ام در ا ان از ه ت
 ن  ه  2
دآ 

 ن

و

 :,آ  آ /ورز[و * +$%و)('&؛
]ا"  :ا
]آ و 9: ;2$ ،72 1ن 78رال [91 -8945
=>,ار :?/
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 در ص 49س 7ـا ـوف ـ »ا ـ ـ« را
 ار !& %ا #$ا".
(ـ ,آـ -.ـ 0ﺡ3!1ـ ,در
در ا +ـ ا*ـ)
!. 7نهـ د!-ـ9
"4$ه% 0د .ورد ،#و  ا آ
ا" 1ار .نه در ا  #), +ا" ،ـ ا)ـ:ود
ا =ـ  0آ<3ـ  0ـ,$
آ  :آ<3ـ »0ا ـ ـ« ?ـهً
» «  4آ در -ن اول اCم  اA4ﺹ ,اﻁCق -,
 #4آ ﻁ)ارا $ه ,$) 0و :!Gم ! ,Gـد-#
ا G$ ،$واژ» 0#ا  ا!3ن« آ در ر» 0#ﺡ « Iو
»ﻁوس« و  :+ان .ـ #اـ" .ـLﺱ ـه آـJآـ Jو
 .$ه $ا واژ #ـ ﺹـرت $ـم A4ـ "!Mا)ـﺱ $ا0
وف در  #.ا" آ در  <Pآو 68 #از او د آد-#
ام.
RدS 0دن  "!MA4ا)ﺱ $ا» 0ا  « !$ـ4$ :ـ,
از .ن ا" آ به ه  Vرا,Uﺱ ،$Gرو JV 0هـ-J
Rد $ﺱ" ,داد ،$و ه آﺱ را
 ,3Vﺱ ، $3
آ د, SداR GW4دS, 0د .$و  $ـ 3ـ آـ:
[$ذ Yن و )ه XGهGو اا ,$ـد #اـ" ،و Rدـ"
 3ر! ،4 #ـ ﺹـرت
 ,Sا  ه Jاز )<ﺱ(!
ه ,واردا ,در ا "!<-و  :!V$د #ا".
ـ \ـ! A4ـ "!Mا)ـﺱ $ا) 0ا ـ ـ0
ﺱ< ,آ
هم( $ﺱ" داد» G$ #4 #وﺹ"« و»_<ـ« و . . .
\ هGو اا ,$ا" و از Rد" ور ا":
ا ـ »وﺹ"«  0 `!W$اﺹ!G aﺱ» :,Wزـ! از ﺡ`ـ"
 ،4 , «$,U ,%آ ا %د 4ـ %ا 0از -ـ0#
»(« ا" آ ر  0Gb 0اا$ـ. ,ن را در )آـو(67 #
$ن داد#امR c$ .د و !Gن در"  a I 0 (I$ا
ا" .ان  IWد $آ زن )ﺹ< !ن ه !d3e
و ! d3eد» fدورg) 0#ت« ا" ،و ز! در .ن دور #از
1

ان ( را

 %ا وا-,U h+

ﺡ`"  ,%ا" .زا آ
Sد.$
ا 
ب ـ »_<« ا% 0 $ا! ,ان  :!$آ
 0هم $ﺱ" داد ,4$ #4 #از ﺡ! ا4ا ,-هGو
اا ,$ا" و  ﺡ! دR 0د $ز ر ا":
R+ن د 0ـ در اbـ ـMدم _!ـاراد 0دو R+ـن
$=!%ر   #.  ،"3<?=4و ا$ﺱن آ آaـ
 hآ! hاو از ا+ـ:ا0
 0#ا R+ن م ا"،
Wﺱو !% 0و  ،4در !ن دو <ـﺱ< < 0ـ aو <ـjت
 !%) 0d+و  (4دارا 0ا!W%ر ا" و ,ا$ـ ـ هـ
 ,G !%ا)ـ:ودن
آام kاه fا .ا 7ا$ﺱن
 :+ء اjه% ,د  ,Gـﺱgش دادن <ـ Jو روﺡ!$ـ" در
%د 0 + .ا$ﺱنه ﺹرت ه ,دارد ،ه آﺱ آـ <ـJ
ا<- \ J
او ! 4 7در Iم وا + jدارد ،
[) 0 Wرا  ,در راس هم Gـ 0
 0دم ! Jآ
)*< -ار دارد .و  Gـا +ـ:ء اjهـ ,در !ـا
) ،d3e! ،#4ام (h(- ،ـ! 7از دfـ ـدم %اهـ
د.
!Gن آ ا ا n!WG 0 $را  ! nGﺡ!ـ
د% 0د f$,ﺱG, GWاG GW4ـIW #ـ اـ"
آ % ,<» :ا 0ش$ـ! اـ"« _)ـ aاز اـ آـ ـn
!Gﺱ"  1Gﺡ! د 0ا" .او %ا 0ش !$ـاغ
<  ,ﺡCج  ـﺱ( ,ـ هـ
$ارد 7+  ،را
ان Iم  ،ه!
آﺱ ,آ
 ?/ -6و ا ان:
  : ,ا آ ه $ ! &! hا 0از
اCم در  c$اا!$ن ا" ...ـ nا$ـ  0ـ ?ـه
< ,3و ,آذب ا" )ص 50س (21-18وsوزن  IWد آـ
ا 0 $و+د  d! nـ<(ن ...از Rـد ـ اـCم
ﺹرت »$ر  «03tدر  #.اـ" )ص51
ر! ...#ه
س.(11 -10
در ا $ :"[  +در ,Wـ» :ادـن $ـuاد«0
رو 4ا" ،و $ ,از ـس .ن ،ـ $درـ ,Wدfـ
Gــ #ــد+ .ــا ,ادــن در tــود#هــ 0در ــﺱW
e+ا)! 7! ,از ﺱgش و aارﻁ ,و :!.ش <"ه،
و !ا 7ادن اIWﻁ ،,ا1$ر $ـ !$ـﺱ"! ،ـا
آدن ر ه 0ا:+ا 0آ!ـ ,در ادـن اIWـﻁ!$ ,ـ:
.4 ,U &GWv
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 c$وsوزن  :!$ا !د < c$ز Rا$ا ."%او
 : ,ز,W4ه+ 0د در ه &! hر  0زرد4ـ ,Wو
اا ,$دارد و tﺱGت .ن را به از 4#:+ـن .ورد-#
ا) !$درسه 0ص 500س (6ا -.ن  ا$ـاز#ا 0دVـر
:!W!wم هﺱ $IW , ،GWآ <) , aبR ،د(
 %ا  -Cا 0و #uدار ،$ز! ان $fـ %ـك
! :!% d3eدر R+ن ا".
 .وsوزن ,Uدا $آ d3e! :ان ،در ـرR yـد
از $ nآ ا ! h+در ر Cﻁ! zوز Uـ,آـد#ا$ـ؟
ه!| دR #4د %د را  در+ـ  0ـ! nـ$) dـ(,
! .,Uورد ،#ا اه! Jو  ,در ـرR yـد +ـ:و
 .ء و -ـ$ن ـ:اران ـ3ر$ $ـ !ـdان ،داود و
<!3ن ،در ـرR yـد د4ـه$ ،G$ـ !ـ ،dو
ان ا} 0ﺱ !Wر در .-ن !#4 W%G4 dا$؟
 .وsوزن ,Uدا$ـﺱ Wاـ" آـ  :در ـ#هـ 6 0و 7
!Cد<) ،0ﺱ[  ,! 0رژـ Jـ ,$ـ f 0ـ,f$
ه hو !" اWار د#؟ د #4ـ ,$از آـدآ,
دا1 J< ، W%., 7$ـ ,از 4ـا~ رـ!ن ـ Iـم
[Wـ 0
<(3 "Gر ـ,ر)Wـ اـ"4 .ـ #ـ ,$ـ
[% 0 Wا $ 0هـ،
$ , ,$WR4ت  ,د #و
[ Wـ 0
ـا ،G3-و ـ
ـ 0#ا ـ:د G «0ـ ,ا4ـ
دارا)» 0ـ
)را  ,دارا 0ارط  Iـ) aـل ـ ,ـد ،#و ﻁـ9
$ن »(« آ $- nن  0Gbاا ,$ا" )آـو،(67 # #4در ﺡ! ا 0IدWر Mم از  , (%د #ا" ،در
آ` 0اد !ت Rد )» G$ 0:!Vـ 0#اـ:د «0و »$ـر
4, ") «03tد؟
%ورG4ن ﺡ, 9ده Jآ » 0 c$آ ":دو

!$و ,! 0و ه ,در ! A4ا« را آ )ـرا  ,در
» « <*) 0 Gﻁح آد #ا" ,$$ ،ـ .$3زـا
آ %د )را % !GV ,ا Wا" .او ا )<ﺱ[ ,! 0
رژ ,$ Jرا آ از »%ا« $ 0هـ ـ _ـCت 4ـ!
ا. 0ن آ زن از $م اا$ـ,
ر! #دW)f ،
!$$ن $ﺱ" داد #رد ا[ـق
.ن ا. ،Gن را
 c$ا)Cﻁن و ار( Sد #ا" )آو (62 #ا  .آﺱ,
اوز ,ا $اد آ Gآ ! d3eاـCم آاـ ,د#
 % 0د در  Gرا  :!$از !$$ن اW-س آـد#
ا"؟ gو[4ﺱ% ,1دش !$ـ :در ص 62ـ ,ـ :ـ7Wهـ0
وsوزنGj ،1 ،ﺱ ،از ﺡ`ج ـ ـ [Ibـ ,ـMد),
!$ﺱ" ،زا آ ﺡ`ج !" )داله 0ا 0را ا+ا -,
آد #ا".
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 -7ا$5ل و  8وع د:A
اﺹـل !eWjـ د ـJ
  : ,در ﺹر اCم
[ت <3ـ)) ,ـوع
) (Iآ ،#4, + Jو
د( ! 7ا\!" داد #4 #ا" )ص.(74 -73
ا  Aدر ر!G 0#ن در" ا" ،آـ ـﺱ از 4ـa1
[ :  0 Wارآـن اـCم را
) هن :!$
 |Gآدار ز S,د4 -1 :$ـRدت U -2ـز  -3روز-4 #
زآت  -5ﺡ .ا در ر !4 0#ا ـ Aدرـ" !$ـﺱ".
اGن ﺱ از  ) a14هن اﺹل دـ )Iـ( را
از )وع د )آداره 0ه+ (,ا آد$ـ .ـ Gاﺹـa
دا n!3ان  -1ﺡ!ـ  -2ـل $ -3ـت  -4اـ"
ﺹرت [ت <,3
 -5ر :!%Wا" ،و )وع د را
ده , .$S, $fرو A 0ـ در اـ +ـ !$ـ:
+ 7! G$ه 0آWب  !Gن ا".
 -8اCBه  $DEل:
%ـ,
 gtم در ص n G$ 79آ! nدو .ـ
از ا!aه را آ رد ﺱ Gآ<!ﺱ 0پ !$ـﺱ" )Pـل(
 #!$ا" ،در ﺹر ,آ در  -ـن اول ـ!Cد ـﺱ!ﺡ
RVـر
ا!aه) 0اوان  #4 W%د و اMر .نه
ا!)  aر دو" روم ،ـاP 0ـل !$ـن دfـان
و #uآ در !ـن ا3ـ $ـﺱن دfـ
آ)!$ ,ﺱ".
داG3$اV ,$ن !-ن ،ا  د ،,$Mـ ,$دـ #ـ-,
$. 0ن [ن ا!aه 0ر14. ,wر ا".
 $4آ
در $H IJ :ق  = ،ه Kو ):LJ
ـ
 \  ,!4 I) ... : ,ن اﺹل  ,Gد#4 #
آ [ه! Jد ,Gو ﺡ ,-Iدر .نه <ط اـ" )ص 155س(27
V ...ن در آره 0ا ,Cـ  0ﺡIـق ـه hاـ"
ﻁر 0روز
$نه ا ،#4 W%G4 $ a1 ،0ا):ون از زW #$hI , $ﺡ`ـ و (IGـ& از وا!-ـ"
ز #4 , $ا" )ص 156س.(14 -8
) ,-آ !ن 4ـ!
در ا رد  +دا "4
و  ,Gهﺱ" ا4رت U,د:
 :MهGV Jن آ  0-.ﺡ3!1ـ ,در ص 466ـد.ور 4ـ#
ا" :وا h+دن اRW+د :$د  !4و ﺡام دن .ن $ـ:د
!Gن ،و !و, 0ادان  !4از  RWPز #$و !ـو0
3م !Gن  RGاز RVر اـم ـد]#ا ـ ک3 ،ـ،
4

ا!4 0


$ـﺱًW

3ن و < ،[,را- a1 #ا !$را
ز , #f$دا W4ا".
دو :در" ا" آ  !4در  -ن اول )زن ﺡـر
ام( %اهن  0#!4اد !" و هG$ hـ ﺡ1ـ"
! d3eدر  Gو ﺡ!$ "1ن  ,د #ا"< ،ـ Jو
 "3Mرا 4ط !ا S,دf[!<% ،#ن +ه aب را _ﺹh
3!$ـ  0دوم
ﺡ 9دfان ,دا$ﺱ Wا" ،وـ4 ,ـ! از
 0#م آ !ان از ام ﺡ* %ـ4 ,ـ! ،ـ" و
 a14ز [ n!1آد #ا":
ﺡIق ه hرا
ا !4 :N%ﺡ1ـJهـ! 0ـRV ,ر $ـ  0زـ را
 -Wا+jا اCم Uد ,G ،#روﺡ!$ن را از ا<%ـ
در .نه ز دا W4ا":
U-1زه = ،,! 0و دو !.
R+-2د ,= XG+ ،ا 0ﺱgس د.
--3ء ،داور.,4 0
-4ﺡودP ،زاته.,4 ,$ 0
ب !4 :ﺡJ1ه 0آ hاز ﺡ ,MA4 9و ﺡـ 9ـه ,را
 n!1[ :!$آدG+ ،#ـ  0ـه» ,ﺡـ9ا« .ن را -Wـ
رـ7ـ[!ان
ا+jا اCم آد ،#ا+ا» 0ﺡ9اGس« را
4ﺱ ,$) ,<t 0 Wﺡ (n!j "1وا ار آد #ا"C .
ن د" رق اـ"،
در  nر%اد »دزد» ،«0ﺡ9ا« آ
ز دا!$ـن
 -Wا+jا  $,و » 7kﺡ9اGس« آـ
ﺹﺡ. hن ا"  0#Rر![7ان  atـد4 #ـ#
ل
ا".
رو\ 0ــ! ز!Gــ روﺡ!$ــن ﻁ)ــار ــوﻁ!" آــ
 :!$ ,$ GUدر <Pﺱ ,دا GW4در Mب -ا !$ـ,$
و :+ا ,اان 4آ" آد ،#ا+ـا. 0نهـ را ـ دوـ"
<P &  ,$$ﺱ 4را ,< 0آ ر![7ان  0 +آ,$G3ر ,رو $وا ار آد.$
Vن gو[4ﺱ  ,R+ ,1اCW%ف ا! ,ن  !4و
1$ ,Gد ،#ه  nاز RVـرﺡ! J1ـ ,ـ jرا در kـ7
%دش د آد ،#و در ه!|  nاز .نه ا4ر :!$ ,
ﺱ 3G$ JRد #آ ا RVر ﺡ:$ J1د !Gن ـ روز
ل  1921ا+ا ـ-,
ا ,$3 ")C% 0eدر ا$Wل
  ،#4د"آ Jان  ,ا+ا. 0نهـ ـد#ا$ـ ،در
ﺹر ,آ  !4از  0# 0 3!$م ـ ـ]Jم[ ـل  260و
 873ل _!" ام ]دوازدهـ. [Jنهـ را -Wـ ا+jـا
آد #و در RVر آWب اﺹـ4 aـ! :,آـ) ،,ـ jﺡـ#
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 ا+ـا. 0نهـ را -ـف
ا[ ،" ، !IاMWر ﺹﺡً
ﺡر ام زن Uد#ا.$
ا  nGا 0رو4آدن ﺱ ه  nاز RVـر ﺡ1ـJ
را در ا  +ر:JU, ,
 P -1ز  ,D-و :7
 gtم در ص 85 -84آ ﺱ Uز .د ، Gرا (ح
[  ، W%وت 14.ر آ در دوازد- #ن !ن !4
و  ,Gد4, #د ،ه!|  $ا4ر1$ ,د #اـ"4 .ـ!
از - 0 3!$ن م ه`U 0ز = و دو ! )( و  -ن
را آ . ,! 0 G+نه   0 G+د:) ,و ,$دا4ـ"
 :ار G$ ،4,ـ ـ ﺡ1ـ! Jـ,
و از ﻁف [!<%
د fآ در  jد -W #4ا+jا اـCم Uـد Gـ,
?Rر ام زن دا$ﺱ" .ا ﺡJ1
ا+ا. 0ن را آل
ـ
در \  0آWبه !4 ,RI) 0از 4ـ! yﻁـ 460 ,ـ
Mﺡ  #4ا" .در دورانه ,آ ه !4 hر "!wدا"4
. :!$ل   ،ا<!$Aن  ،اران و دور 0#اول ﺹـ[،0
  :ار  ،$و ه!|  nاز .ن دو"-
ه!|  #ا Uز رًw
$م »ام = « در ه!| MG 0R4ب 1$د-#
ه ,I
ا .$و ,ﺱ از !-م 4ـ #ـس ـ ـل  1593 -1002و
آWر hW1ه 0ﺹ) ,در :-و و اIW$ل AWـ" از .ن
اﺹ[Rن 4 ،ا! 0وز 4ن در ـﺱ  0 Iـ-"G
+
ﻁر
ا ,و  ,آ در !ن اﺹ[Rن و ا$Wل
-ـار
%$د #.  # .د ،دو" ﺹ[ 0آJآJ
آدن »ام = « در R4ه ا-ام آد :!$ 3< ،ر -
ه ,در :وم Uز =  .GW4f$و ه  GVدر .ن ر- $
ه آ #4 74ا" آ Uز = را ﺱWﺡ $) hوا (h+اCم
G+ـ  0ـد ,و
آ GGو از . ,! 0 G+ن آـW
 ,MA4دن .ن :),ا ،Gزه Jا رـ هـ ﺡـﺱ *ـ
 4f$ر هـ,
! ,% ,از روﺡ!$ن د fرا
* ان  nآد .در ذر ) (82 -52 :15ـ ـ!7
از ﺹ ر ] [,!4در رU 0#ز = G! ,ـ! Jآـ %90
.نه ﺱ از -ن ده ،#4 ! Jو از ا [ #ـن
. %5ن را وا %3 h+ح  %92ﺡام و " دا$ﺱ Wا .$در
_.ز 12 0#هـ آ  "Gا ,دو" ﺹ[ 0ـ اوج رـ!#
د<P RG $ ،ـﺱ ,دوم رـ ا 0در و+ـب Uـز =ـ
آر 3ـ ,$ـ[
 C 1< "4f$ا ا):!$ 0G
آد #ﺱ از ) » hIا) «0Gﺹه (% ، $Uـ U 0ـز
= را در   <Pد .ورد #ر ا :!$ 0در و+ب ا
6

در ذر

) 104 :3و  314 :11و ,) (319

Uز  "4f$آ
#4ا.$
 ا \ آ 74ـ "Gاـ4 ,ـ!!ن در دور 0#دوم
ﺹ[ ،0ز ه Jو+ب Uز = در !ن 4ـ!!ن Uـ!،#
آGن  :!$در ه!|  nاز اآ- ، : !4 :ـ ،JـR
ا. Jن Uز  :ار  ,Uدد]ا   Iـل -ـa
از اCI$ب ا ,Cاان  #4 W4f$ا"[ RG .در ,%
آره ,  0آ !!4ن !$ز 0ـ!7ـ ـ ـU,Gـ,
را #ا)Wـد #ـC
ز  ,ا Uز
اﺡﺱس ,آ،GG
در !وت .ن را از راد , 7A :!$آ ،GGوـ! ,ـا
!وت را ,Uان آR+ :ن !& 3ر .ورد.
ا" آ
 QR -2د:
 gtم ا ﺱ را در ص( 89ح  W%و  ا
آ *ع آWب اCم در اانG ،ـ4 ,ـ! اـ"\ ،ـ
 :zو <!aه 0ان در ر + 0#ه 0ـ ,Gدور ـ-,
ز ،$و ه!|  $ا4ر  ,ﺱ ﺡﺱس  #$ا" آـ
ا[ق و ا=ع \  ،,!4 03< 0و+ب R+د وط
ﺡر ام زن ا" ،در زـن آGـ+ ،,$ـ :ـ ﺹـرت
د)عC a ،ح  $وا 1< h+ه  h+ #ـ دfـان
4د  :+ه} Jاه د.
Iــﺱ!R+ Jــن ــ دو ــ ــ I(Gــ » 0داراjــCم«،
»داراب«» ،دارا<Mﺡ« از  , 0c$ , !4 c$ـد#
 -ن اول اCم ا"  $اوز ،و
 ,<3 $و  ط
ـgم در )ص 288س 1و ص 290س(9
ـ tـ
ـد را آـ ـ
ـCم R+ـ
اـ
!$ز Gا)S RWP "Iد ،#در رR+ 0#د د) ,درـ"
ا" G$ ،آWبه ,آ در زن )Wﺡ < ,f\ #4,ا0
 XG+د)I[- ,ز !  #4و در ذرـ )(298 -296 :5
ﺹرت ه`م ا!3 0ـ aدـ
)#4 ,اR+ $ ،$د
دfان$GV] ،ک در اCم P ,Gز .[4 ,
 T -3ء:
داور ,4 0هGV Jن آـ ـ tـgم !$ـ :در )ص203
 د UدM #ص ام 4ـ! و [!<%ـ  0ـ,G
س(18
V ،4 ,ن ا"  !4از -ن م و  ,G ")C%ﺱ از
اI$اض دو"  ,$3در I 1921م رwـ ,و <Gـ!$ ,ـﺱ"،
 ,-) .4آـ در
,U :!$ ,4 0ا $و+د داW4ا ﺱ !ن  !4و  ,Gهﺱ" در ا اـ" آـ Vـن
!!4ن ر!ﺱ" از !Gن د#ا $زود  ﺱ -
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 0وا ,-دن د#ا$ـ .ـ!Gن از روc)t 0ـ آـر 0و
 0- hMﺱ را $د #ارد #د  ،$ا آـ
ل  ,< 1925 -1343ازاق از !4خ ازه در آWب
»اCjم و اﺹjا. «J1ن  +آ اﺹ ")C% jرا  nﺡ1ـ"
_! هS ,د   :!$ ,Gا4ـرU ,ـد ،ـ! 1او
 :!$رد اgاض !Gن -ار ) Wاز  &+ازهـ ﻁـد
 .4در ﺹر ,آ  !4از \ـن _.ـز- ،ـ 0ـ aرا
دن د #د y!4 .$ﻁـ 460 ,آـ از ـﺱن ﺡIـق
3ر ا" در آ h» 7 Wاjﺡ1ـم« آـ 1ـ ,از
!4
اﺹل RVر  !4 0 $ا"  ﺱ ـMﺡ دارد ،در
 7G+وﻁ!" ! :!$زا ﺡﺱ!  ,G$از <3ـ 0در+ـ 0
ل  1909 -1327آ , Wدر ا ـرWG #ـ
اول !4
 W%ا" ،و ,ان آWب < ,ـازاق ـ 0Mـد
 #4را  0!<Iاز آWب 3 ,G$ر .ورد.
7H -4ود:
 $ا 0آ![ ـ ,$اـ" و
 gtم »ﺡود« را آ
\اM-» #ص« و » «:آ
»د"« آ آ![  ,ا"
 $ه 0د fآ![  ,$ه ,را  a!1ـ,دهGـ ،در
 7kﺡIـق +ـ:ا )kـ 7ه[ـ JWآWـب( ـد UـدG$ ،#ـ
%ورG4ن _ . ،,ن را از  0Iرم  + ,ه<!ـ"
دا$ﺱ ، Wﺡ و( ,در !ـن »%ـ- «"$ـاR !$ـد 0و
»- «7$ا !$ﺱ!ﺡ3<- ,اد آد #ا".
در ﺹر ,آ و*& e+ا)! ,ﺡ`ز در !ن )<ـﺱ(!
)آR :د"( و ) 3آ) :ه XGهGو اا (,$و a14
) ﺡIق اCم در eاد  و  aاا ,$ـد #آـ
 RGر X$رو_ Rد 0ان ,زد#ا.$
W 4ان  ,%از ا$اع »د"«هG+ 0ﺱG$) ,ـ
و و  (g4را آ در !ن !Gن را د ،#از 0I
ـ
اﺡ1م +ه<!" ب Sد ،ـ! 1دـ"هـI$ 0ـ 0آـ
»دGر« و +را در _ب اان و »درم« و +راـ در
4ق اان در $-ن دت وف ـ »دـت $ﺹـﺡ ـ
?«  #.و  ,%واژ#ه) 0ر ,را در ,دارد،
ه!| و,U +ا $از +ه<!" ب  1< .4 #$هـJ
GVن آ در $-» 0 Iن f . $ر«  WGدر 0 <P
آو #ش #. 44ا" ،ا $-ن در $%ان f .ر4 ،هن
 ,<tآدWن و و را د #و در ـ 0#اول اـCم
  #4 = ,و ﺱ از ض  ام  ,!4و ـhM
ﺹرت $-ن ا ,وارد ـه4 hـ! 4ـ #و
ان
Lﺱ ] ,Gه[ از ان وا ) Wا.$
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 14آدن R "$% ،د 0را   7$ﺱ!ﺡ ,آ
 nه hواردا ,د #ا" )ص 177س 5 -4آWب( و )اش
آدن ان 0$ 7$ ،را آ  nه] ,<t hاا$ـ[,
ا %د _ ,$بزد  ,در اWاق 4ـ.
د #ا"? ،هً
M- Jص در ه ,$ hرا +ﺡ در ا!ان ) 160 = 4چ
[. a!Mورد #ا".
!وت ((#
!!4ن در  3 0#و 4هـ از ! 1ـ<- ,ـ$ن ،از
د" ،و از دـ" G+ـﺱ ,ـ دـ" GI$ـ  ،ـ
Mصا$از#ا . 0ه ,دا W4ا ،$آ<! ,Gم 328هــ در آـ)) ,چ
ان  1379ج 7ص (330 -329ان ا4رت دارد.
از ا gt  W4م در ﺱ ﺡود و M-ص !$ـ:
 G$ـ ـﺱ !ـ! W1$ـ R 0ـ Jرا آـ در ـj
دآد$ ,<1 Jد W) #ا !4 .$ﺡود و M-ص را
د"  ,4 ,*-آ  0#GUاـم ﺡ*ـ 4ـ
RG
<" )Iان
وع S,د ،ﺱ از - 0 3!$ن م ه`0
.ن 4ط ,4 0- $ ،اغ ,دارد و  $آ![ ـه.,
ا  ,% aI$داWنه آ ا+ا 0ﺡ  ,4را ـ دـ"
ﻁر [! $در ز ز! ،در )Cن
)Cن . C A4ن هJ
ه!|و+ـ Uـ,ـان ـCك
روز ر Mص ام  #4ا"،
$ن ه.4 ,3 ,از ارو ﺱ از ـ a!1ﺡ1ـ" ـوﻁ GU ،ـ ن
روﺡ !4 ,$در <Pـﺱ 4ـرا< 0ـ ،,در ـ- hMـا!$
:+ا ,و 4 ,$آ" +ﺱ Wو G$ـ ـ!ل د1ـاتهـ
د" رـ-7
ان را 0داد#ا ،$و ا+ا» 0ﺡ9اGس« را
[!ان دم  ﺡL n!j "1د.$
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