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 اػظام خاى اتزاّین - پذرش.  گطَد خْاى تِ دیذُ سًذراىها یَش در 4527 سال پاییش در اسفٌذیاری ػلی

 دٍراى یَضیح ًیوا. هیگذراًیذ رٍسگار داری گلِ ٍ وطاٍرسی تا ٍ تَد هشاج آتطی ٍ ضداع هزدی - السلطٌِ

 آخًَذ ًشد خَیص سادگاُ در را ًَضتي ٍ خَاًذى.گذراًذ ضثاًاى هیاى در ٍ طثیؼت داهاى در را خَد وَدوی

 فزا تزای دتستاى دٍرُ گذراًذى اس پس ٍ آهذ تْزاى تِ خاًَادُ تا وِ داضت سال دٍاسدُ ، آهَخت دّىذُ

 تِ ٍرسش ٍ ًماضی ّای تٌْاًوز ٍ ًویىزد وار خَب هذرسِ در رفت لَئی سي هذرسِ تِ فزاًسِ ستاى گزفتي

 اس یىی هزالثت ٍ تطَیك هذرسِ در ّا تؼذ اها تَد هذرسِ اس فزار ٍ پزیذى خَب اٍ ٌّز.  رسیذ هی دادش

 .آٍرد  ضاػزی ٍ ضؼز راُ تِ را اٍ تَد ًاهذار ضاػزی خَد وِ ٍفا ًظام ًام تِ هؼلواًص

 راُ فزاًسَی ادتیات ٍ فزاًسِ ستاى تا اٍ آضٌایی ٍلی  هیسزٍد ضؼز خزاساًی سثه تِ ٍ وْي ضیَُ تِ آغاس در

 گذاضت رٍیص پیص در را ای تاسُ

 . داد اداهِ خیص ػوز پایاى تا را وار ایي ٍ هیگطت تاس خَد گِ ساد تِ ّا تاتستاى ًیوا

 ػطك در ٍضاػز گسیخت ّن اس اًاى هْز پیًَذ ًاگشیز ًثَد اٍ ّوىیص وِ تست دل دختزی تِ خَاًی در

 آًاى ػطك ًیش تار ایي ٍ سپزد وَّستاى ٍ دضت اس دختزی گزٍ در دل دیگز تار خَرد ضىست خَد ًخست

 ًیافت سزاًدام

 ػلی حیذر حدزُ در را خَد ٍلت تیطتز ٍ تزد پٌاُ ضؼز داهاى تِ خَد رفتِ تاد تز ػطك اًذیطِ اس رّایی تزای

 خَد ػْذ داًطوٌذاى ٍ ضؼزا دیگز ٍ اضتزی احوذ ، حىوت لضغز ػلی ، تْار چَى تشرگاًی وٌار در  ووالی

 هیثخطیذ تسزیغ را ًیوا ضاػزی ٌّز رضذ سهیٌِ ایي ٍ هیذاد فزا گَش آًاى سخٌاى تِ ٍ هیگذراًذ

 ٍسى تِ ٍ هثٌَی الة در 4511 اسفٌذ در وِ است پزیذُ رًگ لصِ رسیذ چاج تِ ًیوا اس وِ ضؼزی ًخستیي

 را خَد سًذگی دردًان داستاى ضاػز هٌظَهِ ایي استذر دادُ اًتطار تؼذ یىسال ٍ سزٍدُ هَلَی هثٌَی

 را خَد سهاًِ اختواػی هفاسذ هستمیوا اها تزداضتِ پزدُ ای اًذاسُ تا خَیص اختواػی افىار اس ٍ تاسگفتِ

 ًذارد پیطیي گَیٌذگاى آثار تا اساسی فزق چٌذاى تیاى طزس ٍ هضوَم ٍ ضىل حیث اس ٍ ًىزدُ تصَیز

 واری دیگزیست، وار. ا وار.  ًیست اٍ وار وْي گزاًوایِ استاداى ضیَُ تِ اضؼاری ساختي داضت آگاّی اٍ

 سزگزم رٍس ٍ ضة.  گزفت پیص در دیگز راّی پس.  تزًیاهذى آى پس اس دیگزاى وِ دیزیاب ٍ دضَار تس

 ًخستیي لفساًِ ٍ ضة ای لطؼِ سزٍدى تا اًدام سز تَد اًذاختي دٍر ٍ وزدى ٍیزاى ، تزداضتي ، ساختي

 آٍرد پذیذ خَد خَاًی دٍراى اضؼار

 ٍ گطت هٌتطز ًَتْار ًاهِ ّفتِ در 4634 پائیش در تا گطت دضت تِ دست یىسال طَل در ضة ای لطؼِ

 وٌار ٍ گَضِ در وِ اٍ دیگز اضؼار تزخی ٍ لطؼِ اى چٌذی اس پس ٍلی گزفت لزار ادتا وٌایِ ٍ طؼي هَرد

 ضتافتٌذ آى پذیزُ تِ ٍ گزفت خای خَاى ضاػزاى اس چٌذ تٌی تَخِ هَرد تَد ضذُ خَاًذُ



 سهاًی دیز ٍلی وطاًذ خَیص ٌّز ٍ هزدم اس تْذٍری را ضاػز 46634 ٍ 4633 سالْای اختواػی اًمالتات

 دًیای تیي است فاصلی حذ وِ ساسد هی را افساًِ هٌظَهِ ٍ تاسهیگزدد خَد ٌّز تِ دٍتارُ اٍ  وِ ًگذضت

 .داًست هؼاصز فارسی ضؼز سزاغاس ٍ ػطف ًمطِ را آى هیتَاى ٍ آٍرد ٍخَد تِ را اى ًیوا وِ دًیائی ٍ لذین

 ٍیژّای تاسگی اها است تزخَردار والسیه ّای هایِ اس حذی تا وِ ػاضماًِ ٍ  غٌایی است ضؼزی افساًِ

 هحتَای تا ًیوا خَد گفتِ تِ یا ٍ ػاضماًِ هحتَای تا وِ هیطَد دیذُ ّیداى ٍ تحزن ًَػی آى در ٍ دارد

 هیایذ در خَر آى ًوایطی

 سزاسز در دارد تاسگی سیادی حذ تا هحتَا ٍ ٍسى ٍ لالة هاًٌذ هیثزد وار تِ هٌظَهِ ایي تزای ًیوا وِ ستاًی

 تافت.  ًیست خثزی هیاٍرًذ خَد والم تافت در ػصز ایي ضاػزاى وِ ولواتی ٍ اصطالحات ٍ تؼثیزّا اس آى

 افساًِ.  است واهلتز ٍ تز تاسُ پزیذُ رًگ لصِ ًام تِ خَد دیگز هٌظَُ اس حتی هٌظَهِ ایي در ًیوا والم

 سزگذضت تلىِ ًیست ساریی آضفتِ ٍ توثیل ٍ تخیل اس سزضار تاسُ تیاًی ٍ ستاى تا است ضاػز دردّای لصِ

 ضْزی سًذگی  اس ، ضذُ تٌگ دل ٍ خستِ حیات ًاهالیوات دار ٍ درگیز وِ احساس پز  است ضاػزی ٍالؼی

 پٌْاى خَیص ضاػزاًِ تخیالت ٍ تفىزات پٌاُ در را خَیطتي ٍ هیگزیشد اس فزیة ٍ ًیزًگ اس سزضار وِ

 هیساسد

 تِ ػصز آى پزآٍاسُ ضاػزاى اس تي چٌذ تؼذ اها گزفت لزار ضاػزاى تاس ٍ تاخت هَرد اغاس در گزچِ ًیوا افساًِ

 ، خَد ٍیژُ  ٍتیاى ستاى ٍتا خَد سثه تا ّزیه ضْزیار ، تْار ، ػطمی.  پزداختٌذ آى اس پیزٍی تِ تذریح

 را خَد ضایستِ خای تذیٌساى ٍ ضذ اػتثاری هایِ افساًِ تزای خَد ایي ٍ وزدًذ تملیذ را افساًِ ٍسى ٍ ضىل

 ستاًْا سز تز ًیوا ٍ افساًِ ًام فزاٍاى اػتٌاییْای تی ٍ هخالفتْا ٍخَد تا ٍ وزد تاس فارسی هؼاصز ضؼز هیاى در

 افتاد


