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:أم1.ط
ـــع ـــ کـــ ســـ یـــن  جـــطـــ بـــن ســـد ـــ کـــ ـــ ِـــگ
ـــ .ســـ بـــ ـــومأ ـــع ـــ  ـــج مـــۀ  اشـــ ِـــب کـــ بـــ هـــد
ــ بـ ـــ .ـــ  ــۀ بـــنطـــفصـ ــّد سـ ِــ شـــّـ ــ ـ ویــــــنچ
ک  ـــع ـــ مـــ ِمـــع ِـــ کـــ ـــ   شــــــفـــا ـــع ـــج
ِـــفم ِـــ کـــ شـــدســـ مـــ هـــن ،ســـ ـــب ـــفم ـــع ِـــم ــــــ
 ــّد کتـــسـ ــ ـ ــ ـ ــ کـ ــ سـ ــن چـ .ــ گـ ــ ـ ــ بمـ ــو مـ ــ ـ ِشـــ
هـــمـــ  .ســـ شـــد ّجـــ ـــک ،ـــعکتـــ هـــن  ــــــضـــح
ذّکـــ کامـــهـــد، جـــح ِهـــ بـــ کـــم کـــ ـــ ،شـــد ّجـــ کـــ
ـــخا ِهـــ ـــص ـــع ـــ  ًـــ صف   ـــء  خـــد ـــ بـــنطـــ مفـــســـّد
ـــفم ســـۀ ـــع ـــ ـــم طـــ بـــن ســـّد ـــح  ـــد! کـــ ـــّ

.ســـ شـــ ـــب ـــع شـــ
 شــدمـحد ـ ســ  ،بـنطـ سـّد کـ شـ ّجـ ـد
.سـ بـ خـ ـپ ـم  ـفکامـ ـفحـم  گ  ،ـسـ 
 ـ ـع حـو ـ مربــ شـ ـدم ،طـ بـن سـّد ـپ
ِج ـ ، ِاشـ م بد. کـ دسـخـعـضم  ًــح
م دبنطـّسـجـقع ،ـیـنم  .خسـ شـ ـفـم
 شـ ِـف بـ   ، طـِن ِصـد ـ ـب هــک ــ ،ـ
 شـدخپ   ک ، ـپ کـ ـگ ـ ـ  جـمـعشـ

.ب ـفصـو ـ ســنم یـندـ

فـ یـنمـّماـد: اع ـكـا هـ کـ کـ شـا »ـات ـا«ـدج ـ ـم یـ  ـ .
ت ع  کت ین سد .س شد م... اع ا ،س اج ،رب ه ،ائ
ص  ،وم ّوخب اتین ح .سشسطدش ام
سـ باضاب صـد ،خـر ـ سـ؛ ـ ـب ـعـۀ سـّد،صفـًا

)۷ ،ائ ف ،بنطا :( مکد. اآش ماماهاا ِفم ِهج ک
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عـم دبنطـّسـ ِضـمِخشـ ،ضـحـم ـوۀمـأم
.سـ ع ـفم ِعـضـنم   ِمـدسـبر 

شفممم دبنطاّس اجا .2
 سـش بـ ـ ـ ،طـ بـن سـّد  ـپ ،شـ ـّدم  خـب
فم ـعحسـحدکتـ ـأ  ـدخدمـ،ـحد ـیـند
فحم ـ ،حیـند بفـز ک مدـبـد ـ بـ عـا کـد؛ ـ
بـ حـ ِـف مـو ـم ، سـ یـن  ـ پخـد. هـ ـد
،سـ دسـ مـسـ ـ کـ ـ ـ جـ ـ .ـم ِـف ـم ـخـب 
دبنطــدسـب مـ ـدبـ؛ مـپخـد، ِـف ـ کـ ـّدمـد
شــچاشـ ،م ِف ِن  ک شـب ّدم جگۀ م
یم  ـعک سـ ک ـدپـیـن ِـ ـ ـف گــقبزف 

مــد:
دگ ِاـم ِف یهـ ،ســذیـ ـ ـ چـگ :ً
ک ین ک ب فگ   د  ف جم م  خ م ،شـ م

خمّمحعشـد.  ـ ع  
ب ،3شــع ِهمر ب مث  ک یاشــنض :ً

.شبدهگ  مین کثحد ِن
مــۀ ــ کــ مــ پخــ؛ ــّم ِ ِــفمهســ عــۀ ــد ــ :ًــ
ســبر  بــنطــ ســّد ِضــم ــیــنمب .شــدــدچ ســۀ ســّد،
یــن مــۀ  کــ خشــ  شــ ــّم ِ ــ ب کــ یــده ــ  ــفم ِــ م

.ســ ــماحبــ شــ

.شم خپ آا  ّعهاسا  ک ،س حج د اح وم .
،سـو فــااجر ـگ هـاه  ســ ـبهـاـقمعـ جـ ـا .

.شـمـاحمامافامـم ـرـب جـ ضـر
.ساعهاحد  فا ب کم ک ش  »ئ«کتا مین  .3
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:دبنطاّسفمام .3
یگ گیجاهن  ع .3-1

مکــد شــــ ــ  شــسِــطــ ،ســــجکتــ غســ دســ
ــ بــ  مســد ــغ ــ ــف   ــ ــچــمخــد کــ مــ ــب 
ــّدم  ــهــ ــ ــخ  ــد، شــه ،ــ ِــیــنف ــــ ًــ
ــــممــد.  حــد ــ مفــِخدــد ِــ ،ــــاطیــن گــ  ســ؛ کــ
ــ مــ ــ خــفــم  کــ کــ ــ  هــگگ ،ــ  خدــد
ِــ بیــن مشــد. شــ ــمبــ خدــد ِخشــ ک کــــنچ گــ  کــد؛
ــ ــــنه  ــد  خــد مکــد. ــ  مفــخدــد مــۀ ،اطــیــن
یــن  ــ گری ــ  ،ــم   ــ   فاســ مــد ــ ــ  شــخ؛ شــد   ــ ی 
گســ شــب ــچ،اطــم ِــــ

َ
یــنع  ــد مــ ــ؛ هــنبرــعــ ،ــ

 ــط ،ــ ِخِــد ــمخــدــمبــ .شــواحــص
   هــ  ــ ــ .ســخســ ــرمــف ــپ  ــعــ ســ ــ کــ
   ســ؛ خســک جءح خو غــذ ــدبخچــمــوــم
حدیــیــنــ دّســ .ســ  ــســام ــّصــــح ــم
،خــفــّمبــ ــمخــد کــ ســیــه  ــ ،مــب یــن کــ مــ ــب
ــ ــحــدــ ــذ مــــ« :ســ شــگذ ــدگ ِــــپ
،بــنطــ( »ــعــذ ــجاجــــد ــ حــک فــ ــف بــ ،ســ ــمح

)3،س ج

خـدــ ـذک _ ـء شـ کـ مــب ــک غسـ 
جـخقدد کـ ســ ــف ـ مـجـسـ بـ _ـم
کـ سـ یـنچـن  سـ  خـد کـ ـ ،سـا ـع  ـ مـ .مـ

موـد: ـ یـن  کـد. شـ  بـد

مشدد. سف ک اهش .
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ـح مـِى ِفـم  کـ ـد  گذشـ  حاضـ عـاء ىاـمـن«
ـد ـم مـبـ  کا  گفـد سـ اـ ،آخـ  ماـكـا
ـد؛ ـ آسـا  سـ اـ  فـم آ سـو  خـد ـ حـا 
 ـ آـا  شـا  کـ ـبم  شـر آـ  اآسـ کتابـاى یـ 
ده  جـم ِ دآد آخ  ماـكـا  مـفـم ِهـا ـا
 کـة ،بنطا( »سـ ری ماا ـدک   یـ   گگهـا

.)۴8 ـة،

سـه بغ ـپ  سـا صدـع شـکـ مــبسـ
ـ مـ .سـ بـ کـم بهـن، ِسـ ـدپ  ـهپ  ـّ  ـذکـ ـء،
عـء مـن  ـدـ ـع ـم « :سـ شـدـپر کامـ هـ ،
)بـن مـنجـن« ـة مـن هـظ ک مـن ـ خـ ـ  ـن

)8،ـة ـ کــة ،طـ

طم ،   پم موهذک یه ب   سـد
 ه سـ  بنعـدمح  اغـــهـ ـمـۀ کتـ

عمکد. ـ  جم ِـعیـ
 یگ گیـجهـن ـ ـ ّجـ ِـذه دبـنطـّسـکـ ـ 
خد »هسـدشـِن ِا مبمکد، ِّ   ِـ مـ ِّـ ـ ّجـ
ـّـک   .سـ ـّفص  فاســم ـ ـد کـ سـ خـق« 
ع ـ  کـ ـ ـدــدحخدکـ »فرـدمـد :سـ شـد ـ
:ک د ،دفمسـ مف ـح    شـ ِى   د د ،مف
کـ یـ .ـد هشـ سـم مــص  جـ ـ ،ـم صـخدـد  جـ
ـ  ـء ـهـگ ـمــد، مـ  کـ سـ  .ـهجـم   ـ مـ
بـي  ـف ـهـگ ىـپ ـجـهـگ  ـفعـهـگ  ـف ـحـهـگ 
هگ  ه مـ دسـ   ـعـهـگ  ـ ـ ـهـگ ىـ
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خـ  جـد  فـ مــ.د ـ مـ ـف ـح ـ ـ ـ دسـ ـ
».ـ دسـ گ ـهــمـطو مــ؛ هدـم

حـدـ ،ـطریـقـ خـق،  خـد ِجـِّسـ ِـ کـ سـ کـشـ
،ـم حـّق ِجـ گـ  یـ ؛ ـه ـ ـ  هـدفر  گپـر جـ ـّع 
شـد، شـدم ج سـم ،سـ ک ردبنطّسـ 
کـ خـق  خـد ِـ ِحـد ـ کـ بـ خهـد ـب خـق  خـدـمـیـن ًـط

.ـ گسـصـوـه ـ مگوـد، ـفص

ّبمفخدد .3-2
ـعج ،طـ بـن سـّد ِـفم ِسـش  ّـم ـعـضم  ـ
ـ  ـ ِـک ِجـد سـّد، . ـ ِجـد ـ ،ـم ـن  کـ سـ
،ـ ـ ، ِـب  ،ـم بـ مهـد. ــخو ِحـم بـ یـم ـع
 خدـد ـ کـ شـمسـ ،خـنشـه مـد،   ـم ـخوِـ
خدـد ِـ ـوم بـ ـ مـ ـخ کـ    دـد؛ ـخ فـد جـمـع

ك، ــنح مـا عـكشـ  ـعـك، ـ ـ حـمـا  ـدمّـد، عـحـكـا  .
جـم ـا مـنشـاء؛ فـشـء صاـا  جـا ـماسـة ـاص ـجّجـ جـ
 اافـة، ـا  ،ـا ـا  ،ـاا ـا  افـاء، ـا  اـاء، ـا ـّفـا  ،ـجّجـ
ا  ،اا ا  ،ـا ا ا  ،ا ا  ،ا ـا  ،ـا ـا  ،اـا ـا  ،ـا ـا
ما ضـر فا فـّىــنفـافمـن ـفـحـاا ـا ـا ـا  ،مـاـعـن ـا

)۷،ـة  کــة ،بـنطا( دســ ـامـا
جـم ـا سـ ـام ِفاعـ خدـد کـ سـ آ ،سـف  ـاّم ـام  ـم ِاحـم  .
،ـف کـ سـ آ خدـد، ِبـ اّمـ ـع بـ ـم ،سـف ـدع مـۀ کـ مگوـد ـاّم
خددمق بـ ام جمِر ،سـف ـدگا مابـِق ،یـن   شـ ـدصـاخد  ـه
سـفاشـط دّحمّع .بـ خهـد ـام ِـغ جـم ِفاعـ خدـد،  شـ
ف امکا  مـا کامجا  م  جـ ا ـا ـؤ«:سـشــاآ ِضــدم
د کـذ  جــنمکا جـــافاجـ  خــعـ دحـدمجـی ـا
،ـک ،ـّح( »مـ  ـد مـا  ـ مـا جــ ـا  ـا ـؤـن جـ

)۷3
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ـدف  ـخدـد ، ـک مـــ کـ کـدمکـد أ ـ .سـ
جم ک خـ ،ـ سـک ـ ،ـخ  کـ ـ   کـ ـوـک
ـ ،ـ ِگپـر ،ـدـهب خوـنمـد،   شـد هـگ یـن مکـد،

موـد: کــة دّسـ .  ـک ـع ِـ
دــد ــم ــغ جــمــع جــم ــه کــ ــى ــک  گــ  !ــدفر«
ــ   ــىج  ــ ک ســــ   ــ هذ ًــح یــنســن، ــ ک ــد  ــد، مد
ــه کــ ــمــ ــ  ــى ب طــوى  ــحــع ِبــ ــمــنم  شــد صــ
یــن   ــــد. ــد،  ــعحــصکــ ــ  ــىبــ شــ شــكــگ
ــخ  ،ــهــمخــد ــ ىــ ــ ــ ــمــ جــد خــ ــ کــ ســ
،بــ ــم ــغ جــم ،ــ خــق  ــ کــ ــک   ــ جــــع گــ  ــدمب
ــهب ضــســــّیــنح  ممــد دــد  خــــىمــم ــغ ، ــف
کــــة ،بــنطــ( .»ــد ــم ویــ  کا طــ ــ ــم کــ طــســ

)7،ــة ــ

،ِفم،بنط فمۀمم کسب،مذکوۀمماح
ک جدب  ،ـک جد  شـمه مفة   ـ
یـن ـ .سـ ـ خدـد بـ ـم ِـ  ـ ِـ ، ـچ .سـ ـ
دمخـ   ـخ ـّحرـک خوـن، ِـف ـ ـجم ـمـ کـ ـض
.سـم حّق ِز ِ ،ـ ِ ،ّجین  .ـ ـومکـ جـدمکـد
وم  ،ــدمخدطریـقـ شـد، ـومـ سـ ّـمــ یـ
،  ـخب کـ شـدـجمـع  ـدخدـد یـن  .سـ ّـم ،بـ
ـم حـّق ـخ   ـ ـد چـن کـ یـ .سـ شـد صـ   ـم ً

.س گسـ

شا رگجباع  ضرِعاء .3-3
ـع ـ ـ گـعـعــع ـ ـ بـنطـ سـد ،شـ ـ
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عمدبنطسـک سـ ین مشسـد.   عکت دـو
هجمو  ،یر ک شسطدشم م
ٌـت ـدصـافـ ٌـم"  مزبـو عـم .سـ بــع
،سـ عم نـک "ـفـا"دمـم   گـذ ـ ـد"
کتـ عیـن .سـکتـ چدیـن بـ ـم "ـت ـ" کـ مـ ـب

:سـ یـن ـ مزبـو
ة. یعف فا .
.بس ربفعة ه .

.ر  سج .3
.ع شک م ف خمن ة دکت .4
.ععطا ش  .5

.سم مفة .
کسة. حد م م ذک مف ة ع  .7
.رف م م  .8

  ع ع دین  ،خّدم ِم  عینم 
ـ ـع ـد ًـم خـهـذک ـ ،ـومأـ   ـعـا   پـم
ـمـعـحــم عـد کـ بـ  ـمخـدـج ـ طـم
بـن سـد عـۀ ِکتـ هـ  ـ مگـد. کـد، ـعـم  سـ بـب
مد  هـنمضسـ؛ جـمــد،   ـعکتـ ـ ـطـ
هـم  مـ ِـ  ،ـم خـد  ـ خضـۀ ِسـخ کـ سـ

)33 3،ـ فـا ،طـ بـن :ـ( خاـجگـمکـد.  ـع
 ب شـىىهد، ىب ،ع ـأكم  گ « موـد: مین  سـّد
ىبى ىکخ   گ  ک خ ه دب  ىد  ک 
ـم دسـم   ـم ـ  ـ کـ سـ ـ  سـ ـ ،ـ ـ ـدب کـ
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ـ خـۀ  خـ سـِى  سـم ـ ـ بـ  ـم ِمـ ِـح  مگـد  ـ
کـ ـب گـ  مـ مگـد. ـ ِى ـ ِىصــه  هدـشـنمگـد ِـو ـ
ـگ ـحـ شــگس ـخکـ ـم ،ىــ ِ بـ 
  ـیـنج ک   کـد خـ مـِى ک ِـمگ  ـد ،چـ گـى. دبـن خدـد
سـ ـّم ًـ ،ـچـكک بـز کى ـ شـبـز چـكک مـى ،ـج
طخ  شـددسـخ خم مـِى ِـدب ـ کـ سـفـک ــنه  ـد
ـ ـ كخـشـر ـ ـ ـ ـ کـ مضـى کـد؛ ضـم  ـ خـ دـۀ    
ـى مد    سـ  ع ب گ   خومکد هگِخدم
گ مد ک ـک خوـنریمد ب ىهد،   ـصح
سـجـشمـ  گـذم  بـ ـ ـب ـدگرم خـحـ بـ سـ 
عـى ـىهـیـنحـ  کـ ـد ـ ىفرـد، خـدـ سـگد
،ـ ِشـک   دگ هخ   م ک سـ شـد ـگ حقم

)73،ـة ـ کـة ،بـنطـ( »سـ کـ ـب

خدد مِع  ّج .3-4
،أب ـمد ِد مـن ک ک کـ ،ــک دبـنطـّسـ
م بقسـم ّ سـ ب  خ ک شـ  م    کت
أخم   م )95،ة  کـة ،بنط :( بکت  
ـ ـص  ـمپ  خـد ـم  ـوح ـ ظـ ِـع حـ  ـدک   خـ
حقمـم   خـه مد، بـدبـنطـسـ ـ  ـچ .سـ کـ
ـگ ـ ــوـدمکـ ســم ،هـ ـ .سـ ـدم
 ـ شـ کـ ســگبز  ،ـ  بـ حـخدـد کـ بـنطـ »سـّد :سـ
 ِپـ  ،مـ  مـخدـد ـ ـ ،ـه شـ ـ   مکـد؛ ـ

)445، ،ـو("ـجا ّجـ " موـد:
پ  سـّد     تشـ؛ مکت  دمین
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جادجخدـم  ـوح ـعهـش  هـ ـ ـطمپـ
.سـم ذکم

فـمـ  کـ "سـ ـخ مـن مـ"کتـ  هـ ـم ـع ـ
ســـمـسـ ـ کـ ـم بـب ـع ـ ،سـ شـ
ممن ،بـنطـ :(هـدمـخ مـیـن ـ ـف ـدکم شـسـ

)44-9،مـ  سـ ـخ

ـ ــنمم ـ  ـّم جـکـ هـدگ ـ ،ــنمه بـ
،شـممربـ خـد ـم  ـوح ِ ـ ظـ ِـع ِمـو ـ  مـ شـ ـ ـ

.ســمـف جـ ــم
،حسـ ــفـه کـ مّـمکـد   ــع کـ ســدم
،گـم ـ فــّ ـ سـ ـط ـ  ـمـ کـ ـع  ـخ
ه ِضحه   ک ب  ج  ف ه ین  دهد. 
»سـغ سـ مو  خدض م مو ،گم  شـمع

)7،ة  کة ،بنط :(

ع مو   ع ِا ب أکد .3-5
ـخو فرـد ــخ "ــک"  ـ  ـ ـف طـ بـن سـد
خــ ـع کـ ـب  ـمـ  خـحـ ـ ـجم ـ کـ مــب
مـدسـهـد چـ ـ  ـســد مـ ــک ـ ،خـ

کـد: ــدخدسـخـ  ـ ـ
،خـ ِخـ ـ ـع کـ هـگ  ـ  خـ ـیـنم  ـ مـد! ـدفر«
سـ   دـک ـصـوـ  خسـِخدـد  ـدمـ
شـ  یـ  ـ ـ  خدـد، ِمـ ـ  ـ ـســع ــدمخدـم

.)۷،ـةـک( کـد« یـه ،خـدشـدگـ
  ،مپـ پعحصکـ ضـیـنمـموـد  
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 خـ  مپسـدد  هـچ  هسـ  هـ حـ یـن ـ بـد، خـوب ـع
ـمبـ ـ ـ بـد. شـدـح  ـ   ـ شـ ـۀ
کـ کمکـد ـح( مکـد. کـهـ ـ ،ـحـــهجهـ
.)8 )کـة، مکد( دفبک سـپ ح شـد شـس
شـ مکـ سـمـ ــهجِـ کـ مــب سـّد
ـ  مدـد ـدب ـح ـ ـخ ـح  ـع ،کـ  سـ ـ ـ .سـ
.ســ ـ جـد ِحـ شـدـ عـا ــعیـب ،ـ بـ پـ
ـهن  ـدکمـب ـتـۀم ـ سـجـسـد، )8 )کــة،

مـد شـ ـ ـمپســحـ  یـ  ـمپسـ ـعسـدب
سـف شـسـ ــه ـع  مـن کـسـمدعـصـدـ بـ 

.)8 ـة، ـ کــة ،طـ سـ(بـن فـک ،شـد
ک م یم ضم  ،ح ع بنط سّد بین
ـع ــدم ــ ـ؛ ـصفـّم  ــء ِضـرـ سـ؛
ضـر ـع ـ ـ عـا سـدب  ـ بـ  مذکـ  ـّم ـ ـ شـ
ِخـجـد  ـر ــنـد،ضکمـب ـهـگ مـیـنبـ  ـدم

.شـمب  بـ شـهد ـ  فـ
طریق،  ک سحمپ ِخشما سّد، کا  یم ضم
ءـ کـ فـم ،ــعـ .گـمـمـ ِعـ ِـم
ِسـشـنِـ ،ــجد ـف ِخشـ ــههســ مکـد،

.م شـ  ـ

امـ ــةعمامـ «:سـشــائـکتـا  ـ کـشـمـد ـاچ .
)مـد، » دسـ کـة ـع ـا ـ ـكعـنسـم ـغ ـ  ـ ـ ـائ  ـعفـ
ـام اعـجعـضم ،حـ ـعـ ـا  ـدگایـن شـمـد، )۴۴،ـائـ
هـاآمو هـاککا  ـ کـ سـ آ گـ خوبـ ـ »ـا ـ» .سـ ـ اشـ

.سـ ـوع بدسـاخن  یــغ ،ـاح
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اّم ِفم ِاش ِد .3-6
.دکا هـ ِسـ سـ غ هدـ ـم دبنطـسـچـگ
یـن .ـّم ِـ ِهـ ـشـ ِیـ ، ِـفمسـ بـد، مـ

:ک ـماحـمیـیـنعـ  یـ

فم خوب س مک اام  اا ِعاب .3-6-1
رف

جح فش حو  سشخدضم به
شـ ـ ظـ ـ ـ ـم ـ هـ  مـ .سـ شـد ـم ـع
ـشـخ ،سـ ع  ـ ِبفــقم بــم کـ ـف
 ،ـیـن ـ گـد. ـبـعجـح  ـ ،فـطریـقم ـد 
ـمب غـع ،حـ یـن ـ .ـگ ـوم ـ ـج  ـففـم ـ مربـ
 شــاع  ـچـ ،مزبـوـ ،ـح  ــ ـم
 ّـمجـ ـ سـ ِـعـ  ـمشــخ ـ  مهـد ـ
فگ ـ ج مودبنطـسـمـ کـ مـیـن  ـج .ـدکمحـ

.گـم بـ ـنحـوهـ گـد، ـح 
خفم فکـخدد، گ دکمـب ـک بـنطـ سـّد

ک عِغا هـدج ّمـر _ـ :شــمشـب  ،»ک هـ« ـ  .
ج ـّمر _؛اسـآ  فـا ـ ـعـ کـهـاـنعاـدــا

.اّدم ـاک خـاـگ 
 ِاع اچا ـ ،اخشـ دخد ِدام شـگ گـ  کـ سـ ـیـن  ضـم .
ِهمذ ر ِام ا ،اش ِانمه ِ  شماش چا  ا گِن سن 
جازیِن  آـا ِـاع ـدآم ـدخـدّ ـوظ  اهـا  پســا ــ ِّـُم
ائـب ـاآ  ـم هـمذ  ـفاع ـام خـب  ـاچ مکـد؛ ـام ِخـد ِـاع
:ک س دشداکبهام  حا ؛ ج ین ،سپ ایصو 
فا خفم ـا خ خد _؛ خـســفـکههـا ـا _ـ

.سـنه رففمه  داسـاش
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ـ کـد ـ ،ـ  کـ سـجـ ـد  بـ شـد ـد ـ ـدگ ــف  
 ـة، ـ کــة ،طـ بـن :ـ(سـدشسـ ـظ کـ  ـ
مخـد ی فســ؛ ،مذکوفک ســدمیـنحـ ـ مـ )9
م ،ـمخدِجد ، ـدعـ .سـ ک ـعـدگ ـ ًـف  خـفـم
دگ ـدخدکـ فـمـ ــع ـچ مکـد؛ ـبهـب  

مگود: کـ ـ
ین ،مـف ِشـگدبز  نگ کـخدـدـسـن یـ «
شـسـ ،صوه ک ک مـن ـچ خـفـم کـ سـ
ـد،  ـ ـو ـ مـ ِحـ کـه  گــفر ِهـ گـ چـ گـه  شـ
،هـب  ـ ـۀ    ،"جـد"  مکـد حـدیـق یـن ـ  مـن سـن

)۴3،ــک ،طـا )بـن مکـد« ـب
کسـد  ک سـک عد »ها إامة ع«ِسـاجدعن
فـِن کـ ســیـنح ـب  .یـ ـج  ـفم ـ بـنطـ
ـدیـن مکـد. ـب ـچ جـ ِـبـ    ِدسـ   مـ ،ـچ هـ
شـس  بد، سـ ـد    ک  کخدد فم هگ ک ـکه
م گد. هـد ده  شـِر  دفریشـِفـ چـ ـ کـ شـم
ِـُم  گـ « بـمکـد: ـبـنح ـهبــم  ـک چـن ِحـظـک
ِسـ ،ـک  کـ وـد  ِـد ِـد مـ  عـّد  گیـشـد ـِد مر ـ
 ِ خـ ـچـ ـضـرسـد؛ ـ ـ ِـِنشـسـ ،شـب
مـد. ِـ ـسـشهج  .)383،ـّحبـنشـ( »ـخسـ
یـن  ،) :ـ( "> ْ ش ِ

ن  ِ
ب  َِْ ِ ن بِ ٰ



 < ـۀ ـ ـ شـ ـبـنطـ سـّد

ِـج شـدد، گ ـیـن ــ کـ ـ مگوـد  مکـد ـ ـعـهم
مـد:  ـگونمسـ  کـ ـح  مـ ِحـ

سیک م ِم ک د سیش ِ ک ه

|  ش| ش
آ
 ۀ ن  أ

آ
  ن ب  ی رن ب ثی حدها وهث ث پ ۀ ث و



ک عـ خـسـدخدفـم ،بـنطـ کـسـّد ســنیـنچ
موـد: ـدمـمکامـ ـم شـد  طـغ  ـعهـ

ـص  ـّدمخـدشـخدـ ،ـف  خـهـ ـپ «
،خســم ،د   مـک ه   ک مک ِهیه د 
عسـ ـ  ،"شـ  فـم" یـن ،مـ  ـ ـ ِغـع  سـ فـک
عهدشـد ،ـ  عـد ِجـ  ـ  شــ ـدمخ   شـ

.)88،ـن ،بـنطـ( »بـر بـن ـیـنم ـوظ کـ

و حاص ِهادگپ  هپ .3-6-2
شـبـ  ـم ـم ـ ـّمـطـ بـن سـد
حم عـ  هج  ـ کـ کـم ـعـصـ ـمم ِـدی ِفـم
 ـم بـ ــ ـ جـ ـ  ـم ـ .سـ شـ ـ یـن   ـدپ
ه  .)9،ـةـک ،بنطـ :(ــدم بـحــ
مگودسـدمن ـدکم شـ کا ـع بـ خــ ـ کــة، کتـ
ـ ـ هـخم ـ ،ـ  ـمـنـب ـض ،کا ـ بـ
ضین مو  ـج بع ع  ـج حّد ّو  ع
،ســنمـخـد ـ ـط ـم ،فـمـ ـح  ،ـ
،بـنطـ(ـدـ  ـد ـ ـ چـ نـپ ـم ـ  ـد ـ ک

.) ،ــک

ومش  اصم اّمعا  ا .3-6-3
ـط مـأ کـ مکـد شـ ــک  ـدیـنچبـنطـ سـّد
ـح بـ ،شـ ـخ ـ کـ بـد ـمشـ حـد، ضـم کامـ شـ 
کـمد مد ـء بـب   ـمشــمـ کامـفزـد. ـم
ِم  ـ د، ک  سـ  مـ طـوـ کـ ـ جـ  مـکـ گ بـ کـ
ِمـ ـ ـذک ـ مـد ـح  مکـد  هـم  ــ ِسـ 
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،ــک ،بـنطـ :ـ(ـدک ـبدمـمطـ   ـ  خـ ،شـ
)3- 

کا ِـع ـ شـ  ،ـبهـ کـ مکـد شــ ـ ،بـنطـ سـّد
  ًفص،ّم   ک چـنضمهـد ـح ـدک ـ
  ـب ِمخجصـدحپمکـ ـم دـهـم ـ صـ

 .دـف حیِق ِشـد
،ـم ــگخ مـن ـوم کـ مهـد ذکـ ـ یـنحـچـد ـ
ـم ـ  ـدجو جـ ـه ـ ـ ـ ـ یـج ًـم ـ  کـ ـ 
  دمذی   ط شـ ،سـ  نسـ سـد،
رـخدـد  ـ کـ ـدِ »فرـدمـد... مضـموـد: ـچ سـ؛
ـ ،ـب ِـهد  شـ ـ ـ دـفشـ  ـدگ  ـ بـى ـم
ک عضم  دسـ ـجکـ ـ ـم ،ـمـ  ـ
،دسـ ِب ک کم ـ  ک شــاهـ کـ؛ ـ ، ــ شـ
ـک ،طـا )بـن »سـجـ ،شـم ـم ،ـ مـ ـ ـ ـف ـ 

.)6 ،ـ

گبودد حک رمکد خکا  دس عا
دممضاه ّج   خد خخدمـبـ ـمـم 
مد ظـم    ـ  خــج کـ ســک شـ ،ک ـنیـن سـ؛

)3 ،ـک ،بنط :ـ( ـدمد« ـو قـقشـف
شـد، شـدصـحـطر هـ فـم کـ مکـد شـــع تـ ـ

ُِْـُد َِمـاُُْ َ َََـْ ََّفـِإ َّـََع ُـَ َْ
ْ
َـأ

َ
 ٍاَِسـ ْبـَن اَ...:ـا ـدع بـ عـن :ـ بـ .

ـا )3۷/ ،ـا ،ـم 6؛ ،ـ ـک ،طـا بـن )سـد یـن« ّدِ ََْـُق َ ـَة َّ ِّ
َِِج َعـْن )/6 ،ـعام ّحـ( »...َُـََاَُم َ َِمـاُُْ َ ََِـْ َـاَْص

َ
 َ َـا َِّ«:جب

ٍـِْص ُِّک ِمـْن ُـِْم ُْهـ َمـْن َِّشـ ِمـْن َِْاَـِة َِهـِذ ـُ ََُِّم« :ُـوَُ َعْـِد َـا
َ
 َُِْسـ:َاَ ٍ ََّ ْبـِن

)۴6 حـد، ،صـد(

|3 ش| ش
آ
 ۀ ن  أ

آ
  ن ب  ی رن ب ثی حدها وهث ث پ ۀ ث و



فم بـ د سـ ـ ــ ، هــف ـ فـعـد ـ خـدـطریـقص  چـ
.سـ ـ 

ـفإ ـم  ـد مـن  ـجاجـ کـمـن سـء جـ عـ ـ فـة «
ـک ،طـ )بـن »ـ ـب ـم یـ مـ ـز ـع ـد سـ ـعـ ـ

)57 ،ـ

ـ ـک ـ  ـجد  کامـ ـف ـ ضـن ،خـ مـج ِـب ـ سـد
 فـ  دـگمـمخـدـ جـ شـســـدجدـ کـد،
مـخ شـ  مهـد ــحـعضـر ـع حـ ـ ـجم 

مکـد. ـد  ـم ـ ـم ِ

:ام
.کر آ

.۴۴نسمد جام ، ،سو آ وعن ،نبنعح ،ّح بنش .
،ـ آ ـا ،ـ ،مـا  اسـ ـاخ مـن مـا ،سـم بـن ـع ،طـا بـن .

.۴
با. ،ضا ، ،س اج،----------- .3

با. ،کتا اسبا ، ،ائ ا ائ ف ،----------- .۴
.۴ ، آا ، ة،  کة ،----------- .۵

.۴3 ،تا مؤس ، ن، ،----------- .6
.۴ ، آ مؤسة ، ة، سائ بنحن، مد ،عام ّح .۷

،مسـ ـ مؤسـة ، ،ـاعـدرشـفـ ــک ،ســنبـنیح،ـّح .8
.۴3

.38 ، ع نحوسمد جاما حد، ،بنع مد ،صد .
.۴۴ فاء مؤسة ،رب ، ا ،ادم ،م .

ـؤ ،ـ ،ـا هـذ فــا ئـ ،ـا بـن بـنمـد مـد مـد، .
.۴3 ـد، ـ ـا

.۴8،آمؤس، ،سائدم،دنبنمح،وّدم .
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