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ای ����د آن ���ر�د. (��  * ا�در�د، �وره ا�م �� ��ده )و�ش ��زل %رده ) ا#ر از آ�!� �ر٢٣ ا���ره: �ورة

�ل از آ-�ز ر��ن) � 

  

���ت ا�2/رو��12 ا0ر ��ز ��/ر ده ا�تا�ن ��د در   
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  د�ب در )واب

  ای د�دم  2ل 4روا�� )و�/ن را ��

  دا�م ا����1 ھ�/م  ا��* ��1

    را 4روا�� ���/� ا�ت %� در رؤ�� )ود

    %� در رؤ��ی د�7ری   ای ھ�/م �� 4روا��

    ���د. )ود را ا���ن �1

�ر �@ر !��1، َ!�< ْ=زو !;�ر :رن �4ش از ��9د ���8   



ای �;م و :��ل ��9ظ� در ز���� ر��ن �درن ��ر�1 ا�ت. در ا�ن �و/�  ��د�0» ا��راب �ورة«ر��ن  

���ظ !7و�17 ی ��)/�ر، ز��ن، )�Bت 4ردازی و ز��ن،  را ��» ا��راب �ورة«%وم /� ر��ن  �1

   �ورد ��د و �رر�1 :رار دھم.

ا�ن ر��ن از ھت �)ش و ھ/�د و �* :ط�� /�2ل ده ا�ت. ا#ر /�ّدم و /C)ر ا�ن ھت �)ش را 

ا�ت. ���1 ھ� ��ژ#و��  در /وا�1 ی ز���1 ی �/��رف در �ظر ��7ر�م، /ر/�ب ��ره #ذارِی آن

��ره #ذاری ده ا�ت.  ١ و آ)ر�ن �)ش �� @دد ٨ �)�/�ن �)ش (ا#ر �/وان آن را !��ن ����د) �� @دد 

#�رد %� از �ظر %ّ�1 �� ھم �را�ر ���/�د. ا�� ھ��ن  �ر�1 �* :ط�� را در ھر �)ش /�دادی از ھ/�د و

ز ���ن ھت �)ش، /�;� دو ر�د. ا /وازن و /��وی �1 @دم �را�ری ی %ّ�1 در 2ل %�1K ی آن ��

  ��م #ذاری ده» در)د �/�ب �1«و » /راود �;/�ب �1«، �� @��و�ن ۵و �)ش  ۶�)ش آن، �)ش 

%� !را  . ا�ن ا0ر �����و�N ا�ت» �;/�ب«ا�ت. ا�ن دو @�وان، وام #ر�/� از دو ��ت آ-�ز�ن �ر 

��ده ا�ت ا�� از آ�O� %� ��ور دارم ��ل �ر�ن 4و�ده � ��ط ا�ن دو �)ش، از @�وان �ر)وردار�د /� ��

�ن آ2�ر  ھر Oزء ا�ن ر��ن �� آ#�ھ1 و د��1P، ا�/)�ب ده ا�ت ا��دوارم روزی ا�ن 4و�د#1 ��ز �ر

» �;/�بِ «#ردد. ا�� �طور %1P ���ودی �� ا�/)�ب ا�ن دو ��ت �ر @�R �4و�د ا0ر )ود را �� �ر 

�1 از O;�ن ا�ت %� در ���� آ2�ر %رده ا�ت. ا�ن �4و�د �� /�;� در P/ ه و طرز�و �7 ��وع ا�د�

   را �� ھم �رور %��م: » �;/�ب«ا�/)�ب �ر)�@ 1�Bر ر��ن ��ز د�ده �1 ود. اO�زه �دھ�د ا�/دا �ر 

م َ%س و ��* / -م ا�ن )K/� !�د  در)د �/�ب / ���ت �2دم �2د )واب / �� /راود �;/�ب / �1 �1!

8 �1 / )واب / در !م َ/َرم �1�B / ده ��ر�ن ِا�/� ��رْک َدم  �2د. / �7ران ��واھد از �ن / َ%ز �(

�2د. /  O�ن ��)/� را / ��2P )�ر / در 7Oر ��2ن )�ری / از رِه ا�ن �Kرم �1 او / آورم ا�ن :وم ��

�� �% / 1P# ق�زک آرای /ن ��� ��م/ و /�2د. /  َ�َرم �O 1�ن داد�ش آب / ای در��� �� O�َ�ش ِ%

�ن / �ر  َ%س درآ�د/ در و د�واِر �;م ر�)/� 4��م / %� �� @�ث �1 ���م / /� دری �7��م / َ�ر ھ� �1 د�ت

در)د �/�ب / ���ده 4�ی آ��P از راه دراز / َ�ر َدِم دھ2ده،  /راود �;/�ب / �1 �2د. / �1 �رم �1

-م ا�ن )K/� !�د / )واب در #و�د �� )ود: /  در، / �1 ��رش �ر دوش / د�ِت او �ر �ردی /�;� / %و��

�2د.  !م َ/َرم �1  

 

  

)وا�1  %�د %� ھ�7�ن -��ل از )ود و اطراف )ود �� ، ���� �Y��1 را /Bو�ر �1»�;/�ب«در �ر 

%�د و -م ا�ن  ا�د. ا�� در ا�ن ِب -PKت، �;/�ب �0ل Oر���1 ��دار %��ده /راوش �1 ر�/� )وش �رو

�2د. در ا�ن ��داری و آ#�ھ;�/ 1� O��وری %و!* و  �1 �@ر»ِ!م /رِ «)K/7�ن، )واب را در 

/���ر د�7ر ا�ن وOدان �@ر ا�ت %� در ���ن -PKت  ھ�راه و ھ�دم �@ر ا�ت. �� ��  - �/�ب  -��دار �1



در)د. ���� در ا�ن �ر %و/�ه �ر �K;و�1 @��ق و �1K�P ���1 ��داری،  4�ی ��ه، �1 ھ�7��1 ھم

#�ھ1 �ظر دارد. ��)/1 %� در ا0ر ط1 طر�ق و ر�N و ا�دوه ��Bل 4ر�ش، ��)ت و �را�O�م آ

، ���� در ا�/دای »او«ا�ت و �* ��ر » �ن«آ�ده ا�ت. ا�ن ����ِر رھرِو ر�N در ا�ن �ر �* ��ر 

و در »  �2د -م ا�ن )K/� !�د/ )واب در !م َ/َرم �1«#و�د:  Y��ر اّول )ص �Kرد �1 �ر ��

1)وِد درو�ش  #�رد و �� ��/ظر، �7�ه )ود را از )و�/ن �ر�1 -�ر 4���ن ھ��ن �ر، در!ر)

و » 4�ی آ��P«�7رد و ا�ن ��ر /�;� در ��ش راوی، �Yور �ردی  @�وان �وOودی ��رون از )ود �1 ��

  %�د.  وBف �1» در)د �1» «�/�ب«را در ب �;/��1 %� /�;� » /�;�«

�%� » ��زْک آراِی /ن ��ق #1P«ی، @�2Pردی، ا در ا�ن �ر ��رت �وج ��ز�د. ��رت �رای ا�د�

د و 4رورش ���ت، ا�� در�\، %� آ��ن » O�نِ «�� ھ�� وOود و ھ�/1 و  �/او » در َ�رِ «�@ر ِ%

�2ت.   

در ُ��دی ����ر #�/رده و و��[ و �� )Pق » ا��راب �ورة«ر��ن » �;/�ب«در را�ط� �� �Y�ون �ِر 

O�ی �ردا/1 ��ده  #ردد /� �� ود و ���ود ���ودی �و�ّق �1 1ا��7ز، آ�ر�ده � ��ظ�/1 �د�[ و K7ت

�Bزد و از وا:��ت، @ر�ری را �طرح �اش  )وا��ده را در ��)ت )ود و ھ�/1 ای از ا�2���ت �

�� �Bل وادارد. @ر�C/ ت /رد�د وPK- �% ، ��2و�7ری ای�، %ژ)و�1 ھ�ده د�1 ھ�، ��و دو�1 و  ھ �ھ

  /��د. ھزار/وِی /�ر�* و �4;�ن ���ده روح و O����ن �1 دھد و 4ر/وی آن �ر ��7��1ِ7 آد�1 را ����ش �1

%�د. �س  /C�ل �1 از ھ��ن O�9ت �)�/�ن (�� آ)ر�ن) )وا��ده را وادار ��» ا��راب �ورة«ر��ن 

ھ�ی )وا�ده ده را دو��ره �)وا��م. ���د  و�م :��ت ا�م. �O�ور �1 %��م !�زی را @و1Y �;��ده �1

��ز�� از د�ت دادن �)1 از ا�ن @ر�B  �وا���ن را O�[ %��م. از د�ت دادن ھر Oزء ��ش دا�< 

ای %� )و %رده ا�ت /� ر��ن را در ��ل �واد10 �/وا�1، ز���1 )ط1، روا�ط1  #�/رده ا�ت. )وا��ده

)�Bت ،1ّP@ د، در���ده �� :��ل �س و رؤ�ت � �/(�� ھ��1 ���ن و از �4ش /���ن ده و و:���1 

ود و ھ��ن )ود، آ-�ز ��Oرا�ت. )وا�دن ا�ن ر��ن د!�ر �ردر#�1 �1  

4���ن، در �را�ر ���ن آ�ده ا�ت. * در ھ�� ا@/��دات Oز�1ِ ز���1 و  آ-�ز و �1 �1» ا��راب �ورة«

)وا�1 ا�ت در » ا��راب �ورة«���د.  * و 4ر�ش و �1K �1 ای %� �� »�وره«آ����1. �زول 

دھد. ;ری %�  رخ �1» ;ر �وره %9غ«وا:��/1 %� در  - ت در رؤ��. رؤ����داری �� وا:��/1 ا�

- O;��1 ا�ت %� در رؤ��» ا��راب �ورة» «ود. /در�O�ًً◌ �� :�ری )راب و از ��د ر�/� /�د�ل �1«

��ن  �ر�د، از دروغ �� دروغ �4�ه �1 ود. O;��1 %� �رد���ش از /رس �� وا:��ت �� �َ�َ�ق �1  �

در » #ر�/�ر Yرب ا��0ل ھ� و /* ��ت ھ�ی �/وی دھ�ده 4درا��ن«/���/1 ھ�7��1  ر��د و در �1

%��د. �ظم !��ن  ����ت �1  - ��د �O�زه آ��ل و آرزوھ�ی )ود را - ای را 4وش �O�زه ;ری ���ه

 �� 1��;O»د�/1 -�ر» �ر���در� �ک ��1 ھو���م 4ر�دن از )وا�1 ھ�7��#;�ن ��و  ��/ظر، در ھ�� ز� �ھ



�ر��د %�دم، �ر��د%�دی، �ر��د%�د. �ر��د %�د�م، �ر��د «ود:  B ]�Oرف �1 /��م �Kردات و در

�د�د، �ر��د %�د�د. �ر��د %�ده �ودم، �ر��د %�ده �ودی، �ر��د.% . . «  

ای اد�1 %� ��Bود در :��ب آن  �وه ھ�ی /�1P�0 ( ���ود ���ودی �� اط9ع از @��Bر و %�Kّ�ِت دا�/�ن

ود %� و:و@�ن در @��م  �طور ��/��م %� در ھ�Cت 4ر�د#�ن، ا)�ص و !�زھ��1 ���ن ���1 

/���ر روا����O 1ِد�د  )، �� آ#�ھ1 از !7و�1ِ7 %�ر%رِد )واب و رؤ�� �� ���وس ����2ن ا�ت

ھ�ی رو�1 و @��1ِ وا4س زده، /���9ت �ر%وب #/� و #�ه  ای %� ��ل �روز و ��)ت /Oر�� ز���� (

آ��ب 4ذ�رِی ����ق، �� �رھم زدن �رز �)ص ���ن وا:��ت و  )، �� ا@/��د �� و ;ود ا�ت %ف

��د و در @�ن  ��/ر اد���ت �1 رؤ��، و �� ا�/K�ده از �وه آزاد ا�/)�ب �رم و �7�رش، ھ�/1ِ �� را ��%

  آورد. �1K�P �� وOود �1  -  آ�ر��ش ر���1 �و�ق و ا�/�0��1، ا0ری ����1

���ظ !7و�17 ی ��)/�ر، ز��ن، )�Bت  را ��» ا��راب �ورة«%وم /� ر��ن  /� �1در ا�ن �و

 4ردازی و ز��ن، �ورد ��د و �رر�1 :رار دھم.

 

  

 �����ر �ورة ا�ُ�راب  -ا�ف 

  

» ا��راب �ورة«آ�د، در  د�ت �1 ��)/�ر �� آن %�Pّ/1 %� در ا0ری اد�1، از اOزاء و @��Bر آن ا0ر ��

ھ�ی ���ول و �/داول، 1P2 �� وا�د، %� !�د ُ��دی دارد. �رای رون %ردن ا�ن ا���د  )9ف ر��ن ��

و�1 ر��ن /12�2K ا�/زا@1 د�ت �ز�م و آن را در دو �ط8، �ط8 ��رو�1 و �ط8 در �O�ورم ��

/���ری د�7ر از ��)/�ری ��رو�1 و ��)/�ری درو�O� �% 1�و@�ً ��)/�ری ���ر�1  ����ش دھم. �� ��

  %��د ��د ����م.  را ��ل �1

، و در %��ر ھم :رار دادن :ط��ت #و��#ون آن، !��ن »ا��راب �ورة«4س از ��زده ��ر �ط���� ر��ن 

/وان �/2ل از /�ط�[ ُ��  8 ��رو�1 ی ��)/�رش، ���1�ظ �ط را ��» ا��راب �ورة«%�م %�  #��ن �1

�ر،   -ھ��1 %� در وOوھ1 !ون /��0ل، دا�/�ن ��Pد، دا�/�ن دا�/�ن �� ُ�� �و:��ت دا��ت. �و:��ت

1� �Yه و ط�ز، @ر�ن %و/�1 (طرح)، دا�/��و�د. �رای ا0��ت #K/�  #زارش، اط9@��، رح، �

دا�م %�  :��ت را در طر�1 �رده /ر��م %�م. ا�� �4��4ش �1%وم /� ھر�* از ا�ن ُ�� �و )و�ش، �1

ھ� و د:���1 را از د�ت )واھم داد %� ھر%دام  %�P�O �/2� ،��P و �/1 ھر 4�را#راف، ھر در �ذف ھر

�� 1� 1�ّP/ ن�دی در درک ا�ن ر��P% ز���� ��و�د. ام dا:ّل �12 از )طوط %� در  %رده ھ��ن د��ل ��1 

) را �Kظ ����م. ھ�!��ن ���د اY��� %�م ا#ر  * در �را�ر ���ن ود، ( ھ� /2رار �1 ھ�� ا�ن �و:��ت

ھ��ن 2ل  ���1 آن ���ت %� در ر��ن ��ز �� و�د �� /وا�1 ذ%ر �1 در ا�ن O�، ا�ن ُ�� �و:��ت، ��



ر #�/رش در ا�د و د ھ� /�ط�[ ده ھ� �� �و:��ت طور %� در ا�/دا ا�ره %ردم ا�ن دا�/�ن ا�د. ھ��ن آ�ده

�د. �را�ر ر��ن و اد-�م در �2د�7ر ا�ت %� %Pّ�ت ا0ر را 2ل �1(�  

#�ه �� Y��ر �ن و #�ه ��   -در و1ِP�0�/ �O ا�ن ر��ن، %9-1 �ر#ذت /eP و ا�دوھ��ر )ود را  -١ 

�ن %9-م و ��ط �ن ���ده ام. !�< و «#و�د:  �1 در �Kری ھ�راه �� ���ر �ر-�ن ��ز - Y��ر /و

�1P رو�رو،  . . . ر�زد )و�1 ا�ت، �* ���م �2/� و از �* !�م )ون �1 ����رم�B ِ>�� وی ا�ن/

. »  . . . 4�ک %�رم ��)/� ا�ت . . ���م �1 - %�د /و، �ر:1 %� ��1 �� �� - %�م �* !�1 %� �� )ودم �7�ه �1

1، )�ر!��1، را، ���ھ» ��1ِ��7 %9غ �ودن«%9غ در آرزوی %�1 ا�ت %� او را )واب ����د و 

ده ا�د /وی در)/زار 4ت /�4، ُور  . . «.و�1 را از روی دوش �ردارد.  ]�O �% د�2;و !و ا�/�

#K/�د �د7ون و  �2ت %� �1 ات �P: 1�م /وی ���� . . . 4ر��دی ُوِر !1؟ ��K# 1/�د �1 %��د. ھر!� �1

1��ت، د�ت �1در���/1 �و از  در ا�ن و�O از ر��ن، �� ��.»  . . ����ر �ّ���/1 %� ا�/دا ��  �������م. �

�� 1K� �� م�Oو �4س 4ر�ش و �را� *ھ��  . . «.ا�O��د:  Oدا�1 �ر#��ر �1 آ�د. راھ1 %� �� د�ت �1 

�� ���اش در)/1 %� ھر �ر#ش  . ���� . . #Kت: ھ�ت، ق ھ�ت �1 . . �ر. �ر�ن را !ر)��د�د ��ت 

.  . . . ا�� ���رغ . . :�@ده آ��7ری %و!* اش، �� د�واره 7ر، ��17 ��. ���� د� . . ا�م �12 از ��ھ��ت ��

. ا#ر �7و�1 �� :در �* ��ل زدن طول  . �ر ���P %رد�د، ���P %رد�م . . �� ��� �� . . #و�م ��=�م �1

dی  . 4ر . . و %رک dی ����ر�ن و 4وش 4ر �ن 4ر %�ده ر�/�د. �12 �* 4ر %�د، �2�د. �2;و ھ��

/�1P�0 ا�ت /eP از » ا��راب �ورة«ا�ن و�O از »  . . . /ر%�د :�ر %و!12 �2م ��رم، :P�م دات �1��

ا�/�د و در 1ِ4 آ��د /� �� �ذف د�7ری،  ھراس �1 ھ��1 %� در �را�ر ھر �وع /رد�د �� ز�د#1ِ ھ�� آدم

��د/1ِ  وOود )ود �����ت �)�د. ���دی از ز�د#1 ����1، اO/��@1، �ذھ�1 و ��@ ����O ت در��ای  �

���ت  ده ا�ت و ���ر-1 %� )ود» ق«ای �;م ر�)/�، %وه :��1 %� َ�َدل ��  #را. ا����� %ور و )را��

  ای ��ش ���ت. و Oز �� ا�����

� ��ز ب !�4)��� ا�ت  در و�O د�7ر ا�ن ر��ن، دا�/�ِن ��Pد �رد [�ردا�1] را �1 -٢ �P% �% وا��م(

ود  ��ر اّول )ص �Kرد و �� �7�ه و ذھ�ّ�/1 آK/� و ����ر#ون روا�ت �Y1 [ا�د]. ا�ن دا�/�ن %� ��

ھ��1 ��4��دار و O;��1 4وچ و ��Y* را در �را�ر �� :رار  ھ��1 �4ش ���1 �ده، �و:��ت در !ر)ش

ا�د و�ط ��دان �زرگ، )�1P �7;��ن ��8P ھم  /وی !�4)��� ��ده �ودم %� �O�زه را #ذا/�«دھد:  �1

�/�د !�د/�، ��ط �1 دورش. ��1# 1P�( د�/K# . . �� . �� ط�ر �رش ��O%� ر��دم، /راب روی آ ���د�/�  )

. �ن  . . ا�د /� ����د �را:ب O���ز ��د . #Kت %� �* ِ:ران �;ش داده . ��1ِP دو/�ی :د )ودش /��2 داده �ود.

�و�س �وروزی  �ر ��)وا�/م �رای )ودم �2ر %�م %� )�B9 !طور ده %� @�وی ا�وب دو� /�زه �1

ای /وی ���ط �0ل @�ل #ردھ�  )ودی ���ده /راب، !را ��ز �1  - داده �ود %� ز�م از O�4ره ا/�ق داد زد: 

  » )�دی؟ �1



�ط�=�م %� )واب «���د %9غ ده ا�ت.  �و�س ا�ت %� )واب �1  - ا�وب  - در ا�ن دا�/�ن ��Pد، /راب

. ا/K�:�ً ھ��ن و:ت /راب )�ن، ط�ق ���ول ��  . . %9غ دم . د��� اّول ��ط �* ��ظ� . . ام %9-م د�ده

�ر /وی �رق �رش، از روی ز��ن �7�ھم %رد.��و�س ا�ت %� O;�ن  - ا�وب  - از �7�ه /راب.»  . 

ا�د و �وادث �� در روا�ط1ّP@ِ 1 %� در �ر)ورد ��  ھ�ی @��1 ���د. %P��ت، �Bداق 1P2 د�7ر#و�� �1

2 �Kط�ر و روح و @��Y1� ل ��P% 1#ن در رو�د ز�د�ط�زی /eP  ای، �� #�ر�د و ����)/� ���د�

ھ� و  4را%�ده ا�ت. ��رو�1 %� در ھ��ن آK/17» �ن«ود. ط�زی %� ��1 از ���ظ� �*  /�د�ل �1

  %�د. ھ�، دو�1 و ��7��17 و /�;��1ِ آد�1 را آ2�ر و �ر�P( 1� 9ل

%�د.  اش �1 رو ھ�/�م %� �و���ده روا�ت �ری رو��  - در و�O د�7ری از ا�ن ر��ن، �� دا�/�ن -٣ 

�4ری  اش را از د�ت داده و در /�;��1 �� »�1 �1«و » ���«دا�/��1 �ر#و�� از ز�د1# 1-9% %� 

��د. آب !�� %ف آ�ود و �/9طم، و�1 زdل ا�ت.  روی :Pوه ��17 و�ط آب �1«ر��ده ا�ت. �

ا�د. �و%ش  َ�َرد. آ���ن ا�ری و ا�رھ� /�ره /وی آب �رو �1در)/زار �ورا�1 و )Pوت ا�ت. �و%ش را 

ھ��ن %9غ ا�ت %� در »  . . . ���د ای طرح ���ِه �رش را �1 . ��ظ� . . َ�َرد را دو��ره /وی آب �رو �1

او را �� ��م -راب، :;ر��ن �ر%زِی )ود�ن   . . #رد�د. ����ر �1 ھ��1 %� /وی در)/زار ����ر �� ا�����«

ا�ن و�O، روا�ت د�7ری ا�ت از ز�د#1ِ ھ��ن %9غ ��ل و 4ر �2/�. %9غ » %��د. �1��ر�1 

��د �12 از ھ��ن روزھ� «%�د  دا�د آ�!� �ر او #ذ/�، )واب �وده ا�ت �� وا:��ت. %9غ �2ر �1 ��1

د�روز  . . . ����د روی ��م �12 از ا�ن )��� ھ�ی �Pّزی %� راه �1 رو�د، �رود از ا�ن �وا�1 دور ود

در ا�ن روا�ت، %9غ ھ��ن »  . . . ��ل ز��ن 4/ش ر�ت  . . �ن را د�د %� %9-1 ھم /وش �ود. �12

ای ا�ت) %� #ور%�1 را در ��ظ� او��ن �O��ت �ری (:/ل ھ���ل  ای ا�ت (�� ا����� ھ��ن 4ر�ده 4ر�ده

  د�ت :���ل) �� �ر آ�و)ت.  ��

ای �ر ��1�d را  ای %� �� ا/و���ل، O�ده را��ده ب ��و�O د�7ر ا�ن ر��ن، #زار1 ا�ت )ط� -۴ 

ھر!� «ای ا�ت %� ���ش را �را�وش %رده ا�ت.  %�د. را��ده در O/�Oوی :�P ��ت %وه ط1 �1 ��

. از /وی آ��� POو �7�ھ1 ��  . . ود و�د، ھوا ر1O /ر �1 %وِه 4ُر در)ِت رو�رو �زد�* /ر �1 ��

�ب،  . . ای �زر#ش آرام ��/� ا�ت /وی :Kس ���P ا�داز�د، %9-/�ن �Bد�1 @�ب �1@ ��. از 

%��د %� �� ��ه �زد�* و  . �س �1 . %�د. آ�� /وی /�ر�12 !�زی د�ده . . �7�ه �1 . . 4ت ��

ھ� ;�دت %وه  . روز���� . ز��د. . 4وز)�د �1 . ود. . ا/و���ل از O�ده )�رج �1 . . و�د �1 /ر �زد�*

. ز)�1 و )و�1 روی :Pوه ��17،  . . . %9غ . . %�د /�ن را �4دا �1 . ا/و���ل . . %��د %� ���1 را !�پ �1

4�d �% 1ی ����رش  . . #و�د اُآب ُ�رد. ��د /راب، �;راب، �� �/1 داراب ���د، �1 �ر راه او �1 .

ھ� �� @Pت  . روز���� . . آ�ودش . �* د�/� �وی آد�1 �� 4و�ت )ون . . ا�/د �وده POوی 4�ی او �ر ز��ن �1

در ا�ن و�O از » �ر�د. /�ن، از �� �� @�وان "�ردی �� %9غ" ��م �1 �ر#� �����1 د�ت ����/ن ��



ر�زد و /��م وOوه ر��ن  ھم �1 ����م %� /وا�1 ��ده و:��[ را �� :P�روھ��1 د�ت �1 ر��ن ا�ت %� �� ��

)ود �4;�ِن  )و�/ن )و�ش، �� �� را وا��دارد /� ��%��د و  درون �1 را در�ر%/1 َدَورا�1 از ��رون ��

ود، �7�ھ1 دو��ره ���داز�م.  ��ن �1 »�ر#� �����1«ی %�  »%9غ«درو���ن ��   

ا-راق از :در/1  �ت. ����1 ��ده و �1 »اط9@�� ا�O�ن ھ��ھ�1ِ7 @زا«و�O د�7ر ا�ن ر��ن  -۵ 

 �% 1��Oا�«%ور و �ر@وب %��ده. ا� ��ود�/ش را Oً ا@9م %رد.�و�ه %و!12 ر���ب ���ر %/�/ .  «.

ھ�ی  ���1 ده ا�ت /� در Bورت ا�/�دن /��[ �O�زه �� �;�ر و /���/�ن، #روه �4ش«%/��1 %� در آن 

���� �� ��4/و�� Yر�/1، �رگ N��� *� 1ن را ط�ی ھ�� در)/�ه  ھ�ر@ت ��� ��ی ��/وی ر�< �ھ

1  ھ�ی Oو�O ��ه %ردن آ���ن �� @9�ت @زا، %�ر)���. در اOرای /د��ر ا�O�ن، O;ت � . . %��د%

�و���ده �� آ�ر��ش ا�ن و�O از ر��ن �و�ق ده ا�ت /� �Y�ِی »  . . . ا�د ھ� %9غ ده �C�ور /و��د ���Pون

%ود ��دا�1 )ود را در  %1ِّP ر��ن را ���زد و از �ظ��1 �)ن �7و�د %� در ��ط�Y� 1ل �روش �1

)ورد %وش در ��و  !م �1 �د. در 4س ا�ن اط9@��، آ�!� ��ش از ھ�� ��ای از راز �4و� ھ���

ھ� را  ھ�ی آ�را��، ��ش از ھر !�ز ��/1 آن ھ�ی �ردی ا�ت. �و���ده در 4س ا�ن �4�م %ردن ھو�ت

  دھد. ����ش �1

1 ��ده و طر�1 )ط1 از در)/زار ا�ت.*  -۶ �� و�O د�7ر، �

  

  

  

ا�داز ;ر �وره %9غ، از  !م«و�O د�7ر، رح %9�1 و /Bو�رِی ;ر �وره %9غ ا�ت.  -٧ 

/ر�ن :��ت ;ر �وره  . :د��1 . . ھ�، �� دوره �)ص از @�ر دراز ا�ن ;ر ا�ت ار/K�ع 4رواز 4ر�ده

��ر ���1 �� %9غ، ا�روز �� O���ت �/را%م� �P�� ب �1 اش�ر�) ���ود اھ��ت /Oو ��اش 1آ�د %�  . .  .

ا�د، د�7ر  . �ردم ;ر �وره %9غ �� @�و�ت /ر��ن از ��راث /P)1 %� �رده . . @�د �را�وش د ��

ای �ردا/�د �� ��< �)�ِل اOدادی ��*  :د�1 %� در راه /�زه ھر Oرأت �2رد�د !�ز �;�1 ���ز�د، و

�� %ردن ��ه، ��ط ا�د ��و ��%��ن ;ر �وره %9غ، ھ�وز �/وا��/� . . . )ورد و /���ر در %��د %� 

رح ;ِر �وره %9غ » /وا��/� ���B ز��� و ��2وھ1 از �* )واب ا�رار آ��ز �وده ��د. �1 ��

%�د و ��ر د�7ر ز�د#1 )ود را، زاد#�ھش را،  ا�ت %� )وا��ده �2��ر /��م اOزاء ر��ن را �رور �1

   ���د. ھ� و )را��/ش را در آن �1 ��ورھ�ی �ذھ�ش را، /رس



� ��ز ِب !�4)���  - ٨ �P% ره �ردی %� )واب د�ده��ھ1 ا�ت در �ن %و/�ن، دا�/�د�7ر ا�ن ر� �Oو

ود، �0ل ھ�� وOوه د�7ر در @�ن  Y��ر اول )ص �Kرد روا�ت �1 ا�ت. ا�ن دا�/�ن %� ��

%ردم /وی . �س  . . �2;و ا�7�ر %� از )وا�1 ��دار ده ��م«دھد:  ا�/�9ل، Oز�1 از %ل را ����ش �1

� ��زم %رده ا�ن ھ�� �ّدت �2ر �1�P% ده ا�ت . . ام.  . . . /راب )�ن ھم �2��ر �2ر %رده �ود %9غ 

. /وی %و!� �* ورق روز���� را ��د ��  . . ز��ت )ودم را از ���ن O���ت %�ده �ودم ��رون ��

� . . ُ�رد �4!��د و �1 )ودش �1�P% . ور��ود، �ده . د:���ً ھ��ن  . . %رد�1 ��ود ای %� 4/ش !�پ 

���B م/ھ�ی ا�ق �� /2در)/1 و�ط دت %�  . دت �ود و /�4 ��ھورھ�ی طرف . . ای %� �4ش رو دا

�� 1� 1��O@ ود طور�رگ �ود . . �ت ��1  . . . %9-1 %� در�ت در �ر%ز @2س 0��O ن�ن @2س ھ����4 .

�ر /وی �رق �رش %� آ�/�ب #ردن /راب )�ن از 4ت، � و %� �ن ا��/�ده �ودم، �ر�� /�زی ��ش 

د. در ا�ن و�O از ر��ن، ز��ن 0��ت  د�ده �1.»  . . زد -رو�1 روش /���ده �ود و /وی @2س ��Kدی �1

  �4و�دد.  و:وع �1 ود و ا�ری ����2ن �� وا:��ت َ�َدل �1 ���د، رؤ�� �� �1

�ت، ط�زی /eP و ���ه ا�ت در ����1 و�O د�7ر ا�ن ر��ن %� /�;� در 4���ن (�� آ-�ز) آ�ده ا -٩ 

ز�د:  ای ����/ظر اط����ن )�طر/�ن را �رھم �1 ا�د، وا:�� ���ن ر��ده ای %� �� )ط��1. در�ت در ��ظ�

ا�دازه %��1  %��د %� را�ت و �� . ا���س �1 . . ز�د دار روِی 4�/)/1 ز�< �1 ��@ت ��ط�«

. در  . . ود ��)�دی �ز��د �� وOود ��;م �ودن ��@ث �1 )�طر/�ن ر��ده %� . !�زھ��1 �� . . ا�د )وا��ده

. دِرِ◌ ا1ِPB ��)/��ن را ��ز  . . ��دن Bدای ز�<ِ در . �� . . %��د /ن �1 �����2 ���س و %راوات ���ه ��

�ر@ت از آ4�ر/��ن  دار�د و �� /�ن ا�دا)/�، %9-/�ن را �ر�1 4ر!م ���ه O�4ره . �7�ھ1 �� . . %��د �1

%9-ش و ��د  ای �� . ��ظ� . . . ��/ظر ���ت . . ھ� و�د. /راب )�ن 4���ن �P4 )�رج �1 %و!2/�ن

�ر �راّق �رق �رش �7�ه �1  ���  » %��د. 

�ط�[ ا�ن ُ�� �و:��ت در ��)/�ر ��رو�1، ا�ری /1��B �� د��)واه ���ت. Yرور/1 ا�ت �ر)��/� از /

ب %رده ا�ت. �وه ای %� از Oز��ت و ��2و�7ری ا�د�� و آ#�ھ1 ی �و���ده از �وYو@1 %� ا�/)�

  ��/;� ����زد.  ��2�ھد و �ر زوا��ی �7�ه ����زا�د و دا��� �ور را #�/رده و �1

ھ� و  ���Oم ا�ت. دا�/�ن ���ظ �ط8 درو�1 ��)/�رش، �* دا�/�ن %��ل و ��» ا��راب �ورة«

در �ط8 درو�1 ی ر��ن، در /وازی،  ای %� در �ط8 ��رو�1 ی ��)/�ر ذ%ر د، #��� ھ�ی ُ�� �و:��ت

ھ�ی  �)�د. �و:��ت �4!�د#1، #�/رش و �را�O�م در اد-�م �� �2د�7ر ا�ت %� %ّل ر��ن را 2ل �1

ا�د، /�1  ای �/رک آب )ورده و�د و ھ�!ون /�� �4!�ِن در)/�ن /��وری %� از ر�� #��� درھم �1 ُ��

دھد و  )/�ر ر��ن، د���ی �ّرار ذھن را ��ن ��1�ز�د. �و���ده در �ط8 درو�1 ی �� وا�د را �1

دھد در �را�ر زور و ��ِر  آد�1 ا�2�ن �1 ای %� �� �)د؛ @ر�B @ر�B /)�9ت را وا:��ت �1

  �وع )ود%��17 دوام آورد و ھ�/1 ی )ود را 4�س دارد.  ھر



�ت، )ط  از ا�ن رو ھ�r �* از ُ�� �و:��ت ذ%ر ده را ��1 /وان )ط ا1PB ی ر��ن )وا�د. در���

اY� ،1PB�و�� 1�K#/� ا�ت %� در ��d ��d ھ�ی ر��ن �Yور دارد. �Y�و�1 ���ر�1 %� در 

#�رد. �Y�ون * در �را�ِر  ���د و ھ�� !�ز را �را �1 %�د، #�/رش �1 ��)/�ری ���ر�1 �ر%ت �1

از ��)/ن دھد و �� @�Oز  ��ن �1» آ���«و » ��ه«، »آ����7«، »آب«���ن. �Y�و�1 %� �� را در 

ده و ��7��� )و�ش �� e�� ،�/�2ا�/�م. �Y�و�1 %� در  ھراس �1 )ود، در �را�ر /Bو�ِر درھم 

%9ِغ «ی،  »�و�س  -ا�وب- /راب«ی،  »�ر ��� ��«ھ�، از ��  ھ� و �طPق ا�د�1 ��رد �� Oز�ّ�ت

   ��زد. ی �1 »�ردی �� %9غ«ی و  »%9غ در :Kس«ی،  »-راب ��روف ��

، ��طق ���وِل ر��ن �و��1 از ����د، د#ر#ون ده ا�ت. در ا�ن O� »ا��راب �ورة«ر %1ّP در ��)/� 

#و�1، /��;�ت و  �4و�د�د. #و�� ھم �1 4را%��د و ��ز �� و�د، از ھم �1 �ن و /و و او، درھم �1

4���ن  آ-�ز و �1 �)د. در ا�ن دّواِر �1 ا0ر ا���دی #�/رده و 7رف �Y/ 1�دھ�ی روا��ت ا�ت %� ��

@Pّت و �/Yّ�د، �ر)ورد  روا�ط1 �1 ھ�ی #و��#ون، ا�2���ت ����وه و �� �و:��ت ا�ت %� )وا��ده ��

  %�د.  �1

#و�د.  �1» �)ن«، »%9غ«)وا�� ھ�/�د. » آ���«ھ� در  »�و/�«��رد.  �1» ��ران«، »�;/�ب«در 

��«، »ا�ر آ���ن �1«در @�B «1�  �2/�، ���رغود. O�دو�1 �1ز�د و %9-1 4ر و ��ل   

 

  

 »  ا��راب �ورة«ز��ن در  -ب 

  

1P2 و�ژه دارد. در ا�ن ر��ن /��Pِل ز���1ِ ��%م �ر @�ل و �واس درھم » ا��راب �ورة«ز��ن در 

���ل ��  ھ��1 َدَورا�1 و �Bودی، )وا��ده را �� ر�)/� ا�ت. ز��ن �� در �ر%/1 )ط1 %� در O;ش/

ھ��1 %� �رای /2Kر ُ@�1�9، /��[ ز��ن و �2�ِن �)ص و  �و:��ت%��د.  ھ�ی #و��#ون �1 �و:��ت

����/�1  �7ر1 ��2و��، -�ر :��ل �;م و د�ت روا�ط @Pّت و ��Pو�1 و ��/�د �� %رده �� �/��رف، )و

ر�زد /� �� را �� /2Kری %� ذا/�ً ا�/K;��1 و  ھم �1 ھ��1 %� /وا�1 ی ��ده و:��[ را �ر ا�ت. �و:��ت

و در » ا��راب �ورة«ز���1، ا�ن #��)/17، در �ط8 ��رو�1ِ ��)/�ر  ��د. ا�ن ��1ر1Y ا�ت �2

�* از ُ�� دا�/�ن، ز���1 �)ص، ���ن #ذ/� و ��ل دارد. ا�� در �ط8 درو�1 ی ��)/�ر،  ���ن ھر

ود. #�/رش /B�و�ر در �2د�7ر، اد-�م �* ُ��د در ُ��د د�7ر،  ��ر د�7ر ���)ص و #��/� �1

َ�َرد و ��  �ردا، �را/ر �1 د�روز �� �� در وا:��ت �� ����2س، ز��ن را از #ذر ا�روز ��/دا)ل رؤ�� 

  دھد. ر���د و �K;و�1 ��آ�� و Oد�د از ز��ن و ھ�/1 را �4ش رو���ن :رار �1 ز���1ِ ��ض �1 �1

 



  

  »�ورة ا��راب«���
ت �ردازی در  -ج  

  

�1 ���ن د�ت ���ت. ھ�� !�ز از O��دار /� ھ� )�Bت �� )�Bت /وان �� ��1» ا��راب �ورة«در 

در �7��17 و  ����2ن و O�ن، از �K;وم /� �Bداق، از رؤ�� /� وا:��ت، در وOوھ1 ��2ن و �1

��زی ���ت. او  ��ز�د. ���ودی در ا�ن ر��ن، در 1ِ4 ��� #�ر�د و 2ل �1 !�د#��17، 2ل �1

ھ�ی �4;�ن ده، ����)/� ��  د و !;ره%ود /� �و:��ت �ردی و /�ر�)1 ی �ری را �طرح %� �1

ھ�ی  ھ����ن، �� ھ�� Oدال ھ� و :درت ��ن �2��د. او �� را �� ھ�� �Yف رخ �را�وش ده )ود��ن را ��

��ل  و 4َر» %9غِ «%�د.  /وا��م در �7�ه د�7ری، �����م، /Bو�ر �1 ��ن و �� ھ�� ا/��ھ�/1 %� �1 درو�1

�ر ��» «/رابِ «ھ��ن » -راب«ا�ت و » ای -راب ا�����«�2/�، ھ��ن �» /راب«ا�ت و » �ر 

ا�ت %� �رش » �و�س«ھ��ن » ا�وب«ا�ت و » ا�وب«ھ��ن » /راب«ا�ت. » �ر ��� ��«ھ��ن 

ای ا�ت %� در ��وط در دّره، �رش  »را��ده«�و�س، ھ��ن  _ ا�وب _ ز�1 2��/� ا�ت. /راب در :��

ھ��ن �ردی ا�ت %� » %9غ /�;�«ی در)/زار ا�ت.  »%9ِغ /�;�«ھ��ن » را��ده«2��د و  �1

� ��ز«�P% ده ا�ت و» )واب د�دها�ت و ھ�� » �ردی �� %9غ«، ھ��ن »را��ده«ھ��ن » �رد« 

�ت ق«آ�;� /�1 وا�د�د و ھ�17 ��ھ�ی ��ھرا�� و  ���ود ���ودی در ا�ن !ر)ش» ا�د. ھ�ی �* �

  دھد.  ��ن ��41ش ���1 �ده، وOوه !�د#��� و �4;�ن آد�1 را 

 

  

 »  ا��راب �ورة«ز��ن در  - د

  

�* از  ھر ، از ز���1 �وOز، #و�� و ���م �ر)وردار ا�ت. �وه ���ن، ���ت ��»ا��راب �ورة«ر��ن 

�@را�� ا�ت و #�ه ط�زی /eP  #�رد. #�ه �0ری 4ُر )ود �1 ُ�� دا�/�ن K/� 1P2�وت �� 1ّP�(/ و�ر وB/

ن طرح ا�ت و و ���ه. #�ه روا�/1 ��ده و B���1 ا�ت و #�ه ز���1 )�ری، ر��1 و )*. #�ه ز��

» �ورة ا��راب«#�ه ز��ن ا���ژ. #�ه ز���1P�0�/ 1 ا�ت و #�ه ز���B 1ر�8. در ھ�� اَ2�ل، ز��ِن 

%�ر ر�/� ��د �O �2Pزِء  ا����1 )�10 ���ت %� /�;� �رای ا�O�د ار/��ط و ا���ء �K;وم و ��ظوری ��

و:��[ و /B�و�ر، �� ا���دی @�وان �)1 از  ذا/1 و درو�1 ی ��/وای ر��ن ا�ت، Oز�1 ا�ت %� ��

ِف ھ�/1 ی آد�1  ھ�راه د�7ر اOزاء و @��Bر ا�ن ر��ن، �� ود و �� �/K�وت، ظ�ھر �1%

4ردازد. ���ود ���ودی، �� دّ:ت و ھو��ری، از ھ�� ا�2���/1 %� :درت /�0Cر و %�Kّ�ت ا����1 ی  �1

اظ;�را/1 %���� آ��ز، و��Yت آد�1 را  ز��ن را ��d ��رد، �ود �O/� ا�ت. ز���1 %� �� َ)رق @�دات و



����ش  /��Kر �وز��ک، �� و دور از ھر�وع /���ر ھ�، �� ھ� و ھراس از /���ل �� آن در �ر)ورد �� Oز�ّ�ت

�7��1ِ7 ��ِض ���1 و  ھ�ی �ر#و�� ر��ن، �� ود و در �)ش #ذارد. ز��ن در ا�ن ا0ر آ��� �1 �1

)ِص ز��ن، در ا�ن  /Bو�ر �1� �Oش !�در�د. و��و�17  ا0ر، ط�ز �داوم آن ا�ت. ط�زی %� از ��#

1� 1�ل، در O;�ِن �* ُ��دی،  %�د و �� ود و �� را از دا/ن ���ن ��روم �1 �� و O;�ن ��@

/���O ،1زِء �2ر و ا�د��، ��/وا و ��)/�ر  ��» ا��راب �ورة«�)د. ز��ن در  Bور/1 ���1 �1

  ر��ن ا�ت.

ا0رش  دھد و �� ، �Y�و�O 1;��1 و �ری را ارا=� �1»ا��راب رة�و«#ر!� ���ود ���ودی در 

���ت، ا�2�ر، ��ورھ�، �ذھب، ����ت و �P%  ً9%/1 /�م و /��م �1ّP(ُ ھ1 د:�ق او از�آ# �د، ا�(�

�رھ�< �ردم ا�ران از ��2و و ا�/K�ده از روح ز��ن ��ر�1 و طرز /2Kر ا�را�1 از �وی د�7ر، 

��دی ز�ده و ��/�ر از /�ر�e و �ر#ذت %ور و �رد���ن ��د. » �رابا� �ورة«��ب ده ا�ت /� 

   /����د.  ����1 %� �� را در )ود ��ز �1 آ��� /��م

�� 4��)1 :ط�1 رو�رو )واھ�م �ود؟ آ�� از آن ھ�� �4!�د#1 و /Yّ�د » �ورة ا��راب«ا�� آ�� در 

�� e��4 .1 ا�تK�� وابO ت؟��1 د�ت )واھ�م ����و ����1 در %�ر ���ت. ا�ن ا0ر ��  1P2 ��ده و �

ھ�ی %ف �ده روح )ود د�ت  @ر�B ھزار/وِی ا�د��، �� %�د /� دو��ره ����د��م و در را وادار �1

�Bم. @ر���م ��ظ� ��P@ 17 آد�1 را��1، !�د#K� و 4ر�ش و *�و�7ر و و�دت  ھ�ی �* ھ��1 %� �� 

  #و�د: ھ��ش �1 از �B���� �12 در آ�ر�2�ی d/�ن،  ��دارا%/�و�و 4�ز، �@ر و �/2Kر �  ورا�د.  )واه �1

ھ�7�م را�ز�1 در ��ره ��وق �ر، آن را  در وا:[، �ق /Y�د از ��و:1 ا�ت %� :��و�7زاران �� «

�ظر �ن، %P�� و�دت، %P�� )طر��%1 ا�ت، �ن !�د#��� ھ�/م، �� د���ل و�دت  . �� . . ا�د �را�وش %رده

/ن، /وھ�1 ��ش ���ت# . . .  «  

%�م %� ���ن O;�ن #�/رده،  �4و�دی ا�ره �1 #ردم و �� �1 آ-�ز ��ث )ود ��ز در 4���ن ��ر د�7ر ��

ا0ر ���� وOود » �;/�ب«ا�د��  و �ر ��ده و %و/�ه ا�� 4ُر» ا��راب �ورة«#ون و !�د ُ��دِی  #و��

�وOود ا�ت. در ھر دو ا0ر دارد. �4و�دی %� در /2Kر، �7�ه، �ردات، و اOزاء و @��Bر ھر دو ا0ر 

رود %� �رد���ش در /���/1 ھ�7��1، ا�د��دن را �را�وش  ھ�ی �راوان) از O;��1 �)ن �) 1�� K/�وت

)وا�1 %� �را��ن ر:م  ��ده د�1 /�;� وO;1 از وOوه !�د#��� ھ�/1 را ���ن �4دا/� و �� ا�د و �� %رده

�@ر و �و���ده �1 �2د. » واب را در !م َ/رِ )» «-م ا�ن )K/� !�د«ا�د. ا��  ر�/� ا�د �رو زده

���ودی راه در�دن و �رھم زدن ا�ن » ��ه و آ����7 و آ���«و » /راود �1«���� » �;/�ب«#ر!� 

�������د ا�� راه، )و��ن ا�ت و 4ُر )طر، و �@ر و �و���ده %� ا�ن راه )و��ن را ط1  )واب را �1

ی %�  »�/�ب«/�;� وOود ھ�راھ�ن، �ِن درو��ن،  ��» �ر 2��/�«و » آ��P 4�ی«ا�د،  %رده

  ا�د.  #و�د، /�;� ���ده �1» �)ن«ی %�  »%9غ«و » در)د �1«



����، در ��ط�1 از /�ر�e اد�1 ی %ور��ن » �;/�ب«���ودی ھ�!ون �ر » ا��راب �ورة«ر��ن 

ھ�ی �2ری و  در ز����/���1 /واِن �47��1  ظ;ور %رده ا�ت %� ا�د�� و ھ�ِر �وOود و ��/�ر، ��

%و�د  �و�7ر �1 ھ�ی �* ود %� �ظ�م در ��ط�1 ��زل �1» ا��راب �ورة«اO/��@1 را �دا/� ا�ت. 

�� ،1�� )ود /داوم �)�د.  :درت /� �� ���ود %ردن �رد�ت، �7��17 و د#را�د�Pی �ط�ا��راب �ورة«ھ «

/���ر در ھ�� !�ز، �7�ھO �% 1ذب  و �� %�د دوام ھ�ری آ-�ز �1 ظ�ھر �� ھ�ی �� �� ط���ن @��P �ّ�ت

ود و �وه و �رم و ز���1 %� در �4و�دی  ای %� )��/7�ه ھ�ر �1 ا�د�د، ا�د�� %�د، ذھ�1 %� �1 �1

  %ود ھ�ی ز�د#1 �� �1 د#ر#و�1ِ �ظ�م ا@/��دات و �وه ��4ذ�ر �� ��/وای ا0ر ا�ت، �� Oدا�1

ای از آ:�ی �ر�دون /�2���1 در  ر�� �رر�1 %/�ب، ����ا��راب در � !�دی 4س از ا�/�ر ��د �ورة *

ر د %� ا��ن /و8�Y داده �ود�د %� ا�ن )طوط، �� ١٣٧٣، ز��/�ن ١٧�رر�1 %/�ب ��ره /�� ،

اش  )�طر ��ھت )ط Oری. �� �* )ط :د��1 [ا�9�1] ا�ت �و�وم ��«زار %�  طر�1 از در)ت

ای از آ:�ی 4رو�ز ����1  ، ��ز ������١٣٧۴ن ��ه ، �رورد١١١در �ر�� 4ر، ��ره » �� در)ت.

ر د، %� ا��ن ��ز ھ��ن )طوط در)/1 را �� �روف ا�Oد، /�ط�[ %رده �ود�د و ھردوی ا��ن /��

ا���ره را �و���ده در  د�ت داده �ود�د. #ر!� /رO�� �ورة ا���ره را �� ����د، �ورة از آن )طوِط در)ت

ا��راب ا�ت، ا�� ذ%ر ا�ن �طPب %� ا�ن  د %�Pد ا1PB در درک �ورةآ-�ز ر��ن آورده ا�ت و ا�ن )و

دھد. )طوط1 %�  ا��راب را ��ن �1 )طوط، )وا�د�1 ا�ت، ��ر د�7ر !�د ُ��دی �ودن ر��ن �ورة

%ل ا0ر دارای  ز�د و در زار) را طرح و ��ش �1 در)ت، �* ُ��د ر��ن (در)ت �ن �� @Pت ��ھت ��

Bورت )ط1 ���/��رف  �Y�ون ا1PB ر��ن، * در �را�ر ���ن را �������ت و در ُ��د د�7ر، 

%�د. /ذ%�ر ا�ن آ:���ن، ��@ث د /� �12 از �2�/1 را %� در ر��ن )وا�ده �ودم ا�� آن را  ���ن �1

  »ھ� را �)وا�د. %9غ در 14 %�1 %� �/وا�د در)ت«���/م، �را�م رون #ردد. در ر��ن  ��1 در

  

  

:]����  

�ر«/� » ���«، از »ق«/� » :�ف« از -١ �، ز��/�ن  ١ ��ل �;م، ��ره ���� �PB�)���(،  ا�ران ،  �ورا ��وری ، »

  آ�ر�2� ، ١٣۶۶

�ری، ��ره  -٢ P# >�ر�� آد��� �� ھو� ����B�۵ه ۵١و ٠�ری در ا�ن  ١٣۶٩، �;ر ��P# >�، /;ران. ھو

�� ����B� ره�» �12 دو دا�/�ن«���ودی و » ا��راب �ورة«ا�ت و  ای %رده آ0�ر �و���د#�ن )�رج از ا�ران ا

  )وا�ده ا�ت.» دھ1 راھ1 ��«د�7رش را 

      ۵۵۵، /;ران ص �١٣۶۴ر ��ر،  %وش ��روس ط�ھ��ز، د�/ر اول، �� �O�و@� آ0�ر ����،  -٣ 

  ا�ت:  �را ��ری داده» �وره ا��راب«ھ�ی ز�ر، در ��)ت ��/ر ر��ن  �ط���� %/�ب

   4١٣۶٨ور، �ر #K/�ر، /;ران،  �9ن %و�درا، /رO�� د%/ر 4رو�ز ھ���ونھ�ر ر��ن، � -



   �١٣۶۴��دار��ن، ا�/�رات @P�1 �رھ�17، /;ران،  ھ�ی ر�زی در ادب ��ر�1، /�1 4ور ر�ز و دا�/�ن  -

   ١٣۶٢ز��ن از ��د ر�/�، ار�* �روم، /رO�� د%/ر ا�راھ�م ا���ت، ا�/�رات �روار�د، /;ران،  -

   ١٣۶۶/;ران،  ا�طوره، ار��ت %���رر، /رO�� ���ن 1090، ز��ن و  -

  

» ��را«ھ�ی %�Kرا�س  ، در !�ر!وب �)�را�١٣٧٢1����� ��Yر �/ن %��ل ده #K/�ری ا�ت %� در �رورد�ن ��ه 

  ای ا�راد #رد�د.  ال ھ�ی ا�را�1) و در �)ش اد���ت ���Bر ��ر�1، در دا�7�ه �و�1 (�ر%ز 4ژوھش

  

����PB� پ اول�ت)  !���ھ�ر و اد ���ب (و�ژه ��رر�1 %/�ره  ��  آ�ر�2�   ، ١٣٧٢�;�ر  ، ١٣

   ١٩٩٩!�پ دوم در %/�ب "ھ�ر و آ#�ھO� ،"1�و@� ��د و ���dت ھ�ری، ا�/�رات %P�� %/�ب، �س آ�POس، 

  ا�ن %/�ب /� %�ون �� ��ر /Oد�د !�پ ده ا�ت.

  

داوران ������ اد�1 �ر ��ران در �و=د، ��د �ر#ز�ده  از طرف ھ�Cت �١٩٩٤�د "�ور *، ���:ت ���ن" در ��ل 

د �/(�� 
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