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دلج 5 تودره  خیرات 

باتک تاصخشم 

م 425؟ق . 485 - ؟ تدوره ، هسانشرس : 
Herodotus

یتیاده يداه  زا  یشاوح  تاحیضوت و  همدقم و  اب  همجرت  تودره / خیرات  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
. نارهت رشن :  تاصخشم 

( دلجم رد 5  6 ج( يرهاظ :  تاصخشم 
(811 ، 713 ، 614 ، 539 ، 451 نارهت ؛ هاگشناد  تاراشتنا   : ) تسورف

یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 
.Histoires d' Herodote: هسنارفهب دلج  تشپ  تشاددای : 

Melpomene  ) نموپلم . 4 ج . ( .-- Thalie  ) یلات . 3 ج . ( .-- Euterpe  ) پرتوا . 2 ج . ( .-- clio  ) وی یلک  . 1 ج . تاجردنم : 
Terpsichor - Erato وتارا روکیسپرت .  6  - 5 ج . .-- 

3752 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

Terpsichore روکیسپرت

دراس و لاغشا  ساروگاتسیرآ - تارکاذم  نتآ - ینویرد و  تاشاشتغا  نیتسخن  ساروگاتسیرآ - هیتسیه و  هیکارت  نوپـسله و  ندرک  عیطم 
اهسراپ تسدب  ینوی  دایقنا  نآ - قیرح 

5 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 

هیکارت نوپسله و  دایقنا 

نانکاس ادتبا  « 1  » نوپـسله نامدرم  نیب  زا  تشاد  هدـهعب  ار  اهنآ  یهدـنامرف  زیباگم  دراذـگ و  یقاب  اپورا  رد  شویراد  هک  یئاـهسراپ  - 1
تدشب ار  اهنآ  « 3  » ینوئپ نامدرم  اهسراپ ، زا  لبق  اما  دندرک . دوخ  عیطم  دندوبن  شویراد  دایقنا  لوبق  تعاطاب و  رـضاح  هک  ار  « 2  » تنرپ

رب هک  دوب  هدرک  شرافس  دنتشاد  تنوکس  « 4  » نومیرتس لحاس  رد  هک  ینوئپ  نامدرم  نیاب  دباعم  نایوگبیغ  زا  یکی  دندوب . هدرک  فیعض 
ارنانآ اهیتنرپ  دـنوشیم  لوغـشم  فاصم  هب  اهیتنرپ  اب  نانآ  هک  یعقوم  رد  رگا  هک  طرـش ، نیا  اب  اما  دـنزیخرب . گـنجب  تنرپ  یلاـها  دـض 

. دننزن گنجب  تسد  زگره  دندرکن  ادص  مانب  ار  نانآ  رگا  یلو  دننک  زاغآ  ار  گنج  دندیبلط ، زرابم  دندرک و  ادص  مانب  نانزدایرف 
نیمه رد  دندوب و  هدرک  یئارآفص  اهینوئپ  لباقم  رد  دوخ  رهش  هموح  رد  تنرپ  نامدرم  مهدیم : حرش  نونکا  هک  دندرک  نینچ  اهینوئپ 

نآ زا  دعب  رگید ، يدرم  اب  ار  يدرم  ادتبا  دش . ریگرد  زیگناتفگـش  فاصم  هس  هجیتن  رد  دـندیبلط و  زرابم  رگیدـکی  زا  موق  ود  نیا  لحم 
. دنتخادنا مه  گنجب  رگید  یگس  اب  ار  یگس  ماجنارس  رگید و  یبسا  اب  ار  یبسا 

يادص اب  دندمآ و  ناجیهب  اهیتنرپ  مرجال  دندش . زوریپ  یتنرپ  نانامرهق  نت  هس  زا  نت  ود 
______________________________

. دنکیم لصتم  ایسآ  هب  ار  اپورا  هایس و  يایردب  ار  هژا  يایرد  هک  لنادراد  زاغب  میدق  مان  ) Hellespont( نوپسله (- 1)
. دراد مان  ) Erekli( یلکرا زورما  هک  هایس  يایرد  لحاوس  رد  طلم  رهش  نیشنرجاهم  ) Perinthe( تنرپ (- 2)

پیلیف نامز  رد  دوب و  ) Strymon( نومیرتسدور هزوح  يایلع  تمـسق  لماش  هک  میدق  هینودقم  یلامـش  هیحان  ) Peonie( ینوئپ (- 3)
. تسا هدوب  ) Plagonie( ینوگالپ هیحان  نیا  رگید  مان  دش . هینودقم  همیمض  ینودقم  مود 

یجیلخ رد  دنمانیموس و  هرقاه  كرت  و  ) Strouma( امورتس ارنآ  ناینانوی  زورما  هک  هینودقم  ياهدور  زا  ) Strymon( نومیرتس (- 4)
. دزیریم هایس  يایردب  مان  نیمهب 

6 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 
: دـنتفگ نینچ  دوخ  اب  دنتـسناد و  نیرق  دوب  هدرک  یئوگـشیپ  دـبعم  فتاه  هچنآ  اب  ار  عضو  نیا  اـهینوئپ  «. 1  » دندناوخ گنج  دورـس  دنلب 

هکیلاح رد  دـنتفگب و  نیا  میوش ». راکب  تسد  هک  تسا  ام  رب  نونکا  تسا . نتفای  ققحت  لاح  رد  یهلا  فتاه  یئوگـشیپ  هک  دـسریم  رظنب  »
دنتـسناوتن اهنآ  زا  یمک  دادعت  زج  هک  دندش  زوریپ  نانآ  رب  نانچنآ  دـنتخات و  نانآ  يوسب  دوب  هدیـسرن  نایاپب  اهیتنرپ  گنج  دورـس  زونه 

. دنهد تاجن  ار  دوخ 
زا هنامیمص  تنرپ  یلاها  زین  میوگیم  نخس  نآ  زا  نم  هک  ینامز  رد  دندرک . دراو  تنرپ  نامدرم  رب  اهینوئپ  هک  یگرزب  هیلب  دوب  نینچ  - 2

. دندرک عافد  دوخ  لالقتسا  يدازآ و 
. دنتسکش مهرد  ار  اهنآ  دندرک و  هبلغ  دوخ  دادعت  ترثک  تلعب  زیباگم  ياهسراپ  اما 

رد درک . عیطم  گرزب  هاشداپ  مانب  ار  نیمزرـس  نیا  ماوقا  اهرهـش و  مامت  تخات و  هیکارت  يوسب  زیباگم  دـش ، داـقنم  عیطم و  تنرپ  هکنیمه 
. دوب هیکارت  دایقنا  شویراد  مالک  فده و  تقیقح 

قافتا رگا  ای  دنـشاب و  هتـشاد  يدحاو  یهدـنامرف  دنتـسناوتیم  نانآ  رگا  دـندوب . ناهج  نامدرم  نیرتریثک  اهیدـنه  زا  دـعب  هیکارت  یلاها  - 3
عوضوم نیا  اما  دندوب . رتدنمورین  ماوقا  رگید  زا  بتارمب  نم  هدیقعب  هکلب  دندشیم ، ریذپانتسکـش  اهنت  هن  دنتـشاد  هدارا  تدـحو  راتفگ و 

ره دنراد و  يدایز  ياهمان  نانآ  دوشیم . یـشان  رما  نیمه  زا  زین  نانآ  فعـض  تفای . دـهاوخن  ققحت  زگره  اهنآ  قافتا  تسا و  تالاحم  زا 
قلعت هک  لحم  هطقن و  رهب  نانآ  موسر  تاداع و  اما  دـنوشیم . هدـناوخ  صاـخ  یماـنب  دـننکیم  تسیز  نآ  رد  هک  ياهیحاـن  بسحرب  هتـسد 

یلیابق و  « 3  » اهسورت و  « 2  » اهتژ يانثتساب  دنشاب  هتشاد 
______________________________

دنلب يادص  اب  دوخ  ياهیزوریپ  اهگنج و  رد  ار  دورـس  نیا  ناتـساب  ناینانوی  دنتفگیم . ) Pean( نائپ میدق  نانوی  رد  ار  گنج  دورـس  (- 1)
ققحت هجوتم  ار  نانیا  اهینوئپ ، مان  دورس و  نیا  مان  تهابش  ارهاظ  دندروآیم - ناجیهب  يزوریپ  متخ  يارب  ار  دوخ  تاساسحا  دندناوخیم و 

(. دنب نیمه  مدقم  تمسق  هب  دوش  عوجر   ) دوب هدرک  دبعم  فتاه  یئوگبیغ 
نیا صاخ  تادـقتعم  موسر و  بادآ و  دـیاقع و  هراـبرد  بوناد - دور  و  ) Haemos( سوماه هوک  لامـش  نکاس  ماوقا  - Getes (- 2)
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دنب 94. مراهچ - دلج  تودره - خیرات  هب  دوش  عوجر  موق 
Trauses (- 3)

7 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 
. تسا یکی  دنراد  تنوکس  « 1  » ینوتسرک لامش  رد  هک 

نخس اهسورت  هرابرد  کنیا  و  «. 2  » ماهتفگ نخس  دننکیم  روصت  نادیواج  ینامدرم  ار  دوخ  هک  اهتژ  موسر  بادآ و  هرابرد  البق  نم  - 4
، دیآیم ایندب  یلفط  یتقو  تسا . یکی  یکارت  نامدرم  رگید  موسر  بادآ و  اب  گرم  دلوت و  عوضوم  رد  زجب  نانیا  موسر  بادآ و  میوگیم :

لمحتم دلوت  ضحمب  دـیاب  لفط  سپ  نیا  زا  هک  یتامیالمان  يارب  دننیـشنیم و  وا  درگادرگ  کچوک  قولخم  نیا  ناگتـسب  ردام و  ردـپ و 
دنراپسیم و كاخ  هب  فعش  يداش و  اب  ار  دوخ  ناگدرم  نانآ  دنرامشیم . وا  يارب  ار  یناسنا  ياهجنر  اهدرد و  مامت  دننکیم و  يراز  ددرگ 

. دناهدیدرگ نیرق  قلطم  یبایماک  تداعس و  اب  دناهتفای و  تاجن  بئاصم  لاگنچ  زا  نانآ  هک  دنراد  هدیقع 
نز نیدنچ  ماوقا  نیا  نادرم  زا  کیره  مهدیم : حرش  هک  تسا  نینچ  دنراد  تنوکس  ینوتسرک  لامش  رد  هک  ینامدرم  تایصوصخ  اما  - 5

يدـیدش هرجاـشم  هدوب  درم  بوبحم  رتشیب  همه  زا  هک  سکنآ  نییعت  يارب  وا  ناـنز  نیب  دریمب  نادرم  نیا  زا  یکی  یتقو  دـننکیم . باـختنا 
ناونع نیاب  نانآ  نیب  هک  ار  سکنآ  ماجنارـس  دـننکیم . تکرـش  ثحب  نیا  رد  ناوارف  قاـیتشا  روش و  اـب  زین  ناـنآ  ناتـسود  دوشیم و  زاـغآ 

همه زا  هک  سکنآ  تسدب  ار  وا  دـنیوگیم  کیربت  واب  وس  ره  زا  نانز  نادرم و  هکیلاح  رد  اجنآ  رد  دـنربیم و  رهوش  ربق  يورب  دـبای  راختفا 
هدزتبیـصم ار  دوخ  هک  رگید  نانز  دـننکیم . نفد  لحم  ناـمه  رد  درم  دـسج  راـنک  رد  ار  وا  دـسج  دـنناسریم و  لـتقب  تسا  رتکیدزن  واـب 

. دوشیم بوسحم  اهتناها  نیرتنیگنن  نانآ  يارب  تسکش  نیا  اریز  دنوشیم ، نیگهودنا  تخس  دننادیم 
شورفب دوخ  نیمزرس  زا  جراخ  رد  هدرب  ناونعب  ار  دوخ  لافطا  نانآ  مهدیم : حرش  هک  تسا  نینچ  یکارت  نامدرم  ریاس  موسر  بادآ و  - 6

لباقم رد  اما  دنوش . کیدزن  دنهاوخب  هک  يدرم  ره  اب  دوخ  لیمب  هک  دـنراذگیم  دازآ  ارنانآ  دـننکیمن و  دـیقم  ار  دوخ  نارتخد  دـنناسریم ؛
نیا نامدرم  نیب  دننکیم . يرادیرخ  ناشناردام  ناردپ و  زا  لوپ  يریثک  غلبم  ياهب  هب  ار  نانز  نیا  هوالعب  دنتسه . دوخ  نانز  بقارم  تدشب 

مئالع زا  یبوکلاخ  ماوقا 
______________________________

Crestonie (- 1)
دنب 94. مراهچ - دلج  تودره - خیرات  هب  دوش  عوجر  (- 2)

8 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 
؛ تسا صخشت  یعون  ندرکن  راک  دوشیم . هدرمـش  تسپ  نیکـسم و  دشاب  هدشن  یبوکلاخ  هک  سکره  دوشیم و  بوسحم  یگدازفارـشا 

. دوشیم هدرمش  فیرش  هنادنمتفارش و  یگنج  مئانغ  لیفطب  گنج و  هیاس  رد  یگدنز  تسا و  اهگنن  نیرتدب  يزرواشک  راک 
. نانآ موسر  بادآ و  نیرتبلاج  دوب  نینچ 

. دننکیم شتسرپ  ار  « 3  » سیمترآ و  « 2  » سوزینوید «، 1  » سرآ طقف  نایادخ  نیب  زا  - 7
اما دنتـسه . وا  باقعا  زا  دوخ  هک  دنتـسه  یعدم  دنروخیم و  دنگوس  وا  مانب  طقف  دننکیم و  شیاتـس  زین  ار  « 4  » سمره نانآ  ناهاشداپ  اما 

. دننک نینچ  دنناوتیمن  نامدرم  رگید 
رد دنهدیم ؛ رارق  دازآ  ياوه  رد  زور  هس  تدم  ار  دسج  مهدیم : حرـش  هک  تسا  نینچ  دـنمتورث  ياههداوناخ  رد  ناگدرم  نفد  مسارم  - 8

نفد مـسارم  هـب  هاـگنآ  دـنهدیم و  بـیترت  یگرزب  تفایـض  نویـش  يراز و  زا  سپ  دـننکیم و  حـبذ  اـهینابرق  ماـسقا  عاوـنا و  لاـح  ناـمه 
زا یلت  هاگنآ  نآ . رتسکاخ  يروآعمج  ندینازوس و  تروصب  یهاگ  تسا و  كاخ  رد  دـسج  نفد  تروصب  یهاگ  مسارم  نیا  دـنزادرپیم .

ءاطعا زیگناتفگـش  دربن  کـی  ماـجنا  لـباقم  رد  نآ  زیاوج  نیرتهب  هک  دـنهدیم  بیترت  عونتم  ياـهیزاب  دـننکیم و  اـپرب  هدرم  يارب  كاـخ 
. هیکارت رد  ناگدرم  نفد  عییشت و  مسارم  تسا  نینچ  دوشیم .

نیمزرس نیا  یلامش  میلقا  رد  یماوقا  هچ  هک  دوش  یعدم  یتسردب  دناوتیمن  سکچیه  - 9
______________________________

یتح تسا و  هدرکیم  یگدنز  هیکارت  رد  گنج  يادخ  هک  دنتـشاد  هدیقع  ناینانوی  ناتـساب - نانوی  رد  گنج  يادخ  ) Ares( سرآ (- 1)
. دناهتسنادیم وا  دنزرف  ) Diomedc( دموید مانب  ار  نیمزرس  نیا  ياهناسفا  ناهاشداپ  زا  یکی 

. ناتساب نانوی  رد  بارش  قشع و  دنوادخ  ) Bacchus( سوکاب ای  ) Dyonisos( سوزینوید (- 2)
هک دناهدرکیم  شتـسرپ  مان  نیمهب  یئادـخ  میدـق  هیکارت  رد  اما  تسا . هدوب  راکـش  ههلا  ناتـساب  نانوی  رد  ) - Artemis( سیمترآ (- 3)

فورعم ههلا  ههلا و  نیا  نـیب  یقرف  تودره  ارهاـظ  دـندیمانیم . ) Hecate( تاکه ار  وا  تسا و  هدـشیم  هدرمـش  یتسدرت  وداـج و  رهظم 
. تسا هدشن  لئاق  ناتساب  نانوی  رد  راکش 

. ناتساب نانوی  رد  تراجت  تحاصف و  يادخ  رتیپوژ و  دنزرف  ) Mercure( روکرم ای  ) Hermes( سمره (- 4)
9 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 

نآ رد  هک  یموق  اهنت  دراد . دوجو  یـضیرع  عیـسو و  يراحـص  طقف  « 1  » رتسیا يوسنآ  رد  هک  دـسریم  رظنب  نینچ  ارهاـظ  دـنراد . تنوکس 
هکیروطب دننکیم . ربب  ار  اهدام  یلم  سابل  هک  تسا  « 2  » اهنیژیس موق  مینک  ربخ  بسک  نآ  هرابرد  ماهتسناوت  مراد و  غارـس  دور  نیا  يوس 

، دراد دوجو  تشگنا  جنپ  تماخـض  هب  یئاهمشپ  اهنآ  مادنا  يور  رب  هدـش ؛ هدیـشوپ  كرک  زا  رـسارس  نانیا  ياهبسا  مادـنا  دـننکیم  لقن 
رایـسب دـندنبب  هنودرگ  هب  ار  اهنآ  رگا  اما  دنـشابیمن ، راوس  لمح  هب  رداق  تسا و  نهپ  اـهنآ  ینیب  دـنمادنا و  کـچوک  اـهبسا  نیا  هوـالعب 

. دننکیم ناکم  لقن  هنودرگ  اب  نیمزرس  نیا  نامدرم  هک  تسا  تهج  نیمهب  دناكالاچ .
ینیرجاهم نانیا  هک  دنتـسه  یعدم  یخرب  دناهدنکارپ . کیتایردآ  لحاس  رد  « 3  » اهتنا هقطنم  ات  موق  نیا  ناـمدرم  هک  دـسریم  رظنب  نینچ 

. دناهدمآ دام  نیمزرس  زا  هک  دنتسه 
نایرج رد  تسا  نکمم  زیچ  همه  اما  منک . لقن  هک  مرادن  یحیضوت  چیه  نم  تسا  هدش  سیسأت  هنوگچ  دام  نیشنرجاهم  نیا  هکنیا  هرابرد 
نانکاس دناهداد . رقحم  نارگادوس  هب  « 5  » ایلاسام لامـش  رد  یلخاد  قطانم  نکاس  « 4  » ياهروگیل هک  تسا  یمان  نیژیـس  دتفا . قافتا  نورق 

. دنناوخیم مان  نیاب  زین  ار  سربق 
اهروبنز نیمه  تسا و  لسع  ناروبنز  زا  ولمم  ارهاظ  دراد  رارق  رتسیا  يوسنآ  رد  هک  ینیمزرـس  میراد  رواب  هیکارت  نامدرم  هتفگب  رگا  - 10
نازیرگ امرس  زا  لسع  روبنز  ارهاظ  اریز  درادن  تقیقح  نادنچ  نم  رظنب  اههتفگ  نیا  اما  دنوشیم . نیمزرـس  نیاب  لوصو  زا  عنام  هک  دنتـسه 

تلعب سرخ  یکلف  تروص  رد  عقاو  قطانم  نم  هدیقعب  اقافتا  تسا و 
______________________________
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. تسا ناتساب  نانوی  رد  بوناد  دور  مان  ) Istere( رتسیا (- 1)
Sigynes (- 2)

. دراد مان  ) Venetie( یسنو زورما  هک  ياهقطنم  رد  کیتایردآ  لحاوس  نکاس  یناتساب  ماوقا  زا  ) Enetes( اهتنا (- 3)
. دندرک ترجاهم  ایلاتیا  لحاوس  هب  دالیم  زا  لبق  شش  نرق  رد  هک  هسنارف  ایناپسا و  نکاس  میدق  ماوقا  زا  ) Ligures( اهروگیل (- 4)

Massalia (- 5)
10 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 

یلحاس ياهتمسق  ندرک  عیطم  هب  زیباگم  نامز  نآ  رد  هک  نیمزرـس  نیا  هرابرد  هچنآ  تسا  نینچ  تسا . تنوکـس  لباق  ریغ  امرـس  دوجو 
. دننکیم لقن  دوب  لوغشم  نآ 

دوب و هداد  ماجنا  وا  يارب  یطلم  « 1  » هیتسیه هک  ار  یتمدخ  لحم  نیا  رد  دش و  دراو  دراس  هب  نوپسله  زا  روبع  زا  سپ  یمک  شویراد  - 11
نانآب دـننک و  راـضحا  دراـس  هب  ار  رفن  ود  نیا  هک  درک  رما  سپ  «: 3  » دروآ رطاـخب  دوب  هدرک  نلیتیم  لـها  زا  « 2  » سئوک هک  ار  یـشرافس 

اما تشادـن  دوخ  تردـق  شیازفا  يارب  یئاضاقت  طلم  ياورنامرف  هیتسیه ، دـننک . باختنا  دـنراد  لـیم  هک  ار  یـشاداپ  ره  هک  درک  داهنـشیپ 
دوصقمب وا  دـنک . سیـسأت  نآ  رد  يرهـش  ات  دوش  هداد  واب  دراد  رارق  « 5  » اـهنودا میلقا  رد  هک  « 4  » سونیکریم نیمزرـس  هک  تشاد  اضاقت 

ار « 6  » نلیتیم تموکح  هاشداپ  زا  تشادـن  قلعت  واب  یلحم  چـیه  تموکح  يداـع و  دوب  يدرف  ناـمز  نآ  رد  هک  زین  سئوک  دیـسر . دوخ 
. درک اضاقت 

نیا رد  دنوش . دـنمهرهب  دـندوب  هتفرگ  دوخ  باختناب  هک  یـشاداپ  زا  ات  دـنتفر  دوخ  راک  لابندـب  دندیـسر  دوخ  يوزرآ  هب  نانآ  یتقو  - 12
نم دوب و  نآ  دهاش  يو  هک  دوب  یئارجام  وا  سوه  نیا  تلع  دهد . چوک  ایسآ  هب  ار  اپورا  ياهینوئپ  هک  درک  سوه  شویراد  عقوم 

______________________________

بوناد لپ  عطق  عناـم  اهاکـس  نیمزرـس  هب  شویراد  یـشکرکشل  رد  هک  طـلم  ياورناـمرف  ینوی و  فورعم  رادرـس  ) Histie( هیتسیه (- 1)
( مراهچ دلج  تودره   ) دننک تشگزاب  بقع  هب  ملاس  شویراد  نایهاپس  هک  دش  بجوم  دیدرگ و  یضاران  ياهینوی  اهاکس و  تسدب 

زا هک  درک  هیـصوت  واب  ررکم  دوب و  وا  هارمه  اهاکـس  نیمزرـس  هب  شویراد  یـشکرکشل  رد  هک  ینوی  نارادرـس  زا  ) Coes( سئوک (- 2)
ددرگ زاب  سراپ  هب  ریذـپانناربج  ياهعجاف  عوقو  زا  لبق  دـنک و  رظنفرـص  اپزیرگ  موق  نیا  اب  گنج  اهاکـس و  نیمزرـس  رد  يورـشیپ  همادا 

( مراهچ دلج  تودره - )
. مراهچ دلج  تودره - خیرات  هب  دوش  عوجر  (- 3)

) Kerkinitis( سیتینیکرک هچایرد  لحاس  رد  ) Pangee( هژناپ هوک  برغم  رد  عقاو  ینیمزرس  ) Myrkinos( سونیکریم (- 4)
نآ ياـج  رب  ) Amphipolis( سیلوپیفمآ فورعم  رهـش  اهدـعب  هک  سوـنیکریم  نکاـس  یناتـساب  ماوـقا  زا  ) Edones( اهنودا (- 5)

. دش هتخاس 
. دراد مان  ) Metelin( نلتم زورما  هک  ) Lesbos( سوبول هریزج  میدق  تختیاپ  ) Mitylene Mytilene( نلیتیم (- 6)

11 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 
ات دـنتفر  دراس  هب  « 2  » سیتنام و  « 1  » سرگیپ مانب  ینوئپ  ناـمدرم  زا  رفن  ود  ایـسآ ، هب  شویراد  تشگزاـب  زا  دـعب  منکیم : لـقن  ارنآ  نونکا 

. دنروآ گنچب  ار  ینوئپ  تموکح 
هموح رد  ار  اهیدـیل  شویراد  ات  دـندرک  ربص  دورو  زا  دـعب  دـندوب . هدرب  دوخ  اب  دوب  يورابیز  انعر و  يرتخد  هک  مه  ار  دوخ  رهاوخ  ناـنآ 

ار وا  سپـس  دنتـسارآ و  نکمم  دـح  نیرخآ  ات  ار  دوخ  رهاوخ  نانآ  مهدـیم : حرـش  هک  دـندرک  نینچ  نانآ  عقوم  نامه  رد  داد و  راب  رهش 
هب رگید  یتسد  اب  دوب و  هتفرگ  ار  بسا  راسفا  تسد  کی  اب  تشاد و  رـس  رب  ياهزوک  هکیلاح  رد  رتخد  نآ  دنداتـسرف . ندروآ  بآ  لابندب 

نآب هدنـسیر  نیا  هک  يراک  اریز  دـش  هریخ  هرظنم  نیاب  یتدـم  شویراد  تشذـگ . شویراد  لـباقم  زا  بسا  اـب  دوب  لوغـشم  ناـتک  نتـسیر 
سح نوچ  دـندرکیمن . نینچ  زین  یئایـسآ  ماوقا  رگید  زا  کـیچیه  دوـبن و  لوـمعم  يدـیلو  سراـپ  موـق  ود  زا  کـیچیه  نیب  دوـب  لوغـشم 

. درک دـهاوخ  هچ  دوخ  بسا  اـب  يو  هک  دنـشاب  بقارم  اـت  داتـسرف  وا  لابندـب  ار  نیظفاـحم  زا  نت  دـنچ  دـش  کـیرحت  هاـشداپ  يواـکجنک 
زا ار  دوخ  هزوک  دـش  باریـس  بسا  هکنیمه  داد و  بآ  ار  دوخ  بسا  دیـسر  هناخدور  هب  رتخد  نآ  هکنیمه  دـندرک . لابند  ار  وا  نیظفاـحم 

دوخ بسا  مه  تشاد ، رـس  رب  بآ  هزوک  مه  راب ، نیا  تشذـگ . هاشداپ  لباقم  زا  رگید  راب  درک و  تعجارم  هار  نامه  زا  درک و  زیربل  بآ 
. دادیم خرچ  دوخ  ناتشگنا  نیب  ار  یسیرخن  كود  مه  دوب و  هتخیوآ  دوخ  تسد  هب  ار  راسفا  مه  دناریم ، ار 

درک رما  گنردیب  هک  دمآ  دجوب  نانچنآ  دـیدیم  دوخ  ربارب  رد  هچنآ  هدـهاشم  زا  دـندرک و  لقن  وا  يارب  نیظفاحم  هچنآ  زا  شویراد  - 13
. دندرکیم هظحالم  تقدب  ار  هنحـص  نیا  دندوب و  رـضاح  وا  ناردارب  دندروآ . هاش  روضحب  ار  رتخد  سپ  دننک . رـضاح  وا  دزنب  ار  رتخد  نآ 

اهنآ رهاوخ  رتخد  نآ  دنتسه و  ینوئپ  لها  زا  نانآ  هک  دنداد  خساپ  دنتفر و  شیپ  ناوج  ود  نآ  دش  ایوج  ار  رتخد  نطوم  شویراد  هکنیمه 
دنراد تنوکس  یکشخ  زا  تمسق  هچ  رد  دنتسه و  یناسک  هچ  اهینوئپ  هک  دیسرپ  اهنآ  زا  هاشداپ  تسا .

______________________________

Pigres (- 1)
Mantyes (- 2)

12 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 
نینچمه دـنیآرد ، هاشداپ  تمدـخب  هک  دـناهدمآ  دراس  هب  تهجنآ  زا  هک  دـنداد  خـساپ  نانآ  دـناهدمآ . دراس  هب  دـصق  هچب  دوخ  ناـنآ  و 
نوپسله یکیدزن  رد  دوخ  نومیرتس  دراد ، دوجو  نآ  رد  ددعتم  یئاهرهـش  داد ، رارق  « 1  » نومیرتس لحاوس  رد  ینوئپ  نیمزرـس  هک  دنتفگ 

يارب ءزجبءزج  ار  بلاطم  نیا  ناناوج  دناهتفر . ینوئپ  هبآورت  نیمزرـس  زا  هک  دنتـسه  « 3  » آورت نیرجاهم  باقعا  زا  ناـنآ  دراد و  رارق  « 2»
شخبنانیمطا یعـضوب  نانآ  دندنمرنه . نانآ  رهاوخ  دننام  نانز  همه  نیمزرـس  نآ  رد  ایآ  هک  دیـسرپ  نانآ  زا  هاشداپ  دـندرک . لقن  هاشداپ 

(. دندوب هداد  بیترت  ار  يزاسهنحص  نیا  هک  دوب  بلطم  نیمه  نایب  يارب  تقیقح  رد  اریز   ) تسا نینچ  هک  دنداد  خساپ 
هب بوتکم  نآ  رد  دنسیونب . دوب  هیکارت  رد  وا  هاپس  سأر  رد  عقوم  نآ  رد  هک  زیباگم  هب  یبوتکم  درک  رما  شویراد  نخس  نیا  ندینشب  - 14

. دتسرفب وا  دزنب  نانآ  نانز  لافطا و  اب  دهد و  تکرح  نانآ  نطوم  نیمزرس  زا  ار  ینوئپ  یلاها  هک  دوب  هدش  هداد  نامرف  زیباگم 
زا زیباگم  هکنیمه  درک . میلست  زیباگم  هب  ار  بوتکم  دیـسر  نوپـسله  هب  هکنیمه  تفاتـش و  نوپـسله  يوسب  تعرـسب  مایپ  نیا  لماح  راپاچ 

. درب دوخ  اب  امنهار  ناونعب  زین  ار  هیکارت  نامدرم  زا  يدادعت  درک و  تکرح  ینوئپ  یلاها  گنجب  دش  علطم  نآ  نومضم 
موجه ایرد  هار  زا  اهسراپ  هکنیا  روصتب  دـندش و  عمج  مهدرگ  دـنراد  گنج  دـصق  نانآ  اب  اهسراپ  هک  دنتـسناد  اـهینوئپ  هکنیمه  - 15

. دننک عفد  ار  وا  هاپس  زیباگم و  ضرعت  هک  دندش  هدامآ  نانآ  بیترت  نیدب  دنتفر . لحاس  يوسب  اهنآ  اب  هلباقم  يارب  دروآ  دنهاوخ 
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ایرد بناج  زا  ضرعت  عفد  يارب  ار  دوخ  نانآ  هک  دـندوب  هتـسناد  دـندوب و  هدـش  علطم  ینوئپ  یلاـها  یماـظن  تازیهجت  زا  هک  اـهسراپ  اـما 
دندوب ربخیب  لاوحا  نیا  زا  اهینوئپ  هکیلاح  رد  دندز و  رود  نیمزرس  نآ  لخاد  فرطب  دوخ  نایامنهار  کمکب  دناهدرک  هدامآ 

______________________________

باتک نیمه  کی  دنب  لیذ  تشاددای  هب  دوش  عوجر  - Strymon (- 1)
. باتک نیمه  کی  دنب  لیذ  تشاددای  - Hellespont (- 2)

زا لـــــــــــــبق  تــــــــــــشه  نرق  رد  آورت  ياهناـــــــــــــسفا  فورعم و  گـــــــــــــنج  ثداوـــــــــــــحب  هـــــــــــــک  ریغـــــــــــــص  يایـــــــــــــسآ  رد  یخیراـــــــــــــت  فورعم  رهـــــــــــــش  ماـــــــــــــگرپ  اـــــــــــــی  ) Troie3)
. تسا هتفای  ترهش  دالیم 

13 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 
. دوبن راوشد  يراک  مجاهم  يارب  یلاخ  عضاوم  نیا  حـتف  دـندرک . هلمح  دـندوب  درک  تمیزع  گنجب  همه  نآ  نادرم  هک  نانآ  ياهرهـش  هب 

دوخ رهـش  يوسب  هتـسد  ره  دندش و  ادج  رگیدکی  زا  تعرـسب  تسا  هداتفا  اهسراپ  تسدـب  اهنآ  ياهرهـش  هک  دـنتفای  ربخ  اهینوئپ  یتقو 
مامت و  « 2  » اههلپوئپ «، 1  » اهینوئپوریـس موق ، نیا  لیابق  زا  یـضعب  هک  دوب  بیترت  نیدـب  دـندرک . میلـست  اهسراپ  هب  ار  دوخ  دنتـشگزاب و 

. دندش هناور  ایسآ  هب  ادج  فنعب  دوخ  يدادجا  ابآ و  نیمزرس  زا  دنتشاد  تنوکس  « 3  » سای زا  رپ  هچایرد  ات  هک  یلیابق 
رد هک  یلیابق  دنراد و  تماقا  «-( 7  » اهتنامودواو « 6  » اهنایرگآ «، 5  » اهربود یکیدزن  رد  « ) 4  » هژناپ هوک  یلاوح  رد  هک  یئاهینوئپ  - 16

ار یماوقا  درک  یعـس  زیباگم  اما  دـنتفرگن . رارق  ضرعت  دروم  زیباگم  بناج  زا  زگره  دـننکیم  تسیز  « 8  » سایزارپ هچایرد  رواجم  هیـشاح 
بوچ زا  ياهحطس  هچایرد ، نایم  رد  نامدرم  نیا  دنک : دوخ  عیطم  دنتسیزیم  منکیم  لقن  نونکا  مه  هک  یبیترتب  هچایرد  نیمه  يور  رب  هک 

. تسا کیراب  گنت و  یلپ  یگشخ  اب  هحطس  نیا  طابترا  هلیسو  اهنت  دراد . رارق  دنلب  یئاههیاپ  يور  رب  هک  دناهتخاس 
نیب ریز  بیترت  اهدعب  اما  هدش ، هیهت  موق  نیا  نامدرم  مامت  یمومع  هنیزه  هب  راک  زاغآ  رد  تسا  راوتـسا  اهنآ  يور  رب  هحطـس  هک  یئاههیاپ 

: تسا هدش  لومعم  اهنآ 
______________________________

Siropeoniens (- 1)
Peoples (- 2)
Prasias (- 3)

يالط نداعم  هک  نومیرتس  جیلخ  یکیدزن  رد  هینودقم  رد  تسا  یکچوک  لابج  هلسلس  ) Pangus( سوگناپ ای  ) Pangee( هژناپ (- 4)
. دش ینودقم  پیلیف  تورث  تردق و  شیازفا  بجوم  نآ 

Doberes (- 5)
زا ردنکسا  نامز  ات  دنتشاد و  تنوکس  ) Peonie( ینوئپ نیمزرس  لامش  رد  هک  ناتساب  هینودقم  ماوقا  زا  ) Agrianes( اهنایرگآ (- 6)

. دندوب رادروخرب  لالقتسا  يراتخم و  دوخ 
. دشیم هدناوخ  مان  نیمهب  دزیریم  هایس  يایردب  هک  زین  ) Herbus( سوبره دور  بعش  زا  یکی  ناتساب  هینودقم  رد 

Odomantes (- 7)
Prasias (- 8)

14 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 
ارنآ دروایب و  دوخ  اب  بوچ  يرادـقم  دراد  مان  « 1  » سولبروا هک  یهوک  زا  تسا  فلکم  دـنکیم  جاودزا  هک  رابره  هلیبق  نادرم  زا  کـیره 

. دهد رارق  نیمز  رد  یبوچ  هیاپ  هس  تروصب 
يور رب  اهنآ  زا  کیره  دننکیم : هرادا  ریز  بیترتب  ار  دوخ  یگدنز  موق  نیا  نامدرم  دننکیم . رایتخا  نز  دنچ  کیره  هلیبق  نیا  نادرم  اقافتا 
هیبعت هچایرد  بآ  هب  ور  هحطـس  فک  يور  رب  هک  دـنراد  رایتخا  رد  ياهچیرد  دـننکیم و  تسیز  نآ  رد  هک  دـنراد  یکقاطا  یبوچ  هحطس 

هب دتفین : بآ  رد  ات  دندنبیم  هدش  هتخاس  لیبجنرت  هایگ  زا  هک  ینامـسیر  اب  ار  نانآ  ياپ  دـناکچوک  اهنآ  ياههچب  هک  مادام  تسا . هدـش 
تـشادرب ار  هچیرد  تسا  یفاک  هک  دوشیم  تفای  یهام  يردقب  هچایرد  نیا  رد  اریز  دنهدیم ، یهام  فلع  ياجب  دوخ  نایاپراهچ  نابـسا و 

نوریب بآ  زا  یهام  زا  ولمم  ارنآ  دعب  یمک  ناوتب  ات  تخادـنا  بآ  لخادـب  هچیرد  زا  ارنآ  تسب و  ینامـسیر  رـسب  یلاخ  روت  هسیک  کی  و 
«2 . » دنعون ود  زا  اهیهام  نیا  دیشک .

ار یناسک  زا  رفن  هس  درک ، روهقم  ارنانآ  هکنآ  زا  سپ  زیباگم  دـنداد . چوک  ایـسآ  هب  ار  روهقم  ياهینوئپ  دـش  هتفگ  هک  یبیترتب  سپ  - 17
«3  » ساتنیمآ دزنب  رفن  هس  نیا  داتـسرف . هینودـقم  هب  یچلیا  ناونعب  دـندوب  هاپـس  ياهتیـصخش  نیرتگرزب  زا  وا  زا  دـعب  سراپ و  موق  زا  هک 

«. 4  » دننک كاخ  بآ و  هبلاطم  وا  زا  گرزب  هاشداپ  شویراد  مانب  ات  دندش  هداتسرف 
______________________________

Orbelos (- 1)
نیا دوشیم . تردابم  نآ  رکذب  ماقم  نیا  رد  دماین  تسدـب  یـسرافب  نآ  مان  نوچ  هک  تسا  هدرب  مان  ار  یهام  عون  ود  فلؤم  اجنیا  رد  (- 2)

TillonsوPanraux زا دندوب  ترابع  یهام  عون  ود 
باتک زا  دنب 22  رد  دندرک . تنطلـس  هینودقم  رد  اهتدـم  هک  ) Perdiccas( ساکیدرپ نادناخ  زا  هاشداپ  نیمـشش  - Amyntas (- 3)
باتک  ) تسا هدیدرگ  لقن  لیـصفتب  نادناخ  نیا  سیـسأت  هناسفا  زین  تودره  باتک  زا  متـشه  دـلج  رد  هدـش و  دای  نادـناخ  نیا  زا  رـضاح 

(. دنب 137 و 138 متشه -
نایم رد  اهاگس  نیمزرس  هب  شویراد  یشک  یـشکرکشل  عوضوم  هک  یعقوم  رد  تودره  باتک  رد  كاخ » بآ و  هبلاطم   » حالطـصا (- 4)
رگید للم  يربنامرف  تعاطاب و  توعد  اهسراپ  ارهاظ  تسا . هتفر  راکب  ررکم  زین  نآ  يدعب  تادلجم  رد  و  مراهچ ) دـلج  تودره -  ) هدوب

موق دایقنا  میلـست و  هب  توعد  ترابع  نیا  زا  اـهنآ  روظنم  دناهتـشادیم و  ناـیب  بآ  نیمز و  ندرک  راذـگاو  ینعی  تراـبع  نیا  بلاـق  رد  ار 
. تسا هدوب  جارخ  لوبق  بطاخم و 

15 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 
«2  » نالات کی  هنازور  ردنکـسا  اهدـعب  هک  تسا  یندـعم  هب  لصو  هچایرد  نیا  تسین . یهار  نادـنچ  هینودـقم  ات  « 1  » سایزارپ هچاـیرد  زا 

. میوشیم دراو  هینودقم  هب  « 3  » نوروسید هوک  زا  روبع  زا  سپ  ندعم و  نیا  زا  دعب  درکیم . جارختسا  نآ  زا  هرقن 
كاخ بآ و  هبلاطم  گرزب  هاشداپ  شویراد  مانب  دنتفای و  راب  وا  روضحب  دندیـسر  ساتنیمآ  رابرد  هب  سراپ  ناگداتـسرف  نیا  هکنیمه  - 18

هوکـشاب یتفایـض  ات  داد  نامرف  لاح  نامه  رد  دنـشاب و  وا  نامهیم  هک  درک  اضاقت  نانآ  زا  تسناد و  اجب  ار  نانآ  ياضاقت  ساتنیمآ  دندرک 
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هدرک فارـسا  بورـشم  ندیـشون  رد  هک  اهسراپ  اذغ  فرـص  زا  سپ  تفایـض  نیا  رد  دـنیامنب . نانآ  زا  ینایاش  یئاریذـپ  دـنهد و  بیترت 
گرزب یتفایض  یتقو  هک  تسا  نینچ  مسر  اهسراپ  ام  نیب  رد  یتسه ، ام  نابزیم  هک  ینودقم  يا  : » دنتفگ نخـس  نینچ  يوب  باطخ  دندوب 

بدا تیاهن  اب  وت  نوچ  میناشنیم . دوخ  رانک  رد  میروآیم و  هارمه  زین  ار  دوخ  یعرش  نانز  يورابیز  ناراگتمدخ  رب  هوالع  میهدیم  بیترت 
بادآ و یناوتیم  زین  وت  ینکیم  میدـقت  گرزب  هاشداپ  شویراد  هب  كاخ  نیمز و  ینکیم و  راتفر  ام  اب  ماـمت  لـیلجت  اـب  ياهتفریذـپ و  ار  اـم 
درادن و دوجو  دیدرک  لقن  امش  هک  یمـسر  نینچ  ام  نیب  رد  اهسراپ ، : » داد خساپ  نینچ  اضاقت  نیاب  ساتنیمآ  يراد ». لومعم  ار  ام  موسر 

یضار زین  ثیح  نیا  زا  ار  امش  دیاهدرک  هدارا  نینچ  دیتسه و  ام  نایاورنامرف  امـش  نوچ  اما  میرادیمهگن ؛ نادرم  زا  رود  ار  نانز  سکعرب ،
لباـقم رد  يرگید  راـنک  رد  کـیره  دـندش  دراو  وا  ناـمرفب  ناـنز  یتـقو  دـیبلط . لخادـب  ار  ناـنز  تفگب و  نیا  ساـتنیمآ  درک ». میهاوخ 

دنتفگ دـندومن و  ساتنیمآ  هب  ور  رگید  راب  دـندید  دوخ  لباقم  رد  تهاجو  ياهتنم  رد  ینانز  هک  اهسراپ  عقوم  نیا  رد  دنتـسشن . اهسراپ 
لباقم رد  دنریگ  رارق  نانآ  رانک  رد  هکنآ  ياجب  ات  دـندرکیمن ، راضحا  الـصا  ار  نانز  نیا  هک  دوب  نآ  رتهب  تسین ، هدیدنـسپ  راتفر  نیا  هک 

ساتنیمآ دننک . بذعم  ار  دوخ  ناگدننیب  نامشچ  دننیشنب و  نانآ 
______________________________

Prasias (- 1)
. مارگ ولیک   36 ربارب 39 / ناتساب و  نانوی  رد  نزو  سایقم  دحاو  ) Talent( نالات (- 2)

Dysoron (- 3)
16 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 

، دندش لوغـشم  نانآ  ياهناتـسپ  شزاون  هب  گنردیب  اهسراپ  دندرک و  تعاطا  نانز  دـنریگ . رارق  نانآ  رانک  رد  نانز  ات  داد  نامرف  ریزگان 
. دنسوبب دنریگ و  شوغآ  رد  ار  نانز  هک  دندمآرب  ددصرد  یتح  اهنآ  زا  یخرب  دیدرتیب  و  دندوب . تسم  ابیرقت  نانآ  اریز 

هرظنم نیا  ياشامتب  دروآ  دوخ  يو  رب  هکنآیب  هک  تشاد  سرت  اهسراپ  زا  نانچنآ  دوب  رثأتم  عضو  نیا  هدهاشم  زا  ساتنیمآ  هکنیا  اب  - 19
تسناوتن تشاد  روضح  زین  سلجم  نآ  رد  اهیماکان و  تامیالمان و  زا  عالطایب  دوب  یناوج  هک  ساتنیمآ  دنزرف  ردنکسا  اما  دش . لوغشم 

: تفگ نینچ  ردپ  هب  بضغ  مشخ و  لاح  رد  دنک و  يراددوخ  نآ  زا  شیب 
نم هدـم . همادا  يراسگهداب  نیاب  نیا  زا  شیب  نک و  تحارتسا  زیخرب و  نکم ، راتفر  دوریم  راظتنا  وت  نس  زا  هک  هچنآ  فالخرب  ردـپ ، يا  »

يوب سپ  دراد . رس  رد  ناهنپ  يدصق  ردنکـسا  هک  تفایرد  ساتنیمآ  منکیم ». دهج  دوخ  نانامهیم  تالیامت  ياضرا  رد  منامیم و  اجنیا  رد 
. منکیمن كرد  یتسردب  ارت  نخس  نم  مدنزرف ، : » داد خساپ  نینچ 

هب یـضار  رگا  هک  مهاوخیم  وت  زا  نم  اما  یناشن . ورف  ار  دوخ  مشخ  ات  ینک  نوریب  ارم  يراد  دـصق  ياهدـمآ و  ناجیهب  مشخ  تدـش  زا  وت 
ارت زردنا  نم  لاحرهب  اما  نک . ظفح  نانآ  لباقم  رد  ار  دوخ  يدرسنوخ  نزن و  تسد  صاخشا  نیاب  تبـسن  یلمع  چیهب  یتسین  ام  یتخبدب 

.« موشیم جراخ  سلجم  زا  منکیم و  شوگ 
نانامهیم : » تفگ نینچ  اهسراپ  هب  باطخ  ردنکـسا  دـش  جراخ  يو  هکنیمه  تفر . نوریب  سلجم  زا  درکب و  شرافـس  نیا  ساتنیمآ  - 20

. دنتسه امش  لماک  رایتخا  رد  نانز  نیا  ام !
مولعم ارنآ  دیاب  دوخ  امش  هک  تسا  یبلطم  نیا  دیرب . تذل  دوخ  باختناب  اهنآ  زا  یضعب  زا  ای  اهنآ  مامت  زا  دیناوتیم  دیشاب  هتـشاد  لیم  رگا 

ارم هدیقع  رگا  منیبیم . تسمرـس  بارـش  زا  ار  امـش  نونکا  نم  هکیلاح  رد  دیورب ، رتسب  هب  هک  دیـسر  دـهاوخ  نآ  تقو  يدوزب  اما  دـینک .
روضحب اددـجم  ار  ناـنآ  فطل  هار  زا  مامحتـسا  زا  سپ  دـننک و  مامحتـسا  دـیهد  هزاـجا  ناـنز  نیاـب  نوـنکا  هک  تسنآ  رتـهب  دیدنـسپیم 

ناناوج يدادعت  نانز  نآ  دادعتب  هاگنآ  دنوش و  جراخ  نانز  ات  داد  نامرف  ناوج  هدازهاش  سپ  داتفا . اهسراپ  لوبقم  داهنشیپ  نیا  دیریذپب ».
داد و يرجنخ  کیرهب  درک و  ربرد  هنانز  سابل  ار  نانآ  دیزگرب و  شیریب 

17 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 
هتـسیاش یقیرطب  امـش  زا  ام  هناخ  رد  هک  مزارفرـس  رایـسب  اهسراپ ، : » تفگ نینچ  داد و  هئارا  اهسراپ  هب  دراو و  سلجم  هب  ار  نانآ  هاگنآ 

. میاهدراذگ امش  رایتخا  رد  میبایب  امشب  میدقت  يارب  میتسناوتیم  هچنآ  میاهتشاد و  رایتخا  رد  هچنآ  دیدرتیب  دوشیم . یئاریذپ 
، دـیتسه نآ  هتـسیاش  هکنانچمه  ات  مینکیم ، میدـقت  امـشب  هناهاش  ياهیدـه  ناونعب  هک  دنتـسه  ام  نارهاوخ  ناردام و  ایادـه  نیا  نیرتهب  اما 

تـسا هداتـسرف  اجنیدب  ار  امـش  هک  گرزب  هاشداپ  هب  تشگزاب  ماگنه  زین  امـش  دشاب . هدمآ  لمعب  امـشب  تبـسن  ام  بناج  زا  مارتحا  تیاهن 
تفگب و نیا  ردنکسا  تسا ». هدرک  یئاریذپ  امـش  زا  رتسب  رد  تفایـض و  رد  تسا  اهینودقم  هاشداپ  هک  ینانوی  رفنکی  هنوگچ  هک  دیئوگب 
اب اهسراپ  هک  یعقوم  رد  نانیا  و  داد ، رارق  دوب  هتـسارآ  نز  لکـشب  هک  ار  ینودـقم  ناناوج  نآ  زا  نت  کی  اـهسراپ  زا  کـیره  راـنک  رد 

. دنتشک رجنخ  اب  ار  نانآ  دندوب  هدش  مرگرس  نانآ 
هدروآ دوخ  اب  یللجم  هاگتـسد  راذگتمدخ و  هنودرگ و  يدادعت  نانآ  دندش . هتـشک  نانآ  ناهارمه  اهسراپ و  هک  دوب  بیترت  نیدـب  - 21

. دنتساخرب ناگداتسرف  نیا  يوجتسجب  ادج  اهسراپ  دعب  یتدم  دنامن . یقاب  نآ  زا  يرثا  تفر و  نیب  زا  نانآ  دوخ  اب  زین  اهنآ  هک  دندوب 
هدـنامرف فرط  زا  تشاد و  مان  « 1  » سرابوب هک  ار  اهسراپ  زا  یکی  درک . رثا  رب  ار  نانآ  ياهوجتـسج  ینادراک  یتسدرت و  اب  ردنکـسا  اـما 

نیاب و  داد ، يوب  تشاد  ماـن  « 2  » آژیژ هک  ار  دوخ  رهاوخ  درک و  راشرـس  رز  زا  دوب  هدمآ  ناگدـش  دـیدپان - هرابرد  قیقحت  يارب  اهسراپ 
. دنام توکسم  ادصورسیب و  ناگداتسرف  گرم  عوضوم  دش و  فقوتم  قیقحت  راک  بیترت 

روطنامه دنتسه  « 3  » ساکیدرپ ناگدـنامزاب  زا  هک  ینودـقم  ناگدازهاش  نیا  هک  مراد  لماک  نانیمطا  ماهدرک  نم  هک  یتاقیقحت  قبط  - 22
دناهدوب و ینانوی  دننکیم  اعدا  دوخ  هک 

______________________________

Boubares (- 1)
) Gygea (-( 2)

نرق رد  مان  نیاب  هک  تسا  یهاشداپ  روظنم  دنب  نیا  رد  تسا و  هینودقم  فورعم  ناهاشداپ  زا  نت  هس  مان  ) Perdiccas( ساکیدرپ (- 3)
دنکیم یفرعم  هینودقم  یتنطلس  نادناخ  سسوم  ار  لوا  ساکیدرپ  تودره  درک . سیسأت  ار  هینودقم  یتنطلـس  نادناخ  دالیم  زا  لبق  تشه 

. دننادیم نادناخ  نیا  هاشداپ  نیمراهچ  ار  وا  ناتساب  رگید  نیفلؤم  هکیلاح  رد 
18 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 

. دناینانوی داژن  زا  اعقاو  نانآ  هک  درک  مهاوخ  تباث  منکیم  لقن  دعب  هک  یئاهناتساد  رد 
يزور تسا : رارقنیا  زا  عوضوم  نیا  حیـضوت  دـناهدرک . رظنراهظا  روطنیمه  دـناهدوب  یپملا  ياهیزاب  میظنت  رومأم  هک  زین  یناینانوی  هوـالعب 
تکرش هقباسم  رد  وا  اب  دیابیم  هک  یناینانوی  دش . دراو  هقباسم  هنحص  هب  دصق  نیا  اب  دیابرب و  ار  اهیزاب  نیا  هزیاج  تفرگ  میمصت  ردنکـسا 
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. دنک تکرش  هقباسم  رد  درادن  قح  وا  هک  دندش  یعدم  دننک 
اما دننک . تکرـش  نآ  رد  دـنناوتیمن  « 1  » ینانوی ریغ  ناـمدرم  تسا و  یناـنوی  ناـناولهپ  صوصخم  اـهیزاب  نیا  هک  دوب  نیا  اـهنآ  لالدتـسا 

تکرش هقباسم  رد  دنتخانش  یعقاو  ینانوی  کی  ناونعب  ار  وا  تلع  نیاب  نوچ  تسا و  « 2  » سوگرآ یلاها  بسن  زا  هک  درک  تباث  ردنکسا 
. بلطم نیا  يارجام  راصتخاب  دوب  نینچ  دنراذگ . هقباسم  نارگید  زا  لبق  دوب  رارق  هک  دوب  يرفن  ود  زا  یکی  يو  هعرق  مکحب  اقافتا  درک .

______________________________

رد یلو  تسا  هدرب  راـکب  یناـنوی  ریغ  ياـجب  ار  ربرب »  » هملک ناـینانوی  زا  ناینودـقم  صیخـشت  يارب  لوـمعم  قـبط  تودره  اـجنیا  رد  (- 1)
دروم رد  ربرب »  » حالطـصا ندرب  راکب  زا  فلؤم  دوصقم  هک  دسریم  رظنب  اریز  دش  هداد  صیخـشت  رتبسانم  ینانوی » ریغ   » حالطـصا همجرت 

. تسا هدوب  بلطم  نیمه  حیضوت  ینانوی  ریغ  رصانع 
دالیم زا  لـبق  هس  نرق  اـت  هک  دوب  نیمزرـس  نیا  ياهرهـش  نیرتمیدـق  زا  ناتـساب و  ناـنوی  فورعم  ياهرهـش  زا  ) Argos( سوگرآ (- 2)

. درک ظفح  تراپس  نتآ و  ربارب  رد  ار  دوخ  لالقتسا 
19 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 

ینوی رد  تاشاشتغا  نیتسخن  ساروگاتسیرآ  هیتسیه و 

21 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 
رد یطلم  « 2  » هیتـسیه عـقوم  نیمه  رد  تفر . دراـس  هب  درک و  روـبع  لـحم  نـیا  زا  دیـسر و  « 1  » نوپـسله هب  اـهینوئپ  هارمه  زیباـگم  - 23

نومیرتس لحاس  رد  هک  لحم  نیا  دوب . لوغشم  راصح  ندیشکب  « 4  » دوب هدرک  اطعا  واب  « 3  » رتسیا لپ  ظفح  شاداپب  شویراد  هک  ینیمزرس 
دیـسر دراس  هب  دوخ  یئوئپ  ناهارمه  اب  هکنیمه  دـش ، ربخاب  هیتسیه  تامادـقا  نیا  زا  زیباگم  نوچ  دراد . مان  « 6  » سونیکریم هدـش  عقاو  « 5»

: داتسرف ماغیپ  نینچ  شویراد  يارب 
ینیمزرـس اجنیا  دنک . سیـسأت  هیکارت  رد  يرهـش  مامت  رایتخا  اب  دـناوتب  راکم  تسدرت و  ینانوی  کی  هک  یهدـیم  هزاجا  هنوگچ  اهاشداپ ، »

هرقن نداعم  نیمزرـس  نیا  رد  تسا . اهنآ  ياهوراپ  اهیتشک و  بوچ  هیهت  عبنم  اهلگنج  نیا  دوشیم و  تفای  ناوارف  لگنج  نآ  رد  هک  تسا 
«7  » ینانوی ریغ  ینانوی و  زا  ریثک  یتیعمج  نآ  رسارس  رد  تسا و  ناوارف 

______________________________

Hellespont (- 1)
. باتک نیمه  دنب 11  لیذ  تشاددای  هب  دوش  عوجر  صخش  نیا  هرابرد  - Histiee (- 2)

. تسا بوناد  دور  مدق  مان  Istere (- 3)
مراهچ دلج  تودره - خیرات  هب  دوش  عوجر  (- 4)

باتک نیا  کی  دنب  لیذ  تشاددای  هب  دوش  عوجر  - Strymon (- 5)
Myrkinos (- 6)

هکنیا رب  تسا  يرگید  لیلد  نیا  تسا و  هداد  مان  ربرب »  » ار سراپ  يوتارپما  ینانوی  رـصانع  زیباـگم  لوق  زا  تودره  زین  دروم  نیا  رد  (- 7)
ندـمت زا  نانآ  هکنیا  ناـیب  هن  تسا  هدوب  یناـنوی  ماوقا  زا  ناـنآ  زیمت  یناـنوی  ریغ  ماوقا  يارب  حالطـصا  نیا  ندرب  راـکب  زا  تودره  دوصقم 

. لبق دنب  لیذ  تشاددای  هب  دوش  عوجر  دناهدوب . هرهبیب 
22 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 

گنج اب  تراکورـس  هک  یلیام  رگا  سپ  دوب . دـنهاوخ  وا  رما  يارجا  هدامآ  زور  بش و  دـنبایب  دوخ  يارب  یهدـنامرف  رگا  هک  دـناهدنکارپ 
رگید هک  هد  یبیترت  يدروآ  گنچب  ار  وا  هکنیمه  بلطب و  روضحب  ار  وا  تمیالم  یمرن و  اب  هد . همتاخ  درم  نیا  تامادـقاب  دـشابن  یگناخ 

.« ددرگن زاب  دوخ  ناینانوی  دزنب 
راچد دوب  هداد  تسد  واب  یئوگشیپ  نیا  ققحت  هب  تبسن  هک  یـساسحا  تدش  زا  هاشداپ  درک و  رثا  شویراد  رد  گنردیب  نانخـس  نیا  - 24

. دـناسریم وت  عالطاب  هاـش  شویراد  هچنآ  تسا  نینچ  : » داد ماـغیپ  هیتسیه  هب  داتـسرف و  سونیکریم  هب  يراـپاچ  گنردـیب  سپ  دـش . تریح 
هکلب فرح  اب  هن  بلطم  نیا  زا  نم  دشاب . راکادف  نم  تردق  نم و  صخش  هب  تبسن  وت  زا  شیب  هک  مباییمن  ار  یسک  مشیدنایم ، هزادناره 

. ماهدش هاگآ  لمع  اب 
.« مراذـگ نایم  رد  وت  اـب  ار  بلطم  اـت  یئآ  نم  دزنب  تسه  هک  یبیترت  رهب  هک  مهاوخیم  وت  زا  مراد و  رـس  رد  گرزب  یئاـهحرط  نم  نونکا 

هکنیمه تفر . دراس  هب  درک و  راختفا  رورغ و  ساسحا  دـش  دـهاوخ  گرزب  هاشداپ  رواـشم  هکنیا  زا  دـمآ و  دـجوب  نانخـس  نیا  زا  هیتسیه 
یعقوم زا  منکیم : لقن  هک  تسا  نینچ  مدرک  راضحا  ارت  هکنیا  لیلد  هیتسیه ، : » درک نخـس  زاغآ  نینچ  يو  اب  درک  هدـهاشم  ار  وا  شویراد 

وت اـب  منیبب و  ارت  هک  دوب  نیا  مدرک  ساـسحا  هک  یلیم  نیتسخن  ياهدوبن ، نم  تمزـالم  رد  رگید  وت  ماهتـشگزاب و  اهاکـس  نیمزرـس  زا  هک 
ره نیا  ياراد  وت  هک  منادیم  نم  تسا . رتتمیقیذ  رگید  یتورث  ره  زا  راکادف  ریبدت و  اب  تسود  کی  هک  مراد  نانیمطا  اریز  منک . تبحص 
هک يداهنشیپ  مرورسم و  وت  ندمآ  زا  نونکا  سپ  تسا . یفاک  نآ  تابثا  يارب  ياهداد  ماجنا  نم  صخشب  هک  یتمدخ  یتسه و  تفـص  ود 

هرفسمه و ناونعب  یئایب و  شوش  هب  نم  اب  ینک و  اهر  ياهدرک  سیسأت  هیکارت  رد  یگزاتب  هک  ار  يرهـش  طلم و  رهـش  هک  تسنیا  مراد  وتب 
.« یشاب نم  یگدنز  کیرش  صوصخم  رواشم 

مانب ار  دوخ  ناردارب  زا  یکی  تفگ  نخس  نینچ  هیتسیه  اب  هکنآ  زا  سپ  شویراد  - 25
23 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 

یماظن یهدـنامرف  تشگزاب . شوش  هب  هیتسیه  هارمهب  دوخ  تشامگ و  دراس  تموکح  هب  دوب  ردارب  وا  اـب  ردـپ  بناـج  زا  هک  « 1  » نرفاترآ
رضاح نوچ  اما  دوب . یهاش  تاضق  هلمج  زا  تشاد  مان  « 3  » سنماسیس هک  ناتوا  ردپ  دش . راذگاو  « 2  » ناتوا هب  زین  لحاوس  نکاس  نامدرم 

. دنـشک نوریب  شنت  زا  تسوپ  دنناسر و  لتقب  ار  يو  دوب  هدرک  رما  هیجوبک  دـنک ، رداص  قح  فالخرب  یمکح  هوشر  لباقم  رد  دوب  هدـش 
رارق درکیم  سولج  نآ  رب  تواضق  يارب  وا  هک  یهاگیاج  رب  دـنربب و  کیراب  ياـهراون  تروصب  ار  وا  تسوپ  هک  دوب  هداد  روتـسد  هاـگنآ 
ردـپ ینیـشناجب  دـندوب  هدـنک  شنت  زا  تسوپ  هک  ار  سنماسیـس  دـنزرف  ناتوا  هیجوبک  دـش ، هتخاس  بیترت  نیاب  هاگیاج  هکنیمه  و  دـنهد .

. تسا هدرک  سولج  یهاگیاج  هنوگچ  رب  هک  دشاب  هتشاد  رطاخب  تواضق  عقوم  رد  هشیمه  هک  درک  شرافس  يوب  تشامگ و 
بوصنم سراپ  هاپـس  یهدـنامرفب  زیباگم  ياجب  درکیم  سولج  یهاگیاج  نینچ  رب  هک  ناـتوا  ینعی  درم ، نیمه  مدرک  لـقن  هکیروطب  - 26

دروآ گنچب  زین  ار  « 6  » نوینوپمال آورت و  نیمزرس  رد  ار  « 5  » سوردناتنآ درک و  ریخست  ار  « 4  » نودکلک سنازیب و  ناتوا  دش .
______________________________
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گرزب شروـش  دراـس  رد  دوـخ  تموـکح  تدـم  رد  تسناوـت  هـک  دراـس  یلاو  لوا و  شوـیراد  ردارب  ) Artapherne( نرفاترآ (- 1)
نارادرـس زا  تشاد و  مان  نرفاترآ  زین  وا  هک  صخـش  نیمه  دـنزرف  دـنک . شوماخ  دوب  هدـش  اپرب  هیتسیه  کـیرحتب  هک  ار  ینوی  ياـهرهش 

تشاد و تکرش  نانوی  نیمزرس  هب  شویراد  یـشکرکشل  رد  ) Datis( سیتاد قافتاب  هک  تسا  یـسک  نامه  دوب  شویراد  نامز  فورعم 
. تشاد هدهعب  ار  سراپ  هاپس  زا  یتمسق  یهدنامرف  دالیم  زا  لبق  رد 490  نتارام  فورعم  گنج  رد 

شویراد اب  سراپ  تنطلس  زا  یغورد  يایدرب  ندرک  رانکرب  يارب  هک  ینادرم  نت  تفه  زا  یکی  سراپ و  نارادرس  زا  ) Otan( ناتوا (- 2)
. دنداد بیترت  ار  نت  تفه  فورعم  هئطوت  دندرک و  يراکمه 

Sisamnes (- 3)
Khalcedon (- 4)

) Mysie( يزیم تلایا  رد  عقاو  ریغص  يایسآ  میدق  ياهرهش  زا  ) Antandros( سوردناتنآ (- 5)
Lamponion (- 6)

24 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 
رد « 4  » اهژزالپ زونه  ناـمز  نیا  رد  هک  زین  ار  « 3  » سوربمیا و  « 2  » سونمل ریازج  درک و  طبـض  ار  « 1  » سوبول یلاها  ياهیتشک  سپـس  و 

. درک ریخست  دنتشاد  تنوکس  نآ 
يارب اهسراپ  دـندید . ناوارف  بیـسآ  دـیدش  تمواقم  دوجو  اب  نامز  تشذـگ  اب  نکیل  دـندرک ، عافد  دوخ  زا  یبوخب  سونمل  یلاها  - 27

مان « 6  » سویردنآئم هک  یصخش  ردارب  « 5  » سوتراکیل هب  لحم  نیا  رد  ار  تردق  لامعا  دننک  تموکح  نانآ  ناگدنامزاب  رب  دـنناوتب  هکنیا 
تشذگرد درکیم  هرادا  ار  سونمل  هک  یتدم  رد  سوتراکیل  ینعی  صخـش ، نیا  دندرک . راذگاو  دوب  هدرک  تموکح  سوماس  رب  تشاد و 

يریگتخـس اـهنآ  ماـمت  اـب  دوب و  هدرک  عیطم  ار  لـلم  ماوقا و  ماـمت  هک  دوب  نیا  نآ  لـیلد  و  درک ) روفنم  ار  دوـخ  تدـشب  ناـتوا  « ... ) 7»
ار رگید  یخرب  دناهدرک و  یلاخ  هناش  هفیظو  ماجنا  زا  اهاکس  نیمزرس  هب  یـشکرکشل  عقوم  رد  هک  درکیم  مهتم  ار  اهنآ  زا  یـضعب  درکیم .

. دناهدیناسر بیسآ  اهاکس  نیمزرس  زا  تشگزاب  عقوم  رد  سراپ  هاپس  هب  هک  درکیم  مهتم 
زا دعب  داد . ماجنا  دوخ  ياهیشکرکشل  رد  ناتوا  هک  یگرزب  ياهراک  دوب  نینچ  - 28

______________________________

رهش نآ  زکرم  هک  ریغـص  يایـسآ  لحاس  یکیدزن  رد  عقاو  هژا  ریازجلا  عمجم  ریازج  زا  ) Mytilini( ینیلیتیم ای  ) Lesbos( سوبول (- 1)
. تسا هدوب  ) Mytilene( نلیتیم فورعم 

. دراد مان  ) Lemno( ونمل زورما  هک  لنادرادزاغب  یکیدزن  رد  عقاو  هژا  يایرد  فورعم  ریازج  زا  ) Lemnos( سونمل (- 2)
. دراد مان  ) Imbro( وربمیا زورما  هک  ریغص  يایسآ  لحاس  یکیدزن  رد  هژا  يایرد  گرزب  ریازج  زا  ) Imbros( سوربمیا (- 3)

زا یمهم  تمـسق  دـندوب . هدـنکارپ  ایناپـسا  ریغـص و  يایـسآ  ایلاتیا و  نانوی و  رد  هک  ناتـساب  يایند  ماوقا  زا  ) Pelasges( اهژزالپ (- 4)
هب نانوی  زا  تمـسق  نیا  تهج  نیاب  دـنداهن و  اـنب  ار  سوگرآ  دـننام  یفورعم  ياهرهـش  دـندیزگ و  تنوکـس  ناـنوی  رد  موق  نیا  ناـمدرم 

. دش فورعم  ) Pelasgie( يژزالپ هب  ) Pelasges( اهژزالپ نیمزرس 
Lycaretos (- 5)
Maiandrios (- 6)

. تسا هتفر  نیب  زا  نآ  زا  یتمسق  دوریم  روصت  دسریم و  رظنب  صقان  یلصا  نتم  اجنیا  رد  (- 7)
25 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 

سوسکان دندش . اهینوی  يارب  يدیدج  بئاصم  بجوم  طلم  و  « 1  » سوسکان اما  دش  مارآ  يدح  ات  عاضوا  هاتوک  رایـسب  یتدم  يارب  نآ ،
رد تسنادـیم . ینوی  نیمزرـس  دـیراورم  ار  دوخ  دوب  هدیـسر  لـالج  تمظع و  جواـب  طـلم  هک  ماـیا  ناـمه  نراـقم  دوـب و  ریازج  نیرتینغ 

«2  » سوراپ یلاها  يرگیجنایم  دوب . هدرک  لمحت  ار  تابالقنا  بئاصم  رگید  رهـش  ره  زا  شیب  رهـش  نیا  یناسنا ، لسن  ود  یط  رد  هتـشذگ ،
هدـیزگرب دوخ  نیب  قافتا  داحتا و  ددـجم  رارقتـسا  يارب  ار  نانآ  نانوی  نامدرم  مامت  نیب  زا  طلم  یلاـها  اریز  دوب ، هداد  همتاـخ  عضو  نیاـب 

. دندوب
: دوب نینچ  دندیزگرب  طلم  نامدرم  نداد  یتشآ  يارب  سوراپ  یلاها  هک  یقیرط  اما  - 29

نآ رد  هک  دندرک  لیامت  راهظا  دندید  تنکـسم  رقف و  ياهتنم  رد  ار  رهـش  نوچ  دندش ، دراو  طلم  هب  سوراپ  يالقع  ناگدیزگرب و  یتقو 
هنکـس زا  نامدرم  رارف  ترجاـهم و  هجیتن  رد  هک  نیمزرـس  نیا  رد  رهـش و  هموح  رد  شدرگ  نمـض  بیترت ، نیاـب  دـننک . شدرگ  نیمزرس 

اب شدرگ  نایاپ  ات  اما  دندرکیم . تبث  ارنآ  بحاص  مان  دوب ، هدش  تشک  بوخ  هک  دندرکیم  هدهاشم  ار  ياهعرزم  هکنیمه  دوب ، هدش  یلاخ 
هک ار  یناسک  نامه  دنداد و  لیکشت  یلاها  مومع  زا  ياهسلج  دنتشگزاب  رهش  هب  هکنیمه  دندش . وربور  صاخشا  نیا  زا  یمک  رایسب  دادعت 
زین یمومع  لاوما  زا  صاخـشا  نیا  دـیاب  ارهاـظ  اـهنآ  ياـعداب  اریز  دـندیزگرب ، رهـش  روما  هرادا  يارب  دوب  هدـش  هرادا  بوـخ  ناـنآ  عرازم 

ياهگنج كرحم  هتـشذگ  رد  هک  ار  طلم  یلاها  زا  هتـسد  نآ  نینچمه  دـناهدرکیم . دوخ  یـصوصخ  لاوما  زا  هک  دـننک  تبقارم  روطناـمه 
. دندروآرد لوا  هتسد  تعاطا  دیق  رد  دندوب  یلخاد 

نونکامه هک  ياهرود  رد  هنوگچ  هک  مهدـیم  حرـش  نونکا  اما  و  دـندرک . رارقرب  طلم  رهـش  رد  ار  مظن  سوراـپ  یلاـها  بیترت  نیدـب  - 30
رهش و نیا  میوگیم  نخس  نآ  هرابرد 

______________________________

. دراد مان  ) Naxia( ایسکان زورما  هک  سوراپ  هریزج  یکیدزن  رد  هژا  ریازجلا  عمجم  ریازج  نیرتگرزب  زا  ) Naxos( سوسکان (- 1)
. دراد مان  ) Paro( وراپ زورما  هک  هژا  ریازجلا  عمجم  ریازج  زا  ) Paros( سوراپ (- 2)

. تشاد ناوارف  یترهش  ناتساب  يایند  رد  هریزج  نیا  رمرم  گنس  نداعم  دش . حتف  اهسراپ  تسدب  دالیم  زا  لبق  لاس 480  رد  هریزج  نیا 
26 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 

نوریب رهـش  زا  ار  اهنآ  یلاها  هک  سوسکان  رورـش  نانکاس  زا  يدادـعت  دروآ . يور  ینوی  نیمزرـس  رب  هک  دـندش  یبئاصم  ءاشنم  سوسکان 
. دندرک ترجاهم  طلم  هب  دندوب  هدرک 

شوش رد  شویراد  رماب  هک  ساروگاسیل  دنزرف  هیتسیه  يومعرسپ  داماد و  « 2  » ساروگاپلوم دنزرف  « 1  » ساروگاتسیرآ هب  طلم  روما  هرادا 
. دوب هدش  راذگاو  تشاد  تماقا 

هکنیمه دوب . شوش  رد  هیتسیه  هک  دـندوب  هدیـسر  رهـش  نیاب  یتقو  دنتـشاد ، هناتـسود  یطباور  هیتسیه  اب  ـالبق  هک  سوسکاـن ، ناـمدرم  هچ 
راب نآ  کمکب  ات  دراذـگ  نانآ  رایتخا  رد  یهاپـس  يدادـعت  هک  دـندرک  اضاقت  ساروگاتـسیرآ  زا  دندیـسر  طلم  هب  سوسکان  ياهیدـیعبت 
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دوخ وا  المع  دندرگزاب  سوسکان  هب  وا  تطاسوب  نانآ  رگا  هک  درک  باسح  دوخ  دزن  ساروگاتـسیرآ  دندرگزاب . دوخ  نیمزرـس  هب  رگید 
نودـب مناوتیمن  اصخـش  نم  : » داد خـساپ  نینچ  درک و  هناهب  هیتسیه  اـب  ار  ناـنآ  هناتـسود  طـباور  سپ  درک . دـهاوخ  تموکح  رهـش  نیا  رب 

رد ماهدینـش  هکیروطب  اریز  منک . مهارف  اـجنآ  هب  امـش  تشگزاـب  يارب  یفاـک  ياوق  دـننکیم  تموکح  سوسکاـن  رب  هک  یناـسک  تیاـضر 
ماـمت منکب و  امـشب  یتمدـخ  لاـحره  رد  منکیم  یعـس  نم  اـما  دراد . دوجو  یگنج  یتشک  يریثک  دادـعت  عفادـم و  رازه  تشه  سوسکاـن 

. درب مهاوخ  راکب  هار  نیا  رد  ار  دوخ  ششوک 
ردارب و  « 3  » پساتـسیه دنزرف  صخـش  نیا  هک  دینادب  دـیاب  تسا . تسود  نم  اب  نرفاترآ  تسا : هدیـسر  نم  رکفب  هک  ياهشقن  تسا  نینچ 
هکنیا زا  نم  دراد . رایتخا  رد  یتشک  زابرـس و  يریثک  دادعت  دنکیم و  تموکح  ایـسآ  لحاوس  رـسارس  رب  وا  تسا . گرزب  هاشداپ  شویراد 
هدـمآ سوسکان  زا  هک  یناسک  نخـس  نیا  زا  دـعب  منکیم ». تاهابم  دوخب  دریگ  ماجنا  درم  نیا  تسدـب  میتسه  نآ  ناهاوخ  ام  هک  ار  هچنآ 

دنتساوخ ساروگاتسیرآ  زا  دندوب 
______________________________

تموکح رهـش  نیا  رد  طلم  يدیعبت  نارمکح  هیتسیه  بایغ  رد  اهتدم  هک  ینوی  فورعم  رادرـس  ) Aristagoras( ساروگاتسیرآ (- 1)
اب شروش  نیا  رد  ار  ریغص  يایسآ  لحاس  نیشنینانوی  ياهرهش  زا  يریثک  دادعت  دیروش و  یشنماخه  هاشداپ  شویراد  رب  ماجنارـس  درک و 

. درک هارمه  دوخ 
Molpagoras (- 2)
Hystaspes (- 3)

27 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 
نانآ هک  دهد  نانیمطا  یتح  دهد و  هدعو  یئایاده  فحت و  نانآ  فرط  زا  هک  دندرک  رومأم  ار  وا  دهد و  ماجنا  تسا  هتخاس  وا  زا  هچنآ  ات 

ارنآ نانکاس  دندیـسر  سوسکان  هب  هکنیمه  هک  دندوب  هدرک  شوخلد  ار  دوخ  نانآ  تفرگ . دنهاوخ  هدهعب  ار  یـشکرکشل  نیا  هنیزه  دوخ 
دنهاوخ عیطم  دـندوبن  شویراد  تموکح  ورملق  رد  نامز  نآ  ات  کیچیه  هک  زین  ار  رگید  ریازج  نامدرم  دروآ و  دـنهاوخرد  دوخ  تعاطاب 

. درک
ابیز و تسیاهریزج  اما  تسا ، یکچوک  ۀبـسن  هریزج  سوسکاـن  هچرگا  هک  تفگ  نرفاـترآ  هب  تفر و  دراـس  هب  ساروگاتـسیرآ  سپ  - 31

ساروگاتسیرآ دوشیم . تفای  نآ  رد  يدایز  دادعت  رادقمب و  ناگدرب  مئانغ و  تورث و  تسا و  کیدزن  زین  ینوی  نیمزرـسب  هک  زیخلـصاح 
ینک نینچ  رگا  نادرگزاب . لحم  نآب  دـناهدمآ  اجنآ  زا  هک  ار  یئاهیدـعبت  رادلیـسگ و  هریزج  نیا  يوسب  یهاپـس  سپ  : » درک هفاضا  نینچ 
مهم نیا  كرحم  ام  نوچ  اریز   ) دوب دـهاوخ  یـشکرکشل  جراخم  رب  هفاضا  لوپ  نیا  دراذـگ و  میهاوخ  وت  رایتخا  رد  میـس  يداـیز  رادـقم 

هک دوزفا  یهاوخ  گرزب  هاشداپ  يروتارپما  ورملق  هب  ار  ریازج  زا  يدادـعت  هوالعب  مینک .) تکراشم  نآ  جراخم  رد  هک  تسنآ  قح  میتسه 
دنافورعم « 3  » دالکیـس هب  هـک  يریازج  رگید  و  « 2  » سوردنآ «، 1  » سوراـپ ینعی  نآ  عباـت  ریازج  نآ  زا  دـعب  سوسکاـن و  همه  زا  لـبق 

زا تورثرپ ؛ گرزب و  تسیاهریزج  هب  وا  یباـی . تسد  « 4  » هب وا  رب  تسناوت  یهاوخ  یبوخب  ینک  تکرح  هاـگیاپ  نیا  زا  رگا  دوب . دـهاوخ 
یمک تسد  سربق  زا  تعسو  ثیح 

______________________________

Paros (- 1)
. دراد مان  ) Andro( وردنآ زورما  هک  دالکیس  ریازجلا  عمجم  ریازج  زا  هریزج  نیرتیلامش  ) Andros( سوردنآ (- 2)

سدقم هریزج  درگ  راوهقلح  میدق  ناینانوی  روصتب  هک  هریزج  لماش 25  هژا  يایرد  فورعم  ریازجلا  عمجم  ) Cyclades( دالکیس (- 3)
. دوب سوسکان  سوردنآ و  سوراپ - هریزج  ریازج  نیا  نیرتفورعم  دنتشاد . رارق  ) Delos( سولد

یـشکرکشل نامز  رد  هک  یثداوح  تلعب  هک  ناـنوی  یقرـش  لـحاس  لوط  رد  هژا  ياـیرد  رد  ناـنوی  گرزب  ریازج  زا  ) Eubee( هبوا (- 4)
. تفای ناوارف  یترهش  ) Artemisiun( مویزیمترآ فورعم  یئایرد  گنج  داتفا و  قافتا  نآ  یکیدزن  رد  نانوی  هب  اشرایاشخ 

28 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 
وت : » داد خساپ  نینچ  يوب  نرفاترآ  تسا ». یفاک  یتشک  دص  ریازج  نیا  مامت  ریخست  يارب  تسین . تمحزرپ  يراک  مه  نآ  ریخست  درادن و 

بلاج يدرک  لقن  اهیتشک  دادعت  هرابرد  هچنآ  زج  ینکیم  شرافـس  هچنآ  ياهدش ؛ دراو  یهاش  نادناخ  رب  رمثرپ  یئاهراک  رواشم  ناونعب 
.« دنک بیوصت  ار  اههشقن  نیا  هاشداپ  هک  دیاب  اما  دوب . دهاوخ  هدامآ  یتشک  تسیود  یتشک  دصکی  ياجب  راهب  لصف  رد  تسا .

هاشداپ ضرعب  شوش  رد  ار  وا  ياهداهنشیپ  هکنآ  زا  سپ  نرفاترآ  تشگزاب . طلم  هب  خساپ  نیا  اب  رورسم  دنـسرخ و  ساروگاتـسیرآ  - 32
هاگنآ درک . مهارف  دـحتم  ياهروشک  اهسراپ و  زا  یهاپـس  يریثک  دادـعت  یتشک و  دصیـس  درک  لیـصحت  ار  شویراد  تقفاوم  دـیناسر و 

هاپـس نیا  یهدـنامرفب  تشاد  مان  « 1  » تاـباگم دوـب و  شوـیراد  وا و  دوـخ  يومعرـسپ  یـشنماخه و  هداوناـخ  زا  هـک  ار  اـهسراپ  زا  یکی 
دنزرف « 3  » نومدــکال لـها  زا  « 2  » ساـینازوپ اهدـعب  دـشاب  حیحـص  تسا  عیاـش  هکروـطنآ  رگا  هـک  تـسا  یـسک  ناـمه  نـیا  تشاـمگ .

. درک يراگتساوخ  وا  رتخد  زا  ددرگ  ناینانوی  ياورنامرف  هکنیا  دصقب  « 4  » سوتوربموئلک
. تشاد لیسگ  ساروگاتسیرآ  يوسب  تاباگم  یهدنامرفب  ار  هاپس  نیا  نرفاترآ 

هولج نینچ  درک و  تکرح  ایرد  هار  زا  سپـس  دش و  وربور  سوسکان  ياهیدیعبت  ینوی و  هاپـس  ساروگاتـسیرآ و  اب  طلم  رد  تاباگم  - 33
. دور شیپ  نوپسله  يوسب  داد  دصق  هک  داد 

«7  » هروب داب  زا  هدافتسا  اب  ات  درک  فقوت  « 6  » زاکوک رد  دیسر ، « 5  » ویک هب  هکنیمه  اما 
______________________________

19 ص :  ینوی .....  رد  تاشاشتغا  نیتسخن  ساروگاتسیرآ  هیتسیه و  تودره ج5 28  خیرات   Megabates (- 1)
. تشاد هدهعب  ار  ناینانوی  یهدـنامرف  ) Platees( هتالپ گنج  رد  هک  دوب  یفورعم  یتراپـس  صخـش  نیا  ) Pusanias( ساینازوپ (- 2)

ینزب ار  اشرایاشخ  نارتخد  زا  یکی  ساینازوپ  هک  تسا  یعدم  دیدیسوت  تسا . هدش  دای  صخـش  نیا  زا  رگید  راب  تودره ، مهن  باتک  رد 
(. 128 دنب - لوا  باتک  دیدیسوت -  ) درک يراگتساوخ 

Lacedemonie (- 3)
Kleombrotos (- 4)

فورعم هریزج  بوــنج  رد  ریغـــص  يایـــسآ  یبرغ  لـــحاس  رد  هژا  ریازجلا  عـــمجم  ریازج  زا  ) Chios( سوـیک اـی  ) Chio( وـیک (- 5)
) Lesbos( سوبول

. تسا هدوب  ویک  هریزج  ردانب  زا  یکی  - Kaukases (- 6)
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. تسا لامش  داب  هدوب  داب  زا  دوصقم  اجنیا  رد  ناتساب . نانوی  رد  لامش  داب  يادخ  ) Boree( هروب (- 7)
29 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 

يارجام تسا  نینچ  دـناسرن و  سوسکان  هب  یبیـسآ  یئایرد  يورین  نیا  هک  دوب  هدرک  ردـقم  نینچ  تشونرـس  اما  درب . موجه  سوسکاـن  هب 
سودنیم هب  قلعتم  ياهیتشک  زا  یکی  يور  رد  هک  دش  هجوتم  درکیم  یشکرس  ار  اهیتشک  نانابهگن  تاباگم  هک  یعقوم  رد  ناتـساد : نیا 

«2  » سکالیکس هک  یتشک  نیا  هدنامرف  يوجتسجب  ار  دوخ  نانابهگن  درک و  یقلت  مهم  ار  هعقاو  نیا  وا  تسین . کیشک  لوغشم  یـسک  « 1»
فرطب شمادـنا  جراخ و  فرطب  وا  رـس  هک  یمـسقب  دـندنبب  اهیتشک  زا  یکی  هبل  يور  رب  رمک  زا  ار  وا  ات  داد  نامرف  داتـسرف و  تشاد  مان 
تـسناد دش و  علطم  هعقاو  نیا  زا  ساروگاتـسیرآ  دنتـسب ، یتشک  هبل  هب  بیترت  نیاب  ار  سکالیکـس  هکنآ  زا  دعب  دریگ . رارق  یتشک  لخاد 

تفر تاباگم  دزنب  ساروگاتسیرآ  سپ  دراد . رارق  دعاسمان  یعضو  رد  يو  دناهدرک و  ریجنز  تاباگم  نامرفب  ار  وا  یسودنیم  نامهیم  هک 
زا تاباگم  دنک . صالخ  دنب  زا  ار  دوخ  نامهیم  اصخـش  دوخ  تفرگ  میمـصت  دـنام  هجیتنیب  وا  رارـصا  نوچ  اما  دروآ . محر  رـسب  ار  وا  ات 

يوب ساروگاتـسیرآ  اما  دزیخرب . تفلاخمب  ساروگاتـسیرآ  اب  تفرگ  میمـصت  تفای و  راوگان  رایـسب  ار  هعقاو  نیا  دـش و  ربخاب  ارجام  نیا 
نامرف هک  اجرهب  ینک و  تعاطا  نم  زا  هک  تسا  هداتـسرف  نآ  يارب  ارت  نرفاترآ  تسین . طوبرم  وتب  روما  لیبق  نیا  رد  هلخادـم  : » داد خـساپ 

اب ار  دوخ  ناسک  دیـسر  ارف  بش  هکنیمه  دـمآ و  مشخب  نخـس  نیا  زا  تاباگم  یهد ». جرخب  لمع  تدـش  هکنآ  هن  یـشک ، رب  عارـش  مهد 
. درک علطم  دوب  عوقو  فرش  رد  نانآ  دض  رب  هچنآ  زا  ار  هریزج  یلاها  داتسرف و  سوسکان  هب  قیاق 

ربخاب رما  نیا  زا  هکنیمه  اما  دـشاب . هدـش  هدامآ  نانآ  هریزج  يوسب  تکرح  يارب  ناگوان  نیا  هک  دـندرکیمن  روصت  سوسکان  یلاـها  - 34
ناوارف باتـش  اب  دندرک و  هدامآ  هرـصاحم  يارب  ار  دوخ  دندرب و  رهـش  راصح  لخادب  دوخ  اب  دوب  عرازم  رد  هک  ار  هچنآ  گنردـیب  دـندش 
دندرک هدامآ  دنتـسنادیم  عوقولا  بیرق  هک  یگنج  يارب  ار  دوخ  نانآ  بیترت  نیدـب  و  دـندرک . هریخذ  رهـش  لخاد  رد  یندـیماشآ  هقوذآ و 

یتقو هک  یمسقب 
______________________________

Myndos (- 1)
Skylax (- 2)

30 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 
. درک هرـصاحم  ارنآ  هام  راهچ  تدم  دـش و  وربور  مکحتـسم  يرهـش  اب  دیـسر  سوسکان  لحاس  هب  درک و  تکرح  ویک  زا  نمـشد  ناگوان 

نیا اما  دـش ، يدایز  یفاضا  جراخم  لمحتم  اصخـش  دوخ  ساروگاتـسیرآ  دـش . ماـمت  دـندوب  هدروآ  دوخ  اـب  اـهسراپ  هکیاهقوذآ  يدوزب 
یگـشخ هب  تسکـش  لاح  رد  اراکـشآ  دندرک و  انب  سوسکان  ياهیدیعبت  يارب  ياهعلق  راچان  سپ  دوب . يرتشیب  جراخم  مزلتـسم  هرـصاحم 

. دنتشگزاب
. دنک افو  دوب  هداد  نرفاترآ  هب  هک  ياهدعوب  تسناوتن  ساروگاتسیرآ  بیترت  نیدب  - 35

تاماهتا دوب و  هدش  لمحتم  هک  یتسکش  زا  دوب ؛ جراخ  وا  تردق  زا  دندرکیم ، هبلاطم  وا  زا  هک  یـشکرکشل ، نیا  جراخم  تخادرپ  هوالعب 
نیا راـشف  رد  تفر . دـهاوخ  ردـب  شگنچ  زا  طـلم  رد  وا  تردـق  اـب  تموـکح  يدوزب  هک  دزیم  سدـح  دوـب و  كاـنمیب  تخـس  تاـباگم 

دـش و دراو  شوـش  زا  دوـب  هدـش  یبوکلاـخ  شرـس  هک  يدرم  عیاـقو  نیا  اـب  فداـصم  دزیگنارب . یـشروش  هـک  داـتفا  نآ  رکفب  اـهینارگن 
دناوـتب هـکنآ  يارب  هیتـسیه  دــیناسر . وا  عــالطاب  دوـب  هدرک  قـیوشت  گرزب  هاــشداپ  اــب  تیدــض  هـب  ار  وا  هـک  ار  هیتـسیه  ياــهشرافس 

زا یکی  رــس  دـهد ، بـیرف  ار  اـههار  نیظفحتــسم  ناـنابهگن و  دــنک و  رادربـخ  ار  وا  رطخیب  دزیگنارب و  شروـش  هـب  ار  ساروگاتــسیرآ 
. دیورب اددجم  وا  ياهوم  ات  درک  ربص  سپس  درک و  یبوکلاخ  نآ  يور  رب  ار  دوخ  روتسد  دیشارت و  هت  زا  ار  دوخ  نامالغ  نیرتیئادف 

رس هک  دهاوخب  ساروگاتسیرآ  زا  دورو  ضحمب  هک  درک  شرافس  واب  داتسرف و  طلم  هب  ار  يو  درک  دشر  یفاک  نازیمب  وا  ياهوم  هکنیمه 
. دوب شروش  هب  توعد  دوب  هدش  یبوکلاخ  وا  رس  رب  هک  یبلطم  مدرک  لقن  هکیروطب  دنک . هجوت  وا  هدیشارت  رس  هب  دشارتب و  ار  وا 

رد یـشروش  رگا  دوب . هدروآ  يور  واب  شوش  رد  تراسا  هجیتن  رد  هک  دوب  يدـیدش  هودـنا  رثأت و  درک  راداو  لـمع  نیاـب  ار  هیتسیه  هچنآ 
. تشگ دهاوخن  زاب  رهش  نآب  زگره  هک  تشاد  نانیمطا  دادیمن ، يور  طلم 

اب سپ  دـیدرگ . عـقاو  رثوـم  ساروگاتـسیرآ  سفن  رد  تاـبجوم  نیا  نراـقت  هداتـسرف . نآ  مازعا  زا  هیتـسیه  ناـهنپ  دـصق  دوـب  نـینچ  - 36
نودـب ناـنآ  مومع  درک . عـلطم  هیتـسیه  تاروتـسد  زا  ارناـنآ  داد و  حرـش  اـهنآ  يارب  ار  دوـخ  رظن  تخادرپ و  تروـشمب  دوـخ  نارادـفرط 

فالتخا
31 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 

سراپ هاشداپ  اب  گنج  زا  ارنانآ  تساخرب و  تفلاخم  هب  لمع  نیا  اب  سیونناتـساد  هتاکه  راک  زاـغآ  رد  دـندرک . تقفاوم  شروش  اـب  رظن 
یهجوت وا  نانخـسب  نوچ  اما  دـهد . ناشن  ار  هاشداپ  تردـق  لمع  نیا  اب  ات  درک  رکذ  مانب  ار  شویراد  عبات  للم  تسرهف  يو  درک . رذـحرب 

یلاها یلام  فعض  زا  وا  اریز   ) تشاد دهاوخن  ناکما  قوفت  نیا  داجیا  هک  دش  یعدم  درک و  هناهب  ار  ایرد  رد  قوفت  لیصحت  موزل  دندرکن 
هک دوب  راودیما  يو  دنروآ . گنچب  دوب  هدرک  ءادها  اهدیـشنارب  دبعم  هب  يدـیل  هاشداپ  سوزرک  هک  ار  ینئازخ  هکنآ  رگم  دوب ) ربخاب  طلم 
دش دنهاوخ  نآ  عنام  هکلب  دروآ  دنهاوخ  گنچب  ار  تورث  نیا  اهنت  هن  دروآ و  دنهاوخ  تسدب  ار  يرحب  يورین  قوفت  نئازخ  نیا  کمکب 

تهج ره  زا  نئازخ  نیا  « 1  » ماهداد حرش  مدرک  لقن  هک  یئاهتشذگرس  نیتسخن  زا  یکی  رد  نم  هکیروطب  دروآ . گنچب  ارنآ  نمشد  هک 
دوخ نیب  زا  رفنکی  تقو  توف  نودب  دننک و  شروش  هک  دنتفرگ  میمـصت  لاحنیا  اب  اما  دشن . عقاو  هجوت  دروم  هدـیقع  نیا  دوب . هجوت  لباق 
نارس دنک  یعس  ات  دنتـسرفب  دوب  فقوتم  اجنآ  رد  نامز  نآ  ات  سوسکان  زا  تشگزاب  عقوم  زا  يرحب  يورین  هک  « 2  » تنویم هب  دننیزگرب و 

. دزادنا مادب  ار  یمازعا  هاپس 
دنزرف « 4  » سوتایلوا دزادنا : مادب  ار  صاخشا  نیا  تسناوت  هک  تشاد  مان  « 3  » ساروگارت ای  دش  هداتسرف  تیرومأم  نیاب  هک  یصخش  - 37

شویراد هک  « 10  » سوردناسکرا «، 9  » سئوک «، 8  » رمرت لها  زا  « 7  » سنمیت دنزرف  هیتسیه  «، 6  » زالیم لها  زا  « 5  » سیلونابیا
______________________________

Myunte (- 1)
دنب 92 لوا - باتک  (- 2)
Iatragoras (- 3)

Oliatos (- 4)
Ibanollis (- 5)
Mylase (- 6)
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Tymnes (- 7)
Termere (- 8)

Koes (- 9)
Erxandros (- 10)

32 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 
بیترت نیدب  رگید . صاخشا  يرایـسب  و  « 2  » همیک لـها  زا  « 1  » سدیئلکاره دنزرف  ساروگاتـسیرآ  دوب ، هدیـشخب  واب  ار  نیلیتیم  تموکح 

يارب راک  ره  زا  لبق  درکن . يراددوخ  وا  دض  رب  ياهنامـصخ  مادـقا  چـیه  زا  تساخرب و  تفلاخم  هب  شویراد  اب  اراکـشآ  ساروگاتـسیرآ 
نیشناج دازآ  یتموکح  درک و  يریگهرانک  رهش  نیا  یئاورنامرف  زا  لمع  رد  هن  فرح  رد  دنک  هارمه  دوخ  اب  هناقداص  ار  طلم  یلاها  هکنیا 

درک و رانکرب  ار  راتخمدوخ  ماکح  طاقن  زا  يرایـسب  رد  داد . هعاشا  ینوی  نیمزرـس  رـسارس  هب  ار  هنابیرف  ماوع  بالقنا  نیا  هاگنآ  درک . نآ 
هب ار  راتخمدوخ  ماکح  نیا  يو  درک . میلست  دوخ  رهش  یلاها  هب  دوب  هدرک  ریسا  یمازعا  يورین  ياهیتشک  رد  هک  ار  ینارادرـس  زا  کیره 

. دنک بلج  ار  نانآ  بولق  هار  نیا  زا  ات  درک  میلست  اهرهش  یلاها 
دیعبت هب  طقف  همیک  یلاـها  اـما  دـندرک . راسگنـس  لـحم  نآ  رد  دـندرب و  رهـش  راـصح  زا  جراـخب  ار  سئوک  گنردـیب  نلیتیم  یلاـها  - 38

ياهرهش رد  دبتسم  نایاورنامرف  تموکح  رد  یترتف  بیترت  نیدب  دندرک . نینچ  زین  اهرهش  رگید  رثکا  دندرک . افتکا  دوخ  قباس  ياورنامرف 
هک درک  رما  یلاها  هب  اهرهـش  زا  کیره  رد  درک ، نوگنرـس  ار  دبتـسم  ماکح  هکنآ  زا  دعب  طلم ، لها  زا  ساروگاتـسیرآ  دمآ . دیدپ  ینوی 
مزال وا  يارب  اریز  تفاتش ، ینومدکال  هب  ینوی  نیمزرس  هدنیامن  ناونعب  تسشن و  یتشک  رب  دوخ  هاگنآ  دننیزگرب و  دوخ  نیب  زا  یهدنامرف 

. دروآ تسدب  يدنمورین  دحتم  هک  دوب 
______________________________

Heracleides (- 1)
Kyme (- 2)

33 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 

ساروگاتسیرآ تارکاذم  نتآ  تراپس و 

35 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 
وا دنزرف  « 3  » نموئلک دوب و  هتـشذگرد  يو  اریز  دوـبن  « 2  » نوئل دنزرف  « 1  » سادیردناسکانآ اب  تراپـس  تنطلـس  رگید  عقوم  نآ  رد  - 39

رهاوخ نارتخد  زا  یکی  سادیردناسکانآ  دوب . دوخ  يراکتـسرد  لمع و  تحـص  نویدم  رتشیب  ار  تنطلـس  يو  درکیم . تنطلـس  وا  ياجب 
راضحا ار  وا  « 4  » اهروفا عضو  نیا  لـباقم  رد  دـماین . ایندـب  یلفط  وا  زا  دوب  وا  هقـالع  دروم  نز  نیا  هکنیا  اـب  اـما  دوب . هتفرگ  ینزب  ار  دوخ 

: دنتفگ نینچ  دندرک و 
«5  » سنتـسیروا نادـناخ  لاوز  رظان  تلفغ  مشچب  دـیابن  اهروفا  ام  لـقاال  یـشابیمن ، شیدـنارود  دوخ  نادـناخ  حـلاصم  هب  تبـسن  وت  رگا  »

ياهدرک باختنا  وت  هک  نز  نیا  میشاب .
______________________________

Anaxandridas (- 1)
Leon (- 2)

. دیسر تنطلسب  تراپس  رد  دالیم  زا  لبق  لاس 520  رد  صخش  نیا  - Cleomene (- 3)
دالیم زا  لـبق  لاس 499  رد  رهـش  نیا  کمک  بلج  يارب  تراپـس  هب  ساروگاتـسیرآ  تمیزع  دـنکیم و  هراـشا  نادـب  تودره  هک  یعیاـقو 

داد يور  دالیم  زا  لـبق  لاس 498  رد  ینعی  هعقاو  نیا  زا  سپ  لاس  کی  نایـشروش  تسدـب  رهـش  نیا  قیرح  دراس و  ریخـست  داـتفا . قاـفتا 
دنب 100 و 101) باتک - نیمه  )

تمـس نیاب  رهـش  یلاها  نیرتفورعم  نیب  زا  رفن  جـنپ  دادـعتب  لاـس  ره  هک  تراپـس  رهـش  هبتریلاـع  نیرومأـم  ) Ephores( اهروفا (- 4)
يواـعد هیلکب  دنتـشاد  قح  دـندرکیم و  تموـکح  زین  تراپـس  ناـهاشداپ  رب  تقیقح  رد  هکلب  رهـش  یلاـها  رب  اـهنت  هن  دـندشیم و  باـختنا 

. دنیامن نادنز  ای  تمارغ  تخادرپ  هب  موکحم  دوب  هدش  بکترم  هک  یمرج  اب  بسانتم  ار  سکره  دننک و  یگدیسر 
Eurysthenes (- 5)

36 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 
يو دوـب ». دـنهاوخ  یـضار  وـت  زا  تراپـس  مدرم  ینک  نینچ  رگا  نیزگرب . رگید  ینز  نک و  كرت  ار  يو  دروآ ؛ دـهاوخن  وـت  يارب  یلفط 
يو هک  دنراد  دصق  نانآ  اریز  تسین . دنیآشوخ  شقاذمب  نانآ  داهنـشیپ  درک و  دـهاوخن  ار  راک  ود  نیا  زا  کیچیه  هک  داد  خـساپ  نانآب 

رـضاح تهج  نیمهب  دـنک و  كرت  رگید  ینز  عـفنب  تسا  هدروآرد  دوـخ  جاودزا  دـقعب  تسین و  دراو  واـب  يداریا  هنوـگچیه  هـک  ار  ینز 
. دش دهاوخن  نانآ  داهنشیپ  لوبقب 

نیاب نوچ  : » دندرک داهنـشیپ  نینچ  سادیردناسکانآ  هب  دـندرک و  تروشم  رگیدـکی  اب  نادیفـس  شیر  اهروفا و  عضو  نیا  لباقم  رد  - 40
تراپس یلاها  ات  ردارب  تفلاخم  زا  تسد  رابنیا  هد و  ماجنا  میئوگیم  هک  ار  يراک  لقاال  ياهتسبلد  ياهدروآرد  دوخ  جاودزا  دقعب  هک  نز 

یئاهتبحم ینک . كرت  يراد  هناخ  رد  نونکامه  هک  ار  ینز  هک  میهاوخیمن  وت  زا  ام  دنوشن . وتب  تبسن  ياهنامـصخ  میمـصت  ذخاب  ریزگان 
دوـخ يارب  دوـش  رادراـب  دـناوتب  هک  يرگید  هجوز  نز ، نیا  رب  هوـالع  وـت  هک  تسا  یفاـک  اـم  يارب  هد . همادا  ناـنچمه  ینکیم  واـب  هـک  ار 

ود نز و  ود  وا  دـعبب  نامزنآ  زا  داد . تیاضر  سادـیردناسکانآ  دـندراذگ و  نایم  رد  وا  اب  لکـش  نیاب  ابیرقت  ار  بلطم  ناـنآ  ینیزگرب ».
. دوب نیابم  تراپس  موسر  تاداع و  اب  یلکب  عوضوم  نیا  تشاد و  ادج  هناخ 

اما متفگ . نخـس  وا  هراـبرد  هک  تسا  یـسک  ناـمه  نیا  تفرگ و  ماـن  نموـئلک  هک  دروآ  ایندـب  یلفط  وا  مود  نز  هک  دیـشکن  یلوـط  - 41
بـسحرب دوب  ازان  نامزنآ  ات  هک  وا  لوا  نز  درکیم  یفرعم  تراپـس  یلاهاب  هدـنیآ  هاشداپ  ناونعب  ار  لفط  نیا  يو  هک  نامز  ناـمه  نراـقم 

وا رازآ  ددصرد  دندوب  هدـش  ربخاب  ارجام  نیا  زا  هک  مود  نز  ناشیوخ  اما  دوب ، هلماح  اعقاو  وا  دـش . هلماح  دروآ  شیپ  ریدـقت  هک  یفداصت 
کیدزن لمح  عضو  نامز  هک  جیردتب  دنکیم . تاهابم  یلایخ  يدنزرف  نتـشادب  تسا و  هدیچ  هشقن  نز  نآ  هک  دـندش  یعدـم  دـندمآرب و 

نآ دنتخادرپ . تبقارمب  وا  نیلاب  رب  نز  نآ  لمح  عضو  عقوم  رد  دندش و  كوکـشم  اهروفا  هک  تفای  تدش  ياهجردـب  اهوگتفگ  نیا  دـش 
هلصافالب و  « 2  » سادینوئل لفط ، نآ  زا  دعب  هلصافالب  نز  نامه  تفرگ . مان  « 1  » هیرود هک  دروآ  ایندب  يدنزرف  نز 

______________________________
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Doriee (- 1)
Leonidas (- 2)

37 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 
ردام اما ، دندوب . ولقود  سوتوربموئلک  سادینوئل و  هک  دـندقتعم  یـضعب  یتح  دروآ . ایندـب  ار  « 1  » سوتوربموئلک نیمه  سادینوئل  زا  دـعب 

. درواین ایندب  یلفط  رگید  دوب  « 3  » سونمرامد دنزرف  « 2  » ساداتنیرپ رتخد  هک  وا  مود  نز  ینعی  نموئلک 
نس مه  ناناوج  دمآرس  هیرود  سکعرب ، دوب . نونجم  رمع  رسارس  رد  یتح  دوبن و  لقاع  يدرم  زگره  نموئلک  دننکیم  لقن  هکیروطب  - 42

اهینومدکال تشذگرد ، سادیردناسکانآ  یتقو  اما  دیـسریم . واب  تنطلـس  دوب  طرـش  تقایل  رگا  هک  تسنادیم  یبوخب  دوب و  دوخ  لاس  و 
هعقاو نیا  زا  هیرود  سفنتزع  رورغ و  دندیزگرب . تنطلـسب  دوب  ناردارب  دشرا  هک  ار  نموئلک  دندرک و  يوریپ  یمیدـق  ننـس  تاداع و  زا 

سیـسأت يارب  ار  تراپـس  یلاها  زا  يدادـعت  درک و  بلطواد  ياضاقت  دوبن  ریذـپلمحت  شیارب  ردارب  زا  يربناـمرف  نوچ  دـش و  رادهحیرج 
لومعم لامعا  زا  کیچیه  هن  درک و  تروشم  فلد  فتاه  اب  هن  دـیدج  نیمزرـس  رد  رارقتـسا  يارب  درک . هارمه  دوخ  اب  نیـشنرجاهم  کـی 

. داد ماجنا  ار  نامز 
هب وا  دـندوب . وا  تمدـخ  رد  امنهار  ناونعب  « 4  » ارت یلاها  زا  يدادـعت  درک . تیادـه  اقیرفا  يوسب  ار  دوخ  ياهیتشک  یتیاـضران  تدـش  زا 
اما دش . رقتسم  لحم  نامه  رد  دیسر و  دراد  رارق  مان  نیمهب  يدور  لحاس  رد  تسا و  اقیرفا  يابیز  طاقن  زا  یکی  هک  « 5  » سپینیک هقطنم 

. تشگزاب « 7  » زنوپولپ هب  ریزگان  وا  دندنار و  ارنانآ  اهینجاطرق  و  « 6  » سام یئاقیرفا  لیابق  دعب  لاس  ود 
______________________________

Kleombrotos (- 1)
Prinetadas (- 2)

Demarmenos (- 3)
زا یشان  رتشیب  هریزج  نیا  ترهـش  تیمها و  دراد . مان  ) Santorin( نروتناـس زورما  هک  هژا  ریازجلا  عمجم  ریازج  زا  ) Thera( ارت (- 4)

فورعم نیشنرجاهم  تسا  هلمج  نآ  زا  دندوب . هدرک  سیسأت  اقیرفا  لحاوس  رد  ناتساب  دهع  رد  نآ  یلاها  هک  دوب  یفرعم  ياهنیشنرجاهم 
. اقیرفا لحاس  رد  ) Cyrenne( نریس

Kinyps (- 5)
Maces (- 6)

Peloponese (- 7)
38 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 

يرهش اجنآ  رد  دور و  لیسیس  هب  هک  درک  هیصوت  واب  « 2  » سوئلفتاه ياهیئوگشیپ  دانتساب  « 1  » نوئلا لها  زا  سراکیتنآ  اجنآ ، رد  - 43
اصخش دوخ  سلکاره  اریز  دراد  قلعت  سلکاره  نادناخ  هب  رسارس  « 4  » سکیرا نیمزرس  هک  دوب  یعدم  يو  دنک . سیسأت  « 3  » هلکاره مانب 

تـسناوت دـهاوخ  وا  ایآ  هک  دـنک  لاؤس  دـبعم  فتاـه  زا  اـت  تفر  فلد  هب  دوخ  « 5  » هیرود هیـصوت ، نیا  زا  دـعب  دوـب . هدروآ  گـنچب  ارنآ 
اب هیرود  سپ  دروآ . دهاوخ  گنچب  ار  نیمزرس  نآ  يو  هک  داد  خساپ  يوبفتاه  دنک . فرصت  دشکیم  عارـش  نآ  يوسب  هک  ار  ینیمزرس 

. درک تیاده  ایلاتیا  لحاس  لوط  رد  ار  نانآ  داتفا و  هارب  دوب  هدرب  اقیرفا  هب  دوخ  اب  هک  ینادرم 
«7  » سیلت هک  ناشهاشداپ  اهنآ و  دوخ  نامزنآ  رد  دننکیم  لقن  « 6  » سیرابیس یلاها  هکیروطب  - 44

______________________________

. نتآ لامش  رد  عقاو  ناتساب  نانوی  رد  ) Beotie( یسوئب ياهرهش  زا  ) Eleon( نوئلا (- 1)
Laios (- 2)

یلاها هلیسوب  نیشنرجاهم  تروصب  هک  هایس  يایرد  یبونج  لحاس  رد  عقاو  ریغص  يایسآ  میدق  ياهرهـش  زا  ) Heraclee( هلکاره (- 3)
. دراد مان  ) Erekli( یلکرا رهش  نیا  زورما  دش . سیسأت  طلم 

سلکاره هــکنآ  زا  سپ  ناتــساب  ياــههناسفا  تیاــکحب  تــشاد . رارق  لیــسیس  یبرغ  هــیلا  یهتنم  رد  سکیرا  نیمزرـــس  - Eryx (- 4)
تخادرپ زیتس  هب  ) Poseidon( نودیئزوپ دنزرف  ) Eryx( سکیرا اب  نیمزرس  نآ  رد  تفر و  لیسیس  هب  دش  حتاف  ) Geryon( نویرژرب

. درک فرصت  ار  وا  نیمزرس  دیناسر و  لتقب  ار  يو  و 
Doriee (- 5)

)Achees( هکآ یلاـها  زا  يدادـعت  تسدـب  دـالیم  زا  لـبق  تشه  نرق  رد  هک  میدـق  ياـیلاتیا  ياهرهـش  زا  ) Sybaris( سیرابیس (- 6)
فالخرب رهش  نیا  مدرم  تفای . ناوارف  یترهش  ناتـساب  يایند  رد  دروآ و  تسدب  میظع  یتورث  يدوزب  تراجت  قنور  تلعب  دش و  سیـسأت 

. دش ناریو  اهنآ  دابآرهش  دندش و  روهقم  نوتورک  یلاها  تسدب  زین  ماجنارس  دنتشاد و  ترهش  یلبنت  يرورپنت و  هب  نوتورک  یلاها 
Telys (- 7)

39 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 
ياضاقت دـندیبلط و  کمک  هیرود  زا  اهنآ  میب  زا  نوتورک  یلاها  دـندرکیم . هداـمآ  « 1  » نوتورک یلاها  اب  گـنج  يارب  ار  دوخ  تشاد  ماـن 

هیرود و مهـس  تسا  نینچ  درک . فرـصت  ار  رهـش  نیا  دیـشک و  رکـشل  سیرابیـس  هب  نانآ  کمکب  هیرود  سپ  دش . عقاو  لوبق  دروم  نانآ 
هجیتن نیاب  میراد  رواب  نوتورک  یلاها  ياههتفگب  هراب  نیا  رد  رگا  اما  دننکیم . لقن  سیرابیس  یلاها  هک  يرارقب  هعقاو  نیا  رد  وا  نارادفرط 

هدوب یئوگبیغ  هدوب  اهنآ  اب  سیرابیـس  هب  یـشکرکشل  رد  هک  یـسک  اهنت  هدوبن و  هارمه  نانآ  اب  یجراخ  چـیه  گـنج  نیا  رد  هک  میـسریم 
دزن زا  یناهنپ  هک  دوب  نآ  داد  ماجنا  صخـش  نیا  هک  مه  يراک  اهنت  تسا . هدوب  « 4  » سیمای نادناخ  زا  هک  « 3  » هلا لها  زا  مان  « 2  » سایلاک

رب ار  نایادخ  ینابرق  کی  نمض  هک  دوب  نآ  مادقا  نیا  تلع  دش و  قحلم  نوتورک  یلاها  هب  تخیرگ و  سیرابیس  دبتـسم  ياورنامرف  سیلت 
. دندرکن زاربا  يدعاسم  راتفر  چیه  نانآ  یلو  دیبلط  يرایب  نوتورک  دض 

لـگنج و سیرابیـس  یلاـها  دـنکیم . هماـقا  یلیـالد  دوخ  تیاور  تاـبثا  يارب  موق  ود  نیا  زا  کـیره  موـق . ود  نیا  تیاور  دوـب  نینچ  - 45
ههلا انتآ  هب  ار  لحم  نیا  رهش ، فرصت  زا  سپ  هیرود ، هک  دنتسه  یعدم  دنهدیم و  هئارا  « 5  » سیتارک گشخ  رتسب  یکیدزن  رد  ار  يدبعم 

. تسا هدرک  ءادها  سیتارک 
______________________________

هک ) Asrarus( سورازآ دوربصم  رد  عقاو  ناتـساب  نانوی  فورعم  ياهرهـش  زا  ) Cotron( نورتوک ای  ) Crotone( نوتورک (- 1)
نوتورک تشاد . ناوارف  ترهش  ابیز  نانز  وجگنج و  نادرم  نتشادب  ناتساب  يایند  رد  دوب و  هدش  سیـسأت  ) Achee( هکآ نامدرم  هلیسوب 
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یفــسلف بــتکم  زکرم  و  ) Democede( دـسومد ناتـساب  ناـنوی  روهــشم  بیبـط  و  ) Alcmeon( نوـئمکلآ فورعم  مـیکح  نطوـم 
. تسا هدوب  میکح  ثروغاثیف 

Kallias (- 2)
رد ) Lucanie( یناکول هیحان  رد  ماـن  نیمهب  يرهـش  ) - Caicus( سوکیاک دوربصم  رد  ایـسآ  میدق  ياهرهـش  زا  ) Elee( هلا (- 3)

. هتفای ترهش  هلا  یفسلف  بتکم  هب  مان  نیمهب  هک  تسا  هدوب  یفورعم  یفسلف  بتکم  زکرم  هک  هتشاد  دوجو  میدق  يایلاتیا 
Jamis (- 4)
Krathis (- 5)

40 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 
تعاطا مدع  وا  گرم  تلع  هک  دنتـسه  یعدم  دننادیم و  دوخ  ياعدا  تابثا  يارب  لیلد  نیرتمهم  ار  هیرود  گرم  یگنوگچ  نانآ ، هوالعب 

تعانق تشاد  یـشکرکشل  زا  هکیروظنم  ماجنا  اـب  رگا  درکیمن و  راـتفر  نایادـخ  راـتفگ  فـالخرب  وا  رگا  اریز  تسا . هدوب  یهلا  نیمارف  زا 
نیا رد  دوش  دوباـن  دوـخ  هاپـس  اـب  هکنآ  ياـجب  تفاـی  طلـست  نآ  رب  هکنآ  زا  سپ  دـنک و  فرـصت  ار  سکیرا  نیمزرـس  تسناوـتیم  درکیم 

رد ناوارف  یلاوما  یئانثتـسا  يروطب  هلا  لـها  زا  ساـیلاک  هک  دـننکیم  دانتـسا  دوخ  مهـسب  زین  نوـتورک  یلاـها  اـما  دـنک . تنطلـس  نیمزرس 
تــسدب يزیچ  وا  ناگدـنامزاب  هـیرود و  هکیلاـح  رد  دـندنمهرهب  نآ  زا  وا  ثارو  زین  زورما  هـک  تـسا  هدروآ  تسدـب  نوـتورک  نـیمزرس 

واب سایلاک  شاداپ  زا  رترب  رتشیب و  بتارمب  یـشاداپ  دیاب  ةدعاق  دوب ، هدرک  تکرـش  سیرابیـس  گنج  رد  نانآ  اب  هیرود  هاگره  دـندرواین .
. دننکیم هماقا  دوخ  عفنب  هتسد  ود  زا  کیره  هک  یلیالد  تسا  نینچ  دشاب . هدش  هداد 

. دنک لوبق  دهدیم  صیخشت  رتهدننکعناق  هک  ار  هتسد  ره  لیالد  هک  تسا  راتخم  هدنناوخ 
مان « 4  » نوئلیروا و  « 3  » سئلک «، 2  » ستابراپ « 1  » سولاست نانیا  دنتـسشن . یتشک  رد  هیرود  هارمهب  تراپـس  یلاها  زا  يرگید  دادعت  - 46

نانکاس اهیقینیف و  دـض  رب  هک  یماجرفدـب  گنج  رد  وا ) دـننام   ) همه دندیـسر  لیـسیس  نیمزرـسب  رگید  نیرجاهم  اب  نانیا  یتقو  دنتـشاد .
. درب ردب  ملاس  ناج  هعقاو  نیا  زا  نوئلیروا  طقف  اهرهش  نایناب  نیا  نیب  زا  دندش . فلت  دندومن  « 5  » تسژس

هک ار  « 6  » تنونیلس نیشنرجاهم  نانآ  کمکب  درک و  هارمه  دوخ  اب  ار  هاپس  هدنامیقاب  يو 
______________________________

Thessalos (- 1)
Parebates (- 2)

Kelees (- 3)
Euryleon (- 4)

. هریزج نیا  یلامش  لحاوس  رد  عقاو  میدق  لیسیس  ياهرهش  زا  ) Egeste( تسژا ای  ) Segeste( تسژس (- 5)
نیا یبونج  لحاوس  رد  عقاو  میدـق  لیـسیس  ياهرهـش  زا  ) Selinus( سونیلس ای  ) Selinote( تنیلـس ای  ) Selinute( تنونیلس (- 6)

هریزج نیمه  لامش  رد  هک  ) Segeste( تسژس فورعم  رهش  اب  هتسویپ  دعبب  نآ  زا  دش و  سیسأت  دالیم  زا  لبق  لاس 651  رد  هک  هریزج 
. دراد مان  ) Seliniti( یتینیلس زورما  رهش  نیا  دوب . زیتس  گنج و  تباقر و  لاح  رد  تشاد  رارق 

41 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 
ساروگاتیپ هکنآ  زا  سپ  اما  دیناهر . « 2  » ساروگاتیپ دادبتسا  غوی  زا  دوخ  کمک  اب  ار  تونیلس  رهش  درک و  فرصت  تشاد  مان  « 1  » آونیم

. درک تموکح  رهش  نیا  رب  قلطم  دادبتسا  اب  سپ  دنک . تموکح  تونیلس  رهش  رب  تردق  اب  اصخش  دوخ  تفرگ  میمصت  درک  نوگنرـس  ار 
دوب هدرب  هانپ  نآ  لخادب  هک  « 3  » سوئروگآسوز دبعم  هاگنابرق  رد  ار  وا  دندیروش و  وا  رب  تونیلس  یلاها  اریز  درواین ، ماود  عضو  نیا  اما 

. دنتشک
سیلت رتخد  دزمان  هک  ار  صخـش  نیا  دوب . کیرـش  وا  گرم  هیرود و  ياـهارجام  رد  نوتورک  لـها  زا  « 4  » سدیکاتوب دـنزرف  پیلیف  - 47
يوسب تسـشن و  یتشک  رد  يو  دروخ  مهب  يدزمان  نیا  نوچ  اما  دندوب . هدـنار  نوریب  نوتورک  رهـش  زا  دوب  سیرابیـس  دبتـسم  ياورنامرف 

دوب هدـیزگرب  دوخ  هک  يدارفا  دوب و  وا  دوخ  هب  قـلعتم  هک  یتـشک  کـی  اـب  هیرود  هب  کـمک  یهارمه و  يارب  دـعب  یلو  تفر ؛ « 5  » نریس
. دوب نامز  نآ  رد  ینانوی  ناناوج  نیرتابیز  زا  هوالعب  دوب و  هدش  زوریپ  یپملا  ياهیزاب  رد  يو  درک . تعجارم 

انب یکچوک  دـبعم  وا  ربق  لحم  رد  دوب : هقباسیب  نامزنآ  ات  هک  دـندرک  لیلجت  وا  زا  نانچنآ  تسژـس  رد  هک  دـش  بجوم  وا  تروص  نسح 
. دننکیم ینابرق  وا  يارب  اجنآ  رد  نانامرهق  دننام  هک  دناهدرک 

دنامیم تراپس  رد  دربیم و  نامرف  نموئلک  زا  وا  رگا  هیرود . راک  نایاپ  دوب  نینچ  - 48
______________________________

. دندشیم هدناوخ  مان  نیاب  هژا  يایرد  ریازج  نانوی و  ترک و  رد  عقاو  کچوک  ياهرهش  زا  يدادعت  ناتساب  يایند  رد  - Minoa (- 1)
Pythagoras (- 2)

اپرب رهـش  گرزب  نادـیم  نایم  رد  نایادـخ  يادـخ  مانب  هک  دـشیم  هداد  يدـباعم  هب  میدـق  يایند  رد  ماـن  نیا  - Zeus Agoraios (- 3)
رد دریگیم و  هدـهعب  ار  رهـش  یلاـها  یمومع  عماـجم  تیادـه  تیاـمح و  گرزب  دـنوادخ  بیترت  نیا  اـب  هک  دـندرکیم  روصت  دـندرکیم و 

. دنکیم تکراشم  رهش  یمومع  یسایس و  ياهتیلاعف 
Boutakides (- 4)

تروصب ناتـساب  يایند  رد  اهدـعب  هک  یلامـش  ياقیرفا  لـحاوس  رد  ) Thera( ارت یلاها  فورعم  نیـشنرجاهم  ) Cyvene( نریس (- 5)
. دروآ تسدب  یناوارف  ترهش  دمآرد و  هایس  هراق  رد  نانوی  ندمت  ذوفن  ياههاگیاپ  زا  یکی 

42 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 
«1  » وگروگ هک  يرتخد  زا  ریغ  تشذگرد  یتقو  درکن و  تنطلـس  تراپـس  رد  يدایز  تدم  نموئلک  اریز  دروآیم  تسدـب  ار  اجنآ  تنطلس 

. دنامن یقاب  وا  زا  يدنزرف  تشاد  مان 
هب وا  اب  دیسر و  رهش  نآب  طلم  دبتسم  نارمکح  ساروگاتـسیرآ  درکیم  تموکح  تراپـس  رد  نموئلک  هک  یعقوم  رد  بیترتنیاب  سپ  - 49

مامت اب  نیمز  رـسارس  ریوصت  هک  دوب  هدروآ  دوخ  اب  غرفم  زا  یکچوک  هحول  يو  دـننکیم  لـقن  اهینومدـکال  هکیروطب  تخادرپ . هرکاذـم 
زا نموئلک ! : » درک نخس  زاغآ  نینچ  يو  اب  دیـسر  نموئلک  روضحب  ساروگاتـسیرآ  هکنیمه  دوب . هدش  کح  نآ  يور  رب  اهدور  اهایرد و 

: تسا رارقنیا  زا  ام  عضو  نونکا  وشم . تفگش  رد  مسریم  هار  زا  تبغر  باتش و  نینچ  اب  هک  ینکیم  هدهاشم  هکنیا 
تسا یجنر  هنامحریب و  تسا  یتناها  عوضوم  نیا  دناهدمآرد ؛ ناگرب  تروصب  دنـشاب  دازآ  ینامدرم  هکنآ  ياجب  ینوی  نیمزرـس  نادنزرف 
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دیراد ام  ناداژنمه  رگید  رب  هک  يرترب  تبسنب  امیقتسم و  همه  زا  شیب  ینانوی و  نامدرم  رگید  نیب  نآ  زا  دعب  ام و  دوخ  ریگنماد  ءادتبا  هک 
امش دوخ  زا  نانآ  دیناهرب . تراسا  یگدرب و  زا  ار  اهینوی  هک  مهدیم  دنگوس  ینانوی  نایادخ  هب  ار  امش  دش . دهاوخ  امـش  لماش  امیقتـسم 

ياهتنم رد  هک  دـیتسه  یناسک  امـش  دنتـسین و  روآسرت  نادـنچ  گـنج  رد  اـهربرب  تسا . ناـسآ  امـش  يارب  روظنم  نیا  لوصح  دنتـسه و 
هنحـص هب  دوخ  داشگ  هاتوک و  ياهراولـش  اب  دنزادرپیم ؛ گنجب  هاتوک  ياههزین  نامک و  اب  نانآ  دیاهتفای . تیبرت  یگنج  یماظن و  تلیـضف 
تورث دش . هریچ  نانآ  رب  ناوتیم  یناسآب  نیاربانب  تسا و  هتـسب  بیترتنیاب  نانآ  ياپ  تسد و  دنراد . رـس  رب  دنلب  یهالک  دنوریم و  رازراک 

، گـنراگنر ياـههچراپ  سم ، هرقن ، ناـنآ  تسا . زواـجتم  رگید  ماوقا  لـلم و  ماـمت  عومجم  تورث  زا  هراـق  نیا  ناـمدرم  يـالط  ریاـخذ  و 
حرـش وت  يارب  نونکا  دینک . هدارا  نینچ  هک  تسا  یفاک  دیدرگ و  مئانغ  نیا  کلام  دیناوتیم  مه  امـش  دنراد . زین  ناگدرب  ربراب و  تاناویح 
دنتسه اهیدیل  فرطنیا  رد  اهنآ  زا  دعب  دنراد و  رارق  لحم  نیا  رد  اهینوی  دنراد . رارق  یعضو  هچ  رد  رگیدکیب  تبسن  ماوقا  نیا  هک  مهدیم 

ینغ رایسب  هرقن  ظاحل  زا  دننکیم و  یگدنز  زیخلصاح  ینیمزرس  رد  هک 
______________________________

Gorgo (- 1)
43 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 

اب دوب و  هدـش  کح  غرفم  زا  ياهحول  يور  رب  هک  ضرا  هشقن  يور  زا  ار  اهنیمزرـس  نیا  لحم  بلاطم  نیا  لـقن  نمـض  رد  يو  دنتـسه ».
رارق لحم  نیا  رد  قرـش  تهج  رد  هک  دنتـسه  اهیجیرف  اهيدیل  ناگیاسمه  : » داد همادا  نخـسب  نینچ  يو  درکیم . نییعت  دوب  هدروآ  دوخ 

نامدرم اهیجیرف  راوج  رد  تسین . نانآ  زا  رتشیب  یلوصحم  رتگرزب و  یئاههمر  بحاص  کیچیه  مسانـشیم  نم  هک  یماوقا  نیب  زا  دنراد .
هریزج دوشیم و  یهتنم  ایرد  نیاب  یکلیک  نیمزرـس  دراد . رارق  یکیلیک  نانآ  رانک  رد  میمانیم . يروس  ار  اهنآ  ام  هک  دنراد  رارق  هیکوداپاک 

زا دـعب  دزادرپیم . گرزب  هاـشداپ  هب  « 1  » نـالات دـصناپ  ربارب  یجارخ  لاـس  ره  یکیلیک  دراد . رارق  لـحم  نیا  رد  اـیرد و  نـیمه  رد  سربـق 
رارق اهنیتام  اهینمرا  زا  دـعب  دوشیم . تفای  نآ  رد  عیـسو  ياههاگارچ  هک  تسا  ینیمزرـس  هک  دراد  رارق  ناتـسنمرا  لحم  نیا  رد  یکیلیک 

بسآوخ هک  دور  نیا  یکیدزن  رد  تلایا و  نیا  رد  دراد . رارق  « 2  » یسیک هقطنم  نیا  راوج  رد  تسا . هطقن  نیا  رد  اهنآ  نیمزرس  هک  دنراد 
رب امـش  رگا  تسا . هطقن  نیا  رد  نیازخ  اههنیجنگ و  تسا . هدیـشک  کلفب  رـس  شوش  رهـش  ینکیم  هظحالم  هک  هطقن  نیا  رد  دراد  مان  « 3»

ینیمزرس رطاخب  امـش  هک  تسا  روآتفگـش  دینک . تباقر  سوز  دنوادخ  اب  نانیمطا  لامک  رد  دیناوتیم  نآ  مئانغ  اب  دیبای  تسد  رهـش  نیا 
یلاها دنربارب و  امش  اب  تردق  ثیح  زا  هک  « 4  » ینسم یلاها  اب  کیراب  ینیمز  هعطق  يارب  تسین و  زیخلصاح  دح  نیا  ات  یتح  هک  کچوک 

رز میس و  زا  هک  « 6  » سوگرآ و  « 5  » يداکرآ
______________________________

. مرگولیک  36 ربارب 39 / ناتساب و  نانوی  رد  نزو  دحاو  نالات  (- 1)
Kissie (- 2)

Khoaspes (- 3)
رارق اهیتراپـس  تموکح  دیق  رد  اهتدـم  هک  هریزج  هبـش  نیا  یبرغ  بونج  رد  عقاو  میدـق  زنوپولپ  یحاون  زا  ) Messenie( ینسم (- 4)
دالیم زا  لبق  راهچ  نرق  رد  ماجنارس  دیگنج و  دوخ  هتفر  تسد  زا  لالقتسا  لیـصحت  يارب  دالیم  زا  لبق  جنپ  نرق  ات  تشه  نرق  زا  تشاد و 

. تفای لالقتسا  اددجم 
هک ) Messenie( ینسم نیمزرس  یگیاسمه  رد  زنوپولپ  هریزج  هبش  زکرم  رد  عقاو  ناتساب  نانوی  یحاون  زا  ) Arcadie( يداکرآ (- 5)

. دندوب نانوی  میدق  ياهژزالپ  زا  نآ  نانکاس 
بوسحم ناتـساب  نانوی  رهـش  نیرتیمیدـق  نیخروم  زا  ياهراپ  روصتب  هک  ناتـساب  ناـنوی  فورعم  ياهرهـش  زا  ) Argos( سوگرآ (- 6)

. تسا هدشیم 
44 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 

حتف ار  ایسآ  دیناوتیم  یناسآب  یتقو  اما  دینکیم ، گنج  دنمورحم  دنوشیم ) وربور  رطخ  اب  گنج  هنحـص  رد  نآ  رطاخب  مدرم  هکیزیچ  ینعی  )
زا هک  یجراخ  يا  : » داد خساپ  نینچ  نموئلک  تفگ و  نخـس  نانچ  ساروگ  اتـسیرآ  دیریگیم »! شیپ  رد  رگید  یـشور  دروم  نآ  رد  دینک 

.« داد مهاوخ  خساپ  وتب  رگید  زور  ود  مزادنایم و  ریخأتب  ار  لاوئس  نیا  باوج  نم  یتسه ، طلم  لها 
زا نموئلک  دندش . رضاح  باوج  يارب  نیعم  لحم  رد  دیـسرارف  یئوگباوج  زور  یتقو  اما  دندرکن ، یتبحـص  نیا  زا  شیب  عقوم  نآ  رد  - 50

رـضاح اقافتا  هک  ساروگ  اتـسیرآ  تسا . رادقم  هچ  یتنطلـس  رقم  ات  لحاس  زا  ینوی  نیمزرـس  نیب  هلـصاف  هک  درک  لاؤس  ساروگ  اتـسیرآ 
. درک راتفر  هدیجنسن  دروم  نیا  رد  تشاد  رضاح  دوخ  نیتسآ  رد  ار  باوج  دوب و  باوجب 

خـساپ هنایـشان  وا  اما  دهد . عقاو  قباطم  یخـساپ  دروم  نیا  رد  هک  دوبن  نآ  ياج  دناشکب  ایـسآ  هب  ار  اهیتراپـس  تشاد  دصق  اعقاو  رگا  هچ 
هک یتاحیـضوت  همادا  زا  درک و  عـطق  ار  وا  نخـس  نموـئلک  دـش  هتفگ  بلطم  نیا  هکنیمه  تسا . هار  هاـم  هس  رادـقمب  هلـصاف  نـیا  هـک  داد 

بورغ زا  لبق  یتسه ، طلم  لها  زا  هک  یجراخ  يا  : » داد خساپ  نینچ  دش و  عنام  دهدب  ریـس  طخ  نیا  هرابرد  تشاد  دصق  ساروگاتـسیرآ 
عوبطم ینخس  يربب  لحاوس  زا  هار  هام  هس  هلـصافب  یلحم  هب  دوخ  اب  ار  ام  یهاوخیم  هک  دصق  نیا  اب  وت  اریز  نک ، كرت  ار  تراپـس  باتفآ 

.« یئوگیمن ام  عبط 
نموئلک دزنب  رگید  راب  تفرگ و  تسدب  نوتیز  ياهخاش  ساروگاتسیرآ  تشگزاب . دوخ  هناخ  هب  سپس  تفگ و  نخس  نینچ  نموئلک  - 51

وا رانک  رد  تشاد و  ماـن  « 1  » وگروگ هک  ار  دوخ  رتخد  درک  اضاقت  نموئلک  زا  دـش و  دراو  وا  هناـخ  هب  رارـصا  ساـمتلا و  اـب  يو  تفاـتش .
. تشاد لاس  تشه  ای  تفه  طقف  عقوم  نآ  رد  دوب و  وا  دنزرف  هناگی  رتخد  نیا  دنک . شوگ  وا  نانخسب  هاگنآ  دنک و  صخرم  دوب  هداتـسیا 

ادتبا ساروگاتـسیرآ  دنک . نایب  وا  لاسدرخ  رتخد  روضح  هب  هجوتیب  هنادازآ و  ار  دوخ  بلطم  ات  درک  توعد  ساروگاتـسیرآ  زا  نموئلک 
. دزادرپب واب  « 2  » نالات هد  دهد  ماجنا  دهاوخیم  وا  هک  ار  هچنآ  رگا  هک  داد  هدعو  واب 

______________________________

Gorgo (- 1)
مرگولیک  36 ربارب 39 / ناتساب و  نانوی  رد  نزو  دحاو  ) Tlent( نالات (- 2)

45 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 
نآ عقوم  نیا  رد  دیـسر . نالات  هاجنپ  هب  هکیئاج  ات  دوزفا  غلبم  رب  اجیردـت  ساروگ  اتـسیرآ  داد ، ناـکت  یفن  تمـالعب  ار  رـس  نموئلک  نوچ 

رتخد زردـنا  زا  نموئلک  داد ». دـهاوخ  بیرف  ارت  یجراخ  نیا  يوشن  رود  رگا  اریز  وش  رود  لحم  نیا  زا  ردـپ ، : » دز داـیرف  لاـسدرخ  رتخد 
ارنآ ناکما  رهـش  نیا  رد  رگید  اریز  تفگ  كرت  ار  تراپـس  ریزگان  ساروگ  اتـسیرآ  تفر . رگید  یقاطاب  دـش و  دونـشوخ  دوخ  لاسدرخ 
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. دهد يرتشیب  حیضوت  دشیم  یهتنم  سراپ  نیمزرس  هب  هک  یهار  هرابرد  هک  تشادن 
ثادحا یئابیز  ياهارسناوراک  یهاش و  ياهنامتخاس  هار  نیا  ریسم  رـسارس  رد  مینکیم : لقن  دنچ  ینخـس  هار  نیا  هرابرد  دوخ  ام  اما  - 52

تسیب هیجیرف  يدیل و  رـسارس  رد  تسا . نما  الماک  نوکـسم و  رـسارس  هک  میرذگیم  یئاهنیمزرـس  زا  ریـس  طخ  نیا  مامت  رد  تسا . هدش 
. میوشیم وربور  « 2  » سیلاـه دور  اـب  هیجیرف  يوسنآ  رد  ددرگیم . مین  و  « 1  » ژنازاراپ راهچ  دون و  اـعمج  هک  دراد  رارق  مه  لابندـب  هار  لزنم 

تسا فرشم  دور  نیا  رب  هک  یناتسهوک  گنت  رباعم  زا  البق  دیاب  نآ  زا  روبع  يارب  و  دناهتخاس . یمکحتـسم  هعلق  دور  نیا  زا  تبقارم  يارب 
راـهچ دـصکی و  اـی  لزنم  تشه  تسیب و  یکیلیک  زرم  اـت  اـجنآ  زا  دیـسر و  میهاوخ  هیکوداـپاک  هب  دور  نیا  زا  روـبع  زا  سپ  درک . روـبع 

نیا رد  هداـج  هلاـبند  درک . روبع  مکحتـسم  هعلق  ود  یناتـسهوک و  گـنت  ربـعم  ود  زا  دـیاب  یکیلیک  دـح  رـس  رد  دومیپ . دـیاب  هار  ژنازاراـپ 
. تسا هار  مینورتنازاراپ  هدزناپ  لزنم و  هس  یکیلیک  دح  رس  يوسنآ  رد  نیمزرس و 

اهنآ زا  کیره  رد  هک  تسا  هار  لزنم  هدزناـپ  ناتـسنمرا  رد  دراد . ماـن  تارف  هک  یناریتشک  لـباق  تسیدور  ناتـسنمرا  یکیلیک و  نیب  زرم 
اقلطم دیاب  هک  دراد  نایرج  یناریتشک  لباق  دور  راهچ  هقطنم  نیا  رد  دوشیم . ژنازاراپ  شش  هاجنپ و  اعمج  دراد و  دوجو  یناگداپ 

______________________________

( رتم رتمولیک و 328   5  ) ینانوی داتس  یس  ربارب  ناتساب و  ناریا  رد  لوط  دحاو  ) Parasanges( ژنازاراپ (- 1)
گنج دزیریم . هایـس  يایردـب  نآ  بآ  هک  ریغـص  يایـسآ  يزکرم  تمـسق  رد  عقاو  قامریا  لزق  دور  میدـق  ماـن  ) Halyse( سیلاه (- 2)

دور نیا  لحاس  رد  داتفا  قافتا  يدـیل  هاشداپ  تایلآ  دام و  فورعم  هاشداپ  رتشخوه  نیب  دـالیم  زا  لـبق  لاـس 601  رد  هک  فوسک  فورعم 
. دادیور تسا  هدوب  دام  يدیل و  يروتارپما  دحرس  اهتدم  هک 

46 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 
ره دـناهناگادج و  دور  ود  هکیلاح  رد  دـنراد ، مان  کی  ود  ره  اهنآ  نیموس  نیمود و  و  تسا ؛ هلجد  دور  اهنآ  نیتسخن  درک . روبع  اـهنآ  زا 

اهدور نیا  نیمراـهچ  «. 1  » نیتام نیمزرـس  زا  يرگید  تسا و  يراج  ناتـسنمرا  زا  اـهنآ  زا  یکی  دـنریگیمن ، همـشچرس  لـحم  کـی  زا  ود 
نیمزرس ات  ناتسنمرا  زا  درک . میسقت  ارجم  تصش  دصیس و  هب  ارنآ  شوروک  هتشذگ  رد  هک  تسا  يدور  نامه  نیا  دراد . مان  « 2  » سدنیگ
پسوخ هب  ات  تسا  یقاب  هار  مینوژنازاراپ  ود  لهچ و  لزنم و  هدزای  میدیسر  یسیک  هب  نیمزرـس  نیا  زا  یتقو  تسا و  هار  لزنم  راهچ  نیتام 

هدزای دصکی و  هب  اعمج  اهلزنم  نیا  دادعت  میسرب . تسا  هدش  انب  نآ  لحاس  رد  شوش  رهـش  تسا و  یناریتشک  لباق  هک  يدور  ینعی  « 3»
. دراد دوجو  شوش  ات  دراس  زا  هک  یئاههاگفقوت  دادعت  تسا  نینچ  دسریم .

دراس زا  تسه ، مه  رادقم  نیمه  تقیقح  رد  دشاب و  داتـس  یـس  ربارب  ژنازاراپ  رگا  مینک و  دروآرب  ژنازاراپ  هب  ار  یهاش  هار  لوط  رگا  - 53
. تسا هلصاف  ژناراپ  هاجنپ  دصراهچ و  ینعی  داتس  دصناپ  رازه و  هدزیس  اعمج  تسا  فورعم  نونمم » خاک   » هب هک  یهاش  رقم  ات 

. دشکیم لوط  زور  دون  قیقد  روطب  تفاسم  نیا  مامت  یط  مینک ، یئامیپهار  داتس  هاجنپ  دص و  زور  ره  رد  رگا  و 
لخاد رد  هام  هس  تسا  مزـال  یهاـش  رقم  هب  لوصو  يارب  هک  تفگیم  ینومدـکال  نموئلک  هب  یطلم  ساروگ  اتـسیرآ  یتقو  رارقنیا  زا  - 54

دیاب هک  منکیم  هفاضا  نم  دهاوخب  هرابنیا  رد  يرتشیب  تاعالطا  یسک  رگا  اما  دوب . هتفگن  فازگب  ینخس  دومیپ ، هار  نیمزرس  نآ 
______________________________

Matienes (- 1)
مان وسهرق  زورما  هک  دور  نیا  دوب . يراج  میدق  روشآ  نیمزرس  لحم  رد  هک  تسا  يدور  میدق  مان  سدنیژ  ای  ) Gyndes( سدنیگ (- 2)

یشکرکشل عقوم  رد  یـشنماخه  هاشداپ  ریبک  شوروک  تودره ، تیاکحب  هک  تسا  یفورعم  دور  نامه  تسا  هلجد  دور  بعـش  زا  دراد و 
هدنکارپ ارحـص  رد  ارنآ  ياهبآ  ارجم  رفح 360  اب  ات  داد  نامرف  دـش  قرغ  نآ  ياـهبآ  رد  شاهقـالع  دروم  ياهبـسا  زا  یکی  نوچ  لـباب  هب 

. هتفرگ رارق  دوخ  یلصا  يارجم  رد  اددجم  وسهرف  دور  هتفر و  نیب  زا  روبزم  يراجم  راثآ  زورما  دندرک .
Koaspes (- 3)

47 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 
رهش نیمه  و   ) تسا هار  داتـس  لهچ  رازه و  هدراهچ  اعمج  شوش  ات  ینانوی  يایرد  زا  نیاربانب  دوزفا و  نآ  رب  ار  دراس  و  « 1  » زفا نیب  هلصاف 

هام هس  هب  رگید  زور  هس  دیاب  رارقنیا  زا  تسا و  هلـصاف  داتـس  لهچ  دـصناپ و  دراس  ات  زفا  زا  اریز  تسا ) فورعم  نونمم  رهـش  هب  هک  تسا 
. دوزفا یئامیپهار 

یگزاتب مزادرپیم  نآ  لقنب  نونکامه  هکیروطب  رهـش  نیا  درک . تمیزع  نتآ  هب  دـش  هدـنار  تراپـس  زا  هکنآ  زا  سپ  ساروگاتـسیرآ  - 55
نتآ دبتسم  نارمکح  « 4  » سایپیه ردارب  و  « 3  » تارتسیزیپ دنزرف  « 2  » كراپیه دوب : هدرک  صالخ  دبتـسم  ناـنارمکح  تموکح  زا  ار  دوخ 

ناگدنامزاب زا  نانیا  دش . هتـشک  « 6  » سویدومراه و  « 5  » نوتیژوتـسیرآ تسدب  مه  دعب  یمک  دش و  دـهاوخ  هتـشک  هک  دـید  باوخ  یبش 
تدشاب دادبتسا  لاس  لهچ  تدم  زین  وا  گرم  زا  دعب  دندوب . هدرک  چوک  نتآ  هب  « 7  » اریفژ زا  هتشذگ  رد  هک  دندوب  یئاههداوناخ  زا  یکی 

. دوب امرفمکح  نتآ  رب  هتشذگ  زا  رتتخس  یتح  قباس و 
______________________________

. ریغص يایسآ  لحاس  رد  ینوی  داحتا  هناگهدزاود  ياهرهش  زا  یکی  ناتساب و  نانوی  ياهنیشنرجاهم  زا  ) Ephese( زفا (- 1)
شردارب قاـــفتاب  هــک  دـــالیم  زا  لـــبق  شـــش  نرق  رد  نــتآ  دبتـــسم  نارمکح  تارتـــسیزیپ  دـــنزرف  ) Hiparque( كراـپیه (- 2)

نانآ تموکح  هرود  رد  دندرک و  تموکح  یمانشوخب  نتآ  رد  سایپیه  كراپیه و  تارتسیزیپ و  دش ، ردپ  نیـشناج  ) Hippias( سایپیه
. تفای هعسوت  نیمزرس  نیا  رد  شناد  ملع و  دوب  ماوت  تیارد  لقع و  اب  هک 

هقبط ماوع و  مدرم  هب  یکتم  دوخ  تموکح  رد  هک  دالیم  زا  لـبق  شـش  نرق  رد  نتآ  دبتـسم  ياورناـمرف  ) Pisistrate( تارتسیزیپ (- 3)
. دیسر ینادابآ  ترهش و  جواب  نتآ  وا  نامز  رد  تساک . تموکح  رد  فارشا  ذوفن  زا  درک و  تموکح  تردق  اب  نانآ  ياکتاب  دوب و  موس 

كراپیه هرابرد  دنب  نیمه  لیذ  تشاددای  ) - Hipias( سایپیه (- 4)
. دالیم زا  لبق  شش  نرق  رخاوا  رد  نتآ  دبتسم  ياورنامرف  كراپیه  لتاق  ) Aristogiton( نوتیژوتسیرآ (- 5)

. دالیم زا  لبق  شش  نرق  رخاوا  رد  نتآ  فورعم  دبتسم و  ياورنامرف  كراپیه  لتاق  ) Harmodios( سویدومراه (- 6)
. ناتساب نانوی  رد  یسوئب  میدق  ياهرهش  زا  ) - Gephyra (-( 7)

48 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 
الاب و دنلب  يدرم  هک  دید  باوخ  كراپیه  دـشیم  اپرب  « 1  » هنتاناپ نشج  نآ  يادرف  هک  یبش  دوب : نینچ  دـید  كراپیه  هک  یباوخ  اـما  - 56

: دنکیم حرط  وا  رب  ار  امعم  نیا  هتفرگ و  رارق  وا  رانک  رد  مادناشوخ 
، وش وربور  روآسرت  تشونرس  اب  درمریش ، يا  وت  هدوسآ ، لایخیب و 
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. درک دهاوخ  هیفصت  ار  ینیگنس  باسح  فاصنایب  شوشم و  يدرم 
درک و تکرـش  مدرم  ماحدزا  رد  نانآ  خساپ  هب  هجوتیب  سپـس  دراذگ و  نایم  رد  ناراذگباوخ  اب  ار  دوخ  باوخ  يو  دـش  حبـص  هکنیمه 

. دیسر لتقب  اجنامه 
نم هک  یتاقیقحت  بجومب  اما  دننادیم . « 2  » يرترا ار  دوخ  سأرلا  طقـسم  دندوب  نانآ  ناگدنامزاب  زا  كراپیه  نالتاق  هک  اریفژ  یلاها  - 57

هدراذگ مدـق  دراد  مان  « 4  » یـسوئب زورما  هک  ینیمزرـسب  « 3  » سومداـک هارمهب  دـناهدوب و  یقینیف  داژن  زا  تـقیقح  رد  ناـنآ  ماهدرک  دوـخ 
«6  » سوگرآ یلاها  هک  لوا  راـب  دنتـسیزیم . دوب  هدرک  ناـنآ  بیـصن  تشونرـس  هک  « 5  » ارگانات نیمزرـس  رد  لحم  نآ  رد  ناـنآ  دـناهدوب .

دوخ نیمزرس  زا  ار  اهیسومداک 
______________________________

اپرب نـتآ  رهــش  یماـح  ) Athena( اـنتآ راـختفاب  نـتآ  رد  هـک  ینــشج  نیرتهوکــشاب  نیرتـگرزب و  ) Panathenees( هنتاـناپ (- 1)
شدرگ رهـش  رد  یعمجهتـسد  دندوب  هدرک  هیهت  هام  هن  تدم  رد  ینتآ  نارتخد  هک  ار  هدش  يزودلگ  رداچ  کی  نشج  نیا  رد  دناهدرکیم .

ياهیزاب تاقباسم و  زور  ره  نشج  زا  لبق  ياهزور  رد  هوالعب  دـندرکیم . میدـقت  ههلا  هب  دـندربیم و  اـنتآ  دـبعم  هب  ارنآ  سپـس  دـندادیم و 
سوزینوید راختفاب  هک  يزینوید  نشج  نشج و  نیا  دندشیم . مرگرس  اهزاوآ  ندناوخ  اهیزاب و  عاوناب  نتآ  مدرم  دندادیم و  بیترت  فلتخم 

. دوب ناتساب  نتآ  یبهذم  ياهنشج  نیرتگرزب  دشیم  اپرب 
رثؤم وحنب  ررکم  هک  نانوی  هریزج  هبش  یبرغ  لحاوس  رد  عقاو  ) Eubec( هب وا  گرزب  هریزج  میدق  ياهرهش  زا  ) Eretrie( يرترا (- 2)

. درک هلخادم  اهنیشنرجاهم  نیا  عفنب  شویراد  نامز  رد  نانوی  ياهنیشنرجاهم  ياهشروش  رد 
رد ) Thebes( بت فورعم  رهـش  سـسوم  میدـق  ياـههناسفا  تیاـکحب  هک  یقینیف  ياهناـسفا  دروناـیرد  ) Kadmos( سومداک (- 3)

. تسا هدوب  یسوئب 
فورعم رهــش  نآ  تختیاــپ  نــتآ . تنروــک و و  هیحاــن  لامــش  رد  عــقاو  میدــق  ناــنوی  يزکرم  یحاوــن  زا  ) Beotie( یـسوئب (- 4)

. تسا هدوب  ) Thebes( بت
فورعم رهش  قرشم  رد  عقاو  ناتساب  نانوی  رد  ) Beotie( یسوئب میدق  ياهرهش  زا  ) Tanagre( رگانات ای  ) Tanagra( ارگانات (- 5)

. بت
. باتک نیا  دنب 49  لیذ  تشاددای  ) - Argos (-( 6)

49 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 
رـضاح یطیارـشب  نتآ  یلاها  دندرک و  ترجاهم  نتآ  هب  دندوب  هتفرگ  رارق  یـسوئب  یلاها  ضرعت  دروم  دوخ  هبونب  هک  اریفژ  یلاها  دـندنار 

. دندرک بلس  نانآ  زا  دسریمن  رظنب  يرورض  نآ  لقن  هک  ار  یتازایتما  زا  يرایسب  هلمج ، زا  دنریذپب . دوخ  نیب  ار  نانآ  دندش 
رقتـسم نیمزرـس  نیرد  هکنآ  زا  سپ  دـندوب ، اریفژ  لها  زا  هک  سومداـک  ناـهارمه  ینعی  میوگیم ، نخـس  ناـنآ  زا  هک  اـهیقینیف  نیا  - 58

نآ زا  ناینانوی  نامز  نآ  ات  منکیم  روصت  هک  ار  طخ  ابفلا و  اصوصخم  دـندروآ . نانوی  هب  دوخ  اـب  ار  تاـعالطا  مولع و  زا  يرایـسب  دـندش 
ظفلت و نامز  تشذـگ  اب  اما  دوب . لومعم  یقینیف  رـسارس  رد  هک  دوب  یئابفلا  نامه  راک  زاغآ  رد  ابفلا  نیا  دـنداد . دای  ناـنآب  دـندوب  ربخیب 

اهیقینیف راوج  رد  اهروشک  رثکا  رد  نامز  نآ  رد  هک  دـندوب  يداژن  ینانوی  ناـمدرم  اـهنت  اـهینوی  درک . رییغت  نآ  فورح  لکـش  نینچمه 
دراو نانوی  هب  ار  ءابفلا  نیا  اهیقینیف  نوچ  اما  دندرب . راکب  رییغت  یمک  اب  ارنآ  دنتفرگ و  اهیقینیف  زا  ار  ابفلا  هک  دـندوب  اهنامه  دنتـسیزیم و 

اهینوی دـندرکن . یقینیف » يابفلا   » ینعی نآ  میدـق  مان  ظـفح  اـب  یتفلاـخم  ناـینانوی  درکیم ، مکح  فاـصنا  لدـع و  هک  روطناـمه  دـندرک ،
نآ رد  سوریپاپ  قرو  نوچ  اریز  دـنمانیم ، یتسوپ » باتک   » اـی و  تسوپ »  » میدـق شورب  هدـش  هتـشاگن  سوریپ  اـپ  يور  رب  هک  ار  یئاـهباتک 

تـسوپ زا  شراگن  يارب  ینانوی  ریغ  نامدرم  زا  يرایـسب  زونه  زین  ام  نامز  رد  دنتـشاگنیم . شیم  زب و  تسوپ  يورب  مدرم  دوب  بایان  ناـمز 
. دننکیم هدافتسا 

. ماهدید مشچب  دراد  رارق  « 4  » یسوئب رد  هک  « 3  » بت رهش  « 2  » سونمسیا رد  عقاو  « 1  » نولوپآ دبعم  رد  ار  یسومداک  يابفلا  دوخ  نم  - 59
هس ددع  هس  يور  رب  فورح  نیا 

______________________________

Apollon (- 1)
تشذـگیم و بت  رهـش  زا  دوـب و  يراـج  یـسوئب  رد  هک  تسا  يدور  میدـق  ماـن  ) Ismene( نمـسیا ای  ) Ismenos( سونمسیا (- 2)

. تسا هدوب  نولوپآ  دنوادخ  صوصخم  دور  میدق  ناینانوی  روصتب 
تروصب تراپس  نتآ و  فیدر  رد  اهتدم  هک  ناتساب  نانوی  رد  یسوئب  زکرم  میدق و  نانوی  گرزب  فورعم و  رهش  ) Thebes( بت (- 3)

. درک یلجت  ناتساب  نانوی  رد  تردق  زکارم  زا  یکی 
Beotie (- 4)

50 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 
: تسا هدش  کح  هبیتک  نیا  اههیاپ  هس  نآ  زا  یکی  يور  رب  تسا . ینوی  يابفلا  فورح  ریظن  اهنآ  رثکا  دناهدش و  کح  هیاپ 

، بت زا  تشگزاب  رد  « 1  » نویرتیفمآ هیده  »
. تسا « 5  » سومداک دنزرف  « 4  » رودیلوپ دنزرف  « 3  » سوکادبال دنزرف  « 2  » سوئل نامز  هب  قلعتم  ارهاظ  هیاپ  هس  نیا 

: تسا هدش  کح  یئاجیه  شش  رعش  نیا  مود  هیاپ  هس  يور  رب  - 60
دنوادـخ نوـلوپآ  هب  تسا  هیاـپنارگ  يرنه  زا  يرهوـگ  هک  ار ، هیدـه  نـیا  دـش  زوریپ  یناـمرهق  تاـقباسم  رد  هـکنآ  زا  سپ  « 6  » سوئکس

. درک هیده  زادناریت 
سوئکـس هیده  نیا  یناب  مه  دیاش  هتـسیزیم ؟ سوئل  دنزرف  « 8  » پیدوا ناـمز  رد  هک  تسین  « 7  » نوکوپیه دنزرف  نامه  سوئکـس  نیا  ایآ 

. تسا یکی  نوکوپیه  دنزرف  مان  اب  وا  مان  هک  دشاب  يرگید 
: تسا نینچ  هک  هدش  کح  یئاجه  شش  يرعش  زین  موس  هیاپ  هس  يور  رب  - 61

، ار هیاپ  هس  نیا  « 9  » سامادوئال هاشداپ ،
تسا هدرک  ادها  « 10  » ریذپاناطخ زادناریت  هب  تسا  هیاپنارگ  يرنه  زا  يرهوگ  هک 

______________________________

وا بایغ  رد  نایادخ  يادـخ  رتیپوژ  ناتـساب  ياههناسفا  تیاکحب  هک  ) Tyrinthe( تنریت هاشداپ  ) Amphitryon( نویرتیفمآ (- 1)
. دمآ ایندب  ناتساب  نانوی  ياهناسفا  فورعم و  ناولهپ  لوکرهودنآ  یکیدزن  زا  داد و  بیرف  ار  شاهجوز 
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Laios (- 2)
Labdacos (- 3)
Polydore (- 4)
Kadmos (- 5)
Scaios (- 6)

Hippocoon (- 7)
Oedipe (- 8)

Laodamas (- 9)
. تسا ) Apollon( نولوپآ دنوادخ  دوصقم  (- 10)

51 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 
دـندنار و ناـنآ  نیمزرـس  زا  ار  اهیـسومداک  سوـگرآ  یلاـها  هک  دوـب  « 1  » لـکوئتا دـنزرف  ساـمادوئال  نیمه  تنطلـس  ناـمز  رد  تسرد 

. دندش هدنهانپ  « 2  » اههلخنا دزنب  اهیسومداک 
رهـش نیا  رد  دندرک و  ترجاهم  نتآ  هب  یـسوئب  یلاها  راشف  هجیتن  رد  اهدعب  دـندوب  هدـنام  یقاب  نیمزرـس  نآ  رد  عقوم  نآ  رد  هک  اهاریفژ 

ياهانب رگید  زا  دـباعم  نیا  دـنراذگ . مدـق  دـباعم  نیاـب  دـنرادن  قح  رگید  ياـهینتآ  دـنتخاس . دوخ  بادآ  ننـس و  يارجا  يارب  يدـباعم 
. درب مان  « 4  » هکآ « 3  » يرتمد ياهنیئآ  دبعم و  زا  دیاب  اصوصخم  نانآ  نیب  زا  دنازیامتم . یلکب  یبهذم 

نخـس دـندوب  اهنآ  ناگدـنامزاب  زا  زین  كرایپیه  نالتاق  هک  اهاریفژ  ءاشنم  لصا و  دوب و  هدـید  كراپیه  هک  یباوخ  هراـبرد  اـجنیا  اـت  - 62
زا ار  نتآ  صالختـسا  یگنوگچ  مزادرپب و  مدوب  لوغـشم  نادـب  راک  زاغآ  رد  هک  یبلطم  حرـشب  رگید  راب  هک  تسنآ  ياـج  نونکا  متفگ .

كراپیه لتق  تلعب  نتآ  یلاها  زا  دادیم و  همادا  نانچمه  دوخ  يدادبتسا  تموکح  هب  « 5  » سایپیه منک . لقن  دبتسم  نایاورنامرف  دادبتسا و 
نتآ زا  « 7  » تارتسیزیپ نادناخ  تموکح  زا  تاجن  يارب  هک  دوب  ینتآ  ياهنادناخ  زا  یکی  « 6  » نوئمکلآ نادناخ  تشاد . ترفن 

______________________________

Eteocle (- 1)
Enkhelees (- 2)

. ناتساب نانوی  رد  تعارز  ههلا  ) Ceres( سرس ای  ) Demeter( رتمد (- 3)
ياهرهـش نیا  دـشیم . کـچوک  رهـش  هدزاود  لـماش  هک  ناتـساب  ناـنوی  رد  میدـق  ژنوپولپ  یلامـش  یحاوـن  زا  یکی  ) Achee( هکآ (- 4)

. دندرک سیسأت  ار  هکآ  فورعم  هیداحتا  دندش و  دحتم  مهاب  اهدعب  کچوک 
Hippias (- 5)

تموکح نتآ  رد  فارـشا  هقبط  ياکتاب  اهتدم  هک  ناتـساب  نانوی  رد  نتآ  گرزب  ياههداوناخ  زا  یکی  ) Alcmeons( اهنوئمکلآ (- 6)
) - Megacles( سلکاـــگم دـــننام  یگرزب  نادرم  دوـــب  تارتـــسیزیپ  نادـــناخ  تخـــسرس  بــیقر  هــک  نادـــناخ  نـــیا  زا  درک .

. دندرک تموکح  نتآ  رد  تردق  اب  ) Alcibiade( دایبیکلآ و  ) Pericles( سلکیرپ ) Clislthene( نتسیلک
رد تسا . هدیدرگ  لقن  تودره  لوا  باتک  زا  دنب 60  رد  لیصفتب  نوئمکلآ  تارتسیزیپ و  ینتآ  فورعم  نادناخ  ود  تباقر  ناتـساد  (- 7)

. تسا هدش  هتفگ  نخس  ) Cicyone( نویسیس نارمکح  اب  نوئمکلآ  نادناخ  داحتا  هرابرد  لیصفتب  دعبب ) دنب 125   ) زین مشش  باتک 
52 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 

هن اما  دنوش . دراو  رهـشب  رهق  يریگلفاغ و  هار  زا  دـندرک  یعـس  يدـیعبت  ياهینتآ  رگید  نادـناخ و  نیا  عقوم  نآ  رد  دوب . هدرک  ترجاهم 
لماک یتسکش  اب  نآ  دبتسم  ياورنامرف  گنچ  زا  نآ  صالختسا  رهـش و  رب  نتفای  تسد  يارب  اهنآ  شالت  هکلب  دندشن  قفوم  راک  نیاب  اهنت 

نادـناخ دـض  رب  ار  نارگید  اوق  مامت  اب  دـندز و  ودرا  « 2  » اینوپ زا  رتـالاب  « 1  » نویردیـسپیل رد  نوئمکلآ  نادناخ  ریزگان ، سپ  دـش . هجاوم 
دندرک و هرکاذـم  تشادـن  دوجو  ماگنه  نآ  رد  هک  فلد  ینونک  دـبعم  نتخاس  يارب  « 3  » اهنویتکیفمآ اب  هاگنآ  دـنتخیگنارب . تارتسیزیپ 

دندرک انب  يدبعم  دندوب ، مرتحم  ینامدرم  میور  الاب  اهنآ  لسن  رد  هزادـنا  ره  ات  هوالعب  دـندوب و  دـنمتورث  ینامدرم  نوچ  دنتـسب و  دادرارق 
لکـشیجنفسا گنـس  زا  ار  دـبعم  هک  دـندوب  دـهعتم  دادرارق  بجومب  هکیلاـح  رد  ـالثم  دوـب . رتلـلجم  قـفاوت  دروـم  حرط  زا  بتارمب  هک 

. دنتخاس « 4  » سوراپ رمرم  گنس  زا  ارنآ  يانبور  مامت  لاحنیا  اب  دنزاسب ،
زا یگدنیامنب  ای  اصخش  تراپس  زا  ياهداتـسرف  رابره  دندش  رقتـسم  فلد  رد  نامدرم  نیا  هکنیمه  دننکیم ، لقن  نتآ  یلاها  هکیروطب  - 63

هداتـسرفب وا  ناهد  زا  دـندادیم و  بیرف  رز  اب  ار  دـبعم  فتاه  نانآ  دـمآیم  فلد  هب  گنج  ره  هرابرد  تروشم  يارب  تراپـس  تلود  فرط 
هیـصوت نینچ  یپردیپ  دبعم  فتاه  هک  دندرک  هدهاشم  نومدکال  یلاها  یتقو  دـننک . مادـقا  نتآ  يدازآ  يارب  دـیاب  هک  دـنتفگیم  تراپس 

یهدنامرفب یهاپس  دنکیم ،
______________________________

Leipsydrion (- 1)
Paeonia (- 2)

ياههیداحتا يزکرم  ياروش  رد  هک  دـشیم  هتفگ  یناـسک  هب  ناتـساب  ناـنوی  رد  حالطـصا  نیا  ) - Amphictyons( اهنویتکیفمآ (- 3)
تسا نیمزرس  نیا  کچوک  گرزب و  ياهرهش  لماک  لالقتسا  ناتساب  نانوی  ندمت  تایـصوصخ  زا  یکی  دنتفاییم . روضح  نانوی  ياهرهش 

دوخ تیدوجوم  ظفح  يارب  میدـق  ناینانوی  لاحنیع  رد  اما  دـنک . تسـس  نآب  ارناینانوی  هقالع  تسناوتن  یجراخ  تامجاهم  رطخ  یتح  هک 
دباعم زا  یکی  رد  دندوب  دـحتم  ياهرهـش  یبهذـم  ناگدـنیامن  هک  اهنویتکیفمآ  زا  یئاروش  اهنآ  زا  کیره  دنتـشاد و  یبهذـم  ياهیداحتا 

. دندادیم لیکشت  گرزب 
Paros (- 4)

53 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 
. دندرک هناور  تارتسیزیپ  نادناخ  گنچ  زا  نتآ  صالختسا  يارب  دوب  رهش  هدیزگرب  دارفا  زا  یکی  هک  « 2  » رتسآ دنزرف  « 1  » سویلومیکنآ

قوفام ار  يدـنوادخ  نیمارف  نانیا  لاحنیا  اب  دنتـشاد ، نومدـکال  یلاها  ندرگب  یتسود  يزاوننامهم و  قح  تارتسیزیپ  نادـناخ  هکنیا  اـب 
دش و کیدزن  لحاس  هب  « 3  » رلاف رد  سویلومیکنآ  دنداتسرف . نتآ  هب  ایرد  هار  زا  یتشک  يدادعت  اب  ار  هاپس  نیا  دنتسناد و  یناسنا  تادهعت 
«4  » یلاست زا  یکمک  ياوق  يدادعت  دندوب  هدش  ربخاب  ارجام  نیا  زا  البق  هک  تارتسیزیپ  نادـناخ  درک . هدایپ  لحم  نآ  رد  ار  دوخ  نازابرس 

دوخ هاشداپ  یهدنامرفب  راوس  رازه  ءارآ  قافتاب  نانآ و  ياضاقتب  یلاست  یلاها  دندوب . هتـسب  داحتا  نامیپ  روشک  نیا  اب  نانآ  دندرک . بلط 
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نانآ دندرک : حرط  ار  یگنج  هشقن  نیا  نیدحتم  نیا  ياکتاب  تارتسیزیپ  نادـناخ  دـندرک . هناور  دوب  « 6  » سونوگ لها  زا  هک  « 5  » سائنیک
ماظنراوس ياههتـسد  دوب  هدامآ  ماظنراوس  هلمح  يارب  هک  راومه  تشد  نیا  رد  دننک و  عطق  ار  رلاف  تشد  رـسارس  ناتخرد  هک  دـندرک  رما 

. دـش هتـشک  زین  سوـیلومیکنآ  دروآ و  راـبب  اهینومدـکال  يارب  يداـیز  تاـفلت  ضرعت  نـیا  دـندرک . نمـشد  هـب  هـلمح  رومأـم  ار  یلاـست 
ربق نومدکال . ضرعت  نیتسخن  راک  نایاپ  دوب  نینچ  دندرب . هانپ  اهیتشک  هب  دندرک و  كرت  ار  لحاس  ریزگان  ینومدکال  هاپـس  ناگدنامزاب 

یکیدزن رد  « 8  » هکپولآ هدکهد  رد  « 7  » کیتآ رد  سویلومیکنآ 
______________________________

Anchimolios (- 1)
Aster (- 2)

)Saronique( کینوراس جیلخ  لحاس  رد  عقاو  ناتـساب  نانوی  رد  نتآ  یلحاس  ردـنب  نیرتکچوک  نیرتمیدـق و  ) Phalcre( رلاف (- 3)
. دراد مان  ) Phanari( يرنف تسا و  یقاب  دابآ  ۀبسن  يردنب  تروصب  زورما  هک 

Thessalie (- 4)
Kineas (- 5)
Gounos (- 6)

هریزج هبش  نیا  زکرم  نتآ  نانوی . هریزج  هبش  یقرـش  لحاس  رد  نتآ  نانوی و  ندمت  دهم  فورعم و  هریزج  هبـش  ) Attique( کیتآ (- 7)
. داد رارق  هریزج  هبش  نیا  یقرش  لحاس  رد  دادیور  نآ  رد  دالیم  زا  لبق  لاس 490  رد  نتارام  فورعم  گنج  هک  نتارام  تشد  دوب .

Alopeke (- 8)
54 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 

. دراد رارق  هدش  عقاو  « 2  » ژراسونیک رد  دوخ  هک  « 1  » سلکاره دبعم 
ار « 3  » سادیردناسکانآ دنزرف  نموئلک  دوخ  هاشداپ  دندز و  تسد  نتآ  دـض  رب  يرتگرزب  یـشکرکشل  هب  اهینومدـکال  نآ ، زا  سپ  - 64

هکنآ زا  سپ  هاپـس  نیا  دنتـشاد . لیـسگ  یکـشخ  هار  زا  هکلب  دنداتـسرفن ، ایرد  زا  ار  دوخ  هاپـس  نانآ  راب  نیا  دندیزگرب . دوخ  یهدنامرفب 
لهچ زا  شیب  دنتـسشن و  بقع  اهیلاست  هک  دیـشکن  یلوط  اما  دـش . وربور  یلاست  ماظنراوس  هلمح  اب  راک  زاغآ  رد  درک  ریخـست  ار  کیتآ 

هار دنوش  هدایپ  دوخ  بوکرم  زا  هکنآیب  دـندوب  هدرب  ردـب  ناج  گنج  زا  هکنانآ  دـندرک . اهر  رازراک  هنحـص  رد  ار  دوخ  ناهارمه  زا  نت 
قحلم دـندوب  دوخ  يدازآ  ناهاوخ  هک  ناینتآ  زا  هتـسد  نآ  هب  اجنآ  رد  تفر و  شیپ  رهـش  یلاوح  ات  نموئلک  دـنتفرگ . شیپ  رد  ار  یلاـست 

. درک هرصاحم  « 4  » يژزالپ راصح  لخاد  رد  ار  دبتسم  نانارمکح  هاگنآ  دش و 
تـسد ینالوط  ياهرـصاحم  هب  دندوبن  لیام  نانآ  اریز  دننک  جراخ  رهـش  زا  ار  تارتسیزیپ  نادـناخ  دنتـسناوتیمن  زگره  اهینومدـکال  - 65
دادیور ياهثداح  عقوم  نآ  رد  اما  دندوب . هدرک  نیمأت  دوخ  يارب  یفاک  رادـقمب  بورـشم  لوکأم و  تارتسیزیپ  نادـناخ  هکیلاح  رد  دـننز ،

دنچ زا  سپ  اهینومدکال  دادیمن  يور  هثداح  نیا  رگا  دیاش  دوب و  راوگان  نانآ  نانمشد  يارب  دوب ، دعاسم  نانآ  يارب  هک  لاحنیع  رد  هک 
رتشیب نیمأت  يارب  هک  ار  تارتسیزیپ  نادناخ  لافطا  اهیتراپـس  هک  دوب  رارقنیا  زا  هثداح  نآ  دـندرکیم . تعجارم  تراپـس  هب  هرـصاحم  زور 

نادـناخ درک . نوگرگد  یلکب  تارتسیزیپ  نادـناخ  يارب  ار  عضو  هعقاو  نیا  دـندرک . ریـسا  دـندوب  هدـش  هداتـسرف  رهـش  جراـخ  هب  یناـهنپ 
نادنزرف تارتسیزیپ 

______________________________

Heracles (- 1)
Kynosarges (- 2)

Anaxandridas (- 3)
. درکیم تظفاـحم  ارنآ  رتـم  شـش  اـت  راـهچ  تماخـضب  مکحتـسم  يراـصح  دوب و  هدـش  اـنب  لوپورکآ  هپت  زارف  رب  نتآ  یلـصا  رهـش  (- 4)

نانوی نیمزرس  زا  یتمسق  نآ ، شاداپب  دش و  هتخاس  ) Pelasges( ژزالپ نادرم  زا  ياهتسد  هلیسوب  راصح  نیا  میدق  ياههناسفا  تیاکحب 
دنب 137) مشش - دلج  تودره -  ) دیدرگ راذگاو  نانآب 

55 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 
رد تارتسیزیپ  نادناخ  هک  دوب  نآ  طرـش  دندش . یـضار  دندرک  لیمحت  نانآب  ناینتآ  هک  یطرـش  لوبقب  دـندرک و  دـیرخ  زاب  زراب  ار  دوخ 

. دنیوگ كرت  ار  کیتآ  زور  جنپ  فرظ 
تموکح نتآ  رب  لاس  شـش  یـس و  تدم  تارتسیزیپ  نادناخ  دـندش . هدـنهانپ  « 2  » ردناماکـس لحاس  رد  « 1  » هژیـس هب  ریزگان  ناـنآ  سپ 

هک دـندوب  یموـق  زا  و  « 4  » هلن فالخا  زا  دـندوب و  هدـمآ  « 3  » سولیپ زا  نانآ  هچ  دنتـشاد ؛ یجراـخ  هشیر  زین  نادـناخ  نیا  دارفا  دـندرک .
ظفح يارب  دندوب . هدیسر  تنطلـس  هب  اجنآ  رد  هدمآ و  نتآ  هب  نانآ  زا  لبق  رفن  ود  نیا  دنتـشاد . قلعت  نادب  « 6  » سوتنالم و  « 5  » سوردوک

تارتسیزیپ هب  البق  هک  تسا  یمان  نامه  مان  نیا  دراذـگ و  مان  تارتسیزیپ  ار  دوخ  دـنزرف  تارکوپیه  هک  دوب  ءاشنم  لصا و  نیمه  دوب  داـی 
حرـشب زیچ  ره  زا  لبق  نم  نونکا  دندش . هدوسآ  دوخ  دبتـسم  نایاورنامرف  تموکح  زا  ناینتآ  بیترت  نیدـب  هتـشاد . قلعت  « 7  » روتسن دنزرف 

هکنآ زا  لبق  ینعی   ) شویراد دـض  رب  اهینوی  شروش  زا  لبق  نانآ و  يدازآ  زا  سپ  هک  تخادرپ  مهاوخ  یمهم  عیاـقو  ناـینتآ و  ياـهراک 
. دادیور نانآ  يارب  دنک ) بلط  کمک  نانآ  زا  طلم  لها  زا  ساروگاتسیرآ 

نتآ رد  نت  ود  دش . رتگرزب  دش  صالخ  دوخ  دبتسم  نانارمکح  تموکح  زا  هکنآ  زا  دعب  اما  دوب ، گرزب  يروشک  نامز  نآ  ات  نتآ  - 66
ودنآ زا  یکی  دنتفای . ناوارف  يذوفن 

______________________________

. دشیم هدناوخ  مان  نیمهب  هک  ياهغامد  یکیدزن  رد  لنادراد  لحاس  رد  ریغص  يایسآ  رد  يرهش  ) Sigee( هژیس (- 1)
زورما دوب و  يراج  آورت  ياهناسفا  رهـش  ياهراوید  ریز  رد  هک  یفورعم  دور  ) Xanthe( تناسگ ای  ) Scamandre( ردناماکس (- 2)

. دراد مان  رلزوگ  كریگ 
لحاس رد  عقاو  سولیپ  رهش  اهنآ  نیرتفورعم  هک  دشیم  هدناوخ  مان  نیاب  زنوپولپ  ياهرهـش  زا  رهـش  هس  ناتـساب  نانوی  رد  ) Pylos (-( 3)

. دوب ینوی  يایرد 
و ) Clazomenes( نموزــالک فورعم  ياهنیـــشنرجاهم  سیـــسأت  هــک  رجاـــهم  ناـــینانوی  نامدقـــشیپ  زا  ) Nelee( هــلن (- 4)

. دناهداد تبسن  واب  ار  طلم  و  ) Ephese( زفا و  ) Colophon( نوفولوک
Kodros (- 5)
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Melanthos (- 6)
Nestor (- 7)

56 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 
يرگید دوب . هدرک  عیمطت  رز  اـب  ار  یهلا  دـبعم  فتاـه  دـننکیم  لـقن  هکیروطب  هک  دوب  یـسک  ناـمه  نوئمکلآ و  نادـناخ  زا  « 1  » نتسیلک

یلو مشابیمن  وا  نادـناخ  یلـصا  ءاشنم  نایب  هب  رداق  نم  تشاد . قلعت  گرزب  ینادـناخ  هب  هک  دوب  « 3  » سوردناسیت دنزرف  « 2  » ساروگازیا
. دندرکیم میدقت  اهیراک  سوز  هب  ار  دوخ  ياهینابرق  نادناخ  نیا  دارفا  هک  منادیم 

نآ زا  سپ  دـمآ . قئاـف  دوخ  بیقر  رب  نتـسیلک  ماجنارـس  دـش و  یهتنم  یتاـشاشتغاب  تموـکح  نتفرگ  تسد  رد  يارب  رفن  ود  نیا  تباـقر 
«، 4  » نوی نادـنزرف  مان  زا  هک  ار  اهنآ  یماسا  درک و  میـسقت  هلیبق  هد  هب  ار  ینتآ  هلیبق  راهچ  هاـگنآ  دـمآرب و  تلم  یناـبیتشپ  بلج  ددـصرد 

، یکی يانثتساب  هک  دراذگ  نآ  ياجب  رگید  یماسا  داد و  رییغت  دوب  هدش  سابتقا  « 8  » سلپوه و  « 7  » سداگرآ «، 6  » سوروکیژا «، 5  » نوئلژ
اهمان رگیدب  دـحتم  هیاسمه  ناونعب  تشاد  یجراخ  ءاشنم  هکنیا  اب  هک  دوب  « 9  » سکاژآ مسا  کی  نآ  دوب . یلحم  نانامرهق  یماـسا  زا  هیقب 

. دش هفاضا 
نارمکح تشاد و  مان  نتسیلک  زین  وا  هک  دوخ  يردام  دج  زا  ثیح ، نیا  زا  نتسیلک  - 67

______________________________

هک ساــیپیه  بـیقر  گرزب و  سلکیرپ  دــج  نـتآ ، رد  ) Alcmeon( نوـئمکلآ فورعم  نادــناخ  گرزب  ) Clistene( نتسیلک (- 1)
. دسر تموکحب  رهـش  نیا  رد  فارـشا  ياکتاب  دنک و  مهارف  نتآ  زا  ار  سایپیه  دیعبت  لیاسو  دالیم  زا  لبق  لاس 510  رد  تسناوت  ماجنارس 

. دوب ناتساب  نانوی  رد  ) Ostracisme( نارادمتسایس دیعبت  حرط  رکتبم  نولوس و  نیناوق  هدننکرارقرب  يو 
زا لبق  رد 509  ماجنارس  هک  رهـش  نیا  رد  نتـسیلک  بیقر  دالیم و  زا  لبق  شـش  نرق  رد  نتآ  ناگرزب  زا  ) Isagoras( ساروگازیا (- 2)

. دروآ گنچب  ار  نتآ  تموکح  تراپس  هاشداپ  کمکب  دالیم 
Tisandros (- 3)

قافتا نتآ  سیـسأت  هیلوا  نورق  رد  هک  یئاـهگنج  رد  ناـینانوی  ناـینتآ و  ياهناـسفا  هدـنامرف  و  ) Hellene( نله دنزرف  ) Ion( نوی (- 4)
. داتفا

Geleon (- 5)
Aigikoreus (- 6)
Argades (- 7)
Hoples (- 8)
Ajax (- 9)

57 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 
درگهرود ناناوخهزاوآ  دوب  لوغشم  گنجب  سوگرآ  یلاها  اب  نتـسیلک  هک  یماگنه  هکنآ  حیـضوت  تفرگ . ماهلا  دوب  « 1  » نویسیس دبتسم 

. تسا هدـش  لیلجت  نآ  یلاـها  سوگرآ و  زا  راعـشا  نیا  رد  اـبلاغ  اریز  درک  عونمم  تاـقباسم  ماـجنا  عقوم  رد  رموه  راعـشا  ندـناوخ  زا  ار 
و  ) تـشاد رارق  « 4  » نویـسیس رهـش  نادیم  نایم  رد  « 3  » سوئالات دـنزرف  « 2  » سوتـساردآ مانب  ینامرهق  هاـگزامن  عقوم  نآ  رد  نوچ  هاـگنآ 

دوصقم نیا  يارب  سپ  دـنک . دـیعبت  تسا  سوگرآ  یلاها  زا  هکنیا  ناونعب  زین  ار  نامرهق  نیا  درک  سوه  نتـسیلک  تسا ) دوجوم  زین  زورما 
سوتـساردآ هک  داد  خـساپ  دـبعم  فتاه  دـنک . عنم  ار  سوتـساردآ  نیئآ  تسا  مزـال  اـیآ  هک  درک  لاؤس  دـبعم  فتاـه  زا  تفر و  فلد  هب 

نیاب یتح  تسین  رـضاح  یهلا  فتاه  هک  درک  هدهاشم  یتقو  دوش . راسگنـس  دیاب  هک  تسا  يراکتیانج  دوخ  وا  اما  تسا  نویـسیس  هاشداپ 
ددرگ و نیمزرـس  نآ  كرتب  رـضاح  دوخ  سوتـساردآ  ات  دهد  یبیترت  هک  دمآرب  ددصرد  تعجارم  رد  دنک ، تقفاوم  وا  ياضاقت  اب  لکش 
ار « 8  » سوکاتسآ دنزرف  « 7  » سوپینالم دراد  دصق  هک  داد  ماغیپ  داتسرف و  « 6  » یسوئب رد  عقاو  « 5  » بت رهش  هب  یناسک  تفای  ارنآ  هار  یتقو 

واب ار  نامرهق  نیا  ریوصت  بت  یلاها  دنادرگزاب . دوخ  رهش  هب 
______________________________

. تنروک جیلخ  رد  زنوپولپ  هریزج  یبرغ  لحاس  رد  عقاو  ناتساب  نانوی  ياهرهش  زا  ) Cicyone( نویسیس (- 1)
Adrastos (- 2)
Talaos (- 3)
Cicyone (- 4)

زا تراپس  نتآ و  زا  دعب  هک  نتآ  یکیدزن  رد  کیتآ و  هریزج  هبـش  لامـش  رد  یـسوئب  نیمزرـس  فورعم  تختیاپ  ) Thebes( بت (- 5)
. دشیم بوسحم  ناتساب  نانوی  ياهرهش  نیرتگرزب 

فورعم گرزب و  رهـش  نآ  تختیاـپ  هـک  هـک  ناتـساب  ناـنوی  رد  کـیتآ  هریزج  هبـش  لامـش  رد  یعیـسو  هیحاـن  ) Beotie( یسوئب (- 6)
. تسا هدوب  ) Thebes( بت

Melanippos (- 7)
Astakos (- 8)

58 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 
لحم نامه  رد  ار  وا  همسجم  داد و  صیصخت  واب  یهاگترایز  « 1  » هناتیرپ هطوحم  رد  درک و  دراو  نویسیس  هب  ار  سوپینالم  نتسیلک  دنداد .
دیزم  ) هک دوب  نآ  دنک  دراو  رهـش  نآب  ار  سوپینالم  هک  دمآرب  ددـصرد  نتـسیلک  هکنیا  تلع  داد . رارق  دوب  ناما  رد  الماک  هک  ياهطقن  رد 

یـصخش تموصخ  دوب  « 3  » سدـیت شداماد  و  « 2  » ستـسیکم شردارب  لتاق  هک  سوتـسرادآ  اب  سوپینـالم  تسا ) يرورـض  حیـضوت  نیا 
. تشاد

هب درک و  بلـس  وا  زا  دوب  لومعم  سوتـساردآ  يارب  هک  یئاهنشج  اهینابرق و  هکلب  داد ، صیـصخت  سوپینالم  هب  یهاگتدابع  اـهنتهن  يو 
بیلوپ هب  هتشذگ  رد  نیمزرـس  نیا  اریز  دندوب ، هدرک  تداع  سوتـساردآ  تشادگرزب  لیلجت و  هب  نویـسیس  یلاها  داد . لاقتنا  سوپینالم 
هدیـسر يوب  زین  تموکح  تشادـن  یثراو  گرم  زا  سپ  بیلوپ  نوچ  دوب و  بیلوپ  نارتخد  زا  یکی  دـنزرف  سوتـساردآ  تشاد . قلعت  « 4»

هرطاخ زیگنامغ  یعمجهتسد  ياهزاوآ  اب  هک  دوب  نآ  دندرکیم  تیاعر  سوتـساردآ  هب  تبـسن  نویـسیس  یلاها  هک  یتامارتحا  زا  یکی  دوب .
سوتـساردآ دایب  ارنآ  هکلب  دـندرکیمناپرب ، سوزینوید  داـیب  ار  مسارم  نیا  ناـنآ  دـندرکیم . دـیدجت  ار  وا  ياهتعاجـش  اـهجنر و  ناتـساد 

. دندومنیماپرب
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. داد صیصخت  سوپینالم  هب  ار  مسارم  نآ  هیقب  دنادرگزاب و  سوزینوید  هب  ار  یعمجهتسد  زاوآ  مسارم  نتسیلک 
زیامتم سوگرآ  ياهيرد  زا  دنتـشاد  تماقا  نویـسیس  رد  هک  يرد  لیابق  هکنآ  يارب  اـما  و  سوتـساردآ . اـب  وا  راـتفر  زرط  دوب  نینچ  - 68

وا هک  يدیدج  یماسا  اریز  داد  رارق  دوخ  حیرفت  هلیسو  ار  نویسیس  یلاها  دروم  نیا  رد  و  داد . رییغت  زین  ار  نانآ  یماسا  دنوش ،
______________________________

يارب ) Prytanes( ناتیرپ مانب  رهـش  تاـضق  هک  دـشیم  هتفگ  یلحم  هب  ناتـساب  ناـنوی  ياهرهـش  رد  حالطـصا  نیا  - Prytanee (- 1)
زا کیره  هک  دوب  لومعم  نتآ  رد  تسا . هدوب  هناختلادـع  يرتسگداد و  زورما  حالطـصاب  تقیقح  رد  دـندرکیم و  سولج  نآ  رد  تواضق 

دشیم و يرادهگن  وا  زا  تدم  نیا  رد  درکیم و  تنوکـس  هناتیرپ  رد  یتدم  يارب  تمدـخ  نیا  ساپب  دوب  هدرک  رهـش  هب  یتمدـخ  هک  یلاها 
. دمآیم لمعب  ینایاش  یئاریذپ 

Mekistes (- 2)
TydeS (- 3)
Polybe (- 4)

59 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 
نادـب دوخ  هک  ار  ياهلیبق  لاحنیا  اب  دوزفا . نآ  رب  زین  ار  یمیدـق  یماسا  دـنوسپ  هک  دوب  رخ  كوخ و  یماسا  درک  باختنا  لیابق  نآ  يارب 

هلیبق ینعی  « ) 1  » واالهکرآ هلیبق  ار  هلیبق  نآ  بیترتنیاب  دوب و  وا  لغش  صخشم  هک  درک  ذخا  ياهملک  زا  ارنآ  مان  درک و  انثتسا  تشاد  قلعت 
نتـسیلک تموکح  تدم  مامت  رد  یماسا  نیا  دراذگ . مان  « 4  » اهتآترآوش و  « 3  » اهتائنوا « 2  » اهتایه ار  رگید  لیابق  داد . مان  مکاـح )

دش اهنآ  رییغت  بجوم  یماسا  نیا  ندوب  کحضم  تقیقح  رد  اهدعب ، دوب . لومعم  نویسیس  رد  نانچمه  وا  گرم  زا  سپ  لاس  تصش  ات  و 
. دش نآ  نیشناج  « 7  » اهتانامید و  « 6  » اهیلیفماپ و  « 5  » اههلیه یماسا  و 

. دنمانب دوب  هدش  ذخا  سوتساردآ  دنزرف  « 9  » هلایژا مان  زا  هک  « 8  » اههلایژا هلیبق  زین  ار  مراهچ  هلیبق  هک  دنتفرگ  میمصت  عقوم  نامه  رد 
دوخ مان  دوب و  یلوا  نتسیلک  نارتخد  زا  یکی  دنزرف  هک  ینتآ  نتـسیلک  منکیم  روصت  داد . ماجنا  ینویـسیس  نتـسیلک  هچنآ  دوب  نینچ  - 69

لیابق یماسا  هکنیا  يارب  تشادیم و  ریقح  ار  اهینوی  زین  وا  درکیم  ریقحت  ار  اهيرد  شدج  هک  تبسن  نامهب  دوب  هدرک  سابتقا  وا  زا  زین  ار 
نتـسیلک هکنآ  زا  سپ  هک  تسا  نینچ  ارجام  نیا  درک . دیلقت  لوا  نتـسیلک  ینعی  دوخ  مسا  مه  زا  دـشاب  زاتمم  ینوی  لیابق  یماسا  زا  ینتآ 

اهنآ دادـعت  رب  داد و  رییغت  ار  لیابق  یماسا  دـنک ، هارمه  دوخ  اب  دـندوب  رانکرب  یـسایس  تایح  زا  یلکب  وا  زا  لبق  هک  ار  نتآ  مدرم  تسناوت 
درک نییعت  هلیبق  سیئر  هد  هلیبق  سیئر  راهچ  ياجب  دوزفا .

______________________________

Archelaoi (- 1)
. تسا راتفگ  نآ  يانعم  هک  ینانوی  تسیاهملک  زا  قتشم  ) Hyates( اهتایه (- 2)
. تسا رخ  نآ  يانعم  هک  ینانوی  تسیاهملک  زا  قتشم  ) Oneates( اهتائنوا (- 3)

. تسا هدریش » كوخ   » نآ يانعم  هک  ینانوی  تسیاهملک  زا  قتشم  ) Choireates( اهتآاهرآوش (- 4)
Hylleens (- 5)

Pamphyliens (- 6)
Dymanates (- 7)
Egialeens (- 8)
Egialee (- 9)

60 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 
شیابقر زا  بتارمب  مدرم  تیاـمح  بلج  زا  سپ  وا  تیعقوم  بیترتنیدـب  درک . میـسقت  هورگ  هد  هب  لـیابق  نیا  نیب  ار  تابـصق  تاـهد و  و 

. دش رتمکحتسم 
هک عقوم  ناـمه  زا  هک  ینومدـکالنموئلک  زا  هک  دـمآرب  ددـصرد  دروخ ، تسکـش  وا  زا  ناـفیرح  رگید  دـننام  زین  ساروگازیا  یتقو  - 70

هجوز هب  ار  دوخ  دـح  زا  هدایز  هک  تسا  هدرک  مهتم  ار  وا  خـیرات   ) دـنک دادمتـسا  دوب  وا  نامهیم  دوب  هدـش  هرـصاحم  تارتسیزیپ  نادـناخ 
ار نانآ  يو  هک  یئاهینتآ  زا  يرایـسب  اـب  اـت  درک  رما  نتـسیلک  هب  داتـسرف و  نتآ  هب  یلوسر  ادـتبا  نموئلک  هدرکیم .) کـیدزن  ساروگازیا 

نارادفرط نوئمکلآ و  نادناخ  اریز  دـش  لاسرا  ساروگازیا  کیرحتب  تجح  مامتا  نیا  دـنک . كرت  ار  رهـش  دـیمانیم  كاپان »  » ای دـهعتم » »
. دنتشادن یتسد  نآ  رد  شناتسود  ساروگازیا و  هک  دندوب  هدش  یلتقب  مهتم  اهنآ 

: مهدیم حرش  هک  تسا  نینچ  دندوب  هدیمان  كاپان »  » ار ناینتآ  زا  یضعب  هکنیا  تلع  اما  و  - 71
رد یئاورناـمرف  ياوه  یهاوخدوخ  رورغ و  هار  زا  دوـب  هدـش  حـتاف  یپـملا  ياـهیزاب  رد  تشاد و  ماـن  « 1  » نوـلیک هک  نـتآ  یلاـها  زا  یکی 
نآ رد  هک  « 2  » اهيرارکون نارومأم  تخادرپ . عرـضتب  دز و  وناز  یهلا  ریوصت  لباقم  رد  تفاین  قیفوت  راک  نیا  رد  نوچ  اـما  دـینارورپرس .

ناما نانآب  دـندوب  دوخ  تایانج  لوئـسم  نانآ  هکنیا  اب  دـندرک . هاگهانپ  نآ  كرت  هب  روبجم  ار  شناراـی  وا و  دـندرکیم  هرادا  ار  نتآ  عقوم 
ینامزب طوبرم  عیاقو  نیا  دندوب . هدناسر  لتقب  ارنانآ  دوب  هدـش  هداد  ناما  نانآب  هکنیا  اب  هک  دوب  نآ  اهینوئمکلآ  نادـناخ  ماهتا  دـش . هداد 

. تسا تارتسیزیپ  هرود  زا  لبق 
یئاهنتب دوخ  نتـسیلک  دـننک ، كرت  ار  نیمزرـس  نآ  ات  درک  رما  ناکاپان »  » نتـسیلک و هب  دوخ  هداتـسرف  هلیـسوب  نموئلک  هکنآ  زا  سپ  - 72

کیرحتب دورو  ضحمب  دـش و  دراو  نتآ  هب  دوبن  مهم  نادـنچ  هک  یهاپـس  اب  نموئلک  لاح ، نیا  اـب  تفگ . كرت  ار  نیمزرـس  نآ  هناـیفخم 
دمآرب ددصرد  نآ  زا  سپ  درک . جارخا  ار  ینتآ  هداوناخ  دصتفه  ساروگازیا 

______________________________

Kylon (- 1)
. تسا هدوب  نولوس  زا  لبق  نتآ  رهش  تامیسقت  دحاو  ) Naucraries( يرارکون (- 2)

اهتایلام لوصو  روما و  هرادا  رومأم  ) Prytanes( ناتیرپ کی  اهنآ  زا  کیره  رد  دشیم و  میسقت  شخب  ای  يرارکون  راهچ  هب  نتآ  رهش 
. تسا هدوب  مظن  ظفح  و 

61 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 
نوچ نکیل  دراپـسب . دندوب  ساروگازیا  رادفرط  هک  نتآ  یلاها  زا  نت  دصیـس  هب  ار  یتموکح  تارایتخا  دـنک و  لحنم و  ار  « 1  » سلجم هک 

اما درک . فرـصت  ار  رهـش  هعلق  وا  نارای  ساروگازیا و  کمکب  نموئلک  دـمآرب ، تمواـقم  ددـصرد  دـشن و  رما  نیا  لوبقب  رـضاح  سلجم 
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. دندرک هرصاحم  ارنانآ  زور  ود  تدم  لماک  رظن  قافتا  اب  نتآ  یلاها  هدنامیقاب 
هب البق  هک  يراطخا  بیترتنیدب  دنتفگ . كرت  ار  نیمزرـس  نآ  دندوب  هدمآ  ینومدکال  زا  هک  یناسک  مامت  دندش و  میلـست  نانآ  موس  زور 

. تفای ققحت  الماک  دوب  هدش  نموئلک 
دبعم هنهاک  اما  تفر ؛ دبعم  بناجب  ههلا  اب  تروشم  دصقب  دوب  لوغشم  رهش  هعلق  ریخست  هب  يو  هک  یماگنه  هک  تسنیا  بلطم  نیا  حیضوت 

نیا رد  مدق  درگرب و  ینومدکال ، یجراخ  يا  : » تفگ نینچ  يوب  تسج و  دوج  ياج  زا  دراذـگ  لخادـب  مدـق  هناتـسآ  زا  وا  هکنیا  زا  لبق 
، متسین يرد  نم  نز ، يا   » هک دوب  هداد  خساپ  وا  اما  دنتسین ». ناکم  نیا  رد  اهيرد  روضح  لمحت  هب  رضاح  نایادخ  راذگم ! سدقم  ناکم 

. دوب هداد  همادا  دوخ  راکب  هنهاک  نآ  راطخاب  هجوتیب  هاگنآ  و  متسه ». « 2  » هکآ لها  زا  و 
رد ات  دـنتخادنا  نادـنزب  ارنانآ  ناراکمه  نتآ  یلاها  اما  تفگ . كرت  ار  نیمزرـس  نآ  دوخ  ینومدـکال  ناهارمه  اب  يو  هک  دـش  نآ  هجیتن 

. دنناسر لتقب  اجنآ  رد  ارنانآ  بسانم  عقوم 
. دوـب ناینادـنز  نیا  نیب  رد  تفگ  مهاوـخ  نخـس  لیـصفتب  وا  ياهتعاجـش  اـهراک و  هراـبرد  اهدـعب  نم  هـک  فـلد  لـها  زا  « 3  » هتیسمیت

. دیسر نایاپب  نانآ  تایح  دنداتفا و  نادنزب  نامدرم  نیا  بیترتنیدب 
دراس هب  یناسک  هاگنآ  دـندناوخارف و  نتآ  هب  دوب  هدرک  دـیعبت  نموئلک  هک  ار  ياهداوناخ  دـصتفه  نتـسیلک و  نتآ  یلاها  نآ  زا  سپ  - 73

، دندنب داحتا  دقع  اهسراپ  اب  ات  دنداتسرف 
______________________________

هدهعب ار  رهش  روما  هرادا  دوب و  هدمآ  دوجوب  نتـسیلک  نامز  رد  هک  تسا  میدق  نتآ  يوضع  دصناپ  يانـسای  ) Boule( هلوب دوصقم  (- 1)
. تشاد

هدزاود نیا  دوب . کچوک  رهـش  هدزاود  لـماش  هک  زنوپولپ  هریزج  هبـش  لامـش  رد  عقاو  ناتـساب  ناـنوی  رد  ياهقطنم  ) Achee( هکآ (- 2)
. درک یلجت  تقو  یسایس  گرزب  ياهتردق  زا  یکی  تروصب  ناتساب  نانوی  رد  اهنآ  داحتا  دندش و  دحتم  مهاب  اجیردت  رهش 

Timesithee (- 3)
62 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 

تیرومأم دندیسر  دراس  هب  ناگداتسرف  یتقو  دندوب . گنج  لاحرد  نموئلک  اهینومدکال و  اب  دعبب  نآ  زا  هک  دنتسنادیم  یبوخب  نانآ  اریز 
زا دنراد  داحتا  دصق  وا  اب  هک  ینامدرم  درک  لاؤس  نانآ  زا  نرفاترآ  دندراذگ . نایم  رد  دراس  مکاح  پساتـسیه  دـنزرف  نرفاترآ  اب  ار  دوخ 

نینچ هاتوک  ینایب  اب  تحارصب و  دندرک  هاگآ  رما  نیا  ار  وا  نالوسر  هکنآ  زا  سپ  دننکیم . یگدنز  نیمزرس  مادک  رد  دنتـسه و  یموق  هچ 
دیاب تروصنیا  ریغ  رد  « 1  » تفای دهاوخ  ققحت  داحتا  نیا  دنوش  هاش  شویراد  هب  كاخ  بآ و  میدقت  هب  رـضاح  اهینتآ  رگا  : » داد خـساپ 
نیا زا  نانآ  دصق  دنـشابیم . رما  نیا  لوبقب  رـضاح  نتآ  یلاها  هک  دنداد  خساپ  دوخ  بناج  زا  نالوسر  دـندرگزاب ». دوخ  روشک  هب  لمأتیب 

ضارتعا اب  دندوب  هداد  هکیباوج  يارب  دنتـشگزاب  دوخ  نیمزرـس  هب  نانآ  هکنیمه  اما  دـبای . ققحت  داحتا  نیا  لاحره  رد  هک  دوب  نآ  باوج 
. دندش وربور  يدیدش 

یهاپـس زنوپولپ  رـسارس  زا  سپ ، دـناهتخادنا . تسد  ار  وا  لـمع  فرح و  رد  نتآ  یلاـها  هک  تفاـی  ناـنیمطا  نموـئلک  لاـحنیمه  رد  - 74
دریگ و و ماـقتنا  نـتآ  مدرم  زا  هـک  دوـب  نـیا  وا  دـصق  تـشاد . ناـهنپ  هاپــس  نـیا  يروآعـمج  زا  ار  دوـخ  دوـصقم  اـما  درک ، يروآعـمج 
اب نموئلک  سپ  دـناسرب . رهـش  نآ  تموکحب  رگید  راـب  دوب  هدـمآ  وا  لابندـب  دوـب و  هدرک  كرت  ار  نتآ  هعلق  وا  هارمه  هک  ار  ساروـگازیا 

«6  » کیتآ يزرم  تاهد  و  « 5  » يزیه و  « 4  » ونوا دوخ  داحتا  هماندهع  دانتساب  « 3  » یسوئب یلاها  درک . هلمح  « 2  » يزولا هب  ریثک  یهاپس 
______________________________

. دندرگ یشنماخه  هاشداپ  نامرف  لوبقب  رضاح  هک  تسنیا  دوصقم  (- 1)
زورما هـک  کـینوراس  جــیلخ  نـتآ و  یکیدزن  رد  عـقاو  ناتــساب  ناــنوی  کــچوک  ياهرهــش  زا  سیزوـلا  اــی  ) Eleusis( يزوـلا (- 2)

. دراد مان  ) Lepsina( انیسپل
Beotie (- 3)
Oenoe (- 4)
Hysies (- 5)

رارق نآ  رد  نتارام  تشد  نتآ و  یناتساب  رهـش  هک  یقرـش  لحاوس  رد  عقاو  نانوی  نیمزرـس  گرزب  هریزج  هبـش  ) Attique( کیتآ (- 6)
. تشاد

63 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 
اهینتآ دندرک . دراو  یلاهاب  يدایز  تاراسخ  دندراذگ و  مدـق  کیتآ  تاهد  هب  رگید  يوس  زا  زین  « 1  » سیسلاک یلاها  دندرک . ریخست  ار 

دندرک و لوحم  رگید  یتقوب  سیسلاک  یلاها  یسوئب و  یلاها  اب  ار  دوخ  باسح  هیفـصت  دندوب  هتفرگ  رارق  ضرعت  دروم  بناج  دنچ  زا  هک 
. دندرک تکرح  وس  نآب  دندوب  هدز  ودرا  يزولا  رد  هک  اهيزنوپولپ  اب  گنج  يارب 

فاصنا قیرط  زا  دننکیم  هک  يراک  هک  دندش  هشیدنا  رد  اهیتنروک  دوب  عوقو  فرـش  رد  فیرح  ود  نیب  گنج  هک  ماگنه  نامه  رد  - 75
. درک دیلقت  اهنآ  زا  زین  « 3  » نوتسیرآ دنزرف  « 2  » تارامد دندرک . كرت  ار  لحم  نآ  دندیچیپب و  نانع  نارگید  زا  لبق  سپ  تسین .

فالتخا نیا  زا  دـعب  دوب . هدرک  یهارمه  ار  ینومدـکال  هاپـس  وا  قافتاب  تشاد و  رظن  فالتخا  نموئلک  اب  هک  دوب  تراپـس  هاـشداپ  زین  يو 
یهارمه درکیم  تکرح  گنج  دصقب  هک  ار  یهاپـس  دنتـشادن  قح  هاشداپ  ود  هدنیآ  رد  نآ  بجومب  هک  دندرب  تراپـس  سلجم  هب  ینوناق 

دش هتفرگ  میمصت  دش  رانکرب  یهدنامرف  زا  هاشداپ  ود  زا  یکی  هکنآ  زا  دعب  دندشیم .) هارمه  هاپس  اب  هاشداپ  ود  ره  نامز  نآ  ات  اریز   ) دننک
. دـنامب تراپـس  رد  دـندشیم  هاپـس  هارمه  یماح  نایادـخ  ناونعب  مهاب  ود  ره  ناـمز  نآ  اـت  هک  زین  هناـگود  « 4  » ياهيرادـنیت زا  یکی  هـک 

تمیزع هدهاشمب  دندوب  هدرک  عامتجا  يزولا  رد  هک  نیدحتم  هاپس  هدنامیقاب 
______________________________

وا گرزب  هریزج  تختیاـپ  تسا  هلمج  نآ  زا  تسا  هتـشاد  دوجو  ماـن  نیاـب  رهـش  نیدـنچ  ناتـساب  ياـیند  رد  ) Chalcis( سیسلاک (- 1)
دوریم روصت  هتـشاد . دوجو  یـسوئب  یلوئا و  هینودـقم و  رد  مان  نیمهب  يرهـش  ناـنوی - هریزج  هبـش  یقرـش  لـحاس  رد  عقاو  ) Eubee( هب
ثداوح نیا  زورب  بجوم  کـیتآ  نیمزرـس  اـب  نآ  یکیدزن  هک  تسا  هدوب  یـسوئب  رد  عـقاو  سیـسلاک  رهـش  ماـقم  نیا  رد  فـلؤم  روـظنم 

. دیدرگ
)Cleomene( نموئلک دوخ  بیقر  تفلاخم  هجیتن  رد  هک  دالیم  زا  لبق  ات 491  زا 510  تراپس  هاشداپ  ) Demarate( تارامد (- 2)

ماجنارـس یلو  درک  یگدنز  تزعب  سراپ  هاشداپ  رابرد  رد  اهلاس  يو  درب . هانپ  یـشنماخه  هاشداپ  شویراد  رابردب  دـش و  علخ  تنطلـس  زا 
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. داد ماجنا  دوخ  نانطومه  هب  گرزب  یتمدخ  ظاحل  نیا  زا  درک و  علطم  نانوی  هب  یشکرکشل  هب  ریاد  اشرایاشخ  دصق  زا  ار  ناینانوی  عقومب 
Ariston (- 3)

. ناتساب نانوی  رد  يرد  موق  فورعم  نایادخ  ) Pollux( سکولوپ و  ) Castor( روتساک رهظم  ) Thyndarides( يرادنیت (- 4)
64 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 

. دندرک تعجارم  دوخ  نطوم  هب  کیره  دندش و  هدنکارپ  ناهاشداپ  قافن  اهیتنروک و 
اجنآب ماوع  هتـسد  هب  کمک  يارب  مه  رابود  نمـشد و  ناونعب  رابود  نانآ  اریز  دوب  کیتآ  نیمزرـس  هب  اـهيرد  موجه  نیمراـهچ  نیا  - 76
گنج ناوـتیم  ار  گـنج  نیا  تـقیقح  رد   ) دـندوب هدرک  سیـسأت  « 1  » راـگم رد  ینیـشنرجاهم  ناـنآ  هک  دوب  یعقوم  لوا  راـب  دـندوب . هتفر 
ندرک رانکرب  دصقب  ار  تراپس  نیمزرس  اهيرد  موس  مود و  رابرد  درکیم .) تنطلـس  نتآ  رد  وا  نامز  نآ  رد  اریز  داهن  مان  « 2  » سوردوک
یلاـها نآ  نمـض  میوگیم و  نخـس  نآ  زا  نونکا  نم  هک  تسا  یـشکرکشل  نیمه  مراـهچ  راـب  دـندوب و  هتفگ  كرت  تارتـسیزیپ  نادـناخ 

. نتآ نیمزرس  هب  اهيرد  یشکرکشل  نیمراهچ  دوب  نینچ  دندرک . ریخست  ار  يزولا  نیمزرس  نموئلک  یهدنامرفب  زنوپولپ 
. دندرک هلمح  سیـسلاک  یلاها  هب  ادتبا  دندوب  ماقتنا  ياوه  شوختـسد  هک  اهینتآ  دندش ، هدنکارپ  تیقفومیب  نیدحتم  هکنآ  زا  سپ  - 77

میمصت دندرک  هدهاشم  ار  یکمک  ياوق  نیا  اهینتآ  هکنیمه  دنتفاتش . « 3  » پیروا يوسب  سیسلاک  یلاها  هب  کمک  يارب  یسوئب  یلاها  اما 
یتیقفوم دـندرک و  هلمح  نانآب  سپ  دـنهد . رارق  ضرعت  دروم  ار  یکمک  ياوق  نامه  دـنگنجب  سیـسلاک  یلاـها  اـب  هکنآ  زا  لـبق  دـنتفرگ 

. دندروآ تسدب  ناشخرد 
. دندرک ریسا  ار  نانآ  زا  نت  دصتفه  دندناسر و  لتقب  ار  یسوئب  نامدرم  زا  يدایز  دادعت 

زین اهنآ  رب  دندیگنج و  سیسلاک  یلاها  اب  دندرک و  روبع  « 4  » هب وا  هگنت  زا  زور  نامه 
______________________________

رد کینوراس  جـیلخ  یکیدزن  رد  تنروک و  لامـش  رد  عقاو  يراگم  نیمزرـس  تختیاـپ  ) Megara( اراگم ای  ) Megare( راگم (- 1)
. ناتساب نانوی 

نتآ يزوریپ  يارب  ناتساب  ياههناسفا  تیاکحب  تسیزیم و  دالیم  زا  لبق  هن  نرق  رد  هک  نتآ  ياهناسفا  هاشداپ  ) Kodros( سوردوک (- 2)
دهاوخ زوریپ  وا  هاپس  دوش  هتشک  نمـشد  نازابرـس  تسدب  یهاشداپ  رگا  هک  دوب  هدرک  یئوگـشیپ  نایادخ  زا  یکی  نوچ  درک و  يراکادف 

. دوش زوریپ  شهاپس  ات  دیناسر  لتقب  نمشد  نازابرس  زا  یکی  تسدب  ار  دوخ  يو  دش 
. دراد مان  ) Negrepont( نوپورگن زاغب  زورما  هک  نانوی  یقرش  لحاس  و  ) Eubee( هبوا هریزج  نیبزاغب  ) Euripe( پیروا (- 3)

Eubee (- 4)
65 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 

. دندراذگ یقاب  گرزب  « 2  » نارادماد یضارا  رد  « 1  » كورلک رازه  راهچ  دندش و  قئاف 
ياهینادنز اب  دندیـشک و  ریجنزب  دندروآ  گنچب  هدـنز  هک  ار  یناسک  مامت  نانآ  دـشیم . قالطا  نشخ  تخـس و  نیکلام  هب  حالطـصا  نیا 

دندرک دازآ  ار  اهنآ  دوب  هدش  نییعت  « 3  » نیمود رادقمب  رفن  ره  يارب  هک  ياهرافک  لباقم  رد  دعب  یمک  اما  دندنکفا . نادنزب  اجکی  یسوئب 
«4  » داـمدرم نآ  هک  یئاـهراوید  فارطا  زین  نم  ناـمز  رد  یتـح  اـهریجنز  نیا  دـنتخیوآ . رهـش  هعلق  زارف  رب  ار  اـهنآ  تراـسا  ياـهریجنز  و 
زا هبسا  راهچ  ياهنودرگ  نتخاسب  ار  هرافک  رشع  دوب . هتخیوآ  دراد ، رارق  برغمب  ور  هک  يدبعم  لباقم  رد  دز ، شتآ  ارنآ  زا  یئاهتمـسق 

. دندرک هیده  « 5  » سالاپ هب  اهینتآ  هک  دنداد  صیصخت  غرفم 
نیا يور  رب  دوشیم . وربور  هیده  نیا  اب  ایادـه  رگید  زا  لبق  دوخ  پچ  فرط  رد  دوش  دراو  رهـش  هعلق  گرزب  ياهرد  زا  هک  یچاشامت  ره 

: تسا هدش  کح  هبیتک  نیا  هیده 
؛ دش راتفر  تنوشخ  اب  یسوئب  سیسلاک و  اب 

؛ دنتسکش مهرد  ار  اهنآ  ياهنایغط  نتآ  نادنزرف 
؛ درک شوماخ  ار  اهنآ  رورغ  کیرات  ياهلاچهایس  اهریجنز و 

؛ ریذپب شکشیپ  ناونعب  ار  اهنایدام  نیا  سالاپ ، يا 
______________________________

ریخست ياهنیمزرـس  هب  رجاهم  ناونعب  هک  تسا  هدشیم  قالطا  یناسک  هب  تسا و  ینتآ  میدق  حالطـصا  ) Clerouques( كورلک (- 1)
دندنامیم یقاب  نتآ  هعبت  نانیا  هک  دوب  نیا  یلومعم  نیرجاهم  اب  اهكورلک  قرف  دندشیم . هداتـسرف  نتآ  هدناشنتسد  ياهروشک  ای  هدش و 

. دنهد لیکشت  نانوی  ياهنیشنرجاهم  ریاس  دننام  یلقتسم  تلود  دنتسناوتیمن  و 
دندوب لوغشم  بسا  شرورپ  اصوصخم  يرادماد و  هب  هک  دوب  ) Calcis( سیسلاک یلاها  زا  يدادعت  گرزب » نارادماد   » زا دوصقم  (- 2)

( دنب نیمه  ریخا  تمسق  هب  دوش  عوجر   ) تشاد قلعت  نانآب  ماد  يریثک  دادعت  و 
هحفـص لوا - دلج  تودره - ناتـساب - نانوی  رد  ریداقم  نازوا و  هرابرد  همدقم   ) ناتـساب نانوی  رد  لوپ  نزو و  دحاو  ) Myne( نیم (- 3)

(. 34
ياعداب انب  ریخست و  ار  نتآ  رهش  دیشک و  رکـشل  نانوی  هب  هک  تسا  یـشنماخه  هاشداپ  اشرایاشخ  دایز  لامتحاب  دامدرم »  » زا دوصقم  (- 4)

. دز شتآ  ناتساب  نانوی  نیخروم 
. ناتساب نانوی  رد  گنج  رنه و  لقع و  ههلا  ) Athenee( هنتآ ای  ) Minerve( ورینم ای  ) Pallas( سالاپ (- 5)

66 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 
زا تاواسم  يدازآ و  هک  درک  تباث  هشیمه  يارب  هکلب  راـبکی  يارب  هن  بلطم  نیا  دـش . زوریپ  یئاـمزآروز  نیا  رد  نتآ  بیترتنیاـب  - 87
اما درواین ؛ تسدـب  رواجم  ماوقا  زا  کیچیه  رب  یقوفت  نیرتمک  دوب  دبتـسم  ماکح  گنچ  رد  نتآ  هک  یمادام  اریز  تسا . شزرااب  تازایتما 
دوخ یبابرا  نتآ  مدرم  رابره  هک  دـنکیم  تباث  بلطم  نیا  تفای . قوفت  رگید  ماوقا  مامت  رب  دـش  اهر  دوخ  دبتـسم  ماـکح  تسد  زا  هکنیمه 

زا عافدـب  اوق  مامت  اب  کـیره  دـندش  دازآ  هکنیمه  اـما  تشاد ؛ قلعت  اـهنآ  باـبرا  هب  اـهنآ  راـک  اریز  دـناهدادیمن  راـکب  لد  دناهتـشاد  يأر 
. دنتسنادیم دوخ  حلاصم  ارنآ  سپ  نآ  زا  هک  دنتخادرپ  یحلاصم 

. دنداتـسرف فلد  هب  یناسک  دـنریگ  ماقتنا  اهینتآ  زا  دنتـشاد  دـصق  هک  « 1  » بت یلاها  دـعب ، یتدـم  نتآ . رهـش  تشونرـس  دوب  نینچ  - 79
رما نیا  ءادتبا   » هک درک  هیصوت  نانآب  دوب و  دنهاوخن  ندیـشک  ماقتناب  رداق  دننک  افتکا  دوخ  يورین  هب  رگا  هک  داد  خساپ  نانآب  دبعم  فتاه 

فتاه ناگدـننکتروشم  باوج ، نیا  لباقم  رد  دـننک ». دادمتـسا  تلم  موق و  نیرتکیدزن  زا  هاگنآ  دـنراذگ و  ناـیم  رد  رظن  لـها  اـب  ار 
دیاب یهلا  فتاه  شرافسب  هک  دندینش  بت  یلاها  یتقو  دندراذگ . نایم  رد  نانآ  اب  ار  فتاه  هتفگ  دنداد و  لیکشت  مدرم  مومع  زا  یسلجم 
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: دنتفگ نینچ  دننک  دادمتسا  تلم  موق و  نیرتکیدزن  زا 
ام رانک  رد  هشیمه  ناـنیا  دنتـسه ؟ « 4  » یپـست و  « 3  » هنوروـک و  « 2  » ارگاـنات ناـمدرم  اـمب  تلم  موق و  نیرتـکیدزن  هک  تسا  نینچ  هن  اـیآ  »

روصت ایآ  تشاد . دهاوخ  ربرد  يدوس  هچ  نانآ  زا  دادمتـسا  تروصنیا  رد  دناهدیگنج . ام  شودب  شود  یگنادرم  تماهـش و  اب  دناهدوب و 
»؟ دراد رگید  یموهفم  فتاه  هتفگ  هک  دینکیمن 

______________________________

Thebes (- 1)
زورما هک  کیتآ  هریزج  هبـش  لامـش  رد  عقاو  ) Beotie( یسوئب میدق  ياهرهـش  زا  ) Tanagre( رگانات ای  ) Tanagra( ارگانات (- 2)

. دراد مان  ) Scamino( ونیماکس
. ناتساب نانوی  رد  کیتآ  هریزج  هبش  لامش  رد  عقاو  یسوئب  میدق  ياهرهش  زا  ) Coronee( هنوروک (- 3)

. دراد مان  ) Neo -Chorio( ویروکوئن زورما  هک  کیتآ  هریزج  لامش  رد  عقاو  یسوئب  میدق  ياهرهش  زا  ) Thespies( یپست (- 4)
67 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 

هک ار  هچنآ  منکیم  روصت  نم  : » تفگ نینچ  دوـب  هدرک  كرد  ار  فتاـه  هتفگ  هک  یناـسک  زا  یکی  ناـهگان  اهریـسفت  نیا  نمـض  رد  - 80
. منکیم كرد  تسا  هدرک  هیصوت  دنوادخ 

دناهدوب رهاوخ  رتخد  ود  نیا  نوچ  «. 3  » انیژا يرگید  تشاد و  مان  « 2  » هبت یکی  هک  تشاد  رتخد  ود  « 1  » سوپوسآ دننکیم  لقن  هکیروطب 
يدیاقع زا  کیچیه  مینک ». بلط  کمک  نیژا  یلاها  زا  دوخ  نانمـشد  زا  ماقتنا  يارب  ام  هک  تسنآ  دنوادخ  دوصقم  هک  منکیم  روصت  نم 

هک نانآ  زا  یهلا  فتاه  هتفگ  دانتـساب  دنداتـسرف و  نیژا  هب  یناسک  گنردیب  بت  یلاها  سپ  دیـسرن . رظنب  لوقعم  دح  نیا  ات  دش  زاربا  هک 
ار « 4  » یسائا یلاها  هک  دنداد  هدعو  دندرک و  تقفاوم  اضاقت  نیا  اب  نیژا  یلاها  دندرک . کمک  ياضاقت  دندوب  نانآ  ناگتـسب  نیرتکیدزن 

. دننک هارمه  نانآ  اب  گنج  يارب 
رگید راب  نانآ  سپ  دـندنار . ارنانآ  یتخـسب  ناینتآ  اما  دـندمآرب ، ضرعت  ددـصرد  رگید  راب  کی  یـسائا  یلاـها  کـمکب  بت  یلاـها  - 81

هک نیژا  یلاها  عقومنیا  رد  دـندرک . يرگید  تارفن  ياضاقت  دـنداد  لیوحت  ناـنآب  ار  اهیـسائا  هکنآ  نمـض  دنداتـسرف و  نیژا  هب  یناـسک 
دندوب هدرکن  شومارف  زین  ناینتآ  اب  ار  دوخ  نیرید  تموصخ  هرطاخ  دندوب و  هدش  رورغ  شوختسد  دوخ  نیمزرـس  تداعـس  قنور و  تلعب 

زا یکیدزن  هلصافب  ناینتآ  نوچ  دندش . گنج  دراو  ناینتآ  اب  دنهد  گنج  نالعا  ياهداتسرف  هلیـسوب  امـسر  هکنآیب  بت و  یلاها  رارـصاب 
طاقن تاهد  زا  يرایسب  و  « 5  » رلاف دندرک و  هلمح  کیتآ  لحاوس  هب  دنتسشن و  یگنج  ياهیتشک  رد  نانآ  دندوب ، هدیـسر  یـسوئب  یلاها 

. دندرک ناریو  ار  لحاس  رگید 
______________________________

تیاکحب دندوب . لئاق  یهلا  تردق  نآ  يارب  میدـق  ناینانوی  هک  تسا  یـسوئب  نیمزرـس  ياهدور  زا  یکی  مان  ) Asopos( سوپوسآ (- 1)
نیژا بت و  رهـش  یماـح  نادـنوادخ  بیترتـب  هک  ) Aegina( اـنیژا و  ) Thebe( هبت ماـنب  تشاد  رتـخد  ود  ههلا  نیا  ناتـساب  ياـههناسفا 

. دناهدوب
Thebe (- 2)
Egina (- 3)

Eacides (- 4)
. تسا یقاب  یکچوک  زادناراب  تروصب  زورما  هک  ناتساب  نانوی  رد  نتآ  فورعم  هاگردنب  ) Phalere( رلاف (- 5)

68 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 
. درک دراو  ناینتآ  هب  یسوسحم  تاراسخ  یناریو  تراغ و  نیا 

: مزادرپیم نآ  لقنب  نونکا  هک  دوب  یثداوح  ناینتآ  نیژا و  یلاها  نیرید  تموصخ  ءاشنم  - 82
فتاه اب  رودـیپا  یلاها  هک  دـش  بجوم  هیلب  نیا  دـماین . تسدـب  یلوصحم  هنوگچیه  « 1  » رودـیپا نیمزرـس  رد  هک  داتفا  قافتا  نینچ  یتقو 
دوبهب نانآ  عضو  ات  دننک  اپرب  « 3  » ایزسکوا و  « 2  » ایماد زا  ياهمسجم  هک  درک  شرافس  نانآب  دبعم  فتاه  دنزادرپب . تروشم  هب  فلد  دبعم 

. دبای
. رمرم زا  ای  دنزاسب  غرفم  زا  دیاب  ار  اههمسجم  نیا  هک  دندرک  لاؤس  رودیپا  یلاها 

ناینتآ زا  رودیپا  یلاها  سپ  دـشاب . هتفای  شرورپ  نوتیز  بوچ  زا  دـیاب  هکلب  دـشاب  ودـنیا  زا  کیچیه  زا  دـیابن  هک  داد  خـساپ  یهلا  فتاه 
ماـمت زا  کـیتآ  نوتیز  ناـتخرد  هک  دـندرکیم  روصت  اریز  دـننک  عطق  ناـنآ  نیمزرـس  زا  ینوتیز  تخرد  هک  دـنهد  هزاـجا  دـندرک  اـضاقت 
لوبق ناینتآ  تشاد . دوجو  کیتآ  رد  طـقف  نوتیز  تخرد  ناـمز  نآ  رد  دـننکیم  لـقن  هکیروطب  رگید  فرط  زا  دـنرتکاپ . رگید  ناـتخرد 
طرش نیاب  رودیپا  یلاها  دننک . ءادها  « 5  » هتکرا و  « 4  » دایلوپانتآ هب  یئایاده  لاس  ره  هکنآ  طرشب  دنهدب  نانآب  ینوتیز  تخرد  هک  دندرک 

اپرب دوخ  نیمزرـس  رد  دـنتخاس و  ههلا  زا  یئاههمـسجم  نوتیز  بوچ  نآ  زا  دـندروآ  تسدـب  ار  دوخ  بولطم  هکنآ  زا  سپ  دـنداد و  اضر 
. دنتخادرپیم دندوب  هدرک  هدعو  ناینتآ  هب  هک  ار  یجارخ  زین  نانآ  دش و  زیخلصاح  اهنآ  نیمزرس  سپ  نآ  زا  دندرک .

ادـیپ فالتخا  مهاب  نیژا  یلاها  هک  یعقاوم  رد  اـصوصخم  دـندوب . رودـیپا  یلاـها  عیطم  نیژا  یلاـها  هتـشذگ  دـننام  زین  عقوم  نآ  رد  - 83
رودیپا هب  دنتشذگیم و  ایرد  زا  دندرکیم 

______________________________

. دراد مان  ) Pidavra( اروادیپ زورما  هک  ) Argolie( یلوگرآ نیمزرس  رد  عقاو  ناتساب  نانوی  ياهرهش  زا  ) Epdaures( رودیپا (- 1)
. تشاد دوجو  زنوپولپ  هریزج  هبش  رد  مان  نیمهب  يرهش  ناتساب  دهع  رد 

. دندشیم بوسحم  لوصحم  يادخ  رتمد  فیدر  رد  هک  دندوب  رودیپا  نیمزرس  یلحم  نایادخ  ای  زسکوا  ایماد  - Damia (- 2)
Auxesia (- 3)

AthenaPoliade (- 4)
. تسا هدوب  نتآ  میدق  ناهاشداپ  زا  یکی  ناتساب  ياههناسفا  ياهراپ  تیاکحب  هک  نافوط  يادخ  ) Erechtee( هتکرا (- 5)

69 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 
مزح و هچنآب  هجوتیب  دندش و  لوغشم  یتشک  نتخاس  هب  نانآ  دعبب  نامز  نیا  زا  اما  تسا . اهنآ  زا  کیمادک  اب  قح  دننک  مولعم  ات  دنتفریم 
ار نمشد  نیمزرس  دوخ  یئایرد  قوفت  زا  هدافتسا  اب  نانآ  دش  عورـش  گنج  هکنیمه  دندیروش . رودیپا  یلاها  دض  رب  درکیم  مکح  طایتحا 
رد دوخ  نیمزرـس  زکرم  رد  دـندرب و  دوخ  نیمزرـس  هب  دنتـشادرب و  اجنآ  زا  ار  ایزـسکوا  ایماد و  ياههمـسجم  اـصوصخم  دـندرک و  ناریو 
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لحم نآ  رد  هک  نایادخ  نیا  تبحم  بلج  يارب  دـنداد . رارق  تسا  رود  رهـش  زا  « 2  » داتـس تسیب  دودح  رد  دراد و  مان  « 1  » آوا هک  یلحم 
رب یئاهازـسان  دوخ  هب  باطخ  هک  دندوب  هداد  بیترت  ناوخهزاوآ  نانز  زا  یئاههتـسد  دـندرکیم و  میدـقت  نانآب  یئایادـه  دـندوب  هداد  رارق 

. دوب هدش  هداد  صیصخت  ناوخهزاوآ  هتسد  هد  ههلا  ود  نیا  زا  کیرهب  دندرکیم . يراج  نابز 
دوب لومعم  رودیپا  رد  یبهذم  مسارم  لیبق  نیا  دوب . هیحان  نآ  نانزب  باطخ  هکلب  دوبن  نادرم  هجوتم  یعمجهتسد  ياهزاوآ  نیا  ياهازـسان 

. تسین زیاج  نآ  ندرک  شاف  هک  دوب  لومعم  زین  يرگید  زیمآرارسا  مسارم  نآ  رب  هوالع  و 
اما دندرک ، تمالم  یتخـسب  ارنانآ  ناینتآ  دندرک . يراددوخ  نتآ  هب  جاب  تخادرپ  زا  رودـیپا  یلاها  اههمـسجم ، ندـش  هدوبر  زا  دـعب  - 84
نآ زا  هک  نونکا  یلو  دنتخادرپیم  ار  نیعم  جاب  دوب  نانآ  نیمزرس  رد  اههمـسجم  هک  ینامز  ات  اریز  دنرادن  يریـصقت  هک  دنداد  خساپ  نانآ 

نیژا یلاها  ینعی  نآ  ینونک  نیکلام  هدهعب  جاب  تخادرپ  دـنزادرپب  ارنآ  جاب  مه  زاب  هک  تسین  فاصنا  طرـش  دـناهدش  مورحم  اههمـسجم 
یطابترا ناینتآ  هب  اههمـسجم  نیا  هک  دنداد  خساپ  نیژا  یلاها  دندرک . بلط  ار  اههمـسجم  دنداتـسرف و  نیژا  هب  یناسک  ناینتآ  سپ  تسا .

. درادن
تکرح نیژا  هب  نزوراپ  فیدر  هس  اب  یتشک ، کی  طقف  و  یتشک ، کی  اههمـسجم ، هبلاطم  زا  دـعب  دـناهدرک ، لقن  ناـینتآ  هکیروطب  - 85

هک ار  یئاههمسجم  دندیسر  نیژا  هب  یتقو  دندوب و  هتفرگ  ياج  یمسر  تیرومأم  اب  نتآ  یلاها  زا  يدادعت  یتشک  نیا  رد  درک .
______________________________

Oia (- 1)
. رتمیتناس شش  رتم و  ربارب 177  ناتساب و  نانوی  رد  لوط  دحاو  ) Stade( داتس (- 2)

70 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 
اما دنربب . دوخ  اب  دنشک و  نیئاپب  دوخ  ياههیاپ  زا  دنرادرب و  ياج  زا  ار  اهنآ  دندرک  یعس  دندرک و  هبلاطم  دوب  هدش  هتخاس  ینتآ  بوچ  زا 
هک عقوم  نامه  رد  دندرک . ندیشک  هب  عورـش  سپـس  دنتـسب و  اهنآ  فارطاب  یئاهبانط  دنهد  تکرح  ار  اهنآ  بیترتنیاب  دنتـسناوتن  نوچ 

اهبانط دندوب و  هدروآ  دوخ  اب  ار  یتشک  نآ  هک  یناسک  دمآرد . هزرلب  نیمز  دیرغ و  ياهقعاص  دندوب  لوغشم  اهبانط  ندیـشک  هب  نانآ 
هکیئاج ات  دندز  تسد  رگیدکی  راتـشکب  دـنداتفا و  مه  ناجب  نانمـشد  دـننام  نونج  هلمح  نیع  رد  دـندش و  راچد  نونج  هب  دندیـشکیم  ار 

. تشگزاب رلاف  هب  یئاهنت  هب  نت  کی  نآ  دنام و  یقاب  نانآ  زا  نت  کی  طقف 
رگا یتح  دوب و  یتشک  کی  رگا   ) دـندماین یتشک  کی  اب  اهنت  ناینتآ  هک  دنتـسه  یعدـم  نیژا  یلاها  اما  ناـینتآ . تاـیاور  دوب  نینچ  - 86
هورگ کی  هک  دنتـسه  یعدم  نیژا  یلاها  دننارب ) بقع  ار  اهنآ  دنتـسناوتیم  یناسآب  دوخ  یئایرد  يورین  اب  نانآ  دوب  مه  رگید  یتشک  دنچ 

یئایرد گنج  هب  دـندش و  میلـست  ناینتآ  لـباقم  رد  هک  دـنفرتعم  دوخ  اـهنآ  دـندرک . هلمح  ناـنآ  نیمزرـس  هب  ینتآ  ياـهیتشک  زا  لـماک 
ای دندیدیم و  طلـسم  دوخ  رب  یئایرد  گنج  رد  ار  ناینتآ  هک  تسا  هدوب  نآ  اهنآ  ندش  میلـست  تلع  هک  تفگ  قیقحتب  ناوتیمن  دنتخادرپن .

ناینتآ یتقو  دننکیم  لقن  نانآ  هکیروطب  دـندش . میلـست  نآ  رطاخب  دـنهد و  « 1  » ماجنا دنداد  ماجنا  ادـعب  هک  ار  هچنآ  دنتـشاد  دـصق  هکنآ 
ار اهنآ  دنتـسناوتن  نوچ  اما  دنتفر . اههمـسجم  يوسب  دندش و  هدایپ  اهیتشک  زا  تسین  نانآ  اب  گنج  یعدم  سکچیه  هک  دندرک  هدهاشم 

دندیـشک يردقب  ار  اهبانط  نانآ  دندش . لوغـشم  اهنآ  ندیـشک  هب  دندوب  هتـسب  اهنآ  فارطاب  هک  یئاهبانط  اب  راچان  دننک  ادج  اههیاپ  زا 
زا دندمآرد و  ونازب  ود  ره  هک  ینعم  نیاب  دنداد  ماجنا  دـنراد  رواب  نارگید  دـیاش  یلو  مرادـیمن  رواب  نم  هک  ار  هچنآ  همـسجم  ود  نآ  هک 
رد دندش و  لوغشم  مدرک  لقن  نونکا  هک  يراکب  ناینتآ  دننکیم ، لقن  نیژا  یلاها  هکیروطب  دناهدنام . یقاب  عضو  نیمه  رد  دعبب  نامز  نآ 
هک عقومنامه  بیترتنیدـب  دـندرک . ربخاب  ارجام  زا  ار  سوگرآ  یلاها  دـندوب  هدـید  هلمح  هداـمآ  ار  اـهینتآ  هک  نیژا  یلاـها  عقوم  نیمه 

یلاها زا  عافد  يارب  زین  سوگرآ  یلاها  دندشیم  هدایپ  نیژا  رد  ناینتآ 
______________________________

. دعب رطس  دنچ  بلاطم  هب  دوش  عوجر  (- 1)
71 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 

زا البق  هکنآیب  ناینتآ  دندرک و  یط  دوش  هجوتم  یـسک  هکنآیب  ار  هریزج  رودیپا و  نیب  هلـصاف  نانآ  دـندوب . هدـش  رـضاح  اجنآ  رد  نیژا 
دعر هک  دوب  عقوم  نیمه  رد  و  دش . عطق  ناشیاهیتشک  اب  نانآ  هطبار  دندید و  وربور  نانآ  اب  ار  دوخ  ناهگان  دنشاب  هدش  ربخاب  نانآ  دورو 

. دمآرد هزرلب  نیمز  دیرغ و 
ناج هثداح  نیا  زا  تسناوت  ناینتآ  زا  رفنکی  طقف  هک  دندقتعم  ناینتآ  دننام  زین  نانآ  نیژا . یلاها  سوگرآ و  یلاها  تیاور  دوب  نینچ  - 87

. ددرگزاب کیتآ  هب  درب و  ردب  ملاس 
ناینتآ هکیلاح  رد  دنهدیم ، تبسن  دوخب  دنام  یقاب  هدنز  نت  کی  طقف  نتآ  هاپس  زا  نآ  هجیتن  رد  هک  ار  راتشک  نیا  راختفا  سوگرآ  یلاها 

لقن هک  یبیترتب  درکن و  رمع  نادنچ  زین  هدنامزاب  نت  کی  نآ  دننکیم  لقن  هکیروطب  هوالعب  دننادیم . يدـنوادخ  تردـق  لامعا  هجیتن  ارنآ 
نیا زا  دندوب  هتفر  نیژا  هب  گنج  يارب  هک  یناسک  نانز  درک . لقن  ار  هعجاف  نآ  يارجام  دش  دراو  نتآ  هب  يو  هکنیمه  تشذگرد : منکیم 

رد دـنتخیر و  اونیب  نآ  رـس  رب  دـندمآ و  مشخب  تسا  هدرب  ردـب  ملاس  ناج  هثداح  نیا  زا  نت  کی  نآ  طـقف  هکنیا  زا  دـندش و  ربخاـب  هعقاو 
. دش هتشک  زین  رفنکی  نآ  هک  دوب  بیترتنیدب  دندرک . ورف  وا  ندب  رد  ار  دوخ  سابل  ياهقاجنس  دنتفرگیم  ار  دوخ  نارهوش  غارـس  هکیلاح 
هب ار  نانآ  سابل  دنتـشادن  نانز  تازاجم  يارب  ياهلیـسو  نوچ  دـندش و  تحاران  دوخ  تسکـش  زا  شیب  ناـنز  نایـصع  نیا  زا  ناـینتآ  اـما 

نامز نیا  رد  دندرکیم و  ربرد  دوب  یتنروک  سابل  هیبش  الماک  هک  يرد  سابل  ینتآ  نانز  نامز  نآ  ات  اریز  دـندرک . لیدـبت  ینوی  ياهسابل 
. دندرک لیدبت  ناتک  زا  یئابق  هب  ار  نانآ  سابل  دنشاب  هتشادن  دوخ  اب  قاجنس  نانآ  رگید  هکنآ  يارب  نتآ  مدرم 

ام هک  تسنامه  نانوی  رد  نانز  مامت  میدق  یلم  سابل  اریز  دوب . يراک  نیمزرس  هکلب  دوبن  ینوی  نیمزرس  سابل  نیا  ءاشنم  تقیقح  رد  - 88
ربارب مین  یئاهقاجنـس  نتخاس  نتآ  سکعرب  نیژا  سوگرآ و  رد  هک  دـش  بجوم  هعقاو  نیا  دـننکیم  لقن  هکیروطب  میماـنیم . يرد  ساـبل 

هب نیژا  نانز  هک  دوب  ياهیده  نیرتمهم  اهقاجنـس  نیمه  دش و  لومعم  دندربیم  راکب  اهسابل  رد  نامز  نآ  ات  هک  یئاهقاجنـس  زا  رتگرزب 
میدقت ههلا  ود  دبعم 

72 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 
يارب نیژا  یلاها  نامز  نآ  زا  دندادیمن و  هار  ار  نیلافس  فورظ  اصوصخم  دشاب و  هدوب  نتآ  تخاس  هک  زیچچیه  دباعم  نیا  رد  دندرکیم .

تحاران يارب  نیژا  سوگرآ و  نانز  زونه  ام  نامز  ات  دعبب و  نامز  نآ  زا  دوب . لحم  نامه  تخاس  هک  دندربیم  راکب  یفورظ  زین  ندـیماشآ 
. دننزیم دوخ  سابل  هب  قباس  ياهقاجنس  زا  رتگرزب  یئاهقاجنس  ینتآ  نانز  ندرک 

. متخادرپ نآ  لقنب  هک  دش  عورش  یبیترتب  ناینتآ  اب  نیژا  یلاها  تموصخ  رارقنیا ، زا  - 89
اب دنتـشاد ، لد  رد  دـندوب  هدینـش  اههمـسجم  رطاخب  هک  ار  یئازـسان  هنیک  زونه  هک  نانآ ، دـندیبلط  کمکب  ار  نیژا  یلاها  بت  یلاها  یتقو 
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ددصرد ناینتآ  دندش و  لوغشم  کیتآ  لحاوس  ندرک  ناریو  ندرک و  تراغ  هب  نیژا  یلاها  دنتفاتش . یسوئب  یلاها  کمکب  لماک  قایتشا 
نآ بجومب  هک  دیـسر  فلد  دبعم  زا  یفتاه  عقوم  نیمه  رد  اما  دنتـسرفب . نیمزرـس  نآب  نیژا  دض  رب  ار  دوخ  یئایرد  يورین  هک  دـندمآرب 
هب هاگنآ  دننک و  اپرب  « 1  » كآا يارب  يدبعم  مکی  یـس و  لاس  رد  دننک و  ربص  لاس  یـس  نیژا  یلاها  ياهيراکبارخ  خیرات  زا  دیاب  نانآ 

زارف و زا  سپ  دـننز  تسد  گـنجب  رگا  زین  نوـنکامه  دوـب ؛ دـهاوخ  اـهنآ  دارم  قـفو  رب  زیچ  همه  تروـصنیا  رد  هتبلا  دـنرب و  هلمح  نـیژا 
يارب يدبعم  دندش  ربخاب  یهلا  یئوگشیپ  نیا  زا  ناینتآ  یتقو  تفای . دنهاوخ  قیفوت  ماجنارـس  تاحوتف  اهتسکـش و  ناوارف و  ياهبیـشن 
نیژا یلاها  بناج  زا  هک  يریذپانناربج  ياهتناها  زا  دـعب  نانآ  اما  تسا . یقاب  رهـش  يزکرم  نادـیم  رد  زین  زورما  هک  دـندرک  اپرب  كآا 

. دننک ربص  ماقتنا  يارب  لاس  یس  تدم  هک  تسنآ  لقع  طرش  هک  دننک  عناق  ار  دوخ  دنتسناوتن  دندوب  هدش  لمحتم 
داجیا نانآ  هار  رد  یعنام  هک  دندروآ  شیپ  ياهثداح  اهینومدـکال  دـندوب  لوغـشم  ماقتنا  تامدـقم  هیهت  هب  نانآ  هک  عقوم  نامه  رد  - 90

دوخ و هب  تبـسن  فتاه  یئورد  زا  نینچمه  فلد و  دبعم  فتاه  دزن  نوئمکلآ  نادناخ  تاکیرحت  زا  نومدکال  یلاها  لبق  یتدـم  زا  درک .
دندوب رثأتم  تهج  ود  زا  هعقاو  نیا  زا  نانآ  دندوب . هدش  ربخاب  تارتسیزیپ  نادناخ 

______________________________

Eapue (- 1)
73 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 

هداد ماجنا  ناینتآ  يارب  ار  تمدـخ  نیا  هکنیا  اب  دـندوب و  اهنآ  دوخ  نانامهیم  هک  دـندوب  هدـنار  کـیتآ  نیمزرـس  زا  ار  یناـسک  ناـنآ  اریز 
دوب هداد  ربخ  نانآب  هک  فتاه  ياهیئوگـشیپ  هوالعب  درادن . نانآب  تبـسن  یـسانشقح  نیرتمک  موق  نیا  هک  دندرکیم  سح  یبوخب  دـندوب 
نیا زا  ادـتبا  ناـنآ  دوب . هدـیدرگ  عـقاو  رثوـم  ناـنآ  رد  دـش  دـنهاوخ  بولطماـن  يراـتفر  لـمحتم  ناـینتآ  بناـج  زا  ددـعتم  دراوـم  رد  هک 

. دنتفای لماک  عالطا  نآ  زا  نومدکال  یلاها  درب ، تراپـس  هب  دوخ  اب  ار  اهنآ  نموئلک  اهدعب  یتقو  اما  دـندوب ، ربخیب  فتاه  ياهیئوگـشیپ 
رد تشاد  رایتخا  رد  ار  اهنآ  راک  زاغآ  رد  هک  تارتسیزیپ  نادناخ  اریز  دوب  هدروآ  تسدـب  نتآ  رهـش  هعلق  رد  ار  اهیئوگـشیپ  نیا  نموئلک 

. داتفا نموئلک  تسدب  اهدعب  هجیتن  رد  دوب و  هداد  ياج  دبعم  رد  ار  اهنآ  دیعبت ، عقوم 
هتفای و شیازفا  ناینتآ  دادعت  هک  دـندرکیم  هدـهاشم  یفرط  زا  دـندوب و  هدروآ  تسدـب  ار  نایادـخ  ياهیئوگـشیپ  هک  اهینومدـکال  - 91
رد دننک  هلباقم  نومدکال  مدرم  اب  تسناوت  دنهاوخ  دننامب  دازآ  نتآ  مدرم  رگا  هک  دنتفرگ  هجیتن  نینچ  دنـشابیمن  نانآ  زا  تعاطاب  رـضاح 
رد راکفا  نیا  یتقو  دـش . دـنهاوخ  يربنامرف  يارب  هدامآ  تفر و  دـهاوخ  لیلحت  نانآ  يورین  دنـشاب  دبتـسم  مکاح  کی  عیطم  رگا  هکیلاح 

اجنآب تارتسیزیپ  نادناخ  هک  « 3  » نوپـسله لحاس  رد  عقاو  « 2  » هژیس رهـش  هب  تارتسیزیپ  دنزرف  « 1  » سایپیه دزنب  سک  تفای  خوسر  ناـنآ 
. تفر نانآ  دزنب  وا  دندناوخ و  ارف  ار  سایپیه  نانآ  دنداتسرف . دوب  هدش  هدنهانپ 

نخس نینچ  نانآ  اب  دندیبلط و  تراپسا  هب  نیدحتم  رگید  زا  یناگدنیامن  تراپس  یلاها 
______________________________

تموکح نتآ  رد  موس  هقبط  مدرم  ياکتاب  وا  دننام  ردپ  زا  سپ  هک  نتآ  دبتـسم  ياورنامرف  تارتسیزیپ  دـنزرف  ) Hippias( سایپیه (- 1)
رد نانوی و  هب  شویراد  یشکرکشل  رد  يو  دش . هدنهانپ  شویراد  رابردب  تخیرگ و  رهش  زا  نتآ  فارشا  راشف  هجیتن  رد  ماجنارـس  درک و 
اما دوب  هارمه  سراپ  هاپـس  اب  امنهار  يداه و  ناونعب  داتفا  قافتا  نتآ  یکیدزن  رد  دـالیم  زا  لـبق  لاس 490  رد  هک  نوتارام  فورعم  گـنج 

. تفای همتاخ  اهسراپ  تسکش  هب  گنج  نیا  دندادن  ناشن  یلمعلا  سکع  نتآ  رد  شنارادفرط  وا  ياعدا  فالخرب  نوچ 
. لنادراد لحاس  رد  عقاو  ریغص  يایسآ  میدق  ياهرهش  زا  ) Sigee( هژیش (- 2)

. تسا لنادراد  زاغب  میدق  مان  ) Hellespont( نوپسله (- 3)
74 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 

هک ار  یناـسک  میدروخ و  ار  یگتخاـس  ياهیئوگـشیپ  بیرف  میاهدرک . يدـب  راـک  هک  میاهدـش  هجوتم  دوخ  اـما  اـم ! ناـمزرمه  : » دـنتفگ
ام میاهدرک . دیعبت  دوخ  نیمزرـس  زا  دوش  ظفح  نتآ  رب  ام  طلـست  هک  دـناهدوب  رـضاح  دناهتـشاد و  ام  اب  يزاوننامهم  طباور  نیرتهناتـسود 

تـسار رمک  هکنیمه  دـناهدش  دازآ  ام  کمکب  هکنیا  اب  هک  میاهداد  سانـشانقح  یمدرم  تسدـب  ار  رهـش  هکلب  میاهدرکن ، افتکا  نیاب  طقف 
یـسوئب و یلاها  ینعی  اهنآ  کیدزن  ناگیاسمه  هک  روطنامه  نونکا  دناهدنار و  یخاتـسگ  تراسج و  ياهتنم  اب  ار  ام  هاشداپ  ام و  دناهدرک 

رگید يدوزب  هک  تسا  یبلطم  نیا  و  اهنآ ، تردق  مه  تسا و  شیازف  هب  ور  اهنآ  ياعدا  مه  دناهداد ، صیخـشت  سکره  زا  رتهب  سیـسلاک 
کمکب دـیاب  نونکا  دوب  هابتـشا  ام  بناج  زا  راتفر  نیا  نوچ  دـش . دـنهاوخ  نآ  هجوتم  دنـشاب  هتـشاد  رتمک  اهنآ  زا  يزیچ  هکنیمه  زین  للم 
ياهرهـش زا  تسا  رـضاح  اجنیا  رد  نونکامه  هک  ار  سایپیه  امـش و  اـم  هک  تسا  روظنم  نیمه  يارب  مینک . ناربج  ار  هابتـشا  نیا  رگیدـکی 

ار هچنآ  مینادرگزاب و  نتآ  هب  كرتشم  هاپـس  اب  رظن و  قافتاب  ار  يو  هک  تسا  هتفرگ  تروص  نآ  يارب  لمع  نیا  میاهدـناوخ . ارف  ناـتدوخ 
.« میهد زاب  واب  میاهتفرگ  وا  زا  هک 

لها زا  « 1  » سلکیـسوس دندرک . رایتخا  توکـس  همه  دـندرکن و  لابقتـسا  نخـس  نیا  زا  اهنآ  نیدـحتم  رثکا  اما  دـنتفگ ، نینچ  نانآ  - 92
: تفگ نینچ  تفرگ و  تسدب  ار  نخس  هتشر  « 2  » تنروک

اهیهام درک و  دـهاوخ  تسیز  ایرد  رد  ناسنا  عون  ینب  تفر ، دـهاوخ  نامـسآ  يور  رب  نیمز  نیمز و  ریزب  نامـسآ  هک  متفگـش  رد  فلا -
ار دادبتسا  هک  دیتسه  نآ  رکف  رد  نونکا  دیاهدرب و  نیب  زا  ار  اوق  هنزاوم  ادتبا  اهینومدکال  امش  اریز  دمآ ، دنهاوخ  یگـشخ  هب  بآ  ياجب 

تموکح هک  دـینکیم  روصت  رگا  دوب . دـهاوخ  يزیرنوخ  اب  ماوت  لوقعم و  ریغ  دریگب  تروص  رگا  هک  يراک  دـینک ، اـمرفمکح  اهرهـش  رب 
دینک رقتسم  دوخ  رهش  رد  يدبتسم  نارگید  زا  لبق  دوخ  سپ  تسا  رتدیفم  اهرهش  يارب  يدادبتسا 

______________________________

Sosicles (- 1)
لصتم یسوئب  کیتآ و  هب  ار  زنوپولپ  هریزج  هبش  هک  مان  نیمهب  ياهگنت  رانک  رد  ناتساب  نانوی  ياهرهـش  زا  ) Cnointhe( تنروک (- 2)

. دنکیم
75 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 

یئانـشآ يدادبتـسا  تموکح  اب  هک  امـش  اریز  تسین ، نینچ  اما  دـیزاس . رارقرب  رگید  ياهرهـش  رد  نآ  ریظن  هک  دـیئآرب  ددـصرد  هاگنآ  و 
نیا هک  دـیتسه  نآ  يوجتـسج  رد  یفاصنایب  لامک  رد  یلو  دوشن ، رارقرب  تراپـس  رد  یتموکح  نینچ  هک  دـیبقارم  تقد  لامک  اب  دـیرادن 

ياهدیقع نآ  هرابرد  نونکا  دـیدوب  هدیـشچ  ار  يدادبتـسا  تموکح  معط  ام  دـننام  زین  امـش  رگا  دوش . لیمحت  امـش  نیدـحتم  رب  تموکح 
. دنتشاد رگید 

نانآ ياههداوناخ  فارشا و  ياهتسد  زا  یتموکح  رهـش  نیا  رد  مهدیم : حرـش  نونکا  هک  تسا  هدوب  نینچ  تنروک  عضو  هتـشذگ  رد  ب -
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یکی دندرکیم . تلصو  دوخ  نیب  طقف  اهیشکاب  دنتشاد . مان  « 1  » یشکاب دندرکیم  هرادا  ار  رهش  هک  اههداوناخ  نآ  ياضعا  تشاد . دوجو 
. دنریگب ینزب  ار  رتخد  نیا  دـندوبن  رـضاح  اهیـشکاب  زا  کیچیه  مان . « 3  » ادـبال تشاد  يرتخد  تشاد  مان  « 2  » نویفمآ هک  ماـکح  نیا  زا 

دوب « 8  » هنوک فـالخا  زا  و  « 7  » تیپال هبـصق  زا  لـصا  رد  و  « 6  » ارتپ هبـصق  زا  هک  « 5  » شتارکـشا دنزرف  « 4  » نویتـئا هب  ار  رتـخد  نآ  سپ 
وا هکنیمه  تفر . فلد  هب  دنوادخ  اب  تروشم  يارب  دوب  هدشن  يدنزرف  بحاص  رگید  ینز  چیه  زا  نز و  نیا  زا  صخـش  نیا  نوچ  دـنداد .

: درک لزان  واب  باطخ  ار  راعشا  نیا  داد و  رارق  بطاخم  ار  وا  دبعم  فتاه  دراذگ  مدق  یهلا  دبعم  هب 
دراد ، كرحتم  ياهعومجم  تروصب  ياهدغ  دوخ  مکش  رد  ادبال  ، یتسه راختفا  هتسیاش  ینکیم  تسیز  یگرزب  راختفایب و  نونکا  هک  وت 

______________________________

زا لبق  ات 656  زا 746   ) لاس دون  تدم  هک  تسا  میدق  نانوی  یفارشا  فورعم  ياههداوناخ  زا  یکی  مان  ) Bacchiades( اهیشکاب (- 1)
. دش ضرقنم  یمان  سولسپیک  تسدب  دالیم  زا  لبق  لاس 656  رد  ماجنارس  درک و  تموکح  تنروک  رد  دالیم )

Amphion (- 2)
Labda (- 3)
Eetion (- 4)

Echecrates (- 5)
Petra (- 6)

Lapithe (- 7)
Koenee (- 8)

تنروـک رب  گرزب ، يادـخ  يا  ارت ، نیناوـق  ،و  تسکـش دـهاوخ  مـهرد  ار  تورثرپ  رهـش  ناـهاشداپ  هـک   76 ص : ج5 ، تودره ، خـیرات 
درک . دهاوخ  امرفمکح 

یئوگـشیپ تنروک  هرابرد  زین  اـقباس  داـتفا . اهیـشکاب  تسدـب  دوب  هدـش  لزاـن  نویتئا  يارب  هک  یهلا  یئوگـشیپ  نیا  هنوگچ  تسین  مولعم 
رظنب مهبم  هدـیچیپ و  لاحنیا  اب  اما  تشاد ، نویتئا  یئوگـشیپ  هباشم  یموهفم  هکنآ  اب  هک  دوب  هدـش  لزان  ناـنآ  رب  یهلا  فتاـه  زا  يرگید 

: دوب نینچ  یئوگشیپ  نآ  دیسریم .
. دنمورین یباقع  زا  دمآ  دهاوخ  ایندب  يریش  اهگنس ، هتخت  يور  رب 

 ... تسکش دنهاوخ  مهرد  راشف  ریز  رد  اهوناز  راوختشوگ - و 
. دنشیدنیب عوضوم  نیاب  رورغم  تنروک  رد  و  « 1  » نریپ عوبطم  لحاوس  رد  هک  تسنآ  ياج 

اما دـندرکیمن . كرد  ارنآ  موهفم  دـندوب  ربخیب  یئوگـشیپ  نیا  زا  نانآ  هکینامز  ات  دوب . هدـش  لزان  اهیـشکاب  رب  ـالبق  یئوگـشیپ  نیا  ج -
بلطم نیاب  هکنیا  اب  دراد . ینعم  کی  اـهنآ  يود  ره  هک  دنتـسناد  دـندش  علطم  دوب  هداتـسرف  نویتئا  يارب  فتاـه  هک  یئوگـشیپ  زا  هکنیمه 

. دنرادرب نایم  زا  دمآ  دهاوخ  ایندب  نویتئا  هناخ  رد  هک  ار  یلفط  دنتفرگ  میمـصت  اریز  دندرک  رذح  نآ  ندرک  راکـشآ  زا  اما  دندش ، دقتعم 
لفط نآ  ات  دنداتـسرف  درکیم  تسیز  نآ  رد  نویتئا  هک  ياهدکهد  هب  دندیزگرب و  دوخ  نیب  زا  رفن  هد  نانآ  دش  غراف  نویتئا  هجوز  هکنیمه 
نیا هزیگنا  هرابرد  هک  ادبال  دنهد . ناشن  نانآب  ار  لفط  دندرک  اضاقت  دنتفر و  نویتئا  هناخب  دندیسر  ارتپ  هب  نانآ  یتقو  دننک . دوبان  ار  دازون 

زا یکیب  ار  لفط  لمأتیب  دنتـسه  وا  رادـید  ناهاوخ  هچب  ردـپ  اب  یتسود  رطاخب  افرـص  نانآ  هکنآ  روصتب  دزیمن ، یـسدح  نیرتمک  اـضاقت 
یشالتم ار  شزغم  دبوکب و  نیمز  رب  ار  وا  رس  دروآ  تسدب  ار  لفط  هک  يرفن  نیلوا  هک  دندوب  هدراذگ  رارق  دوخ  اب  هار  رد  نانآ  داد . نانآ 

هک يدرم  يو  رب  لفط  هک  دندرک  هدارا  نینچ  دندوب  لفط  بقارم  هک  نایادخ  داد  درم  نآب  ار  لفط  ناوارف  قایتشا  اب  ادـبال  یتقو  اما  دـنک .
. دنک مسبت  تشاد  تسد  رد  ار  وا 

______________________________

. تنروک یکیدزن  رد  مان  نیاب  تسا  هدوب  ياهمشچ  دوصقم  - Pirene (- 1)
77 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 

هب زین  یمود  داد ؛ لیوحت  یمودب  ار  وا  كانهودنا  سپ  دـناسر . لتقب  ار  لفط  تسناوتن  دـمآ و  محرب  شلد  درک ، رثا  درم  نآ  رد  مسبت  نآ 
دندشن رـضاح  دنداد و  يرگید  هب  ار  وا  رفن  هد  نآ  زا  کیره  تشگ و  یتسدب  یتسد  زا  کچوک  دازون  بیترتنیدـب  داد و  لیوحت  یموس 

دندرک و مهتم  ار  رگیدکی  دـندمآ و  دوخب  رد  هناتـسآ  رد  نانآ  دـندش  جراخ  دـنداد و  شردام  هب  ار  لفط  ماجنارـس  دـننک و  ینابرق  ار  وا 
. دندرک تمالم  دوب  هدادن  دهد  ماجنا  دوب  رارق  هک  يراک  دوب و  هتفرگ  ار  لفط  راب  لوا  هک  ار  سکنآ  اصوصخم 

. دننز لفط  نآ  لتقب  تسد  اقفتم  دندرگزاب و  هناخ  نآب  هک  دندراذگ  رارق  ثحب  یتدم  زا  دعب  ماجنارس ،
هکنآ سرت  زا  دینـش و  ارنانآ  نانخـس  رد  هناتـسآ  رد  ادبال ، اریز  دـنک . داجیا  تنروک  يارب  یتالکـشم  نویتئا  دـنزرف  هک  دوب  ردـقم  اما  د -

رد نانآ  ادابم  هک  تشاد  میب  وا  اریز  درک . ناهنپ  هچقودنص  کی  لخاد  رد  ینعی  دوب  راوشد  نآ  روصت  هک  یلحم  رد  ار  وا  دنشکب  ار  لفط 
میمصت سپ  دنتفاین . لفط  زا  يرثا  اما  دندرک  وجتسج  ار  اج  همه  دنتشگزاب و  نانآ  دش و  نینچ  اقافتا  دننک . وجتـسج  ار  اج  همه  تعجارم 

. دناهدرک ءارجا  ار  اهنآ  روتـسد  تقد  اب  هک  دنیوگب  دـندوب  هدرک  رما  نیا  رومأم  ار  نانآ  هک  یناسک  هب  دـندرگزاب و  دوخ  رهـش  هب  دـنتفرگ 
. مدرک لقن  نم  هک  دنتفگ  نینچ  دندرک و  تعجارم  بیترتنیاب  نانآ 

هب سولسپیک  یتقو  دنداهن . مان  « 2 « » هچقودنص  » ینعی « 1  » سولسپیک دوب  هتشذگ  وا  زا  هک  يرطخ  دایب  ار  وا  دش و  گرزب  نویتئا  دنزرف  ه -
دعاسم دوب  نآ  رد  هک  ياهتکن  دوجو  اب  ار  دبعم  فتاه  خساپ  تفر . فلد  هب  نایادخ  اب  تروشم  يارب  دیسر  غولب  نس 

______________________________

هقبط مدرم  ياکتاب  هک  دالیم  زا  لبق  نرق 7  رد  تنروک  ياهناسفا  ياورنامرف  ) Cypselos( سولسپیس ای  ) Kypselos( سولسپیک (- 1)
ترهـش يدرمناوج  هب  هک  هاشداپ  نیا  هرابرد  يدایز  ياههناسفا  ناتـساب  ناـنوی  رد  درک . تموکح  رهـش  نیا  رد  فاـصنا  لدـع و  اـب  موس 

. دوب اهنابز  رس  رب  تشاد 
. دوب هدرک  ناهنپ  نآ  رد  ار  وا  ردام  هک  ياهظفحم  هب  هراشا  (- 2)

78 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 
: دوب نینچ  فتاه  یئوگشیپ  اما  دش . طلسم  تنروک  رب  دز و  ایردب  لد  درک و  دامتعا  نآب  تفای و 

! تسا هدراذگ  مدق  طیحم  نیاب  هک  ياهدنب  دنمتداعس 
. درک دنهاوخ  تنطلس  تنروک  رب  شنادنزرف  دوخ و  وا  اریز  نویتئا ، دنزرف  سولسپیک  تخبشوخ 

. تشاد دنهاوخن  یمهس  نآ  رد  شنادنزرف  نادنزرف  اما 
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يو ملوغـشم . وا  تشذگرـس  حرـشب  نونکا  نم  هک  دش  يدرم  درک و  تموکح  دادبتـسا  اب  سولـسپیک  دـبعم . فتاه  یئوگـشیپ  دوب  نینچ 
. دیناسر لتقب  ار  اهنآ  زا  يرتشیب  دادعت  درک و  هرداصم  ار  رگید  يرایسب  لاوما  درک ، دیعبت  ار  تنروک  یلاها  زا  يرایسب 

. دش وا  نیشناج  « 1  » ردنایرپ شدنزرف  وا  زا  دعب  درک . یگدنز  دنمتداعس  تخبشوخ و  رمع  رسارس  درک و  تنطلس  لاس  یس  تدم  يو  و -
رد تفای  طابترا  طـلم  دبتـسم  ياورناـمرف  « 2  » لوبیـسارت اـب  دوخ  ناگداتـسرف  هلیـسوب  یتقو  اـما  دوب  رتمیـالم  ردـپ  زا  راـک  زاـغآ  رد  يو 

یتموکح نیرتهب  دنک  قیقحت  ات  داتسرف  لوبیسارت  دزنب  یلوسر  يو  هک  دوب  رارقنیا  زا  هعقاو  نیا  حرـش  درک . زواجت  زین  ردپ  زا  يراوخنوخ 
عرازم رد  وا  اب  درب و  رهش  جراخب  ار  ردنایرپ  لوسر  لوبیسارت  تسا . یتموکح  هنوگچ  دنک  هرادا  عضو  نیرتهب  هب  ار  رهش  تسا  نکمم  هک 

رد درکیم و  لاؤس  وا  تیرومأم  فده  هرابرد  لوسر  زا  یپردیپ  ردنایرپ  دندزیم  مدق  عرازم  رد  هک  یعقوم  رد  تخادرپ . شدرگ  هب  مدنگ 
لمع نیا  دنکفایم و  نیمز  رب  تسکـشیم و  ارنآ  رـس  دوب  رتدنلب  اههشوخ  رگید  زا  هک  دشیم  وربور  مدنگ  ياهشوخ  اب  هک  رابره  لاح  نامه 

دیوگ ینخس  هکنآیب  دیسر ، نایاپب  شدرگ  هکنیمه  تفر . نیب  زا  مدنگ  ياههشوخ  نیرتملاس  نیرتابیز و  ات  داد  همادا  ردقنآ  ار 
______________________________

هقبط مدرم  ياکتاب  ردپ  دننام  هک  دالیم  زا  لبق  شش  نرق  رد  تنروک  دبتسم  ياورنامرف  سولسپیک و  دنزرف  ) Periandre( ردنایرپ (- 1)
. درک تموکح  رهش  نیا  رد  تردق  اب  موس 

هوکش و ياهتنمب  تراجت  بدا و  رنه و  ثیح  زا  تنروک  رهـش  وا  نامز  رد  تسا و  میدق  نانوی  فورعم  يالقع  نت  تفه  زا  یکی  ردنایرپ 
. دیسر قنور 

Thrasybule (- 2)
79 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 

اما دـش . دوب  هدروآ  دوخ  اب  هک  یلح  هار  يایوج  ناوارف  قایتشا  اب  ردـنایرپ  تشگزاب  تنروک  هب  هداتـسرف  یتقو  درک . صخرم  ار  هداتـسرف 
هک هداتسرف  یصخش  دزنب  ار  وا  ردنایرپ  هنوگچ  هک  تسا  تفگش  رد  دوخ  وا  هدادن و  هئارا  واب  یلحهار  لوبیـسارت  هک  درک  راهظا  هداتـسرف 

لقن وا  يارب  دوب  هداد  ماجنا  لوبیـسارت  هک  ار  هچنآ  يو  لاـحنامه  رد  و  دربیم . نیب  زا  ار  دوخ  لاوما  دوخ  تسدـب  درادـن و  یتسرد  لـقع 
. درک

خوسر وا  زغم  رد  رهش  دارفا  نیرتهتسجرب  لتق  ینعی  دوب  هدرک  نیقلت  واب  لوبیـسارت  هک  يرکف  درک . كرد  ار  لمع  نیا  موهفم  ردنایرپ  ز -
گرم و زا  سولسپیک  نامز  رد  هک  یناسک  مامت  تفرگ . شیپ  رد  ار  راتفر  نیرتتخس  دوخ  نایرهشمه  هب  تبسن  دعبب  نامز  نآ  زا  درک و 
. درک نایرع  « 1  » اسیلم دوخ  هجوز  رطاخب  ار  تنروک  نانز  مامت  زور  کی  رد  طقف  وا  دندمآ . رد  ياپ  زا  دندوب  هدرب  ردب  ناج  ملاس  دـیعبت 

حور زا  ات  داتـسرف  دـننکیم  راضحا  اجنآ  رد  ار  ناـگدرم  حاورا  هک  یهاـگترایز  هب  « 3  » نورکآ زارف  رب  « 2  » اهتورپست دزنب  یناـسک  يو 
، دش رهاظ  اسیلم  حور  تسا . هدرک  یفخم  لحم  مادـک  رد  دوب  هدرپس  واب  نانامهم  زا  یکی  هک  ار  یلوپ  هرمخ  هک  دـننک  لاؤس  اسیلم  شنز 
هک یئاهسابل  هدـش و  درـس  شمادـنا  تسا و  ناـیرع  هک  دوب  یعدـم  اریز  درک  يراددوخ  جـنگ  لـحم  تاصخـشم  مئـالع و  نداد  زا  اـما 
وا راتفگ  تحـص  رد  دبتـسم  مکاح  هکنآ  يارب  اسیلم  حور  دـنیآیمن . وا  راـکب  دـندوب  هدـشن  هتخوس  نوچ  هداـهن  روگ  رد  وا  يارب  ردـنایرپ 

ياج ردنایرپ  يارب  صیخشت  تمالع  نیا  دوب . هدش  درـس  البق  هک  دوب  هداهن  ياهروک  رد  ار  اهنان  ردنایرپ  هک  دوب  هدرک  هفاضا  دنکن  دیدرت 
لد ماک  اسیلم  زا  یتقو  يو  اریز  تشاذگن  دیدرت 

______________________________

وا لتق  دیـسر و  لـتقب  وا  تسدـب  رهوش  نظءوس  هجیتن  رد  هک  تنروک  ردـتقم  هاـشداپ  ردـنایرپ  ياهناـسفا  هجوز  ) Melissa( اسیلم (- 1)
. دیدرگ نیمزرس  نآ  رد  یگرزب  ثداوح  زورب  بجوم 

. دنتشاد رایتخا  رد  ار  ) Dodone( نودود فورعم  دبعم  هک  ناتساب  ریپا  یبرغ  تمسق  نانکاس  ) Thesprotes( اهتورپست (- 2)
. تفرگیم همشچرس  خزود  زا  نآ  بآ  میدق  ناینانوی  هدیقعب  هک  ناتساب  نانوی  رد  عقاو  ریپا  ياهناسفا  دور  مان  ) Acheron( نورکآ (- 3)

80 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 
عامتجا « 1  » اره دـبعم  رد  تنروک  نانز  مامت  ات  داد  نامرف  دـش  لقن  وا  يارب  راـتفگ  نیا  هکنیمه  دوب . هدرم  لـبق  ياهظحل  وا  هک  دوب  هتفرگ 

هک ردـنایرپ  اما  دـنتفر . لحم  نآب  دنتـسارآ و  لـیاسو  نیرتاـبیز  اـب  ار  دوخ  دـننکیم  تکرـش  اهتفایـض  رد  هک  یعقاوم  ریظن  ناـنز  دـننک .
ار اهسابل  مامت  ات  داد  ناـمرف  درک و  تخل  ارناـنآ  ياـهزینک  هچ  دازآ و  ناـنز  هچ  ءانثتـسایب ، ار  همه  دوب  هدراـمگ  لـحم  نآ  رد  ینیبقارم 

حبـش داتـسرف ، دبعم  نآب  سک  رگید  راب  مسارم  نیا  زا  دعب  یتقو  دز . شتآ  ار  اهنآ  دناوخ و  اعد  اسیلم  يارب  سپـس  دـنهد و  رارق  یلادوگ 
. نآ لامعا  يدادبتـسا و  تموکح  تسا  نینچ  اهینومدـکال ! نونکا  درک . شاف  دوب  هدرپس  واب  ناـمهیم  هک  ار  ياهرمخ  هاـگیفخم  اـسیلم 
اب دیئوگب  امش  هچنآب  نانخـس  نیا  زا  دعب  نونکا  اما  میدوب  تفگـش  رد  دیدوب  هدرک  راضحا  ار  سایپیه  هکنیا  زا  راک  زاغآ  رد  اهیتنروکام 

امش دیدرتیب  دینکن . رارقرب  اهرهـش  رد  يدادبتـسا  تموکح  هک  میهدیم  دنگوس  ار  امـش  نانوی  نادنوادخ  مانب  میرگنیم و  يرتشیب  مارتحا 
ار امش  تنروک  یلاها  هک  دینادب  لقاال  اما  دینکیم . مادقا  سایپیه  تشگزاب  يارب  فاصنا  لدع و  فالخرب  دینکیمن و  رظنفرـص  رما  نیا  زا 

.« دننکیمن دییأت  راک  نیا  رد 
هک دروخ  دنگوس  نایادـخ  نامهب  يو  تفرگ . تسدـب  ار  نخـس  هتـشر  زین  سایپیه  تنروک . هداتـسرف  سلکیـسوس  راتفگ  دوب  نینچ  - 93

ریدقت هک  تسا  يزور  زور ، نآ  دروخ و  دنهاوخ  ترـسح  تارتسیزیپ  نادناخ  يارب  نارگید  زا  لبق  اهیتنروک  هک  دیـسر  دـهاوخ  يزور 
یهلا فتاـه  ياهیئوگـشیپ  زا  سکره  زا  شیب  هک  یـسک  ناونعب  ار  باوج  نیا  ساـیپیه  درک . دـهاوخ  وربور  نتآ  تموصخ  اـب  ار  ناـنآ 
نخـس هدازآ  درف  کی  ناونعب  سلکیـسوس  هک  دندرک  هدهاشم  یتقو  اما  دندوب ، هدرک  توکـس  هظحل  نآ  ات  نیدـحتم  هیقب  داد . دوب  ربخاب 

راک نیا  هک  دنداد  دنگوس  نایادخ  هب  ار  اهینومدکال  دـنتفرگ و  ار  یتنروک  درم  بناج  دنتـسکش و  ار  توکـس  نانآ  زا  کیره  دـیوگیم 
. دننکن باب  نانوی  ياهرهش  رد  ار  راوگان  هزات 

ار نیمزرس  نآ  هک  دش  هتساوخ  سایپیه  زا  دش و  یفتنم  هشقن  نیا  بیترتنیدب  - 94
______________________________

Hera (- 1)
81 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 

. دنک راذگاو  واب  ار  « 2  » تنومتنآ دش  رضاح  هینودقم  لها  زا  « 1  » ساتنیمآ دیوگ . كرت 
تارتسیزیپ هک  « 4  » هژیـس رهـش  هب  درکن و  لوبق  ار  رهـش  ود  نیا  زا  کیچیه  وا  اما  دـنهد . واب  ار  « 3  » سوکلوی دندش  رـضاح  یلاست  یلاها 

دوخ یعرـش  ریغ  دـنزرف  دـش  طلـسم  رهـش  نیا  رب  تارتـسیزیپ  هک  ناـمز  نآ  رد  تشگزاـب . دوب  هتفرگ  « 5  » نلیتیم یلاـها  زا  ریـشمش  روزب 
ار تارتسیزیپ  هیدـه  صخـش  نیا  اما  تشامگ ؛ نآ  یئاورناـمرفب  دوب  هدروآ  تسدـب  سوگرآ  ناـنز  زا  یکی  زا  هک  ار  « 6  » سوتارتسیسژه

دلج 5 تودره  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 40زکرم  هحفص 31 

http://www.ghaemiyeh.com


دندوب هدرک  رقتسم  هژیس  و  « 7  » نوئلیکآ رد  ار  دوخ  ياههاگیاپ  هک  ناینتآ  نلیتیم و  یلاها  نیب  يدایز  تدم  اریز  درواین ، تسدب  گنجیب 
دـنرادهگن و ارنآ  دـیاب  هک  دـندوب  یعدـم  رگید  هتـسد  دـنبایزاب و  ار  هتفر  تسد  زا  نیمزرـس  دنتـساوخیم  لوا  هتـسد  تشاد . همادا  گـنج 

«10  » نله ندوبر  ماقتنا  دناهدوب و  « 9  » سالنم نارای  زا  هک  ناینانوی  رگید  اهنآ و  زا  « 8  » یلوئا یلاها  هک  دوب  نیا  اهنآ  لالدتسا 
______________________________

داحتا رد  زا  اهسراپ  اب  نانوی  ناریا و  ياهگنج  رد  هک  اـشرایاشخ  شویراد و  اـب  رـصاعم  هینودـقم  هاـشداپ  ) Amyntas( ساتنیمآ (- 1)
. دمآرد

میدق هینودقم  ياهرهش  زا  ) Anthemunte (-( 2)
ناتساب یلاست  ياهرهش  زا  ) Iolcos (-( 3)

لنادرادزاغب لحاس  رد  عقاو  ریغص  يایسآ  میدق  ياهرهش  زا  ) Sigee( هژیس (- 4)
. دراد مان  ) Metelin( نلتم زورما  هک  ) Lesbos( سوبول هریزج  میدق  تختیاپ  ) Myitilene( نلیتیم (- 5)

Hegesistratos (- 6)
Achilleion (- 7)

. تفرگ مان  یلوئا  دندرک  ترجاهم  نیمزرس  نآب  نانوی  زا  هک  یلوئا  نیرجاهم  مانب  هک  ریغص  يایسآ  میدق  یحاون  زا  ) Eolie( یلوئا (- 8)
. دوب ریمزا  و  ) Elee( هلا اهنآ  نیرتفورعم  دندوب و  دحتم  مهاب  هک  دوب  کچوک  رهش  هدزاود  لماش  نیمزرس  نیا 

ياـههناسفا تیاـکحب  وا  ندوـبر  هک  نله  رهوـش  تراپـس و  هاـشداپ  ) Agamemnon( نونمماـگآ ردارب  ) Menelas( سالنم (- 9)
. دش فورعم  آورت  گنج  هب  اهدعب  هک  دیدرگ  نیمزرس  نیا  رد  ینینوخ  ياهگنج  أشنم  ناتساب 

نانوی رد  آورت  فورعم  گـنج  هب  رجنم  هعقاو  نیا  دـش و  هدوبر  ) Paris( سیراپ تسدـب  هک  سالنم  ياهناسفا  هجوز  ) Helene (-( 10)
. دیدرگ ناتساب 

82 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 
. درادن « 1  » نویلیا نیمزرس  هب  تبسن  يرتشیب  قوقح  دناهدیشک  ار 

هدش قئاف  ناینتآ  هک  اهدربن  زا  یکی  رد  يزور  اصوصخم  دادـیور . فلتخم  یثداوح  اهگنج  نیا  رد  دـنتخادرپ و  گنجب  نانآ  سپ  - 95
رد انتآ  دـبعم  رد  ار  اهنآ  نانآ  داتفا و  ناینتآ  تسدـب  وا  ياههحلـسا  اما  داد  تاجن  ار  دوخ  ناج  دراذـگ و  رارفباـپ  رعاـش  « 2  » هسلآ دندوب 

هثداـح زا  ار  « 3  » سوپینـالم دوخ  تسود  اـت  درب  نلیتـیم  هب  دوخ  اـب  دورـس و  رعـش  تروـصب  ار  هعقاو  نیا  يارجاـم  هسلآ  دـنتخیوآ . هژیس 
ردـنایرپ دـنزرف  سولـسپیک  تیمکحب  ار  دوخ  فالتخا  نلیتیم  یلاها  ناینتآ و  ماجنارـس  دـنک . ربخاب  دوب  هداد  يور  وا  يارب  هک  يراوگاـن 

تـسد رد  هک  ینیمزرـس  رد  سکره  هک  دش  رارقرب  نانآ  نیب  بیترتنیاب  حلـص  دش . رارقرب  نانآ  نیب  حلـص  وا  هلیـسوب  دـندرک و  راذـگاو 
. دنام یقاب  ناینتآ  فرصت  رد  هژیس  بیترتنیاب  دنام و  یقاب  تشاد 

مهتم ار  ناینتآ  نرفاترآ  روضح  رد  وا  درب . راکب  ناینتآ  دـض  رب  ار  دوجوم  لیاسو  ماـمت  تشگزاـب و  ایـسآ  هب  نومدـکال  زا  ساـیپیه  - 96
هئطوت نداد  بیترت  هب  ساـیپیه  هک  عقوم  ناـمه  رد  دریگ . رارق  شویراد  نرفاـترآ و  هطلـس  تحت  نتآ  هک  درک  یعـس  اوـق  ماـمت  اـب  درک و 
دندوب هدرک  لقن  نتآ  ياهیدیعبت  نیا  هک  ار  هچنآ  ات  دنداتـسرف  دراس  هب  ینالوسر  دندوب  هدش  رادربخ  عوضوم  زا  هک  ناینتآ  دوب ، لوغـشم 

. دنهد هار  دوخ  رهـشب  رگید  راب  ار  سایپیه  دنتـسین  دوخ  يارب  تالکـشم  داجیا  بلاط  رگا  هک  درک  رما  اهنآب  نرفاترآ  اما  دـننک . بیذـکت 
. دیزیخرب همصاخم  هب  اهسراپ  اب  اراکشآ  هک  دندید  نآ  تحلصم  داهنشیپ  نیا  در  زا  سپ  دنتفریذپن و  ار  داهنشیپ  نیا  ناینتآ 

______________________________

هدوبر رطاخب  ناتـساب  ياـیند  رد  هک  تسا  یئاـهگنجب  نآ  ترهـش  هک  تسا  ) Troie( آورت فورعم  رهـش  میدق  مان  ) Ilion( نویلیا (- 1)
. دادیور نآ  فارطا  رد  نله  ندش 

هریزج نیا  دبتـسم  ماکح  وجه  رد  يدایز  راعـشا  دـمآ و  ایندـب  سوبول  هریزج  رد  هک  دالیم  زا  لبق  متفه  نرق  رعاـش  ) Alcee( هسلآ (- 2)
يارب گـنج  اریز  هدادـیور  تسا  هداد  تبـسن  نادـب  فلؤم  هک  یخیراـت  زا  لـبق  ارهاـظ  دـنکیم  هراـشا  نادـب  تودره  هک  ياهعقاو  دورس .

دوب هدش  فقوتم  دالیم  زا  لبق  لاس 612  رد  هژیس  فرصت 
 ) Alfred Croiset: Litterature Greque- J. II. p. 223 ( 

Melanippos (- 3)
83 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 

زا « 1  » ساروگ اتـسیرآ  دـندوب ، هدـیناسر  نایز  نانآب  زین  اهسراپ  دنتـشاد و  رارق  یحور  عضو  نینچ  رد  ناینتآ  هک  ماـگنه  نیمه  رد  - 97
نیرتدنمورین نتآ  نامز  نآ  رد  هک  تسنآ  تقیقح  دش . دراو  نتآ  هب  عقومب  دوب  هدـنار  تراپـس  زا  ار  وا  ینومدـکال  نموئلک  هک  طلم  لها 

ایسآ رد  دوجوم  مئانغ  هرابرد  تراپس  رد  هک  ار  یقطن  اجنآ  رد  وا  دنتفریذپ و  رهش  یمومع  عمجم  رد  ار  ساروگ  اتـسیرآ  دوب . نانوی  رهش 
طلـست اهنآ  رب  ناوتیم  یناسآب  و  دنلب ، هزین  هن  دنراد و  رپس  هن  اهسراپ  هک  دـش  یعدـم  درک و  رارکت  دوب  هدرک  اهسراپ  اب  گنج  ناکما  و 

: دوب نینچ  هک  دوزفا  نآ  رب  يرگید  لیالد  درک و  رارکت  ار  قطن  نیا  يو  تفای .
دوب جاتحم  ناینتآ  کمک  هب  يو  دنناهرب . تکالف  زا  ارنانآ  هک  دنکیم  مکح  دنمورین  ناینتآ  هب  فاصنا  دنتسه ، ینتآ  نیرجاهم  طلم  یلاها 
عمج نداد  بیرف  هک  دـسریم  رظنب  رارقنیا  زا  درک . هارمه  دوخ  اب  ارنانآ  ماجنارـس  ات  داد  ناـنآب  تسناوتیم  هک  ياهدـعو  ره  تهج  نیمهب  و 
دوخ اب  ار  ینتآ  رازه  یـس  تسناوت  اما  دـهد  بیرف  ار  نومدـکال  لها  زا  نموئلک  دوب  هتـسناوتن  يو  اریز  تسا  درف  نداد  بیرف  زا  رتناسآ 

. دنتسرفب ینوی  یلاها  هب  کمک  يارب  یگنج  یتشک  تسیب  دنتفرگ  میمصت  دندش  هدیقع  مه  وا  اب  ناینتآ  هکنیمه  دنک . هارمه 
اهیتشک نیا  دندیزگرب . اهیتشک  یهدنامرفب  دوب  هتسجرب  ثیح  ره  زا  يدرم  تشاد و  مان  « 2  » سویتنالم هک  ار  دوخ  نایرهشمه  زا  یکی 

. دش دراو  ناینانوی  ریغ  ناینانوی و  رب  اهدعب  هک  دندش  یبئاصم  مامت  ءاشنم 
______________________________

رد وا  کیرحتب  درک و  هرادا  ار  یناـنوی  نیـشنرجاهم  نیا  هیتسیه  باـیغ  رد  هک  طـلم  ياورناـمرف  ) Aristagoras( ساروگاتسیرآ (- 1)
دنب 98 هب  دوش  عوجر  دش - شویراد  نامز  رد  نانوی  ناریا و  ياهگنج  عورش  بجوم  ماجنارس  تشادرب و  شروشب  رس  لوا  شویراد  نامز 

. باتک نیا  دعبب 
Melanthios (- 2)

84 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 
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اهسراپ تسدب  ینوی  دایقنا  نآ  قیرح  دراس و  لاغشا 

85 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 
اهینوی هچرگا  هک  دوب  هدرک  حرط  ياهشقن  يو  تشگزاب . طـلم  هب  یتشک  اـب  تفرگ و  تقبـس  يرحب  يورین  نآ  زا  ساروگاتـسیرآ  - 98

هب یلوسر  يو  دوب . نآ  يوجتـسج  رد  وا  هک  دوب  يزیچ  نامه  نیا  دزاـس و  رثأـتم  ار  هاـش  شویراد  دوب  رداـق  اـما  دـندربیمن  نآ  زا  ياهرهب 
ياهناگادج نیشنرجاهم  دندوب و  هدش  نوریب  « 2  » نومیرتس لحاوس  زا  فنعبزیباگم  تسدب  نانیا  داتـسرف . « 1  » ینوئپ نامدرم  دزنب  هیجیرق 

: درک نخس  زاغآ  نینچ  نانآ  اب  دیسر  اهینوئپ  دزنب  درم  نآ  هکنیمه  دندوب . هداد  لیکشت  هیجیرف  قطانم  زا  یکی  ياهنیمزرـس  زا  یکی  رد 
نم نانخس  لوبقب  رضاح  هکیتروص  رد  ات  ماهدمآ  ناکم  نیاب  طلم  ياورنامرف  ساروگاتسیرآ  فرط  زا  یگدنیامنب  نم  ینوئپ ! نامدرم  يا  »

هب ملاس  حیحـص و  هک  تسا  امـش  رب  نونکا  هدیروش و  گرزب  هاشداپ  دـضرب  ینوی  رـسارس  نونکامه  مهد . ناشن  امـشب  یتاجن  هار  دیـشاب 
لابقتـسا نخـس  نیا  زا  اهینوئپ  تفرگ ». میهاوخ  هدـهعب  ام  ار  اهراک  هیقب  دـیهدب ، ار  لحاس  ات  نتفر  بیترت  امـش  دـیدرگزاب . دوخ  نطوم 

رد دندوب  هدش  سرت  راچد  هک  نانآ  زا  نت  دنچ  لاحنیا ، اب  اما  دنتفر . ایرد  لحاس  هب  هنایفخم  دنتشادرب و  ار  دوخ  نادنزرف  نانز و  دندرک ،
هریزج نآ  رد  نانآ  هک  عقوم  نامه  رد  اـما  دـندرک . لـقتنم  « 3  » ویک هب  ارنانآ  دندیـسر  ایرد  لحاس  هب  اهینوئپ  یتقو  دـندنام . لحم  ناـمه 

. دیسر یتشک ) هب  نانآ  ندش  راوس  لحم  هب   ) نانآ لابندب  دوب  لوغشم  نانآ  بقاعتب  هک  سراپ  ماظن  راوس  زا  يدنمورین  هتسد  دندشیم  هدایپ 
اهینوئپ اما  دننک . تعجارم  دیاب  هک  دنداتسرف  ماغیپ  ویک  رد  اهنآ  يارب  دنروآ  گنچب  ار  اهنآ  دنتسناوتن  اهسراپ  نوچ  و 

______________________________

نآ رد  هک  يژزالپ  نیرجاهم  هتسدرس  نآ و  هیلوا  سـسوم  ) Peon( نوئپ مانب  هک  میدق  هینودقم  یلامش  تمسق  ) Peonic( ینوئپ (- 1)
. دش هدناوخ  ینوئپ  دندرک  تنوکس  نیمزرس 

. دراد مان  وسهرق  زورما  هک  میدق  هینودقم  ياهدور  زا  ) Strymon( نومیرتس (- 2)
هریزج یکیدزن  رد  ریغـص و  يایـسآ  یبرغ  لـحاس  رد  هژا  ياـیرد  رد  ناـنوی  ریازجلا  عـمجم  ریازج  زا  ) Scio( ویس ای  ) Chio( ویک (- 3)

) Lesbos( سوبول
86 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 

زا دنداتسرف و  « 2  » کسیرود هب  ارنانآ  زین  سوبول  یلاها  دـندرک و  لقتنم  « 1  » سوبول هب  ار  نانآ  ویک  یلاها  دـندرکن . یهجوت  اهنآ  هتفگب 
. دندش راپسهر  ینوئپ  يوسب  نیمز  هار  زا  اجنآ 

دندیسر و هار  زا  دندوب  هداتسرف  « 3  » اهيرترا دنتـشاد و  نزوراپ  فیدر  هس  کیره  هک  رگید  یتشک  جنپ  هارمهب  یتشک  تسیب  یتقو  - 99
رب يراذـگتنم  يارب  هن  ار  یتشک  جـنپ  نآ  اهيرترا  دز . تسد  دراـس  هب  یـشکرکشل  هب  ساروگاتـسیرآ  دـندش  عمج  زین  نیدـحتم  رگید 

یـسلاک دـض  رب  يرترا  گنج  رد  طلم  یلاها  هتـشذگ  رد  اریز  . ) دـندوب هداتـسرف  طلم  یلاها  هب  تبـسن  یـسانشقح  يارب  هکلب  نتآ  یلاها 
هدـیگنج طلم  یلاها  اهيرترا و  اب  یـسلاک  یلاها  شودـبشود  اهیـسوماس  گنج  نامه  رد  هکیلاح  رد  دـندوب  هتفاتـش  اهيرترا  کـمکب 

دوخ ردارب  هب  ار  اـهیطلم  یهدـنامرف  دـنامب و  طـلم  رد  دوخ  يو  تفرگن . هدـهعب  ار  هاپـس  نیا  یهدـنامرف  دوـخ  ساروگاتـسیرآ  دـندوب .)
. درپس « 5  » تنافومره مانب  يرگید  صخش  و  « 4  » سونیپوراک

اب دوخ  دندراذگ و  زفا  نیمزرـس  رد  عقاو  « 7  » سوسروک رد  ار  اهیتشک  دندیسر ، « 6  » زفا هب  یئایرد  يورین  کمکب  اـهینوی  یتقو  - 100
ار یکشخ  لخاد  هار  یهاپس  يدایز  دادعت 

______________________________

فورعم و ردانب  زا  یکی  ) Mytelene( نلیتیم نآ  تختیاپ  هک  هژا  يایرد  رد  نانوی  ریازجلا  عمجم  ریازج  زا  ) Lesbos( سوبول (- 1)
. دوب ناتساب  يایند  قنور  اب 

دنب 59) متفه - دلج  تودره - ) ( Hebre( ربا دور  برغم  رد  هیکارت  لحاس  رد  ) Dorisque( کسیرود (- 2)
نیـشنینانوی ياهرهـش  شروش  رد  هک  نانوی  یقرـش  لحاوس  رد  عقاو  ) Eubee( هبوا هریزج  میدق  ياهرهـش  زا  ) Erctrie( يرترا (- 3)

تازاجمب تهج  نیمهب  درک و  لاسرا  نایـشروش  يارب  تازیهجت  یتشک و  يدادـعت  تشاد و  هدـهعب  یمهم  شقن  شویراد  نامز  رد  ایـسآ 
. دش حتف  شویراد  نازابرس  تسدب  کمک  نیا 

Charopinos (- 4)
Hermophante (- 5)

هژا يایرد  رانک  رد  ریمزا  یکیدزن  رد  ریغص و  يایسآ  لحاس  رد  نانوی  فورعم  ياهنیشنرجاهم  زا  ) Ephese( زفا (- 6)
Koressos (- 7)

87 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 
سولومت زا  دنتفر ، شیپ  « 1  » رتسیاک دور  ریـسم  رد  دندوب  هدرب  دوخ  اب  امنهار  ناونعب  ار  زفا  یلاها  زا  يدادـعت  هک  نانآ  دـنتفرگ . شیپ  رد 

. دندش طلسم  نآ  هعلق  يانثتساب  رهش  مامت  رب  نانآ  دندرک . ریخست  تمواقمیب  ار  رهش  نآ  دندیسر و  دراس  لباقم  دنتشذگ و  « 2»
. دوب هتفرگ  هدهعب  ياهظحالم  لباق  يورین  اب  دوخ  نرفاترآ  ار  رهش  هعلق  عافد 

هدش هتخاس  ین  زا  دراس  ياههناخ  رثکا  دننک : تراغ  ارنآ  دنتسناوتن  منکیم  لقن  هک  یلیل  هب  دندش  طلسم  رهش  رب  نانآ  هکنآ  زا  سپ  - 101
اجیردـت هک  دیـشکن  یلوط  دز . شتآ  ار  ياهناخ  نازابرـس  زا  یکی  دوب . ین  زا  دوب  هدـش  هتخاس  تشخ  زا  هک  یئاههناخ  فقـس  یتح  دوب .

شتآ اریز  دش  راتفرگ  دـندوب  رهـش  رد  هک  یئاهسراپ  اهیدـیل و  تخوسیم  شتآ  رد  رهـش  هکیلاح  رد  درک . ناریو  ار  رهـش  رـسارس  قیرح 
. دنتفاتش « 3  » لوتکاپ لحاوس  رهش و  يزکرم  نادیم  يوسب  نانآ  سپ  دوبن . ریذپناکما  رهـش  زا  جورخ  دوب و  هدرک  تیارـس  رهـش  فارطاب 

زین سوـمره  دزیریم و  « 4  » سومره هب  درذـگیم و  رهـش  يزکرم  نادـیم  زا  دروآیم  هارمه  دوخ  اب  ـالط  ياـههدارب  سولومت  زا  هک  دور  نیا 
عافدب ریزگان  دندوب  هدرک  عامتجا  رهـش  يزکرم  نادیم  رد  لوتکاپ و  لحاس  رد  هک  یئاهسراپ  اهیدیل و  بیترتنیدب  دوشیم . یهتنم  ایردب 

دننکیم هلمح  نانآب  رتریثک  يدادعت  دننکیم و  تمواقم  نانمشد  زا  يدادعت  هک  دندرک  هدهاشم  اهینوی  یتقو  دنتخادرپ . دوخ  زا 
______________________________

وسهرق زورما  دزیریم و  هژا  يایردب  نآ  بآ  هک  ریغص  يایـسآ  رد  تسیدور  مان  ) Caystrus( سورتسیاک ای  ) Caystre( رتسیاک (- 1)
. دراد مان 

. دراد مان  قادزب  زورما  هک  ریغص  يایسآ  رد  ناتساب  يدیل  ياهوک  زا  ) Tmolus( سولومت ای  ) Tmolos( سولومت (- 2)
قامریا لزق  زورما  هک  ریغص  يایـسآ  رد  سومره  دور  بعـش  زا  یکی  یمیدق  مان  ) Pactolus( سولوتکاپ ای  ) Pactole( لوتکاپ (- 3)
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اب الط  بوسر  يرادقم  هتسویپ  ناتساب  ياههناسفا  تیاکحب  تفرگیم  همشچرس  ) Tmolos( سولومت ياههوک  زا  هک  دور  نیا  دراد . مان 
. تشاد ناتساب  يایند  رد  صاخ  یترهش  تهجنیا  زا  دروآیم و  هارمه  دوخ 

لصاف دح  يدیل و  يروتارپما  یقرش  دحرـس  اهتدم  تسا و  يراج  ریغـص  يایـسآ  زکرم  رد  هک  یفورعم  دور  ) Hermos( سومره (- 4)
. دراد مان  قامریا  لزق  زورما  دور  نیا  تسا . هدوب  یشنماخه  یهاشنهاش  يروتارپما و  نیا 

88 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 
. دنتفر دوخ  ياهیتشک  يوسب  بش  یکیرات  رد  اجنآ  زا  دنتسشن و  بقع  سولومت  هوک  يوسب  نانکگنج  تفرگارف و  ارنانآ  سرت 

ياهناهب اهدعب  قیرح  نیا  دـش . قیرح  همعط  زین  « 1  » اببیک مانب  اهههلا  زا  یکی  دبعم  رهـش  نآ  اب  تخوس و  دراس  رهـش  بیترتنیدب  - 102
تشاد و رارق  سیلاه  يوسنآ  رد  هک  ياهقطنم  ياهسراپ  عقوم  نآ  رد  دننز . شتآ  ماقتنا  ناونعب  ار  ینانوی  دـباعم  ات  داد  اهسراپ  تسدـب 

اهینوی اب  دراس  رد  نانآ  هک  دش  بجوم  فداصت  نیا  دنتفاتـش . اهیدـیل  کمکب  دـندرک و  عامتجا  دـندوب  هدـش  ربخاب  یـشکرکشل  نیا  زا 
گنج نیا  اما  دندرک ، هدامآ  گنج  يارب  ار  دوخ  اهینوی  دـندش . وربور  نانآ  اب  زفا  رد  دـندوب  هتفر  نانآ  لابندـب  نوچ  اما  دـنوشن ، وربور 

هک ياهتـسجرب  ياهتیـصخش  هلمج  زا  دندش . هتـشک  اهسراپ  تسدب  اهنآ  زا  يریثک  دادـعت  تفای و  نایاپ  گرزب  یتسکـش  اب  اهنآ  يارب 
سوئس لها  زا  « 3  » دینومیـس دوب و  هدروآ  تسدـب  اههقباسم  رد  یتاراختفا  هک  دوب  اهيرترا  ياوق  هدـنامرف  « 2  » سدیکلآ وا  دندش  هتـشک 

. دندش هدنکارپ  اهرهش  رد  دندرب  ردب  ملاس  ناج  دربن  نیا  زا  هک  یناسک  تسا . هدورس  وا  يارب  یهوکشاب  دورس  « 4»
ناگداتـسرف ماربا  رارـصا و  دوـجو  اـب  دـندراذگ و  دوـخ  لاـحب  یلکب  ار  اـهینوی  ناـینتآ  نآ ، زا  دـعب  دربـن . نیا  عـضو  دوـب  نـینچ  - 103

. دندرک يراددوخ  اهنآب  کمک  زا  ساروگاتسیرآ 
يراتفر یفرط  زا  دندرکیم . هدامآ  گرزب  هاشداپ  اب  گنج  يارب  ار  دوخ  لاحنیا  اب  دندوب ، هدـش  مورحم  نتآ  ینابیتشپ  زا  اهینوی  هکنیا  اب 

نوپسله لحاوس  هب  یتشک  يدادعت  نانآ  درکیم . راداو  گنج  هب  ارنانآ  دندوب  هتفرگ  شیپ  رد  شویراد  لابق  رد  نانآ  هک 
______________________________

Kybeba (- 1)
Eualkidcs (- 2)

. تسا تسد  رد  وا  راعشا  زا  یکچوک  تمسق  زورما  هک  دالیم  زا  لبق  متفه  نرق  ینانوی  رعاش  ) Simonide( دینومیس (- 3)
ینانوی ياهنیـشنرجاهم  زا  یکی  تروصب  قیتع  دـهع  رد  هک  هژا  يایرد  رد  عقاو  دالکیـس  ریازجلا  عمجم  ریازج  زا  ) Ceos( سوئس (- 4)

. دوشیم هدیمان  ) Zca( آهز زورما  هریزج  نیا  دوب . هدمآرد 
89 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 

یلاها مامت  ابیرقت  دندراذگ و  رتارف  نوپـسله  طیحم  زا  ار  اپ  یتح  دـندرک . دوخ  عیطم  ار  هقطنم  نیا  ياهرهـش  مامت  سنازیب و  دنداتـسرف و 
، دنوش نانآ  مزرمه  دندوب  هدشن  رضاح  هتشذگ  رد  نوک  رهـش  یلاها  دندوزفا . دوخ  نیدحتم  هب  زین  ار  « 1  » نوک رهش  یلاها  یتح  يراک و 

. دندش قحلم  نانآب  دراس  قیرح  زا  سپ  اما 
رب زین  اهیـسربق  هک  دوب  نآ  تلع  دـش . قحلم  هیداحتا  نیاـب  یعیبط  یـشبنج  تروصب  « 2  » تنوتامآ يانثتـساب  سربق  هریزج  رـسارس  - 104

دنزرف سربق و  نیمالاس  هاشداپ  « 5  » سوگروگ کچوک  ردارب  هک  « 4  » سولیسنوا مانب  دوب  يدرم  سربق  رد  دندوب . هدیروش  « 3  » اهدام دض 
. دوب « 8  » نوتلوا دنزرف  « 7  » سوسوریس دنزرف  « 6  » سیسرک

رارصا اب  دش  علطم  اهینوی  شروش  زا  یتقو  دوب و  هدرک  قیوشت  گرزب  هاشداپ  دض  رب  مایق  هب  ار  سوگروگ  دوخ  ردارب  ررکم  صخش  نیا 
اهزور زا  یکی  رد  دنامب و  تصرف  دصرتم  دنک  ممصم  رما  نیا  رد  ار  سوگروگ  تسناوتن  نوچ  اما  درک . رارکت  ار  دوخ  ياضاقت  يرتشیب 

رهـش هب  وا  تشگزاـب  زا  تسب و  وا  يورب  ار  نیمـالاس  ياـههزاورد  دوـخ  نارادـفرط  کـمکب  دوـب  هدـش  جراـخ  رهـش  زا  سوـگروگ  هـک 
. درک يریگولج 

رب سولیسنوا  دش . هدنهانپ  اهدام  دزنب  دوب  هدش  هدنار  دوخ  رهش  زا  هک  سوگروگ 
______________________________

) . Rhodes( دور هریزج  لباقم  رد  عقاو  قیتع  دهع  رد  ریغص  يایسآ  ياهرهش  زا  ) Caunus( سونوک ای  ) Caune( نوک (- 1)
تـسدب هک  هریزج  نیا  یبونج  لـحاس  رد  عقاو  میدـق  سربـق  ياهرهـش  زا  ) Amathus( سوتامآ ای  ) Amathunte( تنوتامآ (- 2)

. دوب هدش  سیسأت  یقینیف  ياهنیشنرجاهم 
. تسا اهسراپ  دروم  نیا  رد  اهدام »  » زا فلؤم  روظنم  هک  تسین  يدیدرت  (- 3)

Onesilos (- 4)
Gorgos (- 5)
Chersis (- 6)
Siromos (- 7)
Evelthon (- 8)

90 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 
. داد هعسوت  تنوتامآ  يانثتساب  سربق  هریزج  رسارس  هب  ار  شروش  دش و  طلم  نیمالاس 

. درک هرصاحم  ارنآ  سولیسنوا  دشن  رما  نیا  لوبقب  رضاح  تنوتامآ  نوچ 
اهینوی ناینتآ و  هک  دـنداد  ربخ  هاش  شویراد  هب  یتقو  دـننکیم  لقن  هکیروطب  درک . هرـصاحم  ار  تنوتامآ  سولیـسنوا  بیترتنیدـب  - 105

هچنآب هکنآیب  هاشداپ  تسا ، هدوب  طلم  لها  زا  ساروگاتـسیرآ  هیداحتا  ياوشیپ  هئطوت و  نیا  ربهر  دـناهدز و  شتآ  هتفرگ و  ار  دراس  رهش 
درک لاؤس  زیچ  ره  زا  لبق  درک  دهاوخ  تازاجم  یتحارب  عقوم  ره  رد  ارنانآ  هکنیاب  نانیمطا  اب  دـنک  یهجوت  دـندرکیم  لقن  اهینوی  هرابرد 

داـهن و نآ  رد  یگندـخ  تفرگ و  ارنآ  درک ؛ بلط  دوخ  ناـمک  تفاـی  فوـقو  رما  نیا  رب  هکنیمه  دنتـسه و  یناـمدرم  هنوـگچ  ناـینتآ  هک 
: داـیز داـیرف  درکیم  هناور  اهنامـسآ  يوـسب  ار  گندـخ  هک  هظحل  ناـمه  رد  درک و  اـهر  اوـه  رد  ار  گندـخ  تـفرگ و  هناـشن  ار  نامـسآ 

رابره هک  درک  رما  دوخ  رابرد  نانکراک  زا  یکیب  سپـس  تفگب و  نیا  دوش »! راذگاو  نم  هب  ناینتآ  تازاجم  هک  تسنآ  مدـیما  ادـنوادخ ! »
.« شاب هتشاد  رطاخب  ار  ناینتآ  اهاشداپ ،  » هک دنک  رارکت  راب  هس  دروآیم  اذغ  وا  يارب 

ماهدرک ادیپ  عالطا  هیتسیه ، : » تفگ نینچ  درک و  بلط  دوب  وا  رابرد  رد  لبق  اهتدم  زا  هک  ار  طلم  لها  زا  هیتسیه  نامرف ، نیا  زا  سپ  - 106
ار « 1  » هراق نآ  ناـمدرم  زا  يدادـعت  هدرک و  شروش  نم  دـض  رب  يدرپس  واـب  ار  طـلم  رهـش  وت  دـش و  نییعت  وت  باـختناب  هک  یمکاـح  هک 

دوخ لابندب  اهیجراخ  نیا  هارمهب  ار  اهینوی  وا  تسا . هتخیگنارب  نم  دض  رب  دید  دـنهاوخ  دـناهدرک  ار  هچنآ  تازاجم  هک  اهینوی  هارمهب 
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تروشمیب شروش  نیا  تسا  نکمم  هنوگچ  تسا ؟ هدیدنسپ  وت  رظن  رد  لمع  نیا  ایآ  هک  وگب  نمب  هدرک . ناریو  ار  دراس  رهش  هتخادنا و 
ینخـس هنوگچ  نیا  اهاشداپ ، : » داد خـساپ  هیتسیه  دـیاین » شیپ  تاماهتا  لیبق  نیا  يارب  یبجوم  رگید  هک  شاب  بقارم  دـشاب ؟ هدادـیور  وت 

! مروآ دوجوب  وت  يارب  گرزب  اـی  کـچوک  یتالکـشم  هک  مشاـب  هتـشاد  نآ  دـصق  مناوتیم  هنوـگچ  نم  ینکیم ! يراـج  ناـبز  رب  هک  تسا 
رگم دشاب ؟ دناوتیم  زیچ  هچ  راک  نیا  زا  نم  دوصقم 

______________________________

. تسا هدوب  نانوی  نیمزرس  اپورا و  هراق  شویراد  دوصقم  (- 1)
91 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 

هچنآ نم  مکاح  اعقاو  رگا  مشاب . ترارسا  مرحم  هک  ینادیم  نآ  هتـسیاش  ارم  وت  متـسه و  وت  لاوما  مامت  کیرـش  مراد ؟ مک  هچ  نم  نونکا 
یلاها هک  منک  رواب  مناوتیمن  اقلطم  نم  هدرک . تروشم  دوخ  اب  طقف  لـمع  نیا  ماـجنا  يارب  وا  هک  نادـب  تسا ، هداد  ماـجنا  یئوگیم  هک  ار 

هتفگ وتب  هچنآ  دـناهدرک و  نینچ  نانآ  رگا  اما  دنـشاب . هتـشاد  وت  اب  دوخ  طباور  رد  يرییغت  نیرتمک  ندرک  دراو  دـصق  نم  مکاـح  طـلم و 
هچنآ نم  تمیزع  زا  دعب  اهینوی  هک  دسریم  رظنب  ياهدرک . رود  اهایرد  نیمزرس  زا  ارم  هک  تسنآ  هجیتن  نیا  اهاشداپ ، دراد ، تقیقح  هدش 
هچره زین  نونکا  مه  دروخیمن . ناکت  اهرهـش  زا  کـیچیه  مدوب  ینوی  رد  نم  رگا  دـناهداد . ماـجنا  دناهتـشاد  رظن  رد  لـبق  اهتدـم  زا  هک  ار 
هکنآ زا  دعب  منک . میلـست  وتب  تسا  زیگناهنتف  هک  ار  طلم  مکاح  نآ  منک و  رارقرب  نیمزرـس  نآ  رد  ار  مظن  ات  نادرگزاب  ینوی  هب  ارم  رتدوز 

نیرتگرزب ینعی  یندراس  هکنآ  زا  لـبق  هک  مروخیم  دـنگوس  دـنناهاشداپ  ناـیماح  هک  ار  نایادـخ  مداد  بیترت  وت  هاوخلد  وحنب  ار  روما  نیا 
مهاوخن ردـب  نت  زا  منکیم  تکرح  ینوی  يوسب  نآ  اـب  مراد و  نت  رب  نوـنکا  هک  ار  یـسابل  ماهدرکن  وـتب  جارخ  تخادرپ  هب  راداو  ار  ریازج 

. دروآ
زا دعب  هلـصافالب  هکنآ  طرـشب  دروخ و  ار  وا  بیرف  مه  شویراد  دوب . شویراد  نداد  بیرف  نتفگ  نخـس  زرط  نیا  زا  هیتسیه  دـصق  - 107

. درک صخرم  ار  وا  دنک  تعجارم  شوش  هب  دوخ  ياههدعو  ماجنا 
اب تفریم و  هناشن  نامـسآ  هب  ار  دوخ  ناـمک  شویراد  دیـسریم و  گرزب  هاـشداپ  عـالطاب  دراـس  عیاـقو  شرازگ  هک  عقوم  ناـمه  رد  - 108

نیمالاس لها  زا  سولیـسنوا  داتفا : قافتا  زین  عیاقو  نیا  درکیم  تکرح  ایرد  فرطب  دشیم و  صالخ  دنب  زا  هیتسیه  درکیم و  هرکاذم  هیتسیه 
. دیسر دنهاوخ  سربق  هب  « 1  » سویبیترآ یهدـنامرفب  اهسراپ  زا  يریثک  دادـعت  يدوزب  هک  تفای  ربخ  دوب  هدرک  هرـصاحم  ار  تنوتامآ  هک 
رد دایز  هکنآیب  اهینوی  درک . کمک  هب  توعد  ار  اهینوی  داتـسرف و  ینوی  نیمزرـس  هب  ینالوسر  وس  ره  زا  سولیـسنوا  ربخ  نیا  لوصوب 

. دنتفاتش وا  کمک  هب  یمهم  یئایرد  يورین  اب  دننک  تروشم  مهاب  هراب  نیا 
______________________________

Artybios (- 1)
92 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 

تکرح رد  نیمالاس  يوسب  یگشخ  هار  زا  دندوب و  هدیسر  اجنآب  « 1  » یکیلیک یتشک  اب  البق  اهسراپ  هک  دندیسر  سربق  هب  یعقوم  اهینوی 
. دندرک هرصاحم  ار  سربق » دیلک   » هب فورعم  یگتسجرب  دوخ  ياهیتشک  اب  اهیقینیف  عقوم  نیمه  رد  دندوب .

اهیـسربق ام  ینوی ، نامدرم  : » دـنتفگ نینچ  ناـنآب  دـندرک و  راـضحا  ار  ینوی  نارـس  سربق  دبتـسم  ناـیاورنامرف  رطخ ، نیا  ربارب  رد  - 109
یئامزآروز اهسراپ  اب  دیگنجب و  یگشخ  رد  دیلیام  رگا  مینکیم . راذگاو  امـش  هب  اهیقینیف  اهسراپ و  نیب  ار  مزر  فیرح  باختنا  رایتخا 

اهیقینیف اب  میریگ و  رارق  امـش  ياهیتشک  رد  ام  ات  دـیریگ  عضوم  یگـشخ  رد  دـینک و  كرت  ار  دوخ  ياـهیتشک  هک  تسنآ  تقو  دـینک 
هک دینک  يراک  دـیاب  دـیریگیم  هک  یمیمـصت  ره  لاحره و  رد  اما  دـیتسه ، راتخم  دـیگنجب  اهیقینیف  اب  دـیهدیم  حـیجرت  رگا  مینک . هلباقم 

رومأم ار  ام  ینوی  ياهتلود  عمجم  : » دنداد خساپ  اهینوی  دننامب ». دازآ  یئاهروشک  ود  ره  سربق  نیمزرس  ینوی و  نیمزرس  امـش  کمکب 
اهسراپ اب  یگشخ  رد  دوخ  میرایسب و  اهیـسربق  هب  ار  دوخ  ياهیتشک  هکنآ  هن  میـشاب  هتـشاد  تسد  رد  ار  ایرد  تدایـس  هک  تسا  هدرک 

ار هچنآ  هک  تسا  امـش  رب  میوش . عقاو  دیفم  تسا  هدش  نییعت  ام  يارب  هک  عضوم  نامه  رد  هک  تسنآ  رد  ام  یعـس  سپ  مینک . یئامزآروز 
.« دیریگ شیپ  رد  هناعاجش  يراتفر  دیروآ و  رطاخب  دیاهدش  لمحتم  اهدام  غوی  ریز 

مظنم ار  دوخ  ياههاپـس  سربق  ناهاشداپ  دـندشیم . کیدزن  نیمالاس  تشد  هب  اهسراپ  ماگنه  نیمه  رد  اـهینوی . خـساپ  دوب  نینچ  - 110
هلباقم هب  ار  اهیسربق  هیقب  دنداد و  صیصخت  لیصا  ياهسراپ  هلباقم  يارب  ار  « 2  » لوس نیمالاس و  نازابرس  هدبز  دندرک .

______________________________

هیکرت رد  هندع  ینونک  تلایا  لحم  رد  هریزج  هبش  نیا  یقرش  بونج  رد  عقاو  میدق  ریغص  يایسآ  یحاون  زا  ) Cilicie( یکیلیک (- 1)
نطوم ارهاظ  هک  تسا  هتشاد  دوجو  سربق  هریزج  رد  مان  نیمهب  يرهش  میدق . یکیلیک  ياهرهـش  زا  ) Soli( یلوس ای  ) Soles( لوس (- 2)

. تسا هداد  واب  ار  دوخ  مان  هدوب و  نانوی  فورعم  راذگنوناق  نولوس 
93 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 

. تفر اهسراپ  هدنامرف  سویبیترآ  اب  هلباقمب  هنابلطواد  سولیسنوا  دندرک . رومأم  نمشد  هاپس  رگید  ياهتمسق 
زار نیا  زا  سولیـسنوا  دتـسیاب . اـپ  ود  يور  رب  حلـسم  ـالماک  يدرم  لـباقم  رد  تسناوتیم  هک  هدـید  میلعت  تشاد  یبـسا  سویبـیترآ  - 111

نمب : » تفگ نینچ  دادرارق و  بطاـخم  ار  وا  دوب . هدـیدگنج  عاجـش و  يدرم  هک  « 1  » يراک لها  زا  تشاد  يراگتمدـخ  يو  دـش . رادربخ 
وربور نآ  اب  هک  ینمشد  رـس  رب  ار  دوخ  هزوپ  اهمس و  دزیخرب و  اپود  يور  رب  دناوتیم  تسا و  هدید  میلعت  سویبیترآ  بسا  هک  دناهداد  ربخ 

وا رکیپ  رب  يریگب و  رظن  تحت  يرـضاح  ار  کیمادک  وا  بسا  سویبیترآ و  نیب  هک  هد  باوج  گنردیب  نک و  رکف  بوخ  دـبوکب . دوشیم 
وت هک  ار  هچنآره  رگید  ترابعب  ار و  اهنآ  زا  یکی  ای  تیرومأم  ود  ره  نیا  مرـضاح  اصخـش  نم  اهاشداپ ، : » داد خساپ  زابرـس  ینز . تبرض 

تحلـصم نم  هدـیقعب  منکیم . ضرع  منادـیم  وت  لاحب  بسانم  رتشیب  دروم  نیا  رد  هک  ار  هچنآ  لاحنیا ، اب  اـما  مریگب . هدـهعب  یهد  ناـمرف 
رگا ياهدرک و  لیـصحت  گرزب  يراختفا  یناسر  لتقب  ار  یهدنامرف  وت  رگا  دگنجب . هدنامرف  هاشداپ و  اب  دیاب  هدنامرف  هاشداپ و  هک  تسنآ 

راوگان نادنچ  دوش  لصاح  وت  ناشمه  زا  هک  یگرم  دیاین - شیپ  نینچ  هک  مهدـیم  دـنگوس  ار  نایادـخ  و  دـناسر - لتقب  ارت  هدـنامرف  نآ 
سرتن و ناویح  نآ  ياهگنرین  زا  سپ ، مینک . یئامزآروز  بسا  اب  ای  دوخ و  فیدر  رد  یناراذـگتمدخ  اب  دـیاب  ناراذـگتمدخ  اـم  تسین .

.« دزیخنرب اپرب  یناسنا  چیه  لباقم  رد  هدنیآ  رد  ناویح  نآ  هک  مهدیم  نانیمطا  نم 
دندیسریم رظنب  قفوم  زورنآ  رد  هک  اهینوی  ایرد  رد  دش . زاغآ  ایرد  یگـشخ و  رد  گنج  نآ ، زا  دعب  هلـصافالب  تفگ و  نینچ  يو  - 112

زا شیب  اهنآ  نیب  دندش و  قئاف  اهیقینیف  رب 
______________________________

هک هژا  يایرد  هیسیل و  هیژیرف و  هیدیل و  نیب  هریزج  هبـش  نیا  یبرغ  بونج  رد  عقاو  ریغـص  يایـسآ  میدق  یحاون  زا  ) Carie( يراک (- 1)
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. دنتشاد صاخ  یترهش  یئوجگنج  روهت و  تعاجش و  هب  ناتساب  يایند  رد  نآ  نامدرم 
94 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 

یبیترتب هدنامرف  ود  دروخرب  دش . زاغآ  دربن  دندش  وربور  مهاب  ودرا  ود  هکنیمه  زین  یگـشخ  رد  دندرک . تداشر  زاربا  سوماس  یلاها  همه 
: منکیم لقن  نونکامه  هک  دادیور 

رد ار  سویبیترآ  دوب  هدراذگ  دوخ  راذگتمدخ  اب  هک  يرارق  قبط  سولیسنوا  درب ، هلمح  سولیسنوا  يوسب  دوخ  بسا  اب  سویبیترآ  هکنیمه 
نآ عقوم  نیمه  رد  تفوک . ورف  سولیـسنوا  رپـس  يور  رب  ار  دوخ  ياـهمس  تشادرب و  زیخ  سویبـیترآ  بسا  داد . رارق  فدـه  هلمح  لاـح 

نادیم رد  دوخ  بسا  اب  اهسراپ  هدنامرف  سویبیترآ  دیرد . ار  ناویح  ياپ  يوناز  لصفم  جک  رس  يریـشمش  اب  دوب  يراک  لها  زا  هک  زابرس 
. داتفا نیمز  رب  گنج 

یهاپس زا  یمهم  تمسق  اب  « 2  » نویروک دبتسم  ياورنامرف  « 1  » رونـستس تشاد ، همادا  تدـشب  وس  ره  زا  گنج  هک  عقوم  نامه  رد  - 113
.( تسا سوگرآ  ياهنیشنرجاهم  زا  یکی  نویروک  دننکیم ، لقن  هکیروطب  . ) دش میلـست  نمـشد  هب  تشاد  هدهعب  ارنآ  یهدنامرف  دوخ  هک 

تبسن اهسراپ  هک  دش  بجوم  اهفاکـش  نیا  تفرگ . رارق  نیمالاس  یگنج  ياههنودرگ  دیلقت  دروم  گنردیب  نویروک  نازابرـس  تنایخ 
دنزرف سولیـسنوا  هلمجنآ  زا  دندش و  هتـشک  نانآ  زا  يرایـسب  دنتخیرگ ؛ ینانوی  ياههتـسد  دندروآ . تسدب  يرتشیب  تردـق  اهیـسربق  هب 

سورپیکولیف دندیسر . لتقب  « 6  » سورپیکولیف دنزرف  و  « 5  » لوس هاشداپ  « 4  » سورپیکوتسیرآ دوب و  سربق  شروش  ببس  هک  « 3  » سیسرک
. تسا هدوتس  دوخ  راعشا  رد  ار  وا  دوب  هتفر  سربق  هب  هک  ینتآ  نولوس  هک  دوب  يدبتسم  اهنت 

ادج ندب  زا  دوب  هدرک  هرصاحم  ار  اهنآ  رهش  هک  ار  سولیسنوا  رس  تنوتامآ  یلاها  - 114
______________________________

Stesenor (- 1)
Kourion (- 2)
Cersis (- 3)

Aristokypros (- 4)
دنب 110 لیذ  تشاددای  هب  دوش  عوجر  - Soles (- 5)

Philokypros (- 6)
95 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 

ناروبنز زا  ياهتـسد  دندوب  هدرک  یلاخ  ارنآ  لخاد  البق  هک  وا  هتخیوآ  همجمج  رد  دـنتخیوآ . رهـش  ياههزاورد  زا  یکی  زارف  رب  دـندرک و 
. دنتخادرپ تروشم  هب  یهلا  فتاه  اب  تفگش  هعقاو  نیا  لباقم  رد  رهش  یلاها  دندرک . زیربل  لسع  زا  ارنآ  دنتخاس و  هنال  لسع 

عفن دننک . ءادها  یئایاده  نامرهق  دننام  سولیسنوا  هب  لاس  ره  دننک و  نفد  دنرادرب و  لحم  نآ  زا  ار  رس  نآ  دیاب  هک  دش  هداد  خساپ  نانآب 
. دنهد ماجنا  ار  لمع  نیا  هک  دوب  نآ  رد  نانآ 

لوغـشم یئایرد  گنج  هب  سربق  لحاوس  رد  هک  یئاهینوی  دـشیم . رازگرب  تنوتامآ  رد  ایادـه  نیا  يادـها  مسارم  زونه  ام  نامز  ات  - 115
یلاها ار  رهش  نیا  دوب . نیمالاس  دوبن  هرصاحم  رد  هک  يرهش  اهنت  دندش . علطم  هریزج  ياهرهش  هرصاحم  سولیـسنوا و  تسکـش  زا  دندوب 

نیب دندیشکرب . ینوی  نیمزرس  يوسب  عارش  دندش  علطم  ارجام  نیا  زا  اهینوی  هکنیمه  دندوب . هدرک  میلـست  سوگروگ  نآ  قباس  هاشداپ  هب 
یپ ریز  زا  ار  رهـش  نیا  راـصح  درگادرگ  اـهسراپ  دوب . لوس  رهـش  درک  تمواـقم  هرـصاحم  رد  همه  زا  شیب  هک  يرهـش  سربق  ياـهرهش 

. دننک ریخست  ارنآ  دنتسناوت  مجنپ  هام  رد  بیترتنیاب  دندرک و  یلاخ 
شوـیراد نارتـخد  زا  یکی  اـب  هک  « 1  » سیرود دـندمآرد . تراساب  رگید  راـب  يدازآ  لاـسکی  زا  دـعب  سربق ، یلاـها  بیترتنیدـب ، - 116

تایلمع دـندوب  هدرک  جاودزا  شویراد  نارتخد  اب  زین  ناـنآ  هک  يرگید  ناهدـنامرف  « 3  » ناـتوا و  « 2  » همیه نـینچمه  دوـب و  هدرک  جاودزا 
دـندرک و بولغم  ناشیاهیتشک  يور  رب  ار  اهینوی  نانآ  دـنداد . همادا  دـندوب  هدرک  هلمح  دراس  رهـش  هب  هک  یئاـهینوی  دـض  رب  ار  یماـظن 

. دندرک تراغ  ار  اهنآ  سپس  دندرک و  میسقت  دوخ  نیب  ار  اهنآ  ياهرهش  دنتسکش و  مهرد  ارنانآ 
ياهرهش زا  کیره  دیدرگ و  نوپسله  ياهرهش  هجوتم  سیرود  نآ ، زا  دعب  - 117

______________________________

Daurises (- 1)
84 ص :  اهسراپ .....  تسدب  ینوی  دایقنا  نآ  قیرح  دراس و  لاغشا  تودره ج5 95  خیرات   Hymaies (- 2)

Otnes (- 3)
96 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 

يوسب سوسپ  زا  هک  یعقوم  رد  درک . ریخـست  زور  کـی  رد  ار  « 5  » سوسپ و  «، 4  » كاسپمال «، 3  » توکرپ «، 2  » سودیبآ «، 1  » سونادراد
دنادرگرب يور  نوپسله  زا  ریزگان  سپ  دناهدیروش . اهسراپ  دض  رب  اهینوی  زا  دیلقتب  زین  اهيراک  هک  دیـسر  ربخ  يوب  دناریم  « 6  » نویراپ

. تفاتش يراک  يوسب  دوخ  نایهاپس  اب  و 
«7  » سایـسرام دور  لحاس  رد  دیـسر  نانآب  ربخ  نیا  هکنیمه  دندش . ربخاب  نیمزرـس  نآب  وا  دورو  زا  فداصت  بسحرب  يراک  یلاها  - 118

«9  » ردنآم هب  نآ  بآ  دوشیم و  يراج  « 8  » سایردیا نیمزرس  زا  دور  نیا  دندرک . عامتجا  دراد  مان  دیفس  ياهنوتس  هک  یلحم  رد 
______________________________

هریزج هبـش  یبرغ  لامـش  رد  عـقاو  ) Mysie( يزیم میدـق  ياهرهـش  زا  ) Dardanom( مونادراد اـی  ) Dardanos( سونادراد (- 1)
. زورما لنادراد  زاغب  یکیدزن  رد  ریغص و  يایسآ 

اـشرایاشخ لنادراد . زاغب  هطقن  نیرتگنت  رد  ریغـص  يایـسآ  یبرغ  لامـش  رد  عقاو  میدـق  يزیم  ياهرهـش  زا  ) Abydos( سودیبآ (- 2)
يورب هطقن  نیا  رد  ار  لنادراد  فورعم  لپ  تشاد  لیسگ  نیمزرس  نآب  نانوی  ریخست  يارب  هک  یگرزب  رکشل  روبع  يارب  یشنماخه  هاشداپ 

. دراد مان  هنوفدم  رهش  تسا و  یقاب  نآ  ياههناریو  زورما  هک  هتشاد  دوجو  ناتساب  رصم  رد  مان  نیمهب  يرهش  درک . اپرب  زاغب  نیا 
Percote (- 3)

رد عـقاو  ) Mysie( يزیم رد  ریغـص  يایـسآ  میدـق  ياهرهـش  زا  ) Lampsacus( سوکاسپمال اـی  ) Lampsaque( كاسپمال (- 4)
. دراد مان  ) Lepsek( کسپل ای  ) Lampsaki( یکاسپمال زورما  هک  لنادراد  زاغب  لخدم 

Paisos (- 5)
یکیدزن رد  ریغـص ) يایـسآ  یبرغ  لامـش   ) يزیم رد  ناتـساب  طـلم  ياهنیــشنرجاهم  زا  ) Parium( مویراپ اـی  ) Parion( نویراپ (- 6)
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. دراد مان  رمک  زورما  هک  كاسپمال  لنادراد و 
مان نیمهب  يدور  دزیریم . ) Meandre( ردـنآم گرزب  دور  هب  نآ  بآ  هک  هیژیرف  نیمزرـس  ياهدور  زا  ) Marsyas( سایسرام (- 7)

. تسا هتخیریم  ردنآم  هب  زین  نآ  بآ  هک  هتشاد  دوجو  ناتساب  يراک  رد 
Idrias (- 8)

زا روبع  زا  سپ  تفرگیم و  همشچرس  هیژیرف  رد  هک  میدق  ریغص  يایسآ  ياهطـش  زا  ) Meander( ردنآم ای  ) Meandre( ردنآم (- 9)
. دراد مان  ) Meinder( ردنیم زورما  دور  نیا  تخیریم . هژا  يایردب  طلم  رهش  لامش  رد  هیراک  هیدیل و  لصاف  دح 

97 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 
زا « 2  » لوسوم دنزرف  « 1  » سورادوسکیپ هدیقع  دیاقع  نیا  نیرتهب  نم  رظن  رد  دش . زاربا  ددـعتم  يدـیاقع  یمومع  عامتجا  نیا  رد  دزیریم .

ردنآم زا  دـیاب  هک  دوب  نیا  وا  هدـیقع  دوب . هدرک  جاودزا  « 5  » یکیلیک هاشداپ  « 4  » سیـسنیس نارتخد  زا  یکی  اب  هک  دوب  « 3  » سیدنیک لها 
راظتنا نانآ  زا  هچنآ  زا  رتهب  دننامب و  دوخ  ياج  رد  ریزگان  دوش و  نکمم  ریغ  رارف  اهيراک  يارب  ات  دنگنجب  دور  نیاب  تشپ  دننک و  روبع 

رارق یعـضو  رد  ار  اهسراپ  دـنریگ  رارق  عضو  نیا  رد  دوخ  هکنآ  يارب  دـنتفرگ  میمـصت  دـشن و  یهجوت  هدـیقع  نیاب  اما  دـنگنجب . دوریم 
رد دنزیرگب  دنوش و  وربور  تسکـش  اب  گنج  رد  اهسراپ  رگا  هک  دندرکیم  روصت  بیترتنیدب  دـنگنجب . ردـنآم  دور  هب  تشپ  هک  دـنهد 

. درب دنهاوخن  ردب  ملاس  ناج  داتفا و  دنهاوخ  هناخدور 
هب يدایز  تدـم  نانآ  دـندرک . زاغآ  سایـسرام  لحاس  رد  ار  گـنج  اـهیراک  دنتـشذگ . ردـنآم  دور  زا  دندیـسر و  هار  زا  اـهسراپ  - 119

رازه هد  اهيراک  زا  نت و  رازه  ود  ابیرقت  اهسراپ  زا  دندروخ . تسکـش  اهسراپ  ریثک  دادعت  لباقم  رد  ماجنارـس  اما  دـندرک ، دربن  یتخس 
دوب روتسم  رانچ  زا  رسارس  هک  سدقم  لگنج  زا  یعیـسو  هطوحم  رد  « 6  » دناربال رد  اهنآ  ناگدنامزاب  دنام . یقاب  دربن  هنحص  رد  هتـشک  نت 

ناهاپس يادخ  ناونعب  ار  سوز  هک  دنتسه  اهیراک  طقف  میراد  عالطا  ام  هکیئاج  ات  . ) دندرک عامتجا  تشاد  قلعت  ناهاپس  يادخ  سوز  هب  و 
ایآ هک  دوب  نیا  هلئـسم  دنتخادرپ : تروشمب  دوخ  تاجن  هار  هرابرد  دندرک ، عامتجا  لحم  نآ  رد  هکنآ  زا  سپ  اهیراک ، دننکیم ). شتـسرپ 

؟ دنیوگ كرت  ار  ایسآ  یلکب  ای  دنوش  میلست  اهسراپ  هب  دوب  رتهب 
______________________________

Pixodaros (- 1)
Mausole (- 2)
Kindys (- 3)

Syennesis (- 4)
هریزج هبش  نیا  یقرش  بونج  رد  عقاو  میدق  ریغص  يایسآ  یحاون  زا  یسیلیس  ای  ) Cilicie( یکیلیک (- 5)

Labrandes (- 6)
98 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 

هار زا  دندوب  هدمآ  نانآب  کمک  يارب  هک  اهنآ  نیدحتم  طلم و  یلاها  زا  يدادعت  دندوب  مرگرس  تروشم  هب  نانآ  هک  لاح  نامه  رد  - 120
شیامزآ گنج  رد  ار  دوخ  تخب  رگید  راب  دنراذگ و  رانک  ار  دوخ  یلبق  هشقن  اهیراک  هک  دـش  بجوم  یکمک  ياوق  نیا  دورو  دندیـسر .

دادعت دندش . لمحتم  لوا  تسکـش  زا  رتتخـس  بتارمب  یتسکـش  دنتفاتـش و  دندوب  هدمآ  نانآ  لابندـب  هک  اهسراپ  هلباقم  هب  سپ  دـننک .
. دوب هظحالم  لباق  اصوصخم  زین  اهیطلم  تافلت  دوب و  گرزب  یمقر  ناگدشهتشک  یلک 

هک دندوب  هتفای  عالطا  نوچ  و  دـندش ، لوغـشم  گنجب  رگید  راب  دـندرک و  عمج  ار  دوخ  ياوق  زین  تسکـش  نیا  زا  دـعب  اهیراک  اما  - 121
هاگنیمک رد  بش  ماگنه  اهسراپ  دـندرک . نیمک  « 1  » سوسادپ هار  رـس  رب  دننکیم  هدامآ  نانآ  ياهرهـش  هب  هلمح  يارب  ار  دوخ  اهسراپ 

. دندش هتشک  « 4  » كامیسیس و  « 3  » گرومآ «، 2  » سیرود دوخ  نارس  اب  دنداتفا و 
ماجنا « 9  » سالیم لـها  زا  « 8  » سیلونابیا دـنزرف  « 7  » دـیلکاره يربهرب  هلمح  نیا  دـش . هتـشک  نانآ  اـب  زین  « 6  » سژیژ دـنزرف  « 5  » سسریم

. دندش فلت  هاپس  نیا  ياهسراپ  هک  دوب  بیترتنیدب  تفرگ .
تکرش دراس  هب  یشکرکشل  رد  هک  ار  یئاهینوی  دوب  رومأم  دوخ  هبونب  هک  همیه  - 122

______________________________

Pedasos (- 1)
Daurises (- 2)
Amorges (- 3)
Sisimaque (- 4)

Myrsos (- 5)
Gyges (- 6)

Heraclide (- 7)
Ibanolis (- 8)
Mylase (- 9)

99 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 
عالطا نوچ  حتف ، نیا  زا  دـعب  درک و  فرـصت  « 3  » يزیم رد  ار  « 2  » سویک دـنادرگب و  « 1  » دیتنوپورپ يوسب  نانع  دنک  تازاجم  دناهتـشاد 

نوپـسله يوسب  ار  دوخ  هاپـس  درک و  كرت  ار  دـیتنوپورپ  زین  وا  تسا  هدرک  كرت  اهیراک  اب  گنج  دـصقب  ار  نوپـسله  سیرود  هک  تفاـی 
آورت میدق  یلاها  هک  ار  « 6  » یئاهتیگرگ نینچمه  دنتشاد و  تنوکس  « 5  » نویلیا نیمزرس  رد  هک  ار  « 4  » یئاهیلوئا مامت  يو  درب . شیپ 

تشذگرد و دـش و  رامیب  دوب  آورت  نیمزرـس  رد  هک  یعقوم  رد  حـتف  نیا  زا  دـعب  و  درک . عیطم  دـندوب  هدراذـگ  یقاب  نیمزرـس  نآ  رد  « 7»
. دیسر نایاپب  زین  وا  رمع  بیترتنیاب 

یئاهتمسق ینوی و  نیمزرس  موس ، رادرس  « 9  » ناتوا دراس و  مکاح  « 8  » نرفاترآ فده  - 123
______________________________

لنادراد رفـسب و  زاغب  نیب  هلـصاف  رد  هک  تسا  هرمرم  يایرد  میدـق  مان  ) Propontis( سیتنوپورپ ای  ) Propontide( دیتنوپورپ (- 1)
. دنکیم لصتم  هایس  يایرد  هب  ار  هژا  يایرد  ادج و  ایسآ  زا  ار  اپورا 

Kyos (- 2)
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زاغب هرمرم و  يایرد  نیب  هریزج  هبـش  نیا  یبرغ  لامـش  رد  عقاو  ریغـص  يایـسآ  میدق  یحاون  زا  ) Mysia( ایزیم ای  ) Mysie( يزیم (- 3)
. دشیم میسقت  کچوک  يزیم  گرزب و  يزیم  مانب  زیامتم  تمسق  ودب  هک  هژا  يایرد  لنادراد و 

لامش و رد  آورت  نیمزرس  نیب  هریزج  هبـش  نیا  یبرغ  لامـش  رد  عقاو  ریغـص  يایـسآ  یحاون  زا  ) Eolide( دیلوئا ای  ) Eolie( یلوئا (- 4)
بونج رد  ینوی  نیمزرس 

هدادـــــــــــــــــیور نیمزرـــــــــــــــــس  نــــــــــــــــیا  رد  هــــــــــــــــک  تسیاهناــــــــــــــــسفا  ياـــــــــــــــــهگنج  نویدـــــــــــــــــم  رتــــــــــــــــشیب  نآ  ترهـــــــــــــــــش  هــــــــــــــــک  تــــــــــــــــسا  ) Troie( آورت رهش  میدق  مان  ) Ilion( نویلیا (- 5)
. تسا

Gergithes (- 6)
. میدق ریغص  يایسآ  زکرم  رد  عقاو  آورت و  نیمزرس  فورعم  تختیاپ  ) - Troye (-( 7)

)Histiee( هیتسیه تسناوت  هک  تسا  هدوب  ریبـک  شویراد  ردارب  ماـن  ) Artapherne( نرفاترآ ای  ) Artaphrenes( نرفاترآ (- 8)
زا یتمـسق  یهدـنامرف  اهدـعب  هک  يو  دـنزرف  دـناسر - لتقب  دـنک و  ریـسا  دوب  هدـیروش  سراپ  هاشداپ  دـض  رب  هک  ار  ینوی  فورعم  رادرس 

. دشیم هدناوخ  مان  نیمهب  زین  تشاد  هدهعب  نتارام  گنج  رد  ار  سراپ  نایهاپس 
ار وا  دـندیروش و  یغورد  يایدرب  دـض  رب  لوا  شویراد  کمکب  هک  سراپ  فورعم  نارادرـس  نت  تفه  زا  یکی  ) Otanes( ناتوا (- 9)

. دندرک رانکرب  تنطلس  زا 
100 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 

. دنتفرگ اهیلوئا  زا  ار  « 2  » همیک اهینوی و  زا  ار  « 1  » نموزالک رادرس  ود  نیا  دوب . زرممه  ینوی  اب  هک  دوب  یلوئا  نیمزرس  زا 
هظحالم هکیروطب  منکیم : لقن  هک  درک  نینچ  طلم  لها  زا  ساروگاتـسیرآ  دندوب  لوغـشم  اهرهـش  نیا  نتفرگب  نانآ  هک  یعقوم  رد  - 124

، دز گرزب  یتایلمع  هب  تسد  درک و  شاشتغا  راچد  ار  ینوی  نیمزرـس  مامت  هکنآ  زا  سپ  اریز  تشادـن  نیـسحت  هتـسیاش  يراـتفر  وا  دـش 
هاـش شویراد  رب  وا  هک  دوب  راکـشآ  وا  رب  ـالماک  بلطم  هوـالعب  دـمآرب . رارف  ددـصرد  درک  هظحـالم  ار  ثداوح  عوقو  یگنوگچ  هکنیمه 
رکف رد  نونکامه  زا  هک  تسین  دب  تفگ : نینچ  تخادرپ و  تروشم  هب  نانآ  اب  دروآ و  درگ  ار  دوخ  نارادـفرط  سپ  دـش . دـهاوخن  زوریپ 

. میوش هدنهانپ  نیمزرس  مادک  هب  دننارب  طلم  زا  ار  ام  ادرف  رگا  هک  میشاب  نآ 
ای دربب و  یندراس  هب  ینیشنرجاهم  سیـسأت  يارب  ای  ارنانآ  دیوگ و  كرت  ار  نیمزرـس  نآ  نانآ  اب  هک  دوب  نیا  دنکب  تسناوتیم  وا  هک  يراک 

. دنک تیاده  « 3  » سونیکریم هب 
نتخاـس هب  اـجنآ  رد  هیتـسیه  دوـب و  هداد  هیتـسیه  هـب  شاداـپ  ناوـنعب  شوـیراد  هـک  تـسا  « 4  » ینودا كاــخ  زا  ینیمز  هـعطق  سوـنیکریم 

. درکیم تروشم  نآ  هرابرد  ساروگاتسیرآ  هک  یئاههشقن  دوب  نیا  دوب . لوغشم  تاماکحتسا 
دورن نیمزرس  ود  نیا  زا  کیچیهب  هک  درک  داهنشیپ  واب  تسا  هدراذگ  یقاب  دوخ  زا  یئاهناتساد  هک  « 5  » سوردناسگه دنزرف  هتاکه  - 125

یـشومارف تسدب  ار  دوخ  دنک و  انب  ياهعلق  اجنآ  رد  دور و  « 6  » سوبول هریزج  هب  هک  تسنآ  رتهب  دوش  رود  طلم  زا  هک  تسا  مزـال  رگا  و 
. ددرگزاب طلم  هب  دعب  یتدم  سپس  دراپسب و 

______________________________

)Vourla( الروو زورما  هک  ریمزا  یکیدزن  رد  ریغص و  يایسآ  رد  ینوی  نیمزرس  میدق  ياهرهـش  زا  ) Clazomenes( نموزالک (- 1)
. دراد مان 

Kyme (- 2)
Myrkinos (- 3)

. میدق هیکارت  نیمزرس  زا  یتمسق  ) Edonide( ینودا (- 4)
Hegesandros (- 5)

. يراک لحاوس  یکیدزن  رد  سوماس  هریزج  بونج  رد  عقاو  هژا  ریازجلا  عمجم  ریازج  زا  ) Lesbos( سوبول (- 6)
101 ص : ج5 ، تودره ، خیرات 

ثروغاثیف هب  ار  طلم  سپ  دهد . لیکـشت  سونیکریم  رد  ینیـشنرجاهم  دوب  لیام  رتشیب  ساروگاتـسیرآ  اما  هتاکه . هدـیقع  دوب  نینچ  - 126
دیـشکرب و عارـش  هیکارت  يوسب  تشادرب و  دوخ  اب  دندوب  وا  یهارمهب  رـضاح  هک  ار  یناسک  مامت  درپس و  دوب  رهـش  نادـمتعم  زا  یکی  هک 
هب هک  یعقوم  رد  داد  بیترت  نیمزرس  نیا  جراخب  هک  یئاهیشکرکشل  زا  یکی  نایرج  رد  اما  درک . ریخست  تشاد  میمـصت  هک  ار  ینیمزرس 
وا تسدب  اهیکارت  هک  داتفا  قافتا  یعقوم  رد  لتق  نیا  دیسر . لتقب  هیکارت  نامدرم  تسدب  دوخ  نایهاپـس  اب  دوب  لوغـشم  ياهعلق  هرـصاحم 

. دندشیم جراخ  هعلق  زا  هیکارت  یلاها  دوب  هدش  اهنآ  نیب  هک  یقفاوت  بجومب  دندوب و  هرصاحم  رد  ياهعلق  رد 
« مجنپ دلج  نایاپ  »

103 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
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هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها
هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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تسرهف
5تسرهف

دلج 6 تودره  6خیرات 

باتک 6تاصخشم 

(Erato) 6وتارا

دایتلیم راک  نایاپ  نوئمکلآ  نادناخ  هرابرد  عوضوم  زا  جراخ  یبلطم  نتارام  اهینومدکال  هرابرد  عوضوم  زا  جراخ  یبلطم  تراپس - هلخادم  نیژا  نتآ و  گنج  هینودرم - یشکرکشل  دایتلیم  رگید  یماظن  تایلمع  طلم  یئایرد  گنج  تاشاشتغا - هلابند 

رگید یماظن  تایلمع  طلم  یئایرد  گنج  تاشاشتغا - 6هلابند 

 » میدید و  تسش ؛ دنهاوخ  ارنانآ  ياهرابغودرگ  دش  دنهاوخ  ومرپ  یناحتاف  ریسا  هک  وت  نانز  و  داد ؛ دنهاوخ  بیترت  ناشخرد  ياهرفس  هوکشاب و  یتفایض  وت  دوجو  زا  صاخشا  يرایسب  موش ، رگراک  يا  طلم ، رهش  يا  ماگنه ، نآ  رد 

18دایتلیم

اهینومدکال هرابرد  عوضوم  زا  جراخ  یبلطم  تراپس  هلخادم  نیژا  نتآ و  گنج  هینودرم - 22یشکرکشل 

44نتارام

دایتلیم راک  نایاپ  نوئمکلآ  نادناخ  هرابرد  عوضوم  زا  جراخ  55یبلطم 

نکاما صاخشا و  یماسا  65تسرهف 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  88هرابرد 
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دلج 6 تودره  خیرات 

باتک تاصخشم 

م 425؟ق . 485 - ؟ تدوره ، هسانشرس : 
Herodotus

یتیاده يداه  زا  یشاوح  تاحیضوت و  همدقم و  اب  همجرت  تودره / خیرات  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
. نارهت رشن :  تاصخشم 

( دلجم رد 5  6 ج( يرهاظ :  تاصخشم 
(811 ، 713 ، 614 ، 539 ، 451 نارهت ؛ هاگشناد  تاراشتنا   : ) تسورف

یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 
.Histoires d' Herodote: هسنارفهب دلج  تشپ  تشاددای : 

Melpomene  ) نموپلم . 4 ج . ( .-- Thalie  ) یلات . 3 ج . ( .-- Euterpe  ) پرتوا . 2 ج . ( .-- clio  ) وی یلک  . 1 ج . تاجردنم : 
Terpsichor - Erato وتارا روکیسپرت .  6  - 5 ج . .-- 

3752 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

(Erato) وتارا

یبلطم تراپـس - هلخادم  نیژا  نتآ و  گنج  هینودرم - یـشکرکشل  دایتلیم  رگید  یماظن  تایلمع  طلم  یئایرد  گنج  تاشاشتغا - هلابند 
دایتلیم راک  نایاپ  نوئمکلآ  نادناخ  هرابرد  عوضوم  زا  جراخ  یبلطم  نتارام  اهینومدکال  هرابرد  عوضوم  زا  جراخ 

107 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 

رگید یماظن  تایلمع  طلم  یئایرد  گنج  تاشاشتغا - هلابند 

109 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 
زا ار  وا  شویراد  هک  طلم  ياورنامرف  هیتسیه  نامز  نیمه  رد  تشذگرد . ینوی ، شروش  كرحم  ساروگاتـسیرآ ، هک  دوب  بیترتنیدب  - 1

. دیسر دراس  هب  دوب  هدرک  اهردنب 
هیتسیه دـناهدز . شروش  هب  تسد  اهینوی  دوب  هدز  سدـح  هنوگچ  هک  دیـسرپ  وا  زا  دراس  مکاح  نرفاترآ  دیـسر ، شوش  هار  زا  وا  هکنیمه 

رد زگره  یئوـگ  هک  داد  هوـلج  نینچ  درک و  بجعت  راـهظا  تدـشب  دوـب  هدادـیور  هچنآ  زا  تسا ؛ ربـخیب  ثداوـح  نیا  زا  هک  داد  خـساپ 
نینچ هیتـسیه  هب  باـطخ  دوب  هاـگآ  شروش  یعقاو  تلع  زا  دوب و  هدـش  وا  گـنرین  هجوتم  هک  نرفاـترآ  سپ ، هدوبن . ثداوح  نیا  ناـیرج 

: تفگ
.« تسا هدرکاپب  ارنآ  ساروگاتسیرآ  یلو  ياهتخاس  وت  هک  تسا  یشوپاپ  نیا  »

بـش نامه  يادرف  دـش و  كانمیب  نرفاترآ  تواکذ  شوه و  زا  هیتسیه  درک . يراج  نابز  رب  شروش  هرابرد  نرفاـترآ  هچنآ  دوب  نینچ  - 2
ار یندراس  ینعی  ریازج  نیرتگرزب  هک  داد  هدـعو  واب  هکنآ  زا  سپ  اریز  دوب  هداد  بیرف  ار  هاش  شویراد  يو  تخیرگ . ایرد  يوسب  یناـهنپ 
، روبع نمـض  رد  يو  دریگب . هدهعب  وا  دـض  رب  گنج  رد  ارنانآ  يربهر  ات  دوب  تکرح  رد  اهینوی  يوسب  نونکا  دروآ  دـهاوخ  وا  تعاطاب 
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هکنیمه اما  تسا . هدمآ  شویراد  بناج  زا  کیرحت  يارب  هک  دندرک  مهتم  دنتخادنا و  نادـنزب  ار  وا  ویک  یلاها  داتفا . « 1  » ویک هب  شراذگ 
. دندرک دازآ  ار  وا  تسا  هاشداپ  راکشآ  نمشد  هک  دنتسناد  دندش و  علطم  لیصفتب  وا  يارجام  زا 

تمالم ار  وا  دومن  نانآ  ریگنایرگ  یگرزب  تبیـصم  درک و  قیوشت  شروش  هب  ار  ساروگاتـسیرآ  ماـمت  رارـصا  اـب  وا  هکنیا  زا  اـهینوی  - 3
هاش شویراد  هک  دش  یعدم  درک و  يراددوخ  یعقاو  لیالد  ندرک  شاف  زا  هیتسیه  اما  دندش . ایوج  ار  مادقا  نیا  لئالد  دندرک و 

______________________________

) Lesbos( سوبول هریزج  بونج  رد  ریغص  يایسآ  یبرغ  لحاس  رد  نانوی  ریازجلا  عمجم  ریازج  زا  ) Seio( ویس ای  ) Chio( ویک (- 1)
110 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 

هک يرما  وا  تلع  هک  دوب  یعدم  يو  دنک . رقتسم  هیقینیف  رد  اهنآ  ياجب  ار  اهینوی  دهد و  چوک  ینوی  نیمزرس  هب  ار  اهیقینیف  هتشاد  دصق 
دوخ هیتسیه  ار  هناـسفا  نیا  دوب و  هدـینارورپن  رـس  رد  ياهشقن  نینچ  زگره  سراـپ  هاـشداپ  اـما  تسا . هدوب  نیمه  دوب  هداد  ساروگاتـسیرآ 

. دوب هتخادرپ  هتخاس و  اهینوی  باعرا  يارب 
ناشن هک  دوب  نانچ  مایپ  نیا  نومضم  داتسرف . دراس  میقم  ياهسراپ  يارب  یماغیپ  « 2  » هنرتا لها  زا  « 1  » سوپیمره هلیسوب  هیتسیه  هاگنآ  - 4

، لـمات دـیدرتیب و  سوپیمره  تسا . هدوب  ناـیرج  رد  شروـش  نداد  بیترت  يارب  یتارکاذـم  ـالبق  دراـس  میقم  ياـهسراپ  وا و  نیب  دادـیم 
درک رما  سوپیمره  هب  دـش  علطم  هئطوت  نیا  زا  نرفاترآ  یتقو  درک . میلـست  نرفاترآ  هب  دـنک  در  شنابحاص  هب  هکنآ  ياـجب  ار  وا  ياـههمان 

ارجام نیا  رد  دـنک . علطم  داد  دـنهاوخ  هیتسیه  توعدـب  اهسراپ  هک  یخـساپ  زا  ار  وا  دـنک و  میلـست  اهنآ  نابحاص  هب  ار  اههمان  گنردـیب 
. دیناسر لتقب  هناهب  نیاب  ار  نانآ  زا  يریثک  دادعت  نرفاترآ  دش و  راکشآ  هیتسیه  اب  اهسراپ  يراکمه 

هب وا  دوخ  ياضاقتب  دوب  هدـش  سویأم  بناجنآ  زا  هک  ار  هیتسیه  ویک  یلاها  دادـیم  يور  دراـس  رد  تاـشاشتغا  نیا  هک  عقوم  ناـمه  رد  - 5
دنتشاد لماک  تیاضر  رما  نیا  زا  دندوب و  هدرک  صالخ  ساروگاتسیرآ  دادبتسا  زا  ار  دوخ  یگزاتب  هک  طلم  یلاها  اما  دندرک . هناور  طلم 

رهقب بش  یکیرات  رد  ات  دیشوک  هیتسیه  دنهد . هار  دوخ  نیمزرسب  ار  يرگید  دبتسم  يدازآ  معط  ندیشچ  زا  دعب  دندشن  رـضاح  هجوچیهب 
ویک هب  ریزگان  دش  هدنار  بیترت  نیدب  زین  دوخ  نیمزرس  زا  یتقو  و  درک . حورجم  نار  زا  ار  وا  طلم  یلاها  زا  یکی  اما  دوش ، هدایپ  رهـش  رد 

ناکم لقن  نلیتیم  هب  لحم  نآ  زا  ریزگان  دنراذگ . وا  رایتخا  رد  یتشک  دنچ  هک  دـنک  یـضار  ار  یلاها  تسناوتن  زین  اجنآ  رد  اما  تشگزاب .
يوسب هیتسیه  هارمه  یتشک  تشه  دادـعت  اب  سوبول  یلاـها  دـنک . ممـصم  یتشک  لـیوحت  هب  ار  سوبول  یلاـها  دـش  قفوم  اـجنآ  رد  درک و 

لحم نآب  یتقو  دندرک . تکرح  سنازیب 
______________________________

Hermippos (- 1)
Atarnee (- 2)

111 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 
تعاطا هک  یئاهیتشک  يانثتـساب  دندشیم  جراخ  هایـس  يایرد  زا  هک  ار  یئاهیتشک  مامت  سپ  نآ  زا  دـندرک و  لاغـشا  ار  اهزاغب  دندیـسر 

. دندرک طبض  دنداهنیم  نارگ  ار  هیتسیه  نامرف 
کمکب هک  دـندوب  يدـنمورین  یئایرد  يورین  راظتنا  رد  طلم  مدرم  دـندوب ، گـنج  نیا  مرگرـس  نلیتیم  یلاـها  هیتسیه و  هک  یعقوم  رد  - 6

نایهاپس زا  دندوب و  هدش  عمج  مه  درگ  یسراپ  ناهدنامرف  اریز  تخات . دهاوخ  اهنآ  رـس  رب  درک  دهاوخ  هلمح  یکـشخ  هار  زا  هک  یهاپس 
يورین همه  زا  شیب  يرحب  ياوق  نیب  دنتفریم . شیپ  طلم  يوسب  اهرهـش  رگید  هب  هجوت  نودب  دـندوب و  هدروآ  دوجوب  دـحاو  یهاپـس  دوخ 
رفـسمه اهنآ  اب  زین  « 1  » اهیکیلیک نایرـصم و  دـندوب و  هدـش  عیطم  یگزاـتب  هک  سربق  یلاـها  تشاد . قاـیتشا  گـنج  يارب  یقینیف  يرحب 

. دندوب
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. دندش لوغشم  گنج  هب  ینوی  ياهرهش  رگید  طلم و  دض  رب  نایهاپس  نیا  بیترتنیدب  - 7
دندیسر لحم  نآ  هب  ناگداتسرف  نیا  یتقو  دنداتسرف . « 2  » نوینویناپ هب  یناگدنیامن  دوخ  نیب  زا  دـندش  ربخاب  رطخ  نیا  زا  اهینوی  هکنیمه 

طقف طلم  یلاها  دش ؛ دهاوخن  هناور  یکشخ  رد  یهاپـس  چیه  اهسراپ  اب  هلباقم  يارب  دنتفرگ : میمـصت  نینچ  دنتخادرپ و  تروشم  هب  مهاب 
رد اهیتشک  زا  کیچیه  هکنآیب  دش و  دهاوخ  زیهجت  لماک  روطب  یئایرد  يورین  اما  تفرگ  دنهاوخ  هدهعب  ار  دوخ  رهش  ياهراصح  عافد 

درگادرگ یتشک  زا  يراصح  ات  دروآ  دنهاوخ  درگ  « 3  » هدال رد  ار  اهنآ  رتدوز  هچره  دنوش  يرادهاگن  هریخذ 
______________________________

Cilicie (- 1)
يدـبعم رد  هک  دوـب  یناـنوی  نیـشنرجاهم  هدزاود  ناگدـنیامن  سلجم  ماـن  ) Panonium( موینویناپ اـی  ) Panionion( نوینویناپ (- 2)

هدزاود نیا  درکیم . یگدیسر  دحتم  رهش  هدزاود  روماب  دشیم و  لیکشت  ریغـص  يایـسآ  لحاس  رد  ) Mycale( لاکیم رهش  رد  مان  نیمهب 
) - Colophon( نوــفولوک ) - Ephese( زفا ) - Priene( نــیرپ ) - Myunte( تنوـیم طـلم - زا  دــندوب  تراـبع  دــحتم  رهش 
) - Phocee( هسوــــف ) - Clazommene( نموزــالک ) Erythres( سرتــــیرا ) - Teos( سوــــئت ) - Lebedos( سودبل

) Chios( سویک و  ) Samos( سوماس
. طلم رهش  یکیدزن  رد  عقاو  هژا  يایرد  ریازج  زا  ) Lada( ادال ای  ) Lade( هدال (- 3)

. دندرک وربور  یتخس  تسکش  اب  ار  اهینوی  دالیم  زا  لبق  لاس 498  رد  لحم  نیا  رد  اهسراپ 
112 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 

(. طلم رهش  لباقم  رد  عقاو  تسا  یکچوک  هریزج  هدال   ) دیآ دوجوب  طلم  رهش 
نیعم لحم  رد  سوبول  ياهیلوئا  کمکب  دنتـشادرب و  تازیهجت  مامت  اـب  ار  دوخ  ياـهیتشک  اـهینوی  دـش ، هتفرگ  میمـصت  نیا  یتقو  - 8

؛ دندادیم لیکشت  ار  یئایرد  يورین  تسار  حانج  قرش  بناج  زا  دوخ  اهیطلم  دوب : نینچ  لحم  نآ  رد  اهنآ  یگنج  تیعقوم  دندش . رضاح 
لابندب « 3  » سوئت یتشک  هدفه  دوب . اهنآ  تشپ  « 2  » تنویم زا  یتشک  هس  و  « 1  » نیرپ زا  یتشک  ود  دـندوب . هدرک  زیهجت  یتشک  لهچ  نانآ 

. دندوب هتفرگ  رارق  یسوئت  ياهیتشک  لابندب  زین  « 4  » سویک یتشک  دص  و  دندوب . هتسب  فص  تنویم  ياهیتشک 
زین سوبول  یلاها  دوب . هدرک  زیهجت  یتشک  هس  هسوف  یتشک و  تشه  هرتیرا  دنتـشاد . رارق  « 6  » هسوف و  « 5  » هرتیرا ياهیتشک  اهنآ  رانک  رد 

رب دنتشاد و  رارق  یسوماس  ریسلا  عیرس  یتشک  تصـش  یبرغ ، هیلا  اهتنم  رد  دندوب . هدرک  فقوت  هسوف  ياهیتشک  زا  دعب  یتشک  تصـش  اب 
. دوب یتشک  هس  هاجنپ و  دصیس و  لماش  هیرحب  نیا  مه  يور 

. دنتشاد رایتخا  رد  یتشک  دصشش  اعمج  اهربرب  اما  اهینوی . ياهورین  عضو  دوب  نینچ  - 9
، دیدرگ دربن  هدامآ  یکشخ  رد  اهنآ  هاپس  دش و  رهاظ  طلم  لباقم  رد  اهنآ  ناگوان  هکنیمه 

______________________________

ریغص يایسآ  یبرغ  لحاس  رد  ) Mycale( لاکیم هریزج  هبش  ءدبم  رد  عقاو  ینوی  داحتا  هناگهدزاود  ياهرهش  زا  ) Priene( نیرپ (- 1)
يایسآ لحاس  رد  ینوی  هناگهدزاود  ياهرهش  زا  رهـش  نیرتکچوک  ) Myus( سویم ای  ) Mycnte( تنویم ای  ) Myunte( تنویم (- 2)

طلم یکیدزن  رد  میدق  ریغص 
هریزج هبـــش  یکیدزن  رد  میدـــق  ریغـــص  يایـــسآ  یبرغ  لــحاس  رد  عــقاو  ینوــی  هناـــگهدزاود  ياهرهـــش  زا  ) Teos( سوـئت (- 3)

. ناتساب دهع  زا  نانوی  فورعم  رعاش  ) Anachreon( نوئرکانآ نطوم  و  ) Clazommene( نموزالک
هیداحتا وضع  هناگهدزاود  ياهرهش  زا  یکی  ناتـساب و  نانوی  ریازجلا  عمجم  ریازج  زا  ) Chio( ویک ای  ) Scio( ویس ای  ) Chios( ویک (- 4)

ینوی
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هریزج هبـــــش  لــــحاس  رد  ریغـــــص و  يایـــــسآ  رد  ینوــــی  داــــحتا  هناـــــگهدزاود  ياهرهـــــش  زا  ) Erythres( سرتـــیرا (- 5)
. دراد مان  ) Eretri( يرترا زورما  هک  ) Clazmmene( نموزالک

مان ) Phokia( ایکوف زورما  هک  ریمزا  جیلخ  لخدم  رد  ریغـص  يایـسآ  رد  ینوی  داحتا  هناگهدزاود  ياهرهـش  زا  ) Phocee( هسوف (- 6)
. دراد

113 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 
قئاف نمشد  رب  دنناوتن  ادابم  هک  دندیـسرت  دندش و  ساره  راچد  رما  نیا  زا  نانآ  دندش . ربخاب  اهینوی  يرحب  يورین  تردق  زا  سراپ  نارس 

بارطضا و نیا  هجیتن  رد  ددرگ . نانآ  لماش  شویراد  مشخ  دوشن و  رـسیم  زین  طلم  ریخـست  ایرد ، رد  تسکـش  لمحت  تروص  رد  دنوش و 
دربن نیا  رد  دندوب و  هدش  هدنهانپ  اهسراپ  دزنب  هدرک و  رانک  رب  راک  زا  یطلم  ساروگاتـسیرآ  هک  ار  ینوی  نایاورنامرف  اهسراپ  تشحو ،

: دنتفگ نینچ  نانآب  باطخ  اهسراپ  دندش ، رضاح  نانآ  یتقو  دندیبلط . روضحب  دنتشاد  تکرش  طلم  دضرب 
یعس دیاب  امش  زا  کیره  دیهد . ماجنا  هاشداپ  هدارا  يارجا  يارب  ناشخرد  یتمدخ  امش  هک  تسا  هدیـسر  نآ  عقوم  نونکا  ینوی ! نامدرم  »

يراوگان هجیتن  چیه  نانآ  شروش  هک  دیئوگب  نانآب  دیهد : هدعو  نینچ  نانآب  دیاب  دینک . ادج  رگید  نیدحتم  زا  ار  دوخ  نایرهـشمه  دـینک 
رگا اما  دش . دهاوخن  هتفرگ  شیپ  رد  هتـشذگ  زا  رتدیدش  يراتفر  نانآ  اب  دش و  دهاوخن  قیرح  همعط  نانآ  لاوما  دباعم و  تشاد ؛ دهاوخن 

رد رگا  اریز  دینک . رذحرب  دنراد  راظتنا  رد  هک  یتشونرـس  زا  ارنانآ  دـندوب  گنج  ناهاوخ  تمیق  رهب  دـندشن و  نانخـس  نیا  لوبقب  رـضاح 
دش و دنهاوخ  لقتنم  نایرتخاب  هب  نانآ  نارتخد  دـش ، دـنهاوخ  میقع  نانآ  نادـنزرف  تفر ؛ دـنهاوخ  تراساب  یگمه  دـنوش  بولغم  گنج 

.« دش دهاوخ  میلست  يدیدج  نانکاس  هب  نانآ  نیمزرس 
اهینوی زا  هتسدنآ  اما  دنداتسرف . دوخ  نایرهـشمه  يارب  یئاهمایپ  وس  ره  زا  ینوی  نایاورنامرف  ماگنه  بش  دنتفگب و  نخـس  نیا  نانآ  - 10

دنتسه یناسک  اهنت  اهنآ  هک  دندرکیم  روصت  اهنآ  زا  کیره  دندشن . تنایخ  هب  رضاح  دندرک و  تمواقم  دندرک  تفایرد  ار  اهمایپ  نیا  هک 
رهاظ طلم  رهـش  لباقم  هزات  نانآ  هکیلاح  رد  تشذگ ، اهسراپ  رب  هچنآ  دوب  نانچ  دـناهدرک . تفایرد  اهسراپ  زا  یئاهداهنـشیپ  نینچ  هک 

. دندوب هدش 
. دنتخادرپ تروشم  هب  یگنج  روما  هرابرد  دندرک و  عامتجا  هدال  هریزج  رد  ینوی  نارس  - 11

، يرآ : » تفگ نینچ  تفرگ و  تسدـب  ار  نخـس  هتـشر  زین  ياهسوف  رادرـس  سوزینوید  دـنتفگ ، نخـس  هسلج  نآ  رد  هک  یناسک  رب  هوالع 
رد میوش  ریسا  رگا  هکنآ  رتدب  تسا . هتسب  یئومرسب  ام  تراسا  يدازآ و  دراد و  رارق  دراک  هبل  ریز  ام  ندرگ  ینوی ! نارادرس 

114 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 
رد یتخـس  تاظحل  دـیدرتیب  دـیوشب  بئاصم  لوبق  هدامآ  نونکا  رگا  دنـشاب . هدـش  راتفرگ  هرابود  هک  دوب  میهاوخ  يرارف  ناگدرب  مکح 

یگدارایب و شوختـسد  رگا  اما  دـنام . دـیهاوخ  دازآ  نآ  زا  دـعب  دـش و  دـیهاوخ  قئاف  نمـشد  رب  لـباقم  رد  نکیل  تشاد ، دـیهاوخ  شیپ 
نم نانخـسب  دـیوش . راگتـسر  تسا  هتفرگ  رظن  رد  امـش  شروش  يارب  هاشداپ  هک  یتازاجم  زا  دـیناوتب  منکیمن  روصت  دـیوش ، یطابـضنایب 

هدعو امـشب  نم  دننکن  تلاخد  راک  نیا  رد  نایادـخ  لقاال  رگا  دـینک . راذـگاو  نمب  ار  دوخ  روما  هرادا  تیلوئـسم  دیـشاب و  هتـشاد  دامتعا 
.« تفر دنهاوخ  نوریب  گنج  نادیم  زا  ناوتان  فیعض و  دننک  گنج  رگا  ای  دز و  دنهاوخن  گنجب  تسد  نانمشد  ای  هک  مهدیم 

ینوتس تروصب  اهیتشک  حبـص  ره  هک  داد  نامرف  وا  سپ  دندش . وا  نامرف  لوبقب  رـضاح  سوزینوید  نانخـس  عامتـسا  زا  دعب  اهینوی  - 12
. دنور شیپ  ایرد  لخادب  لیوط 

ناحالم دننک . نیرمت  نمشد  یتشک  ود  نیب  ار  دوخ  یتشک  ندرک  دراو  لمع  زرط  تبونب  هک  دندوب  فظوم  اهیتشک  زا  کیره  نانزوراپ 
ياهنیرمت ماجناب  روبجم  بش  ماگنه  ات  اهینوی  دنزادنا . رگنل  ار  دوخ  ياهیتشک  زور  هیقب  لوط  رد  دننک و  حالس  نیرمت  دندوب  فظوم 

اسرفتقاط ياهراک  عون  نیاب  تداع  نوچ  اما  دندرک . تعاطا  ار  وا  رماوا  دنداد و  وا  نامرفب  شوگ  زور  تفه  تدم  نانآ  دندوب . فلتخم 
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دوخ اب  نانآ  دندادرـس . ضارتعا  همزمز  مکمک  زور  تفه  زا  دـعب  دـندوب  هدـمآرد  ياپ  زا  یگتـسخ  زا  نازوس  باـتفآ  ریز  رد  دنتـشادن و 
درم نیا  رماوا  زا  تعاطا  اب  ام  میاهدـش . وربور  بئاصم  نیا  اب  هک  میاهدرک  یچیپرـس  نایادـخ  زا  کیمادـک  نامرف  زا  اـم  : » دـنتفگیم نینچ 

ام وا  میاهدش . جراخ  ریبدـت  ریـسم  زا  میاهداد و  تسد  زا  ار  دوخ  لقع  تقیقح  رد  تسا  هدرک  زیهجت  یتشک  هس  طقف  هک  ياهموف  نزفال 
راظتنا رد  يرایسب  میاهدش و  رامیب  ام  زا  يرایـسب  نونکامه  درک . دهاوخ  هابت  ار  ام  اسرفتقاط  ياهراک  نیا  اب  هتـشامگ و  دوخ  تمدخب  ار 

یگدرب تراسا و  زا  دشاب ، هچره  ادرف ، یگدرب  تراسا و  تسا . رتناسآ  بئاصم  نیا  لمحت  زا  یتقشم  ره  لمحت  میشابیم . تشونرـس  نیا 
دندرک همزمز  نینچ  همه  نانآ  میدرگن ». عضو  نیا  لمحت  هب  رضاح  دعبب  هظحل  نیا  زا  دینک و  تمه  تسا . رتهب  ینونک 

115 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 
لوغشم هریزج  رد  یئاههبلک  نتخاسب  یگـشخ  رد  نایهاپـس  دننام  دندرک و  يراددوخ  يرادربنامرف  تعاطا و  زا  زیگناتفگـش  یعـضوب  و 
نیرمت هب  دـنادرگرب و  دوخ  ياهیتشک  هب  دـندوبن  رـضاح  رگید  دـندنارذگ و  اههناخ  نیا  هیاس  ریز  رد  ار  دوخ  تاقوا  نآ  زا  دـعب  دـندش 

. دنهد همادا 
هب ار  اهنآ  دوب و  هداتـسرف  یـسوماس  نایوجگنج  يارب  اهسراپ  روتـسدب  یئاهداهنـشیپ  هتـشذگ  رد  « 2  » نوسولیـس دنزرف  « 1  » سکآا - 13

. دوب هدرک  توعد  اهینوی  اب  داحتا  كرت 
دندرک لابقتـسا  اهداهنـشیپ  نیا  زا  دـندرک  هدـهاشم  ناـنآ  نیب  رد  ار  جرموجره  داـسف و  اـهینوی و  راـتفر  یـسوماس  ناـیوجگنج  هکنیمه 

ار دوجوم  یئایرد  يورین  رگا  هک  دنتسنادیم  نانآ  اریز  تسین . ریذپناکما  گرزب  هاشداپ  رب  هبلغ  هک  دندوب  هتـسناد  راکـشآ  هک  اصوصخم 
. دیسر دهاوخ  هار  زا  نآ  زا  رتيوق  ربارب  جنپ  يرگید  يورین  دننکش  مهرد 

اب هک  دنداد  صیخشت  نآ  رد  ار  دوخ  یتخبشوخ  دندرک و  هناهب  ار  اهینوی  راکـشآ  تینءوس  دندرمـش و  تمینغ  ار  تصرف  نیا  نانآ  سپ 
نوسولیـس دـنزرف  دوب  هدـش  اهسراپ  هطـساو  هک  سکآا  نیا  دـنناهرب . رطخ  زا  ار  دوخ  لاوما  دـباعم و  ارجاـم  نیا  زا  دوخ  ندیـشک  نوریب 

. دوب هدرک  رانکرب  راک  زا  ینوی  نایاورنامرف  رگید  دننام  زین  ار  يو  ساروگاتسیرآ  اما  دوب ، طلم  ياورنامرف  البق  يو  دوب . سکآا  دنزرف 
ود دـنداد . تکرح  اـیرد  فرطب  لـیوط  ینوتـس  تروصب  ار  دوخ  ياـهیتشک  زین  اـهینوی  دـندمآرد ، تکرحب  اـهیقینیف  هک  يزور  - 14

زاربا یئایرد  گنج  نیا  رد  هک  ار  یئاهییوی  دادـعت  یتسردـب  هک  تسین  نکمم  نم  يارب  دـش . زاغآ  دربن  دـندرک و  دروخرب  مهاب  فیرح 
هک يدادرارق  بجومب  دـننکیم  لقن  هکیروطب  دـننکیم . مهتم  الباقتم  ار  رگیدـکی  همه  نانآ  اریز  منک  صخـشم  دـندرک  نبج  ای  تعاـجش 

گنج هنحـص  زا  ار  هیقب  یتشک  هدزای  يانثتـساب  دندیـشکرب و  ار  دوخ  ياهیتشک  عارـش  نانآ  دـندوب  هدرک  دـقعنم  سکآا  اب  اهیـسوماس 
هدزای نیا  ناهدنامرف  دندرک . تکرح  سوماس  يوسب  دندرب و  نوریب 

______________________________

Aiakes (- 1)
Syloson (- 2)

116 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 
نیا رطاـخب  سوماـس  یمومع  عمجم  دـندرک . تکراـشم  گـنج  رد  دوخ  قوفاـم  ناهدـنامرف  ناـمرف  مغریلع  دـندنام و  لـحم  رد  یتشک 
کح نآ  يور  رب  ار  نانآ  ناردپ  نانآ و  مان  دننک و  اپرب  یگنس  ياهحول  تفرگ  میمصت  نآ  دوبدای  يارب  یگتـشذگدوخ و  زا  تعاجش و 

دندوب رازراـک  هنحـص  هیاـسمه  هک  ار  یناـسک  رارف  سوبول  یلاـها  یتقو  تسا . یقاـب  رهـش  يزکرم  نادـیم  رد  زین  زورما  هحول  نیا  دـننک .
. دندرک نینچ  زین  ینوی  یلاها  رثکا  دندرک . دیلقت  اهیسوماس  زا  زین  نانآ  دندرک  هدهاشم 

ناشن دوخ  زا  یناشخرد  ياهیراکادف  نانآ  اریز  دنداد  تافلت  نارگید  زا  شیب  ویک  ناحالم  دندرک ، تکرش  گنج  رد  هک  یناسک  زا  - 15
. دندوب شالت  رد  اوق  مامت  اب  دنداد و 
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هدـیزگرب نازابرـس  زا  هک  نانآ  دارفا  زا  نت  لهچ  اهیتشک  زا  کـیره  رب  دـندوب و  هدرک  زیهجت  یتشک  دـصکی  ناـنآ  دـش  هتفگ  هکیروطب 
دوخ هتـسیاش  ار  اهوسرت  اهنوبج و  زا  دیلقت  نوچ  اما  دندوب ، دوخ  نامزرمه  زا  يرایـسب  هب  تنایخ  دهاش  نانآ  دندوب . هتفرگ  ياج  دـندوب 
دندز نمـشد  ياهیتشک  فصب  ار  دوخ  ردقنآ  نانآ  دنداد . همادا  گنج  هب  دندنام و  لحم  رد  اهنت  نیدحتم  زا  یمک  دادعت  اب  دنتـسنادیمن 
هیقب اب  هاگنآ  دـنداد و  تسد  زا  ار  دوخ  ياهیتشک  رثکا  زین  دوخ  نآ  زا  دـعب  دـندرب و  نیب  زا  ار  نمـشد  ياـهیتشک  زا  يداـیز  دادـعت  اـت 

. دندش هدنهانپ  دوخ  نطوم  نیمزرس  هب  اهیتشک 
دـندش و لابند  نمـشد  فرط  زا  دوبن  یئامیپرحب  هماداب  رداق  دایز  تاراسخ  لمحت  تلعب  اهنآ  ياهیتشک  هک  ویک  یلاها  زا  ياهتـسد  - 16

شیپ یگـشخ  رد  هدایپ  هاگنآ  دندرک و  اهر  اجنامه  دندناشن و  لگب  لحم  نآ  رد  ار  دوخ  ياهیتشک  نانآ  دـندش . هدـنهانپ  « 1  » لاکیم هب 
ارف بش  یکیرات  عقوم  نآ  رد  دندیسر . « 2  » زفا نیمزرسب  ات  دنتفر 

______________________________

لیکشت لحم  اهتدم  هک  سوماس  هریزج  لباقم  رد  ریغص  يایـسآ  یبرغ  لحاس  رد  فورعم  هغامد  هریزج و  هبـش  ) Mycale( لاکیم (- 1)
زا لبق  لاس 479  رد  اشرایاشخ  یئایرد  يورین  تسکش  تلعب  تسا و  هدوب  ) Panionion( مانب ینوی  رهش  هدزاود  داحتا  سلجم  تاسلج 

. درک بسک  ناوارف  یترهش  داتفا  قافتا  لحم  نیا  رد  هک  دالیم 
ياههناریو طقف  زورما  هک  ینونک  ریمزا  یکیدزن  رد  ریغص  يایسآ  لحاس  رد  ناتساب  ینوی  هناگهدزاود  ياهرهش  زا  ) Ephese( زفا (- 2)

. تسا یقاب  لحم  رد  نآ 
117 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 

ربخیب دوب  هتشذگ  ویک  ناحالم  رب  هچنآ  زا  هک  زفا  یلاها  دندوب . لوغـشم  « 1  » يروفومست مسارم  يارجاب  نیمزرس  نآ  نانز  دوب و  هدیسر 
هک دننانزهار  زا  ياهتـسد  دندرک  روصت  تسا  هدروآ  موجه  اهنآ  نیمزرـس  هب  حلـسم  یهاپـس  يدادعت  هک  دندرک  هدـهاشم  هکنیمه  دـندوب 

نینچ دندنارذگ . غیت  مد  زا  ار  ویک  ناحالم  دنتفاتـش و  دوخ  نانز  زا  عافد  يارب  رهـش  یلاها  مامت  سپ  دـناهدمآ . نانآ  نانز  ندوبر  دـصقب 
. دوب هدرک  نییعت  نانآ  يارب  ریدقت  هک  یتشونرس  دوب 

هـسوف هب  تشگزاـب  زا  اـما  دوبر ، ار  نمـشد  یتـشک  هس  تسا  روآسأـی  اـهینوی  عضو  هک  تسناد  هسوف  لـها  زا  سوزینوید  هکنیمه  - 17
هکنآیب امیقتسم و  يو  دش . دهاوخ  ریخست  نمـشد  تسدب  ینوی  نیمزرـس  هیقب  نیمزرـس و  نآ  هک  تسنادیم  یبوخب  اریز  درک  يراددوخ 

هاگنآ دروآ و  گنچب  یمئانغ  درک و  قرغ  لحم  نآ  رد  ار  يراب  ياهیتشک  زا  يریثک  دادـعت  تفاتـش ؛ هیقینیف  يوسب  دـنک  لمأت  ياهظحل 
ینوی ياهیتشک  هب  زگره  وا  اما  دش . لوغـشم  اهایرد  رد  ینزهار  راکب  داد و  رارق  دوخ  تایلمع  زکرم  ار  لحم  نآ  تفر و  لیـسیس  يوسب 

. درکیم ضرعت  « 2  » کسورتا ياهنجاطرق و  ياهیتشک  هب  طقف  دزیمن و  دربتسد 
ياهراوید نانآ  دندرک . هرصاحم  یگشخ  ایرد و  هار  زا  ار  طلم  رهش  دندش  زوریپ  اهینوی  اب  یئایرد  گنج  رد  هکنآ  زا  سپ  اهسراپ  - 18

ارنآ دنتفرگ و  ار  رهش  ساروگاتسیرآ  شروش  زا  سپ  لاس  شش  ماجنارس  دنتخادنا . راکب  یفلتخم  لئاسو  دندرک و  خاروس  یپ  زا  ار  رهش 
ققحت طلم  مدرم  هب  باطخ  یهلا  فتاه  یئوگـشیپ  هعقاو  نیا  اب  بیترتنیدـب  دـندمآرد و  تراساب  رهـش  یلاها  «. 3  » دندرک ناریو  رسارس 

. تفای
______________________________

)Eleusis( يزولا نتآ و  رد  زور  هس  تدمب  میدـق  دـهع  رد  هک  ناتـساب  ياهنشج  زا  یکی  ) Thesmophories( يروفومست (- 1)
رد یئاهلعشم  هکیلاح  رد  یعمجهتسد  بش  یکیرات  رد  دندرکیم و  تکرش  نآ  رد  نانز  طقف  دشیم و  اپرب  ) Ceres( سرس ههلا  راختفاب 

. دندرکیم یط  نانکيداش  ار  يزولا  نتآ و  نیب  هلصاف  دنتشاد  تسد 
Etrusque (- 2)
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. داتفا قافتا  دالیم  زا  لبق  لاس 494  رد  هعقاو  نیا  (- 3)
118 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 

نآ زا  یتمـسق  هک  داد  یباوج  نانآب  دبعم  فتاه  دندرک ، تروشم  فلد  دبعم  فتاه  اب  دوخ  رهـش  تاجن  يارب  سوگرآ  یلاها  یتقو  - 19
یلاـها هراـبرد  فتاـه  هک  ار  هچنآ  دوب . هدـش  هداد  ياـج  نآ  رد  طـلم  یلاـها  هراـبرد  دـنچ  یتاـملک  اـما  دوب ، طوبرم  سوگرآ  یلاـها  هب 

بایغ رد  هک  ار  یهلا  یئوگشیپ  زا  تمسق  نآ  اما  میسرب . ناتـساد  زا  تمـسق  نآب  هک  درک  مهاوخ  لقن  یعقوم  رد  دوب  هدرک  لقن  سوگرآ 
: منکیم لقن  نونکامه  دوب  هدش  هتفگ  نانآب  باطخ  طلم  یلاها 

و داد ؛ دنهاوخ  بیترت  ناشخرد  ياهرفس  هوکشاب و  یتفایض  وت  دوجو  زا  صاخشا  يرایـسب  موش ، رگراک  يا  طلم ، رهـش  يا  ماگنه ، نآ  رد 
تسد رد  ار  دوخ  تشونرـس  ام ، دبعم  رد  « 1  » میدید و  تسش ؛ دنهاوخ  ارنانآ  ياهرابغودرگ  دش  دنهاوخ  ومرپ  یناحتاف  ریـسا  هک  وت  نانز 

. تفای دهاوخ  نایبنجا 

، دندوب هدیسر  لتقب  دنتشاد  دنلب  ياهوم  هک  اهسراپ  تسدب  نادرم  زا  يرایـسب  اریز  دوب ، نینچ  ماگنه  نآ  رد  طلم  یلاها  تشونرـس  اقافتا 
هتفر و تراغب  دوب  یهلا  فتاه  لحم  هک  یهاگترایز  دبعم و  سدـقم و  ياهانب  میدـید ، رد  دـندوب ؛ هدـمآرد  تراساب  رهـش  لافطا  نانز و 

. ماهتفگ نخس  دوخ  ناتساد  زا  رگید  یئاهتمسق  رد  ررکم  تشاد  دوجو  رهش  نیا  رد  هک  یمئانغ  هرابرد  دوب . هتخوس  شتآب 
هک درک  افتکا  نآب  طقف  دناسرن و  يدنزگ  نانآب  هاش  شویراد  دندش . هداتسرف  شوش  هب  دندوب  هدش  ریسا  هک  طلم  یلاها  زا  هتـسد  نآ  - 20

هک یئایرد  لحاوس  رد  ار  نانآ 
______________________________

هک دوب  يدباعم  نیرتفورعم  زا  یکی  دوب و  اپرب  نآ  رد  نولوپآ  مانب  يدبعم  هک  طلم  رهـش  یکیدزن  رد  یلحم  ) Didyme( میدید (- 1)
. دندراذگیم مدق  نآ  لخادب  نایادخ  اب  تروشم  يارب  ناتساب  يایند  مدرم 

119 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 
ياـهيراک اـهسراپ و  نیب  طـلم  نیمزرـس  دـهد . تنوکـس  تسا  عقاو  هلجد  بصم  رد  هک  « 2  » هپمآ ماـنب  يرهـش  رد  دراد  ماـن  « 1  » هرتیرا

. دش هداد  مود  هتسد  هب  نآ  ناتسهوک  ياههنماد  اهسراپ و  هب  نآ  فارطا  ياهيدابآ  رهش و  زکرم  دش . میسقت  « 3  » سوسادپ
زا ار  دوخ  رهـش  عـقوم  نآ  رد  هک  « 4  » سیرابیـس یلاها  دـندش  لمحتم  اهسراپ  زا  تسکـش  زا  سپ  طلم  یلاها  هک  تبیـصم  نیا  رد  - 21

یلاها هکیلاح  رد  دندرکن ، نانآ  اب  يدردمه  هب  يرهاظت  نیرتمک  دنتشاد  تنوکـس  « 6  » سوردیکس و  « 5  » سواال رد  دندوب و  هداد  تسد 
ار دوخ  رـس  طلم  رهـش  ناناوج  ماـمت  دـندرک  لاغـشا  ار  سیرابیـس  « 7  » نوتورک یلاها  یتقو  دـندوب . هدرک  يدردـمه  ناـنآ  اـب  ـالبق  طـلم 

یطباور زا  رتهناتسود  یطباور  زگره  هتشذگ  رد  میراد  عالطا  ام  هکیئاج  ات  دنتفرگ . گرزب  یئازع  دندیشارت و 
______________________________

. دناهدرب راکب  زین  خرس  يایرد  يارب  ارنآ  اهدعب  دناهداد و  دنه  سونایقا  هب  ناتساب  ناینانوی  هک  تسا  یمان  ) - Erythree (-( 1)
لاس 498 رد  طلم  رهش  ياهیدیعبت  شویراد  رماب  هک  هلجد  لحاس  رد  میدق  لباب  ياهرهـش  زا  ) Ampis( سیپمآ ای  ) Ampe( هپمآ (- 2)

. دندش لقتنم  لحم  نآب  دالیم  زا  لبق 
Pedasos (- 3)

دالیم زا  لبق  نرق 6  رد  هک  نیمزرـس  نیا  بونج  رد  ینانوی  ياهنیـشنرجاهم  زا  ایلاتیا و  میدـق  ياهرهـش  زا  ) Sybaris( سیرابیس (- 4)
. تفای ناوارف  ترهش  تراجت  قنور  تلعب 

مکح رد  رهـش  نیاب  صاخـشا  باستنا  هک  دـندوب  هتفای  ترهـش  یلاحیب  یگاردایب و  هب  نانچنآ  نیـشنرجاهم  نیا  مدرم  ناتـساب  ياـیند  رد 
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هب رضاح  دوب  هدمآ  دراو  طلم  یلاها  رب  هک  یتبیصم  دوجو  اب  سیرابیـس  یلاها  هک  دوشیم  هظحالم  مه  دروم  نیا  رد  دشیم . یقلت  یئازـسان 
. دندشن رهش  نآب  یکمک  نیرتکچوک 

Iaos (- 5)
Skydros (- 6)

نتشادب ناتساب  يایند  رد  هک  هژا  يایرد  لحاس  رد  نانوی  فورعم  ياهنیشنرجاهم  زا  ) Cotron( نورتوک ای  ) Croton( نوتورک (- 7)
. دوب فورعم  ابیز  ینانز  دنمورین و  ینادرم 

. دوب هدمآ  دوجوب  دنمشناد  نیا  دیاقع  یساسا  رب  هک  دوب  یفسلف  ياهبتکم  وشن  لحم  ثروغاثیف و  فورعم  فوسلیف  نطوم  نیمزرس  نیا 
120 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 

. دوب توافتم  یلکب  سیرابیس  یلاها  راتفر  اب  نتآ  یلاها  راتفر  اما  تشادن . دوجو  دوب  رارقرب  رهش  ود  نیا  نیب  هک 
دوجو دروم  نیا  رد  هک  يددعتم  لئالد  زا  یکی  تسا . هدرک  تحاران  ارنانآ  ریذپان  فیصوت  یعضوب  طلم  ریخـست  هک  دندرک  تباث  ناینتآ 

نآ رد  هک  یناسک  مامت  درک  ءارجا  فینـصت و  « 2  » طلم ریخست  هرابرد  ار  دوخ  گرزب  همانـشیامن  « 1  » سوکینیرف یتـقو  تسا : نینچ  دراد 
شیامن دندرک و  همیرج  مهرد  رازه  تسا  هدرک  هدنز  ار  یلم  تبیصم  کی  دوبدای  هکنآ  رطاخب  ار  وا  دنتـسیرگ و  دنتـشاد  روضح  شیامن 

. دندرک عنم  سک  همه  رب  ار  همانشیامن  نآ 
ناهدـنامرف راتفر  هنتـشاد  یلاوما  رـصتخم  هکنانآ  سوماس ، رد  دـنامن . یقاب  رهـش  نآ  رد  طلم  یلاها  زا  کـیچیه  رگید  بیترت  نیدـب  - 22

ات دنوش  رظتنم  هکنآیب  دنداد و  لیکـشت  یتروشم  ياروش  یئایرد  گنج  زا  دـعب  هلـصافالب  دندیدنـسپن و  اهدام  لباقم  رد  ار  دوخ  یماظن 
يارب دندرگ  سکآا  اهدام و  ریسا  دننامب و  سوماس  رد  هکنآ  ياجب  دنتفرگ  میمصت  دندرگ  نیمزرـس  نآب  دبتـسم  سکآا  دورو  رظان  دوخ 

یناگدنیامن لیسیس  رد  « 3  » هلکناز نانکاس  عقوم  نامه  رد  اقافتا  دننک . چوک  نیمزرس  نآ  زا  دیدج  نیشنرجاهم  کی  داجیا 
______________________________

ملق تردـق  تلعب  تسیزیم و  دالیم  زا  لبق  جـنپ  نرق  رد  هک  ناتـساب  نانوی  فورعم  ناسیونيدژارت  زا  ) Phrynichos( سوکینیرف (- 1)
. تشاد ناوارف  یترهش 

هب رجنم  دـش و  هداد  شیامن  نتآ  رد  طلم  رهـش  طوقـس  زا  سپ  لاس  ود  ینعی  دـالیم  زا  لـبق  لاس 492  رد  طلم » ریخست   » همانـشیامن (- 2)
بئاصم هرطاخ  دـیدجت  هب  ناینانوی  دوب  لومعم  نانوی  رد  یـسیونشیامن  هکنیا  اـب  تسا . هدرک  هراـشا  نادـب  تودره  هک  دـیدرگ  ياهعقاو 

همانـشیامن رطاـخب  ار  سوکینیرف  نتآ  یلاـها  هک  لاـح  ناـمه  رد  هک  دوشیم  هظحـالم  تهجنیا  زا  دـندوبن . دـنمقالع  نادـنچ  دوـخ  خـیرات 
هک ياهمانشیامن  يارب  دندرکیم  نغدق  نتآ  رد  ار  وا  همانـشیامن  يارجا  دندرکیم و  همیرج  دوب  هتـشون  طلم  طوقـس  هرابرد  هک  یهوکـشاب 

يداش دـندزیم و  فک  دوب  هدرک  ارجا  هیهت و  اهسراپ »  » ناونع تحت  اهسراپ  رب  ناینانوی  يزوریپ  تارطاخ  ندرک  مسجم  يارب  لـکوفوس 
. دندرکیم

. دراد مان  ) Pelore( رولپ زورما  هک  ياهغامد  یکیدزن  رد  لیسیس  هریزج  یلامش  هیلا  یهتنم  رد  ) Zankle( هلکناز (- 3)
121 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 

. دـندوب هدرک  توعد  دنتـشاد  نآ  رد  ینوی  رهـش  کی  داجیا  دـصق  هک  یئابیز  لحاس  هب  ار  نیمزرـس  نآ  یلاها  دـندوب و  هداتـسرف  ینوی  هب 
يرورتا تهج  رد  هک  دادیم  لیکشت  ار  هریزج  نیا  زا  یتمسق  تشاد و  قلعت  لیسیس  یلاها  هب  دندوب  هداد  مان  ابیز  لحاس  نانآ  هک  ار  یلحم 

. دنتفریذپ ارنانآ  توعد  دنزیرگب  طلم  زا  دندوب  هتسناوت  هکیناسک  اهیسوماس و  طقف  ینوی  یلاها  نیب  زا  تشاد . رارق  « 1»
نیمزرـس هب  دندوب  هدرک  تکرح  لیـسیس  فرطب  هک  اهیـسوماس  زا  هتـسد  نآ  تشذگ : یـشکرکشل  نیا  رد  هچنآ  تسا  نینچ  اما  و  - 23

هب تشاد  ماـن  « 4  » ستیکـس هک  دوخ  هاـشداپ  هارمه  هلکناز  یلاـها  عقوم  نیمه  رد  دندیـسر . « 3  » نویریفز عفترم  هغاـمد  رد  « 2  » اهيرکول
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«6  » مویجر ياورنامرف  « 5  » سالیسکانآ هکنیمه  دندوب . لوغشم  دنتشاد  ارنآ  بیرخت  تراغ و  دصق  هک  لیسیس  ياهرهش  زا  یکی  هرصاحم 
رتهب هک  داد  نانیمطا  نانآب  درک و  رارقرب  هطبار  اهیـسوماس  اب  دـش  ربخاب  ارجاـم  نیا  زا  تشاد  ینمـشد  هلکناز  یلاـها  اـب  عقوم  نآ  رد  هک 

. دننک ریخـست  دـندوب  بیاغ  نآ  نادرم  عقوم  نآ  رد  هک  ار  هلکناز  نیمزرـس  دـننک و  اهر  دنباتـشیم  نآ  يوسب  هک  ار  یئابیز  لحاس  تسنآ 
نانآ رهش  هک  دنتسناد  هلکناز  نادرم  یتقو  دندرک . فرصت  ار  هلکناز  دنتفریذپ و  ار  رظن  نیا  اهیسوماس 

______________________________

هریزج هبش  لحاوس  رد  ینانوی  ياهنیـشنرجاهم  زا  یکی  نیمزرـس و  نیا  بونج  رد  عقاو  ایلاتیا  میدق  یحاون  زا  ) Etrurie( يرورتا (- 1)
. ایلاتیا

مان ) Locrie( يرکول اهنآ  مانب  هک  يرهش  نکاس  ایلاتیا  بونج  لحاس  رد  داژنینانوی  نیشنرجاهم  ماوقا  زا  ) Locriens( اهيرکول (- 2)
. دوب هتفرگ 

. دراد مان  ) Spartirento( زورما هک  ایلاتیا  بونج  رد  تسیاهغامد  میدق  مان  ) Zephyrion( نویریفز (- 3)
Skythes (- 4)

Anaxilaos (- 5)
هلیـسوب دـالیم  زا  لـبق  تشه  نرق  رد  هـک  ) Messine( نیـسم هگنت  راـنک  رد  میدـق  ياـیلاتیا  ياهرهـش  زا  ) Rhegium( مویجر (- 6)

. دراد مان  ) Reggio( ویجر زورما  رهش  نیا  دش - سیسأت  داژنینانوی  نیرجاهم 
122 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 

اب تارکوپیه  دندیبلط . کمکب  دوب  دـحتم  نانآ  اب  هک  ار  « 2  » الژ ياورنامرف  « 1  » تارکوپیه دندرک و  تکرح  نآ  عافد  يارب  هدش  ریخـست 
درک ریجنز  تسا  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  رهش  هکنآ  هناهبب  ار  ستیکس  نانآ  هاشداپ  سکعرب ، اما  دمآ ؛ نانآب  کمک  يارب  ارهاظ  دوخ  هاپس 

زا دعب  دمآ و  رانک  اهیـسوماس  اب  هاگنآ  داتـسرف . « 4  » سکینیا رهـش  هب  دوب  هدـمآرد  تراـساب  زین  وا  هک  « 3  » سنژوـتیپ شردارب  هارمه  و 
لوقنم و لاوما  زا  یمین  هک  دـنداد  هدـعو  واـب  اهیـسوماس  لـباقم ، رد  درک . میلـست  ناـنآب  ار  هلکناز  نادرم  هیقب  دـنگوس  هلداـبم  قـفاوت و 

رهش یلاها  زا  يدایز  دادعت  تارکوپیه  دننک . راذگاو  واب  دوب  رهـش  فارطا  تاهد  رد  هک  ار  هک  یلاوما  مامت  رهـش و  رد  دوجوم  ياههدرب 
ات درپس  اهیـسوماس  تسدب  ار  رهـش  نیدمتعم  زا  نت  دصیـس  هاگنآ  دروآرد و  تراساب  ات  درک  ریجنز  ار  نانآ  تشادـهگن و  دوخ  يارب  ار 

. دندرکن نینچ  اهیسوماس  اما  دنناسر ، لتقب  ارنانآ 
نیب هاش  شویراد  دیسر : هاش  شویراد  روضحب  تفر و  ایسآ  هب  اجنآ  زا  تخیرگ و  « 5  » ارمیه هب  سکینیا  زا  هلکناز ، هاشداپ  ستیکس  - 24

تعجارم لیـسیس  هب  هاش  هزاجا  اب  هکنآ  زا  دـعب  اریز  تسنادـیم  نانآ  نیرتقداص  ار  درم  نیا  دـندوب  هدیـسر  وا  روضحب  هک  یناینانوی  مامت 
. تشذـگرد نانآ  نیب  تلوهک  نیع  رد  ماجنارـس  درک و  یگدـنز  اـهسراپ  نیب  داـیز  مارتحا  اـب  تشگزاـب و  هاـش  روضحب  رگید  راـب  درک 

. دندرک ریخست  ار  هلکناز  رهش  دننام  ابیز  یهانپ  ناج  دروخودز  نودب  دنتخیرگ و  اهدام  زا  اهیسوماس  بیترتنیدب 
ار روتسد  نیا  دندنادرگ . زاب  سوماس  هب  ار  نوسولیـس  دنزرف  سکآا  اهیقینیف  تفرگرد ، طلم  رهـش  رطاخب  هک  یئایرد  گنج  زا  دعب  - 25

ینامدرم نیب  زا  دوب . هدرک  نانآب  یگرزب  تمدخ  دوب و  نانآ  شزرااب  ناراکمه  زا  یکی  سکآا  اریز  دندوب  هداد  اهسراپ 
______________________________

Hipocrate (- 1)
لیسیس یبونج  لحاس  رد  عقاو  یلحم  ) Gela( الژ (- 2)

Pythogenes (- 3)
Inyx (- 4)
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نیـشنرجاهم تروصب  دالیم  زا  لبق  تفه  نرق  رد  هک  هریزج  نیا  یلامـش  لحاس  رد  لیـسیس  میدـق  ياهرهـش  زا  ) Himera( ارمیه (- 5)
. دراد مان  ) Termini( ینیمرت لحم  نیا  زورما  دش . سیسأت  ) Messine( نیسم نانکاس  زا  يدادعت  هلیسوب 

123 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 
زا ار  دوخ  رهـش  یئاـیرد  گـنج  رد  دوخ  ياـهیتشک  نداد  رارف  اـب  دنتـسناوت  سوماـس  یلاـها  طـقف  دـندوب  هدـیروش  شویراد  دـضرب  هک 

. دنهد تاجن  یناریو  زا  ارنآ  دباعم  يزوسشتآ و 
هبلغ رهقب و  رگید  یخرب  هنابلطواد و  يراک  ياهرهـش  زا  یخرب  دندرک . دوخ  عیطم  زین  ار  يراک »  » طلم ریخـست  زا  دـعب  هلـصافالب  اهسراپ 

. دندش میلست 
زا یتقو  اما  دوب . لوغشم  هایس  يایرد  جرخم  رد  ینوی  ياهیتشک  طبـض  هب  طلم  لها  زا  هیتسیه  دادیم  يور  ثداوح  نیا  هک  یماگنه  - 26
اب دوخ  درک و  نوپسله  رب  تراظن  رومأم  ار  « 3  » سنافولوپآ دنزرف  « 2  » سودیبآ لها  زا  « 1  » ستلازیب دش  ربخاب  دوب  هدادیور  طلم  رد  هچنآ 
هب هک  هریزج  زا  ياهطقن  رد  وا  اما  دوش  عنام  وا  ندـش  هدایپ  زا  هک  دـمآرب  نآ  ماـقم  رد  ویک  ناـگداپ  درک . تکرح  ویک  يوسب  اهیـسوبول 
ویک یلاها  اب  طلم  یئایرد  گنج  رد  نوچ  دـیناسر و  لتقب  ار  ناـنآ  زا  يریثک  دادـعت  دـش و  وربور  ناـنآ  اـب  تسا  فورعم  دوگ » یـضارا  »

سپـس دروآ و  گنچب  دوخ  تایلمع  ءدبم  ناونعب  ار  « 4  » انـشیلوپ ادتبا  سوبول  یلاها  کمکب  تسناوت  هیتسیه  دوب ، هدش  يدایز  يراتفردب 
. دنک ریخست  ار  هریزج  رسارس 

ویک هریزج  دوشیم . راکشآ  لبق  زا  تبیصم  نیا  هدنهدربخ  مئالع  دوش  وربور  گرزب  یبئاصم  اب  یموق  ای  يرهش  هک  دشاب  ردقم  یتقو  - 27
مازعا فلد  هب  هک  ناوجون  دـص  زا  بکرم  ناوخهزاوآ  هتـسد  کی  زا  اریز  دوب . هدرک  تفایرد  البق  دـش  لمحتم  هک  ار  یتبیـصم  مئالع  زین 
هوالعب دنتـشذگرد . دـندش و  نوعاط  ریگهمه  يرامیب  راچد  هیقب  رفن  تشه  دون و  دنتـشگزاب و  هریزج  هب  ملاس  رفن  ود  طـقف  دـندوب  هدـش 

مایا نامه  نراقم 
______________________________

Bisaltes (- 1)
رد ار  دوخ  میظع  هاپس  اشرایاشخ  هکنآ  تلعب  هک  لنادراد  زاغب  رانک  رد  عقاو  میدق  ریغص  يایسآ  ياهرهش  زا  ) Abydos( سودیبآ (- 2)

زورما هک  تشاد  دوجو  ناتـساب  رـصم  رد  مان  نیمهب  یلحم  دراد . صاخ  یترهـش  ناتـساب  خیرات  رد  درک  لقتنم  اپورا  هب  ایـسآ  زا  لحم  نآ 
لنادراد زاغب  رانک  رد  مان  نیاـب  هک  تسا  يرهـش  فلؤم  روظنم  دروم  نیا  رد  تسا . فورعم  هنوفدـم  هنیدـم  هب  تسیقاـب و  نآ  ياـههناریو 

تشاد رارق 
Apollophanes (- 3)

. هژا يایرد  هریازجلا  عمجم  زا  ویک  هریزج  میدق  ياهرهش  زا  ) Polichna( انشیلوپ (- 4)
124 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 

زا دـش و  ناریو  دـندوب  لوغـشم  ابفلا  نتخومآب  اجنآ  رد  هک  یلافطا  رـس  رب  ياهسردـم  يانب  رهـش  لخاد  رد  یئایرد  گنج  زا  لبق  یمک  و 
کی مایا  نامه  نراقم  دنداتـسرفیم . نایادخ  هک  ياهدـنهدربخ  مئالع  دوب  نینچ  درب . ردـب  ملاس  ناج  نت  کی  طقف  لفط  تسیب  دـصکی و 

یهدنامرفب هیتسیه  یئایرد  گنج  زا  دعب  هاگنآ ، دروآرد . هزرلب  دیآرد  ونازب  هک  يریگیتشک  دننام  ار  رهش  هک  دادیور  زین  یئایرد  گنج 
مامت ار  اهنآ  راک  یناسآب  تسناوت  يو  دندوب  هدـید  ناوارف  بیـسآ  ویک  یلاها  نامز  نآ  ات  نوچ  دیـسر و  هار  زا  سوبول  یلاها  زا  يدادـعت 

. دنک
. تفاتش « 1  » سوسات اب  گنجب  اهینوی  زا  ياهظحالم  لباق  دادعت  اب  هیتسیه  هاگنآ  - 28

. دناهدیشکرب عارش  طلم  زا  ینوی  ياهرهش  هیقب  ریخست  دصقب  اهیقینیف  هک  دیسر  ربخ  دوب  لوغشم  رهش  نیا  هرصاحم  هب  وا  یتقو 
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تکرح سوبول  يوسب  باتش  اب  دوخ  نایهاپس  مامت  اب  درک و  رظنفرـص  سوسات  رهـش  تراغ  ریخـست و  زا  هیتسیه  دیـسر ، ربخ  نیا  هکنیمه 
مدـنگ لوصحم  ات  تفاتـش  رگید  هراق  هب  اجنآ  زا  درک و  كرت  ار  سوبولریزگان  دـندوب  وربور  یطحق  رطخ  اـب  وا  نازابرـس  نوچ  اـما  درک .
یهاپس اب  « 5  » كاپراه مانب  اهسراپ  زا  یکی  لحم  نیا  رد  اقافتا  دـنک . يروآعمج  « 4  » يزیم رد  ار  « 3  » سوکک تشد  و  « 2  » هنرتا عرازم 

تماقا دنمورین 
______________________________

. دراد مان  ) Tasso( وسات زورما  هک  هیکارت  لحاس  یکیدزن  رد  هژا  ریازجلا  عمجم  ریازج  زا  ) Thasos( سوسات (- 1)
Atarnee (- 2)
Kaikos (- 3)
Mysie (- 4)

رادرـس هکلب  هدوبن  شروک  نامز  رد  سراپ  فورعم  رادرـس  كاهدژا  ریزو  گراپراه  اعطق  فلؤم  روظنم  اـجنیا  رد  - Harpagos (- 5)
ینامز ات  داتفایم  قافتا  عیاقو  نیا  هک  ینامز  زا  اریز  هتـشاد ، تسد  رد  ار  لحم  نیا  تموکح  ناـمز  نیا  رد  هک  تسا  هدوب  يرگید  یـسراپ 
يدحب ناتساب  يایند  رد  سراپ  فورعم  رادرس  هزاوآ  هوالعب  دوب و  هدش  یضقنم  يدایز  اتبسن  تدم  درکیم  یگدنز  فورعم  گاپراه  هک 

: دنک دای  وا  زا  ترابع  نیا  ات  تودره  دوبن  نآ  ياج  هک  دوب 
 ...« گاپراه مانب  اهسراپ  زا  یکی  لحم  نیا  رد  »... 

125 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 
نیب زا  ار  وا  هاپس  زا  یمهم  تمسق  درک و  ریـسا  ار  وا  دش و  وربور  وا  اب  دوخ  هاپـس  اب  دشیم  هدایپ  لحاس  رد  هیتسیه  هک  یعقوم  رد  تشاد و 

. درب
اتبسن یتدم  دندش . وربور  مهاب  هنرتا  نیمزرـس  رد  عقاو  « 1  » هنلام رد  ناینانوی  اهسراپ و  هیتسیه : ندـش  راـتفرگ  یگنوگچ  دوب  نینچ  - 29

ناینانوی رـس  رب  دـندوب  هدرکن  هنحـص  دراو  هظحل  نآ  ات  هک  ار  دوخ  ماظن  راوس  اهسراپ  ماجنارـس ، تفای ؛ همادا  گنج  ناـنآ  نیب  ینـالوط 
هاشداپ لابق  رد  هک  یهانگ  دوجو  اب  دوخ  وا  اما  دندراذگ . تمیزهب  ور  هیتسیه  نازابرس  گنج  هنحص  هب  ماظن  راوس  دورو  زا  سپ  دنتخیر .

رب رارف  هار  سراپ  نازابرـس  زا  یکی  هک  یعقوم  رد  تایح  ظفح  هزیرغ  زا  يوریپ  هب  تهج  نیاب  دوب و  راودیما  دوخ  وفعب  دوب  هدش  بکترم 
طلم لها  زا  هیتسیه  يو  هک  تفگ  اهسراپ  نابزب  درک و  يراـج  ناـبز  رب  ار  دوخ  ماـن  درک  ار  وا  ناـج  دـصق  درک و  ریـسا  ار  وا  تسب و  وا 

. تسا
هک یتیانج  يارب  ار  وا  دیاش  دیناسریمن و  واب  یبیسآ  هاش  دنداتسرفیم  هاش  شویراد  روضحب  ار  وا  ندش  ریسا  زا  دعب  رگا  منکیم  روصت  - 30

دندزیم سدـح  واب  تبـسن  ار  هاشداپ  ضامغا  نوچ  دوب  هدرک  ریـسا  ار  يو  هک  گاپراه  دراس و  مکاح  نرفاترآ  اما  درکیم . وفع  دوب  هدرک 
خیمراهچ ار  وا  دراس  هب  دورو  ضحمب  دریگ  رارق  هاش  تبحم  دروم  رگید  راـب  درب و  ردـب  ملاـس  ناـج  هعقاو  نیا  زا  دـناوتن  يو  هکنیا  يارب 

ار وا  هکنآ  رطاخب  ار  لمع  نیا  نیبکترم  شویراد  دنداتـسرف . شوش  هب  هاـش  شویراد  يارب  دـندرک و  یئاـیموم  ار  وا  رـس  سپـس  دـندرک و 
یتمدخ اصخش  دوخ  هک  یسک  رس  دننام  دننک و  نفک  دنیوشب و  ار  هیتسیه  رس  ات  داد  نامرف  درک و  تمالم  دندوب  هدرواین  وا  روضحب  هدنز 

. دننک نفد  مامت  مارتحا  اب  تسا  هدرک  اهسراپ  هب  گرزب 
تفرگ شیپ  رد  ایرد  هار  هکنیمه  مود  لاس  رد  دـنارذگ و  طلم  یکیدزن  رد  ار  ناتـسمز  یئایرد  يورین  هیتسیه . تشونرـس  دوب  نینچ  - 31

و « 2  » ویک یتعی  هراق  هب  کیدزن  ریازج 
______________________________

Malene (- 1)
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باتک نیمه  دنب 2  لیذ  تشاددای  - Chio (- 2)
126 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 

دننام ارنآ  نانکاس  ریخست  زا  دعب  هلصافالب  دندرکیم  ریخست  ار  ياهریزج  اهربرب  هک  رابره  درک . عیطم  یناسآب  ار  « 2  » سودنت و  « 1  » سوبول
نانآ مینکیم : لقن  نونکا  هک  تسا  یبیترت  يریگیهام  روت  زا  نم  دوصقم  دندرکیم . ریـسا  دـنوش  راتفرگ  يریگیهام  روت  رد  هک  یئاهیهام 
نیاـب هاـگنآ  تفاـییم . همادا  نآ  بونج  اـت  هریزج  لامـش  زا  هک  دـندروآیم  دوجوب  يریجنز  طـخ  دـندراذگیم و  رگیدـکی  تسد  رد  تسد 

زین هراق  رد  ار  ینوی  ياهرهـش  نانآ  دـندرکیم . بقاعت  دیـص  دـننام  ارنآ  نانکاس  دـنتفریم و  نآ  رگید  يوس  هب  هریزج  يوس  کی  زا  بیترت 
. دندرکن لمع  نادب  تشادن  ناکما  نانآ  دروم  رد  دیص  بیترت  نیا  يارجا  نوچ  اما  دندرک ، ریخست  تلوهس  نیمهب 

. دـندوب هدربن  دای  زا  دـندوب  هدرک  فیرح  ود  ياهیتشک  یئارآفص  ماـگنه  هک  ار  یئاهدـیدهت  اـهسراپ  ناهدـنامرف  دراوم  نیا  رد  - 32
یناگجاوخ تروصب  روراب  ینادرم  تروص  زا  دـندرک و  میقع  ارناـنآ  دـندیزگرب و  ار  نارـسپ  نیرتاـبیز  دـندش  طلـسم  اهرهـش  رب  هکنیمه 

موس راب  يارب  بیترت  نیدب  دندز . شتآ  ار  دباعم  اهرهش و  دنداد و  لاقتنا  گرزب  هاشداپ  رابرد  هب  ار  نارتخد  نیرتابیز  دندروآرد . رمثیب 
. دندمآرد تراساب  اهینوی  زین 

. دناهدوب اهسراپ  تراسا  رد  رابود  نآ  زا  دعب  دندوب و  اهیدیل  تراسا  رد  لوا  راب 
یگنج رد  البق  نوپسله  یقرش  تمـسق  درک . عیطم  ار  نوپـسله  یبرغ  لحاس  رـسارس  تفگ و  كرت  ار  ینوی  نیمزرـس  یئایرد  يورین  - 33

نوپسله یئاپورا  لحاس  زا  تمسق  نیا  دوب . هدروخ  تسکش  دوب  لکشتم  لیصا  ياهسراپ  زا  هک  یهاپـس  زا  دوب  هدادیور  یگـشخ  رد  هک 
دوجو نآ  رد  تیعمجرپ  زکارم  يدایز  دادعت  هک  « 3  » زنوسرک لماش 

______________________________

فورعم یناتــساب و  رهــش  میدــق  دــهع  رد  نآ  تختیاــپ  هـک  هژا  ياــیرد  رد  ناــنوی  ریازجلا  عـمجم  ریازج  زا  ) Lesbos( سوـبل (- 1)
. دوب ) Mytilene( نلیتیم

لخدـم بونج  رد  ریغـص و  يایـسآ  یبرغ  لامـش  لـحاس  یکیدزن  رد  عقاو  ناـنوی  ریازجلا  عـمجم  ریازج  زا  ) Tenedos( سودنت (- 2)
نیا یلاها  نتفیرف  يارب  ناینانویآ  رتفورعم و  گنج  عقوم  رد  میدـق  ياههناسفا  تیاکحب  دراد . مان  یـسدع  هچوب  زورما  هک  لـنادرادزاغب 

دنتخادرپ ضرعتب  اددجم  سپس  دندرک و  ینیشنبقع  هریزج  نیاب  هرصاحم  زا  ندیشک  تسد  هب  رهاظت  رهش و 
زورما هـــتفرگ و  رارق  ) Melase( سـالم جـیلخ  لـنادراد و  نـیب  هـک  تـسیاهریزج  هبـش  میدـق  ماـن  ) Chersonese( زنوـسرک (- 3)

یکیدزن رد  هایـس و  يایرد  لامـش  رد  هک  دـشیم  هدـناوخ  مان  نیاب  يرگید  لـحم  ناتـساب  ياـیند  رد  دراد . ماـن  ) Callipolis( سیلوپیلاک
. تشاد رارق  فوزآ  يایرد 

127 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 
دراد رارق  نآ  لـباقم  هک  « 3  » نودـخلک نانکاس  سنازیب و  یلاـها  دوشیم . سنازیب  و  « 2  » ایربمیلس هیکارت ، تاماکحتـسا  «، 1  » تنرپ دراد ،

«4  » ایربمازم رهـش  رد  دـندش و  دراو  هایـس  يایردـب  دـندرک و  اهر  ار  دوخ  نیمزرـس  نانآ  دـندشن ؛ یقینیف  ياهیتشک  ندیـسر  رظتنم  یتح 
تکرح « 6  » هکترا و  « 5  » زنوکورپ يوسب  هاگنآ  دندز و  شتآ  متفگ  نخـس  اهنآ  زا  هک  ار  یئاهنیمزرـس  ادتبا  اهیقینیف  دندیدرگ . رقتـسم 

زا هک  ار  هقطنم  نیا  ياهرهـش  زا  تمـسق  نآ  اـت  دنتـشگزاب  زنوسرک  يوسب  رگید  راـب  سپـس  دـندز و  شتآ  زین  ار  رهـش  ود  نیا  دـندرک و 
زا لبق  یتح  کیزیس  یلاها  اریز  دندشن  « 7  » کیزیس ضرعتم  نانآ  لاحنیا ، اب  دننک . تراغ  دوب  هتفر  ردب  ملاس  نانآ  یشکرکشل  نیتسخن 

هاشداپ نامرف  تعاطا  دندوب  هدرک  دقعنم  زیباگم  دنزرف  و  « 9  » نویلیکساد مکاح  « 8  » رابیوا اب  هک  يدادرارق  بجومب  اهیقینیف  یشکرکشل 
. دمآرد اهیقینیف  تعاطاب  « 10  » هیدرک رهش  يانثتساب  زنوسرک  رسارس  بیترت  نیدب  دندوب . هداهن  ندرگ  ار 

______________________________
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. هرمرم يایرد  یلامش  لحاس  رد  طلم  یناتساب  رهش  ياهنیشنرجاهم  زا  ) Perinthus( سوتنرپ ای  ) Perinthe( تنرپ (- 1)
رهش نیـشنرجاهم  هرمرم و  يایرد  لحاس  رد  عقاو  هیکارت  میدق  ياهرهـش  زا  ) Selimbrie( يربمیلس ای  ) Selymbria( ایربمیلس (- 2)

) Megar( راگم یناتساب 
Khalkhedon (- 3)
Mesambrya (- 4)

هریزج هبـــش  یبرغ  لامـــش  رد  عــقاو  هرمرم  ياــیرد  ریازج  زا  ) Proconseus( سوـسنوکورپ اـی  ) Procoonese( زنوـکورپ (- 5)
. دوب مان  نیمهب  يرهش  نآ  زکرم  هک  ) Cyzique( کیزیس

. دراد مان  رمرم  زورما  دوب  هدش  سیسأت  طلم  یلاها  هلیسوب  هک  نیشنرجاهم  نیا 
Artake (- 6)

هک هرمرم  يایرد  ریازج  زا  یکی  رد  رهـش  نیا  ریغـص . يایـسآ  رد  ) Mysie( يزیم تلایا  میدق  ياهرهـش  زا  ) Cyzique( کیزیس (- 7)
یترهـش ناتـساب  يایند  رد  یخیرات  ياهنامتخاس  یماـظن و  تیعقوم  تراـجت و  ثیح  زا  تشاد و  رارق  تسا  هدـش  لـصتم  یگـشخب  زورما 

. تشاد ناوارف 
Oibares (- 8)

Daskyleion (- 9)
Kardia (- 10)

129 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 

دایتلیم

131 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 
رگید یصخش  زین  هتـشذگ  رد  دوب . « 3  » ساروگاتسس دنزرف  « 2  » نومیس دنزرف  « 1  » دایتلیم نامز  نآ  ات  رهـش  نیا  دبتـسم  ياورنامرف  - 34

نآ رد  دوب . هدرک  رقتـسم  اهرهـش  نیا  رب  ار  دوخ  دبتـسم  تموکح  درک  میهاوخ  لقن  هک  یبیترتب  دوب  سولـسپیک  دنزرف  هک  « 4  » مان نیمهب 
«7  » اهتنپسآ اب  هک  یگنج  رد  موق  نیا  دعب  یتدم  دنتـشاد . فرـصت  رد  ار  « 6  » زنوسرک دـندوب  هیکارت  زا  یموق  هک  « 5  » اهکنولود نامز 

دبعم فتاه  دـنک . تروشم  نایادـخ  اب  گنج  نیا  هرابرد  ات  دنداتـسرف  فلد  هب  ار  دوخ  هاشداپ  سپ  دـندروخ . تسکـش  دنتـشاد  شیپ  رد 
ات دـنربب  دوخ  نیمزرـس  هب  دـنک  توعد  دوخ  هناخ  هب  لـیمب  ار  ناـنآ  دـبعم  زا  جورخ  زا  سپ  هک  ار  يدرم  نیتسخن  هک  درک  هیـصوت  ناـنآب 

نآ رد  ینیشنرجاهم 
______________________________

نتآ گرزب  ياههداوناخ  زا  یکی  هب  قلعتم  نومیس و  دنزرف  دالیم ، زا  لبق  شش  نرق  رد  نتآ  فورعم  نارـس  زا  ) Miltiade( دایتلیم (- 1)
هرابرد اهینوی  هک  یعقوم  رد  یلو  دش  هارمه  وا  اب  اهاکس  نیمزرـس  هب  شویراد  یـشک  رکـشل - رد  اهدعب  دوب و  زنوسرک  مکاح  اهتدم  هک 

وا یئانشآ  دیـسرن  یئاجب  وا  شالت  رگا  درک و  شالت  شویراد  ینیـشنبقع  هار  عطق  يارب  دنتـشاد  رظن  فالتخا  بوناد  فورعم  لپ  ظفح 
. دش نتارام  گنج  رد  وا  یئاهن  يزوریپ  بجوم  اهنآ  گنج  زرط  اهسراپ و  هیحورب 

اب دالیم  زا  لبق  جنپ  نرق  رد  هک  ینتآ  فورعم  هدنامرف  اب  دیابن  ار  صخـش  نیا  نتارام - گنج  حتاف  دایتلیم  ردـپ  ) Cimon( نومیس (- 2)
. درک هابتشا  دوب  دایتلیم  دنزرف  درک و  مرن  هجنپ  تسد و  اهسراپ 

Stesagoras (- 3)
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دنزرف هکیلاح  رد  تسا  نتارام  گنج  حتاف  فورعم  دایتلیم  نامه  هدرب  مان  وا  زا  دنب  نیا  زاغآ  رد  تودره  هک  نومیـس  دنزرف  دایتلیم  (- 4)
. تسا هدوب  فورعم  دایتلیم  يومع  تسا  دایتلیم  زین  وا  مان  هدش و  هدرب  مان  وا  زا  ماقم  نیا  رد  هک  سولسپیک 

Dolnkes (- 5)
Chersonhse (- 6)
Apsinthes (- 7)

132 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 
فراعت نانآب  سکچیه  اـما  دـندرک ، تکرح  « 2  » یـسوئب و  « 1  » هسوف نیمزرـس  رد  سدقم  هار  ریـسم  رد  اهکنولود  دـنک . سیـسأت  لحم 

. دندرک فرحنم  نتآ  يوسب  ار  دوخ  هار  ریزگان  سپ  درکن .
هب نیمزرـس  نآ  رد  هک  تشاد  وزرآ  « 3  » سولـسپیک دـنزرف  دایتلیم  اما  درکیم . تموکح  نتآ  رد  تردـق  اب  تارتسیزیپ  ناـمز  نآ  رد  - 35

و « 5  » سکآا هب  بسن  لـصا و  ثیح  زا  و  « 4  » دوب هدـنود  ياهبسا  زا  یلبطـصا  کلام  هک  تشاد  قلعت  ياهداوناخ  هب  يو  دـسرب . یماقم 
ینتآ دش ، رقتسم  نتآ  رد  هک  نادناخ  نیا  زا  يرفن  نیلوا  «، 8  » سکاژآ دنزرف  « 7  » سواهلیف هلیسوب  یگزاتب  هداوناخ  نیا  دیسریم . « 6  » انیژا
ناشن الماک  هک  دوخ  صوصخم  ياههزین  اهسابل و  اب  اهکنولود  دوب  هتسشن  دوخ  هناخ  رد  هناتـسآ  رد  دایتلیم  نیمه  هک  يزور  دوب . هدش 

هک درک  توعد  نانآ  زا  وا  دندش ؛ کیدزن  نانآ  درک . ادص  دید و  ارنانآ  دایتلیم  دنتشذگ . وا  لباقم  زا  دنتـسین  نیمزرـس  نآ  لها  هک  دادیم 
دنیآ و دورف  وا  هناخ  رد 

______________________________

نامدرم هک  ریمزا  جیلخ  لخدم  رد  سومره و  دور  لامش  رد  ریغـص  يایـسآ  رد  نانوی  میدق  ياهنیـشنرجاهم  زا  ) Phocee( هسوف (- 1)
هنارتیدـم لـحاوس  ریازج و  رد  نیـشنرجاهم  يریثک  دادـعت  دـندربیم و  شیپ  هنارتیدـم  یبرغ  لـحاس  اـت  ار  دوخ  ياـهیتشک  نآ  دروناـیرد 

. هسنارف بونج  رد  یسرام  فورعم  رهش  تسا  هلمجنآ  زا  هک  دندرک  سیسأت 
نآ تختیاپ  ) Thebes( بت رهش  هک  نتآ  رهش  کیتآ و  هریزج  هبش  لامـش  رد  عقاو  میدق  نانوی  گرزب  تلایا  ) Beotie( یسوئب (- 2)

. دوب
Kypselos (- 3)

مزلتـسم نآ  رد  بسا  شرورپ  هک  یناتـسهوک  نیمزرـس  ناتـساب ، نانوی  رد  تسا . نادناخ  نیا  هافر  لومت و  تورث و  هب  فلؤم  هراشا  (- 4)
. دندرکیم دروآرب  نانآ  ياهبسا  دادعت  يور  زا  ار  صاخشا  لومت  تورث و  دوب ، یفازگ  هنیزه  فرص 

Aiakos (- 5)
AEgina (- 6)
Philaios (- 7)

Ajax (- 8)
133 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 

ات دنتساوخ  وا  زا  دندرک و  لقن  وا  يارب  لیصفتب  ار  فتاه  هتفگ  دندش  وا  نامهیم  نوچ  یلو  دنتفریذپ  ار  وا  توعد  نانآ  دنشاب . وا  نامهیم 
زا ار  دوخ  هک  دوب  ددصرد  دمآیم و  نارگ  وا  رب  تارتسیزیپ  هطلـس  اریز  تفریذپ ، ار  نانآ  داهنـشیپ  یناسآب  دایتلیم  دنک . ارجا  ار  یهلا  هدارا 

اهکنولود هچنآب  دنک و  لیـصحت  یهلا  فتاه  زا  ار  یئوگشیپ  نیا  دییأت  ات  درک  تمیزع  فلد  هب  گنردـیب  سپ  دـناهرب . وا  طلـست  دـیق 
. دبای نانیمطا  دندوب  هدرک  لقن  وا  يارب 

ياهیزاب ینارهنودرگ  هقباسم  رد  هتـشذگ  رد  هک  سولـسپیک  دنزرف  دایتلیم  درک ، توعد  هفیظو  نیا  يارجاب  ار  يو  یهلا  فتاه  نوچ  - 36
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هار زا  اهکنولود  اب  درک و  هارمه  دوخ  اب  دننک  تکرش  یشکرکشل  نیا  رد  دندوب  رضاح  هک  ار  یناینتآ  دوب  هدیـسر  ینامرهق  ماقمب  یپملا 
زاغب هک  دوب  نآ  وا  راک  نیتسخن  دـننک  ناریو  ارنآ  دـننارب و  نیمزرـس  نآب  ار  دوخ  هاپـس  دـنناوتن  اهتنپـسآ  هکنآ  يارب  درک . تکرح  ایرد 

، زاـغب نیا  يوسنیا  رد  تسا . « 1  » داتـس شـش  یـس و  زاغب  نیا  ضرع  دـنک . عطق  يراصح  ثادـحا  اب  ایتکاپ  ات  هیدرک  رهـش  زا  ار  زنوسرک 
. دراد لوط  « 1  » داتس تسیب  دصراهچ و  اعمج  زنوسرک 

«2  » كاسپمال یلاـها  اـب  همه  زا  لـبق  ماوقا  رگید  نیب  زا  داـیتلیم  دـندش  هدـنار  جراـخب  اهتنپـسآ  دـش و  هتـسب  زنوسرک  ربعم  هکنیمه  - 37
دوخب تبسن  ار  يدیل  هاشداپ  سوزرک  یتسود  البق  دایتلیم  دندرک . ریـسا  هدنز  دنتخادنا و  مادب  ار  وا  كاسپمال  یلاها  اما  تخادرپ . گنجب 

ار دایتلیم  درک  رما  نیمزرـس  نآ  یلاها  هب  داتـسرف و  كاسپمال  هب  یناسک  دـش  ربخاب  وا  يارجام  زا  سوزرک  هکنیمه  سپ  دوب . هدرک  بلج 
. تسکش دهاوخ  مهرد  جاک » تخرد  دننام   » ارنانآ دننکن  تعاطا  ار  وا  نامرف  رگا  هک  درک  دیدهت  دننک و  دازآ 

هدرب راکب  دوخ  دیدهت  يارب  سوزرک  هک  یحالطصا  يانعم  هرابرد  یتدم  كاسپمال ، رد 
______________________________

. رتمیتناس شش  رتم و  ربارب 177  ناتساب و  نانوی  رد  لوط  دحاو  ) Stade( داتس (- 1)
رد لـنادراد  لخدـم  رد  عقاو  ریغـص  يایـسآ  میدـق  ياهرهـش  زا  ) Lampsacus( سوکاسپمال اـی  ) Lampsaque( كاسپمال (- 2)

. دراد مان  ) Lepsek( کسپل ای  ) Lampsaki( یکاسپمال زورما  هک  هرمرم  يایرد 
134 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 

مامت نیب  زا  داد : حیـضوت  نینچ  درک و  كرد  ارنآ  يانعم  دایز  قمعت  رکفت و  زا  سپ  هدروخلاس  يدرم  ماجنارـس  دـنتخادرپ و  ثحب  هب  دوب 
سوزرک مشخ  میب  زا  كاسپمال  یلاها  سپ  دوریم . نیب  زا  دـهدیمن و  ياهناوج  رگید  دـش  عطق  یتقو  هک  تسا  یتخرد  اهنت  جاک  ناتخرد ،

. دندرک دازآ  ار  دایتلیم 
دنزرف هب  ار  دوخ  تموکح  تورث و  درمب و  دراذگ  یقاب  دوخ  زا  يدنزرف  هکنآیب  دش ، دازآ  سوزرک  کمکب  هکنآ  زا  سپ  دایتلیم ، - 38
زنوسرک نامدرم  دایتلیم ، گرم  زا  دـعب  تشاد . ماـن  « 2  » سراوگاستـس صخـش  نیا  درک . راذـگاو  دوب  ردارب  وا  اب  ردام  زا  هک  « 1  » نومیس

یناودبسا ياههقباسم  يدادعت  وا  راختفاب  دنداد . صیصخت  وا  يارب  یئاهینابرق  دشیم ، تیاعر  اهرهش  نیسسؤم  يارب  هک  یبادآ  تیاعرب 
ون زا  كاسپمال  اب  گنج  دعب  یتدم  دنتـشادن . نآ  رد  ار  تکرـش  قح  كاسپمال  یلاها  زا  کیچیه  هک  دنداد  بیترت  یتشک  ياههقباسم  و 
یلو هتخیرگ  نمشد  هاپس  زا  دوب  یعدم  هک  يدرم  دش . هتشک  دراذگ  یقاب  دوخ  زا  يدنزرف  هکنآیب  زین  ساروگاستس  راب  نیا  دش و  زاغآ 

. تشکب ار  وا  دروآ و  دورف  وا  قرف  رب  « 3  » هناتیرپ رد  ربت  زا  ياهبرض  تشاد  لمع  تعرس  دوخ  راک  رد  دوب و  نانمشد  زا  یکی  تقیقح  رد 
یتشک کی  اب  ار  ساروگاستس  ردارب  نومیس و  دنزرف  دایتلیم  تارتسیزیپ  نادناخ  درمب ، یناهگان  یگرمب  ساروگاستس  هکنآ  زا  سپ  - 39

رگید یئاج  رد  ار  ناتساد  نیا  نم  دوب و  هتشغآ  نومیـس  شردپ  نوخ  هب  دایتلیم  تسد  دریگ . تسدب  ار  تموکح  ات  دنداتـسرف  زنوسرک  هب 
هب دایتلیم  هکنیمه  دـندرکیم . راتفر  مارتحا  لامک  رد  وا  اب  هتـسویپ  ماهتا  نیاـب  هجوتیب  تارتسیزیپ  نادـناخ  نتآ  رد  اـما  درک . مهاوخ  لـقن 

رهاظت هار  زا  دش ، دراو  زنوسرک 
______________________________

Cimon (- 1)
Stesagoras (- 2)

دــندرکیم و سوـلج  نآ  رد  ) Prythanes( اـهناتیرپ اـی  تاـضق  میدـق  ناـنوی  ياهرهـش  رد  هک  یلحم  ) Prythanee( هناتیرپ (- 3)
ینادردق لیلجت و  ناونعب  دادیم  ماجنا  رهش  يارب  یتمدخ  سکره  هک  دوب  موسرم  میدق  نانوی  رد  تشاد . مان  يرتسگداد  زورما  حالطـصاب 

. دندرکیم یئاریذپ  وا  زا  لحم  نآ  رد  رهش  مدرم  دوب و  هناتیرپ  نامهیم  یتدم 
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135 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 
دش رشتنم  ربخ  نیا  یتقو  دهد . ماجنا  تشاد  هدهعب  ساروگاستس  دوخ  ردارب  هب  تبسن  هک  یفیلکت  ات  تسشن  هناخ  رد  یـشیدناتحلصم  و 
اما دننک . مالعا  وا  يازع  رد  ار  دوخ  يدردمه  ات  دنتفر  وا  هناخب  مه  اب  همه  دندروآ و  درگ  اهرهش  مامت  زا  یناگدنیامن  زنوسرک  نیدمتعم 

. دش طلسم  زنوسرک  رب  بیترت  نیا  اب  درک و  سوبحم  تفرگ و  ار  اهنآ  وا 
. درک جاودزا  هیکارت  هاشداپ  « 2  » سورولا رتخد  « 1  » لیپیسژه اب  درک و  ریجا  درم  زور  زابرس  دصناپ  زا  یهاپس  يو 

. دوب رتتخس  متفگ  نخس  نآ  هرابرد  هچنآ  زا  بتارمب  هک  دش  وربور  یتالکـشم  اب  دیـسر  زنوسرک  هب  نومیـس  دنزرف  دایتلیم  هکنیمه  - 40
نادرگ ارحص  اریز  دزیرگب . اهاکس  موجه  لباقم  رد  دش  ریزگان  يو  «، 3  » مینکیم تسیز  نآ  رد  ام  هکیاهرود  زا  لبق  لاس  ود 

______________________________

Hegesipyle (- 1)
Oloros (- 2)

میوشیم وربور  اهنآ  حیحـص  خیرات  اب  ثداوح  قیقد  قیبطت  ظاحل  زا  یگرزب  تالاکـشا  اب  تودره  خـیرات  بلاطم  زا  تمـسق  نیا  رد  (- 3)
لقن دـنب  نیا  هلابند  رد  فلؤم  هچنآ  اب  باـسح  نیا  اـب  دوب و  دـالیم  زا  لـبق  لاـس 493  رد  درکیم  تسیز  نآ  رد  فـلؤم  هـک  ياهرود  اریز 

رد اهاکـس  نیمزرـس  هب  شویراد  هلمح  هکیلاح  رد  دـشاب  هداتفا  قافتا  دالیم  زا  لبق  لاس 495  رد  دیاب  زنوسرک  هب  اهاکـس  موجه  دـنکیم ،
زا دنـشاب . هدمآرب  ماقتنا  ددصرد  شویراد  ضرعت  زا  سپ  لاس  هدجیه  اهاکـس  هک  دسریم  رظنب  دـیعب  داتفا و  قافتا  دالیم  زا  لبق  لاس 513 

لبق لقاال  دیاب  هعقاو  نیا  دـشاب  هتفر  زنوسرک  هب  تارتسیزیپ  نادـناخ  جارخا  زا  لبق  دایتلیم  باتک  نیمه  دنب 39  تیاکحب  رگا  رگید  فرط 
هارمه اهاکس  نیمزرس  هب  شویراد  یشکرکشل  عقوم  رد  دایتلیم  مراهچ  باتک  زا  دنب 137  تیاکحب  هوالعب  دشاب . هداتفا  قافتا  لاس 514  زا 

. دوب هتفر  نیمزرس  نآب  وا 
تاکن نیاب  هجوت  اب  دـشیم و  هدـناوخ  مان  نیمهب  هک  تسا  هدوب  وا  يومع  ماقم  نآ  رد  داـیتلیم  زا  فلؤم  روظنم  هک  مینک  روصت  هکنآ  رگم 
قیبطت تقیقح  اـب  دـش »...  وربور  یتالکـشم  اـب  دیـسر  زنوسرک  هب  داـیتلیم  هکنیمه   » هک دـنب  نیا  رد  تودره  هتفگ  هک  تسا  دـیدرت  ياـج 

دعب لاس  ود  تالکـشم  نیا  هک  تسا  هدوب  نآ  ترابع  نیا  زا  فلؤم  روظنم  هک  دناهدرک  روصت  تودره  خیرات  نیمجرتم  زا  یخرب  دیامن .
نیا  » هک تسا  هدـش  یعدـم  احیرـص  هدرک و  هفاـضا  دـنب  نیا  رخآ  رد  فلؤم  هک  یتراـبع  یلو  دـمآ  شیپ  زنوسرک  رد  داـیتلیم  رارقتـسا  زا 

هک ینیخروم  دـیامنیم . دروم  نیا  رد  ار  ماـهبا  هنوگره  عفر  تسا » هدادـیور  دادـیور  اـم  ناـمز  رد  هک  یثداوح  زا  لـبق  لاـس  ود  ثداوح 
- دعب هحفص  رد  هیشاح  هیقب  رادفرط 

136 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 
اهاکـس موجه  رظتنم  یتح  دایتلیم  دـندوب . هتفر  شیپ  زنوسرک  لخاد  ات  هدـش و  عمج  مه  درگ  دـندوب  هدـمآ  مشخب  شویراد  زا  هک  یئاکس 

اب ار  وا  دنتفر و  وا  لابندـب  اهکنولود  عقوم  نیا  رد  تخیرگ . زنوسرک  زا  دـندوب  هدـمآرد  تکرحب  نانآ  هک  عقوم  نامه  رد  تسرد  دـشن و 
. تسا هدادیور  دادیور  ام  نامز  رد  هک  یعیاقو  زا  لبق  لاس  ود  عیاقو  نیا  دندنادرگزاب . دوخ 

تکرح نتآ  يوسب  داد و  رارق  یتـشک  جـنپ  رد  ار  دوخ  لاوما  دناهدیـسر . « 1  » سودـنت هب  اـهیقینیف  هک  تفاـی  ربخ  نوچ  نآ  زا  سپ  - 41
تکرح رد  زنوسرک  لحاس  لوط  رد  هک  یعقوم  رد  داـتفا و  « 3  » سالم جیلخ  هب  شراذـگ  دوب  هدرک  تکرح  « 2  » هیدرک زا  نوچ  اما  درک .

یتشک اهیقینیف  اما  دوش . هدـنهانپ  « 4  » سوربمیا هب  دزیرگب و  یتشک  راـهچ  اـب  تسناوت  يو  دـش ؛ وربور  اـهیقینیف  یئاـیرد  يورین  اـب  دوب 
. دنتفرگ دندرک و  لابند  ار  وا  مجنپ 

رگید ینز  زا  دوبن و  هیکارت  هاشداپ  سورولا  رتخد  زا  دـنزرف  نیا  دوب . داـیتلیم  دـشرا  دـنزرف  « 5  » سوکویتم اب  یتشک  نیا  یهدـنامرف  اقافتا 
. دنداتـسرف گرزب  هاشداپ  روضحب  ار  وا  تسا  دایتلیم  دـنزرف  هک  دنتـسناد  هکنیمه  دـنتفرگ و  شایتشک  اب  ار  وا  اهیقینیف  دوب . هدـمآ  ایندـب 
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دور لپ  هک  دـندرکیم  هیـصوت  اهینوی  هب  اهاکـس  هک  یعقوم  رد  اریز  دوتـس  دـهاوخ  ار  نانآ  مادـقا  نیا  هاـشداپ  هک  دـندرکیم  روصت  ناـنآ 
«. 6  » دنریذپب ار  اهاکس  داهنشیپ  هک  درکیم  هیصوت  اهینوی  هب  زین  دایتلیم  دندرگزاب  دوخ  نیمزرس  هب  دننک و  عطق  ار  بوناد 

______________________________

دننک هماقا  ریخا  ترابع  نیا  ریبعت  يارب  هدننکعناق  یلیلد  دناهتسناوتن  دنتسه  ریسفت  نیا  لبق  هحفص  هیشاح  زا  هیقب  - 
 ) Hau vette- Histoire des Gerres Mediques Paris- 1894- P, 199 ( 

ار يراک  فلؤم  دعب  دنب  ریخا  تمـسق  رد  هک  اصوصخم  تسا  مهرد  شوشغم و  باتک  نیا  دعب  دـنب  دـنب و  نیا  بلاطم  رـسارس  لاحرهب  - 
هب دوب  هدرک  بوناد  لپ  عطق  يارب  وا  هک  یششوک  دوب و  هداد  ماجنا  اهاکس  نیمزرس  هب  شویراد  یـشکرکشل  عقوم  رد  فورعم  دایتلیم  هک 

. تسا هداد  تبسن  دایتلیم  نیمه 
Tenedos (- 1)
Kardia (- 2)

. هرمرم يایرد  لحاس  رد  عقاو  ناتساب  يایند  رد  مان  نیمهب  یجیلخ  دور و  مان  ) Melas( سالم (- 3)
) Gallipoli( یلوپیلاگ هریزج  هبش  یبرغ  بونج  رد  هژا  ریازجلا  عمجم  ریازج  زا  ) Imbro( وربمیا ای  ) Imbros( سوربمیا (- 4)

Metiochos (- 5)
مراهچ دلج  تودره  خیرات  هب  دوش  عوجر  (- 6)

137 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 
راشرـس تبحم  زا  ار  وا  سکعرب  دناسرن و  ناوج  نیاب  یبیـسآ  يو  دندرک  میلـست  هاشداپ  هب  ار  دایتلیم  دنزرف  سوکویتم  اهیقینیف  یتقو  اما 

اهسراپ هرمز  زا  هک  دروآ  ینادنزرف  نز  نآ  زا  يو  داد . واب  ینزب  ار  سراپ  نانز  زا  یکی  دیشخب و  واب  نآ  لاوما  مامت  اب  يرصق  يو  درک .
. تفر نتآ  هب  سوربمیا  زا  دایتلیم  لاحنیا ، اب  یلو  دنوشیم . بوسحم 

139 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 

اهینومدکال هرابرد  عوضوم  زا  جراخ  یبلطم  تراپس  هلخادم  نیژا  نتآ و  گنج  هینودرم - یشکرکشل 

141 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 
هک دنتفرگ  یتامیمـصت  سکعرب  اما  دندرکن . لابند  دندوب  هدرک  عورـش  اهینوی  تازاجم  يارب  هک  ار  یتایلمع  اهسراپ  لاس ، نآ  رد  - 42

: دوب اهینوی  عفنب  ثیح  ره  زا 
هک دـننک  دـقعنم  يدادرارق  دوخ  نیب  هک  درک  روبجم  ار  اهینوی  دـیبلط و  روضحب  ینوی  ياهرهـش  زا  یناگدـنیامن  دراس  مکاـح  نرفاـترآ 

نانآب ار  نوناق  نیا  يو  دـنوش . لسوتم  يروادـب  تراغ  لتق و  ياجب  دوخ  تاـفالتخا  لـح  يارب  دـعبب  نآ  زا  دـندشیم  دـهعتم  نآ  بجومب 
دننک و يریگهزادنا  تسا  داتس  یس  ربارب  تسا و  یسراپ  هزادنا  سایقم  هک  « 1  » ژنازاراپ اب  ار  اهنآ  ياهنیمز  درک  رما  هوالعب  درک . لیمحت 
رب اهنیمزرـس  زا  کیره  يارب  هک  تایلام  میـسقت  زرط  نیا  دوش . نییعت  یحاسم  نیا  ساسا  رب  تفرگیم  قلعت  نانآ  زا  کیرهب  هک  یتاـیلام 

رارقرب نونکات  نامز  نآ  زا  دوب  هدش  نآ  رد  هتـشذگ  ياهیلوصو  نازیم  تیاعر  فالتخا  یمک  اب  دش و  نییعت  نرفاترآ  تابـساحم  ساسا 
. تسا

ورابوگ دنزرف  هینودرم  درک و  رانکرب  راک  زا  ار  سراپ  نارس  هاشداپ  راهب  زاغآ  رد  اما  دوب . دیفم  شمارآ  داجیا  يارب  تامیمـصت  نیا  - 43
شویراد نارتخد  زا  یکی  اب  یگزاتب  هک  دوب  یناوج  هینودرم  دـش . دراو  لـحاوس  هب  یمهم  یئاـیرد  يورین  يوق و  رایـسب  یهاپـس  سار  رد 

يورین لاقتنا  لـقن و  رد  تسـشن و  یتشک  رد  دوخ  دیـسر  یکیلیک  هب  هاپـس  نیا  اـب  هینودرم  یتقو  دوب . هدرک  جاودزا  « 2  » ارتسوزوترآ مانب 
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لحاوس یط  زا  سپ  هینودرم  دـش . راپـسهر  نوپـسله  بناجب  رگید  نارـس  یهدـنامرفب  يرب  هاپـس  لاح  ناـمه  رد  درک و  تکراـشم  يرحب 
مانب یصخش  هک  دننکیمن  رواب  هک  یناینانوی  يارب  هک  منکیم  لقن  یبلطم  ماقم  نیا  رد  نم  نونکا  دش . دراو  ینوی  نیمزرس  هب  ریغص  يایسآ 

يرفن تفه  ياروش  رد  « 3  » ناتوا
______________________________

. رتم رتمولیک و 328  جنپ  ینعی  ینانوی  داتس  یس  ربارب  میدق و  سراپ  رد  لوط  دحاو  ) Parasanges( ژنازاراپ (- 1)
Artozostra (- 2)

زا ار  وا  دـندیروش و  یغورد  يایدرب  دـض  رب  شویراد  یتسدـمهب  هک  يرفن  تفه  زا  یکی  سراـپ و  ناـگرزب  زا  ) Otanes( ناتوا (- 3)
. دندرک رانکرب  تنطلس 

142 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 
مهرد ار  ینوی  دبتسم  نایاورنامرف  مامت  هکنآ  زا  سپ  هینودرم  دوب : دهاوخ  زیگناتفگش  دوب  اهسراپ  نیب  دازآ  تموکح  رارقتـسا  رادفرط 
لحم نآ  رد  تفر و و  نوپـسله  يوسب  باتـش  اـب  يو  لـمع ، نیا  ماـجنا  زا  سپ  درک . رارقرب  اهرهـش  رد  ار  دازآ  تموکح  لوصا  تسکش 

«1  » يرترا هب  هلمح  يارب  درک و  روبع  نوپـسله  زا  دوخ  ياهیتشک  اب - هاگنآ  درک و  زکرمتم  يدنمورین  يرب  هاپـس  یتشک و  يدایز  دادعت 
. دش راپسهر  اپورا  يوسب  نتآ  و 

دادعت تشاد  دصق  ناهن  رد  اهسراپ  یلاع  هدنامرف  اریز  دندوب ، یـشکرکشل  نیا  فدـه  رهاظ  تروصب  طقف  اهرهـش  نیا  تقیقح  رد  - 44
زا عافد  ددصرد  یتح  هک  ار  « 2  » سوسات اهسراپ  تهج  نیمهب  دنک . ریخست  تشاد  ناکما  هک  يدودح  ات  ار  ینانوی  ياهرهـش  زا  يریثک 

تراـساب هک  یماوقا  لـلم و  عمجب  ار  اهینودـقم  دوخ  يرب  يورین  کـمکب  دـندرک و  ریخـست  يرحب  يورین  کـمکب  دوب  هدـماینرب  دوـخ 
. دندوب هدـمآرد  نانآ  تراساب  دنتـشاد  تنوکـس  ناینودـقم  يوسنیا  رد  هک  یللم  ماوقا و  مامت  نامز  نآ  ات  هچ  دـندوزفا . دـندوب  هدروآرد 
دندرک و تکرح  تناکآ  زا  هاگنآ  دـنتفر . شیپ  « 3  » تناکآ ات  هراق  لحاوس  لوط  رد  دـندرک و  لابند  ار  دوخ  ریـسم  سوسات  زا  اـهسراپ 

رد اما  دندز . رود  ار  « 4  » سوتآ هوک 
______________________________

هعـسوت رد  یمهم  شقن  هک  ناـنوی  یقرـش  لـحاس  رد  عـقاو  ) Eubee( هـبوا گرزب  هریزج  میدـق  ياهرهـش  زا  ) Eretrie( يرترا (- 1)
نآب نتآ  يوسب  تکرح  زا  لبق  ماقتنا ، يارب  اـهسراپ  تهج  نیمهب  تشاد و  هدـهعب  شویراد  ناـمز  رد  یناـنوی  ياهنیـشنرجاهم  شروش 

. دندش راپسهر  رهش 
ترهـش ناوارف  يـالط  بارـش و  هب  قیتـع  دـهع  رد  هک  هیکارت  لـحاس  یکیدزن  رد  عـقاو  هژا  ياـیرد  ریازج  زا  ) Thasos( سوسات (- 2)

. تشاد
روبجم ات  دـندرک  رفح  نآ  رد  یئارجم  اشرایاشخ  نامرفب  اهسراپ  اهدـعب  هک  یلحم  کیدیـسلاک ، لحاس  رد  ) Acanthe( تناکآ (- 3)

دنب 22) متفه - باتک  تودره -  ) دنوش راچد  هینودرم  یئایرد  يورین  تشونرس  هب  دننزب و  رود  ار  سوتآ  هوک  دنوشن 
هاشداپ اشرایاشخ  دوب و  لصتم  کنیوراس  گرزب  هریزج  هبـش  هب  گـنت  يربعم  اـب  هک  یناتـسهوک  ياهریزج  هبـش  ) Athos( سوتآ (- 4)

دهد روبع  نآ  يارجم  زا  ار  دوخ  يایرد  يورین  یلصا  نانوی  زا  هریزج  هبش  نیا  ندرک  ادج  ربعم و  نیا  عطق  اب  درک  یعس  اهدعب  یشنماخه 
دنب 22) متفه - باتک  تودره - )

143 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 
دمآ دورف  نانآ  رس  رب  مامت  یتدش  اب  دش و  راکشآ  لامش  تمس  زا  ینافوط  دندوب  لوغـشم  هوک  نیا  درگب  ندز  رودب  نانآ  هک  عقوم  نامه 
هتخت رب  سوتآ  هوک  لباقم  رد  داد و  تکرح  فرحنم  يریسم  رد  ار  اهنآ  ياهیتشک  زا  یمهم  تمسق  دروآ و  دوجوب  یگرزب  تالکشم  و 
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رد هک  یئایرد  دـنداد . تسد  زا  زابرـس  رازه  تسیب  زا  شیب  یتشک و  دصیـس  دودـح  رد  ارجام  نیا  رد  اـهسراپ  ارهاـظ  تفوک . اـهگنس 
اهسراـپ زا  يریثک  عمج  دـنارورپیم . دوخ  ناـماد  رد  راوخنوخ  ياـهیهام  زا  يریثک  دادـعت  دراد  رارق  سوتآ  هوک  زا  تمـسق  نیا  یلاوح 

اهسراپ زا  یضعب  دندش . هتشک  دندرک و  دروخرب  یلحاس  ياهگنـس  هتخت  هب  رگید  يدادعت  دندش و  نانآ  همعط  ناروناج و  نیا  راتفرگ 
. دنتشذگرد دندش و  سحیب  امرس  زا  رگید  یخرب  دندش و  قرغ  دنتسنادیمن  انش  هکنآ  تلعب  زین 

بش یکیرات  رد  دوب  هدز  ودرا  هینودقم  رد  يرب  هاپس  اب  هک  هینودرم  لاوحا  نیا  نراقم  ایرد . رد  یشکرکشل  نیا  تشونرس  دوب  نینچ  - 45
حورجم اصخش  دوخ  هینودرم  دندناسر و  لتقب  ار  سراپ  نازابرـس  زا  يریثک  دادعت  اهژیرب  دش . هیکارت  نکاس  « 1  » ياهژیرب ضرعت  راتفرگ 

ات دـنامب  نیمزرـس  نآ  رد  ردـقنآ  هینودرم  اریز  دـناهرب  اهسراپ  غوی  زا  ار  دوخ  تسناوتن  ماوقا  رگید  دـننام  مه  موق  نیا  لاحنیا ، اب  دـش .
زا رظنفرـص  اریز  دـنادرگزاب  ایـسآ  هب  ار  دوخ  هاپـس  دـندش  عیطم  اهژیرب  هکنیمه  درک و  افتکا  هزادـنا  نیمهب  يو  اـما  درک . روهقم  ار  ناـنآ 

. دـیدرگ وربور  شحوم  یـضرعت  اب  سوتآ  هوک  یکیدزن  رد  وا  یئایرد  يورین  زین  ایرد  رد  دوب ، هدادـیور  اهژیرب  اـب  هک  يراوگاـن  دروخرب 
. تشگزاب ایسآ  هب  اهیماکان  اب  ماوت  گنج  کی  زا  سپ  هاپس  نیا  بیترت  نیاب  سپ 

هب ار  دوخ  ياهیتشک  ناریو و  یپ  زا  ار  دوخ  رهـش  راصح  هک  داد  نامرف  « 2  » سوسات یلاها  هب  شویراد  دربن ، نیا  زا  سپ  لاس  کـی  - 46
رهش نیا  یلاها  هک  دندش  یعدم  سوسات  ناگیاسمه  هک  دوب  نآ  نامرف  نیا  رودص  تلع  دننک . لقتنم  « 3  » ردبآ

______________________________

Bryges (- 1)
Thasos (- 2)

. نانوی فورعم  خروم  هتاکه  نطوم  هژا و  يایرد  لاس  رد  عقاو  هیکارت  ردانب  زا  ) Abdere( ردبآ (- 3)
144 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 

زا هیتسیه  هرـصاحم  یتدم  هک  سوسات  یلاها  رگید  فرط  زا  دندرک . بوشم  ار  شویراد  رطاخ  دوخ  ياعدا  نیا  اب  دـنراد و  شروش  دـصق 
میکحت یگنج و  ياـهیتشک  زیهجت  هیهت و  هب  ار  لاوما  تورث و  نیا  دنتـشاد  ناوارف  یلاوما  تورث و  دـندوب و  هدرک  لـمحت  ار  طـلم  لـها 

. دشیم لصاح  نآ  نداعم  زا  نیمز و  زا  نانآ  دمآرد  دندوب . هداد  صیصخت  دوخ  رهش  راصح 
اما دشیم  نانآ  بیـصن  رتمک  یمقر  سوسات  يالط  نداعم  زا  دوب . « 2  » نالات داتشه  الومعم  « 1  » هلیه هتپاکـس - يالط  نداعم  زا  نانآ  مهس 

نالات تسیود  هناـیلاس  دوخ  نداـعم  نیمز و  زا  دـنتخادرپیمن  یـسنج  تاـیلام  هک  سوساـت  یلاـها  یلک  روطب  هک  دوب  يرادـقمب  کلاذـعم 
. دیسریم مه  نالات  دصیس  هب  رمثرپ  ياهلاس  رد  نانآ  دمآرد  دندروآیم . تسدب  دمآرد 

ناـمه دـناهدرک ، فـشک  اـهیقینیف  هک  تسا  ینداـعم  نم  رظن  رد  اـهنآ  نیرتزیگناتفگـش  ماهدـید . مشچب  ار  نداـعم  نیا  دوـخ  نـم  - 47
سوسات دوب  یقینیف  دوخ  هک  سوسات  ماـنب  هریزج  نیا   ) دـندمآ نیمزرـس  نیاـب  نیـشنرجاهم  سیـسأت  يارب  سوساـت  هارمه  هک  یئاـهیقنیف 

رینوک و  « 3  » رینآ مانب  لحم  ود  نیب  سارتوماس و  لباقم  رد  هریزج  لخاد  رد  دـناهدرک  فشک  اهیقینیف  هک  ینداـعم  تسا .) هدـش  هدـناوخ 
. تسا هدش  رفح  نآ  رد  یقیمع  ياهتمسق  هک  دنتسه  یگرزب  هوک  تروصب  نداعم  نیا  دنراد . رارق  « 4»

دـندرک و ناریو  ار  دوخ  رهـش  ياهراوید  هاش  نامرفب  سوسات  یلاها  هک  درک  هفاضا  دـیاب  عوضوم . نیا  هرابرد  يرـصتخم  دوب  ناـنچ  - 48
. دنداتسرف ردبآ  هب  ار  دوخ  ياهیتشک  مامت 

. میلـست دصق  ای  دـنراد  گنج  دـصق  وا  لباقم  رد  نانآ  هک  دـنادب  دـنک و  قیقحت  ناینانوی  عضو  هرابرد  هک  داتفا  رکفب  شویراد  نآ  زا  سپ 
. دننک هبلاطم  بآ  نیمز و  گرزب  هاشداپ  مانب  هک  داد  تیرومأم  نانآب  داتسرف و  نانوی  نیمزرس  رد  بناج  رهب  ناگداتسرف  سپ ،

______________________________

فورعم هرقن  الط و  نداعم  نتـشادب  هک  ردبآ  ردنب  یکیدزن  رد  عقاو  هیکارت  میدـق  ياهرهـش  زا  ) Scapte -Hyle( هلیه هتپاکس - (- 1)
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. دوب
رد ریداقم  نازوا و  هرابرد  همدقم  تشاددای  هب  دوش  عوجر   ) مرگولیک  36 ربارب 39 / ناتساب و  نانوی  رد  نزو  دحاو  ) Talent( نالات (- 2)

(. هحفص 24 لوا - دلج  تودره - ناتساب - نانوی 
AEnyres (- 3)

Koenyres (- 4)
145 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 

داتسرف دندوب  وا  راذگجارخ  هک  یلحاس  ياهرهش  ریاس  هب  رگید  ینالوسر  شویراد  دندش ، مازعا  ناینانوی  هب  هک  ناگداتسرف  نیا  رب  هوالع 
. دننک كرادت  بسا  لقنولمح  صوصخم  ياهیتشک  هک  داد  تیرومأم  نانآب  و 

اجنادب شویراد  ناگداتسرف  هک  يریازج  مامت  هراق و  نکاس  ماوقا  زا  يرایسب  نمض ، نیا  رد  دش . مهارف  اهیتشک  نیا  نتخاس  لیاسو  - 49
«1  » نیژا اصوصخم  ریازج و  مامت  هک  دش  هتفگ  دندرک . مالعا  ار  دوخ  تعاطا  دنداهن و  ندرگ  ار  هاش  نامرف  دـندناسر  ار  وا  مایپ  دـنتفر و 
اب تموصخ  دصقب  نانآ  هک  دندرک  روصت  دندش  ربخاب  نیژا  یلاها  مادـقا  نیا  زا  ناینتآ  هکنیمه  دـندرک . میدـقت  شویراد  هب  بآ  نیمز و 

هکنیا زا  دـندرک و  شنزرـس  لمع  نیا  يارب  ارناـنآ  ناـینتآ  سپ  دـننک . هلمح  نتآ  هب  اـهسراپ  هارمه  دـنراد  دـصق  دـناهدرک و  نینچ  نتآ 
نانوی هب  تنایخب  راتفر  نیا  رطاخب  ار  نیژا  یلاها  دنداتسرف و  تراپس  هب  یناسک  دندش و  لاحشوخ  دناهدروآ  تسدب  نانآ  دض  رب  ياهناهب 

. دندرک مهتم 
رـصقم نارگید  زا  شیب  هک  ار  یناسک  ات  تفر  نیژا  هب  « 3  » سادیردناسکانآ دنزرف  « 2  » نموئلک تراپـس  هاشداپ  ماهتا  نیا  لباقم  رد  - 50

سویریک همه  زا  شیب  دنتساخرب . تفلاخم  هب  نانآ  نایرهـشمه  دوب  لوغـشم  اهنآ  ندرک  ریگتـسدب  هک  یعقوم  رد  اما  دروآ . گنچب  دندوب 
زین نـیژا  یلاـها  زا  رفنکی  ندرک  ینادـنز  یتـح  هـک  درک  مـالعا  واـب  عاجـش  درم  نـیا  درک . تفلاـخم  وا  اـب  « 5  » سوـتیرکیلوپ دـنزرف  « 4»

. دنام دهاوخن  تازاجمیب 
تسا هدز  تسد  راکنیاب  هنارس  دوخ  تراپس  تقفاوم  نودب  هک  درک  مهتم  ار  وا  هوالعب 

______________________________

)Enghia( ایبجنا زورما  هک  میدق ) کینوراس  جـیلخ   ) نتآ جـیلخ  نایم  رد  عقاو  هژا  يایرد  ریازجلا  عمجم  ریازج  زا  ) Egine( نیژا (- 1)
. دراد مان 

و ) Clisthene( نتـسیلک دـض  رب  هک  دـالیم  زا  لـبق  شـش  نرق  رخاوا  رد  تراپـس  هاـشداپ  نیمهدزناـش  ) Clcomene( نموئلک (- 2)
دوب هدـیروش  شویراد  دـض  رب  هک  ینوی  فورعم  رادرـس  ساروگاتـسیرآ  هب  کمک  زا  يو  درک . مایق  موس  هقبط  مدرم  ینعی  وا  نارادـفرط 

. درک یشکدوخ  دندیروش  وا  رب  نتآ  یلاها  نوچ  ماجنارس  درک و  يراددوخ 
Anaxandridas (- 3)

Krios (- 4)
Polycritos (- 5)

146 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 
نیا « ) 1  » دـشاب وا  هارمه  لـمع  نیا  يارب  زین  تراپـس  رگید  هاـشداپ  دوب  مزـال  تروصنیا  ریغ  رد  اریز  دریگب  ناـینتآ  زا  ار  دوخ  شاداـپ  اـت 

ار سویریک  يو  دـندنار  دوخ  رهـش  زا  ار  نموئلک  نیژا  مدرم  هکنآ  زا  سپ  دوب .) هدرک  نیقلت  واـب  ياهماـن  هلیـسوب  « 2  » تارامد ار  نانخس 
: تفگ نخس  نینچ  واب  باطخ  نموئلک  تفگ ، واب  ار  دوخ  مان  سویریک  یتقو  و  دش . ایوج  ار  وا  مان  داد و  رارق  بطاخم 

««. 3  » يرب راکب  دنمورین  یفیرح  دض  رب  ار  اهنآ  دش  یهاوخ  روبجم  يدوزب  اریز  نک  حلسم  غرفم  اب  ار  دوخ  ياهخاش  سویریک ! »
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زین وا  دوب . لوغشم  نموئلک  دض  رب  یمومع  راکفا  کیرحت  هب  دوب  هدنام  تراپس  رد  هک  « 4  » نوتسیرآ دنزرف  تارامد  نمض ، نیا  رد  - 51
يرتمک تیمها  يو  دوب ، ربارب  دنتـشاد  هک  یکرتشم  دـج  تلعب  نموئلک  نادـناخ  اب  وا  یتنطلـس  نادـناخ  هکنیا  اب  یلو  دوب  تراپـس  هاشداپ 

«. 6  » دنک بسک  يرتشیب  تیمها  دوب  « 5  » سنتسیر وا  بسن  زا  هک  ینادناخ  هک  دوب  هدش  بجوم  تیدشرا  قح  اریز  تشاد 
______________________________

باتک و نیمه  دنب 52  هب  دوش  عوجر   ) دوب تارامد  يرگید  نموئلک و  یکی  هک  دشیم  هرادا  هاشداپ  ود  هلیسوب  نامز  نآ  رد  تراپـس  (- 1)
(. دنب 51 لیذ  تشاددای 

تراپــــس مود  هاـــشداپ  تسدــــب  هـــک  دـــالیم  زا  لـــبق  شــــش  نرق  رخاوا  رد  تراپــــس  هاـــشداپ  ) Demarate( تاراــمد (- 2)
رد اهلاس  يو  دـش . هدـنهانپ  یـشنماخه  هاشداپ  شویراد  رابردـب  دوخ  قح  قاـقحا  يارب  دـش و  علخ  تنطلـس  زا  ) Cleomene( نموئلک

. درک علطم  نانوی  هب  یشکرکشل  هب  ریاد  اشرایاشخ  دصق  زا  ارناینانوی  عقومب  ماجنارس  یلو  تسیز  تزعب  یشنماخه  هاشداپ  رابرد 
رگید موهفمب  ار  سویریک  نموئلک  تهج  نیمهب  تسا و  هدوب  شیم )  ) يانعمب ناتساب  ینانوی  نابز  رد  هملک  نیا  ) Krios( سویریک (- 3)

. تسا هدرک  نایب  مالک  نیا  بلاق  رد  ار  دوخ  دیدهت  هداد و  رارق  بطاخم  مان  نیا 
Ariston (- 4)

Eurysthenes (- 5)
- دعب هحفص  رد  هیشاح  هیقب  نکیل  دندوب  هناگادج  نادناخ  ود  هب  قلعتم  هک  تشاد  هاشداپ  ود  نامز  نآ  رد  تراپس  (- 6)

147 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 
هب ار  ناـنآ  اصخـش  دوخ  « 1  » مدوتـسیرآ نانآ  هاشداپ  هک  دنتـسه  یعدـم  دـنراد و  رظن  فالتخا  ارعـش  اـب  هراـب  نیا  رد  اهینومدـکال  - 52

سوئدوئلک دنزرف  « 2  » كاموتـسیرآ دنزرف  مدوتـسیرآ  وا . نادنزرف  هن  تسا ، هدرک  تیاده  دننکیم  تسیز  نآ  رد  نونکامه  هک  ینیمزرس 
لقن هکیروطب  تشاد و  ماـن  « 5  » نیژرآ وا  هجوز  دش . ینادنزرف  بحاص  دوخ  هجوز  زا  مدوتـسیر  دعب . یتدـم  دوب  « 4  » سولیه دنزرف  « 3»

. دوب « 9  » سینیلوپ دنزرف  « 8  » سوردناسرت دنزرف  « 7  » سونماسیت دنزرف  « 6  » نویزتوا رتخد  دننکیم 
يرامیب نآب  دـش و  رامیب  اریز  دـنیبب ، ار  لفط  ود  نآ  هک  تفای  تصرف  طقف  مدوتـسیرآ  دروآ . ایندـب  مدوتـسیرآ  يارب  ولقود  لـفط  ود  يو 

، نآ زا  دعب  تشذگرد .
______________________________

لسن زا  نموئلک  نادناخ  میدق  ياههناسفا  تیاکحب  دنتسنادیم . فورعم  سلکاره  ار  دوخ  دج  نادناخ  ود  ره  لبق  هحفص  زا  هیشاح  هیقب  - 
رد رهـش  نیا  روما  اریز  دنتـشادن  تراپـس  رد  یتردـق  نادـنچ  هاشداپ  ود  نیا  لاحره  رد  اما  دوب . رغـصا  لسن  زا  تارامد  نادـناخ  دـشرا و 
. دندرکیم تموکح  زین  تراپس  شترا  رب  یتح  دنتشاد و  مان  ) Ephores( روفا هک  دوب  ياهبتریلاع  نابصنم  بحاص  تسد  رد  تقیقح 

. باتک نیمه  دنب 52  رد  تودره  تاحیضوت  هب  دوش  عوجر  تراپس  رد  هاشداپ  ود  تنطلس  رارقتسا  یگنوگچ  هرابرد 
نیمزرـس هب  ار  يرد  نامدرم  زا  يدادـعت  دالیم  زا  لبق  هدزاود  نرق  رد  هک  تراپـس  ياهناـسفا  هاـشداپ  ) Aristodeme( مدوتسیرآ (- 1)

. درک تنطلس  نآ  رب  دوخ  داهن و  مان  ) Lacoaie( ینوکال ارنآ  نیمزرس  نیا  زا  یتمسق  ریخست  زا  سپ  داد و  چوک  زنوپولپ 
Aristomaque (- 2)

Kleodaios (- 3)
Hylio (- 4)

Argienne (- 5)
Autesion (- 6)
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Tisamenos (- 7)
Thersandros (- 8)

Polynice (- 9)
148 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 

نانآ هک  تسا  یعیبط  اما  دـننیزگرب . تنطلـسب  ار  لفط  ود  نآ  دـشرا  دوخ  نیناوق  قبط  ات  دـندش  عمج  مه  درگ  ناـمز  نآ  ياهینومدـکال 
یکی دنتسناوتن  نوچ  دنتشاد . لماک  تهابش  رگیدکی  اب  تماق  لکش و  ثیح  زا  اهولقود  نیا  اریز  دننک ، باختنا  ار  کیمادک  دنتـسنادیمن 
رداق زین  دوخ  وا  هک  درک  راهظا  ردام  اما  دندرک . عوجر  اهنآ  ردام  هب  باختنا ، رد  یعس  زا  لبق  یتح  یتیاورب  و  دننک ، باختنا  ار  ود  نآ  زا 

. تسین دشرا  دنزرف  نییعتب 
ار لفط  ود  ره  دوخ  لاـیما  زا  يوریپ  هب  تشاد  یعـس  یلو  دادـیم ، صیخـشت  ار  دـشرا  دـنزرف  یبوخب  هکیلاـح  رد  داد ، خـساپ  نینچ  رداـم 

شیپ رد  دیاب  هک  يراتفر  هرابرد  ات  دنداتـسرف  فلد  هب  سک  یفیلکتالب  لاح  رد  دندش و  تفگـش  رد  اهینومدکال  دـننک . باختنا  هاشداپ 
مارتحا دشرا  لفط  هب  تبـسن  اما  دننیزگرب  یهاشداپب  ار  لفط  ود  ره  هک  درک  هیـصوت  نانآب  دبعم  فتاه  دـنک . تروشم  دـنوادخ  اب  دـنریگ 

زا يدرم  درکن  لصاح  یتفرـشیپ  دشرا  لفط  صیخـشت  رد  اهینومدـکال  راک  نوچ  اما  دـبعم . فتاه  هتفگ  دوب  نانچ  دـنوش . لئاق  يرتشیب 
هک درک  هظحالم  دوب و  لفط  ود  ره  بقارم  دـیاب  دوب : نینچ  هک  درک  داهنـشیپ  ناـنآب  یلح  هار  تشاد  ماـن  « 2  » ستیناپ هک  « 1  » ینسم لها 

يرگید زا  لبق  ار  اـهنآ  زا  یکی  هتـسویپ  هک  دـش  ملـسم  رگا  دـهدیم . ریـش  دـنکیم و  وشتـسش  يرگید  زا  لـبق  ار  اـهنآ  زا  کیمادـک  رداـم 
. تسین هراب  نیا  رد  يرتشیب  قیقحت  هب  جایتحا  دنکیم  یگدیسر 

دهاوخن يدـیدرت  درک  یگدیـسر  يرگید  زا  لبق  ار  اهنآ  زا  یکی  رابره  درکن و  تیاعر  هراب  نیا  رد  ینیعم  بیترت  ردام  سکعرب  رگا  اـما 
درم نآ  هیـصوتب  اهینومدکال  سپ  دیـشیدنا . نآ  صیخـشت  يارب  يرگید  ریبدت  دـیاب  تسا و  ربخیب  رما  نیا  زا  نانآ  دـننام  زین  وا  هک  دوب 

یکی ندادریش  وشتسش و  عقوم  رد  هتـسویپ  وا  هک  دندرک  هدهاشم  بجعت  لامک  اب  دنتخادرپ و  مدوتـسیرآ  نادنزرف  ردام  تبقارم  هب  ینـسم 
دوب هتسناد  مدقم  هک  ار  یلفط  نانآ  سپ  دنتسه . وا  بقارم  هچ  يارب  هک  تسنادیمن  وا  درادیم . مدقم  يرگید  رب  ار 

______________________________

. نانوی بونج  رد  میدق  زنوپولپ  یحاون  زا  ) Messenia( اینسم ای  ) Messenie( ینسم (- 1)
Panites (- 2)

149 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 
مان « 3  » سلکورپ ار  رتکچوک  لـفط  و  « 2  » سنتـسیروا ار  دشرا  لفط  دندرک . گرزب  « 1  » هناتیرپ رد  ار  وا  دندیزگرب و  دـشرا  لفط  ناونعب 
نیا زین  نانآ  فالخا  دندش و  نمشد  مهاب  رمع  مامت  رد  دندوب  ردارب  هکنآ  اب  دندیسر  غولب  نسب  نانآ  یتقو  دننکیم  لقن  هکیروطب  دنداهن .

. دنداد همادا  ار  هبناجود  تموصخ 
تـسا یبلاطم  دناوخ  دیهاوخ  ریز  رد  نونکا  هچنآ  اما  دـناهدرک . لقن  ار  تیاور  نیا  هک  دنتـسه  اهینومدـکال  طقف  ناینانوی  مامت  نیب  - 53

يرد ناـهاشداپ  نیا  یئادـخ  ءاـشنم  زا  رگا  منکیم : دانتـسا  ناـینانوی  ياـههناسفاب  ثیح  نیا  زا  ماهدرک و  هفاـضا  نآ  رب  دوـخ  ماـنب  نم  هـک 
دـننکیم و تباث  ار  بلطم  نیا  ناینانوی  دنتـسه . اهنله  لـسن  زا  « 5  » هناد دنزرف  « 4  » هسرپ ینعی  ناشنیرتمیدـق  ات  اـهنآ  همه  مینک ، رظنفرص 

نیا زا  نم  هکنیا  تلع  دـناهدوب . اـهنله  هرمز  زا  ناـهاشداپ  نیا  ماـیا  نیرتمیدـق  زا  هـک  دـنهدیم  ناـشن  قـیقد  بـسن  هرجـش  کـی  دانتـساب 
هـسرپ هب  ار  دوخ  یگداوناخ  مان  هک  درادن  دوجو  يریذـپانف  دوجوم  چـیه  هک  تسنیا  ماهتفرن  رتالاب  نآ  زا  ماهدرک و  دای  هسرپ  ات  ناهاشداپ 

واب ار  مان  نیا  « 6  » نویرتیفمآ تسین و  نینچ  لوکره  دروم  رد  هکیلاح  رد  دشاب  هداد 
______________________________
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هب یتمدخ  هک  یناسک  هتسجرب و  صاخـشا  زا  میدق  نتآ  رد  میدق - نانوی  ياهرهـش  رد  تاضق  سولج  لحم  ) Prytanee( هناتیرپ (- 1)
. تسا هدوب  تهج  نیمهب  زین  مدوتسیرآ  دشرا  لفط  زا  یئاریذپ  دندرکیم . یئاریذپ  هناتیرپ  رد  دندوب  هدرک  رهش 

دوـخ ردارب  اـب  دــالیم  زا  لــبق  هدزاــی  نرق  رد  هـک  مدوتــسیرآ  زا  سپ  تراپــس  هاــشداپ  نـیمود  ) Eurysthenes( سنتـسیروا (- 2)
. دش هدیزگرب  تراپس  تنطلسب  ) Procles( سلکورپ

Procles (- 3)
. ناتساب نانوی  رد  يرد  موق  ناهاشداپ  نیتسخن  ) Danae( هناد رتیپوژ و  دنزرف  ناتساب  نانوی  ياهناسفا  نامرهق  ) Persee( هسرپ (- 4)

نایادــخ يادــخ  رتــیپوژ  اــب  وا  تلــصو  زا  هـک  تراپــس  هاــشداپ  ) Acrisios( سوـیزیرکآ ياهناــسفا  رتـخد  ) Danae( هـناد (- 5)
(. دنب 54 لیذ  تشاددای  هب  دوش  عوجر  هراب  نیا  رد   ) دمآ ایندب  ) Persee( هسرپ

- دعب هحفص  رد  هیشاح  هیقب  ) Tirynthe( تنریت هاشداپ  ) Alcee( هسلا دنزرف  ) Amphitryon( نویرتیفمآ (- 6)
150 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 

بـسن هرجـش  يردام  بناج  زا  رگا  اما  ماهدرب . راکب  عقومب  حیحـص و  الماک  یمالک  هسرپ ،» ات   » میوگیم نم  یتقو  نیاربانب  «. 1  » تسا هداد 
. دنتسه صلاخ  يرصم  داژن  زا  يرد  ناهاشداپ  هک  درک  میهاوخ  هظحالم  میروآ  رظن  رد  الابب  « 2  » سویزیرکآ رتخد  هناد  زا  ار  نانآ 

: مینکیم لقن  اهسراپ  زا  یتیاور  نونکا  اما  تسا . ناینانوی  هب  قلعتم  مدرک  هراشا  نآب  هک  یبسن  هرجش  - 54
هطبار هک  سویزیرکآ  فالخا  اما  و  دـناهدوبن . ینانوی  زگره  وا  دادـجا  اما  تسا ، هدـش  ینانوی  اهدـعب  هدوب و  روشآ  لها  زا  لصا  رد  هسرپ 

«. 3  » دناهدوب يرصم  دنتسه  یعدم  ناینانوی  هکروطنامه  دنتشادن  هسرپ  اب  يدنواشیوخ 
______________________________

لکـشب ار  دوخ  نایادـخ  يادـخ  رتیپوژ  ناتـساب  ياـههناسفا  تیاـکحب  ) - Alcmene( نمکلآ رهوـش  لـبق و  هحفـص  زا  هیـشاح  هـیقب  - 
. لوکره مانب  دوب . یهلا  همین  يدوجوم  هعقاو  نیا  لصاح  داد . بیرف  ار  وا  درک و  رهاظ  نمکلآ  هجوز  رب  نویرتیفمآ 

هلـسلس رد  یناسنا  درف  چیه  دعبب  نآ  زا  دناهتـشاد و  یئادخ  هبنج  الابب  هسرپ  زا  نادـناخ  نیا  دارفا  هک  تسنیا  تودره  دوصقم  ارهاظ  (- 1)
دوجو زین  نویرتـیفمآ  ماـنب  يرگید  یناـسنا  دوجوم  وا  زا  لـبق  تسین و  نینچ  لوکره  دروم  رد  هکیلاـح  رد  دوشیمن ، هدـهاشم  اـهنآ  بسن 

. تسا هدوب  وا  ردام  رهوش  تقیقح  رد  یلو  وا  ردپ  رهاظ  رد  هک  هتشاد 
Acrisios (- 2)

دنزرف میدـق  ياههناسفا  تیاـکحب  دوخ  هک  هدوب  ) AEgyptos( سوتپیژا فـالخا  زا  سوگرآ  هاـشداپ  ) Acrisios( سویزیرکآ (- 3)
تـسدب سویزیرکآ  هک  دوب  دباعم  زا  یکی  فتاه  یئوگـشیپ  دانتـساب  دـنراد  تیاکح  اههناسفا  هکیروطب  تسا . هدوب  لین  نارتخد  زا  یکی 
ینیمزریز رد  ار  هناد  دوخ  رتـخد  یئوگـشیپ  نیا  ققحت  زا  يریگولج  يارب  سویزیرکآ  دیـسر . لـتقب  دوـخ  رتـخد  دـنزرف  ) Danae( هناد

ار وا  هک  دـمآ  ایندـب  يدـنزرف  هناد  وا و  دوـجو  زا  تفاـی و  هار  نیمزریز  نآـب  نـیرز  یناراـب  تروـصب  نایادـخ  يادـخ  اـما  درک . ینادـنز 
یپملا ياهیزاب  زا  یکی  رد  درک و  تکرـش  یپملا  ياهیزاب  رد  دش و  گرزب  هسرپ  اههناسفا  تیاکحب  زاب  دـندراذگ . مان  ) Persee( هسرپ
ناولهپ لوکره  تفاـی . ققحت  یهلا  یئوگـشیپ  نیا  درک و  تباـصا  سوـیزیرکآ  قرفب  وا  حوـل  دوـب  لوغـشم  حوـل  باـترپ  هب  هکیلاـح  رد 

دج یتح  ار  وا  هناسفا  یـضعب  رد  هک  تسا  هدـش  بجوم  اهسراپ  هسرپ و  تهابـش  تسا . هدوب  هسرپ  نادـناخ  زا  ناتـساب  ناـنوی  ياهناـسفا 
(. دنب 61 و 150 متفه - دلج  تودره - خیرات   ) دننادب اهسراپ  گرزب 

151 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 
تنطلـس اهيرد  رب  دناهتـسناوت  یگرزب  تامادقا  هچ  يورین  هب  هنوگچ و  نایرـصم  هکنیا  مینکیم . افتکا  دح  نیمهب  بلطم  نیا  هرابرد  - 55

هچنآ رکذـب  طقف  تفگ و  مهاوخن  نآ  هرابرد  يزیچ  نم  تهج  نیمهب  دـناهتفگ و  نخـس  نآ  هرابرد  نارگید  هک  تسا  یبلطم  نیا  دـننک ،
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. منکیم افتکا  دناهدرکن  لقن  نارگید 
یناحور ماقم  ود  ياراد  ناـهاشداپ  مینکیم : لـقن  هک  تسا  نینچ  دـناهدش  لـئاق  دوخ  ناـهاشداپ  يارب  تراپـس  یلاـها  هک  یتازاـیتما  - 56

گنج دنـشاب  لیام  هک  يروشک  ره  اب  دنناوتیم  نانآ  نامـسآ . يادخ  سوز ، ماقم  يرگید  ینومدکال و  يادخ  سوز ، ماقم  یکی  دنتـسه ،
نیهوت مکح  رد  اهنآ  تفلاخم  دننک  تفلاخم  مدرم  رگا  دنک و  فلاخم  دروم  نیا  رد  اهنآ  اب  درادن  قح  تراپس  یلاها  زا  کیچیه  دننک و 
دـصکی گنج  عقوم  رد  دننکیم . ینیـشنبقع  همه  زا  دعب  دننکیم و  تکرح  نارگید  زا  لبق  ناهاشداپ  هاپـس ، رد  تسا . یبهذم  تاماقم  هب 

مامت رد  دنراد و  یـسرتسد  دنـشاب  لیام  هک  همر  دادـعت  رهب  اهیـشکرکشل  رد  ناهاشداپ  دـنهدیم . لیکـشت  ار  نانآ  نیظفاحم  اتمهیب  درم 
. دراد قلعت  نانآب  ناویح  مشپ  تسوپ و  دنروآیم  لمعب  ینابرق  مسارم  هک  یتافیرشت 

ینابرق یمسر  مسارم  رد  ار  یناویح  رگا  تسا : نینچ  زین  حلص  نامز  رد  نانآ  تازایتما  اما  گنج . نامز  رد  نانآ  تازایتما  دوب  نینچ  - 57
نارگید زا  لبق  ار  نانآ  ياذـغ  دـنناشنیم و  ناـنامهم  رگید  زا  لـبق  ار  ناـهاشداپ  دـنهدیم  بیترت  نآ  يارب  هک  یتفایـض  سلجم  رد  دـننک 
نایادخ يارب  هک  یبارـش  نیتسخن  مسارم  يارجا  دریگیم . قلعت  نانامهم  رگیدب  هک  تسا  یمهـس  ربارب  ود  اذـغ  ره  زا  نانآ  مهـس  دـنهدیم .

ره زا  یناویح  نانآ  زا  کی  رهب  تلود  هاـم  ره  متفه  زور  لوا و  زور  دوشیم . ءاـطعا  ناـنآب  اـهینابرق  تسوپ  دراد و  قلعت  ناـنآب  دـنماشایم 
ینومدکال سایقم  يور  زا  بارش  « 2  » وتراوک کی  وج و  درآ  « 1  » نمیدم کی  نولوپآ و  دـبعم  صوصخم  ینابرق و  يارب  داریایب  ثیح 

. دنکیم میدقت 
______________________________

. رتیل یسد  کی  رتیل و  ربارب 51  ناتساب و  نانوی  رد  مجح  سایقم  دحاو  ) Medimne( نمیدم (- 1)
هزورما رتیل  ربارب 70  ناتساب و  يایند  رد  مجح  سایقم  ) Quartaut( وترآوک (- 2)

152 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 
یلاها نیب  زا  دـنناوتیم  تسا و  نانآ  هدـهعب  « 1  » اهنسکورپ باختنا  دـنهدیم . صیـصخت  نانآب  ار  اج  نیرتهب  تاقباسم  اهيزاب و  ماـمت  رد 

تروشم رومأم  نیرواشم  نیا  دننیزگیمرب . دوخ  يارب  رواشم  رفن  ود  نانآ  زا  کیره  دننیزگرب . تمـس  نیاب  دـنهاوخب  هک  ار  سک  ره  رهش 
کیره يارب  دننکن  تکراشم  یمومع  ماعطا  رد  ناهاشداپ  رگا  تسا . تلود  اب  هاشداپ  جرخ  دـننام  زین  اهنآ  جرخ  دنتـسه و  فلد  دـبعم  اب 

زا اهنآ  زا  کیره  مهس  دننک  تکراشم  یمومع  ماعطا  رد  رگا  اما  دنتـسرفیم ، هناخب  بارـش  « 3  » لیتوک کی  و  « 2  » وج سینـش  ود  اهنآ  زا 
. درک دهاوخ  نانآب  تبسن  ار  تامارتحا  تیاعر  دنک  توعد  دوخ  هرفسب  ار  نانآ  هک  يدرف  ره  تسا و  نارگید  ربارب  ود  اذغ  ره 

یئاضق تیحالـص  دوشیم . طبـض  ناـهاشداپ  یناـگیاب  رد  دـسریم و  نیرواـشم  عـالطاب  دـسریم  ناـنآ  رهـش  يارب  هک  یهلا  ياهیئوگـشیپ 
: دنوشیم هتخانش  یئاضق  عجرم  هناگی  نانآ  دراوم  نیا  هیلک  رد  اما  تسا  ریز  دودحم  دراوم  لماش  طقف  ناهاشداپ 

هدهعب وا  يارب  رهوش  نییعت  دشاب  وا  لاوما  ثراو  هناگی  رتخد  نآ  دشاب و  هدرکن  نییعت  دزمان  دوخ  رتخد  يارب  تایح  نامز  رد  يردـپ  رگا 
ار یلفط  دـهاوخب  یـسک  رگا  نینچمه  تسا . ناـهاشداپ  اـب  زین  گرزب  ياـههداج  هـب  طوـبرم  لـئاسم  ماـمتب  یگدیـسر  تـسا . ناـهاشداپ 

. دریگ ماجنا  ناهاشداپ  روضح  رد  دیاب  نآ  تافیرشت  دریذپب  يدنزرفب 
یناسک دنوشن  رـضاح  اروش  تاسلج  رد  رگا  دننکیم . تکرـش  تسا  رفن  تشه  تسیب و  نآ  ياضعا  دادعت  هک  امدـق  ياروش  رد  ناهاشداپ 
یفاضا يأر  ود  دوخ  یصخش  يأر  قح  رب  هوالع  نانآ  تروصنیا  رد  دنوشیم و  اهنآ  نیشناج  دنتسه  اهنآ  ناگتـسب  نیرتکیدزن  هک  امدق  زا 

. تشاد دنهاوخ  زین 
______________________________

راکب یگدیـسر  يارب  دنتـشاد و  هدهعب  ار  زورما  ياهیلوسنک  شقن  میدق  تراپـس  رد  هک  دـندوب  یناسک  ) Proxenes( نسکورپ (- 1)
. دندشیم هداتسرف  طاقن  رگید  رد  تراپس  عابتا 
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. رتیلیتناس مهدتشه  رتیل و  یسد  کی  رتیل و  کی  ربارب  ناتساب و  نانوی  رد  مجح  سایقم  دحاو  ) Chenice( سینش (- 2)
. رتیلیتناس رتیل و 27  یسد  کی  ربارب  ناتساب و  نانوی  رد  مجح  سایقم  دحاو  ) Cotyle( لیتوک (- 3)

153 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 
گرم زا  دـعب  هک  یتاراختفا  اما  و  دـشابیم . لئاق  دـناهدنز  هک  یعقوم  ات  دوخ  ناـهاشداپ  يارب  تراپـس  تلود  هک  یتاراـختفا  دوب  نیا  - 58

نآ رد  ار  ربـخ  نیا  اـت  دـنوشیم  هداتـسرف  « 1  » ینوکـال رـسارسب  راوس  يدادـعت  مینکیم : لـقن  هک  تسا  نینچ  دوشیم  تیاـعر  اـهنآب  تبـسن 
دـسریم شوگب  ادص  نیا  یتقو  دننکیم . تکرح  رهـش  رباعم  رد  دنبوکیم و  اهنآ  رب  دنریگیم و  تسدب  یئاهکید  نانز  دننز . راج  نیمزرس 

دننکن تیاعر  ار  مسر  نیا  رگا  دنتسه و  ازع  سابل  ندیـشوپ  هب  فلکم  نز ، یکی  درم و  یکی  نآ ، دازآ  ياضعا  زا  رفن  ود  هداوناخ  ره  رد 
، دراد تهابـش  اهربرب  موسر  تاداع و  هب  ناهاشداپ  گرم  عقوم  رد  اهینومدـکال  موسر  تاداع و  دـنوشیم . دـیدش  ياهتازاجم  لومـشم 
، دریمیم ینومدـکال  ناهاشداپ  زا  یکی  یتقو  بیترت ، نیاـب  دـننکیم . اـپرب  ار  مسارم  ناـمه  دوخ  ناـهاشداپ  گرم  ماـگنه  ایـسآ  مدرم  اریز 
ناگدرب و صاخشا و  نیا  دننکیم . تکرش  عییشت  مسارم  رد  نیمزرـس  نیا  رـسارس  زا  نومدکال  مدرم  زا  ینیعم  دادعت  اهیتراپـس  رب  هوالع 

حورجم ار  دوخ  یناشیپ  يرایـشه  نیع  رد  درم ، نز و  همه ، دنوشیم و  عمج  نیعم  لحم  رد  دنتـسه  رفن  رازه  نیدنچ  دادعتب  هک  اهیتراپس 
دوش هتـشک  گنج  رد  یهاشداپ  رگا  دوب . هاـشداپ  نیرتهب  تشذـگرد  هک  یهاـشداپ  هک  دـننزیم  داـیرف  یپردیپ  لاـحنامه  رد  دـننکیم و 

رد دننکیم . لمح  دنهدیم و  رارق  هدش  هیهت  تمیقیذ  ياههچراپ  زا  هک  يرتسب  رب  ارنآ  هزانج  عییـشت  عقوم  رد  دننکیم و  هیهت  وا  زا  يریوصت 
هب ماـیا  نیا  دوشیم . لـیطعت  نابـصنمبحاص  باـختنا  تدـم  نیا  رد  دوشیم و  هدـیچرب  زور  هد  تدـم  رهـش  يزکرم  نادـیم  نیفدـت ، عـقوم 

. دراد صیصخت  يرادازع  مسارم  يرازگرب 
گرم زا  سپ  یهاشداپ  یتقو  مینکیم : لقن  دراد  تهابـش  اهسراپ  موسر  تاداع و  اب  هک  ارنانآ  موسر  تاداع و  زا  رگید  یکی  نونکا  - 59

یتقو زین  سراپ  رد  دشخبیم . دشاب  راکهدب  تلود  ای  هاشداپ  هب  هک  ار  یتراپس  ره  یهدب  دوشیم  وا  نیشناج  رگید  هاشداپ 
______________________________

فورعم رهـش  هک  زنوپولپ  هریزج  هبـش  یقرـش  بونج  رد  عقاو  میدق  نانوی  یحاون  زا  ) Laconia( اینوکال ای  ) Laconie( ینوکال (- 1)
. دوب نآ  تختیاپ  تراپس 

154 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 
. دنکیم فاعم  جارخ  تخادرپ  زا  دناهتخادرپیم  جارخ  نامزنآ  ات  هک  ار  یئاهرهش  مامت  دسریم  تنطلسب  یهاشداپ 

هـشیپ موـق  ود  نیا  نـیب  رد  دـهدیم : ناـشن  نایرـصم  اـب  ار  اهینومدـکال  تهابـش  هـک  مزادرپـیم  یتایـصوصخ  زا  یکی  لـقنب  نوـنکا  - 60
خابط هک  يدرم  زا  دیآیم و  ایندب  نزین  يدنزرف  تسا  نزین  هک  يدرم  زا  دوشیم . لقتنم  رسپ  هب  ردپ  زا  يزپشآ  ینزین و  يرگیچراج و 
رتاسر یئادص  نارگید  تسا  نکمم  دراذـگیم . دوجو  هصرعب  ياپ  یچراج  يدـنزرف  تسا  یچراج  هک  سکنآ  زا  خابط و  يدـنزرف  تسا 

تاداع و تسا  نینچ  تسا . صخش  ردپ  لغش  لصا ، اریز  دنوش  یچراج  کی  دنزرف  هار  دس  دنناوتیمن  تهج  نیاب  طقف  اما  دنـشاب ، هتـشاد 
. تسا لومعم  دراوم  نیا  رد  هک  یموسر 

شالت ناینانوی  یمومع  حلاصم  يارب  تشاد و  تماقا  نیژا  رد  نموئلک  هک  عقوم  نامه  رد  میوگیم ، نخـس  نآ  زا  نم  هک  ياهرود  رد  - 61
. دادیم ماجنا  یهاوخدوخ  تداسح و  هار  زا  هکلب  نیژا  یلاها  رطاخب  هن  ار  لمع  نیا  دوب و  مادقا  لوغشم  وا  دض  رب  تارامد  درکیم 

نآ لقنب  نونکا  هک  ار  یلاوحا  عاضوا و  دنک و  علخ  تنطلـس  زا  ار  تارامد  هک  دـمآرب  ددـصرد  تشگزاب  نیژا  زا  نموئلک  یتقو  نیاربانب 
: داد رارق  وا  دض  رب  ياهناهب  موشیم  لوغشم 

يداریا ثیح  نیا  زا  هک  تشاد  لماک  نانیمطا  نوچ  و  دوب . مورحم  دنزرف  نتـشاد  زا  دوب  نز  ود  ياراد  هکنیا  اب  تراپـس  هاشداپ  نوتـسیرآ 
یلاـها ماـمت  زا  شیب  هک  یتراپـس  تشاد  یتسود  يو  درک : ترداـبم  دوخ  نز  نیموس  دـقعب  منکیم  لـقن  هک  یبیترتب  تسین  دراو  وا  دوخب 
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. دـشیم بوسحم  نانآ  نیرتتشز  راک  زاغآ  رد  هکیلاح  رد  دوب ، تراپـس  رهـش  رد  نز  نیرتابیز  درم  نیا  هجوز  دوب . دـنمقالع  واب  تراپس 
رطاـخب ار  وا  رداـم  ردـپ و  دـیدیم و  تشز  نینچ  ار  دـنمتورث  هداوناـخ  نآ  ثراو  هک  شاهیاد  تشاد . هیرک  ياهرهچ  تیلوـفط  رد  نز  نآ 

هب موسوم  یلحم  رد  هک  نله  دـبعم  هب  ار  رتخد  نآ  زور  ره  يو  دوب : نینچ  هک  دیـشیدنا  يریبدـت  تفاییم  نیگهودـنا  رتخد  تروص  یتشز 
«2  » سوباوف دبعم  زارف  رب  « 1  » انپارت

______________________________

Therapna (- 1)
Phoibos (- 2)

155 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 
ات تساوخیم  ههلا  زا  يراز  عرـضت و  اب  تفرگیم و  رارق  ههلا  همـسجم  ربارب  رد  دوخ  دربیم ، لحم  نآب  ار  لفط  هک  رابره  و  دربیم . دراد  رارق 

. دیادزب ار  لفط  هرهچ  یتشز 
يو دراد . لغب  رد  زیچ  هچ  هک  درک  لاوس  وا  زا  دـش و  راکـشآ  وا  لـباقم  رد  ینز  دـبعم  زا  جورخ  عقوم  رد  يزور  دـننکیم  لـقن  هکیروطب 
اریز درک  يراددوخ  لفط  نداد  ناشن  زا  هیاد  اما  دـهد ، ناشن  واـب  ار  لـفط  هک  درک  اـضاقت  نز  نآ  دراد . شوغآ  رد  یلفط  هک  داد  باوج 

. دهدن ناشن  سکچیه  هب  ار  وا  هک  دندوب  هداد  روتسد  شردام  ردپ و 
هب لیام  دح  نیا  ات  نز  نآ  هک  درک  هدـهاشم  هیاد  یتقو  ماجنارـس  درک . رارـصا  رتخد  نآ  ندـیدب  تسنادـیم  هک  ینابز  ره  اب  نز  نآ  نکیل 
ابیز ینز  تراپس  نانز  نیب  كرتخد  نیا  هک  درک  راهظا  دیشک و  لفط  رسرب  یـشزاون  تسد  نز  نآ  داد . ناشن  واب  ار  وا  تسا ، لفط  ندید 

سادیسلآ دنزرف  « 1  » سوتژآ اب  دیـسر  غولب  نسب  یتقو  داد و  لکـش  رییغت  اجیردت  تروص  تشز  لفط  نآ  دعبب  زور  نآ  زا  دـش . دـهاوخ 
. درک جاودزا  « 3  » نوتسیرآ تسود  و  « 2»

تشاد قلعت  واب  نز  نیا  هک  یتسود  هب  دوب : نینچ  هک  دیـشیدنا  یگنرین  يو  سپ  دوب . يورابیز  نز  نیا  رارقیب  قشاع  نوتـسیرآ  اقافتا  - 62
لاوما زا  تسا  لیام  ار  هچره  هک  دهد  هزاجا  زین  واب  لباقم  رد  دـنیزگرب و  دوخ  يارب  تسا  لیام  هچره  وا  لاوما  مامت  زا  هک  درک  داهنـشیپ 

درک تقفاوم  وا  داهنشیپ  اب  دراد  نز  زین  نوتـسیرآ  هک  تسا  ادیم  دوب و  هدوسآ  دوخ  نز  بناج  زا  شلایخ  درم  نآ  نوچ  دنک . بحاصت  وا 
نیا رد  نآ  رکذ   ) درک باختنا  وا  لاوما  نیب  زا  سوتژآ  هک  ار  هچنآ  نوتسیرآ  هاگنآ  دندرک . نیمضت  دنگوس  دیقب  ار  دادرارق  رفن  ود  ره  و 
دوخ اب  ار  دوخ  تسود  نز  هک  دـمآرب  ددـص  رد  تفر  وا  هناخب  دوخ  مهـس  باختنا  يارب  هک  یعقوم  رد  داد و  واـب  تسین ) يرورـض  ماـقم 

. دربب
اهنآ دادرارق  لومشم  هک  تسا  يزیچ  هناگی  وا  نز  هک  داد  خساپ  لمأتیب  شقیفر  اما 

______________________________

Agetos (- 1)
Alidas (- 2)

Ariston (- 3)
156 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 

. دورب وا  اب  شنز  داد  هزاجا  دوخ  دنگوس  رطاخب  دوب  هدروخ  بیرف  هنادرمناوجان  یتسدرت  نیا  رثا  رد  نوچ  لاحنیا  اب  اما  تسین .
تدم و ياضقنا  زا  لبق  نز  نیا  اقافتا  داد . قالط  ار  دوخ  نز  نیمود  دروآ و  دوخ  هناخب  ار  دوخ  نز  نیموس  نوتـسیرآ  بیترت  نیدـب  - 63

دزنب يراگتمدخ  تشاد  روضح  یسلجم  رد  « 1  » اهروفا اب  نوتسیرآ  هک  یعقوم  رد  دوب . تارامد  نامه  هک  دروآ  ایندب  یلفط  هام  هد  زا  لبق 
هبـساحم هب  ناتـشگنا  اب  تسا  هدروآ  هناخب  ار  دوخ  نز  عقوم  هچ  تسنادـیم  یبوخب  هک  وا  اما  دـیناسر . وا  عالطاب  ار  لـفط  دـلوت  دـمآ و  وا 
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ار نخس  نیا  اهروفا  دشاب ». نم  زا  دیابن  لفط  نیا  : » تفگ نینچ  تفرگ و  هاوگ  ار  نادنوادخ  هاگنآ  دش و  لوغـشم  هدش  یـضقنم  ياههام 
. دندرکن یهجوت  هظحل  نآ  رد  اما  دندینش ،

تلع اما  تسوا . دوخ  دنزرف  تارامد  هک  تفای  لماک  نانیمطا  اهدعب  اریز  دش  نامیشپ  دوب  هتفگ  هچنآ  زا  نوتـسیرآ  درک و  دشر  لفط  نآ 
زا شیب  هک  يدرم  نوتسیرآ ، هک  دندوب  هدرک  اعد  عامتجاب  تراپس  یلاها  ثداوح  نیا  زا  لبق  «: 2  » دوب نینچ  داهن  مان  تارامد  ار  وا  هکنیا 

. دنداهن مان  تارامد  ار  وا  تهج  نیمهب  دوش و  يدنزرف  بحاص  دندوب ، لئاق  شزرا  شیارب  رگید  ناهاشداپ  همه 
جورخ بجوم  دوش و  هتفگ  بلاطم  نیا  هک  دوب  مزال  دیدرتیب  اما  دش . هاشداپ  تارامد  تشذـگرد و  نوتـسیرآ  دـش . يرپس  یتدـم  - 64

یتقو درک و  نمشد  دوخ  اب  تخـس  ار  نموئلک  دناوخارف  « 3  » سیزولا زا  ار  دوخ  هاپـس  وا  هک  يزور  اریز  ددرگ  تارامد  تسد  زا  تنطلس 
تموصخ هنیک و  نیا  تفر ، نیژا  هب  اهدام  نارادفرط  تازاجم  يارب  نموئلک 

______________________________

. دندوب یلام  یئاضق و  لئاسم  رد  قلطم  تارایتخا  ياراد  هک  میدق  تراپس  رد  هبتریلاع  نیرومأم  ) Ephores( اهروفا (- 1)
. تسا هدوب  مدرم » هتساوخب  هداد  ادخ   » يانعمب نانوی  رد  تارامد  (- 2)

. دراد مان  ) Lepsina( انیسپل زورما  هک  نتآ  لامش  رد  عقاو  کیتآ  هریزج  هبش  کچوک  ياهرهش  زا  سیزولا  ای  ) Eleusis( يزولا (- 3)
157 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 

«. 1  » تفای يرتشیب  تدش 
نیا طرش  دش . دحتم  دوب  نادناخ  کی  زا  تارامد  اب  هک  « 4  » سیژآ دنزرف  « 3  » سرانم دنزرف  « 2  » سدیکیتوئلاب ماقتنا ، يارب  نموئلک  - 65

سدـیکیتوئل دـگنجب . نیژا  یلاها  اب  وا  شودـبشود  سدـیکیتوئن  دـناسرب ، تنطلـسب  تارامد  ياجب  ار  وا  نموئلک  رگا  هک  دوب  نآ  داحتا 
: تشاد لد  رد  تارامد  زا  يدیدش  هنیک  منکیم  لقن  هک  یلیلدب 

. دوب هدراذگ  يدزمان  رارق  « 7  » سونمرامد دنزرف  « 6  » نولیک رتخد  « 5  » سولاکرپ اب  يو 
دقعب ار  وا  دیابرب و  ار  سولاکرپ  تسناوت  هک  درک  لمع  عیرس  نانچنآ  راک  نیا  رد  داد و  بیترت  ياهئطوت  وا  دزمان  ندوب  در  يارب  تارامد 

کمکب و تصرف  نیا  رد  تهج  نیمهب  دوب . وا  دنسپان  لمع  نیمه  تارامد  اب  سدیکیتوئل  تموصخ  هنیک و  ءاشنم  دروآرد . دوخ  جاودزا 
هک تسا  هدرک  بصغ  ار  یماقم  تراپس  هاشداپ  ناونعب  تسین و  نوتسیرآ  دنزرف  تارامد  هک  دش  یعدم  دنگوس  دیقب  نموئلک ، یئامنهارب 

لیلد ار  نوتـسیرآ  فورعم  راتفگ  دـیناسر و  رهـش  تاضق  ضرعب  ار  دوخ  يوعد  درک و  دراو  واب  ار  ماـهتا  نیا  يو  درادـن . قلعت  واـب  اـقح 
درک و باسح  ار  هدش  یضقنم  تدم  دوخ  ناتشگنا  اب  يو  درک  مالعا  واب  ار  لفط  دلوت  نوتسیرآ  راذگتمدخ  یتقو  هک  درک  شاف  دروآ و 

یعدم سدیکیتوئل  گرزب  لیلد  نیا  دانتساب  درادن . قلعت  واب  لفط  نآ  هک  تفرگ  هاوگ  ار  نایادخ 
______________________________

دنب 75. مجنپ - دلج  تودره - خیرات  هب  دوش  عوجر  تراپس  هناگود  ناهاشداپ  تارامد  نموئلک و  تموصخ  فالتخا و  هرابرد  (- 1)
گنج رد  يو  دیـسر . تنطلـسب  نموئلک  کمکب  هک  دـالیم  زا  لـبق  جـنپ  نرق  رد  تراپـس  هاـشداپ  ) Leotychides( سدیکیتوئل (- 2)
. دروآ تسدب  یناوارف  ترهش  لاکیم  حتف  اب  تشاد و  هدهعب  ار  ناینانوی  یئایرد  يورین  یهدنامرف  ) Mycale( لاکیم فورعم  یئایرد 

Menares (- 3)
Agis (- 4)

Percalos (- 5)
Chilon (- 6)

Demarmenos (- 7)
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158 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 
درک دانتسا  یئاهروفا  تداهش  هب  دوخ  ياعدا  تابثا  يارب  درادن . قلعت  واب  تراپس  تنطلس  ماقم  تسین و  نوتسیرآ  دنزرف  تارامد  هک  دش 

. دندوب هدینش  ار  وا  هتفگ  هتسشن و  نوتسیرآ  رانک  رد  هظحل  نآ  رد  هک 
ایآ هک  دننک  لاؤس  فلد  دبعم  فتاه  زا  هک  دنتفرگ  میمصت  تراپس  یلاها  دمآ  دوجوب  هرابنیا  رد  یگرزب  تافالتخا  نوچ  ماجنارس  - 66

. تسا هدوب  نوتسیرآ  دنزرف  اعقاو  تارامد 
ار « 2  » تنافوتسیرآ دنزرف  « 1  » نوبوک دش ، راذگاو  فلد  فتاه  رظن  هب  هرابنیا  رد  میمصت  هکنیمه  دوبن و  ربخیب  میمصت  نیا  زا  نموئلک 
هک ار  یبلطم  هک  دنک  یضار  ار  دبعم  گرزب  هنهاک  « 3  » الایرپ تسناوت  نوبوک  درک . هارمه  دوخ  اب  دوب  دبعم  ذوفن  اب  ياهتیصخش  زا  هک 

خـساپ فتاه  دندرک  حرط  دبعم  فتاه  رب  ار  دوخ  لاؤس  ناگدـننک  لاؤس  یتقو  تهج  نیمهب  دـنک . وگزاب  دراذـگیم  وا  ناهد  رد  نموئلک 
علخ دوخ  ماقم  زا  گرزب  هنهاک  الایرپ  دیعبت و  فلد  زا  نوبوک  دش . ءالم  رب  هلماعم  نیا  اهدعب  اما  تسین . نوتسیرآ  دنزرف  تارامد  هک  داد 

. دش
تراپس زا  مزادرپیم  نآ  لقنب  نونکا  دندرک و  واب  هک  یتناها  هجیتن  رد  زین  نآ  زا  سپ  دش و  رانکرب  تنطلـس  زا  تارامد  بیترت  نیدب  - 67

: تفر اهدام  دزنب  درک و  ترجاهم 
دشیم رازگرب  « 4  » يدپونمیژ ياهیزاب  هک  اهزور  زا  یکی  رد  دش . دراو  رهـش  تاضق  فص  رد  دش  علخ  تنطلـس  زا  هکنآ  زا  دـعب  تارامد 

. دوب هتسشن  نایچاشامت  نیب  تارامد 
دزنب ار  دوخ  ناراذگتمدخ  زا  یکی  دهد  رازآ  دزادنا و  تسد  ار  وا  هکنیا  يارب  دوب  هدیسر  تنطلسب  وا  ياجب  عقوم  نآ  رد  هک  سدیکیتوئل 

هک درک  لاؤس  وا  زا  داتسرف و  وا 
______________________________

Kobon (- 1)
Aristophante (- 2)

Perialla (- 3)
رد دندوب  هدیسر  لتقبآ  هریت  گنج  رد  هک  ینایوجگنج  راختفاب  لاس  ره  هک  دوب  ياهنایلاس  نشج  ) Gymnopedies( يدپونمیژ (- 4)

(. دنب 82 لوا  دلج  تودره - خیرات   ) دشیم رازگرب  نانوی 
159 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 

تمس ود  ره  نیا  معط  هک  سکنآ  هک  داد  خساپ  دمآ و  مشخب  لاؤس  نیا  یخاتسگ  زا  تارامد  دباییم . هنوگچ  ار  اضق  ماقم  تنطلس  زا  دعب 
ای ناوارف و  یتالکـشم  ءاـشنم  اهینومدـکال  يارب  تسا  نکمم  لاؤـس  نیا  هوـالعب  سدـیکیتوئل ؛ هـن  «، 1  » تسا وا  دوـخ  تـسا  هدیـشچ  ار 

گنردیب هناخ ، رد  تشگزاب . دوخ  هناخ  هب  تفر و  نوریب  هنحـص  زا  دناشوپب و  ار  دوخ  هرهچ  تفگب و  نیا  تارامد  ددرگ . دحیب  یتداعس 
. دیبلط روضحب  ار  دوخ  ردام  دیسر  نایاپب  ینابرق  مسارم  هکنیمه  درک و  میدقت  سوز  هب  يواگ  درک و  مهارف  ار  ینابرق  کی  لئاسو 

نم ردام ! : » داد رارق  بطاخم  نینچ  ار  وا  هنامـستلم  ینحل  اب  داهن و  وا  تسد  رد  ار  ناویح  ءاشحا  زا  یتمـسق  دـمآ  وا  دزنب  رداـم  یتقو  - 68
وگب تقیقحب  نمب  هک  مهدـیم  دـنگوس  تسوا  هناگزامن  ماقم و  اجنیا  هک  هداوناخ  يادـخ  سوز  هب  اصوصخم  نایادـخ و  مامتب  ارت  نونکا 
رهوش زا  البق  یتفر  نوتسیرآ  هناخب  وت  یتقو  هک  تسا  هدش  یعدم  نم  اب  دوخ  هنامصخ  تباقر  رد  سدیکیتوئل  تسا ؟ یسک  هچ  مردپ  هک 

زا یکی  زا  وـت  هـک  دنتــسه  یعدـم  دــننکیم و  عیاـش  هراـب  نـیا  رد  ار  اـههناسفا  نیرتروـفنم  مدرم  زا  رگید  یخرب  ياهدوـب . رادراـب  تـلوا 
دناهدروآ و وتب  ور  نم  تهج  نیاب  متسه . درم  نامه  دنزرف  نم  ياهدش و  نتسبآ  تسا  هدوب  اهرخ  نداد  ارچ  شراک  هک  دوخ  ناراگتمدخ 

یـسک اهنت  وت  هک  نادب  ياهداد ، ماجنا  اعقاو  دـنهدیم  تبـسن  وتب  ار  هچنآ  رگا  وگزاب . نمب  ار  تقیقح  هک  مهدـیم  دـنگوس  نایادـخ  هب  ارت 
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. دننکیم نینچ  هک  دنتسه  يرایسب  نانز  ياهدرک ، نینچ  هک  یتسین 
نانز زا  هک  دوب  مزال  تروصنیا  ریغ  رد  اریز  هتشادن  يدرم  تردق  نوتسیرآ  هک  تسا  هدش  عیاش  تراپـس  رد  هک  تسا  تهج  نیمهب  دیاش 

. تشادیم ینادنزرف  زین  دوخ  یلبق 
يوشیم ایوج  نم  زا  ار  تقیقح  رارـصا  سامتلا و  اب  هک  اجنآ  زا  نم ! دنزرف  : » داد خساپ  نینچ  نز  نآ  درک و  حرطم  ار  لاوس  نیا  يو  - 69

دهاوخ راکشآ  وت  رب  تسا  تقیقح  هچنآ 
______________________________

وا ددرگیم و  لقتنم  تثارو  هار  زا  تنطلـس  ماقم  هکیلاح  رد  دوشیم  نییعت  مدرم  باختناب  تواضق  ماقم  هک  تسنآ  هب  تارامد  هراـشا  (- 1)
. دشچب دوخ  تایح  رد  ار  تواضق  ماقم  معط  هک  هتشادن  ارنآ  تداعس  سدیکیتوئل  هکیلاح  رد  تسا ؛ هدرک  شیامزآ  ار  ماقم  ود  ره  نیا 

160 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 
نم يوسب  دراد  تهابش  واب  الماک  هک  یحبـش  مدرک  هدهاشم  دورو  زا  دعب  موس  بش  رد  درب ، دوخ  هناخب  ارم  نوتـسیرآ  هکنآ  زا  سپ  دش .

زا زین  نوتسیرآ  هک  مدید  نآ  زا  دعب  تفر . داهن و  نم  رس  رب  تشاد  رس  رب  هک  ار  یجات  سپس  دش و  رتسبمه  نم  اب  حبـش  نآ  هاگنآ  دیآیم .
ارنآ دوخ  وا  هک  مداد  خـساپ  نم  تسا و  هدیـشخب  نمب  ارنآ  یـسک  هچ  هک  دیـسرپ  نم  زا  درک  هدـهاشم  جات  نآ  اب  ارم  وا  یتقو  دیـسر . هار 
راک لمع  نیا  راکنا  اب  وا  هک  متفگ  متفرگ و  هاوگ  ار  گرزب  نایادخ  نم  سپ  دنک . لوبق  ار  بلطم  نیا  دوبن  رضاح  وا  اما  تسا . هداد  نمب 

نوتـسیرآ یتـقو  دوب . هداد  نمب  ار  جاـت  نیا  دوب و  هدـش  رتـسبمه  نم  اـب  دوب و  هدـمآ  نم  دزنب  لـبق  هظحل  دـنچ  دوخ  اریز  دـنکیمن  یبوخ 
هب جات  نآ  هک  دمآ  شرظنب  نینچ  تسا . راک  رد  نایادخ  تسد  هک  تسناد  ماهدمآرب  ضارتعا  ماقم  رد  دنگوس  دیقب  نم  هک  درک  هدهاشم 
هک دندرک  راهظا  زین  نایوگبیغ  دراد . مان  « 1  » سوکابورتسآ هدش و  اپرب  يدورو  رد  رانک  رد  طایح  رد  شاهمسجم  هک  دراد  قلعت  ینامرهق 

: ینادیم یتساوخیم  هک  ار  هچنآ  نونکا  نم ، دنزرف  بیترت ، نیدب  تسا . هدوب  نامرهق  نامه  حبش  نآ 
تسا و وا  دوخ  تردپ  ياهدمآ و  ایندب  نوتـسیرآ  زا  ای  تسا و  ادخ  همین  نامرهق  سوکابورتسآ  تردپ  ياهدمآ و  ایندـب  نامرهق  نیا  زا  ای 
هک اعدا  نیا  ینعی  دـننکیم  دانتـسا  نآب  اصوصخم  تنانمـشد  هک  یعوضوم  هراـبرد  اـما  هتفاـی . نیوکت  بش  ناـمه  رد  وت  هفطن  لاـحره  رد 

نامز تدم  هکنآ  لیلدب   ) یتسین وا  دنزرف  وت  هک  دش  یعدـم  صاخـشا  يریثک  دادـعت  لباقم  رد  وت  دـلوت  ربخ  زا  عالطا  ضحمب  نوتـسیرآ 
اریز دوب . هدرک  يراج  نابز  رب  ار  نخـس  نآ  روما  نیا  زا  یعالطایب  لامک  يور  زا  نوتـسیرآ  دوب ،) هدـشن  یـضقنم  تسا  هام  هد  هک  مزال 

دنزرف وت  اما  دـنوش . رادراب  مامت  هام  هد  رد  نانز  همه  هک  تسین  نینچ  زگره  و  یگهام ، تفه  رد  مه  دـنیازیم و  یگهاـم  هن  رد  مه  ناـنز ،
نیا اب  تسا . هتفگ  نخـس  لمأتیب  دروم  نآ  رد  هک  تسا  هدرک  قیدصت  دوخ  نوتـسیرآ  دعب  یتدم  ياهدمآ . ایندـب  متفه  هام  رخآ  رد  نم ،

نز هک  تسنآ  نم  دیما  يدینـش . هدرپیب  ار  نایرع  عقاو و  تقیقح  نونکامه  اریز  ریذپم  دوخ  دلوت  هرابرد  ار  يرگید  تیاور  چـیه  بیترت 
سدیکیتوئل
______________________________

Astrobakos (- 1)
161 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 

نارهوش نادنزرف  يردپ  ماقمب  دناهتفگ  نخس  اهنآ  زا  هک  ار  یئاهیچکرخ  دوخ  دناهدرک . رـشتنم  ار  تاعیاش  نیا  هک  یناسک  مامت  نانز  و 
.« دنناسرب دوخ 

هکنیا ناونعب  درک و  مهارف  ترفاسم  يارب  مزال  لئاسو  سپ  دش . علطم  دوب  نآ  نتسنادب  لیام  هچنآ  زا  تارامد  تفگ و  نینچ  نز  نآ  - 70
دندش و نینظ  واب  اهینومدـکال  نوچ  شتمیزع ، زا  دـعب  اما  درک . رفـس  « 1  » سیلا هب  دوریم  فلد  هب  یهلا  دـبعم  فتاـه  اـب  تروشم  يارب 

. دنتخادرپ وا  بقاعتب  دزیرگب  نیمزرس  نآ  زا  دراد  دصق  هک  دندرک  روصت 
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لابندب اهینومدکال  دوب . هتفر  « 2  » تنساز هب  دوب و  هدش  جراخ  رهش  نآ  زا  دنسرب  سیلا  نیمزرسب  نانآ  هکنآ  زا  لبق  تارامد  هناتخبـشوخ 
اهینومدـکال هب  وا  میلـست  هب  رـضاح  تنـساز  یلاها  نوچ  اما  دـنتفرگ . ار  شنیظفاحم  دـنتفای  تسد  واـب  هکنیمه  دنتفاتـش و  لـحم  نآـب  وا 

واب رهش  يدادعت  نیمز و  يرادقم  تفریذپ و  ار  وا  مامت  لالج  اب  شویراد  دیـسر . هاش  شویراد  روضحب  تفر و  ایـسآ  هب  تارامد  دندشن ،
رد ررکم  فرح  رد  هچ  لمع و  رد  هچ  يو  دیسر . ایسآ  هب  تارامد  ماجنارس  هک  دوب  ثداوح  نیا  مامت  زا  دعب  بیترت و  نیاب  درک . راذگاو 

تیقفوم نیاب  تراپـس  رد  هک  تسا  یهاشداپ  اهنت  وا  دش . زوریپ  دـنارب و  ار  ياهنودرگ  یپملا  ياهیزاب  رد  یتح  تفای و  قیفوت  ینومدـکال 
. تسا هدش  لئان 

مان « 3  » سومادیسکوز تشاد  يدنزرف  يو  دش . وا  نیشناج  سرانم  دنزرف  سدیکیتوئل  دش ، رانک  رب  تنطلس  زا  تارامد  هکنآ  زا  دعب  - 71
هک دراذگ  یقاب  دوخ  زا  يدنزرف  درمب و  سدیکیتوئل  زا  لبق  رسپ  نیا  دندوب . هداد  مان  « 4  » سوکسینیک ار  يو  تراپس  یلاها  زا  یضعب  هک 

سدیکیتوئل سومادیسکوز ، گرم  زا  دعب  تشاد . مان  « 5  » سومادیکرآ
______________________________

. دراد مان  ) Caloscopie( یپوکسولاک زورما  هک  ناتساب  نانوی  ياهرهش  زا  ) Elis( سیلا (- 1)
. دراد مان  ) Zante( هتناز زورما  هک  ینوی  يایرد  ریازج  زا  ) Zacynthe( تنساز (- 2)

Zeuxidamos (- 3)
Kyniscos (- 4)

Archidamos (- 5)
162 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 

، درواین يروکذ  دنزرف  دوب  « 3  » سدیروتکاید رتخد  و  « 2  » سوینم رهاوخ  هک  نز  نیا  زا  تشاد . ماـن  « 1  » همادـیروا هک  تفرگ  رگید  ینز 
. دروآرد سومادیسکوز  دنزرف  سومادیکرآ  جاودزا  دقعب  ار  يو  سدیکیتوئل  دش و  هدیمان  « 4  » وتیپمال هک  دروآ  يرتخد  اما 

. دش هتفرگ  وا  زا  تارامد  ماقتنا  تفگ  ناوتیم  تقیقح  رد  دـنارذگب و  تراپـس  رد  ار  دوخ  تلوهک  نارود  تسناوتن  زین  سدـیکیتوئل  - 72
وا يارب  یلاست  یلاـها  ندرک  عیطم  هکنیا  اـب  عقوم  نآ  رد  تشاد و  هدـهعب  ار  ینومدـکال  نایهاپـس  يربهر  یلاـست  دـض  رب  گـنج  رد  يو 
رب هکیلاح  رد  ار  وا  ودرا  رد  لحم  نامه  رد  لمع و  نیا  ماجنا  نیح  رد  تخورف . نانآب  ار  دوخ  ياهظحالم  لباق  هوشر  لباقم  رد  دوب  ناسآ 

ناسکی كاخ  اب  ار  شاهناخ  دندرک و  دـیعبت  تراپـس  زا  همکاحم و  ار  وا  سپ  دـندرک . ریگلفاغ  دوب  هتـسشن  لوپ  زا  هتـشابنا  ياهسیک  يور 
. درب رسب  لحم  نآ  رد  رمع  نایاپ  ات  تفر و  « 5  » هژت رد  دوخ  هاگدیعبت  هب  يو  دندرک .

تایلمع رد  هکنآ  زا  سپ  نموئلک ، تسا  نایم  رد  نخـس  نآ  هرابرد  العف  هکینامز  رد  اما  هداتفا . قافتا  خـیرات  نیا  زا  دـعب  عیاقو  نیا  - 73
هثداح تلعب  يو  درک . تکرح  نیژا  یلاها  اب  گنج  يارب  گنردیب  درک و  هارمه  دوخ  اب  ار  سدیکیتوئل  دش ، قفوم  تارامد  دـض  رب  دوخ 

. تشاد لد  رد  نانآ  زا  يدیدش  هنیک  دوب  هدادیور  شیارب  هک  يروآرثأت 
نانآ زا  رفن  هد  اهیتراپـس  دنتـسنادن . لوقعم  ار  تمواقم  دناهدمآ  نانآ  گنجب  قافتاب  هاشداپ  ود  ره  هک  دندرک  هدهاشم  نیژا  یلاها  یتقو 

همه زا  بسن  تورث و  ثیح  زا  هک  ار 
______________________________

Eurydame (- 1)
Menios (- 2)

Diactorides (- 3)
Lampito (- 4)
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نآ زا  يرثا  هنوگچیه  زورما  هک  هریزج  هبش  نیا  یقرش  بونج  رد  عقاو  زنوپولپ  میدق  ياهرهـش  زا  ) Tegea( اژت ای  ) Tegee( هژت (- 5)
. تسین یقاب 

163 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 
زا هک  « 4  » ستارکوتسیرآ دنزرف  « 3  » سوبماساک و  « 2  » سوتیرکیلوپ دـنزرف  « 1  » سویرک دندرب . دوخ  اب  دـندیزگرب و  دـندوب  رتفورعم 
هب تناـما  ناوـنعب  ارناـنآ  دـندرب و  کـیتآ  هب  ار  رفن  هد  نیا  اهیتراپـس  دـندوب . رفن  هد  نیا  نیب  رد  دـندوب  رهـش  ياهتیـصخش  نیرتذـفنتم 

. دندرک میلست  نتآ  یلاها  ینعی  ناشنانمشد  نیرتهاوخدب 
. دش راکشآ  ینلع و  تارامد  دض  رب  نموئلک  هنادرمناوجان  ياههئطوت  عقوم  نیمه  رد  اما  - 74

دـض رب  یـشبنج  لحم  نیا  رد  ات  دیـشوک  تفاتـش و  « 5  » يداکرآ هب  اجنآ  زا  دـش و  هدـنهانپ  یلاـست  هب  یناـهنپ  اهیتراپـس  میب  زا  نموئلک 
نآ وا  دصق  دنورب . وا  هارمه  تسلیام  وا  هک  اج  ره  هک  درک  دهعتم  ددعتم  ياهدنگوس  دـیقب  ار  يداکرآ  یلاها  يو  دروآ . دوجوب  تراپس 

سکیتس بآ  دننکیم  لقن  هکیروطب  دهد . دـنگوس  « 7  » سکیتس بآ  هب  ار  نانآ  اـت  درب  « 6  » سیتارکون رهش  هب  ار  يداکرآ  نارـس  هک  دوب 
رد تسا و  يراـج  یگنـس  هتخت  راـنک  زا  مارآمارآ  هک  تسا  یکیراـب  بآ  هتـشر  تـسا . ناـیرج  رد  رهـش  نـیا  رد  يداـکرآ و  تلاـیا  رد 

نآ رد  همشچ  نیا  هک  سیتارکون  دوریم . ورف  تسا  روصحم  کشخ  ياهگنس  زا  هک  یئانگنت 
______________________________

Krios (- 1)
Policritos (- 2)

Kasambos (- 3)
Aristocrates (- 4)

. زنوپولپ هریزج  هبش  زکرم  رد  عقاو  میدق  نانوی  یحاون  زا  ) Arcadie( يداکرآ (- 5)
زکارم زا  یکی  اهتدـم  هـک  لـین  تاباعــشنا  زا  یکی  راـنک  رد  میدــق  رــصم  گرزب  رداـنب  اهرهــش و  زا  ) Naucratis( سیتارکون (- 6)

ياهناسفا دور  بآ  هتـشاد و  دوجو  میدـق  زنوپولپ  رد  مان  نیمهب  هک  تسا  یهوک  دوصقم  دروم  نیا  رد  دوب . رـصم  رد  ینانوی  نیـشنرجاهم 
. تسا هتفرگیم  همشچرس  نآ  زا  ) Styx( سکیتس

زورما تفرگیم و  همشچرس  ) Naucsatis( سیتارکون هوک  زا  نآ  بآ  هک  ناتساب  نانوی  رد  زنوپولپ  ياهدور  زا  ) Styx( سکیتس (- 7)
هب رداق  ناسنا  تهج  نیمهب  دریگیم و  همـشچرس  خزود  زا  دور  نیا  بآ  هک  دندوب  دقتعم  میدق  ناینانوی  دراد . مان  ) Khelmos( سوملخ

. دندیماشآیم ار  دور  نیا  بآ  زا  يرادقم  دنگوس  تابثا  يارب  تسین و  نآ  لمحت 
164 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 

. دراد رارق  « 1  » سوئنف یکیدزن  رد  تسا و  يداکر  ياهرهش  زا  یکی  تسا  يراج 
ات دندرک  توعد  تراپـس  هب  ار  يو  تفرگارف و  ارنانآ  دیدش  یـساره  دندش  ربخاب  نموئلک  ياههئطوت  زا  اهینومدـکال  هکنآ  زا  سپ  - 75

تفاـی و تدـش  تشاد  هک  یفیفخ  نونج  درک ، تعجارم  تراپـس  هب  وا  هکنیمه  اـما  دـننادرگزاب . يوب  ار  شقباـس  تازاـیتما  تاـمارتحا و 
یگناوید مئالع  یئاوسر و  نیا  لباقم  رد  تخاونیم . وا  تروص  رب  ياهبرـض  دوخ  یتسدـبوچ  اب  دـشیم  وربور  یتراپـس  کـی  اـب  هک  راـبره 

نابهگن کی  هک  اـهزور  زا  یکی  رد  دـش ، دـنبرد  بیترت  نیاـب  نموئلک  هکنآ  زا  سپ  دنتـسب . ياهبوچ  هب  ریجنز  اـب  ار  وا  ندرگ  شناگتـسب 
دازآ رگا  هک  درک  دـیدهت  نموئلک  اما  درک ، عانتما  رجنخ  نداد  زا  ادـتبا  درم  نآ  درک . بلط  نابهگن  نآ  زا  يرجنخ  دوبن  وا  راـنک  رد  شیب 

نموئلک یتقو  دوبن . شیب  ياهدرب  وا  اریز  درک - میلـست  واب  يرجنخ  دیـساره و  اهدـیدهت  نیا  زا  نابهگن  درک . دـهاوخ  تازاجم  ار  وا  دوش 
فرط ره  زا  ارنآ  ياهتشوگ  درک و  ملق  ار  دوخ  ياپ  ياهقاس  ادتبا  درک . دراو  دوخ  رکیپ  رب  هنایـشحو  یتابرـض  دروآ  تسدـب  ار  رجنخ 
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. تشذـگرد تخیر و  نوریب  ار  دوخ  ءاشحا  دیـسر و  مکـش  هب  رمک  زا  رمک و  هب  اهنار  زا  دیـسر و  اهنار  هب  اهاپ  قاـس  زا  هاـگنآ  دـیرد ،
اما هدوب . هداد  یهلا  فتاه  هب  تارامد  دروم  رد  يو  هک  دوب  ياهوشر  تازاجم  تقیقح  رد  تشونرس  نیا  هک  دنراد  هدیقع  امومع  ناینانوی 

ناتخرد درک و  ریخـست  ار  نیمزرـس  نآ  دش و  بکترم  « 2  » يزولا ياهعونلا  ۀـبر  هب  تبـسن  هک  دـننادیم  یتناها  هجیتن  ار  وا  گرم  اهینتآ 
وا هچ  تفرگ  شیپ  رد  نانآ  اب  هک  دوب  يراتفر  تازاجم  وا  گرم  هک  دنراد  هدیقع  سوگرآ  یلاها  درک . عطق  ار  اهههلا  سدـقم  ياهلگنج 

دیشک نوریب  لحم  نآ  زا  دندوب  هدرب  هانپ  سوگرآ  رهش  يادخ  صوصخم  هطوحم  لخادب  هک  ار  یناسک  سوگرآ  یلاها  اب  گنج  زا  سپ 
. دینازوس شتآب  ارنآ  سدقم  لگنج  تینوصم  هب  هجوتیب  هک  دیناسر  یئاجب  ار  راک  درک و  ماعلتق  و 

______________________________

Pheneos (- 1)
. باتک نیا  دنب 64  لیذ  تشاددای  هب  دوش  عوجر  - Eleusis (- 2)

165 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 
ار سوگرآ  هک  دوب  هدش  هداد  نانیمطا  واب  دوب  هتفر  فلد  هب  یهلا  فتاه  اب  تروشم  يارب  نموئلک  هک  یماگنه  هک  درک  هفاضا  دـیاب  - 76
. تفر شیپ  « 1  » سونیزارا دور  اـت  درک و  تیادـه  رهـش  نآ  يوسب  ار  دوخ  ياهیتراپـس  يو  تروـشم  نیا  زا  سپ  درک . دـهاوخ  ریخـست 

راظنا زا  نآ  قامعا  هک  یبادرگ  رد  هچاـیرد  نیا  بآ  اـیوگ  دریگیم . همـشچرس  « 2  » لافمیتس هچایرد  زا  دور  نیا  دـننکیم ، لـقن  هکیروطب 
مان سونیزارا  سوگرآ  یلاها  ارنآ  بآ  هک  تسا  دعبب  اجنیا  زا  دیآیم و  نیمز  حطـسب  ون  زا  سوگرآ  نیمزرـس  رد  دوریم و  ورف  تسادـیپان 

زا یکاح  هک  يدـعاسم  تمالع  لاحنیا  اب  اما  درک ، میدـقت  نآب  ینابرق  کی  دیـسر ، دور  نیا  لحاوس  هب  نموئلک  هکنیمه  سپ  دـناهداهن .
اما درک  ینامداش  راهظا  دـشن  دوخ  نایرهـشمه  هب  تنایخ  هب  رـضاح  سونیزارا  هکنیا  زا  يو  دـشن . هدـهاشم  دـشاب  دور  زا  وا  روبع  هزاـجا 
هب رن  يواگ  درک ، تیاده  « 3  » آهریت يوسب  ار  دوخ  هاپـس  يو  سپ  تسب . دنهاوخن  یفرط  ارجام  نیا  زا  زین  سوگرآ  یلاها  هک  درک  هفاضا 

. دناسرب « 5  » تنریت نیمزرسب  ار  دوخ  اجنآ  زا  دورب و  « 4  » یلپون لحاسب  ات  تسشن  یتشک  رد  دوخ  نایهاپس  اب  درک و  هیده  ایرد 
دیدهت دروم  هک  یئاهرهش  زا  عافد  يارب  دیسر  سوگرآ  یلاها  هب  ربخ  نیا  هکنیمه  - 77

______________________________

Erasinos (- 1)
دراد و مان  ) Zaraka( اکاراز زورما  مان  نیمهب  هک  يرهـش  رانک  رد  زنوپولپ  هریزج  هبـش  رد  ياهچایرد  ) Stymphale( لافمیتس (- 2)

نیا لحاوس  رد  دـندرکیم  هیذـغت  ناسنا  تشوگ  زا  هک  ار  یگرزب  ناگدـنرپ  نانوی  فورعم  ناولهپ  لوکره  ناتـساب  ياـههناسفا  تیاـکحب 
. دروآرد اپ  زا  هچایرد 

دالیم زا  لـبق  رد 554  هک  ناتـساب  ناـنوی  رد  زنوپولپ  هریزج  هبـش  یمیدـق  ياهرهـش  زا  ) Thyrium( مویریت اـی  ) Thyrea( آهریت (- 3)
. داد يور  نآ  یلاوح  رد  سوگرآ  یلاها  اهیتراپس و  نیب  فورعم  گنج 

. مان نیمهب  یجیلخ  رانک  رد  تنروک  یکیدزن  رد  عقاو  زنوپولپ  هریزج  هبش  ردانب  زا  ) Napoli( یلوپان ای  ) Nauplie( یلپون (- 4)
) Napoli( یلوپان جیلخ  رانک  رد  ناتساب  نانوی  رد  زنوپولپ  میدق  ياهرهش  زا  ) Tiryns( سنیریت ای  ) Tirynthe( تنریت (- 5)

166 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 
هلـصاف اهینومدکال  زا  سرریت  دنچ  طقف  هک  دندیـسر  « 1  » ایپس مانب  یلحم  هب  تنریت  رد  ناـنآ  دنتفاتـش . لـحاس  يوسب  دـندوب  هتفرگ  رارق 

يارب یماد  ادابم  هک  دندیـسرتیم  اما  دنتـشادن  ساره  اهینومدـکال  اب  گنج  زا  نانآ  دـندز . ودرا  نانآ  لباقم  رد  لحم  نامه  رد  و  تشاد ،
نآ زا  تسکـش  لامتحا  هک  دوب  هدرک  نایب  طلم  یلاها  نانآ و  يارب  ریز  ترابع  بلاق  رد  یبلاطم  یهلا  فتاـه  اریز  دنـشاب . هدرتسگ  ناـنآ 

: دوب نینچ  ترابع  نآ  دشیم . طابنتسا 
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مادـنا رب  ار  دوخ  نیگمـشخ  ياهنخان  یـسوگرآ  هدام  دروآ ، تسدـب  راختفا  ترهـش و  سوگرآ  رد  و  دوش ، زوریپ  رن  رب  هداـم  یتقو  اـما 
. تسا ریدقت  نوناق  نیا  درک و  دهاوخ  ورف  وا  حورجم 

. تسا سوسحم  هدز  هقلح  دوخ  رودب  راب  هس  هک  یکلهم  رام  رکیپ  رب  هزین  رس  کلهم  ياهمخز  هک  تفگ  دنهاوخ  ناگدنیآ  اهدعب ، و 
هک دنتسناد  نآ  تحلصم  نانآ  سپ  دروآ . دوجوب  دیدش  یـساره  بعر و  سوگرآ  یلاها  نیب  داد و  مهب  تسد  لاوحا  عاضوا و  نیا  مامت 
هک رابره  دش ، هتفرگ  میمـصت  نیا  هک  یتقو  زا  دـننک . عمـس  قارتسا  تقدـب  دـننکیم  لقن  نمـشد  يودرا  رد  نایچراج  هک  ار  یئاهروتـسد 

. دندرکیم دیلقت  انیع  دادیم  ماجنا  نمشد  هک  ار  یتایلمع  زین  نانآ  درکیم  تئارق  اهینومدکال  يارب  ياهباطخ  یتراپس  یچراج 
هب سپ  دوشیم . هدراذـگ  ارجا  عقومب  اهیـسوگرآ  يودرا  رد  دـنکیم  يراج  نابز  رب  وا  یچراج  هچنآره  هک  تسناد  يدوزب  نموئلک  - 78
زین نانآ  دنرب . هلمح  اهیسوگرآ  هب  دنباتشب و  دوخ  ياههحلسا  يوسب  درک  مالعا  ار  اذغ  تقو  یچراج  هکنیمه  هک  درک  رما  اهینومدکال 

رد اما  دندش ؛ لوغـشم  اذـغ  ندروخ  هب  هدوسآ  يرطاخ  اب  دندینـش  یچراج  زا  ار  اذـغ  مالعا  هکنآ  زا  دـعب  سوگرآ  یلاها  دـندرک . نینچ 
اهنآ رس  رب  نمشد  عقوم  نیمه 

______________________________

Sepeia (- 1)
167 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 

ار لگنج  زین  نانمـشد  دندرب . هانپ  سوگرآ  سدقم  لگنج  هب  رارطـضا  تدش  زا  رتشیب  يدادـعت  دـندش و  هتـشک  نانآ  زا  يرایـسب  تخات .
. دندرک ینادنز  لگنج  نآ  لخاد  رد  ار  نانآ  دندرک و  هرصاحم 

زا ناـنآ  هلیـسوب  هک  تشاد  راـیتخا  رد  نمـشد  يرارف  زابرـس  يدادـعت  يو  منکیم : لـقن  نونکا  هک  درک  نینچ  نموئلک  عـقوم  نیا  رد  - 79
ارنانآ هک  رابره  دناوخارف و  مانب  ار  اهنآ  کیب  کی  یچراج  هلیسوب  هاگنآ  دش . علطم  دندوب  روصحم  لگنج  رد  هک  یئاهیسوگرآ  یماسا 
نیمود رادـقمب  ریـسا  ره  هرافک  زنوپولپ  رد  تسا . هدـش  تخادرپ  نانآ  هرافک  هک  دادـیم  نانیمطا  نانآب  درکیم  توعد  لگنج  زا  جورخ  هب 

نت هاجنپ  دادعت  تسناوت  نموئلک  دندوب ، ربخیب  دوخ  ياقفر  تشونرـس  زا  دندوب  هدنام  لگنج  رد  هکیناسک  نوچ  بیترت ، نیاب  تسا . « 1»
هک دوب  نآ  عنام  ناوارف  گرب  خاش و  دوب و  هوبنا  لگنج  ناتخرد  اریز  دناسر . لتقب  دناوخارف و  لگنج  زا  مانب  هناگادج  ار  اهیـسوگرآ  زا 
نآ تفر و  الاب  یتخرد  زا  سوگرآ  یلاها  زا  یکی  ماجنارـس  دـنوش . علطم  دوخ  ياقفر  تشونرـس  زا  دـندوب  لگنج  لخاد  رد  هک  یناـسک 

. دشن هدینش  یباوج  دندرک ، ادص  مانب  ار  دارفا  هزادنا  ره  دعبب  هظحل  نآ  زا  دید . مشچب  ار  هرظنم 
نآ وا  دندرک و  نینچ  نانآ  دنهد . رارق  لگنج  هیـشاح  رد  مزیه  هتـشپ  يدادعت  هک  درک  رما  دوخ  ناگدرب  مامتب  نموئلک  عقوم  نیا  رد  - 80
نآ هک  درک  لاؤس  نایرارف  زا  یکی  زا  نموئلک  دنتخوسیم  شتآ  هلعـش  رد  ناتخرد  هک  عقوم  نامه  رد  دـنازوس . شتآب  ار  سدـقم  ناتخرد 

يدایرف دینـش  ار  مان  نیا  نموئلک  هکنیمه  دراد . قلعت  سوگرآ  هب  لگنج  نآ  هک  دش  هداد  خساپ  دراد . قلعت  نایادخ  زا  کیمادکب  لگنج 
: تفگ نینچ  دادرس و  دنلب 

مهاوخ ریخست  ار  سوگرآ  هک  يدرک  یئوگشیپ  يداد و  بیرف  ارم  ارچ  یهد  ربخ  هدنیآ  زا  هک  يراد  تردق  هک  وت  نولوپآ ! دنوادخ  يا  »
هک دش  مولعم  نونکا  درک !

______________________________

خیرات ناتساب - نانوی  رد  ریداقم  نازوا و  هرابرد  همدقم  تشاددای  هب  دوش  عوجر   ) ناتساب نانوی  رد  لوپ  نزو و  دحاو  ) Mine( نیم (- 1)
(. هحفص 34 لوا - دلج  تودره -

168 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 
«« 1  » هتفای ققحت  یهلا  فتاه  یئوگشیپ 
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هتشادهگن دوخ  يارب  هک  رگید  هدیزگرب  درم  رازه  اب  داتـسرف و  تراپـس  هب  ار  دوخ  هاپـس  زا  یمین  زا  شیب  نموئلک  هعقاو ، نیا  زا  دعب  - 81
دبعم نهاک  دنک ، ینابرق  هاگنابرق  رد  یناویح  دوخ  هک  تشاد  دصق  نوچ  و  درک . تکرح  دـبعم  فرطب  « 2  » اره هب  ینابرق  ءادها  يارب  دوب 

نموئلک نامرفب  دنک . ینابرق  لحم  نیا  رد  یچراج  درم  کی  هک  دهدیمن  هزاجا  یهلا  نوناق  هک  درک  راهظا  و  تشادزاب . لمع  نیا  زا  ار  وا 
. تشگزاب تراپس  هب  سپس  درک و  ءادها  دنوادخ  هب  ار  ینابرق  دوخ  تسدب  نموئلک  هاگنآ  دندز و  قالش  دنتفرگ و  ار  نهاک  نآ  ناگدرب 

نیفلاخم هب  ار  دوخ  يو  هک  دندش  یعدم  دـندرک و  توعد  « 3  » اهروفا روضح  رد  همکاـحم  هب  ار  وا  نموئلک  نانمـشد  تعجارم ، رد  - 82
وا اما  دنک . ریخست  ارنآ  تسناوتیم  یناسآب  دوب و  وا  تسد  رانک  رد  رهش  نیا  اریز  هدرکن ، ریخـست  ار  سوگرآ  رهـش  تلع  نیمهب  هتخورف و 

نینچ وا  عافد  لاحره  رد  اما  میوگب  ینخس  مناوتیمن  وا  راتفگ  بذک  ای  تحص  هرابرد  نم  تفگ . خساپ  منکیم  لقن  هک  یبیترتب  ماهتا  نیاب 
: دوب

هتفای و ققحت  یهلا  دبعم  فتاه  هتفگ  هک  مدش  نئمطم  مدرک  ریخـست  تشاد  صیـصحت  سوگرآ  هب  هک  ار  یـسدقم  هطوحم  هکنآ  زا  سپ 
دهاوخ تفلاخم  نم  دصق  اب  ای  داد  دهاوخ  نمب  ار  رهـش  هک  منادب  منک و  كرد  ار  دنوادخ  دوصقم  ینابرق  يادها  اب  هکنآ  زا  لبق  نیاربانب 

. منک وربور  رطخ  اب  ار  دوخ  رهش  هب  ضرعت  اب  هک  دیسریم  رظنب  لقع  زا  رود  درک 
زگره هک  متسناد  نم  دیشک و  هنابز  یشتآ  هلعش  یهلا  همسجم  هنیس  زا  مدوب  لوغشم  يدعاسم  یئوگشیپ  يوجتسجب  دبعم  رد  هک  یماگنه 

اریز درک . مهاوخن  ریخست  ار  رهش 
______________________________

نانوی فورعم  نیمزرس  رهـش و  يانعمب  سوگرآ  هن  اما  دوب ، هدرک  ریخـست  ار  سوگرآ  نموئلک  یهلا  فتاه  هتفگ  قبط  بیترت  نیدب  (- 1)
تیاکحب تشاد و  ماـن  ) Argus( سوگرآ هک  تشاد  صیـصحت  یـسدقم  واگ  هب  دـشیم و  هدـناوخ  ماـن  نیاـب  هک  یلگنج  هکلب  ناتـساب ،

. باتک نیمه  دنب 76 و 77  رد  یهلا  فتاه  یئوگشیپ  هب  دنیامرف  عوجر  دوب . ) Io( وییماح ظفاحم و  ناتساب  ياههناسفا 
Hera (- 2)

. یلام یئاضق و  لئاسم  رد  مات  تارایتخا  مایق  تراپس  رد  یتلود  هبتریلاع  نیرومأم  ) Ephores( اهروفا (- 3)
169 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 

ههلا هنیس  زا  هلعش  نوچ  اما  دنک ؛ ناسکی  كاخ  اب  ار  رهـش  نآ  تسناوتیم  دوخ  وا  دوب  هتـساخرب  همـسجم  زا  هلعـش  رگا  هک  تسین  يدیدرت 
لوـقعم حیحـص و  ار  وا  هتفگ  اهیتراپـس  تسا . هداد  ماـجنا  دوـب  هدرک  هدارا  ههلا  هک  ار  هچنآ  هک  دوـب  نآ  هناـشن  رما  نـیا  دوـب ، هتـساخرب 

. دش زوریپ  دوخ  نایع  دمآرب  يو  هجیتن  رد  دنتسناد و 
ات دـنتفرگ و  تسد  رد  ار  تموکح  دـنتفای و  تسد  نآ  لاوما  مامت  رب  رهـش  ناگدرب  هک  دـش  ناوتان  فیعـض و  نانچنآ  سوگرآ  اـما  - 83
ون زا  دندیسر  غولب  نسب  ناگدشهتشک  نادنزرف  یتقو  دندرک . هرادا  ار  رهـش  دندیـسر  غولب  نس  هب  رهـش  ناگدشهتـشک  نادنزرف  هکینامز 

یتدم دـنتفای . تسد  تنریت  رب  فنعب  سوگرآ  زا  جورخ  زا  سپ  ناگدرب  نآ  دـندنار . رهـش  زا  ار  ناگدرب  دـندروآ و  گنچب  ار  تموکح 
. دوب رارقرب  طباور  نسح  رهش  ود  نیا  نیب 

اب دیاب  هک  درک  دعاقتم  ار  ناگدرب  دیسرارف و  يداکرآ  زا  دوب  هدمآ  ایندب  « 2  » ائلاگیف رد  هک  مان  « 1  » سوردنائلک یئوگبیغ  دعب  یتدم  اما 
. دنوش زوریپ  ناگدرب  رب  تمحزب  دنتسناوت  سوگرآ  یلاها  ماجنارس  دش و  زاغآ  ینالوط  یگنج  هجیتن ، رد  دنگنجب . دوخ  نابابرا 

اب يو  هک  تسا  هدوب  يراتفر  هرافک  وا  روآرثأـت  گرم  نموئلک و  نونج  هک  دنتـسه  یعدـم  سوگرآ  یلاـها  دـش  هتفگ  هک  یلئالدـب  - 84
ناـنآ هدـیقعب  دـشاب . هدوب  نایادـخ  زا  یکی  مشخ  هجیتـن  نموئلک  نوـنج  هک  دنتـسه  نآ  رکنم  تراپـس  یلاـها  اـما  تفرگ . شیپ  رد  ناـنآ 

. تسا هدوب  داـیتعا  نیمه  هجیتـن  وا  نونج  دوـب و  داـتعم  صلاـخ  بارـش  برـش  هب  تشاد  اهاکـس  اـب  هک  يدـمآوتفر  هجیتـن  رد  نموـئلک 
نیاب دـندینارورپیم و  رـس  رد  ماقتنا  يوزرآ  اهنآ  نیمزرـس  هب  شویراد  موجه  زا  سپ  نیـشنارحص  ياهاکـس  دـننکیم ، لقن  نانآ  هکیروطب 
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شیپ زاف  دور  ریـسم  رد  دوخ  هک  دندرکیم  داهنـشیپ  نانآ  دننک . هرکاذـم  داحتا  دادرارق  داقعنا  يارب  ات  دنداتـسرف  تراپـس  هب  یناسک  دـصق 
دنور شیپ  نیمزرس  نآ  لخادب  دننک و  تکرح  زفا  زا  زین  اهیتراپس  لباقم ، رد  دنرب و  هلمح  دام  نیمزرس  هب  هار  نآ  زا  دننک  یعس  دنور و 

ات
______________________________

Kleandros (- 1)
رد نآ  ياـههناریو  زورما  هک  زنوپولپ  هریزج  هبـش  رد  عقاو  میدـق  ناـنوی  ياهرهـش  زا  ) Phigalie( یلاگیف ای  ) Phigalei( ائلاگیف (- 2)

. تسا یقاب  لحم 
170 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 

داحتا دـقع  هرابرد  هرکاذـم  يارب  هک  یئاهاکـس  اب  نموئلک  هک  دوب  تارکاذـم  نیمه  هجیتن  رد  دـننکیم  لقن  هکیروطب  دـنوش . قحلم  نانآب 
نونج ءاشنم  ار  وا  دایتعا  نیمه  اهیتراپس  درک . ذخا  نانآ  زا  ار  لوقعم  دح  زا  شیب  صلاخ  بارش  هب  دایتعا  درک و  ترـشاعم  دندوب  هدمآ 
دایرف وا  رـس  رب  دنکن  طولخم  ناوارف  رادقمب  بآ  بارـش  اب  یـسک  تقو  ره  دـعبب  نامز  نآ  زا  دـننکیم ، لقن  نانآ  هکیروطب  و  دـننادیم ، وا 

تشونرس هک  منکیم  روصت  اصخش  نم  دننکیم . لقن  نموئلک  هرابرد  تراپس  رد  هک  یتایاور  دوب  نینچ  نک .»! دیلقت  اهاکـس  زا   » هک دننزیم 
. تفرگ شیپ  رد  تارامد  اب  هک  تسا  هدوب  يراتفر  ماقتنا  وا 

دندوب ریسا  نتآ  رد  هک  یئاهناگورگ  هرابرد  دنداتـسرف و  تراپـس  هب  یناسک  دندش  ربخاب  نموئلک  راک  نایاپ  زا  نیژا  یلاها  هکنیمه  - 85
. دندرک تیاکش  سدیکیتوئل  زا 

يراتفر یخاتسگ  اب  نیژا  یلاها  هب  تبـسن  سدیکیتوئل  نوچ  هک  دنتفرگ  میمـصت  هاگداد  نآ  رد  دنداد و  لیکـشت  یهاگداد  اهینومدکال 
ریـسا نتآ  رد  هک  ار  یناسک  ماقتنا  دنتـسرفب و  نیژا  هب  هرافک  ناونعب  ات  دننک  میلـست  رهـش  نیا  ناگداتـسرف  هب  ار  وا  هتفرگ  شیپ  رد  نهوم 

زا هـک  « 2  » سپرپوئل دـنزرف  « 1  » سدیـسائت دـندش ، مرگرـس  سدـیکیتوئل  لاـقتنا  لـیاسو  هیهت  هب  نیژا  ناگداتـسرف  یتقو  دـنریگب . هدرک 
هاشداپ دیراد  دـصق  دـیتسه ؟ لوغـشم  يراک  هچب  نیژا ! نامدرم  يا  : » تفگ نینچ  داد و  رارق  بطاخم  ارنانآ  دوب  تراپـس  رهـش  نادـمتعم 
دناهتفرگ میمـصت  نینچ  بضغ  مشخ و  زا  تراپـس  یلاها  زورما  رگا  دـیربب ؟ دوخ  اب  دـناهدرک  میلـست  امـشب  شنایرهـشمه  هک  ار  تراـپس 

هاشداپ ندرب  زا  نیژا  ناگداتسرف  نانخس  نیا  زا  دعب  دنروآ .» ناغمرا  امش  نیمزرسب  ار  یناریو  گرم و  وا  ندرب  زا  دعب  هکیزور  زا  دیـسرتب 
میلـست نانآب  ار  ناینادنز  دور و  نتآ  هب  نانآ  هارمه  سدیکیتوئل  هک  دـش  نیا  رب  رارق  دـندرک : قفاوت  ریز  قیرطب  دـندش و  فرـصنم  دوخ  اب 

. دنک
ياههناهب هب  یتدم  دندوبن  نانآ  میلست  هب  یـضار  هجوچیهب  هک  ناینتآ  درک . هبلاطم  ار  ناینادنز  نآ  دیـسر ، نتآ  هب  سدیکیتوئل  یتقو  - 86

دندش یعدم  سپس  دنتفر و  هرفط  لوقعمان 
______________________________

Theasides (- 1)
Leoprepes (- 2)

171 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 
. دننک میلست  يرگید  هب  ارنانآ  یکی  بایغ  رد  هک  تسین  لوقعم  دناهدرپس و  نانآ  تسدب  مهاب  هاشداپ  ود  ار  ناینادنز  نیا  هک 

: تفگ نینچ  نانآب  باطخ  سدیکیتوئل  دندرک  يراددوخ  نانآ  میلست  زا  احیرص  ناینتآ  نوچ  ماجنارس  فلا -
دینکن میلست  ارنآ  سکعرب  رگا  و  دیاهداد ؛ ماجنا  يدب  راک  دینک ، میلست  ار  تناما  نآ  رگا  دیهد . ماجنا  دیلیام  هک  ار  هچنآره  نتآ ! یلاها  »

. دیاهدرک یبوخ  راک 
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یتیاور اهیتراپس  ام  هدادیور . تراپس  رهش  رد  یتناما  هرابرد  هک  تسیاهثداح  هب  طوبرم  هک  منک  لقن  امش  يارب  یناتساد  مهاوخیم  نم  اما 
هک « 2  » دیسیپا دنزرف  « 1  » سوکولگ مانب  درکیم  یگدـنز  يدرم  تسا  ام  زا  لبق  لـسن  هس  هب  طوبرم  هک  یناـمز  رد  نآ  بجومب  هک  میراد 

. دوب هداهن  وا  دوجو  رد  ار  ناهج  ياههصیصخ  نیرتهدیدنسپ  تعیبط 
ام تایاور  هکیروطب  لاحنیا ، اب  دوب . هدرک  ناـمز  نآ  ياهینومدـکال  ماـمت  دمآرـس  ار  وا  هک  تشاد  یتواـضق  مش  صخـش  نیا  هلمج  زا 
وا اب  تفرگ  میمصت  دوب  هدمآ  تراپس  هب  طلم  زا  هک  يرفاسم  منکیم : لقن  امش  يارب  نونکا  هک  تشذگ  نآ  صخـش  نیا  رب  تسا ، یکاح 
وت تلادـع  یتسرد و  زا  ات  ماهدـمآ  نیمزرـس  نیاب  تهج  نآب  متـسه و  طـلم  لـها  زا  نم  سوکولگ ! درک : داهنـشیپ  نینچ  دـنک و  هرکاذـم 
زا هک  ماهدوب  رکف  نیا  رد  نم  تسا . نایم  رد  وت  یتسرد  زا  نخـس  اجهمه  ینوی ، نیمزرـس  ات  یتح  ناـنوی و  رـسارس  رد  هچ  موش . دـنمهرهب 

رسب لماک  تینما  رد  هتسویپ  زنوپولپ  هکیلاح  رد  تسا  هدوب  تارطاخم  هناتسآ  رد  هتسویپ  ینوی  نیمزرـس  میراد  رطاخب  هک  یمایا  نیرتمیدق 
ریزگان ارم  اهباسح  نیا  راکفا و  نیا  دـنام . دـهاوخن  نآ  ناگدـنراد  تسد  رد  هتـسویپ  تورث  لام و  هک  ماهدوب  رکف  نیا  رد  زین  و  هدربیم ،

. دنام دهاوخ  ظوفحم  وت  دزن  تناما  نیا  هک  مراد  نانیمطا  مراپـسب و  وتب  تناماب  ارنآ  منک و  لیدـبت  لوپ  هب  ار  دوخ  لاوما  زا  یمین  هک  درک 
هک سکره  رادهگن و  دوخ  دزن  زین  ار  یئاسانش  تمالع  نیا  ریذپب و  تناماب  ار  تورث  نیا  سپ 

______________________________

Glaukos (- 1)
Epicyde (- 2)

172 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 
. هدزاب واب  ار  لاوما  نآ  درک ، هبلاطم  ارم  لاوما  داد و  هئارا  وتب  ارنآ  ریظن 

زا دعب  اهتدم  دریذپب . ار  تناما  دش  هتفگ  هک  یطیارشب  درک  لوبق  سوکولگ  تفگن و  يزیچ  رگید  دوب  هدمآ  طلم  زا  هک  یجراخ  نآ  ب -
واب ار  صیخـشت  تمالع  دنتفر و  سوکولگ  هناخب  دـندمآ و  تراپـس  هب  دوب  هدراذـگ  تناما  ار  دوخ  لاوما  هک  يدرم  نادـنزرف  هعقاو ، نیا 

زا کیچیه  مربخیب و  رما  نیا  زا  نم  : » داد خساپ  نینچ  اهنآب  درک و  در  ار  اهنآ  ياضاقت  وا  اما  دـندرک . هبلاطم  ار  دوخ  لوپ  دـنداد و  ناشن 
فاصنا لدـع و  تیاهن  رد  مراد  لیم  دـیآ  مدایب  عوضوم  رگا  لاحنیا ، اب  دروآیمن . نآ  دایب  ارم  دـینکیم  لقن  نآ  هراـبرد  امـش  هک  یبلاـطم 

. منک درتسم  ارنآ  انیع  ماهدرک  تفایرد  یلوپ  نینچ  رگا  منک و  راتفر 
تـصرف مامت  هام  هس  ات  زورما  زا  سپ ، منکیم . لوحم  ناـینانوی  نیناوق  هب  ار  امـش  فیلکت  نییعت  مشاـب  هدرکن  لوصو  یلوپ  نینچ  رگا  یلو 

.« دیریگب میمصت  هراب  نیا  رد  هک  دیراد 
يوسب نایادخ  اب  تروشم  يارب  سوکولگ  دـندرک . تعجارم  دـناهداد  تسد  زا  ار  دوخ  لوپ  هکنیا  روصتب  نیگمغ  هدرـسفا و  اهیطلم  ج -

. دـنک بحاصت  تمارغ  ناونعب  ار  لاوما  نآ  دـنگوس  تنامـضب  دـناوتیم  اـیآ  هک  درک  لاؤس  یهلا  دـبعم  فتاـه  زا  يو  درک . تکرح  فلد 
: داد خساپ  نینچ  يوب  دبعم  فتاه 

نیمک رد  گرم  اریز  روخب ! دنگوس  تسا ، دیفم  رایـسب  هداوناخ  لاوما  يارب  نامز ، نیا  رد  هناحتاف  دنگوس  «! 1  » دیسیپا دنزرف  سوکولگ ،
 ... تسه زین  تنیطكاپ  افواب و  صاخشا 

نکـشدنگوس لسن  يور  رب  لاحنیا ، اب  هک  اپیب  تسدیب و  مانیب و  دیآیم ، ایندب  يرتخد  وا  زا  هک  تسا  يردام  تنایخ  یـسانشنکمن و 
. دنکیم تراغ  دناسریم و  لتقب  ارنآ  دنزیم ، زیخ 

. دشخردیم هتسویپ  راگتسرد  نیما و  درم  لسن  هکیلاح  رد 
دنک وفع  ار  وا  هک  درک  اضاقت  دنوادخ  زا  عرضت  اب  دینش  ار  خساپ  نیا  سوکولگ  هکنیمه 

______________________________
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Epicyde (- 1)
173 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 

دوجو یقرف  نآ  ماجنا  هرابرد  نایادـخ  اب  تروشم  راک و  کی  ماجنا  نیب  هک  داد  خـساپ  یهلا  فتاه  اما  دـنادرگزاب . وا  زا  ار  دوخ  مشخ  و 
. درادن

نیا نم  هک  دش  بجوم  هچنآ  ناینتآ ! اما  و  درک . درتسم  اهنادب  ار  اهنآ  لاوما  داتسرف و  یطلم  ياهیجراخ  لابندب  سک  سوکولگ  سپ  ه -
. تسین یقاب  رفن  کی  یتح  سوکولگ  نیا  لسن  زا  زورما  مهدـیم : حرـش  امـش  يارب  نونکا  هک  تسا  نینچ  منک  لقن  امـش  يارب  ار  ناتـساد 
رد تناما  عوضوم  یتقو  هک  دینک  هظحالم  نونکا  دش . دیدپان  تراپـس  زا  دـشاب  هدـش  عطق  هشیر  زا  هک  یتخرد  دـننام  وا  هدـش  دوبان  لسن 

!« دیهدن روطخ  دوخ  رطاخب  يرکف  نآ  زا  ریغ  دینک و  درتسم  ارنآ  اضاقت  ضحمب  هک  دنکیم  مکح  تحلصم  دح  هچ  ات  تسا  نایم 
زا لبق  نیژا  یلاها  دـش . رود  لحم  نآ  زا  يو  دـندشن ، سدـیکیتوئل  نانخـس  لوبقب  رـضاح  ناینتآ  زین  ناتـساد  نیا  لقن  زا  دـعب  نوچ  - 87

هتشذگ رد - نانآ  دنداد . ماجنا  منکیم  لقن  نونکا  هک  ار  هچنآ  دنوش ، تازاجم  دندوب  هدرک  نتآ  یلاها  دض  رب  هک  یتاکیرحت  تلعب  هکنآ 
ار دوخ  دنتـشاد و  رفنت  تدشب  نتآ  یلاها  زا  نوچ  دندوب و  هدرک  تناها  نتآ  یلاهاب  تراسج  یخاتـسگ و  اب  بت  یلاها  دـنیآشوخ  يارب 
«1  » نوینوس رد  ناینتآ  هک  دوب  یناـمز  اـب  فداـصم  هعقاو  نیا  اـقافتا  دـندش . ماـقتنا  لـیاسو  هیهت  لوغـشم  دنتـسنادیم  اـهنآ  ملاـظم  یناـبرق 

نیتسخن لماح  هک  ار  یـسدقم  یتشک  دـندرتسگ و  یماد  اهنآ  يارب  نیژا  یلاـها  دـندوب . لوغـشم  هلاـسجنپ  ياـهنشج  زا  یکی  يرازگربب 
. دندرک ریسا  ارنآ  نانیشنرس  دنتخادنا و  مادب  دوب  نتآ  یلاها  هتسد 

زیهجت هب  دـنتخادنا و  قیوعتب  ار  دوخ  ماقتنا  دـندوب  هدـش  لمحتم  نیژا  یلاها  بناج  زا  هک  تراسج  یخاتـسگ و  نیا  زا  دـعب  ناینتآ ، - 88
. دندش لوغشم  نمشد  دض  رب  لیاسو  مامت 

______________________________

نتـشادب ناتـساب  ياـیند  رد  هک  کـیتآ  هریزج  هبـش  یبوـنج  هیلا  یهتنم  رد  ياهغاـمد  ) Sunium( موینوس اـی  ) Sunion( نوینوس (- 1)
. تسا یقاب  دبعم  نیا  ياههناریو  طقف  لحم  نیا  زا  زورما  دوب . فورعم  گرزب  يدبعم 

174 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 
دندوب هدنار  رهش  زا  دوب  « 2  » سوتآونک دنزرف  تشاد و  مان  « 1  » سوموردوکین هک  ار  دوخ  رهش  نادمتعم  زا  یکی  نیژا  یلاها  هتشذگ ، رد 

هب ندـیناسر  بیـسآ  زج  يزیچب  دـنماقتنا و  رکف  رد  ناـینتآ  هـک  تـسناد  تـشاد  لد  رد  ار  نـیژا  یلاـها  هـنیک  هـک  صخــش  نـیا  یتـقو  و 
زین ناینتآ  دنک و  هلمح  رهش  هب  نیعم  يزور  رد  دوخ  هک  دراذگ  رارق  درک و  شزاس  نانآ  اب  رهش  میلست  يارب  دنـشیدنایمن  وا  نایرهـشمه 

زا تمـسق  نآ  دوب  هدراذگ  ناینتآ  اب  هک  يرارق  قباطم  سوموردوکین  دش  لصاح  قفاوت  نیا  هکنیمه  دنباتـشب . وا  کمکب  نیعم  يزور  رد 
. دندشن رضاح  لحم  نآ  رد  عقومب  ناینتآ  اما  درک . فرصت  تسا  فورعم  هنهک  رهش  هب  هک  ار  رهش 

هلـصاف رد  دنتـشادن و  رایتخا  رد  دـشاب  نیژا  یئایرد  يورین  اـب  هلباـقم  هب  رداـق  هک  یئاـهیتشک  ناـمز  نآ  رد  ناـنآ  هک  دوب  نآ  تلع  - 89
ناینتآ اب  نامز  نآ  رد  هک  اهیتنروک  تشذگ . راک  زا  راک  دندوب  هرکاذم  لوغـشم  اهیتنروک  اب  یتشک  ندرک  هراجا  يارب  نانآ  هک  ینامز 

. دندراذگ اهنآ  رایتخا  رد  یتشک  تسیب  اهنآ  ياضاقتب  دنتشاد  وکین  الماک  یطباور 
. دنهد هیراع  اناجم  ار  اهنآ  دنتـشادن  قح  نوناق  بجومب  اریز  دندرک  راذگاو  مهرد  جـنپ  لباقم  رد  شورف  ناونعب  ار  اهیتشک  نیا  نانآ  اما 
؛ دنتفاتـش نیژا  يوسب  بیترت  نیدب  دندرک و  زیهجت  یتشک  ود  تصـش و  اعمج  دندرک و  قحلم  دوخ  ياهیتشک  هب  ار  اهیتشک  نیا  ناینتآ 

. دندیسر ررقم  دعوم  زا  رترید  زور  کی  اما 
یلاها زا  يدادعت  تخیرگب . نیژا  زا  دیشکرب و  دوخ  ياهیتشک  عارش  دندیسرن  عقومب  ناینتآ  هک  درک  هدهاشم  سوموردوکین  یتقو  - 90

. دندش هارمه  وا  اب  رفس  نیا  رد  زین  نیژا 
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نیا اما  دنتخادرپ . ریازج  رد  نیژا  نانکاس  تراغ  نوخیبش و  هب  هاگیاپ  نیا  زا  نانآ  دندیـشخب و  نانآب  تماقا  لحم  يارب  ار  نوینوس  ناینتآ 
. داتفا قافتا  اهدعب  عیاقو 

زا سپ  دندش و  طلسم  عاضوا  رب  دندوب  هدیروش  اهنآ  دض  رب  سوموردوکین  هب  کمک  يارب  نیژا  موس  هقبط  نامدرم  هک  ینادنمتورث  - 91
دندرک بوکرس  ار  شروش  هکنآ 

______________________________

Nikodromos (- 1)
Knoithos (- 2)

175 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 
لباق ياهینابرق  مامت  ءادـها  هک  دـندرک  تناها  نایادـخ  هب  تبـسن  نانچنآ  لمع  نیا  ماجنا  نمـض  نانآ  دـندرب . هاگلتقب  ار  دوخ  نیفلاـخم 

. دندش هدنار  هریزج  زا  دندش و  نوگنرس  دنناشن  ورف  ار  ههلا  مشخ  دنناوتب  هکنآ  زا  لبق  یتح  درکن و  ارنآ  هرافک  ناربج  روصت 
ياهدنب صاخـشا  نآ  زا  یکی  دندربیم  هاگلتق  يوسب  دندوب  هدروآ  گنچب  هدنز  هک  ار  موس  هقبط  مدرم  زا  نت  دصتفه  نانآ  هک  یعقوم  رد 

. تخیوآ نادب  ار  دوخ  دز و  گنچ  ار  رد  ياههریگتسد  دش و  هدنهانپ  راذگنوناق  رتمد  دبعم  زیلهد  هب  تسسگ و  ار  دوخ 
هب ار  وا  دوب  هدیدرگ  هلثم  نینچ  هکنآ  اب  دندرک و  عطق  چم  زا  ار  وا  ياهتسد  دشیمن  ادج  هریگتسد  زا  دندیـشک  بقعب  ار  وا  هزادنا  ره  نوچ 

. دوب هدرشف  مهب  اههریگتسد  يور  شیاهتسد  زونه  هکیلاح  رد  دندرب ، هاگلتق 
یتشک داتفه  اب  نانآ  دیسر  هار  زا  ناینتآ  يرحب  يورین  یتقو  لاحنیا ، اب  دندوب . هداتفا  رگیدکی  ناجب  دوخ  نیژا  یلاها  بیترت ، نیدب  - 92

هب رـضاح  نانیا  دـندیبلط . کمک  سوگرآ  یلاها  ینعی  دوخ  نیرید  نیدـحتم  زا  راچان  دـندروخ و  تسکـش  اما  دـندرک . تردابم  گنجب 
یلاها دندوب ، هدرک  یهارمه  ار  وا  رابجاب  سوگرآ  نیمزرس  هب  نموئلک  یشکرکشل  رد  نیژا  هب  قلعتم  ياهیتشک  هکنیا  اب  دندشن . کمک 

هدرک تکرش  یشکرکشل  نیا  رد  يدادعت  زین  « 1  » نویسیس ناحالم  زا  دندوب . هتفرگ  لدب  ار  نیژا  نامدرم  هنیک  لمع  نیا  رطاخب  سوگرآ 
موکحم نالات  رازه  اعمج  نالات و  دـصناپ  تخادرپ  هب  ار  رهـش  ود  نیا  زا  کیره  نویـسیس  نیژا و  تازاجم  يارب  سوگرآ  یلاـها  دـندوب .

ظاحل نیا  زا  ار  دوخ  باسح  داد و  فیفخت  نالات  دص  هب  ار  تازاجم  نیا  تسا  هداد  ماجنا  يدـب  راک  هکنیاب  فارتعا  اب  نویـسیس  دـندرک .
یمسر تفلاخم  اب  نانآ  دادمتسا  تهج  نیمهب  دندرک . راتفر  یئانتعایب  اب  نانآ  اب  دنتسنادن و  رـصقم  ار  دوخ  نیژا  یلاها  اما  درک . هیفـصت 

هدنامرف دنگنجب . نانآ  فوفص  رد  هنابلطواد  دندش  رضاح  نت  رازه  لاحنیا ، اب  دش . وربور  سوگرآ 
______________________________

. تنروک جیلخ  رد  زنوپولپ  هریزج  هبش  یبرغ  لامش  رد  عقاو  میدق  نانوی  ياهرهش  زا  ) Cicyon( نویسیس (- 1)
176 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 

 - هینودرم یشکرکشل  تودره ج6 176  خیرات  دوب . هدش  هدـیزرو  « 2  » هاگجنپ ياـهنیرمت  رد  هک  « 1  » ستابیروا مانب  دوب  یـصخش  نانآ 
139 ص :  اهینومدکال .....  هرابرد  عوضوم  زا  جراخ  یبلطم  تراپس  هلخادم  نیژا  نتآ و  گنج 

ياهدربن رد  هک  ستابیورا  نانآ  هدنامرف  دندش . هتـشک  نیژا  رد  ناینتآ  تابرـض  ریز  رد  دنتـشگن و  زاب  دوخ  نیمزرـس  هب  صاخـشا  نیا  رث 
«4  » یلسد لها  زا  « 3  » سنافوس هک  رفن  نیمراهچ  تسدـب  دوخ  اما  دـیناسر ، لتقب  نتبنت  گنج  رد  ار  رفن  هس  تشاد  ناوارف  نیرمت  نتبنت 

. دش هتشک  دوب 
یگنج یتشک  راهچ  دندش و  زوریپ  نانآ  رب  دندرک و  هلمح  دندوبن  هدامآ  دربن  يارب  هک  ناینتآ  ناگوان  هب  دوخ  ناگوان  اب  نیژا  یلاها  - 93

. دندرک ریسا  نآ  نانکراک  اب  ار  ینتآ 
______________________________
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Eurybates (- 1)
شرپ و ینزتشم - یتشک - ود - نیرمت  زا  دوب  ترابع  دشیم  هتفگ  ) Penthale( لاتناپ ناتساب  نانوی  رد  هک  هناگجنپ  ياهنیرمت  (- 2)

. دشیم لئان  ینامرهق  ماقمب  تخومآیم  یبوخب  ار  نف  راهچ  نیا  سکره  هحول . پاترپ 
Sophanes (- 3)

. نتآ رهش  لامش  رد  کیتآ و  هریزج  هبش  رد  عقاو  میدق  نانوی  ياهرهش  زا  ) Decelie( یلسد (- 4)
177 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 

نتارام

179 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 
هاشداپ راگتمدخ  درکیم . لابند  ار  دوخ  ياههشقن  زین  سراپ  هاشداپ  لاح  نیمه  رد  دش . عورـش  گنج  نیژا  نتآ و  نیب  بیترت  نیدـب  - 94

، هوالعب درکیم . رارکت  موق  نآ  دـض  رب  ار  دوخ  تاماهتا  تایاکـش و  هتـسویپ  زین  تارتسیزیپ  نادـناخ  دروآیم و  وا  دایب  ار  ناـینتآ  یپردیپ 
رد هینودرم  دنک . دوخ  عیطم  دندوبن  ایرد  یگشخ و  رب  وا  هطلس  لوبقب  رضاح  هک  ار  ناینانوی  هناهب  نیا  زا  هدافتـسا  اب  تشاد  دصق  شویراد 

و « 1  » يرترا رومأم  يرگید  ناهدنامرف  وا  ياجب  درک و  علخ  یهدنامرف  زا  ار  وا  شویراد  دش . وربور  رابتقر  یتسکش  اب  دوخ  یشکرکشل 
دـش هداد  نانآب  هک  ینامرف  رد  هاشداپ . هدازردارب  نرفاترآ و  دنزرف  « 3  » نرفاترآ و  « 2  » دامسیتاد زا  دـندوب  ترابع  رفن  ود  نیا  درک . نتآ 

. دننک رضاح  هاشداپ  ناگدید  لباقم  رد  بولغم  داقنم و  ار  رهش  ود  نیا  نامدرم  دننک و  عیطم  ار  يرترا  نتآ و  دیاب  هک  دوب  هدش  رکذ 
ینیمز نایهاپـس  زا  يریثک  دادعت  اب  دندراذگ  تمیزع  هار  رد  مدق  دندش و  صخرم  هاش  روضح  زا  هکنآ  زا  دعب  بوصنم ، ناهدـنامرف  - 95
حالم يدادعت  لحم ، نامه  رد  دندز . ودرا  اجنآ  رد  دندیسر و  « 5  » نویئلآ تشد  رد  « 4  » یکیلیک نیمزرس  هب  دندوب  زهجم  ثیح  ره  زا  هک 

لقنولمح لیاسو  دندش و  قحلم  نانآب  دوب  هدش  لیمحت  تالایا  زا  کیرهب  هک 
______________________________

شروـش رد  تلاــخد  تـلعب  هـک  ناــنوی  یقرــش  لــحاس  رد  عـقاو  ) Eubee( هــبوا هریزج  میدــق  ياهرهــش  زا  ) Eretri( يرترا (- 1)
. تفرگ رارق  نانوی  هب  هاشداپ  نیا  یشکرکشل  فده  نتآ  رهش  دننام  شویراد  نامز  رد  ینوی  ياهنیشنرجاهم 
. دالیم زا  لبق  لاس 490  رد  نتارام  تشد  رد  سراپ  هاپس  هدنامرف  سراپ و  نارادرس  زا  ) Datis( سیتاد (- 2)

ArtapherneS (- 3)
. تفرگ مان  هندع  اهدعب  هک  هریزج  هبش  نیا  یقرش  بونج  رد  عقاو  ریغص  يایسآ  میدق  یحاون  زا  ) Cilicie( یسیلیس ای  یکیلیک  (- 4)

Aleiion (- 5)
180 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 

اهبسا و نانآ  دیسر . هار  زا  دندوب  هدرک  هیهت  اهبسا  لاقتنا  لقن و  يارب  وا  روتـسدب  لبق  لاس  کی  زا  شویراد  ناراذگجارج  هک  یئایرد 
زا دـنداد . تکرح  ینوی  يوسب  دیـسریم  دصـشش  هب  نآ  دادـعت  هک  ار  دوخ  ياهیتشک  هاگنآ  دـندرک و  لـقتنم  اـهیتشک  هب  ار  يرب  هاـپس 

فقوت زا  دـعب  دـننک ، تیادـه  هیکارت  نوسپله و  راـنک  رد  هراـق  لـحاس  لوط  رد  ار  دوـخ  ياـهیتشک  هکنآ  ياـجب  دـعبب ، ینوـی  نیمزرس 
زا اهسراپ  هک  دوب  نآ  لمع  نیا  تلع  منکیم  روصت  دـندرک . ربناـیم  ار  « 2  » دالکیس ریازج  و  « 1  » يراکیا يایرد  سوماس ، رد  یهاـتوک 

وربور تخس  یتسکـش  اب  دندوب  هدرک  تکرح  لحم  نآ  زا  نانآ  هک  لبق  لاس  رد  اریز  دنتـشاد  تشحو  تدشب  « 3  » سوتآ هوک  ندز  رود 
. دندوب هدش 

. درکیم روبجم  ریسم  نیا  باختناب  ار  نانآ  دوب  هدشن  نانآ  عیطم  زونه  نامز  نآ  ات  هک  زین  « 4  » سوسکان هوالعب 
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دـصق اهسراپ  دـش - کیدزن  هریزج  نیا  لحاس  هب  درک و  تکرح  سوسکان  يوسب  يراکیا  يایرد  زا  جورخ  زا  دـعب  یئایرد  يورین  - 96
هکنآ زا  لبق  دندوب  ربخاب  هتشذگ  ثداوح  زا  هک  سوسکان  نانکاس  عقوم  نیا  رد  دننک .- زاغآ  هریزج  نیمه  زا  ار  گنج  دنتشاد 

______________________________

. دراد مان  ) Nikaria( ایراکین زورما  دوب و  طلم  یناتساب  رهش  نیشنرجاهم  اهتدم  هک  هژا  يایرد  ریازج  زا  ) Icarie( يراکیا (- 1)
درگادرگ راوهریاد  میدـق  ناـینانوی  روصتب  هک  هژا  ياـیرد  ریازجلا  عمجم  زا  هریزج  جـنپ  تسیب و  هعوـمجم  ) Cyclades( دالکیس (- 2)

) . Naxos( سوسکان و  ) Milo( ولیم فورعم  ریازج  تسا  هلمج  نآ  زا  هک  دندوب  هتفرگ  رارق  ) Delos( سولد سدقم  هریزج 
لاصتا لحم  دشیم . لصتم  نانوی  هریزج  هبش  هب  کیراب  لیوط و  ياهریزج  هبش  تروصب  هک  یسدقم  لابج  هلسلس  ) Athos( سوتآ (- 3)

يارب اشرایاشخ  اهدـعب  هک  دوب  لحم  نیمه  رد  درکیمن و  زواجت  رتمولیک  ود  زا  لحم  نیرتگنت  رد  نانوی  یلـصا  كاـخب  هریزج  هبـش  نیا 
تودره  ) داد روبع  نآ  زا  ار  دوخ  ناـگوان  دروآرد و  يزاـغب  تروـصب  ارنآ  درک و  رفح  یئارجم  هریزج  هبـش  نیا  ندز  رود  زا  يراددوـخ 

(. متفه دلج 
. دراد مان  ) Naxia( ایسکان زورما  هک  هژا  يایرد  رد  عقاو  دالکیس  ریازج  زا  هریزج  نیرتگرزب  میدق  مان  ) Naxos( سوسکان (- 4)

181 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 
دندز شتآ  ار  دبعم  رهش و  دندرک و  ریـسا  دندروآ  گنچب  هک  ار  سکره  سراپ  دندرب . هانپ  دوخ  هریزج  ياههوک  هب  دسرب  هار  زا  نمـشد 

. دنوش ناور  رگید  ریازج  يوسب  ات  دنتفرگ  شیپ  رد  ار  ایرد  هار  نآ  زا  دعب  و 
هک یعقوم  رد  دندش . هدـنهانپ  « 1  » سونت هب  دـندرک و  كرت  ار  دوخ  هریزج  زین  سولد  یلاها  داتفایم ، قاـفتا  عیاـقو  نیا  هکیماـگنه  - 97

یمک ار  اهنآ  دـش و  عنام  سولد  هاگرگنل  رد  اهیتشک  فقوت  زا  دوب  ربخاب  ارجام  نیا  زا  البق  هک  سیتاد  دـشیم ، دراو  هریزج  ياهبآب  هاـپس 
: داد ماغیپ  نینچ  داتسرف و  نانآ  دزنب  یلوسر  درب  یپ  سولد  یلاها  لحم  هب  نوچ  هاگنآ ، داتسرف . « 2  » ائنر هب  رترود 

. دیراد لطاب  يروصت  نم  هرابرد  امش  دیزیرگیم ! هچ  زا  سدقم ، نامدرم  يا  »
مهاوخن يراتفر  نیا  زا  ریغ  هک  مراد  یلیالد  زین  دوخ  نم  منکیم و  لـقن  امـش  يارب  نونکا  هک  تسا  هداد  يرماوا  نمب  گرزب  هاـشداپ  اریز 

: هاشداپ رماوا  تسنیا  اما  درک و 
دوخ ياههناخب  دناسر . دـیابن  یبیـسآ  نآ ، نانکاس  هب  هن  نآ و  كاخ  هب  هن  «، 3  » دناهدمآ ایندب  نآ  رد  هدنخرف  يادخ  ود  هک  ینیمزرـس  هب 

دـصیس درک  رما  سیتاد  هاگنآ  درب . سولد  يارب  لوسر  هک  یماغیپ  دوب  نینچ  دـیوش ». مرگرـس  دوخ  نیمزرـس  رد  تعارز  هب  دـیدرگزاب و 
. داتسرف اهنامسآ  يوسب  ارنآ  دود  دنتشابنا و  دبعم  هاگنابرق  ربارب  رد  دوع  نالات 

اب ار  اهیلوئا  اهینوی و  زا  يدادـعت  رفـس  نیا  رد  يو  تفر . يرترا  يوسب  اـیرد  هار  زا  دوخ  هاپـس  اـب  روما ، نیا  میظنت  زا  دـعب  سیتاد  - 98
تسا هدوب  ياهلزلز  نیرخآ  نیلوا و  نیمزرس  نآ  نانکاس  هدیقعب  هک  دادیور  ياهلزلز  سولد  رد  وا ، تمیزع  زا  دعب  درب . دوخ 

______________________________

. دراد مان  ) Tino( ونیت زورما  هک  هژا  يایرد  رد  دالکیس  ریازج  زا  ) Tenos( سونت (- 1)
Rhenaia (- 2)

هریزج رد  ناتـساب  ياههناسفا  تیاکحب  هک  ) Leto( وتل سوز و  نادـنزرف  ) Artemis( سیمترآ و  ) Apollon( نولوپآ هب  هراـشا  (- 3)
. دناهدمآ ایندب  سولد 

182 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 
دیدرگیم لزان  مدرم  رب  يدوزب  هک  ار  یبئاصم  لمع  نیا  اب  دـنوادخ  هک  دوبن  يدـیدرت  تسا . هدادـیور  هریزج  نآ  رد  رـضاح  نامز  اـت  هک 

دنزرف ریـشدرا  نامز  رد  شویراد و  دـنزرف  اشرایاشخ  نامز  رد  نآ  زا  دـعب  پساتـسیه و  دـنزرف  شویراد  نامز  رد  اریز  درکیم . یئوگـشیپ 
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تـسیب هک  یبئاصم  ثداوح و  عومجم  زا  تشذـگ  نانوی  رب  هک  یبئاصم  ثداوح و  دادـعت  یپردیپ ، لسن  هس  تایح  لوط  رد  اشرایاشخ ،
دوخ لامعا  هجیتن  نآ  هیقب  اما  دندوب ، هدروآ  دوخ  اب  اهسراپ  ار  بئاصم  نیا  زا  یتمـسق  درکیم . زواجت  دوب  هدادیور  شویراد  زا  لبق  لسن 

هک دوبن  اجب  الماک  ایآ  نیاربانب  دنتشاد . هشقانم  مهاب  تردق  رـس  رب  دندوب و  هتفرگ  رارق  رهـش  روما  سأر  رد  هک  دوب  یناسک  نامدرم و  نآ 
نیا هدـنامیقاب  هتـشون  تروصب  هک  دـباعم  زا  یکی  فتاه  هتفگ  هوالعب  ددرگ ؟ هلزلز  راچد  دوب  ناـما  رد  هلزلز  زا  ناـمز  نآ  اـت  هک  سولد 

: تسا هدرک  یئوگشیپ  نینچ  ار  عوضوم 
. تخادنا مهاوخ  هزرلب  تسا  هدیزرلن  نونکات  هک  ار  سولد  نم 

يوجگنج و  وجگنج »  » و دالج »  » بیترتب ینانوی  ناـبز  رد  ریـشدرا  اـشرایاشخ و  شویراد و  یماـسا  هک  درک  هفاـضا  دـیاب  رگید  فرط  زا  ]
[. دنربیم مان  حیحص  رایسب  دوخ  نابز  رد  ار  هاشداپ  هس  نیا  ناینانوی  رارقنیا ، زا  دهدیم . ینعم  گرزب »

یلاها نادنزرف  دنتفرگیم و  دیدج  نازابرـس  ریازج  رد  نانآ  دـندرک . فقوت  يددـعتم  ریازج  رد  سولد  زا  تمیزع  زا  دـعب  « 1  » اهربرب - 99
. دندربیم دوخ  اب  ناگورگ  ناونعب  ار  رهش 

احیرـص دندرک و  يراددوخ  ناگورگ  میلـست  زا  رهـش  نیا  یلاها  دندیـسر ، « 2  » سوتـسیراک هب  ریازج  نیا  ناـیم  رد  شدرگ  نمـض  یتقو 
هرـصاحم ارنانآ  اهربرب  سپ ، دنتـسین . نتآ  يرترا و  ینعی  دوخ  رواجم  ياهرهـش  دـض  رب  گنج  رد  تکرـش  هب  رـضاح  هک  دـندرک  مـالعا 

. دندش اهسراپ  هدارا  میلست  نانآ  ات  دندرک  یناریو  نیمزرس  نآ  رد  ردقنآ  دندرک و 
ياضاقت ناینتآ  دندرک . کمک  ياضاقت  ناینتآ  زا  دنتسه  تکرح  رد  اهنآ  نیمزرس  يوسب  اهسراپ  هک  دنتسناد  يرترا  یلاها  یتقو  - 100

رازه راهچ  دندرکن و  در  ارنانآ 
______________________________

. تودره خیرات  لوا  دلج  مجرتم - همدقم  هب  دوش  عوجر  حالطصا  نیا  هرابرد  (- 1)
. تشاد رارق  ) Eubee( هبوا گرزب  هریزج  بونج  رد  لحم  نیا  ) Karystos( سوتسیراک (- 2)

183 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 
يرترا یلاها  اما  دنداد . رارق  نانآ  رایتخا  رد  یکمک  يورین  ناونعب  دـندوب  هدراذـگ  یقاب  « 2  » سیـسلاک نارادماد  نیب  هک  ار  « 1  » كورلک
هدـیقع ود  نانآ  نیب  دـندیبلطیم  کـمکب  ار  ناـینتآ  هک  لاـحنامهرد  دـندوب . هداد  تسد  زا  ار  صیخـشت  تردـق  تتـشت ، دـیدرت و  تلعب 

هک رگید  یضعب  دننک . ینیـشنبقع  « 3  » هبوا تاعافترا  يوسب  دننک و  اهر  ار  رهـش  دیاب  هک  دـندوب  دـقتعم  یـضعب  تشاد . دوجو  فلتخم 
نارس زا  یکی  هک  « 5  » نوتون دنزرف  « 4  » نیشا یتقو  دندرکیم . هدامآ  تنایخ  يارب  ار  دوخ  دنتشاد  سراپ  هاشداپ  زا  یـصخش  هدافتـسا  دیما 

هک درک  اضاقت  نانآ  زا  درک و  ربخاب  ارجام  زا  ارنانآ  دندیـسر  هار  زا  ناـینتآ  هکنیا  ضحمب  دـش ، علطم  هدـیقع  فـالتخا  نیا  زا  دوب  يرترا 
. دندرک لمع  نیشا  هیصوتب  ناینتآ  دنکن . نوزفا  ار  رهش  تافلت  نانآ  تافلت  ات  دندرگ  زاب  دوخ  نیمزرسب 

همادا نمض  اهسراپ  دندش . هدنهانپ  « 6  » سوپورا هب  دندرک و  روبع  هگنت  زا  نانآ  - 101
______________________________

دحتم دادرارق  بجومب  هک  یئاهروشک  اـی  بولغم  ياـهروشک  هب  نتآ  یلاـها  هک  دـندوب  ینیرجاـهم  ) Clerouques( اهكورلک (- 1)
ترجاهم دروم  نیمزرـس  رد  لقتـسم  یتلود  هک  رگید  نیرجاهم  فالخرب  هک  توافت  نیا  اـب  دنداتـسرفیم  دـندوب  نآ  راذـگجارخ  اـی  نتآ 

دنب 77) دلج 4 - تودره - خیرات  . ) دندرکیم ظفح  ار  نتآ  تیعبات  هتسویپ  نانآ  دندرکیم ، سیسأت 
یترهـش ثیح  نیا  زا  دندوب و  لوغـشم  يرادماد  هب  نیمزرـس  نیا  رد  هک  دندوب  یناسک  سیلاک » نارادـماد  ) - Chalsis( سیسلاک (- 2)

(. دنب 77 دلج 4 - تودره - خیرات  . ) دنتشاد ناتساب  يایند  رد  صاخ 
یمهم شقن  ) Eertrie( يرترا نآ  تختیاپ  هک  نیمزرـس  نیا  یقرـش  لحاس  رد  عقاو  نانوی  یلحاس  گرزب  هریزج  ) Eubee( هبوا (- 3)
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سراپ هاپس  فده  نیلوا  نآ  ریخست  نانوی  هب  شویراد  یشکرکشل  عقوم  رد  تشاد و  هدهعب  شویراد  نامز  رد  ینوی  ياهرهـش  شروش  رد 
. دیدرگ

Eschine (- 4)
Nothon (- 5)

کیتآ و هریزج  هبـش  دحرـس  رد  عقاو  ) Oropia( ایپورا هب  موسوم  میدـق  ناـنوی  یحاون  زا  یکی  تختیاـپ  ) Oropos( سوپوروا (- 6)
) . Beotie( یسوئب

184 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 
مدـق یگـشخ  هب  لحم  نیا  رد  هکنیمه  دـندش و  کـیدزن  يرترا  لـحاوس  هب  « 3  » یلیژا و  « 2  » هروـک و  « 1  » نیمات بناـج  زا  یئاـمیپرحب ،

اب گنج  يارب  هک  دندوبن  یناسک  يرترا  یلاها  دندرک . هدامآ  نمـشد  اب  گنج  يارب  ار  دوخ  دـندرک و  هدایپ  ار  دوخ  ياهبسا  دـندراذگ 
دوخ نافیرح  رب  رارف  نافلاخم  هک  یعقوم  زا  دننک . عافد  مه  رهـش  تاماکحتـسا  زا  دنناوتب  هک  دوبن  مولعم  دنور و  نانآ  لابقتـساب  اهسراپ 

هب يدیدش  ضرعت  ریخ . ای  دنتـسه  دوخ  تاماکحتـسا  زا  عافد  هب  رداق  ایآ  هک  تفرگیم  توق  نانآ  نیب  رد  هشیدـنا  نیا  دـندوب  هدـش  زوریپ 
سوگرالیف و  « 5  » سوکامیکلآ دنزرف  « 4  » سوبروفوا متفه  زور  دنداد . نیگنـس  یتافلت  فیرح  ود  ره  زور  شـش  تفرگ و  تروص  رهش 

دندرک تراغ  ار  رهش  دندش ؛ دراو  رهش  هب  اهسراپ  دندرک . میلست  اهسراپ  هب  ار  رهش  دندوب ، رهش  نادمتعم  زا  هک  « 7  » سائنیک دنزرف  « 6»
. دندرک دوخ  داقتنم  عیطم و  ارنآ  نانکاس  شویراد  رما  يارجا  رد  دندز و  شتآ  ارنآ  دباعم  دراس  سدقم  ياهانب  قیرح  ماقتناب  و 

تسبنب رد  ار  ناینتآ  نانآ  دندیشکرب . عارش  « 8  » کیتآ يوسب  تحارتسا  زور  دنچ  زا  دعب  اهسراپ  دندش ، عیطم  اهيرترا  هکنیمه  - 102
هلمح يارب  کیتآ  رد  لحم  نیرتدـعاسم  دـننک . رارکت  زین  نانآ  اب  دـندوب  هدرک  اهيرترا  اب  هک  ار  هچنآ  دنتـشاد  دـصق  دـندوب و  هداد  رارق 
نیاب ار  اهسراپ  تارتسیزیپ  دـنزرف  سایپیه  تهج  نیمهب  دوب و  يرترا  هب  هطقن  نیرتکیدزن  لاحنیعرد  لحم  نیا  دوب . نتاراـم  ماـظنراوس ،

. درک تیاده  لحم 
______________________________

Tamynes (- 1)
Choerees (- 2)

Aigilies (- 3)
Euphorbos (- 4)
Alkimachos (- 5)
Philargos (- 6)
Kyneas (- 7)

. دوب نآ  تختیاپ  نتآ  هک  روشک  نیا  یقرش  لحاس  رد  عقاو  ناتساب  نانوی  فورعم  هریزج  هبش  ) Attique( کیتآ (- 8)
185 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 

. دـندرکیم تیادـه  لحم  نآب  ارنانآ  هدـنامرف  هد  دنتفاتـش . نتاراـم  هب  رطخ  اـب  هلباـقم  يارب  دـندش  ربخاـب  رما  نیا  زا  ناـینتآ  هکنیمه  - 103
رهش زا  « 4  » تارکوپیه دـنزرف  تارتسیزیپ  لباقم  زا  اـقباس  « 3  » ساروگاستس دنزرف  « 2  » نومیـس شردپ  هک  دوب  « 1  » دایتلیم مهد  هدـنامرف 

تیقفوم هرطاخ  يزوریپ  نیا  دروآ . گنچب  ار  ینارهنودرگ  هقباسم  هزیاج  یپملا  ياهیزاب  رد  دوب  هتـسناوت  دیعبت  رد  يو  دوب . هتخیرگ  نتآ 
نیا دش و  زوریپ  هنودرگ  نامه  اب  زین  دـعب  لاس  یپملا  ياهیزاب  رد  درک . دـیدجت  دـندوب  ردام  کی  زا  مهاب  هک  ار  دایتلیم  وا  يرداربان  یلبق 

هک دش  بجوم  يراکادف  نیا  درک . مالعا  دنلب  يادصب  یچراج  نابز  زا  ار  وا  مان  درک و  ءادـها  تارتسیزیپ  هب  شکـشیپ  ناونعب  ار  يزوریپ 

دلج 6 تودره  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 90زکرم  هحفص 47 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ زا  دـعب  دـش و  زوریپ  یپملا  ياهیزاب  رد  زین  موس  راب  يارب  هنودرگ  ناـمه  اـب  يو  ددرگ . زاـب  نتآ  هب  دوش و  یمومع  وفع  لومـشم  يو 
هباتیرپ یکیدزن  رد  بش  یکیرات  رد  ار  وا  تارتسیزیپ  نادـنزرف  دـش . هتـشک  دوب  هتـشذگ  رد  عقومنآ  رد  هک  تارتسیزیپ  نادـنزرف  تسدـب 
فورعم هرد  هداج  هب  هک  ياهداج  يوسنآ  رد  رهش و  لخدم  رد  نومیس  ربق  دندناسر . لتقب  دندوب  هتشامگ  روظنم  نیاب  هک  یناسک  تسدب 

زین رابکی  هتـشذگ  رد  تسا . اپرب  وا  ربق  لباقم  رد  دـندش  زوریپ  یپملا  ياهیزاب  رد  یلاوتم  راب  هس  هک  یئاـهبسا  همـسجم  دراد . رارق  تسا 
نیا زا  دوب  هتسناوتن  یبسا  چیه  نامز  نآ  ات  اما  دندوب ، هدروآ  تسدب  ار  یگرزب  يزوریپ  نینچ  ینومدکال  لها  زا  « 5  » سروگاوا ياهبسا 

. تسیزیم « 6  » زنوسرک رد  دایتلیم  دوخ  يومع  هناخ  رد  عقوم  نآ  رد  هک  دوب  ساروگاستـس  نومیـس ، نادنزرف  دـشرا  دـهن . رتارف  اپ  دودـح 
دننام زین  وا  درکیم و  یگدنز  نومیس  هناخ  رد  نتآ  رد  اهنآ  نیرتکچوک 

______________________________

. دعبب باتک  نیا  دنب 38  هب  دوش  عوجر  صخش  نیا  هرابرد  ) - Miltiade( داتیلیم (- 1)
. باتک نیا  دنب 38  هب  دوش  عوجر  صخش  نیا  هرابرد  ) - Cimon( نومیس (- 2)

Stesagoras (- 3)
Hippocrate (- 4)
Evagoras (- 5)

. باتک نیا  دنب 33  لیذ  تشاددای  هب  دوش  عوجر  لحم  نیا  هرابرد  ) - Chersonese( زنوسرک (- 6)
186 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 

. تشاد مان  دایتلیم  دوب  هدرک  سیسأت  زنوسرک  رد  ینیشنرجاهم  هک  شیومع 
. تشاد هدـهعب  ار  ناـینتآ  یهدـنامرف  گرم ، زا  تاـجن  راـبود  زنوـسرک و  زا  تعجارم  زا  دـعب  عـقوم  نآ  رد  هک  دوـب  داـیتلیم  نیمه  - 104

هزیاج دندوب  هتفر  « 1  » سوربمیا ات  وا  يوجتـسج  رد  هک  یئاهیقینیف  اـهنت  هن  اریز  دوب ، هتفاـی  تاـجن  گرم  زا  راـبود  يو  متفگ ، هکیروطب 
ناـنآ گـنچ  زا  هکنآ  زا  دـعب  هکلب ، دـننک ، گرزب  هاـشداپ  میلـست  ار  وا  دنتـشاد  دـصق  دـندوب و  هدرک  نـییعت  وا  يریگتـسد  يارب  یگرزب 
مهتم زنوسرک  رد  روج  ملظ و  لامعاب  ار  وا  شنانمـشد  درک ، تعجارم  رهـش  نیاـب  دوب  دـهاوخ  ناـما  رد  نتآ  رد  هکنیا  روصتب  تخیرگ و 
دوـخ هدـنامرف  ناوـنعب  ار  يو  نتآ  مدرم  دـش ، زوریپ  زین  دـیدج  رطخ  نیا  رب  هکنآ  زا  دـعب  دـندرک . تیاکـش  وا  زا  ناوـنع  نیاـب  دـندرک و 

. دندیزگرب
تکرح تعرــس  رد  دوـب و  ياهـفرح  راـپاچ  هـک  ار  ینتآ  « 2  » سدـیپیدیف رهــش ، زا  جورخ  زا  لـبق  راـک و  ره  زا  لـبق  ناهدـنامرف ، - 105

نتآ یلاـها  عـالطاب  ارنآ  امـسر  دوـخ  هدرک و  لـقن  هداتـسرف  نیا  هچنآ  بجوـمب  دنداتـسرف . تراپـس  هب  یچلیا  ناوـنعب  تشاد  یگدـیزرو 
دش رهاظ  وا  لباقم  رد  « 5  » ناپ دنوادخ  هک  درک  هدهاشم  ناهگان  دیسر  « 4  » هژت زارف  رب  « 3  » نوینتراپ هوک  هب  يو  هکنیمه  تسا ، هدـیناسر 
وا هکیلاح  رد  دننکیمن ، اپرب  وا  شتسرپ  يارب  یمسارم  زگره  لیلد  هچب  هک  دنک  لاوس  ناینتآ  زا  هک  درک  رما  واب  درک و  ادص  مانب  ار  يو  و 

اهراب زین  هتشذگ  رد  هدوب و  لماک  هاوخریخ  نتآ  هب  تبسن  هک  تسا  یئادخ 
______________________________

. دراد مان  ) Imbro( وربمیا زورما  هک  لنادراد  زاغب  یکیدزن  رد  هژا  يایرد  ریازجلا  عمجم  ریازج  زا  ) Imbros( سوربمیا (- 1)
Phidippides (- 2)
Partenion (- 3)

ناوارف یترهش  رنیم و  دنوادخ  يارب  یگرزب  دبعم  نتشادب  هک  زنوپولپ  هریزج  هبـش  رد  عقاو  نانوی  میدق  ياهرهـش  زا  ) Tegee( هژت (- 4)
. تسا یقاب  لحم  رد  نآ  ياههناریو  طقف  زورما  رهش  نیا  زا  تشاد .
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. دندرکیم مسجم  زب  ياهاپ  هیبش  یئاهاپ  خاش و  ود  اب  يدوجوم  تروصب  ارنآ  هک  میدق  نانوی  رد  عتارم  همر و  ههلا  ) Pan( ناپ (- 5)
187 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 

دقتعم راتفگ  نیا  تحصب  نتآ  یلاها  درک ، رییغت  نتآ  عفنب  عضو  هکنیمه  دشابیم . نآب  تمدخ  هدامآ  زین  نونکا  هدرک و  تمدخ  رهـش  نآب 
ياطعا اب  لاس  ره  نانآ  تسا  هدیـسر  ناینتآ  هب  ماغیپ  نیا  هکینامز  زا  دندرک . انب  لوپورکآ  هنماد  رد  ناپ  يادخ  يارب  یهاگنابرق  دندش و 

. دننکیم بلج  دوخب  ار  ادخ  نیا  یهاوخریخ  یناودلعشم  هقباسم  نداد  بیترت  اهینابرق و 
تیرومأم نیا  ماجنا  نمـض  رد  دوب و  هدش  هداتـسرف  تراپـس  هب  ناهدنامرف  فرط  زا  عقوم  نیا  رد  هک  سدیپیدیف ، بیترت ، نیاب  سپ  - 106

نایاورنامرف هب  ار  دوخ  يو  دـش . دراو  تراپـس  هب  درک ، تکرح  نتآ  زا  هکیزور  يادرف  تسا ، هدـش  رهاظ  وا  رب  ناپ  يادـخ  هک  درک  اعدا 
رهش نیرتنهک  هک  دیوشن  رضاح  دیباتشب و  نانآ  کمکب  هک  دنراد  اضاقت  امش  زا  ناینتآ  اهینومدکال ! : » تفگ نینچ  درک و  یفرعم  رهش 

هدازآ رهـش  نیا  نداد  تسد  زا  اب  نانوی  هدش و  عیطم  يرترا  نونکامه  ددرگ . اهربرب  داقنم  عیطم و  امـش  يانتعایب  نامـشچ  ریز  رد  نانوی 
رضاح اهیتراپس  دیناسر . تراپس  رهش  نایاورنامرف  هب  دندوب  هدراذگ  وا  رایتخا  رد  هک  ار  یماغیپ  يو  بیترت ، نیدب  تسا ». هدیدرگ  ناوتان 

هدرک نوناق  فالخرب  یمادقا  هک  دندوبن  لیام  هچ  دننز ، تسد  راکنیاب  تقو  توف  نودب  دنتـسناوتیمن  اما  دـندش ، نتآ  یلاها  هب  کمک  هب 
. دننز تسد  گنجب  یعضو  نینچ  رد  دنتسناوتیمن  نانآ  تسین  لماک  هام  صرق  زور  نیا  رد  نوچ  دوب و  هام  زور  نیمهن  زورنآ  اریز  دنشاب .

تیادـه نتارام  يوسب  ار  اهربرب  تارتسیزیپ  دـنزرف  سایپیه  لاح ، نیمه  رد  دـندنام . ماـمت  هاـم  راـظتنا  رد  اهیتراپـس  بیترت ، نیاـب  - 107
هک درکیم  ریبـعت  نینچ  يو  ار  باوخ  نیا  تسا . هدـیمرآ  دوخ  رداـم  شوغآ  رد  یئوـگ  هک  دوـب  هدـید  باوـخ  رد  يو  لـبق ، بش  درکیم .

دوب نینچ  درک . دهاوخ  كرت  ار  ایند  نطو  شوغآ  رد  دعب  اهلاس  تفرگ و  دهاوخ  تسد  رد  ار  تردق  تشگ و  دهاوخ  زاب  نتآ  هب  يدوزب 
. باوخ نآ  زا  وا  ریبعت 

رد هک  ار  یناگدرب  تفرگ و  هدهعب  ار  اهسراپ  تیاده  يو  عقوم  نآ  رد  لاحرهب ،
188 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 

هب اهیتشک  یتقو  نآ ، زا  سپ  درک . هدایپ  تشاد  مان  « 2  » ایلیژا دوب و  « 1  » اریتس نامدرم  تسد  رد  هک  ياهریزج  رد  دندوب  هدش  ریسا  يرترا 
. درک نییعت  دـندوب  هدـش  هداـیپ  یکـشخ  رد  هک  ار  یئاـهربرب  فیلکت  دوـخ  درک و  فـقوتم  اـجنآ  رد  ار  اـهنآ  دـندش  دراو  نتاراـم  جـیلخ 

عقوم نآ  رد  يو  نوچ  داد و  تسد  واب  لومعم  زا  رتدـیدش  ياهفرـس  هسطع و  فداصت  بسحرب  دوب ، لوغـشم  تایلمع  نیاب  وا  هکیماـگنه 
تسج نوریب  ناهد  زا  شیاهنادند  زا  یکی  هک  دوب  يدحب  هفرس  تدش  دروخ و  ناکت  اج  زا  شیاهنادند  مامت  ابیرقت  دوب  نسم  ۀبسن  يدرم 

یناسکب دیـشکرب و  قیمع  یهآ  سپ  تفاین . ارنآ  اما  تخادرپ ، نادند  نآ  يوجتـسجب  تیدج  تقداب و  يو  دـش . باترپ  اهنش  يور  رب  و 
: تفگ نینچ  دندوب  فارطا  هکنآ  رد 

هک دوب  یلحم  نیمه  هدش  هداد  نمب  نیمزرـس  نیا  زا  هک  یناکم  مامت  میبای . تسد  نآ  رب  میناوتیمن  ام  درادـن و  قلعت  امب  رگید  كاخ  نیا  »
.« داتفا نآ  رد  نم  نادند 

یئارآفص لوکره  سدـقم  عرازم  زا  یکی  رد  ناـینتآ  دوب . هتفاـی  قـقحت  بیترت  نیاـب  وا  باوـخ  هک  درکیم  روـصت  وا  تقیقح  رد  - 108
هتالپ یلاها  رطاخب  هتـشذگ  رد  نتآ  یلاـها  دندیـسر . هار  زا  ناـنآب  کـمک  يارب  « 3  » هتـالپ ناـنکاس  ماـمت  عقوم  نیمه  رد  دـندوب و  هدرک 

لقن نونکا  هک  یطیارـش  رد  نانآ  دندوب . هداد  رارق  ناینتآ  رایتخا  رد  ار  دوخ  زین  نانآ  تهج  نیمهب  دندوب و  هدش  ناوارف  یتامحز  لمحتم 
ادتبا دندشیم  تیذا  رازآ و  لمحتم  بت  یلاها  بناج  زا  هتسویپ  هک  هتالپ  یلاها  دندوب : هداد  رارق  ناینتآ  رایتخا  رد  ار  دوخ  منکیم 

______________________________

. نانوی یقرش  لحاس  رد  عقاو  ) Eubee( هبوا هریزج  یقرش  بونج  لحاس  رد  يرهش  مان  ) - Styra( اریتس (- 1)
. نانوی یقرش  لحاوس  رد  ) Eubee( هبوا گرزب  هریزج  یکیدزن  رد  دوب  یکچوک  هریزج  مان  ) - AEgiliea( ایلیژا (- 2)
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نآ ترهش  هک  ) Thebes( بت فورعم  رهش  یکیدزن  رد  ) Beotie( یسوئب رد  عقاو  ناتساب  نانوی  ياهرهش  زا  ) Platee( هتالپ (- 3)
تسکش هب  تفرگرد و  سراپ  رادرس  هینودرم  نانوی و  نیدحتم  نیب  یحاون  نآ  رد  دالیم  زا  لبق  لاس 479  رد  هک  تسا  یفورعم  گنج  هب 

. تفای همتاخ  ناینانوی  حتف  اهسراپ و 
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اما دـنهد . رارق  دـندوب  هقطنم  نآ  رد  هک  یئاهینومدـکال  و  « 2  » سادیردناسکانآ دـنزرف  « 1  » نموئلک رایتخا  رد  ار  دوخ  دـنتفرگ  میمـصت 
ام بناج  زا  هک  یکمک  میراد و  رارق  امـش  زا  رود  رایـسب  ياهلـصاف  رد  ام  : » دنتفگ نینچ  دندرک و  يراددوخ  نانآ  داهنـشیپ  لوبق  زا  نانیا 

امش دننک ، علطم  تسا  هدروآ  يور  امـش  هب  هک  يرطخ  زا  ار  ام  هک  دنیآ  رکفب  ات  دوب . دهاوخ  گرم  زا  سپ  يو  رادشون  دسرب  امـش  يارب 
دناهیاسمه و امش  اب  نانآ  دیهد . رارق  ناینتآ  رایتخا  رد  ار  دوخ  هک  تسنیا  ام  هیصوت  بیترت  نیا  اب  دیاهدمآرد . نمـشد  تراساب  راب  تسیب 

اهنآ دـصق  اریز  دوبن  هتالپ  یلاها  تبحم  یتسود و  شرافـس  نیا  رد  اهینومدـکال  كرحم  دنـشاب ». نوبج  وسرت و  ینایماح  دوریمن  روصت 
شرافـس دوب  نینچ  دنروآ . دوجوب  یتالکـشم  ناینتآ  يارب  دنزادنا و  فالتخا  « 3  » یـسوئب نانکاس  ناینتآ و  نیب  لمع  نیا  اـب  هک  دوب  نیا 

هب دندوب  هدرک  اپرب  هناگهدزاود  نایادخ  راختفاب  هک  یتافیرـشت  ماجنا  نمـض  دندرک و  افو  نانآ  هتفگب  نانیا  هتالپ . یلاها  هب  اهینومدـکال 
نیا ندیسرب  دنداد . رارق  ناینتآ  رایتخا  رد  ار  دوخ  دنتسشن و  نآ  رانک  رد  نانکعرضت  دنتفر و  هاگنابرق  يوسب  امیقتـسم  دندش و  دراو  نتآ 

رد اما  دوب ، عوقولا  بیرق  نانآ  نیب  گنج  دنتفاتـش . مود  هتـسد  کمکب  ناینتآ  دندز و  گنج  هب  تسد  هتالپ  یلاها  دض  رب  بت  یلاها  ربخ 
ار نانآ  تیمکح  هک  ار  فیرح  ود  نآ  اهیتنروک  دنـشاب . هنحـص  نیا  دـهاش  رظاـن و  دنتـسناوتن  دندیـسر و  هار  زا  اـهیتنروک  عقوم  نیمه 

یناسک محازم  هدنیآ  رد  دیابن  بت  یلاها  هک  دندرک  دیق  دندرک و  صخشم  ار  اهنآ  زا  کیره  كاخ  دودح  دنداد و  حلـص  دندوب  هتفریذپ 
يارب ار  دوخ  زین  ناینتآ  دنتفر . تیمکح ، نیا  زا  دعب  اهیتنروک ، دننامب . یقاب  یسوئب  نیمزرس  رد  دنتسین  لیام  هک  دنوش  یـسوئب  یلاها  زا 

زج هلمح  نیا  اما  دنتخیر . نانآ  رس  رب  یسوئب  یلاها  ناهگان  هک  دندوب  هدرک  هدامآ  تمیزع 
______________________________

. دالیم زا  لبق  جنپ  نرق  لئاوا  رد  تراپس  هاشداپ  ) Cleomene( نموئلک (- 1)
Anaxandridas (- 2)

گرزب و رهش  نآ  تختیاپ  هک  نتآ  یکیدزن  رد  کیتآ و  هریزج  هبـش  لامـش  رد  عقاو  میدق  نانوی  گرزب  تلایا  ) Beotie( یسوئب (- 3)
. دوب ) Thebes( بت فورعم 
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نیب زرم  دنتشذگ و  دندوب  هدرک  نییعت  هتالپ  یلاها  يارب  اهیتنروک  هک  یتادحرـس  دودح  زا  ناینتآ  تشادن . نانآ  يارب  ياهجیتن  تسکش 
ناینتآ رایتخا  رد  مدرک  لقن  هک  یبیترتب  ار  دوخ  ریزگان  هتالپ  یلاها  بیترت ، نیدب  دـنداد . رارق  « 2  » يزیه و  « 1  » سوپوسآ ار  هتالپ  بت و 

. دندمآ نتارام  هب  نانآب  کمک  يارب  عقوم  نیا  رد  دنداد و  رارق 
اهدام هاپـس  لباقم  رد  نانآ  اریز  دندوبن - دربن  هب  رـضاح  نانآ  زا  یـضعب  دمآ . دیدپ  فلاخم  الماک  هدیقع  ود  ینتآ  ناهدـنامرف  نیب  - 109
فرط ره  زا  ءارآ  دادـعت  نوچ  دـندوب . گنج  رادـفرط  دوب  هلمج  نآ  زا  داـیتلیم  هک  رگید  یـضعب  دندیـسریمن - رظنب  شیب  دارفا  يدودـعم 

فیاظو ماـجنا  يارب  هعرق  مکحب  هک  « 3  » یتنوکرآ نوچ  دبای . قوفت  دیـسریم  رظنب  دعاسمان  هک  ياهدـیقع  هک  دوب  هدـنام  مک  دوب  يواسم 
هدش نییعت  « 4  » كراملوپ

______________________________

هژا يایردـب  ) Eretrye( يرترا یکیدزن  رد  هتــالپ  زا  روـبع  زا  سپ  هـک  یــسوئب  نیمزرــس  ياــهدور  زا  ) Asopos( سوپوسآ (- 1)
. تخیریم
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Hysies (- 2)
. ناتساب نانوی  ياهرهش  رد  یتلود  ماقم  نیرتهتسجرب  ) Archonte( تنوکرآ (- 3)

نیرتمیدق رد  یتنطلس  تموکح  زا  یلکـش  رییغت  تقیقح  رد  تمـس  نیا  هک  دوش  يروآدای  تسا  یفاک  تمـس  نیا  تیمها  هب  هجوت  يارب 
لاس زا  تمـس  نیا  تفاییم . لاقتنا  تثارو  قیرط  زا  تشاد و  همادا  رمعلا  مادام  نادب  لاغتـشا  تهج  نیمهب  تسا و  هدوب  نانوی  خیرات  راودا 

دالیم زا  لبق  لاس 683  رد  دـعب ، يدـنچ  دـمآرد . هلاس  هد  تموکح  تروصب  دـش و  جراخ  يرمعلا  مادام  تروص  زا  دـالیم  زا  لـبق   752
یبهذـم و روما  هنیمز  رد  ار  هاشداپ  فیاظو  زا  یتمـسق  کـیره  هک  دـش  راذـگاو  ) Strateges( هدـنامرف نت  هن  هب  تنوکرآ  تاراـیتخا 
)Polemarque( كراملوپ تشاد  هدـهعب  ار  هاپـس  یهدـنامرف  هک  ار  هدـنامرف  نیموس  دـندرکیم . هرادا  هریغ  یلام و  یماـظن و  يرادا و 

. دندیمانیم
رد اهكراملوپ  دنتـشاد . هدـهعب  ار  رهـش  روما  هرادا  هک  ینتآ  ناهدـنامرف  نت  هن  زا  هدـنامرف  نیموس  ) Polemarque( كراملوپ (- 4)

یناهدنامرف ار  روما  نیا  مامت  دندوب و  هداد  تسد  زا  ار  تمس  نیا  نانآ  تودره  نامز  رد  اما  دنتـشاد ، هدهعب  ار  هاپـس  یهدنامرف  رما  زاغآ 
. دندشیم باختنا  هعرق  مکحب  قباسلا  یف  امک  اهكراملوپ  هکیلاحرد  دندشیم . باختنا  مدرم  هلیسوب  هک  دندرکیم  هرادا 
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دایتلیم دـندوب - لئاق  يأر  قح  ناهدـنامرف  ربارب  اـهكراملوپ  يارب  میدـق  رد  ناـینتآ  اریز  دـهد - يأر  دـیاب  هک  دوب  يرفن  نیمهدزاـی  دوب 

: تفگ نینچ  يوب  تفر و  دوب  « 2  » اندیفآ لها  زا  « 1  » كامیلاک عقوم  نآ  رد  هک  كراملوپ  غارسب 
و « 3  » سویدومراـه هرطاـخ  زا  رتیلاـع  بتارمب  يدـبا  ياهرطاـخ  یناوتیم  وـت  تست . تسد  رد  نتآ  يدازآ  تراـسا و  زورما  كاـمیلاک ! »

. يراذگ یقاب  « 4  » نوتیژوتسیرآ
ونازب اـهدام  لـباقم  رد  ناـینتآ  رگا  تسا . هدروآ  يور  نآـب  هک  تسیرطخ  نیرتـگرزب  نیا  زورما  اـت  هدـمآ  دوجوب  نتآ  هک  یعقوم  زا  اریز 

ضرعت نیا  زا  نتآ  سکعرب ، رگا  دوب . دـهاوخ  هنوگچ  سایپیه  هب  میلـست  زا  سپ  ناـنآ  تشونرـس  هک  دز  سدـح  ناوتیم  یبوخب  دـنیآرد 
هنوگچ دبای و  ققحت  دناوتیم  هنوگچ  رما  نیا  لاح ، دش . دهاوخ  نانوی  ياهرهش  دمآرس  هک  تفای  دهاوخ  تردق  نانچنآ  دیآ  نوریب  زوریپ 

يواـسم روطب  اـم  ءارآ  میتسه و  هدـنامرف  هد  اـم  منکیم . لـقن  وت  يارب  نونکا  هک  تسا  یبلطم  نیا  یـشابیم ، عضو  نیا  عزاـنم  ـالب  رواد  وت 
یمظنیب و مـیگنجن ، اـم  رگا  هـک  مـنکیم  ساـسحا  نـم  نآ . فلاـخم  رگید  ياهتــسد  دـنگنج و  رادـفرط  ياهتــسد  تـسا . هدـش  میــسقت 

لیامتم اهدام  هب  تسا  نکمم  هک  ياهجردـب  تفاـی  دـهاوخ  لزلزت  ناـنآ  هیحور  دـش و  دـهاوخ  هریچ  مدرم  راـکفا  رب  دـیدش  یجرموجره 
یعضو رد  ام  دنـشاب ، فرطیب  ینارواد  نایادخ  رگا  میزادرپب ، گنجب  دنیـشن  ورف  سرت  درگ  ناینتآ  ياهلد  رد  هکنآ  زا  لبق  رگا  اما  دنوش .

رد وت  رگا  تسا . وت  رایتخا  رد  تشونرس  نیا  مامت  نونکا  میوش . زوریپ  میناوتیم  هک  میراد  رارق 
______________________________

(. باتک نیمه  دنب 114   ) دیسر لتقب  نتارام  گنج  رد  هک  نتآ  فورعم  عاجش و  هدنامرف  ) Callimaque( كامیلاک (- 1)
Aphidna (- 2)

نتآ تاجن  يارب  نوتیژوتسیرآ  اب  دالیم  زا  لبق  شش  نرق  رخاوا  رد  سایپیه  نامز  رد  هک  نانوی  خیرات  نانامرهق  زا  - Harmodios (- 3)
دادیور رفن  ود  نیا  يارب  هک  یثداوح  دیـسر . لتقب  يو  اب  ماجنارـس  تشاد و  تکراشم  ددـعتم  یثداوح  رد  هاوخدوخ  نیدبتـسم  گنچ  زا 

. دنتشاد ناوارف  یترهش  ناتساب  نانوی  رد  نت  ود  نیا  تهج  نیا  زا  دوب و  هیبش  هناسفا  هب  رتشیب 
Aristogiton (- 4)
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اب تدشب  هک  ار  یناسک  بناج  رگا  دش . دهاوخ  نانوی  ياهرهـش  دمآرـس  تنطوم  رهـش  دنام و  دـهاوخ  دازآ  تنطو  يریگ  رارق  نم  فص 
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. دش دهاوخ  لصاح  مدرک  میسرت  وت  يارب  نآ  زا  یهوکشاب  ياهحفص  هک  هچنآ  فالخرب  یجیاتن  يریگب  دنفلاخم  گنج 
گنج هب  میمـصت  دـش  هفاضا  رگید  ياـهيأر  هب  كراـملوپ  يأر  یتقو  درک و  هارمه  دوخ  اـب  ار  كاـمیلاک  نانخـس  نیا  اـب  داـیتلیم  - 110

نانآ « 1  » دیـسریم دندوب  هداد  يأر  گنج  زا  يرادـفرطب  هک  یناهدـنامرف  هب  یهدـنامرف  تبون  هک  عقوم  ره  زین  نآ  زا  دـعب  تفای . تیرثکا 
گنج عورـش  زا  دیـسر  وا  دوخب  تبون  هکیزور  ات  دایتلیم  اما  تفرگیم . هدـهعب  ارنانآ  فیاظو  ماـجنا  داـیتلیم  دـنتفریم و  راـنک  داـیتلیم  عفنب 

. درک يراددوخ 
: دندرک یئارآفص  دربن  يارب  ریز  بیترتب  ناینتآ  دیسر ، ارف  یخیرات  زور  نآ  یتقو  - 111

يرجم نتآ  رد  عقومنآ  رد  هک  ینوناق  بجومب  اریز  تفرگ . رارق  تشاد  ار  یکراـملوپ  ماـقم  هک  كاـمیلاک  هاپـس  تسار  حاـنج  سأر  رد 
البق هک  یبـیترتب  رگید  لـیابق  تشاد  رارق  یهدـنامرف  لـحم  رد  هک  كراـملوپ  زا  دـعب  تشاد . قلعت  كراـملوپ  هب  هاپـس  تسار  حاـنج  دوب 

. دندوب هتفرگ  رارق  مه  رانک  رد  هلصافالب  رگیدکی و  رستشپ  دوب  هدش  ینیبشیپ 
اب دوشیم  رئاد  رابکی  لاس  راهچ  ره  هک  ار  دوخ  یبهذـم  مسارم  ناینتآ  دنتـشاد . رارق  پچ  حانج  رد  هک  دـندوب  يدارفا  نیرخآ  هتالپ  یلاها 

. دننکیم لیلجت  یئاهینابرق  ءادها 
نانکاس ناینتآ و  يارب  ار  يدـنوادخ  فطل  اعد  عقوم  رد  ینتآ  یچراج  دوشیم  راذـگرب  مسارم  نیا  هک  رابره  داتفا  قافتا  نیا  هکینامز  زا 

نوچ دوب : نینچ  عقومنآ  رد  نانآ  عضو  اما  و  دندرک . یئارآفص  نتارام  تشد  رد  ناینتآ  هک  دوب  بیترت  نیدب  دنکیم . وزرآ  امأوت  هتالپ 
فوفـص هطقن  نیرتفیعـض  لحم  نیا  تشادـن و  نادـنچ  یقمع  يزکرم  حانج  دوب ، اـهدام  شیارآ  لوط  ربارب  اـهنآ  یگنج  شیارآ  لوط 

. دوب یکتم  هاپس  ریاخذ  هب  مامت  ماکحتسا  اب  اهنآ  هاپس  نیحانج  اما  دوب . اهنآ 
هب دش ، هدز  وکین  یلافت  اهینابرق  زا  نوچ  یگنج ، شیارآ  لیمکت  زا  سپ  ناینتآ  - 112

______________________________

زور کـی  رد  تبوـنب  کـیره  اـهگنج  رد  دنتـشاد  هدـهعب  ار  رهـش  روـما  هرادا  هک  هناـگهد  ناهدـنامرف  هک  دوـب  نینچ  مسر  نـتآ  رد  (- 1)
. دنتفرگیم هدهعب  ار  هاپس  یهدنامرف 
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اهسراپ یتقو  درکیمن . زواجت  داتس  تشه  زا  هاپـس  ود  نیب  هلـصاف  دندرک . هلمح  اهربرب  هب  ود ، لاح  رد  هظحل  کی  رد  دندمآرد و  شبنج 

دندرک هظحالم  نوچ  دندرک و  ایهم  نانآ  اب  ندش  وربور  يارب  ار  دوخ  دـنوشیم ، کیدزن  نانآب  ود  لاح  رد  نانمـشد  هک  دـندرک  هدـهاشم 
ضحم نونج  یگناوید و  هب  ار  نانآ  لمع  نیا  دـننکیم ، هلمح  ود  هب  نازادـناریت  ماظنراوس و  هب  ءاکتا  اب  یلو  تسا  زیچاـن  ناـنآ  دادـعت  هک 

اب دندش  وربور  نانآ  اب  دندیـسر و  هار  زا  یعمجهتـسد  ناینتآ  یتقو  اما  دـندرک . دروم  نیا  رد  اهربرب  هک  یتواضق  دوب  نینچ  دـندرک . ریبعت 
هلمح نمـشدب  ود  لاح  رد  هک  دـناهدوب  ناینانوی  زا  یناسک  نیلوا  نانآ  میراد  عالطا  ام  هکیئاج  ات  دـندز . تسد  گنجب  تراسج  تأرج و 

مان نامز ، نآ  ات  دننک . لمحت  ارنآ  لماح  نازابرس  اهدام و  تازیهجت  هرظنم  هک  دناهتشاد  ارنآ  تأرج  هک  دناهدوب  یناسک  نیلوا  دناهدرک و 
. دوب یفاک  ناینانوی  نیب  تشحو  داجیا  يارب  یئاهنتب  دام 

، تمـسق نآ  رد  دوب . اـهربرب  اـب  يزوریپ  ههبج  زکرم  رد  دـندش . لوغـشم  زیتـس  هب  مهاـب  نتاراـم  تشد  نیا  رد  لـیوط  یتدـم  ناـنآ  - 113
ار نمـشد  ههبج  نانآ  دش ؛ اهربرب  بیـصن  يزوریپ  تمـسق  نیا  رد  بیترت  نیدب  دـندوب . هتفرگ  عضوم  « 1  » اهکیـس قافتاب  دوخ  اهسراپ 
هب دندش و  زوریپ  نانآ  دش . هتالپ  یلاها  اهینتآ و  نآ  زا  يزوریپ  حانج ، ود  رد  اما  دندرک . لابند  نیمزرـس  نآ  لخاد  رد  ار  وا  دنتفاکش و 

مهب دندوب  هتفر  شیپ  زکرم  رد  هک  یناسک  دـضرب  ار  دوخ  حانج  ود  هاگنآ  دـننک . ینیـشنبقع  تسکـش  لاح  رد  ات  دـنداد  تصرف  اهربرب 
نانآ تشپ  رب  رجنخ  هکیلاحرد  ناینتآ  دنتخیرگیم و  اهسراپ  دش . ناینتآ  بیصن  يزوریپ  ماجنارـس  دنداد . همادا  گنجب  دندرک و  کیدزن 

. دندرک بلط  شتآ  دندیسر  ایرد  لحاس  هب  ناینتآ  هکنیمه  دندیودیم . نانآ  لابندب  دنتشاد 
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. دنروآ گنچب  ار  اهیتشک  ات  دندیشوک 
. دیسر لتقب  دوب  راکادف  عاجش و  يدرم  هک  كراملوپ  راوشد  هماگنه  نیا  رد  و  - 114

______________________________

Sakes (- 1)
194 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 

هک لاحنامهرد  « 4  » نویروفوا دنزرف  « 3  » ریژنیس تسد  نینچمه  دیـسر . لتقب  « 2  » سوئالیسارت دنزرف  « 1  » سوئالیستس زین  ناهدنامرف  زا 
نیرتهتسجرب زا  نتآ و  رگید  نادنزرف  رایسب  هچ  و  تشذگرد . يو  دش و  عطق  ربت  تبرض  کی  اب  دوب  هتفرگ  ار  اهیتشک  زا  یکی  بقع  هبل 

! دندش هتشک  گنج  نیا  رد  هک  نانآ 
لحم نآ  زا  دندزیم  وراپ  بقع  تمـسب  هکیلاحرد  اهیتشک  هیقب  اب  اهربرب  دندروآ . گنچب  یتشک  تفه  دادعت  ناینتآ  بیترت  نیدـب  - 115

رود ار  « 5  » نوینوس هغامد  دنتـشادرب و  دوخ  اب  ارنانآ  دنتفر و  دـندوب  هدراذـگ  نآ  رد  ار  يرترا  ناریـسا  هک  ياهریزج  هب  نانآ  دـندش . رود 
. دنناسرب نتآ  هب  ار  دوخ  ناینتآ  زا  لبق  هک  دوب  نآ  نانآ  دصق  دندز .

رد اـهسراپ  یتـقو  دنتـسه ، یعدـم  ناـنآ  هک  يروـطب  اریز  دنتـسنادیم . ناـنآب  هشقن  نیا  نـیقلت  لوئـسم  ار  نوـئمکلآ  نادـناخ  نـتآ  مدرم 
. دندوب هتفرگ  رارق  دوخ  ياهیتشک 

«. 6  » دندوب هدرک  دنلب  اوه  رد  ار  يرپس  دندوب  هدراذگ  رارف  البق  هک  یتمالعب  اهینوئمکلآ 
دوخ رهـش  زا  عافد  يارب  یناسنا  ياپ  تعرـس  رثکادح  اب  زین  ناینتآ  اما  دـنتخادرپ . نوینوس  هغامد  ندز  رود  هب  اهسراپ  بیترت  نیاب  - 116

دوب هتفای  صیصخت  لوکره  هب  هک  ینیمز  هعطق  رد  نتارام  رد  نوچ  دنتفرگ و  یشیپ  اهربرب  زا  نانآ  دنتفاتش . وسنادب 
______________________________

Stesilaos (- 1)
Thrasylaos (- 2)

. دوب نانوی  ناریا و  ياهگنج  نازابرس  زا  یکی  دوخ  هک  ) Eschyle( لیشا ردارب  ) Cynegire( ریژنیس (- 3)
Euphorion (- 4)

. نتآ رهش  بونج  رد  کیتآ و  هریزج  هبش  یبونج  هیلا  یهتنم  رد  دوب  ياهغامد  مان  ) Sunium( موینوس ای  ) Sunion( نوینوس (- 5)
دننام گرزب  ینادرم  هک  دوب  دـالیم  زا  لـبق  جـنپ  نرق  رد  نتآ  دـنمورین  ذـفنتم و  ياـههداوناخ  زا  ) Alcmeon( نوئمکلآ هداوناخ  (- 6)

. دناهتساخرب نآ  زا  ) Alcibiade( دایبیکلآ و  ) Pericles( سلکیرپ ) - Clystene( نتسیلک ) ، Megacles( سلکاگم
. باتک نیمه  ات 125  دنب 121  دعب - هب  دوش  عوجر  هرابنیا  رد  (- 6)

195 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 
رد هک  « 2  » رلاف یگتـسجرب  هب  اهربرب  یتقو  دندز . ودرا  « 1  » ژراسونیک مانب  لوکره  زا  رگید  ینیمز  رد  زین  لـحم  نآ  رد  دـندوب . هدز  ودرا 

. دندرک تکرح  ایسآ  يوسب  دعب  یمک  دنتشادهگن و  اجنآ  رد  ار  دوخ  ياهیتشک  دندیسر  دوب  نتآ  هاگرگنل  عقومنآ 
تسد زا  نت  ود  دون  دصکی و  اهینتآ  دندیسر . لتقب  اهربرب  زا  نت  دصراهچ  رازه و  شش  دودح  رد  نتارام  تشد  رد  زور ، نیا  رد  - 117

. فرط ود  تافلت  دوب  نینچ  دنداد .
نآ رد  هک  « 4  » ساروگافوک دنزرف  « 3  » سولزیپا مانب  نتآ  یلاها  زا  یکی  مزادرپیم . نآ  لـقنب  نونکا  هک  دادـیور  ياهزجعم  لـحم  نیا  رد 

یئانیبان رد  ار  رمع  هیقب  دعبب  نامز  نآ  زا  دش و  انیبان  مشچ  زا  دنک  تباصا  شندب  زا  ياهطقنب  يریت  هکنآیب  دـیگنجیم  هناریلد  نتبنت  عازن 
: تسا هدرک  فیرعت  نینچ  ار  دوخ  يارجام  يو  ماهدینش  هکیروطب  دنارذگ .
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رانک زا  حبش  نیا  دش . راکـشآ  ملباقم  رد  دوب  هدیناشوپ  ار  شنیگنـس  رپس  حطـس  مامت  شدنلب  شیر  هیاس  هک  تماق  دنلب  يزابرـس  ناهگان 
. دناهدرک لقن  نم  يارب  سولزیپا  موق  زا  هک  یناتساد  تسا  نینچ  دیناسر . لتقب  نم  رانک  رد  ارم  مزر  قیفر  تشذگ و  نم 

اما درادن . عالطا  نآ  زا  یـسک  هک  دید  یباوخ  « 5  » سونوکیم رد  درکیم  تعجارم  ایـسآ  هب  دوخ  هاپـس  اب  ماـگنه  نآ  رد  هک  سیتاد  - 118
. تفای رز  زا  هدیـشوپ  نولوپآ  زا  ياهمـسجم  یقینیف  یتشک  کـی  رد  تخادرپ و  اـهیتشک  شیتفت  هب  دـعب  زور  دادـماب  باوخ  نیا  لابندـب 

یلاها عقوم  نیمه  رد  درک . تکرح  سولد  يوسب  یتشک  اب  تشاد  قلعت  دـبعم  مادـک  هب  تسناد  دـش و  اـیوج  ار  همـسجم  نآ  لـحم  یتقو 
هب تشگزاب  لوغشم  سولد 

______________________________

Kynosarges (- 1)
ردـنب زورما  هک  ناتـساب  ياـیند  رد  نتآ  ردـنب  هـس  زا  ردـنب  نیرتـکچوک  نیرتمیدـق و  ) Phalerum( مورلاف اـی  ) Phalere( رلاف (- 2)

. دراد مان  ) Phanari( يرنف
Episelos (- 3)

Kouphagoras (- 4)
. دراد مان  ) Mycono( ونوکیم زورما  هک  هژا  يایرد  رد  نانوی  ریازج  زا  ) Mycone( نوکیم ای  ) Myconos( سونوکیم (- 5)

196 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 
«2  » ینسوئب رد  عقاو  « 1  » نویلد هب  ارنآ  هک  درک  هیـصوت  سولد  یلاها  هب  دراذگ و  تناما  دبعم  رد  ار  همـسجم  نآ  يو  دندوب . دوخ  هریزج 
. دـش رود  لحم  نآ  زا  اـیرد  رد  شرافـس ، نیا  زا  دـعب  سیتاد . دراد . رارق  « 3  » سیـسلاک لباقم  رد  لحاس و  رانک  رد  لـحم  نیا  دنتـسرفب .

لاقتنا وجتـسج و  يارب  یهلا  فتاه  تسدب  دوخ  بت  یلاها  دعب  لاس  تسیب  اما  دندنادرگنزاب ، دوخ  لحم  هب  ار  همـسجم  نآ  سولد  یلاها 
. دندمآ سولد  هب  نویلد  دبعم  هب  نآ 

تیادـه شوش  يوسب  دنتـشاد  تراـسا  رد  هک  ار  یئاـهيرترا  دندیـسر . ایـسآ  هب  دوـخ  ياـهیتشک  اـب  نرفاـترآ  سیتاد و  هکنیمه  - 119
تالمح اب  نانآ  هک  درکیم  روصت  تشاد و  دیدش  ياهنیک  مشخ و  نانآب  تبسن  دبای  تسد  اهيرترا  رب  هکنآ  زا  لبق  هاششویراد ، دندرک .

افتکا نیاب  دیناسرب و  نانآب  یبیسآ  هنوگچیه  دید ، دوخ  رایتخا  رد  تراساب  ارنانآ  یتقو  اما  دناهدوب . وا  دض  رب  کیرحت  ءاشنم  دوخ  ياجیب 
شوش ات  دراد و  مان  « 4  » اکیردرآ ارسناوراک  نیا  دنک . رقتـسم  تشاد  قلعت  وا  دوخب  هک  یـسیک  رد  عقاو  یئارـسناوراک  رد  ارنانآ  هک  درک 

تسدب نآ  زا  لوصحم  عون  هس  هک  دراد  دوجو  يروآ  تفگش - هاچ  ارسناوراک  نیا  زا  داتس  لهچ  هلـصاف  رد  تسه . ار  « 5  » داتس تسیود 
خرچ زا  داوم  نیا  جارختـسا  يارب  تسا : نینچ  داوم  نیا  جارختـسا  زرط  اما  و  دننکیم . جارختـسا  یبرچ  کمن و  ریق و  هاچ  نیا  زا  دـیآیم :

دنشکیم الاب  ارنآ  سپس  دننکیم و  ورف  عیام  ریزب  ار  کشم  نیا  دندنبیم . نادب  کشم  کی  زا  یمین  لطـس  ياجب  اما  دننکیم ، هدافتـسا  هاچ 
هچضوح نآ  زا  دیآیم و  رد  فلتخم  لکش  هس  هب  عیام  نآ  هاگنآ  دننکیم . یلاخ  ياهچضوح  رد  ارنآ  يوتحم  و 

______________________________

Delion (- 1)
Beotie (- 2)

. نانوی یقرش  لحاس  رد  عقاو  ) Eubee( هبوا هریزج  تختیاپ  میدق  مان  ) Chalcis( سیسلاک (- 3)
Ardericca (- 4)

(. ص 33 لوا - دلج  تودره - خیرات  هب  دوش  عوجر   ) رتمیتناس رتم و 6  ربارب 117  ناتساب و  نانوی  رد  لوط  دحاو  ) Stade( داتس (- 5)
197 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 
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يارب هـک  یئاـهفرظ  رد  یبرچ  دوـشیم و  روـلبتم  لوا  هـظحل  ناـمه  رد  اـبیرقت  کـمن  دوـشیم . نیــشنهت  ریق  دـباییم . ناـیرج  رگید  ياـجب 
یئوب تسا و  گنر  هایس - یبرچ  نیا  دنمانیم . تفن »  » ای « 1 « » هکانیدار  » ار یبرچ  نیا  اهسراپ  دوشیم . عمج  دناهدرک  هیبعت  نآ  يروآعمج 

نیمزرـس نآ  رد  زین  ام  نامز  رد  نانآ  درک . رقتـسم  ار  اهيرترا  هاـش  شویراد  هک  دوب  لـحم  نیمه  رد  دوشیم . دـعاصتم  نآ  زا  زیت  دـنت و 
. دندوب هدرک  ظفح  ار  دوخ  میدق  نابز  دنتشاد و  تنوکس 

باتـش دربن  يارب  نادنچ  نانآ  دندرک . تکرح  نتآ  يوسب  ینومدکال  نت  رازهود  مامت . هام  زا  دـعب  اهيرترا . تشونرـس  دوب  نینچ  - 120
هدیـسر هار  زا  گنج  نایاپ  زا  دـعب  نانآ  هکنیا  اـب  دندیـسر . کـیتآ  هب  دـندوب  هدرک  تکرح  تراپـس  زا  هک  يزور  يادرفسپ  هک  دنتـشاد 

راک نیا  يارب  ار  ناینتآ  هاگنآ  دندرک ؛ هدهاشم  ار  گنج  نیا  هنحـص  دنتفاتـش و  نتارام  يوسب  سپ  دننیبب . ار  اهدام  دندرک  سوه  دـندوب ،
. دنتشگزاب دوخ  نیمزرس  هب  دنتفگ و  نیرفآ  گرزب 

______________________________

Rhadinake (- 1)
199 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 

دایتلیم راک  نایاپ  نوئمکلآ  نادناخ  هرابرد  عوضوم  زا  جراخ  یبلطم 

201 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 
هتشاد لد  رد  سایپیه  اهربرب و  هب  ار  نتآ  میلـست  يوزرآ  نانچنآ  « 1  » نوئمکلآ نادناخ  دارفا  هک  تسا  روآتفگش  رایـسب  نم  يارب  - 121

اریز منک ، دییأت  ار  ناتـساد  نیا  مناوتیمن  نم  دنهد . ناشن  اهسراپ  هب  ارنآ  دـننک و  دـنلب  تسد  يور  رب  ار  يرپس  یلبق  رارق  قبط  هک  دنـشاب 
سایلاک و  دـناهدیزرویم . تموصخ  دبتـسم  نایاورنامرف  اب  « 4  » سوکینوپیه ردـپ  و  « 3  » سوپینف دنزرف  « 2  » سایلاک هزادـناب  لقاال  زین  نانآ 

درکیم جارح  تلود  فرط  زا  يرومأم  هک  ار  وا  لاوما  هک  تشاد  ارنآ  تأرج  دـندرک  دـیعبت  نتآ  زا  ار  تارتسیزیپ  یتقو  هک  دوب  ینتآ  اهنت 
. دنک زاربا  واب  تبسن  ار  اهتموصخ  نیرتدیدش  لیاسو  عاوناب  هتسویپ  هک  دوبن  نآ  عنام  رما  نیا  دنک . يرادیرخ 

يو دـش ، لقن  نونکا  هکروطنامه  اریز  دـنک . مسجم  رظن  رد  ار  وا  هرطاخ  هتـسویپ  سک  همه  هک  تسنآ  هتـسیاش  سایلاک ، درم ، نیا  - 122
رد دـش و  زوریپ  یناودبسا  هقباسم  رد  دروآ . تسدـب  یئاهیزوریپ  یپملا  ياهیزاب  رد  هوـالعب  درک ؛ راـتفر  هناریلد  دوخ  نطو  تاـجن  يارب 

مامت راظنا  رد  ار  دوخ  ياهناسفا  یئاـهجرخ  اـب  دوب و  هدـش  زوریپ  « 5  » کیتیف ياهیزاب  رد  زین  ـالبق  دـش . رفن  نیمود  ینار  هنودرگ  هقباـسم 
: دوب نینچ  هک  تفرگ  شیپ  رد  يراتفر  دوخ  نارتخد  هس  لباقم  رد  وا  هوالعب ، دوب . هدرک  فورعم  ناینانوی 

ناینتآ زا  کیره  ات  داد  هزاجا  نانآ  زا  کیرهب  هنادرمناوج  داد و  بیترت  نانآ  يارب  هوکشاب  ياهیزیهج  دندیـسر  جاودزا  نس  هب  اهنآ  یتقو 
يرهوشب دنلیام  هک  ار 

______________________________

. باتک نیمه  دنب 125  دنب 115 و  هب  دوش  عوجر  صخش  نیا  هرابرد  - Alcmeon (- 1)
Kallias (- 2)

Phenippos (- 3)
Hipponicos (- 4)
Phythique (- 5)

202 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 
. دوب هدرک  باختنا  دوخ  هک  داد  يرهوشب  ار  کیره  دننک و  باختنا 
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تسا بجعت  ياج  قحب  نم  يارب  دندیزرویم ، تموصخ  دبتـسم  نایاورنامرف  اب  سایلاک  دننام  زین  نوئمکلآ  نادناخ  دارفا  هکیلاحرد  - 123
. دنشاب هداد  تمالع  رپس  اب  نامدرم  نیا  هک 

هدیچرب نانآ  ياهششوک  هجیتن  رد  تارتسیزیپ  یئاورنامرف  طاسب  دندرکیم و  یگدنز  دیعبت  رد  هتسویپ  دبتـسم  نایاورنامرف  نامز  رد  نانیا 
. دندوب میهـس  نتآ  ندرک  دازآ  رد  « 2  » نوتیژوتسیرآ و  « 1  » سویدومراه زا  شیب  بتارمب  نانآ  هک  تسنآرب  نم  هدـیقع  هک  یمـسقب  دـش 

اما دـندرک . رتراوخنوخ  ار  وا  نارادـفرط  تارتسیزیپ و  دـنزرف  نیرخآ  هک  دـنتفرگ  ار  هجیتن  نیا  طـقف  « 3  » كراـپیه نتـشک  زا  رفن  ود  نیا 
نوئمکلآ نادناخ  هک  دشاب  هتشاد  تحـص  بلطم  نیا  ماهدرک  قیقحت  البق  نم  هکيروطب  رگا  دنهد . همتاخ  اهنآ  متـس  ملظ و  هب  دنتـسناوتن 

نادناخ نیا  راکـشآ  نیقی و  روطب  دـشاب ، هدراذـگ  اهینومدـکال  ناهد  رد  ار  نتآ  يدازآ  راعـش  هک  دنـشاب  هدرک  یـضار  ار  دـبعم  فتاه 
. دوشیم هتخانش  يدازآ  هدننکرارقرب 

دوـخ نهیم  هب  تناـیخ  ددـصرد  دناهتـشاد  نتآ  یـسارکمد  زا  هک  یئاـهیئاضران  تـلعب  ناـنآ  هـک  دوـش  هـتفگ  تـسا  نـکمم  یلو  - 124
؟ تسا نکمم  يزیچ  نینچ  هنوگچ  دناهدمآرب .

. دشاب شیاتس  مارتحا و  دروم  نانآ  زا  شیب  هک  دشیمن  ادیپ  سکچیه  نتآ  رسارس  رد 
هک تسین  يدـیدرت  نیا  رد  دنـشاب . هدرک  دـنلب  تسد  رـس  رب  ار  ثحب  دروم  رپس  لـیبق ، نیا  زا  یلیالدـب  ناـنآ  هک  تسین  لوقعم  نیارباـنب ،

هچنآب نم  تاعالطا  لاوئس  نیا  هرابرد  داد ؟ ار  تمالع  نیا  یسک  هچ  اما  تسین . راکنا  لباق  هک  تسا  یتیعقاو  نیا  دش . دنلب  اوه  رد  يرپس 
. تسا دودحم  مدرک  لقن 

______________________________

. باتک نیا  دنب 109  لیذ  تشاددای  هب  دوش  عوجر  - Harmodios (- 1)

. باتک نیا  دنب 109  لیذ  تشاددای  هب  دوش  عوجر  - Aristogiton (- 2)
رد تردق  اب  ) Hipias( سایپیه دوخ  ردارب  کمک  اب  ردـپ  زا  سپ  هک  نتآ  دبتـسم  ياورنامرف  تارتسیزیپ  دـنزرف  ) Hipparque (-( 3)

. دیسر لتقب  ) Aristogiton( نوتیژوتسیرآ و  ) Harmodios( سویدومراه تسدب  ماجنارس  یلو  درک  تموکح  نتآ 
203 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 

تکوش و نوئمکلآ  نامز  رد  اما  دناهدوب . نتآ  هتـسجرب  نامدرم  زا  میورب ، الاب  اهنآ  بسن  هلـسلس  رد  هکیئاج  ات  نوئمکلآ  نادناخ  - 125
فتاه اب  تروشم  يارب  دراـس  زا  یتئیه  سوزرک  هکیماـگنه  درک . زواـجت  مهنآ  زا  « 1  » سلکاگم نامز  رد  دـش و  ریظنیب  ناـنآ  تمظع 

نوچ دش . وا  اب  يراکمه  هب  رـضاح  لیم  لامک  اب  دراذـگ و  وا  رایتخا  رد  ار  دوخ  سلکاگم  دـنزرف  نوئمکلآ  دوب ، هداتـسرف  فلد  هب  یهلا 
داد هزاجا  دناوخارف و  دراس  هب  ار  وا  دش  علطم  لحم  نآ  رد  وا  ياهیراذگتمدخ  زا  دنتشاد  راکورـس  دباعم  اب  هک  یئاهیدیل  لوفزا  سوزرک 

اب هک  دیـشیدنا  يریبدت  نوئمکلآ  تفای . دهاوخ  قلعت  واب  رز  نآ  درادرب و  دنک  لمح  دوخ  اب  دناوتیم  هک  رز  رادقم  ره  دور و  هنازخ  هب  هک 
هتسناوت هک  یئاههمکچ  نیرتداشگ  درک و  رب  رد  تشاد  ناوارف  یئاج  هک  داشگ  یئابق  يو  درکیم . قیبطت  ششخب  لذب و  نیا  صاخ  عضو 

رهب نآ  زا  تسـشن و  ونازب  رز  هدارب  زا  ياهتـشپ  ربارب  رد  اجنآ  رد  دـش ؛ دراو  یهاش  هنازخ  هب  دوخ  نایامنهار  لابندـب  درک و  اـپب  دـبایب  دوب 
. درک ورف  دوخ  ياپ  قاس  ود  لوط  رد  تشاد  شیاجنگ  شیاههمکچ  هک  رادقم 

دیشاپ و دوخ  ياهوم  يور  رب  ار  نآ  زا  يرادقم  یتح  درک و  رپ  دوب  بصن  هنیس  لحم  رد  شیابق  يور  رب  هک  یبیج  رد  رز  نامه  زا  هاگنآ 
. دیشکیم نیمز  يورب  یتخسب  ار  دوخ  ياههمکچ  يو  لاح  نیا  رد  دش . جراخ  هنازخ  زا  سپس  تشابنا و  نآ  زا  ار  دوخ  ناهد 

درک ناوتب  ارنآ  روـصت  هک  يرگید  زیچ  رهب  ناـسنا ، کـی  رب  هوـالع  هکیروـطب  دوـب  هدـیدرگ  طـسبنم  فرط  ره  زا  شمادـنا  رپ و  شناـهد 
واب دوب  هتـشادرب  دوخ  اب  وا  هک  ار  هچنآ  هکنآ  رب  هوـالع  دـش و  لاـحیب  هدـنخ  زا  دـید  عضو  نیا  رد  ار  وا  سوزرک  یتقو  تشاد . تهاـبش 

مینکیم و ثحب  وا  هرابرد  ام  هک  نوئمکلآ  نیمه  تفای . ناوارف  یتورث  نادناخ  نیا  بیترت  نیاب  و  دوزفا . نادب  نآ  ربارب  زین  یغلبم  دیـشخب ،
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. دش زوریپ  یپملا  ياهیزاب  رد  زین  رابکی  تشاد  لماک  یلبطصا 
______________________________

رهـش نیا  زا  ار  نتآ  دبتـسم  نارمکح  تارتـسیزیپ  تسناوت  هک  میدـق  نتآ  رد  نوئمکلآ  نادـناخ  گرزب  ) Megacles( سلکاگم (- 1)
. دناسرب ترهش  جواب  ار  دوخ  هداوناخ  نانوی  رد  یسارکومد  ددجم  رارقتسا  اب  دنارب و 

204 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 
زا شیب  بتارمب  هک  یمـسقب  درک  رتالاو  ار  نادناخ  نیا  ماقم  « 2  » نویسیس دبتسم  ياورنامرف  « 1  » نتسیلک اب  تلصو  دعب ، لسن  کی  - 126

. تفای ترهش  ناینانوی  نیب  هتشذگ 
رد صخـش  نـیا  «. 6  » هتـسیراگآ ماـنب  تـشاد  يرتـخد  «، 5  » سآهردـنآ دـنزرف  «، 4  » نوریم دــنزرف  «، 3  » سومینوتـسیرآ دنزرف  نتـسیلک 

هقباسم رد  دوخ  هک  یپملا  ياـهیزاب  عقوم  رد  ورنیا  زا  دروآ . وا  جاودزا  دـقعب  ار  دوخ  رتخد  اـت  دوب  یناـنوی  درف  نیرتهتـسجرب  يوجتـسج 
رد رثکادح  دیاب  دنادیم  نتـسیلک  يداماد  هتـسیاش  ار  دوخ  هک  ینانوی  درف  ره  هک  درک  مالعا  یچراج  ناهد  زا  دش  زوریپ  نآ  ینارهنودرگ 

هرابرد زور  تصـش  ياضقنا  زا  سپ  لاس  کی  تدم  رد  دراد  دصق  وا  اریز  دـنک  مالعا  نویـسیس  رد  ار  دوخ  یبلطواد  زور  تصـش  فرظ 
دنتـشاد یئاهاعدا  دوخ  نطوم  ظاحل  زا  ای  یـصخش و  یگتـسیاش  تقایل و  ظاحل  زا  هک  یناینانوی  مامت  دریگب . میمـصت  دوخ  رتخد  جاودزا 

کی شزرو و  نادـیم  کـی  هک  دوـب  هدرک  رما  روـظنم  نیا  يارب  اـصوصخم  نتـسیلک  دـندرک . شیاـمزآ  جاودزا  نیا  يارب  ار  دوـخ  تخب 
. دنهد بیترت  شاهدنیآ  نانامهیم  يارب  هدیشوپرس  هاگشزرو 

بلطواد « 9  » سیرابیس لها  زا  « 8  » ستارکوپیه دنزرف  « 7  » سدیردنیمس ایلاتیا ، زا  - 127
______________________________

Clisthene (- 1)
. تنروک جیلخ  یکیدزن  رد  زنوپولپ  هریزج  هبش  یقرش  لامش  رد  عقاو  میدق  نانوی  ياهرهش  زا  ) Sicyone( نویسیس (- 2)

Aristonymos (- 3)
Myron (- 4)

Andreas (- 5)
Agariste (- 6)

Smyndrides (- 7)
Hippokrates (- 8)

نامدرم دش و  سیـسأت  ینانوی  نیرجاهم  هلیـسوب  دالیم  زا  لبق  تشه  نرق  رد  هک  میدق  يایلاتیا  ياهرهـش  زا  ) Sybaris( سیرابیس (- 9)
. دندوب هتفای  ترهش  ناتساب  يایند  رد  یتأرجیب  یلهاک و  هب  نآ 

205 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 
نآ رد  سیرابیـس  هوالعب  دوب . هدـیناسر  دوخ  لماکت  تاجرد  نیرتیلاـعب  ار  شیاـسآ  افـص و  قوذ و  شناد  هک  دوب  یـسک  درم  نیا  دـش .

. دوب هوکش  قنور و  تیاهن  رد  نامز 
ایلاـتیا زا  رفن  ود  نیا  مدرک  لـقن  هکیروـطب  دـش . بلطواد  زین  میکح  هب  فورعم  « 3  » سیریمآ دـنزرف  « 2  » سیریـس لها  زا  « 1  » سوساساد
رفنکی نیا  طقف  ینوی  جیلخ  زا  دش . بلطواد  « 6  » نمادیپا لها  زا  « 5  » سوفورتسیپا دنزرف  « 4  » سوتـسنمیفمآ ینوی ، جیلخ  زا  دندوب . هدمآ 
دمآرـس ینامـسج  يورین  ظاـحل  زا  هک  دوب  یـسک  درم  نیا  دـش . بلطواد  « 9  » سوـمروتیت ردارب  « 8  » سلام «، 7  » یلوـئا زا  دوـب . بلطواد 
نودیف دنزرف  « 11  » سدکوئل «، 10  » زنوپولپ زا  دوب . هدرب  هانپ  یلوئا  نیمزرس  لحاوس  هطقن  نیرترود  هب  مدرم  زا  يرود  يارب  دوب و  ناینانوی 
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تلعب نودیف  دش . بلطواد  « 13  » سوگرآ یلاها  دبتسم  ياورنامرف  « 12»
______________________________

Damasos (- 1)
Siris (- 2)

Amyris (- 3)
Amphimnestos (- 4)

Epistrophos (- 5)
. کیتایردآ يایرد  لحاس  رد  میدق  نانوی  ياهنیشنرجاهم  زا  ) Dyrrachium( مویکارید ای  ) Epidamne( نمادیپا (- 6)

زا هک  دحتم  ینانوی  نیشنرجاهم  هدزاود  لماش  هریزج  هبش  نیا  یبرغ  لامـش  رد  عقاو  ریغـص  يایـسآ  میدق  یحاون  زا  ) Eolie( یلوئا (- 7)
. ریمزا و  ) Elee( هلا فورعم  ياهرهش  تسا  هلمج  نآ 

Males (- 8)
Titormos (- 9)

رد دوب . تراپـس  فورعم  رهـش  نآ  زکرم  هک  روـشک  نیا  بوـنج  رد  عـقاو  ناـنوی  گرزب  هریزج  هبـش  ) Ploponnese( زنوپولپ (- 10)
) - Arcadie( يداــکرآ تـسا  هـلمج  نآ  زا  هــک  دوــب  لقتــسم  رهــش  هیحاــن و  نیدــنچ  لــماش  هریزج  هبــش  نــیا  ناتــساب  ياــیند 

) Messenie( ینسم و  ) Argolie( یلوگرآ ) - Laconie( ینوکال
Leokodes (- 11)

Phidon (- 12)
. زنوپولپ هریزج  هبش  رد  عقاو  ) Argolie( یلوگرآ نیمزرس  تختیاپ  ) Argos( سوگرآ (- 13)

206 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 
نانوی رـسارس  رد  دـشیم  بوسحم  یناـنوی  درم  نیرتروسج  هکنیا  تلعب  دوب و  هدرک  زنوپولپ  رد  ریداـقم  نازوا و  هاگتـسد  رد  هک  يراـکتبا 

دوخ دنک و  رانکرب  تسایر  یـسرک  زا  دندوب  یپملا  ياهیزاب  ناراذـگهیاپ  هک  ار  « 1  » هلا نامدرم  تسناوت  هک  دوب  یسک  يو  دوب . روهـشم 
لها زا  « 6  » سنافال دیسر . دوخ  دنزرف  اب  « 5  » تنوزپارت زا  «، 4  » يداکرآ لها  «، 3  » سوگروکیل دنزرف  « 2  » سوتنایمآ دریگب . ار  نانآ  ياج 

تشاد و مان  « 9  » نویروفوا هک  دوب  یـسک  نامه  دنزرف  سنافال  دیـسر . هار  زا  دوخ  دنزرف  اب  زین  دوب  « 8  » سوپ رهـش  نکاس  هک  « 7  » ینازآ
دوخ هناخ  ياهرد  دـعبب  نامز  نآ  زا  دوب و  هداد  هانپ  دوخ  هناخ  رد  ار  « 10  » اهروکـسوید دشیم  لقن  يداکرآ  رد  هک  یئاههناسفا  تیاکحب 

زا نانیا  دـش . بلطواد  « 13  » سواهگآ دنزرف  « 12  » سیلا لـها  زا  « 11  » سوتـسامونوا نینچمه  دوب . هدراذـگ  زاب  ناـمدرم  همه  يور  رب  ار 
هدمآ « 14  » سپولپ نیمزرس 

______________________________

. ریغص يایسآ  یبرغ  لامش  رد  یلوئا  رد  عقاو  نانوی  ياهنیشنرجاهم  زا  ) Elee( هلا (- 1)
Amiantos (- 2)
Lykourgos (- 3)

Messenie(( ینسم و  ) Laconie( ینوکال نیب  زنوپولپ  هریزج  هبش  زکرم  رد  عقاو  میدق  نانوی  یحاون  زا  ) Arcadie( يداکرآ (- 4)
(5)-Trapezonte
Laphanes (- 6)
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Azanie (- 7)
Poeos (- 8)

Euphorion (- 9)
. نانوی ياهناسفا  نانامرهق  زا  نت  ود  ) Pollux( سکولپ و  ) Castor( روتساک مأوت  بقل  ) Dioscures( اهروکسوید (- 10)

Onomastos (- 11)
Elis (- 12)

Agaios (- 13)
Pelops (- 14)

207 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 
ظاحل زا  هک  « 3  » سوردناسیت دنزرف  « 2  » سدـیئلکوپیه دوب و  هتفر  سوزرک  تاقالمب  هک  نوئمکلآ  دـنزرف  « 1  » سلکاگم نتآ ، زا  دندوب .

اهنت « 5  » سایناسیل تشاد ، ناوارف  یقنور  نامز  نآ  رد  هک  « 4  » يرترا نیمزرس  زا  دندش . بلطواد  دوب  نتآ  یلاها  دمآرس  یئابیز  تورث و 
اهداپوکس نادناخ  زا  « 9  » نوکلآ و  « 8  » نونارک لها  زا  « 7  » سدیروتکاید یلاست ، زا  دش . بلطواد  « 6  » هبوا هدنیامن  ناونعب  هک  دوب  یسک 

. نابلطواد یماسا  تسرهف  دوب  نینچ  دندش . بلطواد  « 11  » اهسولوم و  « 10»
. درک لاوئـس  نانآ  هداوناخ  رهـش و  هرابرد  نانآ  کیاکی  زا  راک  ره  زا  لـبق  نتـسیلک  دـندوب . رـضاح  لـحم  رد  نیعم  زور  رد  ناـنآ  - 128
هب لاسکی  تدـم  دـندوب ، رـضاح  نآ  رد  اهنآ  همه  هک  یئاهینامهم  رد  هچ  تشاد و  نانآ  زا  کیره  اب  هک  یئاـهتبحاصم  رد  هچ  هاـگنآ 

هاگـشزرو رد  نیرمت  يزابب و  ار  ناـنآ  نیرتناوج  دوب . لوغـشم  ناـنآ  تاـکلم  كاردا و  هوق  تشرـس و  لـمع و  تحـص  قیقد  شیاـمزآ 
زیم رس  رد  عقوم  ره  زا  شیب  اصوصخم  درکیم و  مرگرس 

______________________________

ینتآ گرزب  نادناخ  نیا  سـسؤم  تقیقح  رد  هک  زین  نوئمکلآ  ردپ  دوب . نوئمکلآ  دـنزرف  صخـش  نیا  ) Megacles( سلکاگم (- 1)
. دشیم هدناوخ  مان  نیمهب  دوب 

Hippokleides (- 2)
Tisandros (- 3)

. نانوی هریزج  هبش - یقرش  لحاس  رد  عقاو  ) Eubee( هبوا هریزج  میدق  تختیاپ  ) Eretrie( يرترا (- 4)
Lysanias (- 5)

. یلصا نانوی  نیمزرس  یقرش  لحاس  رد  هژا  يایرد  رد  عقاو  نانوی  گرزب  ریازج  زا  ) Eubee( هبوا (- 6)
Diaktorides (- 7)

Krannon (- 8)
Alkon (- 9)

Skopades (- 10)
Molosses (- 11)

208 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 
رد هناهاش  يراتفر  نانآ  اب  هک  لاحنیع  رد  دوب ، هتـشادهاگن  دوخ  دزن  ارنانآ  يو  هک  یتدم  مامت  رد  تخادرپیم . هعلاطمب  نانآ  هرابرد  اذـغ 

لیاـمت دـندوب  هدـمآ  نتآ  زا  هک  یناـبلطواد  هب  تبـسن  هتفرهتفر  درکیم . هدافتـسا  ناـنآ  هراـبرد  تقد  يارب  تصرف  ره  زا  دوـب  هتفرگ  شیپ 
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هتـسجرب تافـص  رب  هوالع  صخـش  نیا  دـیئارگ . سدـیئلکوپیه  يوسب  صاـخ  یتفطـالم  هجوتاـب و  وا  باـختنا  ماجنارـس  تفاـی و  يرتشیب 
. دوب نابلطواد  رگید  دمآرس  ظاحل  نیا  زا  تشاد و  « 1  » سولسپیک یتنروک  نادناخ  اب  يرود  يدنواشیوخ  یگنادرم .

دوب هدیزگرب  نابلطواد  مامت  نیب  زا  هک  ار  یـسک  مان  نتـسیلک  دوش و  اپرب  يدزمان  تفایـض  دوب  رارق  هک  دیـسر  ارف  يزور  ماجنارـس  - 129
. دناوخ ینامهم  هب  زین  ار  نویسیس  رهش  یلاها  مامت  يدزمان ، نابلطواد  رب  هوالع  درک و  ینابرق  واگ  دصکی  دادعت  نتسیلک  دنک . مالعا 
تفایض هک  یتبسنب  دندراذگ . شیامن  ضرعمب  ار  دوخ  یعامتجا  قالخا  یقیسوم و  رد  ار  دوخ  ياهدادعتـسا  نافیرح  اذغ  فرـص  زا  دعب 

صوصخم گنهآ  هک  درک  رما  تخاونیم  ین  هک  يدرم  هب  يو  تفاییم . قوفت  ناـفیرح  رگید  رب  ثیح  ره  زا  سدـیئلکوپیه  تفاـییم ، همادا 
. درک زاغآ  ندیصقر  وا  درک و  تعاطا  زاونین  درم  دزاونب . وا  يارب  صقر 

. دیـشک مـهرد  ار  اـهوربا  هنحـص  نـیا  هدـهاشمب  نتــسیلک  اـما  دـیآ . شوـخ  ار  نارگید  هـک  دـصقرب  يروـط  تـشاد  یعــس  وا  دـیدرتیب 
رارق هفـص  نیا  يور  رب  داد  رارق  دوخ  ياج  رد  ار  زیم  نآ  یتقو  دننک و  رـضاح  يزیم  داد  روتـسد  تحارتسا ، یمک  زا  دـعب  سدـیئلکوپیه ،
هداهن زیم  يورب  ار  دوخ  رس  هکیلاح  رد  ماجنارـس  درک و  ارجا  کیتآ  ياهصقر  زا  یتالاح  سپـس  ینومدکال و  ياهصقر  ادتبا  تفرگ و 

- کبـس زا  هک  ار  يدرم  هکنیا  زا  نتـسیلک  وا ، مود  لوا و  ياـهصقر  ناـمه  زا  داد . تکرح  اـهتسد  دـننام  ار  دوـخ  ياـهاپ  یتدـم  دوـب 
اب يو  اب  ات  درواین  دوخ  يورب  ار  عوضوم  نیا  لاح ، نیا  اب  یلو  دش . فرـصنم  دوخ  شیپ  دـنیزگرب  يداماد  هب  تشاد  تهارک  شیاهيرس 

دنک و يراددوخ  تسناوتن  رگید  دهدیم  تکرح  اهتـسد  دننام  ار  دوخ  ياهاپ  يو  هک  درک  هدهاشم  یتقو  اما  دـشاب . هدرکن  راتفر  تنوشخ 
: دز دایرف  ناهگان 

______________________________

Kypselos (- 1)
209 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 

يارب یتیمها  سدیئلکوپیه  : » داد خـساپ  گنردـیب  ناوج  درم  داد ». داب  رب  ار  تجاودزا  تگنـشق  ياهندزقلعم  نیا  سوردـناسیت ، دـنزرف  »
. دنتخاس یلثملا  برض  اهدعب  وا  باوج  نیا  زا  تسین »! لئاق  نیا 

: تفگ نینچ  دنلب  يادص  اب  سپس  درک و  توعد  توکسب  ار  نیوعدم  نتسیلک  هاگنآ  - 130
ریذپناکما رگا  هک  متـشاد  لیم  منک . میدقت  امـش  همهب  ار  دوخ  تافراعت  مهاوخیم  هزاجا  دـیتسه ! نم  رتخد  اب  جاودزا  بلطواد  هکیناسک  »

مرادـن شیب  رتخد  کی  طقف  یتقو  اما  مدرکیم . یـضار  ار  همه  مراذـگ  رانک  ار  نارگید  منیزگرب و  ار  رفنکی  امـش  نیب  زا  هکنآ  ياجب  دوب 
اب تلـصو  هکنآ  رطاخب  دـیاهدش  مورحم  جاودزا  نیا  زا  هک  امـش  زا  رفن  رهب  مراد  لیم  تهج  نیمهب  منک . یـضار  دوخ  زا  ار  همه  مناوتیمن 

. منک هیده  لوپ  نالات  کی  دیاهدش  لمحتم  ار  دوخ  رهش  زا  يرود  تمحز  دیاهدرک و  وزرآ  ارم  نادناخ 
ار اهبنارگ  هعیدو  نیا  هک  داد  خـساپ  سلکاگم  مهدـیم ». نوئمکلآ  دـنزرف  سلکاگم  هب  نتآ  نیناوق  تیاعر  اـب  ار  هتـسیراگآ  دوخ  رتخد  و 

. دراذگ ار  جاودزا  رارق  نتسیلک  بیترت  نیاب  دریذپیم و 
ار ناـنوی  رـسارس  نوئمکلآ  نادـناخ  ترهـش  هک  دوب  بیترت  نیاـب  و  داـتفا . قاـفتا  ناـبلطواد  باـختنا  زرط  هراـبرد  هچنآ  دوب  نینچ  - 131

مان وا  يارب  تسوا . راگدای  نتآ  دازآ  تموکح  لیابق و  نامزاس  تشاد و  مان  نتسیلک  هک  دمآ  ایندب  يرـسپ  رهوش  نز و  نیا  زا  تفرگارف .
. دندوب هدرک  باختنا  ار  نویسیس  دبتسم  ياورنامرف  ینعی  شیردام  گرزبردپ 

، هتسیراگآ يرگید  سلکاگم و  یکی  هک  دمآ  دوجوب  رتخد  کی  رسپ و  کی  صخش  نیا  زا  مان . ستارکوپیه  دنتشاد  يرگید  دنزرف  نانآ 
کیدزن وا  لـمح  عضو - یتـقو  درک . جاودزا  « 2  » نورفیرآ دنزرف  « 1  » پیتنارک اب  هتـسیراگآ  نیا  دندش . هدـیمان  لوا ، نتـسیلک  رتخد  مان 

زور دنچ  تسا و  هدمآ  ایندب  وا  زا  يریش  هک  دید  باوخ  رد  یبش  دشیم 
______________________________
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Xanthippe (- 1)
Ariphron (- 2)

210 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 
. تفرگ مان  « 1  » سلکیرپ هک  داد  پیتنازک  هب  يدنزرف  نز  نآ  دعب 

هب تفاـی و  يرتشیب  مارتحا  شزرا و  درک  دراو  اـهسراپ  رب  هک  یتابرـض  زا  دـعب  دوب  مارتحا  دروم  نتآ  رد  ناـمز  نآ  رد  هک  داـیتلیم  - 132
تـشاد نآ  اب  گنج  دـصق  هکیروشک  يو  دـنراذگ . وا  رایتخا  رد  لوپ  يرادـقم  هاپـس و  کی  یتشک و  داتفه  درک  اضاقت  نآ  یمرگتشپ 

دایز تمحز  جـنر و  لمحت  نودـب  اـجنآ  رد  هک  دـنک  تیادـه  ینیمزرـس  يوسب  ارناـینتآ  دراد  دـصق  هک  درک  راـهظا  طـقف  درکن و  ءاـشفا 
زا نایب  نیا  اب  يو  دروآ . دنهاوخ  تسدب  ناوارف  یتورث  دننک  یهارمه  ار  وا  رفس  نیا  رد  رگا  تفای و  دنهاوخ  تسد  الط  ناوارف  يرادقمب 

. دندراذگ وا  رایتخا  رد  ار  اهیتشک  دندوب  هدمآ  عمطب  وا  ياههدعو  زا  هک  نانآ  درک و  یتشک  ياضاقت  ناینتآ 
هب اهسراپ  هارمهب  یتشک  کی  لاسرا  اب  سوراپ  یلاـها  هک  دوب  نیا  وا  هناـهب  درک . تکرح  « 2  » سوراپ يوسب  دوخ  هاپـس  اب  دایتلیم  - 133

ياههسیـسد تلعب  يو  هک  دوب  نآ  تقیقح  دوب و  وا  ياههتفگ  رهاظ  تروص  اعدا  نیا  اما  دـناهدوب . مدقـشیپ  نتآ  اب  همـصاخم  رد  نتاراـم 
تبسن دوب  هدرک  ینیچبابـسا  یـسراپ  « 5  » سنرادـیه دزن  وا  يارب  هـک  « 4  » سایزیت دـنزرف  « 3  » ساروگاسیل مانب  سوراـپ  یلاـها  زا  یکی 

رهـش راصح  لخاد  رد  هک  ار  سوراپ  یلاها  دایتلیم  دیـسر ، نایاپب  یئایرد  رفـس  نیا  هکنیمه  تشاد . لد  رد  دـیدش  ياهنیک  سوراپ  یلاهاب 
ریغ رد  دنزادرپب و  نالات  دص  دیاب  هک  درک  مالعا  نانآب  یچراج  کی  هلیـسوب  هاگنآ  درک . هرـصاحم  دوخ  نایهاپـس  اب  دندوب  هدرک  ماحدزا 

تروصنیا
______________________________

. دیسر رادتقا  ترهش و  جواب  نتآ  وا  نامز  رد  هک  دالیم  زا  لبق  جنپ  نرق  رد  نتآ  فورعم  رادمامز  ) Pericles( سلکیرپ (- 1)
دنتفاتـش و اهسراپ  کمکب  نانوی  هب  شویراد  یـشکرکشل  رد  نآ  مدرم  هک  هژا  ياـیرد  ریازجلا  عمجم  ریازج  زا  ) Paros( سوراپ (- 2)

. دندش تازاجم  حتاف  ناینتآ  دایتلیم و  هلیسوب  اهسراپ  تمیزع  زا  دعب  تهج  نیمهب 
Lysagoras (- 3)

Tisias (- 4)
Hydarnes (- 5)

211 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 
دوخ رطاخب  دایتلیم  هب  ار  لوپ  نآ  نداد  رکف  هظحل  کی  یتح  سوراپ  یلاـها  اـما  دـنوش . میلـست  اـت  داد  دـهاوخ  همادا  ردـقنآ  ار  هرـصاحم 

هک ار  رهـش  راصح  زا  هطقن  ره  هک  دوب  نآ  اهنآ  تایلمع  هلمج  زا  و  دنتخادرپ . دوخ  رهـش  تنایـص  ظفح و  هب  اوق  مامت  اب  دـندادن و  روطخ 
. دشیم ربارب  ود  نآ  عافترا  هک  دندربیم  الاب  ردقنآ  بش  ماگنه  دشیم  راکشآ  نآ  فعض  هلمح  زا  دعب 

: تسا سوراپ  یلاها  لوق  زا  ارصحنم  منکیم  لقن  نونکا  هک  یبلاطم  اما  دنراد . رظن  قافتا  تیاور  نیا  هرابرد  ناینانوی  مامت  اجنیا  ات  - 134
زا تشاد  مان  « 1  » ومیت هک  نز  نیا  درک . تاقالم  ياضاقت  وا  زا  ینادنز  نانز  زا  یکی  دوب  وربور  تالکـشم  نیا  اب  دایتلیم  هک  لاحنامهرد 
يو رگا  هک  درک  راهظا  دـندروآ  وا  دایتلیم  روضحب  ار  وا  یتقو  دوب . لوغـشم  رقحم  يراکب  نیمزریز  ياهههلا  دـبعم  رد  دوب و  سوراپ  لها 

درک و شاف  وا  رب  ار  دوخ  ناهنپ  زار  نز  نآ  هاگنآ  دهد . ماجنا  دـنکیم  هیـصوت  وا  هک  ار  هچنآ  دـیاب  دـشابیم  سوراپ  ریخـست  هب  لیام  اعقاو 
نآ راصح  زا  يو  درک . تکرح  دوب  راذگ  نوناق - « 2  » رتمد سدقم  هطوحم  تشاد و  رارق  رهش  لباقم  رد  هک  ياهپت  يوسب  امیقتسم  دایتلیم 

، دوب هچ  راک  نیا  زا  وا  دـصق  هک  تسا  ملاع  ادـخ  تفر . دـبعم  گرزب  رالات  يوسب  دـیاشگب  ار  نآ  رد  تسناوتن  نوچ  تفر و  الاب  هطوحم 
لاحرهرد یلو  تسین  مهم  نادنچ  عوضوم  نیا  دیابرب . دوب  عونمم  نآب  ندزتسد  هک  ار  یبهذم  ءایـشا  زا  یکی  هک  دوب  نآ  شدصق  دیاش 
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يور زا  هک  یعقوم  رد  یلو  تشگزاب  بقعب  ناودناود  يو  دادـیور . ياهلزلز  ناـهگان  عقوم  نیمه  رد  دیـسر و  يدورو  رد  یکیدزنب  يو 
. تفر رد  وا  يوناز  ندروخ ، نیمز  زا  دعب  هک  دناهتفگ  یخرب  تسکش . شیاپ  ناوختسا  دیرپیم  یگنس  راوید 

هب قـفوم  هکنآیب  درک ، دراو  سوراـپ  هریزج  هب  هک  یناوارف  بیـسآ  هرـصاحم و  زور  شـش  تسیب و  زا  دـعب  داـیتلیم  بیترت ، نیدـب  - 135
دروآ نتآ  هب  یلوپ  ای  دوش و  نآ  ریخست 

______________________________

Timo (- 1)
Demeter (- 2)

212 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 
هدرک یئامنهار  ار  دایتلیم  ههلا  ود  همداخ  ومیت ، هک  دنتـسناد  سوراپ  یلاها  یتقو  دنادرگزاب . نتآ  هب  ار  دوخ  ياهیتشک  رابتقر  یعـضوب 

هک دندرک  لاوئـس  دنوادخ  زا  دنداتـسرف و  فلد  هب  ینیرئاز  دندش ، هدوسآ  هشیدنا  نیا  زا  هکنیمه  دـنتفرگ و  وا  تازاجم  هب  میمـصت  تسا 
هب تسا  هدوب  عوـنمم  نآـب  دورو  هک  ار  يدـبعم  هداد و  هئارا  نمـشد  هب  دوـخ  نهیم  ریخـست  يارب  ینئمطم  هار  هک  اریاهمداـخ  دـنناوتیم  اـیآ 
هک دوب  نینچ  ردـقم  اریز  تسین  هعقاو  نیا  لوئـسم  ومیت  هک  درک  راهظا  دادـن و  هزاجا  نانآب  دـبعم  فتاه  دـنناسر . لتقب  هداد  ناشن  دایتلیم 

یهلا فتاه  هتفگ  دوب  نینچ  تسا . هدوب  تیانج  نیاـب  وا  کـیرحت  يارب  ریدـقت  لـماع  تقیقح  رد  وا  دوش و  وربور  یماجرفدـب  اـب  داـیتلیم 
. سوراپ یلاها  هب  باطخ 

هک « 2  » نورفیرآ دنزرف  « 1  » پیتنازک دوب . نایم  رد  تبحـص  وا  يارجام  زا  نتآ  مدرم  مامت  نیب  سوراپ  زا  دایتلیم  تشگزاـب  زا  سپ  - 136
اـضاقت دوب  هدـش  بکترم  نتآ  مدرم  نداد  بیرف  اب  هک  یتیانج  يارب  درک و  مهتم  یمومع  سلجم  رد  ار  وا  تشاد  لد  رد  هنیک  واب  تبـسن 

تفاییم و تدـش  وا  نار  تحارج  اریز   ) درکن عافد  دوخ  زا  اصخـش  دوخ  اما  دوب ، رـضاح  سلجم  نآ  رد  داـیتلیم  دـنناسر . لـتقب  ار  وا  درک 
ناتـسود هدـهعب  ار  دوخ  عافد  دوب  هدـیمرآ  مومع  راـظنا  رد  درد  جـنر و  رتسب  رد  هکیلاـح  رد  سپ  دوبن .) مهم  نیا  ماـجناب  رداـق  هجوچیهب 

هب ارنآ  اهژزالپ  زا  نتآ  ماقتنا  يارب  دایتلیم  هک  « 3  » سونمل ریخست  زا  دندروآرد و  ادصب  اهشوگ  رد  ار  نتارام  هرطاخ  یبوخب  نانآ  دراذگ .
بکترم هک  یئاطخ  تلعب  اما  دندادن ، يأر  وا  گرم  هب  دنتفرگ و  ار  دایتلیم  بناج  مادعا  هرابرد  مدرم  دـنتفگ . نخـس  دوب  هدیـشخب  ناینتآ 
زا دعب ، یمک  دش و  دساف  هایس و  دایتلیم  نار  يأر ، نیا  رودص  زا  دعب  دندرک . موکحم  همیرج  نالات  هاجنپ  تخادرپ  هب  ار  وا  دوب  هدش 

______________________________

Xantippe (- 1)
Ariphron (- 2)

. دراد مان  ) Lemno( ونمل زورما  هک  لنادراد  زاغب  یکیدزن  رد  هژا  يایرد  رد  نانوی  ریازجلا  عمجم  ریازج  زا  ) Lemnos( سونمل (- 3)
213 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 

. تخادرپ ار  نالات  هاجنپ  مامت  « 1  » نومیس وا  دنزرف  تشذگرد . مخز  نآ 
کیتآ زا  ار  « 2  » اهژزالپ قحانب  ای  قحب  هتـشذگ  رد  ناینتآ  نومیـس : دنزرف  دایتلیم  تسدب  سونمل  حتف  یگنوگچ  تسا  نینچ  اما  و  - 137
قحان « 5  » سوردناسگه دنزرف  « 4  » هتاکه منکیم . لقن  دـناهدرک  لقن  نارگید  هک  ار  هچنآ  طـقف  نم  هراـبنیا  رد  دـندوب . هدرک  نوریب  « 3»

: دنکیم نایب  حرش  نیاب  دوخ  تایاور  رد  ار  لمع  نیا  ندوب 
لوپورکآ درگ  اهژزالپ  هک  يراصح  يارب  شاداپ  ناونعب  ناینتآ  دنتـشاد  فرـصت  رد  تمیه  هوک  ياههنماد  رد  اـهژزالپ  هک  ار  ياهقطنم  »

یبوخب دوب  شزرایب  لصاحیب و  هتشذگ  رد  هک  نیمزرس  نیا  زا  هک  دندرک  هدهاشم  ناینتآ  یتقو  اما  دندوب . هدیـشخب  نانآب  دندوب  هدیـشک 
.« دندرک نوریب  ار  اهژزالپ  یسرداد  یگدیسر و  هنوگچیه  نودب  دندش و  نامیشپ  دوشیم  يرادربهرهب 

دلج 6 تودره  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 90زکرم  هحفص 62 

http://www.ghaemiyeh.com


يارب اجنآ  زا  دندوب و  هدرک  تنوکـس  تمیه  هوک  ياههنماد  رد  نانآ  اریز  هدوب ، حیحـص  يراک  اهژزالپ  جارخا  هک  دـنراد  هدـیقع  ناینتآ 
نتآ هب  ناینتآ  رازآ  تیذا و 

______________________________

Cimon (- 1)
ریازج ریغـص و  يایـسآ  لحاوس  ایلاتیا و  نانوی و  رـسارس  رد  هک  دـندوب  ناتـساب  ياـیند  میدـق  ماوقا  زا  یکی  ) Pelasges( اهژزالپ (- 2)

. دناهدراذگ یقاب  دوخ  میدق  ندمت  زا  يراثآ  هژا  يایرد 
ناینتآ راشف  لباقم  رد  دندنار . کیتآ  زا  ارنانآ  ناینتآ  یلو  دـندرک  ترجاهم  نانوی  نیمزرـس  هب  یلامـش  یحاون  زا  ءادـتبا  موق  نیا  نامدرم 

. دندرک سیسأت  ار  يژزالپ  روشک  لحم  نآ  رد  دندرک و  ترجاهم  زنوپولپ  هب  اهژزالپ 
. دوب نآ  تختیاپ  نتآ  رهش  هک  نانوی  یقرش  لحاس  رد  فورعم  هریزج  هبش  ) Attique( کیتآ (- 3)

زا باتک  ود  هتـسیزیم و  دالیم  زا  لبق  جـنپ  نرق  لئاوا  شـش و  نرق  رخاوا  رد  ارهاظ  هک  داژنیناـنوی  خروم  نیرتمیدـق  ) Hecatee (-( 4)
. تسین یقاـب  رـصتخم  ياهتمـسق  زج  زورما  باـتک  ود  نیا  زا  اـیفارغج - هراـبرد  يرگید  خـیرات و  هراـبرد  یکی  هدراذـگ  راـگدایب  دوخ 

. تسا هدرک  لقن  ار  وا  تایاور  دراوم  زا  ياهراپ  رد  درک و  هراشا  واب  ررکم  دوخ  خیرات  هعومجم  رد  تودره 
Hegesandros (- 5)

214 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 
رگید دننام  زین  نانآ  اریز  دنتشاد  دمآوتفر  « 1  » سونورکائنا همشچ  هب  بآ  ندروآ  يارب  هتـسویپ  ینتآ  لافطا  ناوج و  نارتخد  دندمآیم .

اب یخاتـسگ و  تراسج و  هار  زا  اهژزالپ  دـنتفریم ، لحم  نادـب  ناـنآ  هک  راـبره  دنتـشادن . راـیتخا  رد  يراگتمدـخ  ناـمز  نآ  رد  ناـینانوی 
هب هلمح  لیاسو  هکیماگنه  ماجنارس  دندوبن و  عناق  زین  هزادنا  نیاب  نانآ  دندمآیمرب . نانآ  رازآ  تیذا و  ددص  رد  ریقحت  اب  هتخیمآ  تحاقو 

نانآ اریز  دـناهدوب ، رتناسنا  اـهژزالپ  زا  بتارمب  ار  دوخ  ناـنآ  دـننکیم ، لـقن  ناـینتآ  هکیروطب  دـندش . ریگلفاـغ  دـندرکیم  مهارف  ار  نتآ 
نینچ نانآ  اما  دـنناسر . لتقب  ار  نانآ  دنتـشاد  قح  نیارباـنب  دـندوب و  هدرک  ریگلفاـغ  دوخ  دـض  رب  هئطوت  ندرک  اـپرب  نیح  رد  ار  اـهژزالپ 

رد اصوصخم  رگید و  قطانم  رد  دـندرک و  چوک  ریزگاـن  اـهژزالپ  دـنوش . جراـخ  نیمزرـس  نآ  زا  هک  دـندرک  رما  ناـنآب  طـقف  دـندرکن و 
. ناینتآ هب  يرگید  تشاد و  قلعت  هتاکه  هب  یکی  هک  تیاور  ود  نیا  دوب  نینچ  دندش . رقتسم  « 2  » سونمل

. دنریگ ماقتنا  ناینتآ  زا  هک  دندمآرب  ددص  رد  اهدعب  سونمل  نکاس  ياهژزالپ  - 138
رد هک  ار  ینتآ  نانز  اهیتشک  نآ  اب  دندرک و  هیهت  یئوراپ  هاجنپ  یتشک  يدادـعت  دنتـشاد ، لماک  یتاعالطا  ینتآ  ياهنشج  هرابرد  نوچ 
اب ار  نانز  نآ  زا  يدایز  دادعت  نانآ  دندوبر . ارنانآ  دـندرک و  ریگلفاغ  دـندوب  لوغـشم  « 4  » سیمترآ راختفاب  یتافیرـشت  ماجناب  « 3  » نرورب
هک نانز  نیا  دـنداد . رارق  دوخ  ینارذگـشوخ  يزابقشع و  هلیـسو  ارنانآ  دندیـسر  سونمل  هب  یتقو  دـنتخیرگ و  ایرد  هار  زا  دـندرب و  دوخ 

نانز زا  هک  یلافطا  اب  دندوبن  رـضاح  نانآ  لافطا  دندرک . گرزب  ینتآ  موسر  بادآ و  نابز و  اب  ار  دوخ  لافطا  دـندوب  ازرپ  روراب و  رایـسب 
وا عافد  يارب  نارگید  تفرگیم ، رارق  يژزالپ  لافطا  زا  یکی  برـض  دروم  نانآ  زا  یکی  رگا  دننک . ترـشاعم  دندوب  هدـمآ  ایندـب  يژزالپ 

دنتفاتشیم
______________________________

Enneacrounos (- 1)
Lemnos (- 2)
Brauron (- 3)
Artemis (- 4)

دلج 6 تودره  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 90زکرم  هحفص 63 

http://www.ghaemiyeh.com


215 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 
طلـسم نانآ  رب  یناسآب  دـننک و  یئاورنامرف  رگید  لافطا  رب  دـیاب  هک  دـندوب  یعدـم  یتح  نانآ  دـندشیم . لوغـشم  مه  زا  عافدـب  اکرتشم  و 

تروشم مهاب  هرابنیا  رد  ناـنآ  دـنبایب . نآ  يارب  یلحهار  دـندوب  ددـص  رد  هتـسویپ  دـندوب  هدـش  عضو  نیا  هجوتم  هک  اـهژزالپ  دـندشیم .
اهنآ یعرـش  نانز  یناوج  نارود  نادنزرف  دـض  رب  نونکا  مه  زا  لافطا  نیا  یتقو  دـنداد . روطخ  دوخ  رطاخب  روآرثأت  ياهشیدـنا  دـندرک و 

؟ درک دنهاوخ  هچ  دندیـسر  غولب  نسب  یتقو  سپ  دنتـسه ، نانآ  ندرک  عیطم  ددص  رد  نونکامه  زا  دنـشابیم و  قفتم  دحتم و  مهاب  نینچنیا 
لتقب نانآ  اب  زین  ار  ینتآ  ناردام  دوخ  مادقا  نیا  لیمکت  يارب  دنناسر و  لتقب  ار  ینتآ  لافطا  هک  دندید  نآ  تحلصم  رکف ، نیا  ریثأت  تحت 

ار « 1  » سآوت دوخ  هاشداپ  نارهوش و  دـندوب و  هدـش  بکترم  سونمل  نانز  هک  يرگید  رتمیدـق  تیانج  تیانج و  نیمه  تلعب  دـندناسر .
. دننکیم هیبشت  سونمل » تیانج   » هب ار  گرزب  تایانج  هک  تسا  نینچ  لومعم  نانوی  رسارس  رد  دندوب ، هدیناسر  لتقب 

لثم زین  نانآ  ياههلگ  نانز و  دادن و  یلـصاح  نانآ  يارب  نیمز  رگید  دندناسر  لتقب  ار  دوخ  نانز  نادنزرف و  اهژزالپ  هکنآ  زا  دعب  - 139
دنوادـخ زا  دنداتـسرف و  فلد  هب  یناسک  دـنتفرگ  رارق  تیعمج  لیلقت  رطخ  یطحق و  ضرعم  رد  بیترت  نیاب  یتقو  و  دـندشن . روراب  قباس 
تسدب ار  نانآ  تیاضر  دننک  نییعت  ناینتآ  هک  یبیترت  رهب  دیاب  هک  درک  هیصوت  نانآب  یهلا  فتاه  دنتـساوخ . دوخ  ياهدرد  يارب  ياهراچ 

ياـهتخت ناـینتآ  دـننک . ناربـج  لـماک  روطب  ار  دوخ  ياـهاطخ  دـنراد  دـصق  هک  دـندرک  مـالعا  دـنتفر و  نتآ  هب  اـهژزالپ  سپ  دـنروآ .
اهژزالپ زا  دنداد و  بیترت  اراوگ  ذیذل و  ياهاذغ  عاونا  زا  ولمم  يزیم  دنداد و  رارق  هناتیرپ  رد  هوکـشاب  يزرطب  ار  اذغ  فرـص  صوصخم 

: دنداد خساپ  نینچ  اضاقت  نیاب  اهژزالپ  دنهد . رارق  عضو  نیا  رد  زین  ار  نانآ  نیمزرس  دنهد  هزاجا  هک  دندرک  توعد 
نیمزرس امش و  نیمزرس  نیب  هلصاف  « 2  » هروب داب  کمکب  یتشک  کی  هک  تقو  ره  »

______________________________

Thoas (- 1)
. تسا لامش  داب  هروب  داب  زا  دوصقم  میدق - نانوی  رد  لامش  داب  يادخ  ) Boree( هروب (- 2)

216 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 
شیپ زگره  عضو  نیا  هک  دنتـسنادیم  یبوـخب  ناـنآ  دـنتفگ ]. ناـنآ  هچنآ  دوـب  نینچ  .« ] مینکیم میلـست  ار  دوـخ  هریزج  اـم  دـنک  یط  ار  اـم 

. تسا رتیبونج  سونمل  زا  کیتآ  اریز  دمآ ، دهاوخن 
زا نومیس  دنزرف  دایتلیم  داتفا ، ناینتآ  تسدب  « 2  » نوپسله « 1  » زنوسرک یتقو  دعب  اهلاس  اما  دیسر ، نایاپب  اجنیمهب  راک  نامز  نآ  رد  - 140

یتشک اـب  دوب  زنوسرک  رد  هک  « 3  » تنوئلا زا  درک و  هدافتـسا  دوب  هدروآ  دوجوب  دزویم ] یقرـش  لامـش  زا  هک   ] یلـصف ياهداب  هک  یتصرف 
نآ زا  درک  رما  دش و  روآدای  نانآب  دبای  ققحت  يزور  دندرکیمن  روصت  اهژزالپ  هک  ار  یهلا  یئوگشیپ  دیـسر و  سونمل  هب  درک و  تکرح 

. تسین کیتآ  نیمزرـس  زنوسرک  هک  دندش  یعدم  « 5  » انیریم ياهژزالپ  اما  دـندرک ، تعاطا  « 4  » ایتسفه ياهژزالپ  دـنوش . جراخ  هریزج 
. ینتآ دایتلیم  یهدنامرفب  ناینتآ  تسدب  سونمل  ریخست  یگنوگچ  دوب  نینچ  دندش . میلست  ماجنارس  ات  دندرک  هرصاحم  ارنانآ  ناینتآ 

مشش دلج  نایاپ 
______________________________

Chersonese (- 1)
Hellespont (- 2)

Elconte (- 3)
Hephestia (- 4)

رد يرگید  ریغـص و  يایـسآ  رد  یکی  دشیم  هدـناوخ  مان  نیاب  رهـش  ود  میدـق  يایند  رد  ) - Myrine( نیریم ای  ) Myrina( انیریم (- 5)
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. دز تسد  نآ  ریخستب  دایتلیم  هک  تسا  سونمل  تختیاپ  انیریم  روظنم  دروم  نیا  رد  سونمل - هریزج 
217 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 

نکاما صاخشا و  یماسا  تسرهف 

144 ردبآ 143 ، آ 
123 سودیبآ 96 ،

سنافولوپآ 123
195 ، 180 ، 168 ، 151 ، 117 ، 50 نولوپآ 49 ،

،66 ، 65 ، 63 ، 62 ، 61 ، 60 ، 59 ، 59 ، 58 ، 57 ، 56 ، 55 ، 54 ، 53 ، 52 ، 51 ، 49 ، 48 ، 47 ، 38 ، 33 ، 18 نتآ 3 ،  180 ، 143 سوتآ 142 ،
،171 ، 170 ، 163 ، 156 ، 149 ، 145 ، 142 ، 139 ، 136 ، 132 ، 131 ، 120 ، 117 ، 105 ، 89 ، 86 ، 85 ، 83 ، 82 ، 80 ، 74 ، 73 ، 71 ، 69 ، 68
،210 ، 209 ، 207 ، 203 ، 202 ، 201 ، 197 ، 195 ، 194 ، 192 ، 191 ، 189 ، 188 ، 187 ، 186 ، 185 ، 184 ، 183 ، 182 ، 179 ، 176 ، 173

216 ، 215 ، 214 ، 213 ، 212 ، 211
82 ، 48 انتآ 39 ،

دایلوپانتآ 68
هنتآ 65

،194 ، 189 ، 184 ، 183 ، 176 ، 173 ، 163 ، 156 ، 132 ، 99 ، 97 ، 74 ، 73 ، 72 ، 71 ، 68 ، 66 ، 64 ، 63 ، 62 ، 57 ، 55 ، 54 کیتآ 53 ،
213 ، 208 ، 197

59 ، 58 سوتساردآ 57 ،
205 کیتایردآ 9 ،
سورپیلوتسیرآ 94

195 ، 179 ، 141 ، 125 ، 110 ، 109 ، 99 ، 87 ، 82 ، 62 ، 30 ، 29 ، 27 ، 27 ، 26 نرفاترآ 23 ،
ارتسوزوترآ 141

مویزیمترآ 27
214 ، 180 سیمترآ 8 ،
94 ، 93 سویبیترآ 91 ،

اکیردرآ 196
نیژرآ 147

سرآ 80
سوردناسکرآ 31  206 ، 205 ، 169 ، 164 ، 163 يداکرآ 43 ،

واالهکرآ 59
162 سومادیکرآ 161 ،

132 سداگرآ 56 ،
218 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 
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ینوگرآ 68،  205 ، 175 ، 169 ، 167 ، 166 ، 165 ، 164 ، 150 ، 117 ، 94 ، 81 ، 72 ، 71 ، 70 ، 57 ، 50 ، 48 ، 43 ، 41 ، 24 سوگرآ 18 ،
205

گومرآ 98
،112 ، 110 ، 109 ، 101 ، 100 ، 90 ، 88 ، 86 ، 83 ، 55 ، 54 ، 47 ، 46 ، 45 ، 44 ، 42 ، 33 ، 32 ، 30 ، 29 ، 28 ، 27 ، 26 ، 19 ساروگاتسیرآ 3 ،

117 ، 115 ، 114
149 ، 148 مدوتسیرآ 147 ،

202 ، 191 نوتیژوتسیرآ 47 ،
تنافوتسیرآ 158

ستارگوتسیرآ 163
كاموتسیرآ 147

160 ، 159 ، 158 ، 157 ، 156 ، 155 ، 154 ، 146 نوتسیرآ 63 ،
سومینوتسیرآ 204
212 نورفیرآ 209 ،

سورازآ 39
ینازآ 206

سکاژآ 56
سوتژآ 155
سیژآ 157

233 اهتنپسآ 131 ،
رتسآ 53

سوکابورتسآ 160
190 سوپوسآ 67 ،

195 ، 161 ، 153 ، 143 ، 133 ، 122 ، 109 ، 86 ، 83 ، 82 ، 44 ، 39 ، 26 ، 14 ، 13 ، 11 ، 10 اپسآ 4 ،
،123 ، 116 ، 112 ، 110 ، 100 ، 99 ، 97 ، 96 ، 93 ، 92 ، 89 ، 87 ، 86 ، 85 ، 81 ، 73 ، 55 ، 47 ، 45 ، 38 ، 28 ، 26 ، 24 ، 13 ریغص 12 ، يایسآ 

216 ، 213 ، 206 ، 205 ، 179 ، 141 ، 133 ، 132 ، 128 ، 126
150 روشآ 46 ،

اندیفآ 191
تناکآ 141

223 ، 187 لوپورکآ 54 ،
نورکآ 79

150 سویریرکآ 149 ،
61 ، 51 ، 39 هکآ 38 ،

نوئلیکآ 81
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209 هتسیراکآ 204 ،
نونمماگآ 81

نایرگآ 13
سواهگآ 206

هسلآ 82
209 ، 203 ، 202 ، 201 ، 199 ، 194 ، 105 ، 72 ، 60 ، 56 ، 52 ، 51 نوئمکلآ 39 ،

نمکلآ 150
194 دایبیکلآ 51 ،

سدیکلآ 88
سوکامیکلآ 184

هکپولآ 53
تایلآ 45

219 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 
95 ، 91 ، 90 تنوتامآ 89 ،

سوتامآ 89
هپمآ 191

سینوپیفمآ 10
141 نویرتیفمآ 50 ،

نویتکیفمآ 52
نویفمآ 75

سیریمآ 205
سوتنانیمآ 206

80 ، 16 ، 15 ساتنیمآ 14 ،
نوئرکانآ 112

189 ، 145 ، 36 سادیردناسکانآ 35 ،
سالیسکانآ 21
سوردناتنآ 23
سراکیتنآ 38

تنومتنآ 81
وردنآ 27

سوردنآ 27
سآهردنآ 204

سویلومیکنآ 53
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كآا 72
123 ، 122 سکآا 115 ،
78 ، 77 ، 76 نویتئا 75 ،

206 ، 205 ، 181 ، 100 ، 82 یلوئا 63 ،
دیلوئا 99

ربا 86
نمادیپا 205

71 ، 69 رودیپا 68 ،
ریپا 79

سولزیپا 195
سوفورتسیپا 205
172 دیسیپا 171 ،

لکوئتا 51
کسورتا 117

يرورتا 121
125 ، 124 هنرتا 110 ،

ینودا 100
وتارا 103

سوتیزارا 165
207 ، 197 ، 190 ، 188 ، 187 ، 184 ، 183 ، 182 ، 181 ، 179 ، 142 ، 112 ، 86 يرترا 48 ،

هکترا 127
ریشدرا 183

هتکرا 68
38 یلکرا 4 ،

46 ، 45 ناتسنمرا 43 ،
142 ، 123 ، 99 ، 90 اپورا 4 ،

سرتیرا 110
119 هریترا 112 ،
40 سکیرا 38 ،

205 ، 132 ، 112 ، 100 ریمزا 82 ،
كاهدژا 124

220 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 
تسژا 40
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،180 ، 145 ، 143 ، 142 ، 136 ، 126 ، 124 ، 123 ، 119 ، 110 ، 100 ، 99 ، 93 ، 89 ، 87 ، 86 ، 85 ، 41 ، 37 ، 28 ، 27 ، 25 ، 24 ، 4 ایرد )  ) هژا
213 ، 212 ، 210 ، 207 ، 195 ، 190 ، 186

سوتپیژا 150
هلایژا 56

اههلایژا 59
یلیژا 184
ایلیژا 188

179 ، 176 ، 175 ، 174 ، 173 ، 170 ، 162 ، 157 ، 156 ، 154 ، 146 ، 145 ، 139 ، 105 ، 72 ، 71 ، 70 ، 69 ، 68 نیژا 67 ،
132 انیژا 67 ،

ایناپسا 9
18 ، 17 ، 16 ، 15 ردنکسا 13 ،

شتارکشا 75
لیشا 194
نیشا 183

38 اقیرفا 37 ،
169 ، 117 ، 116 ، 111 ، 89 ، 87 ، 86 ، 55 زفا 47 ،

روفا 148
158 ، 156 ، 36 اهروفا 35 ،

نوئلا 38
تنوئلا 216

هسلا 149
سادیسلا 155

136 سورولا 135 ،
163 ، 156 ، 117 ، 64 ، 63 ، 62 يزولا 48 ،

سیزولا 62
206 ، 205 ، 81 ، 40 هلا 39 ،

آوا 69
ساروگاوا 185

207 ، 196 ، 188 ، 184 ، 182 ، 179 ، 142 ، 86 ، 64 هبوا 63 ،
141 ، 99 ، 95 ، 24 ناتوا 23 ،

نویزتوا 147
تنامودوا 13

پیدوا 50
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سنایبروا 176
اپیروا 183
پیروا 64

همادیروا 162
149 ، 146 سنتسیروا 35 ،

سولیروا 14
نوئلیروا 40

206 نویروفوا 194 ،
69 ایزسکوا 68 ،

نوئلوا 89
سونایلوا 31
اهتاتنوا 59

95 ، 94 ، 93 ، 91 ، 90 سولیسنوا 89 ،
ونوا 62

شوتسامونوا 206
221 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 

رابیوا 127
یسانا 67

سونورکائنا 214
تنا 90

اییجنا 145
اههلخنا 51

98 سیلونابیا 31 -
205 - 204 - 121 - 119 - 39 - 38 - 24 ایلاتیا 9 -

194 - 83 - 81 ناریا 45 -
63 - 61 - 60 ساروگازیا 56 -

21 رتسیا 9 -
سونمسیا 49
يراکیا 180

186 - 136 وربمیا 24 -
186 - 136 سوربمیا 24 -

99 نویلیا 82 -
119 لباب 46 - ب 
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76 یشکاب 75 -
سوکاب 8

190 - 189 - 188 - 183 - 133 - 74 - 72 - 66 - 65 - 64 - 63 - 62 - 57 - 51 - 49 - 48 - 47 یسوئب 38 -
دیشنارب 31

141 ایدرب 23 -
نویرژرب 38
نرورب 214
اهژیرب 143

قادزب 87
رفسب 99

سایوب 17
سدیکاتوب 41

یسدعهچوب 126
هروب 28

ستلازیب 123
127 - 120 - 89 سنازیب 23 -

-110 88 - 75 - 84 - 83 - 82 - 81 - 84 - 63 61 - 31 - 30 - 28 - 25 - 24 - 23 - 21 17 - 16 - 15 - 14 - 13 - 12 - 11 سراپ 10 - پ 
131 - 126 - 125 - 124 - 113

201 - 197 193 - 188 - 187 - 184 - 183 - 182 181 - 181 - 179 - 143 - 141 - 137
هلپوئپ 13

نوینتراپ 186
وراپ 25

212 - 211 - 210 - 52 - 27 سوراپ 25 -
سیراپ 81
مویراپ 96
نویراپ 96

222 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 
سالاپ 65

لوتکاپ 87
سولوئکاپ 87

ایتکاپ 133
یلیفماپ 59

187 ناپ 186 -
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هنتاناپ 48
لاتناپ 176

217 ص :  نکاما .....  صاخشا و  یماسا  تسرهف  تودره ج6 222  خیرات   13 هژناپ 10 -
سوگن 13

سیتناپ 148
نوینویناپ 111

86 - 85 - 21 - 14 - 13 - 12 - 11 ینوئپ 4 -
119 سوسادپ 98 -

15 سایزارپ 13 -
17 ساکیدرپ 14 -

150 هسرپ 149 -
ماکرپ 12

سلکرپ 149
توکرپ 96

127 - 6 تنرپ 4 -
سیتنوپورپ 99
سکورپ 152
زنوکورپ 127

سوسنوکورپ 127
دیئوپورپ 99

الایرپ 158
82 - 80 - 79 ردنایرپ 78 -

134 - 60 اهناتیرپ 58 -
215 - 185 - 149 - 134 هناتیرپ 58 -

210 - 194 - 56 سلکیرپ 51 -
112 نیرپ 111 -

سونیرپ 127
ساداتنیرپ 37

سوسپ 96
193 - 192 - 190 - 189 - 188 هتالپ 28 -
216 - 215 - 214 - 213 - 54 ژزالپ 24 -

214 - 212 - 85 - 54 يژزالپ 24 -
ینوگالپ 4
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سپولپ 206
-204 - 186 - 175 - 171 - 169 - 167 - 165 - 162 - 153 - 148 - 147 - 74 - 68 - 64 - 62 61 - 57 - 55 - 51 - 43 زنوپولپ 37 -

213 - 206 - 205
سکولپ 206
ساینازوپ 28
نودیئزوپ 38

سوپ 206
سکولوپ 63

كراملوپ 193
بیلوپ 58

رودیلوپ 50
163 سوتیرکیلوپ 145 -

223 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 
اتشیلوپ 123

سینیلوپ 147
ساروگاتیپ 41
سنروتیپ 222

اروادیپ 68
76 اریپ 75 -

نریپ 76
68 - 56 - 54 - 52 - 51 تارتسیزیپ 47 -

133 - 132 - 81 - 80 - 73 - 72 - 64
202 - 201 - 187 - 185 - 179 - 134

سورادوسکیپ 97
سرگیپ 11
سولیپ 55

وسات 124 ت 
144 - 143 - 142 سوسات 124 -

سوئالات 57
66 رلانات 48 -

ارکانات 66
نیمات 184

-132 - 72 - 67 - 66 - 57 - 49 سوئت 48 -

دلج 6 تودره  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 90زکرم  هحفص 73 

http://www.ghaemiyeh.com


196 - 190 - 189 - 187 - 173
هبت 67

سولاست 40
41 ارت 37 -

تنوزپارت 206
انپارت 154

79 لوبیسارت 78 -
سوئالیسارت 194

100 - 92 - 86 - 21 - 12 - 9 - 8 - 6 - 4 هیکارت 3 -
144 - 143 - 131 - 127 - 124 - 101

180
ساروگارت 31

روکیسپرت 1
سوردناسرت 147

رمرت 31
نیمرت 122

126 - 99 - 82 - 81 - 55 - 23 آورن 12 -
7 سورت 6 -
سینرت 165

اژت 162
186 هژت 162 -

207 - 163 - 162 - 81 - 54 یلاست 53 -
اهتورپست 79

يروفومست 117
41 سیلت 38 -

88 سولومت 87 -
سدیسانت 170
سدیسوت 170

دیدیسوت 28
سومروتیت 205

135 - 126 سودیت 58 -
224 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 

169 - 166 - 165 - 149 تنریت 50 -

دلج 6 تودره  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 90زکرم  هحفص 74 

http://www.ghaemiyeh.com


آهریت 165
سایریت 210
مویریت 165

سونماسیت 147
209 - 207 سوردناسیت 56 -

سنمیت 31
212 ونپت 211 -

اهيرادنیت 63
ومنیت 181

182 - 146 - 142 - 123 - 116 - 96 - 81 - 65 - 63 - 28 اشرایاشخ 27 - خ 
تسآوخ 43

سوملخ 163
196 - 195 - 181 - 179 سیتاد 23 - د 

186 - 133 - 126 - 123 - 99 - 96 - 81 - 73 - 55 - 24 لنادراد 4 -
سونادراد 96

مونادراد 96
-85 - 83 - 82 - 81 73 - 63 - 62 - 55 - 48 - 32 - 56 - 31 - 28 - 27 - 26 - 23 - 22 - 21 - 15 - 14 - 12 - 11 - 10 - 6 شویراد 4 -
-146 - 145 - 143 - 142 - 141 - 136 - 135 131 - 125 - 123 - 122 - 119 - 181 - 113 - 109 - 100 - 99 - 95 - 91 - 90 - 89 - 86

210 - 197 - 196 - 184 - 183 - 182 - 180 - 179 - 169 - 161
نویلکیساد 127
سوساماد 205

69 ایماد 68 -
136 - 131 - 21 - 10 - 9 بوناد 6 -

150 هناد 149 -
119 هلجد 46 -

فوزآ 126 يایرد 
127 - 126 - 123 - 111 - 99 - 45 - 38 - 13 هایس 4 - يایرد 

150 - 149 - 147 - 71 - 64 - 63 يرد 58 -
یلسد 176

215 - 212 - 203 - 172 - 165 - 161 - 158 - 148 - 133 - 131 - 123 - 118 - 77 - 75 - 72 - 68 - 66 - 61 - 57 - 52 - 38 فلد 37 -
196 - 195 - 182 - 181 - 180 سولد 27 -

نویلد 196
-156 - 154 - 147 - 146 تارامد 63 -
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225 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 
170 - 163 - 162 - 161 - 159 - 158 - 157

157 سونمرامد 37 -
211 - 175 رتمد 68 -

اهربود 13
نودود 79

99 - 98 سیرود 95 -
کسیرود 86

41 - 40 - 39 - 38 - 37 هیرود 36 -
133 - 132 اهکنولود 131 -

207 سدیروتکاپد 162 -
میدید 118

مویکارید 205
نوروسید 15

اهتانامید 59
اهروکسوید 206

117 - 114 - 113 - 58 - 48 سوزینوید 8 -
دموید 8

ویجر 121 ر 
مویجر 121

دور 89
ائنر 181

اکاراز 165 ز 
تنساز 161

هتناز 161
هلکناز 121

نویریفز 121
181 - 159 - 151 - 97 سوز 43 -

162 سومادیسکوز 161 -
آهز 88

7 اهتژ 6 - ژ 
49 - 48 اریفژ 47 -

الژ 122
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150 - 149 - 50 رتیپوژ 8 -
آژیژ 17

سژیژ 94
يدپونمیژ 158

اهتآترآوش 59 ش 
196 - 125 - 118 - 109 - 91 - 47 - 46 - 34 - 30 - 28 - 26 - 23 شوش 22 -

179 هندع 92 - ع 
88 - 87 - 86 - 84 - 82 - 62 - 47 - 35 - 27 - 23 - 22 - 12 - 11 - 10 دراس 3 - س 

226 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 
203 - 184 - 141 - 125 - 110 - 109 - 99 - 98 - 95 - 91 - 90 - 89

109 - 100 یندراس 91 -
-145 - 143 - 64 - 62 کینوراس 53 -
-95 - 94 - 92 - 91 - 90 نیمالاس 89 -

180 - 123 - 122 - 116 - 115 - 111 - 100 - 94 سوماس 24 -
نروتناس 37

سوئس 88
سیسینیس 97

-146 - 145 - 139 - 105 - 83 - 81 - 75 - 73 - 64 - 63 - 57 - 56 - 45 - 44 - 42 - 41 - 40 - 37 - 36 - 35 - 33 - 18 تراپس 3 -
-187 - 186 - 173 - 172 - 171 - 170 - 168 - 164 - 163 - 162 - 161 - 158 - 157 - 156 - 154 - 153 - 152 - 151 - 148 - 147

205 - 197
اینپس 166
امورتس 4

85 - 21 - 13 - 12 نومیرتس 4 -
185 - 135 - 134 ساروگاتسس 131 -

ونستس 94
سوئالیتس 194

اریتس 188
سکپتس 163
لامیتس 165

117 سرس 51 -
تسژس 40

ونیماکس 66
144 هلیه - هتپاکس -
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ردناماکس 55
170 - 169 - 135 - 134 - 131 - 24 - 14 اهاکس 10 -

اهداپوکس 207
122 سنیکس 121 -

سوردیکس 119
سکالیکس 29

سوئلس 50
یتینلس 40
تینلس 40

تونیلس 41
سونیلس 40
تونیلس 40

يربمیلس 127
سایردنیمس 204

ریژینس 194
سنافوس 174
لکوفوس 120

80 سلکیسوس 74 -
95 - 94 لوس 92 -

94 - 92 - 60 نولوس 56 -
227 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 

یلوس 92
194 موینوس 173 -

194 - 174 نوینوس 173 -
-119 - 41 - 40 - 39 سیرابیس 38 -

سولسپیس 77
82 - 81 - 73 هژیس 55 -

نیژیس 9
121 - 117 - 40 لیسیس 38 -

41 نریس 37 -
سماسیس 23

كامیسیس 98
209 - 208 - 304 - 75 - 59 - 58 - 57 نویسیس 51 -
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ینوئپوریس 13
سوسوریس 89

کیزیس 127
181 - 180 - 88 دالکیس 27 -

زاف 169 ف 
70 رلاف 66 -
مورلاف 195

سوباوف 154
133 هسنارف 9 -

رلرف 52
سوکینپرف 120

هیجیرف 45
96 هیژیرف 93 -

سوئنف 164
195 يرنف 53 -

سوپینف 201
هیقینف 109

132 - 117 - 113 - 112 هسوف 111 -
ایلوف 112

119 - 101 ثروغاثیف 39 -
نودیف 205

187 سدبپیدیف 186 -
یلاکتف 169
ائلاگیف 169

سوگرالیف 184
سورپیکولیف 94

سواهلیف 132
41 - 13 پیلیف 4 -

111 - 95 - 94 - 92 - 91 - 90 - 89 - 43 سربق 9 - ق 
هنجاطرق 117

85 - 46 وسهرق 4 -
87 قامریالزق 45 -
نوتسیراک 182 ك 
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45 هیکوداپاک 43 -
228 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 

50 - 49 سومداک 48 -
سونیپوراک 86

123 - 100 - 96 - 94 - 93 - 89 يراک 71 -
هیراک 96

سوبماساک 193
106 روتساک 63 -

یسلاک 86
کیدیسلاک 143

196 - 183 - 74 - 65 - 64 سیسلاک 63 -
سولاک 157

یپوکسولاک 161
202 - 201 - 40 سایلاک 39 -

سیلوپیلاک 126
192 كامیلاک 191 -

رتسیاک 87
سورتسیاک 87

سوکیاک 39
نوتارک 207
سیتارک 39

ترک 41
136 - 133 هیدرک 127 -

-207 - 203 - 134 - 133 سوزرک 31 -
ینوتسرک 7

216 - 186 - 185 - 136 - 135 134 - 133 - 131 - 127 زنوسرک 126 -
94 سیسرک 89 -

37 ستپینیکرک 10 -
119 - 41 - 40 - 39 نونورک 38 -

سویرک 163
112 - 111 - 100 نموزالک 55 -

سوردنائلک 169
سوئدوئلک 147
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37 سوتوربموئلک 28 -
-162 - 158 - 157 - 156 - 154 - 145 - 83 - 73 - 64 - 63 - 62 - 61 - 60 - 54 - 46 - 45 - 44 - 42 - 41 - 37 - 36 نموئلک 35 -

189 - 175 - 170 - 168 - 167 - 165 - 164 - 163
نودخلک 127

183 كورلک 65 -
نودکلک 23

209 - 280 - 207 - 204 - 194 - 145 - 60 - 59 - 58 - 57 - 56 نتسیلک 51 -
هیجوبمک 23

سونآونک 174
32 - 31 سئوک 10 -

نوبوک 158
119 نورتوک 39 -

229 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 
64 سوردوک 55 -

سوسروک 66
124 شوروک 46 -  204 - 175 - 165 - 80 - 79 - 78 - 76 - 75 - 74 - 64 تنروک 57 -

هنوروک 66
هروک 184

نویروک 94
ساروگافوک 195

زاکوک 28
111 نوفولوک 55 -

نوک 89
تنوک 48

هنوک 75
ایبیک 88

208 - 133 - 132 - 131 - 82 - 79 - 78 - 77 سولسپیک 75 -
146 سویریک 145 -

46 یسیک 43 -
157 نولیک 60 -

179 - 111 - 97 - 92 - 45 یکیلیک 43 -
100 همیک 32 -

97 سدنیک 46 -
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ژراسونیک 195
رزاسوینیک 54

سولسینیک 161
126 - 124 - 123 - 117 - 116 - 110 - 109 - 76 - 85 - 31 ویک 28 -

112 - 111 - 99 سویک 28 -
تیگرگ 99 گ 

تناسگ 55
173 - 172 سوکولگ 171 -

سوتوگ 53
44 وگروگ 42 -

95 سوگروگ 89 -
رلزوگكریگ 55

سواال 119 ل 
51 سامادوئال 50 -

77 ادبال 75 -
دناربال 97

سوکادبال 50
تیپال 85
ادال 111

112 هدال 111 -
سنافال 206

83 - 82 - 73 - 72 - 63 - 51 - 53 - 52 - 37 - 32 نومدکال 28 -
206 - 205 - 153 ینوکال 147 -

اینوکال 153
230 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 

134 - 133 كاسپمال 96 -
سوکاسپمال 96

یکاسپمال 96
نوینوپمال 23

سپرپونل 170
37 سادینوئل 36 -

171 170 - 161 - 160 - 159 - 158 سدیکیتوئل -
-216 - 215 215 - 212 - 50 - 38 سوئل 24 -
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سدکوئل 205
نوئل 35

133 کسپل 96 -
ایسپل 62
ونمل 24
وتل 181

126 - 124 - 123 - 116 - 112 - 100 - 109 - 100 - 86 - 85 - 82 - 81 - 28 - 24 سوبول 10 -
یناکول 39

يرکول 121
اهيرکول 121

نویردیسپیل 53
سودیل 111

133 - 87 - 45 - 31 يدیل 11 -
96 هیدیل 93 -

210 ساروگاسیل 26 -
سایناسیل 207

هیسیل 93
سونراکیل 24

سوگروکیل 206
اهروگیل 9

46 نیتام 43 - م 
192 - 191 - 190 - 169 - 122 - 45 دام 9 -

210 - 197 - 195 - 194 - 193 - 192 - 191 - 190 - 188 - 187 - 185 - 179 - 178 - 131 - 105 - 99 - 62 - 53 نتارام 23 -
نوتارام 73

یسرام 132
97 سایسرام 96 -

سام 37
ایلاسام 9

سلام 205
هنلام 124

97 ردنام 96 -
ستینام 11

سویردنائم 24
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81 نلتم 10 -
هنوفدم 96

231 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 
هنارتیدم 132

هنوفدم 123 هنیدم 
188 - 179 - 143 - 142 - 141 - 139 هینودرم 115 -

روکرم 8
رمرم 127

136 - 133 - 127 ایرد )  ) هرمرم
هرمرم 99

ایربمازم 127
206 - 148 ینسم 43 -

اینسم 148
122 نیسم 121 -

163 - 123 رصم 96 -
143 - 85 - 81 - 63 - 13 هینودقم 4 -

سیتکم 58
127 اگم 64 -

30 تاباگم 29 -
127 - 75 - 23 - 21 - 13 - 12 - 106 زیباگم 4 -

اراگم 64
209 - 207 - 203 - 194 سلکاگم 51 -

سالم 126
83 - 82 سوپینالم 57 -

-105 - 101 - 100 - 98 - 96 - 91 - 90 - 86 - 85 - 83 - 78 - 55 - 44 - 42 - 38 - 32 31 - 30 - 28 - 26 - 25 - 22 - 10 طلم 4 -
-171 - 169 - 166 - 144 - 127 - 125 - 124 - 123 - 122 - 121 - 120 - 119 - 118 - 117 - 114 - 113 - 112 - 111 - 109 - 106

180 - 172
80 اسیلم 79 -

47 نونمم 46 -
161 سرانم 157 -

136 سالنم 81 -
لوسوم 97

سولوم 207
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ساروگایلوم 26
-137 سوکونیم 136 -

126 نلیتیم 86 -
111 - 110 - 82 - 81 - 32 - 24 نلیتیم 10 -

ینلیتیم 24
سریم 98

-101 - 100 - 22 - 21 سونیکریم 10 -
نوریم 204

127 - 124 - 99 - 96 يزیم 23 -
216 ایزیم 99 -

157 - 116 - 112 لاکیم 111 -
نوکیم 195

سونوکیم 195
133 - 132 - 131 - 129 دایتلیم 105 -

232 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 
216 - 213 - 212 - 211 - 210 199 - 192 - 191 - 190 - 186 185 - 137 - 136 - 135 - 134

زالیم 31
سالیم 98

ولیم 180
ردنیم 96

سودنیم 29
ورنیم 65
آونیم 41

سونیم 162
سویم 112

112 - 111 تنویم 31 -
یلوپان 165 ن 

180 - 31 - 30 - 29 - 28 - 27 - 26 سوسکان 25 -
180 ایسکان 25 -

ویررکوئن 66
روتسن 55

نوپورکن 64
هلن 55
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یلپون 165
نوتون 183

سیتارکون 163
يرارکون 60
ایراکین 180

سومودوکین 174
163 لین 150 -

یسلو 9 و 
الروو 100

125 گاپراه 124 - ه 
201 - 191 سویدومراه 47 -

88 سیلاه 45 -
سوماه 6

168 اره 80 -
سدیئلکاره 32

147 سلکاره 38 -
هلکاره 38

دیلکاره 98
سویره 13

-150 - 147 - 144 142 - 136 - 135 - 124 - 120 - 86 - 65 - 54 - 51 - 46 - 35 - 28 - 21 - 18 - 17 - 14 - 10 - 8 تودره 6 -
213 - 190 - 183 - 182 - 180 - 158 - 157

لیپیشره 135
195 - 194 - 187 - 165 - 150 - 149 لوکره 50 -

سمره 8
233 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 

132 سومره 87 -
تنافومره 86

سوپیمره 110
سلپره 56
ایتسفه 216

تاکه 8
214 - 213 - 143 - 101 هتاکه 110 -

213 سوردناسگه 100 -
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216 - 180 - 142 - 141 - 126 - 123 - 100 - 99 - 96 - 95 - 89 88 - 73 - 28 - 21 - 12 - 10 - 4 نوپسله 3 -
154 - 82 - 81 نله 56 -

119 سونایقا )  ) دنه
هرتشخوه 45

رموه 57
اهتایه 59

202 - 51 كراپیه 47 -
185 - 122 تارکوپیه 55 -

209 ستارکوپیه 240 -
309 سدیئلکوپیه 208 -

نوکوپیه 50
سوکینوپیه 201

201 - 191 - 187 - 184 - 82 - 80 74 - 73 - 56 - 51 - 48 سایپیه 47 -
سنرادیه 210

190 يزیه 62 -
182 - 62 پساتسیه 26 -

144 - 125 - 124 - 123 - 112 - 110 - 109 - 100 - 99 - 91 - 90 - 83 - 31 - 30 - 26 - 23 - 22 - 19 - 10 هیتسیه 3 -
سولیه 147

اههلیه 59
تمیه 213
ارمیه 122

98 همیه 95 -
112 - 109 ویسای 85 - ي 

سیمای 39
وی 168
نوی 56

-110 - 109 - 100 - 99 - 95 - 92 - 91 - 85 - 84 - 83 - 71 - 59 - 55 - 50 - 47 - 44 - 42 - 32 - 27 - 26 - 25 - 23 - 19 ینوی 10 -
205 - 183 - 181 - 180 - 179 - 171 - 161 - 145 - 144 - 142 - 141 - 136 - 126 - 117 - 116 - 115 - 113 - 112 - 111

-62 - 61 - 58 - 57 - 55 - 54 - 52 - 51 - 50 - 49 - 48 - 47 - 44 - 43 - 41 - 39 - 38 - 28 - 27 - 24 - 23 - 18 - 15 - 9 - 8 نانوی 6 -
217 ص :  نکاما .....  صاخشا و  یماسا  تسرهف  تودره ج6 234  خیرات   65 - 64 - 73

234 ص : ج6 ، تودره ، خیرات 
-124 - 123 - 121 - 120 - 119 - 112 - 109 - 96 - 92 - 90 - 86 - 75 - 83 - 81 - 79 - 78 - 77 - 74 - 74 - 71 - 69 - 68 - 67 - 66
-171 - 169 - 168 - 167 - 165 - 163 - 161 - 158 - 256 - 153 - 151 - 149 - 148 - 146 - 143 - 142 - 134 - 133 - 132 - 126
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-205 - 240 - 303 - 196 - 195 - 194 - 192 - 191 - 190 - 180 - 188 - 187 - 186 - 184 - 183 - 182 - 180 - 179 - 176 - 175
. 115 - 213 - 212 - 210 - 209 - 207 - 206

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
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دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)
 ... نارکمج و دجسم 

هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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