﹜︡﹟ را ︋︀ ︑﹊﹫﹥  ﹡︪︣﹥﹨︀ی ﹡﹢﹎︣ا﹩ و ر︀﹜﹫︧﹛ در  ﹜﹀﹥﹝﹣  ︋︣ آن ︋﹢د ︑︀ ،ا﹟ ︎︥و﹨︩
﹤︪︡﹡و ر﹨︀ی  ︋︣ ا﹁﹊︀ر و ا ﹤﹡︀︣ا﹎﹢﹡﹩︐︧﹫﹛︀  ︡﹫︨  ﹩﹡︫ـ﹫︣وا ﹜﹫︷︻  ︡ـ﹫﹛  ︨ـ﹫︡  .︋︣ر︨ـ﹩ ﹋﹠ـ︷︻

﹎︣ا﹩ و ر︀﹜﹫︧ـ﹛ در ﹝﹫ـ︀ن ﹝︧ـ﹙﹞︀﹡︀ن ﹇﹀﹆ـ︀ز ︋ـ﹢د ﹋ـ﹥ ︎﹫﹢︨ـ︐﹥ ﹊﹩ از ︎﹫︪﹍︀﹝︀ن ﹡﹢  ،︫﹫︣وا﹡﹩
﹩﹞  ︡﹫︫﹢﹋﹤︪︡﹡ـ﹏ ︎﹢︫ـ︀﹡︡  ﹥﹢د ︗︀﹝ـ﹨︀ی ︠︑︀ ︋﹥ ا﹝︻ ️ـ︡ و ︑︣︋﹫ـ︡︗ ـ︡ارس﹞ ـ︀د︖او ︋ـ︀ ا .

ــ︹ ــ︀﹎︣دا﹡﹩ وا﹇ ــ︣ا︫ ــ﹥ ،﹎ ــ︀ن  ز﹝﹫﹠ ــ︀ز در ﹝︴را ورود آ﹡ ــ︀ت ﹇﹀﹆ ــ︀︠️. ︊﹢︻ ــ︣ا﹨﹛ ︨ ﹁﹤︣ــ ︪﹡ 
﹟︡﹛︀ت ﹇﹀﹆ـ︀ز  ،﹝﹑﹡︭︣ا︣ـ﹟ ﹡︪ـاز ا ﹩﹊ ﹤ـ︗﹙ـ﹢ه ︋ـ﹢د ﹋ـ﹨︀︪ـ﹥ ﹩ از︡﹡ـ﹥ و ا﹡︀ـ︀ی ﹡﹢﹎︣ا﹨
︡﹫︨ ﹩︐︧﹫﹛︀︣وا﹡﹩ در آن ︋﹥ ر﹫︫ ﹜﹫︷︻﹩﹞ ︡هد.و︲﹢ح د﹢︫  

︻︷ـ﹫﹛ در   ﹨ـ︀ی ︗︡ـ︡ و ر︀﹜﹫︧ـ︐﹩ ︨ـ﹫︡﹜﹀ـ﹥︑ـ︃︔﹫︣ ﹝﹣﹝︪︬ ︫ـ︡ ﹋ـ﹥    ،در ا﹟ ︋︣ر︨﹩
﹟︡﹛︭︣ا﹡﹑﹞،  ︣﹫︔︃︑ ﹟ا︨️ و آ︔︀ر ا ︣︢︎︀﹡در ﹐︋﹥ ،ا﹡﹊︀ر ﹟︡﹛︀ت ﹝﹑﹡︭ـ︣ا﹀︮ آ︫ـ﹊︀را﹐ی 

﹡﹍︣ی ︻﹙﹞﹩، ﹝︊︀رزه ︋︀ ︠︣ا﹁︀ت وا﹇︹ ︻﹙﹛، ︻︷﹫﹛ در︋︀ره ﹨︀ی ︨﹫︪︡﹥ا﹡︡.  ﹇︀︋﹏ ﹝﹑︷﹥ ا︨️
﹤︪︡﹡︧ـ︐﹩و ﹡﹫︤ ︑︊﹫﹫﹟ ا﹨﹞﹫️ ﹝︴︊﹢︻︀ت ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︎︪︐﹢ا﹡﹥ ﹡︷︣یِ ا﹫﹛︀ـ﹢ل   ،﹨ـ︀ی ﹡ـ﹢ و ر︑

﹁︪ـ︀ر﹨︀ و  ﹝﹞﹩ در ﹝︐﹢ای ﹝﹑﹡︭︣ا﹜︡﹟ ︋︣︗ـ︀ی ﹎︢ا︫ـ️ و اـ﹟ ﹡︪ـ︣﹥ را ︋ـ︀ و︗ـ﹢د ﹨﹞ـ﹥
﹜﹞ از ﹩﹊ ﹤︋ ،︀﹨︣﹫﹀﹊︑︣﹎﹢﹡ ︀ت︪︣﹡ ﹟︣︑ ︀ن ا︨﹑م︗ در ﹝﹠︴﹆﹥ و ﹩︐︧﹫﹛︀و ر ﹤﹡︀در ﹇︣ن ا



 

٣٣٠ 
    

٣٣٠
     

٩١٣٩ ز﹝︧︐︀ن︀︎﹫︤ و  ،٦١ ه︫﹞︀ر ،︐﹛︪﹨ ︨︀ل  

 ﹜︐︧﹫︋ ﹏︡︊︑د﹢﹝﹡.  
  

  

︹︋︀﹠﹞  

  ا﹜︿. ﹋︐︀ب و ﹝﹆︀﹜﹥
١ .) ﹩﹚︺︐﹁︣ان :، ﹎︣دآور﹡︡ه﹝﹆︀﹐ت ،)١٣٥١آ︠﹢﹡︡زاده، ﹝﹫︣زا︑ ،﹩﹠﹞﹣﹞ ︣﹇︀︋: .آوا  
︑﹙﹫﹙ـ﹩ ︋ـ︣   ؛﹝﹑﹡︭︣ا﹜︡﹟ و ا﹡﹆﹑ب ﹝︪︣و︵﹫️ اـ︣ان«  ،)١٣٩٦﹡﹫︀، ﹁︣﹨︀د (د︫︐﹊﹩.  ٢

﹩﹍﹡﹢﹍ و ﹩︣ا  ـ︣ان در ﹝︖﹙ـ︋︀ز︑︀ب ا﹡﹆﹑ب ﹝︪ـ︣و︵﹫️ ا﹤  ﹟︡﹛︧ـ︐︀ر﹨︀ی »﹝﹑﹡︭ـ︣ا︗ ،
  دوم. ه︑︀ر﹩، ︨︀ل ﹨︪︐﹛، ︫﹞︀ر

٣  .︦﹫ـ﹫﹛ (رـ︀د ﹋ـ︀وه د﹨﹍ـ︀ن و   ،)١٣٨٨﹡﹫ـ︀، ر ـ︡﹜﹫︉ ﹋︀︫ـ﹩، ︎ـ︡ر ︋ـ︤رگ ز﹡ـ︡ه﹠︻»
  .٢٥٩و  ٢٥٨﹝︖﹙﹥ ﹫︧︐︀، ︫﹞︀ره  ،»...او︻︷﹫﹛ ︫﹫︣وا﹡﹩ ︋﹥  ﹨︀ی ︨﹫︡[ارادت]﹡︀﹝﹥

ا﹡︐︪︀رات ﹡﹍︀ه، ︀پ  :ل، ︑︣ان، ︗﹙︡ اوّ﹨︀ی اد︋﹩﹝﹊︐︉ ،)١٣٨٧︧﹫﹠﹩، ر︲︀ ( ︨﹫︡.  ٤
  ︎︀﹡︤د﹨﹛.

- ︧﹫﹟ ﹁﹫︰ :﹋﹢︫︩﹥ ، ︋︻︷﹫﹛ ︫﹫︣وا﹡﹩ د﹢ان ︨﹫︡  ،)١٣٨٠︻︷﹫﹛ (  ︫﹫︣وا﹡﹩، ︨﹫︡.  ٥
︤︣︊︑ ،︡﹫و ﹩﹛︣آذر :ا﹁، .︀پ دوم  

﹫︣وا﹡﹩د﹢ان    ،)١٣٨٦(ـــــ  .  ٦  ︫﹜﹫︷︻ ︡﹫ ، ︑︡و﹟، ﹝﹆︡﹝﹥ و ﹢ا︫﹩: ︧﹫﹟ ا︫︺︀ر ︑︣﹋﹩︨ 
  ﹡︡ای ︫﹞︦. :︣︊︑ ،﹅︡︮︤ ﹝﹞︡زاده

٧  .﹩﹚﹇︡﹝﹞) ﹏﹫﹚︗ ،١٣٧٦زاده(،  ﹟︡﹛ـ︣ان  :، ︋﹥ ﹋﹢︫︩﹝﹑﹡︭︣ا︑ ،﹩﹝︪ـ﹇ ﹟︧﹞: 
.︒﹛︀︑ ︪︣﹡  

ه ، ﹝︖﹙﹥ ـ︀د، ︫ـ﹞︀ر»﹝︖﹙﹥ ﹝﹑﹡︭︣ا﹜︡﹟«  ،)١٣٨٧ا︮︽︣ (﹝﹢︨﹢ی ︻︊︀دی، ︨﹫︡ ︻﹙﹩.  ٨
٩٠-٨٩.  

  ﹡︪︣︀تب. 
  .٢٣ و ٢١، ١٩ ،١٨ ،١٣، ٨ :﹨︀ی، ︫﹞︀رهم١٩٠٦ ، ︨︀ل﹝﹑﹡︭︣ا﹜︡﹟روز﹡︀﹝﹥ . ١
  .٤٩ و ٣٥، ٢١، ١٦، ٦، ٤، ٢، ١ :﹨︀ی، ︫﹞︀رهم١٩٠٧ . ـــــ ، ︨︀ل٢
  .١٣ و ٩، ٧، ٦، ٥، ٤ :﹨︀ی، ︫﹞︀رهم١٩٠٨ . ـــــ ، ︨︀ل٣



 

︡ در ا﹡︪︡﹥ ر︀﹜﹫︧﹛  ﹡﹢﹎︣ا﹩ و     ٣٣١ ... ︪︣︀ت  ای ﹡ ن در ﹝︐﹢ و ︑︃︔﹫︣ آ   ︻︷﹫﹛ ︫﹫︣وا﹡﹩   ﹨︀ی ︨﹫

 و ٤١، ٣٦ ،٣٤ ،٣٣ ،٢٣، ١٤،١٨ ،١٣ ،١٢ ،٦ ،٥ :﹨︀ی، ︫﹞︀رهم١٩١١  . ـــــ ، ︨︀ل٤
٤٣.  

  .م١٩٠٣﹝﹥  ٢ ،١٤، ︫﹞︀ره روس ︫︣قروز﹡︀﹝﹥ . ٥
  .م١٩٠٣﹝﹥  ١٨، ٢٠︫﹞︀ره  ـــــ ،. ٦
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