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 ی  ق  در اان
م اان

دا  در از  ط ا اّ     ااد  و اه و  اص "دی" رت د.

ٓا ی اح  د  رٔ را ت روا  ر و  د مّ ،ر ل در  ا 
ًد س و در  نز  ،  در  از   د    درس را ا ر ّا . ارا ا

 ٓدن ا ح ت، درآر  .  م ا د را از ن  دارد  "ّدی" ند و ارادۀ  

،د  ه اّول در ، زی دّ ،ٓا آدو  زد ن ، ت "ی الا"  نا

 ری ّر ده د ،د:

 آ دً ا د  ری از اص  او ود دا، و ا  آن ری از اص  ف د و  دآزار؛
 دن ّدی ا ، و ی ار و   ید   از .د ّدی    اً و ٓا  ا

ا ک از ع  ی و  د.

  ه   ای دا  د را از رت ،ادیا  یم   ،انا ری ا

را و ه و رف  ا. از  و  "دن ای" در د ر ج   ّخ "  زی

اد ارت ،آدر روا  یرو ّ  "ی"   ،ن ای ّ  ن "

  ا    ه ا  .اره   زی، ا، و دوری ا .ای  دن ده ای

د   ا  ح ،ن رد   اا از ر ا   ،   ا ٓ، و  ّده

د.   ،ج اوم ت و ت، ری ا وز  ، و  ران را  ّ دت، ّ ان،

. دا  را    د   ن اوم ای وزیا  .ء داده اار ارادۀ ا 

ی  رت از اای اامی  در ن و انی اان ا؛ های ک  دآور ت  ون

و در ی ارو ا  د از آن اء ُر و و در د و وادار دن دم  ا از  د. اد ن

آو از   ،ّوان "دی" ا ور را اء   ت ا را ارز ، ا ا ا  ، و

.ا  اتدن دارای ا درو  ا .ر اا   در  ا ، و   ض، وّ وز و  ا

" و  " ری اان ا آورده از ار ا ز ا، از ی  ّ  ،ر،  ر  ،اده

. طار   ید   ّ  زد وب ش را  دی  د ر داده ی 

 ا در اان   ، ا و ر د، ن ذا   ً، ا از ّ  ه،  . ه

اران اب ا ،ن ّ ،ۀ  ،زن زان، ری  ً ، از   وا ارب

و  ،د اورِو ا  در آن  و اام دل ا و  ّب د.  اّ ، ل دمری اان

را ان در  " ّم" ف ّل داد،   و آن  وه از ان  دی    و د

   ر در   ار آن ا و وا  . ارا ،و     ٔت و در  ،را

در ور  آن دها    از  اا در  ّ دم ؛ د ّدی  ار ه   را

 د  وی اا    ا، و ان دن   دارد. در وا ،ش ای ق  در اان رت از

.ا  ی   م زی ّدی ،ه  ا  ز ای ّ

  ی ّ  ،  ق    ش  ز ، ر ر ار ان از ادم ا  

ا ّ . ٓر ا در  ل در  ا  ،د آورو  را ،  ک و یو ارزش 

ان  ّ  ر و درد دم اان ا  ، ا     و ت زن   د،

 ار داده، و د عّا را  ق ع ای ٔ  .   ار از ی  د اا  



 :اندر ا  ق ارش
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 .د رج ّ  نز ر راز د ّ   ق ع  اه دارد  را  ع ا ا  وزری اا

ا ، ا     ههای     دن  ّ و ّ ّد ّ  اان در  زی

 ا  ان رادم ا  ریر و  یا ر ن   ری از ای ّدی" در" دم  روزا

.ا  ا زی  ،هر  ارو د ا

 رت د ،ز   روی آوردن  م ی از رت ود دارد؛    ا ا  ٓ و  ذات

.ا ا و  یا ّ  ا


