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 ��ه���������  در 

��� دا�� ���ر" �ر��ن ���"���  

١ . 
� ( .- ,�ا+� �*�&() '&%�از #�"" ��ه��"!ر

"�. 	��) ا�(ی, ��+*" ه�"و " ��" ا�( %) از �&� ��%�$ واژ� ای �  ���یدر ���" ��ه

"�� "�. (/�" �
��." �ی2�رت و ��ا�	 "�/) .�" �ه"/�د� و " �ر��( و /0	/ ) .١ (

�� و ی .+�; :�د� /0� %) از دا�9 /0� ��780ی6 %�0) 5&	رت ا�( از ��ا�	���ه� در ��%

 : �ی��C، ا��	د �A@ .�< ا/�ا�?	�< ��دو��=*.  
�د� /*	ر :���) .�در �>( �780

�د� ز دا�� دل 0----#�ا�� .�د ه�"- دا�� .�د ". ���. �" 

	/�، و Gن 5&	رت ا�( از .5��E) ی � .� :��8د� ��� .��  �780ی��ه� در ��� "�و�

" و " 2	��ن"، "ه� و اLMق"، "�@ و دا�G" ،"9داب و ر��م"، � ا���	��5اث ه	�. "�ا

 ) ٢." (	/�ی � ا��?	ل .� /) ��08� و از �08ی P�G /) و��د .ی%) در �Oل �	ر" �780)

 Gن  هS� )7ء .>< Gن �  �780ی��� /	 ������ه�،  در Q �&�6 در %�0) ��%�@ ���ی/) ا

A+��. T��د��C :-&�*� ن، ا45ق و� .�داب، ��8، ر��م، ه��، ,��

 ,�V. ،�9اد ن	�� :7	Q���� / رد و و )�*� (7ه @یا ��ر�/ (
اد ��Uرد 	/ ر	��8 @یا رد

G.ر	ن 
 .       دد��C. �/	یزرا �رW	� �9اد �>

!را .- ا>;ا. 2 
  ��ه�� ��=�

 /	 ا
*	ل .0�A  و��د دار��،  �8A( از ه�) � ��ه�، %) در ��ا.X /+�� ا�Sا�در /�ر�

�U��. داب"< /� ی ا��از�G ." 
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05< ادب . *� %	ر/�د دارد� �� روش ه	� واژ� 5	دات %) ��X ادب ا�(، /) .�: �داب) ١(

�05�. TA
A� ،�8@ یب /���M S�، ]ی ��ا�� در�( 
�� /��C ا�( %) /	 �G �/ Z08ن 

Mدر�( و در  ا	در �( و ����	.�2	 ��Gا 
	., �05م ^�ف و �\� و ��(، . � �Mب و /� را /+

 %) �A@ از �در 05< ادب، ز.	�. ) دا��8) ا���X و �5وض و 2	�ی	ن /��، /�ا
�?	ق، .�	�

. (/ ��
<�&� �Sوم �) .�  ��Gا /ی�، Q` ���ی �G	ن .� .�
�ر 
�� از 
��ر :���) 
�� و 

�. (/��Q (/ )&8� )ا� aس و ادرا	%) /) ]+< دی ا=8 	ذه@ ��� .ی�� ه (/ ،���+

( ه	، /) ��/( �Mد، �ذه. +�د�	د� .�( �Q( و وا��2�( در �5	/� و دو/	ر� ذهی �ا��*	س .

، �( ��5	ن و M�ا 
	 ��( ��eف، ذه�، ذه�	��( ��, ذه�.�*�d و .���د ا��، از 2&

� ا.d	ل �G>	، %) در 5( :, و /0&, و�ذه� >U� ,*

����	د� .�	 
�� Qی( /)   .�	8%� 


�� .�	د ا�( /ی( ه	 ز�%) �Lش 
	ن در �60 ذه ��+��Cی� . 

)٢ (8��:( ا�( /) .�� X�� (% @� ��O و 	ر /�د� .ی روش ه	/* 	( . +�د�?) ه�

�O ،رت ا�( از روش	ی5&� ،(?�&O ،)
^Lgح �?) ا�2ال �( در ا. �(ی�( و 
���ت، ��

Q ل	و ا����
 .  	م Gور ا�Lم و \^ (% (h�G	/ (/	 Gن �5, %�د� /	

@ و � ز.� %) /� رو�ر��م ��X ر�< و 5&	رت ا�( از �+	ن، ا�i و L5.(؛  ا�i: ر��م) ٣(

�، ^�رت ]� %) رو�	 gMی /�	��، 
*, ��C /	2ی د��S	 ]ی %	kl و �	 روی+*/ kl	% �S� و 

���. S��O و ی ;Gدت�ی	ن و 5��	5�� و 2	و روش و 2 @. 

 و ه� /) � و�2ف و G:	ه�05< /) .�.  �C ا��ی 05< و ه� Wزم و .S0وم  ه< د: ه��) 4(

، �، ر�	.�، ��از��:�، .��	ر�	�O 5&	ر�� از �M ه��%	ر ه	.  ا�(� �	ز��:�.�

8	زد، از �%) M	�) ..��	ر . �ا��� را .����وزد، ا��از� :�	ط %) �&	س .�M. ��� و �lده?	�

ر�	م .  O&0) وا2  ا�(� ��ازد، /) �	ل ه	� %) O&0) .���از��� ا.  دارد� G:	ه��?+) %+


	� %) ر�< .�/	 ]>�� ه	 و �	/�0 ه	G ،�ده?	ن %) در %+( و درو �&	�	ت ا2�ام .  دارد�ی*


�ا�. )/ �	:G ،ی�رزد�	ده? Zا�(�  . 

)D (ن� از ا=*	م %) �	.�) �	 .5��E) ای	رت ا�( از =*<  5&�2	��ن در �05م ا���	5:  ,��

U�Uر �. )/�� Z/< و روا��	�5	و � و ا���  n�. نG 5( از	Oد را /) ا�M ا��اد  ،(�.	� 

�ی ا�8	ن دا�]�ن ز��:.  ا�8	ن ا�(��� 
*, ز��:�ی2	��ن زا.  *��.S0م .� 	���. ��  ،�*

�� .�و�o@ 2	��ن یا.  /	
��� .�����) در ���2�Q S	��ن �� (% �
	/ ��kQ . � ا�(ی��و� 

����@ �C�&O �2ا�ی، .	�� 2	��ن �	زع /?	، 2	��ن .>� و .\&( و د���@ O&��2ا��  ،��kQ	� ی� �

.��
 را در � ا��اد ا�8	�� در ه� دو ^�رت Gزاد��� /	
� و ]) O&�@ ]) و�2��oا�.    /	

� و/	ر � M	رج از 2	��ن /� �Qورا�� و Gزاد��Mد ./ .��
	/   . 
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در . � ��C�780ی و د� ����*ی  دارد، ی  اLMق ��0Mُ X; ا�( و 0Mُ; دو ���:ا45ق) 6(

��ی����  ��M رت ا�( از	0; 5&M ،�E� ،X&O ،�ّدت	. ) و 5�0; �  �780ی در ����وM ،

�Cدد و در �>( ��A+� �. T	ت %) ���Z روا�+	��$ �080) �87	�ی5&	رت ا�( از 


�د�	ر :���) . /) %�ا�5	ل ا�8	�   . ،�

-�7` ا.	ر�  "ا:� اLMق �&	 `7���	g�-  "

 � ��ام .��� اLMق ا��،  /	 ا�5	ل ا�8	��ی %) زا�^�ا2( و را��.  �	زد�ا�8	ن را :��ا� .

�
� 05< /	 ^�ا2( و را��. /	�	.�l .ی��، در ا� و 	را�� @���Q ان�� �� (% �� ،(h

  ]�ا از اLMق رو:�دان 
�� ا��؟�*ی8�� /u0ی���، �` .���ی و .�ر�دا�+�� ا��	�

" �ی?( ���=?" 5&	رت از �+��ان ا.�وزی �780) را ا60l دا�+�ران و ا��.: �*�&-)٧(

.��?) �	ن %	ر =?ی�ا Q	یز. <�	ن /��	�ی< %( %	ر ه	 را /) Q	����?( .� .	 /	 =?�و�2.  دا�

 � و ه�� ��05]�ن %	ره	. �) ��د ا�(، �� ا���	7�5) ا�	ن %	ر  وnی�ن /) Q	�ر�. ا�(

. (� ،�.��ع و در %�dت �2ار دار��، ��د، ]) دا�+�ر و ]) ه�.�	Q (/ ن ه�) راG �ن ی��ا�	

 � �05م را /� ��ا�� ه�) ا� G.�زد،  ا���	ع .�	 دو 05< را /ی$ ی ��ا�� ���د .. /��	��

�ا�� �ا���	ع .. 	/�ی?( د�( �?	ن /��	�� و /) =ی %	ر ه	 را /) Q	�G.�زد، /) ا�	س Gن ه�) ا

	Q (%=?ی 	ر ه	% ([ ن	�	Q و )?ن �ی	/) دور از =?� 	ر ه	@ ]) %��	( ا�(�? . 

��G ه��0. ٣�H,وا  �I ،����J� �J  �� و 

�	<� wg� در�[ ،�S�?= (% وت ا��وز��i ،ارد�� )?وت ا��و زان /�ا��i  (% )ن � ا�G 

. �xداز��� �iوت .� /) ��G Xور��	هی?	رب /) W+��� و �	 ��, �) .ی 2	���Ch) =� و =�ود�ه

.  :kرد، در د�( دار���Gن ه	 %	رد ا���d	ر را، %) از ��Q( و :�
( ا���d	ر 
���� ه	 .

�� /� و /�ا�	�ی ا���d	ر 
���� �?Q (g	�@ =	�( /�ایا �/�ا. 	ن ا�(ی Q	� ا���d	ر %

?= ����
�� �	2� �?( ا�( و /�ا�ا���d	ر  � و :�����C	ن �یQ	. ?(�=? ا���d	ر %

?( و � ا.�ر �	2� =?��ی	ن �	kQی �	زد %) Q	�@ .	 .� ذه@ �+��05م ا���	5. ?( ا�(�=?

	QیkQ ن	ا�(� ا.�ر =?��ی )? .�	<� wg� در��	8% �( و ��(، �5 %) وا��2 ه�8

��@ /	ر� �A( ا
�&	� .ی�G>	 در ا.  دا���$ �?g) .ی?( را در �=?"  .��وف �ا، /) �2لیز. *

	� @A� یه���	*. (g?� ا�( %) وا�2".  دارد� و ه� )و �5در� )�$ �?g) ی( را در �

 �/�ا.  ��E�8 %�د��Cی د� ��ان در �	�@ دو، .ی?( را /�ور از ا� =?� ��ان ���%S داد، و��.


�ن ا @
$ �?n (/ (g>�ر ی( Gن در ��( و ��5م %) وا60g. @�: ��2  /	ران را در ��U .یرو

.� Q��ن را .� =?������؛ وG )?�	� ی د� ��ان در&O 	E�G د و�% �E�8� �C�)یا. �( ا� @

uن �	 ه	، و Gب از دو 5�e ا%8ی %) /	ران از ا/�، و ا/�  از �G wgب در �@ .�ی/) ��/( �Mد /) ا

 �	�ی Q	��( �?g) ا�/	 /�Gن O&. �( .���د ا���@ دو 5�e در O&ی�� و ای6 :�د��روژن ��%�و ه

.?= (% ��.G ب	8= (/ ع�o��)ا� )?  . 
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Kن دا���L�&   

، �	oی ر���$، 
ی�05�Sم .��ع 5&	رت ا��، از ��0) �.  ا��) و�2ف و G:	ه�دا�(/ 9 .�

�	
.  ��ا�� در M�.( ا���	ع /	
��	ت %) /) ا
*	ل .�، =?�ق، اe�2	د و 05< ا�>�روان 

در .  �	ز���." �Mد ��C"، دا�+�ران را  ��ام �&	
��@ �05م /	 ^�ا2( و را��ی ا:� ا�و�

"�C� د�M�"ی، �5ض ا	درد ه (*�، /� زM< ه	�
	ن ��$ .� .�دم را دوا % ��
	Q  . از

O 0) در���	%<، �05	ر =	ا�*  �� �C� د�M �Sرا .ی $�/ ��� ).�M در (% >� >�	� 	� )�	

 هSار ه	 ا�8	ن ه	 �ز��: �@ ا��M �00	��	ن ��ز /� �	ز�� و در �� ه	�G.��، /�6 ا�< .

�� /��� و ا�8	د 
	ن را /) M	%��8 .&�ل .�@ .�را از /* .
 � ه	� از �Mد �Mاه��	


�	ر �$ �V5 /ی �	ز�� %) ا:� 
7	 �C�. � 9A/دد %) دارو� .+	ه�� .���دا�+�ران 

� /�دا�+�ران �Mد ��C اe�2	د را .. ��	���6 .��	ر �C��G /ی/�د�، /) ]� �M �V5ب د� (% >

� ).�M < �2ار :���)، �5ض ا�در�	� 	( ��	ای�/ (*�	�G و �	.�) ر�	ور��،  در �9 /ی �G 

 را ��0 �02 %�د�، 5�� ا�ی ا���d	ر راه�	��� ه	�) داران را در 
ی ��.	�) داری�U	م ��.	

d% ��5وت و�i 6=	^���?� 5( .�� و /� را	V/ ��ز�	�  .�C� د�M��	8ن را از ا�	ا�8 � )

 در V�/� ).�M.  ا�(� �Mد ���C�� �ی�ا ا�\�اف زای�ه�؛ ز�	�M) و در ا�\�اف �2ار ./�ور �

@ ی� �2ار داد� و از ای M�ا و ر��ل را دام �Sو� Gور��، /��V	�� )	 �	��Q >ل /��( .��

�Oی�	ت .	�	68 ا.*%  ;�. ��* .
 y�	=ی��. 	E/ ([ @A� @��Cی� : 

. 	U�	=��ر و ر��M ��ش و	ش /�M و ..... � %@ وS� ن یدام�[ ( G�2ن را" د:�ان"� .

@ یا. �� 
�� ا�(ی ه�و��	ن د�� %) در �C, ه	ی��C ا�(، .�ی	� ��	�.�غ :" د:�ان"

 %) �ز.	�.  
������ .ی د� .���د� Gن .k7 ه	� دارد و /	�W و /Sر:�.�غ د.	غ �2

 را �@ Q	a و ^	��C, ز.�ه�، در �� �� .��u ای 
�د، از ه� .G k7واز و�:��) ." د:�ان"

 ��Mدش را /) 
*, :, در ..  �Qدازد� .� /�د و /) Gواز �Mا��	/�، ]+�	�9 را .ی �.

�، �G>	 را .� �+� Gن .� %) رو���Q�� ه	. Gورد. kCارد�� .ی6 دام �Sو�@ ���ی/) ا.  /�0��

��غ و � ��	� ��	 را /) .��@ .�غ :یا" 5?, ��خ "� ه< در ر�	�) ا�@ �>�وردی
>	ب ا��

 از �?�� %) .��ی��C .�?� از دا�+�ران .���/�M.  �	دو:� /) %	ر /�د� ا�(���Q�� ا

 .ا�>	م :���) ا�(" د:�ان"

��\.��	<[ wg� (/ @�. (�	M ر	ن �� �2G Z��� ز�� و	� �	6 ه��	M دم را�. �. ��* .

 �  /�ون �Qل /	 %8،�	ن =	%< ��Uی�:	ن ��ی .�ا�d. (/ ،X	/) ��	�, ه	�=?�ق دا�	ن و و%

��=�ف �) .�S .A+� 6  درO ض /�دا�+�ران�. T�. ,ه	E� ران	��	و /ی ��  ��	ران را /) �

� �	 �G>	 ��ه< .08*	ن 
	ن .���� ��: Sاز  ی 	"
 %) �ه�	ن �Oر. />�� /�دار��" �:	و دو

�O ق /�ان از	]	ار .ی2���Q ق	]	2 ;��O دزدان از ،���
 در �wg در %��	� �\@. �; دزدی 
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� و ^	=�i 6وت �6 �	راج .ی دادن و ��� =*��ا�	ن، .0( ه	 را ���Z دروغ، /	ز��>	�*

.  =*��ا�	ن /�د� ا�(�+) .&�i Xوت ا��وز�	�( ه��@ %) �یGن ه�) /A	�O ا. +����.

 �2ار �	��	ت %) در راس 2�رت �� و 05< ا�\� و روان 
	��	oیدا�+�ران �Mد ��C ر

.�Cوت ا��i د�( دار�����وز���، در  . 

 ا.	 در ا��	��8	ن؟ 

��\
��� %) در .	�&	ت �( .� ا�8	�� %+� و وارد �V	� از ا�\�اف د�( .�@ و��2. 

�u در %+�ر .	 ا��	��8	ن ی@ .�V,  /) ویا. �ی /) و��د �G	د� /� ه	��C:��ی د�	���

) ر
� اe�2	د ی( و Q	�� ا�� /) اوج �Mد ر��*	ر�*�، /��اد .� /�*� %) �8	د ادار�^�ق .

 ا�(، ���اد �	ت �	ری در .�%S و وS�Wیدر %+�ر .	 %+�	ر و �Mن ر. �� ا�(�/) ^�7 ر�

� ی ه	 /M �V�/ �S	��	����U /) /. �� ا�(��ن ر���0< .�.��	دان /) .�اد .A�ر /) دو �

M�:�ز� 	ر و ����) ه�A/ �M�/ رج ��ار .�� دار�� و	M (/ >ه ��* .Sا� 	9 یادر %+�ر .

 را � �	=)ء ز��:�ی	ی�� ا�(، اg�M	ف و Gدم ر� �� /) �0$ %+�	�	ت او���( .�اد ا=��2

` �یر.  :�دد�	ن و Q	%�8	ن .ی	�( زور :�ی.�	دن %+�ر د�( . /� .�دم �� %�د� ا�(

�G>	 :�ش . �8���C د�( �+	��� ه	 ه�:S /) �*� .0( �ی�ان و دی ،وز�ی` ا��ا�ی��>�ر و ر


	ن ��، �	 �Mا�( �G>	 را �0�5ه	/) ��.	ن /	دار  ��@ =*�.( �?�ط %� ی�	 دارد �	 ا.  %

��� دا�� ���رن .� ��MوG "Iن را �و �	���د، � /N"C و ���ب د
 �� د��"�ا#�

 %) �A@ از ا�8	ن /) �ز.	�.  و ^�ا2( ��ام ا�(� %) دا�9 
	ن  /	 را���دا�+�ران ا^0

	��) و ا�` یا�8	ن از واژ� ا�` ا
�?	ق . <�&��) . �Sوم � را /��، ا�8	ن 
	�ی �G	ن .�.


�، �و�2.  و o� و=+(�، و �M.�5&	رت ا�( از �M :���@، ه��� (�M	
 %) ا�8	ن 

 �ی@ 
*, 2�رت ��	ی ���5	�d. (/"	/) " $�( د.�%�ا��	 .+�و5ی �دا�� 9	Wر"=*�.( 

	ز �	.�) ��C �یS د�� ]9 از ه� /�@ دو���E	د ]یدر M�.( ا�8	ن �2ار :���) و ا" ا�8	ن

 . ا�(

O . ����� "  دا�� ���ر"

 (/	d. (/ رW	� 9دا� ).�*= در"�<

���� �Mا��� .� ا��Sا.�دو 
�ط ا�	�" Gر .	ن   :

Iو�M��#ا�"� . �&�ف(N و ���ب ده�� د�


��� ا���	5یS /	� ا�(، ز5	.( ��	�( ا���	�5*) ]�ن �ی/	  در ��U دا
( ا	/  .

 . ��ان در ]� �*�) LM^) %�د� را .@ =*�.(ی.+eA	ت ا

� و %	ر 
	ن �&) ا�	/� %) %	ر .ی �( .ی ��V5@ =*�.( دا�+�را�ی در ا)١*���� ��� 

 . 8( =8	ب د� /	
�ی�G>	 در /�ا/� .�دم /	. دارد
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@ یا���	ع در ا. <� /� �Sوم �) .� :�7<،  
	M( ا���	ع را /�	�( را ا���	�5 ]�ن �)٢

��$ �Mد را د�&	ل .ی�د %) دو ه�ف دور و �Sد��Cر /� . را د��	 8%	�$ �Mد یدر ه�ف �Sد. *

� و در ه�ف دور �Mد ه��8%	ر .�ی � .�*/	 .C�8/ >ع از ه	دد �, .� ا��اد �+*�ا����C

 در دل ���	 O&ی و �� %) در ا�i .>� و .\&( .E	زی �G /) و��د .�@ .�یو ا��اد از ازدواج /) ا

� �8, �� �8, و ���� /	5| ���� �E. ،��8	.�( و .?	ر/( ه	ی ��G, .ه	 ازدواج /) 5

در . � و ا���	ع و=�تی ���G ا��اد %�dت .�ه�C .�8دد� .�/	5| �*	., و �*	., /	5| ه�8

� Xoو=�ت و��	ا� (�د	و .& �	ورد هG )��05 د� �� �@ ا���00 /� و �2ارداد ه	� و ه

� را /) �@ %	ر ���ی ده� و در ا� را ا�E	م .� ��د�%	ره	�ن ه	 ��7 ��0در %�dت .. �د��C^�رت .

. ��i���ی ��ات .&	د�) .� ���� ا���	�5در %	ره	. ��	�/	 . 


G "%�eAر.	ن 
>�"@ ی در ا)٣  9����Q )�&0O ���/ و ��	
�Q ب	?�ن، �، ا	g0� ،�	
 

 �0) ا� و u� �&2ادV	ت�) M�ا /	 �&�یG 9ه� =Sب %	ر:� و �	�Q" ` ��>�ر�ی2>�.	ن، �	/�)، ر

� و در :�ر��	ن �	ر� �Q .�+) در %7@ �	/�د� ه��/�اhد�@ .ی P��د��C .�05 (/ >ان ه� (% 

 /� �*ی �@ دو�(، ا��اد �	.�) ه�) %	ر:� و در M�.( ا���	ع  ا�� و در �	=) %	ر:�یدر ا

 .    ��ارد� /�����Cید

K (یدر ا @"�<
�ا�� و ��( .�( دا�+�ر =*< /� O&�ا =*�.یز.  �Q�.�*\. �. )��C	G "ر.	ن 

 �	ز�� و �G>	 را در ��د، از �G>	 ا/Sار و WGت .� :��( .� .�اد M	م را از O&�@ =*< را�یدر ا

����� /) %	ر .� ����ی و �>	�ی.�ا=, ا/��ا/   . 

D (یدر ا @"�<

�	ر .�8( و��	�( در %	ر �یر" Gر.	ن  (/ ,% �<U. (% ءS� �G دی 	ی�، � (

 .�Cدد� /) ا�7	ق Gرا ا��A	ب .� .�%�S از ��0) اV5	�*ی+�د و Gن �) .:���) �

 �/) وزارت ه	.   
�د�در وزارت M	�) ه	 %	ر /) اه, %	ر ��xد� ." Gر.	ن 
>�"@ یدر ا)  �

@ 05( %) ا��اد �	.�) یGن ه< /) ا. 	ز و��د ��ارد��C �یLت .\	%< �G>	 د�د�	ع و 5���) /	 �+*

 .   �xداز��� �) .�ی و �Sا� =?�5�2	و�Mد 5	دل ا�� و /) د

 � .� .�ارج 5	��، ا��اد را /) ��� و در�� G.�ز
��U	م ه	" Gر.	ن 
>�"@ ی در ا)٧

��	+% . 

 �Mا�( .�دم ا�( و �G	ن از � و ا���	�5 در ا.�ر ��د�	�) رو�." Gر.	ن 
>�"@ ی در ا)٨

 .�رز���Z در %	ر ه	 ا��	ب .یا��اط و ��7

� و در �G>	 دا�+�ران ی �, .� �+*� و ده*�� ا��ی و��W) ه	�%�"  
>�Gر.	ن"@ ی در ا)٩/	

���V5 S( .ی�	ر ه	) رو� .�/�ط را در .� ورز�� و %�	م .�	Eا� �� .  �ه
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 ن	.را "@یا<� "%) /� Q	ا�5 )ی�ا و �د�� (���	(�ا را���ا �5. 

�ر GIا'� �G��0 ا,��Tد�- !اری�0. ٧U� �. �  

 از �G>	 05< اe�2	د �/�V.  دار���	ت :��	:��یان در .�رد 05< اe�2	د ��Uدا�+��ان و دا�+�ر

 � ه	�/�V. +�د� /+� /) %	ر :���) .�	�	ت .	د� ر�X ا=���ا�� %) /�ا�, .ی و�	�را /�ر�

=�ف .  دا��� .�/�ط /) دM, و �Mج �iوت .��� ه	ی �C��Q 05< اe�2	د را 5&	رت از /�ر�ید

0) /) ه�ف �; و�ی< و از 0��O) /�ا��را ه�ف و 05< را و�@ ا�( %) اe�2	د یدر�( ا

�ز�#�' دارد %) 5&	رت ا�� از �05< اe�2	د �) ر%@ ا�	�. <�/��# ،Gفی�T� و V . 

� و ا�ا��اد �	.�) %	ر .�ع و .���د ��� ه	�� /) 
�@ ���یا.  دارد���@ %	ر �&) ���ی*�. 

 %	ر زرا5( را، %) .�=0) � %	ر ه	� را و /��V دام دار� %	ر ه	�/�V. �د��C^�رت .

�C /) %	ر ^�(، /) .7>�م ی/	زه< /9A د. ��	���	ن .ی� ا�(، /) Q	� ����ی ا/��ا�ا

.��ن 
	 �	ن .�اد . �رز���� ا�(، ا2�ام .� ����ی5	م و :��8د� Gن،  %) .�=0) �>	

��را از .�	دن ا���Aاج .�U���5 �. ;� �8 /) �&	ز �	.�) Gب ���Z =�7 ]	� ه	. *

� و ا�>	ر /�ای د�ه< ]	ن /��C .Mدد�./ @�M	� (/ �C�	ه �	ر:	% ��ق ��� ���/ 

��د�( .�S .ی��	ره	ن %	:�( �$ ��� در .	�*ی�ات ��ه�، ���� را ا�E	م .� ادار�8

�ات را /� ا�	س � ���� /��M�/ ،��.G	/ی�	.�) �Mد در ^�د /	زار. �����C �2ار .���5.

 � را /) .�eف دا�0M	دی� و �82( زی ��	�� /) M	رج ^	در . .�?���2ارداد� ه	

.���	�� .0Mف دا�e.��	� رت ا�( از	ت ا.�ر ^\� 5&	8�	م ه	U� و � در�� و 


	a و .8*@ /�ا�, .�اد �Mرا%�) از 2&�	�	ت او��ا=��Q ،.�)�	( .  ا��اد ��در 5�ا

�8Q/�ا� ����	2 (�.	� �. Xo.� و	ن ا��اد �G س	دد %) /� ا��C�e� د�M (�� >

�ی ��	�ا�A	ذ .  .	E�G م ا�یاز	Eز و ا�	lG ی %) در	.�) �	م ا��اد �	U� @�. �Cی���، ا� @

 � %) در lG	ز ا7O	ل از ه� �8%@ .�ی@ ه< /) ایا.  M�h��اe�2	د /� .\�ر 5�ا�( .


� �) .	�، �) روز ، �) د2	/ (%��	i (� ورش .�?) و�Q در	. >*
 %) �و�2.  /	/��) در 

�
���، �8� ی رو/�و :�د��ات ذا��� /	 ����Aر�� و در ا�E	م و���2 .���� 
���، ه�) 

در .  +����	ن /) M	�x� aد� .ی	 G.�� /�د��، ه�	ن 82< ��5
	ن ه�	ن 82< %) /��

P د�@ ی+) در :�ر��	ن �	ر� ه��ا���d	ر ��د از ��د /�ا. @ اe�2	د %	ر��.	 و��د ��اردیا

 :�د�� %) در ز.	ن  � /��Mردار .�ز �+�8) ه	  از ه�	ن =?�2@ اe�2	د /	یدر ا. +�د�.

$ �	ن ی	ج 
	ن،  �ا��اد �	.�) ه�)، ��U /) ا=�.  و %	ر%�دن  /��Mردار /�د� ا�����ا�

� و در  اw�M .ی*8	ن ��7ی�Aا/� و �$ �	ن .ی�Aر��، �. .8*@ �$ �	ن دارای� �*

.��
 و .+TA، /�ون �8	ن ه	 /�gر .8	و) ا��	�	ت او��	 ا=�ی6 :��@ ���ی/) ا.  /	

 .   �Cدد� /�Gورد� .� و ��ه�C، ���� �&	ر��7	وت ه	
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  "�ده��رو. ٨

ه�� ،زر	/ @ی�/	5 ��%د) ١(� �	.�( 
 ١٢٠ ص ،`�E0ا سW ،١٩٩١ (8:ا ،��	

  	�E	�ه) ٢ (


