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  زرد��، وا��	� �� ا����؟

�� ���رم�  

��ب �ھ���0"ری �� �$/ً ھ�  ��دآور ��م، �,� از(+�)* (��$' )'ای !%$	� و#"د !�ر� � زرد�� و 
�� در 5'ا)� ھ�ی ��4رات و �2' ھ�ی ��ھ�ن �+��	$� ھ�ی ("#"دی ھ� �� �ا)+	� ھ�ی )����� و او�

��ن �+���ن، ھ�?+�ن (<ر5	; و (=>>	; و  دا�:��ان (��9'8')�، �� ا4�$�ر ���� ��ه ا��. )� ���( '@
ا)��اC� و ��(,�B �"���	�ن و رو(� ھ�ی ��;  �ت و �@'��ت ��ن، )� �$� �@'��ت��وش ھ� و !=>	>

�	$� ھ� (+�)* )��+� )'ای �+�5(��$'!'(� )���، ا�; �' و )��' در ("رد زرد�� �ارزش !'ی ھ:	( �
�� و �H �'ی (FG�0 د�E' (')"ط )� آC	; زرد���اوو �.  

�@'��ت �"���� ھ� در )�رۀ زرد�� و !��G	� وی، و )�ور ھ�ی I	'وان زرد�� ط� دوره ھ�ی )��ی، �� 
�� از ر�"م )'KLاری ('ا�� 4$�دی آن ھ� !"�M �"���	�ن و رو(� ھ� داده ��ه ا��، از KLCارش ھ� �

�+�، ا(�@' ��(� )�ون !'د�� KC�N اھ�	� ھ�� و#"د  !��G	� و ا4�>�دات و #CK	�ت � از �@' د�� در
��)� )� ��م او��� و و#"د ('د(� �� I	'و ��+�، )� ا��%+�ی و#"د زرد�� و �"اھ� �P4� و (�ارک (
��، و �QL ـ دو �'ن �ی �,��P4 دا�:�+�ان و �,	G�N ار��، در�� ;�SL ی ز��دی )'ایK	� ،��د"( ;	Cا�; آ

�� !' و از روی ا�+�د و (�ارک (��$'!'، (%B آ�Tر ��P�I ،	'ا("�'�QI و '! U	د� FG�0) و BC�ن ا�; (
 ;�'�+G; ا	ن و ھ+� و )����ن و از),��ن و !�#,��Vدر ا�'ان و ا� ������ در �:S	�ت )�� �Cھ� �$	��و 

�"ن"و... )��� آ(�ه ا��<وG	� ،در �:"ر ا�'ان ، از آ�P�X� "! � ر���" و ")	) �(  '�و د�� )	:
.�++�  ا)'از �@' �'ده و (� 

��ن و ا�'ان و ��Vدر ا� ���QL دو �'ن �,� �ط �� �Cھ� �$	��)� Z�"L (%�ل )�زC�:L� ر�� اM G ھ�ی 
	�ری از ( �( ;��� ا�� و دا�:�+�ان را ��در )� د�� ����'L و... 9"رت �	�4'اق و �"ر�� و !'

��� ا�� ��,� ��� ،��"ده ا�� اد)	�ت و !�ر�[ ا�; (+0>� ن ز)�ن و(FG�0 !�زه و )�\�ً ("I UT	'ا("
�:"ر Z��QL ر آن ھ� ،ھ�ی ��د ��ه در )�^)'ای !�ر�[ و���� �$B و د�; و آC	; و ز��L� و  �!��'@� .

  )'ای دا�:�+�ان و (<ر5	; )� ا�; د�� ا9/ً (>�ور �$"د.  ز(	+� ھ� آن ھ� در ا�; ا)'از)' ا�;  

�( �( �� �	� H� ی�# '�زC�:L� ر�� اM G ھ�ی دوره ھ�ی I	:	;، دا�:�+�ان و ��P4ی ا)'وزی (	:
و )��' از دا�:�+�ان �"��ن و روم ��; (� !"ا�+� )� وا��	� ھ�ی ز��L� ('د(�ن دوره ھ�ی دور در 

 B�"! �( �$	$N اد و #+�بK���� #+�ب  ��"E�؛ ھ����'$( �I ���QL>�ت از روی	ا�; !=> �ھ�ی  ) �$	��
 �����P` در )�� ) Uر (�(+�ط":���، !�ر�[، ز)�ن،  ی را<��<N� 8 ً�\�(	B(�� ' ا�,�ر ،�QL در ("رد

ا��؛ �� )� !=>	>�ت د�E' ا���:�+�ان FN�9 ��م اروC�I� در 5'ا)� ھ�ی  )	�ن ��"ده �'ھ+a و ('دم (�
�PP� ;ھ�ن ا��� ���� ھ �(+:� ھ� ا('وز !� �Nودی (� !"ان ���	� +0P� خ ھ�ی��  ��",� �) �L��ز

  I	'وی �� د�; و آC	+� )"ده ا��. �'د�� و

 ���'ه ای L >�ت	;)' ا��س !=>	د�$�ل آن دا�:�+�ان وا�* ) �د از ط'ف �'ق �+���ن و )/( 'C��  در
�"ن �� (� �"د �� 5'ا)� ھ�ی ! � #�:	� و )	SL ،ا�� ���'L و ھ9"رت B9ھ� در ا �:+)� 

(� �"د، و �,� از ا���ن ھ�ی ا�'ان ا('وزی (� )���،  ا��س )� �'ز(	+� �� ا('وز ��رس ��(	�ه
�' ر�	� )�Kادی ا�ر!�UP ��ا��� ا��. از#�ZP ا�; �"�+��Lن و(<��� در "آرا��ھ� و 5	; �,� ھ� د �

 Z=S9ھ� در �ر، ز�' 63��آر��ھ�" در)�رۀ ھ �(+:"�Q) ب��� :�+� �) ��4+"ان "ھ �(+:�ن" �"�



www.goftaman.com 

���ل �"ی ����ر )� (��#'ت از �$��B آر��C� )�G>"ه �Iر��، از «Nا �/د )	از ( f	I ارۀ دومKاوا5' ھ
 ��"+��+� !� ط/�� داران آن ھ� )� �"اN� ���G� ا���ن :L B����وادی ھ	'(+� ���� و )� �"ی 8'ب (

و L'(�ن ھ� در )'5�   sagarti ��رس ـ N"زۀ رود�'، ر�	���. در (	' ��ن ط"ا�` ���Lرت ھ�
�'(�ن �Nا"�  ً^���N"ک" [ا �گ" )" '		V! �( ،ن�)'�)��اً )+�م �'(�ن ($�ل ��ه  در �'وع ا�; ا��، 

ا('وز �,+� ��KL��، ط��S� ���Iر�Lدی در ��رس �+"�� �,"�� ا5�	�ر �'د��. L'وھ� از  ]ـ ن ا��
، در IParsumash	f از (	/د در �Iر�"(�ش  695آ��ن، )� ر���� �5�"ادۀ (��$' ھ �(+f در ��ل 

�>' ����...�'ق �"��' ا  »('وز و در دو �"ی ��رون (

��� از �+:� ھ� L'وھ� از آن )"د(�ھ  ذ�' ��م وادی ھ	'(+� ) ")� �:�ن (� دھ� �� ط�����I ZSر�Lدی 
��"+���ن ��Vراه ا�،  ،��"+���ن ��Vده �� از 5"د ا�"( ��Gدو ��)� �'ز(	+� (��UP )� 4	/م آن ز(�ن، 

�>B ا��  ، ھX'ت ��"ده )"د��.(

در ("رد ا#+$� و (��#' )"دن ھ �(+:� ھ� )� (+�ط>� �� ا('وز ��رس ��(	�ه (� �"د، ا���	B ھ�دی 
�>� ا�� �� ھ �(+:� ھ� در ا��س )��+�ه ا�; �'ز(	; �) K	� "���+:��(ز '( �	��N" ب���+�ۀ �"�

  �$"د��. 

�"چ ��"ده )"د، ھ �(+:� ھ�، از آ��Xرا �� L'وه (')"ط )� ھ �(+f، #�  ا�; �"�+�ه �'ز(	+�  '�ذ
�+�، �"ن از آن اط/ع د�	U ��ارد ��� ،��"� �) '<�، وG� C�#� را �� آن ھ� در آن L'د آ(�ه و (

�Iرس (� ��(�. �l+�ً ��دآور (� �"د �� (�P"م �	� �'ز(	; �Iرس را آن ھ� 5"د �Iرس ��(	�ه ا��، �� 
�'ده ا��.  Q5را از ��م آن ھ� ا mSG ;ان ا�'Eد�  

��	� P�I"ی  ،�+�هھ�	; �"�N ار ا�'ان )�� از�+I ً/9رس را ا�I و ز)�ن "�Cت "آر����" و "آر����P� ��
 :��"L �) ��
ر�� ا��وز «ھ� (� دا��، در )�رۀ او�� �
ن �� ����� ار��
ط� ����
� از ����� ھ
ی ھ��


ن )
�� ا�' و ا�� اد&
 ھ
ی �%$ده و "د �� 
ر*( ز� ��اً ��2 1�ارد، �/$ت �-,+ �
ن �� ز
 

ر 78ار*�، �
ر�� و �5�67 آن ��� � �
ر�� و در ار��
ط � آن �� دا�1� �6�ۀ او��
;� را ���:9 

� از ا�"م در *? �1$� �
ر*? �-,+ <�ار دارد.�  » دوران 

�"ر در )�رۀ�� �S'ت از ('دی �� )� l'س Q) ب����4ه ھ �(+:� ھ� و ز)�ن �Iر�� و  !��م در �'ا�' 
�+�، (� دا�� )�� از �P�I �+0P"ی ھ� �� I	�اfC ا�:�ن را 4@�� طP$�ن ا�'ا��ی از ا �) �$=9 ،

���� (')"ط )� آC	; زرد�� �+�5�� ��ه  ا����ً ا��@�ر ��� ر�� �� در ("رد و#"د ز)��� )+�م او�
�� آ��ی ا���	B ھ�دی در 9=$� 5"د )� ��ر (� )  �+�. و 9=$� ا4�'اف ا�� `:� Z�P�'د، (�+� 

   4$�رت ا�� از آ�,�ر ��5�; �	Kی �� و#"د دا���، ا(� I	�ا �$"ده.

��Eر��ه اط�	+�ن دارد �� اL' ز)�ن او���C� و#"د �5ر#� و N>	>� ��� دا��، ا�; �"�+�ه )� آن �"ع 
ھ �(+:� ھ� و ز)�ن و !�ر�[ ��ن، ھ	?�Eھ� در )�رۀ ز)�ن  ��25�� اش )� و ��Eه ط'ز )'5"رد

 �( �� ،�C��ط'�U آ�,�ر و ار!$�ط (�>�)B �,� )� د�E'ی و#"د 5"د او��� و زرد�� را �	Cn! K	� او�
 Z=S9) �SL ��� ; � K	)و )�ون )'5"رد 5:"�� آ �'(� �، �+�ن )����� �41( .(  

L و �'اه ���� در اT' ا�Kا�f #�	� و �� ��ن ز(	; ھ�ی زرا4 �Cھ� �C; �'د در )�رۀ آر��	ه، ھ�?+�
��ن)"دن ھ"ا از ���ل ا��V� ط'ف 8'ب (��#'ت ��"د �'8/م (=�� 8$�ر ھ� در  ��،)	م ("N')

 Z=S94 ده ا��"�� �Cی ارا'@� "'@� H� �( ن����Vب "ا������ ذ�/ً آن را )� ا��'اک (� QLار��: ،  

�'ده )"د�� در (	�+� و « ��'N 8'ب �)�<���( ��ا��5"ی و از )�5�' د��� #�ت د�E' آر��C� ھ� 
�'  و ���ً )0'ف وادی ھ�ی ھ	'(+�+>� ��ه وادی ھ'�'ود (�)اL' ا�; �@' را در�� �(ا�	�، آ�?� د
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�� ا���"� ��"+�ھ� )� !"ا�� در��  ،ر�	� K�(ادی در ("رد (��#'ت �Iرس ھ� از ھ	'(+� )� ا�'ان 
  » )���)  و ار8+�اب ���Iن L'د����...

 :�+� �) ���lی ا��( �=S9 ھ�?+«... و در 'Eت د��# ��8'ب )�5�' �'وع )�  آر��C� ھ� )X$���ن د�
(��#'ت ��"ده، راه ھ�ی (X'ای رود�5�� ھ'�'ود، ھ	'(+� و �'اه رود را !�>	F و )�^5'ه در 

�'�; ا�; �$��S9B=�ت 8'ب ��+� (�ورای د�� ��) ،���� B5ط دا"G ر�"ھ��I ا(�دھ� و)'#��)( �+�� ،
���ن )� �P>� 5"د � )� 4:��' و N	"ا��ت (��)دی ھ� و �Iر�� ھ� ("د�� )�Vا� �+�� �Cارۀ آر��"�L ھ� از

�X"ی SP4?' و�'ده )"د��، در آ�"�� آT"ر���ی ��(� �qاد ـ  # ��'N 8'ب �)�<��'اه �Lه ھ� )��
�� �� ھKار ��ل �$B از (	/د در اراl� #+"ب )=	'ه K5ر I	�ا ��ه و  ;�'�+Gا ;	( ;	�#��) B%)

�� )"د��... � ـ در �5���ی ��رس آ(�ه ون آورد�(��	� (I'و!" 4	/(�) را )�	��'L ی�#«  

 �+�)� ھ'�Nل، وا��	� آر��C� )"دن ھ �(+:� ھ� ھ' �� )���، )	:�' دا�:�+�ان و ��P4 )� ا�; �@' ھ
��� )"د�� �� د�; f�"5، ��+� د�; زرد�� را )� 5"د )� (+��>' و ��  ھ �(+:� ھ� �ط>� �� )��اً (

�; ���� ھ� )'د��، و ھ� ����:L آن rو�'! F$ ���( ھ�ی �$	��+�. �+	; ادC�4� را دا�:�+�ان از روی 
�ی (���ی �� در ھ M ر�� ا5G"ا�� ���ه و )�� از ا�+,� ��در )� )�ز� )�X (Cآ(�ه از 5'ا)� ھ�ی ا)+	� ھ�

�$	���� اھ ��� `P��+� از �'ده ا��. (0'ح ،���ی �2"ر و ��4رات ( : ا�; M5 ھ� 4$�رت )"د�� �� ھ
/	4،�)  ً^���Nا ،���Iر�� (	��� )"ده و در ز(�ن ھ �(+:� ھ� رواج دا��� و )�  ا��ی، آرا(� و 05� 

�� (� ��ه ا��!�"� � 	) M Gر�� ا  

(%�ل )	�ورم و )�� از آن )� )=v روی �@'ات �,� از (=>>	; ـ ���ر �� "اھ� !+�� در ا�; ("رد (	 
 ،�C�Iم ارو�� FN�9 م"N')��د ;� ;	��'�  �ر�� )w'دازم. آر!"ر 

 Z��' �'وو'د�; ھ �(+:� I�@' ز�' �,	�ه ای ا�� از �"��!=� 4+"ان "د�; ھ �(+:�"،  دس ا
Z�#'! �+	("� �G�!��:  

�	$� ھ�ی 4	)/� L"�� ھ�ی د�E'ی از آ�	; ھ��� �� در ! � #�:	� )'KLار (� �� را �	K )'ای «ـ �
) �++�(�) ��م دا��، �� )� داوری از روی �XN 4	/( "^ن"). آ�	; اP9� Koch 1988(� رو�; (� 

�� )'ای آن T$� ��ه )� �@' (� ر�� !+�� آ�	+� )��� �� در (>	�س )Kرگ )'KLار (�  �!��4@	� !�ار
�	$� ھ�  اھ$را�Aدا��ه ا��. ^ن اFP8 در �+�ر ��م ا�Kدان آ(�ه، و �"ن از 5"د �1�رتدر ا�;  �  �)��

^ ��ن آ�	+� )'ای )'!'�; ا�Kد )"ده و )��; !'!	F �	�زی )� ��م )'دن )'ده ��ه، �'ض (��"ل ا�; ا�� 
�س ��� ��ه، ھ'�+� �"اھ� )��ی در��� ا�; �'ض را ز�' �"ال (� )'د. آ�	; د�E'ی �� از آن Nا

 �� ��"C"��د ��ه دا�:��� �ا�� "#'4 �	�"Cدا (�V() و ��()'ای  "آ�	; #'4� �:���" )(زاC"!'ا در او�
  »).(Boyce 1982b�  �Eه �+	�ر ا�; ("رد �(د .)"د ا�Kدان)

((��"ل !'�; L'وه)؛ (E"��ن  "��ھ;"4$�رت )"د�� از ��!; (4	/(�) �� ھ��ن ، (")�ان l�N'«ـ 
�' در ^ن �'�� دا��+� وG� �Lه )� ط"ر ا��%+� در آ�	; ھ�ی ا�Kدان ]ـ ن [زرد��	�ن ((X"��ن:	( �� (

�� در او���) �� د�H� ;P%) ،'E رود �� �"ه، �	N K\"ر (� :�) ��؛ و »�')��� �++�ه«����+�؛ �:
y"ل آ!f )"د.) B9در ا �� ،(��  آ!'َو5:� (آ!'و5:� ار!��� در او�

� د�� آ(�ه از ! � #�:	� از )'KLاری آ�	; ھy"(� 5$' (� دھ+�، از #�P� ا�; را(� )آ�"��� ھ�ی «ــ 
�� ھ�ی روی ھ�ون ھ� (ھ�و��، او�����) و د��� ھ�ون ھ� (آ)	Kھ�ون) ���� �,N �!"ان ) �ھ� ( ���"�

�� » �')���«��ه در (=B ا��ره �'د. آ�	; (K)"ر ھ��ن آ�	; (�'وف �+� در د�; زر!:�� ا�� و ھ
��Eه ( ،ن آ(�ده ��زی و !>��� �24ره ھ"م (�"(�ی ھ+�ی) و �')��� �'دن �N H	"ان ا��('�Kی آ

 �	+� �(Stausberg 2004, pp. 306-35 ه در�!"�  »).Skjærvø 2011a, pp. 34-36؛ ('ور 
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 Z=S9 در ا�'ان ����"، 63(%�ل ���رم ا(� از ���'I داK)"ب��� ZG�<) ;	C�4"د آ ;�'� زرد��" "����	
�' ذ)	| هللا Z�#'!nS9  د� :�+� �) ���"� ��  ا��، 

�	$� ھ�ی دار�"ش و 5:���ر��، «ــ  ��� )+�م ذ�' ��ه ا��. اھ$ر�Aدادر  �وی �5ای  !+�� �5ا�	
�'ده و ��دی و ���دت را )'ای ('دم )Kرگ و ) UP5 را �; و آد(	�5ا��ن ا��، او ز( Zاز ھ� '��Kر

او�� �� دار�"ش I	f از ر��; )vLَ" a+X او(�" ��+�  آ�'��ه و 5:���ر�� را ��ھ� داده ا��، و )�
 ��"��'د�{" درو8	; درود �'���د و او �	K دار�"ش را از ��وری 5"د )'5"ردار ���5. ھ' )�ر 

(Kداه دا��... دار�"ش (	BC�� ��"E ��، آن ��| را از آن اھ"رَ  ��=� در )'ا)' ط�8	�ن� دار�"ش )
�"ن ��"ن 	( �$	��ھ"ر(Kداه و د�E' �5ا��ن ('ا ��وری �'د��." در ا�; �� "�5ا��ن ): "ا4  �+(12(

�	$� ھ� اط/4� )'��	~��. اھ"ر(Kداه �� )�ر )� �5ا��ن د�E' ��م )'ده ��ه ا�� ��� )"ده ا�� از  "'Eد�
 }	G"I ��'I ،24، و 22، 14(دار�"ش.(  ���+�: "#+$T Z+"�� آC	; زرد� �) ���lی ا��( Z=S9 و در

 �$	���"ر �	K در Q) ���; ��م د�"ان در آ	و ھ�?+ ""	+)'E�ا�� "ا �~�� )� آ�,	)+@' ( �ھ�ی ھ �(+:
.�	�«     

+	; �; ت )	:�'در 25"ص �@'���'���ب ھ� از وی ��د ��ه ا��،آر!"ر ��� �$/ً در ��� اول  ، 
Iدا�:�+�ان ارو �ا�; �@'��ت را، درو !>'�$�ً ھ� �C�  ر ھ�ی ارز��+� 5"ا��ه��)� د��ه  ا�� و(�X"ع، 

 ،��'E� �) د: ��ر'���ب ز�' ر#"ع � �( ���(  

 �*�  �Aدا����B در ا*�ان <

G5"ذ از دو ر���)� :;� ;	��'�  آر!"ر 

��  (/N@�!� در )�رۀ ����	�'�; �4"د آC	; زر!:

  و !=>	>�ت در )�ب �	f زر!:�� ا�'ان )����ن

�S9 | هللا	ذ) '��  !'#�Z: د

  ا��:�رات دا�:�Eه !�'ان

  399 ���رۀ

ZP !=>	>�ت ا�'ا��.P�  

@� ،'�I	'ا("ن ($=%�  ،را '��ت ا�; ا���:�+���Eر��ه در �@' دارد در ا�; ���، )'ای (��)"Pت (	:
�+ و ( �( '2� �K# B,وار و )	�ر �:'ده ،�� در I	f دار�� B<�� ۀ آن�+�"� ����ب، �. ز�'ا ا�; 

د)	�ت و ��د و (=>U آ���G� I	'ا("ن !�ر�[ و ا(�!� را ھ�'اه )� �H ا���د و (=>U د���ر�� و �H ا�
�) Z<0+) `P���ر �'ده ا�� ز)�ن ھ�ی ( ،  ��I' ا�� از )=v ھ�ی در )�ب زرد�� و آC	; وی 

�; آن از P9"N� �5رج ا��. �"�  

�	; �;، او از ا���دان )� ��م �:"ر ھ�ی د���رک و آ��Gن، �,� آ��ی �'��'ار �"��Z 5"د آ��ی 
��رد ('���ب )�^ "!=>	>�ت وی Westgaardو�� Z��� �'ار �"� ;L��+I"�) د���ر�� ا���د دا�:�Eه 

�� در �,� دو  )،Andreasدارد"، و د�E'ی آ��ی آ��ر��س ( ( 2"�9ً در)�رۀ او��� ��'ت وا�'
��ب د�E' "آ��رآس"��'ق �+�ش (:�"ر آ��G��، در )�ره !�ر�[ ا�'ان و "ا��راس" �"��� ��ه  ا��،  

� و آ��G�� و �'ا�"ی و د���ر�� و �'ق ز��د 	PE�ز)�ن ھ�ی ا �"ن )� �ا��. و از #��$ ��آ("5
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��(B دا��� و )� ز)�ن ھ�ی او���C� و P�I"ی و 4')� و ��ر�� �	K آ�+� )"ده ا�� و )� ��H ا�;  MP!
، ز)�ن ھ� !� �Nی ز��دی (�P"(�ت f�"5 را 4/وه )� آ�?� در دا�:�Eه د���رک و دا�:�Eه ھ�ی آ��Gن

�� )� ا�; ز)�ن ھ� I	'ا("ن !�ر�[ ا�'ان )����ن، آ�	�ی (	���، �'ق  �SP� ) F��!,�	B ��"ده )"د، از 
 U<=) .ده ا��'��>��ً آ("5�� و در �"��� ھ�ی 5"د از آن ھ� ا���Sده (	��� و... �"��� ��ه )"د، (

�� 5"د (� 5"ا�� �Cب ھ�����"ر 8	' از Q)،  ب����'#��ن ("رد (U از ط'� �	K د�E'ی راھ�ی 
  (�G�0� و !=>	U �'ار (� داده ا��. 

��ری 'I و Bl�� دی') ";� ;	��'�	�ری از دا�:�+�ان 8')� ا�; ا�� �� ('N"م "آر!"ر ( '@�
��ب) ���ب ھ�ی ذی �	��� (در�Nود ��2 � f ( '�T ر���"�f و (�G�0� و !=>	U و  'Tدر ا ��)"د 

�:�  ر داد.)� ز)�ن ھ�ی ( �P` در )�ره ا�'ان ا�

 �<	<N �� ،ا�� ����ب او��از آ�C�X	,� ھ�ف ��Eر��ه در ا�; (>�G� !+�� !%$	� و#"د !�ر� � زرد�� و 
�"ای آC	; و ز(�ن و (,�ن !"�G زرد��، )� ��vN�$) 'C ا�; (=>U و دا�:�+� ��Bl د���ر�� !��س =)

�� ��� L	'د؛ )P,� (� 5"اھ� !+�� آ�?� را 	L �) UP�! ��'د، )� 4+"ان !Cn	� (��4ی )� زرد�� و او�
���� 4$�رت  ،f�"5 در ز(	+Z و#"د !�ر� � زرد�� و او� ،�+�)� �,B ا5��2ر !>��� 5"ا�+�ۀ L'ا(� 

  ا�� از:

 Z)�<) از �$G�0) ؛H� �#'���ب:(�  

1.1  Z=S96» : ZG�<) و دو ��� ا�+"ن !>��� 5"ا�+��Lن L'ا(� (� (	:"د �X)"4� ای از (	 �(���
�	; را )+�م "(/N@�!� در )�رۀ ����	�'�; �4"د آC	Z�/l�� ; آن ا���د � � ��>	� ا�� 

 Actaدر (Quelques notices les plus anciennes du Zoroastrisme   ZPXزر!:��" ـ
Orientlia  ; را )+�م	ده ا��؛ و دو('� ':�+) ���Lا�# �� �G2"رت ر��( }w� و ����E�

�� Etudes sur le Zoroastrisme de laن" "!=>	>�ت در )�رۀ �	f زر!:�� ا�'ان )��
Perse antique  ل�� �ر داده ا��. 1928)�:�  »در �w+��ک ا�

1.2  Z=S98» : دۀ'�L از ا�; 5"ان �+���)#��ن #��� I	�I� ��(; �5ک روی (� آورد�� و (	 "ا�
 » )�'ه )'دار��. اھ$َر�Aدا

1.3  :�=S9 0` «ھ��نG ر�Tآ ��ھ'دو را در �+�ر  اھ�*DEو ��'  اھ$ر�Aددر ا�; �'ز(	; 
 »�,��E' دارد...

1.4  :�=S9 ھ��ن» B	$� از ا�; ا��م از }I ��، !:,	N B,"(� (�د، ���I ظ%$ر زر��'N"ادT� را 
 ...»آ(�ن ��ھ+:�ھ� ھ �(+:� در ا�'ان 

1.5  Z=S99» : از ��!� ��ھ+�(� و د�E' (+@"(� ھ�ی ���N� د��ه (	:"د، ("رد  او��
روا��!� را 
�=>	>�!� )w'داز�� و...!"#� �'ار داد�� و )' ( K	� در ا�; )�ب �� » آن ���� 

1.6  Z=S910» : �ھ+:�ھ�� :�+��) '$��) F��ا�; ('د دا�:�+� آ5'�; اط/�4ت �P4� د�	U را در 
 ;�'�� (Kد��، ��ددا�� ھ��� در)�ب ����		�"��ادوار آ*�D �����	�ن، �0P+� �$�د و 

D�*در آ +�GH� ،ا�'ان ����... زر��� زر����« 
 ...و 1.7

 ،�� B<� �� �!�,��$G�0) �ب آورده ا��.  ھ���� ;��	; �; آن ھ� را در (�'�ا�� �� آ��ی آر!"ر 
�'#�، !+�� ا�; � ا�; �@'��ت از ھ	� ��ام ) !�	� �#'�+�ن را )� ز)�ن 5"دش �'("G� و از 5"د (

�'ده ا��! )	�ن  

��ب:� ;�  و ا(� از (
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2.1.1   Z=S917» :"در )�رۀ (,�ن و ز(�ن ظ� ZGn�ر آ�	;  زر!:�: ( $�  �� v=( ����زر!:� )� آ
در )�ب آن ��ه ھ+"ز )+�	ZX ��0� �'�	�ه ا��. (; ��� 5"اھ� در ا�+�X از �" د^�P� را �� (�ا��	; 

�� ا�� !,'ار �+�. آن �� �@'�� 4$�ر!� از: SL �:!زر �G") �( *#را '@� ��  

1'8 Z	N�� زر!:� از B9ا ���<�  )� ا�'ان )"د، ـ �@'�Z آ���,� (�

  ـ �@'�Z آ���,� ("�G او را در (:'ق ا�'ان (	�ا�+�،2

�� (	E"�+� زر!:� در (V'ب ا�'ان و^دت ����� و )'ای �:' آ�	; f�"5 )�:'ق ا�; 3 ���� Z�'@� ـ
�� را#* )�"�G زر!:�  �+� �) �(�T �)و رو �ن �"����SG>) ���+��:"ر ر��� ا��. !"l	=�ت (

�� !+�� (Q5n ا���� را#* )L��K� زر!:� ا�� روا�� ��+� در د�� � "��!�L" ده ا��. از"$
ھ	?E"�� اط/4�، 5"اه در )�ب ("�G و 5"اه در )�رۀ (=B د4"ت و (+B�4 Z<0 او، )��� ��� آ��. در 
�� از او���ی #����� زر!:� �')��	��ی 5"د را در "ار��ن و�"��" در � ;�'�	���� �� ;�����ی :�

  » " )��Kدان (	�ھ�...��BN رود "دا!	�

2.1.2  Z=S920 :» � 

ھ
 اI�6 �J زر��' ا�' و *J
� �� ��G��� ان��E�15 داEھ ً
�*�G� ا��وز
� وی ��,+ دارد...%�
ر A1د*/� �:  »دورۀ 

2.1.3  Z=S923» : �) ھ��T�L در �	P4 ی�	ر !��ن آ��Tاز آ �� �ا�; (>�(�ت، �>�ان ھ' �:�� �( �#"! �(
�	f زر!:�� را !>'�$�ً در ���ل �� در (:'ق ز(	+���� !2"ر �+	� را )' آن (	�ار �P9; ا	ز('� ��د 

,; �$��B آر���� )"ده و آ�Tر �"چ �:	+� (>'ون )Kرا�4 در آن (:�ھ�ه (	:�ه ) �SG�� در �4"د ��
���ن �T�Lھ� را ���; ���8'� �� �V� �� P([ و )��NK 5"ا( ��رزم ا��... )+�)'ا�; (	�"ان �$��B )�ز)

)�ر!"G"(�" )� !"#� )���رات #V'ا�	��� «"در ادا(� � ; در ھ�	; S9=� آ(�ه ا��: » !2"ر �'د...
���ل �"ی در (:'ق ا�'ان ���I آ(�ه ا��...N�( �����	X� ر��ه �� آ�	; او�� ;	��( ;�����ی :�«  

2.1.4  Z=S924» :) او �د4"ت د�+ �P9; ا	از �'ز( '���:,"ک (ZGn ز(�ن ز��L� زر!:� ھ� 
� ا��رات (�+��� و )� )+	�د �"�+��Lن �"��ن و ^!	; را رو�; �'د.  � ���( K	� �X+در ا� .�	�
�� روا�� �Iر�	�ن )� !%$	� دورۀ ز��L� زر!:� در �	�2 ��ل I	f از ا�,+�ر  ��9'ا�N و ��0	

K)�	Pو "و��" و "و� "'��PL" و "���"�" B	$� از �دا�:�+�ا� �� �� v4�( ،ا�;  داده ا�� ";��#
)�=>	U )�ا�+�. "و���:�;" و "و�E��L �P�P'" و "!	B" و "ا�G�$'گ" و  Hد�K� ً�$�'<! �� و U<=ر�[ را (�!
")�ر!"G"(�" و "ادوارد (	'" از ط'�� د�E' روا�� �Iر�� را از ھ�Z #��ت )� د^�B ��ط�� رد �'ده 

  »ا��...

��� Z�G�0) �( �� ��"E�ب، ھ����� '��!'� Z�G�0) �(  �G") *9"رت ��ط �!"ان ) �ھ�ی آن در )�^ ��
�� زرد�� در ��X و در ��  �SL U	<=! �( !"ان �د، ��'�و ز(�ن !"�G �� ظ�"ر زرد�� را !%$	� 
��ن ��( ]Pدر �'ق ا�'ان و (: �2ً در ) ��ز(��� )� د�	� آ(�ه ا��، ار�+� �@' )	:�'�; ھ� ھ�	; ا�� 

:' 4>��� 5"د I'دا5�� ا��، وG� N>	>� ھ' �� )���، )=v (; )� د�	� آ(�ه ا�� و از ھ��ن #� )� �
�� ام )' �' ("�G و ز(�ن !"�G زر!:� �	�، )P,� )' �' و#"د N>	>� وی SL ر ھ��( �� ��"E�ھ��
ا��. و )=v ا�; ھ�� دا�:�+� و (=>U، 5"اه I	'ا("ن (,�ن و ز(�ن !"�G وی، و ا�G�9 (+�ر#�ت 

 �+��( ���; و#"د N>	>� و !�ر� � زرد�� و  ا��� )��+�، در �S{ 5"د�� ��او��� !"ا�U دا��'�QI �+�)
S) ره ھ�ی آن�I �+�'ھ'�+� د�� 5"رده و !='�` ��ه )���، ھ ،����)� )+�م او��>"د ��ه )���، (� 

)���!! ھ�� دا�:�+�ا�� �� در )+� )�^ از آن ھ� ��م )'ده ��، ("ا�U )� دورۀ ز��L� زرد�� در �� �9 
   )' �' و#"د زرد�� ا5�/ف ��ار��!! ،ز ZP�N ا�,+�ر �� ( �G` )� آن��ل I	f ا
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��+�، �	Kی را �� )'5� از ھ�"ط+�ن (� ��(/ً (+,' آن ھ �(�T ���� ای را �� (; (� 5"ا�,� M<� ،�+
  ھ�	; ا��؛ �� �	Kی د�E'ی!!

�� آ5'�; 5"اھ� )"د،��� )��ی را� ��د�� ا5��2ص ا�	; آC	; زر)'ای )'ر�� !��G	� و �" ، 
��	�ر (+��:� )'ا�E	K. داده ام  ( ���� ً�+�l ،�?Gر د�	  )=%� 5"اھ� )"د )

  


