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ق زن
 و ق  در اان

 و   اره ز انن در اق ز ،در وا . نق ز زه ان دری در ا ق ی از 

 ای .د می ا  و    نق ز  ط ا حن اا  هد  ع  ده و
6ا  از  ا از ا  ه دت5 و 4،3 ارث، 2، 1،ق  ط ا  از ا ری از

ه ا ،دد ون رو و  ا در ا   ا ،ه ا اجا ( ع وا ، ،آن)

ا ا ا در و    از .ده ا  ر را ،ع و ا ا د   انا  

 وا   و    ح ام اراد ا د.

ا    رد  ار د ا ا   ام ، ا  ،  از د ام  ود داا و

ام آ را  و   ا   ا.7 در وا، ا دن ا ام ن از آن دارد  ر ام ده ز ده

 ده  ن واز ز  اره ه و  ،دن، ا ، ، ،د ر  .ن ن واز ز ا و رد

دن ا ع و  ل راا ا ا .دها ن وز ی ردر را  و ا اار دا در آن نا

.را  ن ن وز    ٓح او ا  ان از ه رآرود و ا ال ز دن آن  م وا

. ءا ا   و   ن، دوز    و ٓا ا حو ا  ن وق ز ءای ار

 ا ر  در    اد  و ا ع ز   ر و ی   د د،

دار . ا  زن را  از  دور دا و وت ی ن ی  را  ان در ا را درک

ردار ا از ا  ای ا ، ار   ص در ا  و   دو ،ر   .د
8.ا  ار  رد  ا  ق ا ددر ا ن ،  ق ءار ا در دو 

 و ا ردار ( و  ،)  ای  رت، از از   ای ن ان  دو ،در وا
 ا در  و ارء ق  اء . ا ا ع در    دا   ال  ب9

 ا ، د .  ا در رت ود   دا ا  ن روی ر آه و در زه

در ا ، ءن ارق ز ص ر و  ق در آن   دی را ا  ا یو داد ااری، ا

.  ف آن را اندر ا   .د   از  عرت ا

 در اان  د دن  دا و  دن ، ا ا   د و   ی ام د.

ا ا .ده ا دا  ا و ا ا ا  ی دارای  اا   ا  ن ور ز ا

 اان  د، ا ات ر  و ب رت . در   ات و ات  ر

 ای .  را ی د رت ا و  دا را در  ی ن و   ری ، ران

در  ای د د و زن ن زات ا 10، ر ده ا  د زن  د د  (اام  رت

ی د) ا اوت د زن و د از وق  رات  دا د. در وا ،ار در ا ن  اام

.ده ا  د داردو در د  ن راز   راه د  از ،ی د رت 

  ر ،ز ان    و ا ا    ، زن و ن   و ا  ز  آن

 ه راد ا و ا ا .ا   ا  و ا در ا  ا ، د ه و حا

.  و  را ا ا ای د  و  ا و



 قن وان: زدر ا  ق ارش

2016 ر   © | 2

 
1- آ 1 و  2ره ق و ا 231 ٓره ه.

2- ا 4 ٓره ء.

3 - ا 34 ٓره ء و ا 7 ٓره ق.

4 - ا 11 ٓره ء.

5 - ا 106 ٓره ه.

 - 6ی، اا ، اط ق ا ،ان، ارات داه ان،  ،1381پ د، ص 145.

 - 7 داد،  ،ا ،1  ان،   م ا ،1383 ،پ  و ، ص 6.

 - 8ر زن  ،  ا  ق   ،ق ا ق ادی، ا و  و  ق ا ق

. و 
 و را و  ا ،ا ، قی و ، ، ،ن  ،ر :از ر ب ا ل9 - ا

.1989   ارش .ی
   در» : هد ن 551 ده ه و .«د ا د  ،زن  دارد: «د ر زات ا ن 550 ده - 10

  ٌد  ،دل وت د   د د از وق  ٔرت ی  دا  د». ن ذ ا  ا ده 300
ن زات ا ب 1370 د  زن و د ن اه ی اه ی  د د ن ا  .ده   ن زات

.ه ا   ا


