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 و ز
�ن ��ول ��ح و ا
��ی ���ن آن
	�ن : ����

 ادر%� �� ا$#از و در  ود �!ت ���ءا�ا�� ��ح �� ا����ل ����، در اوا�� ���& ��

  .�5'زا �4�4، از 123 آن �!ت %�زل &.ه ا(, +*�() �� $'�!

�=� �� 5>#�+ ا5!� در *���ن  ۱۵۲در ذ�� ا�� ��ح $.د  ا5!�ی �!ت ���ءا ا(, 
=�2+  و ا��اح %�ز�+ اّو�ّ�� آ5.ه ا(, آ<�ر �B �'وف  ا(,، B>�ن) ���ء(و 5اد از آن 

��ده &�د، �.�& DB �� ,)از را .Eب ا��G� �� آن �%�H: 

  ۱۵۲: ۱=ا�L =۵    Mـ   ۲= ب 
        

��ب : دّوم�  '& %�د؟) "�"�ی ! �(

=� از �����ن و %�#  N �� �4�4 ا(, 
ّ
2O�5 $�& Pد��� �از 5اد، �5'زا $Q.ا

ه�R� �5 ت ��ب ��د 5ّ.$��ن�S� T. از &��دت �!
ّ
  .ا�2

T5 T%�5ز%.را �U�V ب�<W .G�X%:  

 » �4�4-  Tٰ��5%��ه ��د و از 5\�م ا�= 1�\5 N
ّ
2O] �4�4 $�& T��� Pد���

 O5#ن %�T�G وارد &. : "`_�ب �� او ا(,؛ ���3� T�)5+ دو�% ،�و ... �Lا
b_\% �c�L از .S� ��ّ��� از 5ّ.$��ن T5 ن��Qر &.  ا�Xd<5 ر وX= ه `e�� و .&��

<�ر، ا(اراX_G5 � .&��" «)gر T5=� در ر(��+ رّدّ�+ $ّ�  و از ��5ن رB ،,V>�ن

�۴۲۷ف غ، ص  (  



 

30 
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در ) ا�ّ>���Q<] ���m(ای ا(, �� %�م  ر(���) ر(��+ رّدّ�+ $ّ��(=� 5اد از  [�l�U آن
(2_�ن `�S5 ،1%'وف ��  &�ن، &�ه *�() �� ��ح �!ت $Q.ا�Q��ء `_�ب �� $ّ��

 ا�� ر(. ۱۸۶[�  5۱۶۸>.�ج در 2W. دّوم n�]�c5، ص ) ��ح $ّ��(L�r رّدّ�� در +��

`�ا%.%.، ا�5ّ در وا�L)1%�` ��ّsّ$ (T5  123 �� t3 او را  �ده ا(, =� از�T %�&�+ %�م

�B �Lپ و 5>��  ا�Qّveی ر&�T از��u% T&�� &.ه و از (�ی از�T �5'زا ا��. ا��5
د�.ه ا(,H .ن�<B و ,G�% �&و� T�)ر(��+ رّدّ�� �� در ��=� در  [���) %�uرش ا

(�ل {�Sد (ق . ـ�L۱۳۰۹Lی  %�u&�� &.ه �� و(�2+ %�& آن آ5.ه، ��� (�ل5\ّ.5+ 

�(2_�ن `�G�X% ،1%>.ۀ {Xری  H~&, &�ه(�ل در(ق . ـ۱۳۲۲Lو ) �!ت ���ءا
B>�� آ5.ه ) �4�4(در ��رۀ  ۲۶ا�ّ>����m، ص ری، در ر(��+ [>����Q .��ده ا(,) آن

  : ا(,

»2�W از+ T$.ّ5 ا.Q$ �5'زا ،�L�  
ّ
2O�5 N دی %ّ_�ق و5 �=  �4�4 ��

�2E5 '\] ن�G� و � از د(, و ���ن آرا ��د =� &P%��� NO �>�ن [�'�

T5 T5�$ رف و�$ =��G, را از آ�>+ ���د و ��dHر (� �, و  �Q4 P<�Hر �5 آ
T5 T%و دا T��$ v�`  د�.، از دوH زدود، او %�# E��% �� ��Q5+ اّد$�ی `�د 

ت ا��Qب `�د 5�XEر و Xd<5ر &.&�S5 ر و ازX=   » .د�.ه 

T5 ��<B ،T%�5ز%.را �U�V ب�<W .G�X% :  

»T5 از �����ن TS�W �5%��ه�� در =�s3 ��<5�5 از T`�# و �4ه % ���G>. و �
��5 �ًE� �.] ار از `_V اید%.�= ت W . �5'زا ،t�W آن M���S5 و از

��V، ا&�Sر H 3ار  Pو درا�� �VN ��د =� در ز5ۀ $
ّ
2O] �4�4 $�& �$Q.ا

T5 ��% را��ّ�، ج ( ».('ودX�r۳ ۴۰۵، ص(  
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 %�&�+ W>�ب ا��ا�\�(1 اV>�ن� �<�:  

ی X5رد [c'�1 و ا��ام در د(��uه « $�& ،�4�4 �� N
ّ
2O�5 ��5'زا $Q.ا

ای اّو��� . �Lی �W�3ر و %.�1 و �5ا%� آ%�� در `�2ت و �2Wت ��د &�L#اده�
ا��Qب در ��B  ��ر، ا(1 ا5 و r�Xر �!ت ��ب را از ���ن ��G� �ّ5 ��ب

(TO (راد=�ن &>�. V ر��B ا(, در T
ّ
او در آن . �5�.) =��5�2ی ۲۴(2�5

 �nG  و3,، �5زم و 5>�دم ��#ه �5'زا ���,� �=  ��G��ّ5 ا�ّ.و�� ��د و
ا�ّ.و�� ر��V ��ده، �� [��2Q �4�4  د$�[T =� از او &.ه ��د، �� اردوی ���,

��H ,�ّLT��� ,%5\�م �5 &, و او %�# �� د�� T$.ّ5 ًا.S� و .��'H  
ه�R�  .& T�

ّ
�5%. ا�2= =� در   T]�35, در او�c� ه�u�)ه در `.5, د��

�5%��ه ا��Vد و �5'زا $Q.ا� را = $��دا�ّ.و�� ��د، %��Q ا$H 1R~ارش �� 
dH, ،�4�4. �3�5ت =د د و �� او =  t<5 اد.�� d) ف �5'زا : او را ازv از

=� �� %�OG از آن �� د(, �5 ر(�.ه ا(,  ��V�� ا%���ر T]رX} �ٰ��� .
T5 ازل .<B و �5 و ��& .Lا�` .%�) از ا{��ب را �� ��3 �uد� d%« .) .�$

  )۴۸۴ -۶اTٰ2$، ص 

T5 �4�4 در ��رۀ �5'زا �ت ���ءا!� .<��5V :  

»T�% uدر  د� P!�� 1G3 ��=� �5'زا �B �4�4 ار[�cب %��ده =� �� ا دا1% 
=� در ر(��� در رّد ) 5اد، �5'زا ���ٰ� ازل(�23ب ا��5ل او   T%�& �� ��VH  �W

T5 او �X%.<G :س�d% از �G� T5 T]��2= =� در �Q24ت ذوق و &�ق  �XH>.،  ا%. 
 %��Q. �� ا�� &ّ.ت در {.د ��L  ا���ن T<O) 1L ذ= %��دهuا%.، د�

��L ا5ی از . ��(�. از `.ا و �23ب $�Qد او را ��5زا��.. ��Q$ ,5د ��&>.

=� TVا��5  %�.ه L�r ��& �2 را ل�Eا�m از او ا(����م &�د �ّ� +�... «
  )۲۶۱=��ب �.�t، ص (
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=��ب �.�t %�ز�� از 123 �!ت ���ءا� در ادر%� �� (�ل  [�l�U آن  ،�=۱۲۸۳ Lق . ـ
�� �T<S آ�3 5) م۱۸۶۵(���E5 ی�Qّاز ا� Tc� 123 از ���ن و L�r و در T2$.�ّ�

�=�Q<] رات��rت و ا�Uاا�mت و ا$��Vو در *�() �� %�5+ آ=>.ه از ا T%��d}وش ا'V

T�  ���*,)ل ا�Q5�)در ا T%ا�  .و ا(�س �5'زا 5�.ی ر&�T از���S�& TU�3 Tن ا

  :�U�V �5ز%.را%W +�&�% �� T>�ب

%T%�E�Le T در ا{d��ن ا5�3, دا&�� و [���� $�2م « ��H �5'زا 5�.ی 
T5  د��S5 وش'V �=�Q<] T2$.�ّ�5 �3ه ��د و �� آد و ��S5د �� &ب و �4=

.& T��� ان�v و در ,V�� ت&�S5  T%��d}ا �و T5�u<L =� �5'زا ا(.ا
د و �� ��Qس = �� ��TW �5'زا ��.رT2$ $�زم ادر%� ��د%.، او %�# $#م 

ان و  د����T در آ5. و در ا(��Q5ل ��TW �5'زا� ا�d) ن�` ��G�
G5 P]�3'�ر &.%. و (ّ�. �5ّ�. ا{d��T��� T% از�S5 T'وف  ا%��ن از �5�ا

=� �W �5�% ��د و او را �3�5ت در آن ای رّد آ�5#  و از�T %��د و � آن دا&, 
(��د و ��Wل ا��Tٰ از �3ل  %QG, �� 5\�م ���ءا� �� آT2$.�ّ�5 �3 %�مV ده�

�5د V در�} t�.� ب��= ،T2$.�ّ�5 �3ر ، ج ( »...آ�> gارا ��, �Lدی۵ا(�� ،(  
  

  ا0، 
�!�د %.�ن 
- �,+*ه :)ّ�م

 �ٰ��� ��5 1R$ت ��ب ا!� ��5 l�G5 ت[��S. دL>.ه ��P از r�Xر �!
=� ���ٰ� در �����ن ���دّ�� �XL.ا &. و ���د��ن را B  ,`�) nv�O5>�ن 1L. ا(,

,dH ا �c25ت آ(��ن %#د�� ا(,«: و �� .�<=  ��X])۲( ��X] و آ%�ن را �� آب،  .��S]

�Lی آP<�'V، آ�5ده �ای درک r�Xر l�G5 و د`�ل در  داد و *�ک و *�=�#ه از ر%�
1 %�# 5د�5ن را در �����ن ���ن �� R$ت ��ب ا�c25ت آ(��ن �'�رد�Hر %��د، �!

ه�R� �5 ،ر `.اX�r �R5 ای د�.ار  آ5.نا� �T<S ���ءا�، �5ده داد و ا���ن را �
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ت ���ءا�،. ���P و ادراک ا5ش و ��'وی از آ��>P آ�5ده (�`,!� ����ره   در ا

T5 .��5 در ��ح `_�ب �� *�پV :  

»�eِا 
َ
�5َ �� �<ّ��� 1cه(�، 3. َاْر(2>� ِا��.<Lد .��S] �ٰ��� ( ٰی ْ̀ ًة ُا َّ5َ . �

َ
ِاّ%

bِ ا���Qن ٰی %�د َ�ّ ِ'ّ�َ TV : ِة.Lَ���ُُم ا���'وا ُ$��َ%1ْcُ 3َِ. ا�3َْب  ِ�ّvَ ان�=ْ
َ
eا �َ

ْ
2 َ̀  ��

 T]ِ
ْ
��َ ��V ی~

َّ
��Q 3َِ. ا�3َْب ا���ُم ا� َGَّاِن اْ$ُ�'وا ا� ��E%ْ eِا 

َ
\�ء ُ<1َّ �� �5 ِ

ّ
و ا�2

`�ِل TV ا��c2�َت
ُ

وا �2ّ. ِ.ّS�َ)ِْن ا
َ
ّبُ ا���2Eَ أ َ=��ب 1۱ اTٰ2$ ، ج آ<�ر 23(» .ا�ّ  ،

  )��Q5۴۳، ص 

,G<د�1: (5!��ن آن ا���)V ��& ر �� (�ی�� uرا د� �<ّ���او در  .ای $���XGن، 
�= ا ��ز د�.ن و  ای W��%��ن، 1�B :�����ن ���ن آواز در داد �� ،.���L را *�=�#ه %��

ا ��ز آ5.ن �'�. د�.ار %#د�� ا(,�رد�Hر و ای ����G5ن، راه را ��Lار (���.، �

.�<=   ).�sرگ � در ا(,، *� `�د را �ای د`�ل در �c25ت آ�5ده 

ه(�!ت ��ب در 5\�م ���رت �� �!ت �5$�د  �R� �5  او%. او.` �=  TG=  ،�ا

T5 L�r را .<= (T5 .��5V : 

» �ّ=ُ =� T& . ،.& �Q\5ء در rّ� %\_+ اّو�ّ�� �SQ5ث &.%. از r�Xر ���ن   L
T5 ,��> ت�Q>و ا �!V Mّ= =Mّ  در   �Wی 5>�ف، در ) �= L دد وH

T5 T%�V ه $.ل�R� �5 م�� Tدد ا�H  ,)او ا =� او ا(, �5#ان و ا5  �ا
eت  e��2ت او ا(, �5#ان و د= او ا(, �5#ان و ا��ال او ا(, �5#ان و 

  )۱۳، ��ب ۲وا�. (» .nG<� �5 ا�T ا���#ان �5#ان. �5#ان

1L ��<B : 

ده آن«c% ،ن��� �Lات ��� ای ا�> �= د%. = 3آن  �Lا �B)۳(  �v�� د را�`
 آن. =>�.Hا .��dH ا� : �B =� �5�5 �� ���ن ��GL. در ��� r�Xر آ��ت او 
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 L~ا �5 َو 
َ

ُک �� َا�.ًا و ِاّنِ�ْ%ُe و �< ُ�ّ �َ �ُSَ5َ �$.ْ%َ �ْ
َ
� �Gِdْ%َ ِ�َRْ5َ �ْ5ِ �َ$َ.%� ا

ده َ&��ً� و �� آن=  L�r ۀ ���ن راد�.، <�=  او ��GL.، ا�v$, او � �B  .ا�
�� ذ= %���G. %#د `.او%.e 

ّ
eده. وا= 1�ّ � `�د ]، T�% ت�% Hا .�<=، 

T5 L�r �= ده c% ونs�5 را ,�ّ�X�� �R5 5 &�د �� ��5 آن �= L�r �
  )۷، ��ب ۲وا�. (» .&.م

#�% :  

ه NOّ25 ا�� ��ب آن«�R� �5 ی�) �� 
ّ

eا ,G�% ن��� R% .ّ5 �= �ا  ،ا��
,G�% ده و�Q% او tVاو را و . �B 5>#ل او �4 او %�Qده و %�B ,G>�ن. =� �4
 �TQ�Q ��  ���ن و 5�5>�� �� ���ن ���5قL ی او از ا&���ق�) �� .%]

  )۳، ��ب ۳وا�. ( ».�Q�5ب `�د

1L ��<B:  

=� r�Xر«  ,GL ده و�� �5اد از �5ّ�, اّو�ّ�� ��&.، ���ءا �=  r�Xر L در �ا
 �ّ=  .<�GL ء ��ده وT&e ء او��ء %#د �T& ... 3.ر �= 5اr n3�Xر ��ده  Tو�

=ّ� �5 آ��Q��� �5ن  =�V ���� ... 1��$ TG{�2 %��د r ��� �5�Xر و ا���ن 
��4ا ,G�% رX�r و3, &�د�� L ،،  ,\�\� +_\% �� ��.�] �ّ= .���

 ا���E� T آ�ر%.c& ۱۵، ��ب ۳وا�. (. »%���>. و(  

#�%:  

»T5 ه.L��5 ��XH T�% در او داده T�R% ��L �=  آن &�د 
ّ

eا .S� د از�&  �=
T5 1 اّولR% 1 ازR%و ا Tٰ2دد ا�H . c�� و � ا�1R% T ���ءاR<� ��� Tٰ�Xv

 و�R� �%ّ�V ��ّ�  �5 ���ء و �tV ا�5ّد �� �5 $>. ا� TV ا���Qن ا�T ان  e
.�'�. �>#ل �5 �  )۱۶، ��ب ۳وا�. (» .اّ%� �3ّیٌ 3.



 

35 
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1L ��<B :  

»1L ی �5ّ� � و.S\5 L ��<B.%ار~H  T��` �= ا  ،� %�d (#اوار ا(, ��
T5 ه =� د�.ه�R� �5 در ��, `�د �= =�  ا� &�د   ا(, L�r 1G3 ��1L ا

T5 t<5 آن .S\5 ن از�B او را .<���% T�% �=  1)ام او �� ا��e او را .<)�<&
=ّ� را و T5 و�T او T5. او =� از �ای ا(1 او ا�� %�ع  &>�(.  `>.د � $�Qدی 

T5 �R��5 ام��م r�Xر او از او T5 nE��5 ا$�Rم و ا�� T�5%>. %���>. و�. «
  )۱، ��ب ۹وا�. (

#�% :  

ه«�R� �5 رX�r م�� =1G3  TG �� ذات ا3.س ا��W Tّ� و $ّ# =� در Hا �ا
 ا(, از آن��� ،.<= =� L#ار 5[�Q ���ن را [�وت  �� آ�� از او &>�د و [�وت 

.<= ... ,$�vا �=  �3. &.ه u5 زل %�.ه�% TV� ��L ،در ���ن �= و �.ان 
ه�R� �5 .<<= ��� او ��ده 5>#ل �=   )۸، ��ب ۵وا�. (» .ن �Q3 از r�Xر `�دا� را 

 1L ��<B :  

» َّ\ِ�َGْ�َ َاْن Tِا� nْ2ِ\َ<ْ]َ nْ2ِ\َ<ْ�َ Tٰ�5َ هُ�ِRْ%ُ �ْ5َ bُ
َ
2Qْ\ِا� ��

َ
���ن $'�T، (» .3ُْ� ِاّ%

  )۷، ��ب۸وا�. 

د: 5!��ن ���ن �Q5رک(=  1�Lا�` L�r �5 او را �= =TG ا(,  =� ��L �2Q3ن   �u� .

���W ه�HL ،د�& �W ���W #�% �2Q3 T5 �W د�& ��su��W ���W م در�E%ادد [� (H(.  

ت ���ءا� در (��ه) ۹(%�# آن �!ت ا&�ره �� (�ل !� ����Bل  =� (�ل وeدت آ
T5 ده و= ان ا(, �v .��5V :»ر=�ن.] �` �ّ=  tG] b<) TV« .) .وا� ،T�'$ ���۶ن ،

  )��۱۵ب 
  



 

36 
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+4 در دور 
3ّ!.�ن 
- �,+*ه:  2+�رم
ّ
  %.�ن، : از 9+�دت �8*ت �6ب  ا�5

ای �����mن t��E5 از زا �!ت $Q.ا�Q��ء در� T��_`m �����E5 و ��'V�G5 ��'

T5 ��<B .��5V:  

 �ّ�  S�۲۵. از &��دت �!ت ��ب، «L�R5 �= د%. =  اّد$� d%  L T<S� .%ا
ه�R� �5 �= د%. = �Q5رک �� �Tc از  ��&>. و ��Wل ا� �5$�د T5 �� اّد$� 

�5دا�V ن�� :T5 ی ('�ر را�L��  د�Hی  ا ��Q%, ا<� TG= .��Q% ،ی.�&�%
د و = ��Q>.، ا�5ّ ��¢�ره �Qّ<�5 &. و ز��5 را �� ��5(� و ��W P%�H�5وب 

.<�dH ،.�)=� در T�<ّW ،���� 1��$ د�. و از آن �  .& ��: (P�2d4 nQ ا
 �sرگ. ���, Tٰ)�5 ا(,uد� T�<ّW و .<�dH  از آن د�. و ]:  ,<ّW ��ا

 از دّوم. $�TٰG ا(,Q=ّ�م از آن �5ّ�.، ا) ,<ّW ت  ،وو B��رم �ای �!
 از (ّ�م ��دQ=از =ّ� ��د. ��ب، ا Q=ا �= و آن Wّ>,  ،و 1E<* ,<ّW د�. 

5ا�Q3 و  �Lت `�دش ��د و ���� را �\�\, *>.ا&, و `�د را از ا!�

,&�u%ا M�=« .)ر�> gار ا  )۳۰۴، ص »ظ«�ف   ، ذ��۴ج  ،ا(

 Tّت و�3ن ا� �! t�3�] در ���ره t�.�  ��<B، در ا�� �Qّ۱۰۱ی &ق، %��Xز ا5ا

T5 .��5V:  

د�. و ��$¤ «H  �Wا��ال ا%\�ب دا`�2 5>!1ّ �� �_��ت `�ر ��ل ا در `�

د(��ن در 5ّ.ت دو = ت ��Wل ا��Tٰ و��.ًا V'�.ًا �� �QWل EL و ,Q�4
,�H ۀ ا��ّ�� �5.ّرWً� آ&�cر &. و $��5ت اّو��ّ . (�ل E& �}ا �� �� ���5 +

د�. و رارا��ت ����5��ت در H  td]=>�ر 5  �H&� و Lm �=  .��X� ی.G� +�
 ���� &��دت 123 اTٰ2$ از اّول �>�ی و�Wد $��1 [� ��ل، B>�� 4ّ� و ��!�

.& .Lا�O% ه و.�% L�r . �� T��� و ا`�ق �#ب ,�H  td]ا$�م %�dق 5
�Wا��4رای  در �= ��H>. و 5ّ.$��ن Qّ�5, ذ�� ا5ا� را  ،[.ّ%T %��د  XGWر 
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  15سفينة عرفان  ـ  دفتر    �ٰاعليغوغا از آثار قلم  لوحمروري بر    

�5دۀ ��Wل ا��Tٰ . �� ا$��ل %��e\� 25ّ�ث %��د%.V ��،  T2��5 TGd% L
 از  ۲۵، �� &��دت 5=# $�. و ����ن. �G, و �� �Lای `�د `���T %��دd%

ا&�ا��Qب XGWرا%� در $اق ا{��ب و Vاان، $12 ا(�\�ل ��>. و و ا
ه�R� �5 د%. اّد$�ی 5\�م��% T�

ّ
 . ا�2� ���W د را�` �= &�L�5 NOم 

T5 ن��� +_\% .<G5  ا(�ن وL ب و_!5 .�.W ن�V�v ��*>.ا&,، در ا
=� او را &��.   T%��d}ق (ّ�. ���1 ا�d]ّر و �� ا�4ا و ا�R%از ا TdO5 وی وs<5

���Q3 +S�<& 1 %��5.ه، در ��.اد و ='�� ا$��لR$123 از  ای را ا �=  �5�$
 #W�$ Pd}ل... و��W ,5�3در (>�� اّو�ّ�+ ا T�ا� nّ� اق  %�ر3.م در $

R5 آن ,Q�4 ت وEL و ا$��ل و t��!V ��ل �� $ب در %��E+ ا �W �
���O5 Tد و ا5ا

ّ
اب  =2_Uو ا{��ب در ا&ّ. ا ¥

ّ
2G5 ر و د&�>�نXE�5

, و cG5>, و X5رد �Sv و &�1 د&�>�ن 
ّ
» ...و ���u%�uن و در %���, ذ�

�Q_5 T$�ت ا5ی، ۶۲ � ۵۹ص (
ّ
25 +G)ّ�5 پ�B ،۱۲۳t�.�(  

ه�R� �5 از 5ّ.$��ن T`��Q$ Tرت ��د%. از �
ّ
  :ا�2

۱  .T%��d}ا(��$�� ا (�&  

 L>.ی. ۲��� .�ّ)  

۳ . �� n\ّ25 ��X` �ت ��ب از (�ی) دّ��ن(�5'زا ا(.ا!� 

&�#ی . ۴] T2$ (�& �ّ5 �� n\ّ25)1�R$ ( ت ��باز (�ی �!
 (ّ�. $ّ�و. ۵

۶ .T% n_3 ��G� ی �5'زا#�� 
۷ .T�3 Tٰ)�5 ج �5'زا�� 
۸ .T&�=  1&�L �ّ5 TW�� 

۹ .T% ��5 ��G� 
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  15سفينة عرفان  ـ  دفتر    �ٰاعليغوغا از آثار قلم  لوحمروري بر    

 %��Q �ر%.ی، 5ّ� �5ّ�.. ۱۰
۱۱ .Q$ �5�4�4'زا �� N

ّ
2O�5 $�& Pد��� �  )%\� از $�. اTٰ2$ (  .ا

  

;<�  :*= 
��A@? ��ح "�"�ی ! � در �& �6< 6& 9*ح ز:  


��ن �.�4E وارد 39 و 
@��4 رو4��8 آن«. ۱۱۱۱ *% 4E(دو ?
��ب "�"�ی ! �، ��� ،�Fا0، 

��ی '& در آ9.�ن ا�+4 وI- . ا�3ازه �6 .3 
�ّ*ت �Hزه و G*ح 4%@

@�5م ا)� دو)�Eن 

ک LM6ر�3K ،3م از H*اب %*دار�3 و در )�3K �8س  OGر�3 و از اLP دار�3، �6�3 از �Qک در 

P رّب  �6ب  
Xّ.*ی V3F3� *WWXHا=- ا�TUب را S.F )3ّی L .�8ار�3اRر S.F د و� � Y . از

9�3 و از ��م �9ق 4%�F3
 � ! *[Q ش�F .4% لRز �T
�]�ل R=�ا��3 و  ��
و . 
[�ل 

4
 ��Rا� �ن 6& ��ر د -I�6 ،3��[� �5ه�!��; ا�`�ظ ا� �ن را از . '�F�^ 3* ا� �ن اP* ��ر 

�3 و	� a�
 4�@
 3�56 bHا*

T>�ب ���زد  �c.c8 aKا�
�d<8 . Y'ّ�H *e &6ت 
>�ز از 

3�*<H 3سK ای�F 3.8 در�H  �ّ! ح����e، 3*واز �]���3 و 6& �' وا�M+4، 8*'� !�ا�; . ).* 

�ک �f.A را 4% b5K ا)� و a��]��b5K &6 3�*`H 3 را� f.g'   . �6'4 در ���ن و %.�ن 

ون را 6�M*�; و �8ل را 
� در    � *M�  »; و �Kل راـــ
� %*ون را �
  

��=�، دو(��ن S5>�ی �T<S  در ا ��dHر �!ت ���ءا� ا�� ا(,  5اد و d5��م  ،�W

�%�<c5 ��2ت= �5دۀ آن �!ت در V �� �= : 5�5>�ن را &����G و (#اوار ا�� ا(, 

H~ار%.، n23 را �� {�\� �وح  ک ا%� 3.م  �Vا ک &�%. و � e�B 3.س ��Q) در
 �<Lو آ .<<= ک(��, *�ک  e�� *T<S�  �O) �� ر %���>. و�Hی �'�ردeه وا�Hدر

اج �و��%T و �� (� و (���, S5>�ی �� (�ی S5 �� ،ن�W دل و �� uد�

%. و �� در�Hه �H  P�� T%دا#� Tق و� r�Xر ا��T و �5�R5 T<S� T\�\� ق��S5
و B>�ن از &اب $�� او �L.5ش و از د�.ار �وی او G5,  و آن. ار�W>. او در آ�>.

T�  از #�B ��L و .%�& t_\<5 او، آزاده و وار(�� و #W #�B ��L از �= د%. H �Lش 
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ددu% ��'v ��ی، ��ز دار%.ه و t%�5 و رادع آ%�ن در اL�r رX5و . ا&��ی د%��ی و ا
دار&�ن �5%>. %�ر، = ��dHر و   ،L�r در Hت و او{�ف، ا�d} ��ا�� 5�5>�ن �� ا

 Tز%.ه و %�`�&��>. ��&.، و�X)T<&ر �وX% ن�B ،�v�� ه و `�&��>.  در.<�O�

ا �� �3ل e�5%� در �5>�ی�ش `.او%.؛ ��  :ا(, و X5رد �Q3ل و *~

=� ��د S5>�, را(  ,��.� Hل `.ا(    ,ـ�Q\5 §d� ی�= ــــــــآن    ,ــــ

 (ّ�م(                                                                                                      �V��۱۷۱,  ،د(  

ک * e�� ,��) :.%ی `.اوeه وا�Hدر.  n& ا(, =� `.او%. در T).3 ¤�.� ��ا&�ره �� ا

,`�) nv�O5 ب�_` ��اج، در ��ر�Hه `�د، �!ت �5ّ�. را �� اS5 :» ,َ%�5ّ�.، َا ��
َک  �Veا ,ُ\

َ
2 َ̀  ��

َ
َک � e�

َ
ای T<5 n�Q� �] ،.�ّ�5 و �5 : (5!��ن» ا��nُ�Q و َا%� ا����Qُب و �

 [� %�Qدی، ا�� آ(��نHب [� و ا�Q�5 �% را �LT م.�'Vآ (. 

»��&�% ��<=  �=  T�Q� ل �� �= �uم و در ز5ۀ اش ا�� $Q.ا� و از 5�5>�ن ��� ا%. 

  دار ��, &.، �5ّذن و `#ا%� ا�ّ>�س &�ده �dS!�G5 T5ن و از $�امQ5��� ا���ل
د�.H =>.���%T�% ،T. ا(�م  =��2ت را �� �u<Lم اذان  او �� (c� nQ>, و   ,G%ا�]

=>.، از  =�  X5رد ('ز%P و ���L�r .<O'��>�ن 3ار T5 ،ا�� �و�� `T�X ادا   ,VH

T5 �%e�5 �3ل �� .<�dH:  

»Q% ــای ـــ ـــ ـــ ــــــ د�Hر=Tّ و ای ر(�ل ــ    �Vو ��د ا�= ــــ�� �5ّذن    »l، ���رــــــ
 (ّ�م، ��, (                                                                                           �V�5۱۷۴>�ی د(  

n�$ و �Sv �� ا=م از اQ5��� T5 د و�� .<)`�% ��XW  ل �5د، 24¥ `�ا%.ن ��V

انuو در(, `�ا%.ن د� ,���V ا(, از ل �T�Q از �2�W در `�ا%.ن . ��� ��

dH, و �!ت  T5) َا(َ�ُ. (=د و  در اذان، &�� را (�� [T5 §dّ2) َا&َ�ُ. (=�2+ 
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  15سفينة عرفان  ـ  دفتر    �ٰاعليغوغا از آثار قلم  لوحمروري بر    

ی `ده �� `دهر(�ل در *�() �H ،ان�H T5 �5دV :»�ٍل $>.ا ��ِ �ُ�)  �ٌ�& «

ل د: (5!��ن �� ��) §dّ2]T5 ب�G�5 ��& ،ه `.ا�u��� ۲()&�د ر(  

ت ���ءا� در ��ح &�) S5'وف �� ��ح ا��!� T5 ��<B ره�� ����5>. ذnm در اV :

» ,\Q) 1��$ ��& د، (�� او از��Vل ا�Q\5 P2�$ ن�B T�Q� ل ت ��!�

,VH« .)1 )۵۶صL آ�رده و ��<B  �� وف'S5 ،ر ��!�ویX�<5 �� ��G� �= ا%. 

. در %���+ ��!� در �Vرس و �'�رش(�ّ�ج 
ّ
اق ����V در ���5$( T5�% TV�} رف و�$ ،

ی �3ی EL ن (ّ�م، در ز�5ن 5\�.ر `��V �� T)�Qّ$ +d�2ای (د1L ��5دی(در 3

د�.H  T%ز%.ا .<B T%����) و �u�)اد، د.�� ���'L�r ی وا%�Eم، . V\��ی �3)

*� از &�E<c و $~اب ���Gر �� دار آ����O و ) م ۹۲۲(ق .ـ L �۳۰۹ّ�ج در (�ل 
 GW.ش %�#�G=�`  د�� �� ،T��3 �� �� و ��O�� �2Wزا%�.ن، �� �ود`�%+ دX) از �*

   .داده &.

�%e�5 +�dH  ��:  

ــ�Bن 123 در د(, 4ّ.اری �ُ  ــ��Hن X�<5ر، � داری �ُ  �T    َ�دــ ــــ ـــ   َ�دــ
 دّوم(                                                                                                          �V�5>�ی، د(  

=� $\��. و ا�cVری $�ر�V%� دا&�� و در ��ل وW. و &Xر و  H>�ه او ا�� ��د  م و W

 «: آ�رده و �� ، � T5»اّ%T َاَ%� ا��ّ� «: W~�� %�#، �� {.ای �V .<2'��د
ّ

eِا T� َQّWُ TV �َ�
َ
�

 T5 ��XH »ا�َ�ّ� L�r �� �= S�'& M��O5, و آن (�ی V�1 و درک 5دم ز�5%�  ،&.ه 
T� و d= ا%.���ن %��%+ ���ز L�r ه�H.او ��ده ا(, و از د� T<؛ د� .��\$ �=  T��� در

%�T�G او در �ا�  و ا�cVر و (O>�ن V'و[>�%+ او، �� را(���XH ،Tی X�5ّ�, و V>� و
 ،T�GL ن��W ر�H.�'Vن و ا���ن و ا�\�ن او �� آ�V�#ال ذات ا��T و د��� $e د�Wو

ای ��5ل، در »ِاّ%T َاَ%� ا�َ�ّ� «�و �� ا$�\�د �ّ�ج، �آ�ر%.ۀ آواز  از ا��. ��ده ا(,� ،



 

41 
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T5 د او�Wدر %�ی و ��=� �Bن %� ��ری، �� �3ل . د5. �\�\, `�د `.او%. ا(, 

  :���5ی

، دارد ��ی د�d=  .�Xu� ـــــ�ر ــــــ ــــ دد �\�    �ـــH  Pcّ& ،.�XH   �ـــ�ر �� &ّ� 

 اّول(                                                                                                          �V�5>�ی، د(  

§V�� +�dH   :و �� 

 دار �2>ِ) ,�H =sو  P5 ا��    .ــــــdH, آن ��ر W  T5 ا.�XL ار=� ا( د ��د =  
  

ی �3یEL 1��L 1 و�dL نی $�رف 3�GQ& و %�# �� ('ودۀ &�) ���5د:  
  

ــ�وا ��&. أ%� ا�َ�ّ� از در`� ــــ ــــــ ـــ ـــ ا %�Qد �وا از %�� �T    �OـBــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ـــ   Tـ
��2H راز(                                                                                                             )�5>�ی 

��=� در آ<�ر �Q5ر=� ��ر�L آ5.ه، از ('وده در ا  TVو'S5 4#ل �=  .%��% ��dH�% �W  ی�L

  : X�<5ر �ّ�ج ا(, و آن ا�� ا(,

ـــــو%.ر �5 1��$ +�L�Xر �� &�.ا�    Tـــ(���H و (�دا�ای $�� 5>1 از [�    Tـ

ـــــــر E5 +5�%>�%�ن از %�م �5 آ�4ز%د  دا%��    .ـ�Vد  ��دم (Hا P�� ��ـــــ�   Tـ
  Tــــای از [� `'وش �5، �5 %��1 و [� %��    �ــــــV'وش �5، (�W +��5ش 5 ای ��ده

Gd% �5 در ،TL1 `�ا�H.%ز Hدر دمــ T    �5 ����G5 ن�W �] ���) .} دۀ  Tــــ5

] �v�� و �] L�r �] ــاّول [� و آ` ــــ  T��B در $�� �XL.ا�    �ـــL ر زX�G5ــــــT  
  

 ��<B م��d5 5!��ن و ��=�م �. ��ری، �!ت ���ءا� (©� در ادا5+ 
T5  � �� T�G��� ،ی�<S5 ,���) و اج �و��%T و (�S5 ��=�، 5�5>�ن در ا  .<��5V

 T<S� ،.���] ر �� او و %�# �� ��لX5اری ا~Hا�5. و ا$���د �� `.ا و وا T<S� ،�=ّ�]

Vت و ا�d} ا در ذات و.` Tu%�u� �� ا%\_�ع و ا$�\�د T<S� ،.�'E] ای�L ل، در�S
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PLاض و `�ا دو و �Lی د%��ی و آ وار(�Tu از ا4L ،ی ا`'وی�L�5ل و آ��و
دن و (= ا�5ش V اد `�د را�V و n23 �� T<S� ،.�'d] ی�!V م در �� آن، در�E%ا

 دا&��، (� و  V\¥ `.ا را د�.ن و %� ا��ال، ��c2 [>�� �5ّ�لR% ال را در��eا

�% ,=دد، . ��>.�H و ا%�Gن �B �5�5ن �� ا�� 5\�م و 5[Q, واe و ار�W>. وا{� 

T�  .<G*�% L�r �� زات�E5َ ��2ت و= =�ر �دن ا��dظ و   �� T<S� در ���ن و ���ن T=��
ده &�د�& P%و د�و n23 T=�*�% و THد��� و %��ن آ��د T�G��Q% ،ار او�H�% و . ��از ا

�5دۀ آن �!ت ،�وV �� :  

ــــــــــن را �>u'��5 د�و ـــ ـــ ــــــــ�5 �'ون را %>u'�    1 و ��ل راـ ـــ ـــ ــــ   1 و �3ل راــــ
  

ه در ا��: =� [�l�U آن�R� �5 د$�ی �� ��T �5'زا  �W، ا&�رۀ �!ت ���ءا
ّ
ا�2

=��ب �.�B ،t>�ن �5دۀ آن �!ت در V �� �= ان ا(, uح  �4�4 و د�=� در &

  .ا%. � ���ن را%.ه» �Q24ت ذوق و &�قدر «: ا��ال او %�&�� آ5.

���W �� ,�� �� دّوم �5>�ی در دا(��ن Tٰ)�5 و  ��ری، ا�Vع آن در د�� دو �5�W

=�[�ه &.ۀ آن B>�� ا(,  �=   :&�Qن آ5.ه 

='�1 و ای ا�� � T�L=    د�ـ. �5(ـTٰ �ـ� &T%�Q را �� راه   dH, ای 
  

=� T5 [� آن  �W .�XH :  

�¥�% �� T5 ده���� ,dH ن آن�Q&    ,dH َا(�, ای �=  �� ،Tٰ)�5 ن؟�V  
  

  :و در *���ن آ5.ه

�'u<� ــــــــــ�5 د�ون را ـــ ـــ ـــ�5 �'ون را %>u'�    1 و ��ل راـ ـــ ـــ ــــ ـــــ   1 و �3ل راــــ
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'& ا=- ا�TUب 
@*وف 3K &2ر ا
�رات 
	*وه را «. ۲ ��ب 
@�5م ا)� �%* �Qد آن 

3�E�F b	H*
�F &6ٰی )�- . )��	�3 و در �6د�? "`�5 
�49در وادی �`: . 

4
 3��3 و در ��Om &.H )�5ک �]����P.«  

دار �5'زا ���ٰ� ازل و �Lاداران او(,= ��dHر و  �5'زا . از ا�� ���ن، 5اد *>.ار و 

�=��B ١٣، ���ٰ� ازل، �ادر %�[>T و از �!ت ���ءا  ��د و �u<Lم اr��ر  (�ل ]

ت ��ب در &�از، !� �5'زا $�Qّس %Xری  .H~&, (�ل از $�ش T5 ۱۴ا5
 ,dL Tو �� �وا�� P& ،� %Xری، *.ر �!ت ���ءا�S5'وف �� �5'زا �sرگ ��

 G�L ز%. از'V ��<] �ٰ��� دا&, و �5'زا  و *>® د`�G* ز%.، ده'V و *�%#ده G�L

دی ��د{��+ او �� %�م Wو �� �'و TL��%�5=  1%�` �B�=.  

ان زاده &.) ��5دی ۱۸۳۱(ق . ـL �5۱۲۴۷'زا ���ٰ� در (�ل �v 1 . در%�` �B�=
. �5'زا ���ٰ� و �5'زا �sرگ %Xری در Tu��) ,�L او، درH~&�>. و از 

ّ
�� �u<Lم [��

(�T و 5اQ3, و [1�2S و ['��, او را $�.ه�') �. .%.دار & ا�� �و �!ت ���ءا

ت ���ءا� در �!�����5. ��ره T5 ��<B �ح (��2ن، %�ز�� در ادر%� در اV:  

 »T2$ 1����� ،ای (��2ن ��  از �Q3 و �S. ��ده، 5>��L�Rّاّ��م 5.ان  ا� ��. ا
�5دم، � 12�3 ��3م V ,��'] ,ر و (>�� �� �. ر��X�& را =� در TGd%

  )��E5۱۳۱$� ا��اح �Bپ �5، ص (» .%��د

، در ) &T�O (ّ��ح(�!ت $Q.ا�Q��ء در 5\��+ uد� �O) �� و ,
ّ
در (nQ و 2$

�O�%ا ,�c� و Tu%�uBو ر .m�3 ب �5'زا ���ٰ� �� $>�انm ن از����� T�)ا ��

T5 ��<B ،اه�Vو ا �Gر %�م وی در ا���ت ��ب و ا&���5. (�ی �!V :  

ان %��د و در ر�Wع �� v) ���ءا�(�S. از �Vت `��3ن Xd�5ر �5ّ�. &�ه، «�
 1�'cا�.Q$ �ّ5 ،ه��O5 ��ه و ار[�Qط �� ��ب دا&, و وا(_+ ا��O5 ،ّ)
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=� ر=� $1�R و &NO ا��5 ��ب ��د  ��د ��& T<��s3 . ایو �Bن از �
ان &�ت $���R ��{� و �23ب %�س �� او ���5، �� 5ّ� �v در ����ءا

L د�Wو �� �= ��Eن $��2 و $Q.ا�c'�1 در ا�� `��ص �2�5, د�.%. 
 دو در L �ۀ ا�5 %�Rم، ��ب و ���ءاL�3 ان و 3ّ�ۀ�ض �#ب ا$1R اّS]

ۀ $���R و [�, (��(, &.�.هv�O5 ره�B �* ،.%ا  �= ای ���. %��د 
ض ّS] ظ از�d�5 ��4�TQ &�د و �� ا�� و(��2، ���ءا NO& �Wّ��5 ر�cVا

 �� ��R��5 T!Sت، &NO `�رTW ر. %�س %�5.R% ن�B ا �2�5, و
3$+ ا�� �Vل را �� %�م �ادر ���ءا�، �5'زا ���ٰ�، زد%. ،.<�G%ری، �� . %.ا��

��. و [1�2S ���ءا� او را �5�Xر و در ��Gن آ&>� و ��S5 �%�u'وف %��د%. و �]
 �� ��ب 5�3م %��د%.L�r nG� �� T]�E�&�% ن او�G� ات . از��O5 ن�B و

��ری، �5'زا ���ٰ� . ��ب �� %���, *G>. %��د (ّ'ّ�� در ��5ن ��د، ا�� رأی را
1، [�<� . TdO5 و *>��ن &. و ا(�T از او در ا��G و ا�Vاه ��د�R$ ��.] ��و ا

=� ���ءا� �� و�Wد آن د =  n�E$  ظ و�d�5 ،ر ��دX��5 وف و'S5 �=
  ) ۳۷و  ۳۶ص ، �B۲۰۰۱پ آ���ن، (�ل (» . ��5ن %�5.

 Tّت و�=��ب  �! 3ن(ا5ا� در  t�.� (T5 ��<B ره�� ����5. در اV :  

ت ��ب در ا��اح و آ<�ر 5\ّ. «!���L �� �)  Tّ}و و ���%�W و�W ذ=
ا ���رات و و$�د �=��ب، `�دداری %��د%. �  ��ّQ5 ���S] �5د%. و ازd%

�Wر �5$�د �� درX�r �� ,QG% �=ر�Q5  �� رک�Q5 و د�ر l�'} ای �و&� و
��L �� �= =�[�ه و �5.ود ��د  و���S] �� �W و{Tّ و �� Q5ّ�� =��ب  3.ری 

T�% ا����ج ,Vر .= =��ب [>�� ا5ی  � �Qv &��دت �!ت $Q.ا�Q��ء در 
ف �!ت v �5'زا ���ٰ� از +��G] �%��L ،.د�H 5\��+ (ّ��ح �.ان �Q5درت 
��. و {��.�. �] �� �= اTٰ2$ �� $>�ان 5tW ا(�T ا�L ���ن ا(, 

��.� �] ,VH  از 5�5>�� &�� {Xرت uد� Tc� و �و(��2،  �!ت ���ءا
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 Wّ��5 ت �5$�ددد و �c�L ا%Xر ا%�Rر [� r�Xر �!H  TQ��4 NO& �
ی  ت ���ءا� ���ا%>. �� (�cن و آراTQG% P5 �� [���, اX5ر و ا$�!�

.<��5V ر=��ن ��د، ا3.ام�Q5 v�` �
ّ
2S] و �Wّ�] ردX5 �=  T).ّ\5 �Bپ (. »ا5

  ) ۸۹=�%�دا، ص 

 ا%�Eم در (�ل  ،�5'زا ���ٰ� )۱۳۳۰ L٨٤در ) م۱۹۱۲(ق . ـ  (��Tu در &�

,G�'� ن��W س، د�.ه ازQ3 ۀ�sW در ��)�H�5�V. T��� در  T%��2G5 �� L�R�5 �=
T5 ا%.ه�` T%ا�را �� ) ازل(�!ت ��ب، �\n  ،&. ��د و �� %�م �� &�$ ا

ا�ی $.دی � ,Q)�<5) �ٰ��� ( T<S� ی.Eب ا��G� ��۳۸  د%. و= �� او ا$_� 

Tه `�ا%.%. از� .�L او را �!ت <�

�5'زا ���ٰ� و �Lاداران او، از �2�W در ��ح �� ا$#از 5ّ�  ۀ�!ت ���ءا� در ��ر

T5 ��<B �%ز�� در ادر�% T<��s3 ا�ّ'ّزاق.Q$ .<��5V :  

=�E ��ده« =� از آن �25.�� (�ال %���. =� در ا�� 5ّ.ت   ,G�% TGd%  ا%.؟

=� ا�� �4م ا��T �5 ��� ا$.ا �� ا%���ر آ<�را� و ا  T5��ّش ���5ل ار[�dع ذ=
� ��د%.، �3َ[2ُ�1ُ ا&�S5 ان�G% �� ر وX�G5 ن�W و . ��د، �ؤ(�ی ���ن از `�ف

=ّ� ���ن �� او �5ّ\� و 5>�ط   �=  T5�cون آ5.ه ا�'�� ،.& L�r ��Bن ا5ا
��E5$+ ا�3.ارات، ( ».ا�. �B د�.ه و &>�.ه ا%.، B>�ن ��ده، از ��5ن �دا&��

��c�5 ¥ّ` .<L پ�B ،123 ۵۲، ص(  

ت $Q.ا�Q��ء در ��ح �� ا�O�Vر ��TW �4م!�  ��<B ره�� �����G، از �2�W در ا

T5 .��5V:  

اد ���%�L ...Tا�، ای �>.ۀ �ّ� «Vا Tٰ�ّ� ر و ا��4ر�� t��W ،��&~H ���L  از ا
 W �= .<S2_ّ5>�ب �5'زا ���ٰ� �S. از &��دت �!ت اTٰ2$، ا��Qب را ا5
 �� د(, و \V ل�c�=  %��د و ) � Tد و `�د [�ج د������% �<�V ��'�] �
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 دوش� ,\�'v ,)��، اV tUو ��ر %��د و t��W ��ران را از �5ز%.ران �� ا
 داد و `�د در %���, [\ّ�� و `�d در �5�H ,�H ز%.ران و ر&, (� و 

T5 ل .%��د��W ن�B ,Q3�$  ه �� ��.اد وارد�c& ر وX�r ل��= �Q5رک در 
U�� ��.Q] س�Q� �� �ً�ّd` #�% ل. &.%.، او��W ن�B رک �� (���2%ّ��  و�Q5

د%.، او در (�ق� M�'�] ا�ّ���خ ��.اد Pd= V'و&T  و (��وه و ��ه �� 
�� ��TW  ،���5ل و �5�Xر ��د و �Bن $�دت �� ��.اد از راه %ME %��د

e T2$ �Hص  T<S� وش'V  ه.%��% T3�� V'وش S5'وف ��د، ا�.ًا ذ=ی از ا5
=b�2 و �Bن ��Wل. ��د ی  �5د%. و ا$�V ,SWا  �Q5رک 5d) �5د%. وV �ا

�H, و `�ف و `_ %��%.، ا(��Q5ل &. و {�, و {�ت �ّ�   �u%��W
د= T%e�W و ,V�� T%ده �'ون آ5. و �5.ا=� از *� �  L . �=  ,du% TG=

=�E ��دی،  � در rّ� ا%��2u، [� �� ��ل 
ّ
2R�5 ��'Q3 ار �5.ان�G�& ای

 Tٰ2$ت اه `�s.ه ��دی، �S. از &��دت �!d� �B زده (�ل ��.اد در��
 �B و .& T]�% �B ،ا.dا� �� Tو در 5\��� ا$.ا �و� ,�H L�r T�5�\�)ا

T�55\�و �B ��[�t�3  �� ا{_�ح* �� & ,dL��W ،.& �}��  �=.# ا
,�H ان و . 5�3م �v در l�25 .�ّ�5 .�ّ) ن و�&�=  در dSW �ّ5 �2�W از

 t�3�] �� L ان و در آ`uاً (د�cِ� �<
َ
1 %�#  5�3م ��د و ��L) َارِ(�2ا �L ��

�H,ا���.� ار(�ل %>�� اَک «: د و در ��ح X_G5ر 5�3م � ا� nّ�ِ�ُُ َان َ
َ

ِاّن
ّ��ت �X5َِ� ا�� �ِ�dَد» .َ��َ� أ��� �c�5 �B L و، #]m.& �G% .از اّم  ؛�از &�

�� و�Wد ا��، �� . ا��.، از [P�'d �.ری، از �5ز%.ران ر3ّ�� و از ��.اد S�5ّ.د
��ت اL Tٰ2$ ا!� +53>�$, %�.، �م ��5 �L ۀ���nW5ّ� ر  T2$

�# %�، او %�# [�ّف  **�ا���5>� اّم �W ازدواج ،Tٰ2$ت ا!� tv�3 Nّ% �� �=
,�H ه.��O� .�ّ�5 .�ّ) TW�� �� ز�� .<B از .S� و .& . �% uد�

��ت اTٰ2$ �و�T �� . {.ا�� %� %.ا��، %� ذ=ی و %� <>�!� T ا5
ّ
2=  ��

د�.H  ��Wل. ا�d.اء ��5 و %���د Hو ا  d) اء از.dا� �m�Qّ�´ Tرک �و��Q5
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=  �L، ا(�T از ا�� ا5
ّ

eا�� ا e ی~
ّ
�5ده ��د%.، وا� ا�d% ,SWاد(��ن 5

T5 دت��& ��و ... دT3��  .<L %��%.ه ��د و P�X` t��W و ���u%� �� ا
 Tٰ��eء اµ�Qج (» ع ع. $��2 ا� ،n�]�c5 از T]�QO�<5۴، ۲۰۷ -۲۱۲ ص  (  

  :=� [�l�U آن

=�� :dL, &��. �� ا{_�ح*)...  ب ���ن �Vر(T اX5ر ا�L ���ن و �!ت ��ب در 
=��ب ���ن و آ��ت 5>.�ج در   T<S� ��ّ3�� ,Eّ� �� �_آ%�ن در را� ����<Lو را ,� eد

ه�R� �5 رX�r �] تواH~ار ) &�.ای ���ن(ا� �� $�.ۀ  آن را *� از آن �!

و ا���ن را . ا%. و &�.ای ���ن در &'�S, ���ن در �1c $��2 در آ��� ا(�م. ا%. =ده
ه %~ار T5ا�R� �5 رX�r دا در�Q5 �=  .��5V ن��L ،.<���% 1c� او � �=�  ا  �%�H

��ب (ّ�م از وا�. دّوم (. $��2ی ا(�م �u<Lم r�Xر آن �!ت � او �1c %��د%.

T)ر�V ب ���ن��=(  

 را �� $>�ان d% ه.E�L اداران `�د�L ای ���ن(�5'زا ���ٰ� ازل، از ��5ن.�& ( .�sH�
+2�W از 123  =� از اT3 ��د و &NO ا`�% dSW.�ّ�5 �ّ5 و l�25 .�ّ�5 .�ّ) ��%آ

 n\� �� �=� *��n\ّ25 ،.u<2� P ) ا$'ج(�!ت ���ءا  TG= �� S5>�ی �>� و 

د�.H .م از آن�% �=   �و R% از �c2� ،��&دا Pu<� P��* T%و��� R% از ��ده %� [>�

ی %�# B>�� ��ده ا(,L�r و T%��GW.  

 Tّت و�!� �=  .%��% ��dH�%  ار�H�% م�WV �� در ا&�ره t�.� ن=��ب 3 ا5ا� در 

T5 ��<B ��5>. �5'زا ���ٰ� ازلV :  

=� �� $>�ان «  TGd% ه.E�L .ا(و از�) & ��از آ% d% ب %��ده ��د، ��زده�O�%ا
 �Wّ��5 �د%. و �� اr��ر %.ا5, �� (��, ا3.س �!ت ���ءا= ا$اض 

  )۴۶۵=�%�دا، ص  �Bپ(. »&.%.
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** ( Tٰ2$ت ا1%  :�م �!�` ��v�V ،اد5)�Uو� ��G� �ّ5 `�ان ا{d��T%  د`�
T��� (,)ت ��ب ا!� +S_\<5 +Wت در . �ودر 5ّ.ت اB ,5�3��ر L�5+ آن �!

  .$��رت `Xر&�. �� $��رت {.ر در ا{d��ن
  

����ن ��ن و دل «. ۳ Y.d( در �H ���Pش ��ن 6  ای "�"�ی ! �، )�- ��ن را 6& 

'�ی دو)� )* ا�3ازی ی و در  ی و �H 4% %4. در �6ز دل �6*و49 و  )* )*اG*از

�F - 5Pی !ّ�   Q]* 6>�49 و 4% 4% F�^ -�5P*ی 6&   ���ن 6& )*وش آ=o و از ا=- 

o=�
*G Y.
  »   .ا�+4 

��5اد و 5\��د در ا ،�W �= ای �4�4ی $��، (�O از : �!ت ���ءا� ا�� ا(, 
�Wن و دل �آ5.ۀ 5ا از {��1 دل و �Wن ��>� [� در ره �W%�ن، �Wن و دل در ��زی و 

=�ی دو(, ( ا%.ازی  �2>. &�ی و �T� �] T ؛در ) ،)  ا`���ر، ��%� و V'��د �

 ��%��� و آواز آری و &اب %�`Xرده �� �Wش و `'وش آ�� و در $�� `��&T، ا

��Xu� و �� ���ن ��ل ��  : آ�4ز %��

TG= =� %�    ,ـ=�� ( از او(  ( %��د�1 �� (�دای   ) ���L �] ن و�W ن��Wاز او( �� و   ,ـ(

�� �5 ) �� t�& رخ و �� .L�& ــدل دارم و      ـــــ'وا%+ دل آن   ــ * �B ))از او   *ـ,ـــــ�`�� را در *ـ
  

 r�Xر ا��T، از ا�� و ( ا%�Eم �� $�Vن و�R5 ��ی &>�(�L�r T%�V �O2H،  T<S�

��2H 5ا[n و 5\��5ت واeی �و��%T د%�� و د%��داری ��  T<S� ،ی�<S5 T3�� ی�L 
��  .ا%.ر آ

N �� %��ط از �U�Vن و  ،ا�� دو ��,* 
ّ
2O�5 ا�ّ.و��.��S5 T%��d}ب ا�Lّا��.Q$ ودۀ �5'زا')

ان و `�ش$�& EL 1Lن (�#د  .ی �3ی ا(,%�G�Xن 3
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۴ .»-=�P  *ّc
 YP P.* و %* �9خ   ��  »ای Yd56، 6& �6غ دل 

�� ا%T%�G و �� Xvر `��ص، از ) ��W)�Q2  در اL ا(, از ���<= �� Xvر $��م، ر5# و 

T%�S5 �Q2H و ) ��غ دل(و 5اد از . &NO �4�4ی د���P ا(, ��G2Hن S5>�ی، 
T%دا#� ����H(ا(, و 5\��د از  2H#ار ��T<S� T3 ��(��ن r�Xر ا��T و آ ، )&�خ 

 �ت ���ءا!� ،T�ر ا�X�r �R5 ،T<S� ز�5ن ����dc&�% �H در ا �Wار  �� آ(��ن 

=��2ت c5>�%�. ا(, �5دۀ آن �!ت در V �� ،uد� �O) �� :  

» ��su5 ی�W T%�S5 �Q2H  ... ای �S5 �Q2>�ی، W# در Hن [�، ا�c5 ,G<ا�
 �<Lی و آ�   »م `�د را��uن %�����c5e ���\5ن �� � �Wن �

 و ��Eب  X�G5 �Hر �� ��زار آT� ،.5: ای ا%�Gن و ای �4�4ی د���P: (ن5!�� �)

T5 �}ا�واح 5\ّ.(� %.ای و �ّ= ��ح (...)  �c�% �B ا(, ا�Q3ل ��2Q\5. ز%. آ5. و �� 

  )$�&� و ��S5ق
  

P*د«. ۵ �? )�d �6ز �3
 &6 ،3F3F ای«  

�� ا%T%�G ا(, و �� Xvر  )�E5 �� �W).L.Lز 5اد از  در اL ،ر $��مXv ��

=�ی دو(, )�Q) +<�.5(و 5\��د از . `��ص، &NO �4�4ی د���P ا(,  ،

�T<S، ای ا%�Gن و ای �4�4ی د���P، �� درT\�\� . �H و د��ر ��ر S5>�ی ا(,

ت ���ءا�، ��زآ و �� ��Xر ا���ن و ا�\�ن آرا(�� &�!� ،T�ر ا�X�r �R5.  

!� ،�%�<c5 ��2ت= ت ���ءا� `_�ب �� ا%�Gن T5 ��<Bدر  .��5V :» .L.L ای

 �u5 �vن و�%�W ی�Q) در #W ،��$ 1» ...(���2نL در ��ح  و ��<B) و �&�$

��S5 (T5 .��5قV :» ر اذن ��ر داده�u% �=  .�<=  �H   » ...و L.L.ان (�Q را آ
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T5 #�% §V�� و .�XH:   

5 �Q) �� ،�Q} .L.L ـــــــای (� TـV�,     u<�5 �E=  �� �E= (��, Tــــــــ=� از V  
  

=��ب $�. $���  ، در ��رۀ ۱۴[�  ۱=��ب اّول *�د&��Lن، ��ب د1L آ��ت  )[Xرات(در 

  : آ5.ن �Q) +c25 �� د���ر (���2ن، *�د&�ه ���د، B>�� آ5.ه ا(,

و �Bن �Q) +c25 آوازۀ (���2ن را در ��رۀ ا(1 `.او%. &>�.، آ5. [� او را �� «
 �m�G5.<= �� ا�ر&1�2 وارد &.ه، �� ... *� �� ��G� n=�5ر $1�R . ا���5ن 

د=  �u�dH ،د�� Pدر د� �B L ر (���2ن آ5. و �� وی ازX!� . و (���2ن
و �Bن P2m�G5 T5��] ... ,�c� T5��] ،�Q) +c25 را �ا�P ���ن %��د 

dH,... (���2ن را د�.   %��%. و �� *�د&�ه uآوازه: �وح در او د� = � در ��رۀ ای 
ا�5ّ [� %��5.م و �� . =�ر�L و ��c, [� در و�e, `�د &>�.م، را(, ��د

دم و ا�>� %�Pd �� �5 ا$�م %�.ه c% ر را ���ر�Q`ن `�د %.�.م، ا���B
=� &>�.ه ��دم، ���ده ا(,. ��د ی Q`  د[�>.ی [� از�S) و ,�c� . �&�`

=� �� �!Xر   ,%�H.<� دان [� و `�&� �� ��ل[� ����L �� ��ل 5
T5 T5 را �] ,�c� و .<�Gا� .%�<& .�]  �Q�5رک ��د ���ه، `.ای [� =� �

(T ا(ا=  و (���2ن *�د&�ه �� m .�%��% �� ... +c25رQ4, دا&��، [� را �
=� `�ا(�� ��د م  داد، (�ای آن ،(T5��] �Q ارادۀ او را = �B (���2ن از 

.��O� وی �� P�X` +%�=�25 .� P%�H.<� �� او �* �Wّ�] د�` ,�eو �
,Vده، ر��%.«  

 از �c25 و ا�L آن ) %��(در 3آن (Xرۀ Q` و آ�ردن �Q) در ��رۀ آ5.ن L.L. از &�

T5 ,��c� ۲۲=>. و در آ�+  د��ر T5 ��<B ���2ن) �� .L.L .�XH :» �5ِ  َو ��ُ�Wِ
 �ٍ�\�َ �ٍQَ<َ�ِ �ِQ)َ «ی در(, و را(, �� : (5!��نQ` �� �Q) ای (���2ن، از &�

  ).ام ��ر�Hه [� آ5.ه
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  15سفينة عرفان  ـ  دفتر    �ٰاعليغوغا از آثار قلم  لوحمروري بر    

�V �<Lر(B ،��S5 T>�� آ5.ه ا(,V در :  

=� c25+ آن �� « ی در $'���Gن 1�.3، در %���+ ��� �& ،�Q)  ��\2� م�%
ده و �وا�, [Xرات �� *�د&�ه   و او ��. �5�Xر ا(,= �3ت  ���د، (���2ن �5

ز%T  �� او �وا�¥ دو(��%� دا&�� و �Qv �وا��ت ا(�T5، (���2ن او را �� 
,VH«. 

  :%�5+ دOL.ا، B>�� آ5.ه ا(, در ��,

 »�%�GVغ ا5 ،.L.L T5 در د���ر (���2ن �= دا(��ن ا�� . ��G, ای ا(, 
(Xرۀ َ%�� آ5.ه آ�ری او از (���2ن �� �Q) +c25 ��\2� n%�W در  5غ و ���م

...  «  

��\ِ2�َ :.E<ا�� 

  :%�5+ دOL.ا B>�� %�&�� ا(, و %�# در ��رۀ �2\�� در ��,

5=n ��د �� ��Eز و ��� �وی آ�رد و �... «  � ،Q5��� ���2ن) � .L.L +2�)و
=� آ��Vب  ��� T��Lه &. و ا�H (, ��د%.، �� د$�ت او  از و�Wد �2\�� آ�

و او وارد &� (�Q &. و �TL�c& �� ��\2  �� `.ای ��u%� ا���ن آ�رد%.
V,  آن. $1�R از وی ا(�\�Qل =دH  T%ه (���2ن او را �� ز�H ... +c25 م�%

='�1،  ؛(�Q در اد�ّ��ت �Vر(T و $'�T ا(, ا�5ّ در $�. $��� و %�# در 3آن 
�B در $�.  %�م �2\�� %��5.ه V\¥ $>�ان �Q) +c25 ذ= &.ه ا(, و آن

 »...=>.  ���c, از آ5.ن وی �� %#د (���2ن %T5 TّQ $��� آ5.ه، [>��

=��ب    ۀ��ر %����Xری در$ّ_�ر ) ا�ّ_� 5>_�(در � �Q) +c25 و .L.L ،���2ن)

 ا(�T5 و [���B TO>�� آ5.ه ا(,�)�d] n�=   : ا(�س آ��ت 3آن در (Xرۀ %�� و 
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  15سفينة عرفان  ـ  دفتر    �ٰاعليغوغا از آثار قلم  لوحمروري بر    

H~ر (���2ن � د��ر ��� ا��Vد و �ای آ(��P (©�ه در 54#اری %sول « ��زی، 
�5دV ل �Wد و . ا=  (T%���2 ��د، آن ��ز �'واز �=� ����L �5زم ('  .L.L

در &�(��ن (Tc� �� �Q از ا�>�ی W>� `�د، ��ز `Xرد و ��eت �2\�� را 
�5د V م�S�)از وی ا T5��] �� ...T].ّ5 از �* ،.L.L  ردX5 و ,�H ز��

dH, $��ب (���2ن واt3 &. و �ای آن : =� از $��ب وی �Wن �.ر �د، �� او 
��\2� T%ز ،,�S% دم، &�ی د�.م آ��دان و �= %�م،  �Bن در د��ر (�Q �'واز 

=>. و `.او%. �L+ ا(�Qب ���, و &�=, �� وی  �W ز%.T5 TH در آن
(�... ا�زا%T دا&�� ا(, � P$�Q]ا�5ّ او و اT5 ب��Vآ P  و `.ای .<<=

T�% را �%�u� .<�)� .�5�% ،M}�5د [� آV ای %�&, �� �2\�� و آن  (���2ن
,dH  : %��5 را �� L.L. داد و u<و �ـ �cVو �� (�ی ا���ن ا Q� را �S3ر ��ا

T5 ــ�B �= دH  (�Q رV, و %��5 را � =>�ر ��XH . ��\2>. و ��ز �& �� ،.L.L
�� ��د و ��c5ب را . �, در ��ت &.اcV>. و او از ا=  n2v ان �25 را)

�� در�Hه (���2ن ... *� از ا(���ره، TS�W را �� ر(��, . �� ا���ن %��د
(��دV .و آن ,�Hه (���2ن ��ز�Hدر �� ،.L.L  ضده ��د، �� $= �2S5 �Bم 

�� `.5, (���2ن ر(�.%.، آن �!ت ... و �Bن ر(�eن �2\�� ... ر(�%�. 
�= �5د V : 

ّ
eا���ن آ�ر%. وا �%�u� ای.` �� �=  .��Xu� P$�Q]2\�� و ا� ��

.& .Lان `�ا�. �5 �.ان {�ب آ�1 و &�� *�ی �5 %.ا��. و =�Xر[�ن �
�2\�� �� . ر(�eن، %#د �2\�� &.%. و =�dّ�, ��ل را �� $ض ر(�%�.%.

�T =� در ا��ال (���2ن ���. د�.، �� `.5, (���2ن ر(�. و �� `.ای &
�%�u�  ح آ�رد�c% +��Q� و در .�sH� T%ا���ن آ�رد و (���2ن او را �� ز...«  

 

  »ای =�)f، از )>- H- 36ر آ«. ۶

��(�E5 �� ،�W)Mز، 5اد از  ا��در ( G%از �وح ا ���<= �ن ا(, �� Xvر $��م و ر5# و 

، [� )(�E [�(و 5\��د از . �4�4ی د���P ا(, �� Xvر `��ص از �وح `�د
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  15سفينة عرفان  ـ  دفتر    �ٰاعليغوغا از آثار قلم  لوحمروري بر    

T5 .<��5 ؛ی ا(,آدT5 و W��ن �5ّد V : از ،Pن، ای �وح �4�4ی د����G%ای �وح ا
THو آ��د T%�Gd% ی�Lز%.ان آ�5ل و ا��5ل و آ��و T<S� ی�<$ .Q��=  و �L

Tu�Gوا�  �� �] �H  P�� و ا%\_�ع Tu�)و وار THد%��ی �.ر آ، و ره آزاد ���L و $�

��Vن و &>�(�$ �%��L �=  r�Xر ا��T در 5[e�� +Q و واeی <�ۀ و�Wد `�د �R5 �

دی و �� �Wن و دل `.5,H  #m�V ،,)ز�5ن ا ��=�  H#ار او &�ی، ��Lن ا  �%�H
�� ��V, و �� 5\�م �Lر �5 #�s$ از ز%.ان M)�� ،�#ی �5s$ و ���5%'واV .<2�

�%m.5آ �.  

T5 �%�<c5 ��2ت= ت ���ءا�، در !� .<��5V:  

=� و از «   �وح، �c�� �d3 و �Bن ��Lی $�� �� �Lای 3.س �'واز G* ای
  ».%u� �d~ر و �� %�d ر���%T در V!�ی 3.س �ّ��%T ���رام

T5 #�% ��5>. وV:  

�� �PO و از ��d% �Q `�د را آزاد « �Lای �>.ۀ �5، از �>. �25 `�د را ر
 %T<�Q و uو3, را د� ��=� ا ا �� ،ا�� ز�5ن را =�، و3, را 4>��, &�

T���% #HL.«  
        

  �H�'۳۷ �H ۵۰ه 39ۀ دا)�Eن =�)f در �Hرات، )`* 3Weا�< ا%� اب 

T5 ,)دو ���� P%اG* �از ا�� �و، آ%�ن �� او . دا&, �S\�ب، ��(M را از (�

T5 �&د%. ر� .,dH ادران � �� M)��=� : ��زی،  H~&�� در `�اب د�.م   n&
د%.%��Hه آ��Vب و �5ه و ��زده (��ره، = 5ا (E.ه  . =�>+ آ%�ن ����  ا�� �U�5ع �

ده ��د%. . ���sVود=  ��v�] ادران��زی، ��(M �� د%�Qل �ادران �� �����ن رV, و �

.<�c� او را �= .,dH =� . `�ن %'��c2� ،1�s او را در TL�B ��>.ا��1: �¶���   T�3و
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  15سفينة عرفان  ـ  دفتر    �ٰاعليغوغا از آثار قلم  لوحمروري بر    

� �Bه از آب [�T و ��(M آ5.، ر`�P را در آ�رد%. و او را در TL�B ا%.ا`�>.، ا5ّ 
�5 T��` .T5 ��د �� �= ���دا . رV,، از راه ر(�. در ا�� �u<Lم، 2V�3+ ا(��$���2ن 

,dH �~ا ��(M را �� [�Eّر  ؛�����.، او را �� ا�� ا(��$���2ن �d'و&�1: �� �ادران 

 �� T%��.5,G��  س او را �� `�ن �#ی آ��4>. و %#د *.ر�Q� و`�>. و'V ه*�رۀ %\

د%. و او، ر`, `�د را *�ره� ,G�% M)��د و ��ز�Lی ���Gر �� (�گ = [�Eّر . *�ره 
$�ن �5 و (دار ا�Vاج V +Wر `�ا�d�v�V �� د%. و� ��(M را �� �5 ،T%��.5

�5: ۵۱و  ۳۰، آ��ت ��(M ۀ�5`�ذ از 3آن (Xر: در $ف ا(�T5(`�ّ{+ او  #�s$ (

ف $'�T و ا(�T5 در(زن �d�v�Vر . V'و`�>.$ :�O�
َ
��(M &. و ��ر�L   دل) ُز� +�`��

 ��ر %V,، [� آن�� M)�� Tد و�= V, و  اr��ر $�� H =� ��زی 5�W+ او را 

ده=  �L5+ `�د را ر�W M)��د، ا�5ّ = ار c] ؛`�ا(�+ `�د را ,O�'u� او P�� از .

V �=  .S��=  ,dH او �� P%ر �� `�%� آ5.، ز�d�v� : R%�5 (�ء �� T%اQ$ �4م
��(M را �� او %��ن داد و �d�v�Vر، ��(M را �� ز%.ان ا%.ا`, �Lادو . دا&, و ��

 ��'V و�H  ,dL ،ه�H�% �= =>�ر %�ی ا���Gده  =� در  $�ن `�ا�T د�. V ،,&~H ل�)

4 ز&,، {Xر {Xرت � `�شe و�H  ,dL �©) آ5.ه و.%.�S2� را ��ت آ% .
 Pا `�ا%. [� `�ا�V ن را �� د���ر���c� ان وHدو�W +�L دۀ��)V ن�$V ،5.ادان��

.<���% �QS] ا�5ّ ؛را L.%.%�5 #W�$ �� .م، ر�u<L ��m,dHدر ا $�ن V �� ��3ن�) �� :

 دو L در ز%.ان TQ& ،1ه ��د�.& t3وا n!4 ردX5 ،زان�Qّ` ���=� �5 و �  T�3و
ا%T `�اب`�ا�T د�.�Q$ T%ا�W ،n& دای آنV د 1 و=  �QS] ی �5 را�L . �5 ا��

.& ��O1 و او �� دار آ����H د ��ز�` ����� +��� �� . M)��$�ن، XVرًا د(�Xر داد V

,dH ��<B ،ن�$V اب�` �QS] در M)���Hو V'��، : را از ز%.ان آ�رد%. و   ,dL
4، dL, (�لe و�H  ,dL ا(, و T%اواV ل�) ,dL T_�3 . ،ن�$V ،�* زان
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  15سفينة عرفان  ـ  دفتر    �ٰاعليغوغا از آثار قلم  لوحمروري بر    

 T%ای او �� ز=�L>�ن �5ی را %�# � د و %�# د`� �Tc از = =�رۀ `�د   ��L را M)��

T) ،در آن ز�5ن M)��V, و H د�� ���).  

  �
ّ
دن 24= ی &. و در ا�� 5ّ.ت، ��(M �� ا%�Qر ©) T%اواV ل�) ,dL ،ری��

ا ر(�.V T_�3 ل�) ,dL دا`, وdH,در ا�� وS� ،,3\�ب . � ان `�د G* �� :

�
ّ
ای `'�. 24� �5 �� .��'� ..%.& �5 TLب را�\S� G* ب،  ؛*�، ده�\S� �5ّا

(��دd% اه آ%�ن�L را M)�� T<] ادر� ،��5��<� . M)��ده �ادر �� �5 آ5.%. و 
,du% ی#�B Tرا &>�`,، و� ��آ% .�B�= ��H.ۀ `�د  آ%�ن از *.ر و �ادر   و �ادر ]

د%.=  ,Q�} .),dH B ��dH>�ن:  ا%�Eم، ��(M �� آ%�ن  �Lی `�د  �B &�� در 

��=��B {�دق Tc� ،.��GL از &�� در ا � را �Q'�. و �ادر 
ّ
  �W ���%. و &�� 24]

اه ������.�L د را�` ..<�dH ا را ��ز W�5 و .<��H *� از . (©�، %� �ادر، %#د *.ر ��ز 

ان  آنG* �� ب�\S� ،.& اری [��م.�'` +
ّ
24 �=,dH : اری.�'` �

ّ
د���ره �'��. و 24

.�� �>����5 را %�dH :T�% ،1�'Q>. ؛%��H1 ا�<= � `'�.اری 
ّ
24 . [�ا%�1 از ��=�5 1

ادر �5دری � ،M)���S\�ب، (ا%�Eم ر��U, داد و �ادران %#د ��(M آ5.%. و 

=��G. `�د را 1L د�.  د(�Xر داد r�% �� M)�� U و .<<=  � �
ّ
�>ً� �Lی آ%�ن را از 24

=��W �Bم %\ه ادر � +G�= ��5 3ار دL>. ای ��(M را 1L در ��<� T<S� ،] . �©)
1H &.ن �Wم %\ه =>>. و  �� د%�Qل آ%�ن �وا%� &�%. و �U�5ع  ای را 5_ح 

�G�= .<���% �E�GW ی آ%�ن را�L .ه آ5. و �Wم %\r�% �B�= ادر � +G�=   ای را در ]
د و = 3ار داد=� `�دش H~ارده ��د، ��.ا  P%رد ('زX5 آ%�ن . او را �� M)�� ،�©)

,dH :ه=� �Wم %\  TG= ���5%. و &��  T5 �W ای 5ا �دا&��، �4م �5 ��&. و در ا

T5 ن ��ز�S<= د�. �� H .,dH  M)�����دا، ��  : ��5��<� ���5 را *.ر ��ی ا(, و ا

1�Lا�O% او را u1، د��'Q% اه�L او را Hی او ا(, و ا�� G* .ی . د��W �� اا�>� 5
، �� u% T5�4�.ارG* �� %��ا%G, از ��ز�H %��دن  در ا��. اuد� M)�� �= �W ��د 
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د و `�د را �� = ��G�'H آ�4ز  =>. و �� {.ای �2>.،  �\�\, ��ل، `�دداری 
.�%�)�<& P%ادرا ز%.ه ��دن . �Q` ر &.%. و�©GLی *.ر&�ن ر�) �� �

ّ
ادران، �� 24�

'%�5V و M)�� �� Tu�L ،ی.<B او داد%. و *� از �� وا�� او را در ('ز�5 ��5

د�.%.H  �·= =>�Sن �� �5 آ5.%. و ر�� ا5�3, اcV>.%. و ����ر و  . �S\�ب از 

dH, و در �5 �� `�ک   TH.%ود ز�.� Tu��) در (ّ� {. و ده M)��ا%�Eم، )

ده &.©).  

�L ��dH %�&�� در ��رۀ ز���O و $�� او �� ��(M، دا(��ن  �LS& 2+  ا%. و�W ا%. و از

,G<آن ا� :  

��(M &. و ��(M �4م او ��د، ز%�ن �5، ز���O را « ,Qّ�5 �Bن ز���O ا(�

T5 ,5�5 و P%�4م `�د &.ه ا(, ('ز ,Qّ�5 ا ز���O ا(�B �= �Bن . %��د%. 
=� *� از آن  ,dH  M)��د و �� = =�  ز���O ا�� ��>�.، ز%�ن �sر�Hن �5 را د$�ت 

ا4, ���>.، [� �ای &��G د(, آ%�ن وارد �2E5 &زV ردن 4~اX` و %�ن از �

=� ز%�ن �5�5 ��(M را ��Q>>. و د(, از 5�5, �دار%.5\��دش آن ��د  ،u .
=�ردی در د(,  =.ام [%® و   L ،.%.�2 &. و ز%�ن او را د�E5 وارد M)���Bن 

=� �� �Wی [%®، د  .%.& M)��(, `�د را �'�.%. و دا&�>.، B>�ن ��W ��5ل 

='�V :»1'��د �آ�رد%.  �ٌ25َ 
ّ

eا إ~L ًا ِان��(M، �� ا�� ��Wل و : (5!��ن. »L �5~ا ��
&�+ آ(��%T %��ا%. ��دV #W ���Q�ات، ج دّوم، ص .) (�U��5۱۰۱۸ M���] ،

3آن) ($Q.ا����. ا&اق `��ری، M)��/ ۳۱( 

���G2Hن، ��ب $�� و �Wا%T، ا&�ره ��  از (S.ی، (�O دو ��, � ای &�از در )

��dH ا(,  �=   :ا�� دا(��ن دارد 

<�dH  �5 n�$ �= ـــ=�ش آ%�ن ــــ���, ای د���Gن �.�.%    .ــ ــ ـ ـــ   .یـــ
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R% در ®%ــ�ی [ ـــــــــ[ـ� �ــ� Wـــــ تــ    Tد(, �ـ Q` %.�'� �Lـــ ـــ ــــ ـــ ــ ـــ   .یـ
  

 §V�� و#�% �O) ��  :در ا�� زB �<�5>�� آ�رده ا(, &�'

  'ون آرد، ز���O راـــ=� $�� از �دۀ $��, �    �1ـدا%G ،دا&, ��(M =� اsVون ��ز ��G �5 از آن
  

 

  » ای Y.5Q، از ��ر �`: LM6ر و �G &6ران ! � وارد �9«. ۷

ّ�ء: ر��V و t�W آن ،��ر ،ر ��, �� S5>�ی دو(,`��2، د ِ̀ , �� S5>�ی. َا
َّ
2 ُ̀ : و 

T�)دو ، T%��'�5 1 ا(,و�Lات ا�!� n\� �= در 3آن، . ر3�V, آ5.ه ا(, 

 ا�«: �� آ5.ه ا(,X)۱۲۵ <Bرۀ %�Gء، آ�+ 
َ

~Oَ
َ
��2ً  َو اّ[ َ̀  1َ�Lاو : (5!��ن» ا�

.�sH� P�X` ,)1 را دو�Lا B>�� �� او در $ف ا(�1L ،T5. `.او%.، ا�
=�ش ��ده  ا�ّ��� و `��2 `��2  %�'ود �� }�S5 ه و.& n\ّ25 ��2` 1�Lاا� و ا�

  ).و �3م و `P�X `�د را �� `.ای ��u%� `�ا%.ه ا(,

 1�Lا=� �S. از آن �� َا�ا�Lم �)�5م &.، �T<S *.ر ( ,$��W: َاب رام(ا�  T��$ ر.*

 ��.ا�P، ��ب (���Gر d)۱۷ ، ۵و  ۴آ��ت .(.W�5 و T%�� و ر ویm +d��v 1�R$ ��

T<� د و��� �vا�M ا$اب ��د �=��ب 5\ّ.س(» .ا(��$�� و (�   )�5�3س 

 ��.ا�P، ��ب دوازد1L، آ��ت d) ،راتX] آ5.ه ا(, ۲و  ۱در ��<B:  

»,dH از و�e, `�د و از P�X` .��5 و از `�%+ *.ر `�د : و `.او%.، �� َا�ام 
=� �� [� %��ن د1L ��'ون &�  T<�51 ��.ا =>1 و . �� (�ی ز�R$ T�5ّو از [� ا

  ».[� ر ا �=, د1L و %�م [� را �sرگ (�زم و [� �=, `�اTL ��د
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=2.ه در ��� [�l�U آن  ا�ر در �& 1�Lا5اد از زاد�Hه ا� ،�=  ��اق $ب (ا�ّ>�'$
T%�<= (') ،م ����� ('ز��5 و 5\��د از ارض �5$�د�% �= =>�Sن ا(,  ز��5 

  .G2V_�� ��ده ا(,

ت !�T5 ��<B ب ا�\�ن��= ��5>. ���ءا�، در V :  

و ���W ،.Sل `M�= ��2 %\�ب %��د و L 12$.ٰی 5[td &. و ا�L ارض «

�5دV د$�ت Tٰ\] رX% �� را . .G� #W ،�5دV ,���% در ����Q5 �B L
.��OQ% T2}�� ،,2d4 و [���d آن �!ت �5�Xر . <�ی %���رد و �4

�% �v5\.ار ا$.ا ا�� �B �= ر �G. و ا$اض اV'و`�� =� %� �د%. [� آنا(, 
�Bپ (» .و �S. از ���c, %�ر، آن (اج ا��T را از �2. ا`اج %��د%. ؛&.

  )۶آ���ن، ص 

 ��<B �2�W 1 از�Lا=��ب �d5و�Uت، در ��رۀ �!ت ا� ت $Q.ا�Q��ء در !�

T5 .��5V :  

ت ا�ا1�L در ��� %�'�� از �� `�%.ان �V�4 از و�.ا%ّ�, ا��ّ�� ... «!�
د= , و دو�, `Tٰ�ّ� P�X `�%.ان `�د 

ّ
25 �� ,d��O5 و ,V�� .

ّ
��] .

�5دV دًا و��.ًا 5\�و5, �� �3م �3یV + ا���ن را رّد %��د و�آ� t��W . و
�S� ،,�5ّ.، در %���, 2R5... ا�� d��O5, و 5\�و5,، (�� و آ(�ن %� 

TV ج &. و��` �vض ا$.ا از وّS] 1 از &ّ.ت�Lاا��\�\�،  �!ت ا�
 T3�� ی از اودد و ا<H  t�3 و t23 �] .%اج �2. %��دت ا�ا1�L را ا`!�

=� ارض 5\ّ.س ا(,، آ5.%. . %��%. ت ا�ا1�L، �� ا�� {��dت !� ...
���Uت، ا(�س ا$.ام و ات را ا$.ای �!EL ��ل 5\�. ا�� ا(,، ا

د%.�& .TV ���5ف �5'وم و از �\�ق �5>�ع  و �vاز و NO& Hا��\�\�، ا
دد و�� *�د&�ه ��&.، ��5 &�دH �2مR5 ,�W L 1 . و از�Lات ا�!� Tو�
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�5د و `.ا ا�� 4'�, را $ّ#ت  3.م <�Qت �>��د و `�رقV ,5�\�)ده ا�Sا�
د [� [�(�� و�.ا%ّ�, %��د = =� &�B ،��Q� NO 3.ر[T ا(, ... ا�.ّ�� 

1L ،یW��5 1L د و=  ��)�] T%ا.%�` ��<B  د و��% ��)�] T�
ّ
25 ��<B

1L  �5دV ®��'] T����S] ��<B... « ) 2>. ۱۰و  ۹صL پ�B(  

�5ن داد آ[�s� Tرگ اV'و`�� و او را « :دOL.ا B>�� آ5.ه ا(, +%�5 در ��,V ،ود'�%

 ��_G2V و ی �� �5d) ،1�Lا او �د و (�م &. و ا�� P]و آ .%.<cVا P]در آ
دۀ =  �<� �QS= �H, و `�%+  ��ن `X5�5 P�Xر  ِ̀  �� Tu��) ,G�� ده و در {. و=

 `�د ا(��$�� �� �وا�, 2G5. او(,G* دن= ��� `.ای [Tٰ��S، �� ا�ا1�L 3'��ن 

�5د و آنV ای ا5 `.ای T5 و �� ا(�� �� �وا�, ���د را ا5Wا �� �= دا`,،  �Hه �

,�H  X5�5ر G* ی�W �� ی.<d)�H  lذ� �� . ��&~Hدر Tu��) د��dL او در {. و
  » .ا(,

  :=� [�l�U آن

fا�. �Lا�5ن %�'ود و اcV>.ن ا�V �� ��`و'Vا P]رات، در ��رۀ آX] 1 `��2 در آن در

�dH  T<O),)آ��ت  ؛� %�.ه ا ،��Q%رۀ اX) ،آن�.ون �دن %�م  ۶۹و  ۶۸ا�5ّ در 3

ُ=>�V 1�ُِ$2ِ�َ� «: %�'ود، B>�� آ5.ه ا(, �3ُُه و اْ%ُ�'وا آِ�َ�1cُ�َ إن  ّ23ُ>� �� %�ُر . ���3ا َ�ِ
 1َ�Lاَ�دًا و َ(�Tٰ2$ �ً5 ا� T%�=ُ. «5!��ن) :.<�dH : زا%�. و `.ا��ن `�د راXG� او را

ت و �%T5 Hا .�Lری د�� .�Lم د�E%ری ا�=  .�L1. `�ا��dH  �5 : � ،P]ای آ

د &) 1�LاH#%. ��ش � و �Tا�   .)آ(�n و 

 §V�� و �� ('ودۀ:  

G<5 ن�W در �= P] آ ��ـــ�� رّب ا ـ دی �    ,ــ=  �=  `��2ـ(د =�، زان (�ن   
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 ��u%+ `�د را ا(��، �� �وا�, ���د در [Xرات  .بG* ،1�Lادن ا�=  T%��'3 ع�U�5
 ��.ا�P ��ب d)۲۲  ت، آ��ت�Vّ�} رۀX) �Gd] ���2 درG5 ,و ا(��$��، �� �وا�

  .آ5.ه ا(, ۹۹[�  ۱۱۱

=2.ه : %�'ود« ا%.،  %�&��. �L آ��O�5 ا(, =� ز%.TH او �� ا�GV%�) ����(�\n *�د&�ه 

�5%'وای �وی ز��5 . %�>�س و 5دی ��د د�� و &�Eع%�م او V �5ن واو را 3�

T5 داده ,QG% را �� او ���� �L  ا%.، �� Xvری =� ����، 5ّ.ت دا%�G>. و �>�ی &�
T5 ده . &. ز��5 %�'ود `�ا%.ه�� }�S5 او �� Q���� 1�Lا=� ا�  ,�W ود از آن'�%

ت ا(,، در دا(��ن�& T5�)ی ا�L�Gd] و �L اوان داردV.« )��S5 T)ر�V �<LV(  

»�cG5 �=  ��اش  �XH>.، %�'ود �� �Lای �'واز �� آ(��ن و �� �u<W .�3.ن �� `.ا

T5 �L  T%�3�V +&�H را در آ(��ن �5د [� {>.و�G� T3`�>. و � B��ر d� ،,&ا.<*
 %�#هL ) د%. و �=  ��QS] ر %�#ه��B ،ای، *�ره آن .<�Oآ�� ,&�H ر. ای��B �©) 

.<�G� وق.<} T%���] +&�H (>+ [�# �'واز � B��ر H  �=%�'ود، در {>.وق . =

,&�H ردنX` ای�L �� ن�G== د%. و {>.وق و  %�G, و = �L �� (�ی ��e �'واز 
=��ن %��د و �� . %�'ود را �� آ(��ن �د%.  +2B ی در�] ،.& %�'ود، �Bن �� �Lا �

c� را T%��)ای آ.` �= د =  �Lا�ج آ(��ن رT� آ(��ن و  �. و `�د، `.ای n�3ر

 %�'ود را �� `�ن آ��د%. و �� ز��5 . ز��5 &�د�] �= �5د V ن را�u�&V Tٰ��S] �ّ�
 TQ�3ر �� در `.اuای آ(��ن را =��� ا(, و د�.` �= اcV>.%. و %�'ود *>.ا&, 

 �ّ�، در ا�ج  4'�ر و 3.رت،  *��. %.ارد�.\] ��  P= �L رد وXO� ش راای #�5 (

  )%�5+ دOL.ا ��,(» .د=

اف `�د  .tU�5 �L ��5ره: �Vران«vی ا�Lا�} �� �=  td]و آن د&�T ا(, 5
 &�د �ا�) ...T2$  t_3 د&, را ��ا��2�E، ا�ا1�L `��2 و �S\�ب و ��(M، ا



 

61 

 

  15سفينة عرفان  ـ  دفتر    �ٰاعليغوغا از آثار قلم  لوحمروري بر    

�XH>. و در   �.ود G2V_�� ا(,، اراW TU>�ب � �= %��د%. و W#ء &���T را 
=� ا�ا1�L و ا( �Lی `�د $#�, ا`���ر �G3 ���L, ا(, d) از T!S� ق در��

 از %#د ا�ا1�L ��'ون  ا�5ّ د&, �Vران، B>�ن. =د%.W�L �=  T�3ر ا(,، در وX=~5 �=

�V ,&را%.ه &.ه، در دT<� د و= =� از  �� %�# �S. از آنmا(ا ران (�c%, ا`���ر 

د�.%. H و داود %�# �.�� د&, *>�ه ... (�>� W.ا&.ه ��د%.، �� د&, �Vران دا`� 

=��ب 5\ّ.س(» ...�د    ) �5�3س 

»�d% ر�% :PLت و `�ا��& P]س  آ�L ٰی و�L t��] �= �Lی %�d% ،T%�Gd ا�5ّره 

�%�H  دارد و آن �� آن، �� uد� Tu%دم ر L ،ن ����23ن�B در آ�. و ا ا(, و uی د�

.<=  .<G*�% ی ز&, و�Lر�= ، �وح ا%T%�G را �� ا$��Qر . ا%�Gن را وادار �� uد� �QS] ��
.<�XH B>��  ۵۳=� در 3آن، (Xرۀ ��(M، آ�+  B>�ن. Q24+ ���ا%ّ�,، %�d ا�5ّره 

�ِء «: آ5.ه ا(, ُGّ���ِ �5ّرٌة
َ َ
´ �َd  ا�ّ>َ

َ
ا%�u#%.ۀ او(, �: (5!��ن. »ِاّن� ،T5آد �d% �

  .)(�ی �.ی و ز&��cری

 ا%Xv �� T%�G )`��2( ،ر ا�� ���ن �!ت ���ءا���ری، دL ا(, از ���<= ر ر5# و 
=� ���. از آ[�d% P ا�5ّره و  $��م و از `�د �4�4ی د���P ا(, �� Xvر `��ص 

PLا�` T5 �2S& دم L �= و او را از L.ف و 5\��د ز%.  �Lی %T%�Gd `�د 

T\�\� اش T5 او(,، آزاده دارد، � ��ز #W �B L و از .%��V ن�W رد و در راه `.ا~u
دد و (ا%�Eم �� �5�Lن �Vران $�� و 5� و 3ب `.او%.ی H  t_\<5 و وار(�� و

=� ا�ا1�L `��2، �� `�ا(, `.ا از &ارۀ آ[P (��# و $>�د  وارد &�د، ��Lن  �%�H
�� ��V, و زاد�Hه و ('ز��5 %��=�ن `��Lا&, و �� %�'ود و ��'وان او ر~u� د را

.<cVن، ر�� ا5�3, ا�S<=  T<S� ارد و در ('ز��5 �5$�د~H و  ؛د&, �Vران 3.م 

ا%�Eم، آن) PLن از `�ا�<B  .د�H �Lی `�د H~&, و [1�2G `�ا(�� و ارادۀ `.ا 
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�%�u� G* ،ت ا���ن `�د �� او�Q>�5ن او و اV ایWای ا=���GLن �د [�  =� � اش را �� 

=  T%��'3 PLدر را.<.  

��2` 1�Lا ��.ا�P، ��ب ��G, و دّوم، در ��رۀ : �U�5ع T%��'3 ا�d) ،راتX] در

 ،.<= =� �V �%�u'ز%.ش را در راه او 3'��ن   ��2` 1�Lا�5ن `.ا �� ا�V Tu%�uB

  :B>�� آ5.ه ا(,

» ...,dH  `�د را ... ای ا�ا1�L، : `.ا، ا�ا1�L را ا���5ن =ده، �.و G* ا=>�ن
��  او را دو(, G] +%�u� �= T5, و �X5 ��5دار و �� زداری، �T<S ا(�� را �
 �Tc ا �'و و او را در آن� �Wه�= =� �� [� %��ن T5 ز   ���L 1Lد  T%��'3 ای�

 . (�`�>u� T~رانd% غ `�د را ���را(, و دوeا ،��)�`� 1�Lا��5.ادان، ا�

 `P�X، ا(�� �دا&�� و �L#م �ای 3G* �� ان `�د را'��%T<�`�) T از %�=
 ,V�5ده ��د، رV ا او را.` �=  T%�c5 وا%� &. و �� (�ی آن� ��Gc& ... ،�*

=�رد   `�د ا(�� %��د و آ[P و G* � ،��VH ا�ا�L 1�L#م T<�`�) T%��'3 را 
T5 1L �� دو L و ,VH و ا(�� *.ر `�د، ا�ا1�L را . ر�V>. را �� د(, `�د 

,dH ده، =   ا�>�... ای *.ر، : `_�ب ّ� �c
ٰ
ۀ T%��'3 آ[P و �L#م، �

,dH 1�Lا �5، `.ا، �ّۀ T%��'3 را �ای `�د 5��E= : ��ّ(,؟ ا�G* ای
 ,`�) .L�5ده ��د، ر(�.%.، ... `�اV ا �.و.` �=  T%�c5 ن �.ان�B

 `�د، ا(�� را  ا�ا1�L در آنG* د و��1 %L l�~5 �W را �>� %��د و �L#م را �
H  l�~5 =�رد  ،و ا�ا1�L. ~ا&,�e�� ��Gی �L#م � ده، = د(, `�د را دراز 

.���% lرا ذ� P�X` G* �] ,VH &�+ `.او%. از آ(��ن وی را . را V ،در ��ل

,dH  دراز �c5 و �.و ��L ... ای ا�ا1�L، : %.ا در داد و G* د(, `�د را �
T5 از `.ا �] �=  1�G%ن داgا =� ا�� ،�c5 ن�B T) ��u%+ `�د را ا [G* �= ز

T�&ده، د�. =� ا�>� . �5 د��� %.ا= �Hه، ا�ا���B 1�Lن `�د را �2>.  آن 
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��Vر &.ه TB�3 در $\n وی در ���� �� &�خH  P��L . و ,V1 ر�Lا*� ا�
��V، آنH H~را%�.  X3چ را   T<�`�) T%��'3 ای `�د �G* را در $�ض... «  

T5 ��<B از ا��اح Tc� در �ت ���ءا!� .<��5V :  

»Q$ ��U�� .)٤(lذ�� �� ،)٥( .& ,V�� 1��$ در  �Gم [� ���، ا���و از آن 

.L�& P5�\5 �ّ2$ =��W�5 nده �� ذ=ش %��v و � �� و �` . L و �5 در
 �� L ،.<��u%(��د�1 و =ّ� از �u%��'3ه دو(,، ز%.ه �V Tذ��� ،T5�\5
ا=��2 ���ت را را��uن �� =��ل &�ق و ا&���ق %��ر 3.وم �Q�5ب ا�c5ن 

  )٢١٦، ص m�5٧.ۀ آ(��%T، ج (» .%��د%.

 در ��ر�ح �& �� ،n�]�c5 از Tc� ء در��Qا�.Q$ تدن � ۀ�!=  T%��'3 ت!

T5 ��<B .��5 ا�اV ،��2` 1�L'ز%. `P�X راV: 

=Xر �!ت `�L ... ،��2ا�، ای 5>�دی ����ن، « 5\��د از ذ�l و T%��'3 در 
�#ی 5\�م V.ا ��د، %� 5اد T���ّ3 و `�ن� . T%�S5 ا.V   V.ا(, و (ّّ) ��ا

T� ن ،�ّ. و &��ر دارد�W ٰی و�L و �d% ا4, ازV ،�2�W از  ��Q) در T%��V
و از X�5 ،�2�Wّ�, و V>�ی دا%� و r�Xر در . ا� L.ٰی و ا%\_�ع از �5(�ی

 و <� �� t��W &��نE& .TV  هE& ای آن.V ا��\�\�، آن دا%�، `�د را
 E& د، آن��% T&��5 L�r nG� �� �%دا Hا ا�و آن &�خ و آن %��ده، �

  �و از 2�W. �ّ�# و�Wد [�ّ\� %���.<� و آن �رق و آن &�V�c در ّ) T<S5
=� %\_+ �\�\, �� t��W &��ن و آ<�ر و ا��cم و ا�SVل در  V.ا، ا�� ا(, 

ددH  و �5��د و $��ن L�r ��sW و T
ّ
2=  L�R5 . از ¿�d�G5 ،س�d% T<S�

ق از ا%�ار او��G5 ،ا�3ت او &�%. و �23ب5ا[n . ا& nG� �� ا.V ّ) ��و ا
 ا&ا3ّ��، �5��د L�R5 و ��ّX2$ ت�%�<�=  �\�\�T از �\��� 5\ّ.(� و L در

ددH  lUو وا . �� �ّ= =ّ�، V.ا���ن (��Q ا��T و  =ّ�، ذ���GL l>. و 
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 t��W �c2� ،.<دو ذ��� L ��S�)ا، ا(�� و ا~�� ،.<�V��& ��$ ه�u%��'3
T�ن ا��H.<� . از T5�\5 ��=� از ��ازم %�Eم [���. ا(,و ا  ,G]�5�\5 . و از

H~&��، در 5\�م [���.، ا(���S و ا(�� �1c �� و�Wد دار%.، $>�ان   ��ا
�# ا(,�W یuد� � �� L .1L ا(�� ا(, و B>��،  و ا�5ّ در [Xرات، ذ=

 دوL ،��S�)ا و . در ا��د�¤ �!ت ر(�ل %�# ذ= ا(�� GL, و ذ=
%��ده �� �nG ا{_�ح �3م، �Bن در ا��G و ا�Vاه ا�� $Q.، ذ= ا(���S را 

�3ن ذ= ا(���S ا(,V �Lی  ؛ا�Qّن، ا���� ��U در ,Q)�<5 ����~ا �� ا
د =  ,� eد Tٰ2$5\�م ا$ّ# ا ��=� �� ا(���S �5(�5>.، �� ا  �� L را T�ا�

ت $Q.ا�Q��ء، ج (» …!� n�]�c5۳۲۹ � ۳۳۰، ص ٢(  
  

٨ .» Y]
6�3ی و 6& ��ن و دل، �H در ا=- ^5]� اّ��م *% �
3Q *[' ��ر %*اG*وزی و 

o=�[� YP ?��3
  ».ا=- ا)� y]* و��د. �Iف 

��5اد از  در ا ،�W)�2, اّ��مr(ءا��ت ��5دۀ �!V �� �� ،ا��اح uدر د� �اّ��م ( 

ا&�ره �� ز�5ن �V>� و �GVد، $���ن و ���vن، ��ان و ا%\�ب  )&.اد

هv�O5  �5'زا �= ���ٰ� ازل و �Lاداران او �� [.��® در د�ون S5�W+ ا%�u#ی ا(, 

د%. و (ا%�Eم، در ادر%� �� ا�ج آن ر(�%�.%.=  �* � T��� د��<�X% . و 5\��د از)�H( ،
=>��� از ��S5ق �\�\T و �Q�5ب �و��%T<S� T `�د �!ت ���ءا� ا(,  ر5# و 

�H %��دن(و XR<5ر از  �W ��(Hن و دل �vف 5.�>+  =QS+ 5\��د و ، �� �Wن و دل  د 

دن ا(,= ، �� . =�ی �Q�5ب �T<S در�Hه آن �!ت �vاف uد� �O) ��
ت ���ءا� و r�Xر او ا���ن آ�ردن و در �ا� او ( [1�2G و رV �U'ود آ�ردن و در !�
 ,�2r و Tc���] ر درX% ن�G� و ��G� � 1c�5 ,�ّL �= راه `.5, �� او و ا5 او 

اuو`�� و �� د�'Vاّ��م، ا TH.%راه، از ���ت و ز ��ن �و&>��O� T.ن و (ا%�Eم از ا

��V ا(,H  �E��% و �> ،T%�V ن��W ��  .در ا
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ن T%�V، از r�Xر آد��5ن را �� $>�ان ��Q2 ،)$�&� و ��S5ق(�!ت ���ءا� در ��ح 
�% �H  Pو و ��.ا� �H  r�Xر ا��T در ا�� د�ر و ز�5ن، آ�R5 T<S� ی�<S5 +�dc&

T5 Q`��  +�G��� P<= دار و = (�ز%. و در ��رۀ Tu%�uB راه و �وش &����G و &��ۀ 

��  : دL>. (�ن *>. و ا%.�ز T5 آ%�ن، �.

»�H  +�L �=  ��dc& T2H ،T3�� 2#ارH �L %#دش �Bن `�ر  ای ��Q2ن T%�V، در 
T� ل %#دش��W L�W و&�. و از . 5\.ار و'G� و&�. و از دل'O� ن�W از �*

 �H =� &��. �� ��(��ن و{�ل در آ��. و از   .�&�c� �] وان �>�&�. و از�
T� T� و از �\�ی .��XQ� ��5ل Q} 1 `�ش�G% ���ی �وال، �ّ�� �'�. و از ا

» .%��n %��%�. �+ 3.س �و��%S5mT� T>�ی �X�% �V�4. و از ا�� را
)B  ا��اح �$��E5 ص ،  ) ۳۳۵ - �۶پ �5

 Tّت و�=��ب  ��ری، �! �V Tu%�uB>� و �GVد و  ۀ، در ��ر)3ن �.�t(ا5ا� در 

T5 ��<B ا داران او�L ن �5'زا ���ٰ� ازل و���v ��5. $���ن وV:  

» ,G�� 5ّ.ت �=  T]��_� ت و��'U از T�ا� ۶((>� �5ادX<L �ًVز، ا5(  �ًS����5
=� از دا`� د�Bر �V>� و   ��V��% T}�` ،وارد آ5.ه ��د P).ّ\5 �c�L �

=� ا(�س و ار=�ن آن را &.�.ًا �� ز�#�� در آ�رد د�. H  T��R$ ا%\�ب . L
���GW t��3و .<B)۷( ن�W دت��از & ��ّU�5 ت %\_+  و ��ادثH.از �!

ان و 5~��+�ٰی  )۸(او�Tٰ و (�ء�3. �� ���ت &�ه اQ= +S��� ۹(و(  ����R$
1L ،د��H ه رخ �_` +S3آن وا n3�S�5 �=  Tٰ�ل ا3.س ا���W .�SQ] ��<B

ت دو (��+ آن S2v, ر���ن �� {��dت EL Tٰ�ّ� ،Tٰ2$ا �v�5 از
 �� �>�Gd<� �Gd، دارای ا<ات و $�اn3 &.�.ۀ 5�ّ�� ��ده، L ،د(��ن=

t5 ��L ،ذ�� T�% ره راX=~5 راتXّ_] ت وe�ّ�] از �� ��ان و  [�ان �� ا��
ده و و�.ت = �vا�� =� W +S5�W.�.ا�\��م را در ارض (ّ  T2`ا%\�ب دا

T5 .�.�] ن�S��] ��� در T\��$ ف�c& د�Eد، ���3  ا{2ّ�+ آن را �� ا���%



 

66 

 

  15سفينة عرفان  ـ  دفتر    �ٰاعليغوغا از آثار قلم  لوحمروري بر    

,G%, دا�ج . ��3س و ���5�E� و T<�&از د n]ا5 �� �= ا�� �GVد و $>�د 
v��'O)دای ا��� و از `��%, ].�.& Q���� 1ّ$ ��Wا�� �� ,QG% T

م& l�G5 ت!� t�<& ،M)��ان �S\�ب در �ّ� G* ر��Vو از ر ]#�u%ا  ]
�%����r ����L �� ,QG% ����3 +25�S5 و از   و از ا$��ل V'ز%. %�ح، Xd<5ر[]

TQ2}ُ ادرانف �5'زا ���ٰ�، �Tc از �v ۱۰(��ده، از(  �=  �ت ���ءا!�
.m�3)۱۱( T5 دهV �#ب ���ن &�H , و �.وث آن nW�5 اّ[�Oذ &.، {Xرت 

=� �<5��Q5 Td% �� Tرک �� د��ر ��S.ه &.  د�. H [�����[T از n%�W ا$.ا 
H~ا&,  T3�� �. و 5ّ.ت 1�% 3ن، ا<ات %�5_�2ب `�د را در 5\ّ.رات ا5ا

ا�� $���ن و ���vن و ����S و ��ان &.�. را، ��Wل ا3.س ا��Tٰ در ا��اح 
�5ده�5(�م ) اّ��م &.اد(5\ّ.(� �� V در آن  و �5{�ف �=  T5��ّا%.؛ ا

)Q=ب ا�E� ( د�. وH ق `)Q=ا ��V (,V� )۱۲(ا�� �V>+ د��Lء. [�ّ\� *~
ف، د&�>�ن `��ج ا5ا� از ز5�5.اران �25 و �ؤ(�ی اد��ن  )۱۳({ّ��v �� از

را `�>�د و XGWر %��د و ���%+ W.�.ی �� د(, آ%�ن داد [� ��Gن �� 3.ح و 
�����H. M> )۱۴(ذّم s] �� ۱۵(و(  ،uف د�v ا�>. و ازH  �=b�2ا  و [�\�

,S�'& ��% ب و �'���ن و %�ما� را در  دو(��ن �!ت ر���ن را 5!_
�cّ� ،ب4 ��Qّ�5 و ��'r�% ر�R%ن . دار (�`, ا��L از �=  .G� و .\� ��ا

3+ اّ��م اّو�ّ�+ ا5�3, �!ت ���ءا� در ��.اد آ�4ز و (©� در ا< 3ّ�ۀ `ّ� 
��Q) ,S2vن و ا���ی S5�W+ ��5ّ�, و �5#�#ل ���ن، �� Xvر 3ّ�5, 

، E5ّ.دًا %����ن و در (>�� �Q3 از ا$�ن )ارض (ّ (`��5ش &.ه ��د، در 
�Wت و &ّ.ت وا{� &.، �� در.ّ� +Wدر T��<5 �� T�ا� ���ای  T5��$ آ

 nQ) �=)Q=ع ا#V (��Gc& و د�. و �� Xvر �G�5س، و�Wد ا3.س را ��H 
 ادوار  %��د و �_��� و ���5 آن در (��R% �=  وارد آ�رد �vا �c�L ای �

, ا{T2 ا�� %�dق و &\�ق، [�'��cت و . ���ت �Q5رک د�.ه %�.ه ��د
ّ
2$

 �5ّ�. ا{d��T% ��دّ��G5 ���)و(�اس `ّ>�س. د �� `�ف  )۱۶(ا� �=
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�د�.، در اH ل و ادر%� وارد�Q5�)ا �� ��'W��5 �� رک�Q5 ی�Uم، �� ر�u<L �
 و c5 ,���% �� �3ا ��3م %��د و t��Wء�Lای) ۱۷(د�� �] .& ¤Qّ��5(۱۸( 

ازد و =�ر ��Eج و �S5%.ت  d��O5, را ��W ��2$لVا � 1R$eه ا3.م Wّ� ذ=

=�%�دا۳۳۱ � 3۳ن �.��G3 ،t, دّوم، ص (. »را �� ( �ّ. =��ل ر(�%.   )، �Bپ 

  : =� [�l�U آن

fازل    .ا� oٰ.T� زا*.
  .�� �PO دّوم ر�Wع &�د :

و در آ<�ر ) (�5ی(�ده، در آ<�ر �!ت ���ءا� ��  %�م :)ّ.3 
Tّ]3 اU`+��4 .ب

 Tّت و�!�  �� �2�W از �در  ،او در ا{d��ن. %��5.ه &.ه ا(,) ل `�Q¤د�Wّ(ا5ا
��G��&�% ر��Vوش و ر� v�` �� �5ّاش،  5.ر(+ {.ر �� [���� ا&���ل دا&,، ا

='�� &. و در آن &� ر��   TLی، را.<B د�. و *� ازH 25#م �� [ک [���� 

ت �� �����ن در ز5ۀ ا�L ���ن در آ5.&�S5 TQ2v و  او در �Wه. ا5�3, اcV>. و در ا<
 R% د، ��5 و �5%>.ی %.ا&, و از�<$ �� ,QG% و���5 ��د و'V و ,G* #�% ا`�ق

T5 .G� ر&� و ،�ت ���ءا!� .���� . T%��<* ،�5'زا ���ٰ� در ��.اد �=  T5�u<L

T5 TH.%ز �d` 1 و درL �� ،د='�� (�=� ��د،  = =� در   T%��d}�5ّ�. ا .�ّ) T�)د
د%.= ت ���ءا� d��O5, و د&�>T آ�4ز !� �� �ً\d�ّ5 .�O5 و T<�&د ���d, و و ا

�� و �S5%.ت و �V>� و �GVد در ��.اد 1L (��#هXW ����� و ,V�� �5ن ادا�<B  ز��

د�. و در ا(��%�Qل و ادر%� و (ا%�Eم در $�cّ �� ا�ج `�د ر(�.H  .اsVون 

 ،Tٰ2$دت 123 ا��& �� ،T%��d}و [�'�� و و(�(� و ا�4ای (ّ�. �5ّ�. ا ��X�] ��
ت ��ب `!� ���د و T<��%�W T$.ّ5 و و{��, �5'زا ���ٰ� ازل �� آ=  ,%��

د�. و �Tٰ�ّ �� د$�ی R5��Q5 #�% ,�ّ'درت ����.H . از �=  T%��d}�5ّ�. ا .�ّ)

`�ا%.ه &.ه ��د، �� �u<Lم [�SQ. ) &�.ای ���ن((�ی �5'زا ���ٰ� ازل از ز5ۀ 
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اه ��د و در آن�L ن�H.&.�SQ] وsW �cّ$ �� �ت ���ءا!� 1L #�% �W  �<�V �� ن�<B
ا%�Eم در (�ل B��رم ��ود ��  و �GVد و د&�>T و ��Eج `�د ادا�5 داد [� آن) �=

در W'��ن [���v و ا3.ام `�د(ا%� و ) م۱۸۷۱(ق .ـ T<S� �cّ$۱۲۸۸ L در (�ل 

1L ر او و�E<L�% و ��G��&�% دار= =� از ر��Vر و   از �����mن d% ,dL +%داO��%  د(��ن

Tآن. (��3 ر(�. اش �� (��ه آ5.ه ��د%.، �� از� l�U�] �= :آن =� در 3آن  �>� �  �B
ت  )(�5ی(آ5.ه ا(,، » X)» �ٰvرۀ !� ,Q�4 م�u<L در �= =TG ا(,  %�م 

=�ه Xvر، از �ر و ��Xر ا(اTٰ)�5 و ��دن ا m +��)�Hو در  �ّ��>�E$ِ ( ,`�G� T(���2ن 

ا `�ا%.�� �) ���ه(و آ%�ن را �� �Wی V دت آن�Q$ و P�)  ا�5ّ. d) ،راتX] در
 ��&�% �� �ّ� +��)�H `'�ج، ��ب (T و دّوم، ��Lون، �ادر �!ت Tٰ)�5 را، (�ز%.ۀ 

  .)ا(,

>�ج ا%��+Y، .ج
َ
� *d[XWe ;ّ!: ��5اد ا����n  در ا ،�W)P]ی ) *.ر ���%+ آ��$

 #ّSا�.Q$ P5�% �=  ا(�م ا(, Q5��� اّم ٰی P%د و ز��  �� n\ّ25 ���W
 bُـ

َ
���ّ�َ  n_َ�َا�)#�Lم P=(ا Lا�` ،=� �S.ًا (  ����S5 ن، *.ر��d)�� ی�d2` +2G2)

د�.H =�>� $Q.ا�Sّ#ٰی و اّم . ا�5ی   دو از د&�>�ن �XEج و L ،���W  ,O)[Xز و (

Q5ا(�م ��د%. [� آن��� : �W =� در 3آن، (Xرۀ G5.، در ��رۀ آ%�ن B>�� آ5.ه ا(, 
, َ�.ا« َQّ]َ  َnّ]َ َو nٍ�َ

َ
� T5 َا� �ُ<ْ$َ Tٰ<4ْ

َ
ُ� ��5ٰ أ

ُ
َو . �َ�nٍ  %�رًا ذاَت nَGَ=َ . �ْ�َ)َ2 Tٰ و �5ٰ �

ـbَ ا�َ�َ_nِ ا5ْ 
َ
=�ر ��د دو د(, ا����n و `�( و  `�( و ���ن: (5!��ن» .ََاُ[ُ� َ�ّ���

=� �� د(, آ�رده ��د، �ای او ��V.ه و  �5ل و دارا�� و آن. =�ر ��د، `�د او ���ن �B را 
و ز%P، . �ر `�اL. ا��Vد �� �ودی در آ[�T اV'و`�� و &�2Sاو، . (�دی %.ا&,

  .) =P ا�� آ[P اV'و`�� ا(, �L#م

 �=  .%��% ��dH�%)��Wا(�م �� $�'���) ا�� Q5��� �= ��Lم،   در ا{�، �\TQ ا(, 

او از د&�>�ن ((n\ّ25 . ,O �� ا��ا��1c از $��2ی د�رۀ 2L�Wّ�, داده ا(,
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s4وۀ �.ر، %S5 �<W ���GO'وف ��5ن ��2G5%�ن و  ا(�م و ر(�ل ا=م ��ده و در
�5=�ن  ,Gc& �� �= ت EL ن در (�ل دّوم��d)ا�� Tu�)د�5=�ن �� (

.& ���= د و =  ,=& ،.�5�E%�3ل ���5ی در �5>�ی. ا ��:  

& ��W�� و.� P5�% 1cـــــ��ا�� ــای ��G ا�L از �G. %� ا�L &    .ـــ ــــ   .ـ
        

ده، �Tc از دوازده ��ارّی �!ت l�G5 ا(,  %�م :=�Q4I.��� =+�دای ا)�* .د�

T) ��V *�ر ۲۶=� �ا� 5>.ر�Wت ا%Tٰ�ّ5 ��E، ��ب H =�>+  ه��  ه از �ؤ(�ی \%

د= ���د، �� آن �!ت `��%, ����. و او را [1�2G آ%�ن .  

ادران �� ��(M ا(, [� آن :ر�EGر �*ان �@�cب    .Fـ � +<�= =�  ا&�ره �� ر&� و   �W
Pم �� �3. %���د��E%اد%. و (= =��� او را   �<Lه ا%.ا`�>. و آ�B او را در ،

5گ او را �ای *.ر&�ن، �S\�ب��اP<L را �� `�ن �#ی آ��4>. و ` Q  �= آ�رد%. 

ح آن در �S��_5 1�& PO+ ا�� ��ح آ5.ه ا(,&.  

ا� آ��ت 3آن در (Xرۀ �Lد، �V : Tc'ز%. %�حا$��ل     .و � ،T5�)و [�ا��) ا �)�d] در
T5 �5ن `.ا ('��زV از Q���� ان %�حG* ای آ5.ن ��  ازز%. و *>. و ا%.�ز *.رش را �

T�% T��= د�~* .��=�م ا�5اج آب از ا و �� . &�د �Lی �V�vن � آ5.ه، 4ق T5 �و، در 

��G2Hن =��ب    :S) +�dH.ی در 

G�<� ح �� �.ان�% G*1 &    ,ــــــH  P]�ّQ% ـــ`�%.ان ـــ ــــ   .ــ
    

 T��=  و Q���� 1، در دا(��ن %�ح�dL ب &�1 و�� ،Pا�.�� d) ،راتX] ا�5ّ، در

 �= ��dH %�.ه و �Tٰ�ّ %�&�� ا(,   T<O) ره�� ��(�`�� او و � آ5.ن �V�vن، در ا

=��T (�ار &.%. و از �V�vن   %�ح �� G* �) L.%د  .�Wن (��1 �.ر �
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 ��.ا�P، ��ب B��رم، : ����L �� ,QG% ����3 +25�S5 .زd) ،راتX] ت�W5>.ر ا��
 ،����3 �� �m�3��5دّو ،����L آدم و �ّ�ا ��د و G* ���GO% آ%�ن G* . ر�c��=  ،����3

=��#ار `�د، L.��. ��د و XB ����L*�ن آ�ردۀ V از  ��زی ����3 از #�% ����L ای و

,GO% T5 .%ای `.او� ،T%��'3 .�3 �� ی.<d)�H  ،P�X` +
ّ
2H از . �%. زاد�Hن 

T5 را ا�ج ����L T%��'3 +�.L ،.%3!�، `.او T5 . و�����3 را  % T%��'3 +�.L �5ّد، ا�~*
<5T�% رXR دارد .T5 ��u��` ����3 ،و� ��&�د و B>.ی �S. در �����ن  از ا

T5 م�EL ����L �� �%اu&�`� T5 ��3 �� د و او را=� در . ر(�%. �  .%��% ��dH�%

��dH ا�� دا(��ن، %�م ����L و ����3 �ده  ۳۵[�  ۳۰آ��ت  ،3آن، (Xرۀ m�5.ه در ��ز 

  . %�.ه ا(,

د(, و %��Hار و د&�ار ��ز�Lی (O :اّ��م 39اد .حd5 :.�.& ( ،اددر ا�� ���ن، 5

T%�5 �5'زا ���ٰ� ازل و �Lاداران او(, د�ران ����نV�% و T<c& .        

'& در آن  .ط  4
P*د�3 و ) 8>�ب ا'd*(اّ�� Y}G (�G*=L ا'Q)*d*ق  �cّTH:  �� ا&�ره

=� در ادر%� ، �S ،زT%�5 ا(, Q=ا ��V دا&�� &. و� ��>��V T و �ده از �وی �\�
ت ���ءا� و ��'وان ا���ن و اّد$�ی �5'زا ���ٰ� ازل و !� W.ا�� ��5ن ا5

,V�=��ل [�ّ\� *~   .�Lاداران او �� [��م و 

5اد، &� ادر%� ا(, :ارض )*ّ  .ی . ّ�=] ��=>�%T و در &��ل T�'4  +در �PO ا��*�

ا� ) ادر%�(و ) (ّ (=�،  [�l�U آن. =��5�2ی &� ا(��%�Qل ١٦٠و � ،.Eب ا��G� ��
: ـL+  ۵۰: ن+  ۲۰۰: ر+  ۴: د+  ۱: و ا�M ۲۶۰=  ۲۰۰: ر+  ۶۰: س) (۲۶۰(ا(, �� $.د 

۵  =۲۶۰(  

'd*    .ک اس و و��, ا(, ،��1 ،[س یV#ع در ��, �� �G: �<S5ع اL.  
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َو َ�ْ�َم ُ�ْ>TVِ (ُdَ ا�X�ِّر dَVَِ#َع B :» TVِ �ْ5َ>�� آ5.ه ا(, ٨٧ +%��، آ� ۀدر 3آن، (Xر
 �َ�' ِ̀  َاَ[ْ�ُه دا

ٌ
�ّ=ُ  5َْ� &�َء اُ� َو 

ّ
eْرِض ِا

َ
eا TVِ �ْ5َ اِت َو�� َGّ5!��ن» .ا�) : �= و ��زی 

 =� در آ(��نL ر د�5.ه &�د، وX} در  TG=  #W ،,GL ��5در ز �=  �=  L و �L

اL ،.Lا `�ا.  ̀ 3آن،  +[�W.) ((�ن &�د و و �u�Lن `�=�Gرا%� �� %#د او آ�>.=�

TL��5` ��  )���ءا�ّ.

T5�)ف ا( ،در $Q=ع ا#V ( =� `.او%. �ا� =>��, از ��ز ر(��`�# و 5��3, ا(, 
س و و��, آن ��ز د�ر و  +آ�] T<S� ع#V از .Lا�O� �= =� را   L ،آنX=~5ره در 3

=>�ر (�زد�.  

 ،�( ۀدر �Tc از ا��اح، در ��ر�!ت ���ءاQ=ع ا#V (T5 ��<B .��5V :  

» ِ5ْ
َ
�Vِن 5َْ�ِِق ا´Sِ�ِ �1ُcُ اُ َ�ّ�َ ْ̀ ��ا ِ��� اَVِْن ا

َ
.ان، أ

ْ
2Qُا� TVِ �2مRَء ا���Qّا� ��ٰ

 nُ�ِِ�ّیُ ا���\َ
ْ
 5َْ� &�َء اُ� ا�

ّ
eِا َ�َQَ

ْ
َ~ ا� َ̀ َ

ِ~ی أ
َّ
 ا�ِQ=

َ
eِع ا#َdَ

ْ
َو َ$1ْcُ�َ�َ 5َِ� ا�

�  ) �B ،۱۷۰پ آ���ن، ص ٢ر��� ��O5م، ج (» .ا�َ\ِ.

=� `.او%.  د�.ه در 5.ن و د��ر، &�د و G5'�ر ��&�. از ا�� ای ا��Qّی (�1: (5!��ن
5د�5ن را، ��  �=  Q=ع ا#V ه و از.�sH�5ق ا5ش � ��&�� را �ای $�Vن و &>�(�

��V، ��5ن و Hه و [�ا%� `�ا(�� ��&.، در ��B او%. 5\�.ر و.` �= TG=  #W

  .)�d�5ظ دا&�� ا(,

  

٩ .» ْ��
َ
G 

ً
واVَِ� ا��cdِء َ!- َ�َ]ِ- ا���Gِء إذا ُ]ِ� ا�َ]@َ��ی Eَ�ِِ>3َ َر

ُ
K -
َ ْ� راTَVـَ� ا�]@��4 ِ

 cُا� ;
َ
5

َ
K -
ّم ا�	��ِب ِ

ُ

	���6َو Hَ	�َن ِ
َ- ا�]4G -َ.(3ّc ا ِ�ّTَ��6ِ و . 3ْرة !45 ��ِح ا�ِ@ّ�ة

'���ا َک و  R�
 *ِ
dِ@�َک 4G ا ّ�َHَ -َ=Lِ
َّ
4 ا�

َ
�ح  ا�Eّ	d.ُ* !5.َ� َو َ!5

ّ
ِ��.َ- 4G ا�5T[ُا� -َ
ِ

 
ً

��Aرا. «  
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�� �و��%T را از : (5!��ن�\� T<S� T%�S5 ا=>�ن، ای �4�4ی $��، ��ی `�ش
�Lا=��2ت ا��T، ا(����م %�� [� ��ی ��  T<S� ی�<S5 ی�L  ی `�ش �\� و�L

���T و در اّم  =��ب T�GL  12$ را از ��� وT<S� �V د��ر ��ر و�Vدار د�  T<S� ب��cا�

د�ود و (�م �5 � [� ��د و � . ز 123 3.رت � ��ح $ّ#ت از ز5ۀ *�=�ن %�&�� آ��ا��T ا

T5 را ��'وی �] ,�e�5 =� در ا5  T%�G=  ��&�% ن�c�% ۀ%���>. و در ا�� ��ح، از ز5

  .)ا%. &.ه

�G5 ا(,،  در �ا���Oم ��ح �4�4، ا&�رۀ �!ت ���ءا� �� ����>+ دو �U�5ع �

  :�� ا(��Sره و �E5ز

fع     .ا��U�5 +<����)�Lا���u�H ) ا(�>��ق ��ی �� =� �� دا(��ن �S\�ب و 

T5 ح آن �� [���d در  V'ز%. د�Q>.ش ��(M و �ادران ��Gد او �& �= دد H
��dH آ5. ا� ��5ن ادب �Vر(T و $'�T، از %1R و %�،  ��PO &�1 ا�� 5\�ل �

ا�L او را %#د *.ر&�ن �S\�ب �د%.، او *� از �� ،M)��ادران � �=  T5�u<L

  (�لQ` �� و �H ��(M از ز%.ه ��دن او آ �Lا�� �� ا(�>��ق ��ی ��X) از ،�L
=� از ، �� (�دن ��ا�L او � دو د�.ه، ��>��� `�د را uد�. و از (�ی د�H  ری��G�

ای  و ز%.TH [�زه H'�� و زاری از د(, داده ��د، د���ره ��ز ��V, و (ا%�Eم از ���ت

د�.H V�� +�dH§؛ �`Xردار   ��:  

M)����G2Hن، XO5 14ر  =>�Sن، XO5 14ر               ���u�H ��ز آ�. ��    =Q2+ ا�#ان &�د ��زی 

1H ��G2Hن، ��ب =ده V'ز%.ش،  (S.ی %�# در را�_� �� �S\�ب و  =��ب  ��(M، در 

  :B>�� آ�رده ا(,) ا`�ق د�����ن(

1H (�. از آن � Tc� %ز'V دهـــــــ= ــــ ــــــ ـــ ـ ــ د    .ـ` �� �H ـــ>5=� ای �و&ــ�  ـــ ـــ ـ ــ ـ ــ ـــــ ـــ ــــ   .ـ

ــــ ـــ ــ�ی ��ا�L &>�ــ ــــز �5ش � ــــ    ـــــ.یـــــ �. ــــــــــBـا در Bــ�ه =>P%�S ـ% ـــــ ــ ـ ــ ـــــ   .یــ
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G%��W قــــــــــــــــ�ـdu, ا��ال �5 �ـ ـــ  دم %��%G    ,ــــuـ�.ا و د�* Tـــد5ـ ـــ ـــــــ ــــــــــ ــ   ,ـــــ

H�ـــ ـــ ــــــ ـــ T �ــ ــــ�vرم ا$ـTٰ2 %ـ��>�ـ ـــ ـــ1ــــــ ـــــــT �ـ *�, *�ی `�د %H�<�Q�    ـــ ـــ ــــــــــــــــ   1ـ

Hـ��%ا� T��� در Pد��ـ� ـــ ــــــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــــ( د(, از دو 1��$ ���V%    .یـــ ـــ ــــــ ــــ ــ   .یـــ
  

 ) �وا�l �\� از ��� و�U�5 +<����)�Vع     .بuد� �O) �� دی )��د ���(و�� T<S� ،

§V�� +�dH   :      =� از (�ی ��� �Xزد؛ و �� 

�S5 .ــــــ[� ا� ��=# `�ک درشXر ��د ا  �%�`    LT5 ی ر���ن�� �� �d%   ���زد ��د � 

»T5 �5.ه�% ��� T�'$ ریX��W رX�=  U�� ا(,  ���، =� در ��ل TcB�= &�د، =�Xر 
�Q& T�'4 ب�<W در  =>�ر د���ی ا�� �� د���ی (خ و *���O, آن &� ۀ $'���Gن، �sW

. �25ک (S5 �Q'وف و ا�� ('ز��5، از 3ن P�� 1�dL از ��5د �$ T<S��S<} . ا(,
د�.ه ا(,H ۀ  ['�� 5>_\� در &�Q ���، `�ش آب و �Lا['�� و � �5 .,�ّS�W�Xر �sW

%\� از (» .$'���Gن ا(, و در ز�5ن �5 ��� ��\$ ،1�.3�Xر `�ّص و $�ّم ��ده ا(,

.E<و  ا�� ��S5 T)ر�V �<LV (  

��dH ا(,  ���<) 1�c� :  

دد در �.`��ن �� $\�� ا%.ر ���  آ��Vب          ا{T2 ز  (>�  ��  [�  =� ���. �L (�لH  �S�  
  

 آ�رده�Oا��ا� .�S)ا%. و %�# از �3ل &�) ا�� :  

 در ��>B Tـ� Hــ� <5 Pــ�� T<5 ــ� ــــــــ ــ  ��ــP 5>ــ�B T �ـT    TـــH <�� در T<5ــــ ـــ   Tـ

ــــ[ـ� � �ـ5 ـــ ــ�>ــ� B>�%ــ1 ای % ـــ�uر � ــــ ــ =� �5 [�ام �� [� T  <5               ـــــــ ــــ`�د در 24_1    Tـــ
  

ا، ��� را &� و د��ر %�# �� Xvر $�ّم  [�l�U آنS& ره، اد�� و�S�)و ا ��Q�] �� �=
��dH .%ا .�� ا=م ا&�ره (، )l �\� از ��� و�m�Vوا(�U�5 ،�Wع  در اQ5��� ¤�.� ��

T%=�  %�&��. از ا�L ��� ا(, در ��رۀ ا��� 3 =� ا��� 3%T، از *�ر(���ن [���Sن  ا%. 
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ت e�5ی 5ّ�\��ن ز%.ه ��د، �� د�.ار �!ت !� ,V�` ر، [� ز�5نX��5 � �<�
د©) 1L وی، در ,�ّX<S5 ��$ �� ا�� =��ل راد و 5c% �&1 �و�B ،1��$ .�ّ) .

=�، وT�3 ا��� 3%T از ا$�م %Qّ�ت  ت �5ّ�. در `�{+ ���c, ا�� ا(, !�

T� ،,V�� ع�vّا �cّ5 �5، ا���ن آ�رد و ���م�= �Lی و�Vداری از  �V{�2 و �� ا`�ص 

T5 �cّ5 د ��� �� (�ی��)V .T5 ��� د�5%� �و �� (�ی�& ،Q5��� �= د  B>�� ��د =
T5 �5د وV :T5 ��� n%�W '��ن را از�م �5 ��ی `.ای 5�<& :» �َdَ%َ .ُWِ

َ َ
e T%ِّا

 5ِ ��ٰ� َو �� �وا�, .) ���1�G% 1 ر��, از T5 ��� n%�W: (5!��ن. »� Qَ3ِِ� ا�َ�َ��ا�ّ

uا�َ�َ��«: د� nِ%ِ�W �5ِ �ِ�ٰ� ّ��ی `.او%. ��O>.ه و : (5!��ن ».ِاّ%T َاَ&1ُّ راmَِ�ـbَ ا�َ

T5 '��ن را از (�ی ��� ا(����م�1 5<=(.  

د و �� درک {�Q, آن �c% ت ر(�ل را ادراک!� T%�H.%ا���، ز �Vّ�5 ت!

 ت T2$ ��د و ����!� �� �� ّdِ}ِ �<W ب وارد &. و در�_ّ` �� �$ د�. و �u%

=� وی در ���L وا�S3، �� (�ل  �۳۷ آ%>.  L١٩(.=��� &.) م ۶۵۷( ق . ـ(  

=� ��5ن Tّ2$ �� ا�l�U�] �= :T آن n��v و �Lا دارا%P و  Tu<W ،��dّ}ِ �<W ��د 
V.ارا%P در (�ل v و ����S5۳۷ Lی �ود`�%+ . ـا%+ ��`�= ق در %���+ {��dّ، در 

ات ��� $اق و &�م، �وی داد و 5ّ.ت ��V .�5�E%ل ا�v �� و ده ��ز .} .

H~ا&�� &. و در %���U�5 �Eع   ,�ّ�c� ا%�Eم، �ای رtV ا`��ف �>� �)
 ,V�` از T2$ د�. وH  ّE<5 n��v Tا� �� Tّ2$ و ���ن ����S5 د�) �� ,�ّ�c�

=� در ا�� ��cّ�,، ا��  .%�V�` �� ����S5 .%��% ��dH, 5>��ب &. sS5ول و

 Tّ2$ 1c� ،یS&ا Tٰ)�5 Tا� �� ����S5 1c� و $�ص   .n��v ��د و $�

ات، ج دّوم، ص (W>�ب ا&اق `��ری در U��5 در ��رۀ  )۷۴۷و  ۷۴۶=��ب

  : ا��� 3%B ،T>�� آ�رده ا(,
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ا��� 3%T<�� T، از [����S ا(, و �� &ف �\�ی �!ت ر(�ل �5ّف «
=� ا���، ��  ت ر(�ل �� ا{��ب c5ّ'ر ���رت داد%. !� �c

ٰ
%�. و�

د=  .�L�3ت `�ا او 5دی `.ا�(, . 5.�>� `�اL. آ5. و &�� او را �5
T� �= و �Bن ا��� . دارد %���, ��5ٌرا���� را ��5م T5 ا(, و �5دری دارد 

5 ��,V�� �d& ضد%. و از آن 5= ض �ص ��Q5 ��د، �!ت ر(�ل د$�  .
د�. �\�ی S2v, ر(�ل=� در ��� ��د و ��  �� آنu% #m�V �ه در د�ران  ،ا`e��

 �� ا�Oّ_�ب، �� 5.�>� وارد &. و ا{��ب �$ ,V�` د و از= �3ت  را �5
د�. [���G�5 ��SبH .ی ر(�ل�\� �� �=  .<�GL T%�G=  ،��S��]  �ا

�3ت =د%. �c ا{��ب آن �!ت را �5
ٰ
��ری، $� در . %(�.%.، و�

.�&�= �5د �!ت ر(�ل، اT5 n24. ا��ام ا��� 3%��G� Tر V :" .ُWِ
َ َ
e T%ِّا

 ��ٰ���ـdَ%َ)bَ� ا�ّ َ  »."Qَ3ِ �5ِِ� ا�َ�َ��) ا�ّ

t%�3 ��23 ��د ا���، `�T2 $��. ��د، �� . و ا�� ���ن �Q5رک، ا&�ره �� ا��� 3%T ��د
=� از  ���B T5 �3.} ،,V را T5 و آن =�>� و *�ره ��د  داد و �P)�Q از �S_3ت 

�B�= T5 t�W �L دد%. .ا&�� و در =��B اذT5 P��ّا�dvل او را د��ا%� *>. ==. 

T5 ��<B دی#�ت $Q.ا�Q��ء در ��ح �� ا$#از آ��G� �3 $ّ_�ر !� .<��5V:  

ا� ا�e���G� �R��5 Tٰ $ّ_�ر $��2 ���ء W�3>�ب آ) ��(�Lا�e�Tٰ، ارض «
 �H و ��ی (>�Q، {. 3.م راه را : %���>._$ ،T�ه ا��Hای �>.ۀ در ،Tٰ��eا�L

�Vن &ق و 4ب $ _$ �c
ٰ
، و�Q<S5 را U�� ودی.S5 و ��5م .���% _ّS5
`�ش ر���ن، ��5م ر��ـbً $��1 را ���ض ���, �'�� %���. و ��ی 

�����S2�)٢٠( .��5V ،��َ�َا� nِ%�W �5ِ �ِ�ٰ� َ=>. و ِاّ%T َاdَ%َ .ُWَِ� ا�ّ  
ّ

. را �25~
=� ا�� %��dت ���ت  ا�� ��ش cV را �� ��5م �3���5ن  *� [� در PO�

د�Hن 5'�ر دTL و �� V!� و  �(�%T و ا�� %1��G �وحGVر را �� �23ب ا�'�
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=��W ,��<$ b�2ل  =� در $>�ان 3.م، B>�ن %�& دی H  ���c5ب �� [�  ا
ددH ,Q> د�Wو �V�3م %���1 و در د5:  

 دم {. L    1 %��رــ $��ــ=دی ای $ّ_�ر �L ار  )٢١(#ارـــ%�V+ ا(

��� ا�ّ_$ =ّ� $ّ_�ٍر %�  Tٰ2$ ء $��2 و��Q۲۲(»ع ع. وا�(  

T5 ��<B ره�� ��  : �XH. ���5ی %�# در ا

ـــ�را از � ـ�ی �ّ� آ%ـ� ���. �ـ ــــ��Bن %���. ��ی ���v را ز     �ــ ـــ ـــ 5  
ــــ�BOن %���. از د�Lن �B Td_�5    � �5ن �د ��ی از راه د�ر ــــــ ـــ   Xرــ

ـــ��ی %�� و �. � آ�    . ز 5ـ�ــــــ1L ��ــ��. ��ــ� *ــ�&�% ــ. �ـ   ء (��ـــ
 (ّ�م �5>�ی، ا���ت (                                                                                  �V۱۶۳[� ۱۶۱د (  

1L 4#%�ی ���<) ،T5 ��<B .ا�):  

3ن d_% از *�, آدم �] �=  .��� �Lن    ای �ــــدد �� &�د ��� 3H د=ُ   ��ا���Vی 
  

5اد از  ،e�� ,�� ن(در3 ��� ( P�� ح آن در& �= ��Lن ا��� 3%T<�� T ا(, 

,&~H.  

دا�5ّ، =ُ د �� (ّ�. ا��ا���Vی =ُ e�5%� در �5>�ی، 2W. اّول، در ���ن : در ��رۀ ��ا���Vی 

T5 ��<B ،ن �L�W ن ���. دا&, از��د *>�` T�G5 آ%� ��ل `�د و .�XH:  

د�ّ (ّ َا5ْ cُ
َ
� �<�ْGَ� �ًــ ـــــــ ـــ ـــــــــ ـ ــ ــــــــــــ ـــ ا�ّ�ً� �O    .انـ$ �<�ْQَ}ْـــراز َا ـــــــ ـــ ـــــــــ ـــ ــــــــ   �انــ

='�1 زT%�5، ج اّول، ص   M���] ،ی�<S5 �5>�ی t5�W ح=��ب & در &ح ، ۹۹۰در 

  : ا�� ��, B>�� آ5.ه ا(,

»T� دی= =�، &�u%�Qه  =�  راز ا�� n2_5 را درک  (�اد ��د�1، و�T ��5.ادان 
1��V�� ب=� آن ا&�ره ا(, . �`�(��1، `�د را دا%�ی �� ���ن $  T<O) ��
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T5 �Vدا%>. را از (ّ�. ا��ا�� .T� دی(�اد ��د و T�2$ +\��) ��L  او ا��.ا =
��~W از �* Tا%.ن و %�&��  %.ا&,، و��` � ،T%ری د�وX& ی و�<S5 ای

 .& ¥
ّ
2G5 ...,)ا ��دّ�ً� َو َا{Qَْ�ُ, َا�Gَ5ْ : "ا�5ّ، ا{� (�O او ا=ُ  ,ُ

دی �: (5!��ن". َ$'�ّ��ً = ���5 و 3�V. $12 ��دم و ��5.ادان %�H��ن  �u%�Q&Tه، 
1��H ه�B T�'$ ن��� ب. �U رتX} �� �O) ��ا���� در آ5.ه و $�V،  ا

=�M و &��د �� =�ر �ده ا%.  از آن e�5 �2�W%�، ا�� ��5 را در X5رد ا{��ب 

�� ا%\��T د�و%T و [�T��ّ �و�T �� د(, 'v د را از�` ,VS5 و P%دا �=
T5 �% ،.%آ�ر TRd� تeد�E5 از راه. «  

1 (>��� 4#%�ی، $�رف و &�$ %�5.ار  ۀا�>�، �� آ�ردن ا���[B T>. از ��3.�c�

ی، در EL 1�& ن=� دو ��, از آن در ��P %�&�� آ5.، ز3  ,R$�5 �5>+ *>. و

T5 م�E%ر(�%�1 5\�ل را �� ا:  

T� گ� TH5�%دان 5 ))٢٤ران�رخ �B $�ّ     ـ#نــــ%.اری، eف د����T 5ـ ٢٣((� �B ن�W ،اری.%cـ�  

T<ـ�� �B L ن %��ن�W  W T��� �B# `.ا آن �, ��د در�L #W    & 1Lا آن د�� ��د �Lـــ�c  

=� [� �� (>� ا{T2 ز آ��Vب�L ��� (ـ�ل دد در �.`ــ    . H  �Sــ��� ــ� $\�� ا%.ر �   ــ��ن �ــــ

=� [� � �5ه  .��� �L%دا �Q<* آب و `�ک � زــــ�    L�&ی را.  �ُ 
ّ
2�)۲۵( d= دد �� &��.ی را Hـــ�  

=� [� �� �5, *�1 از *�, �5  .��� �Lــ��ز دد �ـ    PــــH  �3  )۲۶(�ــــ� ِ���ری را ر(زاL.ی را `

�$LQv از �وی T=د�= =� [� ـ��  دد %t    �& �� �cـــــــ� ���. H  T���$$ی &�'�ـ�  O)ــــــــ�  

= 3ـن ـ.  دد ��     ای �ـــــــــــــــ%_dـ� از *ــ�, آدم � [ـ�L ��ـ�H د =ُ   ـنــــــــــــــــــــــ�د ��ــ� 3&�ـ�ا���Vی 

        �ـــــــــــ�� رUـ�ی دو(, ���ـ. �� �Lای `ــ���X          ,ــ�ــ� دو �2Q3 در ره [ــ���ــ. %ـــ��ان رV, را(

        

  :�F ��ددا�9

�Vن د�ج &.ه ا(,. ۱$ T���� PO� ��5 ��ح در.  

  ۲، آ�+  ۳ا%Tٰ�ّ5 ��E، ��ب .۲
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ه .۳�R� �5 رX�r �] ت ��ب  .ا� از ز�5ن &��دت �!

�� `�دم، `�دم 5اد،. ٤��<$ �� �=� در آ<�ر �!ت ���ءا =�&�%T ا(,  ا� و $Q.  آ�W �3ن 
 %��5.ه &.ه ا(,U�� . �3و �� %�م �5'زا آ .& �اه �!ت ���ءا�L او از اّ��م ��.اد �5زم و

د�.�Wن &�H =�[��O5 nص آن �!ت  *� از {�Sد �!ت . ت ��V, و در ادر%�، 
ق در � T5��$ �d�5����mن .ـ L �۱۳۱۴��ءا� [� *>® (�ل، آ&�cرا �B#ی %du, و�T در (�ل 

 ,dH  �O) ء��Qا�.Q$ ت!� ,d��O5 د، ر(�ً� و $2>ً� در�S} دu��) ,Q)�<5 �� �cّ$ در
ا&, و �� Vا � T<�&ق و د�d% 12$ اداران او �5ا%� و و�L و Q=3¿ ا�% ،T2$.�ّ�5 �5'زا

د�. و �� [P�.O اذ�Lن ا��Qب �دا`, و (ا%�Eم در (�ل H  ���E5۱۳۱۶Lـ . ��ق از ا

,G�  ��, `�دم، [���W) . M��ن ر`, ��<�ر، ج (ّ�م � gارا=��ب  ا( %\� �� ا`���ر از 

T%�5ز%.را �U�V (  

 (Xرۀ {��Vّت و �ا� [Xرات،  5اد، .٥�Gd] ���2 درG5 ,وا�� �� �= ا(��$�� �� ا(�� ا(, 
 Pا�.�� d))ن�<B ,&~H P�� ا ) =� از.` Tد، و��& T%��'3 در راه `.ا �= B>�ن 5\ّ'ر ��د 

.<=  T%��'3 ی او�W �� �] �5ن دادV 1 `��2 را�Lا(��د و ا�V را TB�3 �� .<d)�H  .  

۶ . �ًVادی  ��: �5ُuاز د� �* Tc� ،����� ،د���.  

۷ .���GW : 1ّ�5 ،1�R$ ،رگs�.  

٨ .���
ْ

=���ر T%�u�L، ��3 $�ّم : 5َ~ l�َ. =���ر، 
ْ

  )5~ا�t�W :l(=���ر�Hه، �u%��'3ه : 5~

٩ .�S��ْ�َ : ن�V�v ،د ��دH   )َ�وا�t�W :t([>. ��د، 

١٠ .TQ2}ُ ادرانادران *.ری : �� - )n2}ُ :,�* هءا(��Oان *�,، [��=  ، (  

١١. .m�3 :QLا، ر����.  

ه، [����، �3�Hن، (��ه: َد��Lء. ١٢�].        

ی (O, و &.�.: َ{ّ��ء. ١٣ �� ،.�.& ،,O).  

�� و `ده: 3َْ.ح و َذّم . ١٤XH  .� ،PL�c% و P%ی ('ز�H.  

١٥ .M��s] :دن، [�\��& #�B�% د ودن، `=  �B�=.  
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ّ>�س. ١٦ َ̀ =�ری، در ا�� ���ن،  (�ی �.ی و ز&, =>>.ۀ آدT5 �� &�_�ن و(�(�: َو(�اس 

5اد �5ّ�. ا{d��T% ا(,  

=�L ،T&��ری، $\�، درا�,: َد�Lء. ١٧�� ،�$.` ،n�'V ،�%�%.  

1 : ِ��اء  .١٨
َ
2$َ ،PVق، در�� ،1B�)t�W :��Xِ

ْ
  )َا�

  ��, %�5+ دOL.ا -L T2$'وی، 2W. (ّ�م  �Lی ��M���] ،§V د=� ���G 4#ل. ١٩

٢٠. ���ِ
َ
��S

ْ
2�ِ bً�َ�ْا(�م ا(,: َر Q5��� ،ادای W��%��ن و 5� P���O� �5`�ذ از . ر��, و

ِ���« :۱۰۷ +ا%��Qء، آ� ۀ3آن (Xر
َ
��S

ْ
2�ِ bً�َ�َْر 

ّ
eَک ِا�<

ْ
�T<S ای �5ّ�.، �5 [� را » َو 5ٰ� َاْرَ(2

(��دهd% ن��%��W ای� P���O� ر��, و v�` �� u5 1ا�.  

٢١ .X����% ری ، 5>_�$ّ_�ر  ,�� ،  ۴۴۵۶ا�ّ_�

 µ5۲۴۲`~ ا&�Sر در آ<�ر ���B .2W ،Tm��رم، [���M د=� و��. رأT�V، ص. ۲۲

٢٣ .T� T� ،TH� T� ،�� و د����T  %�ا\V ،T%�5�) و =>��� از (�ز و %�ا و (��5ن، زاد و : �گ((

=�Gت 23>.ران و د�����ن   ).[�&� و (���5، ا(�Qب و و(��� و آeت، �5�W و 

=�ن، [د(��ن، ���2 د��ان، �Wان: �رانَ$�ّ . ٢٤ e�B ،دان��زان، �cّ5ران، و $ّ��ری، د��ی،   5

=�W �2�� ،Tان e�B ،دی  .��زی، �cّ5ری 5

٢٥ .�
ّ
  .5�W+ %�، ردا، ��Qس، ��&�ک: 2�ُ

  .����Gن، v>�ب، ا�GVر: َرَ(�. ٢٦

 


