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  ر�ول �و��ن

  

  ل ا�������ن�ا� �������ت آ�ت 
و�
  

 آ�ر�ن��ش 

�م  وان آن را از ��م و ��ن �و�ودات� ���� و ھر�ز ����زش ��� �� رگ و �ود ھ��� آ���و���
ن �ر�د��ن و آواز �*ت، �وای د��&�آ�&�ران، ��واھ�ی ��'�ن و آ&%�ر ط� #ژه ا���ن �دا  رد. �����و

�ت �ز .� ��د و �� ا���ن &ور، ��ش، ا�رژی ا�رارآ� ��ز �واز�د��ن در ژر��ی دل آدم �,وذ �� #�����
�وا��د  �� را درک و ا.��س  رده ���� � �و� �/&�د.  ���� ز�د�� ��ودا�� �� و دل
�'ره ا�د.  ز�د��ن ��  ھ�ی ��ط,� و ا.��س ھ� و ��ز � � را ����د  � از ظرا�ت�ھ� ��3 2/ره
�ت �� دور  ��د؛ ا�� �� را از �رھ�3 و �د��ورز�د �� �و� و ظ��م ھر�6د �5ش ��  وردل�ون ا�راط

و �ری از ���د�� را ا���ن �� دون ا.��س، ��ط,� و ذوق ھ�ری ��م �رده ��د؛ ز&و ���ھر�ز �و�ق 
    . /واھد �ودو �ر و ��ز�� 

����  � �� �زش �� 6و��ن آ�;، �رھ�3 و ��دن ���� �� ��ر�ن(ا�������ن  �و��) �و��ز� در /را��ن
�ت �,وذ  رده ا�ت. در �ھ�ی . ل &ده و در ���م �ر��2ز�د�� ��د �#�روح ز�ده، ����ده و ���

 ھ� �ر ���و�� ��/�� &ده ا�ت  � ا���دان �ن آن��� ���ن ?<�رو  'ن آ=ت �و��; در ا�دراز��ی ��ر
ر /��2 در �ھ�ی ا/ �وا/��د . در �ده ھ�ی ��ر���� و ����س �رد�� �� ھ�ی &�ھ���، .<�� را در �زم

ھ�ی  �ری از ارزش�زی، �*2ب و �� آ��ھ� .� ��ن و?ت ���?رن ��ری �� ��ب �رھ�3 ��
ھ� را در  �Bن �� آن�� ھ�����رھ��B، ��د�� و ھ�ری �� در =�5ی �رد و ��Aر �را�و&� د�ن &ده و 

�    �Dت  رده ا�د. /و�ش�/�، �رھ��B و ھ�ری راث ��ر��ت ��
��D� �� ن  �و��������; ھ��ره /����Bه و �رور&�Bه �?<ب �ر زی /را��ن �زرگ در دراز��ی ��ر #ا�

�� �وده ا�ت؛ ا�� در �*ر�� آن �ژوھ&Bران و ?<��د���ن ��  �ر =زم ��� و ��/ت آ=ت �و���و�
�ط��*���،  یھ� ت��2رو� و�ود��  و /����Bه�ن F*ف � درک ا���� �%رده ا�د. ���<�� و �.�

 � ا��دا����� ا�ن ?<�رو�ل �� ا�2دم �� در �*ر�� آ=ت �و���5ش ورز ام، و �رھ��B  �ژوھ&�
از ��ش  ��ل �ر����د.  #��  &ور آن را �� �ر.<��ردارم �� ��س ا&/�ص ��<%� و  �ر&����ن �و�

  �� �*ر��  &ده ا�ت.�ر آ=ت �و��/واھم. در ز �وزش �� ن ��&���ھ�ی ا  م و  ����ھ�� از 
  

  دف
�ر  ��ت؛ و��� ��Hن /�ص ��ا�ت  � ��*<ق �� �رھ�F ��  3ر�� ین ��زھ���ر ���از ?د �%�دف 

ل ��ل را �� �وا/�ن دف �ھ� �را�م �&ن �وروز و �.و �����ت از روز��ران H'ن، آر�ط�ق روا
 �از �واز�د��ن دف را در آ�Dر و آ�دات ������ �� ده��را& یھ� �و�� ��ش ن� رد�د. ھ� ��ر�زار �

� در �زم و ن ��ز، ��ھ�از ا �I ز��ن ��ر��م. در ا&*�ر  ������5 �ھ� �&�ھده � ����ن آر��رز�
�و �ر از  ھ�ی &��ران ��ر�� وان�و ���ع ��ر���� �ذ ر ر��� ا�ت و د ���در �و� ز����و  ر�رو
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     دف و ��ی و 3�6 و 6���� ا�ت.
م �زء ?<�رو /را��ن �زرگ �ود�د ����  � در روز��ر ?د��ی ��ران و آ���� ا�������ن، ا�دف در �و�
ن  &ورھ� و�ود ��وازان /و�� در ا �Bه /ود را .,ظ  رده ا�ت. در .�ل .�Fر دف��� ھ�وز ��
�� 2ورت  دار�د. از دف �� �ده ����B &ده، ز�ده و ����وازی را در /را��ن ��ز راث دف�دار�د  � �

I� ا��,�ده ����� �.<� و  ��5ھ�ی �و� �وازی و �وا/�ن در د��� I .ود&  

  
�
د �ر��
  دف �واز ���ج 

 

  !وس
 وس �� �*�� �رو  و��ن ا�ت  واژۀا�ت.  ھ�ی �����ن �وده �%� از ��زھ�ی ��دۀ �ظ��� آر����  وس

�*��  و��ن و زدن ا�ت.  ��   و��ن   �ر �رده &ده ا�ت؛� و در ز��ن ��ر�� �� 2ورت �2در ھم �
�ت آن را �� طور ا���ل �� در  ��ب�ا�د؛ و�� �,�و�ش ��  �زرگ �*ر�ف  رده ���رۀ  و  ط�ل  و  دھل ھ�ی 

ا�ت. ا�ن آ�ت Fر��  ��زھ�ی د�Bر Fر�� ا�ن �وده  � �د�# آن �� &%ل  ��� و �� ��م  ��� �وده
آ=ت  �ر�ن ��ز از /��وادۀ �وا/��د.  وس �زرگ ����د و �� �ظ�م را �*�و=ً روی &�ر �� ��ل ��

ای  &ود از  ��� ز �&%�ل ��ا�ت. ا�ن ��  �ر ر���� ا�ت  � در ��/���ن آن �و�ت � ای �و����  و��
 ا�د.  � �ر دھ��# آن �و�ت /�م ��و��ش �� ��و �ر &�ده �س  و روی  �زرگ از

 NF�2ر �/�<ف و �وا�ا�ت؛  �و���ون  وس از �.�ظ ��س  ��� و �و�ت و  و�� ����ر  ردهدر ا
 وس  ��/�� و آن را روی ا�ت. ��ه  ��# آن را از و�� درھ�� .�ل ��/���ن ظ�ھری آن �%��ن ���ده

 وس   ��/�� و در ��ر��ه �5ط�ن �وا/�� ا�د و ���ش را ط5 ازا�د و ��ھ�  ��� را  ��م �'�ده  رو��ن
��م �'�ده ا�د. در ���ن آ=ت �و���� رز�� ا�ن ��ز ا����ر و .ر�ت ��&�ری دا&�� ا�ت. ��6ن   زر�ن

.ق دا&�ن  وس و �وا/�ن آن را در �.�ط �ر���دھ� و ��   � ��دا�ت ھر �ر���دھ� و �� ھر ا��ری 
  ا�ت. �را�رده /و�ش �دا&��

  ا�د.  �ر �رده� �   و�ت   وس را �� 2ورت �ردو��  �ر/� از &*را از ��<�

�  I ��ره �و�ت� � آ��� دو6وب ا�ت و      ـو�ـت ران ��ـر��د ز آواز�د
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  ��) ط��%(�� #وره
از  �ا�ت. از �ظر �%�ب دھ< ش �� ا�������ن آورده &ده�ھ� � ) ا�ت  � ��ل�(Fر�یا ��<� ��ز  و��

�,��د. ط�<� از دو  �رد�3) ��، ُدُھل دو �ره ا�����ط &ده  � ?�5 آن را �/�وج (��� ��<� ط�<� ۀواژ
����د. .�= ��<�  �� ��  ���ل �ل &ده  � ?��ت �زرگ آن را َ�م و  وI6 آن را ز��&% �� وا.د ا��وا��

  &ود. �&�ر ا��,�ده ��در ا�������ن، ھ�دو���ن و �� ���ن � ����و� یھ� در د���

  

  

    
ر��<� و ���I ا��,�ده �ش از ورود ط�<� از ز�ن ( ا�������ن  �و��) ���� ���� /را��ن ز��در �و�

 رد�د. ھ���6ن ا��,�ده از  �� ��ردار و ��دی را ھ�راھ� ���ای آ=ت �و� آن دو��ز  و�� &د و ��
ز ����د ط�<� دارای �م رواج دا&�� ا�ت. ���ره ��ز در /را��ن �زرگ از روز��ران ?د�دھل و ���ره �

ان � &��ھت دارد. از ط�<� �واز� �وره #��&د و �� ط�< ل ���Bری ز�%� �م و د�دو �%� ا�ت  � 
ا���د �.�د ھ�&م، �6�6 �.�ود، ا���د آ2ف و و�� �.�د ��م �وان از &�دروان  �&'ور  &ور ��

  �ر�ت.

    

  
 %�ھ�ر
و�
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  ھ�ر
و��%
را�� �� و�ود آورده و آن را ��ھ� در آن �� I ��ز Aر�� ا�ت  � ھ�دی��� در ا2ل ��و� #ن آ��ا

�� �ل  &ور و �و���� ��زھ�ی ���� ا2 � از ھ�د �� ا�������ن آ�ده و�د�د. ھ�ر�و��� ����ھ�ر�و�
��و �ھ�ی 2و�� �&��� �� � � ��ز ��دی ا�ت  � �و���I �� ھ�دم و ھ��وا &ده ا�ت. ھ�ر�و�� �5

د. �آ ھ�ی آن آواز �در �� د��� آن و وارد  ردن �&�ر �ر روی د �� #�% #<�دن ھوا �� و��دارد. �� د�
�واز�د.  ���ده ���ون را ��ط ا�ود؛ ا�� ��ز ا �رد& ���ده �وا/�� ���ن ��ز �� طور �&��� و ا�ا

  &ود. I ھ�دو���ن، ا�������ن و �� ���ن ا��,�ده �����  ���5 در �و��ھ�ر�و�
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