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        شاپور راسخشاپور راسخشاپور راسخشاپور راسخ                                                                       
  

����ر ��ر�� ����� د	��� و �����ت �ع ا��� ا�� ���ن ��ی � ��� ا�� و  �#

ادب %�,.� � ��� در (0�1 اد�ّ�ت +�ر�� %.-� ,�+�* و %�#�ر (� آن '&�%$ ا���اری 

دارد، >;ا :9 از ��ن �� �م د	� و �����ت در (�رۀ ��,�5ه آ% � در ادب +�ر�� ��3 

 را(?< 
ً
��A�� و B0دا' C�ا�B ��� � رف�E� �5ه آ% � در,�� *) $E) و ��ا�$ ر+B

 �Hرد (�0F Gار  اد�ّ�ت %�,.� � ��� را
ً
���A	 و (� اد,�ن ���0ه 

ً
���IB مJا� �)

�ا�C دادB.  
  

��م د�� و �����ت �  

 L, �, �<�E�� دی���� ��E, �ذات و 	QA د��، ار��Pط ا%�1ن (� ا�0ی �Nّ$س ا�

�� QNّ�� S,�% ��E, دت�P	 Q��T ط از�P0�0 و ا�� ار�� �را . ,�($ ��1 S,�%

,�E� ��# �E� 0UVد W��0+�0Vده ا�  X :» ��E� *) و ��,I� ،S$ر ا�%

 *) ���,��  �	�Pدت و 'S��0 و آن از [,.< ا�0ا%� (����%� %�,* ��Eدل ��1%]�,

�ا%$ن آ�$هB آواز ��E� .��,S در ا�I� C$ر (* ��E� د	� و آ+��� ا�%.«  

�ا%$ن، %$ا دادن، �$ا زدن، +0ا B ،*�A� د دارد؛ از$ّE�� �%�E� ���	 در `(�ن �	د

B ،ا����B و ,�ری *a�bا���، ا���B $%او$B ی را ازc0Vدن، #  ��ا�Bا%$ن، در�

0Vد   )'gو�� %��< 0Fآن و 0Fآن دا%S(*  ک.ر... (ن و '��0$ن و %0��d آن 	�Pدت 

�د از �H� *) *�Aرت د	� و �����ت  در اد,�ن، %�,H� *) Sر �X��3 د,$ه ��i

)��ب ا($ی ا�P�� �) jا��k% *V(0، رEi ،ل ، ��ود�l در �PFع  و �0ا�A� و mF
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�ت[� . �ّE� nFا�V* در �  �در �B0� اد,�ن، %�,H� *) Sرت �Jت ,� %�Aز ا�

��ا%$%S ا>cا�� ا�B �ّE� ت�V0l رات و�P	 �) . ع د,05ی�% oءا�A0 و �]0ار ا�Vذ

�  .از %�,S ا�

*���  �A�	 از �B0� ا$B ی ازc�ا��� #B 0�.V* د	� در %cد ��A�1%�ن � � ا%$ �

��ب ا�P�� *) �	�T و Q.	 ن ا�0از��c% *Vد �1  �<�l رف  در دا�0ة. در�EA<ا

V* د	�  ��د ,� د,05ی ,�  ،ا�Jم آ�$ه ا�B د�cی ا�� از B$ا (* �# ��ا�Bدر

�1V ��ر  *) �ٰ�ّl . �) �5��� �ا و k% ��E� *) 0�.A�V< �����ت �  *V  �Qّl ا�

�Vر ��  *) ���IB رتH� *) ا$B  Jًs� ا$B ی ازc�ا��� #B ��E� *) �	ود و د]

��i t�T.  

JVم آن  u��l  S,�% �, S��0' ،دت�P	 ،*V)worship(  �lJ?و ا� �	�ّم ا�

E� و PT ق�V* �0��3ه (� ا�N� 0ّ$س ,� � �ن ���E>� و %�و��ی + د	� و �����ت 

 *V	�Pرت از ,]� از ���ه ��� �Bّص دارد  �� ،���ی 	�Pدت  B$ا ,� B$ا,�ن ا�

$i�) .د   #��ن����*  ،$i	�Pدت در �A< اد,�ن و �;ا�t و در �A< از��* و�  *V

�دار i$هA% X��3� رH� *) و *�iو +0دی و . دا �I3i 0�.��ه، �EA� ا�� و �

�Vر �� 0 ��دن (* aّx� را �0ای X��3� ن���ه 05iد�� و +�  
ً
��A�0د �.  

 cA�م ��,y ل�F *) دارد و t�;� ی در د�� وcV0� ,� �����ت، ��,�5ه �	د

V* ,]� از ا�A< . آ��,]��j، ا�0 د	� %i�P$، د�� �C و��د %$ارد �ا�C د,$ B $E)

� ا�Jم (* ا	<�l ر�P�)�	ه) دا$i u��F �	ع د���V$ه، :�%cده % ,�E, . L� د	� 

��Aن �� 1� و # �ر ر��%$ه و V* ا�IF 0$ و  ����z QNّ�، ا%�اع د	� را (* � �0م 

�ن �����تA{� �, 0  �$ف�.C، (* 	$دی ��V  �Ilرا در اد,�ن ا >�� و اد	ّ

�kّ� >���Vدّ,*   ر�C؛ #��ن ��  >��5رش ��اد +��A�0� ،u* و %(V* در ��
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�ن��%�� ذ�k�: 0Vه و # �ر %�ع د	� آ�$ه، از د	� در ���,y�' Sرد��ر و ) %.��0ی 

 0��d% و S,�.3) و ��	 t�T ،*)H� ،�ا��B;ر	در  �	0+�* �� د�  $Aّ�� 0 و آلP��&'

�� و ا	�د �Bّص و د	� در او�Fت ر	$ و �0ق و (�ران  د	� در ا���PNل از ��ه lّ�ٰ�  آن،

L.B �, <0 آن����d% و �۱(.(  

< د�� ا�I�Bص  دا�0ةّ{F *) را ��Iّ�� دۀ$ّE�� ت~�N� *V  �[ا>�EAرف ��,��%

,�E� آداب و ر��م   (Sacred Rites and Ceremonies)داده، +I�� دارد در (�رۀ

�� C� و �����ت �	و د S��0' دت و�P	 u��i *V س$ّN�  د�i) $��۲۶ ( و در

��� د�� ا�� و ��%05 د	�، ,H� $1,H% : Lرد د	� ��A	 و ��E� �) >P��

ا���1lت و ا%��ی ��Nّ� �P�;� CV�l �0 [وا(� ��ن ا%�1ن و ا�N� 0ّ$س ,� ��1� 

0 و ��ن در �;�0Ai tده. �0�0PE� ۀ�i �ا%$ و  (E}� از 	��A، د	� را �13%

�اش (� د�� �us را(?< ا%$,.< �NّE�� ا�� (� +��1* و ��%05 د�� ز%$ه ا� را(?*.  

�ا%$، �Jت ,� %�Aز B ّص�B t (�,$ در ��ا�B nFّص (* ��0
ً
V* ا>cا�� د	����j را 

C� *V در آ�&� `ر�.�� و��د دارد �C در ا�Jم و �C در ا�0 � ���  $�,H�.  

 ���P� �%0 ا�0اP��&' 0 آنa����0 اP�E� ����  0� *V  ��د آ�&� `ر�.�) *V  ������ ا�

�:�� %�Aز ,� آ+��� ) 0Bده او���(در ��ن اد	ّ< . ا��، ��Aن ���,S ا�Hرا�cدا ا�

S0، ��ه، آب و آ� � ،$iرHB ��E, �EPT 0���	 *) �V* را�n ا�  �1�.  

�� 0d% *) �� ,y��� Lرۀ دو���%* ��ن +0د  #�<�l 0�.c% *Vد 	0+�، د	� � ر�$ 

�د ��B *) ب او را�P�� و tPl را دارد *%�Ni�	 ت����� �<�l �{E) 0د و در. �

�د از � � �Aiره P�z* دارد و ��� >د,�%� � ��� �C �����ت در ��N,1* (� اد	ّ

�� ��$ود�0 ا�P1% *) ��i �, 0ت�b� t�T ن�# t�T ی���	د.  
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  ا��اع د�� �� ا����ر دا��

. ا%$ ا>�E($�� �0ای آ,�$��ن (�F� % �ده �.���� اد	ّ* را ا��م ��0F�)$Aّ و ا��م `��

1� ��Eوف (* �ّ$ ��kّد د	��� را (* ا	��Pر  ا>�E($�� 	�ّ�  ا��م `��l ��

�ع د��* ۱۵د	���V$��ن (* % �0Vده ا�   :(�$ی 

۱ .*)H� ��E, ن�P��� ی�	ن د��$��V 

۲ .$��1� �V�i د�B از %�9 اّ��رۀ *V  �%�1V  .د	�ی 

� و (Qّl S.3 ا�$وار%$. ۳Alل (* ر�l �V* در 	  .د	�ی B$ا ���0ن 

۴ .X?< *) واران$0Vم Qّl  د	�ی ا�  .و 

V* از B$ا ��. ۵ �ا��ن B د�PE� ی�	آ%�ن [وا  د Qّl در *V  ��0V �ا��$ +}u و B

u��V �V$ دا�i*، (�ز 5%0د (�]*   0�. 

� س د	�ی ���. ۶AE% اران ازc� رد��رy�' ی �$اوم��. 

� و . ۷�ص %ّ�B *V �د	�ی �?�Eن Aّ� ا���ر%$ دوام�B را �	�Tدر ا�� ا. 

V* راه . ۸  .�H{l  $�,Hر (* در��ه ا> � را ��د	�ی ��,$ان 

�د ��. ۹B ب�P�� از *V V* ا,.�ن را از �A�*  د	�ی ���Pّن ,� B$ادو���ن  �ا��$ B

�د ��زدB ن در��ه�)�ّN�. 

۱۰ .C.# *V 0Vم '�yرد��ر و دا ��i	��PF�  د	�ی ���J�ّن  �0+�� از  � � 0ه iدا

���[%. 

 .ای %$ارد �B c$ا �0آyر%$ه %�ز�iن �F *V *V���$ (* آند	�ی %�ز��$ان . ۱۱

۱۲ .�� 0��l *�1,�i *و� *) Qّl S,��� ن را در�)` *V  .دار%$ د	�ی 	�ر+�ن 

B *V$ا را از �0 %�ع ذcّ�� 0Vه ��. ۱۳  .دا%�$ د	�ی ذا0Vان 

۱۴ .�� W�# ا$B S,�.3) و ��	 *) *V ز%�$ و (* آن ا�$  د	�ی ��1ّA]�ن 

�� $%$�) . 
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۱۵ .�� *V �ا�� د	�ی زا�$ان B�� �� (* د%P1% ا آ%�ن را$B $ $%0دا�  �Pzر. 

*NPT ��` ه،  (�$ی ا��م$%�� �F�) ری از ا,.�ن�1) >V* اد	ّ $ ��kّد ّ� ��$)�E<ا

�	� [وان% �A% رy�) *V � در ا�Jم ا��؛ �0 #�$ ��x� ����i  ا�� *V 0Vد  �ان �

  .ر ���E< ا��J� F�)� ��%$ه (�c%�:$�iده H�� *NPTز د
  

�� در ادب ��ر�� �����ت����� ���  ��ی 

��ا�$ ر+B �3� *<�N� *� از *��� در اد	ّ<  اّول ��(N< ا�� �����ت: در ا�� ز�

:9 از ا��، (* . ـ اد�� و (�~0Bه ��(N* در ا�Eiرــ ا��J�، دّوم ��(N* در %0s ��ی د,��

�B0دا' C�ا�B 05,در اد,�ن د *N)��.  
  

  ����� در اد�ّ%� ا�#�� .ا! 

$ی، د	� ��,�5ه %�A,�%� در l� اد,�ن �
ً
���IB اد,�ن >A� در *V  �1% * Pi

V* از  ��ان '&0F *) 0d% Sب ز��%� ا�0 � ��� (� ا�Jم، ��. ا	�Aل د,�� دارد 0Vد   ���

 �+�, ��Jا� >�ن، 0Fا(�� ��ن اد	ّ< � ��� و اد	ّA{� و �B�� و u[i ،ع�% 0d%

�دi.  

Jرف ا��EA<در دا�0ةا Ccی از B$ا آyرده i$ه ���# ��ا�Bی در��E� *) �	م، د

�<�l ت در����� *% ،���  $,�) *V �AE% اری ازc�0[i س و��� >��ی  �� و اد	ّ

1� ا> �، %* �����ت�د %N�� مJدر ا� �در��ه ا>  *) Q.	 ق و�i ی ا� �ر�� .

 ��UVب 0Fآن �lوی د	���ی (1�ر ا� �د B��E, ا �{E) �ٰ�ّl *V  �����V ز آ,�ت 

���,�PV �A� $�# 0< آ,�ت . آ% � ��1�ب (* '&0PAbان ,� (E}� از �Nّ�(�ن در��ه 

�ا%$ن (E}� آ,�ت در ��اnF و  �� �� 0Fآن را در �A< ز��نB ��ّ0د؛ اV  ��ان 0Fا��

�ص I3� ت�Fاو)jا������ �, �3� n,�Fا%� و و��ن �# (�* i$ه ا����.  
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S%0آن داF 0آن وF >��% � ،*�1� و # �ر �Hرد را ذ� 0V�g'و�� در ا�� ز�  us� ؛$�V

V* ا%�1ن  0Vدن، د	� ����5�   �iو] Sدر ���5م آ� �	$ و �0ق، د	(* ���5م ر �	د

�� �i��د، د	� ���5م ��ا� * (� د�Ai و ��%�$ آن د#�ر � � و +0ا�i . ،0آنF در

۲۶(1�ری از آ,�ت ��P< د	� و �����ت دارد؛ �us آ,<   *V از �Hرۀ آل 	0Aان 

*A�0� آ�$ه �  : اش در 0Fن # �رم �0kی #�

 ��ا�� و (��1%� ای (�رB$ای، :�د�iی :�د��i� ــ(5B *V ـ ($�� :�دi � آن را 

 *V �ار �V� آن را B و �ا��B *V �V� آن را   c��	 و �ا��B *V :�د��i� از آن 

�ا��B .j��%ا�� c# 0� 0� �� *V  �  . (���0ن �1

 JًA��� ۶۲ �� *V  �۲(.��ای د	� و راز و %�ز (� B$ا دارد+0Nه آ,�ت در 0Fآن �1(   

� در [وانّ%�lب د�� و [و�UV �PAV,�، ) (* ا5%�1�ic')]�  در  ، ۲۰۰۹#�پ 

X<��)H.G.Koeng وPh. Huguelet(  ،ن�%�A�1� دc% �	ی دcV0� >P�� *V آ�$ه 

 ��ا�� از B$ا�Bو در ���l 0ض	)asking .( ��د 0Fآن آ�$ه ا�B در)*A�0� (

�ا�B *V C$او%$ (* B ��V و �� د	�ی �� را ا��( V* (* �� د	�   ����* ا�  �Ai

B *V$ای ��) 0V) .۴۰ /۶۰د  �0Vد �05  و �C در 0Fآن ا� 3%�ا�$  � �ّ�� �Ai *)

 �Ai ی�	0 دT�B ۷۷/ ۲۵(�0ای (�� uN% Jً,آن دو آ,* ذ uا� *V د�i:  

;�� َ,�Pِ[�َ1و«
َّ
 ا>

َ
ُ]C ِاّن

َ
< tkِ�َ�

َ
ُ]C اد	�%� ا ُ)ّ ]َ 

َ
َن َ	� ِ	�Pَٰد�� َو �Fٰل

 �َ��Bِدا Cَ �َن َ�َ ّ�َ
ُ
�Bُ$  )0F ۴۰/ ۶۰آن( ».َ�َ

» 
ً
1َ�َف َ,ُ]�ُن ِ>cٰا��+َ C�ُ)

َّ
;Vَ  $Nَ+َ CVُُؤ�	ُدٰ 

ٰ
~�

َ
< ��ّ ]َ C[ُِ) اxُPَE,َ��ٰ uFُ.« ) 0آنF۲۵ /

۷۷(  

�%* در ا�� A% uN% �� و �����ت *P�;� tUV�  ای از اد	ّ ) ا��J�(��ی ��$[ج در 

�ی AV   : ر�$ (HAرد (* %� 0d� ��Eدت#�ن 
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 Qّl 0 درP��&' ی�	ند�  :دار �0دم وا>

�V$،  (�ر B$ا,�، �0 وا>�ـــ   X�	 *V �V و �0   Q+وی ر �) �� ،$�V  Q+ر �V* (� ر	ّ ای 

�V X�	 وی �) ��. 

 'S�0 و :��� ���ٰ� (� B$ا ـــ

�ا%0�05؟ ـــ� *V  � ,� رّب از (�$��ن �

�V$ �0 آن ـــ  �	��F *V  #* د�C آن 

 �0؟  V* 	�دل ـــ

V* ا%�Iف در HB,.�� ($�$ ـــ  .آن 

�در رأس آ% � . (E$ از 0Fآن، ��Cّ � nP د,05 �0ای اد	ّ* را در آ�aر ا�A< اT �ر (�,$ �1

1� و  (�,$ از ���< ��kدّ,< ا��م `��l �� �ّ�	 ��$)�E<۵۴ا  X��3� ی�	ع د�%

0Vد X (��را~%�ار (*  .�;HVر در آن ,�د 
ّ
<x� ،�1�k� از �	وی د�l د,05ی Cّ � ���

 uN% Qaّ�V* د	��� را از ا���د � .* د	�ی آن دارد A� *# 0�  *V  �%�م زادا>�EAد ا�

0Vد �ان � u�ّ�� م اوJV  �0Vده، در �ّ�  �V* [وا,  �s,د�lس ا�F *) �<0ده، وV .

V* ��%�$ دو  ��UVب در +}�,u و ا	�Aل ��ه ر�t ا� ��ه �PEiن و ر�}�ن  �iوع 

�ان � ���� ��ه�	 *) ��>* ا�� ا�� . ��ی ��ل �+0ّE� i$ه ا�N�� G,د�lا >%�A%

�0دد  tاز �0ای او وا� �y] *� 9Vز در ��ه ر�y] tزه ($ارد، � .  0� *V . �1�k�

�د د	�ی [yز اّول ��ه ر�t را از ا��م `��B ل�F *) 0P�E� اّ�]�ی ا���د *)  ��$)�E<ا

�� uN% و ا $�V ��,0ت ��دق [وا{l را  ز j��	د *# tز از ��ه ر�y] 0� *V دارد 

�ا%$%$ ��B . 9V  0� *V �ا%$ B $,�) ن را����� در ��ه ر�t د	���ی ا����bر از 

� �0دن،  ۷۰۰(3�ا%$، B$ای ���Eل Fاو را در و ���l۷۰۰  0 وPF او را در ���l

�ا�$ آyرد و � ۷۰۰B0� 0PF ون آ�$ن از�� �Fاو را در و ���l را L�� ارc� د���

$��V  �E,�.� �V* او را �� � . 0Vد  �ا�$ B رH��� . *�ع اد	ّAk� 0ا� *V ��Aن دارم 
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�Vر  � �0ای Fد، و�i ردهyه (* ��ی آ$i uN% ز در �0 ��هy] و ti 0ای� *V  �<�A	و ا

�A% د,05ی $%�� . uI+ ب در�UV۱۱ u��i د�B ل و  %��* `,�رت���ی l}0ت ر�

 �ٰ�ّl و �V* (�� (*  ا��م ز��ن، `,�رت ا�A< اT �ر ا�  �<�l ص دارد در�I3� >��%

�  .[وا,�، ��Hز ز%$ه و +�N از ا%�dر t,�z ا�

< 	����y زادا>�EAد ��ّN) 0Vاز ذ �ر �yدآ�, �N+ رم و;� *l *Vّ�ٰ� اد	ّ �م i  ای �0ای

 ���	 C,HN� ز درy]H% *V  �<�l ب آ�$ه، در�UV �ص %y]Hز در I3� ل�A	ا c%y]Hز و %

1� �?0ح% .�� uN% از ا��م ��دق  �ٰ<�E� Qّl *V  �y] ،*Vز %y]Hز، [yزی ا�  $�V

���  از ا[واح ا%�1ن+0� ، در [yز ا>1�،V* او را (* ,�5%5� �����0$ و ا,�Aن '&�Aن 

 ا��م ,�دآyر ��. ��yر%$ (* '&0PAbان و ر��~ن او
ً
��A�  ��.V ،زy]H% زy] در *V �د i

�T از $E) ح�� +�ن ��Eوف �l0}0ت %+0� �ه ��دی 0Fار V. )*V*  ا>Pّ�* اد	ّ ای 

�  ).ذ0V آ% � ر+�، �A* (* 	��� ا�

�V* (اo ���  در ��[,� اد�ّ�ت ا�0ان، ��>X د0UV ذ�  Ck�: $�� c��$ # �رم و %

0Vده �م آن ار��ع ّ� S3) *) �� ه و$i ردهyآ S3) $�# در C,از ) ا ���0 +

S,�% *��%  *) 
ً
�{E) *V V* از آن ��ی ��Eوف   �+�ر�� �i *A�0$ه، آyرده i$ه ا�

��  �� �1l	P$ا>ّ�زاق   ا>�k�ّة ا�� + $ �l��A� ،ل  ����ح: �A�* ا��<�Iّ<ا

���� ،��,y�F X���$A�ّ� �� 0bت ا��k�ّ<ا���� ،�kای  A�0� *V*(ا~�0ار  ~�

�i�V%� ا~ذ�Vر ��JBا�� از   �+ �1�� 
ّ

J� (� 
ّ

J� ن�A� ز از�) �PNE<�1 زادا�

 tّ< ،�u��i X د	���ی [yز��، ���*  +
ّ
<x� ن�A� ی �0  �� و ��ه ا>���1ت از��

�س و �* ا��0aل N� �1�k� 0F�)$Aّ�� Jّ� از  *V � (* +�ر��، زادا>�EAد ��IA<ا

V* در (�رۀ ر�C `,�رت ��(� '&��0P، ا����ن و +�ز%$ان  ذ0Vش ر+� و ���� ا>cّا�0 

�  .ا,.�ن ا�
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P	 05,د Cّ � 0aا%�1ری (*  ����ح: �ر��$ از�* ا�B ل�A� �Fآ *V  j�� � �i حJ�<ا

0Vده،   *A�0� �ان+�ر�$�P<ا �N� �	���� (* 	��� و +�ر�� و ا>ّ$�� ا�0ا�C   ا~�

�ن (�~0Bه cBا��%�F �1l$Aّ�� 0ا��k<و  ا �(* �0 دو `(�ن +�ر� �آ(�دی ا�� �%

 *V  ��5� ا�i ، و���	۱۲  ّ�l 0ّکP�� ز��یy] ،*��ه ��ل��� �ز،  ٰy] و ti ،��

 0{l 0 و�� ...S,�% L, 0�  n��ی ��yه دارد ,�E� دا��< اد	ّ* در ا�Jم (1�ر و�

�  .ا�
  

  ����� در اد�ّ%�ت ��ر�� .ب

�ای C�F �� #��نk% X
ّ
<x� *V 1$، �����ت,H%  0s% ن��ع ��% ��� و اد	ّ* در ��

 �	�Aو ا�� �FJB��0ی اs% ،�A�	 ��0یs% u��i �ر��+)�A�E�( ��0یs% ،

�د و ,� ��$ود  �3,]�� C���0s% ،ی دا���%�، %��0sی �0+ً� اد��، [ویN�� *�+ر

�ی ��Eدت AV 10PT 0ی و �� >A�0� ن�ا��؛ اّ�� در %��0sی د,�� و ��10ی #

�ان ,�+� czا>�، د	� و �����ت را (* +0اوا%� ��� .C�  0d% *%�+ر�	��0ی s% در ��#

X.V 0ی�Hk� ب�k�A<ا $l��ا�* 	P$اo ا%�Iری، ا�0ار ا>ّ�B �ر��+ u�ر�� ،

$E� �� ا�i.  

�1، در اد�ّ�ت +�ر�� �C از ا(�$ا دو %�ع اد�� ��,�5ه Ai وس�� 0UVل د�F *)

. � Aّ� دا�i*؛ ,]� �����ت و ���,B S$او%$ و %�,S و د,05ی ا%$[ز و ا%$[ز%��*

�UVب ا%�اع اد��  �V$ و  ,05 از �����ت ,�د ����A ا%�اع د) ��۱۳۷۵ل (وی در 

�� $1,H%:  

�ع اد��«% �� $i�) *�iدا �ع اد����� >P�� 0�.� $,�i ،در �0 . �����ت

� �����ت از د,$��ه ا%�اع اد�� j���z ا��، `�0ا راز و %�ز (� �lل، ���ّ

�����ت و اد	ّ* در اد�ّ�ت . ��ی ا��1l� و 	��T� دارد B$او%$، ��,*
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0�.�%< آن، �����ت ��Eوف��Hsر ا�� و  +�ر�� �A% ����  *ا��B ی��

 *V	Jوه �0 آن  �ی ا�   c	P$اo ا%�Iر% 0Ei �) ��0�%* ا�Ei ،د�B *V

 *dlJ� م�d�� ر�aز آ�zدر آ 
ً
~�AE� 0Ei رتH� *) ؛ اّ�� �����ت��0Aاه ا�

�د (� B$او%$ راز و %�ز �� ��B 0aاز ا �0 در (3.	�i *V �د i $�V.«  

�ل اF *) �5%0+ دل �����ت در ادب�E� ن�.,�A� )hymn ( uدر ا� *V  �ا�

�ا%$ه ) B$ا,�ن(��ود���j در �$ح و ���,S ا[(�ب ا%�اع B �P�;� Cد و در �0ا���

�� $i .�A� � V N� tUVّ$س H� ����  ،C,$Fر 0Eiی دا%�1* را از   >A� ا%$ و در

*%�A% ��%* ��Eوف ا�A% ان�  .���j از آن �1� و �cا�0 داود در �Hرات (* 	�

�� �
ّ
�V V* از  (* HTر  tUV آ��A%� و �;�P� از ��0Ei >Pی   >A� *V  ��ان ���

�لB 0 وa�� 0d% ی�F 0s% ی ازc��1$ ا5%% �<�B ،��ا�*  �����ت. �0 ا�B ی��

�ال �.�,�،Fاز ا �B0� ری و�I%ا oا$P	 j�H�  S&' 0 در ا�0انEi ز��%$ه و ,�د��ر�)

C، (* از ا�Jم ا�� و ا�0 در %�5رش �[% ��ل را ر	�,AE� u[i ��3ن آ%�ن�

* (* [(�	� و �0ا%* ��Pi ریH�  زنy �<��1$ و� �V* �0 #�$ آ��5  Cر�

�%<  آ 	�و�� %$ار%$A% L, *V�� uN% ری�I%ا oا$P	 *ا��B ن را از ���3ن  C�V

����* ا�  *V:  

�، دyزB� د,05 (�,$ آ~,S او را«Bا$� �ا�� B را oا$P	 0، ا��ـ و ا�0 ــ ا> 

�، � .�� د,05 (�,$ آ��,S او راBا��ا�� %B را oا$P	.  

��C,H ز% �ر  :و �C از او�  *V  �A<�� *% ،� <ــاH�  *V  �Nّl �,C ـ %* �0ا �0 �

�Vر �� داری �Cـ��ر  �د را �A� �0دارـدار  #��ن ��  ـ B >�Bــ ا�� ا%$ا.«  
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  ����� در ا)'�ر .ج

 C,$F 0ان	�i 0�Vا)L�JV ( و ���س S,��� ری را در�Eiد ا�B ��yز دوا�zدر آ

0Vده V* از ���i *�A]�ر��ی ادب +�ر�� ��1�ب ا�� B$ا د[ج    .ا%$ 

�����P�` از �{E) ی$E� ن�� B$ا ��وده �i	0ا%� #E% د را در�B ر�Eiا  ًJs� $%ا:  

ـــاّول د+� ـــ ـــ ــــ0 (* %�م ا,ــ ــــــ ــ��%n و '�yرد��ر و c    lد دا%�ــــــــــــــــــــ ــــــــّ� �ـ ـــ �ا%�ـــــــــــ  

VاPــB Cd	ــــ0 و ا �ب �Hرت    $ای 	�>C و آدمــــــــــــB �+و,آ $   0��Pت `ـــــ�
  

�,:   
    

�ا%� *V ــــ+}B u$ا را  ـ ــ 0Vدــــ$ iــ 1� آن    �Aر V 0Vد ,�    i *V]0 ,]� از �cار 

V* %آن ��  X?< n�+ 0تـــ����V 0Vدـ� �cار �ـ#�$,    0ش    Hرت ا>�ان %�5ر 

ـــ� t آ��Aن و T�ــV0ع �ــــــــ�ــ0 �ــــــــ0ت %dـــــ  0	Pــاز (    ��ر��نـ 0Vد ـــ�iــ �ر   

ـــــــــــــدر��Bن و آد� (�0 آ+�,$ و �0ّ و       �ــiرHB0د و ��ه و $ـV   ا%Ck و >u و % �ر 
  

�ب د,05ی B >%�A% �V* از ��i]�ر��ی %0s +�ر�� ا� ����1ن �E$ی   >�$ّN� و

�  :ا�

» *��� ی را +�0�ده+0ّاش، (�د ��P را  �� ��� +0ش ز�0ّدی (0�15د و دا,< ا�0 � �ر

� %y]Hزی �PFی �cP  (��ت %�Pت در � $ ز�� ���yرد، در��BنE�B *) را

�+* �0 �0 % �ده [i هJV  n�] C��yرق در �0�0+�* و ا��Tل �iخ را (* F$وم �

...«  

. CV ا�� (S3 از اد�ّ�ت +�ر�� از [و%Q ا+��ده ا�� k� CVّ$د،�0ا�j و  (� %��ذ 	0ف

� دارد ّAّ#�$ان ا� �ادب +�ر� L�JV �,S و ���,B S$ا در دوا0Ei ��yای %

l *Vاز ا�� ،�V* از %�ع ��Al� ا� �%*  � ،0Ei� �A%%$ه  ّ�ٰ� �����i< +0دو�� �
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��ن �Ak�� در (�رۀ ا��Aی B$ا در �����i* ��. ا��Vی  ا$ّl �� *V  C,]yآ

*��ت ا> � ا�� ز�E% �از ا��A و ���ت B$ا در ��Aن . ��ز آ�aر � ��� از � 

 *�����i 0د«ا(�$ایB او%$ ��ن و$B «�� را ,�د V 0د��ر � �ن، B$او%$ %�م و �V$ و 

V* ز  B$او%$ ��ی، B$او%$ [yزی ده و ر���Aی، آ+�,��$ه، �cدان، ,�E� آن �cدان 

$ و � 0، �0�0 از iرHB ز%$ۀ ��ه وy�+ ،0 �� 0دون�  �ن و V c آ+�,$، B$او%$ # ،c#�%

V* (* ا�� ��0dlJ� t* �� ...آ+���  %�م و از ��,�5ه، � �ن �د i:  

$ +0دو�. ١Vو � �ن�� �0د��ری و آ+�,��$�V  ��� 0� 0�.� � �  .  آ+�,�� ا�

 .   دا%$ B$ا را از �0 ���,.� �0�0 ��. ٢

٣ . *�1i ��Vر � �ن د� L, �N+ *V (�ر � �ن را آ+�,$ه و از   �1% jا�$B ،ا$B

� دارد و B$او%$ [yزیّ�B$� 0.) ��$%او%$ در ز$B ،$i�) ���Aده و ر�� . ��Fو

c� از +��0ن $.A��� 0� دان �از او ��0 C� ز��رy] ،$¤&' 0دد�.  

 *�����i ا%�ن��H,�$ۀ ا�Eiر ا�I�Bص %$ارد، F ��0%�ن و ' � �B *) u�ّ$ا �� � (* �

��1$؛ �Jًs ���5م %��*% u+�z ا$B از C� �5ری%:  

� ا[ژـ� %��* (�],i�0Vده �$��%    وار  Wــــــ%ـــــــــ   W و %�5رــــ* ر%ـــــــ�0 او 

 (* %�مiرHB $%او$Bــ ــــــ ـــ ــــــV* او داد :    $ و ��هـ ـــ ــــــــــ0 آ+�,ــــ ـ   � د���5هـــ

ــــــــ$ (ـــB$او% 1� '&    ,�ر و ا%�Pز و ��� �ــ,yــاز ا �ــــــــ$ا و :� �ن %ــــ�   

ــــــــــــ� �ن آ+ـ�,��ـ$ۀ ( ـــ ـ ــ ـ ــ   0ازـــــــــــــــــــ(* +��0ن او دان %.t و +    %�ز �ـــــــــــ

ـــــــــــyز او دارد آرام �Bک �    Hر و ��هــــــــ[وان i$ (* +��0ن او � ـــ ـــ ــــ ــ ـــــ �هـ  

ـــــــــــــــ$ۀ �Tق +ـــ+0از% ــــــــــ ــــ�0آر%$ۀ ��P ز ا,ـ    �yزه +�مــ ـــ ـــ   ـ�ان �iمــــــــــــــــ

ــ0ا+]�ـ�* %� ز راه � ـــ ــــــــ(* ��ش ا%$ران N�l< (�    ��$ـــــــــــــــــــــــــ   $��ـــــــــ

ـــــــــــــــــــــ,]� را �0آرد (* #0خ (�� ـــــــا+]�$ ��A�1 �ک,]� را (* B    $ــ   $ــ
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١ .�� آد��ن  در % �,� در د�� B$ا�i�%0� ��E,.  

٢ .�� ا�� .���,B S$ا �0Aاه (� �.�,���� ��%�$ و

�Vوس را از (�$ �� و�F� ر��C د�� �¦&$ را �� �,B S$ا  ،ر��%$ V.$ و % *)

  :'0دازد ��

�ـــS��0 %13ـــ��ی :,]� :�ک     �ــــ� (.1ـــــــــز � 0 %�,S �0 و �  

ـــــــــــyر آن :9 % �د از ��B 0ک � ــــ#�    0ـ � �Vی داyر داد�0ـــــــــــــ��  �  

,H� $) 0� ــــز ــــــــ ــ�    � (�$��ن را :��هــــــ 0دی و د���5هــــــــــــــــ
ُ
� � دادی �0ا   

ـــ��ا%�, �0دش ��ه و �    0ّ و `yرــــ� و �0دی و +ــــــــــــــــــ C��V از   *Aــــــــــــ� ـ   Hرـ

� �A� C�� �9 %    #* �1� 0ـز داد �V 0ـــ$ارد در ا,ــــد���Vر د�  �  

i 0 ذّره � 0ی� ��دـــــــــــــــــــــز داد �    i ی �� 0یcــــز +0ّت :. �دـــــــــــــــــ  
  

�� *V �� ء� P<ا$P	 0ت{l ر آدم (* ,�د ا�� �����ت��Bا+�$ ا:  

� �§ّ,$، (�0ی ا�� �� �F 0?0ه«�ّ%�Alر XTا�	 *) *V 0Vان و �0 ذّره  ای 

�ّ+Q، آ+���� ا�� درB.�$ه و � ��0� ا%�ار 	��,�' *) *Vن�)��.«  

V* و�F� ر��c� S,��� *) Cدان ��  �و �0گ ��5� از �� (*  '0دازد؛ ��ز ����� ا�

   :آyرد در ��

+0� u,  0دان�  �# S,0از    ـــــــــــ���  %�� $ه �0 i�ــ(* �� (�ر ' ـــــــــــ   * ��زـ

W��  �� د�B ر�Vا را ,�ر و �$د$B رانyار%$ آ$�::  

V* دار% ــــــا� ,�ر ��$ه ـو د,05  �ــــــ�ـ��ر�� و � 0ش �Ilر �� ا    �ـ  

�� u�ّ��%$ و در ��l 0ل (* او �i زy�&' W�� در *V  $��V.  

�ه :    �ــ�.آزاد  *#� ر��C ز #�W ویV ــــ(�1ن ,]�  �.ـ ـــــ�~د  ـــــــــــ ـ �         ـ
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  15سفينة عرفان  ـ  دفتر    جايگاه نيايش در ادب فارسي و ادبيات بهائي    

Bــ$ �ـ0ا��ن (.ـــــ �( ر+�* #� ��ن    �ی آب [وانـــــــ� �V ــــــای  $ [وان      ـــــــــ
�     ـــــ1آ+��� S&' *) 3% $i � �ن    �ــ0 و �� (.�1و [وی و   (H3رد آب

ـــــ0 (ـــ$ (ـ(* ز�cم (��> ـــــــــــــــــ ـ ــ �ز �ـ%    ,�0Vد (ـ%  � � Sز     0 #�رهــــــــــــــ��  

Aاــ��B �زی و د���5ه�y�&' �    iرHB 9�% از *� �د آP%و ��ه ـ $  

 *�  . ��Hdر � 0اب ا�

�B 0$ای  .ذ0Vی از 	ّ?�ر %.��Hری %�i c,�1* ا�a�� ��� 0�.ا�0 +0دو�� �

�ا�Q آن %��*� *V �0دد، 0Ei ��وده؛ اّ�� 0Eiای (E$ از  �� (* uPF از ا�Jم (�ز �� �� 

0F 0آن �$��1a�� ��� 
ً
�,ّHF مJه. ا�$IF �) ریH��.ای در  �Jًs د��ان 	ّ?�ر %

 S,����� ز�zا آ$B د�i:  

�,�PV S���� *V ز   �N<�B ن��P�    �� ck	 ک�B ـــ+]� در�P%ا uN	 $  
B *A� 0نF ارc�$� 0��تــ��,�V  Q     در $��V   ت B$اcّ ــ�� 	�+]0ت 

�Vی ا>*  *) 0	0�E� ckفBآ iªدا%�1*     آ,�$ � *V $ *�1%ـا, %$ا�� C  
  

 ًJs� ،0آنF *) رات�iاز ا �$ه >c��P ا�IF:  

�د�ـV* در آ�&�< و �Fدری���Pن     �� � از دو 0lف دو i�5�)ــ�AV �ء�.,  

.V0� ن�ـــ# �V,ـــ  uّV *�,ت   ــ$ آ��   Cّa 0ش آ+�,$ و	 ��	ی  �  ا>0Eش ا��
  

�A% �{�Fل ا�N� ا�� ��%* ��$ودّ,A% *V  $�V  ر��ی ادب�[��i ی د,05ی از��

*%�A% ،C,]y��ق ذ0V  +�ر�� را در ���,B S$ا �+ *V  j��� ا�� �ّAّی ا��,H�  ،$i

��م ا�d�� در ادب S3).)۳(  

V* �����ت  �1V �ا�* 	P$اo ��ی او i 0ت �Bّص دارد در ��ن 	0+�، B ،

V* آ�aرش در (1�ر )ق. �ـ  ۳۹۵ــ ـ ۴۸۱(ا%�Iری   
ً
���IB ،�ی درHBر ,�دآyری ا�
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��ی وی  ���3ن 	�ر+�%* و �����ت. ، �.�� �� (� آ�aر � ��� در ا�� ز��* دارد��ارد

�H,�ن [واج دا�i* و �0 	�رف و  0Fن در ��ن :�ر�� ۹ای ��y�kز از  در Tّ� دyره

�  )%��* %uN از �Nّ$�< ا> �. (	�ّ�� ا0a % �ده ا�

�C&�H و ا�0 « :%��* ا�� 	�Pرت از او آ�$ه ا> � در ر��><  ����a ،C&�Hی � ا> �، ا�0 

C&�H� �  ».�C&�H، ر��ی �

�� را ��ّ+Q ($ار �� ر��ی �� �C&�H و « :+� $�,��0�l}0ت 	P$ا>P �ء در ������� 

C&�H' �NNl و در راه C&�H�  �  ».��aی �

��~ت �&P$ی #�� �;HVر ا�N�� در:   

»*��  �� *V $�# 0� ،� <ا �iز �� *V $�# 0� ،ّ��ریz �� ،C,]�V  �� ،C,]�V

ی، ��. �ّ��ری � دار� ��� 0 و �� ��]�، d%  �� ی����� *V ,�ری، �cد 

  ».در�;اری

��*«:+l $�,��0}0ت 	P$ا>P �ء در ������� ��  �� >A� ،و  ای آ��ز��ر C,]�V

� ��05، در +}u و . ای ای، �� (3.�$ه �� آ��ز%$ه. ���0VدارF�ای � �(�ن، در F$ر و >

05�) ��	.«  
  

  ����� در اد-�ن ��+*ه .د

  �.��� �� د�� در اد-�ن �����

�ن �Ak�� در (�رۀ د	� در اد,�ن �Vا�* ��ارد،  ���0ه ارا�� �{E) ر در�#�% *V �د i

  .��ی � ��� دارد �}��� �.�0ک (� اد	ّ* و �����ت



 

423 

 

  15سفينة عرفان  ـ  دفتر    جايگاه نيايش در ادب فارسي و ادبيات بهائي    

�	< اد	ّ* ,� �����ت :در آ+01 ����ی. ۱Ak� ر����H .�  *) *V  ���، ��Aن ا�

H�c�  *Vر ,� ��ود را در �� 0� c�۱۵۰ا��E� 0وف ا�� و   Cد�c%�i رH�c� Jًs� 0د؛�

 ًJ,از آن ذ ��A1F  �� uN% د�i: 

»�� uVّ�� �� +��0، `�0ا �0 �d+��� ا، �0ا$B دارم ای . �� C��� او%$ را$B

�0 از �z �1% �� j�H[و اّ�� �%��$ّN� V* در . B$او%$ �� ��1�، %

��i� �� در ا,.�ن ا�� ز�B ���A� نJ�V* . ا%$ و +� درد��ی آ%�%� 

 tN	)ای$B (�� 05,د $i $ا��B ر�1) ،$�)��i .$� ا,.�ن را �%�B ا,�ی

 *[�) ،�3,] Cا��3%�ا�C آyرد *%�م ا,.�ن را (3% C%�)` . tI% ،$%او$B

���V< �� ا� � و A1F. «)��	d* ا�� C� و �	وی د�l C� *V ی    )�H�cر

� 	A$ۀ ا�� �cا� 0	�Pر��$ از �0 [وی��{� *V  ��� �ان � C� : ،ا$B S,���

 Qّl ، آوای�س (* در��ه ا> �A�<و ���س ا ����i  ،ن����� �cاری، ا	�0اف (* 

uPF ن و از ا����Aiدر �0ا�0 د LAV ��ا�Bد، ) �� را��([ّ(��� . در��Aن � 
ّ
�E� ��E,

0Vده �ل AE� C� د,05ی را >E) *V} اد	ّ �ا%$ه ��ا%$ B زy] د؛ از  ً� دو �* (�ر در�i

*  . ای uPF از z;ا HBردن و��د دارد �A�* اد	ّ

۲ .��E, �EA� �Aر� >� �C اد	ّّ�و��د دارد و �liturgy(  C(��0�  >�  در �1

F�) *V� ��%$ه و در (�ب   ������� *%�5, ،����؛ اّ�� از l}0ت �1IB >اد	ّ

�  �ٰ�ّ� u� i uN%$ه؛ #�k%ا C.i��:  

V* در آ�%�A��Ai 9:، (* ا�� HTر د	� « $، ای :$ر �� �V س (�د$ّN� �. %�م �

�دi 0دهV  c% �V* در آ��Aن ا��، �0 ز� �($، ارادۀ �� #��ن � ��ت �[�� .

��Vف �� را ا��yز c  ��ی �� را �S3P #��ن ($ه و 0Fض (* �� %�ن % �� *V

�د را ��B اران$�0F  0، �� را��i ر، (�]* ازy�� S,و �� را در آز�� C.3)

�ل �� ا($ا»(�د از آن �1 J� ت و�ّF ت و�  »آ��. ر���j ده، `�0ا ��]
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�ن اّو>ّ* �* (�ر در [yز �����ت��ا%$%$ و �lل �0ای  l}0ت �1� را ��  �1B

0� 0�VاL, زy] ی�	دم (* د ��1 ��$ود i$ه ا��V   .P�i* در 

S��0' *V  ا>�EAرف ��,��%]� �� دا�0ة: ��ی ��6وی و ��دا+5 آ+01. ۳  $1,H%

)worship(  u��i ۀ �0�0 و�ّF �, ��1� �, س$ّN� 0ۀ ا���� *) �:��� ا%�1ن ا�

 S,��ء، ا%�اع د	���، رS��0' ،mF ا+0اد ,: ا��، ��%�$ )cult(ا	�Aل ��0�م %iا �

�ا%$ن آواز�� و ��ود��ی B و �N��� در �]�ت و lّ�ٰ� ا�0ای �PF0ا� ،$����

�د (* د	� (* ��ی %�وی  ا�0 #* در +N� .W��0ّ$سB *) د�B 0دم� ���ی 0iق آ�

�� u�ّ��ت و �]�ت ,� اد	ّ< ��ود  �0�0 ���B 0 در[ّ�� �) �PF0 �0ا�.�%$؛ اّ�� �i

 �ّ�H� *Vرد 	uA و �  � ��%�$ ا�
ً
* 0Fار دارد و اد	ّ< �ّ��� �C و��د دارد؛ و>� ���0ا

�� ا�ّ%�l$ۀ ا���ب [و 	0 �0 �.  .ا�0ای آن �

S%ان%��< �� دا�]� در `�0 	�%��,) :C0ا��، L����، ) آداب�1$ �,H% : �&0 #�$ آ��

��� ا��، و>� در ��1�*IB ی���	د �B0� وی�l jودا� S,�% t0ا��  ،��

�< �Aی ر��	د *) �ّAّو ا� �,ّH<او �داده � �د ��0�i . *�1�� L, ،�&در ا�� آ�

tT�3� *V آن، ا��� ,]� از دو  )hymns(��ود��  و��د دارد؛ ��%�$ ��ود (��$اد 

�� ,�E� د	�ی . B$ای [وj���i ا��,y�� د دارد (* %�م�د	�ی C� ti و�

ti ،ن��A�0� *V �دار i$ن ���ر��ن در ��[,]�  ��[,]� A% �5م �� ز��ن��

�ا%�$ ��B .*�ا%$ه �� اد	ّB �%�)�F 0اهA� *V �د و [,W ودا  ای �C و��د دارد i

�  u��i 	ّ$ه��V  *V  �u از ) NPT*(ای �cا�N� 0ّ$س ا��k� ن �0ای�ّ%�lو]

0Vده ا����ر  Cd�� � %آ X,�i ل�E+ل و ا�A	ا C,�[� ا,�ن و$B �� . C1در ��$و�

 ��E, �PF0ا� ><�N� از �ه؛ ,]$i داده tا�� و  )meditation(دو u[i د	� ��0

�ا آ�zز i ن�L, �) �ًP<�z *V %$ا B?�ب (* B$ا,�ن #  S,��� ><�N� د,05ی از

�� n�د و ��0i ��� �, Cار ا�c� (�$ی دارد و از �ا ,�د ��i $�V.  
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�� �ّAّا� ����i ی�	0+�ن ��$ی (* د	  �<�l *) � ��� �,]$� *) *V د�$ 

 *);�)ecstasy( ون . �0دد�F رف ��$وی�	 L,۱۵  ۱۶و  ،S,�Jدی �0ای %���: 

t  : ��F *�l0�i u$ه، (� ا�iره (* 	.Q در [وا(� ا���A	� (* ا�� ��0

  	.Q آرام. ۱

  	.Q (�$ه و �Bدم B$ا. ۲

  	.Q +0د (* B$ا (* 	��ان 	.Q +�ز%$ (* :$ر .۳

۴ .*�l0� در Q.	 0هB~�) و Qi�	 ان��ق  	.B *) Q$ا (* 	�.E� و Qi�	 *V ای 

�� �[, $%�i.  

 >� و در آ�&� ��� ،j�H	Jوه �0 اد	ّ< �0Aاه (� �F(�%�، اد	ّ# jدا��در آ�&� �

*E���P� *V و � 0 و ti (� آوای � �0س ا�0ا   ��ی �;�P� �C و��د دارد 

�د ��i .�1� C� ات���� . د	� �0ای ا�IB >1� و اد	ّ� C� 0ای `,�رت� �	د

  .�0ای ر�� i$ن و %Hرا%� i$ن
  

ر��89. ۴ �ان  �ّ�� د	� و �����ت در ادب +�ر�� (1�ر C,$F ا�� و ��    :آ+01 ز�

�V* . �0دد '�yرد��ر l}0ت `ر�.� (�ز ��: �� 	��Aی ا��yز اّ���ق %0d دار%$ 

 ������ *) �{E) ه$i م ��وده�d�� رتH� *) *V  �اّو>� ا0a آن l}0ت ا�

�k� ر�Eiرت اH�j��Aوی ا%$[ز��، را���l و j� ،��  � <�sو ا� *%�A[l ت�A�V

��اه . 	Jوه �A<�[� 0* (� ا�Hرا�cدا و د	� و �����ت ا��  *V 1�ر ��ده ) C����

�� *�+�,`�) ������ �د ز%$�� ا(�$ا�j ا�0ا%�ن ا��، در i از S�0' ؛ ��%�$ ا��

  :ا�Hرا�cدا
»�� �V* ��,< ز%$�� S,HB را �c :�دا+0ه 'C�0  ای ا�Hرا�cدا، از �  �.�V$) آن

1�؟�yرد #% �0Vدار و #�[:�,�ن (* د�  �y�.V[زان در�   »(* آزار 



 

426 

 

  15سفينة عرفان  ـ  دفتر    جايگاه نيايش در ادب فارسي و ادبيات بهائي    

�AVل ��د�� �%< د,05ی از ���,B S$ا (* A%:  

»�� �5� #* 1V� ز�� را ای ا�Hرا�cدا، از �) �� *) C�0' ن�Aدر `�0 و آ�  ��

�A% و�+ *V  �iآب را �0 +0از %�5ه دا �1V *# ه ا+��$؟�� �� را ��+�,$ و  �� و 

  »#* 1V� (* (�د�� و ا���0 ��$ی و ��iب (3.$؟

 �, :  

��ه �� را «  *V  �1V وی��0دش آyرد و % $ و ا0�Bان را (* iرHB *V �1V

  »��V$؟ ا+cا,$ و (�ر د,05 �� ��

�%< د,05ی ازA% ت����� � ��� V* در را��� و «: �� در  ای ا�Hرا�cدا، آن دا%�,�%� را 

�� *# �V ���Vوا  c� Lاوار �B��i� آ[`و �0آyر و % S��  0ای� Sا��B �3 و� C%دا

��Vر��ز و ��د(S3 ا�  �  ».ر���5ری %cد �

�0 ا��، در �l ل�l در �iن (* %�م آ�&� `رد�IIّ3�� از *V  9,H� ۀ (�0ی$[#

S `رV  �,]���.� (�� $1,H%:  

V* از `ر�.� ��ی  آ+�,$ه«  nPT ��� �ن � 
ً
��$A	 ر ا%$ک و�(* �� ��%$ه، (1

 ��د P�F� و د[و%� او (� B$او%$ ا��i و ... *) *%�Ni�	 و *%�AA� ،�`ر�.

�س  آ���نا�Hرا�cدا اJBص و ارادت دا�i* و (* ا�?Jح، �0��0ده و �

�  )۱۰۱و  ۹۶ص (» .در��ه او ��ده ا�

���ه  ا%E]�س ��د��، ز%$�� در 	l 0I}0ت `ر�.�، �����ت در 	  ،� ��� ��ی 

   :(* �H' >A�0رداود آ�$ه H�۳۱ /۱۱,�ی +��1< وا~ی ا�� آ�&� ا��؛ �Jًs در ,��1 

� ای ا�Hرا�cدا در [yز 13%� از 0Bد S,HB، (.0 و د�� و «� *V در ����5� 

V* ز%$�� را (* t<�F ��ّدی درآyردی،  �ۀ ا%$,.* را آ+�,$ی، در ����5� ّF
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�د از B ارادۀ t1l *) 9V 0� �ا���B ،0دار و اراده را آ+�,$یV  �� *V  ��Fو

$�V   ».[وی ا	��Nد (��T� ر+��ر 

 ������  *V  $%�A% *����% u��i۱۷  و �0د و �0ا�0 (*  (�$ را در ��0� ��۲۳۸ود ا��

��د ���j از ,��1 ا�B و �  .%j��k� Cd ا�
  

�� �'=� از و��ه �8ّ>;� �����ت���  ��ی 

��ی 	A$ۀ آ�aر � ��� ا	Cّ از ا>�اح l}0ت � �ءاo و  ��، ,]� از (S3 �����ت

�� ul t}0ت 	P$ا>P �ء را �.]��[�  Qا��آ% � را (�,$ در د��$ و �0 #�$ �

 *0Vد؛ اّ�� در ��N,1* (� اد	ّ  �k�1� �+0	 > آ�&� ا�Jم و اد	ّ
ً
���IB ،*N)�� اد,�ن

�;���y ،*�i� و �����ت Qّl *V ا�� �Hرد ��ّ�* 'gو��$��ن 0Fار  ��ی  ���j دار%$ 

0د�.  

� آ% � ا�� 0�Vت ا�� د	��� و �����ت و+@?� اّول��{� jا������ �Eو و� �� .

�< ��kّدّ,* (� آyردن  ��%0d (* ا�� *V۵۴ ��` ا��م C�F از �	د C1F  �ّ�	 ��$)�E<ا

�< و�n د	� و �����ت ��k�� L, ان��	 *) �1l ��  $,�) ،د�i ا%$ �?0ح��

V* د	��� و �����ت  $i رyدآ�,  Jً��V  ��.�0ی دار%$ و �}��� �Eو� ��ی � ���

� و ��% 	 *N)�� ��ان ����(N* را � C	Jوه �0 �}��� $��V . ه �$ف$A	 ن�#

1�، ا��م l �� �ّ�	 ن�A� ده؛ >;ا��,S در اد,�ن ��(N*، ر���5ری +0دی �%

 ،�A�1�۱۵  ی�	ه از د$i u��F ن�� و �1-�� دا	<�l ر�P�	(* ا �	د��* د

*)H� 1ّ]�ن و زا�$انA�� ،0انVی ذا�	0+�* �� د� د,�%� � ��� . ��V$��ن و B$ا���0ن 

�ی ��Nّ� ���1-�< ر���5ری +0%�a ت +0د  دی را ا�0ی��ّ� S (* د	� >A� و $�V
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� ا��؛ #��ن� (* 	�>C ا%�1%ّ�$B د در راه�B �	�1� و CA� ص�I�Bا *)  *V

*%�A% ردyآ C�ا�B Jً,ی آن را ذ��.  

�دن �����ت ;D�B%ّC دّوم،� �* i$ه (* >��  آ��5ّ��� *V  ���ی � ��� ا�

�دi ا%$ه�B ش�B .د S,�% 
ً
~�JVم �H`ون ا�  ��E, 0 و ��ودEi رتH� *) ز�zر آ

�l *Vوی �����ت  �����ی `ر�. ّ�� . ��ی +0اوان ا�� �?0ح ��ده، ��%�$ �

�ا�* 	P$اo ا%�Iری B ن��دن �����ت %cد (E}� از 	0+�ی ��A�1ن #� �آ��5

��ه �Nّ�� ا�� و (E}� از �����ت  C� و nkّ1� C� 0 اوs% *V ��ی  i ¬�l$ه 

JVم �ا�$ آ�$ � ��� (* B *V � دارد، #��ن ��Pi او.  

��و�� ا�� و��د �����ت    �ّ��%0 و+@?�، ��ی +0اوان �0ای  ,�E� �����ت. ��ی 

��د ا�����وه �Bّ�� از . ����x� nA�kن � �م ,� F ،*N?�� �, 0 i L, �<ا�� Jًs�

0 �����تd% ،Q�B 0ی از.F �, *NPT ،ان، آل �0دم$A� ،0ازi 0ای� ��  ،uا�0ا�

�د�Vن، وا>$�� و ا��ءا>l0ّ ا�Pّlی `ر�.��V ،در %�اد، ��دران *V  �
ّ
�V HT *) �Aر 

�	* �����تAk�  ن�A<ء، #�پ آ� P<ا$P	 0ت{l ۱۵۷م،  ۲۰۰۱(��ی n,$) ( ردهyآ

�  .i$ه ا�

ED�( 0%ر���F    ت����� �.,�JVم % . ��، ا%E]�س ا�$اف ا�� آ�&� ا�� در 

�%* از �����تA% $�#  Jً,ء را ذ� � uف (* ا�$اف ا��?E� ء� P<ا$P	 0ت{l ی��

�� C,]yآ:  

�  : در ������� �Iّ$ر (* B$او%$ � �(�%� آ�$ه ا�

� + �� ��0	�C وl$ت 	�>C ا%�1%� C&��A% $��) و «Al0� و �V �,��	 9:

�%$ و i $��ّ� ابclا nA� ،$�V  *T�l0ب را اz 0ق وi �%�Aآ� �%Hرا%ّ
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 ���A	 ��� و $�,�A% �%�1%ا C<�	 ت$lو �,y�� و $�,H� ت ا($ی�l

  »...ا%�.�ر د��$

  : +��� $�,��0� �Iّ$ر (* ای '�ود��ر، ��در ���

� و � �(�%� در «Pّ�� ن��) �� �V �%�Alه را ر��ب را %Hرا%� +��0 و و��F

�0د%$ . 	�>C ا%�1%� ���9 �0دد و %�ع (.0 (* ,]$,05 ����ن و � �'�yر 

�� W%0+ ،$,�A% 0بz ش�zدر آ �� '0i ،$,Hق، د�Pّ�� uP� W%در .

�ش  و �C �0ک، ���L را �A$م دا%$z0دو � �(�ن آAi . �C� �) uّV در % �,

�ر z0 اVذ ،$%�A% �5%�5� ،$�,�A% �Pl�I� 0ت وi�E� �5%�5, و �ا>�

�0د%$ �د و �A$,05 را آ��i و ,�ر و �15Azر .%.«  

�� ،�Alر ،�A,�V   :+��0,�$ در ������� �Iّ$ر (* B$او%$ا، � �(�%�، 

» 0d% *) را 
ّ

uV n را ���+j���0+ *d و Aی� ای '�yرد��ر، . �]�0� ��Hdر دار

 ...,��	 
ّ

u� در� L, ار�n ا%A� �� ��0+ Q��ّ� را nA� و �V  را �ّ��$ 
ّ

uV ،�

,� �0د%$  �%$، ا��اج ,L د[i 9Ai ... L, ااز� ».ر ا�P�Fس %�A,�$ا%

�%* �����تA% �� t�T 0ای� ����� (* اF$ا��ت �EA� ا�� �����ت ا�P1% $&:  

� ای '�yرد��ر � �(�ن، ا« � *) �Ak%0ت�� اI% �A�V و [وح oس  ا$N<ا

i u�ۀ آ�%�A� �A% �� ا�� ا%�Ak �$ه، ���.]ّF *) $,ّ§� و S3) Q+�&$ و �

 �i0اف را [وTول دارد و ا;P� �%�Alار ر��ن H% >�Eiرا%� �0ا+�yزد و ا%#

$�V  ��$B �%�1%ا C<�	 ت$lو (* و $,�A% �,y�� �%�Aآ� C<�E� ،$�V.«  

 0%GH�I،�;<ّ8�    ت آن����� *V (* �����ت ��ی � ���  L,دc% 0�.��ی 	0+� �

� ا%E]�س �����ت ا�� �� (* اد	ّ< ��A	�ت د,05 � �A� *) و  �0+�%	ی ��
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�ا�* 	P$اo ا%�Iری را در �����تB ن��%<  ��ی � ��� �� #A% L, �+�, C�ا%�

�� *�0	 Jً,آن را ذ C,]دا:  

$,H� �ا�* B :  

»0k� 0، ا��0دها> V $) 0و ا� C%�A�1� ،C� C%�A.: ،C,زی، . اH� ا�0 �� را

C&زی، (* ��ی آ����  ».�cای آ%C و ا�0 �

��ب #�� آ�$ه ا�P�� >  :از l}0ت � �ءاo در اد	ّ

»�A�� وم��� ،C,ا��0C، و>]� از �k� . و uرا آ� �)�F و>]� (�1ط ،C,$E)

�[� n�� را �� ،C  )۳۲۶ص (» .����

»��دی در ا�0 و ا�0 رّد %j��A، �?�	� در C[l ا�0 ا��(A�� ،j���0+.« ) ص

۳۳۳(   

C� و ��#:   

»C,���� و $��l ،j��A% و ا�0 ���وم C,�V�i ،j���0+ �?	 0۳۵۴ص ( ».ا�(  
  

J8( �;<ّ8�    ت����� �� ا> � ا�Ad	 از u�k� �ّAّ، ا���در  ....��ی � �

 ��ا�Bدر ><�N� 0 از�.V* اد	ّ< ا��J� را � �د i *dlJ� ن�NNّ�� �{E) >�i�%

� از ��%B t$ا ��Al0� و X?< L, ی���N� ��E, *���  C� �B0� دا%�$ و  *V ا%$ 

�� (* B$ا�Pّ�� و Q.	 اری و ا� �رc�0[i ع�.�0 از %� ،��1� >ا>Pّ�* . اد	ّ

� ا%�1%� درEPT ی�{�Fا *) *V  j����	در  د ���ی ��ا�t ا> � ا��N� � �

1�؛ اّ�� �����ت� C� ��� � ر�aاو  آ S,��� و Qّl CdE� و u�k� ری در���ی (1

� (* در��ه ا> � از �E�T C�Fت �Nّ$�< ا�� � Hر ,ّH�� ع  و�.B ع و�{B و ا� �ر
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 o0ت � �ءا{l C�F رد از آ% � ازH� از دو �0 ,]Vذ *) �N+ *V ا	Cd ��در i$ه 

� ��UVا�د �i:  

�د«A% د���B �U[, ،�A,�V$او%$ا، ��دت و��د را ��1� (3.$ و � از . ا> �، 

�A�� Sو���� ��Alوٰی . د[,�ی ر�� � �$رۀ 	$>
ّ

u� ن را در����d� ا��

�A% راه �,��z 0�) *) 0ان راN+ ?�. ده و	د و ��?�ن �� L<�� j�H�.« ) ص

۳۲۰ (  

�, :  

�دا، ا�� �.� �Bک را «k1� ،دا�PE� ،� <و ا �A�� n�� *Vر�P� >A�V از ا��cاز 

� ���وم ��1زPّ�� 0ارتl . از�	د[,���ی *?�� �Al0 ر� C<  و $��i ات

� �0ّN و �0�Eف آ��Aن و ��اه�Ad	 و �E+۳۵۶ص (» ا>�... �� �0 ر  (  

 $i�) *# 0� د را�B ی���N� ا%�1ن *V  �1% �E�� ªt�T (ا>Pّ�* در ا��P� 0رک �

n+ر t�T ،��i t�T ،0ان�z  �,J) ت وJ[.� (... �<وض دارد و�E� � <در��ه ا *)

�� �{�Fا �NNl ن�A,ا%�1ن، آن ا *V  $�V  ��ا�B 0د و�;�� ،�#* را ارادۀ ا> � ا�

o0ت � �ءا{l دۀ��ل l}0ت (�ری ��E>ٰ� دا%$؛ (* +�0PF *) ط��د را ��B:  

»�� و C[l آن �� و 	�>F C$رت `�0 +��0ن ����V� 	$ل . ا�0، ا�0 �  *# 0�

��� u{+ u) ��ب، ص (»  .�0ف ا�P�� >  ) ۳۰۹اد	ّ

  

B(ددا�- �� :  

�ع د	�ی ا��J�ٰ�ّl ،� L, د	� �0ای t�T اّ���د (.�ّ,� ,� ��� و %0��d آن ٥٤در ا�� . ١%  *V

�د ��ی � ��� آ�$ه، د,$ه %A� در �����تi . 0ّ درi n+م و �0ای دJ0ای ��زداران ا�� �	د u)�N�

��د ا��� .د��Aiن �
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�UVب. ٢ V* در ا�0ان در ��ل از   $�ای C�F ا��؛ (*  ��ی ��k% ب�UV i 0.% 0$ه، Bی ا��

l �� *V$ود 0Fن ���0k� Cی آyرده i$ه �ان درآ�$ی �0 '&.�< �����ت ��Hsر +�ر�� �	 .

1� داودی ا�� و #�پ اّو l 0UVد X
ّ
<x� ط (* ��ل���,$ۀ آ,�ت . ١٣٨٠ل، ��� در +uI اّول 

V* %.�ن د��$ه �LP ��ل 10PT 0ی �� >A�0� *) 0آن آ�$هF  ـ  ٣٥٠ -  ��٣٦٠ی�.� .ق ا�

٣ .�� *%�A% 0ای�  u��i �%�P%� � �¤�� C[, S3) *) 0دV $ و  �١١٣�ان ر��ع l�� در ��

 ،�A�	 ا%�.�رات nPT ،دانc� S,���١٣٦٣.  

  

 

 




