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  ��و�� ھ��� از�وا ھ� و طرز د�د وھ��� ھ� 

وھ��� ھ�، ھ���طور �� �را�ت و �ردا�ِت �ص و ��دراوردی ود ��ن را ازآ��ت و 

�د�ث و در&�%، ازد# وراِت ا#$�� دار�د، ھ���#�ن �� �� #"و!ت و ������  ��م ُ��ِم 

�.�ر و � ل و  �راِج د+را�د���ن را *�در�������د، ھ��ن طورھم و� �ً )و�ت، ) وا ھ�ی  

�5وِر ا�#��� را ��ز از )��ر��4 ) وا #�زی ��ن ��رون  0&�ب و �1�2 و 1ِد 0/ل و

���د.  �د �واھد �ود �ر� از ) �وای �� ا*ط$ح ��وخ و ��60ی وھ���ت را در ا��&� ��

  درج �����م  � دا�ش # �زی و رد +ر�زی ھ�ی آ��ن ��� ر��� � آ�د :                      

  د�دار ز�ده ھ� �د�ت ا�ت  ���ص دادِن دو روز ��د �رای ز��رت ��* 

� �د�ت ھ�ی ���ری  ا�ت * �  از�� �ر���ن در�را�ِر 'ر&ِم ھر $#ور و�� �"�� �� آن، از��

  آو�زان $ردن ِ�و�ر �ر د�وار، ���وص $� �ِر آن آ#��ر ��#د، ا�ِل #رک ا�ت* 

  د��0 و �ورت �� ���ون در �و/. و-و ,ر�ن  ���#روع ا�ت   * #�نِ 

ر ( �ر �� ��ده ) را ��ورد، و-و�ش ��طل ��#ود دا#� ��#د، ,و#تِ * ا,ر$�� و-و #  

  و�واز ���ت                 ، $راھت ا�ت #�ن�5���ن ِ د�ران �� '�ران در ���4لِ  * ا���دنِ 
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ور ز��ن �� &ر�د و �� * &ون ظ�ھراً اد�8 #ر��� ا��7ت ����د $� �ور#�د ا�ت $� �� دَ 

ا�روزه  ز��ن 'د�د �� آ�د، آ�� آ�&� را $� ����ی ��ومِ #ب و روز در �ط>  ،آن ��بِ 

'رورد,�ر و��ت ��� �ر  ��<و��د �رای �� �� در�� ��4ن �ر��ده ا�ت و 08ذ ا، د�ت از $�بِ 

                                                                                                  ���دار�م.

  * ��ِد ��"ِد #�ص �� اوCدش �� �� �����ت ِازدواج و �Aو آن، ����ً @�ر �#روع ا�ت      

  * ر�ن �� @�ِر$وه Aِرا �د�ت و #ر$ت ا�ت                                                        

� در    * �Aِل ���زه �� ��#�ن ھ��� $� ���وص ���زه ا�ت (ا��و�Cس) و #��. ���زه ای $

  ��#�ن ا�ت ، @�ر �#روع ا�ت .                                                                  

* ا,ر�ردی د�رش را $� در#رِق ��0ن �� وی ز�ده ,� ����د �� ھ��ری '�ری در آورد $� او در 

ده ,� ��رون �رو�د و @رِب ��0ن �� 'درش ز�ده ,� ����د وھ�&<�ه ��د�<ر را �����د و از �Aل ِز�

#ش ��ه از ازدواِج آ��0 �<ذرد و د�ر��Aِب �رز�د #ود، 'در او ھ��ن $�� �واھد �ود $� در @رِب 

� �د�ده ��#د.                     A رده و�  د���   ز�ده ,� ����د، ا,ر&� ھ�&<�ه ھ��رش را �"/�ت �

4� ��� او را د���ل $��د و �Gل �����د، ���د  * ھر$�� $� در ��زی �ُ��ل ,ول �ز�د و �'س �دود 

  ��ورش ُف ا�دا�ت و ��� اش $رد                                                                         

ِن $�ر��ِد ا���� {در�و/. را��ده ,�} Aرام ا�ت؛ ز�را ���. /-� و /در ��#ود                   �� *

  از '�ن  �د�ت ا�ت                                                                    * #�ِن ,و#ت /�ل

  * �#ن ,ر�ن �رای ��"ِد '����ر #رک ا�ت                                                                 

                                     * ��� $ردِن ,��د �� Cی /�ور و �و��دِن -ر�> #رک ا�ت               

  * ا��4د دا#ن �� ��ط� @��� '����ر و او��8 #رک ا�ت                                                   

  * ھردر�وا�ت وط�ب �Aِ��ت، @�ر از �دا، #ر$ت ا�ت                                                   

                                                          ا���� و ���A8ن #ر$ت ا�ت  رِ �ن  از آ�7ک �ُ * �رُ 

   * ھ���ر #دِن #وھر �� ز�ش $� �زه �وت $رده ��#د، روا�ت



www.goftaman.com 

  A"ل ا�ت  (؟)  " �ن ",و#ت ِ �وردنِ * 

  *  ��0د ا�8��ح �� ��Aرم   روا�ت 

  .�� ��0د,ران ا�"�� در �ر��ن ��O } روا�ت �وان د�رانِ  ھ��وا�� #دنِ ��0د ا�8��ح " {* 

ن ِھ���ر �� ھ���راِن �� ���ز روا�ت.#$ *  

  * �و��دِن ھ��ر، و-و را ��طل ����د

��ن ِ��وت Aرام ا�ت � P� ر �� 'درش در  * A-وِر د�

  * $�ر$ردِن زن ��5واِن �رو#�ده Aرام ا�ت 

  ذ$ر (؟) ����#د* �وا��دِن زن در $��ِر د�وار Aرام ا�ت؛ ز�را د�وار �

  * ��زد�د از ��س A P�ُرام ا�ت 

  * �وار#دِن زن ��Cی �����ل Aرام ا�ت ؛ ز�را �����ل �رادۀ #�ط�ن ����#د

  * �وردِن ,و#� $� �د�ت #��5 ذ �> #ده ��#د، Aرام ا�ت 

  *  ھر,�ه &�د �Rر از #�ِر �P ,و��Rد ا��Rده $��د، �واھر و �رادر ر-��� (؟) ��#و�د

�Rر ( �P زن و �P �رد) در �A� Pل $�ر �����د، ا,ر��واھ�د �Aر��ت ���ن #�ن ا���د  * و/� دو

,ردد، زن ���د '�S ��ر از#�ر �ود �� ھ���ِر �رد ��ورا�د. درآن �ورت ا�ت $� زن ��وا�د &0ره 

  و �وی �ود را �� �رد ھ���رش �������د.

�ت ����ری ا�دز ���رد، #�0د ا�ت � �� �$ ��$ *  

  آ��ِت /رآن �Aن را��ده ,� و در�Aل $�ر Aرام ا�ت  * #��دنِ 

* �وردِن ��د���ن رو�� �رای �����ن Aرام ا�ت ؛ ز�را و/� آ�را �طور ��ودی /ط. �����د، 

���� را (؟) در و�ط آن �� ����د�  

  * 'و#�دِن #�وار( 'ط�ون ) �رای ز��ن ���ز ���ت.
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�وا�زای �و$� ���رد، #�0د ا�ت Rھر$�� $� از آ� *  

  *  �رگ �� ��ب ط��ون، #�0دت ا�ت 

ن ِ ھRت �Rر از ���Aن ِاھِل ��ت، �� �0#ت �واھ�د ر�ت#$ �� *  

  * اھدای ,لُ �رای ����ر، Aرام ا�ت  

ِن ,و#ت /�ل از '�ن آن، �د�ت ا�ت ؛ ز�را ا��Aب '����ر ,و#ت را �دون #�ت و#و �� �# *

�د و ���ورد�د.�'  

و�ط ز��ن Aرام  Oا�ت * �ر�ِد ��در�  

وھ���ت �� #6.�#م �� د����� از�و�ت و ��ر��� و �� ردی را در �"�د ودش �". � 

دارد، �*وص درا�ن اوار، در��ر���� ھ�ی و��ِن +روه ھ�ی " ا!�*ره " و " 

�و�و�رام" و ط�!��ن و" !��رط���" و دا0ش در��ور ھ�ی #ور��، 0راق، ��&ر��، 

��رز ا#ت؛ ز�را ا)راِد ا�ن +روه ھ� و �Aروان آ�"� ��A# �ن و ا)@��# �ن  و&�ھ�ی د�?ر� 

  دارای ا)��ر و ا0 /�داِت ا�ن  ���� و ���د �ن �0دا!وھ�ب ھ# �د.                             

رش وھ���ت �وا�ل  �,  

در���ِر #��را#��ب و 0وا�ِل +# رش وھ���ت در��ط/� و &"�ن، د�Cل و 0وا�ِل آ � ��ز 

  درا�ن ز����، ���$ً �ؤDر�وده ا�د :                                                               

ت و#�ِز �#�&د �� ھز��� ھ�ی ز��د در��ورھ�ی ا#$�� و� � �Gرا#$�� ( درآ#��، �#*

  رو�A وا�ر���)                                                                                    ا

*  K#�ِس �را�ز و دا��?�ه ھ�ی ا#$�� در�ر� از��ورھ� ����د دا��?�ه ا#$�� 

در�را�ش، �#&د و دا��?�ِه )�*ل درا#$م آ��د و ا��2، �ر�ِز �زرِگ ا#$�� �� 

  ودی در�6ب �"ر ���ل ا��0ر+ردد.                                              �رارا#ت �� ز
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ِش و#�% آ�Dِر " ا�ن  ���� " و �Aرواِن او �� ز���"�ی � 6ِف &"�ن �رای A پ و�O *

  ���!2 ا#$��                                             �#����6ِن #�ده دل و #�ده ا�د�ش در

 5داد ز��د "��60ی د�ن "، ��//�ن، �و�#�ده +�ن ودا��?�ھ��ن در�را�ز * ا# داِم 

  و�ؤ##�ِت وھ���                                                                                  

* ا0ط�ی �ور#�� ھ� �رای ا ��ع ��ورھ�ی ا#$��، �@ز�و�� آ�"� در�ِک 0ر�# �ن 

��� و )ر# �دِن آ�"� �� ��ورھ�ی ��ن Gرض ��ر و  �R�6 و #5ودی  و#ط �در#�ِن وھ

   $ش در&"ِت  زر�ق ا�د��� ھ�ی #6.� �وع #5ودی در���ِن �#ِل &وان.                   

* �Oِپ ھزاران &6د �رآن ��  .#�ر و  ر&�4 �وع وھ��� (#6.�) و  وز�% آ�"� در���ن 

                                                        �#����6ِن &"�ن                              

* ����ت و �و�ِل *دھ� +روه، �"�د و #�ز��ن وھ��� در#را#ِر&"�ن �� ��رِج ��6و�"�  

  دا!ر و د���ر                                                                                        

 �6@�� � (�و� �ری، +. �ری،  *و�ری و ا� ر� �) وا# داِم  *  K#�ِس *د ھ� د# ?�هِ 

   5داد ز��دی +ردا��ده و+و��ده و �و�#�ده �رای �A�ُ�رِد آ�"�                                    

*  �R�6 و  رو�Uِ ا�د��� ھ�ی &"�دی، �*وص در#رز��ن ھ�ی ا�@�ل �ده و ا# .�دۀ 

  � #�زی آ�"�                                              ا�زاری از "�&�ھدان" در&"ِت وھ��

* ا# داِم ھزاران ا# �د و �درس و R6��ُ در�#�&د، ��� ب، دا��?�ه ھ� و �را�زا#$�� 

  �� Aرداِت �/وق و ا� ��زھ�ی و#�% �رای آ�وزِش ��+ردان، ط��6 و ���ز+زاران          

دارِس ا#$�� �رای ��ورھ�ی )/�ر، ظ�ھراً * ار#�ِل � ب در#� ود��� �� ��� ب و �

 �ِت ��م " اوت ا#$�� " و ا��، در وا�% �� رو��رد ھ�ی �ص  ��6@� و  رو�&� 

  ا)��روھ���                                                                                        
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ن در���!2ِ � 6ِف ا#$�� �� Aرداِت * �ر+زاری �#��/�ِت �رآن وا��، �.ظ و &و�ِد آ

�رِج ��!� و �� درد#ت دا� ِن ا*ِل اداره و ��ز  زر�ِق ا)��ِر#6.� در���ِن ��ر��ن و �

  ��)ظ�ِن �رآن                                                                                       

" از#وی #رد# 4 آل #5ود و #ؤا# .�ده از ا�ن * +ز��ِش !/ِب " �دم ا!�ر��ن ا!�ر�.�ن 

  !/ب در���ن �#����6ِن د���

* &6ِب ����ِت �در "�ی �زرِگ &"�ن در&"ِت +# رِش وھ���ت �� )ر# �دِن ا)راد " 

   ��6@�" �� ��ورھ�ی ارو���A و ا�ر����� وھ�وار#�زی #"و!ت ھ�ی Cزم �رای آ�"�.    

ِش ��6و�"� &زوه، ا0$��� و ر#�!� �� ��ظورآ�وز�"�ی �ذھ�� (وھ���ت) در���ن A *

  ��6و�"� �.ر در�را#م ِ#�!��� 4�U و� � &6ب و &ذب و#ر��ز+�ری                           

  *اد�0ی د)�ع و �����ده +� از اھِل  #�ن در&"�ن و)ر�ِب اذھ�ن ���0ِ                        

 


