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 ا�� ���������، ���� آ����� را ��� �� در ��"!  �ا��  و � ��'  ۲۵دا�$# � ،!(�)
ای ��67ق و در  (�)! در )��س �23! ۳۶و/� .-,ا��، ر(�)+ *�د را �!  �ا�� 

 .">,  F6G�ی ��E?�� "! ��7رت Cـ�ب @�?رش را از ا(�6دش �>$,ه، ا�:غ ��
�-� IJK �6/ان �! را,<M ر�" "! ��23 � ا�6,ای   +G$� ن�<M ی �ود؛�Oر اّد?�Q

 ���?ر ا)@ ��R� �� دا��� !" �?ر را �:��UV� !2.�Wد و اM�T! *�ف از آن دارد @ ��R�
"-�ل ادب و ���, ����Gری آن "! ��ا�I در 3�ل ��Eّ ! �-��,، اّ�� در  M! را 

�� #�,�"��Y/ !� !6��Z� U?رش  "#2O ^G [�>Eّ\ ���,ه و �� ا]راق  ">,  �ّ,ت 
 آن را در "! ا�T  �ا�I را داد، �

ّ
`W #$R_ود آ]رد وا[ �) I2���� د و در��UV� ا�, او را�6

�� a��Oاّد ,ّ/ ,bرا ادا�! د I�?F6G  ود و_� I�?* ده، �! راه�"  ��ّ2  .ا(�س 

�?ر ا)�� ��ا ! ��@ ��R� \YW و c�( �� !M�Tاو ا \-O اب  ا���دد و  �T
I داده �� �?ر (dا[@ ��R� ن�G( �� !" ��:" "! ا�T �!   �ری �� ��د، اّ��  �Tدد 

"G�ت ر(�)+ را  ا�� (dا[ت �e)�f داده �-�  I�Y/ !" د�آن � �� 
ّ

�,، آ�� دال
�� �Oا,�ه از /�Yت ���ءاg را �" "! ��W�د �� دوش �,ا�+، ":��  �� ا�� «: ">, 

kGl<( �m�<�] �� ع,ّ �O ,`p /ّ,ک و [ اk�ّ� r`2�( ,Fُ) ذی . ا[��Gن [
Ctرۀ . (»6,ارا)�,رة و ا�-� ،��_O ���<y� در ) ۲۴"2-�ت !"  +Gb ن�Gدر /ّ, ا� ��آ
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����\ K +-RO_]رد�Tر و �W(�6دۀ او د(+ �! ا��E6ن �|�, و از او د)$\ و �,رک 
\� ا)F6G  ،!`�Gّ�ی او و ���� �ً6���6W /ّ~  ���2,؟ �� ا�� �Y/ ،!-bت ا2Oٰ� در د[

  :ا�, را در �|د .�/^ /ّ~ (6�ده

» �ٰ6ّ/\l3  #b ن��l.ی ا�b ...�� �bا�JK ��23 k� !"  ,<6lT  ک آ�, از�M
"! ��C��,-ّE ��م ��ده، �! د)$\ و ���bن  "�$� آن ارض را   #(�O و ,$ّ) \�Cِ

"�د "! �`, از W�ت ��/�م . ا)|ام  ی ا�� @�?ر ا(+ 
ّ

/�ل ا�� ��y از اد[
�Wر ,$ّ)  ~ّ/ +W�$� ده و�-� +Cّرا د +C2-�ی وO ��"در 6! ا gدر �|د  ا 

ّ
را ا[

!�b�� !� ^�) آن را *2~  .�/^ /ّ~ و �� ا�� ���� !"  ,� ^b�6G� ای
�Y/ -ّE� ،, ،�Y$W �2Oت ���� او)ٰ� (    ».ا)�$��r دار�, اّو)$� و آ*_�� ا)� ��م

  )��f ،۱?�� ۱۱۹ص 

!G���� -�ن آ]ردن  >�ب ��ب در�ۀ ا�E� �$� !" ا)��ب و  >�ب Cّ,وس .?رت  ای 
��  ���� �l� ،د�$T�� ه اّول�Z� ن�-b ر را در?�@ ��R�  +Fّ/ و از او ,)�<�

��د "! /�Yت ���ءاg در  �23, و �,�� )�Eظ از ا]ج �ّ,(� ��*?ردار �� �-�

��$� ��Oرت �Cآ�� »�(��� �-bز��Qّ`W «�� در /ّ~ او ,<����W :  

» �ً$ّ�_O ,-ّE� �2O \�C ��ِ ه�<(|أ� �-$W k�ّ� gا �O +2�) �� ��ّ2# و اO�W
 ~ّE(�� �2  ��ّن اّول �� �`�>�هO رس و أ�|)>�ه�l(ا ~Wا �O ه�<Cأ�� ,C ٌ�ّ2O ��W

 �W 2ّ�ٌ و (ّ-$>�هO �ًY�ا ��W 2ّ$� و آ*� �� �`�>�هO ٍ|ّO 2\ ا)ّ_وح ِ�� (-�ء@
�Uا ا)F-�ل � �-bز��QّO 2$-� وO k(U� +�2 ��(->� ا)�ّ,وس إن أ�Oا)-� ا�

 ~ّE(�� ��Uی @
ّ
�,ۀ آ(-���، ج (» ...W~ ا��� ���2Gٍن ��$>� و أ��ق �O ا ا)��

  )۸۸، ص ۴

"! از �C\ ��زل �, �� �O ,-ّE_��  "! از *,ا�+ در ��رۀ آن و ا��: (�Y-�ن  !M] ،آن�C
"�د�#، ] ۱۴(?رۀ ٰ��، آ��  "! �! /ّ~ ��`�ث  "�G را  "! اّول  �K($,ی، �f �,ان 
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 �2O] �ٰ2Oت رّب ا�Y/ [ �(�3 رس او را�W ~Wاز ا !" "�د�# و او را در (��� �وح ��د 
"�د�#   I��`�� !" از آ(-�ن Oّ|ت و �2>,ی ��زل ��W�د�#؛ و د��Zی ��ز 2O #bّ� ��د 
و او را در �� ا2Oٰ� �! ا(# Cّ,و(-�ن G-$! �-�د�# ا�T �! آن واcC ���� و ا�� دو را 
 +-RO !� ا�� ~Wو از ا ,� �b�@ ~ّ/ !� !" �?ر ا��  -�)� @ !� #�,$7e� ت|ّO

  ).�yر ا��اق �-�دآ�

�� gءا��"!  �����G ا�� دو ���م را در �$��� از /�Yت �  #$<" �ا�$# �b�7,ه 
�� ,<����W :�� ه اّول�Z� ن�-b ر را در?�@ ��R� ،رف�O ن�Gا�  +Fّ/ و ا�,ًا ,)�<�

YW �ًW�. ،!6W�T\ ا)�� �� �>,�Tن ا(+ . �23, از او �-� "! آ��ت /�C +Fّار  و ا�� 

�) !� �bرا �,<��$� ~ّ/ ��R� ن�W�O ی :  

Uی �ّ|ل ا�«
ّ
ی )2`�)-$� و ��� ��ت ��)Eّ~ و  `2��  bُ,ًی و ذ"�(��Eن ا)

� �� �2O ت�<y--(أ��~ ا ����د �Gَl! ا)`2ّ� ا)`R$# و � �, )>O !Glّ�ف ا̀)
 
ّ

Uی  `\ �>Gl! ��ّ�! [ ا)! ا[
ّ
اg ���ه /,�,ًا    أ�� ا)-�6,ر ا)`�Q| ا)�,��؛ و ا)

 !W�`� ن�W�O �O |FO یU
ّ
�?ره �$� ا)Gّ-�ات و ا�ر�$� و ا)R� و !Gl<�

� !Gl� :ّ�( :ً$(ت )! د��ا� \`  !Gl<   �W ن�W�`(ا �-� �O �ًو�_E� \َ`F�ُ
 �ّ��y� وه و_y7$( #�$2O !2YW ��ِ اUb �2 ا)`��د وO !6Fّ/ #ّ6� م �ّ�! و��أّ

  )۱۱۴ - ۱۱۵ص   ، ۳ج   ، )��)� /y-+(» ...�� ا)�7ّ"_�� 

"�د و آن را b,ا�+ و ذ"�ی (: �Y-�ن "! آ��ت را �! /ّ~ ��زل   �G" ��ّ,س ا(+ 
��ای ا�C #(�O \bار داد و �! و($�2 آن *�دش را �! �>,I��T �>�(��, و �! ا�� 

"! *�دش ��ای *?�I  وا(�!، آ_W��T,ن را �! (�e آ]رد � �Z?�>, آن M! را 
C و |�QO ا�� و� !" "! �$G+ *,ا�a �$� از ��  �#6��دت داد Gb ��, . !"  �G" و 

�b و  *,او�, �! او د�,ۀ $�Q$� داده ���,، او را �! ��l او و �! @�?رش �$� آ(-�ن
"! از �W�Oن ��l او �! *�د او ���ان �-��,، آ��ت را د)$\  �b �� ز�$�  �G" �>�(, و 
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"! ���دا از *?ر�$, �`�W+ ا)�� در اّ��م K_]رد�Tرش �E_وم  راه او �Cار ��  ,bد
">, و ا�� از YW\ او �� آ���  و �! ا�� و(I6Fّ/ ،!2$ را �� �>,�Tن -�م ���-��, 

  )T(.)۱|ار ���>, ا(+ � او را (�Vس

"G�ت  آن ،ا���>��� "�ر ا��Fم داد�,، در  M! "!  >�ب �ّ: /a�[_7� �$G در ا�6,ای 
"! b>?ز �fی �>, ا.�ل آ��*6! �,ه در �py^ و �,ر(! 6Gb>, و ���G"  \YW ��د 

 ��"! (�^ �, ا�� ����ی او 6W��Uf! ��د و �! دو /Fّ+ �`>�  �اب ا) ��د 
�?ر ا)�� را �� او ���+ @ ��R� +$ّ���ّ/ ،c)�� آ���C رۀ?) �� �$Gl(dا[ت و �Qول 

  )۲(."�د�,

�� ،�Z�د �b�Z� ان  >�ب ��ب در�  ��ّ2 +�$�/ �`Cّ�ی واE6� ��R� ا)��ب را
�$Oدا !"  �G" "! /6ّٰ� در ����\  �?ر را دارد، Fّ/ ^23+ و ���bن  "�د @ +�ّ_�R�

�� �� �)�l� , �! ا�� و($2! راه را ��7ن�در ا�� د]ر .-,ا��  ">, و �� !"  ,<bد
�2>, و آن را در �O.� د�� �! �C ّ�ی /�$�+ ا�زشEل و  �ّ$+، ا(6,[ :�O ای��

  . T$��, "�ر ��

�b !"  #$<" �k از ا�� دو ��l  ا�T �! ا�� ��Zه �>Z_�#، ���, �6�ا�$# ا(6>��ط 
�?ر @ ��R� !� ل��Cو ا ���� ���O و.�ل �! �W�Oن ا)R� ����ّ,س در ا�� د]ر ا)

,<6Gb ����ّ� .�-� �`�C #y/ ان داد اّ�� ا�� ا(6>��ط در /ّ, ��7ی ا(+ و�اّ��  .
"! �Mا ا��7ن ��ای ا�:غ �JKم ا)�� ا��e6ب  "! �`, از آن )RE! رخ داد و ا�� M! آن

"! . ع ��E ا�� ���)� ���6e ا(+�Tد�,، ���� �ّ ! �! ا�� ��ارد ا(+  ��
"! ا��7ن ا��Fم داد�, و �]�,اد�bی �`,ی در  �� "�ری  �ان �! RO-+ ا��7ن، 

�ه �`, از ا�-���7ن � /ّ,ی aK ��د�"  �T,ز�.  
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  ��م ا�� و 
	� آن

 #�_" "! در �Cآن   +G(م ا��) ��اف، آ�Oه، ) ۱۷۲(?رۀ ا,� ��_��`_وف �! آن 
"! آ�� �� *,ای �-�  W�T+ و ��W�د  �,ی را O ن�T,<� �$-  او�, از,* !" ا(+ 

در وا�C، ارادۀ *�د را در ارادۀ /ّ~ ���W (�*6>, و . �$6G# و b-!  �اب ���+ داد�,

  :"2-�ت �<y��� �Wر(�

"�ده« "! در @ّ\  ای دو(�6ن ��، آ�� �Wا��ش  ا�, آن .�� .�دق �و�>� را 
�Wدوس اRO# ��س �,ه،  -$� در آن �YWی C,س ��Fۀ ا�$�G "! در 

# ��W�دم و  -$� آن 
ّ
2y !�Jّ3 �-2" ���رک �|د �� /��� ��د�, و �� �! (! 

"2-�ت ا�� ��د 67T$, و آن  ای دو(�6ن، : "2-�ت را �>$,ه و �,b�ش 
M! ��ای �-� �e�اT�b #b|  ر��ی *�د را �� ر��ی �� ا*6$�ر �y>$, و آن

ا�T . ده "! �! آ��ل و آ��و آ)�ده �,ه، �|د �� �$���b,Jی �� �e�اb$, و �� دل
">$, /�ل آن .�Eا و آن �YW را �! ��R در آ��, و �$�ن �� ��  .,ر را ��ّ,س 

  ) -F�۳۷۷�O! ا)�اح، ص (» .b-� �-� �`2�م ��د

"! ا/,ی  اّ�� ا�� �! �,ا�+ *�2+ �_��ط �-� .T?��ی b-$� ��2^ ا(+ ��د ���ا 
�?ر �_��ط ��. �,ارداز �,ا�+ *�2+ *�� @ �b ع �! ا�6,ای���ا�� �  !" ��د 

�,ی ��O ~�:* از ���� ا)R�  ز�, و�) ���W د را در �7ّ$+ او�7ّ$+ *� !" T$�د 
,<<"   :ا�, ���رک در ا�� ��ره ��$� داده  -�ل. �3~ اوا�� ا)�� ر�6Wر 

»�O��� �-2" )! *2~ �,ه و آدم �,�� از    -$� �O)# �! ارادۀ /ّ~  ّ\  :
�� �O\ و از او R� و �`,ن و �-y� د آ�,ه و او(+ ���2 و�و  !� !$ّ�ا)

از اّول *b �� �2O ~2� 2O$! . *2~ �! و �د آ�,ه؛ او(+ وا(�� W$¤ اّو)ّ$!
"ّ\ ��ء و  )! "! �E$' ا(+ ��  :  \ّ  ~ّ/ #2O |  !6ا/,ی ا3ّ:ع �,ا�

7�?ر ا(+ در �`... �C\ و �ده و �`, و �ده � !"  #b ذّر #(�O ده�ا��$� � +�
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"ّ\ *2~ در .�� وا/,�, و  و ��دون آن ��b�م و از @>�ن و در /$� @�?ر 
�`, �! �C�ل و O,م �C�ل .`�د و �Qول و /�"+ و (y�ن و ا��Cل و ا�Oاض 

�� c26e� ,��� .�� ر?�@ ��R� ن�G( !� !( :  \ّ  ~ّ/ :ً��  ,����W
#y�ّ_� +ُG(او از ا. ا ،,� |��W �2� ل�C !� �Gl� �b�2O  ~ّE(2~ ),ی اe(ا

  )۴۱��ران �fر(�، ص (» .�U"?ر

"! �!  و�6C ا�� ��. ا�� �`>� در )�ح /ّ¥ �$�از �$| �_�� �,ه ا(+  ,<����W
,�?Z� �$�_ّ�� �$ّF) ا)« :(ّ>+ ��(2$� و k$�ّ( 

ّ
�# )ّ�$k و (`,�k و ا)ّ>?ر �$� 2

k�,�. «) �2، جO2# اC ۹۰و  ۸۹، ص ۴آ��ر (�� ,$"� !"  ,<����W :  

Uی ا(6�ی �2O ا)`�ش و ��دی «
ّ
ُ̂ �kَ�ّ /$� ا) $Fُ r-2y(ه اU��

 #y�ّ� أ(�ار �W #6أ� �ا )Ub ٌ�ّG
َ
ا)--y>�ت ���)! أ)y�ّ_� +ُG# و إّن Ubه )

7�, �`$� ا)��lة )76�,ه /$>� Uٍ�y�ن �?6G��2O �ً أ�Oاش yّlp_ون �\ )� 
 أ�� ا)-�$-� ا)�ّ$�م

ّ
  ) b-�ن ��*U(» .ا)-� �دات و �>�دی ��ّ�! [ ا)! إ[

"2-�ت �,ای K_]رد�Tرت را ا ��+ ��: (�Y-�ن "! �� �Oش  �! ا��   �`C�� �<"
":م  "�د و ا�� (ّ� ا(+ ا�T در ا(�ار » ا)G7<�»#y�ّ_� +G+ و �-y>�ت را �!  �,ا 

">$,، b-$� ا�ن b# او را ��  K_]رد�Tر y2� ,J��-� �yّl! ا��W �$O !� �Tت ��Zه 
�$-� و : ">, "! �,ا ���Oش �� �دات  �)� �$>� � !"  �� |  aا�,* +G$�

#6Gb م�$ّC(.  

�?ر �yار ���>���@ �b در !"  +G(م ا�6!  ا��، در �W�T �, از  -$� O د، ا����
�6lT . ��د ��  !� !"  �G" �W$~ ���,، او آدم اّول، �,�� آن د]ر، اّول َ�� ) ��2(اّول 

�?ر ا(+ *2~ @ ��R� در د]رۀ آن gت . ا�Y/ c$�( ��O,ا)���ء در ا��ر
��  !"  ,<����W)2-� ) ��ء" "! �� )�Gن �� �دات  �ری �,، ���ا  اّول /��W ا(+ 

  :در  �اب /�Yت ا/,ّ�+ �� ���ن آ���  �ری �,) ��2(
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,�� و ا�rl� !� +�ّ7 ا)-�2e$� ا)��ء أّول /�ف ���+ �! أ)�G ا)-�ّ/ «
�?ر و ا[*�6اعRّ(ر ا?" �W.  !� +b�W دات و� �ا)- #W �� أّول /�ف *_ج \�

أW�اه ا)--y>�ت �W ��,أ ا)y6ّ?�� و ا[�,اع O>, �� *�3^ ا)��E�) ~ّE! و 
$^ �O,ا)���ء، (» .`�)� *�W !�2 ذّر ا)���ء و ��دی أ)�C #y�ّ_� +G)�ا ��2�y�

$^ �O,ا)���ء، ص �/ ۴۴، ص ۱ج �y� �۳۸(  

6lT>, و )��ن  اّو)$� /��W ا(+» ب«/�ف : (�Y-�ن  �e) �6ن �! آن)�K�py� !"
"! از د�bن  ��2e$� در د]رۀ @�?ر �! آن ��ز �,؛ �y2! اّو)$� /��W ا(+ 
 �ٰ(�`"! *,او�,  �� �دات *��ج �, و د�bن �-y>�ت در ا�6,ای *�2+، ز���� 

# �-�د» ا)y�ّ_� +G#«در �O)# ذّر �,ای 
ّ
2y  .) �� آ]رد، �! آن 

T���Y/!ت �O,ا)���ء �yار ا�   : ���W�>, ای د��Z �$�ن �� � ��م ا)G+ را �! 

» ~Wول دا�+ و اU�� �b�<6��� ¤$W ،ن از ���2 آ��ل�M +�$�/ �-�
�,�� �>ّ?ر M ،+7T>�ن  2�ه ��K !� د�ء ] ای[و �-bد "! @2-�ت د���W

�Tد�, ک �, و �O.� اد�ٰ� . �E-Y\ و �`,وم  :Wا *ّ�� *�ک ���� اU�(
�TTه �y2�ت   2�ه  �ٰ2O, و �وا. 7+ا�س ]�,C ت�El��,� �76<� !�Jّ3 � .

 ّ̂ ��# ��$� ا)�� �! �_]ر آ�, و ا���ح )�اW �C$���ت ����b�<6 از ��G�
,��?� +��<O .,$)ٰی ر��"  +�b�� را�� د�$, و ��7رت?� ��. . ����ر ا)�?�

ارض و �د �! /�"+ آ�, و *ّ�� ���د . در �O)# ا����y *$-! و *��Tه زد
+7T  |ّ6�. ا�GWده، ���ض ��Cّ$! �, و ارض �ّ$6! /$�ت ا�,ّ�! ��W+*�ک . �
�� . اg د�$, +� �W�Oن �]�J, و (�|ۀ ��*$| �`�TW\ و ���/$R� ن�yا� #(�O

�Tد�, W$���ت ر/-�ن �, و /�Yت ���د  2�ه �,ای . �Tه �$^ �y>�ن 
+7T ی . ا)�� �2>, �, و �|م ا)G+ آرا(6!  "�س �$��ق �! د]ر آ�, و .:

,<2� ���-O ,� . وم از_E� �bو_T C��� G��)+ آن .���ی ا)�� �,�, و 
 �ٰ-RO +�b�� ... ,J��7T �-� ای ��ران ر/-���، �! ��yا�� رّب ودود ���ن 
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"�س 3�?ر (��6G$, و  "! از ا��  و �! /-, و (�6�I  -�ل �`��د �Kدا��, 
  )۳۷۵آ��ت �ّ$>�ت، ص (» .از ا��  �م .��� �K ��7! و ا�UFاب

� �G$ۀ ا��F� ط �! . $| ذ"�ی �! �$�ن آ�,از��_� �ًE�_. |$� ء آن را��/�Yت �O,ا)�

�, و �$��ق ا)�� در �b د]ر ��O ,<دا� :  

ای �>,�Tن /�Yت دو(+، در @ّ\ ��Fۀ ا�$�G در �Wدوس ا2Oٰ� در ��Gط «
�, و �$��ق را �!  �ن و دل O و *��ب ,�,� ���/ �ٰ����b+  -�ل ا�

+G��) را +G(, و  �م ا�د�" �, C$�م  ا(6-�ع O ی�Wو �! و ,�,$���
/,��� �W�Oن، ص (» ...�-�د�, و در (�$\ JK-�ن  �ن و �وان ا���ر �-�د�, 

">$, �۲۹۳! ص  ۲۷۸   )�$| ��Zه 

"�د، ��"| �$��ق  "2-�ت �y>��! �_��ط �! ��Fۀ ا�$d) �Gال  "�G از آن ��Wه   �6Cو

  :در  �اب ��W�د�,

»�O ~l� ق ا(+ و��$� �FW ،ۀ آن .�� .�دق �و���F� ق؛�Wآ �$ّ� ,
"! در �Wدوس اRO# �7� و �-� �-�ده و (��! ��  ا�$�F� �Gۀ ���ر"! ا(+ 

  )۲۶۰��د���� ����ح �>$�، ص (» . -$� آ�Wق اyW>,ه

�� �Z�د ��:"   :���W�>, و در 

» �FW ،دق �و���. ��. �<`� !��<y� 2-�ت" ��اد از آن ��Oرت ��Wۀ 
� ��W�د�, و

ّ
2F �ٰ2Oت ا�Y/ !" ��اد از ��Fۀ ���ر"!،  @�?ر ا(+ 

C,م ا(+ و ��اد از آن �YW ،�YWی دل و  �ن ا(+ و /Y?ر *2~   -�ل
��Oرت از /Y?ر �و/��� ا(+ �! /Y?ر  G-��� و �,ای ا)�� در �YWی 

67T>, ،دل و  �ن �2>, �, و M�ن *b ~2��$�ر �7,�, �JKم (» .)Uا �,b�ش 

��، �-�رۀ ��  )۴، ص �۲۷
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�, ا)G+ از �>,�Tن ا(+، اّول �>���O �6W�T "! ز��ن  ا��، و�6C .�� .�دق �و�� 
 !" "�G ا(+   �-b اّول ا(+؛ ��آدم و �, �-b ،-�ن آَ]َرد�و ا ,�?T k$�ّ( !"  �G"

6W�T! و   �7JK ~�:* �$-  ه �,ه��,�_Wا�� او آدم آن د]ر ا(+ �>���. ا�, ��ّ$! از او آ

  .و ��ّ$! �>� آدم
  

  اّول �� آ��

�?ر ا)�� ا��Cل ��در @ ��R� !� !"  �G" ن، اّول��اد 
���">,، �?رد O>��+ *�ّص  
"! آ��د�T دارد � �JKم ا)�� را �7>�د و �!  �� ��Gl ا(+ < ،!RE( ا در آن��� +)ا

">, و �f از او د��Zان در آن وادی C,م �� در وا�C، او اّول �� . UTار�, آن ا��Cل 
":م ا)�� را �7>�د اg در آن ��م ا(+ و  |  *2~   !" او ا/,ی آ��د�T آن را �,ا�6! 

,<"   .و �! آن ا��Cل 

/�Yت ���ءاg در و.��f cس Cّ,��، اّول �� آ�� �! /�Yت �G$� در )�ح 

�� �$<M k$�b ,<����W:  

» ��6�� و /:و-RO و gا r-2"  �W �َyّlpk أن �YE( �m�<� ^$�/ �� أن
 ��"r-2 �ّ�! و ��� إّن أّول . �ly6 ا)`�)-$�)إّ� َ�� آَ�� ��)ّ_وح C, أَ*Uَه  Uب 

 ».Ubا �>�E( �m$�6ن ا)��E ا��W �-ّO �ً`��<� .#RO أ�,ی ا)ّ>�سآ�� أCَ�َ\ و 
  )۲۱۶، ص ۳ا)r-yE، ج  )��)�(

"! : (�Y-�ن  ":م ا)�� و RO-+ و /:وت آن  "! �-� در  ای دو(+، [زم ا(+ 
�� +��l" ">$, ا�O \b)# را   �yW +)در ،,<" . �$G� ت�Y/ !� !"  �G" اّول 

"-�ل وار(�Z6 از  "! در  "�د �! 3?ری   U*رش او را ا�Tرد[_K م:" ا�-�ن آ]رد،  �ذ�� 
"! ��دم در ا*6$�ر دا�6>, آن  !M، � ل��C-�ن آ]رد�! آن ا�د و ا�- . !" ���6G! ا(+ 
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,<<"  �$<M |$� رگQ� ی��ن د��$b�� (. در �$�ن gاr-2" در �$�ن ���f ^$2س در ا�� 
  : د��Z ��زل

» �W ت�E(ُد ا����اّول ا��ه "�ن .ّ$�دًا  �W ی آ�� ��)ّ_وحU
ّ
2O�W# أّن ا)

 |�Q`(إ)� ا !
ّ
2y� \�Cرادة أtا ~Wا ��ِ r-2y(2$! اO +Cَ2ّ-� أ��W �E�(ا

#$yE(ا. «)�(��(  ج ،r-yE(۱۵۵، ص ۲ا(   

"! در : (�Y-�ن "! �! /�Yت �G$� ا�-�ن آ]رد، .ّ$�دی ��د   �G" �f �,ان اّول 
 �b�� ���د�� +W�T . م�-"�د، �!  "r-2اg از اW~ اراده �� او ا��اق   !"  �6Cو �f

"�د   .)و �د �! *,او�, y/ |�QO$# ا��Cل 

"! ا�UFاب اّول �� آ�� (�^ ا�-�ن او  در وا�C، در �$�ن W�ق �7��د �� �Tدد 
"r-2اg �, و او را (���C ��7ار �� ّ$� �l�س  �Tد�, و �UFوب 

ّ
2" دb>, ��ای 

� !"  ���Gۀ �و/��� دار�,ا�,�"r-2اg �! �>|)� د��� ا(+ و . $�ز �! �� در /�$�+، 
�b�� �(|<� !� ���Gس ا��l�)۳( وبUF� ا�� �$�ز ��د و !� aK !"  �G" ��ء  و اّول 

+7T ان�د ،/$�ا�� ���م �� .اّول �� آ�� � �JJ�  : ���W��Y/ ,<ت �O,ا)���ء در 

"! �,�� آدم، در ا"�ار ا)�ّ$! و ادوار ��ّ,(� «  !M ر/-��ّ$!، اّول �� آ�� ا(+؛
"2-� ر/-��ّ$!  "?ر در @ّ\ آن  "! در آن   ,<6Gb �)�l� ،اّول ا(+ و �>� آدم

,<6Gb او \G� و !( �Uا . در آ�>, و �! �>|)� (:(" �-ّ�ِ �ٍ$�" �2O 2>�هYّW و
"! �! �>|)� . ��اد YW$2+ ا�� �l�س ا(+ �� (��_�� )۴("*2~  �)�l� ا,O��

,<6Gb 6>,. آ��Gb �ٰ<�6G� س�l� آن !"  !M. «) ج ،^$�y� از ���e6<�۶ ،

  ) ۱۸۲ص 

�y! ا(+  `�JJ و �د �: ^(�  �py� ،در ادا�! ��. در ا�� �$�ن ,<����W:  
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 » c�6ّ� !$ّ�y2� ت�l. !� و ,�,� 
2G<� +�ّ_7� #(�O از !" �)�l�
!67T � و ,<�?GE� �$�_ّ�� �y� $� و �:

ّ
(�O �� س از�l� ا�,، آن +-) !

  ».y2�َّ$+ ��(�م

`�$� د��Zی �$| در آ��ر /�Yت �O,ا)���ء �b�7,ه ��  !" ��د و آن ا�� ا(+ 
 �$ّ

ّ
2" �?ر در �b د]ر، ��Oرت از آدم و اّول �� آ�� ��Oرت از /ّ�ا ا(+ و @ �b�R�

,<6Gb ��O$� �$�ن ���رک . ��d>$� �`, از اّول �� آ�� ��Oرت از W_ز�,ان �و/��� آ�

  : M>$� ا(+

"�ن ا)2e~ [  و اّ�� �� (�2+ ِ�� �,و ا)2e~ إ2O-� أّ�! )#« �|ل "�ن ا)Eّ~ و 
~2e2( 

ٌ
 )E2ّ~ و [ اّول

ٌ
Ubا ِ�� /$� ا� �Gم �O �W)# ا�y�tن و)�y . اّول

�?ر و ا)��O r�2eرة Rّء ا),�َ �O رة��O rا)-�ّ,( ^py(ا �W ر?"U-(ا)�,ء ا
�$G-(ل ا�C �-" ���/ا)ّ���� ا)ّ_و ,

ّ
�>�y( �m# أن �),وا �ّ�ة ُا*�ی  �O ا)6ّ�)

�ٍ, و O \ّ" �W ر?�Rّ(ا �l� ن�" و [ �kّ أّن ��,ء Ubا ا)2e~ ا)ّ_و/��� 
 \ّ" �� /ّ�ا و W !� ��d� ��َ آدم و اّول �b ~ّE(ا �b�R� ��ِ �ٍ�R� \ّ" ّن� �ٍ�O

�-�6( ُ, ��)�[دة ا)ّ���?ّ�r ا)ّ_و/��ّ$r أو[دb-� و (:
ّ
(�6� �6

ّ
د���� ��(» .ا)ّ>l�س ا)

  )����۱۵۴ح �>$�، ص 

"! b-$7! /ّ~ ��ده و  و ا��(: �Y-�ن  "�دی، �,ان  "! از ا�6,ای *d) +�2ال 
ا�� از )�Eظ . *2~ ��ده؛ �! اّو)� ��ای /ّ~ ��6ّ?ر و �! ا�6,ا�a ��ای *2~ �� �د

"�pب. ا �Gم در �O)# ا��yن ا(+ �bی ��ّ,س ��Oرت از  و)� ا�6,ای �U"?ر در 
�?ر ا(@ �b و/��� ا(+ا�6,ای� ���� ,

ّ
(�"!  b-�ن. + و آ_W���O ،I<رت از  3?ر 

,�?� ,
ّ
"! ���6G! ا(+ د]��ره �6�) "! . /�Yت ���W �$G�د   +G$� ,ی�د�

��ی از R� �b ا(+؛ ���ا ��O و ,�O �b ر در?�ا�6,ای ا�� آ_W�I< �و/���، *�د @
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 ~ّ/ �b�R�)رت از ) آدم��O -�ن آ]رد�ا !"  �G" "���G  ا(+ و) /ّ�ا(و اّول   �$- 
�� ,

ّ
  .)���,، W_ز�,ان و �G\ آ��� 6Gb>, "! �! و[دت ����ی �و/��� �6�)

"! �6�ان آن را (�\ �-�د  +G$� �yM�" ز���� . �>���ا��، ���م اّول �� آ��، ���م 
"!  ���رک 7ّ�ف ��W+، آن "! �ّ: /���6GF� �G در �m,اد �! /Y?ر  -�ل  !M

"! /�Yت رّب ا2Oٰ� ��ای  ���ح �-�د آن  a��-)ت و ا�l. , د را وا�* !"
�\ �,ه ��د�,، �-��C �ّ/ وف_/  

ّ
2O و �! ا�� +G7+دا�T . + د�Mر �د�, 

"! /�Yت ا2Oٰ� ��ای /_وف /ّ�   ��l. !" �_�� ��W�د�,  gءا��/�Yت �

�\ �,�,، در وا�C �_��ط �! �C)ا(+) اّول �� آ�� �Z�و �`,ودی د :  

و در ا��   در /b�7� ���6GF� �G,ه �-�؛ و�6C در �Oاق �$� �,ی /���«
� �� او وارد، ����2ء و ! �`_وض  M>�ن���� او)ٰ� �وح �� (�اه W,اه �� !M

�� ا/,ّ�! ا(6-�ع �-�دR� ن�G( از !�از  -2! . دا�+ و  �اب ��)-�ا 
"! �� ���� او)ٰ� �-�ده آن  �"p^ �>|)!،  ا�6Oا�� "! آن /�Yت در  -$� 

�Eٰ� و.c �-�ده ا�, و �� ��y از آن �l�س  /_وف /ّ� را �! او.�ف [
"! ا�,ًا ��C\ ا�� او.�ف �-� �GE?�# و �! ��l *�د �Oرف و �b�7,ه ��  #�

#6G$� ده و��� . !" ��l او.�ف (�^ ��^ و ���� او �,ه و ��W\ از آن 
�y َ�وان ��)��6ّ (���! ��

ٰ
T>,م ا(+ و)  -$� . ��د زارع ����دش (���� 

/�G و . او.�ف ���� �$�ن را `G+ �! اّول �� آ�� و Oّ,ۀ �`,ودات
�| �,ها���ل او ��)��6ّ �! ��ء �$�ن و او.�ف ر/-�W ا�, �ن . � �C�� و ا�� ���م

 �! ا(l\ ��ّ� را �
ّ

   )۱۳۸ا6C,ارات، ص (» .ا��Cل ���C وا[

"! ا�T ����د /�Yت ا2Oٰ� از  -$� او.�ف   � ا�� �IJK �E �� در ا�� آ�, 
� د��Z ��ده، ا�T ا�� �l�س �$| �7-�ل  ,<M و a�[_7� �$G/ :ّ� ر  >�ب?�Q�

� ا��Cل ��� :»�C���W,< �,�, "! �� �$�ن W�ق �� �C�� در ا�� .?رت » ا�� ���م
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"! را � �� /�Yت �O,ا)���ء در  �اب W_ز�, �3�e^  ؟7T+ او.�ف ��Q?ر �! 

 �<O���W +�ده)�f الd) ق �! ا���W ح ���رک�ا�, ) . +-RO ح ���رک�در ا�� )

7��د �� ���م  >�ب ��ب� :ً��"   : �Tدد ا)��ب 

ا�� ��Oرت ���ر"! "! در )�ح ��/�م وا), از ای (d) ،\$2  \$�� \$2ال از «
�� !"  ���6GF� �G/ �"زل �,ه در ذ�� \YW ی�-)  �l� ،,����Wو.�ف ا

 ��"! زارع ����دش (���� T>,م ا(+  و �,ه ��W\ از آنا(�^ ��^ و ��
�y �وان ��)��6ّ (���! ��

ٰ
�$�ن را � ا(+ �!  و.�ف ����ا ��د،  -$� و )

و.�ف او ��)��6ّ �! ��ء �$�ن و ال �� آ�� و Oّ,ۀ �`,ودات؛ /�G و ا���ل ّو ا
 ,�,� |��W ور/-�ن �C�� ل��Cا � �C�� و ا�� ���م 

ّ
. را � ��ّ�   �! ا(l\ ا[

 \ّ  !(�C �ٰ�  . و O: ا�6

) ,`�dده�وم �� ال �-_E� �Tاء ا,l(اّول �� آ�� �و/� )! ا !" �, در  ا�, 
�?ر  -�ل@ ��ZM 7+ و ا��  ! �����رک /�لTدا�را � � !"  ؟و.�ف �! 

"!  -$� �`�ت و ���E, و  "-�[ت از *���ª �-� ا�,ان  و.�ف و 
"-�[ت در و /�$�+ ا(+ و M�ن �$�ء .�در از او  را � �! او و ا�� 

/���~ (���ه ����6 از آن �-� /�$�+ ا(+ و �b /�$��6 از /���~ 
6Cار ا�از آن ا� I�?* +C�$( 6`,اد و)ا ^G/ !��� , ��س�اّول �� آ�� . �-�

"! ا��6Cس ا��ار از آن �-� /�$�+  �و/� )! ا)l,اء �! �>|)� �! ���ن ��د 
$^ ( ».�-�د و (��� �l�س ��6,ّ��  2$2! در آن "?ر �! �>|)� �F�م�y�

  )۴۸۰، ص �O۱,ا)���ء، ج 

$^، RO-+ ���م /�Yت ��ب��Tدد و د)$\  ا)��ب � /ّ,ی �7y�ف �� �! ا�� 
در وا�C، �?را�ّ$+ �F�م �T . !� |T�bدد YW$2+ ا��7ن �� (��� �l�س �$| �`2�م ��

"�ده و در د]ران  "G^ �?را�ّ$+  �fی �?ر ��ه ��(,؛ ��ه ��6G$-ً� از �-� /�$�+ 
�� ���7Wدازد )$\ �! �?را�K . ,��� !6ّ�(ا +

ّ
2O !� '�W ز �! ا�� ���م?W !" �ّ ! دا�+ 
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در (?رةا)��W �! ا�� . /�.\ �,ه ا(+» ا[�-�ن ��g و �W�Oن �Gl! و ا[���ن ����ه«
!"   :�py! ا��ر� )�$c دار�, 

��U آَ�>�ا ��g ��ّن «
ّ
�W �R��W ��م ا)�$��( r� �yُEُ# ا�2O gُ أد�� ا)2e~ ِ�َ� ا)

"� ِ�َ� ا)-�C>$� و  Ubا أّول َ�� آَ�� ��)�$�ن �W �ً��_� �y ذ)k و  ] k�ّإ
 �b م �\ �-� ُ/ّ�َ~ �! أّول َ�� آ�� و��-(ا اUb �W ء�-)ود و ا�,E(إ)� ا �R< ]

#$yE(م ا��-(ن ����ه ا���و ا[ !Gl� ن�W�O و g�� -�ن�ا[.« ) 2ٰ�، جO2# اC ٤آ��ر ،
  ) ٣٥٣ص 

"! : (�Y-�ن  ���G" "� �! �]ز C$��+ ا�T *,او�, �! /�$�_�� *I�2 از  ��Zه 
"! او اّول �� آ�� �! �$�ن ا(+، ا�,ًا ��y� kّ  ا�-�ن �! *,او�, آ]رده  ,<"  #y/ ,ا�

"!  �b در ا�� ���م �y2� �y! �! آن و ��$� دا�6! ��ش و ��Zه �! /,ود و ا(#  !M
 !67T "� و آن ا�-�ن �! *,او�, و �W�Oن (�^ Eّ�~ اّول �� آ�� �,ن او   ! ّ�

 .)  ��l او و ا���ن �! ا�� ���م /y$# او ا(+
  

 و��د
ّ

��  ����  

�?ر ر(�)+ *?�I را @ ��R� ،,��� ��":م ا) �b ز��ن "! ���e آ��دۀ �>$,ن 
/�Yت �G$� ا�� آ��د�T را در  >�ب ��fس . ">, (�زد و �! او ا�:غ �� آ��yر ��

Y/ د�, و���W ه,b�7� !� a�[_7� �$G/ :ّ� د  >�ب�2ٰ� در و Oت رّب ا�
"! ا�� ا)�� �!  >�ب   در وا�C، در آن )RE! و آن. ا)`$� �7��د د�,�, رأی
":م را �7>�د و  ��ب "! ا��  ا)��ب ا�:غ �,، �ªe د��Zی دارای آن آ��د�T ���د 

دت ���رک �>Gl! ا)-�$->�2O r ا��$�ء �! ا�� ����ع ���  -�ل. ا��Cل �-��,

"�pب ا���ن . ا�, داده   :���W�>, ��) ��3 ��� ،١٧٣ص (در 
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ی « :YW 2-�ی را�,�� وO از �`-  �ٰ-RO +<�2) و ��در ا�� @�?ر ا@
 +��<O !� ب و و.�ل �_�وق �,�, و�C از "�س �$m(�� ی���W 2$� و��"

,<6�UT َ"�ن و ا��yن در (�$\  ���ن  67T>, و از   |��W �ٰ-RO . از �Y`�
 ��"! ���, (�^ ا(���6+ ا��Y� �l_�! و �l�س  ذ"� ��ا(��� آ� ��د 

"! �Eّ\ ا��اق : �$� ��-�ّ>! ��د از آن  -2!  >�ب �ّ: /G$� ا(+ 
)� [ه �� ا(6�ی ا�O gی �Oش ر/-��ّ$6! و �� ا(�6ّ� . �-� @�?ر �,�,

"�(� .-,ا�6$ّ!   �2O...«  

�� �ًE�_. ،و آن در ا�� �$�ن ���رک !RE( در آن !"  ,<����Wب ��ب�<  '�W ،  ا)��ب
 �Cر وا?�I ���د، @�Y/ �Tل �! آن را دا�+ و ا��Cو ا ��":م ا) آ��د�T ا(6-�ع 

�-� +7T .!6م دا��C�� را �$��  : ا�,  >�ب ا��اق *�]ری در ا�� *��ص ا�� 

» �YE� !� د�ص "! )$�2 �`�+ ���e� �$ّ`� ^� در آن �$G/ :ّ� �Tا
��W�د�, و ��  y$b\ ���رک ا@��ر ا�� �-��,،  ر($, و �7ّ�ف �-� ���رک �-�

�-� �ّ�6G� ،+)ر ا�� ا��"! ���م ا@ "�(�  �Oش ر/-��ّ$+  �,�, و �� 
�?�ّ$+ ا(+،  �)� �-� � ���_ّ�+ و رR� م��� !" 67T>,؛ ���ا  .-,ا�ّ$+ 

 !� �$ّ`� +O�) در آن !" �� ��Gl ��د <�ّ: /G$� اّول �� آ�� ��د �`>� 
2" ���a ا(6`,اد �C�ل <-! را دا�+ و در آن (�O+ �`ّ$� و وC+ �`ّ$� در 

 :ّ� �Tل "2-! ���, و ا��C ,ّ`6G� !" "� د��Zی ���د   #(�O ق و ��ب��
�� ~�?`ا�6Wد و  /��W �$Gً� در آن (�O+ �7ّ�ف ���د، b-��� ا@��ر ا�� �! 

�-� �W�ّ`� د را�2-�  /ّ~ *" ��W�د؛ ���ا .�/^ ا(6`,ادی ��ای �C�ل 
"! . در آن (��e� +O�ص �� �د ���دا)�ّ$!  | او   !6W�T ارادةا�C gار 

Eّ�~ ���, و در  !6W�T "! ارادةا�C gار   �6Cا�� در و ��R� م�$C ر ا�� و��ا@
"2-! را *2~ �� ���W�, و �b  !$��� k-�ن /$� .�/^ ا(6`,اد �C�ل 

�-� �$*�  )١٤٠٤ ، ص��C٣�س ا���ن، ج (» .��د �,�# و 
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Y/ ن�$� !� �C2ٰ�،  >�ب ��بدر واOد(ا)��ب  �ت رّب ا�و  \ّ"  �b�  ( د�, و��
"C \��C �G$�س �� ا��7ن ���د "�pب �$�ن(. ا�,ًا  ، ص در ��ب 6lb# از وا/, �#7 

  : ���W�>, ا)��ب �� در ��رۀ  >�ب ��ب )٢٠٩

  !M��b "ّ\ و �د در /$� ا(6-�ع �7T ��d+ �� آن �>�O+ و  M>�ن«
" "$>��+ او ��د  "�دار�O�l "! در  "ّ\ �6�ان ذ"�     ».! ���6ِن �� 

�� �$��"!  >�ب ا��اق *�]ری در ا�� ��ب   ,<bد:  

"! اّول �� آ�� را ��«  ,J����W !R/:�  �� د و او را�د ��و  \ّ"  �b�  ,<����W
"�د د��Zان �-�  !G���� ان�"$>��+ او �>�O+ و ار�lع *�ّ.� ��د .  ���ا در 

"! در آن (��W �$ّ`� +O' در او  "2-! ا(+  و ا�� b-�ن ا(6`,اد �C�ل 
"2-! �, و ا�T او �� "2-! �د �� �د ��د و )�Uا �! او ا)��ی  b-��� در ا)��ی 

�� �$*�"$>��I6 دارای �>�O+ و ار�lع  ؛�,   !" ���ا .�/^ ا(6`,اد 
  ».���,، و �د �,ا�+

�?ر ا)�� ا3:ق ��)  ��b و �د(ا)���O !6ّرت @ ��R� !� دد در ���م اّول�T .
7��د /�Yت ���ءاg در ادر�! ��� +-RO ء در �?رد��  : ���W��Y/ ,<ت �O,ا)�

"��ٰی @��b �, آن  ��b و«  ��ّC �6 و-RO ،� �د در �C !� �l<� \ّE,ر
"! ���دا ا�� �`2!   ,� �(�6G� ن را���) آن \bب ا�2C اس�b ف و�* !"

�Tدد  در آن *ّ�!  ��ن �>��ل در �C$`�ت ���ر"! *��ب �! ا/ّ��ی (» ...اW_]ز 

  ) ١٦١ ��ق، ص

�� �ٰ2Oت ا�Y/ و در �?رد ,<����W :  

»b�  ,J����W !R/:� ا�ّ$! و,-. +��<$" � و �د، آن /�$�+ �?را�ّ$! و 
ّ���ّ$! در �$,ان W,ا  �ن � �l$�(  د���W ���7W... «) ج ،^$�y� از ���e6<�٤ ،

  ) ٢٠١ ص
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"�pب ا)�� �_��ط ��   !� �Z�د و در ���م د�در ��رۀ  ���ت. � �<$G/,-ّE� gا
  : �?�G, ��ب 67b# از وا/, (ّ�م �$�ن ��

"! M �b! در �O)# ��م �$�ّ$+ دارد، ا(# و �وح آن در �$�ن  در �$�ن ا��«
 -  ٤٠/�Yت ��ب، ص(» .�! ��Oرت د��Z �$�ن  ��b "ّ\ و �د ا(+. ا(+
١٠٣٩(  

T���f ���َO !ک و ��ّ,س ���,  اّ�� در �Gl� !� ~2* #(�O ا3:ق ��  �b از !" �Tدد 

  : �ن /�Yت ���ءاgو  ��b و �دش �! �>ّ�� @�?ر ر($,ه ���, و �! �$

.  ��b ا���Gّ$+ در �ªe ا��Gن �6G?ر؛ ���, �! .$�\ _�$+ @��b ��د«
~ �! �$� �,، د*�2 �! ذات ا����G  ا�� ا(+ ��ن ا��Gن و آن

ّ
2`� !M

  )١٢٩، ص ٧آ��ر 2C# ا2Oٰ�، ج (» .�,ا�6! و �,ارد

"!  �ا�b �`��� را از  �?ر ��b�R ا)�� �$| ��ای b-$� ����د ا(+ @ ،�Cدر وا
,����W �b�@ ���Gی او . �`,ن ا��b�@ ���?ر  �ا�b ا����G ���� �! ���م و ��@

  : ���W��Y/ ,<ت ا2Oٰ� در ا�� *��ص ��. �,ارد

T>,م �fک« K��,؛ ا�� ا(+  "� او ª$-C ����+ را �� در و  +C�T�b$�ی 
:"  �ّ) +$� \bع(م ا (�� !" ی *2~ و  در @�?ر  :O2~ ا* \l)دد ا�T

~2* \l)ی *2~ ا :Oت ���� او)ٰ�، ص(» .ا�Y/ ت از آ��ر��ت آ��e6<�٥٧(  

"ّ\ ����ع ا(+ ��$� دb>,ۀ  ���Gا� �b�  �� داودی �p"د �$��:  

 » !"  �G$M �b+؟ ا�� �f�,اری ا(+ "! �وال ���UVد؛ /�$��6 ا(+ 
 ���f د؛�ن �7�T�Z�ا(+د �T,�6 ا(+، �>$�د ز�Gb . ض�O ،آن \���� �<`�

��د  UTرد؛ �-�د �� آ�, و �� �Oض G$M+؟ M$|ی ا(+ "! ��. ا(+
�� �b�  ا �� ا(+؛ �� �وی,JK�� را �b�  ،,<$7�  د �!  �ی آن�زد و *�)
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�� ,�,f ,�آ .#b ا(+؛ !<Jن  ��! ���>, ���ری �� آ��M  آد�� �ای در 
F<T$>� ($# و �ر و T��b ا(+ ا(+؛ ��Gن �2 از *�ک و . (>´ �� �وی 

��ۀ او �|دا�>,؛ � را  �ان د�,  | ا�� آ�J>! را �-�M ر از��� +Ge� !"
�ان ��T  +W>¥ را �-�.  ,"! �Ge+  ��! از آن ��">> �ان ��W+  | ا�� �-�

��، ص (» ."! �Ge+ *�ک از آن ��T$��,  | ا����� �Jن در آ��G٨٧ا�(  

"! � /�ل، آن  !M�� �b�@ #7M ! ض ا(+ و آن�O ،#$<$�  ض�O ی�در آن ( !M
�! @��b  | *�ک JK,ا . ��د و ���, �! د�,ۀ ���3 آن را د�,،  ��b ا(+ د�,ه ��

"! در ��� ز�$� ��6l! ا(+ aK ��د T��bی  �,�� . �$G+، اّ�� �! /y# *�د ���, �! 
�?ر ��@ ��R� !" "ّ\ و �د را �$��, و ��� (�^ ا(+   �b�  ,ا��?�ّ�+ و ر(�)+ 

+ O,م  /�Yت ���ءا_. g�Eً� ��. *�د را �! او ا�:غ �-��,
ّ
2O !� !M�Tا !"  ,<����W

"�دن  ��b از �Oض و �د دارد اّ�� ا�� @�?ر  ا(6`,اد �>,�Tن، ��ا�`� ��ای  ,ا 

"! آن   :C,ر RO$# ا(+ 

ای از  ��b در ., b|ار �� (>´ �2e�ط ���, و در *c2  ا)$�م ا�T ذّره«
(�`! ا�6G� �E?ر، �bآ�>! د(+ C,رت ا)�� او را @����W �b�, و آن ذّره 

,��-� \�W را از او �b� . «) ۀ آ(-���، ج,�  )١٠٠، ص ��٧

���رک �$| از �$�ن ��d>$� �$�ن .?رت   Uب  �ا�b و �د در ا�6,ای @�?ر  -�ل
�Tو آن +W ,��� �C�� ن /�ل�-b !� د�ض ��O !"  !M:  

~ و «
ّ
"�U  �-2ّ$� ا)�ّ$! ���$� (-�ات و ارض �`2  !" ا)$�م ���� ا(+ 

"! از ا����W  �<y�,  �ا�b ا�W,ۀ �-y>�ت را و آن  Uب ��  �)�l� از !M
. ا�,، /�C \2� #y\ و ��l �� آن �l�س ِ�� O>,اg  �ری �ا�ّ$! .`�د �>-�ده

6Wآ !� #GCار ذّره,�� �Tا !" ای از  ��b، �\ اCّ\، در  �6G� �2?ر  �ب �`��� 
,<"  \�W \�  , و از�ب �-�U  2ّ$! آن را�W و !$ّ�U  �-2" . ���,، ا)�6ّ! 
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"! آن M! در �� �$�ن �:/M �� !R>�ن  ,J��-�  س�l� و !$ّW�. ب�2C از !M
ّ� (,رۀ �>6�ٰ� ز"ّ$! و .,]ر �>$�ه در ا�� C�م ��د �! �y-� اOّ|  ا2Oٰ� و ��

O��6� ,<67T, �,�, آن ",ره �! ا.\ *�د را �  » .M! از �l�س �$���ّ��ۀ 
  )١٢٩د���ی دا�I، ص (

"! �! ا�e6Wر ]رrCا)�lدوس، *�ا�b  >�ب ��ب  -�ل ا)��ب  C,م در (?رةا)Qّ��رة �$| 

  :Q� |ّOول ��6W! �! ا�� ����ع ا��ره دار�,

Uی �! @�َ�ت را��ُت ا)ّ>�� و U�ّ/ �$Wا )kِ�G� �-� k اg إ)� ا(-! ا«
ّ
(

 ا)�,م �O �2Oش 
ُ

أ��Cَ+ �-ُ� ا)Yl\ و [ح C-ُ� ا)F�د و ا(�6ّ�  -�ل
+ �y2�ت ا�(-�ء و �ّ�َ>+ b$�"ُ\ ا)�l�ّت و  َ̀ Wو �! ر #$R`(ا(-! ا)`2ّ� ا

  ) ٣٠٤، ص ٤آ��ر 2C# ا2Oٰ�، ج (» .@�� y$b\ ا)�,س ���از ا(-! ا)�,�#

"! *: (�Y-�ن  �"! �! آن *��� �! /�ل  ,او�, � را �! ا(-�G� I+ داد؛ ا(-� 
#M�K  ���7Wد �?را�  �-C د و�" �bی ���ت ��ا�Wا�6! �, و *?ر�$, YW\ ا��اق 

7T+ و ] /�Yت اC] �ٰ2O,م   "�د و  -�ل  �ّ�6G� I-$RO ���� �Oش ا(# �2>,��
�! او �y2�ت ا(-� �2>, �, و �l. \"�$bت ��>+ ��W+ و C \y$b,س �! �3از 

,C #)دا���W ر?�@ I-�(.  

"!  -�ل در وا�C، (?رةا)Qّ��رة �-2ّ� از ا�� � ا(+ ���<O !��T  ا�� !� +�G� رک���
"! از  -�ل ا/,ّ�! . ا�, ��l ��ّ,س ا��از دا�6! در ا�� )�ح �>$�، او را اّول �?ری 

"�ده، ���$,ه "! از اW~ ا)�ّ$! ا��اق  ا�, و �_��  @��b �,ه و اّول *?ر�$,ی 
ک �� @��  -�ل ا)�?ّ�! و �� �_ز ا(�ار ا)ّ�-,ّ�r« :ا�, ��W�ده آ��ر 2C# ا2Oٰ�، ج . (»)�[

� ���دی،  -�ل ّ?b��b�@ ! �-�: (�Y-�ن) ٣٠٦، ص ٤ �Tر  ا�yآ� ���, و ا�)ار ا(

�-� +7T(.  
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�ب�  ا�$�ب #��ع و #"�ع  ��ت 

"! ��  >�ب ��ب "�@# ر��6 ا)��ب   ا�,ازه �?رد �ّ ! O-,ۀ :�$U  >�ب (ّ$, 
 ،,����W +$ّ-��C ی�Oاّد �Tا !"  ,<6lT ��د�, و /�Y`� �ٰ6ّ از ���Tدا�I �! ا��7ن 
 !� !" "�@# ر��6 ��د  �Z-b *�اW��Uf ,<b+ و �Wد �3ف ا6O-�د  >�ب (ّ$, 
">, و /�$�+ �`�6,ات   +�E. ن�و/��ّ$� #@�Oاز ا �ا��ان اO|ام �, � �� دو 

">,، و �`, از ا�-�ن �$| "��ر ا.�Eب و  �� �$
 و (ّ$, را �$�ن   ! ّ�ا�,ازه �?رد 
"! ���, در *ّ�� ��ز�,ران   ,$<� I�]�� از �از ��" +-�QO �$/ د، در�ا/��ب � �$ّ

ّ
2"

�Tدد و �>��د او ��د ��ن ��Vدازد و ��$� او <f ¥<T   )٥(.�!  F6G�ی 

ا)��ب در ��رW_وش �!  >�ب Cّ,وس وارد �, و دو �^ �6�ا)� ا/ّ�� �!   >�ب ��ب
"! ���� /$�ت RO$# ا(+ و از �Wدی �Oّدی �! �,رت  �,�,؛ اّ�� آند�,ارش آ  !M
�� �b�@ د آن�6! و  �G7� ر,. �� �$G/ :ّ� ب�<  !" "! در �^ اّول، ا/ّ�� د�,�, 

�# �! *,�+ ا��7ن ��د�,؛ �]ز �`, د�,�, "!  >�ب Cّ,وس �� �C وس,ّC ب�< 
�ده �>�R6 د(6?ر ا)��ب دم در �! ����+ *Y�ع ا�6G .,ر  �)� و  >�ب ��ب

  . >�ب Cّ,وس ا(+

  :���W�>, �� ؛/�Yت �O,ا)���ء ا�� *Y�ع و *7�ع را �G$�ر �?رد (�6��C Iار داده

ا)��ب M�ن /�Yت Cّ,وس را د�, و  در ��ز�,ران، �^، /�Yت ��ب«
�$���ت YW\ و /y-+ از )�Gن ا��7ن �>$,، W?رًا ���>, �O, ذ)$\ �� 

�2O ؛+)�*�� I6�,* ت ��ب�Y/ !" ,�,�ب د�E.ا)��ب ��  ا)ّ���ح ا
`R$# در /Y?ر  آن +���"! �� � ا.�Eب و (_]ر ا/��ب ��د، �� �

"ّ\ /�Yت Cّ,وس د(+ �! ($  IO�Y* از !" �-GC !� �6دهG�ا !<
��ر، ج  �,ا��(» ./$�ان �,�,   )٣٠٢، ص ٢ا�
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)+-y/ و \YW ده) �$���ت���W ق �,ان ا��ره��$� |"�� !"  \$�� 
���ا�,، در 
!" ��$� داده �,ه ا(+  �$<M:  

آ�� از آ��ر ���ر"� /�Yت ��ب M$|ی : �K($,] ا)��ب از  >�ب ��ب[Cّ,وس « 
. از آ��ر ���رک M$|ی b-�اه �� �$G+: ا)��ب  �اب داد بb-�اه داری؟ ��

"�pب را : Cّ,وس "�pب *ّ�� �! او داد�, و ��W�د�, �`�Y از .�Elت ا�� 
,$<"  !`(��� . �JJm"! *�ا�,  "�pب را  �ّ: /_C �$G� ^�El. k! از آن 

 I��-$) 7+ ازb7+ و آ��ر /$�ت و دT \.�/ دش�در و  ��JFO
"! . f,�,ار �,  �. در آن "�pب ��G?ر ��د، 2C^ او را eG$� "�د"2-�

���ن �! �,ح و . ��$�ی FO$^ و �l�ذی �,�, در و �دش /�.\ �,
"�pب را   !" "2-�ت E$�W! و  -:ت �7T !m$2�د و در /$>�  -F$, آن 

"�pب از  (�UT :!-7Mا�+، ��W�د از د(I6 �! ز�$� �� c ا�� 
ّ
(d� !" ای 

���� �! �>��� �`�رف و . �� ا.�2 ا(+آن ا(�l6ده �-�ده، و/� ا)�� و �>
"2-�ت در  �� ا�Cار ��. 2O�م 2O-� و دا�7->,ان �`-�)� �,ارد "! ا��   #<"

�!  -$� ���)^ �>,ر ! در آن �� . ����+ در � ��اW+ و ا6O: ا(+
Cّ,وس در ����\ ا�� (e>�ن . �-��# ����+ ��$� ا�6Oاف و اذ�Oن ��

(y�ت و آ��ر @��bه در ($-�ی Cّ,وس  �ّ: /G$� از. ا)��ب (�"+ ��د ��ب
"2-�ت، �C ªeّ,وس ا(+ "! .�/^ ا�� آ��ت و   +Gا*6$�ر از   ��. دا�

+lT  \��" :  � ��*�(+ و در آ(���6 در ����6Gد و �� *Y�ع -�م و ا/�6ام 
"! /�Yت ��ب �! �� وO,ه ��W�ده ��د�,، آ��yر �, ���� را <f ¥<T . ا�ن

7T+�. در ����\ �C �� #7Mار دارد  \�اM�T! ��[ی . kّ و /$�ت �� زا
�� Cّ�ت و R� �y$س ا(+ و)��E� ~�_�M �`2C م در��ب �� در ا�� اّ��E�
)+ و RO-+ او ا�>k در ����\ 7M# �� وا�� و آ��yر و ��آت  آ�+  :

» .RO-+ و C,رI در ا�� /$� ��ای �� �7y�ف و f,�,ار ا(+
  )٢٤٩ا[��ار، ص  ���)�(
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"! /�Yت ���ءا�b,`� g �! آن در وا�C،  >�ب �ّ: / "�د  RO !� �$G-�6 ا�Cار 
 � درا�+، (`� .,ر و RO-+ �وح  ا)��ب در ا��  >�ب ��ب. ���دت داد�,

 �� I��Z� kه �! آ��ر .�دره از 2C#  >�ب . *?�I را �! �-��UT Iا�+�Y/

�6 ���دت داد "!  -�ل-RO !� وس,ّC ,داد� �bا�T "2-�ت �! آن    : ���رک در ا�� 

» |�Q`(ا c)�� ��ِ ª$-�(ت ا�-G� k$2O ّ�ت� �-� �-)ا �� k( ��?3
Uی ُ(ّ-� �-2O \�C ,-ّEّ� و إّ�! )Gّ-� ��(-َ>� ا)�ّ,وس �W �� ا�2Oٰ� و 

ّ
ا)

 ����)Gّّ��ح �W �,ا�� ا)��� و �yّ\ ا�(-�ء y2� �W�ت ا�(-�ء و �ِِ! @
Wر� �� )� أ�6# �� ا̀)��_�" ��د���� (» ...$� (�2>�6 و ا6C,اری �ّ# RO-�6 و 

  )����۳۳۸ح �>$�، ص 

"! �Y�) :#$G-�ن  �bی �JKا� �b��QO c)|ی �� �  *��� �! /�ل � ای ا(# �� 
"! ����2O,-ّE� I ا(+ در �� ا2Oٰ� �! ا(# Cّ,وس �� �Gّ-ٰ� �, و در  �_]ر �-�د 
�,ا�� ��� �! (ّ��ح 67T !$-G! و در �y2�ت ا(-� �!  -$� ا(-� ���$,ه �,ه و �! 
� از �Oر�Wن  �Tه ا(+ ا,� �b�@ �� ی��_�" او (�2>+ و ا6C,ار �� و RO-+ و 

����(.  
  

�ب�  ا�$�ب در آ,�ر ا�	* (�)'& �%�ب 

"! �!  >�ب ا��7ن O>��+ �,ه و در �$�  )۶()��ب(و ) ا)��ب ��ب( ,ا از دو O>�ان 
T���T�ن �.$c  ا)��ب �! .?رت ا/ّ�� �$| ���ت �ّم دارد، /�Yت ��ب �bی 

  : ���W�>, �� ۱۰۱ا��اg در �C$� �>$� �?�]ز  /�Yت و)ّ� . ا�, �,ه

» #F<ّ(ا ،+��� ��b .,ق و .�l و را�W را�+ (�دا و آ�+ ا(���6+ و �
/�Yت اّول �� آ�� "! �! )�^ ��آت اّو)ّ$! �2ّ�^ و ا)�3�Gّ و ا)�,ر ا)ّ:��، 
 �ٰ2O2# اC دت��)�[ه �� ا(6�ی ا�O �2O gش ر/-��ّ$6! و �� ا(�6ّ� "�! �
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"�(� .-,ا�6$!  �2O " در \��� ¥<f �ٰ2Oرا 23`+ ا I"�f +�_��e6l و 
 �2�� ¥<f��l� ،\ی �b �_�¤ و (�$# ��W�ده، �G$l� �l� �$<M در ���

,b ،7+��ز�,رانT دار �ّ,ار�) �$�C$`�ت ���ر"! *��ب �! ا/ّ��ی (» .ف 

  )��۱۲۲ق، ص 

 \$�� 
���   :)۴۳۶ص (�! ���دت 

» +��<O ر��ا)�اح �6`ّ,ده �! ا�,ازۀ (! ��ا�� �Cآن در �,ح و -F$, و ا@
در �C$� » .ا)��ب از 2C# ���رک /�Yت ��ب ��زل �, ��G+ �!  >�ب ��ب

��# *�ا(��� ��د /�Yت ا2Oٰ� *��ب �! 2O-�ی �C ان�<O !� �7ن�از ا |�_
�#  �M  ,<<" ...#bا �yّl در ا/�د�� �-�«: �,ه ا(+�C م�C اذا ��,/ �$<M

�, ا2Oٰ�، ص (» ...�ّ>� ��eا(�ن O۳۳۵(  

ا�, و در ����\  ا)��ب را ر `+ �Eّ-,ی �$�ن ��W�ده /�Yت ا2Oٰ�،  >�ب ��ب
�� /�ف ��، ���� اّو)$! و �7R� !" ّ$+ از)ّ$! ا(+،  >�ب �ّ: /�l� �$G ���رک 

"ّ\ و �د و   �b�  !" �� /�ف ($�، �,�� اّول و ر `+ �Eّ-,ی ا(+ R� |$�
"ّ\ ���ن *$_ّ�� ���6! را � �! او ا(+ �!  7�۱۶۱_]�!، ص . ( ��b  ّ>+ ا(+ و 

  )��\ از �$�ن

�_�� ��W�ده  -�ل !py� د و ر `+ �! ا���O �$��  : ا�, ���رک در )?رةا(��W در 

» ,-ّE� !�ّ�� ّول َ�� آ��� #yَ/َ !�ّإ !��?ر ���r ا)�$�ن  ّ\ "�_��@ �W ,�َ��W
ر(�ل ا \b g��m�< �/ٍ, أن �`�6َض و ���ل Ubا FO-ّ�ٌ و b� O_�ّ�ٌ أو Ubا 
"�ن �Eّ-,ًا �W اt(#؟ [ َWَ� ��Gl اg ا)`2ّ� ا)`R$# و   �b و �$GE(�� �-ّ)ُ

"�ن � !$2O ,-ّE�R<َ� ا)� ا)E, إّن ��W ا)��$� )�  �-� �ُRُ<� \� ود و ا�(-�ء
و b� ا��اg و " k(U��W �R< ا)�2O �$GE �� "�ن 2O$! ِ�� ا��اg ا)-�6,ر 
"�ن اّول َ�� آ�� ���W g ا)�$�ن �2O �� "�ن  ا)-6`�)� ا)`2$# ا)yE$# و )ّ-� 
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2C#  آ��ر(» .�Eّ-, ر(�ل اg )Uا /b !�ّ�� !$2O #y� b� أو ��ّ�! O�ده و ر `!

  ) ۳۵۴، ص ۴ا2Oٰ�، ج 

"! : (�Y-�ن "�د   #y/ او !" �! �! در(�6 ��_�" �Z<� �f در @�?ر ���� �$�ن  ّ\ 
"�G ��. اg ا(+ اّول �� آ�� �Eّ-, ر(�ل �ا�, �`�6ض ��د و �Z?�, ا��  آ�� 

 !� #GC ،�$* د؟�� ,-ّE� ا(+ و ا(# او �$G/ ا(# ا�� ��ب؛ �O ا��ا�� ا(+ و او
aا�,* �l�   ک �$>� ا�,ًا �! ام��� ªe� !" 2>,���! و RO$# ا(+، �! در(�6 � !"

�# ��د،  آن ">, �y2! �! /,ود و ا(-� ��Zه �-��C آن �� ,-ّE� ت�Y/ !" !M
�� #b ا(+ و gد و آن ا��ا�Z�  �$G/ !� �$<M]a�[_7� [آن  �! آن �� #��C !"  !M

"! ا��اg ��6,ر �y/ #$2O �(�`6$# ا(+ و  ا(+ �� "! اّول �� آ�� ��Zد   �6Cو
"! �Eّ-, ر(�ل  ,��� #��C ن�-b �� د  �! *,او�, در �$�ن�"  #y/ �f ،د�� #��C gا

  .)ا�� b-�ن او ا(+ �� ر `+ او ا(+

�2O ی��ع در �]���م دا�+ ا�� ��-�?ر و �_]زی @ |$� a�?"�� در . *�ن

  : آ�,ه ا(+) ۲۳۹ص (ا[��ار  ���)�

» !� �$G/ :ّ� ل�از و. \�C ^�2 ��ه�O ،�" ,�ا�� د�* a�?"�� �7ٌر . *�ن�
"! در �]�� �b�7,ه "�دم �! �� *��  ا)$! *�اب *�د را ا�� "�ده  3?ر �$�ن 

_7�c �$�]ر�, و از (ّ$, ��ب  ا�C g, دار�, �! ��ه داد�, /�Yت ر(�ل �"
,<�?T  +$<�">>, و �! آن /�Yت O$, �?�]ز را �_�k و  M�ن ا�� . د�,ن 

���+ (�O+ د]�,م � �! /Y?ر ر(�ل*�� را �>$,م �� �  ^اg ��(# و ��ا
#<" #�,� I"ر��� �YE� !� د را�+ *�دّ��O ع و�Y* . د������ +���� ��

">�ر �ود*��! دوان دوان �� "! �k �$,ا�� د]ر �,م، �!  �`, از ا��. ر6W# از 
دا� #6G��y از آ��� /�Yت . آ�>, د�,م دو ��l �! �3ف �� ��. �2f ر($,م

"! . (�ل و د��Zی ��y از ا.�Eب ��و�Wی او ا(+ر �� (�O+ �وان �,م 
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��ن �$,ار �,م. *�د را �! اC,ام او �$>,ازم و دا�� ��Oی او را ���(#T�� .
"�ده ��د. �M,ر �G_]ر ��دم "�دم در  *$�ل ��. ��7ط (�ا�fی ��ا ا/�3! 

#6Gb +7�"! آن. �$�ن � "�دم  )Uا . M! را د�,م، �]��ی .�دC! ا(+ ��$� 
6W�T# و �-�ز *�ا�,م . �bی *�د را K��$,م ��6_�� )��س. ��*�(6#، و�� 

"�دم و �JKده �! b-�ن ���! T:ب ا(6`-�ل  "! در *�اب /�Yت  ��O و  ای 
 ��_6�6lT# (! رأس از �  �b�"�� از �y� !� دم، �وا�! �,م و�,ه ��ل را د�ر(

�Z<bم 23�ع . د�b را ��� و ��اق ">, و از د���ل �� �! (� f\ �$�]ر ا(^
�� از �>|ل �$_ون آ�,م و از ��� �$_ون ر6W# و �! �3ف <"! *�دم  آ�6Wب ��د 

">�ر ��� �وان �,م ای  b>?ز �! f\ ��($,ه ��دم، ���Tه از د]ر �>�Rه. f\ از 
+W�T "! در *�اب . د�,م و `Fّ^ (�ا�fی ��ا W_و  د�,م b-�ن دو ��lی را 
"�ده ��دم �!  ��^ �� �� . ��y  2� و د��Zی در د���ل ��د. ,آ�> �b�7,ه 

"! *$�ل �� M�ن �! آ��� ر($,م، �� اg  "�دم ر(�ل ا*6$�ر *�د را �! �fی آن 
"�دم  ا(+، ا�,ا*6# و �� ����+ ا*:ص اC,ام او را ��(! زدم و در*�ا(+ 

�b !" .+lT دو (�ار ���, "! در  2� ��د،  "�ده: آن  -�م راه را  �� �Uر  !" ام 
��-J¶� ده�JK,� #bا�e� ار�) +�"! ��[ی . #، از ا��   ����دم ا�� ا(+ 

"! در آن  �2$2  ªe� ه �_وم و�" #<"   . � ��E�س ا(+، ���رت 

�2O !" *�ن �b�7�  !� +�G,ۀ آن �]�� و `�$� آن �! �ودی (�^ �, 
/�Yت ��ب �ّ ! و ا/�6ا�I �$�67 �, و �! .,ق اّد�Oی آن /�Yت 

"-�ل *Y�ع �. ��$� /�.\ "�د  ��+W2`! رC در � �$G/ :ّ� +ز�:� !.«  

  : ���W��Y/ ,<ت ���ءاg در د�Oی ا��Wر ��

» ... #ّ�
ّ
t �ً��O !2(6�اء ... "ّ�� ا)2 َ̀ Uی َ 

ّ
�2O اّول َ�� آ�� �! و �·��! ا)

�?ر ا(-��k ا)GEُ>� و ���t �ًC�7اق �-�س R( ً:ّE� ا)`2$� و k6-2"
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 k�l. و k�و �k-2O �(��2( �ً�|e و �<O�k6 و ��2`ً� )�2�ع ا(-�
 k��y/۵۳، ص ۴ا�� و *2~، ج (» ...ا (  

"! �Cار ... �W �$�y(+ ای *,ای �� : (�Y-�ن  I�� اّول �� آ�� �! او و �! آ��
� ��ای @�?ر ا(-�ی /G>��+ و 

ّ
2E� + و�2$�O �-2" دادی ���O ��ای ا(6�ای 

l. ع ا(-� و�6+ و ��2`� ��ای 23��<O س�ای ا��اق �-�� �C�7� ��|e� و +�

 +��y/2# و اO ی�b,��ای �_وا��(...  

��رت �.$�lت ��ز)! از 2C# ا2Oٰ�، ذ�ً: در �Ie �_��ط �! � ���) !���  ,bا�ذ"� * �b
"! در ���رت. �,  ,<"  +��l"  !py� �$-b '�W  �7ن ��زل�از ا|Oا !� !"  �2�ّl� ����

ّ# �W (، )�ءا[�y$b Y\(، )(ّ� ا)��Yء: (�,ه، آن  >�ب را �! ا)���� M�ن "r-2 ا�
���W�>,  (�6�>, و �_�� �� ��) ا(# ا�y2� �W #RO�ت ا�7�tء(، ) �_وت ا)���ء

!":  

ک �� �Oف أ/ٌ, ��l اg و  -�)! و �� و.\ �lٌ� إ)� ��Cُ ¸3_�! و « ] �(
�>�ت �yو �� ُ(�َ$+ ا) !W��(6! و ا��y� ت ِ�� �$�ه�<y--(ا +ِ�َ �! و �� �ِ_��(

  )7�۴۴۵_]�!، ص (» .إ"�ا�!ِ�� *-� 2YW! و 

"�l� �G *,او�, و  -�)I را �-�: (�Y-�ن  � ���دی،  �Tو ا/,ی �!  ا +*�<�
"��� ���y+ و ا)��ف او  ">�رۀ د���ی I�_C و )���I وا.\ �-� �, و �-y>�ت از 

��ه و ��$^ �-� �-�� I��" �>�ت از ��دۀ YW\ و �"   .)��د�, ���$,�, و 
  

�ب 1ّ'� ��0/ ر.-* %� 2��3�'  
ّ

�ب �4%� ��5#�ب   

"! ���?��I6 را در �:�Cت �� (ّ$, ��6l� �C��,-ّE   >�ب �ّ: /G$� �`, از آن
��ن ا��Fم داد و ر(�)!l.و (ّ$,  ر��6 در ا 
$� ,���O ,J��ای از ��7ٌرا)$! در 
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"�@# ر��W �6(�6د، ا��7ن در  �اب وی  د���W+ دا�+ و ��ای  >�ب (ّ$, 
T?��ی 2Oّ� ���م  >�ب �ّ: /G$� �|د آن  >�ب ا(+ای ��C�م دا�6>,  ���!  !":  

» ��:ّO وةا�3$�ب,C ��6بG� ا[�6$�ق �! ��ف ���)`�  >�بrl$E.
� ����ّW ,��*و�� آ,e��[_7� �$G/ :ّ� د�7ّ�ف �� �(�` gا !-

ّ
2). 

 ّ$) �� k$2O م:Gّ(ا!ّ�/-� ا)ّ�/$# اg ا) �G# .,ی و ��[ی و ر/-rاg و ��"�
#eّl� #Rّ`� وم,e�  ن را  >�ب��_���ا(�2 دو(�6 ��ا.�2 آن ��ادر �

 �ً��G( و ,�,$��)ر ,-ّE� ,$ّ) � �/ ّج�E(ا cُ�"َ ���6Gب C,وةا�3$�ب 
6lT>� ��د آن  !M، ,<6lT .#"ر    |ا��/ّ~ اUb �O gه ا)rC�l ا)-r�ّE *$�ًا ا@

"�G .�)+ ��3\ �-�دی از  O �$-b-\ اYW\ ا(+ ��ای �-� ."�دی و 
"ّ\ آ��� W_وع و �ا�� ا�� ؛ -$� �O�3ت و ��Oدات و C_��ت ا.\  ���ا "! 

`�)ٰ�  ا)g,-E /ّ~  .ا.$\ ا(+ !��E�) ^/�. ��]�� +"�� !�  ا)ّ|��ن
/�Yت ���� ( »... FO\ ا�W g ! و �و/� )! ا)l,اء ا�� ��J, و ���ت ��W�د

 )۵۲، ا�� ��Y$W �2O,-ّE، صٰ� او)
  

�ب.	�دت  ��ت 7���ه �8ّ� ���م �%�ب 
 ��  ا�$�ب 

"! در /ّ~  >�ب ��ب  ��(��� ��_ا)��ب ���6! �,ه، از 2C# �$�ای  ��y از ����
) *dار(در  �اب ����ت �ّ:  �اد  ۱۲۶۱ا��7ن در (�ل . /�Yت �b�3ه ا(+

! و ��ا�K �$bدا*QC ,<6]�>� و �ّ: �O,ا)`�2 ���!
ّ
در . ای �6��Z>, و �! ا���C اد)

  :���! آ�,ه ا(+GC-�6 از ا�� 

از ا/�ال  >�ب ���6Gب، /�Fب ا)�FEب و  >�ب ا)F>�ب و «
ا)��ب، ا)�b��ّ ا)-�ّ�� و ا)ّ>F# ا)ّ|ا�b و ا)�,ر ا)���b و ا)ّ,ّر ا)�l*�  ��ب

 ��, ِ�� ا)Eّ~ و ا(�~ َ�� �)~، ا(-�ّ $\ ا)ّ,�F?ر ا)-¹ّ�َ
ّ
ا)-���ح ا)ّ>?ر �W ا)2

� ���62$�،  >�ب ��[
ّ
"ّ\ �$� و ا)-�2  �O ه و�W�O و gا !-

ّ
2) �$G/ :ّ� 
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"ّ\ �y_وه W,اه ��G?ر �-�ده ��دی  ��ِ �<2`  . ���� !�ا��ُ, اg و او)$�
ٌ# )2ّ�`�د و اّول 

ّ
��dٌ� �! و �-� ُا�|ل �W /ّ�! و إّ�! و ! �`�rW ا)-`��د و ُ(2

�� �W )�ِح ا)dlاد و /ّ�! RO #ٌ$RO$# و R� ���� د و�F�tذّر ا �W �ٌ�d�
��دت ��� �� ,b�� و #bت و  د�-G<ّ(دات و ��رئ ا� �� \ّ" T$�م *�)~ 

, �! �وح �� �-��,  ���, ِ�� O>,اg و ��~ �-� دا/� ا)ّ,/�ات را "! او �¹ّ�َ
 �! اذن

ّ
دا�# و �>��ص از �Cِ\ و)ّ� ��6ّ�ف  ا)rO��ّ �� اg و او را ��6lض إ[

  I"�) IE$# را �� *�د �� /ّ~ و �>��ب ِ�َ� ا)Eّ~ و در رّد و *:IW آ
)�Eد RO �W-6! و ا)�W k7ّ . �$># *_و��ن �� tا �َ� !ِِ� �$F6G� و g�� ذ�`�

 !6<�2)...  

)��ب،  >�ب  "!  >�ب �C^ �`, از آن« ��Cب و �� � او)� ا��W,ة و ا� ا[
$�ه و در  c�_� �l� ن را از �$�ب��(ّ$, ا"�� و ا)ّ>?ر ا��?ر �و/� W,اه  

�+ /�Fب �-�د�, و (�Eب @  I� ت از:l� و �y) \b2-�ت ا�ّ$�ت ا
�bی �l:ت و در ارض �Oدات  ��6ا"# �Tد�, و (�"�ر �-��b و �� در �Kده

��د�#، ��W\ از ... (�"� و از ا"\ و ��ب و ��م �! ��\ /$�ا��ت �RE�ظ 
, از آن "! *,او�, �O)# ز�$� را *�)� از /�b�@ +Fّه �-� آن "! �!  UTارد ̀�

�-��$,ه و اW ~2*ن�<M َوَ َ,ه؛ !ُ�َ
َ
M!  �� ��ب را �6l�ح ��W�ده َ�� 23َ

ا)��ب  و �و/� W,اه ��W�ده ��د�, و ا�� �QرT�ار ��ب) ص(اg ا)-�ّ,م  ��ب
��ن) س(l.3\ از ا�� +(�. �G" �! *�ا(�ن _7�c ��د�,؛ �`,  )۷(�`, از 

ا�� را �>$,ه،  "�����b�7ن ا�� *�� و/7+. از ���رت ��ا `+ ��W�ده ��د�,
ا/�ا)I ���ن و �|اج �_�c دT�T�ن و .I6Eّ �! (�# و (_]رش �! �# و 
"! /�C+ او و  67T!، ��ض �,�,ی �!  >��I �3ری �,ه  ا)# ��ّ,ل 

"ّ\ O_وق و /�ارت C�W+ ��ب ی  اg ا)-�ّ,م در  ی و  �ر اI���O (�ر
T_�! و �>� �ت  �Tد�, � آن "! �! �" ,FG�W! "��7$,؛ �! ا��اع �����ت و 

�Tد�, و �O ^23)# �ّ���� و �?ر .-,ا� ا)�E �ت �-�د �  � از m7����C�ل 
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T,ازش را �>$, و )�Gن  ا)�Gّا�� و ��O ^$F)# "! آن ا)ّ,O�ات �,ای �� (?ز و 
E� . �� #$RO +<ّ� �fّ�+ .�دIC د�, /�ل و ���)I را ��اW~ و در دO�ی

"-�ل ��دا�6!،  او ���ده، او را �! (�/+ �Cب *�د "��7$, و �Kده از  -�ل �� 
� �� آ�,ه او را از *�د ��

ّ
2F  .*�د �! *�د ر(��$, �! 

�3)��  ���دت ��« !"  �<$/ �ًC,. د /�$�6ً� و�آن  >�ب �3)^ � !"  #bد
"! او �-�. ���د  �G" �Z� ت  �>�(, او را���$W ده و ��ِب ��ِب���W ~2* را

)��ب در و.c او ���ب  b-$� آ�! �!  �+ او)�. ���b�<6$� *�د �Cار داده ا[
�� �l�� اّ��� ا)��ب : "�-��, � �R� !� ^(�3 .�اب را درک �-��, /�Fب ��

"�)��`r ا)E,�,ة   g �" ر و?�Rّ(ر ا?W�" ُ*Ub Uا و إ�� �kGَl ِ�� ��ء 
  »"...ا)�,�-r  ا)-E-�ة ��)ّ>�ر

�| �! W?ز  و ���دت ��«�W و gا,<O �7ن ��ّ�ب�ا !" دb# در /ّ~ (���$� 
�l"! ا/,ی را آ��وی ر�� ا��7ن ��7�RO ,$# و در ���م �� "! . ا�,  ���ا 

�Tد�,�, �! @�?ر ا)ّ>?ر �2O ا)ّ�?ر و �O)# را �و�� �-�د�, و ا���7>,   ^�)
�p" آٍه �ّ# آه از �2l+ و ... ب �6G?ر ����$� �?ر در @2-�ت د�F?ر و  -�2 

آ�� �b:� !M در @�?ر /ّ~ �! . ��$� و ا/�F6ب ��در /ّ~ �`�W+ ا��7ن
+�J�� !M و ,�,�_e� اب   �ن�و �-� در * �� !" "! �,�,�, در /�)�6   �b

ا.ً: ا�,ًا ��ی 23^ �! ��7م �� ��($,ه؛ . �m7� +2l�ل �� ا�$�ر ��د�#
"! �� *,ا ا(+  و از 23^ ��ز ���$��ن �� را M>�ن W_�^ داده  دا�+ 

+Fّ/ ر��اّ�� آ��ت ��6اد�Wت /ّ~ را در ��ب 23^ /ّ~ در �3ق �G$�ن . ا@
"! ��2�ب �,ون �3)^ و ����ب �,ون را�^  و ��W\ از آن... UTارده ��د�# 
M>$� ��ده (ّ>+ ا)�� و �� را . "7, آ�, و �Kده از  -�ل �-� در  2�ه �-�

ا��7ن ا�Cب 2l� �6G� ... �� ,<6Gb+ *�ا���$,ه ��د  �$��ن W_�^ داده و در
�dW !� ªe� �Cّاد ا(+ و Eّ�~ و  آن �QرT�ار از "ّ\ *2~ �!  �+ ا�� !"
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ا)�f  ~2e آ��� IJK از *2~ و ��. @�?ر dWاد �>�ط �! �,�~ ا�� ���م
 ,<6Gb... «) ج ،~ّE(ر ا?�  ) ۴۹۹ - ۵۰۰، ص ۳@

  

�ب�  ا�$�ب �9ّ� .	�دت �%�ب 


 ��$\ ��G?ر ا(+ b-�ن ���"! در  در ��y از ا)�اح، �$��� �! ا�� �Y-�ن « :3?ر 
�� !" "! �ّ: /G$� در آن �,W�ن ا(+، ا�,وه و  �>,�ج ا(+  ���W�>,، *�ک ز�$>� 

�� \�,�» .�7e, و _� �b��Y را �QE� �b ��ّ� ,<" �� �lو�� را �! �Wح و ��دی 
"! W�Y� �$-b ،,� \�� �ًC-�ن ا��اg  در ��Y/ �$Cت و)ّ� ) ۴۳۶ ص(  |$�

  .��د �b�7,ه ��

6�� «ا)��ب  اّ�� `�$� ����ی /�Yت رّب ا2Oٰ� از �Eّ\ ا(��6ار ر��  >�ب ��ب<�
"! در ا�6,ای ��y از ���رت» ذ�وة ا)�lدوس   : Q� |ّO �bول ��6W! ا(+ ���! ا(+ 

» ��ّ�W r),ّ�-(ا�رض ا kَ2 \َ*ُ,�G# اg ا)ّ�/-� ا)ّ�/$# و إذا أردَت أن 
">َ+ ��6,رًا 2O$! و إ2O# أّن   �� �G/�2 أO ک,<O �� ^$ّ3 و kَGَl�

#( gَدوس و إّن ا�l(ذ�وة ا ��» ...�|ل ��@�ک  k(�<b أ�2O اW~ ا)`�ش و �>6
  ) ۱۴۰، ص ۳@�?را)Eّ~، ج (

"! ���! ��م *,او�, (: �Y-�ن  �`C�� ن و��_�*�ا�b وارد آن ز�$�  �7e>,ۀ �
�� !" ���6_�� و � !� �f ،ی�آن ��ّ,س � �b و �" �ا�� *�د را �f"$|ه   !"  !M

"! آن _�� ���� �Wدوس  �|د �(+، �b�3 �-� و �,ان  _�� ا�O ~Wش و ��[ ]�� ،� 

"! *,او�, b-$7! �� /�ل � ��@� ا(+   .)ا(+ و �! در(�6 

در . ا�, ���$,ه) �Wدوس(E� |$� gّ\ ا(��6ار ر�� آن  >�ب را /�Yت ���ءا

  : ���W�>, ��) ]رrCا)�lدوس(*��ب �!  ةا)Qّ��ر (?رة
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و إذا أَردَت ا)7ّ_وع �W ���رk ���2 ا�(-�ء و �>�`�� و ��7ق ا)�l�ّت و «
Uی ُد�Wِ ا(ُ# ا�ّول و 

ّ
� و َ�kِ ��َ� ا)�lدوس ��ّ� ا)

ّ
�� C��� �ّ# و)�|e�

7�, 2y$b! ا)-�ّ,س ا)`�Q| ا)->$�  `2! � g2ٰ�، ج (» .اO2# اC ص ۴آ��ر ،

۳۰۵(  

"! *�ا(�6 ���رت ���2 ا(-� و �>�� آن و ��7ق .�lت و : (�Y-�ن   �`C�� و
 �Wا(# اّول د !" ">�، از  �ی ��*$| و �و �! (�ی �Wدوس ��ّ�ی  �e|ن آن را �_وع 

  .)�>$�ش �Cار داده، ��Zدان�Tه y$b\ ��ّ,س �QO|  �,ه و *,او�, آن را ���دت
  

�ب�  ا�$�ب .	�دت �%�ب 

�?ر ا)��،  ا)��ب ���`! ���دت  >�ب ��ب@ ��R� ن و ا�,وه|/ ^�) !" ای ��د 
"� �, و �ّ,ت �I ��ه ��Elت و/� �>���  /�Yت رّب ا2Oٰ�، در  �\ ��ه

  :���>, /�Yت ���ءاg ا��7ن را ��$, �C\ از ���دت ��. �Tد�,

�| �, �C\ از « �W دت "��ٰی����ء ا���ه �! ا�� �� \ّ"  ��ِ !$2O ا(# /�ء
��دت @��bه� .»$b !� د�از * !" !M +و ! اراده و �7ّ$+ و *$�)� �,ا� .

 ,� |��W ه�b�@ دت��� !� #b ,`� د و�ای دو(+ �-,W را ^ -$� ا�� ��ا
  )۱۴۲، ص۳@�?را)Eّ~، ج (» .و  �ن را در ره ��E�ب /�$�� ���ر �-�د

��دت داده در ���رت� +�J�� ا�, ���! �$| �! ا�� :  

أ��ُ, ��ّن َ]َرَد k�ّ� \$�) �W k$2O �:��ء RO-� و ����^ "��ی و «
��ت و �� َ�َ>`�O ¼ٌ$� kَ (�$\ ��ر�k و F(ا \ّ"  �O ّ�اءYّ(ا kَ63َ�/أ
76�,�� و G-(ا �َ�ِ +َ<"  �b,َت �>kGِl إ)� أن ا(76�,َت �W (�$2! و 

ک ا)�,�# و أ��, أّن �W أ��lَ+ �و َ/k و �kGَl و  Gَ,ک ُ/ّ�ً� )-�[
 c2* �$�_ّ�-(ن ا�$O #ّ� ء�-Gّ(ا��$�ء �$� ا�رض و ا 

ُ
\ّ"  +y� k6�J��
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 ��$2O �َ�_� ت و�W�m(ا �W �ّ�ّ��ت �ؤ(ُ �?E(َ�ت اO و �$�� ٍ|ّO ادق�)
�ّ� �2O ا)�6ّاب و  �2O �G2 ا)ّ���د و b� �� و *َ_رن ��ٍس �,,C \�����

�ّ� /$>��W�� �2O Uٍت ُ/-ٍ� �>$��/�< . ��( ,C k6�J�� �W آّن ,�و أ�
"ّ\ ا��$�ء رداء ا)Gّ�داء و ا.lّ�ت و �ه ا)-�2e$� و ا��_َ�+ ار"�ن 

�$Wٍس ر,C وت_�  �W ء��_�y(و ا r-R`(ا �$O +y� ّ/,�� و�!، (» ا)-�7_]�

  ) ۴۴۶ص 

��دت ��: (�Y-�ن� �Tرد[_K در راه �"! وارد �, ��   #bرگ و دQ� ی��رت �:
+�J��  |$M »$b ت و��"�د � را �ّ,ت و (�6e از  -$�   �bی �,�, و ا/�3! 

"�دی � در راه او  � را از (�$\ K_]رد�Tرت ��ز �,ا�+ و �! ��l *�دت �b�F,ه 
 
ّ
2O !� ت را,G  را و +Gl� ی و �و/+ را و,� ,$�� +-�,C ی]�� +�ّE� +

"�دی "! b-� ا ���دت �� .ا��lق   #bد � +�J�� ء �$� ز�$� و آ(-�ن در�$�
#7M 6>,؛G�_T ده�Kی (�ا�ی ��ّ_�$� آن، (�b  6>, وe�� kر ا��yت آ�|ّO ی�b

!W�� د را در�ی *�b�) ت��7+ /?�ّZد�, و �! ا��" �bی ��ّ,س �,�� ��  O �b_��ن 
#b 6>, وG7� �6G"�* �� �6دهWو �! .?رت �! *�ک ا ,�,$�?" ا">�ن در ���Wت  آن 

T�اT .�� �b_�>, �?را�� ��ر�´  (�خ �،  -$� ا�$�ء )��س  و  +�J�� !� !"  #bد
�Tا�J, و ار"�ن ��ّ/,�� )_��, و  "�د�, و ($-�ی ��2e$� �! �ردی  ($�ه �! �� 

,���� kس �2>,ش ا�,C در  �_وت a���_�"  #7M(.  
  

�رت: 3��� ز ��  

C,س ا����  ا��, �>�Gl و ذ �W ����»#G�ق �� O>�ان  ���رت "$>���6 و اg ا� ا� و 
ا)��ب را �!  ��د و در 3ّ� آن،  >�ب ��ب �_وع ��» ...)���G و 2C^ و  �ار/� 

�ّ$O»r>�ان ( » اّول �?ر @�� �O  -�ل ا�/,ّ�r و اّول �-ٍ� أ���O +C اW~ ا[
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"! از اY�) : ~W-�ن "! از  -�ل ا)�� @��b �, و اّول *?ر�$,ی  �6Ge$� �?ری 
"�د "! (�6�> ��) *,او�,ی ا��اق   �G" �k ا(6�ی  -�ل «, و �! O>�ان 

 k� ان و�" ��ت �r$ّ7 ا�ّو)$! �bِ\ ا�@ k� ش ا(-! ا)ّ�/-� و�O �2O ن�E�Gّ(ا
 gأ��ا ��@ k� ا)-ّ>�ن و |�Q`(ا k�ّ� ن,( ��ِ \Yl(ء ا�-) ��ِ دوس�l(ا r-`� +

َ
(|ّ�ُ

�-$�ا(#  -�ل (��Eن �! � �� �Oش : Y�)-�ن ».ا(-�6,ر ا)`�Q| ا)�,�� ا)-
 �67��?ر ��W�د و �`-+ �@ #(�O \bا �� �ر/-��I  �)� �, و �7ّ$+ اّو)ّ$! �! 
� از آ(-�ن YW\ از (�ی K_]رد�Tر W +��<ّ� |�QO_و ����, و ا�� *,او�, ��6,ر  !�

,� �b�@ � !� ��,C |�QO (�� د��رت. ">>, از او ��ا�� � \��"  �6�  �El. در !���
د�ج  W۲۰۱۰$_]ز ��ا�C، ��3 �>$�د J��f ،\E� �Z<b�W| ا�� د"[_7� ( �p��p")!ب  ۴۴۴

"! ���رت ا)��b�Z� �� !6ّ �! (?رةا)Qّ��رة �7��د ��.�,ه ا(+ ���� W�ق از  �Tدد 
�lوت �_وع ��) ۳۰۵، ص ۴آ��ر 2C# ا2Oٰ�، ج (اوا(' )�ح ��Q?ر  ��<�bی  ��د و 

�Tد�,، ا�6,ا در O>�ان دو )�ح ��د و (�V در 7��د � !" "!  (! ���! ���6eی  ای 
"�pب  2-�� ��د و ) �7_]�!(�`, از �>, اّول در "  �� /Uف (�?ر �� 

ّ
UTا�6! �,ه دال

"! �>, دّوم در ���رت ��د و در  �_وع ��) Z� �f���O �� !��� )رت ��py آ*� آن 
  ).�ّ# C�)�((?رةا)Qّ��رة �� 

��6� از د��Zی ا(+، در .�El  ���رتe� !" �,ۀ  67b ,2# �� ����۸۱ (ّ�م 
"! O$>ً� د�ج �� ا)�6eم ا�� ���)� ��T  ��6eدد � �kG آ(-��� �>,�ج ا(+ 

  :�Tدد

» �ٰ�C,م ا�RO# ا��   b� ا[

 #)�� ��اّول �?ٍر أ��ق و [َح ِ�� ُاWُِ~ ر/-r اk(�� g ا���م و أّول �وٍح @
 k$2O �-/�ّ(نا�G/tن و ��7ق ا���t�2 ا�� ��اء  .,� +َ`-) k�ّأ ,�أ�

�َ+ إ)$�� �>��`ً� �W ~َ2ِ*ُ �� \ّ" �O (,رة ا)->6 ّ��� �C\ ا)?ری و 
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)��ف �$� ا�رض و  "�ٍس أدار�b أ��دی ا� ��(�ِت ا�7�tء و �_�َ+ ِ�� أّول 
�� ا)�ّ$>�تR� ات و�$e(,ء ا�� ��اء ,l(ا kGl<( �/ء �و�-Gّ(ک �� .  ا ]�(

Uی �
ّ
ِ+ ا���ت و �� ا(�2O �ّ�6 ا)`�ش *�)ُ~ ا)�l�ّت ا)

َ
( ِت ا)ّ|[زل ُ�ّ|ِ

َ
U*َأ !

َ̂ ا)-$|ان و َ�ّ�ِت ا)��Fل إّ�� أ(�ُ\ اkَ�ِ gَ ��ن �¹ّ�َ,��  "ّ\ ا)����\ و ُ�ِ�
 ��_�>� ِ�َ� ا)ّ>�._�� ���ه و ا)ّ|ا

َ
2`F� ا)$! و �<�َ �2O اّ��ع أوا��ه و ��ّ_ِ

�F� �$��ّ76� k��<F� ��U�دک k و ا)ّ:�YE( . �(ِ�`6-(ا)-�6,ُر ا �َ�ُ
َ
إّ�! )

 |ُ�Q`(ا)-ّ>�ن ا.«            

"! از اW~ ر/-+ *,او�,: (�Y-�ن "�د و  ،اّول �?ری  ��)�T,<� kن ا��اق 
 � �� ،,� �b�@ ا(# ر/-�ن !� !" ��د ای ���2 ا���ن و ��7ق در*7$, و اّول �و/� 

� �,ای (,رۀ �>6�ٰ� را �C\ از ��د��ن �>$,ی و  ���دت �� .ا/�Gن !"  #bد
"! در O #(�O>��ی *2~ �,ه �! او �وی آ]ردی و اّول  وار(6! از  -$� آن  !M

"! د(+ )�c �$� آ(-�ن و ز�$� �! د]ر آ]رد، ���$,ی �و/# W,ای � ��د .  ��� 
!E\ وا��ۀ د[,<<"  �b�@ ه *$�ات و�Tدی، . ای آ��ز��� �Tت ��زل �-�ا��و  آ ,�

"�ه "ّ\ ��C�\ ا�6Wد و �$|ان ��^ �, و  "! �! او )_زه ��   ��l. ~(�*  +"�/ !� �b
"! ��ا  � را �! � GC# �� *,او�,. �G7+ آ�,�,، �� �Oش �-�  #bد� �� ,����W ,J

�Tدا�, ��ا �! *�دش و ��ا از ��]ران ا��ش �Cار دb, و   k�وی از اوا��ش و �|د_JK
�Y/ ��_�"�م � �76ّ�� زا "! د(+ �! دا�� � ���, و �!  �د و   ���G" + و از 

"! او ��6,ر و �2>,���! و �QO| و �ّ>�ن ا(+. ���,   .)�! در(�6 
  

�ب�  )۸(ا�$�ب �� ا#-=�ر (�ر:>  '�ت �%�ب 

او از .  �ّ: /a�[_7� �$G، و), /� � �ّ: �O,اg .ّ��غ، از �6-ّ�)$� �7_]�! ��د
"! در ��R ��دم �Eّ$�ا)`��ل  2�ه �� . "�د ا�6,ای l3�)ّ$+، دارای /�"�� ��د 
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�� !��<y� وی را دارای ا(6`,ادات !" دا�6G>,، ا�6,ا او را ��ای �E$\  ا�?�� او 
,�"�د�, و در �7 7�, اO|ام � !�  a��G/ا/-, ا 
�`, از �>$,ن آوازۀ  >�ب �$

ک �?�و��، . در _3��� �e$ّ$! وارد �, �`, از W�ت f,ر، �� W_وش GC-�6 از ا�:

 �! ]رrCا)�lدوس �`_وف ا(+، �!  b-�اه �� ��در، ��ادران و b-7$�ه���"! در  اش 

 �ٰ2O د و�"  +-�QO ت�$(�O ��6تO ر�# ا.�ار  ّ,ه �$O ل اش، /��� �! ا*6$�ر
,7�.  

"! آب د�bن *�د  در د]ران �cCّ در �7_]�! در [� #(�O�� �Y/ت ر(�ل ا"�م را د�, 
"! �>�Fرا د  ,<6e�� �$G/ :ّ� ن�bدر �!  ر د�C !" �! W?را�� از د�bن او �, 

"�د "_�: �ّ,ت ��زده (�ل �|د .  2�T$�ی از آن ���د و  _��ن آن �O)# را ا/�3!  در 
"�@# ر��6  U-ّ2 �-�د و �ّ ! و �$\ (ّ$, �! ا��7ن  2^ �, ��/�م /� � (ّ$, 

�Tد�, "! . و در ا�,ک �ّ,� ��7ٌر ��)�>�ن  6�,�� �>�م ا��ان F� از ��:�Cت او �� دو 
"�ده ���O !� +�G�,  >�ب �$
 و  >�ب (ّ$,،  از �3ف  >�ب (ّ$, �� آ��� د�,ار 

:�Cت و اC>�ع /�ج آ��� را �O��6, �-�د، �`_وف ا(+؛ �$�ن /�Yت ا2Oٰ� در ��رۀ �

  .  ��C��,-ّE در (�?ر W�ق ��\ �,

"�@# ر��6، �ّ ! ���Tدان �! ا��7ن �6�ّ ! ��د و /6ّٰ�  �`, از .`�د  >�ب (ّ$, 
�ّ?ر �� #��C �$G/ :ّ� د�,  >�ب�" ,� ,bا��7ن �3~ . ���م  >�ب (ّ$, *�اّ�� ا

"! ���, ��ای  F6G�ی   +lT # *�د �!  -$� ���Tدان 
ّ
�# ��O�د و.ّ$+ �`2�C

IJK �7ن�د ا�و * ,<<"  +-�QO  زم�O زه[� \�M ف�y6Oا k� م �,ه، �`, از,C
"! ا�� �! او  ا��ان �, و ����6ً� در �$�از �! /Y?ر /�Yت ا2Oٰ� ر($, و �`, از آن

�G/رۀ ا?) �$GlI و د���W+  �اب و �$|  ا)��ª از  ا�:غ �,، �� �,�# (dا[

"�د   ..�اط �! (:�+ �O?ر 
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"�ده ��د�,، ر(��,ن آ��ت ��ز)! از ���?� "! /�Yت ا2Oٰ� �! او واUTار   �-ّ�� +�ّ
+W�� ~$W�"! �! ا��Fم دادن آن  (2C . �V# ا��7ن �! /Y?ر /�Yت ���ءاg ��د 

"! ���?ر  "! /�Yت ا2Oٰ� در ��"� _7�c دا�Y/ !� ،,<6?ر ا��7ن ر($,  ز���� 
"! در /$�  ��ن در ��ز�,ران را �$��, <f ¥<T �:�Cت �� /�Yت Cّ,وس �6�ّ ! �, 

��ن ا��7ن ا(+ و (�V �� د����Y/ |�) ���-ّO +Wت <f ¥<T �,، ����د از 
�bی ($�ه را  �3~ ا�� آن /�Yت، #2O )�2O ,$ّ)()۹(ا2Oٰ� و ��b�ب �,ن �! )�^ 

ای از ا.�Eب ��ای �O�G,ت و b-�ا�b  >�ب  از *�ا(�ن ��ا�Wا�+ و �� Oّ,ه

 ) ��ز�,ران(Cّ,وس �! .�ب  ��Qةا)�Yeا $� �`2C 6ً� در���"�د و �  +"�/

+O�F� دت ر($, ��3(� �� ا��از��  .�bی �G$�ر �! �

��3 
$� �`2C ای,�T?��ی RO-+ ���م �$�ن /�Yت ا2Oٰ� در �?رد � (� �G$�ر 

  : ا��7ن و د��Z ا.�Eب ا(+

» \$Fر از /_وف ا�,�M !" �?ر او را ��\ @�?ر ���� �C�Wن @ �" �ّ?ر 
 

ّ
�>�R6 ��د�, او را و)� �`, از @�?ر، ا.�Eب  ّ>+ ���د � f>¥ (�ل ا[

 �$<�d-(ا�$�ا)ع ( \ّ" و �b "! در آن ��م ��Y/ !� ��dت ��د (ّ�ًا، و 
T-�ن ��ا.�Eب ��ر � "! ا.�Eب  ّ>6>, و b# �د�, و  M>$� در ا��  "�د�, 

 �� ا�_]ز �� ,ا�$� ا)�ّ$!  �ا�b *2~ را /�"+ داده  !" �" �?ر، �b�7,ه @
,� !6W�T  ���� �l� و ($|ده ,�$) !"  )��e6<�۵۷ت آ��ت، ص (» .آن 

 

�ددا.�: ��:  
C\ اّن د)Q� :» !Gl� !2$ول ��6W! ا(+ J, ا�� ���م در )�ح ا��ف Oّ| �ر ��$�ن ���رک د��Z د. ۱

�-�  `\ ا)ّ,)$\ )! آ��! و Ubا ِ�� �2O !2YW ا)`�)-$� و اودع ��W�O �O |F �?ره و َ�� ̀�@ #ّ�
"ّ\ ��l �� �`�ُف �! آ��ر  �W #( k(و ِ�� دون ذ gا��ه ��   ا �W #6ده إن أ���O �2O !6Fّ/ #ّ6�
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��_yّl6-(ا. ا ����و [ �ًGl� #2R�] !�ّاC�3 ق�W ا)ّ�/-� ا)ّ�/$#)`��د ��6�# و اّ�! ).  ��@ ,C \C
Wُ�ُِ! أ"   ، �-F�O! ا)�اح  ، )�ح ا��ف(» .-rٌ ا�رض c$yW ذ]��ٍ� b�3ٍ� �>$�ا��ا�2O g ��ِن ̀�

"! از : (�Y-�ن) ۲۱۳ص   �G" �?رش و @ �V) ،+)د او ا�د)$\ او، * !" �Z� �! در(�6 
ای او د)$\ �Cار داد و ا�� از YW\ او �� ا�O \b)# ا(+ و در �W�Oن ا�� دو �O | ��َ�,، آ��ت را ��

"! �! آن آ��ر ا)�� را �7>�(, �! ود�`! UTا�6! ا(+ ���ا در �$� ا��  �Gl� �b آن M! را 
-�م �-� I��T,<� �� او +Fّ/ ،رت?. ,$��� ��_yّl6� از �-� �Tد ا�او �! ا/,ی @2# . �

"! �7e>,ۀ ��_��ن ا(+ �-� ">, و �! �>,�Tن W�ق C�3+ آ��� ا�� �-�  !M ,<" . !� gا��ا �Z�
"?ران ��د�زاد ز�$� �$| آن را ��  !" "! دارای  ���� @��b �,ه   ���G" �>�(>,، M! ر(, �! 

,<6Gb ک �و���f ,ۀ�د.(  

٢ . ��d� ,$ّ) �Cل آ�C ز�,را�� دا(���6 را از�� \��W ی *�ا(�ن « >�ب�W�@ و :YW از �y�
درس ��د و ا�-�ن او �!  ��زی و b# (ّ� و b# ن .�m (ّ� و اّ��م ���ب b#"! �� آن  >�ب در ز��

T?��ی b-$� ��2^ ا(+ ��\ ��» ا�� ا�� �$| �! وا(�� آن  >�ب �,  !"  ,<<" . ,$ّ) �Cآ
�� ��d� ,�?T :»�� ق آن  >�ب�l"! �6�UT . �R# �]زی در �7�, از درب �,ر(! �! اّ  �$-b

�C د�! �,ر(! ا�,ا*+، ا�� �$+ را�"  +�  :ا

ــــ�k اb\ دل از �,ر(! ���, �$ ـــ ــــ �\ ا(+    ــ_ونـــFد ا�� �,ر(! دارا)�ان ���[  

"�دم �E-,اg از �,ر(! ���>, �-� �QرT�اری �$_ون آ�,؛ �Mا آن را �y��O �� �f : Ibض 
�� ,J��-� .,د��" "! . ای آZ� ��d� ,$ّ) �C�Z� ،�: در  �اب �,�� ��Oرت �! �� *��ب   !M

!���� \�M ا,* +Fّ/ �� !" ,� �O�� !)ال /�.2! در ا�� �,ر�ر و ا/�yWز ���/�! و  ا[�
"�دم در .Eّ+ و (�# ا�� ��2^ �6�ان �! 3�C`ّ$+ ) ۱۱۹، ص ۳�?را)Eّ~، ج @(» .ا/�F6ج 

"�pب ا��اب �Q� \$�l?ر �! ��\ از  !" !M د؛�"  �R� ر��ا)ُ�,ٰی �)$67b \��W c_ودی  ا@
�$`� � �/ !" "�ده ا(+ و �ّ,ت ز��ن ��Eّ �  >�ب  ا(+  �_�|ی �$�ن  �<�2Gّ(ا

�\ �]ز ���6! ا ��بM 2ٰ� راOت ا�Y/ �� ن �, و او ... «: (+ا)��ب�<e) �(د)! و ���و���
�b�T �|د ��ران  ا@��ر ا��ش را ��W�د و M>, �]ز �m7�ل �Uا"�ه و ��Eّ ! �� آن /�Yت ��دم و 

#b 3_�~ و �� I�?* ان�l)  #6Wت ... ر�Y/ ی �� آن,<M �$G/ :ّ� 2!،  >�ب-F(��
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�$O �� ه�*]�� �`R$# *# آ]رد و ا)$�$� /�$�+ را ��E� b�7ّ ! و �,اCّ! �-�د  �6-" ,ه �-�د، 
+7T , �). «) ن، ص�-b۱۹۱۱۸  ــ(  

َ��\ ��س ��\ /�ت ا(+ و «: ���W�>, ا)-�ّ_�$� �� /�Yت ���ءاg در )�ح  >�ب ���. ٣
اوا�� ا)�ّ$! �! �>|)� ��E ا(+ و ��س �! «: C,م ��زل 2C#در �$�ن د��Z از » .��\ ا)�اح ا)�ّ$! ��ء

  )۱۳س، ��3 ��"|  ����، ��ّ,�!، ص"�pب اC,( »./$�6ن �>|)�

"_�#، (?رۀ ا(�ا . ٤ "ّ��>� �>� آدم و «: ا.\ آ�! �! ا�� .?رت ا(+. ۷۰، آ�� )�C)۱۷آن   ,�َ
َ
و )

 ً:$Yl �<�2* � َ-ّ�ِ �ٍ$�"  �2O #b�<2YّW ت و��Jّ�ّ(ا ��ِ #b�<Cو َ�َز �E�(ا)�ّ� و ا �W #b�<2-َ/َ «
"! W_ز�,ان آدم را Y�) :�T-�ن �b �]زی داد�# و  ا�� دا�6$# و �! ا��7ن از �f"$|هو �! را(�6 

"! M! آW_�,ه آ��ن را �� �G$�ری از آن ـ � -� ���, و ���,، ���ی �7e$,�# ـ ا�#، M>�ن 

�b�7��ّ* ��,ّ(ءا���(  

  ۲۴۷ا[��ار، ص  ���)�. ۵

"! در �fی آن د)�� ��Y/» �pyت �O,ا)���ء در )�/� �� O>�ان . ٦  +)�b�) ،ء��ای �>,ۀ �
 >�ب (���W�>, و از ا��7ن �� O>�ان  ا)��ب را ذ"� ��  >�ب Cّ,وس و  >�ب ��ب »...ا�6Wده 

"�ده) ��ب �ry و ا)ّ_وح ��W�د و «: ا�, ��د  /�Yت Cّ,وس در �7�, W,ا (ّ��ٌح Cّ,وٌس رّب ا)-:

"�د   )�7�۳۰۶رةا)ّ>?ر، ص (» . >�ب ��ب ,W�k6ُ �و/� �� رّبَ ا����ب �,ا 

۷ ."!  >�ب ا��ره �! ��Oر "�@# ر��6 *��ب �!  >�ب �ّ: � ا(+  /G$� و در  (ّ$, 
 -ّE� ,$ّ) ع�<Cاب ���� آن  >�ب �`, از ا�م دا�6>, �C�� �6�6 ر�l� �C��, :» ~ّ/ ر�� ا@

"�G .�)+ ��3\ �-�دی از  -$� �O�3ت و O �$-b-\ اYW\ ا(+ ��ای �-�  ."�دی و 
"ّ\ آ��� W_وع و �ا�� ؛��Oدات و C_��ت  !" ، /�Yت ���� او)ٰ� ( ».�� ا.\ ا.$\ ا(+ا ���ا 

  )۵۲ا�� ��Y$W �2O,-ّE، ص


  /�ل  >�ب ��ب اM�T! ��ح .۸��� ،~ّE(را?�@ \$�C از �e���T���T�ن   U*·� ا)��ب در
�� �R� !� ��ّا��ی *�ا(�ن ذ"� �,ه، ا 
����,ای ا��، � 
���
  ر(,  ��� ��$\، ��� ��_

��ا����e �! ���ن ا�O �� �G$2Z>�ان  /$�ت  >�ب �ّ: /G$� را  >�ب �وح� gاMulla 

Husayn: Disciple at Dawn  در !" "2-�ت �Kس در  �۱۹۸۷��6! ���>,   ')ّ�۲۸۶  !El.
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�Tان ���l)ّ�6!. �! ��3 ر($, "�pب  C,ر b>?ز �! �Wر(� � -! �7,ه ا(+؛ )�Uا ��ای  ا�� 
>R$# ا�� �����6e� �¾e از (��� �>��� ا��ی ا(�l6ده �,.  


 ��$\، ص / �Y/۴۳۲ت ��ب، ص ( اG/,-ّE� g$>� ���ت. ٩���۳۲۸(  

  

 




