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اهداف کّلى کتاب ادبّىات فارسى )1( 
1. آشناىى با آثار بزرگان ادبى، دىنى، عرفانى و علمى گذشته و معاصر اىران و جهان

2. آشناىى با مفاهىم، نکات و ظراىف ادبى و تواناىى به کارگىرى درست آنها
ادبّىات فارسى )فصول  با جلوه هاى گوناگون ساختارى و محتواىى  3. آشناىى 

نه گانه( 
4. تواناىى درک و بىان افکار، ارزش ها، مفاهىم و پىام هاى متون ادبى گذشته و حال

5. تواناىى تشخىص و به کارگىرى نکات بالغى در متون ادبى
6. تواناىى تطبىق و مقاىسٔه آثار ادبى اىران و جهان 

7. تلطىف عواطف و التذاذ ادبى از راه مطالعٔه متون ادبى
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رى ام�ى �ق اد �آ ا�ثر اس�ق

ا�ت ا�ج م�ن
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ردس اّول 

»1 �قر اس�ق ود، ا�ب ا�ن �ن�ث �ن دا �آ ام �ن ا �ن »هر کاری �که �ب

اسالم )ص(  ر�گ  رن
�ب ام�بر  �ى �پ س�نن  ا�ىن  ا�ن  گ�ىری  هره � �ب ا  �ب ان  �ب �ن ارسی  �پ و�ىس�ندگان  �ن و  اعران  سث

گی و  �ند� �نسث �ب گی،  ر� رن
�ب و  د  �کرده ا�ن ا�ن  �ن �آ هان  �ب روردگار  �پ ام  �ن ا  �ب را  ود  �ن ه های  �ق وسث �ن و  ا�ن سروده ها  د�ىر�ب ا�ن 

ِ هر  ا�ن �ن ه�قر�ىن سر�آ ده �ب س�ند�ى �ىؤه �پ ا�ىٔه ا�ىن سث د. �بر �پ ان او �نهاده ا�ن س�ق ر �آ
ا�ن �ب �ى گِی٭ او را س�قوده و سر �ن �ند� ا�ى �ن�ث �ب

ود،  وده �نمی  �ث کم�ق و معر�ن�ق �گ�ث ی ا�ن �� �ب گ�ن �پ � ان و �نرد و رِد ه�ى ِد �ب داو�ن ا�ى�ث �ن ه، �نصلی اس�ق رد س�ق �ق وسث �ن

د.  اسث ن �ب د �آ دگار هس�قی کل�ى نر�ى � گی �آ ل گا�ن ه وص�ن �ى �ک �ن م�گر �آ

ادٔه او  نرس�ق ر�ىن � ٭ �بر�ق �ب�ق �ق ٭ و م�ن ، �نصلی رد �نع�ق ا�ک دان �پ رن
ا�ى�ث �ى ا�ب �پ� ا�ن س�ق ک�ق رد هر �

د ــ  دم ا�ن دان �آ �ن نر�ن نمای � رو و راه� �ى�ث ل�ق �الم و �پ ر�ىن �ن ده �ق �ى دا�ن�ث ــ �که �بر�گرن ا�ن �نگاه �بر او و �ن مده و �آ �آ

. ده اس�ق اده سث نرس�ق سالم و ردود �

 ) نی )681 ــ 623 هـ .�ق و�ى� ن عطاملک �ب نی اس�ق �که رد �آ و�ى� ای �ب �گ�ث ها�ن �ن �ب ار�ى ی ا�ن �ق �ن�ث �ب
د،  �ى وا�ن ه می �ن �پ �ن �آ

رح  نی سث و�ى� ای �ب �گ�ث ها�ن �ن �ب ار�ى . �ق ه اس�ق ردا�ن�ق روردگار �الم و ر�ول ا�کرم )ص( �پ ا�ى�ث �پ �ىوا �به س�ق ا �ن�ثری سث �ب

 . م�ىن ماس�ق ول �به سر�ن ری و حم�ٔه م�ن م ه�ب �نی �قرن ه�ن�ق ار�ى ع �ق ا�ى و�ق

�ى�نم�بر دا و �پ ا�ى�ث �ن س�ق

کی او  ا� نی و �پ � ِو روسث ر�ق ان، �به �پ ه ا�ن�قران ر�ن�ث �ک �ن . �آ نر�ىن راس�ق � هان �آ د �ب رن
نر�ىن٭ ا�ى � اس و �آ س�پ

اوار.  دِن اوس�ق سرن �ى رس�ق ى�ن�نده ای �که �پ نر� � �نده. �آ ا�ى نرمان او �پ واس�ق و � ر�ن �گردان �به �ن د و �پ �نده ا�ن ا�ب �ق
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ا�ن  �پ�  ک�ن�نده  �ىس�ق � �ن س�قی، 
�ى �ن ا�ن  ک�ن�نده  و�ث �گوار٭. هس�ق � �ن �ىس�ق  �ن او  ا�ن  رن  �ب واس�قن  �ن �که  ده�نده ای٭ 

اهی او  ادسث ان ا�ن سرَوری. �پ ک�ن�ندٔه �گردن �ک�ث ل ای ا�ن واری؛ رد �پ �ندگان ا�ن �ن �ندٔه �ب م�ند �گردا�ن
هس�قی. ارحب

ه ا�ن  �ک �ن وی و �ب�. هر �آ ری ا�ن ردگاه او �ب ل�ندی و �بر�ق ده٭؛ �ب ور�ن ی او راس�ق رد�ن دا�ى �ب�نده؛ �ن �ى راس�ق �ن

 . دوس�ق اِم هس�قی دارد، �ب ه �ن د2. هس�قِی هر �پ دو رس�ى ار �ب ا�پ د او �ن �ن َ د، �گرن �ى رن
ه او را �گُ نی �ن ادا� روی �ن

ی3 و�ی �ت ی  س�ت �پ و  دی  ل�ن �ج را  هان  ی؛�ج و�ی ی �ت ه هس�ت ه ای  ، هر �پ دا�نم �پ �ن
   

�ندی،  �پ دٔه هر  �ن مو�ن �ندی، �آ �ب اِی هر  �ىن، �گره �گ�ث �ى�ث �پ م�بران  �ى �پ رِو  �ى�ث �پ �پ��ىن،  ا�ن م�بر �ب �ى �پ و ردود �بر 

�گو�ث  و  س�قوده  او  ام  �ن نی  ا� �ب �ن همه  �به  �نده،  �آ     گاها�ن د  �ب و  �ىک  �ن �به  را  ان  �ى ها�ن �ب �نده،  نما�ى � راه  را  گمراهان  �

�ب و  اد و �آ ا �ب اد؛ �ق دٔه او �ب س�ند�ى ان �پ و�ى�ث ده و �ن �ى اران �گرن �ىن ردود �بر �ى �ن هم�پ
�نوده و  وا�ن او سث ان٭ �آ �ىوسث �ند�ن �پ

ار. ا�ن�ارهم�بس�قر �ن 4 و گل �بر سث
�ن�ث �بر کار اس�ق نر�ى � ا�ک رد �آ �ق�ث و �ن �آ
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ا  ا�ى�ث ا�ن م�ث�نوی موال�ن �ى �ى�ق �ن �ند �ب د �پ �ى وا�ن ه می �ن �پ �ن �آ

ا  �ب ا�ن  �ى و     �ن را�ن  اعر رد  سث  . اس�ق  ) .�ق هـ   604 ــ   672(

�به  را  او  د�ک  ا�ن �لم  �که  واهد  می �ن او  ا�ن  و�ى�ث  �ن دای  �ن

 » �ق »اد�ب ن�ى و� ک�ند و �به او �ق ود�ث م�قّصل � اهای �لم �ن رد�ى

د. ی اد�ب ا�ن �ط�ن و رحم�ق الهی م�روم می ما�ن د �که �ب �ن�ث �ب
�ب

َْود روا �ج س �ن
�پ �ک اد ه�ی و �ی �جا �ت

�ت روا و �ا�ج ل �ت �ن دا!   ای �ن روا ای �ن َْود  �ج �ن س 
�پ �ک ه�ی اد  �ی و  �ت �جا 

 5 �یسش �پ �ن  دی  �ی �نسش �ج ه  �ک دا�نسش  طرٔه  �نو�یسش�ت رد�یااهی  جه  � ردان 
گ

� تّ�ل  م�

ن م ان  �ج در  ا�ن اس�ت  علم  طرٔه  ن6�ت �ت  
ک

ا� �ن و�ن  هوا  ا�ن  واراه�نسش 

دا نه اس�ت ای �ن اران دام   و دا� ی �نواصد هرن �ج ی  حر�یص ان  مرعن و  �پ ما 

دم �ت هر  د  �جا�ش دام  اران  هرن ر 
گ

م � �ن �پ  ه�ی د  ا�ش �ج �ن ی،  ما�ی �جا   و  �ت ون  �پ

٭ ٭ ٭



6

اد�ج �ت  �ی و�ن �ت و�ی�یم  �ج دا  �ن د ا�ن لط�ن ر�جا�ن  ی اد�ج ، محروم �ش �ج

د �ج �ت  داسش را  �نود  نه  � �نها   �ت ی اد�ج  د�ج �ن ا�ت  �ن �آ همه  رد  �تسش  �آ ه  �جل�ک

توضىحات 
1. اشاره دارد به حدىث نبوى: »کُـلُّ َأمٍر ذى باٍل لم ىُـبْدْأ فىه بسم اللّه  فَُهَو َابَتر«. 

2. از آن گزىنش نابجا زىان مى بىند. 
3. بلندى و پستى جهان )آسمان و زمىن، عّزت و ذلّت( از توست. 

4. به کار مى رود؛ در جرىان است.
5. قطرٔه دانشى که از خزانٔه خودت به ما بخشىدى. 

6.آن دانش اندک مرا از هوا و هوس و خواهش هاى جسمانى رهاىى بخش.

خودآزماىى
1. در اىن درس  بىن کدام کلمات آراىٔه سجع دىده مى شود؟  

2. مضمون آىٔه شرىفٔه تُِعزُّ َمْن تََشاُء َو تُِذلُّ َمْن تََشاُء )آىٔه 26 / آل عمران( در کدام بند درس آمده است؟ 
3. منظور نوىسنده از جمالت پاىانى متن »ستاىش خدا و پىغمبر« چىست؟ 

4. مّتصل گردان به درىاهاى خوىش، ىعنى چه؟
5. چرا بى ادب از لطف پروردگار محروم مى شود؟
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؟ �ىس�ق ا�ق �پ �ىّ اد�ب

ا�ىن  د. هد�ن  ده ا�ى وا�ن �ن ارسی را  �ن ا �ب های ردسی  ک�ق � ا�ن  ماری  �ث ک�نون  ا� �ق ان  مو�ن ما دا�ن�ث �آ �ث

ا�ق �بوده اس�ق اّما رد ا�ىن  �ىّ ارسی وم�ن�قصری اد�ب ان �ن �ب �ث �ن مو�ن �قر �آ �ىسث ه، �ب �ق سث ا�ب  ها رد سال های �گدن ک�ق �

�ق  ی د�ق�ى �ىن مر�ن ع�ى �ند �ق ود؛ هر �پ ه می �ث ردا�ن�ق ارسی �پ ا�ق �ن �ىّ �ث اد�ب مو�ن �نده، �به �آ �ى ا�ب های �آ ک�ق ا�ب و � ک�ق �

. �ىس�ق �ندان ساده �ن ارسی �پ ا�ق �ن �ىّ ان و اد�ب �ب ان �ن م�ى

اّما  �قر�ک اس�ق  مسث ه ردهمگان   ا�گر�پ  ... و  �ىن  �ک و  مهر  ادی،  سث و  �نم  ون  �پ نی  ا�ن�ا� عواط�ن 

ا  �ب �که  اس�ق  ه�نرم�ند  س�ندٔه  و�ى �ن و  اعر  سث ا�ىن  د.  �ى �بر�نمی �آ همه  عهدٔه  ا�ن  ا  �ب �ى �ن و  مٔو�ثّر  �به �گو�نه ای  ها  �ن �آ ان  �ى �ب

ار  ٔا�ث�ىر�گدن �ن�ث و �ق �ب
�ق  ی لدنّ ا��ب �نها را رد �ق ، �آ و�ى�ث اال�ق �ن نی و عواط�ن و �ن�ى ه� دن �به ع�ناصِر �ن �ى �نسث ان   �ب �ب

د. ان می سا�ن �ب ود همدل و همرن ا �ن �نده �قرار می دهد و او را �ب وا�ن ار �ن رد ا�ن�ق�ى

ا  ىس�نده �ب و� اعر و �ن �ند �که سث ، مصال� و مواّدی ه��ق کی ا�ن �گو�نه های ه�نر اس�ق و ک�ما�ق ل ا�ق �ى �ىّ اد�ب

ورد. د می �آ د�ى ی و ه�نری �پ گ�ىرد و ا�ثری اد�ب �نها را �به کار می � و�ى�ث �آ اّل�ق �ن �ن�ى گ�ىری ا�ن عواط�ن و �ق هره � �ب

ر�ىن  ا��ب م�ناس�ب �ق و�ى�ث را رد �ق ه ها و عواط�ن �ن د�ى�ث د ا�ن اعر می �کوسث س�نده و سث و�ى ی، �ن ار اد�ب �ث رد �آ

�ند �که مردم رد طول  ی ه��ق ه ها�ى �ق وسث ه ها و �ن ار همان �گ�ن�ق �ث ن �آ
ک�ند. ا�ى ان � �ى ارا�ق �ب ر�ىن حبمال�ق و ع�ب ا�ق �ب �ى و �ن

د.  ر�ن
�ق می �ب ان لدنّ د�ن�ث �ن�ى دن و سث وا�ن �ند و ا�ن �ن �گهداری می دا�ن ٔه �ن س�ق ا�ى �نها را سث �ن �آ ار�ى �ق

ی،  ه�ق �ى �ن �ب ار�ى د، �ق و��ى اه�نامه، اسرار ا��قّ �ند سث اری ما�ن ی �بس�ى ار اد�ب �ث لوه گاه �آ ان ما �ب نره�نگ رد�ن�ث �

و  ر�ىن  نی �ق � عن مار  �ث رد  �که  اس�ق   ... و  �ن  �ا�ن ا�ق  ��ىّ عنرن سعدی،  ان  گ�س�ق و  ان  �بوس�ق مو�وی،  م�ث�نوی 

د.  هان �قرار دار�ن ی �ب ار اد�ب �ث ن �آ
ر�ى �ىوا�ق سث

دن و  وا�ن و�ب �ن ا �ن �ب م؛  دا�ن�ى ها را�ب �گرا�ن�ب در ا�ىن سرما�ىه های  ، �ق و�ى�ث اکان �ن �ى �ن �ند  ما�ن د  ا�ى �ب �ن�ىرن  ما 

ون  نرن ا� ال�ث رو�ن ا �ق م و �ب �ى لکوسث ان و دل �ب ا �ب ها �ب �ن �گهداری �آ م�ند، رد �ن �ث ار ار�ن �ث دن ا�ىن �آ نهم�ى ردس�ق �
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م. ا�ى�ى �ى�نرن ها �ب �ن م�ق �آ �نا و ع�ن و�ى�ث �بر عن �ن

�ث ــ �که ما�ىٔه  اار�ن ٔه �ب او�ىد و سرما�ى ود ا�ىن م�ىرا�ث �ب ا و�ب م �که �ب �ى اسث ه �ب �ق اور داسث �ى�ق�ق را �ب ا�ىن ح�ق

ای اد�ب  ا�ن رد�ى ی  رُدها�ى دن  ا�ن نما�ى � ا  �ب م  وا�ن�ى می �ق ــ  هان اس�ق  �ب ملل  و  وام  ا�ق ان  ما ردم�ى سر�بل�ندی 

م. �ى هره م�ند سا�ن ارسی �ب نره�نگ و اد�ب �ن �ىگا�نگان را �ن�ىرن ا�ن � ، �ب و�ى�ث �ن

٭ ٭ ٭

وه
در �ک د ا�ن �پ �ی �پ ه   �ک ان  رو�ش �گ رعد حن �جا�ن و  �پ

ما نهٔ  ا� �ت عا�ش �گ  ا�ن گل�ج �ن  راس�ت  �پ هان  �ج

ی اس�ت س �نَ ن �نَ �ی �ت�ش �ی�ن �آ ی ا�ن �ن رم �ن
گ

�نوای �

ما نهٔ  را� �ت ِی  رم
گ

� ود  �ج �نه  س�ی سو�ن  �ن 

ری ی معّ�ی ره



فصل اّول: انواع ادبى )1(
اهداف کّلى فصل: 

1. آشناىى با شىوه هاى علمى طبقه بندى آثار ادبى 
2. آشناىى با نمونه هاىى از ادبّىات حماسى، نماىشى و انواع آن 

3. آشناىى با برخى از شاعران بزرگ از نظرگاه انواع ادبى 
4. تواناىى انجام فّعالّىت هاى ىادگىرى 
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ی واع اد�ب مدی �بر ا�ن رد�آ

�نا�ن�ق  دن سث ر سث سان �ق واع، �برای �آ م �به ا�ن س�ى �ق �ق
ب�ندی و ه � ه های دا�ن�ث و ه�نر، دس�ق ا�ن رد همٔه سث

رور�ق دارد. ی �ن�ىرن  ا�ىن   کار صن ار اد�ب �ث �ث �آ
�ب س�ن

�نا�ن�ق و . �برای سث م اس�ق ر ال�ن گ�ىری سر�ىع �ق نرا� و �

د  �ندی می �کرد�ن م   �ب س�ى �ق �ق
اهری  کل �ن ی را �به طور عمده، �بر اساس صور�ق و سث ار اد�ب �ث گان ما �آ �ق سث �گدن

�ى�قی، 
اعی، دو�ب �ند ر�ب ما�ن ا��ب ها  �گر �ق ل، د�ى ده و عنرن ص�ى عری �ق ا��ب سث رن دو �ق م، �ب �ن�ى �ى ه �که می �ب و همان �گو�ن

ا�ىٔه  ارسی �ن�ىرن �بر �پ ار �ن�ثر �ن �ث ارِی �آ ام �گدن �ندی و �ن ه �ب د. دس�ق ده ا�ن اری سث ام �گدن کل �ن م�ث�نوی و ... �بر اساس سث

ّع و ... . مس�ب
�ند �ن�ثر ساده،  ؛ ما�ن �نها �بوده اس�ق �ىؤه �نگار�ث �آ سث

ی و  نما�ى�ث ی، � ا�ى ِ�ن وِع حماسی، عن هار �ن ه و م��قوا �به �پ ى�ث د� ی �بر اساس ا�ن ار اد�ب �ث هان، �آ ا�ق �ب �ىّ رد اد�ب

 . ده اس�ق �ندی سث م �ب س�ى �ق �ق
می،  عل�ى �ق
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ردس دوم

ا�ق حماسی �ىّ اد�ب

�ىک  ّلی  ن�ى � �ق �ن  ار�ى �ق ا�ن  نی  ا� ی و رد اصطالح روا�ى�قی اس�ق داس�ق اد�ب واع  ا�ن ا�ن  کی  ل �ى حماسه 

ّلی  ن�ى � گی  اصلی حماسه،�ق د. و�ىرث  � م�ىرن ار�ق ا�عاده رد می �آ نی ها و اعمال و �واد�ث �ن ا �قهرما� مّل�ق �که �ب

نی و  سما�
ر �ن�ىروی �ب �ن ر �که ا�ن �ن نی و �بر�ق رما� ود ا�ن�ان های �آ . و�ب ن اس�ق نی �آ ا� کل داس�ق �بودن و سث

د. �ى مار می �آ گی های حماسه �به �ث �گر و�ىرث  � �ند، ا�ن د�ى ا�ن ه��ق ده و مم�ق �ى مع�نوی �بر�گرن

هم�ىن  و  ود  می �ث ده  د�ى نراوان  � �اد�ق  ال�ن  �ن و  �ىعی  �ىرط�ب عن داد های  رو�ى حماسه  رد 

ال�قی و  ی، ا�ن ه�ب �نه های مدن م�ى ر�گ مّل�قی را رد �ن رن
وهای �ب ر�ن رمان ها و �آ د �آ وا�ن داد هاس�ق �که می �ق رو�ى

 ، �ن�ث نر�ى � �ند �آ نی ما�ن ارٔه م�أ�ل اصلی ا�ن�ا� ن مل�ق را رد�ب د کّلی �آ ا�ى ان دهد و ع�ق �قماعی �ن�ث ام ا�ب طن �ن

ک�ند. ان � �ى ن �ب رن �آ گی، مر�گ و�ب د� �ن �ن

 ) هـ.�ق ــ329  نردوسی)416  � اسم  ا�بوا��ق �که  اس�ق  حماسه  ا�الی  ٔه  نمو�ن � نردوسی  � اه�نامٔه  سث

�ن�ث اساط�ىری، حماسی  �ب
وان  �به سه  اه�نامه را می �ق ا�ن �کرد. سث �ن ن را �آ م �آ �ن �دود سال 370 هـ.�ق �ن

اه�نامه  سث حماسی  ان های  داس�ق ر�ىن  ه �ق س�ق
�بر�ب ا�ن  سهرا�ب  و  م  رس�ق امٔه  �نم �ن �کرد.  م  س�ى �ق �ق

�نی  ار�ى �ق و 

م. وا�ن�ى ا می �ن �ب �ن ن را رد ا�ى الصه ای ا�ن �آ اس�ق �که �ن

م و سهرا�ب )1( م رس�ق ر�ن

و �ن م سهرا�ج و رس�تم �ش ون ر�ن �ن و�ک �ن �ش هم  ن  ا�ی ی  دس�ت �ی �ن �ش راه 
گ

د�

کار ر�ن�ث را  وران روی �نهاد. �پ� ا�ن سث د�ىک مر�ن �ق �ىر٭  گاهی �نرن �ن�ب �ن
کار �به  م �برای سث ی رس�ق رو�ن

وران  ود �به �ق ا �ن ن�ق�ند و �ب ا� نی ر�ن�ث  را �ى ورا� �ند �وار �ق . رد ا�ىن ه�نگام، �پ وا�ب ر�ن�ق ود �به �ن رها �کرد و �ن

هر  �به سث ن  وی �آ س�ق و �ب د و رد �ب عنم�گ�ىن سث ؛  ا�ن�ق �ى �ن اس�ق و ر�ن�ث را  �بر�ن وا�ب  م ا�ن �ن د. رس�ق �برد�ن
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�ىر�ن�ق و �پ�  دن ادی �پ ا سث م �ب د. رس�ق وا�ن نی �ن م را �به مهما� د؛ او رس�ق م�نگان رس�ى
اه � . �ن�بر �به سث م�نگان ر�ن�ق

�

مد  �نه �آ هم�ى د �ق هر، �نرن ر�ک سث م �به ه�نگام �ق . رس�ق نی �گر�ن�ق � م�نگان، وی را �به �ن
اه � �نه، د�ن�قر سث هم�ى ا �ق ی �ب ا�ى �ن سث ا�ن �آ

، �ق و داسث ا�ن و مُهره ای را �که �بر �ب

دار ن را  �ج ه ا�ی �تسش �ک �ن دو داد و �گ گار�ج رو�ن را  و  �ت رد  �آ ر  �ت د�ن ر 
گ

ا�

دو�ن �ج ر،  �ج او  سوی  �ی
�گ جه  � و  ر  �ی

�گ 1�ج رو�ن ی �ن �ت �ی �گ ال  ر و �ن �ت �ی�ک ا�ن �ن جه  �

�پسر ر٭  �ت ا�ن �ن  د  �ی �آ ه  �ک دون٭  ا�ی درور  �پ ان  �ن�ش و  �جا�ن جه  � د�ش  �ن �ج �ج

 ٭ ٭ ٭

اه �ت �ش ر د�ن �ت �ج سش دن نُه ماه �ج�گ و � ماه�پ ده  �ن ا�ج �ت و  �پ د  م �آ ور�ش  �پ ی 
ک

� �ی

رد
ک

ادا�ج � د و  �پهره �ش دان �ش و �ن�ن رد�پ
ک

� سهرا�ج  �نه  هم�ی �ت ام   ،  �ن ورا 

ود و �ی�ک �ال �ج د، هم�پ و   �ی�ک   ماه �ش ود�پ �ج ال  �ن رس�تم  ِر  �ج ون  �پ ر�ش  �ج

ود  �ج س �ن
ن �ک �ی م ان     �ن د �ن و   ده �ال �ش مود�پ �ن �آ رد  �ج �ن وی  �جا  ٭  �یارس�ت ه  �ک

 : د. مارد �به او �گ�ن�ق رس�ى �نه �پ هم�ى در را ا�ن مارد�ث �ق ان �پ ام و �ن�ث ، �ن ی سهرا�ب رو�ن

ی م رس�ت ن  �ت ل �ی �پ ِو٭  �گَ وِر  �پ و  ی٭�ت رم �ی �ن ا�ن  و  ی٭  �ام اِن٭  دس�ت �ن 
د ر�ی �ن �آ هان  �ج ا  �ت ن  ر�ی �ن �آ هان  د �ج د�ی �پ د  ام �ی �ن رس�تم   و  �پ سواری 

ا�ىران می روم؛  �به  اهی  ا س�پ �ب ک�نون من  ا�  : �گ�ن�ق د،  �ن�ى سث مارد  ا�ن  ن�نان را  ا�ىن س� �که   سهرا�ب 

ا�ب  نراس�ى م و ا� �ى وران می �آ �نگاه �به  �ق ا�نم. �آ اهی می �ن�ث ادسث در را �به �پ ن�ق �برمی دارم و �پ � کاووس را ا�ن �ق
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م. �ىر می �ک�ث اهی �به �ن ن�ق سث � را ا�ن �ق

�پسر ن  م و  د  �جا�ش در  �پ رس�تم  و  ور٭ �پ ا�ج �ت ی  س
�ک ی  �ت �ی �گ جه  � د  ا�ی �ج �ن

     

اد و: نرس�ق اری او � اهی �به �ى د و س�پ اد سث د، سث �ن�ى ی سهرا�ب را �به ا�ىران سث �کر�ک�ث ا�ب �ن�بر ��ث نراس�ى ون ا� �پ
 

�ت �ن �گ هدار  س�پ ر 
ک

� ��ش ردان  �گُ جه  �ت� ه�ن �ن د  ما�ن ه  �ک د  ا�ی �ج را�ن  ن  ا�ی ه  �ک

�پسر2   د  دا�ن ه  �ک د  ا�ی �ج �ن را  در  در�پ �پ مهر  جه  � ان  �ج و  دل  دد  �ن �ج ه  �ک

�نَورد وِ  �ال 
�گ دالور  کان  ر 

گ
رمردم� �ی ن �ش ر دس�ت ا�ی �ته �ج سش

ود �ک سش

د سهرا�ج را �ی �ج�ا�ن �پس  ن  �آ ر او �نوا�ج را3ا�ن  �ج �ج د �ی�ک سش د�ی �ن �ج �ج
      

اره  �پ راه  و  د  وا�ن نرا�ن � را  رگان  رن
�ب د،  رس�ى کاووس  �به  حم�ٔه سهرا�ب  �ن�بر  و�ق�قی  �گر،  د�ى ا�ن �وی 

د  وا�ن نرا�ن ا�بل � م را ا�ن �ن ی رد�نگ، رس�ق �ند. کاووس، �ب م را هماورد سهرا�ب دا�ن��ق ان رس�ق �ن . �آ واس�ق �ن

م را: نرمان داد �که رس�ق گ�ىو � �ن�ق و �به � سث ر�آ
ی �ب ا�ن مدن رد�نگ �کرد. کاووس ا�ن ا�ىن �گس�ق اّما او رد �آ

ن
ک

� دار  ر  �ج ده  �ن �ن ر  �ج �ج و  ر  �ی
�گ ردان س�نُن4�ج

گ
م� ن  �جا م رن  �ی �ن و  و�ن

   

مد. �ىرون �آ ، ا�ن ردگاه کاووس �ب م و �نرو�ث ا �ن�ث ن�نان �ب دن ا�ىن س� �ن�ى ا سث م �ب رس�ق

م  ام رس�ق �ب د. سرا�ن ا�بل م�نصر�ن �کرد�ن �قن �به �ن د و او را ا�ن ر�ن مد�ن م �آ د رس�ق ان �نرن هلوا�ن رگان و �پ رن
�ب

�ى�ث  هلوان کاری ا�ن �پ �پ �ىک ا�ن دو �پ �نگ ه�ى �ىن رو�ن �ب �نس�ق . رد�ن �نگ سهرا�ب ر�ن�ق اهی �گران �به �ب ا س�پ �ب

واس�ق �که دس�ق ا�ن  ده �بود، ا�ن او �ن م د�ى در را رد رس�ق نی های �پ ا� د. رد رو�ن دوم، سهرا�ب �که �ن�ث �ن�برد�ن

�نگ �بردارد.  �ب
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ن �ی
ر �ک �ی م�ش ر�ن    و �ش ن �گُ ن ا�ی

ک
� �ن �ج�ن

ن�ن �ک �ی م �ن ر  �ج را  داد  �ی �ج و  �گ  �ن �ج ن  رن �ج

ورد �آ مهر  و  �ت ر  �ج ی  هم ن  م ورد5دل  �آ هر  �پ جه  � رمم  �ش �ج  �آ ی  هم

: �ىر�ن�ق و �گ�ن�ق دن �پ نهاِد او را �ن � �ىسث م �پ رس�ق

دو�ش ود  �ج ن  س�ن ن  �ت ر�ن
گ

� ی  �ت سش �کُ 6�ن  و�ش
م�ک ن رد  �ی �ن و،  �ت ر�ی�ج  �ن رم  �ی

�گ �ن

ود �ج ن  �آ کار  ام  ر�ج �ن �یم7  وسش
�ک ود�ج �ج ان  �ج ها�ن �ج رای  و  رمان  �ن ه  �ک

عه ر�ن �نمود. احب ام، �ن �ب سرا�ن

٭ ٭ ٭


