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  در -م,
  

  � 2,ا و 1%�ن� ���ر در�0ر/ن.�ی�
  

�0� ا� از 1%�ن:��4ر زی� �9ش�� ا�* �0ا� روش> ��دن :9ش�    
� ه, و ای�ان� اش�اق، در � ��3وان +��4Sض�] ن.�ی�9V+��ن، و ت9

�Iن�,/ و م9رد 2,ا و 1%�ن �� ���ر -ن را در م.9م�: ،A92ی �ه�
� ���« در �ن�م�، از ز�0ن م��eن ��0ن ��د/ 9V �0رت ن��یA» م

��Sای�ان� دور/ا�*، ت� ش�ی, 9�0ان\ ه �H+ <����9 ای� ����ن� � :
 �0 زی� �2واره� م`��,ات ض, و ن��W و را، �� r: �0ش* ه4* =�ن

  . ن��ن ده\،�2ا+� د+> ش,/ 90د/ ا�* ��0ون -ورد/
� ���x  « �      در �� ��ل :rش��Sx0 ��xر� از ا���xدان در�x0ر/          x�» م

  ،1ت9ان از ری��x � ای��ن م��� از ���1: ان,���ر 0�y و ت���� ن�9د/ 
+� ن�م  +�وزان�9ب و �0 ویn/  �`�, ن�S�4، د��� :9ه�ی>، د��� زری>     

� از -�xxzر ���xxر و از �xx0 .      �xx��1دfxx4م �xx����و ت ,xxدروان ن��xxش <xxای  
 »�xx�� �xx��س را ��xx 39د���xx ن9xxا�xx] �xx0 . �0پ ر��xxن�,» مxx�2ورش 

9یn/  تx> ازای��xن x0      �9د��د/ ا�* ��    ان, ی � ���ر ت���� ن�9د/   در�0ر/
� ���xx « � در�xx0ر/xx� �xx0ادرم اح�xx, مxx�و� در    2.ان�xx�,xxد/  ��xxر»م

*xx��%+�XSxxج ص    ن �xxر��+ �xx�2 ��xxاد 3243 -3236ه,xx`133 ت 
� ��� ن��ن داد/ �� � هـ 900� -ن A�3 از ��ل  ن39�XSن�XS از م

  .ن9ش�� ش,/ ا�*
 »   �xx�� �xx� ش���xxن,/ شxx,/ 308: 19 و 729 : 9» ذری`�xx« در » م
� ��� « �  :�ن�23ه��  [�پ. ا�*�-در +%��* م��ر، دی,/ م�x     » م
0��0 ای> دی�5    . ش9د      *Sxن� �=�x0 �5�3 [�ن ��1ی� �0ا .    �x.ن �x0 �xول
�� ایx>  ر�, �� ی� م�Sل� از ن.� ه��5 دور م�ن,/ ا�*، و -ن ای>   م�

      ��x�93 دن�x� م� ا�* و �0 1,ا�ه�x از -ن  ا�z :�ان�,ر ���ر ی� ن��ی�
� -وردن -ن م� �V �9د/  و �0 روxت �ا�x0 م   ت9ان 2,م���xIدم ان�xم �

  .داد
  
  
  

_________________                                                      

1- Helmut Ritter, Das meer Der Seele.  
2 - V. M. Nawabi. A bibography of Iran vol. 11. P. 185- 185. 
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1-���   دو:9ن� 2,اش
         �xو -رام �,x� هxاز -م��ش م� A�3 \در ��^ م�,س =,ی ���    2,اش

� م���xی�      H�0 دو ش   �xم /,x9د دیxش : Yxا   : ال,x2        /nxوی �x0 �xرام- ^x�� در          
�� ) ت9ح�, �,د� و ت��D%�   ( ت9رات، ی� شX{ ا�*، 1,ا از 1%�ن        

          ��^ ه,�، �0 ویn/2,ا در : ب. 1%�ن را از �,م �0 و91د -ورد/ ا�*
�hح ا�hxxم� Nxx3 از  » ودا« xxVدر ا �xx� *xx9د -ن ا�xx2 ن و�xx%1 روح

  .ش9دن�م�,/ م�» � و ت�ی%�ت9ح�, اش�ا=« �%�ورد� 
� رواqx0    � 2,ا �D^ �3,ایA دو دیx, در�x0ر/            ای> دو:9ن� دی, در�0ر/   

9x2 �x� /�x: ,xدش hxVح          2,ا� -رام�x ه�x    : الY. 2,ا و 1%�ن ا�*   ]          
 .+���,ه�� م`�9ل� را �0 ��4رت ن�د م�دم م�0,ان, ی�H از ان�Sن

ت9ان�x0 ,x   ی> ان�Sxن ا��x� *x م�x      � ه, و ای�ان�، ا    از دی,:�/ ان,ی��  :  ب
                  N~x� ل و�fxم ات�xم� �x0 <ی�x9زش و ت�xم- �ات��xد �x0    �� ��دن م�اح

  .ن�ی� -ی,  )ن�وان�( 2,ا 
� دوم ه�xI��x0 /�x: ،    � ه, و ای�ان� در ن9xDت در �x,/        ای> ن.�ی� 

 و راز� م 9xxV245رت ان�xxHر ن9xxDت ا��xxای��� از ��xxف راونxx,� م    
�xx0 اش�xxاق ه��xx5ن� از ��xxف     و :9xxV �xx0 /�xxرت ت��Sxx4 ن9xxDت    313

N3 ه��x�u از ایx> دو :�xو/ م�xH      .  ش,/ ا�*  +�را�0 و ا0> ��� ��0ن    
� اش�اق و ال%�م ن9Dد/Vان,ا .  
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   دو:9ن� ارزی��0 =9ان�>-2
  

» اش�xاق هx,و ای�ان�x   « و » ن9xDت ا��xای���    « �   اh�2ف دو ن.�ی�  
� ����xx�- ^xxن� و  در�xx0ر/ m�xx0 ی�xxد شxx�3 ^Dxx� ,xx,ایA دون.�ی�xx�  �xx در

  : =9ان�> :�دی,
Yس        :    ال,x9ن م�xم� �xو ای�ان,x:�[�x  » او���x « و » ودا« از ن.�x ه

��2�� <Hل� ,�Sنال%�م ال%� ه- ,ه� � ان,ی�� �Vح�Dن و م9ل�4ن دان��
, و از ن.�x ی%9xد ���xب             90د/ N3 ه��5 -ن   �Sxدث ه�xح �xس    ه,xم� ��xه

,ت�Sم =,ی\ 2,اون, هh� 9رات.  
اx0,� و  ) ی%9xد ( =9ان�> م,رج در ��^ م�x,س، از ن.�x� �xم��ن          :    ب

0� ن�S ا�* در 9Vرت� �� از ن.� ه,ی�ن �0 م�xور    �= ��e و ��Lت�m
 ,�Sه �S��0ون� ـ م�ل�%, ( زم�ن =�0� ن�S و ت���L و :�ه� وا1^ ال

`��ل� ش�ح ا9xVmل    و �D,ال�DIر م   81 ه, ص    1958� چ   م> م�9ل� 
� . ن) 102 و ��ا�1 ش�`� 9Vر� ��ال94اk, ص 576ال�S�X ص 

/�xxx5�ان� مxxx�و� �����xxx در �Xxxx� رج در,xxx� ت�����xxxت ای�ان�xxx م
��9�Iان�م�X� �/�5  .ه�� �

  
3-?  ه�� دور:� در دو م��� �3,ایA +�ه

,ر �x0 ای�xان ه�x دو از      ح���    Hxن �0 ی9ن�ن و ی9رش ا����� ه�Xم
ان�xIم :�+x*    ) ��ی�ن��ن، ی%9دی�ن، +�����ن  ( ه�� -رام�   و� �� م�*  ر

   ���ه�x� -ری�xی� و ��xم�       ه�� :9ن�x:9ن م�x*    و م�D19ت -م��ش 2,اش
 =�ن �9م  ازرو 2,اش��� در -ن ��^ م�,س ��        از ای> . را +�اه\ ��د  

  �xx�I9ن انxxuه� ،,xxم- ,xx3,ی �دh�xxن�،                   م�fxx9ن�، دیxx�=م� ،���Sxxم ��xxه
�x4انN -ذر�x3د م�xر        ن�x+ �x� �HSx-ورد/      21م�ن9� و ح�� او����     � �

�0ش,، ه�� ی� ن� م�نx,             م�) 379 -309( ا�~,ان در �%, ش�93ر دوم      
,،      » ت9xرات « ��/ اش�ا=� و ن�x م�نx,        ی�» ودا« �Sxه Wx�م �د,x�

  �xدر ه� ���� ایx�� <x^ دور:�x ا�x* و ت����xD از ت9ح��H�0       ,x 2,اش
  .ده,� را ن��ن م��,د� و اش�ا=

Yال    : A�x0     �x�Iان <xای �xت         <�x0 و �x0�e ان�xای ،��LxV ���x�- در �xه-
/,xxم- ,xxی> 3,ی�xx%ه�xx� م��xxن مh�xxد و ه�xxIت م�xxز دو  ان�xx� ,xx در �xx,/ال

ش�93ر، �9را، ن�D�f>، ه�� 1,�دول* ای�ان و روم و م��� دان��5/  
  ��xxش ان,ی�xxم�- ��xxVا �xxاز دو م�� �xxH�2/ یmا�xx0 9د/ وxx0 ان�xxحxxه ��

  .روده,و ای�ان� از ی�   �9 و ��م��ن از �9� دی�5 �0 ش��ر م�
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 9x04د/ ��x در 0�Dx� «        ,x = ی�x>   « م��� دوم ت��س ای> دو م�*       :    ب

  .ی�د 92اه, ش,N3 از ای> 
�:    ج�Iاز ان ��eن�م �0د/ دا���ن �ه�ی� ن�� در -ن زم�ن در ه��ن ه�

          ه�x ن�x� ن�9xدار 9x2�0رد و -م�x�ش دو           ش,/ ��x -ن   -���� ��LV در�*    
,  .ت�,ن -ری�ی� و ��م� �0ش

� ن�xم دارد ��x در �N�1�x1 «      /,x و دادی�ن�x    « ه�x      ی�H از -ن دا���xن    
� رخ داد/ ا�*     [%�رمV9در م �دhـ  4در =�ن » م�,����0ر« .  م�xه 

�� در از ای> دا���ن ی�xد ��xد/ و م�x> -ن را �xD            » احS> ال�����\ « در  
    *xx9د -ورد/ ا�xx2 ری��xxن   ( ت,xxچ ل� ��xxD�1 :796- 812�xxx�1ت� ، �

  ).580 -564ا90ال���\ �3ی,/ +�ر�� -ن از 
     
4-�,   ی�>، ��D و اش�اق ه

  ش,/ در                    ��زم�> ی�> �� A�3 از ا�hم �0 ن�م ��D ن�� ن�م�,/ م�
1�09 ش�D 1�ی�/    ��xDط �0زر:�xن�   � ��ب =�ار دارد و 0x,ر ارت      ��ح

و :�x0 /�x    ) ح���Dن( ه, و ای�ان �0 -+�ی�� 90د/، :�/ �0 د�* -+�ی����kن           
-رو، ای> ��9ر م��� AxX3 ان,ی��x       از ای> . ش,د�* ای�ان��ن ادار/ م�   

        �xر را م�x� 1�ی�/ 90د و ه��ن �Dو ای�ان� در ش ,��xد  ه�� اش�ا=� ه
��> در ش��xل ش�Dx 1�ی�x/ در AxX3 ا+�xHر         Sx�+  �� »  ,xت9ح�  �د,x� «

  . داد��م� ان�Iم م�
را در  » ��D«    م���ی* �L1ا+��ی� ای> ��9ر م��ن ه, و -+�ی��، ن�م          

� ن9ر ��9م ی��� در -ورد/         Dم��ن م�دم ش�D 1�ی�/، 9V �0رت ی� م
� ��xx� ،�Dxx م%�xx � زن�ش9xxی� م��xx� �xx1�xxH در ض�xx> ا+�Sxxن�9xx0د، ت�xx -ن
��>     ��3* م� Sx�+ ن     90د، �0 �3دش�/ ی%9د�xم��ن و ای�ان��x� ن�xدر م� �x� 

          ?xم�ن9� و دی�fن� شx%�ت داش��x و 9x2د ن��xن� از -م�x�ش دو +�ه
     /�x1�ی �Dxل ش��xم� ش�x� 9ب و�0   �x� \�x� ��xب ا�x*، م�x   -ری�ی� 1

م> از �9� م%� ����3ن ��9ر ��x0 �Dا�  « : :9ی,ه,ه, �0 �����ن م� 
 =�-ن 34ر� � م9��Dر/» 24 -22: 27ـ =�-ن م�I, ! امت9 ی��> -ورد/

ه�� �����D ��+�ن� ��x     در ��X0 از دا���ن   . ا�*» ��D« ن�� �0 ن�م    
�0�xx هxx,� و -رام�xx  ن��ی9xx5] �5�xxن�5 ت���xx^ و -م�xx�ش دو �xx%1ن  

 ,�،اh� «<0م�ن و ا�S0ل« و »  0> ی�.�نح�« ا�*، م�ن��   
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 » �f= �Lال �0���0�L،  » ال�ن   « �%�ورد�`xV ��x1»ش     �xر، ی�x�� 
      �xم /,xم�ن دی�%= ,ش9xد، ��x0 �xا� 9I�Sx1� ح���x* از ش�xق �x0          ی� [
-ن م�Sx+�ان،   : ه�ت� -ن دا���ن  A�0ش9ن, و در    �9� �eب رهS~�ر م�   

   ,�Sxی� ه�D� و �در ��xی�ن� �x0 م`�x +�زن�0�x��0 «     ,x « �  واژ/. ی�
   �xم �x�4: ن��S� �0 ،<ی�   /,xای �دارا �x� ,x9د     شx2 ن�xا=� زم�xاش �n9لxk

9xx0�xx9 مxx�e \Sxxو م��+��ی *xx9د/د/، در روح�ن�xxن� �xx0�� ت�xx�0در اد ،,xxان
 �xx0 �xx��� <xxای �xxم� ن�hxxا� »�Dxx� <xx0ا « *�fxxXش *xx�ت��xx�1 شxx,/ و �

�     » �xxD,ا� �Dxx� <xx0  « ا� ا+�Sxxن�xx�و ن �xxم� ^xx�� در �xx� ،�xx�+�: ار�xx=
-ی�x=�+ �x از :Sx��9*      . انx, داد/ه�� :��S��9 0,و نDS* م�x     ان,ی��

. ش9ن,ش���2 م�» ���k�Dن« �ری� مrاه^ ا�hم �0 ه�� ت,رو ن�� در ت
Sx��9* و  را ن��، �� ن�م ی� +�=��0�V «      �x« �  ش�ی, 9�0ان واژ/  : �

   �xم م��kاز ی%9دی* و م���ا �Dن      ت����xاز -ن �xی\ ن��x� ن-�x= و در ,x�0ش
, ت> از    . 9�3ن,� داد » ��k�D« �  ی�د ش,/، �0 واژ/   ] »   �4xV �xاه «  �x�

S��9* ) ص( م��ن م�دم م,ی� روز:�ر �D�L�3 ش�ی, 9�0ان ای��ن را:
رو� �Xx> ح�jxت       . انx, 92ان,، م�ن, حrی�x�� ،�4ر ی���x، ی�9x0 �xد/          

�x�9�م دارد، �x0 ی�x تx>     در �2�0 از 2��D  ) ع(���  : �90 �� Aه�ی
  *xا� �xx,ی> تx> از ن9xV <��SxX+��ن م`�xوف -�xeز ا�hxم ن�xx�        . ی�]

�xx2�0 د��ه�xx�  . انxx,داش��xxی�9xx0 �xxد/، ی9xx2 �xxد را �xx0 ی�xx> م9Sxxب       
 24 و 2448�  ش��ر/6ذری`� ( ان, داد/:����9 را �0 ی�> نDS* م�

��ن      ) 2287� ش��xxر/xx� ,xxض /�xx:زاد <xxم، ی�hxxری� ا��xxت �xxدر ��ا�
    �xو ا������� م �زی,               �xم �xادام �x2اوا <�xه� �xن ت��x9م�Hح �x� 9دx0-

 � ��xب � 1�09x و ش��xل� در ش�Dx 1�یA����    /�x دو ان,ی��x  . داش*
���D= 9رت ن�اعV �0 ت�Iاز ه N3 و A�3 /,� 9ب ی�ه�� ��ب 1

   در ن%�) ع(ه�� ���  ی�H از ن�م�2.و ش��ل در ت�ری� م`NH ا�*

                                                
داس���� ���	� اس� �� ���ر �ن را در » 
	� ����ن«  - 1

��ر ��ا)' داس��ن . ��%��	$#  اس�» "��!  	� « 14
��0س	/م ه�$ و 01دار �"	/ش دو -�ه�+ و دو ا�$)(� 3

. 3 ��ب اس�اه9  س�"� در �8ل 
�� 6/)�#ا)�ا�� )5' و "4

	�            « ?��?� <�	= -�وزا��� و "	�30، ���ر داس��ن 

را از رو3 داس��ن "س	ح� 
$ن �A$ زاه$ "س��5ن، » ����ن
 $���" »�Cزاق« و » ا?' س�E��5 و » ��$ا( » Fا?0 ��$ا

�� اس� 11 هـ ��5 در G�ن » ا�$Eس�Iم رخ داد#، س� ) $C�

). 346 و 329 ص �>1340 /1961	�N� =ر ���ر چ L�ان و 

�R�S 3د�ن« 3 ����� �	
 .  )�د 0Iاه$ 
$�30	/ در ص » 
2 - T 3: ن�Vس� �WS�" $	س �"X�. 
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  �ehDم�  74: 2ال���V �0           �0�x0 ،*xص ی�+�� ا��f�2م��ن -ن دو ا �
  �H0 �,ی��-م�� :�,زی%� �� ی�> را از م�ا�� ان� ت`f^ای>، :��4

� ح��A�x3 �x از ��xب               ش��د/ ن�در�* م�x    ��1م�xی�D= او �x5م ،,xن��ی
  .ش,ن را ن9Xا��� �0ش,

  
   ح�Iز ی�H از م�ا�� -م��ش دو ان,ی��-5
  

                <��Sx�+ <زم��x� ن دو�xی� در م��x�+ا�L1 �.ای> ��زم�> �� از ن    
   ��xxار دارد، ان,ی�xx= 9بxx� ت9ح�xx� ,xx,د� را از  از ش��xxل و ی�xx> از 1

ه�x� �0زر:�xن�   � ��روان9ح�, اش�ا=� را از 19ب �0 و����ش��ل و ت  
 �xxم *xx+دری� <xxد، از ای�xx�    ,xxت9ح� �xxدو :9ن �xxه <xxی\ ای�xx� ن-�xx= رو در  

� دیxx,/ مxx� (  �xx,د� و اش�xxا=� (xxروش �xx09دxxش .  �xx��+ ران�xxاز ی �xx2�0
� « ��xx� �xxD�L�3  �xx0 \�xx4: �xx از م9xxال� و ن�xx\ �0د:�xxن 90دنxx, و [�xxن  xxاه

�4xxV « ت�%xxش�xxم Nxx3 ،,�xxداش    *xx9مHار ح,xx+�� �xxD�L�3 گ�xxاز م 
ه�� :��Sx��9 و ت9ح�x, اش�xا=�        90د/ و �0 ان,ی��   ) ص(�2ن,ان م��,   

            yی,xح ,xش <xH90د �� 0`,ه� م� �داش��، ی� �9ر ����x�9    ت��ی: ��xه
,  .را 0,ی��ن نDS* ده

  
  )ص(� ت9ح�, �,د� N3 از م�گ �D�L�3  ��3وز� ان,ی��-6

0�xxx� » �4��xx�/,��xxx� �xxx اش�xxاف ��xxxب در انNxx3      <xxx�I از -ن  � «
�\ ح9Hم* �4�2 را رو� ��ر -ورد/، �2ن,ان �D�L�3 را ��ر ن%�دن,، �\            

��xxان,ی   /�xx1�ی �Dxxل ش��xxن ش�xxرام�- �xxH4ز ت�xx� �xx� �د,xx� ,xxت9ح� � �
  �xب م��           *x+ی� q�Sxم تhxا� *x9مHح �x0 9دx0.      ن در-�x= �=ا�xت اش�xی- 

��x دی�x1   /,x  � -نتx . � دوم اه��* =�ار :�+��، م��0��x 92انx,/ شx,         در�1
ه�x  و دی�x5ان مx,�� حrxف -ن   » ���xر� « -ی�ت ��x  ز ش9د ��S0ر� ا  م�

. � اش�ا=� و ت�ی%� داردان, 1�D� ����ن از =�-ن ��ی\ ش,/�0 و����
 -�x~%=1 :149ی�   ( اح�, ���ر� از ی�ران ام�م�ن ده\ و ی�زده\ ا�*          [ 

: ذری`�x   ( ن�xم دارد    » ال��xا-ت « از م��ل^ ���A0 ��     و ��S0ر�   ) 150
��ب« در ) 52: 17Xال �f+ «ص ح �229 -�1�327 ن9ر� ش,/  ن�

ه�  =�ن� م��ن :S��9*14ه�� از -ن N3 ن�� ی�H از اh�2ف    . ]ا�*
�           ) ش�`� و 9V+�  ( و م`��ل�   x� �xه^ دول�rx9 و مx� �xاز ی،   <�x�`ت 

  ه�:S��9*. م�H\ و م����0 ه��ن -ی�ت ت�ی%� و ت��D%� 90د/ ا�*
                                                

3 د�] ��	��C 3 اسXم، ��$ز)Z�S ،��Rه�)� در?�ر#درس  - 1

 .1979/ 1358"�/و��S 3	! \5$ ��� ����5 ـ چ دوم، 
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 -ی�ت اش�ا=� و ت�ی%� را م�H\ و -ی�ت �0 ��ه� �,د� و ت��D%� را           
, و ���ن NH� �0 ای> ان�Iم م�م����0 م��Sدادن,دان.  

  
> ��ب-7S��9�م ای�ان��ن و ت  ه� :
  

     در �� =�xن ن��SxX> ا�hxم، ��x ح9Hم�x0 *x د�x* اش�xاف ایhxت                     
�xxب م�xx�  rxxل، م��xxم��ن ش�xx� �xx��ه^ ر��xx= �xx4�2 ��xxار              9xx0د، 2,اش

���2 شx,    » ت9ح�, �,د� « :�+* و از ای> رو�      xم شhا� ��Vه^ اrم
* و xx���1*« و  xx� «   �xx%ی���Sxx��9 و ت: �xx��  ن�xxم :�+xx*، 2,اش
در ه�xxx� م�xxxدم �xxx� �xxx�eب �0�xxx ت9xxxد/��xxx%1 �xxxن» ت9ح�xxx, اش�xxxا=�« 

             ,x� رود �xات ت�x+ ق��xدر م �ه�x0 �x�  �x د��x� *xب       ( ��9ره�� وا=
��x در =�x-ن ��xی\ ن��x� �xمh         ر+*، �0 ای>  �0 ش��ر م�  ) 9د/ ش,/ 90د  :�

  .�0ش,، �0زه\ �2رج از ا�hم ش���2 ش, و 0,�* ن�م :�+*م`NH م�
  و م�xxDرز/ �xx0  » ت9ح�xx� ,xx,د� «    �xx0 ه��xx �9ش�xx0 �xx4�2 Axxا� ت�xxوی�    

� -�x0 و اx1,اد� م�xدم ��x0 ،     <��xز ه9x] \xن روح��x     »ت9ح�, اش�xا=�  « 
-�xx+ ن دو رود�xxم�  �xxز:�رت� م�xx� �=ا�xxاش ,xxت9ح� �xx0 ,xx� ا ت وrxx9د، لxx0

��xxس و ری�xxا� � �xxن ,xxی��� Aای,xx�3xx�   ,xx� در دو =�xxن اول ا�hxxم م�ن
 ه��xx0 �xx5  . . . م`��لhxxe ،�xxت ش�xx`� و 1م��xx�1ن، =xx,ری�ن، �xx��%1ن

�:9ن�x 2,اش���x   ایx> . � ت9ح�, اش�ا=� 3,ران ای> م�دم ن%�د/ شx,     زم�
� روح��x      ت�ی%� ه� [, م9ا+� ن{ �Vی]       x+م9ا <Hن ا�*، ل�-�= �

90د، و ه����x زی�x5�3 �xد -ن�xن          ه�� ��م� دم�� و L0,اد ن��     ح9Hم*
  .=�ار داش*

  
��9�م م�Dرز/-8: �4�2 �0 �  

<xxxxروش    �xxxx� ��xxxxIن اول ه�xxxx= �xxxx� اق در�xxxx� *Sxxxx��9+�xxxxHان :
   2،)م��ن 0�0� و ت�94Sن( ش�93ر، �9را ه�� 1,��0زم�ن,:�ن دان��5/

                                                
ه� �� a`� از "��Cـ� 
ـ�ق        S� ا)' -��G  ?	_?�ا0S 3^	ح    - 1

هـ�3 �ـ	'    ��"ـ� :  T. ن. د�S ��6 سـ�$ ?��Iسـ�� ?0د�ـ$       
�"$C" ت�cCEص33 ج ا . 

gس از Sس�e ��ب �	/ �?�5	" _��0I �5�� �(/د         » س0را«  - 2
�� و �	�5 ���� �`ـ�# دا
ـ�� در سـ$#            h �5	� را   i%ـ�g 3

��0س	/م اس? �"X� S $^س         #�`(�g 3 ?� �0رت�ـ�3   ه%��I '�
�	��ن 
	�	�ن ��خ ?j$اد "�       )g ��
. ?ـ0د ?j$اد -��E	� دا

          ،$�$	)� �? ��	�I �(�> �? س�� �G0%ن س����S �� �"�`ه�
اش "�	� �?�د، اس$�?�د و �	ـ= l])ـ'         ��دان س0را و ح0"�   

#��g  $0د�? ��	
 #��ا)(�ن ?�ا3 ره�)� از Sس�S e��ـ�ن       . 
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           <xو از ای ,�xار داش�x= �x4�2 ر��x+ �x9ار/ زیxه� ،,x90دن <�D�fح�ان، ن
Axxی� دان�:�xxن ن��xxای �رو �xxم �xx0�� \��xxن ح�xx0ز �xx0 را A9یxx2 ��xxه-

    �xxان �2ن,xx9د، از +�زنxx2 ن�xxم زم�xxام �xx0 �xx��4نXو م ,�xxن9ش /,xxش <��xxن 
  �D�L�3)م       ���ض� م ) ص�xن �x0 ،ن��xای ,xت�ی� <�+�x: از N3  و ،,  داش�

ر��xن�,ن,، ی�x ش�Dxن� در مISx,ه� AxX3      �0 م�xدم  م�x  » ح�Hم ام�jی� ا«
� ال9xD/، ص     D�415, ال�DIر م`��ل� م     ( ��دن,  م�kmد *�D257، ت� .(

» �ن�م�x= �xن9ن « ت9ان، در AX0 ح�9xق     ه� را م�  ا� از -ن ت���1   ن�9ن�
2N�xx » �روزی�xxن�xx50- »9ر، در:�xx/ ش��xxر�   <xx0 �xx�`م، �Hxxدر 3�ش   

 »�xxx�Dق »ذهhxxx2ی`�« ، در ا��xxxح ال�Dfxxxد» م�xxx0 م�xxxن را ن- ,xxx. و م�ن
ه� �� در -ن روز:�ر ن9ش�� ش,/ و �0 ام�م�xن ش�x`�        �2�0 از -ن 1�و/   

�     « ��ض� ش,/ 9x0د، x`0,ه� �x0 ن�xم           xVا ,xV ر�x%] «      و در /,xش /,xن�م�
 �xxxx�9�Iر م�xxxx%] �`�xxxxش yی,xxxxح � : »�+�xxxx�« ، » xxxx�ی m <xxxxم�j« ،  

  ).167ـ 125: 2ذری`� ( ت,وی> :�دی, » �fرDا��« ، »ت%rی^« 
,:�ن Sxxxxن9ی     »�xxxxVا ,xxxxV ر�xxxx%] « ن�xxxxن ه��:,xxxxاز �0زم�ن ��xxxxX0

��      ه�� ی�د ش,/ م�   دان��5/�x� 90دن, �� زن,:�ن� ن9ی> زی�    �x0 ب�x� �
ای�xxxن از دیxxx+�� �xxx���� /�:,xxx,ار . -�xxxeز ��xxxد/ 90دنxxx,» م9xxxال�« ن�xxxم 

  �Xو م �D�L�3 زن,ان�+     /,xای �x.و از ن ,x90دن �x4�2 *x9مHح Yل  �9ژx9لk
��xxار ان,ی,xx+��  ,xxض �xx0 و �xx%ی�ه�xx� هxx,و ای�ان�xx، ت9ح�xx, اش�xxا=� ت

  .م`��,ادت ��م� ت��D%� 90دن,

                                                                                                    
      	G 3�	3 ?س�سmن، ?� ره�	و ���س �G0%د#، ?� س�ل    س��م ��

450           ���I �ن "ص�	د# ?� ��م -� 5�� �jEس� را ا��� �-XI 
�ح و رام    ) سـ�ل ح0ادث �aن : ا?' اN	� 0I ) .ا�$�$�Eا?ـ0ا

       �"�� ،��-�� ���I �3 "ص���I دار ا)(�ن از�هـ�3 داد و    س

ــ	�از3   
 Fــ� ا ــ�ن و3 وه� ــ$# "	 
 $�ــ ــ� ) 470م ( س دا�
�Aپ 
ـ$#،   » "0)$)�3  س	�#« ا���	�	�ن -� �5 "ص� �� در      

gــس از Sــس�q eــ$د . دهــ$��0ســ	/م ا)ــ(�ن را �ــ(�ن "ــ�
�ـ(	�� �ـ�د#    س�G0%	�ن و ���س	�ن ?� ?j$اد، ��ده� �Cـ9       

  �Z
?ـ�  » سـ0را «  هـ در �/د)Vـ�      485را در س�ل    » ح��« 

  $��I0ت چ   ( س�G�( ان$��Eا i%�"4 (  ـ�#   و از �ن�» ح�ـ� « 

��د)$     r	)S /��" )  ��	)Eم اXت ا��C�  .  ن�G7198 و 8 ص (
���I i$ان ���5 
	��      در س$# �3 و در س$#  » �ل  �ووس « 3 ه

از a	' ��دان سـ0را در ح�ـ� ?	ـ�ون          » �1« ه(���I i$ان   

را از  » 3 سـ	�ر#  "$رسـ� » « 726م  « 3 ح��   �X"�. ا�$�"$#
3 در?ـ�ر sـ�زا�� "ـ4ه9       �6 ?� ح��� �ورد و ?� وسـ	��       �ن

��ح9 ) 826م  ( » 3س	0ر« -�^= "C$اد   . )S	r را ر�	� داد   
�س	� S »ن�-��E/ ?$ان» ��/ ا	�6 �س�� دارد�      . 
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9-��S��9   �2�0 از ا9Vل :
  

9x0د ��x م��xن م�xدم 9x0م� :9k       *Sx��9لnی� ��Sx0ر م�x       م�Sی� ای,/ 
  :�[� در .  ت�ز/ وارد از V��ا م9رد اh�2ف 90دای�ان و ح�Hم ��ب

*Sxx��9� م�Sxxی� ات�xx4ق ن.�xx ن9xxDد، ول�xx ه�xx ن�xx� در ه��xxم��xxن 9xx2د :
�=�+     , ی�د ��دی\ ���A�0 در م�Sی� زی�xی> ات�x4ق ن.�x        7ه�ی� �� در 0
  :داش�,م�

  
W�+ ـ دوام *SXن  

� xx2,ا ه���xx�+ ��xxض 9xx0د/ و 92اه9xx0 ,xxد      xxVا <xxای �xxD� �xx0    .      ؛Nxx3              
.    

     Yxxxال :   *xxxا� �,xxx0و ا �xxxازل *xxxا ا�,xxx2 W�xxx+ �xxx� ن�xxx%1 . ن��xxxای  
� N���xx3 ا�xxDzت م�xx1( �xxودان�xx%1 �5ن( xxدل� /,xxIه �xx0 را ,xxب  1.��دن :

     q09ا       ( و91د را�x�3 ،^x�:W�x+  /�x ا�Nx3 ،*x ه�xD�L�3 (     ��x، ام�xم، =
  *I9اه, م�ن,     زم�> از حXو        . �2ل� ن��ن,/ و ن �xVا <xای �x4�2 *9مHح

  ای��ن �0 ای> *زی�ا �� در��� h2+. ش��د-ن را ��4 م�� ���Iدو ن
         �Dاز م�گ ��3م N3 �� دور/) ص(�3ی� ا��9ار 90د     Nx3 *xت ا���+ �

+��ت qx�e ا�x2 *x,ا م�xدم را          : :�4,ه� م� :S��9*. �0ی, �4��2 :�ی,  
,+�ام9ش ن���.  

  
Y�  دوم ـ �,ل و ل

� �%> ای�ان�    V�0 ی� ا�0     :   �x1 دان�xاز ی    �x1 <م�xو از اه ،�x%م
 Yxxال ،Nxx3 ,xxن��ی  <�xx� :    }Xxxش �xx0 �xxن�، ی,xxن�ش �ر�xx� �xx0 ن دادن�xxم�+

  . ن�ت9ان، ی� �0 ��ر� ن�ش�یS* ��\ ا�* و از 2,ا ن��ی,
 را ه�x5م  )ام�xم (» � +�ض��x  م,ی�x « �0 2,ا وا1^ ا�* �� ریN�x        : ب

دارد، ت�x   » م`9fxم « از 2��x    � ایx�د�    � +�x0   /�x و����x    ،ال��� د��9ر 
  . ت�Dه� ن�5ای,��1م`� 0

                                                
1 - ��0 X-0اu� س���g  )410- 585ا�� ) م�ن ا)�	از زروا�

 i($� '?0د# اس� ا? �vw�v" )=���� )254: چ -�0G چ (  و

-زروان(  او را w�G= ?� ده� 3125 ��30 ص S�xE89 (�R�ت 
 ه	%$# دE	g =���س را �� و �� دE	= از. ا�$0Iا�$#) ��ا

اسح�ق ح�	' ?� ��?� S��R ��د# اس�، ��$اE��yن ?$و3 در        

 �Aپ ��د# 34 -42ص: 1ج» ا|-X �0	}# ا�N$z ��$ ا�E�ب«

 ).20 -19 ص 11?�$ : ن T. ( اس�
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[D= و <S9م ـ ح�    
9xx� وا=`�xx* دارد z 9لxxVا �xxD� �,xx0 و �xxHن�    . �xx� �xx��� �xx0 ن�Sxxان 

�   در ان��xxxXب ه�xxx ی�xxx م�xxx�Xر و -زاد ا�xxx* و ایxxx> ا�xxx��2ر  دارد،xxxدل�
رت� �� مrه^ ر��� �� در 9V. اh2=� و =�ن9ن� او ا�*م9�Sل�* 
و . دانx, ,ا را �D1ر، ��,، +`�xل م�ی��xء م�x         2: دم�� و L0,اد   ح��\، در 

  .ش��دان�Sن را  م9DIر و -ل* +`� م�
  

  [%�رم ـ م��+��یS\ و روح�ن�*
,، م�x4ه�\ mه9xت و �x%1ن                                x� رود �xات ت�x+ ق�xدر ش <��x� م�دم  

          م�9Hت و روح ان�Sن� و ���4 و �3داش -�2ت را روح�ن� و م��+��ی�
  �x9ر مfxت ,xxدن�� ) xVاX9ی� اxx0<   و �9ی�xxI9ب هxI�ال� Y�xx� و ��x�

     ��9� ��fم 92ا�1 ن�Iز و ان�e- (      ^هrxب و م�� �م و �4�2�Hام� ح
  .��ده� را م�د� و ��D`� +�ض م�� ای>ه� ه��ر��� �� -ن

 اmه�xx در ان�Sxxن ا�xx*، و هNxx� �xx دان�xxت� ا�xx1 *xx�ء    xx1�ء،    روح
   A�0 ه� در اوmت� ا�*، ا »�� م�xدم  ا��x\ ه��x  » � +�ض��ری�N م,ی

         A�x0 در او �xهmء ا�x1 ا�* [9ن        *xان ا��x5از دی �xرا�0 ( ت�x+ (  �xام
زی�xا  . ش��xدن, ه� را ��x4 م�x   �9اد 90دن, ای> ن.�ی�   ح�Hم ��ب ��  �0    

  .ل�زان�,�� ت�ج و ت���Xن را م�
  

,�Iم ا� =�-ن مh� ـ ح�دث 90دن \I3.  
    ,  . 0,ان اش�رت ر+*9ص 2 =9ان�> �� در 0
  

  � ����� در ح9Hم* ����ن� و ح9Hم* �4S�+ �4�2ـ10
,ری�    ا9Vل ی�د ش,/ در دان��5/Hا� �9را و ،ه�� ،<�D�fح�ان، ن 

�,� ����� ح9Hم* 9x2د را   ����ن��ن +��4S . ش,ش�93ر ت,ریN م�  1
دیx,، و �x0 اد��x�     �3دش�/ از �9د�� ت`��x\ م�x     .�0 -ن ا��9ار ��د/ 90دن,    

 <�e+�/« درو�ای�د �ه� و ر �2ن9اد/د» mاش 92د را از ن.� 1�ء ا
ن9xD/  «  ش%����ن� از ای> م��xم �x0      .ش��ددانA �0ت� از دی�5 م�دم م�     

ت���1 +�ر�� ) 240: 1م�� و ن�� ( ت`��D ��د/ ا�* » ال�4سم��9 
�  .h1ل� ن�ی

� �x54��2ن ام�xHن        � اول ی9رش ��xب، �x0          در دو �,/  x���9xاد� م
 <�eدرو �ن��ن را ن�� از ای��ن ��^ ��د/ 90د و ا���4د/ از اد������  
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� و ت9ان�ی� م�   ه�� ن�م�Dد/ زم  �0 م9ال� و �0زم�ن,:�ن دان��5/    �  �x� داد
       /,x� ^fxe را �x�1ه ��4�2     �xD�L�3 ,��xان دان,xاز +�زن *x9مHح �

� اول             xVا ^x19م �x0 �x� ا�x���0ن,، زی ) W�x+ رم  ) دوام�x%] �xVو ا   
                ح���x �0یx, دارا� ن9xر م��x,�         » � +�ض��x  م,ی�« ، ری�N   )�*روح�ن( 
   .ن9Xاه, 90د) ص(�0ش,، و ای> 1� در +�زن,ان م��, ) � ای�د�+�/( 
     �xxxVا   »W�xxx+ ن را     » دوام�xxx54��2 *xxx9مHح *xxxن9ن��= �xxx%ن�xxx ت

�xx�9  مH�xxن� م�Sxx+ا �xxH�0 ،9دxx9ران�xxت �وارد  ت �xx� ن را�xx%1 *xx��2 �
xxم شhxxا� *xx�  �xx0 ،9دxx0 �xx�+�: �xx1 �xx4�2 �Dهrxxم *xx���� ن���xx�3 در ،/,

� داد، و +��4Sx و �1ودان�5 1%�ن �x0 �0د م�x     » ازل�* +�W « �  ن.�ی�
�xxل م�xxن را م��ل��xx9م�Hح �xx����  م�xxت� �xx0 �xx4�2 �رو <xxد، و از ای�xx�

�I و  زن,/ �0ن��و،Hان9اع ����ر و ش ,  .�9ز� �0 -ن �0 م����0 �3دا�2
  

  ��ـ =�\ �0 �1� ش��11
هhxe �x0 �xف ر+�9x0 �xد، �x4�2         � �9م �� ش���� ��ب        در -�eز �,/  

               �x�Hت �xی �xم� ای�انhx��9�م ا�                   :�x/  92ا��, �0 �1� -ن، در �0ا�0 :
 9kلnی� �S0زن,، ای��ن در ای> را/ از �S3 ��9ه�x� ��xی�ن� 9x2د              ای,/

 �xxه� �xx��ت �xx0 /د�xx� /�4د�xا�*xx4ل�Xم ��4 �xx� ن��xx� ��xxه �xx0 ،�4Sxx�+ �xx0
  .� م��ء ار��9 د�* زدن,� +��4Sن��9 ت���1

  )              ن�9x� (ا� ت�xل�Y ی���x� :�ام�ت��x     م��ل�x 18�     م�hً ای��ن ر��xل�  
 م در رد 9x0 ��2�x� N���x3 �x0د، �x0�� �x0       529ی%9د� را �� �0 ��ل    
��Hن�ت���1 ��دن, ت� ت�S+ا �ت9را:�ه� �0ا ���2* 1%�ن و �0ض, ت �

ی��� در ایx>    . و �1ودان�5 1%�ن �0ش,   » ازل�* +�W « � ای�ان�   ن.�ی�
) ش�xxی, زروان��xxن( N���xx3 را هxx\ مrxxه^ ��Sxx0ر� از ای�ان��xxن   ،ر��xxل�

 ��xر ی���x در ایx>        .)1958: 27. ��0ون�، م�ل�%x, چ هx,     (ش��د/ ا�*   
� ای�ان�      Vدن ا�� �90د �N���x3 �x -ن را     » ازل�* +�W « ر��ل� ��0

 �  ). ح�ش��17 ص←(��د/ ا�* 0�z* م��0 ه�I,/ دل�
ه�� شD%�« ش%����ن� ه�* دل�� از ه�I,/ دل�� N���3 را �0 ن�م               

� چ در ح�ش��x  ( -ورد/ ا�*  » N���3 در �1ودان�5 1%�ن   x�و ن �� م�
»               =�SDت« م��دام�د در ). 359 -350، چ +�ر��  81 -78: 3ا0> ح�م   

)    �� -ورد/ ا�x*  ه� ه��ن) 273 -271چ م� :�x9رت ُن� دل�V �0 را .
� ا���ق 0> حD�   <�x,ال�ح��ن 0,و� ن�� ُن� دل�� N���3 را از ت���1        

, ال`�ب     ( در ���ب   � �z,�9ن�� ال��h+42 -34: 1ا (      �x� /د�x� پ�x]
� ش%����xxن� +�xxق دارد  xxن� �xx0 ��,xxان   .   \�H�xx9ف و مSxx��+ 9نxxم�� <xx0ا

   ی���� ن�9� �0 �9ده�� [9ن ا��,mل: :9ی,م�) 602 -530(ی%9د� 
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 �xxب ( م�xx� ن و�xxی%9دی�xxه (�xxم    �xx0 ان را,��xxب دان�xx� ن�xx54��2 9دxx0
ه�x�+�: �xر ��hx� \xم شx,ن,          ول� م����4xن� ��xب    . داش�, � -ن وا  ت���1

�ن]  Sxم ��      /,xل9ث ش�xz ر�x]ن د����     �xم �xول ,xن ( 90دن�xی%9دی (   �x0 �x1
دmل�x ال��k�xی> چ، ح�Sx> ات�x�،     ( ی\ ا�Dzت 2,ا و م`I�ات ن��ز� نx,ار     

xx�3,ا ا��xx� *xx ن�xxراح�� اxx0> م��9xxن از ��xx\  ) 185 ص1974ا���xxن9Dل 
�xxD1 ،���Sxxل9ث م�xxz م� وhxxم ا�hxx� و �xxو ای�ان,xx��Sxx��9 ه: ��xxه

^�Hی%� ای> م�  .�0ش,ه� م�ت
x,:�ن +��4Sx از م��x��Hن                                  0,و� �x0 در���x ن��xن داد/ ا��x� *x رد�

 [9xxن e�ال�xx، ا90ال�xx��Dت ی%9xxد�، ش%����xxن� ه��xx از ی���xx�    ا�hxxم
ا� ��xx در رد م��xx��Hن ا9xx0ال�xx�2 ��Xر در م��ل�xx. انxx,ن�9xx� م�9xx0 �z�xxد/

xx��xxو دل� ��xxن�5ش �� ��xxد/ �xx0ر/ه�xx� -ن�xxن را درxx��0 ن�xx%1 وث,xxح �
�ن م����Hن �   ::9ی,م�X� �0 *DSن �9�ن ����ن ی�X� *xدر� �-

� ا90ال��X ��2ر چ، �xD,ال�ح��ن x0,و� در         �م��ل ( ر�,ت� �0 ن.� م�   
,ال`�ب« � �z,�9ن�� ال��h+m246: 1» ا.(  
S��9* م�Dرز/     : �  ��xای�ان ���� ان,ی �ه�    �x-رام �د,x� ,xت9ح� �

      Aاو، �0 �9ش �ه�� ا9x0ال�x�2 ��Xر   ی���� ن�9� ی%9د� و ��3وان �
�x1 ن��fx   �2\ ن�xH�0 ،,�x 92ا     ) 428 -370(  ���و ا0> ) 440 -331(

 �xx�9�)597- 672 (�xxرا م � �xx� \�xxه�xx در د+�xxع از :�xx�9�م  ��xxب�0
 <xx0را�0 و ا�xx+ �xx��0 و رد ��xxی���xxن�    �xxX+ ،�xxHم� <xx0ا ،�xxال�e ��xxه

  *xxا� ��xxن�5ش ��xx%0، ا�راز .   /,xx� �xxت A���xx� <xxای �11  ,xx%� ـ درxxه
-را در ا�Dzت ن.�ی�» =�SDت« ) 1041م (94V� ادام� ی�+�� م��دام�د 

    W�+ ای�ان� �م   ���Sاز   » �1ودان�5 1%�ن« �� م �xول ،��xا�* ن�5ش
   �ا�Dzت ح,وث ده��   « زد:�ن �9ان ��ر 92یA را      ت�س ���ن و �

دانx, حx,وث ده�x� ه��xن     � مx  در 9Vرت� �� ه��   . ن%�د/ ا�* » 1%�ن
  .ازل�* زم�ن� ا�*

�0ا� ) 1125م ( N3 از م�گ م��دام�د، -=� ��1ل 92ان�Sر� +���      
� و 94V       �x2�0� �� م�   ��دن ش�/ راض�x� ن�xن����� �92ا�* �0ا

 �� �x0 حx,وث      زد/ش�`��ن �xی, �� م� ش�`��ن ن�� =�ی��0 <�� ای�ان [
    ،��xxxد ن�5ش�xxxدام �xxx0 در رد �ر�xxx�4: �xxxم��0ن �xxx� Nxxx3 ،\��Sxxxن ه�xxx%1  

�N~x مhx    . را ���x,ت� واx1^ اmذ��xن 92انx,        » ح,وث زم�ن� �x%1ن   « 
در د+�ع از م��دام�xد ن�5ش��x،   ا�  ر��ل�) 1173م  (ا������ 92ا91ی�   

    *S��9 حx,وث زم�xن�     «را ا�Dzت و    » ح,وث ده�� « ه�9uن ی� :
  ن�م�xx,/ » ا0��xxل ال�م�xxن ال�9ه9xxم«  ر��xxل� را ،ن�9xxد/را ان�xxHر » �xx%1ن

  � � 92ا91ی� در ����X0ن�� ای> ����u0ن�XS) 68: 1ذری`� ( 
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و ا�x�2ًا   . انx, را �0 م> ل�Yx +�م9xد/      م���� در =\ ا�* و +��9~� -ن        
�xx0 �9شAxx ا���xxد 0�ر:9xxار �hxx1 ,�xxل الxx,ی> -ش���xxن� در �xx%] ,xx�1رم     

 1357در دان�5�x/ م�x� ,%�xل    » م��DXت� از-�zر ح��H� ال%� ای�xان    «
  . [�پ و م��� ش,291 -235خ ص 

<xxل�    در ای�Sxxم ,xxی�Dن �xx1 ا�xxد زی�xx� 9شxxرا +�ام *�DSxxن � : YxxV �xxن
�+�را�0، ا0> ��    *S��990دن,، و ن� ه� م�، 92ا�1، دام�د، ش,ی,ت�ی> :

   �ت�xی>  e�ال�، 0> م��X+ ،�H راز�، ا�%0���x= ،�       : ای��نYV م��0
               �x5ن� و دی�xی> ��م,xن� و ح��,ال��SxI� ا90ی`�9ب �H�0 ،,�Sن ه���

<xx0را�0 و ا�xx+ ،���`�xxان ا�,��xxدان�xxم ���xx= �xx� را ��xx� دن, و��xxش
  xx9ن ت���xxu�2 ه��xxی�ن� م���xx=   YxxV ن��Sxx0�� �ا��xxV ن�xx�0و وه� �

  .ن�م,e�ال� ـ ا0%�� را ن�� ��0� را+�j و �2m�0/ م��, م�
  

12�4S�+ �0 *DSاش�ا=��ن ن ��0,0 ^D� م��ءـ �  
� �X> از =�ن �9م �� �x54��2ن ��xب Nx3 از                �0ز :�دی\ �0 دن�Dل�   

> م`��ل� « �1ن��> ��دن   S» ت   ��4 « �0 �1�� <S�4» تS�+   ء��xم �
 -ن را ه�9xxuن ،9ن�xxن را 9xxV �xx0رت ��hxx� \xxم �D���xx3ن -ن =�xxار داد/ ی

ت�زی�ن� �0 د�* +��%�ن در�0ر دادنx,، ت�x0 �xا� د+�xع از +��xی�ت مrxه^               
� �0 ��ر �0ن,�.  

*xx�� از �xxHن را ی�xx�1ی <�xx9ان ه�xx�0 ,ی�xxو ش    *Xxx� ��0,xx0 ن- ��xxه
*S��9:   �4S�+ �0 *DSد   ه� ن��xی9ن�ن ش �ن  . - �xن    ت�x= در �x� �x1  \�x4ه

��ر را م��\�  ::9ی,م� �0
  ت� دارم ز +�� +�4S*�1 �0 ح� م`�+*        دو�*   ��ف ��4 ای>

  
     �x�1ت� �x0 او �xxادران م`��ل�x0 و �x��D� م9ن�xم                   *��xxء و ر���xم �

    *Sxx��9ه�xx� �2د:�xxا�               دادن مrxxه^ م`��لDxx� ،�xx^ هV \xx,اشxx,ن :
��ن ��x� �4�xب       x� �0 2*     ای�ان��x� \اه�x+ را  .                       ،,x`0 �x0 ری��xت <xار ای

 »*S��9 در�1 اh�2ف م��ن ای��xن      ��180  �0 -ن » ����4ن« و  » ه�:
           �4Sx�+ و �xم`��ل �x0دو در �0ا �x90د، ه     ,xدر ایx>  . � م��xء، =�xار :�+�

        �4S�+ ه^ وr�0 م ��Hم`��ل� �0 ت �دور/ �4�2  *S��9ه�� � م��ء، :
�        » ����4ن« دی>، و   م زن,ی�، �0  ای�ان� را �0 ن�   xD��xب م�نx, اح�x, ح

� �x� �x0ل           x�9م� �را �0 �9دت� �ت�        332م�وز�x+و �2ا �9�xم ح�xن �x0 
  . ��09,ن,م�
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   �3,ایA اش`��ـ13
    *S��9: Aه�� م���Sن N3 از م�xگ م�xم9ن         �9دت�� ����4ن و وا�

, ��ل A�x0 نr5ش�x� *x در ��xل             218در  ] 332        <�Sxن� *xXت �x0 �x0 
         *xد� �x0 ر�x� /ر�x0دو ،�DxVن� ����4�x�  ،��xن ا+��xد، ش�x`�    �4��2 م��9

�، ه�9xxx� . �xxxز� از ن�xxxe- 9xxxز شxxx,   ه����xxx و ���xxxب xxx�9م�  �xxxن�� �
*S��9از ه�� م`��ل� را �� او را �0 تX* ر��ن�,/ 90دن,، و �2�0 :

�x2�0 ،/,x را ز               H+ان ا,xن�� ر��,/ 90دن, �0 زن �ن�ن �0 م��م وزی�-  �xی
�H0 �I*، و �2�0 در �x0 در و 3%�xن شx,ن,            Hش .      ��xره�� Nx3 از -ن

ت�ی> ����4ن �~�د/   ��ه� �0 د�* =��:�ا   وmی�ت �0 1� �2ا��ن و -ل     
� �x� �x0ل       . ش,x�9��236      <�xا ح,%xش ,�x� �xD= )ع (    �x� �xی> 0%�ن,x0 ،را

*S��9� ت9fxی� ام�م�xن ��xد/ و ه��ن�X�0 ,xن�x         �1 را ه��x,/   ه� -ن :
 ه��ن, �1ن����ن وه�0�x او در روز:�xر م�x، ه��x را وی�xان                        ان,،����2

 *Sxx0 �ورز��xx� ب- �xx0 /د�xx� .�5ای�Sxx3وا   �xx0 ,xx] �xxه ،�xx�9م� ��xxه
� ��دات ���4 را، �� �x0    �1م`� زی�ن ��S0ر زد، ل�H> ن�9انS*، م�د/      

�xH�0 ،,x +�ایx,              ��ل� د�* ح9Hم* ��  � /,xم`��ل� د+> ش,/ 90د زن �
ن�� داش*، از م��ن �2د:�ای�ن م���Sن ای�ان، ��x مx> در ایx>              .وارون�

  ن�xم\، در xL0,اد، ن�90��xر و ت�مrx      م�x » ه�x� م���Sxن   :Sx��9* « م��ل  
, دان��, +�ر�� ز�0ن ���0) م�ورا� ن%� ( ] �� �� ,���2�0 Nن9ی

A�0 ت> ای��ن ش%�ت�,  :ت� ی�+�
1- S3 ��� ��`اش� �  .در L0,اد) 324 -260( ا�����
 .در ن���90ر) 255م (ام� م��, ���SIن� �ّ� -2

 .در +�ارود) 279 -209(ت�مr� م��,  -3

I\ از ��xxف ���4�xxن � ��xx:/,xxا، ت�xx ن���xx   ای�xx� <xx تxx> اhxxVح  xx3 �
-:�ار، را+�jx، م��x, 92انx,/ م�x        �4��2 م��ود 90د/ �0 �9ان 0,�*     

          92ا�1 ن.�م ال��� �N3 ��9 از ت���N ن.�م�� xL0,اد ن��SxX>         .ش,ن,
  را ر���* داد/، دو مrه^ دی�5 �0 +�ام9ش� �~�د/        ) اش`�� ( مrه^

  .ش, و ام�وز مrه^ ر��� ت��م ���ن ا�*
  /,xx�� Axxح  ن�hxxVا �-ن    �9xx5�4: ��xx1 �:�ای�xxن -ن 9xx0د ��xx م�Sxxی

, �x�0ن ��xد/، م`��ل��xن A�x3 از            Sx3 �4�x� �x� ���x4ال �x0 روز:�ر را
، را+�j، م��9I، و 92د را :�ارم��9� را �D0د  دش�م :�+��، 0,�*

 �ن��x  از �9� د:�، ای��xن ه��xن ال�x4ظ ��4�x      . ���4 ن�م�,ن,  م���Sن �
   �xx9ن: �xx0 �xx��� �9اxx��از م <�xx��� �xx0 را �xxم ��Sxx4ت �ا  �xx0 �xx� ,xxدن��

  � م`��ل� ن�دی� ش9د و �0ا� م�دم �2د:�ا� ای�ان =�0� 92ا���
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  . r3ی�ش �0ش, ] �� از م�Sی�� �� �1� :95�4 90د و دیx,:�/     , ن�9ن ای
  :ه� ی� از �� :�و/

Yی� =�ان ��ی\ و =9ان�> =,ی\       :     ال- )  �,x0وث و              ) ازل�، ا,xح �xی *xا�
    �9ض ش,ن�؟
 �4�xxx� �xxx��3 :  �xxxم`��ل *xxxا� �,xxx0و ا �xxxی\ و ازل,xxx= :               و *xxxدث ا��xxxح

    .دم ح�دث ا�*ن�د 2,ا، =,ی\ و ن�د م�: :�اتr3 ���Lی�، ���3 اhVح
  -ی� حS> و =D] ���� ا�*، ی� ش���؟:     ب

  !���� ا�*: ���3 م`��ل�! ش��� ا�*:     ���3 ���4
 hVش�ع 92ب و 0, را م`�> م�: :�اح    ���3 ا    ,x� ن�x� م�نx�� ،,�
,ش�ع حH\ م��.  

  
  ن��� �����Dن در �0ا�0 :S��9\ـ ��^14

      9�2ن*: �x� ���9��4ن م��� �ه� *Sx��9   <�x0 �xای�ان ��xی>  ه�x%           ال
  *Sxx��9: ADxxه�xx� تxx,رو و ن��D�xxXن  را �xx� �xx0ه� �xx2م9ش ��xxد، 1

 ت�xx�= �xxم ه�xx م%xx\ داشxx*، و از -ن �2�xx3ا��xxن و =�ام���xxن ��xx+9 را در 
را 3,ی, -ورد ��x ت�xج   ) 270 -255(92ن�> ���ه~���9ن �f0/ ـ اه9از   

 xL0,اد را �x0 �x0زن�5�        و تX* ��ب را �x0 ل�xز/ در -ورد، و �x54��2ن            
�LxxV *xxD�eا� ام�xxم دوازدهxx\ در ��xxل   . وادار ��xxدY�xx�  ��xx��3 در

 ش�`��ن دوازد/ ام�م� 329 و  ا�hم �D� *D�eا� ای��ن در ��ل          260
ه�� 0�رگ �eب را از ل�S* ���/ دش��ن ����D در-ورد/، �0 �2ن,ان

           xی�ا شrx3 ن- ��S��9,/ و ای�ان �� ا�hم را از -�eز ��ر 9V �0رت :
                �xزت داد ت�x1ا ،,xد/ 90دن�x� �492د را ح �د�f�=م��م�ت ا�����1 و ا

 �.  ه�� دول* �L0 ���D,اد در ح, وزی�x و د�x�0 ش��x* 91یx,             در ���0
د�xxx�0�، -ل زارر/، و �xxx�=�0ن در                  +�ا����xxxن در وزارت، ن�xxx��X09ن در

��xxن در     ��1�xx,ی�ن در +��ه�xx�=�0 ،*xxxن، ����xxxن و ی� ،yی,xxح     *xxxروای
y2*                         ه�، م��م ح,ی�xش �ا�x0 رگ�x0 ت��x4و ت�ل� ,xاح�از ��دن ,ه�ی� �0

و م���xx�� ,xx م9حxx,  » �2نxx,ان ن�xxD� »��X09xxس ا=�xxDل : ه�xxایxx> �2نxx,ان
� �x0         1400 �0 ��ل    242ا0��� در ص    �Sxل� حh1 , رض���ق و م

� �2ن,ان زرار/ ن�5ش�,  ه� ی� ����0 در�0ر/356ق ص ��1411ل 
��X0,0ن� دو ���xب ا�x0 �x�2 ز�x0ن ���x0 ا�x* و ن��x0 �xا� �2نx,ان                     ��  

   A�xx3 در �9xxث ارم,xx�م ��xx=- �xx=�0 ر�xx�4: »<xx���م «  <xxو ای ،�xx=�0
�0 ام�, روز� �� �0ا� ه�ی� . � ای�ج دارمن�م�ن�[��، م��ل� در ارج

� دادن �x0 -یx3 <�x,ران م�x               از ای> �2ن,ان  Hx�5ف در شxش ���zه�  �� ت�
  � �9ت�/ ه� ی� ازن�م�زن,:�. � ت����� 3,ی, -ی,ان,، ���0داش��
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  و) 280م (�0=� : ش��� ش�`�له� در 3� ���ب ر�1ای> �2ن,ان ا+�اد

 �xxx�9�)380- 460 ( �xxxش�Iو ن) 450م ( �xxx��� �ی��jxxxe و �xxx:) م
411 (��9�Iه� ی� 1,ا، و ه��5 �0 ه\ در م AX3 ی� [�پ و�~%= �

  .ش,/ ا�*
  

  � م��ءـ :S��9\ در زی� �3د/15
           �xن� �x� �xن ن��xاز �2د:�ای �x5وه� دی�:         ̂ x�� �x0 ,�x92ا�   ���xن

اش`�� ت> ده, �0ا� ا���4د/ از ح��ی�x4�2 �x���� *x د��x0 *x م�xن9ر                 
 دی�5� زدن,، �x0 Nx3 م.9xر ا��4�xد/ از م9fxن�* مrxه�x� �D م�xم9ن                   

 �4Sxx�+ �xx0 Aن���xxو �1ن �xx��D�/ن داد�xxی9ن �k��xxم �ن �D���xx3 و -ن را 
� دول��xxxx ا�hxxxxم ��xxxxد/ 90دنxxxx,، :�وه�xxxx از �2د:�ای�xxxxن           xxxx� ^هrxxxxم

و ای�ان� 92د را �0 ن�م ��X0 از +��4S م��ء و  ه�� اش�ا=� ه,ان,ی��
,xxxزدن �xxx1 ،9�xxxت ار��xxxر  . ن.�ی�xxxz- از �ر��Sxxx0 ,xxx`0 �xxx0 ری��xxxاز -ن ت

           �,x، �x0  ش93�xر و �9xرا    :����9 و اش�xا=� و ن�9ا+9x�hن� ��x در 1
   ,xxو » ا9zل�xx�19« رنxx? ا��xxV هxx, و ای�ان9xx2 �xxد �0ز:9xx0 ���xxد، م�ن

  �4Sxx�+ م�xxن �xx0 ،<��9xx�+ر ا�xxz- �xx5دی  AxxX3 9�xxت ار��xxء و ن.�ی��xxم �
  !:�دی,

                �xx0 9ن� راx�h+و ن�9ا ��Sx��9   �2ورش���xن ام�xوز ان��Sxب -�xzر :
-� ای>ول� �0 ت�19 0. ش��دن,ار��9 ن�ش� از %1� +��9S+�ن ا�hم م�

                �x� /داد *DSx9 ن��� +�را�0 م�Sی�� از :��9�م را �0 ی9ن�ن��ن و ار�
ت9انS* �0 +�را�0 93ش�,/   ه� ن�� ه, و ای�ان� و ح�� ا�hم� 90دن -ن       

 راه� �0ا� ت��19 ��ر +�را�0، 1� ت�س او از �x4�2� ��xب، و         ،�0ش,
 <xای       ��xان,ی �ا�x0 �Dهrx9ن�* مfxم ^x�1 �ا�x0 او �x� �xن �9د،    x2 �x�

ای> ت�9ری�S> مrه^ ش�`� . ت9ان ان,ی��, 0,ی> ��ر زد/ ا�*، ن��د�*
را ��xx از م�fxx�Xت دوران   » ن��xx> شxx,/ ام�xxم �2ن�xx «   �ح��xx م�Sxxل� 

 ،*xxن ا��xxم� ای�ان�hxxا�    �xx0 9�xx9ن و ار�xx�h+ا �xx.ق ن�xx49ارد اتxxاز م
           �xد م���xی �x0 ن را�Sxان �x� ��DSش��ر -ورد/ ا�*، ن »    �x0 \ی�x� ن-�x=

Yxx�9ت ی�jxxح qxx2 «�xxمxxرا�0 در -ن.  ,ازدان�xx+ �ر- *xxری�� �xx� �xx1
�:9ی, ا:� ��S نm�xی�  ت�ی> م�دم ش��د/ م�� +�ض�� را ح� ��ل\ م,ی

�xx�xx> م,ی�xx، +�ض��xx ن9xxDد/، �xxH�0 م,ی] *xx+�: ار�xx= �xx� در رأس م,ی
   �xxxی ��xxx��+ �xxxی �xxx9د ... �1ه�xxx0 ,xxxن   . 92اه�xxxز ه��xxx0 ،9رتxxxV <xxxدر ای

- ا�*، ه� [, �� �2ن�     دان��,ت�ی> م�دم ام�م و 9��3ا� م`9� م�*      
  ای> ن.� م9رد ت9ا+� : ا+�ای, ���1 م�+�را�0 در ای>. ن��> �0ش,
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  �xx9 م�xx9ن و ار�xx�h+ا,xx�0ش ) !    <xxد د��xx0- ر,xxد/ چ ح��`Sxxال ��fxx�ت
  ). 47 -46 ص 1345
  

  ـ ر���* ی�+�> اش`��16
���xx و              9xx0 �xx1د ��xx0 �xx -ن ه��xx ت        ول9�xx2 �xxن* �xx4�2� ��xxب ت�xx -ن    

x,،    93ش��3د/� �:,xاد زن,L0 در *Sن�9ان *S��9ه�، ن� ت%� +�را�0 :
  :�� ن�� ت� ی� V, ��ل 0`, از م�H�0        A:�x اش`�� �0 -ن ه�� =���     

   ���x 92ا�x1 ن.�xم ال���x     ت�x -ن . 9x0د ت9ز� ای��xن م�x   م9رد ن�4ت و ��
� را �x0     و مx�H^ اشx`�     )هxـ 457(ه�� ن.�م�� را ت���x� N�xد        دان��5/

   ,��xxX0 *��xx�4 ر��xx� �xx� ^هrxxم ��xx1 .   �xxم ال���xx.9ر نxx.ال�xx�D م
  :ه� دو [�� 90د���9 از ت���N -ن دان��5/

ه�� درس ش�`��ن ا��x� ،������x                         م�fف ��دن م�دم از ح9ز/     -1   
�، ��م�xن� و   ه�x� �x+را�0، اx0>     ه�� =�ی�xت ت�x ال�9xت، ���xب        از �9/ �x�

  .��دن,N م����SIن� را ت,ری
> �����x در ای�xان    -2   Sxت *x�Dت�        *x9مH9دن حxن� �x1 �x0 �x3 �x، ی`

       ��`xاش ^x�Hم <�+�x�0 ه� ح�ل ر���* ی <Hب �0 ای�ان، ل��� ��4�2
> � »   �4�x�  9xkلn� �x�93,/   ای,/Sxد/ و            » ت�~x� ��x2 �x0 �xب را ن��x�

ه�x�  دان��5/. ه� ره� ��دروح -نم�دم را از ش� =��ی�ت ��2 و �0    
�xxن.�م��xxال�e ،    �xx� س�xxDل �xx0 را �xxم ای�ان��xx�9: �xxت *xxرا واداش �xxه

, ش9xxد، :�[e �xx�ال�xx در-وردنxx, ت�xx�    �xxبSxx3)450- 505 (�xxD1 �
> ی`� ح9Hم* �4�2� ��ب را r3ی�+*Sول� در �0ا�0 -ن ،����� ت 

�4Sxx�+�xxای�ان �ب �xx� �xx0 �xxم را ن���xx�9� ��xxد :xx���ت �xxاو را/ را . ه
/,-ر��ل�«ه� [, e�ال� در  .���م �0زت� ��د� :�09ا� ���3+* -ی

�xx��ت�xx ن�+xx*، لH�xx> او را/ را  A�xx3» !ات�fxxل«  92د:�xxم� از» � ال
   �x0 ر �0ز ��د، ت���ت�x، دم از  ���0ن�xV �x0 �xاح* هA�x0 �x] �x      �0ا� �

   .0�ن,» ات��د«

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                      
  

��ر                                   �        
  

� 9x2ی�x�0 �x0 ،Aن ای�x+          <x در م�,م�x        ش�دروان +�xوزان  x���ت �  �x�Hن 
»              �xن م�xزم �x9دش و نx2 ن�xد زم�xن ا�*، ن� م�:,��ر م�د -ی� ��! «

��xر :�+��xر +��xره�ی� 9x0د/ ��x ن��x               ن��ن م� � ,x-ده, �� او ن�� م�ن
او در م�xxIلN دو���xxن� از . :rاردنxx, -ن ه��Sxx را از �xx�0 *xx�93ون -رد

 ن�� �0 در ن.� :�+�> -ن ان,رز  را��د و م�ن�ل� م� -ش�Hرت� ی> +��را
\ ���* ���3+* زم�xن در ��fx م�x0 �x            م> +�H م�   ام�. +�م9دم��

�xx� ,xx م�Sxxی� ت�xx  دهxx, ی`�xx ای�xxIب م�xx ا� ا��xx� *xx ا�xx1ز/ م�xx انxx,از/�
م��ح :�دد، و :� ن� حN ت�4 از �2ا+�ت ��   ت��,/ا� �93*ان,از/

 و ت�x +�هx? م�x را         ش�ی� م�دم �0 ��9م روز ا�*، ��x2       ن�ش� از -  
� -ن ر+��ر� ا�* �� ��Sxو� و د��9x1 �xان            و ن�9ن� . 92اه, �29* 

             �x�� 9رx� �x0 ن و�x+�� 9ف وfxو ت ����xو ش �`xای��ن �0 ش ,و م�ن
 ,xxن دادن��xxن A9یxx2 از �xxم ای�ان��xx�9:. »�xx�� �xx���xxر ی�xx » م� 

 ه9xز ن9x و    �=�xن �Sx�0\ ن�     x� �4S�+ �3 ارزش ا�*، �� در        ن��ی��م�
�     ت9ان �0 1,ا��دن ��x�93    �1ل^ ا�*، و م�   �xV �رو �x0 از -ن و �xه

  .� م�دم ان�Iم داد-وردن -ن 2,م�� ش�ی��S �0 ���3+* ان,ی��
  

  زن,:� م�د� و م`9� او
ی�د ��دم ) 45: ��و/( » ��9V��S+��ن �0«�9ر �� در م��ل�  ه��ن    
V ��S1�0 ه�4\ ه�,/(9+��ن �ن ) م13ـ ـ �Hن و 3�ش��,ه��5 از م%

م`�وف روز:�ر 92یA 90د/، و ت%� �0ا� م�Dرز/ �0 �2ا+�ت و 
� اش�اق را �0 دوش و ��ه�ی�ن، » ���ن ���4«  =��ی�ت��3[\ م

 رأ� و در ��> ح�ل >���ر ی�H از ای> دان��,ان روش. ���,ن,م�
�-، و [�ناو 3�ش�H م�ه� و دارو��ز� ز�0د�*. �0> 90د/ ا�*وا=

�� از -�zرش �3,ا ا�* دارا� ا���hت ���� ری�ض�، ن9Iم�، 
`�Dو�� ���. م��م 90د/ ا�*ل��9S��+ �Vh2+� �1م� و � �ت، روان�
� ح��\ در -ن روز:�ر 1%�ن� �n9لk,او از ��0 و 0>  �0 ای ��0

او �0 2,ا� �2رج از 1%�ن، �� 1%�ن را از �,م . ن���ز:�ر 90د/ ا�*
او م�ن, دی�4�h+ �5 ه, و ای�ان� . ورد/ �0ش,، م`��, ن�S*�0 و91د -

 -218: ��36و/ ( ش��د 2,ا را در ه��> ��ل\، �H�0 ��> 1%�ن م�
�ن). 219] �H+ و =,ر �� در م��ل�و �0 ای> ��ز �j= � ) /��42و (

   و���*، ،)�0 م`� ا��ای��� -ن( ه��، ن9Dت ن�� اش�رت ر+* م4%9م
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 ه,ای*، اضhل، ا��,راج، م�H �42 و ��1، �� در ��ه� ،ش��4*
��ر . ش9د، �0ی, ه��5 ت��S4 و ت�وی� ش9دن9fص م�,س دی,/ م��

  ::9ی,) 220ن�م� ـ ص مD�f*( در 
  

  دان, :4* و ��د ر�9ل� ت9 ت9 �0ون ش9 از م��ن ��ن ذات +�د       �0
  

� 92یA ن�ن رن� و زح�* 92د  م��م، در ت��م ��   ای> ه�م, ��ل�
� 92ی�V �0 Aح�Dن زر و زور ن�4و2* و ز�0ن �0           92رد، و هم�

9دLن ��eن��ل9د، و [9ن :��0 �0 �� 92ان ا �ام�� و وزی� Aی��� .
� ���« او در  �  ::9ی,م�» م

  
  %\ـ,� نـ�I 0ـ� دل �ـ�N 0 م> ز      

  %\ ـ,� نـ,اونــ� 2ــ�  دونـ�م هـ ن                                         
  ام      نـ� �ــ`�م هــ�� �ــ�ل\ 92رد/

  ام نــ� �ــ���0 را تـــ�X{ �ــ�د/                                        
       هــ�* �ـ�ل�\ مـ�,وحـ\ N0 ا�*

  * =ـ9ت S1\ و =ـ9ت روحـ\ N0 ا�                                       
��ر د��ن دارو��ز� داش* و م�ن, ه�� داروز��زان -ن �    

او در 3�ش�H ش�:�د :  :9ی,.*دانSروز:�ر ��\ �^ ه\ م�
او در ه��ن د��ن دارو +�وش� �0 3�ش�H  . ا�*مI,ال,ول� 90د/

ه� را :�+*، و ���0ر� ��S1 -نورزی, و نWD م�دم م�اش��Lل م�
  :�� 92د :9ی,��د، [�ن�hج م�

  
  ن�9دن,�� در  ه�  روز نjD\ م�دارو�2ن� �3نf, شX{ 90دن,     � 0
  

�1 �0 �2ا+�ت� �� در مL�ه�� م�دم -ن                   و در ��> ح�ل در ه��ن
  ::9ی,م�» �S2ون�م�« ��د او در روز:�ر ان�Dش�� 90د، م�Dرز/ م�

  
  ا�   �0`�   ��ل\   ا+�وز:   �0> :4*

روز       و  �^ :��� ش^ [�> م�9Lل                                      
  �^  از  0%�  ت>  و  ه�  ن�ت9ان  ا�* 

    ول�H> ش`� و ح�H*  =9ت �1ن ا�*                                      
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ه�� �3 ارج 92یA را در د��ن دارو��ز� 92د     و� م.9م�
  92د او.ه�� ح����ن واL0 �0 ��S0,اد� ��خی���ود/ ا�*، ن� در ��

        .:                   :9ی,م�
*D�fن�م�   ��ن,و/  ن%�ن  ا�* م  

                                            ال%�   ن�م�    ����ار   ���ن ا�*
  0,ارو�2ن�   ��دم  ه�  دو  -�eز   

    [� :9ی\  زود ر��\  زی> و -ن �0ز                                        
  
   y�0 �د��ن� �0 م�� <�] �� *Sش,/  ش� ن� �ه�� +��4S تD,ی

��ر +��4S. ا�*� ,ا� از  � ه, و ای�ان� 92د را �0 ���93و ه� [
�2ا+�ت ��م� 93ش�ن�,/، �0ز ه\ از :9ش� و ��ر، ن.�ی�ت ح�د او             

راح�� او را از ��ف م���DSن دول�� و ش,/، و م�D19ت ن�ه9ی,ا م�
و [� �S0 ه��> ام� �D^ �0 ه\ . ��د/ ا�*=��ی�ن ��ه�� +�اه\ م�

��S�� <Hاو را +�اه\ ��د/ �0ش,، ل� �ان   92ردن د��ن دارو��ز,0
�+9V ،ن��         ��D^ 0%\ 92ردن د��ن ���ر را 9V �0رت� ن�در�* ن�

 ام� . ان, د��ن وان�9د ��د/��د/، و 9V+� ش,ن ���ر را N3 از ت��
��0ون -ورد/ ا�*، ���ر از » ا��ار ن�م�« +� از �� +�وزان[�ن

�� 92دش �Vی�ً�   و [�ن31,ر و م�در 9V+� �0 و91د -م,/ ا�*
, 90د/ ا�*م��=h� 9فfم�دم 2.:9ی,، از �9د�� �0 ت �و �0ا  

*S9ر ن�fش�ق ای�ان 1� ای> ن�� م�.  
  

 »��� ��  »�م�ت ��9رم�« ی� » م
�9ت9ان -ن را از 0%��ی>                    ه�� ���ر ا�* �� م�    ای> ن�م ی�H از م�

-�zر ای> +��9Sف ش��د، و در ح���* ی�H از 91اه�ات در��2ن ت�ج 
��ر -ن را در 0�� رم� ��ود/ و ان,�� �\ از             . اد��0ت +�ر�� ا�*�

�  .دارده�ار �0* در �0 م�3
 م9ض9ع -ن ��0ن ن.� ه, و ای�ان� وح,ت و91د، ی`� ات��د 2,ا و   

� ���« � واژ/. 1%�ن ا�*�از =�-ن در دا���ن �����ن :�+�� » م
 ه�� �9م ت� ه�4\ م�hد� در م��ن,/ �� در ��0��0 ا�����. ش,/ ا�*

9ی* و �zل9ث                 z اه^ م��^ ازrن��ن و م�=�9ن��ن و دی�5 م�fدی 
 ای> �����ن اض�+� �0 �3دش�ه�، �� ت�ری� ی%9د         .ش%�ت داش�� ا�*

  ح��� از -ن ا�*، م��م �D�L�3� ه\ داش��، و ز�0ن م��eن را ن��
                                                


�ح اح0ال و ��Nر ���ر ص-�وزان - 1 ،�-4. 
 .5: ���1ر �4S�# ا|وE	� چ E	$ن،  - 2
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  و در م��ن م�م9ران دول�� او، �3ن,:�ن� [9ن ه,ه,          1+%��,/ ا�*،م�
                   2.داش�� ا�*����ن را م�ن�� و91د داش�� �� ��* �D2:�ار� �

� ��� ی`� ز�0ن م��eن��ی* از :95�4 ��دن �0 م�دم �0 ،م� 
,، و ی� �0 ز�0ن� ا�* �� م���DSن ز�0ن� ا�* �� ��م� -ن را +%\ �

,، و ی� -ن �� دارا� ه� دو  +�%�� =��� و H-ن را در� ن �ه���
�� 0,ی> م`� 0  ش�ط، ی`�ش,، �� از ��+� [�ن ��د/ �%� و م��

� م�دم را ��H0 9�1 �0ن,، و از ��+� [�ن در �0ش, �� 9�0ان, ��م�
� �2ا+�ت  93ش�,/ �0ش, �� ز�0ن م���DSن دول�� و +��%�ن ل�4+�

,دD0 را �واژ/. ��ه� � »��� ��ه�ی� ن�� ش,/ �� ن�م دا���ن» م
,� داد/ �0ش�Hن ت��eرا م� A=%�م�ن�ن و �0زی�5ان �از ای> رو ،

� 92د را �� ن��SX> دا���ن -ن :95�4 در م��ن �%�ورد� ی� ر��ل�
� دی�5ش ن�م�,/ ا�* و در -�eز ر��ل�» لL* م9ران«  ا�* م9ران

  ::9ی,
�1 �0� ��4V «) ����غ«   [9ن ����غ ز�0ن ن,ارد، م> -ن را 

� ����غ��> ن�م�,/) م] �,ام از ای> رو� �2�0 از ��ای,:�ن ه
�z- ی� » ن�م����9«ر را»�  ان,ن�م�,/» ن�م�ه,ه,«، »���9[%
  ).338: 19 و 1179: 9 و 181: 15 و 316: 5ذری`� ( 

�hح �0زار� Vح�ف زدن«    ام�وز ن�� در ا �e�0 ز�0ن م�            «
��Sن� : ر��ن, ی`� �X> را �9ر� :�4> �� اوmًم`� را م�ه��> .

,�%40,،�� �0ی,، -ن را �%40  ،,،  �zن�ً� ��Sن� �� ن�Dی,، -ن را �%40
� ���« ن�%4,، در ���ر، ای> ه� دو ش�ط م919د ا�*، و لrا » م�

� ��� �����ن� 92ان,/ ا�*�در 9Vرت� �� ه��> . م9ل9� -ن را م
� ��� �2=�ن� را �0 �  :ت���D ن�9د/ :9ی,» V,ا« مm9ن�، م

� ��� -ن �2=�ن� V,ا�*  �� ال�         م�  �� �����ن� ���I*؟م
� ��� �2=�ن� ش�ط اول و91د     زی�ا �� �0 ���,/�� م9ل9�، در م

,� م�دم ن��ن,اش��، [9ن ت9د/  .ت9ان, از -ن [��� در� �
  

� ���« ��ره�� �� رو� ���ر ان�Iم ش,/ ا�*» م�  
ا�  :�ی,/786م�� ��, ��� ه�,ان� م:     [�~� در ��Y ال.9ن :9ی,

 ��� ��  ).439: 22ذری`� ( ���ر �0داش�� ا�* از م

                                                
��! دما3 "� - 1I0"� ن��$��g ز?�ن �" i(ا )#327 �= س0ر :

16���� ).3 س�	�5ن، از 
2 - ���ه$ه$ �%� اس� : س�	�5ن ?� سg 30�د�$��ن �`�)س� و 

 ).20: 327 �=      س0ر#( ?	�i؟ �� او را �1
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Yرت���1: ال��� ��� ��  ه�� ش�=� م

��ر را نSX* ش���� ت�� �0 ن�م :��%�� در                     � �9  ای> م�
 1957 �0 ش`� ت��� ت���1 ��د/ �� در -ن�Hرا �0 ��ل 717/1317

 �0ر دی�5 -ن N~� �k906/1500 م�� ��� ش�� ن9ا. ش,/ ا�*[�پ 
 و 396: 18ذری`� . ( ن�م�,/ ا�*» ل�Sن ال���«را �0 ت��� ��ود/ و 

� دان��5/ ت%�ان ) 275: 19�f�ن�، +�رغ ال��Dل �H9ر ال�Hد��� وی
ن�� ای> م.9م� را �0 ���0 ��ود/ و ��X0 از -ن را ن�� [�پ ��د/ 

`�ن«� ��د� ت���1. ا�*V =�در +�0 م�,م�» ش�� �ح� =�ض� ��
� ت�ری� +�ه?  از ��ف م1346/1967�S�9 ص �0 ��ل 134در 

  .و ه� ای�ان دان��5/ ت�Dی� م��� ش,/ ا�*
  

  -=�� د��� م�ه��ر ن9ای� در ���ب 92د: ��ره�� �2ورش���ن: ب

 Bibliographry of IRAN Vol. II. 185-187  A�0 �zن�م �� و ه4* ا 

 9و م> .  ا�*��ر :�د -ورد/� ��0ر/ه�� ارو�3ی� را در ز�0ن
� ���« � ه� را �� در�0ر/� از -نش��ر/��1 ���ر ا�* در ای>» م

 :-ورمم�
JACKSON, A. V. Williams: The Allegory of The Motls and  

                  The Flame, Translated from The Mantiq attair of 

                  farid-ad-Din Attar. Journal of American oriental 

                  soc. Vol 36, 1917, PP. 345-47. 

KREHL, Ludolf: Compte-rendu de La Poesie Philosophique 

              et religieuse.  Chez les  Persans d′apres Le Mantic 

               Uttair. ou le Langage  des oiseaux de Farid-ud-Din  

                Attar.  Par M.  Garcin  de Tassy.  1857.  Goettingen 

                 1858. 

MASANI, R. P.: The Confernce of the birds a Sufi all-egory, 

                Being an abridged version of Farid ud-Din Attar′s  

               Mantiq-ut-tayr. London. 1924. 

NATT, CS.: The conference of The birds ( Mantiqu′t-tair )  A 

                  Philosophical   religious   poem   in   prose   Trans 
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                  Reissue: London, 1961, 155 p. 

S., B.  de:  Lettre Sur Le Mantic-uttair. ( Langage des oiseux ) 

                  Poème  Persan de Philosophie  religieuse Par Ferid 

                   ud-din Attar. Paris, 1856. 

SHAIKH,  Gulam Mohammad Abid:  Translation of Mantid- 

                   Ut   tair,  Lines   1-1110.   with   explanatory   

notes. 

                 Allusions, Life of The  Poet  and  an  outline of  The 

                 Book. Ahmedabad, 1911. 

TAESCHNER, F.:  Des  altrum  turkischen  Dichters  Gulsehri 

                   Werk   Mantik   ut-tayr   und   Seine  Vorlage,   das 

                   Gleichnamige     werk    des     Persisch     Diehters 

                   Fariduddin    Attar. Nemeth   Armagani,  1962. PP. 

                    359-371. 

TASSY. M.  Garcin  de:  Farid-Uddin  Attar. Mantic  Uttair  ou 

                     le  langage  des  oiseaux,  Poeme   de  Philosophie 

                      religieuse   Publiè en persan. 1857. 

                    The  Same:  Traduit du  Persan  Par M. Gaecin de 

                     Tassy.  1863. 

WRICHT.   Wiliam  Aldis  (ed):  A  birds-eye  View  of  Farid 

                  Uddin  Attar,s Bird Parliament. Letters  and literary 

                   remains  of  Edward  Fitz  Gerald  London, and Nee 

                    yord, 1889, PP. 431-82.  

 

   ه�4\ ه�I� A�3 از ���ر ت� =�ن،دا���ن م��eن
  

ه�� اد��0ت ای�ان در �%, ����ن� 90د/ ت���� و ت���D ی�H از �3ی�      
  ه�� اد�0، اh2=�، مrه�D و��0ن م��^ و ت9ض�] ن.�ی�. ا�*
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ه� در م��ن م�دم از ز�0ن ح�9ان�ت �3ن,/ و [�ن,/، ����� و AX3 -ن
*، �2�0 از 9��3ای�ن مrه�D ر+�� ا�ا� �0 ��ر م��0 �9ر :��Sد/

    .م�د�، :rش�� از ��0ن ت����� و ان��� ت��D%�، �0 ن�� و[9ن م�ن� و 
ر��ن�,ن,، ا���4د/ از را/ [�\ را ن�� :9ش �0 م�دم م�ن.\، �� از را/ 

+�ام9ش ن�Hد/، �3 �0 ��ر �0دن ن��ش� [��، از را/ ت9fی� ن�� 
ت9ان ارژن? م�ن� را م�. ر��ن�,ن,ه�� 92د را �0  م�دم م�92ا���

��ز� � ت���D� ���3+* ه� ن��ش� و ����� و دم� را ن�9ن�ن�9ن�
  .��0ن� -ن دوران �0 ش��ر -ورد

 ی9رش ��ب و رواج مrه^ �� ض���0 0�رگ �0 ه� ن��ش�     
A =�ن ح9Hم* ��ب ح�� ی� +�ود -ورد �0 �9ر� �� از ��ا�� ش

��ز� در ل�H> ه� ت���D. ا�*�0گ ن��ش� ن�� در ای�ان �0=� ن��ن,/ 
��0ن ن� ت%� م�Y=9 نD� �0 �H�0 *�5^ م��وم 90دن دان��,ان 

ه� و  92ا���ت� �2A�0د:�ا و :S��9* ای�ان� از -زاد� ��0ن، ای��ن
�� :rش*، از ت�س م���DSن و +��%�ن در�0ر ���ی, 92یA را [�ن

دی�5 ز�0ن ح�9ان�ت و مV9fXً� م��eن �� A�0 از  �4��2، از
,، ��0ن م��  ر=�� ان�Sن� را �1^ م�ح�9ان�ت، ����4از . ن�9دن,�

ت9ان 1�و اد��0ت ای> رو� ای> AX0 را  �0 م��9ا� +��4S -ن م�
ای> دان��,ان �0 ا���4د/ از ا����� رای� . 0,� ن�9د��م��ن� ن�� د���

�hح� �0ا� ��0ن » ز�0ن م��eن«  م�hد� 7 ت� 3ه�� در �,/Vرا ا
9kلn� ��9م� م�دم ه�� +��4S �2د:�ای�ن�، �� ای,/�����D 92ا���

90د، =�ار داد/ �4�2� �� L0,اد م�:�د ح9Hم* ای�ان و م9رد �3
  .90دن,

     ,��ن �3رمX� ن در�S540(س ی9ن�ن�   :95�4 از �3واز روان ان- 
و� -م,/ �� �9ار �0 ا��Dن و » �S�2= م`�اج ن�م� « در )  پ م450
� ش^ �0 1%�ن روش�ی� ر+*                     اه��ی� د��2ان 92رش�, از �2ن��0 ر

 1350/1971ش�ف �2ا��ن�، ن9S��+ <��SX+�ن ی9ن�ن، چ ت%�ان ( 
روان -دم� » +�ی,روس« ا+9�hن ن�� در :95�4� ). 284 -276ص 

             د��� ل��4، م��9�I( ران و ا�^ �0ل,ار م�ن, ��د/ ا�* را �0 ارا�0
ه�� ل�H> �0 ای>) 190: 2: 1350/1971ا+9�hن، ت%�ان � -�zر 

��Dت��:n9ی� از وی: ،N4= �0 روان -دم� �0 م�غ و ت> -دم� �ه�
� ه� �0 و����اد��0ت ه, و ای�ان ����ن� �0ش, �� N3 از -م,ن ��ب

� ش,/ و :��Sش ��Hت N~� ن �0 ز�0ن ���0 در -م,/ و���Sای�ان��ن م
  :-ورمو ای� م> +%��* [, ن�9ن� از -ن را در زی� م�. *ی�+�� ا�
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  ال�9م و ال�Lاب ����� و دم�ـ �0ب 1
 از 3%�9� �0 ���0 148/759   ای> دا���ن �� ا0> م�4� ش%�, 

:�دان�,/، در ��4انN م��eن و ان��Xب ی� �3دش�/ �0ا� 92دش�ن 
م��eن در ن�د ���ر �0ا� ان��Xب در 9Vرت� �� ��4انN . �0ش,م�

 ��ا�* �0ا� ر+�> �0 �9� �3دش�/ م��eن ����غ ) ه, ه,( ی� راه
  ).38 ص ←(
  
  ن,ی\) ا0> ـ( ـ  2
� ���«    ا0> ن,ی\ ����0 را �0 ن�م   �م (�0 ا90 مrر ه��م ���D » م

 چ +�ر�� ص 3�  م��ل�1+%��* +>( نDS* داد/ ا�* ) 820/ 205
را در ش��ر -�zر ی`�9ب 0> ا���ق » ���ب ال���« ن�Iش� ن�� ) 162

 �0 �1م ش�`� 90دن 243/857ال�HS* ش��د/ �� �0 د�* م��9� در 
  ).272: 6 و =%~�ی� 295: 15ذری`� ( ���� ش,/ ا�* 

  
3 �4fـ ا92ان ال  

) 293: 2: 1957چ ��0وت (  از ر��ی� 92د 22�    در ر��ل�   
� ه�� �0, 1�ی�/او را در �9/���� م�Lب را �3دش�/ م��eن و �1� 

�« دا���ن �0 دام ا+��دن  31� در ر��ل�و. ان,�j2 دان��Sا0�� `��«   
 ��� �z9ت�ان ر+�� 90د -ورد/را�� �0اD� ل�D3ه��ن [�پ . ( ان,�0 دن :

ول� در ه�� ی� از -ن دو �1 ��� ت�Hم� روان -دم� م9رد ) 169
*Sن� y�0.  

  
4  �  )427/1035(ـ ا0> ��

 زن,ان� �0412/1021 ��ل » +�د�1ن« ه�5م� �� ا0> ��� در دژ    
�0 ���0 ن�5ش�� »  و ال���ال��HD« ی� » ال���« ا� �0 ن�م 90د ر��ل�

� ل9یN  و �~N �0 و����1891� م%�ن در ل�,ن ا�*، �� �0 و����
� ا0> ای> ر��ل�.  [�پ ش,/ ا�*1911 و 1908ش�9X در ��0وت 

 ,�4ت ا0> ( ت���1 و ی� ن.\ دارد ��� �� ش�ح و [fم *��%+
178 -��177�، م%,و� ص  (,  : ازای> �� ش�ح ��Dرت

                   از ش�یY 0> ن��V ه�ش�� L0,اد�،. 2 از ��� 0> ش��0، .1     
                          [%�رده\، �0 ن�م / � ه�4\از ��� 0> �����ن 0��ی� در �,/. 3

 »Xم��4ح ال���                  و 24: 13 و 130: 7ذری`� ( » �� +� ش�ح ر��ل� ال
  ).212: 24 و 329: 21 و 195: 15

  :ا0> ��� �0 =�ار زی� ا�*» ���« ه�� +�ر�� ت���1      
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 � �%�ورد�ـ الY ـ ت���1 5

9Sب � م، ای> ت���1 ه��ا/ ش�ح �0 ت�587/1191��1�  ����    
-� دی�5 در ی� م��9�I �0 م�,م�h%� ��� �0ن ��و�1 و دو ر��ل�

 در اش�9ت�5رت Otto  Sples  and  S.  K.  Kharak: ا� �0 ان�S��5 از
ن�م� دانA« �  [�پ ش,/، �~N در م46��9�I-39 ص1935-ل��ن 

�~N �0 تf��] د��� .  تI,ی, [�پ ش,1316/1937در ت%�ان » 2ش
 <�0�� 9�Sو م �f�01970��9 ��ل ن�Iر  در ت%�ان درم�z- �

 م�,م� ای> 47د��� ن�f در ص. ش,/ ا�*+�ر�� �%�ورد� [�پ 
 ��د \� ا��H�S2 �� 0`,ًا ی�د 92اهم��9�I، ای> ت���1 را �0 ت���1

*Sش��د/ �� در�* ن� �Hی.  
  
  � ا��H�S2 اح�, 0> =��\ 0> اح�, 0> 2,ی9ـ ب ـ ت���1 6
 ن9ش�� ش,/ در 898/1492� -ن �� در ن�XS) 6/12� در �,/  (   

 م`�+� ش,/ و �0 و���� 412: 5مN�I هS* و در +%��* ح�ی�� 
��9�Iدر م �وار�D� �=�0 ,��م �ر��ل� ان���رات دان��5/ 14 

ا� �� از -ن م`�+� ن�XS 162�0 -152 ص1350/1961ت%�ان 
� �%�ورد� ای> ت���e ��1 از ت���1. �0داش* ش,/ [�پ ش,/ ا�*

� ا��e ��H�S2 از ش�9ت�5رت ا�* �� در m�0 ی�د ش,، ت���1چ ا
ه�ی� ن�� � �%�ورد� ا+�ایAد:�:9ن� ت���1، در [, �1 �0 ت���1

  .دارد
  
  � مh و��1 ال,ی>ـ ت�7��1

�XSن �اش �0 ش��ر/    �� �0 :��4 د��� م%,و �ن�3688�X0��� در  �
*S9ل هDدر ا���ن �,  . ا�`, ا+

  
  � +�ر�� �0 ت���1ه�ـ ج ـ ش�ح 8

� ��� ا0> ��� ن�� [�پ ش,/ ه�� +�ر�� ر��ل�   دو ش�ح �0 ت���1
� ش�ح م9Sب h%� ��� �0ن ��و�1 �� در م��9�I: نSX*: ا�*

ن�م ش�ح� �0: دوم.  [�پ ش,/ ا�*89-47� اش�9ت�5رت صی�د ش,/
ر��ل� 14� D� �=�0�وار� ی�د ش,/ در ه��ن م��9�Iم��,�� 
. ای> دو ش�ح اh�2ف ��S0ر دارن,. �پ ��د/ ا�* [211-175ص

-ه�� م�> در م��ن ��Dرت��e از دو:�ن�5 ت���1، در ت��D� \�Sرت
  .یH,ی�5 ن��0ا�0ن,  �0ه�� ش�ح، 
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9 �  ه�� ا0> ���� دا���نـ زم�
            روان -دم� در ای> دا���ن �0 م��eن� ت���D ش,/ �� در -�eز -زاد   

90د/، N3 از ا+��ن �0 دام ش�Hر[��ن، -زاد� ن��SX> 92یA را 
-ان,، �~N �0 دی,ن م��eن� -زاد دو�0ر/ �0 ی�د -زاد� م�+�ام9ش ��د/

-ورن,، و �0 ش%� �3دش�/ ا+�,، و �0 ��� -ن�ن -زاد� را �0 د�* م�
N3 . رون,ا�* م�) :�ن�ا+�h ه�*( م��eن �� در �3* ه�* �9/ 

��ن ا0> ���، اض�+� V ��� �0`9د� �0 �9� 2,ا، �� در در دا�
ش9د، از ��� ه�� ی9ن�ن� و ا�hم� ن�� دی,/ م��S�2 ه� ون�م�م`�اج

� ش,ن م��eن در =N4 و ن�� از م�اح� :rر در �ن�ول� ن��SX>، و ا�
� ی�د ش,/ ا�*، �� در -ن م`�اج�0��0ن�f4، �0 ت�9د`V ��� ه� در-
  ل�H> دو:�ن�5 و 1,ای� 2,ا و 1%�ن. ش9دی,/ ن��د ه�ه� و �S�2ن�م�

:�� در دا���ن ا0> ��� A�0 از دا���ن ���ر [�\) م�� و م��eن(
   .ا�*�k�م ���ر -ش�Hرت� ا�*، و �3ن��

�، �0ز     ای> �AI ن��ن م�� ��5> �4�2ده, �� �0 ه�� +��ر �
� و ���ر � م��ن ا0>م ه,� در ای�ان در دو �,/��kه\ ن94ذ �3ن���� 

ت� از ا0> ��� S�k*ت� و �3ن��رو �0 ا+�ایA 90د/، ���ر را اش�ا=�
-م��eن ا��� م�. ا�*» ات�fل«ن���I دا���ن ا0> ��� . ��د/ ا�*

,، N3 از ش9ن,، در ح�ل ا���� �0ا� ر��,ن �0 ش�/، �9شA م��
در 9Vرت� . ده,ر��,ن 0,و، ش�/ ای��ن را �0 �1� دی�5 ح9ال* م�

م��eن -زاد : :��درا ن���I م�» ات��د« A�3 ر+��،  ���ر ی� :�م��
 �Dن ی� راه�eر��,ن �0 ش�/ م� �ب م�) ه,ه,(�0ا�Xو را ان� ,�

ی�0, �� ش�/ م��eن 1� 92د ت�ز/ N3 از ر��,ن 0,ان ش%� در م�
*Sن� �S� لش��ر/. ای��ن�    .ه� �� ه��ن م,ارج ت`����ت اش�ا=� � م

� «و ن�د ���ر ه4* واد�، و در  ��� ه�* �9/، ا�*، ن�د ا0>��
  � 2,ای�ن زی� د�* ر9kس ی9ن�ن�ی�زد/ �9/ ا�* �� ش��ر/» ��خ

  .-وردرا �0 ی�د م�)  �4�f+  +�� 7ی� (
  

10���   ـ ل�Sن ال
 �0 ا0> 306: 18ی� ر��ل� +�ر�� ن�� 0,ی> ن�م، 3,رم در ذری`�      

�XSداد/ �� ن *DSن �ل��X0� . <Hن� ت�9� دی,/ ا�*اش را در ����
� ��خ«-�eز  ر��ل� را �� -ورد/ ه��ن -�eز �� «AX0 ا�* �� در  
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ه��> ر��ل� در +%��* رض9� . ی�د 92اه\ ��د) 36ص(�%�ورد�  
 ن�� �0 �9ان ر��ل� ال��� از م9ل�4 ن�ش�س م`�+� ش,/ ا�* 132: 4

�� ��2 -ن را ی�زده��> ر��ل�و م��, D� �=�0�وار� ن�� ن�ش
��9�Iم �92د ن%�د/، در ص ر��ل�14 �پ ��د/ 219 -212�] 

  .ا�*
  

   ـ ح� 0> ی�.�ن، �hم�ن و ا�S0ل11
, در�0ر/     �Sه �� م,ارج ت�=�  دو دا���ن �����D از ا0> ��

ه� �0 ��4 ت���D ش,/ و از م�غ و -دم�، ل�H> [9ن ت�Hم� روان در -ن
,=N4 :95�4ی� ن�Sم� ��0ون ه y�0 ارد، از م9ض9ع,.  

  
   ـ �0ادران e�ال�12
 ه� �,ام ی� ر��ل� در  520/1126 و اح�, 505/1111م��,       

ن��SX> ای��ن دا���ن را �0 ز�0ن ���0 و . دا���ن م��eن دارن,
م�> . � دی�5� �0ش,دوم�> �0 ر�0ن +�ر�� ن�5ش�� و ش�ی, ی�H ت���1

 �0* ش`� در -ن ا�*، م�> �24* ��  ��� ا200+�ر��، ��3ام9ن 
 .م�> +�ر��.  �0* -ن ش`� ا�*12 ��� دارد �� �0��110 

*S��9ت�، ر��ت� و ش�9ات� از ���0 -ن ا�*، =���ت�، ض, :
�XSن �f�0 در م�� �ش���> از 1353و 1343 و1328 و1319 

و در ��0وت ه��ا/ » ال9Iاه� ال9Lال�«  �� م��9�Iل�ه4* ر��
��1911� در ا0> » ���«�XSر�� ن�� �0  [�پ ش,/ ا�*، ن�+ �

� � ���0 �0 ی� م�,م�� ن�fا� 93ر91اد� ه��ا/ ن�XSو����
 [�پ ش,/ 1396/1976ص در ت%�ان  50+�ر�� و ی�H ان�S��5 در 

  .ا�*
            ،ه�� ی9ن�ن� و ا�hم�ه� و �S�2ن�م� در ای> دا���ن م�ن, م`�اج    

�Sاز م �%:9ن� ��ر� �0 ��� � =9س V`9د -�eز ش,/ و ه���X> ت
ن�ول� A�3 از -ن و :�+��ر ش,ن روان در =N4 ت> �� ا0> ��� در 

N3 ��ر e�ال� از ای> رو� . ش9ددا���ن 92د ا+�ود/ ا�*، دی,/ ن��
م�ن, ��ر ���ر ا�*، �0 ای> ت�4وت �� م��eن e�ال� N3 از ر��,ن 

�D`� �0ن ه�e9د �0 �3دش�/ م�fم� �^ م�,س ��م� \�� �9ن 2,ا]
ش9ن,، 2,ا م�ن, ی� �3دش�/ دن��ی�، �� ال�4V ��Dت ��1ل و رو�0و م�

�0 او -ب و رن? م��+��ی� ای�ان� داد/ ا�*، » �hم ا�hم�« h1ل 
,، ل�H> م�ن� از ا:� [� م��eن e�ال� 2,ا را ن��. �,9�1/ م��0

  ه� ا�*، ن� �,م =���0* ای> ی� دور�، و م�ن, دی,ن او ه��ن� دی9ار =�`�،
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در دا���ن e�ال� دو:�ن�5 �2ل� و م9�Xق �0 در��� روش>  .رؤی*
� ���«در 9Vرت� �� در . ا�*���ر ه�5م� �� [�وش » م�

ه�� 9�1 -ی� را یN3 �H از دی�5� m�0 -ی,، و �3د/در:�/ ��ت م�
در » م�غ��= ����غ « ��,/ زن,، 9�1 [�\ �� ت� م�غ از را/ رم�

� دی,/ م��k-ش9د:   
دی,ن, -ن زم�ن    » ����غ«� م�غ 1%�ن [%�/ه\ ز�NH رو� ��

� دی,ن, و دو�k* از م��ن [%�/: و �D� �0رت دی�5�k- را در A92ی �
  :ر+*

, م�  در ت��� ���1 ��:�دان ش,ن,          �Sای>؟ ی� -ن؟ ش,ن,: ن,ان  
� ���«م   م9ض9ع :��4ر دو  ��4انN م��eن در�0ر/: ���ر» م�-

� ن��زم,� �0 �3دش�/، نSX* در �0ب 90م و �eاب ����� و دم�، و 
» ر��ل� ال���«و �~N در » ر��ی� ا92ان الN3»�4f از -ن در 
ا�* �� م��eن او را » 90م«�3دش�/ م��eن در ����� . e�ال� -م,/ ا�*

, ول� �eاب ای> ان��Xب را �00 م�) 33ص(��زد ��� م�:�ی
ا� در �0ش, و در 1�ی�/م�» ���«� e�ال� �3دش�/ م��eن ر��ل�

��ر -ن را ����غ ن�م�,/ :9ی,م�Lب زن,:� م�� ،,م��eن :��ن : �
, ��دن, �� در �3* �9/ =�ف ا�*، ول� [9ن 0,انم��S�1 ش,ن, دان

  . �� او 1� م9�Iع ای��ن [��� ن9Dد/ ا�*
 �e�3ن از ر+�> 0,ان ��4 �� در :��4ره��    م9ض9ع �rر ت�اش� م

ش9د؛ م��eن ش9د، در e�ال� NH� �0 دی,/ م� ���ر دی,/ م�37ت�  
,، و از ��ف ��� �0 ای��ن ا2��ر م��Sه �ش9د e�ال� �0 ��4 م�ی

. ده,ام� ای��ن =�ن� ن�,/ �0 ��4 ادام� م�! �� ن��ی�,، 2��ن�� ا�*
 ن.� e�ال� ن��9 :�/ و N3 ��4 و �9شA �0ا� ��Y ح���* در

ت��د ا�* و ن�د ���ر ��ر م�4,� ا�* �� ن��ز r: �0ش* و +,ا��ر� 
*Sن ����2 ن�hD  .دارد و از ت

� e�ال�  ه4* واد� ���ر در ر��ل�44 -38    م9ض9ع :��4ره�� 
و م��ن ای> دو ش�Dه* و91د دارد، و . ن�� ه4* ت� �0 ش��ر -م,/ ا�*
ه�� ر��\ و ا�4,ی�ر 4* را از ه4* �2ن[� �S0 ه� دو� ای��ن �,د ه

,  .در ش�ه�م� :�+�� �0ش
او روح 1%�ن . ت� دارد��، 2,ا� ���ر رن? ه,� �Vh2   A�0 -ن

ام� 2,ا� e�ال�، :� [� �4Vت ��1ل و h1ل . و ��> 1%�ن ا�*
� ا�*، شX{ تده,، ول� �0ز ه\ ت9را0,و رن? ه,� م�م`��ل�  

 �» وح,ت �,د�« وح,ت او . -ن ا�*ا�*، ��e از 1%�ن و �2ل
    ..رؤی* ا�*، و روز =��م* دی,/ 92اه, ش, او =�0�. ا�*
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   ـ ��> ال��jت ه�,ان�13
ه�یA روان -دم� را �0 م�غ ا���  ن�� در ن�م�525/1131� ����    

�9ش, از -ن زن,ان -زاد ش9د و �0 ش,/ در =N4 ت> م�ن, ��د/ �� م�
ه�� ��> ال��jت تf��] ن�5رن,/ و ن�م�( %�ن م��+��ی� �0ز :�دد 1

  ).200: 1 ج ��S� Y�4�1968ان ��0وت 
  

  ه�� �%�ورد� ـ ر��ل�14
� +�ر�� از  ��e از ت�587/1191��1� �%�ورد� ����     
�  ی�د ش,/ ا�* [, ر��ل�34ا0> ��� �� در ص» � ال���ر��ل�«

روان در  ه� :95�4 از :�+��ره�� م�غ�����D دارد �� در �2�0 -ن
  :ش9د=N4 ت> دی,/ م�

  
  الY ـ لL* م9ران

    �XSدر  ای> ر��ل� �� ن �و�+%��*          « ه�یA را �0ادرم اح�, م
�XSر��ن�+ �� م`�+� ��د/ دوازد/ دا���ن 1344ص» ه�� 2

  :ه� [�> ا�*�0ش, �� +%��* -ن�����D م�
 .  � م��+��ی� 90دن روان -دم�ر/ :95�4� م9ران در1-�0    

    2-�m �95�4: /روان ���3ن در�0ر *�V�2 ��Dای> �� ��3م �
  -دم� ا�* ی� ت> او؟

  �� دی,:�/ ت�ی%�              » ات��د« � ر �0ت�� ن.�ی�د :95�4� م��eن -3    
  .�� دی,:�/ ت��D%� -رام� ا�*» ح�9ل« � ه,یS*، �0 ن.�ی�

�1م            (از را/ ��\ �0 ��* ) ��\ �e^(`�9ل ن� -م,/  ��\ �0 م-4   
  .  ت9ان, 90د) ن��:���

  . :95�4� -دم� و �3�-5   
  . �42ش�ن و ح�6-�0   
  . ه,ه, و �3ی�ن-7   
م�ن, ال��HD (�0ش, و در +��ی� ا��� ا�*  روان م��+��ی� م�-8   

�  ).و ال��� ا0> ��
  .ات��د ��* و م`�9ل ن9ر م�/ از 92رش�, ا�*، -9   
  . از �2ن� �0 �,2,ا� م�ن, ه�� [��، N3 ه�� [�� 92ب ا�*-10  
, ح�Iب-11  �Sه �  .ه� م�ن
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  . �9[� در 0�رگ م�9 ا�*-12 
y�0 /ور��م ,روح�ن� ـ « � ه�� ه� ی� از ای> دوازد/ :95�4، م�ن
Y�-ورد/ » م�� و ن�� « ا�* �� ش%����ن� در -�eز  �1, دوم» ح

� ��+,ار� ��د/ و  �1 ش%����ن� ازا�*، ل�H> در -ن� ��4ح
  .�1 از روح�ن��ن :S��9* د+�ع ��د/ ا�*�%�ورد� در ای>

��9�Iاش�9ت�5رت     ای> ر��ل� در م �2ص)  ی�د ش,��34 در ص(  
� -�zر �%�ورد� چ د���  [�پ ش,/ ا�* و �~N در م12��9�Iت� 

  . �0ز [�پ ش,/ ا�*312 -293 ص�1348/1969ان ح�S> ن�f، ت%
  

  ب ـ ��4V ����غ
 A�3 ای> ر��ل� ی�    AX0 دو N~� ،��4ر دارد در م`�+� ����غ:

� دارد، و در �3ی�ن ی� f+ �� ا�*، �� ه� ی� ,Vو م�� �د�Dم
� اش�9ت�5رت � ی�د ش,/ای> ر��ل� ن�� در م��9�I. ا�*�2ت�� 

  .ش,/ ا�* [�پ 38 -13ص
و ای> ر��ل� م9�9م ا�* �0             : [ رد� در -�eز ای> ر��ل� :9ی,   �%�و

در م�,م� ی�د ��\ از اح9ال ای> م�غ . ��4V ����غ �� او ز�0ن ن,ارد
� ر�0� =f, �9/ =�ف �, ... 0�ر:9ار f+ در �� �S� در ... ه� -ن

,و ن���> او . ای> م,ت �����e ش9د �� ��4V او �5�42ن را �0,ار �
� ���� دارد، .  =�ف ا�*�9/��Sم <H��0,، ل� N� ��4 او �0 ه��V

A�0 نت� �0ه�� �0 اوان, و�    :]�� =�ی� :9ی,اوان,، [
  ا��1ن� از و �3,ا ن�                  ا� �0 م�ی� و م� را ن�     

� او �hج                :�+��رن, ��ی�دق و � ��* ا����S ���0ران� �� در ور��
. ه�� مY��X را زای� :�دان,و �0ص را �9د دارد، رن�. ��ن ا�*ای

, و 0~�د �0ای> ����غ �3واز �0� AD-م�S+*، و ن�دی� ش9د 1�0
���* و او ل9ن ن,ارد، در م��ق  اه� در او�� ه�� ن�Aام� 0,ان. =

*Sب از او �2ل� ن��Lو از ه�� .ا�* -ش��ن او و م , ه�� 0,و م�9Lل
از ��4V -ن � ��9م و �3ن, و او از ه�� ت%�، ه��+�رغ، ه�� از ا

 �9ن و ��e -ن، از V,ا� -ن م�غ م�غ، ��زه�� ��I^ م�eار
  : �� =�ی� :9ی, �0*ان,، [�نا���Xاج ��د/

  [9ن ن,ی,� ه�� �����ن را          ت9 [� دان� ز�0ن م��eن را     
0,د و re  �0ا� او -تA ا�*، ه� �� �3� از -ن �0 3%�9� را�*     

از م%� . -تr50 Aارد، از ح�ی� ای�> �0ش,، ن�DV \�S از نN4 او ا�*
-ن ��ش��ن راز دل و ا��ار ض��ی� �0 او :9ی, و ای> ����ت �� در 

  ا� ا�* از مf,ور و [��� م�f�X ا�* از -ن �1 ت��ی� ش, ن��4ای>
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 16 -13 ص1935ت�5رت -�eز ��4V ����غ، چ اش�9 ( ].و ن,ا� او
��9�Iو م�f، چ د��� ن�ر �%�ورد�z- � ( ف م��+��ی��Vای> او

 ��0ون� ����غ -ورد/ �0 او�V+� ه��ن, ا�* ���� �%�ورد� �0ا� 
� 1%�ن م��+��ی� mه9ت -ورد/ م�ن� در�0ر/» �� اmح��ء«�0 ن�� از 

, م> م�ل�%. ( �1، درازا و %3� ن,ارن,ا�*، �� ا�S1د زن,/ در  -ن
 ,   ).29 ص1958م�9ل� چ، ه

  
��k�D1 �3 ج ـ -واز  

     � �, ��؛ در -�eز ای> ر��ل�، ���90 +�رم,� از �9Dد 93ش�ن ن�
� م��k�D1 �3 9ات را او ازVا �j`0A�0 و ,ت� [��ه� از -واز 92ان

� ا�*�k�D1 �3 .را -ورد �� �0 �2ن��/ 3,ر م� �S� دا���ن N~� رود
ا� �� ی�زد/ »ر�9/« � ش9د، �~N در�0ر/�0و م�و �0 د/ ت> ��3 رو

ش9د، ای> ��3 92د را از م�Iدان ت9 در ت9 و ن� ���D دارد :95�4 م�
 �� م9�S ای> ر��ل� ی�DHر �0 و����. �,م`�+� م�» ن� ��I -�0د« اه

 [�پ ش,/ و �~N �0 تf��] 1935ه�ن�� ��0> و 3� ��واس در 
��9�Iدر ه��ن م �fر د��� ن�z- �ص �ی, 223 -�207%�ورد,Iت 

2�� ه�� +%��* ن�XSه�� 2�� -ن در ن�XS. پ ش,/ ا�*[�
  . م`�+� ش,/ ا�*1015+�ر��، ص

  
  د ـ ��� ��خ

م> : :9ی,و� در -ن م�.  ��� ا�*230    دا���ن� �����D در 
 ,, و [%�ر 0�S0 م�ا ا��� ��د، [���ن\ را �j= -زاد 90دم، دام ��0ز

�\ [��%�ی\ �0ز ش, و �0 �0��0ن +�ار ��دم، N3 \ول� �. �0 م> ن%�دن,
م9 دی,م �� از زن,انA در ی�زد/ �9/ =�ف :�ی��X 90د، او ��3� ��خ

ای> ر��ل� ش���> . � 1%�ن را �0ای\ :�ارش داد:�ن���Iی^ ه4*
��9�Iت%�ان ر��ل� در م �fد��� ن [��fر +�ر�� اش�اق ت�z- �

  .   [�پ ش,/ ا�*239 -226 ص 1970
  
   ـ ر��ل� +� ح�ل� ال�94ل��هـ
 �%�ورد� در ای> ر��ل� ن�� ر={ و ���ع 9V+��ن� را �0      

ADچ، . ( :�+��ر در =N4 �0ا� ره�ی� م�ن, ��د/ ا�*ه�� م�غ1
��9�Iدر م �f، ت%�ان د��� ن�ر +�ر�� �%�ورد�z- �

  ). 264 ص1348/1969
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   ـ روز0%�ن 15���0
 1349/1960چ ت%�ان ( » �D%� ال`�ش��>« در ) 606 -522(    

 چ د��� 91اد ن9رAX0 ت%�ان( » ر��ل� ال�,س« و ن�� در ) 55ص
:�+��ر در =N4 ت>، و ���9 روان را م�غ) 29 ص1351/1971

  .��+�ن� را �0 �9شA او �0ا� ره�ی� از =N4، م�ن, ��د/ ا�*
  

   ـ اmه� ����16�0
» ر��ل� ال�,س« �� ش�ح ه��> » ال��9بم�زل «  در 896/1490     

» روز0%�ن ن�م�« � چ، دانn3 Aو/ در م��9�I( روز0%�ن ا�* 
و ای> م�زل ن�ول ����غ روح =,س : [ :9ی,) 404/ 1968ت%�ان 

... ��ل\ اmه9ت ت� �0 �9/ =�ف ��ل\ ن��9ت ... ا�* از م��م ا=,م 
�\ دای�/ ت� �0 ��وج ���� دل ا�* از �2ت\ ال�919دات، از �0ا� ت��

  ...]م�ه�� ال��ه��ت 
  

   ـ مL0 ,I,اد�17
  ����   �607/1209\Iاء  ش�:�د ن�D� )/�09�) ( �`9:960 ذری(                

 »���، 1589� ��39ول9 اش در م��9�Iدارد �� ن�XS» ال��S و ال
+%��* (  هS* و +��\ -ن در دان��5/ ت%�ان 754 �0 ت�ری� �0418گ 

  . ا�*1213ه�� 2�� +�ر�� صو +%��* ن�XS) 481 :1ه� +��\
  

18-\Iن �ال,ی> راز  
��9رالر��ل�  « 655/1256     «�XSن �0 ش��ر/دارد �� ن- � �

 پ م919د ا�* و ی� 234 ر ت� 232 ��39ول9، �0گ 1589/8
ای> ر��ل� از .  ا�*+��9~� -ن �0 ل�Y د��� ری�ح� �0 ای�Iن^ ر��,/

��ب �0 وزی� ��1ل ال,ی> ش�ف ��9Lر �4�0] ز�0ن ���,ی,:�ن ر� 2
و در -ن ن�م� . ا�*، �� ���> ر� 90د/ و از -ن دور ش,/ 90د/ ا�*

� ری�ح� �0 م��Vد م�,م�( در92ا�* �0ز:�* و� �0 ر� ش,/ ا�* 
م��eن ���9 را :  �1ی�ن �����D ر��ل� [�> ا�* ���D`3د، صال

, ��ن�م� �0 ن�د �����ن م��0 ش�Hی*���+ :�� �3دش�/ م��eن، م� را �
��V = او در را/ از دو زن و دو م�د . ای\ره� ��د/ و م� �09ا ش,/�

:rرد ت� �0 و ه4* ا+�h �0 ه4* ���ر/ و ه4* رن? م�) [%�ر:�ن�
�1 ن�A و ن��ش ر�,، �� در -نم�)  م��+��ی�(= رن�5 1%�ن �0

ت9ح�, ( اm ا� ، N3 �����ن �� ت�ج m ال� )�k�م ه,��3ن��( ی�H ا�* 
  ن9یS, و د��9ر �0ز:�* و م��0 �� دارد �0 ��� ن�م�) �,د� ��م�
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ده,، N3 �0 ��� �0ز ��4, و �hغ ���/ �0  ������3 م��eن را م�
در �3ی�ن ر��ل� ی� . :�ددی�0, و �0 او �0ز م���� را م��9/ =�ف ر+�� 

*L+�ن� ن�� دین�م�ل�� �ش9د,/ م�.   
  

19�   ـ ��� 0> �����ن 0��ی
ال,ی>، ا���د ا0> م��\ 0��ی� ش�رح              ) ���ل(    ا90ال�S> ��1ل 

 »�ehD��9 و ش�:�د 92ا�1) 699م(» ن%� ال� �ر��ل�) 672م ( �
ه�� -ن ن�XS. ن�م�,/ ا�*» م��4ح ال��X« ��� ا0> ��� را ش�ح ��د/ 

-م`�+� ش,/) 5319 ش 21 و 1045 و 973ش : 13( �� در ذری`� 
,�Sه �]�Dش�ح دی �% ان9ار ���`�، ←. (ان,، ه��5 ش�م� ت

  ).106 -105ص
  
  
  
  

�:nغوی���� �ه�  
  � ای> واژ/ ـ ری��1
ا� ا�* �� از  ی�H از ا�H�0ره�� ���ر در ای> دا���ن ا���4د/   

� ��د/ ا�*، �» ����غ« و » م�غ��« � 1�س ل4.� م��ن دو واژ/
�3 2�� �1ن �0 � م��eن� ا�* �� از -ن ��4ه� ش��ر/ن��SX> -ن 

- ا+�Sن�دوم�>، ن�م �3دش�/وان, م�ل م�9fد ر��,/�hم* �0د/ �0 ��
   .�0ش,م�ا� م��eن

    �ی�د ش,/ ا�* ��   Meregeusaena در او��� از م��e �0 ن�م ��
� mن�. :��د�� در �3واز، %3�� �9/ را +�ا م�+�اخ �0ل ا�*، [�ن

ای> .  =�ار داش�� ا�*Vorovkasha. او در��2 در دری�� و رو��ش�
��Xه��در2* ت �:��ه�ن را در �0م� �داش��، و ض, :�ن, ی� 

�%�ورد� » ��� ��خ« ای> در2* در . AX0 ن�� 90د/ ا�*درم�ن
ن�م :�+�� ا�* زی�ا �� ای> ر��ل� ت����D از » ��09« ) 42 ص←(

و ن�� در او��� از ح���H ��3,ی> .  �0ش,د� و ه,� م�ه�� ی%9دا���ن
� ی�د ش,/ ا�* �� V, ��ل N3 از زردش* زای�,/ k�� و 3�ش� �0 ن�م

ای> » دی> ��ت« ش,/ و V, ��ل ��� ��د/ ا�*، در                
  .ح�S3 \�H اه9م ��9ت 92ان,/ ش,/ ا�*

� م�و�  و �9�Sen Muruر و     ����غ در 9�%3� 9V �0رت ��>
Sene Muruk  �9 �2ت« در . ش9ده� دو دی,/ م�  -م,/ ا�* ��» م�
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و . �0شxx,م�xx» ی�Sxx ت�xx�X ه�xxو« �xx0 در�xx� « *xx2> م9xxرو« � -ش��xxن�
ی,، و رو�0 -ن در2* م� ه�:�/ ��> م9رو از -ن �2�0�د ه�ار ش��2         

          \Xو ت ,H�0 ه�ار ش��2 از -ن ,��. ه�یA �3ا�,/ :�دد[9ن �0 -ن 0
 Seneدر او��� و  Saena:��م �� دور ن�r: �] *Sش* ن���I م�از -ن

Sen   و �9x�%3 در Syena ی* و�HSxxدر ��ن Sainدر     در �xx� ـ �ذر-
 ارم�x ه��x از   در Sin  �0=� م�ن,/ ا�* ـ و ن�� »=�`�  k�V>« ت���^ 
� در� 92د -ن ال`�د/ 90د/ و +�دو�� �0 ل%�I+9ق ��، �0 م`�ی� ری

ال`�xد/ و   ن�م�,ن ی� ان�Sن +9ق   . در -ورد/ �0ش,  »  ��« را 9V �0رت    
� -ن ا��xx� *xx از ن.�xx  ال`�xxد/ xx0,ی> ����xx ن��xxن دهxx,/  ی�xx م�xxغ +9xxق 

   <xxو دی ��xxدر او� �xx��� <xx��4 ایxxV �xx��xxت و ح��xx  د�9�xxر ز�xx0ن، م`
   � ا��� -ن 90د/ و ش�ی, م�9fxد از ای�x��� <x            ش�ه�م� -ش�Hرت� از م`

 *xx9د/ ا�xx0 \�xxHغ و -ن ح�xxن  م- �Hی��+�xxو م� *xx4* روح�ن�xxV ن�xx�0 .
�� ش�ی, ن�� �0 ه��> �D^ ا�* �� مVh,را و  ن�ا=� و دی�5ان [�ن             

ان�x� ،,x> در     ت��x� �x�1د/   »  ��x�,= �k�x   « 92اه�\ دی,، ����غ را �0      
�hح  Vد2* « ن9روز،  » ه4* ��> « ا <��«،     �xم �xم� ن��- در ش�xه

 �  .90د/ �0ش,» م�,س« ت9ان, �0 ه��> م`
    �4Sxx�+ �xx.ل، از ن�xxح �xxه �xx0     »غ���xx� «   �xxی �xxم� رم�در ش�xxه

      NH`xxم �xxدو��+ �xx.ن �xx� *Sxxن� �xxو ش ،*xxا� �xx9د م��+��یxx19م
/,�            �xم *xدر د� �x� *xن� ا���x��0 �0�داش��x ا�x*، و ش�xی, اx0>       � م

  ^Dxx� ان,xx0 \xxه �xx49م« م�xx0 «��xx1 �xx0 غ « را���xx� « ه��xx�3دش �ا�xx0
�0:�ی�x0 �x� ،,x ن.�x او، م��xم م��x+��ی�H             » ����� و دم�x   « م��eن در   

� �xxeاب ن90�xxد  و دن�9xx� ��xx0 �xx ت���xx�  �xx`�D� �xx��9غ، �xx0 �3دش�xxه� 
� ن9Dد/ ا�*     �D�نx�د  » 90م« و  » ����غ« �  را0��. ش,ن� �0ش, =�0� ت

   ��ن�9xد/  ش�`��ن م�x  ن�د م�   » �4��2« و  » ام�م« �  ا0> م�4� ه��ن, را0
  .ا�*

  
   ـ دو ����غ م��jد2

9ی�xن دو =�9x� م��jxد               [9ن ه�� z ن�د *`�D� �م919دات م�ورا �
,، ����xxغ ن�xx� در ش�xxه�م� �Sxه              /,xx9ع دیxxدو ن �Dل�xx`z و �xxدو��+ ��xxه

     :ش9دم�
�xxx0 زال در �9xxx/ ال�xxxDز و  � ����xxxغ ن��xxx�9Hر ��xxx ی�دان�xxx و م -1    

 ه��> ����غ ن�� ��ش* ا�* ��x      .  ای�ان 90د/ ا�*   م,د��ر 3%�9ان�ن 
  � 92یA در m�0���� ���ر را از �9+�ن دری� ره�ن�,/ m �0ن�
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5� �0د/ ا�*   ).555: ���2 ���ر چ ت%�ان ( در��2 در 1
 �� اه�ی��x و دش�x> ای�xان ا�x*، ی�xH از ایx>        ����غ ت�H%Dر  -2    

           �xم ���� �ی�ر، �0 د�* و,0�x  . ش9xد ن9ع �����eن در �2ن 3I\ ا�4
  <xxای �xx0 �xxل دای�xxاح�� ،<xxای �xx0 ،�xx� »�xxدر ش�xxه�م�، » ����xxغ اه�ی�

� �3ورش ده,/» ����غ ی�دان�« � �%> ای�ان� ن,اش��، و ت%� ری��
 �xx� ،*xxا� �xxای�ان ��xxVن� ا��xx9ر  زال دا�H�xx9اد مxx1 �xxد�� A�xx3 در-

� ��� « :��4رش �0   ��x> اح���xل     » مu9د/، و ه�xح ن��x�چ ت�Dی� م
       ���xو� �x0 �x� ن- NH�       �xن� در م��ل���x� �x�� �   �x�Iاش در م  <�x5ن �

� م�x        1354 د� �2دا ش��ر/�xVرا ا �x- -م,/، ��x ت%���x� �xغ اه�ی�
     �xت *x�ش��د، ه� دو اح���ل� ن�در�*، و ن�ش� از -ن ا�* �� م� ت ��z

�\ت9ح�, �,د� ���ن =�ار :�+�� دو -ل��م ای�ان� را +�ام9ش م��.  
  
   ـ 9Vرت ����غ3

هx\  . ن�م�، ����xغ ن�x0 ��x�رگ دارد       در ش�ه�م� و �0زون�م� و ��م     
ال`�xد/  از ن.� ��S1 و ه\ از ن.�x روان�x ایx> م�xغ ی�x ح�9xان +9xق              

 x��1�0 �x3*   ا�*، �0  ای> ت�4وت �� در ش�ه�م� دو -ل��م ای�ان� ه9ز        
�D     .� م��+��ی�H ����غ روش> ا�*، ام� در �0زون�م� وو 1

ت�* ت���z ت9ح�x� ,x,د� ��xم�، ����xغ �x0 ی�x              ن�م�،  �0 ویn/ در ��م   
+�xد مX�xx{ از م��xxeن م�xxد� تxxD,ی� ش�xx� /,x ت%�xx از ن.��Sxx1 �xx از   

در �0زون�م�، ����غ [�x> تY�xV9       . �0ش,ت� م� دی�5 م��eن 0�رگ  
  : ش,/ ا�*

m�D0 م�غ ?   0,�  ن�\ +��? ه� [? م�غ          0,� [�ر +��
A��  و �م�غ  دان� و  �0را �Hی        A�0 ?�0 %3�� 0,� �0ز +��  

��xود/ ش���x� ،/,xغ �x0 ه��x      ) م14هـ ـ  8(� ن�م� �� در �,/   در ��م
  .92اه,�.�* [�ن ز90ن ش,/ �� از ��م ��� م�

   �xxxدر :�ش�� �xxxام �,xxxا� �xxx� �xxxن�م �xxx�9� 45/1072 �ا�xxx0 ن را- 
           �xن م�x%1 غ در���x� Axاز ن� ،*xود/ ا��x� م��� ی�x ت`x,ی� ش�xهx��Hت
�D2� ن�S*، ت%� :�ش��x^ در �m9x� �4xن� 9x2ی�x0 �x� A ا=��xن9س                  

      /�xد، ����غ را در 1�ی�� ,� �9xم�ت�ا، در ح�xل� ��x اژده�xی� در           ه
   م�346/957 مS`9د� 1.[? و ن%�5 �0 م��ر داش*، دی,/ ا�*

                                                
3 3 "��، �(�)�س	5�غ در �y $�Aس�: د�]  �� ��)� - 1

 /(mS ت�	ج ، و د�]51 خ ص 1335اد? �	E ان�'، ا)	18 "� 

��ر د�] "(0Vر ?�  و -�ه�+ "�	' و g	_11 -1 ص 1ش �� »
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, و -ن م��xe    ه� م� م�دم 9Vرت ��� را  �0 دی9ار :�م��0       : :9ی,��

ا�* �� 9Vرت -دم� و ن�  ن�S، �0 [%�ر �0ل در ه� �9� ت> و دو 
  ).19: 4، 29: 3م�وج الrه^ چ �3ریN ( دار، دارد د�* 39Iل

x?  +�ه« � درویA ن��xش ��x در        ت9fر ��2ل� از ����غ �0 �2م�     
ن�م�x -مx,/   ا� �0 ای> او�Vف �� در :�ش���x   [�پ ش,/ ت� ان,از/   » م`�>

  .ن�دی� ا�*
  

  ����غ، ���، رخ و ��ی� =,��
  � ���xx0 ت�xxی> ت�xx%� �xx��xx�1>» الYxx ل���xx و ل���xx «524   در دا���xxن 

« � ه�xx1 �xx0 �xx� ����xxغ واژ/ ا�xx*، در �xx2�0 ن�XSxx» ا+�Sxxنهxx�ار «
�x0 م`�x م�xغ      » ��x�D� �k�x    « ه�ش9د و در �2�0 ن�XS    دی,/ م� » رخ

   0.1�رگ -م,/  ا�*
�� ��� 0> ر�D� <0� �0ا� م��9� » ال,ی> و ال,ول�« در ���ب     
ی%9د ام9ال م�fی�ن را �0 ام�ن* : :9ی,ت�ل�Y ��د/ ا�* م�) هـ247(

 چ ��0وت 198ص(�0دن, » ���� م�Lب« :�+�� +�ار ��دن, و �0 
ش`� ن�� -م,/ �� �4�z در ی� » ���� م�Lب« � واژ/). 1973

283/896�Hداد/ ا�*  �0 ی *DS,ث (  از ی�ران ��� ن�رات چ م�Lال
�� :rش* ای> واژ/ را �0 مS`9د� و ا92ان ال�4f ن�� [�ن) 530ص

  .ان,��ر �0د/
- �� ت��e«2��1ر ا�D2ر م��9 ال�4س« در  z429/1037`�ل�D م     

ن� ا�*، ن�� �0 ه�� دوران ����و ش�ه�م�» 2,ا 0�م�« � ���0 
��، از . �0 ��ر �0د/ ا�*» ���« � واژ/» ����غ« �1�          �

� �0 م`� دارن,/ :�دن دراز ا�*ری��« +��وز ا�0د� در . � �
 در 606/1209ا0> ا��z . ن�م م��e مI%9ل ن�� هS*: :9ی,» =�م9س

� ش�ی, ����. ال`��ء ال��Lب م��e مI%9ل ا�* ::9ی,» ال%�ی�« 
Lب �� �0 وزنم� �L�V �0 ش,/م�ش, ـ qDـ ض �   ا�*، � ا�\ +��

                                                                                                    
�	  !��" « /(mS ،1337چ �)' ?�0ه�«  خ، و ح0ا
� د�] 
 .چ، ?�`�# �(� ���ب» "��!  	�

اE �E	��S ،صح	ح ا��0ن ������ �Aپ �ZAرم )س��0  - 1

 9
�� ا)' �س��               �A$ان . 524?	�وت �Eا
G_	g 0ن "صحح درA س�	�5د ����ر ا�]اف ��د# �� �?= ا���

?��I ���5ت s�?� را                    ?� ��?� 
��دا�	$# اس��?. 

 318 ، 316 ، 304 و 69م ص1963م ا-س� L�ان 1900چ �gر)س  - 2

 ،366 ، 368.  
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�0 م`� ���> در م�Lب زم�> �0ش,، و �0 ه��> �e ^D�ال� �1� 
�� را در م�Lب ت`��> ��د/ ا�*�.  

 در -�zر �%�ورد� و ح�+� ش��از� و +��9S+�ن م���2 [9ن                           
 و ��3وان 1640 -1050  1 و V,را� ش��از�907/1501دوران� 

- �0 �1� ����غ �0 ����1281/1864ای��ن [9ن ن�ا=� و �D�وار� 
را �0 ��� ده\، » ���« 92ری\، و V,را  �0 م�2»��ی� =,��« � 

� ن�9د/ ا�*�D�� +`�ل، ت��.  
  
�، م9� دی59�k�D1 �3 ،ـ �3 ����غ   

. �ان��ن اه��* ویn/ داش�� ا�*ا� ن�� ن�د ای�3 ای> م�غ ا+�Sن�     
-ه�� او ه�5م �3واز، م��ن دو �9/ را م�0��0 ا����� او���، �0ل

و ��S �� ا��9Xان ی� �3� از ای> م�غ �0 92د داش�� . 93ش�ن�,/ ا�*
ت9ان, در ان,ازد، و -ن �3 ه�9ار/ او �0ش,، ه�� م�د دل��� او را ن��

��زد  ای�د� 92�0ردار م��دارد، و از +�/:�ام� م� را ن�د ��Sن 
ه�� +�دو�� و در دا���ن زال در ش�ه�م�. )38 -34 0%�ام ی�*( 

اش، ����غ، �3 92د را �0 او z`�ل�D، ه�5م �0ز:�* زال �0 �2ن9اد/
  : ه�:�/ �0ا� ت9 م�A�3 ��H -ی,: :9ی,داد/ م�

      �0  -تA  ا+H>  ی�H  �3  م>         �� �0� ه\ ان,ر زم�ن +�م>
  <�Sو ام�م ح <Sام�م ح �� ��S\ ح��ی�k�D1 �3   )90د/ ا�*                ) ع

� �%�ورد� در ر��ل�). 596، 518� م�و� ص:�,زی%�، ت���1( 
 »��k�D1 �3 او دو �3 ���/ و ��4, ) 42ص← (» -واز �ن��ن�( �0ا -

9ی* ��2 و ش� در 1%�نz � (,ی�د ��د/ :9ی : *Sه� [� در 1%�ن ه
D1 �3 ش9د از �Vح� ��k�) ت%�ان �f217 ص1348چ د��� ن .(  

��ر در :��4ر دوم �    »��� ��ش%�ت [���ن �0 ��\ : :9ی,م�» م
-ن دو . ح�H*، در ا�z ا+��دن �3� از ����غ در -ن ��9ر ا�*و 

  :� �� ر��\ را �0 ا�4,ی�ر ��3وز :�دان�, دو �3 از ����غ 90د �3ر/
  ).�234%�ورد�، ��� ��خ ص( 
9ی�ن، -تA زدن �3 ی� م9، ی�H از و��ی� ارت�Dط  z در م`��,ات  .              

م�دم ن���9Hر �0 ارواح ن�9H ��ش*، و ارت�Dط م�دم ت�H%Dر �0 ارواح 
  مN�I  ام�وز/ ن�� ه�:�/ م�hً [9ن در. 0,��ش* 90د/ ا�*

                                                
، �C= از "ص��ح�ت 260 "�$ء و "��د ص 135: 4اس��ر  - 1

 . »���C« 3  در ���X"�5$را د�] س%�د3
2 - �"0c�" س� ��م$G �(� اس� �Gا�/ از �	ا3 � )  ��(ذر

 ).133: 15 و 613: 9
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 �V9f2�=h� م9رد �� �S� �0ش�\، و ��Sمن� �ن�:%�ن  *Sن� �
-:9ی� م9یA را -تA زدن,، و در �1� دی�5 م�: :9ی�\وارد ش9د، م�

+hن� ه�9uن دی9� �� م9یA را -تA 0�ن,، ه���� �0 �� : :9ی�\
  !ش9د0�ن�5/ ح�ض� م�

  
   ـ �1ی�5/ ����غ6

ا�* » ورو ��ش�« �� :rش* در دری��    �1� ����غ در او��� [�ن
ه�وی�S « �0 در2* » ��> م9رو« � و در م��9 �2د -ش��ن�

��Xای> دا���ن در . �0ش,م�» ت ,�%�ورد� ن�� » ��� ��خ« م�ن
� ��م� �� ی�، واژ/» ��09« �1 �0 -م,/، ل�H> ن�م در2* در -ن

� 1%�ن ش���2 ا�*، �� در :�ن�ا�* تD,ی� ش,/ و از ��Iی^ ه4*
 ��� «�� �1� ای> در2* در [�ن. م��ن ی�زد/ �9/ =�ف �1 دارد

5� دی,/ م�)  چ ت%�ان555: 2( » ���ر« �1� ����غ در . ش9ددر 1
 ح�,ا�» ن�ه� ال��9ب« � �9م�ت�ا و در 1�ی�/» ن�م�:�ش���

 ←(� ��� +�ر�� e�ال� و در ر��ل�» ارم�« � م9�S+� 1�ی�/
ا�*، �� ش�ی, مf��e Yب �0ش,، زی�ا » ��ت« � 1�ی�/) 37ص

-م,/، و از » م9ا�> ال�Lب« � e�ال� � ����0 �1� ��� در ��ل�
  ان, ن�� ن�م�,/» ���ء م�Lب« � ��e �0�ال� را رو ر��ل�ای>
 ا92ان ال�4f 22� و ش�ی, e�ال� -ن را از ر��ل�) 352: 15ذری`� ( 
:�+�� �0ش,، �� در -ن، �1� ���� ) 293: 3، 1957چ ��0وت ( 

�1� . / ا�*م`�> ش,» 0��ا �j2« � ه�� �0, 1�ی�/م�Lب �9/
� ��خ« ا�*، �%�ورد� در » ال�Dز« ����غ در ش�ه�م� �9/ �� «

� ���« و ���ر در �. ان,�0:�دان�,/» =�ف« را �0 » ال�Dز»  « م
� ���، :��4ره�� (�  ).33، 15، 2م
  
   ـ �9/ ال�Dز و =�ف7

   ال�Dز �� در ش�ه�م� �1ی�5/ ����غ ش���2 ش,/، ن�م ����S �9ه� 
9�3ن,د و در � ه,و�A م�ان ا�* �� از �2ور ��S�� �0در ش��ل ای�

-م,/  Harborzو در 9�%3� 9V �0رت  Herabrezaitiاو��� 9V �0رت 
را �� در -�eز 3�Iه��> » ق« �  واژ/�D�310/922� . ا�*

� =�-ن ��ی\ -م,/ ا�* �0 م`� �9ه� ت��S4 ��د/ �� دو را �9ر/
چ m90ق » �1م� ال��Dن« ��D� ت��S4 ( دور زم�> را +�ا :�+�� ا�* 

  � ��D� �0^ ش,/ ا�* �� ش�ی, ه��> ا+�Sن�). 93: 6 ، 1329/1911
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� داد/ ش9د و ���ر �1ی�5/ ����غ را در �D��9/ ال�Dز �0 �9/ =�ف ت
  .ا� م�ز ��ل\ ��D`* =�ار ده,�3* �9/ =�ف ی`� م�ور

  
  
 

 

�Vh2دا���ن �  
  
     » ��� ����ر، م�ن, دی�z- �5ر و� مL�� نL� در �0 م�» م�-

دارد �� ���ر -ن را �0 ��, و ی� �0 �9ر ن�92د-:�/، در ا�z +��ر 
���93 �h0m �2> م9ه9م�ت� �� ام�وز ه��روز:�ر، در �9ن� ه�:

ای> م.9م� �0 ی� .  93ش�ن�,/ ا�*ا� در �0 ن,اردارزش و  +�ی,/
A�3�ب و �0ت��� �از �4�2 Aدادن �0 روای�ت ���4  :��4ر در ���ی

��ه�� ال��D [9ن �2�0 ن�e- .�XSز ش,/ ا�*! -ن�ن �0 ��� و م
�XSن , م�`�� �0 ن9IXان� در 705/1305� �%> ای> م.9م�، م�ن

Aی� -ن ���ی�D0`,ًا ا+�ود/ ت9ان ح,س زد ه� را در �0 ن,ارد م�ت ��
در « در �3ی�ن م.9م� ن�� ی� �S3> :��4ر زی� �9ان . ش,/ �0ش,

ش9د �� در -ن ن�� �� ن��ی�ن� ت���, ش,/ ا�* دی,/ م�» وYV ���ب
� ���� [� در ای> م.9م� -م,/ ه��5 مrه�D ا�* و 1�Dه� -ن: ��

  .و +��4S ن,ارد
0,� ی� ن���ر ای> م.9م� را �� ا��9Xان     Aن�م� را در �0 ��ی

-1,ا 90دن دو A�3 AX0. دارد، �0 [%� و 3� :��4ر ت��S\ ��د/ ا�*
:��4ر از AX0 ا���� م.9م� و ت�=W م9�jن -ن دو �S3>:��4ر و 

� م.9م�، ن��ن م�V�0 ا AX0 9نuرا ه� AX0 ده, �� -ن دو
م����4ن� . � 92یA، و ش�ی, 0`,ًا ����2 ا�*م.9م���93ش� �0ا� 

 :��4ر ای> م.9م� را ن�� 045,� ه�� ت�Iرت�، �2�AX0  [�پدر 0
  .ان,�0 ه\  زد/

  
� ���« � ا��0ت ش��ر/�  »م

      N9م� در [�پ �3ری.و .  �0* ا�*4647م دارا� 1857ای> م
��4: �0 �+� در ش�ح اح9ال و ت���� -�zر ���ر چ، ت%�ان � +�وزان0

د��� 91اد م�9Hر در .  ح�Hی* ا�*174 �0* و 4458 دارا� 1960
A�3 �ی�D�0* ش��ر/��4:1961ر 92د �0 [�پ ت �4600ه� را  ��Sدان 
   28ول� م> ه��> [�پ ت�Dی� را �0 ش��دم، و ی� ح�Hی* و . ا�*
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 م�Hر -م,/ ا�* از -ن ��S �030* را �� در ای> [�پ در :��4ر 
�Iدم، و در ن���� :A�3 ��4:594�0ر <�S3 ��4:203ر * و � �0* و [%

 178 �0* و 4633ه� � -ن �0* و ه��3836و 3� :��4ر ا���� 
دا���ن �0 ش��ر -م,، �� ه4* دا���ن از -ن در م�,م� و د/ دا���ن در 

و . � ا���� =�ار دارد :�ن�45 دا���ن در :��4ره�� �2161ت�� و 
                                    :�0ش,ه� 0,ی> =�ار م�+%��* -ن

  
A�3 �0*��4:594ر در   

و ه4* دا���ن ! �0 :��9�م و ت��� ا�*���یA �4�2� ��ب ورد     
         �ت[�ن �� :rش*، :9ی� ��93ش� ا�* �0ا� م��9ایدر �0دارد، و ه\

    . م.9م�
- م���1-3 م�در� �� �9د�A را -ب �0د -2 ���ر و 1%�ن�5د  -1    

 Nاوی �9+�( V (�0 ب��2 ���  )�4��2 (4-/,اش                    رح\ ��� �0 ��
 م��, و -7 زدن =�یh0 Aل ح��D را -6 1 درد دل ��� در [�/-5.

Aام� /�:.  
  

   �0*66 در ��4:1ر 
, م`�+� ���د/ م�غ �� از �0ز�    �Sم� ه�ه,ه,، : :�ان ای> ن��ی�

، تrرو،                            م�D� ،��9� ،�I��9، �0ز، دّراج، �,ل�^، ��ووس
               Y�=���، +���2، [�غ، زری> م�غ، ال��D [�وش ��ت و ح�1^ ل

��V <از ای N3 �9/، ه��، ن�`V ،90ت���ر، 90ف ،�D�0 ،q0 ه�                  و
� دا���ن، در ش9ن,، ول� ن� ای�ن و ن� ����غ و ن� :9ی,/��ه� م�

  .ان,�,/�1 م`�+� نای>
  

   �0*69 در ��4:2ر 
�ان� ه,ه, در�0ر/    X� ن و�eم� N�4ان� ����غ، ش�/ م��eن و �

ت9ان ����غ را رم� �1م`� +�ض م�. ل�وم ��9�3> 0,و را در �0دارد
��د، ��4 را ��ی* از ت��ی> ���9 ا�����1 و ت��� رن� و م�Dرز/ 

� ��\ �� در �1ی� دور م�ن�f�زن,:� 0%�� و ت �ار �0ا�= <�] ,
*Sدارد، دان.  

                                                
3 )����0 وارد اد?	�ت "4ه�� �A 3# �$ا از ر)(�ا-س��� - 1

 $(�
3 3 -�رس� 
���"��A «�"0c# و��ل« "� 
$# اس� و 

 ���`(�x�� را �	/ ?� �ن g	�0$3 528: 9 و 305: 5ذ ← 
 . )�-�0Sان 
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   �0*54 در ��4:3ر 

� �� ��0نD�0   �          ���3 ا�*، �0ا� ��� �0 �9�:� ا+�Hر م�دم ��ش
,، N3 ه,ه, �rرت�اش� م�� ا���������1غ و ���9 و م�Dرز/� 

  .»درویA ��ش� د��2 ش�/« ده,، �0 دا���ن ���3 او را م�
  

   �0*19 در ��4:4ر 
:� ا+�Hر ش���ان و ه�م,ان ا�*، از [�ن ���     ���9 �� ��0ن

,، ه,ه, �0 او ت�اش� م�92اه, و اش�Hلو ���9 و م�Dرز/ �rر م��
�دی9ان�« ده,، �0 دا���ن ���3 م�=�� ��j2 ت� از!«.  

  
   �0*30 در ��4:5ر 

�*، از ه�� ��ووس، �� ن�9دار ا+�Hر زن�ن زی�D ا    �rرت�اش�
ران,ن -دم از « ه�� ه,ه,، �0 دا���ن [�ن ��� و ���9، ���3

*�%0«.  
  

   �0*23 در ��4:6ر 
 q0 ر92اه�r�     )�0�eم� ( ��H0- زاه,ان، را/ �1ن��ز ,�� ه��ن

دان,، را �0:�ی,/ و ���9 ا�����1 را V��ان9رد� 2��ن�� م�
  .»� -بدن�� و =��/« ه,ه, �0 او، �0 دا���ن ���3 

  
   �0*42 در ��47ر :

/,[��ن �zوت�,               � �0زر:�ن�ن و م`,ن    �rرت�اش� ��D، �� ن��ی
ا�*، از ���9 را/ 2,م* �0 �2�، ���3 ه,ه, �0 او �0 دا���ن                    

   .»ان���5� �����ن« 
  

   �0*28 در ��4:8ر 
� ا�*، از     ه��، �� ن�9دار ا+�Hر وزی�ان و ��ل� رت�5Dن دول�

:9ی,، �0 -ورد، و ه,ه, �0 او ���3 م����9 و م�Dرز/ �rره� م�
* م��9د ن? 90د« دا���ن  ���!«.    

  
   �0*36 در ��4:9ر 

� ا+�Hر ل��Hی�ن و �~%D,ان، از ���               ه�� �0ز، ن��ی,/    �rرت�اش�
                     ش�/ و     « و ���9 و 2,م* �0 �2�، ���3 ه,ه,، �0 دا���ن 

  .»heم
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   �0*29 در ��4:10ر 

ه� و                      �rر92اه� 90ت���ر، �� ن�9دار ا+�Hر +�وم�ی�5ن و ل�~> 
���3 ،�ه�� ح9Sدان و تhDن ا�*، از ���9 را/ ح� و 2,م* �2 �0

                                    .»دری� و ت��5« ه,ه,، �0 دا���ن 
  

   �0*22 در ��4:11ر 
/,رو و ان,ی9ی,و -ل�S* و            � ا+�اد ت�    �rرت�اش� 90ف، �� ن��ی

�0ش,، از �� را/ ح� ن%�دن و 2,م* �0 �2�، ���3                 �9د91 م�
  .»زران,وز« ه,ه, �0 او �0 دا���ن 

  
   �0*29 در ��4:12ر 

� /9`V رت�اش�r�    /,� ا+�Hر م�دم ض`�Y و ت��9 و =�ن� � ن��ی
 ��S1 �رز/، �� ن��ز �0 ن��و�D�0 �\ و م�ی9س ا�*، از ���9 را/ م

  .»یY�9 و ی`�9ب« و روح� دارد، و 91اب ه,ه, �0 او، و دا���ن 
  

   �0*103 در ��4:13ر 
<X�                       ن�eاو �0 م� *DSغ و ت9ض�] ن���� YVران� ه,ه, در و   

»                       �3دش�/ و -ی� « -1: �0 �� دا���ن) �1م`� ��> ا+�اد ا�*( 
,ر در ل�Dس ���4 « -2H9د و « -3» ا���ای�ز م«.  
  

     �0*440 در ��4:14ر 
             �0 ��� : �0 [� و���� ��4 ��\؟ و ���3 ه,ه,:  A��3 م��eن

�ش�� «  -ن، دا���ن  �0* از412). (ش9ر و ش9ق و ح��*! ( ��
`�نV «30ا�* ص(.  

  
   �0*36 در ��4:15ر 

�0 ی�ی, و « ��� و ان��Xب ه,ه, �0ا� راه�D�، و دا���ن     =���
  .»ش^ م�0��%

  
   �0*28 در ��4:16ر 

��S2   <X� ت را/ وhHن از م��eش,ن م� ��Dران� ه,ه, و �3م
�، �0ا� دل,ادن �0 م��eن، �0ا� �3D�0 و �در را/ :���دن =�� ��

Aرز/ و �9ش�Dم.  
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   �0*77 در ��4:17ر 
ره�D� �2ی, : ش�ط ره�Dان [�S*؟ ���3 ه,ه,:     A���3 م��eن

� � م,ی�و +�وش� ن��H�0 *S �0 ��\ و ش�ی�5�S ا�* ن.�ی�
                                   :� +�را�0، �0 �� دا���ن+�ض��

  
م��9د و  « -3» 92ن� در 0%�* « -2» :���9د و م�ه�م� « -1   

  .»�2ر�>
  

   �0*58 در ��4:18ر 
�0 �eم�                  �رr� *و ت��9 ا� Y�`م�دم ض �H+ �9:ن�م �� �0ز

»             رو+�> م�,ان « -1: �0 [%�ر دا���ن. ده,ت�اش,، و ه,ه, ���3 م�م�
.                     

دی9ان� و  «-4» ح�W ش,ن را0`� در �`�D1 «3-» �Dدی9ان� و  «-2
��«.  

  
   �0*91 در ��4:19ر 

� م�دم :%�Hر ا�* �� از اhVح 92د     م��e �� �0ز:9� ان,ی��
,:9ی,، �0 شA -ورد و ه,ه, ���3 م�، �rر� �0ا� ��4 م�م�ی�9
-�0 م4* « -3» ��3*د��� 0* « -2» شH>ت�09 « -1: دا���ن
 « -6» رح�� زاه,�0 « -5» �ع 2,ا از =�روند+ « -4» �2ی,ن

  .»��Dدت م�Hkh �0ا� :%�Hران
  

   �0*55 در ��4:20ر 
/,ه� ا�*، �rر� دی�5 �0ا� � ه�ز:�ن و ل�~>   م��e �� ن��ی

 « -1: ده,، �0 �� دا���ن-ورد، و ه,ه, ���3 م����9 را/ م�Dرز/ م�
y �2ن�Xدر م ��Dادش,L0 � «2- » دو :,ا ?1 «3- »  ���ش

<�eدور«.  
  

   �0*61 در ��4:21ر 
 ه�� نN4 ز90ن, و ت> �0�0� م�دم� �� در �0ا�0 92ا���    1%�ن

  »:9ر�> ��3 « -1: �0 [%�ر دا���نده,، ن.� ه,ه, م�Dرز/ ن��
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� دی,ار در و�,/ « -4» ش�/ و زاه, « -���D� «3 و نN4 دل « -2
  .»وزدد��ن ���93>

  
   �0*65 در ��4:22ر 

    �rر ��Sن� �� :�/ 92یA �0 :�دن ش���ن ن%,، ���3 ه,ه,، �0  
1: 3� دا���ن- » N��0ن�ن ی�دان 92ردن و +�م�ن  « -2» :�� از ا

 « -5» د��� �zوت�,ان « -4» م�S] و ش���ن « -3» �0دناه�م> 
  . »�  دم م�گت�09

  
   �0*68 در ��4:23ر 

 و ن.� ه,ه, �0 ��    �07� زردو���ن، م�ن, :��4ر    ت9ض�] 1%�ن
ری�S �3\ « -2» ��دم�ی,� �� زر از ��3 3%�ن م� « -1: دا���ن
  .»-واز و ��0,م�غ 92ش « -3» را0`�

  
   �0*75 در ��4:24ر 

ه� در ���9 را/ ح� و 2,م*             داران و �Vح�Dن ��خ    ��0ن ن.� زم�>
� در ��خ « -1,، �0 شA دا���ن، � ه,ه�0 �2�، ن.�ی��kرا��               «

5�� دن�� « -4» مN5 در دام �9DHت « -3» دی9ان� و ��خ « -2»   ت
  .»90� �9د و �VحAD « -6» م�ددرد دل 91ان « -5
  

   �0*85 در ��4:25ر 
� ���9 و م�Dرز/،     ن.� دل,اد:�ن �0 م`�9=�ن م�Iز�، در�0ر/

�دو�*  « -2» م`�9ق �0 م�گ « -1:  دا���ن���3 ه,ه,، 3 �0
 -5» حhج �0 �� دار « -4» 0, زری>�? و :�دن « -3»  +�و�2>

 »,�1 �S3 <���«.  
  

   �0*83 در ��4:26ر 
:                                   ن.� ت��,:�ن از م�گ و ���3 ه,ه,، �0 3� دا���ن

  »  ت�90ت 3,ر�3� « -2» -واز 92ان� =�N ه�5م م�گ « -1
�4> و د+>  « -5» ش��ی> در 2\ ت��-ب « -4» ن�k^م�دن  « -3

  .»���اط
  

   �0*68 در ��4:27ر 
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، م�ن, � ���9 و م�Dرز/    ن.� م�دم ان,وه�5> و ت��9 در�0ر/

 « -2» دان� و ش�0* « -1: ، 3� ن9ی> ه,ه,، �0 شA دا���ن��4:10ر 
» ��3 م%, و ��3زن « -9V <X�: «4+� « -3» م�9/ ت��heم ش�/ و 

  .»�42ش و 92رش�, « -6» ذر/ و -+��ب « -5
  

   �0*68 در ��4:28ر 
    م��ی�S م��ن ��ن��ال��م و ا���* از =�ن9ن، و م��ن ه�ج و م�ج 

 -رایA زن,ان��ن �0ا� ا����Dل  «-1: در ن���9Hر�، �0 [%�ر دا���ن
:�د �0  « -4» درد دل �2=�ن� « -3» �مr��0ی�ی, و ت « -2»     ش�/

*`�2 <���-«.                                   
  

   �0*59 در ��4:29ر 
:                  � ه�� �1ن�D، ن.� ه,ه, در [%�ر دا���ن   �D��3ز�، ی� م�Dرز/

 « -3» �2=�ن� و �0دن�Iن « -2» ا�^ و �S3 ��3 ت����Sن « -1
  .»�`�دت ��ح�ان +��9ن « -4»  �3 در -م,/ذوال9ن و ��1�1ن از

  
   �0*52 در ��4:30ر 

� ه�* و م�دان�5 در م�Dرز/ و ���9، �0 [%�ر     ن.� ه,ه, در�0ر/
 « -3» اده\ و درویA « -2» ��3زن �2ی,ار یY�9 « -1: دا���ن

  .»م�گ، ازاد� م�غ از =N4 ا�* « -4» ��I و 9e ��3ر�
  

   �0*88 در ��4:31ر 
م�د� ان�fف دادن ا�*، ن� ان�fف 92ا��>، و -ن �0 از     91ان

� و ��0  « -1: ر�9ع و �9Iد ��ه�� ا�*، �0 [%�ر دا���نDا1 <0
 -4» ��3*اح��ام �0 ن��ز 0* « -3» م��9د و ش�/ ه, « -2»  ح�+�

 »Aو �0ادران Y�9ال%� ا�*؛ 1%�ن ی� ���2 ش^»��س ی ��0ز.  
  

   �0*73 در ��4:32ر 
0,/  « -1: اhVن :�2��S ن�S*، �0 شA دا���ن    ش��ح� و  ,���
2,ا م9�Sل  « -3» م�ل� 2,ا ن�91ر ا�*�2* « -2» ن9ازت� از 2,ا

»                        ![9ن ن,ار� رزق ���� -+�ی> « -4» ه�� :��� ا�*��ر :�گ
1%9دان را 2,ا 1%9د ����2  « -6» ن�f�* دی9ان� �0 2,ا « -5

  .»ا�*
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   �0*77 در ��4:33ر 

ه�� ان,ام� را �0 م�Dرز/ و ���9 را/                  م��e م�ن, زاه,ان، ��Dدت
:                و 91اب ه,ه,، �0 [%�ر دا���ن6ده,، م�ن, :��4ر ح�، ت��1] م�

1- » �Hم`�9ق، ��م� ا��V در ���  « -2» �0ی�ی, و ن��H و م
� از م��9دح�1 « -3» ا�*X�: * «4- »  اب 92ا��> ��� از
���«.  

  
   �0*93 در ��4:34ر 

    ن.� م��e دی�5، م��ل م�دم� ا�* �� �0 رو� تX\ 92ش�م� 
  ش��ن,، م�ن, زاه,�ان,، و 92د را مY�9 �0 م�Dرز/ ن��92د 92ا�0,/

ه,ه, �0 ه4*     . م� وا��V\ و ن��ز� �0 ��4 ال� ا� ن,اری\: :9ی,م�
  :ده,���ن �0 ای��ن ���3 م�دا
�1 -ن « -3» 3, اN��0 �0 م��9 « -2» ش9H/ و ش�� و :9ز �2 « -1

 « -5» �0ون �? و درون ش�� « -4» �� %1� 0%�� از دانA ا�*
A6» ش�� :�+��ر ری- » Aری��ی ?9V+� �� ا�0 را  « -1 «7

  .»+�ی4*م�
  

  �0*57 در ��4:35ر  در 

م�Dرز/ و �9شA و ��4 �0 [� [�� در ای> : ��3,    م��e م�
و از ! مD,1� �0 ه,ف �0 ه�� [�� دل: :9ی,دل �0ش�\؟ ه,ه, م�92ش
ر={ دی9ان� �0 دل  « -1: �0 شA دا���ن! 0~�ه��) ن� ن�( 91ی� ��^
  » ه��4د ��ل 92ش� « -3» � ��ش� دم م�گ:�ی� « -2  »92د

4- » /���» 91ی�نDS* م`9Hس ��� و ��^ « -5» � دو مS*م
  .»ت� از ش�اب ن�ن ح�ام « -6
  

   �0*107 در ��4:36ر 
در �0ا�0 ای> ه�� رن�، [� م�د 9X0اه�\؟ ه,ه,           : ��3,    م��e م�

�9شA از �0ا� دانA و 92ش� ا�* ن� �0ا� م�د، لrت : :9ی,م�
  :م�Dرز/ م�د -ن ا�*، �0 ه4* دا���ن

 « -3» � 0%�*2,ا����3 ن� �0ا « -2» �0�ار� از �%0* « -1
ه��  « -5» را0`� ت�ر� دن�� و -�2ت « -4»  �0 از ام���    heم�

����3ن�  « -7» ��29> 0* �9م�ت « -6» دارد 1� او [�� �9ض
  .»م��9د از نrر 92د
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   �0*63 در ��4:37ر 

    A�3 ،�eم؟ ه,ه,م��D0 �] A� :         ش9ر و ش9ق و ح��*، �9ز و           
-/ �Vح^ درد  « -1: ���ع و ��ز، 0%��ی> ن��ز ا�*، �0 [%�ردا���ن

درد� �� -تA را از  « -3» �0,ار ��دن �0ا� ن��ز « -2» -ی, ��ر:�
  .»داغ دل، �0 از داغ ���3ن� « -4» �0دی�د دوز��2ن م�

  
   �0*108 در ��4:38ر 

� م�ح��ه,ه,، ه4* . ��3,    م��e دی�5 از [, و [9ن را/ م�
واد� اول ��^ . �,�Vh2 ��0ن م�» ه4* واد�« ��4 را �0 �9ان 

 �� واد� ��� 90د/، �0 شA دا���ن رو� زم��ا�* �� م�,م�
�4S�+ ر��  . و د+�ع از اN��0) �0ز� اmه����2 ش^( � زروان� �

  ).42 -41���و/ ش��ر/( 
1- » ,Hن /,I� *داش �»               ��Nرش� ش��D �0 ا0 « -2» اN��0 ح
م��9د و  « -5» ��3 م%� و :�و[�ان « -4» :��� در ��^�3 « -3

  .»92درا0`� و م�د از 92د �0 « -4» روب��2
  

   �0*142 در ��4:39ر 
,را �0 شA دا���ن ��0ن م�» واد� ���«     ه,ه, �:  

1- » ����+ �9ن در �93* :4�9, « -2 »92ا�1 و ��Iم               «     
,/ « -5» ��ب و =�,� « -4» :,ا ��ش� ای�ز « -3�� �� ��ش

  .»ا�0اه�\ -م�د/ ن9Dد �1ن 0,ه, « -6» م`�9ق
  

   �0*101 در ��4:40ر 
ده, �0 ا�* ش�ح م�» ��\ ���ت« را �� » واد� م`�+*«     ه,ه, 

3� دا���ن:  
                    »               م`�+* ا�*��ش� 92اب، �0 « -2» ��\ در [�> « -1
* در م`�+*  « -4» م`�+* �D��3ن �0,ار� او ا�* « -3���

  .»م��9د دی> و دول* داش* ام� م`�+* ن,اش* « -5»  ا�*
  

   �0*108 در ��4:41ر 
�«     ه,ه, Lا�� �ده, �� �0زخ م��ن را ش�ح م�» واد » \��

  :ا�*، �0 ه4* دا���ن» ��\ وح,ت« و » ���ت
1- » Y�9دم، ی-,�S,، ه�� م�دن� ه��دن  « -2»  و م��Sر+�> و ای

  »ه�یA �0 رو� �����2ر/ �0> و ن�A « -3» ن%�ی*در را/ �0
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م�S5 �� از ��� �0  « -5» 92ا�*��3� �� از 2,ا [��� ن�� « -4
� ا+��دS� «6- » ?�?� ��2د �ش�� �0ا �7» �0ز�0ز- »  �Xش�

  .»��ددار� م��� از م�9.� 92د
  

   �0*103 در ��4:42ر 
 \I، -زم�یA »��\ وح,ت« � ی� م�ح��) ت9ح�,(     ��0ن واد� 3

�`��0 3� دا���ن. ت� از ا��,mل م��ی� ا�*اش�ا=� �� =:  
زن� �� ���90 را م�Iب  « -2» م9م �� �0 ه� =�ل^ در -ی, « -1

  »�,ل���ن N3 از ت�� ��� و تY��H �0 ت9ح�, ر� « -3»  ��د
                                 .»حS> و م��9د و ای�ز « -5» ��ش� و م`�9ق دو�k* ن,ارد « -4 
  

   �0*139 در ��4:43ر 
� را �� AX0 یH\ از دو م�ح��» ح��ت«     ه,ه, واد� ش�\ 

�0 3� دا���نا�* ��0ن م�» ��0= +� « و9Vل          ,�:  
»                    م�در �u0 م�د/ و را �0> « -2» د��2 ش�/ ��ش� heمA ش, « -1
.3- » ��S0 �0در �4» ���,- » /,H9+� در -ت�V «5- »  �,م�ش

  .»ت� از م�ی,ح��ان
  

   �0*181 در ��4:44ر 
,، �� م�9 ش�fX* را ��0ن م�» ��0= +� «     ه,ه, واد� ه�4\ �

  :+�د و ��0� ا0,� او در �1م`� ا�*، �0 3� دا���ن
N3  « -3» ش�� و �3وان�5ن « -2»  م`�9ق ���9 و م�ی, او «-1

�+9V ش�/ « -4» :�دن� �S3 �0 ا,: �ه4* دری� �1 �0�  5- »» ��
  .»ه4* واد�

  
   �0*340 در ��4:45ر 

:    »وح,ت 2,ا و 1%�ن« �     ر�,ن م��eن �0 م�f, و ��Y م�Sل�
,، و [9ن �3ا� -وی��X م�م�غ از را/ ر��,/، �3د/��ه� m�0               د/�0
ی�0,، �0 ه4*  در ای� م�) ی`� ����غ را( رود، �NH 92د را م�

  :دا���ن
9ن ���یA ا�* « -1Iم �م ل��� �0ا��� ��ل ��3,ام�  « -2» دش

� �0ادران یA�3 Y�9 ن�م� « -4» شN3 ��D از م�گ « -3» !�0 ه,ر
 م��eن N3 از ��0� « -6» � حhج��S��2 ���29 « -5» روی��ن

�� ش�/ �S3 �0 وزی�ش « -7» +��«.  
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   �S3203*�0> :��4ر ـ 
  :    ت`�یY ���ب در د/ دا���ن

»                 ی9ن�ن��ن دول* روح�ن��ن و ح�H*«  -2  »:�4>ز ش9دن �0«  -1
روح�ن��ن  « -5» و�V* را/ �0> « -4 »� دا���ن ��ای�+�ی,/ « -3
م.�م  « -7» !ت��ی> 91اب �0ا� روز ح�� « -6»  -/ و اش�و

 -10» 90 �`�, و د�m « -9» �����ن و م9ر « -8» ال��� دم م�گ
 »,�  .»ش��D و 1
  

***                                               
  

 -م,/ ا�* م��م� ویn/ در 44 ت� 38 [9ن ه4* واد� �� در :��4ره�� 
�1 از ن.� روان���� م9رد 0�y > -ن را در ای>ای> م.9م� دارد، م

  .ده\=�ار م�
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  ه4* واد�
  
 

 ای> م.9م�، از را/ 44 ت� 38   ت9fی�� �� ���ر در :��4ره�� 
و� ای> . �,، ��S0ر �1ل^ ت�19 ا�*دراز ��� و ���9 ت���\ م�

� :rر از ه� در/ او �0ا. :rران,� �3 ��3 و 2\ م�را/ را از ه4* در/
ه� �0 ره�وان ه�ی� را �� در ای> در/-ورد، ح�ل*ی� واد� ش�ای�� م�

,، و �0ا� ��0ن ح�mت ن�S4ن� ره�وان، در ده, ��0ن م�د�* م��
  . ��ای,ه�ی� م���^ م�ه� م�ح��، دا���ن

         � +�دو�� =�ار                    [9ن ���ر در ��S0ر� م9ارد ت�* ت���z ش�ه�م�
ه��               �2ندارد، دور ن�S* �� ت��S\ را/ را �0 ه4* واد�، از ه4*

« و » ه4* �2ن« � ام�وز ن�� واژ/. ر��\ و ا�4,ی�ر :�+�� �0ش,
�0 م`� م9ان`� �� در را/ ه,ف =�ار دارد، �0 ��ر �0د/ » ه4* در/

 در »ه4* ش%� ���« N3 از ���ر، ه4* واد� او �0 ن�م . ش9دم�
  :ش9دش`� م9ل9� دی,/ م�

  ای\ه4* ش%� ��� را ���ر :�*          م� ه9ز ان,ر 2\ ی� �9[�
: �ت9ان ای> ه4* واد� را در �� م�ح��    �0ا� -��ن ش,ن +%\، م�

  .92ا��>، -م�29> و ر��,ن؛ �Vh2 ت9ض�] داد
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  �>� 92ا�الY ـ م�ح��
��ر ای> . 92اه, �� �0 را/ م`�+* �0وددر ای> م�ح�� ان�Sن م�     �

-م�ح��: AX0 ��د/ :9ی,» ���« و » ��^« م�ح�� را �0  دو واد� 
� م�ح��� �Hم �� ��ل� -ن ا�* و �0ا� ه� � ��^ ا�* ��Hو ش

A�3 از . ه� ت���� ا�*ت� -نه� -�zر� ی�د ن�9د/ �� A�0ی� از -ن
ن�� ��^ را ) 1131= هـ 525� �����j )ت ه�,ان� ���ر، ��> ال�

  : م�ح�� ت��S\ ن�9د/ :9ی, دو�0
ت�%�,ات، 0, ( � دوم، ��^ ��ل^ را از 92د �L0رت,     در م�ح��

,92د م�ی`� از 92د �0) 29�.  
     

  � -م�29>ب ـ م�ح��
,    در ای> م�ح�� ره�و و=* 92یA را �Vف -م9زش م�� .

V �.م���ی� داش�� ا�*، �� از 9+��ن دو م�ح��-م9زش از ن hًم�� �
��\ « . ��دن,ت`��D م�» ��\ وح,ت« و » ��\ ���ت« ه� �0 -ن

� ار��9» ���ت�در . ی`� -م9زش ��9م ����h از دی,:�/ م
تI,ی, ن.�� 90د/ ا�* در ه��ن ��9م در » ��\ وح,ت« 9Vرت� �� 

� اش�ا=���1�] m�0ت�، و از دی,:�/ م� و1,ان� و ش%9د  ی`�� م
��دن,، ام� در ��\ در ��\ ���ت ت%� از ��� ا���4د/ م�. ��+�ن�

92ان,ن,، و1,ان م�» ��� م�درزاد« وح,ت اض�+� �0 ���، �� -ن را 
دادن, و �1� -ن ان�Sن� و ش%9د ��+�ن� را ن�� م9رد ا���4د/ =�ار م�

   �0 م�Dد� ��ل�� � ارت�Dطت`��> ��د/ 90دن, �� -ن را و����» دل« را 
  .                   .��دن,+�ض م�) �1ن( و ��� +`�ل ) �1ن�ن( 

اش�ا=��ن م�ن9�، ای> ��� ارت�Dط �0 م�Dد� ��ل�� را �0 ی� 41* ض, 
  :دادن,ن�S* م�

- � ��2، ارت�Dط م�ی� روان ن���9Hر، �� �0 م�Dد� ��ل��» دل « -1   
*+�:.  

   2- » N4ر، ��» ن�H%Dل��ی� روان ت�� �د�Dط م� �0 م�Dش�، ارت �-
*+�:.  

9ی* ن�د 9V+��ن ن�� �3 �0 �1 دی,/ م�z <�0 ه��. ش9دای �9ی�Iه �
�.                  رو� �� دارد، -ن را r3ی�+�� ا�*م��0ن� و م��نم��+.� ��ر� �

 )<�9ی�ن، نN4 و دل ه� ) 250 -245:�اد ص ��Y ال��9Iب چ لz
  ش��د/ و ا0,� و ازل� م�) �1237 صه��ن( ت دو را از ��ل\ mه9

                                                
1 -  �E|$�?�ا3 -�ق "	�ن دو "��! �ز"�)(� ا
�اق و اس

 . د)$# 
0د345 ��و# ـ "�0	� ش ��q← "(�ء 
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,م��Sم* ��4 . دانh� �2> روح را�ه9Iی�� �� در ی� �1 =,ی\ ش
 ��S) 260 -�1259 صه��ن( ش�`��ن دان �دی�5 92د ا0, �در �1

ن.� ا90ال`��ه�� و ا0> روان,� در ای> . 90دن نN4 را =9Dل ن�9د/ ا�*
� ��و/، ش م��I( » روان���� اش�ا=�« ا ن�� �9ان م9ض9ع، ر

  .امی�د ��د/) 45
� m�0ت� از ��\ ���ت =�ار داش*، [9ن ��\ وح,ت در م�ح��    

��\ « � �0 م�ح��» ��\ ���ت« � �0ا� ان���ل ��ل� از م�ح��
��ر، م�ن, دی�5 ��ر+�ن، �0 ی� دوران �0زخ =�ی� ش,/، » وح,ت�
  .ن�م داد/ ا�*» �واد� ا��L« -ن را 

  ه� و� ش�,/�0ی��S در ه��� �0ز�2، ره�و م� در ای> م�ح��   
ه� و م`��,ات م�� و مrه�D � 92ان,/��د، ه��ی���ت 92د ش� م�

� ن%�د، ت� م�92یA را ��ر م��ت9انS* �0 -زاد� ��م� �0 ��� م
,ه� را از ن�در�* 1,ااز ن9، در�* -ن» ش%9د و ��+�ن« 1,ی, � .  

�« �     -زم�یA در م�ح��L�0 ان,از/» ا�� ,V 90د �� از *X� �ا
�1 در ای>. ت9انS* -ن را �0 در��� از �� r50ران,ی�H م�! ه�اران

  .ده,:��� و ��=* -وردن 3, م����ر �0 �3
  

*��3 Aش, -ت ،�  V, ه�اران �2
    -تA  ��0*                                      ت�  ��2�  ا�،  از

  V,  ه�اران  �2�،  در  زن�ر  ش,
                                       ت�  ��  ���S  م��م  ا��ار ش,

  :�  ن��ر�  ��=*  ای>  را/،  ت9
�I  ��/  ت9Sه�� �9ه�،  ن  �:                                     

� ش� ح��:9ی,، از ه�اران ��ل� ی�H �0 م�   ��> ال��jت ن�� م�
`�ن« دا���ن ) 93: 2ه� ن�م�( ن��, V ��4:14ر ( » ش�� �� م

) 2 ص��42و/ ( �D1 مrه�D ری��X ش,/ ا�* � �� �0 �3ی�) ���
Aن� :� ای> م�ح��ن��ی��ام� � )�Lا�� �ر . �0ش,م�) واد�H+و [9ن ا

��ر �0 م�H^ زروان� حhج ن�دی� ا�* رن? �D1� دارد، ول� �
ت� ن�دی�» ا���2ر =,ر�« 9V �D1+� �0 ) 8ق(م�� �0 :��4 ح�,ر -

�« ا�* ت� �0 � �D1 «*ا� ا� �م� �9 �Hح��ی� . ( زی�ا 9V+� م
  ::9ی,���ر م�. )69راه� ص

� �1 داد/ ا�*، ن��Lا�� ��5 �� 2,ا 92دش در دری�:rارد ه�    ن%
� ���، :��4ر ( ��S �0 ��د:� از ای> م�ح�� r50رد � دا���ن 44م

��ر ��3و م�H^ حhج و رزوان� ا�*،). 5� ,  ��> ال��jت �� م�ن



  ���غ          �        60
  

-ن�م�( ل�^ داد/ ا�* » ن9ر ���/« ن�� از ای> ن%? ی�د ��د/ و -ن را 
�hح م���Sن�ن ). 255: 2ه� Vن� ا�* �� در ا���ی* از ش�� ?ن%

�hح زروان��ن یV9ق 2,ا               ا�* و در ا�Xاز دو م �H
�ی* از -ن ا�*  »ن9ر« و            ) ��42و/ ( +�زن, زروان ا�* �

�ی* از » ���/« ا�* و ) م��+��ی�( �� ش���ن از ��ل\ mه9ت �
��ل�Dن و م���09ن : ان,��ل�Hن دو =S\: و ن�� :9ی,. ش�ی� 90دن او�*

�3,ا ا�* �� ا:� ره�و� ��ل^ ) 443: 1ه�� ��> ال��jت ن�م�( 
� واد�( ام� م��9ب 2,ا ن�Dش,، از ای> ام���ن �0ش, L9اه, ) ا��Xن

  .ت9انr: *Sش�>
« � �0=� 92اه, م�ن, و �0 م�ح��» ��\ ���ت« �    N3 در م�ح��

ت9ان, ان�Sن N3 ت9+�� اmه� ا�* �� م�. ن9Xاه, ر��,» ��\ وح,ت
�« � �0زخ ازم�ی�� را از م�ح��Lا�� �ت ده,» واد�Iو ای> . ن

��ن �D1 اmه� ا�* �� م9رد ات�4ق ن.� زروان��ن ای�ان و ن.�ی� ه
�0ش,، �0 ای> +�ق �� 2,ا� ی%9د در ی%9دی�ن ��م� و ���ن ���4 م�

�2رج 1%�ن =�ار دارد، �D1 N3 مrه�D -ن�ن از �2رج �0 ان�Sن 
:�دد، ام� 2,ا� واح, زروان�، 92د 1%�ن ا�*، �D1 N3 ت���� م�

�Sای��ن از درون �0 ان �Dهrم�م �:�دد ول� �0 ه� ح�ل �D1 ن ت���
�0 ای> ه�� ) 42 -��41و/، ش . ( ه� دو ن�ش� از ���,ت ت9ح�, ا�*

  .ن��ی,���ر، ��ل� را �0 �3ی,ار� و ��=* -وردن د�9ت م�
� -م9زش� و ت`��\ از ن.� ���ر �� دور/ و �� واد� از م�ح��   

» �\ ���ت�= واد� م`�+* « ه�� ه4* واد� ��� و ���9 را �0 ن�م
�« و Lا�� �ت9ح�, « و » واد �داد/ ا�*» ��\ وح,ت= واد ��Hت�.  

�         � ���9 ��رف �0 3� در�1   �0ی, م���r 90د �� ای> ه4* م�ح��
. ی�د ن�9د/ ا�* ه�� ارت�Dط ن,ارد» ن�م�مD�f*« روان �� ���ر در 

                           ه� ان�Sن �3 ��ل� �0ش, و [� ن�Dش,،  : :9ی,�1 م�و� در -ن
حN، ��2ل، ���، دل، �1ن، : � روان� ا�*ه�9ار/ دارا� 3� در�1

« م> ای> در�1ت را �0 در�1ت نN4 ن�د م��ی��ن، در �9ان  و
� ن�9دمت� ان,از/» روان���� اش�ا=��D�و ). ��45و/، ش. ( ا� ت

ت�19 0,� +� �0 1,ای� م9ض9ع ای> دو ت��S\[9ن ش�دروان +�وزان
ن�, و ت���� -�zر ( ن�Hد/ د[�ر ش��45 :��� و �0 -ن ای�اد :�+�� ا�* 

  ). 318 خ، ص�1340��ر چ 
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  � ر��,نج ـ م�ح��
3� م�ح�� YHران,، ��ر+�ن او    ا:� ��لr50 ���3> را �0 در��� �

را » � و9Vلم�ح��« .  -رن,�0 ش��ر) �5�X3ن( را 1�و و اhVن 
� ا�* و 92د �� م�,م�» ح��ت« ���ر �0 دو واد� + � »�» واد� +

��ل� ه�� » واد� ح��ت« در . �� ��> ��0 ا�* ت��S\ ن�9د/ ا�*
, و در [�� را +�ام9ش              م�� »�ره�و 92د را » واد� +

��/ در دری�، و +�د انSن�� +�ام9ش م�= ,� �ن در �1م`��, و م�ن
  .�0ش,��0ی*، +�یA ��> ��0یA م�

�            9X0ان�\، N3 م�ح��» ��\ ال���>« را » ��\ ���ت« �    ا:� م�ح��
، »��> ال���>« � +� و ��0 �0 و م�ح��» ح� ال`�>« �0 » ��\ وح,ت« 

�hح مVh,را و ا���دش زی�د دی,/ م�V92اه, �� در ا ��D�ش9د، ت
�1 از ��> ال��jت ن�� ت,ت� ر+��، �* �� ���ر، در ای>�3,ا ا. ش,

� ��0 ی`� ات��د �0 2,ا =�ی� ش,/ ا�*، در �0ا� واhVن، در�1
: :9ی,9Vرت� �� ��> ال��jت �0 ت�س و اح���ط ��S0ر، +�q م�

 ,ال��D م�H> ا�* �� ��> ). 112: 2ه� ن�م�( واhVن ان��D �0ش
را �0 ان��D در » ح��ت«  واد� � ا�0,ای�ال��jت، واhVن در�1

� داد/ �0ش,، ن� واhVن در�1�D��hح مrاه^ ��م� تVن%�ی� ا �
  .را» ��0= +� « واد� 

» ��0« و » +�« �0ی��S م�» +�« و » ح��ت«    در ح���* دو واد� 
�92ان,/ م�� ��z* ت��ر در ت��� <Hی� ت�س از ش,ن,، ل� ��:
�9ر� �9ض ��د/ ا�* �� م�%\ �0 ه� را دول�� ن�م -نم���DSن 

  .زن,=* ن�5دد
:95�4 » ��0« و » +�« �    :9ی, ن9V <��SX+� م���Sن �� در�0ر/

 �S�� <0 ,1. 90د/ ا�*��279/892د �2از، ا�90`�, اح�      
           2.و� ��ی�* 92یA ���1 ان,ر ای> دو ��Dرت م��j :�دان�,/ 90د

� و ��0« � م�Sل�+ «9Vاز ا �H�4یS�+ اش�ا=� ا�*ل �از -ن.  N3-
9ی* z �� »9رت » ��2 و ش�V �0 »ه9ت و ن��9تm « �ت�Hم

� در -م, ��3.ی�+*Hو ��0 0,ی> ش �+  �Vن :  ا�Sه� [� از ن��9ت ان
  �1 ����� و +�ن� ش9د، �0 ��0� او در mه9ت ا+�ود/ ش,/ ا�*، و ت� -ن

                                                
 .228 ص �C�  1935ت �0-	� چ 412س��5 م  - 1
2 - '	�E 0ب چ%z3، �(� ا�اد، صه%0)���4S�# : ؛ ���ر311

 . ا|وE	�ء
3 - �E�C" ،="�VS '(ح ا	0^S 3ا�?��q ،3و#، ش 3 �3 "�/و�

 .   د)$# 
0د42



  ���غ          �        62
  

� +� ��D1 اm ا�، ی`� ن��9تA �0 :  حhج�ر�, �� �0 :��4م��Dل\ ی
  .mه9ت [��� از او �0=� ن��ن,/ ا�*��� +�ن� ش,/، 1� 
رو، �� ت9ح�, اش�ا=� را ت��S4 ��د/، 9V �0رت               ام� 9V+��ن م��ن�

�� +� ا� و ��0� ��0 90د/، ت9ح�, �,د� �� در م�+ �H-ورن,، م
م�hً ه9Iی�� �� اش`�� ا�* ا:� [� . ش��دن,م�-ن را ��4 و ال��د 

در ز�0ن، م�H ت9ح�, �,د� ش,/ ا�*، ل�hً�� <H -ن را r3ی�+�� و 
  2,اون, در 0%�* دی,/ 92اه, ش, : م�ن, دی�5 ����4ن :9ی,

 )Y�� �9ی�I9ب صهI�ل� ) 359 -357ال��S�5م ��ح مو� ه
� �0 =,ی\ 90دن روان، دD�4 ای��ن روح، ���,ت ش�`��ن را م� �ل�

-ن�ن :�ه� : [ ن�م�,/، :9ی,» روح�ن��ن« ش��د/، ش�`��ن و ه,وان را 
 »m9و ه� N4و :�ه� » ن9ر و ���*« و :�ه� » ن »�و » ��0 و +

:9ی, و م�ن, ای> ��Dرات م��2ف را م�»  �1� و ت�4=�« :�ه� 
,� <�S�را 0,ان ت Aول� �0ی, ) �1337 صه��ن] ( ����2، ��4 92ی

��r داد �� ه9Iی�� ه�5م ��0ن ���,ت ��3وان ���ر 9V+� =��\ 0> ت
را ن�� » �1� و ت�4=�« از ای��ن ���یA ن�9د/ و ) 342/953(م%,� 

 و ه�5م ��0ن ���,ت )324صه��ن�I (0,ی��ن نDS* داد/ ا�* 
D�e* و « �  ن.�ی���3371/981وان Y�42، اD�90,ا� م��, 

9� ا�* از م��fXت را �� 9Vرت� دی�5 از :» ح9jرz ��9�م
D�e* و « و » �1� و ت�4=�« ل�H> در ه� م9رد . -ن�ن ش��د/ ا�*

را �9ر� ت��S4 ن�9د/ ا�* �� �0 ت9ح�, �,د� و �� » ح9jر
ه�5م ��0ن » +� و ��0« � ام� در�0ر/) �1319 صه��ن( م9ا+� در -ی, 

ل� -ن ا�* �� ��» +�« م�9fد ای> ��3 از : �2از، :9ی,���,ت 
�0 م`� » ��0« ارزش ی���د و ��Dدت 92د را ن�دی,/ ��50د و �0

« و 1� ای> م`� ��دن �0ا� ! اh2ص ��ل� �0 وح,ان�* 2,ا ا�*
�3,ا ا�* �� �0 ای> ). 317 -�1311 صه��ن! ( زن,=* ا�*» +� و ��0

رو، �hم �2از ت,رو را ��� م�S ��د/، م4%9م ت��S4، ه9Iی�� م��ن�
ا� -ن را 9V �0رت -رام� �eب +�ات� در -ورد/ ��ه,� ش�ق د1

  .ا�*
     ,��0ا� +%\ ت,رو� �2از و �, رو� ه9Iی�� ـ �� 92د ��3و 1

 را �0 ���2 4810/1088ا�* ـ �0ی, =�jوت 92اD� �1,ا� ان�fر� 
3%�ن ��د/ 90د، م�. داش* ��D-ای> 9V+� �� 92د را زی� �3[\ ح
*4: ] :�5�0یS*، و در 1�, ری� ��H  در م�در �2از ری� ��H ل

  ). 135 خ، ص��D�1341ت ال9f+��، چ ��0� ] ( �0یS*ت��� در م�
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?�ن �2از �0ا� م�دم زم�نA ت, 90د، و �0ی��S لX� �-ت� م�ی`
1�, �� �0ی��S ت��ت� م� NH� �0 ،*+ر+*ر.  

�0 م�f ش,، و ��ه�ی�ن � L0,اد 90د، ����S   �2از از 9V+��ن �0
�1 روز� و م�* 9V+��ن، او را ت��4H ��د/ از -ن� ت��/در دور/

ل�^ :�+�� و » ل�Sن ال�9fف« و ) �1125 ه��ن( ��0ونA ران,ن, 
� ال��D ه��) ���ر ت��r/ اmول��ء( داش�� ا�* [%�ر V, ت�ل�Y م�

ی�5ان �0 ه� و د�%��ه� و ای�انه� و راون,�ه� م�ن, ��^ حhج-ن
   . �9زان �4�2� ��ب از م��ن ر+�� ا�*د�* ���ب



      
    
  
 

 

 

 

  
  

  �0زی�5ان ن��ی��م�
  

� ���« �9ر �� A�3 از ای> :rش*، ���ر،    ه��ن�را �0 » م
ه�� :9ن�:9ن ه� و 93ش9VAرت ن��ی��م� ��ود/ ا�*، ول� ���93

��3ام9ن م> . -ن م�ن� از -ش�Hر ش,ن ای> �V�2* در -ن م.9م� 90د
Aن را از -ن 93ش- �Lن �L�0*                م ,fام، ه� ��0ون -ورد/�3ن

,� -وردن -ن ا+��V ��0 رو �H+ �0 <+ ن�ffX�0 ای> . ش�ی, م��0
�ن� �� ���ر �0 ه� ی� از ای��ن ن��� وا:rار ��د/ �0ی, �0ز��

  . �1 م�f�X م`�+� 9�0ن,ا�*، در ای>
ن�م و ی�  م�غ �23�0م� S�0* م�غ �0 ن�م و :�ان ای> ن��ی�    �0ز�

,�Sه Y��1 نSX* �2�0 از -ن در ای>. [�وش ��ت و ی� ح�1^ ل
               م��eن، �0 ت�ت�^ ح�وف ال�D4، و �~N [�وش و ح�1^ ش���ن,/ 

              :� ا+�Hر =��� از �1م`� در ه� ی� از ای> م��eن ��0ن. 92اه, ش,
و            ) 9����9H�S3لn�( ، �� روان���� ا�����1 ا�*ن.� ���ر 90د/ 

,� 92د را �0ز:9 م�ه�� ���Dم�hHت و 92ا�*� . �و در ای> م`
�ن ه� ی� از ای��ن -ش�Hر م�X� ر ن�� در از��:�دد، 92د �

<�S3 ی* از�Hم� ا+�ود/ ا�*، 0,ان دوم�>     ح�:��4ر، �� �0 ن��ی�
  :  اش�رت ��د/ :9ی,

  
    �S0   ��   ،ن�eم�  ��  م>  ز�0ن   ن

  �0�D2  ت9  :�4\،    +%\   �>  ا�  �0                                         
  در   م��ن  ��ش��ن،   م��eن   درن,     

  �3ن, ��  =A�3  ،N4  از  ا1�  در  م�                                       
  �ن�  دی�5  ا�*���1  را  ش�ح  و  �0    

  ��   م��eن  را  ز�0ن�  دی�5  ا�*   ز-ن                                      
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    *2�� ��Sا� �S� ن، -ن�eم�  A�3  
  �  م��eن   ش�2* �9 ز�0ن  ���1                                           

�>                 م9ل] �99� ن�� �0 ای> ن��H ت�19 داش��، در د+�� [%�رم م�
  :��ای,م�

�      ���     �����ن�      ��0�  !   م
  !��ا                                         �0ن?   ه� م��e  ��   -ی,   م�

�     [9ن �0 م��eن*  +����د/ ا�* ح
�            �0ن?                               D�    *0,ا��    �eه�   م�  

     :�D1  «9«را  ز�0ن  »�D1�«   م�غ  
9:  �DV  را   از   ��SHم�غ  �3  اش                                          

  دار و م`�ف    م�غ  �0�V را  ت9  92ش
  »=�ف «را 9X0ان او�Vف» ���«                                      م�غ 

  »�0ز« را حrر  +�م� ز » �9Dت�«    م� 
  :9�   و   اح��از  را  از   ح�\ »�0ز                                      « 

  ن9ا   وان �42ش� را  ��  م�ن,  او  �0
A   �0    ن9ر   41*   و    -ش�                                       م��  

 »    �D�  « �5  را1�0 [�V  9م9زان  ت-  
  اش�اط  DV] را ن��» �2و��ن«                                           م�

  »���ب« ت� » ه,ه,« رو، ز [�ن م�     ه\
                                             ره��،     وا�   ا��\   9V  �0اب

  
  

  :     ای� م`�+� �2�0 از �0زی�5ان
   �0ز .1
-� ش�ه�ن در ش�Hر م�  م��e ش�Hر� ا�*، و [9ن م9رد ا���4د/ 

در ت`�یY ا=�Sم -ن » �0زن�م�« 90د/، [,ی> ر��ل� و م.9م� �0 ن�م 
در ای> ن��ی��م�، از » �0ز«  رل 1.ت�ل�Y و ��ود/ ش,/ +�اوان ا�*

  .� دوم ا�*در�1
ر     م`�+� �� در :��4ر نSX* از و� ش,/، و :95�4� او �0 ه,ه, د

:�� � ن.�م�� روح ا���* �9ر�9ران�:��4ر ن%\، او را دارن,/
و ه��> ��ز +�H، او را از 9��3دن . ده,ل��Hی�ن و �~�ه��ن ن��ن م�

  .داردرا/ +,ا��ر� �0ا� �1م`� ی� +�� +� ا� �0ز م�
                                                

 4 و ج 398 ص 1ه���I 3 -�رس�، اy$ "�/و3 ج -Z�س� �س�� - 1
 .124: 19 و ذر)�� 2654ص 
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2. q0   

 در ای> ن��ی��م� او رل زاه,ان و .    م��0�e �9ت�/ :�دن ا�*
� 92یA م�Lورن, و �, �� �0 ��ه� ���3�/��0,ان� را �0ز� م�

[9ن -ب ح��ت، م19^ ه�� ��ه�� و =��� �0 ان,ام را ه\��Dدت
� =��� و �,و در 0%�* م�د� م9�9د +�ض م��f�و ت �زن,:� ا0,-

,�� +� ا� و +,ا��ر� �0ا� او روش . �+ ��1م`� را ���9 و ��ی
�0 را/ �H�2 و �9ه��Sن� ت���D ��د/، �� م��0�e از �� ��دن -ن 

  ).:��4ر ش�\( ��1� ا�* 
  
3. �D�0   

,ل�^ و ه�ار ا�*    ن��9 :��I 92ش� ,�Vح^                   . -واز، م�ن
,ل�^ . �0ه�ن =��� ه� �� را ی�H ش��د/ ا�*� \Hر در :��4ر ی���

� �0 ه,ه, را -ورد/ را م`�+� ��د/، و در :4D�0 �95�4: ر �9م��
��D� �0 =��� و���4 �3مD�0 \1ا�*، و در :��4ر ش�ن�ده �را �0ا 

� در :��4ر �9م و �rره�ی� �� �0ا� . ده,ه,ه, ان�Iم م�D�0 ن�X�
� را ن��ی,/��9�3> �0 ��ل�Hن را/ ح� م�D�0 ،ورد-����3 � م�دم ��ش

  .  ده,� ن��ن م�و مS* و mا�0ل� �0 م�Sی� ا����1
�«    ام� در :��4ر ش�ن�ده\ �� D�0 « ��~« ه��» =�� �ه,ه,« �0ا «

ده,، 9V �0رت او را ان�Iم م�» �3م�D�« -ورد دوت�ی� م�D م�
  .ش9دی� ��ل^ ��\ و ش�:�د م�H^ ه,ه, دی,/ م�

� ش�\ و ه�4\    ���ر در ای> دا���ن وض� ��ر �3م�Dی�ن را در �,/
ه�� �3م�D� ��دن ت� روز:�ر م� در مN�I. ده,�ه�I� ن��ن م
, 91ان در �3� و�� و روض�] �� �92ان� م�,اول 90د، 0,ی> ��ی

-م�D� �� وا�� ��3 �0 -ن ن���S، �0ا� ��� �0 و� -م�د/ م�
� اش�رت و�، -ی�ت =�-ن� ی� ح,ی�� ی� اش`�ر� را �0 D� دن, و��Sای

  .92ان,ن,-ه? ویn/ م�
  
   90ت���ر .4
م��e ا�* �� ���9�3، ��ر           : �Vح^ �0ه�ن :9ی,» 92ر�e\«  ی�   

.               �� ت�� ا�* از ت�س �\ ش,ن -ب دری� -ب ن9ش,دری� ن���S و �0 ای>
  ی��م� در ���0 ن��9 . را ی��م و �0 ی9ن�ن� ش4�> 92ان,�0 ���0 -ن

                                                

$ن ��ر  - 1 '
3 �� از س$#» 5G�3« و » 3m�"�g« ?�ا3 رو

 i)
 / �
<�	= و ← « )�زدهa �S i	G '�ن "� �	/ رواج دا

 .367ص» ��N� $Cر ���ر



  غ                                       ����67
  

� ا+�Sن�. �9Dت� V��ای� ا�*Dا� �� در �0ه�ن =��� -م,/ و ��ه�ًا م
� :�+��ه��>Dان,، و م�ن,  دا���ن ���ر �0ش,، و ی� ه� دو از ی� م

  .ش9دن�� مhح.� م�» م�u��9« ا0>، در 
� �9م دارد، و �0 :95�4ی�    در ای> ن��ی��م�، 90ت���ر رل� از در�1

� م�دم +�وم�ی�، دارد 92د را ن�9ن�, م��� در :��4ر ده\ �0 ه,ه
� ن��ن م�D92اه, �� از ���9 را/ ح� و ده,، و م�ح9Sد و ت

  . +,ا��ر�  ا�����1 �� �0ز ن�ن,
  
   90ف .5

ه� زن,:� ا� ا�* �� در وی�ان�از 1L1 N,، �3ن,/:    90م، �9ف
 [�\ و. 92ا0,�,، و روزه� م�ه� �0,ار ا�* و ش�Hر م��,، و ش^

� ن��S و در اد��0ت +�ر�� ن�9ن�. :9ش و رو� او �0 :��0 م�ن,
  .�0ش,ش9م� م�

. � �9م دارد   90ف در ای> ن��ی��م� م�ن, 90ت���ر رل در�1
:� ا+�Hر دارد، او را ��0ن:95�4ی� �� �0 ه,ه, در :��4ر ی�زده\ م�

ده,، �� ه���� �0 دن�Dل رو و م��S ن��ن م�م�دم �9د91 و ت�
�Dو از 2,م�ت ا�����1 �� �0ز م�ان ،,�Sش�> م�ل ه,  .زن
  
   تrرو .6

  �0ه�ن                 (     ی� ت,رج و تrروگ، م��e ا�* V��ای� ش��D �0 �2وس 
�=�ر+��ر در م�زن,ران و    م��e ا�* 92ش) م),I �0 دم� دراز ( �

         =�=�ول، ت�ن?، �2وس V��ای�         ). +�ه? ��ور�( ا���-�0د 
� تrرو در ای> ن��ی��م� م�ن, 90ف، رل در�1) +�ه? د��� م`�>( 

 YV�0 و \Hدر :��4ر ی �%و مh�D� حND » درو�0>« �9م دارد، و ت
  .ت%�*، ی�د ش,/ ا�*

  
   [�غ .7

ا� ا�* ش�Hر� از 1N                    �3ن,/.     [�غ و م`�ب -ن ��V ا�*
/��� \�] )�ت�                   ه�، از �hغ �9[�� ���بو را���1�) �0ه�ن =��

 )?  ). م`�>+�ه
� �9م ا�*، و ت%�     در ای> ن��ی��م� رل [�غ م�ن, تrرو در�1

  .در :��4ر اول م`�+� ش,/ ا�*
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   دراج .8

 رن�5> و ت���3، ام� ��S0ر �0 ت�,ی, را، �1ن9ر� ا�*» ت�اج«      ی� 
) م%� اmرب( م��e ا�* رن�5> م�ن, تrرو ) ��Y ال��Lت.   ( ن~�د

-�� در 19ب ای�ان ت��4 م�ت�,ی, �0ش, [�نت�اش �0و ش�ی, م`�ب
, از ت��/زرج، . ت� ا�*ه�، از ��0�+ �D� ��D� م����ن را����

  ).+�ه? م`�>( ژرژ، در/ �9 
  
   ����غ .9

[� در ن��ی��م�، از ����غ ���S0 <Xر ر+�� ا�*، ل�H> [9ن :�    
����غ در ح���* 1� م9�Iع م��eن [��� ن9Dد/ و اmً9V، ای>                      

ن��ی��م� �0ا� ن��ن دادن ات��د ����غ �0 ه��5 م��eن 90د/ ا�*،  .
� ن���V �0 �0 ن�م ����غ 1,ا:�ن� ���] ��V <ی, م�5 در -�2ی-           

رود و �� �,د �NH م��eن �� رو�0 ه� از 9�1 -ی� m�0 م��� �3د/
��Sن� �� ����غ � واژ/ت�ری�uX. ش9د در -ی� دی,/ م�ان,،رو� -ی

  . :rش*44 -46در زی� ه��> �9ان در ص
  

10. /9`V   
و V �2�0`9/ را                       ) مI,(      ن��9 �9[� از :��I ا�* 

 »�u��9و » م �u��9و �2�0 م ,( را ی�H دان, » ا�0�0�« :9ی
  ).م�u��9: �0ه�ن

 �0 �    V`9/ در ای> ن��ی��م�، رل م�دم ض`�Y و م�ی9س و =�ن
ان,� را �0ز� ��د/، ���9 ��ی� ح� و 2,م* �0 �2� را �0ا� 92د 

� 92ان, و در V,د ا�* �� ه��ن زن,:� S3* و م���ان�ن�م�H>  م�
  .دار� �,� ه� =��* �� �0ش, ن92/�5یA را 0

  
   ��ووس .11

� م����ن �0 �3ه�� رن�5رن? زی�D، �� از ا� ا�* از را���     �3ن,/
�0 م��D* �3ه�� زی�D و دم [��� . ه,    �0 ای�ان -ورد/ ش,/ ا�*
� حS> و زی�Dی� ا�*، و �0 ت�DH و ن�ی� -ن  در اد��0ت +�ر�� ن�9ن�

�1� دو و [9ن �3� او زش* ا�*، ن��ن�. و=�ر ن�� ش%�ت دارد �
ه�� مrه�D و [9ن در ا+�Sن�. ض, زش�� و زی�Dی� ش���2 ش,/ ا�*

A�3 از ا�hم در 0�0� و ت�94Sن رواج داش��، ��ووس �0  ��م��ن �� 
��، م19^ :��اه� ح9ا و مDS^ ��0ون ش,ن او و ه4* ��� م�ر

   . اه� ت9ح�, �,د�� زی�D ن�د0%�* :�دی,/ ا�*، ای> �3ن,/ -دم از
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 , �0 0, +�ل� م`�وف :�دی,/، و NH� �0 ن�د �2�0 از )ی%9د(م�ن

9� م���م ا�*، ای��ن اN��0 را z ان�� »�Hkhم�» ��ووس ال�-
0��0 ا+�Sن� ،,-ورد/ ا�*، » ح��/ ال��9ان« ا� �� دم��� در 92ان

��ووس، م��9ن، ش��، و ن��SX> در2* ت��، در0%�*، �0 92ن 
�92 ���اب :��� ا�*، و از ای> رو�، ش�اب ان95ر، در ان�Sن، 

  .-ورد�4Vت ای> [%�ر ح�9ان را 3,ی, م�
, �� �0 ام�,     ��ووس در ای> ن��ی��م�، رل ��Sن� را �0ز� م��

,/ م��D� �0 *�%0دتS0 ���= �ه�,او م�ن, �2�0 زن�ن زی�D و . �
92اه, �� :�دد، و �D�L�3� م��Dل 0%�* :��,/ م�ل9س و ن� �0 دن

او . او را �0 -ن لrات م�د� 0%�* �� از د�* داد/ ا�* �0:�دان,
��V9رز/ح�Dم � �و +,ا��ر �+ �� ا�����1 و ه�* ���9 ��

  .ت�اش,ن,ارد، r� N3ره�ی� �0ا� 92یA م�
  

12. ��9�   
� �D^ ز�0ن � ت9ت��ن �� 0     ت9ت�، ت9ت�، م��e ا�* از را���

/�I� م��^، =,ر� ت���, V �2�0,اه� را دارد، در �hjن� و ح
و م�ن, » ش��ی> �X>« و » ش�H شH>« اد��0ت +�ر�� ه�:�/ �� �0 

2��^ و ش��� ��0  و +�f] م�-ن تY�V9 :�دد،  �ده,، و م`
�H0ر  »�4V ��9* « ی� » وار���9« ه�5م� �� 9V �0رت 
,، ی� ده,رود، ��S را ن��ن م�� � �� �X> دی�5ان را ن�+%��,/ ن�

�0 ���  .اراد/ �0ا� دی�5ان ا�*در ��ره�یA م
�            -ی, �� ���9، در دا���ن، ن��ی,/   از م`�+� ���ر، [�> �0 م�

وا�.�ن راه��، و 2���Dن ا�* و ز�0نN4= �0 ^D� A ا+��دن او ش,/ .
 ت> دارد، [9ن در 2,م* � �D� 0%����ن �0او ح��). ��4:4ر ( ا�* 

ل�H> در ��> ح�ل �9ق . 92ان,�1م`� ا�* و م�دم را �0 را/ ح� م�
ا�* ن�� �0 :�دن او ا�*              » ل`*« -ت��> �� ��ی* از �9ق ��خ

3, 0,ه, و ن��5د، ) ��4:4ر (  �� �S� �زی�ا �� وا�� ��e م�`�، ی`
  .A�3 از دی�5ان �0 دوزخ رود

  
,ل�^ .13�   

ان�5� او ش%�ت دارد � دل-واز ا�* �� ن�ل�     ن��9 :��I 92ش
� �0ش, �� ی�د ش,D�0 و ش�ی, ه��ن.  
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 »�ام��م« � داود، �3دش�/ ی%9د، �� � او را �0 زم�م�    ���ر ن�ل�
*�زی�ا . ن�9د/ ا�*ش,/، ت���D ه� 92ان,/ م�او �0 ل�> ویn/، در �

�� داود اض�+� �0 م��م �3دش�ه� �� ن�د ی%9دی�ن دارد، ن�د دی�fن��ن و 
9ی* و �zل9ث، م��م �D�L�3�  دی�5z اه^ دور:� ای�ان� م��^ ازrم

  .داش�� ا�*  ه\
  ,�، م`�+� :�دی,/، و م�نD�0 ل�^ 1,ا از,    در ای> ن��ی��م�، �

.   ر :��4ر یH\ م`�+� ش,/ ا�*و ت%� د. � �9م داردV`9/، رل در�1
� را 1,ا:�ن� در :��4ره�� D�0 ر��� -ورد/ ا�*16 و �3�V �رو .  

  
14 . ��2�+  

و در ای> ن��ی��م� م�ن, . -ه? ا�*     �9�9، ن9D� ��9ت� 92ش
 �e9ان م�,ل�^ رل در�1 �9م دارد، و ت%� در :��4ر اول �0 ��

  .,/ ا�*و+� و م�.�ه� �0 و+�دار�، م`�+� ش�0
  

15 .  ���=  
    از ان9اع �9Dت� م��9 �9ت��، ی�ه9، ی� ��ی\، در :��4ر اول ای> 

  .دا���ن م�ن, م�دم :�+��ر نN4 ام�ر/ و 92د92ا/ م`�+� :�دی,/ ا�*
� رل در�1D�0 دوم دارن, و در :��4ر    او و �9ان دو 91ان 16� �0 

ده,، و              �Iم م�� �3م�D� ان��ل^ ��\ و ش�:�د، �0ا� ه,ه, و���4
  .� =�� دان�9I =�ار دادت9ان ای��ن را ن��ی,/م�

  
16 .  �D� =?D�  

 �Iح ��Dا�* ش �eن� ،�D= و م`�ب -ن ?D= و در ��ی�ن�    
),I� ا�* ) مIو ی� 92د ح )�? و ن� او ��خ ) �0ه�ن =��]

در اد��0ت +�ر�� �0 92ش . و دو =S\ در� و دش�� دارد. ا�*
م�دم م9=� و ��5> ر+��ر را 0,ان ت���D . م� م9V9ف ا�*�2ا
,�.  

��ر . � دوم دارد    او در ای> ن��ی��م� رل در�1� Yت`�ی �از رو
-از او، در :��4ر اول و ن�� :95�4� ��D �0 ه,ه, در :��4ر ه�4\، م�

/,[��ن و �zوت�,ان � ��ز +�H �0زر:�ن�ن و م`,نت9ان او را ن��ی
� و دارای� 92د ه���� م�S] و -م�د/ش��د، �� 0+�� �ا� ح�4 م
ش��د و م�ن, او �zوت را از ا���� ت��H4 ن�r3ی� م�. 1? ا�*

� ا�����1 �,� و ���S �0 �2ج -ن�ن در ���9 را/ ح� و م�Dرز/
1�5 92ان,/ ا�*ده,، و [�نم� �D� ن�� او را �دی,ی\، م9ل9 ��.  
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  م�غ زری> . 17
و رل او . � ���ر، 0,ی> ن�م ا�*:�ان ن��ی��م�     ی�H از �0ز�

� �9م ا�*، و ت%� در :��4ر اول م`�+� ش,/ م�ن, +���2، در در�1
  .ا�*

  
18 . �u��9م  

 ���= ,در +�ه? ) +�ه? ��ور�(     م��e ا�* �~�, و م�ن
9S  :ب ش,/ ا�*ا�,� ای> ش`� �S2 �0و� م

      م�u��9 و =��� [9 م���0ن,  از ��و 0�ن ه� ی�H ن�D 92ان
� ا� ا�* ش��D �0 +���2؛ و �3A�0ن,/:     Y�2 ت�Dی�� :9ی,D� ت� در

�u=�� ر�و V �j`0`9/ . � �2ن�، تr: \Xارد و �u0 -وردو ���� �
 ,و ن�� ه�9 در ) �0ه�ن =���( را و �j`0 ا�0�0� را م�u��9 :9ی

ا� ا�* �� در م��ر او �9راخ ��S0ر �3ن,/: :9ی, »م����9ر« � اژ/و
و �~N ه�9، ) �0ه�ن( ه�� :9ن�:9ن �0-ی, هS*، و از -ن -واز/

 -ورد/ ا�*، 1»=�N« � ا� را در�0ر/ه��ن, ای> او�Vف ا+�Sن�
� 26از رو� ن��SX> دا���ن از :��4ر  :9ی� -ن ا+�Sن� را در�*� م

� ا+�Sن���,/ ا�*، و ی� ای>��� ���ر ��0ون �D��ر و Y�2 �� م� �
« ، »م�u��9« ه�� �0 ه� ح�ل ��ه�ًا ا+�Sن�. ت�Dی�� ی�H 90د/ ا�*

� م�u��9 را واژ/. ی� م��ء داش�� �0ش, ه��5 » =�N« ، »م���9ر
 �Lfر �0 م��9 و �9/ �9ر م�90ط ��د/ ا�*، ول� ش�ی, م��� »

�0ش,، و ش�ی, از ری�� و �0 م`� =��� �9[� » م��9 �9ت��
- ن�� �0 م`� �3ن,/ :�ن,/»��9م«  �0ر�. م9زی� اش���ق ی�+�� �0ش,

ا� ا�* م�ن, زن9Dر، رل م�u��9 در ای> دا���ن ن�[�� و 1�و 
ه� را +�q در :��4ر نSX* �0 � �9م ا�* �� ���ر -نم��eن در�1

�0 ���9ان ���ه� ل��5 م`�+� ��د/، و در :��4ره�� 0`,، 0,ون -ن 
م��e دی�5 :4* « : ه� ی� رل م�X{ 0,ه,، از ای��ن �0 �9ان

  .ا���4د/ ن�9د/ ا�*» ...م��e دی�5 ���3, « و » ...
  

  ه,ه, . 19
  و �0 م��e م`�> :��4.      در ز�0ن ��ب �0 م`� -واز92ان ا�*

                                                
» -�Vس« د# اس� �� �CGس \�ف د�] "�	' اح��5ل دا - 1

����0 ?�
$ �� ���a$ ا-س��� �CGس را در ارو�g ?$و (
دا�	�CG �� iس در ز?�ن س�)��� E	V' "�. "�س0ب دار�$

���Swan$�(0م �" ��0��s?� اس� �� در ا�`�	س�  . 
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��، م�غ �����ن، در                   �393، ش�ن�.ش,/ ا�* �� V �3,ا و -واز ا�*
�0ش, و -ب را در زی� زم�> �0ا� ه� -م,/ ا�* �� ت���0> ن�� م�ا+�Sن�

در ا������ �� A�3 از ). ال��9ان، �1ح�( ی�+�� ا�* �����ن م�
9� ـ �zل9ث، �0ا� z ^اه^ م��rن��ن و دی�5 م�fم، دیhم,ن ا�-

� ت�ری� و ا����� ی%9د��H��2ت��  �ان,، ه,ه,، ��3 �����ن �0ا »
�Hم��D� � «,در ���ب. :�دی N~� و �ه� »��Dان }f= « ن و��� ��
�ه� :��Sش زد:�ن �0ا� �D�L�3ان ی%9د ن�5ش�,، �0 ای> دا���ن�
A�0*ت� داد/ ش,/ ا� ) .,  ). ـ دی,/ ش9د28 ص18 و 0,11 ص04

, �� در  �0ز� م�    ه,ه, در ای> ن��ی��م� رل ی� +��9Sف را�
�hح +��4S +�را�0V9ت  1اDو ش%9د اش�ا=�، ن� ( ه\ ن Y�� ��0 م`

,را دارد، و ه\ ح9Hم* م�) �0 م`� ن9Dت ا��ای���� . ��Dره �و
�ی� ���9 را/ م�9 ش,ن در  2م��eن را در ای> ��4 از �2� �0 ح

رد/ او م��م را �0 زر و ��\ �0 د�* ن��و. �1م`� �0 �%,/ :�+�� ا�*
� �����4:17ر ( ا�* �� ���Dت� و 0��0 ای> ح9Hم* او 1�D)  م
� 2,ا و از . ن,اردj+ �0 ان ��م�، ای> م��م او�D�L�3 ,و ن�� م�ن

�4S�+ �0�0 �H�0 ،*9د/ ا�Dه,ت��ف او ن�I�0 م �ش9ش�� �   و3� �%
�4S�+ �D� �z+�را�0 در ا �92د، �0 ای> م��م ر��,/ ا�*، و در ��4\ 

 �zب از ��ف ی�ران، ای> ��* ا�Xدن ن�د �����ن و ان��� �ش�:�د
� �����4:15ر ( را �0 د�* -ورد/ ا�* ���ر �0 ان��Xب ای> ).  م�

م�غ �0ا� ن9Dت و ره�D�، 92ا��� ا�*، م��ن دو +�H -رام� و 
,ه,و ای�ان� را در�0ر/� �  .� ن9Dت و اش�اق �1

  
  ه�� . 20

در اد��0ت . ا��9Xان 92رد: ن =���� �0ه�    م��e ا�* �� �0 :��4
�0, ه��� ا�*، و ه��ی9ن 4V* -ن ا�* و �0 م`� +�ر��، ن��ن� �

  � او �0 ��ی�: :9ی,» ��Y ال��Lت« �Vح^ . م�Dر� و ��SI2 ا�*

                                                
1 - �
0��(�c� ا3 از��q 343 ��و# ش3 ��0ت �/د -�را?� در 

 .�"$# اس�
"�X$را 
	�از0G 3س ��0د ��-��� ?$)' ��S	� در ا��Xح  - 2


0د?	�ن "�. 
3 -  3[
0
 =Z0)$283/896س� "�Cم 
0Zد ?� �qه$ت ?� دس� :  

 ����او ?� . �VS	�، "��� �$ا
��)$ �� ?� -W= ا|ه� و 

 �(� »iZ�($Z�Eا ��	�6ه$و ا- '(4Eوا « ) i(�� ن��G29 :

 ).253ه%0)�3 ص . ( اس�$|ل ��د# اس�) 69
4 - �E�C" 3343 -�را?�، ��و# ش 3 "$)��"�/و. 
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� ای> �3ن,/ �0 رو� �3[\. �� ه� �N ا+�, �0 ش�ه� ر�,Hش �ه�
ن��ن 92ان,/ +�دو�� -ن را در+A ���ب. ش,/ ا�*���,/ م� ای�ان
و ت%� ی� �0ر . در ای> دا���ن رل ه�� ن�[�� و در�1 �9م ا�*. ا�*

در :��4ر ه��\ :95�4ی� �0 ه,ه, دارد، و �rره�ی� �� �0ا� ش��* 
-ورد، ن�Hدن در �� ��ی� ح� و م�Dرز/ در را/ 2,م* �0 �1م`� م�

-ل دول�� و وزرا و ��رم,ان ��ل� رت�D ن��ن م�� ر�1او را ن�9ن�
  .ده,

  
  [�وش ��ت . 21

ش9د، و م��م �3س در:�/ ����غ  دی,/ م�45:�، در :��4ر     ای> �0ز�
��V �5ف دیh2�0 را دارد، و              Y�  ه�� ن��ی��م� �� ه��5 �3 از ل

                م%��0ن� ا�*، [�وش، ن��9 9�2ن* �� �2ص مje �Hkh^ و  و 
او �0  . ده,heظ و ش,اد، در مrاه^ -رام� ا�*، از 92یA ن��ن م�

�ن درش* م�X� 92د �0ز �ن را م�ی9س ��د/ �0 ش%�ه��e92اه, م�
  .ر�,:���، �0 ه,ف م�ش9د، و م��eن �0 �3:�دان,، ام� م9+� ن��

  
22 . Y�  ح�1^ ل

��eن [�وش را  :��� م�� NH� �0    �3 [�وش ا�*، و N3 از -ن
� ل�Y و م%��0ن� ا�*، �,، ح�1^ �� ن�9ن�م9DIر �0 �0ز:�* م�

� ��ه� م��V �رو/,� رح�* ا�*، و � م�Hkh:�دد، او ن��ی
. ��زدزن,، و م�دم را �0 ح��ی� -ش� م�ه� را از 9�1 -ی� m�0 م��3د/

/,� ی�دان و اه�ی�> دو +�زن,ان [�وش ��ت و ح�1^ ل�Y ن��ی
�4S�+ �� ,�Sن =�ار زروان ا��ان� ه- ��z* ت��ج تhر و ح��� �

  .داش�� ا�*
  

  :   دو ی�د-ور�
  :�ان�0ز�: اول
ه,ه,،          : ش9ن,+%��* م��eن� �� در :��4ر اول م`�+� م�. 1     

 ��9� ،�u��9م )^��2( �D� ، )[�Sم ,،  )ل��H�) ، �0ز �z(وت�
، تrرو، =���، +���2، )زن( وس ، ��و)-واز92ان( دراج، �,ل�^ 

  . م�غ ا�*، زری>)ن.�م�( [�غ  
,+%��* م��eن� �� در :95�4 ش��* م�. 2    � : ،�D�0 ،,ه,ه

  .���9، ��ووس، �D� ،q0، ه��، �0ز، 90ت���ر، 90ف، V`9/ ا�*
� و =���: ان,م��eن� �� �3م�D� ��د/ . 3   D�0,ان.  
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,23: ن�مم��eن �0 . 4   �Sس ه�  . م�غ ن�ش

  :ده, ��Dرت, ازاش�Xص دی�5� �� رل� ان�Iم م� . 5   
ش9د 1� در �3ی�ن ن��ی��م� -ن     الY ـ ����غ ـ �� ه�� �1 دی,/ ن��

  .م�غ از را/ ر��,/ه\ در -ی� 9V �0رت ��
� ش�V در Aای,V q�+ �� ـ /,  .ش9د�,/ م�   ب ـ :9ی

  .45ج ـ [�وش در :��4ر     
  . ش9د دی,/ م�45 د ـ ح�1^ ـ �� در :��4ر    
  

  ه�م.�/: دوم
  :    م���� �� م�H> ا�* �0ا� ن��ی��م� ت%�� :�دد

   1 . �S�1�+م`�ر �ن�eم� �.  
   2 . �S�1���= ه,ه, در ��0ت و ��3وز�Xان� ����.  
�ان� و ����ر . 3   X� ت�S�1ن�eم� .  
  .م���� از ه4* واد� . 4   
م���� از م�گ و م�� م��eن از را/ و :�+��ر ش�Hر[��ن  . 5   

  .  ه�-ن ش,ن
   6 . /�.  ن�� و �� در در:�/ �� 9�1� -ن� دی9ار =�`��9/ =�ف و م

 ��3د/ ا�* و [9ن �3د/ m�0 رود در �3* -ن �0 �1� در، ی� -ی
م�غ از را/ ر��,/ �NH 92یA را ش9د �� در -ن ��ن�9دار م�

,�0.  
  

  راه��� ن��ی��م�
  

. :9ن� ت���L و ا+�ایA در -ن ن�,/ ا�*     ش`� از ���ر ا�* و ه��
-ام ـ �9انه� را ن%�د/:� -ندر ی� ��9ن A�3 از ش`�، م> ن�م �0ز�

� ا��0ت            در -�eز :��4ر ش��ر/. ه�� ن�� و ت9ض���ت از م> ا�*
.X�0*ش��ر/�ب ش,/ و ان� �ر ��ود/ ا�* ه� دو ��� �� ��Vا �ه�

� ��0ورد �V �م� را رو�ن%�د/ ش,/ ا�* ت� ا:� �9X0 �Sاه, ن��ی�
� ه� [, ش`� mزم دارد �0 -ن �0Vا+�ای,9�0ان, �0 م�ا1`� �0  ا .

*�0 ،�2�0/,�� �3ر/ ه�� ش`� �� از ز�0ن [, :9ی� , 90د، در [
  .ی,:�ن ن9ش�� ش,/ ا�*�3ر/ �0 ت`,اد :9
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  -�eز ن��ی��م�
او ن�A ی� +��9Sف را دارد �� �0 . ش9د    نSX* ه,ه, اش�Hر م�

�4S�+ حh�Vرا�0 ه\ ا�+ � »�Dو ه\ 0�رگ +�م�ن,ار ا�* » ن  
) �17ر :�4( او م��م 92یA را �0 زر ن�Xی,/ ا�* ) 320: ��43و/  ( 

ی`� ح9Hم���D� Aت� ن�S* و م�ن, �D�L�3ان -رام� �0 ان��Xب 2,ا 
� ��\ و ش�:�د� ��دن �f�ت �zدر ا �H�0 *Sاز ) ��4:17ر ( ه\ ن�

  ). ��4:15ر ( ��ف م�دم ان��Xب ش,/ ا�* 
  
  

 \H�0*66 �0* :�ی,/ از ��4:30ر ی   
� م�  م��eن �0ز��V �و م`�+� م�:� ی� ی� �0 رو ,  .,ش9ن-ی

  
/,  :9ی

  ه�د�   ش,/         م�ح�D،    ا�  ه,ه,  
  !ش,/ واد�  ه�  ��3  ح���*                                              در 

  ��� ت9 92ش» ��D« ا� �0 �� ح,       
� ���«                                            �0 �����ن �  !ت9 92ش» م

  
 N~�       »�u��9م�» م ��V ش9دوارد.  

  
/,  :9ی

�u��9م �4*      �2 �2،   اV ��9م �  
  »م`�+*«                                           �2� و م����9ر زن  در  

  !      ه\  ز  +��9ن   0%���   دور    ش9
  !ش9» م�غ �9ر«-� و » م���ت«                                     ه\ �0 

  
 N~�      ش9د���9 وارد م�.  

  
      م�ح�D    ا�    ���9    ��09    ن��>

                                             ح��   در    93ش�,/    �9=�   -ت��>
       �9ق   -تA   از  �0ا�   دوز�2  ا�*

   0%���  و ��X  ا�*                                              ح��  از �%0
   [9ن ��2�، -ن �N �� از ن��ود ر�*    

  ��د  �0  -تA  ن�S*                                             92ش ت9ان, 
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� م��V وارد �D�      دد�:.  
/,  :9ی

        �2 �2،  ا� ��D  �2ام�ن  در �2ام؟
  !               92ش 92ش� از�9/ ��+�ن، در �2ام                         

  ا�      �9/  را   در   ه\   :,از   از  +�=�
  ا�                                            ت�  �0ون  -ی,  ز  �9ه*،    ن�=�

         ن�=�   م��ان،   :�  م�fل]  -ی,ت 
 N3                                           ل]    -ی,ت�V   ،ل�D�0    ا���    

  
� م��V ش9د       �0ز وارد.  

/,  :9ی
  !       م�ح�D   ا�   ت,  �0ز  ت��  [�\

,  92اه�  90د  ت,  و  ت��  �2\]                                           
  �> 0,ل» دل« �0 » ��� م�درزاد      « 

                                    ��0  �Hازل« را  ت�  »  ا0,«       ت�  ی«  
  

  .ش9د     دراج وارد م�
/, :9ی

  »الS*«      �2 �2،  ا�  دراج  م`�اج  
  »الS*« ت�ج  » ��0«                                           دی,/ �0 +�ق  

  ! 9S0ز» �S�� �2«      نN4 را ه�9uن 
                                 N3        �1ن ز �1ن�ن �0 +�وز �S�� 9]  !  

  
  .ش9د     �,ل�^ وارد م�

/,  :9ی
�  !      م�ح�D   ا�  �,ل�^   �0غ   ��

  !92ش زدرد و داغ ���! �>م�                                         ن�ل�
 �  !�0  م`�  در:���»  داود«      ح�

                                    ����2� را  از   ل�>  ��2*   ره      !  
  

  .ش9د     ��ووس وارد م�
/,  :9ی

        �2 �2، ا� ��ووس �0غ ه�* در
  »م�ر ه4* ��«                                         ���29   از   ز2\   
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   م�ر  را      ت�   ن�5دان�  ه�h  ای> 
                                          ��   ش9�   ش�ی��S   ای>  ا��ار  را 

  .-ی,     تrرو �0 درون م�
  

/,  :9ی
 �D92ش      م�ح  �رو    اrدور�0>  ت   

  !�   دل   �eق   0��   ن9ر�0>                                       [���
  ا�   م�ن,/     ا�   م��ن   [�/   ���*

  ا�                                          مh�D�   حND   م�*   م�ن,/
      ه�9u یr50 Y�9ر از زن,ان و [�/

                                            ت�   ش9�   در  م�f  ��ت  �3دش�/
  .-ی,     =���، از �3د/ ��0ون م�

  
/,  :9ی

    دم�Sز  -م,/      �2 �2،  ا�  =���
                                            ش�د   ر+��   ت?  دل  �0ز  -م,/

  � م�ه� نN4� ��:���      ا� ش,/
N492اه� دی, 0, 92اه� ن ,]                                             

        :�  90د  از  م�ه�  نh2  *S4ص
               م9نN یY�9 ش9� در V,ر �2ص                             

  .ش9د      +���2، وارد م�
  

/,  :9ی
  !      م�ح�D،  ا� +���2، ��50� ل�>

 <�V  *4ت�  :%�  �0  ت9  +��ن,  ه                                          
        [9ن  90د  �9ق و+�  در :�دن*

  و+�ی�    ��دن*ش*    �0ش,    �0                                        ز
  

� م��V ی,      [�غ، �0 درون-.  
  

/,  :9ی
        �2 �2،  ا�  [�غ   �0  �3واز  -م,/

  ! �0ز   -م,/                                           ر+��   ���A  ��ن95ن 
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  ا���مAH  [9ن  ��ن95ن�  م�ن,/      
  ا�                                          ت>  0�  [9ن  �eق  92ن�  م�ن,/

  .ش9د     زری> م�غ وارد م�
  

/,  :9ی
  !زری>  92ش در-�      م�ح�D،  ا� م�غ

  !                                           :�م ش9 در ��ر و [9ن -تA در-�
   [9ن ش9� در ��ر ح�، م�د� ت��م     

                                             ت9   ن��ن�   ح�   ��0ن,   والhSم
                                            

 

 

   �0*69 �0* :�ی,/ از 24: :��4ر دوم
� �0 یH,ی�5 �3 �3 م��V �ن در رو�eم�     ,�.  

  
/,  :9ی

  �`�Iن    1%�ن      م�eدن,     م���    
  [�   90دن,    -ش�Hرا     و     ن%�ن                                         -ن

,  ای>  زم�ن  در  روز:�ر:       �4: ���1
 *S�2ل�  ه��  ش%�  از  ش%�ی�ر                                          ن�  

  �S*       [9ن  90د ��=��\  م�  را  ش�/ ن
  ش�/  90دن  را/  ن�A�0                                           *S ازی>  �0

        N3   ه��   �0   �1ی�5ه�   -م,ن,
                                             �� �0  ��   91ی��   ش�ه�   -م,ن,

�ان� م�[� در ش`� -م,/ ا�*، -م�د/      ه,ه, م��^ -نX� �:دد�:  
  

/,  :9ی
        ه,ه,    -ش��4    دل   �3    ان�.�ر
   =�ار  م��ن     �1�     -م,    �0                                           در 

  ا�  90د  از  ��ی�*   در   �0ش       ح��
��S+90د از  ح���*   �0   ��ش                                            ا   

       *4: . . . . . . . . . . . . . . . .  
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  ه,ه,
  

   .  .  .�0  \  ه��  ری^ا�   م��eن   م
 ^�e  ��3  \ت  و  ه�jه\  �0ی,  ح                                          

  [9ن    م\    م�9Lل    درد    �3دش�/
                              ه�:�م     درد�     ن��م,    از    �~�/            

��Sرا      دان      Aام �3دش�/      92ی  
��Sن�9ان   ��    �%    !ام                                        [9ن    روم    ت

  ل��  �0  م>  :�   ش��   ه��/   ش9ی,
             م��م   -ن  ش�/   و  -ن  در:�   ش9ی,                               

  h2فهS*    م�    را    �3دش�ه�   �0
                                       N3 در *S9/ =�ف« -ن �9ه� �� ه�«  

��ن  ��9ر»����غ« ن�م   او   ��     ،  
  ! دور   دور                                      او �0 ن�دی�   و  م�   زو  

A�0    ه�ران    �3د/    دارد    ,V ت�  
  ت�A�3» ���*« و ه\  ز »  ن9ر«                                     ه\ ز 
  ه��     دان�ی�،    ���ل    او    ن,ی,

                                        ه��     �0�ی�،       ��1ل    او     ن,ی, 
  ن  ��1ل  و  زان  ���ل  =S\  ���2ن  زا

                                         هS* ا:�  �0  ه\   ن%�،  م���  ��2ل
  �0  ��2ل�،   ��  ت9ان  ای>  را/   �~�د؟  

                                           ت9  �0  م�ه�،  ��  ت9ان  م�   �~�د؟
  !ش��   م�د�   �0ی,   ای>   را/    ش45*

  ! ر/ دور ا�* و دری� ژرف ژرف ��                                    ز-ن
^I�    �ر،    ����غ    ا��   �ا�0,ا  
  ! ن��� ش^» [�>« :� r50ش* �0                                        9�1/

  +��د  از  و�  �3�» [�>« در م��ن 
     �3  ش9ر   و  ش�  ش,  ��9ر�                                      �1mم
*S  -ن  �3ا�9ن در  ن�5ر���ن  [�

 ]                                        <��  از  ایS*]   ا��9D ال`�\ و ل9 �0ل
�،  از  +ّ�  او�* V  ر�z-  ای>  ه��  

A�3ّ   او�*                                         ���1   ��ل\،    ن�   �ه�  
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  ه�  ��   ا�9ن،   از  ش��  م�د  ره�,
                                          ��  �0ا/   -ری,   و   �3�   ان,ر   ن%�,

� -ش�Hر م�     -�zر �0�V ن ح�ض� در�eش9دت��0 در م�.  
  

/,  :9ی
  =�ار از  ��ت  -ن   �3دش�/  �0          � م��eن ش,ن, -ن �1ی�5/ ���1

  :� [� ر/ را 90د ه� ی� ��ر ��ز        ه� یr� �Hر� د:� :�4, �0ز 
  
  
  
  
  

   �0*54 �0* از 9: :��4ر �9م
�، �� ��0ن    D�0ان,ی�� �:����3 ا�* و �0 ��د:� ح�ض� �0 ���9 � م�دم ��ش

  :-ی, م� ���Aی� ح� ی� 2,م* �0 �2� ن�S*، �2ام�ن و م��Sن� 3
  

/,  :9ی
*Sم  *Sش�,ا   در-م,،   م   �D�0!  

*Sو  ن�  ه  *Sن�  ن� ،�  !                                      در ���ل ��
*4:  .   .   .   .   .   .   .   :  

  
�D�0  

  .  .  .    �  �0  م>،  �2\  ش,  ا��ار  ��
\  ت�Hار  ����  ش^  م��                                            ��1�  

�، �9دا N0 ا�*: �      در  ��م  از ��
  �� م`�9=\ :� ر�� N0 ا�*                                             ز-ن
 ��D�0     غ،       ن�رد����     *=��      

�:  �  �                                             ��D�0  را   N0    90د   ��
       [9ن   90د  V,   �0گ   دل,ار  م�ا

   �    ��ر    م�ا�0:   �0                                            ��    90د
�Dی�  ش   ،�D�0   ت9ان,  90د  ��       

�Dان ل,�ن  2]  �                                             �2ل� از  ��
  

/,  :9ی
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  .  .  .  .  .  .      ه,ه,ش :4*  
  

  ه,ه,
  ا�   9V   �0رت   م�ن,/    �0ز.  .  .  

  !                                      A�0 از  ای>  در  ���  ر��ی�  م�ز
� ا:� [� ه�V N0 *Sح^ ��1ل:  

  ا�   :��د   زوال   در   ه��4                                      حN   او
� ه� ن9 0%�ر: ��  ،�  در  :rر  از  :

  !دار2,د،  ن�  در  ت9،  ش�م                                      �0  ت9  م�
  
  
  
  

   �0*19 �0* از 8: :��4ر [%�رم
ت9ان, در :� ا+�Hر 2���Dن و ش���ان و ه�م,ان ا�* و م����9، �� ��0ن     

) :��4ر اول! ( � و 0%��� �0ش,، ی� در 2,م* دش��ن م�دم و دوز2�2,م* �2
� م��V �9�1,ی-:  

  
/,  :9ی

���9  -م,،  �0  ده�ن�  �3  ش�H           در  ل�Dس  +���S،  �0  �9ق  
  زر

*4:.  .  .  .  .  .  .  . :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .           .  .  .  .  .  
.  .  .  .  

  
��9�  

  �Nه�  ��5>  دل  و  ه�  ه��      . . . 
N4=   زد��  <�                                              [9ن م�  را،  -ه

       م>  در   ای>  زن,ان  -ه>  م�ن,/  �0ز
                                               ز -رزو� -ب �j2م   در   :,از

    از   -ن\    �D�93ش     �j2   م��eن\، 
                                              90 �� دان\  ��د،  -ب  �j2  ن9ش

        م>   ن,ارم   در  �0  ����غ  ت�ب
  �  �j2م  ی� -ب                                        N0 90د از  [���
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/,  :9ی
  : . . . .      ه,ه,ش :4*

  :     ه,ه,
  ن��نا�    ز    دول*    �0.   .   .   

  +��ن                                       م�د  ن9Dد،   ه�   ��   ن9Dد   �1ن
  -ب  ح�9ان 92اه� از  �1ن  دو���

  ،   ���93                                       رو ��   ت9،   مL��   ن,ار�
   +��ن�1ن  [�  92اه�؟  �0  �1ن�ن

  !+��ن                                      در ر/  �1ن�ن،  [9   م�دان  �1ن
  
  
  
  

\I   �0*30 �0* از 11: :��4ر 3
��ووس، �� ن�9دار ا+�Hر زن�ن زی�D ا�* �� از 0%�* ران,/ ش,/ و �0 دن�Dل     

, 92اه, �� 0,ان� را م�و �S) :��4ر اول( 0%�* :��,/ ا�* � Aی����1 راه
� م��V ددوارد�:.  

  
 /,  :9ی

  0`,   از   -ن   ��ووس   -م,،   زرن�5ر    
                                           ن�A �3ّش V  �H�0  �]  ,V,  ه�ار 

*4:    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  :  
  

  ��ووس
  ��ش  D�e\   ن�S0  A*ت�  ن    .  .  .  

��ن  را   ش,   =�\  ان�5*   د�*�]                                            
      ی�ر  ش,  �0 م> �0 ی� �1، م�ر زش*

  ی��4دم  �0   92ار�   از   0%�*                                            ت� 
       ��م  -ن  دارم،  ��ی>  ت�ری�  �1�

     ���                                        ره�D�   �0ش,،   �0   �2,م  ره
       م> ن� -ن م�دم، �� در ����ن ر�\

                                             N0  90د  ای\،  �� در  در�0ن  ر�\
       ��   90د  ����غ  را،   �3وا�   م>

         N0   90د  +�دوس   ��ل�،  �1�  م>                                
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/,  :9ی
  : . . . . . . .      ه,ه,ش :4*
  ا�  ز  92د  :\  ��د/  را/      . . . . . . .  

  � -ن  �3دش�/                                             ه� �� 92اه,،   �2ن�
   :9  ��0  ن�دی�  او  ای>  زان  �0 ا�*    

  ا�*؟��ن �0  �ح�jتازا�                                             �2ن�
  � نN4 ا�*،    �2,  �3  ه9س     �2ن�

  � دل، م�V ,f,ق ا�* و N0                                          �2ن�
       ه� �� �� ش,، 1�و را �0 او [� ��ر؟

  �� �1ن ش,؟ �9j را �0 او [� ��ر                                       وان
<�D0 �       :�  ت9  ه��S  م�د  ���،  �

� �0ش، �� ش9، �� :�ی> � ،^�� ��                                          
  
  
  

   �0*32 �0* از 9: :��4ر ش�\
 q0     )�0�eم�) م� ��V دت او م�ن. ش9دوارد�D� �� *زاه,ان م,�� ��ام ,

دان,، روش ���9 ال� ال�� و 2,م* �0 �2� را، =��� را 0%�� 0%�* م�د� م�
�� ،��Sدان �H�2 /م� را �Hش��د��دن -ن را م� .  

  
/,  :9ی

  V  �0  q0,ا  ���3  �0ون  -م,  ز  -ب
��2   �0   �     ��zب                                          در   م��ن   �1

*4:.   .   .   .   .   .   .   .   .   .  :  
  

q0  
  . . . .�D2  ,در  ه�  دو  1%�ن  ن,ه   

�  و 92بD�  /����3  <9ن  م] N�                                       �+    
�H9 م>  �0 -ب  [9ن  ا��,  یuه�!  

  �=�    ��ام�ت\     ش�H                                        ن�S*   در    0
  زاه,   م��eن   م\،   �0   را�   ��3

                                           دای�\،   ه�  �1م�  و  ه\  �1�  ��3
*Sزن,/ از -ب ا�*، دای\ ه� [� ه  

                                           ای> [�> از -ب،  ن�9ان  شS* د�*
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  !م>   ر/   واد�   ��I   دان\   �3ی,
  ن�9ان\  �3ی,»   ����غ«                                          ز-ن �� �0   

  
/,  :9ی

  .   .   .   .   .   .      ه,ه,ش :4*  
       

  ا�  �0  -�0  92ش  ش,/     .   .   .   
                         :�د   �1ن*   -ب  [9ن  -تA  ش,/                  

  در  م��ن  -ب،  92ش  92ا0*  �0د     
/��  �   -ب    -ی,   و   -0*    �0د                                          =

       -ب هS*، از 0%� ه� ن�ش�ی��S رو�
 N0  9:� ت                                          �روی� -ب 91  ��Sن�ش   

        
                      

  
   �0*42 �0* از 12: :��4ر ه�4\

� م��V وارد ،�D�    . ش9د ��0ا ,او م�ن, �0زر:�ن�ن و م`,ن��uن �zوت�
,���9 و 2,م* �0 �2� �rرت�اش� م��.  

  
/,  :9ی

        �N0  �D  �2م،  �2ام�ن  در  ر��, 
  ر��,  ���A  و  ��مS*  از ��ن در                                         

    *4:            .      .      .      .      .     .  
�D�  

  امم>  ���9�3  در  ��ن  :���.   .   .   .   
  ام                                             �0 ��   :9ه�،   +�اوان   :���

      ت�     و    ���ام،     ���9�3    90�0د/
�%:   ?                                               ت�   ت9ان\   90د،    ��ه

  ?    ت�ب ت4*  و   در   92رم م� ری�/  �
�0 �?  92اب-تA م�                        دل  �3                    ،\�  

*S2  /ا  ان,و,V  �0  ��X�  <دل  در  ای  
�  :9ه�م،  S0  /9� �0*                                      ز-ن    �� ��  

  م��    :9ه�،     �1ودان    دارد     ن.�م
                                            �1ن  او،  �0   �9/،    ���9�3    م,ام
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  ه\     و     م�د     :%�م>    ���ر    �9
  ت�    و   �~�                                         ن��S\   ی�   ل�.�   �0

  [9ن   90د   �0   ت� ،   :9ه�   �3  دوام
  91ی\،  م,ام                                       زان    :%�،  در   ت�   م�

�  ا�*H9ن  ر/  ����غ،  راه�  م�]  
  �3�  م> در �?  و :9ه� در:�  ا�*                                     
  

/,  :9ی
  : .  .  .  .  .  .  .  .  .     ه,ه,ش :4*

  
  ه,ه,

  ا�  [9  :9ه�  ���1  رن?. . . . . . . .   
,  ل�5؟   [,   -ر�  �rر  ل?؟]                                           

 �V؟  :9ه� ا*S�]?�5 ��د/ رن�   
?                                           ت9 [�>  -ه>  دل، از  �9دا�  �

  :�    ��0ن,   رن?،    او   ��5   90د
�0  *Sاو، �� در                                      ه ،?  �  90د  رن�5

  
  
  
  
  

   �0*28 �0* از 9: :��4ر ه��\
� م��V وزی�ان و ��ل�. دش9    ه��، وارد ,رت�5Dن دول�� از ��� و او م�ن

  .-ورد���9 و 2,م* �0 �2�، �rر م�
  

/,  :9ی
�1�    -م,   ه���   ��ی�    A�3AX0  

  �S2                                        AX0وان  را،   ��  او   ��م�ی�
   *4:.    .    .    .    .    .    .    .  

  
  ه��

  ا�  �3ن,:�ن  0��  و  �0   .   .   .   .   .
     د:� م��eن م��e   [9                                           م>  ن�\  
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,  �3دش�/،      ��ی�      �3ود        م
  ،�`D�   ه�   :,ا                                       ,     ��I   م�د   م

      ده\نN4   �?   را،    ا��9Xان�  م�
     ده\                                        روح   را،  زی>  �?، ام�ن�  م�

  ��    ش9د،      ����غ   ���A،  ی�ر   م>
                                               N0   90د  �S2و  ن��ن�، ��ر م>

  
  ,/:9ی

  . . . . . . .      ه,ه,ش :4*  
  

  ه,ه,
   .  .  .  .  .,  ا�    �eورت    ��د/     0

,!                                        ��ی� در [�>Dاز ای> �0 92د م A�0  
  ن��S2  *�Sو   ن��ن�،     ای>   زم�ن

  �  ای>  زم�ن                                      ه�9u  �?،  �0   ا��9Xان
  �S2وان   را،      ��ش�H     ن��ن��

   92یA  را،   از   ا��9Xان    0��ن��                                      
  �   ت9،      :�    ن,ی,�  ش%�ی�ر  ��ی�

                                         در  h0    ��    م�ن,�     روز    ش��ر
  
  
  
  

   �0*36 �0* از 9 ::��4ر ن%\
� م��V �0 ،ی�ن ا�* و از ��� و ���9 . -ی,    �0ز�Hر ل��H+ا /,و او ��0ن �

  .92اه,2,م* �0 �2� �rر م�
  

/,  :9ی
�1�   -م,   ��+�از   A�3    ،�0ز         

                                           ��د  از  رو�  م`�ن�،    �3د/    �0ز
� م���      A92ی  �د از �~%,ار��  

  دار�   92یA زد، از   ���                                         mف  م�
   *4: .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  

  �0ز
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  م>،   از  ش9ق  د�*  ش%�ی�ر .  .  .  .  .  
                         [�\  �0  ��\،    ز   �2�   روز:�ر                   

  ام   زی�    �h/ [�\   از   -ن   �50+��
                                            ت�    ر�,   �3ی\    �0   د�*   �3دش�/ 

  �I�   <�0 92اب؟» ����غ« م \  !را �0
   [9ن �\   �0%9د/   �9�  او  ش��ب؟                                        

��Sن    ش9مم>    ا:�   ش�ی����   �  
  �3ی�ن    ش9م                                        �0   ��   در    واد�    �0

  
  

/,  :9ی
        ه,ه,

  . . . . . .      ه,ه,ش :4* 
  ! ا�   :�+��ر     م�Iز.   .   .   .   .   .  

  !                          از  4V* دور و 9V �0رت م�ن,/   �0ز           
N�  1�  ����غ  *Sرا   ن�  *���  

  ه���  �0   ش�ه�   او�*   ��N0  �0                                    ز-ن
  ش�/  دن��  در  م��  [9ن  -تA  ا�*

  دور� 92ش ا�*                                       دور �0ش از و� ��و
  
  
  
  
  

   �0*29 �0* از 6: :��4ر ده\
ه�، ح9Sدان و تhDن ا�*، �0 :� ا+�Hر +�وم�ی�5ن، ل9م~>   90ت���ر، �� ��0ن

� م��Vم� �  .ورزد-ی, و از ��� و ���9 را/ ح� و 2,م* �0 �2� ت`�
  

/,  :9ی
   A�3  در  -م,  زود  90ت���ر  N3       

   *4:   .    .    .    . .    .    .    .    .    .    .   
  

  90ت���ر
  . . .                                            A���0ر  92ی  \  ا� م��eن  م
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      :�  ز  دری�  �\  ش9د  ی�  =��/  -ب
  ت��e  Aت،   دل\   :�دد  ��Dب                                            ز -

      e   �1\   دری�،   ن9Xاه\   ای>   زم�ن
  اmم�ن»  ����غ«                                             م> ن,ارم  ت�ب  

^I�  �دری�،     ا  �      [9ن  ن�\   اه
    ل^                                            �0 ل^   دری�    ���0م   ��2

  
/,  :9ی

  .  .  .  .       ه,ه,ش :4* 
  

  ه,ه,
  �D2ا�   ز  دری�  �0        .  .  .  .  .  

                                         هS*   دری�   �3   ن%?   و   �1ن9ر 
  ا� از �9� او       هS* دری� [���

  ش9�   از  رو�  او؟                                       ت9  [�ا   +�رغ   
  
  
  
  
  

   �0*22 �0* از 5: :��4ر ی�زده\
   /,�0ش,، وارد رو، ان,ی9ی,و ال�S* و �9د91 م�� ا+�اد ت�90ف، �� ن��ی

� م��V و 2,م* �0 �1م`� را �:�دد و �rر 92یA از ��� و ���9 ال� ال�
,��0ن م��.  

  

/,  :9ی
  ا�            90ف  -م,  A�3  [9ن  دی9ان�

 *4:          .       .       .       .       .     !  
  
  

  90ف
  . . . . . .ا�  ام   وی�ان�     م>  50�ی,/

I\،  در  �2ا�0  ر/  ن�9د:  ���       
I\، 1� �2ا�0 ر/  ن9Dد:  �9�                                                 
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 �0 �  1� ا+�Sن� ن�S*» ����غ«      ��
  ��ر ه� م�دان�  ن�A��� *S ��                                         ز-ن

/,  :9ی
  .  .  .  .  .     ه,ه,ش :4* 

  
  

  ه,ه,
  .  .  .  .    *Sم   �:  �  ا�  ز  ��

  ,ت :�I �0 د�* 92د :�+�\ ��م                                           
�      ه�  دل�  ��  ���  زر  :��د  �2

   =��م*   9VرتA   :�دد   0,ل                                          در 
   

 

 

  
 

   �0*29 �0* از 7: :��4ر دوازده\
� م�    �V 9/ وارد`Vدد�: ./,- � م�دم ض`�Y، =�ن� و م�ی9س م�او �� ن��ی

  . A از ��� و ���9 و 2,م* �0 م�دم ��0ن دارده��� 92ی�0ش,، �rر �9ت�
  

/,  :9ی
        V`9/ -م,،  ت> ض`�Y و �1ن ن�ار

�0   A9   -تuت�  ��،  ه�   �ار                                         �3�=  
 *4:      .  .  .  .  

  
  

/9`V  
  م>  ح��ان و +�ت9ت -م,م    .  .  .  .  .  

  =9ت   و   =9ت   -م,مدل و   �0                      �0                      
  م>  ن�  �3  دارم،   ن�  �3،   ن�  ه�� [��

  !��ی�» ����غ« :�د                                             �� ر�\ در
  در   و�Vل   او    [9    ن�9ان\     ر��,

  �0 م��ل�    را/     ن�9ان\     �0ی,                                              



                                         ����غ90
  

        [9ن   ن�\   م>  م�د  او  وی>  �1ی�5/
  91ی\، ز  [�/                                             یY�9  92د  �0ز م�

        
/,  :9ی

  . . . . . . .     ه,ه,ش :4* 
  

  ه,ه,
  ا�  ز  ش�5   و   92ش�  .  .  .  .  .     

  در  ا+��د:�،    V,  �����                                            ��د/ 
  !م�ن دم،    ل^ 0,وز!        �3� در ر/ ن�

  !                                             :� 9S0زن, ای> ه��، ت9  ه\  9S0ز
  
  
  
  
  
  

   �0*102 �0* از 15: :��4ر ���ده\
[� ارت���D م��ن م� و او هS*؟ و : �1`� م��eن ��     1�Iل و A��3 د���

� ����غ ه��S\ ا:� او ن9Dد، ��ی� ن9Dد، و ا:� م� �� ی� م� ��ی�: 91اب ه,ه, ��
� م�غ �0ش�\، او ن�� ه��ن ا�*%].  

  
/,  :9ی

�S0��  ،�5ن  دی�e0`,   از  -ن   م�        
  r�                              �D2ره�    :�4,،     م���   �0               

9  �0�,ن,  ح�ل،  �  م��eن      ���1]  
  :                                            �� �S0 ��دن,   از   ه,ه,  �9ال

  
  :�و/ م��eن

��D�0د/  ز  م�  در  ره  �D�   �ا       !   
  !                    �2\   ��د/   0%���   و   م%���                       

  !       نDS*   او   [�S*  �0  م�؟  �0ز:9
                                              زان�H ن�9ان  ش,  �0  ����،  راز91

�,0   *DSم��ن   م�   و   او   ن   �:         
                                         �,0  *Deاو  ر  �را �9 �Hه� ی      
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/,  :9ی
  . . . . .       ه,ه,ش -ن�5  :4* 

  
  ه,ه,

  ح�hVنا�         �0.    .    .    .    .     
�  ��  ن�9H  90د  از    0,   دmن��                                           

  از  ن��ب» ����غ« -ن�5  ��  :  0,انت9  
   ��د   رخ    [9ن     -+��ب                                            -ش�Hرا 

   ن��ر �   92د   ��د،    �0   ��ل\  ��ی�
,ی> م�غ،   ه�  دم   -ش�Hر] *�:                                            

  ��   9V�S0رت    م��eن    ��ل\،      
  �  اوی,،   ا:�    دار�    �D2                                           ��ی�

   0,ان��S نSX*            0,ان،   [9ن  ای>ای>  
  ح�jت، نDS* ��د� در�*                                           �9� -ن

       :�    ن���5    ه��     م��e    -ش�Hر 
          ��Sدار ��ی�  ه�:� » ����غ«                                   ن�  

  :���  ن%�نم�»  ����غ« �0ز   ا:�   
  ا�،  ه�:�  ن9Dد�   در  1%�ن                                           ��ی�

  م�غ  90د:�   [%�  م�غ  و   ا:� ��
  90د» ����غ« � ه� [� دی,� ��ی�                                          

  ا�   �3,ا   90ده�  [�   ای�I،   ��ی�
                                          اول    -ن   [��   -ش�Hر   -ن�I   ش9د

,،  �0 ه\  �0ز:9�Sه�  دو،  [9ن  ه  
  91                                        در:rر،    از  ��ی�،    وان�5   راز

  
  
  

   �0*440 �0* از 9: :��4ر [%�رده\
�,ام ش�ی`* م� را : ��3,ان,، م�   م��eن �� ان,�� �0 ِ��¢ وح,ِت و91د -ش� ش,/

ش�ی`ِ* ���، �� �0ت� از ه� ��4 و ه� ای��ن : �0 م�9fد ر��ن,؟ ه,ه, :9ی,
  .ا�*

  
/,  :9ی

 <X� ن�eن,  -ن  ه��  م�,�  [9ن  ش
                  ن��  �3    �0دن,،     ا��ار     �%>                           
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  نDS*  ی�+�,»  ����غ« ���1  �0  
  ,                                          �1mم،    در  ���،    رDe*    ی�+�

   ..    .    .     .    زو        0~���,    
  

  م��eن ه��5 �0ه\
  ا�    ا���د    ��ر.   .    .    .   

                                     [9ن  ده�\   -�2،  دری>  ر/   داد��ر؟
 

/,  :9ی
�>   :4*   -ن   زم�ن]   ،�Dه,ه,   ره:  

  ه,ه,
  ن                                          -ن�H  ��ش�   ش,   ن�,ی�,   ز  �1

  [9ن  دل  ت9  دش�>  �1ن  -م,/  ا�*
  !                                        �1ن  �0ا+��ن، ر/ �0 �3ی�ن -م,/  ا�*

  م�H�   :�  :9ی,ت  N0،  م�H  ا�*
�  :9، از ��4 و ای��ن �0ت�  ا�*��                                          

�،    �9�   +��،   در   ��50ی,ت ��  
                                          +��،    �9�   ��4،      ر/   0��ی,ت

  [9ن ت9 را، ای> ��4 و ای> ای��ن ن��ن,
                                          ای> ت>  ت9  :\  ش,  و  ای>  �1ن  ن��ن, 

  �3� در ن�،  ه�9uن م�دان  و  م��س
              در  :rر، از ��4 و ای��ن   و   م��س                              

  
  
  
  

   �0*36 �0* از 10: :��4ر �3ن�ده\
:9ی, ا�9ن �� ه�� ی� ه,ف داری\، N3 �0ی, ی� د���5/ ره�D�      م��eن م�

ت9ان, =�`� �0ش,، N3 �0ی, =��� ��H0\، داش�� �0ش�\ و [9ن ��3%�د ی� ت> ن��
  .ش9د� ش�وع م����3یN3 از ان��Xب ره�D، را/

  
  

/,  :9ی
  [9ن  ش�,ن,  ای>  �X>  م��eن  ه��

                                             -ن زم�ن   :�4,   ت��   �1ن   ه��
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  ,�4:   ���1 .   .   .   .   .   ..   .    

  
  م��eن �0ه\

  ای>   زم�ن  م�  را  �0  ن�,.   .   .   
  »ح�  و  ن�,«                                      9��3ای�    �0ی,    ان,ر  

  در [�>  ر/،  ح���� �0ی,  ش�5ف
                                      90 ��  9�0ان  ر�*  ازی>  دری��  ژرف

   از   ای>   م�,ان   mفت�   90د  ���2،  
  »�9/  =�ف«                                         :9�   م�   ا+�,  م�5 ت�  

  
,  /:9ی

 ,�4: *D=��. . . . . . . . .  
  

  م��eن �0ه\
  .  .  .  .  .  .  .N�   *Sح��\   ن�  

       N0ی, زد،  ��ی�  ای> ا�*�0                                      =���  
  

,  /:9ی
,ن,،      m   N0ی�  +��دH+ا  ���=  

  ش�ن،     �0   ه,ه,   ��ش�   +��د                                       =���
  ه,ه,   ه�د�،    [9   -م,  3%�9ان

    ت�ج   A=�+   �0   ن%�دن,،    -ن   زم�ن                                      
   غ،   در  را/  -م,ن,V,  ه�اران   م�

   �0ن     م�ه�    و     م�/     -م,ن,                                       ��ی�
^I�  �90د راه� �2ل�  از  ���،  ا!   

  !ا� �I^» ��2« و ن�» ش�«ا�، ن�                                     ذر/
A�4:  �Hل��.    .    .    .   :  

  
  ی� م�غ

  ��  ر/  �2ل�  [�ا�*؟ .  .  .  .  . 
  

 /,  :9ی
  

  .  .  .  .   .                                             :4*  ه,ه,   
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  ه,ه,

  !ای>  ز��  �3دش��*                                                 . . . . . . 
  
  
  

   �0*28 �0* از 11: :��4ر ش�ن�ده\
�، ��S2 و ن�mن از رن� را/، دی,/ م�  �V �ن، در رو�eش9ن,  م�.  
  

/,  :9ی
  �  م��eن،  ز �0\  و  ه9ل  را/   ���1

  -/:                                            �0ل  و  �3،  �3  92ن  �0-وردن,
  دی,ن,،     �3ی�ن    ن�3,ی,را/   م�   

  دی,ن,،      درم�ن  ن�3,ی,         درد   م�                                
 »   �Lدر -ن» �0د ا�� ��S1 ن�]  

                                          �����ن  را،  ��SH�0  *�3 در -ن
       [9ن ����0,ن,،  -ن  م��eن  ز را/

                                         �5��1   :�د  -م,ن,  از  92د  ش,/
      A�3  ه,ه,  -م,ن, از 92د  ش,/

                                         ���1  ��^  :���   و  �X0د   ش,/
  

   ,  .   .   .   .   .    N3    0,و    :�4
  

  م��eن �0ه\
  ا�      دان��      را/.   .    .    .    .    

  ن�9ان  ش,ن،  در   A�3   ش�/ادب،                                         �0
��Hدر  دل  م�   ،*Sرا   ه  �Hه�  ی  

      +�رغ      دل�   را/    را،  �D0ی,                                        م�
�H9ن 0~���\  از ت9  م�]A92ی �ه�  

   ه�� 92یA ای> شD%*  از دل                                          ��S0ی\
,ل� م�د   V ,ه,ه ��0ا ��D� و =��� م�ن, دو ش�:�د و �3مD�0  �5م- ر ای> ه

  .ن��,-وردن, و او �0 -ن م�
  

/,  :9ی
�  و  =���،  %0\D�0  ,م-  A�3      

                                         ت�   90ن,  -ن  ه�  دو  ت>  م���  %0\
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      ه� دو ال��ن ����0,ن, -ن زم�ن
                                         ��L�e   زی��ن   +��د   ان,ر   1%�ن

     0`, از -ن، ه,ه, ��e- <Xز ��د
                                         �3د/   از   رو�   م`�ن�   �0ز   ��د 

  
  
  
                                        

   �0*77 �0* از 3: :��4ر ه4,ه\
*S�2ی, و +�وش ن� ��Dن ��ل� در م��ن را/؛ ره�eر م�����     .  

  
  

 /,  :9ی
 �� A�4: �Hل��       .  .  .  .  .  .  

                                               
  ی� م�غ

�ا�    .  .  .  .  .  .  .  D�   /�3د      
�  �0د�  �0  ح�؟،                                      ت9D�  از  م�  �u0    

/,  :9ی
 *4: . . . . . . . . .  

  
  ه,ه,

  ا�  ��ی�،  �����ن  را  ه��. . . . . 
   [�\   ا+��د  ا�*  �0  م�  یH,م�                                        

  +�\  م>،  ن�  �0  زرن�  �0  ��\  ای>  ی�
                                         هS*  ای>  دول*،  ه��  از  ی�  ن.�

  
  
  

   �0*85 �0* از 7: :��4ر ه�I,ه\
ه�* ا�*، از �1 ����2�0، �0 ز90ن و �9ت�/) ��4:12ر (      م��e م�ن, V`9د 

,ه,ه,، 2��ب م�� .  
  

/,  :9ی
 A�4: ��5دی.  .  .  .  .  .  
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  ی� م�غ
   ��  ا�   �3*   �~�/   .  ..  .  .  .  .   

  [9ن -رم  �0  را/؟    ن�ت9ان\، رو�                                            
  ری�در   [�>   راه�   ��   م�دان،   �0  

                                          [�در�،  در ��  ���,ن,،  از  ح��    
    از  م>   م�HS>  [�  �2�د  �De  �1ر؟

   زار؟  زار  ���0م                                              :� �\  ��م�
  

/,  :9ی
  .  .  .  .  .  .  ه,ه,ش :4* 

  
  ه,ه,

,   ازی>؟ا�    +�Sد/.   .   .   .   ]     
                                           ت�   �H0  دار�   دل   ان,ر  0,  ای>؟

  [9ن ت9 را ای> �1ی�5، =,ر ان,�� ا�*
  دو ی�H ا�*ن�، ه�                                        92ا/ م��و، 92ا/ 

  V,  ه�اران  �2�،   ه�9uن  ��م زرد
  م��ن,،     در  دن��   �0  درد                     زار  م�                    

  م�  ا:�  -�2،    در  ای>  م��ی\  92ار
  !                                         �0  ��ر در ��>  ن��I*،  زار  زار

                
  

                                  
  

   �0*91 �0* از 2: :��4ر ن9زده\
- م��e �� ن�� م�ن, V`9د م�ی9س و ز90ن ا�* ����2�0، ه,ه, 2��ب  م�    
,�.  

  
/,  :9ی

 A�4: ��5دی           .  .  .  .  .  
  

  ی� م�غ
   .  .  .  .  .  .  .�S0   دارم   �:  

�S�  �I9ن   ر/   �0د  -ن]     ،�:  �0                                       
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  h2ف[9ن مN5 -ل9د/ �0ش, �0 

  ؟»�9/ =�ف« را در » ����غ«                                    �� ��د 
  

/,  :9ی
  

  *4:   .   .   .   .   .   .  
  

  ه,ه,
�،   م�9  ن9م�,  ازو.  .  .  .  .  +�e  �ا!        

   92ا/  و  ��م  �1وی,  ازو                                  ل�Y   م�        
  
  

                                  
  

\�S�0 �0*55 �0* از 5:  :��4ر   
   /,ال9=*، او�3ت9ن�S* و +�وم�ی� ا�* �0 � م�دم دم,م�، ا0>م��e �� ن��ی

  .�2�د:95�4 �0م�
  

/,  :9ی
  A�4: ��5دی  .  .  .  ..    
  

  ی� م�غ
y        :9ه�م.    .    .    .     Xم  

                                           ه�   زم�ن�    م�غ   ش��2    دی�5م
*Sرن,م،    :�/   زه,،    :�/  م   /�:  

              /�:                          *Sو ه *Sه� ن��: ،*Sو ن� *Sه    
  ام   ح��ان  م�ن,/م>  م��ن  ه�  دو،  

  ام؟                                       [9ن  �\،   در  [�/ و زن,ان  م�ن,/
  

/,  :9ی
  .  .  .  .  .  .ه,ه,ش :��4  

  
                                 ه,ه,

  ��  ا�   ح��ان  را/.   .   .   .   .   .   .  
       �0 ه�� �N، ای> [�> ش, حH\ ش�/                                      
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�S�  �0ش,   ان,ر   ه�   �  ای>   �f2ی
�S0   9دD4*  نV  م�د   ی� �Hزان                                            

  
  
  
  

\Hو ی *S�0 �0*61 �0* از 5: :��4ر   
    /,  : :9ی,� ��Sن� �� از تq�S �0نN4 92یA ن9م�,ن,، ����2�0 م�ن��ی

  
/,  :9ی

 �� A�4: ��5دی    . . . . . .  
  

  ی� م�غ
  نS4\     دش�>    ا�*.   .   .   .   .  

                                         [9ن روم  در ر/، �� ه��/ ره�ن 
  ا�*؟

  ,   +�م�ن�DمنN4  �?،    ه�:�  ن�
   ! د��A  �1ن   �0م  ز   ت�  ن,ان\م�                                        

  
/,  :9ی

  ه,ه, از را/ 9Vاب -ن را 91اب
  : .  .  .  .  .  . داد و :4*                                      

  
  ه,ه,                                     

                 ا� ��د/ [�2* 92ش 9X0اب           .  .  .  .  .  .                      
  

  :�   ���S0   �Sی,ت    ام�    دروغ
                                      از   درو�e   نN4  ت9  :��د   +�وغ؟

�S0 ?� <دارد دو 1%�ن ای /,0!  
                                  ,�   ?�   �:,     -�S�    �2؟    0
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   �0*65 �0* از 4: :��4ر S�0* و دوم
   /,,� م�دم� �� در 92ی��> =,رت م��وم* در �0ا�0 ش���ن ن��ن��ی�0  

,91ی� م��2�د و [�ر/�0م��.  
  !�� ت9 ا�*، 9�1ش را ��50ش���ن -رزوه: :9ی,     ه,ه, م�

  
/,  :9ی

 �� A�4: ��5دی    .  .  .  .  .  .  .  
  ی� م�غ

  اN��0   از   �eور   .    .    .    .    
  زن,،  و=*  ح9jر                                     را/  �0  م>  م�

    [9ن  �\  ��و�  ن�Iت�  �0ش,م
   وزم�     م`�    ح��ت�   �0ش,م؟                                    

  
 /,  :9ی

 *4:       .  .  .  .  .  
  ه,ه,

  .  .  .  .  ?�  N4ت�  ت9  90د  ای> ن  
                                         از   �0ت  اN��0  ن�5ی�د  �0   ت�

/9�� *Sت   N�Dاز ت�    ،N��0ا  �  
  ی�  -رزو،  اN��0 تS*     در ت9 ی�                                       

  
  
  
  

     از �0*68 �0* 5: :��4ر S�0* و �9م
/,  ::9ی,ان,وز ����2�0 م�زردو�* و :�� م�دم     ن��ی

  
/,      :9ی

 �� A�4: ��5دی     . . . . .  
  

  ی� م�غ
      م>     زر    دو��\.    .      .   

  ر   [9ن  مL�  ش,  در  ��93\                                 ���  ز
   ت� م�ا [9ن :�  زر�  ن9Dد  0,�* 

*Sان  ن� 9�0ان\  ن�,2  �:  9uه�                                    
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/,  :9ی
 *4:      . . . . . . .  

  ه,ه,  
    ا�  از  9Vرت�  ح��ان  ش,/.   .   . 

4*  3%�ن  ش,/V   [DV  *از  دل                                        
?  زر  9V  �0رت  رن?  :�دان�,/  �

                                      تh4�   9]   9ن  مh�D  :���  �0  رن?
  !م~��م�د  م`�  �0ش  در  9Vرت  

� و، 9Vرت، ه��                    V؟ ا�    ه��                [�S* م`
  
  
  
  

   �0*75 �0* از 3: :��4ر S�0* و [%�رم
/,,داران 0�رگ، �0 �3 ����2، �0 ه,ه, 2��ب م�� م��     ن��ی�  

  
/,  :9ی

 A�4: ��5دی     . . . . .  
  

  ی� م�غ
  دل\    �3   -تA   ا�*.   .   .   .    

                   زان�H زاد و 90م م> �1� 92ش ا�*                     
�   ازوVم�ا   ح�   �ل��   ش�د��  

                                       [9ن    ت9ان\   �0:�+�>   دل   ازو؟
  

/,  :9ی
     

 *4:  . . . . . .  
  

  ه,ه,
 ا�   دون  ه�*  ن�م�د،  ت9.   .   .   

  ا�، :�X> [� 92اه� ��د ت9         �? ن�                              
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\I   �0*58 �0* از 4: :��4ر S�0* و 3
/,  . �2�دزن, �0م�� ��Sن� �� �0 م�9ق دل��SD از 2,م* �2� �� �0ز م�    ن��ی

  
/,  :9ی

 �� A�4: ��5دی    . . . . .  
  ی� م�غ

  .  .  .  .  .  .  .     ,  !ا�  م�غ  �0
,,� م�ا ��د ا�* 0Dدل ���                                     

  رو�رخ  -ن  م�/   م>  زم�ن�  �0
                                     [9ن ت9ان\ 90د ه�:� را/ 91�؟

/,  :9ی
 *4:     . . . . . . .  

  ه,ه,
  ا�  9Vرت  م�ن,/ 0, ا�  در . . . 

  ا� �3�  ت�  ��  در  �,ورت  م�ن,/                                
� م`�+*�� *S9رت ن�V ���  

  4V* �0ز� ا� ح�9ان                                هS* ش%9ت
  
  
  
  
  

   �0*83 �0* از 4: :��4ر S�0* و ش�\
�2�د ,ا��ر� ن,ارن, و از م�گ �0\ دارن, �0م�� م�دم� ا�* �� +      م��e �� ن�9ن�

0 �,م���ن  و reر 92یA را از ��� در را/ ���9 و 2,م* �2 �0�  .  
  

/,  :9ی
 A�4: ��5دی   . . . . . .  

  
  ی� م�غ

  ت��\   ز   م�گ ��   م�   .   .   .   
  �گزاد و 0                                        واد� ا� دور�* و م> �0

  ت��, دل\  ای> [�> �� م�گ م�
                                        �1ن    �0-ی,    در    ن��SX>    م�ل\
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/,  :9ی
  . . . . . .     ه,ه,ش :4* 

  ه,ه,
  �Y   ن�ت9انا�    ض`   .  .  .  .  .  .  

, 92اه� م�ن, م��� ا��9Xان؟]                                       
    :� ت9 ���� در 1%�ن +�م�ن ده� 

  !                                     ه\ 9S0ز�، ه\ 0�ار� �1ن ده�
  
  
  
  
  

   �0*68 �0* از 5: :��4ر S�0* ه�4\
� و ت��9 ا�* ����2�0 از �ن�9ن) ��4:10ر (م��e �� م�ن, 90ت���ر       D� م�دم ت

  . 92اه,ش��* در ��� و ��r� �9ر م�

  
/,  :9ی

 �� A�4: ��5دی      . . . . .  
  

  ی� م�غ
  ا�    ن��    ا����د.  .  .  .  .  .  .   

                                      �0   ن��ی,   ی�   دم   از   م>   �0   م�اد 
,ی�   �e\ :�   ن9Dد�   ن�,  ]   

                                     زی>    ��4   90د�   دل�   N0   �2م\
\  ل�� [9ن دل هS* 92�3ن [9ن �

                                     �0  ت9  :�4\  ح�ل،   ا�9ن  [9ن  �\؟
 *4: . . . . . .  
  ه,ه,

    م�Lور   ش�,ا   -م,/ ا�  .    .   .   .  
                                      �3�   ت�   ��،     �eق   دری�  -م,/   

     [9ن 1%�ن م> r50رد، r50ر، ت9 ن��
                                         ت�� او :��و  درو  م�5،   ت9  ن��
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   �0*68 �0* از 4: :��4ر S�0* و ه��\
� ا�* و ��ر ن�� ان�4اد� را �0 رو و �0� ت��2�د �� ن�9ن�م��e �0م�      ��~�Sدی

  .ده,�1`� و ا�����1 ت��1] م���ر د���
  

/,  :9ی
  . . . . .     دی�5� ���3, از او 

  ی� م�غ
    .   .   .   .   .       ��  !ا�    راه

   �I0؟  -رم م� ام�  :�                        [9ن 90د           
        م> ن,ارم 9D= �0ل وردش ��ر

   ان�.�ر  را  او  +�م�ن �\ م�                                     
 /,  :9ی

 *4:      . . . . . .  
  ه,ه,
  ن�9H ��د� ا� م�غ ای> �£ال . . . 

   م�د  را  زی>   ����0   ن9Dد   ���ل                                  
      ����� در ام�، ور ی� ���* ا�*

  ام� ���� ���* ا�*                                      0%�� از �0
  
  
  
  
  

   �0*59 �0* از 5: :��4ر S�0* و ن%\
                         : :9ی,ه,ه, م�. ��3,م�) �ن�D 90دن م�Dرز/ه�� 1(= �   م��e در�0ر/    
  .ه� +�ی,/ ن,ارن,�D��3ز� ��Dدت�0
  

/,  :9ی
 �� A�4: ��5دی      . . . .  

  ی� م�غ
  در    را/    2,ا�         .    .    .    

                                       �D��3ز� [9ن 90د ا� ��3 را�
         هS* م�9Lل� دل �0 م> ح�ام

  +��ن\ �0 دوام         ه� [� دارم م�                            
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/,  :9ی
 *4:     . . . . . .  

  ه,ه,
  ای> ر/ ن� ر/ ه��N 90د       . . . 

                                      �D��3ز� زاد ای> ر/ N0 90د
   !دری,/ �0 م,وز!    دو��2 �0 در          

  !                                           ه� [� دار� ت� �� م9ی� 9S0ز
                ت�  در  اول  �D��3ز�  ن9Dدت

                                            ای>  ��4  ��دن  ن��ز�  ن9Dدت
  
  
  
  
  

   �0*52 �0* از 3: ام:��4ر ��
ه,ه,، ه�* و ��Y ح��ی� را از ��Dدت . ��3,م��e دی�5 از ه�* ��ل� م�      

  .ش��د��ه�� �0ت� م�
  

/,  :9ی
 �� A�4: ��5دی     . . . . .  

  
  ی� م�غ

  ا�  �Vح^  ن.�     .  .  .  .  .  .  .  
                                         هS* ه�* را در ای> م`� ا�z؟

  *Sم�ا      :� ز ���* ن�  �ر��S0  
                                       هS*   ��ل�  ه���  �0ر�   م�ا؟ 

/,  :9ی
 *4:     . . . . .  

  
  ه,ه,

� ��N    ���ق    .   .   .    Lم »*Sال«  
                                           ه�* ��ل� ا�* ��Y ه� [� 

*Sه  
     3,ی,ه�   ��   را   ش,   ه�*   ��ل�

  ح�ل� ش, 3,ی,                                         ه� [� S1*، -ن [��، 
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\H�0*88 �0* از 5: :��4ر �� و ی   
�ه�� و ه�� �ه,ه, -ن را �D� �0دت. ��3,      م��e دی�5 از ت���z ان�fف م�

  .9ا�* �H�0 �0ی, داد2ان�fف را ن�Dی, : :9ی,ا����دات �2ا+� ت��1] داد/ م�

  
/,  :9ی

 �� A�4: ��5دی      . . . . .  
  

  ی� م�غ
  ان�fف   و    و+�        .   .   .   .   .   

                                          [9ن  90د  در  ح�jت  -ن  �3دش�؟
/,  :9ی

*4:       . . . . . . .   
  

  ه,ه,
  

  ان�fف  ا�*  ����ن  ن�Iت.  .  .  
                                    ه� �� مYf ش, ��0* از ت�ه�ت

  از  ت9  :�  ان�fف  -ی,  در  و91د
                                    �0 �� ���� در ر�9ع و در �9Iد

  92د +�9ت ن�S* در ه� دو 1%�ن
                     0%��   از   ان�fف  دادن   در  ن%�ن              

  ��Sاز ر/،   ان�fف ن�S,،  م�د  
  داد،  ان,ر 92د �H�0                                 �S0  92د  م�

  
  
  
  

   �0*73 �0* از 5: :��4ر �� و دوم
ز ای> روش ا: :9ی,ه,ه, م�. ��3,و :�2��S م�» ش�] ان,از�«       م��e از 

,م� دان, �� [�رازداران روا�* و :�2��S ن9Dد/، �H�0 -ن�ن 92ب م��.               
,ای��ن �0 ت.�ه� �0 دی9ان�5 �2�0 از ح��ی� را ��0ن م��  .  

  
/,  :9ی

  . . . . .   دی�5� ���3, از او 
  ی� م�غ
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  ا�    9��3ا.   .   .   .   .   .   .   .   .   
                                           ه�2��S: *S در -ن ح�jت روا؟  

  
/,  :9ی

 *4:    . . . . . . . .  
  ه,ه,

  ه��N را �� اه��* 90د           . . . 
  ز     ال9ه�*     90د                                        م��م     را

,  :�2��S  ا�  از   او،   روا�*�  �:!  
  !                                          زان�H   دای\،     رازدار    �3دش��*

     رازدار  و    زاردان     م�د     ل��    
  ؟وار                                        ��  �,   :�2��S   ا�،   :��Sخ

  [9ن    ت9    را    دی9ان�5   -ی,    3,ی, 
,�                                           ه� [� ت9  :9ی�  ز  ت9،  9�0ان  ش

  
  
  
  
  

   �0*77 �0* از 5: :��4ر �� و �9م
-م�. � ��ز +�H ��0,ان �1ن��ز -AH0 ا�*ن��ی,/) ��4:6ر (    م��e �� م�ن, q0 در  

� ش,/م> A�3 از �4: :9ی,V�0 2,ا وا ،�: :9ی,ه,ه, م�! ام� و ���9 و 2,م* �2 �0
  !ه,ا �0 91ال �N ن��ی,، ت9 �0ی, �0 �9� او �0و�! mف م�ن

  

/,  :9ی
  . . . . .       دی�5� :��4 �� 

  
  ی� م�غ

  ت�   م>   زن,ام          .  .  .  .  .  .   
�   او   را   ��                                   /,Dو   زی  �  امmی

  ام     [9ن ه�� �2� 1%�ن را دی,/
  ام؟                                    در �� 9�3ن,م، ��  �D0  N3ی,/

  
/,  :9ی

 *4:     . . . . . . . .  
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  ه,ه,
  9ان  ش,  9�,0�  و  m  �0فن�   .   .   .   

 <���9/ « را در » ����غ«                                           ه�
  »=�ف

N4او   م�ن   در  ه�  ن   �      mف   ��
NHuدر   91ال    ه�    ,I  !                                          �9   ن5

  9د    دو��,ار�      ت9      -زار�       0
                                          دو���   او   ت9   را،     ��ر�    90د

                 
   

    
  
 

   �0*93 �0* از 5: :��4ر �� و [%�رم
/,92یA را .  92د��3* ا�*� +�H دان��,ان و ه�م,ان     م��e �� ن��ی

�0 �ت� ت9 ت%� : ی,:9ش��د، ه,ه, م�ن��ز م�از ���9 و 2,م* �2 �0
  . ارزش ا�*ه�ی* �0در +�H 92یA ه��S 92ان,/

  
/,  :9ی

 �� A�4: ��5دی      . . . . .  
  

  ی� م�غ
3,ارم   ��   م>     .   .   .   .   .      

�   ���ل    92یA                                       ��د/Vام    ح�  
  ا� �N را �� �2�0�د ز :�   دی,/
  رود در �9/ و در V��ا �0 رن�؟                                م�      

  
/,  :9ی

 *4:       . . . . . .  
  ه,ه,

�  �e   �3ور    .   .   .   D�  N��0ا  �ا!  
  !                                           در م�  :\، وز م�اد 92یA  دور

      در   ��2ل   92یA   م�Lور   -م,/
      ��j=  دور    -م,/»   م`�+*«                                       از  
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      ت� ت9 در 3,ار 92ی��،  ا�  ��ی�
  ��                                        92ان,ن و  ران,ن،  ن��  زد  ی�  �3

  
  
  
  
  

\I   �0*57 �0* از 3: :��4ر �� و 3
�0 : در ای> ��4 �0 �,ام ش�4� و وا��� دل 92ش دارم؟ ه,ه, :9ی,: ��3,     م��e م�

,D1� او دل م NHuه�!  
  

/,  :9ی
 A�4: ��5دی      . . . . . .  

  
  ی� م�غ

  950    ا�    ن�م9ر    .   .   .   .   
     ت� �0 [�، دل ش�د �0ش\، در ��4؟                               

/,  :9ی
 *4:    . . . . . .  

  ه,ه,
  !ت�  ه��S  0,و  دل��د  �0ش   .   .   .   

/,  !ا�  -زاد  �0ش                                          وز   ه��   :9ی
NHuه�  �زو  0%��،  950  ا  *S�]   !  

    ت�    0,و    دل��د   �0ش�  ی�  نN4؟                                     
  
  
  
  
  

   �0*107 �0* از 5: :��4ر �� و ش�\
م�5 [��� �0 از او هS* �� : :9ی,9X0اه\؟ ه,ه, م�از او [� م�: ��3,      م��e م�

  .ان,ارزش0%�* و %1\ 9X0 .�0اه�؟ �0 دن�Dل دانA �0و
  

/,  :9ی
 �� A�4: ��5دی     . . . . . .  
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  ی� م�غ
  ا�     ��ه?     را/     .   .   .   .    

                                      زو  [�   92اه\،   :�  ر�\   -ن  �1ی�5/
  

/,  :9ی
 *4:     . . . . . . .  

  ه,ه,
    .   .   .  �  ! ن�   -:�ه�  ازوا�    �1ه

                                             زو [� �0 دان�، �� -ن 92اه� ازو؟
                                      

  �0 ا�*» -:�ه�« م�د را در 92ا�*، 
  92اه� �0 ا�*                                       ��ن زه� [��� �� م�

  ر ه\ ��ش*��� ت9 �0 �1ن\،  ار  د
  ! م>  زی>،   ا:�   تr50   9ار�                                       نr5ارم

  
  
  
  
  
  

   �0*63 �0* از 6: :��4ر �� و ه�4\
�1 ن�Dش,، ���* در [��� �0 �� -ن: :9ی,[� ت��4 �0م؟ ه,ه, م�: :9ی,     م��e م�

  !ش��S0 �1ر ا�*، �9ز دل �D0، ی`� ش9ر و 1AD داش�� �0-ن
  

/,  :9ی
  . . . . . . .     دی�5� :4* 

   
  ی� م�غ

  !ا�   �0  ح�jت  �0د/  را/    .  .  .  .  
                                          [� ��j0* رای� ا�* -ن �1ی�5/؟

  ا� �0ی, نA�3   N�4 ش�ه�ن،  ت��4
   N�S2ت��4،    ن�Dش,  1� م�د �0                                     

  
/,  :9ی
 *4:   . . . . . . . .  
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  ه,ه,
    ا� ��ل�  ا:�  +�م�ن  �0�.  .  .  .  

   �1 ن�Dش, -ن �0�[�،  -ن،   -ن                                      -ن
  �1   90د ��ن�1  �0� ه�  [�  ت9  زی>

                                          �0دن  -ن،   �0   ت9   ��   زی�D   90د
  :�،   ا��ار هS*��\ هS* -ن �1�

  ��S0ر    هS*»    ّ��و��0ن«                                        ���*   
  9��S0 �0ز  �1ن  و  درد  دل،  م�

  �1  ن��ن  ن,ه,  ����S   ای>   -ن           زان                          
  
  
  
  
  

   �0*108 �0* از 11: :��4ر �� و ه��\
� �1 ه,ه,، ه4* 92ان ی� ه4* م�ح��در ای>. ��3,    م��e د:� از [, و [9ن را/ م�

  .ن��ی,��� و ���9 را ��0ن م�
  

/,  :9ی
 �� A�4: ��5دی      . . . .  

  
  ی� م�غ

       ا�     دارا�     را/    .    .    .
    ���/    :�دد   دری>   واد�   م�                                      دی,/

  ن��ی,  ای>  ��ی�   �3  ����*  م�
?  ا�* ای>  را/  ا� ر+��؟��+  ,]                                      

  
/,  :9ی

 *4:    . . . . . .  
  

  ه,ه,
    در  رهS* » ه4* واد�  «  را  م�. . .  

  در:�  ا�*»  ه4* واد�«                                     [9ن  :rش�� 
  *Sه  �ز ،  »��^ «   واد�e-  ر��    

�0» ���«                         واد�              N3  را�*  از  -ن��  
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  »م`�+*« N3 �9م  واد�  ا�*  -ن  
�«                                      هS*   [�رم  واد�   L4*»   ا��V  

3I\  واد�    *S��3»  ت9ح�,« ه  
��»  ح��ت«                                      N3   ش�\  واد�  D`V  

   و +�ا�* »  +��« ه���4>  واد� 
                                      0`,  ازی>   رو�،    روش  ن9Dد   ت9   را

  در  ��A  ا+��  روش :\ :�ددت
                                      :�   90د   ی�   =��/   =��م   :�ددت

�ر � ��ل� در -ن �� ��� ا�* و���4� م�ح��     واد� نSX*، واد� ��^، �� م�,م�
  .و �9شA ا�* و ��3و� از ��3

    واد�   ��^    �0  [9ن    +�د   -ی�
                                        ��3*    -ی,   ه�   زم�ن�   V,   ت`^

  ه���ل  �0ی,     ای�Iت  1,  و  %1, 
  ه��1   =�^  :�دد  ح�لای>��                                        ز     -ن
  [9ن درش ��50د، [� ��4 و [� دی>
  ��  زو  ن9Dد  ��9ال  -ن  و  ای>                                     ز     -ن

  
  
  
  
  

   �0*142 �0* از 6: :��4ر �� و ن%\
� 92ا��> و واmت� از ��4 و ای��ن ت�ی> م�ح��     واد� دوم، واد� ���، �� ��ل�

  . ا�* ن� ن0��S%�* و دوزخ در ای> واد� ن�,. ا�*
  

  0`,   از   -ن   واد�   ���  -ی,   3,ی,
                                          �eق  -تA   ش,   ��S  ��ن�I   ر��,

  ��ش�  -ن  �0ش,   ��  [9ن   -تA  90د
                                        :�م  رو،    �9زن,/   و   ���A   90د

  »دی>« دان,، ن� » ���+�« ا�، ن� ل�.�
  ا�،    ن�   ش�   ش��,،   ن�  ی��>                                      ذر/

  �    +�دا    90ددی�5ان    را    و�,/
  �1   90د                                    ل��   او   را   ن�,   92د،     ای>

  �1  -تA  ا�* و  ���  دود  ��� ای>
�   ��م,   در    :�ی�د    ���    زود                                    ��  
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*Sا���د  ن�  ��  در  �9دا�  ����  
  ��  م�درزاد«  ��ر                                        ���� « *Sن�    

  
  
  
  
  

   �0*101 �0* از 4: :��4ر [%�\
ه�� ����h، از � -م9رش دانAم�ح��» ��\ ���ت« �9م، واد� م`�+*، ی�      

�� 9Vر� م��ی� و رم��  .ا�*» ای��ن« و » ��4« ه�� � �3,ایA اh�2فدی,:�/ م
  

  0`,   از   -ن    0��ی,ت    A�3    ن.�
  �3   و   ��را  وادی�  �0»  م`�+*«                                         

  �N   ن9Dد   ��   او   -ن   �1ی�5/ه��
                                       مY��X    :�دد    ز     ��S0ر�      را/

  �1mم    [9ن    مY��X   ا+��د   ��� 
  » ���«                                          ه\ روش ه�:� ن�5دد ه��  

  �1 ت�4وت  ی�+��  ا�*ای>»  م`�+*« 
 �Hاب«                                  ای> ی��ی�+�� ا�*» 0*« و-ن » م  

  
  
  
  
  

\Hو ی �   �0*108 �0* از 8: :��4ر [%
�، دور/    Lا�� �ان���ل ��ل� از ��\ ���ت [%�رم، واد �ا�* �0ا A-زم�ی �م�ه�*( (

� م`�9م�ت و :��� در ای> واد�، ی`� ش� در ه��ت%� �0 �3). و91د(�0 ��\ وح,ت 
  .ه� را �3* �� ن%�دت9ان ���Xم`��,ات ���3>، م�

  
  

�« 0`,   از   -ن   واد�   L90د»   ا��  
                                         ن�   درو   د�9�  و  ن�   م`�   90د

  ایS*�1  م�د/ه�*  1*   ن��  -ن
�>    ا+�Sد/              uه4*    دوزخ    ه�                       *Sای  

  :�  دری>  دری�   ه�اران  �1ن  ا+��د
��     در     0��      �0D�3ی�ن     +��د                                    ش  
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  ��3  -ی,  ت9  را   ��ا�   ��3[9ن
                                     �0�e    ��    �0ل   ه��    -ی,    ت9    را

Aش,  -ت  �  V*��3, ه�اران  �2
�  ا�     از      -تA      ��0*                                   ت�     ��2

  V,   ه�اران   �2�  در  زن�ز  ش,
    ت�    ��    ���S    م��م    ا��ار   ش,                                 

*Xل \Iو ان �h+ا �: *Xری*Xل  
    :��   �0:�   از   در2*در  1%�ن  �\                                   

  :�  ن��ر�  ��=*  ای>  را/،   ت9
�I   ��/   ت9     :�    ه��    �9ه�،                                 Sن       

  
  
  
  
  
  

   �0*103 �0* از 6: :��4ر [%� و دوم
�0A و تI,ی, ن.� در م`�9م�ت :rش�� از 3I\، واد� ت9ح�,، ی� ��\ وح,ت، م�ح��     �

� اش�اق�  ).ت9ح�, اش�ا=�(ی�H 90د ی�H ن9Dد ��e از 2,ا ه��u ن9Dد . دی,:�/ م
  

  -ی,ت    »ت9ح�,«  0`,   از   -ن   واد�  
                                         م�ل     ت�Iی,     و     ت�4ی,     -ی,ت

,   زی>   0~�ی�ن ه�   [9ن رو�    در  �
,»  ی� :�ی�Dن«                                       ���1  �� از  �  �0  

�0�  »�,د« :�      �S0   ان,��    ور    
  »ی�H« ر/  در  �0ش, دری> »ی�H« -ن                                       

  م,ام»  ی� ان,ر ی�« [9ن �S0  �0ش,  
  �0ش,  ت��م»  ی�H«                                        -ن ی�  ان,ر ی�  

  -ی,  ت9  را»  اح,« ن�S* -ن ی� ��ن 
  ی,  ت9  را-»  �,د«��ن از » ی�H«             زان                          

  ه��u 90د ه�� ای> ه��» ه��« [9ن 
 �1 �Vای> ه��» ه��«                                       �� 90د در ا!  
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   �0*139 �0* از 7: :��4ر [%� و �9م
� واد� ��0 در +� � م�`���ت ا�* �� م�,م�ش� ه��      ش�\، واد� ح��ت و +�ام9

  .ا�*
  

   -ی,ت»   ح��ت« 0`,   از   -ن   واد�   

  !       ��ر دای\  درد  و ح�Sت    -ی,ت                                                    
  �1   [9   ت��L   �0ش,تنN4   -ن ه�  

  �1    دری�L   �0ش,ت     ه�   دم�    -ن                                    
  �0  �1نA   ر=\»   ت9ح�,« ه� [�  زد  

                                          ���1    :\  :�دد   ازو  او   ن��    ه\
,  ا�؟ه��S   ی�   ن�:   :�    0,و    :9ی

  !  ا���S   ی�   ن�                                    ن���S،   :9ی�،    ��  ه
  در   م��ن�،      ی�    �0ون�    از   م��ن؟

�0    ��ر�    ی�    ن%�ن�،      ی�    ���ن؟                                     
  ا�؟   ی�   ه�  دوی�؟ا�؟   ی�  ی�=�+�ن�

  ت9ی�؟                                   ی�  ن�  ه� دو 92د  ت9ی�؟     ی�  ن�  
  ن,ان\     [��،    م> اhV   م�:    :9ی,

  !                                    وان   ن,ان\    ه\    ن,ان\     ن��     م>
  
  
  
  

   �0*181 �0* از 6: :��4ر [%� و [%�رم
� ح��ت، ی� +�د ه�� [�� � ��0� در +�، در م�ح��ه�4\، واد� +�� ی� م�ح��     

,، در م�ح�� م�ش�fX را +�ام9ش� � »�92د را ن�� +�ام9ش ��د/ +,ا� ا���1ع » +
��/ 1�و [�ن. م�ن, �0=� م�ش9د ول� 9V �0رت �1م`�+�دی* او ن�90د م�. �,م�= ��

-����غ ه��ن ��. 2,ا ح��ت �1م`� ا�*. م�ن,+�د در 2,ا زن,/ م�. م�ن,دری� �0=� م�
  .م�غ ا�*

�« و ا�* » +��« 0`, از ای> واد� +«  
  X�    �1>  :�4>   روا؟ ��  90د   ای>                                      

  ��>      واد�      +�ام9ش�       90د
                                      �5  !  ه9ش�   90د�0 و   ���    و     :

  �   �1وی,،   تV  9,    ه�اران   ��ی�
  ی�   92رش�,،   ت9 :\  ش,/  �0�  ز                                       

�+  �  ه� ��  او  ر+*  از  م��ن  ای
          ��« :�*  از                             [9ن ++  «  �  »��0« ای
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�0  1AD ��د  را�0�� ��� [9ن    
Aم�ن,    �0   �1؟                                      ن�   ��  ��ه�   �0  0  

  �9د و ه��م [9ن �0 -تA، در ش9ن,
                                      ه� دو   �0 ی�  �1���S��2   ،   ش9ن,

 

 

  
  
  
 

\I   �0*340 �0* از 77: :��4ر [%� و 3
Hن را از را/ 2,م* �0 �1م`� و از                     [95ن� م��H9ن�:9ن، ��ل: �hت و م9ان
  دارد؟�0ز م�» ا�H+ �����1 ��دن« ��ی�* و روش 

  
  

/,  :9ی
�S0��   �ن   واد�eم�     ،<X�    <زی  

                                         ��ن95ن    :��,،   در   92ن    
�51  

  ،,�Sی>  ش�9/،   ���ن���1   دان��    
                                          ن�S*    �0   �0زو�    م���    ن�ت9ان

  =�ارزی>  �X>   ش,،  �1ن  ای��ن  �0
                                         ه\  در   -ن   م�ل،  �S0  م�دن,  زار

  وان  د:�  م��eن،   ه\  از -ن  �1ی�5/
                               ��  ن%�دن,،   از   ��   ح��ت  �0   را/          

  +�ازش�^  و  ه�   ر+�,،    در  ��ل
                                       �Vف  ش,،  در   راه��ن  ����  دراز

    از    م��ن    -ن     �~�/    �   ام�،    2-
         �\  ��S،  ر/   �0د   ت�   -ن   �5��3/                                  

    ،�j`0    �0ز �=�e   �  ش,ن,   دری�    
                                         �j`0  9،    �0ز�ن��3,ا     ش,ن,       م   

�0      ،�j`0    9/      ��   �0ز�  ,�0    
                                      �      :�ن,:�م   و  �1ن   دادن,   در      ت�

�j`0    ب  ّت4*     ز    را       �0ز��+-    
   ه�    ��Dبدل    :���  �3ه�   ���29،                                        
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�j`0    را�0ز    ?   را/   ش��     و   �3
     دم،  �0  ر�9ای�   ت�D/                         ��د/   در  ی�                 

 ،�j`0    ن��     �0ز       Yk�2   ,م,ن-   
                                         Y�    و  -ب  در   Yل�Xم,ن,       م-    

 ،�j`0    ل^ ��2   �0��0ن   در    �0ز   
                                       �   ت`^   ��0دن,    از   :�م�،   در   ت�

 ،�j`0    9ر   -م,ن,�0زIرن    *X�       
                                          �0ز    N3   م�ن,ن,   و   م%9Iر    -م,ن,

،�j`0    دان��0ز     �ز     -رزو       �ا  
     ا�                                92یA  را   ���,،    [9ن     �3وان�      

 ،�j`0    ی^�0ز�I�   را/     در    �ه�  
                                          �0ز      ای��Sدن,    ه\      �0      �1ی�5/ 

  ،�j`0    در   ت��ش�   و   ��ب�0ز      
  ت>    +�و   دادن,    +�رغ     از    ��^                                       

�Hه�اران   ت�،     ی   ,V    از    *D=��   
  �1        ان,��                                        A�0     ن���,ن,      -ن

*S�  9ر  وIت>  �0�0ل  و  �3  رن   ��  
      دل  ش��SH   �1ن   ش,/  ت>  ن�در�*                                    

  
� دی,/ م��V �ت �0 رو�jش9ددر:�/ ��ل� ح:  

  وYV   و   4V*ح�jت�   دی,ن,   �0
                                        �0ت�  از   ادرا�  و  ���   و   م`�+*

�،      ه��      ا+�و��2  L�0ق   ا��  
  �V       ��29, 1%�ن،   در  ی�  زم�ن  م�                              

�D�`ه�اران      -+��ب      م     ,V  
A�0    \Iه�اران    م�/   و   ان    ,V                                    ت�  

  دی,ن,،    ح��ان    -م,/�1�   م�
     -م,/��09ن                                        ه�9u     ذر/،       �3�

�4:    ���1  ,   .   .   .   .   .   .   .  
  

  )�0 -ه? م�9� 9j2 �0ع و 9�2ع مrه�D: (م��eن �0 ه\

  
   �I^  [9ن  -+��با� .    .    .    .   

    ا�  م�9  ا�*  A�3  ای>  1�ب                                     ذر/
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  ��   3,ی,   -ی�\   م�   ای>   �1ی�5/
                                        ا�    دری�L    رن�   �0د   م�    �0  را/

  دل   �0   ��،   از  92ی��>   �0داش��\
3,اش��\�� م�                                          ن�S*  ای> د�*، -ن   

  V   ،�1, م�� ی�  ذر/  ��2هS* ای>
                                          م� ا:� �0ش�\ ا:� ن�،     زان [� ��0

  
/,  :9ی

   -م,ن, دل        -ن ه�� م��eن [9 �0
�   -م,ن,�S0   \9   م�غ   ن�uه�                                         

   ن�[�� ه\ و �\،90دن,        م�9 م�
    ن��   ه\                                        ت�   �0   -م,   روز:�ر� 

� ��ه�                      [�ووش ��ت از ��ر در:�/ ح�jت ��0ون م��V �ی, و �0 رو-
ا� ت��/ در �0ا�0 -ن در �3* �0ش,، �0 �3د/در:�/ �� در� 0�رگ و �0, م�. ش9دم�

  .ا� ن�ز� ا�* و �3* -ن -ی� 0�رگ ت��/، �3د/��3د/
    

  -�2   از    ای��ن    ��ل�    در:%�   
  در-م,    ن�:%�»    [�وش  ��ت                                     « 

  �2ف را  م�ن,/ �0ز» م�غ��«  دی, 
                                       �0ل و �3 ن�، �1ن ش,/، ت> در :,از

   �3�  ت�   ��   در    ت���    م�ن,/
�  ش�ن   م�ن,/   ن�  �3   م�ن,/                                   ن�   ت

  
   *4:  .   .   .   .   .   .   .   .  

  
  [�ووش  

  -ی,؟  از ش%� ��! ه�ن ا� =9م     .  .  .  
<�  -ی,؟   [�  0%�  از  م�ل�5                                          در [

  ن�م ش��؟! ح�hVن         [�S* ا� �0
                                           ی�   ��I    90د   ا�*   -رام   ش��؟

        ی� ش�� را �N [� :9ی, در 1%�ن؟
                                          ی�   [�  ��ر  -ی,  ز  م���  ن�ت9ان؟

  
/,  :9ی

  ,�4: ���1     . . . . . .  
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  م��eن �0ه\
  -م,ی\    ای>    �1ی�5/.   .   .   .   .   

  م�   را �3دش�/ »  ����غ«                                    ت�   90د   
      در:%�\م�    ه��،     ��:���5ن

  =�اران      ره�\دmن     و     �0                                  �0
  م,ت�    ش,،    ت�  دری>  را/  -م,ی\ 

  !                                    از  ه�اران،    ��  �0  در:� -م,ی\
  �0   ام�,�   -م,ی\،   از   را/   دور 

   ح9jر ر ای> ح�jت د       ت� 90د م� را،                            
,د،   رن�  م�  -ن �3دش�/S3   ��  

�4  �,،   در  م�  ن�5/ �                                   -�2  از   ل
  

/,  :9ی
  . . . . . .:4* -ن [�ووش 

  
  [�ووش

  !ا�    ��:���5/.    .    .    .    .    .    
�  در  92ن  92د  -�5��eن                           :  9uه�             !  

  :�  ش��   �0ش�,  ور  ن�،    در  1%�ن
�                                         او�*   ��         م����ن  �3دش�/    م

  از  ش��   -�2  [�   -ی,  1�   زح��؟
  ا�   م���  ح���                                     �0ز    N3   :�دی,،    

  
/,  :9ی

      زی> �X> ه� ی� [�ن ن9م�, ش,
  ا�  �1وی,  ش,                                     ��ن  زم�ن  [9ن  م�د/

 ,�4: ���1   . . . . . . .  
  

  م��eن �0 ه\
  ای>   م`.\   �3دش�/  .  .  .  .  .  .  .    

  ده, م� را �0 92ار� �� �0 را/؟                                      [9ن 
  ا�  ه�:�  ن9Dدزو  ��S  را  92ار�  

                                       ور  90د  زو  92ار�  ا�  از  ��  ن9Dد
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/,  :9ی
   .  .   .   ..      �0ز :�4, -ن :�و/ ���29

  
  م��eن �0 ه\

                                            .  . . . . ِAا+�و��2  �1ن م� و -ت  
   

/,  :9ی
        روز:�رن �3ن,:� �        ���1

�f=                                      ر�H�3وان�     ��دن,     -ش     �  
  ,  -م,ن     [9ن ه�� در ��� او م�د

�=�e   ��    ت�   �درد   -م,ن,                                    �3   �  
 �]�:    »�L�0ون ز ان,از/ 90د» ا��  

 »                                    Y�  او  را  ن��  روی�  ت�ز/  90د»  ل
  

Y�  -م,ن ح�1^ ل
ی� m�0 �0                        را ی�ه� :�دد و �3د/-ش�Hر م�» ح�1^ ل�Y«       در ای> ه�5م 

� در -ی� دی,/ م��\ �3,ا م�زن, و -ی� �\م��V ن ح�ض� در�eم� NH� N3 ،ش9د -
   .ش9د

 »    Y�  ام, و در �0 :��د» ح�1^ ل
  �  دی�5   :��د                                      ه�  زم�ن  V,  �3د/

,  =�0*  نSن,   ���1  را  در  م��  
                                       �0   ��ی�   ��ت   و   ه�D*    ن��ن,

  ا�   0%�د  A�3  -ن  ه��   ر=`�
*4:                                   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   :  

  ح�1^
  92�0ان�, ت� �3ی�ن ه��  .  .                                     .  .  .          

  
/,  :9ی

  م�غ زار [9ن  ن�5 ��دن, -ن  ��
  �   �3   ا���Dر در   q2    -ن    ر=`�                                       

   ه��    -ن    90دن,  ��د/   ای��ن ه�  [� 
ی�ن                                            90د    ��د/    ن�A    ت�    �3

  ه�� 
   ح��   و    ت�9ی�  �1ن   -ن   م��eن    ز  

                                           ش,  +�� م�W  و  �1ن   ش,   ت9ت��
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��3» ��« [9ن ش,ن, از  �   ه��  -ن و �
  ح�jت �1ن   ه��»  ن9ر«                             ی�+�, از             

  ش�ن  دی�ی� �     ن���د/   و     ��د/    
  ش�ن ش,  از  ���                                         ��3  :�*  و م�9

    ���3ن     ��0+*   از      =�0*  -+��ب 
      ���1   را  از  �3ت9  -ن   �1ن   ��0+*                                    

  م�غ   1%�ن ��  رو�    ز  �NH  ه\ 
  دی,ن,   -ن   زم�ن»  ����غ «  �                                       [%�/

   زود »م�غ�� «   ای> [9ن ن�5 ��دن,
  90د» ����غ«-ن » م�غ��«ش� ای>                                    �0

  
, و -ه��S، -ه��S �3 �3 م�       م��eن م����ان� �0 یH,ی�5 ن�5/ م��,�         :

  !ه�A ه��> 90د؟

    در  ت���،   ���1   ��:�دان    ش,ن,

,  م�                                                    �Sش,ن,»   -ن«ی�   »  ای>«ن,ان  
  �مت�»  م�غ��« 92یA  را   دی,ن,  

  م,ام» ����غ» « م�غ��«                                     90د/  [9ن  
  ��دن,� ن�5/» ����غ« [9ن �9�  

  در  -ن   �1ی�5/ »  م�غ��«                                     90د   -ن   
�9S0   ور    ،A92ی      �ن.�   ��دن,    

  ای��ن  -ن  د:� »  ����غ« 90د�  -ن                                         
    0%\ ��دن,�    دو    ه� ور  ن.�،    در 
  A�0 �0 و �\0, » ����غ«                    ه� دو ی�                    

  90د ای>» -ن ی�« -ن و » ای> ی�« 90د 
     ای>                                       در   ه��   ��ل\،    ��S   ن�9د 

  -ن    ه��،        �eق    ت���    -م,ن,
  ت�H4،     در      ت��S         -م,ن,   �0                                    

,  ه��  از  ه��  ح�ل�S9ن  ن,ان]  
  ��دن,  از   ح�jت   ��9ال» ز�0ن�0                                    « 
  ا��,��Y  ای>  ��  =9�،   در92

  �  در92ا��,»    ت9ی�« و  »  م�ی�«                                   ح
  :-م, از -ن ح�jت 2��ب» ز�0ن�0« 
  

�  V,ا از ��ف -ی

  -ی�  ا�*  ای>  ح�jت   [9ن  -+��ب.   .   .   .                          
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  ه�  ��  -ی,  92ی��>   �0,   درو
                                    �1ن  و  ت>  ه\   �1ن   ت>   �0,  درو

  �1 -م,ی,ای>» م�غ��« [9  ش��  
�   �3,ا   -م,ی,»   ��                                  « �k-   <در   ای  

  -ی,  �0ز:�  [�  و 3�I/  م�غ  
  ا�   از   92یA،      ��50ی,     �0ز                                   �3د/

  :�   [�   ��S0ر�   �0   ��   :�دی,ن,
,  و   92د   را   دی,/                                   92یA   م�  ان,�0

  
/,  :9ی

<X�  �,�4:  ,  [9ن   ه��  ر+�
                  [9ن  ر��,ن,ش  ن�  ��  م�ن,  و  ن�  0>                   

  X�   �1>   �9ت�/   ش,�1mم   ای>
  ش,»  را/« ن��ن, و  » ره�D« و » ره�و                                  « 

  م�9   او   :��,   -�2  �3   دوام
   الhSم:\ ش, و» 92رش�,« در » ��ی�                                  « 

                                                                               �3ی�ن


