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اجمریه رصنعت
اخلاق وصنعت منازعهلری

صنعت طبیعتی نقلید ابتدیک جهتله بی اخلاقدر نظربهسی
اعتباري ح۰قیفتدن متباعد اولدینی جهنیله بی اخلاقدرنظ بهسی»
حامل اولدینی هیحاندن طولایی بی اخلاقدر نظرهمی .
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هش عن زمانده هې ضفحهستندق

کو تر مڭ » ایستهین معظم ر حصول ترکب اولهجقدی ؛ فقط بو
حوق مشکل حتی امکانسمز رشدی

 :بناءعله اوشاع لردن هی ری

کندی کف وهو سنه کوره رول طوندی :الى ای ها له جبلاك

فا رن یزدی - .کسی « مهلودرام » ظرزنته

دوکولدی» کمسی ار کی سهسلر» کیمسیده فلسنی درامار باژدی.
روماشکلر اسی اعصاردیده کل عاشانی سقارق مساعد بر زمین

حاضمرلادیار و زاموین اوژرینه « الکساندر دومافس » ك منثور .
حقبیی » احعاعی دراملری قم اولدی .

تقسی ط زخلت ای زبان ودی تظاهرای اوزون
اوزون ایضاح ایدمجك دکلز  .بو خصوصدهده ء حوق محالفعات
وحوده

ک

افدر
إعض ۶وی

»حتلف
ون » و م

کار

ده هان عدن صورله محل

كه
جه سل
وکون وئون ادباتارده عونهلرینه تصادف ابدل
حوحوددر  .عادانی» طبایع
مطحک اعو ذجاری م

خصوصهنی اراه ایدەن » حتی بر طاق مسائل اجهاعبهی موضوع

بح ایدهرك اوناره برر صورت حل ولان بهسار هی ادببانده
موجوددر  .بوکون قوعهدیارده اسکیدن اولدیفی کی مضحکۀ عادات
و کلات دکل  .حبانك ری

مو ضوع 2ت اولمقدهدر .اماع

سهلر هکرون داها متزاید بر مدو لستله ساجه اداه حشقور .
س

ادساعزده الك مترولد قالان برنوع ادی ممالتأسف ادو

اجى

طرز حبات و مصاشرعز » تکامل ادیمزل ماهیتی اوک مانم اواش
و ادباعن عصر لرجه وبه بر شيك موجودشدن

غافل اشامشدر .

تناسی اله باشسلایان دور تحدددن صوکرا .نامق کال  .ضا باشا»

۸8
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جوفادی اوتارك خی ء الك اجات کو
بعص ارلرده وون

لصو ر اوو ندی.

ا

 9دوره تار ەك

تصادی اولو مقدهدر  2ولون و تلر ها ناهتك ی

تصو ر به

.

و اعد حدوده

ومظلقهستی قردی و او 6فاض ار سردي امان آتدی .
فرانسده قلاق هاله عامله منطیی بر بنابه بکزر ؛ اولك
عهسی  ۰و رحوق برلرده حسای وضوح و حشقتله اصو بر
لد
تاثرات ی

ابتدیی انکار اولوتاماز  .فقط اوئك اصل وصف فارق » هبچ ر

جوهله خللدار اولایان تسللل و تلف صحنهارك داعی صورنده
ابلرلهمه در ود

داعا ین 92

واردر

 :اا اراد اسّداسنده حلی

مطلوب بر مله اورناه فونور » ویوون وقایع اوک کوره رس

اولونور .وععهب یبانجی اولان بوتون تفصبلات حذف ایدیلیر .حتی ۰
اوقدر حذف ایدیلیکه رحوق برلرده نشده ابزلری سله برافلماز.
تار حدن الکز
شدلر کل
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خر و 01و وقعه اصلیه اون

نوله رهانه ده

رطام

لازم الى بعص

قواعد منهةه متابعت حور ی

بك بدیهیدر  .قطعت و وضوحمنطتیبه مفتون اولانفر انسزروحنك
عاشاه  +باه ر شکل و ماهست و رمهمی مایت عد ر :

فول بر غاشا فرالسر روحنه 4قدز تطابق ابدهءرسه اون >
حانك و حققتك احاق اقص  .سطح و رنکسز بر تصوری
اولاحنی ندمدر  .اشته و ااساق E

فار ی روماشکلر از ن
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دوقوزحی عو وق رد برعکسالععل باارق او حدوراری ازاله
ی

اجك اتسهدیلر سه ده امامو قق اولامادیلر .روماشسك اشا شاع ری
اتدا واعدءلری
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 0صادق قالدی  ۰موّ اخرا «شکسیره داها اباری کدی ومسهسارنده
 ۱نظم اله نتزی زوج او لارق قو للاعغه باشلادی  .فرانسهده منثور

اتراراه نة عاشایه جیقمامی آنجق اون بدی عصرده اولشدر .

اون بر ی عصردء نز غلهسی داعا آرعش .اپسهده > اون
دوقوزی عصرده هالهاركك داهبا زیاده منظوم » مضحکارك ابه
داها زیاده منثور اولامی عادنا ر امل حکمی الشدر .

کا متعافب تکامل دورهاری انناسنده ابه طرزیمختاف
شکلار الور اسکی اتاد هانه » تلف عنصراردن مس کب
جسم e

ی لب طرزنده تلیی اولوسوردی که غاهسی اك ونوك

 ۰تار دیعیف امن امك ادی .ويك امحون احردن

یاخود خلق

آراسنده شایع افساهردن ماهت فهرمانانهی  1ا رق انور

اولك اطرافنه وقعه اصله ایله علاقه سی اواایان بر طاق نها
وقعهار» موسیقبله مزوج ترعار ت»صوررار > حتی مصاحبات اخلاقبه
 1و قلس_فبه حع و مج اولوعوردی  ,واتار
ام

اصل وفعهه امت

؛ حونک او نارساروه ر ده سير امك اجون

ا ر موسیق دیکلهمك » اطیف مناظر یر امك
ک»
کل
)ك شمرار ایششمك کی رازده شائل فکن هخصوصنده روزد
 7ایتدکلری ذوق منافشهی نطمين امك مقصدبله کدرو ولردی .
اوه
اسابرا و

ار

ده هاه کودن کونه حبات حقمقمه نك

یولق استمدادی کوسرمشدر .و اعتبار ابله هاللهی رکیپ
ک ا
:وراده الک ر لك وفعه باخود ,ر
ادەن عساصر ز دکنله شدی ا

قاچ وقعه دکل » حانده اولدینی کی بوتون بر ساسله" وقایم عثشل

ای
1

۱

رن رل ایی اخاص عددیدب
۱۷

۹۳۲

معلومات اده

|اشیلیور که عاشا طرزی نشیده
ایشته تبفصویلاندن بك ابی کل
و داستاندن ایرلقله برایر ایکیسنه عاد عنصراریده نفسنده جع
اپدییور  :بی نشدهیه خاص اولان شیاری طبتی بر داستان کی

ول ابلور  .جا عله اوك هقورو فهسینه وا
تصویر ق

تکامل ادینك موخر دبورره-نده و دیکر ای نوعدن ایی صوکرا
وحوده کلدیکنه حکم ایدهسلیر ز دم علکتده عاتا

از

ونا آعمم
اجون اوراده رسم » معماری » قلبد » حتی موس ع

کر
امش اولالدر  :عاشاء ابلك وطی اولان ونان قدعده » و ذ
ابتدیکمز عناصرله عزوج اولارق ولوسوردی  .فقط مسللهنك داها
دوعیوسی kb . وحود ولق امحون دماغ سر  2مهم برتکاماه
اوك آشنده .
معروض قالاسی لازمدر  :اسّدا حبات طسعتله مشترك و

لاقید و خر ولونان موجودیت شریه کندی وارلفی ادراك
وفر باپدیشندن خبردار
ابتدکدن صوکرا » ایکنجی دفعه » فقط س
اولارق» کندی شندن 1مو جود ندنل محرد اعهی وهشت مرو عهبه
قاربشاسامه در ۰

عاشا باشلیحه « هاه و مضحکه ونافنهه ۱لچ » 1نامیاه

اییبه ایریلور .فقط تلف ادبیانلرده بوایی طرز آبری ایک طرز
شاعیانه حالی آلامشدر .اسکندن ماشادہ مطلقا نظم اسستهمال
ایدلکده ایکن » موّخرا نو قاعده دهکشمشدر :بر طاق ماش

محرراری» بهسارنده حبانی داها حقتی ,رصورنده تصویر ايده لمك

مقصدیله »فکرارینه نظراً حبات اله مشایتی ازاله ادەن منظوم
افادهی قالدبر مشار در  .هاللهرده نظمدن قورتولیی اخدا اسسانیولار
محربهانتدیارسهده اسباسانك الد مشمور عاشانوسی « لوب دووهغا »

۰

«علو مات اد سه

وا

نت

oor

کا > عن زمانده «داستان » طززی کی « خارحی »

افاقی» ولش ده طرزی کی « داخلی» اضی» پرماهتی ون

طقی

داستاندهاولدنی کی » عاشادهده حبات خارجه تصویر توشلایدیلی ؛
ارر
فقط او حدات عنله تصو راید هراد نظ

او ناه داهاحانلاید رزبر»

پمیض وقعهار خذف  ۰بعضیاری تسریع اولوتارق داها مر وذی
حات برشکله فوئولور  .اسی زمانارده عاشا ویساری الزياده
اشغال ادەن مسائل » احتراصات روحهنك ارابهسیدی ؛ حات

خارجه بولك اجون برواسطه » برحرحوه » علیالعاده درههقور »
متابه سنده استعمال ایدیلیردی  .ماشانویس وقالع خارجبهی طو بلاز >

جع وتکثیف ایدهر » وحباندن الدیفی اشخاصی ,زه کوستررکن
 8روت دیات اوناز حفندهی جکماری :قدراتیده
 Eاولور  +بر بر ار ماشای اوفو دیغمز وقت اایماك

طسعی وذعتاری ارقهسنده» حررلك طرز ارالهسندن» اونار حقندهی

نقطه نظرار ی اوکریش اولورز  .ايشته و اعتار ابله عاشا داستان
طرزندن یل .
بونوع ادیی داستان طرزنده آیبران دیکر جبهرتده » نشیدءیه
مهم ر موقع خصص اهسبدر  .رنشنده رداز شعرارنده صرف
شخصدی ترایدهر ؟ فقط عاشانوپبس هبه حقاردشی » یاشادینی
شخصتاراه

ارقاسنده صاقلاتی ؛ وله اولدیی حالده نه عاشاده بر

تشده ماهتی ولونور .حونکه اوختلف شیخصتار مختلف وسلهلراه

اظهار حسات امک کندی عابلات فسهلر ی کوسترمکه حبوردرار,

لو رات د

ء ۵۲

خود اندیشانه وغیاندیشانه له بو نوع ادی نك اجه وة

اودر وکو

ا

ا بای

ا محتی » ملت عشتی » عشق الهی » حسات دنه واخلاقته »
خلاصه حبات داخللهمنل نامتناهی صفحات وشولانی نشده طرزلله

افاده اولوعقدهدر  .مافوق الشر بر قونك زون ارادهسی اولدیغفی
حس ایدهن اقوام قدعهيك نشدرنده باخاصه مناحلتلر يك حوقدر.

E

فده ویرتو مملونات ز تال ۳

در
تا کو
برمحطده مظهر انکشاف اولاسلهجکنی يك اعل

توو

داستانار ناصل حسات فردهنك الب اولدینی اشتراك حبات حاری

رلرده وجوده کلشسه » نشدهاره بالعکس افراد حاف غالب
کلدیی » حبات داخللهيك وسعت وقیمت قازاندی مان ودورارده

ترق اعشدر  .شرقده نشده طرزینك بلک هرردن اول وجوق
پارلاق برصورنده ظهور اّهسی صرف بوندن ابلریکلکدءدر  .تحم

ادبیاتی الله عانی ادبیاتنك اك بدیع آیدهلری س حت بلکه بوتون
محصوللری  -نشىدهلردر  .عزلار » قصدهلر »> متاحانار » نعتلر >

شرقار »خلاصه اویی ادسانك وجوده کتبردیی منظوم ومنثور

ر کتابلری کی
ا.
تتریر
هان بالعموم آثار نشده ماھىتى کوس
افاقق وغر شخصی رماهتی حائز اولابی اماب ایدهن محصولات
هك
اد

اله باشدن ادا

برر تسده

دوشو ولورسه  .وقاريي مدعاصنلد کی

طرزنده اولدی

مدا نه حقمش اولور .

تار ادیاعزك تدققیله بك ای  ۲کلاشله حنی وحهاه رده تدهد
طروتك وترفسی فایت طنصدر .
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:طرزی ایشته اوناری ک|لاټر .وله اولدیتی اجون نشده طرزی

ا

وا اک بر کل شمردر .

اقوام قدعه و ابتدامهك حصولات ادیهسی حقنده ندققات
"بقهده ولونانار » ال ای نوع ادینك نشیده اولدیغی اثبات
اجون رجوق دلائلسر د ايدهرلر :حوادنه رحوق عواغل روحه نك

تحت تأثرنده وقوعه کكکدهدر .الك انسانار فوّقالناده خود بندر :
انوار هنش :دن اویل کند ی حسار ی افاده اعك وويك آمحونده

لسانی بر واسطه مقامتده قوللاعق ایسترار  .ری تتکرار اندمن

کبلرهیی  ۰بر جامی مثلا تکرار امك یله اوک برشکل بدیمی » بر
حرار
وهسلیر  .رنکار و کواکرلراه دولو راشحهدار ط
نشده ماهیتی ر

اراد وولامان اوفاق ر حوجوق ار وچا جکر ای
زصدین بر کلهيك باقالادینی زمان  .سهونی «اوخ » کوزمل
کله مك !  ۰سیو زارباه افاده ایدهر ۰

مر مه

شکل بدیی ی ما بر

دکلدر ؛ فقط چوجوق فرط محظوظیتدن بو لی منتظم فاصلهارله
تکراده باشلار » اوکا بر اهنك خصوص ویریرسه » سوزینه پرشکل

پدیمی اعطا امش  ۰یمنی بر شرق وجوده کتیرمش اولور  .ابشته

اقوام اتدامهتك سرور و اللری افاده ايدەن ايلك نشسدهار ينی

شرقبار » عمومتله بو جوجوغککندن دها فرقلی عد اولوناماز .
فقط ماهبت اساسه اعتباربله اونشده ابله اك متمدن برقومه منسوب
پرشاعرله بر منظومهسی آراسنده هیچ بر فرق وقدر .
برحس وسیع و اهنکدارك موزون افادهسی دك اولان نشده

طرزی بشریتك تکامل مومیسی الله تکامل اش  ۰کنیشلهمشندر.
پاواش باواش حبات خارجهه بك صفحات خارجهسی دکل » حسات

۲

۲

مارات ادن

اولان » د داستان » طوز یك اصل اشنا ی مین ,ات
رن

هولرده موحود ولو عامی بودن اش در  .اعصار اولهده
ق

تحمعی برخبات هن تورطراه رطاف داستانار وجوده کتبردکلری

حقق اولغلهبرایر معالتأسف رزه اونلردن هیچ برثی قالامش کیدر.
پاننتان طززینك و عموعی تلقسانندن باشقا زده ی خصوحیی
مدلولی حقنده معلومات حتصره وره « :سرای ادسای » ای

|ه طوبلادغمز باقدلرك » فعاركك  ۰ندعلرك ادساننده «داستان»
د
طرزی» حیبونام آلتنده هنچرثیموجود دکلدر .صرف حصولات

شخصهدن عبارت اولان» ملاك حقق حاتتله بك از بررابطهسی
بولونان اوقلاسق ادسائده غین شخصی وملی بر حضول عد ابدیلن

و داستان » طرزی نف حوجود اوللامابی غایت تدر  ۰اسان

وقاریدن بری ویریان فصلات لاله احاطه ایدباجك اولورسه >
سهل
«هنامه فردوسی »ب
عن برك « معلقات سبح ب»اه » ش

و و

عنوان علمسله» « داستان » اطلاق اولوناساحنی ک|لاشلر .

۳
شیر .س داستان ناضلحیات خارجبهی عامله غیرشخصی بر
صو رندهشل وتو ازیدرهرسه > نشندهطرزیدهبالعکس حباتداخلله نك
صفحات مختلفهسنی عامل شخصی ».ای برطورنده تصویرواحساس
ایلر  .حنات خازجبه نششده طرزنده هش برضورله اهال ایدلژ »

فقط داستاندن وسسوون فرقل اولارق » صنعشکار حبات خارخنه
ابله ماسنك روحنده راقدیتی ایزلری ک|لاعفه حالیشی  .روح شر
هارننده هکی حسانك تولدیی کورهشسه نشده  .ایقکس
خار جدهکشارله ع
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» مشہور لاتين شاعیی «ویرژیل ل

« »هد »یکی »اس داستاناری ددا بازلش الراردر که فرانسز
ال

فان اکى دامتداناری ملا ووبهراه « نارماد »ی

«شانورسان » ل «شهندار » ی » و هتور هو غو نك « افسانه اعصار »ی

اوتوعدندر  .اتالان شاغری «دانته » نك «الهی مضحکه » یی ›
آ«رییوست »ك  « :ناس » ك » انکلز شاعری « مسلتون »ك بعض
داستالی اراریده ومساندم تعداد اولو با سلیر  .بونوع داستانلرك

بجی وایکنجی نوع داستانلرقدر حاز اهمیت اولایاجنی بدیبدر .
پشريتك ادى تکاملی تدقق ادهءن بعض ارباب تدققه کوره

« داستان » طرزی » نستتا مۇخر پردور تکاماك محصوللدر .انکلبز
حکم شهیری « اسر » سوسیولوژی پرەس-يىلرى ادو

ار

معروفنده » کندی اساسات تکاملهسنه اتباع امجون اشعار قدیعهده
داستانی عنصرلرك ده ولندیخی سویلورسه ده « نشده » ماهستنده

و( و ان ظرژینك اوی تقب ابی داها
طسصدر .حسشات بسطهدن وحبات خار حبه يك على العاده صد ادن

وحتراص کی خودرستانه حسلری احتوا ایدهن
لبایارق عشق ا

ای ای اب ر اوت الان قشارری متماقب :ایکنحی
بردوره کلر .پشریت ودورهده تلف

حدالار > محرانلر

E

»لیتار تشسکنانه بعنی یکدیکرینه آز جوق باقن فردلری
مدینهار م
طویلایارق اونلره بر روح مشترك ویرمکه باشلار  :ايشسته داستانلر
داح

مشر وال افادهسدر  ,ی حاعتك هدس

و لعز ز استديي 6

اطر افنهطو پلاندرنی بوول آدمار یاخودمهم وقعهلراوداستاناره موضو ع
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تیکل ایدور  ۹ایفتته داستانلرك ر ماهست داه وقهرماناەی حار

۸

مش

۱

معلومات اده

« ایلاد » ونان اوردوسنده حکمفرما اولان ر « طاعون »

تصو باه باشلار  :مود ا«وللون » قرال ا«غا منون» ه منفعلدر >
مود
حونک فرال و

در

راهبهلرندن ری

ها نون »

راهبهی براقدقدن صوکرا ویو قهرمان «ال »ك اسبرهسی
ار لزهنس »ی | لیر؛ بويك اوزره « اشل» کال افعالندن حرب

نهستی رك ايدەرك حادپریته تحکیلیر  .فقط بویونانللر اون باشقا

آبفرتدر ؛ چونکه آ«ثیل» جکیلنجه دشمنار هی کون یکی موفتیتاره
مقار القوددران ا کگران حراه کوفقلی اون « ال 4

ایدیلن رجالرك تأثبری اولاز » فقط نهایت لاخاری دوستی
قرل »» ویرمکه راضیاولور » کندی رنه اوتیبوللار .همات که
«پا
و
فکلتاار | ک.له جك رده آرتار « :یاتروقل » رووای « ههفتور »
هدرك سلاحلری دشمن النه دوشمشدر  .آرتق
طرفدن فتل ای

وك ادذرستهه املا فا
ار

 4رده

«ههفتور »ی

ا0

نولدورد کدن هو ۶

بیان ا
جسند ی

برظفر آراباسنه باغلایارق شرك اطرافنده کال غضله سودوکا
تزیهور  ۰...ایت

اجار دربا

این کر ات وا

قارخسنده متأثر اولان حندی اوک وبرمك عاو جنای کوستهریر !
ادمات بشىرهەنك اك بدح عص وی عد ایدیلن وشاه انرده
تصو رات

عامله کی وحاناندر ء فدرت اقاده بودن داها بلع

اولارق کوستریمن  .باحخاصه بعض ار » طاعون فلاکتی >

ههقتوراه زوجهی آندروماقه تصادفیکی نهر عراعتسار ابله
اما لس در .

سومان اه

٩ ۲

وحادلا نك معکسدر ش.اعرلر باخود رئك
نناربات م
ااو ایدیلح

شاص داهی ملی ,رقهرمانك دیلارده کزن مناقب ومفاخری الوب
کسوه نظمه قویار  .وجوده کان بوکی اثرارله موضوع حث اولان
عصم لرجه فاصلهلر ولوندینی ندقیقات اخبره

وقابع Ta

دشهدیرههن.
نجه سنده تسوت تولشسهده» بوحال » ماهت مستلهی ک

۱

ات تت انا ایدءن منافب ونای

نسلدن تسله انتقال ابدهءرك دیللرده دولاشر کن داما راید ایدءر >

وت اظتردیی زمان ال سوك شكل فوقالشروسببله
تحلى ایدهر ؛ ادوار قدیهده ملی فهرمانارك |کنزیتله م معوده
ودانك
وصو لكدوراردهایسه «اعنه » میانته ادغالایدیلهسی اجاعی ج

بك شایان دقت برتایلیی کوستره بیلیر :خلق پرستش ابتدیی
قهرمانلردهکندی ملبتك شخصت منویهسی » مجسمتی کورمکده
واوک ,ر ستش

ابدهرکن عنزمانده کندننه برستش اعکدهدر .

وسایه مشدر  .معان
داستانلرك غبر شخصی ء ملی اولاسی صرف ا
رروحه » مشترك رمفکو ره مالك ر حماعت»کندی معنو يتنك جسم

مادیسی عد اعدیی رمحصوبی ملیداستان تلقی اعز .

ونان ادباننك وجوده کتبردیی امهم داستانار« :اومیروس »م
اسناد ایدیلن « ایلیاد » و « اودیسه » امنده ایی اردر  .بوتون
ویان ولاتن ادیای او ژزریده بكدهر ین و موی ارات احرا اجش
اولان وداستانش وون لمیتانازه رمه ایدلش  6شار

او دلردن

اقتباسانده بولوعشاردر  .داستان حقنده داها واضح برفکر ويرمك

امون «ایلاد» ك موضوعتی بروجه آ ی تلخیص ایدییورز :
ف
ت
۳ک
خناتییرتن

۱۳۳

TT

ی ۳

یسهلدبارب 4
ولوا یماع دو .ردکع ۳مات قرالوا وصت

وده صعتکارك وقعهنی حققتده اولدینی کی میادی رسلسله" الواح

حالنده عرض ایقهسی » واشبانك حقابقی دکل  .آمحجاق طرز رژیقتی
ده کنشدبر مهسدر  .وایی طسعت اساسه » داستایی دیکر وعلردن

تفریق وعبزه کفایت ایدهر  ۰حالبو کهنشسده طرزنده حرر صرف
گنوی

اراه ایلر ؛ عاشاده اله » وقاییی سیر طسی

شخصتی

وسرسریانهسنه وره دکل» امحجابات صنعته کوره » ببعرضلریی خذف

ویتضار ی تندیل الط امنور ابر غر تحص
عبر بله « ششت

داهاا

آفاقشت ۵41۲1 :ا66زداه » داستايك اك ول وصف.

فارودر

داستانار حقنده اجرای دفقات ادەن متشعلر اونلری محتلف

توعلرم نظرا لف دودار ایبربورار  .مثلا برقسم داستانار
اوردر که صرف

رماهت

دینهی اریز ٤ اود

,رطام

اله

وک اك اسی
والمهلراد افعال واحوالى دور ودراز تصویر ابدیلر .

"ووالزهل مرشال اولق اوزره هند ادات دنهسنك ابلك
ک
و ال ی کت

سلیرلر :

« وهدا » دشلن واسي هند للرك

اعتقادانه ء اخلاق وعادانه ماد قوانن وعایلاتی احتوا ابدهن امرلرله
بنه هندلباراه «مراهاابماراانایا».ن«ا« پ٤ورانا» عنوانلی آنار قدعهلری
کی .اونرار اورویا علماسی طرفدن لاشله تدفق ایدلش وحتی
»ك
«هابارانا ب
ما

مشهور رهند شاع

قدعی طرشدن

ازادیفی

| کلاخلمعدر. 

داستانلركك دیک برقدمی آزجوق پرماهیت مان ا
وفوقالشر افعال وحرکانی مصور اولغله برار » حبات مللده داعا

 EEتامواطم ها

Eb

افاي ر د

1

۲:۷

ےاور؟ نه عن ررك ماینتان طرز

وماهىتاده پازلش اراریده بك حوتدر  .انشته سکلرجه مشال اله

تأیید ایدیله مبهجك اولان بو جهتنر نظر اعتباره الينيرسه » انواع
هر کیت فطلقه که انستادی قدز وښو کون رد
و انکارینكده معناسز اولدینی و هی ایک لقطة نظری تألف اعك

اماب اتدیی ک|لاشسلیر :بااصه هل مطالعه خصوعنده ونك
فواندی بآشكسکاردر  :بوخصوصده واقع اولهجق هردرلوافکار
|هفرط رفردیت

ادعاسنه مدان آحارکه نقودرده هردرلو فگر

ون جرد امك الحاب أيدءر  .برفکر علمیه مالك اولان
ھرکس للك لاناهی وای قول وعننزمانده تزكسك بساطت

وازومیده تسلم ایلدر .حلیل وترکب » لحقبقتك یکدیکر ہی تشر۸ 
واکال ایدءن ای جمهسدر  .شوحالده حصولات ادسهی العموعی
راشف

اولق بر « داستان » » « شیده « ۰عاشا» تاماربااو حه

آیپربیورز .

۲
 -واستایه  --.داستان عنوان حومسی النده طوبلانان حصولات

ادبيهنك موضوعی » افعال فهرمانانه بعنی رشخص ويارماتك فعالت
وسعه وقسر هسك تظاهی انیدر  .بوفعالتار؛ حر کتار » غر شخصی
ونام برحکابه شکلنده نقل وتصویر اولونور  .بر داسنتان اوقوندینی
و

خ
شصتی

) رات وا کات خصوصهسی

اعلا حس ایدلز ۲ا قل وتصوبر انتدیی وفعهلرء قارشی شخصاً
لاقد فالق حور شدهدر  :ایشته داستانك غير شخصى قل وتصو ر

31

معلومات اجه

 -جد بده) تاممله او چقسمه ارارق > ابلك دورك در

کی

دورك «داستانارهی» صولدورااده  +ماشا»ن ویجود هکتیرEووصورلله
.

 ۰فردسان

انواع اد مهيمك عادیا رار ححهستنی باعق ا

برو شهر » » « ارنسست

ووم» کی اواع اد ەيك

موجودیته قاائوللان متفکربنك مدعالری س داها قاریشیق وداها -" حوق دلاله مستند اولفله رار  -هان هان وقطه نظره
ادر

بااصه « روشهر » ثکامل

قانون ونی

بارمخ

ادساندهده تطسقه قالقشدنی اجون وعلرك استقلال وتکامی وتال
توعار صورت تشکلی حقنده مفرط رطام نظربهلر سردندن
انواع ادببهنك بر عضویت کی موجودیته  ۰تکافلنه » استقلالنه
قائل اولاناره قارشی دیکر بر طاق متفکرلر توعلرك صرف بر ار
نجرد اولدیفتی ادعاایدهرار؛ ایتالمان بدیسون حاضمرهسنك اك معرونی
عد ابدیلن « هده تتو غوس » انواع اده مسئلهسننك ال شدتلی

عامدارارندندر  .بوقدر ایلری کتمهن دیکر بر طاق افکار معتدله
احانی ایک نظربهیده تلف امك ایسترار  :فیاطقیقه هسچ بر اثر
وقدر کهبالکز برنشده یاخود یالکز برداستان ماهتتی حا یزاو لسون؛

داستان طرزینه اك مکمل موه اولارق کوستریلن اترلرده سله اویله
هلر واردر که شاع اوراده الهامنك اجباریله نشدة طرز نه سل
۰

امش » یی نشیده طرزیله تبلیغ ایدیلن رطام حسیات شخصیه ای
متسس اولعدر .كذلك > ف

عاشاده

ا

و نشده طر زره

عوله اولااجقجهتار نامتناهبدر :نورومچ عاشانویس شہیری «اسهن»
:الك صوله اتری اولان « بز تولولر اويإناجغمز وقت » عنوانلی عاشاسی

اواع اده
انواع ادیه =:

داستان =

نشیده سد ماشلا مت

۱

افراع اوي  --.عیالعموم اشرق ادبیاتارنده س ینی عرب.
وورد
م ن

ادساتلریده س

محصولات

قلمیهی صرف

شكل ويا

موضوعه غابد فرقاردن دولای ختلف برطاق قسماره یرال .:
نظم ویانش » عزل » قصده » به » مستزاد ا  1کی .ای یف

برجی جلدنده دور ودراز ایضاح ایدیلن وتقسهات شکلبه »وکونی .

تلقبات علمیهبه کوره نظری بودبی برقیمتی حاز عد ایدیلهمبهجک

جهتله » اوناره الکن برقیمت تارمضه اسناد اولونا سل  .ضرب علما
ویدیصو یحالا کال شدتلهاشغال ایدهن دانواع|د ى 45ءھ« 61وجعع» .
مسئلهسنك اوتصنفات شکله اله ھچ برمناستتی وقدر .

« ار-طو » زمانندن بری غرب دیون حصولات ادیهی..
اوچ ق

ابر زان  « :اشیده «emsirLy « » ۰ eépopE lİ sl

« اشا ۲س2ا« »  .وتوعلردن هسنك ایری اری . 2مات و تصنفانی
وحنی او هسماكث له ایکنیی دارحهده قسمای موحود السده..

علمانك قول اتدیی اسای خطاری ونلردن عبارندر .
«دوقتور هوغو » » رومانتزم ملاك .ادى سنك ملین طاشی عد .
اولونان « قروموەل » نامنده ی معروف اتربنك مقدمهسنده شرتك .

تارمخمسوعی" تکامانی « ,ادواز ابتداسیه ..ادوار قدیه » ادوار.

۳:۲

معلومات ا

اولان لسانله حلبلات روحهيك احهلکلرینه » تفاصبل و نفرعاننه.
شود ایدر .

بودن باشقه شعرك اك وله منتارندن ریده بلاواسطه ذکایه.
خطاب اعهسی » طوغیدن طوغریه فکری افاده ابلهمهسدر »>

سار صنعتارده وقوت بوقدر  .یالکز براثر » اثر شعری اولهسلمك
اون فکراریده حساستدن مه بهو ردر .

رسمده » هیکلزائیده فکری افاده ایدرار  .فقط ادا ایدیش
طوغ دن طوضص یه دکلدر » اونار I نداعی" افکار قانوننه

عساجمتله ری الده ابدرار .طوض دن طوغریه ذکاه خطاب انك
استهدکلری رمان کندی حدودارندن حبقار ار 1

شعرده فکر ايله حس پك قولایلقله برلهشير  .بوندن دیکرینه
بك قولایلقله لیر » ویو امتزاجدن خارقالعاده تاج حصوله کلبر.
بر شاع ملکات خصوصه صنعتکاراهسنه فکرك علویتی علاوه.
ایدهحك اولورسه ایی د وعه بوبو کورونیر ۰

رزوی بداد

کت شدیدری قوت فکر اله حسی من ج امهسندن طولاسدر ۾

خلاصه فکرلرلاده زشمری واردر » شعرك اونلریده احاطه اعکله
ساحهسی بك واسعدر .

و

ا

معلومات اد مه

NE
کهفندن »> ره

ر بطندن دها تاتری بهواردر ؟ ع هت

مت <

حکمت » تارخ طس » ميخانيك  .بوتون جاده" حبانده اما قوتلره
قارشو شرك اشجاد امش اولدیفی بوشیار شعر اجون فوروعن منابع»
روح امجونده مولد هبحاناندر  .علوم و فنون ايله صنمت مده
ذ کر ابدلدیی وحهله وقطهده دوشونساه جك جهت شاعرك بونلراه

حضورنده حس ایتدیکی هیحاناای نقل امهسی» رمتفان کی حادئات 
حققبهی عبامله

سیر مه به قالقمامسدر :

بو اسیاب طولاسیله رومانیده شعر داخلنه لابهجبورز .ژومان
عرندر  .ویدن
طبایع وان حه یك ایداعندن  ۰اراتا تصو ردن ا

قرا فرق اللی سنه اول رومان حقنده دعدك سور راشازاردی .

حتی اوروباده له رومان عدم توحهه مظهردی ء اك ووك منقدار 
رومادارك دفقله اشتغای کندباری اجون بر ذل عد ابدراردی .
فقط و طه ذظر توحه عامهه مظهرشه مانم اولهمادی  .حونکه ۱
انسابلرك حسته » صممته ك بو نولداحتبا جاری وارددر  .بالا خره

اد

رومادن مخت ادبلهحی حهنله شمدیلك فودرله | کتفا

اید ور » رومانكده شعر داخلنده بولندیغی دا اندسورزژه

شخرك شصات ساره صنعته انناب تفوفندن ال باشلحهسی

حدودندءی ووستدر اجا اھ وزنایله _قافه اه اوموست
رقابت ایدر» تصویراریله» ترسمانیله عادتا باصرهیه خطابایدن صنعتارله "
وطفهسنی کور ر > نظرنده الوان

اجان حانالاید برر  .موسیق

استتا ابدادیی قدیرده نال افادسی مرد
ری

55

ره حنی ونقطهده |نات مختلفه حسیهی حلیل ایدهسلمك» 

کوسترمك اعتباریله موسقدن دها مور رالندر .جونکه واسطهسی 

۱

۱۰۹۳

معلومات اده

اویاندیرهرق اونلری بزده طوغریدن طوغریبه اویاندیررار » بزی

فطل" قوت صرفندن وقایه ایدرار  :بوتون دقتمزی فکر ويا هیحان
اوزرنده وقف

اردرار ۰

اوت » نظم شعری وجوده کتبرمن ؛ برجوق کمسهارك منظوم
سوزاری واردرکه شعر ساجهسنه کرهمديی حالده منثور بر حوق
ار شعرمفهو می داحخلنده نولعقدهدر  .عيكده شعر وکلام موزون

ومقفادرادعامی  ۱مکیبلاغت متخصصارينك غربك ندققاتندن خیبر
بولمارینه بناء کتابارهنده بر طوتان پرتعریغدرکهشع رکلهسنك اخذ
انش |ولدینی حرکت جدیدهنی معنانیآولدیرهعض  .خطابتدهپمض نقاطده ٠
شع ررساحهسنه کیره لو ر فی| قبقهخطابت حادنات ووفایه» اساناداىدهرك
ونطقله اقناع امك صلعتدر .مع مافه خطبب کندی قناعتلر ينه
عقله م

ونطقك طوضو اولدشه قانع هسحانکار بر وضعتده
بوط عقلاك م

دوللورسه سورلدکاری روح پشره هیجانانكانتقالی قاعدهسنهبنا" دها
قولایلقله کدر .دها زیاده افداولور« .حبحهرون»«وسو ه» میرابوکی

از

ا

عبرم افازدهمیقدرت مالاك عاونی ۶

اهنك لسان» صمسمیت هسیجان ال سوكشاعرلرركق|نااربیتنهایده سلهجك
دجرەدهدر .معمافبهحکمت بدا عك نظر دفتدن دورطو مهجنی بر قطه
تالفمو جوددر .شعرده هحانك اهستیهر هاولورسهاولسون شاعیده

وطسك
اوبله رمدک وارد رکه آ نك بره هسچ برشی قامماولاماز خ
اوک احساجی وقدر  :اوده له مدعهد رکه خالی جققته مدیل.
ایدر  .وندن بشقه شعر درحات متفاوهده اولمق اوزره علوم وفنون
ميته ساحهنه قدر کرر 1

فك فوانن مومه که

جع وحد

ایتشديی حادنانكث
۱۹

۰۶۷

ی معلومات ادیبه

4

۳

رم اجضاي روحه وذهنهمن هی فظهده صرق
و
حدود

رر قوه مالکدرر  :ا کر شعر اد عامله اتقال هیحای

ارزو ایدیلیورسه سامع ویاقار بت ملكة اخذیهسنی اولدن دوشوعك»
اوک کورها حضارانده ولعق مقتضدر .معنالری اری اری محاسل اله
حبقار لهحق ص
روده

باسلان مغلق حلهلرله قارء ويا سامع قارشو

قارشوه وللهحق اولورسه ببالزایك معنای شعریسته فوذ ایدهمهمك

بدختافنه اوضرار ذانا لسان دعك برطاقم اشارانك امتزاجمله فکرله

افادهسیدعكت دکلدرده هدر؟ بناءعله راو شمر وجوده کتبرلدیی
زمان لسان شعردن تفهمه مانع وی یفانده له وارسه هدستی اخراج
واطی ات ختروردر .رما کنهدم الاب وادوات بر
ره

حاریار »

قاریشبر » ویو عاسلر تزاد ایدرسه مطلوب اولان فاده عحلهده
تافص اندر > سعی

روحجی

وذهنی آمخونده

سه

عىدلەدر .

اکر بز قوای ذهنه و روحهعشلد درنده اوحنی کلات ا
ولفاظك
محابا.له > وب استخراج معا تاه اشغال اىدهحك اولورسهق هحانات

وافکار شعریهی ک|لامق اجون نزء جبارريك قوت قالش اولور .

انسان بر طاغك لطافتدن ذوقاب اولهه کدرکن هیچ کوزریی

باعلار ی ؟.

قواعد ادسه کتابارینه عاد بولنان تفصبلانه کریشمهمکله رایر
و تحص هیده ر ارامات وت اون دی ا
اساسیی نقطهُ فکری » حسی > هبحانی افادهمله جك الك امحاز کار

اھ طبار » ال حمی .اکزان آخاب اعك لازمدر سوزی
سلوزز  .اهنك تقلدينك حصوله کتبردیی تأئرانی دو مطالعه
ایضاح ایدهبیابر  .بوکی کات فکره » هیجانه معادل بزده تأثرات

e

۹۳۳

معلومات اده

ادر

اوفادء مومهبه موسیتی الود برثی ولسان

خصوصی ه دها زیاده اهنك ونظر فر ى ورهحك رطرزدهدر .

اللاوت ا اا سورت اسسال مراع اتخات ادر
الك زیاده شایان دقت اولان شعرك طسعت مومه سنه توافق اعکده

وللان ر وصف ودر  .ولون اقوامده شعر انشانك مساعده

ايدەمەهجک ر طاق تقدم وتأخراره » تغبرانه »محازانه مساعده
امکدءدر؛ توایسه رحالت ذهنه خصو صه نك اقادهسی اولق اوزره

این دماوی صل لاناضوانك نوو ا
وسعتنه سوقاسه شعرده سان اعتادی وا-تمرارنك مالك اولدینی

توونوسااطله مالغهه سوق وهحدر  .ودستوری محلل اتدیکمز
زمان ری شاعره دیهری ده قارء ويا سامعه وجه اممك اوزره

ایی قسم سلساه" ملاحظات تولد ایدر .

برحسنی رل آدمحگز ء وگ هیحان شاع حفنده اوله

سرد ایدیلن مطالعاتی عامیله تکرار دعکدر  . .هیجانك سامع وی

|جی شاعرلده منهج ولمسنه متوقفاولدینی قاعدهسی
قار انتقالی مح
,روق دفعهار سول عشدر  .شوحالده هبحانك لهد رجه ارده اسَقال
اسدیی» وسااط وشر الط انتقاله نك هار دن عبار ت اولد ی "قاعدهسی

قالسور » کهاوناری د کر ایده( :

0

خلت و با رنکار له رسمده یکسق اولهسی سرعتله اشا کری

مرا و
عصده سی د

ا

ی اولسلر  .ری امرك الاف

اف
لهبتك
امع
سا

ایسه حسن دبی آمحون ضروری

عص م هسنی بورار > نوعاهترازات
ر فاعده  ۴وطااف اعصادز .

۸۲

مارا اس

بز شاعیی هیدفقهده » ا

۳

یرم نظ رلدمز اوک ور 3

انرق

۳

بو حنی آناز عاشادم تون فومله وارز اک
اوینانیرکن داعا حققت اله زرم آزدم ده مسدعنك

ضبای اسار ۰1

اس اوبله اولماءش اولسهیدی » ولون ەسلر حققتك افاده ای

بو لنسه ایدی ذوق ا رنه » حس

لفرت طویار ایدك .

فرط شاعی » زی ورهحق صورده شخحصدننی اظهاراعهملدر .
داعا کندن حث ایدن ادمقدر من عج برشی تصور اولنورعی ؟..

ان ایدیلن شو مطالعاندن شو اه واصل اولورز  -هییجان

بدیی طوه لمك اجون انسانی اترده ولل رز؛ بزم تقدیراعز هب
"اوک نوجه ایدور ؛ وفکر حسنده وندن ولد ابلهور .
بونا قابل انکار وجرح فاد

شحصلت صنعتکاری انز

اولایان بارثر هچ برزمان قمت شعربهه مالك اولهماز غ.ير
شحصدت

صعنده

و قدر

۰

ونان عسقك غیرش<هیدشان صدءی خصتسمز دکل > شخصت

قومبهی مسق

 .وراده فوم مور » مدع مقامنه قاعمالو

2

خالاصه شاص هش دن اول شخصی » شعرده شحصله مالامال
اوللشدر .

9
ار

تک

 ۱مسب ونون لرانلرده شعر ر

تام

ا
ی
ی
ا

حصو هی هه

ذر ابدبلهحك اولان » ماز » ا-تعاره » ۲هنك تقلیدی 
 ۱وشحشده ک

والا آخره مباحث اون معلومات ادیهنك برنجی جلدینه ممراجعت اغلیدر م

۹

فعلومات اده

۶ E

تاشری حصوله کتره سول
ا

 2 3وضوح الله >

مہ تی

او للیدر ٩

اوق نک کی عصرده باشایان معماراردن «براهزی » نكکزاب
ایل باصامش ررر سے قالی واردر  .نو بر کابسانك داخلی کوستریر»
فقط نظر ده الکز قه » وه ره » هده قهبه صر وط اولایانمعلقده

و نا ان ایکستك اوزربه همي ر نی

کرش  ...وویكت اوسته ره باقار » انسای هي رده تعقب اپدر
رر بشر بای ترسم ایدلش » بونك قدر اوجوروم حستی ورن

هیچ بر شی وفش » چونکه بوم ممیت اله یم وضوح داخلنده
ولور  .وزم شخصتتمزلاسعه وسله اولور .
شعرده مهج اولق اجون بویله بر شی حاز اوللدر  .مظ»
مممات اله مالا مال بر شاع حساسنت بشرههی اهتزازه کتمرءعن 1

عله بك احق  .فاصل وتفرعانك الك خردهاریله مشفول بر ائرده
وژء يك « دیسسل  ¢مگ
زی صقار  .ر

اتری ونك پردللدر.

اوقویانار اکكوجوك بر فکرك  ۰بر حسك علمی تحلیلاننه وارشحه به
قدر هی ثی الرده جوود اولدینی اون اسنهمکدن قورلهمازار .

ر

» ک ال صنعت استمارات و تشسبپانك .بویالرینه

حتاحدر  .ونلر قاریك »> عاشا كرك روحنی اوقشار » زرا اونكده

شحصیتنك کحنرنه سبيت وررر » زیرا اوکاده بر یی کوستریر .
1

فقط وده کای دکلدر  .از شعردن

دزن اک ذوق له سامنگ

وته ادهاسنه حبران اولل ز .
متا ک
وندن طولاییتقلید نام ت|از صنعنده بر قبمته مالك اولهماز  ۰زیرا

|

7

۹۹

معلومات

ادسه

۳

LS

n

رۆى ازهسندهی مناقلدن وا آمتزاجدعی عبارندر ؟  ۱کر ۶

تل ابد جك اوررق اوليامه اكاد اف خر بر ۶۰
حالبو کهشعر بر سعی خصیدر  .شاص بولك فقطه عتننی » قارء

ویا سامع ایسهنقطةٌ ورود ووصولی تکل ابدر .ق۱کارء ویاسامع
LE

ی

ههجك
بر شلر علاوه ام

اود  4-لاقد ار وضعتده

ارک کرای بان اغ وز دعك ل اس زار دایم
وندغمز زمان بر دوق دروف >
صو باشلری واردر » زر اورالرده ل

جوک عراهار مار ۳
ر ذوق روبی بصن یدرز  .کین 4
و

 ۹1ماضیی حطر در .سنه رده ,رم سلمدیکز > کورهدیکمز

سکارجه خاطرات مدفوندر » بزوتون بو شلری دوشونی » شخصی
تجربهمنله اونلره بر موجودیت ویرر » بر حظ طویارز  .صو
لور
باشلریده وبلهدر  .بر کمو
مه

مهو در

.

 .رەدن کادیی ew

بر مسبعنده صاصت

 6راق

> سکون

دوش

کتدیی رك بر مان عقور اولدیغنی تصور ابارز .
وو
نك
نش ئه نیرز » زو مر ده وشن

شی طویارز ٠

ورز

.

E

وا بوننردهق

تی اعام ایدیور  ۰حونک بو تاره بزدن » شخصمزدن جات
مهو د.

افکار » خالات علاوه ابدسورز .
حوق سیاه ری

قورفو هر

حوق ساض اتةه ری ورار ۰

شعر بو ایکی اسای بویادن اجتتاب ایقلیدر » که مطلوب اولان

معلومات اده

صفی
خی صر
شلن ش
دهنی

۰۳۳

> ومعنودر  .او رم بمض مناظر

پاش تالف اناعد بشن افکارك ہن

[طويديغمز هیجانك عصولدر وبوحساسيتمزك درچهسنه » ادمز
شور » تبدل ایدیور .
شدننه کوره قوت اعتاربٍه د

بر شعرك قیمت حقیقیهسنی نهایله اوه بیلیرز ؟ مادامکه الزده
و دستور واردر ی م اجحون غایت فولای ر ايش دعکدر .

تا

ى

ضاجتك .جات ,خوك

ااا ياخود تأثرسنك قل وافادهسندهی قوت وفوذ الهاو وله
معمافیه حادنات ووقایع و شحهی جرح ایدر کیکودونبود.

امش شاصار واردر» که بی یی محسسانه »یی

یی .افکارء .

غریب غریب هبجانانه مالکددار  .اونارك حساتی وتخلانی هم
إعصترازينك بك حوق فوفندهدر ؛ حتی اونلرککندن عامله ار در

بونارک|نیا طاتمەدن » شهرته صعود ادن اولورار  .بونك امجون
شغد موفقت حسات وافکاری تشل اعکده > واونلری کندی
شخصتتندن کیزدکنصکره بر قاچ درجه کوسلتمکدهدر .
۲

1
5

لکن بوده طوغری دکادر  .اکر اویله اولسهیدی ناحیی

۱عتائليارك الك بويوك شاعری تلتق اتملدی .غاب لنکتان ات سارک

مار سباندن سرتوقیر وتعظیمه بو کسلمهملیدی .
حال وکه ونلردن ری

یاشایه جقدر ۱

صدهزاد اولدی » دیکری السه باشاور»

معلومات اد

E

شكال و جهبهیده ضرط امکد » ,هال اعکده وله ركو جلك

موجوددر .دوستارمندن ,رينك سمامی نظرارمنك اوکنده داعا

لوان کن اون روماه

رف ملزسته ققارتق ا

مزع افادهایدهمه بز .هقدر عن رز» فمتدار اولولر و ارو رک

خاطیماری نی قلبمزده مان اشکلنده طوردیو 4 /پاشانی یاد
سمالربنك خطوط ظرفهاری دماتزده سبلیك بر ریا کی قالشدر .
وا فضا »کوزل بر منظرءدن » کوزل بر هیکلدن عت ایدرار .
بوکله زه کافی کی کلبر .دمانحزده بزبونی طویارطو از برشیار یاشار
کی اوور ر شاراحنن آیدرز » شا

ا کلارز لک عون

روحه الله کوردیکمز وحی افاده اِعَت ایستهرسهل  ..شاعی
وصنعتکار دکلسهك ,رشی کو سارەمە ز » برشی افاده اده مهاز  .باخود

اوه نظر دقتمزی جلاب امش اولان برلوحهنی» ,رهیکلی طوغربدن
طوعریبه .وه ایدرر .
زرا ورادهحافظه  .مخلهیه کقاللسبوردعکدر» تأتری ,طوولش
برششی احساس و افاده ایدهجك برده حافظهکزك صونوق » مبهینا

مقلدلکنه ابع اولیورسکز  .صنعت ايه هیحانانك مولودیدر »
لد دکل ..
دعك راز شعری امحق هبحانك :خارجا طاننه هجك خطوط
اله افادهسی » و شل ابدبه حك قدر شدت مسحی حاوی اولهسی

صو ر له تولد ایدهبلور .
غری
طهو-
ونظره طوفی لس

عل احوال روحك دققات

الودلغنه هچ شمه وودر >

اخرسی بوک شاهددر  -شعر

مءلومات اده

نار

۳۲

تیاه رارك مه اولدیتی» ق+دز وس والشده

لیرر»
سین
هتس
هن
دنی
یدیغ
مالك باولن

ده یازهسلیرار .ورژهبه «صنعتکار

اولق اجون حس اعهمك ضروری اعش» سوزی سویلهتن بوحالت
۱
0
روحهدر .
« صنءتکار اولق امحون حس اعهمك ضروری افش » سوزی
قسماً طوضری > ا

با دنا

طوغریدو » حوِک انسان شدید رارك زو اولدبنی زمان
حساری طوغض بلقله  ۰وضوحله افاده ایدهمن  .فرضا بدرکز وفات
اعشدر  :وسزی ازسور » قسرور  .اولد رور  .دعك کهشوحال
ر حوق هبحایات امه » اضطرابات شدیده الهام ادسور  .سز

بونلری اودفقهارده آبری بر «منشوره» حالنه وضع امک قالقارس هکز

بکالیرسکز .جونکه او شدت و حرارتی کهلره تودیع ایدهمهمك

کی ,رضفك زیوی یازهمازسکز» کوسترهنسکز» اوحالده هیامالی؟
اییاز» ملمك امجون حال سکوی بکلهملدر .اه

آمحق ماضی به

رجوع ابله»خاطراتی اقاظ اله فاده مهسحانه موفق اولور  .بوذا
حسساتدکل» صدای حساندر .نوک امجونده عردیی شو حالاث

حافظهسنده زنده بولعلی » حققة جانلی بر تأثری افاده ایدرکی
کوروعلیدر .حالبوکه ماضینی حافظهده ,رحبات بولققد رکوج برشی

وقدر .انسانشویله بردوشوندیی زمانماضیبه عاد يكحوق شبلری
خاطرلابهسلیر  .فقط وقايمك حدنی انندهی هحای عاسله یکدن
طوعق» باشقهارینهده احساس وافهام انك قولابلقله وجوده کلههن .
وتا که قلمی الهالرز  6اوچ سنه » درتسنه اول طبودغمز رحسی

ایرحیسكدیکنی > سوندیکنی » قاحدیغی کوررزه
افادهبه قالقارز» ه
ی

معلومات ادسه

+

وط نظردن حانده شاص اولایان ای ااا در زیرا
شاعربت» ,رسج خصوص اله حساسبت وذکانك سویه عادبه فوقنه

صعودیدعکدر .هرمتأثر وهیمتهسج اولان کمسهنك» تهیحانی دوام
اتدییمدحه » روحنه ,رطام یی یی حسسات .دماغنه ییییافکار
اقار .واونده هقدر تارات وتهیحات سریع » هقدر شدید» هقدر
سقظه مساعد ایسهاوقدرده قابلت شعربه حوق دعکدر .لکن بوکافی
دکلدر .بر آدمکندی ناد ننه دوشونر» کندی کندسهمافوقالعادیاق

پاشایه بابر » تهیحانی فایت شدید » ظایت واسغ اولور» شاع اولاز.
شاعیبت

ای

رم کزترم آعان ادر بر کفتدر .

حسساتی ء تأثراتی عل ایدهیلملدرکه
کندیسنده قالدغه شمر اتام اولور.

شاعی زه

اوک شاع دیسه ..

مسئله حواله کلددتصکره شاعرایت کی ازحوق کو جلهشر»

زرا بومشوش » ضروری برطاقم قابلانه احتاج کوستررر,
وشرالطدن ری ارات ومسحانك فایت شدید اولهسدر .اکر

وله اولازسه شاعم خارجا اظهار وافاده امك حودیتی احرغر.
فضله" حسسات غایت واضح اوللدر » که بالاخره ک|لاشله جق
خطوط اله کوستریه سلمش اولسون .

نوک oy

e
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ET

و حسساتی کلامابله تقلایده جك بردهلسانطسی اله» اوضاع وحرکات

اه تل ایدر  ".تودققهارده کندینه مالك دکلدرکه » تحت تأثبرنده
بولندینی هبحاندن باشقه برشیئی دوشونه بیلسون ,اوکا کوره حرکت
اتسون  .قاطققه بض کمهار واردر» رنهیحك دست رعشه
آورنده زیون قالقله برایر» رمضاعفیت شخصهنك صاحی اوللرینه

»علومات اد ببه

:

۱۳۳

دی لوحه اشسامکاری « ۰وردی » نك « تراویانا » اسمنده ی
شحات عشسق فاح « آو لهجه »> شعر مفهوعی داخلندهدر  .بر

منثوره کی ر رومانده » _رمنظومه کی راثر ماشاده مولود ابداعات
۱

شک شعردر .

فد

۲
سر و

س فقط ونك

مضاستی بر از دها مدید اله

ساحه ادبیانه کیره  .شعر حساسيتك ر ہچ صوص لهدونك
حرادندن عبارندرکه و قابلتده طوغان کمسهلری نم ادرا کک >
تم غبر ادرا ی بر ضلالت حس » بر «نعاس » داخانه وضع
ایدر .

الاشا شاغن طوعانال ارات وسات اصلهارنی غق شو
حالت روحه وفکره ابله لایساهی ونفس رصورنده بووتبرر .نار
قلمبه هشعريكده ولون حسن ونفاستی وندن متولددر .

شاع برعدسه  ۰بریرتوسوز کندر اونك نظرینه وضع ایدیلن
هی

وور

باشقه برشکل» باشقه  ۶راوح آلو :

خاصه شاعربت وئون خصالص زار بشمریه کیرطام خعطات

ومنايانك محصولبدر .شاع لر ذکالرینه کوره » جضلارینه بو

لابتناهی بر صورنده متحول ومتدلدر  .ملا اون طقوزحی عصرله

ابوبوك شاعلرندن « زه ا) »صاحی بودلهر برغريبة خلقتدر .
کر اوقدر بویوك برمیدع اولامش اولسهیدی اوکا حبات اجتاعهده
مار خاه دن باشقه _ر موفع بولق کوج اولوردی .

شعر
شعراد معنای عمومسی .م .سنه

واھ ملس لیان جر

ات میاه شمر .

مرك معنای گمومسی 
+روحسی عامىله €

عر هدر ؟

بت شرالط حه

ای
ن»
عسی
میق
شعر ؟  .معنای حق
> هی دماغك روز کار شعائنه .

اش

هرقلبلكم زازله"حسساتنهتابع اولش بکرلەدر .ھیکس » هرل
وکا کندی دساتبر حبانیهسنه کوره تودیم راز معنا اتك خصوصند.

بر دقیقه تردد امش » حتی بضیاری لغتدهک تعرینی قلبهول
الله « موزون ومقنی سوزه اطلاق اوللور » دعشاردر .

جیا بو بر ول کی عم شفاف »

بولوطلی بر شمیدر ؟ .

ونك ر معنای حققدی » ر معنای فنسی وشدر ؟  .ع روحك

تدققات اخبرەسی اولهمش اولسهیدی » حکمت بداییع نامسله یاد
ایدیلن فلسة .صنعتدن و استفاده اعهمش وولنسهیدی » شمهسزشمدیه

قدر عندیات و فرضات

1

توغولوب قالبردی 2

وون بز اونك حققتنه » اونك اساسنه فوذ ابتدك دعکدر.
:لکن ک
"اونكده و کون هکی شلردن تولد ایتدیی عاسله محقق اعشدر .

هیر » بای خابل و قا اا
 -موعهسنه مالکدر .NE د

اف

اراد ۵

> حامدله اشیری  فکرتك

لادانس سریاشنی نصل شعرسه « مکل انژ » ك مدجارك مزاری
وروی

هبا کل مططر بهسی > «ولهار دوو حی » يك «لازوقوند»

۱

مارات اند

۸/۳۳

اتك قوبهجلکدر » مکانه حالنه کرمکدر  .معمافه بونك ياننده
تقلید ایدیلن شّك اوضاعی تن اعك » اك نظر فرب قاطی

بوله بیلمك » اك زیاده مبلغحسیات شکانی کوسترمك کی شخصیت
س

از ا

ل حوق شتیا واردر 8

ی او یدو

کا

س

ر

و تار دهان > وا ار

ر

مکملت بونرله الویل » ازم مسئله زمانده دکل » طرز اشاده
دیدیکمز لودر

.

سی

وریت

سس

و

مق

بان اد سه
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نظر حبرت وقدیری جاب ايده سله حك بر ار و جوده کتبرمك.

غیبورت
اون بکانه واسطه سع

وتسانتدر  .بر حوق.
» صر م

صنهتکارار بر استعداد وسیع ومتینه مالاك اولامقله ,رار سعیارنده.

میں ومتانت کوسترمش اولسهیدپار ار قیمت قد بن حوق.
مار و ردو ك
خطوهده واصل

نادور

فق معالتأسف مقصدالر نه ز.

اولهی دوشه ندکاری حهتله قسهلر

ابداعندن.

حروم قالشاردر  .اننای ابداعده بو کار وجوده کتبرهجکلری.
شیئك قابا طاسلاق بر شکانی يا حافظهرینه وکيااغد اوزرینه حبزرار.
ةط تشکر وملاحظه اتدکاری فکری برشکل نکال اله کوسترمه به.

کلنیحه فعالتاری قریلر :سیی تآعوبردن اورک رك تاعام پروضمتده.
بردنبره ری مبداه حقاررار  .یاخود فنا بر وله صاههرق ابداع.

وامجادی فضله بر شی تلتی امدرار  .متوکل و مطبع اوکلرندهی.
مودهلك قومهسنی حقارمفه ويا اونهدن ریدن کت دکلری هکلاری.

تقلید امک باشلارار  .سرپستحه اجاد و ابداع اممك » أغير»
موشکاف بر صورنده قوهدن فعله حقارمق » وتون استادان صنعتك
لعقب اسدکاری ولدر  .صذعتده موفق اولق امحون غر اختشاری.
ترحه
ویا س

الده ایدیلن فکری ورولقسزن > زمان وساعی.

اله جادله ایدرك » بر شکل صاف وعتاز ورشکل هبحانکار حتنده.
قهودن فعله حبقارمق لزامدر .

دش لرک حبای قرات وتفصلاسله » ال خرده » الك نظر
کریز اقسامله ندقیق اتك » اوك نهقرطهسنی مطعانه » متوکلانه.
کاغد اوزرینه خطوط واشکال حالنده اوبضلعهمك ,رما کنه اولقدن
باشقه بر شی دکلدر  .فی القبقه حبانی طوفبدن طوغریبه تقلد

اه

اوا

E

۰۲

موقعلریتعناعشدر| .باردهادنا  ۰انتشارایدن علو و
تساده

وکا بناءدر .

فقط بوسوزارله دهانك سصدن » ندققدن » تفکرهن ی
ولندیتی ادعا ابدسورز  ۰.فکر و ملاحظهسنده وللمهبی طوغری
دکلدر .مشمور رسام « لونار دووحی » بر داهی اولقله برارژافوند

نامندهکلوحهسنی قومدن فللا جقارمق آمجون درت سنه ا
لفقایقه دیکر بر داهی ر-امشم»سز وقدر زمان صرف

امّهبوردی»

فقط بوراده موضوع بحت اولان مله زمان دکل اة طرژ
اغادر .
E

رخوق خاهللر م الهبام ال ا

ایدهمه حکنندن جٿادرلر.

شقوطهده توقف

و فناصاك ۱۳

و عدا ضرب مثل حالله کرمشدر .

اک  6ا هدن | هه محلل امک قطعا ازوم

وقدز .ال طرف  4الاسر دت ملگ اد عي وا
علوم وونل سلاف ایدهلدیکی بوکون انبات ایدلش بکرفتدر ۰

وك عکسی ادیا ابدتار ااضزرارد تدر

وا ر

تمق
اوتلر صنعتك افسام متلفهنی عيض و

دفق

sb

ايشه باشلادقلری جهتاه اصرارارنده » انهامارنده دوام امهبه۶ ۳
نالور
واردر .

تا
مودانك هوسات

سهسنه مقاوماتله

پاشاه د

بوتون جهان طرفتدن تقدیر اولنان نآار صنتی مال اولهدق 

کوسترمکله برایر احتراماریتی » تعظیمارینی منادب اظهار ایدهبلیراره
فقط شولیده سلملدرارکه علوم و فنون هوسات ومزیات صا

اورتهجك رده بالعکس _دینه دها واسم » دها فضله » دها وا
وساط ودیعاه دها فوتیی بر حاله وضع عیفر و

Sr

e

۷

فقط  ۱کتساب اعز .داهی شخصی ندفق ومطالعهث فوذینه

مانع» ورانتله نقلایداش ومترا؟قوای ماضیهنك حصلهسی» تیجهسی
بر موهبة طییعیهدر .

ار ااي آبار ھھاو اروسن از اجوق ر فزق دازون
|رينك دونندهدر ظن
معمافیه وسوزله هنرورارك آثاری داهبارك تا
له
وژیل » رافائل  5هترورار اك نوبوك دتاهااررای|
ایدیلهملدر .ر
وجوده کتمشاردر  .فقط هنرورار »

قابل مقاسه مالس ڪت

اتتدارارینك ال صوله قطهسنه جقسهلر سله اترارنده نادرا دهانك
خواص اساسهسندن

اولوت صمیمست

امەن تشکل ادن سوق

طسعیه » غبر اختباریته عاند مزیانه تصادف و
کل

ردن شتخصله اری تفریق اجك غات قولابدر .

هتروراری اثرارینك ای » ارات وتأرای متفیکگی ومتحری »

اصول و طرز اظهاری جویا » جلهاربی ویا فکرار ی » خطوطنی
مصحح » مدفق اولهرق تصور ایدهبیلرز .حالو کهداهباره کلنحه

بونارده هرشی يآكهنك» یك وجودکیدر » صنعتکارله اتری تفریق
صنعت ر خلبطه کی اونلرك یاو ون ۴

مکن دکلدر .وئون وساط

کقدوری»ا
مزوجدر » شاثبیله شخص ارهسنده هیچ بر فرق بو
وئون ار شخصبت صنعتکارك منور » عالی بر الهاسدر .اونك اتری
دك » الك وکسك » اك عتاز نقطه سنه قدر یوکسلمش شخصبق »>

۲

شخصسك

4

افادهحی

دعکدز

.

سی

وعبر مك ازلری

ونلرك

ا

کودلز » ایدید اولور » دنله ایرکه بوتون اقسامك ء برعلاقه طسعره

اله » غير اختساری اولهدق نستتاری » وکندیارینه عاند اولان
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۱ ۵

معلومات اد سه
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اهطاع وفوع ولور؛ وانناده شکراتوملاحظات هیحاه موقایدر»

۳

راك ی دهد

ام

رل یه

E

داهی ماهه  7کل در 547

بر رجحان و تفوقکوسترهببلر م:عمافه بو درجه شایان دفت بر
صوریده متیحالفدر.

دهايك رهده باشلادیغى VA

یکی تعان

امك غبر مکندر  .معماقبه دها اله استعدادی » داهی اله هنروری

بررینه قاریشدیرمامللدر .هنرور بر رجحان وغو ق کسی مهمالکدر.
الو کهدهاده دها صم می » دها عم اختاری ,رشی E

شمه سز

استعداده مالك اولقده از حوق بر دفت وفعالتله ۱کال ایدلش
مناز ر طسعت واحه مالك اولق دعکدر .ودهایك دقفت واعتتای

تفکر و ملاحظهی حدودينك خارجنه جبقاردیغی ادعا مك قدر
مایت زر تی امار اا اراده وا عهگ تاثری ده
اولقسزن انکشاف ابدمعن  .فقط دها » ونلره لاقد قالهمامقله
,رار » استعداد قدر احتياجم حس از  .فعالتی دها زیاده الهام
الب دها زیاده عبر اخساری

وسستریحه قوهدن عله حبقار »
ب

حاللو که هنرورك فعاللتی ؛ |کتساب اک حور اولدینی مطالعه
و ازب سفتارطه آغولاشنش > داف دند .شین دامی ؛
طرله حد وسطیی
متین بر فعالته مالك اولان » ای تر سه ایدلك ش

»شخص ۱کتساب استعداده موفق اولور .فقط
عکمهمك اوزره ر

داهی اصول ونظریاتی» معلوماتی ۱کال و اعام ابدر» تبدیل حوویل
ایده سای ة

:

ماومات اده

NAN

ابتديی زمان خصااص خصوصبهسندن بر حوق شی اوک ودیع
اعشدر .متوسط ویا عادی صنعتکارار ر
رنه بکزرار » زرا #وی»
اا

ااك دامرهسندن » حدوددن قهورمازار .

و ا حا ؟وغاليك ید ضط و
سیخ بده ولعق» ووك یعحات.
خصو صه سنه معروض قاق دهایك دوق اوزرسه » خصو صله امحاد

اوبداع خصوصنده » تفوقی البات ایتدیی کی منطقك قواعد
وتصحیحانك تطستی جهتلهده منطقه قارشو اولان احماد مادوستی
۳7

۱

فقط بو مادوبت حاز اميت دکلدر .دهانك الك سریع الهامانی
منطةح لرك الك قوی منطقارندن دها عالى ر منطقه مالکدر .مکل

ااا

ااا وا ا انر تنلسودارک رون

بو خطات مفروضه ار تار عموهیسنك اساسدر ولزوم عطاقت
تا طرندن ام ایدلشیدر ۰۱کر تصحح اندیله جك اولورسه

اك ون مزیای یدید اولور  .صنعتك هی شمهسنده حققته امس
ولنان ر حصه شیخصت » هکیسك

کنده

ره ر طرز روّی

واردرءکه صنمته واقف اولایان کمسهلر وندن متولد شحهاری
یکنمزار » موّاخده ابدرار .فقط اوتلر اوك ره باشقه ری اقامه

(عار ی ور سویلهحن ویو بر یز امجنده قالبرار .
بودن باثقه دهانك » مادی بر ما وحرارئك زونی اولهنه

یاشابهمهبه جفدیوشو عهملدر .اونی اك زیاده اظهار وشات ابدن

الهام دهنیلن هاه » تاره قارشو بر استعداد مخصوص داعدر.

قابلیت حسسبه ومییجیهدا نمی اولقلهبرایر هیحان زمان زمانکلر .بمضاً

ی

 uك
CTR
دهانك تعریق وندن فضله بکرف اي ا

ا وشدر

حسس » اوطهده سویهدیکم زکی» داهیدن قابلت تحلیی ساب اي
هصالات و قرعات  3ا میتی امحنده زوج قار » ونك ب جه ۱

طنعهمی اولفرق قوءٌ اساسه غبر اختناری اولهرق حانلانر .وکا
محر اولبان هی تشحیففایدر»" حتی خذوف اولور .اشته شاه ۱

تخت سنت کا الہ ااام ابید ازا نو جات

یادن |

ماده دن زیاده ضتعتتکازاد خرتوداءدر
ا

و

و

e

۴
e
یی

ر فندن ترسم اید“۳
برتکاو

اودر عا

موضوعلن برنرینه اوقدر بکدزهمنازکه موضوعك یی ادرا افانلك

طرزی آزهسنده تابدید اواور .حالنوکه عادیت » بالعکن » خطوطك ۰
اتدال ا

۰

اون ا و

شیخصرت EEE 3 3

ونك اجونو

۳
بررندن هریق

کو اولدیفی حالده دیکرلرنی تفریق امك غایت قولایدر .دای
طاشن ببلمکننزین کنندی روات کندی"

د

کب ومف

تاش »نوش »لها اپار اوو کا کا 5ا ۳
TNER
او ودر

ر وصف

مان ,ae

مالكa

۱

:

ەملومات ادبسه

١۲۲

يكجوقاری | کلاشانحهه قدر عمومطررفندن دلی دبمهیاداولمشاردر.
الرنده ابات کال ابتدکدن صوکرا استعداداری غبب ایدهنان
بولندینی کی بر قاچ سنه دها یاشامادقاری ویا مساعد بر طعده
دکلری اون

موفقت و
شهره صعود اعهدن اولان واردرء

نیواتاره بنباء سی ونون قلات .خوضائصك موازه سنده
ولائار » وتون هکس کی یاشامهی عثشال انحاذ ایدنلر اجون
ادلشدر  .فا طققه دها رل .ود

دها صضی ر حال دسه ر

عصیهدن بر نك اسشای وطفهده بر حساسبت

و فعالت مفرطهبه

معروض قامسدر ؛ فقط وحال هچ بروفتده صضی برحال دکلدر.

بعض محذوبارك فاکبرتلری » جنت واحدهاریدماغه عاند عضواردن
برك آغیرنه » معلولته

و

حالوکهده الله وی رنه

هچ برزمان یکت هه مهزي زرا دها فزولوژی له نظرندنبالعکس

دماغه عاد عضولردن بعضارینك مستتنا ر صورنده بك زیاده
اکشافدر

ويك امحو ندر که دهاده مصضی ر حال وفدر  .حتی

سزارك » ابولبونك اشتغالات فکرهنی کی ونار ماله خودبن

 ۱۱و و

ل حدروق مواده دی

قاس ایدهسلیر .
دها صاحی اولان کمسهار  6وفا شت م
وتازیت معنو هه ام
منافع حسبهیك :عور خوودسیيك مسکنلکلر ندن | زاده اولو رار,

دها عالی» دها یقید طبقاته قدر توکسلیرار .فقط وقدهانك شراط
اصلبهسندن ,ری ده قول اعهملندر  .دهاء جرد م
ونفرد اولهرق

نظر اعتساره آلندینی تقدیرده را كز عصهنك فرط حسسندن

افرط مجماندن مولترقو متاز اورا كدر

مصاویات اا

۰۲۳

شد ده در که اوکا قارشو کا علاج ار ضنتق حر

ر

صبرو متالتدد » دییود۰
وفون دها حقنده «اورون بر
سونونه « قوه حاذبەلی احا کا

اتدل » ده صوردقاری زمان |1

«داعا اوی دوشو هرك » ده جواب ورمشدر.
نو خصوصده

وفویك» و تون

حقلری واردر  .بر مقصد وغابهی لعقب

فیفتور» برفکراوزدنده عنادشکر نیا لققه حس

8

این می

وفکره > پرقطهده

اة ناد »ا رقوتررد قابل

1

باشقه صودرل

سا
ونکت

رو اال

ا شرطك وحودسنه انا ۳

اجك ء جد وی

۳

و طسب  ۱مناجك .

خلقت طرفندن مودو ع اولی لازمدر bL . ات چاو و عابلات 
شخصهی نظر اعتساره قر ن اتتهدادی ار ھی هاني 1

مادءی محلل و ایضاح اجون تطسق انمهملدر  .شبروائط داخنده
او صبر نی فتور اله عناد تشکر اهای خدمت ایدهسلیر .يوو

اله وف ولك س وله دکاری آعریف زم بالاده سویلدیکمز ترف
دهاه موافق دعکدر 3

ٹ اولسنون ٤
فندن > كرك صنعتدن ح ث

ععايدن » دهای 
ا نحق فوای عقله وذ کانهی ر جنکیا جت

۰ندن ا
تعکل ایدن قوتك ددر اى استقامندهدر بو
بو حال رطام

علام خارجه اباهده تظاهس ایکدهدر

ر نکر

خصو صك معقی» بالکز اونکله مشلغول ذوانك E بر طا

»رطاقم ابتلالرله دولودر .یاشادقلری
غرابتارله  ۰برطاقم دالفنلقلرله ب
حرط اشتغالانك و بشرحه  4طسعه وەنطقەسدر.

بونراد  ۰دای ۳

ان ای
منق_دله صنعتکار ی زر رشن شرق ادن ۰

:

۹۹۲

داهی" صعتی ا

س ایدیلن شساری خارجاً خطوط و اشکال ایله افاده اك

بو

افادهنك استلزام اسديی اشارات وخطوطی طوغ دن طوغیبه ›

ولادظه درجه تانبهده قللق اوزره » ر الهام مخصوص ابله
كر م

بولقدهدر بوایی حادثه حکمت بدایعه عاند ثاآزابله ایضاح اولنهلیر.

هیحان وتار منقدده عناصر مختافههانشّسام ایدر .حاللوکه صنعتکارده
هن کیت » مادی مر شکلدهدر :رات » رری وی ایدهحك رده »

»بفین ,بیغین تحصل ایدر  .بوکا ناء قوت وشدنی درج
,ردنبره ب
اندر »که قو خی حرارتلندیرر ۰
قصوای بولور  .بنه بولك و
الولندرر» وتار وهبحان:مشوش حلل ابدلدیی جهتله اونی اخذ

اجك » طعتنك اوصاف اساسهسنه عاسله مطاقدر .
ایدن ذائّك ع
وک عنی رنی» عنی لوی حار کار نونكو رديی قوت منقدده»

) إعض قاط متلفه ه کوره سدلایدر » حالو که داهی صنعتده تکااف
ایدر بحس وف حالنه کرر > وىك احون قوت وو
آژیادهدر .
/

عا که ایلدیی اثرك تارات عدیده و متوالهستنی تعقس ایدن

۱ملقد ماده ابله موضو ع ارهسندهک مناسانی قطعباً نظر دقتدن دور

طوتهماز  .بونك اجون حرکاننده عقل ومنطقه تااوبلعور .حالبوکه
صنعتکار داهی» بر ودوم صوکی زار ارت وهیحابای وتار » اونکله
اگندیی مشحون کورود » اساي محلیل اجك شوله طورسون

راجیب اف ایی پارا رید ک,فزق بل
 ANEھىحانات و ارا وصنعتکار باشقه شار دکلدر .و اوبله

ی
یک
CEN
ROR
قات دکل  :بر واسطهدز > اویله بر واسطه که اونکله او » طسعتك 
ورهسلهجکی نامناهی امتزاحایی کشف ایدهسلر .دها حفقتدنزاده ۲
مکنانله اشتغال ایدر » اولك احون حسات حققه غایت طار بر
رشدر وا

و 2داعا حققتی حاوزی دوشوس توس

خللات دهانك شراط اساسهسندن بریدر.
اکن

جاه

این اولازسه

ید اه هم

فقط خال هیکون عاس

سله .کوروله ساه جك  6ادراك

اولنهساه جك ر اله مکنانك مولودی اوللسدر  .حقی دها
اودن که حشقه ث خارحنده اشاهحق قدر واسع اولقله برارمکانك
خارحنه حقمهحق درحهدهده معقو لدر .

اه ال یکی غر میدن ال ی ابر یی اله
صنعتده هچ

دمسه قطعستله سان اید.من .دعمك .که داهنك وصف

متازی مخلهسندهی مود وقوندر .شاعی داهی ا

حقبقت ۳

ورن شخصدر .دها هیشدن اول قدرت ابداعدر .دهای مت

ER

ابله دهای متفانه ارهستندهکی فرق » دقنله باقادی زمان » صفر
درحهدهدر .

۲
راهی -.

دها هی شبدن اول بر قدرت ایداعدر يدك

ذوق اله دهای صنعت

ایند مرک فرق عظم و قهطهدن مشعث

اولقدهدر .شرائط سائره تقریبایر عینتی» مبشرامتی احوالنهزبیابر.
انوا رده منقد کی صاخ و نظرلهمحظو تاره

قارشو مسج ادن

بر <ماست خصو صةنهمالكدر .صنعتکارده منقد کی زار صنعتك

یدود کی اون لا اخطرخ

و ے فو واقنیر :ا

3

۷۹۳

حاونات ادیه

ویاامتزاجت کسوهنكابداعانی» اختراعانی صنعتدن معدوداولق اقتضا

ایدییور .
اء حتات خارجته اجون با مادة بی برشی استحضال
ایتدیی حالده دهای صنعتکارانه ک|ننجدقیسی امجون ابداع ایدر.
۱
معمافیه بوادعا حققتی تام کورمك دکندر .
ایکسیده عنی اصوللرله عنی ەی

لعقس ایدسورار » محتلف

هلر بای ها ای ده قی ولن دوشبو ور ۲
حافی یابهی » حتی ابداعی تصور ابلهبورار .اوصاف وطبایمك زج
و

ا

اساك

وی

کار کی  :نواد

عار قادن اغد ادد و امتزاجاره او »ك۱را طك
سار.ی انعکاس اتدیرر » بوقسه اری عدم موفقتله قارشولاشیر »

باشامق حقنه مالك اولایان ر طاثم اشیخاص صنعت ولد ادر  .فقط

حقیتی دهای صنعتك اك ویوك » اك بوکسك اوصافندن بری هیچ

ياشامامش » یاشامهبهچق اولان سلری ابداعایله حرکته کتيرمك »
اوناره قابلیت حبانیهی تودیم ابلمکدر  .تبیوار مخ" برهك

مولوداریدر » طبقی طبیعتده موجود اودایان » کمياك مماوشله
امتزاج ایدن شبارله حصوله کان مواد کی .۰
حقبتی بر داهی" مبدع اجون حسات حققبه » بر نوع رورت

روحهایله باقالامههمستعد و لندینی حبات مکنهنك اشکال متعددهسی

آرهسنده بر عارضه كدر  .عشله بر دیاضنه عالی اجون ده :زم
وعداده نسستله فبقكیر » وزم کاساعزك مسافهسی
کانتاعز خطوط ا

مکنات لایتنساهبهدن بر جزودر  .حقق شاعر اجون حاتدن

قوپاردینی بر مناج وطبیعت » ویا نظر مشاهدهه آلدیغی بر شخص

E:
LAE

و
9
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ِ

ده
ن6
ده
ع
صات:ف
ده
فرقی

.
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داهیارم سب داهیار وھارورلر ار

۰

۱
رها فاه ارم رن دای ف ورا ۳
فرق اولوب اولادشی تفردق ایدهملمك اجون حادنات صنعتکارانه
اباه حاد یات هی نظر اعتباره آل سر ورن واردر .
م ری  6ادت

حققه بل آری آری محلاندن عار در ۰

عا)» حادئانی رر برر الیرء ندقبق ایدر » حلیل ایدر » اوندنصکره
رطام قانونلر وضع ایار .اوحالده عل > متواضع ساعباری طرفندن

طوپلانان اقتطاف اولنانکو ج كکوجك وقایع و حادنای ببریکدرزییوره

وبونارله خزینهسنك تزایدی اجون زمانك » كتك » صبرك حکوعی
ولبور :

I
i
۳۳0
hh

1

صنعته کانحه  ...اونده قطصاً صبرو حمل وقدر ؛ او ارال

دها زیاده مسال اولوب حققته هدم ادر > اا

t
ساس

> واويه ر

هيت موعهدر »کهاونکله» حقبقتك قانونلری معلوم اولرق ویرلدیی
ویا معلوم فرض اولندینی حلده » دماغ وروح امجون بر حقیقت
غبر مسنه وی برعا نامام انشا اتك اجون اوغراشلر .دعك کهابداع
امك دهای صنعت اودر  .و اعتمار اله فنده دخی اولسه دهای
مدع دهای صنعتکارانه بهص دو طدر .شو حالده میخامی" تطستی نك

۱
یتا

E

2 a

RE

هییداتامولمم ۱ ٠

ی ا می » متان » رق ر ذوق سلدمی > م رو متحصمندم

اولاش کی برجوالت ورفت فکری تولملیدر: 

وت وطخهسیه تا اق اون ا ا ا

اخلاقات واجتاعاندن ا

افکارنی اکتساب انهه حوردر ء

قد صنمتله اغا ادن کمسهلر بالکز جغ رافابه » بار حه دکل »

ع اخلاق» علوم اجماعه هده کا درجهده واقفاوللی » خصوصبای
ا

بدايعك برشعهسی اولان علړ روج بلملدر .

خلاصه الار صنعتك ندقةننده فکر ریاضدن زیاده روح رقته»
کادن .زیاده حساسته ء حاکهدن زیاده هیجاله اجتياج واردر.

|

ی ماتاد سه

۳۳

اعهه حوردره منقدصنعت حون الاول لازم اولانثی حساستدر.

حساستت اولادثه حامل وحاتز اولدینی سار میات فضله وی
فاندهدر  .فقط وسوزاردن اولك حاعل اولهسی لزومی استخراج.

امّهملدر .
اکر ترحه احواله » تاره » جفغرافاه عاد معلومات » حط .

ومشامتار اوزرینه تدققات » مختلف اسلوبارء » اونارك یکدیکربنه
اتیم|ق
لرصنع
ک|نا
تفوذینه وخالفته دار شعات زه

اجون کفایت

امهورسه » بونار هیحان بدییی امجون ضروری دکلسه ببله بنه اوک
ودیع معاونتدن برآن خالی قالازار  .هیحان صنعتکارك افادهاتدیی.

تلونات وتطورات اسلوب آرهسنده اوکا ؛ منقده بر رهبر اولور .

فىالمقىقه ال مختلف آثار صنعتك حقبتی معناسنه أفوذ ایدهبلمك
امجون افادهنی تبدیلایدن زمانك وحبطك بکلرجه شراطی واکنده

|کلمهیاملی » ژابوبایبه اوروپانك سحر وفسوای صورمهعلی >
زمان حاضر لهاجهلکنی م ضتی قللاسکلر ده آرامامآندر  .عاماه

عرب صنهتی اولك مدئیتتی طانبانلر» بیلنار امجون احق قابلوصول.
رماهتدهدر .رصنعتکارلحات خصوصهسنیسلمك بزهاو حنسكتنی»

دها زیاده وضوحله کوستریر  .فضولنك نصل یاشادیفنی سلبرسهه.
رز.
لها|
کاد
وحتیاوی دها زی

عاشق باشادن ذوق طوهسلمك امجون.

اوك باشادینی تاریحی لمك ضروریدر .
ماد نٹ اجون وق

فایده دکادر  .هیحان دائ کا

کزان » طونلهماز ر مسالهی دوشوعه ه  6دی

حکم وت

مور اولدینی احون اوك متةظ بر روحی اه

> امین ر قو

ی
۲۷۳

e

معلومات ادسه

"مق یی اولدقاری وبا اولدقاری اجون حقبر یاخود تقدبر
اپدییودار  .بوکا بناءدرکه منقد صنعت کدی روح وموجودیتنه
امهه » هی ار حقنده ی هیجاناتی اوک ااتحاق ایدن اجنی
-مواددن عیزلهمهه حوردر .ه عثالبت » ه اخلاقت هده اجهاععت

نظر تدقیق وتقدیرینه وضع اولنان نارك حقندهی سکمارینه
احرای ا آیدهمهملدر  .بواجنی موادك نکن مدار اولهملءحی

ماجق حسی زیید ایتدکلری » ینی بدبی ,ر شکل آلدقاری

قدیردهدر  .وتأئیرات عارضه و اجندهدن قورنلهمامق قورقوسله
ركرك ودی عصره عاند اولان وکرك اومان » كرك اجنی

مبدعارل حصولی اولان] نارمتاه ابله اواثری قارشبلاشدیرهلیدر.
بو » حق وعدله مقارن حکم وررهسلمك اون
حتی منقد عسامله قانع اولەمادتی ر ار حقنده

ضروریدر .

و جر نی مدد

خاصلهارله اغا الى » هیدغعهسندهی تأرانك اولکنك عنی اولوب
اولادشه دقت ابلهملدر 1
ویدن صکره مقدك حساستیده حتاج جره و

خارجسات

:اشا ایله ولی شاشرمامق » محتلف افادات دیعه داخلنده هیحان

بدیینی بولق اجون منقدك چوق کورمهیه »چوق حس اه
ار متشه بك زباده تول االو میت ا اا ا
ولندیی ونون اشکالی ندقق اعهه احتاحی واردر  .ولون دهاة

صنعت حقنده وریان غر حق حکمارك مسئولتی ترسه بدیعهنك
«قصانندن باشقه هه عطف اولنهملیرر؟

وندن باشقه منقد صنعت » صعتکارك حساتی افاده ادوب

ایدهمدیکنیده ارحه تدقق ایدهسلمك امجون حساستنه ماجعت

معلومات

اده

۱۳

۱

ا » الزارندن » لوحهارندن ذوقاب اولق اون تارخی معلومانه
وقوف اقتضا از  .ایاصوفه حامعنك شاروسنده متحسی اولق

اجون موازنه قانوناری نیلمهنك بر فاندسی وارسدر ٩۰ شههسز
ونر هچ ری لازم دکلدر > اک معلومات تاره بان سفق

ایضاحایدورسه بواساسی برتقطهدن دکل عامبله بایاجی بر قطهدندر.
و زی اویك سره

اوك اساسته » روحنه هوذانتدیرههن حاهل»
قور ورل وعفاندن.

معماقیه اه رحساسات هحالده ود

۱
دها زیاده حا نزاندر .
|ابهسله حك برقابلت وافتداردهاولقاحون.
| ارصنعتی عاسله کل
منقد ذ حساستتی بت ای ا

ر

ی
يسله
حله
لام روت اید

جهتله  -بالکز اعتقادات و اباطلدن » طرفكريدن » منسافعدن.

احتراصباندن دکل » جفراشسامه » ار مه» فنه عاد » موضوع ايله
علاقهدار

حستاندن » معلوماندن ی

اری

ملاحظاندن غبری مواد ابله حکم ایدن » بون

صرف

دی

اولان.

رد ایدن شنناردن.

جرد اعلسدر  .۰ .منقد خرستان اولدینی اجون حضرت عسی.

علهالسلامی مشعر منظومای » لواحی» هیکلاری عپهکملیدر .ووك
بر وقمه تارشحبهی افاده ابتدیی جهتله فاحك استانبوله دخولی اثر
صنعت تلقی ایدن کمسه بر منقد دکادر .

منقد وناردن باشقه اولهرق اسلوسنه عاس ادن وتون تقدیرات
وحیحادن » اعتادانندن »> ذوفار دن » محتاردن » شرتلریدن »>
ر

هه قدر مشروع اولورارسه اولسونار » رده محبوردد .موضوع

حت اولان شتارلك ۲ .جق اسکلی » یکنلنی :تسان قمت ازن
»ه
معداز او لهماز  82حوق کمسهار واردر ک

مك حوق شاری.

معلومات اده ٠

۰

برموزاری » برهتووهی » ر قورلهی » بر راسیتی » بر فضوللی »۰
پرحامدی » پرستانی طوبهببلیرلر ؟
 4ذ کا  6ه ی > و بهده
«قأمنی طوتهمدقاری

کی اوك

عفان صدعت
e

وجودله

حصو صنده حساسك
ر شمت

حصو صه

3

ده

مالك اونازار »> صفره تتزل ایدرار  .سلمانیه حامع شرضنك تارج

اتشاسنی» بوتون اقسام وتفرعاتی » معمار سنانك حبات خصوصهسی ۰

سلمك عکندر :فقط وناری سلمکله برار اونك اك اساسلی وصفنی» 
روحنی سلمهمكده موجوددر  .تدك دواننده حسبات عاشقاههسی

تبلیغ ایتدیی حسنلرك کمار اولدیفی » صل رر سمایه مالك ٠
و لندقلر تی» هزمانهقدر یاشادقار ی لمك» استعمالاسدیی لساندهی
خطنئانی » امالهلری » زحافلری بولق عکندر » فقط اولك معنای
ااهماز » سلهمن » نوطهلری سلمك»
صنعتکارانهسنك له اولدیفنی کل
سازك تللریاوزرنده اکلزديرمك  ۰غزل اوقومق فس بر بارجة
موسقی | کلامه به  6طو عهه کفایت اوس و و ابر صنعته فود

ایدهسلمك و ن ن#برتوسوزه ده پرکارکافیدر .اكواسعمعلومات» ال
خرده ندفقات اویك سر ی که مو فق اولهماز  .اوك اشحون .از

حوق

ر موههه » ر رقته مالكىت ضروردر  .فلده » و

اھا روت ارا
کار ی » اریت صنمیطوهحون ا
ەه باراز ؟ .

اور صك اض اد 69خط ان آنجدیی ادها ا ا

اا

ESE

آلدانورار» هقدر یکااش کورسورار  .هقدر ساده وعادی کمسهار

واردر »که ظریف ورقق بر حساسته مالك ولندقاری جهتله اك

ل آارهت طا طو من تتصر تیم

E O
TT
TPO
E
eTEEN

ما مانادسه

ندوین » ا

4:۲۷

امك کن دکلدر .حس #وعی منطقده سل شایان

اعماد اوله ععه E

کی رقق » اڪه» روی و الفسی ۳

حائز امیت اولهمایهجفی اولوینده قالمیضروری بولمهسته بمنناقد
رماهت کیت ادر ابش

تا اک

خصو صدن زیاده و هعهده سور ایکلهبه 0

اك اول رمنقد صنعت اولهسلمك اجون بر حساسدت رفقهه

احتباج واردر » بوکا مالك اولایان کمسه منقداولهماز :آثار صنعتده
ی اندر

طام ری

:ورتيك  6کو سترمەمك اجون اويك

حسنی شدلله حس اعهسی شرط اساسدر  .او هیشدن اول حستك

قارشوسنده ولندینی زمان حالاهتزازه کل واسان اللهحساتدیکنی»
وفاده ایدهحك قابلستده ولملدر  .ار صنعت وحوده
هیحای شل ا

او

کر نی  - ۰بعض عابلات

ارمهس > ی طرفشدن

در ېدک سند اوت
ر ی
منقدده

کر اولهسیده

ضروریدر

طردر
طوعهسی ش

ابق

.

صنعتکارك

 .اوتارك دها

حس

اتدیعنی

صوڪره

موس >

رز و حسیاستاری اولندر  .نآار منك

ون و

ان الات فکره ونك عم

موجودشدن » الارك روحنه  ۰اك زیاده حا نقطهارینه عدم
کین بو اشکدهءدر .حونکه کر صنمتدن نصبی قدر ک|لار.

| کر اجه » رقنق » مونس بر حساسبتك صاحی اولازارسه نصل
اولورده مسئلهتك کځنه» روحنه کیرهسلیرار» تصلاولورده شه| فریده
|اره افاذه ري
حعت اولان ب

نصل اولورده
| کلانه رار »
۱

ووی هد ما او RO
اجاعت م
انجاعه هسجان بدنیی» عاویت حش آیدر  .وسعت .؛ عوك تال
فکر اجناعیی فی

اجهای ن|ارده دها زیادهدر.

اولان

ایراد سای
اد کت دیسرن خاما هن ار با
بکك سر کذشتنك حامل اوق بدیسته حتوی اولدینی فکر اجماعی
9

دها زیاده روتق وحبات eE :

ونون نو حسات  ۰و افکار ی عابللات ا قدر صنعته احنی
السهلرده تنقید صنعتی حسته » هیحان بدییی به بر عامل اولمق » اوک

الم وق خرشاهتحال ایتدوران ا د

او ا

و اعشار ايله حا رزاهمتدرار  .فقط بض منقدارك یالکز اجماعی»

ابءک
بلاق
اح

.

اوهو|ه
جنی-هطه نظردن .اآر ی نی اعبا

دبکر حهتی » اصل صنعتده شایان دفت وات اولان حسن دیف

1امامقا
هیجان بدییی اوتوعالری برخطادر ء تکنهقید صنمتی کل
E

مساویدر E . ۰
۾
r

مق

 --.هی له اولو رسه اولسون »  -هس هانی اط نظردن

باقلرسه باقلسون -اساسنده هیحان اولق اعتساربه تقدصت
هس شندن

زیاده اوی اش ادن ذایك .kE

۱

ابع ا کفتدر .e

طسی » وحققدره»  4قد صنمتك قواعدتی اوق اشا 
و اوقدر

ايده جك اولان کمسهنك ځار اولهسی مقتضیمنایاد واوصای ذ کر7
اعنحه »> پخاود EE صنعتله قارشو قار و به ولندیی زمان ه کی

ذ

حالت رو حبه ك بای | ده بولعهسنت لازم ادوکنی | کلاعه ڪه :

تامولعم هدا

٠

VEE

برلسان هجا له افاده ابدلك » صنعتکاره حساستتلی حر کته

کتبرمك ل

فکرارله مالی ر ار او لردن حروم » عنی قست

بدیعهبه مالف بر اتره فدار  .بیض سیمالر صنعت اعتباریله بك دون
درجهارده قالدقلری حالده یالکز فکرار طولاسیله مادونتارتی

اوره سلورار  .نانك رقمت خصوصهه مالکتی احق فکراری

اعتبارپهدر  .یالککز بو اعتبار اله » بو شرائطه ابع اولتق صودتاه

موضوعك امخایی کفتی بر اهمیته مالکدر  .بعض انار واردر»که
حتوی اوادیفی بر فکر طولایسیله موضوعاری اوور » حتی قیمت
صنعتکاراهاری وور » تعالی ابدر .
دول ورژه » ر «مسئله" وجدان » امله بازدهی ر بەس
حب اده بول انلره ر حازيك

دها دماعنه مالکتتله ارات

ضرق

ایدهجك » معمافه رایی ساعتدن زیاده ياشاەمهجق بر بایغنه طك
ورمهسنك طوغری اولوب اولادیغی دفق اتدیی حهتله
حبات ب

فکردهی شو وکسکلك اعتاریه بك قبمتداردر .
اولهده کوردیکمز وجهله واضح صورنده اخلافی بر ار عنی
قمت ديع ه مالك غير اخلای »پاخود لاقید ر اتردن دها

زیاده

1رلار » دها زیاده شمته مالك ولنور .روح“ رندادينك إعض فکر

ف اخلاقانه بازیلن مینهلرندن دها زیاده رجیع ندی ر ا
فکربهی» ر طرز تلق اخلای

روحه شود ایدندیی قدررده

ست-ردیی
واه
اخلاقسز کورینور .روحنه » اساسنه تفوذ امك شکرط
رل
جهنله قمت بدیسه اعساریله اولکنارندن دها فمتلدر .م:کل

منك ن|ارنده مندج کر اخلاق حال حاضرده نوندن خروم
اولان | تاره قواری تأمدن بلهمکدهدر .

e

e

 eرو تمق

تو ما
 eیال  0ياشا

وودر :

رنقد
ودم کفاتار » ومهارتسرلکلر واقف م
افادەبه مانع ع

لورر
ت .ک
لفدن
طر

ء بقرد بر الری الرء اوك ووا

هبیحانه فود ایدر » بولك افاده اله نه قدر کوسترلدیکنی ریاد

ترملرك توافق ایمدیکنی » نصل توافق ایتدربه جکنیدوشونی
تقد
وایی میدانه جتقارمش اوور
غو صورتله طا مز
هیحان بدیی ی صنعتکارلد ه درحهلرده افاده اندیکاهده قالاز »

اوی دها مارم قدر گوزره یکی دم ار مه اومقر E
تماشا منقداری آثار ماشای هرکون یکدن روب و ننظم اجك

صورله یالکزاونك افاده ساه دکل» مدرکاتلهده اشتغالاپدرار .ن»و
نه قدر ی بایان از

و رشق بر کشت اس ده صنعتده

اوتدر؟

1

بوک لهادز .

تقیرده مسیات اموقے واتماعر --.متقدل وظقهسی وقدرلهده |
متمهنور  .وندن باشقه صنعتك روحنده مندع کک ره اخلاقت ا

اجیاعتدن غبری بر ارا صنمتك حسننه ضم حس ادن » €
اخلافتارله » احماعتارله » فکرسارلهده منقد اشتغال اجک جود
معمافیه بو خصو

ده تقد ترازو

اونوعهملندر  .اساس

بدققات يا دقدن صکره ار نقد اعامین تشکسل اعهمك اوزر :ه
آنار طنعتك حسی قدر بو نارك ده دیق

ا

اهمتدر .

E

تراس ا

ار

۵

(<o

0

0

اقدبنكا ای قارشومندهب لوعقدمدر  .بو باه اولقله رار برخطایفاده

|رخطای حقبقدرء حقق رلکدر وافاده اعتاریلهدر »کهعلم صنمته
فائدهلدر ..علم احوال سار

ین موسو « رشه » و حشتتی

بك جوق دفعهار کوسترمشدر  .علم اوکا حقبتی اولرق » ذکانی
اوهرق کتمدکلر باه فانده لی > درن و روج

اولهمقله برار لازم

ومقتضیدر با ار ع صنمته «صناعت » قطه نظر ندندهفانده لدر,
|نعتده اساس نه اولورسه اولسون » مقصدته و غاهسنه ضرر اراث
ص

امکسزین او وصول کون اکت مال آیندیکی الت ووای
 6ی عفن وار افادم تکار اه قازء وعاشنا کرآزمسنه
موضوع اوادیفی» حستی افادهیه مأمور واندی جهتله حائزاهمیتدر
.

افاده موجود اوله ڪه هیحان صنشکارانه بر چنین دعکدر

 3تقدیر | نار صعتده نظر اعتباره آللهجق قاطدن بریده افادهنك
اظهار امك و طفه .اه من

اولدیی هخان دای به معادل وموافق

ورعانیله
اولوب اولدیشدر  .هیحان بدییی عامیتبله تفاصیل تف
و

حائز اهمستدر  .هه قدر و ارك حستی

رر
اونك شرالطنعدن د

> حون حواسه خطاب

مار

ام

اعون صعت

 1قدر .سو یه مك استدیکنیسولههمهین ,دها طوغیلازم اولدهی .

مهه مالك »
ای > ان رارك عى درج اال
استەدیکنی ام ول
 5س ۹وقدر ووی
۱

س ن

ويك

ر اثره معادل اولدشه اا

دوشاوەن

» OP

رسامك » رواللی

٤زی « ناهنده رلوحهسی واردر  6حساسدت » هبحاه مالك اولقله
رار رده موضوع اولایان ر قاچ شیذصله عادی ر ا اولقدن
قوررتیه مامشدر .عامسله وین

اولەرق » راقائل « ا

رسام

ج خالل ان اعتباریهار اوبزدهمدید عوحات
 eحالده عادی رار

ال Eی

روحه

له ماس امکسزن ۱
 .ر

قصیدهسنی مقاد 4-اا کفایت و 3 ۰

|
ا کلایه لماك اجون معمارسانك سلمانیهسی داخامله عادی ساره
ائعا

E ر

داتخاو
e

حامعك

امتزاحندن  eاولان هیحاندلی

e۰

ار ۳

لزه لها ا

3

 0اتدیکنك وستله باخود موضو ع اولقاوزره آلدنی حسبانك و سعته 4

او لیر  .بزه ااي رو خی کوسترن بر لوحه اوکا عاس اک

 .دها زیاده فسته ا

۱

۳

نامت آ نار صنعت اظهار اجك وطفهسله مکلفدر .حاملاوادق3
هبحان دیییی به قدر مکنلتله افاده ابدرلرسه او قدرده نار 3

زیاده اولورت انگ صنعت و حسحانك شکل ماداسی د

صرات ااا

0

0

عکدر ۶

َ ۰ه

 < TTمعمارید  6شبع ده هرش افاده ابدللك صور

 71ر
A

2

ا

ا
ی

رشو و

دی

ال 9دم

اختار اه ورار دعکدر .

اراد مارشته  .له  ۶بکدیکر یدن اعد
ا رار حسن » ولد استدیکی هیحان بدیسنك لظا محسومی
 ۱او لهسنه ی اشا
 3کار

هسحا ننه ا

و قارء اوزریده هیحان ولد ایدو  .حی
هان حصو لهکور

ووبهدر  .فی| لته ر حوق

داعا بواه اولور»

ابا انکارلردن » رحوعلردن »>

دک اه رفول موی ظا

اندز اناد ی

حقیتی موقءلرینه وضع امجون لازم اولان بوتقدیس زمان ادعانه
پردانلدر » زرا و » حال اساله" هیحانك شحهسدر.

شومطالماندن استضراج اولینیور» ارکصه|نعتك قیمت بدیسهار ی
بزم شخصی حساستمز اوزرنده اجرا ایتدکاری تاثیرات طولاويله
اومك مکندر  .بالکز وخصوصده فوقالعاده مدرانه حرکت

ا

 2ین وما وی تزا » بزدن دا زیاده قابلتل

دوانانارك مطالعهلز ی نظر دن دور طوعهمق مقتضدر .
اولا اتوارك بزده اویاد ردقلریهبحانك قسوله حاوی اولدفاری

هیحان دینك

 3حذب و تخر

مقدادی حقنده

حکم و رمك EE

ایدن » بزی صارصان ر ارك جوش

E

ادن 7

ردن زیاده کوزل اولق شمهسز حقدر .حافظهمزده قالان » عق
" روحزی صارصان بر اترك اونودیان بر الره تله دها زياده ر
استده حامل هیحان بدیی اولهبی طسصدر  .فصولسنك غروری
 1شە سز سشل

پدیمیدر .

ن
Oتای
او
تبن

زادە بك هر هانک بر فصدوسندن

دها زیاده

9

۳

فلاا رن تن

صععت

و

هیحان دی حد اعطلی اولهرق آرارنده صفر
کو ستربر ۰

 ۱جاك

زرا صنعتکار منك سین

ایک

اتمال و هلبدیدن باشقه ری

ودن

اوق

9۱
ترا

و
کر

دکلدر .

3

» حالطسع
?Eده وی 1اوزوق حساتیارك موحود اولهسندن »

`
3

حرص و منفعتدن » جاه و تصاحیدن » خصوصله ره بدیعهنك

قسندن تولد ایدر » هیحان بدییی حس ادا اكه اوندن ۰ .
ا
دواب

اولهملمك اجون ر ترسه متقد مهبه ازوم ولفهسندن

طولانی صنعتكصنعتنه» طبیعته مغایر اولدیشه» موده وعادانك مولودی

٠

ولندیعه » مطلق ھچ بر شه مالك اولاد غه قانع اولق افتضا ار
و حققت عاسله عکسنهدر .حستی طو عق حون ر به تقد مهبهاحتباج
شيلك
ه
اتات  7بر اعلم وندرس دکلدر» نوبدنمقصد هبات مو مه ب

تجساستی :جات فادهده ابماطه ابذن ردن مره سر دیکر اه ۴
منافع  6احتراصات ER > خرافات کی قارین وو عادی" نش ی
حلص در .

به قدر ترسه بد عه ی  1لت بات ایدهحكث اولورسهق

ازمان وامکتهه کور اکان ا

ا ا
ا

بدیییی طالیهمنه مانع اولان اعتاداندن قورتولیرز .بعض کسهلر  .

ندعی » بمضاری فضولفی هرر
بعضلری اسي وان صنعتی طاسورارسه

ا
رجبحات شخصهدن که ۰

مشروعدرار » تجرد ایدلدیکی قدیرده  -بولك بر تیه اعتباد .
اولدیته اساعلدر  .اونار هیحان طوعهورارسه هیحان طوعق .

استهمدکلری امحوندر .زرا اونار دها اول بکند رین ماغدا ۱

 Eاولان ا
ضروو بو

حشقته

مالك ا

خارج صعته می

لوکی | تار اکزب معلول دماغارك » ض بب و مشوش

روحلرك » آ کلاشلمامش قلندارك مولودیدر؛ ادسات جدیده مسلك

ادى مالك عمانیهده پارلادینی زمان اوک مرو اولانارك صوئوق 
ی معا  ۱ھل بب

ارلری هب ونوع

اتراریدی .

0

يض روحلرك » دماغلرك

۳

£

تقیر دہ شمایر مدمی رطمدیت افادم  -.و سرد ایدیلن او چ
شرط انار صنعتك فناستی اسندن» اسنی فاسندن قریق ایدسور»
نسیدده ونلردن دها اوزاقاره کتمك » او اوزاق هط ارده ی
یه ولفق معتضدر .

آتارصنعتك قمت وی اوناری حانلاندران هیحان درمنك
وا

و در کله متناست اولور ء E

اویاید ردفری معادل و مشاه حسك
و نو ر دسه صخنده بات شی

و فار رل روحنده

وه :کرره شسماری گکن

و انهماه حغنه ٤ E

ی هاثص

ومزياننك حری ابدبلهمههحکنه» اوناری بر ساسله" حس داخانه
وضعك غير مکن اولدرنته قانع اولق افتضا اعز ۳
فیاطققه بهرنکلر» هده ذوقار اوزرسه متنافشه ایدباههن نظر هسی

تا

نی ده حاوی ولنان» هسحان حن کی ر حادله رو حه حقنده

اولوستله طوغیبدر  .هیقدر انسانار ا

اعتبار بلهیکدیکرندن

ابر بلورارسهده نته نمی مشترل واردز  .که اونلژی اران تقاط

تخالفبهبی اورتر» ,رموضوعقارشوسنده -.طعتكدعهبورز زیرا اوراده
عاشا کرك حصه تهییدها زیادهدر  -.ماشا كرك تعقبونقلده جور
bı

وحدت سنه بهاطامته ۶عبوردر» بوقسهتفکراتاو

اا

 ۱اجبار ادس

ه

مت و امه تیان را
دك.
اھت اولانحو

و مطهدهدر و

صنعتکار طرف دن < لن تاش زر وحدت

خطاسیوه

اه

اولوب خازحدن ر سل

ردی
امه
ره
وشو
طرفندن هرر اندیلن و حدت اولادیغی دو
طسعتك ورو
دی

ر حققندر.

اعی 4

.

صنت كارك امز ادن عسازت اولان هبحان.
2

شاء یه

2

:ابا

جف

سر

ی ر

i

 9۹هنشار لر 2
نويدن مقصد ونون 1
مطابق اولهسی دعك دکادر.

 ۵اظهار و عاشاده عاماه حشقته ِ
۱
حقدقت هسچ رزمان عققت اولهمادینی 

کی » حققت لحی حشقته وراده

هبح  ۶رمان حقمقت دکلدر .

حققت طوغدن طوع ی ه حقتیدن اخد واتاس اولندشی حلده

کساندن اخذ و اقتباس اولتی فقط صنمت بالکز تلد ِ
حققت م ب
حانوارلر کی شار ده شل وا
موحود اولایان ملاک وشطان»

عارت دکندر .حتی لو ناری کوستردیی حالده اه ههو جود جدهوانارك 
اعضالردن
 ۱وق

بعضاری فلد ادر .

و قطهار هید حننده عریض

جراد

حقیقیت رسمده » هیکلتراش ده الك جسور اهرك موسق ده >

معماريده افاده اندیان الك تولد اتدری خسان ا
صمسمتنه ول

اولق اوزره » کا

ةة او  ۰مق روا
رل

اا

موحود اولوب

اتدیک شک

۱

عکندر .

مق دوک خی ای ۳۱ ۰
اولاددتی کوسترر .حا تك قصانته

۱

یا

وحدتزمان» و حدت اشخاصدن عبارتاولوب مرو داز ومو ضوعه
عاندولنان وجدن درد

واوا تاب اقلا در

و امىت اولان هسحان بدبعدن ولد

نها امیت اولان هیحان صنعتکارییی روّبته

وسله وحدت الهامدر  .توقسه اس زمان منقدارينك ر لوحهده

پرشخصك تلف صفحات حبانیهسنك کوستراسیله بوزولدیتی تصور
استدکلری وحدت دکلدر .اون بشنجی عصر رسامترندن مهملکت

حضرت عك بدی مسرتی » بدی کدرنی کوسترر لوحهلری
اودعااد بردللدر :فصّله اولهرق ووحدت حتاف عناصری حتوی
ب
اولدی ستده «ضله حسی اطهار وارانه ایدحدر  .بوک ناءدر» که

رحوق ووك بدایع متیخصصاری حسنی « وع داخلنده وحدت »

ديه تعریف امش اردر  .معمافبه قکریت طرفدارایی خرافه آلود

براعتقاد یله افادهایدیلن شئكطرزنده ارابهحقلری برده طوغریدن

ی
نوو کدر

ا

و رجت ادل خلارك ا

خرس موضوع منظرءٌ خار جه ه کل عناصر سنه به»

ھان بدریی اطهار ادن اصوات » خطو ط »وان  1مواده

تا ور  .ولرل قوت و قمی کندیسنه داخل اولان اخاصك

ویاخود اشانك عددیله دکل » توب و تنظمنه داخل ولان عناصر
سەك
ھان

عددیله متناسندر
بدلیی ده

دولر ەقدر زنکن اولورسه کارت

اوقدر زیاده اطهار ابدرار

2حوق سمالری

کوسترن تابلولن واردر » که قمت بدیعهلری تك بر سای  ۰تك
ر کی کونت

برلوحهدن د ها او

وع ده » وحدت

صعتده

اتل ll اولمق شرط.له ا اهمست اولهسار  .زرا صنعتکارك

ر

رن

توعد و وضعله موفقا

بو3

طسق حسن اجون رشرط تشکیل ایدر .
هیحان دی

دن
» هس ش

اول » O

RE

ياء علبه و

93

بات دم انی حتوی ولفسی مقتضدر  .موضو ع به قدر ای 6

ه قدر تشوشکار اولورسه اولسون » اونده ر سکون موجوددز که ١۶

یکنظرده ن|ار سے حففتدن آبور .
۱
و

ملا « میکل | اك » سه تا اسو لوحهسنی ا۸ 4
ر

و هرگ

او ایل

وین ر

ر حقفته ی

بکزعهه مانع اولور .وبوی طوضیدن طوغریبه » روحارنده ۰
امه ۰ ۰
ما
اطا
موو دهیجان,ذ ن بیه مدو توا فق
اولان اهنك :اساسایی فن داخلنده ولنان ا

خطوطك » الوانك » ضبالرك امتزاجله تعن ایدن اهنك دکلدر .

.

قدر آتار لاه واردز؛ کههنك دیسدن حزومدر  .آهنك ببس ۶
به انتظام هده تناظردر  ۰ارده مکانهر دایرهسی » ونون اقسام 3

وفاصاك انتظام وتظاهی خارحبه مالکتنه رما » حسن دیدن |

محر ومدر .حالنو که« روسن » نامندهی رسامك « ملکارك سقوطی 

3

اسندهی لوحستدم احا واتتظام رب تفوش واا اد ۳
ر شام ادر .

۱

3

اولهمك > یاشامق مسورینله اثر صنحت اهنك ردك موادی 3.

بروحدت داخلهه مالك اولندر .وحدت آار صك قوی اولرب ۳
فان بدك دیکر راشارت عتازسی ءنمی ك ر دلیلدر ٤
.

9

وا
2

ماع

2

۷۹۱

۳

اوك ماب وطییعته » اساسوروحنه

مغابر حالانی نظر تدۆقه الان بوتون منقداری اهال امك مقتضدر.

کذلک له قدر فاندءلی اولورسه اولسون تدققات اجتاعه » تارخه»
لهن.
اجماعهده تولان كمسەلرەدە منقدصنعت ای وبر

منقدصنعت

حق قات ندیعهده بولهسلن ذوانه وریلی  .ینی مقد
بای آ
یات دقق اتدیی E ی

ساعی اولان

ه | کلاعه به 6او مه به
| کللامه ب ۰

یه دععدر  ,اساس

اعتاریه مادام

خن

هیجانیدر .قانتك دیدیی» کوستردیی کې حسن زده تواید ایتدیی
او خالده حقیی منقد حس

هر
سلا
هیحان طو لا له هدر او

ایدن دعکدر .

مممافبه » حسیات اوهن » دانك امكعنوی شیی اولهسنه
اه هه او ره داد اله مس صنمنده مامه ادوه
معنای شخصی ههاهمیت ویرمك » وتون هکره حق ورمك  -عینی
ومهمك » بالنشحه منقدی اكار اجك
مطه بهکابر  3لبمس به حق ر

بالکز تارا قابلمق» ذهنی وفکری خرافاندن قورتسلانارله مالقهاری

ها وی

چە سانوو عى کیلشذر,
۰

1

سرابت

اولهسی

فد رن

اهرك

و آمیله»

بش 5

ميت

 6ياخود جسم اىدەرك حسوس

طو لاوله

ار ضعت

ag

هیحان

بدایی خار جه

 6مادی رشکاه مقاب

او لا خارجی و هیحاسنك روحی

وستزیر  6وله دزی تقدب دره حسن ده بولماز» برطام اوصافه ماد

حساستتك الك عموعی > ال مدسترله موادینك معاوشله ذک  -حح

۱

+ب

هه
صع

تاقنات

سید به س

ده

موم

۱

tT

ار صنعتده
آ

اهنك »> وحدت

» حقیقت

مت

تقیدده هیحان دیی» مکملیت افاده :س تتقیدده حسیات اخلاقبه واحماعبه-.
تاد

۱
اقات

ام

r

ا

A

جس

قنده » ته نزدرلعته تودیعراز ابدر.
عاسله فگری له سبر

حسیاندن جرد ايدەرك بیان حکم ومطالمهده ولفق دعکدر .٠

مادامکه ه طنتتده ه ها فوقالطنعهدم اناد منك طاق
د
ومو
جسن
وتشاه ایده مله حی رح

١

دکلدر» دماغو مضکره نارصنعتك 2 ۱

»نیله اونك .
حستنی طوغریدن طوضریبه اوجمك امجون کاافیدر عی
قانوناریده کدف وننظم ایدممن  .آثار صنتی اصبل وجب تلق
ایدیلن» رحوق دفعهار مختلف صورنده کوستلش اولان» هب عبنی
 12قواسنه با ونان برفاچ rC

داخله ادخال ادن اسک منقدلراد

حال وادعامن ك دللا

دیکر چهتدن مادامکه ثارصنعت احتوا ی هیحان پدیسنك .
یور» آنادصنهتی » تنابلهبرایر» حاویاواد نی خبر» واخلاق :
قیطمتیبلاه ا
تأثیرات اجتاعبهسیله ياخود
ا
اعتباریله » ياخود کو ا
وت

صنعت شحو یدز نظرهسنه بیع اولوب حاوی اولدیی مهارت ِ:.

ا

و

ا

۳۹۱

e

الا باهارك کو د آخلافتی زیید ادر

یا لققه «ض موم

زارد دیگر رندن دها زیاده علویحسیانی

اویاندررر .دی » یر

موضوعار روحزده » موحودعزده اك

دربن  .اك عالی حسانی افاظ ایدرار ؛ بوک مقابل چنایت » سفاهت.

حنهلری الك حر کین » اك الاق اولانلریاویاندبرر» بووك موضوعلر
بو ود | بار صنعتی وجوده کم مهسهار سله صنعتکارد حستوان

اوزرندهی تانراری-طولاستله او غر قابل انکار ر ساوت
باق الرلر وجوده
تولیرار  ۰معکوس اولهرق موضوعك عادیتی ا

کترمهمکله رای  -.زرا وده رطام اساب ندیعهه کوره اغات
ایدلشدر.ت جر کنلاك » عادیت صنعتك کوجولهسنه سسبت ویرد.
ک

کز

دہ الک موی

ور رلر » بالکز اونکله

اشتغال ابدرار .ونلرك نظرهاری هقدر طوغری دکاسهده موضوعك
علوعی ار صنعته ر حسن جدید علاوه امز فکریده

او قدر

طوفی دکلدر .

شورانه قدر ورین ایضتاحات کوستردور» که صنعت اخلاق
کر

 £صنعتت ا

» اخلافك فاهسی ری آبری شباردر >

فقط صنعت حامل اولدیتی حسن بدیی » هیحان بدیی اعتباریاه يك
ووك بر عامل اخلاقدر  .صنعت اوقدر اخلاقدر»که اولك دروننه
داخل اولان حسات عادی ء تزاهت وصافتدن معری اولورسه هان
قمت حسابهسندن غب ا  .صنعت » اخلای حسسانك » حى

موضوءعائك کندیسنه داخل اولسله کوزللهشم » قمت اصلیهسندن
فضله بر قمته مالك اولور ٠ .
۳

معلومات ادیبه 

۲۹۱

حیران براقق » تحسی اشاظ و تهسج اك صورنله پاره
قازاعق مرا اربکچ صنستکاری مسلکنی اهال وتر که» حسنیتأثره
وعرانته فداه » خلاصه حسن ديه

اف

شارك حسن رنه

ج
س
وپ
ی
تمس
وس

قا کته سست ور .
بودن باشقه نظریاده حس بدلبیی رار صنعتی جود

تررك

اجون کافی کلورسهده تطقات وعملمیانده » باشقه شارك انضامله
الکز تعالی اعز » حات سله بولور .اولهمكامجون قوت وله جتی»

یکلهشه جک دیکرحسانه احتیاج درکاردر .روحك غلظی» متك

مفقودی » قلبك یبوستی آثار صنتی وکسك حساندن رید
ابتدیی جهتله محتوياننك بر قسمندن محروم ابدر » بو حس بدلی به
ور اراق تائ ادر ملعت ملت اعا فا هی با ۱
خطاسی ونقطهدهدر  .او جسی مداه حجان قمت تلق امک خطابه
دوشمهور » اصل اوی سوه رصان ادن حسنی  ۰حسن اولان

شیاردن رید انهسی »صنشکاری طوغریدن طوغریبه صنمته

ماس امین شیاردن تبعید ابهمهسیدر .بو هیجان بديمينك بالاخره
موقعی مسخامی برحاله ترلدامهسنه وسله اولور  .اخلاق واعتادانده
وقار » استقامت روحه » اصالت قلسه »> جدیت خاتیه صنعتکاری
ت

وحوده

كبر مهسهار له مدع ره غابه خا لوسنه < اتراریته رعلویت:

بر وسعت » رفسون وحده علاوهآیدر > ارك و ره دها زیاده

وس له اولور  .اتدانی إعض صنعتکارانك حالا » غلظتارنه رغا

پاشابهباملری آنحق اثرلرینه درین براعتقاد ايله صافست حای وضع
الهمهاربدندر

تتر

معلومات ادبه

1۹1

هه اولورسه اولسون » رشخصدت جدیدهیك» رشخصدت بدیعه ك

سزی اولهسنه اء وفایهٌ حال صنعتکارده عادی بر
ونی » ک

آدمدهی کی اولانوب حرکات حانهساه نه قدر ضد وده

تفای ال على ترد اپدر .
انسان اولق اعتاریاه صنعتکاراه اخلاق خصوصه۔یده اهال

ایدیلهمن  .حیات فاي خبالیی تعدیل ایتدیی کی » یه خیالی ده
حای تعدیل ادر  .وش

> برلوحهده »

» رشرقده

سترهین حسات ەقدر خالی او لسهده برهناج وطعتك مولود در

اونلرحنات حققهدن اوقدر آز اوزاقدرلر »که |آکیرریله جق اولسهلر

بر قیمته مالك اولهمازار » اولورار » بسترار  .حبات وصنمت ری
آری شار دکلدر » صنمت حاندن انجق کندی ضررینه اولهرق

تباعد ایدر  ۰حبات وصنعت اویله ایی شسدر » که برری لعقب
ایدرار  ۰بری بپریته هود ایدرار  زره متقابلا" داخل اولورار .

شو مطالماندن شونی استخراج ایدهسلرزه که صنعت ولون حاننتی»
وئون رونقسنی وئون اهستی بنلکك روحنه  .مقنه انمکله الده
ایدر  .اولك اه متحد آوهنکداردر » دك ء که اخلاقدر .

ژیرا اخلاق رواسطه توحبددر .
ظایهٌ خبایی" صنعتکارانه وانسانیه طولا.له
ارری»
قکا
اساسنده صنعتکارك فلدا

ولد انار

صبر ومحملی » عش دوشو سایرسه

صنمتك هقدر اخلاق اولدیی کندیلکندن تعن اش ولنور .زرا
مناج وطیعته بوط بوتون سیئات وحدان مسلی»قدر  -ونسز
صنعت اولهماز  - .صنعتده
دوشور ر ۰

موجود هر اس کو جواتر > ضعمه

۰۹۱

معلومات ادییه

تفوق بربنك اخلاقتك دیکرینه نستله فضله اولهسندن عارندر .
سفاهتی» فحشی لقن ایدن بر ار صنعت اخلافته لاشد قالاه نستله
دهاددن ر قمته مالك اولور  .تن آ ار صنعتث هدر شمتی کی

وبقهی دوشوهرك اخلاقتی الره ادخال 
تدقبق اتدیکی ائناده دق

امشدر .اخلاقت آثار صنعتك حسئنه علاوه ایدر » عکسی اناوراه ۱
۱
معمافبه برصنعتکارك |خللاقت شخصهسله |خلاقت صنعتکارانهسنی۱

سقوطنه ساب اولور» دوعر قابل انکار مرسئلهدر .

وارندن تفریق اناك مقتضدر  .بعضا غابة خسال صنتکارانه 4

شخص ارهسنده » تضاد دنله جك قدر اوجورومار ولهبلر |.
ا حسات خصوصهسنده تاک

شخص
اولان ر

iE

کوزولتوجی » جدالو » اموستلی بر ذات سفاحتة » میسال >
سقاهت مال عقت مار

اولور  .خبای غالب اولان شاعرلر ع

موسیی شناسار» رسامار» هیکلتراشار اترارنده حیات خصوصبهرندن
عامله باشقهکورونیرار .زارعاشاوانلدرارنده باشقه » خخابايلهارنده

باشقهدرار .اون آلتنحی عصرده فلورانسهده یاشایان رسام آ«ندره
ادل سارئو » بر حبات فد اخلاقاه اله باشادفی حالده لوحهلرنده
سکن عف٤ رای باشاعش »> اون سکز ی عضرده بایان
ه
ا»
فرانسه ی « واو

| حق تابلولرنده | کلنیحه لری ءذوقارى

پاشایهسلمشدر .

وروری
هسحا کوس

حسات خصوصهسنده

قات تاکن ا

هدر لاقد اییسه » ارد
اعش .کال بك لقهدر رند مشرب » ق
اوقدرعکسنهدر .ضا او نلهاروکلهوفايه خدال صنعتکارانه دبکلرندن»

معکوس اولهجق درجهده آیربهیلیر .

معلومات ادبه

۹۸1

خش ابدر  .اخلاقت » حات وردیی | تاره دها زیاده روحء دها

زیاده مومت ویردکدن ماعدا یکی ,رطاماهنکلر علاوهسبله تارات
بدیعهی تقویه ابلر .الهامك علویتی » صافبتی حسنك علوننه مج
ایدهیان آثار الك قمتلی شه افریده اردر  .ملەك « انژملوس »
اند لوحهسی » حامدك اشری » فكرتك سسی بويك اك ووك

دادر .

ار مسا زر اا غل خال اداره ارب

احطاط زماننده بونانستانده »> اون آلتتحی عصرده ایتالباده صنتی
اخلاقات ودساه ا میا ادن آیبردقاری زمان کورولدیی ی

ای ای

لان الر.

ار لت غر اخلاقي نکد

غبیدریی اولور .زرا غیر اخلاقت قارء وی عاشا کری صقار »
آل اا ره

وضع لا ان صورتار حك کی

اولان زشتی» سوق ایدر .هره قدر سنأت کوزله منم اولورسهده

عامله اونکله امتزاج ایدهعن. ..طسعت ,و رای مقتضاسله » داعا

یابانجی قالبر .بر اثر صنعت برطاقم غبر اخلاقی تأثبرانه مالك اولورسه,
احتراصاعزی اوقشارسه بو عدم اتظام هد ری » مناج طسعتمزك

وحدتنه بناء» زدهلهر » زیرا آهنك وئوازی قبرار .ووندن طولای
نهحاعز ک|سلیء اثار صنعتی عاشا وقرائت خصوصنده لازم کلن
کون وصافتی اولدیرر » خلاصه زی سادن ره سوروکلر .

فراغوتارك » قلادسونك » اوضاخك  .ندعك بعض ت|ارینك
لت

وەنوس مدمحنك وهنوس د وکنده قارشو مادو تی ودر.

ایکی لوحهنك » ایکی هیکلك » ایکی موسیقی پارچهسنك » ایکی
شعرك  -صننعتکاراری وقمتلری مساوی اولدیفی حالده  -دیکرینه

E
معلومات اده

۸۸۱

اساسنده کندینه یاباحی اولهرق التحاق ایدناردن اری ولشورسه 

ملعك اتر

وولف ولان فان ارا ۱۳

ایتدیی حسن تأر طولایسیله حس خیرحس حسنله دانما ناسبتدار
دعکدر .هرنهقدر اخلاق» باشل باغنه مذهت» حسن تأسسوتشکل 

ایدهمه ورسهده_آرادهکمشامتاوقدر جوقدرء که تلقن ابتدیی نقدیر

ویرستش ء لدا بج شرت واستکرار ار ۵۰ 0
»ك
ااول
ستئائله امتزاجنه ا»زه ردهی فروق عظمهبه رغ
قاعماولهسلبور .صنعتده خر » ستته» حسن > صافت  6زی خطوط

اندشیده » عشقده » نوازنده رلهشسور »
مشترکه ابله منفعت ا
دیکر طر فدنده عدم اتظامی سح فری اقاظ ادیور .

۷
ی امّمرق اد صنعت اماع !سور .س ولون و

لکھر شرب ابدنضاساات» سناش ب فا ا

زاس 1

»سات اخلاقهه احطار واقاظ اعتار له ا-.خلاقتك دد
دکل ح
اولهسی ات

کوزل >

هس

اولان

ر اره داخل

اولان چستا

اخللاقه بهفضاه حسن علاوه اعهسدر .
اخلافشت ای  ۳ارك حسن

دلعستی تواند اجه ور

٤

تولستو نك و رفقاسك تلقایی خلافنه اولهرق اخلافت الهام کافی
کلهورسه » حشقة" اخلاق اوویده خوار ذولبل فمتدن معری ر

طاق انار وارسه » معکوساً ء لاد دکل » جدا ات ار بر ا
 ۷اراد خی وقمتی بولشسورسه شمهدن وارستهدر» که سك

علو ۱

وات حسه پاخقهر روا باغته ر ۳
وونه اصالت ج
ز

لاو دیه
ی

YV

سار انساناردن تفریق ایدر  .وقدر تفس شساری حس

اعکله مغرور اولورز  .اوناری ابداع ادن رکیندضن اعش کی بر

واهمیه اوغرارز  .بوده آز جوق طوغریدر » جونکه بر حسنی
طوعق دعك اوی درون
إیکدر.
د

روحده  1حوق یکسدن ابداع امك

هحجان دبی زده موجود

هنایم عشق وعنی اویاندرر >

ببوزدوهکلکلره قارشو بر اشتها تولید ایدر .هیچ بکرمسه » هیچ

اشا کر موحرر وقدرءکه ووك حامدك اسکندر اله اشبری
کوروشدردبی و

کمدر  6و قادن که وده مصلوب » مصراع.له

عراض حنهسبی ادشدوبدهباشلایان -ت

فلنده ر علو جناب » بر

فدا کاری طویهسون  .بوکاو کب حسانك زی زیادت اهسی
سسلهدر »که رار

هس صنعتی الار له » دوداقلرهنك شماتار بل

هبحاتار له قارشلارز .نه و سسلهدر»ک» ر وار هر وعلویی

کوریرکورهن اونك بر مثلی وجوده کتیرمهی دوشونیرز .فیالقیقه
بر حوق الهاملر  2باشقه سسلری توقدر  .نه و سیبلهدر» که| با

کف ا

اماه کرو رده دی نات باشیان :م

سبلهدرء که نآار صنعت ده قهرمانلفی اویاندیرر  انساناری جره

سوق امون موسیق استعمالنك اسباب حقیقبهسی شو مطالعانه
وور .هبحان بدیییتودیع اتدیی حرارتطولا سسله
 11کلاشلمشس ا
1

رومری تمه ادر » مقندهموحود

اك زنکان» اك کیزلی رشمات

یی ای از یرد اغلاق ارادم میک ارلا نظرا بو
حرارت
ا

صنعتّدن دها زیاده زی اخلافه سوق اده جك نه واردر ؟

خلاصه اخلای اولمادیغی قدر عبر اخلاق دکلسه » |

حسن

يديعينك اخلاقبته قااونلعاناره رغاً اواخلاقك برینهقث اولهمایورسه

۹۸۱

«علومات ادبسه

[

بر اثر صنعتدهيی

حقبقت هره اولورسه اولسون » اونك

صنعتكارك روحنده باشایان برفاية خالنك عاعی اونامسی متندکلدر,
ابه خالیدن وراده ممصد عوامك | کلادینی کی کوزاشدیرمك

دکلدر ,پناء لههیچ امریت وقدر کهمنجکار ااا

خابه خالستی یکل اعشیه اوبله جه زم ده حدانده ر فاه خ الى

سم وتشکل امّهعنء بر مثال تشکل اجه سون .
للاه
س و
سیشاه
فضله اولهرق هیحان بدیی » فعاللت منفعت نا اند

ورمش اولدیفی اذواق واسطهساه بزه صرف اخلاق اذاق کشف
اتد رەرك

E رس

محاوزه دعوت ادر

واحم و اشر
مشاق م

اما جکدیک

اولد هی مقاومت سی » حصه ر ۳

اروس دوه سول فول » دیدیکمز دال دی از افلج
م۲حق زَحت مقابلنده الده ایدادیکنی کوستریر » دی ی غوبرته

ی
مسیّله وقدزلهده قالاز .هحجان دیی زه بر صوا روحه

بر صولت مجه حش ايار » او فصالیت » متانتث ر لدیدر, .ر

شرق سوبلندیی زمان سسمزی اوکا ترفقه فلقبشمهمز موسیق

نغماتی ایاق واللر واسطهسله او مك الستهیشمز .رفصاحاقارعضه

قدر حرکانی تشمیل ایدیشمز بوکا بر دلیلدر ۰مادامکه جان بدییی
س ذوقدر  .او طوغ بدن طوغریه قاعزك جریا ی تبع امك »
حساسسمزی

تسج امك کی شبحهلره وصولدن ما :کذامنی

نویر » ارادهمنی تقویه » بر کلهده آهنك حساعزیال فعالته

اال ایدهجك نتاحهده واصل اولور .اووقدر طوغررشدر که
کمن مان ر وال ابید ؛
یش
بز ایی رار صنتی دار ا

معلومات ادسه
کافدر.

وول

ولول

طو ل ب
ایسیاهدر» که
موسو

۰۸۱
ولان صنعنی

۳

۱۶

چونکەی ماديا تکامله بمويط بولنان ء داما نا عام

قالان ای

وط
اا عام ومكمل » وموقوف رغاهه ص

صنعت

تلو مك کی و حوري وای عفن ۰:فقط و اغاراش اكا
انتظام هونكاوصافنه مالکیتله رد وجرح اولهسلی .زرا موانتظام

آوهنك ی حبسات اخلاقیهبه »حبات حقیقیهه » یالکز کندهزله
ار تا علرسدیه اجه سوق وا
لحت ندال د عکدراوی حصو  4کترنهحان هقدرشدید اولوزسه

یا
E
نیو
فا»
EOI
ریE
O

ادون ادان افراطاردن اجتناب ایدر .و ایسه فضبلتك اوصاف
اساستهستد بریدر .فقط اعتدال دعك عادیت دعك دکلدر» عادستدن
ا

واق
یافوت
اولادوتاعان

قداخلاقده محتشدر .واعتدال فنا ارزولرك اندهو لاناری

اونلردن ژتاربر » فیالققه ر متر وکت مطلقهه سوق انمز » فقط
ونون شرك ذوق اولان ر شطه معتدله بهکوتور بر .زی هوسات
 ۹۳اسه به ل امك شوله طورسون هیحان بد لی حساعزی

 alتزه وآصفه ادر .اوولون

ونلری به

فضله تهسایدهرل » نهدهانکار ايدهرك اداره ايار »که حقتی اخلاقك
مقصدیدوندن باشقه ر شی دکلدر .موسق ك

۹
A
E

سکون آوری

عدديتك |قندن ايارو کلکدهدر » صنمت بزی حباعزدن منةطع .
متوازن اه

سوق ایدر » و اوله بر حرات  که حبات اموالمةله

زار اوکندر 1
هطدبی احضاردندها ووك رقو هده مالکدر :فعالتمزی

تقلمده سرایتدیي جهتله اخلافتی مسج ایدز .

معلومات ادبه

۶۸۱

هوسکار ذوقی آرادورسه » حقیق بر صورنده حس ایدهیلمسی آمجون 
سالت کا کی > اوده قطه م

او نومهه  6کندی هبحاننه ترك

موجودیت الهمهبه » کندنی آسیخیر ایدن جریان حساسیته تابع
اولهه حوردر.

اداشته هیحان بدییی وقدر منغعت ناادیشدر .

بناء علمهاو اخلافه ر مقدمه » ر ایل دعکدر .وله ر غاهه مالات 

ارری
لاقکا
اولق ابستهمك ايه اك ویو فد

» ال بوود دز

اختبار انك دعکدر .
تار صنعتك ازم ال صمیمی قاط

روحهعنده اویاندردشی

هیجان » فعالیت اخلاقهبه الکن منفعت نا اندشی طولاسله دکل»
بر فعالىت آهنی ده روحاره اساره اتمهسی طولاسله اهای خدمت
ایدر .ونون آ تار صعت ر وزن وقافهدر .که اونی تکل ادن

بوتون مواد اوعناصتر اونك اطیافنده طوپلانبر» پرانتظام و واا

دولنور .صنعتده تربتوسظم او بٍهرشدن که روحك درتاکارندن
طو ار » اهنك درونی ا
قاربك روحنه

شود اله و صورله

r

وو آهلك عاضا کر وا

صنعتکار نك روحاه اونكده

روحی هم اهنك اولهرق حارعهه ایصال ادر و فعالت آهنکی
تمان اش اولور  ۲آرزولر لد  6عابلاعزك حساعز له ر خابهه »

بآرهنک میبوطتنی آص وان اخلاق ونی بر تولد آهنك » بر ۱
وطهده صنعت اخلاق اله رلهشسور الک
رلاب وسظم دعکدر .ق

اخلاق ابله آرهارندهی فرق فاه لرك عادسی ويا توقنی فرقدن
عارندر  .اخلاقك .غابهسی کندی متحاوزدر  .او» موجودیتك
ه دهازیاده ایلرولهمك احتاجی حس ایدر» حالوکه
قهقهر
دململ
تکا
ودیسته ۱
کن
وله دکلدر » او کندیسندهدر >
صنعتك فاهسی هیچ ب

.

e

۱۸۳

معلومات اده

می
٩

کا هه بوق لزان ؛

خاامنه ااه ماله خودین » هوسات تفا رهبه مىال روّستاردن»

" ملاحظهلردن ,زی قورتاریر .ور دققه اجون فا اشهالرك » وحشی

| سوق طسمبارك الدن حکدبی جهتله احتراصانك الندنده خلاص
" ایلر .ههکل « صنعت بزی دهالی عالی ر هوای سمی»ابصال ایلر »

دیدیکی زمان بوفی سویهش اولییوددی » حتی واردر » صنعت
 ۱مامه تصشه و تیه امدهکملهه

رار زی رقته سوق ایدر  .حبات

اخلاقهنك نشووماسنه مانع اولان طفل اوتارك تأثیرندن بزی
فورتارانده اودر.

١
۱

نونمطهده هیحان بدبیی دها ابلروره قدرده تلف او » ری

منفعتدن تبعید امٌخله قللاز » طوغریدن طوغریبه بر تأثیر ايله » انرله

کا اند الت نیت بلاقو کاس اتد رمع شقستدن
ق اوزاقلاشدیرر.

اول بر.مفعت تااندشیدر کهتلکمزكه اعطاسی

 ۱طالب » ومشتدر .

قالققه فعالیت بدیسه بر ذوق ایسهده  .حس ایدیلن ذوقدن
تولد ایدسورسهده ذوق بغرابه ياانور  .او اووندن متولد فعالت

کدر  :اوونك فال ذوقه رفاقت اید ورسد بر تابد متلا
ا نتام اولاور

اه ی

کننددنه  6تون

اون

ر قمت

أ حصوصهنی ادر

ول
صو
اااط
صنعت كارك وس

رسه
لیوله
وهس
اداع
اب

اولسون او

 ۲اولا کندی روجنك نارای قله حالیشبر .صکرهمادی قباطی
ا دو شونبر .هوسکار آجونده تبولدر.
5

اسديي

٤ ورو حنده

سترهین فعالنته

بز ر ار ین

اواك

اده

| ی تود
جن

ایدرز.

معلومات اده

۲+۷

ال تفس > ال قمتدار بر ار قارشسوسنده فأت درل متدول
اولان کسه کندر ۲

مادام ذوق بدیییی طانبهببلمك اجون اك برنجی شرط حبات
روزهرهعنه عاند اندیشهلردن تباعد امکدر » او حالده اولك برجی
تاره وشحهسی

اوتلری عرد ابلهمکدر  .طسعتك قارشوسنده

نصل »که صنعتکار وکی اندیشهاردن مقتضای طبتی اوزاقلاشرسه

و وا

بت شمه ا

«اوزاقلاشز .و صنصت اوی برعام خارحیه » بر عم غربه ابصال
ایدر .حبات حققده اطرافنده احتاحائك طوپلامش اولدنی کشف

ایبات ری فون فودارز :کت وسین سید

تا

ساحتك اوسامش اولدیغی رولی اوسار.
حبات حققبهده خاطرات و
خاطرات وساحات موفعارمی دکشدرمك طولا سله اشتعالات

روزمءدن ری ساعد اتدیرر .
و اوقدر طوغریدرکه حریان حبانك زی داعا تسخره سوق

استدیی الام و اضطراباندن » موم و تفکراندن سباحت » عاشا
وسع صنعتکارانه قدر هیچ رشی قورنارههن.
ا

شو مطالماندن فان انك افزرغرده ایر نر هری
اولدیغی » عادتا بزی باشقه بر حانه سوق ابتدیکنی استخراج اکل
رار بزی منافعك ید اعتسافکارندن خلاصاتدیکنیده حقارهبیلیرز.
ازوی

منقتتاه فاند زاف تعقسدن قورتار رکه و ابسه اخلاق امجون

بر حك دیعکدد .زی حل و دساسك فوقنه » هچ
.دفقه اولسون » اصعاد

اولازسه ر

اعکله اونلره عودت اعسادری

ایدر » حات فاه سنك یکانه مفعت

تنقص

اوادیغی ملاحظه سندن

EA
معلومات ادببه
حرکت امك اف رور ۱ ۰کر صنمتك وصف و مناحی حققة"

غابخرلاقی آنارك مهالکنی تزیید ایدییورسه بوکا مقابلده غبر
اخلاقتی عارضی اولان ا[راد نو شامهستیده ازاله ابدمود .عادی
ر ارده بك لکل

اوله له حك عارضی اخلاقزلقلر رار فس

وقمتدارده بك اخلاق اولهسلور .

بو مطالعات صنعتك تآثراخلاقسی حقنده بك نا کافیدر .صنعت.
اخلاق اجون هچ بر زمان بر سیر دکلدر  .صنعت فسون هیحان

آوریابله اخلاقه پر مقدمهدرء که حات اخلاقنك روحنزدهاویآندیردیفی,
عایلائه مشاه عالار اویاندرر .ونلر بزی عامله فضلته سوق
اعزسهده درو پراستقطاب الله اوکا طوغری توجبه ایدر.

پر ار صنعت ودیع راز امك اون اولا منفعت ا اندیشی به
محتاجدر  :وده حات روزهسهمندهی اشتغالات معتادهعل منفعت.

جو تقاط نظرمنله نسسانله قابلدر  .برهیحان بدیی طوهسلمك

امون و ر ضرورت قطمهدر .
در :اسوك » بز اندیشهنك النده بازحه ااا
کو
مبوس
اکر ما
اله تسن > ال مکمل بر آي صنعتك قارشونده هچ .ر شی حس
ايده مه یز .ویدن باشقه  -پعض حکایانك رسمه ودعنده » باخود

سویان بر چهرهنك ترسبنده وقوع ,ولدیفی کی  -بز یالکز
موضوعك جهت اطهار هسنه باقهحق اواورسهقهسچ ی ذوق آلهماز؛

ز را ذوق دیی او زمان رطام ی ملاحظانه موفعی ترك امش

اولور .برکیمسهکه « رونس »ك عریان حلهوری قارشوسنده جبلاق

اولدقار ی اونویز» روحنی هیجان بدییبه قاپاعش بولنور .اوزمان

معلومات ادبه

۰۸۱

آلشته صنعتی  4اخلای  6اجه

عبر اخلاش لعی

معدومالا خلاق

تاتی ایدنار بو صورله دوشو سودار .
1

صنعتلث اعتیااتاور وا وز متا ری س صنعتیمعدومالاخلاق
وعتبادات > ريه اوزرینه هچ ر تأثری
تاتی اینسهك له اخلاق ا
بوقدر دسهمه ز .وقدر الهامکار

وا

له ملبعك اخلاق اوزرسه

ای واه چتی سوك هسام ودی اراق رار ااق
خصو صنده ف طرف اولدشی قول اتەك سله نو طسعت و ماحنه

خالل کلهمك شرطله نه اخلاقه بر معاون اولهسایر .

حقیقة" هیجان بدیی اویله بر شیدرء که بذانه مضر اولهبله جك
يعض |ار غبر اخلاقته قارشسو زی وقابه ابدر .نظرارمنی
موضوعدن دوندرروب هحجان بدییی اوزرینه حویرهجك اولورسهق

قبا اولان اثرای اسینن دوشر  مگ

ترترعات لول

امجوندر که حقیقندن ,زی امجتهجك  ۰بزه استکراه ویره جك بر
حوق مناظر رسمده » موسقده » شعرده » رقصده > هیکلتراشده

ریاس یا ها

۱

اولقسزین هیکلتراشدهی » رسمدهی عارنی داعا تزبه و صافدر.

« ووءنوس دوکنده » عتابده والهجلموكن

صنعتدن بك آز هرهداد

اولق اتضا ایدر .هیحان بدیسدن باشقه بحرس عبر یه قارثمایان

]نار قارشوسنده » موضوع له اولورسه اولسون » انسان تقدیردن
پاشقه بر دوشوهم .
بو صو رلله رک

ایدنار صنمتی | کلامایانان » واویك مک نا

معلومات ادسه

۹۷۱

اظهار ادر بر حوق ثآار هسهی کزوهسترمگدهدو :فروغوتار

|ردن
بمض لوحهاری » « غلودییون »ك کوچك هیکلاری بو قل ثا
اوادینیکی د تریستان » نامندهی موسق شناسك بارحهلری السه

ری تومیدیبه » جسارتسزلکه » متروکته » تسکان اولنهماز ارزولرم.
سوق ایدر .

رطام قمتدار نا
|رده موجوددرءکه آبرزوی فسقك مولودی.
اووب بزی سفاحته سوقه یلتهرار .

مع مافیه غير اخلاقتك تأثرسز ولدیفی ادعاسنی اوکه
سورمهملدر  .موضوعك غ اخلافتی هَطه نظرندن و طوضی

اولسه سل آثار صنمتك طسوت تهنیچکاراهسته با حسانك ا
اخلافتی قطه نظرندن طوغرو اولهماز  .زرا فسون بدبی اله >.

حاذبة بدیی ابله غر اخلای دها تأثرکاردر.

هیحان بدیی » کندیسنه داخل اولان حسیات ايله تین اتمسهنه

بناء" » خارحی اخلاقتینه اولورسه » او اخلاقت > باغبر اخلاقته
عامیله لاقید » طبیعتی مقتضاسی معدومالاخلاق  -یی له اخلاق »
و ه ده غير اخلاقدر  -اخلاق خصوصنده ی طرفلفنه بناء ژان

ژاق روو کی ,اوی کویا طسعتده ه اخلاق »هده ,غر اخلاق.

شبار بوقش کی نی اخلاق تلت امك طوغری اولهماز .طبیعنده بر
طاقم شار واردر ,کهاخلاقه » غبر اخلاقیه عاس اعزار .صنعتده.
نولردن ریدر .
او او بله برشدر »که اونك کنداسته مصوص ومماز رساحهسی.

۸۷۱

1

معلومات اده

حسناعدرن حاون موفق ,اواهسامدر  .ار ۳۳۳,
اساسنه » تعرشنه توافق امەن عارضی بر مسئلهدر .
بمضاری امجونصنعت »ء موضو ع ه اولورسهاولسون کوهتردیی

محبط رهی ولنورسه ولنسون » داعا صاف وازه عد اولعقدهدر »

زیرا هیجان بدیی بزده حیوای  ۰و سوق طبه عاند له وارسه

اونلری ازاله ابله بزی تهلکندن اوزاقلاشدیرر » حتی بعض ا|راه
حتوی

اولدیی سمومدن

له

وقاه ادر طننده درلر  .حسن

دبی ی فضلتك » اسیک ویاسارده و
حال

حاضر ده اولدی

کا ای فان تر رود ارک با ار ا

۱

فی|طضقه بزم تقدیر ورستشمزه مظهر اولان هر شی فضلت ا

دکادر .اویاه کوزل شار واردرکه

هیچ بر زمان فضاتله قابل توقق

اولهمازار  .ط
|کبرعتده هیشی» حتی ر
هت

محوعه ناقصهدن

متولد ج ر نلك برله حسنه مالك ایسه شو نظرببه بناء اخلاقی هی
برده» هر قطهده کورمك مقتضدر کهلوده عبر مکن دعکدز .هد بر

حسن ,زی دیکرارندن آزاده قبلهببلهجك بر فضیلت دکلدر .حسن»
اخلاق قطه نظرندن دوشونلدیی تقدیرده  نه خبر کار » هده
فاسقدر ؛ او عماسله نی طرفدر .

صن بدیی لى اا او قبر ا

ا

ا

اولان شارله امتزاج ایتدیی کی غبر اخلاق باولناده امتزاج
ایدر .اخلاق الله نه قدر مشبوع اولورسه غبر اخلاق الهده او قدر

مشبو ع بولنه سلیر .
 .فملا" تار » صنعتکارارینك حسن بدیعیب عابد حرارتءشقلری

شحهسی اولهرق » الك جرکن  .اك زیاده اخلاقی وزان شباری »

\YV

معلومات ادسه

شبحه شايان دکلدر ؛ دوق دی بالء*س سقاهت ذوفهدن مباعد ؛
و اویدن متفر » صافته قوقالعاده مسالدر.

۵
فیرعت ج اھا

 1عم ا مہرفیس (ظر یس بعضاریده

صنعت غبر اخلاقدر دعکدن اخلاقدر معناسی استخراج اولماملیدر
دسورار» وشو صورلله مان مطاامه ادیو رار :
صنعت مضای مدودیاه اخلاق اولهماز » او هیچ ر زمان ه
مال

$

به بر تصحت » نهده بر درسدر  .و نکله رار صنعت

مدافعار نك قهرمانارندن اولان ههکل > شونهاود کی ذوائك تلقمای

9ای او عاس اشدیکی تر اندر بت عليه احتراصاته قارشو بشری
عافظه ایلر » نیاخلاقدن معری رشیده دکلدر .

فیالقىقه بعضاری امجون صنعت بوتون اشکالی خبالبله شدیرر »
ووه جه مصنع اشکالدن رت ایدر برشندرء 6

لته ماس ادن

هی شمی تنزبه ایله مشروع قبلار طرزنده تلقی اولعقدهدر.
وندن دها با کلش ی تلیی اولهماز  .زرا و صنعتی بالکز

موضوع جهتندن دوشو مك اوادینی کی صنمتك ای اولدینی کی

قنانده کوسترءجکنی ک»وزللشدیرهجکتی » ولو بفرر

شحهمی

دکسه حقق مضر بر تاره مالك ولهجنی اونوعق دعکدر  .و

اعراض صنعتی تزه امك ادستهتاره سکارجه دفعه فرلاتملمش

اعتراضدر  .کوزاللشدیرمك کفتی اساسا وتون صنمته لطسق
اولنهبیلر پرشی دکلدر .زیرا صنعت هی زمان طبیعتی کوزللشدرهصن»

بوکا نه طسعتی تقلید ایدن حققون »› لهده اوی خسالله شدیرن >
۱۲

۳

هوسات غسانهی کوستریر کی اولان قسمارنده ببله ذوق عادیدن
اوژاق» ادوکله امتزا جدن متباعد ومتددر؛ نويدن طولای اوقتق
هچ ر دلبل الده مو جود دکل د عکدر

ك
جده
ای

شە سز بو انحراف ماج وطبستله یالکنز حسیانی دکل صثتیده .
هبحان بدییییده تغیراتمك » فضله ذوقی آلق متصدیه اوی بولندن
ء ستفاات » اضطراب » موه قدر هس شدہ

دود رمك

بر بدیست

یامن کید
هدر
و فسخ ق

نق

درن » ه ودر

اولورس»

اواسون

جیرکیندر  .بویله بر طرز تلقی صنتك اوموزلرینه بوکلتمکدنسه
صنعتکار اه وبا هو سکارك ماج و طعتنه توکلتمك دها طوغدر.

روحك کندی اوزرنه مامه وکلنسی وئون هبحانای اساسندن »
ا
فصله

یلار و اولدرر .حساستمز اوزرشمی موه الا
دوف

وو ای ب اوندن راهت

و »عصومتی

قالدرر » لوده

روحك هحاندن بری قاله-نی اشجاب ایدر .کندی حساتی شابل
اه امار اوقات ادن هوستکاران

ب
کار

اولورلر .

تودلەرك زهرء الدن صکره اولهنی هب بو محلل طولاهدر
وو لىل هیحان دایب

اف فوروتی

رده

؟

ال صوك قطهسندن اورر » اولدرر ؛

اوی شندن » حانندن حروم ابلر .

 ۱شو مطالعادن  ۲؟دشلور کهسفاهت حه
 3ا ۹سی وکل  6اکن

اوك زاهر

اهمه

هیحان بديعنك
ر وستلهدر .

بناءعله دوق دبی تولستو سك  6رو هرك دوسوندیی کی عادی.
بر ذوق حسی دکلدر  .و اخلاق

اعمارله هیچ بر ده  6هسچ

۰۷1

معلومات ادبه

ذوق حس طسعته موافق ر لحر تك محصولی الوقله هچ ر

زمان قا دکلدر .فقط ونکله هوسات تفسانسه نك امتزاجبدرء کهفنالفی.
تولید ایدر » ر حظه فضله حظ علاوهسی ارز وسدر که وون رم

مقدراعزی خریب ابلهمکدمدر .دک عر احخلاقت :سال طسیده
بولنان بر فعالتك تفر واحرافله » ینی سفاهتله تعن ایدر .اء علمنه
ذوق دی » ونون اذواقدن دها زیاده و احرافه عبر مساعد

خوالفدر .زرا او وتون عضویاءزك اك عالسی اولان سامعه ابله
باصر هبه خطاب ادیک وو خصوصدهده مادیات وخازجباندن یاعد

خوصقوصنده ال صافاولاندر» ومابت اوساده
ایتديی جهتله ولد ذ
برذوقدکلدر .هرقدر هبحان بدییی حساه صاجعت اید رورسهده

ااکز ونکله اکتفا اعهور .اویزم بالکز حلمات اعصاعزك حریی
 EEEقالانور .زرا اوه شامهه > ه لامسهه » هده

ذا قەه

خطاب ایدر » بناءعلبه هصنعت طبخ » له صنعت راحه موجودد. :
و ایسه بر دلیل واضحدر .فاحك استاسوله کردیکنی کوسترن

بر لوحه ايله راز پيشروینك زم اوزرمندهی تأثبربنك کف
ماافق طاغنق ر فكرل » باخود قارمافاریشسق اصوانك تأئراننه
مساوی اولددنی اساعلی شمیدر ؟ و صنعتی روزکار؛ آغاجار او زر بده

حصوله کتردیی اهتراز اووناری » ویاخود خوشخالها جلوهلری
معداز نده طوعق صنعتاك ولد اسديي هیحانی انکار اعك » الکز

ره

دکل :محساعزه اجرای  ۳تشگ بالندحه دکاصی

وتون موجودمزی حرکته ګترږیکی

اونوعق دعکدر .او حالده

ودوق روج قدرعادی حظوظاندن متساعد واردر؟ بولك اجون

صنعتدن دها حوق صاف » دها از غير اخلاقی له اولهملور ؟ صنعت

معلومات ادبیه -

۷۱

ام مجلداسمی ديا ودند قاری اقا ای
شمدیه

قدر وجوده

کتریلن از

هساك » ساء عله حن

دامن

هه

۱

صنعتکارانه

ودیردن عارندر »
هدیس ق

۱

بر حوق لوحهلر » هیکلار » اورالر یالکز ونی » حسن دبیی

_

او صورله

٩

قمت محصوصهه مالك ولشورار ؛ خی
که سار که ر

کورسو زارکنو نلرعریایحشکفیتدهاظهار واراه ایدلشاواسهدیار

بك فااو جن کی رق مکررای ا ا افو
حامدا » و

وو افر صت ٤ دعلت » جك

روشك ء رامبرانك لوحهلری » موزارك » شوېنك» غونولكالمان
وتمای هب موقصدی » طبعتك » وجود بشرك الهام اتدیی 

علوتی » حسنی تأمین ایکده درار .و نظریه طوغیدن طوضریبه
حسن بدلیی مؤمن صنتی اثکار اعکله تفسیر ایدیلهبیلور .
هدر طوغری اولورسه اولون »
شو اد » شو مطالعات ق

وطعی بر جواب دعك دکلدر » زرا اونلر غر
نه معترضنه تام ق
قابل انار بر شطهدن باشلاورار اوده صنعتك بر ذوق » ر دوق
شوهر
حسی اولهسی کفتبدر  .موسو ر

و مەی حقارمقله مك

ابیاشدر » هیچ زرم وقدرکه قولاق اجون si
اولاسون » هیچ بر ادی اثر بوقدرکه م صیای » ممده رو

اوقشاماسون » خلاصه هنچ بر حن بوقدر»که حساك ,ua
احعت

ذوق
امه سون » اوك اون ر

»ثلا صنعتدن
تصشبه مقصد له اوی احا ایدنارك م

r
۳۱

اولاسون»

صنتی 

دوق آخر ۳

الستهن تواستو بتك حضورنده وناری تکرار اعك فاده ور
وط

وباری سو لهمك

صنعت

عمر اخلاقدر دعك دکلدر ۹۳

۱۳
۳1

 -معلوماتادییه

ولد اید رو رسه

وندن

۱

N دکل > .حس بد عدن

ایض

عروماولا تلر

مسئو لدر .
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مال ارلریفی اہ یہ طوبری ی اممرفرر_نظرسی س
صنعتك اعتساری اولدشدن

طولای ی اخلاقدر ادعابی صرف

خار جانهعاس ابتدیی جهتله واقعاولاناعتراضانك اك اساسلسیدکلدر.

زرا موضوعدن » حسات و افکاردن جرد ایله تولید ایتدیی هبحان
بدییی یہی اساس » روحی » طسعتی اعتار یله اوی ی اخلاقدر دسه
êی اعاطم حررن

تلت ادنار بك حوقدر « .وتو ي » بشروەر

اونی ر ذوق  .ر ذوق حسی اولق اوزره نات وا ق»ابەسىز >

عنفعتسز فضلت اولهبه جفنه نظرا اوی بوتون اخلاقه مغابر ومخالف
کورسورار  .روسوده ٤ اونلردن اول باشقه درلو دوشوعهوردی ؛
او هوسات فانهی تهسج اتدیی حهتله صنمتك ؛خلاق واعتبادانی

وزدبی بیان ایدییوردی .
اونارجه اساس اولان بو ی اخلاق فف ایدلسه » آصحسح
او اذسه له

و قاطع اخلاد وه

نه

مت

,شیر اخلافدر ۱

زرا اونارحه هحجان دینك هوسات هسانیهی اهاطی هسچ ,ر
۱قوه معادل اولهماور.

[خلای و

بر عامه ی

ارو مودهلاره لف

وسن » خصوصله عبر

اولان بان صنعت  :امل

اوادقلری هان درك ده تاذ مضری
اون معضر در #هسه

کیت قات

طولا له ٤ انساست

قولابلاشسور  .و نظر به

طوفری اولش اولسیدی کلشک>لهجك بوتون ث|ار صنعتی اعا
|

ی۱ 

TAW

کاشاندن علاقهستی کسن » اون بر منظره » بر حال تل

ایدن براتر صنعت حسیات بدیمیهدن واونی تضمنایدن اهلکلردن
ساعد اش دعکدر  .صنعت میاقلباریته کلنحه » بو صورلله حر کت
 Eهسهی اق

میخامکی شطه نظردن طار عق > شیخصتدن

تجرد خصوصنده عدم اقتدار وقابلته مالكاولمق دعکدر .صنعتکارده.

و حال » شخصيتنك » حساننك » باللتجه استعدادنك تکامارن
حروستی موّدی اولور .زرا » صنمت هره قدر سار غاهلردن
اری برغایه ه مالف » هی شدن او لکندی مو حو ده ابح او

نکم صنمت صنعت امجوندر نظریهستی تعقیب ایدنلر و قطهٌ نظری

مداق یړل راو کی .مرول ایا میاه اغد ونی
کافی کلهمامك اون جذور حشقتدن غدایاب اولق حورندم
5
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بولنبور .
فقط صنعت بربته یالکز حا اقامه اك بر خطادر که اوق,

الف اول ست

رد وو ا  .اشامن اي فساییم بر

خالی اولان صنعتده واونك ایصال ایتدیکی ساحهدن اوزاقلاشامق

اجون بلا توقف اوکندن له جاترسایلا خبالاسه مفایز  ,ا
بونكقدر هچ برثی وقدر .شوملاحظات ومطالماندن کل|اشلبور که
صنعت و قطه نظردنده | حق | کلامایانار اجون حامل اکور >
| کلامایاناردن مقصد ایسه حس اعهتاردر ؛ بودن باشقه هن تی,

توب اسا روج

ن ای ها

او حالده صنعتده بعض فسالقاره مسبت
طز دی

saate
5۱2

ورسورسه وندن طولای.

اجك لازمدر ؟

وله اولو رسه اخلاقده رد اك مقتضدر ١ .ک بعض فنالقلن.

معلومات اندره

۳۷۱

قولاقارمنی اج > زی احاطه ایدن دود معندی سلمك » حققت
ذتدیرمك امحون استعمال اتديي بر واسظهدر » او باه
اشاه شودا
 17وا-عه که او نك حشقت حساسه نیرز شنده بك وود رز حسن
حووددز
م

.

عت
ن»
صر
ونکله زا

باوامیک :وراد" سنظم و رسب دعکدر »

هسچ ر زماده حا به مار و حالف دکلدر  .او اوله ر ردب

ونظمدر»ک
ت
اولقله رار

دما ء ذهنی دکل > هیحانسدر .او مار حا شقن
اساس اعتارله

ودن

معری ومزهدر  .فعلسات »>

فکر دوماغ کندی موساتته تابح اولهسلی » ویونارء کوده رطام

ترتیبلو اپار »وبونلر حیسات و موجوديتك شراطنك عامبله عکسی

بولنور ء فقط هبجان ويله دکلدر » حونکه استهنملدیی زمان الده
ایدیلهش ؛ انودز » اء عله طوغیبدن طوغبه چیقبوددعکدز ,
برهیحان <س ایدلدیکی در ٤ شام علبه اک تایسه حات

TE
اله » حبات مومه ايله » هیچ اولازسه حبانك
احا  4دعکدر  .ر حس صنیی اولدیی هدرده حق موحودته

مالك اولهماز .زیرا اونکله اوسايانك قلنده ر طعؤامشدر  .صنعتده
داخل حساب اولان احق خش اولناندر  .او کل

اى وکرلد

فنا اولسون نحق حقبتی اولان  ۰حققندن حقان ونه ساحة حقفته

عودت ایدن حستنای افاده اندهسلر  .ندیی رتیت و ننظمار از

چوق حاضرلاعش » از چوق کاذب ترئیب وننظمار دکلدر .
بو صورلء حرکت ایدنار موجودیتك خلاقده حرکت ایدییورلر
دعکدر .برهات مو عة اه
ر حبایدن احد ایدر .

کدی منایعنی حققة" باشاعشاولان

معلومات ادسه

۷۱

جنابتاری اهاه حقبق تای اتش اولسهیدق هچ ر اتری سره

حمل ادم مندك  .صنعت جدا موفق اولهسلمك اون داعا ری
مال ابله تم حققت داخلنده وللدیرمی » بزی اونوندیرمقسزین
خ
حققتدن اوزاقلاشدیر ملدر .
وحققته عاسله منقلب اولامللدر .حالی ملعت اجون اونوعهی
توصه ایدنارك افکار ونظریای طوغری دکلدز .
معماه صب
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متفکر سك تصور اتدیی کی عسامناهده صنی

دکلدر  .چونکه اونده خبالی اولان موضو عدر .حالبوکه ابونك
الك زیاده شایان دقت واساسلى قطەسی دکلدر  :روحی تشکیل ایدن»
موضوعه قوت ورن حس ایس بك حقنقی » بك زندهدر  .حس
ر او ار
کد
کندی اطرافنددم طویلاسلان :بوه رکز تک
صنعته حدات ورزر » بو حبات » حبات خارجه اله روح تا وونل

متولددر .بناءعلمه صنعت حاندن بزی اوزاقلاشدرهجق _ردهبالعکس
اوک سوق و ابصال ابلر  :او کوزلرمنی طاعدخمز  ۰سلمدیکمز
کورمهی اعتساد اد عهدیکمز دروی بر کاسنانه آحار  1اشانك مقی

کوسترن » حققیت ی ماه کوسترن بر رهبردر .
ووکا وصول امجونده صنعت داخانده کزتر ؛ وو خطا اوک

دکل » بزم ماج وطیعتمزل قصاننه » احتیاجات طولاییسیله اونك
اوزرننه اجرا ابتدیکمز تضدقه » حققتك قلنه نفوذ اجون شراط

حانیهمزل معلولته » بر درجه آلداعق محبوریتته بناءدد .بز هیمز

برد اسکی زمان حکمداری یز » اوناری حقفته اقناع اجون شسکل
حققتیءسخرء جوجهلرلد حفلقاربنه تودیعایدرارمش .کذب صنەت

اون او قدر اهمیتسز بر احتیساجدر» که ا مسق کوزارمنی >

اا
وا

۱
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۹۹۱

وترئینك اخلاق توللدایدهجی

جهتله بولك اهالی حار مهالك اولهجفندن شکایت ایدسور.
توعتاب اس
اسز

اولهمتی اعتسار باه اقی و مات اهستّدز

صنعتك زی حاندن دوندررديي » اوك خالای حققت تلقی اعکله

الا خره حققتی جال کورمهبه سوق ابتدیی » بالننجه ما ساهك
امد یل » دون کشسوت

» مادام بو واری کی زهی ادسات اللا

وظائنی اونوتدیرهجنی ب»ولك بوبوك بر تهلکه اولوب اخلاقی اخلال
ایدهحی ك

و سید

»

صنعت

وراده بر سیت

دکل  ۶ر

واسطدر .
فیاطققه او » تصو رانك

ذهب
الی
کاءع
من

طو عر بلغنه اسناند رمق ا حون صن

ايار وپرسور ء فقط هنچ بر زمان صنت وار

صرف حتقبقتدر دجك

قدر کاذب دکدر  .او ادا اوناره ر

وندشمزی بره اخار
ورهرك خسال قارشوسنده ل
وصف اعتساری ب

اوفهام اشنورء مع ماوه اانه

آسابدرمهه صرف ماتا

ابلهبور  .وندن باشقه زارویده اج

وک قرب حققق فول

او

زرا دوح اشر عامساه اعفااد ھچ ر زمان مان ابدەض >

یلا نهعل

عق

تغافل ابلهدر  .بناءعله کیت تامصنعتك علمنهدر.

حشقه لهقاراشد ره سلهجکمز بر در صنعتکارانه ری هچ بر رمان
زرا حسات
سارت دازو حه سو يلهبه(  6مسج الوص  .ب

عادره

هان میدانه حبقهرق زدن فکر منفعتی تولبد ایدر .بز حقله متار

ابوللهمکلکمز امحون روبنسك « میزآن قوروا » نامندهی لوحهسله

سا ال نمی لی مامه جدی لاماش
ضر و ریدر .عاشاده و احتباج ای

دها زیاده کوستر بر .نەدەك

۸۱

۱

معلومات اده

صنمت احق خی ه»یحایی بر قطه نظردزده اخلاق غ»بر 
اخلاق تلی اولور» وو خصوصده ِ

اعتماریاه اولان اخلافت

وعیر اخلافتدن مامه ازواق ومس ةاد
اسلو به مادج اولان › e

روحی وبا صنعتك تولدی

آنندهی ءابلاتی کوسترن اخلاقت ویا غر اخلاقت حار اهدر

زیرا یالکز اسلویدرءکه ر مودهلدن صافتی ویا شسخی جقارنهسلیر.

کافاستیجات

مثا «وهوس د و مهدحی » شو کار رحاله مالك نوآنددفی حالده عمنی.

مودەل دعك اولان « وهتوس دوکند » ده بو حال وقدر.
ا

مکل

عریان وحشی |ولدیغی حالده « فروغاار » ده امه سهم انهدر.

اداس » اسلویدن اری اولق صورشله » بدانه آ لفق شم له ۰

موضوعك اخلاقتی خصوصی اولهرق اترك اخلاقت وغیر اخلاقتی

تأمین ایدهمهور ؛ صنعت  -طبیعتك غبراخلاقتندن هینوع احترازات
محافظه اولعق شرطله  - .طسعتی شلد ادیک جهتله غر اخلاق

اولهماز  .ونونك اوزرینه هیچ بر قمت ویرلهمن .
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اعتباری > مقیقتریر تیاعر ارام لفی هرت لی اممرقرر
ظلر ہسی  -.موسو ولانك صنعت اجون ولدیغی عتاب سرزنش
اوك اعتساری کاذب ؛ حققتدن متاعد اولهسبدر  .وهه

!شحه
شلده اولان مبلانته معارض اسه ده با

قدر

اوضاف ومنایاسندن

برای اورتهه قویدیشندن حاز اهست وشایان دقندر .
موسو ولان صنعت واعتار الهری حطمزدن اوزافلاشدرءرق

حىات حقیقبه ی یاشاند رمدشندن » حبات له رنه حبات خالەی

یهخمامتاکسروایبرتدنتیزتن

 ۱ءعلو مات ادسه

۷۹

تکار اوراه حرکات  +الوان » اصوات » خطوط » اهنك الفاظ
وکلات خفنو صنده ی عشقی ایند باشقه بر شی يعاامشدر .
رار صنعتك حستی » مودهلك حسنندن عاممله باشقه اولهسلیر >

او باهآشفهریده صنعتار واردر کهال ی معنا جبرکنلکاری  -دها
کوزل بشری احساس امك دکل صرف زشتیی افاده مقصدیله -
کوستربرار  4حالوکهولوك ته قیمت اخلاقهاری واردر .حون

صنمنك اخلاقتی ۱کنیا موضوعك اخلافتدن باشقه ر شدر..
معکوسی اولقاوزرهاخلاق موضوعاری حاوی ك حنواقر|ده غبر

ات

ری وی

ورن » ی

راون بای :عصرده .باشبابان اتالبال

امک اعرنز« بەت تزه زی ک»وسدالز

لوحهبی بویك بر مشالیدر» ولوحه بر عشق لاهوی ابله یاهجق

رده و عشق فسای اب بارلاور :بر حوقاریده واردرءکه اونلری
الهام ایدن حسك اصالنه بناء تفسخانی کوسترمحله برابر اخلاقی بر
ا

مالا ولوسور .حونکه طسعتك و جمتك کراری اطهار

واراه ایدن بو کی اثرار بوتون چیرکنلکاره قارشو بر غبظ وتنفردن
تولد اعشلردر

بوقتولنق]اری » قنالقاری مالفه ایله تشهیر ایدن قاربقاتورارك
حالن قدر هسچ ر شی موضوعله صنعتك اخلاقتنك بر رنه لاق.د

|ار
اوریاران
لات
کرش
دکل .مخااف ومعکوس اولدیفی السات ابدهمن .قا
اجون  -ونار ه قدر بادردر  -بر قل وقال » ر حله واسطهمی

و

 ۱اارقور .اون ری عر :یکین وسامارندن

«هوغارچ» حدات سفاهتی تصویراجون فا اعتبادای واخلافای n

اعشدر دعكرکناه ؛ اثرينك روح افادهسنه اوذ ایلمهمكدعکدر.

معلومات اده

۹2۱

۱

خاص فعالتك خارجنده » موضوع قطه نظرندن آلندینی تقدررده
عامسله دهنی الواه ین اوی ودیع استديي هری< بان اری» عبری

تصور انك بکااش وله صاعق دعکدر .
صنایع هدن ادسات » اخلاق یالکزافاده اتدیی حسات
اله دکل وضع ایتدیی افکار ونظریات » نقل ایتدیک شبئك ادضاق

اعساریله دها زیاده ناء اف ایدمسلی ..ارصنمتك قابلت ا
اخلافت وا غبر اخلاقیتاربنك دروندهبولندینی جهتلانای تولدنده
re

و طرفندن طوسلان وهیحان بدیی ی اویاندرران حسساندن

ماعدا برشیته م نو طتنه عامله مالعدر .

صنعتده » ادببانده رارك اخلاقیتی کوستریان شیاه محتویاولدبنی

حسات اعتساریله اوطمل » نظر اعتاره الر» لکن وتون وناره
رغا موضو ع اخلاق الوهسنه قرا ر مار اخالاق ه < عمر اخلای

اولهسنه نظرا برتاثر مضره مالك اوله سل » ذاتاً باشقه درلو اولقده
قابل دادر  :خوانک « فووسه » نك دیدیی کی هاگن رفو ندر.

فقط بیاملیدر »کہبو تأثیرآنا صرنعتی حصوله کتیرن خصالصه بصوط

دکلدر | .تارصنعتث قەت اخلاقهسی موضوعك قنمت اخلاقهسندن
مامله ار يدر .
و اوبله بر حققتدر »کهرسوی اولق ادعاسنده بولنان بك حوق

نآار و عشق تقك مولودی دکاسهار دی » اخلاقی اولسهار بسله
 .مطلو ه واصل اولهمازار » اولهمامشاردر .معکوسی اولهرق بر حوق
ضووعارنك
ار واردر» که م

فتل عام > سغاهت

» احتراصات >

مبرقت » غصب » جنسایت لواحنی کوسترمهسی اعتباریله انخیلاق

تلقی ایدللری اقتضا ایدرکن ویله بر عتابدن منزه قالسودار  .جونکه

A

۱

اد

2

» حر يك عقل ومنطعك ضالر له دنو » صنعت عبر

اخلاقمدر» از کآلاملی» دکاسه عامبلهم عک
اسی
لبکترامرهیدر
سامیی بز .وندةقاندن » هسچ اولازسه صنعتك اخلاق اله مناستتك نه.

اولدیفی» نهدرجهاردءارتباطپیدا ایتدیک مکن ولدقیفدیرا کلاشیایر »که
بويك وبول برفانده د عکدر ۹

۱

و
O
OÊ

شممرقم .فظر-سی .سب
موت موی فقلس اعرش مر ا
باشده منقد شر
aح
سک
3.ای

ینیکن
gaواس
ریسوتشیاری

اتییی د

« برو هر » اولدیی حالده صنعت طسەتی شلد

اخلافدن .حون اونارم ره طت اساسا

ار او که طك زء ورمدیی هم رب

ودر» .
و فص حه ف

اخلاق دکلدر دسه » بك حوق نقطهارده اولك عکسنه حرکت .

ایدییور وبا فنا شالار ورور ديه طبیتی بی اخلای تلق امك
یکنظرده » مداغهکارانهدر  .دها صوکره ی اخلاق دعك قول .

ادیلن ود

روظعهه القت داعكيله نظراً وظرژ

تلق <قسزدر  .جونکه او هیچ بر مجبوریت قبول از  .بناءعله
لاقىد » ومعدومالا خلاقدر .رده وصنعتك یالکز اخلایموضو علری

کوسترمك ضرورننده اولادیتی اونوعقدر .قاِقة صنمعت تکاملات
متعاقبه تارحهسی انناسنده فضاتله بك حوق زمان قارشو قارشوه

کاس اوق تقد واراه اش ونولهجه رحوق شها فریدءر تولد
؛قط براتر قشمت صنعتکاراهسنی اومك اجون صرف
ابلهمشدر ف
اخلاق ر شطه هص وط اولق قدر خطالی رثی اولهماز  .زرا کندننه (

اخلای و تفت

اخلاق  +وصتعت منبازعهاری  ۰صنبت طبع شلد اتدیی
بیاخلاقدر نظربهسی  -.اعتباری» حقبقتدن متباعد اولدینی جهتله بیاخلاقدر 

نظریبهسی . حامل اولدینی هیجانبدیمیدن طولابی بیاخلاقدر نظربهسی-- ,
صنعت

له اخلاقبدر » هده غير اخلافندر نظر همی .وس صاعتك اعتمادات

واخلاق اوزرنه تأثبری

-

ییاخلاقی اله صنعت احماع ایدهح ..

۱
روق
امہریہ رصدعت منازعرلری .س صنعت وزارحه دفعه ح

شاد زو ار

فان م نی وم » اخلاقیون طرفندن یاخلاقق

الله امام ایدلش » شمه ا

ولندرلشدر  .ژان ژاق روسو »

تواستونی صدءتی هوسات فسانه و سفاهتی موقظ تانی امار ؛
بروتستاناق اوی اخلاق افساد ابدر احتراصای اویاندرر مطالعهساه

وكق
لزا
رمه هسی غبرت امشدر» حالحاضر ده دی
داعا او
نقدو
حم
کمسهلر اخلاقك » دينك خادعی اولق شرطاه اوک قارشو مساعد

تولیورار .
تومطالعانك عکسنه اولهرق ههکل » شویناور کی فلسوفارده
اوی عمر اخلایه

قارشو ر مانم

» کند نه عاس ادن ش.اری

اتصفه وئتزبه ایلر تلق ابدءرك هدیس و تقدرایکدهدرار .دوذظر بهه

« صنمت صنعت امجوندر » دینار #أمبله قانع بولمقدمدرار .
شهسلمك
وحادلاه قدار
وون و منازعات م

امون صنءتی وقابع

NT

۱

۰

معلومات اده

واخود اوک معارض ونان
صنعت .سب اجماععانه یاردم ادن ب

حسايك درونه کرمهسنه رما ا کيا از حوق ذاه اجناعدر.
زرا او ادان  :شرهویا »کل ایدحی استانی اولان
حسن ومودنده وحد خاصهمی ولهسته بناء اجهاعدر؛ زرا حسن
متقابل منك والدیدر  .او حصوله کتبریلن احرافانه رغما صورت
قطعبهده احعاعی» رات جعته خادمدر  .زرا

ال ساده تعسمریله

او عشقك اشکال مخصوصهسندن ,ریدر»که اطرافنده بر حراق کی
بوتون بشری طوبلار » و اولك نشرننه وستله اولور .

بط

ا

1

 ٤اجای

اده

۱۱

:

ي غك وی اولاش جاك اجا

تولفهسی ره بر رونق  راطافت خصوصه حش ادر'.
معمافه حسنسمز صنعت » و صنعت احماعه اولهماهحنی حهله
صنعتکار اولا مبدع و مولد حسن اوللدر  .ر ار صنعت اجماعی

اه مه ای اونط اى ذوقه موفق اولهسلر.
کوء ولستوزی ::پرودون کی ذوات صنعتك وغابهسی اونو هرق
اوک پالکز فاه احاعه تعسله

ویاخود ایکنجی در جه به اوق

بت

به

بوكنوك بر خطاده ولعش آو او ژاa , صنعت ذاه اجتاعدر»
بر مقصد لمقیب امز سه له نه قیمت اجماعبهسندن ھچ بر شی

غیب امز .
والهبه ررط وابع قلق ادعاسی بنه
صنهتی ر غایه خارجه ع
اوی اولدر -ور » وونکه ووه اجماعەسنك

ره

ایدید اواسته وس له

ینکن اوک مور ونافذدر.

صنعته برغایه اخلاقهده ربط الیهدمن » .زرا نوی یاعقله اونك
محر وفسونته ضربه اتدریاس  .اخلاق واععظی اولهجق اشتغالات
اونی احاطه امّهملدر ۱ .کر او اخلاق » اجناعی اواسورسه اونك

اساسندی منبعندہ بو احتياج موجوددر  .غبر ادرا کی » غیروجدای
اولەرق اخلاق اولهسنده سحر وفسون زیادهدر .صنعتکار اك سوك
وطفهسی هان

بدینك آطمن

اولازسه ال بر ی ادیشهسی
الاق بر موضوعی

و افادهسنده

اولهلدر > هسچ

اوك باق بولفایدر ,حتی احماعی

نظر اء:ساره E له ابوك

سذ له زیاده

مشخول او الدر ٤
$۲

مملومات اد

۹۱

سای طولا ست.اه احعاعدر ٤ حونک منایع و تدکلای ار
اجماعدر .ر او ت

و ون کوزل اسه او قدرده احماعدر »>

زرا اتصام ادن موضو ع و حسات

"افریده صنعت

خادج قالق شر طاه

0

قدر هچ بر شى اجهای دکلدر  .وويك اجون

ض حطی افاده بهقابلىتلى فلس

در هچ بر شی وقدر.

كه
ج مل
بقدر مسق » تام » موی عشةك مولودی اوله

زرااونك

هسچ ,ر شی

ولنهماز .

ن
د۰ی

هو جال زار سیت الک ال اولاش

و

اس
O
ORT
PT
PO
O
OOOی

دکل » فقط اورایه احنی اولهرق التحاق ادن وون هی شی اله

ان

.از ابل اب حسیات اعتباریله بر رشم موت ويا ترق

اوه سلیر بوعیر قابل انکار در .

او قوءٌ سمرایتنه »قو توحدیهسنه کوره بافناوياایی اولهسلی ء
ی و منقهتی ار نده ای

هل ابدر ن جمته معارض

بولمامسنده » اخلاقی وقاه اعهسندهدر .وندن باشقه صنعتکار اولان
نظر لر ی i

جویرملی ولون هی شی آله » خصوصله ی

مشامهار باه علاقهدار بر حالده ولملندرء که فاه دار اولسون » وندن

شکره او داعبا رزه > تاف

رای واا و

۱
1
1
21
42

1

۱
3

3

۱

۱
1

مصبتارینه

ميحتدار » سعادتارننه مشتراه ولعلدر .او بك ر فاه

خیالی اوجهاعی تعقبب ای موجب ضرر اولهبه لیر» یت 4او

بونلری حساسیتته قلب ایدهبیلسون » ووك بر صنعتکار اولهلمك
اون انسانك کندی زمانتك » کندندن اولی وصوکرهی زمانارك
اد اولیی» اوکا زیده وذروح اولان هج ,رثی باباحی قا(املیدر.

حکمت پدایم قطهُ نظرندن دوشولهجك اولورسه صنمت بذانه

0۱

۹۱

وا اه دار وتان ساق حتوی اولان دیکر شه آفزیددلزدن
دها ژیاده سحر وفوذه مالك ولنور  .ران اساسا حامل حسن
بدیی اولق » اساسا سحر وفسونك ائری لفق اعتاریه کندیسنه
التحاق ایدن حسات وافکار اجتاععه اله دها کوزل اولور .سای
ره رای بات مر لت باهندهی ار کدی رفک ال
ا ماع ن دیه حاوی اولدیفی جهتله جداً عمانی تار صنمتنك الك
عالی ر ابدەسىدر .

صنعتکاری طرفندن بك ای حس اولعق شرطبله موضوعك

فد قبت  عص ابدر .جامد

خر تا هکیاکماسی ری

ار ری ارت از اوغمسوه مالکت :طولامهدر
وین یه یآار مك
حست شاراهك

قیا الکر ممان اسدکلری بات

وسعت وله دکل » افادهسنی قوه ایدهحك

اولاتارك قمت اجماعهسلهده تزاید ایدر .بعض مواد واردرکه ثآار
صنعتی عاس اتدکاری زنان اوی فسیخه سوق ابدرار .شومطالعاندن
 0وك تسناد انجباعت ازهسنده اساسا
استخراج او
رهنك واردر » واویی خاصه بمض قاط وجهات مشترکه
موحود آ

طولاستله زیر یله برلهشمکدهدن
خلاصه صنعت ؛ حامل اولدینی عابلات » اظهار و اراه ابلدبی
موضو ع له اولورسه اولسون اجهاعدر .او باشقه شيك معاوشه

حتاج اولقسزین اجهاعبدر » جونکه کوزلدر» جونکه مناسسارله

بامداربنك فلنده زنده ر مودت و محبته » صم مراشترا که>
بر هود متقابله مالا اوطلقسرژزن هیحان بدایی اولماز .هن ار صنعت

نتاجی اعتباریله اجهاعی اولقله منابع و تشکلای اعتارله اجیاعدر د

او بوکی افکار حوستای تشمر ابلهمکله بجروق و بر حراق
اطر افده طوبلاهسلنور > وطنداشاری عامهنه سوق وارصال ا
بر کلهده عابلات عبر اجماعبهی احهاعلشدر سور هی ه قدر :ننافض 
رت

ین

به قدر مور » بافذ اه

ر
فوته و شیاه اسل لبون تاه و

او قدرد

i

قىمت احا عهسنی ازاله ایدن عارضى محتویا ی نظر اعتاره اله رق
ومك طوغی او لهماز ۰
اوك ر مابه عدم استظام اولدیغه ورار ر

بو اخوالده مضل اولان صنمتك قوغاحیاعهسی دکل» کندیار یا

واسطه اولدینی افکار و حسات » ناهعلیه او کی افکار وحسای
۱
و
فضله اوله رق شتت او درخجه پذانه اعیاعدزء کهاساسه اى
اولهرق داخل اولان و اجهاععانه مغایر ولنان وتون عایلات اوک

ارات ضرد ایدر» حتی علونته له طوقونی  رارق ۳۱ ۶
آ رد ال ووك خطانی .هدن تات كدر
اخنلالکارانهی ویرن ارارك | کتری بوقسل bs
بالءکس » قمت اجعاعهسنی

 ۳صنعتك زد ابدن ايلات

دیکر کاماه ابسه حستی دها زیاده تنو ردن خالی قالهماز .ووك
ك
سمار
سه مفو

طقو ز جى سی دیکله بهجك اولورسه کز صنعتکارله وتو 3

اضطراباتپشریهن ھل ایلهبرابر بوناره فارشو ر ترحم بسلهدیکندط]
طولای لاهو ته  6او تةو فال اولدیغی کوزرسکار .ر شه ار

ايء حس عشق» حسمصخت» حس اخوت» حتیحوانانه قارشو
حس حابت کی شاری حامل ولنەجق اولورسه وسن عروماولان

صمت برام امماعیر  --.اخلافك بر معاوتی اولسنه بنا
رده مو جود اختلافا ه شا وت

بدانه احماعدر ب

قاطققه او قدر سقسه اجټاعدر» کههس هبه عاس ایدرسه اوی

8

نابات درز  ,ی ی خصوسده بالکز حسیات دک »

اولك و اسطه تاه » افکار اعتقادات سله عى قانونه ابح اولور.
"وتون ازمان ساشه.ك صنعت
۱ب

دشهسی اشر حسیات ادر کن نشر

قوانین و اعتقادانده دی بولعشدر .معان ر معته منسوب اولان

عتکارهدهحدود وبك واسم اسوللهیر .صن
مك
جوعیت ي
و افکار  -ب

|غاص اولهسلیر .ايشته بولك امحوندرکه تشکراتی هبحانانه قلب وشل
غ طله رل

متفکر اولسنه مانمت اولعقدهدر .بالکز اونلری

بر کاب فنده اولدینی کی واضحا افادهه قالقارسه ياکلبر .ه
الور اولسون مادامک ص تکار حس بدلی ه سکانه اولان افکار

|حسای آتارینه ادخال ایدهبلور » اوی تشدیر ایدناره كرك
و
نك > وکرلد باشقه سنث افکار ی » هیچ او لازسه بردفقه > شل

ایدهبیلیور دعکدر  .فقط بونلری مجی  .نشری آنجق خسن
واسطهسلهدر م لوا سین

عى رم حساستمزه خطاب ایدر .

 ۳زى اقناع نهدن الزام ایدر .

صنمتك غابجراعی افکار وحسبانی نقل ونشر اهسی مسئلهسنه
؛العکس اولك اجاعبت خصوصنده
انم عبلوپنده دبلریل دکل ب
به قدر فوی E

ولندیغنه رهاندر.

فا طقه ته او کندی
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ماده محتوی اولدقلری زاهت حست.هاری اعتسار له 3

حعته

وسله اولورار .
تک رك حساسسه
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تدویشدقه ر سدله در -موضوع سله حامل اولدبنی قمت اججاعه .

طولابیسله انار صنعتك درجة خیر خواهانهسنی تزیید ایدر .اجا
موضوعاری حاز اولان ادیی » موسبقوی » معماریوی بر طا ٠
ت|اراجاعی اولدقاری حالده بالعکس واضح بر اجاعته مالكاونایان

دیکر موضوعار » حصوله کتبردکلری هکان اعتاریله » اوهکلردن 
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دها زیاده زده حت متقابلهی اویادررلر و جعتی دها عالی رطر شه

سوق ابدرار  .اون طقوزحی عصر صنعتنه کوبلی و مه نك ادخالی
یی ر حالت روحسه حستی اخبار ایشدیی کی وىك روح ارده |
ره
هرد
ق

بر وستاه کل

اعشدر ۹

رما لاارصمت کندارنة ماخل اولانعسات» واونارطرلا:

۳

موضوع اعتبساریله غبر اجهاعی » حتی جمته مضر بیله اولهبایرار .
بسن | بار واردر که او نلرده بر لے ا

وق
سه
ند ی

کوراه ن  ۱بر ی دا |

ابدرلر  .ونار شو مابه ری اعتاریله اساسا غير3

اجماء,درر  .زرا بو کی#ابلات صنمتی دیکر بان اولق خاصهسندان.
اوزافلاشدرر

 6ترق به ندمت

اش اولورار ۰
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 ۵۳۱ار صنعت تشکلانی و روابطی اعتار باه
1

حوق دی؟ر کام اولسنه

نظر  1 1حوق

 1آز حوق مالك قو ٥ه اجماعتدر  ۰ن

مولد و
حدت

حص و لهکتبردي هیحان

 1قوت و مومتنه کوره احماعی ولو ر« .ف
لصو
ك
 ۱کاروان م
» مصراء له باشلایان مسدس غور دا ری و,رمشاولدانی

» دمم کهقافلهسالاار

" هبحانك وسمت شدیدهسنه بناء اجك « ین له مسج  ,له مسیحا
دم «۰۰

ذوقی حققتده

رار ادم » ,دی حاویاولان منظو مهسندن

" دها زیاده مفتون جذب ایدهجی وارسته اشاهدر » حون بر 11

 ۱قك حصولدر  .لکن بودن ناجينك اثرینك محروم منتون
احولنه
ی شحهستی استخراج امەملىدر  .وید دشقه هی ار صنعت

تولید ایدهجی هبجانك وسله متناسب اولهرق قاره » ماشاکره »

سامعه مالک پولتور  انواع اشعاددن دیایار » غیامیار روستاساره
 ۱تله

دها زیاده قار ءجذب

ایدرلر > زنک وید اده حکلری

۱هحان و ص وکنجیار ککندن دها زیادهدر .
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قوه اجماعبمهس

دکل  -ری

اششار

اتدکلری

هیحایك

طولاسنه حمل اولدقاری

اجماعتدن
صرف نظرله  -کندیار نهداخلاولان حساك او صافنه
|کودمده
 ۷ويا حوق اوله سلبر  .وده پشقه بر شطهدن قابست

اجاعیهبه مالکت دعکدر  .نی اطققه کو زاه قارشی مدحات
شقن تاو و[
مار بولندینی کی مامه دیکر کام حساق حتو ی

|نارده بوانه بیلیو و
.فق فکرت بکك ۱کنری منظومای وقسل

آتاردندر  .نونارده دیکراری کی و بلکه دها زیاده ترق" اجیاعیی
حصوله کتبرن عوامل مهمهدن باشلحهریدر  .بعض ن
|ار اسه

۱
ات

۰۱

اذواق حوظوظات صنتتدن روقمالیر  .بر شاع » بر دسا
پرهیکلتراش » برمعمار » بر موسیتی شناس صعتنك فواعد ونظریانته .

حیل و دسائسنه واقف اولهبیلیر » فقط قلینده بر عشق واسع متقابل .
ولمیهجق اولورسه تولید وابداع اشدیی آثار له قدر ماهرانه |

وك حمی اولانك ازى
اولورسه اولسون روحس » حباتسز قالير ال

تنورر ایدن حسندن محروم بولور دیکر جهتدن كرك اجناعی وکرك

وافع صنتکارك حرارت روحهستی و
غیر اجتاعی احتراصات نن

ایدر » ویالکز اوق سی داسندن اوزافلاشدرمقله دکل » منفعتدن

تباعدی » ازءلی » غیر اختبارتی اوندن دفع اتدیکتدن
طولاندر .

ار میت نی ال احیاعتری اا لدی ا
شدنریاده صنمتك بذانه اجتایاولدیفنی کوسترمکده و | کعلقادهدر.

صنعت یتفسه» اساسا اجماعیدر -سحر وفسوننكمکراری لرهادرسه
او

ار جرروا کوزلدر و و بکانه شر ط اجا عاس در > كذلكت

حسن ان

3

احعاعی و دیکر کام اولان هیحان بدبی واسطهسله

3

احماعمدز .


لوليا ایتریکی اى اعتبارع اهضاعیب<( .س آار ا
حستی» منابیی » تتاحی اعتباریله احهاعی واخلافه بمرقدمه اولسندن 

اساسا دیکر کام بولمهسندن طولای و تون آلا میات اه 1 2۱

وتأثر وکرل فاده اجعاعبه اعتباریله عنی سویهده ولدبنی استخراج ۰
اعهملدر
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نالك و  ۱رشه آفریدء صنعت عادی راردن زیادهانسانار

که
آو

اشزاخاف صله

سيب اولور « .بهتووهن» له ر پارحه

موسقسیء «رامبران » 2برتصویری« د وی زه لی»نك رورا قومقندن

نران دها زیاده فبارده طن انداز ال9

ار
و

]اد عادی ه مظهر اواور» ذا نونلزیدیکر د

نوبوك رارك

روی
ارندن هریق ادن مشمور عم اولماری » لاء

» اجاعتاری

 .دکلده هدر ؟

رار صنعت » ولد اتديي حسن دی

موّرنده بقدر ووك

برعشسق اله مترافق ایسه اوقدر وولدر  .وزهحسنك دیکر کام
اولستك بنه اوندن تولد ایعسله  ,علت وولعسنك شحه دی اولسله

اید وکنی یكاع کیوستریر, .رصنعتکار نهقدر زنده » هقدر شفقتکار»
هقدر اشا ومخلوقانك ۱کثریسی اله مناقله" حسهده ولنورسه اوقدر
کی

ادر > اوقدر عالی اولور  .حشققنده هسچ رر

برض توا

ار صنعت وقدر و

اولاسون  :ووك

درین ر خفن

صعتکارار کندبارشکی

حصولی

کی » حی دها زياده » بقارت

وود شا شاه نار ور
هیحان

بدبسنك

حت ووداد

اساسی » ومقدمه سنده

بولند اجون تحهسدرکه او وله عه اثر صنعتك سحری »
همتی » حسنی تایدید اولور  .حت و وداد اخلاق کی عارضی دکل
بولعه عه وضت

ار صنعتارانهيك

عسوشه سب

اولان ر شرط

ضر وریدر  .اول دماکوردیکمز کی سلکندن تباعد امین ووتون
>ابلانه روحی قابالی اولان ر مانت کا اولهسهجفی کی وله اولان

بر قارء » بر تماشا کر » پرسامعده اك داهیانه بر ارك قارشوسنده بل
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اولهرق حسات عیراجعاعبهی حا وس جوقکوزل اروا 8

بوندنطولایی قوت وفوذ سرایتلریی قطعباً غيب اتمزار .
و اویه بر حشقتدر » که حاوی اولدقاری قبمت اجماعسه هن

نه اولورسهاولسون حسندن عاری اولان |لارهچ ر زمان کندیارنه.
مفتون ونابع اولهجق کمسه پولهمنار  .بر اثر صنمت کرله عسونی

کر غو صویاولسون:کندینتی ماشاواسناعه کذناریبسح وبذر
اچزسه ک
»وزل دکلسه بوش بر خبال کی با هیچ تسج انهمك وا
طريق منفعتله مسج امك ملکسنه معروض قالبر .
یطققه حر
ا

دیدن حروم اولان بر اثر » عاشا کرلری

آرهسنده ماشای صنعتکارانهنك اك باشالحه واك قمتلی نتامجندن ری
تشکل ایدن حسبات منافع آزاده ايله اهنك وانحاد حصولی
خصوصنده لازمکان قوه مالك اولهعن .

فضله اولهرق حسنله مین و اونکله هز هیچ رار یب
وقدر  0داحی اعتار بله احیاعی اولاسون  .آناد صنعت ه قدر

شخصی وهقدر حدود اولورسه اولسون حتی معای بدرسدن رشقه

وهای ار اوناسرن

ورد اا

امیزاجی کی  -داعا باشر وحدت

هی و

اجعاعه ووسبله

۲
مولد عابل

حت وموددر  .حتی حامل حسن اولان هار فضله اولهرق معته

ممارض وخالف جنات ولفلی ازى اول واا
جونکه کوزلدر » جونکه کرك مشئوم اولسونوکرك تزه اولسون
لوکار ر محراق اطرافنده طو بایان کا وفوذی واردر :
حعتی طوان وبا اوک حالف اولان عارضخی حسبات برطر فه
هدر مکمل اولورسه اوقدر
برافله حق او لورسه برار صنعت ق

تاثیر |

۱۲۰ ۰۱

جاذبة بشدهیعنه ابله مزوجدر  .حکمت بدایعله حست آرهسندهی
قباس ای

و لسن ادن واانفه دن

نو « صدعت شفقتدر» .

دسور  .بودن طوضی هیچ ر شی اولهماز .صنعت وداد وحتدن

متولد » واویتعای ایتدیرشدر .بونوع هیحااندن هیچ ری وقدرء

کشا زاری انسور وار ایدیلن اشخاسك اضطرابای  ۰۲لام
ایلده
»ه
دکاسه یله هیچ اولازسه اونلرك حساتنك بعض اقسامی ح

صنعتکارل  -که باشقهلربنك » حبوانائث » انالك خلوقاتك حاننه

اشتر ك ادن  -سا تی  ۰خلاصه روحبله اونارك روحی منج
امهسون .
صوك محللات وندققات اس

وک زی /کدی

کندمندن حقار مایان  6بالشحه زه حس عشق ايله حس تن

«

هبج اولازسه ایک موجودیتك ,کدیکرینه نفوذی دعك اولاسنه
ودز .
سا » ورمهن هیحان بدایی ق

فعلانده صنعت ری ودادوعشقه سوقاتدیی اجون مدرکاعزی
تزیید وتوسع ایدر  .زرا اوحسات وعابلاته راه ذکانی کشادایدر.
فوبدن
عنی زمایدهده حساستمزی وسعتلشد رر واعهلشدبرر  .ط
طوییه زی فدا کارلغه » صدافته سوق وایصال اعزسه  4عالی

شباره عاد آرزونی ولد صورتبله بو کی حسیاتی تحريك ایدر  :او
انساسده » ده باشایان هس که کندهزدن ر ارحه تودیعنه ری
تشویق ابار ماغات وبعضاً شحه  -عاشا کردهعلت » صنعتکارده
شحه _ اولان حسن  1تار صنعتك قنمتاجهاعبهسنی تولبداعه ورسه

عاسله اجناعی اولان ملهماندن بعضاری کوژلدکلسه معکوسا عادضی
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کوستر وراه کزان مه

علوبتدن ضبالر پریلدادیر
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مال اول دفی صسیاتاعتبار درامماعیی -. ,نوندن باشقه انار
ساج و منافع اعتباربله اجماعی اولهسی اساسیاعتبارباه احماعی

ك
هدن

نات

اعکدهدر  ۰او احماعدر < حونک حامل اولدیی

حسن  ۰دها طوع سی حسن دیی داه اجماعدر .

هیچ اولازسه مقدماننده برذوق غاویی حتوی اولهسته نظرا

عامله منفتدن آزاده اولامقله رایر هحان بدیی » فیالققه »
هیحانات خودسانهنك فوقده کزر  .بولك امحوندر کهقطه جهت

اخلاقهه طوغری کدرء تکاملات هعبت طولایله حالحاضرده»
فاب برهحان دیکر پان وحبرخواه حالنه کرمشدر .

هییجان بدیعی ابتدا شرائطی اعتباریله دیکریندر  .زرا کرك
صنعتکار اولسون » كرك هومکار اولسون اونی ايلك حر کتاری نه
اولورسه اولسون » کندیلکارندن محرد امك شرطتله حس
ایدهبلیرار  .صنمشده مبدع اوله بسلمك | ق بر صفوت ونازک؛
حساسته مالك اولاناردر» عاممله خود سیه» کندی خسار ننهکوموك
اولان کسهر حظو ظات صنعتکا را نهبه داعا قابای قالبرلر  .حق.قتده
هيحان وله

و

ووندن نشت
وداد وعشقه نوجه ایدر  .ا

ابدر » واوی متضمن اولور  .اوعشقك اشکالندن ریدر  .عشق

ین یعاس و
یا ند ک ااك جادی »ال کی اوممب
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رم اتقالایدن رسلساه" مقناطستته آشیه ایدرز که بوتون.

روحار اولك آطراده رلشی
۹۳
ا
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وسافهدن له
نامعله زمان م

قورتیلش » قق اولدبنی قدرده خا بر جستی تأسن اعك.
قدرئنه صنت قدر هچ برثی مالك اولهماز .
وتون و مطالماندن شو شحهی استخراج ادرز ها ي

کیهیچ پرشی برقوعی مشترك برفمالت آنبهبه ویاخود برایه خالهبه.
سوق ایدهصن  .فصله اولهرق بر دهای شخصنك

ی

انمکاس..

ایتدرمکله » مومتك احتراصات میمهسنی توضسح ایلهمکله ک|تفا
وندی خسالنه کوره تصفه-
ایدهمهرك اوناری تعدیل » تبدیل ک

ابلدیی » ترکهده بکدن برثی کنردیی دوشونولورسه ؛ حصولات.
داهبانهنك معین بر جمتی مقدراننك واقف تامی باعقله اکا اونی.
و کنتندیکی قول حور شده بوانیرز .
اون درد ی

لونیتك و رشلس ووا

صنعتی اظ ر اعساده

لوب  6ابح اولدفلری حعتك اخلاق واعتاداننك تشکله وتون.

قونبله معاونتده ولندقلری کورپلر .

صنعتکار کندی احتراصات شخصبهسنی احتراصات مومه اله

زج ایدهرك ابی ولدیی جمتك دها عالی » دها قبس بر اوحه
اجاعبه احساسی صورعله رق وتکامله خدمت ابدر .
ختلف انساناری مشترك حسار داخلنده رلشدرهرك » موق"

اونار آراسندهی حالف امتستازای خذف اله مارك صنمت خلاصة
اخلاصه کندیسته پرستش ایدناری قط ونام براحاده سوق وایصال
ایار .اوناره عقل ومنطق طرشبله دکل » اوزرارنده اجرا اتدیی
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اوللری مکن دکلدر .ونك امحو ندر  4صنعت حس عامدن
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.ويك سدی اسه اوبك حساستتدن تولداعسی ۱
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خوجهتله دږن فونه معادل بر هوه مالك اولسیدر  .هی » اولوزس»
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را کنری احاعلشدرر  .ونکله زار » حساستت قدر شخصی

وحضومی برش پوردر

بو دققهی بەض کمسهار نظر دقته آلهرق » صنعتك نتاجی
اعتباریله اجماعیلشدردییی نظربهسنی رودجرح امك ایستهبورار .
یاطققه » حساسبت بك شخصی بر شی اده مق بر احتساس

زی داعاررعشه ریطابدر .حاللوکه سطحاولاناری ایبرر ودنناده
هنچ بر شی حسات مقه.ك انساناری بررینه علاقهدار قلدبنی

قدر قوی بر.قوتله اجاعی اولاماز » آثر صنعت »> مفتون و حذوب
اولان روحارء کدی آطرافنده طوبلاندینی ر وه کدر  .بالکز
رربله امتزاج ایدهمین روحار ادهسنده ای بر حبت واخوت تولید

نیایداهاید
یاورنسÛ

اعکله ک|تفا انرك ن۱ار صنعت » سنان معادیه ومتعاقه داخلنده
وقرابت حیبه ی تولد ابتديی مصی عادی اتدرر وکدر .زرا»

جریان اعصار ر|هسنده کلویده دیکر نسالره انضیام والتیحاق ایدنش
اونارل حسله متأثراولورار وتولد اتدیکا ندهی آشخاصك تحسساتی

ار باشارار .نزرتقمدیله :آرعفاربدة مك

رند و

حسسانته اشتراك اعکله قللماز » ,زم مسج اولدیغمز کایو e
بعش بولنانلرك محسساننه ربط روح اعش اولورز .هار مت ار
بتییج

 2 1انساناره  1حنوانانه

اشا
ه قارشو فلمزده براجت اویادررر  .بر

ربلو » رهنکل ,زی عاساه يخر
شعر » رموسق » ا

ادهسلمك.

اجون افاده انتدیی شه زی ربط ایدهسلملندر  .وله اولامش

وونیرو خالانه » وئون ,واصوانه هلزومواردی؟.
اوت
صی ب
تید
اوولسه
رى عاسده
حققنده » صنعت » اظهار وافاده ابتدیی ايله ٠
قد رده ا

ی
دد ر
بولن

حس اولو عش دعکدر  .اشته وسسدن.

دولا مدر که  6عاشا کری أك سقبل شاره ربط اندر  .بر طاق لوا .
وتان

ا

وازدر  6عومتده ی حس تماویك

و ه سدر :

رر

۱

آثر صنمت مقدراری کندیسنده آساساً پارلایان ویاشایان جعته.
ضروری اولهرق ربط ابدر ۰او زی زماعزله » علکتمزله اشترا که.

حور ایتدیکی کی آزمان ساشه ابله وعالك آجنبه ابلهده علاقهدار بر

حاله وضع ایدر .حالحاضردهکی .آنارزی زماعزدن خبردار ایتدیکی.
 7ماضی ه وبا باشقه برهعاند اولانارده نادد ویاخود احنی مدسارژه.

بزی اشاع ار
ارده

وی رل رت رك مسافه كرك زمان داعا

حسات حتك ولدسه باعث اولور  .زره حس انساستی

ورزر ؟ ونون پشر.ی سومههشه وسله اولور .
آبار مت عوهت آوزرندمی ای اعتازبه ده اجماعدر .
والکز اوموربنك ملکتله ».
آثار صنءت بزی يالکز موثربه ب

زماننله دکل بوتون زمله برار متحد اولانارلهده عنی تقطه اطرافنده

طوپلادینی جهتله اجماعدر .مقرارمنك روحنده اویاندیردبغی حسیات
مشترکدن طولاف آزاارندم جدی .حقق رحمتك تفکلی مواج
اولور .

صورشله زی الاح

رن بر حه به وال او .ر

حال

مصسد اتسی شسار قدر غبر اجعای » غارخلاق نه و
فضله اولهرق

E حسات صنتکاراه |

صنعت ر ات

هرنه قدر متخالف » بریریاه غبرقابل تألف فابهاره دول احارسهده ۴
صنعت

اوتلرك هسی عنی سوه

باشاتی  .حتی

داخلشده -حر بر eg ّ

اوناری » صنعتده اساس شخصت

محالفه دعوت ایدر » تشویق

اولاسنه

بنام 3۰

اندر  .او بالفصل » زی رد ١

فکراردن تباعده » صبتی بر مطلقیتدن فراره تحريك ايار  .حاللوک

انسانلری برلشدرمك امجون ودن ای ر واسطه اولهماز

ی

فبدورلهده قالماز » ویک توت > واوناری فکرارنه حرمتی اا که
رار زی زه اجنی اولان شاره حرمتهده دعوت وتشویق ادر ۳

معمافبه شخصیتمز دن جردمزدده راضی اولاز .
آیاز صت

مو رغ

3

اوك طولا سيل مودهللر باه> صحطله :

علا»۶دار استدیکندن طولانیده شخصی اجهاعلشد رر .
اولا همزك قلنده مروینه قارشو رحست اویاندرر.
اناری"عاشا ویاقراتحس قد ری زده تدوالیدر.

۲ 35

اطققه 

تارصتمتك آنندم

کزاهان صنعتکارینك شخصیتی » شخصیت صنعتکاراهسی ,زی جذب ۰
ایدر .هبحان دی لصل صنعتکار_ی هه

ک»اغده » r

ES EEf

وا ي

ا

۰:۱

۱

قاق وسار و 6مائل سار اك شرور اور

مباسك مقدمهسنی ان

اعشلردر .

نوبوك ذوانك توکی استعانهاردن | زاده وبری اولدیتی سلسورار»

وا
ای

۰ل
بو دهای منشکارانه ارلسون ک

دهای فی اولسون هچ بری وقدرءکه محبطك تأثرندن آزاده
قالسون .ر صنعتکار محطندن لقهدر حوق استانهده ولنورسه

او قدر ووك صنعتکار اولور  .فیالققه دها کذرکاهنه تصادف
ادن هسشی سدیل اندر > اوی کدی | تشندن باقار» اوکا کندی

" روحندن بعض شل لر علاوه ایدر  .لکن ولون ودلات ارهسنده

ساحه عمومیتدن اخراج اولان راحهسنی حافظه الهکندی کوستررر.
حققتده دهای موی الله دهای شسخصی بربریله متزج اولهرق
واه

حکمادن بری «صنعتکارك ووك براتر یوجلومدهه کتبسرمیامجون
" همزك اوک معاونتده تولعهسی افتضا ایدر » دعشدر .
حبلاصه رصنعتکار به قدر شخصی اولورسه او لسون اون حمعته

ربط ایدن سکلرجه روابط حسه وقلیدیه موجوددر .

4
 ۱مامل ار لرلفی هسیی ,گی طود سیر ا#ماعیی e

منابی ¢

اار صنعت اولا شخصمت اوزرسه
طسعتی اعتسارلله احماعي اولان ب

ریمنی ابری ابری اجماعلشدرر .
ثریهاجهاعدر .ادا او ه
زرا او  7اخلاق درسی

اولمەمةله

رار او ری

اخلافه حاضرلار.

اويك سوهتی وکسه لتن هیشی ابلك نظرده اجماعدر .صنعت ابتدا
۱ ۰

ا
یواویی
ب
ن
و
ی
ایایت

ره آشری سود رن

۳۱

آرك طوغدقاری جمتدن هیچ بشری حامل اولهمیهجفنی بیان
نا
ووی ددر ااال اول ۲۳
ایدسودار 2الوک ل
٠

دوشو نیلهجاك اولورسه اونده غابه و مقصدی اعتباریله بر روستاملك
واردر » او زماندهی ث|ار جهعنتدن مشناعد کی کو رو ده بنه اوق

۱
ترم اتش اولیبور .
صنعتکار محیطنهقارشولهقدربیکانه » لهقدراحموملورسه
اولسون اله اوندن تباعد اچک موفق اولهماز  .دیکر

جهتدن

صنعتکار نهقدر غار » قندهر ویو اسه ه قدر قوی رشخصته
مالك ایسهاوقدر مسوب اولدی حصتك متخااف احوال ومتاظری

کوستریر فضولی » باقی » عبداطق حامد کی شاعرار » فید یاس میکل

نآز کی رسامار اك زیاده زمانانی کوستناردد .

آثار صنعت » تابع اولهسی غبر قابل اولان جعتی اسلوبنده
کوسترمکله | کتفا امز » فضله اولهرق موادنك بعضاریده عدن
آلا اسلوب وی دشلن شیک اهالدن مان ایدر » اونك

وخی سیر اه وول ررب ده موی د
اول قوانبن ونظاماتی | نحق عمومتدن اخذ ایدر  .عوام شرتبارينك
بوتون منتی بو اسلوب عموعینی کوسترمارندهدر شخصبتك ابداع
کب
اجدیی سوك » وا طومله سلیر اكاك موست ظرفندن |

امجاد ایدلدیی واقمدر  .موسبق" عوام موسقنك اسامی » روی >
استنادکاهندر .معماریده بخوصوصده کانیا موسق بهبکزر ء
اوده اشتراك موعی ابله وجود واش صنعتاردیدر .محوه جلك »

0

ین
وط
 Eراط ا ص

هسحانکار اور

E

ی 1 0

اولاسون » ولدی و شحهسی اعتبارله

نەت

موّربنك حساستی اظهار واراه

ایتدیی کی اجنده انکشاف استدیی » بمض جهتاردن عاند ولد
حمعتكده ونون  1ات حسه و روحهتی اظهار وارانه ایدر .

ووا بات پر تراد

اتری اونك روحنی نویر اشدیی »

اوك ر قسمی اولدیفی وروی هم عصرلربنك روحنه از حوق

بکزهدیی جهتله تلون ابدر .زمانك عابلای » خولالری » فابهری
خالای اویك نتاس اشديی هوای کل

ادر ؛وتلر

اویك

آرزوسی خلافنه اولهرق اثرار ی املا ایدر» و حسسانك امتزاجندن
دها اجهاعی ابوهلهسلیر؟ ونه قدر عبر قابل تعریف اولورسه اولسون

اویله بر محبطدر» کهبر جعت الکز اونکله طانینهبلیر؛زیرا انسانار
وی فکراردن :عل فکراردن زیاده عشتقاربله » فرتاریله
رلهشرار .مشمور ع الروح متخصصی ریونك دیدیي کی بالذات

فکراره انسان اوزرینه تآیری احق قرمت حسهه مالك
اولاربله » اعتقاده ارزو شکلنده ولمارلهدر .اوحالده حساستدن

تولد ابدن » هرنه اولورسه اولسون اطرافندهی راحات ای
ات مت

و

اا نه ایولار ٩ منمت او فدر

اجاعدر » که وىك قدر ماضی به عایدھچ بر از اویك ری
طهوماز  .اونك قدر هسچ بر شی زی ماضدن خبردار ایدههن .
ن

اون دردحی اوی زمانبك صنعتنده لووك عصر دشلن عوصرك
عظمت

وانتظای وتون وضو جله کورولر  .مصر دشك ونون

ووکلکلره عایلده اهیامارنده اوقو نی .
بعطباری فرانسه انقلای کبرندن تولد ادن يار من فظر

ور

۱

۰

دها وناره ماثل بر خوق قارقاتوزار الات ابدسورارکه صنمتده
صنعتکارك مودهلار بله آز جوق قاشاشمهسی ضروریدر  .و اوقدر أ

طوغریدر ک یهالکز عدم حبت هییچ بر زمان برنظرية صنعت دکلدر,
الكز شرت

<

شی استحصال

ایدهمنلر .

» قار هشانور سله او لسه » هچ 4

این کا

هرت

صعنده

له

هیچ رانر صمت .وقدر.ک صورت

۰ ۱

هدد » ب
مرعت

بر حمست ارواح بشر اولاسون  .زرا اونلردن هچ ر داهسی 
بوقدرء کهشفقت ومحبتك حصولی ولماسون » هیحان بدیسنك ۳
کرمهسله او شاصی » موستی شناسی ء رسای » e

شخصتار ی طسعته ک»اشانه منجه دعوت ایدر  .ووش حصت
اشا و موجودات قارشوسنده طو
دی

عشق و
هحان ر

اوناری ابداعه سوق و ایصال ايار .
1

ت
عار
ن 1ت
صبارد
متالهی اعت

3

ح

امضاهیرر .- تارصنمت»بوند

مه منابی اعتاربلهده احماعدر .٠
ن

فد(

وری
زقد
»له
مزن
متا

هچ

ری

بوقدر»  6به قدر شخصی

»ه
طن
حننه
اولورسه اولسون » زما

» نقهد

» ملکتنه

3

۱

و

۱

۰:۱

َ

ل ونون بر کانتات  ۲واضطرای سویلهش > کوسترمشدر.
 ۱عدالق حامدك وتون حا

وهر
ره
ل
از باه ت

 .ووندن عور

ستتکاراه ول ادر وی مادك فوشندهدر » و اوگ بکزءعن

|بالعکس جت وشفقتله امتزاج ایدر .
وهر
او ب
« ش

» ك دیديي  ۲هیحان دای اولقسرزین صنعت

 ۱اولهمادرنی هتله و» کندینه با

ری موو ديت عادبهدن حىقار بر

 .اونلری اصعادایدن داخلنه کرمهبه دعوتابدر .بوهمجنسارینه انسانی
ربطاندن رخط وصلیدر .او» زی اشلتارنه سله» حاتعادهده >

یاباحی براقان دنواری سقهرق بزی مشامارعنه» حتیاونلرك دوننده
ولان حبوانا نه» ی دوح اشایه سله عابلکار و محنکار بر حاله وضع
اندر > صنعتکار هیحان بدییی واسطهسله موجودات و خلوقاتك اك

زان

)ره ادد ارلق اغون دک

اری كفيك اعون ای .
و« صليك » ۲
هار صنعت » وله جه

صنعتکاراد.ء افاده اسدیی اشیا اله »

جردات اه اشترایدیکدر .اوزون مدت اوشترا کك عصول
مىوەسى اولقسر إن ولد امش هچ بر ار صنعت وقدر  .مودهل

انله صنعتکاره عاند حساسیتك امتزاحی ا|رصنعتده غبرقابل زوالدر .
مثلا قارمن اوپراسنده اندلس اقلمی احشاحاننك تسترهدیکنی
امعان خازحندهدر  « .روزا ومهور » نامنده ی رسامك

کورمهمك
ابو اریده

ان رات عار یك اشمارندم استانتوی ».اسی استانول
بکلر ی اوقومهمق من دکلدر 3

وین ادلسون » الستر شلد اولشسون»
مودهل ابلستر  | کال ز

ایستر چیرکنهنیلسون » حاز امیت دکلدر .صنعت چیرکبنلهتسه »

تتگمرق » ليمي اعتبلد  1امتامقاعیرر  -۰تشکلات
طسعتی اعتباریله ن|ار صنعت احاعدر .

فیالققه  ۰صنایع فیسهدن هی بری آبری آیری اشترا کر

۰

»کمت بدایع متخصصارندن موسیو ه سه آید»ی2دیی
|تر صنعت ح
کی برهیات موعهدر .بویالکز اوی تشکیل آیدن عناصردن رک

دکل » حققتله »صنعتکارك حساسيتنك » ویوتارله بوتون ذی روج
3
اولانارك امتزاجندن عباریدر .
صنعتکار دعك سون » ونون اضطرابانه رزوی اجبق ولنان» ٩

حبانك ونون نظاهراتی عشل ایدن دعکدر .او » اوکسدر؛ کر 1

بوتون موجودات ايله » هبچاولازسه قارشوسندهی مودهلله صممی»
درین عاسارده تولهببلی .صنعتکار اوناره اغود ايله بنهاوناره مشایه .

۱

اونقاحتاجی حس ایدر .خلاصه » برکلهده» او اوبله ب مرخلوقدرءکه 
کندیسدن حقهرق باشقهلربنك روحنه انز » باللتسعه او اجتای
٠
بر حلوقدر .
اهی صنعتکاراره ِ
کی
مثلا و بوك صنعتکاراره » رامبر » به توومن د
 7غور استناد ابدرار » حال و که اوتلر وندن اماه محر ومدزار ۲ .

رود دییه برغابهبه طوغری بوتون موجودیتك عایلی بی ابداعی .

1

تولید ادن قوتی تلقیایدییوار 

اوتارك آثاری اوقوندئتی زمان رک فلاکتارینه» e

ایکلهدکلری کورولر › | کلاشسلیر  .هتوومنك « سهفونیار » ی
قدر کوزل وخوش» واردر ؟

۱

اینانانر وی  .حى
امجون عوامك

1

کو یلار 6

با صنعتی اجاعی باه سلمك
لوك

تصو ر

و افادهسنه هنیحصر

اولهسنی ایستهدیلر  .حتی بعضاری ونك فالسفه اجعاععهی

ندریس انی سان ایتدیار  .صووکنعی خواهشکراردن ی
اوزون اوزادی» محث اشهجکز .حونکه بلا خره صنعت واخلاق

حننده کوریلهجکی کی اونارك کوردکاری اخلاق ايلهصنعتك اخلاق

ری آیری شیاردر » عواعی موضوعار الله احتراصات انامبه هیچ
بر زمانده صنهتی اجماعی یاهماز .
ونون و رن

ولاره صاش ک
دالر خارحنده طوعری ورن

إعض کمسهارصنعتك حامل حسن بدلبیی اولهسنه مانم اولامعله رار
کندی مقصدد دن باشقه د علوی ر مقصدیده تعقب ادنله کی

سوبلهبورار .فیالقیقه :ونار » صنعتی تعریف اصلیسندن » تولستولی
کی قارهرق » انسانار آزمسنده اتاد واخوت حساتی امن
اتد رمه دوشو سورار .

کرات
کی رت
سی حقنده

وفکاف :سی حستدن اه

شك
ربط امك » و

اسیری قلمق ادعااری »

بسلهدکلری عدم تنل صنهتی امحا وافضنا الهمکدن

خو
باشتهبر شمه پاراماز  .بلاسحر و فسون صنعت اولهماز » و
طا

ی ابی »ای اعتساره بذانه اعتای اوا
دقت انهمکدن ولد ایدییور .اجتاعانه ماف اولسون » اولاسون

صنعت بذائه اجتاعیدر » حتی اساسانی » عمق روحی اعتباربله برمایل
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وندن » رسمی

1
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صنعتده حسیاونوءقمتصدیتولد ایدیبور .فقاقه وفکرار كاز
مدت ظرفنده صنعتی اسب ایدر کی کوروندی .ونون فمتمله وتون

1
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احرای تاثیر ادر .

موسیقده موضوع .و اسلوب اوقدر برلهشیر که وکا يك وجود
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بر چوق شاعرار بوکون ,زم حبائزه مرج اولش اولان اذواق
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وحرکاننه واقف بولنورز .وبونارك هیبریمختلف زماناریاوکرءتیرار
یش عصرارك حبات خصوصیه موومهستی » حیات عسکره
وجار شی » حبات صمیبه ودینهسنی نظرارعن اوکنده پاشاندقاری
اجون وقابع ویس اولانلرلدا تارندن دها زیاده فایده امان آندهنانا

اسی زمانارك می ادا اولیی مدنتاری اعتاداتنك اطمار

وافادهسله ء مينك طرز انشا وصنهتاه زه اخطار اعهورمی؟ .

یز س|وریاری انجق براقدقلریسرایارله :ستون باشاربله» مسنماریله»
مصربلر ی اهیامار بله » معابدیله  6دیکلی طاشار بله طا جه بورمیبز 8
اون اوحنجی عصر مبلادیی قلعه ورجلر له » دور اشاهی شانولریله

طانیهیلیورز .بویوك اتراهمپاشا حضرتارینك دور ده وترقیاری
دك

دوایی ء٤ وویده عرر

منظومانك موضوعاری قدر زه

کوسترن هیچ رثییوقدر .برپاطرونه خلبل ملعولی » ,راسبریزاده
ا

وبرغلطهده قاضیسی دی ابراهم اولهمش اولسهیدی » واونك

کاغدخاهده انشا اتدیرمش اولدیی مىانی" صعتکاراله ب وکون مواجود
بولښسهیدی او دوری وکون دها ایی ک|لامهبهجقمی ایدك ؟  .تار مخ

راشدك آلتی جلدی اوفوسکز » ندمك ال عادی ر منظومهسی قدر
منزم آوزمان کوستممش ک۱لاهماز .

بومثالاری تزیید امك ۰۱نارصنمنك وقایم وحادنات ماضهنی »
لف
تنك
حنه
محتلف ازم

سمالرری » عادتاری» طرز تلساری » طرز

تفکراری کوستردیکنی اری ایری اراز اجك مکندر  .حتی
»ه دی » اجماعی
اودرجهه قدر ک

ارت

کی اعتقادات

وروحانی آنارصنمت کیهسمچ,رشی زه کوسترهمن .مثلاقاتوليك دینك
عکاملاتی ال ای آناردن الك یکناربنه قتدعرقب انمکله اوکرهنبرز.

لدکه
١ار هیحان و|ردر ؟ بووكیارمت

۱

الك قمتدار الك a

قم غیبایدلش اولور ؛ اسک زمانارك اك اه »اك زنده تحسای "
و فقطهده مندمدر ؛ اصل راحه اعصار ونون حبات وفوته و
:

هیحانك داحلندهدر

بولك جاوندرء کهتارمخنامنه » صنعت نامنه وفکره» وذهابه » -
بواصوله قارشو عصانابله تصحبح اجك زمانیکلشدر ,ک۱روخطاده .
دوام ایدیلهجك اولورسه ت|ار کزیدة حنعتك قمتلرری عاسله قد

م

انك عکن اولهماز  ۰۱تار صنعتك ا»حترام ابله ع»شق اله ير
 -و عاشا

سىنیبسلنلره» تارمخ ومعلومات اعتباریله تەر » نهمتخالف ».

3

وف متنوع واثق و راهن ودع اتدکلر ی شو ضفهارده دفق
اب جکر ويك امحوند رکهصنعی میجا

5 ۲

و واونکه هچ

برشيئك رقابت ایدممهجک برحاله وضع امین راقطةٌ نظری تمقیب 
ابههمجکز .

۲
موضوع عتا رع رصنعترم عملومات اضر .س برشی اظمار
ار صنعت موجود
نی بمروضوعه مالك اولایان هچ ر
 ۰امەن »
 -دکلدر ,موس برحکابه روحبه » رس » هکلتر انشی «اشکال و خطو طك .

خالا »ادات حللات جانیه وزومنک تفمآیدر ,

ِ

 2عله تولداتدکلری زمانك برر حصولی اولسنه نظراً1 9

 ماضهیه اند بزه برر قیمتدار مشسمرء اولورار .برچوق آثار ملبز ازمنه قدعهنك ضانتارندء ء محارهارنده بوانووز  .خلق سفلات ۶
مف متوسنطك ک»اراركك حنات خصوصهاریشه دابخل اولودز » ۱
رايارك محتشم ماسمنی کوریرز » حبسات مومهمك جولان .سى

a
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N
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صنعت

صدذعت

و بارخ

اوزرنده ندققات بارڅيه ده خطا

مو ضوع  ۱۶ار له FE

ماس

صنعنده معلوماماضیه .س شخصیت صنعتکار اعتبار له معلوماتماضه ,س

آنار صنعت اوژرنده زبانك تأثرای .سس صتعنات خیرات طییمبهی  .حیات.
اجیاعیهبی ؛ روح شری اظہار والهای .

صنهت

7وو
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دره
سامع ابو ز
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ققات
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حص .له کی

تارکمده
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چ

هن

۱

مج ي
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خبت ذکابه و یکرهسه :دک
مسج وق

اعتسار بلهده معنا الله

مشحون ء معلومات اھ مالا مالدر .ایشته ن۱ار صنعتی ماضدنمنقول.

صارارمش کاغدار » واشیا کی عد ایدن مورخار قبطوهدن غافل
کز
اارل»
یدر
کن

اونارك اوزرنده موحود ماضینك حبات عادهسنه

»س
سرا
اورا
عاد ابزاری ری ابله ک|تفا ایل

وروحه فود

 ۰کرحت » ا ی مما رر مووي > مود ماضی ب
|ورلرده ن|ار صنعتك حامل.
خصوص براظمار وافادهنی نظراعتباره لب
کرادنمن
وسنه عطف نظ
اولدینیسحر وحاذه»» فسون ح

جکنورار.

اونوسورارکه انار صنمت .هشن وال وار جسنء بناءعلبه:رز
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مملومات اديه

٤

۱۷ ۵

اولامش اولستهیدی بآوهنك عمومنك که برعدم انتظام مطلقدن.
متولدهر ت مضتانتی آکلامهبه » سلمهنه مقتدر اولهمامعق اندك .

شاع » بوناره ,رصوت بشری علاوه ایدر .
شعرك تکاملاننده تلف دورهر موجوددر  .اتدا او فلسفه

وعل یله عزوج بولنبوردی  .اسان ویازینك ایی انقساعی » ترقیات.
وتکاملانی ار صنعتك تلودی شننده اشتاتا وق کورمشدله :

بعده بو آیرادی  .آکلاشادی که شاعرلر زر حساس مخلوقدر >

عاللر ایسه افکار حردهی یاقالابهملبر ,رر موجوددد .بلک از حوق

تون آنار قریہدر  - .بلک بونلر تکراربقین بر استقبالده بو
لبشرهسلیرار .شاعیحس مبدعه مالك طو #شدر» شاع شمدی هقدر

مبدع خسالات اولق اوزره یاشامشدر › وداعا اویه اولهجقدر .
وتار واس طهسله ده سدع
فةط او باواش باواش مدع افکار > و

 ۲حسسانده اولهسقدز .
روژیله بر کون« ورولهن هواردر ؟ » دسه صورمشار » اوده. .

ی ورلو
شهی
جوایا ه

بالکز کاومیء ادراك اعات ورولاز >.

جوانده و لعشدر .ايشته فن وصنعت زه و ذوق ان ایدسور .

ک|لامق » نفوذامّك  ۰هبج اولازسه ک|لاشلهماز» شوك ایدیلهمنله
عمقتی نظرارله مساحه ایدهسلمك بزم شعرده ولهسله عکمز الك سوك.
ذوق ودر .ودهضاً فی  ۰بعضاده فلستی اولهسلر .عاو فنكهت
جموعهمی روّبت وله وسعت ورر .دها  7 ۳فلسفهيك زه

اظهار اوراه ایتدیی سلسله" محهولات عظمهده رحاذبهٌ مخصوصه.
واردر .حتی وناری حل ابدلهمش » غبرمعان بر حالده براققده دها.

:

۱۱

معلومات اده

)
حدس = noitiutm ) آلهسلسون ر

e اوها ٤ 1

فط رعکتب :معلمی اولهماز  .اوالمام واحساس اه محنوردر آعلم 
3

وندریسه.دکل  ۰۰خلاصه » علوفن » الہام صنعته وسیله اولهبيلمك 

اجون فکر جرد ساجهتبندن حقملى » حسنات واضلات ا

۱

کرملدر .اکر عل ونك عمزمی فکراری اوززینه شوبار بازع

آرزوسی اظہار اولنورسه اونك حصوله کتیردیکی هیجانات نظر 

اعتبارهآلقلیا»وکا کوره بازنلدر .خی بوصورلهعلوفن شاعراه» 7

موسی آیمبزانه اولهیلیی .الان بدایع متخصصاربنك سوب دکلریکی
شعر اله موستی ی
شعر

اصو اندر .

 1حوق» مناسات واردر »> ونلردن ری

بناءعله کتدکه <بردار

و فارشق

وتان کدی تغمانن و اصوای و

رشک ه ونون 3

اعك السە ور

REYتوودر

اشانك واهتزازاتی تفریق ابدهجك اولورسهق صوت بشر وی
افادهبه مقتدر اولهماز ر
۰کون شعرده وله اولهجقدر  .ناتك
ا

تاعتی دوشوەن ع وفندن ملهم اولرق دهاواسع

دها 
1
۳
w
ا
. eی

تشن بر اهنك آرآه حق دز بر مایت درحهده رقق برقولاغه مالك3

اسەك ظاهی سا کن وساکت بارورمانك اشحنده هوامكبورومارندن  0
۵  Eاهیزازای» n

رعیاری» ا

٣
E,

E

3

۳۱۱

۱

مطلونات ادن

"وعلمی اب عل حاضنرده تصدیق ابدیلن حففتك .فوقتتهحقان
مقاشایه ابدی مسائل وضعایدن فکرفلسی! کتساب ایدهسلمهسدره

ای ته بوزی دیکر بر افراطك حاذرندن حث انهه سوق
رور » فی »
ایدءچکدر  .رجوق کمسهار آثار ادیبهاریشه فی ط
ا بارد ر اسلوب

ادخالی

ص ور له عه

شرب

اد کل نه 6

 1بوصورتله شعری بوکسکلره جیقاردقارینه قانعدرار .حالبوکه بوحقیتی

پرشعر ايله اقابل تألفدر .سوللی بروومکی جدا شتاعزرلره قارشو
راض بعضاً بویله معناسزلقلره شتابابلهماریدر .برحکمت
ایادیلعهتجك
درسی » باخود ر فلسقه درمی هسچ ررمان وازن داخلنده .خبالات
وحسات

اله گزوج او کرەتلەمن  .و دار از

ی

عادی » لسان و

ان افادم اد ی کی اکنندیار بتهخصوص رر لساناری وار ایکن
 ,تصلاولورده اسان شعرایله افادهاو لور .شە سز ع وفاسفه طرفندن

وستلا
فتح ا

اولنان هي ساحهه > هی مالکا»ه شعرده داخل

اولهیلور ؛ اوده اورادن کندیسنه بر حصه جقتارهبلبور » فقط

 ٩وده زیت ااب  ۱کوب شمرداخلنه کندی احشاجندن  .گنوی
 ۲شخصتندن ماغدا رشت ادخایده کوزادکنی تأمینادرهشظنندم
 1ولنان بعض دوالك هیبيی بر کشت فی » باخود ر فلسوی EEF

| شکرای» منطقی وزژن داخنه ادخال .ابلهماری آبشته نوستی
۱

 1دوشو همدکلری امحوندر  .ر شاعرك وطفهسنه مترحم » مقتطف

1اوق فدر مضر » حالف ری

و قدر حقایق علمبه و سه شعره

ک|برهبيلمك اجون ,رشرط اساسیبه حتاجدرار ش:اعم وقارئیناجون
 ۱اوقدر

موس اوللدر کهبالنشیحه  4شکل

۲

E
۸

|

ی

قاری

و 2

شخصیتی حامل اولهرق تظاهی توجلی اياروبوشخصتدرکه
بر قیمت خصوصه » بر قمىت اساسه وررر .تاتورالستان لدهرلرسه

٠

دنار » لو بویلهدر .
و
شعر ده شمه سز ج و ن کی حسات خارحه و ارضهی اطهار
وانعکای استد رمث وطفهسی راربا فقط عنی زمانده روحشری» ۱
 ۱هیچ اولازسه ددح صنعتکار ی ده اراه ه محبوردره بناءعله صدعت ۱

صاف » ساده محسسایی » ااك الوان » اصوات » و موجودبت .

سطحهتی اشهار وطفهسیله أکتفا ايده من  .کتدقه فااوهلق ۲
اوزره حققتی لعقب ادمورسه وحفقت

طاه به وعادبه دکلدر >

بای استحصال واراهه کتدکه شتاب ابدسورسه ومادی حاتك
اظهار و اراسی دعك دکلدر .صنعت › طسعی اولهبلمك اون
شب

ی رک

اعلشدر  .طسعت ادا ره تتفسمزی » حاعزی

اور

اي ینور  .الفط او هد

ا
رای چ

دوشوند رسورده ۰

شو مطالعاندن شوی استخراج ایدهیلبرزکه شعرینه خلل طاری
اولقسزین اثصرنعت ظن ابدلدیکندن فضله اولرق فلستی » فی

اولهسایر .فقط بویهاولور دعك اونك طیعات» فاسفیاتکی حرکت
امهسی» رطام تصنیفات اله اشتغال ایلهمسی دعك دکلدر  .زرا اك

موس  ۰اك زیاده تطاشکار بر طوغریاق هنك »> فكرك اك
حول ء ال عادی

ر صو لتله له

مقابل کله من

aA

بدایع

علماسندن روسن « چولك سرایی قومارندن دها کوزادد ۲ ۰۰
سو زار ی سو بلهمشدر

.

فقط

تمل

اولان شین واردر که او

1

» یاخود صنعتکارك حقیقتی اولدیفی کی کوسترن برفکر فی _
شاعرك

کر وک سمادام

ا

اارده
عطرضبتو هر انامر اوخا فاه ش
کر خا
فرق وق دعکدر .

ذیروح موجودانك اك شایان ذکر اولانلری هان هان عى
وله کی ایددار اارا سای ارمتدهی از حوق فرق

آ نج ذکاارندهی از جوق وسعتدن ایاری کلیر .وبنعاضریكاوند هکی
ذکا خام بر مادهی باقالایه لبور  .بعضارندهی ایسه اونده ر
کامنات خفبه بولور .مثلا بوغاز اجندن بر جوق بکایرلرکرلرء ایی

ساحلدهی بشللکلری اونارك کوزاریده کوربی اونلردهده بو موقع
دلرپا ! ر سس

اویاندرر » حالوکه اورادن من بر شاعراد

عنی مناظری کورهسنده نه دزن ر فرق موجوددر .وناردن بربنك
دماغنده بو مناظر وتصاویر هیچ بر ایز برافقسزین کوب کدهجك»

عادتا مده زاد ر شبکلده قالهجقدر  .حابوکه دیکر تك دماغنده
ونار بالتیحه» هنروع
لابعد ولاحصی اهتزازات حصوله کتبرهجك و
وفکاره منقلب اولهحق » باللتحه اشاسی
ور حوق احتساسات ا
تمدیل ابلهبهجك صورنده اونکله امتزاج ایدهچکدر  .ايشته بونی »
دروننده انشای ی شئك مور اتدیی اوساسی ,شناص باخود
رسام  ۵لاه

تکار یاقالامه به» و

ات

موادبله مزج

ایدهرك اظهار واراهه محوردر .

»یشیثیله
قفیاقه حقیتی بر طبیعتی آفاجاریله  ۰خلوقانیله ه
کوستره چکدر .لکن و نلرك ,دماج شری ارقهسندن کورولسی
لازم و ضر و ریدر  .دماغندن و بوئون بو مناطر طسعه اونك

| N

0

وان اد

عى مارا وق سنا و

I

می

E

مد

حط بر فکر فاس > ر یک اغلاق موس مقر

عج

اس

نی

ونوننعبان

ِ

معمافیه ادبیات وصنعتك ع وه  .اجماعسانه عاند ماحقده.
اخد اعهسی مطالعهسنی صرق ادناردن » عصر اخبرده
و لندبنی امجون صنعت اله

بك زیاده

وفنك » فلسفهيك حدودسك ردهی

بتدیکنی » رهده باشلادیفی تین امك محبوریولد ایدییور . .

بوك اك زیاده طرفدارارندن برنجسی تاتورالستاردر » ونار

ع و نفکی حقبقتی تحری ادعاسنده توللبورار > مخهنك اویونارله 

اوینامقدنسه بولك دها ,زياده نافع اوله سلهجکنی ذکر وانیان
|ه
ند
حقت
ایدو رار » خام حق

ره.
او لا
ریس
وه حغ
دها زیاده حسن اول

نااورك | 1شعری شعر يان مخیلهدن » حتی حس " اخلاقدن |
واز کلمهستی توصه ایدسورار  .بوکون حسسات حققبه ادهاسله
قارشو قارشوه ولیورز  .فقط بولك ماز اولەسی لزوید
علاوه ابهبورار  .وبول بر صنعتکاری کوسترن حادنات واا

قارشوسنده بر حش عتازه مالکندر  .متازیت ادراك اسه حا
زیاده کدادهدر .
حشتی صنعتکاری وجوده رن

1

۱

متفكردر  .موسو روسکان ۱

:مضاری
شاعرلری ایکیھ تقسم انمکلہ يك طوغری کورمشدر ب
بك شدید حس ایدرار » چوق ضعف دوشونیرلرمشکه ونار
حققتی روّنده بك نامام برقابته کر
۱

دیکرلرنه کانحه شدلله حس

اتدکاری 2

ببلرارمش  :ونار حققتی ام وطوغری

شدنله دوشو

اولهرق کوررارمشک

ال
انعکاس اتشدرمك

اوناری شقیل  ۳
مقعسد

معنه 6

شحصبت

مرك

دکلدر RN

اسه

مظم

ور

و

ربب

ابلەمكدر .

رشك موده لله اویك ار صنعت اوزدندهی صتممای برری

اوزرینه تطسق ایدهجك اولورسهق اونلرك ررندن بعض جهتارده
آری آری شار اولدشی کور رز  .اکن اونار رنه امه

ای

دی

ار ست مو جود اولهمازدی  .دیکر اند
ننه ابر صنعت

ی
دس ه
۱اوتار مامه رو بات آری غبری شلر اول

۱تشکل ابدهحضدی  .هرايي تصو رك قاط اساسه اعتارلله موافقتی »

ری
وله
نا ا
تض
۲فقط منستکارله ارتسامائنك یی ر

» باشقه جهتاره

ایی لازمدر .
ايشته شوراه قدر وریلن اصاحات ایده|ليزم ايلهره الىزمىنك
|#اوادیتنی کو
ستربور

3

 ۲کلاییور E

صنعت

ده

حشقت

امه

 ۰اولهمانور » حققته هرب ضروری ولیور .

۷

۱
ادیانكث » صنعنك علوم
|زمانارده e فا

ك

 2ابر ابی  --.,صنعت صوك

اتديي شاردن » #ق افکاری باشدن

باشه دید ایدن فلسیی » اخلاق » مافوقا لطسصسانه عاد نظر یادن

اخذ الهام ایدسوز  .اساسا فکر فلسفه ايله فکر شعربنك امتزاحنه
اوچ درت عصر اولی | تارده سله تصادف ایدیلیر» روحی بفدادمنك
سفه
وی
رجیع سدیده خبالات وحسانك» طرز بیغ وافادهث بفرل

اله غزوج اولدیفی کورولیر  .عبدالق حامد بکده ایسه ابكوکسث؛

صنعتکارار حقیتی شباردن ملهم اولسهار ببله از جوق اوی دیل
وتغیر ابدرار» اوک بر طامثم خطوط افادهکار ومضدار علاوه ایلرلر.

دهای صنعتکارانه انما طسعتی اکال » اوک انکشاف مخصوص ونون

ضم ایدر .وو انکشاف دام پرسلسل" منطقهی تمقیب ایدهدك وقوع
ولور ؟زار اذ کای

تشر ادرا ک »> خبردار بر ماهیتده " و لدیفی » .

طبت کی لاقید > ی خبر تولعادیغی حهتله دها زیاده اشخاصه 99
احوالك  :اوضاع وحرکانك بر وحدت منطقه دانخلستدم ولندینی
کورولر » ولك امحو ندر» که بعض اختباری مبالغهلردن صرف نظر
او لنداغی تقدبرده هاملت « نو کون قاجعهکارانه سارك اك زیاده من

بر ناجه مالك اولاندر  .فقط تظركاساس ی

دا »یی

ااك الات روحهسنك تلل اولدینی و« انامت » بر طرز
" صوص الله خالات و افکاراد هت جوعهسندن

عارت هبوللدیفی

رلسله حصوصهه ربط
حهتله رشی " كورمك دعك وبك خالی س

اعك» رکد باد افکار خوال ال ایل اهنك دعکدر .ا
شخصتدن باشقه ر شی اولایان و کرد باد دروی ارسه کای sE

سع ن»وار اولور .
ا»
وفذ
نا
بالعکس عادی" بر دوح السه SE

رارمادی رک 3

عادی رصنعته مالك اولور  .هی مشاهد مشاهده اتدیی کاساندن ۲
RE

و ,رشی طاشر  .وهی ماده تطابق اتدیی فكرك تروث

و وسعته کوره رر موقع متخالفهمالك بولنور الانظر فریب ظامريانك 
مسکان بر وضعتی اولور » اك مسكنىده اك بوکسك اوود .انسانتی» ۱

نایدی صورنده کوسترمك تصادف تحسسانه ابع بر صو رتد
ویا ک

معلومات ادبه

۷۰۱

۱

ه عم غر متفر ا جذب ادك  :الب نار دقت
اولهجق هچ بشرثه مالك دکلدر ؛ و بر ضرورندر » آویدن باشقه

رشی دکلدر .نك زیاده طانندینی احون کوروله»ده شایان اولهماز.

اکر سز بو ایکنجی قسمه عاند موادی تقریر وارانیه قالقادسهکز
امین اولىکز یکنستی" حبای کوسترمش ولنورسکز .ونکله بزجه
عار اهست اولایان بر زحته قانلاعشسکز دبخدر .سز داها بی»

داعا مشدل اولان قسمی اظهار و اراه ابارسهکز تأمن هبحانانه
موفق اولورسکز  .اشا | ی افاده یتدیی معنای جدید » معنای

متبدل ايلهقبیرمته مالك تولنور .اونلر سرك امجون بر افادهی حا نز
اولورارء باخود سزی دوشویدرران » سزه بر شار احساس ایلرلرسه

اوزمان ذ کر ایدیکزکه قادء » سامع

ا

گرده مار اواد

لون :
اکر وتلقن  .احساس اعك اون دکلده » اساسا سللهی > .

اساسا کوریلتی تکرار انمکدن عبارتسه سکوت اتك سویلهمکدن
افضلدر .زرا حققت هی زمان سویله مک » انشدلک » اظهارواراه
اولعهبه لابق دکلدر  .فیالققه صنعتكارك اك ووك وظفهسی
کورعکدر ؛ فقط بالکز و دکلدر  .دک زار رر سوّالکاردر .اوتار

هه ن هنت » ردنن ان > رکمدهسووشك کی سواللر

اراد ایدهابر .اك بوکسكنیرو حاشیانی باقالایهبلمکده» اونی اظهار
و افاده یی شخصی اشاه »>هت عومه ازمان ازهسنده نامه

ربط ایدهی ولهسلمکدهدر .او حالده صنعتکار اولق دعك کندی
نط ن رظ ندن کورمك دعکدر .باللشیحهدرونی» متاز رقطهنظره مالکت
کف مااتفق بکروشخرصمهکیمكدر .آ نارصنننده نظر اوکنده

3

۰۱۷

رحققی اقاده طرفداریدر

معلومات

اد -ه

موسه اله مامه

YE

اد اولهرق مان :

مطالعه ایدسور ۰

مستئله" ادیایی تسم ایشدیی رومان قهرمانارندن ,ری بر

از کوی آ«رقهسی برده » اللری حابرار اوزدينه اوزاعش ا
بره
رمك ایستر کی » باعش » اولدیقی حالده شو سوزاری

اور

دای ار رای دی موه مومت ات ۲

یکانه منسع حباتسك نی سینهکه آل ! » .طوراغك سننهسنه کیرمث»
حالوکهاو هکارسمایه حقمق ایرستاهرودی .ايشته وحاتك» صنمتك
ای مختلف ادرا کدر .حال حاضردهی طسصون طویراقدن »سی
PRES
EN
FO
EEC

حاندن » ارضدن باشقه بر شکیورمك ایستهسورار  .فیالققه

صنعتکار دعك طعتك مشاهدی دعکدر » شهادنك ایسه باشلحه
زشی حشقتدر .الکز مرت از حادنه مادیهی کوسترممن

ترردیکی

کوردیی کی قل ایدهمن  ۰اسیاب تلفه و متسلسلهی جرد رر
طام ساره تی > هج اولازسه حس ابتدیرمك ول
مکلفدر .یه وضع اتدیی کهنك > اطهار ابلدیی موضوءك بر
شدن زیاده شاری احساسه موفق اولورسه صنعتکار اوقدر ووك

صنعتکار اولور .حبات حققهده برقسمشاصرانه  ۰رده قم میخانیی

موجوددر ؛ و صوکنجی» بز نظرلرمی سدلونهدیرمهیز .هر شی.
هی فعل ایکی جهت عرض ایدر .ونلردن بری متحرك » مدل »

اوق حط اولان ضا التنده داما یکندر » بو انسانه حبات وپرر .

و اشانك افادهسی » شعر در » وونون قایده وده مندمجدر >

حه اوعامبلهمیخانیکدر»
اجنبه
ککن
بزجه حا زهامتاولانده ودر .ای

سنکارهتیکابانتسیماسEیدشا

۱

16
1
۱
3

ٍ

۲
1

معلومات اده

خصوصی شکلده » تصوررده دکل » او وتون اشانك تصاویر واشکالی

آرهسندهی مناساندهدر  .فاصیل وتفرعاندن ربنك تغبری» دیل
هسك تغر وسدلی موجت

اولور  .حسن ساده بر شی دکلدر >

اوسادهلشدیرلش ,رمشوشتدر .تلف افکار خوالائك عسقومونس
تعیراسله حاط منور برقاچ دستورك اجه صقشدرلشدر  .فلاسق

وطوطك
صنعتكارلرك حسنی کوجك > فقیر ارقم افکار خوالات خ
سرتلی » تناظر مالغهکارانهدر » ونلری طسعتك وتون امحتالرسنك»
مائلثار ىك آزهسته وضع املری فاية خالی آرامهنك خطثانندن

بشقه بر شی دکلدر .
«فایه خال » کندسنه ای رصورنده متفوق برحانه مالك
ققتك

فوقنه کندی وضیی دوشو عهملدر مر

صنعتکار > روماحی  .و سوزاری نظردن دور طو عاملدرلر .ا
خبال » صنعتده » حشقته قراب اولدیغی قد رده در

عکناتك

خارجنده غایهٌ خال اولهماز  .اسهل دسورکه « فایهُ خبال انسانلره

حار ده خطاب ایدن رسسدر  - .خابر » سن عامته کرمهدك >

مکمل دکسك  توملانتت ل سند ولعهورسك ز در .
فقط حققتده فابه خباله شو صورنله خطاب ايده سل  : .د خار»

ان سنی طاعام  .سن بکا اباك » کسانذینسك .

»ایکیسیده
بناء علیه خیسال ایله حقیقت ببرریله متزج اوالی هر
بر ری انکاراعهملندر  .موسه بر منطو مهسنك برمصراعنده« کندمنه
رغا > ماه نظرارمنی دوند رمل ر ۽
تا
و
کs
اa
ا
تb
ددياميAدناز

مراك

فیدر

و خان

بر دستوری اوله لر  .موسو زولاه کلنحه la و

موحوددر  .فقط هسیده ان

 .یرم حبات

انعکاسدن باشقه ر شی اولایان و قه صنعتاك آلنده حو اناك ده

ملکلرلدده نشا داخلنده معان رر موقداری زاردر  ۰ازرادت ۳۲
زاترارك اوناردن ایستهدکاری » و مس وجودلری تنویر ادن

کونمك ]لدم » با شارکی کورونهاریدو
کرد نووا

۳

۰

گرلد اون طرفندن  19اذسهده کوستربان .

ای
بکر
حی ف
تساراد هر بر

القا الهمثری نستده » ری ری

کوزلدرار؛ حبات عادهحات بانبهدن» ات حبوانه حباتعاللهدن»

حبات اخلاقه ودماغهدن دها کآوززل اوللیدی » بر دفعه دها "
شولا  ۰بزجه حار المت اولان » حباندر .قا اتك
برتصویرری » باخود خطوط

لک

حانورلکك اوصاف ناتهسنك

معدو ستنه رغیا

ا

 6طبیتده 
ده

حسای 3

اکویلان بر جانوری اظهار واراه امك دها اییدر ۰دادما
ن

ر مادیت

صنعتده ر ضعفدر  .عنی صورله

میم <

.یاری ولده توقف» 3
اراکخاتده وضعفدن رباد برشدر و

ا مدای  6فا اقاي اش
خانتدر .

و ا

۳۱
۱3

هر ملعت ايلال رر آل ام تم ۳۱
طوغری صرف غبات وای ابدر  ۰متت اتا 2
کوزلاهدیرمك ابستهبور ۶اڑا اویکاذب بر شکل واا وضع ۳
ایدییوردی  .صوك عصرل صنمتی ایسه اوق تعمبق اغکدن باشقه .

پرشی دوشو عه ور  .حالو کهطییتدهی حس حسن بدییی شو واو

معلومات اده

۳۰۱

.صل » که ردن
ورادنن طولای کمسه سرزنشده ولهماز ت

زیاده دن »اخلاق » ساست » اخلاق وارایسه اوه جه ردن زیاده

بدایج موجوددر ف.ابه خال م»کنات سکلرجه شکلاری

ا

ولان رویالرك در

اخلاقك اولدیغی کی ادبانكده ایکی شکل اساسیسی ايده|ليزم
ویی اصول روح بشرك مختلف عایلانه جواب
ایله لريهز|رسدر  .ا

وهسله جك بر ماهیتدهدر  .موسو زولا کی حققتی افادهی غایه
بر
صنعت ااذ ابدن بر حررله غايه اخلاق بل ارلری سوسان
دومافسك الرردن آبری آری دقواب اولانار بولندیفی کی

ابکسندنده ردن محظوظ اولانار موجوددر  .فعنك طنندار

او

یدای فد رت ری فوقالمادء اغتی اتدیی

حالده بمضار نی ده ندعك شوخلقاری » حاشنلقاری وجد
واستغراقه کتبریر  .خالد ضنانك برشمر » برفايهُ اخلاقی ابله سوسلی
مافی وساهنك قارشوسنده نای زاده ناظمك زهیاسی قمتندن ذره

کاخ اولاز

٠

فلسفهده اولدیتی کی ادساندهده حرد اولهرق |لندقلری تقد رده
ره |ليزم» هده ایده 1

طوغیدر  .اونارك هي ری حسات

بهشنك بر نقطهسنی ایضاح ایدرار  .بونلردن برینه عاند ثاری
منحصراٌ بر شخص پشرينك ترجیح اتك حق صلاحتی واردر »

کمسه اونی بوتمایاندن طولای حکوم ومعاتب طوهماز.

» سلان » قانهدرالنده اون بر سك هکل موجوددر » که و لك

امجنده ر طام ملکلرل تصاو ری اولدیغی کی ی طا حىواناتده

۲۰۱
ات

مساومات اوه
۴

آیدهمه ور > رفکر حصوصمزی» رحس صوص زی اراه

ابلهبهيمك امجون اقسام وتفرعات ارهسندهی ارتباطات و مناسبات
6

وکله
میقالدهه تخس استدیکمزی کورده اشته صنعت ن

بدیی برحاله کرمش اولبور  ۰ایکارلکز مناسیای » تناسی »
تناظری حافظه امك اولسهیدی ذکائی اولقله رار ریاضی رکشت
.قالبردی

رک

دفعه ار

حالمو که متعدد

وحهله

ا

ارده

صنعتکارتك شخصبی انعکاس اعزسه او اثر » اثر صنعت تلق
 3 0اوجنحی برشخصتك

دمن
نله
کرا
.اعا نز اث
ایدیهمن د

کز زهبکزر برنك
موحودشی آرارز .زرا نقدرره وپرستش اید ج م
بر صنعتده ولعامسی زده ردوق تمان دەم

.

4
وال

رازم لت

>

حمصتك ردلات و تغیرانندن

 aرطام قواعد اخلاقهده اولدیغی کی تکیت بدالعده دی

برطاقم نظریات متبدله موجوددر  .حبانده هچ بر اعتقاد بوقدرکه
توافق اهمش و
ب لنسون وینههسچ برادراك

.اوکاحبانك برادراك مخصوصی

خصو حصانی وقدرکه اوکا رشکل صتنطعاتبقایدهمهمش ولنسون.
: ۳كاجوYF A

بدایم اخلای» اجهاعی 

دى اعتقادانك

ات انر اہ قالمر .اعتقاداتایسهء ۱کنریا» امد اشکال هعدومستدن 
عبارتدرکه حات احماعبه و شخصه ك اصلاح وتکاملی دوشو بر 6

باشقه ودها عالی برحانده رفاه وسعادتلر حل ایدر .امده ناشوکال
متعدده به مالکنتندن > کند

له اش تال

صنعتی تغْیره  6محوله

۱

2

مفاومات ادنه

ومناسای هان ربرندن تفریق ایدر  .خواصه ایله ارووح اشا .
غود ايله دیکر انسانلردن دها

زیاده نافذ نظر حکورونر .

وحوسسات اوقدر شدید» اوقدر شخصدرکه حال سکونده قالهماز..
عکس تاثر ابله وتون مخانکت تفکره .عوصده اهتزازه کلبر .
وحودی.
عبر اختاری اولهرق اسان حسبات درو دستی اقاده ایدر ؛

که دولر > اوضاع و حرکانی شلبدی برشکل آلير > ادراك .
وفاده حسنه مغلوب اولور
اتديي و حه اه مادهی یازا اطهار ا

آه قالبر » سور رنکان برحال کست اندو >
سس مقلد اهتزازار د
باشننده طر زار

برحی با بافذله

ر کولیودکه
جازی راسلوبله تأثبری| لنندهولو تب .

e  Eدماع رک

کله رك تکار دوش

کر 

»مضاده باشقه بر نقطهبه ایصال امجون.
بعضاً تنویر » بعضاً توسیع ب
مادهی دیل
اك شدید

و لس

ار
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.وندرس اوك

ری

عادی مقلداردن»
اشا قارشوسنده

طوهماز Da ۲

ردده
اولدیینی ه

عادی عمله دن فریق اولسهمازار .
ر حساسبت

عتازهه مالك

کارا

صنعتکارك

اولسی مقتضدر .

ادك ,روص اوك ازورنده احرای تأنرده و للورسه و مصادمهدن

.متولد حساسیت غایت شدید » فایت صاف ومتاز اوللدر  .وا
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اوکامشاه ومعادل قور یار باعش» عطلاندن کب

تى اوموزارك

اوزرسه سغمش » فقرات تمودەی خلقهاری

'.

a bg
ووندن باه مهافك
9و

ا ام اوناره و

و

عموسله ونار ل توافقتی طلب ایدییوزار دیعکدر

هصالخ ار ادسده > تفای تدم موجودانك

وقا

کوربلهملن ظاهریاتی » خارجاتی دکل » اونلرلامناسات وتفرعانت

ا

ات موعن بن اورا فن ي

مجوودده زده عو آویاند ران وصنعتکاردن اعاده وانمکاسنی::

»اخود دیکر برصور
اتدیکمز شی > اونك داخلی وخارحی منطقی ی

افده ایدم( ط»رز ارتباطی » صورت ترکی» اكد
ی

.

تعرینی شو صور لهتصحسح ایتدك دعکدر  .بز اوق: 

صورتله تخریب اعد » فقط اصلاح ایلدك » عزلدك م صنعتده دها

متاز بر طبیعت» برمناج ولدق .اوی راثر دستی وسخاسی اولقدن
قورتاردق < برار دک حالنه وضع ابلرك :

۵

صنعت ال زیاده مناستنات حقبقبه ی لخر

اتالسا مکانب صنعتندن رك

»ه
« فلورانسه د

»ك
« مدشحیلر

ابدنلردر .

اك نوبوك بااشیولان ميکل

ا

اوزرته وضع ادا 1

مس ردان مصنوع درت هکلی واردر" .نو لر رطام غنوده وا

ازککلر» خصو صله فادیتلردرکه اقسام وتفرعانی ارهسندهی نشار

اشخاص حققلرده ولقغی عکندر .دو تلن مشابه اولانلره الا
مله آصاذی ابدبلمی. .کوزل مش کوزل کی آدمارء ۳

.

 2 3سزدن و صورنده استهسان شی متاسان اسف

یی

|7

 1وا فرفدر اه ت اونسندم .رفوله راان الاخر
|حصول کترمکدر  .ویدن باشقه سزدن اشکالك › باخود ا

۰یضلکت » شو
.دلدهی خوك ١ اناك ب
تسیتی ایستزار مو
 : 8انتصاله وسله اولان کغدده تکررنی طلت ایذرا

او ات پکدکریه روط اولدبی تبلق حا

6

ع ومەسنك انعکاسی مطلویدر  .سرك عکس e

ساده بر

وودیدر .
»نطق ج
ظاهریت جما مه دکل >م

٩

خی کو کل فعالت وحرکنده بولان انسانلری» حقق ر

ین حات قارشوسنده e

نرر
ک ک

تن تعرف و تصو ر طلی

فرلاترکزمن ,کازهدن؛

فورشون  2ابلهدفاج و ط آلقدن باشقه رشاه مالك E

كرشی دکلدر ,فکقاطفدر .زرا سردنطلب.ایدیان
ناربووله,

 ۱1اکر ی کنات وونسوزار.ی ,بوتونانعالی» I
, 3دکلدر .زرا اوتهدهاولدینی کیورادهده سزدنمناسانی» روابطی»

 ٩ای ای طلب ابدسورار دیکدر ا:ولا اشخامنك۔افالة عاب
تاباتك عامله حافظهسنه؛  ۱کحررصیکوسترسورکز حریصافعالی»

وو
ب

هکز خسیس افعالی» شد سیتکروبیورس هکز شدید

اولده اطهار اجه ه بو وسکزء نان عنی افعالاثر وابط

ھماهار نی آعیینی یعنی بر جوای بر جوابله » بر قراری » پر حسی »
3

مقدم اولان بر حس »> برفکر » بر فرار ابله تأییدولعفی

ار

رو  ۳وش

مکی ق دید ایدجكرده

انسانیی فصدی اولدرق یدیل و غير ا ۰

۱

۳

آلخوبر ترا قمتنه هیچ بر وجهله ضرر ابراث e

٤

باندمی الان شاملردن رت و اس دن » اتی آری و
دلیلیدر  .و ایتدا نشور یلادزینی حالده صوکره منظوم یازلش . ۰

تزاکوزل اولدیتی جالدء نظماً ه صنستکار راف مالکدد۱ ۰:2۰ :
اولای منثور اولای بك حوق عمشدر  .دعك کهاهنك » قافه »

شت عدت موتوفی  ۶اوو

سل وی ۳

وقوت تأر وتسیخری » وعلویت خصوحهی » فاجعه انکیز » مکمل 
ده
موسیوی ورسور .ونك قوذی آ

انسان عادبت اند ا ۳

اوزاقلاشور » کوزارنك اوکنده ایی زماناره اد e
کرد یکنی کورسوز ۰

انتحه رمادقء اك ماه ت  4هت بش د

ایدر .ولك اجون شو دستوری5
کری تولد
ادر  ۰عامی دفکل

وضم ایدرز ا:قسامك تفرعات ومناسیات قاری ولل > نم
۱ر

ره او قدر اهست وارز .
سس امك فاه 0

 ¢ 99قارو يەك
و

9

" علاوه اکور  :تقاردله صوك

دیک د  2.دلبل دها

0

ی اوکا رحسن

2صوص

در جه هه حقدلنی

۱یقن گیروسهکز و حهقت عاسله تعان ایدر .
3

اتکی

ری

نظر

اسبانساده 6

 ۳ aطا کلیسالرده دتکلی » السهی هکلار موحوددر. 
اناري >» صاحت ریات اولانلره سر

صارارمش>» .

سر ر تکاریله» الار قانهولاعش» وکو رار دلنمش اولدینی حالده
رلورور نارك باننده پارلاق ابكار اکسا ابش » اعبار

تسلنیش :قیمتدارکردانلقار طافش » کریکاری اقوتارله اورتیاو
حضرت مك

تصاوبری موجوددر  .نو فسله" تقلبددن طولای

صنعتکار ذوق و
۴

کار جك "رده شرت » حتی شتا ندهش

دیرییور۱ 

ادساندمده ولدر .شعر مانا نك اکكوزلافساعی» فرانسهنك»
ونانىستانك ونونo 

اا

> اساسوللرك > انکلیزارك

ارت اراس

.صاغه تهقدر را > له قدر
کتبرر ا

برهیکل دعك دکلدر  .بوندن بشقه ای برفوطوضرافی خطوطی ابله
الوانۍ ابلم» هیچ بر خطایهاوغامقسزین» عامله تقد ایدمجک مادهلك
عولهستی» اساستی » استحصال ایدهبیلیور  .شههسز فوطوغراف دم

امجون فاندهلی برمعاوندر حتی بعض «ملوماتلی ذ ی» آدمار طرفندن .
پرذوقخصوص ایله فوللانهیلور» فقط هرته اولورسهاولسون رسمه
قابل فاس دکلدر  ۰صوك رمال اولق اوژره شوقوه ذ کرایدماک 
اکر قلد» صنعتك فاه اصلبهسی اولمش الوسهیدی اك کوزل فاجعه» 5 ۶

ال ورل مض  2ال زل o

ده

O

ورفهلری اولوردی  .فیالشقه وتون سویلبان سوزار

وتارك  .

دروننده محفوظدر .قط بونار برمحرر اجون استعمال ابدیلهسلهجك
پررمادهدر » برر موضوعدر » فقط هیچ رذمان برد اثرصنعت۱ .
دکلدر ۰

توتلراه رر مسخامی وظفه اوادنی نظر اعتارء آلهرق برار.

انسانیاه دیکر بر اثر انسانبنك مقایسهسی توصیه ایدیلیر .بناء عله
6

نولدی قدر دفتله تدقق وحری ايدەم ۰
ا
رانهی “>€

» و ور » موژهسنده « دهبهن » نامنده ر دانك زر تابلوسی واردر"
 9ر لوحهی وجوده کترمك احون روسورله حالبشور  6درت

ةد

اعام ایدهسلنوردی  .نهو جهلرده  6هتندهی دورو شوقاقار ئ

ه الاجق

کو

اه تولارء هورون اوزرندهی اوبهبهری

صاحلمش ساه کولکدار  ۰ه بشمرهنت الندهی مقرو

۱

"کوزبٍهسلی اعه شللدىامازار » هد كوراردة اور اشانك .

راقدینی العاعات قصان راقلمشدر .

EBD

رت ایتدکاریی دنام

 3خا

مزبا تقلایتدیار,

دیوی
رورك
فقط الاخر المزمانار کادی » زهشە نك » غر

7

فقط
 2صله عمالار مهالك خارجیهی کورهمديلر .

قاش

فت

عدم

شاع لر نه

۳

واقالی رم اندسوراردی  .فلاکته ضر سة ۰

خوان اولهجقار » قارثار ی اویاندیرهجقار » مارك عادیسنه اقاظ
ال انمت ابدهچکلردی  .حالیوکه بونی ياپامادیار > بجونکه اونار

یناقایورار » اوه ک اسنتادارك انار تقلید ایدییورلر »

2 3سهدن قومه قوشموراردی .

مایت رزنان کلدی» کهبریادشاهی وصف اجون هکی وصفراله

|

| قاف اک

 3ياباقىده3

قوسیو که بهله حاحت قالدی و

باهعده

وورله ضعفه
باخود ندعده ولق قابلدی » صنعتده .ص

او عرادی ء اولومه افلاشدی ْ

ری

تیوک ت<را اا له منلوق

اولل > اوی Eاى

ر ولد الى » وصنعت ام > طوعری

قلیددنعبارندر .

 8ابمنوت تفر تامیرر ؟  -.وقاریده بسط وتان ابتدیکمز
مطالماندن قاي صنعتك تقلید تام اولديغى استخراج امك ضروری
شود ولمە بورمی بز ؟
ار و وله اولش اولسهیدی تقلید امك اك کوزل آتاری
ا

ا سى افتضا آیدردی  .حالو که حشفنده او هسچ ده وله

 ۱دکلدر

ال سادق ال اا کر و جوده

GG

TM
ی عڪررك

ی

صییتی امجون لازم کان

2حر هلرننه جأعت

و

و

خصوصنده

نی

اجهیی کفایت آیدسوردی .

وةل بر عص ر طر فنده < فرانسیهادباسدن » قورهی » اله «دهلسل»
ارهسنده هیشی دل

8

اتدی هُ و قدر هد بر و رسشی مو جب اولان

بزوطقلری» وزنده مودهلاری صنعتکارار تدفیق ايده حکلریته اونلری
یر وقلید ایدن فاجعه وپلرك کتاباری ید امک باشلادیار .

مودهلار » اسیخاص حسانبه دکل » محررلرك آثاری ایدی  .اون

سکز جى عصرك مناسیله اون طقوز ينك میادی-نی اسستیلا ایدن
اسلوب سضل وندن ولد ایتدی  .و

اویه برلسان عادی ایدی» . 6

قبارفمه بکله تیان دیکر برقافبهی جذب ایدر » اونحه برششی اسمبله .
یاد امك

کک

اولهماز  1مثا

 ۶5طوب

دك

اون

کر

سح

استعارار »خالار صبرفی لازم کلسور .اوویله براساندی » که وی

اف ساویاشر وی کت

ای ال ای

ی

۲

تویه براله تارمخ ادیسات عمانبهده ده تصادف ایدرز  ۰عغانلیلق
جهانه حا6اولدینی زمانار سرای » صدارت حسافلنه  .کار عالنه
بودن  6و و نكکتبردیی تروندن متولد برغو رکلشدی .ور بایلرده ی
بطر ز لعاشده

روت

 6طرز تفرجده  6هي شہدہ

لکد

کررفاه و سعاد يك 6

وامنسك طوعورددنی عر ورك ازارینه تصادف

او موردی

بو وکلره قارشی .کوحکلر خرافات حماهدن » عرب ادسانندن

پطلوادقاری صنمتارله خطاب ایدییورار» هر کون بی بر کا ا

۴

امجاد ایدسورار  ۰بادشاهلرك فرماناردن شدت وجلادت باغسور » .

بوزیرلرك مورلدیارندن عظمت ومهابت آقوردی .بالطبع باقبلرده » 1

افمارده » صبری" کشراارده و عالت روان کوردیار > اراد

وز eوضعا

7

ل ا ا

قوسەلك قورەنىی» الآره قوسهسیبا سلمه به»باواشیاواش ار
:طسعدن او زاقلاشمهسنه وریت حاصّلاوادی .معط

فدی

و

 ٩کندی فکر تی ایضاح ایدهجك» اظهار واراه اده جك رده رماکنه
حالنه کلدی .ونونك شحهسی اولهرق صنعت راوندهی حالله اندی».

وبش عصرك ماشده انسای
اضمیحلاله اوغرادی .

و آیاقده

ولو رورت تصو بر وافادهدن باشقه اوضاع واشکل تکار اون
8ا

رمعلولته اوعادی  .دیکراری نابت کوح دی <

ِصنعتکار اوناری کوسترهمهبوردی  .صنمت اولومه حکوم پروضعیت
آلشدی » کندکه ضعفاه ور » موه هرب اندسوردی .

 1۳ 3بوانقراضی دیک رصنعندهده محریایدهساورز .مثلا ادسانده ..
ی
e

کل واصل اولشدی .
عصرده ادات درحه*

 >3اسلود:ه مکملیت » صفوت » طوغریلق » راحاز احاز کار؛ تباتروده.
ونون ادزواه ذکای بشرك الك وولد ابداعی کوربان یی رلسان؛
ددی.
جمومو
یی برصورت نظ

زرا محرراره اکونده مودل واردی»

اوئلری تلد امك خصوصنده صعوته دوحار اولاورلردی  ۰.اون
دردجی وی > شاهانه صرورنده دنله » وقار اله ط»لافتله »

عوامبله طوغری کوریشنوردی .عصارواردن منقول مکتو بار»

ی»
تهکی
فاند
امحاف
رای
تذکرهءلر» خاطرهار بظز سر

تاکللمتاکماری »

فادها صف و ی» اطوار وحرکايك حاتی »> صنعت اطقهكث قمتی

الور و؛وناره ال عادی بر دعك سله ال نوبوك پرنس قدر
تکار ولندیعی امات اید ور .وضو راه 64وناره عاس ایدن

۱

RE

وتات ابید

۱

کیورار قو
»لاءلقله جیقاربیورار ٤ باسولر

» حتی جبلاقِ

یش کورو رار »> «سکلرده مساقهار هب و صورتله اجرا .
هسک
اوشور  /وجودك حرکات زندهستی ه

قیوللقاله سیر E

ایدهیلیوردی  .هیکلتراشار» رسامار .بوتون صنعتکارارجبلاق باخود .
 ,ام عریان مودهلارلهحاط اولدینی اجون ایستهدکلر یکی اونلریکاغد» ` .
.ویاخود طاش او زره کک اتد ره سلورردی  :ويك احندر که

بومهیده» اولرك دهایزارنده » دیوارار اوزرنده  ۰داخل صالونارده -
رقاصهاری » کنج » مفرور قهرماناری ک
»نیش کوکساری » جوال

.

آباقاری و
>جودك بوتون اوضاع واشکالی طوغری » سهولله افاده ۰

وک

حال حاضرده ق ال امه ندفقات سلهوسهولته»

.

بو طوغريلغه واصل اولهيلمك اجون بك جوق كوجلك .
جکسور .باواش باواش بونی آعقیب ایدن بش عصر ظرفنده هیشیِ -
۱

«شکل ورنکی مدیل اسدی .اخلاقات برتستاهه » موی حلارده
 ۱ادمان اعتبادی » عریاعدن حس اندیلن ذوق ادد اولدی .ارتق

وجودار اجیلمایور » الدیساهنارتل»ار » شرقه عاد معظم سوسار
 eSقاباسوردی .و

حارب اله لوان سولهوردی ارتق حرم

۰

اغالری» معلومافروش محررار » راهبارسویلوردی .داق جت

بشوفقت » اونکله برایر نوشن خولالر ا,جه مساحنهار» جات

٠

جر . ۰نمیعا مکللهار حاریدی ب
.زانس اعیراطورلشك عادی 

.

و

روما ایبراطورلتك قانی ورکلی حار باری »

و بانستایك جسور

ملواناری برشه قاع او لدی  ۰درجه در

وحرکت اجهاعه ایلرولهدی » بر زمان کلدی که ذی حبات مودهلاك

3 ۳

.

دقیی منع ایدلدی  .ونار کوربلهمهدیی جهتله اسک استادارك E

اات اده

۳۸

۱

ا

اال دها زیاده حدانی <حس اتدیکی کورمش › وکا

قناعت

+

ا

ودفق اتدبی زماتار داعتا فسن کل
 2ت
منظو مەلر » « لی اله حنون » کی

1

تا

رم در اون مکزیاشنده بازدی « بریشان حالف اولدم صورمدك
حال

1

ا

شام »» دها ی

 2م کهقافله سالار کاروان م <¢

برقحوادندن ملامت داغدر » ککوی منظو مهلرده رقت ام »

 - ٩رور ریه » شکایات » اضطرابانه قارشو ا

وتون صمیمتله> 

وتون حس له اشادیفی حالده اخشارلاد نی > پاخود حبات حدر
قاعتنك حصولی متعصاقب پازدانی و

 3حتی بارد صروریده ر
صود زمانارده حساه نظرلر ی

و نغمهلرد .تکررندن>»

باشقه ترفی کور لوف  .زرا فضولی
دود رمکدن اوصاعش  1اوه

طولادی ار باه شعراری و جوده کتبرمهه باغلاششدی .

E

اکر شنتعاررد حات خصوصسی ندقق

امك ابات امز  .هی ولوك مکتب ادیكده تارخحهسی کوستیر .
ون مكاتب ادمه لد تامك » مون ذیروحك ترك واهالله تسخ
آیدر»سقوظ ابار  .از وراده قرون اولی ده رسمله » هیکلتراشنك

ِ

ه صورله اضمحلاله دوشدیکنی کوسترهکله بولك حقیقتنی الات
3

ایدهیلیرزه » تومیهنی »ده » رسم وهیکلتراشی ری عصره عانددر >

 « 3راون » ده اعبراطو رژوستهن زماننه عاد اولان موزاشکلر لای
۷

عصر مبلادی ه عایددر  .د مك که و ایک را اند

بش عصر لق

بر مدت موجوددر  .اویی زمان آرهسنده صنعت غير قابل نداوی
 .بر صورنده وزولدی » بولك سبی اه ذیروح » طسیی موضوعارك

»ش السار
 1اوئوئلمهس یکفتاییدی ا.وزمان ارککلر اوزون ك

9

۲۸

 +رخات

ی
و

1

تزه اعش ووك باشارك ای دق

نده حك اولورتبهق و ایی دورهی عامله کوروز .ل

من ورسم دش 3

داهی* :

باقه.کوریرزکه اونده ری دور

اماش سنهقدر سورمشدر .آباربتهباقدیغمز زمانکور رز کهحس
قو له > علویت وشحاعتله غلودرE .

اساسا بو نارله مشبوعدر»

باشقه رشی دوشونهمه بور .ونون ابلولری» فلك مادياعلیندن»
قاحعه اهر احتراصات شم هه >ابلدن» و و:نارك خان

صورنده.

اطهار واراهندن» عابت معایل بولندینی شحاعت جدال جوسنك 3

۳

ارجا افادهسدن پاشقه برتی دکلدر( .کر برکونه ولان

کررده اذك اخشارلشه ی ری عافااعت مظوراخه 1

اولورسهکزکوررسک کهبوصوك آناری حباندن آلدیفی تجار

 .استادله وجوده کتی!شدر  « .صوله یک » دمک اثری ا

بدی باشنده باهشدی .وک باقان واقفین » غبر واقفین ابلك استعمال| .
استدیی شدید ,کلک

م

 6طبعلکك > حقىقىت امهيك مفقودتتی ۲

بیس امه مایا » خارقالهاده اوضاع وحرکانیکل > |

فضله لهاستعمال ابتدیکنی کوریسورلر .ح<الوکهابلك اترارندهعامله |
و خصااص مو هدع

» "کر میکل » ۰و | ناریلهده دیکرلرینه 31.

الق السه و اوتهکلرل مادو سّدن تود اعکدهدر .

3

وتك دلماتی زدنده له سلیرز .فضولی بدراهی" ادبدر  .بر
ادات عا ةبك افتیخار ایدهملديي و ولول وجود کنحلکند۱ :

حبانه نظراری دوند رمش » سکن اندلهمهن ووك روحنك

اخندیکی ط>الءعك

دايا اویك علمنده تولندیفیی » :حانك 9 :

اضطراب » ر ام اولدیتی  +الگ اشاراق تفس امن قا

۸۱

حقیتی اا تق آوضاما

براوی مو ار رمنظرء

طیعبهیطبعتك احضار ابتدکلر یاه قل واراه امك صورتله اظهار
 ۰ایلهمش کی زر عنده برموقع طو سور  .پررومان» ردراماده حقتی

| اوصافی» افعالی ا»لفاظی کوسترمهی» بونارلك الا واضح» ال صمیعی
آامقده دیکرارندن دهاکوج
" خیالیاظهار انمهی جره ایتدیکنی کل
 3رکفت دکلدر ..اوت 

اکر کاغد » لوحه هکل اوزرندهی خال

ا"عام» غیرکافی کلیرسه بزهیکلتراشه «برکوکس برباحاق ويله باسلماز» ؛

و

ی

بلانده کرستزدیککز اشخاص ء آفاحارکزدهک

ک هچ
.ررهده فرض ER ا ی
| رذکلر ياکلىشدر » م
" ەدوشونر » هده حس ادر  » ۰درز .
وناردن باشقه » قلده دار » دها قوی دلائل موجوددر .

3

| وده نون نظر لرعنله اکونده حریان حادنات و احوالدر  .ر
دسات خصوصهسنه نظرارصی وجه اتدیکمز زمان
صنعتكاركح
|کودپرزکحسای ایی قیمدن عبارندر :

رت کار

کیت

6

"استمدادینك حال  6واصل اولدشی زمانده اشباي تدفیق اییر»
.ظرلریدن بر دفقه
هیجانه» دفتله نظر لهمش و مطالمهدن کنربر ن

وناری آییرماز .فادهاليك اون حالیشر» جابالار» ورولی
 7۳31صمسمیت انديشهناك اله اداه حتی مالغه اه افادهه اوغ اشر .

هه رکه آرنق کی درجهدء اشا وحاقنات تند

وقوف ومهلوماتی اولدیغنه قانم اولور .یکی برکشفده توللهمن» زنده»
ری ودلی ترلابله جاربندن استحصال ابتدیی معلومانله بر درام»
 3 ۱رومان » ر هکل و حوده کترمه به باشلار  .رجی زمان حس

حققی نك تظاهی ابتدیی ء ایکنی زمان ایسه صنست » اضمیحلال
°71
4

رار ال زان ااا

ا ا

ا

الیقاقه معماری خطوطك امتزاحات

ادر طوضی ر هستشمه تصادف امکان خار حندهدر  .طمتده ما

شی د

مامه مشاه ویا معادلی دکلدر > اولهماز  .اساس

اعتباریله طبیعتله مبوط اولغله برابر معماریدهکی انتظام واهنك

ریاضاندن متولد برکفتدر .موستی بهکلنحه اوده يك نظرده انسانك

اطرافنادهصویاتك تقلدندن عبارتکیکورینور  ۶اساسیاعتتارنلهده
هدر
و

فقط «سهوهن » له « بر

ك ا

بك «وردی» بك

اوبرالرندمک اصوانه نشاه اصوات ية تون رعا و۳

شدت ورقتبله طیمده تصادف انك عدهالامکان کیدر  .موسبتیده
وطاراه تت رواضهارتهژوزه جد دای اعزا اتسور ۲
.اخود دیکر لرتنك معکوسی اولهر
دوزاره صنایع ریاضه دعلیدر ب

 eشلد بهده دسهملیرژ.

حالده صنعتی صنایع قلدیه » عبر قاس دبه اولق اوزره ک

ا
ايضاح اوت کت

وتان قلدك انار صنمتده اوینادیفی رولا
و .رم اولی اصرمیه»

اديه کور

شسممز اساسدر .

:

۳
تقلند .س ايلك نظرده شعرك» رك

هکلیراششك و ظیفهسی»

ین اولددی ودر ونبر صورنده> تقلبد کی کودوت
موضوعی ک
یا طققه "ا هکل

۱

حققة" ذیروح بر انسای علید » رر ۷

eا
دقاوا

هن

 2رەف علاوه الله اصول تارشحهی وضع ابدرايقز

دفیقانیوجکمت » برکما > برلبانات » برحبوانات طلیکی اجراه .
الاش » ر دستور

مدا به قوەرق وىك

شرعات

افا

" هب اوفط نظردن تدفقایدهحك رده حادنات وفعلات ابله اشتفال
 31امشدر .زیرا وندهده سار علوم وفنونده اولدینی کی مثدت حادئات
 3موجوددر »که یی انم باصل کوریلورسه اوتارده کرون سکن 6

ِ مانات» حوانات الغا بلهاری »> فصلهلری اعتاریله تفریقاوشور»

رده او وره قق اوله بلس غربق

ای قد ال اشول ی انتعمال اواشوزنه
قت نود اال اولهسلی ء اسل بر بات

ر حوانك

" هيت عمومیهسیله #اولدینی آرانیلیرسه بر اثر صنمتده او صورتله

از»
 ٩ات ار رده تال کره اساسا اسهب نارودهدهجقحلرهمدن
متایسات ری ال » طی ونو ندرشحی اله وآال شه

ا

ا"وصای وخطوط مومه میدانه قونبله لیر؛ بوندن ماعدا آثار
| سنوی ذکای بشرك دیکر محصولانندن تفریق ايده سلم خطوط
میایزهده آیربلهیایر .

و مطالعانه بناء تن حریات و ندققانی شحهسنده صنایع

| فنك باشلحهارندن بوانسان شعری ه›بکلتراشیی » رسمی »>
 3ممبارین » موسیتیبی اله الهرق » موسقایله معمارسنك انضاحنك

کوجلکنه ماه اونار حقندهی انضاحاتی ی از تأخبر ایدهرك دیکر
ا او چنده روف مشترل ولشدر» کهاو ده از حوقصنایع شلد هدن

| آولار در
۹

حالنو کهگیگ ایی صنعته کلیحه بونلرده قلید ك  7اولقاه

A.

و

TT

ارو دس :رالدد اکدهدر و٤ دسور 2اسل e

ری

E

قوانن و نطر بانده ابت » مثبت دلائل اوزرینه استتاد انك

.ن وطرفدارایی بر اثری نظر اعتباره ل|دقلری زما
ارو سند,در ت

مور بنیصنمتکارنی ابتدا بتونخصوصیت احوالله »تن منوب
اولدینی مکتب ادی U ¢
کدی تا وعکس ی

اجیاعیس نك او زره

حرط

ابت ادات
زمای؛ و

حصوه
ندققندن

اشارا اادوت قواعد وقوامی نظر اعتارم ال
ابلك نظرده ونی رمسلاك تحصوص .رمسلك تب تلق امك

مکن کو ریلهبیلیرسهده بر از مسثلهنك ماهتی تدقق ایدلدیی تقدررده
کوریلس کهتۆبالادە ذ کر ایدیان ایی ماف ارد

ر حط فصلدن 3

پاشقه رشی دکلدر  ۰زرا دفق حادنات صنعتده ر طام قواان 3

حصوصه لواد كدر ک ونم تست اما
منقد »طلقشت

اصوله رحوم

ا

امش اولور > حالو که

ومساك زرسرستی  ۳داخلنده شی

ندققی اص ونی جس ا

شخصتك اجرای تأثرینه مساعددر »  6قل ات
اصو للهده رلهشور دعکدر .

ره

و تارات
و3

۱

خلاصه حکمت بدایع نقطهٌنظرندن ایکاصول اسایموحوددد»
ورنلردن ری مطلقت emsitamgod « دک ی emsinnoisseapmi َل 3

تارات وشات اصولدر :اصول تاریخی کبننهجه بوایکی مسلکده 3
دھا ی

مثدت » یی رابطهلرژه بند ایدن راصولدر .

۲
شم
خانت.-محر یه

ار

n
ی

حکمت داد

7

EE

۱ RS

۷۷

وایی مسلکدن بشقه دیکر ,رمسلك دها واردرکه اوده تحریات
خجرببهبه مستد اصول اریدر .
واصول « فلسفهصنمت » حرری آنطرفندن احداث اولمشدر.

تن بو اثر مضدینك مقدمهسنده ب«زم اصولز یکیدر  .مطلقتدن

متتفر اولق » تاره اسستناد انك اعتاریله اسکسندن آبرلقدهدر .

یی برطام نطریات وقواعد نابتهوضع ایزء فقط او برطاثم قوانننك

موجودیتی ظاهیه اخراج ایدر  .بو صوك اصول » آثار بشربهی ء
ی  ۰لامك ری  :خصائشك اطهاری

ضروری اولان برر حاده » برر حصله عد ایدر .عل> بونون اشکال
صنعت » ولون مکاآب صنعت حقنده وجهکار در  .حت ر
رنه

حالف اولسهار سله  ...نوئون ونلری ابری ابری ذکای بشرك
تظاهیانی ده قول اعکدهدر  » .دسور .

حکمت بدایم شو صورته تعریف ابدلدیی تقدیرده مطلقیتدن

تجرد
بمددرا.ق زشردای اکود ور »ئونمعمااشفکباهل,نقصلنهتتیأثعرانتی ودترجحهسسفامتتده اصطووانندده

ور »

هنچ ری

حقنده توجه وترجیح کوسترمهبور  .و

او حالده

حکمت بدايمك تکسی دکل » رقدمی دعکدر  .زرا بالنتحه و »
ناقلرات حوسسات اصواه انتقسال ایدر  ۰مادامکه عل بوتون
اشکال صنعتی رعطقودهدر  .شخصی عایلات وهوسات مهاتده وی
ا
۳

 ۱ترجیحایده چکدر دعکدر .اساسانده عنیفکر ده و اسور» وقاری +
روسمی

۲7

ا
وتیایا

قل استدیکمز مدمه ی

پر مطهسنده » ع ٤ هکسه  :کندی

e

E

شو سطرلر هقدر

 lLا
متواضع

قد

انس
محوتکار۳ .

کودونسون » نه برغوری محتویدر  .زرا مطلقبت طرفدارای .
برحقیقتهاطلاع بدا ابتدعلرینه » حال وکه دیکرارينك قصانذ کادن

طولای ایدهمدکلرینه قانع اولدقار ی کوسترمکده» ادعا اعکدهدرار.

ذشهی» 
حالبوکه برنجبار ایکنحاره نستله کیا هم مواد کا
همده مواد حسبهنی مرج ايدهيلمك قابلتنه مالك اولهسلمارینه

نظرا |کنریا بك زیاده موفقبت کوستردکلری حالده دیکرلربنكبان.

ایتدکلری فکرار» حکمار يك معناسز » یكبارد قالیور  .قیالقبقه .

تاج
aa
یاس
تا
سم
E
Eha
at
ا

عضا قل سات وتائرانی مسلك احاذ ادن متقدار بالک زکندی ۴

شیخصاری ترم ايله بر اثر ننقید حصوله کتیردکلرینه ابنانیورار ۰
حتی جان صیقیجی پرشکل ل|ورارسهده بونك پك ادر برکفت .
اولدیتیده اونوعامق مقتضیدر  .کنیا «ژول لومتر » کی بو
خصو صده موفقت اراز ایدهسانار کدف ارات غ

امکله برابر وی ایضاحه » اسابنك له ایدوکنی بیانه طوضری 1

کدمور  .سونو سطالمهازت انلا سنوی اونادیتی ۲

۳۱

بیلیورار  .بولك امجوندرکه تتقدارنده هم مواد ذکایه » همده

.لوکه ۳
مواد حسه تولونور  باشقه رلطافت ک|تساب ایدسور ا
اسول معالقت طرفتادای و ارام لطن اظهار وارانه اد ۳
برمحرو متك مکومدرار .زرا اونلر عقلومنطتقك حکمی |لتنده ۱

ویورار  .تأثراتو حسسانك قارشوننده پولاسهارسله اع
ان

حقیقتار ی کورمکدن باشسقه برشی یایهمبورار  .فقط عقل ومنطق .
بعضاً هقدر آلدادحدر .

2

S8

ملومات ادبیه.

و

فده ان مطالعة ایدییورار » تقدیرایدییورار > رد ایدسورار »
فی ونرد ادسوراری ۰

ايشته پرحقیقت مطلقه تلقساه او ورم بای صنعتی ندقق
قلق امک حکمت دای ده اصول مطاقت درلر 6حناهجوول
ويك قارشو سن ده دک را صعت دها وښ وردی .اوده
1
حسندن ابتد اله منتلکنه بر رىك محخصوص ورسوردی  .فقط
دیکرارندن بك مهم رفرقاله آیریلیوردی .او حسنك مطلقتنه دکل»

شخصتنه  ۰معنو ّنه قانعدی ا

علبه هی درلو روابط خارجهدن

اراد انانیتله فاعمکبر
یفت اولديغنه قانع بولندیندن بارثر

صنعت یاخود رمنظره طسعه » وزارقعه » حرادنه قارشوسنده حس

ایتدکاری افاده وی دها طوغری > دهعاموافق ولسوردی ,که
وکاده سل رات و
کنات اصو ی ۵
د رار .

وایی اصول کرلدابداع

و دل یز تت حصو

صنده کوکله شمش  ۰اعصار مدیدهدنیری دوام يذه کش رر طرز

وودر و
.نك اجون كرك مطلقت طرفدارای ك
»رك قل تارات
و محستنات ایا
اتش E

اسرند ,رحوق مادلات ومناقشات نحدڻ

انمکده ولعشدر  ۰ری قسمه مال اولان منقدار

ایکنخاره « به» دسورار» شخصت ک:رد هی کسه تله مکملتنه قانع

اولذیفکزدن طولاعی سزده حصوله کلن تارات وحسساتی وقدر
اهمامله » وقدر تقدله ,زه نقل ایدمورسکز ؟ نو
ی عقل
ومنطقك قارشو سنده شخصیتلر ی سساهسان محوتکار اش
منقداری رده ایدهسلهحك اقابل تعرف وافاده بر آبداللقدن ۱
بشقه ەدر «$

شاید

۱

اصو ل مطاغیت

ریات مر سه SRE
ادر

؟ _—

وشخصت

وصف

3

قل

ده

تارات و حستات

شم صنعت وب

اساسی وهی

و سیم ادیایك

«7ی

وحن

اصوی

3

شقلید ۰

1

اصو ل تادحی

ار صئعت

2

تقلید

رها ارم  3تا ورالیرم مسا.کار ی»

علوم ساره اله درج

E

«ناسبق
۳

۱

اصولمطلقت» قلتانرات وتات اصول :اصو ار ۳
اصنهتی حسنك افادهسی ده تلی اهلك شحه ی اولهرق هه
ادسانده رط م مالك

ا

طر فدارایی یور ادر

3

و

3
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اتظاسزاق انجندم بر افاده هخه ظاهریته مالك اولدنی در ۳۱
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وطه داخلنده تظاهی ایدسور .کت
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ری

وم فان

هدر ایدرز .و بو ادر ال شحهی

تخت طسعبه

شکل مومسندن فضله اولهرق » اشادن زیاده زه عاد بر علاقه
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اولعسرزن یاشاهماز اولهسلر » فقط و اوک ر تعرف مادی

ویرمکدن واز مەی مؤدی اولهماز
هنك مناسیله .طیمت کوزل دکلسه  ۰هیجان بدیینی تولد
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بدیی » حس حسن خوش الله افاده ایدیلهیلن ذوق حسیدن عبارت

دکلدر .وندن باشته ذوق دی ر ذوق فکری  .ر ذوق اخلاق »
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تیار  .اور کر

خسن ؛ ترف وفدرر ایدلکدن زیاده
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اکر وبل اولشن اولسهیدی صنعت » حفقه جبرکن اولان ۲
شیاه بر حسین مخصوص » بر جاذبة خصوص علاوه ایدهمدی .
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تشر م2رسای RO بر فرق ولعهمهسی اقتضا ابدردی.

اکر حسن صنعت » حسن طبیعنك انعکاسی اولش اولسهیدی
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ایدیلن معلومار طو لاله احاد و ابداع ا

؟

بخاصوص مکملت چن اجون ضروری بگرفت دک

اهز»رد
اك وحك > روك قم

۳

1

ورد اوله ۱

« رھكەول فارلەز » ی برشه صنعت اولقدن ناصل ملع ابوهرسه.

« قانووا ەرسه » سنك غبر قابل متایسه بر مکملته مالك اولهسنیده .
»
ا
اوی ر ار صنعت یاهماور .حسن  عومتدن فراد ایدر
ا

و

مالك هچ

شحصت

و 2شی توور ۱

حصو صدت

هسچ ر اسا

اسلوب ودر

حصو

ص دنه ِ

مقتدر بوقدرکه حسی

:

9

ی
قوت

E

هت
و

وه

ی

9

شنهللنده کور فكرك طسعتده.
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شلد وافادهدر ۰

و ویدنطولای

 ¢زر رنه

ما افیت ایک فش

وصلاح
ولد ایدیسور  .بری حققتی بعض موضوعارده اکال ا

سنا
ووسهنکج
ی
ردتیاسل

ادش

اولدبنی حالده قول ایدهسان د ايده الیرم »٠ دیگریده »۰

رسحهسی » هیچ ,ر شی مدیل.
طسعتك مناطر هسهسی اله مناظ ق

تن

> درم

اناتهن ره الم » ناتورالیزم مسلکلر بدر ۰

فد
و ایی مکتك انتاداری 4:

ا ز ات اولورسه الوسون».

»نك
وف
لسون
علن
دهر مکمل بولنورسه بو
"حصوله کتبردکلری اقر ن
ی
وکونی ترفاننه نظرا» حسنی بزدن

کرا4ونك فوقدء بر خی تلق اتك امکاخنار چندهدد :

ن
تر
یتتو
نارایوشتیاتا
دامتیکوابیسزرنح

3

حسن

مطلق ادعاری  6خصااص

مضه سى ٤ اهنك  6اظام ¢

وحدت ده صايان فاسوهلرك حلهسنده باشایان .ر عناددن باشقه پٍ.

۷

فکر سن

۰

طبیعنده حسن ۰

طبیمنده یحسن شبه بدیی .سب

-صنعتده جسن دپی  -- ,طبیمت صنعت مس

a

غه صثعت »
۰

1
1

e

3

3

3
شمدی

قفا

۹

ور مشسلردر ۰

به قدر SE

فیالت ةه

شتاب ار

صدءتی نات

افادهسی

3
mm

تلق اعك

> 13

ايلك نظرده » هس درلو اعتراضات و احتباحانی دافع رکفت کی1
کورونر.

د اىدلديي )u
وط دفتاه باءلدینی »> مسلهنك روحنه مو د

و تعرهكده حتاج تعربف وابضاح اولدنی مشق ادر
حسن هدر ؟ ادا وی ارضاح »

۱

دهقدر نونك حقنده

اعطا یدیلن مطالءای » صنوفی متافه ه هم اىدهرك » د قق وة
"مك ضروری قارشوسنده ولوسورز.

حسنادعالری ظاها ایی هه منقسماولبور .ا
اک

سعته حور

اولدشی » مادی بر شی تلق » بمضلریده او

معنوی » شخصی بر موجودیت ودیم ابدییوزر .
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آیدهمهمکده در  1حظوطت حققة" دل

ر شکل له سلمك احون
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خالیوکه بو اشحۀ منطقه الله افکار عمومبه » دهنا طوضریسی
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وعددی رل انکشافات دماغهسی شحهسنده زايد ایدسود .وندن
ت

رار اد

بر حالف > ر درجه ج

کترن » ملکات

صنعتکارانه ابله ملکات ساره ارهسنده | ق حس اولهسلن توافق
ويا عدمتوافقدن متولد ر تنو عوتکتر ظهور ادسور  .وث امجون

دسم » هکلترائی » معماری اویله برقیمت افادهبه مالکدرارکه بونك
حدودری آعبن امك کن دیاز ۸

شو مطالعاندن ک|لاشلسورک ختلف صنایم فسه ارهسندهی

جدود مطلق تسین ایدیاهمور  .اصولاربنك تتنخواعلوفنه رغمااونار

ربرارینك حدودیی تیاوز ابدسورار » زیرا اونلر نقطهٌ عنیتاری

طهُ وصوالری اعتباریله بر کر مشترکله » یی انسانله بعورط
پولنیورار » ویو م کزك مشوشیتی اوندن انبعات ایدن هرشده از

و ناه ايوز
4

اهترازات صوسه اه اهتزازات ضاسه نك مشامتی طولا ساهاصوات

والواندن متشكل احتساسات وجاك مشامتنی سانامك عکندر.

اصواتك حرکانندن عبات اولان موسیده » رقص ناصل وجودله ۱
اوضاع واشازاننك حرعاتی ننویم ایدیورسه » حرکاتی تنوه ۰
جبوردر .بوجهتدن موسبتی» اصو انك رفصیدر دنله ببلیر .نوطار»
معماری اجون طاشلر » رسام اجون الوان ه ایسه » موس شناس

امجونده اوبله برر خام مادهدر .
پاصرهبه خطاب ادن صنعتار اشکالك » خطوطك » الوانك

امتزاجله کوز اوزرنده حصوله کلن حسسانه تعلق ایور
شههسز بو امتزاحات اسامیدر » زیرابوصنعتاراد عات اساسهسی 

مرا
پتلزدر » فناسدن آهنکدن » دن فرارایدن ر
معمار » ر رسام > وزسم ماظومات
بردهار ات

۳۱ ۱

وحوده کول راشاضر 2

نف مامتا دوشو مەن ر موسق

شان دی 6

مینستکان لتهلابق ددر  .بو ساره حرا انان وت
طوغیدن طوغرییه اشانك دوّیتندن متولد حظوطتاره قارشو ۰
كو زك حساست خصوصهسبدر  .ایکنحسیده صنعتکارك روحی

اوزرنده حصوله کان احتساس وتاأثراد تظاهری واسطهساه ی |
ظاهریاه بر وضوح وطلاقت وره بلمك ملکسدر .

رسام اوبله برمخلوقدرکه طبیعت طرفندن الباف عصیهسمعهسنك

فطل" تییجندن متولد بر امتبازك مالکیدر  .پالکز کوزلربه حظوظ

اولور  .او اشکالك ء خطوطك ء الوانك امتزاجندن اویله ر ذوق ا

ی

 1بو تعرینی

۰

المفسر وک منامپتلر > مرشاد س شمرله
نالع نیس ت
ساحهسی » بالستاتنا بوتون حسیانه قدر توسیع ایتدیی » از جوق
بوتون افکاری افادهه قابلتلی بولندینی جهتله غابت واسعدر» فضله

اولەرق » یله" بشريتك شکل خصوص تشکلی اعتباریله از چوق
مپقرباسده » دیکر صنعتارلاده ری طوهببلر  ۰نظرده بر جال
پاشاعی صورتیله اشایی » مناظری تصویر ایدهرل خطوط » الوان »
اشکاله حسیاتی تودیع امك قابلىتنه مالك الودقدن باشقه قافمهنك

تنوع وتشددی کءهارك انانی » تسلسیی > آهنکی اعتاریله افاده
روت
ایدیلن فکردن » حسدن عاری » بالکزصاخی تلذید ایدن ق
موسقبه»ده مالك وشور .
بوندن باشقه اقسام وفاصبلك ترب
افادهلر لك ان

» رولتق ؛ حلهده ی

وناسی ؟ منظومهارك >
تا وضو ح ونضوعی >

لواحت تضادی اعتبار بلده سامعك دماغنده | حق باصرهبه خطناب
ادن صنعتارله افاده ابدیله یلیر یایاده هت موعهسنی ولد
ایدر .

موسقناك نفوذ وقوی اصوانك » قوافنك اهتزازانه کتبردکلری
الاف عصيه سمعیه ابله توافقندن نشاأت اعمکدهدر  .بونلرده حال

حاضر فنك کوستردیکی غریب خصوصیتارله صنایع فیس رسسدايه
دور
طر ب
م

 ۰توطاری تشکل ادن

اعدادك ساهسنده موسسقی

SAانی
اووی
ز
و

مادامکه صنمت نراه احوال روحبهسنك افادهسدر»>
صنعنده حصوله کلن بورق فایت طسعدر E خاش

ورک
رک
سرو
تساك انسانه قا

جات

و جو اور وو چ

اظهار ابلهمکدهدر  ۰حسن » وکون صعت دم

 22تالهده قنور

مقصد وغایه انسان ,انسانك عارضی ولا دامی طبایعواوصافی» فضائل
وخطایدر .رومانی» عاشای دیکر صنعتارك فوقته اصعادایدناسادن ۲
بریده ودر .

0

3

توهحانات ومحظوظات روحهیك اساسارننه خطو طت»اشکالك ۲

الواناكمتزاجاتی وضکاولکداراد مناسات مسوطه موعکوسهاری 

علاوهاملدر .آلت حظی کوز اولان بونوع حظوظات وبا
محری" غر ادرا کسی رسم >» هکلتراشی » معماری دشلن صنعتارك
۱۰
تولده باعث اولسور .

ا
اولد سم تفر وهی اکن
آهنکر تابع الفاظك > اصوانك» اوضاع وحرکانك تعاقی ویاشکا ِ
خطوطك » الوانك امتزاحی واسطهسسله خارجا اظهبار ایدیلن,ر
هحانك افادهسیدر دعك عکندر .
| کر و تعریف طوشری ایسته بر ار صنعتك قمتی »هی

اولورسه اولسرن

)٥ا غاسی اولان مالك لفاده ا ۱ 1

قوتله اولیله یلیر » وبواونك وحدتاساسه وعالهستی تشکیل ایدن
شجهسنی استخراج ايده ببلور  ۰شمديلك بوقدرله ک|تفا ایدهرك

۱

پا

اش
لنش

سروری > حظوطتی  6و و نلره متعلق

وون

تحساقی تولد ابر  .و عکی حلانده ايسه اضطراب ء یس »
ود
قورقو

ایلر چ

حالدهده با او ويا مسرور بهریحان

موجوددر ؛ ووهحانك اناده > برطام اوضاع واشارانله ارجا

|اظهار واراه اولعق خاصهسی واردر .

بوهبحان » حرکات واوضاع موزونه ابله اراه ایدلدیک تقدیرده

رقصء تغمات ابله افاده اولندینی قدیرده موستی » الفاظ اهنکدار
الله اطهار ایدلدیی تقدرده شعر وحوده کلبر .

و

دیکر طرفدن انسان تءقابل حتله یاشار مبخرلوقدر  .بر حوق

احوالده کندی مصائب وحظوظای عش کی دیکزارینكده

اودب حظرط ء اوده موس اولور .ودن
باشقه او حادنات خلهی اجاد قابلتنه مالك اولدینی کی دونلری
حادنات حشقمهدن دها  3شدید الوان ابله اظهاد دار  .بولك

 6باه مس اوك اوگناه احقدر  .زرا وسائط حبحاننه
پالکز اطرافنده یاشایان » واوکا از حوق صتی رابطهلرله » اشتراله

افکارومنفعتله»ء مشایهت موقع اجّاعیایلهمبوط بولنان محنسار ينك

زددی دک ۾ شاعرلرلد سنك اشجاد ابتدیک بسکلرجه احوال
"وموجودات ابلهده ابید وتضاعف اجشدر .

اسانك انشانهقارشو اولان بوحتی صنمت نقطهٌ نظرندنخایت
وار اهستدر ؛ ونك فعالتی ترقات وانکشافات انسانبه ستنده
آزاید ایدسور  .وحس »› قطه تعارفه واصل اولدینی زمان صنعت
ابتداعهنك عاسله اوصافی» ماهستی بدیل وتضسر اتدی؛ یعکا»مله
1وء

دها وكيك ردرجهده صنعت وحوده کلدی .

ِ معمول هکلاری وك

دللسدر »

بالکز ا

شو

فر

موجوددرءکه هبکلتراشی طعت طرفندن مودوع اشکالی تقلندایدو»
الو کهمعماریهتك خطوط واشکالی معمارك فکرندن ظهور اباز .

۲

صنعنك تعریف وموس  --.شوراهقدر کوستریانمملوماندن 
مستان اولدییی وحهله صنعت > مدسك زهیهسی دکل > ردش.می »>

ت یی دکل» جیب ادان کیب نظراری عطبابتد >
شخصی کے انار اطهاد اشدیی تین اعارا ار

تظاهیء پاشلابور .عل وظائفالاعضایه اد اساس اعتباريله اوانسانیتی
تصکل ادن عتاصره عانددر  .اناك وصف از و اساسسی ۳ ۰

مر نوع افعال وآناره تعلق ایدن انقطاع ناپذیر بر فعالیت دماغهدر ۰

بو فصاليتك غاهسی » ناظمی حری" حسن » نی احتساجات مادیه 

و منوهسنك تطمین و تسکیتی کفیتیدر .
بوتون حوانات امجون مشترل اولان بو خاضه انستانده فاه ابله

وسائطی بربرینه توفق آیدن فایت واسم پرملکندن عبارتدر . .
احتباجات جبانیهی تطمین ایدن حبوریت حبانی تامین و تسپیل 
ایدن صناعتی تولید ابندی» احتیاجات معنویه ودماغهسنه کانجه ونی

تطمین توأمین امجون اك اول » فكرلرك تولدندن اول بيله»صنایم

تفیسهیه شتاب ایندی  .حبات حسیه حبات فکربهیه عصرارجه تقدم

1
امشدر ..
بو احتیاجات حقبقیه و نك ؛ حالا" وبا انا تطمین و تأمنی .


۱

هِ

9

و
۱

فرط

| hc

1

SA

E

تامولعم هیدآ

رن ونون

ان شاه

Sa

:
rh

SL زیاده حققتله

 ۱اوغاشه له حك  ۳ماھىت و قالتدهدر .ذکای شردن پارحه بارحه

قوپان بوابداع » اشانك اك مکمل بر آینهسی » مناظر طیتهه قارشو
فارشویه کلن انسانك اخذ ایندیی محسسانك اك زیاده حار قابلت
بر مترجمدر .تارحنده ایی جریان موجود در  :بعضلری » اوندن

شاعری »> انسانی خذف ایدهرك » طوغربدن طوغریبه بر مقلدتام
اولهسنی طالب اتدیلر »پمضاریده افادهیه عاند تفوذ و قوته باقهرق
ولق ابلهدبار .اك بوبوله
و اونی لسان تکلم وحريرك بر معاونی عد ت

رشامار و ابی فکرهده مقاومت ایدتار» روسمك ایی خاصهستی
بر وحدت داخلنه ادخال ایلههبیاناردر .بوکون رس حری" حققتله
شیده
مشغولدر  .حال حاضر ده افکار مومه ه

» هی رده حققی,

حري ایدپیور .
مت احالنهکرمهدوه
صانخزاهر
تیار ی اتا سرلتا وکل ایک ول
ايلك وواستی » ايلك کلبهستی اعمال ایدن ابلك انسان بر ار صنعت
وجوده کترمهی دوشوعهدی > او يك دوشنو در

شاد الان لادی

ماطامک بکنید

حکنت بدایعاه

اطا تلو یدن ۶

اشکالدن عکدی » بوناره روشه ال زیادء موافق کلن:اکكوزل
طرزی انسانك حس فطری ضنعته تبعله ویزمهسی عدعالامکاندی.

الہاره حضر و تخصیص اولنان مبانیده طبیی اولهرق بو ترجیحار
ردی داطنین معبدان »اسب اواز سا :نارمطاف
سیاتری
کاوکند
اد
عظمت و افالی کوسترمك امجون اشخاص عادیهیه خصوص ننالردن
وسعت » علویت » طرز زین اعتارلله ارلق اقتضا ابدسوردی .
بو پررشم اولدی .ووندن حتاف طروز معماره طهور اسدی .

معلومات .ادن

ی

باصر دج خطلان ايبون صنایندن ارشدد الد اول

وة ۱۳۱

ايعاد ثلثهسله کوستزه سلن > هکلتر اشدر  .الات تدافعه اتدامه ۱ 2

مواد تزینه هپ اشکالی کوسترماك اعتباریله هیکلتراشناك رشماریدر. .

مغاوهلادز بایان ۰ادلی انسانار اکلہ طراقت :آوانورار > و ون
وهی بر صورنده قوهدن فعله حقارییورار قلبدك مداخلسی 
بالا خزهدر  .وتقلدله تأثریله ناتانك » حموانانك » انسانارك اشکالی 
استحصال ایدلدی  .ابتدا بك شل اولان و استحصالات اعتاد .

کته
دال ای

االات یکل :اکتدچد واش باداش اتکمل اند(

إعض رار

حققتی امه اطهار ابتدیلر » بعضاری اساطیره

داشت کل » حسن ی

دوشوهرك دور قدعده هکلار وحجوده 

کتبردیار  .فیالقیقه تقلیدك طوغریانی اعتباریله بوکونک هیکلترائی
اراک وتان هکلار نه معسادل دکلدر » فقط افاده طبایع  6وسعت

9

معنویات اعتارله اونلره صجحدر .

بفیتدو.
رسمه کلنجه  ..:بولك مدا ومنشتۍ بولقخیل کوج رک
الکز قبلالتار مخبعض موادك طرز اعمال دها او زماناوده بشر ك
تنوع الوانه » فسون ضنابه مفتوابتنی البات اعکدهدر  .بمض وحثی .
اقوامك بوزاربی حبزماری » ویامق » دیشاری » صاحاری »

دریلریی تلوین اتاری بوذوقك سوق طسیبه عادیتی اثباتایدییود» 
حتی رسمده هکلتراثی قدر اسکندر دنله سلیر؟ فقط رسمكهن بوط
اولدینی قواعد او قدر مشوش » اصوللری او قدر وقوف و معلوماه3

محتاجدر کهبرتکامل ندیه مظهریی امجون پك جوق سنهلر
.والستانك ال مترق ء اك
ضروریدر .تحکلتراشدن باشقه بر شی دکلدی .

کس

کر ر دورنده رسم ملون
9

۳ ۵

حى بر حط داخلنده باشامهیه الشمش ٠ اصالتك رقت ونزاهته.
مشتاق بر جسته کفایت ایدهیلیردی  .وشا که ادسات بو صنف:
خصوصه خطاب اغکدن اوزاقلاشدی» عموءه خطاب امك ایستهدی

بو یی فارئلرمنك ذوقله حساننه توفیق حرکته جور اولدی »:
واره لازم صمت
ت

» حبات » صاعتده حبات حققه ایدی  .ايشته

بو احتناجك انر حات ماعا نمدن علکنارده ماسله دکشدی ۰.
رومانده عنی جریانی تعقیب ایتدی  .بو کون عامبله بشری » بوتون.

جعته شامل آناره مالك ولو سورز .اشیخاصك ساسله" افعالله حانده

اوادینی کی اوصاف وطبایی کوستریلسور .
بر  ٤روحك

عض

هبحانانندن

متو لد بش کم و حودبه.

احتباجنك تأثبر غبر وجدالیسله باشلادی .سریع یاخود بطیحرکاتی.
تنظم ایدن اهنك وقافه طولایسله بر صنعت حالنه کردی .مشاغل.
حبانهی افادهه مقتدر اولدی . .حربه » دنه » حصاده حتی حات.

جوبانی» حرکات کوا کی کوسترن:حرکانه عاد رقصار امحادایدلدی.

نپایت بو اوبرالرده اوی کی بر عاشا حالتی آلدی .
مونسقده رقص.لی بر تاو چسمای داخلنده حصوله کلشدر:
اوك ابلك رشمی اضر ایدن ؛ سعادندن » عشقدن » حدیدن متولد

صدادر .بو قافه آوهنك ايله مرهدار اولدی » تنوع ایتدی .قولاق
واسطهسبله_افوردارك امتزاحای قواشه عت الهدی  .هبحانات

روحبه ابله اصوات ارهسندهی مناسات مشاهده ایدلدیی نقدیرده
 1موسقننك حدودی توسع ای
یدس
کوران
.ه

م»عان بر حسك افادهسی

اولان » یکسق » حدود ابلك شرفسنك رنه کون روجی محتلف

صفیحاندن

ره لن متنوع  6هس مهلودیلر قم اولدی .

۳

۳

حامل ونور » تمومك

ازات او
خی

e

اقاده اندسوردی  .و هی 2

شاه عاند اولامق اعتساریله غشریخصیی » نى مل ضرنصت
یدکدی .
بونلردن صبوکرراصیکنیعت یاخود معنایه وضوح ویرمكامجون .
صنعتك یی بشرکلی تولد اسدی  ..صنعت کنديسنكت اهولدینی

سوور
کآلادی  .وا

صنعتمتقدمهدن غر ادى  ۰صوله زمانارژه

صنعنی دعك اولان و صنعتده دیضت :مسر اهکی راید
راهتده ولشور  .و
ایدیور » حتی صنعتی ناه انکار ابدهجك م
صو ر له ادان رمانلر ضاف> وهی صنعتی رنه متشکرء کد

خبردار ر صنعت قاعم اولسور » هبحاننك

صنعتنه تاد تسلم

موجودیتو نفس ایدرکی کوروعکدن اجتناب ایدسور» اضمیحلالدن
اضمحلاله قوشارق عنعنوی ,رشکل للود

فقط شعر اولك استهمهدی » تكرار درلمك اجون حشقتله .

ماس امك اوکاءکفایت انتدای  .اضمحلال دوداررتی متماقب ارلای

شارء مالك اولدی  .شخصی اشعار نقسه فکر حلاك انکشاف
طوعبی > قط سابع اوی دی مر اسان

وی

ا

اشلادیتی زمان لابنقطم روحندء تحریاه باشلادی منفمت ج

منفمت صنعتکاراهنك فوقنه جقدی کویا فل نی تلقی ایدیان >
حادنات روحبه واخلافهی حادنات حسانبهدن تفریق ایدن» اوتلر ی

رعام یله عکانوکریهن روحیونك نظریانی ساحهٌ شعرهده داخل 
اولدی ؛ باواش باواش اونك ابداعاتی حانسز» جرد برر شکله و
ایاهدی .

بومسالغه روحه حوق

زمان دوام ايدەمەدى ؟ وا هلمش 6

4

ا

۳۳

اديه

کنارنده قویوناری اوتلاتیرکن سا سا کن الہلرك شیاین لالقادشو
معاونتاری طلب ایتدکلری ادعب مذهبیه شسردن باشقه برشی
مند
حس
دکلدی  .ونان ا

ابله حس خوف اوقدر شود و فونله افاده

»لفتله حاط اولامسی نسننده نومشترك »
ایدسوراردی» که اختناری ک

قومه مایت شمرارده تا فودیه آرنوزدی  ۰ونارده ق4لق >
ده سعی وغیرت واردی  .وتلرك قونی شعری الهام ادن هصحانك

صمیستندن تولد اعهلرنده ایدی  .بواشمار حسانك اوصای وطبایی

اعتاریاه صورت مطلقهده معنوی اولدقاری حالده افاده اوئدقاری

اشکال اعتاریله کیا مادی ایدیلر  .بواشکال » بونوع شعراره

عامیله توافق ایدن حادئات جویهیه تعلق ایدن » تعریف وتوصیفدن
تشکل ایدسوردی  .فقط ونلر بر طامْ ارادت خير خواهانه وبا
بدخواهاننك تظاهرایی تلق ادلك اعتاریه تعریف

ووصف رر

فاجعهٌ زنده وزبروحه منقلب اولسوردی  ۰آریاار امجون رر » کول >
قفا کونر روز کار» شفق» ج > ولوط »> 1

حتیفدا کارلق

دعا رر معود » عى ارادهه مالك » فعال » ھی درلو قد قانو ردن

آزاده» انسانه نسبتله حوق بوکسك » حدتلندیرمك» حدتلندیرمهمك

صورتیله اوی بوتون فالقارله هدید ایدر » اوک بوتون اییلکلری
تمان ایلر برر محلوق تاقی اولشوردی .
تومصور بشر دنلردن رطام اساطبر وخرافات ولد اتدی »که

بونارك معنالری ور زمانله ظلمت کسب ابتدی  .وفاجعاتساوه
باواشپاواش حکایات قهرمانانهه تندل اله نسلدن نسله وصف اساستی
تضبر» ازمنه قدعهنك الك بوبوك زمانار ی "ولىد ایلهدی .

بواستحصالات مشترکه" قومه طسعی قومك طایم واوصافتی
۳

۷

نه در ؟

ضعت

صناوع نقیسهدن ص رتك انکعافات ارصیهسی  -- ۰صنعتك
مو مدسی

صنام

وج

اشوس

عتافه ار

صنایع مقس د ذم كر رك

وحهله

N

SO

مشامتلز

هی

تعریف

۰

E
ا گعافات ی 4

e

زار دساه کلسور ٤ 1

وک

اععال واوکاری

دروننده ولوسور .او انسان اون اوقدر ضرودی اوقدر طب که
افکار نك اتظامی اھان اید ور
تالا

N
E

ی حامق طاشنندن

اسان ورور

معمول

اقفلر  6کر

.
اولدی

بر زمانده له انسان بوناری طرز اعمال » وبونلره تودیع اشکال
شطه نظرندن رصنعته مالاك ولوسوردی.

طه
ساه
اب
و

تظاهی اتدبی.

حالده بولااسطه اولهرق سوسار وزیتلرء اقارك وظفه تدافمهارنته 
3

برشار علاوه امەن دار  1تظاعی ایدموردی .

بشرك موسبتیده دسم قدر آشناسیدی  .نوک فان ولان آلات
و"ادوات نونك دللید ..رقص اله شعره کلنحه ونار حفنده رطام

فرضات مومینانده ولهیلیرز » معمافه بوکون وحشی اتوامده بو
ایک شکل

صنعت

تلف

درحهده

ولو سور

حالبو  4رسم ك

اتدای محدود ر حالده کورلکدهدر .
رستعداد
ا

فطری

وطسعنت حصولی ولان

شعره E

داو
ت
لقنا
خنو
اد

تار ەك

مبادبسنده

تصادف

ایدسورز  .اریال حوبا نلر حابلرك

۱

aو

ا
۳

۵

ی

ان

هھ کارت الوسون» قهولر » ا حفنده حس اتدیعمز
عدم مر در .
» بر کلهده حط ندلیی زاب عالیدر  .وذوق ۽ مطالعه وعاشا
اتير

ار اة

اشا

تا

عکن اولان کاملانك خابه

حدودی اولق او زره تلق ایدیلن شصه سه

و ارات اهنکدار ه ویمت

وننوعندن

اصال

ادن هحانای

متحصل فعءالت دماغعهنك

فعالیت عصهنك اضاظندن متولددر  » .حس تقدیر ونه کلنحه
زم اجون اي خبال اولان بر مکملتك خسنندن» ارده شخصبتی
انمکای ایدن صنعتکاراء انك کش طولا,بسبله حصل ایدن
ریدق تولد ایلر .به قدر و الزات واسع» متنوع » آهنکدار ایسه

او قدرده حصوله کتبردکلری -ظ پدیی ام ومکملدر  .شمدیلك
حظ بدییی حفنده وقدر معلومات کفایت ایدر » ذوق اله دهاشثلری

اون خاقصی ۱ول ان رتم ایدهجکیر :

خارجنده و ار ی

حون ا

۰

ا

ما که در

ِ

ومطالعه اسابی رأقَطة نظردن فابت مهمدر .حادثات حققهنك
 9ایدنحسسات اله وناركآ ار ما

مواد حشقه نك و

داخلنده ولدیی اننادهی فسا باه مقایسه امك و اهمتی .

ابضاح اجون کافمدر  .اك زیاده نفرت انکیز » الك زیاده ا|آور بر ۲
و
بای وه داجلا وی زد ر یوق وی
ف
صنعتك قارشوسنده حصوله کن حبرت ودر اشانك حصوله

کتیرهجک حسی ازاله ايله برینه قم اولور .
حققنده بزم نظر دقتمزی حلب ایدن » طنادلديی کی شید

صار
دکل ار صنمته ک

فا

اناي

مقلدله درو ضنعت ۲

کارز هدر

شخصتك

ا

او ودر le حتی دیکر اياك

ره 3

بعضاً قشم بایوللیر .بعضاً تقصانلراه > خعالرله مالی ابثرر سروس

رابت خصوسه ای کار کے نیا وراه ۱-۳
اجون جحته » رسه
ص

مالك اولان بر اره شوق ایدر .ر ار خد

ار بنك دشو

حالندهدر  .صنعتده

ا

> دهاب

زاف زده رN

حوبت عدم اقدار دعکدر » حققة ماو وا

صنعتکار هبحاتی خاهسنده حصوله کتبردیی الوان اله افاده ایدر ۰

خباوتم شیخصیت لقهدر غریب اولورسه اولسون واقفین نزدنده
شایان توصه بر بمتندر  ۰.بونك دیکر بر میالی » اساسندهي کوزالك .

ول ایدر  .ولوا

۱

لا درار یدیان شرائط

داخلنده حصوله کامر ..دولر ذوق شامه ء ذوق لا«سبه ذوق ذا هه
۱

 Eفر ده آ ای ضر ور در .

و فرقاردن باشدحهمی ذا شهنك › لامسهنك » شامهيك ذوقك
کندیارینه صر نوله سی در .ا دولر ساب وافکاره  وبل
بوره

باشقه

ر ماهنده وان

تارات سامهك محطری

صرنومله در .

بالمکس ساهعه ايله باصره طوضیدن طوغریبه  .وهی بر
هر
خصااص

لایر
ات واف اد

هیا کر غ وطدر.

هدر 3

اله پاصر و

خصو صه

طو لا

سامعه

و
:

 ۰انکشافاننك » ازى و لسان" واسطهسله  ۰معاوی » مکتباننك
هرمی
خ

اولشدر .هه قدر و ایی عضو و خصائصی انسانك

فعالیت دماغ یك وون انیکشافاننه حصر اغشارسهده اوناره

اس فض فک وال بور دید غ ایل انکاردر .ااا
تاس > نوع  1وحدت » حات فکراری سامعه اله پاصر ده 6
ان

:ى رصورنده ولد ار

غبر ادرا ی » غبر وجدای بر طرزده تولد ادن ونلر بالاخره
فکر اله انتقال وی

ا

استصصیالایت: .ضتعتکار ا

قواعدی

بررلرورسه وی  ۷3و سس ادا سك لشو ادن دص

ادن خاصه للك فعالته مدواز  .و عولرك ولندیی هی الر»

0

یی ور هدند زازم رل ر

ارون هن

بری » داخل ارده » تصور ایدهملدیکمز الك مکمل بر درجه نستده

ال اهنکداز بر افراجده ورس ارده او قدر مکمل اولوز

و

و

کشرمهن بخرطت):

تیه اوژریدهi

ار

۲
کار

به ودر منطقیاوآورسه اولسون ۰

تولید اعتقاد ايدەم .

ها

ایت
کف ء د کف وام >

ادن صذایم آفیسهده اھان ادهش

7

0

معمافه بوملاحظات شیحهسده صنمتی » اخلاقك ر قسمی ده
قرول اسب

آصو رده

و لماسین

E

ایی saE

اساس وقانه احاذ اعشدر > زم سو یلهمك ره بر
 ۱سون جر وحسن علاو ه اید پر س ےه و حه مو یی

و

ذھها

۰
و درا

ود e

E

فون

:

خاب اعمنك 

ر 3 20

ود سنه رعا شع ر هده ق او له سلیر ٤ 1حساسات عصده اوزري

€

و خالا کدی

اور ابلك e

تردن زیا

بر ایر ابله نظ له اکونده بر اا تصاو ز وا

۸
رمز صر .سب اجه » بونون حظوظات کی <  +سمع >
اصرالباف عصبه بل اهتزاز ی ال آ ی و صو رده فعالست د ماغبه:

1

۱

e

a

۱

نف بل اتصانی ادن راي حتاف سط دل ه
حط دهیده علاوه اعهسی و حظ ذھیی تمان" آیدهمهن اا

دها زیاده تود حظوطىت اعهسی افر

والعای بوروهسلرز .بهرکل
رقص » هىکلتراشی حقندهده مط

تن ا ا|عات ا تام حقمز اوناسنه تاد اکل
ام فمل سور بده کوست رسمه وطفهستی اطا ادر رقصده طف
رصاقب حرکانی اها اندر انمز حظ رؤی .تامین امش
طریف » ت
اولور .

فقط اشكالك مکملتنه » حرکانك لطافتنه افاده ایدلك ایستهیان
شك طبتیده علاوه ایدرسەك یی بر محظوظیت دها طوعش
اولورز .

دك که تخاب موضوع » بهضباربنك ادعالری هرنه اولورسه
اولسون» حط دلیده فایت استلدر .

درر
موضوعك اخلاقتنه کلنحه بونكده اهست خصوصهسی وا
حسبات و افکارك عادیی زده طسعی اولهرق ر هرت اویادرر »
حاللو کهبالتکس علووټ روح »> صفوت قان رده رحظط تولید ايار

بولك تطقانته اك زیاده عاشاده تصادف ابدیلیر  .اسانك عبت
متقابلهسی کفتی ث|ار تماشاده بك ووك ر رول اوینار  .ههنسده
هیچ اولازسه مومك وجهی » دفتتی جلب ایدهسلجك بر شحصه

احتاج واردر  .و ار عاشانك قمت صنعتکاراهسی هرئه اولور
انسه الوسون»

و یکاه شرطدن حروم اولدیی هدرده مووقتی »

عدم امکان داخلنه وضع امەمك اجون  -صعوبت بیدا ایدر  .بو
محست منقابلهك ر طسام الات

معندهسی واردر »که فود مامت به

او

وا

منطیی ی زده ژهمکله

ا صنعت

ی

دهده

7

قول و

برستون منفرد » برطاق ظفر برهینت هك ررق می اولقصورعله
قابلات متحمله ی ار

 8ونر بهدابلرله اورولو ر ارلا

یه کولوج بر موقعده 
داخلنده » پاخود وش ر ول اوزریده ولاسه بو
قالبرلردی  1الو کهرسمده > موسبیده موضووع بروسله (۹

SE

ر رسام » بر منظرهنك قارشوسنده الوان» خطوطك اهنکنله اشتفال

EGE

»ادحی » ومنوی من ای یالکز شایان
ابدر  ۰حادلهنك اخلاق ت
ترسم E

اجنوا امك صورتنله اوك بطر دکت

ات

?OTT
ّ

ایلر .مختلف .توطلرك ,ررینه ضم وعلاوهسندن عارت اولان بارهنك

لا باکر ای موسقلی ار ا ا هبدن :
قاطقبقه رسمله » موسیتی دماغ بشردن کن وتون افکاری
افاده ايده له جك بر قابلته مالك دکلدر  .صنعتده بر لسان اولق
اوزره فرض وتلقاید یل ؛ زرا حسات وافکرل ار ان
و افادهس.ه مأموردر  .معمافیه هاسنك ره

وقواعدی » اء عله حدودی

محصوص

اصول

وار دععدر  .و حدوددن وصف

اساساری عب امک ی حتقامازار .
رسم > .اساس_ اعتباریله »خطوطی » الوانی استعمال ایدر ؟

بناءعله رسام اشبانی بونلرك معاوتله مخرلهسنده یاشاه لیر  ۰زرا
دماغ بر صودئله تشکل اشدر» معمافه بو خصوصدهده مسبالنه
امُهملدر  .و خطوط » و الوان ده افکاردن ماله محروم
اك

تزایدی و وحدلی تشکیل یدن  7آمنك داخلنده و تراك

اتی
وسOeایTrیز
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۵
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نا یشوق
و
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1

۰۲

معلومات اده 0

مکمل افادسی اولان » فعالتی  ۰انکشافات متوالهی علاوه ابمین»
زی بر حت متقاله اه پرلشدرن حات در ..

اس ابار هعلتراشیده اولدیغی کی حات ستا کنهده ری
سیخ ایدر » زی جدن اندر > ات

تیا وک

قءاله ده  .حی الک 2

مزر حون اشامت اجاعله ده رهه عی نري

حصوله کتبرنر .صنمت » را حبات عنقهده »كرك حبات جدیدهده

تا تاه بات ل دود بر مساده ایال

وه امین

اتدبی و کلهنت ماق |عامایله و سم

اوله ماز .

امك ی معا رر شی

|

بوراده ااب موضوع مسئلهسیده کیرهیلیر ؟بوک بر چوق
کسهار عطف امت اعهمکدهدرار  .حاللوکه ااب موضوع »
ون افو دماعهستی داه «ضوصلناده خدمت ادرا کر
ارصنعتك قمتی محرربنك شخصتی حاار وحامل اول-لهاو دور
وو ر حشقت

حال ده ولو وره

موضوءك

اجتای

بر امت

عظیههی احتوا ایدمور دعکدر ۱

مدا شخهی دکل» اری ندقق استدکاری حقنده یمطالعهاری

طوعری دکلدر » ار وحررلا شسخصی ر رندن آیرلهماژ | .کر اثر
و اسه حرری فا  .باخود اری بازدلغی زمانده قمت صنعتکار انهسنی
غب اش

دعکدر.

شو صو ر لهده او رهام

حبات واردر .

معمافبه موضوعك اهمیتی تلف صنعتلره کوره تخااف ایدر .
افکارك مقامی اشفال ادن طنت و اهنك اشعار ابله مالی » ذ کا

خطاب امین ر اثر ادقدن هسچ رکیمسه رشی | کلابهماز .صرف
زیدن عبارت » ی هچ ر فاندهی حاز اولایان بر بنا» ,حس

اک i

 ۱و قادعك رقي منطقسته ابعا
منتظم »e

ر

خر

نك

تأمان

ابددمه دیک

تابر

طلمت وضاك ضا دلری رسمده ده ع

اکدهدر

ارك
وجوده 

تفر اخزا .

.

ا

 ۰ج ,لاغتك الأ فوی عاملار دن ری اولان ب دوه باشقه
عداطق حامداء مقردهی ۱

 7حهندنده اك مور  2واعطه مسحهدر.

ا

وی اا

دارلرك امتزاجندن
معماریده » وشاقلرله طولولقلرل » ستونلرله و
متولد تصادله رار اکال متشا مه ف تکرری اىك وصفت اساسیتی

مداه حقاریر .عموعی شقارارو نقرانك تأثری غر قابل انکاردر.
الك
هی ملتك  ۰هی اد

> هس زاف ار

نکر ارم عاد بر حوق

تشاد ای از
ر مالن اختاره ويا طسصه الله بوتارك هن0
۹

حصو و

یف

شد باه A 9 ایدر

ره تیردیک1

۰

دعك که صنعتك شرائط روحهسی وحدت مطفه .u
وتکراردن رده وحدت داخلده اقسامك ننوعندن عارندر .

۷
صر

میات راممروم .س

<طو طك  .اسکالات > اصواك ¢7

کرامت  .اوانك امزاحنسدن زیاده ذاکای شری وون ا
ج

یاعرسه
ابدیوساتاقمیسانبIوهدزاانسس

۳

:وده هر شتی احاطه ادن » هر سك
ایدن فیک زر می وار در ا

3

فو فنده ونان

 6وع

ا

E
کو:

وحدك

اك

صو

E pe TORT

فراز

شا

۲۳

افکاری  6ای 2ا

اما

ایدهببان الساف عصده

ورعاسله
و لهمامشدر .تویدن باشقه هی هته ا اعضانك فاصل ف

اشتغال اغكده وطفهعن دقدر  .زه اونارك فساللشتك ر سابل"
اهبزازات عصده ايله وقوعه a

سلمك ؟مایت ادر

E

امجون ابره بر تریب ده بولمق منتج فانده دکلدر .

حظوظت بدیسهنك شراط اساسهسندن ولنان اهتزازانك
توافق هکنداری اثرمنمتك موادیولنان فکرك وحدت انهامهسنده
کندینه بر معاون ولور  .اوساس اوزرینه اصول حربردهی رست
وسظم قواعدی استاد اعکدهدر  .لال > برهکلك »> تبارأبلو نك

خطوطی » اشکالی بارهنك عموعی داخلنه ادخال ایدهساه حك عموعی
بر طر فه احتباجی واردر > عله منطق رو یی تمان احونده ر

ارك حتاف اقسامنده افاده ایدیلن تلف افکاری هت واحده
داخله

صو هه احتساج کورولکدهدر  .بر منظومه » ر ابلوده

وحدت بولمادیفی زمان دماغ فا بر نوط ایشتمش بر قولاقکی »

شار اواور .اقسامك مینی هرنه اولورسه اولسون » نحسبی منع
امحون » اونی ۱شطاعه

اوعےاعق اجون » حط

دی امن ابدن

وسعتك زايد وترقسنه مانع اولق اجون وکافدر .
تضاد وک ارد وجدن قدر مهدو  ۰تعض داکی ا

حشمت وعظمی افاده ابدن حساك بلىغنه مساعد

وی

E ارا

دیکر بر حوق احوالده حساسیتی ریش وتنوم امکدن باشقه

شبیرثه پاراماژ .تضادار ایسه پالعکس ردنبره نظر دقتیجلب ایدر »
اراتك تکماسله دماعی حال فصالعبنده بولوندیرر م.ثللا شکسببر
انام
نندکهک
لیین ماشانويسنىك فاجعهاری حسبات وطبارەك ا

و

۱

ی

حال سرک وضم ااE

وسعته ایح اولور 1
مقدار يلهزايد ایلر وونلرك سرعت و

1

الکز دقت الى »کهوتون اهتزازاك بررینه مشاه اولهبی 
مقتضی دکلدر .وسعت حسای ولد اجون رطام هار تشکل

ادن اهتزازات ارهسنده احادك موجودی کافدر  .اکر و هلتار
پربرلریی افنا اعزار » ررلرینك اوژرینه موضوع اولورارسه وسعت
اهرازه نوع هبأق ده ضم و علاوه اعث

صورتله ڈو وعالتنی

ضعبف اتدررار .
دعك که حظوظت امحون رم اوچ شرط اساسمز و ار در

).س
۳

وسعت .
بحیم

۳

موع

۰

اهبزازايك اهنی ۰

دو ملاحظات مویق به »>رقصه تطسق ابدلدیی کی باصر هه
ر
لله
<طاب ادن صنعتارهده تطسق اید
8:

رل

رز

 :زمرت

اطق > وع > زمار > رار ی

و سرد اندیلان مطاله اند ار دن فا فوژتلان مر سم ۰
وارسه اوده شعردر  .وک ق

طوض بدن طو

وحسای افاده امك صور له موفق او لقدهدر.

ی ه افکار

فی| طققه اصوات >

»اءشه اعتمسار باه هت و مه به داخل اوله ابور .دیکراری ۱
اهزك ف
کی اهر ازات

ابله دوف امان اید مور »

و

شمږدی له ودر 1 ۳

۱

۳۱

۳بر جزء فرد

مشوش اولیبور .دعك که جس الك عي

داك ویاخود صوئينك ردن عبارندر .
و حادثه قنه زه بك حوق شباری اثات ایدر .ملا تحسائنك 
و که | کلاهنلیرز .

ی

منبع حظوظتك » وهحیانیه دنیلنشیئی سر تعکنل
ایدن عضو ينك A - حصوصسی

اولدیغی فول ابدلش رر کفتدن

وو دوق » حبايك تن فءالشدن عباز بدر دعکدن باشقه رئیدکلدر.

ونك امحون عنی زمانده حال اهتزاز وحرکته کرن اعصاب ه قدر
جوق اولورسه اولك انتااجیتدیی کسان ده اوقدر حوق اولور»
يالکز ولرل ر ری افاااعهمسیاحون 1

اولهسی «شر وطدر.

بض شراط داخننده موحات ضامه وبا صونه ررارینه تصادف

ار ره توت تیا ا یل ار قرات صوتهرف
برراریاه اشاق ایددمسی قولاقلری خریش اتدیی کی موحات
ضابهتك ده عبی الد ولعسی » اقطاعه "وغرامسی کوزاری
ورار .
دیک جهندن | 5ور

کی

قار مشق  .کر امتداد

آق ورور
وله منت میاه نظرندن غر اوی ایهلر اونلز ح

ل

مکدن ادق رک

رامازان .حو اکبلااشله ی عضو له

دار تکسات یداو اولبنه » ۰ر هدت اون وراه
مشاه اولسنه متوقفدر  .بالحه اصوات » الوان » حرکات »

اشکال » خطوط .اعصتاب .بصره وسمسهدن بمضاربی اهنکدار بر
صو زرده حال اهتزازه کت برسه دوقی توارد اعدش

اولور » و وحس

ایدهمهمشدر  .فقط وکون الده ایدیلن تاع رى آلدانهسه-
قالتده 3
مان

ماهتدهدر

حاضر ده

اک ۲رزوای

دی
مو

امکان ا ر حصدددر ا

بر حالهوضع

 3شود

ارق

آمك

بوک مان

1

اوددر

فصو سوم ی م ااه دنله له جك قدر عص ی احنالردن کد رکه ك
نور لابرنتك عظ ای دا لر کل SN

نه

خصوص بر صوبه باتارار .
و الباف عصده نك مقّدار ی

ن
ل له
مقر وسةوب و اسطهسباه صا

اوچ سکه ابلاغ اتمشاردر .دعك قولاق سانوسنك طاشاری اوج

نخکقدیی حالده انالك اعا اعاولدفلری اع سکستان
درت داهدر .وله رعضوك مود وروت محللنك نه اخولفهیء

لوحك

ابعرتادله بالکز نوطاری دکل » برددلرلد حواندن » مختاف اصوانك
ن عارضی وطلردن متولد ساسا"
کواله
بربریته وضعملاوهسندن حص

کو
هی ولاق فرش ایی ا
ورال
وون او
هن

عن زمانده

:

ارت وا
 0تمرهماه جك هچ

رغ اوچ بسك
موحود : ۱

رداسی

کلدر .بامامکد نو عضو او بك اعضاب ا

بونارك هبسته عنی زمانده تلف » خصوصی اعتزازات ویرمسی  .
و نوصورله شدت سمعهسنه معادل ر وسعت مهه مالك اولهسی ٠
عدمالامکان دکلدر» ونکه موسق ه رك اولان ساحهنك هه در
ناگی او لدلغی اصاحدن مستعسد ر
۳

حس

رونت دد

زمه سند

ل

۳۹

مو حه

1

۱
E

ّ

ضبا مهنگ اساف

تولد ایدسور  .بالشسجه جات

۱
TPA

لهمر بای اهرازه

9

ر ویا مر حوق .

E

5

سا ما شهار وافادسستی؛
ااا می رشکل آلس ۰ -
لاارف رادي آسویانو انه ان اولان بوق لك
تظاه ادر .
۵

صنءتلك عل وفائفابرعضاء عام رای  -۰نقدهر تمادرن
اوزاقلاشرسهق اوزاقلاشەم » ال جسارتسزارينك سله قرق ويا اللى

مك سننه ده ین ابتدیی مدا خلفته باقلاشرسهق بافلاشه ٤
انسانك يعض خطوطك» يعض اشكلك » بمض اصوانك » بعض
الوایك امتراحنی دیگر رنه رجح ابتدیکنی کوریرز  ..ورجبحك

علت غامهسی جا ندر ؟ کمفااتقق بر سرخوشه  .ون بر قدح
شرانی دکلدہ ایک قدح شرای  ۰یاخود چون ای شرای فنا شرابه
تجرح اتکی صوریکز » سزه بلا تردد اذیکوق بر ذوقه رج
او ور ده و

ورر.

وق له در ؟ و اعصاب حساسیتك نوی tl
ا"وحالده ذحس
خاص اولان فسالنك

ی وضی » حانك  3حوق موضیی ر

وقاظضدر  .و اهاط حبات جسانبه اوزرنده اولدبی
صورنده شه ا

کی حببات روحه و دماغعه اوزرندهده وقوع تولهیلی .حبات

دماغهنك ذوقی تأمین ایدن اعضای دماغیهی تهسج

الله

فکراربنك»

معلوماننك توستعنی  ۰حسنات دبعهسك نک وزادی ارزو ایدن
انسان و مد

ر سر خوش

نظربدن فرق وقدر .

فا ءا و طائف الاعضا ۳

1
۱

بو ما کز عة » و اعضا ارهسندهی فرتار عسامناه تفن

E

E
3

نو ایی صك مرو فرفی را کترن از ن۱ا۰
او صاقفدن

برجارك  6سجاه کش عضو زك  6هس

a

ان معاونت 7

خارجهه حتاج اولقسزین » شحهسی اولهسی > دنگ تلم ایسه

محقق بر واسطهبه محتاجاولهسیدر .و وصف اساسی برنحی ساسلهنك
بارخ ولد اعتبار له دیکر ته دم ایک

واا کوسارمنود

و تصنیفات اوقدر حا ز امت دکاسهده فاندهدنده خالیدکلدر,
ابدلديي هدیرده محدوری داعی اولهملمحك عض خصوصی

ج

1

18
2
3

. 4

خطوطی سار تصنفات کی توضحه حور اعکدهدر .

هو نات ینم تا  ۶الال ماوت ات هی
احوال و حادئانك امتزاج غبرندن متولد تصادفك محصولی دکل » ..
فعالیت دماغهك » فعالت شرهنك

طوغ بدن طوغریه » غر

اختاری » ضروری انکشافانندن اوادینی نظام ابدر  .حققنده .
اسه صنعت طسعت بش بهنك » ال ابتدانی » اك شبری اجساساننك
ویو
م

افادهُ تامندن عبارندر » اوی خصوصی ر مكلك تظاهیانندن تلقی
المك اهستی تتقیص اعکدر  .انسان کندیسیاحاطه ادن ای »

حیاتی » تدقیق انمهدن اول ساممهسنی » باصرهستی تلذیذ آیدهلهجك

لو صو

ره

ی

فک

ودم

امین

و قطهده دقته شایان اولان شى ابلك زمانده شلد بشره 

یسد ۱ ۰
رو
جاد
کفابت ايده مهش » خسال » اختاری اع امج
فلالتار مخهغار هلرده وحود ولان صنعت له شخصدر.
و لنان ا

ويك رولیل واضحدر

و کون اه

یو

آصشف

اماز  3رفص  3ارات > حر

ردده عل

فد

>

لت

تماقب فکرنی » معماری انتظام .تناس » مواقعه فکرری اوباندر
سور  .وندن باشقه آهنك سامعهبه خطاب ایدن صنعتارده نظر
فرب برشکلده بو لعقله برار ویالکز اوتلره خاص ر ىقەت دکادر >

سامعهبه عاد صنایع سیم اند یال اولو وی

کی
بوتعیر |

و اوضاع کی کندینه صوص آهنی واردر .

ات
کر
خطو طكده ح

وکریونن حرکت » دعك
کند
ابا نظرده موسیق ابه رقصه عا
رسمك » هکلتراششك حرکتمزلکله غر قابل تالف دکلدر .دیکر
طفردن هه قدو معماری اساس و اصل اعتبارباه لبان حر

سه تعلق آیده سیر

دکاسهده رس مکیخطار طی؛ اکالی کوا

بالذیحه  ۳ 6حوق

عاند

ز ردهی و حهله

 2۳احت.اطله  3ینم هسهی

 aاتك کن اوا
سا وه به حطاب

ایدلر

/

ا وا اثاده

اسان تکام

ْ

ی

:

٤

دامن

اهنك
۳

و

باصر ەه

خطات

ادنلر

امطدءم اثادم
رالو

لسان محربر
انتظام

 ۱هکاتر |

 6رسم س

معماری

ات
مو اقعه

۲

I

a

تامولعم هسدا ۱

اولان حرکات دماغبه » كرك یازیده  ۰كرك تکلمده الفبا ابله نژی
تشکل ایدن اعتادی » استمراری بر طاقم اشارتار ادا ایدسور۲ 
جات حساسهبه عاد تارات اسه اعتاد واستمرارده بك از موقی| 

اولان حوسات اوزرشه طوغریدن طوغری  4خالا ام
واسطهسله اجرای تافر اك اوزده تحسسات و احتساساتی اقاظ. 

عاصه اااي وان اة اعرا اا ا
یه متا ا ین اي رش ون
محلل اوك راه رق > غر اشیاری ارارق

۱

۱۳

حریردن » لسان تکلمدن ابربلان صنایع تفبسه برطرفدن موسق
انله شعر » دیکر طرفدن رسمله هکلتراشدر .ونر اولا افادهلرينك. 
طسعت اساسهسی > لعیی باصرهبه » سامعه به عاید اوللری اعتنار یله»

تشکل انداماری » یی لسان محررردن » لسان تکلمدن اسعات
ساله » تطمین وتأمین ایتدعلری  -حر کت  ۰انتظام٤ 
اعلری طمول
عى لعر بدلعدار بلهاهنث» ا

تتوعبله ء خلاصه

رن

فکر زمان و

احتاحات دماغەىك2 

و > مواقعه

هلیراتبسانم و یکیا یمسق لیکشت راروییدیا .
معماری

الله رقصه کلنحه ونار اساساری

<S

9
اعتباریاه ه اسان

رزه »ده لسان تکلمه عاند ولوسورار .وناری ایلك نظرده

الادهک تمنف داخلنه ادخال امك يك کوج کی کورونسود .هلا| 
صقر عاضوا و تاکرح هلراستعا هبهرصاب  7و یرلتو هراذا » ۱

مبظنت ندیا كنهآ هلیرابتعا هیهعماس باطخ ردیا یک دوینوروک . ۰

هدندیرامعم رب نال لیکشت كاما ناکمالامدع ردیک  .هفامعم |
و هلتمنص کی را تورا رد هابوا ر تماشم ردراو هک یرانو .

ف 9ص

رن کر AKOC f oG  zh raRدهO
ین

یک یا

و  ۵3م۴

معلومات اده

او لدی .تشکلات لار

حافظه شحصت

 :ادامه سس

ص
۵
1ی وی
۳
"2

۹

۱ ۵

هوقطیبید شاه له جك»
عافیس
مم

کی حسیاندن ماعدا ا

حرط  6و

اعتباد اله عشق وطن  ۰عشق عالهع»شق انسابتکی حسار ولد
.حوتراصای بشر دیکرارنهعلاوه دی
دی ا

فنهده علاوه

ایتدی» واودن احتاحات دماغهسك» حس متحری" حسشك تطهمبنی

طلب ایتدی  .الوک شم ادوار ابتدامهده و حساردن روم
ولوسور » غير وجدای » غیرادرا ی بخرودشنك دارهسی اجنده
اسر ولؤسوردی » بالکز حافظة شخصبت اوک کم انور

تنوع امین  ۰یکنسق رطا هیجانك حکوم تعاقی ایدییوردی .
تشوش ابتداسدن ملکات عقلله و منطقهی قورتاران و سی

وو خی اه رز اا اور

الک یکرو یك

ترك اش اوادینی اشارانی آلسور ک»ندینه یارابهسلهجك بر حاله

وضع واوناری ک|ال وتوضیح ادیسور» «وصورنه حققت حسوسهبه
دها زیاده یافلاشسور اناك الفاسی  ۳وع اشکالدن » ونون

ضانك حلانشدن » وتون اصوانك امتزاحانندن » خطوطدن ؛

کنیل ایدسور .خلاضهیاصر ده ؛ سامعهه دوق وليك
میشمته مالك ولوسور » ذ ک احون ر معنا افاده ایده سل جك رحاله
کیربیور .ضور زمالله انسانك فعالیت دماغهسنه عاندوتونخصالصی

انکشاف ایتدیرمك صورنمله قابلماتطسعهسنی تفریق واظهارایدسور»
وبرر .
لآ
بردن
صنعت یاواش یاواش کندیسنه عاند اولایان شا
ایلك زمانارده بوکی احتساسانه مالك اونایان لسانتکامومحر یر
احتاحانه تقابل ايدهملمك اجون ایب انقسام ایدسور  :هی شدن

اول سمولتله استعمال اولوئی » هرنوع انحنالره قابلتلی آلائه حتاج

.

معلومات اده

۱

جهتبله وفو ع بولهجق هدرلو تعدیلانی قبول اه »سله جك پرماهت
کسب ایلهمشاردی .
مادامکه اشبانی نظرلردن تادید اعشاردی » یاواش یاواش »

عبراختباری ,رصورنده یازیبه اشارات تقلیدیه پرینه اشارات صوئیهنی
بهایت الفاق وضعابتدیار .حروفك امزاجله » خاطرلانهحق رده ء

ا

انار ادر
یازیده جصوله کلن و حول  6آسانده حصوله کان عنی ماهتده

بر حولدن موخردر .

۱

لسان ویازی» اصوات و اشارات اعتار ه حالنه قلب اولور اولاز

محرد » عموعی افکار یی بر اصول افاده ابستهدبلر .ايشته سوکامقابل
افکار شخصه و غيرمجرده شعرك » صنایم فسهنك ساحهسنی
احدیلر .اهنك ء اشارات ملدیهی عادی لسان ویازیه ترك اسّدی؛

شر و آهنك اله مناستی اولایان حرکات دماغهنی افادهبه باشلادی .

بره » نك و افتراقی کندکه خدتلندی » قوت دا ابندی .نله
ساحهسی حات روز صهه تعلق ادن وتون حادبابه» اعتادك

لاقد براقدیغی سکلرجه احتساسات و محسسانه » حسدن طوعقاه
رار دماغده حصوله کلن بسرلسله" حولات هده

جازی ی

تال پرشی آفاده ايده مهن افکاره تشمسل ابدلدی .

نحوول طولاستله شرك طسی انکشافات روحهبنه ذره قدر

لل کلهدی .ااوسننکهندن اولدینیکيهحانه .احتراصه قابلتل ز
روحه مالاث اولدی .حتی حبات دماقهتی انکشاف اتدنکه

اه

حلیل واسطهسیله اشا ابله کندی آزهسنده برجوق مناسبات واده» :
هیحان واچتراص دها زیاده قابلت منهبحبهي حانز » دها زیاده ناود

1

۳۱

تاد ات

چ بر کشیلکیییور  .حالبوکه زامواندهی حالت
کهويك
وز

دماغیهبه عامیله موافق ومطاقدی .افکار مظل» مشوشدی .ناه عله '
_ لاك »ازنك

مشوششدن دماغ مضطرب

اولناوردی  .اشارات

صونهنك آعافندهی مناسدت مومه اوذلرهکلکاسفیوردی.

دیک

مناسیات» اشادام واضع  .بارز اولامهسه سا او نکله عزمظن
آیدیلسوردی .احتیاج وضوح» مد تاف رق وکام

بز جه سىدر.

بشتك تعقیب اتدیی عراحل ترقی تآج بونکله او و لی .ر
ايشته بو تکامل شیحهسی اولهرق بر زمان کلدی» که بر جوق
فکرار تحجدد امک و اسان وخط تقللدی بونلری افاده ایدهمهمک
ات ابلهاشانك تقلندی
سو
حارب
باشلادی .نظر ؛ قوذ حامل» زاید ح
خصو صنده دها طلکار اولدی؛ ابتدالرنده بك ختصر اولان ریز
شلیدیه یی یی شبار علاوه اسدی ؟ عنی زمانده خاصه حلنل

اا شرك اولان فواد انه » خسوصی اولان موادی ابردی؛
وراده ,رطام فکرلر تولد استدی که شاد اونلری بلا واس طه افاده
اىدەمەدى .

وحالت دماعهنم

یی رر واسطله افادء ارادی :و واسظه

افادهده عاسله مادی عناصر دها آز اولق » بور احنای خصوص

ايله » اطاعت ايله فکرك هی احتیاجنه جواب وبرهساه جك بمتناره
مالك اولق افتضا ادبسوردی .

لك اون اوزافلره کتمهبه ازوم بوفدی :اشارات عو ات
اتال

فکراد اونارم اتعالی امن ال اشتمتاری

بشرکله کرماری موجب اولشدی  .باواش یاواش اونلر قیمت

تصویریه وعثالیه ری غیب امار  ۰طانماز شبکرله کیرمشار » معنا

لسادہ جر رگلعلت یکی اتقسانتريم بال امال صنتله
لوتری :س الان حوانات ساره کی اضطراباتی را

فادء اجون اویاکسطة تله مالکدر» ورور صدا » دیکری

۳

چرکات واشاراندر .دك کهاشکالی واصوای حصولهد کر ا ا
ملکانه مالکدر .حالبوکه وتون ونار اشکال صنعتك شرائط اا ا /
 ۳اصلبهسندن ا

حبوابات شا |باهادد

فرق اوك و

اشکالی > بو اصوانی » تلد واسطهسیله لابتاهی بر صورنده نوم
وتیل ایدهنامهسدر .او حنطندهی کورولتواری  .حرکانی ومیله
عا هان استحصال وقل ایدر.
حتی بك حوق زمانار لساه رمفسر ابدی وطقه_-نی اها ایدن»

افاده ادك ایستهنیلن سك بور الله » ال اله تقلدی اولشدر.

الا لسبان خطابت وکا حتاجدر  .بازیده ادا اوه کرردیک
و حهاه شلد اله وجود ولشدر  .خط قلدی عامل مشوش.» .

وخاصة حلیادن حروم برحالده بولیسوردی .یله بریازی اوزماندهی 
لسانلرك نهقدر مشوشء لهقدر بسط اولدیفنه دار رفکرورهبلر .

اسی اسانلرده هی ماده آز حوق تقللدی رر اشارت دوت ابله 

افاده ایدیلوردی  .فدکران-ما مادی اولاش حالده  --کر
کر شفاهی اولسون » حافظهدهی ترس وصیرهسنه ابع 4
جر ری »
هصو
قالق صورشاه » نواش
نارات
ك

پان ياه وضعله افاده ادلوردی.

ا6نزواربنااشم6اناTت

سامع ويا عاشا کر» اشارانك » اصوانك تعاقندن باشقه رمعاونه مالك

اولقسرین افکار آرمسندهی ارتاطیعکن اولدیغی قدر واسوردی۱ .

تاوی

ينك تقلیدیه حصولهگسی اسانده تلدیلحهصوهاک چکنه-
بر دلبلدر  .یازی لساه نستله یی ر شدر ؛ لسان یازیبه اعصار

۱ر الزده خطوط عثالیه سولعاسهیدی >
متعدده اله تدم امشدر .ک

بونار ناپدید اولسهیدی» يازينك ابتدا اوشکلده بولدیفی عقلاً ولق .
امکان داخانده اولورسدی ؟

ایک اترك باه وت فنازی اهنکدی .معادل  ۶ماد
اصوانك تعاقندن جوقار فوقالعاده حظوظ اولورار » وی بالکز
اصوانده دکل » حرکانده سله آرارار ,

اهنکك قوذ استدادکاراهسی غبر قابل انکاردر  .داوول »

دومهلاك سسنی ایشان وحشار هان اوینامفه باخود اولك آهنکنه
رد

حرکانه باشلارار  .ه قدر ماضی ه رجوع ایدیلرسه اقودر

لسانی آهنکله مزوج یویر تناها شوور دم اسهای تشر تنده

آهنکدن باشقه بر شی دکلدی .دك که لسان موق انله صنعتله
م۶زوجدی .
ونون شو ملاحظات زه صنعتك متفسخ ويا مترقی هتك

حصولی دکل» بشمرینك بشکنده ولندیتی» اونك فعالت دماغهسنك
الاك تظاهرانی اولدیننی کوسترببور .اساسا نظم نثره عصرلرجه تقدم
اعشدر ؛ ايلك ا|ر اده  -ایلادا » وەداس کی  -نظمله یازلدیغی

کی حقوق کتابلری » قانونار »اسرار کااتی تدقیق و تحلیل ایدن
ات مات کتاباریده منظوم آوادری بازلعدز .یاف نش ی
امك
لها
ایس عل
حضرت عس

تولدندن سك سنه اول ظهور اعشدر .

معمافه و ون لسانار اهنك شعریی وکون سله عاوظه ایدو رار 2
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ا

6دى
ر ايدەمدی۲ 0

دعك کهصنعت عضویت شر بهنك بر نجه طنعهسدر .

ی

لسادك» یداه | قاظلهوفو ع تو
لدیه دیکر رمثالدها مو حو ددر.

اوده » اشا ومناطرك آهنکدار» مشابه اصوات الله افادهسندن عىارت

ا
اولان عفر لدد آعدای ريد تمس قللی
دک لسان عاد اصوات اله وجوده کلدیی کی انسانك حس
صنعتکارا نهسنك ده مولودیدر .

زىءکا الت ازير ارط اله دار

دی و

طوغی یدن طوغریبه افاده اتمك ایستهدکاری شیئك عثالی بر طا

کولك خطوط ابل تقل وتسور يمك دن عبارندی» الغا طوضری
طوغری ه صو بر اىدیلسور؛ افکارده وصف

اساسی کوسترلك اوزره

کآلاندبریلسوردی .
ملا ک
وسك دك اجون بر خط حیزسورار » اوزرنه رشطه
قو سورلر» آشاغی ی افاده احون ر خن له ر قطه ؛ مساویی
کوسترمك احون رخط اورههه فقطه وضع اندسورلودی  .رربنك
معافی اوچ شخص لعقس > ررك

قارشوسنده موضوع ایک قادان.

مانافزعاهج»ارك آرهسننده کبراس طلوع » ر ووا بکروش
اغروب » بر صو سطحی اوزرنده بر کوز کربه » بر دبوار بر قولاق
جسن دعکدی  .وئلر بسط > ساده اولان شباری افاده احون
برد برد وضع ایدیلسو ر  .راز دها مشوش اولدیتی تقدرده بان
باه وضع ایدیلسوردی  .دعك که یازیده صنعتله مزوج اولهرق تولد

ایدسور .دعك صنعتءضویت بشرهیك بترشحه طسعهسی اولاسهیدی 
پازیده ولد ایدهسه جکدی  6د يمك که تیا مد بتك رشمدر .

۱

حرکتهکلیر .برطاقاحتساسات ونحسسات تاویلدذر .بوناری تولید
ادن تأثر جسمای ايله مونار آرهسندهی مناسات قطسهیی تین امك
بوکون عدیالامکاندر  .مثلا کف مااتفق وتون موجودمزده ر
تأراویاندبمرقلهبرابر بارنوع حزن ويا برنوع سرورده ولد ایدر.

وندهی سب منطقنك ه اولدی ک|لامق مکن دکلدز  +فقط
التحاق واشتراك افکار قانونی موجنحه اوحزه ويا سروره حاعزك

براننده تصادف امك هان اوه ایشدیلن صوی اخطار ادر
اوحالده احتساسات ومحسساعزله اوی حصوله کترن اصواتی محلل

ااب صورتسله رلسان تشکیل اك مکندر .

اننانده جى » فطری حس صنعت اونامش اولسهیدی لسنان
تشکل ایدهمندی » لسان تشکل اعهسهیدی مدنت ده تشکل اعزدی.
كندر؟
دعك کهصنعت عضو بت بشمر هلك ر جه طسعهتی» مردشسم
وزحدر
دءت که لسان صنعتله م

.

وی باشقه بر مشال اد ایضاح ایدهبیلیرز .اسک.لسانارده
صرف وحو قاعده اری وقدی  .او زمانارده باشایاتار مناظرك >

حرکانك ساسله" تعاقی اعتباربله کهلری جلهلره وضع ادییوراردی .

۲اور  :زا
تا  2یزان ارا  ۶دقل ای دہ ل
قاعدە سز لک » باخود و حال طسعی  2 1حوق قاريشان

ی

کار

او س

اساك

تعاقنی نرظراز شای ایی

اشا ومناظردن » حرکاندن ری دیکرینه ترجبح ایدر ؛ روجسح

غرا
کد
طولایبسیله بری دیکرینه هدیم اولونیر .انسان شا ط
او حساك اسبری وتابسدر .ونو» دهاسك اك #تاز ر مشندر.

ددر ماقا حل اضردوی ريد ها وا ۲۰۳۱
ایده جكکلانه تصادف ایدلکدهدر .بعضکهر» افاده|مكایستهدکلری

.ور
د
شك اضواته ادل ه ماه رز هوت
فورطنه کی زه فورطتهنك کورولنسنی احساسابدسود. .حتردامه
کلهنده اتفك حت حت

5ر فش فی

ای

ولامق کن دکلدر .فشاوشن

زه عاظرلاندر نور .خی بض لستامازیه

حبوانات سله حقاردقلری صدایه مشابه اسمارله افاده اولعقدهدر .
»هسنه باقىکز » افاده اسدیی حوانك
مثلا فرانسن جه «  ۶0908ک
حقاردینی « ووو ! » صداسنی سره اخطار اعزعی ؟ ماذامک ال

رهگ لسانارده وی کاه اوی الور ع اسی اسانار و

بوناركه دها زیاده اولهستی عقلا" استخرام اتمك عکندر .اشا ابل
اصوات ارهسندهی آز جوق بارز مناسبای براز تصدیل امك
ور

تاو زمندمی انکتافات نم ن را

حبقار مهسی امکان خار حنده دکلدر

اسان

و مطالعه منطقه شحهسنده

ققانداة اسای ولد خصوصنده ویو تبارثبری اولدیی تعن :ادر

بالکز شاد ونك سب اضلویکاهسی دکادر  .حاصه حلل ودماغده
با طه تکلم اوذامش

اوه دى

لان و

آیدهص دی  ۰معمافه

وتار » وقلید رربنك لازم غر مقارقدر  .مثلا صاخ طوغانش

قط تکلمه » خاصهٌ حلله مالك اولقله زار بکنوهریشهمهبورلر.
خصوضله شایان جرت اولان جهت لات حواس خسهدن بالکز

خاصهٌ سمعك معاو شاه حصوله کلهسدر .وق ابضاح فایت قولابدر.
اسان صنعتکار .شاط اولوژق تولد ادر موسق نك انسان
اوزرندهی تاثری دوشونولسن ! موس اله ونون عضویت بشمره

۷

۱

۱

فرق هدر ؟.انساك

ا

 ۱اسان ا
رفقنه سل

وورله
آ هه هل اعهسی » ص

ارب ذامهستی
طریق مد يده

ادن محوالت اسف ودن روان ورلن اه الان
بر خاصة حلیل » برخاصه تعمیم واردر .او حلل واسطهسیله اشادن
افکاری استخراج ایدر » احتسات و حسساتی اقسام وتفرعانه آییرد »
تعمم ايلهده مناج ذ کاسنه کوره بونلری تریب وتنظم ایدر .اصل
اسان اه حوان ازمسندهي فرق اسامی و ابی خاصه.ك انسایده
محوودشله

تعان ادسور  .اسان ونون تکاملاتی  ۶وای

)

ایی خاصهه مدووندر .ونار اولامش اولسهدی ِِ
اقلاباتی و

وفن » تهده صنعت تکامل ابدردی  .ونارك ابداعانشدن بریده

لساندژ ..لسان اه ادا سیت اله عزوج بر ضورئده واد امش »
بو  ۱ایک :به اشساماه سامعهبه صتعتلرله اساسسای حاضرلاهشدر .
۳

رورنركت لاو
لسایم ر ۔اری ار صنعتك ازا د

ر

سید

كرك قلالار ع صنعتك موجودی » كرك خاصة محلل و تعمسمه

انسانك مالکتی مدئتك ص»نعتك تکاملنی انضاحه کفایت ایدهعش .

یس لدم ال اولسدیدی» ترقات وله ځکږهدۍ.
هلید اموامش

و

اولسهیدی

اتات
شر بت محدود ر شاه ا

ات داخلنده قالبردی  .لد ایسه صنعتك عناصر اساسه

واتدامهسندن ریدر  .لسانك تشکلی بالکز قلد صویه عطف
ایدنار واردر.

لسان

مبلبارارجه سنه اول GE اجر بر کفت

اوادشدن شمدی وی مخمنی بر صورنده سله السات انمك مکن
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زیاده فاون تکامل طوغری انه رو ي 7
حسنی حری انمشلرء ج رکن» غدظ رفقه ل -رویسله مک دوشوعشار»

آلات تدافسه اربنك اوزرینه بوکون بله طانسلهسله جك بر ماهیتده
وا

 ۴را

شس آهفبازدر  .دفلت  4ت

بش نك نة طیمهسدر.
ون > بشریت

ّ

عضو

باشقه شاری دوشو عهدن اون صنعته شتاب

اتمشدر ؟ انسانده سار حوانات کی های نوعنه » حافظه شخصنتنه

حور بر حیواندر  .حبوانات ساره ابحتوباجۍ دفم اجون حانه
جهز ومساح کلشدر ؛ حالیوکه انسان ابتداى خلقنده حموانانك الك
ضعی» ال عارهسدی؛ کندی مدافعه ايدهبيلمك اجون او دهاش
فعالت دماغعهسنه اجعت اسدی » سلاحنی » الت مدافعهستی
وونك اصلاح وا کاله صرق غبرت اتّدی ..
اتدا اعمال ایلدی » ا
غل

سلاحنه وردیی شکل طسعتده ا

اشکالدن ریدی .

تلف اشکال ارسندن :ری اخات .اجهسی اود حس صنمتكت
فطری » جلى اولدیغنه بر دلبل تین اعزعی ؟ .دك که

ی

عضویت يشر ەك بر شحه طسعبهس در .

حبوانات سارهده انسان کسدر .اونارده حبانه ذ کاودماغ ابه
کلیرار» اونارده وقوتارتی اضطرابدن فراره » سعادت وحضورلری

تطمنه صرق ايدزار > اوتلرلاده تحواس هى واردر ا ا
اجون اولدبتی کی اونلر احونده ونار رر واسطه حظوظ اولدیی

کی برر واسطةٌ اضطرابدرده  ...حتی صوك زمانارده حیواناندهده
حس ری" حسنك موجودی فا ادها ایدلکد باشلاندی  .او حالده
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ات اند براناد که اولق آوزرم ر سوال وضم ابد :
صنعت متری ویاخود متقسخ عد ایدیان حمستك ی حصو لدر» یاخود

عضویت بشربهنك رجه طبییهسی » مدليتكث رشمی» میمدر؟.
وو کرا
وقق شمدی ر جواب ویرهحك » ض
وک بتلداقنق ح
د او

دق

عضو

ى

رت

و حه

طعهبی » مدتك رشمدر .فیالققه انسان ؛ حادنات واشا الله
قارشو قارشوبهکان دوح بشر ك هیحای افاده اعك شر طله اصو انك»
خطو طك > اشکلاث > اوزایك > خبالا نك  6اوضاع و حرکایك

امتزاحندن ذوقاب اولور ۱ .کر وی  -صنعتك » عضویت بمشلك
سات ابدرسهد» کاملات وانکشافاتیدیغی ا
ینو
پرشحه ط عه سلر
اه

آعرهنك » حكمتتك » ماهتك » وصفه سنك هه اولدیعی

قولایلقله ک[لامش اولورز .ولك امجونده قبلالتار مخصنتی »
یازی ف >

لای تدفیق واسیاب اجعاعه وحسانبهستی » اساب

روحهسی ری

ومحانل ار 9

:

Ai
 -۰تار داخلنده ه قدر اوزون واوزاق
اللا صنعت -
ہ

|ر
مسافهلر قطم ایدهرك ماضیبه طوضری کدرسهل کیده ؛ پنه ثا
صنعته تصادق ابدرز  .حتی تارحخك قد وافاده اعهدیی بصد » مخ

زمانارده  ۰قللالتارشخده سله صذعت موجوددر  .قبلالنار م بغاشایان
انسانارك مفارهلریده اجرا ایدیان حریات اخبره شحهسنده طاشدن 

ککدن مصنو اعلات تدافسه آرهسنده بر طام قابا »قل سلهزیکلره
کردانلقارء » وزوکلره تصادف ابدلشدر  .دعكکه شکلسیز :مسر

ریا

4

رعنا حقارمق اجون عقل و منطقدن باشقه شساره شتاب اعك
م

اقتضا ایدیسور .
یی

N E

ا بقعل ييدسا ر

E Fy

ام 6

فی بر تارحی واردر  ۰دعك که صنمعنكده دای موجوددر .و

حادنانك منعنه کقتدمرات 

ابلرله مك » اوندن صکره بنرظر نافد

کهری ه عودت اعك بزه صنعت حقنده تام وقطی
تدقق ال
لمات ور رك که ضور و  9موده اننکداف
توکامل ادیکی بلمك » ک|لاعق .او ششی غامله )او که

ای ودریدر بلق اون کے لد اول ادایت اا
هطهٌ نظرندن تدقق ایدهجکز  .دها صوکرا صنایح افیسه نامبله یاد
اولنان شعره » رقصه » موستی به» رسمه» معماریبه » هیکلتراشیه
نظرارمنی دد,رهحك

اولورسهی ونلرك ر قسمنك

باصرهه >

رقسمنكده سامعهه خطاب اخدیکتی کوریرژ .ناه عله عل وظالف

الک مائون الض به باه  0ایا رز
برضاخدمتی کورمهسی مکندر .ولك امجون ندقیقاعزی بونقطهارهده
ووصدهی
سوق ادهحکز .هرنه قدر خص

وشضات مامه
ندققات ک

واضح دکلسهده نه ره استتناد ایدهساه جك

بر اسای فی وی

اولهسلیرار  .ودن باذقه صنعتك بر ماو دماعسی » عنی .ر با

یی واودر ..و قطهدم ده اد کدف ر
ولومورز  .حادتای قد وشتت » رب وتنظمدن باشقه الزدن بر
؛را حسانده  ۵تاد وا
شی لەور؛؟ لوده نڪول خالی دکلدر ز
نظر یاده داعا دم اعشدر 1

رهدکویسکمز
تلاد
پالکز .با

قطهلردن ندقبق وشع ایدهجکمز

لعر شدن اول
صنعت عضویت بشمربهنك ترجه طییعیهسیدر ٠س قابلتار صنعت «سب
ورك
نل
لسان ویازی اله صنعتك امتزاجی و

تشکانده خدمی ۾

لسان محر بر

وتکلمك مرق برصور نده ایی به اشسامندن باشلیحه اشکال صیمتك ولدی-.

صتعتك ع وظاثفالاعض_ابه عاند شراثطی  -۰شرائط روحیه  :وحدت
منطقیه » تنوع » تضاد » تکرار موب صنعتده حیات واخلاق  -خلاصه

۱
يرر .
صنعت عضوبت لرشلرك تور سيع
صنعت قدر چ

حیات بشربهده

حلاف » حسن مطلق ادعالرنك بولوداری ازهسنده

صقیشهرق علوم مافوقالطسعهنك عندی » فرضی نظریای آزهسنده
وغولش

هچ

رر عِ وقدر  .افلاطو ندن طوشکزده صوك

زماناره قدر مهیتفکر » هیعام اوی کندی نقطهٌ نظرینه کوره

ایضاح امش » قواعد ناه و متفرعهستیده و تعرفات عندببه سعا
ك
ننمت
حقه ص
اشتقاق اتد ر مشدر .فا ِ

افادهسیعد اولمهسنه بنا

اتدا حسنك » ھی ر شی بتوون وسعتله » وبونون سول له حس
امك

 4اولدیخغی ايضاح امك » وکا ر تعریف ابودیرمق .

ونطق
صو كرا ندفقانه کريشمك عقللی » منطتی کورینر .فقط عقل م
داعا طوعی ر ميان دکلدر  .او حالده صیعت :حقشنده ام « قطي
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۳
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 .-عر ضلھ جع

 ۸ ۵س

۷

سب

الیوم مستعمل ونر

۲

سب
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امیل فاکه  -دهزرءهرسالس ؛مانس وزداو  هدیت حاضر م۴۹۰ ۱
موضوعهسی  :ماقس ورداو  -حال حاضرك احوال روحیهسی  :ول ۔
ورژه  -فلسفه درسلری  :امل وواراق  -بدیع حاضر مسالل  :ژان
ی

و او کشت

ردهول

انب ژول لومه تر »> امیل فا که >

فاور » تهن » رهی دورغومون ودها سار وض اعاظم حررينك ار
ومقالات متلفهاری . <,

e j

اف لب

تعلبم ادہہات  :رجائی زادہا کرم بك ے بلاغت ,عغانیه  :جودت پاشا د

ساقالانت ( ایح  42ان باشا  مرانالادب  :دار برل سه
باشا _ اصطلاحاتادسه  :معلماجی افندی  -مامعالادب
لك

ادسات » :نی زاده طاهس بك

ناسا وش

ادنیات  :سلمان فهمی بك --

«لی عروضش  : -جیب عاصم بك ب عروض تورک  :مناسترل فاثق بك -
وژن من  :ولد جلى افندی ( خزسهفنونده مناهر ساسله" مقالات ) و-زن

هیاقی  :ممتل زاده لاهن يت ارو مور ساسا مقالات )  -ف
اوزان  :جناب شپابالدن ك ( روت

فنونده

مننشر مرمقاله )  -مدیت

الاه تارخی  :جورخ زیدان ( اک مفاهن بك طرفندن مترجم ) -

قافبه :اسماعیل صفا لے ال استاد ک|رمك بعش رسائل قدعهده متشر
مقالهلری  -نظم حقنده  :توفیق فکرت بك ( مروت فنونده منتدر مقاله) -
عیوض مل  :کوپریل زاده مد فرآد ( روت فنونده مننشر )  -آمدان

سخن مناسبتیله .ک:ویریل زاده مد فوأد ( روت فنونده منتشر ) ص-نفت
_لهر  :اجد هاشم بك ( روت فنونده
تمحر وادسات ؛ شپابالدن سایان ک

منتشر مقاله )  -یات فکریه ک:ویریی زاده مد فوآد  -وداها سار
بر طاق ار الا

ای  ۱تسه مایت  :ولت هن( ایکا چا ات کیت
دايع  :آوژهنوورون  -میادی* صنعت
دوغورعون

 -صنعت خر بر

:٠ غروس

ے سل

اسلوب  :رە

آنتوؤان االات تشکل الوت

البالا  -صنعت مریر حقنده نصا  :کوستاولاندون 

 :ووا

اسکی ویک درام :

معلوماث ادبي

۷۳

تشد اجه حویزات وتصدشات عقلهه نسبت قبول اد
ووزار شا سویله کموبده پرمادح طرفندن ل
مسوژردر  ۰س

برمدوحه اطلاق الوه » اومدوح اوسوزاری اسزا عد اله حدت
ونفرت کوستوهحی انشیتباهدر » .

طییتیٍ وصمم روعلی | کلاناحق وده ماو اک
لد اله  7لوف شاعیلر ششدرن

ادسافز > وسسله ك

بر دوره شخه واصلاوادی  .م حوق اساب وعوامل  6اله او

اسکی بنای ادبیات بیقیلوب «شنامی»نك وبعض مهسمکارریزك متیله
فکر واداده ار اقلاب حاصل" اولدقدن صوکرا > ابلك  ۲.عکس

العمل ساقهسله صنایع لفظهبه قارئیمدهش برهجوم واقعاولدی.
ضا پاشانك » نامق کالك و خصوصدهکمقالات ومطالمالی اوقوناجق
اولورسه عکس العملاك

درحه" شدت

وافراطی حقنده واضح 1

فکر ایدیثله بیلیر .
معمافه بتون بوهحومارله برایر» ادات محرای طببعی"تکامانی
تعقيب ايدرك ضايع لفظه دها ای مدا اساج ا
.سکسنه تستله ونار بك اهستسر اولمقله برابر هې حالده
اولدی ا
موحود ایدی  .فقط پاواش وتار وسولون | زالهرق » االهذی

ادنا معدوم نود

سخته لفط
کردی  .ادسات حاضرهده ا

تاووتحاقار بے حالا تصادف انیل سلرسهده ء اواستی ی فانده
صنایع لفظه به وطبااصه تصنم ۰قصدیله یابملانصنایح مات هان

هیچ راست کلینهمن  .بوکون صنایع لفظه » صرف ادبیات قدعهی
 ۲کلامق امجون شایان تدقسق وهان همان مترو کدر .

معلومات ادسه

و

بعض ارلرنده و صنایع دودهنك

بارلاق و

۳۳

موفق مشاللرسنه

تصادف اولوناسلر .

صنایع لفظهنك كرك نظم وکرك زنژمنده نهکی فالقار اجرا
»> وادسات قدعەمنك هسخ و احطاطنه ه درحه باددم

اتا

ایادیکنی وراده دور ودراز تدقیق ایدهجكدکلز .فقط مثلا جع»ك
رض اوزرندهک ا مشنبومی
محتاج 5

اسان باشامك

تام آهنك خصوصندهی

کلاهق اوقدر اوزون بر بدفقه

»نده
مشهور « ضر اعتنامه س

سحعك

خدمتی غر منکر اولفله برار » نرمنلد.

وبه عطف اعك
ماهنت موصولهسنی عصررجه محافظه اعهسنی س

هان ضروریدر  .قوحی بك دسالهسی » قوجه سکبانباثی لاحهسی»

اار ترجهسی ن»میا تارخی کی بعض آنار قا راس
اخفبال

ابدباهحاث او لورسهی شناسی به کلنیحه به قدر  ۳د سان افکار و احتساسانه

غير صا اه له سل بوك بتراتری وارذن :

دیار بکرلی سعد باشا؛ « مینزانالادب » نامندهی ائرنده «اشعاره
داتر ملاحظات » عنوانی آلتنده ومسثلهی بك کوزل ایضاح ایدبیور:
« لساعزجه شعر سویلهین قدمای ادبا ابران شعراسته قلید ايله نظم
توا ایاوایی ,ودی رشمرامن وا او ول طوئون
اتید شعر ده اغ

حصوص ر ول اجلمامشدر ا

بناءعله شعرامن مدشهلرجه حققته مغابر تعرات متذله ومالغات
مدوده وغنااتحه بك جوق تشدہات مسهجنه اسستعمالی استلزام
دوه
رص
امک ادسات شبعره اد ٩ کدی سو مه جك ر

قالمشدر.

اکیر حفارنده تنظم اولونان قصدهاردهی اوصافك جوننی

کورسورز کهعدو حارك حققت اوصائی خولقت اصلهارینه وتصیرات

معلو مات اديه

۲۳

اسکدن » #لکنده شم وصماه ال ادن رف 9۱

و یکدهزنك حط اجناعیاری » طرز تربهلری » الت دماغه

و روحهاری لاشاه تحلبل ایديلهجك اولورسه »  -بوکون حتیقسما"

مسمحن کورون

جناسلرك » اره حش رودددن نضله رخدمتی

اولایان نی لزوم وفاده صنعتارك کال خواهشله ناصل اجرا ایدلدیی
بك قولای ک|لاشایر  .نظراریی طبعته وصمم روحارینه دکل»
اران دوانارنه عطف ادن و ايداع وشلدن زیاده تقلدی قولای
ولان شاعلرمن » علىالعاده بر عملهلك دعك اولان صنایح لفظه

دکوهرلرینه سقوطی » زمانك و روحارينك عابلائنه دهاموافق ودها
شايان تقدر ولشاردر .ر كدنك تولومنه » فلان افندبنك صقال
ارر سوباءمك >
راقسنه » بر دکانك انشاسته اوزون اوزادی تا

بوکون زه غير معقول و حتی کولونج کورونسه مله » اوزمان امون

بك بیط وطببی ایدی  .چوجنی طوغان بر کیمسهه برتارخ تلد
دم ایدن حلهشاعرلری  ۰او واسطه ايله الده ایدهجکلری جزای
دوشودکاری کی  ۲دورلد حداتاز واستاد صنعتکاراریده بادشاهارله
وزرانك التفاشته تائل اولقدن بشقه ر قاه تعقب اعوراردی .

اسکی شاعرلرمن  ۰صنایع لفظه خصوصنده جد خبامرضقهار»
ووقالعاده لکلرکوسترمشارسهده و خصوصده ايران ادیانندن حوق

قوط »٭
آشاغی قالشاردر « .حذف »کیء « حفاء » > «رق«طامءت»>

قط

«موضل ۰۰۱ممجم » کیبوکونیالکزکتب

ر

سنه حھو لنده قالش إعض صنایع مد وده واردرکه » ادیاصن انولره

مثال اولاساه جك |تار دیعه نتظمنه موفق اولامامشاردر ؛ حاو که
مثلا « فمی" هندی »نك « سواطع الا لهام  » < ¢مواردالکلم » کی

E

د

۱

۲

۳

۵

۳

ط

0

ل

۸

۰

»4+

E

۳ ۰

۰۳

E

ص

ق

۷.

۸۰

۰

تا

3

۵۰۰

"۰۰

۰۷
۰

۰۰۱

۲۰

۳۰۰

ون

۳۱

ع

۰۸
۰

۰٩۰

۰۰+۱

۱۷

صنایع لفظنكااکییام موقع دباشیی .س عمانلی ادبیات
قدیهسی» اساس وبنیهسیاعتباریله و طبیی ,رجوق عوامل اجیاععهاك
تحت تأثيرنده اولارق اجدمبباننك نفوذی آلنده قالديغى اجون >
اران انار صنعتنده بك مرغوب وستعمل اولان صنایم لفظه ء
جناسلر » رصیعار » اشتقاقار رم آدباعزدهده مهم ر موفع اشغال

امشدر .لبان » اساس ونهسی نطهٌ نظرندن وصنايمك احراسنه
بك مساعد اولدیشدن » ابران مقلد برستشکاری اولان شاعرلرهن >
نکتهدانلق صفت ظرفهسنه حق کسب استحقاق واراز قدرت

ايدهيلمك اجون بك جوق حالشمشار ء و وفایهارینهماما دکلسه
له فا واصل الوشاردر .
.

۰۳

معلومات ادحه

۱

دیدم [ شناسی ] دعا کونه جوهیی تاریخ
حنا به حق على اغای ابه ابصال

اني

CVO
اولیجق #رطه" وفیق وزان ساحادن
اتدی

درب به صوی

ډولدی سراع حر ی

۷کاام تازخ
سویلدم جر قادن و
فاکه" فلات فلك اولدی سراغ حری
شناسی

فا

ناس مین .س یالکز نقطهسز حرفاركك داخل حساب اید!.-له
وک بارمخ ساډه » دحی دنور .

اولان تارمخدر و

حروف سادهلرله ایلدم تحریر تادخن

۱

نکر اغا قوروب سور تزوج برصراد اولدی

()۲۹۱
۱

ہے لیتاربے --.عدد حروفك تاماولمیامجون ناقص ویا زاند
کلهارك طرح وضمیاشراب ایدبلهرك باپیلان تارخلردر .راغبپاشانك
بلغراد فتحنه دار بازدینی :
بلغراد قلعهسنی ۲ل(دی مد باشا

تارخنده سک

وز.اللی  عبدردی .زاد ایکن >
حیقاروب لغکر کفاری ددم تارمن

مصراع اولنسدهک « لشکر کفار » جبقارادینی حالده مطلوب
اولان عدد حروف حاصل او لبور ۰

معلومات ادسه
ا

مبدان

نظمه

۲۳ ۰

سو بلهدم ار نی

طو يان اون ملا قیدله باپدی شهسام
)(۸۰۲۱
صدراءظم ادی

الیدر ادى

فو ده

فوت اوادی ر شد

جاه صدارت

تام وتار خی  1شناسی

صد ر و

رش.د

باشا واه

اله شان

 1بازدم

الوژرا وادی

مکان

ارے باشا حه > ام » حو هی » مهمل »>لعمسه فسهملر سنه آریلیر.

تار تام » مصراع ویا بيتك تکسل حرفاری داخل حساب اولان
بارخدر .شناسينك رشد پاشانك وفانته دار یازدینی تارغ» تامدر .

۲
بحار
در .تا
مرك

ا الک فطل جرفارك داخلحساب ا
حوهی اولدینی « جوم › کو » کلهارباهاشارت

ایدپلسر .

دریيم وواهکه »وس خاوصی شالك
اب شفق فنادن قابه کدی وسال

کال خر ابله معروف عا اولشدی

صلاح حالنه حالا ااوون ما ری دال

اوحق برستدن المق صدور ادردی هان
احاسی <سدات داعال اعمال

ادوب شفاعت ۱کا جضرت حبیب الاه
دی میسر اوله دوّیت جال ولال

۸۰۳

معلومات اده

فامسلطان
مد زمانده » عصرك ادبای مشمودهندن خضر ك

طرفندن ساطان مشاراليك انشا ایتدیردیکی جامع شرفك تارج

انشاسی مشعر برمصراع ابله پاشلار .
چامع ذیله مر ی ره

دها اولبری » تار » عباره اردسنده ترکارع کلهارله یببلیردی.
( ) ۳۰کەی کور طرقدن سيواسك ارم تخربسدر ؛
« خراب » ۸

« بلدة طیبه »  ) ۷۵(۸استابول شهرینك زمان فتحنی بیلدرر .
ادبای قدعه عمانهنك آبارنده » زمانك وقایع و حادئاننه دار

سافه » لطیف وبا شکتهلی؛ لجل صورتارده تااورم يجكوق
تصادف اپدیلیر  .باغاصه سروژی تار خصوصنده ال زیاده اراز

«وفقت ادر

عبانل ادشاهار بتك جفاومتهوزماتات روان

دار یازدنی تارخار بك مشپوددر .
ملك مصریشه سلیم آ(دی جکوب سرفننه
سروری

باصدی بل اسا آقوب «صری جنودشه سام
سروری
به وید

ابوب

»صر

ی

سیاه

شه

سام الدی

سر وری

الودی عال العال كم قیلدی بنا طوخانهنك
سمت

بالاسنده ی و الا ار شاه کرم

۷۰۳

معلومات اده
عارف علامهٌ قدرت تصاب

واقف فمامة حکمت مأب
عاقل وداا خداو دزمین

کامل ویکتا هنر مند فطین
مدای خطه فضل ورشاد

متتهای رنه عل وسداد

دسزکر عاجزان روز کار
مسبت

سار قپرمان کارزار

اطف

وهبری مقر دان نم

عنف وقہری مر بان جحم
ضا باشا

ای ملاك علام ! وای مالك اذمة انام ! سن اول موحودستكکه کل

۱ام ارحامده تقدیر کله بیدا ابارسك ! سك اول میدعتشکه
رختاری ک
|امده دير کله هوددا ايارسك .
رخبءارکلی ارحام ک
سنان پاشا
شاه ملگوت عرش اه

ماه چبروت فرش سایه
شخ غالب

ترصیع یمق مقصدیله قلمي اله آلق طوغری دکلدر ؛ ترصیع
حال طنعیده  6طرف

٤ مطو ع

اولدبی .شد رده

خوشه کدر ٤

وقسه صولوق اولور .
الك ووك

صبعت

صنعتسز کوروهسلمکدهدر > فاعده سنی

اوئویاملیدر ن

۱٦

تار  =.وقايع وحادثانك تارغخ وقوعنی امجد حدابیله نما
درن  1صیعتِ لفظةدر .ادسات عا هده  6وصنعت » الك اول ۲

۷

معلومات اديه

۰۳

حناسكث مقول اوله سلمهسی امحونمطوع»

طر اف »> طسعی » واههد

اولهسبی لازمدر > تکار بودققه احشاجه رعاستله  ۳نامان اهنك
 3ایدله هجك

اجون

ور

دم رل

حداسر یابارار :

اوروب و مر یب وافنا عملیای عدبنك الاك وط فة مقدس۹4سی

عد اله

عل ند یدمک مأمورن سیاسبهسدت الار له القثلامةدن اوتاعدی سله ! .
اناليا خستهخاهلری طوبه طوەرق جانلی  ۰جانسز هقدر وسائط تشفیه

وارسه هپستی مصادره اعکدن جکنمدی  ۰اوروپا  ۰حق حرېبك حق حیاه
بق دم

اتدیکی

اعد

صو رتنده دون

مأو به

ادن

9

شنکوت

اله

ماجرای ستر ادراد وجدان شراد الفعال بکانی بکرله الله اولسوناظماد
سلمان نف

ادى له ! ۰ .

سلیان نظاف کی ر اسأوب تازه مالك بر قلمده « اوناعدی
سله » «اعدی له » حناسمفروق» نظر خراشاولقسزین هه »

نه ظریف بآرهنك تأمین ایدهبیلیور .
۱۵

صیع  -.سحمك دهازیاده مقدی ولان وصنعت» نثرونظم
احون هک

کر

رمصراعده

 Oحرکات  6کات

باخود بر حملهده

» حخلاصه وزنوقافه اعتباریله متشابهنك

دیکر له ومصراعده کا

۳

۱

امبار 1ت

» رصیع » اطلاق اولونر :

مکرمت

+طلع اوار تاب ھت

برده انداز خفا پای بطون
روشناسازٍ خبایای فنون

ز
لزسا

۱

۰۳

معلومات ادییه

ول خراعار نلک در  ,بالادی مطالمات نش حك
مروکته ازومندن زیاده ر دلبل تشکیل انك اجون سان ایدلشدر,
:

سحع ایک درلودر  ۰رینه و جع مطلق

 6دیکربنه NE

ریطی » یاخود « مقد » دیرار .
 :وی فواصل کلامهده ولو نون ده ر عطفب

زا کب LN

صوط اولهیان سحعار مطلقدر >
اط ویا کرلفط الله مله ماشه ب
بنك معکوسی اسه مقددر .

1

بش لهمثال :

7

فقط خص.اه جپاشمغه باشلار باشلاماژ» سوق روز کاراحزای وحودی
تارمار اسدیکندن او  1ند ره حلا:ت وق ره

محو اولدی کیتدی ۰

2
 rEمک

فا

کال

۲

راسم توقیر توفیرنده اعال قز اولیوب خلم فاخره اونبامات
زاخره وضیافات وافره الله ذوالقدر اوغی طانف»-ی مذم الدو,لر » ۰
خواجه ارحی

۱
رده «:سیحع مفروق » وازدر  5ساق

افاده مفصول اولددی

 ۱قد بر ده وجود ولور :
۱

دنا  ۰ر پبرهدزنه عجوزد رکه  ۳لاس

عرایس د خترابده کورو ور ٤ وک

خراب اباد بورانهدرکه  :مظبر ۲بادانیده کوزوکور ۲ .نك ذوقوصفاسی»
وفای زان وار اتان

کی ابا داردر و غض وحنای اوراق اشحار اعداد

یماردد  ۰ک۰ربه کی طوغوردیفنی کندی بر » کلب کي
مالکیب ش

[قاق ابتدیکنی ایصیررہ کیکله امبهنددیده بوزمدی کی۰سکاهعقد ایتدید.
" جوزمدی ۰

1

۱
1

سنان پاشا
0

ء ۰۳

معلومات

اده

اتلاسله شکل اساسه فدا ایدلکه » بوش » میعنا کلهارله فهر
غه
روللد
ط

باشلادی  .جی

مشاه

مایت سّدی » اسکیارك.

قلولاندقار ی شل واعاده امكده دص بت تلقی ادلدی .

پلزیانآ نان ۱

سر ون

TRT

کی | ثارس بره پازار مفعنرده رواج » فقس ء مدع

ازدینفار
ط

کساد بولدی .بوک بر شفا لازمدی » اوده برعکس نااقلثهبیلبردقق.
اسی,دورء تجددی ابله باشلایان برعکس تاز تاركعکاف پاشا شن
»ی* حدود
رر
شدسله متتاست اولهرق رت(وس وتشدد ابتدی « .وت ل

ادیاندن اخراج ابتدی  31او صورتله یازبلان تااریده انام >
اجه

ان اخراج امک پلتندی  ۰فضولنده ولدیغی ارو ماهوء

آهو کیقامهلری  6سءحعلری › هضعایده مهبهرك » عونه ادسات » بده

اوالضا توفق بنكقد ایدر» صونوق ولور .نسل اخی ایسه دها
 7مصفاولهرق درمسجم <قده عكار سك موفق اولوباوله مهدیتی
 iراعساره آلسور  6اوک کوزه حکم ورسور3 

معمافه وحد معقولدن خارجه جبقهرق نار مستحع اله اوزون
اوزادی به وکون اوعیاشمق حنتدر؛ بر ۳
صاحك
هزل و

جال حاضرده حامه

لساسدر > ماج توسان وا

قدیعهی شلد

سودت حال ادر اخوال مبوی لر » فقس ۲
طرزده نقد ایدهبلسورار  .. .وتلرك انارشه » ابار خنده

تثارینه بر نشوه نوی ماضی قارشمهسی حققة "دها تفس بر ذوق
ایله انسایی متحسس ایدیور .فقط .سشوزاردن

لان اح

نژ مسجعدر .دستور قطمیستی چیقارمق  .بوکونک اسألهده بك

تایوYEتهت

۳۰۳

معلومات اده

مااتفق آثار قدعهدن ری | نی رطرزده نظردن عرسهکز سحمه
 ٠تصادف ادرسکز  :مثلا <ضر امناعه ان اشا » دن محر یکلفتنده

ق ولمقسزین شو لاطرارى آلسورز :
« رحاکسك که قضاك حکمهسنده عقل کاتب این » رحافظسكکه
حفظك خازهسنده

ر قطه کاب ممل > قادرسك که قدرتی جر رده قلم

اعی عافر » عالك که معلو مانت احاطه سنده لوح معیی قاصر › رحن

ات ۰

 1دار ن ليك رجتندن بررفخه > کرعسلت» عالب کرمت دکزندن برقطره ۰-۰.

مله ماستارسته باقلنحهحروف وحرکات وسکناحهکاتك بر ری

ی تکشکویلرولسور.
ییی
دصن
اصیوصت و
_ آعقب ابتدیی؛ وآبهرنك خ
سه ر باشقهسنه

صاحەعت ايده(  6فضو لك بعدادلی نشامحی رد

باشایه یازدشی شکایتامهسندن کف ماانفق شو سطرری له( :
« ای غافل ! عا صورت مظیر الهیدر ؛ ومربط اوار حظوظات
امتناهیدر ! هارينه ملک ماکوندن منك !واز ۰وخصائص ملکدن,پرهمند
اولان فان

ملکوه د سرس

و از ۰

4

شو وقاديی حلهار ده » الهىدر «  » 6بامتتاهدر  » ¢اواز ۰

ه
ن ر
رریله
| ولز » کلهاری حرف روی اعشا

مشاه و متوافقدر .

بناءعله سحع واردر .
معمافه اوه یوار
د تولىد اسان

TE

ابدادبی هد رده

برآهنك حصو ص

بكڭده شکابت |یدلهجك ر صنعت لفظه

ر دکلدر .حال حاضرده امل متروك دلە جك درجهبه کلش اولان

« سجم » له مالامال آثار قدیهی فهرست ادبیات وصنعتدن اخراج
ابدهحك

قدر کستاخ بر دور صبعت

عهاسه کموشردر,

EES
Aی
نریی

ومطوعاتده 2

ادسات

معلو مات ادسه

۲۷۰

ردده
ولاغعت خصو صنده اولی شکله فاق اولدییی ف
اسات» قوت ب
مدوح ومقولدر  .وکر حالده مقبول دکلدر  .فضولسك :

ادت ادل  ۷ا لرا
ضا ر اوستنه دوشمکږ پاءال اولاز

مطلعندن افتباس ایدیان :
خکاساری هنر پیثهی ذات صاعه
پرتو مپر «ه دوشسهده

بامال اولاز

بشده ایکنجی «صراعك شدت و بلاغت اعتاربله اولکندن
بكجوق دون ولسی واونك عادی برنقلدندن باشقه ,برثی اولاسی
اعتبار لهمقول دکلدر .

بن ونی که دعدم
فرض ايده که دیدم
«

سبك

من

باك

(

باق

۱
جع بت

برع اه ار یت

لمظهدر  .تارے ادات عماسهده

« سجع دوری » امه اوزون ر فاصاه" تارجه احهسلمك کد

سجع» ریییاولان « ترصیع » ابيرلاهبر عصرارجه دست خامهبهحکم .

اتمشدد .بر زمانر قمتی رکانب اولیلمك امجن ترا کب وعبادات

ءلام فاصلهاریدها » تربریته معطوف وار لفظ ا
آرهارنده ک
وط
ص

حلهلراد هاتارنده حروف » حرکات » سکناحه مستاوی

هلر و لدرهسلمك اقتدار ولاقته مالك اولق مقتضدی :کف

۰۳

معلومات ادسه

۱
ربااع
هض
نمی .ا دیکر شراعزررل .مصراعندن ی
تو

تاد افانمد پوت رت ورملك اون کد ار

علاوه امکدر.

 ۱اضیمدیلن ابیات معروف اولدینی قدرده سرقته حل
[عااسی انون صاحباری ک
ذر ابدیلیر  .د
لوعاده عحب اوصافنه جسبان کورنور
وله تی باقبنك ایدرسهم تضمین :
» دنع ياجو ج  ۰4ایشمکیدر سد سد ید
منع جيش

اله درکیدر حصن حصیل »

شی
قصد وسنده سو ایک مصراعی اسمنی و

ایدهركباشدن المشدر.

ونظمی پیامیدن ایشیت حاله مناسب
کم زدة باران سخندال
 2با

سمو ی

زده م

عحمدر

:

الستم

 ۶یش ازهه ساغی کش و بش از هه مسقم

روی" بغدادی
ولون

املاری ک وکلندن

لش

ابماد

«
یبر
وس لر ک
|ا شا کر * ەقيلسەار ک
|ا شاد »

توفیق فکرت
به وغرودر ددیکك ای ک
ذای دورا دور ۰
( اسر دکزده آسلی هوای هسیاعت »

فاق عال

شکل اصلیاری محافظه ایدلیهرلك شکل دیکرده تضمان ایدیان

معلومات ادسه

۰۰۳

اصلهدن مانخود او موب یالکز تامط و کتا زیر

شامت
مع

او دای

اجون »> ده شه اشتقاق واردر .

راحسك راحت فزای خاطر مستانهسك
رو حسك نقد روان عاشق د واه سك

فی
فعنك وقاريی بنده « راح » راحت » دوح » کلهلریارهسنده
بالکز لفظا مشامت

واردر ۰

۱
نینكا
اقتباس  --.بیاتوه وتز

امجون ایکارتعه واحادیث

شر فهدن اسنشیاد اعکدر  7بو نار ایات کرعه ویااحادیت شر هدن

اولدفاری تصرح ایدلز .
افاضه" « ومنالاء کل ف جی »
فسرده جم نابانه اولدی روح تثار ۱۱

بتی «وجهلنا مناماء کل شی“ حی» نجظلماندن اقتباساولمشدر.
اولان کلامك ضرورت وزندن طولای تغبربنه وکياانك 
اقتباس
نلماک
تقدم وتأخرینه جواز واردر .e  :د وجمان م ا
شی ی » نظم جلشده » ضرورت
اندر

وزه

مبی دجعلنا» ترك

۰

حلسده مصحف رخ دلداری دون کیجه
وس اعکه قرب اده رقب دون
اول کلمذار کولدی دیدی « لا عسجوا 1

ن وس ادوب دیدم هان « الاالمطہرون »
ای

[ ]۱تعلم ادبیات  ۱ :كرم بك

۶

۹۹

معلومات اده
استدی بردمده مشامه تشم

وقدر تشر شم از ابداد
ااسوهكد طرة دلرده مقم

ای
بوقاریدهی سارده « شمم مام

تشمم » کلهلری ر ماده

اصلبهيك مشتقاندرار .
لپا  .ملکا » پادشاها ! سن اول اولسك ک
»ه سک ابتدا وق .
شی اول اخرمنكت که سکا انتبا وق .سناول ظاهیس کهکیسهنه ادوکك

سلمز » سن اول باطنس ك که کیمسهدن کیزلنمز  ۰بر سكکه عالك حرای
سندن اواور

ی قیوم باق زک

چیع حتاح حاجای سد

ولور ار

چبارسك  ,که « انا جعلنا فی اعناقېم اغلالا" » زیر بله جبارلراد ونی
»ه « وقطنا منه » یغبله قاهیلراد جان
باغلامشسكدر  ۰ر قهارسك ک

طمراری کسش سكدر » بر سبوح فدوس سك  .که تسبيحك اجون
هزاران هزار حواهس زواهرارواح محرده معارج علوی وطارم بالاوسموات
اعلاده موج موج » فوج فوج شحرنسبیحکده سا.غ وجمان قدیسکده ساخ

الووب صبوحلری « نحن سبح حمدك » غبوقلری « وتقدسلك ».

۱۱
شم امتقایه --.رمادهاصلبهدن مأخوذاولوبتلفظ وکتابتارنده

مشامتدن طولای بمراد اصلمهدن مشتق کویرینن هلر
عبارهده جمدر 1
قو کده سار حاحت مو رومار

دهکلر الار شعله“ ور وار

سنات پاشا

شو ده « مور » « مار» « ور » « ار » کلهلری عان ماده

معلومات اد یه

۹۲

اساسدن » فکردن » لطافتدن » تزاهتدن عاری بك جوق سوزار
رحوق جدی » مان » علوی فكرارك ر
دوائلری املا اعش »
اووحاق حالله کرمهسنه سلاسات ورمشدر

 .ادبای حدیده مکن

اولدینی قدر بو یفانده زینتی ساحهصنعتدن اوزاق بولند رمقدهدر
ه پاواش باواش بادید اولقدهدر  .صاعسدن
ل

حی جناس معوی

]ادن وحال طسییده ولندزی شد رده

نم

 6ك

تادر اولهرق

تصادف ایدباهسلمکدهدر

خصو صنده س نك مهم روالر

0
معماقه حناس تعربض
اوتاه سل » باخصوص

حناس معنو سك

شطهده ك

زیاده ا

کورولیر.:
۱ ۰

اقا  -.بر ماد اصنلنه ابه الك بر ودها زیاده مشتقای
ع دهده

3

وتلفشق

اعکدر

۰

فلك دیدکلری اول تابکار سفلیدن

ودر وال ات کدی داب راا
بر ایی ملازی ایادی حواله بکا

اشتراك ابله اتمشار التزام سم []۱

قطمهسنده ن»فی » « التزام » و آندن مأخوذ اولان « ملتزم »
کلهارعی عبارهده |

اعشدر ۰

کشود حینهی دوشدی

انهدر بوفس نافه شم

کذراد

بيك جہان نکہت مشکین نفسك
[ ]۱تعلیم ادیپات  :ك
۱رم بك
Sain
یق

رقق » غرور اور اولور  .وندن باشقه صنعتکار دق امجین جناں

موی بر بازمه الفاظ حکمنده دکلدر ؛ برفکر ابداعی » بر شکل
ابداعی ماھىت وفمتندهدر۳ ,

ردست

منت کل  4ایک مهم فکر

تسلم آیده تسایر  6ونیده حناس معدو ی به مد و ندر ۰

مثالا ۳

دل ماحرای عشقنی د لداره جهدی

ك

داغ تازه

جدی ول اور  1جهدی
اسعد

ورادهی وان¿
 +سر

قى

مو صل

نتم ایی معنا واردر

 6دیکریده » بارهی وف

ری د س وکلسنه

لوسترمەدى « دعکذر

ديعك کهمعنا تکرر ایدییور  .معمافیه بوندن آلدیفمز ذوق :
قسمتکدر کزدیرن ید رسای

غافل اوله عاقبت ر .یر سنی
لااددی

جناس لفظیسندن آلهمهز » زرا ری حق کشنی » بناءعله

ذوق کشنی زه ,راقبور » دیکری طوغریدن طوغریبه نظرلرعزه
عرض ایدییور .
جناس ادبای قدعهك

اك زیاده دعت

رنعت
استدکلری ص

فظهدر .دیوانلره شویلهبرر نظر| ٤ق بیکار جهلفظی» معنوی جناسه

تصادف اممك مکن دکلدر» ونار هقدر صونوق اولسه سلهوصض

آزیننده بوبوك بر میت کورسوراردی  .حتی ک|نریسی ,ر کوجك
جنای تولید ایدهسلمك اجون ره ورارء تونالسورار » نکلف و تصنع

اجنده وغولوب قالسوراردی  .خصوصله اونارده جناس معنویدن

زیاده جناس لفظیه توجه حوبت واردی  .بو معلولبت حسبله

معلومات اده

۹۹۳

جناس غبرنام بالاده ذکرایدیان و جوه ار بمهده اتفاقبوللهماسندن 

قیلدی دهنك تك بریشان حالی خالك سنك
بر کون ای بې درد صورمازسك هدر حالك سنك

نضول

ده « حال » ابلهخ«ال » کهلرنده اولدینی کی .

رکف لت سارن اتال اا

|

ا ۰۳ ۱

ایده لر :

اس ارباب دل بر ظه سنسز اولهسین
حرمتك انکار ادن عالده حرمت ولەسین

ی
یت
عدها«
ری
«رام » » بر
«حرمت » کلهاری کیکه بری ح

» .

معناسنهدر  .ایشتهبوتون ونوع جناسار جناس لفظدر  .جناس 1

معنویبه کلنجه بر سوز ایک معنالی اولەرق ذکر ایدیلن الفاظلك 
دیکر ممنالریلٍه صددحث ارهسنده آز جوق بر مناسبت دولعهمسندن ۲
متولددر ؟

ونکله اجان الفط ارمشدمی قرف ا ی

تا زی کورلهسندن » دیهر
متشکلدر  .حناس

لفظك 

نده معنایك تکرری حس اولفهسندن 

حویت
معنویده ر

» بر کم» ر رفت

واردر ۰

حالوکه جناس لفظیده اماه عکننهدر » اوی ايلك نظرله کودید» 
.ناس لفظی کوهزه »  ۰راز افشان رذیت 
ک۲لار » حس ایدرژ ج
باخصوص
ادسه در .
ذوق حذناس

حناس

معنو بتك ارء ويا سامعده

.فابا hA E
لفظدن دها زیادهدر خ

اواندیردینی "

ر ششی ولوب

حقارمق خصوصنده ذکاه دوشن حصه ذوق شمهسز درین» واسع» |

ادسه

معلومات

٩ ۵ ۲

بوکابناء جنامی ؛ جناس تام  ۰تاقص اولق اوزره اولا ایکهه »
جناس لفظی » جناس معنوی اولق اوزدهده ابا ایکپهتقسم ابتك
جبورسدهز .
ايدن حروفك وع CEA

حذاس نام  6ایک لفظى کل

دح وکودن عاردر خصوصندء قق
اولسندن تولد ایدر .ده بابسط ١ یاخود مکت اولور .
اهمه وفتی ضایم دع قبش « یاز » اوقو « پاز »
سئبلزاده وهی

بکارم هفتهده بر نامه و « یاز »

يازەجقسهك دیدیکم وجهله « باز »
اسیاعیل صفا
نوجه اله دانغوران دهره قضا

ور ر افندی ضروری

هان قضا به رضا

وال شم او ی کی 7
جناس ص کی  :کەلرى احورلددانیحالده صرف و حوه ۳

ال شوت کر وريه باخود باشقة روزت بل
ردده
ایدلدکاری ق

جناس ام کت

۲ك
فریادی ن

اولورار :

دکلی واهی

بلیلده بیلیری آء وواهی
صفا
دست

آواهءزی

اش

اللهرسا

نیع جود نی وفسه الزله قابارد
زه ورس و گی دا آب حیات وفق

خضری ولمهق ره ظاءتده کلاهن قاپارز
عرت هنلا

ی
ا
ی
و
6یوییی

معلومات اده

۹٤

مستقل مر یا اولان سودا

اوح سكت میک ماهدر :
فاثق عالى

PTI
TE
۳

قطعهسنده « راز روح » اله « روح راز »به معشسدارء نه اه

نهظر یف برعکسدر .

رراع تشکیل اپدوب ببرت |
صب
بر مصراعك عکسیله دمیکر
.صوله
منتج موفقت اولهمن ح

قیت
وه
وجوده کترمک کلنحه و

کتیریهجك مصراع حققة" کزیده » ر جسته » هدس » صنع کارانه

سقوعن
اولایدر .زرا از حو
زیه

تکراریدر  ساءعلنه وصنعت

را
اتوی
اوه کهقا

هنکام جوانیدر حصیل هنر وفق
محصیل هير و ی

هنکام حو ایدر ۰

مکن دکل خدای لمك د ه سلمهمگده

یلمكده بسلمهمكده مکن دکل خدای

بتارنده اوادینی کی ببوککنزر عکسار دا تا کوزل اولهماز .
بوکی شار | کنیا ذوقبدیییی آز جوق ازاله ایدرار .
بناءعله و

طرزده

عکسه صاحعت

اعهمث ده

اسدر.

4

مدای  --.تلف معانیده اولان الیکفظك کتاتده ویاتلفظده |
»ه دیرلر .ومشامت یام ویااقص 
مشاه اولهسدر .بوک « جنس د

اوله بیلدیکی کی جناس لفظی ومعنویده اوله سل »

1

۳۹۳

معلومات ادسه

وعتازیشنه اشارتله «و نم اجان تنزل در » دیدکدن ماعدا اسکندره
نشانلی اولدیقه تلسح اولق اوزرهده « استپزا فنادر » بالاخره
بکایانتاایدر » دیبور .یالکز » تلمیحده ال مهم شی اشارتاولنان
شك » هرنه اوور ایسه اولسون » معلوم اولسی کفتدر  .اکر
معلوم اولاز» مهم اولورسه ذوق کشنی امحا اریکده وتقدیرده صنایع
لفظهدن مطلوب اولان شحه الده ایدلهمش اولور .

۸
ری
ول بط
ری

تقد وتأخبرا مك > رظ ای ای نصا ند

خر وقد اد بلحه مصراع ی

حاصل اولهحق صوریده

سویلهوب بوندن بر بیت تشکیل ایدهبیلمکدر .

عکس نامیاه یاد ایدیان صبنومت لفظیه |کنیا مور » لطیف »
طر اف ایسهده معناسر لغه > سوء استعماله بك زیاده مساعددر.

ملا

؛وندن ک«لام
«بارکلام » یاپار ب
«امکار » ی تقد وتأخیر ایله ک
کل

کار کلامدر » جلهستی وجوده کتبریرسهك کوزل بجرله » طاتلی
بر افاده > ای رکس وجوده کت ر رز :

عکسده ال زیاده دوشو نلهجك نقطه وجوده کتریلن عکسك
معنبدار اولوب اولامهسدر .معساسز اولانارتی رد امك لازمدر .

ئ دکزله وزی » وزك دکزی » کی عکسار بارد اولدی قدرده

ف ادد .بونك اجون عکسك اك موم شرطی معنداراملسندهدر:
راز روحیله روح راز بده
هب

معالی" شعر اوجار کبیدر ۰

معلومات اده

۲۹۳

دهشتل اواوردی اول تيزل
ہے

اسيو ر کی فلکدن

عہدالمحق حامد
ده

»

 « 2ایله « حرب

اله » سنه

اشارت اولعشدر

تلمسح» توربهکی تمرفكده اك بوبوك وساطندن بریدر؛ ننوک

مدحیات پكکوزل تأمینادادیکی کیتعریغات دی تأمین ایدیلهبایر.

کوزل بتشرببهی محتوی اولان « تلمبح » قدر قوتلی » فیس برشی
بوقدر .غرورمنی» حدتارمنی > کنارمنی» مسرتارمنی تلمح

اه بعضا بوغار » کوسترر » 1کلانهبیلیرز :

سو صو « زه خند اله »
عا

 ۱یت

روکزان
زرا وم اجون تيزل ! ...
»

س و ص

و

قة ېه

ادر

۰

زايد هله خند مېزل »

هم بلکه ابدر بکای انتاج !
اشر  - ۰عبدالق حاند

مکالهسنده لهکوزل ایک تلمسح وار .دارانك قبزی روکزان 1
اسکندره نشانیی ۰

وحکمداری زیادهسله سوسور.

سوموده

عاشق  . .کورپشیرلرکن دوکزان بااسنك اقبال وعظتبه » اسالت

3

بزه عرض جال از ی بلقیس امل آخر
فپیما خانم داغ محبتله سایانز []۲

فیم
»صهسنه >
ستنده حضرت سلمان علبهالسلامابله « پلقس ق

ورم
ميشه کاوش افوس اله
خ جک

غریب کوهکنم ساك رکالهکونم
اني“

ستنده « کوهکن »

طاغ یارحجی معناسنه «#فرهاد » « » ۰کلکون »

دخی « شرینك » ندیی « ال اله
بستون

1

قدیم

غمده باق سك

؛

کت

ده

شو له استاد اوادی کم فرهاده صنعت کوستر بر

باق

۱
مار

تون  ۶کی فرهادك پاردنیی « طاغه » ؛

۱

میدان سخنده بوغ ایکن سن کې برار

۱

بر شاعی روم اولدی سکا شمدی رار

ضیا پاشا

۱

۱

حی
و«
رده
بش
1

بفدادی » به >

ور فخر عا  4اله وجه داکا

ماه قلت ابده انکشت عنایت ای شق
ده

» شوقن

 3۳بلاغت غمّانسه

معحز ه سه
جودت

راشا

٤

معلومات اد مه

ا

احتیاج کورولر  .فقط « عر تب » اولان موف کرزل ررتدر.

پالکز ونك منفتدن آزاده اوا » حال طعده  2اه سنه
دقت امك لازمدر  .رده آهنك وموسق" الفاظ طولاساه ا
و
ارده رعن ته جراخت اا ار انا اه
کی ونار ریاضات قاعدهلری کی هی زمان عبنی تتیجهبی ویرهعن ؟

قااولوب يلا

د

ات

ایدر  .ناء عله و قاعدهلر » ومطالعهار تابت » قطیی دکادر .هس

»وزاره ذوق تأمان ابدر؛
اعد تیان روحه تشوه » بدماغه سکون ک
مسئله اونلری حسن استعمال انملك قابلتنه مالك اولوب اولهمقدهدر.
۷

aیراOOEN
سا
نای
یه
سا
ای
ات
یاد

میم  -.عبارهده  ,ذکر ایمکسزین بوقرعهیه »بایرت
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ضرب

شر دده  6برکلام کاره  6رشحخص مشموره »> ۷

مثله اشارت اعکدر 3

تلمسح »> راستعاره » لعنی بآرشسه ضمیی دعکدر ؛ زرا اشارت
الولان » د کرادیان ا

رمناسات معنویه ومشوره موجود

»لمسح واسطهسیله قاراك
دعکدر .بزم دماتمزده باشایان بر فکری ت

دماغنده حانلاندبرهءسلس ت»أمین ذوقه موفق اولورز :
۲اق فلکده طوغماز
اختر مطلی ف
کونده برك شی طوغوریر لله“ حبلای عدم []۱

با کت فا

بشده « ال حبلى » مثل مشهورینه ؛
[ ]۱امعالادب  :مناسترلی رفعت بك
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مقایل «کسدی »کلهسی لفده ایکنی ؛

اوجنحی اولان « نکاه » « دزدیار

کت

مقایل « حاریدی »

د کور
فدہ دیا
ر
وصلنده بم هجران » هحر نده عات جان

درد فراق ر وله » وصل کنار وله

اوی
سنده « وصل ج مرانه » مقابل « وصل کنار » » « معنت
حاه » مقابل « درد فراق » لف اندلشدر ک لف ونشرغر .متب
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قرطرهر
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فصول

« لف ونشرغیر صمتب » مقبولاولە لمك اجون کل|اشامهبهجق
" درحهده اولهملیدر  .امامه دوشولدیی قد رده

افهاعی > بالشحه

حسن ذوق ازاله ایدر .حالیوکه بونك وظفهسی ذوق کشسن تأمن
دوق بدبی ی زسد

اعکدر ؛ وك امجن « ذوق کن » احا

وافنا ايده جك درحهده مشوش او اری مقول دکلدر .
باخصو ص « اف و لشرعسر
زرا ور ضرورت

نت » ارده او قدرقو للاسلماماندر.

خصوصەك
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قظمده ضرورت وزن طولا سه مشوش ؛ محتاط لف و نشره "۱کوب
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» سرن بر »کتیلشدرء که« لب ونشر ص نب » لرك اك بدیعلردن»

الك هسلردن ریدر .

اوکردی غرالان جهان ای کوزی آهو
قاجاغی ۰

تلماغی

دووب انی سندن
تاویتو

مشقایلدی پروانه وشمم کل د برك

باعاغی  .باقیلماغی باقابیر عنی بدن
کاظم باشا
تشر اولان « روا هه » مقابل « باعق  » < ¢شمع »ه مقابل
» باقلمق

 « 6کلصد رك ۵

مقابل «یر عق » کلهری لفایدلشدر.

امواج فورطنه بله قار بجه لشمه دن

یالدر ؛
ذل
ارئق مهیب فورطنهده ک

امواج پرضیا « ۱۰اله اوار موج زن «»۲
رقص لالار »«١ » فخات لیالدر «»۲

ناثق عال

لم,وقشر عبر رنه کلنجده .,م اف اونانار عتلط » سکو ۳

مشوش اولهرق ذ کر ایدلدیی تقدیرده تعینایدر .مثلا  « :اوبکر و
تمر حضرای صدق وعدلابله شبرت ولعاردد »ددیکمز قد

« لف وتشر متت » تولندیفی حالده « انوبکر ور عراف

۲

وصدق ابله شبرت «ولشاردر » دنبلدیی قدیرده « لف وتشر غر
۱
رتب » بولونیر .
مغ رق

خنحر

ارو ناه دزدیار

چاریدی کسدی دی شهراه محبتده دی
حسی
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لفظك فقرء اخرهدهده برنجی؟ ایکنی لفظه عاندك ایکنی؛ اوحنحی
لفظه عاند او لابك او حنی  1از اولهسدر  .حالاصه رب ها ییه

رعایت ابدلدیی قدررده « لف ونشر مب » موجود اولور :
عشقی | له اولدم کم بادو آب وخاك وار

زار زار واشکبار وخا کبار وداغدار ۰
شنامی
ری « باد » کسنه مقابل اکا دہ « زار زار »»
کاسار »
« آب » کلهسنه مقابل « اشکار » ۰خالك کلهسنه مقابل و خ
« بار

اس مقابل « داعدار > کلهاری قوللاسلمشدر» کهرسب

ھابیبهرعابت ادلش دعکدر ٤ ساء عللهبوراده « ات و زر

نب «

واردر .
باض کردن ودندان وحسن ولعل جا دك

مور ودریکتا کل زا مل اجر
فتاده

حسته

هنز تفن ستمخو ار او امه

شاهد

دلزار واب خشك ورخ زردوئن لاخ
ی سوزان بریشان منت وحران ابلدی عینی
سرن بر
اوکلر خسار وسئبل ژاف وترکس چشم و
کې
«نداه
» سا ضکردنه » مقابل  ۱مور » > د

» مقابل «دریکتا » :

« حسنه » مقابل « کلزیبا » <« لعل حا شه » مقابل « مل احمر »»
» افتاده ه » مقابل « دل زار » « ۰خستهبه » مقایل « لب خشك ۷
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» ه مقابل « رخ زرد » » « ست.خواره » مقابل «

سرار
خکا
" لاص »» «سوزان»ه مقابل «

» » «ردثان» ه مقابل «سئیل

 1زلف » » « مست » ۰مقابل « رکس چشم » » « حبران » ه مقابل
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وراده « سلمانیه » لفظك ایی معنامی واردر  :بزی استاسولده
» سلماره « حو ارنده اسی زمانلرده وان

دارالشفاء > دیکریده

» مو صله سلمامه « باه" علمبهسدر  .وراده برشجی معنامقصو ددر» که
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اوده نامك در اولهسدر 2
قالد رمهدن ایکیده برده
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درردی اوجاغی
قزان دورادی س
عرت مثلا

رلدمق
وراده « وزان قا

۱

» طولا سله « یکحرباره » اشارت

اولوب ورادهي اصل معناسیده اودز .
اساسا « بوره » ك معنای لو سی آرقهه |عق دعکدر :
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اف ور  --.تفصیل وا اجال صورتله برجاهمبه الفاظ متعدده
تشر اد کدن صکره تعینمجم اعکسزین او الفاظ قاچ عدد ایسه
هی برینه مقابل وعاید برر لفظ » برر شی ذکر اعکدر  .وصنعت

قارئهکشف ایدبه جك ,رشی براقدینی جهتله قارء ويا سامعك ذوق
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نك آ
هلج
کشفنی اوقشادینی کی » ترنسدن حصوله ک
سامعهی اوفشار

طو لاله ده

ی تردن زیاده نظمده فس هک

طرف اولهملر  « .لف ونشر » صنعتی بانالادبا بك زیاده مداشر
بصرنعت لفظهدر .
لوفنشر

اییدر » با« أف

ونشر نب

» ويا « لتفشور

غبر متب » ویاخود « مشوش » اولور .

لوفتشر متب » فقرة اولیده نشر اولان رجي لفظهعاند
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برکهایله تضاد تشکل اون ویاخود بربربنك مقابل وضدی اولان
کاتك جناس معنوی نولده بر جلهده اراد اولمهسدر .
طالی صیح اولدی

شامك

ابلهدی سور ده سور

۱

راغب پاشا
نوراده « شام » کلەسى «اقشام « مات

لد زمان « صح »

کلهساه تضاد تشکل ابتدییکی .
۲ادبرم
ابا طاغندهده اولسهم  7نکای غل

کاظم پاشا

بشنده « بابا » ابله < »۲:۱کلهاری برجناس معنویه باه تقایل
اتد رلمشدر .اام اضاد صنعّدن آ زادهاولدنی تقدبردهذوق آوردر 6

کلفت تصنعله وجوده کلنار صونوق وبارد اولور .
°
مور

ات ر نکته خصو صهبه از بر لفظك معنای إعىدىنك

مقصود اولهسدر .توربه « کناه » » e

رفظك هم معنای ماوضع لقند
زرا « وره » صنعتنه مالك اولان ل

ہم معنای ماوضع لهنك غبره استعمالی عکن اولدینی کی » شی"غبر
مقصو دی افاده امک س

مقصو دلاده افادهسی مدو

ماملك خا کستر اولدی کندیسی کل اوکسوزی
انرك قالدی ایثی الطاف رجانیه به
خاغان سوزی ایدوب اراث سودای حنون

شمدی استءداد کسب انتدی « سلانیه » به
[ ]۱ادبیات  :سلبان فهمی بك
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د سرشك ۰۱

کوز » « حاری » »«حر » » « جذر ومد »

 « 6 EMEفریاد » ری ازهسنده ماهة

وزارده تناس وار دعکدر . .
فکرا رمقارنت موجود اولقله سو
|حاق واشتراك افکار قانوننك بر مولودی اولفله |نار
تناس » ت
ادسهده بك زیاده تصادف اولونر غایت طسعی بمرحصول شاع تدر .
۳

ارام تاسب  =.بکرلنك موضوعه » فکره باشقه بر مضا
اعسار لهده مناسدت معنوهسی بولعقدهدر 1

صوویرر هیصبحدم گوز باشی تیغ آهمه
کے دوک ان سبهرد صاله مهرن ماشمه

فضولى
دوراده » ا

ركد
وبا »
وراده » امهام تناس

« حت » معتاسنه آامبهده « سیر » »

جن ووش ) ا
ور
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دح
») مو

که

۰

لسانععا نك قابلتخصوصهسنه بناء امام نناسب صنعت لفظهسنه
ادسات عیانسهده نك زیاده تصادف ایدیلیر  .فقط ونارك ک۱نرسی
ص

وبارددر .
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شکلك بوکی زات اله من ین اولهسی بر بنانك اوزرندهی
جوا

کر > واقعا و نلر ولهزسه اساسه » روحه رخلل طاری

اولدمن ؛ نه فکر » او فکردر  .فقط بونارك موجودیتبله فکری
دها زیاده ذوق اله » سپولت الله ک|لامق » حس انمك » طافق
عکندر .زیت ده اساسا وارك رفاعده اده جی دعکدز.
«شکل هس شدر» > «اساس شک تابعدر»  «شکل ابله اساس پررسك

عندر» کی قاعدەلرصنایع لفظه نك ازوم موحودشه الك ووك رر
دلملدر ۰

ببنرانك دیوارارندهی زیینات معماریه له ایسه صناییع لفظهده

اودر؛ ونار ارك قمت سمعه وروشهسنی تزید ایدر .یالکز دقت
رعطه
ابدهحك ف

ورد:ه
ارد
وا

جر وزور

اله صنایع

لفظهی

وجوده کترمهمك » اعتدالدن آرلهمق » مسالغهه دوشمهمك »

تقلت بخش اولانار ویاخود سایق حاضره بهغبر موافق بولاناری
ترك انمکدر .بوص نات حال طسصده ظهور ایدرسه » موّمن فابده
وذوقدر ؛ صعصت کردیی شد رده صو وق > شل »> علظ اولورار.

" ال ووك صنعت » صنعنسز کورونهسلمکدهدر قاعدهسنیاونو بهملندر.

۲
کی  -.ماهبت وفکر اعتسادیله یکدیکرینه مقارن اولان
 ۱اشا ومعانیی ر عساره ويا بر فقره داخلنده جع وتلضق اعکدر ,
»رلر .
 ۲بوک «صاعات نظر» » باخود « تلضشق د

«وزلرمدن » قبض وبسط اوزره اولور « جاری »
« سرشکم » ک
«اد
مر
و

» « جذر ومد » ی غالبا اول « مه » لقادندر .

دیار بکرلی سعید پاشا

ای مد
صنایع لفظیه مس تناسب مت یرام تناسب .س یهام تضاد - .
شر .س تلمییح  - .عکس  -.جناس  - .اشتة ق .سب
و-للف
توربه -.
OFTEN

شبه اشتقاق .س اقتباس .س تضمیل مسب سجع .س ترصيع  .سصناییع

لفظیهنت اسک ادبیانده موقع وماهیی .
۱
صنایع لقت  --.اسكارك « علبدیم » نامی| لتندهطو بلادقلری

اسامی" تزیینات ادییهلك اکنریتی جامع اولان بومبحث » حریر
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|رادیبهده تصادفایدیان برحوق
خصوصنده تأمین مهارندنزیاده » تا
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اولدغاری جهتله الفاظ وکانك حلهارینه ماجعته صهنیعتکار
محبوردر .کلامك انسحامنده اسه روحه ذوق وررهسلهحك رحوق
ح|هلکلر » بر حوق نظر فریب ء سامعه نواز » رویت واز محاسن
مو حجو ددر
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دطدر۳۱۱۰ 

قطیی > ابت رطام قواعدی وقدر  .ریاضات هیزمان عنی شحهبه

اقتران ایدهسلر ؛ حاللوکه حسات وخالاعزك عربان > ساده رشکلده

ولهماز ۰بضاءعلیه بر طاق يمننات وحسناه ۱
فادسسی انا مور ا

مياجعته وریت واردر :
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|یدهدهغوب
قوتلیدر .ثاراسلافده تصادفایدیلهمهدین قنطاعر»جد
ومتعمادر .

ای راس فروبردهکه » اق پاف  ۰فتط اکر ج »
ای تازه قادین » ای اوق تعقیبه قوشان کنج ›
ای مادر هحرانزده ای ش#سر مغر

اکیسهسز ء او اره حقولر  ۰ . ۰هلهسزار
کله ی

اورون » اوت ای هائله  . ۰ ۰اورنون  .اوت ایشبر
اور ون > وموید اواو » ای فاحرةٌ ده ! ۰

توفیق فکرت
جوحوق دوشودی شکایتلی برنظرله »  -یاز »

ابن ناصل یاشارم سز اولور-هکز ٩۰ حالا
طبشارده کورله هراد کوکرهمش براردو کی
دوکردی

ساحلی

کار جه طالغه لر 3
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۰

وفیق فکرت
 ۲اکیحهلر » ای حولای اوستندهک اسراو
ای کللری زهرله باقان حولدهی روز کار
آ :ای کسه
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بر خلقت اول کی چول نام ومیپوت .
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تصادف

ادیلن ی

دارسز اولان بزم ميك عاشق زاره

هرساغری بر دد خوبانه چکاندر

خوبانهدکل بادهسی زه غم هجران
همنغمة جنك وی فریاد وففاندر

`

درکه خااو فیضاه مرحوران
امواجی کهر ببرنه سیاره فشاندر
ری
ساره دکل ه
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حوصس

علوی

اه بہاما حصد کون ومکاندر
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بارهیزاز تسیل ولور بوسسده انار ؛

بوسس خطاب معالی » وسس خطاب اخوت
کهکاتنانی ادر سا

فلاحنه دعوت ...

بلاد روم وعرب دکلر » افرشا » جاوا دبکار

اوت توجه ایدکن *-س جنوب وثمله
خار > لو دودیغمز شى سس

یه

ال

و رشلاله قدسیه درکه خالد فنادن

چیقار » فقط دوکولور غاب سای کاله ۰
فاثق عالى
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مسب عبار ەدە نصرخ
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ایدلهسی افاده مك قوتو لطافتنه خلل
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۱
13

3
8
3

۹۷۳

معلومات اده
۲اق دوردن ایصال »
ایدوب ضیاسنی ف

شب درازی ایلر بوغبتاك تنویر ؛
اولور فضائل سوداه حلهکاه وصال
ارسان منود ء بر آممان متیر ه
ب

فاق عالی
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مهو غ

—

دوشو مجهسدن

صنعتكارك

 ٤اىدەرك افادهسنه فوت وشدتن

ومهسسدر
باشقه رعرا ر
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تسیل

و رمث اجون مات

دجوع شدت

کول

وشکراننه

اجون اولدینی کی افاده ی

اطراد ویکنسقاقدن قورتارمق امحونده قوللانلر .عداق حامداه

آنیدهی منظومهسی رجوعه کوزل بر مثالدر :

۱

کاهی فداقیلوب اولورم خندهباد ذوق

بر حکمت ع قهنی بر فکر باطله

برآن زاله جه ایام راحی

بيك کشف عالانهی برذوق جاهله
آمقیب اجون خیالی عزم ابتدیکم زمان

باقام کین رهزنه پاسد حاالله
<ی ولده ن ہمز ی ده ایلرم کذر

او عازسه کز هوای دل حزن ما"له

بوق » وق اورته من دها جنت کتبرمدم
من

بعد بنمز ده

ردم
و

سزه

اولور شیمی

ار اد

فاصله

حزنهی وکون

استدم حو اله شسمی فهار عادله

شاع خبالی تعقیب امك اجون بولنده تصادف ایدهجی هر

۸۷۳

E

معلومات اده

»نداد س۲اندن صور
فپقیطامی کل ک
سل

له بر هبوط مجل  6هی

وار ۰

الق عای
قونفرانس مقرراینهابله تطبیقایدهچکدر ؟. .اوروپانك قوای مومیهسی
پترسبورغك خیالی ویا حقبتی قونفرانسنه اجرا مباشراکی ایدهحن  .وی اميد
اتك » مدییت حاضرهنك جم منورنده «یهرلرمیت » لد روح مظلمنی جاج
طن اغعکدر .

سیان تیف
1

مسیم تعلیل و اسب اتره محش لطافت احون ص

هانی رحصوصه

حقیقتدن بمید بر سیب مناسب بولقدر .مثلا سماده ببلدبزاركك کیزلی
شعله ارله بارلادیخی کودهن شاعرلد » اهنزاز حو می اوتلر سوکلسته

کوز کرای طرزنده سار انقهسی برحسن تعللدر :
فراش کربه ولوطلرده ايشته مر سلدیز
اوژاقده کرلیحه کوز قر یور دکلی 6
حسمل سبرت

اوده اواش وطن حدا » سار

به حزین آغلیور شوا بر بہار
معلم اجى
کزدن
دشر کن ادست .با

خیعکر >

حزین پرلرزش حسرتله ببترر >
صولوق برکل  ۰سوولك بر قاب مغر
کوزل بارمقل رکدن لوسه بکار مد

وفیق فکرت
و جر ساشه بكر مطاف اولان اختر
ساف نکاه شفیقگدر اپشته  ای مادر !

؟
۰
E
E
ویا

E,
یر
RES
a

TP
aE,

۷۷۳

معلومات اده

طنی ومعتدل اولهرق موفقتله قوالاملدینی قدررده » ار

صنمته مخشقوت ایدنتضاد » بعضاً« بیاض  -سیاء» » ع«لا -
ت
ش«
حده
و وفت
سف e لفطی و کار اولدییی حالده » بعض

)رمان ی فکری .واستهاری اولور  .جنابك « وحشت رمان »ی

عبداطق حامدك« تابوت +اوخلیب مم ومابصکمرا»عبله ل«کن
ودد.ن ودنن

ری تضاداری » ل#عی دکل» فکری

«

استعاریدر .حى سوله صنعتکاراراد اترارنده تصادف اولان بوکی
س ستاه » » « تور

ا» «
ض
تض ادلراه تأمین ابدهحی موفقمت اله

«حنان وحم » کی مومك مالکانه

طلمت »« .سرور وا »

ری آردستدمق فرق | کلاعفه

کر رنه کرهش عادی تضادلرل

ازومسلهکورسورز .و ایکنی قم تضادار اره حش قمت شوله

ربب
یه س
وقیت
طوراسولنع»کس تنزیل موف
دت.

عداطق حامدده »

ففداهث»ق عالده ادیاعز اکلكوزل تضاد ماللرینه حتی
لمان نظ

مفرط بصرورنده تصادف اولونور .
۱

۱

سمندن اوجار بر محسس كران ؛
:

:

v

۰

1

کووزارده شمالك دوئوق ساسی عیان

اولور » وبعض جنويك لبال صینی کولر . ۰ ۰
مساو فحر نی لو لدم هب

نده سو دابك

:

او بر دقیقه روّتله آزشته قاچ سنه ار

و

بده دعکدر ليال بلدانك ۰
فائق عالى

پاقنجه مہبط الپام وحسنی  ۲کدیربیور 
بوارتفاع الله باش دوندورنڼ دري قبالر ؛

تا
iiش
0نiی

معلومات اديه

۹۷۳

«ضادی
شحهیی ولد ایلر  .ت

» فارئن وسامعنك نظرسنهحار ه.

اثرجك صورنده باعلی
ویا فکرینه تاه ویرمجك وی قینه تأ

احیق پارلاق » ضاستلی وطسی اوللی  ۰زورا ی ور جوق تا

ابله ولعش کوروعهملی .زرا حسن :کایویرهعش  ]*[ » .کر ادسات

قدیهمشم عناادر|ده » کرك آنار جدیدده موفقتله اجرا اولوعش
1
دقف اولوهبلر .
احو
صبك
تاره
تضاد
قراردی طاكری»

س شمعدان آزار کزهرم

غاردی ریش سياهم  ۰جوان آرار کزهرم

وغ«ارمق » لفظ مالفارسنك تقایل >
ده « قرارمق » ا
»له « رش ساه » مدلول متضادار نك قارشالاشد برله ۱ 3
« اثارمق ا
و سده بارلاق رتضاد ق وده

کشرسر

ار مثاللر :

پیاض رف سواد لباله عزج ایدیکز :
اورنك سرد الله منظور اولوردی دویسما ۰

توفیق فکرت
دوشمشدی سیبركگ شه شبن سیدین
شبن کی یترردی فرایل اوزر ده ؛
برشبرة حفته > براهوی جرنده

ورمشدی
ب

وظامتکهه روحشت

رمیل ۰

جناب شراب الدین
برحار » اول خنادق علا

قبهار » اول شواهق سفل
عبدالق حامد

[*] تعلم ادبیات  :استاد کرم

۰
معلومات اده

3
|

۷۲ 4

ادره شبرعی وا کلش مأواميدر
آ نده قے۔ر بادشاهی جات اعلاءبدر
,دت

مور

کش

اول قضاده

اول سرای

بازمینی جات اولش کيبة علیامیدر
جویلری دور ایدن طرف جبزارن یاخود
ما پرواز اله قطم اولش پشبل خاراءبدر

سپزوخرم برفضای هیکنار جویبار
پامبیان جوده عکس کد حضراآمیدر
في
لمم بکا هی

شاعی

لازم؟

کلبتمی یاکهکشاعی لازم ؟
آغوش وفا نثاعی لازم ؟
بره خون فشاعی لازم ؟

چانامی کوزل  .جھا ٤ی خوشر ؟
عرداق

امد

»ه اسکندراه اراد استديي وسوزار »> حاهل عار فه
« اشير د
رال

اولاملیر ؛ جونک

اتکدر کد ره

شتا

وشرف

قدر

غوش وفانكده لازم اولدیښی بك ای سلدیی .حالده مجاهل

۲۱
نار  -.افیکیرغخالفك رعارهده قارشلاشدرلسنه دنور ,
ر
موفقتله استعمال ابدلدیی تقدرده » اتر صنعتك قمتی بك زیاده

آزیید ایدد » یکدیکربله هیچ مشایهت وقراتی اولایان ایی رنکك
ر ,رده منحی » اونارك باصل ردئیره نظره حارعهسنی اتا ایدرسه»

برعبارهدهده یکدیکرینه ضد ایی فکرل يان يانه کتبرلهسیده عبی
1
3

۴

4۷

معلومات اڏه

۰

۱۱

ال عارف  --.پر سوزك بر نکتهیه منی حقیقت حال معلوم :
دی

ايراد اولمهسیدر  .تتشیط » توبیخ  ۰تحبر > مالفه کی

نکتهره بناء اختار اولان بو طرز افاده  موفقتله ادا دی
شدیرده بك ظربف

اولور .

شخ فالبك « عکالرف اولکه معرفتاولسون تحاهلك م»صراع
مشموری » وخصو صده موفقتك طن ادلدییقدر قولای اولادیغی.

کک

کر

از اا اف طت عا عارف ا

تصادفایدیلیر۲ .تیدهکیغزیل ما»میله» کوزل برجاهل عارفمثالیدد| :
کیان بجوی تراك ر ا
ایکلړین شب تاسحر بو قلب زو عمدر
خا کیایکدن ی جر وم و مهحور ابلەت

کت

et ہی امم طالم دودر

اوصاچی ایلادعز کو ده جولان الله
بست زیر ءشقم کندی جنويدر

چیقدی استقباله عقل وصبر وآزامم عب
مماندل خبال قدموزو عمیدر
مجنت وفرقتله مبدان مبتده شرف

آه ادوب قان ۲غلامی معتاد وقاو عمیدر .

شرف خام
ای کربلا ەدر اول سېزجامەلر
ايام ماعكث لومیدر دمم وعادی

حسنی

.

۳۷۳

معلومات اد یه

احاب مقصد له یاسلان تردیده توفق فکرت بکاث « سهاو رون »

ما ماسنك بمض پارجهلری بکكوزل برمثال اولاسلی :
دی

او آتربلشده چون صانکه  .۰.جبر ایدن واری ؟

باقك شوقوشاره آبرلق ایستیوراری ؟
ولون جمان قاووشودکن

۰

وهپ جپاندن اوزاق » آعری » بر زمان قلبرز .
پوافتراق » ونك تلخ“ لذبذی سز
دیل اتمکه بیلممکه مقندرمیسکز ؟

اتاد ک|رمك ه تردید مطایب » نامنی ویردیی مناح امین ر
ر شکل تردید دها واردرکه قاریك نظر دفتی بر هطه اوزرسنه جلب

ايدەرك جدی بيرجه ورهجی ظنی حاصل امش ایکن هیچ
" بکهنیلمهین لطفه امینبر نيجه ابه ختاسذیر اولور « .تعلم ادبیات »
" وطرز تردیده فایت کوزل بر مثال کوستربیور :
شمرای زماهدن ر یی

دزد معنیدن ابلیوت شکوی
د بدی تیه ی  5خبالام

حالدیلر هب برر بررعرفا

کوش ابدئلر دروغه مل ايدجك
س د بدمکه او لاکه صادق اوله

فیاقنه سوزنده صادق اش
کوردك اشعاری جله بی معنا

ملح اجد
۱۸

۴

۲

اده

معلومات

کاه اولور رفغان تبزهوس
ولون اعصاب انان

کرذ ۰

قلب خواییدة جہان پرهر .۰
صرکرا رشق بکا اولدرق

دوشر آغوش لیل تاریکه »

چالیشیر روح صمی ریکه ...
صوکرا تدرا ا1لوب صولهرق
اکسورهرك
قادور پست الوو رکه و
ظن ابدرسك

اه اولب

کیده جات ۰۰

جناب شرابالدین
۱۰

ررر  --۰افادهتكناصل شیحه پذیراوجلفهی حقنده قاری ما
دوشورمك امجونعبارهی بردنبرهکوب متعاقافکری تبلیغامکدرا
ردد حش اىدهرك نظر دقفت وامستی ر هطه اوزرید
از بهصاقف و
تک
درد

امك مقصدله
ك کوزل

و

احرا او لوبان ردد

انز جره

 6موفقتله يالدعي ۱
۱

رف

۱

عردالق حامدك «زریده » ملك عسدالر من تالك « حاضراو

| ههب خدمه» دیمهسیاو زره خلقك «ترهبه کتمك استهور» سا

قارشی « عدمه » جوا ویرمهسی ردیده يكقوتل ر منالدر .قادق
اعحاب مقصدیله یبلان بوطرز تردددنماعدا حقیتی طبیعی بر ردا ۱
دها واردر :

انسان دنیای اغفاله موفق اواسه سله بر شخص قالبرکه آ ی ل۲داعه-؟
له
امکان او

 :اوده کددی

نگ

۱

زب

امق کال

معلومات اده

مقدرا ٤ه اولسون خراهلر خندان .

وحهیر مام ادن قب“ موکبه لك
ضیای مظلمی ل۲تنده لکشای ائن ›
چدازه لرله۽ الووملرله حشر اولوب قالهم ۰
او کد صاعقه لر > رق ورعدلر دولسون »

در تینوی ال مش میا سنویون
نصییسز پاشامقدن نصیب مر ل1ام .
وهب غضیلری 

افای بدن افلا کک

اعد ابلهمەسین » ر دفیقه سن لكن

تر لوقېقېه“ شوق وعشقه پایان وبر
مده
رل
دکلی وقسه مقدر سکون *
کوبده

؟

ر شیمه الله اجون اویابدبرمه

واز شکله عقلسسز باشمده ژلزله لر ۰

الم اولور وک

هس ذوقك  ۲کلاديم 1

یتر پتر لوم قمرقمه لهآغلادیم »
بتر طلوع ابدرك ظلمت نکاهده
عقوله صاعقهلر یاغد ران سحابکلږ »
کرلاه
رح
س

» شپابکله » ماهتا بکلر

قوپارمه زلزله" کفری سحده کاشرده
نی على
درج هارطه

و

کاه اولور اجه » ازنن رسس
لیل اجنده سور وکلنر » ایکلر ؛
او ی ظلمت سکوت

ابله ۰

دیکلر ۰۰

وات ادییه 

°۷

بزسينسىرك بومطالعەسنى قسما  قبول ایدهیلیرژ .افکار وحساتك

ی

شت وان مراد کت
رلا اي ک

م او لله ايسر راید ایتبی افص :ررب لیب" اون -
هس حالده موحوددر  .تصور ایدیلن موضوعه » افکار وحسانك

نوع وماهیتته کوره افاده پمضاً ت|الس ب»عضا بوکسایر  .بسرنه
« ندرم هابط » ایکیحیته « ندرم صاعد » دیرار  .فقط ندرم
 ¥هاید کر صاعد اولسون هحالده افاده.ك قوتوتاثری تزسد

مقصدیله باپیلیر .
الى عالی بکك « افسالات میبضانه » سی » باشتدن اشاغي »

ندرم صاعده اك ارلاق برمثال اولابلر :
ونات خالات اجنده من یکس
ک
اضر عا 64ادح

سما ایکن م .کس

حضیض خا که دوشورداد ون دعالری ؛
وداء مالک روحك دوای منفردی

امیدسز پاشامق چیرپینوب پنمکدی »
شفا ویروب بکا غصب ایلدك شفالری ,
راق وحال و ادن حیقوت ده یل وادهم
محازه بالوارهم  ۰گردیاده يالوارم ۰

مةے عم و حشت » سفیل ویر  ۳دان ٤

وحوش

شدم

۰

۰

اسم کتائب ظامت

ر شنا کي عفر تلرله

۳

»

معلومات اده

۹۹۳۲

کیندی هوا ولنده حیاتم » یازبی !کناه !
هلیاد ادوب

آیافلرم

(نده ه کرام !

|اشلهجنی وجمله » استعاره
ادب کلام » اساسا اموردید کل
اولقدن فضله بر ماهت وقمتی حاز دکلدر .بناءعلهتوسیع وتزیین

اجون یابیلان استعارهلره ادب کلام عنوانی ویرمهبهرلد بو یالکز
« لفط حشقبساه افادهسی حالنده عل نزاهت اولان شار » ه حصر

و مصص ابلهملدر .
مر  .افکار فحسسایی افادهده اوناری درجه اهستارینه

کوره یامتزاید یامتناقص بر صورنده ترتیب وتنظم امکدر  .بو طرز
براه رعایة" یازلش براری اوقویان قارء » افکار وحسانك رسلسله
یه اک توالب-ندن بر حظ روحی حس ایدر  .ضسر
دسورک 1

اك زیاده نظره حاریان کهاب لهه ہابت ورەرك شایان دقت

برتأثیر وجوده کتيرمك طببی اولدینی کی و ترتبی زیروزیر امک

قردر  .کرله اقذقدن رکا
میگ یه دان وعرت ر

هان عادی ر ایک زد  6حالسو که اول اصده اة

صو کر

کونشه باقهرق هکابوکرسیهدهسلبرز ؛ ايشته ونك کی بارلاق
بامهم» باخود مدهش ,رفکر ایشبتدکدن صوکرا دها بآازرلاق ء

۱

1

»ها از مدهش ر فکری تقدیر ایدهمیز > حالوکه
دها آز مهم د

رف یکو ده هیایکسیده هدر ادلو 1۳» :
[*]ادبیات :سلیان فهمی بك

معلومات اده

۸2۲۳

موضوعهسله_افادهسی حالنده_ محروم لطافت ویا قسا کورونه جك
افکاری الفاظ ماز بهساه تسو ر وسانالهمك » در .مثلا « ترلهمك »
هیحالده حروم تزاهت برشی اولدیندن» شاع اونی لفظ موضو عله

»ك « خبر ب|اد » نده اولدینیکی :
ادا هرك » « نای ن

ا
3

طرزنده افاده ایدرسه » باکدلامه رعایت اش اولور  ۰کذلك» |
بسط برفکرله تزید تأثر امجون اسلوب محازیله اداسده  -اسکنلره|
کوده ادب کلام اقسامندندر .شخ الك « حسن وعشق » نده » |
قات قات دوشوب ارل بری ححابه
غرق

اضطراه

اولدی کلاب

چبلاق وصوسز برقیله فرادری كآلاق اجون :
اکا ی افتاب هرن
اج دکاری تا

دور
رمشالدر

حهانسوز

لوده ادب کلامك وسیع وزین اون اولان ووسمنه
اه

| کرم 6

ههحق منار ده

.

کیوه روزکارك

اویاند ردیی سساریادب کلامه اجعتله شوصورله تصورایدسور :
ر کیب سس

کلیردی در ندنل شه

آه !

وحدت نفس ایلرایدی صانکه کاه کاه !
اشداردن زمینه دوشن ساره کدف

کدی

ببشکاشمه بر پردة سياه ۰

اول طلمت عرق هیحی عو دده

برواز ابدردی دهشت

اله طای نکاه ۰

تعمیق اده اده اوظلام ودای

فکرمده حاصل اولدی عراز ور اشباه .
برخبری اولهدن  -دیدم  -الواه +صوری

ر
تو
OIE
کر

۳

۷۹

معلومات اده

فاضاری ت۱اره قل اغکه مامور ›
ای دیدلری دوشمش

 ۰صیرستان قافله" سور ۰

ای قيهلر »> ای شال بای مناجات »

ای طوغرولغك تمل اکذاری مذارات »
ای سقنی ج وكوك مدرسهر > حکمه حکار _

ای سرویاركد ظل سیاهنده برد بر

تأمین ایدهبیلش اجه بيك سائل صایر :
کحمشاره « رهت ! » دیین الواح مقار »

ای ترهلر  ۰ای هیبری پرولوله ریاد
اقاظ ابدهرلد صامت وسا کن اتان اجداد »

ای معرکه“طین وغبار اسکی سوتافلر >
ای هس آحبلان رخنهسی بر وقعه ساسقلار
رواههلر » ای مکمن پر خواب اشرا »
ای قابقاره طاملرله رر مام ریا
8

ادن آسوده وفرسوده فا که

وفیق فکرت

یدرم ! زار یگك اورینه ماکار ورری سریبور ؟ویا سن ثمکلدیکمی
<سآدسو رده سم ی اورسك  4شیهد ی به قدرهیسچ مثلییکورمدیکم برشماع

معنوی ری TE ری سافلینده اییرو ی بر ره ربط ایدیور؟ آهپدرم!

يدر  ۰اسونقاونی چکاللهیبیهورم » وا اسفا کهاوخا خانه“
زا رابدمتك قساو
حق-ا شك مفتاح ی

توس

ون اولان ر دست مزل

و کان

طو ەرف

« #نوعدر ! » دیور م آذن وس بکا پدرم ! شعاع شفقك حارسنه ایلاگ خیش

ایتدیی « صباح قوشنك اوژر کده ابلك فریاده باشلادینی زماده .نده

شوراجقده » مارك ش وکوشهسنده ,ابديتك واشیکندهیاواشباواش آغلایهم.

سای یاقا زاده سای

۸
ن
ین
ا
ت
س
س
یس

فکری موت یاز ادت اوی  ۰سب دی به هدر پازبلان ,
بالعموم ادسات کشساباریده هو حود آمر فهکوره ٤ ادب کلام و کله

E
iS

معلومات اده

۹

وقدر تشر شم ال ادك
او لاسهاد طرة دلرده مقم

ف

سن شیمدی اوجولارده پربشان ومکدر

بر طوپراغه قلب اولدك ؛ اوففای سياهك
آفاق جحیمندن اسن صیتمەلی قیزغین
روز کارلر اولور فوق حنارکده شناور ۰

افواج محیطات آچار قبریکه سینه 
پرخنده ممپتاب  ۰منور کیحه رده
انوار کوا کک اتەرق

سطح زەن

ارا اط  8وو ور
كار
اي
حلا ل

:
7

ای ش[نای ال » ای هلال بی وابه !
داغبلدی

سنن

A

صافلاان سابه 6

ر افق سا کنه دوشدی برهوس » پرامل

فوو اسون ام خولیایه دوغرو پروازه !
وکون بوسندن اين ور سا تازه

بر از احیلق امون منتظردی هب کیچهلر:

ای اجه » په هلال » ای یارشک ما هر !
اجد هاشم

توفق فکرت بکك « سبس » منظومه مشمورهسی هان 3

بدالردن عباریدر .
ای د ید بهلر ¢ط:طنهە لر  ¢شا نار  ¢آلابر ۳

قانل قولهلر » قلعهیی ژندانلی سرایلر ؛
ای دچ“

ص

صو

ص

خواطر

»

او لومعید ۰

ای غرہ ستو نارکه رر دو هقید ه

٥۲

معلومات ادبیه

کتابارنده ب«وبوك فلاکتارك  ۰شدید هبیجانارك تأیه قلیدن صادر

اولان فریاد » طرزندهی تعرفار ماله یکااش وعندیدر  .حونک
اولا حقایق مثبتة علمیه بولك معناسزلغی کوسترمکده اولدینیکی >
دیکر جمتدنده ندانك یالکز فلاکت واله مختص نوعلودن داعا

کورولکدهدر  .صنعتکار اثر سه حش صمیمیت امك احون هرشه.
خحاهلهسنه » طاغاره » دکزاره » حبحکلره خطاب ايده لیر ؛

ار اسسا اناع ماه کور رام باود رتشاط ازاور .
2

مهار حاعده

۳۳

ای

۳

صادی

صیاح
تلوفر

2

ارکن

تا

1۹

تسه لگ

که والدهاد هقدر  . ۰ .وق  +یت بر ارئق
 ۰دورم»

کل ای ژه اللی حوحق

کل قو حاغمه حرق

مخاطب اول بکا ای بدن اسان برا
مواحبه کله سك

شمر ار دوغار زا !

دوشب سذکلر هنور شوصنه" اريك »۰

م ومنظره سودای ایلور حريك ٠
کفناه نير کیکاهی حاط ار اولا »
شو خسته رو جه طلبت عءای قر او!ا !

افقده صانکه ر اکلیل کوهسك شیمدی :

۲ك الله بر شکوه.ك شیدی
فروغ ب

امباعیل صفا

آفرین اطفکه ای باد نسم
و ددر اق

او ور

فيص عم

عالی کلکی باقدی نسك
ابلدك جهرء ایای 3

بیO
T
Lی
E
TT

معلومات ادسه

Tt

آفرین ای روز کارك شہسوار صفدری

عرشه اص شیمد:کرو بیغ ریا جوهری
سرفراژ ابتدد راا دن اجدی
کافره کو سترداد الق دستبرد حیدری
صنضی
 aول ین ادلر سه روح 

برغا اتد که خشنود ابلدك بغری
ابلك ر حلەده برباد ملك دشمی

لد رخدك

کرجه کم سداندی راه هرری

ماه توصاعه فلکده کورحك سکارک
سترهدی مپرام الندن دوشدی زرن خنحری

اول قدر قان دوکدی شمشمردکه عکسئله آىك

کاسة یاقوته دوندی کنبد نلوفری
مه خوبان کی جاری اوجندن نه خون

بوبله قالیرسه ک|ر یکرنك ایدر حر و بری

برآووچ کوه صاحاردی عاله كوبا كفك

صالدیغنحه دشمنه کاهی حرصع ششبری

قارشی طورحن سا که شمدن صوکرا واقال اله
دشییات

رمان اله را ری

وله آغازایلون شيمدنکیرو الفابکه
جامع له قكبوةنك خطیب منبری :
آفتاب حر و بر صاحبقران شرق وغرب
دوا

امور  6رابت

ای صفدری

اسمان دولتك خورشید قدسی برتوی
بزمکاه شو كتك جد.د خورشرد افری
هي

ا
E

میت اترك روح قارنده حصوله کتبرهجي تأری تزسدامجون
 Eرف هدرلداب  6اطخ هدرل :ولوب

رده  0يلع مومعلا تایدا

رتش

معلومات اديه

له او اتاد اوه ری یادیخندن خبردار ادر  :اون دفقه ده
اونك روّی اوزرنده اجرای ود ادن حس

 ,اوکا طسعتی شلد

واسانساخ ابتدیی شکلده کوسترمشدر .بی ن|ار حقد .هکی مالغه
هسچ ,ر وفقت حعلی وساخته دکل » صممی وطسعدر .

اسک ادبیات کتابارنده » مبالغه ساخته وکاذب برشی کی تلتق
ایدادییاحجون اوکارطام شرائط مقولت عطف واسناد اولونوردی .
بويك به قدر با  0اولدشی ااصاحه له حاحت ووقدر  .سالغهده

بر حد معقول وحقیقی تمینی غیر مکن بر شیدر  .پ|امرجلاق بر
مخله" صنعتدن حروم آدمارلك یابدقاری مبالفهار طببعی کریبهونی معنا
اولور؛ رده « مالغ عحمانه» نامز سفکار باهیادابدبان مفرط مااغهر

.اظم پاشانك :
ک|نیا فایت صووق دوشر ک
و

ترابدر اد خنه فحم امل

مطبخ <ودی

1

آحبه سپ ره

باهنت

ی وکا بكانی رمثالدر  .یالکز تشه واستعارهلرده هدرجه

افراط اولورسه اولسون »> خساللر رنکن وتازه اولدبنی» شاعرل
حسبات صمس۹سی

» خلات متازهسی افادهاتدیی تقد رده » موفقت

 ۱عحققدر  .مثللا شخ غاليك « حسن وعشق » نامندهی بدیعه اله
سنده مالغه نك ال مقرط شکلار سنهتصادف اولوید یی حالده  6توافراط

حسن وعشقك قمتتی اخلال دکل بالعکس زد ایدیبود  .عبداطق
حامدك « مقر » ی احونده عبن ملاحظه

وارددر .

دوق صنعتی

اوقشایان مالغه ار ل»هقدر مفرط اولورسه اولسون » مقشول و مدوح
صاسلی ۰
مم

هة

معلومات اديه

۲۲

« مالغه ء دابا حققتی محاوز ایدر » دابا حققتدن فضله رشی .
افادهایدر» فقط مقصدی حققتی تذبر دکل» اویوتون حققتی یاخود
بوتون شدیی ابله تصویردر  ۰لابروبهرده و فکری تأبید ایدییور :

مبالغه » دها انی  ۲کلاشلمهسنی تأمین اجون حقبقتی جاوز ایدر .
نے ا
وه لراک مات ای آاماان 

دها زیاده ادراك حققته سوق ایدن بر کذیدر » ۱۲

مبالغە ك .حقیقتی تفیر واخلال دکل بالعکس تشدید تقوویه

اتیک 8ل  ۲ق مالنه 4کذبناحی و تھے برزمان طوغری

اولهماز ؛جونکه مبالغه پرشکل جعلی" بان دکل » بطررز صمیمی"

ادد  .كت بدایمك.ماهت صب یدمک سای ها ا
آلنهجق اولورسه » ار ادسهده ی مسالغهنك صمت

وطتعتی

واضح بر صورنده میدانه جقار  .جونکه بر شبئك حققت ظاهیه .

وبسیطهسیله » یالکز صنعتکاراره مکشوف اولان حقیقت صمیمیه 
|سنده يك درین فرقار واردر ؛ اة دینان شی ؛
واصلهسی ره
اشتتبه اوحشقت
e

اصله ی اراز وافاده ادر

را

 Oا وکوتس »نەدور هد ىو روبهلبادسأت

بز شك ضرف مقو رجي
اوشك
عىارت دکادر >

ودر ا ا

معنوی » را

مشاهنر

« عوطوفر فا

رو

طسعتك اقساسدندر.

صنعتکار ونی اراه اجون حققتك الکر جنبهننودکل ام هجو

مشاهدهایده رك احراابیلاتهجرکوحهنی اك انی افادهاندء باهجك

خصوصی اظمار ایار ]۷[ .نی طییتی دکیشدیرسه » مبالغهیتسه
] وت

؛ او کوست رودهن ه

.

1

معلومات اده
ماضی ۰

1

۱۹٣

ادی عونه پر خون

ا

ما

اوده ماطی  ۲ي

۰

م
مظل 6

انی هلکه اوده E
آراق تیش

» دست

ای م

رهاور »>

ک۲لات نزه » ای لور حقیقت » زی قادر»
۲لات کهبالان » هپسی الان » هپسی بالادر ۰
ک
لات که عدالت  ۰مدیبت کی سوزار

درکن بنه قان » قان » نه حق امنه قوت .۰
انسانلره انسانلفی اوکرمت ۰۰۰

آرتق یتر 

سلهال تسیب

اندهی ددد کوزل سس تکرر مثبالی

تت
توف فیکک
واردر :
قارشکده
ر صح

صوك
ید

ترانه روم

اوله حقدر.».

ی »> مدید

امد ! ۰۰

امید! ۰,

1

میالم  -۰بر شی" کال موفقيتله تبلغ واحساس اون »
اوشئك اوصافی حققتاصلهسندن پسد ر صورندهتصویر انمکدر.
میالغه ی هیچ بر وقت جعلی بر شکل بیان » بسیط بر صنعت ادییه

اولهرق قبولانمهملیدر؛ حونکه طرزئولدی اعتباریٍه شخصی ودروی
اولان نارصنعت» طسعتك فوطوغرافی کیبسط بر تقلدیدکلدر.
هر حرر صنعتکار »:مثلا طسعتدن یر

حصه محسسی افاده

ایدرکن بالضروده اونك بر جوق جمتارنی کندی شخصته کوره
تعدیل » وپعض جتارنده مالفه ایدر .

معلومات اد یه

۰۷۳

«عیقیب ايت اشیکسته خیات ! »
ت
دەرك
حالد ضا ك

سو لهنر اب موحات 3

» مو سو قانغورو « باهندمق کوحك حکاهسنده»

رده مستپزی رجهره کودنقمرمان اراو ال روحهستی عامله
وسم آجون » شره شوصورله حش نطق وحاتایدسور :
تصویر ر
[او» وحیانك بوونآجیاریایفته جشوجقدن چیقارمقایستیوردی:
إا

اوحوره مه

او ی

وی

اجون ارزو طو سور ۱

د ءك او وقدر

کوولشمش > دعك او حهره .كت صا حی » اوقانغورو .اووحشی حبوانحیانی

وحیات صنعتدن ایت جیتارق بر جی چهاری کوسترعش ادی ؛ اوزمان
و ادم وون

اده

ندنه

سکانه اولان

طو دی

رحس

؛ تاجو حقلغنده

دو کولدکه برکوشهبه چکیلوب آغلابهمدینی الچون دیشاری غجیرداتان ۰
ووفته
ا

قدر هیچ آ غلابهمایش اولان

کر حسد
کویا ولون

و محخلوق و کییده شو

مته بکزهن وجود نك کنارنده واش وان
ی حبایك مترا > آحیلر ی وشاورمشحهسه

>

کنج دراد

اوزون ارزون

آغلادی ِ

"غلای ۰۰

وقاردن _2صاری خندهسیله صر شور ای پراسمهز | الله «موسوقانفورو!.
دسوردی

آغلاور میسکز »و سبو قانغورو 6

۰

1

[
9

س

ر کله وا  9تيرك  1قاچ ددع حسن

صور له

ثکرار بدر بك «مم بر ضصه محربر اولان کشت بگراد وبالکس
ف صنعت آدسه اولان یکی ار حفنده اوه معلومات کافه ور

|فا ایدهجکز:
امجون توضح مسئله امجون بر قاچ مثال کتبرمکله کت
حقیقته دوغرو
هسکون ER 1۹

اله متهور تا

هیکون یکی بر موت الله بر پارچه تولودکن
اناق امد بده ملون ون

بر رژیت آئی الله بیترر پشربت .

۱دامای3روادسا

۹0۲

معلومات ادسه

ال خش قوت واصتالت اعون رم ازوم ازوسبز
ماجعت ایدنلر » مومتلهموفقاولهمزار  .جونک تشخیص وانطاق
صنی ,رشی » بسیط برکله اویونی دکل » يكصمیمی برحالٹ روحبه
شحهسدر  .انسانلرك بعصا اویه آذلری اولورکه قارشارندهی اشا
اوزمان موحودیت حامدهستی رل ایدرك حانلانر » وزور » حى

قلبه بعض شار سویار | ۰کنیا برطاقم اصاض روحهبه متلااولان
نت کارلرا > موحودات ومرداه حش نطق وصات اعهری >
ت

ارد قالدقلرى برص فة حش هنی صضممی ر صو رنده افاده

اجك ابستهمهارندیدر  .و عله

وانطاقی رصنعت ماده کی

دکل » روحك رحالت میضهسی کی تلقی ادر ,
ارد » کحهلرل

رضا وفق « اتسر .هلر دە

سکوننه » بالک له شو صورتله خش حیات ایدیپور :
دوشولور معبد وورانهده برروی
ەد ويارسەم درو دوارده مدر
دوشو ور _ وحد اله دهسته 
نهکورو رسهم

او سکونزارده

غمین
هب ؛

مساو ات وزمن
ایکدز هب

اوزمان بن ازلی عکس صدالر دویارم ؛
او سكوك ظاماننده بدالر دویارم 

[+خص وااطاق ایدسور :

ابيك ا:علری طرزنده برکوزل قنادنك
فیصرلد اشیز اب دعوئله ناژنین موّجات ؛
ارك اتکلری طرزنده سر کول قادسك

۰

معلومات اد سه

۸۳

وایشته ونك اون یالکز انساناره دکل» اموانه » جادانهده خطاب
اولوهرق اودلردن ری

صو ربله سلیر .عدالق امد

سن ایطاش سنك راهه بکزهمسن »

سنك حالکده نيوار الاهه 

حون امیاه امواهه بکزهحنسن »
ون ای ماه بکزرسین اومامه ؛
کوورمك
سی ا
شفا ولق

مه

ی

ایستر » يكسوردی »

کرکزمیدیدردی

استفهامار له  ¢استاد

؟

| كمك ابو

ص

سه مشو رهسیده

موحجود استفها مار فوقا لعاده مور تکیت
فاخرهم » درت

باشنده سك

جق

باراشرمیدی طپوراغه يديك +
كوملكك

عبان الار

حاك ادوب

نرهك .
غکو
كمکه
,چدیار چس
سوبله یالکزهپسك جکر پادهم
اتصبدان وفی خالد اجنده ا
صو صدی

بلبل با طقه اک هدن
س

ص ولد گی

۰

۶
2

آه ء ۶4

S5.

د هك

۽

٤
یھی و ااطای .س نطق وحباندن حروم اولان موجودات

و محردانه مخش نطق وحسات امل صنعتیدر .اسنمارءنك بك مور
»ال موفقیتله
برشکل خصوصی اولان وتشخیض وانطاق صنعتی ک
احرا اولوندننی قدیرده افادهیه ووك رقوت ولطات ورد  ۰عادبا
ساحه افکاری کندشلهتر .

۷۹۳
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تغمات

طر زا ده

تفہ در انين یأسی وون

آغلیور فلی کلت

وسکوت

نمی

لمس
شنههی ه
ر دققه سن

اسک

د یکاه

کله

ستغرق ؟

اللهته سم اي

رچوقآ لقيش صداسی چاغلیرف
د وکولور صنهٌ مهارتکه >
لعز بت صای

توکیحه درد

وی فلا کتکه

و زکله او وت

ا ا

بونظومهده شاع بر نة سفالت اوزرنده ترم ایدن برمغنیه:ك
ملال روحنی | کلاتبرکن  ۰بردنبره اوکا خطاب ایدهرك» هرطرفدن

دوکوانآلقبشاری برراثر تعزیت عد انی اونکله انضوطراب
ایلهمهسنی سویلهبور  .بوراده اولدیفیکیکال موفقتله اجرا ایدیان

ات

یرک نق 7

وشن حنات وا جرکت ايار ,

۳

 ۱مد
خت ائ

ررر

ويابر خطسك > مهانی برحالت روحبه

> ماهته بك ای واقف اولدهشی بر طام سوّاللر

اراد اهسدر یاس وا ظرت ء اه کن  ,شفقت کی احتاسات
وحسای وتونقوت وصمرمماله ستمبلغ اجاراد ایدیلن وسوّالاردن

مقصد » حقتی جرواب آلق دکل » افادهنك شدتی زییدامکدد.
¥

معلومات ادسه

۲٦

« تعلم ادیات »ده د جار تلنی » نام عمومسی ال

۳

ایدیلن صوربانك خدمتی استاد ک|رم صشورتله ک|لاسور :
« محاز تبلنی کاه اولورکه آلثفات» استفهام» ندا صورتاه افکاراه
تعیراسنه_جانلن واجنراصلی برمشی وجولان ورد > کاهاولورکهقطع»
ردد  6دیع وا سبطهسیاه افادءتاک جریا توقیف و  .لعدیل ایدر؛

کااوهلور.کة عکس »:یک بر »یع اه سبلهكلاملك خط .اشقا

تبدیل ویاخود روش وحرکتنه ابراث بطائت ابا [>]۱
اسلوب افادهه حش
معلمی ,فهمی بك > ی

قوت ولطافت ادن صوررسان ٤ ادسات
جس  31فکر اولد شنه؟وره حس وفکریدیه

آيکيبهآیمییور  .و هی صنعت

نحضرا جسدن

وا فکردن توا ,

ايدهمدیکی جهتلهو تفسم ك فطعی وحشی ..ری دکلدر » 1۲
فقطبك طس اولان نو عدم قطعیتله ار

بزدها

له بدریس امن

آنبای شیدکوردك .

۲
اتو
حت

 2س  7فز زر ویا ر خطت» ھر هانک پزشیتی موضوعح

ندرکن

ابلهمسندر

زخضه توتجة خطلات
رینه وبا رش
ردنهرها دو ار دیک"پ ش

.

>[ سل احیات
]
[۲ادات  :سایان فهمی بك

ِ
E
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صورسان
استفهام

.

س

ادب کلام مت

 :تعریف
تشخیص

فکزی

وشسمی
وانطاق .

.
س

 -حسی صورییان  :التفات »تکرر

.

صوریان :ادب کلام وا

س

ماله

میب

در

Aasyar

 .س

NE

س
ی

ردد  .ی

تضاد  ٠رجوع  ۰س قطع ۰

۱
سرف
صوربایم  :تع

رو

 .س

محث محصوصنده اسویده

طل واساسك یکدیکردن .ارلادشی » ازهارده غنت:اولدهی

سولمشدك  .ايشته بونقطه نظردن» صور بيان دینیلان واسلوب حقیتی
اله افاده وارازی اقابل بعض حالات حصوصهی مصور اولانطرز

مان ساخته وعارضی بر شکل افاده دعك دکلدر  .صنعتکار بر حس
وفکرری اك طسبی » الك صمیمی شکلیله تبلیغ ابتدیکی زمان» افادهده
استفهام کی » مبالغه کی بشرکله تصادف اولونهسلی ؛ فقط امن
اوللد رکه صنعتکار او حس وفکری سلغ ایدر کن جبری وصلامی
1
اولهرق اوه رطرزه ماحعت اممك ۳

مار فکره وحسهاری دای پایدار اولان اسانذء ادك وتون
اتراربی اوقومکز  :او ارارده تفخص و انطاق کی > تضاد کی »
ندا کیرطام صوریانه تصادف انمکه زار ونلرك هدرلو جر

وتصنعدن آزاده وعادتا غبر اختباری برصورنده سنوح ایلدیکنیحس
کد

معلومات ادسه

rot

انسان اوکا د رارکه اده قاب رقیق

آلام ی وی آله کسب ملالت

بتی اوقورسهق هم سوزه شدتی نقص اع » همده
سویاهنه جک سویلهمش» همده بو ببقی بولوب اوقومقله ذوقیاب اولورز»
حقوان صرف ایدهجی سی دماعی اله ذوق
خاطمزده مقصدی ول

ط
اولر »
علعکس ک
كفك تاثری النده کوچههحی برده با
سان ادر :

کناه الله عازات ساره آرهسندهی فرفه کله اوناری معنای
موضوع لهده استعمال امك مکن دکلدر» زرا قرسه مانعه واردر

حکالنبواکبههی هی ایی معنادهده استعمال ایدهببلیرز .ارهارندهی
فرق ویدن عارندر .

سس سس موم مق

6و وس سب

roY

ملو مات اديه

همشرهی المكده احيا >
 ۹7قالنحق یکی با
 i ES RLمد
9

اجيا فيلك او لبیکزسه مغبر !

ا
اد  ۳۳بالکزاجتراسات.شدیدمنك >
تاريل وجوده کز .ان

حفیقتار واردر کراوناری افاډه.امك

خصو صنده تردد NIS > إعضٍ اشخان ودییم.واردر »که اوناراد
اف

حضو رده

ره

و منته التحادن باشةه جاره

1

بوقدر :

 ۳وولو ۰فرآل اعتراض Re سوزینهشویهباشلامشدر :
a

ات حشتتناهیاری ؛ ,ی اقاع چون چالښدقلرۍی ازمان

e

E

وبوندن صوکرا
ولون آورو باده » ذات ماوکانه ارنه قادشی طودهسان بکانه

شخص وقوت اولدیغمه بناء فوقالعاده حظوظ وحتبارم .
سوزاری علاوه اشدر .

ايشته ومثال نقاب ظرافت وستایشه وروئن تعريضك الکكوزل
ررضك بنووعنه عوام » رشوت کلام » دیرار.
مثالىدر .تع

برض
آع

وکناه اتان تکنده اك زیاده يشر ته خدمت ایدن رر

واسطه دماغهدر  ۰مقصود اولان شله مقصود اولای افاده امكده
اجه » درین بر ذوق واردر ه؟م دیکلهین ء همده سویلهن ذوقاب
صتسزلك
اولور . . آرقداشمز ح

حکوستررسه

اوک « سن

ميجتسزسك  ۰اسان دکلسك » دیرسهك کوجنیر .حالبوکه :

۲

معلومات ادنته

زیر ابله باغلیرده سلطان !
حکدیردی .ترک اوانجق
ناده
شلپرودساق

رده ستحاق !
« دارده اولان سو صو

طویراقده یانان وقانی هیثت
دکمزی چکرسه وبله رایت

الوانته اولدیکزسه محلوب
خش ابلر .اویشام مخلوب 1
« قمرقمهلر ابدر »
اسکندر

تلعینه سزا وفعلل اشر
اللهده ده

رون

وکا غين .

دوش بردوش

تعبیر دیکرله هوش بر هوش

قیلقده ورزمکاهه فلماال

باقی باقی نظرلر ایضال !
روك سک شیمدی بددفاده ۲

اشبر
برایشمی اویکی اعاده »

کم ھی رہقدر اولورسه دشوار ۰

شه اقتدارکز وار !
هاییبر
معشوقه کزی حممانده مادام

بر عاجز ایکن بن ابتدم اعدام
سزکه" دکر3ة دست "قدرت

حکم اقهده همقوذ فظرت
مغرور ومشکل ومادر »
برثلسگو اص ونه قادر

کوستریر »

معلومات

۱۰۲

ادسه

اشر
معذور اوله

اتديی

حسارت

۰

معشوق امجین سلامه طورمش !
اواه ملاك ده عو او لورمش 1

اشر
a

برموقع حتعفده صردار >

اش ایسه وله عرض دیدار >
سادق وکاشدت غیامی ۶

احق سزی کورمهدرصایی ؛
علت سزی کورشننده حق

سا کن طودییودسه چين موا !
بت کا مستهر يانه ت

دون قان اقهرق حرشهسندن

اص اندی کم قر هسندن
تایه کبله شاه دشمن ۰
دوزن

وعسکر ورمن

۰

هب برلك اولوده قارشو کیتسن !
بیشنده بو ولده سحده ایسون
« حشر امواتی ارانه ابدر »
دشمن هله شهره واصل اولدی ؛

اص ایتدیکی شیده حاصل اولدی ؛
هودره
کک وارسه حض

ذیروح

باق لصنی شهید  نصنی جروح
نصفنده انين که طبله قا

نصفنده کوت » اوصمت دام

ضباطار ی خون امجنهه غلطان

معلومات اده

۰9۳
اوفشار ؛ ةط

دقت ابدبحكث مهم بر شطه واردر » اوده کناهنك

اهامه دوشمهمهسسدر e ۰ اولان رک

مطلوب اولان ذوق

وکثنی اقاادر ۰محافظةٌ نزاهت ضرورتی قارشوسنده ولندشضمز
رمان تناهه شتات از ۸
تعریض کلنحه اوده مقصود اولان شبّی افاده اجون شس غر
مقصودیذ کر اعکدر  1ر ادال حقنده « حوق ذ کدر » دك ده
صده
لاعر

موحوددز .

تعریض بشریته تسلی ویرهییلن کوزل رمن یت ادیهدر » کن

واحتراصله بوغولوبده آچیقدن آچیغه افادء رام ایدهمهینارکنایه»

قوشارار .مغاوبارك غالباره قارشو استعمال ایدهببلهجکلری یکانه سلاح
تعر یضدر .ادسانده تزاهت مودای تعردض قدر تأمین ایدهحك هسچ

ری وقدر .انی ادسانتده تمربضك اکدوزل تال امد »
۰ین وانتقامله قلی مالی » آتش
اشبرنده موجوددر  .اشبر مغلوب ک

جلادتله کوزاری دوش > معمافبه مفاويتك آجیسیله زون
«داسکندر »ك سالرت استهزا اه جواب وونور کت ۳۱
اسمانك لتان له هیر 3
اسکندر

کیمدر وقادنکه ونده مصلوب |]۱
آشبر
ایته او قادندی سزحه مطلوب

ایکندر
سو صو له جهلمی اظارت »

[ ]۱عهانلی ادیبای ؛ منمدلی ژاده طا

۹:۳۲

معلومات ادنه

وندن باشقه استعازه تشسهه نله دها اقتصاددر  .سلمان فهمی

ین الا ام بیساض سر خاش داق ابرا

ااا ادب ادت

جرویده
وکل
لوزدن عرکن نصل احلا ایدوب فوسفزحك رن
درکن
یندمو
اعرد
کتررسه » حقبقتك رنکسز شعاعایده روح شا
بازلاق رنکلری اولان بر ثعره"املات اندر :ء  آتشسهی رر استغاره به

قاب ارمکله بوك بر تصنرف اجرا ایدلش اولور  « :حقبقت  ۰او
ماض ور هزار صفحاتی اولان قلب شاع دی کرک تابتلرء
کشرز » دمور :

و"دو“
جزی
اوراده فوشن فزحی :شع

4
رلنظك فعنای حقىقده استعمای مکن

کا > اور و

اولدینی کی برقرینهبه بناء معنای ماوضع لهك غیریسندهده استعمای
مکن اولورسه کنابه دیرار  .بلاغت عانیه صاحی « جودت پاشا »
رهف ایدسور  :بلرفظك ممعنای حققسنك ارادهسنه
م نل
تصور
شو
قرسه مانعه و لعهمقله برابر اولفظك معناى ماوضع لهنك لوازمندن

 ۰دیه آعرریف ایدییور .
ری بیاینه اطلاق اولونبر »
کنابه اولان لفظه « مکنی به » » معنابده « مکیعنه » اطلاق
اولونر  .لا  « :فلان آدمك قاوسی ١حقدر » دیدیکمز زمان
 ۱نوراده ایی احمال واردر» باحققة" قاو احبقدر  6باخود فلان آدم
حو

صد

در

دعکدر

6

وراده:

»

قااوسی

ا

«

ی

6

«وهدلاث » ده ۰مکتی ,ءنهدر .
ج

كانه قاره كتف
وی
تا
ووو
توسف

ابدیلهجك .بررشی راكش اون ذوق

۸:۲

معلومات ادته

م.ضاعف» مشوش محسسانك امتزاجیاهمتله تلقاولونمور« .بودلهر»ل
خساللرتی محلله بلتهن « اودبلون رودون » منطق رؤتی ترك ايله

منظق خیالیه شتاب امك میور اولشدر .زم امجین » تحمسمات
مشوشه طولا له شاشرمش دما۶ز ده موحود ورحادهنك رقشدن
متولد خسالات مضاعفهی بر رندن فریق امك غر مکندر .حال
حاضرده صنعت » هس استمدادله درجه شدت وه

گرم » عنی

زمانده ای حادنهی بررینه مزوج بر صورنده کوسترهسامك قابلیتی

اکتسات اعشدر .
ویدن رشقه استعارهیك تشه ايله فرق حققتدن زی عد

رسه
ایدر کی کورو عهسندهدر, .بر الاندن ه صورتله ذوضاب اونلو

کو زل بر استمارینده او صورتله«ذوقساب اولونیز..می امتعاره بر
ات
حکابهدر  .وقایع خارقالعاده و مشوشه » غر امسات ممیجه » فحتو

عظمه » محولات اجاعبه رکه ابله افاده ادلور دعکدر .

الك ايدان استعارهلر خرافات و اساطری .امجاد .ابتدیان .

استعارهار تعاقف وتوالی انمکله ررر .اعتقاد حالنی :سآللهبرن » اوقدر
شدتل ».ا قدرہقویدرار .بخرستبانار « باکر » مقامنده «.کوک جن »

کلهستی .قوللانه قوللانه «کوکیجین د»ه « رد بکن معصوم ک»ورمکه
مدل اولدکازی زمان
باشلادباز » حوجقاره «ملات» دنه وينه حاهل قا

اونارك ملات اولهجقاریته اعتقاد ایدں اولدیان :بریحکابهاری ک۱ثربا
لوا.شم متعددهبه تقسیم العش وز:استفاوهدر حالاضرا اغلوی

اوقدږعو غد رکه امحاد قابنتنه مالكاولایانار اساسا مو جود اولاناری
استعمال ادرلر تن
veca
a
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معلومات ادسه
0

نشب اہ ار

ف

وی امام  -- .تشه عله

بشر ابهمنجكاد اتدیی اك ابتدای شکل خاللدر؛ تشه حباتانسایده
استعارهبه تقدم ایعشدر .زرا استعاره طرفان تشدہدن برنك خذق»
هچ اولازسه

وتلرك ررله امتزاحی دعکدر  « ۰ونس اه » ده

اا مفقو داولدیتی کیارضك اك اسیشاعریاولان « اومروس »ده
موجود دکلدر  .الاق

تولد ایدن » اعصار اداه مولودای

از توبات ادر ارشك ابداارندم حالف شدید  :فکره
ساکن > الک عالالد ء لسانتماطل  ۶اك ال مواژهدهاولسنه ء
حساسیت مومبهناك قاابنلکیتشافهسنكواسع تولعسنهبناء" استعارهنك
موجودیی عدمالاحنال ایدی .حسسات متوالی و متعاقب اولدینی
جهتله طرز افادهده تعاقب ووای»

عایل اعشدی.

« اومروس »

بر فعلی » بر حادثهنی کورییور » اوه کورمش اولدیفی دیکر رر
ای
وک شی برری تشر و افاده
حادهابله مقایسه ایدسوردی ؛ و
اعکله رار بنه آبری روضعتده ولوسورلردی .

کذب صنعتکارانهی ادا ایدهمندی  :زیرا اوک
« اومیروس »

حسیات یکان یکان واصل اولسوردی » بناء علیه اوده نباوری عبی
وا اناده آ»فاده اندسوزدی ..حالو کهصوك غا اك شاغرارنده
استعداد کذب صنعتکارانه عاساه انکشاف ایلهمش » ووندن ر

استعداد صنمت انپا نپاذر تولد امغشدر .وکون ررندن آبری >

مامبله بری دیکرينك اوزرینه وضع اولوهیلی » ایی مشابه وموازی
شدن زیاده ظاهر مناسز ء صنمت قط نظرندن شایان حبرت »›

معلومات ادسه

۹:۲

ای ضربه میحله  ۵ای دود منتقم ء
اب

؟ هلف

ارق هکده برك

دست

هی رده

غبی

حس

هه

وان

۲

حق

وصو

سس

3

اته شاق

وسن

سوريمكت

وخلاصك

ساب

3

بان

3

 3رهاشان

جرک

۳

؟ کے

۰

ا

صدمهکله پای قاهیی تیترەر تغلك »
الى رہ

تاج حشمی

صار مار

تشر يك ۰

سکوب عقود ره اعصاری  .الك حتي ۰
ES
یتوچاازی
بد ا

ای شانی آوجی  3دامی بپوده قورماد

9

تدك  ۰۰۰فقط باژی قکه > يازىقرکه وورمادد !

وفیق فکرت
بو سطرار یالکز ومانی افاده امجون سویانمشدر  :یکنظرده
منم مکن دکلدر > تک بت سر لوحه اولهرق « ا

ترکنی استعمال امک برایر :
طورسهیدی_ بر دثیقه جغز دور بې سکون

قانثرله بر جنایته ك بکزهین وايش
بخرر

اولوردی» مث عصبرلرحه کمهمش ۰

سوزاری علاوه اله امام اساسی به بر  2وضوح و برهسلمشدر.

لن شی » وسا ابدی .
زرا سلطان مده |

«

«علومات اده

a

تلبات میخایکهسنه ابع اولدرق کتمکدنسه احشاجه » حسات
صميميهه » خا“ شخصهبه استنادله یکیدن امجاد وابداع امك
تزا

,رده امهامه دوشمهملندر  .هنك افاده اتديی معنای اصبی ابله
تشیه ضمیبه ناء حار اولدینیمنا ارهسندهی ماستی لمان اجون

اواشلرسه ء استعارهدن مطلوب اولان قوت وشدت » ظرافت

 2نی اژاه ا

ر

وندن باشقهاستعارهلركك کندی کندیته تولد اجهسنه دقت| علدر.

جبری  ۰اختباری اولانان بادد وصوتوق اولورار  ,صنعتده اك نبوو
زیت صنعتسمز کوووهیلمکدهدر .باخصوص ملوود طبعتاولهبتار
ملار
واضح او

» ابهامه ,دوشران..

بمضاً بر صفتله  ۶ویاتشود سائرار که راشتمارمه راز کلک
راز تور » بزرخا
آتویازسه مممندنقورسلهن .برده استهارهار

آرمسنده ی عدم ارتباط امامك ال بيو مستتحضر يدر
بمضاً کل اصلبهی افاده امجون الکن برکله:قوللاناماز؛ اوزون
اوزون هار بويك مقامنه فاثاولور .مثلا توفیق فکرتبك ومبای
برکهابله دکل م اوزون اوزون جلو لړله» استعارهارله خ
»باللرله افاده
اعشدر ۰

برضربه  . ۰ ۰بر دومان  ۰ ۰۰وون بکروهسور
برمعشر وضیم عاشا  :خشین » عقور

اطقیلرربله بريد قهرك  .دیديك دیديك

بوکسلدی غورجوه باجاق ک»له » قان » کميك ۰ ۰

۲

معلومات ادبیه

۱

 ,به ماستعاره نك"شاه اه,صساسی :بظرإعادم  1لبەرقت

ور

سم اولمشدر .
ترا ایک به :

تاد

E

ظز وان آشیه  ,,مفرد اولدیتی تقد ده استعاره مفرردهدر:

ه اتت پکدیکریل a

مس

استعاره

r

مک
O

4

تن ابلدی دق دوز

اه

داد ِ و کت
E

a

و قشرك 
مد دو

:

E
ی


هم کاندن7بری .بلمله » شمده کنج وفسه تشسه

وراده «

اولمشدر  .بناءعلبه پوایتماره یکچہ« مشییه» مخذوفدر .
اسار ده ۳
یر

«ستعارمنه »
م«ستعارله » >  ۳مه » م

!ا
ی

استماریی و

التحاق واشتراك کرا

ای

 8وا ن کر ابفاظ ایبر » اواریده e E
خالی هه افرراغ:ی

E

صایدم که

مش

 4م

یود

EF
3

E

بر ال افرج عو اله

 99و جومك ,طاق طاق
«3

وشعربی مق خیاله

0
۱
مهرد ول وو متیر7

ایما
اجون اريت واصالنه

مالك|ولح مشيروطدر.رقا عصردنبري قوللانیلان  ۰تذل,دوشن

انتیاراری قوللا مق مطلوباولانمقوالتی تمان ا

خاطس نك

۳:۲

معلومات اده

« اش » راء ر اسان » ر حوان کی انی الدر >

دك که« تبترهمه ن»ك موضوع اوادشی امسای اق و ماد
قولللهاسیضروریدر .ورادهی معناسی « دوداقارمدنفریادار حسقمق
اوزرهدر » دعکدر :
تساه اناده بر تشسه ضمنی در ؟ مشه ء یاخود مشه نه استعازهده

خذوفدر .وی نظر اعتاره ل|مرق » متقدمین استعارهی ایک قسمه
ایتا در
مت امتادام مصر حه د رکه مشماث خدف.ه تعان ایدر :

بر سرو بسلدم جه پیل باغران اولوب
سر

شلک

ابتدی او لدخی دامنکشان اولوب

ان کال
بالادهی ده « سرو » کلهسی « سرویکی وی » معناسنهدر.

باه عله استاوء لفق اوزره « مشپی اه اولان « وی » کەی
جفاین اندلشدر  .وك اجون استعاره مصرحه واردر .
۲

-

استماره مکنهدر  ۰که« مشهبه » خذف انذیلر :

اوملون سرود شوخ مار
اومعطر مشافرات ریا ح

وفیق فکرت
» رياح « دوراده » انسانارك مشافماننه > بکز نلمهار .حالوکه

« انسانلر ک»لهسی خذف ایدلمش» « مشافهات ک»لهسله اوکا اشارت
اولعشدر .ومصراعك اصل م.ناسی « رلح مشافهات بشربه کندر ¢
 4افقاده ید نلهلر ۰

معلومات ادسه

E

افاده اتدیی مواد آرهسنده بر اشتراك طسعت وحال بولونر.
کیدکلری افتاب عوز
غالب دده

شاع « اونار الک آفتاب عوزی کن
فا

کک حبالاقدیار »

ادن را شءله .جهانسو زی اور کسدیلر» دور « اوتلر

آفتات عوزی کزان  .شعله" جهانسوزی

امحرار  » .سوزار.ی

سویلهبور » حالبوکه موز کونشتی کمك قابل دکلدر » بناءعلبه

وراده « مك»نی وشم ادن متا خارجند قولامق
حورشدهز  .اوده « حبلاق اولقدر » ز را شاعی « صحاقدن

السهلری وقدی ۽ فکری » استعارهنك قونته استنادله و طرز
توینده استعمال اعشدر .

موی
ماب سیو ر
ای غد ر مالوب
ن
جناب شاب الدین

وراده «جلسای عمی » معنای اصلسنده همه بز  .زرا حدن
بر حاسانك مجرودی

کارا

اولسه اولسه وراده کل

مشامت واردر » اوده « بر حکوم موتك ساعات اضطراباتی اخطار

نبکاسین جاسانك عذابنه مشابه ازمجی برحله مارم » دعکدر.
ادن
ای
چون ؟ چون ؟ ...و « چون ل»رله شمدی برخلحان

دیلمده شترهشیور ال ستملى الثلر

وڼ فکرت

TSe
(مت
شه٩
ETE
anh
asa
a
دیر
a
ی

وون شوارض .ی ی حفور ادن بیثی .۰
حولاك حیات E

او داءا نان  ۰رده ۲
" Eاتل e

روا ۰

رال حولده

۱ ٠رب

نز1ض حسنوصفا  ۰بر مظله" زوشن !
رشان

`

کین  9رطیورو طلال 

 .وواد رارض زار که خلق "هت بم

اط همه بر چشنه سآرسافبة زلال.

ت2

»ست پدست  :م ,,
ههپ قادیتاری ,رقصان نشوه د

< ودره ازم آزاسن أرض سافلهنكت *

لوخوشن جزيرة.شاداب ابردجرهض لهد :

عبون حسرتی ر کوز قالدی قاذلهنك

اوساحل طرب وشوقه » رسرود وضیا .

امتفارط :سد جر افطاك ایت علافهسنه وقزیته عانم متا
موضوع اولدینی :معنانك ار چنده قوالا لسنهاستجارم .اطلاق اولونر .

« صذمت کین » حردی « لبپالا » « استعارو_دماغده متحدثن »

مم
عانيکل  .برمشبابهته .نام مد کلهن متا اصلیسیدن غبری
بر مچندایه قل مكدر » دیور  ,ا.سبتماره عینی زمانده «ماغه اپی
مادی عض ادر  .ونلردن بری كلك مرو اولدینی" معنانك
افاده اتدیی» یگراد و  6باه
ماد ود  ۳ی
2

4

 -مو متله

تشسه موحوددر .
۱۹

معلومات ادړه

۰:۶۲
سك

« مو

مصراعنده

» صو

ی

 4مشه

6

محسوساندن

ترانه طبور » مشمی معقولاندندر .

بر عحب

طاوس

قدسم

کاس

لاهو نده

اولدی جنت حنبش بال وپرمدن ريك ربك
ده شاف

لا شین « طاوس قدسه » تشه |عشد رکه وراده

مشه به اولان « طاوس قدی » معقولاندن > وا تا کش اسه

حسوسایدیدر .
بشرکل تشه دها واردر کهاوده مشهه احوال مختلفه سبله
مشمك متعدد حالاری » خصوصتتاری شرح وابضاح ایدر .جناب

شپابالان کف روھ ای قل اک

دبمدت ۰۲۰۳

منظوسنده » پشریت » قورو ر حول اوزرنده مایا بلرلمین بر
قافله ه تش مه

ابدبلەرك او قافلهتك احواله زق تت مقدرای د

و وضبح اولوشور :

فوافل بشریت » شکسته ساف ووان

ورور سکوت الله فیفای زندکانیدر »
جولاتك ای کی هب قورور قالرسوزان

ما

,ICT

و ون وقافله اث دست اضطراننده

سیاهدانه ايائ سبحه عمرلد ؛
ونون بوقافلهك روح برعذاینده

حریق هائلی ر تشنکی" حاروصك .
کر وقافلهارله هب الله بیدربی ؛

١

کین وتافاهلردن وجود ل
۲یر کوب

1
11
۳

۹۳۲

معلومات ادسه

ابریق ی کیبککوندن ایشر کدی

تشدہی قدر ایکرم »ج مستکره برشی اولهماز .
حبات خارجه اله حات معنوبه دابا ربرندن استعانه ایدر »
بر شاعی کاسنات روحمهسنده قوبان اللری » فلا کتلری > یاخود

ظتووظی افاده ایدهسلماك ک»وسترهبسلمك امجون
حرا
طوغان مس
کانات خارجبهدهک اشیادن استفاده ایتدییکی حبات خارجیهنی افاده
امحونده کنات رو حه به اهبر

 . .معنویات الله مادیات رر نه

دابا معاونتده ولونیر  .نونك اجون طرفن تشه بعضا محسوساندن
۱

بهضاً معقولاندن اولور :
غالب ددهنك
قبله کاه معنیبه هردم حضور قاب امون
شش مراب عبادندر کلاه مولوی ۰
جراب»
هش
ده « م

د کلاءمو لوی » حسوسایدن اولهسنه مر

طامتث جر فده

۱

ساره

می

غالب

گوس اشکوفهسیدر زاف شیرل

ک لو

۱
ی

۱

طر فان تشبمث  2احجزای عدیدهسی نو لوهسنه تا مشه ¢

 ۹ی اولدش کی ستولا ورد
۱

و سه غالب دمده یك 2

رش وق راب وشن ردو تال
آ قنجه صو نی و

رانه طنیور ۰

معتومات ادسه

مرف

حالوکه هر تشده ابدلدبی هد رده ر کدر »> زرا هم مدوراك»

هم پارلاقلق موجوددر .
تشیما مك کوزل اولهملمسی قاس وتشه ایدیلن فکر رحس

نک

منتاسته هرد

لوا ردک

مناسبت نظر اعتاره

م کافافق ناوات صاحلرسه صوئوق اولور .ک|ر
آلماز »

له اداره ایدبهسنسه عتازیت امنه خرانته دوشلش اوور لا

» حبحکار ابلك مهار رف راحهداری کندر » دك وشساددر ,

بورادهی تشه ابله حس وفکر ارهسندهی مناسدت ایت معذاسزدر»
زرا قار ساضلنی اعتباریله کوزاری بورار ؛ حسه دووقلق ورد »
ووشدرر
فکری ا

» حال وکه جیحکار اله کیت

و » روحه

چبات » زندی » حالای خش ادرار ,

آلفونس قار « حباأعزده برکون حرری اولقله افتخار انتدیکمز
کتاباردن برنی آلهرق » اوقویهجنی خطوطه کوره برفادین تصویری
وجو ده کترمهسنی آزقداشارمندن ربهر حاایدر و« اوك فلدیشندن
 6صفبردن کوزاری  6آپانوسدن کرسکلری ک»لدن یاناتلری

پاقوندن دوداقاری » اودن دیشاری » قوغو ویته مشاه وی
واردر » ده اوقورز  .فقط دقت ایدیکز

کت

دای شاردن

متشکل بر قادیندن دها چرکین برشی وارمیدر ؟ » دیور .

سارب

کا

مایت بر ۱

طبعهی حاز اولاملی » وقباابل ماس و وذ بر موجودیته مالك

ولقل » مستکره عادی مواده قاس ایدیلاردن اولاملدر  .ونار
شك شر الط مقو لتدر :

EREK

ah

ERTL

ی

EEE

هد

ام

۱۰:۷۲

EET

حملهده ی « جسن » مش هدر  .د کی«  4کلنیحه مقایسبهی أقاده

ادن ادات تشمدر. 

ادات معلمان متقدمهسی تشدمی درده تسم ایدرلردی :
. ۱س مفضادرکه وحهشمك و ادلسله تعان ایدر  « .امد

آواناقلقده قکانزدر » جلسی بوقسلدندر  .زرا وجه شمه اولان
ذکشردر
بقد»ل
اازل
«ق

.

. ۴س تملدرکه وجه شه خذوف اوادینی زمان تعین ایدر .
«احمد قازدر» ودیک نقد بر ده وحهشهاولان « اواناقلق « محخد و فدر
1

ناء عله تشه ل
مت

3

» واردر .

سلدرء که ادات تشسه و لندیی شد برده لین ایدارہ

موٌکددرکه ادات تشه

6

خدوف اولدنی تقدرده تمعن

ادر
طرفن

لشسه

هس وقت

او لهماز 3

مفرد

بسا احزای

عد یدهدن

تشکل ایدر » تشك تعر ده ی ایک هنتك قار شالاشىسى دی
لو احا

ما در

۱

قعر ظلمتده اقان حشمه باور افون

دن ابشزکارن کبیدد
یها
کمد
وے ن
چھ

دقعر ظلمتده آفان چە باور مسىق » شاع چئم تمدن
د وکان اشك کربزانه » بکزهسور :

وجه شمده مفرد» کې اولور  « ۰بوزی که » تشبه انمکده

پالکز كلك بنهلی نظراعتباره الور دعکدر » ناءعله مفرددد»

معلومات اده

۹۳۳

اخود وناری بررینه مشل ايدهبیلهجك بر مناسبت ولد ایدرسه
تشه » استعاره

اولور » معنای ماوضع لیات rr

قرسه

مائعه اولقَله رار اره رده مشامتدن ماعدا بر مائعه وار انسه
محاز خیسلدر  .هې ه اولور اسه اولسون مشامته استناد ادیک
|ت
تقدرده محاز عسل واز دعکدر » وحقنقت معنای خازیه ل

اولهیلرمش » باخود ونار ررشه سب اولورش » مضای

حقیتی ابله معنای مجازی یکدیکرینه جز اولورمش » معنای حقبق
»اخود اوه یاد
یله منای حازی یکدیکرندن اعم بوللورمش ی
ایدلدیی ویاخود .ایدلهشی .الما ذ کی الیرم جات اهست
دی

اك همم شطه مشامتاو لوب اولامستی تین اکدهدر

نوی تعیان ابتدکدنصکره اسیاب سائرمنی عقلا" ولق مکندر .
۳

نمب  =.اوصافی مشترکه ه مالك اولان ایک مادهنك » وبا
ایی هنك رله مقایسه ایدلسنه تشسه درا  .ادسات معلمی

سلمان فهمی بك اوصافدن برينك دیکرارندن اتم اولسی قدریتشیمه

و میور

بای سیرک وال

« حسن ارسلانكدر  »:دیدیکمز زمان د حسن » « ارنلان »

پرریله مقایسه ایدیلیور دعکدر  .دمك که بو جلهده ایی طرف
موجودر  .ری « حسن » » دیکری « آرسلان » بونلره طرفین
تشده دیرار .وتاری ررلرله رلشدرن روصف مشترله واردر» که
اوده « شحاعتدر » با
دیگراننه استاه او

ا

وجه شه » دیور  .شحاعت وصفنده
اولانه « مشبهه » دیشر که وراده

معلومات ادبه

۳۲

وی گرا امكده معشاسم لقدر .الکز حشقت له محاز واردر .
حققت بر کهنك وضع اوللدنی معناده استعما لندر > محاز ايسه ويك

مانب کال
ای
ر

ای اشدابار له امعبای حاضر ار

ارود اوحوروهار کا

ایده جك ودر فرق واردر » حشقت

معا ك وضع اولندیشه کرره دکل حال حاضرده استعمال
الیک

کر
وه تعان ابدر م
.حازار

شكلك سوسلری

> اا عله

متازتك معاوناریدر ا
؛نه افاده ابتدکلرندن باشقه شاری افاد.
اد رە يلمك تجار ر قامك مو حو دنه دلادر

» حاسن اولور » بدتر » دعك احون فالق عالى :
قارشمش بور مقبری رامحه
ک نلرك د لنشین يادنه ٤
قوبارمقده نسبان او وم فنا ؛

خجالده مامی بر فبقبه .

1کار
طبیعتده مر آن نان  .ش
حاسنده برر کولکهواز ۰

 AEهپسنده ابلر فنا اهبزاز ۰
ور

۰

مجازای عقلی » مسل » ونوایکنجنك علاقهلری اولق اوزرء
تقسیم ولصسف

ايدو رلر سه ده

J توتاری

طوغیی

,رر لصف

اولهرق قولاغور » فادهدن زیاده فکری قایصدرهجکلرینه قناعت
اندسور  6فصلانندن واز ورز  .بالکز محاز سیل

واستعاره اود

فرق

اله آشنه

۱

کای اشر اییماده تفه اوش

,ضف

هرذ و لورسه»

معلو مات اد سه

FE

یت

اوضاع و حرکات ره السه ادا امحجونده محاز اودر E

و

ايده اهجك ٤ شود ايدەجك بر حصه ورديی حهنله شعردن مقصو د

اولان یم مہستله >  2وضو ی اشا ابدرر .معمافه افاده غ

وهحانات خصوصنده حال طینی مەمك لازمدر .وساه" عصست

وهحان زی مبالغهبه » امهامه سوق ایدرکه ...قاری صقمقدن باشقه

برشبته یاراماز .مجازلرك بوتون قمتی اعتدال دانرهسنده بولمهلرندهدر.

TET.
های سیک تبا

اعتدال ادا ابديلن فكرك » خالك امجاباله محازاه متناسب اولسی

یکنسقلقدن تولد ایدهسله جك تعب وکلالی ازاله ابلمهسدر .مالغه »

افراط بعضاً بك کوزل آناری احساس خصوصندهک قونی ازال
ایدر .فضولی « بسنندن جدا » دعك امجون خبالات خصومنده
شو مصراعارده مالفهه دوشدیی امون لطافت ادا واحساسندن از
" حوق غب انمکدهدر

ون
بلبل زارم کل وخنار ۱

و

طوطی" لام شکر نسبت مقالکدن جدا
تبره اولدی رکوازرم زاف وخالکدن جدا

اولدی حرا منز وحثی غرالکدن جدا

حشتی اسلوب الله محازی اسلوب ادهسندهی فرق ده بمض
ادسات معلمارسنك ولد و تصسع اش اولدقاری محث يکااش وی

ان
سدك
اوب
سایر  ۰اسل

۳
طاق » رز ۰ ۳

افادهدر ؛ ناءعله اسلوب محازی دك حساعزك  .تفکراعزك
تشکل اسدکلری طرزده افاده اندلهمهسی دعکسه طوغری اولهمازه

زرا اضننمت شخصتت افادمسله قمت بي اولور ,اک ۱ ۲
افادهدهی سدلات ایسه متاز نله اساس وشکله و برباهجاك محاستلهدر که۰۰

معلومات اد بیه

۳۳۲

تصاذف اتمهمك غز مکندر  .وتون صناعتکارار آلات وادوانه عاند
اسماری ال زیاده شان ولدقاری » اك زیاده کوردکلری اشبانك
 ۱اسملر لهتسمه ایدرار .

استانبوادهی طولومبهجباراه ولدقاری حازار حققة" ظریف »
و اعهدر  « .ششان » مقامنده «طولوم شى

لقولاعق »

» کاش » مقامنده « ورهسیه صاتش » دعك هب وفسلعازاردیدر.

شو مطکاللمااندشنیل۲یورکه « مجاز » طبیی بر شیدر  .عموم

لساناره شاملدر » دماغ بشرك احجابات ضروربهسندندر .

۲
لش بح کار وا ای او دم الاستفت » وتر
الهامیهاری اعتاریله پالکز بولندقلری وكرك برعاس ایله » بر امتزاج
اله مضالریده حصو کتبردکلری مدلات طولاسله رلشدکلری

زمان پرر منابع نوبندرار .اونار فکرك اشکال احتیاجندن هی,رینه
آیری ری جواب وردار  .معنار ينك افادهابتدیی مواد اوشادن

سدار
باشقهسیده افاده ان
محاز دعاك ر قر نه مالعه به ا كەك وضع اولو دی معساده

استعمال اولوهماسی دعکدر  .لا « ماده ک»لسی « صارغی »
معناسنده اولدیتی حالده شمدی علماك باشارسه صاردقاری رزمعناسته
لک در“  ۳1رده بر اسدت و مقاسه ر مشامهت شحهسند ,کله

معنای ماوضع لهك غیریسنده استعمال اولونیورسه محاز وداعرکدر.

|ر ونار
محازار لسانك سوسیدر » محوهرانیدر  +ژالهلریدر  .ک
اولهسهیدی لسان قوری ء باس بشرکل ل|بردی :آرفتور احون

معلومات اده

۲۳۲

کاو«ش چیدقدییی.و.رژ » حالبوکه«چبقمق » فعلی
مثل
ابتدا انساناره » ويا حنواناره عانددی .حالوکهکونشكائنایطلوعنده
کل بریردن ظهلور ایدر ء ارضك ويا انك قاوارندن حقار

ر وضعتده ولعهسی » یاخود طاغه حقار کی اولهسی بوکاده عنی

بر
كنرر
فاك اعطاسی ى اوي .رمان
اشا فکری

فکر کلهی احاد انتدیی کیکهده فکری اشحاد

نات
كلااخبره
امشدر  .حات خارجبه اجون وضع اوانان کلات با
درویی اقادهه شتاب الهمشدی .مثلا  « :طار فکرل » درز »

ااا

ن

کش اودایاناشا حقنده عاری ایکن
کسی ول »

فكرك حدود تی افادهه

ان

۰

قورقودن دودی

»

د هیحاندن فیزاردی  » .کی ر حوق سوزار وازدرء که  . .ونار
کرار
هب مازدرار  .ابلكك تسلار  5ره ورمش اولدقاری و ح
اال متعاقیهبه دیک کی اونار طرفندن ده زنکنلشد ,لشدر

ملاك کان ممنای اصللرینه نستله از کو ا

فلت

دماغبه لسان خصوصنده تصرفی موّدی اولسورکه  ..بوندن دها فاده

حش بر شی اولهماز  .اققو ةر مضای اصلارته مالك اعشار

کی قوللانیلیورار  .بونارك برر خیال بولندقارنی » مشال صونی
اک

معنانی 8

تولمدقاری کمسهدوشو مەمكدەدر  .سمهسی

لازم اولان بر ايشسك وم آخره تعلیق ایدلدیکنی کورن بر شخص

قظما لى کهسندن « اسلمق » لاا قازماز  :ا ندرک
قلشهار ونلردر .
ات عاده و روز هك

اشحاد اسديی محازار ناماد در

عوامك هن افادسنده اجه ء غر ا دان الل زر

۳

NTT
سبب
OO

۱۳۲

معلومات اد سه

را کرفحث

عر

er

هه

فروق اساسیه ۰س

REE J

مو

هراعتسا

همش هلا

راعتسا ه

وا

ید

کنابه وتعریض ۰.

۱

۱

مارك ورت سای ٠ شیدهکله رفکری مفددر .حالىو کهرفکر

هدر ؟ ..برفکر غر مادی برشی دکلدر ؛ حبانده ماديانك خارجنده

هنچرشی بوقدر » برفکر دعك برخال» اسکیمش برخال دعکدر.
لسانار ر حوق قادشهرله طولودر  .ونار مسادیده قوء محازبه ك
راز ررد کش تسوا کار خسالات ابدی  .ونون کات رده
ماقردر ء
شکل محازی به وضع ابدلش افعال مادههدر  .دو شو مك  /ظ

اا هیشی خبالدر

کار کندی افاده اتدکلری معالردن باشقه

معنالرده افاده ایدهسلیرلر  .ايشته بو صورتله محاز حصوله کلیر.

بشر دنیلن لوق الك زیاده ین بولندینی اشیادن متأثر اولرق ائيل

صوتیه ايله اوناری ابتدا تین تووضیح ابندی  .ونکاه لسان

ابتدای تشکل اش ولوندی .انسان طسی اولهرق بوحالده قلهدی.
کنات » حبات حقنده وفوف ومعلومای تزاید استّدی  .هکون یک“

توطهور وقایع وحادنانك > اشا وموادك قارشوسنده ولوندی

ونارلد هی امجون آبری آیری بکرله اجاد ایهدی آ.دمدهی
مناسبت ومشامته کوره اوه بولدقاربنك مناسئه حرکت ویردی ۰
کلامك مضای ماوضع هنده استعمال اولوهماسندنده محازات ولد

اعش اولدی ۰۰

RES

معلومات اده

وع اعتباریله تبدل ایدن ب»ناء" علبه لایتاهی حولاله معروض قالان
پرشی حقنده قسمات وتصنفات وضع امك ادسات معلمارنك واهمه

تسیل تدریسندن متولد برغریهدر  .مادامکه ساذک کاک اشا ابله
مناسبانندن زیاده موقع و زمان الله مناسباتی مین ايمكدر  ۰مادامکه
نظرار احون باشقه بر لسان موجوددر  .مادامکه متازیت شکلك
محاسنندهدر  .وتصنفه ازوم توقدر  .باخصوص

ر اسلوب ساده اه

پراسلوب مین » بر اسلوب عبنله براسلوب عالی آرهسندهیحدود
هدر  .ترهدن باشلار » رهده ستر » بریسنك افاده ايده جک افکار
وحسات لردر» دیکرینه عاد اولانارهانکاریدر؛ بوناری کتےمان

ایدهبیلیر ؟ ..هیچ بر مسه  ..بناءعليهبوقدر عندی » فرضی رر
تصنىف تسپسل ندریساندن زیاده تشویش ا-تعدادی جمبواولهبسلر.

نه فرانسه متخصصین ادیانندن « آنتووان آلالا » « لاهسلوب
ساده » ه ده اساوب عالی واردر  .وار مرف ومحوجاره
امحاداتسدرکه هله اولورسه اولسون تدریسایی وناردن تنزبه امك

مقتضیدر  .موضوعه موافق اسلوب موجوددر  .سویه سلهلهجك
ر
وهدشی
یکا

ره
ر»
حمه
ملها
 .باخود علوته ءا

›عقب
» موضوعه ت

ایدیلن خایهبه کوره آنات اسلوتب  ابات شتخصه ء اصوات اه
هبو جوددر  » ۰دور ا

بومسئله هر نهصورنلاولورسه تدقیتی ایدیلیرسهایدلسون بوتصنفاتی

جدی وطبیی تاتی امك عکن دکلدر .

معلومات ادسه
 1حقیقبه سید »

نويدن باشقه بر مهلك

e

۹۳۳
 (۹۳تزهد سه دعواسنكت

 1سادهلی بررنه مشاه دکلذر؛ زاىن مولببهرك استعالاتدیی سادهلکدن

" باشقه مر سادهلک مالکدر ؛ وشتور هوغونك > لامارينك بر انی
صوك درحه

عادی 

بارد اولان « دهلیل » لد  « .سن لامر »ك اسلوندن

دها ساده اولهیلر .حت فکر اجه » علوی اولدینی ترقدده اساوب ساده
اتوارفلاهیز اجه » عاویدهاواور .سادهاکدن نید اولدیتی حقنده رشهرت
عظمایه مالك اولان « مادون » سله | کنریا سادی به رعایت ابدر ۰
زرا صولد درجهده فیس  ۰ورثیق اولان افکاری افاده ايدهبیلمك اجون

یکانه واسطه ودر ۰
سادکیاساويكله علوتی ء نهدهرقتتی اژالهادر بالمکس اعللویاحتساسانی»
ه » فکره
حلهسجك
الد اه اظفتاری افادهه مقتدر اولور  :فقط افاده ادلب
زاره »
شسثبك نظر دفثه لآمستی" ایسستر  .یالکز فاندهسز ت
کوره ه

سوسارله کلانی ازعاج ایدن صنایم بیانیهبی اصطلاح پردازاغی » وضعیت
جملیهبی حدودينك خارجنه چیقاریر .
یااولکز » اشيا الله م.اسبتلرنده دکل » زمان وموقم ابله مناسبتلرنده

کلائك" فیمتی تقد ادهباجك ر حس ظرفه توافت طالییدر .
سوىلەليلەجك  ۰باغيرىلەجق  ۰يازىلەجق کلهلر آبری آتری شرلردر .بعضیلری
ال ییاسزنده کوزل کورینورلرده طبع ایدلدکاری زمان قیمتلری غیب
ابدرار « .ژوهر » « سوزلری جلهلری صدابه » صدالی ده موقعه وفیق

انك لازمدر .اسیاعه قابلقاولان کلات  .ووناره وانقادن جل نظراره »

ور
ی»
دلور
یقیاری قولاقلرسنه خطاب اتدیی زمان کولوم او

.

وزكشينك حضورنده ,رشخصك حضورنده کي فولوشبلهماز .یازارکن
لازم اولان کلهلر  ۰مصطلح جلءلر قووش لدی زمان استهمال ایدلله جك
اولورسه.ضحك آوردر  .ائنای مکالهده بکرتاب باذاد کی سبوژ سوفن

کیمسهار قدر قسوت انکیز هیچ برثی طایهورم » .
لانسون تومطا لعاننده بەقدرحقلىدر .شح<ص »› زمان » موضوع 6

۲۳۳۵

دور نفشه  ۰کل > سمن محوهراه ژالهدن

بورر زمینده لالهلر بررنشان پسالهدن
شراب ور  ۷1کد بربرصو کین رىك لالهدن

دولار درون :جيغرار طرله جوش الهدن
سحرده سبرباغه جیق صباح فیضباری کور

استاد کرم

د
EمسO

۹

تصایف املوی  اسلوب ساده » اسلوب مرن اسلوب عالی
محتنه عامیلهکبریشمهدن اول بوتصایفاث هچ برقطعتریاضه واساسبهبه
با اد اجکی  +وغمه موضومه  > 2فا رن
اسلودده

تصدسف ش
وریق اندلهمه هحك

قدر ا متتاهی ولات

بولندیغی سویلر » « فرانسه بارخ ادنا » محرر مقتدری » وارس

دارالفنوی ادسبات معلمی کوستاو لانسونك افکارتی فل وترجه
ایشر ند

« اساوباری اواعمختلفهبه تفریق انك سنهلرجه بشرىتك ذوقیاوقشایان
کفیت اولدی  .اساوب ساده باخود اسلوب معروف » اساون من ین ۰
وواصی
وبكرلهاوصاف خ
اسلوب عالی وحاات روحیهاك حصو ليدرکه اشیایه ح
کلهاره ودیع ادن بترفر یق خیالیدر.

عادی ء موی

؛ علوی » حساس »

مر » مدهش اولان فکرلردر » و اساویی کندی سیالرینه کوره ابداع
ابدرلر ه کله لرا الکز او مس تاریق مو حوددر  |:اوه

اه

اساسبه لرندن

منبعث سادهلکد ا :فرك شنکلنه اوعق ورتا اوتی طوغیی ننعالءیه
فنویحتواریوتتد

بك ساده اولهرق افادهه حبوردرار ۰

هیچ برکلام فصیح » هیچ برشعر کزین سادهلکدن تباعد ايده ؛
حونکه سادەلك فکرله کلهنات موازنه نامهسی » شکل اله اساسك ارتتاط

OE
A
NOE
RO
ETO

۷۳۳

معلومات اديه

برکول اوجنزاره سرین نفحهلربله
فآشاملری بر خواب معطر داغیتبردی ؛
شب ې هلر اشجاره درین حوهلربله
رن میاوی" م آور داغیتردی .
سازاقلری واردی ا وکولات» صمت لال
صو رنده ۰

فک ردو حزن ادی ورغون

برحسن ترا کندهیك آواره خیای
صوراور ادي ھی کیده دورغون صو ارده ۰

رضا وفیق
اوغو او داغا یاقلاشسوردی ۰براز ۳

 °بلکهاون بك کره ووواش

قیزغین » طاشتین بر قلبك ضربات عصیای کی غوف برخوءوری سرايك
رەيك
ار
ج

 ۲اتنه قدر کلیوردی  ۰غير منتظم ٠ نهیاشز آباق سساری »

سلاج شاقبردیلری » نهدد امبز ک»وب بتون انساليتك اشتراك ابتدیي س
خالده ادیب

دور وادیده دورا دور ر سس

 ۰رودار جاغلاد

جن ماف » قوونار پنبه »رنکارنکدر طاغلر
شفقدن فحردن اعکده جح سيوزر باغلر
وشنلکده .م کوکلدر  ۲مق وارسه

ر

غلر

ولوطار  .طالفهار  .اختزار اطرافده هب رم
آغاچلر »جویار » توشار »چیچکلر داما حرم
عبدالق حامد

مقم راغ اول ای کوکل > فیوض ویباری کور
شکو فهلرده موج اوران صفای حسن باري کور
بصعت ابلر ش۲کار هزار اغمهکاري کور

کنار حوض پا ؟ده درخت ساهداری کوز

ویر حیاه امتزاز خروش جوبادی کور

معلومات اده

۹۳۳

کوکارده روجزله مشافېدی پك درین
بر فکر سرمدی ؛

قلبنده منکشف سحریی نهایه نك

کیریکارنده شبن الاس بیترهدی ۰ , ۰
حالاملول بکلیورم ن بودءدی »

ک وکدن نزول ابدر ده روح مژبدی ۰

ه|نك تقلیدینی الده ايدهبيلمك امجون یالکز بوبله علوی ور
ناه کر ول مااي ا
اولو هملی :آنووان الالا > حسن صورتله اا02 0
کف روسله دزن رموسق ولد و وات ا
سرد افکار ایدسور  « :لسانك الک ناشننداه  نادر کهلرنده دکل
العموم کات عادهسنده طرز استعماله کوره تظاه ابدن بر سحر
وطافت › بر | .هب خصو فن واردر .E موحود اولان و آهنکه
ل

اك بيوك دلیل» کرلیالکز كرك سکالتهرلرله زج بر حالده بولنسون
اونارله اهنك قلدنك فایتقولای پرصورندهالده اندله ملمهشدر».

بزماصول نظممزده کلهلرك ه|نکندن ماعدا ء اوزانك اهنك
طسعتیده نظر اعتداره الق واودنده ووك استفادهلر تامن اعك

لازمدر ! اوزانك موضوع اله عدم توافتی تقدیرنده » آهنك بك
زیاده خللدار اولور .

حسن صوربه استمنال ایدبلن کنات

نظمده وک انسیا

ايدن وزيك اهنك موسقدیناهسنده حبات وکانانك صهفریحهسی

رال اکن  ۰ماد عموعي رکو وای » صولرلد رعش کر ا
ق|شامك ملال وفسوئی تقلید واحساس اولوهبیلیر :

رت

مر نت کی اعون مر وفت الناظ

صونهدن استفاده ایداز ؛ بالعکس پك حوق دفعه » ساده بر ماهبته
مالاك کوروان علالعاده اتك موسق" ساسله ]هنك قلبدیو جوده

کتریلر  .بمضاری ای وا فاکلهبولمادیتی سویلرار ؛ ادا ك
مشکل الالباندر  .ایی» اصیل » الہامکار کلهلر موجود اولدیفی کی
فقط اسل حرست اسل عد
با ری 0ا
موفقت رانك طرز استعمال و رکندهدر .فنا بر ررك النده اله
ررك کار الك فنا ر شکله

ی دست ارده

انسه اد دی

ظن اولونان لفظار برر الماسبارميه منقلب اولور  .مع مافیه بوبوك
صنعت ا

هان هبسنك » ترچیحکردهلری اولان کبانبن سيک

اال لحه حصوص بانلری واردر ؛ ساعی باشاده اف تکام داعا

کوژه حاریان « اساطی » ببزانس ک»لهلری ».فاق عالده داما تکرر
ایدن « مصد» ادیت » الہی » ازلت » اعصار » سرمدی »لظاری

ول
نآتووان | لالا» بوبله اساسا کوزل واصل کلهاردن حتایددکن

دییورکه  « :اسکی ررنك خصوصیتی » بونان وبالاتین لخوصنوصنی
زرل
کانوکا
ر بکلیهضلرواردر  .بر آهنكخصوصه مالك اول

پراساویده حسنصورتله استعمال اولندینی دیرده فوقالعاده شجهار
ور  » .ايشته فاقعالیدن هل ایتدیکمز آنیدهی پارجه »آبهرنك

۱

۱

خصو صه مالك اولان اصل کهرك حسنصورنله استعمالندن موسیتی"
بای تأمین اون هقدر استفاده اندهکی کوسترهسلی :

۱

خالد ضنانك» سلماننظفك برصفهنتژی » حامدك » ك۱رمك» فکرتك
بر منظومهسندن دها از ه|نکدار دکلدر .
آورله تقدری  :کات

ادن

۱

محث ادرکن  6هر كلەنك

کا وخواصی

همك
آبری بر آهنکه مالك اوا هی سر

مهمهسندن استفاده ایدن ستفتکارار » موضوعك هنك طسعستی

ه۲نك کات ابله تقلد واحساس ایدرلرکه و کااهنك تقلندی
درلر .

اصوائی تلد اجون ال زیاده الفاظ صونبه اسن ویریلن کلهلر
فوللایلی دلالت ابتدکلری شله موضوعاری آرهسنده مناسبت ونان
« طنطه » قعقعه » ولوله » زهنمه »> شریلتی » کومبوردی » کی

لفظاره الفاظصونه دیرار  ۰الفاظتصویربه اله وجوده کتبریلن اهناك
تقلیدیبه اك ایی مثال توفیق فکرت « پکك » ضی حقندهکنظومه
مشمورهسدر

:

صانکه ترمعر که  ¢رمع رکه حوشا
صدت

و لوالوغا  3ولوله“ حنك حو

حوش
ش

۳

3

سو سر رعد هیا های ولپزای صفوف >

هل ستشکن اکن پل دمال ؛
صوات کرزکران » ضر «ت شمشبروسنان
کوس

و شاره شم آهنك

غر و هحمات

۰
۱

کو ورور هر کوشهدن دمدم 4دو مات ؛
مره لر مشتهزن طبل صاخ کردون
صد مهلر  1زازلهر جد شه رس

قلب منون ۰

ی1لیر هریانه بيك رخش صواعق پیرد »
رد خدبتله طولار .کنید وار ونه جو ا

۳۳۳

معلومات ادییه

آهنك اعتباربله نهقدرفاض اولدینی |کلاشلر  .مأل ومعنا اعتباریله
هې ده حالب دقت اولایان ر طا امات و مصاریع قد وه از رک

صرف | هنکلری دساه حافظهمنی حلا اشغال ایدرتر .

ر
دو
دددمو
ا فد وای کی نرد

اریدین ایا

اف ا ر اعد ییادف رحاتولای عر زاوا
اهنك نترك ایسه دها قاریشقودها از حسوس بولهسدر .کلهلركء
ترکار > حلهارك طرز حرررنده » صورت وزی روسنده اوله
ر مهارت استادانه لازمدرکه آرهدن حقارلهحق ر کله  6رارکت

موسبقی" بیانیدرحال خللدار اینسین .چونکهنظ مکی نژكده برموسینی؛
2صوصی واردر؛ صنعت > او اهنك غسی وجوده کو

جلهلر ی
»کدیکر بن اجه روط » ای جهلمش ومتناسب اولورسه»
توازن وتعادلدن خروم بولمازسبه اوزمان ننرده ر اهنك صوص

حس اولونور  .فرانسز حکابه ویسارندن« کی دوموسان » حردشمبر
فاوبەرك تأمین اهنك امون ناصل چالشدیننی شوصورته آمررف
ایدسور :
بع
«ضاً فلو به رقاز آویدنقاملرله مالامال» شرقمحصولانندن معدنی برطقك
انه قا
نمنی
ار
1ق کاغد ی! لبور .کورهبله جك مره برهبهقدر وکسه لتیبور:
ور دیرسکنه طایانهرق اوی ک
وك» وونل بر سسله اوتو وردی .فلوبهر

وصورله نترك وزن وقافیهسنیدیکلیور  ۰بر آهنك کرنزاتی الده ايده مك
مقصدله وقف ابدراد ب1ات اصوای یکدیکر لهمقایه دیور » حسانتدیی
فا طن
بتل
ررینزدرن اوزاتلاشدیربور» کال دقت واهټامله بورکوللرك موقعی
تعیین ای
ودردی

» ۰

هینن|ك اجونصرفایتدیی وغیرتواضحر
فلوهرك نند تأم
وود

که
ی
وTن
HEOهر

کرتشر ری نظمدهاو لدی

ننزدهده ر وزن » ر اهنت

#صوص موجوددر  ۰لفقایقه  ۲بر متسب ادب امحجون .جنا لب

EE
س6ای

مطوبات اجه

۲۲۷

سابع اضافات » هان اف

قدر حل آهنك  41شصهدر .e

اضافتارده متممارك ایکدن فضله اولهسی اك مضر زر شبدر :
» مثالنده اولدنی کی  .فارسی

«واورك رواهسنك ى

اضافتارده متممارك ایکندن فضله اولهسیء نژده براز آهنی اخال |
آندرسهده» نظمده هیچ بر مضرای داعی اولاز :
خر مظلم هستیده مضطرب  موم ۰
و

غم آزمای قاضای عصر اولان روج ,..
وون متاعب اعصاری ابلر استحقار ۰۰۰
فاق عالي
ء ییالسحر سه ن رهنورد هسان

 731رو بر ل

»

مغترب » نها ؛
کریان

ادر رشاشه ما له قل

وون ظلال کریزان فحرو بیدا
حسین سبرت

اماله وز حاف کی اساسا مخل حت اولان قائص نظمهنك انار ۱

saa
ا
ی ی
ت
1

منظومه :ك ]هنکن

هدرجه

ااال

ایدهحی معلوم ول

بو خصو صده فضاه مامت اعطاسنهِ

صععنده آمك

موحودشی

U

و

وفوف

.e

اوی

درحال  ۲کلاهسلهجکی سو لهمشدك  .نظمده وبااصه عوض

وزتارینه ابع اولان طرز نطمزده وزن امكهم › الك شایان 
دەت

 ۳مولد اهنك

وطفهسنی کورسور

ردده
حث خصو صه | حعت ایدلدییی ق

.

صوص

و ری حقندهی 

؛ وطرز نظمك

ولد

ی

معلومات اوه

۱۳۳

لاز » نة اصلیهسی اعتباریله بوکی سوء استعمالاره پك چوق

ال اوفشتن

ودن راز اعون زیادسه4اصرف دق اغ

لازمدر  .شاتوریان » فلوبر کی نوبوك کزان > اتود مد

اس ما محافظه قصب کرت تکراردنفوقلمادم اجان اید
عادتانونی رصاق درجهسنه کوتورورلردی .د روف بکث «جدال»

 ۲عاشاشنن آلدیفبز فقره آبه ء کت تکرارك آهنک » قدر

وزدغنی کوستریسور :
« خلقمز امجون دها یک باشلامقده اولان تبارو حدانته ل|بشوباصات

ری صاحی اوای اجه بر زمانه متوقف اواقله رایر» عاشاده موفقیت خلمك
ذوقنه .طاشندن مارت

اولدیفندن تأمبن «وفثیت اآمجون»

ذوقك حال

حاضر ی اولا تعسن اتك لازمدر »۰

معمافبه بعضاً افادهیه قوت وشدت ویرمك » تأثبریی تزييدانتك

مجون بکرله و یاتبررکیب بالاختتار تکرار اولونورکه بو»نبقرصه

دکل پالمکس بر مزیتدر  .توفیق فکرتك «سیس» منظومهٌ مشہوره۔

ندهی « ای » ندالری کی  ...عبدالحق حامدك منظومة آنبهسندهی
 ,تاوت » ك تکرریده افادهبه بااعکس وت و شدت ورور :
ابوت 8

اورهیای مقر »

باوت ۰

او هیکل مکدر»

اوت ۰.

او خطیت دم وابکم

ناوت ۰

او رودت

سم »

توت  ..او سکوت پای درسر »
پاوت  ..او مصیبت مکرر »
معند »

باوت ۶

او وحشت

ابوت ۰

او مقي سفر ی وه

۲۳

۱

معلومات اده

فشللك کی  :آحلهنك اولان مر ال نتافر ۲
تکرر کلات > ابع اضافات » زحافات وامالات کی
اونارك کسی صرف

۱

نظم ویانژه کمسیده م نظمه وهم نز

شاملدر .

نتافر ء اباي تلفظده لسانده عرف اماب ادن شصهدرک
وده اولور .تافل شضهریته كاك ناد کل ا
راکن
توق
كل

صق صق تصادف ایدیلر  « .احناات » فرقدرتدرمق ک»له لری
کی « قبریق قلب » برهدان نفوذ » فرصت تکبر » ترکیاریده

رم

ار تاه

ما

اویاوب ختمزده بکراوس
ای روح اولی بغتة بادود :

سن راب سیپده ,رحبوس »

بل جلیپای نمده مبرصلوب .
جناب شراب الد ن

دوشب فخرندهده ماهد؛دن

شېزادهده

سير ایدنار دم یم ذوالفةار حبدری
حلی

ژاده

عاصم

تکرر کات » ر جا ویار مصراعده عن بر کله وبا ترکبك 
برقاچکره قو للاسلمهسدر که وک کارا گار دا

دار

وشصه

فقر افکاری  :سوست خالهسنی کوستزدنی کی .xb
محر

آهنکنیده ماما اخلال آیدر» باحاصه درده «اویء او کا,ناو
دن

و

ذیل»ك
کرار
شو »اولك » کندی » کی کلانك کرت تک

ش

ونژده «و» ادات عطفنك فرط استعمالی » آهنی بك زیاده ملد ۰8

مر قاچ بلوط ميرك اوزرینه سغیلوب ربکهركاولله پرشکل  1اش که
ری رن کر :ارهد
ايدەرك ريد

> قعرلاجوردی للده  -زه تون

بعدتی حس

دکز اوقدر را کددرکه قوی ظلمت اجنده 9۳

مظل ر الما ءله خواب آلود کورونبور  ۰بوراده سما دها قن »  4دها

" صولفون » ايی ساحلدن ابن ظلال ازلی ازلی طالفهبرکن قدفه ظن

_اولونیور» تويك دکزه ملاق اولدینی رده امان وسش کی خفیف ذهفشهلر
وار  .تلو ود دکن امتداد دیور  ۰واوراده ظلام سه تریکهراد اناطولی

 1شهسی اتکار ی سر بور  .و ظلامك فوننده تارن ر بولوطك فافع

با کرانهسی تیترهبهرلد  ۰سیانك ورادهک بایغین مائلی قرك تابس اواریله
براشهراد مور وبا بدرنك » بشیلی ک۲دبرر معصوم بررلك ابله دکزك
اوزافلاشد غه قورشو له شن سطحنه کن

کی فن ابر
اهاحلالندن متحصل

آهستانه

اید ور » اوق رم

ر تلاق

مت اكت ول :وا امد پرورازنک
منطو مه الوان کی کتوم»

ر رر اوار هل

راکد > رەك ..۰

غد روف

بزل غارف میایت رسا

ر

داخل  ۰اسای 1دمدن

ور هلر اد

ا

اولان a

ایک وز برك لوق مدرکه ناه معاشرت

 ۱اما نلرده ء ششططر العرله آق کن
دها آز قرغین » هوا الله طویراق

اولدینی

متفه دهاز ارززن  ۰کونش
اصاض

ستو هنك وساط سرایتی

 ۱آدها آز حامل » طبیعت دها از ی امان دکادی .

سلیان نظیف
ایشته ومثاللردن پك اعلا کلاشلبورکه جلهارلك طرزترنبندهی
| فرقار هیچ ر وقت آهنی اخلال ایدهسور .مد روف وسامان

اظف بکلرك اسلوب بیاناری یکدیکرینه هبنکچزهمهدیی حالده
 0فرق و تخالف هر ایکیسنك اثرلریده آهنکدار اولقدن منم
خر

8

معلوماث اده

۸۹۳

ردده » اوه بر أك وحوده
ترساری اعتار له قصوری اولدنی ق

جلهلره موضوع ايله متناسب برترئیب آهنکدار ورمك» صلمت

محربرك بك بویوك و بك مهم بر سریدر  .بوخصوصده ابت ومعین
هیچ رر قاعده موجود اولهماز .هی صنعتکار» کندی درجهاقندار نه

کوره » ملول ری شخصی ,رصورنده ترئیبه و اونلردن ایستهدییکی

بر آهنك تاسننه موفق اولور  .عدالق حامدله توفق فکرنك ؛
خالد ضا اله جناب شهابالدنك » سلیان نظغله مد رؤفك تشکیل .

و ترکب حمل خصوصنده یکدیکرندن بك جوق آرلاری » اشغال
ایتدکاری متب اند ادبیدن اوناری دنل ایهم .
بمض محررلر اوزون ههار » مهادی صفتار » معترضهلرله افاده

مرام وتأمین اهنك ایدر ؛ پمضیاری اسه » بالعکس قصه حلهلر >
رهنك وجوده کتویر  ۰بزٌ
عدود صفتارله الان وارنکساد آ
بونارك هی ایکنستیده تقدیر اعکله برایر هیچ بر وقت اوناری
ایکدیکر باه مقایسهه وری

فاد ار

عونه تا

کی

اف قرو میاه

را دیکر

ی

E

موافق ارلق شرطمله هیدرلو للرهله تأمین اهنك اولونهسلر ؛ فقط 

شوه تصبربنك فابت آلاستنی و هیدرلو تأویلات وتشر انه مساعد
اولدیتی اوتوعاملدر  ۰محوه عابدتی جهتبله و مده بزه تعلی ۰
اولبان جهتاردن صرف

نظرء بالعموم مسائل ادیه کی بوده نسی ۴

سال بر دوق مستهسندن عارگر  ۰و خمرمده کر
مسئله نیدها ای توضیح ایدهسلی :

۳۱

۷۳

معلومات اده
اوزما که ابدردی عکسن ق

صوده طرح دیاض برف وسمن؛
اوزمانکهکلبردی هی ردن
اوزمان  3۳آزمیده کوش ونظر تب

ابلوب براك بابزار حزن »
سرمه اولدی رطاش اوسق مقر ۰

غرق ور و سرور ابدی دریا :
صان که ر سسله بر بارای ادی
صو ده

لول

ھی

ره

ی ادن

املا إ

بر ضیای شستەلةا ۰

ودلوان طاتل بر چاغلتی ايدي :
صانکه آغلاردی آب امجنده ضیا !

واترده قوللانیلنش اولان «نغمةٌ آب » » « بیاض سحر » »

« نایزار » کی ترا کب کوات اساسا فایت لطفت بقسرمتموسقهبه

زر شرع ونو طمس دی ابت ککیل
رصورنده امتزاج امشاردر .هلر لهباللفس حائز الودفاری اهنکدن

عى قمت موسقهلرندن ماعدا» رده تشکلات خصوصهاری » طرز
مرج وتألفاری اعتباریه اهنکلری نک

رل آهنکندر.
لله
وده م

براثر ادنی اوقوندینی وقت ک»لهلرك آهنك ذاسندن ماعدا ایکنیی

بر آهنك دها تفریی وحس اولونبر ,جلهلرل طرز آرتبی » صفتارله
مسندلرك» مسند الهلرارك طرز توزیم واستعمالی سامعهده بعضاً اویل

ر فوسق" وشن اواد رر وق صرق کات اهنك ذانستته
اسناد ایدهمهیز  .اث اهنکدار کلهلردن رکے ایدن جلهلر » طرز

معلومات اده

۹۱۳

درحه لزوم و اهمتی حقند ه و قدر معلو مات و رویکید اهنت ۳

کنكا:ت عوبارانك مسای موسقسنی سلهرلك اوناری ۲
هدر ؟ اه
سامعهی حشنو د ابده حك  8طرز مستحسده وو(لاعقدر ً و تعرلی

لاله توضیح وتشمر امجون اهنك کلات وجی ایری ابری تدقیق
امل یز ..كلەلرك آهنی > کندی طنت اصلهلرندهدر .هکیلهنك حتی

عضا معنادن ری » مستقل بر قمت ضولهسیی واردر »4عو

مضد دیکر کات ابله اونك موسق" بای تامین مکن اولاز.کلهلرك 

ایسی » قاسی  ۰آغیر آهنکلیسی » کورولتولیسی » خلاصه نهوری .
واردر « .طقیر داه لمك » < » لقلقهکو» »> «صقصقان» ہے حدداسده

اا ع:اکتال ر د ا کر ۳۱
ا وخرت ر
مرها رچ و کڑل Cc خلال کے اف ا
کلهلرده واودر  :ابشته قي

منستکار » اساسا عل اد ۳۳۱

کلاندن اجتنان ایدهرك » قمت موسسقه» مااك » ظرف »> ارن ۱

باخود آغبر وطنان کهلر قوللاعلدر .

بمضاً حدذاننده لطف بر آهتکه مالك اولان ایک کلهء یکدیکر مه
برلشدکلری زمان سامعه خراش بکرورواتی » فا بآرهنك نوله ا

ایدهبیلیرار .متلا «زر» ودلرزش» کلهلری آبری آیری کوزلاولدقاری
هنك حقارسورار |
حالده «زرلرزش» طرزنده رلشدکلری زمان فآار
AO

 aندنوب هدایز حور سوم هیت تقد ردلعا ؛ |

صنتکاراه اصل موفشتی تأمان اة جك جهت» اهنك کا آهنك ۳

طییی" موضوع الله متوافق ولومهسیدر  .جناب شابالدین بکك
ا و ضا» نامندهی منطو نمی آهیات اتك اهنك طسیی" موضوع

اله توافقنه کوزل بمثرالدر :

معلویات

اده

۵۱۳

قد رده ويك بر قصور عد اندیلهمه جکنی سوبلىورار  .اهنکت الك

ژیاده سامعهی تلطف اسدیی مشق اولغله برار و اعتراض إصلا

وارد اولهماز :جونک آنار قلسهتك ذوق سمعه عاندده پرروظفهاری
واردد  ۰بر فرانسز محررینك دی کی د رموس شناس وطه

ننام
اوزد
ىنی ک
دفتر

قولاقارنده ناصل اوتغمات موستبهی

اپشترسه ادیاندن مرهدار بر آدمده » مثلا بر مقالهی اوقورکن
اونك سامعهده آهنکنی دوعفه موفق اولور »

ار ادیهده ال حوق نظر اعتباره المهسی اماب ایدن متازیت»
منقحتدر؛ اصالت وعتازتدن تصیهدار و قح اولان برائراهنکدار
اوادینی شدررده سله مه ذی حبات قالاسلر و موقعی محافظه ایدر .

«ن سمون » له اراری بك از اهنکدار اوادینی حالده کال
مثلا سه

»ذلك خد رف بکك « ایلول » نامندهی حکاهسی
لقذنولهناوور ک

آهنکس لک ال مکمل برمثال عد ایدلهبیلمکله برابر» قیمتادبهسنه
در
لکن
کض غ
دترا
| اع

.

واهتی اعشارله ساخته وجعلی برئی دير ۲
هنك > اساس م

ویو ۸ر صنعتکار اجون » نصبهدار اهنك اولان ر افاده» افکار اه

ری
کل
شیمی
1ال صم
۱1
۰
ا
1

دعکدر.مع مافه بوبوك ابقرتدار صنعتکارانهه

مالك ای هار مرکو کی ار ی بر اهنك وانتظام
اشنغك
وءرك بوضورتله اوکا اساسا مالك اولادینی بر قمت خ
ره
ابستزار » حالوکهو باکلش زر اصولدن  .اهنکك بر عبت مهمه »

۱

برخاصة اساسیه حآاللاییبسلمهسی | مجی میات ساره ادسهبه انضامله

 1عى اصالت و متاه وام لاسوتلهدر :

ترش

معلومات اده

طوعری بهشلد ادریهن کال بکك مقلدی « وجهی

و حبات

ادیک يكآز دوام ایدر » اولود .ادبیات عمانیده برجوق سالر
واردرکه « نظیرهجلاك » ابتلاساه اترلربی برخانمشخصیت وابدرتله
اورتهمهمشارء زمانك استعداد فراموشله مقرکزین نساناولشاردد.

خلاصه لد دعك مص وشل دعکدر .عادی قوبهجاك تقللد

ادنك خارجدهدر .بوبوك دهالرك فکراریله »حساریله » خباللریه
مشبو ع اوق روحکزدهی مايه شخصیتی بسلهمك » ووذکله اونلره

تفوق امك دعکدر .

حامدده «شکسر» ك » « راسنك » « لامارتينك » « حافظك »
« سعدینك » « الب ددهتك » القاس خبالله و حسیهسندن منسوج

بر ماضی" سعمه مالکدر » فقط ونلردن او قدر ری » او قدر
شخصیدر که  ...اصل مهارت صنعت شخصتتی اظهاردهدر .

۸

ایلع -ك-رك منثور كرك منظوم اولسون بالعموم انار
ادمهده نظر اعتاره الان و خصصهده اهنکدر ! را اا
عتازیت و متفصت هقدر حا ز اهمست ایسه» آهنكده اودرجهحا نز
امتدر .ویو شاعرلرك» حررلرك آنارنده آهنکة تصادف امك
«هنك ای
«نعت محربر » موّلیی TN آلالا  :آ
حکن اولاز  .ص
بر اسلويك اقسام متفرعهسندیدر ء تون ووك مجررروحتی آهزکه

استپزا ایدتلر نله اترارنده آهنی امین وصرله دال اولشاردن
ق شیفاب
وبك
جندن
دسور  ۰آهنکدن حروم اولان بر افاده » قون
ابدره عضاری کشابارك الک حظ رؤتی نامنه مأمود اولدقار ی»

۳۱۳

معلومات اده

نه منقشد مشهور رهمی دوغور مون « محررلردن اولانارژه

اآورلههجقاسرندهی تلد ضروری» بر قاعده حالنده د
فکایدها

بر یفیتدر .
شاب امجون  -عتد شباب ادببار واردر  -تقد اجك تقلد
ادر  #ایی فعل بر ارتباط مقدرله نتم مونطدر  .بر
محررل دوره فاندسی بارخ اعتار به غابت مهمدر.
اساسار نه +

مادوم کل

ادن ۶سن

له قدر الهامك

اده هه واقف اولو رسه

او قدر محررك روحنه وقوف وفوذ عکندر  .فقط منفعت حققه,

منفعت صنعتکارانه شخصبتك مدنندن غ
»بر قابل مقایسه رحاله
رن گر تلاو  ۸دنور .

ویوك بر حرر » بوبوك بر صنعتکار تقلبد ارمکنه براار زمانك
موداسنه » استادينك محبطنه تبعت انمز  .اوتفوذ التنده ولمقدن

زیاده کندی هي کندیبی ولد ایدر  .دماغ شر بر دکرمن
کیدر » اون هيلك اجون بفدایه حتاجدر » معمافه ایی رر
دثرمن

وی دهااعه » دها صاق » دها ای بر صورنده وحوده

و
مك
رد
 ۳بری « ل
دوشر » دعشسه

بلاقاوی حرکانی صوبه دوغری اتر »

ردمك
سزده « ل

ادبال آتشتی صولر احنده بر

صفیر دهاش الله سور » دسکز  . .بری « دامازارمده یانشنلر
قوشدی » سنرهدم  6دکشنه

دیکز ]۰[۱

رده و دامارارمده کوتشار ادى »

|کر بر باشسقهلق  ۰بر نجدد وجوده کتیرمزسهکز طوغریدن
|[ امین باند

معلوماث اده

۱۳

دها صوکرا هاشمك دیدییکی بوکونفکر اعتبادیله سویلهمش

سوز بوق کیدر  .یکیدن تأسس وتشکل ایدهبینار پك آزدد .
ونلره باشقه بر شکل ويرمك ورای واردر » شلد » ياخود تقلد

مشلی ونی افایه مأموردر .
شل
تقلر  :باشقه بر اساوبك افکار وحساتی» خالاتی مص و
اله شخصتمزدن » خاطرات روعزدن بعض شارعلاو ەدرك زیین»

| ل ا دید آهل دعکدر .
كه
جربل
قلبدك اه زیاده استناد ایتدیی قطه شکلدر » شکله وی

"کوحك بر تبدل » زر جدد ایسه اانه قوذ ایدهسلی » حونک

شک ابر اسك عنی دی وی اکان آیدر ا
رحرری تلد اعكاعال اعك دعك دکلدر .اونك منسوحات

حریریهسنك آبری ری مناج و طبعتی حبق » خاللرندهی »
سار نمی » رار دی  ۶فادهستننده ی ارك استای خر

ابهمك دیکدر .بو صورتله حرکت ایدیایرسه تقلید مقبول » شخصیت
ومن اولور .

توفبل غوئیه « شعر محصیل ایدیلیر بر صنعتدر » دیبور .بو
سوز

افا طوضری » قمما" یاکلشدر  .زرا شعر حصیل ادیلر

دمك اسانذه ادبایی تقلید اله الده ایدیلیر بر صنمتدر ديمكدر ۱ ۰کر
بویله اولش اولسهیدی  ..بر رسام الندهی فورجهیی راقر » بر قاچ
ایظرفنده تقد ابله ادیب اولهسلیی » بر قالده عنیصورتهالنو بوك
رر

فداه کن ءسابردی . ,بو اولهماز » دستوردهی خطا و

شطهدهدر» حقبقت السهاستعداد قلیده  -تقلد کشیی به مالك اولا نار
امحون ويك مکن اموالمههسندهدر ۰

١١٣

معلومات ادسه

تکاملات ابتدایهبی آنندهی اعتبادانندن معا صاقلادیفی ال مهم
ودر .

حصصه

رهی دوغورمون « تقلبد الان دکلدر» وخاصهٌ اصلیه وابتدائیه»
بوتون مدنيتك » ولد جستك » تولد صنایم فیسهنك » تولدادببانك
اساس واقنوعی اولق اعتهار له بالعکس صمىمىتدر  .رطا حررار ء

رسامار واردرکه صمیمیتاریله افتخار ایدرار  ۰فیاطققه اوناری
اشقه صورئله افاده وتبلیغ امکده عکن دکلدر  .صمیمیدرار ؛
زیرا کندياري احاطه ایدن حبط ادي په ۰حبط صنعنکارانهبه قارشو
طورهمنلر  .بر خبال اداع الله صمیمی بر صورنده مودا اولان
ادسای » مودا اولان رسمی تقلبد ابدرار .ونار معدومالفقرات

رن

دنود.

قالققه قلید وتون اباتك اساسدر  .هیچ بر ادیات
وقدرکه  ...خارحی .بر ماه ايله نشووعا ولشاولهسین ! .عمانلار

جم ادبیاتی تقلید ایله بر ماضی" حتشم ادبساتترا مشار» فرانسزارده
لائن و»نان » انکلین آ»لان ادسانلرندن طوبلادقاری :ماه لرله
حرکات ادسهبرندمی تزلزلات محاستی حصوله کترهسلمشردر .

هنسل کندندن اولی نسلدن اتثی آلبر » اوی بر از یاقاره
کندندن صوکرا کی نسله تودیم ایدر,هر صنعتکارك منابع الهامی
دقق

ابدلدیی زمان

حساسات
یویاد
دا
نوی۳اووا

خاطره روّبت » خاطرءٌ حواس » خلاصه

شخصهسبندن
خصوصه و

ماءدا ر باشقه شخصبك

ای عامل اوش کورولر  :دعكکا ضهنيعتکار ر استادله
مقلدیدر .دك کههی ادیب ء بر پاشقه ادسك کشرادیدر ,

O
Iاش
مت

۰۷۳

«علومات اده

:

ورقانندن متولد
کذانك  ۰حعتك » عایلات روحبهنك تکاملات ت
قطی > ایت اولان کان زارد رشق ضروردر  « .ژوهر »ك

« لسان تارحی » ده توصف ادیک مولود تاصدف » سرسری

کای مکی اوادی درا ال اعکدن ااب

مر ده

۰هنك» ادای مودی خصوصنده
امجاد ایدیلنکله ظرافت» مطوعت ا
مترادی ونان کانك فوقیده تولعلدر » وقسه وناری احاد ويا

احبا انك فاندهدن زیاده ضرری موّدی اولهببلیر  .ویله برکلون
قوللاعقدن آباء و اجدادك وضع ابتدکلری لسان داخانده بورومك

وهنکدار بر که اه
دها اندر  .اد هاشم دلسانی یک ا
زنکنلشدرهجك اولان کمسهنك ووك بر صنعتکار اولهجدن
شمه انمهمی یز » اتار ادسه فکر اعتبازیله انز امیت دکلدر .ذروءُ
ذکا اوزرنده باشهایان انار موّیدهنك » وقطه نظردن ا ور ار
مرا اولدقلری وکون هر کس | کلادی .شکسیر  ۰فکرارنی
دکل یاک زکلهلر نی » بالکز حلهلری امحاد ادهسلمشدر .واو نك

فسون القباظدن جر ند ادن سبوزاری ماع ان امك
هج
لبه
مله
سو

شلردن فرقیی دکلدر .او سوزار هه کات اولهسلیر»

قباعانك داعا د کشمهلرنه را اباری حل ازماه قارشو بایکز
شکلك کوزلدی وقاه اندر » دسور.

عتازیت محشده ملد مسئلهساهده قارشلاشیرز :
یاطفقه هلید غایت مهم بر مسئلهدر » حتی وكلەنك فتاه
بر آزده جراکت و رمك حور شده ز  3شلد دعك قو مه جلاک

دعك دکلدر » ادبانده تقلید مص وعشل مقامنده قوللا"قدهدر ۰

انسانار بوتون حباتاجماعبهدهي ترقاني تقلده مدیوندرار .شریتك 

۰۲

معلومات ادسه

د مك که لسانارده ادبیات کیاکال جعتك حرکای لعقب ایدسورر.
ر

عت

تست و قراو

اعز ی استانده اع

قزر ا

معمافیه حال توقفده قالاز ؛ نمای » بحطریکتارارله بنهایلرار»
تفرعات و جزبانده بطارمْ آنات خصوصیه اراهسندن خالی قالاز .
فقط ونارده اختارلر » تونارده حباتاریده

نس طراوق غب

ایدرار  .اساسا بر کله دعك بر فکر دعکدر » مادامکة بر که
یدیی
فکردر » اونك حات بوشه مشاه بر حانی واردر .تدنك
کی ماد سنده رک

نس حسات

ات
سو
ححس
اله مشحون ,ر

طومور جقاره بکزر ز؟مان ايله سرتلهشبر» صولاد» اودونپارجهلزی
کی اولور .

بو مطالعانه  » 4امحاد کات » رضرورت ا)جاعه ولسانبهدر.

دها صوکرا لساندهده مودا بوتون قوت و نفوذیله اجرای تأثبر

ایدر .مودا دعك حباندهی یکنستیی حرکته تبدیل ایكدعکدر.
سض زماتار بك زیاده قوللانتان که ارپا خرء :رل ایدیلرند» برارتی
 RETبراقرار.

کهار رر ذۋقدر« :رهعی دوعورمون »

وظ ,افعاراه خش ا.سدیی اذواقه ن
کهاردن آلنان ذوق ح
دها زیادهدر » مدز مادامکه کلهار باشل باغنه « فانده » وید رد

»رار» بوتون اذواقکی زمایك « جدول قمنده » موقعارتی
« ذوق د
وحتباحك مولودیدر .
مدیل ایدرار  ..روج ده ا

دي  :اا ادبابك انتعمال انتدکلری کاندن .مق نسانه

کومواش اولاناری تکرار اخراج ایله احبا امك دعکدر .
معمافه بورادهبمض قو داه رعایت مور شده ولو رز .مودانك

موقع بداو له وضع اتدیی کەلرەن حسات موقته مالك اولانارله
۱

۸۰۳

۱

ش

معلومات اده

ایا  :بر اتبام وزو با مأخذمن اولان ا
کلهی استخراج ایدوب قوللاعق ویاخود اساسا ولان بر که یک
3

حرکت معنا ویرمکدر :

حیات اجاعهدهی تکاملات احتباج اجادی کوندن کونه رید

ایدییور ..جونکه فکر لابنقطم تبدلات وترقبات امجنده بولمقدهدر.
علو مات » اك توقاین» نالي اقاي >

تجددات وانقلابات کونذن کونه دها زیاده حسوس  .دها زیاده نظر۲
فریب بر شکل السور  .وناردن دماغ بشرده افکار جد

طومورجقاری ولد ایدسور » افکار عتبقه استحالهبه اوخ اور . .

بناءعلیه الفاظ جدیده استعمالی ضرورتی قارشوسنده بولعق غير
قابل اجتناب بر کشت » وخصوصدهی

محددانه قارشو عا ایسه بر

بلاهتدر  .اون برنجی عصردهکی بر شخص کی دوشو مك » برناحی
۹

لساسله بازمغه قالقمق ء معناسز رسی اله اف دعکدر.

ابتدای بشریتده کلهار اشیانك ,رر نالصوتیسیایدیار» بربرندن 

اوزاق مسافهارله آبرلش اولان انسانار باعقه باشقه مناظر » ا
اشقة احتاحات داغلنده وندیار .تارات واه ر
اللری » ویاسمالری اوشاندیار » رر ضوت خر

حبقاردیار 1

بو دار 2تکردی انریا تاداسّدی» .ادیده لسانار |کلاشلهمه
رودی
رغاای
درجه ده محولا تهاو

 .ر عر

ا

او لکاراه بر عضر 

صوکزا کاراد لساناری آزهسنده سدلات و تکاملاندن طولا ۳

درناوحورومار واوسوردی  .ندرا وسرعت بطائتکس ۱۶۳
لای

اب

حستك قرر و تشکساه اشای خار جبهدن |

طو الاه له جك نات

وت

ود لعان وهرر امش و بوردی ۱ 3

۷۰۲

معلوابات :ادیه
1می یاغاد هوا «زٍدن
ن
کامی بتر اشتکا وزندن

امز بری خاك آوسمای
مجمر کوزی جم سای

جنون کي هس بری کزرار
اما ی سرسیری کزرار

هفصبی برار پنه قباس ایت
سو باتمه خزانلر ن ھاس

ات

فالب ددهنك قوی لهسی کلهاره باشقه بر زندی » باشقه ر
روح > باشقه قوت وردییکی » کلهلرده خسالار سه > قکر رنه 5
۱

بازهلاك » بر جادت ور

افکار کلهاری اجاد ایدهسلدیی کی کهارده افکاری اناد
«لار » ای
ایدرلر .احدهاشم يك ک

کا

ک«لهنك فکری

»ده نوبوك برقسم افکاری
اجاد امش اولهسی حقق ایسه ك«له نك
تولبد اعش اولهسی :#+ملدر » ابلك ادمار  ۰دیشاریدن کلن تارات

اوکندهی حالت حسهلرنی آز وا جوق دوام ایدن س»اکن »
الیل وبا فریاده پکزر سسارله ضیط وتاسد ایتدیار  .اوتأرانه

قالش تن

اکوندم کن سارك تکرار ادلی رن

شمه » انلوردهده عبن حاات حسهی اجاده کفایت انشا ْ
بودن ماعدا » بعض کهلرله اف

ماهلرده اویاندردقاری افکار

ايله کنیشاهبهبیلماری » کلهلرك خلق افکاره مستعد اوجلهکلنهه
بلک آبری پردلبل اولهنلور » وتو رکه مك طوغ در .

 . 1افلقت کءهارك اکا

بكوك دخل وتأثتری واردر .

ووج الفاظ «سهسی .
 ۱موطهده رمسئلهاباه قارشلاورز  :امجاد ر

معاو مات اد سه

اول سمته کلنحه و ړاران
حرابه اولوردیلر کر بزان
ده
سود ادوب آه ودای ا

جون برق کدرل دی باغه
مقصو دلری هان قر صو

یکسان لب عرجه واب بجو
شبویی کورر کی صاور شب

"یی ده شیاه دسر جریا

داغ غمی کلفشان صانورلر
قان اسرماغن ارغوان صانورلر
هي ری کزر کنار بای
دوشردیی لاله کندی داغي

ل

بری ذوق «وستای

لش ای درد دلستای

بسلمز که هدر ړال کلناد

ت
۲شمی بتوردی وقسه کلزار
اس

و

ارغواعی  ۱غلر

اطفال نبال قاعی ۲غلر
با
ەبى

کلدهعی وافغان

سنیامی اولان عجب پریشان
جوباره چون اورولدی ز#ر

طرومل ینه کیمدن ارلدی دلکیر
ار

ل
دردی

دوشبرن هواه سروی

قناد  ۲ونه ذروی
ه که وکن

او لدی ار

معلومات اده

۰۲ ۵

سرلرله
بعض محررار ایکی سطرده افاده ابدیلهسلهجك بر شیئی ط
ازارل .دار گهاری ا ال ء رتکد  :فوت انکیز » حالس

بر صورنده تعقیب ایدر .بونارده بر ببوست حسیه » ببوست فگریه

واردر  .بر شی ذوق اور بر صورنده افادهیه مقتدر اولهمازار ...

د حولده طوفانکاتیاعق ایستهسنار» داعا متازتكحدودنده قالشار»
اوك دروننه داخل اولهمامشلردر .

کارت ك

:هرلاډ ی حصهسی واندیشه اء » ا

ك
لر
ن
بقه
وستعاره ده نون » متاز  ۰علوی » اصل .اوللیدر  .باش
ا

قوللاندقاری» سویلهدکاری تشه واستعارهلری تکراراممك .ادیبانده
مجدد شرط واساس اولسته ) شخضت روصف قطی واصل
موهحاث دمکدر.
و لهسنه ار  ۰ق
ادمات قدعه عماسهدهق زظیرهجلاث اتلاسی عصرلرجه متازسته

پرمانعم قوی تشسکیل انش » سکلرجه شعرا آراسنده نآحق رقاج
قات رعاو

أا

موناز ت >عمش در :

خللات ,کات  +را اب

ارت اکر

خصوصنده شخصبت محدد دعکدر .
ادمات قدبه عمانبهده خلاتنه ال زیاده برشکل خصوص باکرء

رافاده نوين وکزین ویرهببان «غالبدده د»ر .مشارالمك « حسن
وعشق »ی متازیتِ اون
فسدن « در وصف
ایدسورز 1

سراسا بر شال مویددر  .و ار

مار ابشان » سرلوحهی

پارجه ی اشاس

معلومات

۰۳.

اديه

له۰ای بر ال
ب کریری
کتما
دا
داتعا الجاق » آلالان بر امل ؛
داغا زورلایان » قران » دهو رن »
جو ادن  ...و

کی واولاب

ری ۰.

وفیق فکرت
شو نظوعهددی کات بالکز باشنه قالدقلری قدرده عادی

کو دونهشکاری حالدء وفی :فکرت باکت کان فسونکاری لننده

سوسانتگار» کوزللهعشار > عادیت اذا ری غب القشاردر .
وه عداعاق حامدك :
وا رکز قبالرده ظاغده

۰

قبرده

دوش بر ینوقوره ,کر » قافرده !

اولسون

ده

باق اعهده

اشنهاسی

دعوت

زشل

رزائل

1

نامو سبمی "و یله محوه مشتاق

کمدر و قادس ؟ هدر وقالتاق ؟ !

سوزارندهی «کر» «قاقرده » > قا«لتاق » سوزاری حسن

وی
استسال ابداکطری حون مساارندمک غا
تزیید هیحان بدییب .وسیله آو(شلردر .

را اه ایک ۳

حتی بعض موضوعار » بعض پارحهار بو کیکانك استعما لاه

ای عط ۱.
اساسا دمک شدت وعا خام اسللت و

بر حوق مررلری عادیته » ابتذاله دوشسودن » کلهلردن زیاده
فکرارندهی ء اساسدهی ؛ولق » هك > ايلك » اسذالدر  ۰ا

معلومات ادسه

۳۰۱

مقدم طیعمه دوان منیف اولسه حصبر
قدر احلاله سبتله دکلدر شایان
عرفان باشا
» صو ان قضا  » < 6اشر کدی  » <¢مقدم طعمه دلوانسف

حصیراو لسه س»وزاری» شکلار بلهاوقدرعادی؛ اوقدر صو وق» اوقدر

نظر خراش که عاديتك » عدم متازيتك اك واضح ماللری عد
اولو هسلیر  .و مثاللرده لوك عادشدن باشقه حس > خال » فک
اعشار بلهده هلت بارژه موحوددر  .حالو کهردست مهارتکار صنعت

اك کغدلظهیه بله بمضاً بر سای اصالت و متازیت ورد :
نه دسورداد

باق  :آدم اولادی

جائی بر جیفه » بر ورور ,خی .

صالیه » باخود الان قوصان راغي

بر تعضوکه قان  ۰رین یالکز »
قوجهمان ر قازین ک
»وحك ببراش :

آز دوشون » حوق به » داما اوغراش ؛
قى اميد وحرصه جاه شئون ؛
حرص وامیدی اتا :٤ مضبقه" ونه

ينی برمضطرب جهاز عصب ۰
اوی قالذس » قالان حورواد رقاب ؛
بر سیکیر بئجهسنده هی میلی ,

کهورلومسن بر تشنج عضلى ۰
ذات اسوذنده ر لای غرور

داغا ج س احتبایم هنود ۱

علومات اده

۲۰۲

جهتله »بك بوبوك تلقی ایدیلن س ماهیتلری اعتبسار بلهمعلتأسف
کو جك اه اولهسان--.

محررارینك عدماقتدارصنتتکاراهسنهشاهددره

زدهی « فترت آدسه » دوره سی لو ی

عادی | ارء

مر

۱يا عدم متازيتك
طهور واتماری اولشدر .معل ناحی افندی ك

امثال عدیدهستی تشکیل ايدهباهجك مقالات مکواتیب وجوده کتیر مش
و لشر اعشدر.
طو به مطیعه سنده

آبر جه طبع او لنهرق غر نەك

مش

تریلر نه هد به

طرزنده برر سخهسی ۱عط) وارسال اداش اولان « قار » ردشل قصیدة

کترانهمه نظره اولق اوژره انا و اهدا بوریلان نظم لم عارفانهری
شدهلری کی دنوز سوز که

باخو دیازمغ.

باشلامش ار لان اریاب هو س

اجونمشق ادنهحك بر نخه کال اولدیفنی انکار ادءعحك هیچ مرقیمت
سنج مقال بو لزهصل «¢

» فصده شترانم

<» لضم بلیغ عارفاه  " < ¢ارباب هو س »۰

وحترامك سنهلردنبری قلمدن ۲
«سخه کال » کی سوزار حویت ا
ن
قلمه دوشن اشکال مستدلهسدر .اک بونلر اجون ر فهرست باق

مکن اولسهیدی حیفهار طولدیرمق لازمکلردی .

عادیت الک هریت فوللادقاری فقوت واهکر
عادی » بایاغیکلانی احسستنهمال ایدهمامکلهده بوصض حر یراك
اولق 9

 :کلهاری موفعنده فوللاهمامقده ونك مولدیدر .

فضای فقر وافلا كتده صودان فضا
كود

ری صفت دوه دوه باشمه حال

باق
دلدن سورر قنی سیه قکر فاسدی

ابريكی ککویبکندن ایکشمدی

مب

ا

1

معلومات اده

حادناترو حه وبك مدر » ونك مقابلنده بر «عمتازیت » ك بولسی
ضمرور در

«عتاز ت» .اسلو اىمكنیطرزفکرلء » طرزحسسك» طرزافاده نك
عادی افکاردن » عادی حساندن » قابا »سل » بایاعی الفاظ وحلدن
عاری دولعسنه درار  ..خلاصه شخصدت خصو صە ك افاده ولسع

ادنله سلمسته « متازیت » ۰وی افا ايده مهدوب ده لسانده ء افکارده
لو لاه زر باضمه فلن حاله کن اشکلی تکراد اک
« اسدال » دار .
بعضار ی «اصالت» اه « متازیت » ی

ایس زا و دسورارکه

ك حب »> هی دراو افکار فاسدهدن عاری ولان ا|رده اصالت
موجوددر .حالوکهمتازاولان ,رار داعاالوشحسدر .براترصدتکارانه

بذانه حسن اولسنه بتاء دايا بر عامل اخلاقدر  .بناءعلبهاصالتله»
متازیتی یرمق طوغیی دکلدر .بر ار عتاز اوللبدرکه ار صنعت
تلقی الین

! ..حبنك

افادهسندن باشقه ر شی اولهیان صعتده

اخلاقسزلق تصورله عتازتك اوزرده رده اصالت بولند رمق عبر
" طسعی تصنفانك فهرستنه ی ازوم بر اسم علاوهسندن باشقه ر شی

دکلدر .بولك اجون زعتازسله اصالتی بررندن ایرسورز .
)

عادیت و اسدال اله آلوده اولان رار نه قدر اخلا اولورسه

ان ت مطلات اولان تاثری حضوله :کرم

اساساك جایت

ره  26کوت اقلندز .عانوک شکل و اشاسك انتال
وعادتدن عاری اولی ازشدر .
رحوق

 fواردرکه ومن سته > لو حص صه به مالكاو لهمهدفاری

معلومات ادسه

4

بعضا اوناره بوبرقاج کلهکفایت انمز » دهازیاده حسایدر کی

كورو ك ایستار  .صقت مرکهاردن » جلهلردن بك حاضر آولانار
اونارك لهیحهری حکمنه کرر  .اولکاره نستتله بونلر فضله قبارچ

در

ریاد کی تکار ا ۳

رز

مغرور اولورار .

تکلم خصوصندهی و عسرت » و هبح یازی خ,صوصندهده
رولو ...روق کار

ری

کال  32اوقودقلری
غروه +
ه

حلهلریاز رلرلر » اونلریلازم اولدیتی وقت خاطرهلرندن

حقار زار » کاغداره شل ایدرار .
وطاسك  ۱۶ولوك
اببوتذالدر » سقم بر اعتاددر  .تکاسل ب

امادسی » ال وول دللدر  .زرا رد

خاللره احادندن

زیاده اوتلری حاضر » باشقهرنك ودیهءهسی اولهرق قوللاعق دها
قولایدر > ر کل 2(6

ر فکر شخصینی امجاد اجون ابسه

جوق حالشمق » جوق دوشو عك » حوق ترلهمك لازمدر .

بازی يازمقدن مقصد اره ر شخصت

محصوصه علاوه

اتینلکدر؛ ون هلاوه الديك اه جر » فقو > ال
لسبان اعتارباه ساراریته تفوق نمك » اوناردن ابرلق دعکدر .
اجاد وخبال الفاظی كورهبيله جاك بر قمايبت خصوصة دماغیهیه »
اجه  .نافد رهه » طاشن » شخصی برحسسه مالك اولمهیانار

زان ا

نکر بت

نوين » افادههنم برنجدد کزین ویرهسهاه عادی قوبیهجباردن
بر دفقه اوزاقلاشمه ز .

مادامکة بر انتذال واردرء مادامکة شمدیبه قدر ایضاحابتدیکمز
O
TT

۹۹۱

معلومات ادسه

ر که از حرق افده اسدیی شتی امك دمافندم اقا
ا د  ۶اق  ۶۱اشا نوکەی خاطرءه سال اشن  .ر

فدهنی ک۲لامق دعك اون افادههقابلتهمالك اولق دمك دکلدره
کلات دا تال نی ولان ر دک آحدر

حدود ر

توسیع واک

قاری

موفق اولهمن ؟ عم ء فرارسر عایلات

اده

وغولی » قالی » تصادفانث لطف اعاننله احق محصل ایدیله سلن
تال استداسه اقادیه یهمسبوط ولور .

الب لاه عنم مالکت مواهتك اء ووك دشمندر .باه

عله لسانه عاسله صاحب اوللی » الفاظ مترادفه آرهسندهي فرق
سلملدر .

۱

.

خلاصه موافقت اجون ر صماخ موسق بهوعن زمانده لسابه »

نفوذ نظره مالکیت لازمهدندر .
۷

کارت زمرالیا

فک شودهغریب ر حدودیت؛ عب

بر قویهچیلت موجوددد  ۰بك جوق کیمسهلر واردر .ک بهر قاچ
کله ابله حیات مادیه و معنویهدن کوددکلری » حسابتدکاری شیلری
«ارق
افاده واحساس ایدرار « .فیس » » «کوزل» » « خوش » » خ

لر ذبووانك خفظهٌ دماغهارندهی
لیه»کی
کعل
العاده » » «ا
دی

ان میدن و

روت

کوردبارمی > فیس  +کوزل کهستی

سویارار » کلابهمهدقاری برشيئك حضورنده بولندیارمی» بلاتردد
« خارقالعاده » درلر sE

نصل دبدیکزعی « اعلى »

ومث

اصل ید کر می د اعلی » جوای وررار  .خلاصه هي شی اونلرك
رده « اعلی » در :

معلومات ادیه

۸۹۱

شعرمشموری اصل مناج آلسه > عداطق جامد :
نتهکيخاک امجنده بك خیرات
پسانمر سابهسنده احسادكد »

ولبور عشك ۲وزره اولادك
هجر شمهکده بر

غدای

حیات

3

ور سنك واحساث !
ود
له ک
دها قدسی

او شیر مادردن

ه

دها شین دهان دلردن »
دها روقل رنك خاوردن »
وردن
دها رنکن حیاض ت

.

شعریده» ونون اوتکر راسه را هسچ رزمان روم نقحت
صاسلهماز

الک او گر بزات » افادهبه ورديی قفوت سسلاه >

منقحتی تأمنه يك سوق خادمدر .

موافقت  -+.فکرلراد » ارك » خلاصه خاطرات تهیحه

رووّتهنك اك اویفون » اك مناسب کلهرله افادهسته موافقت درار.
جات

و افکارمن طلوع اسديی زمانده

پاشدید وی ملاع اولور .

ونارد کوره مرو کله ولق  ۶شرادفلن  اران ال سای وون
رستعداد
آیرمق  ¢آزحوق واسع ا

صنععته

متوقف

بر کفتدر

بولك اون اولا موسي کان فرش وان ان لت زر

استعداد سمعیبه احتباج واردر ء ابا کلهاره حق مالك وصاحب
اولق مقتضدر  .فا اسلوبك اساب اساسهسدن

ریده

جهالت

لساسهدر  ۰ونك ودر دوشو مک  ¢باز مفه مانع اولان سج س شی

معلومات ادسه

۱

YV

بجرهسندن معروض طوتار  . ۰ ۰طاوان بر دیعةٌ صنعندر  :رسام کوب
بوخوابکاه لطیف بکارنی ر لل دلربای نموربار  ۰سکنبد سیاوی" وار
رشاب اوژرینهمنور ۰
اله اورعك ایدتهمش کی  ۰ . .وبستر پرخوایای و

کش ۰۰.۰

بکر لت ریق کان

غابت حول » آغر بر افاده الله نی لزوم بر صورنده اوزایان و
اوطه تصویری اوقدر مجندرکه قارنك اولی اوقورکن ورولوب

تین

رارق

لوگ عن رر تکار

ا

پازدیفی حکایهارنده » اك تا قابل تصورر ظن اولان بداییم طبعیهی
بر قاچ سطر امحجاز کار الله باشانهحق قدر بر قدرت استادانه

امو
بعض ملوفلر» منقحت ابله! کثاردن ماعدا رده «اطناب مقول»
قول ایدهرك » سوز برنکته ه وربلازومه مبی اوزاسلدیفیزمان اوک

ونای اضافه ایدسورار  .ازم قط نظرحزه کوره وطرز تصنف
عندی وکبااشدر

.

برافاده كرك تزسد شدت وكوك تزین اجون اوزاسلدیفیزمان

 ۲هیچ بر وقت منقحتی ایب انش صایلهماز ۰ذوق بدیی تأمنی
و طفه سه

اولان

.الاو ادسه بسوسدن > زشایدن و وخ

اولاممهجنی جهتله » اوسوساری » مننای مخل منقحت عد ایدزله

اوکا ,راه « اطتاب .مقبول ت»امنی.ویرمك غر منطق  بر خرکت
اولور .مثلا روج بفدادسنك :
خاش .کوش ذوق اندی صفا اهانه عال

۱ر مر ی ادم
برحال ابله سورسیدی ک
وت

موک درد اولسه ,صولت

صوی هحران

۲ری ماتم
۲ری "یش آوا.ه سور خ
وش خ

معلومات

۹۱

اد بره

کلات ایله ان ابدلههرك بر حوق زواد اله مالامال اولاسی یی
حروم منقحیت تولههسی | کار دبان شصهی لوبد ادن کار اه
موفقتی قطه نظرندن ونك هقدر تخل الودیغی ابضاحه حاحت

وقدر  .ضا باشانك :
هنكام هی مد ه

سو

بر اولدینی دمده

لهمشدر

سو لهمشدر

واملدر .شاع مشمور نانك «خبره»
تی وشصهه بای ث
بایدر

اتری اختارلغنده یازداغیی  ۲کلاعق احون » هنکامهی مده

سبولهمشدر » مصراعیکانی ایکن » عینمعنایی مد ای
دها ارادی حل مىقحتدر

IS

 7مصراع

مو جب اولان شی  6یالکز

ویله عدن معناده مصراعلر » باخود :
ايشم قره کیجه تاسیح اله وفریاد
۶4و برسه لر کشا ار  6ەلە

تضول

 ۲کاشاد

کوبت آنماجلری ل۲تنده مختنی ومان

فزارك متفکر فیالری بتاب

حسیل سبرت

ستارنده اولدینی کی « ناله وفریاد» تنیونهان » جهلونادای »
مدید وعدود » وقت وزمان و کیکات مترادفه استعمالندن عبارت

دکلدر ؛ مثلا بررومانده هچ لزوی اونان شارك اوزون اوزادبه
هکمخالد ضايك« ىده 6
تمریف وتصوریده | کثاری جاب ایدر .نت
دی
» سای

روماننده » ر اوطهی تصو رایدرکن و لقصه به دور
اد تلاطمز ار لاحوردیسی

 ¢ابوارلبال شعر خنداخندی

 ¢آفاق

جووك
خوایا طوفان اشعه فشای کنج قيزك پیش نکاهنه او اوطه يك ک

۰۹۱

معلوبات اده

افکار وحسیاتی مکمل واقابل مواخذه برصودنده تبلیغ يمك
استهن هعیرر

ارر دہ منقحته دقت اعکه »ف ازوم کهار 6

بارلاق هلر استعمالندن

حکنمکه بو ردر ؛ ويك اجون السه

دی ودفت هان هس شدن حوق لازمدر  .ر گر

بهقدر اوو

براستمداده مالف اولورسه اولسون > اراربی کال اعتنا ابلهیازمهدیفی
تقدرده منقحتی تأمنه موفق اولهماز .ادساعزده ملا توفق فکرتك

شعرارنده مشهودمناولان درجه منقحتی تأمیناعمك» ووكرسعه 
رعشای
ولوك ا

صنعته وابستهدر .

سا کن مر[ قدامك تتتی ارغواتی
اکن احتراز الم دست نات
دوشنده ر کون وک برظل رت

سوق ایلور افنر بای کرای .
تاقطه غرو نهشین مائی ر ساب

ن۲مزههیارله سوزر اشیانلری .
ایستر جهانلری
یقو
جوابافبوتاون
ک
ورغون قنادلرله آوزاقدن بز آسیاب .

تالنده مس قوال سسی اطراف ایکلهتبر ؛

تالنده بسرخرود الله باد غریب شام

اسدکه ک»ولده ترش امواج برغرام . ۰
فام  7یات
ده

بر سرود

سکول حالندو ؛
الله  2بأد بر حزن

پنضا اولور بجر قلیمدم موجهزن ۰
وفق فکرت

ا کار  :انرارنده منقحتی تأمنه موفقاولامایان حررارلسقوط
ایدهچكلري کرداب 6

لوه  ۱کتاردر  .افادهيك لژوعی درحه.ندم

۲حق
وترکیبه موفق اولهرق وجیزرصورنده تبلغ واحسای اتك ن
لووك صنعتکارار اجون قابلدر  « .اش » دن شل اتدیکمن شو

پارچهده ارسطوك وبردیی جواب امجازه اك بایغ برمثال اولاسلیر:
اسکندر

سو له ریداس هدر بوشر . ۰ ۲

پدراس
بطلمو سه

صو رز ۱

مودح

۱

ر

(طلمیو س
مو جب
ای

 7:ار
يازان

آب
.

سا

یابان سر

۹

»+

اندر

افکاری سنده
ر طو ور

اغه نوییج ؛

؟

ظفرو ياهیچ !..

منقحته يك کوزل بر متال اولان شوپارجهنك بااصه صظولفر«وی
هیچ » هی
اوی
2

منقحتاك اك صو لك در چهسنه اعنیهستسه امحازه واصل

کدلت 

هبحدمه

ر

عدالرحهن

بالك « حاضر

اولسون

! » وللندهی اقادهسنه قارشی > خاقك « ترهیه کتمك

اسنور ؟ » سوالله و ردیی « عدمه ! » جوای احازه دک

بر ال تشکیل اندي

ول

معاومات اده

۹۱

اسه »ناحق منقحتك مجودتىله قابلدر م.نقح اولایان » یلزوم
»شدیرمقدن باشقه
اطناباراه مالامال ولنان اثرار » قاری ورمقدن س
بره پاراعن .ووك صنعتکارلر فکر وحساری اك منقح وساء علبه

مکمل » اك موافق بر طرزده تبلیم ایدرار .بر متدینك حیفهار
طوادبرمقله ] کلانه مه »جنی رصفیحه حسیهنی > بر بدبعهطسعتی > ماهس

۷

رف

ر

از ازابه اجسناس ونلعه موفق اولورار .

اوفاق برقاج فيرجه ضربهسبله سحرکار منظرهار ترسم ایدن برمصور
۽وك
صنعتکار کی و

شراعرده ای مصراعه بدكرن معنالر

صیقیشد.رهبای  .مهارت ومو ةت » بایغ ادئك استهسلنشك

و نلفنده دکل » ثشتنده »طرزاداسندهدر .لزومندن فضلهاولهرق

فوللانیلان کات وترکیبات اثره خش قبمت اتك شوه طورسون
بالعکس تنزیل موفشتنه باعث اولور  .مشهور « بووالو »  :فصله
سو له سان شملر وکر

 ۳5اوروز > مشبوع تاش رفکر

اوناری بلا تردد فدا ایدر » دورکه عاسله حق بر ملاحظهدر .

نك « امحاز » نامنیو برهرك منقجتدن تبفقراتدکلری
بلضفمو
خصصه » حققت حالده اوندن بشقه ر شی دکلدر  .منقحتك راز

ضله ر
دفها

جک

درحهسی» دها طوعش سی حد غاهسی ام دوب

اولدیتی قدر او که اله افاده اولعش ر فکر ويا رحس » موجز

برطر زده ادا اولعشد عکدر .موجز رافاده صول#درجه منقحتهواصل

اولش بر افادهدر .اساسامنقح یازمق ویو بر اهلتواقنداره واسته
اولدشی اجون › اولك صوك درجهسیاولان احازده موفق اولق

نی موجز براسلوه یدای مالکت امك بکكیماسزهره میسر
اولور ر مظیر تدر  .افکار وحسای غابت ای  صو زیده محلیل
۱۳

۲۹۱

معلوهات اد سه

کا

اعسادله ال ص

9
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ای عا ادا ا

ت

ار

اولونر  ۰ .زبمرانار اك عادی سوزار » افادهار سجعلرله »ترکار
»هارله اورتولی» اوصورتله افاده اولونبردی .
ترصبهلرله کل

 jاستادانه a » ء صنستکاراه استمال ایدادیی۱۳ 

هیچ بر زمان « صنی » عد اوانه مار « .فضولی »نك مثو
مکتوسله سنان پاشانك « تضرعنامه س»ی اعصار متواله آرهمسندء

م۳

بارت وفاستارنی حافظه ابدهسلش اک ار
هدندودح هدقعلوت رارد » هلو ردراقح .
و کی ارلری

وجوده

تمه

1
لسان
اصل ر

اتال

اسه لر نه موفق اولهمنار » نه صنعتدن قورتلهمار .
۱

ھی

مس

1

منقصت  ۰افادمنت" زواددن عاری اولهسی دی

 Eازوعی رد

اله سان ایدلمسدر .ارم آ بار

ادسهیه عطف نظر اتدیکمز زمان » الك جوق نظر اعتباره الاجنمز
شی آ»هنك م»تازبت ورده مقیدتدر ل.اضله تدقبق ادل جك

۳۳۱
اولررسه» کل وسكت “دلت ا
دارءٌ شمولندن خارج اولمادینی واضح بر صورنده اک و
شصبلات وکلات زایدهدن ری اولهرق » حد معقول ولاشنده افاده

ایدیان بر فکر» ,ر حس » بالضروره واضح ء طربی وزحماوافقت
اولور ؛ منقحبت

خصصه مهمهسنه_

مالك رارك

وضوحدن »

طسعتدن  ۰موافتتدن عاری اولاسی طسی دکل حیضروریدر ۳ .
برمحررل بازدیفیا رده موفقاولهسی» قارگاریاوزریده ای نایر

حاصل ایهسی» |-اوبندهی قوت وتأثیری محافظهبهمقتدر اولهسهدو

۹۱

معاومات اديه

4
0
ليت e. ك که اه إلى وورن » شبکل ای
=

۶

.

ك

متنك اواك  6کک

< حره 0

| ی طسی اولق اجون انسان کندنی » کندی روحنیدیکلههی
 ؟  ..شم هسز ! .و احادك_ باشلىچه بر منبیدر » اوحالدهار بردها GN ه حاحت واردی ؟..

> انا ادا انله تن شکل ايله اساس یخی فکر ,رین موافق
لهلیمش ؟ .سی ! شبکل وحود ء اساس روحدر » اساسه

وا اولویده شکله مالك اولیاناز اله شکله مالك اولویده اساسه مالك

|ر یاشایههن  .بناور محث تخصوهنده عریض و میق بیان
امان نا

قلشدی ,رده موضوعه كوره اساويك ننوعندن بحت اولواسور .
دی
دادانك وظفهسدرء کهوده ار مه ابضاح او

..

خ"لاصه طبيعيلك دینیان خصیصة ادبه باشلی باشنه برعنبت

بیهدکل » دبكرارينك اجتاعباه حصوله کان بر یمتن ادبیهدر »

 8سار میات اسوه مالك اولهرق کاغداںه انتقیال .راا

 jصن دنله من » طسعی دشلیر  ۵فون اولان « صنعت »
ند

بر ارك زوا یداه مالامال اولسی » يشاکله ویاخود اساسه

أك اولاسی دعکدر ,که و مصانار لد جار ی » طهء غروار نی
4باشقه تصشفات داخلنده ارامق ضروردر.

حتی نشا زمان »

ی

معلومات اده

۰۹۱

| .س تعقندك ایکنجی نوعی بولمسید رکه ظاه عنارهدن معنای
مقصو دك کاش آهمهمسیدر  ۰ملا فصضولی e

دوزخه کرمس ستمکدن یانان
قابل حنت

دکل اهل عذاب

ته «ستمکدن نان عاشقه جهنم جنت ی کابر» ديك ایستهدیی
حالده تومعناه انتقال اعك غایت کو چ اولو ور' ,

 + ۷غاتدر کهالفاظ غير مانوسه استمالدر  ,حومك
سلیهدیی ء کورمهدیی کار یباجی » لاقد ساره بکزرار >

و دفقه انظاری توقف ایدرد > قار ا لا
ایدهمنلز  .فرااسه منقدنمشورهسندن « روشدهر » ر روماحنك

اثرندن محث ابدرکن « توکهلرك جاهسنیطانیدیم جهتلهبالفملاشیای
آکودهبسادم OB

طام لوحهلردر که مشاه اولدفاری مدح

ونا امك اجون مودهللرنی کورمکه احتباج بوقدر  4جونکه » هر
شدن صرف نظر ابدلدیی تقدیرده» اسک عناصرك امتزاج نوینندن
اشکال مونسهدن ء الوان معتادهدن تشکل اعشلردر  ..۰ ۰و شطهده
حقدقت صنعته مود ايدو رزکهاوده اك خصوصی شلری ال عموعی»

راصو صي سارى فل فده اوكا

وی ان

اتبلعرف وتصو ر اجمکدر  » ۰.دسور ,
CCA
ArT
LSa
Eka
RS
e

-. ۳

حجلهارده ګت تولعهمهسدر ۱

ود

کات زادهنك موجودشدر .

الوک وقطیی » عموعی دستورار منقحتده » متازیتك امحاد
ر

لی
محشده » جنده »

ی ا

صرف

و محوځار نده مجووددر .

زتوینی

ER

معلومات ادبه

۹۹۱

اونسی واتافاون  8خصوصه حر رل افاده امك استهديي شی

اه الا ی

شر افد دیا رک

<قشهدن دها قمتلى در » تا وی بك حوق کمسهر | کلابهماز »

دیور ,
وندنباشقه هررموضو عكده کندنه محصوص بر وضوحورادر,
حامدك متریده ر م ممهمیت اولامش الوسهیدی « مقر » ا
ابر فسدن عم نلبار روم اولوردی .باخصوص « حکمت بدایم» ده

شعر بای اده طوبلانان آناره دار بر قاعدهٌ قطصه واردر .
اوده نآار شعرهنك قارلك شخصتنه بر فعالت خصوصه رل ایدم
باه جك رر ماهیتده ؛ نی ,م مهمیتده اولسیدر ؟ وضوحی سرنامه

قواعد ادمه تاق انمك عوام حرراریله اصل صنعتکاراری یرمامق
دعکدر .
وضو ح حقنده بر قاعده وهه اولق اوزره یکررمنی عصر ده

ذر ایدهسلیرز ۰ابثرر هانی نوع قارء اجون بازیلیورسه
شویی ک
اوك لساسله ازنلدر ۳

نقط مومته خطاب ایدلدیی زمان مسئله کدشر » او زمان!-ان

موی ایله » لسان مانوس اخلطهاب اتك ضروریدر » بوایسهاوله
له سای دظدر  .امک اوی شوه  ۶ا کد
و
و
اعکدهدر  .لو خصوصده تا صعو هده اوغیامقده ملحوظدر .

معمافه جودای برسعله » لسانه وقوفله کوجلکدن قورالق مکندر.
فقط بعض مطالعات و مىەدە سرد اولوهسلی  :وضوحه مانع

اولان؛ جلهاره ک»هلره » معانی»عاندنواتص شکله واردر  ۰بوناری
لسست وضوح EH

تا > موی اولهرق کوسترمك کید

معلومات ادسه

۸۸۱

قطمهندهی_قافهار عبنی آهنک وره مدکی جهتله قافهسزلکاه
عدم کته کوزل برمثالدر .
حت حى قواعد صرف وحوك » قواعد وزن وقافهیك ر
کک اردان عسارت
قواعد مد

اولغله لزومسزلی

شکار ابسهده متدیلره

رونك بعض افسامنی خاطر لادا

جهتله نه فایدءدن

خالی دکلدر .

۳
د ضرع  -.افادهنك موم طرفندن | کلاشه اه جك پرشکلده

اولسدر  .بر اترك ماله کل|اشلهسلمسی امحجون هی شئه عاد
اوادینی کەی ویرمك » بر باشدن دیکر باثه قدر صافت افادهف
محافظه امك لازمدر .فقط دورادهده دوشونساهجك برقطه واردر»
اوده بازیان کتابك » اترك هازی نوع کذالر » قارئلر اجون بازلدیتی

تسین کشتدر .عوام اجون وضوحدن عاری اولان بر اثر اصالت
فکر ه وذ که صاحباری| جونيك واضح اولهسلر .ادسانك الك اجه
الك مفصل ارلرندن دوقساب

اولهسلن ر ذات تعبرات فلسفه ایله .

مالامال براار فقس فلستی قارشوسنده اسنر » اووقلار» برفاسوفده
بر
اض داخله اله بر زراعت کتاندن برشی کل
|اهماز .
دعك که« وضوح جدا شایان اعتنادر  +یازیان آثری هکس

]کلاملدر » .ادعای خافلاه ندم ولان ااسند مایت محربراه

افکارینه ترقیات جدیده فکربه فاحهنویس

اولهلی خبلی زماناولشدر.

حتی قاران ادسه له » حال حاضرده ر طام اصنفات احماعه به
اویامشدر» بناءعلیهوضوحقار 4کوره تعانایدر e ۰

لانسون « مالکانه لسان حال حاضرده ان
هزه

ره

کر

۷۸۱

معلومات اده
تمقیر و مس ربب

الماك

ربب معانی ه دم

موافقتنه  6طا

معنا اله معنای اصی به عدم اتقالنه تاه زات
عبارهدن ] کلاشلن
ابدر که برحسی نسم لغك دلبلدر 4
تلخ ابدر آدمك البته مذاق عدشن

بادملوش الله وکون اه فكر فردا

تی « کون بادهنوشابله »فکرفردا ابلهمه » فکر فردا آدمك
مداق عشتی الته تاخ ایدر » د مكدر کهعبارهنك رابب واا
خلل وار د عکدر

من نم اعنیارر فراقصریم ماف متال !
بدیرد ایدم ای فلك بکا رغم تدارك ایت
وه
اک
بر ز

ذوق باشقه بر عم تدارك ایت

و بت بحر مضنارعد ندر » حال وکه ایکنتی مصراعنی

وزن

مکذوره ادخال اك امون « عنی » اسقاط اه بر« مزه وصلى »

کی اوقومق اقتضا ایدیمورءکه واسلا حانزدکلدر .
۱

باقنك :
کوده ! آینه دوران کنوهستریر
میاله ايله عدم حتك
مصراعندهی « کورهل » کلهسنك مد اشل

الك واضح دلىلىدر .

شخالاسلام حی اندسك :
ته حلسار قورولهدر » له ساغرلر سورولشدر
حبت بادهسنه بکزر اولاز هب کورولشدر

کروهردم راه ذانسده
کوکل صأتی صد پا

مترر بر جفاجوسنك دل پاده  وودواشرر

معلومات ادسه

۹۸۱

ستنده « قارشی قارشیه » دسلهحك رده « قارشی قارشی
در

مش

بضاده اهال ابدیله جت اراد ابدیلیر ؟ضا باشانك :
شییخك بهرشه اولسهده ظاهس کرامتی
صاندہ اختلاف
کاهی اولور میان د

»ك
بسنده « مره » تهقدر « معناسته اولدیفی امین « اولسه ن
هاشده « ده » هدلزوم وقدر و

ادلديی شد رده

دوا

« بهرسه » به احتاج قالاز .
توفق فکرت فده :
ای عصحسهنلت بایدر آغوشی اده

|

اوش کی ایفین او وان ود زنده

تن ۱۲۰۰

ma e

۱

ازوم قالماز » باخود « اشحنده » فللوانلدغی هدرده « در » ه احشاج
توقدر .

شاد سامنك :

پنهان بدن اکه پیر هم وق
مصراعنده اولدیفی کی اانا رت
م مقصدارم»نده
«
ساد ا

قلولاذرار  6وده « م
 -.واج

1

 ۳اولان کەی «اسم»
تالف » و

لق-دیکدر ٤ اتك :

سکفلیددر سبتوانده عرف کیوب
بار هااکتا

مد

باب ابر

یی نره محویل ابدهحك اولورسهق « کوب رابطه عطفه ۹

استنادکاه بوهمار که بو بر اه فسان الف  6ذر ؛

۱

۵۸۱

معلومات ادسه

اوویللایودهرسهی ا«ومهوشی عرفان جستحوایله
وجنیكنره ح
#ر کشته اولدی » نارن شو غزاده ردیف آرار  » .تشکل ابدر که
رکشته » کەی نك کندیسله زار رفعل اکن تشکل اتديی
 1اوادی 4
ى

ساق

بره باشقه القاطك داخل

او زاق تولعسی و

مودای اخلال الەضعف اي حم وله کترمشدر.

وينه فق عالينك :
حون کوزلنی بادمده اغلاان :
احتساس ایدم کل شفقاره »

داغلرده » عکی رقص سحائْله » جاغلایان

سا ایور اغوش مره

ا

 0ار طري ا کو اشدیکمز مان
عکس رفص سححاساه » آغوش منظره امحار اساله

رده

حصوله کل رکه « حاغلایان « 2۳

اد سور 2
0

« طاغلرده 2

 ۳سندن اوزاق تولعسی » آره بره رحله" معترضه

ق

ضف

 0خفف

الب حصوله کترمشدر :

| مغمافه نظمده طبع سلیمه موافق اولق شرطله ضرورتوزن

ووقافبهدن طولایی تقدم وتأخیره مساعده اولونتر .
ا باشایك :

و

اه لش ادی خوان نعمتنده

عل ایدی حت

منتنده

پیتندهی ایدیلرك تقدعی بوقیادندر .
بمضاً ایرادی لازمکلنار اهال ابدبلمر > کال بك :
۱۲

ری

دو

دون جره

کدن

اوتاوب کثافتندن

معلومات ادسه

۸۱

مهك
هاب
میت
|نریانظمده رعا
بومطاهت قاعدهرینه ک

کیک کی کرد با ی ا مورا

قاعدهحکمنه

۱۱ ۱

رحوق ارار سجع و رصع طولامله رعایت اعزاردی .

 - .فازمی فاعدهسی اوزده رکب توصفدارده موصوف
جع اولدییی حالده صفته جع ادای علاوه اعكدر :

حل فیدی الله مله“ مشکل ژانك
.

عحب

شاه

۲

افکار

»شو شلره « دوشمش

ناف
هی  ¢ای

 ۷و

نت

ر

فت

همهمهسنا موصوفقی

یر باعقدر

وقلانسه ( هایامده ) البته مقرر
اهل

دله ر

خەم

وانای

عدد بدلرله مو صو فار نه جع علاوه اعکدر :

 ۲کلاءیان مأانی وع
عارف

ماه

دکلدر

اوقوسه

کات
) وز

۱
رف .کتابلر (

تجا
حمله ارده حتك و لنهمامهسنه کلنحه بوده ضعف تألندن  ¢فاد

تألفدن » تعقددن حصوله . €

ضمف تالف  :الناظدن تأخیری لازمکارك دى > تقدمی
ملکالزنارلد تأخبری » ابرادی مقتضی اولانارلد اهال > اهال اقتضا

ابدناركك ابرادی کی نواقص حوهدن تولد ایدر :
)

هه ) حستحو اله عیفان او مهوثی

( اولدی ) سابرن شو غرلده ردیف آرار
عرفان باشا

معلوماتِ اده

و

کر

۳۰۱

یسر
یکره خرف ت

فلا عقدر 

« بالکرفت » کی .

تا

رد وس رکد اه کر ا

کلسی مصدرارله رار قوللاعقدر :

[ریضانه ] ایدوب خطاین
تم
ویردم اوکروهه و جوابی
غالب دده

راک

گا

مطالر و نلردءه ۰

وادسی فاعدهسی اوزده جع
الفاظ اجنبه وتر که ایله عرنی ف
نه قلییده ممق ایستدیکم

قاایان ب(ارة محبت ) در
جناب شهابالدن
«باره » ترکهاولدیفی حالده« بت » کلهسلهفارسیقاعدهسی او زره

اضافت بلاشدر .

3

#

و

آخراسه ترکهاداتلز داخل اولش عرن و
یفادسیکهاری

عر وفارسی کلهارژه اضافت فارسه باعقدر ۱

کوکل ساطاندر طرز خدمتکارلق لز

۳

3

پرلو

۳

`3

 0مطاهته رعابت اعهمکدر  « :وقوف کامله »کی

فارسی بر کلهاجون عرییی » عرنی امجون فارسیی
تأیتا
ی2

:حا
بت
«ره موره » » «

 - ۵آزارینه ادوات,فارسه کرن کهاری مطاشته مسروض

»ی
فبلمقدر ؛ منایای خوارق مای بارقه ک
akE
a
ابتای

مواست

درونیه »کی

(

ودقت

وید عبن ضرردر

رك

6

< رده ناه

حسمنی

سوراح

غر الات

انتدی رت

شا

ه »>سای« معز » مقامند « :عز »
اقی« نت هکم» برنده «نته ه »

سقیص امشاردر .

قوللا عق e

ا

سحم وقافبه طولاسه متحری

۲

ک٤ ای

متحرك» مشددی محفف > حفیی مشدد باعقدر ۰
حل

مك

7و
اولورسه

ادر آمیدم

رشته کارمده

صد

اوء دی
( گرد ( معقود

کات
«کره» ی مشدد بازاجتکن ضرورت وزن ارادا خفف
ی

استجمال ادر

.

.س احنی کلهاردن عرنی قاعدهسی اوزره مصدر یامقدر ۰

« واریت » « پر بشایت » «قرالیت کې ؟
بت اساسا امم مکان اولان کلهی تکرار اسم مکانیامقدر .
توقسه م(لا ذکاه ) درکده نم فلاب
درکاهم اشیای اله افتخار ادر

عت

فلا

«ملاذ» اساسا اسم مکاناوادیفی حالده عکرار «کاه ک»تترمك
خطای صر هدر ۰

وس

جع امعیاعقدر 1
سمت

ا

|

یر و اولورسه؛د ای

ایو ب اواب کالی طافك آ(دابلر )ك

کین

معلومات اده

۱۸

معمافه و » اونلرلك ووك رر صنعتکار اولمهسنه مانم اوله مامشدر .

بزده ممم ای اندي کوجك رخطای لسای» مالك اولدی حالده
بر شاعی تلتی ایدیلهمههش » اطم عادی مقامنده قالمشدر > الوک
عداطق حامد ده ۳

هاتص شکلبه بولعقله رار اوی سدر دهای

شاعم بتدن ه ناجنك بازوی قوت لسای » ده لساحارله سنك
ضات وشتوعی اسندررهسلمشدر .
تیعر

فقط وکی هعایب شکلبهدن اجتنابامكده ,ربت مخصوصهدر

بلاغلاو
مات نرو .
بت

ا

ادرک غیت میم

فض کلهاری > ادبای مشهو رهنك را و فکری

۲

ص شاوی

رده مثال
ن
لوی

س
د(
ای

) کورم کی کلیر

 rنه دوم کی کابر
کال باشا زاده

ای اولوب معراج رمان علوشان سکا
) دبر و ( اش

ک وکدن استقبال

ادوت

قرآن ۳

فضول

کال باشا ژاده « دی » پرینه « داخی » » « کی » پرینه
فصو

ده

یرای

ر

بر » ی

قوللاعشدر

 « .ضعف

ضعشنده و فسلد ندز .

"قیصه مثال :
س
قلىحك اوسین اوله» ( نه که) یغ خورشید
سا

ا

او له ات ده

و

باق

کی »
۽ ر

۱ ۸ el

مء لومات

ن
اول

ادسه

بر اتظام منطقی وصرق داخلنده تولعزسه او ارده حت

فود دعكدر) أك و ااه جل ل ا

.ا

صىغەلر ىتك افاده اتدکلریمعای به مغاراولهرق ترلشمرار  6ر رلرينك

ممانستی رد اوتکار ایدهجك ماهتده ولور(  10رمکتب
جوجنی کی صرف ونحو خطثاتی تصحبح ابله اشتنال ایدر »
بناءعله ائردن مطلوب اولان ذوق بدییده ازاله و احا ایدلش
اولور .

خصوصله شوک دقت ادللدر»ک  ...کت ؟ ادسانه مان
ووه عاند برکفتدر .وی بشرصه ادسه تللتق
اولقدن زیاده صرف ش

تتقك دهاطوغریدر .حتی بعضاً برصنعتکار
امْکدنسه قیصةٌ لساانتل
بارهنك » برموسق" لفظی امجون برکلهنی» برتر کی باکلش اولهرق
قوللاهبیلر  .مثلاکال بك « مطو عالقد » دیهجك رده « مطبوع
ام » تر کی قوللاعشدر ٤ الوک « مطبوع » کلهسی ع ق
ادلا
» ادام » کلهسی فارسدر > وناردن عر حه متمملی صفت یاملهماز .

فقط اولی رکه که ایکنی باکلش ترکب .اوقدر کوزل ۰
اوقدر اهنکدارکه کال بك کی لاننه حققة صاحب بر ذات سله
وان

اله اعد

راضی

اولشدر.

فرندن قوللا ده اولان « تافالا
ط

اللوم ادبای

حاضره

هنك » مر ای وان عنی طالعه

مالکدرء» فقط « تختلف اهنك » اوقدر حرکن» اوقدر اهنكس که ...
بودن

باشقه

ر جرال طوغیی

بازمقله

 ۱اوله ماز  .اوقدر

خطاسز پازانار واردر» کهفهرست صننتك کذرکاه خنامنده سله
پرموقعطو همازار .فرانسهمحر رار بدن « ههروسو » « 6تولبورژه “¢
باحقالىلردن « ورهارهن » سا

ار  6ملهارده باکلشار یابارا »ر

Oe

ماهتت

۹۷۱

معلومات اده

اده سلهجك رطام خضالص عمو مه » وونلردن
شمله وظفهستی ابا
لد خصائص ناله وازددء  6اوناری کوسترمك حنوریدر .درا
متو
ده شخصنه اسان سوق واصال ادن ری
»دبان
فنده حققته ا

ار اجون بر طاق | ات اراره احتبایج واردر ء
خطا لول در » ون

ورده ماز بت > مخصبت ومنقحت > آهنك کی اسانی واصلی
ناا

تصد.فا له و ناردن متولد كوت »اصالت

» وضوح » طعت ج ا

کی تقسمات تالهدر .هی ادیب شخصیته » خاطرةٌ رةیله خ»اطره
حواس اء ودن

فحلا مه خاطره a

شخصتنه مالك اوه

ودر ادا مقلد >

و

متشکل خرسه
اولور » ودها

صوکرا مبدع موقه ارقا ایدر  .ناء عله|

ی
سلمك ضروری ولا زمدرe .ونار

اولق اوزره ول

باغقەلرىدە خطا آرائد رزء دو صو ره شخ صد مز ك
انتديي دستو رلرباه
ضوصشه سسات ورد  ۰رن دفت اندباهحث
عنه » دقتله » خ
سو
ل
قطه عد

دت

تشکرله لو داره

اساد

اليماك ة ونلری پالکیز رر

واسطه  73اولق اوزره و للاعقدر .

۲

هی , کلات» ترکاتاله جلهلرك خطبتات صرفه و محویهدن
وظمده
عاری اولتنی ۽ ن

شکلك و خطتاندن تعری اله رار رحاف

فاص نظمهدن ری وهار :
ی
واماله ومعایت تقفیه کر
وان نو لورسه ولاسون > له قدر ای حس
e

ابدلمشسه ادلسون جلهاركه ریب وتنظمته » ک"براركشکل صرف
ایدله»شسه شمتی عب ابذر > دوگ وزار » <ی
وشحودنه دقت

ر
اا
با

له ک.له.ارله اراد ءکتیرارله جلقارك بيرنه

معلومات اده

۸۷۱

اسلوب » محرر مقتدری « رهی دوغورمون »  « :اسلوب حساسبتك
بر م رکز مخصوصدر  » .دیدکدنصکره « هر کمکهاسلوب سوزی

مرف ادد  4خاطره مه

اا

ه
لهر
وطر
مظلمهده» مناسات متخالفهده ولنان خا

> ملکهاستعار هدن

خث ایدسور دعکدر »سوزاری :صرف ایدسور ؛ اساسا ورد
مطالعاتی

واّف الاعضانك
ط

فط ومادی قواعدسه استادله

سو لدیک جهتله ادماسنك قارشوسنده اسک ادا جارك مفروض >
ذایی مطالعهاری » تقسماری شدید بر روزکاره طو لش تویلر کی

اواولدب-قایاران ..مادام کول راسلزب» ہمان عشمنای .غار
بلیغهسی» حواس سار

ر حوق مولودیدر» خلاصه حساستك

کاغد > ویاز » ویا صصص اوزرنده هرک خصوصدر ؛ وی اصل
اولو ده  5قاچ قاعده عند به کله

باعالانه سلعرز ؟ فرانسه سکیا

مشمورهسبدن « رهیان » ده « ال مکمل ار > هیچ بر تصمیم ادى

ا(لاهمقصد قواعد أده ) ولون  .بارنه سله اولنون صرره
ازهق امجون یاز دیفی تردد وتوهنه دوشولهین » یاخود هیچ بر

علامت بلاغته تصادف ابدلهن اثر ادسدر  » .دسور  .مادامکه بو
برحشقتدر  .فنه موافق رحققت لابتغردر» مادامکه حقتی رهشا
اسلوت بر مس عاوظ اف الاعضادر .و تصنفات

وه وخصوصه

و تصسفات اتداه و بالهبهبه رزوم وازدر ؟ ز > ز تاکز
وار

کي بازارز ؟ بر وع اسلوب SE

شخصك حساستی ارهسندهی مناسدت لازمه و حبحهی تان
ایده لماك عبر رز

1

معمافه ونون حقاذق قنمهبهرعما » متدیاره رر ره » رر

ان اي متخ

اساويك خمصواهصیهسی .سب حت .س وضو ح.ست طعت مس
منقحرت

س

موافقت

حصو صیه سی * اصئیف

TE

اصباات

e

متاز ت

ein

اسلو

بك

او صاف

اسلوب.

ا این میتی مد الوب او قدد اش ارا
زان اوقدر تاصنی » ومتددل |باتو خصو صانه مالکدر که و نلری

صورت قطیهده تین تی
ویت اتمكغیر مکندر  .ادبباتمعلماناك

خصااص ویا میات مومبه .ویاخود خصائص وعنیات خصوصبه دسه
فریق وتصنف اسشدکاری هسیات اداه »> د
واوردن متولد

تقسمات اله عامبله پکالش » طعتده غر موجود » عندی » فرضی
شاردر  .هر کس  4هی معلرکندی اعتادات ذوقءهسنه کوره رمان

ايله شهرت و قبمتاریی غیب ایدهمهمش اسانذهٌ اديك آناریی برطام
عندی فواعد ونظر پات ابله احاطه اعشار » رر اسم او ید رمشاردر.

مثلا ندیم ش»ناسی طسی بازیورر دعك طسعباکت بر مطلقت »
بناءعله ح
هررده بر اولدشی ادعا امك دعکدر» که ودن دها

میناسز بر شی اولهماز  .زرا هر موضوع » هر شخص » هرزمان
اجون ایری بر طیعباكموجوددر » بونار آرهسنده بر حد معروف
وعندی حیزمك دون طس اولانی وکونانکار امك ء اونكامجون

طبیعی بای سککواره غیر طببی عد ايهمك » ,رموضوعده طببی

کوریهبیله جک فاع مفروضهه نناء" رده قدر کتمك دعکدر  .و

السه حقسز » عبر منطقی » خارج از طسعت بر کفتدر  « .مسئل"
۱۲

8کل

معلومات اديه

۰۷۱

نوراه قدر وردیکمز فصلانی خلاصه ایدهجك اولورسهقی»

o
وی

|اسلونك شخمی وفطری اولغله رار بجروق قاط نظردنده کسی

ود ادلی ء وا ز اداد اوللانارد ۾ قدر عالنشسهار ر

رس له آشزمه عظری حفتی شام اهر ۸فا
شون بوداهتاره رغماً » طلهه اسلوب حفاده دور ودراز معلومات
ورمك» اوناره وول صنعتکاراراداسلو بل ری اراه وتعام امك هیچ
بر صورله فادهدن خالی عد اولوهماز .وندن مقصد » طلهه وه

اولهرق بر اسلوب مخصوص کوستروب اوی تقلیده تسویق امك

دکل» هیکسه مالك اولدبنیاساونی حسن استعمال اصوللیاوکرهیکدر.
و ایسه وقار يده عرض ایدیان اصولار سابهسنده ,قكولای قابل

احرامز -

تکرارابدسورز  :طللهه اوکرهتدلمهسی امجاب ایدن فلانك وبا
لاك اسلو ی دکل» لساه خاص اولانعموعی ومشتراه عنعنه اسلو بدر.

|حق توصورته | کلاشله سلیر .هر
اسانك مینای طمی ومنطقسی ن
| شخص » اول اده » لسانك ومتن له

کت وقوف اسد کدن

سکره کندی فابلته کوره دار استلوب مدا ایدی؛ ویاخوذ وکا
"موفق اولهماسه اه درست وعیز بر صودنده افادهٌ افکار و حسسانه
موفق اولور .

کی اي

معلومات اد یه

۷۱

موفقاولی ؟ دکلسه اسلوب حقنده شمدی هه در دور ودراز سرد

ادیلن ملاحظانك نهکی رفاندهسی اولا سیر ؟

آی و تکار
اسلويك عامله شخصی بر شی اولوب ک

حس وفکرده متازته مالك اولهمایان مادی
خصوص اولدیتی »
ا
محرراراه ويه ماودن کونه(مراد مر

مخصو ص ادا

آیدهمبه چکلر ی سولهمشدك  .روحك برحصولی اولان اسلوب ا
علیا لعاده و موعی رملکه کر راا

]

بل بو ول ا فرق وازدر..

8
۷

بتاءعابه بمضاربنك طون ایشدکلری کی حوق اوقومقله » حتی ۳

۱

سییر اولقاه مات اسوب اولق یمکطذر ریات مر
بشقه »ر اسلوه مالکتنه بعقه شلا تاح ان ۴
اون حوق اوقومهلاف ء قواعد اده وقوفك لاومی  ۰و2۳ ۸
 ٤استعداد

هد ردهدر .یا طقیقه

محصوص اله مترافق ولد

انسانك موخر قازاندینی شار رى اولهرق مالك اولدقارندن؟
دها فضاه ولمغله رار » و هیچ بر وقت فطری بر اسستعدادك عدم

زوتی یرتکد باآلات بك عن اولهدق ری کی 3
۾ جوق ثی سامت آنسانه ای بحرد اولنی اور > الوا

متحرلکدن اری برشدر ؛ بازهببلمك اجون جوق اوقومقاشجاب 

اساسا و

مالکنته استعداد موجود

پتدیی 1

و

عالانه  1ا

بمرله افاده E ِ بر طاق سرا

واردرکه هیچ بر وقت حرر اولهمازار »ک>ذلك بك پارلاق حررار
مو جودد رکه بك حوق

1ر ر بکدی؟رن آری
ج

س

دلمزار  6وفوف

eh

و معلومات اھ

3

E

معلومات ادسه
ومعای بهعارض اولان توغفرات و وصرفك

تسدیل

قواعدی

اماب اعش؛ ارکان اشدامه» فصاحت سله حولدن فورسلهمامشدر».
زماك اسلوب اوزرندهی تأثری اوقدر قطی وواضیدرک »

ق

کدی رک

ب|رتشده ابه » اوقودینی اثرلك هانی برزمانه » هانی ردورهٌ ادسهه
اد اوادیتی كشف ولفهمه مقتدر اولور .فضولينك ويا باقنك

ضزالربنك ندیم ویا شخ غالب زمانارنده بازادینی سویاءمك نصل
[مکن اولازسه ء « للا وعنون » ل > «شضق نامه »نت شنامی و کال

او

ارف ید کذبت نامق لك  ۶۱رمك

ررنه ويا « رباب شوت
ِحامداث ازور ی « عشق عنوع  6ګ

قعت عاد ظن اك ادبیاندن بك آز بهرهداد بر قادء اون سله
ا
۲مکن اولهماز  .جونکه اونارده اویله بر طاق خصائص منستر۰ 6
ك افکارده وکرله اداده ایوله مشامتر واردر کههسنك عان بر

ز|مانه ووندن اوتوز قرق سنه اولی دور ادیهه منسوبیتی يك
واضح رصورنده کوستر ترر ,ادساه واثف ر آدم احون » اوقودلی
رار سات

رمان محر بریا کلامق ك سط و طسعیدر  3حونکه

و عرق و تک

ازاله انطباعار براقر .

> زمانده » اسلوب

اوزرنده درن واقابل

۹

ق باملوب الد ادى  -.اسلويك درجه اهمیتی » صور
۱الى حفنده و ردیکمز معاومات

شحهسنده

ء وازد خاطر اولهسایرکه

ق حا بر اسلوب الده ابدیلهملرمی ؟ | کر وداه امکانده ایسه صل
ت
ST

۰*۰

معلومات اده

۷۱

دکل حتی هردورة ادبيەنك کندیسنه خاص بر اساونی su
او دورده وحوده کلن ]یار صنعتك مونده مشترك خطوط واواف:
ار وه یت هات وغدل

متشکلدر .

بر ملتك ادسای حرای تکاملی تعقا ابلرثران رطام دود
وحوده "کلب کهاو دورهه ششن »دها طوغیسی او دورهی تعکل! ۱

ایدن صنعتکارار ارهسنده بر حوق خطوط عظمة مشترکهکهموجوددر.
ادشته هس دورهنك صنعتتکاراری سنده مشترك اولان اوصاف 5.E

ریده اسلویده منظور اولور.

وشا نظردن ما کهابدراد هرزمانك

هر دورهادسهك بارسلوب

تحصوصی اولدیغی ادعا اده لرز ۳

«اسولت هن » زمانك صنعتکار واءعلبه آنار اده اوزرنده كا
موم  +فاد قوط

درخهسندم رای ار ات

۰۱۰

لسان » هر موجود ذی حبات کی برتکامله معروض قالدینی ۱
هر زمان آبری رماهت وخصوصت الا اون لسانك و حولات
ممادهسی پالصروره

اسالوب اوزرندهده احرای ر اندر  .خان

شپابالدن ك اسالب ازمنهدنحث ابدرکن شو بوادم مرا ۳۱

۲

ایدسور

:۰

هو

زمالك بر شوه سی  €ر

طور

افادهسی < رمشو

خصوص سای واردر  .لسان اوزنده هر زمانك انطاع ودی
.ر عصرك آبری مضمونلری » ابری حازاری ٤
حسوس اولور ه
آبری کناهاری آبری استعارهلری > آری تش مار ی واردر ١
ماه اربعض عصرارده کتدکه آغرلقمش > بش عم او ۱ ۳
حشقلهمشدر ؟ ببض کا موضوعلری

تعدد امش ؛ بمضار 5

»عض کار داترة استمما۳۱
دکشمش  +بعض کلهار مهخوز اولش ب

کرمش وی بعض کهلر اجاد ابدلشدر  .شوه لسان » ا

أ

۱۷۱

معلومات اده

بو تأئیری ساهسنده شخصیتی اوزرنده اجرا اپتدیی قوذ اسکیدن
ری معلومدی اد

همست

حرر شمبری جکممعر وف

«اسولتهن » و نظرهه برريك » رماهت علمه و رمک ۳

واوزماندنری و نظر به ولوك رقەت قازا عشدر  .ر عرقافرادی
هدر تلف ملارده و لقهدر تلف شراط قرط وانورارسه
ق
تولونسنار » سنه برطاثم خطو ط اف

مید انوارگ لساتاریده

دساریده » فلستفه و ادساتاریده مي اولور  « .حکمت بداییع »
رى «اوژهن وءرون » بو خصوصده دسورکه « :هی صنعتکاره
خاص اولان اسلوب شخصدن

ماعدا بر مساث ادلیبه ۰بر عرقه

بقرومه خاص رده اسلوب مشترك واردرکه او م.لکك » اوعرقك
اوقومك نشانه شجصتی در » و اوزهصهبه عاید ار صعتده مش

خطوط وسحايانك هنت ومسهسندن متشکادر  .نته  2ر وتان

وسی
لر ا
سمص
سلونی » بر

> ر آئوری اسلونی » بعررب اسلوی

موجود اولدیی متتدر  » .و حال ادسانده اولدیتی کی  6صنایع

سەك ان بالعموم اقسامندهده واقعدر .باخاصه ادسانده حسسائك

واسطنباینی اولانلسان» اوعرقك فزیولوژ يك برمحصول خصوصی

[اوادینی اجون اوک منحصر بر خصوصت  ۰ر شخصت اظهارابار؛
وبالتیحه اسلوب اوزریده بك قطی » بك ضروری
ایدر .هھ لساك کندننه خاص ر عنعنهسی 8

وەی

ای احرا
واردر که

ارمیله او عرقك خصائصنه ترجاندر .
۱

۳

۸

اماو بك وا

= 1

اسلوب

» شخصه » موضوعه»

ره رد حهول ابندیی کی زمانه کودهده حول ایدر .هی عصرله

معلومات اده

°

|ده اونك شخصت عنعتنك زوال تاذیر انطاعاننه تصادف 
اساوتلتن

e.
SN

مه

حمقدر

.

۷
الو رل دقای اقوامہ کوره عولی  --.اسلويك دهای اقوامه

کوره تحولی دك » عرقه کوره حولی دعکدر .بشريتك ویو
کتلهلری دعك اولان عفار › حبواانك انواع عضمهسنه قاس
هلولر
او

> انواع فق کررهه منسوب حتاف حوانات اا

لصل خطوط وسحایای مشترکه موجود ایسه » عان بر عرقه مذسوب .
دزار ازاتهمدءت ونون زمان" وهخصس فقا ت ۲. 2
رطام خطوط مومه موجوددر .بشاء عله ر عرقه منسوب ر
صنعتکار » غر اخشاری وضروری اولهرق اوعرفك رطام اوصاف .
وخصالص

مخ

کش فن نصسهدار اولش »> او اوصاق اراریده

اراهه حسوریت کورمش دعکدر  .بدك وبا منك اترلری هی
هاني اسانه ترجه دش

اولورسه الوسون » و ادمار بو انم

اونابکرلمز اونادقلری وکالااش۲لير  .چونک اانورلرده .بر
ترا روحنك

انطاعای مو حو ددر

یات

دای" القس » 2

اشعاری ههیانی رلسانده اوقو تورسه » اوقونسون » حزیرةالعرب 

جولل رنده تيەش بر روحك » بر عرب روحنك انطباماتی
حس اعهماث مکن دکلدر  « .مولىەر »ك » وكشي

ترك وا

عرب عرقنه مذسوب اولادقاری ارلریده هقدر واضح اولهرقی نی
|علوسافسون اولادفلریده
السه» بدك ویا ای القسك لاتبن ويا ن
انرلررنده او درحه عباندر ۰

قك » صنعشکارك به عضویه وبالطبع نة دماغبهسنه اولان

معلومات

۷

اده

و هن ه سودانی » ابله « زمنمه »سندهی اساون » اوئركك عاید
اولدینینوعادبسارل؛ خالفندن طولانی بالضروده یکدیکرندن ابرلشدر.

" كذلك جاب شپابالدن بکك« حج ولنده » نامندهی محوعه
تحسانیاه » ریاحلبال » عاشای خزان کی منظومهاری ارسندهک

فرق اسلوب صرف عين سبیدن ناشیدر .
صنعنتکارك الوب اوزرنده اتدباع ایدن شخصتی بازدیی

اثر هرهانی نوعاده عاد اولورسه اواسون ظاهر اولقله برار»
توعر اه محالنی اوك طرز جر ری اوزریده ضروری ر ار احرا
ایدر  .اسلو مك اوو
Oس
د
یی
E
و
اییا

وار حول دعك » فابهبها

حول

دقکدر ) مرک پارو بازارکن .زکمردیک فاه اله ی متالد"
ند بهازار ن عقب استديي مقصد رادم

حالف ضروری »>

طرز تفکر افادهسنك یی اسلوبنك تخالف ضروریستی اتاج ايدر.
حکابه کی  6عاشا کی » تقد  3۳اواع اد مهنك ده آبرحه

اقسام تالله ومتعددهسی موجود اولدئنی اجون  ۰اساوب او اقام
و
ی
یا
ک
ا
“
و

ختلفهبهکوره آبری ابری تحولانه معروض قالبر .مثلا بر ها لهابه
بر قومهدی هچ بزرمان عبن اسلوب اله یازلاز ۰عبداق حامدك

« اشبری »ی ایله « صبر ولبات ».ی ندقبق ایدرسهك بوفرق يك

|ارز  .هائله ادساونی آغبر » حتشم > بوکك اولدینی
قولای کل
حالده قومهدیار عیالعموم بسط » ساده » سبال بر لسان ابه بازیایر.

اسلويك موضوعهکوره حولاتی قعطمیاولقله برابر» بز بوحولای
اساسی اولهرق دکل الى اولرق قول واو صورئله تلق ایدرز .

جو نک ووك برصنعتکارك حتاف اقسامادیبهه منسوب تلف ارلنری
بدقق اسّدیکمز زمان »:حالف موضوعدن متولد محخالف ظاهری"

«علومات

۸۹۲۱

اد سه

هق» اخفای #خصبت خصو صندهک
و یلاووقورهسجق
هرهانی ,ااثر
وئون اعتالر ننهرما دبن ومظلفرباداری ابشدیرز .ولرره)
لوقونت دوللك اراریده صممی

وعسوس

ر رعشه رم وومىدی

موجود اولدیغی ادعا ایدییورکه ك طوغض یدر .لوقونت دولیل
»ز جوق فرقارله »>غبر شخصی ار ار
حقندهی و مطالهی آ
بازدفار ی ادعا ادن و نون یوار ار تطسق اید سایرژ .شحخصدت
اولهدن اسلوب > دها وچ

سی صنعت وحود در اولهماز .
4

اہو ہےمضووع کوره فری  --.مرحله" مدیتك هنوز
وشه استناایدباه جك ولورسه > ابحاموم مالك
اتداسنده بولناناقوام ح
متمده ادساتارنك بالکز رنوعه امحصار اعدیی حکاه  :عاشا
شعر  ...کی رطام انواع مختلفهبه آیرلدینی کورولود .عصرلردنبری
ر طام تکاملانه مظهر اولان و اواع اجدهدن هر ريسنك کندسنه

خاصاوصاف عیزسی 

وول
قواعد انه ومتمدهسی موجوددر .ک

شوه باه عر تایب ترو ان

ایزع در
 0ا

اوقدر ووك فرقار واردرکه و اقسامدن بریسنده مثلا تباترولساننده
ایت موفق اولان ر صنمتکار مقالهارنده اصلا موفق اولاه سل .

جونکه مقاله اساوببله تباترو اسلویی > شعر اسلونی بنندهک فرقار
ج | :مهمدر .
هم حکایه وهم شعر بازان بر صنعتکارك حکابه لریلهشعرار.ی
اسلوب قطه نظرندن دقق اد ك اولورسبهکز  ۰آزدلرندهی
فرقی ایت واضح بر E

راگن

اسان استاد ۱

معلو مات ادبیه

۷۱

شخصدر  6اورا لال الین راری کودمن امدرعب اک بوکی

ما اھ راز اف امه  -درل تماها اران کشت
و فهمایدر .اد ماندن رازا کلایان ریسی » مثلا « فان »ك عدالق
رازن

عاند اولدایغی › « دوست

ی پروا > فلاف ی رم > دوران

کین » بالد" تأاه باشلایان غلك مثلا هسچ برزمان ندیه تعلق
أو

ل درحال سویلسو برر .اشته ويك تس » مثلا « منله» بك

«آقشام دعاسی » نامندهک تاپلوسنی کورمن رسم مرافلسیده بونك
اصلا « رونس » » « رافائل » » « ودی دوشادان » ابلهناستی
نرهه
غمه
احوله

حکم ایدر.

وفونك اسلوب سانك عنله انساناولدیشه تدراتعریف مشهوری
با کاش ر صوریده اول ایدهرك > برحررك | تاریله حای وخصائل

صمىمنه :ی

ای قوی بر مناسدت بولویدییی طننه دو شمهمهلبدر.

مۇلفك اثرینه شخصتندن بر طام شار تودیع ایعهسی » اساوبنده
طبایع اساسبه :ك کار ولو عای دعك  ۰هسچ رر وقت کندی

حال » اساسات حانیهمیحقنده اعترافانده بولوعاسی دك دکلدر,
صنعتکارارك ارارندهی افکار وملاحظات

اله طرز حباتاری

آدهسنده درین اوحورومار » حتیتضادلر موجوددر :لوقونت دولل
 6 1آلبه رسامەن کی حباتاری ايله ارلری هم اهنك وهم رابطه
اولان صنعتکار آرحانده ك نادردر .

اسلوب دها طوغی سی صنعت اساس وماهیقی اعتباریله شخصی
اولدیی اجون » عبر شخصی ارلر بازدقاری ادعاسنده ولان ادبای

طیصونك اساوبار ندهده شخصبت صنتاری ولق مکندر .مثلا
غیر شیخصی شعرلر پازمقله معروف اولان « لوقونت دولل »2

و

یار اریجی

معلومات اده

O

کین مر

و

بولونورز .جونکه اوناراك یازدقلری شار هچ بروجهله یکدیکرینه

بکزههن .
بولك سبی غایت بسطدر .اساوب دینان شی » تبلغ افکار

واحتساسات اجون هركسك کندی شخصتنه کوره اداع افادات
امەسىدر .و افادهار وك

طمعتنه کوره اوزون » قصه »

معوج » ساده » حتشم » سبال » یابس اولابیلی .صنمت حریر ملق
ا  :ه« جایای انسانبه اله اساوب آراسنده قایت 2
اانلا
آنلتوو
وصمیمی روابط موجود اولدیغی » ادا ایدییورک بوفونك« اسلوب
مان واا آنباندر »«ملاسظه معپورسنك تاسدع کی قول

ا

۱

انسانارك سمای مادیاری کی سای مطوباریده یکدیکرندن

فرفیدر برص ر ا ار زماه منسوب ا لت ا
نظر اعتباره آلسهق بیله اونلر آراسنده طبايع شخصه نك تخالفندن
منبعث نوبوك فرقار کورورز  .اونارك یه مادهلری » مزاجاری
طبایع اساسهلری آراسندهی فرق عبنیاه اثرارینه » اساوبارینهده
انتقال ایدر .فضوللی اله بای هان عبن زماه مذ-وب ایی شاع
اولدقاری حالده اشهريتك » شخصتارنك نی سسله اسلوباریده

یکدیکرندن عابز امُشدر .فضوانك نانوان بر ادای ملول ایله ایکلهین
اسلوی تاصل روح موفقتك » حساسبت فطره سك

صممی بر

افادهسی اسه » باك رباب شوقدن فبرلایان شوخ ولاقد مرارده

مسعود » لاقد » متوكل روحنك ادای حضقت وصمسمتندر .وول
حررارك » وتو شاعم لرك  .وود رسامارك اساوبلری اوقدر

۱

معاومات اد
سس

Ti

اه تشک واا ده ایی ه آمرمق سای در  ۶حتفت خاد

بو آیکسیده عن برشیدر .

اسلریل مورف  -.هييده مشترك بر اسلوت مطلق ومکمل
الق ر اناوت  0 0ل
مطلق » ادعاسی قدر وش وباطل اولدیغی مان الهمشدك .هي

شخصتك انطاعای حامل وعاسله شخصی رشی اولان اسلوب >
تعرشدن | کلاشله جنی وحهاه مك حوق اساب بحت ار دوحار

ی تا ریات م هك

ك

حامدك » ایسهتك » بهرلو نك کندیارینه خاص اسلوبلری اولدینی
کی ؛ روماشکلرك » رهالستارك > امبرهسو ستارلده اسلوب
خصوصاری موجوددر .کذلك بر بونان اسلوب معماریسی» برعصر

اسلوب معماریسی موجود اولدیتی کی بر ایران» برعانلی اسلوب
معمار یمیده واردر ۰

وتون خوالفار واضح اولهرق کوسترسورکه » روح اله
طوعییدن طوغری به علاقهدار ر محصول شحصی اولان اسلوب

له

ربا

رصق  ,اک » موضوعه کرم هن رمان وتر

ان کالوضوح اکیلوااهيلمك اجون وتقاط مختلفهی رر
برد نظ ندققدن رمك امجاب ایدر .
9

ابار و

وی ا عاف کار و احشساسات >

مختاب طبايعه مالك برقاچ فر

کار وناوزریده اجرای تاکر

ايده جك هر هانک بر وقعه قارشسنده ولونهجق واو دققەدهک

NE

معلومات آد سه

وقدر  .ابداع ایدیلن او ذی حسات موجودتلرك اخلافه اتقسال
ایدهساهحك قدر ر حسات قاللری E مکی ی قصور ,رشکل

آلنده ولودقاری قدیرده مکن اولهسلی .
اعصار قدعهدن بزه اسقال ایدن ارلر الك زیاده اسالوبلرىنك

مکملتی ء شکلاربنك لطافت وای سابهسنده ر حات قالفه

ورز قدر 8ن مقتدر اولشاردر  .آمل زولا ء شکلك عدم اهستی
 ۲کوسترمك امجون اومروسك » ورژیلك مکملت اسلوبارنی

یت ی وا وهایکی سوال ار

2

ای

من اصلیارنده ندقیق ایدن بر چوق مبتحرین کر اومبروسك »
کراه ورژیلك اسلوبار نك دا متان ومکمل اولدیتی واو ساهده

شمدیبه قدر پایدار قالدقاری تأمین ایدییورار .
خوصوصده نظر اعتاره الهجق دیکر م اعتراض دها وار :
ادنصشلیا
و اومیروس اوقودیغمز زمان » اونده زی ذوقاب ای

شکلی دکادر ؛ چونکه بز متن اسییی دکل ترجهسنی اوقویورز .

ی شکلدن وکل ابساییق دوو اب اولورز۔ سعاله وراده کک
ابله اساس احاد اعهمش دعکدر ۰

لرهوحك
وکا و

جواب بك

واضحدر  :حونکه او اثرلرده شکل اسای عادنا محافظه اعشدر ؛
ال شیکل مکیل اولا ای  ۰ره شمدیی اا لادی
معمافه و ار ترجه اولدیی احون اوراده شکل الله اساسی راز
ریق امك احجان ایدر .ای ترجه شکلی مکن اولداتی درحهده

اه رایناز در  ۰اوین ا

انش مد نان کک ال

اودرحه مناستدارد رکه شکل اوفکرار اوزرینه عاد یامشیر > تورجه
اولندیی زمان له اوبك نشاهستی حلا محافظه ادر » خلاصه :

معلو مات اده

۳۱

ابدیلن تبضربرده مطلقا شکلك حولی استازام ایدد .شكل اجون
حالشمق فکر اون حالشمق دعکدر .بارثر حقنده اساسك
ای اولقله رار شکلك

فا ولوندینی درمان ایدبهحك اولورسه

وله یز نای ند اولاز ؛ جرک ااك الکن
مان ایدهسلهجك اولان شکلدر .

بر ار یازدهغمز اناده جلهاری تعدیل واصلاح ادزکن اساسه

طوقومادیشمزی ءآثحق شکلی دکیشدیردیکمزی ظن ایدرز  .بولك
و اثر خطا اولدیشی مسداندهدر  .جونکه ارمزی بعدالتعدیل

اوقودهمز زمان یی یی فکرلرد انذیامی » ناشنبده خاللرلك »

یکی مناسبتارك توادی مشاحده ایدرز .شکل فکر الله اوقدر صمیمی
ر صوریده مناسبتدار در که فکر اصبی اله ارہ وور

شکل آخبر

وقطی آزاسنده وارك ر رابطه موجود اولدینیواضحاً ک۲لاشلر.
ذوق محرره مالك اولانار اترلرنده شکله قارشی ووك بر دوت

واھتام کوسترملی » بو خصوصه بك چوق اعتنا ایلملدرلر .بوفون
شاتوریان » فلویرکی محررار» لوقونت دولل » ژوزهماریا دوهه دی
|امشار » واثراری صمیمی
کی شاعرلر دوقیق نقطهی بك ای کل
بر اعتنای صنهتله عادنا ایشلهبهرك یازمشاردر .مشاهیر حکایه ویساندن
انل زولا اوعتنای شکلنك نك حقس اولارق علمنده ولوسور :

« اکووکره اعتنا کار» ظریف  ۰یز بر اسلوبه مالك اولق ساحه
باادنده اهای نامه اصلا کفایت اعَز « .شکل اویله برشسدرکه هی

شیدنجابوق دکیشیر  .حالبو که رارك ذیحیات قلیاشجونیکانه شرط
اسه حقق اولاسندءدر .زغررله ناسد ايء دی حات مجودتار
لشدیغیارضاحه
اداع |مەسىلەدر » .نونك نه قدر بااوکل

سه حاجت

معلومات اده

۲۱

اسلوب » افکار واسطهساه شکلك » شکل واسطهساه افکارك
ابداع واشحادی » دعکدر  .حرر » اشا ا

یی بر مناستی

۱

افاده اجون حتی ار له ایداع ایدر  .ادیاده موفقت

بو صورئله مکن اولاببليی  .مشهور « بوفون » اسلوب حقندهک
نطق معروفنده  :د احفاده انتقال ایدهسلهجك انرار» احق کوزل
بازلش اولانلردر  ,اساویده موجود محداسن » ,اوق ر کب ایدن

مناسبات » ذکای بشر اجون روح موضوعدهی کوزالکلر قدر مضد
وباک دها قمتدار شاردر » دسور.
بوفون اساونی « افکاره ویرپان نظام وحرکندر » دیه آعررف

ایدمور  .نظام » افکارك ,مط » تدلسیی » اساسی دعکدر ؛
حرکته کلنحه » و » افکارك » بای » شکلی دعکدر  .نظام »

افکارك بررده تجمی » طور وروشی » هشت محوعهسدر ؛ خرکت 
اسهه جال » دوق  4تانودر :وتمرضه گوزره اون سل واسانی
اولق اوزره

ایک رنه

اشسام ایدسور.

بعضاری و ایی شی » نظام وحرکتی یکدیکرندن انررار
او تاره کوره ارك مواد اصلهسی ء مو ضوعی

طرز ری

۱

نز و مطالعهی ھچ

ولو اکى بکد

ر وقت طوغری

اساسی ٤ طرز افادهسی

رن ماما آتری شار در ۱ ..

اولهرق قول ايدەمەز .

شکل واساس نامی ویریان شبلرحققت حالده بربرندن آیری دکلدرلر؛
روحسرز رموحجود (شری تصوری نصل مکن دکلسه ؛ اعطای شکل

اعهدن ر فکری افاده اعكده اودرحه متنعدر .بر شك

شکلله

اسای یکدیکرینه اودرجه بعوطدرکه اسامی غر ادن شکل
دکشدرمك

عادنا مکن دکل

در  :بونك کی » اشتاسده انف۲
زامریرسنایی

۹و ماب

۹

اد“

۳

اساومم اما دگل  -- .هزرمان استعمال ایدلکد» اولان
 2اساوات  ۶هکل کدی فاکدیى
ای و
وبا سوزله افاده اکدهی طرز مخسوصدر ف.کرارتی یازی اله
افاده ایدن محررار کسیوزله افاده ايدن <سارلاده کندبارینه کوره
اسلوبلری واردر  .اا من تك نشانه شحصبه سدر  .ر محر ره

اسلونی بهقدر شحهی اولورسه من یده اودرحه زیاده اولور 1
موضوعلر» فکرار هل ها »> مهلرته داد نمی مشاه و و سدر.

الوک اسلوب » افاده دعکدر ؛ افکار و< ا
من RE که

اسلو دن عسارندر « ی

سوس

ر حاله

> افکارمنی ترا

هحدن مم .دان وجود .حقارمق » او فکرار ده

ک روارعلی

کورمك » اوناری ولود و آشکار رخال کتبرمك صله اسلوب ددرا
اسلون س

نظری اولهرقی س شکل واساس امله ایی فسمی

محتویدر  .فیاطقیفه » سویلهان » یازیلان شارك نظر دقتی جلب

اده سلمسی طرز افادهارندن ناشدر  .بك از استتناارله » بوتون
انسانارهان عانشاری دوشووزار» فرق:لکز افادهده » اسلویدهدر.

ای بر افاده سای » موم ر شدثه مخش اصالت » ال بسط بر مأله
اعارءٌ قوت ایدر  .ای یازمق » عبن زمانده انی دوشويك »ای

س ايمك » انی تفع اك مكدر  .اومبرونك ؛ افلاطونك ء

و برژیلك» طرزافادهاری و خالاربله سار محرراره توق ایشدیکنی
سولهن « لا,روشهر « و مطالعه ماه اساوك

امىت عظمبهسنی

تصدیق انش او لوردی ۰
۱۱

۹۱

۱

1

معلومات اده

اننادی عامله دد ایدنیور  « :هیچ برادبنایدء اشلك » آزیستوفانت.
دهموستهنك اسلو دن دهاشخصی راسلوبه تصادف انهدم.هکلتراشده 
ونك و درحه تظاهی اعهمسنك بی » او دور هکلتراشارنك |

غاب خال اولهرق کوزل وجودار مندانهکت یدن ندعه ر نی

دوشوعهماری ,وعرقارینك|مجابات روحهمندن اولهرق خبصووصده
بعض قواعد مقررهبه فرط اهام ایلهملریدر .بوندن طولای بونان
هکلتراشار ىتك شخصتی » عرفك شخصبت مش کم امجنده 0

اولش کندر کار ایدمورز » عبر شخصی ر اسلوبك موجودتی ۱

حالدر ؛سی بو ایی کلهنك بان بانهکے سله نظرارء بر حموعة ۱
ادن ا ٠

ص

اهر -

هی صتسکراه کندیسته خاصاماو شدن هه ما

۰

هرقومك  ۰هرعرقكده ابسرلوب خصوصی واردرکه اوسلکك » ۲
اوقومك » او عرقك نشانهة شخصتتدن باشقه ر ئی دکلدد  .لاء ۱
التصین ر مسلات ادانیبه»> ر ملك صنعته ر قومه ماسوب ادمارك ۱

بود رکا

ورلاد

2
0

۲

واردرکه » اونارك هت مموعهسی اسلوبارنیوجوده کتبرر  .نار
صنعت تدقیقی ایدیاهجاث اولورسه بر یوان اسلو » بر مصر اسلو
بر آئوری اسلوی » بر عرب اسلونی کورولير کهاونارك هیسنك
کندیارینه خاص وصف فارقاری » خطوط مشترکداری موجوددر ۰

پونان اسلوب مسماریسیله بابیامش بر بنا شلا « پرنهنون » ابله عر

اسلوبندهی « جارلاء » سرا آزابنندم » معمارلقدن هنچ  ۲کلامای]
 2ادمك باه پك قولابلقله | کلایهجنی بویولك فرقلر واردر.

۱

۹۹۱

معلومات اده

صاعتی مثال کترهرك دییورکه  « :بالکنز دونانلار هرشلس زماننده
دهالرینك اك بوکسك پردرجهسنه قدر توکس هرك اسلوب مطلقه ء

غیرشخصی بناءعلیهعالی برصنعته دسترس اولابلیرکی کوروندیار ؛
ت
ردتقء
| وصنتده رح وش

واحتشام کی بالعموم سیحایای علویة

حسن یکدیکربله زوج ایدی  .مشهور وینکنلان حسن مطلقومکملی
هیچ رلذت محصوصهسی اوشان مامعالصه بکزعمدی ؛ ويك کی
بارهو نك ششلر دهده هکاتراشك شخصتی اوقدر ماهراه رصورنده

ی
وی
Uیا
ا

اخفا ابدلشندر کهوکارشخصك ائری دعکدن زیاده بالذات صنعتك
ادا مک دسي دعك دها موافقدر » .
ومطالعه نك هچ روجهله شایان ټول اولهمه بهحنی ممداندهدر.

ک
فر
و
ک
ود
ی
تدا ی

اساوب » ائرارنده شیخصتی کورونن صنعتکارارل طرز خصوص
تفهم وسلغاردن عبارت اولدبنی جهتله س اساس تعربیی اعتباربله س
شخصدر .مشاهر مقدندن « فردسان روشهر » ك دی

در

رت تماق او اسان مود اا
»وميروسك ش»کسبرلهطرز
اومیروسك ش»کسببركاساونی دك ا
احسای ولس دعکدر ا

ای دسم یاعهك » ای یازی يازمەىك

قواعد قطعبه ومعنهسی اولویده 7

اوقو تولق و اسوهدی »

"
اوزمان راسلوپ صاحی اولق بك قولای اولوردی  » .حالبو که

ق هوهش اولدیشمز وجهله منندء صاحب اساوباولقس اساس
 ۱اعتباریله س بر موهبه قطرهدر  .ونان قد ادباسنك بر اسلوب

" یر شخهیبه مالك اولدثاری ادعاسنه کلنحه » و عاسله یکالشدر .

بومطالمهن طوری اولرق قبول انمك» بونان صنعتی و تقك >

چورو بك ود
ل  ,حالوکهدرون پونان صنعتي حقندهک بو

معلویات اد مه

۸۰۱

سویلدیی « هرشی اسلو له پاشار » مطالعهستی بز بالعموم ue

3

رسمه » موسق هه » هیکلتراشی به» معماری هده طسق ایده سلیرز 2
سوك رساملرك

>

سوك موسىقىشناسلرك

>

كلدل

خاص

رطرز

تفهم وتبلیغلری واردر ۰وايشته اونارك قمت صنعتکارانهلر ی
وجوده کترمن یکانهشی ودر .

اقام صنمت .آراسنده شخصتی اظهار خصومندء الم ا کزنوم
اولان رسمدر  .رسام فیرجهستی الها لدیفی زمان نصل برحالت
روحهده ایسه » یاندینی لوحهده اوی آکلامامق > کورمهمك قابل
دکلدر .وساحهصضعت هی شخصبتك تک وانکشافته مساعد رزمن
حاضر لادیغی اجون « مکل نژ» له «رآفائل » » «لنو نار دوهو ی «
د3۱ا35

اله « وهر و هز » » «یشهن »له « لوقورهژ » » «رونس» له «رامیراند»

آراسنده بك قطی  .بك واضح اسلوب فرقاری واردر  .وايشته .
اونارك بویوکلکلری تشکیل یدن » کندیارینه ناریح صنعتده شرفلی

موقعار ویرن» آبری پرراسلوبه مالكاولالریدر .مثلا رافائلك «تصورر_
ایتدیکی حسن ايله «رونس میکلآنژ » ك ویا « لئولاردوتچی » نك
لصو رر اتدکلری کوزللك کد یکرند هقدر اریدر!

اسلوب » دها طوغرسی صنعت غر شخصی اولاماز ؛ اوزەن
وەرونكدیدی یکی« :صنعت حققتی شخ صداشد رر » اوکاحخششخصدت

ایدر  » .ایشته صنعتك باشلیجه وصف فارقی بودد .معمافبه اسلويك
عاسله شخصی برشی اوادرفی» مطاق براساوبك هیچ برزمان موجود
اولامابهجغی حققتی اوزون مدت ED

و فکره ا

طرفدار اولانار «حسنمطلق» ده رمو جود مو هو مك وجودینهقئل 

اولاناردر .ورصهدن موسو « شارل بلان » بامنده برمتقدیوتانقدم

معلومات ادبسه

اسن
ات

e

«اوژەن وهرون» و خصو صده دسو رک  :ح«عتارك ان تکاملندم

موی پرسویه واردرکه روح ببشنك او اننادهی حالت وسطهستی
ووو .اودرجەنی

ا

ن ا

صبت ویاصاحت دها آدمار لد

]اریدر  .بایاعی الرلر آ مق اودرجهه واصل اولهسلیر » وھچ
روقت اوی که من  .ی

کا

ی دوشوان وحس اندن ساعی

هکرهو رکطرننی» وتاصودچمګر ردنی ودا

اوله بیلیر؛فقطكلهنك معنای حقیقیسیله براسلوی اولهماز .مهارت
واستناس ايله اساوب وجو ده کاز ؛ وورشویدن روز وی 3ش

,روحت .ر عضول اولان اساوی الده

وی یکی

اعكده رم بد اتتارحن دم دا

خلاصه  :اساوب » طرز تفهم وحسس وتليفك خصوصته
دینور .اراریده شخصبتی .کورو نهر صنعتکاراه براسلون اولدینی کی»

رستلکك » ر قومك ».رای

فاقډه با کندۍ زوسره

بر مدسته تول اخطوط ونك

منسوب

هت حوعهبسندن

فنکب س راسلوی واردر  .واونارك وف فارقی » موجودیت

اصلمهستی تأمین ادن 1جق ودر .

۲
عار طمدی ,صنمترم الوك اشعبی  --طرز همده » طرز
حسسده > طرز سانفد ,

مو جود

حصو صته اسلوب بای و رادیکی

وه و ول .EG و راسلوت خصو صه مالك اولدیغی سو لهمشدك.
شانو ریابك 3

دs
یوورتeوت
وکlت

ادسانده اسلو .مك درحه

استی ونك

امحون

«علومات اده

۹۰۱

براشق اتەه نارك ومطالهسی اصلا شایان قول دکلدر  .بالعموم

اقسام صنعتده وبااصه ادسانده اك جوق نظر اعتباره النهحق ثی

بوخصوصیت حسس وتبلیفدر ک.اسات خارجیهدن هکس اقباس
مأل واومألی تبلیغ ایدهببابر ؛ فقط اصل صنمت او طرز اقتباس
وسلعك ماهتنده > خصوصتدهءدر  .صنعتك

» جنك

یاوا

ال حوق

منفوری اولان شی ومیتدر ؛هی هانک بر بدیعه صنعت دیق
اندیلرسه ادلسین > اونك اسلوب اعتباریه غایت شخصی » خصوصی

اولدیی کورولور
a
aS
E
۳
۳3۳۳۹۳۳7

»صر دیدهدر ؟ اوی
موضوع دیدیکمز شی عموعی  ۰اسبکی ع

یکلشدیرهن » زماننك رنك صنعتی ویرهن » خلاصه حاذیهدار برحاله

کتیرەن » صرف اساویدر  .عغانلی شاعلرندن بر چوعی « للا

وون  ۲کاس اغ وراولمزق اازار هو او ۱۱۱۱۲
ات وفمتی حالا محافظه ادن » حلا اوقوبان امحق « فضوی »

نککندر  | .کراسلويك اهستی اولانوب قیمت ار صرف موضوعدن
مسعث اولسه ایدی » او وقت « فضولی » نك و حق رجحای

حا نزاولاسی لازم کلیردی . :ادیاآنی براقوب رسمه عطف ظز
ادهحك اولورسهق اورادهده عان حاله تصادف ایدرزر :
«مهملینع » ك «دوهرز » له « و عهللی » عتی تامدهی ایی

«الق ه » نك «وهوس » ی
وهوس » بل ف
«افستهل » لد «
ر
بآ اتف

 6صرف

اسلو دن مسعث

بو ود ر شخصییت

» بك سول فرقار مو حوددر

الف

.

اولايان ادا و صنتکارانك 1

کندیارینه خصوص راساوباری وقدر  .جونکه بایاغبلفك » ووك
بر شخصته عمداملکنتك وصف فارق افکار وحسانده ومندر: .

۰۱

معلومات اده

ادبیانده اولدیفیکی» صنایع نفیسهنك رسم» هیکلتراشی» معماری
ریده
افسام اس مستد در وبلهدر  | .وا معماربه ه

وه عصرده

هانعینیمالزمهارله انشا اولو دیفی حالده اوتاری بك ووك فرقارله

یکدیکرندن آیبران » وبر طاقم اوصاف فارقه ابله عتاز بر عرب »>
بر بونان » بر ساچوق » بر عانی طرز معماریسی وجوده کتبرهن
کذلك
شی > اسلوب مارا ردق محخالفدر .

رسم اجون لازم

اولان مواد اتداسه هان هرردہ عنی شساردن عبارت ولودیغی
 ۱حالده ر هولا بدا مکتی 4

قراس مکتی وتو دم کترمن ۸

صرف اسلوب تس روگ باشقه لمقدر .

مشہور « بوفون » ك « اسلوب بیان عینیله انساندر » سوزی
بك چوق استعمال ایدلش اولقله برایر پك طوغری بر ملاحظهدر.

و ول صنتکاراردن هی هانکسنك اثرثری اوقورسه کزاوقوسکز»
6
اه کزت سالک اولاب مھ ابواترارك ادبای سارت
ق بک
ازهمدیکنی طلقا حس ایدرسکز  .شب ابله باقنك
 ۱سم اله شخ فاليك  ۰ععداق حامدله ضا باشانك اثرلرتی اوقویان
مر آدم »> سنك

ری آری برد وصف

فارفله تاز اولدیفی

کار .إ۰عى توصنعتکارارك رر اسلوب خصوصه مالکنتارینه حکم
ا
ایدر  .راسلوب خصو صه مالکت اسه » اوژهن وهرويك ديديي
کی «کندی افکار و سا

:تفاس

رطرزده تفکرء»> حس

بیغامك دعکدر » .صنعتکارارك » مسالك صنعتك یکدیکرندن

فرق وعءایزی اساوب بعنی طرز تفهم و محسس وترليغ واسطهسله

اولور .

اسلوه لایقی اوادیتی امیتی عطف اغمبهرلك اوی تال ری هينهد

4

ی
اسلوب ماهیق  ۰س

اساس وشکل  .س
حول

و سس

بحت

علالاطلاق صنعتده اسلوبك اتی .س

اساوبك نولاتی  .س

اسلو بك موضوعه

ره

حول

اسلوبده

اسلويك اشخاصه کوره
مجسسیر

اسلویك

دهای

اقو امه

کوده حول  .س اسلويك زمانه کوره تحولی  ۰س ر اسلوت الده ادله
بیلیری و ج

۱
املو ما#بی  .س

کو

فرانسر ادیاسشدن مشپور « لا رو سەر «

 ۳هیچ برثی وعلاودیغی و

آلداعوردی

لبخااصه فکر و حسساحهسیاولان ا-ادندهعصراردن بریسویالمهمش» .
ترا ایدلهمش هان هیچ ر شی وق در

میلتك اعاطم
 .ه

ادباسی كرك کندی ماتارینه وکرك ملل اجنیهبه منسوب قدمانك
ت|ارندن دابا استساط افکار واحتساسات ایدرار  .وله اولدش حالده
اونارك اثرلرتی کال لذتله اوقومقلغم :لهالك ونوك سی ؛ او اسک

فکراره » حساره ورک ی شکلك کرزلکندن عفر 1
صنعتکارار » عموعی ومشترك اولان افکار وحسبانه کوزل بر شکل
رومكصورشله اوناره علك ایدرار  .ک«اسانهکلن بلادن قورتولهماز»
سو زی همیله وک

اند اولا سلر ؛ فقط « مدا ه دوشن

قورتولاماز سنك قضادن » مصراع برکزیدهسی ضاپاشانکدر .كذلك

« حق قویکدر » مطالعهسی بوتون پشریته » بوتون افراد بشریته

اش برشبدر ؛ فقط« حق قوينك » دمك فرکر » مصرام
اماه وفق فکر شکدر 8

معلومات ادیه

.

A

LE

بااعکسکلدی یکییازمایدر» ایکنحی ,جانوحیتصبحاردهلازم اولباناری
اخراج امك ندر ۱

3

1

ید وک را یی کیک

صفتار علاوه اعلی » سوسلهلدر .
)

مالغه  ¢مممسك خارحنده اولق اوزره حلهار

تزیین امك لازمدر » بوحظ بدیسنك مومنیدر .

i

۷

سوسلهمك ›

۱

۳

۱

معلومات اد یه

اسکندر
مور

شر

۱

بطلوس

موجب ه حقاره ۲پانسز
ار ےی بازان م یاپان سز
اسکندر

افکاری سنده اه میج
راسطو یو هدر ؟

آرسطو
ظفر و با هیچ

۱

|ر حامد بك بو« ظفر » ویاهیچ » حلهسنك ررنده بر باشقه
ک
اسوهندی و قدر بلغ » وقدر مناستدار ر شحه
کله قوللاعش ل

ن ادهع دی  50 ,ارسطونت شخصی اون ودن 0

زر

سورز اولهماز » اسا اترك مو ضوع » غابهسیده و شحهی بکلنوردی.

ادانك.اسامی » روئ کهازدر » سناءعله یازی یازانار باخود .

ازمق ایستهبنار بر جوق کلهبلملیدرار .

GOY
SCORE
DE

خالد ضا يك حبوكقکلانه واقف اولدیفی|مجون اخدصاوصنده

داعا موفقتك سلامارنی اقتطاف ابدر .بافکزء روز کار احون
 4دسور ؟

« دیهاریده روز کارلر جنك ابدیورلردی  .مر تبور وغلیان بردکزاد

ولوله اينه بکزهن ماوغوای قکرلاقارد

اجنده  صائی بر آفته تی

سوله وردی » .

وهسلمك احون حوق کلهره احتاج واردر»
افادهه و وسعتی ر

کلهلر التحاق افکار قانونشته بناء وراز ی دعوت ایدرار » سناءعله
افاده.ك تشه وسله اولوران.
اداده > تصحسح اساس دو لندیغه ا

فتاهکلهلردن قورشاملی»

حاار

aL
u
Sa
E

معلومات اده
باشار سك اوزر نده بشرمس

۱۰۱

ینصاف پاسوردی » حولده ایدیلر »
ا

امحهحك صولری وقدی  » .دعك امحون :
کر

دسور

آفتاب

موز

 ..لوبهتراش ده a ¢ مرن  6ه واسع ی

ح ات کن

ر افادهدر» ايلك عله » ابلك الهامله سو باه له من » افاده ابیلدههش.

روحی_ بغدادیده « بنه ازلدن سرخوشز » دعك امحجون :
صاعهلد زی کم شیر انکورله مسیز
ا

اهل خر ابا

از(

شیر

السیر

دییور  .بو ه سرسری » له پهوش » له مغرور بآرهنکه »

ابفرادهه مالکدر  .اساسا اداده احاد یالکز کلهره کوره دکل >
شخصه » موضوعه » اثر ادسنك نوعنه کورهده دکنشسر .بعضا اك

ساده بر افادهده ایوقکدرلك ک»وزللك » وسعت واردر .. 5
اصل صنعت

اداده وده » « تن »  2دیديي ی اصل که طعیهی
:

ولقدهدر .

ثلا  :عبدالق حامدك اشبربنك صول پارچسندءک « هیچ »
ونك مثال واضحدر :

اسکندر
کینوس ه و دهشت وقیامت

سویله بر بداسنهدر وءشر
وک با۱س

ليو سه صور |

معلومات اده

۰۰۱

خو»د اوناره ماس
انده
بور
دکلکله طبیصهنی ینی بونارك حض
ایدلدیی تقدیرده کندیلکندن ظهور ایددجك افادهی وللدر.
وقایع وموادی کوسترهجحك » اشعار ابدهجحك سکلرجه افاده

واردر» حالبوکه آمین ايدهيلمك اجون اوییکاخود اوچ دوالهنر»
کشدر
د

.

باخصوص عصراردنبری سویلنمهدك » شکلدن شکله صوقولهدق

هیچ برسوز » هیچ بر خال هیچ رفکر» هیچ رحس قالمامشدر.
اء عله وتاری یی ر طرزده افاده امك محورتی قارشوسنده
ولوسورز  6دیکدر .وىك امحون فوقالعاده
حالاك رات

دقت امك » قلمی

کرقوللاعامق » آصحسح اجك  6فک ار رار

[صحسح اممك شور

2

ای بر ادا ء ای م افاده آنجق سى وغررنلهدر  .وفون «ن

گنر ارب درت دفعه یازی یازمهی تعلم ایدرم » دیدکدن صکره
« دها اوزون بر صبر و متانتدن باشقه برشی دکلدر » .سوزاربی
سور
و

:

الك بووك حررار بر قاچ دفعه بازباری تصحح

اعشار »

اك ادسنك رسی کدوستاو فلور »
امکدهدرار .حققبون م
یازیاری اوزرنده متين بر صبر ولبانله  ۰حتیق بر عصبت وله
اوغاشس › آری اری بر قاچ دوعهلر تصحبح ایدرمش  ..هوغو

الله اسولت تنك مسودهری سلکلرژه طولو ایش  ..ضا پاشا»
اساعل صفا یازبارنی س له سبله  ۰تصحبح ايده ايده قوءدن فعله
حقار برر مش ۰۰
مثالا شسخمسااث رس بون غالب دده « اژودارنده السه نوقدی:

اE

معلومات اده

۹:۱

افکار » حسات ونکله توضح وتعین ایدر ؛ اونلری فکرا اشعار
ادن کات باقصه دها انیکوسترءساهجکلره رك موقع ادو کەی

مدیل وتغس امک فکری تعدیل وا کال امك مکندر  ,وصورلله
فکر وکله شکل نامو مکملنه واصل اولور  .بر اثر حل » تصور 6

پلان حالنده قالدخه اثر صابیلهمن  اکولهیلره تودیم اله ااقليك

ضروریدر .هن شیثه ال حقیتقی بویوکلکنی » حتاج اولدینی موقی

تودیم ایدن اساوبدر .فكرك مقیاسی کلهدر « .ژور ۲٤هل

فکری افادم اعك خصوصندم قصان :اولان کر دکلبدر .بالکز
کلهلرك افاده ایدهسله چکلری فکزلز مفقوددر .فکر ال صوله درجه

تکامته واصل اولدیفی زآماجنیکلهبر »,کندیی تقدم ایدر » وش
ای ال  > .جشدار .

ساءعلبه بازمق اوفك شکری اکال امسك دعکدر  .فکر
اسه مادهنك تعضویدرم بر فکر احق افاده ابدلك شرطتله حققة"

تولد اش اولور .
معمايه اداده احاد وون قوسله اجرای فوذ ایر بالکز

خساري » فکرازی ولق » آزاشدیرمق  اونارك تفاصل وفرءی
 EEAستاری

تعن اعك » اترك وحدی » جرک تمان

ار ا ار و اسول کا ران
کدررهسلمك اقتضا ایدر .

۰

قلسفة صنعت حرری « اسولتتن » بر شاعرك صنعتندهی ال

ایتدای استعدادی کلهاری انخاب اشکدر .بروقعه » برمادم حقنده
ر ذکره مالك اولونلدشی زمان ا افاده ایدهسلهجك که حققهی
انی

معلومات اده

۸:۱

ک|ی بالعمکس» کوزارمنله اوکند .توقف اندر مناظر نای
اطهار و ارا بهبهحالشیرارسه

ی بطدر .

بر فکردن دیکر برفکره مك بر فکرل تفصلات وتفرعاننده
طورمقشرظاه و ایی حرکت ازهسنده ینهایه درحات واردر .بنه
ونلردن ایی خطا ولد ابدور .ری قاره | اوه ی قدر زمان
براقسز ین  2فکردن دیکر شه كمك

 ۱دیکر ده بك نظرده

 ۲کلاشلن  6پاخود معلوم اولان رفکر اوزرده اودون اوزادی به

فصنلات وااضاحانده ولهقدر  .و ايی خطادن طرف دوت و سی
ابدرك احتای :اك لازمدر .

۱

ارا  -.ذکا ابتدا موضوعی بولدی » کندیسله باشقهارينك
ج»رلرتی نظر اعتاره آلهرق استحطارات فکرهده ولدی ,
ونر کد

اروزلاندقاری جهتاه موقعارتی»
مهم » شاشقن » ک

موضوعك وسعت وامفسهسنه کوره آلهجقاری وضعتی تعان اتدی.
بقوطهه قدر له اشن » کندی روهز امحون حالدق » ز

کلهلرری » خاللرمنی » حلهلرمنی تخاب ابتدله » فقط بوناری
باشقهرینه نقل وتفهم ادەمدك » اعكده مکن .دکادر  ..اوحالده
شمدی زی

باشقه بر وظىقه ور شلاور  :اوده باشتهاری امحون

»له »حمل ابل
جالشمق » اونارك  ۲کلاهبباه چکلری بر لسانله کا
اقادءٌ ام ا كدر .
ایشته فکرارهزی » حسارمنی عمومك | کلابهسله جک بر

شکله » بر طرزه افراغ امک نی کاغده اقل ایلهمکه « ادا » دبرار
و صوکنی عله فکره احادی ا کال > اساونی اپداع ایدر  .اشاء

ی
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معلومات ادسه

عدالق حامدك آنار عاشاسنده حرکت ولندبنی امجون اثراری

قمتدار » تفس » برودندن آزادهدر .
اشبرك هرضفهسی وردیی جهتله بر شهنوشتة آثار عتانبهدر .

حالو 6ووه وطنرور » مستکمل لسان عاق اق اك
وود

قرهبلا » سندم قلا

تکندر .

قاری داعا عنی

يكرك » عنی مطالعهنك » عان رنکلرك » عنى حسانك قارشوسنده
بولند رر > بل دکل » اوررومن » ایارلهمن .
وحدنده اولدینیکی

تدم ده اك مهم مستله ر ار كمد ی»

وسطی » مناستی تعقب امکدهدر .بوناری تعن اجون اوضاشملی

حالشملی و»روللی » اصابت ابتدیردکدنصکره ابارلهملیدر » وقسه
رش ولده قالق حققدر .

محررار حقنده بدقبقات و شعانده ولان «باسقال » « راتریوجوده
کتبر رن ال و

ونان شی ال اول وضیی لازم اولا بدر >.

شور
و

بمضاً انسان سوز سویارکن بر درلو بتیرهعن  .صوك فکری
صوك جلهیی ولهمن ؛ تکرار باشلار  .ورودیی ول ادوب
» مقصده قابل دکل واصل اولهن .
ایدر .
شمه عن,کتیتصان ابدرسه کز نقطهمو اصلهندیه و

اولورسکز.

بوندنصکره بوناری ربط ایدن خطی تعقیب امك قولایلاشیر .
واره سبرعت وبا
وریق مواصلهده مشی وحرکت محرر ق
ط

بطائت ووز  ۱کر فکرار حول ایسه تعاقب ابدر » نظرارله اوکنده

حکټ
ک|لاشباهجق مدت قدر قالیر ۽ هان ترك موقع ایدرسه ر
سم

اولور ,

1:۱

معلومات اديه

مشپور « فانوست » حرری دکوته » موفشت بلاندهدر دعشدر.

اك ووك حررار له بو احتیاجی حس اعشاردر .
هی اثر اد بر وحدنك » ویو وحدندن باشلابهرق شحهبه

طوغری توسع وانکشافك محصولدر  .حالبوکه بر شج مومیهه
طوغری کدهبيلمك اون برطام تفصلات وتفرعانه احتاجواردر.
دعك تنوعك وجودی مقتضدر  .الوک وحدلله وی

پرلشد رونلمات اه يدر » صبعث اباخازی اسبه سر
بوبوك محررار داعا و 6رعایته » تبعته احتیاج حس اتمشاردر .

ار
بانط آواز آمون بدوم توی تشکل ابیود ۰
امجون » متدیلر اجون ترنبه اعتنا واجب اولور دعکدر .
8

یسنده ات
راه ا
اار
واک .س ر
برراط صمیمبه بولعقله برابر برده حرکت بولملیدر  .بر اثر دعك
وحدت طاشاره استناد اعش غر متحرك » ابت بهردکل دعك
دکلدر » ر ار تعضو » ر حبات » ی کساج دعکدر  .ر وحدندن

باشلایهرق تج عمومیبهطوضری اقساممختلفهسی اویناملی » بوروملی
ابارلهملندر .وحدت رائر امجوننهقدرلازمسهح رکندهاوقدر لازمدر.
وحدتسر ار موجود اولهمهبهجنی کی حرکتسزده اولو طوتش

دعکدر  .بر اثر نقهدر ختصر اولورسه اولسون بحهسنه طوضی

بخطوات ترقی اله بوروملی» قارء هر دقبقه برمنمایه باقلاشدیفی حس
اعلدر .هار ده ؛ برزطقده > برمناقشهده » رشعرده » برمتئورهده »

پر رومان اصلنده » عبارشا محلسنده حرکته احتاج واردد :

۱:

معلومات اده

نقاطعلمیهی » جسور بر ال ایله اثریازیلمن » مطلوباولان تأثیری
حصو  4تول :

بمضباری دکنهدپارینه اعماد ابله خطادن ققوارزار » و احتال
رك
نارا؛
وشر
اله سکلرجه خطالره دو

ازى

کذوبا خطنات

ترس ايله مالامالدر  .له قدر انار واردرکه عدم موفقتله قارشو
قکارلشوبرهار» دوشرلر» باخود ابدیته کم ایدهحکلری رده موقت

بر حیانه مالك اولورار » حالوکهبونلرده ابداع » تحسسات »احسا.
سات » خسالات اعتساریه قهدر عنتار واردر  .فقط اهتهده
کوحك بر ذکا و استعداده مالك بر شیخص اناد اتدکلرتی رت
سای خهتله اءعار ارهسنده اوونلمز  باشار .
 iبلان حدتتله راب وسظم ايده مىشسه کوزه حارهله جاك

تاسسىزلكلر » مساواتسزلقار

اری املا اندر  .بعض پارجهار

حوق قصه » بعضریده حوق اوزوناواور .محرر لزویاولقسزین

کندسنه خوش کلن بر فکری » ۰یر حی صصحفهازله بازدش حالده
ازوملى اولان شی اونوئر  .وی شاشرر  .مایت مقصد وفاهدن

اوزاقلاشیر ا.فاده اتدیی هشده بر حقنقت کورر  ۰تصدنقار

رز صوکرا تکذیت ایدر .
اده قالی » ر از اول سویهدیکی ا
سهمات » الساسات امجنده ووارلاتیر .عتاز دار » سق فکرار»

اجه کلهار» مور تخار ارده ولنهسلر :وار برشهنویشته اون
“لازم اولان مزیاندر  .فقط قارء انکسار خالدن انکسار خبالبه »
قارا کلقدن قارا کلخه > فرارسرزلقدن فرارسرلفه دوشهحي امحون

و صورلله یازبان بر اتری اوقومق ایستهن  ۰آتار  4حونکه فارئن

بوزوق برکتایی یکیدن یاعق » دوزلقك مجبوربته قاتلاعق ایستهمن.
0
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معلومات ادببه
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دقت ادا ارك مواد ابتدامهسی اولان افکاری طوبلار »

بونكافتضاایتدیکی قدرزمانصرف ابدر » کافی درجهده طویلادیه 
اساسیی اولان وهسچ ر شسئك انودولدیشه

امن اولدقدن کرد

اوناری تنظم » مناسبات کحیحهارینه کوره تریب ایلرار .
بعضرلر ی داهاری » بك نظرده مقصد وفاه ری » ولاری
2

لعقب

ایده -لملری

نظر اعساره

ازومنی ادع اندرار  .فقط هلکنو ذاھی

آ

ریق » رلاب

اولهماز > وک

«

عدم

بادرات

و انشا ات اوزره قاعدهلر اخلال اىدیدفش  .وقاعدهیی احداث

اعك اجون ومست نظر دفته النر .توخصصهبه مالك اولهنار
صر
ر

مان

6

سی

ممادی  3بر حری" موشکافانه اله مقصدار بنه

واصل اولهی دوشو ءلدرار .بلانلر ی دفتله  ۰متاتله» ورولقسزن
وملدرار.
اما ايدرك ورومهه قرار ر
وصور له مهارت و صعت محر بر الده |بدیلیر  ۰سی

زماناری

۱

تقص اولونر  .تحری ایدرکن تنظم لمك ملکسی ک|تساب
ابدیلی .رسب دن واز لمك اعون مبادی" ع را اون ۱
فوقالعاده مشغول اولق ضروریدر .

بض ذوات » انهم » ناحل بر قوهُ خفه اله دوشوعکسزین
سویار » ویازهسلیرار > اللریته قلمی ]لدقاری زمان طورهقسزن
نو انه ابلرله بهسلمرار > فقط هدفقه ,هی تانبه اونلری بر قورقو
تعقنت آیدرء ما وفکر بربدهمندر» دکلندر > اقسسام و فرعات نست
لازمهی تأمن ايده سلسورعی > آیدومه دور ی ا یدشه وترددىنك  :ری

۲نده قالبرار  .بو ایسه محررك عامبله اشتفال اتمهسنه مان اولور .
لت

۳:۱

معاومات اده

اساساً افکارى تنظم ایدن » افاده امجون اك قبصه » اك سام
الك قولای طرق آرایان فعالیت دماغعه » نی رتبب غايت الهامکار
ترواسطهدر .افكارك پررله مصادمهسدن بی یک افکار تولد ابدر»

»در » دیکر طرفدن اوه تین وتقرر امش پلااي
تسلسل ایدر ک
بفر  6آتلار.

وی ریب ودم اال امل  .زمای کی
پلانی ترس ابلمهملدر » زرا اولہامی تحدید امك دعکدر ء
بر آوحي  6اوك ولندیتی ری سلمکله رار تاصل ر هطهده توقفب

امّز > ناصل اطرافی آرار » طارارسه بر حررده موضوعنی اعاب
ان مدرد ومدت يراه فک او|زسەېد فوشمل ؛
ولدقار ی رده  ۰لا وقت قوللاه جقی دوشو عکسرین قول
ال » بر چوق دودار کی » کِتملی » کللی » خلاصه دوشوتلی »

دوشو علیدر .
عاسله طویلادقدن » غنیمته مالك اولدقدن صکره منردای
طوعق » تنظم اتمك لازمدر  .ذاتاً اشا ارهسندهی مشامتارد
آضاداراه ء تنوعندن امن » منطقی ر انتظام وتسلسل طوعهسلیر.

ناءعله شدید » قطیی ببرلان داخلنده الهاعی اولدیرمهمك
مقتضدر .معمافه لوسوزار منحاادله کندی کندینه» سرسری برح رکه
ابع ارلدیی معنامی حقارلاملندر  .اوزرنده وروهجك مساحهیك
حدودی

آعبن > اوك

خارجنه حقمهمنه

عبرت اعلدر.

ایشته

نو قطهده « ترس » وظفهستی اھا امک باشلار  .طسعتده انیت

ا زان وا وتاك وطفهای نك وات باغلا جني
اف روت ویضبرث نمین ادد ,

معلومات اد یره
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انیقال « رشك ای او لدیکاق دکلدر .E

ا

»ور
دس
شصان اولاسی لازمدر .

.

فیالحقبقه فکراری تولدقدن  .حسسات وافکارمندن موضوعك
وحدتیله اوصاف اساسهستی تأمین ایدهباه جکاریتآمین ابتد کدنصکره

بونلری ساسله" منطقیه اوزره تنظم اك یمنی بوناردن هانکیسنك

مقدم وبا مۇخر اولهجنتی تسین امك قالبرکه بو ملهیه « ریب »
پرران 4

اساسا ابلك رشم شکردن لبج اکاله قدر بر اثر طیعتده
يسولساهی تعقت امز  .و تصنفده بر از صنعت موجود در ۰
برحدن یکره کیان دعك کین عقب وا کال اعکدن بشقه

برثی دادر  .امحاد إعض اقسامك ننظمنه » بعض افادایك تشه

غبراختباری اولهرقرفاقت ایدر .موقعلری» افادهلری ت#عکنسزین
رموضوعه دار فکرلری ولق غر مکندر .دنیاده شکلسز هبچ بر

ماده وقدر  .فکرارده بولهدر ب»ر پلانه » بر افادهه مالك اولهمحه

وجود بولهملر .
وندن باشقه ااب اولان » ونان موضوعك حال انتظامه
وضع انناسنده دماغك فعالت امجادهسی توقف اغز .دقت ادیکمز
حالده دمانمزك حالشدیتی » مقایسهارده ولدیتی » یی بی فکرلر

تحری ایتدیکنی » بعضاً جداً قیمتلی » حتی حاک فکرار بولدیتی »
درز :
الزده بولنان پلانه تکرار باشلامهنك لازم اولدیغی یحس

معلومات ادسه

۱۱

متهور دامت نظرم براره معطوف »
پبرامن عمرده خیالات سپهیر ؛

تال سك ممرزش ومکد 
معنالی سوالات اله خهطیوهده موقوف ؛
آواره » دولاشقدهم ابماد جیاف

بالرجه حری درهسدود بای
بللرجه متاعبله » مصاشله د و کوشماث »
کزمك » ودیکنکده کرانبار یفالت ۰

مسوم > آچی بر زه ايله مبموم ۰٠٠ مایت

ر کل قو پاروب قوقلامهدن طوبراغه دوشمك !

سن ویلی صاندم سنی  ۰ای عمر غم الود ؟

پرتلخی* ره کوکل نادم سود »
تقدیس اید ور سای قهرکده ماف

حالد ضبا بكده « مبلوکننده حررلن سفالندن سفالټه دوشرار
دمك اجون درت وزی متحاوز مهلك « مائی وسیاه » نامندهی

اثر کزبدهستی باژمشدر .

سحاد بوبله بر فکر اساسی ایله تفرعات وفاصیلی آرهسندهی

مناساتی تصان امك اولسنه بناء بر وحدی تعین اعكده اجاددن
معدوددر  ,اصل مهم اولان فكرك » وقعه مك زه ورديی محسسات
اران دی شیخصمز ی نظر اعتاره آبلقصورنله احادی » وحدی

یکدور

۰وی بوحاله تبره(
وین هر شی باپافیوددم » هیچ بشری بااءیوردم ا
ایکلهتهرك و بله غداراه اولدورهن درده » لو خان و ھچ برمیبابامیوردم
دوورمق اسنیو ردم .اولك
و عحزك النده از لش حاشرمق ایستیوردم  .ف
فق اواسه سلهوحشی وحثی .قانار انا اتقام الق امجونقودورسوردم
» احق صورولاحق

فقط کندوب شیب

 ۰کیدوت اتقام الةعىة

۲

از کمسده وقدی êe

صوك سی ايشيتمهمك امجون » شقاقلره بایشمش و شیمددن او

بو زواللی بریشان صاچلركد اچنده ؛ و اوقدر کوزل » و-یاه کوزلراد €
سفیل .ار دهشمك

اورادت

فيل

کوزرنك

سودیکی

کورمهءك

اجون

قاحدم 1

 ۰بانٌدن قاجدم » فقط « اولدی » خبریدنده قاجهعدم » او

قا< 4مدام ۰

[
اولدی » اوث  ۰اوده اولدی  +ایشته هپدی اولدی » اون ایکسنهاو ۱
ينهم » اچوسنه

اول پاپام» وشيدی او » عشق قامده هپتك بیرطو 1

اوده اولدی » اوپیده اولدی  .وین اوبك اريتك  .انوارای حمارلر له

دہ آچیلان بو یک ناراد باشنده وکون ایکلرکن نم امجون کندیاریی
پاشقه مج  ۳جارهم ولوعادینی  11ومت
شد دی

ار

اولدقار ی

دو شوندمده 2

اومتاداربت 4ری

و شممدی

مس2

هه

او نارك

 61آغلاسکز 

سزبکا » ده فریاد تدم 4 ۰

مخاهنك حساسيتك سوساهدیی بو سوزار بر نو فکره
اطرافنده طوپلانبور وده « اوناره اجسهیکز ااصجلنهجو

o
نم » چونکه یاپ یالکنزم  » ...بااخوودنا«رء > ء
اکر

i

عنار در

١

فكرات بكنك « تحات مصاب ومتاعله اوعاشمق »> جه د

هیچ برشی الده أاتمهمكدر» ديعك اجون شو سوزاری سوبلهمشدر

معلومات

۱

۱

اد ره

۹۳۱

توون اشخاص و وءٌ فکره اطرافنده کز شور  .تفاصل وفرعات
ونی کوسترهجك صورنده یکدیکریله امتزاجابدسور  .قاریك نظرنده
انلانسور  .اقسام متفرعه الى نهابه عمسادی ایدوب کنمهبور  .نو
 €هنی شوه ایدهحك رڅدودیت عدد هه اع اولسور « تأثرات
محانات محتلفه نو ی ازالهدن زیاده پرربنك نی

زسداحون

وغیاشسور  ۶ایند وحدتده ودر .

بر موضوع وحدت دعکه وال و فکر اصلندردة ٤

ا
ا موصوع

حشنده فه لر ۰

حلدلر طو لدرمق

مکن اولدینی کی

وی ر فکرله  6بر سوزله اقاده اعكده مدر  .روفلع ر شعن .

ا و اء اعار » نده همشرهسنك وان

ری آلکز

 0لاباه یازدانی ایی ی
پاسی

نان

>

اولش » سایت

و تظلمای دیکله هسکز 1

۷

ر هسی ده
کیر
مش

شیمدی

اولسور 6

تعتکار پالکز » ياپ بالکز :
« ایکلتیل » ایصلاف » سراه بر کفشونیدی  .اولك اولدیی کوندی؛
بت

۰

اوم

دراده

برك

قردهشمك

او مشئوم

دا

6

ار حوق

بغفالتلردن صوکره ایکلیهراد » استمداد ايدرك  « .ی قوراركد » نی
رباراد ! » ديه صبرلابهرق اولدیکی کر دی
او

او(یوردی

 ۰او كوزمك

۰

اوکنده او لببوردی

 :کوزلری قورةودن

جلرله آجیله اجیله سياه بر چوقور اولییوردی ۰

بوزینك صولوق» نرلی دریسی کریله کرل کهیکارك اوستنده بیرنبلییور
اده

وزژولبوردی  ۰دوداثلری

قورو +رق ٤ مورلاشهرق » دری

آلتدده دیشاریصاییله جققدر کیکاره بایشبوردی .ک کوسی صخولردهخاررله
ت لك ایکاء.لرله لوفازننه قدد جیئوب صوکره جآاللیور  .نورد ۰

معلومات اد سه

۸۳۱

را اور

جار قاتل دنه وود سضوراهالدر چکای

محصوص روقار

اعدامه حکو مهاو سور » فقط خسرو اموسلاره

جات ایله اعتراف جرم ایدسود  .پدری قادن حفنده ویردیی
حکمی بلا تردد اوغل حقندهده ورسور .
لکن اهال بر مستبدك ظلمنه مایت ورن و مب » اصمل ء
تاموسکار اولادی عقو ادسور  .ایکنی وقعه  .شمدی
عشقاه

اسر

عش فارشولاشور .

خسر ول

او خسروی سوسور»

احتراصات وهوسات النده بارګه اولان ونون موحودشلهسوموره 

فقط خسرو قانلدر » هم ده _بباسنك قاتلی  . ۰اوندن ایکرهنیور >

وسوییور » اویله بر محادله" روحیهکه اجنده چیقمق » قورئیلمق .
عبر عکن ۰

موجودی

و حات عادل وسضله حمل ادەض .

طالعك » تصنادفك و طلمی قرمق لازمدر  .اخار ایدسور » .
ا

ف

کف الله کندی

وحودندهقوت ولهمه ور ود

۱

سعاد ی تسمیم امد اړ  .اوده کندی ووریور » اولسور.

اوجن وقعه  . ۰اثرده بشور  .ابه مختلف اشخاصءختلف 
طبایع تاف امن حه » محتلف وقایع AH
رنکدن ار وق ».فقط و حدت

موجود..

یکنسقدن »ك

ازم

ونون

ونار

پر فکر » بر نو فکربه اطرافنده طولاشییورار  .حرر بزهامنجه >

اشیخاص » تصادفاندن متولد بر طاقم وقابع واردرکه اوناراه دست

خانتدن خلاصك غر مکن اولدیشی کوسترمك ايستور  .القت
حسانده غب قابل احتساب بر طام پیادیات مراد

ی ار

وبصال اپدرلر » ونون وقایع ¢
اتدکاری اه > هبه سسوق ا

۷۳۱

معلوبات ادسه

قدر کدهبلهج یکی مشامت ومعادانه قدرده کدهیلیر .بویتسین
حقی مانجك » ریه ذوقهنکدر .فقط هچ راکرد وحدت؟

اقسامك یکدیکربله مناسبتی > تأئبرات متیخالفهنك بربریله امزاج
اوهن » بكنظرده احاطه ایدللهسله چكصورنده اقسامك حدودیت
عددبهسی » وتون نونارلك بر َطه متا واصلمه ی عقرب الهسی امال
ده
نه
سر ر
ا|یدلهمشدر  .هس ملکتك » هر دیارك انار بدیعه  مح
E

عدالق جامد کف ستر تی 14b و كد م قاچ و مه> 

رلا
وتاکو
وقاچ ا کی

مضنفر» برشاه مستید» اذیسود.

کوور ر کاچ
| رسود » د

...اسا ناج 3

 ۱شاهك برادری ؛ عقللی » فاضل “> چسور > شجیع

ا

 ۹نا

ر ر دات ی تفای طفزن سو یلوار :نو

 ۱وتار ارښینده رمنافرت موجود .رده

رام ك اوغلی خسرو شاهك

قزینسترن وار .دولر سویشسورار  .پررلرنتهده موعود  ۰.۰مرام
شحیع » عت شسه مالك » باموسنه » وقارسه قارشو فوقالعاده

ره مری ا عیرتیه ددا تاشربنیز

نسترن بر قادین ؛ متردد » حساننك زوی » تاترات متخالفه نك

تآثرنله لرزهنالك مبخرلوق  .برده نسرین نامنده بر حاریه وار  .بو
افندیار نه معاسع » و قاددارده موحود اولان شفقت نسواسه اله

قدا کار » ..شاه عضنفر » رای تحقبر ابدیور .وانتقام الملدر .
نخر و طورهمن  .عضذفری اولدرسور .ور وقعهدر › رام ملك

ینن
nak
A
Sah
Gna
Ei
ا
ا

E
O

هری

یردای آلقهازی ارمستده شیاه تم اواوسود :

معلومات اده

مق

قولايلقله نفوذ ايده لەجك بر مناسبت اقسام تأسس برهیحان حا که
مننبی تارات متالفهی تامان ایدهملهحك بر پارحه اخراج اعك

جبورری وجه ایدر .
وده وحدت دعکدر  .رارده وحدت وار دعك اوی تشگیل

آندن اقسامك یك نظرده احاطه اده جك قدر بر محدودیت عددهه

مالك اوي » اساك ک۱لاشلهسلسی اجون اقداعی آزاننده
بر رابطه وعلاقه کافه ولضسی E

اوزرده اجرا امك ابستهديی

اراتا برع بین و ازاله .ابدهحك قدر متیضااف بوفهمهسی
موجود در دمکدر .
وحدت

دعك یش

وجود ليره کر

» اطراد

دعك دکلیندر » وحدت

»

افسام تلف وطفهلر اها اعکله » تلف

شکله مالك اولقله برار ر هبات محوعهیك ادامة حساتنه خدمت ؛

ت نین نو ا

ران مه اف اس ره

برلشمشاردر  .وحدت عشت دکلدر  .امتزاجدر  ۰بر فامك فکر
تامتناهسته » ر رتکك توسع ٤ مایهسته » بر احتراصك انکشاف

وسعت اپذیرینه مانع دکلدر » بالکز بوغاملر » رننوکار » و
ار اسار از دم رماست » رانك

وت حوخالفات امجنده

محر رك تامس  ¢و مك سقن دە جى ر رارطهنك امان اولعستی

درا
باخصوص قار » حرره » موضوعه خصوص بحوالف ونناسب
ازهسنده » سکار جه درجه وار در .ال ژیادهساده اولانلردن زایكاده

اراه قدر» درجه درجه ماج وقابلنته کوره» بیکلرجه شکل
روش
مش

موجودر .روح اوزرندهی تارات متخالفه بعض قاط تضادبهه

و

معلومات

لاژمدر  .وار ادر

ot \

ادیره

ارفهستدن قو شدقحه وک عت اال ده

آزالر .
۳

وەرت ؟ ۵رمرضوع ی

ذکشامیرده
مه  6قدب .س ن

وسعتدن زیاده ر محدودیت واردر .بعض خطوطك خارجندهي

شباری ادراك و روّیت خاصهسی مفقوددر » جوق ویو » حوق
واسع اولان شملری

احاطه ایدههن “ دقت اعتارله ,ر محدودته

مالکدر .بك زیاده مشوش اولان شی قارشد رر ء ک|لاهماز .

اشانك سلس لانتاهسی آرهسنده بر رندن بك بسط صورنده
از

اولان خلقهرك ربط اسدیی ران | کلابهسلی > فط

مسافات اوزاقلاشدبنی دققهدن اعتباراً ارهیردهک وساطت خدمتی
کورن خلقهاری کوسترمك حوریدر  .ر

هده افکار وحسبانك

بك از قدمهاری حقاسلر » خلاضه بر حساسنت محدودهبهده

مالکدر  :فوقالماده شدید اولان کات آخی "شوش کلیرار .

ضرا»د تشکل
تبرا
بررنه مشابه اولانلر قاریشبرار » کورلز حاله کل
رراری
ایدتار ب

ریب ابدرار » ساده بر صورنده حالف اولاناری

ضعفار » ر,اربنك ضررینه باشارار» قوی محسسات ظام ومست ددر
روحده بالکز باشامق دیکراری نی ومد امك ایسترار.

مایم تشرد و حالت مخصوحهسته تاه اوس وبا كاه
کاتات افکار و اشکالدن ؟ متوسط ر وسعده ؛ مسقل » متحرد

دیه
فرش ایدیلهجك ماهبنده ؛ بهربت مموعه متعجانسه تشکیاباه کا

معلومات اده

۳۱

اجاد خصوصنده حبانث » حشقتك » حافظهك بك ووك
تاثری واردر  .وتلر اشحادك معاونلریدر .

متلا بعض طبایع بشربهی قوب امك ایسترسهك  .. .منطمزه

نظرارمنی دود یر رز  . ۰.حشقتله مماهیدهی اشخاصی قارشلا.
شدیرررز » احوال ووقابی یانباه وضعایدرز » حبطاری نظراعتباره

آلو او رمان وا دم وور اه کوسترمات
حانلاعفه باشلار ءحات حبانی احار ردار .
حل هی

0

ار

ایی استهدیکمز زمانده حشقته اجعت

ایدرز  .حونکه حشقتی کورمل بزکه  ..اوی ١کال وزبین امک »
حققنده کنك فوقه حقمفه موفق اوله له 1

رحکاهی بازیورسگز؟ ..ك اعل  ۰۱.کیاهای اتدیککز
موقعه یابانجی اه

...اک ماخ اهر

رده آوموقنه دار رر
او لركز .

ای ی

اف
اتسور دارسهاوتاری قط

اهروه
عککز
یاخود طوغیبدن طوغییبه طانیدیغکز » کوقردی

موضوعی کل ابدیکز » باقکز هقدر قولابلقله بازارسکز  ۰خلاصه
حقبقت » حبات »> حافظه امحادك معاو نلریدر .
شحه اولهرق « احاد » موضوعه

وط
ص

ری
اله
کاله
ححیق
آییرمق» ربطایدلدکاری قدیرده بابا

افکار و ضالای

تعدیل ایعك»

حث ایدیلهجك مواد حقنده بیلان » کوریلن » دوشوئیلن شیلری
طویلامق » ارب ذانبهبه کوره تصور ول اللهمکدر .

فقط نه فکرلر» هده خاللر قولابلقله الده ایدیاهمنلر بونلرك لی

ونظاهری امون چوق چالشمق  ۰چوق بودولق » چوقدوشومك

۳۳۱

معاومات اده
وتعقب اولعلدر  .و اسه فکر و منك استخراحنه

واسته ر

کفتدر .
وکا موفق اولدقد نصکره ونکه مناستی وللان دیکر افکار
وحسات و

وقابلتکزه رو او یانس > رر رر وه اطراقده

طو بلا مه باشلار »

معمافیه بعضاً کزومرمدیکمز » حس ایعدیکمن بمروضوعی
ازمق حوریتده ولوئرز  .و حاده احادلء وظفهسی مللدن

دها کوچ » دها چتین ربوك بوکلنمک محبوردر  .قوهُ عقلیهنك بو
زمان اجرا ایده<ی رول غایت اهمتامدر .یاباحی برموضوع اوز ده

وا ایك اجون خوق جوتو مك » حار افاده احتانجی خر
ایدهه قدر دوشو عكلازمدر .متلا ر رومانحیه برشخص برفکر

تودیعایدرسکز» او وفکردن بوبوك» فیس بر رومانك خیقابیاهجکنی
ک]لار»فقط اودفقهده بازهجفی سرکذشتك ه اولجهفی صورسهکز
اف ورن الا ره اماف لر ز نز وگ 3

کي

ای

ال یکزران تفرعات و قاصتلی دولر ؟ بوناری مشل ایدنحهه قدر

حالشر  .و سبدن مره خرارنله خارحا آفاده

ن
احشا< ی

اسدیی زمان یازمغه باشلار .

صنعت حرر حساست » له انله سك امتزاجدر  .هآر

ای » دوشونلدیی زعانله قلمه الدینی زمان ارهستنده ر مسافه»
ما 1

زهیچ کورمدیکمز شاریافاده وتبلیغ امجونمشابهومادلاری
دوشو مر » خاطر اعزه ماحعت ابدرژ .

معلوماتِ اده

۳۱

بو تعریفاری برلشدیردیکمز زمان « اشجاد » بر موضوعی بولق»
اوك دوسع وانکشافی دوشو مك  6ارات خارجره الله حصو له

کلن افکار و حسرانی حال امك اجون صرف اولنان سعی دماعدر.

سوزاری وجود ولور  .و لی بر کله ابله اقاده اتیمسكترسهله اجاد
شکردر در

وفون « بر حرر کانی درحهده دوهشم کته ۹

يازارکن آنديشه وردده دوشر » دسور  .کا

توتاراساسا

رر حسدر  .باخود حسار رر لوه افکاردر  .بويك احون هعیرر

ابتدا اه حس ال » صوکرا بازملدر  .رار ادسنك قمتی

موضوعنك » فکراربنك » حساربناك قمتیله متناسیدر  :بو لاپتذیر
,ر دستوردر  .ديك که هی ار ادنك قمتنده امحادكك بك وو
ر حصهسی واردر .

اساس بر موضوعی بولدقدن وبا حس اتدکدنصکره اوندهمندج
افکاز و حسای حوزمکدهدر؛ مادك وحدت اصلبه واتدامهسندن

بوتون اقسامی تفریق ومز اتك اجون اجرا ایدبان ململ امحاد
دیکدر .

و حلل » بر موضوعك عنصر اساسرنی بولنان فکر حس
تمومیی  ۰وحدت اصلهی بنی تاتی" مبتذلیادراکه سوق ایدر .
هدر خصوصی
 » ۳وقعه تاره بهقدراضای » ق

اولورسه اولسون » زمای »شخعی » مبطی احاطه ادن احوال نه
ولنورسه ولسیون eo

 Eبر منقعت مومبه موجوددر .

موضوعك طسعت وقوتی ک|لاهلمك اون ادا ونی امتخراج

املدر  .براثر هرنه اولورسه اولسون > فکر جا؟ > دنك اسامی >
توسع و انکشای امجون لازم اولان تأثبر نافذ هانکسیدر كمف

کرے

Tata
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معلومات اده

ور

و

د

۱۳۱

هر ین سمش فاردن :داتامتار

اولقدهدر .وتأثراندن برحوق افکار و حسانك تولد امهمیطسعددر.

وفکرار  ۰حسار ایسه آپری آری برر موضوع دعکدر .
ومطالعانه کوره احادی ایک صورنده تعربف اك حموربتنده
ولونرز  « :اشحاد » بر موضوعی ولق ء ووك وس وانکتانی

و

سا

اون رف بیان سی دما وفکردر :غالک

قبات ار ھی اعساربه بك خوق موضوهای بالات

کنديستك حس انّهسی ومسسای طولاسله تفکراته طالهرق بر

جوق فکرارده بولعهسی عکندر  .تاي عله امجاد حقنده و تعرغه
1

اجك طوعیی اولهماز ءسی دماعیی بالکز کشف ووت

جصر ايلهمك » حس ایدیلن » دوشویلن شیاردن وحدتموضوعی

سای ناه موه ی ابن انها کاری ارمق کی رامین
دمانیی نظر اعتباره آلامق دعْکدر .
قاب وفکر اوزرنده هه وار اسه بلا تردد کاغدار اوزر نه
هل اعك بازی پازمق دعك دکلدر .موضوع محدوده» إعض حالات
خصو ص هه وافق ایده سلهجکاری ارمق لازمهدیدر  .از عله

« امجاد » حلمل اجون صرف ادیان سی دماغندر  » .دناهسلور,

« صنعت حریره دار نصا » نامندهیاترك مؤلنی ک«وستاولوون »
وفقهی نظر اعشاره آلدرق « اوه اخذ ابدیلن افکار وحسای
د
حبات و

وروحهدن

قوباریان » معماده خار حدن استحصال

اولنان بر پارچهیی بعض اشیاومواد ابله مج توالف ایيدلهمکدر »
ده عرش ایدسور .

۰۳۱

۱

معلومات اديه

ادپاسندن ل|فونس دوده ایله غونقور برادرلری خلقدهی و آهلك
حققتی ارارنه قل اجون اشتدطری مکالای ورولقسرزن »
سئهارچه دفترارینه ول وقد ایدسوراردی .

مادامکک ال عادی » ال سفسل طقهارده بو انار ال کوزل ء

اك تفیس امجادارله تشبهارله » استمارهارله افاده ام ایدهملسورلر ؛
متوسط درجهدهکلر امجون چون و تشیلهمن بر خابه » بر خسال

اولسون؟ ..ک|ر بونلرکندبارنده برجز» برتوهم حس ایدببورارسه
ونكسبی کندیارینه

ین روحارنه شود آیدممهباردر  ۰سا

علیه بوکبلره حقیقت ذانیهاری آکلانهيلمك » کوسترمك امجون
ررر بر مشعله لازمدر .اوده قواعد ج رل هت موعهسدر,
۲
نك مولودیدر .
اعام ب بر اتر اوی حقق اوچ صفحه فهکر
اولاموضوع افکار وحسانی ولق» ونلردنمو ضوعه باراهسه حکلری»

امن انردهی اوصاف اساسهني وضوحله کوسزه حکلری حقسارمق

 olyمنطقبه اوزره تنظم ايك لاادله
بونلرى الفاظ وكات اله افاده امك شکللری بر ترک ادي ال
|دلی وبل
ایی زمان ا

]

پناردن ريت اد  ۸ایکنجیسنه دي اا٠

ادا درا
انسان » آلام وحظوظدن منسوج بر طا حادئات ووقایعاه 
دای قارشیو قارشویه ولور  ,ونارله با حادله ویاخود منتدار بر

۹۳۱

معلومات ادسه

وکسك ولنور » وله اولقله ينه بر داهی" اد اولق اوزره نسلدن
نسله استقال ابدر .

سای را شتا کی و جاص فماغی > .ادات فکری
اولق » اخلافك حافظهسنه تحکم ایك کندر  .باخصسوص یازی
ازمنه حالشمق » بالکز صنعتکار اولق اون دکلدر  .انسان

الکز کندیی اجونده بو طذتی اوکر مک محبوردر  .بعضاً بر
تفه مکمله وجوده کتیبامك اسای ساعتارجه اشغال اندر .
رنه
غود نه » عت سسنه » حب ذانسنه جواب ورر  .و

ازان بر مکتوب یزار » بر مکتوب یازان ایسه عمومه تقد ایدیه-
ملهجك بر حکایه وجوده کتبررر .

آنتووان آلبالا « :فرة

بازهیان اون فه بازار ء

بر کوحك حکابه اهران بر رومان یابهسلبر » زرا رومان بر سلسله"

مباحث بوایسه آیری آری بر ر کوچك حکاهدر » دور .
دعك که قواعد خر لوسس شخصك

مس اج وطسعتنه کوره ل

رطام صاش تخصوصهده بولویسور.
موهبهٌ حریر ؟ مادامکه خسن اوانای افاده دمکدر  .سوز

سویهمك قدر غایت طبیی برشیدر  .خلق امجنده اویارینه تصادف
اولنورکه باثدقاری شیاری نقل وافاده ایتدکاری زمان کاهلر ابداع
ایدرار  .خسالاز اجناد ابلرار  .ادبانی سله حبرنده بر اقیراز  .بر
طولوممهجی « شش )ان برآدم کوشهده اوطورسودی  » .دجك اجون
« باقدم » طولوم

تارج طورسوردی  » .سبوزر ی صرف» ر

عملمده رعد وبراقن برك پیتسلمسته تشبه امشد . :فرانسه مشاهر
۹

»علومات اذه

۸۱
تشر می » بر خالك
رهمهسدر « دسور
و بل

زاو

»> ر اسلویك

Elia
۳

تشک حقنده معلومات

۰

خ|صوص فواعد یه وفوفك ر لإ

۱۲

دماعمهسیده مو حو ددر .اه مسظ کل از الوم هد ر ده» رلوك

اقسام مختلفهسنی تشرخ وحلل » هبسته ری ای رد اسم »
برر شکل ویرمك دماغده بك درن بر حظ اویاندیرر ؛ ارك ماست
وتك

باق وجود ولان حظوطت بدلع ی تزسد آیدر .

وندن باشقه قواعد ادسه ترمة ذوقههده خادمدر .رااردهک
حاسن و واقصی حس انك اجون الزده بر طاق ن|اختاراره
احتاج واردر .ونارده ادسات فاعدهلرندر  .وتلری » وخطنّات
وش بان کررمك

لا

ایسه ذوقك الحشهمهنه

وستاه اولور  .به

و ای بازمهی اوکرعك > اى بازاناری ندفق ا

امش اكت میک ودی

ا

ی

رس ومو ستیکی اك اصبل» اك حب حسارله حبای املاایده بجلاك
بر واسطه ذوق وحظدر.

بهضناری :.د سرك قاعدهلریکز » زهبحتارکز اکر فطرة"
مه

مالات اولانار اوزرنده تائرای اجرا ايده ایر » دسورار.

ادبیات یالکز یله ابع برصنعت اولش اولسهیدی » بواعتراضار

طوغرنی اوسللهیردی  ..حالنو کهفکراد ».سيك مه ارو قابل
انکار برکفتدر

هکس برشمخخالب دکلدر کیالکز قوءخالهسله بو کسله اسان
بمضیاریده فضولی کی حساس برصنعتکار اولور » حسی خیالندن

ای

وُواعد

قسم

حر ار

۰

کی
وحدت
ر

دعکدر ,س

ر ډب E

هم

ی

^

۰

ند زا .س

ادا

.

۱
وا ق

, ۱س مباحث ساشهده قواعد ادسه کتابلری

عقنده بیان مطالعه اسدیکمززمان « فلسفة صنعت » صاحی «ایپولت
ین کل نیمز انان دسا کرکن کاله زار
رطام نواقص وعناباك حماریده کتبربر» جلهسنی وزاده اخطاره
وریت حس ایدیسورز ".فیالقبقه .ادبای وشعرای مشمورهنك

تارندن اخذ واستداط اولان اصول ومالك وندریسله » هوغو
ی > ا

رر داهی وجوده كترمك کن دکلدر  4ر و

بق مه گراکعدرو علیداران اب رارز تاکز اسول وامنااك
انوا

لی و افاده-ندن متولد تما کر ده اله ا

صاچی

لانلره رهبرلك اك » قابلتلرنك انکشاف و مهسنه خدمت
اه مك » خود کیان ند مجوداولان افتدار وقابلتی اطهار واهاطه
وس ڪه

کیان دمناسا

آنتووان آلالا »  « :انسانارك

ام
درده

محر ر » حرردی

اوحنك

و

صو رده

مارينك الك وبول سبی » اوناره اسلوبك میخانيکتي » حریرل

معلومات اد

۱

آھو اله شیر ه واورائی اللهاقا
 Euفیصیلد | شدی لبآبرواندا

موحبرانه بهقارشو واوانده
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« صونه » نك اصل شوکصلیورندهدر  4حتی

دك ایکنی مصراعنك »:اوجنیی 8
اولیده لازمدر.

غ

8

ايلك مصراعله متف

معمافه شکل زظمده ودر جه عذعنه برستلك E

٤

۱

اولدیتی اجون وی برفصور اولق اوزره تلق عشدر.

»ابت اهنکدار ناه
قافهركك ابلك ایی ندده متناظر اولسی غ
لت
و>
ہهه
سفاد
برابر سربستی" ا

سانه مانع اولدیتی اجون اک

و طرزه رعایت اولویامقدی و مه ایی ند آری ار 3

ایدلکدهدر .و قدیرده ک|نیا برنجی اله اوچنجی » ایکنجی ال
درد می مصر علر همقافه اولو رسهده  6ری اله درد

نك واک

له اوجنحنك تقفیهسندهده هیچ بر باس بوقدر .
وزن وقافه ضرورعله حبرسان شاعرك » رده اشکال محدوده

آراسنده سان افکاده جور اولسی اسی ادساعزك اك ووك عوامل 
احطاطندن ریدی ؛ ورکول  :صنعتکاراری رست

رامق لزومی

|دینی امجون » اشکالخصوندهک بالعموم قود قدعه
عکاملبلاهشل
وصوصده
ولا اولوعش » صنعکاره خ
رفع ا

سرب-تی تام

ایدلشدر . .حلاصه وکون .اد ېاعزده اشکال,حدوده ومعنه وقدر ء

O

۱۳

فعلومات اده

| کلایان وداهی" ادب « را » و « باده » نامندهی
اوناsE 0

اه
ی

كِ جدیده نظمه به

و رما فاق حامدمله تشريك مسا

ال قدیهرفطدارار نك مقاومتی عاماه تررق » اکال

جدید هنك مو مستله مظهر قبول اولاسته اف سوك بادد.م اسّدی .

عداطق حامد»استاد | 1وبرولری |اشکال حذیدهی قوللاعقله
ار

آزهصر ,اسان قبدهبدههصاجعت ادسوراردی .فقط « توق

) وکت خالد ضا » دورهسنك حه محدداتی اولهرق اشکال اضم

برقاندها کسب وسعت ایدتجه » ارتق اشکال قدعه هان عاسله متروك
قالدی  .ودوره ادسهده ال حوق استعمال اولونان شکل نظم >

اراد یادن ماخو 3اولوب اوزمانه قدر اقتماس ابدلهمش بولونان
« صونه » طرزیدر .وظرزده الك حوق اراز موفقت ایدن شاعرعن

جناب شاب الدینبك اولدنی امحجون » صهوارندن بر داهستی مثال
اولق اوزره هل اید ورز :

بروا *4زرن کی هزیهره زرین

تیترهردی زم دکه لرزان جنده 

چاغلاردی لب سم خیابان سمنده

بر چشمةٌ بللور ابله بر جوی باورین ۰
بكه
شه ر
دوش ددی سي

شبم سيین

شب کې نیترهردی مر لیل اوزرنده ؛
بر شسببرة

خفته  ۰رآهوی حر نده

ووهددی نوزهتکبه بروحشت مین ۰۰

هاو مات ادببه

۴۲۱

ه بیوك بر مانع تشکیل ایتدیی شیمدیبه قدر و..یلن
|لاشلهشدر  :ادساعز وبااصه نزز عیدن کلن افکار
ک

<

ساهسنده شکل قدعنی ترك ایدهرك افکار وحسان طنتی 0 ۴

ادوه بياغ پر مكل دد الوك ء تیاده اش
دراەسنده تحصور قالسی قابل اولهمازدی  4جو نک شکل الله اساس

|راسنده برارئباط قوی موجوداولدرنندن ,اشکال قدعهنك محافظهسی
ترقدده

نظمده هسچ رز حدد اساسی

وحوده کت ملمهه جک

| یی
|لایانار  ۰رتو باشا ایله
اشکال نظمك توسیی لزومی اك اول ک

شذامیاولدی؛ رتو باشانك وفتور هوغو وژان ژاق روصودن رجه

ایتدیی « طفل نام » و «حات » منظومهلریله شنامینك بض
منظومهاری اشکالقدهتك خارجنده رشکل جدید عرض ایدو ردی .
فقط ونار » حتی ناطمار ی سله عمومتله اشکال قدعهه اناعدن

واز عبرتهسوردی؛ شام ارك عموعیاشکال قدعهبهقارشی فرط مت
واحذاب بسلورار » انولریبدیلوتغی اک عنعنات ادسهه قادشی

بر جنایت تلق ایدسوراردی ۰
اشکالقدعة نظمیهنی موقعاعتبارندن ابدیاًاسقاط اله فکروحسك
سر بستی"افادهسیاجون هنیوع اشکالك مکن الاستمال اولدیغیکوسترهن
شاغي» اسناد | کرماه  ۳1مد دشعر ضس اولان « عبداطقی حاهد )در

۱

TE

معاومات ادسه

|ازه بك حوق بکزددیی وعدد مصراعدن
ت

چ بر فرقاری اولادینی امجون » اوناردن آبری آیری
تدك اس
.اسا عیںقافەی معادیً تکرار امك حذوری

دك معشم اراهکی فوقالعاده اخلال اتشدیی
ب ر

:

کس وسیدسقدر کرالامتعمال دکادر ار.

ا

«قصدیله تنظم ایدیان نظملرد رک

رت ءصبراع اله نه درت مصراعلی بنداردن عبارندر .و
,بت او لك ایکنی مصراغی » ست

مصراعی

مامه

تا سك ده

ایکنی

قم اولوب » قرات » تامی آلبر » وھ بدك

صو کنده تکررایدر .معمافه تس  ۰مسدس اصوالنده تنظم ایدلش

قرارده موجوددر .
رحوق ش
رار صاان تور کدی ود اراد

وجرکی ای ښرو روان کهنه بیارك
دوك زافکی سورکی عارضك اوزره
ویرحکتی ای سرو روان کهنه بړارك
بلبلارك ایستر سنی ای غنجه دهن کل

ککیلتدیکنی  ۲کیهم کاشنه سن کل
امال شتا اولادن انم جن کل
ویر حکمنی ای سرو روا نکهنه ارك

ندم

اوزاندن چت ابدرکن ء مستزاد حننده معلومات لازمه اعطا
اکن اولدیغمز اجون وراده نی ی ازوم کوریسورز ۰
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۳

بر ست اراد ۲

فص

ی ادوتTE

نکر

رنه اوک « مسدس میکرر » ا

۳

ور ا

دیکی اوحنجی سارله قافهجه وافق ایدرسهاوکا «مسدی شِ
آسمه اولو تور ۰

دی ر

بیعو مدهم اولدینی کی ان

بندنده اوچنیی بتك دیکر درت مصراع اله همقافیه اول ر
دکلدر .

دون سابه صالدی باشمه بر سرو رند
کم قدی دلربا اندی زفتساری .دا ند
کلدی

از

نا که آحوب

بر بسته کوردم مد
صوردم

مگ و درح

لمل

دو
دهندر

اک

ری .زرم اند
ددم

د دی

وق وق دوف دزد مبانگدرر مت

ول
اولدن

سو

له لش بر منظومه.ك

هس

دی

مطلعده

هی ایی

مصراعله  ۰دیکرارنده یالکنز برحی مصراعله مقاشه اولق اوزره
درت

مصراع ضم ايدەرك آل مصراعه او ات ا

ان ۱

خن
مسدس شکلنه قوعفه « تسدیس » درار  .اعضاده مشہور وم
ا مطلعك تسد س

اولوندینیده واردر.

« ی

» لر» » ممن  2ر

5

اوباتا ۱دیبه

۹۷۱

وليك رخ زو نده اش آلی

ادبارطوعش سورت اقبالى'.
رده
و دکدرعنابتار ادوب ضور حالنی
ج
2F

د اطا م هوت حاغردر
 Eدرم :هم كن سه یس ہدعلطم م ییا »هلعارصم

 ١نک
یهیعارصمهفاقره واقمهرزوا

عدن
شر نامض

۱

مصراع تکرر ایدرسه اوک «
وی

کی رك

:

.e اولان نظمدر .بشنحی

ر

ای رویلیر  .بصعده

کی برحی نندیده پشحی مصراعك دیگردرت

راع اللهم قافه اولسی شرط ټکلدر  .بر تحسشیکنل ادن

بندارك بشنجی مصراعاری تکرراقیوبده قافهجه یکدیکره توافق

* ایدرسه اوک « کن مندوج » تسمه اولنور.

|رم
خوش كلدك اخیادو ک
کر اولدی خرم
کل.لل
وفک
لط
شاد اوادی مکارمکله عا
هس کونه ما رادe
آرایش عرصة جهاندر
را کر ادر زمیی لسخر

کردون کهن ی

بر

کیسندهکی با رأی و بدببر

حرخك الکنشهیذه شمشر
با و سنه آهدین کاندر
۰

بد

ONY

۹
ورن و قاشهده متفق  ۶طام مصم

-, 3

اعل

-مصراعار مصراع اخیره یالکز وزنده موافق وقافهدهخالف اولود. .

مآحق وزن وقافه ده متحد اولان مصراعارك عددی اوحدن اقل
1

بولقامالدر .مسمطك

ری

«

رع

6

تشن ین

> ممن > هعشر ٠

ِ

> ریمع > حماس » تسدیس » مستزاد » کی اواع عددة

وحتلفهسی واردر

۰
i

1

هرلع  :هیبندی دردرمصراعدن

کن اولان در

بجی

ندده دردنجی مصراعك دیکر اوچ مصراع املهقافه اولاسی
شرط دکلدر .دردتجی مصراع بندارده تکرر ایدرسه اوکا د مربع
تک

۰

ای تکرر امىوبیالکز قافه جهتوافق ایدرسه ?e

من دوج « دبرلر 2
حاصلم رق

۱
حوادندن ملامت

داغیدر

مسندم کوی ملامنده فا طوپراغیدر

زار کوکم ننده زندان بلا طوتساغیدر
رم ول دولاو سلطام مروت چاغیدر

a
له ویار

ن

لب و رجیع نك

۱
اصو لنده

تظمه دبرار  .داتره ادسانه ادخالی به
ره هیچ بر مثال ارادسه ازوم کورمدك.

ال ادو ا مشا اوای و ایک سن دون
ود کے کل ته ری در
مز

| واسیی وافکار و حسانك سر ست افادهسی اجون

اند

اكE ان مثنویطرزی اولدینی احون» « خسرو وشرن»»
 ۰لل و ون

وعشق »>کیحکایات منظو مهده هب

حسن
« .

 .ش طر اال ابدلشدر .اجات » نم  ۰کاب مدنهبهکی
ا

و شکل دام ابله.اقاده ابدلدیی واقعدر  « .مثلوی » .

طرر ده ادش اترار هروزیده اوه لیرسهده » و خصو صده الاه

« مقعولمفاعان فعولن » »> « مفاعیلن مفاعبان فعولن ٤ « ۰فاعلان

فاعلاان فاعلن » کی قصه وزناز استعمال اولومقدهدر .وطرز نظمه .
 ۱مثال اولمق اوزره 2

افتاس ابتدك !

غالك « حسن وعشق » ندن بر پارچهی |

۱
بوط اه نك اجنده رشب
برحال کوروندی غات آغب

بربرینه کیردیلر فلکار

آغلر کیمیسی کولر ملکار
8

یز

برولوله سقف ا

“4

برزلزه «سطح خا کدانده

معلوما"

EI

صوف کهصفاده ینور
بر درهیی لهل

او لو

ظاهی بوکه خر بری ٠

کردرهه حتاج اوله کر ما
میصون بزه ساق اجه ر

اور

کم جهی ابا بیاءدیی بردن
ھی منکر کیفیت .ارباب خرابات 
اوزعتی ا <ق دیلر کم

الکو ر خت  0ایدیلن

شش ا

ار
پضإاشانك ترجیع دی او ك اك عل
نندده هس قسمك اس
تیان

افکار

 5ده

عان بر ست

 ۳از لاه ی ار

او لو بر ٤ فقط وشعل

عکن ص ره محاوظه

 ۱موفقیت دیکر اردن دها مشکلدر.

جم
نظمده

فضولبناث ایدم ی رجیح سدیده

بوطرز نظمك الکهوزل عونهارندن عد اولوتابلر :
بن کیمم بربیکسویی چاره ویخاعان
طالعم آشفته افبام نکو ن م ان

علو اشکدن زمین علو اوعدن امان
 1وام اوک 7
تبر 1۹۳۾ ب خطا
+تصل

ج  ,قدم کان

یر نم ی

 4:سا اهمده وزم

آن

٥مان

قنك رم یه دن ایستسو تارنضمال 
وق بکا دام بلا وقد عدن

آمان

حیقمدی  5کلدن اندوهتم و حنتهان

ای تم جاعم تکنوهکلم سنکله شادمان
سس

اوام آتری عنتدن ,ادن رژمان

امان مران بلا و منتندن الامان

بر

3

1

ام

٠
4

ی

بر میا

معلومات آذببه

۱۱4

اهب بيلەش .f  eش

ور تيغ وستانیدر سوزم

بشه سنحان حهالك داغا

هم ورد زبایدر سوزم

کیب ہر  :تلف القوای برقاج قسمدن مرک اولادق هس
ات

بشقه بشقه رر دت اراد اولان شکل نظمه درار .

0

رمه ومدحه طرژنده اثراراه و شعل نظم اله پازلدش اکر
واقعدر .ضا اشنا اله روحی بغدادىنك "ا
وطرز اله بازلش ارلراه اك ن

قسمنه « ا

نداری ادساعزده

معدوددر .راکن تدك هن

خانه » اقام آراسندهی ستلره « واسطه » ويا « ند »

د رلر .برقتیه واسطهسله زار «ند » دنادییده واردر .رکب
ننده ر مثال اولق اوزره روح

رغداد سك او مشمو ردن برندی

اشای اسدله :
خوش کوش ذوق ادی صفا اهلنه عال

کک ری
۱

E
۳E

۱

جت صوی درد اولاسه وصلت صوی غران
وش آخر ی بش اولاسه سور ا
وع

مام

فاده صفا ی اول ادر کے

کسان او له بانده | کر ذوق

فك

دام اوله صحبت رندان قدح وش

م

وار قویه میدانه اکر پیش وا کرج

معلومات

۱۱ ٤

اد ره

قانونی حقندهی رنه مشمهودهسی وطرز نظمك

واك تخلد

رر متالندر .

دوکسون سحاب قدن |کوب قطره قطره قال
اشون نبال اروی تخل ارغوان
اوجیارله جه م جوم اولسوّن اشکبار
آفاق ا

آتش دلدن حیقان دخان

قیلسون کود جامهلرین امان سياه

کیسون اباس ماتم شاهی وون جهان
ريده داع
یاون درون سين انس و

تار فراق شاه سلیان کاضران
قیلدی فراز کنکرة عرشی جلوه کاه
لای دطدق الها فا وتا کدان
صغ روالی کوکاره ابردی هاکی
دی حضرض خکاده ر ایی استخوان
جاك سوار عصبه کون ومکان ابدی
اقبال وعرت او لش ابدی بار وهعنان

سر کفلك اسدی وسن مخت ستبزهکاز
دودفی فا

سایه ااطافف کر دور

ور  :شاعرك تندی قدرت ومبتیی مدح و اعلان اجون

پازدینی قصدهه دبرلر .فقط مقبول اولانی امجون بك زیاده نه
افراطه کتمهمل ومهانی حسن صورله خاعه بلبر اىلهملىدر .قدمای

شا

از اه

دشی » تك فیخر هلری جرا حشم و اهنکداردر :

عقدء سررش 4رال اندر موزم
سالک تسبء حدر سیعاأثانیدر سوزم
کم نظبرىن کودمهمشدر روز کار
کھردر
روز کار ام غیب ار غانیدر سوم

و

معلومات اديه
ات

خام

۳۱۱

ته اقام 9

دم  8جان سی سر قران
کونومکان باعث قش امجاد

متصد

شه اثلم کال

کے راےلت

هن حر خرد پادشه »لك E

حضرت

اجد ومود

ومد

حامد

«ظاهر تور جال اسه حب و وداد

ا وان دی نان ضمتندیاراد
اولان قصدداره دیرار .سلاطین ووزرا »عاما» اولا حقنده تنظم
ونفه
الان قصىد د لر هب ص

ی

داخلدر  .و خصوصده

عمائل

ااسنده کا ولان د شی ٤ك سنلطان عمان اول

قصاه

ی

رین فض ازحهلری اقاس ادنورز:

آفرن ای روز کارا شر-وار صفدری
عرشه آص شید نکرو تيغ ریا کوهی
ار الاسدر سنك فاق ار اول

چرخه چکمه بردغی شمشیر والا کوهری
سمرفراز ادك لواءا جد دن اجدی
کافر ه کو ردك

الق دسر د حیردری

تینکه آؤله مین ایلرسه روح متضی

برغرا استدلدکه خشنود ایلدد پیخسری

۳

< وفای لام قایتی بان تار وص اون ارباان

| قصیدهره دیرار .ماعفیه علالاطلاق ریه دینجه »> حضرتحسین
آاشلبر .فضولننك >
ووقیة کربلا حقنده ننظم ایدلش اثرار کل
صلر یله باقنك سلمان
»اظم پاشانك وقعه كربلا حقندهی ه
ورسك ک
۸

معلومات اده

۱۱

زهی خباط خلعت دوز بازار حقایق کم

قد معنایی اش جامه ترکیب الله بربا
اولوب خورشید ومهدن مهر هکش اوراق افلا که
خطوط روز وشیدن .یه" صنع ان انها
د

ایدوب وضع ل اوراق کی

جکوب مسوده غبی باضه الش املا
قوروب

ووت
ر

بارکاه e

اطف وتهردن

گزو جح

اضداده برش  ۲رک ان قومش دنا

بازوب ردوقوله حت اش کذوری تعدیل

و روپ کون وفداده صورت انقش حکمتیاجرا
ژهی ذات
7

الوهیت

شیر ستان

لعت  :حضرت

مهساز 
دکل

صا

رو بت

ر ذره تارجا

سغمر ذیشان اله ال واولاد واحانك

ستابشنی حاوی قصدبه دیرار  ۰یالکز نعت دستلدیی شارت مطلقا

مداخ سغمبریدن باحث قصده ک|لاشاهحنی اجون » ال و احاب
حقندهی تعتلر حون ابره تصرشه لزوم واردر :

نقس کو-ترمك ایچون خامةٌصنم استاد
اولدی صیقلزده بونه ورق کون وفساد

مارس وی ار

تاک اور
و نو

امتععهٌ

کا رکه صستنم  ۲باد

حرخ

مینا فس

آدم الله دور ابر

قط,در

بارکه نیع

هسق
طالم وها رط و
دکه
ر

میاوانه

اد

ق
سند و
و با

حضرت طهدن ادر استمداد

الك اسمنده اولان معنی" طه ار
جله اشاده طلوءيله صوطه امداد
فا دخمه

دربسته

غیب

مطاق

معلومات

چات

ماسب

ر صورنده

اده

مقصده

۱۱۱

انتقال

ید پلیر ۰

مثا

درم

ر قصدهسنه ۱

نازو شیوه لهکه غو شمه خانانه کلبر
سدنه ی» قلی کوب تاحرمجانه کلبر

مطلعلی برغنلله ابتدار اتمشدر .غزل اکرتله قصاندك آخرینه
رب۰هی متعاقب اراد اوللورکه وصورت اولکندن
خده
فما
قرب بر
دها موافقدر .مثللا راغب اشا ۱
|یدمه 6

سحر

افر م خر ده

خر لا

اولور تقش پرطاو وس داغ حسرت

وا

مطلعلی قصدهسنده شو صوریه رغزل اراد اعشدخ -
صفای بال اله هکس بر سا آسایش

عادر بنده بابل کې ایلرسهم غوزای :

کاشابش غلاق اوستنده اندم ماه "بای

آلنجه دستنه اول ماه پیکر جام رخشالی
تصده نك اك بارلاق سه « ست |لقص د « عنوای و زیرلیر »
مناحات  :عظمت الوهتی کر و هدیس » واسندعای غفران
مقصد باه بازبلان قصىد د ره مناحات

د رار ۰

دوانلركه

اتداسنده

دا عُا

مناحاناره تصادف اولو تور  .مثال اولهرق ایی دواننك مقدمهسدن
(مض ارحهار ی افتباس ایدسورز :
تعالیاله زهیی دوان طراز صورت معنا

که جسم لفظ اله روح مالی امش بیدا

معلومات ادسه

۰1۱۱

ضرق خوناب جکر قیلمش کوزم عردمارین
آززوی خال مدکن ورخ آلك سنك
دمکاه عشقدن
ا

طوت

صبحهدن سنك

ملامتدن برو بالك سنك

ساهوش

حوقدن

برکنار ای مغ دل

فضولى

خاد ياك ياصلانر

اول اميد اهبلکه برکون اوله بامالك سنك

خرالرده اله وولد شرط موفقت > بات ازسنده ی امش
محاوله ايده یکدور

 ۰لوقسه

هس

ی

 6لشسقه

(شقه رموصوعی

رحس وفکری افاده ايدن غزلار هیچ بورقت مقبول اولاماز .
نامق کال» استاد |کرم » اساعل صفا برحوقغزللر یازمشارسهده »>
توفق فکرت دوره ادسهندن ری و طرز نظم هان عامساه متروك
تدر

اقل

۱

۰

۷
تصیرم .س حاز مطلع اولارق وزن و قافهده متحد اولق
اوزره

آونبش

اسن

سی

شور سه ودر قصده سویلهتار مو حوددر.

مو ضو عه ا
توت ند

متحاوز

سو بله تن نظمه قصده

د رار ۳

» مناحات 8

> رجح

» مدحه 

مه

سل  6خو ه « بامار له اسر

اسات

قصنده 6

 1وخر به 6
یکی قسمه

اریلر .
بالعموم ا

موضوم

اد باهحك

سك

غری

۰ 3قدمه باه

ب شاالا رکهوک « لساب » وی « کربزکاه » دبرلر .بوکربز کاهدهیا| حوال
عالدن

 ۳ €مار

وشتادن:

وا عشي

وعرام و لنده تغزلدن باشلانارق ٠

۹۰۱

معلومات ادسه

۹

غزل  - .حاز مطلع اولارق وزن وقافهده متحد بش بتدن
اونش سه قدر اراد اولونان نظمدر  .ادات قدعهیك الاصغوب

اا

تما

2

ی اولان غرل » اکته عشفتق

وقیق مضمونارله تزیین ایدیایر  .شعرای
وسودایه متعلق ازك ر
قدرعهمن امجنده عرل ننظمنده الك معروف اولانار فضول
ادر اا

غرادر سفا خش امن نظر
غرلدر کل .ستاك

هت

غرال غرل صیدی آسان دکل

غرل منکری اهل غرفان دکل
غرل دلدرر

شاعراد قدرتن

غرل آز تربر تاظمك شپرتن

کوکل کرجهاشماره چوق رہہ وار

غرلرسمن ایتجلهدن اختیاد
دبن فضوی »> اك و ول شاص غن وا عزدر :
تملدی زاك لك ريشان حالی خالك سنك
نك
سدر
 ه
كزسك
لرما
اد صو
حیدر
برکون ای
کنتدی باشندن کو کل اول سرو قدا سای

آغلا کیم ادباره تبدیل اولدی افبالك سنك
زت اجون جسم دوارنده قیلمازدم ربن
€  E,عشق حان لوحنده عتالك سك

تبز چکمزسین جفا نيفك بى اولدرهکه
اولدیر بربرکون ی آخر واهمالك سنك

» باق »

معلومات ادسه

۸۰۱

ای دل هله عالده ر آدم وغيمش
وار ایهده اهل دله حرم لوغيمش

غم جکمه حقیقتده آکرعارف ايسهك
فرض الهکه الان سه عا وغیمش

لساعزده بكاوقدر کثبرالاستعمال اولایان بوشکل نظمی الاحوق

مو فاقستلعمالایدنشاعرعس» ندعاك «حالتی او چرباعیدهاو جار عنقاکی»
مصراع

مدحه کارا بهسله ند بر اتدیی « عنعی

زاده حالتی » در.

2
طم --.

مطلیی اوله+رق ورن و قاقهده متحد ولان وایک

ستدن اونایی «تهقدر مدید ایدیلن نظمه قطعه دیرلر .درت ته قدر
اولاه علالاطلاق قطعه و دها زیاده سلری حاوی اولاه « قطعه

؟  ۰درر.

ارب نه ۱کیلردی دریای .عرتکدن
رازه وحوده

زهاب دواسه دی

آژاده سر اولوردم آسیب دردوغمدن

بادهه کلسیدم ء

وا
باعقا الوا

رضاباشا

نم اول تفی" روشن دل وصافی کو
ار چام صفا معرب ی بکادن
فض ل
نیال هټ ماد کوکنه طسیدان
عقل کل درس اوقور اندیشة ادرا دن
هم هج+

صایار کنچ عنای ول

غ داه دکیشمم بنه امسا گدن
فیض حق رق اورور این اندیشهمدن

چشم جان روشن اولور معرق ادرا کدن
نفی

معلومات اده

۷۰۱

تیا  :رحوق ابان ری اولان نشت اولده اراد اوتان
مفردد رکه و حالدم 1کا» مطاع » درلر .زرده سان او له ج ق غنات

وقصایداه ابلك بتلری رر مطلعدر .قصده وغرل ارهرنده جدید
کلام مقع دبل اراد ایدیلن مقفا تاره د خی« مطلع » عى و بریلیرسهده

بونار هتمه ارینهکوره « مطلع اول » مطلع لای » ديه تقد

حیذا ای تاج وتك

ماه زيب وثری

ووری
عالك ازایثی ماکك طراز ز
شاه باشلایان قصدهسنده شو صو ر له حدید مطلع امشدر

حست

وفکله عقل وفکرو نهم
وحوی معنی" ص

کشت ابدرکن زیر وبالای سپیری سرسری
راست کلدی بسك اندیشهم وغرا مطلعه
او به عرش

معلادن ری

جرخ

حارمدن

دست

ته زکده رخ جرخ کهن نبلوفری

باغ لطفکدہ بیشت هشت رورد طری

٤

1

رباگی  -.ای ببتدن کب اولارق حرهزج اقسامندن بر

وزن خصوص اله تنظمایدیان برشکل نظمدر .دباعی اوزای یکرمی
رت

عدددر  ::طرژ ششهبه_کلنیحه  6ر باعنك بر ی » ایکنیی

«صراعاریله دردشجی مصراعنده قافه بوللور .اوجنی مصراعده
" قافبه ولمق شرط اولادشدن |کله قافهسزقالر .رباعیبه «ترانه»
و « دوست » دی دولر ۰

معلومات اد سه

91

۲

|ak,
aD

مورون ر پارحهدر کهکندیسله خر[ منساوی

مص اع .س

دیکر مورون  ر بارحه به مقار شدن ر ست تشکل ایدر .تك اولان
لعی

نآ ری بر ۱

ر قر ی ولوعایان مصراعه » مصراع و

ایک مصراعی دوش اه  ۳مساسبت

دسور  2شح

ولو مازسه او نلرهده

مصراع

ازاده عنوای و ریل :
زاف

هو س

باروار ہر ده

سرکرائم مار وار سرده

ده اوادینی کی  .هی صورتئله متين ولطف اولان مصراعلره
« مصراع برجسته » دیرار .

۳
عن مس زین وزنده اولان ایی مصراعدن متشکل نظمدر .و
پم مراد یکدی

ا

افنانی شرا دکلدر :

سبب رفوت اولور ی  ۶4افتاده اسه اك

ااکر مصراعار شه قافه وانورسه ایک اسمله یاد اوللور ۰
ووست طرفنده بشقه بر بات ولو عدبنی تقد رده
اولا  :سك ات ا
ف مفرد » درلر.

و
اراد شه دل ر حو ش دہ معنا ولنور

وھی بکنا ولنود
قەر دریاده کعه

®

معلومات ادبه

دولای » بوکون هیرهانی برقصیدهی » حتیهرهانی برغزلی تدقیق
ایده جك اولورسهق اولام »ادیات مختلفه آرهسنده برمناسبت ولقدن
وررت
عاجز قالرز  .خونک شاعس » م

قافهه مبتعاتله دوشو دکلر دن

۳اوه

وستون بشقهشار پارمفه حور لمش > سل
۱

ایدهمهمشدر .
ادسات قدعهمنده «.نظره جلاک « دشلن مقلد لك

اوقدر

وسسله
تعممنه اك سوك سيب اشکال نظمك محدودی اولش » و

ک3

ر عن مضموناری تکرار نکرار استعمال ایدهره

طسعت خارجبهدن اقتاسایده پولزه قدرماب اولامامشلردر .

اوتوز قرق سنه اولنه کله بهقدر ساحه ادسانده حکمران
اولان اشکال قدعه نظممز عدالق حامداه دهای متنله حو اولهدن

اول نظمده ھچ برحدد وقوعه کلهمهمشدی

وقوعه کان

تجدد عظم > طرز شکرده مشود اولان محولات » ر درلو اشکال

قدعنك مفکرهراوزرندهی فوذ مشئومیاخلال ایدهسور » ننژده
|خدد اولان ادهملر منظوم بازمق استه حه اشکال قدعهنك مزحبرلرندن
ح

.شکالاك و استدادی »
و ری تخلصه مقتدر اولهسورلردی ا
وعداطق حامده قدر دوام اتدی .فقط عداطق حامد غیت امکال

_ نظمنی تطسقه باشلا حه » اشکال قدبه یاواش یاواش باواش اسی
اهستی فاس ابلهرك اشکال جدیدهیه ترك موقعه حور قالدی .
۱

| وارقدعه نظمىهمن » شکل

نظم اعتماريله کو رید ماو بر

»طعه » عزل  ۰قصده » موی » مسمط .
مصراع » ست » دباعی ق

و اشکال اصله تالی اولارق بر طاتم انواعه دها ابریلیرکه اونلری

حث مخصوصارنده آری آبری ندقق ایدمجکز ,

اوي ات
اشکال قدة نظم ٠ مصراع مس پیت .س مس وپاعی +
غرل ٠

قصیده +
ج

موق

AE

AE A

AE

حد دةنظم

۱

۱
EES
دیTERاE

اسان وراو عم  ۰موضوعاری اعتاربلدده بك اوقدر
واسع اولایان انار منظومة قدیهمن » باخاصه شکل نظماری اعتباربله

شایان استغراب بحردودیت عرض ایدر  .مصراع » دت  ۰رباعی »
قطعهکی اوقاق واهستسز اشکال نظمی برطرف ایدهحك » و قصده
» ل » طرزینك عدد اسات اعتاز له دخا کثر اولقدن بشقه ر

منتی حاز اولادیشدن اونیده داخل حساب اعهجك اولورسهق

اشکال قدعه نظممز اوحه احصار ابدر  :غرل » ق

» مسمط .

سادا عن قافهیه صاجعت ضروری غزل ومسمط طرزارنه
ویو بر محدودیت وبردیی امون » اونلری افکار و حسانك

سربستی" آفادهسته خادم برشکل نظم اولارق ول ایدهمه ز  .شوحالده
ادبای قدعه سرستحه افادء افکار اعهاری اون مشوی
طرزندن بشقه هچ رشکل نظم قاشور .

شکل اه اساس_آرهسنده داعا اوك رمناست موجود اولدشدن»
اشکال قدعه نظممزك و محدودتی ادسات عتقههرك عدم انکشاف

تورقبسنه مهم برعامل اولارق تى ایدرژ  .اللی آلعش بلك
بر منظومهده هاییی مصراعده ر داعا عن قافهه رعایت اك

شرطله سلسله افکار واحتساسای تعقیب ومافظه متتعدر » وندن

معلومات ادسه

۳۰۱

رقافهنك سکز اوندفعه تکررینه اصلا تصادف ایدلز ؛ دابا قصه
فلهالصرله مختلف قافهار استعمال اولونور .
بعض شاعرمنلر » قافه ضرورنندن وسوتون قورتولق اجون
قافهسز شعر یازمق فکریی التزام ایدسورار  ۰عبداق حامداه

« هدیة سال » نامندهی شعری وطرزده بازلش اولقله زار هیچ
بروجهله محروم اهنك دکلدر .فقط وی براستتنا اولاق قولاعمهلی»

ونظمده قافهك بوول برتأثری اولدیفی اعتراف ابلهملدر  .نظمك
انتظام خارجستی محافظه ابدن قافه » هر زمان اولك موسیتی" بیاننه
حاذب وسح رکار ر آهنك اعطا ادر .

TET
م
ی
ی
یت
ی nاینتیبیا

+¥

»عاومات ادبه

اکر قافه نك سمع اجون اولدینی قبول ایدلهسهیدی » خلدات
جدیده منظومهمنك هان هچ ری وجوده کلهمن » شاعرلرهن حس

فوکراری شمدبیصمبمت وربا افادهه موفق اولهمازاردی .
وکا

حد دە ضدن هانکستی ن قدیقایدهرسهایدمل» قافهلر نك

بی » ناشنده اولدیغی » شاعرل ضرورت قافهله رك حسانه

|ارز .معمافبه بونده قافبه ايله برایر شکل
جبوریت کورمدیکنی کل
نظمكده تائیرانی مجووددر .

ادسات قدعهنلد محدود بر داره داخانده قالارق سربستی"
انکشافه مظهر اولاماسنك ال سوك سمى شکل نظمك و دابرء

اقا وی ای د وتا من

و

پرصفحه طبیتی تصویر وترسم امك ایستهديی زمان مطاقا غزل

موه ور ا ج املا ری قافهاراد اغات موی ی
ایتدیکی شيك ضدنی یازمغه محبودیت کورییوردی  ۰شکل نظم ابه
برایر قافهارلاده دود و معان اولدینی دوشونولورسه » ادسات
فده منك عدم رتسنه پشقه سببار آرامقه اصلا-حاحت قلا .
انار حاضرء منظومهمنك بعضارنده مثلا اونش سطرلق اوزون

برفاصله ابله قافهلره تصادف اولونیور  .قولاق ء اون بش سطر اول

ایشیتدیی آبهرنکی ضبط اله اونبش سطرلق برفاصلهیی متعاقب عین

آهنکك تکررندن ذوقاب اولامهیه جنیامجون بوکی قافهارك زان
و  ۵لزوماولدی مسدان بداهتدهدر  .اللی ان تلك برفصده نگ

عن قاضه اله دوام اعهسی سامعهی ناصل نخرییش ایدرسه » اوزون

فاصاهلی قافيەلرك تکرریده سامعهی اوقدر لاقد براقبر  .ذوق

سمعیمز کرندنکونهکسبدفت ابندیک اشجون» بوکونکیشعرارمنده

معلومات ادسه

۰۱

برآهنك و انتظام ویردیی دکرحلالاش|لیر  .قاشهنك دیکر بر
خدمتیده » نظمك انتظام خار جستی محافظه انك صورتسله حافظهده
ال سوه شعکن اقرا اوداسی تامن اعکتر:
اا اتک هو یسنان  ۲کلاشلبور که قاقمهنك فاندهسی

پاصتر هه دکل اسل اسه عاددر .ر منظومه اوقودیشمز رمان

اوك قافهسندن تلذذ یاب اولاحق اولان ذوق سمعمزدر .بنعاءله
قدمانك اصلا قول |عدکلری« قافه سم امجوندر » قاعده مصدهسی

فایت قوی بر اساس روخیبه مبتی بولونیور دعکدر .اساسا مبحت
مخصوصنده وزن ملمزی تدقق ایددکن  .قافهنك اسکندن ری

سمع امجون اولدیغی » تلفظاری یکدیکرینه بکزءین کلنك ببله قافه
عد ابدلدیکتی .کورمشدله :

قافهنك سمع اجون اولدینی » خرجاری یکدیکر ینه قریب
لفظاردن قافه تشکیل

ایدلهسمایعی حققتی اوزون مدت قول

ایدلهیش > وساء عله قافه ضروری شاعر رد فکر و حمار ی
کال صمسمتله مایخ ايده سلمهلریته_ هی زمان ونوك ر مانعه ناکل

ایلهمشدی  .غربك اشکال جدیدهٌ نظمیهسنی اقتباس ایتدکدن صوکرا
قافه حقندهک افکار باطله" قدعهه رعانتك لزومسزلنی » مضری
بالطییع  ۲کلاشلدی ؟  ۵پات اتاد ارم « قافه س

امحو بدر »

قاعدهٌ مومبهسنی وضع ایدهرك » و قاعده  -برستشکاران عنعنايك

بوتون خالفتارینه ر]  -عمومتله قبول وتطیق اولوندی « .توفق
فکرت  -خالدضا » دورء ادسهسنك نظممزده اوقدر ووكمحددات

کوسترهسلمهسنك اسان مهمهسندن بریده» داس قوافنك فوقالعاده
وتا کشت امەسندر 4

معلومات اد سره

Nere

وفاقمثال سله » قائبه حقندهی
یالکز او
بهقدر خکی

مه فد ا کر او روندیکی اسات ایدر .ورک

زره هن اولان » یی تلفظاری مشاه ولوان

جرلری
بوکون خ
هنج ء

تعريف قدمانك الوم

نح

ایا

شین

هب »

شب

»

قاقه

کی ۳

عد ادلکدهدر ؛ لاعیالتمین هی هانی ر محوعه اشعاری احسهق»

کوت طورزده اولدیشی » سی « کحهنك » ای -
فافهارك ۱
دن » کریه فشان  -اممکه> مبی  -فرقت »>لرر
للل
اءت
دلر
ای
فقط  -نظرم » باقارم » کی قافه لرك داعا استعمال ایدلدیکنی
کورورز .
منظومانك ابت ده قافه ولو عاسنك اك وك حتی بکانه سدی

وهنك مخصوص حش ایلهمکدر .قافهلری
موسق" نظمه بر تناس آ

بوزوق بر شعر الله » عبن قونده وفقط قوافسی دوز کون دیکر بر

شعرمقایسه ادیلهجك اولورسه  ۰قافهنك موسبتی" نظمه نه بویول
رونك

مافبلنده

ه
م»
سدف
 9ر

املادن

حروف
اولنور ۰

ری

» ستتگون

پرو ن » کله رندهی الف ۽ واو

ولنان قافیه به دیرلر .او حرفه
زاون اند حهان  ۰نغان -

لر کی  ۰مه

۰

ین

 :روی اله ردف

اده دبک :رحرف او له کر قهھ درل آزاه کی مرو مخ
«خر  اکار » لفظارندهی
تعر اولنور  .آ
ج

»ب » حرفاریده

ردفدن شته

دخیلدره

دیکر بر حرف

ی
ولر
ر»
«ر

> اافلر ردف»

مقیده  :حرف رونك ماقشده حروف

ونان قاف 4به د رار  4اوحرفه « قيد » عبر

اولور « .دست  ۰بست » لفظارنده تالر روی وس ینار قیددر  ۰حرف
رودن و
ودوات
ا

شعر ك ا

اولورسه

دکرر ادن دی کله اولورسه اوکا «ردیف»

اوکاده « وصل وشایکان « درلر .وخصوصده رجوق

شسهات و تصنیفات

تایه وارسهده

مك میجحدر .

۱

عدم لزومنه ہی

او نلری کوش

عنه

معلومات

۹

اد سه

شاعرلرتی تقلیدا  « -نظم سرپست » نامنی اعطا اپدییورار .اساس
یک  سم اعطاسنه قالقشمق طسی هسچ رر وجهله شاان قول
اولاماز.

۸
مسب

منظوم اولان اترارده > ارك انتظام داخلستی ۳

ادن شی وزن اولدینی کی  ۰استظام خارجیی تمان ادن اك زیاده

قافەدر .
قافه مؤلقات

0

قدعه اد سهده مو جود

لمر و

رخ

وافع حروف متکر رة متحصااسه تك حرکات

 6اا

وسکنانده

تلاس+ب »ادب  -کل > بلل  -فان »
احاد و اتفاقنه دنور  .مث

قربان  -شنم » بم ک»لهلری بر منظومهنك آخرنده واقع اولورسه
کاک هم قافه اولورلر ٤ حالبوکه « افکاری سنده اه تهسجء
رسطو لوه در ؟ طفر ويا هیچ » شدهی « مسج » و « هیچ »
کلهاری

حرکات

رک

ا

متخد الوقله

منز

حروف

2

متحاسهدن معدود ولوعادینی اجون  -وتعرشه کوره  -قافه عد
اولوهمازار [. ]1
[ ]١قدمانك قافره حفندهک اف کار و.طا لات

مبایالانشادن فصیلات هی
رده

ا

 ۲کلاعق اجون

:افیه
:افیه ايى وعدر ق
اقتہاس اىتدك ق

 ۰قافىة هکره  1قاف حرده بالکز بر حرف اوژره سا قویلثان قافمهبه

لرف»ظار نك
«اغی  -خ
دیرلرکه حرف مذ ودره « حرف روی » دبرلره س

آخرندهی رالرك #کرری کی  .قافهٌ که  :حرف رودن ماعدا و 1ندن
ارل دیکرمتحالس حرفلر ولنوب حرکات وسکنانده احاذ اغکدن عبار تدرکه
لوده « هدفه » موّسسه  مقیده » لاله اوحه منقجدر.

ميدفه  :حرف

۸۹

معلومات اده

وزن اولهماز ؛بوک » براز دها آغر » راز دها جدی بر ورن

ایستر  .شاعی ولازمه" صنعتی کال موفقتله اجرادن صوکرا»

بربرلرينك آرقهسندن قوشار کی سرعتله دوکولن قارارك بو سقوط

سبریی طبیعی بر صورنده تصویر اجون تکرار تبدیل وزنهحبودیت
کودیور ؛ وویلهجه سریع بآهرنکه مالك اولان « مفعول مفاعل
مقاعل فغولن » و( منظوعه سی ک|ال آیدسور :

خلاصه  :هروزنك کندیسنه مخصوص راهنك طدعسیاوادیغی
کی » اجزای اوزانك وخیتلف محرلره عاد انواع اوزانك حسن
مسی
له
ندل
ترکساهده ری آبری اهنکلر الده ان

دا مک

:

حات داخله و خارجهنك ء مختلف اهنکرله افادهسی مکن برجوق
حادئای واردرکه » اوناری عان بر اهنك مطرداه احساس

وسلغه حالبشمق فادهسزدر .بر منظومهنك موفقتی حون وزناله

موضوع ارهسنده برمطاقت صمیمبه موجوداولالدر .بونكامجونده
وزن تصویر ایدیلن حادهیه کوره اوزابوب قصالالی > آالوب

وکسه للىدر  .ای بر غلان ابله حاشران بریکای الك یاواش باواش

بوغوق بر هیجتریفه » شهقهرك دهرن ومظل بر سکوته انقلای
تصوبرایدهجك رمنظومهده » وزن اولا وکاله صوکزا وغوق

شهقهلرلد عنرازبیترنم ایدهرلد» یاواش یاواش» بررعشه" اللهسکوت
اعهلدر  .بروزنك تلف اجزاستی یاخود تلف محراره عاد
وركب امك » عروض اصول نظمنك اك
اوزان مختلفهی مج ت
مهم وسائل موفقنندن ,ریدر .
شعرای حاضرهندن بعضاری > مستزاد اصولی برقاندها توسیع

اله یکی  ۲اصول نم و جوده کتبردکار يې ادعا و بوک

فرالسز

معلو مات ادسه
دا

ای سا 3

روان

طعت

۷۹
غو دهدر | ان

خاك سياهك اوستنه صافی شکوفهلر !
رحجك
هیشاخسار  -شیهدی ۔ له پاراق  ۰ل
بر ود ظلال سرك

ار بایان
هشراخساراد

ا-

تا امید مب

شتا » دورمه » دورمه حك
اوسننه رسترة سفید !

وککاردن امل را کی دبزان اولبیور قار »
ی کاین اولییور قار .
والم
هسوده خی
بر باد موشك برصافنده اووقلار
طرژنده دورور براراق ۰

 2او حارلر ۰

صولدن صاغه  ۰صاغدن صوله لرزان یکزران »
کاه اجوهده ویلر کی » کاه اولهده ربزان »

قارار  ..وون الجانى نامر سكوك >

قارلر  ..ونون ازهاری ریاض ملكوتك ...

 ۵اكیادوك

ا شاه 8

ای دست سما » دجت کرم » دست شتا دواد »
ازهار مپارد ره

رف سفیدی

طراد رنه صت
الان و

>

امیدی ! ۰.

و
E
O

فشك بر صفحه برف آلودنی صسمی وذی حات بر صورنده

اکلاعق ایستهین شاعر صنعتکار » اولاقارارك سقوط ارزاتی تقد
ایدهدن خفیف وسریماطریان بر وزن استعمال ایتدکدن صوکراء
ونون حرطی » بر سترهٌ منحمدله اورتن قازار ازهسنده افاحلره

نوميد و مهرنك قدیدارتی کورهرك اوناریده ستر انمهسی:اجون
دست شتابه خطاب ایدیور ؛ بخوطای اجراامجون قوللانلاجق

وزن » طبیی سقوط ,ری احساس اجون قوللایلان سريع م|ریان
۷

N

معلومات اده

او بپارك و ايشته فرداسی :
قاپلادی بر درین سکوئه بری
قارار
که جو شانه دمیدم

آغلار

۱

ای اوچار کندوشوب اولنعلاك۽
بر اض ریثه جناح ملك
کی قار
صو لفون حد شهلرده آرار ۽

سی

آسچنارکن چبچکلر اوستنده
اوفاجق بر چچکلی بلبازه >
نعژك اوستنده شمدی ای صده

باغلادی پارحه پارحه پروازه
قازار
یادن

دوشر

دوشر

غلار ۱

٭تدیکر سای غل
اوک ک

كوجوجاك سرسفید بامفوشار
کی قار
سزی

داللرده > لابهلرده آرار ۰

کیتدیکز ک۰یتدیکز سزای عرغان »
شیمدی وش قالدی سرنسر ووالر ؛
ووالرده  -نم فی افغان ! -
صوك قالان مایی وباری قووالاد

قارار
که هواده اوحار اوحار آغلار !
دستکده ای .ای

ارك سمن

شتا وده و دهدر

نا
جا

اي ات

وه

۹

معلو مات ادسه

صبعتکاراری » موضوعارینثامجاباننهسعا هآنك افادهی اپستدکبری

کی تغیبرونبدیل ايدەركموضوعك طعت وصمیمیت افانهسنی تحافظهبه
مقتدر اولنوراردی ,

جناب شاب الدینك « صوك ارزو »»« ریاح لبال » » «اعان شتا

کی منظومات غیسهسی » توفیق فکرت وفالق عالنك بر چوق
ف

ومطالماه اناه وحوده کشدر  .قاطشقه » تلف

آهنکلرله افاده ایدلسی لازم کلن بر موضوعك عین بر آهنك افادم
اله سلیع واحساسنده حوریت اولهسی ٠ ادسایزك حدود تی اساج
ادن اك همم اسایدن ری ابدی .
شعرای اخبره » بالعموم شكال لظم اله رار مستزاد

اصولنك

اجزای ختلفه" اوزانك منجصورناه  -توسصله اکتفا اهر
موضوعك کوستردیی لزومه انباعا مختلف محراره عاند وزناریده
روده
انكم
غاه
و ال
ضلاف
مج امک پاعلامشاردر ۱.کنیا آوزون وت

تطسق ابدیلن بو اصول تظم » ماهرانه استعمال ایدلدیکی تقدبرده
بوبوك بر موفقت تأمین اعکدهدر  .اجزا و انواع اوزانك منجبله

هکی کوزهللکلر تمان ایدیلهبیاه جکنی  کلاعقی اجون «الان شتاءنی
بروجه ای اقتای ایدسورز :
س بیاض لرژه > ر دومانی اوحوش ؛

اشنی غائب ابلهین بر قوش
کی قار
کین ایامو براری وف
نت
ی
ییت

۱ن
یوی

ای فلوبك سرود

شیدامی +

معلومات ادیه

۹

اوزانك اهنك یکنسفنی ازاله اجون بو طرز نظمی توسیم
اعك فکری < ادسایز دور اخر مجددنده طسیی.مداه حقدی ,

اشکال قدا نمی نو لر غرب ل

ك
بنوپو
لساعزه تطسق اد

نظموال بر حوفی

محدد عدالق حامد « را » ا

نو عه اشعارنده عين منظومهده حتاف وزنارك اجزاسنی منجاجك

یکلکی کوستزهرل خبصووصنده ابلك خر شنددی آندی  .فقط
بو» بر نوع « نظم سرپست » اولغله برابر شکل متعاملله مستزاد
دکلدی .

مستزاد خصوصندهک ايلك تجددی کوسترهن توفیق فکرندر .
رت شکستهده مندرج « ای قىز» منظوعهسی » مستزادك توسیع

ومجدید اولومش بر کلندن باشقه بر شی دکلدر :
فیض مارد دهنکدن اوچان ضیا -
بکلر چيچك آچیلمق اون ابتسامی ؛

کار هپوب امون اوسچر خير اولان صبا
برخرامی

پومنظومه نك انشاری متعافب جناب شمابالدین » اسیماعبلصفا

کی شاعرلر آهنکك یکنستلتی:ازاله اون بو اصول نظمك هر

دراوتجدداته قابلتدار اولدیغنی نظر اعتباره آلدیار ؟ ویو دائمنی
ایستدکلری رن توسیع ایتدیار .

« فکرت  -خالدضا» دوره ادسهسنده وجودهکلن آ ثارمنظومه.
ده » انواع ختلفه" اوزانك ایستهنلدیکی کی منج اولوعهسی صورتبله
بهبوبوك و مهم علام حدد مشمود اولدبفی مىداندەدر  ,دوور

معلومات ادبه

۴

۱

فعولن » ویاخود » مفعول مفاغل  0جزوّلر نه مساوق ی پارحه ضم

اعك

قافهار بده ر اصول

صورنله وحوده کلن شکل نظمدر

اونوب هکس |یستدیکی طرزده تنظم ایده لیر:
ای شوخ کرم شه دلژار سنکدر

وق منك اصلا
ارکان کرم آبده  ۵کم واو سنکدر

پان وهود دا
سن کم کلهسك یاه برری

وولوماز

باش اوزره رك وار
کل غذحه سىك

> کوشه دستاره د در

کل ای کل رعنا
ندع

اهنك افادهنك یکنسقاغنی ١ اطراد قلت حخشنی ازاله احون
وجوده کتریلن و ظرز نظمك وقدر محدود قالهسی غایت شایان
استغرایدر  .ادسات قدعهمده مستزادك وشکل متعاملنه حالف
اولهرق الکز « فطنت »ل شو مد حه سنه دسترس اولا ملد 0

خهان جود کرم آفتاب برج هم
مەسےر شرف

سخا شنده

مزا

یکانه کو شهوار کان اطف و عطا

نظری اد ده
عط ول وفضیات » درم قوی
اوذات ف ہا

thr
i
dirm

معلومات اده

۷

اوزانمادیاً دهاحدود برداترهبه احصار ایدسور «:توفق فکرت -
خالد ضا  #دووهستنیی ار منظومه اله اثار حاضر ةٌمنظو مه

مقایسه ایدیاه جك اولورسه » بوکونی کنج شاعرارمرك درت بش
وزن رقق ایله ک|تفا اتدکلری واضحا ک|لاشلیر  .رای شکستهده

تصادف ابتدیکمز « مفعول مفاعیل فموان » ويا « مفاعبلن مفاعیلن
فعوان » » « مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعان » کیو
و بو
کزنلر
ن

سامقه لت ادا اركيدمدر .الى ال سوق اس اا

اوزان « فعلاتن مفاعلن فعلن » « ۰مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن »>
م«فعول فاعلات مفاعل فاعلن  «۰۶مفعول مفاعل مفاعلفعوان »
وزتاربدن عاردر .

۷
زار

» اال قرغر مس رو ی =.

قدما عن

وزن

اوزره یازیلان اثرارك یکنسق و روحه اقات اخوشلهسنی مکن
منبه منع امك اجون » مستزاددینیان شکل خصوص نظمیو جوده
کتیرمشاردر  .اسکی شاعیلرهن عنعنات ادبیهبه فرط دعایت فکر

مضرینه دوشمهپوب بوشکل نظمی توسعه صرف غیرت اینسهلردی >
ادات قدیهصن حدود ومعان شکلار امجنده بوغولاز » بر از نفس
رها | لردی :

مستزاد س اسکی عکلوتماابدساهرندهی تعریفه کوره  حر
هزج اوزانندن اولان « مفعول مفاعیل

مفاعبل فعوان » ياخود

« مفعول مفاعبل مفاغلمفاعل » وزننده بولنان مصراعاره «مفعول

معلومات اديه
صونکدهی

1۹۹

اشعار براهنك اله مال ۰

شمرمدهکاان محتله نغسماژ »
آهاپستیورم

۳

ک وکلره اد

 3لانه آوارهده ر

برواز سے

خنای ۰

دوق سمعمزك باطاصه شوصوك سنهلرده مظهر اولدینی تاملك

بشرحه طسعهسیاولارق > بكاز فاصلهلی برتکرر اهنک امحابایدن
مثلا درت «مستفعلاتن» دن » درت« فاعلائل» دن» درت« فعولن» دن»

کب يهكنك وزرا استعمالی مدای ندرت اک بایغلامش >
وباخاصه « توفق فکرت  --خالد ضا د»ورء ادمهسنك اتداسندن
ری اوزان مستعمله دارهسی وون

کت محدودیت اآلهمشدر .

عبدالق حامدك کژتله استعمال ابتدیی « مفعول مفاعلن فعولن »
وزی کی اوزان بسطه » بر جرَوٌ اصلینك تکررندن وجوده کلن

اوز ان مطرده آرتق هان هنچ انال ایدلهبود .بوکون راسك
غلالاکنر مراجمت ابتدکلری اوزان ایی جر اصلدن متشکل
معتدل فاصلهی » یکنسقلقدن عاری وزنلردر  .جناب شہاب الدین»

« مفاعبان مفاعیلن مفاعبلن مفاعبلن » وزی کی بطی » و « فعلاتن
فنلاتن فعلاتن فعلن » وزن کی سریع وزنارك سله محکوم تسان

اولدیغی سویلورسهده یو مطالعهی مامنله شایان قنول کورسورز .

توفیق فکرتك « مور » منظومهسنده اولدیفی کی » بمض شیاری

آصویر واحساس اعون خی « فمولن فمولن فموان فت
وولز»ی
 ۱قدر حرش اوزانه

اجعته حبوربت کورولورکن » ودرجه خرش

اولایانوقادیی وزنلركور

وه هریز ومبوقدر  ,معمافه» علالا جات

»له استعمال ایدیلن اقسام
بوکی اوزانه مراجمت اکیدله رار ک

۱
3
1

اوت
ممەلم

۰۹

ادسه

شرعانك اترارتی تدقق ایدهجك اولورسهق » حسبات علونەی >

وکنك وستتنا دوشوممهاری » ووك ودهرین اللری حاوی
|نرتله و غر » بطی وزن انله بازدقاری کورورز.
شمراربی ک

وزنارع اراسنده مثلا بریازکحهمنك نوازشکار روزکارارنی »
سکون شامك ملال»توکلانهسنی» کوللرد سسسز طالفه اا ی اهنك

طسعیساه خاطرلاتان وزنار واردر  ۰مثلا توفق فکرت بك» بل
پربلده"شعره » طبىعتك بوتون کوزهللکلری آراسندهی حبات صاف
عصمتی « مفمول مفاعبل مفاعیل فعولن » وزن سالبله نهکوزل
ایا ار
ر
عر

مل  ۰۰۰هالی کلبنلر اجنده

برقوشجغزك عمر مراریهی قدر خوش

؛

پر عمر لل  ...هالی کولارده » یشیل» وش
کولارده اوصافیت وحداود آمجنده

بر طالغەجغك عمری قدر ژائل ومغفل
بت مر محیل

یالکز ایکیمز » برده او  :ممبوده" شعرم

پالکز ایکیبز » رده اولك ظل جنای ؛
خکلاره خش ایلهرك خالة سیاهی
دوشنده اض بر ولوطك کوکلره عازم.
کیسه حهول ؛
هرن حقیقتدن اوزاق ؛ ه
ر صفوت

معصو مه رل وش

یده ۰

برلل“ عشقك مق سد رده

الکن ؛ ایکیمن صیدخیالات ابله مشفول ۰

۹۸

معلومات اده

کی اسی شاف ارم لاشّله | کامامشاردی .ونك
اوا
اون ار 3ای قق اتدیکمر زمان عد موضوعاراد
الك ضعبف »>اك جالاك وزنلرله تبلفته جالبشلديغنى » ياخود الك شوخ

موضوعارك آغبر وعظمتلی اقسام اوزان اله توزین وتنظم ایدلش
ز
ویرکر
ردیت
اول

.

وزنارك قمت مخصوصة موسیقیهاری الیوما لهکل|اشیلمش
اولدینی امجون » شاعرلرهن » تصویر ايده جکلری موضوعه مناسب
وزنار استعماله »بنی موضوع ابله طرز توزبنك توافقنه پك حوق
دقت ایدسورار  .مثلا بدبن حسلری وزنك اهنك بطی صممتاه

احساس انك ایستهین رشاع » آغبر » بطی بارهنك افادهبه مالك
وزناره ماجعت ایدسور :

ر

سا :لف روا

قارا کلق » میتی یالکز افندن کول کار ارهز ٤

RS

آلر بر شکل

واو بلای

 7هرت

دهاعلاه

و واویلای مش وم  .بو واویلای ما ده
ادر ازرد صمت

ابعاد ھا

دو بار خد یله حق اناك
او تر

بإبقوشم کوب

خراب

ھ7

وهمهمده

و

روجی

االهءده

آباد

۰

عاادم

فاق عالى

حالبوکه دها سال » دها سریع اریان بر وزنه حتاج اولان

بر موضوع بو آغبر » یأس آلود وزن اله یازبلیرسه او زمان عدم
.ق
ارل
دمفقد
عقت
موف

حامد کی » توفق فکرت کی اعاظم

معلومات اده

۸۸

مرشاعرل کندی ذوقه موافق منتحب بر وزنی اولدیغی کی > هر

دورة اكد کیت ای اوران وارد وا ورن

بجكوق مشکل وساعی" عظمهه وابسته اولقله رااردو»ار
ادمهنك بو خصوصتی هسچ بر وجهله انکار اولوهماز  « .فضولی »

ستان
اک
زمانتدم ك

اولان ء و شا ی

اا ر

ادای ملال وتوکلله ایکلمین :
صاجه ای کوز اق

واره صو
ال
لدم د

حون ودکلو طو وشان او دلاره وار

حاز ه صو

وزی » ندم زماننده »واصف اندرویی دورهٌ امحطاطنده بك
ال زیاده » شوخ وحاذب بر اهنك سرلعه
از استعمال ایدیلسور ؛ و

مالك اولان « فعلاتن فعلاتن فعلائن فعلن » وزی قوللانسلسوردی .
دك »> واصفك بر جوق شرقلری » عزللری هب و وزن شوخ

الله بازلشدر .
ادوار ادسهنك » عبن بروزنك اهنك افادهسنی مدیلانتدییده

واقدار  .دور هام ا اش الود موضوعارده قوللاندهاری

بروزن» دیکر ردور صنعتکاراربنك النده شوخ وسالاهبنرك بیان
آلابلر  .مثلا فضولی دورنده بارهنك ملاله مالك اولان « فاعلاتن
»دم» دایز باه عتشم
ون
فاعلائن فاعلاتن فاعلات » وزی > « «یی

دور تتظنمنده ولا و

وزنارمنك ایری ایری باررهنك بیانه مالك اولدیغی » حات
داخله وخارجهنك بوتون خصوصتاربی کال صمیمیتله افادهبهموفق

ععلومات اده

YA

اس شاع ارھنك حتی ال بوبوکاری » اك صنعتکارلری له بو
کی نقائص نظمهه عطف اهست اممزاردی ؛ بوکون هرکسك ذوق
سی م|حهلدیی اجون شاعر رض بو کی فصسورلردن فو رو اغه
بك زیاده اعتنا ايدو رلر .

1
الوم مستعیں ورلر  --.عروض وزناربنك بك حوق حالفانه
معروض قالارق بر حوق اقسامه
بینك
ه

ارلدیغی » وو اقسام متعددهدل

ایری بر اهنك اه مالك اولدیغی سولهمشدك  .هی دور

وهنك حقندهی طرز تلقسی
ادینك » زهمیانك ذوق ک»وزللك آ
مختلف اولدینی امجون» تارخ ادبماعزكر دورنده بك کثبرالاستعمال
اولان روزنك دیکر بزدورشاعیلری طرفندن هانمتروك راقلدیغی
کورورز حونک
رزن » دیکر
ادیلن و

دور ادملری طرفندن سلس و اهکندار عد
بر دورده یاشایانلر احون فایت سامعه خراش

کلەبیلەجکی کی > اوله هچ عطف امیت اولونمایان بر وزنكشایان
دفت بر قمت موسقهه مالك اولدیغیده اوزون بر دوره نسبان و

متروکتدن صوکرا | کلاشله بیلیر.اادمرك .ايلك دورارندهاستعمال
اولنان اوزان  -لسان دهاعیوض وزناه لاشله استلاف ابدهمدیی

اجون  --عين بر جزژ اصلينك تکررندن وجوده کلن قولای
وبسط وزنار ایدی  .ایی جزو اصلنكاشکال متخالفهسندنوجوده
کلن « مفعولفاعلاتمفاععل فاعلن» و« مفاعلن فعلائن مفاعلنفعان »

کی راز قازیشق وزنلر اوقدر کله قوللانبلهسور ».وقوللانلسه
۰

وروم | هنك ولو سوردی:
بسله-پك جوق قالص تظممهابلهمعلول خ

معلومات اده

۸٩

سه»
ردیی
ره کن
تفظد
ن تل
س
وح
کبوب
اوا

او حرف موجود اعشار

لافد
ملی
صویرت کتابیده موجود او
ف
ر»
حک.ذالخ
,تاره
اولو
وتش
اظهار وجود اعزسه نظن اعتباره النماز ۰امان اوستان آ
نده ر الف وار ایسهده تلفظده ایی
و این کی كارك شکل مرحر

الف ظاهر اوادینی اجون ری متحرلد دیکری ساکن اولهرق ایی

ذرا.ء کسرهنك مدو اشتاعندن حاصلاولان
کونو
حرف اعتبار اول

خسللیا.صه
ا ايله ضمهنك دی ری متحرك دیکری سا کن صا

تقطعده یالکزتلفظ ایدیلن حروف نظر اعتباره آلنوب » حروف
رهده
"دها موعا
ودیر
غملرفوظه مصراعك صنو کنده اولدینی .تق

واوندتی صورنده .حتنادن ,تاطبر

جوف املا ال اسدای

الفاظدهی همزهلر وبعض کره هالر دی تقطبعدن ساقط اولور .
حتو
ضابله
بوقواعدی دها قولایلقله کل|اتهبيلمك امجون برمثال
مسئّه ایدهم .مثلا « فطنت » ل :

مهه قفا
کوروردوشن

"|| ن وخورشیده.|| :زوال ارم || ده روز:وشب
۱۱

جك
زحر
هی م
بت

دلان

دم

 ۱مرر

جر

خ

|| سود

دق

لن
عن .
ااعل
مانف«مف
وزن اصلیبی اول

.

مفاعملن .مفاعلن » وزنندهدر .برحی مصراعدهیه زوالايرمك »

«هیدم »ی وزنهتوفق ینی«مفاءلن».
نله ایکنی مصراعددهلاین
عاسله تطسق امجون ز«والرمك » و «دلاتردم » کیاوقومق امجاب

ایدر  .معمافه بوکی اسقاط وقصرار » و « باغحسنك سئیی یادسته"
شوسدر » مصراعندهق «سایلی کت ند اوادینی :کی ی ازوم

مدلر ارپاب نظم عندنده داعا پفږصور عد اولونور .

معلومات اده

تقارب
ممحر

 :اجزای اصلهسی در

۰۸

رم« وان » اولوب

ای جزو فرعسندن آللی وزن حاصل اولور :
ل
وزن اصلی  :فعولن فعوان فعولن فعولن

حبقارم» کوکلدن یسن اشو م
اوزان مشهو ره متفرعه :

فعوالن فعولن فعولن فعل
فعول فعلن فعول فعأن
محر متداراه  :احزای اصلهسی درت f

« فاعلن » در .

وندن درت وزن تشب ابدرسهبه ادماعزده اوزان مذکورهدن
هان هسچ ری استعمال اولو عامقدهدر ۲
۵
تقطیع ,

بر نظمك

الفاطنی بر طام افسامه ارق متتبوت

.قط بونده
ار ف
ر»
ییع
دتقط
اولدینی مرك اجزاسنه تعبیق امک ««
شراط آنه رعایت اعهلدر :

اولا تقطعده کلات نظمك صورت کتابته اعتبار اولشوبهشت
تلفظه رعایت اولمالندر  .مثللا .ر حرف > وات

iii
ec
a
E
iت
aie

کتاننده موجود

A4
ورن

معلومات اده
اولورسهده  3اوزان

حاصل

مذ کوره الوم عامبله مترولدر ۰

اتار قدعه اديەم ازهسندهده بحوره مثال اولهببلهجك نار معدوم
دو

1

ی

ايله اوچ وزن حاصل اولورسه ده اوزان مکذوره عاسله متروکدر .
دقر
انار قدعهن آرهسندهبله ور وزناریله بازلش انار و

حر حضف

 :اجزای اصلهسی « فاعلاتن مستفعلن » اصلّدن

بر کزه«فعلاتنمفاعلن فعلان» اولوب علل وزحافات اله 0

حزو

فرعسی ظهور ایدر وونلردن لآی وزن حاصل اولور :
اوران مشوره متفرعه :

فاعلاتن مفاعلن فعلن
فاعلاتن مفاعلن فعلان
فاعلاتن مفاعلن فعلن

یکدیکرندن هان هیچ فرق اولایان بواو چ وزن الوم يكحوق
ات ال ادلد ندز .
محر مشا کل  :اجزای اصلهسی « فاعلاتن مفاعلن مضاعبلن »
اصلندن وک « فاغلات مفاعیل مضاعبل » در  .بودن اوچ وزن

ا
اسان اولاوساد استصمال ا

معلومات ادسه

۳۸

وزن اصلى  :مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلان
مثال  :دهات رومه دیرم کوستروب بو نظم بدبی
بو شوه او زره

كمك حد در سان ممای

اوزان مشهوره متفرعه :
معاعلن فعلان مفاعلن فءلان
مفاعلن فعلائن مفاعلن فعلن
مفاعلن فعلاتن
شتسه

اصلندن کک

» مفتعلن مفتعلن فاعلان » و 5جا طقوز جزوٌ

فرعسی اولوب اوندنده آلف وزن ظهو ر ادر :
وزن اصبی  :مفتعلن مفتعلن فاعلان
مثال EFE | لد  2ای ممهال

باری یک ورمه ستمله ملال
اوزان مشهوره متفرعه :

منتمان مبان ناعن
حرفریب :اجزای اصلبهسی «مفاعان مفاععلن واعلاتن» اصلندن

بکره م«فاععل مفاعل فاعلات » عل وزحافات اله بوندن پش

معلومات

AY

اد بیه

اوزان مشهوره متفرعه :

مفتملن فاعان مفتعان فاعلن

منتعلن فاعلاتمنتعان فاعان

محرمضارع  :احزای اصلهسی «مفاعلن فاعلاتن » دن متفر ع
اولارق رمصراعده ایک کے » مفاعبل قاعلات » و

جا اون

ایی جزو فرعدن حاصل اولوب اون ایی وزن حصوله کترر :
اوزان مشهوره متفرعه :
مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن

ندن
صلنل»
اتع
حر مقاض  :اجزای اصلهسی « مفعولات مف

ایی کرء « فاعلات مفتعلن » درکه بجشزژ فرعبسی اولوب بش
هدده
سا
رصل
وزن حا

ادساعزده هان ووزنلردن ھچ ری استعمال

اولو عامشدر

مأخوذ ایق زره » مفاعلن فعلاتن » درک جما اون ر حزو فرعسي

اولوب لدی ال رکب بدی وزن طهور ایدر :

3

معلومات ادسه

فرعی حاصل ابدرکه وارك ترکسانندنده یکرعی ایک وزن فرع
حاصل اولور .

وزن اصلى  :فاعلاتن فاعلائن فاعلائن فاعلاش

مال  :اول کل رنکان عذاری صاعه سودم اخشاری
آخر الام اضطراری کوکلی ویردم قضارا
او زان مشموره متفرعه  :فاعلاتن فاعلان فاعلان فاعلن

فاعلاتن فعلاتن فعلائن فعلن

فعلاتن فعلاتن فاعن
فعلاتن فعلاتن فعلن
فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن

درت کره «مفتعلنفاعلات» اولوب مستفعلندنبدی ومفعولاندن طقوز

جزو فرعی حاصل ایدر .
وزن اصلى  :مفتعل فاعلاث مفتعل فاعلات
مال ز : یاقه زه احیوان

بیو

آفراق

یله بزی العیفدوبوصاتکه برجراغ

۰۸

۱

معلومات اده

۱

مقعول مقاعلن هفعول مفاععلن
مفعول مقاعىل مفاعل مفاععل

مفعول مفاتیل مفاعیل فموان
مفعول مقاعیان فبول
حررحز  :اجزای اصلهسی درت5 .
ن»
ل»
وعلن
» مفت
فنع
مفاعل
«م

مستفعان اولوب

لان
انع»
فعلا
متف
مس

» مستفعلائن >

مفاعلاتن » صورننده بدی فرع حاصل ایدرک ترکندن ده اون اوچ
وزن فرعی حاصل اولور :
وزن اصبلی  :مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن

مثال  :ابردی سه اردممشت اولدی فوا عبر درشت

عا بپشت اندد .پشت هر کوشه بر باغ ادم
اوران مشهوره مثفر غه و مستفعان مستفعلن

مستفعلان مستفعلان

محر رمل  :اجزای ای و مراع درت 

د رن

اولوب عارض اولان زحاف و علل سساه « فاعلات » فءلاتن »
فعلات » فاعلان » فاعان » فعان » فعلن » فعلان > فعلان » فعل »
»نده
صاونرن
فع » فاع » مفعولن > فاعلبان » ف

اون بش حزو

۱

۹۷

معاومات اديه

اولان والت» حققی برشاعرد » ماهس رصنعتکارله دست فار ده

الالطف الات موسقهبه کال موفقتله رقابت ایدهبیلی ,
4
۰

ووا

وري انواع نز سی ,صوص

تورکنكدرتداتره

واون درت مرهمنقسم اولدیغنی سوبلهمشداد .وحرلردن هبیرینك
وزن اصلسیابلهاوزان ورعبهسندن المستممللری حتصر  1شو نلردر:

حرهزج  :اجزای اصلهسی مبصرراعده درت مفاعلن اولوب
فعلانع»یل
ممفا
ولل ابله تنوع ایدهرك «
عارض اولان زخاف ع

>

مفعو ان » فعولن » مفعول » فاعلن > فعول » فعل > فاع > فع »

صورننده اون فرع حاصل ایدرکه بونارك ترکانندنده لساعزدهاون

آلنی وزن فرعی حاصل اولور :

وزناصلی  :مفاعیان مفاعیان مفاعیلن مفاعیان
مثال , :بوتونبوشاق ..زآمیسنمبواش»نوش» قلب ووجدانبوش
او وعق آیسترم  3بر شطه وق پش خسارمده

اوزان مشهوره متفرعه  :مفاععلن مفاعدلن مفاعىل

مفاعیلن مفاعبان فعولن
پقاعیل مقاعیل مفاعیل مفاعیل

بفاعل مفاعیل مفاعيل فیوان
لحن ای ا

یال مفال نما

معلومات اده

۸۷

صینهاری عروض وزنارینه قابل ادخال اولدیتی حالده مفرد متکلم
صىغەسی اولان د کدهجکم » اصلا قلولاسلاماور .

وض وزااف افك استاع ید فلار ي
د

رعدوری دها واردرکر اوده ضرورت وزدر  .بض کات

بر وزن معنه قابل ادخال اولدقاری حالده اوزان سارمده اصلا ا
رزننده ولوناسلدکلر یحالده
استعمال اولونامازار ء باخود وزنك ج

دبیرکرچزننده بولومققابلتدن حرومدرار ,مثلا « انسانیت ک»لهسی:
1

لاژم4-

دور E

انساستك

حوود
فو قنده ر م

هندیکز ه اومتکالراو لور اود

اکى معشوقه وحدانم وار
ری E

بریازساایت

یذ کی سن ده ااه بندهسك

ببتارنده کورلدییو جمله بووبوقسادن وزناره قابلادخال اولدیفی

الد > البوم باكلكارستعمال اولان « مفعول فاعلات مفاعیل
فاعلن » » « مناعلن فعلان مفاعلن فعلن » وزنارنده اضلا استعمال
اییادمن .
معمافه بوتون قاتصاه رار » عروض وزئی الك اهنکدار واك
مکمل رآلت نظمدر .عادی اهلتاراجون بكزياده مشکلالاستعمال

معلومات ادبیه

۷۷

حمیات و ولور جانار باغغلر دهبدم
ع
انفاس روحاللہدر کویا نسم صبحدم

حنفلکده جلو کرطاوس زربنبالپر
بجاہغان پرزبب وفر عامکاستان ۱م
ش

تمش سکسان بيت ماديا آبهونك خرشله دوام ایدن بر اثر >
موضوعی هقدر کوزل اولورسه اولسون سامعلری اوصاندرمقدن»
|ءبوبولده
حتی کوزاره بررخاوت نوم ردن خالی قالاز  .جق

بر موضوع یازیلهجنی وقت طببی بوکی اوذان خرشهبه مراجمت

ضروریدر؟ مثلاتوفق فکرت بك «یاتمور» نام منظومهسنده» يامورل
اعصابه رخاوت مخش اولان اهنکنی شل اجون « فعولن فعولن
فعولن فعول » وزننه ماجعته حور اولشدی .

عروض وزی اساس اعتباریله عرب لساننه عاد اولوب مؤخراً
فارسی لساننه کوره اصلاح توعدیل ایدلدکدن صوکرا ادباعزه
انتقال ایتدیکندن » لساعزك مل طرز نظمی عد اولوناماز .بوکونی
لساعز عربی وفادسی برجو قکلات اله عزوج بموەلسوهیدی» عروض
وزنیله پك کوج الفت ابدردی .فقط حال حاضری اعتباریله » لساعز
عروض وزنندن اوقدر بعد عد ایدبههن .

لسان یله بو طرز نظم آراسندهکی تخالف » عروض وزناربنك

استعمالنی کوجلشدررهن برطاقم مضرتار ولد ابدیسود .مثلا عر

وفارسی کلهر کالسپواتله بو وزناره ادخال ایدادیی حالده اساسا
تورکهاولان بکضلات وبرطاقم صبغمصروفه اوزاندن شماعظمنه
ویاهسچ بريسته ادخالاولوهسود .مثلا « ده چکسك»» «کده خکدر

معلومات اده

۷٦

بك سریع اولورسه فکری » اعصای کرش اندر
آز فاصلهیی »

»ك بطی اولورسه دماغه ,راویوشقلق
بالمکس پك چوق فاصلهیی ب

"ویریر» اویوتور؛تکرر اهنك برفاصله متدلهایهو اقعاولوروباخصوص
تکرر اولدینیحساولو عمهجق برمهارتلاجرا ابدیلیرسه» قارء وسامعت
فعالت خاتبه ومساعی" عمومبه دماغهسنه قوتوسهولت ویرر .بوندز
طولایدرکهبروزن مناسبهتنظمایدمش برائرك نرظکاهروحده احا

جکوحذُرویت» عین منظرهیی تصویر ایدن بر نژ كکشاد ايدهبا <ه

دا رحس وخالدندها مضی اولور ]*[».نومطالعهی ر مثالا له بوض

ایمسكترسەك » متلا « فمولنفموانفموان فعول » یاخود «مستفه

مستفعلن مستفعلن مستفعلن » کی اجزای اصلهدن یالکز برت

کرد و
رن

دی

کی وزتار ندن کی اما ام
فاضا ورورز
رفیقم آیدی

بر سخنود کی

بکا حرم اولس و ٤ی باهی کشی

ب باع پاش عذب بیان
ان
ادب

فنص

وتطاوق

افر

داد

روظائف

شاش

لیب وخلوق واطاٹف ش:اس
والده هى
ع

هنزور

زظبرم  €.وار اسه

ودر
۰

عرت منلا

*|] جناب شراب الد

اودر

1

معلومات ادسه

۵۷

ايەسنده»ادبیات منظومهن بی اشال بر آهنك مان قازانمش »>
ی شی کندی آهنك طسعبت وصممتلهافاده ایدهساه جاك رننوع
 3اعشدر  .ادات عتىقە منك الك قمتدار مار ات نظمهسدن عد

تدیکمز س اثرار واردرکه

i

ونون وشلغه »

لک رما احق وزنك سجر تأثریساهسنده ادامه خاهموفق
8

رده ؛ تزه حویل اتدیکنر قدرده عدنا شاان ازا

دە جکمز بر حوق اشعار قدعه » عروض وزنك اهنك حاذب -ه

داریساهسنده حافظهی حالا اشغال ادر .
ورض
ع

وزنارسك» حالف اهنك افاده سساه ووك بروسعته مالك

ی دا ی کندی آهنك طسعبسله افاده ایدهبیلسی  ۶اصول
.لها طسیه مظهر اولان بر
د ووك سبب موفشتدر ا
8
لنو-غی
وطه
ناطم صنعتکاركباشلىجه سحر موفقتی بو دقق نق
آیاری اولسون -نظراعتاره | ل4سندهدر .شوخ وحالاك رموضوعی

"اغبر » مظل اهنك افادهبه مالك بورزن ایلالزهمفه قالقبشانار ناصل
موفق اولهمازارسه » ملول وماعی برحسی شنوشوخ وزتارله احساسه
.ولك احون»
حالیشانا ده»عبنصورنله »هیچ بشرحه الده ایدهمنلر ب
اول امیده وزنارمنك آهنك خصوصسیی»جهت قابلتاری > اعاطم

اداطرفندن ه کی ۰ضوعارده استعمال ایدلدکلر یی اعوهکرلیدر .
1

« عبن وزنه توفقا ردب ابدللهش ایک مصراعك سکون ورك

الفاظی اواس بر انتظام وتسلسل موجود اولدیغی سولهمشدك ؟

 ۱حوق طوضری بر فلسه اوزان وروهسلمك امحجون انتظام

سلسااك روح اوزرندهی نفوذیی تع الملىبز ا
:نتظام مسلسل

ذکه تکرد ا کرپك
یجرلبهیہرمز
در .بپالت
کتظم
یر من
دتکر
بد

هعلومات اده

Vé

وزنارنده انتظام مسلك حسن صورتله استہ .الى قارنك صماخنده

عادنا بر نغمه موسقه » بآرهنك موستی تولد ابهمکدهدر .
عوض وزنارینك ها وزننه اساب رجخانندن ری ده »
وسمت واحاطهسندر  .ما وز اقسامندن هیهانکسی استعمال
ایديلىرسه ایدلسین » سامعههنده ولد ادهحی ناربر تعداد مطر ده

اهنك یکاستندن فضله بر شی اولهماز  .حالبوکه »عروض وزننك
ابساستی تشک

ادن اجزای اصلمهيك عددی » علل و زحافات

ساهسنده اوصل جزواردن سار برحوق الجزای فرعه تحدنی»

"و صوکرا بو اجزای ختلفهدن هر بربنك آیری بر اهنك خصوصه
مالکتی نظر اعتاره آلنیرسه ٤ هنن خر لد ٤ هروزنك کندیسنه خاص

 ۳موسق" سانه صاحب اولدیتی مدان وضوحه حقار  .عضاری >

ها وزنندمدد الف اهنت موجود ولا مراد مرو
وزننك خوصوصده اوک فشاتنی قول اهمك ایستورار ؛ حاللوکه
وقاریده وردیکمز ایضاحات » وزن ملنك اساس ماح اعتسارله
عروض وزی قدر واسع اولهمهبهجفنی ابانهکافدر  .بر فورطنه نك

طراقهٌ دطراشی » برخروش بر دکزك حافن طالغهلری » بر قش
کحهسنك پاردو برمات رای

> ا۱

علان» احتراص»

وارجهیك هیصفحهسی »
سعادت » ذوق » خلاصه حات داخله خ

عوضوزناربنكداترة ببانتدن خارج دکلدر؛ اوزانختلفه عوضدن

بریسی مثلاانغاس بہارك شوخی" مسعودی اهنك افادهساه روحهالهام

ایدهبیادیی کی » دیکر بر وزنده لمن ملالله بر بستة مات وعدم
ومک مقتدردر .
تأثیری ر

شاعیار ملك اسسکیدن ری عروض وزی رجح هری

معاومات

rY

اد بیه

۳

وف

وات اهت دمی  -.وزن مده بکرلامك منظوم

عدایدلی امچون مصراعاركعدد مجاسی نظر اعتباره | لدیفتی سویله د
مشدل .حالوکه عروض وزناری «مدودبت ومقصوریت » جوزمیت

ومتحرکت اعتباربله نة مصاریم اراسنده استحصال انتظامه
بارایان برر واحد اہی در  » .عروض وزننده سکون وحرکه

اعتاربله توازناراثر» وحرف مدارده بررجرف سا کن عداولنود.

وزن ملابله بازبلان عان وزنده ایک مصرا عدند.ك.شجالرییکنیکرینه
مساوی وطرز قطعاری مشاه اولدینی کی ا»وزان عیوضدن
برینه کوره ترئیب ایدلش ایک مصراعك سکون وحرکة الفاظی
آزونندهده نز انتظام تسلتل واردر .
ها وزساه عروض

وزننك اساس

ماهننده مشهود اولان و

فرق » فوق العاده مهم شححهلر تولید ایدیبور  .وزن ملی ايله یانش

بر اثری اوقورکن » سامعههن یالکز عدد محانك انتظام واطراد
یکنسقستی ضط ایدهرك عادتا طسعی بر تعداد وظفهسی افا اش

وویهجه ریاضی وفکری بر ذوق الده انش بولونیور  .حالبوکه

عروض وزنارنده » تعدادك خش ابتدیک ذوق دیاضی وفکریدن دها
زیاده > آهنکك ولد ى

اولان ر ذوق حسی

موجوددر .

عروض و زنارينك اوزان مله مقامنه هرك شباعرلرمنله مومیتله
+ظر اتفای اولاسته اك ووك بر سب > امان اتدیی اهنکك
اوزان ساتره ابله الده ابدیلهمهمسدر  .مما وزننده تعدادك اطراد

ویکنسقسی فکرواعصای فناحلده تخریش ایتدیکی حالده » عرروض

معلومات اده

۲۷

بوك اك بوبوك سبی » اساس اعتاربله ما وزنته معایل اولان

لبانك > وض ونر دها قاسله استتاش او بر ,

رباننامهده مشمود اولان و قالص » سلطان اورخان دوری

شمراسندن عاشق پاشانك « غرینامه » سنددده کوژه حاریاد  ۰مع
ماه وصوله اتردهلسان اجه کس تزا کت اش » عروض اوزانیاه

دها ای استناسه موفق اولشدر  .كرك « فاعلاتن فاعلاتن فاعلات »
»رل مسمودفتازاینك «فعوان
وژناه ازلش اولان و ارده ک

فعوان فعوان فعول » وزنندهی بوستان ترحهسنده  ۰دها طوضروسی
احدیاشاه کانحهه قدر بوئون ععانی شاع لرنده کوزه حارنان و قاص

نظمته نک اك باشامیجه سبی » شاعرلرمزلك مهسارتسزلکندن زیاده »
لسانك دها عوض ات مدای الفت ایدهمهسندر .

عاشق باشادن صوکره کان « قاضی رهانالدین » » اسکندر نامه
صاحی «احمدی»»«خسر ووشرین» شاعیی«شجی» کی شعر اء عروض

اوزاننك انواع مختلفهسنی استعماله باشلایارق بو صورتئله دار نظمی

توسیعه ولسانه عروض وزناریاه  -مکن متبره  -سلاف ابدهجك بر
ماهنت اعطاسنه حالیکمت رو
عوض و

 6ادساعزه نشول انباکین م

وسعتیو حالف

آهنی ساهسنده وزن اىه غله ابدهرك » تورکهنك عادنا یکانه

اصول نظمی مقامنه کش وعنانل شاعراربته لسانك وون طعسی

اولان هجاوز تی هانهان اونوتدیرمشدر .بوکونعمانلی ادبباتنك خلدات
نظمهسی بلا استنا عروض وزنارینه تطسقاً بازاش بولندینی ولان
حاضرهش مکذور اصول نظام اله فوقالعاده کسب الفت ا؛شاولدینی
احون» ادسات حاضر دس لدال مهم وعادنا بکانه اصول نظمی اولهري

عروض وزنلری قبول انجهمن ضروری کیدر ,

معلومات اديه

۱۷

اوان تشکلنده یازلش اولان حررات رسمهنك له فارسی الاو اله

محر بولهسی » بوحقیقتی پکكوزل اثبات ایدر .
»ك طسی
غاا لسانی ولسانك اوزان مله طوسعهسی ده ب

اولارق » پوتون عناصر مدنهمزده ارا“ موجودیت ادن بوتآیردن
خارج قالامادی .نظم ايله»شعر وصنعتله اشتغال ایدنلر» |کثریا صنوف

متفکره وعالهیه منسوب وعجم ادبيانیاه صورت خصوصهده متوغل
اولدقارندن» وزن ملمز اولان ما وزننك مطرد ویکنسق آهنکنی

پکنمیورار» تورکهاول رهقبازد قلریاتراردهبسلهعوض اوزاننهمیاجمت
امك ایستوراردی .مثلا س»لحوقارك اواخر حکومتنده حضرت
وكعی
علادبان
مو
1

«سلطانولد»ك «رپاسامه» بانددی ارمو ایا

تورکه یازلش اولان زرقسمنده > عجم اصول نظمنك تأثرای مېود

اولقدهدر  .لسان سقط » قصوری و عیوض وزناریله هنوز مروم

الفت ولوعقلهبرایر اثر « فاعلاتن فاعلاتن فاعلن » وزئنله بازلشدر .
 ۰ولا در او لیا قطی يلك

کم اول مووگینه" ىقلك
اکریدن رجتدرانك سوزاری

کو رار اوتورسه آحیاه کوزری
وق ایدیمام طواد مکمو یرهم

دوستلفنمال ابله بللی کوسترم

مالک تا کبرریبدکایوبودر

کیم ومایایستیه اول اوصلودر

|اشلاسلرکه « دبابنامه » تنكورکه
بواوفاق مثالدق واضحاً کل
فی

لمش اولقله برار » شانص نظمه اله
عروض وزننه تطسقاً باز

مالامال وعروم آهنکدر:

محر سریع

« برکره_«مفتعانمفتمانفاعلات»
»

«

«مفاعلمفاعلفاعلات»

داره متلوعه | محر حدد

»

»

«فعالان فعلاتنمفاعلن»

محر حضف

2

«

«فعلانمفاعلن فعلاتن»

ا محر مشا کل

»

و

«فاعلات مفاعبل مقاعىل»

ریب
بقحر

O

۱محر متقازت > «

درت کره«فعوان»

»

«فاعلن»

[ جر متداول

»

 ,علالاخصار تقل ابتدیکمز واوزان عله

حرلراد اشکال

اصلهسی یعیی «اوزاناصامه » در .بواوزان اصلهنك بعضلری بك از

استعمال ابدیلوب |کنریتله اونلردن جقانمتفرع وزنلر قوللانبلر.

حت مخصوصنده بو اوزانك ال کثبرالاستعمال اولانلرتی مالار باه
ارانه ایدهجکز ۰

۲

اوه ضودت دمول  -.انار اسیای راء ا
قتهو»
مت
حوم
کلدکلری زمان » بوبوك» منتظم ودن رتوراه خک

ساحوقهبه تصادف ایتدیار  .حالبوکه سلجوقار صمم روحارینه قدر
اران تار معنوسی التنده قالش > وفارسیی لسان رسمی > عحم

اوسای انات مالهررق

فن حكتيا جك ور ادان

پرستلك کوسترمش بر تورك هشت اجتاعبهسدی  .اوفاق بر
عشیردن عىارت اولان عمانی تورکلری> طسیء کندیارندن مدست

اعتاربله يك مترقی اولان بوهم عرق حستك نفوذ مشویسی آلتده
قالدیلر  فقط حققت حالده ء عغانلار اوزرندهی تفوذ» سلجوقار

واسطهسیله انتقال ایدن ایران تأئراتیدی  ,حکومت عغانبهنك ابلك

۹1

معلومات اده

اوزانده دامیالوقوع اولان بوکیتحولاته « زحاف » دینلوب» اتك
»دن
ون
زعلن
جمفا
اهماسنه مثلا «
ران
غغبر
وت
باعض

«ی » حرفنك

حدفاه م«فاعلن » قالاسنهده « علت » لسمه اوللور .

خلاصه  :بوقاریده ذ کر ابتدیکمز اون جزو اصلینك تکرری
ويا بربنك دیکرلهتکرله حاصل اولان وزنار اصلی اولوب» بروزن
اصلده علل و زخافات سسله ر طام اوزان متفرعه طهور

ایدهجکندن » بر وزن اصلې الله اوندن ولد ایدن اوزان متفرعهبه
ا اس دد ,
حراردن بر طاهی یکدیکرینه متقارب اولدقلرندن اونارده
جهت مناسبت وقربتارینه کوره دارهلرده جع اولمشدر  .اما
خلبل ومعقبلری طرفندن حع وندوین اولونان عربعروضی» البوم
ی

رم اله اون طقوز حردن عسارت ایسهده موحرلزدن بش

عددی فارسی اله تورکهبه تطسق اولوهمدینی امجون ترك ایدلشدر.

اء علنهوبکون کزك فارسی وکرل تورک عروض درت دائره واون
درت ره منقسدر

:

اجزای
حرهزج  --اصلمهعی درتکره« مفاعملن »
دار مۇتلفه | حررجز س

»

»

« مستفعلن »

محررمل سب

و

«

« فاعلان »

مرمنسرخ  « .تککره «مفتعلنفاعلات »
ای محتلفه
۳

ضارع
ممحر

«

«مفاعل فاعلات»

 ۱جر مقتضب

»

»

«فاعلات مفتعلن»

ګر حن

»

»

«مفاعلن فعلان»

۸2

معلومات اده

کورولورکه بوسوزار اجزای اصابهدن اوچ فاعلائنابله برفاعلاتدن
مسکدر ؟ نی هسیطرك اجزاسی وزنده یی حرکات تاره
واعبلین اولان « فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلات » وزننه
اقاعل ه

موافقدر  .بناءعلنه بوکلامارك هر ایکسیده منظوم عد اولونور .

کلام منظوم حقندهی تعریف قدمائك کيلشالننی  کلامق اون
بالکز شوی دوشويك کفایت اد ړک » فضولنك بوکلامی ایک
مصراعدن عبارت اولابویده یالکز « دوست یروا » فلك یر مم»
دوران کون ک»لامندن عبات اولسهله» هچ بروجمله منئور
تلقی ابدشوب منظوم عد اوانوردی .

اون عډد اجزای اصلهدن بربنك تکردی وا ساراریله ترکله
«خاف » و«علت»
«حر » ار تشکل ادوب » وشرلره عارضاولان ز
م

سسله محر برطاقم اوزان تلفهه ابریلر .زخاف وعاتی اوزون
اوزادی ه اد اليك اچون ی زوم ر طام صلات دفقه ه

وصوضی ااولادقشته مزا
کریشمك اجاب اتدیکندن طولای خ

نت فد |کتفا آیدءنتکید ۶
فوش وزدارنده ارات عروض وتان اقامك ند اه

تقدم وتأخيرلرى دانمٌاوقوع بولور ؛ بوو تقدم وتأخبر نظر
اعساره الدیغی .حالده » آوزان مذ کوره -آزاسنده بر طام
مقارنت و مشاممت طهور ایدهرك برثك وزی دیکر بنه اقلاب

ایتدیی اکثریتله کورولور  .مثلا « فعوان » جزژنده «لن » قسمی
»ولورکه بو» « فاعلن »
« فعو » قسمنه تقدم اسه « لنفعو ا

ت

ورر  .کذلك « فاعلن » جزؤنده «علن » «فا» به تقدم ایدرسه
ع«لنفا » اولو رکه بوده « فعولن » اک

امان اش

اله »

معلومات اده

شا
کر كی
اولهسدر .اس اذسات کتابارمنده» عبا

۷

برطرزتلقیارینه

اعا کلامملظومك تعرینی بو بولده ذ کر ایدلهرك « ایی مقدار
حك اچزامیتقابلهلری وزنده یعنیحرکات وسکناندهمتفق اولهسی»
کذور مقدارلرك آخرلری
طرزنده ساناولو عش » ووک آرمحه « م

حرفده متحانس اولق » شرطیده علاوهاولو عشدر .حالبوکه « قافه »
نك وجودی استازام ایدن شورط تامبله زانددر  .لاعیالتعان بر

کلامه منظوم دسهبيلمك اون وزنك کفایت ابتدیکنی» وقافه نك
بوخصو صده ھچ روجماه مدخلدار اولاماه جغی او مهسانامشدك,

باوی نظر دقتمز اوکنده طبورتمهثراقلابلهتوضبح نماك ایستر سه :
دوست ی روا » فلگ ی رجم» دوران ف سکون
درد حوق» شه درد وق » دشمن نوی» طالمز ون

ساروقط الهک]لارز :
موز یناف منظوماولدیفی جز بردقت وی

دوست بی پر = فاعلان
وا فلك ۵

= فاعلاتن

ړم » دوران = فاعلان
ف سچون

== فاعلاټ

درد حوقهم == فاعلان
درد وق دش == فاعلائن

من قوی طا = فاعلاتن
ل رون

= فاعلاټ

معاومات اده

۹11

ضط وافادهبه حالبشمش» وعرب اوزانندناولایان رطام وزنلریده

اوکا علاوه ایدەرك عرب دار نظمی توسیع ا

 ,کاتك

وب
لین|
حرکات و سکناننه تطسقاً « فعل م»ادهسنك اقسام مختلفهس
وزنار تریب اولوندیی وقت » بالعموم اوزانك اون جزواصلیدن

تشم ابتدیی مدانه حقارکه اونلرده ف«عوان » فاعلن > مفاعملنء
فاعلاتن » مستفعلن » متفاعلن » مفاعلان » مفعولات » فاعلاتن <

رجسكهق« اروحم
ويده
|الوطسلق ا
مستفع أن» در .تورکهه بر ر مث
فعوان» »« س وکل = فاعلن » › «احانانم = مقاعبلن » » « باریم

تمف=عان » ا  . ۰ .طرزنده مطاقت
سلبر
ميد
فاعلاتن » « ۰ا
ایتدیکنی کورورز  ,بواجزای اصابەنك تکرر بوحولدن عروضك
وزنلری حورلری حصوله کلبر ۱ ,
اسلامتك انشارندن

صوکرا ابرانلار دین اسلامك وبالضروره

رب ان واد اتناك کت دو ذنده قالارق » لسانارسه عر جەدن

برجوق کلاتآلدقاری کیء عرب اصولنظمی دعك اولان عروض
وزتیده قول اممشاردر  ۰مق » عیب
مو حود اولدیی حالده » مار دی

اونطقوز حری
لسانارنك طسعتنه حالف

اولاناری رك اددرك اران مکوذرهنك ارن درت حرله ک|تفا
ابلدیار

ا وره » عروض  :ک«لاعی اوزانمخصوصه بهتوفق انمك

ویو وجېله کلام منظوم ابراد ابلهمك اصولار ی تعلمه دلالت ایدن
واوزانك حى فاسدندن مزه آلت اولوب برکلامك منظوماولوب
اولمادیغی سرلندعلمدر,

» کلام منظومه کلنحه » وده  « :برکلامك

اجزاسبك وزنده بنی حرکات و سکنانده افاعبل و تفاعبله موافتي

7

ع
و
رض
ماهت

وتە

وزی » صورت
aD

مستععل وز نلر سم

عروض

ا

احث

ندو ی

س

ادساعزه صورت دخولی

وزتنكت اواع تلف“ سى | .yra

مسمزاد » اشکال قد عه وحد بدهسی وس

قطیم ear

.س
الوم

قافيه.

۱

ل

مت اوی .س فیاوزیدیتاناوزانملمین

حث ابدرکن » اوله بو وزنار استعمال اولوندینن حالده مؤخرا

ایران ادبیاتنك تأئرانیله جم اصول نظمنك ترجبحاً قبول توطبق
ایدادیکنی سويلەمشدك  .بوبوك بر قمت موسقهبه مالك اوادیغی
ا ا ار رخ طقن انتسمال ادبن و اسول نظیبه
« عروض وزی » دیزرار .

« عروضوزی » دینیان بواصولنظم» عرمجهنك اصولنظمدر.
هرملتك طرزنظمیکندی شوه وسجهٌ لساننه کوده اولدبنی امجون»
معجرەنك دها ابلك ادوار تشسکلندن اعتارا و طرز توزیته مالك
اولدینی محققدر .معمافه آثار قدعهده بو اصول نظم موجود اولقله

۱

اعد خاروس نك ضط وندوی ووصورل

« عروض » نای ویریلن فن مخصوصك وجوده گسی » « ۰۷۱۰سنه
مهرسنده وفات ادن « امام خلىل ن احمد » ك سابهسندهدر .
ب

اخملامیل» عرب لساننده اوزمانهقدر و جوده کلش اولانخلدات
نظمیهی تدقبقایدهرلدمنظومهارك آهنكموسقسنی --عهرده مقایسة

اون واعد قانی اعتبارایدیان « --فمل » مادءستكافسامه

هو مبب 2 2

فون ودق فوللتان شهار باه ار ی

۳

متابعتدن کری دورمیورار .خلاصه هجا وزی البوم يك حوق
ماترق اولقله برابر » بعضاربنك ظن اتدکلریکی» عیوضوزن

مقامنه قاح اولابلیکدن ك اوزاقدر  .حونکه» اوزان عروضك

اما ایتدیی موق اق ء الب آهنك + ,بقدر
اتسون س هیچ بر وقت هجا وزناه تأمن اولوهماز .

ار

۳

ماو مات اده
۰

احون حتی مترحمنك له مظهر تصویب وتقدری ا

وزن ملمزله یازیلان ابلك اعثارشا اوادیغیاجون با-اصهشایان دفتدر.
ظار
نولر
بووزناله اوزمانه قدر بویولده وبوله بوی
م

اولو عامشدی.

ضاباشادن | 0عداتی حامد وزن هحاینك ترقاننه اه خدمت

۲

ال

یری ۶

ارق کن زان » مک ومکتوب

منظومنی » « لسترن » تاهندهی ونوك تراژهدسنی » « فان » ك بعض

پارحهارنی وزن مله توفقا تنظم ایدن بوجددشعر» وزن عروضی
تاصل توسیح امش » اوک ناصل راك نون ورمشسه»

هحا

وزیده امکان درحهسنده اصلاح و توسعه موفق اولشدر ,

عدالق حامددن وا

هحا وزئنك استعمای اه تعیم ابدورك

ز
رو
طصبره
شاعیلرهندن برحوعی اره

نظمدنده استفاده ابلهمشلردر,

ونواعه منتحصر قالان
" وصورله » اوزمانه قدر بك محدود اشکال ا

ورن مل دارهسی ای کنیشلهش > متری ر حال الش دعکدی ۰

شناساردن» دال حامداردن صوکراء ادباقن فکرتوخالد
ضبكالرك دست صنمتنده ایکنی بمرجدد دها کوستردیک انناده »

»ی مد امین پکك همتیله بوبول
صرار
ملی وزنزده « تورکه شع
اح
و مهم برشحدد مظهر اولارق اسی محدودشی » اشکال ساقهستی ماما

ووکسك
ترك ایتدی  .ارتق بووزن اله منظوم حکاهار » فلسنی ب
شعرار یازیلاملور » مستزادارك هدرلوسی و« صوننه » دشان شکل
نظمکال موفقتله تطسق اولوتاسلنوردی  .عى » عوض

وزننك

مظهر اولدیغی ترقات جد دهدن » هحا وزی ده حروم قانامشدی :

بوکون هحا وزی موفقتله استعمال ایدنلر غابت محدود اولقله

دار » طورز نظم اسکیسی کی بوسبوتون متروك دکلدر  .دابا

معومات اده

ورققهی افادهایدن « منظوماتخبالبه » » طسعتك کوزالکا ری مم |
« منظومات تصویریه » کی اقسام ختلفه ومتعددهیه قابل تفریقاولان

منظومات ملیه » رتاخ ادبآمزده هر حالدہ ای مهم بر فصل صوص
اشغال ایدهملس .

عبدالحق حامدك سویلدیی کی « تورکاره مخصوص راسلوب >
بلک ده وطنمزك کار وجویباراری آندیرر صورنده طبنت

وملتمزه منسوب دعك اولان بووادی" شعر » م ادبباننه حذوب
ومفتون ولان شمرای قدعه منطرقدن عاماً مروك راقلدیی

اجون مستعد اولدیغی اا کوسترهمهمش » وعوامك اقلافکار
وحسسانی اولقدن اپاری کدهمهمشدر .

۵

وزد ملينك موقع ماشری  ۰س عاکف پاشالر » پرتو پاشالر >
سارل باشلایان عدار فکری وا امناسنده ء

»ومزنزده اسکیموقع
مالری
اسکی موقع متتاستی محافظه انمکل ,ر
مهحورتدن قورئولارق ارهصیرا استعمال ادلی ونر شکل حدد
|نه باشلامشدر .
ل

اس شاعلرناه عمومتله اران مقلدی اولدیغنی سویلهرك »

منظومهرمندن وتالری ازاله اجون عروض وزننك ازوم رکه

هیحا وزننك استعمالی اك اول توصهایدهءن» وفرانسز مضحکه نويس
شبری « مولهر » ك « تارتوف » ی بووزن الله ترجه ایلین ايلك

ان ماو اد *
وهنکسر بروزن اله بازلدینی
« تارئوف » ترجمەسی اون هحالی ا

sS

موو

بازبلان

صبعك

اقلی

ی۰
تس

نند اولوب معمافه ا ایک به قدرده

اولا سلس :
جمد لله اسدی سے :لثری
«ار
 AEشتا کادی فصل ہ

زحدرنك اولدی چنایلاری
شکوفه له رن

هار

الودی

هدار

حکدەم اول کلدی دناه

مکشه باش! کوب دوردی دعاه
سر ده بلیلار با لار دا به

شجرلر وبردی چوقشکر برك وبار

و وان » غکل نی اعتاریله بدن فرقلی دکلدر  ۰اکر
ندلربنك عددی اون ابیف متحاوز اولور » ومدحه
برهك
ويا بروفعهی مصوراولق اوزره بازلش ولونورسه » اوزمان
واه
« داستان » ای وربلی

وا

طسیی هروزدن

اولا لىرسەدە

ن رلدن ماعدا هسچ بروژیده بازلشنه تصادف
شمدی به قدر او
اىدەمدك

۰

وزنمل ابله شمدیبه قدریازلش اولان الارقديه » موضوعارینه
هدجك اولورسه > ظن اولندیتي قدر جدود
نظرا تقسم وتفریق اب

وفقیر اولادیفن واضجا تمن ادر  .حسات جنکحویانه وشحمانه
ت قهرماناه » > وقایع تار ەی وباطاصه فاجعه
«نظوما
افاده ادن م

«نظومات تاره » » ارباب تصوفك استغراق
کربلان مصور م
ووجد دشار لاقل م«نظومات متصوفانه » ءحسبات سوداپروراه

معلومات

5 ۰

درو ,هاری حن

اد ره

ارنق کم لور

درو پش اولدر خرفهده بنران !وله

هروزنده غزلاره تصادف اولونورسهده اون برللر کشبرالاستعمالدر :

مثنوی » ایکشر ایکشتر هم قافه اولان نظمدرکه هروزده 
«ونس اه » دیوانندن 
اولقله رار باخاصه اون رلی الله یازیلی  .ب
تقل ادیک

بارحه وکا کوزل  ۳مثالدز :

لوبه ایحا ای فبادهسز حان
غر تك وفیدرای قادهسز جان
وللهسن
عادر عاقل اوله حا

هر آقیش آلاسین سن کیسهدن
سوم هکل دئیایی سن قالهسندن
سروسك

باعحب لهاوله سندن

سلمان صاحب لاک ارلا سن
حقیقند رکه باق قاایا سن

وزنمی الله بازلش انار قَدعهٌ تورکهده ال حوق تصادف 
اولونان شکل نظم « بع » در  .وطرزذه بازبلان انزاره عمومتله
«قوشمه» تاعی و بریلبر ,طرز تشکلله کلنحه  :هرد درت مصراعدن
عبارتاولاب ری بندده بر حی اله اوحنحی و ایکنی ایاهدرد حی

هم قافه در > سای بندارده ااك اوج صر اع اک له هم اناوت

شرطیله درد جنك قافهسی بجی بندادایکنجی ودردنجی مصراعارينك
قافهسله توافق ایدر  .معمافه بعضاً بند اواك برنجی واوجنحی
مصراعاربنك هم قافه اولادقاریده واقعدر :هان عمومتله اون ب اریله

1

هعلوماث اد ه

1

۹۵

احمد تالث دور تحدد وسفاهتنده يتىشەن شاع « ندیم » ه کانیحه به

در اسانده شعرادن هنچ ,ری وزنمیی استعمال اعهمشدر .

الكز ندیم  -شمرارینه ,ردنك ملت دها طوغروسی بررنكمحلی
ویرهيلمك هوسیله  -پارماق حسابیله برقاج شرق وجوده کترش؛
واوی متعاقب « کسی زاده عت منلا » » « واصف اندروق »>

8

 ۰اوطرزه .نمض فرقار بازمشاردر :

 ۹3 ۱لی اوزره یازلش انرلره » برنام مو
«میا
تولق
واوزر
رهکء»
ر ر  .الوم « توری » دانجه «شرق» بےنیترنم اولونان منظو مهلږ

اطر °کلبورسهده » بوخصیص رار خطادز  .مقدما هحاوزنبله

آزبلان اترار مومیتله سار ايله رم اولو:دینی احون » « ورک »

8

ری واولے کرکر بوطرز شعراریزان

آدماره « سازشاعیری » دعهسناك سبیده ودر .

 0ول له انش اولان آنازقدیه  ۰اشکال خارجهسی
وش[مه ]> داستان »
#تایه « بت » غزل » متوی » عقربم
لر دنههریق ایدیلر, .ات ایی مصم اعدنععارت اولوب متحدالقافه

اوناسیلازمکدی کیهورزندهده بأزبلاملی .
 ۱مزل ٤ اقل درت ویابش سدن بدا ایدهرل اون ایک بت قدر

ولور  .ايلك ايى مصراعك ق
رت
«هامفه» انال تایک
نکش قادو ای لازندر:
عارف ک۲ادیرار کم اول کان اوله

۳

همررفت عالنده عمان اوله

عق دك شی حندن کله
0
باماDشسia

۸

معلومات اديه

ایران تأثبراتبله ع
ورو
زضی ادسساعزهعاماً نفوذ اتدکدنصوکراء
وزن هحای ارباب شمر وعلمك نظرالفانندن مهیحور اولدی .
معافه بومتروکت وزن ملسك استی وسونون اما ایدهمدی .

صنوف عالبهیه منسوب اولان ذوات متفکره عروض وزئیله یازلش

اثراردن ذوقاب اوادقاری صیراده ء اونلردن يك دهرین برکردابابه

آیرلش اولان سار بالعموم صنوفاهالی» کندی احتباجات بدیمهاریی
شخصاری حهول رطام سازشاعرلربنك ذوقمیبه موافقشرقبارنده»
قوشمهلرنده » داستانارنده بولیور» اوناری ترنم ایدسوردی .حونکه

اوائرار پساطت فکریه ولسانبهاری اعتباریله خلقك سویهٌ ادرا کندن
بوکست اولادیتی کی ء اساس اعتباریهده اوتاراء حسات مشر کار تی
تررفاه
میشیک
اراه امشکده ایدی  .هشیهزا » هرقصهنك » حت

وعموعی رطام عادات وتعاملاتی اولدینی کی » عبن صورتله » بوتون
صنوف اهالی بننده مشترك عنعنات ادسهسیء داستاناری» تورکلریده
مسر ار انکیزروقعه »
واردی  .خلقك صراقنی جلب اش ویا
+حکلربنك
باخود شهرك کوزهلکلری » صولربنك شفافلنی ج
رامحەسی اورا شاعرلرینك حساستتیی نحريك ايدەرك برطام منظومهلر

تولدینه ساسیت ویرییور » وعین زمانده بستهلمش اولان بواثراربوتون

اقات لسان برستشنده واه اوري برك ا

اده

مباننهکرییوردی  .بوحال کوسترییو رکه» ادبامن برطرفدن عروض

وزتی استعمال ایدهراد بكوك برصنف قلاك احتاحات حسهلریی
تطمننه حالشدقلری صیراده »عوامده کندی ذوقنی اوقشایاجق
اثراری وزن ملى الله تنظم ایعش» لسانكت بووزن طسعستی استعمالدن
اصلافارغ اونامشدر »

معلومات

اد سه

۷

٩
4

وراد ری کارا بد ؛ماهت وف

 ۶افوا

تلفهسنی ندقق و تشر ایتدیکمز ها وزی لسامزلمنشاً واساسار یی

تشکیل ایدن سارتولرهكجهارندهده قبولوتطیق اولوعش» اوطرز نظم
|رحوق شرفار» داستانار » حتی نوبو کتابارو جوده کر لشدر .
ب

اویغور لهحهسنك اك اسک وال کوزل اثری اولوب «  » ۲+4تار م
مریسنده کاشنرده یازیلان « قوداتتوسلك » نامکتاب باشدن

آشاغیبه قدر اون برلی هجاوزننه انباعاً تنظم اولوعشدر  ۰بوکتابدن
دق اا دا

وود

اکتوشن اولان «دوان حکمت » و کذلك

« محزناسرار ام حدر » نامندهی تورك اتارقدعة ادیهسندهده
بووزنك انواع مختلفهسنه مختلف عولهلر بولوناببلس .

حکومت ساخوقهنك سناناه حنانبهسنده وهسات اجهاعهمنل
ابلك دورة تشکلنده وجوده كلش اولوب تارج ادبياتك حالف
تدقبقنه انتقال ایدهسلن آثار قدعه تورکه » مثلا حضرت مولانانك
اضر
بع

ی
هونفا
ولودی اض هھنامنده ی بر درو رشك منظومات ص

هب بووزن اله بازلشدر  .اسای وسطانك بوکسك طاغان واوزون

ابلاار هزین اقلم باردندهی تورك جاعتاری کی » سکودهکلن ايلك
لار ده مل و وض حسارتی پارماقحساننه اتباعا افادهایلورلردی.

حتی تکهارنده » رهارنده یاشایان بر جوق اراب تصوف عین
وزن الله بر حوق الهیار ننظم ابلهمشاردی  ۰.وزماناردن زه قالش
اولان اثرار »
عبارندر 1

لات وتوحداندن » شرقداردن » داستانلردن

معلومات ادیه

۹9

اون درت هحالبار ادرالا ستعمالدر  .ارباب وقوف و
وزن

الله

پازاش احق ایی بت ولاملدکلری بان ابدسورارسهده» ر و
مطالعهی دوغرو اولهرق قول ایدهمه ز .حونکه بووزیده بازلشای

ت|ار قدعهه تصادف اند :
ای کل تخل امل هیچ بہارك کون
بلبل جان برزمان و داغکدن اوجا سون

بساهدم جام کی سودم اعام کی
روح روام کی باغ دن قاجا سون

اون اش ھحالىلردە يك او انال

اولونانلر در

:

دون کیحه پار خانهسنده باصد ام طاش ادی

لم طویراق اوستم یایراق بنه کوکلم خوش ابدی
ابل ی بالکز صانیردی یاربکا «ولداش ایدی
غیریلره کوکل ویر سن غسك بن سنك
از :
اون الى هحالنارده ك حوق استعمال امول
ای عشق اری آچ کوزیی ما وژ نه قال ر نظو

کور ولط.ف چیچکاری بزه لوب اوش کادی کر

بونلر یاژین زه وین » دونکون حته اوژه وین

بر صور ای وناره سن قنجرودن عزم سفر

مرا

ا

ست نباز اب

هی مرغ خوش آواز ابله اول پادشاهی ذکر ادر

معلومات

اد ره

o

عشق اودنه یعس جکر کبابز
مر اله آغلامس دده برانز
مرش

پایلش خانه خرایز

اتاد او اسه قده بر ار
هس
قله
دسه

ندعك ء هی زاده عت ملاك » عا کف پاشانك موازٹی الہ
یازدقاری شرقار هپ اون رلدر .

اونایی مجالبلرده شمدیبهقدر انحققائی حهولریت ولوا شدر:
بار ی درم عدك ور شو قك ب
ور

فضاکدن اومارم عشتك ور شوقك ور

اون اوچ هجالبارده اون ایی هجالبارکی آهنکدار اولادیتی اجون
بك اوقدر استعمال ایدلامشدر  .وکا مثال اولادق ضا باشانك
مشمو ر ّ

۱فام اواود کراس کددد شمدی وراین
ق
غردں غیبب قاوال حالار حوبان درهدن

ين اسیرکهسین سنی رادان
سور
بهك ک

کیر سورویه قورت قاپعاسین کل قوزوجاغم

شرویسندن باشقا هیچ بر اثر بولوعادیتی بالعموم ارباب تدقیق بیان
ادون اء

اجرا اشدیکمز ندققات شجهنده ووزن ابل

بارس لعض مل شر شاه دسترس اولدق .

معلومات

o£

آد سته

سکز شجالماره مثال :
عیان ار طفرل اوغلسكت
ارغوز قرهخان اسلسك
حترك

وکر

قولك

اتتاوی چ زار راب

طقوز محالللر ابت قلبلالاستعمال اولدینی حون » وخصوصد:ه
بدفشانده

ولو نان ارباب

شع بو وزیده بازنلش TE

منطو مه به

تصادف اددهمدکلر ی سوپلنورار  .لو وزیده الک بقراج ضرت ٹل
مو حوددر ۳

اون مالارده اوقدر کثرالاستعمال دکلدر :
صداسی جاده سوکیسی کلده
باغاه راه

کوردم

دلي

زار ابله قالش کوردم بلبی

اکلثورالاستعمال اولان اون بر مالبلره مثال :
خرابه قول اولدق دم عالده

بناد اولسهقده بر اولهتده ر
شوداد جاره ەدر دام عالمده
د
دهه
دسد
آزاد اقوا

ش ار لهسه ده شض

معلو مات

اد سه

ko

۳
ود یمدامن اقام تور سی .سب ورن ملىمز طن ابدلديي قدر

محدود اولهوت ای افسام محتلفهی حاو در .عمانیی هنت اجماععهساك

ايلك دوره تشکلندن وکو لهقذر و طرز توزننه رعاية ولش آناد

منظومة مختافهك اكاز مجالسى بدی و اجكوغی اون مالاىللدر.
شوحاله نظرا » پارماق حساایی دیدیکمز طرز نظم اون وزن مختلنی
اوا اسدور دیگدو,
 ۳تدققدن امضاری » جا صایبسنده اك اوفاق م-مراعكاوچ
درت » بش > الى الى مصر اعلر موحود
ادن باشلادیغنی » و

اولدیفتی سویلیورار .فاحقبقه بعض ضرب مثاارعن جا وزننه قابل
تطیق » وحتی بونارماننده یدی سکز مالبارده موجود ایسهده »

شمدییه قدر بدی ممالیدن آشاغی هیچ بر منظومهبه تصادف اولونا-
مامشدر  .شطعلرنده سهولت وسلاست اولدیتی امحجون» ها وزنلری

آراسنده اك حوق قوللانبلان وال جوق حائز ه|نك اولانار«یدی»
و «اونر » للردر؛ هله داستانار» قوشمهلر» تورکار الزیاده اون بر
ه داستانار قووشمهار اراسنده اون
م_ا
اوون
مجالی اله تنظم اوا
برلندن ماعداسته هان تصادف ایدهمهدك .

بمدایلباره مثال :
جان ينه بلبل اولدی
خار آحیلوب کل او لدی

کوز فولاق اولدی هر
هر هکه وار اول ادوی

۲#

ان

معلومات ادبه

چوق بکزرسهده » اسک تورك شاعراری بوک عطف اهست اموب
وزن ملارینه موافق صورنده نظم اشعاردن کری دورمامشاردر .

کذلك» تقطعده نظر دقته الناجق دیکر برثیده دمل » عشق »
لت

وشت > کی اوچ ویا درت حرفدن کب بولندقاری حالده

برحرکهلی اولان کلهاركك بر تقطع اعتبار اولونماسیدر  .جونکاپارمق
کره
حسابنده احق عدد ح

اعتار اولنور .

وزن مللمز اولان ما وزنی بر طاق انواع متعددهبه منقدع واب

واسع اولقله رار > جم شعرارینك اهنك افسونکارینه حذوب
ر
هك
ظرمن
مم ل
شاع

قول اولامادی .عروض وزنار سك تمان استديی

موسق" سائك وزن مل ابله الده ایدیلهمهسیء و جال لساننك

وان رو اه مدای ا

ابر

ی ای موز

انك عصرارجه مترولقالاستی انتاج ایتدی .عرب ومحمادساتلربی
لشاه بسلهرك اوناردن ذوقاب اولان ارباب عل و معرفت » اوزان

عروضك اهنك حاذی قارشسنده بك وله قالان وزن میی

بالضروره عادی و عامانه کوردیلر .وصف ترکسلرء تتابع اضافتارله
زن ملي عروض وزنلر له
مالامال رافادهی نوزن خصوصنده» و

ارفا لدی

ورفلا ر اا ا ها

وزننك » تورکهنك طسعتنده موجود اولایان اضافتاری» السنة

سامهدن اولان عرن کلهلری » هند اوروپای لساناری زهیهسندن
معدود فارسنك کات و ترکای ین سور افادهه" مقتدر
اولامهبهرق ری عروض وزننه ترك اللهسی غایت طسصدر .

مات

6

ادسه

اون بمحرالیار ایی درلو تقطع اوللود :برنجسی 4-4-۳
اند

وس

برجی شکله مثال :
ن
و-
نول
کچ  -دی  -جه  -کی || قار -ی  -بوز  -ی ا طاغ -ا
ونول ستون  -دی  -جا  -تی || مور سن -بل  -لی || باغ ا
 Eمثال: 

شوی  -له بر  -وع  -دی  -ه || دو  -ران  -لر دن  -ام


ره از ارت یدرامها

TR

اون ایی البار  ۳-۷-۳ص-و۳رننده تقطبع ایدیلیر :
يا -رب  -بی || دی  -له -رم ||  Aعش - Eقك وء || شو قك ویر
صور سای ERBو ۶
اووند ادوجسم شاeلنلراه سمیا
۵
ی
ن
د را
آق د-ام ج او  -لرر || کوت لش کی ا دەر  | -شیم  -دی او
ریب || و -

غا او

E

وال

۳

 1چو  -بان

ده

ره

دن

اون درت محالار  ۷ - ۷صورننده شطع اولونور :

دا

فا يا دا کید لا ماع < مان

ملووز--که  -لیر
ديك -له  -قوش  -لر  -دی  -لن۔ دن || لی چه در -

خو»د
یرنانده
لشبار یا  2 6۽  ۵-۳صو
اب
امون

 ۸-۷طرزنده

تقطیم اولونور :

ار || خا نہ  -سیندون  -ک  -جهھ ی

دہ اایص  -دی  -چا غم || طا -میدی

|| خشوی۔دی

راق ||  -نه  -کول
آل  -م  -طوپ  -راق !| اوس تم ی-اپ -

ایکنجی شکله مثال :
جا -

ھ

وا

م

قات کر

ده

 /سوب

ریا ند |کد

ھی

اکا بو ات

وق

اون آلیمالیار  ۸ - ۸طرزنده تقطبم اولونور :
يل دك  -که لن

ی

که بت چرات 1

یو۔مش
او ک
رک۔بتر
چس
ان

دو
نعسبا
عشق ۔ شر اپ ان ے ای چر ۔ ای  -مش ||هی بت يم سبود م

۔ یار

وزن مجائی اقسامندن بضیاری» عروض اوزانندن بعضارینهبك

معلومات اده

۰8

ہو اتراری وجوده کتبرهن ساز شاعرلری اکنیا بالارتحال شعر
سوبادکلری اجون بویله بر طرز حرکت اختبار اعهلری قایت طبی
وص

وریدر .

بهامردن بری ده
هجا وزننده ناظعرتباره اللناجق اشك م
وزنده باتلش بر ارك منظوم عد
 .زرا و

»ر
» هطیح د

اولو ب -ا

سلمسی امجون « شطع » ه ده رعایت ایدلش اولاسی امحجاب ایدهر .

« تقطع » ,رمصراعی پارجهاره »> هجالره آییرمقدر .عروض وزننده
کله دوحار انقام اولدینی حالده » هجا وزننده اونشام
کلهار |
اصللا شحوبز اولوهماز  .مصمراع قاچ بارحه اولاجقسه » اویارحهلرده

وا

:

لازمدر .
وزن ملىمزك و خصوصده موی ر قاعدهسی واردر  :حفت

جال مصراعار معاقا مساوی صاسده پارحهاره آبرلل ؟ بك حال

م مراعلرده ایسه برحی بارجه مطلقا ایکنحدن بر فضله اوللدر .

ناءعایه یدی هجالیار  6-۳ء سکز هجالیار ٤-٤ » اونهجالیار
هه

اولارق طبع اولو تور :
ا

دی هیحال اره

قاب _ دن ۔ و بوك || طاغ  -اول  -ماز

اول ال لا هه ااا ول

باز

گر مجالاره مال :
ع برض ای
حى

ماب ال

جا او تايه
م۱

وم

دی

ای

-

سه

اون مالبارم متال :
| مب  +ت

 -لا -درش

| ۔ ش ۷

دی

وش دی

معلومات ادسه

۱

۹1

له ی س ازادارسه ء وزن ملزدهدم ان قله عطف

دقت اولونور  .اساسا وزن ملمزده و
ابصوول نظمه اتباعاً پازلش
آزارده دوت ثی نظر اعتازه ال :

عرنی و فارسی کلهارله طولو بر افادهده عدد هجا قولانزده بر
تافر مهم اجرا ایدهمهرلد خی ک|نیا ناحسوس کرسهده »صرف
اور کلهلردن مترک بر مصراعده قءولاق ء هجالری تفریق

اجون بوبوك مشکلاه معروض قالاز  .مثلا :
کیوزل
ا

کوی » ویرای اولا صاقین شو کن باشکده ؛

طاغرکده تاه اوتار ۽ بده لر بیترکن .
أك » جوشنون صولر باشنده
ای چوبانار ! بی ک
ياپرافلرك آزاسنده باورو ر قوش اوترکن .

قطعهسی» هحاوزننك « اونبغیل » یی اون بش هحالی قسمندندر:
و

زل ٩ ات ور

یاب تلد باب سا کن  -هنود نج  -یاف اد

قاقه » عوض وزننده اوادبی کی هحا وزننده ده موجود در.

۶

ر سه مقدم بازلش ترفارده  ۶دامتاتارده قاقه»

تصادف اولونیور .فقط بوائراری و جودهکتبرهنشاعرار قافهنك آ نحق
دوق سمیی ی تأمین وظىفەسله اف اولدیغی نظر اعتاره ارف

« قاقه سمع امجوندر» قاعدهسنی دها اوزمان تأسس اعشار »
وعلیالا جاب محرجاری ,ربرینه ياقین حرفلردن سله قافه باکشاردد.
:
۱

معلویات اده

۸

وارسی لسانارندن بحروق اقتاسانده ولونارق یه
عر ف

اصلبهسٹی عادتا غاب ابعش اولان لساعز » مالك اولدینی طرز نظم

اعتباریلهدهغرریب بر خصوصیت عرض|کدهدر  :حکومت عیانیهنك
ابلك آن تشکلنده > عى توركەنك عر و فادسی اله هنوز اوقدر

امتزاج ایدهمدیکی ادوار اولده وجوده کلش اولان الار منظومه
مل ررهشق حسای » دنیان وزن ملی یله تیم ایدلدیکی حالده» "

موخرا حمبركد تائرانیله بوطرز متروك براقلارق حجم اصول نظمی
قول وتطق اولوغه باشلاعشدر  .بناءعله وکون لساعز آیی
ختلف طرز نظمی موجود دعکدر .
افا تورك .بااراوناك ب صرت رل > زماعزم ود

سویلهتن ملی شرقارهنك مومتله « پارمق حسایی » دیلن اصول
نظمه اماعاً یازلاسی » لساعزك اساس اعتاربله عوض وزنته دکل >

هجا وزننه مايل اوادیتی و بعنلابءهوزن ملي اولارق بو طرزنظمی
قبول اتمك لازمکلدیکنی ابات ایدییور  .معمافه لساعز یاواش

پاواش اسکی صفوت و سادکستی ترك ابدهرك دها زیاده جم وعرب

تأثرای التنده قالدیغی اون » ورن ملل ابله وصف ترکباریه
اضافتاری افاده لاك زورلاششء ولبات برازده اهنك احتاجله
وطسق اولوعشدر « .هحا وزی » ,رم وزن
غیوض وزی قول ت

ملیمز اولقهه برابر » خلدات نظظمهن عمومتله اوذان عمروضهتطقا
وجوده کتبرادیی اجون و طرز نغامی ترك ایدهبيلمك ,زجسه
امکانسزدر .

« پارماق حسایی » دئیلن ملی طرز نظممز » فرانسز اصول

اتعادته ك مقانیدر  :فراننرا ام یراع نی ولد چا

معلومات ادسه

۷4

سوق طسیه متابعتاً صاعق دعکدد  « .لهیشچ » قولاغكاهتزازات
موسقتهی غبر اختباری اولهرق تعداد ایتدیکنی پك حق اولارق
ود  .ايشته و جهت » قطعك امتنه اك اف ردلىلدر .
نوراه قدر اولان مطالعامزی خلاصه ايده جك اولورسهق > نظم

دشان شکل افادهنك جعلی برشی اولابوب طبعت السانبهده مناج

بولوندینتی ء ونظمك نژدن شسمدیبه قدر ظن ایدلدیی کی وزن

وقافه ايله کل پاک وزنابهآرادیفنیء وبرطاق تقاط نظردن نره
فاثق اولدیغنی کآلارز .بر اثرء مثلا عداق حامدك « هدیهُ سال »

تانق شعزی» قافاسز ای اروت ططوبدر 5کنات ر

مصراع »> بر بت هیچ بر قافهبه مالك بولوعامقله,راید هیچ رر

منثور عد ایدیهمن  .بناءعله نظم اله نژ فرقی سویارکن »
وقت
بوك بالکز وزنه احصار ایدهرله قافهنك بو خصوصدء اصلا

مدخادار عولاودیفنی سلمهیی » وبالعموم ادسات کتابلرهنده و
مسئلەنك بك يکالش | کلهشادیتی اونومامالدر .

۲
کندی

مایت ری سب همیلت آیار منظومهسنی
وزرم می >
لسانته کوره وضع اتديي بر قاعده ی سیم تس
شوه و سا

ده
ولل
جم م
وعمو
«مبال
وجوده کتبریر .بناءعله نظ

ده مشترك اولفله

ابر طرز نم مهانیك طیبت لساننهکوده متحوادد  .بوکون
اسنده غایت بوبوك
فرانسز نظماه متتولاراه و صرب نظماری ار

روری فرقار موجود درکه اساس اعتارله و لسانار تدای
وض
مخالندن نشت ادي ,

1

معلومات ادسه

« سیم » قدر ایاری کدهرك » نبركیش»انی" معلومندن وعدم
انتظامندن طولای قاری فعصالت عظمه صرفنه اجار اله افکار
وحسای زوی درجهده معاکه وتوسعدن القویدیشی ؟ نظمك

اسه هبمای ضبط امجون اجاب ایدن درجه دقتی اوادن احضار
ایدهرك قوهٌ ذهنهمزی یلزوم بره صرف واضاعهدن مع اتکی

|اشلیر .
ادعا المهیز  .ایی منظومهلر ک|ثریتله ردن دها زور کل
>اه بك علوی
ونك سبی> او منظو مهده فکرك که بك متکالف ک

بولوعاسدر .یالکز شوجهتی اعتراف املد رکهنظم»کندیلکندن»
دماغه دها حابوق اجرای فوذ ايله اوراده دها پایدار انزار براقر .
بو نقطهُ نظردن نظم ننژدن دها مکمل بر واسطهدر ؛ حونکر دها

ری ناه جرکت ودطا از فوت طرق ادرا ودن هت م
نظم اصوات میکهسنك انتظاعی ک»لاتنك عدم تنافری »> مجالرینك
چریان خفینی ابلهكرك ذ کاوکرلد حافظه اجون ای بر معاوندر .

ورتله کذانك از قوت صرف اعهسنه خادماوادینی
وزن »صو
کی » حساسیت امجونده بر ذوق خصوص تولد ایدر .بالعموم] ثا
موسسقهده وزنك ا قاب انکار وك وبول بر امبتی واردر رس

موستی بارحهسنك وزی دیل ابدلدیی تقدرده » اونك اوزرنده

احرا اده جك تعدبلات نا حسوس فلن  .نظمك لسان موزوی
عادتا بر نوع موسیتی وجوده کتبررکه اعللعاده موستی درجهسنده
واضح اولامقاه رار هحالده موحوددر .

وزك زە حش اسدیی ذوق حسی» > ریاضی وفکری رذوق

دها انضمام ایدرکه بوده « عدد » ك ولد کردهسیدر  ,توزینمك»

معلومات اده

۰

نظم  6بزی اهنکاه تارات « برده =  » 6000020لرنه حقار ر .

مل
تسیکشبت
وتسا
وموسق" تأثر واح

عرل اه و
شمكاء
ام

وطفهمی » صنعتدر  .فکرعنده وحودی تصور اتدیکمز ال و وك»

ون فک مارا آ لغهعایلاتدیی
خالی شعرك تعرینی شودر  ۶ه و

شکل وهیلت » .

نظم > هچ اولازسه اساس ابتداسی اولان وزن اعتاریله »

بر اثر جعلى دکلدر  .انسانارك شاعم اولالری > نظم ایله اشتغال
امهاری » ذهتارينك کیی برهوسنه تبعیتله دکل » طسعتارنك جهد

ی

لیب تسن اهدر ء آهنکاته.غامی انك

درینلکنه بردلل طسی اولدقدن باشقاء فیزولوژیقانونارندن ,رشك

احکامنه تبعاً »ح>سبات مذ کودهی سامعارك قلبنه سرایت ایتديرمك
خاصهستنهده مالکدر  .ناءعله منظوم سوز سوئاهمك » لسانك

وساطت اهنك وانتظامله  « :ین » حساعی لسان عادی ابله افاده
یدهبلهجك بر درجهنك فوقنده مسعود وا مضطرم ! » دعکدر .

وزن منظومات» ضربانقلك قولاقله دوبولاجق برمتبهیه کلهسیدر؛
ضبروبان صدامنه برانتظام محش ایتدیک کی بوتون قلبارك نهایت
پرلکده عجارستی انتاج ایار .
ايشته کلام منظوم حسانی بوبلمجه ر صورت طسعبهده افاده
وباشقالرینه تعمیمه خدمت ایتدیی کی» دیکلهمنارك نظردفتار ده

بوبوك برقوتصرفنه میدان براقایارق حسیات مذ کوره اوزرینه جلبه
وهنك اولان بطررز افاده »
موفق اولور .فیالققه حانزسلاست ا
|اشلیر  .معمافه بو خصوصدء
سامعار طرفندن کال سوه کل

4

ملومات اده

موجات منتظمهیه قلب ایاں  .اعلعیاده بر صبرسزلق وبا بر صقاتی .
زماننده باجاتمزك اوینادیفی » صاللاندیفی بوشدر ؟ مادی وبعضاده

ی

ر؛ واکر وار ت
لته
اضطرابار آراسندهبوتون وجود حکرک

 » Emotionاوقدر عبان دکلسه  اوکدن آرقهبه طوغری صاللا عفه
وو صورله کندی صحاای نظمه سل وغرت ادر  .کذاك

ووك بر مسرت اسای صحرامقه » رقص امک سوق ایلر  .عبن
احوال وفوائن احهزه صونهدهده موحوددر)؛ وايشته وراده مسئله"

اساسهیه ماس ایدییورز  :سوز» تهیج عصی تیجهسی اولارق» قابل
وهنك کاب اور
تقدیر ومان رقوت ور وزن ا

ا
4

حرارتله عه » اراد اتدیی نطقه اتدایاصده موجود اولایانو رن
ومقاسی > اولجوی ادخاله باشلار ؟ وو
اتدکه» سو زلری عدار وموستی ۳

یت روت وقوت
اولور .بونك کی» اک

بر ماشقك لسان ت|شین غراتی اساع وضط اولونابیلسه > اوندهده
ر وع اهتراز » عوحات منتظمه ء قابا طاسلاق

ر طام اجزای

سوب واللوین  .شا هور ه الفرد موموبه» سان نظیدن

مت ایدرکی > اوی هيکسك ایشتمکله برار سویلهسدیکنی »
بانده پك حقلدی  .مع مافه هیمز» حامزك بعض دمارنده ک|نیا
بلمهرك او لسبایی تکلم امشزدر  .صداعن او تغبرات ترعداردن

بعض شار اقتباس امش » لساعز  -شاعرده بزی مفتون حوظوظ

ادن  -او اهنك موزوندن استعارانده بولوءشدر  .فقط اعصابك بو

کرکنلی زائل اولنحه » حساستك بر حالت متوسطهسنه تقابل ایدن
سوط
مت

وعادی اساعزه عوت اعشزدر .

معلومات اده

۳

علمای مشهورهسندن «غوس» ۰کوره« :احوال خارجه وداخلهیك

بر شکل بدیی حتنده وبر ای بدیی تأمین امك مقصدیله لسان
واسطهسله افادهسی » دز .
نظمك ساخته وجعیی اووب

غیت طسیی وانسای اولدیغنه >

بعیطسعت پشمربهدن مقتس بولونديغه الك بوبوك دلل» بالعموم اقوام
اتدامهده لسان نظمك موجودشدر  .وکون اك اتدای انساناره

ایری
سو م
هم
ح
م

افاایددههجكمنظومهلری » شرقاری» داستاناری

بی اولسه ء
وغببر
واردر  .ا کرنظم ادعا ایدلدیی کی ساخته ط
تك بالعموم اقسام وعم احلنده اوک تصادف ایدلهمك لازمکلبردی.
يبشر

الوم هسرك

ابلك ١ار سس  +اقرامك ابلك افادء حسسای

مومتله لسان لظم اله اولشدر .

ی بداییع حقندهی دققات مهمهسساه معروف «ژان

مادی کویسو » « بدیع حاضر مسائلی » نامندهی اثرنده » نظمك
بالذات حساندن متولد ولوندیتی فیولوژی اساساربنه استادا امات
ایدییور آ .نظمك ماهتی » قمت سقتسی ووك بر وضوح
واک ایضاحايدەن فوهلردن روحهاق اقتاسده ولونورز :

ات ا

بت ارد اولدشر وف  +اوضاعرك

وهنکدار ر حال الفه ایل اتدیی مسلمدر  :اولا
موزون آ

دماغده تولد ایدن تهسج» فیزولوژی قوانشدن برینه معتله  -اوه
را کد بولونان صو درونندهی اهتزازات کی  -هان نه آز حوق

«دال » «وسنسر » ۰
قریب اولان اعضایه انتشار ایدر  .ن
ازای
اازهنت»زو
کوده ولون حرکانده موجود اولان فانون تو

معلومات اده

3
هر وا
اجرا اد

كنهلرده بو خعو ضده ای معلو مات
شو صو س

علمه ومشته الده ایدلشدر .حالنوکه زم بالسمومادسانت کتابارهنده
مك نژدن احق وزن وقافه اله
ظ-
نتله
د يك ياکلش بر فکره مع

آیربادینی بیان اولونارق » نظمك ماعیت حقیقهبی حفنده هیچ رر
فکر اعطا ابدلهمکدهدر .
بمضیاری رى حصولات فکرهنك » نظمی ايه احتساسسات
یدق قبول ابتدکلری حالده » برظام اریاب
هیت
وهلتسل
اسط
لواناك وا
0

خققون مسلکنه منسوب بحروق حکاه ویسارده اسان

طسی اناك

احق لسان نثر اولدیغنی» ولظمك جعلی» ساخته ر

ماهته مالك ولوندیغی ادعا ایدو رار .

رات اخبره علمه بزه باویی مطالعهنك ده شايان قول
ق
|نده هیجانبدییی
اولادیفنی واضحاً اراه اعمکدهدر  .شکل نظم لت

اصلا تأمین ایدهمیهجك ابس ون معنا برچوق شار یازبلدینی کی»
منثور بر جوق بدایم شعرنهده رر

ادلشدر  ۰عادی بر لفت

موعهسی اولان « تحفهُ وهی » نشكکل نظما لتندهبولوعاسی اوک
بر ماهت اده اعطا ابدهمدیی کی » مثلا « مقبر » مقدمهسنك

منتور ازبلش اولاسیده قبمت شعریهسنی اسلا اخلال انمز  .منظوم
اثرلرك دار شعره ادخال ایدیبهرك آثار منثورهنك بوندن خارج

براقلمابی» اسی صبارك صنعت حقندهکال يکالش طرز تلقدارندن
بریتشکیل ایدهر؟ بومطالعه نكهسچ بروجهاهشایانقولاولامایه جغنی
مع بای افتدی « اصطلاحات ادبه » نامندهی اثرنده وندن تقریبا
و دام ر مام سان الهمشدی کل شک

نظمو كرك شکل

نثر آلتنده پولونابیلن « شسعر » لےتعرزغب علمسی  حکهت بداییع

4 4

۸

ی ب
نظم * نثر  =.وزن ملی » ماه ت و قبمتی ,س افسام ختلفهمی —,
وزن ملي الله بازلإاس اثر اديه  --.وزن منك موقم حاضری .

۱

نم ن»م ع.ی=المموم آنار ادنیهن نظ تدققه آلدیغمز
وقت» ایی شتکلدن ری اولدیشی > ینمی يا بر اجنك ورقاعده
خصوصهبه مالك [ منظوم ] و بااویاه بر قاعده اوهنکدن حروم

[ منشور ] بولوندیفتی کورورز  .نار ادبیه فکر وموضو ع اعتباریله
نهکی تقسمانه معروض بونلوورسه بولونسون» شکل اعتباریله پامنظوم
ویا منثور اولارق محل ابدر  .ر کرب » ر حکاه » ر هاله

منتور اولابیلدیی کی منظومده اولابیایر ۰افکار واحتساساتی افاده

اجون بوایی شکلدن بشقه بر طرز بیان موجود دکلدر ؛ مدئبتك
ابلك صصاحانده بولونان قائل وحشه افرادندن الك متمدن و متفکر

بر ادمه قدر » درحات متفاو ده اولان بالعموم انسانار» فکزاری >

مجناربی با منظوم اولارق وب نا افادءیه حبوردرار .
نظم ونظمك ماهیت وقمتی حقنده اسکیدن بری برچوقتتیعات

معلومات افده
کر دوق > کر اخلای امان اشسون >

اجماعهدهی موقی » رو فایت مهمدر .

ا ل

۹۳
ال اد سايك هت

ان ةواسق

وار ادن

دیکلهبه سلمك » ویاخود فریاد ار ادسه اله پشریت مضطر هنك

آلام و مصائنی هيت اجاعه يه تخفیف ابتديرمك » حسن بدیی
قارشوسنده بذروق لاهولی و نوشن حس امك » اخلاقه معاونتده

ولق » ونون ونار رر فاده مهمهدرکه ادسانك ا
برر و وك دلل تمکیل ایدهسلیرار .

مغلومات اد ره

۸۳

فواعد ونظریاتی بر تاثیر جدی ايله تلقن وافاده امجون شسعات
ختلفه صنعته ماجمته حور قالر ؛ وخصوصله ادساندن بك حوق
استفاده ایدر .
صنعت > بناءغلبهادسات

» اسل بوواراق » « فلسفه » سنده

یله اخلاق آرهسندهی مناسبای تسین اون شودرت دستوری وضع
اپدسور

:

سید صنعتك غايهذانهسی اخالافك غاهسی دکلدر ؛ وطفه

السه حستی ابداع اولوت خبری وصه دکلدر .

؛ونک
 -. ۲صنعت هبچ بر زمان اخلاقه ماف اولهماز ح
اسدا اخلاق رقاعده عمومهدرکه هیشه ایستهدیکنی اما اتديرديي

اک تیه رر بان م عارغلاق اولان حار وجدای نرب
اااي
۱

افا اله بالشحه دوق بدییی تشویش وخس
مب

صت

حبری

افاده ايده سلر

غایهذاشهسیی او نوبهمغه حوردر  .خر
در

:

وط

اقادهسنده

او

آیدر .
زمان

سله

آراه حنی شی سنه

۰

بلاصه» صنعت»انسایشخصتندن» احتاحات عادیهسندن
خ
 » nعقل سلم اله مت وص ھی تمان وتسکان امك

صورسله طوغریدن طوغریه رار اخلاق ه مالکدر  .حسن خر
دکلدر >؟ معمافه او يك متفیی » محاوریدر .
بودرت دستور » اخلاق اله ادسات محادلهسنی طرفتك حقوفنی

کكوزل حل اتمشدر .خلاصه كرك ادسانك
تأمبن امك صورتاه ب
معت اشمر بهبه 6کرد هلت اجعاعبه نك اد سسانه ری اولستون ¢

معاومات ادسه
غك

ستکاراری اج

رمشدر
سست و

۷۳

 ۵دابا اوزون وف سود منافشابه

.

بجی فکرل طرفدارارندن « کوساوفلور »  « :صلعتك مقصد
» ..
نید
عی.ا
هلق
لبهت
وغایهسی کندندهدر ؟هیچ برزمان بر واسطه دی
دور

۰

تا و فاکی

صت

ادسات ی

آفاده اتدیی

زمان بر عامل اخلاقدر ؛ ایسترسه کوستریان حسن اساسنده اخلاق
اولهسون  .صنعت وادیات هاخلاق » نه ده غبر اخلاقدر  .بالکز
او الساناری

مفعت بکلهمهن حسات عالهبه قدر اصعاد ابدر .

هددن اوزاقلاشدیرسور » و هی حالده
مادامکه ازسانی طسعت عا

مهم وعالی برشیدر  .طوغریدن طوغریبه اولان بو تاره برشی
اوکر مهن حسن برقوت جسمهی حایز بر عامل اخلاقی اولهسلور .

تام عله یں ء ات مکی افاادرد » بالکز وی
ووشر  » 4212نکن اخلاق,زرول اها آیدسوز > .مطالعهسنده

ولو و
ادسمات  6هس به اولورنسه او لسون » هسچ بر شسّك

ابی >

منقادی اولهماز ؛ ادسانك ر مقصد وغاهی واردر  :اوده الفاظ

وکات واسطهسله هیحان بدییی تأمین انمکدر .ادیبات واخلاقدن

وی دنکری اون رد سب > زر وط اواد ؟ فقط متصد
وقابه اولههن .
اخلاق » ادسات موضوعاری اجون کندش » مندت برساحهدر؛

امحاب اسدییزمان اوکاده ماجمت اولونور .نت هکمبالذات |خلاقده

۰علومات اده

5۳

کار
مثلا فرانسهدهطلاق بهكان زمانارده قول ابدلش ر
اولك لزومنه دار بر جوق عاشا کتابلری » دومانر بازلش >

حنهرده کوسترلش» اوقوندیرلش» محادلات قلمهبه بولاحلمشدر.
شههسزد رکهحررار اثرارینت موضوعاریی » اشخاصنی حبات

عمومبهده بولدیار » تدقق و تحضق ایتدیار ؛ ویونلرك فلاکتارینه
آکندی شتصتار ی اعلاوه ادر الاو و اراب الییلن
بواتراراه وخ

لک

تا هشت اجاعهیك بر تافری :کزروادی

جالبوکه طلاقك بر قانون شکلی کسب ایدهیلمسی خصوصنده بو
کفی
اوك نا

واردر  ۰اک بونار تشر ایدلامش » ويا وضع

نه اولفهمش اولسهیدی» افکار مومه حاضرلا امش » فرانسه

بو درد اجعاعیدن قورئولامش اولوردی .

ت

هت احیاعادمی بوفی و 6ا وت

ون

موسئلهاری تدقق ایدرکن تفرعات قسلندن اولی اوزره براعتراض

اله قارشولاشورز :ادات هه پارار ؟
بونقطهده فکرار ایکبه اپریلور .بعضاری « حسنی افاده واراه
ووصورئله ذوق بدییی تأمین امْکدن باشقه پروظفهسی بوقدر» .

جوایو یربسورار .دیکر رطا ذواتده بومطالعهی رد الدهركادبانك
وطفهسی و قطهده قالش اولسهیدی بك عادی » بك بایاعی بشری

اولاجغی» وحالوکهاد

مالك معت شرهبه رفادهتأمانملك» اخلاقء

خبرینشر الهمك وطفه علوبهساه مکلف بولوندیغی بیانایدسورار.
بو محادله وان قدعدتری مه زمان تازهله عش  6هيدورك

معلوماتِ اده

۰۳

عمومبه دولت وملت عاماه اوئوتولشدر  .وله ردورده ادساتده

بالطععینی اعراضیکوستریر .شعرا » ادبا آرهسنده آرتق برشخصت
مشترکه کوربلهمن ؛ س

مدا جالیشیر ؟
نرز
ی

» رنردیم »

برفالدده اری اری خصوصتارله ررارندن یزار ,

« ولورژه » اوحطاط ادییی|کلاعق اجون « حال حاضرك

احوال روحبهسی » نامندهی اثرنده شو سوزاری سویلهبور :

« رفاءوسعادنك» ورائتك تأثبری حیات شخصیهبه عایی زیادهلشد بورسه
عضویت اجیاعیه احطاطه بوز طوعش دعکدر  ۰لسان دئیان دیکر ر
عضويتك انکشاف واتحطاطنیده عینی قانونلر اداره ابدر .براساوب اتحطاط
دعك » وحدت کتابك .موقعینی صیفه نك

استقلالنه ترك ای دعکدر » .

مجیفه جلهنك 

جله كلك

فیابلققه دور احطاط اند که اویومجاقاری مله بك ووك
ر مهارت صنعت تلقی ادلش » بر حوق معناسز » اد مصاریع

وابیات ایلسینه بدیعادبیات اورتولك ایستهمشدر .یاخود اولکارله

سوبهدکلر ی تکراردن باشقه ,ر شی یاءهبه مقتدر اولهسان تورهدیلر
ند رها لشعر الری ط
م
ول
شدر
در

.

ھم ایی طر فكده مدعاستی » دلائل و راهثنی شو صورتله

خللاصه اتدکدن صکره » هایزایی طرفده مالفه ابدسور درز .
ادمات معت شمر هدن استعانه ابندیی کی مت

بشمر په ده اوندن

 ۱ا اولور ا
.بویناکرسمییده ترأثر متقابل داخلنده یاشارار .
اامرگ طرفاتده ادمارددی مالفهی طرح ایدشجهء الدهایدیلن
تیجهی الك طوغرى اولهرق قول درز

معلومات اده

۳

طسعی تعقب ایدهمدی ؛ مور زمانله بر طاق حولات وتکاملات
حصوله كلدي  .حات مومه احتناحات متعددهنك تحت تارنه

اساناری صنفصنف آبردی .هیصنف اجیایامورعلکته» وظاتف
سمبرله
قلکز
وطنه عاد ایشاردن با

اشتفال امک باشلادی .

اووقتادیاتده عنی محولی» دی کوستردی .برزمان کلدیکه

ساحه ارضهده شخصت اشترا کهتفوق ابتدی  .ادساتده شخصی
اوادی؛ هن کی التهدیک کی ١ ایستدییزمان »> قدرت استهداد هی

هد > نظم » نژ» رومان » ماشا » هرنه ایستهرسه یازمق
دتق
رینی
اود
ن

کاسده کوردی :

مسئلهنی عموعیصوبررنده حلاشکدنسه دهاخصوصی» دهاواضح
بر صورنده حل ایدمم  :هر دولنك بر دوره انکشافی » دور
توق » دور احطاطی واردر .اداتده بودورهلری تعقبایدر.
ابات زمانلرده اوده باواش باواش انکشاف ابدر » حرای طسعدستی

بولق اجون جابالار » لساني تسکله اوغراشیر » خاللریی قومك
روحندن طوبلامقاه مشغول اولور  .عاشق باشادن باق به قدر کلن

ادباعز عانللفك تولد اونکشافنی عادنا تقب اعشدر  .الوک

سلطان سلمان قانونی عصرندن اعتبارا سلطان ابراه اوله قدر بر
دور توقف وکال کورولر .اوانناده ادساتده عنی اا حتندهدر.

لسان» /کاملاعش» ادبياتك یآله جک شکل تمین ایهمشدر  .باق»

روحی» فی» صبریکی استادار بودورك مولودانبدر .بودوردنصکرا

عمال هیئتاجماععهسنده وهنواتحطاط بوتون علاعودلائلىله نظراره
دی شخصاه » موجودشله مشغولدر ,حبات
کرنلس
حاربار ؟ ه

a

۳

معلومات اده

ار رده صینمکارك » بر اديك رې نظر .ندقق
و

وضع اولندینی زمان » اولك الکز ات

و شخصت

خصوصهسله منسونی بولدیی لعه" صنعت نظر اعتباره لم|املدر.
بوناری احاطه ایدن بر کل » بر عموست دهاوار در » که اوی ده

دوشو علدر .وایسه حرط عمومدن باشقه بر شی دکلدر  .صنعت> 

دروننده وجوده کلدیی حبطك عشق» سعادت» فلا کت » اعتقادات
موی
کی »اودورك تون افرادنده مشترك و
ی 6

ار ا ونظریاتی

e

اسکی آناری اوقودیغمز زمان» عادتاحرراریله قونوشش» او نارك
امل آورزوارینه » اشتاق وفلا کتاربنه واقف اولدقدن باشقه

مق روحارنده کزلی ,رسك برشار فصلدادیفنی حساعشاولورز.
وودهکلدبیعصرل حالت مومسهروحهسدر.
وسس آبار صنعتك ج
صنعت | کنزیاشکل جعتی لعقبایدر ؛ حعتك تکامللهاوده تکامل >
سقوطله اوده سقوط ابر .

صنایع نفیسۂ ساره کی ادبیاتده اشکال مخصوصة تکاملنی
حتعکتكا تمعالقفاننده و لشدر .انسانار» از منهقل التارگخهده » مهالك

طبعتله مجنسار ينك موم موجاوزاننه قارشو کلهبيلمك امجونجعیت
تشکیلابتدکلری زمان» نغمات_اتدابه موسقهبه معاون اولقاوزده
ايلك دشم شعر وجوده کلشدی  .میشخص یالکز باشنه ناصل

یمتی حااز دکل وا ق مومته تبعیتله باشامق حقنه مالکسه »
شعرده بر شخصه عاند اولدینی تقدیرده اهستی حانز اولهبور »> فاده

مقدسهسی زدهلعش تلقی ابدیلوردی  .فقط معت وحالابتداسنی

معلومات

TY

اد سه

و
2

ح

كراد نظریات وافکاز» فس" را
باخصوص» بالاده ذ
ول

eS

تار أده ا

ك طدیی اولارق  -جت

وشرائط حست خارجنده تولد وادامه حات ایدهضار.
هحررر

محسطنك » عرقنك» زماننك برمحصولدر .حال حاضر دہ

ووك شرلرده» اك اوفاق سبارله موحودنده زلزلهار » حساننده

نانوكم وتسکان امدههه جک فورطنهار تولد ادن » هرشده
حتاک

الك مضر افراطارك محکوعی بولان » تدقیق و رؤايتابرندتياغر

کوسترن » نادزی آرهسنده اا واضح ر

مشپود اولان ببکلرجه موجودار باشابورکه بوناری ولد ادن نه
ادات » هده سار علوم وفنوندر  .بونار » عصرارلك بورغونلقاریله

فعالنت ابه نی تتاقص اش انسال ٹر هنك مولوداندر مءحردده
ررد اولدینی اون » بالضروره و تن
بو حصولات ومولوداندن ف

اراش و علل عصریه اله مصایدر .عل احوال روح اقطة نظرندن
حققت قنهدر.
صنعتکارا ره قابلست اخدبه و شلهسی تاقابل انکار ر
کار

ان سیت وخوده نز امت اجون شدت وصمسمتله

حس الیدر  .بناءعلیهقبلیت تجسیة صرضیهسی یطنده کاردن
دها زیادهدر .بولك امجون» بررمحرر حسطنكاصاض وعال کونا کوتی
ولیغ
اظهار واراه ادیکمان > اوندن اخذ شولانتدیکنی افاده تب

اعش اولقن باشقه برئی باعاهمش د كدر ,
هب
حرری

« اورەن

ودرون

E
»

بو

سس ۳

۳۳9عتتکا زان او زریده

فوقالعاده امىت ععاف ایدسورار .

عحرطك

ا

معلومات ادسه

۱

۱۳

اوه سلدیز محزنارنده اذا واشکنحه [ لدم ای
وه
زکانر
مظاومار > !تار لك مولودات معنوبهسدی.

بو تارات نظر اعتباره آلندیتی تقدیرده ک۱لاشلیرکه ادسانك
حبات اجهاعهده جد وود ررول واردر .

بونقطه ی کهلنیحه ادیبانه قارشو ,رطام شتوم وانهامانك فیرلاتراں ۔
ی
دور معترضاردن بعضیلری « :ادبیات احوالاستنانن >
وقایع مضهی » اشخاص معلولهی اظهار و ارانه ایتدیی واساسا
هت اجاععه اوزرنده برتافی عظمیحاز ولوندینی اجون مضردر» ,
ادعاسنی بیان ایدییودار .

بعضاریده « :ادیات » سای

حقبقتاه کوسترمکه مقتدر اولهمایارق » محررك عله وحساسته

معتله تواقص طبعهیی اکال واعام اتدییووبلهجه اك صاف ونزه

روحارده قا ارزوار » احتراصار تولید ابلدیی اون شبرته

مضردر  » ۰دسورار .

وافراطه

بوکی ادعااز » ادببانگ ات اجنماعهه تأثثری نظربهسنك ماله

دوشن اشامدر  .بر رو تاره اخلافیه ء روش اتی

بوزهجققدر متانت اخلاقهبه مالك اولانارك قالقار نی ادساته عطف
امکدنسه  6یوار تك ستانته » ضعف اخلاقار ته مل اعبك

 ۱دهاطوغیدد .اساسا ابداك تب اجهاعسته ابتانانار خا مهومنك

 ۱آمجقضعیف» معاول موجودیتاره عایتنی ذ کر وانیان ایدیبورارکه

بوتاری داوی اك ء دوشوعك ادساره حارّ دکلدر  .بونلرله
اشتغال ایدهبيلمك صلاحیت وحقنی حاز اولا نار ا»ماض عصسه

متحصصار در ۰

۳ +

1

«علومات

1

اد 4

2

1

:

۳

حقارق ونلره منقلب اولور  .باخصوص حسا ء روحا ضعف و

معلول اولانلر اوزرنده انارخاله قلمهنكک تأثری بك زياده در».
وسوزارده از حوق رذره حققت واردر  .محررار» ارککلره
نستله ضصف بولنان قادینلر اوزرنده قلماریله حکم ایدرك» اونلری

جسماً وروحاً ایستهدکلری شکلهوضع ایدهملیورار .بوبوك شپرلرده >

بوبوك حررلرك بو قدرت فسونکاریلری .بوتون بداهت ووضوحله
کورولکدهدر ۰

و خو وو دای ار بض مارد کوسپرمات اون
آلانا مشاه اداسندن « کوته »> « ورور » امندەی رومای

«  » ۵۷۷تارشحنده بازدیفی زمان » برجوق کنیجار « ورتهر » کی
ری
 Asمرانک منک ای
داره
کیاتار بسله اتدیلر .کذاك «لکاساندر دوما »> ۱۳۸۱ «6ت
مشئوم و شد د

ي

احتراص

عشینی

وی

۶

دون

»ات

ی

روماتی نشماتدیی زمان» بوتون فرانسه «آنتونی» ارله طولدی.
تم

دوه

بوک ۳

لعص

ما

و

سلورز

 :انار

قدعه عمانبه  خصوصله دعك تآارشوخ مشربانهسی برزمانار حرط
اجماعمزده غریب برزصه صنعتکاران ولد اند یک  6ونار کیحه

کوندوز مسخانارده امار حبات ایدهرل اهمصالت وعلویتادببانی »>
همده کندی تزاهت قلمبهاری جو ورباد اسدیلر .

للی » عکاف بی »
ہیا»ک
نمیس
ولبطکكی » جز
کذاك کا
رویاسی احتاحات وترقات وطنهی مدرك » روحاری اش حریت

ومشروطتاه مشوع حقتی فکداارار » ظ و استیداد قارشوسنده

ن
حساسمك
ته حاضر ولاد وجودار طوغوردی .دور
دابا فحداای

۰

مهو مات ادت

ای

۹۳

ا عله کررل وخوده  کتردیک انار مده اشلرط
خارجندهی محسسایی » وقابی  ۶اشیخاصی

ل
صای
حبانبه و اخ

اعكت ک:ورمت ایستترز  .ناء عله محرر کیک چات

مصادف » وبعض اسیاب عضوب شخصیهسنه موافق بر حالاستانیی
آلر؛ واوق شخصت خصو هبه .کی مدیل وتغر ایدرك اظهار

واراه ایر .

ادنانك حبات اجاعهبه بك از افتقار اتدیکنی ادع ایدن
ذوات » حانك ادسات اله پالکز بنقوطهده اشتراك ایدهببلدیکنی ٤
وندن بشقه »خبالات ادسهتك پشر وحمت اوزرسه اجرای تردن

خالی قالدیتی بیان ایدهرار .

۱

وتار » مومتله شو ولده مدافعهده وئورار  « :حبات

خصوصیهسیله مشنولمتوسط ,رشخص» کندی جرباربله» بشريتك
شدبداحتراصار تی» مصاش وفلاککلتای|همن؛ اوبنك» مغازهسنك»
فعبدينك خارجنده باشقایرعام برحات لبنودیفی | نحقشمهارارهسنده

او

زوحته امه تغوذایدههن .آپیزمان کتابارم۶

اتروارهقدوشار؛ بادشاهاری» قرالاریء باشالریء بکلری» ملکلری»

| رباری > حانیاری » حبلهکاراری » خلاصه مومیت اعتباربله جزست

ادن اولان بر طباق اشخاصی > وقایمی اوقور ٤کورور  .و
وسله
قاد غر بایذیر روجیه سعتله »حررك هوسات خحالسلهه

اراولان وقایعه » اشخاصهاانارق» معلومات اجناعهسنی وناردن
امه » حانده برءثالاولق او زره کوستریلن بوشاره بکز ,مک سعی

وغبرتایدر .اوتلرك محتلری» فرتاری » کناری هیسی حالطسعدن `

معلومات اد ره

۸۲

ماشادر .بوکا بناء ادبیات» بوتونصنايم تفیسة سائره ابلهده برلشیور
از

۸
او

شنت ناعرو

موتھی واش

E

حنات

اله

اآدرسهاتسندهکمناسای تسه جالدشانلر اكفکار ونظریانی شمدیه
E
a

قدر بر هطه معینه و قطعهده توقف ایدهمهمش » ونون علمایادك

خلاصهٌ افکاری اولق اوزره ,روصل مشترك بولنهمامشدر .بناءعله
ارنور
واسفایی ادناه » ادماعی اه انجرای عا
قارشو سنده » حتاف مطالعات ونظریات سرد وان اءك

ندا
E

قالسورر .
منقدن مشمهورهدن « مافس تورداو » رومان وعاشایك حبات

 :و اجهاعهه » حبانك دونلره تردن زیاده احرای
کین عامل قانعدر .

+شده
ولونمحررار» دفقات و حشتات ب
زمان» ھی کنبات سلدیی

ك کر

لوندفلری

وقابع واشخاص عادبهی

نظر اعتاره الازار ۰زیرا قارئن » حانده دام تصادف ایتدکاری
شاره مصادف اولنه فظصاً حمل ایدههش  .اونار بر طاق حسسات
جدیدهبه مفتقردر  .و ایسه موخود ونان برحالت وجدانبهنك یی

برحالت جودانبهبانقلاسه » برتأئرك انقطاعبله اوکاعامله ضد ویک بر
رما
شد ت
تابر وله رط کرفتدر  ای وروند بگا
حبابهبه وجدان وحسمز اوقدر ل|شمشدرک» هوای خارجبنك
اضسقنی حس امک

کر تااوره تولد اتدکلری تأرانده خسن

معلومات ادببه

۲۲

ایی صنعت ربریله امتزاج ایدهببلدیی کی متعدد صنمتارده

ار

شاد من اله رقض  ۶ادات بررده

بولنور  .رسمه هکلتراشی » معماری پررنه رفاقت ایدر  .لکن و

تقدیرده صنمتدهی وحدنك لزومی دها واضح ء داهشاکار بر شکل
سیدز ؛ وقانون دها زیاده قطی > واوصلنور .
مثلاخارجاً هکلاراه » داخلا" دنواراریرسمارله اورتولی رای

حنشم » خطوط آهنکدار معماریستی غبب ایدەرك اونی نظراردن
صاقلار؛ وصنعت معماری نقطه نظرندن بالطعتنقید توعربضه معروض

قالر .

شومطالعات شبات صنتیایکبه آییرییور  :برنجی زه خطوطه
ید اولاتار » و ی

ارده بولونائاردر .خطوطه عاد اولان

رسم » هیکلتزاش > معماری ریراریله قولای براشدکلری ی
دیکراری ده سپولتله امتزاج ایدهسلیرار .
.او اه

ا

ر ا

ایل جک

ا

بر صبعت

وارسدر ؟ اشکال مەی » افکاری » حرکات موزونهی » رسمی»

وزی » موسیینی منج قابیتنده بوللان ؛ و بو صودتله فکری

کل مادیسله ؛شکل محسونی » ک۱نیا اثادت خصوصهسی ولان
فوکتربلیغ اوفاده ابتدیی حساه ؛ حسی » رفاقت ابتدیی فکر »>

لقین ایتدیی طرز ومشوار اله ؛ خلاصه بوتون حبای مر بولنان
اشکالبله کوسترهبیلن بر صنمت موجودمیدر ؟..
| کردوبله برصنعت موجود اسه » حبات نامهنك مصوری اولق

اعتباربا صنعت بشریهنك اك واسیی > اك ویو اولق لازمکلر .
لو صنعت

موجوددر

؟ ادسانك بر شدعبهبی اولان صنعت

معلومات اده

۹۳

شوراه قدر وریلن ایضاحاندن  ۲کلاشللود که صنایع مخنافه

تفیسه بربراریله پرلشودار  .بری دیکرینات وظفهستی کورسور ء

ا

و

شیعه صنعت بر ر باه٤ مثلا اذسات » صنعت معماری اله
حا ه
رلر له امعزاج
براهشهسامرعی ؟ ..اصللا برلشهعش  .شعدات صنعتك ر

ایدهیلماری اون آز جوق بررینه » بض اجه خصوصه
طولاییسیله » یاقین وقریب بولهسی شرطدر ؛ حالبوکه ادبیات ايله
معبازی ارستده فروق واضحه آساسه موجوددو.
صنعت «وحدت» دمكاولسنه بناء ٤ یکدیکر بلهامتزاجایدهسلمك

اجون» شعبات صنعتدنبریدیکرینه حقق تابعاوللدر| .کر واسادت
او اه اوه اکرش وله یه ءار صتفت وت ارا
اكد
فه ن
احرک
غب اولور کدر ک.وزل وظریف برطامم خطوط مت
آهنکداری دمكاولان «رقص» » موسیابله برلشدیی زمان » بوک

توق حرکته حبور اولور .
ادسات اله موستی برلشدیی زمانده عن قاعده حاریدر .
«دووبلار » ده موس ادسانه
رطام رقطعات سە حاوی اولان و

تاپعدر .حونکه وراده اساس اولان سوزدر .حالبوکه بر «اورا» ده

مسئله مامه دکنشیر  .جونکه اوپرایه کدن هر سامع موسق
دیکلهمك مقصد باه کر » و مقصدی انان احون اسه ادسانك

سر فروسی لازمدر .بناءعلیه ادبیات بوراده موه تااوبلعهرق

یالکز افکار وحسات عومهی افادهایدر؛ خاصه اساسهسی اعتباربله
الث محلیل اولان بر صنعت  ۱ات رکس اولور»

مملونات اده

۲

اوکا فلا > روحاً مال » برقاچ ضفه صکرہ مىدانه یی بر قادین دها
»وزل » معلوماتل » ظریف ؛ همده اسکندره
جقور :اوده کنج ک

تشائل .ش.مدی فادنار ارهسنده رقابت .عاشفانه باشلانور .خلاصه
هفرهنك تعاقی بزهباشقه ,رحس » باشقه برحرکت » باشقهرسب
باشقه بر وقعه عرض ابدسور  .بونارك هبسی ار آری الق بان
لهی
سدی
او زر سنه سم اب

> هنی ابری ابر رر لوحه اولوز .

فقط وراده دقت ادك برقطه واردر :حرر برخطه دیکر
رخط > ر دا مب بر رلك علاوه » وخاطرات ومنوظاعزی

اقاظ ایدرك اشکالك هت وعهسی یاشاهبلور .انتدا بز س
ورین انرود فرارمت > روجا خادن
ر
ار

اولدیتی ک|لانورز  .بحاولده بولونانارك اشسکال ووضعتنی بسفوله"
خاطراعزدن چیقارییورز» وصوکره شکل مومیسبله باشانهیلورز .
اخود اوه کن ختلوطی بربریته ربط ومقایسه ایدهرله » بوناردن
بر وحدت حصوله

سوواز > بودنده دماعمز ده  ۳ال

تام

وجود ولور  .حال بوک نو برلوحه اوژریده تولایهندی  یکنظرده

کو ر ولهبسار «  1کلاشلیردی ۱
خللاصه « 6صنعت آر سیم» » مسافه داخلده برهت مومه ء زمان

خصو صنده برقطه ؟ ص«نعت ادسات » اده زمان امحشده بر هات

عجومیه » مسافه داخلنده بر نقطه دعکدر .
«موسیی»ه کلنحه» وزمان وسافهدن ھچ بریاحتوا آیدههس 5
اوه هل وحکایه  6ده تشد بر و حسان ایدر  .یی موسقی محلل

وفرع الورك مرجي حت مومس الام وتلقین .ابال ۸

معلومات اده

۲
و
6

وفق مر اکن ايده لمك احون فضله آهنی عتوی

ادسه داعا سقو ط امشدر..

ادسات اله صنایع تسه ساترهی باشقه بر نقطه نظردنده دیق

ادمسلرز :.موضوعات صمت ادات باه ٢ 0 رات
حانه ایسه زمان موسافه کی بر طامْ شرائط ومهه تاپعدر ؛
بشاء علنه صنایم ختافه مسارمده وارك انى لتیمدر
رواك
مثلا رسمه نرمسافه داخلنده اولان هنت مومهی ص

ا

کی وا ادل و کون عاو رن او ا
خصوصی ادسانه ترك اوهشدد .

فرضا بر تابلویه باقدیشکز زمان » بشل حابرار » ابریوسالدیده
نكدهمای بر شریدکی کوجك بر حای »صوکرا
سلر
ون
هب
قر»
رحا
|غا
ا

ی
کاو
مریا
بوااغارم .واستله وازوار لاد حول
کروحولد
ب

داش

لوحه آز حوق بر منافهی باشاه سلور  .فقط و

لیر مورک مرو بلاج ده باشکر دود مارا وو با ار
نه حایده » دهه ببوولارده :بر بر و
ی

عن شکل ووضعتدهدر .

ی 6

ار > هسی
|

شمدی برده مثلا عدالق حامدك برائرتی» فرضا « اشر » ی

اوقو مته باشلاسکز  :اولاء اسکندر روخندهی تقاضای احتراصات
وامال :نزه 1.کاوسود ت واناد بقمارقشول سمهی  ارسطو اشکور >
کارد ی  -مقام-حکمداریبه
امکنندر اونکله قونوشور ء استاد ش

سدور  .اثری
عاند احترامانده قصنور اعهمك شرطله  -قىد اب
بر از دها لعقب اد حه » سو صو نامنده بر ای :کروضو کر ۰
بوکنج » کوزل >

د

قادن اند

E مفتؤن  .۰.ایا زو

معلومات اد سه

۳۲

وا ینمی ر مرو ادات غازیا
دلفریب » سحار برصورندهکوسترر  .بوتون صنعتار بعضاً بربراربنك
موضوعاربی غصب اله دها زیاده مبلغ » دها زياد مور بر شکله
افراغ ایدرلں .

اپشته صنایع تفیسه ب,رارینه حمبلوظائف خصوصهایله » افاده

انك ایستهدکلری شی توضح وکاال ایدرار, .ریسنك تمایخوافاده
ده مشکلات وک ت اوغرادینی ششی دیکری فولابلقله افاده >
بربسنك فضلهجه اظہار واراه ایلدیکتی دیکری لازم اوادینینستده
بایغ ارم
بحودودی

۱
تمان اك

مکاندر ؟  ..اوت »ء حد مشروعی

حس وتاناعك غایت قولادر .رصنعنکار » باشقه صنعتك حدودی

خدااند,ع ااناس سى محافظه خلت"رط کرت
از فقط مت قابهسی دة مقا وا قق > دیکرته عاد
" وطفهیاهااتدیی زماندوحال وقفاعك لازمدر .رموسقشاس

برطاقم افکاری احساس وتبلیغ انك ایستر ؛ وضوجاه ء تمامبهافده
طرله اورزوستی افایه ماذوندر  .بررسام
امك حسنه تابعاولامق ش

وعریف اتمك
بر فکر اخلاقی الہام ایدهسلر » فقط اوق تسین ت
املك ازقهبنده قوشارسه » صنعتنك حدودتی اور امش اواور .

شبارعركده » -کل تامنی ویاعامله آهنك موسقسنی افادهوتبایغ
رجك
اممك صورسله» ,رشتی تصو ا

و اهنك داخلله * قو عق حشدر.

وحدود شحاوز ایدلديي نهد برده  ۳موفقت حققدر .

برادساتاجون حدود صلاحتنی حاوز اعکدن دهایرباد » دها
؛سمله رقابت ادرا دفقات و تفصالات دفقه ی
فنایش یاو لهماز ر

علومات اده

۲۷۳

۷
اس
اریاث ر صنایع مر |

صنایج اة

تسه ی ان

یکرندن تفریق ایدهبهجك بر خط قطی وتام موجود دکلدر :
ادبیات موسیی ابله »دسم ادسات اه » وظفه فطه نظرندن » از
محوق برلشهملرار  .بر صنعتك حدودی » قومشوسی ونان عله

برلغدیی هده دکل» اولك وظینهسنی اغا ویااونکله امتزاجاتدیی

زمان کندینه عاد اساس وماهتی عب ابلدیی قطهده باشلار .

اوت » صنایع نفیسه بربراربنك حدودی داخلنده باشابهبلی .
سا بر لوحهده بر فکر و حکابه قحعهده بر ريك ویار هنك

موسیتی بولونر  ..بالکز دقت ایدیلجك بر شی واردد  :هر صنمته
عاد میات بر باشقهسبله امتزاجایدرسه بولك داخلنده ناحق رشم
ححالنده قالبر .

فرضا بر حولدن طوبلاسلن سای افاده وباشقهسنه شل

وتبلیغ امك ایستدیکمز زمان » فورچه اونی عامیله کوسترید ؛ قم
جال الد ؛ موسق الام وتلقبن ابار .

یرتنالک

اه اس 0

اردن .بوک تکیالهات فا ا ادال این س
او

1
ای

ادبیانه عاند برموضوع دعکدر .فقط اساس رویاعتاریله پراهتزاز»
بر هیچ » بر ضربان » بررکحتدن باشقه برشی دکلدر  .بو حرکتك
دسم شک از خی

کوسنا د  ۶ادسفات اون تصور ول >

موسق ده صولت وشدی لان اله احساس ادر .

| | هدن ا

1

١۲

ملومات اده
نراصل اولورسه اولسون اوندن رر
مطالعه ه
ذیوقدر
ال حوق لازم اولان ش

 « .دوق ر ار

ان احون

حاسن ونالسی

حس امك ماکسیدر  » .بمولک بالطیع هکیسده موجود دکلدر.
اونك تام ومکمل بر شکلدن

|رس
ا مالك اولانلر سله ک
حرومدرار  .بر حوق اراد
اولامامالری » مثلا « توفل

بکدیکر ناف ارارندن دوقاب

عونه » بك

مو لهری  6لامارسك

لافونتهی | کلامامامیصرف وندنناشدر« .لاروسهر» » «دیدءرو»
ذوق تام صاحبارنك فلتندن شکایت اعشلردر  .مطالعهنك مضد
اولاسی » قاربك صاحب ذوق اولاسته وابستهدر  .مطالعه ابدیلن

شبثی بر وروضوح التنده میدانه چیقاران ضیا » ١نحق ذوقك
د وکدبی شعاه " وضوحدر  .مع مافه وی ده اونو عامالی که 6
مطالعه ذوق ترسه امحون اك حوق لازم ومفد اولان شلردن

پریسدر  .نامق کال  « :مطالفه » فکرله مدار خانیدر » دوز .
و
ووده

ای و

پار هر ای کی لکیل "انتدیکیی

سعك علاقهدار ولوندشی ا

لادی  :ر سه ذوقه

خصوصندهی مدای هی شدن زياده مطالعهبه طوف اولالدر .
هه
تلف مالك اد

ا

عا.لدمحتلف الرار اوقومق » یعی | تارادسهی

هی د دوق انعلك  شات حمر لقارینه > مطاقت

تلقیبه قارشی اك عاجل وموّر ردوادر  .ر دفعه اوقوولدیتی وقت

سولهین بر جوق اثرار » بر ایکنحی دفعه اوقوندینی وقت بلک
مطالیی فوقالعاده خشنودایدهسامم؛ ذوقك بر حوقهاحل تکامیی

اولدیتی اجون» اوه اوقوندینی حالدهسو !هن ائرلری » برایکنجی»
"حتی اوزون فاصلهارله بر اوحنحی دفعه اوقومتدن حکنمهملندر :

مغلو مات اد ره

۰۲

وصوصه
مشکلدر  .ن خ

ینز يم

N

حالده ٤ سنه آرزو

ابتدیکم در حهنه واصل اولامادیغمی سوباهملیے » اعتراقنده و لعشدی :
تق کف ادیت

ای

مطالعه ابهملدر؟ و وىك

7ر

ر اعتاره
ااا
ناص
|وناسیادسات کتابار مك و خصو صده ی توصهار ی
مح

املیدر .مشبت کف ايدهركا ونیتقد ب ورشل ابلهمك امجون اوقومالی»
ما
وم اوقونان ارده اولا می حری الەملىدر ..حر وم نبت رار»

.نار قلمهدهی
نار دقتمزی جله غر لاشدر ا

منت تفریقاحون

ايه » اول امرده رة ذوقهنك استکمالی لازمدر .

قاری حوق کاب اوقوحهلد اسا اتا اجو
» مسجت جر رلری اوفو مغاه |

سو بلرلر » :لن » و « سههه

توصبه ابتدکلریکی « هوبس » دمهطجواقلمه نك انسایحاهالشدیره
رک ا
سک کی ا ار طول الوا کور
و تست اه النم .ادمیلنت اجون کی ۽ ایکنی ٩ جي
ررارك ماماه مطالعهمیلازم کلديی فکر ندهدر.
اوحنحی درحهده ح
محر مراد عثیل * عى بر صرت شیخصیه ایداعی اجون س قاچ

یی

و ولد محرراه  ۱کتفا جحدر  .فقط بالکز بر حررله |کتفا اعیوب»
بووکر عیعا فظه| کر رارء و برلرنه پکز مهن حررلری او تومقدهلازمدره

عکسی حالده انسان بوك برعررك کور مر ملادی اولور .اك مناسی  ۰اولا
ای

ار لری

اوقوهقدر

خدمتنی کورور

8

»> واووقت

بوارلر

3

سار

اوقوتاحق

شیر

ا

و

عك

»ءءاری

او نلرده بلا رکه اوقو نا ره و خصو صد ورعایت

ايدىلەجك اساس  :بوك عررلرك دقیقیله > وندفیقدن » محررین سائرهی
ااه

به مسا

ده

|بده حرك پو غو

فص

ارات

اده

ایدهسلیکدر

۰

وه

اراد

برری اوکر عك اجون حوقکتاب اوقومق لازم دکادر .
دققیله صنعت ح

۹۱

معاومات اديه

کوسترمك ایستهبناراد اوزون اوزادی» حالش غهحتاج بوللدقاری

اعتراف ایدییور  .کونش آلتنده هیچ بریکشی بولمادیغی سویلهین
« لراوسهر » بمطوالعهسنده ك حوق حقلدر .

آنار ادمه مطالعهسی علمندهک دلائلاک عدم اعمیتی عامبلهثابت
الودفدن ی

» طرز مطالعه حقنده

راز دوشنو ك » ملاحظه

امك اپدر  .ای بر مطالع امجونفنا وغیرمضد براتر موجوداولادیی
 | 6 71کلامایان ر قارء آحونده ای و مد ی فان وق دعکدر.

کوستاولانسونك يك حقی اولارق سویهدی یکی » جلداری بومق

ور

رت اف

در ؟ ر آممسته اصيك

یی  ۶لارفی اسقلو #دمی از سلمکه صاحب فکر جد
اولوناماز  .قرائت ایدیلن براترله نفوذ شددی التنده قالق اوندن
؛و نک و مطالعه د کابه دکل| ج حافظه ره
استفاده امّهمك دعکدر ج
تعلق ایدر .ای برمطالم» اوقومقدهاوادینی کتابك هر فهسنه ری
فرکكارن ی کندی طه نظارندن ماکه
اوی کت وقوف اددورك» ماحر

وتدققه قابلتدار اولتالدر  ,مطااعه عادتا بر تجادله در ؛ وفادهسی
دطوز
اي نشوتطه ال

و احادلهده منغلاو ت سله بای

استفاهوز ] 1:
بيط » له » سطحی مطالعهلر » بر قارء اجون اك بوبوك
دشمندر  .حقق مطالعلر > خوشلا عدقاری اتراردن له کال جدتاه

حت ایدرار  .ووك الان صنعتکاری کدوته »  :هچ بر فنااثرا
بوقدرکه بمض ای جهتاری حتوی ولوماسین» دیردی  .کونه» مطالمهنك
مشکلاتی کوسترماك امجون  « :مطالعه امک اوکرعك» صعتارك ال
["]کو:-ولاسون  :صنعت حر ر حقنده زصایغ ٠

معاوءات اده

۸

بوده قلنده سوق ایدر  .شلد السه صنعت جر رده الك مور »الك

موعی بر اصولدر  .فرانسر ادبا اصل لانن وولان ادساتارينك

قلیدندن مدانه کلشسه » عمانلی ادبسایده بالخاصه حم ادبیاتی تقلد
واسطهساه سدای موجودیت ایدهملمشدر  .ادساتلر اوزرندهوقدر

وور اولان قلىد » ویو قابلتلرك تشکلندهده عبن قوته
نافد م
+دخاراردر  .قورهی »> ووالو  6این

مولبهر » لافونتهن >

فرانسهنك بوتون بو نویولكصنعتکاراری ونان ولاتمن محررلریقلند

ابادکلری کی » شبخی » فضول » ند » ای » شبخ الب کی
سائاییتاندات ال بوبولسمالریده جملری هلددنفارغ اولامشلردر.
عم

معمافبه قلند » عادی بر قومهحلق ویا دسط بر اعال دعمكدکلدر؛
حق تیو یامبرشلد » باشقالر نك افکاد وحسای» طرز تاقبار ی کندی

رنك شخصتله تلوین ایدوب اونلره ادعای مالکت اعکدرکه » و
صنعتکارك شخصته اصلامانع اولاماز  « .ازوپ » ك اسیافسانهری
تقلد سی »> لافونتهی فرانسز صنعتکاراری آزراسنده ال شخصی ر

صتکار اولقدن منم ایدهمهدیی کی » « مثلوی » دن مالوهملادیده
شمسخ غالىك حصت

هسچ روفت اخلال الدمهمشدر .

وديی آدمارء
« هوراس »ك « سضل مقلدار سوروهی» تامیی ر

تقلیدك معاستی لاشاه | کلایایاش  1طاث زوالسلردر ؛ حالیوکه

بوتانلباردن بك حوق اقتباسانده بولوتان « هوراس » » احرازهزیت
|امشدی.
امجون باشقالربنك شل منایاسی لازم اوادیفنی يكانی کل
رحو ق کمسهلرك فاریوطسیصاندقاری شیخه مت و خصو صدت >

فار اولقدن زیاده صنی ومکسوبدر؛ غرابت محخصوصهسلهمطروف
یسخینی وارارنده خهوصیت
دار
كل ر
دو
شاع « ادغارو » » ا

E

 .مغاومات اديه

NA

على شبر نوی » ایله بوتون مجم شاعراریی » شیخ غالب « متنوی
شرف » ی حافئهارنده بوبوك بر اهام ابله صافلامشاردی ۰

وتون صنتکارار » آثار اديه قراتك فوایدی » وونك

صلمت ری امجون اك ول بر اساس اولدیتی اعتراف ایدران .
ژ«ورژسان » کیبك از اوقودینی حالده عم اداه بك فیس

ات و پدییان اتیب استارون فصتظر > مانونون
صعتکارار» قابلنت فطر هلر ی معلومات مکتسهار باهتر سدسابهسنده
رځدر..
موفق ااوا

حابر E ا

فراجك اك ووله

اربإاب ق اجون راه وقدر

دوغو نواوربه > متوسط اهلتاره مالك اولاناراد

اقل » يرذ دوق اجون اثار اده فرانتدن اصلا فراغت

ایدهمهتخکلری دوحال ک۱لاشلی . .انتووان آلالا « تکل اسلوب
اناتمرنده قراسك فوادندن محث ابدرکن دیورکه :
« قرائت ٤ یل اسلوب خصوصندهی وون اصولارك اساس وءنبی کی
.وقوهی  .بر ار ادیی سطر سطر دقیق | ت2كد عکدر ۹
تلق اولنهسلر ا
قرائت ملکاعزی تشکیل ادر »  4کی خصااعه مالك اراش مدا به

حیقاری ء الهای اداع و -افظه ایلر  .بز حیات فکرههه آنجی قرائت
واسطهسیله کبردرژ  .انسانبرثی اوقودقدن صکورا حرر اولور  .اوقومق

نه اولدیغمزی کندعزه بیلدیرر  .صرف واءلای اوکرندیی کي صاعت
تحریریده اوکرهتیر  ۰اوقومق  .احتراصايك الك اصیایدر  .وود عررر

بکدرم وقد رکه
-یاتلر منك نصفنی اوقومقله کرمهلردر .مونته کو  :هیچ ر

چراريك ساعتلك بر مطالمه اله تسلیتیاب اولهسن  .دیردی » ۰

|ادیبهقرا نك شخصتك تشکلندهمضر رتاثراجرا
بمضیاری > ار
ایدهجکنی سویلهرل«محا»فظ؛ خخصت امحوناوقومامق دها مضددر »
فکرنده بو لنورار  .بولك به فقدر خطنهدار

اولدیغتی اساه قالقمق

ساه زانددر  1۳ 3فیسه RG اوفومق  ¢قاری قد ر و حبربه 6
۲
۱

۱

,

معلومات اديه

1۱

 .پوتون مبطوالماندن شو نتیجه استخراج ابدیلهسلیرکه اسلويك

»کلکنه خللویرمهرك حتی بالعکس اوک یاردمایدهجك
شخصتنه ی

مفید پرقواعد ادمه کتایی ترئبی عکندر ؛ بوو قواعد ادبیهکتای
طللهبه ونه اولارق فلان ادك وا فلان شاعرك اسلونی دکل >

لباك اساوب طبی وعننویسنی ار هدر ٠٠ کناب

عن زمانده
طررز تدریس » طلبهنك تبره ذوقهسنه و
ووه ب

طوقری کووزل راساری الده افهسلمته بوكاا 2
ا
1

ی

وس

ادسات کلهسنك ها

حتلفهسندن ری و لک

اله واسی ث|ار ادبهدر  .علالاطلاق ادسات دیتلنحه ء ذهنه ال ۰
رلتك » مر عصد
اول کلن معنا ودر  .م

اری
ا

ادساق دف

ا

رو

رة ذوقه فوکربهده » عقامت فكرك حو وازالهسنده ث|ار
ادسه قراتك بك ویو فادهاری واردر .بوفون» اسلوب حفندهی
نطق مشیوونده  مه ما

ا ازمتاد رشماریدر  » .دنور که

اك طوغریدر .مر بث و اهلت » هچ بر وقت کندی کندیسنه
وحود بدابر اولاز  .لاعلىالتعان ص هانی ر تاره

سای

دقق ایسهل » اویك تشکل شخصتنده » رومانارنده » شعرلرنده >
افکار ادسهسنده» اوقودینی کتاباراه  1ودک

حر رلرك تأراتنی

وکاوضرحهاسلبرز«.روصوه یازی یازمفه باشلامازدن اول «مونتهی»

یله پل«وتارق »ی مکررا اوقومش » « شانو بیران » بر ناردن
دوسن مهری عادنا ازرله مشدی ؛ شاص روسهی امد باشا « مر

۱

علومات اده

قا ی رن فط هو هی نظر اعباره آازکه قراج اد
معلماری طلبه» بر اسلوب محصوص الله یازی یازمق دکل » مالك

اولدقاری اساوی حسن استعمال امك اصولنی اوکرهنبرار .هر
حررك اسلونی شخصی اولفله برابر وتوناسلوبارده مشترك رصعت
واردر؟ الشته طامه بهو لک

ات ودقایی » اساساری » نتاجی

اوکرهتبلمهلیدر  .و کون « فضولی »نك بر غرلی عون کوزل
بولیورسهق » مثلا جاب شهابالدین بکك بر منظومهسنی » خالد
ضا کك ر رومایده عن سبدن طولای کوزل ولورز .ووك

حکایهنویس ک«وستاوفلوبهر » "ای

رلم هیچ بر مسالب

 4آد نیبه عاد تی وقدر » دردی > وکا قاسا رده ای راسلوبك مکتی

و قدر ده بر لیرز .وکون باق ی خونسو سورسەق› ودک " بغدادیی >

بریده عا
سننسا
وره
هرز

شا ا
ی۶
دشای
ا
۱

مثلا بای اله حامد » رو

اله ارح اراس

؛ حالوه

 4دزي اسلوب

فرفاری موحوددر !..

طلبهبه کاروهتنلمهسی اجابآیدن فلانك ویافلانك اسلوی دکل»
تورکهبه خاصاولان > شیضدنفکر تهقدر وون ورك صنعتکارارنده

/ك

ا ك وری له اساویدو  :لسا باي

رفییمم
شت
طیی ومنطقیسی ت>طشرکزلی آنجق بووصوترته

شیخص > اول اده اسانك ومن ودائی اساسنه
ا|یدیهملی .ه
سوگرا»کی
ار

یں اسلوب سدا ايده لر د
؛ها طوغ

قاشنته گوزره شخ

ونی

سىء اومنای متان او زرنده

کییایسیلوب "زص وانکشای اباز ,

: 0

۱

معلومات اديه

ومتی حالنده جورورکدر.
مشعردطك
ویرهساه جك برشحخماستعداد» و

حااولده قواعد اده اوقوعق » غیر معلوم قابلتلرك انکشافنه خدمت
ایدهسلسی اعتباربلهده شایان اهمبتدر .
آلالا  « :انسانك مونخرا فازاندینی شار » بلکاده فطری
اولارق مالك اولدقارندن دها فضلهدر  » .دسور > فالققه صنعت

حر رك بر قسمی کتابارله اوکرهنلهمهمکله رار بر قسمیده بك

لکایر  .بر جوق کمسهارلد اوقدر فنا یازمهری »
کوزل او
صرف فتدان مساعدن » تنللکدن ایاری کلکدهدر  .سیی » الهامه
بك حوق بارد.م ایدءر؟« بوفون » دهانك تاصل بر صیرمدید شحهسی
اولدیغنی نسویشورسه» «| لالا»ده صنعت محر برك عانصو رلله» آوزون

بر سی آشحهسنده کال موفقتله اوکرهنیله بیاهجکنی ادعا ایدیسور.
« مادام بوواری » نامندهی رومانتی اوقدر قصور وتراشدهبر ابد

صنعت یاپان « فلوبەر » » بوکا » حج|قمدید وتحملسوز برسعی جاالود
سابهسنده موفق اولشدی .

طلهبه بيوك صنعتکاراراك اسلوباریی تعلم واراه امك » بك
مقبددر  .هضاری »:هر سول حرراه شخصی بر اساوه مالکتق
واو:اری آری آری اوکر مك عبر مکن وی اه اولهحعی ادع

اوران

وشا لا تن

ی واباره بل ولان ریت

قنك اسلون مطنطنتی عونه اولهرق کوسترمك غر معقولدر >
وول
و اعتراض یکنظرده ناك طوغرو در

هر سار

ابری ۳

رمث
اسلویی اوليني امجون طلبهبه اوناردن رى مودهل اولەرق و

۳۱

معلومات ادسه

بسط وطسی بر ادعاد رکهعکستی درسان ایدن کمسهبه احلا تصادف
اولونهماز .قواعد اده اوقوعقدن مقصدء شکاردی برشخ فالب»
ل عدالق حامد یاعق دکل ¢

تار ے ادسات » مولف مشہوری

کوستاولانسونكدیدیی کیاونارك تربيهُ ذوقهاربنه» نحنقسیداربنك

انکشافهجالیشمقدر؛ دیکر جهتدن« انسان ذوقنكتشکلنه حالیشرکن
اسلونیده کندی کندینه ور یی

۰۱

بويوك بر صنعتکار » بوبوك بر ادیب اولتق امجون » مع تئودور
رسو» نك ادعاسی وحهله » هسچج بر شى الهامك » استعداد فطرسك

ری طوهماز ؛ حتی مشہور فرالسز فاسوق « ایولیت هن » سله :
«انسان دنبایهکلرکن کندیسیاه رابر برطاقم نواقص ومنايانك مار تیده
کترر » .دعشدی .بو مطالعهار» قواعد اديه تدریسی علمدارارینه
قارشو ای و قوتي بررسلاح مدافعهدر  .انسان کندیسندهی تم
|یا ی خقبارلهرق» فسنده بجروق
استعدادك موجودیتدن ک

کلش قابلتارتوم ایدر  :بوبوك شاعر «تثوفیلغونیه »» شاعر لکه
ین

اول کندیسنده رسام اولق قابلتی کورمش ء «ژان ژاق

اهتدی...
|یو
خر افانینی+ :
هدن ی
واه
ت«ضرعنامه » مولنی سنان باشا ایسه ناصل بر قابلیت مرحرهه مالك
 1او لدینتی» ۳

فرق سالك اوزون رموجودتدن .E عادتا

| بر اتر تصادف اولهرق حسایدهسامشدی  ..دعك اولورکه انسان»
|ریتله » ناصل بر خم استعداده مالکیتندن بیله نی خبردر ..
حتی کن
|ساعد ر زمن انکشاف ولدینی تقدیرده بلکه شایان حبرت عرهر
["] کو-تاولانسون

ورصا

ا

جر بر EWE

نصایخ ي

معلومات اده

E

مع مافه نفائس قدعه صنعتك » اشک ابدات ادمهنك ندقق

وی هیچ بر زمان اهمیتی غائب اعهمشدر  .کوزل یازمق »
ی
کوزلیازیلان اتراردن ذوقاب اولق اجون برترسة ذلوققها|یستهین
كادار دیکقاتلله اقوومق
هیکس>کندی |د بیاننك ب بوواست

و ریتندهدر.

و کون ستانباشانی» فضوللی» یی » ندرگی> شمخ غالیاو قومهین»

اونلرك اسلوب صنعتندن » قوللاندقاری تشیپات و استعاراندن برذوق

طوعهین کمسهر > ای و کوزل يازمنه کث|ریتله موفق اولهمازار .
آلالانك دیدییکی د انار قسهی اوقومق انسایحرت وتقدره
حبرت وهدر

تقایده سوق ار ؛ لد ایسه باشقهلرینك محاسننی

عشل اجون بر واسطهدر » .

ویب
رلر
وزللک
ککز کو
نآار ادیهنك یال

الامق » ای یازمق
ک

ایستهستاره کفایت ام  ۶ناءعلهمر طرفدن فالس ادهش احتوا

ایتدییمحاسنی تشمروایضاح ایدرگن» دیکر جهتدن» اجتنایلازمکلن
فنالقاری لاشَله کل۲انهملمات اجون بایانیمحررارلد اراه]ناریی امک
محوردر  .فعالول بارساوب اصل اولور » افاده نهکی قائصله

اق

بوناری شا کرد عامله#کورمهلیدرکه یازی بازارکن اوناردن

اجتناهموفق اولسون .
بحروق کمسهار » حسن مریقرابلتتناك فطری اولدیتی >

وبناء علیه قواعد اديه ایله اشتغال ايدەرك ایی یازمتاییستینارلد هچ
بر زمان موفقت کوسترهسهحکلرتی ادعا ایدرار >قوواعد ادسه
اوقومق حتی اوقوعقله هیچ بکرمسهنك بر فضولی » بشرکسیر »
 ۳عدالق حامد

اولامههحقی مادنا ون ابلرار  .بو » اقودر

۱۱

معلومات ادبیه

بدیی اویاندررهبیلمك امجون اسکیدن بری رعابته مخبوزیت کودیلن
بوقاعدەلرك لزوم تدرسی وونكدرجه امت باطاصه شو صو لےسنهارده
ای موضوع حث ومنافشه اولشدر .

مقدسندن «رهمید وغورمون» کی عرابت خ
وصوصنله معروف

1
میت طفدادی نی خوات اسنا لدییك آولووبا»
بسالیمموم ارباب تور و تفکر »قواعد آدبهنكت» اسول محرر

1
2

ازوم ندریستهقا/لدرار  .الک ونك طرز دی اسکنانککنندن

بجكوق دکشمش» وسونون .بشقه بر ماهنت آلشدر  .انيه

عصرلره منسوب اولان ارباب حریر» مثلا و«والو » » هکس
امجون واجبالاتباع وناقابل تفی ,رطام قواعد اديه نك موجودیتته
قانعدیار؛ صنعت محریرلاسرار دققهسنه کسب وقوف امكایستهبنار

قااوعدهاره صورت مطلقهده انباعه حور اولوراردی؛ حوکه عکس
حالده عدم موفقت مفقدی .

کوون > بوکی افکار قدعه بالطیع عامبله دکنشمشدر  .صنعت
حریر حفندهی انار متعددهسله مروف «آنتووانالالا» اسک
قواعد ادبیه کتابارندن محث ایدرکن »,اونارك نواقصس اساسهسی
حقنده شوولده سرد مطالعات ایدسور :

« اس ادیاث کتابری  ۰اساوب ساده  ۰اساوب جازی  ۰اسلوب
متوسط کی اسالیب مخت نك فرقلری ک۲لاعقله بجروق زمان غائب
ایدییورلردی .افادهارك قویء خباللركد ماهیتی موضوع محث ومناقده اولور؛
و اواع متم_ددم لك

تکدیک دن

داس تالله ر قصده رل صفات

اصل

#مز ولری

ریق

ابدله حی

اوکرءنلهراد 4

حقند ه نطو بل مقال ادیلیوردی

حالبوکه وون بوار فیاشهدر  +بز وتلرله اشتفال اغیهحکز » ]*[ .
["] آنتووانآلبالا  :صنعت خرس »

۰

معلومات .اوسا

۰۱

وه
دکی
ائل
صبمت مبا

ماري جنه وسوون ال وسقرار

اولان  -مسثلهلرده املا الام طاق ایدلهسی فکر دم اولازار >

« ادببانك تعریف بدیمسندن خارج » اثرارك غر اد عد ایدلهسنی
وول ودار ؛ اوتاره کوره  :هکس خوقاب حسساولیدینیاتراره

بر ماهت .ادنم عطفندم بار بر ؟ آثار قلمبه ادق صفتی احراز

رونثهریچظه تابم اولاماز .ی
اج
رم قط نظرمنجه » اودعا بك افراطیرورانهدر  .صنعت
لاز ند مطلقیت موجود اونادیتی آونار قلسهنك :اد صفتتنی
احراز اجون

هیچ برشرطه ابع طو ولهماه جنی ایت طیبعدر .

یالکز » « آقنالرمه اادنيعددلك امجون شرائطه تام و
۳۹

حمصول ق براتر ادسدر » طرزنده بکالش
د.مك » « لاعلىالتعان ه

تفسبر ایدلهملیدر  .مقصد صنعتی کوزهعمهرك » غايهٌ خبالی به دوغرو
توجبه فکر ونظرانهن رصاحب قلمك اثراری » اصلادانرة ادسانه
داخل اولاماز  ۰ادسانده فوانن مطلقه اولامقاه وا

“`

مقرره وودر

 8طام قواعد

؛  ۱کر و بله اولاویده افکار اده

عامله سی

السوهبدی > سروریی ند عه > معانا یی عداطق حامده » اوژهن

سونی وهتورهوعوبه رجیح ایدناره اصلا اعتراض ایدیلههندی ۰
۵

ری
ر
ورم م
اندتابدری د
قواعم ک

 -- ۰اديبانك تعرفات

لثهسی ارهسنده » قواعد ادیهنك هت منوعهسنهده ادبیات نامی
وبرلدیکنی سوبلهمهدا ,ای » درست يازهبپلمك واوقویانارده بخرط

۱

معلومات اده

۹

رفن حصول صمت عد ابدتراد ادنات ساحستهادخال +

8

د|یکر قسمتی ایسه اورادن اخراج ایدیبود .عم ادیانده دابا تصادف
اولنان « ادسات» خارج ازادمات » کورولتواری  6بوهسم و محدداد

رشحچهسدر  .ادسانك تعریف بدیعسنه داخل .واو اوصاف اله

 ۲از اثرار ء  -مثلا ستان پاشانك » نديعك ٤ عبدات" حامدله
7آثاری شیبا

ادى عد

ابدلدکلری حالده » دک بر حوق

و حصولات قلمىه رلته کب اسستقاق ایدههشلر .همیلکتات ونوك

وذ
|ینفوذ منقداری » ناصلسه شهرت قازانابیان بمض انار قلمه

مرایت دار ادبیاندن اخراجه موفق اولارتی اونلردن ادى صفتی
تع اد فءرالسه مشاه منقدشدن ژوللومهتر » « ژورژاوه »
3

نت

بالهساه ساحة ادان
اتراری شدتن مق

طرد ایتدییکی > نامقکالده عرفانشابه بازدینی مکتوب معروفله

و|ژواللی مشو وتو ماهیت ادییهبنی حو ایدهبلمشدی.

|راثراادسیناولفسهوبددین» اوزممانیت«ادبیتاتن» خاادرج ازاکدبی»یاتم»ر غوعغالصريونكلم
۱طہور اعهسی» ومثلا خالدضا بکك« قبریقحباتار »یابله»ه ضفهسی
پوزارجه وقایع جنانه اله
دولو عوام روماتارنك عبن ماهته مالك

.الو کهادسانك ریف بدیعسی نظر
لى اجباب ایدردی ح
]اعتساره دش
درحال تاه

تقدررده » بونك هچ بورقت ویله اولهمههجنی
ایدر بط

زار صعت ء رای ادی عد اولعق

اتونلازمکلن اوصاف» بر ندهمو جو داو لدینی حالده دیکر
علوم طنعیهده ساه قوانان مطلقه

بخ
HR

ندهمعدومدر.

موجود دکل ایکن > باخاصه

فصو مات , 1

۸

پرطرزده تقلید ء واقسام وتفرعای ارهسندهی مناسات وارتاطای

صنعتکارك غایهُ خالیسته کوره تمین ايدرك » برهیجان بدیی تولد

ایلهیلمکدر » .
شوعرضه .کوره»اصواتابله اشتغالایدنموسبق ء الوان وا کالابا
اوغاشانرسم > خطوطك ناظمیاولانهیکلتراشی ومعماری» حرکانه

رآهنك خصوص ویرهیان رقص ء کاب والقاطك اذا اظ
اعتباره آلدقلرینه »اوندن حروم اولدقارینه بناء ادبیاندن معدود
اولهمهحقباهری کی » له وحساست صنعتکارانهتك تائراتندن

تفر هون کات امك موسوم دود الک اورا ابه
حودودك
معامالات رسمه ده ب

ادسمات ا

خارجندهدر  .ادسات

اقتصاده »

» ادسات مشاه کی تصشفات اسه اساس مقصدلری ۱

مرا نرد

زرا دض و سامت سر هن

ق روي  6کان بای ولد اهبلك ی

موند

وا ان مقصدی ک»ندیسنه خاص وسائط ابه هیجان,دییی

تأمن اعکدن باشقه برثی دکلدر .

شمدیه قدر ادببات معلماری » لغت متخصصاری ادسانك
مس
وللعل
تغ

دکر وغل امش اولد ارد

اقفر

و مبهده نونك معنای دیعسی | کلاشاهمهمش  6خارج از ادسات

آار قامىه « ار صنعت » تلقی ابدلهرك اوقو عشدر .
اولان ت

4
ادیات  6مار ج ارا دیات  .س

ادسانك حکمت بدایع قطهنظر ندن

معلومات ادسه

۷

اق ده اراز ده ایر خسس می
عبرابت ومتغردره مثلامو لهزده » بزال

ادر 4فقط حنم آیکشنددم افقه اده شکار ده

کون

اظهار وارانه اولوعشدر.

ايشته » بالادهیش ائطی از اولمان1ار هال رضامت د هشه جک
اد

قلصسه بەدە ا

اوبره دشلەمل .
۳

اریانلك ا ری تمرفیت:عررف یمی —.شمدیبه قدرصلعث
حقنده ذ کر ایدیلن افکار ومطالعاتدن -صنایع نفیسة ساهبه عاند
اولان حهتاری رطزفه ترك ابدهحك اولورسهەق « ادسات » ك

تعریف بدیعیسنی حصوله کتبرمش اولورز .بوتعریف» قواعد علمبهه
مطاقتی اعتاربله ادمائك ال معقول تشعردد .
شمدی الزده ی معلوماری رر رر تدقبق ایدم  :انسان حسنه

تابع » بناءعلیه حساس بخلروقدر؛ حققت ساحهسنده بوروهبیادیی

کیخاهسنك معاو شاه خالسالرندهده اوحهببلی .تأرات وافعالاتی
خارجاً اظهار انك احتیاجنه منلوب اولفلهبرابر « تحری" حسن »

قانودنهكمنقادیدر؟ هبحاناتیخارجا کوسترهببلمك امجونحطندهی
شازی قلنده » اقام وقرعات آزهسندهکی اسای تسه »-اوصاف

اساسهنی نظراعتاره الغ حتاجدر ؛ بناءعله  -بوتون بونقاط نظر
اعتبارهافق شرطله  -ادناك حکمت بدایع قطه نظرندن تعرانی
شود ؛
« ادمات  :حسناسیت و مخبلهنك معاوتی و الفاظ وکات

واسطهسله  ۴حیط شجایردن شریئی وصفت اساسستی کوسترءجك

معلومات اده

5

جبورتی ولد ایدیبود .ايشته صنعت بونکله مبخانیکی برایشاولقدن
فورتولور ء ور ارذ ک حالنه کرسور .
بوک  :افسام فورعانك مناسبات وارتاطات متقابهلری تعان
اعك » دیرار .مثلا  :برروماحی حدات حققه وخارجهدن ,رشیئی »

اوراده ايشتدیی » کوردیی تکمل مکالای » وقایی > اوضاع

وحرکانی کاغدار اوزرینه نقل انمز  .تصویر امك ایستهدیی شخص
|کر خسسی ايسه اولك وطسمتنی اثبات وارائه ادن خستکارانه
افعال و حرکانتی جح ایدهر » وبونارك یکدیکریله اولان مناسبت

وارتباطتی نظراعتباره آلبر .اوه ویریلن برجوابه کوره پرجواب »
برقراره کوده بر قرار » برفکره کوره .برفکر تولدایار .

اقسام ارهندهی ارتباطات ومناسانی .تعبان انمكده رار صنعتی
اقاده حاون کف دکلدر .هس صنعتکارك بر اتری وجوده کتممسنده

بر مقصد » بر فکر موجوددر. .صنعتکار بر شیئ کوریر » تدقیق
ایدر  .اونده بوتون طبایع واوصاف سائرهنكگ ثابت ارتباطاره تبعاً

ایر
ایان ی

وار دیکرله ب زرط

بولور ؛ بوتی عکاومساهترهسلمكاجون اشانك مناسات وارتباطات

متقاباار ی تضی وتمدباه بور قالمی  .حبانده بر طاق اساب خارجه
وصف اماسينك کواضلوحله کوریهبیلمسته مانع اولقدهدر .صنعت
ابسوباب طفلهیی ازاله ایدرك مذکور نقصائی ک|ال ایا .
| الوتعدیل فعلی»صنعتکار کندیخلهسنه کوره»اونكالنحا آننه

تھا الفاایدر .اشا ارهسندهی مناسانك تحسص لوهله کلنشه « خابة
ضالی» اطلاق اولنور .ای خالیبه کلنجه » بوده هرصنعنکاره کوره

فلم بات اد

0

ایدهمن > محقق بونارك خارحی بر طاق قاط خصوصهیه استناد
ابعاری ضروریدر .

اولا هرنهی دوشونیرسهاد دوشونه)» وی یالکز یلد
اوه تصور واجرا ایدهمهز « .سکون دما » قانونی بوک عامله

مافعدر  .دماتمز » بالتیجه مخیاهمن ایشلهبه ببلمك » اجرای فعالیت
ا ا اون غارس تراه میروض فاللدر ؟ باخصسومن
»سم > رای هلد اوژوشه موس بی اترات
ادیات د
خارجه نك حت تفرنده و لد ایدهسلن صنایع شسهدندر.

بونك اون نظرارهنی محیط خاریه دوندررمکه » طبیعتی
 13حوق قلد امک محورز .مثلا  :بر روماحی افعال وطایع

شریهی نظر اعتباره الر  .مکن اولدینی قدر بوناردن سح
رمق
اکر
قرف
بح ب
حواض
و

ایستر  .دومانك .غاهسیده بشریی >

پشرتك مصات وخطتّای » فضائل ومنیاتی تصو بر واراه اعکدر.

خلاصه رومانجی طییتی تقلیده ورد .
رهلوه
دسئل
قط م
فق

هبور ؛ | کر صنعت » قلید تامدن عبارت

اولشاولسهیدی » فوطوغرافارك » قالله| انهکلارلد» حکمهرده

طوتملان ضط ورقهلرندهی مکتالاانركص|نتدن معدوداولابی» وبناء
علیه صنعتك عادنا مبخانیی بر شی حکمنه کیرمهسی لازم کلیردی .

خصوصباه صنعتك تقلید تاماولدیشه ال ووله دلل هکلاردر .بونار
بررنکه مالك اولمامقله برار کوزلرنده حدقهلرده بوقدر  .معمافه

حس بدییی » هیحان بدییی ینه تأمین ایدرار .دعك که صنمتده
اشا دیتاسا  +وس مرت غك بعض اقسامی تقلد انك

معلومات ادیه

3

وطعتنده » ولو مسرور ومحظوظ » ولو ماس وحزون اولسون »

خارجی بطراق اوضاع وحرکاتله حسسات درونبهسنی اظهار واراه
امك خاصهسی واردر .

ايشته نارك کات ابله» الفاظ اب » اهنك لدی ابله افادهسی
شعری وبحوده کتبربر ۰

انسان فضله اولرق کندی فلاکتندن باشقه هم جنسنكده
الام موصاسله متاس اولور ؛ اونلرلده یأس وحزنته اشترالك انار

بو صورتله حساننه تابع بر خلوق دمکدر  .برده خاهسی واردرکه
رحوق خاللرله مالامالدر  .رشك

حدود واشکال اصلهستی

خله" مدعه له توسیع وا کال اير  .بناءعله همحاسنك یس
له
وفتلا
ک

وسرتله تولد ایتديی اوضاع وحرکانندن
ويا حظ م

متأثر اولهجنی کی خبالله بح تأثرای توسیع وتزبین امك
سصو میدید رودا
»اظمی
ويو فعالت دماغه نك موّمنی ن

ایسه « رق" جسن >

وزل
یعنی احتاحات ماده ومعنوبهنك دها قولای » دها فیس > دکها

رراه تابن واتسالندی ,
و
+ات خن
بنوقطه محلاه قذر کد دن کم ارات ك
الوان » اشکال واسطهسله قل وتليغ اولنان هحانانك تقبس »
روای
را >

شطرىله قارشلاشمش اولورز کهوده صنعتك

حظ معنویی » هیجان بدیییی تأمین ایهسی قاعدهسنی تولید
امش اولور .

توق بهبه» موقصده وصول اجون الکز خال وحس کفایت

معلومات اديه

۳

۱

اقلامی مقید اوراقه » تباترو اعلانارینه قدر هر نوع محضولات
فکريهٌ قلمه ادییاندن معدود اولتق لازمکلر  .فیاطققه افکار
ونظریات صنعته واقف اولسان بر حوق کمسهلر» غزنهارده ک باش
مقالهلری» وقایع ضابطهی» شئو ای سله ادساندن تی ایدرار .

ادسای ؛ ادات اقتصادیه » ادسات ساسه ٤ ادسات عشکریه
کی برجوق عندی » فرضی تقسمات وتصنفانه معروض طوتارار.
حالوکه باصمه قالب > برالدن دیکر براله » بر قلمدن دیکر بر

قلمه منتقل وحس وخالدن عاری مقالات نوااریادساندن عد انمك
طوغری اولهمهجنی کی » اوه ذکر ایدیلن تقسهات وتصنفاتده
« حکمتبدایع » اقطةٌ نظرندان مردوددر .

بلیغ ولطیف سوزاری تألفامجون طوتیلن اصول وقواعددن
باحث کاناره کلنخه » وده مکشاردهی « ادسات » درسارندن
باشقه رثی دکلدر .
ادسمات صنایع هسهتك بر شعهنی اولدیغنه اء وکا رتغریبف

انق
بدیی ورهسلمك اون اعدا میت نب وعك :اولدیتی |
ضورریدر.

« حکمت ,دایم » یج«راوژهنوهرون» صنعتی « :اهنکلی

وطوط » الوان اوشکال
سوزار » حرکات اووضاع » اصوات خ
ودار .
و اسطهسله یارڪا و هحانك افادەسىدر  » .دمه عرش ای

اساسا آنسان دینلن مخلوق بر طاق احتباحات و آماله صبوط
اولاق تیاو ؛ ولرل سکن وتام اشنده درین بز اخظط
حضور حس
سعادت و

رومت
ابر ؛ مغلو ات و

متعافتده

براندیشه تساه  6پرید نی" تمق » رخوف ی اتصاف به صارصلر.

محر ری ونان مترحم عاص ده «ادسات» معناسنی E «ادب» کلهسی
اجون « دولت

ص ور ده علوم عر ره واشعاره

اسلامهدن رمدت

ادباطالاقابلد بار> اعت تادیب اولدیسحون» « ..تعریفی قوللاسور.

استاد محترم | کرم بك افندی » بزده ايلك صنعت رر کتای
اولان « تعلم ادییات » ندهادہیای شوصورتله تعریف ایدییور :
« بك واسع یعی موی بر نظرله باقلیرسه « ادیات » تعرینی حصولات

اکكاازفهلدننه شامل طولاق اقتضا اندر  .جونکهن لوع محصولاتفگکریهی
ضاببطه ورابطه حتنه آلهجق شی فن کتابتدز  .و لاه فن کشایت دی
علالاصول ادیات اعتناو اولمع اولوار و وکا تعلق اد غیثی ادیداندن
مودود

ولنور ۰

حال که اد یبای الك زیاڈه ذه ق

وقىولى سه ال حوق و نلره عاید بر صنعت

وم

وحس

وخالدن متولد ورد

داز که اوق

او زره تلق وحیشت

ی او صور له ند بر ابلین اریاب دقیق ويك تعر ند ه  :اد مشپور
ال مقبول ابرلرندن استنباط

اریاب قامك الى منت

واخذ اولان اصول

ومتالك معر فیدر » دسوراره «
ا

شو تعره دقتله باقادینی زمان ک|لاشلورکه ادسانی استاد ترم
ایک ه سم آیدییور :ری واسع رمعنادهاولقاوزره ونون حصولات

فکرهی  ۶باخود  -مضای ترکيك افاده اشدیی شی طوظزی
اولهسلمكاجون  -حصولات فکرية قلمبهیشامل ن|ار؟ دیکریده
قواعد ادبهی محتوی ولنان ار دريس 1

۲
7

ا

E

ادسات معلمارينك» كر لغت حتخصصارينك بوتعرفارينك ,ری
قسمنهکوره» تووف مق کرد ی ضط ورفهلرننه > معاملات رسمه

مدخل
اباتك ایک تعرینی  -۰جکمت بدایم 'فطۂ نظرندن لقصالی  -۰ادبیانت
اوچنجی تعرینی :تعربف دی

وب ادات

> خارج ازادیات ۰

قواعد ادسه

مکترابلری ودرجۀ خدمتلری  -.آثار ادبیه وفوانی  -۰ادبیات وصنایم
" افیسه » -ادبیانك هیثت اجماعیهدهی موفی واهمیی .

۱

ارياتك ای ثمریفی  --.قواعد حریر ایهاشتغال ایدنحررار»
معلمار ولفویون » ادات کلهسندن ای معنا استخراج امشاردر .
ات
کنی
اوناره کوره ادات دینلدیی زمان بری آنار ادبیهی » یم
والفاظك معاوتلهحصوله کلنحصولات فکریهی شاملدر ؛ دیکری
اوعد ادببهی » لعن افکار باسیده  و موقع محصو صه مالك » صور
ق

زمانله قمت صنعتکارانهلری اسکمهمش و تقدیر اولقش استادان

" ادیكال قول الکزیده  ارندن استساط اولان اصول وتعرفاتی
لوی مولفات نظر اعتاژه لن .
مثلا  « :لاروس » ه میاجمت ایدلدیی تقدیرده « ادسات :

انار وقواعد ادبیههوقوف ومعلومات  -.بردورك موع حصولات

ااا“ سوزاریکورودیکی > علکتمزده لتکنابابنك اب

میتی تقدیر ایدلهین اسلوب مسائلی ايله آهنك وضو ح کی مباحث اساسیه
دا واسع برمقیاسده موضو ع خث ادشدر .
ه

ولبهنك عدم تجانسی حسبیله اثرلك طرز
مکتبلرمنلد حال حاضری ط
ترئیبته فوقالعاده اعتنا ادلدی ؛ ساء عليه طلبهيك سوههستنه کوره« » :حدت

ودیلی معلملراچون غایت قولای
ره خلل کلکسزین» بعض مباحثك ترك تع
اولاجقدر  .ونقطهٌ نظردن » اثر اساس اعتباریله مکاتب سلطانیه بروغامارینه

کووره ربیب ایی الدو  ¢معلملركت اجر اادد ی بعض تعدیلات اطهمکایب
اعدادبهده ده بکكوزل تدریس اولوتایلر  .مکاتب اعدادیه طللهسی اجون»
وارك البوم مکاتب

ملد کار تدریس اشیلن کب ادسهدن

دها مفید

دوها سهلالفهم اوادینتی ارباب اختصاص طبییی تسلیم ونقدر ادجهکاردر ”2
لسان وادیات خصوصنده کراد ع ندرسده و .کرد عام خر بردهاوزون
سنهلرد دری حالیشان مرحلرری»:

ویک الرعی او دورة مدیدة نعك ر

خلاصهبی » برزبدهسی عد اعکدهدرار .اوتلی>.

دردست

تعبرارلان آیکیسی

جلدیابلهرلکده «معلومات ادیه» نك انسال نها چون اچر فتطشایان دقت
پررهبر مساعی اولاجفی امید ادیورلر  .و کون پااکلش نظرهلر» یکالش

فکرارله تفلیطابدلك تبلکهسنه معروض قالاننسل حاضرء» و اثرله « ادییات

حقیقیه» نه اولدیغنیا وکرهحهکبادهر .فارغلریالکز شوحتیقی دهسلمه لیدرلرکه :
اکر بروغرامدها مساعد اولسهبدی» نظریات جدبدةعلمیه ه اثرده دهاواسم
برساحه آترپلاجی » ومررلراد اعتقادنجه عامیاه بلېزوم اولان مرجوق مباحث

لغو ایدبله جکدی  .معمافیه » اترك ایگنحی طعنه قدر افکارده  -وبالنتیحه

رسمی بروغاماردمب دها سوك بر حول حصوله کلهرلد طبع EPI

to

کتایده کوزهجار بان نقاتصدن وسیو ون قورتولاجننهحررلری امینوقانعدرلر .

 ۳مایس » ۸۲۳۱

شیمدی»ه قدر نشر اولنان ادیات کتابلری » نظریات قدعهی فرطاعتنا
الله محافظه اتدکار ندن دولایی جداً شایان تنقید اودیاعز امچون فوقالعاده
وشکال نظم مباحثی اصلا نظر اعتباره ل۲ادقلرندن
شایان اعتنا اولان نظم ا
اقص برحالده ولونورلردی .

صواد زمانلرده منتشر

بعض آبار » غیت

نظریات اخبرة ادبیهسندن اقتطافده ولمّق صورتیاه برنجی نقصانی قسماً ازالهبه
موفق اولدی ؛ فقط یکی وال مهم نقصان حالا هیچ کمسهنك انظار
دقتنه حاریادی  .حالوکه مکاتب اعداد هده ادسات اوقویان رشا کرد » بزم

بك خصوصی اولان اصول اوشکال نظممزی بلمزسه » اسکی ویک ادبیات
م.نظومهعنی لاشیاه ک۲لامغه اصل موفق اولهسلر ؟

اخبراً شیق ابدیلن مکاتب سلطانیه بروغیاملرینه موافق اولارق یازیلان
اییک
وکتابده » محررار ھ

حهیده امکان درحهسنده نظر اعتباره ل۲دیلر >

هاردهی خطیاندن قورتولفه حالیشدیلره
سدانق۲ث
و خوصوصه دار انتشار اب
ناء عليه شا کر دانه ادیات حقنده موی ول برفکر بورهسله حك قبصه

وشکال نظم حمنی لزومی درجهسنده توسیع
بر« مدخل » دن صوکرا» نظم ا
دراد خوصوصده غربك اك یک نظریات علمبهسنه انناعا سرد مطالعانه
صرف غرت اتدیار .کراد حکمت بدایع وکراد تار ادسات حصو صنده کی

وسمك » ارزو اتدکلری
تدقیقات عميقه وشخصیهلرنك محصولی اولان ق
درحه قیمتده اولادیغی اعترافدن حررلری اصلا جل

آ نق نظمواشکال

نظم مسائلنك بوبله یک بر قطه نظردن دقیق بر جی دفعه وائرده مکن

اولاسلدیی دوشونلیرسه » معذرتلری تسلم اولنور ظنندهدرر ۰

۱

رسمیپروغامدن تامیلهآمرلامی اجون «صنایم لفظیه» مباحیکی زاند

وی لزوم مبحثلر درون ارده يك ختصر یلامش » وبالعکس شیمدیبه قدر

ر
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