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" نایناریا ناریا و   " كالوپ همانرفس 

باتک تاصخشم 

1818-1891م. دراودا ، بوکای  كالوپ ، هسانشرس : 
Polak, Jakob Eduard

. يرادناهج سوواکیک  همجرت  كالوپ ؛ دراودا  بوکای  هتشون  " نایناریا / ناریا و   " كالوپ همانرفس  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.1368 یمزراوخ ، نارهت : رشن :  تاصخشم 

536 ص. يرهاظ :  تاصخشم 
( لوا پاج  ) لایر بوکرز 1750  دلج  اب  لایر ؛  3500 کباش : 

. يراپسنورب یسیون :  تسرهف  تیعضو 
.... Persien das land und seine bewohner یلصا : ناونع  تشاددای : 

ریت 1361. لوا : پاچ  تشاددای : 
. سیونریز تروصهب  همانباتک  تشاددای : 

اههمانرفس عوضوم : 
تحایس ریس و  ناریا --  عوضوم : 

ندمت ناریا --  عوضوم : 
یعامتجا یگدنز  موسر و  بادآ و   -- ناریا عوضوم : 

مجرتم سواکیک ،1302 ، -  يرادناهج ، هدوزفا :  هسانش 
DSR1379/پ9س7 1368 هرگنک :  يدنب  هدر 

955/0042 ییوید :  يدنب  هدر 
م949-69 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

تسرهف

مجرتم 5 تشاددای 
هچابید 9

همدقم 11
فونص 13 رابت و  سوفن ، دادعت  لوا 1 . شخب 

نایدوهی ( 25  ) ناینمرا ( 24  ) اهدرک ( 23  ) راتات كرت - داژن  ( 16 ( ) اهیدام نایسراپ و   ) یمیدق یلصا و  هنکس  ( 15  ) رابت ( 13  ) سوفن دادعت 
(38  ) ناشیورد ( 38  ) اهیطول ( 35  ) فانصا ( 34  ) اهیئاپورا ( 33  ) اهیلوک ( 33  ) اهچولب ( 33  ) اهناغفا ( 32  ) ناـنامکرت ( 31  ) اـهربگ ( 26)

(39  ) نازابرس
اهودرا 45 اهقالیی و  اهغاب ، اهرهش ، اههناخ ، . 2

(78  ) اهودرا اهقالیی و  ( 74  ) اهغاب ( 73  ) ناریا ياهرهش  ریاس  يامیس  ( 71  ) نارهت كرا  ( 64  ) یئانشور ( 60  ) نارهت رهش  ( 45  ) هناخ
اذغ 82 ياههدعو  اهنآ . هیهت  زرط  اهاذغ و  . 3
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هیودا ( 92  ) اهیندیماشآ ( 91  ) ابرم ( 91  ) بر ( 90  ) ینیریش ( 90  ) اهتبرش ( 90  ) شرت داوم  ( 90  ) تاینبل ( 88  ) تشوـگ نتخپ  هیهت و  زرط 
(94  ) هناخزپشآ مزاول  بابسا و  ( 94  ) هناخزپشآ ( 94  ) اذغ تاعفد  ( 93)

حالس 102 رویز و  بیز و  سابل ، . 4
شزرو 118 راکش ، شبنج ، شیاسآ و  . 5

هدابک ( 135  ) نتفر انش  ( 135  ) نتفرگ گنس  ( 135  ) نتفرگ لیم  ( 135  ) ندز اپ  ( 134  ) شزرو ( 128  ) راکش ( 118  ) شبنج شیاـسآ و 
(135  ) نتفرگ یتشک  ( 135  ) ندیشک

یسنج 138 تیلاعف  یگداوناخ و  یگدنز  . 6
(161  ) هاش نوردنا 

ناگجاوخ 166 نامالغ و  نارکون ، . 7
(177  ) ناگجاوخ ( 172  ) نامالغ ( 166  ) نارکون

نونف 182 مولع و  تیبرت ، . 8
یئاپورا 201 ندمت  ندرک  دراو  يارب  شالت  . 9

نوناق 221 نید و  . 10
اهناتسروگ 244 اههبامرگ و  . 11

(248  ) اهناتسروگ ( 244  ) اههبامرگ
4 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 

زورون 252 . 12
هاش 269 نیدلا  رصان  رابرد  تموکح و  مود 1 . شخب 

نآ 300 لخاد  رد  ناریا و  هب  ترفاسم  . 2
تسب 319 نصحت و  اهناتسرهش ، رد  یمومع  تینما  . 3

يزرواشک 328 يرادماد و  . 4
(357  ) يزرواشک تالوصحم  ( 344  ) يزرواشک ( 328  ) ینابش داصتقا 

هکس 372 سایقم و  نزو ، . 5
تراجت 378 تعنص و  . 6

اوادم 396 بیبط و  . 7
اهرهزداپ 430 اهرهز و  اهردخم ، . 8

شیب ( 444  ) یقلا زوج  ( 443  ) تفت خیب  ( 443  ) هایگ مدرم  ( 443  ) جنبلا رذب  ( 442  ) هروتات ( 438  ) وکابنت ( 433  ) كایرت ( 430  ) شیشح
(450  ) شوم گرم  ( 449  ) زیمق ( 449  ) وج بآ  ( 449  ) قرع ( 447  ) بارش ( 446  ) هوهق ( 445  ) ياچ ( 445  ) یهوک ماداب  نغور  ( 444)

(451  ) رهزداپ ( 451  ) یئایموم ( 450  ) كاخ
دننکیم 453 حشرت  غمص  هریش و  دوخ  زا  هک  یناهایگ  . 9

(460  ) اریتک ( 459  ) تورزنا ( 458  ) زقس ( 458  ) هزویب ( 458  ) جنیب کس  ( 457  ) هزوقنا ( 457  ) نادجنا ( 456  ) دزراب ( 455  ) قشا
ریگاجهمه 463 ضارما  ياهیرامیب و  . 10

لوات ( 466  ) لمد ( 466  ) ریهک ( 465  ) کخرس ( 465  ) هلبآ ( 464  ) خرس داب  ( 464  ) بذاک هجخرس  ( 464  ) تسوپ تاباهتلا  اهـشوج و 
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صرب ( 475  ) لیفلا ءاد  ( 474  ) ماذج ( 467  ) کلاس ( 467  ) یتسوپ لس  ( 467  ) یناوج رورغ  ( 467  ) بطر برج  ( 467  ) لاخبت ( 466)
مرک ( 480  ) ریساوب ( 480  ) لافطا يابو  ( 478  ) ینوخ لاهسا  ( 477  ) همـضاه زاهج  ياهیرامیب  ( 476  ) کنزوس ( 476  ) سیلفیس ( 475)

(487  ) هیرلا تاذ  ( 487  ) ولهپهنیس ( 487  ) قانخ ( 487  ) کسورخ ( 486  ) هلزن ( 482  ) گنس يرامیب  ( 481  ) دبک ياهیرامیب  ( 480  ) اعما
(489  ) اـسنلا قرع  ( 488  ) هتکـس ( 488  ) یبصع ياـهیرامیب  ( 488  ) اهگرهایـس يداـشگ  ( 487  ) بـلق صیاـقن  ( 487  ) نمزم يوـیر  هـلزن 

بذاک لصتم  بت  ( 494  ) سوفیت ( 490  ) زرلبت ( 490  ) هعلس ( 490  ) يدایز تشوگ  ( 489  ) طوبرقسا ( 489  ) ریزانخ ( 489  ) مسیتامور
(503  ) اهمخز ( 502  ) سولقاقش ( 502  ) مشچ ياهیرامیب  ( 494)

هزات 504 طیحم  اوه و  بآ و  هب  نتفرگ  وخ  . 11
یئایفارغج 512 مالعا  هیمست  . 12

مالعا 519 تسرهف 
5 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 

مجرتم تشاددای 

، ناریا  » نآ ناونع  رتقیقد  هجوت  اب  اـی  ناـیناریا » ناریا و   » باـتک هدنـسیون  كـالوپ  دراودا  بوکاـی  رتکد  یگدـنز  حـناوس  لاححرـش و  زا 
نیا هب  يو  هرابرد  يرطـس  دنچ  ناملآ  پاچ  [ 1] ریام فراـعملا  ةرئاد  متفه  پاـچ  رد  تسین . تسد  رد  يداـیز  زیچ  نآ » مدرم  نیمزرس و 

زا نـیو ، رد  ربـتکا 1891  متـشه  گرم  مهوب ، یحاوـن  زا  یکی  رد  دـلوت 1818  حایـس ، دراودا ، بوکای  كالوپ ، : » تسا هدـش  رکذ  حرش 
هب صوصخب  درک و  رفـس  ناریا  هب  رگید  راـب  رد 1882  دوب . هاـش  صوصخم  بیبط  دـعب  هب  زا 1855  تـسیز و  ناریا  رد  ات 1860   1851

. دش لوغشم  یسراف  نابز  سیردت  هب  نیو  رد  اهدعب  تخادرپ . دنولا  هقطنم  رد  قیقحت  هعلاطم و 
.« دیسر پاچب  دلج  ود  رد  لاس 1865  رد  هک  تشون  ار  ناریا »  » باتک

بتک دیارج و  رد  هک  ار  یتاعالطا  نارهت 1354 ) « ) ناریا رد  دیدج  یندمت  تاسسؤم  خیرات   » مان هب  دوخ  رثا  رد  یناکدرا  یبوبحم  موحرم 
. تسا عبنم  نآ  زا  هدافتسا  اب  همه  دسریم  رظنب  لیذ  رد  هچنآ  تسا . هدرک  يروآعمج  هتشاد  دوجو  كالوپ  هرابرد  فلتخم 

ناونع هب  مه  وا  مادختـسا  ارهاظ  تسا و  هتـشون  يزاساود  ار  شیوخ  تمـس  شدوخ  یلو  دوب  یحارج  بط و  ملعم  ـالمع  كـالوپ  رتکد  »
ناریا رد  دوخ  ناراـکمه  همه  زا  يو  تسا . هدوب  هتفرگ  تروص  هدوب  رـصع  نآ  یبط  تاـمولعم  هعومجم  هک  تمکح  اـی  يزاـساود  ملعم 

. تسوا یگشیمه  فرعم  هک  دراذگ  راگدای  هب  دوخ  زا  یبط  تافلؤم  هتشر  کی  دوخ  نادرگاش  يرایتسد  هب  اریز  دوب  رتفورعم 
زین هاش  نیدلا  رصان  صوصخم  بیبط  نازولوط  رتکد  مادختـسا  زا  شیپ  هکولک و  رتکد  گرم  زا  سپ  يرمق  لاس 1272  رد  كالوپ  رتکد 

هوالع نآ .» مدرم  نیمزرس و  ناریا ،  » مان هب  تشون  ناریا  هرابرد  یباتک  تشگزاب و  دوخ  نطو  هب  ناریا  رد  تماقا  لاس  هد  زا  سپ  و  [ 2] دوب
رتکد [. 3] دوب راجاق  ناخ  نیـسح  دـمحم  وا  مجرتم  تسا . هداد  راشتنا  ناریا  هب  عجار  زین  يرگید  دـیفم  ياههلاسر  تالاقم و  باتک  نیا  رب 

[« 4 .] دمآرب نآ  تشک  جیورت و  ماقم  رد  دروآ و  ناریا  هب  ار  دنق  ردنغچ  مخت  يرمق  لاس 1274  رد  رابنیتسخن  يارب  كالوپ 
6 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 

ص تارطاخ ...   ) دسیونیم هراب  نیا  رد  هنطلـسلا  دامتعا  دمآ . ناریا  هب  نابعـش 1299  رد  زین  رگید  راب  ناریا  زا  نتفر  زا  سپ  كالوپ  رتکد 
(: 197

تـسا هدمآ  هزات  دوب . هتفر  ناریا  زا  هک  تسا  لاس  ود  تسیب و  دش ...  هدـید  تسا  هدـمآ  هزات  هک  كالوپ  میکح  نابعش 1299 ...  هبنش 7  »
ینابرهم یلیخ  كالوپ  میکح  اب  دندمآ . هاش  میتفر ...  هیسدقا  كالوپ  میکح  نازولوط و  قافتا  هب  یخیرات ...  تافاشتکا  یـضعب  تهج  هب 

[ ...« دن  ] درک
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انیع هک  لوا  بلطم  دنکیم . نشور  ار  كالوپ  رتکد  راک  زرط  هک  هدش  رکذ  هیقافتا  عیاقو  زا  یناکدرا  یبوبحم  طسوت  زین  رگید  بلطم  هس 
: تسا رارق  نیدب  هدش  لقن  همانزور  نآ  زا 

لامک رد  تسوا و  نادرگاش  رفن  تسیب  راجاق . ناخ  نیسح  دمحم  وا  مجرتم  يواسمن ، كالوپ  ویـسوم  هاجیلاع  یحارج  بط و  ملع  ملعم  »
لیـصحت لاس  کی  رد  ملعم  ریرقت  رارق  زا  هجراخ  لود  سرادـم  ریاس  رد  هک  ار  حیرـشت  ملع  هکنیا  اـت  دـندومنیم  لیـصحت  یبوخ  مظن و 

یماـقم هب  نوـنکا  هدوـمن و  هجلاـعم  تاـمالع  بابـسا و  هیودا و  تفرعم  ملع  هب  عورـش  نآ  زا  دـعب  دـندش و  غراـف  هاـم  هـس  رد  دـنیامنیم 
رارق ناشیا  ملعم  تاقوا  نیا  رد  دنزومایب و  ار  هجلاعم  تیفیک  هدرب  هناخضیرم  هب  ار  اهنآ  هدنیآ  هتفه  رد  دراد  انب  ناشیا  ملعم  هک  دناهدیسر 

هس ناشن و  بحاص  لباق  نادرگاش  زا  رفن  ود  دننکیم  یحارج  دی  لامعا  ریاس  رسک و  عطق و  زا  یبیرغ  هجلاعم  رهـش  رد  تقو  ره  هک  هداد 
.« دنناسرب مهب  لماک  تراهم  دوخ  راک  رد  هک  دزومآیم  ناشیا  هب  دربیم و  دوخ  هارمه  ریاس  زا  رگید  رفن 

( متشه دون و  هرمن  لوالا 1269  عیبر  مجنپ  هبنشجنپ  خروم  هیقافتا  عیاقو  )
: تسا نینچ  تسا  ینعم  هب  لقن  هک  رگید  دروم  ود 

زا رفن  هس  هشیمه  دندش و  لوغـشم  ینامرد  تامدخ  هب  ابو  زورب  ماگنه  لاس 1269  رد  كالوپ  رتکد  يرایتسد  هب  بط  تمـسق  نادرگاش  »
تایالو هب  تیرومأم  يارب  هسردم  نادرگاش  زا  ترورض  مکح  هب  یهاگ  دنتفریم . يو  هارمه  تفریم  ناشداتسا  هک  یتدایع  ره  هب  ناشیا 

دوخ ار  هسردم  هعبطم  دشیم . همجرت  هسردم  نادرگاش  هلیسو  هب  ابلاغ  دندرکیم  فیلأت  هسردم  نیملعم  هک  یئاهباتک  دندشیم . هداتسرف 
یباتک نیتسخن  ارهاظ  دندومنیم و  پاچ  اروف  دشیم  همجرت  درکیم و  الما  هسردم  رد  داتسا  هک  یـسرد  ره  دندرکیم و  هرادا  نادرگاش 

هبنشکی زور  رد  هک  دوب  كالوپ  رتکد  فیلأت  ناسنا » ندب  حیرشت   » دش پاچ  همجرت و  هک 
7 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 

[5 .«] تفای راشتنا  دعب  یکدنا  نایاپ و  نآ  پاچ  راک  هنس 1270  بجرملا  بجر  رهش   25
ص 2) یلوالا 1270 ، يدامج  مراهچ  هبنشجنپ  هرمن 157  هیقافتا  عیاقو  )

ترافس بیبط  ارهاظ   ) سور میکح  كالوپ و  رتکد  هلیسو  هب  هک  تسا  هدوب  هناثم  گنـس  ندروآرد  بط  نادرگاش  ینیلاب  شزومآ  نیلوا  »
«. تسا هدش  لمع  سور )

ص 2) مهن ، دون و  هرمن  هیقافتا  عیاقو  )
(: ص 49  ) تسین تبسانمیب  ماقم  نیا  رد  نآ  رکذ  هک  دراد  كالوپ  نادرگاش  زا  یکی  هرابرد  یبلطم  زین  یکشزپ  هدکشناد  يامنهار 

رد هکنیا  زا  سپ  دوب ، فورعم  رتکد  ياضر  ازریم  هب  هک  یناردـنزام  يداـبآیلع  یفوتـسم  میقم  يازریم  یجاـح  موحرم  رـسپ  اـضر  ازریم  »
. دش بوصنم  نونفلا  راد  رد  دیدج  بط  ملعم  تمس  هب  دمآ  ناریا  هب  تفای و  تغارف  سیراپ  رد  دوخ  یکشزپ  تالیصحت  زا  لاس 1277 

نیمود ارهاظ  دوب و  كالوپ  رتکد  بوخ  نادرگاش  زا  اضر  ازریم 
8 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 

لظ هسنارف  ملعم  بیبـط و  ادـعب  يو  [. 6] تسا هدروآ  تسدـب  سیراپ  هاگـشناد  زا  ار  یکـشزپ  يارتکد  ناونع  هک  نایناریا  زا  تسا  یـسک 
.« تشذگرد رد 1294  اضر  ازریم  دوب . هدازهاش  ملعم  مه  وا  يوسنارف  نز  دش و  ناطلسلا 

. تسا هدمآ  كالوپ  رتکد  هرابرد  لوا  دلج  ناریا ، رد  دیدج  یندمت  تاسسؤم  خیرات  باتک  رد  هچنآ  دوب  نینچ 
یبلاطم نارهت 1350 )  ) ناریا یشزومآ  یلاع  تاسـسؤم  نارهت و  هاگـشناد  لوحت  خیرات  ناونع  تحت  دوخ  رگید  رثا  رد  یناکدرا  یبوبحم 

الیذ عـالطا  دـیزم  يارب  مه  ار  اـهنآ  هک  تسا  هدوزفا  نادـب  زین  ار  هزاـت  تاـعالطا  یـضعب  تسا و  هدرک  رارکت  میدرک  داـی  قوف  رد  هک  ار 
: میهدیم تسدب 

: تسا هدمآ  نینچ  هحفص 23  رد 
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. درکیم سیردت  نادرگاش  يردام  نابز  هب  هتخومآ و  ار  یسراف  يو  »... 
زا يرایسب  أشنم  دیدرگ . رشتنم  یسراف  هب  وا  نادرگاش  زا  یکی  راشفا  نیـسح  دمحم  ازریم  کمک  هب  هک  تشون  حیرـشت  رد  یباتک  كالوپ 

کی مشچ و  یـصاصتخا  یحارج  رد  زین  باـتک  کـی  تـسا . باـتک  نآ  زا  دوریم  راـکب  یـسراف  حیرـشت  رد  هـک  یتاـغل  تاحالطـصا و 
تفرگ و رارق  یناریا  ناکـشزپ  زا  یکی  داقتنا  دروم  هک  تشون  یناریا  نازابرـس  ياهیرامیب  نیرتعیاش  هجلاـعم  يارب  یماـظن  بط  ياـمنهار 

باـتک کـی  كـالوپ .» رتکد  رب  داـقتنا   » هب تسا  موسوم  دوجوم و  سلجم  هناـخباتک  یطخ  بتک  وزج  يداـقتنا ، باـتک  نآ  یطخ  هخـسن 
شیرتا هب  هاش  نیدلا  رـصان  هک  مه  يرفـس  رد  تشگیم ...  تسدهبتسد  نآ  خسن  هک  درک  ءالما  دوخ  نادرگاش  رب  مه  ار  بط  تادرفم 

(.« ق 1306 ه .  ) تشاد تقافر  ترشاعم و  هاش  ناهارمه  اب  كالوپ  دوب  هتفر 
یئاشگدبلاک نیلوا  : » تسا هدمآ  لوالا 1269  عیبر  هبنشجنپ 12  خروم  هرمن 99  هیقافتا  عیاقو  هب  دانتـسا  اب  روبزم  باـتک  هحفص 261  رد 

هب نونظم  هک  یئاپورا  رفن  کـی  هزاـنج  يور  يدـالیم )  1854  ) يرمق يرجه  لاس 1270  هب  كـالوپ  رتکد  هلیـسو  هب  ناریا  رد  یـسپوتا ) )
نامز نامه  رد  هناثم  گنـس  ندروآ  نوریب  يارب  یحارج  لـمع  نیتسخن  یـشوهیب و  نیتسخن   ...« » تفرگ ماـجنا  دوب  یتیاـنج  رثا  رب  گرم 

.« دش ماجنا  لوالا 1269 ) عیبر  هبنشود 9  )
هک تسا  هدش  هدنایامن  یتکلمم  تاماقم  اب  وا  دروخرب  زرط  ناریا و  رد  كالوپ  رتکد  یگدنز  زا  يرگید  ياههشوگ  زین  رـضاح  باتک  رد 

. مینکیم يراددوخ  همدقم  نیا  رد  نآ  رارکت  زا 
9 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 

هچابید

. مهدب تسدب  يریوصت  ملاع  للم  نیرتهجوت  بلاج  زا  یکی  یگدنز  زرط  بادآ و  راتفر ، قالخا و  زا  ماهدرک  شـشوک  رـضاح  باتک  رد 
تلوهک ضراوع  راتفرگ  زونه  یلو  تسا  هتفرگ  ماجنا  رود  ياههتـشذگ  رد  هک  تسا  یتامادـقا  لامعا و  هداز  رتشیب  شتاراـختفا  هک  یتلم 

. دریگب هدهعب  یئازسب  مهس  هدنیآ  ناهج  گنهرف و  خیرات  رد  زاب  هک  دراد  ار  نآ  تقایل  الماک  هکلب  هدشن 
زا يوریپ  هب  دایز  ياهزادـنا  ات  تلم  مامت  موسر  بادآ و  اریز  منکیم  فصو  صاخ  لیـصفت  اب  ار  ناریا  هاش  رابرد  رد  یگدـنز  صوصخب 

. درادهاگن رانک  رب  یناریا  رصنع  ریثأت  زا  ار  دوخ  تسا  هتسناوتن  دراد  راتات  كرت و  یبسن  لصا و  هک  هلسلس  نیا  لاح  نیع  رد  تسوا و 
دننک تیاعر  ار  یتاکن  هچ  كاروخ  رد  هک  مراد  یتاراشا  اهیئامنهار و  یئاپورا  نارفاسم  روشک و  نیا  هب  نادراو  مامت  يارب  هتشذگ  نآ  زا 

زا سپ  دناهدمآ و  راچد  يرامیب  هب  تاکن  نیدـب  لهج  رثا  رد  نانآ  زا  رایـسب  هچ  هک  ماهدـید  اریز  دنرمـشب ؛ مزال  ار  اهزیچ  هچ  زا  زیهرپ  و 
. دنزیرگب ماجرف  نیا  زا  دنتسناوتیم  طایتحا  یکدنا  اب  هکیلاحرد  دناهدش ؛ نآ  روهقم  یهاتوک  تدم 

طقف و  مسرب ، روگ  بل  ات  هک  دـش  ثعاب  رما  ودـب  رد  یتشادـهب  لوصا  تیاعر  رد  نم  یهاـتوک  تسا . نم  هبرجت  لـصاح  میوگیم  هچنآ 
هب دندرکن و  تیانع  نادب  نارگید  دنتفای ، یئاهر  دنتفریذپ و  ارم  حیاصن  يرایسب  مزیرگب . کیدزن  یگرم  گنچ  زا  هک  دش  ببس  فداصت 

ار دوخ  بسا  ياورپ  نیمزقرـشم  رد  اهیئاپورا  هک  تفگ  ناوتیم  هتفرمهيور  دـندش . راـتفرگ  مدوب  هدرک  ینیبشیپ  ناـشیا  رب  هک  یگرم 
ریذـپانبانتجا رابتقر و  بقاوع  هاگنآ  دـنرادن و  ابا  يراکاطخ  زا  دوخ  يراویدراهچ  جراـخ  لـخاد و  رد  ار ؛ دوخ  ندـب  اـت  دـنراد  رتشیب 

. دنرامشیم داتعم  ریغ  فولأمان و  ياوه  بآ و  رثا  رد  طقف  همه  ار  دوخ  ياهراک 
يو تسا و  هزات  زیچ  همه  يو  رظن  زا  دهد . تسدب  دنکیم  رفس  نآ  رد  هک  يروشک  زا  زیگنالد  يریوصت  تلوهسب  دناوتیم  یحایـس  ره 

. دنهد صیخشت  تسردان  زا  ار  تسرد  دنناوتیم  هک  دنتـسه  ياهزیرغ  ياراد  زین  اهیـضعب  دریگیم ، رارق  توارط  یگزات و  نیا  ریثأت  تحت 
هنانیبشوخ هدنز و  تاروصت  دیاقع و  زا  رپ  بیترت  نیمه  هب  متـشون  دوخ  نطو  رد  مناتـسود  هب  ناریا  هب  دورو  زا  سپ  نم  هک  مه  یئاههمان 

متفایرد نامز  تشذگ  زا  سپ  دوب .
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10 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 
لاس رد  هک  یماگنه  تسا . دنمزاین  یساسا  يرییغت  دیدجت و  هب  متسنادیم  قحم  باصم و  اهنآ  رد  ار  دوخ  رما  ودب  رد  هک  یئاهیریگهجیتن 

تیبرت مدرم  هنابدؤم  راتفر  مدش و  نانآ  هرواحم  ياهیراکهزیر  ملکت و  يابیز  زرط  یناریا و  هعماج  نوتفم  تخـس  مدمآ  ناریا  هب  [ 7]1851
ناهنپ ریذپفاطعنا  ياهراتفر  نیا  سپ  رد  بیرف  غورد و  گنرین و  هک  متفایرد  اهدعب  هنافسأتم  داد . رارق  دوخ  ریثأت  تحت  رایـسب  ارم  هدش 

؛ ماهتفر اطخ  هار  هب  دوخ  تواضق  رد  هک  متسناد  نیا  زا  سپ  دنچ  یلاس  زاب  دش ؛ هتخیگنارب  تلم  نیا  هب  تبسن  نم  ریقحت  سح  سپ  تسا ؛
تسا یناریا  یتاذ  لئاصخ  زا  دب  تاداع  نیا  ایآ  هک  متسنادن  مدنام ؛ زجاع  دب  تاداع  ای  دراد  هبلغ  بوخ  تافص  هکنیا  صیخـشت  زا  رگید 

. تسا نآ  بوکنم  روهقم و  تلم  نیا  هک  درمش ، دادبتسا  يدامتم  راشف  لولعم  ار  نآ  دیاب  ای 
حرـش یقافآ  یعقاو و  یتروص  هب  نهذ ، قبـس  يروادشیپ و  زا  رانک  رب  رودـقملا  یتح  ار  تاقافتا  ایاضق و  ماهدرک  یعـس  دوخ  باـتک  رد 

سپ نارهت و  بط  هسردم  ملعم  تمس  رد  نم  لغـش  نآ ، ینغ  تایبدا  یـسراف و  نابز  هب  یئانـشآ  روشک ، نیا  رد  نم  هلاس  هن  تماقا  مهد .
مامت نینچمه  تختیاپ و  مناوتب  هک  درک  باجیا  فلتخم ، ياهتیالو  اهرهـش و  هب  ددـعتم  ياه  ترفاـسم - هاـش ، صوصخم  کـشزپ  نآ  زا 

هک یئاج  ات  ار  نآ  یگنهرف  یقالخا و  یـسایس و  لاوحا  عاضوا و  عونتم ، یلاها  نید  نابز و  داـینب  لـصا و  و  رواـنهپ ، تکلمم  نیا  یحاون 
رد یگداوناـخ  یگدـنز  نـینچمه  ناـنز و  دروـم  رد  هـک  تـسا  تایهیدـب  هـلمج  زا  زین  نـیا  مسانــشب . تـسا  رــسیم  یجراـخ  کـی  يارب 

. دهد هئارا  دوخ  یصخش  تادهاشم  رب  ینتبم  یشرازگ  دناوتیم  هک  تسا  بیبط  اهنت  نیمزقرشم ،
ربارب رد  دوخ  نم  دشاب و  نم  دوخ  نآ  زا  باتک  هک  متـساوخیم  مدیـشوپ ، مشچ  نارگید  بتک  زا  هدافتـسا  زا  باتک  نیا  ریرحت  ماگنه  هب 

: مشاب وگخساپ  شتاهابتشا  اهزایتما و 
نتساوخ  تیراع  هماج  زا  هبنتساریپ  شیوخ  هماج  نهک 

يدعس
دهاوخ قیدصت  دشاب  انـشآ  لاوحا  عاضوا و  هب  هک  سکره  دنرگن ؛ ضامغا  هدید  هب  دش  هدهاشم  هک  یـصقن  ره  هب  مراودیما  تهج  نیدب 

نآ هنکـس  زا  ای  دنک ، ذوفن  اهنآ  یگداوناخ  یگدنز  هب  صوصخب  اهیقرـش و  یگدـنز  هب  هک  تسا  لکـشم  ردـقچ  یئاپورا  کی  يارب  درک 
. دروآ تسدب  هراب  نآ  رد  نانیمطا  لباق  قیقد  تاعالطا  روشک 

مغ و رد  ناریا  رد  نم  تماقا  تدم  رد  هک   I .C .Haentzshe هچنه رتکد  دوخ  قفشم  تسود  زا  هک  منادیم  فظوم  ار  دوخ  ماجنارس 
. منک يرازگساپس  ماقم  نیا  رد  دراذگ  مرایتخا  رد  ار  دوخ  ردقنارگ  ياهتشاددای  هکنآ  رطاخ  هب  دوب  کیرش  میداش 

كالوپ ا . هیروف 1865 ي . نیو 
11 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 

همدقم

یحاون نآ  ات  بونج  زا  نم  ناردپ  تنطلـس  ورملق  : » تفگیم ناوج  شروک  هب  هاش  يراگزور  هک  تسین  گرزب  هزادنا  نآ  هب  یلعف  ناریا 
هدرـسف ار  اج  همه  نادنبخی  هک  تسا  یئاه  نیمزرـس - ات  لامـش  بناج  زا  تسا و  هدرک  نوکـسم  ریغ  ار  اجنآ  ترارح ، هک  تسا  هدرتسگ 

ناشروشک هک  دـنلابیم  نادـب  نایناریا  اذـه  عم  اما  تسا .» نم  ردارب  نارای  ناتـسود و  اهپارتاس ، روهقم  دراد  رارق  نیب  نیا  رد  هچنآ  تسا ،
ناـیب دراد » میلقا  تفه  ناریا   » هلمج رد  بـلطم  نـیا  یلامـش و  نادـنبخی  اـت  یئاوتـسا  مرگ  زا  دریگیم ، رب  رد  ار  یئاوـه  بآ و  عوـن  هـمه 

. دوشیم
زا يدودعم  ياهتعاس  فرص  زا  سپ  ناوتب  هک  تسا  هدمآ  دوجوب  ناکما  نیا  هدش  هطاحا  دنلب  ياههوک  اب  فارطا  زا  دجن  نیا  هک  اجنآ  زا 

یئاههرد هب  ناوتیم  ای  دراد ، دوجو  فرب  هراومه  نآ  ياههاگترپ  رد  هک  دیـسر  یتاعافترا  هب  دـیوریم  اـمرخ  نآ  رد  هک  یمرگ  نیمزرس 
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دـنامیم و اقیرفا  هب  ناریا  يراحـص  اـهنابایب و  سب . دـسرب و  اجنادـب  تسا  نکمم  ناتـسبات  ياـههام  رد  نانیـشنرداچ  ياـپ  طـقف  هک  تفر 
زا یضعب  تسا ، هیبش  ناتـسودنه  زیخلـصاح  نیمزرـس  هب  تاتابن  عونت  يروآراب و  تردق  رظن  زا  رزخ  لحاس  رد  نآ  عافترامک  ياهتمـسق 

یمدآ رال  ناتسزوخ و  هکیلاحرد  دربیم ، قبس  دناهتفگ  نخس  شفصو  رد  همه  نیا  هک  ریمـشک  زا  یئابیز  رظن  زا  ناریا  شکلد  ياههرد 
. دزادنایم ناتسبرع  دای  هب  ار 

امرس رد  هک  یناهایگ  ات  زوم  امرخ و  زا  ار  یلامش  یبونج و  تالوصحم  مامت  دوخ  هدودحم  رد  ناریا  هک  تسا  تایصوصخ  نیا  تکرب  زا 
رد زاب  تسا  ریقف  لـگنج  رظن  زا  هک  روشک  نیا  دـنکب . دـناوتیم  رتهب  تراـبع  هب  تسا و  هدرک  عمج  اـجکی  دـنیوریم  یگـشیمه  خـی  و 

يارب ار  مزـال  بوچ  دـناوتیم  هک  ریظنمک  یتـمظع  اـب  مهنآ  تسا ، هریغ  ورـس و  عاونا  شلآ ، طولب ، یقاـقا ، ياراد  رزخ  یلحاـس  تاـیالو 
هک دـناهدنام  يزور  راظتنا  رد  نآ  سم  نهآ و  لاغز و  نیمخت  لباق  ریغ - رئاخذ  مه  بیترت  نیمه  هب  دـنک ؛ نیمأت  گرزب  ياهیزاسیتشک 

ياهتاملپید زا  یکی  دـنناسرب . زورب  هصنم  هب  ار  یناریا  رگراک  يدـنمرنه  راکتـشپ و  دـنراذگ و  هیاپ  ار  یمیظع  عیانـص  دـنوش و  جارختـسا 
اپورا زا  تادراو  اهنت  هن  دریگب  اپ  ناریا  رد  تعنص  يزور  رگا  هک : دش  بلطم  نیا  نایب  زا  ریزگان  یتح  قیاقح  نیا  هب  ندرب  یپ  اب  يوسنارف 

نازرا راک  يورین  هب  هجوت  اب  هکلب  دسریم  رفص  هب 
12 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 

. دزیخرب نارگید  اب  تباقر  هب  تیقفوم  اب  اپورا  ياهرازاب  رد  ناریا  تالوصحم  هک  تسین  دیعب  دوجوم ،
هیبـعت اـهرهن و  میـسقت  اـب  یلاـها  اـهنت  دوشیم ، ناراـب  فرب و  لوزن  عناـم  دـنلب  ياـههوک  اریز  تسا  یبآیب  راـچد  تلم  نیا  عومجم ، رد 

رد مامت  هام  تشه  بلغا  هکنآ  دوجو  اب  اهتـشد  رد  بیترت  نیدب  دننک و  نیمأت  يرایبآ  يارب  بآ  یفاک  رادقم  دنناوتیم  اهیوج  اهزیراک و 
. دوشیم هدهاشم  نادنمتردق  تلاخد  ربارب  رد  ناعراز ، زا  یفاک  تیامح  رد  یتساک  هکلب  تسین  یبآمک  دوشیمن  یگدنراب  اجنآ 

، هتفرگ دراد  نایرج  شیاهگر  رد  صلاخ  نوخ  هک  ییناریا  زا  دنرادن ، نآ  فلتخم  قطانم  یحاون و  زا  یمکتسد  عونت  رظن  زا  ناریا  مدرم 
یگدـنز یناتـسهوک  قطاـنم  رد  هک  یناـسک  رزخ و  ياـیرد  لـحاس  یلاـها  زا  ـالماک  اهتـشد  هنکـس  تسا . لوغم  داژن  زا  هک  یناـمکرت  اـت 

. دنریگب وخ  دـیدج  هیحان  یمیلقا  طیارـش  اب  دـنریزگان  دوخ ، راید  نداد  رییغت  ماگنه  هب  اههورگ ، نیا  زا  مادـک  ره  و  دـنزیامتم ؛ دـننکیم ،
. تسا نوگانوگ  ياههبنج  نیا  هرابرد  ثحب  باتک  نیا  نتشون  زا  ام  روظنم  فده و 

13 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 

[ لوا شخب  ]

فونص 1 رابت و  سوفن ، دادعت 

هراشا

اهشحف نیوانع ، دروخرب و  زرط  يرنوسامارف ، لوضف ، تایقلخ ، یندب ، تایصوصخ   ) اهیدام اهیـسراف و  تیعمج ، بیکرت  تیعمج . نیمخت 
. اهراتات اهکرت و  يواعد .) اهنیرفن ، و 

اهناغفا و اهنامکرت . اـهربگ . رتسا .) باـتک  تحـص  نادـمه ، رد  رتسا  ربق  تالاغتـشا ، یقـالخا و  تایـصوصخ   ) اـهیدوهی اـهینمرا . اـهدرک .
. اههدازهاش اهیئاپورا . اهیلوک . اهچولب .

. اهشیورد اهیطول . اهدیس . اهیشنم . باقلا . اهناخ . نیشیپ . ياههلسلس  ياههدازهاش 
(. يریگهجیتن نیلوتقم ، رس  تسوپ  هلمح ، هناخپوت ، اهرسفا ، یعافد ، ياوق   ) اهزابرس
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سوفن دادعت  فلا .

زگره هتـشذگ  نآ  زا  دوشیمن و  هیهت  ناگتـشذگرد  نادازون و  زا  یتسرهف  چیه  اریز  تسا  یلکـشم  راک  رایـسب  ناریا  سوفن  دادعت  نییعت 
دادعت هب  میروآ  تسدب  اهنآ  زا  يرامآ  تسا  نکمم  هک  یئاههناخ  اههداوناخ و  هرامش  زا  میهاوخب  هاگره  تسا . هدماین  لمعب  يرامـشرس 

، همدـخ اب  هداوناـخ  کـی  دارفا  هرامـش  اریز  میوش . راـچد  میظع  ياههابتـشا  هب  اهرهـش  دروم  رد  صوصخب  تسا  نکمم  میربب ، یپ  سوفن 
هب بلغا  دـناهدمآرد ، هداوناخ  ياضعا  رامـش  رد  يوحنب  نارگید  دـناهدش و  يرادـیرخ  اـهنآ  زا  یـضعب  هک  شناگتـسباو  زینک و  مـالغ و 

. دنکیم قدص  تسا  جیار  تخـس  اهنآ  نیب  رد  تاجوز  ددعت  هک  میقم  هنکـس  دروم  رد  طقف  مقر  نیا  اما  دوشیم . غلاب  نت  دص  ات  داتـشه 
هک میونـشیم  ياهدیجنـسن  ياهباوج  مینکب ، تسا  تختیاپ  هک  نارهت  یلاها  دادعت  هرابرد  یـشسرپ  ناریا  رد  فلتخم  مدرم  زا  هاگره  الثم 

يردق اب  ناوتیم  رتگرزب  ياه  رهـش - رد  اهنیا  همه  دوجو  اب  تسا . ریغتم  رازه  دصناپ  ات  رازه  تصـش  نیب  نارهت  هنکـس  دادعت  نآ  قبط  رب 
تبث رتنالک  يارب  دـنراد ، راکورـس  نآ  اب  زور  رد  اـهیوشهدرم  هک  تاـیفوتم  دادـعت  دـبال ، ـالثم  دروآ . تسدـب  حیحـص  اتبـسن  یمقر  تقد 

ار یلاها  دادعت  تقد  اب  ابیرقت  دناوتیم  میقتـسم ، ریغ  تایلام  رادقم  بسحرب  زین  و  هدـش ، فرـصم  داوم  مجح  زا  رتنالک  نیمه  و  دوشیم ؛
زا ای  يو  دـیوگب ، ار  رهـش  هنکـس  دادـعت  هک  منک  راداو  ار  درم  نیا  متـسناوتن  مدیـسرپ  هچره  نم  اـما  دـنک . نییعت  تسا ، رییغت  رد  مئاد  هک 
هب و  دنتـسه ، یبهذـم  نهذ  قبـس  ریثأت  تحت  هک  مدرم  تسا ». دابآ  رایـسب  رهـش  : » تفگیم نانزهرفط  ای  درکیم ، يراددوخ  نداد  باوج 

ترضح نامز  دننام  تسرد  مخزمشچ - زا  سرت  لیلد 
14 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 

راذـگرب هاش  نامرف  هب  هک  يرامـشرس 1859[8 ] اب  لیلد  نیمه  هب  دـنهدیم و  ناشن  تمواقم  دوخ  زا  یئاهـشسرپ  نینچ  لـباقم  رد  دوواد -
وا زا  هراب  نیا  رد  هاگره  درادهاگن . یفخم  ار  دوخ  نس  یناریا  هک  تسا  هدش  ثعاب  نهذ  قبس  نیمه  دندیزرو . تفلاخم  هناتخـسرس  دش ،

: دیوگیم یتقد  چیه  نودب  دیسرپب  يزیچ 
تبث شدـلوت  خـیرات  نوچ  ای  درادیم و  هاگن  یفخم  ار  دوخ  یعقاو  نس  ای  هک  تسا  نآ  تلع  مدرمریپ .»  » اـی مراد » لاـس  لـهچ  یـس  يا ، »

. دنک رکذ  قیقد  تروص  هب  ار  نآ  دناوتیمن  هدشن 
؛ دنادیم ار  دوخ  هریـشع  ياهرداچ  دادعت  تقدـب  تسا  یناخلیا  هک  اهنآ  سیئر  دراد . توافت  میتفگ  هچنآ  اب  اهلیا  اهنیـشنرداچ و  عضو  اما 

هدوزفا اهنآ  رب  هک  دـشوکب  دوش و  هتـساک  اهنآ  زا  هک  دراذـگن  دـنادب و  ار  ناشماشحا  عضو  ناشدادـعت و  اـهنآ ، تردـق  هک  تسا  فظوم 
رایتخا نز  کی  زا  شیب  بلغا  دنزیمآیم و  مهرد  ریاشع  ریاس  اب  تردنب  یلیخ  دـنراد  رایتخا  رد  يریغتی  تباث و ال  عتارم  اهنآ  نوچ  دوش .

نیا هرابرد  یعماج  تاعالطا  درب . یپ  ناشدارفا  طسوتم  دادعت  هب  تلوهـس  هب  ناوتیم  اهرداچ  ندرمـش  اب  هک  تسا  قیرط  نیدب  دننکیمن .
نیا زا  تسا  هدمآ  باتک  نآ  رد  هقیلعت  تروص  هب  هک  ار  لیش  گنهرس  ياهتشاددای  صوصخب  تسا و  جرد  لیـش  مناخ  باتک  رد  ریاشع 

. درب دای  زا  دیابن  ظاحل 
هب و  مینک ، دروآرب  عبرم  لیم  رازه  ود  تسیب و  دودح  هب  تسا - هیف  عزانتم  هک  یقطانم  زا  رظنفرص  ار - ناریا  روشک  یلعف  تحاسم  هاگره 

يزیخلصاح ياهنیمز  الماک  هکنیا  ای  دیوریمن ، اهنآ  رد  زیچ  چیه  نیمز  تایصوصخ  تلع  هب  ای  هک  میشاب  مه  یعیسو  رایسب  ياهنابایب  دای 
دنناـم یمیدـق  گرزب  ياهرهـش  هک  میـشاب  هتـشاد  رظن  رد  هاـگره  و  دـناهدنام ؛ هتـشاکن  ریاـب و  راـک  يورین  ناـصقن  تلع  هب  یلو  دنتـسه 

زا اهیدابآ  هک  میربن  داـی  زا  هتـشذگ  نیا  زا  و  دـناهدش ، یلاـخ  هنکـس  زا  ـالعف  دهـشم  نادـمه و  هیناطلـس ، زاریـش ، نیوزق ، ير ، ناهفـصا ،
رثا رد  روشک  یقرش  ياهتمسق  دننام  تایالو  زا  یضعب  هکنیا  و  دناهتفرگ ، رارق  اههرد  اهتشد و  رد  یئاههحاو  نوچ  دنتـسه و  رود  رگیدکی 

یلاوح رد  یتح  هک  مینادـب  و  دـناهتفر ، تراسا  هب  اهنآ  یلاها  دـناهدش و  تولخ  نابایب  لثم  اـبیرقت  اـهچولب  ناـناغفا و  ناـنامکرت ، نوخیبش 
رارق هدافتـسا  دروم  چوک  ماگنه  هب  ار  اهنآ  نانیـشنرداچ  هدـنام و  هتـشکان  ریاب و  هک  تسا  نیمز  يداـیز  ریداـقم  تسا  تختیاـپ  هک  نارهت 

ات دـصراهچ  دودـح  عبرم  لـیم  ره  رد  هکنیا  ضرف  تسین و  رایـسب  موب  زرم و  نیا  سوفن  دادـعت  هک  میئوـگب  میناوـتیم  هاـگنآ  دـنهدیم ،
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دروآرب نویلیم  هد  ات  هن  نیب  ار  یلاها  هرامـش  ناوتیم  باسح  نیا  هب  دوش ؛ رگهولج  زیچان  دـیابن  دـننکیم  یگدـنز  رفن  هاجنپ  دـصراهچ و 
. درک

ار ناریا  سوفن  دوش و  وهـس  راچد  فلاخم  تهج  رد  ناریو ، ياههدکهد  لصاحیب و  نابایب  يدایز  تافاسم  ندید  اب  تسا  نکمم  رفاسم 
یعونـصم يرایبآ  اب  هچ  مید و  تروص  هب  هچ  هک  ار  زیخلـصاح  ياهنیمز  و  روآراـب ، ياـبیز  ياـههرد  رگا  دریگب . كدـنا  هزادـنا  زا  شیب 

اههویم و  دنراد ، یمتح  رایسب و  لوصحم 
15 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 

و میرواـیب ، رظن  رد  دـننکیم  دـیلوت  كاـشوپ - يارب  هچ  هیذـغت و  يارب  هچ  اـههمر - اـههلگ و  هک  ار  یئاـههدروارف  و  ناوارف ، ياـهیزبس  و 
هب راک  يورین  نیا  جورخ  هکنآیب  دنراذگب  رایتخا  رد  زابرـس  رازه  هاجنپ  دـصکی و  دـنناوتیم  یبرغ  یلامـش و  تایالو  طقف  هک  مینادـب 

. دشاب دناوتیمن  یتسرد  ضرف  مه  لیلق  یلیخ  هنکس  دادعت  لوبق  هک  میباییمرد  هاگنآ  دنک ، لتخم  ار  نآ  دنزب و  همدص  ناشتعارز 

رابت ب .

هراشا

: رب دناهدش  میسقت  رابت  رظن  زا  ناریا  هنکس 
، اهرل تخانش . زاب  تسا  كدنا  ناشدادعت  هک  نامرک  دزی و  ياهربگ  رد  ناوتیم  ار  اهیسراف  هنومن  [. 9] اهیدام اهیسراف و  هیلوا ، نانکاس  . 1

اهنآ رد  یتارییغت  یقالطاب  ياوه  بآ و  رثا  رب  هک  دنچ  ره  اهیدام ، هنومن  دـنکیدزن . رایـسب  اهیـسراف  هب  زاریـش  دزی و  نامرک ، یلاها  اهکل و 
زا اهینالیگ  و  ناتـسربط )  ) شورفراب یلاوح  رد  اهروپت )  ) اهیناردنزام دوشیم ؛ هدید  رزخ  يایرد  رانک  نکاس  یلاها  نایم  رد  هدـمآ ، دـیدپ 

ناتسودنه رد  کیجات و  مان  هب  ناتسناغفا  ناتسکرت و  رد  دنراد ؛ دوجو  زین  قرفتم  تروص  هب  یناریا  میدق  موق  ود  ره  نیا  دنتسه . لیبق  نیا 
. دنروهشم یسراپ  مسا  هب 

فلتخم قطانم  رد  یگرزب  لیابق  اههخاش و  نآ  دوجو  اب  دـناهتفرگ . ینکـس  تکلمم  طساوا  ات  ناـجیابرذآ  رد  رتشیب  راـتات  كرت - داژن  . 2
زیگنچ ندش  روهلمح  هرود  زا  نانآ  روضح  خیرات  دـش . روآدای  ار  هریغ  زاریـش و  ناتابکا )  ) نادـمه دوشیم  لاثم  ناونع  هب  دـناهدنکارپ و 

. دوش بوسحم  دیاب  گنل  رومیت  ناخ و 
. دنراد هبلغ  راتات  كرت - لیابق  زین  زاقفق  ياروام  رد  عقاو  یسور  تاکلمتسم  رد 

و یـسراف ، داژن  زا  رتشیب  اهرهـش  یلاها  هتفرمهيور  دناهدمآ . دیدپ  اهراتات  كرت - اب  ناریا  میدق  هنکـس  طالتخا  رثا  رد  هک  یئاههزیمآ  . 3
. دننایسراف زا  هراومه  ناروهشیپ  اریز  دنتسه ، كرت  داژن  زا  رتشیب  اهرهش  نوریب  رد 

تایالو ریاس  رد  نانآ  ياههخاش  زا  یـضعب  دـنراد ؛ ینکـس  دـنول  ناتـسهوک  رد  عقاو  دوخ  ياهریـشع  ياهفقوم  رد  بلغا  اهنیا  اهدرک . . 4
دنبیاپ دوخ  ياهلیبق  بادآ  نابز و  مان ، هب  تخـس  دنتـسه  هک  اجکره  رد  لاحرههب  هریغ . ناسارخ و  رد  الثم  دـناهدش  نطوتم  زین  تسدرود 

. دناهدنام
یقاب دش  هدوشگ  ناناملسم  تسد  هب  ناریا  هک  ینامز  زا  اهنآ  مظعا  تمـسق  هک  رجاهم  هدنکارپ  مه  زا  لیابق  یـضعب  زا  دنلکـشتم  اهبرع  . 5
سراف جیلخ  رانک  اهنآ  یلصا  رقم  دناهتفریذپ . ار  یسراف  نابز  رگید  یضعب  دننکیم و  ملکت  یبرع  نابز  هب  زونه  اهنآ  زا  یـضعب  دناهدنام ؛

. تسا
روشک نیا  هب  دوخ  رایتخا  هب  اهنآ  زا  یتمسق  هک  اهیزاقفق  اهینمرا و  . 6
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دمحم اغآ  تسد  هب  سیلفت  حتف  زا  سپ  [ 10] هتشذگ نرق  رخاوا  رد  یتح  دناهدش ؛ هدروآ  اجنآ  هب  ربج  روز و  هب  رگید  یـضعب  دناهدمآ و 
. دندش روبجم  مالسا  نتفریذپ  هب  دندش و  هداد  چوک  دنواکاک  دنواهن و  هب  يرایسب  ياههدادوناخ  زاب  ناخ ،

گنر هب  صوصخب  اهیناریا  ردام . بناج  زا  صوصخب  دـناهدمآ ، دـیدپ  اهیزاقفق  اهینمرا و  اب  ناریا  یلـصا  هنکـس  شزیمآ  زا  هک  یباقعا  . 7
مرتحم ياههداوناخ  رد  هجیتن  رد  رابجا ؛ هب  هچ  رایتخا و  هب  هچ  دناهتفرگ ، نز  لیابق  نیا  زا  بلغا  تهج  نیدب  دندنمهقالع و  دیفـس  تسوپ 

یهاگ تسا و  طالتخا  نیا  يایوگ  بلغا  زبس  ای  ینامـسآ  یبآ  مشچ  گـنر  تسا . هدـنام  ياـجرب  ینمرا  نوخ  راـثآ  زا  يرایـسب  نیعتم  و 
. درک لصاح  نیقی  دیسرپ و  ار  بلطم  یبآ  ياهمشچ  نیا  نابحاص  زا  ناوتیم 

هب مه  اهنآ  زا  يدادعت  دننکیم . تسیز  هیمروا  هچایرد  یلاوح  رد  دـنکیدزن و  دوهی  برع و  عون  هب  رتشیب  اهنیا  اهینادـلک . ای  اهیروطـسن  . 8
. دنناتسدرک رد  هدنکارپ  تروص 

. نایدوهی . 9
. چولب ناغفا و  يدودعم  . 10

رگید اـهنآ  دـناهدروآ و  تکلمم  نیا  هب  ناـگورگ  اـی  ریـسا  تروـص  هب  بلغا  ار  اـهنیا  دنتـسه . لوـغم  صلاـخ  داژن  زا  هک  ناـنامکرت  . 11
. دناهدش راگدنام 

. دنوشیم هدید  ناسارخ  رد  الثم  یقرش و  لامش  يزرم  تایالو  رد  اهنیا  زا  دناهدمآ . دیدپ  اهلوغم  اب  طالتخا  زا  هک  یباقعا  . 12
. یلوک ریاشع  . 13

. دناهدش هدروآ  زینک  مالغ و  ناونع  هب  هک  یئاهیشبح  اهیلوک و  . 14
تخترـس  » هب موـسوم  دـننکیم ، یگدـنز  دوـخ  صاـخ  ياهلحم  رد  نارهت  رد  اـهنیا  لـباک . یلاوـح  زا  اـهربرب ، زا  یلیلق  یلیخ  دادـعت  . 15

«. اهیربرب
. دناهدش نطوتم  تکلمم  رد  دناهتفریذپ و  مالسا  دناهدز ، نابایب  هب  هتخیرگ  رما  لیاوا  رد  هک  اهیناتسهل  اهسور و  باقعا  . 16

. دننکیم یگدنز  تکلمم  رد  تقوم  روطهب  هک  اهیئاپورا  کچوک  عامتجا  . 17
. دناهتفای لیلقت  شیورد  يدودعم  هب  العف  و  دناهدوب ، هشیپ  تراجت  هک  دناهتشاد  دوجو  ( Banianen) ودنه يدایز  دادعت  البق  . 18

( اهیدام نایسراپ و   ) یمیدق یلصا و  هنکس 

کمدرم دنتـسین ؛ دـننکیم  یگدـنز  ناـنآ  رظن  ریز  هک  هـنمارا  اـهیئاپورا و  يدیفـس  هـب  زگره  دـنراد و  نوگمدـنگ  یتـسوپ  ـالومعم  اـهنیا 
، دشر شوخ  تشپرپ و  ناشـشیر  سونبآ ، گنر  هب  و  هدرک ) زو  دـعجم و  هن   ) فاص ناشیوم  هایـس ،) تردـنب  و   ) گنر یـشیم  ناشمـشچ 

اب دنتشرد  اهمشچ  تسا ؛ خپ  اههقیقش  فرط  رد  دنلب و  لادتعا  دح  هب  اهنآ  یناشیپ  يوضیب ، اهنآ  همجمج 
17 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 

هتـسویپ مهب  ینیب  يور  رد  هک  لکـش  ینامک  اهوربا  دـناشوپیم ؛ ار  هینرق  زا  یگرزب  تمـسق  هک  یناقوف ، دـنلب  ياـهکلپ  سوقم و  ياهینرق 
دـشر نهپ و  هنیـس  هسفق  هدـمآرب ، یمک  ولگ  هاتوک ، ندرگ  کیراب ، هناچ  كزان ، اهبل  یخرـس ؛ نودـب  دولآتشوگ  یمک  اههنوگ  تسا ؛
یئابیز اب  اهاپ  اهتسد و  فیرظ ، لصافم  دودح  رد  هدرک و  دشر  بوخ  اضعا  كزان ، اهناوختسا  نهپ ، نانز  هرصاخ  نگل  هاگرمک و  هدرک ،

هدـید تردـنب  مه  رایـسب  يرغـال  رگید  فرط  زا  دروآیمن و  یبرچ  هجو  چـیه  هب  ناشندـب  تسا . رایـسب  يوم  زا  روتـسم  ندـب  و  صاـخ ،
اهنآ تماق  دـشاب . لکـشم  يرما  ناشیا  رب  يراکراوس  هک  هزادـنا  نآ  هب  هن  مه  نآ  ماهدـید ، هبرف  یناریا  هس  طـقف  عومجم  رد  نم  دوشیم .

مـشچب رتمک  هاتوک  تسپ و  يداع  ریغ - روطهب  ای  کیراب  دنلب و  هداعلا  قراخ  دارفا  تسا ، رتدـنلب  ماظنهدایپ  کی  طسوتم  تماق  زا  يردـق 
تلاح دـندرکیم . نآ  هب  هجوتم  ارم  بلغا  هک  درکیم  ار  ناشهجوت  بلج  هتکن  نیا  نادـنچ  اهرـسفا ، ناـیاقآ  نم ، ناـنطومه  دـنروخیم .
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یناریا درف  کی  اریز  يروتاکیراک ؛ لاحیب و  اهیئاپورا  زا  یـضعب  دـننام  هن  یـشوهزیت و  زا  یکاـح  یلیخ  هن  اـما  تسا  يدـج  ناـنآ  هرهچ 
ار رهاظ  لقا  دـناوتب ال  هک  هدـش  نانچ  تداع  تسراـمم و  رثا  رد  سکعرب  هکلب  دـیایب ، ناـجیه  هب  دـیدش  فطاوع  رثا  رد  هک  دراذـگیمن 

اهیئاپورا تروص  تاکرح  لیلد  نیمه  هب  دراد و  ابا  تخس  نداد  هرهچ  هب  فلتخم  تالاح  ندروآرد و  کلکش  زا  لیلد  نیدب  دنک . ظفح 
یللم ماوقا و  زا  یلک  هب  ظاحل  نیا  زا  تسا و  هیبش  يزاقفق  عون  هب  یندـب  ناـمتخاس  رظن  زا  هتفرمهيور  دـنکیم . بلج  ار  شهجوت  یلیخ 

زین اتیهام  هتـشذگ  نیا  زا  تسا ؛ زاتمم  صخـشم و  نایدوهی  هنمارا و  اهراتات ، زا  صوصخب  دـننکیم  یگدـنز  تکلمم  کی  رد  يو  اـب  هک 
. دنیبیمن دوخ  رد  اهیماس  یبونج و  ياهنیمزرس  ماوقا  اب  یکرتشم  هجو  چیه 

، ازریم ياـهمان  هب  هک  یناـسک  دـننکیم ، شاـعم  رارما  نتـشون  هار  زا  هک  یناـسک  نـیب  هتـشذگ  نآ  زا  رتهـفرم و  رتـالاب و  تاـقبط  نـیب  رد 
رد هک  میروخیمرب  یئاهوخ  قلخ و  عئابط و  هب  بلغا  قرب  قرزرپ و  نیمدختـسم  نیب  نینچمه  دـنراد و  ترهـش  یـشنم  ررحم ، یفوتـسم ،

دناهدراذگ مدرم  عون  نیا  يور  هب  یمان  دوخ  اهیناریا  تسا . هدش  فیصوت  هنایهاد  يوحنب  هیروم  فیلأت  یناهفـصا » ياباب  یجاح   » ناتـساد
رد دهدیم و  قفو  یلاح  عضو و  ره  اب  ار  دوخ  هک  تسا  یـسک  لوضف  دنیوگیم . یلوضف  ناشراتفر  لامعا و  هب  و  [« 11] لوضف  » اهنآ هب  و 

ناـنابز یـسراف  حالطـصا  هب  دـنادرگیم و  دوـخ  نآ  زا  ار  نارگید  لاـم  کـلم و  دـنکیم و  اـپ  تـسد و  لخادـم »  » دوـخ يارب  یلاـح  ره 
هدافتسا دوخ  عفن  هب  هنوگچ  اهنیا  زا  هک  دنادیم  دنادیم و  ار  رهش  هزات  ياهدادیور  رابخا و  همه  تسا . جمس  خاتـسگ و  يو  دروخیم .» »

یماقم لاح و  ره  رد  و  تسا ، توخن  رسارس  ناتسدریز  ربارب  رد  دزخیم و  نیمز  هب  دتفایم و  ونازب  دوخ  ياهتـسدالاب  لباقم  رد  يو  دنک .
هک دوشیم  يراج  شناهد  رب  تسار  فرح  یماگنه  اـهنت  دـیوگیم و  غورد  اـمومع  اـمظنم و  دـشکیم . ناـنآ  خر  هب  ار  دوخ  تیـصخش 

رد یعفن 
18 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 

هک ار  یـسک  فلتخم  ياحنا  هب  دشوکیم  دنزیم ؛ تمهت  دزادنایم و  هارب  هئطوت  دنکیم ، عیاش  ار  غورد  رابخا  دـشاب . روصتم  شیارب  نآ 
هتـشاد یـسک  ربارب  رد  ياهفیظو  ای  يدهعت  دهاوخیمن  تسا ؛ هدربن  یئوب  یـسانشکمن  زا  اریز  دنک  دوبان  درخ و  هدوب  دـیفم  شیارب  يزور 
يراک همه  دراد . هدامآ  رضاح و  هظفاح  رد  ار  یبسانم  ياههتکن  هشیمه  دناوخب و  عقومب  دناوتیم  ار  یئاههفیطل  یتایبا و  يراعـشا ، دشاب .

دنریگب ار  شچم  هاگره  دنکیم . دـکؤم  مسق  دـیق  هب  ار  ياهلمج  ره  رتهم . ات  هتفرگ  ریزو  زا  دروخیم  یـسکره  درد  هب  دـیآیمرب و  وا  زا 
مه لیلد  نیمه  هب  دوشیم و  ادیپ  رایسب  لصا  لوضف  ناهفـصا  رد  صوصخب  مدروخ .» هگ   » دیوگیم یئاورپ  چیهیب  یتفگ  غورد  ارچ  هک 
ناخ اقآ  ازریم  نیـشیپ  مظعاردـص  لوضف  رایع  مامت  هنومن  تسا . هدرک  باختنا  رهـش  نآ  مدرم  زا  ار  شناتـساد  نانامرهق  هیروم  هک  تسه 

یناوید تمدخ  هب  هاش  دمحم  هرود  رد  دنیوگیم . لوضف  نب  لوضف  يو  هب  تفریم . رامـشب  ياهبوجعا  نایناریا  دوخ  يارب  یتح  هک  تسا 
: هتفگ شاهرابرد  دیچیم  هئطوت  شیارب  درکیم و  هلیح  شراک  رد  ناخ  اقآ  ازریم  هک  یـساقآ  ازریم  یجاح  زور  نآ  مظعا  ردـص  دـمآرد ؛

اروف اریز  دـنکیم ، عمج  ار  دوخ  ياـپ  تسد و  اروـف  دوـشب  ناـخ  اـقآ  هجوـتم  اـجنآ  رد  دزادـنیب و  رظن  نارهت  تشد  هب  دـنوامد  وـید  رگا  »
تلوهـسب لیلد  نیمه  هب  دـنکیم و  ادـیپ  راکورـس  مدرم  لـیبق  نیا  اـب  بلغا  یئاـپورا  رفاـسم  تسا ». هدرک  ادـیپ  ار  شداتـسا  هک  دـمهفیم 

میمعت تلم  کی  هبطاق  هب  اطخ ، وهس و  رس  زا  ار  مدرم  زا  هقبط  کی  صاخ  يایاجس  نیا  دریگیم و  تقیقح  ياج  هب  ار  هیروم  روتاکیراک 
. دهدیم

تـسدب یلحم  هچ  زا  لوپ  نیا  هک  دـنک  اورپ  هکنیا  نودـب  دروآ ، گـنچب  ناوارف  لوـپ  دـهاوخیم  شلد  تسا ، عاـمط  هتفرمهيور  یناریا 
تخـس دراوم  یـضعب  رد  دـنیچرد . یلمجترپ  هاگتـسد  ات  دـهدیم  دابب  ار  نآ  زاب  هدروآ  تسدـب  ار  لوپ  هک  مه  یناسآ  نامه  هب  دـیآیم .

تخب و چـیه  دبـسچیم و  دوخ  هفیاط  هریت و  هب  هداوناـخ ، هب  تخـس  درادیمن . هگن  هزادـنا  یقـشاع  قشع و  راـک  رد  و  دوشیم ، سیـسخ 
. دنکیمن ادج  هداوناخ  هب  یگتسب  زا  ار  يو  یبیشن  چیه  زارف و  چیه  یتخبروش ،

ماجنا ناگمه  عفن  رطاخ و  هب  يردهدرپ  نیا  رگا  یتح  تسا  ناگمه  ریقحت  دروم  درادـن و  يدروم  چـیه  الـصا  هداوناخ  رارـسا  ندرک  اشفا 
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. دشاب هتفرگ 
دوـجوم یتـغل   Gewissen ,Ehre ,Reue Dankbarkeit ,Tugend ،, يارب دراد  رایــسب  فـیارظ  هـک  یــسراف  ناـبز  رد 

موسر بادآ و  دـعاوق و  اب  هک  تسا  ییگدـنز  زرط  نآ  ای  یئاسراپ  ینعم  هب  اوقت  اـما  دـننکیم ، همجرت  اوقت  ـالومعم  ار   Tugend. تسین
هب دسریم  روهظ  هصنم  هب  ياهفرح  رد  هک  تسا  يراکتشپ  دادعتسا و  هکلب  تسین ،  honor ینعم هب  رنه  هملک  دشاب ؛ ماگمه  گنهامه و 
رد دنربیم  راکب   Undankو Dank هملک يارب  اتداع  هک  یمارح  هب  کمن  یلالح و  هب  کمن  هراد ؛» رنه  اتـسوا   » دنیوگیم لیلد  نیمه 

تیقفوـم مدـع  رثا  رد  هک  تسا  یلـالم  نآ  هکلب  تسین   Reue ینعم هب  ینامیـشپ  دوریم ؛ راـکب  نآ  كرت  ناـبزیم و  قح  نتخانـش  دروم 
یموق ره  نوچ  اـما  تسین ، یلداـعم  ناـبز  نیا  رد   Gewissenbisseو Gewissen يارب بیترت  نیمه  هب  دوـشیم . یمدآ  ضراـع 

یقیداصم نینچ  هک  تسا  نآ  رب  لاد  اهنیا  دوجو  مدع  سپ  دراد  یتغل  ياهملک و  دوخ  یگدنز  رد  دوجوم  میهافم  يارب 
19 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 

هک یماگنه  زا  تسین و  دـنبیاپ  نادـنچ  یئوگتـسار  هب  دـنکیم ، ادا  دـکؤم  ار  ياهلمج  ره  هکنیا  دوجو  اـب  یناریا  دسانـشیمن . موق  نیا  ار 
. دنکیم دادملق  زیمآتحلصم  ار  یلغد  غورد و  ره  زیگناهنتف ،» تسار  زا  هب  زیمآ  تحلصم - غورد   » تفگ يدعس 

هتفگ ندوب  غورد  هب  يدنخبل  اب  دـنریگب  ار  شچم  هاگره  دـنک و  رواب  ار  وا  ياههتفگ  تبحـص  فرط  هک  درادـن  يرارـصا  رگید  فرط  زا 
. دوشیم فرتعم  دوخ 

ای هدـنبیرف  ار  دوخ  هکنآیب  ینکیم  جرخ  ياهتفرگ  هلماعم  رد  هک  ار  یبلق  هکـس  نامه  ینعی  تسا . دوجوم  هفرطود  ياهعـضاوم  اـجنیا  رد 
[. 12] ینادب هدروخبیرف 

یـضار و ار  وا  یئارحـص  يزبس  رینپ و  نان ، يرادـقم  زاب  دـشاب  یماـقم  ره  رد  دـنکیم ؛ تیاـعر  ار  تعاـنق  لادـتعا و  كاروخ  رد  یناریا 
یصاخ لاوحا  عاضوا و  رد  اما  تسا  هتسبلد  شمارآ  شیاسآ و  هب  دراد . تسود  ار  هکرحم  هیودا  یلکلا و  بورشم  یلو  دنکیم ، دونشخ 

يدرسنوخ اب  ار  یتخبروش  تخب و  دنک . لمحت  ار  یگنشت  یگنسرگ و  امرس ، امرگ و  دناوتیم  دوشیم و  ریذپانیگتـسخ  شوکتخس و 
- تسین مه  نکمم  ریغ  رما  نیا  اجنآ  رد  هک  راگزور - يزاب  نیمز  قرـشم - رد  ـالثم  هاـگره  دـنکیم . راومه  دوخ  رب  دریذـپیم و  لـماک 

نیا ارچ  هکنیا  نآ  و  دـیآیم ، بیجع  تخبـشوخ  درم  نیا  رظن  هب  هک  تسه  زیچ  کی  دـناسرب  ترازو  هبترم  هب  ار  يداع  هداس  ررحم  کی 
هدوب هدربن  یپ  دنـشاب  هتفایرد  ار  نآ  نارگید  هکنآ  زا  لبق  دوخ  دادعتـسا  هحیرق و  هب  وا  روطچ  هکنیا  رگید  و  هدـشن ، هداد  يو  هب  البق  ماقم 

دربیم و هاـنپ  نوردـنا  هب  هدوسآ  تحار و  دور ، اـمغی  هب  شتورث  دوش و  علخ  دوخ  ماـقم  زا  دـعب  يدـنچ  صخـش  نیمه  رگا  لاـح  تسا .
«. داب زارد  هاشداپ  رمع  هاش ، لام  همه  تسا ، تمسق  : » دیوگیم برع  بویا  نوچمه 

هچ شنورد  رد  هک  تسین  موـلعم  چـیه  شاهرهچ  زا  درادـهاگن ؛ موـتکم  ار  دوـخ  تاـناجیه  فـطاوع و  دـناوتیم  داـیز  رادـقم  هـب  یناریا 
ات درادهاگن  یفخم  دوخ  رد  ار  یتحاران  مشخ و  اهتدم  دناوتیم  یناریا  دنتسه . ( tabula rasa) دیفس حول  دننام  اهنآ  همه  درذگیم ،

: تسا نینچ  نآ  ناتساد  هک  دریگیم  شوگ  هب  ار  يدعس  دنپ  نیا  يو  دروم  نیا  رد  دسرارف . ماقتنا  باسح و  هیفصت  يارب  بسانم  هظحل 
ار کلم  هک  ینامز  ات  تشادیم  هاگن  ار  گنس  دوبن ، ماقتنا  لاجم  ار  شیورد  دز ؛ یحلاص  رس  رب  یگنس  هک  دننک  تیاکح  ار  يرازآمدرم 

: اتفگ تفوک . شرس  رب  گنس  دمآ و  ردنا  شیورد  درک . شهاچ  رد  دمآ و  مشخ  يرکشل  نآ  رب 
نیدـنچ تفگ : يدز . نم  رـس  رب  خـیرات  نالف  رد  هک  تسگنـس  ناـمه  نیا  و  منـالف ، نم  تفگ : يدز ؟ ارچ  گنـس  نیا  ارم  و  یتسیک ، وت 

: تفگ يدوب ؟ اجک  راگزور 
. مدرمش تمینغ  تصرف  مدید  تهاچ  رد  هک  نونکا  مدرکیم ، هشیدنا  تهاج  زا 

رایتخا دندرک  میلست  نالقاعرایتخب  ینیب  هک  ار  یئازسان 
زیتس  يریگمک  هک  هب  نآ  نادب  ابزیت  هدنرد  نخان  يرادن  نوچ 
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درک هجنر  ار  دوخ  نیکسم  دعاسدرک  هجنپ  وزاب  دالوپ  اب  هکره 
[ 13] رارب شزغم  ناتسود  ماک  هب  سپراگزور  ددنبب  شتسد  ات  شاب 

هک دـنک  هچ  دـنادیم  دریگ  رارق  دوخ  نیـشتآ  جازم  ریثأت  تحت  هاگره  ای  دـنکیم ، يوریپ  نکم » تریح  هاگچـیه   » ملـسم لصا  زا  یناریا 
نزو هملک و  يادف  ار  هشیدـنا  رکف و  بلغا  اما  دراد  شوخ  ار  زاوآ  زاس و  تسا و  سانـشرعش  يو  دـباینرد ، ار  يو  باجعا  بتارم  یـسک 

شیارب ار  تسا » ناسنا  مه  ینالف  تسا و  ریذپانف  ناسنا   » هلمج رگا  دنکیمن . يوریپ  قطنم  زا  دوخ  رکفت  رد  یلو  تسا  عبطخوش  دنکیم .
هک دنادیم  دراد  ترفن  یماقم  بحاص  ره  زا  هک  يو  هریغ . تسین و ...  رخ  بسا و  ینالف  سپ  بوخ  دـنکیم : يریگهجیتن  اروف  یناوخب ،

لمحت ار  اهراشف  نیرتدـیدش  دـیدم  ياهتدـم  تسا ، مک  وا  رد  يرگـشاخرپ  ندـیگنج و  يوخ  دروآ . دورف  رـس  سکره  ربارب  رد  هنوگچ 
. دـناشچیم يو  هب  ار  ماـقتنا  معط  فرط  هداوناـخ  زا  تمرح  کـته  اـب  دنکـشیم و  مهرد  ار  نآ  مکحم  تشم  اـب  ماجنارـس  یلو  دـنکیم 

راـبج دوخ  داـتفا  شتـسد  هب  رود  هکنیمه  اـما  درادیم ؛ ناـیب  يرـسدوخ  ملظ و  زا  ار  دوخ  ترفن  دـنزیم ، مد  تلادـع  اوقت و  زا  هراوـمه 
یئاپورا گرزب  ياهروشک  فرط  زا  يراشف  هاشداپ  هاگره  دـنکیم . بصغ  ار  نارگید  لاـم  کـلم و  هشیدـنا  نودـب  دوشیم و  يریظنیب 

نایدوهی و نایحیسم ، ماجنارـس  ریخا  هورگ  نیا  و  مادخ ، ناتـسدریز و  زین  ماکح  و  ماکح ، اهنآ  و  ارزو ، دوخ  مهـس  هب  زین  وا  دنک  ساسحا 
. دنهدیم رارق  دوخ  هناملاظ  راشف  ریز  ار  اهربگ 

هک دزاسیم  روطنآ  ار  دوخ  لزنم  ناخ  دننام  زین  هاش  دنکیم ؛ یگدنز  لاح  نامز  رد  طقف  طقف و  درادـن  نیمأت  دوخ  يادرف  زا  هک  یناریا 
. دوش روهرهب  نآ  رمث  زا  تقو  عرـسا  رد  دناوتب  هک  دراکیم  هویم  ناتخرد  عون  نآ  زا  مزال  رادقم  هب  زین  ناقهد  دـنک ؛ ماود  لاس  دـنچ  اهنت 
يدردـمه و سح  زا  يرـسدوخ  متـس و  ملظ و  رمتـسم  هدـهاشم  ناسنا . اب  ات  دراد  رتمرن  يراتفر  تاناویح  اب  تسین ، رگمتـس  اـنطاب  یناریا 
هب ار  دوخ  مادـقا  تیلوؤسم  لاح  نیع  رد  دـنزب و  ياهناملاظ  مادـقا  ره  هب  تسد  ات  تسا  نامرف  هب  شوگ  يو  لیلد  نیدـب  هتـساک ؛ شتفأر 

. دزادنیب يرگید  ندرگ 
. دـنک ناتـسود  زا  یئاریذـپ  کی  فرـص  ار  شاهناهام  قوقح  مامت  تسا  رـضاح  زین  نارکون  نیرتتسدورف  دـهدب ، ینامهیم  دراد  تسود 

نادـب ای  دـننک ، شنامهیم  الباقتم  زین  اهنآ  هک  دـهدیم  ینامهیم  تهج  نآ  زا  طقف  يو  درادـن . ربخ  يزاونناـمهیم  موهفم  زا  نیا  دوجواـب 
، شیامن ندید  زا  دراد . فاکنتـسا  يزاوننامهیم  فیاظو  ماجنا  زا  لاحرههب  یلو  دوریم ، رـس  شاهلـصوح  ندروخ  اذـغ  اهنت  زا  هک  لیلد 

روج هچ  ار  بوخ  شیامن  کی  دنادیم  تسا  دازردام  ياهشیپرنه  زین  دوخ  هک  يو  دوشیم ؛ رورسم  تخس  يزابشتآ  صقر و  هکحضم ،
. دنکیم بوذجم  ار  يو  یئاشامت  ره  دنک ، نیسحت 

دنامیم و ياج  رب  يدوزب  اما  دزومآیم ، تعرس  هب  دریگیم ، ار  بلطم  دوز  تساشوک ؛ تخس  دیلقت  راک  رد  اما  درادن  ینادنچ  عادبا  هوق 
زا هدافتسا  هب 

21 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 
هب درادـن . ینادـنچ  یگتـسبلد  نطو  هب  اما  درادیم  تسود  هتفای  شرورپ  نآ  يور  هب  هک  ار  یکاخ  دـنکیم . افتکا  اههتخومآ  اههتفایرد و 

شلد تسین  بصعتم  الـصا  هک  وا  دریذـپیم . ماـجنا  يرگید  ناونع  تحت  بلغا  يریگهوشر  نیا  اـما  شدـیرخ ، لوپ  اـب  ناوتیم  تلوهس 
دروم نیا  رد  دنـسرب  مه  هب  هکنیا  ضحم  هب  دنناوخیمن  زامن  هاگچیه  لزنم  رد  هک  یناریا  ود  دوش . دادملق  سدقم  نمؤم و  هک  دهاوخیم 

هـشیمه عوبطم  یناریا  ترـشاعم ، رد  دنراد . ار  رگیدـکی  نتفیرف  دـصق  دـننادیم  ود  ره  هکیلاحرد  دـننکیم ، لمع  دوخ  هفیظو  هب  صاخ 
هب دنرادن و  ار  رگیدکی  ندید  مشچ  هک  یماگنه  یتح  زین  دوخ  تبحـص  فرط  زا  و  دراد ، زاربا  ار  دوخ  صالخا  بتارم  هنوگچ  دـنادیم 
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نینچ دنکیمن ، در  یلک  هب  دـنراد  وا  زا  هک  ار  یعقوت  ای  يرگید  شهاوخ  تقو  چـیه  يو  دراد . ار  لباقتم  راتفر  راظتنا  دناهنـشت  مه  نوخ 
ناوتیمن هراومه  ار  يراک  نینچ  دنکن ؛ لمع  هدعو  هب  دعب  دهدب و  لوق  هک  دهدیم  حـیجرت  سپ  دراد ؛ تریاغم  شیوخ  قلخ و  اب  يراک 

ار ياهدنهاوخ  دهاوخیمن  دیوگیم  شدوخ  هدرک . هناخ  وا  دوجو  رد  هک  تسا  فعـض  یعون  نیا  تسناد  دیاب  هکلب  درک ، ریبعت  بلقت  هب 
تسا و یناریا  کی  دوخ  یضاقتم  هک  تسناد  دیاب  اما  دنک . هتسخ  ار  یضاقتم  دناشکب و  ازارد  هب  ار  بلطم  دشوکیم  سپ  دنک ، مورحم » »

دیما اب  اههام  هک  ینایضاقتم  دنتسین  مک  رگید  فرط  زا  دربب . شیپ  زا  ار  شراک  اجنآ  اجنیا و  دناوتیم  ماربا  رارصا و  ررکم و  ياعدتـسا  اب 
. دـنکیم لحم  كرت  هب  راداو  ار  نانآ  جایتحا  تبقاـع  اـت  دـننکیم  جرخ  ار  دوخ  هسیک  راـنید  نیرخآ  دـننزیمرد و  نآ  رد و  نیا  هب  چوپ 
هب میئایب و  رانک  دوجوم  عضو  اب  ام  هک  تسا  نآ  رتهب  اما  دـیآیم ؛ مشخب  درادـن  یئانـشآ  یناریا  قلخ  يوخ و  زا  هبنج  نیا  اـب  هک  یئاـپورا 

. میشابن شوخلد  مه  دیعو  دعو و 
تـسوا هب  قلعتم  هک  يزیچ  زا  یـسک  هکنیا  ضحم  هب  سپ  دنک ، یچیپرـس  دوجوم  مسر  زا  دناوتیمن  تسین  تسد  هداشگ  اعبط  هک  یناریا 

، شکشیپ : » دیوگیم هک  دیونـشیم  اروف  دینک  فیرعت  وا ...  بسا  وا ، نایلق  زا  رگا  دشخبیم ، فرط  هب  ار  نآ  اروف  دنک  دیجمت  فیرعت و 
یلمع شـشخب  نیا  مهم  ریغ  ءایـشا  زا  یـضعب  دروم  رد  هاگ  زاب  تسین  شیب  یلاخوت  یفراعت  تاـملک ، نیا  هک  دـنچره  و  تسامـش .» لاـم 

« نکم نیسحت  ار  زیچچیه   » لصا زا  بیترت  نیمه  هب  دنزیهرپب و  ناوارف  يانث  حدم و  زا  هک  دوشیم  هیـصوت  نایئاپورا  هب  هجیتن  رد  دوشیم .
. دننکیم هصمخم  راچد  ار  ناشنابزیم  دوخ و  تروص  نیا  ریغ  رد  هچ  دننک ، يوریپ 

هقرف ره  يارب  دنکیم ، بلج  دوخ  هب  ار  وا  هجوت  یناهنپ  نمجنا  ره  دراد ؛ زیمآرارـسا  یناهنپ و  ياهزیچ  یفابلایخ و  هب  یـصاخ  لیم  یناریا 
. دریگیم رارق  وا  صاخ  هقالع  دروم  يرنوسامارف  الثم  هک  تسه  مه  بیترت  نیمه  هب  دوشیم ؛ ادیپ  يرایـسب  نارادـفرط  اروف  ینید  دـیدج 
« شومارف  » یـسراف هملک  اـب   Francmacon يوـسنارف هملک  فداـصت  بسحرب  دـنیوگیم . هناخـشومارف »  » یـسراف رد  ار  يرنوساـمارف 

تشگزاب زا  سپ  دراپسیم . یـشومارف  تسد  هب  ار  دوخ  یلبق  یگدنز  دوش  ژل  دراو  سکره  هک  دوب  هدش  عیاش  تهج  نیدب  دراد . تهابش 
یگدنیامن تأیه  اب  دیدج  هرود  رد  هاش و  دمحم  هرود  رد  ناتسلگنا  زا  نایناریا  زا  یلیخ 

22 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 
اهامنالم زا  يرایـسب  هک  یئاج  هب  ات  درک  خوسر  هاش  نایفارطا  نیرتکیدزن  ات  یتح  تفای و  راشتنا  ابیرقت  ناریا  رد  يرنوسامارف  ناخ ، خرف 

تشذگ يراکادف و  زا  یهجوت  بلاج  ياههنحـص  دبال  دشیم و  لیکـشت  یفخم  تاسلج  دش . هدیـشک  عمج  نیا  هب  ناشیاپ  زین  تاداس  و 
بیکش نانع  هاش  ماجنارس  تسا . هتخادنایم  نتنافنا  هرود  رد  نومیـس  نس  نارادفرط  دای  هب  ار  یمدآ  هک  هتـشاد  دوجو  تاعامتجا  نآ  رد 

هرافک دـیعبت  اهنادـنز و  رد  مه  يرایـسب  درک ؛ گرم  هب  دـیدهت  ار  هناخـشومارف  ياسؤر  تساخرب و  هلباقم  هب  اوق  ماـمت  اـب  داد و  تسد  زا 
هیلع یتامادقا  هب  يدنچ  زا  سپ  نانآ  ادابم  هک  دنسرتیم  دنراد و  همهاو  یناهنپ  تیعمج  ره  زا  ناریا  رد  دنداد . ار  دوخ  تیمح  يرادافو و 

. دننکفیب هزرلب  ار  دوجوم  تردق  ناینب  هجیتنرد  دننزب و  تسد  نآ  فالخ  ياهراک  تموکح و 
و  » دـنیوگیم نآ  باوج  رد  هک  مکیلع » مالـس  « ؛ دـیوگیم دوشیم  دراو  هک  یـسک  تسا . جـهن  کی  هب  ناناملـسم  همه  نیب  ندرک  مالس 
هک یـسک  و  نیزم .» فرـشم ، يدروآ ، افـص  يدمآ ، شوخ  : » دیوگیم هناخبحاص  یظفاحادخ  ماگنه  هب  هللا .» تمحر - مالـسلا و  مکیلع 

يارب ار  کیلع  مالـس و  تارابع  نیا  الومعم  دوشن .» مک  امـش  هیاس   » ای دوشن » مک  یلاع  فطل  : » دیوگیم دوش  جراخ  هناخ  زا  دـهاوخیم 
یتشم اب  اهنآ  اب  هجیتن  رد  سپ  [14 ؛] تسا هتفهن  تارابع  نیا  رد  یناملـسم  زا  يراثآ  هک  دننکیم  رکف  اریز  دنربیمن ، راکب  ناناملـسم  ریغ 

ار دوخ  ياسؤر  ناتسدریز  دنوشیم . وربور  تسا  تبحـص  فرط  یجازم  لاح  هجوتم  هک  یئاهـشسرپ  زیمآفراعت و  تارابع  تاملک و  زا 
مالـس ياج  هب  قطانم  زا  يرایـسب  رد  دـنیوگیم . مالـس  يرادربنامرف  تیدوبع و  تمـالع  هب  اـپ  كزوق  فرط  هب  وناز  زا  تسد  تکرح  اـب 

رگیدکی هب  درادـن . يرـصح  دـح و  باطخ  رد  باقلا  تافراعت و  ندرب  راک  هب  يارب  علو  صرح و  دـشاب . روغوا  دـنیوگیم : مه  هب  ندرک 
ظفل ندرب  راک  هب  زا  دنـسریم  مهب  یتقو  دنلوغـشم  راـک  هب  ناـیعا  هناـخ  رد  هک  مدختـسم  ود  یتح  دـنیوگیم . باـنج  راکرـس و  فیرش ،
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مـسا ولج  ار  ازریم  هملک  هکلب  دـننک ، افتکا  اهنت  مسا  هب  تسا  نکمم  رتمک  باطخ  ماـگنه  هب  دـنزرویمن . غیرد  رگیدـکی  قح  رد  راـکرس 
. دنروآیم مان  لابند  هب  ار  گب  ای  ناخ  ناونع  ای  دنراذگیم 

یجاح ناونع  ياراد  دـشاب  هتفر  ادـخ  هناخ  ترایز  هب  هک  یـسک  دوشیم . هدرب  راکب  یجاب  یکرت  هملک  لقا  دـح  ای  مناـخ  ناـنز  دروم  رد 
. دنیازفایم ار  يدهشم  یئالبرک و  مان  دوخ  مسا  هب  دناهتفر  دهشم  البرک و  ترایز  هب  هک  یناسک  تسا ؛

ای نز  ردـپ ، صوصخب  وا  هداوناخ  هکلب  تسین  صخـش  شحف  فدـه  الومعم  تساهنآ . تازیمم  زا  زین  نایناریا  ياهـشحف  اهنیرفن و  نعل و 
بطاخم درف  هب  مانشد  زا  رتراوگان  یسب  هداوناخ  هب  شحف  دراد  یگداوناخ  یگدنز  هک  یموهفم  بسحرب  اریز  تسا ، يو  ناگتشذگ  روبق 

بلغا دننکیم . همجرت  ولغوا » یپک   » هب اهنابزیکرت  ار  ریخا  هملک  هک  تسا  گسردـپ »  » و هتخوسردـپ »  » زا ترابع  اهنآ  نیرتجـیار  تسا .
ناهد زا  بلغا  ار  حیبق  تاملک  نیا  متسین و  زاجم  اهنآ  همجرت  هب  هک  تسا  کیکر  نادنچ  دوریم  راک  هب  نانز  يارب  هک  یئاهشحف 
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. دینش ناوتیم  دنربیم  راکب  اهرتگرزب  دیلقت  هب  روعش  نعال  ار  اهنآ  هک  مه  ناکدوک 

الثم تسین . راتفگ  تحـص  نماض  هجو  چیه  هب  راک  نیا  هتبلا  دنک و  رکذ  دکؤم  تروص  هب  ار  دوخ  تاراهظا  هک  تسا  لیام  رایـسب  یناریا 
باسحهب اهدنگوس  زا  يرایـسب  هللاات . هللااب  هللا ، دیوگیم و  رارکت  هب  دروخیم و  مسق  هریغ  هاش و  رـس  هب  دمحم ، رـس  هب  یلع ، رـس  هب  بلغا 

ناکت صاـخ  یقیرط  هب  ار  دوخ  رـس  قیدـصت  ماـگنه  هب  دراد . لامعتـسا  بلغا  هک  امـش  رـس  هب  لـثم  دوشیم  هدرب  راـک  هب  هرکاذـم  فرط 
ندرب راک  هب  اب  الومعم  ار  دوخ  مشخ  دـنکیم . عمج  ار  اهبل  لاح  نیع  رد  دربیم و  بقع  ـالاب و  هب  ار  دوخ  رـس  راـکنا  دروم  رد  دـهدیم .

. درادیم نایب  هللا  ءاش  ام  نیرفآ ، رازه  نیرفآ ، هللا ، كراب  اب  ار  دوخ  باجعا  دیجمت و  هللا و  الا  هلا  ترابع ال 

راتات كرت - داژن 

مهب الاب  رد  تسا و  رتسوقمک  ناوربا  رتتلاحمک ، رتنهپ و  تروص  تسا ، یـضیب  رتمک  اـهیناریا  اـب  هسیاـقم  رد  اـهراتات  كرت - همجمج 
رد هچ  تسا ، تفلک  هاتوک و  اهنآ  ینیب  ياهوهق و  مشچ  یـسدع  رتروطق ، اههژم  تسین . تحـالم  نادـب  ناشمـشچ  هقدـح  تسا . هدـماینرب 

رتمک حراوج  اضعا و  رتدولآتشوگ ، اهبل  رتهدرک ، دشر  تالـضع  رتنهپ و  اههناچ  هنوگ و  ناوختـسا  اههرپ ؛ رد  هچ  ناوختـسا و  تمـسق 
. تسا رتيوق  رترپوت و  يدنبناوختسا  و  لیکش ،

. رتدنمورین تالضع  يدنبناوختسا و  رتدنلب ، اهیناریا  زا  الومعم  هراوق  دق و 
یمدرم دناهتفرگ ؛ یئازـسب  مهـس  زین  اهـسراف  زا  هک  دنچره  دـنراد ، تهابـش  اهینامثع  هب  رتشیب  وخ  قلخ و  ایاجـس و  رظن  زا  اهراتات  كرت و 
اهسراف اهنیا  دنوشیم . هتفرگ  لیابق  نیا  زا  اهزابرس  همه  ابیرقت  لیلد  نیمه  هب  ممصم ، ریلد و  لاحرههب  رگهلیح و  رتمک  هدیشارتن و  دنتسه 
دشکب عازن  هب  ناشراک  رگا  یلو  دنتـسه ، مارآ  یمدرم  دنزانیم ؛ دوخ  كرت  بسن  لصا و  هب  دننکیم و  ریقحت  نبج  تفـص  نتـشاد  هب  ار 

. دناهدامآ هلمح  يارب  دننامیمن و  لد  ود  رگید 
نوریب شناهد  زا  شحف  هچره  تشاد و  اوعد  كرت  رفن  کی  اب  سراف  کی  تسا . قوف  ياههتفگ  دیؤم  مدوب  نآ  دهاش  نم  هک  ریز  هیـضق 

- درک ادـج  نآ  رـس  زا  ماـمت  تقد  اـب  ار  قپچ  بوچ  ماجنارـس  دیـشکیم ، ار  دوخ  قپچ  دوب و  هتـسشن  مارآ  كرت  درم  تفگ ؛ يو  هب  دـمآ 
ولغوا یپک  دیـشکیم  دایرف  هکیلاحرد  دروآ و  دراو  سراـف  رـس  هب  ياهبرـض  نآ  بوچ  اـب  و  دـنک - كاـپ  ار  نآ  تساوخیم  هک  یئوگ 
يروط تخادرپ . قپچ  ندیـشک  هب  سپـس  دشاب و  هدید  ینایز  ادابم  هک  تخادرپ  قپچ  هتـسد  هنیاعم  هب  تفرگ ، رارق  دوخ  ياج  رـس  هرابود 

. تسا هداتفین  یقافتا  چیه  یتفگ  هک 
ناهفـصا و هب  صوصخب  نیـشنسراف و  یحاون  هب  ار  كرت  جاوفا  هک  هتـشاد  نآ  رب  ار  تموکح  دراد ، دوجو  هریت  ود  نیا  نیب  هک  یفالتخا 

. دتسرفب زاریش 
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هدابل هنـشد  اب  نایطول  زا  رفن  کی  متـشذگیم  غابراهچ  نایم  زا  دوخ  ینمرا  مدختـسم  اب  بش  همین  نراـقم  ناتـسبات 1859  رد  هک  یماگنه 
هراپ ارم  مدختسم 
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در باوج  یلو  تساوخ  ار  هناخ  هب  دورو  هزاجا  يو  میدز . ادص  ار  كرت  نانابهگن  دش ؛ اپرب  دروخودز  تخیرگ . اهغاب  زا  یکی  هب  درک و 

امـش : » دیـشک دایرف  هرجنپ  يوس  هب  نیئاپ  زا  تشاد  شود  رب  یگنفت  نت و  رب  یخن  ینهریپ  هکیلاحرد  هنهرب ، ياپ  كرت ، يزابرـس  دـینش .
نزوس کی  یتح  مدادیمن  هزاجا  یسراف  چیه  هب  مدوب  تکلمم  هاش  نم  رگا  دیرادرب ، دوخ  اب  هنشد  دیاهدرک  تأرج  یک  زا  اهـسراف  گس 

طقف ام  تطاسو  هب  يو  دیدرگ و  مکاح  لیوحت  دش و  هدیشک  نوریب  راکهزب  دمآرد ، اج  زا  رد  تاملک  نیا  نتفگ  اب  دشاب »! هتشاد  دوخ  اب 
زا یکی  دنوش  عمج  مهاب  سراف  كرت و  رـصانع  هاگره  رهـش ، رد  هچ  يزرم و  ياهطقن  رد  هچ  اجکره ، درک . موکحم  هبرـض  دنچ  هب  ار  وا 

. دبوکیم مهرد  ار  يرگید  دنکیم و  زارحا  ار  الاب  تسد  اهنآ 
. دـنمهفیم ار  رگیدـکی  نابز  ود  ره  لاحرههب  یلو  تسا  رتنشخ  رایـسب  ینامثع  ياهکرت  هجهل  زا  هک  تسا  يراتات  یکرت - اـهکرت  ناـبز 

. دیوگیم  » u اهیوسنارف » دننام  وا »  » ياجب دنکیمن و  تبحص  لماک  ار  یسراف  زگره  كرت  کی 
نآ زا  هدوب و  شردـپ  رابرد  جـیار  ناـبز  یکرت  هک  لـیلد  نآ  هب  مه  نآ  هدرکیم  تبحـص  یکرت  یناوج  هرود  رد  هک  دـنچره  یلعف  هاـش 
هب ندرک  تبحص  زا  یمسر  سلاجم  رد  لاح  تخومآ و  لامک  دح  رد  ار  یـسراف  اهدعب  دناهدوب  كرت  همه  زیربت  رد  شنایفارطا  هتـشذگ 

. دنرابت نیا  زا  نازابرس  بلغا  اریز  تسا ، كرت  نازابرس  هیلک  یلاع  یهدنامرف  دنکیم . يراددوخ  یکرت 

اهدرک

هک دنراد  توافت  یناملآ  صوصخب  یلامـش و  ياهداژن  زا  مک  يردق  هب  وم  تسوپ و  مشچ ، گنر  رظن  زا  دنتـسه . دـنمورین  ابیز و  یمدرم 
هب تشادنپ . یناملآ  تلوهـس  هب  ار  اهنآ  ناوتیم  یقرـش  ندیـشوپ  سابل  زرط  تسا و  جیار  هک  رـس  يوم  گنر  ندرب  راک  هب  زا  رظنفرص 

دوخ یلاو  رظن  ریز  رد  اـهنآ  تسا . رامـشب  یناریا  ياـهنابز  بعـش  زا  دوـشیم و  هدـیمان  يدرک  هک  دـننکیم  تبحـص  دوـخ  صاـخ  ناـبز 
هب ناشبـسن  هک  دـننکیم  تاـهابم  تسا . یثوروم  وا  هداوناـخ  رد  ماـقم  نیا  یلو  دوشیم  بوصنم  هاـش  فرط  زا  یلاو  دـننکیم . یگدـنز 

. دسریم نایناساس 
لیلقت يارب  ای  دـنوش  كرتشم  عفانم  ياراد  اهنآ  اب  قیرط  نیا  زا  دـنهدب و  ینز  هب  اهنآ  هب  ار  یمناخ  هدازهاـش  دندیـشوک  دـنچره  اـهراجاق 

رد یلاو  رقم  دننک . ارجا  لماک  روطهب  ار  دوخ  هشقن  دنتسناوتن  زاب  دنزاس ، اپرب  یگتـسدود  زیتس و  گنج و  شنادناخ  رد  یلاو  ذوفن  نازیم 
. تسا جدننس )  ) هنس كرهش 

هب هاگ  دـنتفیب  هقیـضم  رد  هکنیا  ضحم  هب  دـنربیم و  رـسب  مه  اب  یمئاد  تموصخ  رد  اهنآ  لـیابق  دـنرگتراغ و  راـکراوس و  یموق  اـهدرک 
دراد و جاور  ناشنیب  رد  يزاوننامهیم  نداد و  هانپ  یبرع  موسر  اـهنیا  دوجو  اـب  دنـشکیم ؛ بقع  یناـمثع  روشک  هب  هاـگ  ناریا و  نیمزرس 

درک یهاپس  کی  هب  ار  شاهداوناخ  دوخ و  صخش  تظافح  یلعف  هاش  لیلد  نیمه  هب  دناهرهش . تفارش  تحارـص و  هب  ناشیاهراک  رد  اهنآ 
دهاوخ شرانک  رد  یلاوحا  ره  رد  يو  هک  دشاب  هتشاد  لماک  نانیمطا  دناوتیم  رگید  اریز  تسا  هدرپس  ناخ  زیزع  یشابنادوجآ  مان  هب 
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. دوب

ناینمرا
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هراشا

رب هخاشهخاش  ياهگر  يریپ  رد  تسا و  تشوگ  گنر  هب  یناوج  رد  هک  میخض  ياههنوگ  رتدیفس و  تسوپ  نتشاد  هب  نایناریا  زا  موق  نیا 
؛ تسا رکذ  لباق  نایناریا - فالخرب  ناـنآ - رد  یهبرف  هب  لـیم  رتمکحم و  يدنبناوختـسا  هتـشذگ  نیا  زا  دنـصخشم . دوشیم  رادومن  نآ 

ناشرـس يوم  تسا . رتسوقمک  رتتـشپمک و  ناوربا  تسا و  رتمک  اهنآ  رد  شیر  دـشر  دـنوشیم . قاـچ  یلیخ  هریت  نیا  رد  صوصخب  اـهنز 
. تسا نیرز  یناوج  رد  ياهوهق و 

رد ناخ  سوواطاط  هنمارا  فقـسا  تسا . هتفای  شهاک  تخـس  ندراـش ) هب  دـینک  عوجر   ) اـهنآ تراـجت  تورث و  نینچمه  هنمارا و  دادـعت 
هب دریگیم  رب  رد  ار  ناجیابرذآ ) قارع و  نیب   ) ناریا هوکنالفناق  ات  دنه  هواج و  زا  هک  يو  رظن  ریز  سوفن  هک  داد  نانیمطا  نم  هب  ناهفـصا 
زین ار  شفارطا  زیربت و  نکاس  لیماف  دـص  دـنچ  یمور و  کـیلوتاک  هنمارا  زا  یلیلق  رادـقم  دـیاب  مقر  نیا  هب  دوشیم ؛ غلاـب  رفن  رازه  تسیب 
مایا راوناخ  رازه  هدزاود  مقر  لابق  رد  العف  دنربیم و  رسب  ناهفـصا  رد  اهنآ  نیرتشیب  دنتـسه . نیزدایمچا  یفقـسا  هریاد  عباوت  زا  هک  دوزفا 
رهـش هس  نیا  یکیدزن  رد  اتـسور  دنچ  هیقب  دنتـسه ؛ نارهت  زیربت و  رد  مه  یمک  هدرک ، ادیپ  لیلقت  راوناخ  دصراهچ  هب  ناشدادعت  ندراش ،

. دنربیم رسب  رهشوب  ردنب  زاریش و  رد  هدنکارپ  تروص  هب  مه  راوناخ  دنچ  دنراد ؛
بارش دنلوغشم و  يرصتخم  تعارز  هب  دنتسدیهت . تخس  هنمارا  هماع  هک  تفگ  ناوتیم  مینک ، ینثتسم  زیربت  رد  ار  دودعم  رجات  دنچ  رگا 
زاجم یلوا  قیرطهب  هک  مه  یشورفبارش  دنتـسه ؛ سجن  اعرـش  اهنآ  اریز  دنرخیمن  تبغر  اب  ار  هنمارا  تالوصحم  اهیناریا  دنزادنایم . زین 

زا تاهج  یـضعب  زا  هک  دـنچره  دـنربارب و  ناناملـسم  اب  نوناق  رظن  زا  هک  دـنچره  دراد . رارق  نآ  هار  رد  تارطاخم  عناوم و  عاونا  تسین و 
. درادـن یئابا  اـهنآ  ندرک  هسیکرـس  ندرک و  غاد  هرقن  زا  هک  تسا  مکاـح  راـیتخا  هب  اـهنآ  تشونرـس  زاـب  دـنرادروخرب ، هیـسور  تیاـمح 

رگید دروایب  مالـسا  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  هاگره  دـننک . تعاطا  دـهتجم  رظن  زا  تامکاحم  تالماعم و  رد  هک  دـنراچان  اـهنآ  نینچمه 
دنچ رگید . فرط  زا  یبهذـم  یلخاد  ياهیناماسبان  اهیراتفرگ و  فرط  کی  هب  اهیتخبدـب  نیا  همه  الاح  دـنک . اـعدا  ار  هیثرا  همه  دـناوتیم 
راک ابقاعتم  داد و  خر  یگتـسدود  کچوک  هعماج  نیا  رد  قیرط  نیدب  دنتـسویپ و  یمور  کیلوتاک  ياسیلک  هب  نیغلبم  غیلبت  رثا  رد  راوناخ 
مه راشف  تحت  هک  یماگنه  صوصخب  راک  بسک و  نودب  مدرم  هک  دش  هدیشک  يرگید  زیگنارثأت  ياههنحـص  اهیراکهبت و  اهتموصخ ، هب 
دنچ بیترت  نیدب  دننکیم ؛ لیهـست  زیوجت و  ار  تینابهر  کیلوتاک  نویناحور  دـننام  مه  ینمرا  نویناحور  دـنروآیم . يور  نادـب  دنـشاب 

سوسحم کچوک  عماوج  نیا  رد  نز  ناصقن  دش و  داجیا  هعموص 
26 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 

هک تسین  يراوناخ  چیه  ابیرقت  دشاب ؛ نوزفازور  هیـسور  ناتـسودنه و  هب  ترجاهم  هک  تسا  یهیدب  یلاوحا  عاضوا و  نینچ  رد  دیدرگ و 
. دنکیم يوریپ  هبذاج  نوناق  زا  دباتشیم و  دوخ  نادنواشیوخ  يوس  هب  رتناوج  لسن  دشاب . هتشادن  روشک  ود  نیا  رد  يرایسب  نادنواشیوخ 

. دوشیم هداتسرف  ریقف  نادنواشیوخ  هب  کمک  اسیلک و  فراصم  يارب  ياهظحالم  لباق  هوجو  زین  ناتسودنه  زا 
میهد حرش  لاور  نآ  رب  ار  ناینمرا  يایاجس  قالخا و  میهد و  رارق  تواضق  كالم  دناهدنام  ياجرب  هک  ار  یلیلق  ياهراوناخ  میهاوخب  رگا 

تراسج تأرج و  یتح  هدرک و  عیاش  اهنآ  نیب  ار  سأی  داسف و  رقف ، راشف و  لامعا  داد . میهاوخن  تسدب  یباذـج  ریوصت  هک  میئوگب  دـیاب 
هب دنلاعف ، اهنآ  همه  نیا  دوجواب  مه  مکاح  لاوحا  عاضوا و  رد  تسا . هدرک  بلـس  اهنآ  زا  دناهدوب ، هرهـش  نآ  نتـشاد  هب  هنمارا  هک  مه  ار 

، دننکیم تیامح  الباقتم  ار  رگیدکی  دنتـسه و  مهاب  هراومه  دـیمان ؛ اشوک  ار  نانآ  ناوتیم  زین  تراجت  راک  رد  یتح  دـنراد و  هقالع  راک 
. دنراد رارق  نایناریا  فیدر  رد  قاثیم  دهع و  هب  يدنبیاپ  رظن  زا  دنبصعتم و  اما 

. دـننزب فرح  دـنناوتیمن  مه  ار  یـسراف  ناـیناریا  زا  ترفن  اـی  یلاـحیب  تلعهب  یتح  اـهنآ  زا  يرایـسب  دـنیوگیم ، نخـس  ینمرا  ناـبز  هب 
فرـص نارگید  لزنم  رد  زور  ره  هک  دشکیم  یئاجهب  اهنآ  یتسدگنت  راک  هاگ  یتح  دـننکیم و  یگدـنز  رایـسب  رقف  رد  اهنآ  ياهـشیشک 
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يرایسب ياهاسیلک  دننکیم . یتسرپرس  زین  ار  ناناوج  یلیصحت  روما  دنهدیم و  ناماسورس  هنمارا  هعماج  ینید  روما  هب  اهنیا  دننکیم ؛ اذغ 
ار هاگتدابع  راک  یلومعم  ياهقاتا  اهاج  ریاس  رد  تسا ؛ یناریو  لاـح  رد  اـهنآ  ياـتهس  يانثتـسا  هب  ـالاح  دناهتـشاد  ناهفـصا  رد  هنمارا  هک 

. دنکیم

نایدوهی

عجارم هن  اریز  مروآ ، تسدب  نانآ  زا  يدامتعا  لباق  بلطم  متـسناوتن  مدش  ایوج  ناریا  هب  دوهی  موق  ترجاهم  خیرات  زا  رارکت  هب  نم  هچره 
هک دروآ  میارب  یخیرات  باتک  لضاف  ییدوهی  ماجنارس  ناوارف ، رارصا  زا  سپ  دنتسه . لیـصا  ننـس  بحاص  هن  دنراد و  رایتخا  رد  یخیرات 

بونج رد  یمالـسا ، هرود  رد  یتح  نایناساس و  دـهع  رد  يراگزور  ناـیدوهی  سویوـالف . سوفزوی  باـتک  يربع  همجرت  رگم  دوبن  يزیچ 
، بیقعت رازآ و  ملظ و  رثا  رد  اهدعب  دوب ؛ اهنآ  زا  رپ  اهرهش  دندوب و  هدرک  لاغشا  امامت  ار  یقطانم  دناهتشاد . رادتقا  دناهدوب و  رایـسب  ناریا 
رد يدوهی  ياهراوناخ  لک  دادعت  دادیم  نانیمطا  نم  هب  نادمه  رهش  زا  يدوهی  لضاف  ماخاخ  کی  هک  روطنآ  دش . هتساک  اهنآ  دادعت  زا 

، دـنوامد نارهت ، رد  رتکچوک  ياههورگ  ناـشاک و  ناهفـصا و  زاریـش ، رد  ناـیدوهی  زا  گرزب  هورگ  هس  تسا . دودـحم  رازه  ود  هب  ناریا 
. دناهدنکارپ نیشندرک  قطانم  رد  مه  يدادعت  دننکاس ؛ نورزاک  و  لباب ) شورفراب -( 

نویناحور اریز  تسا ، هتفر  لیلحت  یلکهب  دهشم  نایدوهی  گرزب  تیعمج 
27 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 

دناهدیورگ مالسا  هب  ارهاظ  نایدوهی  زا  يرایسب  درک ؛ دنهاوخ  ناشعمقوعلق  هک  دندش  روآدای  دنداد و  تبسن  اهنآ  هب  ار  یـشروش  نایغط و 
رد راید  نآ  رد  نایدوهی  گرزب  عامتجا  اب  اریز  دـنتخیرگ  تاره  هب  زین  يرایـسب  دـنهدیم ؛ لیکـشت  ار  دوخ  يدوهی  عماـجم  اـفخ  رد  یلو 

فزوج بانجیلاع  فلوو - فسوی  مان  هب  یئوجارجام  غلبم  یعاسم  رثا  رد  دـیاب  رارق  هب  هک  مه  یـضرف  ياهندشیحیـسم  دـندوب . طابترا 
تلوهس هب  هراچیب  غلبم  نیا  تسا ؛ هناسفا  تالایخ و  هرمز  زا  مه  دشاب  هتفریذپ  ماجنا  دنناوخیم - فلوو  فسوی  یـسراف  هب  ار  [ 15] فلوو

نیفرط هک  هدـشیم  یتاثحابم  دراو  هتـشادن  عالطا  یـسراف  نابز  زا  یفاـک  هزادـنا  هب  هک  يو  تسا ؛ هدـشیم  شوخلد  هدروخیم و  بیرف 
الوصا هک  تسناد  دیاب  مه  ار  نیا  دنکیمن - در  ار  وا  بلاطم  ثحب  لباقم  فرط  هک  هدیدیم  نوچ  دناهدیمهفیمن و  ار  مه  روظنم  نابز و 

دراو ار  وا  هتسناد و  اضر  تمالع  ار  وا  توکس  دهدیمن - دوخ  هب  تفلاخم  تأرج  یسیلگنا  ياهدنیامن  ربارب  رد  نیمز  قرـشم  رد  يدوهی 
. تسا هتشادنپیم  حیسم  نید  هب 

هک دنتـسه  ناریا  رد  ياهلیبـق  موـق و  اـهنت  نینچمه  دـننکیم و  تبحـص  تسا  هتخیمآ  میدـق  یـسراف  اـب  تخـس  هک  ياهجهل  هـب  ناـیدوهی 
ار لاس  هملک  بیترتنیدـب  دـنیآیمنرب ، نآ  ظفلت  هدـهع  زا  شالت  مامت  اب  اهیناریا  هکیلاحرد  دـننک  ادا  ار  ینابز  كون  تاوصا  دـنناوتیم 

. دننکیم ادا  یسیلگنا  رد   thal دننام
زا یلکب  نایناریا  هک  تسا  يراک  نیا  دنروآیمرد و  تکرحب  ار  تروص  تالضع  دنهدیم و  ناکت  دایز  ار  اهتسد  نتفگ  نخس  ماگنه  هب 

وحن هب  ار  يربع  هدـناوخسرد  هدـیمهف و  هقبط  دوشب . ربخاـب  اـهنآ  ینورد  تاـنونکم  زا  یـسک  دـنهاوخیمن  اریز  دـنزرویم  باـنتجا  نآ 
. دنکیم تبحص  دسیونیم و  لیصا  بولطم و 

. دنسیونیم يربع  طخ  اب  یلو  یسراف  نابز  هب  ار  اههمان  الومعم  اما 
هایـس ياهمـشچ  لیکـش ، یباـقع  ینیب  اـب  دـنبوسنم  برع  داژن  هب  ـالماک  هک  اـهنآ  دـنوشیم : میـسقت  عون  ود  هب  ناـیدوهی  هک  دراد  ترهش 

ناشناهد ینیب و  ياهرایش  دنراد و  نهپ  ینیب  دناهتخیمآرد و  اهیماح  اب  میدق  ياهنامز  رد  هک  هریت  نآ  رگید  فیرظ ؛ ياضعا  هدنـشخرد و 
طیارـش اوه و  بآ و  الـصا  دراد . دوجو  ناریا  رد  عون  ود  ره  نیا  زا  نایگنز . يوم  نوچمه  هدیچیپ  مهب  دعجم و  ناشیاهوم  تسا و  قیمع 
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. تسین سوسحم  ناهج  طاقن  ریاس  نایدوهی  اهنآ و  نیب  یتوافت  چیه  هک  يروطب  تسا ، هداتفین  رثؤم  اهنآ  رد  چیه  یعامتجا 
یتاقییضت تلع  هب  دنچره  تسا ، زاجم  اهنآ  يارب  تاجوز  ددعت  اهتنم  تسا  مید  رفـس  نایدوهی  دننام  اهنآ  یبهذم  تاررقم  ینید و  لوصا 

ار ناماه  مان  هک  دوشیم  زاغآ  روطنیا  میروپ  نشج  تسا ؛ نامه  مه  ناشیاهنشج  دننکیم . هدافتسا  نآ  زا  انثتـسا  روطهب  اهنت  دنراچد  هک 
. دنبوکیم رد  هب  دنروآیم و  نابز  رب 

. دوشیم يرادهاگن  يرادربهخسن و  یصاخ  موسر  تیاعر  اب  یهقف  ياهباتک 
. دنشکیم تضایر  زور  تفه  ات  هس  زا  نتفرگ  هزور  رد  طارفا  اب  هک  دنتسه  مه  یناوردنت 

28 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 
هاتوک هزادنا  نآ  هب  ار  دوخ  هناخ  رد  هک  دنروبجم  دناهدش و  عمج  رهش  زا  ياهلحم  رد  دننکیم  یگدنز  رقف  هقیـضم و  تیاهن  رد  هک  اهنیا 
تحار دنناوتب  دنریگب  رارق  موجه  دروم  ناهگان  رگا  هک  تسا  نآ  تلع  دـشاب . نآ  زا  روبع  ناکما  ندـش  مخ  تروص  رد  اهنت  هک  دـنزاسب 

يدـحاو درف  دـشاب و  یلایخ  هچ  یعقاو و  هچ  ار  نوناق  زا  یطخت  عون  ره  ناشناتـسدریز  ماـکح و  زا  یـضعب  دـنریگب . رگنـس  نآ  تشپ  رد 
شیازفا هتشاد  ررقم  ناناملسم  ریغ  يارب  مالسا  هک  ار  ياهیزج  دننک و  هسیکرس  ار  نایدوهی  مامت  هک  دنهدیم  رارق  هناهب  دوشب  نآ  بکترم 

. دنهد
زا فلتخم  ياحنا  هب  تلود  هک  دـنچره  تسا ، هدرک  یقرـش  کلامم  ینامثع و  هب  ترجاهم  هب  راداو  ار  يرایـسب  عطقنی  راشف ال  ملظ و  نیا 

ناتـسناغفا و ناـیدوهی  راـگزور  عضو و  درک . ترجاـهم  ناوتیم  هناـیفخم  رارف  هب  لـسوت  اـب  اـهنت  هجیتن  رد  دوشیم ؛ عناـم  ترجاـهم  نیا 
مهاـب هک  ار  يریاـشع  لـیابق و  نیب  دتـسوداد  هطبار و  هک  دنتـسه  یناـسک  اـهنت  ناـیدوهی  کـلامم  نآ  رد  تـسا و  رتـهب  رایـسب  ناتـسکرت 

لاؤس باوج  رد  دمآ . نارهت  هب  هناعا  يروآعمج  دصق  هب  سدقملا  تیب  لها  يدوهی  کی  لاس 1854  هب  دننکیم . رارقرب  دنراد  تموصخ 
یتارطاخم هب  ار  يو  نم  هک  یماگنه  دورب و  ناتـسکرت  ناتـسناغفا و  هب  دراد  دصق  هک  داد  باوج  دـشیم  طوبرم  وا  رفـس  هلابند  هب  هک  نم 

نم يارب  روبع  لکشم  : » تفگ خساپ  رد  مدش ، روآدای  ار  یلنوک  ترادوتـشا و  لتق  مداد و  هجوت  تسا  نایئاپورا  نیمک  رد  هار  نیا  رد  هک 
زا موشب ، جراخ  زرم  زا  هکنیا  ضحم  هب  دـنهاوخیم ؛ نم  زا  یـضراوع  رهـش  ره  زا  روبع  ماگنه  هب  اریز  سب ، دراد و  دوجو  ناریا  رد  طـقف 

ار اـهنیا  هبرجت  يور  زا  نم  دربیم . يدـعب  عضوم  هب  ناـما  نما و  رد  ارم  هک  دـننکیم  نم  هارمه  يدوهی  رفن  کـی  رگید  هلیبق  اـت  هلیبق  نیا 
نارهت هب  هرابود  ملاس  حیحـص و  یلو  مک  یلوپ  اب  دـعب  لاس  ود  يو  مه  تقیقح  رد  ماهدرک ». ار  رفـس  نیمه  راب  کی  البق  نوچ  میوگیم 

نایز بیـسآ و  ناریا  نایدوهی  هب  هنطلـسلا  ماـسح  هب  روهـشم  ازریم  دارم  ناطلـس  هدازهاـش  فرط  زا  تاره  فرـصت  نیرخآ  رد  تشگزاـب .
رهوگ نیا  تسا ، نایدوهی  رایتخا  رد  دوشیم  هدـیمان  هکـس  دراد و  ترهـش  قرـش  رد  هک  ساملا  هعطق  کی  هک  دـنتفگیم  دیـسر . ناوارف 

دروآ و درگ  ینایاپیب  جنگ  هدازهاش  همهنیا  اب  هن ؛ ای  دش  ادیپ  ساملا  نآ  ایآ  هک  دیسرن  يربخ  یلو  هجنکـش . تراغ و  يارب  دش  ياهناهب 
. درک شکشیپ  تاکود )  ) الط ناموت  دصتشه  تمیق  هب  یساملا  زین  هاشداپ  هب 

دیـسا كاینومآ ، بارـش ، قرع ، لکلا ، تسا ؛ يزاسرهاوج  يرگرز و  ياهراک  هشیـش ، شارت  یفابمشیربا ، اب  بلغا  اهنآ  یگدنز  نارذـگ 
هکـس برـض  راـک  رد  لـیلد  نیمه  هب  دـناهربخ . یمیـش  مـلع  رد  دـننکیم و  تـسرد  کـیرتین  دیـسا  کـیروفلوس و  دیـسا  کیردـیرلک ،

ناکشزپ زا  یکی  دنتسه ؛ يربتعم  يابطا  زین  نانآ  زا  يرایـسب  دننکیم . ترـشابم  ار  رنه  نیا  ینف  ياهراک  تسا و  منتغم  رایـسب  ناشدوجو 
. رظن قح  مان  هب  دوب  يدوهی  رفن  کی  هاش  دمحم  ینعی  نیشیپ ، هاش  صوصخم 
لیلد نیمه  هب  تسا و  یگدنزاون  یگدنناوخ و  رد  نانآ  ترهش  هتشذگ ، نآ  زا 

29 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 
غاب رد  یکچوک  روس  نم  راـختفا  هب  زاریـش  رتنـالک  لاس 1859[16 ] رد  دنوشیم . توعد  نیوعدـم  رطاخ  حـیرفت  يارب  اهنـشج  رد  بلغا 
دوب هدرک  بوذـجم  تخـس  ار  یناریا  نانامهیم  هک  نانآ  یگدـنزاون  درک . ریجا  ار  يدوهی  ياهبرطم  نیرتهب  تبـسانم  نیمه  هب  داد و  دوخ 
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شوـگب ناگدـنناوخ  يوـلگ  زا  بیترت  ناـمه  هب  مه  یقلح  یغاـمدوت و  ياهادـص  یتـح  تشاد ، تهابـش  یناتـسهل  ياـهزاوآ  هب  تـسرد 
دج دـنرادروخرب . ماوق  یجاح  ذـفنتم  هداوناخ  تیامح  زا  نانآ  اریز  دراد  یقـسن  مظن و  نایدوهی  عضو  هتفرمهيور  زاریـش  رد  دیـسریم .

، درک تدعاسم  تردق  هب  ندیـسر  رد  ار  هیراجاق  یلعف  هلـسلس  میهاربا  یجاح  هب  موسوم  يو  ردـپ  دوب و  يدوهی  دوخ  ماوق  یجاح  يالعا 
يریپ الاح  دوب و  کچوک  يرـسپ  ناوا  نآ  رد  هک  ماوق  یجاح  داد . نتـشک  هب  رما  ار  شلیماف  ددعتم  دارفا  مامت  يو و  هاش  یلعحتف  دـعب  اما 

هک تسوا  مه  تسا و  ناریا  رـسارس  رد  درف  نیرتراـکم  يو  هک  دراد  ترهـش  تخیرگ . زیگنافـسا  تشونرـس  نیا  زا  تـسا  هلاـس  داـتفه 
. دـسرب یگلاس  داتفه  نس  هب  هدرک  زارحا  هک  یمهم  ماقم  دوجو  اب  دـنک و  دـیدجت  ار  شاهداوناـخ  هتـشذگ  هوکـش  لـالج و  تفاـی  قیفوت 

. مدوب شنامهیم  نم  هک  تسا  يرتنالک  نامه  شرسپ 
هب نایدوهی  اهنامز  نیرتمیدـق  زا  تسا . میدـق - ناتابکا  ای  نادـمه - رد  رتسا  هربقم  دـنراد  ناریا  رد  ناـیدوهی  هک  ییلم  دوبداـی  ياـنب  اـهنت 

. تسا هدرک  هنال  یکلکل  نآ  زارف  رب  هک  ياهبق  اب  تسا  یکچوک  نامتخاس  نایدوهی  هلحم  طسو  رد  اجنآ  رد  دـنیآیم . لـحم  نیا  تراـیز 
نیا تشذگ . نآ  زا  ناوتیم  ندش  مخ  لاح  رد  اهنت  هک  تسه  یکچوک  خاروس  طقف  دناهدیشک ، راوید  ار  نامتخاس  لخدم  مظعا  تمسق 

رارکت هب  هک  یئاهنوخیبش  تالمح و  زا  يریگولج  يارب  تسا  يدـیهمت  نیا  دوشیم و  هتـسب  رد  ياج  هب  یکرحتم  گنـس  هتخت  اب  خاروس 
. دهدیم خر 

رـالات کـی  هب  یتـشه  زا  تسا . هدـش  کـح  هعقب  تمرم  لاـس  نارئاز و  زا  يرایـسب  ماـن  اـجنآ  رد  دوشیم ، دراو  یکچوک  یتـشه  هب  رئاز 
طولب بوچ  زا  دنلب  حیرض  ود  رالات  نیا  رد  دوشیم . دراو  دباتیم  لخاد  هب  یفیعـض  رون  نآ  کچوک  هرجنپ  زا  هک  شوگراهچ  کچوک 

. تسا ياخدرم  رتسا و  روبق  اهنیا  دراد و  دوجو 
هدوب اهنآ  جرخ  هب  انب  تمرم  هک  بیبط  هس  مان  هارمه  هب  رتسا  باتک  لصف  نیرخآ  زا  تسا ، هدـش  رقن  یتایآ  يربع  ناـبز  هب  نآ  روداـترود 

. تسا
: درک دیابن  دیدرت  وا  هب  روگ  نآ  باستنا  رتسا و  هصق  تحص  رد  ریز  لیالد  هب 

نانآ هب  دوشیم  طوبرم  یتلم  موق و  همه  هب  هک  ار  یبلطم  ناوتب  تسا  لکشم  دننکیم ؛ یگدنز  ناریا  رد  لباب  تراسا  نامز  زا  نایدوهی  . 1
. درک لیمحت 

برقا هب  هک  تسا  یلاع  نانچ  باتک  لخدم  رد  اذغ  و  [ 17] اههمیخ فصو  . 2
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. تسا هدوب  ماقم  اجنآ و  رد  دوخ  هدنسیون  تفگ  ناوتیم  لامتحا 
تسا عوبطم  رایسب  راید  نآ  رد  تماقا  ناتسمز  رد  دراد ؛ رارق  ناتسزوخ )  ) ناتسبرع رد  رهش  نیا  دناهتشاد و  تماقا  شوش  رد  ناهاشداپ  . 3

ياهزادنا هب  ترارح  تسین ؛ لمحت  لباق  اجنآ  رد  گنرد  ناتسبات  رد  ازریم  رلناخ  صوصخب  دوهـش و  زا  يرایـسب  تداهـش  هب  ضوع  رد  و 
ياهیحاـن رد  هاـش  هک  هدـمآ  دوجوب  یناریا  مسر  نیا  هجیتـن  رد  دوشیمن . جراـخ  شاهنـال  زا  یـشحو  ناویح  چـیه  زور  لوط  رد  هک  تسا 

ياهرهن نآ  زا  هک  دـنولا  هوک  هنماد  رد  نادـمه  زا  رتبساـنم  یئاـج  یلاوح  نآ  رد  روظنم  نیا  هب  دـنک . اـپرب  هاـگرخ  همیخ و  یناتـسهوک 
. تفای ناوتیمن  دنکیم  روراب  ار  تشد  نآ  دوشیم و  يراج  تشد  هب  يددعتم 

رهـش کیدزن  رد  نایدوهی  دـنرادیم . بوسحم  نانیـشن  رداچ - یناتـسبات  قارطا  لحم  ینعی  اـهقالیی  رامـش  رد  ار  اـجنآ  زین  زورما  اـهیناریا 
اپرب اجنآ  رد  دیاب  اتدعاق  [ 18] سور ساهآ و  هاش  هاگرخ  همیخ و  دوشیم و  هدیمان  یلـصم  هک  دنداد  ناشن  نم  هب  ار  هدـش  هراومه  ياهپت 

. دنشاب هدرک  نفد  اجنآ  ار  وا  دشاب و  هدرم  قالیی  رد  تماقا  ماگنه  هب  رتسا  هک  تسه  لامتحا  نیا  سپ  تسا . هدشیم 
ینز دعب  دـهدب و  ار  ینز  نتـشک  روتـسد  سوه  يور  زا  ای  یتسم  لاح  رد  هاش  هک  تسین  يداع  ریغ  چـیه  یقرـش  موسر  تاداع و  قبط  . 4

رد ینز  نینچ  هک  مه  نیا  دوشب . شیوخ  قلخ و  ای  بسن  لصا و  يایوج  هکنیا  نودب  دنیزگرب ، يرـسمه  هب  ار  مدرم  هماع  تاقبط  زا  رگید 
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. درادن داعبتسا  چیه  دوشب ، مالک  ذوفن  ياراد  مه  یتکلمم  روما  رد  هک  دنک  ریثأت  يو  رب  نانچ  هداعلا  قوف  شوه  ای  نت  هبذاج  رثا 
تسا هداتفا  ناطلس  رسمه  هب  يو  مشچ  هکنیا  رذع  هب  شاهداوناخ  همه  اب  ردتقم  يریزو  هک  [، 19] ناماه يارجام  تسا  بیترت  نیمه  هب  . 5
ناـمه هب  نم  تماـقا  تدـم  رد  تسه  نیمزقرـشم  رد  زور  ره  نآ  رارکت  ناـکما  هک  یناتـساد  نینچ  دـنوشیم . هداتـسرف  یتـسین  راـید  هب 

الاب نادنچ  هاش  رب  يو  ذوفن  راک  يدوزب  نوتاخ ؛ ناریج  مان  هب  تفرگ  ینز  یماع  يداع و  مدرم  نایم  زا  هاش  نیدلا  رصان  داد . خر  تروص 
هکنیمه دوب . ناخ  اقآ  ازریم  مظعا  ریزو  دش . هدیزگرب  ینوناق  ثراو  ناونع  هب  يو  رـسپ  دـنداتفا و  هاش  رظن  زا  رگید  نانز  همه  هک  تفرگ 

ادابم هک  دش  كوکـشم  ناریج  دناوخارف . يو  ياوادـم  يارب  ار  یمیلک  بیبط  رظنقح ، شردام  داتفا  يرامیب  رتسب  هب  دـهعیلو  دـعب  يدـنچ 
هک دوب  ددصرد  مظعا  ریزو  رگید  لاح  درم . كدوک  درک . دییأت  ار  يو  نظ  بیبط  دـشاب و  هدـش  مومـسم  مظعا  ریزو  تلاخد  هب  دـهعیلو 

یئاج هب  ار  راک  تفرگ و  دوخ  تیامح  رد  ار  يو  ذـفنتم ، رداـم  اـما  دزادـنارب . نب  زا  مه  ار  شاهداوناـخ  دریگب و  بیبط  زا  ار  دوخ  ماـقتنا 
دناسر
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هچ رگید  دیسرپ  دوخ  رسمه  زا  هاش  دهد . تاجن  ار  دوخ  ناج  تسناوت  ریزو  نیا  هک  دوب  فداصت  رثارب  طقف  دش . رانک  رب  راک  زا  ریزو  هک 
اما دنتفرن  راد  رـس  رب  ناماه  نارـسپ  دننام  هتبلا  اهنآ  همه  دننم ». هار  دـس  ریزو  ياهومع  ناردارب و  اههچب ، : » تفگ خـساپ  يو  دراد ؟ وزرآ 
رد رظنقح ) نامه  دروم  نیا  رد   ) ياخدرم و  . » دندش هداتسرف  دیعبت  هب  ماجنارس  تفر و  جارات  هب  اهنآ  یئاراد  دنتفرگ ، رارق  هجنکـش  دروم 

(X ، 3، رتسا باتک  .« ) دوب روآمان  گرزب و  دوخ  موق  نیب 

اهربگ

هاگره دنتسرپتب  دشیم  روصت  هک  اهنیا  دنراد . ینکـس  نامرک  دزی و  ياهرهـش  رد  مک  دادعت  هب  اهیتشدرز  دنیوگیم  دوخ  هک  روطنآ  ای 
ره دنه  نایسراپ  دندوب . هدش  عمق  علق و  نونکات  دندوبن  دنه  نایسراپ  تیامح  رد  دنتشادن و  تسد  رد  [ 20] یلع ترضح  زا  يدازآ  نامرف 
اریز دننک ، اضرا  ار  اهنآ  تاعقوت  دنزادرپب و  ماکح  هب  ار  مزال  جاب  دنناوتب  ات  دنتسرفیم  ناریا  ياهیتشدرز  يارب  لوپ  یهبانتعم  ریداقم  لاس 

هک دننارگن  لیلد  نیمه  هب  دنراد و  ساپ  ار  سدقم  شتآ  دننامب و  يردام  نیمزرـس  رد  ناشناشیکمه  يایاقب  هک  دـندنمهقالع  رایـسب  نانآ 
هزاجا بسک  ناریا  ياهیتشدرز  يارب  ات  دش  لیـسگ  نارهت  هب  نایـسراپ  فرط  زا  ياهدنیامن  دنزادرپب . ترجاهم  هب  لامک  مامت و  اهنیا  ادابم 

ره نیا  اب  تلود  اما  ددرگ . سیسأت  یتشدرز  ناکدوک  تیبرت  يارب  ياهسردم  ایناث  دوش ، هتخادرپ  ناتـسودنه  زا  اهنآ  تایلام  الوا  هک  دنک 
زا مود  دروم  رد  دـشیم و  یقلت  ناریا  روما  رد  اهیجراخ  تلاخد  یعون  راـک  نیا  هکنیا  يارب  تسخن ، دروم  رد  درک . تفلاـخم  اـضاقت  ود 

نارتخد هک  دنتحاران  نیا  زا  اهیتشتدرز  همه ، زا  شیب  دنهدب . بیترت  هسردـم  ناتـسرپتب  يارب  دوخ  لایخ  هب  دنتـسناوتیمن  هک  تهج  نآ 
. دنزرویم يراددوخ  اقلطم  ناشدادرتسا  زا  دناهدش  ناملـسم  اهنآ  هکنیا  هناهب  هب  دعب  دنیابریم و  روزب  ای  دنهدیم و  بیرف  ای  ار  ناشیابیز 
زا نیمزرـس  نیا  هک  تشذگ  دهاوخن  يرید  دنک  ادـیپ  همادا  هیور  بیترت و  نیمه  هب  متـس  ملظ و  راشف و  هاگره  لاوحا و  عاضوا و  نیا  رد 

دهاوخ دراو  هاش  هنازخ  هب  اهنارـسخ  هچ  رمم  نیا  زا  هک  تسین  هشیدنا  نیا  رد  یـسک  « ؛ دوش كاپ  یلکب  نایتشتدرز  نایدوهی و  نایحیـسم ،
اهنآ یتسرد  لمحت و  راکتـشپ ، دـنرادروخرب و  رایـسب  ترهـش  زا  نادداصتقا  ناـگرزاب و  ناونع  هب  اـهربگ   (. V ,VII، رتسا باتک  « ) دـش

هب رگیدکی  اب  دنتسه . زاریش  ناهفصا و  نارهت ، رد  ارـسناوراک  دنچ  بحاص  دننکیم و  یلالد  ناتـسودنه  اب  تراجت  راک  رد  تسا ؛ دزنابز 
هداتفارود ياهاج  رد  تسا - نارهت  کیدزن  یکی  هک  ناشناتـسروگ  دوشیم . هدیمان  دـبوم  اهنآ  یناحور  دـنیوگیم و  نخـس  میدـق  سرف 

قبط هک  اهیتشدرز  دوش . يراکـش  ناغرم  همعط  هک  دـنهدیم  رارق  ناـنچ  ار  دوخ  ناـگدرم  داـسجا  تسا  فورعم  هک  روطنآ  دراد و  رارق 
ياهمامح هب  طقف  دـنناوتیم  دـنوش و  دراو  ناناملـسم  ياههبامرگ  هب  دـنرادن  قح  دـنوشیم  بوسحم  كاـپان  سجن و  ناریا  ینید  نیناوق 

، یبهذم ياهنشج  زا  دنورب . نایدوهی  ناینمرا و 
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. دـناهتفرگ تیراعب  اهربگ  زا  ار  نشج  نیا  اریز  دنکیرـش ، اـهنآ  اـب  ناناملـسم  میئوگب  رتهب  دـنراد و  كرتشم  ناناملـسم  اـب  ار  زورون  طـقف 

دیـشمج سوواک و  نیـشناج  ناونع  هب  دـننادیم و  قحرب  ياورنامرف  ار  يو  لمع  رد  نایتشدرز  دراد ، يرگید  نید  ناریا  هاـش  هک  دـنچره 
. دوشیم دروآرب  نت  رازه  هن  ات  تشه  نیب  شرامش  قبط  اهنآ  سوفن  دادعت  دنرادیم . شیمارگ 

نانامکرت

هب نانیا  دنوشیم . هدید  نارهت  رد  دنتسه - نالکوگ  هریت  زا  و  دناهدروآ - ناتـسکرت  زا  ناگورگ  ناونع  هب  هک  یلیـصا  ياهلوغم  زا  یکدنا 
اب اهمشچ  هک  يروطب  ینیب ، نهپ  ناوختسا  کچوک و  بروم  ياهمـشچ  خارف ، یناشیپ  هنوگ ، نهپ  ناوختـسا  تروص ، درز  گنر  نتـشاد 

هکیلاـحرد دـنراد  کـیراب  زارد و  یلیبـس  تسا و  هسوـک  ناشـشیر  دنـصخشم . نارگید  زا  دـناهتفرگ  رارق  حطـس  کـی  رد  رهاـظ  هـب  نآ 
نتخاس اب  زین  یهورگ  دـنریگیم و  جرخکمک  تلود  زا  ناـنآ  زا  یهورگ  ناـگورگ  ناونع  هب  تسا . يراـع  وم  زا  یلک  هب  ناـشیاههنوگ 
یـصاخ هقالع  تسا و  مأوت  بسا  اب  نانآ  یگدـنز  يزیگناتفگـش  زرط  هب  دـننکیم . یگدـنز  نارذـگ  مامح  هسیک  اـبیز و  [ 21] ياهلایدا

دناهتسشن و ینمکرت  دنلب  ياهبسا  تشپ  رب  هک  مدیدیم  ار  نالکوگ  هلاس  هد  ات  تشه  ياههچب  بلغا  دنرادیم . زاربا  ناویح  نیا  هب  تبسن 
یلاها زا  يرایـسب  دـننکیم . شزاون  ار  نآ  دـنزیوآیم و  دوخ  بسا  ندرگ  هب  کچوک  ناراوس  نیا  عیرـس  هداـعلاقوف  لـعنراهچ  نیح  رد 

. تسا صخشم  هدننیب  يارب  طالتخا  نیا  دناهدمآ و  دوجوب  نمکرت  داژن  اب  طالتخا  زا  ناسارخ 
همیخ میوـگب  رتـهب  اـی  راوناـخ ، جــنپ  داـتفه و  دــصراهچ و  رازه و  ود  تـسیب و  ناریا  رد  لاس 1855[22 ] یمـسر  يرامـشرس  اب  قباـطم 

هب هک  كرتا  ناـگرگ و  دور  راـنک  رد  عقاو  عیـسو  ياهتـشد  رد  ناـنیا  دراد . دوجو  هکت  نـالکوگ و  تومی ، لـیابق  زا  نمکرت  رداـچارق ) )
امسا هک  دنچره  دناهدنکارپ . ناسارخ  رد  دهشم  درونجب و  دودح  ات  دناهتفرگ و  ینکـس  دنزیریم  یقرـش - بونج  حلاس  رد - رزخ  يایرد 

نآ تخادرپ  زا  یلکهب  اـی  دـنهدیم  یکدـنا  تاـیلام  اـی  روشک  راـبتقر  لاوحا  عاـضوا و  تکرب  زا  زاـب  دنتـسه ، تکلمم  نیا  ياـیاعر  زا 
هویخ و هب  مالغ  ناونع  هب  ار  نانآ  دنریگیم و  تراسا  هب  ار  مدرم  دـننکیم و  تراغ  ار  تکلمم  تورث  زور  ره  ابیرقت  هلب  دـنراد . یـشاحت 
هب تسد  دنزادرپیم و  لیابق  فیاوط و  تراغ  هب  تقو  نآ  دنـشاب  دنمورین  دهـشم  دابآرتسا و  ماکح  هاگره  دنـشورفیم . دـنربیم و  اراخب 

يرگتراغ عون  نیا  دنتـسرفیم . هاش  تمدـخ  هب  شکـشیپ  ناونع  هب  دـناهتفرگ  تمینغ  هب  هک  ار  ینابـسا  نامالغ و  دـننزیم و  ایاعر  لواپچ 
نالکوگ هلیبق  یتح  يو  داد ؛ خر  دوب  دابآرتسا  دـنمورین  مکاح  هک  يدرونجب  ناخ  یلق  رفعج  تموکح  نیح  رد  شیپ  لاس  دـنچ  رد  ریخا 

هب یشکرکشل  يارب  هک  درک  روبجم  ار 
33 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 

یلامتحا و نوخیبش  زا  مدرم  دـندز  همیخ  رهـش  ولج  رد  دـندمآ و  نارهت  هب  ناراوس  نیا  هک  یماگنه  دـنراذگب . شراـیتخا  رد  راوس  تاره 
اطخ اپ  زا  تسد  دندرکیمن  تأرج  ناخ  یلق  رفعج  ناشدوخ  هدـننکمار  روضح  رد  نانآ  اهتنم  دـنداتفا ؛ ساره  هب  نانامهیم  نیا  يریگلفاغ 
نطو هب  ار  كوکـشم  یکمک  يورین  نیا  هک  دش  هدید  نآ  رد  حالـص  ریدقت  رهب  دریگب . هژر  اهنآ  زا  درک  تراسج  هاش  هک  یئاج  ات  دننک 

ار تیرومأم  طرـش  نادب  طقف  يو  دش و  بیغرت  يدیدج  یـشکرکشل  هب  تلود  فرط  زا  ماگنه  نآ  رد  ناخ  یلق  رفعج  دننادرگزاب . دوخ 
ياوق لـیلد  نیمه  هب  دوب ؛ هتفرگ  رارق  ناـیتلود  نظءوس  دروم  شیپ  اـهلاس  زا  يو  اـما  دوش . هداتـسرف  اوـق  وا  هب  کـمک  يارب  هک  تفریذـپ 
هکلهم زا  ار  دوخ  يو  رایسب  ترارم  اب  دندش . دنسرخ  همه  دندید ، تسکـش  لاح  رد  ار  وا  هکنیا  زا  دشن و  هداتـسرف  يو  کمک  هب  دوعوم 

تموکح هب  دوب  فیعـض  يدرم  هک  كولملا  وبا  هدازهاـش  شگرم  زا  سپ  تشگزاـب . درونجب  دوخ  سأرلا  طقـسم  هب  هلـصافالب  دـیناهر و 
. دیشک زین  دابارتسا  هب  ات  ناشراک  هنماد  دنتفرگ و  رس  زا  ار  دوخ  قباس  ياهیرگتراغ  نانامکرت  يو  هرود  رد  دیسر ؛ دابآرتسا 

هکنآ لیلد  هب  ار  نایناریا  دناهنـشت . رگیدـکی  نوخ  هب  دـنربیم و  رـسب  تموصخ  رد  نایناریا  اب  رگیدـکی و  اب  ماودـلا  یلع  هلیبق  هس  ره  نیا 
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دوخ نیب  هک  یئاهینمـشد  اهیراتفرگ و  هحوبحب  رد  دنرمـشیم . زاجم  هدرب  ناونع  هب  ار  نانآ  نتخورف  دنرادیم و  نمـشد  تخـس  دـناهعیش 
ار دوخ  نانمـشد  ات  هداتفا  گنچب  یبساـنم  عقوم  هکنیا  روصت  هب  ناـیناریا  دـبلطیم و  کـمک  ناـیناریا  زا  لـیابق  نیا  زا  یکی  بلغا  دـنراد ،

اکرتشم دنوشیم و  تسدمه  رگیدکی  اب  یلخاد  نانمشد  دوشیم  ادیپ  اهنیا  هلک  رـس و  هکنیمه  اما  دنوشیم . هکرعم  دراو  دننک  بوکرس 
[. 23] دنزاتیم یناریا  یکمک  يورین  رب 

اهناغفا

هجو ممـصم ، رهاظ  هریخ و  تشرد  ياهمـشچ  تلاحرپ ، تروص  دـنمورین ، ندـب  دـنلب ، تماق  دنتـسه و  يزاقفق  داژن  نیرتكاپ  زا  اـهناغفا 
. تساهنآ هصخشم 

« هنیزخ شوم   » نانآ هب  ازهتسا  هب  لیلد  نیمه  هب  دننکیم و  نارذگ  هاش  يرمتسم  زا  هدنهانپ  يرارف و  ناونع  هب  كدنا  دادعت  هب  طقف  اهناغفا 
. دنیوگیم

اهچولب

دتفایم و قافتا  رایـسب  نایناریا  اهچولب و  نیب  طالتخا  دـناهیبش . يدـنه  داژن  هب  دـنوشیم و  هدـید  مالغ  هدرب و  تروص  هب  اجنآ  اجنیا و  رد 
. دوشیم هدید  روفو  هب  ناتسیس  رد  صوصخب 

اهیلوک

هدید ناریا  یحاون  زا  يرایسب  رد  نادرگرس  رجاهم و  ياهلیا  تروص  هب 
34 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 

هب لامک  مامت و  هب  کیچیه ، هب  يدنبیاپ  مدع  یبهذـم و  ره  نتفریذـپ  یگدـنز ، زرط  ندز ، ودرا  موسر ، بادآ و  رهاظ ، رظن  زا  دـنوشیم .
زا ای  دـننکیم ، ینیبفتک  دـننکیم ، ینیبفک  دناهرهـش ؛ شوخرـس  داش و  هدـنزاون  صاقر و  ناونع  هب  دـندننام . دوخ  یئاـپورا  ناداژنمه 

؛ دننکیم هلصو  یسم  گید  دنزاسیم ؛ بوغرم  بوخ و  کلا  ریجنز و  دنراد ؛ لاغتـشا  يرگنهآ  راک  هب  دننیبیم . [ 24] علاط یپاچ  قاروا 
دنتسه و یبوخ  ناگدنود  هتشذگ  نآ  زا  دنهدیم . لیکشت  نیشنرداچ  ياسؤر  زا  یکی  رظن  ریز  یئاهلیا  دننکیم . دیفس  ار  مزاول  بابسا و 

. دناهدش هدیزگرب  اهیلوک  هلیبق  زا  هاش  ياهرطاش  همه  هجیتن  رد 

اهیئاپورا

(، یسور یسیوس و  یناملآ ، ینانوی ، يوسنارف ،  ) راجت زا  یلیلق  دادعت  لماش  فلتخم  ياهروشک  ياهیرگلوسنق  اههناخترافس و  يانثتـسا  هب 
زا تمحز  هب  هتفرمهيور  دنوشیم . دناهدمآ ، تکلمم  نیا  هب  هک  ناروهشیپ  زا  يرتشیب  دادعت  ابطا و  دـنهاش ، تمدـخ  رد  هک  رـسفا  دـنچ 

. دـنربیم رـسب  زاریـش  رد  رگید  راوناخ  کی  و  تشر ، رد  مه  راوناخ  هس  دـننکاس ، نارهت  زیربت و  رد  اهنآ  دـننکیم . زواـجت  رفن  دـصکی 
. دنراد رذح  وا  زا  یموب  مدرم  دنکیم و  یگدنز  درفنم  تروص  هب  هکلب  تسا  دوخ  هناخ  رد  هک  دنکیمن  ساسحا  روشک  نیا  رد  یئاپورا 
هب ار  ناریا  یئاپورا  درف  کی  هک  هداتفین  قافتا  چیه  لاح  هب  ات  اما  دـناهدش ، نفد  كاخ  نیا  رد  دـناهدرب و  رـسب  ناریا  رد  رابجالاب  اهیـضعب 

. دتفایم قافتا  رایسب  ینامثع  رصم و  رد  يرما  نینچ  هکیلاحرد  دشاب  هدرک  رایتخا  مود  نطو  ناونع 
نیناوق و رثا  رد  تسا ؛ لوغشم  دوخ  صاخ  روما  هب  هداتفا و  رود  هب  ندمتم  يایند  زا  اپورا  اب  طابترا  ندرک  رارقرب  تالاکـشا  تلع  هب  ناریا 
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درف تسا  یهیدب  سپ  دتفایمن ، یباجحیب  نز  تروص  هب  شهاگن  مه  اهلاس  ضرع  رد  هک  هدش  ادج  روشک  نانز  زا  نانچ  دوجوم  موسر 
، دوشیم هتـساک  يو  هلاعف  ياوق  زا  دـهدیم ؛ رییغت  ار  دوخ  یگدـنز  مسر  هار و  ایاجـس و  نامز  رورم  هب  تسا  میقم  اجنیا  رد  هک  یئاـپورا 

یتشونرس وا  اب  هک  دربیم  رسب  یناسک  اب  ینمشد  رد  دوشیم و  نالان  زیرگ و  مدرم  دریذپیم ، ار  دوخ  طیحم  رد  جیار  تاداع  زا  يرایـسب 
هب سپ  تسا ؛ هداتفا  ریاب  هک  دوشیم  وربور  يدعتـسم  نیمز  اب  دیآیم  قرـشم  هب  اپورا  زا  يورهر  هک  یماگنه  دندردمه . دنراد و  ناسکی 

ملاع رد  زین  یتدـم  زا  سپ  دروآ . گنچب  بوخ  یلـصاح  نآ  زا  دـنک و  دابآ  ار  اجنآ  يدوزب  هدارا  ورین و  فرـص  اب  هک  دـتفایم  رکف  نیا 
سپ اما  تسا ؛ هدمآ  دیدپ  شذوفن  تردق و  لامعا  رثا  رب  هک  دوشیم  یتارییغت  هجوتم  دباییم و  رتکیدزن  بولطم  فده  هب  ار  دوخ  رادـنپ 

دناهدرکن يرییغت  چیه  اهیقرش  هک  دبایرد  یماکخلت  اب  دیاب  اهلاس  تشذگ  زا 
35 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 

یفده هک  یلضاف  هدیمهف و  درم  طقف  تسا . هدیدرگ  لدبم  یقرـش  همین  کی  هب  هک  تسوا  نیا  هدش ، نوگرگید  هک  تسوا  دوخ  نیا  هکلب 
دوخ یتدم  زا  سپ  یماع  داوس  مک  درم  دـنکیم ؛ دوخ  رد  تیاضر  ساسحا  یتدـم  ات  دراد  يورشیپ  رد  شمدرم  تکلمم و  يارب  یملع 
نأش رد  هک  دنزیم  تسد  یلامعا  هب  ای  دربیم  هانپ  هأشن  نماد  هب  دتفایم  قافتا  شریاظن  الومعم  هک  روطنامه  دنیبیم و  هتفوک  هتـسخ و  ار 

تسد زا  تلوهس  نیا  هب  تبرغ  رد  ار  دوخ  یلم  يوخ  قلخ و  ایاجس و  اهیناملآ  هزادنا  هب  سکچیه  هنافـسأتم  تسین . قالخا  دنبیاپ  یمدرم 
. دهدیمن

راچد امـسا  فیرعت  فرح  ندرب  راکب  رد  هدرک ؛ شومارف  ار  شدوخ  يردام  نابز  هک  دنکیم  دومناو  اعنـصت  هاتوک  یتدم  زا  سپ  یناملآ 
روضح زا  دنک و  تبحص  یئایلاتیا  هسنارف و  هتسب  هتسکش  تروص  هب  دهدیم  حیجرت  ای  دنکیم ، تبحـص  یجراخ  هجهل  اب  دوشیم ، وهس 

يدراوم نینچ  دـهاش  تارک  هب  نم  رـصم  یناـمثع و  رد  دـنک . یگدنمرـش  زاربا  دـناهدناوخ » سرد  مک   » هک شدوروـلا  دـیدج  ناـنطومه 
. دوب دنهاوخ  هشیدنا  دنلب  لقاع و  مدرم  هرخسم  نومیم  دننام  یمدرم  نینچ  ماهدوب .

فانصا ج .

هراشا

نیشنرداچ لیابق  ياسؤر  زا  یضعب  طقف  درادن . دوجو  یمیدق  تیفارشا  نینچمه  یفنـص و  ای  ي  تساک »  » ياهتوافت هجو  چیه  هب  ناریا  رد 
تـسرد دـسریم . نایناساس  هب  یتح  ای  گنل  رومیت  ناخ ، زیگنچ  هب  ناشبـسن  هک  دنتـسه  اهنامه  اهنیا  دنتـسه و  یگداوناـخ  هرجـش  ياراد 

هدرک زارحا  هعماج  رد  یسک  هک  تسا  یعقوم  ماقم و  زا  روظنم  رتشیب  یلو  دروخیم ؛ شوگب  بیجن »  » و تباجن »  » تاملک بلغا  هک  تسا 
ياهداوناخ تسین . یندرکرواب  هک  دزیخیمرب  دنیشنیم و  مدرم  رـس  رب  ياهناسفا  یتعرـس  نانچ  اب  لابقا  يامه  روشک  نیا  رد  ریغال . تسا ،

، دوشیم هدرمـش  بیجن  مرجال  دهدیم و  صیـصخت  دوخ  هب  ار  يرکـشل  يروشک و  بصانم  مامت  دراذگیم ، یقرت  هب  ور  مامت  باتـش  هب 
هک دوشیم  ادیپ  ناریا  رد  ياهداوناخ  رتمک  بیترت  نیدب  دوشیم . هدرپس  یـشومارف  تسد  هب  دنکیم و  طوقـس  مه  تعرـس  نیمه  هب  یلو 

. دشاب هدرک  ظفح  ار  دوخ  توربج  لالج و  تشپ » رد  تشپ   » ینعی شیپ  لسن  هس  زا 
رخآ هب  ازریم »  » ظفل ندرک  هفاضا  اب  ماقم  نیا  دوشیم . قالطا  بوصنم  هلـسلس  دافحا  هب  هک  تسا  هدازهاش »  » یگدازبیجن بقل  نیرتمهم 
غلاب روکذ  درف  رازه  ود  دادـعت  هب  شیپ  لاس  داتـشه  دودـح  زا  هاش  یلعحتف  باقعا  هک  اجنآ  زا  اما  ازریم . سابع  لـثم  دوشیم ، مولعم  مسا 

رامـشب شنارـسپ  ریاس  فالخا  هک  نانآ  دنتـسه و  دـهعیلو  يازریم  سابع  يو  رـسپ  تشپ  زا  هک  اهنآ  نیب  دـناهدش  لـئاق  یتواـفت  دـناهدش 
. دـنرادروخرب تورث  نأش و  زا  دـنراد و  ینارمکح  تمـس  بلغا  اـهنیا  دنتـسه ؛ هاـش  کـیدزن  ياـبرقا  رامـش  رد  نیتسخن  هورگ  دـنیآیم .

هکنیا سرت  زا  دنرامـشیمن و  يزیچ  هب  ار  نانآ  مدرم  هاش و  دنریقف ، دننکیم ؛ شاعم  رارما  لباقان  ياهیرمتـسم  قیرط  زا  سکعرب  نارگید 
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رگید فرط  زا  دننکیم و  زیهرپ  اهنآ  هب  یماظن  بصانم  ندرپس  زا  دنزب  ناشرس  هب  تنطلس  ياوه  ادابم 
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؛ دننک رایتخا  يروهشیپ  ای  دنروآ ، يور  هداتفااپشیپ  لغاشم  يداع و  ياهراک  هب  دـنناوتیمن  دـنراد  هک  ياهتـسجرب  بسن  لصا و  تلع  هب 
ریس ار  اهنآ  مکـش  هک  دنتـسه  یتکلمم  رابرـس  نانیا  عقاو  رد  دنهدیم و  تبـسن  نانآ  هب  ار  یهانم  ناهانگ و  عاونا  باکترا  قحان  قح و  هب 

هب نانچ  اهنآ  سوفن  دادـعت  رب  دنتـسه ، يرب  یلکب  اـهراجاق  یماـظن  ياـهیریلد  لـیاضف و  همه  زا  دـتمم  يراـکیب  یلبنت و  رثا  رد  دـنکیم ؛
زا دنوش  ریزگان  اهنآ  دنکن و  ار  نانآ  ياهیرمتـسم  يوفاکت  تکلمم  هنازخ  هتخودنا  یتدم  زا  سپ  تسین  دـیعب  هک  دوشیم  هدوزفا  تعرس 

هداهن اپ  نادـب  نانآ  زا  یکدـنا  طقف  لاح  هب  ات  هک  تسا  یهار  نیا  و  دـنزیمآرد ، مدرم  هماع  اب  دـنناوتب  ات  دنـشوپب  مشچ  یگدازهاش  ناونع 
. تسا

عضو ندرک  نشور  يارب  دنراد ؛ دوجو  يراشفا  و  دنز ، يوفص ، نیـشیپ  ياههلـسلس  هب  بوسنم  باقعا  زا  يرایـسب  زونه  اهنآ ، زا  هتـشذگ 
ریغ روما  زا  یـضعب  تلع  هب  رخاوا  نیا  رد  اما  دنتـسه ؛ ناهفـصا  رد  همه  زا  شیب  هیوفـص  هب  نیبوسنم  دـننکیم . ناشباطخ  هدازریم »  » اـهنآ

یجالح درم  هب  رازاب  رد  نم  ناهفصا  رد  دناهداتسرف . روشک  تسدرود  ياهرهش  هب  هدرک  دیعبت  ار  اهنآ  دناهدش  بکترم  هک  یسایس  زاجم 
. دناهدرک ادیپ  یببس  تبارق  هیراجاق  اب  بلغا  هاش  ردان  فالخا  دوب . دنز  ناخمیرک  باقعا  زا  هک  مدروخرب 

فرط زا  ینامرف  اب  ای  ناخ  یـسیع  دـننام  دریگیم  رارق  مسا  رخآ  رد  تسا و  یعقاو  یگدازبیجن  زا  یکاح  یناونع  دوخ  هک  ناخ »  » هملک
هفاضا دوخ  مان  هب  ار  نآ  اصخـش  دـسرب  یتنکم  تورث و  هب  یـسک  رگا  ای  دـسریم و  ثرا  هب  نارـسپ  هب  ناردـپ  زا  اـی  دوشیم ، اـطعا  هاـش 

ياهداوناخ هاگره  دنهدیم . حیجرت  نآ  رب  ار  ازریم »  » ناونع تلود  نانکراک  زا  يرایسب  هک  تسا  تیمهامک  نانچ  ناونع  نیا  اما  دنکیم .
نیا هب  زاب  مدرم  لیبق  نیا  زا  اهرتهم و  لیبق  زا  اهیـضعب  اـهنت  دوریم ؛ نیب  زا  دوخبدوخ  ادصورـس و  نودـب  ناونع  دوش  تسدـیهت  زیچیب و 

. دناهدیبسچ ناونع 
رد جـیار  یب »  » اـی گـب ،»  » تیمها هک  تسناد  دـیاب  دوشیم و  هداد  گـب »  » ناونع ناـیماظن  هب  صوصخب  دـنناکرت و  هریت  زا  هک  یمدرم  هب 

. تسین هسیاقم  لباق  تسا  ناریا  رد  هچنآ  اب  هجو  چیه  هب  ینامثع ،
هتـشذگ راگزور  رد  دوشیم . اطعا  يرکـشل  ای  يروشک  تاماقم  لـغاش  دارفا  هب  تلود  فرط  زا  دراد و  رادـفرط  هاوخاوه و  رتشیب  بقل » »

راک راگزور  نیا  رد  اما  دندشیم . زارفرـس  بقل  اب  یتلود  یلاع  نابـصنمبحاص  طقف  تشاد ؛ رابتعا  رایـسب  لیلد  نیمه  هب  دوب و  مک  بقل 
رخآ هب  ابیرقت  باقلا  هب  طوبرم  تاغل  گنهرف  راک  نوچ  دشاب . هتـشادن  یبقل  هک  دوشیم  ادیپ  يدـنمراک  تمحز  هب  هدیـشک و  یئاوسر  هب 
الثم دـنتفرگ ؛ راکب  تسا  ینعم  کی  هب  همه  هک  ار  کلم  تنطلـس و  تلود ، دـندش و  لسوتم  تافدارتم  هب  دنتـشگ و  هراچ  لاـبند  دیـسر ،

باقلا هنوگنیا  زا  زین  نانز  یتح  لیبق ...  نیا  زا  هلودـلا و  دـمتعم  هلودـلا ، دامتعا  هلودـلا ، نیما  کلملا ، نیما  هلودـلا ، ماظن  کلملا ، ماظن 
هاش و مشچ  ینعی  دوشیم ، هدیمان  هلودلا » نیع   » یتنطلس رابرد  تسرپرس  ریدم و  هریغ . هنطلـسلا و ...  رـسفا  هنطلـسلا ، غورف  دننام  دنتفرگ ،

هک دتفایم  نافوتسیرا  یچراج  دای  هب  هلصافالب  یمدآ 
37 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 
«. دبای روضح  هاش  مشچ   » دوب هتشادرب  گناب 

هدـیزگرب تعاـمج  نیا  ناـیم  زا  هریغ  نایفوتـسم و  ارزو ، همه  دـننکیم ؛ لاـمعا  تلود  رب  مـلق » لـها   » اـی [« 25] اـهازریم  » ار ذوفن  نیرتشیب 
نتشون و هک  هماع  تاقبط  زا  دنتسه  یمدرم  بلغا  اهازریم  نایماظن . رب  یتح  دبرچیم ، رگید  فونـص  مامت  تردق  رب  نانآ  ذوفن  دنوشیم .
هب دنـسریم و  اـهماقم  نیرترب  هب  هیـصوت  اـی  فاـطعنا  تقاـیل ، فداـصت ، رثا  رب  دـنروآیمرد و  رـس  يراـج  روـما  زا  دـننادیم و  ندـناوخ 

ناگدازهاش یتح  دنسرب  یبصنم  هب  نانیا  هاگره  تسا . شرفت  مدرم  نآ  زا  مهـس  نیرتشیب  نایم  نیا  رد  دنزادرپیم . لانم  لام و  يروآدرگ 
تسرد دنروآیم . يور  اهنآ  هاگرد  هب  دنمتجاح  یضاقتم و  ناونع  هب  بلغا  دنـسریمن و  نانآ  ياپ  هب  تلزنم  رظن  زا  زین  تنطلـس  نادناخ 
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هب دراد ، رظن  ریز  ار  روما  هرادا  هک  ریزو  ناونع  اب  تسه  ازریم  رفن  کی  ناـشراوج  رد  اـما  دنتـسه ، ناـگدازهاش  زا  ماـکح  بلغا  هک  تسا 
لوصو تایالو  رد  ار  ضراوع  اهتایلام و  ماکح  هک  تسا  تسرد  دریگیم . ار  لخادـم »  » مظعا تمـسق  تاقوا  بلاـغ  دـسریم و  اـهباسح 

دنریزگان سپ  دراذگیم ، دـیدش  راشف  تحت  ار  اهنآ  هک  دنتـسه  یفوتـسم  کی  رظن  ریز  دوخ  تماقا  لحم  رد  لاح  نیع  رد  اما  دـننکیم ،
نازابرـس و دزم  نتخادرپ  نوشق  بصنم  بحاص  دننک . تمـسق  رگیدکی  اب  دناهدروآ  گنچ  هب  مدرم  ندرک  هسیکرـس  هار  زا  هک  ار  یغلابم 
« سیونرکـشل  » وا هب  هک  تسازریم  کی  هدهع  هب  يو  رقم  رد  راک  یـسرزاب  اما  دراد ، هدـهعب  ار  دوخ  نامرف  تحت  ياوق  یگدـنز  كرادـت 

. تسا کیرش »  » نازابرس اب  هریج  رد  يو  دنیوگیم و 
ارـصحنم اهنآ  رد  هک  تسه  یئاهیدابآ  دوشیم ؛ غلاب  تکلمم  سوفن  لک  مهاجنپ  کـی  هب  ـالقا  مرکا  ربمغیپ  باـقعا  ینعی  تاداـس  دادـعت 

اب هک  هریغ  نایئاتـسور و  ناروهشیپ ، نادنمراک ، نویناحور ، تفرگ : غارـس  تاداس  زا  ناوتیم  فونـص  هیلک  رد  دننکیم . یگدنز  تاداس 
هک دنتسه  يرهاظ  ياراد  بلغا  اهنیا  دنتسه . صخـشم  نارگید  زا  زبس  ای  [ 26] یبآ گنر  هب  ياهمامع  ندراذگ  رس  هب  ای  يدنبرمک  نتـسب 

داژن الماک  هک  دوب - هدمآ  نارهت  هب  اراخب  زا  ریفـس  ناونع  هب  يو  مدید - ار  يدیـس  دوخ  نم  اذه  عم  دـنکیم ؛ راکـشآ  ار  نانآ  یبرع  رابت 
اریز تسا ، رفک  اهنآ  بسن  لصا و  رد  دیدرت  دنوش . هدرمش  دیس  تبرغ  رد  ات  دندنبب  رمک  هب  زبس  ياهچراپ  هک  تسا  یفاک  تشاد . یلوغم 

. دیاهدرک کش  ص )  ) ربمغیپ باقعا  زا  یکی  یگدازلالح  رد  امش  دشاب  هک  مه  هظحل  کی  رد  یتح  یتلاح  نینچ  رد 
لعج هب  هدرک  دراو  نانآ  کلس  رد  ار  دوخ  راکدب  دایش و  مدرم  زا  يرایسب  سپ  دنتسه ، نوصم  ینوناق  ياهتازاجم  زا  بلغا  تاداس  نوچ 
یلع لکشم  تسا  يراک  دوخبدوخ  مشیربا  راک  : » هتفای جاور  لثملا  برـض  نیا  هک  تسه  مه  تهج  نیمه  هب  دناهدز . تسد  اههمانهرجش 

ریغ رد  اریز  دنزیهرپب  مدرم  زا  هقبط  نیا  اب  عازن  زا  دیاب  اهیئاپورا  صوصخب  [.« 27] دشاب هدمآ  مه  هکم  زا  مشیربا  هک  صوصخلا 
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. دنشکب رانک  ار  دوخ  رودقملا  یتح  هک  تسا  نآ  رتهب  سپ  دنوش ، راوگان  ياهارجام  راتفرگ  تسا  نکمم  تروص  نیا 

. اهیطول

زا یئوجارجام  دربتسد و  يارب  اهبش  دننادیم ، دوخ  یماح  ار  طول  هک  دنتسه  یمدرم  یلامش ؛ ياکیرما  ياهرداهب  نزب  هیبش  دنتسه  يزیچ 
هارب اولب  یمظنیب و  یئوجدوس ، رـس  زا  زین  هاگ  حیرفت و  يارب  هاگ  دـنراد و  رطاخ  قلعت  يزابرامق  يروخقرع و  هب  دـنوریم ، نوریب  هناخ 

. دنزادنایم
اهرهش و همه  رد  ادخ  قولخم  نیا  هب  دنراذگیم . روکی  ار  ناشهالک  تسا و  نانآ  حالس  هک  دنراد  یسکرچ  ياهنشد  دوخ  هاگرمک  رد 
زاریـش و زیربت ، ياهیطول  دـنهورگ . نیا  زا  ناصاقر  اهنادرگریـش و  اهنادرگسرخ ، اهیرتنع ، ناناولهپ ، دروخرب ؛ ناوتیم  فانـصا  ماـمت  رد 

. دنریگب رارق  اهیطول  نیا  زا  نت  دنچ  تیامح  رد  اهیئاپورا  هک  تسا  دیفم  بوخ و  رایسب  دناهرهش . تدالج  هب  ناهفصا 

. ناشیورد

هزاوآ رپ - ياهمان  هب  طقف  اجنیا  رد  دناهتساخرب ؛ نارعاش  نیرتدعتسم  نادنمـشیدنا و  نیرتهتـسجرب  مدرم  هقبط  نیا  زا  میدق  ناراگزور  رد 
تیبرت میلعت و  هکنیا  نودـب  دـنهدیم  لیکـشت  ار  نایوگهصق  نـالاوق و  نادرگلو ، زا  ياهقبط  ـالعف  اـما  مینکیم . هراـشا  ظـفاح  يدـعس و 

. دنشاب هتشاد  یصاخ 
نانآ زا  يرایـسب  دـنروآیم . بش  هب  ار  زور  لایخیب  مغیب و  دـناهدز و  اپتشپ  تیکلام  هب  دـنرادن  يراک  بسک و  چـیه  لاـح  هک  اـهنیا 

هب زین  کلامملا  یفوتسم  ردارب  دید ؛ ناوتیم  کلس  نیا  رد  ار  ناگدازهاش  ربتعم و  ياههداوناخ  نارـسپ  یتح  دنتـسه ، یناریا  هیقب  ودنه و 
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تسوپ یشیورد ، هالک  اب  هدش  هتخاس  یلع » ای   » تروص هب  نآ  هتسد  هک  یتسدبوچ  اب  دنتسین  ایند  لام  مغ  رد  هک  نانآ  تسا . هتسویپ  نانآ 
ای  » دایرف اب  شیورد  دننکیم . قیرط  یط  دننزیم و  هسرپ  فلتخم  ياهنیمزرس  کلامم و  رد  لیگران  تسوپ  زا  یلوکـشک  قوب و  گنلپ و 
اب ار  نآ  بلغا  دـهدب  هتـساوخ  هچنآ  زا  رتمک  یـسک  رگا  دـبلطیم ؛ نارق » بحاص   » کی دریگیم و  یئاـپورا  ولج  ار  دوخ  لوکـشک  قح »

. دنکفایم رود  هب  توخن 
دوخ اهنآ  دننیبیم ، لالج  هاج و  كاشوپ  رد  هک  دنتسه  رگید  یهورگ  دندرگیم ؛ اههناریو  رد  هالکیب  رـس  اب  هنهربمین و  اهنآ  زا  یـضعب 

. دنمانیم دازآ » لها   » ار
هیبش ناویح  هب  رتشیب  تلاح  نیا  رد  دـنوشیم و  دوخیب  دوخ  زا  یلکب  گـنب  هأـشن  ریثأـت  تحت  یـضعب  دنـشکیم ؛ گـنب  اـهنآ  همه  اـبیرقت 

ای دنتـسرپیم  ار  ادخ  اهنت  دوخ  لد  رد  هکلب  دنرادن  داقتعا  مادک  چـیه  یلع  دـمحم و  هب  نانیا  هک  تسا  روهـشم  دـنچره  ناسنا . ات  دنتـسه 
ار نآ  تراسج  سکچـیه  دـنریگیم . رارق  مدرم  هماع  تیانع  هجوت و  دروم  دـنراذگب  اپ  هک  اجکره  همهنیا  اب  دنتـسه ، يدوجو  تدـحو 

. دنارب يرهمیب  اب  ار  نانآ  ای  دنک  راتفر  تنوشخ  هب  اهنآ  اب  هک  درادن 
داـیرف یلج  يادـص  هب  دـشیم و  دراو  زین  یهاـش  كرا  هـب  یتـح  تشاذـگیم و  اـپریز  ار  نارهت  ياـهنابایخ  يداـمتم  ياـهلاس  یـشیورد 
لتخم ار  مدرم  شیاـسآ  ماـگنه  بش  يو  تسنادیمن . ار  نآ  زا  ضرغ  يدـحا  هک  دوـب  هناـیفوص  ياهـملک  نـیا  و  اـیلع » اـیلع ،  » دیـشکیم

صخـش هک  یئاج  هب  ات  درک  ادـیپ  یناهاوخاوه  يدـنچ  زا  سپ  دوش . کیدزن  دایز  وا  هب  هک  تشادـن  ار  نآ  يارای  سکچـیه  اما  درکیم ،
دومناو نانآ  زا  يرایسب  دوشب . شاهنابش  ياهشدرگ  عنام  تسناوتیمن  زین  هاش 
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هرابکی دـعب  دـنریگیم و  مدرم  زا  یمهم  غلابم  اوغا ، اب  دـننزیم ؛ اج  راک  نیا  داتـسا  ار  دوخ  دـنراد و  لاغتـشا  يرگایمیک  هب  هک  دـننکیم 

. دننک بلج  دوخ  هب  الماک  ار  اههدنونش  هجوت  دنناوتیم  هدش  باسح  ياهیتسدرت  اب  دنرادن . ریظن  یئوگهصق  یلاوق و  رد  دنوشیم . دیدپان 
زاب دنریگب و  هللا  غارچ  دنناوتب  ات  یبرع - ياهناتـساد  دننام  تسرد  دـننکیم - عطق  ار  ناتـساد  هتـشر  ناهگان  تاظحل  نیرتزیگناناجیه  رد 

هک ار  ناگدنونـش  تامولعم  دودـح  دوشیم  هئارا  كاپ  یناـبز  بوخ و  یکبـس  هب  هک  اهناتـساد  نیا  دـنهدیم . همادا  ناتـساد  هب  دـعب  زور 
یئاتـسور ياهـشیامن  زا  رتشیب  تیاهنیب  اهنآ  یئآراک  ظاحل  نیا  زا  دـهدیم و  هعـسوت  رعـش  یـسراف و  نابز  رد  دـننیئاپ  تاـقبط  زا  یمدرم 

. دنکیم رابتعامک  عیاض و  ار  نابز  یتح  دراوم  یضعب  رد  هک  تسام 

. نازابرس

يارب زابهدعم  هملک  هک  دنچره  دزاس ، ادف  ار  دوخ  رس  تسا  رضاح  ای  دنکیم  يزاب  دوخ  رـس  اب  هک  تسا  یـسک  يانعم  هب  تغل  رد  زابرس 
. دنتکلمم دارفا  نیرتزورهریت  اهنآ  اریز  تسا  رتتسرد  یحالطصا  اهنآ 

مدرم زا  اهنآ  رد  یجوف  دـنچ  طقف  دنتـسه ؛ هسمخ  نادـمه و  هغارم ، ناـجیابرذآ ، لـها  تکلمم و  لامـش  داژنكرت  لـیابق  زا  بلغا  اـهنیا 
. دنوشیم هدید  قارع  ناتسدرک و 

یجوف هک  تساهنابز  رس  رب  اهیناشاک  زا  هفیطل  نیا  دناهرهش ؛ یلدزب  نبج و  هب  اریز  دناهدش ، فاعم  نداد  زابرس  زا  هک  تساهتدم  اهیناشاک 
؛ دنتسه فاعم  ماظن  تمدخ  زا  مه  اهربگ  نایحیسم و  دندرک . مادختسا  درم  دنچ  دوخ  تظفاحم  يارب  هناخ  هب  تعجارم  ماگنه  اهیـشاک  زا 

يرایسب هک  تسین  نآ  زا  عنام  نیا  اما  دندش . صخرم  تمدخ  زا  دیدج  مظعا  ریزو  هرود  رد  یلو  داد  لیکشت  اهینادلک  زا  یجوف  ماظنریما 
رد هاش  نارگید . ناخ و  لیئربج  یچروق ، ناخ  دوواد  دنتـسه  نینچ  دننک و  تمدخ  نوشق  رد  ریما  یتح  دشرا و  رـسفا  تمـس  رد  هنمارا  زا 
يو هب  ار  شنوردنا  دوخ و  تینما  نیمأت  قیرط  نیدب  درک و  ضیوفت  يو  هب  نارواین  رد  ار  یتنطلـس  يودرا  یتسرپرـس  ناتسبات 1859[28 ]

. درپس
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دنراد گنفت  هک  یئاههدایپ  زا  دـنترابع  اهفیدر  دوشیم . میـسقت  فیدر ) مظنمان -(  و  ماظن ) مظنم -(  ياوق  هب  تکلمم ، یعافد  ياوق  هیلک 
لابق رد  يزرم  طاقن  رد  تکلمم  تسارح  ظفح و  تیرومأم  ـالومعم  دـنراد . ماـن  فیدر » راوس   » هک اـهراوس  دـنموسوم و  یچگنفت »  » هب و 

هچ نانیا - هب  هاگنآ  طقف  تساهنآ ؛ دوخ  اب  مه  اوق  نیا  زیهجت  حیلـست و  تیلوؤسم  تساـهنآ . هدـهع  هب  هنامـصخ  ياهدربتـسد  تـالمح و 
مولعم اقیقد  دـشاب . هدرک  دـییأت  ار  اوق  یئآراک  هدـید  ناس  نانآ  زا  مکاح  ای  هاـش  هک  دوشیم  هتخادرپ  دزم  رفـس - رد  هچ  تمدـخ و  يارب 

ره نوـچ  اـما  تسا . موـلعم  نیعم و  مه  تمدـخ  تدـم  دـنک ؛ زیهجت  دراذـگب و  راـیتخا  رد  دـیاب  زابرـس  رادـقم  هچ  ياهلیبـق  ره  هک  تسا 
مینیبیم دشاب ، هتـشاد  تمدخب  هدامآ  هدیزرو و  بوخ و  یئورین  هک  تسوا  عفن  هب  دسانـشیم و  ار  دوخ  ناتـسدریز  یـسیئر  ياهدرکرس و 

. دنراوس یبوخ  نابسا  رب  دنراد و  بولطم  یعضو  رس و  نازابرس  بلغا  هک 
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هدرک بوـکهرقن  ار  اـهگنفت  همه  اـبیرقت  دـندمآیم ؛ رظنب  لاـعف  بوـخ و  ماـظن  دارفا  مدرکیم ؛ یهارمه  هژر  مسارم  رد  ار  هاـش  بلغا  نم 
نمـشد دنروآیم ، مهارف  هقوذآ  دننکیم ، تراغ  تسا ؛ ناقازق  هفیظو  دننام  اهنآ  هفیظو  دندوب . هدش  فیلعت  بوخ  دنمورین  نابـسا  دندوب ،

رد الوصا  دنهدیم . ماجنا  ياهتـسجرب  ياهراک  نمکرت  کیرچ  ناراوس  هلمح  عفد  رد  صوصخب  دننزیم و  نوخیبش  دنروآیم ، هوتـسب  ار 
اهنیا ماظن .)  ) مظنم ياوق  يوس  زا  هن  تسا  هدـش  ماجنا  فیدر )  ) مظنمان ياوق  فرط  زا  یماظن  هتـسجرب  راـک  ره  نم  هلاـس  هن  تماـقا  لوط 

. دنراد رارق  وا  رسپ  ای  هریشع  هدرکرس  نامرف  ریز  هشیمه 
دراد دوجو  جوف  راهچ  داتشه و  اعمج  ماظنهدایپ  زا  يرفن . دصیس  ماظنهراوس  هناخپوت و  ماظنهدایپ ، زا  دوشیم  لیکـشت  ماظن  ای  مظنم  ياوق 
رارق پیترس  کی  جوف  ره  سأر  رد  دنتسه . تمدخ  رد  اهنآ  زا  یمین  زا  شیب  تردنب  اما  تسا ، رفن  دصتـشه  زا  بکرم  امـسا  جوف  ره  هک 

تمدخ لوغشم  ياهرسفا  دادعت  یشابهد . لیکو و  بیان ، ناطلس ، روای ، گنهرس ، هتفرگ : رظن  ریز  ار  تاجرد  ریاس  زا  یئاهرـسفا  هک  دراد 
لک سأر  رد  و  ناموت ، ریما  رظن  ریز  جوف  هد  دنکیم . وفاکت  تسه  هچنآ  ربارب  ود  ینوشق  يارب  تسا و  دایز  دح  زا  شیب  تمدخب  هدامآ  و 

هب دنوشیم و  هتفرگ  تمدخب  رمع  مامت  يارب  نازابرس  دنراد . رارق  یشابسیونرکشل  یشابنادوجآ و  رالاس ،) هاپـس  ای   ) رالاسهپـس نوشق ،
یـصخرم رد  دعب  دنک و  تمدخ  لاس  کی  دیاب  جوف  ره  نوناق  قبط  دوشیم . هدید  يرایـسب  لاح  هتـسکش  نادرم  ریپ  اهنآ  نیب  لیلد  نیمه 

. دسریمارف لاس  هس  ای  ود  زا  سپ  یصخرم  تبون  دوشیم و  یشوپمشچ  لصا  نیا  زا  رتگرزب  ياهیشکرکشل  رد  اما  دشاب ؛
لمحت دتمم  يورهدایپ  یباوخیب و  امرس ، یگنسرگ ، یگنشت ، لیبق  زا  ار  رایسب  ياهیتخس  عناق ؛ مادناشوخ و  تسا ، دنمورین  یناریا  زابرس 

دوجو یلاع  هاپـس  کی  لیکـشت  يارب  بوخ  رایـسب  حلاصم  تکلمم  نیا  رد  میئوگب  رـصتخم  تسا ؛ روسج  اترطف  هتـشذگ  نآ  زا  دنکیم ؛
فلع اب  نکمم  طیارش  نیرتدب  رد  زابرـس  هک  دننکیم  باسح  دوخ  شیپ  دننکیم ؛ هدافتـسا  نساحم  نیا  زا  مزال  هزادنا  زا  شیب  اما  دراد ؛

زا نابـصنمبحاص  دنناشکب . يدوبان  هب  ار  نازابرـس  ات  دننزیم  تسد  یمادقا  ره  هب  مظنم  روطهب  دنک و  ریـس  ار  دوخ  مکـش  دـناوتیم  مه 
ای ندیرخ ، نداد ، هوشر  ذوفن ، لامعا  رثا  رب  دیآیم و  نوریب  هسردم  زا  هلاس  هدزناش  هچب  رسپ  کی  دنتـسین . علطم  یماظن  نونف  زا  کیچیه 

فرص دیاب  هک  ار  یهوجو  دنزب و  بیج  هب  ار  نازابرس  دزم  هک  تسا  نیا  وا  مهم  راک  دسریم ؛ یپیترـس  بصنم  هب  یگداوناخ  تاظحالم 
یبوخ لامک  رد  نآ  اب  دناوتیم  یناریا  زابرـس  تسین و  مک  لصا  رد  نازابرـس  بجاوم  ای  دزم  دـشکب . الاب  دوش ، اهنآ  كاشوپ  كاروخ و 
يدایز رادقم  اهبـصنمبحاص  غلبم  نیا  زا  دزادرپیم ؛ تمدخ  لاس  نایاپ  رد  مه  نآ  ار ، نآ  مراهچهس  طقف  تموکح  یلو  دـنک ؛ یگدـنز 
ضرق فازگ  هرهب  اـب  ار  لوپ  لاـس  لوط  رد  تسا  روبجم  زابرـس  لـیلد  نیمه  هب  دـنهدیم . اهزابرـس  هب  هدرخ  هدرخ  ار  هیقب  دـنرادیمرب و 

نازابرس سابل  تسا ؛ قداص  میتفگ  هچنآ  زین  كاشوپ  دروم  رد  دنامیمن . یقاب  شیارب  چیه  لوپ  نآ  زا  ماجنارس  هکنانچ  دریگب ،
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دب اهگنفت  دـنوریم . نیب  زا  یئامیپهار  ماگنه  هب  ناتـسمز  رد  اهنآ  زا  يرایـسب  لیلد  نیمه  هب  دـنرادن و  وتلاـپ  تسین ؛ یفاـک  ناتـسمز  يارب 
تسیز طیحم  طیارش  هب  هجوت  نودب  تسا . هدیمخ  تسین و  راوتسا  هیاپ  رب  اههزینرس  هدشن ، هیبعت  اهنآ  رد  قامخچ  گنس  هاگچیه  تسا و 
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، بت رثا  رد  اهنآ  زا  یمین  زا  شیب  هجیتن  رد  دنتسرفیم و  ولخاس  هب  سراف  جیلخ  مرگ  یحاون  هب  ار  یناتسهوک  یلامـش  نابزیکرت  نازابرس 
رد یبیبط  الصا  ای  دندب  ای  اهبیبط  دنرادن ، هناخضیرم  دننکیمن ؛ ار  اهنآ  ياوادم  ياورپ  چیه  دنریمیم . قد  كویپ و  هقبطم ، ینوخ ، لاهسا 

[29] تاکود ود  ات  کی  زابرس  ره  هب  تاره  هب  الثم  گرزب  یـشکرکشل  ره  زا  شیپ  تسا . یندرم  درادرب  مخز  سکره  ابیرقت  تسین ؛ راک 
و دوشیم ، هدـیرخ  تسا  زیگناتریح  هک  یفازگ  تمیق  هب  نازابرـس  هقوذآ  دوشیمن ؛ وا  شاـعم  رارما  هب  یهجوـت  چـیه  رگید  دـنهدیم و 
زا رتبولطم  ناشعضو  ناگدشهرصاحم  هک  یئاج  ات  دناهتخورف  نانمشد  هب  ار  نازابرـس  هقوذآ  نابـصنمبحاص  هک  يدراوم  تسین  كدنا 

يزور دوخ  نم  دوشیم . تازاجم  ریبعت و  ینامرفان  هب  یتیاکـش  ره  دنرادن و  ندرک  تیاکـش  قح  چیه  مدرم  دوشیم . ناگدننکهرـصاحم 
هیرگ و هب  يزابرـس  هاش  هاگـشیپ  زا  روبع  ماگنه  هب  دیدیم ؛ هژر  دـنتفریم  تاره  هب  هک  جاوفا  زا  يرایـسب  زا  هاش  مدوب : اعدـم  نیا  دـهاش 
هچ هک  دیـسرپ  گنج  ریزو  زا  هاش  دـناهدادن . ار  شبجاوم  هک  تسنآ  تلع  تسا و  توم  هب  فرـشم  یگنـسرگ  زا  هک  تفگ  داـتفا و  هیوم 
وا شوگ  هب  یلیـس  دـنچ  اصخـش  داد ، نامرف  شتازاجم  هب  هاش  نوچ  و  رگلالخا » تسا و  لـخ  درم  نیا  : » تفگ گـنج  ریزو  دراد . یباوج 

. دنرخیم ناشلیاسو  اهراب و  ندیشک  يارب  غالا  کی  زابرس  هس  ره  الومعم  دشابن  لمح  هلیسو  هک  یماگنه  تخاون .
دتفیب ادـج  هاپـس  زا  هبقع  هاگره  دـنزادنایم و  ریخأت  هب  ار  نوشق  يورـشیپ  راک  دنهاپـس  هبقع  رد  هک  یندرم  ياهرخ  نیا  زا  يدایز  دادـعت 

رسب دایز  هلـصاف  هب  ههبج  تشپ  رد  دسریمارف  هکرعم  هلمح و  عقوم  یتقو  رـسفا  دنوشیم . يراع  لیاسو  نیرتمک  زا  نایرکـشل  همه  رگید 
نیدـب سپ  دـننک . رفح  یلادوگ  روظنم  نیا  يارب  دـهدیم  روتـسد  دوخ  نازابرـس  هب  یتـح  دـنکیم و  ناـهنپ  یلادوگ  رد  ار  دوخ  دربیم ،

. دوش لوتقم  ای  حورجم  يرسفا  هک  دتفایم  قافتا  مک  یلیخ  بیترت 
غرممخت دنزادرپب ، یشورفهدرخ  هب  اهولخاس  رد  نازابرس  دلسگب و  طابضنا  هتشر  هک  دشاب  بجعت  ثعاب  دیابن  یلاوحا  عاضوا و  نینچ  رد 

يور دوخ  رگید  فیلاکت  قشم و  هب  تبغر  لیـس و  هب  ای  دـنروآ  گنچب  ار  دوخ  يزور  تقرـس  تراغ و  اب  ای  دـننک  هلماـعم  هریغ  هویم و  و 
هک اهنیا  تسا . هدش  تنایخ  اهنآ  هب  دناهتفرگ و  رارق  هلماعم  دروم  هک  دننادیم  اریز  دنتفیب ، ساره  هب  یـشکرکشل  ره  هشیدنا  زا  دـنرواین و 

یکدـنا هک  دـنزپیم  یئابروش  نآ  زا  نغور  جـنرب و  يردـق  اـب  دـننکیم و  عمج  ار  فلتخم  ناـهایگ  هار  نیب  رد  دنتـسه  داـتعم  تعاـنق  هب 
دتسیاب دوخ  تسپ  رد  دیاب  مامت  تعاس  راهچ  تسیب و  بلغا  دشاب ، لوارق  هک  دسرب  يزابرـس  هب  تبون  رگا  دننک . ریـس  نآ  اب  ار  ناشمکش 

ضوع یسک  و 
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دـنکیم و قاـچ  ار  دوخ  قپچ  دـهنیم ، وس  کـی  هب  ار  گـنفت  دـنکیم ، ناـسآ  دوـخ  هب  ار  راـک  يو  راـچان  هب  سپ  دتـسرفیمن ؛ وا  يارب 
. دراذگیم راب  یتشوگبآ 

. تسین هتخاس  يراک  زین  نازابرس  نیرتهب  زا  یلاوحا  عاضوا و  نینچ  رد 
رد دـناهدنام  رود  تعارز  راک  زا  هک  یناوزاب  نیرتهب  دوشیم و  نآ  جراخم  فرـص  تلود  هنازخ  زا  یتفگنه  غلبم  هک  ماظن )  ) مظنم نوشق 

يرطخ یجراخ  نمشد  يارب  هجو  چیه  هب  دیـشوپ - مشچ  نانآ  زا  یتحارب  ناوتیمن  تکلمم  مک  تیعمج  نیا  رد  و  دناهدش - هدرامگ  نآ 
تـسا نامگ  نیا  رب  ناریا  هاشداپ  هزات  دـنزادنیب . اهلد  هب  ساره  بعر و  دوخ  تکلمم  لخاد  رد  دـنناوتیم  طقف  اـهنیا  دوشیمن ؛ بوسحم 

رگید دشیم ، عفر  صقن  نیا  رگا  هک  تسا  یئاپورا  یگنج  ياهنیـشام  رازبا و  نآ  صقن  اهنت  دراد و  رایتخا  رد  ار  یماظن  ياوق  نیرتهب  هک 
نانچ نازابرـس  ندید  زا  هاش  میدوب  هتفر  هژر  يارب  گرزب  نادیم  هب  بسا  اب  ام  هک  راب  کی  دنک . شیوخ  رخـسم  نآ  اب  ار  ایند  تسناوتیم 

يدرکیم هاگن  اجره  دناهدرک ؛ تنیز  ار  نادیم  دیارآیم ، ار  غاب  لگ  هک  روطنامه  اهنیا  : » دیـشک دایرف  تشگزاب  ماگنه  هب  هک  دمآ  دجوب 
رکذ هریغ  و  ریذپانتسکـش »  » و نومنرفظ »  » فصو نوشق  مسا  لابند  هب  هراومه  روشک  یمـسر  همانزور  رد  لیلد  نیمه  هب  دوب ». لگ  زا  رپ 

. دوشیم
، یقرش دنه  نایهاپس  زا  یسیلگنا ، نارـسفا  تسد  هب  شیپ  لاس  یـس  دودح  رد  هک  تمـسق  نیا  رد  دراد . رتشیب  ناماسورـس  يردق  هناخپوت 
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روما یـضعب  رد  یلیخ  اقآناضف  هب  موسوم  اهنآ  سیئر  دـناهدرک . ظفح  ار  طابـضنا  یماظن و  هیحور  يدـح  ات  نازابرـس  زاب  هدـش  سیـسأت 
رد هک  هناخهبج »  » زا ناوارف  رورغ  اب  هاش  تسا . رتهب  مه  ناشعضو  رـس  دنراد و  رتهب  نیرمت  نازابرـس  لیلد  نیمه  هب  درادیمن و  اور  طارفا 

یماگنه تسا . روهـشم  ریز  هفیطل  دیوگیم . نخـس  تسا ، بوخ  ناشراک  مه  ياهزادنا  ات  دـنزاسیم و  ار  رگید  هحلـسا  عاونا  پوت و  نآ 
دوب یلیصا  یناریا  هک  وا  درک . دیدزاب  [ 30] چیلوو گرزب  هناخروق  زا  دربیم  رسب  ناتسلگنا  رد  هاش  دمحم  ریفس  تمس  رد  ناخ  نیسح  هک 

هک دندیـسرپ  يو  زا  یظفاحادـخ  ماـگنه  هب  درکن . دـشاب  باـجعا  اـی  نیـسحت  نیرتمک  رب  لاد  هک  یتکرح  نیرتکچوک  دـیدزاب  ماـگنه  هب 
.« دیاهدیدن ار  نارهت  گرزب  هناخهبج  امش  : » داد خساپ  مامت  راصتخا  هب  يو  تسیچ و  تاسیسأت  نیا  هب  عجار  شرظن 

پوت کیلـش  هب  دوخ  راب  دنچ  دنکیم  اپرب  تارک  هب  يو  هک  يزادـناریت  ياهنیرمت  رد  دراد . ار  ایند  هناخپوت  نیرتهب  هک  دـنکیم  رکف  هاش 
مادقا
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دارفا نیب  ار  نآ  دعب  دریگیم و  تسـشزان  ناونع  هب  یفرـشا  ناموت  هاجنپ  مظعا  ردص  زا  دنک  تباصا  فدـه  هب  شریت  هاگره  تسا ؛ هدرک 

. دنکیم میسقت 
هتفرگ تمینغ  هب  اهیلاغترپ  زا  هیوفص  هرود  رد  سابع  ردنب  رد  اهپوت  نیا  دراد . دوجو  گرزب  ربیلاک  پوت  هدارع  ود  یهاش  رـصق  نادیم  رد 

، رایسب ترارم  تمحز و  اب  ار  اهپوت  نیا  بلغا  دنیوگیم . دیراورم » پوت   » اهنآ زا  یکی  هب  دناهدروآ . نارهت  هب  ار  اهنآ  اهدعب  تسا و  هدش 
. دوشیم مامت  مه  یمدآ  ناج  تمیق  هب  هاگ  راک ، نیا  هک  دنربیم  يزادناریت  لحم  هب  ناسنا  تسد  اب 

زا یکی  هب  ریت  ادابم  مدیـسرتیم  اریز  مدرک  تعاطا  ار  يو  رما  رایـسب  زرل  سرت و  اب  منک . يزادـناریت  پوت  اب  تساوخ  نم  زا  هاش  راب  کی 
هاش سوه  اوه و  يادف  ياهدنبانت  چیه  ناج  دش و  راذـگرب  یـشوخ  ریخ و  هب  زیچ  همه  هللا  دـمحب  اما  دروخب ؛ يزادـناریت  نادـیم  نانابهگن 

ریزگاـن زابرـس  دـننامیم و  ههبج  تشپ  رد  اهرـسفا  دز . تسد  دـحتم  هلمح  هب  ناوتیمن  گـنج  رد  طبـضنم ، نایهاپـس  نیا  دوجواـب  دـشن .
دوشیم و اهر  ادخ  دیما  هب  دش  حورجم  هک  زابرـس  دنرادیم . هگن  رود  هکرعم  زا  ار  ناشدوخ  تسردان  ای  تسرد  اهنآ  هنوگچ  هک  دنیبیم 

یسک نوچ  دنیاشخبیم  يو  رب  دهد  ناشن  دوخ  زا  نبج  سرت و  هاگره  دهدیمن و  رارق  قیوشت  دروم  ار  وا  یسک  دنکب  یئامنرنه  مه  رگا 
هدامآ اههمجمج  نیا  تسوپ  دوشیم و  ادج  نت  زا  گنج  ناحورجم  ای  ناگدشهتـشک  ياهرـس  يزوریپ  ره  زا  سپ  دوشیمن . تفتلم  ادـبا 

نیا نیب  رد  بلغا  مه  اـهیناریا  زا  یلیخ  رـس  هـک  درک  ناوـتیمن  یفخم  هـتبلا  دوـشیم . هداتـسرف  نارهت  هـب  يزوریپ  ناـشن  ناوـنع  هـب  هدـش 
ریز یتدم  ار  رـس  هک  تسا  نینچ  اههمجمج  تسوپ  ندرک  هدامآ  زرط  دریذـپیم . ماجنا  هاش  راختفا  هب  اهراک  همه  نیا  تسه و  اههمجمج 

طقف دزیریم و  ورف  نآ  زا  مرن  تخـس و  ياهتمـسق  اهناکت  نیا  رثا  رد  دـنناکتیم . دنـشکیم و  نوریب  ار  نآ  هاگنآ  دـننکیم ، نفد  كاـخ 
تکرـش یلیخ  رـس ، ياهتـسوپ  نیا  هژر  مسارم  رد  نم  دـننزیم . ياهزین  رـس  رب  دـننکیم و  رپ  هاک  اب  ار  نآ  هاـگنآ  دـنامیم ؛ یقاـب  تسوپ 

زا تشاد  هراجا  هب  ار  سابعردـنب  هیحان  زارد  یتدـم  هک  ماما  دـش . راذـگرب  طقـسم  بارعا  رب  يزوریپ  زا  سپ  اـهنآ  نیرتگرزب  هک  ماهدرک 
مکاح رـسپ  ناـخ  هللا  دـبع  تسین . یـسک  راکهدـب  شـشوگ  دراد و  لالقتـسا  هک  دومناو  نینچ  درک و  يراددوخ  هراـجالا  لاـم  تخادرپ 

مان هب  یگنرف  یبیبط  طسوت  هلمح  درک ؛ میـسقت  زین  نازابرـس  نیب  نآ ، زا  دیـشک و  شیـشح  يدایز  رادـقم  دوخ  تفر ؛ وا  گنج  هب  نامرک 
ایرد فرط  هب  بارعا  دش ؛ تیاده  یبوخب  دوب  زاریـش  شرقم  تشاد و  رارق  نایناریا  تمدخ  رد  دوب و  دـئوس  یلاها  زا  هک  [ 31] نیرگرگاف

هب موکحم  ریسا  ياهچولب  بارعا و  هک  مدید  ار  اهرس  تسوپ  هژر  نم  دندش ؛ قرغ  بآ  رد  نارگید  دندیسر و  لتقب  يرایسب  دندش ، هدنار 
زا ولمم  يرایـسب  ياههرـص  درک و  دـیدجت  ار  هراجا  ماما  هچ  دـشن ، یلمع  مادـعا  مکح  اـما  دـندشیم ، هدـید  اـهنآ  نیب  اـنیب  رد  زین  گرم 

. دش ریزارس  هاش  هنیزخ  هب  الط  كوکسم 
مظنم ياوق  زا  هک  دوشیم  رظان  صخش  ضراع  روصت  نیا  هتفرمهيور 
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ياوق ربارب  رد  هکنآ  رگید  و  تشاد ؛ راـظتنا  دـیابن  یمهم  مادـقا  چـیه  تکلمم ، يارب  هچ  هاـش و  يارب  هچ  یلعف ، عـضو  رد  ماـظن )  ) نوـشق
اوق نیا  موسکـی  اـهنمکرت ، زیرگ  گـنج و  یلخاد و  تاـشاشتغا  ربارب  رد  اـما  تسین . روصتم  یتمواـقم  عون  چـیه  نوشق  نیا  زا  یئاـپورا 

دوخب ار  نازابرـس  دامتعا  دنناوتب  هک  یناهدنامرف  رظن  ریز  دشاب ، راک  رد  یبسانم  دزم  یگدیـسر و  يزوسلد ، رگا  دنکیم . تیافک  یبوخب 
هک دنتسه  داژن  نوخ و  نامه  زا  نازابرـس  نیا  اریز  دشاب ؛ هتـشاد  رایتخا  رد  یهجوت  لباق  یماظن  يورین  دناوتیم  تکلمم  نیا  دننک ، بلج 

ایسآ رـسارس  هکلب  دیـشخب ، تاجن  ناکرت  اهناغفا و  نوچ  يددعتم  نانمـشد  گنچ  زا  ار  روشک  اهنت  هن  اهنآ  کمک  هب  هاش  ردان  يراگزور 
. دوریم ردهب  همه  هدنام ، هدیافیب  لطاب و  لطاع و  یلاع ، هیلوا  داوم  نیا  هنافسأتم  تشاداو . مارتحا  هب  ار  هیسور  یتح  دنکفا و  هزرلب  ار 

. دش دهاوخ  ثحب  لیصفت  هب  دوخ  ياج  رد  نانیشنرداچ  نازرواشک و  ناروهشیپ ، ناناگرزاب ، نویناحور ، ینعی  فانصا  ریاس  هرابرد 
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اهودرا 2 اهقالیی و  اهغاب ، اهرهش ، اههناخ ،

هراشا

. ینامتخاس نارگراک  ینامتخاس . حلاصم  اهنآ . عیرس  یناریو  اههناخ و  تعسو 
، اـههچوک رهـش ، ياـههلحم  تاماکحتـسا ، عـقوم ،  ) نارهت رهـش  نوردـنا . طاـیح . هاـگزیربآ . هناـخ . ندرک  مرگ  هیوـهت . یلخاد . تاـنیئزت 
برقع و هنک ، هشپ ، سگم ، گس ، ياهراجا ، ياههناخ  نادـیم ، هیکت ، هسردـم ، دجـسم و  مامح ، ارـسناوراک ، رازاب و  تفاـظن ، یئانـشور ،

. اهقالیی اهغاب . نابنجرانم .) ناهفصا ،  ) اهرهش رگید  يامیس  نارهت . ياهکرا  لیطر .)
. اهودرا

هناخ فلا .

ار نآ  دـنهدیم و  بیترت  يدـیدج  لزنم  دنـسرب  یتورث  یتردـق و  یماقم ، هب  هکنآ  ضحم  هب  هک  تسا  نیا  اـهیناریا  تایـصوصخ  زا  یکی 
ار وا  هناخ  روداترود  دربیم . تذل  نداد  هعـسوت  نتخاس و  زا  یناریا  دنـشخبیم ؛ هعـسوت  يدوصقم  فده و  چیهیب  لوقعم  هزادنا  نودـب 
نآ هاـتوک  یتدـم  زا  سپ  هک  يروطب  دـناهتفرگ  يو  ناـعجارم  نارکون و  رتارف ، اـهنآ  زا  و  هفیاـط ، ياـضعا  ناگتـسب و  هلیبق و  موق و  دارفا 

صاخـشا ماودلا  یلع  لیـصا  مشتحم و  یمیدـق  ياههداوناخ  ناصقن  ربارب  رد  نوچ  یفرط  زا  دوشیم . لدـبم  رهـش  زا  ياهلحم  هب  هعومجم 
دوشیم و دابآ  هنکس و  زا  رپ  یهاتوک  تدم  رد  رهش  فلتخم  ياهتمـسق  بیترت  نیدب  دنوشیم ، طقاس  دعب  دنیآیم و  راک  يور  هب  درفنم 

شالت رد  سکره  اریز  كورتم ، دوشیم و  کچوک  تعرـس  هب  رگید  راب  زاب  دننادیم و  بوغرم  ياههلحم  ار  یحاون  اهتمـسق و  نیا  همه 
ازریم لاس 1851[32 ] رد  هکنآ  زا  سپ  دنک . يرود  تسا  لوفا  لاح  رد  هک  ياهراتس  زا  دنیزگ و  نکسم  علاط  هراتـس  راوج  رد  هک  تسنآ 

رومعم دـیدج  روصق  يانب  اب  ار  نآ  دـنادرگ و  دوخ  هب  صوصخم  ار  رهـش  زا  یتمـسق  يو  هداوناخ  دـمآ  راک  رـس  رب  مظعاردـص  ناخ  اقآ 
رارق یناریو  هناتـسآ  رد  هدـش  تسرپرـسیب  كورتم و  یلاخ و  اههناخ  فوصوم  ریزو  طوقـس  نیح  رد  دـعب  لاس  تفه  تسرد  اـما  درک ؛

. دنشاب ناهنپ  تموکح  لامع  مشچ  زا  دندیشوکیم  ای  دندربیم و  رسب  دیعبت  رد  ای  اهنآ  ناکلام  اریز  تفرگ ،
زین اهنیا  دش ؛ علاط  هلودلا  نیما  ناخ  خرف  هداوناخ  لابقا  هراتس  لاس  نیمه  رد 
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یتح دریذپیمن ؛ همتاخ  اجنیمه  هب  راک  اما  دنزادرپب ؛ ياج  يرگید  هب  زاب  ات  دـنتفرگ  هدـهعب  دوب  هدرک  يزاب  ناشفلـس  هک  ار  شقن  نامه 

روتـسد هب  شطوقـس  زا  سپ  هتـشاد ، قلعت  لوزعم  يریزو  هلیبـق  موق و  هب  هک  رهـش  زا  تمـسق  نآ  ماـمت  مه  رگید  تسدرود  ياهرهـش  رد 
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تـالحم هاـش و  یلعحتف  ریزو  ناـخ ، میهاربا  مادـعا  زا  سپ  زاریـش  رد  رون  هلحم  هنوـمن  يارب  [33 ؛] دوشیم بوکدـگل  ناریو و  تموکح 
. تسا رکذ  لباق  ریزو  یساقآ  ازریم  جاح  دیعبت  زا  سپ  اهیئوکام 

ياهزادنا هب  نآ  بحاص  يارب  هزات  یلام  عبانم  ندش  ادیپ  رثا  رد  و  تسا ، هدیچیپ  لصفم و  نادنچ  الومعم  دشرلا  عیرس  ياههناخ  نیا  هشقن 
کی هک  یماگنه  نآ ، یتسـس  نامتخاس و  رد  يراگنالهـس  رثا  رد  ای  دسریمن ، نایاپب  زگره  نامتخاس  هک  ددرگیم  لیدبت  رییغت و  راچد 

، ددرگیم نوگرگد  نآ  بحاص  ماقم  عضو و  هرابکی  هاگنآ  دوریم . یناریو  هب  ور  نآ  رگید  تمسق  تسا  ندش  هتخاس  لاح  رد  تمسق 
سپ دهدیم ؛ حیجرت  رارق  رب  ار  رارف  ای  دوشیم  يدقن  همیرج  دوریم ، دـیعبت  هب  دـهدیم ، تسد  زا  ار  شلالج  هاج و  دوشیم ، تسدـیهت 
یتح دـیآیمنرد . لماک  هدـش و  مامت  يزیچ  تروص  هب  زگره  هک  دـنامیم  ياجرب  گـنهامهان  شوجتفه  ياـنب  کـی  تروص  هب  هناـخ 

: تسا هتفگ  زین  يدعس 
تخادرپ يرگید  هب  لزنم  تفرتخاس و  ون  یترامع  دمآ  هکره 

یسک  دربن  رسب  ترامع  نیویسوه  نانچمه  تخپ  رگد  نآ  و 
اب هتفگ  يو  هچنآ  لاحرههب  اما  تساـیند  یئاـفویب  يرادـیاپان و  هب  ياهراـشا  تاـیبا  نیا  زا  يدعـس  دارم  تفگ  ناوتیم  هک  تسا  یهیدـب 

. دراد یگنهامه  الماک  اهیناریا  تایقلخ  بادآ و 
هب یئانتعایب  هحماسم و  اب  تسا  یمیدـق  ار  هچنآ  تسا و  هزات  زیچ  داجیا  یپ  رد  اهنت  درادـن ؛ شوخ  ار  ندرک  لماک  ندرک و  ماـمت  یناریا 

یغلبم تخادرپ  زا  اما  دناسریم ، فرـصم  هب  دـیدج  ياهلزنم  اهخاک و  نتخاس  يارب  یفازگ  غلابم  بیترت  نیدـب  دراپـسیم . يدوبان  تسد 
یگتسبلد و دزادنایم ؛ یناریو  لاح  هب  هحماسم  رثا  رد  هدیـسر  ثرا  هب  يو  هب  هک  ار  ياهناخ  دراد . زیهرپ  مزال  تمرم  ریمعت و  يارب  یئزج 

خاک یلعف ، هاش  ردـپ  هاش ، دـمحم  هک  مینیبیم  بیترت  نیدـب  تسا . موهفمان  یلکب  شیارب  يدادـجا  اـبآ و  نوناـک  هناـخ و  هب  رطاـخ  قلعت 
لاس 1848[34] هب  رصق  نآ  نایاپ  زا  سپ  دنچ  ياهتفه  يو  هک  دوب  نینچ  ریدقت  تخاس ؛ دابآسابع  کیدزن  زربلا  هنماد  رد  یگرزب  دیدج 

. تفگ دوردب  ار  ناهج 
تفر شورف  هب  نآ  ياهریت  اهرجآ و  متخات ؛ بسا  نآ  ياههبارخ  رب  نم  هک  دوب  نانچ  خاـک  نیا  یناریو  عضو  لاس 1857[35 ] رد  تسرد 
نیمه دـندرک . جراخ  اجنآ  زا  ار  ینامتخاس  حـلاصم  يایاقب  يو  مشچ  شیپ  رد  دوب ، هدز  ودرا  نآ  یکیدزن  رد  یلعف  هاـش  هک  یماـگنه  و 

ناهاش نیشیپ  رقم  هک  ناهفصا  رد  زین  لصا 
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مدهنم نآ  ینامتخاس  حلاصم  تراغ  رطاخ  هب  دوب  هدش  هتخاس  دنسپلد  رایسب  یکبس  هب  هک  تمظعاب  یئاهخاک  دش . هتسب  راکب  دوب  يوفص 
اپرب مامت ، یگقیلسجک  هب  دیدج ، یکبـس  هب  رـصق  هب  موسوم  یئاهانب  ای  رقحم  یئاههبلک  ات  دش  هدرپس  ریدقت  رگناریو  تسد  هب  ای  دیدرگ ،
هدرک زهجم  ار  اهنآ  یتسدهداشگ  اب  ریبک  سابع  هاش  دراد و  ار  ترورـض  تیاـهن  نارفاـسم  يارب  هک  هوکـشاب  ياهارـسناوراک  یتح  دـننک .

ياهلپ زا  يرایـسب  نینچمه  تسا ، یمتح  یعطق و  یناریو  ضرعم  رد  تبقارم  مدع  تلع  هب  هدـمآرد و  هبورخم  تروص  هب  يرایـسب  نونکا 
خاروس نآ  قاط  ای  هدیـسوپ  نآ  زا  ياهیاپ  اریز  هدنام ، هدافتـساالب  بلغا  دـناهدز  گنت  ياهربعم  اهرهن و  يور  هب  اجنآ  اجنیا و  هک  اهبنارگ 

لباق ریغ  طابترا  داجیا  يارب  نآ  دوجو  هک  یلپ  زا  یمین  هاگره  درک . روبع  نآ  زا  دوشیم  مامت  طاـیتحا  اـب  طـقف  هک  يروط  هب  هدرک  ادـیپ 
يون زیچ  هک  دنتسه  ترهش  نیا  بسک  شالت  رد  همه  دنزاسیم . نآ ، زا  رتالاب  ای  رتنیئاپ  رگید ، یلپ  هلـصافالب  دوش  بارخ  تسا  بانتجا 

. دننک داجیا 
اهبـسا و اهیدابآ ، دروم  رد  هکلب  لزانم  دروم  رد  اهنت  هن  هک  درک  هفاضا  دـیاب  زین  ار  نوگـشدب  مئالع  هب  یفارخ  هدـیقع  دـش  هتفگ  هچنآ  هب 

ادیپ سکچیه  ابیرقت  دهد  خر  یناهگان  یتبیـصم  ياهناخ  رد  رگا  دنیوگیم . مدقدب »  » اهزیچ نیا  هب  اهیناریا  دنکیم . ادیپ  قادصم  زین  نانز 
یناریو شوختـسد  تعرـس  هب  هدش  اهر  دوخ  لاح  هب  هک  ياهناخ  بیترت  نیدـب  و  دریگب ، ینکـس  نآ  رد  تفم  تمیق  هب  ول  هک و  دوشیمن 

" نایناریا ناریا و   " كالوپ www.Ghaemiyeh.comهمانرفس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 440زکرم  هحفص 43 

Shs
Note

Shs
Note

Shs
Note

http://www.ghaemiyeh.com


تسین و اهنآ  بلاط  سکچیه  دوشیم ؛ طبض  تلود  فرط  زا  روصتم  نکمم و  لیالد  مامت  هب  اههناخ  زا  يرایسب  هتشذگ  نآ  زا  ددرگیم .
ظفح و هب  رتمک  مالـسا  بهذـم  رد  هتـشذگ  نآ  زا  تسین . زاـجم  اـهنآ  رد  زاـمن  ندرازگ  تهج  نیدـب  دنرامـشیم و  یبصغ  ار  نآ  مدرم 
ای ار  همه  هک  مدش  فداصم  یناسنا  هتـسجرب  شوقن  اب  دیـشمج  تخت  رد  نم  تلع  نیمه  هب  تسا . هدش  تیانع  میدـق  ياهانب  يرادـهاگن 

. دنتسه اهتسرپتب  ای  اهتب  رگنایامن  اهنیا  هک  دندوب  هتشادنپ  نینچ  اریز  دندوب  هدروآرد  ار  ناشیاهمشچ  لقا  دح  ای  دندوب و  هدرک  هلثم 
دوشیم داجیا  هفقو  نودـب  ماودـلا و  یلع  هک  يدـیدج  ياـهانب  دوجو  اـب  هک  دوش  یتفگـش  بجوم  رگید  دـیابن  دـش  هتفگ  هچنآ  لـیلد  هب 

. تسا كدنا  دشاب ، تنوکس  لباق  هک  یئاههناخ 
. مینکیم تبحص  نآ  زا  رتشیب  لیصفت  هب  نونکا  ام  هک  تسا  ینامتخاس  حلاصم  انب و  زرط  اههناخ  عیرس  یناریو  رگید  للع 

باتفآ رد  دـننک و  مهارف  بوخ  ار  اهتـشخ  نیا  رگا  دوشیم . کـشخ  دازآ  ياوه  رد  هک  تشخ  زا  تسا  تراـبع  بلغا  یناـمتخاس ، هداـم 
رب ام  دهاش  دنکیم و  تمواقم  یناریو  ربارب  رد  لاس  نارازه  هاگ  زارد ، یتدم  کشخ  ياوه  نیا  رد  دنناکشخب  تسا  هتـسیاش  هک  روطنآ 
اب هک  یکاخ  زا  ار  تشخ  دنهدیمن ؛ تمحز  دوخ  هب  دروم  نیا  رد  نادنچ  الاح  رگید  اما  تسا . دوجوم  نهک  ياهانب  زا  يرایسب  اعدم  نیا 

زور دنچ  هک  یناراب  زا  سپ  تشخ  هجیتن  رد  دننکیم و  هیهت  نابایخ  ياههلابز  زا  ای  تسا ، هتشغآ  کهآ  چگ و  یهایگ و  رـصانع  گرب و 
رد یتقدمک  رثا  رد  مزیه و  دوبمک  تلع  هب  زین  رجآ  دشاپیم ؛ مه  زا  دبای  همادا 

48 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 
ریثأت دنربیم  راکب  ترامع  یپ  رد  هک  زین  هدروخن  هشیت  ياهگنـس  تسا . ماودمک  رایـسب  تبوطر  اب  هلباقم  رد  دوشیم و  هتخپ  دب  نآ  هیهت 

ياههبارخ زا  هک  ار  یئاهرجآ  بلغا  یلعف  ياهرجآ  دب  تایصوصخ  تلع  هب  نارهت  رد  یتح  درادن . نامتخاس  تمواقم  دایدزا  رد  ینادنچ 
هدمآ تسدب  اجنآ  رد  هک  یلافـس  مزاول  نینچمه  اهرجآ و  نیا  تبالـص  دـنربیم . راکب  ون  ياهنامتخاس  رد  دوشیم  يرافح  هدـنک و  ير 

. دناهتشاد يرترب  اهیزورما  رب  رجآ  لافس و  تخاس  رد  هزادنا  هچ  ات  راید  نآ  نیشیپ  هنکس  هک  درادیم  للدم  یبوخب 
اب ار  چگ  یلک  روطب  یلو  دنربیم ، راکب  طالم  ناونع  هب  دننکیم و  طولخم  لگ  اب  ار  کهآ  اهنیمزریز  فقـس  نامتخاس و  یپ  رد  تردنب 
رد راولا  دـنربیم . راکب  هناخ  یجراخ  رادـج  يارب  طقف  ار  لگهاک  دـنزاسیم . طالم  و  لگهاک )  ) دـنزیمآیم مهرد  هاک  اب  ار  لگ  ای  لگ 
زا انب  رد  ریت  ياج  هب  دننکیم و  تسوپ  دنربیم و  ار  يزیربت  هلاس  هد  ات  تشه  ياهتخرد  سپ  درادـن . دوجو  چـیه  ابیرقت  عفترم ، ياهتـشد 

گرزب ياهنامتخاس  رد  طقف  ددرگیم . هنایروم  همعط  بلغا  دسوپیم و  دوز  درادن ، تمواقم  تسس  بوچ  نیا  اما  دننکیم . هدافتـسا  نآ 
. تسا نارگ  مه  دیآیم و  تسدب  مک  مه  هک  دراد  دوجو  رانچ  بوچ  زا  ریت  دنچ 

رد هک  میریگب  رظن  رد  رگا  صوصخب  دـنکیمن ، تیافک  ترامع  يارب  یپ  نیا  دـننکب و  اپراهچ  اـت  ود  زا  شیب  ار  نیمز  هک  دوشیم  رتمک 
فاص و اهماب  دـنزیم . همطل  انب  هب  هک  دراد  دوجو  رابنابآ  ضوح و  مه  اهلزنم  رد  تسا و  يراج  بآ  امئاد  راید  نیا  گـنت  ياـههچوک 

راشف یبوچ  تسـس  ياهریت  نیا  هب  هک  هدـش  هدیـشوپ  كاخ  زا  يروطق  رـشق  اب  دراد و  بیـش  یـسوسحمان  هزادـنا  هب  طقف  تسا و  حطـسم 
. دوشیم ریزارس  هناخ  لخاد  هب  دنکیم و  ذوفن  اهماب  نیا  زرد  زا  ناراب  دروآیم .

کی زا  هاگره  دـنزب . تسد  يرورـض  تاریمعت  هب  دـشاب  هتـشاد  مه  لیم  رگا  یتح  هک  دـهدیمن  هزاجا  هناخبحاص  هب  لزانم  داـیز  تعـسو 
هچ دعب  دنیشنب ؛ شیوت  یلاس  دنچ  هک  دزاسیم  هناخ  : » هک داد  دهاوخ  باوج  نینچ  ابیرقت  دیـسرپب  يزیچ  نامتخاس  یتسـس  هرابرد  یناریا 

رگید تسین  ياجرباپ  تیکلام  تسه و  راید  نیا  لاوحا  عاضوا و  رد  هک  یتابث  مدع  اب  دنادیم ». ادـخ  طقف  هک  تسا  يزیچ  دـتفیب  یقافتا 
دوشیم هدش و  اهنآ  يارب  يدایز  جراخم  هک  مه  یتنطلـس  ياهنامتخاس  یتح  دوش . داجیا  مواقم  مکحتـسم و  یئانب  هک  درادن  دوجو  یتلع 
رتتسـس زین  یـصخش  ياـههناخ  زا  یتح  ماکحتـسا  رظن  زا  یلو  تسا  اـبیز  راداـج و  همه  هک  تسا  تسرد  تسین : ینثتـسم  هدـعاق  نیا  زا 

انب دـیدجت  یناتـسبات ، خاک  زا  هزادـنا  نیمه  هب  ناتـسمز  لوط  رد  یناتـسمز و  رـصق  ثلث  ـالقا  ناتـسبات  رد  هک  تسا  لـیلد  نیمه  هب  تسا .
رـضاح و زونه  اهنامتخاس  اریز  دـشکیم  يرازالد  قیوعت  ریخأت و  هب  راک  دـسریم ، هناهاش  يودرا  تشگزاب  تقو  هک  یماـگنه  دوشیم .
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راهب کی  بقاعتم  لیروآ 1853[36 ] رد  هک  یتقو  تسین . هدامآ 
49 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 

نآ رد  رتچ  نودب  دناوتب  هک  دوبن  مه  قاتا  کی  یتح  اجنآ  رد  تفر ؛ نارواین  یناتـسبات  خاک  هب  اتلفغ  هاش  دش  عیاش  نارهت  رد  ابو  نارابرپ ،
هنازخ یتشونرس  نینچ  کی  دیسر ؛ نایز  اهبنارگ  بتک  زا  يرایسب  هب  تخیرورف و  یتنطلـس  هناخباتک  فقـس  نم  تماقا  نیح  رد  درب . رـسب 

رد اعقاو  نآ  مهدراهچ  طقف  دوشیم  نیعم  یمومع  ياهانب  يارب  هک  یلوپ  ره  زا  هک  تسا  جیار  ناریا  رد  مسر  نیا  درکیم . دـیدهت  مه  ار 
رورض عقوم  رد  ای  اجب  هشیمه  زین  مهدراهچ  نامه  ددرگیم . ریزارـس  ناراکهعطاقم  نادنمراک و  بیج  هب  هیقب  دوشیم و  فرـص  راک  نیا 

دنـسرخ راوـید  رد و  هب  یئـالط  ياـهکلوپ  ندنابـسچ  هب  دـننکیم و  شوـخ  لد  كدـنا  ناراـب  هب  کـشخ و  ناتـسبات  هـب  دوـشیمن ؛ جرخ 
يدزد لاوما  نیا  يزور  هرخالاب  هک  دنادیم  نوچ  دراذگیم ، مهب  ار  اهمـشچ  اما  تسا ؛ ربخاب  لاوحا  عاضوا و  نیا  مامت  زا  هاش  دنوشیم .
رایسب هک  میدروخرب  یکشوک  هب  ام  تفر ؛ دوخ  غاب  هب  نایرابرد  تیعم  رد  هاش  يزور  تشگ . دهاوخ  زاب  يو  هسیک  هب  زاب  هرداصم  رثا  رد 

هتشادرب جرخ  ردقچ  نامتخاس  نیا  دیـسرپ  هاش  دوب . لمأت  دیدرت و  دروم  یئابیز  ظاحل  زا  هچ  ماکحتـسا و  رظن  زا  هچ  دوب ، هدش  هتخاس  دب 
. تسا

هاش میدرک . دادملق  نآ  جرخ  ار  یفرشا  رازه  کی  ینعی  دمآ  نامرظن  هب  هک  یگرزب  مقر  دنوشن  اوسر  ناراکردناتسد  میتساوخیم  هک  ام 
: داد باوج  نانکهدنخ 

. تفرگ سپ  ار  غلبم  نیا  مامت  هتبلا  دعب  لاس  ود  اما  ماهتخادرپ ». نآ  يارب  یفرشا  رازه  شش  »
اهدرگاش زا  انب  تخاونکی  يزاوآ  اب  دنناوخب . زاوآ  راک  نمض  هشیمه  هک  دنراد  تداع  دنناشاک و  لها  بلغا  ناداتسا  نارگراک و  اهانب ،

تسا و زادـناكاخ  هیبش  هک  هلام  کی  زا  تسا  ترابع  وا  راک  رازبا  همه  دـهاوخیم . ار  دوخ  جاـیتحا  دروم  حـلاصم  لـیاسو و  اـههلمع  و 
دراو اهزرد  رد  ار  بآ  غود  طالم و  تسد  اـب  دوشیم . درخ  تسد  اـب  تلوهـس  هب  تشخ  اریز  دـنکیم  هدافتـسا  شکچ  زا  تردـنب  سب ؛

اب رگا  دربیم و  راکب  ندرک  فاص  يارب  طقف  ار  هلام  دشخبب . ماکحتـسا  نادـب  ات  دـبوکیم  نآ  يور  هب  تشم  اب  راب  دـنچ  دـعب  دـنکیم و 
. درکیم ترپ  رود  هب  نژوید  کبس  هب  مه  ار  هلام  امتح  دیآرب  راک  نیا  هدهع  زا  تسناوتیم  تسد 

. دشاب هداد  مکش  ای  جک  يردق  راوید  هک  دنکیم  هدافتسا  لوقاش  زا  یماگنه  اهنت 
باوج يدنخبل  اب  تخیر  دهاوخورف  درگربورب  نودب  وا  راوید  هک  دننک  تقیقح  نیا  هب  هجوتم  ار  وا  رگا  دریگیمن ؛ تخـس  یلیخ  ار  راک 

.« دنزاسیمن هک  تمایق  زور  يارب  ار  هناخ  : » داد دهاوخ 
انب رایسب  تقد  اب  هک  يددعتم  ياهارسناوراک  سرادم و  دنتـسه . زاتمم  یناروهشیپ  دشاب  ناشیأر  رگا  ینامتخاس  نارگراک  نیا  همه  نیا  اب 

یئاپورا ياهقاط  رب  یتح  اهنآ  یبرـض  رادسوق  ياهقاط  روص  عونت  کبـس و  هوکـش ، رظن  زا  تساهنآ ؛ تراهم  يداتـسا و  رب  یهاوگ  هدش 
رادسوق ياهقاط  هب  ای  ناشاک  رد  وسراهچ  رازاـب  یطـسو  هبق  هیناطلـس ، دجـسم  لکـش  یغرممخت  فقـس  هب  هک  تسا  یفاـک  دراد . يرترب 

. میزادنیب يرظن  هعمج  دجسم  صوصخب  ناهفصا و  دجاسم 
ماجنا هشقن  بلاق و  نودـب  اهیناریا  ار  لـیبق  نیا  زا  رتکچوک  ياـهراک  دـیآیم . رظنب  یقفا  ـالماک  هک  تساـنحنامک  ناـنچ  اـهنآ  زا  یـضعب 

تسرد دنهدیم ؛
50 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 

زاب ار  قفومان  راک  هکلب  دوشن  هدزلد  هتـسخ و  هک  تسا  نیا  رد  مدآ  راکتـشپ  دـنیوگیم  اهنآ  اما  دزیریم  نتخاس  ماگنه  هب  قاـط  هک  تسا 
رد يو  درک . فیرعت  میارب  ار  گنل  رومیت  هب  بوسنم  روهـشم  ناتـساد  يرامعم  هک  دوب  مه  دروم  نیمه  رد  دریگ . رـس  زا  دـنک و  دـیدجت 
هب شمـشچ  يزور  دشکب . يدـیماان  هب  شراک  دوب  کیدزن  دـمآیمنرب و  يراک  چـیه  هدـهع  زا  دـشیم ، وربور  یماکان  اب  هراومه  یناوج 

تفرگ و رـس  زا  ار  راـک  زاـب  راـبره  اـما  دـیزغل  ورف  شگنچ  زا  هناد  راـب  هنودون  دربیم ؛ ـالاب  ار  ینیگنـس  هناد  هنوگچ  هک  داـتفا  ياهچروم 
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رد صوصخب  اهیناریا  دز . تسد  مادـقا  هب  زاب  تفای و  تراسج  تفرگ و  قشمرـس  هچروم  راـک  زا  يو  دـناسر . دـصقم  هب  ار  نآ  ماـجنارس 
مه يولهپ  نانچ  فلتخم  ياههیواز  اب  ار  نوگاـنوگ  ياـهگنر  اـب  کـچوک  گرزب و  ياـهرجآ  هک  دـننادیم  دـنراد ؛ طلـست  يراـکتفس 

رایـسب هداس  لاکـشا  هب  ناهفـصا  میدق  ياهنامتخاس  رد  صوصخب  دیایب . دیدپ  اهنآ  زا  یـسدنه  شوقن  اهحرط و  نیرتزیگنالد  هک  دننیچب 
. دنکیم ریحتم  ار  هدننیب  هک  دروخرب  ناوتیم  یئابیز 

کی طقف  اهنآ  رد  هک  یکلامم  اب  نآ  رد  جیار  نامتخاس  زرط  دیاب  ریزگان  دشاب  هتشاد  جاور  نانز  نتشادهاگن  ازجم  تاجوز و  ددعت  اجره 
طقف اههچوک  ترواجم  رد  اههناخ  هک  تسا  نیا  ملسم  لصا  اهروشک  عون  نیا  رد  دشاب . هتـشاد  توافت  درک ، رایتخا  ناوتیم  رهوش  ای  نز 
چیه دوش . رادومن  اهغاب  اهطایح و  رد  اهنآ ، لـخاد  رد  هوکـش  لـالج و  ماـمت  ضوع  رد  دنـشاب و  هتـشاد  یتخاونکـی  هنهرب و  ياـهراوید 

دوشیم روصحم  نآ  اب  اههناخ  مامت  ابیرقت  هدش و  هتسش  ناراب  ترواجم  رد  هک  گنر  یکاخ  دنلب  راوید  دوشیمن ؛ زاب  هچوک  هب  ياهرجنپ 
. دشاب نوکسم  نآ  رد  یمدآ  هک  ياهناخ  ات  دهدیم  ار  وتسرپ  میظع  ياههنال  ای  هپت  تلاح  لزانم  هب  رتشیب 

هب زا  سپ  طقف  تسا و  هتـسب  هراومه  هدـش  هدـیبوک  نآ  رب  گرزب  ینهآ  ياهخیملگ  هک  رد  درادـن ؛ عافترا  اپ  تفه  زا  شیب  هناخ  هزاورد 
شوگراهچ طایح  هب  اپ  اجنآ  زا  تسا و  نابرد  ای  یچپاق  رقم  هک  دوشیم  دراو  ینالاد  هب  ناـسنا  اودـب  دوشیم . زاـب  هبوک  ندـمآرد  ادـص 

هناـخ درم  همدـخ  تنوکـس  لـحم  هک  ینوریب ، تمـسق  رد  دوشیم : میـسقت  مه  زا  ازجم  تمـسق  ود  هب  یلزنم  ره  اریز  دراذـگیم ؛ ینوریب 
زاب مراحم  زا  دودعم  نت  دنچ  هناخ و  درم  نانز ، يور  هب  طقف  نوردنا ، ای  مرح  يدورو  رد  اما ، دوشیم ؛ یئاریذـپ  مه  بیرغ  درم  زا  تسا ،

. دوشیم
زا همه  اهقاتا  دروخیم . مشچب  یئاـههرجح  اـهقاتا و  نیمز  حطـس  زا  اـپ  ود  هلـصاف  هب  نآ  رب  هس  رد  هک  تسا  یلیطتـسم  زا  تراـبع  طاـیح 

کیره ولج  رد  لیلد  نیمه  هب  تفر و  يرگید  هب  ناوتیم  طایح  زا  روبع  اب  طقف  هکنانچ  دنرادن ، یطابترا  مه  هب  دنتـسه و  ازجم  رگیدکی 
هتفرگ رظن  رد  نایلق  ندیشک  لحم  رابنا و  هناخرادبآ ، هناخزپشآ ، همدخ ، تنوکـس  يارب  اهقاتا  نیا  دراد . دوجو  نتفر  الاب  يارب  ياهلپ  دنچ 

. تسا هدش 
رد نانامهیم  زا  هناخ  درم  هک  دراد  رارق  رالات  یلصا  يدورو  ربارب  رد 

51 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 
ياهیـشاقن هب  هتـسارآ ، تانیئزت  عاونا  هب  تسا و  راداج  دـنلب و  رایـسب  رالات  دـهدیم . ماجنا  ار  هنازور  ياـهراک  دـنکیم و  یئاریذـپ  اـجنآ 

هب اجنآ  زا  هک  دوشیم  یهتنم  کـچوک  هفـص  کـی  هب  یئاـههلپ  رـالات  فرط  ود  رد  تسا . شورفم  اـهبنارگ  ياهـشرف  هب  نیزم و  يراوید 
. دمآ ناوتیم  رالات  لخاد 

. تسا هدمآ  نوریب  نآ  زا  ب )  ) ياضف هک  تسا  یلیطتسم  فلا )  ) رالات
. دنیوگیم یسرا »  » نآ هب  هک  هدش  لیکشت  گرزب  ياهرجنپ  زا  دد )  ) ولج راوید 

اب یسرا  یناقوف  تمـسق  دوشیم . دروآرب  ناموت  ات 300  نیب 200  بلغا  نآ  تمیق  هتفر ، راـکب  رایـسب  تقد  رنه و  یـسرا  نیا  نتخاـس  رد 
دبس ياهحرط  عالضالا و  ریثک  هراتس ، یـسدنه ، نوگانوگ  لاکـشا  هب  هدش و  رپ  دراد  تهابـش  یلیخ  يزودبالق  هب  هک  فیرظ  یکبـشم 

هاگچیه ات  دنک  عارتخا  يدیدج  شوقن  هراومه  هک  درادیم  نآ  فورـصم  ار  دوخ  مه  دنمرنه  هدمآرد . نکمم  عاونا  نیرتلیـصا  زا  تفاب 
دننکیم بصن  روجهبروج  یگنر  ياههشیش  تفاب  دبـس  ياهحرط  نیا  ياههلـصاف  رد  دشابن . هیبش  رگید  هناخ  یـسرا  هب  هناخ  کی  یـسرا 

نآ ندنادرگ  اب  و  [ 37] دـناهداد رارق  هنیئآ  یگنر و  هشیـش  نآ  رد  هک  ار  یئاههلول  هرطاخ  نآ  هب  يرـسارس  یمومع و  یهاـگن  هک  روطنآ 
رد هک  تسا  هدش  ادج  مه  زا  يدومع  هتخت  تفه  ات  جنپ  اب  یـسرا  نیئاپ  تمـسق  دنکیم . هدنز  هدـننیب  رد  دـیآیم ، مشچب  یفلتخم  شوقن 

ریثأت جرخرپ  رایـسب  یـسرا  نیا  دناهدراذگ . راک  رتهداس  یلو  گنراگنر  ياههشیـش  زین  اجنآ  رد  دـنکیم و  تکرح  نیگنـس  ياهرجنپ  نآ 
زیمت ار  نآ  تلوهـس  هب  ناوتیمن  هتفر  راکب  نآ  رد  هک  یئاهیراکهزیر  نینچمه  عافترا و  تلع  هب  اـما  دراذـگیم ، هدـننیب  رد  يزیگنا  لد -
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رد دریگب . راکب  اهیسرا  نیا  فیظنت  يارب  ار  شیاهتسد  یناریا  رفن  کی  هک  ماهدوبن  نیا  دهاش  زگره  هتـشذگ  نیزا  تسـش ؛ تشادهاگن و 
داب ماجنارـس  دوشیم و  ادـج  هشیـش  کچوک  تاعطق  دوشیم ، ولمم  رابغ  درگ و  زا  هرجنپ  نیا  ياهزرد  مامت  هاـتوک  یتدـم  زا  سپ  هجیتن 

نیا دوجواب  دیآیم . رالات  لخاد  هب  ناشکریفص  یعدار  چیهیب 
52 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 

ناتـسمز رد  تلاـح  نیرتدـب  رد  تساـهیناریا . لوبق  دروم  لوصا  فـالخرب  راـک  نیا  نوچ  دـنرامگیمن ، تمه  هرجنپ  نیا  ریمعت  هب  زگره 
[. 38] تسا نایناریا  ثوروم  ياهرنه  زا  یکی  يزاسهرجنپ  هک  هدش  ادیپ  اعدا  نیا  اجنیا  زا  دنریگیم و  ذغاک  اب  ار  اهیسرا  خاروس 

يراخب نتخوس  دهاش  زاب  هرجنپ  اب  ناتسمز  رد  هک  دیآیم  بیجع  نایئاپورا  رظن  رد  نیا  دوشیمن و  هتـسب  چیه  هرجنپ  ابیرقت  زور  لوط  رد 
تاـقبط هک  دـنچره  تسا . يروکـشمان  یعـس  دراد  هک  ناوارف  ياهفاکـش  اـهخاروس و  دوـجو  اـب  مه  هرجنپ  نتـسب  هتـشذگ  نآ  زا  دنـشاب .

هک تفگ  ناوتیم  اـههرجنپ ، رد و  روجاـن  ياهتـسب  تفچ و  تکرب  زا  زاـب  دـننکیم ، مرگ  ار  دوـخ  هتخورفا  لاـغذ  زا  یلقنم  اـب  تسدـیهت 
رد عوبطماـن  يوب  هک  تسا  صقن  نیمه  دوجو  تلع  هب  زین  و  دـیآیمن ؛ شیپ  يور  چـیه  هب  اـبیرقت  لاـغذ  زاـگ  زا  یگفخ  عون  زا  يدراوم 

دوشیم هدید  تردنب  ریزانخ  مه  تهج  نیمه  هب  تسین و  هدنهدرازآ  تسه ، ناریقف  ياهقاتا  رد  اپورا  رد  هک  هزادـنا  نآ  هب  ناریا  ياهقاتا 
هدافتـسا دـنلب  ياهدرپ  زا  هجرد  اـت 5  يامرـس 2  تیارـس  زا  يریگوـلج  يارب  تسین . يربـخ  اـبیرقت  اـجنآ  رد  یگدروخامرـس  ضارما  زا  و 

. تسا هدناشوپ  ار  راوید  مامت  هک  دننکیم 
، رد الومعم  دناهدرک . یـشاقن  یئابیز  هب  رگید  تاناویح  ناگدنرپ و  ریواصت  یـسدنه ، شوقن  اب  ار  نآ  هک  دوشیم  لیکـشت  هگنل  ود  زا  رد 
اب دورو  ماگنه  دنرادن  تداع  يزیچ  نانچ  هب  هک  اهیئاپورا  الومعم  هک  تسا  مک  نانچ  يدنلب  و  اپ ، کی  لقا  دح  عافترا  هب  دراد  ياهناتسآ 
اب هکلب  تسب  لفق و  اب  هن  دـخرچیم و  هنـشاپ  يور  هکلب  تسین ، راوس  ول ال  رب  رد  [. 39] دـننکیم فداصت  نآ  اب  دوخ  ياپ  قاس  اب  ای  رس ،

، مدرک رد  نتخاس  زا  هک  یفصو  اب  و  تسین ؛ لومعم  رد  نتسب  زور  لوط  رد  هتشذگ  نیا  زا  دوشیم . هتسب  نولک  اب  الاب  تمسق  رد  ریجنز و 
ياهبنپ و نآ  سنج  ارقف  دروم  رد  هک  تسا  نازیوآ  ياهدرپ  يرد  ره  ولج  تکازن  ظفح  يارب  دشاب . دناوتیمن  ياهدیاف  دیفم  مه  نآ  نتسب 

. يدنه ای  یناریا  لاش  زا  نایعا  هناخ  رد  تسا و  کبس 
همه زا  عدار  عنام و  نودب  اوه  اههرجنپ  اهرد و  نامزمه  ندرک  زاب  اب 

53 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 
هک تسا  يزیچ  نیا  اهتنم  دنـسرتیم ؛ اوه  ناروک »  » زا اهنآ  اریز  دوشیم ، نایئاپورا  یتحاران  ثعاب  رما  نیا  دـنکیم و  ادـیپ  نایرج  تاهج 
رثا چـیه  هدرک ، تداـع  نآ  هب  یکدوک  زا  نوچ  درادـن و  ناروـک »  » يارب ياهملک  یـسراف  ناـبز  رد  يو  دـمهفب . دـناوتیمن  الـصا  یناریا 

دزویم و نآ  هب  داب  فارطا  زا  هک  تسا  یئاج  دننکیم  فراعت  نامهم  هب  هک  اج  نیرتهب  مرگ  ياهزور  رد  دنیبیمن . بترتم  نآ  رب  يرضم 
همه دهدیم  روتسد  هلصافالب  و  تسا » هفخ   » دنزیم دایرف  دراذگب  ياهتـسبرد  کچوک  قاتا  هب  اپ  یناریا  هکنیمه  دنکیم . کنخ  ار  اوه 

[. 40] دننک زاب  ار  اهرد 
اهنآ لوط  ینییزت  طوطخ  هتـسجرب و  ياهمخ  چـیپ و  هک  هچقاط  فیدر  کی  تسا ؛ هتـسارآ  مامت  تفارظ  هب  اهرالات  نیا  یلخاد  ياهراوید 
ياج لاغذ  کمک  هب  تسد  اب  لوا  دننکیم : تسرد  نینچ  ار  اهیگتـسجرب  نیا  تسا . هدش  هیبعت  اهنآ  رد  هتفرگارف  يربچـگ  تروص  هب  ار 
رظن زا  هک  ماهدید  ناهفـصا  رد  ار  اهیربچگ  نیا  زا  يرایـسب  نم  دنهدیم . لکـش  اهنآ  هب  چـگ  اب  تراهم  اب  دـعب  دـنزادنایم و  طخ  ار  نآ 
همه اهیگدماشیپ  اهزینرق و  رب  نینچمه  اههچقاط و  فارطا  رب  دیوجیم . یـشیپ  زین  مدآ  لایخ  روصت و  رب  یتح  راک  تفارظ  حرط و  یئابیز 

ویتکپـسرپ و لوصا  هک  تسا  تسرد  دوشیم . هدید  ابرلد  ياهـشچیپ  نآ  اب  هنانز  ياهتماق  هدـنرپ و  هفوکـش ، لگهتـسد ، شقن  یـشاقن ، اج 
جوا هطقن  دراذـگیم . هدـننیب  رب  یـصاخ  ریثأت  اهگنر  توارط  عادـبا و  هوق  تحالم ، رثا  رد  اما  هدـشن ، تیاعر  ریواصت  نیا  رد  نشورهیاس 

تاعطق نیرتفیرظ  زا  هک  یشوقن  دوریم . راکب  تسرامم  تقد و  رثکا  دح  نآ  نییزت  يارب  هک  تسا  لزنم  فقـس  رد  يربچگ  یـشاقن و 
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نانز و نارادرـس ، ناهاشداپ ، هیبش  دـنراد و  یئالط  ياـهباق  هک  یگنراـگنر  ياـههدرپ  اـب  اـجنیا  رد  تسا ، هدـمآ  مهارف  يدـنمرنه  هب  هنیآ 
نینچ تسا . هدرک  داجیا  ار  يزیگنالد  گنهامه  هزیمآ  مهاب  همه  هکنانچ  تسا  هتـساخرب  تباـقر  هب  دـناهداد  ياـج  اـهنآ  رد  ار  ناـکدوک 
نینچ هک  میروایب  دایب  هاگره  لاح  و  درادیمرب ، جرخ  ناموت  دصتـشه  ات  دصناپ  نیب  بلغا  شیاهیراکالط  اهیـشاقن و  اهیربچـگ ، اب  یفقس 

زا تسا ، ناربج  لباق  ریغ  نآ  رد  دیآیم  شیپ  تبوطر  رثا  رب  هک  یئاهیبارخ  دنکیم و  تمواقم  موادـم  ناراب  لباقم  رد  تردـنب  یئاهفقس 
یناوریـش اـی  بروم  ياهفقـس  اـب  ار  رـالات  هک  دـناهدرک  عورـش  رخاوا  نیا  رد  میوشیم . تفگـش  رد  هناـکدوک  ریذـبت  فارـسا و  همه  نیا 

. دهدیم ار  مزال  ماکحتسا  اهنامتخاس  نیا  هب  تردنب  دنربیم  راکب  نامتخاس  رد  هک  یتسس  ياهریت  اما  دنناشوپب 
شورفم دمن  یناریا و  روهـشم  ياهـشرف  اب  دنناشوپیم و  فاص  چگ  هیال  کی  زا  ار  نآ  هکلب  دننکیمن ، يدـنبهتخت  بوچ  اب  ار  قاتا  فک 

اهنآ یفابزیر  تماخض و  تلع  هب  یناریا  ياهـشرف  اریز  دنناشوپیمن ، شرفهتخت  کی  اب  ار  قاتا  فک  رـسارس  نایئاپورا  مسر  هب  دنزاسیم .
تلوهسب ناوتیمن  تسا و  نیگنس  رایسب 

54 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 
فـیرظ و یلاـق  ود ، نآ  طـسو  رد  دـنزادنایم ؛ هراـنک  هـب  موـسوم  دزی  دـمن  هـتخت  ود  ار  اههیـشاح  [. 41] درک اـجباج  تـشادرب و  ار  اـهنآ 
فرح ب اـب  ار  نآ  قوف  رد  هک  یقاـتا  دـنزادنایم . نیـشنرس  ماـن  هب  یکیراـب  دـمن  زین  رد  کـیدزن  دـننکیم و  نهپ  یناـهارف  شقنشوخ 

یبنج ياههیواز  زا  یکی  رد  دنیوگیم . نیشنهاش  نآ  هب  هک  دهدیم  صیصخت  دوخ  هب  ار  اهـشرف  نیرتهب  هرجنپ  رانک  رد  میدرک  صخـشم 
. دریگیم ياج  نآ  رب  راوناخ  سیئر  ای  هناخبحاص  تسا و  رتش  كرک  زا  بلغا  هک  دراد  اج  فابفیرظ  تفلک و  یئوتپ  زاب 

تسا ماوداب  رایسب  هک  دریگیم  تخس  تفس و  گنراگنر و  یجوسنم  ار  نیگنـس  تمیقنارگ  شرف  ياج  رتمک  دمآرد  اب  یئاههداوناخ  رد 
تعانق و رهظم  دوخ  ظفل  نیا  و  دـنیوگیم . میلگ  نآ  هب  تسـشن . نآ  يور  یتحارب  ناـیناریا  زرطب  ناوتب  هک  تسین  مرن  هزادـنا  نآ  هب  یلو 

: دیوگ يدعس  دراد ؛ يربارب  انغ  اب  ناشیا  رظن  رد  هک  يرقف  تسا ، ناشیورد  رقف 
رگد مین  دنک  ناشیورد  لذبيادخ  درم  دروخ  رگ  ینان  مین 

[ 42] رگد میلقا  دنب  رد  نانچمههاشداپ  دریگب  یمیلقا  کلم 

هدرمـش لماک  نآ  رد  دوجوم  لیاسو  لـبم و  رظن  زا  ناـیناریا  رظن  هب  رگید  دـشاب  هدـش  شورفم  یلاـق  اـب  ياهتـسیاش  زرط  هب  یقاـتا  هاـگره 
مهارف یلدنص  دنچ  نایئاپورا  دیلقت  هب  یهاگ  یناریا  هتبلا  درادن . بارعا  زا  یلحم  نآ  زا  هدافتسا  زرط  لبم و  یناریا  نهذ  رد  اریز  دوشیم ،

دنکیم و شومارف  ار  عوضوم  دنیـشنب  نآ  يور  دهاوخب  مه  راب  کی  رگا  لاح  دـهدیمن ؛ رارق  هدافتـسا  دروم  ار  اهنآ  زگره  اما  دـنکیم ،
هک یئاههچقاط  دوشیم . يدـیدش  رایـسب  درد  راچد  لداعت  ظفح  نتـساخرب و  ماگنه  هب  هک  یتروص  هب  دریگیم  رارق  نآ  يور  ونازراـهچ 

یئاـههچقب رد  دـنراد  جاـیتحا  نادـب  هنازور  فراـصم  يارب  هک  ار  ياهسبلا  دـنکیم و  ار  فاکـشا  هسفق و  راـک  دـناهدرک  هیبـعت  راوید  رد 
. دنرادیم هاگن  نادخی  رد  ار  اهزیچ  هیقب  دنهدیم و  اج  اهنآ  رد  دنچیپیم و 

تسامرفمکح یبولطم  یکنخ  نیمزریز  رد  ناتـسبات . مرگ  ياهزور  رد  تسا  نایناریا  یگدنز  لحم  اجنآ  دراد و  رارق  نیمزریز  رالات ، ریز 
نیا رب  ار  امرگ  ماجنارس  دریگیم و  درد  ناشرس  تسین ، دیفم  نادنچ  نایئاپورا  لاح  هب  هک 

55 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 
رد تماقا  بش  بورغ و  ياهفرط  دننک . زیهرپ  نیمزریز  زا  زور  عقوم  ره  رد  اهیجراخ  تسا  رتهب  سپ  دنهدیم . حـیجرت  یعونـصم  یکنخ 

هیوهت داجیا  يارب  دـنوریم . ماب  تشپ  ای  ناویا  هفـص  هب  اجنآ  زا  تهج  نیمه  هب  تسا و  روآنایز  مه  اـهیناریا  يارب  اـقلطم  اـهنیمزریز  نیا 
زا هک  يدنلب  يارجم  زا  تسا  ترابع  ریگداب  دنیوگیم . ریگداب  نآ  هب  هک  دناهدرک  عادبا  یصاخ  هلیـسو  یلـصا  قاتا  ای  نیمزریز  رد  مزال 

راهچ هب  لکـش  اپیلچ  راوید  کی  طسوت  طسو  رد  دریگیم . رارق  هناخ  ماب  يالاب  اـپ  تسیب  اـت  تشه  هلـصاف  اـت  دوشیم و  عورـش  نیمزریز 
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. درادن دوجو  فارطا  ياههراوید  رگید  الاب  فرط  رد  هکیلاحرد  دوشیم  میسقت  يواسم  ياضف 
يدـح هب  بلغا  نایرج  نیا  دوشیم و  داـجیا  ناـیرج  نیمزریز  ياوه  ـالاب و  ياوه  نیب  دـتفایم ؛ ریگداـب  ماد  هب  دزوب  هک  فرط  ره  زا  داـب 

. دوشیم اراوگ  کنخ و  نآ  بآ  میهدب  رارق  نآ  ضرعم  رد  تسا  بآ  زا  رپ  هک  ار  یلافس  هزوک  هاگره  هک  تسا 
ياوه ناـیرج  زین  اـجنآ  رد  قیرط  نیا  زا  ینهآ ؛ ياهکبـش  اـب  دـناهدرک  هیبعت  یخاروس  رـالات  فک  رد  نیمزریز  اـب  ارجم  یقـالت  لـحم  رد 

. دنکیم حرفم  کنخ و  ار  اوه  نآ  زا  ياهلصاف  رد  هک  دیآیم  دوجوب  يدیدش 
هناـخ رد  دـننک - لـمحت  ار  نیمزریز  رد  تماـقا  یبـنج  ضراوع  دنـشاب  روبجم  هکنآ  نودـب  اوـه - ندرک  کـنخ  يارب  رگید  هقیرط  کـی 

يزیلهد میئوگب  رتهب  ای  یقاتا ، زا  تسا  ترابع  بادرـس  دـنیوگیم . بادرـس  نآ  هب  دراد . دوجو  يراج  بآ  نآ  رد  هک  تسا  نادـنمتورث 
نیا بآ  ریخبت  نایرج و  اـب  هارمه  اوه  ناـیرج  درادـن . راوید  دوخ  غاـب  هب  ور  فرط  ود  رد  هک  رتنیئاـپ  نآ  زا  مه  يردـق  نیمز و  فکمه 

. دنکیم لدب  حرفم  عوبطم و  یهاگتماقا  هب  ناتسبات  مرگ  ياهزور  رد  ار  قاتا 
. دنتسین هناخ  ندرک  مرگ  ياورپ  رد  نادنچ  یبونج  کلامم  مامت  دننام 

عبط اب  تسا و  هاـتوک  یلیخ  امرـس  هرود  هک  تهج  نآ  زا  هکلب  تسین  سوسحم  امرـس  اـی  دوشیمن  درـس  اوه  ناریا  رد  هک  تهج  نآ  زا  هن 
نیلومتم لزنم  رد  اهنت  دـنک . لبقت  دایز  جرخ  دزادـنیب و  رـسدرد  هب  ار  دوخ  رذـگدوز  یتحاران  کـی  عفر  يارب  هک  تسین  راـگزاس  یناریا 

اجنآ زا  هک  راوید  رد  یگتفرورف  کی  زا  تسا  ترابع  يراخب  دـننکیم . بصن  يراخب  اجنآ  رد  هک  تسه  یناتـسمز  کچوک  قاـتا  دـنچ 
امرـس موجه  ماگنهب  تسا . نیزم  یتایبا  ریرحت  کسبارآ و  يراکالط ، يربچگ ، اب  نآ  یجراخ  شـشوپ  دوریم ؛ فقـس  فرط  هب  ياهلول 

زا دایز  هکنآیب  دننکیم  بذج  دوخ  رد  ار  ترارح  میقتـسم  روطب  دننیـشنیم و  كدنچ  يراخب  کیدزن  دـنچیپیم و  نیتسوپ  رد  ار  دوخ 
. دنکیم ادیپ  يرفم  دوخ  يارب  زاب  ياههرجنپ  اهرد و  زا  عنام  نودب  دود  اریز  دنوشب ، تحاران  دود 

هک يراخب  هفخ و  ياوه  زا  دـنوشیم و  تحاران  هتـسب  رد  ياهقاتا  رد  نتـسشن  زا  اـهنآ  اریز  تسین  اـهیناریا  عبط  باـب  یئاـپورا  ياـهیراخب 
يراخب صوصخم  لـیاسو  تـالآ و  زا  دـش  هتفگ  هچنآ  فـالخرب  اـما  دراد .» راـخب   » اوه دـنیوگیم  دـننکیم و  هوکـش  دوشیم  دـعاصتم 

. دننزیم مه  ار  شتآ  نآ  اب  دیآیم و  ناششوخ 
يراک نیا  دنیوگیم و  بابک » خیـس   » نآ هب  دننکیم و  بابک  دناهدیـشک  خیـس »  » هب هک  ار  تشوگ  تاعطق  هدش  خرـس  ياهلاغذ  يور  هب 

. دهدیم ماجنا  اصخش  هاگیب  هاگ و  هاش  یتح  هک  تسا 
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ناتخرد کشخ  ياههخاش  هریغ و  لاشوپ و  نوگ و  دـننام  فلتخم  ناهایگ  هشیر  اـههتوب و  زا  تسا  لکـشتم  تسا و  نارگ  دـب و  تخوس 
نآ راورخ  کی  دنشورفیم ؛ دننکیم و  نزو  ار  نآ  دننکیم ؛ هدافتسا  زین  یشحو  ماداب  تخرد  یهوک و  ورس  بوچ  زا  اجنآ  اجنیا و  هویم .

. دراد تمیق  ناموت  کی  ات   0 طسوتم 8 / روطب 
نیا هک  يدایز  جرخ  تلع  هب  اما  دنراذگیم ، قاتا  رد  هتخادنا  كرک  شتآ  زا  رپ  یلقنم  یهاگ  دنتسه  دنمتورث  یلیخ  هک  یمدرم  هناخ  رد 

. تسا رتمک  هیکرت  زا  نآ  لامعتسا  دروم  درادیمرب  راک 
کچوک یلقنم  يور  رب  دراد . ترهـش  [ 43] رونت ای  یسرک  هب  هک  دننکیم  هدافتـسا  امرگ  داجیا  يارب  یـصوصخم  هاگتـسد  زا  نوردنا  رد 

رد دنزادنایم . تسا  هدـش  يزودهبنپ  بوخ  هک  ینیگنـس  فاحل  نآ  يور  رب  دـنهدیم و  رارق  یکچوک  زیم  هدـش  هدیـشوپ  رتسکاخ  اب  هک 
ياههچقب ناشرستشپ  رد  دندازآ ؛ اهاپ  اهتسد و  طقف  دنریگیم ؛ ياج  یبوخ  لامک  هب  نز  راهچ  دوشیم  داجیا  قوف  حرـش  هب  هک  یئاضف 

راثآ ربارب  رد  ار  اهنآ  تداع ، دنباوخیم . رونت  ياپ  ناتـسمز  لوط  رد  یناریا  نانز  زا  يرایـسب  دـنراذگیم . نداد  هیکت  يارب  یتشپ  ای  سابل 
. دوشیم یشان  مسر  نیا  زا  یلسانت  ياهیتحاران  زا  یضعب  هک  درک  دیدرت  ناوتیمن  اما  دنکیم . تظفاحم  نآ  روآنایز 

ار دوخ  هدزامرس  ناتـشگنا  بیترت  هب  دننکیم و  نشور  یلاغذ  ای  یمزیه  دوخ  يارب  دندرگیم  رازاب  رد  هنادازآ  هک  ياهبـسک  ناروهشیپ و 
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. دننکیم مرگ  نآ  يور  هب 
زا لغاشم  زا  یـضعب  كرادـت  رد  نینچمه  بابک و  نایلق ، هوهق ، ياـچ ، ندرک  تسرد  يارب  تسا ؛ داـیز  رایـسب  ناریا  رد  لاـغذ  فرـصم 

ناموت  2 ات 3 /  1 تمیق 8 / هب  ار  نآ  راورخ  ره  دـنروآیم و  نارهت  هب  ناردـنزام  ياـهلگنج  زا  ار  لاـغذ  دیـشوپ . مـشچ  ناوـتیمن  لاـغذ 
فرط زا  تسه و  اهیراخب  تخاس  رد  هک  یـصقن  تلع  هب  تسا . ناوارف  بوغرم  سنج  زا  دایز و  رادـقم  هب  زین  گنـس  لاغذ  دنـشورفیم .

. دنتسه عالطایب  نآ  زا  يرادربهرهب  زا  درب  راکب  نایلق  ندرک  هدامآ  يارب  ار  گنس  لاغذ  ناوتیمن  هک  لیلد  نادب  رگید 
یقفا تروص  هب  ار  نآ  دیـسر  هک  ینیعم  قمع  هب  دـننزیم و  يدومع  یئاههاچ  نآ  ياـج  هب  تسین . يربخ  ناریا  ياهرهـش  رد  وربادـنگ  زا 

زا دوشیم و  متخ  یـسوق  قاط  اب  قمعمک  نیمزریز  کی  هب  هلول  یتحالف  یحاون  ریاس  ناهفـصا و  رد  دـننکیم . داجیا  هنازخ  دنـشارتیم و 
. دوشیم لمح  ارحص  هب  دوک  فرصم  يارب  ناناقهد  طسوت  تسا  هدش  هتخیمآ  اههلابز  ریاس  هاک و  اب  هک  عوفدم  اجنآ 

يارب مه  طسوتم ، تیعمج  اب  یئاهرهـش  رد  دیهمت  نیا  دشیم  رـسیم  دوزب  دوز  هیلخت  لمع  تفرگیم و  ماجنا  اهبـش  لقن  لمح و  راک  رگا 
. دوبیم دیفم  تهج  ره  زا  یلاها ، تمالس  يارب  مه  يزرواشک و  راک 

یئارجم زارف  رب  هک  یکچوک  هدیشوپرس  زا  دوشیم  لیکشت  حارتسم 
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رد یناریا  دناهدراذگ . راک  اپ  فک  نداد  رارق  يارب  یئاهرجآ  نآ  نیفرط  رد  دروخیم و  مشچب  لوط  زا  یـشرب  نآ  طسو  رد  هدـش و  هیبعت 
بولطمان ردقنآ  يو  يارب  یئاپورا  رگید  زیچچـیه  دراد . میب  دوخ  ندـش  سجن  هماج و  ندـش  هدولآ  زا  اریز  دـنکیم  راردا  هتـسشن  لاح 

گنس اب  ای  كاخ  اب  دشابن  بآ  نابایب  رد  هک  یتروص  رد  ای  بآ  اب  ار  دوخ  ناناملـسم  نوچمه  هکنیا  وا و  ندرک  راردا  هداتـسیا  هک  تسین 
نانز نادرم و  زا  هک  يربتعم  سلاجم  رد  یتح  ندـب ، زا  یناهنپ  ياهتمـسق  مان  ندروآ  نابز  رب  اب  مامت ، یمرـشیب  اب  اـهنآ  دـنکیمن . ریهطت 

هاش یلعحتف  هرود  رد  دنـشکیم . نایم  هب  باب  نیا  رد  ار  ثحب  ياپ  دـننکیم و  چـیپلاؤس  دروم  نیا  رد  ار  اـهیئاپورا  تسا ، هدـش  لیکـشت 
دوخ لاؤس  فرط  هنابآم  یـسیلگنا  صاخ  یتشرد  اب  تساوخ و  حیـضوت  بلطم  نیا  هب  عجار  ردتقم  روشک  کی  ریفـس  زا  تقو  مظعاردص 

. دش هجاوم 
دیگآ  » تخادنایم هدنخ  هب  تخس  ارم  هک  یتروصب  مامت و  یتحار  اب  : » هدمآ نینچ  ( 376 یسیلگنا ،(  روهشم  حایس  [ 44] ثراب باتک  رد 
نخـس دـشابیم ، دنـسپان  تخـس  ناناملـسم  هدـید  رد  یلو  تسا  قبطنم  ندـمتم  نایئاپورا  مسر  اـب  هک  راـفک ، تاداـع  زا  یکی  زا  وکروب »
تمیق هب  ار  بلطم  نیبـصعتم  هک  تسا  نکمم  تلوهـسب  دـنرادنرب  تسد  دوخ  مسر  نیا  زا  اـهیئاپورا  رگا  هک  دـشیم  روآداـی  تفگیم و 

.« تسا ندرک  راردا  هداتسیا  لاح  هب  تداع  مروظنم  دننک ؛ مامت  اهنآ  ناج 
هب شرفـس  هار  رـس  رد  دوب  دـنه  یتنطلـس  نادـناخ  زا  سیلگنا و  هعبت  هک  هلودـلا  لابقا  هدازهاش  تسا . لاونم  نیمه  رب  عضو  مه ، ناریا  رد 

راردا هداتـسیا  لاح  هب  دـش  ریزگان  تشاد  هک  یئرامیب  لیلد  هب  دوب  رایع  مامت  یناملـسم  يو  هک  دـنچره  دـش . دراو  زنطن  هیرق  هب  ناهفـصا 
رس هیحان  زا  هک  ار  يو  نم  دش ؛ حورجم  یتخـس  هب  هدازهاش  ناهارمه  زا  یکی  دندرک و  باترپ  گنـس  يو  هب  مدرم  دش ، اپرب  یئاولب  دنک .

. دش یهاوخترذعم  زا  ریزگان  دعب  ناریا  تلود  ناتسلگنا  ترافس  تلاخد  رثا  رب  مدرک ؛ هجلاعم  ناهفصا  رد  دوب  هتشادرب  یکانرطخ  مخز 
دروخیم كوخ  تشوگ  يو  هک  دندرک  تیاعس  هاش  هب  ینید  ینابم  هب  سیراپ  میقم  نایناریا  زا  یکی  یئانتعایب  يراکاطخ و  تابثا  يارب 

. دنکیم راردا  هداتسیا  و 
هب دـنامب . كاپ  دوشن و  هدولآ  شتـسار  تسد  هک  دـنکیم  یعـس  دـیوشیم و  پچ  تسد  اب  ار  دوخ  ندـب  یناریا  تجاح ، ياـضق  زا  سپ 

. دراذگیماو يرکون  هب  ار  نآ  لمح  ای  درادیمرب  دوخ  اب  سم  زا  ياهباتفآ  سکره  روظنم  نیمه 
یتح سکره  هک  تسا  نیا  عرش  نوناق  دشاب . هتشاد  دوخ  اب  ار  هباتفآ  نیا  هکنیا  رگم  دوریمن ، هاتوک  یـشدرگ  یتح  ای  رفـس  هب  سکچیه 

هدولآ هک  تفای  ناوتیمن  یئاج  چیه  هیاس ، هانپ  رد  هجیتن  رد  [. 45] دهد ماجنا  بآ  دوخ  رد  ای  بآ  يوج  رانک  رد  ار  هیلخت  لمع  رودقملا 
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دروم تسا  نکمم  هک  مه  یعضاوم  یتح  دشابن .
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اههاـگودرا رد  دـیاب  نآ  قـبط  هک  تسا  رتلوـقعم  یلیخ  رظن  نیا  زا  ناـیمیلک  نوناـق  تسین . ینثتـسم  رما  نیا  زا  دوـش  عـقاو  هاـش  هدافتـسا 
دیاب نآ  زا  يوریپ  هب  هک  دراد  هنامیکح  یلمعلاروتـسد  زین  تشترز  دناشوپ ؛ كاخ  اب  ار  عوفدم  درک و  هیبعت  رترود  یطاقن  رد  ار  هاگزیربآ 

. درک ظفح  تسه  هک  اجک  ره  رد  ار  بآ  یگزیکاپ 
ار اهلگ  ناتخرد و  اههتوب ، ریاس  غادـب و  نمـسای ، یتشر ، لگ  نآ  رد  هک  تسا  هدـش  میـسقت  ددـعتم  ياـهترک  اـههچغاب و  هب  لزنم  طاـیح 

. دنناشوپیم قیچالآ  اب  ار  اههاگرذگ  اجنآ  اجنیا و  هیاس  داجیا  يارب  دنراکیم .
دوجو یناریا  کـچوک  هناـخ  ره  رد  دیـشوپ  مشچ  نآ  زا  ناوتیمن  ندیـشاپ  ندرک و  کـنخ  يارب  مه  وـضو و  لـسغ و  يارب  مه  هک  بآ 

شش قمع  هب  شوگراهچ  ای  ضوح  نیا  تسا . هدرک  لاغشا  ار  طایح  طسو  دراد  طابترا  بآ  يارجم  اب  هک  ضوح )  ) یگرزب ریگبآ  دراد .
ار نآ  ریخبت  نازیم  بآ و  حطس  ات  دوشیم  هتخاس  عیـسو  قمعمک و  رودقملا  یتح  تروص  نآ  رد  هک  حوطـسلا  ریثک  ای  تساپ و  تفه  ات 

رکذـلا ریخا  هدام  نیا  نتخاس  يارب  دـنناشوپیم . دـنکیمن  ذوفن  نآ  رد  بآ  هک  ياهدام  اب  دـنزاسیم و  رجآ  اـب  ار  ضوح  دـنهد . شیازفا 
دننکیم طولخم  دـیآیم  تسدـب  نهپ  نتخوس  زا  تسا و  سیلیـس  كاخ  ياراد  هک  مامح  رتسکاخ  اب  يواسم  تمـسق  هب  ار  هزاـت  کـهآ 

. دوش تخاونکی  ات  دنبوکیم  زور  هس  ات  ود  یکتپ  اب  ار  هدام  نیا  هاگنآ 
درادیمرب و فاکش  امرس  اب  دروخرب  رد  دکرتیم و  یکـشخ  رد  یلو  دنکیم  تمواقم  یبوخ  لامک  رد  موادم  تبوطر  ربارب  رد  هدام  نیا 

بآ تسا  بآ  يراجم  تخاس  رد  هک  یصقن  رثا  رد  دننکیم . تظفاحم  هلاپت  ای  نهپ  اب  دنناشوپیم و  ناتسمز  رد  ار  ضوح  لیلد  نیمه  هب 
یـضعب رد  هک  دوشیم  ینوخ  لاهـسا  هبون و  بت  عبنم  هجیتن  رد  دزیمآیم و  مهرد  یناویح  یهایگ و  يایاقب  اب  دوشیم و  دساف  دوز  یلیخ 

ضرم هرود  نآ  يور  رهوش  نز و  ندیباوخ  ضوح و  يور  ندز  تخت  مسر  رظن  نیا  زا  صوصخب  تسا . هدرک  ادیپ  یموب  هبنج  اههناخ  زا 
. دنکیم ینالوط  ار 

نیا دـنامیم و  هزیکاپ  نآ  رد  شیبومک  بآ ، دوشیم . رپ  يراج  بآ  زا  ای  ناراب  بآ  اب  ای  هک  دراد  دوجو  مه  يرابنابآ  اههناخ  رد  هاـگ 
. دراد نآ  تفاظن  يریگهیاس و  نامتخاس ، عضو  هب  یگتسب 

هک دوشیم  یهتنم  [ 46] لوا هقبط  رد  قاتا  ود  هب  دنت  بیش  اب  گنت  یئاههلپ  هنیرق  یتروص  هب  فرط  ود  زا  رگید  یقاتا  ای  رالات  بنج  رد  زا 
. دراد صیصخت  راهب  لصف  رد  تماقا  هب  الومعم  اهقاتا  نیا  دنیوگیم و  هناخالاب  اهنآ  هب 

هدیبوک و دعب  ار  نآ  هک  هدـش  هدیـشوپ  [ 47] تسا طولخم  هاک  اب  هک  لگ  هیال  کـی  زا  دنحطـسم و  میتفگ  ـالبق  هک  روطناـمه  اـهمابتشپ 
. دناهدز ناتلغماب 
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دشوکیم دراد و  میب  دازآ  ياوه  رد  ندیباوخ  زا  رما  ودب  رد  یئاپورا  ندیباوخ . يارب  تسا  یعوبطم  رایسب  ياج  ناتسبات  مرگ  ياهبـش  رد 

دنامیم و رادیب  يدامتم  ياهبـش  هک  دنهدیم  شباذع  يردقب  هشپ  امرگ و  اما  دباوخب . زاب  ياههرجنپ  اب  یقاتا  رد  رثکا  دح  ای  قاتا  رد  هک 
کـشخ هراومه  اوه  هک  اجنآ  زا  میورن . تالاحم  لابند  هب  مینک و  يوریپ  یلحم  موسر  زا  هک  تسا  نآ  رتهب  سپ  دوشیم . رامیب  ماـجنارس 

رثا رد  هیـصوت  نیا  تیاعر  نودـب  اریز  دـناشوپ  هتـسیاش  یتروص  هب  ار  دوخ  دـیاب  طقف  تسین ، روآنایز  ماـبتشپ  يور  هب  ندـیباوخ  تسا 
. دش میهاوخ  راچد  یفیفخ  بت  هب  بشهمین  زا  سپ  اوه  یناهگان  ندش  کنخ 

يارب ياهناخ  ره  هک  هتـشاد  ررقم  نوناق  لیلد  نیمه  هب  دـنوریم . مابتشپ  هب  نز  هچ  درم و  هچ  لزنم  نانکاس  همه  باـتفآ  بورغ  نراـقم 
يرگید ماب  هب  یـسک  هک  تسا  هدش  عنم  ادـیدش  نینچمه  دـشاب و  هتـشاد  لیام  دـنلب و  يراوید  دـیاب  واکجنک  ياههاگن  زا  ندوب  ظوفحم 

املاع و اهنآ  تروص  نیا  ریغ  رد  درک و  میهفت  ناـیئاپورا  هب  یفاـک  هزادـنا  هب  ار  نآ  ناوتیمن  هک  تسا  يروتـسد  نیا  اـما  دـشکب . كرس 
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ریز ار  هیاسمه  هناخ  ناوتب  نآ  مابتشپ  زا  هک  تخاس  عاـفترا  نآ  هب  ار  دوخ  هناـخ  دـیابن  نینچمه  [. 48] دناهدیرخ ناج  هب  ار  رطخ  ادـماع 
. تفرگ رظن 

قاـتا دـنچ  دراد و  صوصخم  یلخدـم  هک  تسه  مه  یبـنج  کـچوک  طاـیح  کـی  نابـصنمبحاص  ناـگدازهاش و  عیـسو  ياـههناخ  رد 
نودـب دـهاوخب  یتـقو  هناـخبحاص  دـنیوگیم . تولخ »  » اـجنیا هب  دـناهتخاس . نآ  رد  هدـش  یـشاقن  يزیمآگـنر و  یبوخب  هک  کـچوک 

. دربیم هانپ  اجنادب  دنارذگب  تغارف  هب  ار  یمد  راک  بسک و  زا  نازیرگ  ای  دنک  تبحص  یسک  اب  تمحازم 
. دوریم مرح  هب  یهار  یجورخ  یلصا  رد  زا  یهاگ  یتح  ینوریب و  زا 

صخـشم ار  نانز  تنوکـس  تمـسق  زرم  دـح و  هک  دوشیم  هتـسب  ياهدرپ  اب  اهتنا  رد  هدـش  هتخاـس  رـسکنم  تروص  هب  بلغا  هک  ربعم  نیا 
تـساوخرد زا  سپ  دـنراد . ار  اجنآ  هب  دورو  قح  کشزپ  صوصخم ، هزاجا  بسک  اـب  هاـگ  رـسمه و  ناـگجاوخ ، ناـنز ، طـقف  دـنکیم و 

رظن زا  تسا . نوردـنا  لخاد  صخـش  رگید  دـتفایم و  زاب  هدرپ  هّللا ؛» مسب   » دـیوگیم دـنلب  درادیم و  هاگن  ـالاب  ار  هدرپ  ياهجاوخ  دورو ،
رتشیب عونت  دراد ، نانز  ياهتیلاعف  عاونا  اب  تبـسانم  هک  اهطایح  طقف  درادـن ، ینوریب  اب  ینادـنچ  تواـفت  ینوردـنا  تامیـسقت ، ناـمتخاس و 

رد ياههدرپ  هدـش و  هدیـشوپ  يدـنه  تمیقنارگ  ياهلاش  اب  الومعم  اههرانک  هدـش ، هتـسارآ  رتشیب  هوکـش  هب  یلگوس  نز  ياـهقاتا  دـنراد ،
اههبیتـک اـههچقاط و  رد  هک  اـپورا  نیچ و  راـک  ياـهینیچ  رادشقن و  ياههشیـش  صوـصخب  تسا . دزی  شقنم  مشیربا  اـی  لاـش  زا  ـالومعم 

رد اهیروختسام  اهماج و  اهحدق ، اهیروخریـش ، اهیروق و  اههساک ، کچوک ، ياههنیئآ  دنلیبق : نیا  زا  دـنکیم . هجوت  بلج  دـناهدراذگ ،
. اهگنر نیرتعونتم  اب  فلتخم  ياهلکش  اههزادنا و 
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هب درک و  میهاوخ  ثحب  دوخ  ياج  رد  دنراد  قلعت  سانشرس  نکمتم و  مدرم  لزانم  هب  دنعیسو و  رایـسب  بلغا  هک  یئاهغاب  زا  اهمامح و  زا 

؛ دوشیمن يرادهاگن  لبطـصا  رد  يرگید  ماد  چـیه  بسا  ياوس  تفگ . میهاوخ  نخـس  اهنآ  تالیکـشت  اهلبطـصا و  هرابرد  بیترت  نیمه 
. دنروآیم زورب  ار  بش  هناخ  طایح  رد  زب  دنفسوگ و  واگ و 

نارهت رهش  ب .

عطق ار  رگیدـکی  دـنوشیم ، کـیدزن  مهب  فارطا  زا  هک  یئاـههداج  ندـید  دوشیم  کـیدزن  یئاـپورا  یتختیاـپ  هب  يرفاـسم  هک  یماـگنه 
یفطل تکازن و  يرهش ، ياهسابل  دابآ ، ياهاتسور  دنوریم ، دنیآیم و  هک  یئاههکـشرد  اههبارا و  یغولـش  ای  داش  يادصورـس  دننکیم ،

هتشارفاربرس ياهجرب  هدرتسگ ، ياهناتـسروگ  دوبدای ، ياهانب  رادید  ماجنارـس  اههناخراک و  دوشیم ، هدهاشم  مدرم  موسر  بادآ و  رد  هک 
قداص میتفگ  هک  اهنآ  زا  کیچیه  نارهت  دروم  رد  دـسریم . تکلمم  زکرم  هب  دراد  هک  دـنزاسیم  هتکن  نیا  هجوتم  ار  وا  همه  اهدـبنگ  و 
ياراد هدـش  داجیا  روتـس  روبع  رثا  رد  هک  یئاههار  يانثتـسا  هب  هتفرگ  رارق  ریوک  هیـشاح  کیدزن  بآمک ، یتشد  رد  هک  رهـش  نیا  تسین .
يامن درادـن ؛ یمظعم  دجـسم  تسین ، يرثا  هرانم  وراب و  جرب و  زا  نآ  رد  درادـن ، یمومع  مظعم  يانب  چـیه  تسین ، یتالـصاوم  ياههداج 

. دـهدیم مظنمان  یکاخ  ياههپت  زا  یهورگ  تلاح  نادـب  اعمج  گنریب  حطـسم  ياهفقـس  اب  تسا  يرتسکاخ  كاـخ  زا  همه  هک  اـههناخ 
هب زربلا  هنماد  رد  ای  هدنکارپ  روانهپ  تشد  نیا  رد  هک  تسا  یئاههحاو  نوچ  همه  اهنیا  اما  دراد  دوجو  رهش  یلاوح  رد  يرایسب  ياهاتـسور 

دوجو نآ  رد  مه  ياهناخراک  نیاربانب  تسین و  یتعنـص  چیه  ياراد  اقلطم  رهـش  تسا . هدنام  ناهنپ  هدید  زا  اههپت  زا  ياهتـشر  دوجو  ببس 
نآ زیچچیه  میئوگب  هصالخ  تسین ؛ يراج  نآ  فرط  هب  الاک  لیـس  لیلد  نیمه  هب  یلحم و  جیاوح  عفر  هب  تسا  رـصحنم  تراجت  درادـن ،
یتح مدش و  کیدزن  رهـش  هب  الماک  لاس 1851[49 ] رد  ناریا  هب  مدورو  زا  سپ  هک  یماگنه  دزادنایمن . گرزب  يرهـش  دای  هب  ار  هدـننیب 
دوبن یندرکرواب  مرظن  هب  منک  بسک  یقیقد  تاعالطا  متسناوتیمن  نابز  هب  یئانشآ  مدع  تلع  هب  نوچ  متشذگ ، مه  هزاورد  زا  هک  یعقوم 

. مشاب هتفرگ  رارق  ینوکسم  رهش  کی  ربارب  رد  اعقاو  هک 

" نایناریا ناریا و   " كالوپ www.Ghaemiyeh.comهمانرفس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 440زکرم  هحفص 52 

http://www.ghaemiyeh.com


لیکشت ار  یمظنمان  عالـضالا  ریثک  هتفرگ و  رارق  ایرد  حطـس  زارف  رب  اپ  عافترا 3308  هب  زربلا  هوک  یبونج  هنماد  کـشخ  تـالف  رد  نارهت 
همادا و عقاو  رد  ینونک  نارهت  هتفای . هعـسوت  برغ  هب  قرـش  فرط  زا  همه  زا  رتشیب  تسا ؛ هدـش  روصحم  میقتـسم  طـخ  هن  اـب  هک  دـهدیم 

هدـید نایز  نانچ  رومیت  زیگنچ و  نامز  رد  اهلوغم  طسوت  هدـش و  ناریو  گنج  رثا  رد  تارک  هب  هک  تسا  ير  یمیدـق  گرزب  رهـش  هلابند 
اریز دناهدرامگن ، تمه  نآ  يانب  دیدجت  هب  مدرم  ینهذ ، قباوس  یفارخ و  دیاقع  ببس  هب  تسا . هدنام  نوفدم  كاخ  ریز  رد  ماجنارس  هک 
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. تسا هدش  نیرفن  نعل و  راچد  هتفریذپن  یمرگ  هب  تسا  یلع  باقعا  زا  هک  ار  اههدازماما  زا  یکی  رهش  نیا  نوچ  هک  هدوب  عیاش  هناسفا  نیا 

یمـسر دانـسا  رد  مه  زونه  یتـح  تسا . هتـشاذگ  هعـسوت  هب  ور  كدـناكدنا  نارهت ، ماـن  هب  هدوـب  نآ  ترواـجم  رد  هک  یهد  ضوـع  رد 
اب دـنز  هلـسلس  لاوز  زا  سپ  اغآ ، دـمحم  هجاوخ  هیراجاق ، هلـسلس  سـسؤم  هک  دراد  ترهـش  ير .» كاخ  رد  نارهت   » دنـسیونیم تیکلام 

. دیزگرب دوخ  یتختیاپ  هب  ار  نارهت  زاریش ، ناهفصا و  ياهرهش  هب  یئانتعایب 
يارب يدیدج  تختیاپ  ياهزات  هلـسلس  ره  هک  هدوب  نیا  مهم  لوصا  زا  یکی  میدق  زا  هکنآ  لوا  دوب . ددـعتم  یباختنا  نینچ  رد  يو  كرحم 

رد دروآ و  درگ  دوخ  رود  ار  هقالع  دروم  صاخـشا  نارادـفرط و  زا  دـیدج  ياهتـسدوراد  دـنادرگ و  دابآ  ربتعم و  ار  نآ  دـنیزگرب و  دوخ 
ياههلسلس مامت  مه  بیترت  نیمه  هب  دنک . فیعـضت  دنمیقم  نآ  رد  هک  ضرقنم  هلـسلس  میدق  نارادفرط  مامت  اب  ار  نیـشیپ  تختیاپ  ضوع 

. دناهتفرگ ینکس  هریغ ...  زاریش و  ناهفـصا ، نیوزق ، هیناطلـس ، هغارم ، زیربت ، رد  يرگید  زا  سپ  یکی  هدرک و  ضوع  ار  دوخ  رقم  نیـشیپ 
دشاب کیدزن  دوبن ، دایز  مه  دادعت  رظن  زا  دوب و  میقم  دابآرتسا  رد  هک  دوخ  هفیاط  هب  تساوخ  هیراجاق  هلسلس  سسؤم  لیلد  نیمه  هب  سپ 

ار يو  هقطنم  نیا  بسانم  لحم  عقوم و  ماجنارس  دربب . هانپ  اهنآ  نماد  هب  درک  باجیا  ترورـض  دمآ و  شیپ  يدروخودز  ای  ینایغط  رگا  ات 
ياجره زا  رتناسآ  اجنآ  رد  مدرم  هیذـغت  زاـب  دـمآیم  رظنب  راـبمک  بآمک و  تخـس  هیحاـن  نیا  دـنچره  نوچ  درک . باـختنا  نیا  هب  راداو 

هلغ و نآ  هب  هسمخ  زا  دنتـسرفب ، تاـبکرم  یهاـم و  جـنرب ، نآ  هب  دـنناوتیم  دـنکیدزن و  نارهت  هـب  ناردـنزام  نـالیگ و  دوـب . ناریا  رگید 
فارطا مق و  ناشاک ، ناهفـصا ، و  دننکیم ، نیمأت  ار  نآ  تاینبل  ماد و  ناجیرال  دـنوامد و  دـنولا ، زربلا ، نانیـشنرداچ  دـسریم و  تابوبح 
ياهالاک تاجوسنم و  نادـمه  ناشاک و  ناهفـصا ، زیربت ، ماجنارـس  دـنرادیم و  هضرع  ار  اههویم  ریاـس  هزبرخ و  هناودـنه و  روگنا ، اـهنآ 

هب یتح  تانق و  ینعی  ینیمزریز  یعونـصم  يراجم  داـجیا  اـب  تلوهـس  هب  ناوتیم  ار  بآ  یمک  دـنهدیم . لـیوحت  ار  جاـیتحا  دروم  رگید 
ياهاتـسور درک . ناربج  دراد  رارق  دـنوامد  رهـش  يالاب  رد  هک  رات  هچایرد  جرک و  دورجاج و  ياهدور  زا  یباعـشنا  نتفرگ  اب  دایز  رادـقم 

یفاک هفولع  رال  زبسرـس  عتارم  تسا ؛ بسانم  رایـسب  ندز  ودرا  یناتـسبات و  تماقا  يارب  زربلا  ياـههرد  رد  هنماد و  رد  یناتـسهوک  ددـعتم 
رزخ يایرد  لحاس  رد  عقاو  هوبنا  ياهلگنج  زا  هداج  ندیـشک  اـب  ناوتیم  ار  لاـغذ  مزیه و  هب  جاـیتحا  دراد ؛ یتنطلـس  نابـسا  فیلعت  يارب 

. دراد دوجو  ناتـسهوک  هنماد  رد  نارهت  قرـش  یگنـسرف  دنچ  رد  هبانتعم  رادـقم  هب  یلاع  کشخ و  بوخ و  گنـسلاغذ  تخاس ؛ فرطرب 
يرتسکاخ رمرم  ياههپت  دراد ؛ دوجو  یبونج  ياههنماد  رد  ینیمخت  لباق  ریغ  هزادنا  هب  زاب  اما  دوشیم ، مک  نارهت  یکیدزن  رد  نآ  رادـقم 

راید نیا  كاخ  دراد و  دوجو  دایز  رادقم  هب  چگ  ندعم  هتشذگ  نآ  زا  دراد ، هریخذ  یلاع  کهآ  گنس  نامتخاس و  گنـس  ير  راوج  رد 
. تسا بسانم  يزاسهتشپ  يزیركاخ و  يارب  ریذپفاطعنا و 

هتخاس رودـقم  زین  ار  تیعمجرپ  میدـق  ير  ياقب  ماود و  هتـشاد ، ار  ریثأت  نیرتمک  تختیاپ  باـختنا  رد  هک  دـنچره  ریخا  تایـصوصخ  نیا 
دیاب تسا . هدوب 
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. تسا هتشاد  يرتهب  ظافح  زین  یبرغم  داب  شزو  ربارب  رد  هدوب و  زین  يرتدعاسم  تایضتقم  ياراد  ير  هک  تسناد 

طیحم نآ  رب  یقدنخ  هدـش و  هیبعت  جرب  دـصکی  نآ  يور  رب  هک  ياهنیچ  تسا  يراصح  ياراد  [ 50] رتم رازه  تفه  طیحم  اب  نارهت  رهش 
ياههزاورد نیا  زا  یکی  هک  یلامـش - هزاورد  ود  یبونج و  هزاورد  ود  یقرـش ، یلامـش  هزاورد  کی  یقرـش ، هزاورد  کی  تسا . هدـیدرگ 
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هزاورد ناریمـش ، هزاورد  تلود ، هزاورد  زا  تسا  ترابع  اههزاورد  نیا  ماـن  دـنوشیم ؛ هدوشگ  رهـش  لـخاد  هب  تسا - كرا  هزاورد  ریخا 
. نیوزق هزاورد  ون و  هزاورد  بالود ،

رسفا کی  زا  دوبن  یخوش  چیه  نآ  رد  هک  ینحل  اب  يزور  گنج  ریزو  تسا ؛ هتسجرب  مهم و  تاماکحتـسا  هرمز  زا  نارهت  هک  دنراد  نامگ 
افخ رد  اهیضعب  هک  تسا  هدرب  بآ  نانچ  ار  رهش  ياهراصح  نیا  اما  تسه . یتاماکحتسا  نینچ  ياراد  هسمن )  ) شیرتا ایآ  دیسرپ  یـشیرتا 

اپوتسد دوخ  يارب  یلخدـم  نآ  رد  هدنزرـس  ياـههچب  درذـگیم  نآ  زا  بآ  يارجم  هک  یعـضوم  رد  یتح  دـنرذگیم و  نآ  زا  یتحارب 
همه نیا  دننک . تمواقم  دشاب  هدش  هتفرگ  هناشن  بوخ  هک  یپوت  کیلـش  نیلوا  ربارب  رد  یتح  دنناوتیمن  دـنناریو و  همین  اهجرب  دـناهدرک ؛

. دروآرد فرـصتب  یناشنشتآ  هاگتـسد  اب  اههنیچ  نیا  نتـسب  بآ  هب  اب  ناوتیم  ار  نارهت  دنک  راهظا  ام  ياهرـسفا  زا  یکی  هک  دش  بجوم 
فرط زا  رایسب  تقد  هب  اهنآ  دیلک  دنمکحتسم و  رایسب  اههزاورد  اما  تسا . رپ  همین  رهـش  هلابز  لخ و  كاخ و  اهتلکـسا ، يایاقب  زا  اهقدنخ 
تعاس زا  دعب  یسک  رگا  دش و  دراو  رهش  هب  ناوتیم  اهبش  يو  حیرص  روتـسد  هب  طقف  هکنانچ  دوشیم ، يرادهاگن  ظفح و  رهـش  هدنامرف 
هنـشاپ يور  هب  اهرد  ندـیدرگ  اههزاورد و  نیا  ندـش  زاب  اما  دروآ ؛ رـسب  نامـسآ  ریز  رد  ار  بش  دـیاب  ریزگان  دـسرب ، هزاورد  رانک  هب   10
تماقا لوط  رد  هکنانچ  تسین ؛ یلکـشم  ردان و  راک  نآ ، نتخیرورف  نتـسکش و  مهرد  هک  دریذـپیم  تروص  نئمطمان  یتخـس و  هب  نانچ 

داد روتـسد  تشاد  تنوکـس  رهـش  یلیم  ود  رد  عقوم  نآ  رد  هک  هاـش  ق ) 1270 ه . - 1 ناتـسبات 1854 -(  رد  داد . خر  رما  نیا  راـبود  نم 
رثؤم مادـکچیه  دـیدهت  سامتلا و  دـش . هجاوم  هتـسب  ياههزاورد  اب  تشگزاب و  اهلیف  اب  هاگرید  بش  ناـبلیف  دـنربب . شدزن  هب  ار  شیاـهلیف 

هک یماگنه  دوشگ . ار  هزاورد  لیف  ود  روز  هب  لاصیتسا  لاح  رد  دـنوش . رامیب  دـنروخب و  امرـس  اهلیف  ادابم  هک  دیـسرت  نیا  زا  يو  داتفین و 
رادربخ نارهت  رهـش  فعـض  زا  ار  ایند  راک  نیا  اب  هکنیا  روصت  اهنت  دهدب ؛ ار  نابلیف  لتق  روتـسد  تساوخیم  دـمآ و  مشخب  دـش  علطم  هاش 
كرا كرحتم  لـپ  زا  شللجم  هکـسلاک  رد  [ 51] یکوروگلاد هدازهاش  دـعب  یتدـم  دـبای . تاجن  هراچیب  درم  هک  دـش  ثعاب  درک  دـهاوخ 

داتفاورف دمآرد و  هنشاپ  زا  ندوشگ  ماگنه  هب  هزاورد  اجنآ  رد  تشذگیم ؛
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. دندش هتشک  ارجام  نیا  رد  وا  بسا  ود  رکون و  و 
رقم كرا ، تینما  يارب  نیاربانب  دنیآیم ؛ رامـشب  عنام  عدار و  ياهزادـنا  ات  یجراخ  نازواجتم  یلخاد و  نارگهئطوت  ربارب  رد  اهراصح  نیا 

. دنراد تیمها  ياهزادنا  ات  هنازخ  یتنطلس و 
یقدـنخ ياهنیچ و  دـنلب و  يراوید  اب  [ 52] رتم اـب 1872  ربارب  یطیحم  اـب  دوخ  مهـس  هب  هک  كرا ، هب  دوشیم  میـسقت  رهـش  یلخاد  هصرع 

نیرتملاس و نیرتبآرپ ، هدش ، انب  یناتسغاب  رد  تسا و  قرش  لامش  رد  هک  شنیرتدیدج  اهنآ  نایم  زا  هک  هلحم  راهچ  تسا و  هدش  هطاحا 
تساههلحم و نیرتبآمک  یلو  نیرتتیعمجرپ  كرا  بونج  هلحم  تسا . موسوم  ناریمـش  هلحم  هب  دوریم و  رامـشب  اههلحم  نیرتعفترم 

روصق نیرتشیب  جلگنس  هلحم  ینعی  یبرغ  هلحم  دنیوگیم . میظعلا  دبع  هاش  هلحم  نآ  هب  تسا ؛ هداد  ياج  دوخ  رد  ار  رازاب  اهارـسناوراک و 
. تساههلحم نیرتیتشادهب  ریغ  نیرتریقف و  نادیم  هلاچ  ای  یقرش  بونج  هلحم  ضوع  رد  دوشیم و  لماش  ار 

؛ تسا رباـعم  ضرع  تاسیـسأت و  راـک  ياورپ  رد  مه  هزادـنا  ناـمه  هب  دـنکیم ، هجوت  لزنم  یجراـخ  ياـمن  هب  یناریا  هک  یمک  ناـمه  هب 
ار اهنآ  دیاب  ریزگان  دـنکیمن ، عطق  ار  رگیدـکی  دوشیمن و  دومع  مهب  اههچوک  نوچ  تسا . تسبنب  مظنیب و  رادهیواز ، گنت ، اههچوک 

قیرط نیا  زا  ار  هچوک  دروایب و  رتولج  ار  شاهناـخ  دوخ  لـیم  هب  دـناوتیم  سکره  اریز  دوشیم  مه  رتدـب  زور  هب  زور  عضو  نیا  دز . رود 
هک ینارتش  نارتسا و  هک  يوحنب  دنهدب  هار  رگیدکی  هب  دنناوتب  شکراب  ناویح  ود  تسا  نکمم  تمحزب  عضاوم  زا  یـضعب  رد  دنک . رتگنت 
هب تسین و  یـصاخ  درف  چیه  لام  هچوک  هک  لصا  نیا  زا  تیعبت  هب  دنروآیم . دنب  ار  هار  اموادـم  دـنراد  هریغ  مزیه و  هاک ، گرزب  ياهراب 

رـسیم اجنآ  زا  روبع  اهتعاس  هک  دوشیم  ثعاب  راک  نیا  دننکیم و  یلاخ  ار  هریغ  جـنرب و  هلغ ، هاک ، راب  نایعا  هناخ  لباقم  دراد ، قلعت  همه 
دوخ ناراداوه  همدخ و  زا  ریثک  یعمج  تیعم  رد  ناگرزب  هک  دوزفا  دش و  روآدای  دیاب  مه  ار  یقرـش  مسر  نیا  دـش  هتفگ  هچنآ  رب  دـشابن .
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رانک ناشهار  رـس  زا  دیاب  ریزگان  دشاب  نانآ  زا  رتنیئاپ  هجرد  هبترم و  ثیح  زا  هک  سکره  تسا . مک  رایـسب  ناشتعرـس  دننکیم و  تکرح 
. ددرگزاب ای  دتسیاب  دورب ،

زا همه  هک  دنکیم  عفر  فلتخم  تانق  شش  زا  بآ  هب  ار  دوخ  جایتحا  رهش  دنیازفایم . تالصاوم  لکشم  هب  زین  تانق  ياههتـشر  اههاچ و 
نیا رهـش  قدنخ  زا  تسا . هدیـشوپ  اهتانق  نیا  رهـش  ات  هوک  ياپ  زا  تساهنآ . نیرتمهم  هاش  تانق  دـنریگیم و  همـشچرس  زربلا  هتـشر  هنماد 

تسا زابور  هاگ  هک  دنکیم  ادیپ  نایرج  نابایخ  طسو  رد  بآ  رگید  اجنیا  رد  دباییم و  نایرج  رهـش  لخاد  هب  ولگ » رتش   » کمک هب  اهتانق 
. دوریم راکب  زین  دوشیم  لصاح  یشاپبآ  رهش و  نتسش  زا  هک  یئاهبآ  لضاف  ناراب و  بآ  لاقتنا  يارب  اهیوج  نیمه  هدیـشوپمین . هاگ  و 

تاناویح دـناهدنک . یئاهخاروس  ناـبایخ  ياـهاج  زا  يرایـسب  رد  اـهنآ  ددـجم  ندرک  كاـپ  يارب  دریگیم و  تلوهـس  هب  اـهیوج  هجیتن  رد 
اب دنراد  تداع  عضو  نیا  هب  هک  رهش  شکراب 
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ناشیاپ دنتفایم و  هلاچ  هب  بلغا  اهرتش  صوصخب  دنراد  نیگنـس  راب  دنیآیم و  اههد  زا  هک  یتاناویح  اما  دنرذگیم ؛ اهنآ  رانک  زا  طایتحا 
ماگنه نیا  رد  دوشیم . كانرطخ  ناروناج  يارب  روبع  دـنکیم  یئرمان  ار  اهخاروس  نیا  ناراب  فرب و  هک  یماگنه  اـصوصخم  دنکـشیم .

هاگ كاخ و  ندروآ  تسدب  يارب  دزرو . بانتجا  رطخ  زا  دنک و  ادیپ  ار  تسرد  هار  اپ  تسد و  اب  دناوتب  ات  درک  تسـس  ار  بسا  نانع  دیاب 
اههاچ نیا  رـس  دنهدیمن . دوخ  هب  ار  اهنآ  يور  نتـسب  تمحز  مه  هشیمه  دننکیم و  هاچ  اههناخ  کیدزن  بلغا  وربآدـنگ  هیبعت  يارب  زین 
بوچ هتخت  دـنچ  اب  ار  راـک  نیا  دـندنبیم  ار  اـهنآ  يور  هک  مه  یهاـگ  دوشیم . داـجیا  رورم  روبع و  هار  رد  يرگید  عناـم  دـنامیمزاب و 
دوجو اب  دنامیمزاب ، نانچمه  هاچ  رس  زاب  دوریم و  ورف  كزان  شوپرـس  دنهدیم ؛ ماجنا  دنزیریم  نآ  يور  هب  هک  كاخ  يردق  كزان و 

قح دـتفیب  هلاچ  يوت  هک  مه  سکره  درگنیم و  ار  دوخ  ياپ  ولج  مامت  طایتحا  اـب  سکره  اریز  دـهدیم ، يور  مک  یلیخ  دـب  قاـفتا  نیا 
[. 53] تسا هدیزرو  تلفغ  مزال  طایتحا  ندرب  راکب - زا  اریز  درادن ، تیاکش 

هب ناهفـصا  ياههاچ  عضو  اما  سب ، دیآیم و  وشتـسش  راک  هب  طقف  تسا و  خلت  روش و  نآ  بآ  هکنیا  اهتنم  تسه  نارهت  رد  مه  بآ  هاچ 
. دروآ تسدب  ترارح  هجرد  هدراهچ  اب  یفاک ، رادقم  هب  اراوگ  بآ  نآ  زا  ناوتیم  لاس  لوصف  مامت  رد  تسا و  رگید  ياهنوگ 

رون اما  دوشیم . نشور  یتخس  هب  دناهدرک  هیبعت  لصاوف  رد  ار  اهنآ  هک  یتفن  کچوک  ياهغارچ  اب  اههچوک  بش  هد  تعاس  ات  یئانـشور .
نیا تخاس  دـنرادرب . سوناف  دوخ  اب  مدرم  ماگنه  بش  هدرک - هیـصوت  ار  نآ  مه  هینیمأـت  سیلپ  هک - تسا  نیا  مسر  تسین و  یفاـک  اـهنآ 

هتشغآ نغور  هب  هک  تسا  يذغاک  ياهلول  تمسق  ود  نیا  نیب  تسا ؛ سم  زا  اهنآ  يالاب  فک و  ياهتمسق  تسا . صاخ  يزرط  هب  اهسوناف 
رب هک  ياهلیتف  اب  ار  نانامهیم  نانابزیم  دوشیم . لمح  شیپاشیپ  نارکون  تسد  هب  سوناف  ود  الومعم  دناهدیشک . میـس  رود  هب  ار  نآ  هدش و 

تسا هداد  روتسد  هاش  رخاوا  نیا  رد  هزات  دننکیم . تیاده  هناخ  هب  دنیوگیم ، لعـشم  نآ  هب  تسا و  هدولآ  تفن  هب  راوتـسا و  دنلب  ياهلیم 
. دننک نشور  هیپ ، عمش  اب  یلو  اپورا ، کبس  هب  یئاهرتنل  اب  تسا  رصق  لباقم  هک  ار  ياهچوک  هک 

ار يو  ندرازگ  زامن  هب  مازلا  دوشیم ؛ ماجنا  زور  نمـض  راـک  نیا  دـشاب ؛ مرگرـس  لوغـشم و  داـیز  اهبـش  هک  درادـن  تسود  الـصا  یناریا 
نشور تسا ، هدش  رپ  غارچ  نغور  اب  هک  ار  یغارچ  اهبـش  ارقف  هناخ  رد  دزیخرب . باوخ  زا  باتفآ  عولط  اب  ناتـسبات  رد  یتح  هک  درادیماو 

[. 54] دننکیم
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هیپ زا  ياهیال  رد  ار  هلیتف  هکلب  دیآیمن ، تسدب  هیپ  رد  هلیتف  ندربورف  زا  اپورا  دننام  اهعمش  نیا  اما  دننازوسیم  یهیپ  عمش  طسوتم  تاقبط 
ناگرزب و هناخ  هب  یچگ  ياهعمـش  ياپ  لاح  ره  هب  دـنوشیم . مامت  دـنزوسیم و  هلیم  لکـش  هب  اهنآ  لـیلد  نیمه  هب  دـنناشوپیم ، باذـم 

کشا ندیکچ  زا  يریگولج  يارب  دنیوگیم . يروفاک » عمـش   » نآ هب  دننکیم و  دراو  هیـسور  زا  ار  اهعمـش  نیا  تسا ؛ هدش  زاب  مه  نایعا 
تمیقنارگ دوشیم و  دراو  شیرتا  صوصخب  جراخ و  زا  هک  دننکیم  هدافتـسا  یگندرم  مان  هب  رادمکـش  دنلب  ياهشیـش  ياههلول  زا  عمش 
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. تسا
ره تبسانم  هب  هک  ار  یناغارچ  مسارم  یلعف  هاش  و  تسا ، یتمیق  یلمجت و  یئالاک  هک  دناهتـسبلد  غارچ  لهچ  هب  صوصخب  نایرابرد  هاش و 
اما تسا . هداد  جاور  دوشیم ، راذگرب  هریغ  هزات و  يرـسمه  اب  هاش  جاودزا  دهعیلو ، باصتنا  رهـش ، کی  فرـصت  لیبق  زا  دـنیاشوخ  هعقاو 

غارچ دـنچ  تسین ؛ نکمم  راـید  نیا  رد  شیئاـپورا  موهفم  ینعم و  هب  یناـغارچ  نیارباـنب  دـنرادن  ناـبایخ  هچوک و  هب  هرجنپ  اـهلزنم  نوـچ 
زا دوخ  نآ  دـنراذگیم و  نیمز  يور  هب  گرزب  نادـیم  رد  نوگانوگ  لاکـشا  هب  زین  غارچ  دـنچ  دـننکیم و  نشور  اهرد  لباقم  کچوک 

. دنکیم داجیا  یعیدب  هرظنم  هتسشن  نآ  رد  هاش  هک  يدنلب  هفرغ 
دوک يارب  ار  رهـش  هلابز  هک  دـناهدراذگاو  اهراکیزبس  هاوخلد  لیم و  هب  رگید  ار  نیا  دریگیمن . ماـجنا  یلمع  چـیه  اـهنابایخ  فیظنت  يارب 
سپ دنامیم . اجنآ  رد  دوشیم و  هدنکفا  هچوک  هب  دناهدرم  هک  یناروناج  اذغ و  هدنامیقاب  دـناهدش ، حـبذ  هک  یتاناویح  هدور  لد و  دـنربب .

؛ دننکیم زیمت  ار  اههچوک  دنرپیم و  نوریب  هاگنیمک  زا  اهبـش  ناشناوارف  هکرت  مخت و  اب  رایـسب  ياهگـس  هک  تسا  يدـنلب  تخب  دوخ  نیا 
نیا دوجواب  دنزادنایم . رهش  قدنخ  رد  ار  هدنام  اجب  ياهناوختـسا  دنزیخ . یمرب  ناگـس  يرایتسد  هب  هاگیب  هاگ و  اجنآ  اجنیا و  زین  اهلاغش 

تنوفع يوـب  [. 55] هدـناشوپ راـظنا  زا  هتـشابنا و  دوخ  رد  هیـال  هب  هیـال  رایـسب  ياـهنرق  تفاـثک  هک  تسه  رهـش  رد  زین  یکچوـک  ياـههپت 
اـسرفتقاط نایئاپورا  يارب  صوصخب  ناتـسبات ، لصف  رد  ار  نارهت  رد  تنوکـس  دوشیم  رـشتنم  هدیدنگ  داوم  همه  نیا  زا  هک  یکانتـشحو 

ره زا  شیب  دنک . راتشک  یکانتـشحو  زرط  هب  دش  تکلمم  دراو  ابو  هاگره  هک  دوشیم  ثعاب  دنکیم و  داجیا  ياهدنـشک  ياهبت  دزاسیم ؛
راکتشپ رگید  دوشیم و  ینابرق  يرایـسب  نادنفـسوگ  يزور  نینچ  رد  اریز  دنکیم ، دادیب  نابرق  دیع  زا  دعب  زور  دنچ  تنوفع  يوب  تقو ،

ياج کی  رد  ار  اهناتسبات  دوشیم  هیصوت  تخس  نایئاپورا  هب  نیاربانب  دیآرب . اههشال  سپ  زا  هک  درادن  ار  نآ  يارای  زین  نالاغـش  ناگس و 
. دنوشیم راچد  یتخس  ینوخ  لاهسا  يرامیب  هب  لصف  نیا  رد  رهش  رد  هک  تسین  يدیدرت  دنرب ؛ رسب  یقالیی 

رد دیآیم ، نیئاپ  روموئر  هجرد  شش  هب  امرگ  هجرد  الومعم  ناتسمز  رد 
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اههچوـک هب  هدرک  وراـپ  تیدـج  اـب  ار  اـهفرب  دـنزاس ، اـهر  فرب  راـب  ینیگنـس  زا  ار  اـهماب  هکنیا  يارب  دراـبیم . فرب  اـپود  دودـح  نارهت 
دیق زا  زاب  اههچوک  دـنک و  بوذ  ار  نآ  دـسرب ، ارف  لدـتعم  ياوه  لصف  هکنیا  ات  دـیآیمرد  هوک  تروص  هب  اههچوک  رد  فرب  دـنزیریم .

؛ دزیرب هچوک  هب  ياهنیچ  راوید  کی  هک  دتفایم  قافتا  زین  موادم  ياهناراب  دروم  رد  ددرگ . رسیم  اهنآ  زا  روبع  دوش و  دازآ  هتشابنا  ياهفرب 
يانب دـیدجت  ینامتخاس و  حـلاصم  ناونع  هب  نآ  زا  دـسرب و  یکـشخ  لصف  اـت  دـننکیمن  عمج  ار  راوآ  كاـخ و  رگید  یتروص  نینچ  رد 
بلغا تسس  نیمز  اهاج  نیا  رد  دنکیم . روبع  تسا  هدشن  هتسب  زونه  هک  یئاهناتسربق  زا  اهنابایخ  رهـش  هطقن  ود  رد  دننک . هدافتـسا  راوید 

زا الماک  دناهدرکن  يزاسهراوید  ار  نآ  یبوخ  هب  هک  مه  بآ  يوج  دنکیم . زاب  نهد  ياهلاچ  دزرویمن و  تمواقم  نابـسا  ماگ  لباقم  رد 
تبیـصم راـتفرگ  هیقب  زا  رتتخـس  ریگاو  ياـهیرامیب  زورب  ماـگنه  هـب  دنتـسه ، اهناتـسربق  راـنک  رد  هـک  یئاـههلحم  درذـگیم . نآ  کـیدزن 

. دنوشیم
اب دنتسه  يدنلب  ياهنالاد  اهرازاب  دنمرگرس . دوخ  راک  هب  نآ  رد  هبـسک  ناروهشیپ و  همه  اریز  تسا ، ناوارف  نارهت  رد  ارـسناوراک  رازاب و 

رقم هـک  هدـش  زاـب  اهارــسناوراک  هـب  یئاـههار  اـهرازاب  نـیا  زا  تـسا . هدــش  هیبـعت  یئاـههزاغم  نآ  فرط  ود  رد  هـک  رادسوـق  ياـهفقس 
عیسو رازاب  ناخ  یقت  ازریم  ترازو  نامز  رد  هکنآ  ات  دوب  هاتوک  مه  گنت و  مه  اهارـسناوراک  اهرازاب و  اهنیا  زا  شیپ  تسا . ناشورفهدمع 

زا دـعب  هدـش و  هتخاس  هوکـشاب  گرزب و  همه  اههچغاب  اهطایح و  تسا ؛ للجم  نآ  ثاثا  لیاسو و  دـش . هتخاس  شیاهارـسناوراک  اـب  ریما 
نیا لابند  رد  دراد  رارق  دعب  تاجرد  رد  یئابیز  رظن  زا  هک  رگید ، ياهرازاب  دوریم . رامشب  رهـش  رـسارس  زیچ  نیرتیندید  یتنطلـس  رـصق 

ار يرازاب  دوخ  يارب  صاخ  هتـشر  کی  ناروهشیپ  میدق  مسر  کی  بجوم  هب  تسا . عقاو  رترود  ياهنابایخ  رد  ای  تسا ، هدش  هتخاس  رازاب 
ینکـس ینیعم  يارـسناوراک  رد  هریغ  نامرک و  ناشاک ، دزی ، الثم  یتعنـص ، نیعم  رهـش  کی  لها  ناناگرزاب  نینچمه  و  دـنراد ، راـیتخا  رد 
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هرود رد  الثم  دنوشیم ، روبجم  كرتشم  هطقن  کی  رد  تنوکس  هب  تموکح  فرط  زا  صاخ  هتـشر  کی  قرفتم  هبـسک  زین  هاگ  دناهتفرگ .
. داتفا قافتا  رما  نیا  نازودهالک  ناشافک و  هتشر  يارب  ام 

ذوفن زا  ناتـسمز  رد  تسا و  کـنخ  ناتـسبات  رد  رازاـب  هجیتـن  رد  دـنکیم ، يریگولج  دیـشروخ  وترپ  ندـیبات  زا  رازاـب  رادسوق  ياـهفقس 
. ناما رد  باسحیب  يامرس 

ياههنت اـب  ار  دراد  رارق  مه  راـنک  رد  هک  هناـخ  ود  دراد . دوجو  هچرازاـب  مسا  هب  مه  رتکچوک  ياـهرازاب  يدادـعت  گرزب  رازاـب  زا  ریغ  هب 
اب باـتفآ  ندـیبات  زا  تظفاـحم  يارب  ار  نآ  فارطا  دـننزیم و  گرب  خاـش و  زا  یفقـس  نآ  يور  دـننکیم ، طوـبرم  مهب  يزیربـت  تخرد 

نیا رد  دـنکیم . داـجیا  يزیگناترفن  هرظنم  دوـشیم و  هراـپهکت  ناراـب  داـب و  رثا  رد  اـهناتک  نیا  دـنناشوپیم . یناـتک  هـنهک  ياـههچراپ 
نیا زا  یکی  راهب  رد  صوصخب  هتفه ، همه  ابیرقت  دنریگیم . ياج  اهشورفهویم  يزبس و  اهزودهنیپ ، اهراجن ، اهشورفهدرخ ، اههراوهمیخ 
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. دوشیم مامت  یسک  ناج  تمیق  هب  قافتا  نیا  تردنب  اما  دزیریم ، دوشیم و  هتفوک  مهرد  یتقوم  ياههچرازاب 

زا روظنم  یمومع . یـصوصخ - ای  یمومع و  ای  تسا  یـصوصخ  ای  هک  دراد  دوجو  دایز  دادـعت  هب  دـنیوگیم  مه  هبامرگ  نآ  هب  هک  مامح 
يازا رد  نیعم  تاعاس  زا  یـضعب  رد  اما  دـناهدش  انب  یـصوصخ  فراصم  يارب  اهنآ  ـالوصا  هک  تسا  نآ  یمومع  یـصوصخ - ياـهمامح 

نینچمه اهنوتس و  اهرمرم و  گنـس  هوکـش  لالج و  رظن  زا  نارهت  ياهمامح  دنریگ ، رارق  مه  هماع  هدافتـسا  دروم  دنناوتیم  لوپ  تخادرپ 
ياـمن رظن  زا  دراد ، رارق  نیمز  ریز  رد  اـهنآ  زا  یمین  هک  اـهمامح ، نیا  تسا . رتبقع  ناهفـصا  ياـههبامرگ  زا  تعـسو  يراداـج و  رظن  زا 

؛ دزاسیم مسجم  ار  متـسر  دربن  ياههنحـص  ای  ناریگیتشک ، اهلوغ و  ریوصت  الومعم  هک  تسا  هدش  نیئزت  يرازاب  دـب  ياهیـشاقن  اب  جراخ 
. دوشیم صخشم  اهانب  ریاس  زا  دشابیم ، مامح  تخوس  تسا و  هدش  هتشابنا  مه  يور  رب  هک  نهپ ، زا  یجرب  ظاحل  زا  رگید 

اب سایق  لباق  هجو  چیه  هب  نآ ، رد  دوجوم  كدنا  سرادـم  و  دـجاسم ، دوشیمن ؛ هتفای  چـیه  ابیرقت  نارهت  رد  ندـید ، لباق  یمومع  ياهانب 
دجـسم نیا  تسا . هدوب  هاش  یلعحتف  نآ  یناب  ثعاب و  هک  تسا  هاش  دجـسم  اـهنآ  نیرتهجوت  بلاـج  تسین . ناهفـصا  سرادـم  دـجاسم و 

ياهراوید اهدـبنگ و  يور  اهنآ  اب  هک  یئاهیـشاک  اـهنت ، ریما . هسردـم  هتـشذگ ، نآ  زا  دـناهداد ، ـالط  بآ  ار  نآ  هک  تسا  يدـبنگ  ياراد 
دننکیم يراک  اهیشاک  نیا  هنادنمرنه  بیکرت  بصن و  اب  تسانتعا . هتسیاش  دناهدناشوپ  ار  یتنطلس  ياهرـصق  دجاسم و  اههسردم ، یلخاد 

هک یتروص  هب  مه  نآ  ددرگ ، مسجم  هریغ  تاناویح و  لاکشا  راکش ، ياههنحص  اهنآ  رد  هک  دوش  داجیا  یئاهـشقن  ترامع  روداترود  هک 
نآ نشور  یبآ  صوصخب  دید ؛ ناوتیم  ناهفصا  رد  ار  یشاک  زا  یئاهراکهاش  درادن . ریظن  گنر  باعل و  نینچمه  حرط و  یئابیز  رظن  زا 

هعطق کی  زا  ایآ  دنتـشاد  دیدرت  اهتدم  ات  هک  دنیوگیم  نینچ  ناهفـصا  عماج  دجـسم  ياهیـشاک  نیا  زا  یکی  هرابرد  یتح  تسا . هوکـشاب 
. دناهداد باعل  نآ  يور  هب  هک  تسا  یتشخ  ای  هدش  هتخاس  هزوریف 

رمرم زا  یئاههحفـص  یمومع  ياهانب  رگید  تانیئزت  زا  یکی  تسا . هدمآ  تسدب  عون  نیا  زا  یـشاک  هتـسکش  تاعطق  زین  ير  تایرفح  رد 
زیربت و کیدزن  هغارم  رد  دعب  لحارم  رد  دزی و  رد  لوا  هجرد  رد  اهنآ  نیرتهب  دوشیم . تفای  ناریا  عضاوم  زا  يرایسب  رد  هک  تسا  دیفس 

ياههار رد  یمدآ  ياهتـسد  کـمک  هب  بلغا  دـیاب  ار  گرزب  هداـعلا  قوف  ياهگنـسهتخت  هک  میریگب  رظن  رد  هاـگره  دـیآیم . تسدـب  مق 
. میوشیم تفگش  رد  ایاعر  نامیا  يراکادف و  يورین  ای  دادبتسا ، توطس  تردق و  نازیم  زا  هاگنآ  درک  اجباج  راومهان 

ياهفـص هیکت  طسو  رد  تسا . دایز  ریگمـشچ  يوحنب  يرجآ  ياهراوید  اب  شوگراهچ و  کچوک ، یئاهاضف  زا  دنترابع  هک  ایاکت  دادـعت 
نآ رد  هک  تسالبرک  شارخلد  دربن  روآدای  هیزعت  نیا  دوشیم و  راذـگرب  هیزعت  مرحم  هاـم  رد  اـههیکت  رد  اـپراهچ . عاـفترا  هب  دـناهتخاس 

ياههناعا تافوقوم و  رثا  رد  ایاکت  دادعت  رب  دناهدش . عمق  علق و  دیزی  ناراداوه  تسد  هب  همه  ابیرقت  ع )  ) یلع ترضح  ناوریپ 
68 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 

. دنتسین يرکذ  لباق  زیچ  نامتخاس  انب و  رظن  زا  یلو  دوشیم ، هدوزفا  زور  هب  زور  یبهذم 
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هتخاس و یلعف  هاش  تنطلـس  هرود  رد  نادیم  نیا  تسا . نادـیمهزبس  نآ  درک و  رکذ  ناوتیم  ار  یکی  نارهت  رد  طقف  یمومع  ياهنادـیم  زا 
ياجرب وکین  يریثأت  هدننیب  رد  هدـش و  هطاحا  ناویا  هفـص و  زا  هک  تسا  یئابیز  ياهناکد  نآ  روداترود  تسا . هدـش  شرفگنـس  حطـسم و 

. دننکیم هدافتسا  ناتسربق  تروص  هب  نآ  زا  ای  تسا  رابراوخ  شورف  صوصخم  هک  تسه  زین  کچوک  ياهنادیم  زا  یضعب  دراذگیم .
سکره دـنک . یگدـنز  راوناخ  کی  طقف  دـشاب ، گرزب  هک  مهردـق  ره  هناخ ، ره  رد  تاقبط  نیرتنیئاپ  يانثتـسا  هب  هک  تسا  نینچ  مسر 

رد هراجا  نازیم  دـننکیم . هراجا  ار  ياهناخ  یهاگ  هک  دنتـسه  اههبیرغ  طقف  دـشاب ؛ هتـشاد  یـصخش  ياهناخ  دوخ  زا  هک  تسا  نآ  بلاـط 
يدامتم نایلاس  یسک  هاگره  لاح  دوشیم . دروآرب  ناموت  ات 365  نیب 200  هنالاس  فلتخم  لاوحا  عاضوا و  رد  تسین و  كدـنا  تختیاپ 
ینالوط تنوکـس  رثا  رد  يو  اریز  دشاب ، هتخادرپن  مه  ار  هراجالا  لام  رگا  یتح  دوشیم  یلکـشم  راک  شندنار  نوریب  تسـشن  ياهناخ  رد 

راک ياهناخ  دروم  رد  رگا  دراد . زیهرپ  زارد  تدـم  هب  هراجا  دادرارق  میظنت  زا  رجوم  لیلد  نیمه  هب  تسا . هدرک  بسک  تیکلام  قح  دوخ 
دوخ ثاثا  زا  ياهعطق  دناوتب  هکنیا  ضحم  هب  دنک و  لاغـشا  فرـصت و  المع  ار  نآ  هک  دشوکیم  اوعد  نیفرط  زا  کیره  دشکب  هعفارم  هب 

زا ار  هناخ  مزاول  ثاثا و  زا  یکی  بلغا  روظنم  نیا  لوصح  يارب  تسا . هدش  هتخانش  یعطق  يو  فرط  زا  فرـصت  رما  دراذگب ، هناخ  رد  ار 
یناریا ناتـسود  مدرکیم و  یگدنز  اوعد  دروم  ياههناخ  نیا  زا  یکی  رد  يدنچ  ياهلاس  دوخ  نم  دننکیم . دراو  هناخ  لخاد  هب  مابتشپ 

ياههناخ موشب . مه  نآ  تیکلام  یعدم  مناوتیم  هکلب  منک  يراددوخ  هراجالا  لام  تخادرپ  زا  مناوتیم  اهنت  هن  هک  دندرکیم  هیصوت  نم 
هب تسا  يراج  هچوک  رد  هک  ار  یبآ  دراد  قح  ياهناخ  بحاص  ره  تلود . هب  هن  هاش و  هب  هن  دـنزادرپیمن ، یـضراوع  چـیه  اهرهـش  لخاد 

عازن هب  راـک  هناـخ  هب  ندرب  بآ  يارب  بلغا  ببـس  نیمه  هب  دـهدیم و  رتـیوق  هب  ار  قـح  نوناـق  دروـم  نـیا  رد  یلو  دـنک  زاـب  دوـخ  هناـخ 
رد هکنیا  رگید  دنکیم و  خلت  رایسب  مدآ  هب  هناخ  رد  ار  یگدنز  نویناحور  ای  ناگرزب  زا  یکی  اب  یگیاسمه  هک  تسا  نیا  هدعاق  دشکیم .

. تشاد ناوتیم  نیمأت  رگید  ياجره  زا  رتمک  شراصنا  ناوعا و  سیلپ و  راوج 
. دوشیم رپ  اهنآ  زا  هناخ  هک  تسا  يرگید  ناروناج  تارشح و  درگلو ، ياهگس  یقرش  ياهرهش  ریذپانبانتجا  تایصوصخ  زا  رگید 
سجن ار  گس  ناناملـسم  دـنچره  دـنناوارف . رازاب  اهناتـسربق و  اهنادـیم ، اـههچوک ، رد  اهگـس  هینطنطـسق  دـننام  ناریا ، ياهرهـش  ماـمت  رد 

هب اهبـش  دنربیم ؛ رـسب  اههاگهانپ  ریاس  رازاب و  فقـس  ریز  رد  اهگـس  زور  لوط  رد  دـنزادنایم . گس  ولج  نان  اذـغ و  هدـنامزاب  دـننادیم 
. دنوشیم روهلمح  یسک  هب  تردنب  دنتسه و  مار  اهگس  نیا  الومعم  دننکیم . كاپ  هشال  زا  ار  رهش  دنیآیم و  نوریب  اذغ  يوجتسج 

سابل و تلع  هب  دوشیم  هاگ  یلو  دنهدیمن  رارق  هلمح  دروم  ار  یناریا  زگره 
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یگدـیزگ زا  يدراوم  هب  نم  هک  دـنچره  دـنوشیمن . راه  چـیه  دـنوش . روهلمح  اهنآ  هب  نایئاپورا ، صوصخم  يوب  ای  توافتم  عضو  رس و 
، دننکیم تظفاحم  دوخ  هلحم  زا  تخس  اهگس  هینطنطسق  دننام  مه  اجنیا  رد  ماهدیدن . اهنآ  رد  يراه  زا  یناشن  زگره  اما  ماهدروخرب  گس 

دوخ روغث  دودـح و  زا  ار  يو  موادـم  يوعوع  اب  دـنناریم و  دـنریگیم و  زاگ  دـنک  زواـجت  اـهنآ  میرح  هب  هبیرغ  ياهلحم  زا  هک  ار  یگس 
. دننازیرگیم

دادعت زا  اهرهـش  رد  دسریم  دوخ  يالعا  دح  هب  ناتـسبات  يامرگ  هک  یماگنه  دنکیم ؛ تمحازم  داجیا  زیئاپ  راهب و  رد  صوصخب  سگم 
نیا هک  مدرکیم  رکف  هشیمه  ددرگیم . هدوزفا  اـهنآ  هرامـش  هب  تبـسن  ناـمه  هب  تسا  رتـعفترم  هـک  یتاـهد  رد  اـما  دوـشیم ، هتـساک  نآ 

اجنادب ات  دنبسچیم  دنتاحفـص  نآ  مزاع  هک  ربراب  تاناویح  هب  یتح  ای  دننکیم  ترجاهم  یناتـسهوک  طاقن  هب  مرگ  ناتـسبات  رد  تارـشح 
. دننک ناکم  لقن 

بآ و هب  هک  یناسک  دراد . ترهـش  یکاخ »  » هب تسا و  فنک  هناد  هزادنا  هب  هکنآ  عاونا  زا  یکی  صوصخب  دـنهدیم  باذـع  رتشیب  اههشپ 
اهطایح رد  تشپرپ  ياههتوب  اهـضوح و  رد  دکار  نفعتم  ياهبآ  دـنریگیم . رارق  اههشپ  هلمح  دروم  تخـس  دـناهدرکن  تداع  اجنآ  ياوه 

اپورا ياههشپ  زا  شیب  رگید  اجنآ  رد  تسا و  رتمک  یناتـسهوک  ياههیرق  رد  سگم ، سکعرب  اما  تساهنآ ، دایدزا  يارب  يدـعاسم  لـحم 

" نایناریا ناریا و   " كالوپ www.Ghaemiyeh.comهمانرفس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 440زکرم  هحفص 58 

http://www.ghaemiyeh.com


. دنوشیمن محازم 
اما تسا . زیگناباجعا  شدادـعت  رزخ  يایرد  رانک  بوطرم  تایالو  رد  ضوع  رد  تسین و  دایز  نادـنچ  کشخ  تشد  یحاون  رد  کـیک 

اب ناوتیم  هک  تسا  شپـش  رتشیب  نآ  زا  دنـشاب . هتـشاد  دوخ  اب  ار  نآ  دوشیم  هیـصوت  هک  دـیوریم  شاوکیک  ای  يواگ  هنوباـب  اـجنآ  رد 
ناـیناریا ترفن  هیاـم  اـپورا  دـننام  هرـشح  نیا  تسناد  دـیاب  هتـشذگ  نآ  زا  تشادـهاگن . رود  دوخ  زا  ار  نآ  ساـبل  هزور  ره  ندرک  ضوع 

اب دزادنا و  رودـب  دزاس و  رود  دوخ  زا  ار  یـشپش  رفن  کی  هک  دوشیمن  تحاران  نیا  زا  یـسک  زین  مرتحم  سلجم  کی  رد  یتح  دوشیمن .
هدنـشک نیگآرهز و  دـنیوگیم  نآ  شین  هک  هنایم  هلم  ای  هنک  ماهدروخنرب ؛ ساس  هب  چـیه  دوخ  نم  دـنک . هدولآ  ار  نارگید  دوخ  راک  نیا 

هار نیب  ياـههاگفقوت  رد  زیربـت و  دـننام  مه  ناریا  ياهرهـش  ریاـس  رد  هناـیم  ياوس  هک   Argaspersicus مان هب  تسا  ياهرـشح  تسا 
. تسین هدنشک  نیگآرهز و  اما  تسا  كاندرد  هرشح  نیا  شین  تسج . یناشن  نآ  زا  ناوتیم  دهشم 

ریغ ینعی  ابرغ ، نارفاسم و  زیئاپ  رد  هرـشح  نیا  شین  هک  دـنهدیم  یهاوگ  زین  اهیلحم  همه  تسه و  بلطم  نیا  اههمانرفـس  مامت  رد  اـبیرقت 
نآ مرادن و  رواب  ار  یبلطم  نینچ  نم  درادن . ینایز  هنایم  هنکس  يارب  اهنآ  شین  هکیلاحرد  دزادنیب ، گرم  لاح  هب  تسا  نکمم  ار  اهیلحم 
چیه دینک  یفاکشدبلاک  هک  ار  هرشح  نیا  - 1 دنکیم : تباث  ار  نآ  فالخ  ریز  قیاقح  هتشذگ  نآ  زا  دیآیم ، لمتحم  ریغ  تخس  مرظن  هب 

هک مدید  ار  مدرم  زا  یلیخ  - 3 دناسریمن ؛ ینایز  ار  یسک  اهرهش  ریاس  رد  هرـشح  نیمه  ندز  شین  - 2 دینیبیمن ؛ شندب  رد  یمس  وضع 
ییتحاران نیرتکچوک  اهنآ  دوب و  هدز  شین  اهنآ  هب  هرشح  نیا 
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شین زا  يرثا  چیه  هک  هنایم  نیرفاسم  زا  يرایسب  دندوب  - 4 سب ؛ دوب و  هدش  عمج  نوخ  يردق  طقف  اهشین  نیا  ياج  دندرکیمن ؛ ساسحا 

هک دندوب  هدش  ضراوع  نامه  راچد  زاب  اما  دندوب ، هدرب  رسب  رهش  جراخ  رد  دندوب و  هدز  ودرا  هرشح  نیا  سرت  زا  دوبن و  ناشندب  رد  هنک 
ياهبون بت و  هنایم  رد  هک  تفای  ناوتیم  هتکن  نیا  رد  ار  ررکم  ياهضراعت  نیا  يارب  حیضوت  دنهدیم . تبـسن  هنک  شین  هب  ار  نآ  الومعم 

هک یلاح  رد  دنریمیم ، ضرم  نادـب  بلغا  یتح  دـنوشیم و  راتفرگ  نادـب  ابلاغ  ابرغ  دراد و  یموب  هبنج  هک  دـنکیم  ادـیپ  عویـش  زیئاپ  رد 
مامت عقاو  رد  دـنزرویم . تمواقم  يرامیب  نآ  لباقم  رد  رتهب  دـنراد  تداع  اجنآ  طیحم  تایـصوصخ  اوه و  بآ و  ياهنایز  هب  هک  اـهیموب 

اب همه  زین  ناراـمیب  دوب ؛ هبون  بت و  دـننام  تسرد  دـشیم ، ناونع  هرـشح  نیا  یگدـیزگ  رثا  رد  اـضرف  مدرک و  هدـهاشم  نم  هک  يدراوـم 
ناج تمیق  هب  تلوهـس  هب  تسا  نکمم  هنایم  رهـش  رد  زیئاپ  رد  فقوت  هک  تسا  عقاو  تقیقح  نیا  سپ  دـنتفاییم . تاجن  هنگهنگ  ندروخ 

. تسا تالایخ  هرمز  زا  رگید  هنایم  هنک  نیگآرهز  شین  هک  تفگ  دیاب  مه  ار  نیا  انمض  هجیتن  رد  دوش ؛ مامت  بیرغ  رفن  کی 
ریز اهـسابل ، اههفحلم ، رد  اهلیطر  دـناهتفرگ و  ياج  اهگنـس  نیب  رتشیب  اهبرقع  دـنراد ؛ تشحو  لـیطر  برقع و  زا  تخـس  روشک  ماـمت  رد 

برقع نینچمه  دراد ؛ ترهش  نیمز  قرشم  مامت  رد  ینیگآرهز  یگرزب و  تلع  هب  ناشاک  هایس  برقع  دناهتسشن . نیمک  رد  هریغ  اهشرف و 
هیحاـن ناویح  نیا  رگا  هک  درک  ناـهنپ  ناوتیمن  تسا . كاـنرطخ  تخـس  ناتـسزوخ )  ) ناتـسبرع رارج  برقع  ینعی  گـنردرز  کـچوک 

دراوم نیا  زا  لاحرههب  اما  دوش ؛ رجنم  گرم  هب  تسا  نکمم  رهز  عیرـس  بذج  دنک و  داجیا  يدـیدش  مروت  تسا  نکمم  دزگب  ار  ندرگ 
بیبط کی  زا  ناشاک  رد  دندرپس . ناج  اهنآ  زا  نت  هس  اهنت  دندوب و  هدش  برقع  یگدیزگ  راچد  هک  مدـید  ار  يرایـسب  تسا . ردان  رایـسب 

رد دایز  مروت  اما  تسا ، ردان  رایـسب  گرم  هب  رجنم  یگدیزگ  هک  تفگ  يو  مدش و  ایوج  یگدـیزگ  برقع  لاح  عضو و  زا  یناریا  هنازرف 
رد یبرقع  باوخ  رد  ار  یکدوک  هک  درک  رکذ  ار  يدروم  يو  تسا ؛ هدش  هدـید  رامیب  رد  یئزج  تیمومـسم  مئالع  هدـش و  هدـیزگ  وضع 

. تسا هدوب  هدمآرد  ياپ  زا  تعاس  ود  فرظ  رد  يو  هدیزگ و  شوگ  هیحان 
هک تفگ  اعطق  ناوتیم  یسنوت  يرصم و  یناریا ، ناکشزپ  لوبق  لباق  ياهـشرازگ  قباطم  و  رـصم ، ناریا و  رد  نم  یـصخش  تایبرجت  قبط 

هک 1- دوشیم  راـبگرم  یگدـیزگ  ناـیرج  هاـگنآ  یلو  دوشیم ، رجنم  گرم  هب  رداـن  رایـسب  دراوـم  رد  طـقف  لـیطر  برقع و  یگدـیزگ 
زا دیاب  ناتسبات  مرگ  ياههام  رد  طقف  هکنآ  رگید  دشاب . تمواقممک  لاسدرخ و  یکدوک  رامیب  دشاب 2 - رس  ندرگ و  هیحان  رد  یگدیزگ 

" نایناریا ناریا و   " كالوپ www.Ghaemiyeh.comهمانرفس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 440زکرم  هحفص 59 

http://www.ghaemiyeh.com


رارق نیا  هب  اهیموب  نامرد  دوشیم . فرطرب  تمیالم  یکبـس و  هب  نایرج  لاـس  لوصف  ریاـس  رد  تشاد ، میب  یگدـیزگ  كاـنرطخ  بقاوع 
هب دنراذگیم ؛ نآ  يور  هب  دکمیم  ار  كرچ  تسا و  لخلختم  هک  یگنـس  نآ  زا  سپ  دنکمیم و  ار  یگدیزگ  لحم  هلـصافالب  هک  تسا 

هجیتن هراومه  كاینومآ  لولحم  هب  یگدـیزگ  لحم  نتـشغآ  اب  نم  اما  دـنهدیم . كایرت  یئایموم و  ریق ، راـمیب  هب  یکاروخ  يوراد  ناونع 
هراومه هک  درک  هیصوت  ناسرت  رفاسم  هب  ناوتیم  سپ  ماهتفرگ . بولطم 
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. دشاب هتشاد  ترفاسم  رد  دوخ  اب  ار  عیام  نیا  زا  یکچوک  هشیش 

نارهت كرا  ج .

لخاد رد  دش . دراو  ناوتیم  كرا  هب  هدش  هدز  قدـنخ  زارف  رب  هک  یکچوک  لپ  زا  روبع  اب  نادـیم  زبس  هب  موسوم  رهـش ، گرزب  نادـیم  زا 
غلاب [ 56] رتم دصتـشه  رازه و  هد  هب  نآ  طیحم  هک  كرا  شیاهمرح ؛ اهکـشوک و  اهطایح ، اهغاب ، همه  اب  دراد  رارق  هاـش  لزنم  رقم و  كرا 
گنج ریزو  مظعا و  ردص  هب  هک  تسه  مه  يرتشیب  روصق  ياراد  كرا  هتـشذگ  نآ  زا  تسا . هدـش  طاحم  ياهنیچ  راوید  کی  اب  دوشیم 

دیدجت ار  نآ  یشیرتا  [ 57] سیـسرک روژام  هک  سیـسأتلا  دیدج  هناخپوت  ماظن ، هسردم  سور ، ترافـس  صوصخم  ترامع  دراد و  قلعت 
ماـمت تسا . عـقاو  نآ  رد  زین  تسا  [ 58] نامکرت ياهناگورگ  نداد  ياـج  صوصخم  هک  کـچوک  یلگ  هبلک  دـنچ  تسا و  هداد  ناـمزاس 
هعطق نآ  رد  ناـمتخاس  يارب  تمارغ  تخادرپ  نودـب  ار  یئاـجره  دـنک  لـیم  تقو  ره  هک  تسا  قحم  يو  دراد ؛ قلعت  هاـش  هب  كرا  نیمز 
تهج نآ  زا  كالما  نیا  تمیق  لیلد  نیمه  هب  دـنکیم . هدافتـسا  دوخ  زایتما  نیا  زا  [ 59] تردنب هک  تفگ  دیاب  هتبلا  دـنک و  کلمت  نیمز 

. تسا كدنا  رایسب  دوش  هرداصم  تسا  نکمم  هک 
نآ 108 ضرع  رتم و  نادیم 216  لوط  ددنویپیم . هاش  نادـیم  هب  [ 60] هناخهراقن رد  زا  روبع  زا  سپ  یکیراـب  هچوک  لـپ ، زارف  رب  تسرد 

رارق یئوکـس  نآ  طسو  رد  هدش ؛ هیبعت  اهیچپوت  يارب  یئاههفرغ  نآ  روداترود  تسا ؛ هناخپوت  نیرمت  لحم  قشم و  نادـیم  اجنیا  تسا . رتم 
هک ار  یپوت  هدارع  هس  هک  دراد 
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دنرایـسب مارتحا  دروم  صوصخب  اهپوت  دناهدراذگ . اشامت  ضرعم  هب  دیراورم ) پوت   ) دناهتفرگ تمینغ  هب  اهیلاغترپ  زا  سابع  هاش  هرود  رد 

هدرب رهـش  جراخ  هب  هاش  نامرف  هب  هناـخپوت  يزادـناریت  لـصفم  ياـهنیرمت  ماـگنه  هب  دـنراد و  تسب  هبنج  نیدرمتم  ناراـکتیانج و  يارب  و 
زین مهم  ياهنـشج  رد  یمومع  تاقباسم  يزابشتآ و  دوشیم و  هتفرگ  هژر  فیدر ) مظنمان -(  ياهورین  زا  مه  نادیم  نیمه  رد  دنوشیم .

اـشامت هب  نآ  يور  ارفـس  نابـصنمبحاص و  هاـش و  هک  تسا  يدـنلب  هبطـصم  اـجنآ  رد  روـظنم  نیا  يارب  ددرگیم . راذـگرب  اـجنیمه  رد 
دـشاب شهجوتم  یـسک  هکنیا  نودب  نیبرود  اب  اجنآ  رد  بلغا  هاش  هک  دروخیم  مشچ  هب  مه  یکچوک  جرب  یبنج ، هشوگ  رد  دننیـشنیم .

. دریگیم رظن  ریز  ار  هناخپوت  ياهنیرمت  نیرباع و 
هک  ) لوا طایح  هب  تسا  رادهیواز  هک  يربعم  زا  نتـشذگ  زا  سپ  تسا  موسوم  یپاقیلاع  هب  دراد و  رارق  نآ  لـباقم  هک  يرگید  هزاورد  زا 
هک روانت  دـنلب  ياهرانچ  اب  تسا  یعیـسو  ياضف  میوشیم . دراو  دوشیم ) ماجنا  اجنآ  رد  گرزب  مالـس  مسارم  اریز  دراد ، ماـن  مالـس  غاـب 

هاگتماقا هک  میوشیم  دراو  مود  طایح  هب  رگید  ياهزاورد  قیرط  زا  اـجنیا  زا  دـنکیم . میـسقت  يواـسم  تمـسق  ود  هب  ار  نآ  مالـس ، رـالات 
هب ار  نآ  هناخ  فیدر  کی  طسو  رد  هکیلاحرد  هدش  هتخاس  طایح  نیا  پچ  حانج  دـنیوگیم . هناخناوید  نآ  هب  تسا و  هاش  یـصوصخ 

کمک هب  سپـس  دوشیم و  رهاظ  دـشوجیم و  مامت  تردـق  اب  هاش  گرزب  تانق  یمادـق  غاـب  رد  دـنکیم . میـسقت  غاـب  ود  اـی  تمـسق  ود 
. دوشیم تیاده  غاب  مامت  هب  نآ  بآ  یئاهیوج 

نـشج دیدج  لاس  لولح  هناخهراقن ، رد  ینعی  اجنآ ، رد  و  دـنیوگیم ؛ یگنرف  هالک  نآ  هب  هک  تسا  یگرزب  کشوک  یمادـق  غاب  نایم  رد 
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یناتـسمز ياهقاتا  یلامـش ، پچ  حانج  دراد . رارق  گرزب  هناخهدنرپ  گرزب و  ضوح  ناتـسجنران ، غاب  یفلخ  تمـسق  رد  دوشیم . هتفرگ 
رد اپورا . راک  تسا  ینیزم  يابیز  رایـسب  ضوح  نآ  رد  هدـش و  هدیـشوپ  يدـق  ياههنیئآ  اب  شیاهراوید  هک  تسا  يرالات  نینچمه  هاـش و 

اهقاتا نیا  یناـیم  يزاوم  حاـنج  رد  دراد . رارق  تسا  هتفر  راـکب  درمز  توقاـی و  دـجربز ، نآ  رد  هک  یناـشنرهاوج  لـلجم  تخت  رـالات  نیا 
ياههدرپ یناریا ، یـسدنه  يابیز  شوقن  اب  هک  دیدج  گرزب  رالات  هناخهحلـسا و  یـشاقن ، يرلاگ  یئاریذـپ ، گرزب  رالات  هنیزخ ، دـنعقاو :

. تسا هتفای  تنیز  زیگنالد  ياهیربچگ  یشاقن و 
رد اهـساملا  نایم  زا  دوشیم . يرادـهاگن  مکحتـسم  ياههسفق  رد  اجنآ  رد  رهاوج ، یتمیق و  يایـشا  ماـمت  هک  تسا  یکچوک  قاـتا  هنیزخ 

شارت عون  تلع  هب  اما  تسا  كاپ  الماک  دناهداد و  شارت  حطـسم  تروص  هب  ار  نآ  [، 61] رون يایرد  مان  هب  میروخیمرب  ياهعطق  هب  اجنیا 
راک يدـنبوزاب  رد  ار  نآ  دـهدیم  روتـسد  یهاگ  هاـش  مداـتفایم ؛ خـی  ياهکت  داـی  هب  نآ  ندـید  زا  بلغا  نم  درادـن . ؤلـألت  نادـنچ  دوخ 

ساملا هب  هک  ریشمش  ياهفالغ  هتسد و  هتشذگ  نآ  زا  دنراذگب ؛
73 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 

زبس ناشگنر  بلغا  هک  يداع  ریغ  یگرزب  هب  یئاهدرمز  اب  رمک  هب  ندرک  راوتـسا  يارب  ساملا  هب  نیزم  یئاههحول  نینچمه  دننیزم ؛ ناوارف 
هتفرگ امغی  هب  یلهد  خاک  زا  ودرگ و  یگرزب  هب  تسه  ياهعطق  اهنآ  نیب  رد  هک  یقرـش  ياهتوقای  دنتـسین ؛ مه  كاـپ  ـالماک  تسین و  هریت 
تخـس هک  دوشیم  هتفای  روفو  هب  اجنآ  رد  ینامر  توقاـی  تسا . هدـیدرگ  کـح  یلهد  لوغم  ياههلـسلس  ماـمت  ماـن  نآ  تشپ  رد  هدـش و 

رد دوشیمن . هدید  يرثا  تسا ، صاخ  نیـسحت  شیاتـس و  دروم  دیآیم و  تسدـب  تکلمم  دوخ  رد  هک  هزوریف  زا  ضوع  رد  اما  تسابیز 
زا يرایسب  دنراد . تمدق  هک  تسا  نآ  دیؤم  دوخ  نیا  دنزیم و  يدرز  هب  اهنآ  گنر  اما  دراد  دوجو  تشرد  رایـسب  ياه  دیراورم - هنیزخ 

، رمک يور  يارب  ناشنرهاوج  یئاههحول  هدـش ، يراکانیم  مامت  هوکـش  هب  هک  یئالط  ياهماج  تسا ، نیزم  رهاوج  هب  هک  یئـالط  ياـهفرظ 
. دنکیم هریخ  ار  ياهدنسانش  ره  مشچ  هریغ ...  اهرپس و  یتنطلس و  ياصع 

تسین و يربخ  نآ  رد  یلصا  راوید  ود  زا  اریز  دراد  تهابش  رتشیب  زاب  یئارـسرس  هب  تسا  رـصق  رـسارس  رالات  نیرتگرزب  هک  یئاریذپ  رالات 
تخت تسا و  پیلیف  یئول  هیدـه  هتفر و  راکب  اهنآ  رد  مامت  يداتـسا  هک  نلبوگ  یلاق  ود  دـناهدراذگ . راک  يربتـس  ياهنوتـس  نآ  ياـج  هب 

. دنکیم هریخ  ار  اهمـشچ  اجنیا  رد  زیچ  ره  زا  رتشیب  تسا  هدروآ  ناریا  هب  هتفرگ و  تمینغ  هب  یلهد  زا  ار  نآ  هاش  ردان  هک  هزاوآرپ  سواط 
رد نینچمه  دـنوشیم . زاب  هناخهحلـسا  هناخباتک و  هب  یبنج  رد  ود  دـنوشیم . هتفریذـپ  روضح  هب  ارفـس  دوشیم و  هداد  راـب  رـالات  نیا  رد 

. داد مهاوخ  رگید  یعقوم  ار  نآ  حرش  هک  دراد  رارق  یتنطلس  هناخراگن  نآ  راوج 
کی گرزب و  طایح  هس  زا  تسا  هدش  لیکـشت  نوردـنا  میوشیم . دراو  یتنطلـس  نوردـنا  هب  یغانج  ورهار  کی  زا  روبع  اب  هناخناوید  زا 
راوید هب  جراخ  فرط  زا  تسا . هتفرگارف  اهنآ  همدـخ  اـهزینک و  هاـش ، نارـسمه  صاـخ  ياـهلزنم  ار  اـهنآ  روداـترود  هک  کـچوک  طاـیح 

هک روطنآ  مادکچیه  نآ  تانیئزت  هن  نامتخاس و  هن  دـننکیم . تسارح  نآ  زا  تقد  هب  ینانابهگن  تسا و  دودـحم  یعفترم  رایـسب  ياهنیچ 
. درادن یقرش  توربج  لالج و  زا  يرثا  دنکیم  رکف  مدآ 

لوا طایح  رد  دوخ  یلگوس  رسمه  يارب  داد  روتسد  هاش  رخاوا  نیا  رد  هزات  تسا . رهش  ياهارـسمرح  ریاس  زا  رتهداس  اهقاتا  ثاثا  لیاسو و 
ناریا دیدج  يرامعم  رد  هک  تسا  یـصیاقن  هیلک  ياراد  زین  نامتخاس  نیا  اما  تسا ، هوکـشاب  للجم و  اهیناریا  هقیلـس  هب  هک  دـنزاسب  یئانب 
اههلپ تسا ، كزان  تسس و  دناهدیلام  چگ  اهنآ  يور  هک  یئاهنوتـس  دناهدناشوپ . رمرم  گنـس  چگ و  اب  ار  یلگ  ياهراوید  تسا ؛ دوهـشم 

هک دزادنایم  یئاوقم  ياههناخ  دای  هب  ار  یمدآ  اههناخالاب  اهنکلاب و  اههچقاط ، اهنیشنهاش ، اهرد ، رایـسب ، ياههرجنپ  دنت ، بیـش  اب  گنت و 
. دنزیرب مهرد  تسا  نکمم  هبرض  نیرتکچوک  اب 

ناریا ياهرهش  ریاس  يامیس  د .
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، مق نادمه ، نیوزق ، زیربت ، دننام  ناریا  گرزب  ياهرهش  ریاس  يامیس 
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نامه اههچوک و  رد  يدـیلپ  نامه  اههبارخ ، نامه  ینامتخاس ، کبـس  نامه  اج  همه  درادـن . توافت  نارهت  اـب  نادـنچ  زین  هریغ  ناـشاک و 
. نامتخاس تسد  رد  يرگید  ياههناخ  تسا و  یناریو  هب  ور  یئاههناخ  اج  همه  اهارسناوراک . اهرازاب و  رد  یگدنز  شـشوک و  شـشک و 
اهناتـسکات و اهغاب ، عرازم و  اههناخراک ، اهرازاب ، اهارـسناوراک ، اهلپ ، اـهغاب ، دـجاسم ، تمظع ، اـب  ياـههناریو  تسا و  ینثتـسم  ناهفـصا 

نآ هدنزارب  تختیاپ  مان  تفگ  ناوتیم  هک  تسا  ناریا  رد  يدرفب  رـصحنم  عضوم  رهـش  نیا  تسا . هدرک  یندید  ار  نآ  شیاهیراکیفیص ،
. دهدیم رارق  نآ  رد  ار  دوخ  راک  زکرم  هاگهانپ و  هدنیآ  رد  دشاب  راوتسا  لقع  يانبم  رب  شراک  هک  تموکح  ره  تسا و 

زا طقف  اجنیا  رد  مرامـشیم . دیاز  قیقد  تروص  هب  ار  نآ  هب  نتخادرپ  نم  هک  دناهتـشون  يردقب  رخاوا  نیا  رد  ناهفـصا  ياههناریو  هرابرد 
نیبزیت هدـننیب  رظن  رد  نآ  نامتخاس  هک  یلاـح  رد  دنـشاب ، هداد  نآ  باـب  رد  یحرـش  ماهدـیدن  اـجک  چـیه  رد  هک  منکیم  رکذ  ناـبنجرانم 

رد دراد و  يدبنگ  طسوتم ؛ هزادـنا  هب  تسه  يدجـسم  نادالراک  هیحان  رد  ناهفـصا  زا  هار  تعاس  کی  هلـصاف  هب  دـنکیم . هولج  موهفمان 
رد هک  دبنگ  نیا  رب  رگیدکی  زا  اپ  تسیب  دودح  رد  ياهلصاف  هب  اپ  هدزناپ  یبیرقت  عافترا  هب  هرانم  ود  تسا . نیسدقم  زا  یکی  ربق  نآ  لخاد 
زرط هب  هک  مینیبیم  مـیهد  ناـکت  مـیریگب و  ار  اـههرانم  نـیا  زا  یکی  هاـگره  لاـح  تـسا . فرـشم  هتـشادرب  فاکـش  عـضاوم  زا  يرایـسب 

دجـسم ياهراوید  دناهدرک و  لصتم  نآ  هب  هک  یئاهزیچ  همه  اب  دـبنگ  رگید و  هرانم  هب  تکرح  نیا  و  دـیآیم ، رد  تکرح  هب  یـسوسحم 
ثودـح رثا  رد  هک  مدرکیم  ساـسحا  دـنابنجیم  ار  هراـنم  نم  رکوـن  هکیلاـحرد  مدوـب  هداتـسیا  دـبنگ  زارف  رب  هک  نم  ددرگیم . لـقتنم 

انب نیا  هک  تسا  نرق  نیدنچ  تسا ، دـبنگ  رد  هک  یئاهفاکـش  مغریلع  ررکم و  ياهناکت  نیا  دوجواب  مروخیم . ولتولت  مراد  ياهزرلنیمز 
. تسا هدنام  ياجرباپ 

یپ نآ  ندـیبنج  هب  فداصت  رثا  رد  اهدـعب  هکنیا  اـی  تسا ، هدوب  هدـش  ینیبشیپ  اـنب  هشقن  رد  ندوب  كرحتم  اـیآ  هک  دـنادیمن  سکچـیه 
رد نوفدم  سدقم  صخش  هزجعم  يورین  رثا  رد  ار  نآ  نایناریا  اما  هتفاین ؛ قیفوت  نابنجرانم  زار  لح  هب  نونکات  یئاپورا  حایس  چیه  دناهدرب .

. دنرادنپیم نآ 
، طاقن رگید  کـشخ  عفترم و  ياهرهـش  اـب  اـنب  زرط  رظن  زا  دـناهتفرگ  رارق  هوبنا  ناـتخرد  نیب  هک  رزخ  ياـیرد  لـحاس  رد  عقاو  ياـهرهش 

. تسا هتخادنا  رادبیش  ياهفقس  هیبعت  رکف  هب  ار  مدرم  اهنآ  رد  موادم  ناراب  دنراد و  توافت  یکدنا 

اهغاب ه .

نیرتگرزب و دوشیم . غلاب  [ 62] عبرم رتم  رازه  راهچ  لهچ و  دص و  کی  هب  یشیرتا  سیسرک  روژام  یحاسم  بسحرب  نارهت  رهـش  ياهغاب 
[63 .] دراد رارق  رهش  یقرش  لامش  یبرغ و  بونج  ياهتمسق  رد  اهغاب  نیرتهوبنا 

ص74 نایناریا ؛  ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 
تداع تشد  رد  تخرد  ناصقن  یعیبط و  هایگ  لگ و  دوبمک  هب  هک  ینار 

75 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 
رد دناوتب  ات  دنکیم  ادیپ  ياهیاس  يرادـیپس ، ای  يدـیب ، تخرد  ریز  نآ  رانک  رد  دـیآیم و  دـجوب  ناور  بآ  يوج  ندـید  زا  تسا ، هدرک 
دنچ ای  هویم و  ای  یلگنج  تخرد  دنچ  يروصحم ، نیمز  رد  يو  رگا  یتح  دنک . قارطا  اهبش  ناتسبات  ماگنهب  دروخب و  ار  شنان  همقل  اجنآ 

. دنادیم بسانم  يرعش  یتیب و  نتفگ  يارب  درامشیم و  ازفاحور  تشهب و  کشر  ار  غاب  نآ  اروف  دنیبب ، خرس  لگ  هتوب 
کی تسین . نینچ  ادـبا  دـنزیم ، جـنغ  تعیبـط  ياـههولج  اـهیئابیز و  يارب  شلد  هک  تفرگ  هجیتـن  دـیابن  روش  دـجو و  تلاـح  نیا  زا  اـما 
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رد دنکیمن . بلج  دوخ  هب  ار  شهجوت  چیه  اههرد ، دنراد و  اههرخص  هک  یصاخ  ياهلکش  فرب ، زا  روتـسم  ناتـسهوک  کی  ناشفـشتآ ،
شیاسآ یکنخ ، اجنآ  رد  هک  دراذگیم  صاخ  رثا  وا  رب  اجنآ  ات  يوج  تخرد و  دـنکیم ؛ تیعبت  میرذـگب  میراذـگب و  لصا  زا  زین  اجنیا 

. تسا درسنوخ  انتعایب و  الماک  میمانیم ، تعیبط  یئابیز  ام  هچنآ  لابق  رد  دنک . نیمأت  ار  دوخ  یناسفن  جیاوح  ياضرا  بولطم و 
يدننامهتوب ناتخرد  ياهچغاب و  نآ  رد  هک  دوشیمن  ادیپ  یطایح  چـیه  دـشاب و  هتـشادن  طایح  هک  دوشیمن  ادـیپ  نارهت  رد  ياهناخ  چـیه 

. دنراد رهش  لخاد  رد  يرتعیسو  اتبسن  غاب  هچغاب ، نیا  ياوس  مشتحم  لومتم و  مدرم  دشابن .
، نوران کشجنگ ، نابز  رادـیپس ، رانچ ، نآ  فرط  ود  رد  هک  تسا  نآ  رد  نابایخ  دـنچ  تسا . هداس  الماک  مود  غاب  نیا  يدـنبهچغاب  هتبلا 
دیفس و نمسای  دیفس ، خرس و  لگ  عاونا  زا  دنترابع  لگ  ياههتوب  دناهتـشاک . [ 64] هت جاک و  زین  یهاگ  ربونـص و  ای  مشیربا  تخرد  توت ،

روطچ ار  نآ  دـنادیمن  اهتنم  تسا ، هتـسبلد  لگ  هب  دوش  روصت  هک  ياهزادـنا  ردـق و  ره  زا  شیب  یناریا  هریغ ...  غادـب و  دوبک ، سای  درز ،
اپورا زا  میدق  هنمزا  رد  هک  اهنآ  ای  تسا ، وردوخ  نابایب  رد  هک  دوشیم  ادـیپ  یئاهلگ  عاونا  طقف  یناریا  غاب  رد  لیلد  نیدـب  دـهد ؛ شرورپ 

هلال نوگنرـس ، لگ  هلال ، سورخ ، جات  هشفنب ، فلتخم ؛ عون  راهچ  رد  سگرن  همه  زا  شیب  دناهدرک . ادیپ  یموب  هبنج  هدش  هدروآ  اجنادـب 
زا یناریا  درب . مان  يدواد  لگ  زا  دیاب  طقف  يزیئاپ  ياهلگ  زا  تسا . رکذ  لباق  یسنارولف  یناریا و  قبنز  کخیم و  نسوس ، لبنـس ، یـسابع ،

دنـسپهاش ار  نآ  دیـسرپب  دسانـشیمن  هک  ار  یئابیز  لگ  مان  يو  زا  رگا  دوشیمن ؛ تحاران  دسانـشیمن  هک  یناهایگ  اهلگ و  ماـن  نتـسنادن 
. دیوگیم زره  لگ  ابیزان  ياهلگ  هب  دمانیم و 

یلـصا ياهتنیز  زا  یکی  لیلد  نیدـب  دروآ ؛ لـمع  ناوتیمن  مه ، موادـم  يراـیبآ  اـب  یتح  ار ، تشپرپ  ناـهایگ  باداـش و  زبسرـس و  نمچ 
اب هجنوی  الومعم  دننک . عفر  ار  هصیقن  نیا  هاتوک  هجنوی  یعون  نتشاک  اب  دنشوکیم  تهج  نیمه  هب  و  درادن ، دوجو  اجنیا  رد  اپورا  ياهغاب 

. دنشکیم قیچالآ  يور  ار  وم  الومعم  دنیوگیم . هلال  وهسب  زین  قیاقش  هب  دوشیم و  هدید  طولخم  مهرد و  قیاقش 
رگا دـنکیم . ومن  تعرـس  اب  یئابیز و  هب  صوصخب  اجنیا  رد  رانچ  تسا و  دـعاسم  رایـسب  راـنچ  ندـیئور  يارب  نآ  فارطا  نارهت و  نیمز 

هداعلا قوف  رانچ  دنزیم . هناوج  تعرس  هب  دیب  نوچمه  دننک  ورف  نیمز  رد  ار  نآ  زا  ياهملق 
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اما دـمانیم . راـنچ  رهـش  ار  نارهت  هلاوـالد  ورتیپ  دوشیم . هدرمـش  ناـهج  رد  تخرد  نیا  ياـههنومن  نیرتـمهم  زا  شیرجت  هیرق  رد  ینهک 
خاش و دهاوخیم  لماکت  یعیبط  نیناوق  قبط  هک  ار  یتخرد  دننکیم . ادیپ  دایز  عافترا  هک  تسا  یناتخرد  هجوتم  رتشیب  مدرم  دیدج  هقیلس 

دـشر هب  لوط  زا  دننکیم  راداو  شیاهلکاک ، زا  یکی  يانثتـسا  هب  نآ ، ياههخاش  مامت  ندیرب  اب  دـنارتسگب  یقفا  تروص  هب  ار  دوخ  گرب 
کی لباقم  رد  تمحزب  هدش  هتفرگ  اهنآ  زا  سفنت  وضع  نوچ  دـنیآیمرد و  بوراج  هتـسد  لکـش  هب  ناتخرد  هجیتن  رد  دـهد ؛ همادا  دوخ 

یتخرد هک  یتروص  رد  دنوشیم ؛ کشخ  نیئاپ  فرط  هب  هتفرگ  تخرد  كون  زا  رتشیب  دـنروآیم و  ماود  تخـس ، نادـنچهن  یلاسکـشخ 
اهنآ راولا  بوچ و  رطاخ  هب  هک  یئاهرانچ  دروم  رد  طقف  لمع  نیا  تسا . رایـسب  تمواقم  ياراد  دـشاب  هدرک  دـشر  یعیبط  نیناوق  قبط  هک 

تسا هدش  زور  دم  يراک  نینچ  هکنیا  اما  دنروایب ؛ تسدب  مک  اتبسن  یئاضف  رد  تسار  ياهنت  هک  دنهاوخیم  هچ  تسا ، زاجم  دنراکیم  ار 
. تسین ششخب  لباق  يرما  دننکیم ، يوریپ  یسوکعم  هقیلس  نینچ  زا  زین  یتنطلس  ياهغاب  رد  یتح  و 

ناتخرد رتدوز  هچره  دشوکیم  دراد  رظن  دم  رد  ار  تیکلام  يرذگدوز  هکیلاحرد  دنکیم  ثادحا  ياهزات  غاب  یناریا  کی  هک  یماگنه 
؛ ددرگیم یلمع  تلوهس  هب  هک  تسا  يراک  شیور ، تدم  هام  هن  ینالوط و  مرگ  ناتـسبات  دوجو  اب  راک  نیا  دنارورپب و  ینکفاهیاس  روانت 

هتبلا دناهدیلاب . هدرک و  دشر  الماک  غاب  کی  ناتخرد  تسا - یهاتوک  هداعلا  قوف  دشر  تدم  ام  رظن  رد  هک  لاس - شـش  ات  جنپ  تدـم  رد 
دوخ یعیبط  تمواقم  هک  یتروص  هب  دننکیم  تداع  دب  ار  هایگ  راک  نیا  اب  تسناد  دـیاب  اما  درک ؛ شومارف  دـیابن  مه  ار  نآ  مادـم  يرایبآ 

ندـش مک  بقاوع  نیلوا  زا  نوچ  لاح  دوشیم . کـشخ  دـسرب  نآ  هب  بآ  دوهعم  رادـقم  زا  رتمک  هکنیا  ضحم  هب  دـهدیم و  تسد  زا  ار 
رمع زا  شیب  یعونـصم  ياهغاب  نیا  رمع  هک  مینیبیم  هجیتن  رد  سپ  دندنبیم ، اهنآ  كالما  يور  هب  ار  بآ  هک  تسنآ  هداوناخ  کی  ذوفن 
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. دیاپیمن اهنآ  ناکلام 
. تسا هدش  یهجوت  بلاج  صاخ  دشر  ياراد  دنویپ  رثا  رد  نوران  تخرد 

ربارب رد  تخرد  نـیا  دـنکیمن و  ذوـفن  اـهنآ  رد  باـتفآ  وـترپ  زور  رـسارس  رد  هـک  دوـشیم  مـهرد  هوـبنا و  ناـنچنآ  ياـهگرب  اـهخاش و 
ار یعیـسو  رتچ  هکیلاـحرد  دریگیم و  دوخب  يرودـم  لکـش  نآ  ياههخاشرـس  دزرویم . تمواـقم  يراوید  نوچمه  اـهداب  نیرتدـیدش 

هوبنا گرب  خاش و  نوچ  اما  دنکیم ؛ داجیا  یبوخ  رایسب  هیاس  دوشیم و  هیبش  گرزب  چراق  کی  هب  دوخ  فیعض  اتبسن  هنت  رب  هداد  لیکشت 
. دریگیم ياج  نآ  يالبال  رد  تفاثک  كاخ و  درگ و  يدایز  رادقم  دوشیمن  زیمت  ناراب  داب و  تسد  هب  نآ 

لیلد نیمه  هب  تسا . دیفم  ناسنا  تمالس  يارب  صوصخب  نآ  هیاس  رد  سفنت  هیاس و  هک  دنکیم  اعدا  دراد و  دیب  هب  یـصاخ  هقالع  یناریا 
ندیباوخ هب  تبـسن  یفارخ  هدیقع  رد  دراکیم . نونجم  دیب  صوصخب  دیب و  ضوح ، روداترود  دوخ  غاب  رد  دهدیم و  مل  دیب  تخرد  ریز 

. تسا زاوامه  نایئاپورا  اب  مه  ودرگ  تخرد  ریز 
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کشخ دسریم  ینیعم  عافترا  هب  هکنیا  ضحم  هب  دننکیم  ششوک  شالت و  مه  هچره  دنکیمن ؛ دشر  بوخ  صوصخب  نارهت  رد  ربونص 
. دراد دشر  دیهاوخب  ات  ناشاک  کیدزن  نیف  غاب  رد  ضوع  رد  اما  دوشیم ؛

کمک هب  ار  نرتـسن  یـسراف ؛ راـنلگ  نرتـسن و  لـگ  دـهدیم : تنیز  ار  ناریا  ياـهغاب  اـهلگ  نیا  یلومعم  ياهنمـسای  اهخرـس و  لـگ  زجب 
نیرتعوبطم لگ . هتـسد  يدادعت  نوچمه  دوشیم ، زاب  هتخیوآ  ياههخاش  رب  يددعتم  ياهلگ  دـنربیم ؛ عافترا  رتم  نیدـنچ  هب  تسببوچ 

رب یتح  اهگرب ، یهوبنا  گنر و  یئابرلد  رظن  زا  درادن  وب  هک  رانلگ  دروآیم . ماود  ار  ناتسبات  مامت  ابیرقت  دناسریم و  ماشم  هب  ار  اههحیار 
. دراد يرترب  ایلماک 

ياهغاب زا  يدـب  روصت  لاس  هیقب  رد  اما  دـننکیم ، اغوغ  دوخ  ياههفوکـش  اب  راهب  رد  هک  دناهتـشاک  هویم  ناتخرد  عاونا  ار  غاب  زا  یتمـسق 
. دنهدیم اهیئاپورا  هب  یناریا  زیوالد 

تاناویح و دربن  زیگناطاشن  ياههنحـص  ینیئزت و  طوطخ  اب  ار  نآ  جراخ  لخاد و  هک  دراد  رارق  یگنرفهالک  کـی  ـالومعم  غاـب  طـسو  رد 
زا دـهدیم و  ماـجنا  اـجنآ  رد  ار  شیاـهراک  دـنارذگیم ، نآ  رد  ار  دوـخ  رــصع  حبــص و  تاـعاس  غاـب  بحاـص  دـناهدرک . نـیئزت  هریغ 

. دنکیم یئاریذپ  اجنآ  شنانامهیم 
مرگ و ياهنیمزرس  صاخ  ياههویم  ریاس  تابکرم و  تسا . هدش  هتسارآ  مامت  لالج  هوکـش و  هب  ناتـسجنران  دنمتورث  نیکالم  ياهغاب  رد 
اب مهنآ  درک  کمک  اهنآ  هب  يردـق  دـیاب  راچان  سپ  دوشیم . درـس  تخـس  نارهت  ناتـسمز  اریز  دـیآیمن ، لمع  دازآ  ياـضف  رد  بوطرم 

. ناشنتشادهاگن اپرس  يارب  شتآ  يرادقم  ندراذگ  اهنآ و  يور  هب  رداچ  ندیشک  دوگ و  ندنک  اب  ای  فارطا  رد  یبوچ  یقاتا  هیبعت 
زا هک  یترارح  رثا  رد  ات  دـنراذگیم  تسا  هلبق  هب  ور  هک  یناتـسمز ، نمیـشن  قاتا  رتتسپ  همین  رد  ار  تاـبکرم  ياـهتخرد  هتـشذگ  نیا  زا 

دنهدیم و رارق  يدایز  يدوگ  رد  ار  ناتخرد  سکعرب  یتنطلـس  ياهناتـسجنران  رد  دننامب . باداش  دـنوش و  مرگ  دـباتیم  اهنآ  رب  يراخب 
هب هزات  ناتخرد  رایـسب  جراخم  فرـص  اب  ریزگان  زاب  دنزیم و  امرـس  لاس  ره  ار  ناتخرد  هجیتن  رد  دنراذگیم ، رتالاب  رتم  دنچ  ار  اهیراخب 

. دوریم رامشب  رابرد  نادنمراک  يارب  یبوخ  لخادم »  » عبنم دوخ  نیا  دنراکیم و  اهنآ  ياج 
غاب دننام  تسا  هدش  ثادحا  تلود  جرخ  هب  اهغاب  نیا  ای  اریز  دراد ؛ قلعت  هاش  هب  بلغا  هک  دراد  دوجو  یعیسو  ياهغاب  زین  رهش  جراخ  رد 

هرداصم و تلود  طسوت  ثداوح  يداع  ریس  بسحرب  دناهدرک و  داجیا  ار  اهنآ  یصوصخ  روطهب  مدرم  ای  رجق ؛ رصق  ناتـسراگن و  رازهلال ،
. تسا هدمآرد  نآ  کلمت  هب 

هیسور قباس  هیامحلا  تحت  رادرس ، ناخ  ابابناخ  غاب  یـصوصخ  ياهغاب  زا  یناخلیا . هیدوواد ، هیماظن ، ناخ ، یبن  ياهغاب  تسا  لیبق  نیا  زا 
. تسا رکذ  نایاش  تسا  رتباداش  رتبآریس و  رتعیسو ، رگید  ياهغاب  همه  زا  هک 
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رهش فارطا  زکارم  نیرتابیز  زا  یکی  دراد  یئابیز  هرظنم  هدش و  يرایبآ  بوخ  رایسب  هک  شزبسرس  ياههفص  ابیز و  خاک  اب  رجق  رـصق  غاب 
هدشن و یگدیسر  تسرد  تسا  هیبش  كراپ  هب  هکنآ  زا  یتمسق  هب  هنافسأتم  تسا ؛ نارهت 
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. دناهدرک عطق  راولا  هیهت  يارب  رخاوا  نیا  رد  ار  نآ  روانت  ياهرانچ 

؛ دـنزاتمم ير  ياههناریو  یکیدزن  رد  دابآتلود  غاب  بیترت  نیمه  هب  و  شیاهتخرد ، هعومجم  رظن  زا  نارهت  یلیم  ود  رد  نک  رد  عقاو  غاـب 
زاب ار  شدوخ  غاب  ياهراولا  هک  تسا  راچان  هاش  هتـشذگ  اهنیا  زا  دـناهدرک . تراغ  یباسح  تسرد و  راولا  هیهت  يارب  ار  غاب  ود  ره  نیا  اما 

. درخب نارگ  تمیق  هب 
يروانت ناتخرد  ياراد  دراد  ترهـش  داد ، خر  اجنآ  رد  هک  ناخ ، یقت  ازریم  ناریا  ردـتقم  مظعاردـص  لتق  تلع  هب  هک  ناـشاک )  ) نیف غاـب 

. تسا هدش  هدیشک  غاب  همه  رد  دراد  نایرج  اهنآ  رد  یشخبطاشن  فاص  بآ  هک  یئاهیوج  تسا و 
. دهدب تسد  زا  ار  الابدنلب  ربونص  ناتخرد  نآ  هدیسر و  لتقب  نآ  رد  ریما  هک  ار  یمامح  ندید  تصرف  دیابن  یحایس  چیه 

رد هک  یئاـهغاب  ینعی  هریغ  ناتـسروگنا و  بیرج ، رازه  غاـبراهچ ، نوتـس ، لـهچ  دـننام  تشاد  ترهـش  يراـگزور  هک  ناهفـصا  ياـهغاب 
. دنراکیم يزبس  نوتوت و  هلغ ، اهنآ  رد  تسا و  ثکن  لاوز و  لاح  رد  نونکا  هدوب  ناحایس  نارفاسم و  همه  دیجمت  دروم  هتشذگ 

. هتفرگ رارق  سدـقا  ترـضحیلعا  رگتراغ و  نازابرـس  سرتسد  زا  رود  هک  تسا  نیا  مهنآ  تلع  تسا ، هدـش  تیانع  رتهب  زاریـش  ياهغاب  هب 
دای هب  ار  ام  تسا  هدرک  وبشوخ  ار  اـج  همه  دوخ  يازفناـج  ياههفوکـش  رطع  اـب  هک  هریغ  اهردـس و  اـهیگنران ، اـهومیل ، اـهجنران ، یمرخ 

یمرخ زبس و  ياهغاب  زا  هک  رعاش  ود  نیا  رازم  دـناهتفریذپ . ماهلا  ناشراعـشا  ندورـس  يارب  اهیئابیز  نیا  زا  هک  دزادـنایم  ظفاح  يدـعس و 
. دناوخیم تشگلگ  هب  ار  نایزاریش  تسا  هدش  هطاحا 

اهودرا اهقالیی و  و .

اوه فیثک و  نادـنچ  اهنابایخ  ناتـسبات  رد  تسج ، ناوتیمن  يرثا  ـالک  نارهت  رهـش  نتـشادهاگن  زیمت  يارب  یتشادـهب  تادـیهمت  زا  نوچ 
يرما قالیی  هب  نتفر  هک  دنمحازم  نانچ  اهـسگم  اههشپ و  نفعتم و  هدنام و  ردـقنآ  اهـضوح  بآ  هدـننکهفخ و  مرگ و  مومـسم و  نادـنچ 

اب اهنآ  هیلک  زا  دراد و  رارق  فلتخم  ياههد  رد  زربلا  ياههوک  هنماد  رد  نارهت  مدرم  يارب  یقالیی  طاقن  دوشیم . بانتجا  لباق  ریغ  مزـال و 
عافترا ایرد  حطـس  زا  اپ  دصناپ  رازه و  جـنپ  ات  دـصناپ  رازه و  راهچ  نیب  طسوتم  روطهب  هک  اهاتـسور  نیا  دوشیم . دای  ناریمـش  دـحاو  مان 

و رایـسب ، یئاتـسور  ياهغاب  اههناخ و  رواجم ، ياههوک  نیرولب  خی  اهبـش ، یکنخ  لالز ، بآ  لدـتعم ، ياوه  ناوارف ، ياهینتـسر  اب  دـنراد 
هاش صخش  دوخ  دنراد . رایسب  يرترب  نارهت  رب  رهش ، زا  یلیم  ود  ات  کی  زیچان  هلـصاف  ابو و  ینوخ و  لاهـسا  بت ، رتمک  عویـش  صوصخب 
رد زین  یئاپورا  ياهروشک  ناگدنیامن  دابآناطلس . رد  تسا  رتدیدج  هک  يرگید  نارواین و  رد  یکی  دراد ، اجنآ  رد  یناتسبات  رـصق  ود  زین 

یقالیی هاگتماقا  يارب  مامتلاب  ار  کهلق ) هدنگرز و   ) هد ود  شیپ  اهلاس  زا  سیلگنا  سور و  ياهترافـس  دـننکیم ؛ تماقا  اجنیا  رد  ناتـسبات 
همه ابیرقت  هک  اجنآ  زا  دـننکیم . هراجا  یگرزب  ياههناخ  دوخ  يارب  اهتلود  رگید  راـتخم  يارزو  هکیلاـحرد  دـناهتفرگ ، راـیتخا  رد  دوخ 

قیرط زا  طقف  نارهت  هنکس 
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لبق سکچیه  لیلد  نیمه  هب  دنراد ؛ تیعبت  رابرد  زا  لاوحا  عیمج  رد  همه  نیاربانب  دـننکیم  قازترا  اهنآ  نایفارطا  ناریگبقوقح و  رابرد ،
تلع هب  ای  دربیم  تذل  میدرک  ار  نآ  رکذ  البق  هک  هناخضوح  کنخ  ياوه  زا  هاش  عقوم  نآ  ات  اریز  دوریمن ، قالیی  هب  [ 65] نئوژ مهد  زا 

لقا دح  هاگنآ ، اما  دـنکیم . لزنم  رییغت  سوه  عقوم  نیا  رد  هزات  تسا ، هدـمآرد  هدـعاق  مکح  رد  رگید  هک  اهنامتخاس  ریمعت  ندوب  مامتان 
مهرد و همه  فورظ ، یکاروخ ، همدـخ ، اههچب ، اهنز ، رداچ ، شرف ، لوقنم ، لاوما  دـننکیم . یلاخ  ار  رهـش  هراـبکی  هنکـس ، ثلث  کـی 
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ات دوب  یترجاهم  نینچ  رظان  دـیاب  دـسریم . لیم  کی  زا  شیب  هب  بلغا  نارفاسم  راطق  لوط  دوشیم ؛ لمح  اهرتش  اـهرطاق و  تشپ  رب  مهرب 
هب شکراـب  ناوـیح  هب  جاـیتحا  ناـهگان  لیدـبت  رییغت و  نیا  ماـگنه  رد  درک . مسجم  نهذ  رد  یمهرب  مـهرد  یغولـش و  زا  يروـصت  ناوـتب 

تخادرپ نودـب  بلغا  هلفاق  ياسؤر  یتح  دـنتفیب و  گنچب  هک  هبیرغ  ياهیچرطاق  نانابرتش و  مامت  دریگیم ، ینوزف  ياهداـعلاقوف  تروص 
قیلع یفاک  هزادنا  هب  اهنآ  هب  یتح  دننکیم و  راب  لوقعم  هزادـنا  زا  شیب  ار  اهنآ  ياهناویح  دـنوشیم ؛ هتفرگ  یـشکبابسا  راک  هب  يرانید 

هب ار  اهنآ  ای  دننکیم ، یفخم  اههبارخ  رد  ار  دوخ  تاناویح  دنزیرگب ؛ رهش  زا  عقوم  زا  شیپ  دنشوکیم  اهنیا  لیلد  نیمه  هب  دنهدیمن . مه 
رارق یئاپورا  ياههناخترافـس  رایتخا  رد  رتشیب  تلوهـس  هب  شکراب  تاناویح  اـما  دـشاب . هتـشذگ  رطخ  هکنیا  اـت  دـنربیم  عفترم  ياـههوک 

. دنتسین دزمیب  تمدخ  لابند  هب  زگره  اهنآ  هک  تسنآ  مه  تلع  دنریگیم ،
رد هاتوک  یتدم  رد  لیلد  نیمه  هب  دنوشیم . عمج  نارواین  یتنطلس  هدکهد  رود  هب  رهـش  هنکـس  ریاس  نادنمراک و  بلغا  هک  تسا  یهیدب 

هجیتن رد  سپ  ددرگیمن . رطاخ  حیرفت  اوق و  دیدجت  ثعاب  رگید  زین  نارواین  رد  فقوت  هک  دوشیم  هدولآ  نانچ  بآ  مه  اوه و  مه  اجنیا ،
دنوامد رهش  یلاوح  هب  زربلا ، یبونج  هرد  رد  کناتسرهش  هب  بآرپ و  هماما  هب  رال ، گنت  هرد  هب  دوشیم ، تسدرود  ياههوک  یهار  رابرد 
هلـصاف زونه  یناریا  دـننزیم . ودرا  دـننکیم و  اـپرب  هاـگرخ  همیخ و  راـچانب  تسین ، ناـمتخاس  عضاوم  نیا  رد  نوـچ  اـما  دوریم ؛ هریغ  و 
هنوگچ دـنادیم  نینچمه  دـنکیم و  شمارآ  تحار و  ساسحا  اـهرداچ  رد  لـیلد  نیمه  هب  تسا و  هتفرگن  ینابـش  یناگدـنز  اـب  ینادـنچ 
شاهناخ هب  وا  رداچ  شرداچ و  هب  ینالف  هناخ  دنیوگیم  هک  تسین  تهجیب  سپ  تسیز . شیاسآ  هب  نآ  رد  ناوتب  ات  دنک  هدامآ  ار  رداچ 

عاونا نآ  لخاد  هک  ار  هدرپارـس » ، » یبآرپ همـشچ  ای  یبآ  يوج  رانک  رد  یناکم  ینعی  دشاب  بسانم  ودرا  يارب  هک  یئاج  رد  دراد . تهابش 
هار دنناوتب  تلوهس  هب  نانابهگن  هک  دننکیم  باختنا  ار  یئاج  یتنطلـس  ياهرداچ  يارب  دننکیم . اپرب  تسا  هدش  میـسرت  لاکـشا  شوقن و 
زا يرداچ  ره  باتفآ  شبات  زا  يریگولج  يارب  دننکیم . حیطـست  ار  نیمز  هیقب  يارب  دنهد . ماجنا  ار  دوخ  ینابهگن  هفیظو  دـندنبب و  ار  نآ 

نیا و  هدیدرگ - مهارف  گنرزمرق  ناتک  زا  دنیوگیم  تشپ »  » نآ هب  هک  یجراخ  تمسق  تسا . هدش  لیکشت  یلخاد  یجراخ و  شوپ  ود 
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رداچ دوشیم . اپ  هس  دودـح  رد  شوپ  ود  نیا  نیب  ياضف  تسا ؛ هتفرگ  رب  رد  ار  یلخاد  شوپ  و  تسا - تنطلـس  صاخ  تازاـیتما  زا  رگید 
هب رداچ  لخاد  ياضف  یئاههراوید  اـب  دناهتـسارآ . هلوگنم  اـب  ماـمت  هقیلـس  هب  ار  نآ  هدرک  شکور  دزی  لـلجم  رادشقن  يرز  اـب  ار  یلخاد 

. تخادنا نیئاپ  ای  دیشک  الاب  باتفآ  تهج  رد  ناوتیم  تلوهس  هب  ار  رداچ  یجراخ  رادج  تسا . هدش  میسقت  ددعتم  ياههرجح 
لیاسو هیبعت  یئابیز و  نیمأت  رظن  زا  مه  ماکحتـسا و  داجیا  رظن  زا  مه  دـنراد ، رایـسب  تراهم  اهیناریا  رداچ  ندرک  هداـمآ  ندز و  رداـچ  رد 

مه یتاراشا  دنکب . اج  زا  دنک و  نوگژاو  ار  يرداچ  دناوتب  دشاب  دیدش  مه  دنچره  نافوت  هک  دتفایم  قافتا  تردـنب  یلیخ  نآ . رد  تحار 
رد دنیارآیم . ینیئزت  طوطخ  يراکالط و  هنادـنمرنه ، ياهیـشاقن  اب  ار  رداچ  ياهریت  تسا . هدـمآ  لوا  لصف  رتسا ، باتک  رد  باب  نیا  رد 

. دنکب دناوتیمن  افص »  » يراج بآ  نودب  یناریا  اریز  دننکیم ، يراج  بآ  اب  یضوح  يرداچ  ره  ولج 
ودرا هب  دوـخ  اـب  نز  ود  اـی  کـی  زا  شیب  هاـش  هک  تسا  یمـسر  دوـخ  نیا  دراد و  صاـصتخا  مرح  هب  یتنطلـس  هدرپارـس  زا  یکچوـک  مین 

عنم نیا  دنروایب و  هارمه  دوخ  اب  ار  ناشنانز  هک  دنرادن  هزاجا  هجو  چیه  هب  ودرا  ناهارمه  دننامیم . یقاب  یناتسبات  رصق  رد  هیقب  دربیمن و 
. تسا هدش  تعیبط  فالخ  ياهنایرج  دنسپان و  ياهراک  زا  يرایسب  هزیگنا 

، نمیـشن ياج  يرداچ  ره  هتفرگ و  رارق  يرابرد  نادـنمراک  نانابهگن و  ناگدازهاش ، ارزو ، ياهرداچ  هورگ  هاـش ، رداـچ  زا  ياهلـصاف  رد 
هب بلغا  اهنت ، رداچ  کی  تمیق  هکنانچ  تسا ، هدش  هتـسارآ  مامت  لالج  هب  اهرداچ  نیا  زا  یـضعب  دراد . همدـخ  يارب  یناکم  هناخزپشآ و 

، هناخ نامتخاس  لثم  تسرد  دننکیم . شکور  دنه  ای  ناریا  تخاس  تیچ  اب  بلغا  مشیربا  ياج  هب  ار  اهرداچ  دوشیم . غلاب  یفرشا  دصناپ 
یئاهرداچ تسین . رگید  رداچ  دننام  انیع  يرداچ  چـیه  تسا ؛ لیـصا  دـیدج و  ياهراک  فورـصم  ناشمه  زین  اهرداچ  شیارآ  هیهت و  رد 

« هناخقودنص  » نآ هب  هک  ددعتم  ياهکقاتا  ای  کقاتا ، کی  ياراد  یئاهرداچ  و  يرـسود ،» کی   » مان هب  كریت ، ود  ای  كریت  کی  اب  تسه 

" نایناریا ناریا و   " كالوپ www.Ghaemiyeh.comهمانرفس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 440زکرم  هحفص 66 

http://www.ghaemiyeh.com


. هچیرد تفه  ای  جنپ  هس ، اب  دنیوگیم 
. تسا هدش  هیبعت  حارتسم  يارب  یصوصخم  رداچ  اهرداچ ، زا  بسانم  ياهلصاف  رد 

هارمه لماک  رداچ  ود  ناگرزب  دـشاب  دوجوم  هدامآ  رـضاح و  رداچ  کی  یهاـگفقوت  هب  ندیـسر  ضحم  هب  هکنیا  يارب  اـهترفاسم  نیح  رد 
. دوشیم اپرب  يدعب  هاگفقوت  هب  ندیسر  زا  لبق  ابوانتم  یکی  هراومه  اهنآ  زا  هک  دنراد 

هب فرط  ره  هب  نآ  ياهرادـج  دوشیم و  ادـج  مه  زا  هک  نوتـس  راهچ  اب  دـنربیم  هارمه  یعافترامک  ياـهرداچ  هاـتوک  ياهـشدرگ  يارب 
. دنیوگیم نادرگباتفآ »  » رداچ نیا  هب  دنکیم ؛ تکرح  تلوهس 

. دیآیمنرب نآ  هدهع  زا  تلوهس  هب  یـسک  تسا و  دایز  رایـسب  لقن ، لمح و  رثا  رد  شکالهتـسا  صوصخب  نآ ، تافلخم  رداچ و  جراخم 
حالطصا هب  هک  ار  ینادنمراک  نیمدختسم و  همه  ابیرقت  رابرد ، ینالوط  گرزب و  رفس  کی 
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ياهرداچ ندرک  اپرب  راک  رد  سیل  تفل و  نوچ  هتـشذگ  نآ  زا  دنکیم . بارخ  هناخ  دـنرادن  یمیقتـسم  لخادـم  تسین و  جـک  ناشتـسد 

رگا دوشیم . راک  نیا  فرـص  یتکلمم  هجدوب  زا  یمهم  تمـسق  ارچ  هک  دیمهف  ناوتیم  سپ  دوشیم  غلاب  یتفگنه  اعقاو  ماقرا  هب  یتنطلس 
دمآ رازاب ، اههمیخ ، نوگانوگ  لاکـشا  عونتم و  ياهگنر  زیتكون ، ياهفقـس  اب  هک  مینیبیم  مینکفیب  یناریا  یهاگودرا  هب  يرظن  يدنلب  زا 

اب یناریا  رهـش  کی  سکعرب  هکیلاحرد  تسا ؛ هیبش  ناتک  هچراپ و  زا  يرهـش  هب  شکراـب  تاـناویح  اهبـسا و  همدـخ ، يوهاـیهرپ  دـش  و 
. تسین تهابشیب  یکاخ  ياههپت  زا  یهورگ  هب  شیلگهاک  ياهماب 

، دزویم دـنوامد  هوک  ياهلاچخی  زا  هک  یکنخ  ياوه  دـنزب . ودرا  یئاپ  عاـفترا 7500  رد  رـال  هرد  رد  هک  دراد  تسود  هاـش  همه  زا  شیب 
ار عضوم  نیا  همه  همه و  رادـبآ ، قیلع  تسا ، ناور  رزخ  يایرد  يوس  هب  گرزب  ياـهانحنا  اـب  هک  زاره  يـالآلزق  زا  رپ  ياـبیز  هناـخدور 
زا يرثا  زگره  لاح  هب  ات  درادن و  هار  اجنآ  هب  ینوخ  لاهسا  هبون و  بت  هکنآ  رتمهم  اهنیا  زا  تسا و  هدرک  بسانم  تخـس  ندز  ودرا  يارب 

. تسا هدشن  هدهاشم  نآ  رد  ابو 
راک رد  یتراظن  یمظن و  هجو  چـیه  هب  نوچ  اـهتنم  تسا . هدرک  داـجیا  ار  ناوارف  راکـش  ناـکما  داـیز  دادـعت  هب  زارگ  لازغ و  چوق ، دوجو 

دنریمیم ای  دننکیم  ترجاهم  رگید  ياج  هب  ای  اهالآلزق  هدراذـگ ، یگدولآ  هب  ور  مه  اجنیا  رد  اوه  رخاوا  نیا  رد  تسین  اههمیخ  تفاظن 
هب دـشکب و  تسد  هقطنم  نآ  زا  الک  ای  دـنک  اپرب  رترود  یئاج  رد  ار  دوخ  هاگرخ  همیخ و  زاب  هک  دـنیبیم  ریزگان  ار  دوخ  هاش  هجیتن  رد  و 

. دروآ يور  رگید  یئاج 
رختفم دوخ  روضح  هب  ار  نارهت  رهـش  هامرهم  رد  زاب  ات  ددرگیم  زاـب  زربلا  هنماد  رد  عقاو  یحیرفت  خاـک  هب  راـبرد  رویرهـش  لـیاوا  نراـقم 

هاش دهدن ، تصخر  ار  رهش  هب  دورو  بکاوک  ریس  هاگره  درادن . تکرح  ماگنه  زا  یمک  تسد  زین  تشگزاب  یغولش  ادص و  ورـس  دزاس .
نیعم ياهزاورد  زا  ار  وا  دورو  دعس  نارق  زاب  ات  دربیم  رسب  هیماظن - ای  ناتسراگن  رد  الومعم  رواجم - ياه  غاب - زا  یکی  رد  ار  يزور  دنچ 

. درامشب زیاج 
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اذغ 3 ياههدعو  اهنآ . هیهت  زرط  اهاذغ و 

هراشا

. اهیزبس اههویم . اهینیریش . اهتبرش . اهیشرت و  رینپ . ریـش ، اذغ . دعاوق  اهیهام . اههدنرپ . راکـش . تشوگ . نان . شآ . ولپ و  ولچ ، یلم : ياهاذغ 
. لاچخی خی و  اهبورشم .
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. اهیگراوخیم اهروس و  اذغ . ياههدعو  هرفس . لیاسو  نآ . مزاول  هناخزپشآ و  هیودا .
. رابراوخ ینارگ  ینازرا و  یمومع . قازرا  هقوذآ و  هناهاش . هرفس 

ياذـغ تاینبل  هویم و  يزبس ، جـنرب ، تاـبوبح ، هلغ و  تسا . لدـتعم  ندیـشون  ندروخ و  رد  هتفرمهيور  دراد و  ياهداـس  یگدـنز  یناریا 
دوریم و رامـشب  اذـغ  نیرتـمهم  جـنرب  نکمتم  مدرم  نیب  صوصخب  اهرهـش و  رد  دروـخیم . مک  تشوـگ  دـهدیم ؛ لیکـشت  ار  شیلـصا 

نآ تشک  هب  الـصا  دـیآیمن  لـمع  راـید  نآ  رد  بوـبح  هلغ و  هک  نهذ  قبـس  نیا  تلع  هـب  اریز  رزخ  رحب  یلحاـس  یحاوـن  رد  نـینچمه 
. دنرادن یئانشآ  نان  اب  تسرد  مدرم  لیلد  نیمه  هب  دنزادرپیمن و 

وا دراد و  یمهم  شقن  یناریا  یگداوناخ  یگدـنز  همانرب  رد  اهاذـغ  نیا  دـننکیم . هیهت  جـنرب  زا  ار  شآ  ولپ و  ولچ ، ینعی  یلم  ياذـغ  هس 
. دوشیم هداد  تسدب  نآ  زا  یحورشم  فصو  الیذ  [. 66] دنکب دناوتیمن  مه  ار  تشهب  روصت  ولپ  دوجو  نودب 

دنروخیم و تاینبل  تشوگ و  عاونا  اب  تافلخم  ناونع  هب  ای  صاخ  یئاذغ  ناونع  هب  ای  ار  ولچ  تسا ؛ یبرچمک  زپبآ  جنرب  ولچ  زا  روظنم 
دننام یمدآ  تقوچیه  دزاسیم . دنربیم  رسب  تهاقن  لاح  رد  هک  یناسک  نارامیب و  هب  صوصخب  هک  مضهلا  لهـس  کبـس و  تسا  یئاذغ 
توق تسام  نان و  تشوگ ، اب  ولچ  دنروخیم و  ولچ  رابود  زور  ره  ناشرمع  رسارس  هک  یناسک  دنتسه  دوشیمن ؛ ریس  نآ  ندروخ  زا  نان 

یتحاران ساسحا  چـیه  دـنروخیم و  نآ  زا  زور  رد  رابود  ات  کی  دـننکیم و  تداـع  نآ  هب  زین  ناـیئاپورا  دوریم . رامـشب  ناـنآ  رـصحنم 
. دننکیمن

ای وب ) ربنع   ) ناردنزام باعلمک  بوخ  جنرب  تسا : نینچ  نآ  هیهت  زرط 
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. دننکیم یلاخ  ار  نآ  بآ  دـعب  دوش و  لح  نآ  باعل  هیقب  ات  دـناسیخ  درـس  بآ  رد  مین  تعاس و  کی  ات  کی  نیب  دـیاب  ار  اپمچ )  ) زاریش
يرادمکش شوپرس  هک  یلاح  رد  ار  نآ  دعب  دننکیم و  رپ  رادکمن  بآ  اب  فلا د  همین  ات  ار  فلا ) لکش   ) یسم گرزب  گید  کی  هاگنآ 

نآ لـخاد  ار  جـنرب  اروف  دـمآ  شوـج  بآ  هکنیا  ضحم  هب  دـنراذگیم . شتآ  دـنلب  هلعـش  يور  هتفرگ  رارق  مکحم  بوـخ و  نآ  يور  هب 
هک يروط  درک ، ندیـشک  دق  هب  عورـش  جنرب  هکنیمه  دننکیم ؛ ناحتما  ار  نآ  دعب  دشوجب و  هقیقد  هد  ات  تشه  دـنراذگیم  دـنزیریم و 
هـس دودـح  رد  دـنزیریم - گید  رد  هرک  يردـق  رگید  لاح  دورب . الماک  نآ  بآ  ات  دـننکیم  شکبآ  درک  هل  ناتـشگنا  نیب  ار  نآ  ناوتب 

گید رد  ینأـت  اـب  ار  جـنرب  دـنزیریم و  نآ  يور  هب  بآ  یمک  دـش  غاد  بوخ  هرک  هکنیا  زا  دـعب  جـنرب ،- ولیک  مین  ره  يارب  هرک  لاـقثم 
. دنزیریم

اب ای  ب )  ) بوطرم هنهک  کی  اب  جج  فاکـش  دنناشوپب . ینکمد  اب  ار  نآ  رـس  دنرادرب و  هلعـش  يور  زا  ار  گید  هک  تسا  نآ  عقوم  رگید 
ار نآ  دنهدیم و  رارق  شتآ  مهنآ  يالاب  دنراذگیم و  هتخادنا  لگ  شتآ  يور  ار  گید  هک  تسا  لاح  نیا  رد  دوشیم . هتسب  تقدب  لگ 

. دشکب مد  حالطصا  هب  دوش و  هتخپ  یبوخب  راخب  رد  جنرب  ات  دنراذگیم  دوخ  لاحب  مین  تعاس و  کی  ات  کی 
هکنآ رگید  دشاب ؛ مه  زا  ادج  هنادهناد و  دیاب  هکلب  دبسچب  مهب  دیابن  هجو  چیه  هب  جنرب  تسا . لیذ  رارق  هب  بوغرم  ولچ  کی  تایصوصخ 
دوجو اب  ددرگزاب . نیتسخن  لاح  هب  زاب  نآ  رب  رصتخم  راشف  کی  ندروآ  دراو  زا  سپ  هک  دشاب  فاطعنا  اب  مرن و  نانچ  دیفس و  الماک  دیاب 

اذـغ رد  یـساسح  هقئاذ  هک  رفن  کی  تسین . یناسآ  راک  دراد  بوخ  ولچ  زا  یناریا  هک  یتاعقوت  مامت  نیمأت  زاب  اذـغ  نیا  ناـسآ  هیهت  زرط 
. تخپ دیاب  هنوگچ  ار  ولچ  دننادیم  هک  تسه  زپشآ  هس  طقف  نارهت  رد  هک  تفگیم  تشاد 

، هب نوچمه  نوگاـنوگ  داوم  اـههویم و  هتـشذگ  نآ  زا  دـنربیم و  راـکب  رتـشیب  هرک  نآ  هیهت  مود  هلحرم  رد  هک  تسا  نیا  ولچ  اـب  ولپ  قرف 
، تبش هدادوب ، شام  دوخن ، سدع ، ایبول ، دننام  فلتخم  ياهیزبس  بوبح و  ای  یئاراخب  ولآ  یسیق ، امرخ ، شمشک ، ماداب ، بیس ، کشرز ،
هب یگتـسبمه  اهولپ  فلتخم  یماسا  دنیازفایم و  نادـب  هریغ  نارفعز و  لاقترپ ، تسوپ  هریز ، لیبق  زا  رطعم  داوم  ای  القاب  يرفعج ، هنایزار ،

لقتسم یئاذغ  هب  ولپ  رگید  تقو  نآ  دنزپیم و  اجکی  تشوگ  فلتخم  عاونا  اب  نینچمه  ار  ولپ  دراد . نآ  هب  هدش  هفاضا  داوم  نیا 
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. دنروخیم رگید  ياهشروخ  اب  هشیمه  ار  ولچ  هکیلاحرد  دوشیم  لدب 

ولپ رد  تسا . هدـنام  اجب  اهیناریا  يارب  ناتـسناغفا  روما  رد  تلاخد  تاره و  حـتف  زا  هک  تسا  يراگدای  اهنت  نیا  دراد و  ترهـش  یناغفا  ولپ 
هب یبرچ  الماک  يولپ  هکیلاحرد  یگرزب  فرظ  رد  ار  نآ  دـننکیم و  ناـیرب  مشپ - ندودز  زا  سپ  نآ - تسوپ  اـب  ار  یلماـک  هرب  یناـغفا 
اما دروخب  نآ  زا  دیـشوک  راب  دنچ  زین  هاش  تشاد ؛ جاور  اهلاس 1857 و 1858[67 ] رد  اذغ  نیا  دنروآیم . هرفـس  هب  هتفرگ  رارق  نآ  يور 
بل رگید  زور  تشه  ات  دش  ریس  نآ  زا  یسک  هک  رابکی  اریز  تسا  ینازرا  رایسب  ياذغ  نیا  هک  دش  هدیقع  نیا  راهظا  هب  ریزگان  ماجنارس 

. دنزب دناوتیمن  يزیچ  هب 
هدـیمان جنربریـش  تسا و  مدرم  هجوت  فرط  ياهاذـغ  زا  دوخ  نیا  دـننزیم و  نآ  هب  بـالگ  يردـق  دـنزپیم و  ریـش  اـب  راـهب  رد  ار  جـنرب 
ندروخ زا  سپ  دارفا  هک  دندوب  هدیسر  هجیتن  نیا  هب  تقد  رثا  رب  اهیضعب  اب  عویش و  نامز  رد  تسا ؛ لیقث  جنربریش  لاح  ره  هب  اما  دوشیم ؛

. دنریگیم ابو  رتشیب  جنربریش 
دنروآیمرد و يزول  لکـش  هب  ار  نآ  هک  تسه  یکی  اهینیریـش  نیا  نیب  زا  دنربیم . راکب  اهینیریـش  اههریرح و  عاونا  هیهت  رد  ار  جنرب  درآ 

تسه ياهریرح  دنیوگیم . تشهب » رد  خی   » نآ هب  دراد و  رارق  اهیناریا  هقالع  دروم  تخـس  هک  دنـشاپیم  هتـسپ  زغم  دنقكاخ و  نآ  يور 
(. ماداب هریرح   ) دنهدیم دنتسه  تهاقن  راچد  هک  یصاخشا  هب  تیوقت  يارب  ار  نآ  دوشیم و  هیهت  هدش  درخ  ماداب  جنرب و  درآ  اب  هک 

دنیوگ شآ  نآ  هب  دوشیم و  ظیلغ  هک  يروطب  دننکیم ، هیهت  ار  نآ  هویم  ای  يزبس  رادباعل و  جـنرب  اب  هک  تسا  یپوس  یلم  ياذـغ  نیموس 
یسک ینعی  دنیوگیم  [ 68] زپشآ یسراف  رد  خابط  هب  دننکیم . لیم  هریغ  تسام و  هروغبآ ، ومیلبآ ، الثم  اهیشرت  عاونا  اب  ار  نآ  بلغا  و 

. دوشیم رادومن  داتسا  رنه  هک  تسا  شآ  یگداتفااج  نتخپ و  هزمشوخ  رد  اریز  تسا  شآ  نتخپ  شراک  هک 
رد راب  نیدنچ  هاش  دوشیم . اپرب  شآ  فرـص  يارب  یـصاخ  ياهینامهیم  دننیبیم . دوخ  هقیلـس  قباطم  تسرد  ار  یـشآ  رتمک  اهرورپمکش 
رد ار  شآ  تسا ». یشآ  بجع   » دزیم دایرف  هاگهاگ  دادیم و  خاک  نحص  رد  شآ  هیهت  روتـسد  هلودلا  بجاح - هب  دوخ  روضح  رد  لاس 

يداوم بسحرب  زین  اهشآ  هیمـست  هجو  دندرکیم . روانـش  نآ  حطـس  رب  ار  هدنکن  تسوپ  جنران  هس  دندیـشکیم و  ینیچ  گرزب  ياهحدق 
، غود هروغبآ ، شرتومیل ، هدـنکتسوپ ، وج  شام ، سدـع ، ایبول ، ولآ ، زا  دـنترابع  جـنرب  زا  ریغ  اـهنآ  دـنربیم و  راـکب  نآ  رد  هک  تسا 

 ... هریغ تبش و  زمرق ، ردنغچ  ودک ، هنایزار ، هکرس ،
مرن ریمخ  کگنس . نان  - 1 دراد : دوجو  نان  عون  هس  دوشیم ؛ هتخپ  مدنگ  درآ  زا  نان  دوریم . رامشب  یلصا  ياذغ  نان  رگراک  هقبط  يارب 

هدشریمخت
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هتخپ اجنآ  رد  هظحل  دـنچ  زا  سپ  هک  دـنهدیم  رارق  غاد  ياهگیر  يور  رونت  رد  دـنروآیمرد و  كزان  ياهقرو  تروص  هب  ار  هدـمآرو  و 
نآ يور  هنادهایـس  ای  دـجنک  شاخـشخ ، دوخ  لـیم  هب  ناوتیم  دوشیم و  هیهت  اهرهـش  رد  بلغا  تسا و  یناـیعا  یناـن  ناـن ، نیا  دوشیم ؛

- غاد رونت  هراوید  هب  دننکیم و  زاب  كرید  اب  میخض  ياههقرو  رد  ار  نآ  طقف  تسا  کگنـس  ریمخ  دننام  نآ  ریمخ  شاول . نان  - 2 دیشاپ .
[. 69] تسا لکشم  نآ  مضه  تسین و  تخپ  زغم  بلغا  شاول  نان  دتفیب ؛ نیئاپ  هکنیا  ات  دننابسچیم  نیلافس - دننام و  هرمخ  تسا  يزیچ 
هیهت تدم  مامت  دنزادنایم . یغاد  جاس )  ) زلف هحفـص  ای  گنـس  هکت  يور  ار  نآ  دـننکیم و  كزان  ار  هدـش  ریمخت  ریمخ  یتاهد . نان  - 3

. دریگیم تقو  تعاس  مین  رثکا  دح  نآ 
لیلد نیمه  هب  دـهدیم . حـیجرت  ار  یناریا  نان  مه  یناریا  کی  بیترت  نیمه  هب  دـنک و  تداـع  ناریا  ناـن  هب  دـناوتیم  تمحز  هب  یئاـپورا 
هزات هک  یماگنه  ار  یناریا  نان  دوش . هتخپ  ناشدوخ  تکلمم  موسر  دـعاوق و  قبط  نان  دـنهدیم  روتـسد  بلغا  دـنتیرومأم  رد  هک  یئارفس 

. تسین ندروخ  لباق  رگید  دوشیم و  خلت  تفس و  دنچ  یتعاس  زا  سپ  اما  درک  لمحت  ناوتیم  تسا 
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هیـصوت یئاپورا  نارفاسم  هب  دراد . شوخ  اتبـسن  ياهزم  تسا و  فورعم  کشخ  نان  هب  هک  دنرادیمرب  دوخ  اب  یـصوصخم  نان  اهرفـس  رد 
. تسا لوکأمان  دب و  بلغا  نان  هار  نیب  رد  اریز  دنشاب  هتشاد  دوخ  اب  نان  نیا  زا  دوشیم 

نان نادـنچ  عیام  پوس  کی  رد  الثم  دـنکیم  ار  قشاق  راک  لاثم  يارب  دراد ؛ مه  يرگید  لامعتـسا  دراوم  اهیناریا  يارب  ندروخ  ياوس  نان 
زا دنهدیم ؛ رارق  نآ  يور  ار  اذغ  اریز  تسا ، باقـشب  ياج  هب  نآ  لامعتـسا  دراوم  زا  رگید  دروخ ؛ تسد  اب  ار  نآ  ناوتب  ات  دننکیم  درخ 
زا رظنفرـص  دننکیم ؛ كاپ  نآ  اب  ار  دوخ  برچ  ناتـشگنا  ندروخ  اذغ  نیح  رد  اریز  دوشیم  هدرب  راکب  لامتـسد  نوچمه  هتـشذگ  نیا 

مولعم رگید  لاوحا  نیا  اب  دنچیپیم . نآ  رد  ترفاسم  يارب  ار  رگید  برچ  ياذغ  ره  ای  بابک  اهیناریا  تسه و  مه  يدنبهتـسب  ذـغاک  اهنیا 
. دیآیمن يراکب  یناریا  رظن  زا  تسین و  بولطم  یناریا  يارب  یئاپورا  نان  ارچ  هک  تسا  موهفم  و 

رد دوشیمن . ادج  نآ  سوبـس  زا  لماک  روطهب  درآ  دـننکیم و  بایـسآ  تشرد  طقف  ار  درآ  اذـه  عم  تسین و  مک  یبآ  بایـسآ  ناریا  رد 
یئالاب گنس  هک  هدش  لیکشت  گنـس  هعطق  ود  زا  یتسد  ياهبایـسآ  نیا  تسا . راک  رد  یئادتبا  یتسد  ياهبایـسآ  زونه  اههناخ  زا  يرایـسب 
هقـالع دروم  صوصخب  روغلب  دوشیم . هیهت  روغلب  بایـسآ  نیا  اـب  درآ . ندـش  جراـخ  يارب  یخاروـس  نیریز  گنـس  دراد و  ياهتـسد  نآ 

. ماهدیدن يداب  بایسآ  ناریا  ياجک  چیه  رد  نم  دننکیم . فرصم  جنرب  ياج  هب  ار  نآ  تسا و  نابزكرت  هنکس 
تسا یشیورد  یگدنز  تعانق و  زا  يزمر  يرهظم و  دوخ  وج  نان  دننکیم . هیهت  نزرا  ای  وج  زا  ار  دوخ  نان  ناریا  مدرم  تاقبط  نیرتریقف 

هب و 
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. تسا هدش  هدرب  راکب  ناشراعشا  رد  نارعاش  فرط  زا  بلغا  ینعم  نیا 
. دنربیمن راکب  ار  نآ  رگید  ياذغ  چیه  رد  دراد و  فرصم  نتخپ  نان  رد  طقف  طقف و  درآ 

رگید ماسقا  سب . تساهنیمه و  بلغا  تشوگ  ظفل  زا  وا  دارم  دروخیم و  ار  غرم  هرب و  دنفـسوگ ، تشوگ  طـقف  یناریا  تشوگ ، عاونا  زا 
لـصف رد  ریقف  تاقبط  طقف  دوشیم و  کشخ  تفـس و  ماد  تسردان  یفاک و  ریغ  هیذـغت  تلع  هب  شیمواگ  واگ و  تشوگ  دـننام  تشوگ 

روطچ تسه  غرم  هرب و  دنفـسوگ و  یفاک  هزادنا  هب  هکیلاحرد  مدرم  دمهفیمن  تفگیم  نم  هب  هاش  بلغا  دنروآیم . ور  نآ  هب  ناتـسمز 
دیاب ماقم  نیا  رد  دوب . فسأت  رد  دنروخب  واگ  تشوگ  دـنراچان  هک  نایئاپورا  رابمغ  تشونرـس  زا  دـنروخب و  يرگید  تشوگ  دـنناوتیم 

یـسایس ياهیگدنیامن  هک  تسا  نآ  لطاب  روصت  نیا  يانبم  دنراد و  اپورا  رد  رابراوخ  تمیق  زا  یـصاخ  تاروصت  اهیناریا  هک  دـش  روآدای 
. دننکیم عیاش  ار  يرابخا  نینچ  دننزب  بیج  هب  يرتدایز  هرفس  جرخ  دنناوتب  هکنآ  يارب  ناریا 

ادا مه  ار  هلمج  نیا  تبحـص  نمـض  دعب  دراد ؛ تمیق  کنارف  کی  هسنارف  رد  غرممخت  ره  هک  دـنرادنپیم  نینچ  امومع  هتفرمهيور  الثم 
.« تسا ینازرا  ناریا  رد  : » دننکیم

زربلا ناتسهوک  هتشپ  رد  هلگ  تروص  هب  بلغا  هک  یهوک  دنفـسوگ  - 1 دوشیم : هتفای  اهنیا  تختیاپ  یلاوح  رد  راکـش  لوکأم  تشوگ  زا 
رد مه  زب  تسناد  دـیاب  دراد و  دوـجو  ناـجیرال  ياـههوک  دـنوامد و  رد  رتـشیب  هک  ربتـس  ياـهخاش  اـب  [ 70] یهوـک زب  - 2 دوشیم . هدـید 

. تسین كدنا  دورجاج  هاگراکش 
وهآ تشوگ  دیآیم ؛ ششوخ  رادکمن  ياذغ  زا  دنفسوگ  دننام  هک  دوشیم  هتفای  هدرتسگ  ياهتـشد  رد  دایز  دادعت  هب  ناریج  ای  وهآ  - 3

زارگ و - 6 شوگرخ . - 5 دوشیم . هدـید  رزخ  لحاس  ياهلگنج  رد  طقف  هک  اـکوش  یهوک و  واـگ  لارم و  - 4 تسین . هجوت  دروـم  یلیخ 
یعرش للع  هب  ناویح  ود  نیا  تشوگ  دننکیم ؛ یگدنز  زاریش  ياهقالطاب  ناردنزام و  ياهلگنج  رد  رتشیب  تشد و  رد  تردنب  هک  كوخ 
کمک بسا  دلو  داز و  هب  لبطصا  رد  زارگ  کی  روضح  هک  دراد  جاور  یفارخ  هدیقع  نیا  رگید  فرط  زا  دوشیمن . فرـصم  یتشادهب  و 
ترثک دنوشیم . دنمهقالع  ناویح  نیا  هب  یتدم  زا  سپ  اهبسا  دنرادیم و  هاگن  زارگ  کی  گرزب  لبطصا  ره  رد  لیلد  نیمه  هب  دنکیم و 

. دسریم شورف  هب  ماد  تشوگ  زا  رتنازرا  راکش  تشوگ  هک  تسا  يدحب  قطانم  یضعب  رد  راکش 
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، جارد تشوگ  تسا . رکذ  لـباق  [ 71] ناراب غرم  هتـشذگ  نآ  زا  شوگهرق و  وهیت ، لیبق  زا  کبک  عاونا  نیچردـلب و  هدـنرپ ، ياهراکـش  زا 
رتمک زاغ  دوشیم . هضرع  نارهت  رازاب  رد  دایز  دادعت  هب  یباغرم  كدرا و  ماسقا  عاونا و  دراد . رادـفرط  يرد  کبک  همه  زا  شیب  هربوه و 

رخاوا نیا  رد  هزات  نوملقوب ، دننکیمن . تیبرت  یلها و  ار  نآ  اجک  چیه  رد  دراد و  ناهاوخ  رتمک  نآ  تشوگ  تسا و 
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كون تشوگ  دوشیم . ادیپ  مک  رازاب  رد  نوملقوب  اما  تسا  هقالع  دروم  دراد و  فرـصم  رایـسب  میله  رد  نآ  تشوگ  هدش ؛ دراو  ناریا  هب 
تـشوگبآ دـنراد ؛ تسود  یلیخ  ار  کـشجنگ  تشوگ  ضوع  رد  اـما  تسا . ناـیئاپورا  بولطم  اـهنت  اـبیرقت  دراد و  ناـهاوخ  رتـمک  زارد 
ياـهلگنج رد  لواـقرق  دـننادیم . یهبم  ار  نآ  نـینچمه  دنرامـشیم و  دـیفم  دنتــسه  تهاـقن  هرود  رد  هـک  یناراـمیب  يارب  ار  کـشجنگ 

. دننکیم دیص  ماد  اب  اهتانق  یلاوح  رد  ار  رتوبک  تسا . رایسب  ناردنزام 
هب تسا  مک  یهام  اهتـشد  رد  هک  تسا  مولعم  نیا  دنراد . یناوختـسا  تلکـسا  هلاب و  سلف ، هک  دوشیم  فرـصم  اهنآ  طقف  یهام ، عاونا  زا 

ار اهنآ  دوجو  تلع  یسک  دراد و  دوجو  اهتانق  مامت  رد  هک  یکچوک  دیفـس  ياهیهام  یناتـسهوک و  ياهرهن  رد  هک  الآلزق  عاونا  يانثتـسا 
دیاب رگید  دروم  نیا  رد  تسا و  توافتم  عضو  دزیریم  نآ  هب  هک  یئاهبآ  رزخ و  يایرد  رد  دنادیمن . هدش  رفح  اعونصم  هک  یئاهتانق  رد 

. درادن يریظن  یهام  روفو  رظن  زا  تمسق  نیا  هک  تفگ 
تایالو رد  یهام  تسا . یتلود  دمآرد  مهم  عبانم  زا  یکی  نآ  زا  لصاح  تادـیاع  دـناهدرک و  راذـگاو  اهـسور  هب  ار  هیحان  نآ  يریگیهام 
دنهدیم دود  دننکیم و  مه  دوس  کمن  ار  یهام  یحاون  نیا  رد  دوریم . رامـشب  یلاها  رـصحنم  ياذغ  جنرب  يردق  اب  نالیگ  ناردنزام و 

. دیآیم تسدب  مارح  یهام  زا  اریز  دروخیمن  رایواخ  یناریا  دنتسرفیم . تکلمم  فانکا  فارطا و  هب  و 
اهیراسگیم رد  دـنروآیم و  تسدـب  سراف  جـیلخ  زا  ار  نآ  دـننکیم ، کشخ  دوس و  کمن  ار  کچوک  عون  کی  طقف  گنچرخ  عاونا  زا 

. دنیوگیم وگیم  نآ  هب  دیازفیب و  يروخبارش  تذل  رب  ات  دنروخیم 
، لالح ياـهیهام  نیب  رد  دـنکیم . میـسقت  مارح  لـالح و  هورگ  ود  هب  دنـشاب  هدرک  تسرد  یهاـم  زا  هک  ار  یئاهاذـغ  یناریا  هتفرمهيور 

رامـش زا  زین  وـگیم  شوـگرخ و  تشوـگ  هورکم .)  ) تـسین مـه  هدیدنـسپ  اـما  درادـن  عـنم  اـهنآ  ندروـخ  هـک  تـسه  اـهیهام  زا  ياهتـسد 
دعاوق هب  موسر ، مسر و  نیا  دنروخیم . نآ  زا  دنرادن  یعرـش  نیناوق  هب  يدـنبیاپ  دایز  هک  یمدرم  طقف  تسرامـشب و  هورکم  ياهیندروخ 

تاعالطا یکدـنا  تشادـهب و  اوه ، بآ و  تایـضتقم  دوشیم و  عجار  وا  زا  لبق  هب  میئوگب  رتهب  ای  یـسوم  ترـضح  نارود  برـش  لکا و 
هن اما  تسا ، دـقتعم  تسا » نوخ  رد  تایح  لصا  ای  حور   » لصا هب  ارهاظ  مه  یناریا  تسا . هدوب  اـهنآ  عضو  تلع  یـسانشروناج  زا  یحطس 
نآ زا  نوخ  هدـیرب و  ناشنایرـش  گرم  زا  لبق  هک  دروخیم  یتاـناویح  تشوگ  زا  يو  طـقف  لـیلد  نیمه  هب  دوهی . موق  تدـحو  تدـش  هب 

هاگنآ طقف  ار  راکـش  تشوگ  دراد . بانتجا  ناشتـشوگ  ندروخ  زا  دمانیم و  هدشهفخ »  » ار هیقب  حـبذ  عون  نیا  ياوس  دـشاب . هدـش  يراج 
يارب دعاوق  نیمه  دشاب . هدش  هدیرب  نآ  ندرگ  گر  دوهشم و  راکـش  رد  تایح  میالع  زونه  یچراکـش  ندیـسر  ماگنه  هب  هک  دنروخیم 
اهبرع هک  خلم  وگیم و  يانثتسا  هب  دنمارح  تارقف  نوتـس  دقاف  ناروناج  تسا . قداص  مه  [ 72] اهیهام ناگدنرپ و  ماسقا  تشوگ  زا  هدافتسا 

ذیذل ياهاذغ  رامش  رد  رخروگ  تشوگ  دنروخیم . ار  اهنآ 
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رایـسب ياهدنفـسوگ  اهنآ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دـنروخیم و  ار  بسا  تشوگ  یـصاخ  هقالع  اب  اهنامکرت  هویخ و  یلاها  اذـه  عم  تسا .
. دنراد رایتخا  رد  یبوخ 

هب اهنآ  هب  ار  دوخ  مارتحا  بتارم  رذـگهر  نیا  زا  دـننکیم و  [ 73] یئاریذپ بسا  ندب  زا  یناهنپ  ياهتمـسق  اب  ار  ارفـس  ردقیلاع و  نانامهیم 
. دنرادیم زاربا  دوخ  صاخ  زرط 

زا سپ  زین  ار  راکش  یتح  دنزپیم ، دننکیم و  هدامآ  هزاتهزات  [ 74] حـبذ زا  سپ  هراومه  ار  تشوگ  ماسقا  همه  تشوگ . نتخپ  هیهت و  زرط 
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بلغا ببـس  نیمه  هب  دیآیمن و  ناشـشوخ  نآ ، ریاظن  دشاب و  هدـش  دـنت  نآ  معط  هک  راکـش  تشوگ  زا  اهیناریا  دـننکیم . فرـصم  ندز 
دنوشیم حبذ  هرب ، دنفسوگ و  لثم  کچوک ، تاناویح  بلغا  نوچ  دنروخیم . هغابروق  ای  وبدب  تشوگ  هک  دننکیم  شنزرس  ار  اهیئاپورا 

انثتـسا تروصهب  دنامیم . یقاب  دعب  زور  يارب  تشوگ  زا  ياهعطق  تردـنب  طقف  تسا ، ریذـپناکما  تلوهـس  هب  نآ  یمامت  يروف  فرـصم 
تـسد يور  دورن و  شورف  هب  تشوگ  هک  تسه  نیا  میب  اریز  دوش ، هضرع  شورف  يارب  رازاب  رد  تشوگ  مه  رهظ  زا  دعب  رد  تسا  نکمم 

. دوشیمن ساسحا  تشوگ  يرادهگن  اب  بسانتم  یکنخ  ياج  ای  هناخدرس  سیسأت  هب  یجایتحا  لیلد  نیمه  هب  دنامب . باصق 
هب ضوعالب  ار  اهنآ  ای  دوشیم و  ناوارف  ياهگـس  ياذـغ  هک  دـنزیریم  رود  ای  ار  ناویح  هبمکـش  دیفـسرگج و  رگج ، لد ، اـشحا ، اـعما و 

. دنشخبیم ریقف  مدرم 
. دنهدیم ناگس  هب  هشیمه  ار  لاحط 

زا یتمـسق  اب  ار  نآ  دـنیوگیم ؛ تشوگبآ  ای  بآ  دوخن  نآ  هب  تروص  نیا  رد  دـنزیریم . نآ  رد  دوخن  دـنزپیم و  بآ  رد  ار  تشوگ  . 1
ولپ رد  دـنروآیم و  نوریب  بآ  زا  دوش  هتخپ  بوخ  هکنیا  زا  لبق  ار  تشوگ  مظعا  تمـسق  اما  دـنروآیم  هرفـس  رـس  دنـشکیم و  تشوگ 

ثحب دروم  البق  هک   ) دنیوگیم شآ  نآ  هب  رگید  دننک ، هفاضا  يزبس  ای  هویم  نآ  هب  دـنزیرب و  جـنرب  بآ  دوخن  رد  رگا  لاح  دـنراذگیم .
(. تفرگ رارق 

زین یهاگ  دنناخرچیم و  شتآ  يور  دنشکیم و  بوچ  ای  خیس  هب  ار  نآ  دنراذگیم و  هبند  نآ  نیب  دنربیم ، كزان  كزان  ار  تشوگ  . 2
هرفـس رـس  دـنچیپیم و  یکزان  نان  يال  ار  نآ  دـعب  دوش . بابک  الماک  اـت  دنـشاپیم  لـفلف  يردـق  دـنلامیم و  ومیلبآ  اـی  هرک  نآ  يور 
بابک زا  هک  تسین  یمـشتحم  هرفـس  چـیه  رد  لیلد  نیمه  هب  تسا ؛ ناریا  رد  تشوگ  هیهت  زرط  نیرتعیرـس  نیرتعوبطم و  نیا  دـنروآیم .

يربخ
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تشوگ گرزب  تاعطق  هجوج و  دنیوگیم . بابک  خیس  نآ  هب  تسا ؛ مضهلا  لهس  هزمشوخ و  رایسب  دنروخب  هزات  هزات  ار  نآ  رگا  دشابن .
. دننکیم بابک  بیترت  نیا  هب  هدرکن  درخ  هدیربن و  ار  هرب 

دنـشکیم و دراد  تهابـش  ریـشمش  هب  هک  یخیـس  هب  ار  نآ  دـعب  دوشیم و  هدـیبوک  بوخ  طولخم و  زایپ  اب  يواسم  تبـسن  هب  تشوگ  . 3
هب اما  دراد ، مان  بابک  شـش  تسا و  طسوتم  تاقبط  ياذـغ  نیرتعوبطم  نیا  دـننکیم . باـبک  شتآ  يـالاب  دـنزیریم و  قامـس  نآ  يور 

. تسا نیگنس  یئاذغ  تشوگ  فایلا  ندش  هل  ناوارف و  زایپ  تلع 
اذغ نیا  هب  دننکیم . خرـس  هرک  رد  دننکیم و  هفاضا  اهیزبس  ریاس  جنرب و  دوخن ، نآ  هب  دعب  دوش و  مرن  بوخ  ات  دـنبوکیم  ار  تشوگ  . 4

. دوشیم یماش  شمسا  دنروآرد  حطسم  تروص  هب  ار  نآ  رگا  دنیوگیم و  هتفوک 
و دنچیپیم ، كرینپ  وم و  گرب  رد  ای  دنهدیم ، رارق  هریغ  ناجمداب و  رایخ ، مکش  رد  ار  هتخیمآ  هیودا  يزبس و  اب  هدش و  درخ  تشوگ  . 5

. دراد مان  هملد  ود  ره  یسراف  یکرت و  رد  اذغ  نیا  دننکیم . هفاضا  نآ  هب  هروغ  ای  ومیل  بآ  يردق 
هاگنآ دنزپیم ، بآ  رد  دننکیم و  خرس  هپل  ولآ ، زایپ ، جیوه ، ملک ، مغلش ، دننام  نوگانوگ  ياهیزبس  اب  دنربیم و  هکت  هکت  ار  تشوگ  . 6

، زایپ اـب  هپل  زا  هک  یـشروخ  دـنوشیم . هدروخ  ولچ  اـب  لـیلد  نیمه  هب  دنتـسه و  برچ  یلیخ  اهـشروخ  دـیآیم ؛ تسدـب  بولطم  شروخ 
دراد مان  ناجنسف  دوش  هتخپ  ودرگ  زغم  رانا و  بر  اب  رگا  شروخ  نیمه  دوشیم ، هدیمان  همیق  دوش  هیهت  ینامع  ومیل  هدرک و  درخ  تشوگ 

. تسا هقالع  دروم  تخس  شروخ  ود  نیا  و 
هل الماک  هکنیا  ات  دنزپیم  موادم  تروص  هب  تعاس  ات 36  تدم 24  هب  هتـسب  رد  گید  کی  رد  ار  هدنرپ  تشوگ  صوصخب  تشوگ و  . 7

دوریم و رامشب  یننفت  هزمشوخ و  رایـسب  ياهاذغ  زا  رگید  نیا  دنزیریم و  نآ  يور  هدرک  بآ  هرک  زا  يرـشق  زین  ندروخ  زا  لبق  دوش .
. دنروخیم ار  نآ  ناتسمز  رد  طقف  مه  لیلد  نیمه  هب  تسا و  لکشم  رایسب  نآ  مضه  اما  دنیوگیم  میله  نآ  هب 
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اریز دوش  ادج  ناوختـسا  زا  تلوهـس  هب  دـشاب و  مرن  هتخپ و  الماک  هک  تسا  یلـصا  طرـش  نیا  هراومه  یتشوگ  ياهکاروخ  عاونا  مامت  رد 
ادج ار  تشوگ  تشگنا  اب  هکلب  دننزیمن  نادند  ار  ناوختـسا  هب  لصتم  تشوگ  هاگچـیه  دـنربیمن و  راکب  لاگنچ  دراک و  زگره  اهیناریا 

ماگنه هب  اریز  دننکیم  همرق  ار  تشوگ  ناجیابرذآ  رد  طقف  دننکیمن . دوس  کمن  دنهدیمن و  دود  يرادهاگن  يارب  ار  تشوگ  دننکیم .
هاگن هزوک  رد  دنناشوپیم و  نغور  زا  میخض  يرشق  رد  ار  زپمین  تشوگ  اهنآ  دوشیم . لکشم  یلیخ  حبذ  يارب  ماد  ندرک  دراو  ناتـسمز 

. دنرادیم
هب ریقف  تاقبط  طقف  تسا . هتفرگ  ار  اذـغ  يور  نغور  تشگنا  دـنب  کی  بلغا ، دـشاب . برچ  یلیخ  دـیاب  اهیناریا  هقئاذ  يارب  اهاذـغ  ماـمت 

؛ دننکیم خرس  نغور  رد  ار  يزبس  یهام و  تشوگ ، [. 75] درادن فرصم  چیه  نوتیز  نغور  دننکیم . فرصم  دنفسوگ  هبند  نغور  ياج 
تسرد نغور  اب  زین  ار  ورمین  وکوک و 
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. دننکیم

فرـصم رگید  یئاذـغ  اب  هارمه  هچ  لقتـسم و  یئاذـغ  ناونع  هب  هچ  [ 76] توروقارق کشک ، تروقی ،) تروگای -  ) تساـم ینعی  تاـینبل .
. دراد رایسب  تیبوبحم  نانیشنرداچ  دزن  هک  قامیق )  ) دنروآیمرد باقشب  دننام  یئاهینیریش  لکش  هب  دننکیم و  ریخبت  ار  هماخ  دراد . رایسب 

نم دهدیم . حیجرت  رگید  ياذغ  ره  هب  ار  رینپ  نان و  دشابن  دایز  یناریا  ياهتشا  هاگره  دراد ؛ یمهم  مهـس  هیذغت  رد  زین  رینپ  ماسقا  عاونا و 
تشپ ندروخ  نمـض  تخاس و  يرینپ  نان و  هب  درک و  ریقحت  ار  رـضاح  ياهاذغ  مامت  یعـضو  نینچ  رد  هاش  هنوگچ  هک  مدوب  دهاش  دوخ 
راظتنا یتنطلـس  غاـب  رد  نتفاـی  راـب  راـظتنا  رد  اـهتعاس  هک  یماـگنه  ارزو  یتح  نابـصنمبحاص و  تسا ». يرینپ  بجع  : » تفگیم مه  رس 

لامتـسد رد  دـنرخیم و  ناکد  نیرتکیدزن  زا  ار  رینپ  نان و  نیا  اهرکون  دـنروخیم . يزبس  رینپ و  نان و  دوخ  هناحبـص  ياـج  هب  دنـشکیم 
. دنروآیم اهنآ  يارب  هدیچیپ  دوخ  بیج 

ار دوخ  ياذغ  دنناوتیمن  نآ  نودب  ارهاظ  دناهدرک  تداع  نآ  هب  یناوج  زا  هک  اهیناریا  دراد . ياهدمع  مهس  نایناریا  هیذغت  رد  شرت . داوم 
. دننک مضه 

یـسفنت و يراجم  ضارما  هب  ندـش  راتفرگ  ماگنه  هب  ضوع  رد  دـنروخیم . یندرکن  رواـب  يرادـقم  هب  ماـخ  هچ  هتخپ و  هچ  ار  شرت  داوم 
. دنرادنپیم گرم  رطخ  ياراد  ار  نآ  یتح  دننکیم و  بانتجا  یشرت  ندروخ  زا  مامت  تقد  هب  هبون  نینچمه 

، ومیلبآ غود ، دنروخیم ، دنشاپیم و  اهنآ  يور  کمن  يردق  هک  هریغ  بیس و  هجوگ ، الثم : دنلیبق  نیا  زا  هدیسران  ياههویم  زا  يرایـسب 
یئاذـغ هدافتـسا  هک  تارجگ  رمت  ساویر ، رانا و  ياـهبر  کـشرت ، رهوج  ساویر ، شرت  ياهـشوجاپ  راـنا ، بآ  هروغ ، بآ - جـنران ، بآ 
یـشرت هیهت  يارب  دنکیم . ادیپ  مه  یتارداص  هبنج  دوشیم و  هیهت  بوغرم  روگنا  هکرـس  اب  هک  یئاهیـشرت  هتـشذگ  اهنیا  زا  دراد و  ناوارف 

ار زاویب  ریـشواج و  رپلگ ، لیبق  زا  اهیرتچ  هزات  ياههخاش  روگنا ، ناجنداب ، رایخ ، ریـسوم ، یلاع ، ياهروک  اهیزبس ، اـههویم ، ماـسقا  عاونا و 
. دنربیم راکب  [ 77] دیوریم ناتسدرک  رد  هک 

اب ندیـشون  ماگنه  هب  دنروآیم و  ماوق  دنزیمآیم و  دنق  اب  ار  نآ  هک  تسا  شرت  ياهراصع  تبرـش  درک . يرکذ  دـیاب  زین  اهتبرـش  ماسقا  زا 
فلتخم ياهتبرـش  دوشیم  هدرب  راکب  هک  ینوگانوگ  يازجا  بسحرب  تساهیناریا . هجوت  فرط  بورـشم  نیا  دـننکیم . طولخم  خـی  بآ 

. هریغ کشرز و  رمت ، ولابلآ ، هب ، هروغ ، رانا ، ومیل ، ساویر ، هکرس ، تبرش  لیبق  زا  تخاس  ناوتیم 
ياهیده و ره  تسا ، بانتجا  لباق  ریغ  ینیریش  دوجو  يرورس  نشج و  ره  رد  تسا ، نالک  درخ و  هقالع  دروم  زین  ینیریش  اهیـشرت ، ياوس 

یینشورمشچ ره 
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لوا زارط  نادـنمرنه  زا  دوخ  هتـشر  رد  یناریا  ياهدانق  دـننکیم و  هیهت  ینیریـش  رتمامت  هچره  تراهم  اب  نایناریا  تسا . هارمه  ینیریـش  اـب 
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. دنوریم رامشب  ناهج 
هریش لسع ، نآ ، طسوتم  عاونا  رد  و  دزی ، رکش  ای  هدش  هیفصت  رکش  يزپینیریش  رد  دوشیم . هیهت  دزی  ناهفصا و  رد  ینیریـش  عون  نیرتهب 

لاکـشا هب  دننکیم و  طولخم  هریغ  ومیل و  بآ - هتـساشن ، هدش ، دنت  هک  ینغور  جنرب ، درآ  اب  ار  رکـش  دنربیم . راکب  روگنا  هریـش  دـنق و 
هک یتالوصحم  دنراد و  مان  لقن »  » هتفرگ رکـش  زا  يرـشق  نآ  يور  هک  یئاههویم  دـهدیمن . هزم  اهیئاپورا  هب  ینیریـش  دـنزیریم . فلتخم 
نآ زا  هک  یمرن  هدام  دنزیمآیم و  مهرد  نغور  اب  ار  رکش  تسا . کمـشپ  اهینیریـش  نیرتهتـسجرب  دنوشیم . هدیمان  صرق »  » دنتـسه رودم 
هب هکنیا  اـت  دوشیم  هدیـشک  نوریب  وسیگ  هرط  تروص  هب  يوق  درم  ود  فرط  زا  تعاـس  دـنچ  تدـم  هب  دـیآیم  شک  دوشیم و  لـصاح 
هب زین  هریغ  یطقـسم و  اولقاب ، دـننام  اهینیریـش  ریاس  تسا . هتفرگ  مان  کمـشپ  مه  ببـس  نیمه  هب  دـیآیمرد و  گرزب  ياههتـشر  تروص 

ياهنوتـس اب  یئاهحدـق  تسا . صاخ  هجوت  دروم  زین  تاـبن  دوش . اـپرب  اـهنآ  نودـب  هک  تسین  ینـشج  چـیه  دراد و  تیبوبحم  هجرد  نیمه 
. دـشاب یلاخ  تاـبن  ياهعطق  زا  یناریا  بیج  دوشیم  رتمک  دـننکیم . میدـقت  شکـشیپ  ناونع  هب  هیهت و  رولبتم  دـنق  زا  دـننام  تیتکالاتـسا 

نآ هب  کشمدیب  درآ و  دعب  دنزپیم و  قاجا  رد  هدرک  طولخم  له  هتسپ و  ماداب ، اب  ار  نآ  دننادیم و  اهینیریش  نیرتهزمشوخ  ار  نیبگنازگ 
تفس ياهدام  هک  يروط  هب  دنیازفیب  نادب  رطعم  داوم  دنروایب و  ماوق  ار  رکش  لولحم  هاگره  دننکیم . رداص  تکلمم  مامت  هب  دنیازفایم و 

فرصم ار  هریغ  نمسای و  هب ، بیس ، هفوکـش  خرـس ، درز و  لگ  گرب  اولح  هیهت  يارب  دنهدیم . مان  اولح  نادب  دیآ ، دیدپ  نآ  زا  برچ  و 
. دنیازفایم اولح  مان  لابند  هب  ار  داوم  نیا  زا  کیره  مسا  دعب  دننکیم و 

. بر

یـضعب لسع  فرـصم  رد  دـنروخیم . رایـسب  نآ  زا  تسا و  مدرم  هجوت  دروم  یلیخ  لسع  تسا . هریغ  ساویر و  رانا ، هدـمآ  ماوق  هراـصع 
ریگناـبیرگ یمیخو  ياـهیرامیب  نآ  عـقومیب  ندروـخ  رثا  رد  تـسا  نـکمم  دراد  مرگ »  » عـبط نوـچ  اریز  دنرمــشیم  بـجاو  ار  طاــیتحا 

[. 78] ماهدینش اهزیچ  نم  زین  نیگآرهز  ياهلسع  زا  دوشب . هدننکفرصم 

. ابرم

. دنداتـسا نآ  نتخاس  راک  رد  نایناریا  دیآیم و  رامـشب  بوخ  ياذغ  ره  مزاول  زا  دناهتخپ  رکـش  رد  ار  نآ  هک  ياهویم  زا  تسا  ترابع  هک 
. هریغ ناسارخ و  کشرز  لیبجنز ، گنلاب ، تسوپ  جنران ، بیس ، هب ، زا  دنترابع  اهابرم  نیرتهب 

نان و اب  مأوت  بلغا  دنراد و  سرتسد  نآ  هب  زین  مدرم  نیرتریقف  یتح  ینازرا  تلع  هب  دراد و  ياهدـمع  مهـس  مدرم  یمومع  هیذـغت  رد  هویم 
دـننکیم و عوج  دـس  روگنا  هزبرخ و  هناودـنه ، درزولآ ، توت ، ریجنا ، اب  رگراک  هقبط  ناتـسبات  لصف  رد  تسا . نانآ  رـصحنم  ياذـغ  رینپ 

اهنآ زا  روآتریح  يرادقم 
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دوشیمن چیه  نیدرورف  هام  ياوس  هک  تخاس  ناشنرطاخ  دیاب  اهنت  اجنیا  رد  دش و  دـهاوخ  ثحب  دوخ  ياج  رد  هویم  عاونا  زا  دـنروخیم .
. دنامب یلاخ  هویم  عاونا  زا  رازاب  هک 

؛ تسا رکذ  نایاش  گنـش  وهاک و  رایخ ، همه  زا  شیب  دننکیم و  هیذغت  زین  ماخ  ياهیزبس  زا  يرایـسب  اب  نایناریا ، اههویم ، عاونا  تازاوم  هب 
. دنروخیم عانعن  زایپ و  نوخرت ، كزیترت ، برت ، گرب  رینپ  بابک و  اب 

، ودـک عاونا  كدرز ، ردـنغچ ، دـهدیم : لیکـشت  ار  ناـیناریا  ياذـغ  زا  یمهم  تمـسق  ریز  ياـهیزبس  میدرک  رکذ  ـالبق  هک  یبوبح  ياوس 
عاونا چراق و  نالبند ، رگنک ، دیوریم ، یـشحو  روطهب  هک  ساویر  تبـش ، زینـشگ ، يرفعج ، مغلـش ، يرمق ، ملک  ملک ، جانفـسا ، ناجنداب ،

. اههشیر یئارحص و  ياهیزبس  رگید 
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. دناهداد [« 79] تالآيزبس  » و تالوقب »  » یمومع ياهمسا  اهنیا  همه  هب 
دنیوگیم لـیجآ  اـهنآ  هب  هک  دوس  کـمن  برچ  ياـههمخت  زا  يرایـسب  ندروخ  اـب  ار  دوخ  اذـغ ، ود  هلـصاف  رد  هک  دـنراد  تسود  ناـنز 

هنادهاش مدنگ و  هدادوب ، یچدوخن  کچوچنا ، هناودنه و  ودک ، همخت  ودرگ ، قدنف ، ماداب ، ندروخ  اب  ار  دوخ  ياهنادند  دـننک و  مرگرس 
. دنزادنیب راکب 

داجیا تاربم  تاریخ و  رثا  رد  رتشیب  هک  رهش ، فلتخم  طاقن  رد  گرزب  ياهرابنابآ  اهتانق و  طسوت  اهرهش  رد  یفرـصم  بآ  اهیندیماشآ .
لیلد نیا  هب  دوشیم . فرـصم  لـباق  ریغ  هدوـلآ و  تعرـس  هب  بآ  تسا ، زابرـس  تاـنق  هک  طاـقن  نآ  رد  طـقف  دوـشیم . نیمأـت  دـناهدش ،

هک تانق  رهظم  زا  ار  یندیماشآ  بآ  یجامیت  کشم  ود  اب  ات  دـنرادیم  هاگن  بآ  لمح  صوصخم  یـشکراب  ناویح  نکمتم ، ياههداوناخ 
بآ ياج  هب  ار  هدنام  بآ  بلغا  هک  تسه  اقس  دنراد  لومت  رتمک  هک  یناسک  يارب  دروایب . دشکب و  دراد ، رارق  رهـش  راصح  زا  جراخ  رد 

طاقن رد  ار  رتبـسانم  یتشادـهب  عضو  اذـغ و  رتهب  مضه  اهنآ  دـنهدیم ؛ تیمها  بوخ  بآ  هب  یلیخ  اهیناریا  دـشورفیم . ریقف  مدرم  هب  هزات 
میدق ناهاشداپ  هک  دراد  ترهش  دنهدیم . تبسن  هدولآ  دب و  بآ  هب  ار  اهیرامیب  بلغا  اوه و  ات  دننادیم  بآ  هب  طوبرم  رتشیب  یناتـسهوک 

بآ اپورا  هب  شرفس  رد  اشاپ  دیعس  زین  دیدج  نارود  رد  دناهتـشادیمرب و  هارمهب  ار  باز  دور  بآ  هراومه  دوخ  ياهیـشکرکشل  رد  ناریا 
اب دنروایب . زربلا  هوک  يوس  نآ  زا  شیارب  ار  یندیماشآ  بآ  هام  دنچ  ات  داد  روتسد  مه  هاش  نیدلا  رـصان  تشاد ؛ هارمه  دوخ  اب  ار  لین  دور 
رد یتح  دراد و  نایرج  نابایخ  طـسو  رد  زاـبور  يوج  رد  بآ  اریز  دـنراد ، تلفغ  اـهیوج  بآ  نتـشادهاگن  هزیکاـپ  زا  اـهنیا ، همه  دوجو 

! دنیوشیم فیثک  سابل  زین  اهتانق  همشچرس 
دیب قرع  ای  بالگ  يردق  دنکیم ، داب  بآ  رد  هک  یتبرش  مخت  رتشیب  دوشیم . فرصم  هرفس  رس  بلغا  غود  اهتبرش و  عاونا  بآ  زا  ریغ  هب 

بورـشم نآ  هدولاپ و  مان  هب  دوشیم  لصاح  يزیچ  دـننزب  نآ  هب  مه  هتـساشن  درآ  اـی  هدرک  هدـنر  بیـس  رگا  دـننکیم . هفاـضا  تبرـش  هب 
. دوشیم هضرع  رازاب  رد  تسا و  مدرم  صاخ  هجوت  فرط  هک  تسا  یئاراوگ 
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ات دشوپب  مشچ  خی  زا  تلوهس  هب  دناوتیمن  زین  رهـش  ریقف  نیرتتسدیهت  یتح  تسا ؛ بانتجا  لباق  ریغ  نایناریا  ياهیندیـشون  رد  خی  دوجو 

دوشیم و هدیـشک  يدایز  تامحز  خی  ینازرا  يرادهاگن و  هیهت ، يارب  دوشیم . فرـصم  ییندیـشون  ره  اب  خـی  زین  ناتـسمز  رد  هک  یئاج 
زا نآ  دوـشیم و  هیبـعت  یئاـه  لاـچخی »  » نآ فارطا  اهرهـش و  رد  خـی  هیهت  يارب  دـنکیم . موـلعم  یـصاخ  هـفرعت  خـی  تـمیق  يارب  سیلپ 

، تسا روصحم  يدـنلب  ياهنیچ  ياـهراوید  اـب  فرط  هس  زا  هک  عبرم  رتـم  ات 550  هزادـنا 350  هب  ددرگیم  لیکـشت  مه  يزاوم  یئاههرفح 
اههرفح نیا  ناتسمز  رد  دتفایمن . نآ  رد  باتفآ  عاعش  هک  یتروص  هب  تسا  زاب  دراد  رارق  لامش  فرط  هب  هکنآ  مراهچ  رب  اهنت  هکیلاحرد 

مزال دح  هب  خی  هک  یئاج  ات  دنزیریم  بآ  نآ  يور  هب  بترم  ددنبب  خـی  یکزان  هیال  ماگنه  بش  هکنیا  ضحم  هب  دـننکیم و  رپ  بآ  اب  ار 
لوط ماـمت  رد  خـی  نیا  اوـه  یکـشخ  تلع  هب  دـنربیم . نیمز  ریز  هب  دـننکیم و  درخ  یئاـههقرو  تروـص  هب  ار  نآ  هاـگنآ  ددرگ ؛ روـطق 

اب دوب و  هتخیر  ورف  نآ  قاط  هک  مدـید  ار  یخی  رابنا  نم  ناهفـصا  رد  دـنامیم . یقاب  مامت  لاـس  ود  یتح  ناهفـصا  رد  و  زیئاـپ ، ناتـسبات و 
تسرد اعونصم  رهـش  رد  هک  ار  یخی  دروآ . ماود  ار  ناتـسبات  مامت  دندوب ، هتخیر  نآ  يور  کشخ  هخاش  هاک و  يردق  هک  خی  نآ ، دوجو 

زیئاپ رد  هک  تسا  تسرد  دوشیم ؛ هدافتسا  هشال  هلابز و  ندرک  رابنا  يارب  ناتسبات  رد  اههرفح  نیا  زا  اریز  تسا ، كاپان  هدولآ و  دننکیم 
داوم خی  بیترت  نیدب  دنامب . یقاب  یلآ  داوم  زا  یمیخـض  رـشق  لاچخی  فک  يور  هک  تسین  نآ  عنام  راک  نیا  یلو  دننکیم  كاپ  ار  اهنآ 

خی زا  یئاههکت  هکلب  دننکیمن  کنخ  خی  رد  ار  دوخ  ياهیندیشون  نایناریا  اریز  دراد ، رابنایز  يریثأت  دوخ  نیا  دریگیم و  دوخ  هب  ار  یلآ 
للق زا  هزاـتورت  بش  ره  هک  یخی  تسناد . هدولآ  خـی  ندرب  راـکب  رثا  رد  ناوتیم  ار  ینوخ  لاهـسا  دراوم  زا  يرایـسب  دـنزادنایم . نآ  رد 
رابنا نینچ  یکیدزن  رد  زین  نارهت  تسا . رتبولطم  رتهب و  رایـسب  دنروآیم ، دـنراد  رارق  اهنآ  هنماد  رد  گرزب  ياهرهـش  بلغا  هک  یفربرپ 

هک ییتحاران  چـیه  زگره  نم  و  تسا ، تایرورـض  زا  اهیناریا  يارب  خـی  زا  مئاد  هدافتـسا  دـنیوگیم . خـی  يایرد  نآ  هب  هک  دراد  رارق  یخی 
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دـننکیم و یگدـنز  اجنیا  رد  هک  ینایئاپورا  عضو  اما  ماهدـیدن . نانآ  نیب  دـشاب - هدولاین  زیمت و  هک  یطرـش  هب  هتبلا  دـشاب - خـی  زا  یـشان 
دیاب ناـنیا ، دروم  رد  دوشیم . يدـعم  یتحاراـن  ثعاـب  اـهنآ  رد  خـی  اریز  دراد ، رگید  یتروص  دـنهد ، تداـع  خـی  هب  ار  دوخ  دـنناوتیمن 

رد دننک ، طولخم  یندیـشون  اب  كدنا  رایـسب  رادقم  هب  دیاب  ار  خی  هکنآ  لقا  دح  داد ؛ حیجرت  دناهدش ، کنخ  خـی  رد  هک  ار  یئاهیندیـشون 
یتدم هب  ار  بآ  هکنیا  يارب  دنوشیم . يرم  دیدش  ضابقنا  راچد  تسا ، مرگ  ندـب  هک  یماگنه  صوصخب  تلوهـس و  هب  تروص  نیا  ریغ 

. دنهدیم رارق  اوه  ضرعم  رد  دوشیم  هتخاس  مق  رد  هک  لخلختم  یئاههزوک  رد  ار  نآ  دنرادهاگن  کنخ  رتزارد 
ای جنرب و  هب  نارفعز  همه  زا  رتشیب  و  له ، نیچراد و  لفلف ، يردق  هاگیب  هاگ و  درادـن . رایـسب  لامعتـسا  دروم  نایناریا  خـبط  زرط  رد  هیودا 

دننام رطعم  ياههمخت  اههشیر و  ناهایگ ، فرصم  اما  دنیازفایم . یننفت  ياه  نان - هب  یتح 
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رزخ يایرد  یلحاس  یحاون  رد  ریس  فرصم  يدایز  دراد . ینوزف  دش  هتفگ  هچنآ  رب  ریـس  زایپ و  عانعن ، هنایزار ، هریز ، نشوآ ، شوجنزرم ،
. دراد تیبوبحم  مه  هفرم  تاقبط  نیب  یتح  ماخ  زایپ  تسا . روآتریح 

، ياچ ناجنف  کی  ای  خلت  هوهق  کچوک  ناجنف  کی  زا  تسا  ترابع  هک  دنروخیم  تشاچ  دوز  حبص  تسا . كدنا  ناریا  رد  اذغ  تاعفد 
ار هویم  ندروخ  دـنروخیم . هویم  يروآتریح  رادـقم  هب  یلاخ  مکـش  اب  یماع  مدرم  رینپ . يردـق  ینغور و  نان  هکت  کی  اب  هارمه  یهاگ 
اما دنروخیم . راهان  هدزای  تعاس  دودح  دنرادنپیم . روآنایز  اذغ  زا  دعب  ار  نآ  فرـص  هکیلاحرد  دننادیم  رتدـیفم  حبـص  تاعاس  رد 
اذغ ود  نیب  زین  اهرهظ  زا  دعب  نکمتم  ياههناخ  رد  دوشیم . فرـص  باتفآ  بورغ  زا  سپ  یتعاس  دنچ  هک  تسا  ماش  اذغ  هدعو  نیرتمهم 
نآ زا  ار  هیقب  دنراد و  یلـصا  ياذغ  هدعو  ود  اهیناریا  هک  تفگ  ناوتیم  امومع  اما  دـنیوگیم ؛ هنارـصع  نآ  هب  دـنروخیم و  هویم  ياچ و 

دنروخیم و مرگ  ياذغ  زور  رد  رابکی  طقف  هبـسک  ناروهشیپ و  دیمان . اذـغ  هدـعو  ناوتیمن  دوشیم  فرـص  كدـنا  رادـقم  هب  هک  رظن 
. دنزرویم افتکا  دراد  مان  يرضاح »  » تسا و هدش  هدامآ  البق  هک  يدرس  ياهاذغ  هب  رگید 

هب ناوـتیم  هاـتوک  یتدـم  رد  ار  یقاـتا  ره  دـنزپیم  شتآ  میقتـسم  هلعـش  يور  ار  اهاذـغ  همه  هک  اـجنآ  زا  تسا . هداـس  یلیخ  هناـخزپشآ 
هاتوک هراوید  ود  هک  بیترت  نیدـب  مه  نآ  درک ، ریاد  یقاجا  تعرـس  هب  ناوتیم  مه  رداچ  ریز  ای  نابایب  رد  یتح  درک و  لیدـبت  هناخزپشآ 

. دنراذگیم نآ  يور  ار  اهگید  دنزورفایم و  شتآ  ود  نآ  نیب  دننکیم ، اپرب  دنرگیدکی  يزاوم  هک  تشخ  لگ و  زا 
تردنب یلیخ  سم  زا  یشان  تیمومسم  دراوم  هک  يروطب  دناهدرک  دیفس  یبوخب  ار  اهنآ  اما  تسا . سم  زا  همه  هناخزپشآ  مزاول  بابـسا و 

زا ناوتیم  هاگ  یتح  دنـشاب . هدرکن  زیمت  یفاک  هزادنا  هب  فرـصم  زا  سپ  ار  هناخزپشآ  لیاسو  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دوشیم و  هدـید 
یهاتوک تدم  زا  سپ  نوچ  دز . سدـح  دـناهتخپ  ولپ  نآ  رد  هک  ار  یتاعفد  دادـعت  تسا  هتـسب  گید  لخاد  رادـج  يور  هک  یتخـس  رـشق 

عقوت ناریا  رد  دیابن  هجو  چیه  هب  الوصا  دنرمـشیمن . مزال  نآ  يارب  ار  یـساسا  تفاظن  رگید  دنهدیم  يرگدیفـس  هب  ار  اهگید  لامعتـسا ،
هک اهینامهیم  رد  دنتـسه . یـضار  رگید  دیایب ، هرفـس  رـس  زیمت  اذغ  هکنیمه  اهیناریا  تشاد . تسا ، جیار  ام  دزن  رد  هک  یـسایقم  هب  تفاظن 

سپ دنراذگب . ولپ  رد  هدرکن  كاپ  هدور  لد و  اب  ار  یغرم  هک  تسا  نکمم  تسا ، رایسب  هدش  حبذ  رویط  دادعت  دنلوغشم و  تخس  اهزپشآ 
هک ار  اهغرم  نیا  زا  یکی  افداصت  اهناغفا  نیا  زا  یکی  دندش . گنج  ریزو  نامهیم  دـندوب  نکاس  نارهت  رد  هک  یئاهناغفا  تاره  فرـصت  زا 

خبط یعـضو  نینچ  اب  ار  غرم  هک  تسا  مسر  نارهت  رد  اـیآ  هک  دیـسرپ  دوخ  ناـبزیم  زا  هناـحولهداس  تشادرب و  دوب  هدـشن  كاـپ  شمکش 
. دنروایب هرفسرس  دننک و 

يزینک هدهع  هب  ینوردـنا  رد  زپشآ و  هدـهع  هب  ینوریب  رد  تیلوؤسم  دراد ؛ هناگادـج  ياهناخزپشآ  دوخ  يارب  کیره  ینوردـنا  ینوریب و 
. تسا

، دنشاب هتشاد  ياهتفایشرورپ  هقیلس  قوذ و  دیاب  اتدعاق  تسوپهایس  ياهزپشآ 
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. دنرادیم تفایرد  يداع  ریغ  یقوقح  دندودعم و  دنمرنه  نازپشآ  نیا  دوجواب  دیآیم  رظنب  هداس  یناریا  يزپشآ  دنچره 
هکلب دنرادن ، اذغ  فرـص  يارب  ینیعم  تقو  هب  يدنبیاپ  اهیناریا  هکنیا  رگید  درادن ؛ دوجو  یناریا  ياههناخ  رد  يروخاذغ  صوصخم  قاتا 
همدخ تفر  دمآ و  وهایه و  هلـصافالب  دهدیم . هرفـس  ندـیچ  هب  رما  درک  باجیا  اهراک  اهتـشا و  تقوره  تشاد و  لیم  هناخ  ياقآ  هاگره 

يرادلگ ناتک  نآ  يور  هک  ار  نیمرچ  ياهرفـس  اهنآ  زا  یکی  دهد . ماجنا  ار  دوخ  فیاظو  هک  دـشوکیم  اهنآ  زا  کیره  دوشیم و  زاغآ 
درگ ياههعومجم  رب  نارگید  درذگیمن . نآ  زا  عیام  یبرچ و  دوشیمن و  هتـسش  زگره  هرفـس  نیا  دـنکیم . نهپ  شرف  يور  دـناهدرتسگ 

نوگانوگ ياهیندروخ  درادهاگن ، مرگ  ندرک  لمح  ندرتسگ و  نیح  رد  ار  اهاذغ  ات  هدش  هدیشوپ  یکچوک  لاش  اب  هک  ياهرقن ، ای  نیـسم 
رب مظنم  بترم و  همه  هویم  يزبس و  ابرم ، یشرت و  غود ، تبرـش ، بابک ، شروخ ، تشوگبآ ، ولپ ، زا  رپ  ياهحدق  اهیرود و  دنروآیم . ار 

عون نیا  هب  اهیناریا  صاخ  هقـالع  تلع  هب  هک  تسا  لـصا  ینیچ  زا  بلغا  يداـع  ریغ  ياههزادـنا  هب  فلتخم  فورظ  دوشیم . هدـیچ  هرفس 
؛ دریگیم دوخ  هب  مره  لکش  دوشیم و  هدیشک  حطـسم  ياهیرود  يور  رب  جنرب  تسا . هدش  هتخادرپ  اهنآ  يارب  يدایز  رایـسب  غلبم  فرظ ،
اب شارت ، شوخ  یبوچ  قشاق  کی  کیره ، اب  هک  دنروآیم  دوگ  ياهفرظ  رد  ار  تبرش  هتفرگ ؛ نغور  تشگنا  دنب  کی  ار  اهـشروخ  يور 

ماـمت هقیلـس  يدـنمرنه و  هب  هداـبآ ، زنطن و  یناتـسهوک  یحاوـن  رد  ار  اهقـشاق  نیا  تسا . هارمه  اـبیز ، خاروـس و  خاروـس  دـنلب  ياههتـسد 
تقیقح رد  دننکیم  افتکا  دوخ  ياهتسد  هب  ندروخ  اذغ  يارب  نوچ  تسین و  يربخ  الک  يروخبآ  ناویل  لاگنچ و  قشاق و  زا  دنـشارتیم .

هجیتن رد  دـشکیم  لوط  هب  تعاس  مین  دودـح  اذـغ  ندیـشک  نوچ  دـنروآیم و  هرابکی  ار  اهاذـغ  همه  تسین . اهنآ  دوجو  يارب  مه  یتلع 
. دوشیم هدروخ  درس  اذغ  هشیمه 

. تسا ياچ  دوشیم ، هدیشون  غاد  هک  يزیچ  اهنت  دراد و  تسود  ار  اذغ  روطنیمه  مه  یناریا 
ياپ ای  دننزیم  كدنچ  راضح  هللا .» مسب   » دیوگیم دنلب  گناب  اب  هرفس  رس  نتسشن  تمالع  هب  هناخبحاص  دش  مامت  راک  تامدقم  هکنیمه 

اب قباطم  دننکیم . فرص  ار  دوخ  ياذغ  نوردنا  رد  هناگادج  نانز  هک  تسا  یعیبط  دنوشیم . راک  مرگ  دنراذگیم و  ناشریز  هب  ار  دوخ 
ندراذگ یسک  هنیس  هب  در  تسد  دنک ، تکرش  اذغ  فرص  رد  دناوتیم  سکره  تسا و  دازآ  هرفـس  رـس  رد  روضح  یتسودنامهیم  نیئآ 

زا يدادعت  لیلد  نیمه  هب  دننکیم . رود  هرفس  رـس  زا  بولطمان  تسا و  عدصم  هک  ار  یـسک  نارکون  هکنآ  رثکا  دح  هدینـشان ؛ تسا  يرما 
هک یناسک  ینعی  دنمانیم ، دنبکشخ »  » ار نانارچ  روس - نیا  دوشیم ؛ ناشیادیپ  اذغ  فرص  رطاخ  هب  اهنت  هک  دنتسه  نایانشآ  شیوارد و 
درط اریز  دنوشیم . هچاپتسد  اهیناریا  دسرب  رس  اذغ  فرص  عقوم  یئاپورا  کی  هاگره  دنتـسین . رادربتسد  دنبـسچیم و  یئاج  هب  مکحم 

تسین ناملسم  یئاپورا  اریز  تسا ، مأوت  یئاهیتحاران  اهیراتفرگ و  اب  زین  يو  نتفریذپ  درادن ؛ تقباطم  تکازن  لوصا  اب  يو 
96 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 

نیا دـشاب  برجم  هک  یـسک  دـنیوگیم . یئامرفب »  » يو هب  لاـحرههب  یلو  دوشیم . سجن  اذـغ  نآ  دروخب ، یئاذـغ  هب  شتـسد  هاـگره  و 
كریز یناریا  دنیشنب ، هرفس  رس  دریذپب و  یـسک  هاگره  اما  تسا . هدروخ  اذغ  البق  هک  دوشیم  رذعتم  رذع  نیا  هب  دنکیم و  در  ار  توعد 
نارگید زا  ادج  الماک  ار  دوخ  ياذغ  مه  تسا و  هدرک  بلج  ار  نابزیم  صاخ  هجوت  درادنپب  نامهیم  مه  ات  دنک ، یئاریذپ  هنوگچ  دنادیم 

اب درادیمرب و  شروخ  شدوخ  دـهدیم ، صیـصخت  يو  هب  ار  رتبولطم  رتهب و  ياهتبرـش  اهفرظ و  هناخبحاص  الثم  دـشاب . هدرک  فرص 
. دنیبیم اذغ  رد  روصحم  ار  دوخ  ناهگان  یئاپورا  دشکیم . وا  يارب  يدایز  رادقم  هب  دوخ  تسد 

یـسک تسا . هداد  صیـصخت  وا  هب  مارتحا  رـس  زا  هناخبحاص  ار  هیذغا  نیا  هک  هناهب  نیا  هب  دننزیمن ، تسد  اهاذغ  نیا  هب  نارـضاح  هیقب 
نیا اب  هکیلاحرد  دـننکیم ، ینابز  برچ - وا  اب  دـنیوگیم و  قلمت  وا  هب  فارطا  زا  هک  دـنیبیم  دـشابن  انـشآ  یناریا  موسر  بادآ و  اب  هک 

، تسا هدید  مارتحا  دروم  ردقنیا  ار  دوخ  هک  یـسک  یحولهداس  هرابرد  اذغ  مامتا  زا  سپ  دـنناهریم و  تسبنب  زا  ار  دوخ  اهیناریا  دـیهمت 
. دنیوگیم اههتکن 

نآ اب  اریز  دوریم ، رامشب  رتکاپان  پچ  تسد   ) تسار تسد  ناتشگنا  دنربیم . تسد  دنشاب  هتـشاد  تسود  هچره  فرط  هب  نانامهیم  هیقب 

" نایناریا ناریا و   " كالوپ www.Ghaemiyeh.comهمانرفس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 440زکرم  هحفص 77 

http://www.ghaemiyeh.com


شروـخ يردـق  دـنربیم ، ورف  فرظ  رد  ار  دـنهدیم ) هیکت  بقع  فرط  هب  ار  نآ  لـیلد  نیا  هـب  دـنیوشیم و  ار  ندـب  هدیـشوپ  ياهتمـسق 
هکنیا ات  درادیمرب  ار  ولچ  مره  نیا  فارطا  زا  يردق  سکره  دنهنیم . ناهد  رد  ار  نآ  دنزاسیم و  ياهلولگ  جنرب  اب  نآ  زا  دـنرادیمرب و 
تدم لوط  اریز  دنتسه ، دوخ  ینآ  تجاح  يافطا  هجوتم  تخـس  همه  تسا و  رارقرب  قلطم  توکـس  اذغ  فرـص  عقوم  رد  دزیرب . ورف  مره 

ار برچ  ياهتسد  یهاگ  تسین  راک  رد  ياهرفـس  لامتـسد  چیه  نوچ  دشکیمن . لوط  رتشیب  تعاس  عبر  کی  رثکا  دح  تسا و  هاتوک  اذغ 
كرتشم حدق  زا  تبرـش  يروخهرـشفا  قشاق  ود  یکی  همه  اذغ  نایاپ  نراقم  دننکیم . كاپ  هدـش  هدراذـگ  نامهیم  ولج  هک  ینان  صرق  اب 

زونه دنیبب  هک  دنکیم  سسجت  رب  رود و  رد  يردق  دش  ریـس  هناخبحاص  هک  یتقو  دروخیمن . یندیماشآ  یـسک  اذغ  نیح  رد  دنرادیمرب ؛
. درک هلجع  اذـغ  فرـص  رد  دـیاب  هک  تسا  نآ  ناـشن  نیا  و  درادیمرب ، کـچوک  ياهمقل  هاـگنآ  دـشاب ؛ هتـشاد  اهتـشا  هک  تـسه  یـسک 

نگل هباتفآ و  ات  دـهدیم  یتمالع  نارکون  هب  و  دـمحلا هللا » : » دـیوگیم دـنلب  يادـص  هب  هناـخبحاص  دـنامیمزاب ؛ راـک  زا  اهتـسد  ماـجنارس 
اهنآ هب  ناهد  تسد و  نتسش  تبون  ات  دننامیم  رظتنم  تکرحیب  دناهدروآ ، نوریب  هنت  ریز  زا  ار  [ 80] پچ تسد  هکیلاحرد  همه  دنروایب .

کـشخ ار  اهتـسد  دنـشکیم و  نوریب  بیج  زا  یلامتـسد  دـنریگیم ، رارق  یئاریذـپ  دروم  رتدوز  ناـنامهیم  برق ، جرا و  بیترت  هب  دـسرب .
. دـننکیم فراعت  تسا  بانتجا  لباق  ریغ  هک  ار  ناـیلق  روتـسد ، تفاـیرد  ضحم  هب  دـننیچیمرب و  ار  هرفـس  نارکون  نآ  زا  دـعب  دـننکیم ؛

هک تسا  مسر  ربتعم  ياههناخ  مامت  رد  دنعلبیم . علو  اب  تسا  هدمآ  ندرک  كاپ  تسد  راک  هب  هک  یئاهنان  اب  ار ، اذغ  هیقب  نارکون 
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هدنامسپ هکلب  دنوش ، ریس  نآ  زا  لزنم  ددعتم  همدخ  مامت  نینچمه  دناهدوب و  هرفس  رس  هک  یناسک  اهنت  هن  ات  دننک ، هیهت  اذغ  دایز  ردقنآ 
. دسرب نابایخ  هچوک و  ناگس  هب  نآ  دیاوز  نایادگ و  هب  اذغ 

ياهینامهم رد  طقف  دنرادن ؛ يراک  اهتمدخـشیپ  نآ  فرـص  تدـم  لوط  رد  رگید  دـنروآیم ، هرفـس  رـس  هرابکی  ار  اذـغ  همه  هک  اجنآ  زا 
. دنناسرب اهنامهیم  هب  ار  هقالع  دروم  فرظ  تعرـس  هب  ات  دـنتکرح  رد  اجنآ  رد  رکون  رفن  ود  هک  تسه  يزاب  ياضف  هرفـس  نایم  رد  گرزب 
3 هب 14 / طیحم 1  هب  رطق  تبـسن  میریگب  رظن  رد  هک  یتقو  دـناسر . توبث  هب  ناوتیم  رتهب  هسدـنه  هب  لسوت  اـب  ار  دـیهمت  نیا  یلمع  هبنج 

. دوشیم یئوجهفرص  دیهمت  نیا  اب  يدایز  تقو  هچ  هک  میبایرد  میناوتیم  تسا 
رد یتح  و  نانز - صوصخب  و  وا ، سپ  دروخب ؛ یئاهنت  هب  ار  دوخ  ياذـغ  دـشاب  ریزگان  هک  تسین  نآ  زا  رتزیگنامغ  یناریا  يارب  زیچچـیه 

. دنهدب ینامهم  هاگهاگ  هک  دنراد  هقالع  دراد - قادصم  بلطم  نیا  زین  دمآرد  مک  تاقبط 
هب وا  ندید  ضحم  هب  هناخ  نز  دـسرب  هبنـشراهچ  زور  ینامهم  رگا  الثم  تسا ، هدـش  هتفرگ  رظن  رد  یـصاخ  موسر  اهزور و  راک  نیا  يارب 

تلع هب  دروخب »؟ مهدب  هچ  نامهم ؛ دمآ ، نامهم  : » دـیوگیم هسلخ  لاح  رد  راب  دـنچ  دزادـنایم و  نیئاپ  هب  ار  ياهزوک  دوریم ، مابتشپ 
نامه هب  دـشاب  هجوت  دروم  ناـمهم  رتشیب  هچره  اریز  درادیمرب ؛ يداـیز  جرخ  یناـمهم  ره  دـنزپیم  ناـمهم  يارب  هک  یئاهاذـغ  رد  طارفا 

يدودعم لباقم  رد  دنکیم  تیافک  رفن  دص  يارب  هک  یئاذغ  رادقم  هاگ  یتح  هکنانچ  دنروایب ، هرفس  رس  اذغ  يرتدایز  ریداقم  دیاب  تبسن 
نینچ رد  درک . یئاریذـپ  داد و  اذـغ  ار  اهبـسا  اهنآ و  همه  دـیاب  هک  دـنیآیم  يددـعتم  همدـخ  اب  نانامهم  بلغا  دوشیم . هدراذـگ  ناـمهم 

لبق تعاس  دنچ  نیوعدم  هک  تسا  مسر  نوچ  دننکیم . حبذ  غرم  هرب و  دنفـسوگ ، يدایز  دادـعت  دوشیم و  هتخپ  لیتاپ  رد  جـنرب  یعقاوم 
کی ابیرقت  ینشج  نینچ  روفو . هب  مهنآ  دننکیم  فراعت  بابک  شش  ینیریش و  هوهق ، ياچ ، بوانت  هب  هلصاف  نیا  رد  دنوش  رضاح  اذغ  زا 

يراسگیم لحم  دـنکیدزن . ناتـسود  زا  طقف  نیوعدـم  دریگیم و  ماجنا  اـفخ  رد  ـالومعم  يراـسگیم  هب  توعد  دریگیم . تقو  ماـمت  زور 
. دنتسه نآ  يراذگرب  دهاش  نانیمطا  دروم  همدخ  زا  یمک  دادعت  طقف  هک  تسا  نوردنا  رد  ارصحنم 

. دنتفایم نیمز  رب  شوگ  شوهیب و  هک  دنروخیم  بارش  نادنچ  نانامهیم 
خر یتسم  لاح  رد  مه  يرگید  ياههنحـص  دننک ؛ رورـسم  داش و  ار  راضح  دوخ  حیبق  ياهزاوآ  تاکرح و  اب  دنراچان  اهبرطم  اههصاقر و 

یتفگنه غلابم  دنربب و  تسد  مه  ساط  قرو و  هب  هک  دوشیم  رایسب  منادیمن . دوخ  تیحالص  رد  ار  اهنآ  فیـصوت  حیرـشت و  هک  دهدیم 
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. دوشب تخاب  درب و 
هب ناخ  مساق  باصتنا  ماگنه  مهنآ  دش و  نینچ  رابکی  طقف  یلعف  هاش  نامز  رد  درکیم . توعد  ار  یئاپورا  ناگدنیامن  بلغا  هاش  دـمحم 
اما دندرک . یئاریذپ  غود  هزمـشوخ و  ياهتبرـش  اب  اذغ ، ناوارف  رادقم  اب  دوب  هدش  هدـیچ  اپورا  نیئآ  هب  هک  یئاههرفـس  رب  دوب . يدـهعتیالو 

یکاح همه  دش . هدراذگ  شیامن  هب  هنحص  دنچ  نانامهم  روضح  رد  اذغ  فرص  زا  سپ  دوب . یلاخ  بارش  ياج 
98 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 

اب هک  دش  هدراذگ  شیامن  ضرعم  هب  یحیبق  ياههنحـص  رخآ  تسد  دندوب و  هدرک  عرـش  نیناوق  زا  اهامنالم  هک  یئولهپود  ياهریـسفت  زا 
. تشادن یگنهامه  نایئاپورا  هقیلس  قوذ و 

نم زا  اذـغ  زا  یهوک  اب  یـشابشارف  منیـشنب . تلود  نابـصنم  بحاص - ناگدازهاش و  نیب  نشج ، نیا  رد  هک  متفای  ار  نآ  راختفا  دوخ  نم 
یئاهاذغ هب  هراشا  اب  دندرکیم  عمج  ار  هرفـس  هک  یماگنه  دوزفایم . نآ  رب  يرگید  ریداقم  زاب  رپ ، یئاهتـسد  اب  مدره  درکیم و  یئاریذـپ 

بل نارکون  دشاب  نایئاپورا  هدنامسپ  هک  یئاهاذغ  هب  رخآ  دـننامب ». هنـسرگ  دـیابن  اهگـس  رگید  زورما  : » متفگ دوب  هدـنامیقاب  نم  ولج  هک 
. دنزیریم ناگس  شیپ  ار  نآ  دننزیمن و 

لیم ینغور  نان  يردق  اب  ياچ  ناجنف  کی  دوشیم ، جراخ  ارسمرح  زا  حبـص  تشه  تعاس  دودح  تسا : رارق  نیدب  هاش  هرمزور  یگدنز 
دنلب گـناب  هب   11 اـت 30 / نیب 9  دوـخ ، يوـخ  قـلخ و  اهتـشا و  بسحرب  ددرگیم . روـضح  میدـقت  یـشابیچهوهق  فرط  زا  هک  دـنکیم 
دوخ مهـس  هب  هدـش  غالبا  يو  هب  نامرف  هک  تولخ  سیئر  موش .» تناـبرق  هلب ،  » تسا نیا  هشیمه  همدـخ  باوج  و  راـیب » راـهان  : » دـیوگیم

هک دتفایمن  قافتا  مک  دنکیم ؛ وگزاب  هلاس  هن  ات  تشه  يدرگاش  هناخ  هب  مه  یشابشارف  یـشابشارف و  هب  زین  وا  یـشابرادبآ و  هب  ار  نامرف 
ریز هناخزپشآ  دنهدب . ار  شیاذغ  دنـسرب و  وا  هب  هرخالاب  و  دـنک ، رارکت  ار  هیرما  يربصیب  اب  هاش  هکنآ  ات  دـنک  شومارف  ار  نامرف  هچب  نیا 
لاـش اـهنآ  رود  هب  هک  ار  هرقن  زا  یئاـههعومجم  رکون  هدزناـپ  دودـح  دوـشیم . هرادا  هلودـلا » نیع   » ینعی راـبرد  سیئر  یـشابخابط و  رظن 

زا دوشیم  دشابن  برچ  یفاک  هزادنا  هب  اذـغ  رگا  دـننکیم . لمح  تسا  تکرح  رد  اهنآ  شیپاشیپ  هلودـلا  نیع  هکیلاحرد  هدـش  هدـیچیپ 
ياهگنـس عاونا  هب  يراکانیم و  الط  اب  تفارظ  هب  هک  لکـش - یطورخم  ياهرد  اب  لصا  ینیچ  ياههساک  دـنریگب . ار  مزال  یبرچ  اهلاش  نیا 

. تسا هدش  هتسب  دنکیم - هریخ  ار  مشچ  هدش و  عصرم  یتمیق 
ار ینیمرچ  هرفس  اجنآ  رد  دننیچیم . هرفس  شیارب  اج  نامه  دشاب  هتـشاد  اهتـشا  هک  اجکره  هکلب  درادن  یـصاخ  يروخراهان  قاتا  زین  هاش 
، دعب هب  اجنآ  زا  دوشیم ، لمح  يرابرد  نارکون  طسوت  قاتا  رد  هناتسآ  ات  طقف  اههعومجم  دننکیم ؛ نهپ  هدش  هدیشک  نآ  يور  ناتک  هک 

گنر هب  هک  ار  هیشاح  نودب  ون و  یخن ، ياهچراپ  زور  ره  هرفس  لامتـسد  ياج  هب  دنروآیم . هاش  روضح  هب  ار  اهنآ  تولخ  ياسؤر  رگید 
هب دنراذگب  هرفس  رس  ار  لامتسد  نیا  دننکیم  شومارف  نایم  رد  زور  کی  ابیرقت  لامها ، تلع  هب  اما  دنهدیم ؛ رارق  هرفـس  رـس  تسا  دیفس 

اهراکـشیپ زا  یکی  دننک  ادیپ  دـنناوتن  ار  هسفق  دـیلک  زاب  يروآدای  زا  سپ  رگا  دـنک و  يروآدای  ار  بلطم  دوشیم  ریزگان  هاش  هک  يروط 
. دنکیم هاش  میدقت  هرفس  لامتسد  ياج  هب  ار  نآ  دروآیم و  نوریب  ار  شدوخ  بیج  دیفس  لامتسد 

هـشیمه دوجوم  یمـسر  زا  تیعبت  هب  يو  اما  دنوش ؛ ریـس  دنناوتیم  رفن  دص  دودح  دنراذگیم  هاش  لباقم  رد  زور  ره  هک  یئاذغ  رادـقم  اب 
ای دناوخیمزاب  اههمانعیاقو  زا  ار  یئاهارجام  نایرابرد  زا  یکی  دناهداتـسیا . ياهلـصاف  رد  هاش  صوصخم  يابطا  دنکیم . فرـص  اذـغ  اهنت 

دمآرد و هب  طوبرم  تابساحم 
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قبط رب  يو  دراذگیم . هحـص  اهنادـب  دوخ  تسا » حیحـص   » اب [ 81] هناحبـص فرـص  زا  سپ  هاش  هک  دـناسریم  ضرعب  ار  یتکلمم  جراخم 
اهراب نم  هجیتن  رد  دنک ؛ ادج  دب  زا  ار  بوخ  زیچ  هنوگچ  دنادیم  دـنک  هاگن  هکنآیب  درادیمرب و  ولچ  دوخ  ناتـشگنا  اب  روشک  نآ  مسر 

. دوشیم عورش  مدآ  ناتشگنا  رس  زا  اذغ  هزم  دیروخیم ، اذغ  اهرازبا  نیا  اب  روطچ  امش  تفگیم : هک  مدینش 
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روتـسد تعاس  مین  زا  لبق  یلو  دراذـگیم ، ناهد  رد  ار  نآ  درادیمرب و  یکچوک  ياـههمقل  هاـگهاگ  دـشاب ، هتـشادن  اهتـشا  هاـگره  هاـش 
رینپ هویم و  اهابرم ، هب  ماجنارـس  دـشاب . اهتـشا  اب  هشیمه  هاـش  هک  دـنکیم  مکح  نینچ  ناریا  رد  تکازن  اریز  دـهدیمن ، ار  هرفـس  ندـیچرب 

. دوریم رامشب  اذغ  نایاپ  هک  دزادرپیم 
هـشیش دیـسیلیم ، ار  دوخ  ناتـشگنا  هک  یماگنه  درب و  ناـهد  رد  نآ  زا  يردـق  هاـش  دـندروآ . نیرولب  یناویل  رد  راـنا  بر  وا  يارب  يزور 

تعافـش ببـس  هب  اما  داد ؛ نامرف  یـشابرادتبرش  لتق  هب  هلـصافالب  دـش  نونظم  يدـصقءوس  هب  هک  هاش  دـیبسچ . شیاـههثل  هب  ياهتـسکش 
. دندرک شکلف  یباسح  یلو  تفای  تاجن  گرم  زا  هراچیب  درم  ام ، یمومع 

رد ار  بآ  و  ینیچ ، ياههساک  رد  ار  تبرـش  تسام و  دنکیم ؛ لیم  دشاب  هدش  کنخ  خی  رد  هک  یتبرـش  ای  تسام و  ای  خـی  بآ  طقف  هاش 
نتـسش يارب  ار  یئالط  نگل  صوصخم  همدـخ  زا  یکی  اذـغ  فرـص  زا  سپ  دـنروآیم . شیارب  نیلافـس  هزوک  رد  ای  يراکانیم ، ياـهگنت 

وهاک رایخ ، هزبرخ ، هناودنه ، ینتسب ، هویم ، شیارب  هنارـصع  ناونع  هب  دروآیم . روضح  هب  هوهق  یناجنف  نایلق و  يرگید  و  ناهد ، تسد و 
نیا هراومه  هکنیا  دنکیم . فرـص  نوردنا  رد  ار  ماش  اهبـش  دنروآیم . دشاب - هدیـسر  تایالو  زا  ای  هدـمآ  رازاب  هب  هناربون  هچره  هریغ - و 

هکنیا دعب  دنکیم ؛ باجیا  نینچ  یقرـش  هوکـش  لالج و  هکنیا  لوا  دراد . ددعتم  لیالد  دشاب  هناهاش  هرفـس  رـس  رب  دـیاب  اذـغ  دایز  رادـقم 
زا کیره  زا  دناوتیم  يو  نوچ  اریز  هاش ، یـصخش  تینما  ظفح  لیلد  هب  موس  دهدیم ؛ لیکـشت  ار  نایرابرد  همه  ياذغ  ماعط ، هدـنامیقاب 
هک تشاد  دـیاب  رظن  رد  مه  دـعب  تسین و  یلمع  ابیرقت  اهفرظ ، رد  يزیچ  ندوزفا  اـب  اذـغ  ندرک  مومـسم  درادرب ؛ اذـغ  ددـعتم  فورظ  نیا 
رهم هب  رـس  ياهعومجم  شرداـم  فرط  زا  زور  ره  هاـش  همه ، نیا  دوجواـب  دـننکیم . عوـج  دـس  اذـغ  نیا  ياـیاقب  زا  زین  رگید  رفن  اهدـص 

. دروآیم دوخ  هارمه  هب  ار  نآ  لوا  هجاوخ  هک  اهیندیشون  اهیندروخ و  يوتحم  دنکیم  تفایرد 
. دریگیم رارق  قیقدت  شیامزآ و  دروم  نآ ، رهم  مامت  تقد  هب  هعومجم  ندرک  زاب  زا  لبق 

اب امتح  هک  یتفایـض  نینچ  نداد  بیترت  هک  اجنآ  زا  دوشیم . تلود  رگید  ماقمیلاع  بصنمبحاص  کی  ای  ریزو  کی  نامهم  هاـش  یهاـگ 
ای هک  ددرگیم  اپرب  نآ  دـصق  هب  طقف  دوشیم  مامت  نارگ  یلیخ  تسا و  هارمه  ناـموت ، رازه  ود  تمیق  لـقا  دـح  هب  ـالط  لاـش و  يایادـه 

دوخ و بیج  هب  ار  لوپ  لیس  دنک و  تفایرد  يرگید  دمآردرپ  ماقم  ای  دنامب و  یقاب  صوصخم  هجوت  فرط  هناخبحاص  نانچمه 
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رگید فرط  ات  فرط  کی  زا  ار  یگرزب  رالات  فک  حطس  یئاهتفایض  نینچ  رد  هک  یئاذغ  زا  ولمم  فورظ  دادعت  دنک . ریزارس  شاهداوناخ 
هداد روتسد  هک  دروخیم  یئاهاذغ  زا  طقف  هاش  اما  دنکیم . تیافک  رفن  دصناپ  لقا  دح  ندرک  ریـس  يارب  تسا و  هداعلا  قراخ  دناشوپیم 
هرفـس نینچ  رـس  رب  یئاهنت  هب  هاش   ) اذغ مامتا  زا  سپ  دنزیمن و  يرگید  ياذـغ  هب  تسد  دـنروایب ؛ وا  دوخ  صوصخم  هناخزپشآ  زا  تسا 

. دوشیم ناهارمه  همدخ و  لیا  و  اهتولخ ، شارف  بیصن  تسا  هرفس  رد  هچنآ  مامت  دنیشنیم ) ینیگنر 
، راـبراوخ یـسرزاب  دروم  رد  اهرهـش و  رد  مدرم  كاروخ  دروخ و  هراـبرد  یئاـهنامرف  لوغم ، ياههلـسلس  هرود  رد  میدـق ، راودا  رد  یتح 

اما دشیم . هدراذـگ  ارجا  دروم  هب  یتخـسب  رما  يادـتبا  رد  دـیدرگیم و  رداص  هریغ  اهیباصق و  اهیئاونان ، اههناخهوهق ، اههناخنامهم ، هویم ،
ثعاب رتشیب  دریگیم  ماجنا  مدرم  هافر  رطاخ  هب  الاب  لحارم  زا  هچنآ  نوچ  دـشیم ، هتـساک  اـهنامرف  نآ  يارجا  تدـح  تدـش و  زا  يدوزب 

. اهنآ هب  هدیاف  ندناسر  ات  هدش  مدرم  ندرک  هسیکرس 
رد دـنک ، نیمأت  نیعم  هیحان  کی  زا  ار  دوخ  جـیاوح  الماک  يرهـش  هک  دوشیم  ببـس  دوخ  نیا  درادـن و  دوجو  ربخ  بسک  ياههار  نوچ 

راچد رهـش  یناسآ  هب  دوش  دراو  رازاب  هب  سنج  دراذگن  هک  دـشاب  يرکتحم  تسد  رد  هیحان  نیا  هاگره  تسا  رتمک  لوصحم  هک  یئاهلاس 
نینچ دـشابن  هریخذ  ناونع  هب  سنج  یتقو  اما  دوشیم  مالعا  رابراوخ  هفرعت  رابکی  هتفه  ود  ره  هک  تسا  تسرد  ددرگیم . ـالغ  طـحق و 

دوجوم روفوب  نانچ  راـبراوخ  تکربرپ ، ياـهلاس  رد  ضوع  رد  اـما  دوش ؟ یقلت  یلاـیخ  ـالماک  هکنیا  رگم  دراد ، لـصاح  هچ  یتمیق  نییعت 
. دنزیریم رودب  دنشاب  هدنیآ  رکف  رد  هکنیا  نودب  ار  نآ  اریز  ددرگیمن ؛ تیاعر  لادتعا  نآ  فرصم  رد  هک  تسا 
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. درادن دوجو  ناریا  ياهرهش  رد  یمومع  هناخیم  هناخهوهق و  هناخنامهم ،
ریقف مدرم  هب  ضوعالب  تروص  هب  ابیرقت  نکمتم  تاقبط  فرط  زا  هدش  حبذ  تاناویح  هدور  لد و  دش  يروآدای  شیپ  رد  هک  روطنامه  اما 
هدور دیفـس و  رگج  رگج ، هچاپ ، هلک و  اهخابط  نیا  ددرگیم . هضرع  مدرم  هب  لزان  یتمیق  هب  رازاب  رد  ناخابط  طسوت  دوشیم و  راذـگاو 
ياج هب  هلاپت  زا  نآ  رد  تسا و  یجرخمک  رایـسب  راک  یخابط  هکنآ  دوجو  اب  دنـشورفیم . مدرم  هب  نازرا  رایـسب  یئاهب  هب  ینایرب  مان  هب  ار 

هک دنروآیم  تسدب  دوس  هزادنا  نآ  تمحزب  رفن  دصراهچ  دصیس ، دودح  هب  نداد  اذغ  زا  سپ  ناخابط  مه  زاب  دننکیم  هدافتسا  تخوس 
مامح مرگ  رتسکاخ  رد  هک  ار  ردنغچ  جیوه و  زین  و  دنزپیم ، گرزب  ياهگید  رد  ار  سدع  هناحبص  يارب  دننک . ریس  ار  دوخ  مکش  دنناوتب 

. دنشورفیم لزان  هداعلا  قوف  تمیق  هب  تسا ، هدش  هتخپ 
ياهیزید هک  رارق  نیا  زا  تسا ؛ جیار  تسدیهت  ياههداوناخ  زا  یضعب  نایم  رد  زین  نازابرـس و  نیب  صوصخب  رگید ، نازرا  خبط  زرط  کی 

ار نآ  رود  دـننکیم و  فیدر  ار  اهنآ  دـعب  دـندنبیم ، ار  نآ  رد  بوخ  دـننکیم و  رپ  بآ  تشوگ و  يردـق  دوخن ، يزبس ، اب  ار  کچوک 
ینخی ار  اذغ  نیا  دزپیم . یبوخب  يزید  لخاد  داوم  موادم ، میالم و  شتآ  رثا  رد  دننزیم . شتآ  دنزیریم و  هلاپت 
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زرط نیا  دهدیم . لیکشت  دنراد ، كرت  بسن  لصا و  هک  یئاهنآ  هصاخ  ار ، اههداوناخ  زا  يرایسب  ياذغ  نان  يرادقم  اب  ینخی  دنیوگیم ؛

يرـصب ساـیق  اـب  دوـخ  لـیم  هب  دـننکیم و  نزو  ار  نآ  هـک  تـقیقح  نـیا  و  دـنزرویم ، اـفتکا  نادـب  ناـخابط  هـک  یکدـنا  دوـس  خـبط و 
رس سکچیه  یناوارف  ياهلاس  رد  لیلد  نیمه  هب  دشاب . لزان  رایسب  یمومع  ياذغ  نیا  تمیق  هک  دوشیم  ثعاب  همه  همه و  دنـشورفیمن ،
هک دـنزپیم  اذـغ  یناوارفب  نانچ  ناگرزب  تسا . نازرا  يروآتریح  هزادـنا  ات  رابراوخ  ریاـس  هویم و  تسین . دوخ  نارذـگ  مغ  رد  ینزوس 

يارب یتح  دنک ؛ ریـس  ار  دوخ  مکـش  هک  دروآیم  تسدـب  اذـغ  یفاک  هزادـنا  هب  نآ  هدـنام  یقاب  زا  دایز ، تمحز  نودـب  دـهاوخب  سکره 
ار دوخ  ياهناکد  نیرکتحم  دنریمیم ؛ یگنسرگ  زا  مدرم  زا  يرایسب  ینارگ  ياهلاس  رد  اما  دنزیریم . ياهشوگ  هب  یفاک  ياذغ  زین  اهگس 

گنچب يدوس  هتفـشآ  رازاب  نیا  رد  هک  دـنکیم  هدافتـسا  عقوم  زا  زین  هاش  یتح  دـنربیم و  الاب  روآماسرـس  يوحنب  ار  اهتمیق  اـی  دـندنبیم 
هب ار  دوخ  یناوختسا ، رب  دنتـسه  یتسوپ  هک  ناشیاههچب  اب  هنـسرگ  نانز  دوشیم . هتـشارفارب  نایغط  ملع  فلتخم  طاقن  رد  هجیتن  رد  دروآ .

. دنهدیم رس  نیرفن  هلان و  دنزادنایم و  هاش  بسا  ولج 
یناوارف هک  دـعب  لاس  رد  زاب  دوشیم . هدوشگ  اهرابنا  رد  و  دـنکیم ؛ ینابرق  ار  يرفن  دـنچ  دـتفایم ؛ ساره  رد  دوخ  راـک  تبقاـع  زا  هاـش 

. لفاغ شیادرف  زا  تسا و  دوخ  زورما  رکف  هب  سکره  اریز  دوشیم ، هدرپس  یشومارف  تسد  هب  همه  نیا  تسا  تمعن 
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حالس 4 رویز و  بیز و  سابل ،

. لامتسد نهاریپ . رس . ششوپ  تمالس . اب  نآ  طابترا  ندیشوپ و  سابل  زرط 
یمومع دـعاوق  هاش . لزنم  سابل  ماقمیلاع . نابـصنمبحاص  يرابرد  سابل  شکتـسد . شفک . راولـش . هبج . هجیلک . رمک . اـبق . نهاریپ . ریز 

. حالس دیراورم .) رهاوج و  يرتشگنا . رهم . حیبست . تعاس .  ) رویز بیز و  فلتخم . لیابق  سابل  لاش . اهبنارگ . ياهتسوپ  ندیشوپ . سابل 
. نانز تنیز  سابل و 

اپ درـس ، ار  رـس   » لمعلا روتـسد  فالخ  ینعی  دنکیم ، لمع  دراد  جاور  یتشادهب  لوصا  ناونع  هب  اپورا  رد  هچنآ  سکع  هب  تسرد  یناریا 
. درادیم هگن  درس  ابیرقت  ار  مکش  هنیس و  مرگ و  ار  تشپ  درس ، ار  اپ  مرگ ، رایسب  ار  رـس  رادهاگن ،» میالم  یئامرگ  رد  ار  مکـش  مرگ و  ار 

تـسرد هرابرد  اهیئاپورا  هک  حراوج ، اضعا و  رد  رتمک  ای  رتدایز  نوخ  نایرج  ینعی  هدمآ ، تسدب  اههیرظن  اههبرجت و  زا  هک  یلیالد  مامت 
ماوقا و نیا  مامت  هک  تسا  نیا  زین  اهنآ  تجح  دوشیم و  هدرمـش  دودرم  راید  نیا  رد  الماک  دـنراد ، رایتخا  رد  دوخ  دـعاوق  ندوب  دـیفم  و 
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. دـنرادروخرب رمع  لوط  لماک و  تمالـس  زا  همه  نیا  دوجواب  دـننکیم و  لمع  دـنراد و  داـقتعا  دـش  هتفگ  هچنآ  سکع  هب  تسرد  لـلم 
تمحازم و داجیا  نودب  ار  نآ  فالخ  وضع  نآ  رگید  دوش  هتشادهاگن  مرگ  ای  درـس  یکدوک  زا  ندب  زا  ینیعم  وضع  رگا  هک  تسا  مولعم 

یگدروخامرـس هب  يروف  دریگرب  رـس  زا  هالک  يرـصتخم  ندرک  قرع  ماگنه  هب  یقرـش  رفن  کی  هاگره  ـالثم  دـنکیمن . لـمحت  یتحاراـن 
دـنکیم و دـمآ  تفر و  فرب  رد  ای  رجآ ، يور  هب  هنهرب  ياپ  اب  يو  هکیلاحرد  دوشیم ، راچد  مشچ  باهتلا  صوصخب  سفنت و  يراـجم 

ضوع رد  و  دـشکیم ، تسا  هدـش  هدیـشوپ  میخـض  ینیچقرع  اب  هک  شرـس  يور  رب  ار  فاـحل  اهبـش  يو  دوشیمن . شهجوتم  مه  یناـیز 
ياپ دـشکیم ، نیئاپ  اهـشوگ  يور  ات  ار  یگنت  تسوپ  هالک  ناتـسبات  رد  هکیلاـحرد  دراذـگیم  نوریب  باوختخر  زا  ار  شاهنهرب  ياـهاپ 

ناطلس هک  یماگنه  دنکیم . اپ  هب  يداشگ  ياهیئاپمد  دناشوپیم و  دوریمن  رتارف  اپ  كزوق  زا  هک  یکبس  باروج  اب  ناتـسمز  رد  ار  دوخ 
، دننک ضوع  هنیف  اب  ار  اههمامع  درک  روبجم  ار  دوخ  نازابرـس  لکـشلا ، دـحتم  سابل  نداد  جاور  يارب  ینامثع  یلعف  ناطلـس  ردـپ  دـمحم 

. دیشک مامت  مات و  يروک  هب  راک  اهنآ  بلغا  رد  دندش و  راچد  مشچ  يرامیب  هب  نانآ  زا  يرایسب 
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زا یهاگ  زاب  تشاگنا  تباث  ار  نآ  ناوتیم  ابیرقت  دوشیم و  ینوگرگد  رییغت و  راچد  تردنب  اهیقرـش  سابل  دـم  هتفرمهيور  هک  دـنچره 
اجهب ار  دوخ  ریثأت  اهیئاپورا  اب  رتشیب  ساـمت  ریخا ، ههد  ود  نیا  رد  صوصخب  دـهدیم ؛ خر  اـهنآ  رد  یئاـهینوگرگد  شرب  گـنر و  ظاـحل 
عضو رس و  رد  سامت  نیا  هکلب  تسا ، هدمآ  لمعب  نایماظن  سابل  ندرک  لکشلا  دحتم  يارب  یـششوک  اهنت  هن  ماگنه  نآ  زا  تسا . هدراذگ 

بیترت نیمه  هب  تسا . هتفای  جاور  یماظن » تخر   » مان هب  ناریا ، رد  یئاپورا  ياهـشرب  زا  یـضعب  بیترت  نیا  هب  هدوب و  رثؤم  زین  نایماظن  ریغ 
هب دـنکیمن و  تباقر  یجراخ  تاجوسنم  اب  تمیق  یئابیز و  رظن  زا  یلخاد  ياههچراپ  زا  يرایـسب  هدرک ؛ رییغت  اـههچراپ  عون  سنج و  مه 

. تسا هدش  جراخ  رازاب  زا  یلکب  ای  هدیئارگ  یتسپ  هب  سنج  رظن  زا  تاجوسنم  نیا  لیلد  نیمه 
اپ هک  یناسک  دروم  رد  یتح  رما  نیا  دنشوپب و  سابل  زیمت  هدنزارب و  هک  دنراد  تسود  رایسب  دنلئاق ؛ رایـسب  تیمها  ابیز  سابل  يارب  اهیناریا 

- اهشیورد يانثتسا  هب  تسدورف - رگراک و  تاقبط  نایم  رد  یتح  یمالسا ، ياهروشک  ریاس  فالخرب  تسا ؛ قداص  زین  دناهدراذگ  نس  هب 
اهنآ تسا و  ناناوج  سلاجم  لقن  بسا ، سابل و  زا  تبحص  لیلد  نیمه  هب  تسا . دوهشم  ندیـشوپ  سابل  رد  حماست  تلفغ و  راثآ  تردنب 

. دننکیم جرخ  يدایز  رایسب  ماقرا  زیچ  ود  نیا  يارب 
هلیسو هب  فانصا  نینچمه  نوگانوگ و  ياهرهش  هنکس  فلتخم ، لیابق  دوریم و  رامشب  سابل  ياهتمسق  نیرتمهم  زا  رـس  شـشوپ  ای  هالک 

، لکـش یگرزب ، ندز ، ات  زرط  دوب ؛ یمومع  رـس  شـشوپ  دنبلد  همامع و  میدق  راگزور  رد  دنوشیم . زیامتم  رگیدکی  زا  رـس  شـشوپ  زرط 
چولب و ناغفا ، درک ، لیابق  زا  یـضعب  طقف  ـالعف  درکیم . زیاـمتم  مه  زا  ار  فلتخم  یحاون  کـلامم و  ناـنکاس  نآ  خـپ  اـی  زیت  هلق  گـنر ،

رــس رب  هصخــشم  تمـالع  ناوـنع  هـب  ار  نآ  هریغ  اـهزاسوراد و  اـبطا ، سرادـم ، نـیملعم  نویناـحور ، تاداـس ، دـننام  فانــصا  زا  یخرب 
کی زا  تسا  ترابع  هالک  نیا  تسا . هتفای  جاور  هرب  تسوپ  زا  يراتات  یهـالک  هیراـجاق  تنطلـس  ناـمز  زا  هماـمع  ياـج  هب  دـنراذگیم .
فرط هب  هدروخ  ات  هک  ار  تمسق  نآ  تسا ؛ هدش  ات  لخاد  هب  نآ  یناقوف  ياهتنا  هک  رتمیتناس  جنپ  یـس و  ابیرقت  عافترا  هب  فوجم  طورخم 
رتسآ زمرق  رادلگ  ناتک  زا  ار  نآ  و  دشاب ، راوتسا  اپرب  مکحم  هک  دنراذگیم  اوقم  هالک  لخاد  رد  دنراذگیم . رـسب  ولهپ ، هب  يردق  ای  ولج 

ياههکیراب نیا  هرب ؛ تشپ  بختنم  نیچتسد و  ياه  تمسق - زا  مه  نآ  تساراخب  هرب  تسوپ  نیرتهب  زا  نایعا  نیلومتم و  هالک  دننکیم .
ات 14 نیب 10  کی  هجرد  سنج  زا  یهالک  نینچ  دوشیم . قیفلت  مهب  يدنمرنه  اب  درادن  ضرع  تشگنا  کی  زا  شیب  مادـکره  هک  تسوپ 

دننکیم هیهت  مق  زاریش و  ياههرب  صوصخب  یلحم و  ياههرب  يابیز  تسوپ  زا  ار  هالک  نیا  رتدمآردمک  یمدرم  يارب  دراد ؛ شزرا  ناموت 
مامت يدنمرنه  اب  فلتخم و  شوقن  هب  ناهفـصا  نانز  صوصخب  نانز و  هک  دنراذگیم  رـسب  ینیچقرع »  » هالک ریز  ناموت . ات 5  تمیق 2  هب 

ضحم هب  تسوپ  هـالک - نیا  نوچ  درک  حرط  ناوـتیمن  رتتحاراـن  نیا  زا  یهـالک  ناـیناریا  لـثم  راـکراوس  یموـق  يارب  دـنزودیم . ار  نآ 
هب تسا و  دم  هالک  نیا  تسه  هک  يزیچ  اهنت  دناباوخیم ؛ سوناف  نوچ  دنکیم و  مرن  ار  نآ  ناراب  و  دتفایم ، رس  زا  داب  نایرج  اب  دروخرب 
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ابیز و لیلد  نیمه 
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هالک دنراذگب . رـس  رب  هدنزارب  يزرط  هب  ار  هالک  هک  تسا  هدش  ناداتـسا  صاخ  يرنه  دوخ  رگید  نیا  یلب  دـنکیم . هولج  نیگنر  نیگنس 
یتسوپ هالک  نوچ  دراد . تهابـش  دنزپیم ، ولچ  نآ  رد  هک  یگید  هب  هک  دنکیم  هولج  هرخـسم  نایناریا  هدـید  هب  رظن  نآ  زا  یئاپورا  درگ 

جراخ هب  اراخب  تسوپهالک  دیرخ  يارب  یتفگنه  غلابم  دیرخ ، هالک  دـیاب  راب  راهچ  ای  ای  هس  لاس  یط  رد  دوشیم و  هدوسرف  بارخ و  دوز 
تـسوپ هالک ، نتخاس  رد  طقف  دنهاکب و  هالک  يدنلب  زا  هک  هدرک  ینامرف  رودـص  هب  راداو  ار  یلعف  هاش  اهراب  رما  نیا  دوریم . تکلمم  زا 

رباعم رد  یئاهنابـساپ  تسا و  هدـش  جرد  راـک  نیا  يارب  یئاهروتـسد  تاررقم و  یمـسر  ياـههمانزور  رد  دـنرب ؛ راـکب  ار  یلخاد  ياـههرب 
دم و هقئاف  تردق  ربارب  رد  راچان  هاش  يدنچ  زا  دعب  زاب  یلو  دنربب . یتشذگ  چـیهیب  ار  نیرباع  هالک  هفاضا  يدـنلب  هک  دـناهدش  هتـشامگ 

دیدـحت هب  راک  نیا  درک و  یثنخ  ار  وا  ناـمرف  ارزو ، مظعا و  ردـص  فرط  زا  لکـشتم  مظنم و  تمواـقم  کـی  دروآ ؛ دورف  رـس  یتسرپدـم 
نیدـب و  ددرگ ، هاتوک  ناشهالک  دـنهدب  تیاضر  ات  دوش  هرداصم  ناشلاوما  هک  دـندوب  رـضاح  رتشیب  مدرم  یتح  دـش ؛ ریبعت  يدرف  يدازآ 

رب یئاهیشکرکشل  هک  رخاوا  نیا  رد  اهنت  دراداو . تعاطا  هب  هنیمز  نیا  رد  ار  شیایاعر  دوخ  هدارا  لیم و  هب  تسناوتن  دبتسم  ناطلـس  بیترت 
رس اب  ار  نامهم  دش . هدیزگرب  نایماظن  يارب  یماظن » هالک   » هب موسوم  یهاتوک  هالک  تفرگ ، تروص  نایـسیلگنا  اهناغفا و  نانامکرت ، دض 

ندمآ زا  ندش  هاگآ  زا  سپ  یناریا  هک  يراک  نیلوا  لیلد  نیمه  هب  دـیآیم ؛ رامـشب  هنابدایب  تخـس  يراک  نتفریذـپ  نیچقرع  اب  ای  هنهرب 
يزور هک  مدوب  ناریا  رد  دوب  لاس  تفه  دروآرد . یبسانم  تلاح  عضو و  هب  ار  نآ  و  دراذـگ ، رـس  رب  هالک  هک  تسا  نیا  دـنکیم  ناـمهم 

. تشادهاگن راظتنا  قاتا  رد  ارم  تعاس  دنچ  هاش 
میکح  » دز دایرف  ناهگان  دش و  کیدزن  هتـسهآ  يو  دندناسر ؛ هاش  ضرع  هب  ار  بلطم  درب ؛ مباوخ  شرف  يور  هب  هلـصوحیب  هتـسخ و  نم 

مدروآ و نابز  رب  نکلا  تروص  هب  یهاوخرذع  لیبس  رب  ياهملک  دنچ  مدرک ، عمج  ار  دوخ  مدوب  هدشن  رادـیب  تسرد  زونه  هک  نم  زیخرب »
یطخت یتکلمم  موسر  بادآ و  هب  هک  ارم  رـضاح ، نایرابرد  همه  یمومع  هدـنخ  متفرگرب . رـس  زا  هالک  ناـیئاپورا  مسر  هب  مالـس  ناـشن  هب 

. داد رفیک  مدوب ، هدرک 
: دناشوپب ار  شوگ  هلال  مظعا  تمسق  هک  تشاذگ  رس  رب  دیاب  نانچ  ار  هالک 

. تسا هدیدرگ  لوادتم  ندیرب  شوگ  جاور  نامز  زا  هک  تسا  یمسر  ارهاظ  نیا  و 
زا شوگ  هلال  هک  اجنآ  زا  دربیم . راکب  دوخ  شوگ  هلـال  ندـناشوپ  يارب  هک  یئاهدرگـش  و  ار ، بصاـغ  سیدرمـسا  ناتـساد  میروآ  داـیب 
هب رما  نیا  میوگب  مناوتب  هک  ماهدیدن  يدروم  چیه  نم  اما  دیآیم ، رظنب  هدیباوخ  حطسم و  شوگ  دوشیم  هدرشف  اههقیقش  هب  یناوج  لیاوا 

هالک هک  درادن  یعطق  بوجو  دننارذگیم ، ناریا  رد  ار  تمدـخ  هرود  هک  ینایئاپورا  يارب  تسا . هدـناسر  ینایز  نیرتمک  نایناریا  یئاونش 
، دنیبب هالک  اب  مه  ار  نایئاپورا  هک  دراد  تسود  هاش  لاحرههب  تسا . مزال  يرما  هنیف  ندراذگ  رـس  رب  ینامثع  رد  اما  دنـشاب ، هتـشاد  رـس  رب 

یگنرف دـننکیم  رکف  هک  یـسک  هب  اـهنآ  دربیم و  ـالاب  ماوع  مشچ  رد  ار  ناـیئاپورا  مارتـحا  یگنرف  هـالک  نتـشاد  رـس  رب  سکعرب ، یتـح 
، تسا یسیلگنا  ای  يوسنارف ) )

105 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 
یهالک مینک و  ظفح  یگدزباتفآ  ربارب  رد  یشوپرس  اب  ار  رس  هک  دنکیم  باجیا  دیشروخ  عشعشت  تدش  لاحرههب  دنراذگیم . تمرح 

ییریصح هالک  ای  يدمن ، هالک  کمک  هب  اهنت  دنکیمن ؛ تیافک  دوصقم  نیا  هب  لوصح  يارب  كزان ، يدمن  هالک  ای  نابـسچ ، ياهچراپ و 
زا هجو  نیرتهب  هب  ناوتیم  دنناشوپیم ، ار  نآ  يور  نیلسوم  ای  تیچ  زا  هیال  دنچ  اب  دننکیم و  تسرد  ناتسودنه  نکاس  ياهیـسیلگنا  هک 
رد لیلد  نیمه  هب  دـنکیمن . تظفاحم  دیـشروخ  وترپ  ربارب  رد  ار  اهمـشچ  يور  چـیه  هب  هالک  نیا  هتـشذگ  نیا  زا  دـنام . ناـما  رد  باـتفآ 

ار نآ  ناوتیم  باتفآ  شباـت  فلتخم  تاـهج  رد  هک  دـننکیم  لـصو  هـالک  هب  نادرگباـتفآ  مسا  هب  یمرچ  كرحتم  هبل  کـی  اـهترفاسم 
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هکلب دنهدیم ، رارق  درد  مشچ  یگدزباتفآ و  ضرعم  رد  ار  دوخ  اهنت  هن  دنورب  رفـس  هب  بسانم  شوپرـس  نودـب  هک  یئاهیئاپورا  دـناخرچ .
يارب دوشیم . ادـج  هقرو  هقرو  تسوپ  دـعب  تسا و  كاندرد  هک  دـنوشیم  مه  ینیب  تسوپ  صوصخب  تروص و  تسوپ  یتحاراـن  راـچد 

مـشچب هدـش  تسرد  یمیـس  ياهکبـشم  زا  هک  یئاهکنیع  ترفاسم  ماگنه  هب  فرب  حطـس  رد  رون  هدـننکهریخ  ساکعنا  زا  مشچ  تظفاـحم 
رس رب  زبس  شمشم  زا  تاداس  و  دیفس ، راولچ  زا  يربتـس  همامع  نآ  ياج  هب  دنرازیب و  هالک  زا  نویناحور  سرادم و  نیملعم  همه  دننزیم .
هک نیمـشیربا  ياهچراپ  ار  هنیف  رود  اهدرک  دننکیم . تسرد  همامع  دوخ  يارب  بسانم  گنر  هب  يریمـشک  لاش  زا  اهرتلومتم  دنراذگیم .
رهش یلاها  دنچیپیم . نآ  رود  هب  تسا  هار  هار  ياهمرس  گنر  هب  هک  یناتک  ياهچراپ  اهچولب  اهناغفا و  دنچیپیم . دراد  درز  زمرق و  هار  هار 

زا یهالک  نایدوهی  و  میخض ، دمن  زا  عون  نیمه  زا  یهالک  نانیـشنرداچ  دنراد و  رـسب  میدق  ياهیگیرف  دننام  یناتک  هالک  یعون  ناهفـصا 
اهنآ رب  یکـشم  خـن  اب  نآرق  تایآ  هک  دـنراذگیم  رـس  رب  زمرق  هچراپ  زا  یهالک  اهـشیورد  هرب ؛ تسوپ  زا  ياهیـشاح  اب  يرتسکاخ  هچراپ 

. تسا هدش  يزودبالق 
نآ لاثما  قانخ و  هزول ، ولگ و  مرو  ياهیرامیب  زا  رگید  دـناهدرک  تداع  راک  نیا  هب  یناوجون  نامز  زا  نوچ  تسا و  نایرع  هشیمه  ندرگ 

هچراپ اهکرت  طقف  دـنهد . تداع  بیترت  نیمه  هب  مه  ار  یئاـپورا  ياـههچب  هک  دوشیم  هیـصوت  یلیخ  دوشیم . هدـهاشم  تردـن  هب  رایـسب 
دنکیم و ادیپ  جاور  دراد  مه  ناریا  رد  ندرگ  لامتسد  نتسب  دم  هنافسأتم  دندنبیم . دوخ  هنهرب  ندرگ  رود  هب  ار  یهایس  كزان  نیمشیربا 

. دمآ دهاوخ  نآ  لابند  هب  مه  روبزم  بقاوع  املسم 
هتـسب ياهمکت  کمک  هب  هک  تسا  یفاکـش  تسار  تسد  فرط  نآ  يولهپ  رد  راولچ . مان  هب  كزان  هچراپ  یعون  زا  تسا  تراـبع  نهاریپ 

ار یمدآ  فاـن  اـت  هناـش  يور  زا  هدـش و  يزودهیــشاح  یهایــس  راوـن  اـب  نآ  كاـچ  دریگیم و  رارق  راوهـقلح  ندرگ  رود  هـب  دوـشیم و 
نکمتم هک  یـسک  دوشیم ؛ هدیـشوپ  هتـسش و  ابوانتم  هک  دنراد  عون  نیا  زا  نهاریپ  ود  دسریم  ناشناهد  هب  ناشتـسد  هک  اهنآ  دناشوپیم .
يرگید ون  نهاریپ  زاب  دـهدیم و  دوخ  رکون  هب  ار  نآ  دیـشوپ  رابکی  ار  ینهاریپ  هکنیا  ضحم  هب  هکلب  دـیوشیمن ، ار  دوخ  نهاریپ  دـشاب 

نیا دشاب  باتفآ  اوه  هک  یعقوم  دیوشیم ؛ تانق  رد  ای  يوج  نیرتکیدزن  رد  ای  ار  نآ  هک  دراد  نهاریپ  کی  طقف  ریقف  رگراک  اما  درخیم ؛
تعاس عبر  کی  لوط  رد  نهاریپ 

106 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 
سابرک نآ  هب  هک  ینـشخ  ربز و  سنج  زا  تسا و  یبآ  گنر  هب  اما  دراد  ار  شرب  نامه  زین  رگراک  هقبط  دارفا  ياهنهاریپ  دوشیم . کشخ 

هب هک  یئاپورا  هدشوطا  هدروخات و  نهاریپ  دـم  زین  ام  دـهع  رد  دنـشوپیم . ماخ  مشیربا  زا  یئاهنهاریپ  رزخ  يایرد  لحاوس  رد  دـنیوگیم .
. تسا هتفای  جاور  رابرد  رد  دنیوگیم  یماظن  نهاریپ  نآ 

اریز دننک ، كاپ  ار  دوخ  ینیب  نآ  اب  نایناریا  هک  دوشیم  رتمک  دراد . يدایز  تیمها  نایناریا  دزن  دـشاب  لامتـسد  هک  سابل  زا  هعطق  نیمود 
كاـپ ار  دوـخ  ینیب  تسد  اـب  تسدورف  نیئاـپ و  تاـقبط  مدرم  هـکنیا  رگید  [82 ؛] تسا مک  يزیگناتفگـش  وـحن  هب  اـهنآ  ینیب  بآ  ـالوا 

نیا زا  يزبس و  تشوگ ، اههمان ، دانـسا ، قاروا و  دـننام  نوگانوگ  ياهزیچ  هک  دروخیم  درد  نیا  هب  ناریا  رد  لامتـسد  ـالوصا  دـننکیم .
اهیئاپورا دننک . کشخ  نآ  اب  ار  دوخ  ندب  زا  یئاهتمسق  ررقم ، ریهطت  زا  سپ  هک  تسا  نیا  لامتسد  رگید  فرـصم  دنچیپب . نآ  رد  ار  لیبق 

مدرم یتـح  اـهیناریا  اـما  دروـخیم ؛ مهب  ناـشلد  دـننکیم  فراـعت  اـهنآ  هب  دـنچیپیم و  یلامتـسد  رد  ار  ياهـتخپ  ياذـغ  هـکنیا  زا  بـلغا 
نینچ دننکیمن ، تسرد  هیـشاح  لامتـسد  يارب  دنتـسین . رفنتم  هجو  چیه  هب  یلمع  نینچ  زا  میتفگ  شیپ  لصف  رد  هک  روطنامه  ناشمرتحم 

. دناهدرک يزودهلیلم  تسا  نادنمتورث  صوصخم  هک  ار  ناردنزام  یناتک  ياهلامتسد  هیـشاح  اذه  عم  تسا ؛ موسر  بادآ و  فالخ  يزیچ 
يارب نآ  زا  زین  صقر  ماگنه  هب  دوشیم و  طابنتـسا  یتاراـشا  اـههیانک و  نآ  زا  هک  تسا  یـصاخ  زمر  زار و  ياراد  ناـنز  رظن  زا  لامتـسد 

. دننکیم هدافتسا  فلتخم  ياه  روگیف -»  » داجیا
نآ هب  هک  دنیارآیم  هتوب  لگ و  زا  یحرط  نیرتفیرظ  نیرتروهـشم و  هب  یتسدراک  اب  ار  نآ  دنـشوپیم و  قلاخرا  نهاریپ  يور  هلـصافالب 
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ياههناخراک یتح  دوشیم و  هیهت  زاریش  درجورب و  ناهفـصا ، رد  مه  يرـصتخم  دیآیم و  سرانب  زا  اهقلاخرا  نیرتهب  دنیوگیم ؛ راکملق 
. تسا ریمشک  لاش  زا  مرتحم  سانشرس و  رایسب  مدرم  قلاخرا  دننکیم . دیلقت  دوخ  یتارداص  ياهالاک  رد  ار  شوقن  نیا  زین  یسیلگنا 

زا دراد  [ 83 (] هسیلپ  ) یتسـشنیچ هک  هریغ ، زمرق و  شفنب ، یبآ ، درز ، زبس ، تسا : گنر  کی  هشیمه  ابق  دـننکیم ؛ نت  هب  ابق  قلاخرا  يور 
كدق سنج 

107 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 
دوجواب تسا ؛ بولطم  ابید  اراخ و  ياههچراپ  ندیـشوپ  صوصخب  اهنآ  ریز  هک  هتفات  هب  موسوم  ناشاک  دزی و  مشیربا  ای  یلخاد ، لوصحم 

يور ات  ابق  دراد . تهابـش  اسیلک  يابآ  سابل  هب  هک  دوشیم  هدید  ناشاک  تفاب  ياهرقن  یئالط و  لگ  شوقن  اب  يرز  هچراپ  زا  یئاهابق  نیا 
ياراد هک  یـسابل  ره  دناشوپیم . ار  ندـب  یفخم  ياهتمـسق  دـیآیم و  مه  يور  ولج  رد  هک  تسا  داشگ  نانچنآ  ابق  نماد  دـسریم ؛ وناز 

نیا اب  ارچ  دـنمهفیمن  چـیه  اهنآ  تسا و  نایناریا  یتحاران  ثعاب  یئاپورا  كارف  لیلد  نیمه  هب  دـیآیم . رظنب  فلج  دـشابن  هصیـصخ  نیا 
. دوریم رامشب  يدنسپان  راک  زاب ، همکت  اب  ابق  ندیشوپ  مه  بیترت  نیمه  هب  دننکیم ! یئوجهفرص  اهیگنرف  زاب  هچراپ  لزان  ياهتمیق 

نآ ياهتنا  دوشیم و  هدیچیپ  رمک  رود  هب  راب  دنچ  هک  زارد  ياهمـست  زا  تسا  ترابع  دنبرمک  دوشیم . هتـشاد  هاگن  دنبرمک  کمک  هب  ابق 
. دنراذگیم وت  ار 

هک دنراد  یمرچ  يدنبرمک  نایماظن  دنراد و  سامت  هاش  اب  هطـساو  نودب  هک  ینادنمراک  دـندنبیم ؛ ریمـشک  لاش  اب  ار  دوخ  رمک  نیلومتم 
غلاب ناموت  رازه  ود  ات  کی  هب  نآ  تمیق  بلغا  هدش و  عیـصرت  رگید  رهاوج  ای  ساملا  اب  کگـس  نیا  دوشیم . هدید  یکگـس  نآ  ولج  رد 

هیدـه اب  زین  نم  هب  و  دـنکیم ، هیدـه  دـنبرمک  بالق  دـننکیم  زاغآ  ار  دوخ  راک  هک  یماگنه  ماـقمیلاع  نابـصنمبحاص  هب  هاـش  دوشیم .
زا یتح  دـناهدش . لـئاق  یـصاخ  تیمها  دـنبرمک  يارب  زاـبرید  زا  اهیقرـش  ـالوصا  تسا . هدیـشخب  راـختفا  ناـموت ، دصیـس  تمیق  هب  یبـالق 

تامیلعت رد  دیآیمرب ؛ اتـسوا  دنز  فلتخم  عضاوم  زا  هتکن  نیا  تسا و  هدرک  ادیپ  ینید  ینافرع و  یموهفم  دنبرمک  میدـق  رایـسب  ياهنامز 
مدرم یمومع  شـشوپ  زا  یئزج  ماـیا  نیرتمیدـق  زا  دـنبرمک  لاـحرههب  دـنیبن ». ار  هاگمرـش  لد  هکنآ  يارب  : » تسا هدـمآ  زین  دوهی  بتکم 
نوتس يانحنا  اهنآ  نیب  رد  هکنیا  تسج . نآ  رد  دیاب  ار  اهیقرش  حیلم  تاکرح  تماق و  یگندخ  یلصا  تلع  دوریم و  رامشب  نیمز  قرشم 

کلامم زا  یضعب  رد  جیار  دنبرمک  دننام  اهیناریا  دنبرمک  دشاب . دنبرمک  نتـسب  رثا  رد  دیاب  نم  نامگ  هب  تسا  كدنا  هزادنا  نیا  ات  تارقف 
اعما و دشر  تکرح و  نآ  رثا  رب  هک  دوشیمن  هتسب  مکحم  تفس و  تدش  نآ  هب  تسین و  کیراب  ردقنآ  ناتـسراجم ، هلمج  زا  یئاپورا و 

رتشیب هک  یتروص  هب  دوشیم ، هتـسب  یتسـس  هب  نهپ و  تسا و  مرن  سکعرب  الماک  هکلب  دـتفیب ، انگنت  رد  دـبک  یتح  دوشب و  فقوتم  اشحا 
يارب لیلد  نیمه  هب  تسه . زین  تارقف  نوتـس  هدـنرادهاگن  ظـفاحم و  نینچمه  و  نآ ؛ محازم  عناـم و  اـت  تساـعما  ظـفاحم  هدـنرادهاگن و 

الومعم تسا . رایسب  یتشادهب  دیاوف  ياراد  دنبرمک  نتسب  املسم  تسا  هدننکنارگن  اهنآ  نتفر  هار  نتـسشن و  زرط  هک  یناناوج  ناکدوک و 
یطبر طخ و  هک  یـسک  درب . یپ  نآ  بحاص  لاح  ماقم و  هب  ناوتیم  تلوهـس  هب  نآ  هظحالم  اـب  هک  دـننکیم  ورف  یئاـهزیچ  رمکرپ »  » رد

یـسکرچ نهپ  يوقاچ  اهیطول  اهرکون و  دراد ؛ بسانت  وا  اب  ازریم  بقل  لیلد  نیمه  هب  دنکیم و  لمح  ذغاک  ياهلول  تاود و  نآ  رد  دراد 
. اذه یلع  سق  ار و  دوخ  هلاما  هشیش  اهکالد  دنراذگیم ، نآ  رد  ار  دوخ 

دـسریم جـنرآ  ات  طقف  هک  یهاتوک  ياهنیتسآ  اب  تسا  هدـش  هتخود  كرب  ای  هچراپ  لاـش ، زا  بلغا  هک  هجیلک  لدـتعم ، کـنخ  ياوه  رد 
یهاگ هک  دنشوپیم ،
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. تسا هدش  رتسآ  زین  نیتسوپ  اب 

شود هب  يراـغآ  اـی  هچراـپ  لاـش ، زا  زین  ياهبج  دوخ  ياهـسابل  همه  يور  دوش  بایفرـش  دوـخ  سیئر  روـضح  هب  دـهاوخب  یناریا  هاـگره 
. درادب ناهنپ  دوخ  رد  دناوتیم  زین  ار  اهتسد  یتح  هک  تسا  دنلب  نادنچ  نآ  ياهنیتسآ  دناشوپیم و  ار  وا  هنـشاپ  ات  ندرگ  زا  هک  دزادنایم 
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ياراد دوخ  یـسک  رگا  یتح  درک . تاقالم  دوخ ، سیئر  ای  ياهبترمدـنلب ، اب  ناوتیم  تکازن  لوصا  اب  قباطم  هک  تسا  بیترت  نیدـب  طـقف 
. دریگب تناما  هب  دنچ  یتعاس  يارب  ار  نآ  دنکیم  یعس  دشابن  ياهبج  نینچ 

. ددرگن نیمز  يور  هب  نتـسشن  عنام  ات  هدش  هتخود  داشگ  لگ و  یناوغرا و  ای  یبآ  ياهگنر  هب  تسا  نیمـشیربا  خن و  ياهچراپ  زا  اهراولش 
هدز كدـنچ  طقف  هک  تسا  فظوم  اعرـش  یناریا  اریز  تسا ، هدـشن  هیبعت  یکاچ  راولـش  ولج  تمـسق  رد  دـندنبیم . هاگرمک  رد  ار  راولش 

هدـید اهنآ  ياپ  قاس  یگنهرب  مه  ناتـسمز  رد  یتح  نتفر  هار  نیح  رد  هجیتن  رد  درادـن و  یجاور  يراولـش  ریز  دـنک . یلاخ  ار  دوخ  هناثم 
. دوشیم

. تسا هدش  هدیشوپ  دسریم  كزوق  ات  طقف  هک  یهاتوک  ياهباروج  اب  اهاپ 
. دنفابیم هلیم  اب  ای  لاش  لثم  رایسب  تفارظ  هب  ار  اهباروج 

شفک مسر  دروآ . نوریب  ياپ  زا  ار  نآ  ناوتب  تلوهس  هب  قاتا  هب  ندیسر  ماگنه  هب  هک  دننکیم  اپ  هب  يداشگناهد  شفک  اپ  ششوپ  يارب 
سامت هجیتن  رد  هدوب و  سجن  دناهتخاس  ار  شفک  نآ  تسوپ  زا  هک  یناویح  تسا  نکمم  هک  تسا  هدـش  جـیار  اجنآ  زا  ندروآرد  ياپ  زا 

نآ زا  دوش . عیاـض  بارخ و  شفک  اـب  ساـمت  رثا  رد  شرف  دـنهاوخن  هک  دـشاب  نآ  یعقاو  تلع  دـیاش  اـما  دوشب . سجن  مه  شرف  نآ ، اـب 
ترـضح هب  هک  تسه  مه  بیترت  نیدـب  تسا ؛ نهک  هداعلا  قوف  یمـسر  ارهاظ  هسدـقم  نکاـما  رد  ندروآ  نوریب  ياـپ  زا  شفک  هتـشذگ 

العف هک  یئاپورا  راتخم  يارزو  هب  لاح  نامز  رد  دروایب . نوریب  ار  شیاهـشفک  هک  دننکیم  يروآدای  راخ ، هدوت  ندنازوس  ماگنه  یـسوم ،
داوم زا  یکی  رد  ار  بلطم  نیا  اذه  عم  یلو  دنشاب . هتشاد  ياپب  شفک  یبایفرش  ماگنه  هب  هک  تسا  هدش  هداد  هزاجا  دنربیم  رـسب  ناریا  رد 

اپ هب  هتشگرب  الماک  لکـش و  يراقنم  یئاهکون  اب  يرغاس  مرچ  زا  یئاهیئاپمد  اهیـشنم  نویناحور و  دناهدناجنگ . ياچنمکرت  حلـص  دادرارق 
هار اپ  بوچ  اب  یئوگ  هک  تسا  نانچ  اهنآ  نتفر  هار  زرط  هجیتن  رد  دراد ؛ لکـش  یطورخم  كزاـن  دـنلب و  رایـسب  یئاههنـشاپ  هک  دـننکیم 

. دهاوخیم دایز  نیرمت  نادب  طلست  دنوریم و 
دنکیم تسدب  شکتـسد  ترفاسم  نیح  رد  طقف  یناریا  هنابدایب . تسا  يراک  زین  دشاب  تسدب  شکتـسد  هکیلاحرد  دوخ  ندرک  یفرعم 

تیعم رد  هک  یماگنه  اهمناخ  اصوصخم  ار  نیمشیربا  ياهـشکتسد  تسا ؛ مشیربا  ای  خن  زا  هکلب  تسین ، یمرچ  زگره  اهنآ  ياهـشکتسد  و 
. دننکیم تسدب  دنوشیم  جراخ  لزنم  زا  هکسلاک  رب  راوس  همدخ 

هب هک  يدنلب  هالک  دننکیم و  ضوع  ار  دوخ  سابل  یئاریذپ  رالات  زا  لبق  دنباییم  راب  هاش  روضح  هب  هک  یجراخ  ماقمیلاع  نابصنمبحاص 
لاش نآ  رود 
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کی هجیلک و  کی  دنشوپیم . دنت  زمرق  گنر  هب  ياهچراپ  زا  رگید  راولش  دوخ  باروج  راولـش و  يور  دنراذگیم و  رـس  رب  هدش  هدیچیپ 

ار نآ  زاب  یبایفرـش  مامتا  زا  سپ  دنیوگیم و  هالک  لاش و  نآ  هب  هک  دنکیم  لیمکت  ار  هدش  ینیبشیپ  ررقم و  سابل  هچراپ  نامه  زا  هبج 
. دنروآیم نوریب 

هب اهدعب  دراد . توافت  دنکیمرب  هب  دایعا  رد  هک  یمـسر  سابل  اب  یلیخ  مه  وا  يداع  سابل  دشوپیم و  سابل  یناریا  مین  یئاپورا و  مین  هاش 
. تفگ میهاوخ  نخس  یمسر  سابل  زا  لیصفت  هب  تسا  نایم  رد  مالس  مسارم  زا  نخس  هک  یماگنه 

، یئاپورا شرب  اب  دراد  ینهاریپ  تسا . هتفرگ  رارق  جـک  يردـق  هک  دراذـگیم  رـس  رب  یهـالک  ناـیناریا  ریاـس  دـننام  زین  يو  يداـع  روطهب 
هک نایلرب  زا  یئاههمکت  اب  يوسنارف  نیمشیربا  يرز  زا  هدنادرگنرب  هداتـسیا  هقی  اب  یئابق  نآ  يور  لاش و  زا  قلاخرا  کی  ندرگ ، لامتـسد 

گنرمک و توقای  درمز ، توقای ، نایلرب ، ياهنیگن  اب  دوشیم  ضوع  زور  ره  هک  نآ  بالق  هدش و  هتـشادهاگن  یئالط  نهپ و  يدنبرمک  اب 
رد هک  تسا  يزمرق  لمخم  زا  رجنخ  نیا  فالغ  هتفر . ورف - نآ  رد  یسکرچ  رجنخ  کی  تسا و  هدش  عصرم  يریگمـشچ  یتشرد  هب  هریغ 

لاـش و نیرتفیطل  اـب  هک  تسا  یتسوپهاـش  هبج  تسا . ساـملا  زا  اـمامت  نآ  هتـسد  دـناهدرک . هیبعت  رهاوج  نآ  كون  عضاوم و  زا  یـضعب 
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ات دوشیم  ضوع  زور  رد  راب  دـنچ  هبج  دـناشوپیم ؛ ار  جـنرآ  ات  طقف  هک  دراد  یهاـتوک  ياـهنیتسآ  هدـش و  رتسآ  باجنـس  تشپ  تسوپ 
هب یئاهراون  اب  نیئاپ  رد  اما  هدش ، هدیرب  یئاپورا  مسر  هب  زین  تسا  نوتبالگ  هچراپ و  زا  هک  راولـش  دـشاب . بسانتم  زور  تاقوا  اب  هاش  هماج 

کی زور  ره  دوشیم . هدیـشوپ  قاـتا  زا  نتفر  نوریب  ماـگنه  هب  طـقف  تسا و  زمرق  هچراـپ  زا  شفک  رتسآ  تسا . هدـیدرگ  مکحم  باروج 
اذغ فرص  ماگنه  هب  ات  درادیم  هاگن  اهتولخ  شارف  زا  یکی  ار  لامتـسد  دوشیم . هدروآ  هاش  روضح  هب  لامتـسد  کی  ون و  هزات و  نهاریپ 

يرپس زا  سپ  تسا . رابرد  همدـخ  هب  قلعتم  رگید  دروآیم  نوریب  نت  زا  هاـش  هک  یئاهـسابل  دراد . میدـقت  هرفـس  لامتـسد  ناونع  هب  ار  نآ 
، دوش دیدپان  مزال  ریغ  ياه  زیچ - ناونع  هب  لمعتـسم  يایـشا  هک  دتفایمن  قافتا  مک  دوشیم و  ضوع  زین  شفک  هالک و  زور  دـنچ  ندـش 

ياوـس دوـشیم . کحـضم  یئاهدـمآشیپ  ثعاـب  هاـگ  دوـخ  نـیا  دـشاب و  هدرکن  رپ  هـنیزخ  رد  ار  اـهنآ  ياـج  یـسک  زوـنه  هکیلاـحرد 
گنر هب  هک  هزوریف  يرتشگنا  کی  دراد و  الط  هداس  ریجنز  هک  ار  یتعاس  طـقف  رویز  رز و  زا  يداـع  ماـیا  رد  هاـش  اـهبنارگ ، ياهدـنبرمک 

. درادیمرب دوخ  اب  تسا  نامسآ  يابیز 
هب نیتسآ  دز ؛ الاب  تلوهـس  هب  وضو  يارب  ار  نآ  ناوتب  هک  دـشاب  ناـنچ  دـیاب  نیتسآ  دـشاب . تحار  داـشگ و  دـیاب  اـهیناریا  ياهـسابل  ماـمت 
ریز رد  نهاریپ  دباییم . نایاپ  فیطل  لاش  سنج  زا  دـننام  تسدرـس  یئاهنادرگرب  هب  دوشیم و  کیراب  گنت و  دـسریم  هک  چـم  تازاوم 

زا دبای و  نایرج  جراخ  هب  هنادازآ  قرع  هکنیا  رگید  تسا و  لصافم  تکرح  لیهست  يارب  نیا  دراد و  كاچ  تسد  یگدیمخ  لحم  لغب و 
. دیآ لمعب  يریگولج  نهاریپ  كالهتسا  ندش و  هراپ  زا  هک  تهج  نآ  زا  رگید  فرط 

لاش تمیقنارگ  ياهراون  اـب  اهـسابل  زا  يرایـسب  هتـشذگ  نآ  زا  دوشیم و  متخ  لاـش  ياـههکیراب  هب  هیـشاح  رد  اهـسابل  عاونا  همه  اـبیرقت 
تسا هدش  يزودهیشاح 

هاگیهت زا  رگید  بیج  نیا  اما  سب ؛ دوشیم و  هیبعت  نهاریپ  رد  طقف  بیج 
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. دـننکیم لـمح  ناـشبیج  رد  ار  دوخ  دانـسا  كرادـم و  همه  ـالومعم  ارزو  یتح  اـهازریم و  دوشیم . متخ  اـپ  هچیهاـم  دودـح  اـت  عورش و 
دش غالبا  وا  هب  ینامرف  اروف  متفر  وا  ندید  هب  هک  يزور  درکیم . یفخم  دوخ  بیج  رد  ار  یتلود  یناگیاب  مامت  هشیمه  نیـشیپ  مظعاردص 
هب ار  شداشگ  لگ و  بیج  تایوتحم  مامت  روظنم  نیا  هب  تشگ و  ياهدـنورپ  لابند  هب  ماـمت  باتـش  اـب  دوش ؛ بایفرـش  هاـش  روضح  هب  هک 

. مدش تفگش  رد  یتلود  لمح  لباق  هزوم  نیا  يانغ  زا  نم  درک . یلاخ  یلاق  يور 
جـسن رد  لـیلد  نیمه  هب  دراذـگ . ناوـتیمن  زاـمن  هماـج  نیا  رد  نوـچ  دوـشیمن ، هـیهت  مـشیربا  زا  اـمامت  هاگچـیه  یناریا  نینمؤـم  هماـج 

فارـسا و زا  يریگولج  يارب  هک  ینیناوق  نامز  زا  لصا ، رد  مسر ، نیا  دـننکیم . طولخم  خـن  فایلا  مه  يردـق  هنادرم  ساـبل  ياـههچراپ 
هب هرقن  الط و  هک  هدوب  نآ  دصق  دناهدوب و  یتسدگنت  رقف و  راچد  یمالـسا  تاعامتجا  نامز  نآ  رد  تسا . هتـشاد  جاور  دش ، عضو  ریذـبت 

. دباین جاور  یمشیربا  ياههماج  نینچمه  دنامن و  دکار  دوشن و  سبح  فورظ  تروص 
ار ياهرقن  ياهقـشاق  درک و  مشیربا  فاـیلا  دراو  خـن  يردـق  لـیلد  نیمه  هب  دـنک و  تسرد  یعرـش  هـالک  تساوخیم  یناریا  رکتبم  نهذ 

. دز مهب  بوخ  ار  اذغ  ناوتب  نآ  اب  اما  تشاذگ ، ناوتن  نآ  رب  قشاق  مسا  رگید  ات  درک  خاروس 
. دشاب هتشاد  تشرد  لگ  ياهحرط  هک  هریغ  زبس و  درز ، دنت ، زمرق  دننام  دنراد  تسود  ار  دنت  ياهگنر  هب  یـسابل  ياههچراپ  نیئاپ  تاقبط 

هلش گنر  هب  یئاهسابل  اب  هک  يدیما  زا  راشرس  ناناوج  ندید  زا  اهیئاپورا  دشوپیم  ون  سابل  یسکره  ابیرقت  هک  ون  لاس  مایا  رد  صوصخب 
. دنوشیم رورسم  دنودیم ، وس  نآ  وس و  نیا  هب  یبآ  شفنب و  فرب ، نوچ  دیفس  یجنران ، درز ، زمرق ،

راـظنا هک  دـنزودب  یتروص  هب  ار  نآ  دنـشوکیم  یتح  دوشیم ؛ هتخود  ساـبل  هب  هناـخراک  تمـالع  یتـمیق  بوخ و  ياـههچراپ  دروم  رد 
صوصخب هچراپ ، هراوق  رخآ  یتح  دوشیم ؛ هتخود  بیج  یلاوح  رد  ولج  تمـسق  رد  لاش  بسچرب  بیترت  نیدـب - [. 84] دوش نآ  هجوتم 

. دریگیم رارق  هدافتسا  دروم  سابل  نیئزت  يارب  طسوتم  تاقبط  رد  تسا  هدش  هدنابسچ  نآ  يور  هب  یئالط  فورح  هک  اهتمسق  نآ 
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غلاـبم درادیم و  هاـگن  زیمت  ار  نآ  دـنکیم ، تبظاوم  دوخ  ساـبل  زا  دزادرپیم ؛ دوـخ  عـضو  ورـس  هب  یلیخ  سک  نیرتریقف  یتـح  یناریا ،
. دنکیم جرخ  نآ  يارب  یفازگ 

یتح دـنکیم و  ضوع  سابل  زور  رد  راب  هس  بلغا  لاس  لوصف  زور و  تاقوا  بسحرب  اوه ، رییغت  ماگنه  هب  دـشوپیم و  مرگ  سابل  یناریا 
. دشاب هتشاد  هارمه  هب  ضیوعت  يارب  سابل  مزال  دادعت  هب  هکنآ  رگم  دوریمن  کین  کیپ  هب  ناتسبات  رد 

زا سپ  دوشیم و  غلاب  هجرد  هدزناپ  هب  زور  رد  ترارح  هجرد  توافت  هک  میشاب  هتشاد  رطاخ  رد  میربن و  دای  زا  ار  امرگ  عیرس  رییغت  هاگره 
نراقم مرگ  زور  کی 

111 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 
هب ردابتم  دیهمت  نیا  ندوب  هدیاف  دیفم  موزل و  هاگنآ  دسریم ، ارف  نآ  بقاعتم  ياهدنزگ  يدرس  دراذگیم و  یکنخ  هب  اوه  ناهگان  بورغ 

تمالس و اب  ار  دوخ  یطایتحایب  نیا  هرافک  هک  اسبهچ  دنریگیمن  هدیدب  ار  راید  نیا  ياوه  بآ و  ياضتقا  هک  یئاهیئاپورا  دوشیم . نهذ 
مسیتامور و زورب  بجوم  تسا  نکمم  اـهنت  هن  یگدروخامرـس  هک  ماهتفگ  مک  میوگب  باـب  نیا  رد  هچره  دـنهدیم ؛ دوخ  یگدـنز  یتح 

. دشاب هتشاد  یپ  رد  ار  اهنآ  يذوم  بقاوع  مامت  ینوخ و  لاهسا  هبون و  بت و  دناوتیم  هکلب  دوشب ، پیرگ 
مرگ يارب  مـه  وا ، رظن  زا  دـیآیم و  شـشوخ  تسوـپ  اـب  اـهنآ  ندرک  رتـسآ  اـی  اهـسابل  يزودهیــشاح  زا  مـه  یناریا  اهیقرــش ، هـمه  لـثم 
لباق بوخ و  ياهتسوپ  یضعب  زین  ناریا  رد  تسا . بانتجا  لباق  ریغ  تسوپ  ندرب  راک  هب  لمجت  یئامندوخ و  يارب  مه  دوخ و  نتشادهاگن 
هجیتن رد  دنتـسه و  سجن  تاناویح  نیا  مامت  هکنیا  اهتنم  دراد . دوجو  هریغ  رومـس و  راتفک و  رام و  سرخ ، هاـبور ، تسوپ  دـننام  هدافتـسا 
ناونع هب  زخ  باجنـس و  تسوپ  اراخب ، یکـشم  تسوپ  روشک  یلخاد  فرـصم  يارب  هکیلاحرد  دوشیم  هداتـسرف  هیـسور  هب  اهنآ  تسوپ 
تیلباق یمرن و  تلع  هب  یلباک  نیتسوپ  دنشوپیم و  دنفسوگ  تسوپ  ریقف  تسدورف و  مدرم  طقف  دوشیم . دراو  هیـسور  زا  زاجم  ياهتـسوپ 

. دننکیم زاربا  صاخ  تبغر  نادب  اهالم  دراد و  رادفرط  همه  زا  شیب  تبوطر  ربارب  رد  نآ  تمواقم  نینچمه  فاطعنا و 
گرزب و اهنآ  اهـسابل  نیا  اب  دـشخبیم ؛ اـهنآ  هب  یتهبا  دـهدیم و  مه  تسد  هب  تسد  یقرـش  راـقو  شمارآ و  اـب  داـشگ  دـنلب و  ياهـسابل 

. دنیآیم رظنب  هدیشک 
سابل نآ  ياج  هب  راک  ماگنه  هب  لیلد  نیمه  هب  دـنریگ و  اپ  تسد و  تخـس  یندـب  ياهتیلاعف  ماـگنه  هب  اهـسابل  نیا  هک  تسناد  دـیاب  یلو 

. دنشوپیم يرتهاتوک 
دقن لوپ  دننام  تالماعم  رد  یتح  هچراپ  نیا  درامـشیم ؛ رتهب  همه  زا  ار  لاش  یناریا  دـیآیم  راکب  سابل  يارب  هک  یئاههچراپ  مامت  نیب  زا 

. دـنفابیم دهـشم  نامرک و  رد  ار  نآ  رتتـسپ  ياه  سنج - اما  دوشیم ؛ دراو  ریمـشک  زا  اهناوراک  طسوت  لاش  عون  نیرتهب  تسا . نایرج  رد 
رد هکلب  نانز  نادرم و  سابل  رد  اهنت  هن  لاش  تسا . نآ  تلاح  ظفح  گـنر و  ماود  فاـطعنا ، تیلباـق  یمرن ، لاـش  تایـصوصخ  نیرتمهم 

فرصم زین  هریغ  هدرپ و  ارسمرح ، للجم  ياهقاتا  رد  اهشرف  ششوپ  يارب  يزود ، هیشاح - رد  سابل ، نتشادهاگن  يارب  رمک ، لاش  همامع و 
ندیرخ فرـص  لوقنم  تورث  زا  یتمـسق  یباسح  هناخ  ره  رد  دوشیمن  هتـساک  چـیه  اهلاس  یط  رد  هچراپ  نیا  شزرا  زا  هک  اجنآ  زا  دراد .

زا ار  نآ  زاب  دعب  تشاذگ و  ورگ  ار  نآ  ناوتیم  یتسدگنت  تقو  رد  اریز  دنکیم ، لد  نآ  زا  یسک  رایسب  یتحاران  اب  طقف  دوشیم و  لاش 
تکلمم ناگرزب  زا  یکی  ای  هاش  هاگره  دـسریم . ثرا  هب  رگیدـکی  هب  لسن  دـنچ  زا  لاش  بلغا  هک  تسا  بیترت  نیدـب  دروآ . نوریب  ورگ 

لاش زا  سابل  کـی  اـی  لاـش  هقاـط  کـی  وا  يارب  دـننک  تمحرم  یـصاخ  شاداـپ  تسا  هداد  ماـجنا  هک  یتمدـخ  يارب  یـسک  هب  دـنهاوخب 
نیا هب  دنربیم . راکب  دروم  نیا  رد  زین  ار  هکرابم » هنیزخ  زا   » ای كرابم » نت  زا   » حالطصا هبج و  ای  ابق  کی  زا  تسا  ترابع  هک  دنتـسرفیم 

بوصنم ماگنه  هب  هک  تمحرم 
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دراد هفیظو  هتفرگ  تعلخ  هک  یتخبـشوخ  درف  دنیوگیم . تعلخ  دریذپیم  تروص  هناهاش  نامرف  تفایرد  ای  دنلب  یماقم  هب  یـسک  ندومن 

" نایناریا ناریا و   " كالوپ www.Ghaemiyeh.comهمانرفس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 440زکرم  هحفص 88 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا و راوس  یبسا  رب  هک  یلاـح  رد  رگید  اـجنآ  زا  دوش ؛ بایفرـش  راـبرد  هب  هتـسب  رمک  هب  ار  لاـش  اـی  هدرک  نت  هب  ار  تعلخ  هکیلاـحرد 
ناـنامهم و تاـکیربت  اـجنآ  رد  ددرگیمزاـب و  هناـخ  هـب  رورغ  اـب  ناوارف  همدــخ  تـیعم  رد  نارگید  حودــمم  دوـسحم و  هـتفرگ ، ندرگ 

. دنکیم یئاریذپ  ینیریش  تبرش و  اب  اهنآ  زا  دونشیم و  ار  شنایفارطا 
نآ هرفـس  زا  ینانهدرخ  ات  دـنروآیمرد  نالوج  هب  ار  لایخ  بکرم  دـنهدیمن و  تسد  زا  ار  یبسانم  عقوم  نینچ  زگره  نارعاش  صوصخب 
رد دشخبب و  يرگید  هب  ای  دشورفب  ار  نآ  هک  دراد  رایتخا  تعلخ  کلام  رگید  تافیرـشت  ندش  راذـگرب  زا  سپ  دـنروآ . گنچب  راوگرزب 

ماهتفرگ هیده  وا  زا  هک  ار  یلاش  ای  یبسا  نم  دیسرپیم  نم  زا  بلغا  هاش  دوشیمن . تعلخ  هدنهد  يدنسرخان  بجوم  راک  نیا  لاح  ود  ره 
نیا یئاپورا  رفن  کی  مشچ  هب  دـیاش  ماهداد . تسد  زا  نازرا  تمیق  هب  ار  اهزیچ  نیا  نم  هک  درکیم  يروآداـی  بلغا  ماهتخورف و  دـنچ  هب 

یناریا اما  سب ، دوش و  بوسحم  یتمیق  باوخ  سابل  کی  طقف  تسا  هدـنکآ  یمیلـسا  امرخ و  تخرد  شقن  زا  هک  گـنراگنر  ياـههماج 
هب تسا و  رورغم  شنتـشاد  زا  نآ  بحاص  زاب  دـشاب  هدوسرف  هنهک و  هک  مه  دـنچره  لاش  ساـبل  درگنیم . نآ  هب  یتواـفتم  رظن  اـب  ـالماک 

. درگنیم ریقحت  هدید  هب  دراد ، رب  رد  يون  نیمشیربا  سابل  هک  یسک 
هب ار  لاش  رگا  یتح  دـنزب . نیمخت  دـناوتب  اقیقد  ار  لاش  ای  شرف  بسا ، کی  تمیق  مدآ  هک  تسا  نیا  مه  یکی  بوخ  تیبرت  ياههناشن  زا 
نآ نزو  بسحرب  دنشکیم و  ار  نآ  تروص  نآ  رد  دوشیم ؛ هتساک  نآ  شزرا  زا  مک  یلیخ  زاب  دننک  میـسقت  مه  کچوک  یلیخ  تاعطق 

يدنمرنه نانچ  اب  ای  دننکیم  تسرد  نآ  زا  هریغ  هالکبش و  کچوک ، ياههسیک  دنربیم ؛ راکب  يزودهیشاح  يارب  دنشورفیم و  لاقثم  هب 
ابیرقت دنراد . لاغتـشا  نادب  نارگوفر  هک  تسا  يراک  نیا  دید و  مشچ  هب  ار  نآ  زا  يزرد  ناوتیم  تمحزب  هک  دندنویپیم  مهب  ار  تاعطق 

. دگنلیم نآ  ربارب  رد  رتشیب  نز  هچ  درم و  هچ  نایناریا  تفارـش  ياپ  دشاب  رتاهبنارگ  هچراپ  نیا  هچره  دنهدیم ؛ لاش  اب  ار  هوشر  عون  همه 
یناریا الوصا  درادنپیم . ون  ار  نآ  دراو  ریغ  مدآ  هک  دنهدیم  یگزات  الج و  نآ  هب  نانچ  دـننکیم و  ریمعت  دـنیوشیم و  ار  هنهک  ياهلاش 

چیه هب  شراک  نیا  درخب  دوخ  يارب  یلمعتـسم  سابل  یمرتحم  درم  هاگره  دـشوپب و  زاب  ار  يرگید  لمعتـسم  سابل  هک  دـنادیمن  دـب  چـیه 
. دیامنیمن بیجع  دنکیمن و  رظن  بلج  هجو 

رد ای  دننکیم  روبع  ناریا  زا  هک  یئاهیئاپورا  زا  یـضعب  ار  یئاپورا  لدم  ياهـسابل  دنزودیم . یلحم  ياهطایخ  ار  یناریا  تخود  ياهـسابل 
؛ تسا مزال  هچراپ  رادقم  هچ  یسابل  هچ  يارب  هک  دنادیم  تقدب  دشاب  هک  لغـش  فنـص و  ره  زا  یناریا ، ره  دنزودیم . دنتـسه  میقم  اجنآ 

. دناسریم عالطا  هب  دنکیم و  مولعم  ار  سابل  زا  تمسق  ره  ياههزادنا  اجنآ  رد  دیآیم و  لزنم  هب  طایخ 
. دناهدرک ظفح  ار  دوخ  صوصخم  سابل  زونه  ناریا  میقم  ياهنامکرت 

هارهار هک  دننکیم  رب  رد  زارد  ياهماج  تسا و  مشپ  زا  میخض  يرتسآ  ياراد  هک  دنراذگیم  رسب  هرب  تسوپ  زا  ياهناوتسا  یهالک  اهدرم 
دراد یبآ  ای  زمرق  هایس ،
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ار نآ  يرمک  اب  هاگیهت  رد  دنـشوپیم و  زمرق  زارد و  ینهاریپ  دنـشدرگ و  رد  باجح  نودب  هفیاط  نیا  نانز  تسا . مشیربا  زا  نآ  سنج  و 

نوچ هک  اهنآ  يابع  همامع و  زا  ار  اهدرک  دـسریم . ناشرمک  ات  اـهنآ  نیمـشیربا  درز  يرـسور  زا  ياهشوگ  دـننکیم ؛ مکحم  دوخ  نت  هب 
دمن اب  ناتسمز  رد  نانیشنرداچ  تخانشزاب . ناوتیم  تسا ، گنر  خرـس  یقامـس  جامیت  زا  هک  ناشیاههمکچ  زا  تسا و  طخ  طخ  رخروگ 
نیمز تلع  هب  رزخ  يایرد  یلحاـس  لـیابق  تسا . میخـض  دـمن  زا  زین  اـهنآ  یطورخم  اـی  درگ  هـالک  یتح  دـنناشوپیم ؛ ار  دوخ  نیتسوپ  اـی 

زا و  دنکیمن - ذوفن  نآ  رد  بآ  هک  ياهچراپ  نآ  يور  دنشوپیم و  هاتوک  گنت و  ياهسابل  راید  نآ  مهرد  ناوارف و  ياههتوب  یقالطاب و 
نآ هب  هک  یبرع  داشگ  شوپور  دوخ  ياهـسابل  يور  هب  اهالم  دننکیم . نت  رب  تسا - هدش  هیهت  دنفـسوگ  مشپ  ماخ و  مشیربا  زا  یطولخم 

دادغب و کیدزن  البرک  رد  ار  اهابع  نیرتهب  دنکیمن ؛ ذوفن  نآ  رد  بآ  تسا و  هایـس  گنر  هب  رتش و  يوم  زا  هک  دنـشوپیم  دنیوگیم  ابع 
. دنفابیم نامرک  ناشاک و  رد  نینچمه 
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رتهداس يرتشگنا  کی  هزوریف و  نیگن  اب  یئرتشگنا  دوشیم ، زاب  راشف  اب  نآ  رد  هک  یئابیز  یبیج  تعاس  الومعم  رویز  رز و  زا  یناریا  درم 
، رهم حـیبست ، هتـشذگ  نآ  زا  دراد . دوخ  اب  دـناهدنک ، تسین  ذـیوعت  هب  تهابـشیب  هک  يریوصت  طخ  هب  یئاهزیچ  نآ  يور  رب  هک  قیقع  زا 

. درک رکذ  دیاب  ار  شارتملق  تاود و 
هام رد  و  درادیم ، هگن  لاش  سنج  زا  یتعاس  باق  رد  ماـمت  طاـیتحا  اـب  ار  نآ  تسا و  لـئاق  تیمها  رایـسب  يو  بوخ  تعاـس  کـی  يارب 
زا یئاـهر  ناـمز  ندـش  کـیدزن  هب  مد  ره  ار  يو  هـقیقد ، تعاـس و  نداد  ناـشن  اـب  اریز  تـسا ، تعاـس  ناـمه  يو  سنوـم  اـهنت  ناـضمر 

تمیق دهدب و  ناشن  اهیئاپورا  هب  ار  دوخ  تعاس  هک  دراد  هقالع  یناریا  دهدیم . دیون  نایلق ، ندیـشک  زا  يراددوخ  یگنـشت و  یگنـسرگ ،
بسا و زا  شدوخ  هک  دـشاب  هتـشاد  هتـشررس  تعاس  زا  هزادـنا  نامه  دـیاب  مه  یئاپورا  هک  دـنکیم  لایخ  دوخ  شیپ  دوشب و  ایوج  ار  نآ 
رد ار  تعاس  هتـسکش  هشیـش  اریز  تسا ، لئاق  یـصاخ  يرترب  دشاب ، هتـشاد  مه  باق  هک  ناتـسلگنا  تخاس  تعاس  يارب  یناریا  دراد . لاش 

. درک ضیوعت  ناوتیم  تمحز  هب  روشک  نیا 
دنارذگیم و خن  زا  حیبست  هناد  نداد  روبع  هب  اهتعاس  بلغا  ار  دوخ  يراکیب  ياهزور  يو  اریز  دـیآیم ، راکب  يزاب  يارب  یتمـسق  حـیبست 

هتخاس هریغ  تبرت و  زا  گنس ، لاغذ  یعون  زا  وبشوخ ، ياهبوچ  زا  حیبست  ياههناد  دنکیم . هراختسا  نآ  اب  كوکـشم  دراوم  رد  زین  هاگ 
. دننکیم حیبست  ياههناد  لخاد  شرامش  هب  کمک  يارب  ار  یگرزب  ياههناد  بلغا  الاب  تاقبط  رد  دوشیم و 

ياج رهم  دشخبیم ؛ ینوناق  توق  اهنادب  دانسا  ای  همان  لیذ  رهم  ندز  طقف  اریز  تسا ، بانتجا  لباق  ریغ  تایرورـض  زا  یناریا  ره  يارب  رهم 
طوطخ اهیمیلـسا و  اب  ار  نآ  رود  دوشیم و  کح  يدـنمرنه  اب  هللا  ءامـسا  زا  یکی  ای  رهم  بحاـص  ماـن  قیقع  کـی  رد  دریگیم . ار  اـضما 

رد تسالط ؛ ای  هرقن  زا  شوگراهچ ، ای  یـضیب  گنـس  نیا  هرود  دوشیم . لکـشم  هداعلا  قوف  نآ  دیلقت  هکنانچ  دننکیم  نیئزت  چیپردچیپ 
راک یکچوک  رهاوج  هعطق  رهم  يالاب 
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دننکیم لصتم  گنـس  نیا  هب  يدومع  هاتوک  هتـسد  کی  هاگنآ  دربن . راکب  سوکعم  تروص  هب  ار  نآ  رهم  بحاص  هکنیا  اـت  دـنراذگیم 

همه هک  هریغ  یـصوصخ و  ياههمان  دانـسا ، يارب  دـنراد : رهم  نیدـنچ  بلغا  ماقمیلاع  مدرم  دوشیم . طوبرم  هقلح  کی  هب  یئـالول  اـب  هک 
دناهدرک ظـفح  تقد  هب  ياهسیک  رد  هک  ار  هلوگنم  نیا  تسا ؛ هتفرگ  رارق  مه  يوـلهپ  ياهرقن  یئـالط و  ياههتـشر  زا  ياهلوـگنم  رد  اـهنآ 

. دنرادیم هاگن  دوخ  دزن  بیج  رد  هشیمه 
هکنیمه تسه ؛ زین  لابقا  تخب و  زا  ياهیانک  زوریف  هملک  رد  اریز  دروآیم  یتخبـشوخ  هک  تسا  یمـسلط  ناـیناریا  رظن  هب  هزوریف  رتشگنا 

هاگن مشچ  ولج  بروم  تروص  هب  ار  يرتشگنا  یناریا  دریگب ، اوه  ای  دنـشاب و  یقلخ  گـنت  راـچد  اـی  دـشابن  ناـشخرد  اـهنآ  لاـبقا  هراـتس 
دهاوخ يداش  یشوخ و  ياهزور  دای  هب  ار  يو  دش و  دهاوخ  نامـسآ  یبآ  گنر  زا  یـساکعنا  هلزنم  هب  وا  رظن  زا  هزوریف  گنر  درادیم و 

نت نآ  يادـها  اـی  شورف  هب  رایـسب  یتخـس  هب  درادیم و  یمارگ  ار  دوـخ  هزوریف  يرتـشگنا  ردـقنآ  هک  تسا  لـیلد  نیمه  هـب  تخادـنا و 
ناموت هاجنپ  دصکی و  يداع  ریغ  تمیق  بلغا  دـشاب  هدرک  بلج  ار  شرظن  هک  ینیگن  يارب  يو  هک  تسه  زین  ور  نیمه  زا  دـهدیمرد و 

یتـقو هزوریف  لاکـشا  نیرتبولطم  درک . تفاـیرد  یگنـس  نینچ  يازا  رد  ناوـتیمن  اـپورا  رد  زگره  هک  تسا  یتـمیق  نیا  دزادرپیم و  ار 
دورب تـسد  زا  نآ  زا  ياهرذ  هـکنیا  زا  شارت  ماـگنه  هـب  هـک  دراد  یتـیمها  ناـنچنآ  یگرزب  اـما  دـشاب  نز  هنیــس  زا  يدــیلقت  هـک  تـسا 

لیامتم یبآ  نیمه  دنیوگیم ؛ یئاضرلا  دبع  نآ  هب  دشاب و  گنررپ  ینامسآ  یبآ  هک  تسا  یئاههزوریف  نآ  زا  شزرا  نیرتشیب  دنسارهیم .
ياهزوریف عاونا  دندنسپیم . ياهزادنا  ات  دوشن  هدید  نآ  رد  مه  ياهکل  دشاب و  ندعم  هنهک  زا  هک  یطرش  هب  مه  ار  ماف  ریـش  ینعی  دیفـس  هب 

تبوـطر دوـخب  دـننکیم و  ضوـع  گـنر  اـههزوریف  نیا  اریز  دـنرادن  شوـخ  تسا  وـن  ندـعم  زا  دـنزیم و  يزبـس  هب  اـهنآ  گـنر  هک  ار 
هتبلا هک  دنهدب  اهنآ  هب  یئابیز  گنر  رابنا  رد  ریخا  عون  ياههزوریف  نیا  يرادهگن  اب  هنوگچ  دننادیم  اههدنشورف  هتشذگ  نآ  زا  دنشکیم .

بیرف هلماعم  نیا  رد  تلوهـس  هب  اـهیئاپورا  صوصخب  دراواـن و  صخـش  هجیتن  رد  ددرگیمزاـب و  یلـصا  گـنر  هب  زور  دـنچ  زا  سپ  زاـب 
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تـسدب دـنریگیم و  هرقن  زا  یکزان  هقلح  رد  ار  نآ  لیلد  نیمه  هب  تفرگ و  الط  رد  دـیابن  ار  نیگن  یعرـش  نیناوق  اـب  قباـطم  دـنروخیم .
. دننکیم

هب زین  لیامت  نیا  دننکیم و  لابقا  درمز  توقای و  دننام  نآ  نیگنر  عاونا  هب  صوصخب  دنراد و  رهاوج  هب  رایسب  هقالع  اهیقرـش  هتفرمهيور 
ار یئاهگنـس  یقرـش  رفن  کـی  دـنریگیم ؛ رارق  نآ  ریثأـت  تحت  دـنوشیم و  هریخ  نآ  هب  ناوارف  تذـل  اـب  هکلب  تسین  اـهنآ  تـمیق  فرص 

زادنارب ار  اهنآ  هاگهاگ  هک  تسا  یفاک  شیارب  نیمه  دـهدیمن ؛ ناشن  ار  نآ  مه  یـسک  هب  دـنکیمن و  هدافتـسا  نآ  زا  زگره  هک  درخیم 
رهاوج کی  دننام  زیچچیه  دراد . تسود  گنس  دوخ  رطاخ  هب  ار  گنس  تسا و  قشاع  يو  هاتوک ، نخس  دهد ؛ رارق  نیـسحت  دروم  دنک و 

دوخ هدیزرو  هاگن  اب  وا  تسین ؛ یناریا  ترفن  دروم  یلدب  ای  یبلقت 
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هرابرد درادیم و  لوذـبم  يرتشیب  هجوت  زاـب  ؤلؤل  اـی  دـیراورم  هب  يو  ناـکما  تروص  رد  دـهدیم . صیخـشت  لدـب  زا  ار  لـصا  هلـصافالب 
دهدیم تیمها  دیراورم  ندوب  لصا  هب  رتشیب  يو  دراد ؛ هدامآ  رـضاح و  نهذ  رد  ياهنارعاش  تالیثمت  اهناتـساد و  نآ  شرورپ  شیادـیپ و 

ود دراد و  دیراورم  اب  ینهپ  ياهیزودهیشاح  هک  دنوشیم  رهاظ  ياهبج  اب  ناریزو  ناگدازهاش و  گرزب  دایعا  رد  نآ . لکـش  گنر و  هب  ات 
روبزم رهاوج  هک  دنرادنپیم  اهیناریا  تسا . ناهاشداپ  تعلخ  بلغا  اههبج  نیا  دنکیم . لصو  مه  هب  ار  نآ  فرط  ود  دـیراورم  زا  هلوگنم 

. دراد لامعتسا  ناریا  بط  رد  اهنآ  همه  مه  لیلد  نیمه  هب  دنکیم و  تیوقت  ار  بلق  دیراورم ، و 
مئالع لاکـشا و  ای  مظعا و  ءامـسا  ای  تسا  هدـش  کح  ناربمایپ  مان  ای  تساـهیناریا  تشگنا  هب  هک  قیقع  کـچوک  ياـهیرتشگنا  نیگن  رد 
دنناوتب مه  دـنریگب و  وضو  دـنناوتب  مه  ات  دـننکیم  رود  دوخ  زا  ار  اهرویز  همه  زامن  ندرازگ  زا  لبق  یفارخ . موهفماـن  بیرغ و  بیجع و 

. دنورب ادخ  هاگرد  هب  عوشخ  عوضخ و  لاح  رد 
ياهمق رکون  ات  هتفرگ  هاش  زا  سکره  ابیرقت  هبسک  اهازریم و  يانثتـسا  هب  تسا . هقالع  دروم  تخـس  عون  ره  زا  مه  هحلـسا  بیترت  نیمه  هب 

. تسا هدش  عیصرت  انیم  هرقن و  اب  مامت  فطل  هب  نآ  فالغ  هتسد و  هک  دراد  رمک  رد 
ماودلا یلع  ار  روآسرت  حالس  نیا  اهـسکرچ  دننام  هک  تسا  نآ  زا  رتبلط  یتشآ  رایـسب  یناریا  دننکیم . دراو  زاقفق  زا  ار  اههغیت  نیرتهب 

رد ات  دوریم  راکب  یگناخ  ياهراک  تنیز و  يارب  رتشیب  حالـس  نیا  لیلد  نیمه  هب  دـهد و  رارق  هدافتـسا  دروم  اهدروخ  ودز  اـهعازن و  رد 
ار همق  لمح  هک  دنتـساوخ  وا  زا  دـندرک و  یفرعم  مظعاردـص  تمدـخ  هب  دوب  هدـش  حورجم  همق  اب  هک  ار  يریما  یعقوم ، زیرگ . گـنج و 

همق لیلد  نودب  هک  یسک  رب  ياو  اما  ملاحشوخ  دنراد  دوخ  اب  هحلسا  اهدرم  منیبیم  هکنیا  زا  نم  : » تفگ خساپ  رد  يو  دنک . مالعا  عونمم 
تسار فرط  رد  ار  نآ  هدوب و  جیار  تخـس  دنیوگیم  رجنخ  نادب  هک  یقـشمد  دالوف  زا  هدیمخ  هنـشد  لمح  شیپ  ياههرود  رد  دشکب ».

نآ هب  هک  دـنیبیم  ار  ییطول  مدآ  تردـنب  هداتفا و  دـم  زا  رجنخ  رگید  اما  دـناهدربیم ؛ راکب  ندرک  هراـپ  مکـش  رد  دـناهدراذگیم و  رمک 
. دشاب حلسم 

هب هدنزاس  داتسا  ترهش  حالس و  تمدق  بسحرب  نآ  تمیق  هک  دوشیم  هتفای  یقـشمد  دالوف  زا  ریـشمش  اههناخ  رد  حالـس ، رگید  عاونا  زا 
رایـسب راک  اب  یقـشمد  دالوف  زا  یئاههلول  اب  یئاـهگنفت  هتـشذگ ، نیا  زا  دوشیم ؛ هدز  نیمخت  ناـموت  دـصناپ  اـت  تسیود  روآماسرـس  مقر 

مدرم هجوت  فرط  رتشیب  زور  هب  زور  اپورا  تخاس  ياهگنفت  هجیتن  رد  و  تسا ، نیگنـس  نارگ و  دایز  اـهگنفت  نیا  تسا . رکذ  لـباق  بوخ 
. دریگیم رارق 

زا ار  رازاب  هچوک و  سابل  اریز  تسا ، توافتم  تخس  دنراد  نت  هب  نابایخ  هچوک و  رد  هچنآ  اب  دنـشوپیم  ارـسمرح  رد  هک  نانز  ياهـسابل 
لکـش و کی  هب  رهاظ  ظاحل  زا  ار  نانز  همه  حالطـصا  هب  دـناشوپب و  نارباع  مشچ  زا  ار  ندـب  ياهتمـسق  همه  ات  دـننکیم  هیهت  تهج  نیا 

نز هناخ ، رد  دروآرد . تروص 
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كزان و ياهچراـپ  زا  تسا  تراـبع  نهاریپ  تسا . نازیوآ  تشپ  زا  نآ  ياـههشوگ  هک  دـناشوپیم  یلاـش  هچراـپ  اـب  ار  دوخ  رـس  ـالومعم 
نوچ تسا و  نایامن  اهناتـسپ  یبوخب  سابل  نیا  ریز  زا  یئالط ؛ ياههیـشاح  اب  تسا  هدش  يزودلگ  هک  یبآ  ای  یتروص  گنر  هب  نیمـشیربا 

ولج تسا و  هدیبسچ  نت  هب  هک  يرز  ای  مشیربا  لاش ، زا  یهاتوک  دنبمکـش  دنامیم . هدیـشوپن  هنهرب و  الماک  مکـش  دـسریم  فان  ات  طقف 
نماد ياج  هب  یناریا  نز  دـنکیم . لیمکت  ار  هنتالاب  شـشوپ  تسا  هیبش  نادرم  هجیلک  هب  هک  ياهجیلک  دـسریم . هاگیهت  اـت  تسا  زاـب  نآ 

هب موسوم  دنکیم  اپ  هب  يرگید  رادنیچ  داشگ  راولـش  زاب  نآ  يور  تسا و  موسوم  هماج  ریز  هب  هک  دـشوپیم  يراولـش  ریز  دـنچ  الومعم 
، اهنآ يور  نیچرپ  هماج  اههماج و  ریز  يدایز  رثا  رد  دـسریم . اپ  قاس  ثلث  دودـح  ات  همه  نیا  تسا و  یفیطل  مشیربا  سنج  زا  هک  هماج 

راکب سابل  نیا  دروم  رد  صوصخب  هک  یلمجت  هچراپ و  فرصم  رد  يرابودنبیب  دیآیم . رد - هدرک  فپ  یسابل  تروص  هب  اهمناخ  سابل 
روطنامه هتبلا  و  دنک ، عضو  نآ  يارب  ینوناق  یئاهتیدودحم  دـش  ریزگان  تلود  هرخالاب  ات  دـیناسر  نامـسآ  هب  ار  نارهوش  دایرف  تفریم ،
ناراگزور هاش  رایاشخ  دننام  یلعف  هاش  توطـس  تردق و  هرخالاب  اریز  دیماجنین ؛ اجک  چـیه  هب  تادـیهمت  نیا  درک  ینیبشیپ  ناوتیم  هک 

راک (. 1 رتسا ، باتک   ) دنـشاب وا  نامرف  هب  شوگ  دـیاب  نانز  تسا و  هناخ  بابرا  يدرم  ره  درک  مـالعا  ناـیچراج  طـسوت  هک  تسین  میدـق 
اهلاـش نیرتاـهبنارگ  زا  یئاهراولـش  نآ ، ندوـب  تحاراـن  مغر  هب  لـلجم  ناـنز  زا  یـضعب  هک  تـسا  هدیـسر  اـجنآ  هـب  یتـح  یتسرپلـمجت 

ار نانآ  شیارآ ، یتسرپلمجت و  رد  يرابودـنبیب  رثا  رد  ناـنز  هک  تسا  یناریا  نادرم  یمومع  ياهتیاکـش  زا  یکی  رگید  نیا  دنـشوپیم .
عورـشم ياهدـمآرد  قیرط  زا  ار  نآ  جراـخم  هتورـس  رگید  دنـشاب  ياهناـخ  رد  نز  نیدـنچ  هاـگره  هک  يروـط  هب  دـننکیم  بارخ  هناـخ 

هک ار  ترپ  ترخ و  يرادـقم  اهـسابل و  نیمه  طقف  طقف و  قالط  ندـش  عقاو  تروص  رد  نانز  هک  میرواـیب  داـیب  رگا  دروآ . مهب  دوشیمن 
نامز رد  درک . میهاوخ  يرواد  يرتشیب  تشذگ  اب  تخبروش ، تادوجوم  نیا  هرابرد  رگید  دنربب ، هارمه  دوخ  اب  دنناوتیم  دناهدرک  مهارف 
تیعم رد  بسا  رب  راوس  ای  دورب  هچوک  هب  ینز  هاگره  دریذپب . نایاپ  اهنآ  هریخذ  هکنیا  ات  دنراذگیم  ورگ  هکتهکت  ار  اهسابل  نیا  لاصیتسا 

هدیچیپ نآ  رد  اپ ، هب  ات  رس  زا  ندب ، مامت  هک  تسا  یـششوپ  نآ  دنکیم و  رـس  رب  یلین  یبآ  گنر  هب  يرداچ  دنک ، روبع  عراش  زا  اهرکون 
یـضیب ياهعطق  هتفرگ  رارق  مشچ  هک  یتمـسق  لباقم  هک  تسا  هتخیوآ  دـنبور  مان  هب  دـنلب  کـیراب و  ياهچراـپ  هرهچ ، لـباقم  رد  دوشیم .

اهمناخ لیلد  نیمه  هب  تسا . یتحاران  هیام  تخـس  مرگ ، ناتـسبات  رد  صوصخب  باقن ، نیا  هدـش . هیبعت  ندـید  يارب  هرجنپ  هرجنپ  لکش و 
يور دـنزادنیب . نیئاپ  ار  مشچ  یمناخ  اب  تاقالم  ماگنه  هب  هک  دـنکیم  باـجیا  بدا  تکازن و  دـنرادرب . ار  نآ  دـنوشیم  راـچان  هاـگهاگ 

دناشوپیم هاگیهت  ات  هتفرگ  ناتـشگنا  زا  ار  اهاپ  هک  دنـشوپیم  گنرمک  یبآ  ای  زبس  راولـش  کی  زاـب  لزنم  زا  جورخ  عقوم  ریز  ياهـسابل 
نادنچ تسا و  هدش  هتخود  یصاخ  زرط  هب  اهشفک  دنیوگیم . روچقاچ  راولش  نیا  هب  تسا ، هیبش  هتخود  ياهباروج  هب  هک  يراولش  ینعی 
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اب طقف  نانز  هجیتن  رد  سپ  دسریم . هنشاپ  فصن  ات  تمحزب  اپ  فک  تمـسق  زا  دریگیم و  ياج  نآ  رد  اپ  كون  طقف  هک  تسا  کچوک 

ياهمناخ نزرب  يوک و  سابل  هتفرمهيور  دوشیمن . اـهنآ  نتفر  هار  تکرح و  محازم  بلطم  نیا  اـما  دـننک ، تکرح  دـنناوتیم  اـپ  كون 
تکرح و زرط  لکـش و  زا  چیه  هجیتن  رد  دـناشوپیم و  دوخ  رد  ینوگ  لثم  ار  ندـب  اهـسابل  نیا  اریز  درادـن  یئاریگ  فطل و  چـیه  یناریا 

ندـب هب  سفنت  هزاـجا  اریز  یـسابل  نینچ  تسا  محازم  هچ  و  داد - صیخـشت  دوـشیمن  ار  اـهنآ  نس  یتـح  دـیآیمن و  مـشچب  ناـنز  راـتفر 
مرحماـن هاـگن  زا  ار  نز  تروص  هکنآ  یکی  تسا ، هجوت  دروم  رایـسب  نیمزقرـشم  رد  هک  دراد  مه  نسح  ود  ساـبل  نیمه  اـما  دـهدیمن ،

هک دنک  ندید  یطاقن  زا  دورب و  یئاهشدرگ  هب  یناهنپ  هتخانشان و  تروص  هب  هک  دهدیم  ناکما  نآ  هدنـشوپ  هب  هکنآ  رگید  دناشوپیم و 
یمرب لمعتـسم  هنهک و  رداچ  اـب  یناـنز  هب  رازاـب  رد  بیترت  نیدـب  تسین . زاـجم  طاـقن  نآ  هب  نتفر  هب  زاـب  يور  اـب  تروص و  نیا  ریغ  رد 

زا ارهاظ  هک  یمناخ  هک  دوشیم  هاگ  درب . یپ  ناشدـنلب  ماـقم  هب  ناوتیم  ناـنآ  یلاـع  ملکت  زرط  زا  ندرک  تبحـص  ماـگنه  هب  هک  میروخ 
ار وا  ضبن  بیبط  دـنکیم ؛ تروشم  یناهنپ  يرامیب  کـی  باـب  رد  وا  اـب  دـیآیم و  یئاـپورا  بیبط  هناـخ  هب  تسا  عاـمتجا  نیئاـپ  تاـقبط 

نم زا  مناـخ  دـندربیم و  ياهناـخ  هب  ارم  بلغا  ناریا  رد  متماـقا  ياـهلاس  نیرخآ  رد  دوشیم ؛ شیتـمیق  دـنبتسد  هجوتم  اروف  دریگیم و 
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. ماهدرک هجلاعم  ار  وا  نم  هدمآ و  نم  شیپ  تفگیم  دعب  هن و  ای  مسانشیم  ار  وا  ایآ  هک  دیسرپیم 
دنبتـسد و هدـنبور ، نتـشادهاگن  صوصخم  قاجنـس  هراوشوگ ، ـالثم  تسد ، عون و  ره  زا  رویز  رز و  هب  زین  یناریا  ناـنز  هک  تسا  یعیبـط 

یئابرلد تحالم و  ناشنتفر  هار  زرط  هک  یئاهمناخ  ياپ  ای  تسد  چم  هب  تسا  دیراورم  زا  بلغا  هک  دنباپ  دنبتسد و  دناهتـسب . لد - دنباپ ،
جات بلغا  هتسجرب  ياههداوناخ  زا  صخشتم و  ياهمناخ  دشخبیم . یـصاخ  هبذاج  تسابیز  فیرظ و  زین  ناشیاپ  تسد و  دراد و  یـصاخ 

. دراد جاور  ناغفا  راتات و  فیاوط  زا  یضعب  دزن  طقف  ندرک  ینیب  هرپ  هب  هقلح  مسر  دنراذگیم . رس  رب  یئاهبنارگ  ساملا 
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شزرو 5 راکش ، شبنج ، شیاسآ و 

هراشا

. ترفاسم ندرک . يراوس  ندیود . نتفر و  دباوخب ؟ دیاب  اجک  یئاپورا  ندیباوخ . ياج  لام . تشم و  يرادیب . باوخ و  نداتسیا . نتـسشن و 
(. دیص لباق  یشحو  تاناویح  رتش ، دربن  راکش ، نداد  هیده  راکـش ، ياهارجام  هناهاش ، ياهراکـش  زاب ، اب   ) راکـش بسا . رب  راوس  ياهیزاب 

. رظنراهظا يزادناریت .) يزابریشمش ، انش ، يدعس ، ناتساد  فلتخم ، ياهنیرمت  یشزرو ، تاسسؤم  نامرد ، يارب  شزرو   ) شزرو

شبنج شیاسآ و  فلا .

اما دراد ؛ تبغر  ندوسآ  هب  رتشیب  دیراذگب  دوخ  لاح  هب  ار  یناریا  رگا  دنکیم . قدـص  نایناریا  دروم  رد  ندـیبنج  ندوسآ و  یعیبط  نوناق 
لاـح هب  ار  وا  عـناوم  رگا  یتـح  تسا و  هداـعلا  قراـخ  ياـهراک  ماـجنا  هب  رداـق  رگید  تخیگنارب  ندـیبنجهب  ار  يو  لاوـحا  عاـضوا و  رگا 

مه دید  میهاوخ  لصف  نیا  نمـض  رد  هکنانچ  هدعاق  نیا  دبنجب . دشوکب و  هفقو  نودب  تسا  نکمم  دـنادرگن  زاب  یلبنت  ندوسآ و  نیتسخن 
. شینهذ يرکف و  ياهششوک  دروم  رد  مه  تسا و  قداص  وا  یندب  ياهتیلاعف  دروم  رد 

میخض و دمن  يور  رب  هکلب  درادن ، مه  تکمین  یتح  یناریا  دننکیمن . هدافتسا  یلدنص  زا  نتسشن  ماگنه  هب  اهیقرش  مینادیم  هک  روطنامه 
مخ وناز  زا  ار  اپ  قاس  ینعی  دنیـشنیم  وناز  ود  رتش  زا  دیلقت  هب  هکلب  تساهکرت ؛ مسر  هک  روطنآ  هن  مه  نآ  دنیـشنیم ، هدرتسگ  ياهـشرف 

تـسرد هجرد  داتـشه  دـص و  هیواز  کی  قاس  اـب  هک  یتروص  هب  دـنکیم  زارد  كزوق  زا  ار  اـپ  فک  دربیم و  بقع  هب  ار  نآ  دـنکیم و 
هدـش لقتنم  هنـشاپ  هب  الماک  ندـب  لقث  زکرم  بیترت  نیدـب  دوشیم و  عقاو  هنـشاپ  يور  تسرد  هاگنمیـشن  هک  دنیـشنیم  ناـنچ  دوشیم و 

هک یناسک  طقف  دـنامیم ؛ دازآ  دوشیمن و  هداد  هیکت  یئاـج  هب  تشپ  مومعلا  یلع  [. 85] دنیوگیم نتـسشن  ونازراهچ  تلاح  نیا  هب  تسا .
دهاوخیم یصاخ  تفارظ  نتسشن  نیمز  رب  دنهدیم . هیکت  تسا  لکش  ياهناوتـسا  هک  [ 86] یشلاب هب  دننک  تحارتسا  دنهاوخیم  هناخ  رد 

ادیپ زیچچـیه  اپ  زا  صوصخب  دـناشوپب و  الماک  ار  اهاپ  وناز و  هک  تشاد  بترم  نانچ  دـیاب  ار  اهـسابل  درک و  هیکت  دـیابن  اهتـسد  هب  الثم  و 
. دشابن
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رد ادماع  ای  دنیشنیم  هناخبحاص  شیپ  دوریم و  دنـشاب  هتـساوخ  يو  زا  هکنآ  نودب  ای  دراد ، هک  یماقم  تابـسانم و  بسحرب  دراو  هزات 

رتکیدزن يردق  رایـسب  ماربا  رارـصا و  زا  سپ  هزات  دـهد و  ناشن  وا  هب  ار  دوخ  یتسدورف  مارتحا و  بتارم  ات  دریگیم  رارق  يو  زا  ياهلـصاف 
ياـج زا  همین  اـی  ـالماک  دراو  هزاـت  هبترم  ماـقم و  بسحرب  يو  دـنکیم ؛ تیاـعر  ـالماک  ار  یبادآ  نینچ  زین  هناـخبحاص  دوـخ  دـیآیم ؛

زا سپ  هک  دریگیم  ماجنا  رایسب  ياهیراکهزیر  نانچ  لصاوف  نیا  رد  و  دزیخرب ؛ دهاوخیم  هک  دنکیم  دومناو  نینچ  یتح  ای  دزیخیمرب و 
اضر هب  یناریا  دوشیم . تیاعر  نتساخرب  ماگنه  هب  مه  تافیرشت  نیمه  درب . ناوتیم  یپ  نادب  هزات  روشک ، نیا  رد  تماقا  يدامتم  نایلاس 
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زا هنوگچ  دـنادیم  اذـه  عم  دریگیمن ؛ تخـس  اهکرت  هزادـنا  هب  دروم  نیا  رد  لاـح  ره  رد  یلو  دزیخیمنرب ، یئاـپورا  ياـپ  ولج  تبغر  و 
انـشآ یناریا  ترـشاعم  بادآ  اب  هک  یئاپورا  درف  دزاس . نایامن  وا  هب  ار  دوخ  قوفت  بیترت  نیدـب  دـنک و  تلفغ  یتافیرـشت  تاـکن  یـضعب 

زا دنهدیم و  صیخشت  ار  تافیرشت  بادآ و  صقن  بیع و  اروف  هتشک  راک  دوهش  اما  دناهدراذگ ، رایسب  مارتحا  وا  هب  هک  درادنپیم  تسین 
. دننکیمن راذگورف  وا  یحولهداس  هب  ندیدنخ 

اهنآ کتکت  اب  نینچمه  دـیوگیم و  مالـس  نارـضاح  هب  دوخ  هنتالاب  ندرک  مخ  ای  هاگن  اب  تفرگ  رارق  تسـشن و  هکنآ  زا  سپ  دراوهزات 
؛ دننامیم یقاب  هتـسشن  لاح  نیمه  هب  اهتعاس  اهنآ  دنکیم . شبوشوخ  دراد  یهاگآ  نادب  الماک  يو  دنراد و  هک  یتلزنم  ماقم و  بسحرب 

نایئاپورا يارب  راک  نیا  دنـشاب . هدرک  تکرـش  ماقمیلاع  یمدرم  عمج  رد  رگا  هک  صوصخب  دـنبنجب  ياـج  زا  هک  تسا  نآ  عناـم  تکازن 
تـسد یتلاح  دنتـسشن  هک  یتدم  زا  سپ  اهیئاپورا  هب  دـنراد . اپب  اپورا  مسر  هب  هک  یگنت  ياهراولـش  رظن  زا  صوصخب  تسا  راوشد  رایـسب 

نداتـسیا اپرب  هب  رداق  رایـسب  ترارم  اب  طقف  هکنانچ  دوریم  باوخب  اهنآ  ياپ  الماک  ماجنارـس  ندب و  يور  هچروم  ندـیزخ  هیبش  دـهدیم 
چیهیب الماک  دـنریگیم و  دای  ار  نتـسشن  قیرط  یتدـم  زا  سپ  نم  دـننام  زین  اهنآ  اما  دـنتفایم ، نیمز  رب  دـنناوتیمن و  هکنیا  ای  دـنوشیم 

نآ زا  دوشیمن  ادـیپ  وناز  هساک  طاخم  ای  لصفم  رد  باهتلا  دوشیم  شروصت  هک  هزادـنا  نادـب  رگا  اما  دـننکیم . دـیلقت  نآ  زا  یتحاراـن 
رد دوشیم . فراعت  یلدنص  اههناخ  رد  یئاپورا  نانامهم  هب  هک  اسبهچ  وناز . هساک  هن  تساپ  هنشاپ  يور  هب  ندب  ینیگنـس  هک  تسا  تهج 
اب دـنادیمن  تسین ، تحار  یلدنـص  يور  نتـسشن  یناریا  يارب  دراد . دوجو  هریخذ  تروص  هب  یلدنـص  هس  ات  ود  ـالومعم  ربتعم  ياـههناخ 

ماگنه هب  مه  راک  نیا  دوخ  مهس  هب  هک  دنیـشنیم  اهیناریا  مسر  هب  زاب  دنکیم و  شومارف  ار  بلطم  یتدم  زا  سپ  دنک ؛ هچ  شیاپ  ياهقاس 
. دنکیم داجیا  رایسب  لاکشا  شیارب  یلدنص  زا  نتساخرب  ای  ندرک  عضاوت 

هاش روضح  رد  دتـسیایم . ياپرب  ترورـض  ماگنه  هب  طقف  لیلد  نیمه  هب  تسین و  هدننکتحاران  نداتـسیا  هزادنا  هب  یناریا  يارب  زیچچـیه 
ار یسک  هاش  هریغ  اههتشون و  یسررب  دروم  رد  الثم  دشکیم و  لوط  رتشیب  هک  يروما  دروم  رد  هاگهاگ  طقف  دنتسیایم ؛ انثتـسا  نودب  همه 

مدرکیم همجرت  یسراف  نابز  هب  ار  یئاپورا  ياهمانزور  ای  مدادیم  سرد  هاش  هب  هک  یماگنه  زین  نم  هب  دنکیم . توعد  نتسشن  هب 
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رگم دنتسیاب  هناخبحاص  ای  دوخ ، ياهرتگرزب  روضح  رد  دیاب  دنشاب  هک  نس  ره  رد  اههچب  دشیم . هداد  نتسشن  هزاجا  مدناوخیم  دنلب  و 
لاونم نیمه  رب  عضو  زین  ناراکتمدـخ  دروم  رد  دـتفایم . قافتا  تردـنب  هتبلا  زین  راک  نیا  دننیـشنب و  هک  دـنهاوخب  اهنآ  زا  اـصوصخ  هکنآ 

هب دهد  رارق  هنیس  يور  هب  راواپیلچ  ار  اهنآ  ای  دنک  ناهنپ  نیتسآ  رد  ار  اهتـسد  هک  دشوکیم  دشاب  نداتـسیا  زا  ریزگان  یناریا  هاگره  تسا .
ماگنه رد  هک  یتلاح  هب  دنیـشنب ، زارد  یتدـم  دـناهدرکن  نهپ  شرف  هک  یئاج  رد  دوش  ریزگان  هاگره  دـشابن . نایامن  ناتـشگنا  هک  یتروص 

هب تسا  روآبجعت  هک  يدایز  تدم  دـناوتیم  دـشاب  هتـشاد  هیکت  یئاج  هب  وا  تشپ  هاگره  دنیـشنیم ؛ كدـنچ  ینعی  دـهدیم  خر  هیلخت 
. دنامب عضو  نیمه 

اب همه  هک  تسه  يرایـسب  ياهتخت  تکمین و  تحار ، ياهیلدنـص  زین  يو  ياهرالات  رد  دنیـشنیم . یکرت  ای  یناریا  قیرط  هب  بوانت  هب  هاش 
داجیا شیارب  اهقاس  عضو  هک  تسا  ییتحاران  تلع  هب  نیا  دنکیمن و  هدافتـسا  نتـسشن  يارب  اهنآ  زا  زگره  اما  تسا ؛ نیزم  متاخ  هزوریف و 

. دهدیم رارق  مه  لباقم  هدیشک  لخاد  فرط  هب  هک  ار  اپ  ناتشگنا  دنک  روبجم  راک  نیا  هب  ار  دوخ  هاگره  اما  دنکیم .
. دننکیم یشاقن  لاح  نیا  هب  ار  يو  ناشاقن  زاب  دراد  يدنیآشوخان  هرظنم  نتسشن  زرط  نیا  هک  دنچره 

دناوتیم دشاب  هدش  هتسخ  دوخ  راک  زا  هک  یتقو  دشاب ، هتشادن  ياهلغشم  هاگره  تسا . هدروآرد  دوخ  نامرف  هب  یناریا  ار  يرادیب  باوخ و 
لیلقت نکمم  لقا  دـح  هب  ار  دوخ  باوخ  تدـم  اهلاس  اههام و  تسا  رداق  دایز  يراتفرگ  راـک و  نیح  رد  ضوع  رد  دـباوخب و  بش  زور و 

هب دروخیم و  اذغ  اهبـش  هکیلاحرد  دباوخیم  اهزور  هام  نیا  رد  دـهدیم . رییغت  ار  دوخ  یگدـنز  هوحن  مامت  هام  کی  ناضمر  رد  دـهد .
شتمالـس رد  يریگمـشچ  لالتخا  هکنآیب  ددرگیم  زاب  دوخ  هنازور  يداع  همانرب  هب  زاـب  هاـم  نیا  ياـضقنا  زا  سپ  دـسریم . شیاـهراک 
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هام ود  بلغا  اهلزنم  هاتوک  هلـصاف  نتفرگ  رظن  رد  اب  یگدنز  زرط  نیا  دباوخیم و  اهزور  دنامیم و  رادیب  اهبـش  اهترفاسم  رد  دوش . لصاح 
. دباوخیم ار  بش  رـسارس  دهدیم و  ماجنا  ار  دوخ  ياهراک  همه  زور  لوط  رد  ضوع ، رد  دوخ ، هناخ  رهـش و  رد  اما  دماجنایم . لوط  هب 
اب ار  اهرهظ  زا  دـعب  درادیماو . ياهمانرب  نینچ  هب  ار  يو  ینید  ضیارف  ماـجنا  اریز  دزیخیمرب  باـتفآ  عولط  زا  لـبق  دوریم و  رتسب  هب  دوز 

. دنزیم یترچ  دملیم و  لیم  لامک 
ماگنه هب  دنهدب . لام  تشم و  ار  وا  هک  دراد  مامت  تبغر  دشاب ، هدرک  سوه  رگا  ای  دـنیبب و  هتـسخ  ار  دوخ  ای  دـباوخب  دـناوتن  یتقو  یناریا 

یتح هاش  دنلامیم . یمرن  فطل و  هب  ار  يو  ياضعا  ابوانتم  بش  رسارس  دننیشنیم و  شرتسب  رانک  رب  رفن  ود  یتحاران  ساسحا  یئزج  زورب 
هب ناگدـننکتدایع  هک  مدـید  متفر و  رامیب  يریزو  تدایع  هب  يزور  دـنلامب . اهتعاس  ار  يو  اهتولخ  شارف  دـهدیم  روتـسد  اهزور  بلغا 

یمدآ هب  شخبتذل  عوبطم و  یتلاح  لام  تشم و  زا  سپ  ارهاظ  دنزادرپیم . ياج  رگیدکی  هب  دعب  دنهدیم و  لام  تشم و  ار  يو  بیترت 
نیا رد  تماقا  یتدم  زا  سپ  دـندوب و  ناگدازبیجن  رامـش  زا  هک  متخانـشیم  ار  ینایئاپورا  نم  دـماجنایم . باوخ  هب  هک  دـهدیم  تسد 

تداع لام  تشم و  هب  روشک 
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لام تشم و  هب  لسوت  اب  طقف  شیگدـنز  زور  راهچ  نیرخآ  رد  هک  مروآیم  دایب  ار  یقداـص  یئاـپورا  بیبط  هتـشذگ  نآ  زا  دـندوب . هدرک 
. دبایب یبسن  یشمارآ  دشخب و  نیکست  ار  شیاهدرد  مالآ و  یکدنا  تسناوت 

تساوخ شلد  اجره  سکره  دراد . دوجو  اجنآ  رد  كدنا ، دادعت  هب  طقف  مه  باوختخت  نینچمه  تسین ، ندیباوخ  صاخ  یقاتا  ناریا  رد 
مـشپ زا  ارقف  دروم  رد  هبنپ و  زا  ار  نآ  دراد و  لوط  اـپراهچ  هک  یکـشت  زا  تسا  تراـبع  رتـسب  دـنکیم . نهپ  ار  دوخ  رتـسب  قاـتا  فک  رب 

زاب هک  راولچ  ای  ناتک  زا  لیوط  ضیرع و  تخـس  یفاحل  رگید  و  ناـشاک ، لـمخم  زا  تسا  ینادرگرب  نآ  يـالاب  رد  دناهتـشابنا . دنفـسوگ 
نآ نیفرط  زا  هک  لکـش  ياهناوتـسا  تسا  یئاـکتم  رتـسب  ءزج  نیرخآ  دـناهدرک ، تسرد  لاـش  اـی  تـیچ  مـشیربا ، زا  ینادرگرب  نآ  يـالاب 

نیدب دنباوخیم و  هجیلک  اب  اهنآ  اریز  دـیاز  تسا  يراک  نایناریا  يارب  هفحلم  زا  هدافتـسا  ارهاظ  تسا . هدـش  هتخیوآ  میخـض  یئاههلوگنم 
تسا هدیقع  نیا  رب  دباوخیم و  دوریم  تفر  نیئاپ  یناریا  يولگ  زا  ماش  هکنیا  زا  سپ  هلصافالب  دننکیمن . ساسحا  ار  لمخم  يربز  لیلد 

. دنکیم باوخ  هب  کمک  اذغ  راخب  هک 
ات هک  کشت  يور  رب  بیترت  نیدب  دشکیم . نیئاپ  شوگ  يور  هب  هدراذگ  رس  رب  ار  یمیخض  هالک  بش  دروآیم و  نوریب  ار  ور  ياهسابل 

. دریگیم رارق  شلاب  ای  اکتم  يور  هب  طقف  رس  ندرگ و  هک  يروط  هب  دشکیم . زارد  دسریم  شندرگ 
هب دسالا  بلق  رد  ناتـسبات و  رد  هکیلاحرد  تسا  رارق  نیمه  هب  عضو  زین  ناتـسمز  رد  دـنزیم و  نوریب  هاتوک  کشت  يور  زا  الومعم  اهاپ 

نکمم ریغ  قاتا  رد  ندیباوخ  ابیرقت  اهرهش  رد  ناتسبات  رد  دنشکیم . رس  يور  هب  ار  دمش  ای  هفحلم  رهظ  زا  دعب  تحارتسا  باوخ و  ماگنه 
یمدآ زا  ار  باوخ  محازم  ياـههشپ  دودـسم  سبح و  ياوه  رد  اـیناث  دیـشک ، سفن  ناوـتیمن  هک  تسا  هفخ  نادـنچ  اوـه  ـالوا  اریز  تسا 

. دنریگیم
، تسا كاـخ  گـنر  هب  دوشیم و  هدـید  تمحز  هب  هک  اـهرتکچوک  هب  دـنیوگیم و  هشپ  اـهرتگرزب  هب  دراد  دوجو  هشپ  تواـفتم  عوـن  ود 

یعیسو ياهتمسق  هب  هکلب  دوشیمن  دودحم  شین  زا  یـشان  یگدمآرب  هیحان  نامه  هب  درد  اریز  تسا  رتكاندرد  یکاخ  هشپ  شین  یکاخ .
دنکچوک نانچ  اهیکاخ  هشپ  اما  درک ، اهر  یلومعم  ياههشپ  رـش  زا  ار  دوخ  ناوتیم  نادهشپ »  » ای دنبهشپ  کی  اب  ددرگیم . رـشتنم  ندب  زا 

نیمه هب  دـنرادن و  تمواقم  يارای  یئاوه  نایرج  نیرتکچوک  ربارب  رد  رگید  فرط  زا  یلو  دـنوشیم ، در  زین  اـههچراپ  نیرتفیرظ  زا  هک 
هـشیمه هک  هناخ  راومه  ماب  رب  ناتـسبات  ياهبـش  یناریا  للع  نیمه  هب  دـنوشیم . محازم  رتمک  یلیخ  زاب  ياـضف  رد  رتشیب و  قاـتا  رد  لـیلد 

هک تسا  نیا  هدـش  هدـهاشم  نآ  زا  يدراوم  مه  ناتـسودنه  رد  هک  صاـخ  ضراوع  زا  یکی  دـباوخیم . تسه ، اـجنآ  رد  یئاوـه  ناـیرج 
مارح يو  رب  ار  شیاـسآ  باوخ و  اـههشپ  دریگیم ؛ رارق  اـههشپ  موجه  هلمح و  دروم  رتشیب  شتماـقا  ناتـسبات  نیلوا  رد  دراوهزاـت  صخش 
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شین هک  اجنآ  یتح  ار ، نآ  ياج  همه  هفقو  نودب  هک  دوشیم  ساسح  يردقب  ندب  تسا ، مأوت  كاندرد  یـشراخ  اب  یـشین  ره  دـننکیم ،
ثعاب موادم  یندشنمامت و  شراخ  یباوخمک و  يرارقیب ، دناراخیم ؛ تسا ، هدیسرن  نادب  ياهرشح 

122 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 
نوچمه رگید  دنامب  تکلمم  رد  زارد  یتدـم  هاگره  لاح  دزیخرب . باوخ  زا  غامد  لدیب و  حورجم و  هتفـشآ و  الماک  حبـص  هک  دوشیم 

دوخ و نم  ددرگیم . دـیدپان  يدوزب  زاب  دوشیم و  دودـحم  شندـب  حورجم  هطقن  هب  درد  دـنامیم و  ساسح  شین  لباقم  رد  طقف  اهیناریا 
؛ میدشیمن هتخانش  یناسآ  هب  اهحبص  هک  میداتفا  یلاح  نانچ  هب  میدیـشک ؛ رایـسب  جنر  ناتـسبات  نیلوا  رد  دندوب ، هارمه  نم  اب  هک  یناسک 

تیعقاو نیا  میدشیمن . یتحاران  راچد  اهیموب ، زا  شیب  رگید  اهدعب  اما  دشیم . بت  راچد  شین  رثا  رد  بلغا  هک  دوب  مه  يراوخریـش  هچب 
هب هجیتن  رد  دناوخیم  دوخ  يوس  هب  ار  هرـشح  نایئاپورا  قرع  يوب  هک  دوشیم  روصت  الومعم  درک . هیجوت  ناوتیم  قیرط  ود  هب  ار  ملـسم 

. دوشیم کیدزن  اهیموب  تعیبط  هب  نوگرگید و  دراوهزات  تعیبط  كدناكدنا  لاس ، کی  نتـشذگ  اب  هکنیا  ات  دنکیم  بیغرت  ندز  شین 
زا زین  اهیموب  اهیناریا و  اریز  تسین  یقطنم  نم  نامگ  هب  ریبعت  نیا  دناهدیورگ . نادب  دـنه  نکاس  ياهیـسیلگنا  هک  تسا  یهیجوت  نامه  نیا 
درد ردقنیا  هک  تسین  یگدیزگ  نیا  هکنیا  رگید  دوریمن . رتارف  یگدیزگ  لحم  زا  درد  اهنآ  دروم  رد  طقف  دنتسین ، ناما  رد  اههشپ  شین 

نوریب ریاس  دروم  رد  موادت  لصا  قبط  هک  تسا  ندـب  زا  یگرزب  تمـسق  رد  ندز  ریهک  نتخیر و  نوریب  حالطـصا  هب  هکلب  دـنکیم  داجیا 
. دتفایم قافتا  مه  یئاپورا  ياهروشک  رد  اهندز  ریهک  ندب و  ياهنتخیر 

هدیشوپن رگید  ياهتمسق  تروص و  مامت  دعب ، حبص  مدرب  رسب  ناشاک  رد  یبش  لاس 1859[87 ] رد  هک  یماگنه  مروآیم  دایب  بیترت  نیدب 
مرامـشیم رتلمتحم  ار  يرگید  هیجوت  نم  لیلد  نیمه  هب  دشاب . هدش  نم  ندش  باوخیب  ثعاب  رما  نیا  هکنیا  نودب  دوب ، هدز  ریهک  مندب 

رد یتینوصم  ندب  عابشا  زا  سپ  هک  دریگیم  ماجنا  هرـشح  شین  رد  دوجوم  رهز  دض  رب  حیقلت  یعون  نیتسخن  لاس  رد  هک  تسا  نیا  نآ  و 
زا ناتسبات 1859  رد  هک  یماگنه  منکیم . هیجوت  ار  ریز  هعقاو  نم  هیضرف  نیمه  زا  تناعتـسا  اب  دنکیم . داجیا  نتخیر  نوریب  ریهک و  ربارب 

نانچ ام  ياهبسا  اجنیا  رد  و  میدش ، دراو  دیشمج  تخت  برغ  رد  عقاو  یهاگرارق  هب  یئاقشق  هفیاط  یناخلیا  توعد  هب  متـشگیمزاب  زاریش 
نیا زا  اهبـسا  اـب  رتدوز  هچره  هک  مدوب  ریزگاـن  دوـب ؛ يراـج  نوـخ  ناشمکـش  زا  یفیطل  هیحاـن  زا  هک  دـندش  سگمرخ  یگدـیزگ  راـچد 

رد یلحم  ياههلگ  زا  يرایـسب  یلو  دنوش . فلت  يزیرنوخ  تدش  زا  اهبـسا  تسا  نکمم  هک  مدوب  هدینـش  البق  اریز  موش  جراخ  هناخراپاچ 
رد ار  اهباوختخر  تخت ، ندوبن  تلع  هب  هک  اجنآ  زا  دنوش . راچد  يرامیب  هب  هکنآیب  دندرکیم ، گنرد  اههام  دندوب و  ارچ  لاح  رد  اجنیا 

، دــنهدیمن داــب  ار  نآ  زگره  رگید  فرط  زا  دریگیم و  رارق  ياهشوـگ  رد  زور  تدــم  ماــمت  بشرداــچ  نآ  دــنچیپیم و  یبشرداــچ 
بشرداچ و رد  تارـشح  زا  يرایـسب  هکنیا  زا  دیابن  سپ  دنباوخیم ، سابل  اب  اهیناریا  نوچ  هکنآ  رگید  دـننکیمن و  ضوع  و  دـنیوشیمن ،

هلأسم کی  لاح  میوش . تریح  راچد  دنک - هنخر  نآ  رد  تسین ، یلاخ  نآ  زا  ياهناخ  چیه  هک  شپـش  صوصخب  و  دننک - هنال  باوختخر 
رتهب ای  یساسا 

123 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 
قباطم ایآ  هک  تسا  نیا  نآ  دوشیم و  حرطم  دنوشیم  نطوتم  اجنآ  رد  ای  دـننکیم  رفـس  قرـشم  رد  هک  یئاهیئاپورا  يارب  یتایح  میئوگب 
قفاوم ندـیباوخ  نوریب  اب  برجم  نیرفاسم  هن . ای  دـنباوخب  قاـتا  راومه  فک  رب  اـیناث  دازآ و  ياوه  رد  ـالوا  ناریا  رد  جـیار  هدـعاق  مسر و 

هحفص 583 رد  هک  [ 88] تراب شیرنیاه  تسا  لیبق  نیا  زا  تسا . نآ  بانتجا  لـباق  ریغ  بقاوع  زا  لاهـسا  بت و  هک  دـنیوگیم  دنتـسین و 
رـسارس مدروخ و  ار  نوریب  کنخ  هزات و  ياوه  بیرف  هبلک  لخاد  هفخ  ياوه  لابق  رد  هنافـسأتم  : » دیوگیم دوخ  ربتعم  همانرفـس  مود  دلج 

نینچ راچد  تلوهـس  هب  رادبت  رفاسم  مدـنام . مدوب  هک  اج  نامه  نآ  بقاـعتم  دـیدش  تبوطر  رد  تساـخرب  هک  یناـفوت  دوجو  اـب  ار  بش 
نایز و راـچد  ار  رفاـسم  تسا و  هدـنبیرف  نوریب  ياوه  یکنخ  روآناـیز . تساـطخ و  لـمع  نیا  هک  مراد  ناـنیمطا  نم  اـما  دوشیم  يوهس 

نآ زا  دـهدیم ، يور  باتفآ  عولط  زا  لبق  بش و  همین  زا  سپ  هک  اوه  عیرـس  رییغت  تسین ، راـکنا  لـباق  نیا  ریدـقترهب  دـنکیم ». نارـسخ 
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هناخ لخاد  ار  اهبش  هک  دنریزگان  رظن  نیا  زا  رزخ  يایرد  لحاوس  نکاس  یلاها  دوشیم . اهیتحاران  نآ  ثعاب  بلغا  منبش  ناراب و  هتشذگ ،
. دنباوخب

رد دننامب و  رادیب  ار  اهبش  ای  هک  تسه  لح  هار  ود  نیا  زا  یکی  تسین  يربخ  نآ  رد  منبش  ناراب و  زا  هک  کشخ  عفترم  ياهتـشد  رد  طقف 
ای دنتلغب  هدند  نآ  هب  هدند  نیا  زا  رتسب  رد  دنراپسب و  کچوک  گرزب و  ياههشپ  شین  هب  نت  دنـشاب و  ناساره  اوه  یمک  زا  مادم  یتحاران 
ار ندـب  نآ  بقاوع  یباوخیب و  اریز  داد  حـیجرت  دـیاب  دـناهدیزگرب  اـهیناریا  هک  ار  ياهقیرط  نم  رظن  هب  دـنروآ . رـسب  ماـب  زارف  رب  ار  بش 
ار دوخ  زاب  بشرـس  يامرگ  دوجو  اب  هک  تفرگ  هدیدب  زین  ار  روشک  مسر  تداع و  دیاب  هتبلا  اما  دنکیم . بت  ياریذـپ  هدامآ و  فیعض و 

. تشاد دهاوخ  سپ  رد  لاهسا  و  دوشیم ، زرل  داجیا  ثعاب  بش  همین  زا  سپ  یکنخ  تروص  نیا  ریغ  رد  اریز  دنناشوپیم  بوخ 
زا رظنفرـص  منادیم ، رتدـیفم  رتتحار و  ار  رتسب  نداد  رارق  رتالاب  يردـق  نم  تسا ، عجار  قاتا  فک  رب  ندـیباوخ  هب  هچنآ  فالخرب  اما 

کی اهیئاپورا  هک  تسا  رتهب  ناکما  تروص  رد  لـیطر . برقع و  تارـشح ، ربارب  رد  تسا  یظاـفح  رتسب  نتفرگ  رارق  رتـالاب  يردـق  هکنیا 
: دیوگیم هرابنیا  رد  هحفص 596 ) مود ، دلج   ) تراب دنشاب . هتشاد  دوخ  اب  يرفس  وشات  کبس  باوختخت 

قوف یحاون  نیا  رد  یئاپورا  نیرفاـسم  يارب  اـنئمطم  دراد  رارق  اـپ  تسیب  اـت  هد  عاـفترا  هب  یئاـههیاپ  رب  هنادازآ  هک  یئاـههبلک  رد  نتـسیز  »
ياههتوب ناهایگ و  اب  یئاههچغاب  دکار و  بآ  ای  ضوح  اههناخ  بلغا  رد  هک  مینک  رکف  رگا  دوب ». دـهاوخ  شخب  یتحار - دـیفم و  هداعلا 

نآ مابتشپ  يور  هب  ندیباوخ  هدیاف  هب  تقو  نآ  دنوشیم ، بت  ثعاب  دـننکیم و  بلج  دوخ  هب  ار  اههشپ  همه  اهنیا  و  دراد ، دوجو  هاتوک 
زا يریگوـلج  يارب  تسا  یبوـخ  دـیهمت  ندـیباوخ  نـیمز  حطـس  زا  رتدـنلب  يردـق  مـیربیم . یپ  رتـهب  ماـب  حطـس  زا  رتـعفترم  يردـق  مـه 

اههناـخالاب رد  هک  یناـسک  هبون  عویـش  دروم  رد  هک  منکیم  رکذ  ار  یموـمع  هبرجت  نیا  لـیلد ، ناوـنع  هب  قوـف . رد  روکذـم  ياـهیتحاران 
هقبط رد  هک  یناسک  زا  رتمک  دننکیم  یگدنز 
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زین اهنآ  نیئاپ  رد  دنراد و  رارق  طایح  فک  زارف  رب  اپ  چنپ  ات  هس  هک  یئاهقاتا  تفگ  دیاب  رظن  نیا  زا  دنوشیم . راچد  نادب  دننکاس  فکمه 

يارب دوخ  اب  يرفس  یتخت  اههاگودرا  رد  هک  دنکیم  ادیپ  رتشیب  جاور  زور  هب  زور  زین  مسر  نیا  دنراد . حیجرت  تسا  هدش  هیبعت  ینیمزریز 
تلفغ رثا  رد  هنافـسأتم  یئاپورا  نارفاسم  یگدـنز  بلغا ، اریز  ماهتفگ  مک  میوگب  زیچان  تاکن  نیا  تیاعر  هرابرد  هچره  دـنرادرب . باوخ 

. تسا هدش  هابت  تاکن  نیا  زا 
بات دـندنبیم و  ياهیاپ  هب  بـالق  ود  زا  ار  نآ  هک  یکچوک  هبعج  زا  تسا  تراـبع  نآ  و  دـنربیم ، راـکب  هراوهگ  ناریا  رد  نادازون  يارب 

دنهدیم رارق  هدافتسا  دروم  هراوهگ  ياج  هب  تسا  هدش  هتسب  ریت  ود  ای  تخرد  ود  هب  بانط  کمک  اب  هک  ار  يریـصح  رتشیب ، اما  دنهدیم .
. دزاسیم نکمم  ردام  يارب  ار  هناخ  ياهراک  نداد  ماجنا  هجیتن  رد  تسا و  تکرح  رد  اهتدم  دنهدب  ناکت  رابکی  ار  نآ  هاگره  و 

. دوـشیم هدرب  راـکب  ناـمهم  ندرک  در  يارب  ياهناـهب  ناوـنع  هب  بلغا  تسا  ندـیباوخ  هب  رداـق  زور  تعاـس  ره  رد  یناریا  هک  عـضو  نـیا 
فرح نیا  ربارب  رد  يراک  نامهم  رگید  و  تسا ». باوخ  : » دـیوگیم هتفرگ ، ار  هناخبحاص  غارـس  هک  یناـمهم  باوج  رد  هناـخ  مدختـسم 
باوخ زا  ار  اقآ  هک  دـهدب  روتـسد  وا  هب  دـیوگب و  مدختـسم  هب  ار  دوخ  بلطم  ای  ددرگزاب  رتزارد  اپ  زا  تسد  هکنآ  زجب  دـنکب  دـناوتیمن 

. تسا ریخا  لح  هار  هب  لسوت  زا  ریزگان  بلغا  بیبط  هتبلا  دنک . رادیب 
مدآ هکنیا  يارب  طـقف  نتفر  شدرگ  دـشابن . شراـیتخا  رد  بسا  اـی  دـشاب  روآمازلا  يوـحنب  رما  نیا  هک  دوریم  هار  هداـیپ  یماـگنه  یناریا 

دنوریم شدرگ  هب  رهـش  رازاب  رد  ای  دوخ  کیدزن  ياهغاب  رد  نیئاپ  تاقبط  مدرم  نانز و  طقف  تسین . جیار  ناریا  رد  دشاب  هدروخ  یناکت 
ار ندـب  تسا و  ریگ  تحالم و  اب  یناریا  نتفر  هار  زرط  سب . دریگیم و  تروص  اـشامت  يواـکجنک و  سح  ياـضرا  يارب  اـهنت  مه  نیا  و 

هـشیمه نینچمهب  دـسریم و  تسپ  راپاچ  تعرـس  زا  یمین  هب  اهنآ  تعرـس  هک  دنتـسه  یئاه  دـصاق » هدایپ  . » درادیم هاـگن  اـبیز  تسار و 
الصا اهکرت ، فالخرب  دنک . یگتسخ  ساسحا  هکنآیب  دورب  هار  عیرـس  ياهماگ  اب  ار  زور  مامت  هک  دوشیم  ادیپ  یتسدورف  درم  ای  يرکون 

" نایناریا ناریا و   " كالوپ www.Ghaemiyeh.comهمانرفس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 440زکرم  هحفص 97 

http://www.ghaemiyeh.com


هب هاگتـسیا  نیا  زا  لعنراهچ ، يراوس  ماگنه  ار  هاش  تسا و  موسوم  هاش  رطاش  هب  هک  هاش  هدنود  دنیبیمن . مشچ  هب  ار  اهنآ  نتـسشن  یـسک 
رمک رب  يدنبرمک  اب  اهرطاش  دروآیم . دیدپ  يدردمه  انمض  باجعا و  ساسحا  هدننیب  رد  دوخ  تعرس  اب  دنکیم ، یهارمه  هاگتـسیا  نآ 

. دنزهجم اپ  قاس  هب  یچیپچم  و 
ار دوخ  تسا ، هتـسشن  بسا  رب  هک  یماگنه  هدـمآ و  ایندـب  راکراوس  الـصا  یناریا  دـننکیم . ناکم  لقن  رتش  رطاق و  غالا ، بسا ، اب  الومعم 

یـسک هب  مـه  یمک  ناـمه  هـب  دـننکیم ، ناـغوس  اـجنآ  رد  ار  بـسا  هـک  تردـن  ناـمه  هـب  دسانـشیمن . یگتـسخ  دـنکیم و  سح  دازآ 
هاگن نیز  يور  هب  ردام  اهرفـس  رد  ار  هلاس  هس  هچب  نتفر . هار  دـننام  تسا  یهیدـب  يرما  يراکراوس  یناریا  يارب  دـنزومآیم ؛ يراکراوس 
بـسا زا  رگا  دـنکیم . داجیا  همئاـق  زا  رتگرزب  ياهیواز  شیاـهوناز  هک  روطنآ  دنیـشنیم  بسا  رب  کـباچ  دـلج و  یلیخ  یناریا  درادیم .

يزیچ نیا  و  دتفیب -
125 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 

بـسا رب  يدرـسنوخ  اـب  زاـب  هتفرگ  ار  دوخ  فرح  هلاـبند  هکیلاـحرد  هکلب  دروآیمن . دوخ  يور  هب  الـصا  دـهدیم - خر  اـبلاغ  هک  تسا 
رد طسوتم  روطهب  دسانـشیمن . الـصا  ار  همتروی  دوشیم ؛ هدـید  تردـنب  لعن  راهچ  دوریم ، هقروی »  » ای مدـق »  » بوخ ـالومعم  دنیـشنیم .

نیب دننکیم ، یط  مه  ار  زور  رد  لیم  هدزاود  ات  هن  دشاب  راک  رد  یترورـض  رگا  اما  دننکیم  فقوت  لیم  مین  جنپ و  ات  جنپ  ره  رد  اهترفاسم 
. دنراذگیم رس  تشپ  بسا  ضیوعت  اب  ار  لیم  تسیب  ات  هدجه 

هکنیا نودب  ماهدید  يراوسبسا  لاح  رد  دناهدوب  لمح  رخآ  ياههام  رد  هک  ار  ینانز  نم  دننیـشنیم و  بسا  رب  اهدرم  دننام  تسرد  اهنز 
. دراد ترورض  هفرط  کی  يراوس  نانز  يارب  دنرادنپیم  هک  تسا  يروادشیپ  نیا  سپ  دشاب . هتشاد  ناشلاح  رد  دعاسمان  يریثأت  راک  نیا 

نکمم بسا  يارب  هن  نز و  يارب  هن  راـک  نیا  رتـگرزب  ياـهترفاسم  رد  اـما  تسا  یلمع  هاـتوک  یحیرفت  يراوس  کـی  يارب  شور  نیا  هتبلا 
ندرک راب  دایز  هک  تسا  دـقتعم  لـصا  نیا  هب  یناریا  ددرگیم . لـصاح  قیرط  نیا  اـب  تسرد  راـب  میـسقت  هن  مزـال و  لداـعت  هن  اریز  تسین 
هاگره یلو  دشاب  نیگنـس  نازیم  کی  هب  فرط  ود  ره  رد  هک  یطرـشب  تسین  روآنایز  وا  لاح  هب  هجو  چـیه  هب  هاتوک  یتدـم  يارب  ناویح 

. دربیم نیب  زا  ار  ناویح  دشاب  هدشن  میسقت  يواسم  روطهب  راب  نآ  یلو  دننک  راب  مک  ار  ناویح 
شدوخ و ات  دنکیم  نیرمت  مکمک  وا  اب  شیپ  زور  دنچ  زا  دـنکیم و  هدامآ  ار  شکراب  ناویح  دوخ و  زارد ، رود و  ترفاسم  يارب  یناریا 

هتشاد باتش  مه  هچره  دنکیم و  یط  ار  یهاتوک  تفاسم  طقف  رفـس  لوا  زور  رد  يو  دصق  نیمه  هب  دنوش . جراخ  توخر  لاح  زا  ناویح 
تداع و رثا  رد  زین  اهبسا  هک  تسا  بیجع  نیا  دیازفایم . تعرـس  رب  دندش  مرگ  راوس  بسا و  هک  یماگنه  دوریم ؛ هتـسهآ  مدق  زاب  دشاب 

دوریم هتـسهآ  الماک  ار  هار  تمـسق  نیتسخن  دـیایب  نوریب  لبطـصا  زا  هک  یبرع  لیـصا  بسا  دـننکیم ؛ يوریپ  هدـعاق  نیمه  زا  زین  هزیرغ 
هاگفقوت تسا و  کیدزن  هار  نایاپ  هب  هک  یماگنه  ات  دیازفایم  دوخ  تعرـس  رب  كدناكدنا  درادنپیم ؛ لبنت  ار  نآ  دراوان  هدننیب  هکنانچ 

. دسریم رثکا  دح  هب  نآ  باتش  دسانشیم  ار 
هک ار  یبـسا  یناریا  دراذـگیماو . يداـع  ياـهماگ  تعرـس  اـب  دوـخ و  لاـح  هب  ار  نآ  هکلب  دـنکیمن  يراکنیریـش  دوـخ  بسا  اـب  یناریا 
هک دـنادیم  اریز  دـنادیمن  هتـسیاش  ترفاسم  يارب  دـهد  ناشن  دوخ  زا  یگدنزرـس  تراـسج و  یلیخ  هار  زاـغآ  رد  دوش و  دـنلب  تسدرس 

. درب دهاوخ  لیلحت  هب  ار  راکراوس  ياوق  تهجیب  دوخیب و  درک و  دهاوخن  تمواقم  رفـس  دیادش  لباقم  رد  دش و  دـهاوخ  هتـسخ  يدوزب 
. دنادیم تعاطا  شمارآ و  ار  بوخ  بسا  ره  يارب  مزال  طرش  نیلوا 

يرفس يارب  زونه  ود  ره  هک  درادنپیم  نآ  هناشن  ار  نیا  دوش ، ادیپ  قرع  زا  يرصتخم  راثآ  تکرح  ماگنه  هب  شبسا  ای  وا  رد  هک  یماگنه 
ات سفن  کی  هک  دراد  تسود  همه  زا  شیب  يو  درادـن ؛ شوخ  ار  هار  نیب  فقوت  نداتـسیا و  دـناهدشن ؛ اـیهم  یفاـک  هزادـنا  هب  زارد  رود و 

یلو دهدیم ، بآ  ار  نآ  همشچ  نیلوا  هب  ندیسر  ضحم  هب  دنک  ادیپ  شطع  امرگ  رثا  رد  شبسا  هاگره  دورب . دراد  شیپ  رد  هک  يدصقم 
بآ شدوخ  حالطصا  هب  ات  درادیم  هاگن  تکرح  رد  موادم  یتروصب 
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دوشن راچان  هار  لوط  رد  ات  درادیمرب  هارمهب  یبآ  هزوک  دوخ  صخـش  يارب  دـنکن . شتحاران  ندروخ  بآ  دوش و  جراخ  قرع  تروص  هب 
کیپ ناونع  هب  هک  یماگنه  صوصخب  تسا  لکشم  تخس و  ترفاسم  هک  یماگنه  دناشنورف . ار  دوخ  یگنـشت  نوگانوگ  هدنام  ياهبآ  زا 

. دراد هدامآ  بسانم  سابل  اوه ، ینوگرگد  رییغت و  ره  يارب  دشوپیمن و  کبس  رایـسب  سابل  زگره  دروخیم . کبـس  ياذغ  دشاب ، هار  رد 
ندوب یجنرانكزان  رب  دیابن  ار  نیا  دنکیم و  هرخسم  ار  یسیلگنا  ياهنیز  يو  دشاب ؛ هتشاد  هچکـشت  دیاب  ریز  رد  هچ  ور و  رد  هچ  وا  نیز 

اریز دـنامیم  بقع  اـهنآ  زا  هن  دزاـتیم و  وـلج  دوـخ  ناـهارمه  زا  هن  درمـش . یعیبـط  زاـین  کـی  اـب  قـبطنم  ار  نآ  دـیاب  هـکلب  درک  لـمح 
هب رگید  دـنوش  نانعمه  مهاب  یعمجهتـسد  تروص  هب  هک  اهبـسا  هتـشذگ  نیا  زا  دوش ، وربور  رفـس  تارطاخم  اب  اـهنت  کـت و  دـهاوخیمن 
ات دنادرگیم  يردق  دوشیم  رتهتسهآ  هتسویپ  هک  یئاهماگ  اب  ار  بسا  هراومه  هاگفقوت  هب  ندیـسر  زا  سپ  دنرادن . جایتحا  جییهت  زیمهم و 
ار راـک  نیا  تقو  نآ  دوش و  يرپـس  یتعاـس  دـنچ  دراذـگیم  هکلب  دریگیمنرب ، نآ  زا  لـج  نیز و  مه  هلـصافالب  دوـش . کـشخ  شقرع 
. دوش داجیا  ناویح  رد  یلصفم  ياهمرو  یتسوپ و  ياهیتحاران  لیبق  زا  یضراوع  تسا  نکمم  تلوهس  هب  تروص  نیا  ریغ  رد  اریز  دنکیم 
دنکیم و رفس  بش  بلغا  دروآیمن . نوریب  نت  زا  ار  رفـس  سابل  دشاب  هدش  کشخ  شنت  الماک  هکنآ  زا  لبق  زین  شدوخ  بیترت  نیمه  هب 

دوخ بسا  دناوتب  زور  لوط  رد  نمـض  رد  دزیهرپب و  باتفآ  يامرگ  زا  یـشان  تامدص  زا  دهاوخیم  اریز  دوریمن  ترفاسم  هب  رهظ  زگره 
رد امرگ  هک  اجنآ  زا  دوشیم . اطخ  بکترم  بلغا  دروم  نیا  رد  دـنک  مارح  ار  دوخ  بش  باوخ  دـهاوخیمن  هک  یئاـپورا  دـنک . راـمیت  ار 
اب يو  هک  دهدب  ناشن  دهاوخیم  دنکیم و  ریبعت  یناسآنت  هب  ار  یموب  یلاها  طایتحا  يو  دیآیمن  رظنب  هدـننکتحاران  نادـنچ  زاب  ياوه 

. تـسوا ینیبهتوـک  بقاوـع  زا  بـلغا  یگدزباـتفآ  لاهـسا و  بـت ، دراد . تماقتــسا  اـهنآ  زا  شیب  تـسا  هدـمآ  ایندـب  ریــسدرس  رد  هـکنیا 
امرگ لـباقم  رد  رتـمک  تماـقا  ياـهلاس  نیلوا  رد  دـناهدمآ  اـپورا  لامـش  زا  هک  ینارفاـسم  هک  دوشیم  هدـهاشم  نینچ  رتـشیب  هتفرمهيور 
نیا رد  ندـش  راگدـنام  لاس  نیدـنچ  زا  سپ  هرخالاب  و  دوشیم ، اسرفتقاط  ناشیارب  امرگ  دـعب  ياهلاس  رد  دـنهدیم و  ناـشن  تیـساسح 

دناهدروآ هارمه  هریخذ  تروص  هب  تمواقم  يژرنا و  يرادقم  دوخ  اب  اهنیا  هک  تسا  نآ  تلع  دنوشیم . ربارب  رظن  نیا  زا  اهیموب  اب  روشک ،
. دزادرپیم ياج  یگدناماو  یگتسخ و  هب  دریگیم و  نایاپ  ماجنارس  هک 

اهرفـس عوـن  نیا  ياهیتخـس  زا  هک  دـنداتعم  ینابـش  یگدـنز  هب  نادـنچ  دـننادیمن و  تسرد  ار  تقو  ردـق  اـهیناریا  هـک  دـنادن  یمدآ  رگا 
هک یئاههاگترایز  ای  تایالو  هب  نتفر  يارب  یتلوهـس  هچ  اب  اهنیا  هسوش  ياههار  هناخرفاسم و  ندوبن  دوجو  اـب  دـنیبب  هکنیا  زا  دنـسارهیمن 

، یـشورف هدرخ - اهیناریا  رفـس  تابجوم  لیالد و  دوشیم . یتفگـش  رد  قرغ  دـننکیم  باکر  رد  اپ  دراد  هلـصاف  اهنآ  زا  زور  لهچ  یس و 
يارب زین  اهشیورد  یتح  تساهزیچ . لیبق  نیا  زا  ترایز و  تراجت ،
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[. 89] دننیشنیم بسا  رب  دننک ، يدکت  رتهنامرتحم  یتروصب  هکنآ 

لیم اـت 24  نـیب 18  زور  ره  رد  دـیاب  تـسا و  هدننکهتـسخ  تخـس  صوـصخب  دـنرادن  تداـع  نادـب  هـک  ناـنآ  يارب  يراـپاچ »  » يراوـس
رفس لوا  زور  دنار . ولج  هب  ار  اهنآ  دنلب  ياهنایزات  هبرض  اب  دیاب  ریزگان  دنتسه  دب  هشیمه  تسپ  ياهبسا  هک  اجنآ  زا  درک . یط  [ 90] یناملآ
زور زا  رتدب  راک  زاب  موس  زور  دـیئاسایب  زور  کی  دـیهاوخب  دـبیرفب و  ار  امـش  یگتـسخ  هاگره  اما  تسا  هتفوک  هتـسخ و  الماک  یمدآ  نت 

. درک دوشیمن  مه  ار  نتفر  شیپ  رکف  الصا  رگید  و  دوشیم ، نیتسخن 
رارق نیا  زا  ياهدعاق  هب  مه  دروم  نیا  رد  زاب  یناریا  دنک . تداع  شالت  نیا  هب  ندب  هکنیا  ات  تفر  رتولج  زاب  یگتـسخ  مغریلع  دـیاب  سپ 

. دنار رتدنت  دعب  ياهزور  رد  تشادهاگن و  ار  لادتعا  بناج  دیاب  لوا  زور  رد  هک  تسا  دنبیاپ 
زا ارم  تسیابیم  ریزگان  مدیـسر  اجنآ  هب  یتقو  اما  مدـنار ؛ سفنکی  لیم ، ود  تسیب و  دودـح  ینعی  نیوزق  ات  نارهت  زا  راـبکی ، دوخ  نم 

ار رفـس  ریـس  زین  نآ  زا  دعب  و  متخادرپ ، تحارتسا  هب  زور  کی  زاب  مهد  همادا  رفـس  هب  متـشاد  دصق  هکنیا  دوجو  اب  دننک و  دنلب  نیز  يور 
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هرک ياـچ و  ریـش ، غرممخت ، دـننام  کبـس  یئاذـغ  نآ  زا  شیپ  هک  تسا  نیا  مزـال  طرـش  يراـبجا  ياـهترفاسم  نیا  رد  مدرک . رتهتـسهآ 
، ناریا لامـش  زا  ندیـسر  يارب  هک  تسا  عیرـس  نانچ  يراپاچ  رفـس  دنرادهاگن . زور  دنچ  ار  نیگنـس  ياذغ  زا  زیهرپ  نیا  دـعب  دـنروخب و 

فرط زا  زاب  تساسرفتقاط  هدننکهتـسخ و  رایـسب  یترفاسم  نینچ  دـنچره  دـهاوخیم . تقو  زور  هدزای  ای  هد  طقف  رهـشوب  ات  يوخ ، ینعی 
هب تسا و  رتمک  نآ  رد  اهیرامیب  اهبت و  هب  التبا  رطخ  رگید  تراـبع  هب  درادـن و  ار  ارـسناوراک  رد  گـنرد  ياـهیتحاران  اـهیراتفرگ و  رگید 

دنرادـن رـس  رد  يرگید  روظنم  دنـسرب و  دوخ  دـصقم  هب  رتدوز  هچره  دـنراد  رظن  رد  طقف  هک  ینایئاپورا  هب  يراپاچ  ترفاسم  لیلد  نیمه 
. دوشیم هیصوت 

قیمع ياههلاچ  يال و  لگ و  اب  هک  تشاد  رظن  رد  مه  ار  نیا  دیاب  هتبلا  دوریم و  بسا  اب  دورب  دـهاوخب  اجک  ره  هب  رهـش  رد  یناریا  ابیرقت 
يو هک  دنکیم  مکح  نینچ  تکازن  بدا و  تسا . بعص  تخس  يراک  نتفر  هدایپ  ناتـسبات  هدننکهفخ  يامرگ  ناتـسمز و  رد  اههاگرذگ 

کیدزن هد  کی  هب  دش و  جراخ  رهـش  زا  هکنیا  ضحم  هب  اما  درذگب . هراوس  اهنابایخ  زا  هدایپ ، مدختـسم  يدایز  دادعت  تیعم  رد  هتـسهآ و 
. دنکیم تکرح  تعرسب  هلفاق  دننیشنیم و  بسا  رب  مه  همدخ  رگید  دیسر ،

ار نایتراپ  مسر  هک  دنکیم  سوه  دشاب  هتشاد  نار  ریز  هب  یکباچ  بسا  رگا  ددرگرب  ینامهم  زا  رورسم  شوخرس و  یناریا  یناوج  هاگره 
فرط هب  ار  گـنفت  ددرگیمزاـب ، بقع  هب  دتـسیایم ، باـکر  يور  هب  ناـهگان  و  دزاـتیم ، قرب  تعرـسب  لـعنراهچ  دروآرد : شیاـمن  هب 

تعرسب دنکیم و  یلاخ  یلایخ  نمشد 
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هب دنکفایم و  ولج  هب  ار  دوخ  تسدبوچ  تخات  نیح  رد  دزاتیم و  بسا  تعرـسب  چـیپرام  تروص  هب  ای  دـهدیم ؛ همادا  دوخ  نتفر  هب  داب 
نآ مکـش  ریز  هب  بسا  تخات  نیح  رد  ای  دـیابریم ؛ اوه  رد  ار  نآ  زاب  دـش  دـنلب  نیمز  زا  تسدـبوچ  لـمعلا ، سکع  رثا  رد  هکنیا  ضحم 

فقوتم ار  بسا  ناهگان  دیـسر  نآ  رانک  هب  هکنیا  ضحم  هب  دزاتیم و  ياهلاچ  هاـچ و  اـی  یهاـگترپ  فرط  هب  ماـمت  باتـش  هب  اـی  دوریم ؛
اهنآ هب  هک  یئاهبـسا  اب  دراوان  ياهرتهم  فرط  زا  بلغا  اهیراکنیریـش  نیا  نوچ  دتـسیایم . اپود  رـس  ریزگاـن  بسا  هک  یتروصب  دـنکیم 

. دناهدش یلصفم  ياهیتحاران  راچد  همه  اهبسا  هجیتن  رد  دوشیم  یلمع  مه  دناهدرپس 
. دنیوگیم شزرو  نآ  هب  هک  کیتسانمیژ  تسا و  راکش  یندب  تاکرح  نیرتمهم  دریگیم  ماجنا  بسا  رب  هک  اهنیرمت  نیا  زجب 

راکش ب .

تظافح تحت  تسا و  تختیاپ  ترواجم  رد  هک  یتنطلس  ياههاگراکش  يانثتسا  هب  تسا  زاجم  سک  همه  يارب  تکلمم  رسارس  رد  راکش 
. دنهدیم هار  قطانم  نادب  ار  اهیچراکش  هوشر  نتفرگ  لابق  رد  طقف  نانابراکش  نیا  دراد و  رارق  نانابراکش 

مغر هب  زیچان  هحلسا  نیا  تکلمم و  كدنا  تیعمج  نیا  اب  هدش ، هرـصاحم  عفترم  ياههوک  اب  فارطا  زا  هک  روانهپ  ياهتـشد  نیا  رد  اهتنم 
. میشاب هدش  رود  تختیاپ  زا  يردق  هک  صوصخب  تسا ، دایز  اتبسن  راکش  زاب  دیص ، لماک  يدازآ  دوجو 

هکنیا رگید  دوشیم و  هدید  مدرم  تسد  رد  رتمک  دایز  ینارگ  تلع  هب  یشتآ  بوخ  ياهحالس  هک  تسناد  دیاب  دش  هتفگ  هچنآ  رب  هوالع 
هب ماد  تشوگ  هتفرمهيور  تسین و  هجوت  دروم  یلیخ  دوشیم  فرصم  هزات  تروص  هب  طقف  یتشوگ  عون  ره  دننام  نوچ  راکـش  تشوگ 

دهاوخب سکره  دوشیم و  راکش  یتنطلس  هاگراکـش  رد  هاش  فرط  زا  هک  یئاهنزوگ  تشوگ  الثم  دوشیم - هداد  حیجرت  راکـش  تشوگ 
یلاقرآ رخروگ و  يانثتـسا  هب  زین  ار  دیـص  لـباق  تاـناویح  تسوپ  نوچ  دـنامیم و  ناـهاوخ  نودـب  ـالک  دریگرب  یمهـس  نآ  زا  دـناوتیم 

یلاع ياهبسا  کمک  هب  طقف  راکش  بیقعت  روانهپ  ياهتشد  نیا  رد  دنامیم . هدیافیب  دوشیم و  مارح  راکش  همه  دننک ، یغابد  دنناوتیمن 
. دهدیم ربخ  اهنآ  هب  ار  ناسنا  ندش  کیدزن  هک  دنراد  نابهدید  دوخ  يارب  نیگنس  ياهراکش  بلغا  اریز  ددرگیم  رسیم  يزات  ياهگس  و 
رد دنوش . رادروخرب  تذل  نیا  زا  دنناوتیم  دنمتورث  مدرم  طقف  هک  يروطب  تسا  یجرخرپ  راک  راکش  هک  تفگ  دیاب  مه  ار  نیا  ماجنارس 
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رس لیعمسا  دیس  هگنت  رد  الثم  دنناسریم . همدص  اهغاب  تشک و  هب  تاناویح  نیا  اریز  دنتمحز ، رد  دیـص  روفو  زا  یحاون  زا  یـضعب  هجیتن 
. دنرامگب عرازم  زا  راکش  ندنازیرگ  يارب  نابهگن  دنچ  دنریزگان  دنباذع و  رد  اههابور  اهسرخ و  يرایسب  زا  اهناتسکات  نابحاص  زاریش  هار 

دربیم راکب  يراکـش  حالـس  ناونع  هب  تسا  موسوم  يرهاج  گنفت  هب  دراد و  یقـشمد  ياهلول  هک  ار  یلحم  یلاع  گـنفت  تردـنب  یناریا 
هب هک  یئاپورا  ياهگنفت  رتشیب ، دـنکیم . راک  قامخچ  گنـس  اب  هکنیا  رگید  نیگنـس ، یلیخ  مه  تسا و  نارگ  یلیخ  مه  گنفت  نیا  اریز 

دروم دراد  ترهش  یسیلگنا » گنفت  »
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. دریگیم رارق  هدافتسا 
نانچ اب  اهگـس  نیا  دـنک . بیقعت  ار  اهنآ  هک  يزات  گـس  و  دـننامرب ، ار  راکـش  هک  تسا  جاـیتحا  راوس  رکون  دـنچ  هب  يداـع  راکـش  يارب 

هب تشد - رد  صوصخب  اهـشوگرخ - هک  تسا  نکمم  طقف  دزیرگب  اهنآ  گنچ  زا  یـشوگرخ  تسا  نکمم  تردنب  هک  دـنودیم  یتعرس 
اهنآ ظفح  يارب  ناتـسمز  رد  دنرادیم و  هاگن  اهیناریا  هک  تسا  یگـس  عون  اهنت  يزات  گس  نیا  دنربب . ردب  ناج  دنزیرگب و  اهتانق  خاروس 

. دنزیهرپیم اهنآ  اب  سامت  زا  دننادیم و  سجن  اهیناریا  ار  اهگس  ریاس  دنناشوپیم . اهنآ  هب  يزیچ  امرس  زا 
رد اپورا  رد  هک  روطنامه  زاب  اب  راکـش  دنربیم . هارمه  لازغ  يارب  تردـنب  ناگدـنرپ و  راکـش  يارب  ار  شوق  زاب و  رتگرزب  ياهراکـش  رد 
زاب تیبرت  لاحرههب  تسا . هدش  هتـشون  نآ  يرادهاگن  تیبرت و  هرابرد  یئاههمان  زاب  دراد و  رایـسب  جاور  تشاد ، تیبوبحم  یطـسو  نورق 
نآ زاورپ  تهج  رد  هک  دـهاوخیم  هراوـس  صوـصخم  رکوـن  رفن  کـی  دراد و  جاـیتحا  تبقارم  هب  ماودـلا  یلع  اریز  تـسا  جرخرپ  رایـسب 

دنزن و تسد  راکـش  تشوگ  هب  هک  دننک  تیبرت  ار  زاب  هنوگچ  دننادیمن  اریز  دوش  عنام  راکـش  تشوگ  ندروخ  زا  ار  نآ  دـنک و  تکرح 
ار نآ  اددـجم  هک  دـهاوخیم  رایـسب  تمحز  رگید  دوریم و  اـطخ  هب  تلوهـس  هب  زاـب  هتـشذگ  نآ  زا  دراذـگب ؛ شبحاـص  يارب  ار  هـمعط 

تـشحو راچد  ار  کبک  شهاگن  هک  زاب  نیمه  دوشب . دراد  مان  شوگارق  هک  يرتگرزب  زاب  همعط  دوخ  تسا  نکمم  هکنآ  رگید  دنریگب و 
؛ ددرگیم داجیا  یبیجع  هرظنم  دوشیم  یتسدارف  نوبز  دوخ  یتقو  دراپـسیم ، گرم  گنچ  هب  عافد  نودـب  ار  دوخ  هک  یئاـج  اـت  دـنکیم 

دناوتیمن ار  دوخ  ياهلاب  تشحو  طرف  زا  هک  دوخ  یناـبرق  رب  لـجا  نوچ  ناـهگان  تسا و  زاورپ  رد  وا  زارف  رب  ماـمت  تهبا  هب  ریلد  باـقع 
لاس رد  زاب  کی  يرادهاگن  الثم  یجرخرپ - عوضوم  صوصخب  دراوم و  نیا  همه  دنکیم . دوخ  همعط  ار  وا  دـیآیم و  دورف  دـهدب  ناکت 

بابـسا زا  زاب  يرادـهاگن  مه  زونه  یلو  دوش . هتـساک  زاب  اـب  راکـش  زا  زور  هب  زور  هک  تسا  هدـش  ثعاـب  دراد - هنیزه  ناـموت  دـص  ـالقا 
هزات تشوگ  مئاد  هک  تسوا  راوج  رد  یچراکـش  رفن  کی  دنیـشنیم و  ياهرقن  ياهیاپ  زارف  رب  طایح  رد  زاـب  نیا  دوریم . رامـشب  یگرزب 

. دهدیم وا  هب  هدنرپ 
. دسریم اهینودقم  هب  ناشرابت  هک  دنتسه  يرگرز  هفیاط  زا  زاب  نایبرم  نیرتهب 

رهش نارهت و  فارطا  يارحص  تشد و  هب  شدرگ  يارب  بلغا  يو  تسا ؛ هتسبلد  راکش  هب  تخـس  هتـسشن  تردق  ریرـس  رب  العف  هک  یهاش 
رد اما  دراد . راکش  صتخم  یکچوک  رـصق  [ 91] هپتناشود مان  هب  ياهپت  زارف  رب  ير ، رهـش  ياههبارخ  هب  کیدزن  اـجنآ ، رد  دوریم و  ير 

، خرـس کبک  شوگرخ ، دـنچ  هب  تسا  هدـش  دودـحم  راکـش  اجنیا  رد  تسا ؛ هدـش  هتـساک  دیـص  نازیم  زا  ررکم  راکـش  رثا  رد  هیحان  نیا 
، نک يابیز  هیحان  رد  رترود  ياههاگراکش  دش . راکش  لاغش  هابور و  دنچ  و  یـشحو ، هبرگ  راتفک ، زین  رابکی  وهآ ؛ کی  يرادگ  یهاگ 

. دراد رارق  کناتسرهش  رال و  رد  زربلا  یلامش  هنماد  رد  رال و  زبسرس  هرد  رد 
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تـسه اجنآ  رد  یکچوک  هاگریجخن  ای  هاگراکـش  هک  دورجاج  هرد  رد  [ 92] ربماسد هام  رخاوا  رد  رابکی  یلاس  یتنطلس  راکـش  نیرتمهم 
؛ دننکیم هیلخت  ار  هیحان  نآ  هنکس ، زا  یمین  هلـصافالب  دوشیم و  شتآ  تمالع ، ناونع  هب  پوت  ریت  دنچ  نیعم  يزور  رد  دریذپیم . ماجنا 

هاش راکـش  يودرا  اب  اهناخ  ناگدازهاش و  ماقمبحاص ، نایماظن  نادـنمراک ، همه  اهنآ ، نینواعم  ارزو و  هکلب  راکـش  ناقـشاع  اهنت  هن  اریز 
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يرهـش هرظنم  رود  زا  دـناشوپیم و  ار  تشد  رـسارس  هک  هدـش  هدز  اـهنآ  يارب  یئاـهرداچ  هناـخدور  لوط  رد  اـجنآ  رد  دـنوشیم . هارمه 
رداچ زاـب  ياهچراـپ  ياـهرداچ  نیا  زجب  اـهناخ  اـههدازهاش و  تکلمم ، مظاـعا  سردوز  يامرـس  تلع  هب  تسا . هتفرگ  دوخ  هب  ياهچراـپ 

قیچـالآ نآ  هب  هک  دـنراد  هارمه  هب  زین  دـناهدناشوپ  دـمن  اـب  ار  نآ  دوـشیم و  هتـسب  بوـخ  تسا و  لکـش  يدـبنگ  هک  يرگید  کـچوک 
ناشاههمیخ ربارب  رد  زگ  ياههتوب  ندـنازوس  هب  نازابرـس  ناراکتمدـخ و  اهرتریقف ، دـننکیم . مرگ  یـسرک  لقنم و  اب  ار  نآ  دـنیوگیم و 

. دنزرویم افتکا 
. تسا دیفم  مشچ  توق  يارب  اهیناریا  هدیقع  هب  زگ  دود 

هاش دـننک . تکرح  هاـش  باـکر  رد  اـت  دـنوشیم  عمج  ناـیرابرد  یتنطلـس و  همدـخ  تسا  کـیدزن  یلیخ  نارهت  هعلق  هب  هک  ياهچوک  رد 
. دنرادیمرب ماگ  ناشزیگنالایخ  ياهـسابل  اب  اهرطاش  شنیفرط  رد  دنیـشنیم . هدـش  هتـسارآ  مامت  یئابیز  هب  هک  ییبرع  بسا  رب  دـسریم و 
اب هک  يرابرد  ناـشارف  دنتـسه . نیمزتلم  وزج  زین  نشور  خرـس  گـنر  هب  یئاهـسابل  یمـسر و  هـالک  اـب  اـههناخترازو  نینواـعم  هغوراد و 

یبـنج ياـههچوک  هـب  ار  تـکرحمک  لـبنت و  ناگدـننکاشامت  و  ورب » دـیورب ؛ ورب ، : » دـنیوگیم دـنلب  داـیرف  هـب  دــنزهجم  دــنلب  ياـهبوچ 
ریگتـسد دنـشاب و  بقارم  ار  هاوخدب  كوکـشم و  صاخـشا  ات  دنوریم  رواجم  ياهماب  هب  ناشارف  زا  نت  دنچ  لاح  نیع  رد  دـننازیرگیم و 

دننک نیمأت  ار  ترضحیلعا  ياذغ  دنراد  هفیظو  هک  یناسک  مامت  تولخ و  ناشارف  هصاخ و  همدخ  زا  لکشتم  ياهبقع  اهنآ  رس  تشپ  دننک .
. دنکیم تکرح  رهش  هزاورد  هب  ات  هلفاق  نیا  بیترت  نیدب  دنتکرح . رد 

درگنیم كوکشم  هاگن  اب  ار  ياهبیرغ  ره  يو  لاس 1852[93 ] دصق  ءوس  زا  سپ  اریز  درگنیم ، دوخ  ربورود  هب  ناسرت  یئاههاگن  اب  هاش 
. دوش شکیدزن  سرریت  هلصاف  ات  هک  دهدیمن  هزاجا  دسانشن  ار  وا  هک  سکچیه  هب  و 

نامرف ریز  رد  دوشیم  هتفگ  یهاش  مالغ  اـهنآ  هب  هک  بسا  رب  راوس  رکون  دـصناپ  تسا . شراـظتنا  رد  لـلجم  ياهکـسلاک  هزاورد  ربارب  رد 
ياهچراپ نآ  يور  رب  هک  تسا  دـنلب  ياهلیم  نآ  و  دوشیم ، لمح  یتنطلـس  ملع  همه  شیپاشیپ  دـنتکرح و  رد  هکـسلاک  ولج  یـشابلواسی 

يارب هناخپوت  زا  يدـحاو  ماظنهدایپ و  زا  یجوف  لـبق ، تعاـس  کـی  دوشیم . متخ  یئـالط  یتسد  هب  نآ  كون  و  دناهدیـشک ، گـنر  خرس 
هدرک هلمح  ودرا  هب  هتشاد  هاش  اب  ینمشد  رـس  هک  فیاوط  زا  یکی  راب  دنچ  اههتـشذگ  رد  اریز  تسا ، هداتفا  هارب  یتنطلـس  يودرا  تسارح 

. دننکیم بیقعت  ار  هکسلاک  فیفخ  یلعنراهچ  اب  ناراوس  دنکیم و  تکرح  تعرس  هب  هاش  تسا .
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رـصق هب  هلفاق  نیا  تعاس  ود  زا  سپ  دننکیم . یط  هدایپ  ار  هار  نیا  دـنراد  تسد  رد  یئالطم  هاتوک  تسدـبوچ  هک  نارطاش  زا  نت  ود  طقف 
نآ شرف  رب  هک  دوشیم  دراو  یقاتا  هب  هاش  دـعب  دـنکیم و  کمک  هکـسلاک  زا  ندـش  هداـیپ  رد  ار  هاـش  یـشابرطاش  دوشیم ؛ دراو  راـکش 

. دناهدیشاپ ینیریش  اصوصخم 
دنـشابن زهجم  تمیقنارگ  يدـمن  ياهرداچ  اب  هک  اـهنآ  تدـم  نیا  رد  دـشکیم و  لوط  هتفه  کـی  طـسوتم  روطهب  هاگراکـش  رد  فقوت 

؛ دنربیم رـسب  نامـسآ  ریز  رد  زین  شکراب  يراوس و  تاناویح  دننارذگب و  دعاسمان  یفرب و  ياوه  رد  بلغا  زاب و  ياهرداچ  رد  دنریزگان 
هداد یتمالع  پوت  کیلـش  اب  زور  ره  دنتـسه . نآ  دیادش  همه  لمحت  زا  راچان  دـننکیم و  یگدـنز  یتقوم  یئودرا  رد  همه  هکنآ  هصالخ 

زا دنترابع  هک  هبقع  اهنآ  لابند  هب  دنتسه . هاش  یئامرففیرـشت  رظتنم  دنوشیم و  عمج  همدخ  نیظفاحم و  ات  باکر  نیمزتلم  مامت  دوشیم .
دنیآیم و رعاش  رفن  دنچ  الومعم  اهناخ و  ناگدازهاش و  هاگنآ  دنسریمارف . يراکـش  گس  يدایز  دادعت  اهزاب و  اب  اهیچگنفت  نیظفاحم و 
اب تسا  هتـسشن  نیز  رب  مکحم  هک  هاش  دـننکیم . تئارق  ار  دوخ  نهذ  رکف و  تالوصحم  تشاـچ  فرـص  ماـگنه  هب  ـالومعم  نارعاـش  نیا 
مه تبـسانم  نیمه  هب  و  دنـسرب . يو  هب  دـنناوتیم  تمحز  هب  نیمزـالم  هکناـنچ  دراذـگیم ، ـالاب  هب  ور  تعرـسب  دوـخ  یبرع  هداژن  بـسا 
البق هاگراکـش  رد  دننیزگرب ». ترادـص  هب  ار  يزب  ترـضحیلعا  تسا  بوخ  هچ  : » تفگ هاش  هب  يزور  دوب ، هدـش  توعد  هک  مظعاردـص 

ات دنهدیم  شیک »  » هاش فرط  هب  ار  راکش  اهنآ  رگید  الاح  دناهدرک ؛ لاغشا  ار  فرـشم  ياههپت  نازابرـس  قافتا  هب  يددعتم  ياهیچهگرج 
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یلو درابیم . ریت  نآ  رب  فارطا  زا  اتعفد  دتفیب ، نادیم  هب  شراذگ  یـشحو  زب  ای  یلاقرآ  کی  رگا  دنک . راکـش  ار  نآ  كرابم  تسد  اب  يو 
. دیآیمرد ياپ  زا  هاش  ریت  هب  ناویح  هشیمه  هک  تسا  ملسم 

تـسدب دوشیم  هاش  راثن  یلاوحا  نینچ  رد  هک  یتاقلمت  هنهادم و  نازیم  زا  يروصت  دناوتیم  نآ  رکذ  هک  مدوب  ياهنحـص  دـهاش  دوخ  نم 
یللجم نیزم و  رداـچ  هداـتفا  کـت  ياهپت  يـالاب  رب  تشذـگ . شرکذ  هـک  میدوـب  یهاگراکـش  ياـهتنا  رد  اـم  لاـس 1856[94 ] رد  دـهد .

نایرج یبآ  يوج  نآ  فک  رد  هک  رتم  نیدنچ  ضرع  هب  دوب  یهاگترپ  هپت  ربارب  رد  درکیم ؛ هناحبص  فرص  نآ  رد  هاش  هک  دوب  هتشارفارب 
هدرک و مگ  هار  یلاقرآ  کی  هک  تساخرب  دایرف  ناهگان  دوب . هداتسیا  ياپ  رب  گندخ  تسار و  یگنـسهتخت  رابیوج  فرط  نآ  رد  تشاد ؛
هک ياهطقن  هب  سرت  طرف  زا  تشگزاـب و  هاـگودرا  ندـید  زا  سپ  تشاد و  رارق  یگرگ  بیقعت  دروم  هراـچیب  ناوـیح  هدـش . دراو  ودرا  هب 
زا رفن  دـنچ  نم و  تشادرب ، یگنفت  تعرـسب  هاـش  دروآ . يور  دوـب  اـپرب  نآ  زارف  رب  هاـش  هـمیخ  هـک  ياهـپت  هـب  ینعی  دوـب  رتـمک  ماـحدزا 

ار راـک  ود  زا  یکی  طـقف  دـید  ناویح  هک  دوب  هدیـسرن  ناویح  يرتم  تسیب  هلـصاف  هب  تسرد  يو  میداـتفا . هارب  وا  لاـبند  هب  مه  اـهیچگنفت 
رد هاش  دوب و  یساسح  هظحل  دنک . طوقس  هاگترپ  هب  ای  و  دزادرپب ، دنکیم  هلمح  وا  هب  هک  یسک  اب  ماجنارسیب  يدربن  هب  ای  دنکب  دناوتیم 

رارق رطخ  ضرعم 
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زا ياهدـمآشیپ  هطقن  هب  ياهناروسج  تسج  اـب  درک و  عمج  ياهلولگ  نوچ  ار  دوخ  ياـهاپ  ناویح  یتاـیح  هظحل  نیمه  رد  اـهتنم  تشاد .
راتفرگ رابگرم  ریت  هب  هک  ناویح  دنکفا ؛ نینط  يددعتم  ياههلولگ  يادص  دسرب  دوخ  فده  هب  دناوتب  هکنآ  زا  لبق  اما  دیرپ . لباقم  هرخص 
رایـسب يداش  هلهله و  اب  یگدـنز . لاس  هدزناـش  هناـشن  هب  هقلح  هدزناـش  اـب  دوب  یئاـبیز  ناویح  رایـسب  درک ؛ طوقـس  هاـگترپ  رد  دوب  هدـمآ 

رعق هب  ار  نآ  هدروخ و  نآ  هب  گنا »  » هک دوب  هاش  هلولگ  طقف  نیا  تسا و  تالاحم  رامـش  زا  یـشهج  نینچ  هک  دـندرک  اعدا  هاش  ناـیفارطا 
. تسا هدنار  وا  فرط  هب  ار  یتمیق  يذ  راکش  اریز  دننکن  بیقعت  رگید  ار  گرگ  هک  داد  نامرف  هاش  تسا !! هدرک  ترپ  هرد 

نایناریا همه  ابیرقت  دـننام  اذـه  عم  تسا  نیبکیدزن  يردـق  هک  دـنچره  دزادـنایم . ریت  اههدـنرپ  هب  يدارفنا  تروص  هب  طقف  هاش  ـالومعم 
تمدخ هب  نامزالم  فرط  زا  دشاب  هدروخن  مه  فده  هب  شریت  هک  دنچره  دورب  لوارق  شیوس  هب  هاش  هک  یکبک  ره  تسا . یلباق  زادناریت 

هدامآ ار  هدش  راکش  هزات  ياهکبک  هراومه  هاش  ناهارمه  روظنم  نیمه  يارب  تسین . هتـسیاش  هاش  ریت  نتفر  اطخ  هب  اریز  دوشیم ، میدقت  وا 
مه رابکی  دنوشیم . ناونع  هدش  هاش  هلولگ  فده  هک  ياهدنرپ  ياج  هب  دنیآیم و  راکب  ار  زیمآتحلصم  غورد  هک  دنراد  دوخ  هتنچ  رد 

اج هدش  راکش  هزات  ياهدنرپ  ناونع  هب  دوب  هدش  دوبک  شیاهولهپ  دشیم و  ادج  تشاد  شیاهرپ  هک  ار  یکبک  اوهـس  نایچراکـش  زا  یکی 
. دز

هب نینچمه  و  رهش ، رد  ای  ودرا  رد  رـضاح  ناماقمیلاع  نابـصنمبحاص و  هب  ریـسلا  عیرـس  ياهاپراچ  اب  زور  ره  هدش  دیـص  هک  یئاهناویح 
اهراکش همه  هدش  يروآدای  نآ  نمض  هک  تسا  رابرد  راکشریم  فرط  زا  ياهمان  نآ  اب  هارمه  دوشیم و  هداتسرف  یئاپورا  ياههناخترافس 
رامـشب هناـهاش  تاـیانع  فطاوع و  زاربا  هناـشن  یـسک  يارب  راکـش  تشوگ  نداتـسرف  تسا . هتفرگ  ماـجنا  ترـضحیلعا  كراـبم  تسد  هب 

ماعنا ناموت  تسیب  ات  جـنپ  دودـح  رد  یغلبم  راکـش  تشوگ  لماح  تسا . هناکولم  رطاخ  یئاضران  رب  یلیلد  دوخ  راـک  نآ  كرت  دوریم و 
مامت وا  قوقح  زا  یمین  تمیق  هب  دوخ  نیا  ددرگیم و  تسا  یئاـپورا  هک  صوصخم  کـشزپ  بیـصن  اهـشوگرخ  همه  دـنکیم . تفاـیرد 

هب دـنکیمن و  وفاکت  هدرک  داجیا  تنـس  نیا  هک  يزاین  عفر  يارب  دوشیم  دیـص  زور  کی  رد  هک  یتاناویح  ماـمت  هتـشذگ  نیا  زا  دوشیم .
رازاب رد  مه  راکش  تشوگ  هکت  کی  مایا  نیا  رد  هجیتن  رد  دوشیم و  ریزارس  یتنطلـس  هاگودرا  هب  راکـش  يرادقم  فارطا  زا  لیلد  نیمه 

. ددرگیمن هضرع  شورف  يارب  رهش 
نینچ دننکیم . عادبا  راکـش  هنحـص  کی  اروف  ددرگ  لولم  مهم  نیا  زا  هاش  رطاخ  دـشابن و  شخبتیاضر  هزور  کی  راکـش  هجیتن  هاگره 

زا هاش  دنرادیم ؛ لیـسگ  ار  اهیچراکـش  فانکا  فارطا و  زا  تسا . هدش  هدید  یگنلپ  گندخ  تسار و  ياهرخـص  رب  هک  دـننکیم  دومناو 
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؛ دـناهدامآ رپ  ياهگنفت  اب  وا  یکیدزن  رد  اهیچگنفت  تسا . هدـش  هدیـشوپ  وا  رکیپ  مامت  ریتتفه  هنـشد و  زا  دوشیم ؛ هحلـسا  قرغ  اپ  ات  رس 
دناهدید تسدرود  ياهیحان  رد  ار  گنلپ  هک  دوشیم  دنلب  ادصورس  زاب  دنکیم ؛ یسراو  ار  اههرخص  مامت  هاش  دننکیم ، وجتسج  اهتعاس 
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هجیتن رگید  بوخ  اـما  دوشیم . ریزارـس  یلاـیخ  گـنلپ  يوس  هب  گـنلپ » هتخوسردـپ  يا   » لـیبق زا  شحف  ناراـب  دزیرگب . تسا  هتـسناوت  و 

. تسا هدمآ  ناجیه  هب  لاحرس و  هاش  تسا ؛ هدش  لصاح 
هک مدید  رابکی  دوخ  نم  دننکیم ؛ دیـص  یـشحو  يراکـش  ناونع  هب  دنهدیم و  شیک  راکـش  هنحـص  هب  ار  یمار  ای  ریـسا  لازغ  هکنیا  ای 

. دنزاس ادج  وا  زا  دنتسناوت  ياهلیح  دیهمت و  هچ  هب  دنابسچیم  شبحاص  هب  ار  دوخ  هک  ار  یمار  ناویح  هنوگچ 
توـعد نیح  رد  زین  اـهنآ  هب  دـنوشیم و  توـعد  يزاـب  هب  ناـگرزب  ناـگدازهاش و  تسا ؛ قرو  اـی  جنرطـش  يزاـب  اهبـش ، رد  هاـش  حـیرفت 

میسقت همدخ  نیب  ار  درب  يو  تسا ؛ رای  هاش  اب  تخب  هراومه  هک  تسا  ملسم  دنروایب ، هارمه  دوخ  اب  دیاب  یغلابم  هچ  هک  دوشیم  يروآدای 
. دنکیم

تـسم مارآ  ياهناویح  نیا  دنزادنایم . مه  ناج  هب  گنج  يارب  ار  تسم  رن  رتش  ود  مجنپ  زور  رد  الومعم  راکـش و  ياهزور  رخاوا  نراقم 
دنروآیمرب دوخ  زا  يزیگناترفن  يادـص  هکیلاحرد  دـشخردیم و  ناشکچوک  ياهمـشچ  دـنزیم ، نوریب  ناشناهد  زا  فک  دـنوشیم ،

نیمزب دنبوکب و  مهرد  ار  رگیدکی  الباقتم  هک  دنـشوکیم  هاگنآ  دـنچیپب . مهرد  ناشزارد  ياهندرگ  اب  دـنناوتب  هک  دنتـسه  ياهظحل  رظتنم 
. دنتسین رادربتسد  ندیگنج  زا  دننکن  ناشیادج  رگیدکی  زا  روزب  ات  رگید  دنزادنیب و 

نآ زا  هک  ار  ياهزاورد  بسانم و  دعـس و  تعاس  نیمجنم  ددرگیمزاب ؛ دوب  هدمآ  هک  توربج  لالج و  نامه  اب  هاش  راکـش ، مامتا  زا  سپ 
ار فراعتم  لومعم و  ياهینیریـش  ایاده و  يو  دنوریم و  يو  لابقتـسا  هب  لیم  مین  ات  یناوید  ياضعا  دننکیم ؛ مولعم  دش  رهـش  دراو  دـیاب 

. درادیم تفایرد 
: دنراد دوجو  ناریا  رد  العف  ریز  دیص  لباق  تاناویح 

؛ تسین مه  تشحو  سرت و  دروم  دنکیمن  هلمح  یسک  هب  هاگچیه  نوچ  تسا و  رایسب  رهش  یکیدزن  رد  ابیرقت  هک  راتفک 
مامت رد  ناویح  نیا  زا  درمش ؛ رترب  نآ  زا  ناوتیمن  مه  ار  گنلپ  ریـش و  دروم  نیا  رد  یتح  تسا و  هدنرد  ناویح  نیرتکانرطخ  هک  گرگ 

؛ دوشیم هدید  رایسب  یحاون 
هیرک هزوز  اهبش  دوشیم و  هتفای  مه  ناهفصا  نارهت و  لثم  یئاهرهش  رد  یتح  تسا و  ناریا  رسارس  رد  هدنرد  ناویح  نیرتناوارف  هک  لاغش 

؛ دناسریم شوگب  ار  دوخ 
؛ دنرضم اهینادغرم  لاح  هب  تخس  ناوارف و  زین  اهنآ  هک  هلد  هابور و 

روهلمح هاگچیه  ابیرقت  دنراد ، هدهعب  ار  دنفـسوگ  واگ و  ینابـش  هک  یماگنه  یتح  اههچب ، هب  تسین و  مک  ناردنزام  ياهلگنج  رد  هکربب 
؛ دوشیمن

؛ دوشیم هدید  ناردنزام  ياهلگنج  رد  زین  ناویح  نیا  زا  دندرکیم . تیبرت  راکش  يارب  ار  نآ  قباس  هک  گنلپزوی 
؛ نینچمهب زین  شوگهایس 

؛ سراف جیلخ  ياهنیمزرس  ناتسزوخ و  رد  لای  نودب  ریش 
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؛ دوشیم هدید  اهتشد  اههپت و  زارف  رب  اهاج  ریاس  رد  مه  درفنم  تروص  هب  تسا و  دایز  قطانم  نامه  رد  زین  گنلپ 
ندنادنخ يارب  ار  نآ  اهیزاریـش  دـنریگیم و  ار  نآ  بلغا  فیثک ؛ ياهوهق  کچوک ، ابیرقت  هریغ ، دـنولا و  زربلا ، ناتـسهوک  زارف  رب  سرخ 
. دروخیم هدرک  راکش  هاگهاگ  ار  رتسادیب  دنچ  دنکیم و  یگدنز  دور  رانک  هک  هلد  یعون  ماجنارس  دننادرگیم . تکلمم  رد  مدرم 
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شزرو ج .

يارب زین  یـصوصخ  یمومع و  تاسـسؤم  و  نامرد ، ظاحل  زا  هچ  ندرب و  تذـل  رظن  زا  هچ  تسا  جـیار  رایـسب  شزرو  ناریا  ياهرهـش  رد 
اپ تفه  قمع  هب  یعلـض  تشه  یلحم  نآ  رد  هک  یطـسوتم  ياـضف  زا  تسا  تراـبع  هناـخروز  اـی  یمومع  هاگـشزرو  دراد . دوجو  شزرو 

دناهدیچ یئاهتکمین  ار  دوگ  روداترود  دناهدرتسگ . يدمن  یـشرف  شیور  دناهتخیر و  کشخ  جنرب  هقاس  ار  نآ  فک  هک  دناهدرک  تسرد 
ياهیدورو رصتخم  تخادرپ  لابق  رد  اجنادب  دورو  دریگیم . برض  هک  دشرم  يارب  يدننام  هبطصم  ندنک و  سابل  ندیـشوپ و  سابل  يارب 

تیبرت ناـناولهپ  هک  تساـجنیا  رد  دـنیوگیم . ناولهپ  وا  هب  هک  تسا  يریپ  برجم  ریگیتـشک  هدـهع  هب  میلعت  تسا ؛ زاـجم  سکره  يارب 
اضعا و رد  ورین  فاطعنا و  یمرن و  داجیا  بلاط  هک  یناناوج  هب  نایعا  ياههناخ  رد  مزال ، تایبرجت  تاـمیلعت و  بسک  زا  سپ  دـنوشیم و 

. دنهدیم یصوصخ  سرد  دنتسه ، دوخ  تالضع 
صوصخب تسوبی و  همضاه ، ءوس  يرامیب ، زا  یشان  تهاقن  فعـض و  اب  هلباقم  يارب  هک  دننکیم  هعجارم  اهنآ  هب  یناسک  همه  زا  شیب  اما 

المع دشاب . هدش  زیوجت  ناشیارب  قشم »  » رگید ترابع  هب  ای  شزرو  دـشاب ، هدـش  داجیا  ریـساوب  هبون و  بت و  رثا  رد  هک  لاحط  ياهیتحاران 
زیوجت هب  داـتفا . رثؤم  وحن  نیرتهب  هب  شزرو  هک  مدـید  دوب ، هدـشن  لـصاح  یبولطم  هجیتـن  چـیه  ناـمرد  وراد و  زا  هک  يدراوم  رد  نم  زین 

رد یمدـنگوج - شیر  همامع و  اـب  دـناهدراذگ  رـس  تشپ  ار  یگلاـسهاجنپ  بلغا  دـناهتفرگ و  رارق  تلوهک  هناتـسآ  رد  هک  ینادرم  بیبط 
هک اجنآ  زا  اما  دنروخب . یناکت  مرجال  دنزیوآرد و  ینافیرح  اب  اجنآ  رد  ات  دـنیآیم  هناخروز  هب  دنـشاب - هدرکن  گنر  ار  نآ  هک  یتروص 
هب یقاتا  دوخ  لزنم  رد  هک  دنهدیم  حیجرت  دنوریمن و  اجنادـب  مرتحم  ناناوج  دـناهتفای  هار  هناخروز  هب  فلج  مدرم  شابوا و  زا  يرایـسب 
زور ره  نم  زیوجت  هب  دراد  هلگ  همـضاه  ءوس  زا  بلغا  هک  زین  هاش  دـنزادرپب . قشم  نیرمت و  هب  یملعم  رظن  ریز  دـنهد و  صیـصخت  شزرو 

. تسا هدرک  شزرو  صوصخم  ار  یقاتا  زین  شیقالیی  ياههناخ  زا  کیره  رد  دزادرپیم و  شزرو  هب  حبص  مامح  زا  سپ 
ات دـنکیم  اپ  هب  هکنت  مان  هب  ار  یمکحم  تفـس و  یمرچ  راولـش  دروآیم و  نوریب  نت  زا  سابل  راکـشزرو  هناخروز ، هب  ندیـسر  ضحم  هب 
رب دشرم  دوشیم . دوگ  دراو  دوسآرب ، ياهزادنا  ات  هکنیمه  دنامب . ظوفحم  ناما و  رد  نتفرگ  یتشک  ماگنه  هب  شندـب  ساسح  ياهتمـسق 

رب دننکیم . دیلقت  ناشتاکرح  زا  نارگید  دنزادرپیم و  یعمجهتسد  شزرو  هب  ناناولهپ  دبوکیم . هریاد  ای  کبمت 
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. دننک زاغآ  يرگید  نیرمت  هب  هاگنآ  دیآ و  دیدپ  یکچوک  هفقو  ات  دوشیم  هدوزفا  مد  ره  تاکرح  تعرس 
: ماهدید رتشیب  ار  ریز  تاکرح  اهنیرمت و  نم  تسا . هداس  رایسب  ناریا  یشزرو  لیاسو 

مه لباقم  ودـب  ود  دوشیم و  يزاوم  ندـب  روحم  اب  دـعاس  هک  یتروص  هب  دـننکیم و  مخ  جـنرآ  زا  ار  تسد  ناراکـشزرو  مامت  ندز . اـپ 
هیکت دوگ  راوید  هب  هکنیا  ای  دسرب و  دصیـس  ات  تسیود  هب  تاکرح  دادعت  هکنیا  ات  عیرـس  برـض  اب  دعب  ینأت و  اب  ادتبا  رد  دننزیم  تسج 

. دسریم رگید  ياپ  هب  تبون  هاگنآ  دنبوکیم و  راوید  هب  یتدم  تسا  هدش  مخ  رمک  وناز و  زا  هک  یئاپ  اب  دنهدیم و 
یکی و هاگ  اهرتهتـشکراک  دنروآیمرد ؛ نارود  هب  رـس  رود  هب  تسا  ولیک  هد  ات  جـنپ  نیب  کیره  نزو  هک  ار  یبوچ  زرگ  ود  نتفرگ . لیم 

تیوقت ار  هنیـس  ناوزاب و  تالـضع  صوصخب  تاکرح  نیا  دنریگیم . هرابود  ار  اهنآ  تراهم  اب  دـننکیم و  باترپ  اوه  هب  ار  يرگید  هاگ 
. دنراد يدنمورین  هنیس  وزاب و  صوصخب  روآمان  سانشرس و  ناناولهپ  دنکیم و 

جنپ تسیب و  دودح  مادکره  هک  دنریگیم  تسدب  ار  نیگنـس  هتخت  ود  دننکیم  عمج  يردق  ار  اهنار  دـنباوخیم . تشپ  هب  نتفرگ . گنس 
جراخ لخاد و  هب  هنیس  يور  هب  ار  اههتخت  نیا  بروم . تروص  هب  یبوچ  اب  تسا  یخاروس  نآ  طسو  رد  هک  دراد  نزو  ولیک  جنپ  یس و  ات 

. دزادنایم راکب  رایسب  ار  تشپ  نینچمه  مکش و  هنیس و  تالضع  هدننکهتسخ ، تخس  نیرمت  نیا  دنهدیم . تکرح 
؛ دـنامب دازآ  ندـب  هیقب  دـشاب و  هتـشاد  سامت  نیمز  اب  تسد  فک  اپ و  ناتـشگنا  طقف  هک  دـنریگیم  رارق  نیمز  يور  هب  ناـنچ  نتفر . اـنش 
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اب هراومه  یناشیپ  ندیرس  ولج  هب  ماگنه  هب  دنهدیم و  رارق  تسد  اپ و  ناتشگنا  يور  ار  ندب  لقث  ابوانتم  دننکیم و  زاغآ  نیرمت  هب  هاگنآ 
نیرمت نیا  رد  دـناهدرک . رارکت  ار  هدـنیاسرف  نیرمت  نیا  مه  رـس  تشپ  راـب  دصتـشه  هک  ار  یناـناولهپ  مدـید  دـنکیم . ادـیپ  ساـمت  نیمز 

. دتفایم تیلاعف  هب  وحن  نیرتهب  هب  ولهپ  هیحان  تالضع  صوصخب  تشپ و  تالضع 
ار بابـسا  نیا  دوشیم . هدـید  ینهآ  يریجنز  نآ  رد  هز  ياج  هب  هک  مرگولیک  تسیب  نزو  هب  نینهآ  تسا  ینامک  هداـبک  ندیـشک . هداـبک 

. دننکیم اهر  دنشکیم و  ابوانتم 
ندرب راکب  هکلب  تسین  طرـش  روز  طقف  نتفرگ  یتشک  رد  دریگیم . ماجنا  ياهفرح  ناریگیتشک  طـسوت  طـقف  شزرو  نیا  نتفرگ . یتشک 

. دروخیم نیمزب  دشاب  هجوتم  دوخ  هکنآیب  فیرح  نآ  رثا  رد  هک  تسا  مهم  زین  اهنف  تسرد 
نیرمت زا  یتدـم  رگا  مه  ریگیتشک  نیرتهب  یتح  دـیآیم ؛ تسدـب  شزرو  نیا  رد  مزال  تراـهم  هک  تسا  رایـسب  ياـهنیرمت  زا  سپ  اـهنت 
رـسارس رد  دزاس . هدامآ  ایهم و  ار  دوخ  دشوکب و  زاب  يدایز  ياهزور  هکنآ  رگم  درادن  دربن  نتفرگ و  یتشک  تأرج  رگید  دشاب  هدنامزاب 

دصیـس و يو  هب  تشاد و  دعتـسم  يدرگاش  یتشک  ناـملعم  زا  یکی  : » دراد جاور  هدرک  ناـیب  نسحا  وحن  هب  يدعـس  هک  یتیاـکح  قرـشم 
دیسر تلوهک  هب  ملعم  هک  یماگنه  تخومآ . ار  یتشک  نونف  زا  نف  جنپ  تصش و 
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هدـش فقاو  هتکن  نیا  هب  هک  هاش  دـنک . هبلغ  يو  رب  دـناوتیم  تلوهـس  هب  يو  تساجیب و  شملعم  ترهـش  هک  تفگ  نانکرخافت  درگاش 

رد دش و  زوریپ  دوخ  دنمورین  درگاش  رب  مشش  تصش و  دصیـس و  نف  کمک  هب  ریپ  داتـسا  دنریگب . یتشک  ناولهپ  ود  نیا  داد  روتـسد  دوب 
ار هاش  مشابن . دوخ  يریپ  ياـهزور  داـی  هب  هک  مدوبن  ناداـن  نادـنچ  تفگ  تسا ، هتخوماـین  يو  هب  ار  نونف  ماـمت  ارچ  هک  وا  هلگ  هب  خـساپ 

[.« 95] دیشخب یتعلخ  يو  هب  دمآ و  شوخ  يو  یشیدناتبقاع 
. دزومایب شنادرگاش  هب  ار  درگش  نیرخآ  دیابن  سکچیه  هک  تسا  نیا  دریگیم  تیاکح  نیا  زا  رعاش  هک  یقالخا  هجیتن 

نادنچ هک  دهاوخیم  دشکیم و  زارد  یتکمین  يور  رب  دـشوپب  ار  شیاهـسابل  هکنآ  زا  لبق  راکـشزرو  دـش ، مامت  اهنیرمت  هکنیا  ضحم  هب 
. دوش کشخ  شقرع  هک  دنهد  شلاموتشم 

. دنتسین مسر  مظن و  دنبیاپ  هزادنا  نیا  هب  رگید ، یشزرو  ياهنیرمت  رد 
همه ابیرقت  دـنربخاب و  انـش  نف  زا  هک  دنتـسه  يرایـسب  اما  تسه . ندرک  انـش  ناکما  رتمک  یفاک ، هزادـنا  هب  رهن  هناخدور و  ندوبن  تلع  هب 

. دننادیم انش  ناناولهپ 
گنفت لمع  رد  اما  دنکیم . اهر  صاخ  تراهم  اب  ار  ریت  دشکیم و  نامک  بوخ  رایسب  هاش  دراد . ینارادفرط  هاگیب  هاگ و  زین  نامک  ریت و 

؛ تسا ریگمشچ  درک  عمج  ناوتیم  گرزب  ياهرهـش  همه  ياههناریو  رد  هک  یئاهناکیپ  رایـسب  دادـعت  تسا . هتفرگ  ار  ناـمک  ریت و  ياـج 
. تسا هداد  خر  اهاجنآ  رد  هک  تسا  یموادم  ياهدربن  زا  یکاح  دوخ  نیا 

تجاح يرگید  زیچ  هب  بوخ  ریـشمش  دایز و  يورین  ياوس  يزاب  ریـشمش  يارب  درادنپیم  دنادیمن و  یـصاخ  رنه  یناریا  ار  يزابریـشمش 
اهناغفا باب  نیا  رد  هکنآ  رثکا  دح  و  درامـشیم ، يریـشمش »  » نیرتهب ار  دوخ  نیاربانب  تساراد  ار  ود  ره  نیا  دنکیم  لایخ  نوچ  تسین و 

رمک زا  هبرض  کی  اب  ار  يدنفسوگ  ناوتب  هک  تسا  نیا  دومزآ  ار  ریشمش  یبوخ  ناوتیم  نآ  اب  هک  یصاخ  قیرط  دنادب . حجرم  دوخ  رب  ار 
هب طقف  هبرـض  ات  تسا  مزال  مه  تراهم  ینادراک و  هکلب  دـنکیمن  تیافک  وزاب  هداـعلا  قوف  روز  اـهنت  راـک  نیا  يارب  اـما  درک . مین  ود  هب 

. مدوب هاش  تیعم  رد  کچوک  يراکش  نمض  رد  يزور  دیآ . دراو  مکش  مرن  تمسق 
ار دوخ  تسد  برض  ات  دننک  رضاح  دنفسوگ  جنپ  داد  روتسد  دندروآ  زاریـش  زا  شیارب  يدیدج  ریـشمش  هک  یماگنه  دوب و  لاحرـس  هاش 

زارد نم  فرط  هب  ار  ریـشمش  و  نزب » میکح ، : » تفگ درک و  ور  نم  هب  هاگنآ  دش . هجاوم  یماکان  هب  هاش  شـشوک  دروم  هس  رد  دـیامزایب .
مراد ابا  نتخیر  نوخ  زا  هک  مدرک  فارتعا  ماجنارس  دوبن ؛ رادربتسد  هاش  یلو  متساوخ ، رذع  مرادن  یفاک  تردق  هکنآ  هناهب  هب  نم  درک .
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مه ار  مدرم  یتـح  و  درکیم ) هراـشا  نم  ياـهیحارج  هب   ) يزیریم نوخ  یفاـک  هزادـنا  هب  مه  وت  هن ، : » تفگ ناـنکیخوش  باوج  رد  وا  و 
نیا اب  ار  وا  ياجیب  عقوت  و  مهدیم ،» ماجنا  یـسک  ناـج  تاـجن  کـمک و  دـصق  هب  هشیمه  نم  ار  راـک  نیا  : » متفگ باوج  رد  یـشکیم ».

. مدرک در  فرح 
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دناهداد رارق  نیعم  ياهلـصاف  رد  هک  ار  يراتات  یهالک  الومعم  فده  ناونع  هب  دریگیم . ماجنا  اهـشدرگ  ای  اهقالیی  رد  الومعم  يزادـناریت 
. دننکیم باختنا 

هناشن ار  یغرم  مخت  دـناهداد  هیکت  يزیچ  يور  هب  ار  نآ  هک  یگنفت  اب  هکنیا  ای  تخادـنا ؛ ياـج  زا  ار  نآ  هلولگ  ندز  اـب  دـیاب  رگید  ـالاح 
. دننزیم تسد  یندید  ياهراک  هب  ابلاغ  يزاب  نیا  رد  دننزب ؛ هلولگ  اب  ار  نآ  دنشوکیم  دنزادنایم و  اوه  هب  ار  ياهکس  ای  دنوریم و 

هب هکنآ  زا  سپ  دراد . دوجو  تیلاعف  تحارتسا و  نیب  یصاخ  هطبار  یناریا  دروم  رد  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  میتفگ  البق  باب  نیا  رد  هچنآ 
تمحز هب  دوشن  داـجیا  ینظءوس  هکنیا  يارب  ینـالوط  تدـم  نآ  رد  درک و  نیـشنهناخ  ار  دوـخ  زارد  ناـیلاس  لاوـحا ، عاـضوا و  ياـضتقا 

رییغت رثا  رد  دروآ ، رـسب  ارـسمرح  رد  ار  هیقب  دـیباوخ و  زور  رد  تعاـس  هدراـهچ  داد و  دوـخ  هب  ار  ندـمآ  نوریب  هناـخ  زا  راـبکی  تأرج 
دسانـشیمن و- یگدوسآ  تیلاعف  راک و  رد  دـباوخیم ، تعاس  شـش  ای  جـنپ  طقف  رگید  دـیارگیم ؛ طارفا  هب  طیرفت  زا  ناـهگان  عاـضوا 

ررکم رییغت  رثا  رد  هکنیا  اـت  دسانـشیمن ، یگتـسخ  رگید  میـشوکب : راـصتخا  هب  میهاوـخب  رگا  دوـشیم و  لـمحتم  ار  دـیادش  نیرتتخس 
ادـخ  » اریز دـنکیم  رازگرب  يدرـسنوخ  اب  ار  زیچ  همه  يو  دـتفیب  یقافتا  ره  اما  ددرگزاب . نیتسخن  لاح  هب  راب  رگید  دوش  ریزگاـن  عاـضوا 

.« دربیمن یپ  وا  تیشم  هنک  هب  یسک  تسا و  گرزب 
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یسنج 6 تیلاعف  یگداوناخ و  یگدنز 

هراشا

. اهناتـسپ یگدـعاق . نادـنواشیوخ . نیب  جاودزا  دوز . جاودزا  بادآ . تکازن و  میلعت  کـچوک . مسا  هنتخ . يرادهـچب . ناـکدوک و  هیذـغت 
ریم گرم و  يرادراـب . تاـعفد  یگزیـشود . یـسورع . نـشج  دـقع . يرـسمهکی . تاـجوز و  ددـعت  هغیـص . يدـقع و  جاودزا . تلوـهس 

، بیبـط  ) ارـسمرح تاـفارخ . یناریا . نز  تاـیقلخ  یندـب و  تایـصوصخ  ناـمیاز . يرادراـب . نارود  رد  راـتفر  زرط  نینجطقـس . ناـکدوک .
. يرالاسردپ ماظن  نانز .) كولس  تالاغتشا و 

. یسنج تافارحنا  یتنطلس .) نانز  زیگنامغ  تشونرس  ناخ . مساق  شردارب  نیدلا و  رفظم  هدازهاش   ) هاش يارسمرح 
برق جرا و  ناناملـسم  دزن  رما  نیا  اـما  تسا  رادروـخرب  يداـیز  تیمها  زا  یـسنج  طـباور  ملاـع  مما  لـیابق و  ماـمت  دزن  هک  تسا  تسرد 
همادا زین  رگید  ناهج  رد  هک  دنرگنیم  یتسمرـس  تذل و  ریذپاننایاپ  عبنم  دـمآردشیپ و  مشچ  هب  یـسنج  طباور  هب  نانآ  دراد و  يرتشیب 
هنیمز نیا  رد  دوجوم  طباور  هب  غلاب  يرظن  و  قیقد ، یهاـگآ  هب  نتفاـی  تسد  نیمزقرـشم  رد  هک  تفاـیرد  ناوتیم  یبوخب  تفاـی . دـهاوخ 

. دنک ادیپ  یسرتسد  نآ  تاکن  زا  یضعب  هب  موادم  تبقارم  هلاس و  نیدنچ  تماقا  زا  سپ  دناوتیم  بیبط  طقف  تسا و  بعص  رایـسب  يراک 
. دشاب صاخ  تیمها  ياراد  دیاب  ماهدروآ  درگ  بلطم  نیا  هب  عجار  ناریا  رد  نم  هک  یتامولعم  تایبرجت و  مه  لیلد  نیمه  هب  تسرد 

رد رداـم و  ناتـسپ  زا  ماـمت  لاـس  ود  زور  نیموس  زا  هچب  دـنهدیمن ؛ يرگید  زیچ  هرک ، يردـق  زج  دوـخ  یگدـنز  لوا  زور  ود  رد  هچب  هب 
دشابن راک  رد  رگید  يریـش  دوش و  يرامیب  راچد  ردام  هک  یماگنه  ردان ، الماک  دراوم  رد  دروخیم . ریـش  هیاد  ناتـسپ  زا  یئانثتـسا  دراوم 

؛ درادن يروصت  سک  چیه  ناریا  رد  یعونصم  تروص  هب  هچب  هب  نداد  ریش  زا  هناتخبشوخ  دنهدیم ؛ زب  ای  واگ  ریش  هچب  هب  زور  کی  يارب 
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هدرک ریاد  یبطم  شیپ  اهلاس  زا  هک  باـهولا  دـبع  ازریم  نم  درگاـش  دـناهدرک . لاؤس  يراـک  نینچ  ناـکما  باـب  رد  نم  زا  نارداـم  اـهراب 
: دسیونیم نم  هب  بلطم  نیا  هرابرد 

On rapporte cependant, comme exemple dans la science, des«
[96]

.» enfants allaites par la chevre qui ont survecu
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لاس نایاپ  رد  ار  وا  تقو  نآ  دنشاب  شیوشت  راچد  تخـس  وا  دشر  رطاخ  هب  ردام  ردپ و  هاگره  ای  دشاب ، فیحن  فیعـض و  یلیخ  هچب  رگا 
ابوانتم هتـشاد و  تسد  رد  مه  ار  هناودنه  گرزب  هکت  کی  هک  ماهدید  شردام  ناتـسپ  ریز  ار  ياهچب  نم  اسب  هچ  دـنریگیم . ریـش  زا  موس 

هیاد هک  ياهچب  دنریگب ، تمدخ  رد  [ 97] هیاد ناونع  هب  ار  تکلمم  يریاشع  نانز  هک  دنراد  تسود  مدرم  تسا . هدروخیم  هناودنه  ریش و 
هناخ رد  يریپ  مایا  رد  ار  يو  دراد و  یبولطم  یگتسبلد  ساسحا  تسا  هدروخ  ریش  شاهنیـس  زا  هک  وا  هب  غولب  نینـس  ات  یتح  دشاب ، هتـشاد 

یعرش عنم  هریشمه )  ) دنشاب هدروخ  ار  هیاد  کی  ریش  هک  رفن  ود  نیب  جاودزا  درگنیم . دوخ  مود  ردام  هدید  هب  وا  هب  دهدیم و  ياج  دوخ 
. دراد

رتهب و ریخا  هلیـسو  نیا  اریز  دـنراذگیم ، هتخیوآ  يریـصح  رد  رتشیب  هراوهگ و  رد  دناهتـسب  مکحم  ار  شیاپ  تسد و  هکیلاـحرد  ار  هچب 
. دنامب رود  هچب  زا  رتشیب  يردق  هک  دهدیم  هزاجا  ردام  هب  دروخیم و  بات  رتموادم 

مه یجنرب  ياذـغ  كدوک  یگلاـس  ود  زا  دـنهدیم ؛ ( Syrupus diacodii) شاخـشخ تبرـش  وا  هب  بلغا  هچب  یباوخیب  عـفر  يارب 
؛ دـننکیم لغب  ار  هچب  دـنوش  جراخ  هناخ  زا  هیاد  ای  ردام  هاگره  دـنهدیم . وا  هب  زین  فلتخم  ياههویم  رتریقف  ياههداوناخ  رد  دروخیم و 

: دننکیم دشر  یبوخ  لامک  هب  یگدنز  مسر  هار و  نیا  اب  اههچب  دنناشنیم ؛ نیز  يور  رب  دوخ  ولج  ار  هچب  دننک  رفس  رگا 
رب ای  طایح  رد  دازآ و  ياوه  رد  تاقوا  بلغا  اریز  دـنکیم  هجوت  بلج  اهنآ  یئاـبیز  دـنراد و  یگنرشوخ  تروص  تسوپ  دندولاتـشوگ ،

يزیئاپ يابو  ضرم  هب  يرایـسب  دـنریگیم  ریـش  زا  ار  اهنآ  هک  یعقوم  صوصخب  یگلاسود ، نایاپ  نراـقم  نیا  دوجواـب  دنتـسه ؛ هناـخ  ماـب 
. دـنیآیمرد ياپ  زا  تشذـگ ، ناکدوک  رب  هک  بوانتم - تروص  هب  هچ  داح و  تروص  هب  هچ  یتدـم - زا  سپ  دـنوشیم و  راـچد  هضیه ) )

ندرک رود  يارب  هک  ددـعتم  ياهاعد  اهذـیوعت و  هن  دـنرذگیمرد ؛ ضرم  نیا  هب  زیئاپ ، ياههام  رد  صوصخب  يرهـش ، ياههچب  ثلث  القا 
. دزاس رود  ار  الب  نیا  هک  تسین  رداق  مادک  چـیه  دنـشکیم ، ناشمـشچ  هب  روظنم  نیا  هب  هک  ياهمرـس  هن  دـنزیوآیم و  اهنآ  هب  مخزمشچ 

نوریب ناشندب  حطس  زا  داح  تروص  هب  هک  یئاهشوج  ای  دنکیم  ریگ  ناشراردا  يارجم  رد  هک  هیلک  گنس  ای  هفرسهایس و  هب  رگید  یعمج 
تقیقح نیا  تساـههچبرتخد و  زا  شیب  اههچبرـسپ  ریموگرم  هک  تسا  نیا  دـنکیم  رظن  بلج  هـک  يرگید  بـلطم  دـنریمیم . دـنزیم ،
هـصرع هب  ندرک و  گرزب  هکنیا  زا  اهنآ  تسا و  هتفاـی  ساـکعنا  یتروص  هب  زین  نارداـم  ياهتیاکـش  اـههلان و  رد  هک  تسا  راکـشآ  ناـنچ 

. دنلانیم تسا  یلکشم  راک  رسپ  ندناسر 
عمج دـنارذگیم . نامـسآ  ریز  رد  يزاـب  هب  رتشیب  مهنآ  ارـسمرح و  نازینک  راکتمدـخ و  ناـنز  رداـم ، تیعم  رد  هچب  ار  یگلاـس  تفه  اـت 

نوگانوگ و تسوپ  گنر  سنج و  فلتخم ، نینس  اب  دنلاحشوخ ، دننکیم و  يزاب  هک  یئاههچب 
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يوت ياهچب  اسبهچ  دراذـگیم . رثا  ياهلیوطرـس  ای  شحوغاب  دـننام  هدـننیب  رد  همه  همه و  یگناخ ، ددـعتم  ياههدـنرپ  اـهغرم و  نینچمه 
ولج یتسرپرس  تراظن و  چیهیب  ریقف ، تاقبط  ياههچب  دریمیم . اج  نامه  دسرن  یکمک  رگا  دتفایم و  تسا  طایح  طسو  رد  هک  یضوح 

هدـید بسا  اب  هچب  فداصت  زا  يدروم  چـیه  زاب  راوسبسا ، همه  نیا  دوجواب  دـنلولیم ؛ مهرد  گـنت  رباـعم  ياـههلاپت  يور  رب  اـی  اـهلزنم 
نیگرـس ياهکـسوس  هوبنا  اـی  تسا  هدـیباوخ  ربعم  طـسو  رد  هک  یگـس  اـی  هچب  زا  زین  عیرـس  تخاـت  لاـح  رد  یتـح  بسا  اریز  دوشیمن ،
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. دنکیم بانتجا  [ 98] ناتلغ
يوم دـننکیم و  گنر  انح  اب  یکدوک  زا  یتح  ار  نارتخد  يوم  اـجنآ  رد  دـنوریم ، یمومع  ماـمح  هب  دوخ  رداـم  هارمه  هب  بلغا  اـههچب 

. دنشارتیم ار  اههچب  رس  طسو 
یلمع ینیعم  زور  رد  نایدوهی  دـننام  ناریا  رد  راک  نیا  دریگیم ؛ ماجنا  دـنیوگیم  تنـس  نآ  هب  هک  هنتخ  لـمع  یگلاـس  راـهچ  اـی  هس  رد 

یمالسا يارجالا  مزال  روتسد  مسر  نیا  هک  دنچره  دوش . راذگرب  يزور  یگلاس  هدزیس  نس  ات  مسارم  نیا  هک  تسا  یفاک  هکلب  دوشیمن ،
اهلومرف و هب  هراومه  هشیمه و  هک  مدرم  یتح  دریگیم و  ماجنا  هراومه  زاب  تنـس )  ) تسا هدرک  باـجیا  ار  نآ  ننـس  موسر و  هکلب  تسین 

هاگهنتخ تسوپ  دریگیم : تروص  نینچ  یحارج  دنرامشیم . مالـسا  هب  ندیورگ  هب  طوبرم  مسارم  نیرتمهم  زا  ار  رما  نیا  دندنبیاپ  اهنیئآ 
. دنربیم ار  نآ  كالد  غیت  کمک  اب  دعب  دننکیم و  دراد  فاکش  هک  ياهلول  دراو  ار 

ار نوخ  دریگیمن . ماجنا  رگید  نایناریا  دروم  رد  لمع  مود  تمسق  هکنیا  ینعی  دراد ، توافت  مود  تمسق  رد  نایدوهی  هنتخ  اب  یناریا  هنتخ 
رد هتفرگن و  ماجنا  تیقفوم  اب  لمع  هک  مدـید  رابود  طقف  تسا . عونمم  اقلطم  بآ  ندرب  راکب  دـنروآیم و  دـنب  ضباق  يردوپ  کـمک  هب 

دـننکیم و توعد  نامهم  دـنهدیم ، هقدـص  ارقف  هب  تسا : مأوت  زین  یئاهرورـس  نشج و  اـب  مسارم  نیا  تسا . هدـش  حورجم  هفـشح  هجیتن 
کلامم رگید  هزادنا  هب  ناروسهنتخ  ياهنشج  ناریا  رد  هتفرمهيور  دریگیم ؛ ون  سابل  تسا  هدش  هنتخ  هک  مه  یسک  دنروخیم ؛ ینیریش 

همه دوـجو  اـب  دـشاب  جـیار  نیـشنرداچ  فـیاوط  زا  یـضعب  نیب  دـیاب  ندراـش  شرازگ  هب  اـنب  هک  نارتـخد  هنتخ  هراـبرد  تـسین . یمالـسا 
. مدیسرن اج  چیه  هب  نم  اهوجوسرپ 

. دننکیم افتکا  کچوک  مسا  هب  طقف  دنرادن و  یگداوناخ  مان  اهیناریا 
و (Dionisios Sabasios ؛ ) زابهـش زوریف ، داهرف ، نوچمه  یـسراف  یتمـسق  و  نیـسح ؛ یلع ، دننام  تسا  یبرع  یتمـسق  یماسا  نیا 

رلآ لیبق  زا  یکرت  یشخب 
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 ( Alair ) 
مان ای  یناهفـصا - یلع  دننام  تسا - نکاس  اجنآ  رد  هریـشع  هک  ياهیحان  مسا  هابتـشا  طالتخا و  زا  بانتجا  يارب  اذـهیلع . سق  رومیت و  ، 

نوچمه دـنربیم  راکب  مان  بحاص  تایـصوصخ  زا  یکاح  یباقلا  هکنیا  اـی  ددرگیم ؛ هفاـضا  نادـب  ولزگهرق - دومحم  لـثم  هفیاـط - دوخ 
 ... هریغ یکایرت و  یگنب ، رطاق ، غامدجک ،

مسر رتمرتحم  تاقبط  فانصا و  نیب  رد  دنک . یگدنز  ینوریب  رد  رگید  سپ  نآ  زا  ات  دیآیم  نوریب  ارسمرح  زا  هچبرسپ  یگلاس  تفه  رد 
و دهد ، میلعت  ار  يو  یلم  يارعـش  راثآ  مهف  نآرق و  نتـشون ، ندناوخ و  ینادبادآ ، راک  رد  ات  دننکیم  رایتخا  كدوک هللا  يارب  هک  تسا 

هناگچب ياهلاؤس  اهنآ  زا  دشاب ، مارآ  اهرتگرزب  روضح  رد  دیاب  هچب  دـنراد . دـیکأت  تکازن  ظفح  بوخ و  راتفر  نتخومآ  رد  همه  زا  شیب 
زا سپ  ای  ردپ  بایغ  رد  دشاب . هتـشاد  ار  ناگرزب  هنینأمط  راقو و  یناوجون  ياهلاس  زا  هکلب  دـیوجن ، تکرـش  تارکاذـم  رد  الوصا  دـنکن ،

، دـیوگیم دـمآشوخ  نادراو  هب  دـنکیم ، زارحا  ار  هداوناخ  سیئر  زیمآراختفا  ماقم  هلاس  تشه  يرـسپ  هک  دوشیم  هدـید  بلغا  شگرم 
. دنروایب نایلق  ای  قپچ  هوهق و  نانامهم  يارب  دهدیم  روتسد  ناراکتمدخ  هب  دسرپیم و  ار  ناشلاح 

رد صوصخب  یناریا و  ناناوج  دروم  رد  تسا  ناوج  ياه  رـسپ - هدـنزارب  نایئاپورا  ام  رظن  رد  هک  یگدنزرـس  هناکدوک و  یـشوگیزاب  نآ 
. دنروآیم راب  تکرحمک  مارآ و  خرک ، ار  وا  دـننکیم و  عنم  ار  هچب  عیرـس  تکرح  ره  دوشیم ؛ هدرمـش  یگرزب  بیع  ناگناگیب  روضح 
و دنتسرفیم ؛ بتکم  هب  ار  اهنآ  ای  دنیوگیم ، دنوخآ  وا  هب  هک  دنروآیم  هناخ  رس  ار  یملعم  سپ  دنشاب  يرایسب  نادنزرف  هداوناخ  رد  رگا 

سرادم رد  اهرتخد  دنراذگیمن  یلو  دننکیم  عورش  ار  سرد  اکرتشم  اهرـسپ  اب  اهرتخد  دراد . دوجو  يدنچ  ياهبتکم  رهـش  هلحم  ره  رد 

" نایناریا ناریا و   " كالوپ www.Ghaemiyeh.comهمانرفس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 440زکرم  هحفص 109 

http://www.ghaemiyeh.com


شوخ ياهرسپ  دنرادیم . هاگن  رانک  رب  ظوفحم و  نارباع  هناواکجنک  ياههاگن  زا  ار  اهنآ  رگید  یگلاس  تشه  زا  دننک ؛ لیصحت  یمومع 
ینوریب نیب  هچبمالغ »  » ناونع هب  اجنآ  رد  دنوشیم و  دراو  نایعا  ياههناخ  هب  یگلاستشه  زا  بلغا  تسدـیهت  ياهردام  ردـپ و  يالابورب 

یبارخ يدرـسلد و  هب  بلغا  هنافـسأتم  هک  تسا  یمـسر  نیا  دنریگیم : دای  يرکون  كدناكدنا  دنروآیم و  دنربیم و  ماغیپ  ینوردـنا  و 
. دوشیم رجنم  هراچیب  ياههچب  نیا  هیحور 

ای هد  رد  ار  اـهرتخد  نیا  هک  دـنرظتنم  رگید  رتدـمآردمک  ياـههداوناخ  رد  دـنوریم . هسردـم  هب  باـجح  اـب  طـقف  اـهرتخد  یگلاـس  هن  زا 
هلاـستفه رتـخد  نداد  رهوش  يارب  هزاـجا  هوشر  تخادرپ  اـب  هک  مدوب  مه  يدراوم  دـهاش  دوـخ  نم  یتـح  دـنهدب ؛ رهوـش  یگلاـسهدزای 

الابورب شوخ  رتخد  کی  دـنهدیم . هیزیهج  یگلاسهدزیـس  ای  هدزاود  نس  رد  نارتخد  هب  ربتعم  ياـههداوناخ  رد  لاـحرههب  اـما  دـناهتفرگ ،
دزادرپب و ضوع  رد  یئ  اهبریش »  » دیاب دریگب  ینز  هب  ار  رتخد  نیا  دهاوخب  هک  یسک  اریز  تسا ، ياهیامرـس  مکح  رد  شردام  ردپ و  يارب 

دودح هب  الومعم  اهبریـش  دنک . دهعت  هیرهم »  » ناونع هب  مه  یهبانتعم  غلبم  دیاب  رتخد  نآ  یمـسج  دـشر  یئابیز و  تبـسن  هب  هتـشذگ  نآ  زا 
سابل تخر و  هیهت  هیذغت و  تبظاوم ، رد  ردام  ردپ و  لیلد  نیمه  هب  دوشیم . غلاب  ناموت  دصناپ 
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حـضاو مه  نآ  لیلد  دنوشب ؛ هقیـضم  راچد  ظاحل  نیا  زا  هناخ  لها  ریاس  رگا  یتح  دننکیمن ، راذگورف  یـششوک  تقد و  چیه  زا  نارتخد 

نادنچ یسک  رگید  دشاب  هتشاد  یمسج  یئابیز  يرتخد  رگا  دوشیم . ناربج  يزور  جراخم  نیا  همه  هک  دنراد  نانیمطا  ابیرقت  نوچ  تسا 
هاش صخش  یتح  و  مرتحم ، رایـسب  يرادمتـسایس  هلیبق ، سیئر  رـسمه  دناوتیم  يرتخد  نینچ  دوشیمن . شرابت  لصا و  هداوناخ و  يایوج 

. تساعدم نیا  رب  یلیلد  دوخ  هنازور  دهاوش  و  دوشب ؛
جاودزا دـنکیم ! قدـص  اههدازومع  دروم  رد  بلطم  نیا  رتشیب  دـننکیم و  دزماـن  مه  يارب  دنتـسه  هراوهگ  رد  زونه  هک  ار  اـههچب  بلغا 

ثعاب عانتما  نیا  دنهدن ، شیومع  رـسپ  هب  ار  رتخد  یللع  هب  اهدعب  هاگره  دوشیم . هدرمـش  هدـعاق  مسر و  دوخ  رگیدـکی  اب  هداوناخ  دارفا 
هب اهنآ  دالوا  رد  یئوس  رثا  لیماف  دارفا  نیب  جاودزا  عون  نیا  هک  مربب  یپ  متسناوتن  چیه  دش . دهاوخ  يدامتم  ياهـشجنر  اهتموصخ و  داجیا 

دـنت و زین  یلقع  رظن  زا  دـشر و  شوخ  ملاـس و  یندـب  رظن  زا  همه  دـنیآیم  دوجوب  اـهجاودزا  نیا  زا  هک  یئاـههچب  دـشاب ! هدراذـگ  ياـج 
هجیتـن یتـح  تسا . مک  اـهنآ  نیب  ریگمشچ  يوـحنب  يریزاـنخ  ياـهیرامیب  جاـجوعا و  يوـضع ، ياهـصقن  هـتفرمهيور  دنتـسه . رایـشوه 

نامگ هب  تسا  کیدزن  نادنواشیوخ  نیب  جاودزا  رثا  رد  لال  رک و  ناکدوک  زا  يرایسب  دوجو  هکنیا  رب  ینبم  رخاوا  نیا  رد  ابطا  تادهاشم 
هک لال  شاقن  رفن  کی  يانثتـسا  هب  مدیدن  یلال  رک و  چیه  هفرم  تاقبط  نیب  نم  درادن ؛ قادصم  ناریا  رد  ماهدیمهف  نم  هک  اجنآ  ات  و  نم ،

نیرتـهب زا  ارـسمرح  رد  دـشاب  هدرک  جاودزا  دوـخ  ناـشیوخ  زا  یکی  اـب  هک  یمناـخ  دـندوب . لـال  رک و  بیترت  نیمه  هـب  مـه  وا  ياـههچب 
عقوت هک  دـهدیم  قح  شاهدـنراد  هب  دوـخ  ناوـنع  نیا  دـنکیم و  باـطخ  ومعرتـخد  يو  هب  ـالومعم  رهوـش  تسا ؛ رادروـخرب  تاـمارتحا 

. دشاب هتشاد  مارتحا  هظحالم و 
لیا زا  رفن  کی  دوشیم . بوسحم  كالم  هدعاق و  دوخ  هلیبق ، موق و  نیب  جاودزا  دـشاب ، هدـشن  ماجنا  هداوناخ  لخاد  رد  جاودزا  رگا  لاح 
يو دنکیم . ریقحت  ار  يرهش  راگتساوخ  نیرتهب  یلیا  رتخد  کی  اذهیلع . سق  اهیئاقـشق و ...  زا  یئاقـشق  دریگیم ؛ نز  اهراشفا  زا  راشفا 

. دنکیم رهوش  دوخ  هلیبق  دارفا  هب  طقف 
اهنآ رهاظ  هرهچ و  صوصخب  تاـیقلخ و  موسر ، بادآ و  دـننامیم . هدـشن  طولخم  هدروخنتسد و  اههریـشع  اـههداوناخ و  بیترت  نیدـب 

یـسک رگا  دعب  دسانـشب و  ار  هداوناخ  دارفا  زا  رفن  کی  یمدآ  هک  تسا  یفاک  تسا . هدنام  یقاب  یلـصا  لاح  هب  للم  ماوقا و  ریاس  زا  رتشیب 
دنـشاب یفلتخم  نارداـم  زا  رگا  یتـح  ناردارب  نیب  تهابـش  صوـصخب  دسانـشیمزاب ؛ ار  وا  دـید  یئاـج  رد  ار  هداوناـخ  نآ  دارفا  زا  رگید 

ذوفن هک  هدش  هتفریذپ  عطاق  یتروص  هب  تکلمم  نیا  رد  مه  لصا  نیا  درادن . هقباس  رگید  ياجک  چیه  رد  هک  دنکیم  هجوت  بلج  يردقب 
. دشاب ردام  ذوفن  زا  رتشیب  رایسب  دیاب  هداوناخ  رد  ردپ 
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راهز لـغب و  ریز  يوم  هک  یماـگنه  ضیح و  عورـش  اـب  ینعی  دـنک  رهوش  غولب  نس  هب  ندیـسر  زا  دـعب  دـیاب  رتخد  تاررقم  نیناوق و  قبط 
دنتـسین و دـنبیاپ  لـصا  نیا  هب  نادـنچ  رتریقف  تاـقبط  نیب  رد  اذـه  عـم  دوـهی ؛ نیئآ  تاررقم  دـننام  اـنیع  دـشاب ، هدرک  ندـیئور  هـب  عورش 

ار دوخ  هیامرس  هک  دنشوکیم 
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لماک اهنآ  رد  ضیح  زونه  هک  دننکیم  رهوش  ینارتخد  دروآ . تسدب  ناوتیم  تلوهس  هب  زین  ار  الم  هزاجا  دنروآ و  گنچب  رتدوز  هچره 
ارم دناهتفگ و  نم  هب  هک  روطنآ  دوشیم . ناربج  جاودزا  نامز  رد  تعرـسب  یگدنامبقع  ود  ره  نیا  اما  دنراد  فاص  یئاههنیـس  هدشن و 

یگلاس هدزیس  دودح  رد  هزات  ناریا  لامش  رد  ضیح  تسا . هدش  هدید  زین  یگدعاق  عورـش  زا  لبق  یتح  يرادراب  تالاح  دناهدرک  دعاقتم 
دعاسمان یگدـنز  طیارـش  تلع  هب  يرهاظ ، ینوخمک  مغریلع  زین  يدوهی  نارتخد  دوشیم ؛ زاـغآ  یگلاـس  هد  اـی  هن  نراـقم  بونج  رد  و 

اب ات  دراد  داژن  اب  طابترا  رتشیب  ضیح  رترید  ای  رتدوز  نایاپ - عورـش و  ارهاظ  هتفرمهيور  دـنوشیم . هدـعاق  یگلاس  هد  نیمه  رد  رتدوز و 
زا يراع  ار  داژن  ناوتیمن  هدنیآ  ياهلسن  مامت  رد  زاب  دشابن  ریثأتیب  نآ  رترید  زاغآ  رد  یلامـش  درـس  ياوه  بآ و  رگا  یتح  اوه و  بآ و 
رد منکیم . رکذ  ار  یئاکیرما  نانیشنرجاهم  ناریا و  تسوپهایـس  نانز  اپورا و  يدوهی  نانز  نم  دروم  نیا  رد  دهاش  ناونع  هب  درمـش . ریثأت 

عـضو یگلاس  هدراهچ  زا  لبق  ینز  تردـنب  نارهت  رد  هکیلاحرد  دـندوب ، دالوا  بحاص  يرمق  لاس  هدزاود  اـب  هک  ار  یناـنز  مدـید  زاریش 
. دنکیم لمح 

جنپ یس و  ات  ود  یس و  دودح  رد  ضیح  ضوع  رد  دنیازیم . مهاب  اهردام  اهرتخد و  دنتـسه ؛ گرزبردام  هلاس  یـس  نانز  بلغا  اجنیا  رد 
هک تسا  ملسم  دوشیم ؛ زاغآ  یگسئای  ای  تعجر  تلاح  عقوم  نامه  رد  دریذپیم و  نایاپ  زین  يروراب  هرود  نآ  اب  دوشیم و  عطق  یگلاس 

قافتا نیا  درک و  لمح  عضو  هک  مدید  ار  هلاس  تشه  لهچ و  ینز  دوخ  نم  الثم  دوشیم : هدـید  هاگیب  هاگ و  لصا  نیا  رب  مه  یئاهانثتـسا 
زا ار  نانآ  ناوتیم  دنیوگیم و  فیرـش  نانآ  هب  هک  دیـس  نانز  ندیئاز  یگدـعاق و  هرود  دـیدرگ . ناگمه  تریح  بجوم  نارهت  رد  دوخ 

طوبرم يداژن  فالتخا  هب  ار  رما  نیا  ناریا  رد  هک  تسناد  دـیاب  یلو  تسا  صلاـخ  یناریا  ناـنز  زا  رتینـالوط  تسناد  برع  راـبت  لـصا و 
. دنرامشیم هزجعم  ار  نآ  هکلب  دننادیمن 

زور تسا  يرمق  اهنآ  يرامـشهاگ  يانب  نوچ  اریز  دـنرادیم  هگن  ار  دوخ  هناهام  تداع  باسح  یئاـپورا  ناـنز  زا  رتهب  نیمزقرـشم  ناـنز 
ندیـسرارف اـب  تسرد  اریز  ناشدـلوت ، خـیرات  هب  طوبرم  تابـساحم  تسه  مه  بیترت  نیمه  هب  دـننادیم . ار  دوخ  یگدـعاق  عورـش  قـیقد 

يراـمیب راـثآ  تسا ؛ بترم  هناـهام  تداـع  ناوج  ناـنز  نارتخد و  دروم  رد  دوشیم . زاـغآ  ناـنآ  یگدـعاق  نارود  يرمق )  ) لاـس نیمهد 
اههویب و رد  نینچمه  دنرادن و  یفاک  ياهطبار  دوخ  نارهوش  اب  هک  ینانز  ضوع  رد  اما  دوشیم ؛ هدهاشم  تردـنب  هرود  نیا  رد  ینوخمک 
رد دوشیمن . جراخ  هتـسیاب  هزادنا  هب  نوخ  هکنیا  ای  دـتفایم و  بقع  ای  ولج  اهنآ  هناهام  تداع  دوشیم و  رهاظ  یتالالتخا  بلغا  اههقلطم 

هیصوت رادنهآ و  ياهتبرـش  زیوجت  اب  دتفایم . قافتا  تردنب  ینتـسبآ  دوشیم و  راکـشآ  یگدیرپگنر  ینوخمک و  مئالع  یلاوحا  نینچ 
رد یناوارف  ترهـش  نم  قیرط  نیدب  دـندشیم و  هلماح  اهنآ  هجیتن  رد  منک و  مظنم  ار  نانز  هناهام  تداع  عضو  متـسناوت  تارک  هب  شزرو 
هب دناوتب  نز  ات  دشکیم  لوط  زور  تشه  ات  تفه  اعمج  اما  تسا  زور  جنپ  الومعم  نوخ  نایرج  تدم  مدرک . بسک  یصصخت  هتـشر  نیا 

دیابن هجو  چیه  هب  هلصاف  نیا  رد  هک  تسا  یهیدب  رگید  نیا  دوش . فرط  درم  اب  زاب  دورب و  مامح 
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زور هدراهچ  ات  هدزاود  نیب  تلهم  نیا  اپورا  رد  نانآ  ریگتخـس  ناـشیکمه  نینچمه  ناریا و  ناـیدوهی  دروم  رد  دریذـپ . تروص  تعماـجم 
. تسا

؛ دنیوگیم ندیشک » یبجاو   » راک نیا  هب  دوشیم و  هدودز  کهآ  خینرز و  تابیکرت  زا  یئوراد  کمک  هب  فرع  نیناوق  قبط  رب  راهز  يوم 
فارحنا دننک ؛ راتفر  هدعاق  نیمه  هب  دیاب  زین  نادرم  دیورن . رگید  دوخبدوخ  ماجنارس  ات  دننکیم  ار  اهوم  نیا  نادنچ  ددجتم  ياهمناخ  اما 
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هب هک  دوشیم  هیجوت  قیرط  نیدب  هدـعاق  نیا  نوناق . زا  فلخت  زا  تسا  يزراب  هناشن  یناشیپ  ولج  رد  وم  نتـشاذگ  نینچمه  لصا و  نیا  زا 
فیظنت ناکما  وم  دوجو  و  تسا ، مزال  هاگمرـش  نتـسش  عفد ، لمع  ره  زا  سپ  نینچمه  یبهذـم و  هضیرف  ره  ماجنا  ندرازگزامن و  ماگنه 

. دنکیم دودحم  تمسق  نیا  رد  ار  یفاک 
دنامیم رتکچوک  زین  طسوتم  دح  زا  یتح  دسریم و  طسوتم  دح  هب  طقف  هزادنا  رظن  زا  اما  دنکیم ، دشر  عقوم  زا  رتدوز  اههمم  ای  اهناتـسپ 

نیمه هب  دوشیم و  هداتفا  لش و  اههنیـس  ندیئاز  مکـش  دنچ  زا  سپ  دنراد . رتهدرکدـشر  رتگرزب و  یئاههنیـس  هک  ینمرا  نانز  يانثتـسا  هب 
لیلد نیمه  هب  دشابن ؛ یفاک  ناشریـش  هک  تسا  نکمم  تردنب  رایـسب  ملاس ، ناردام  دروم  رد  دـندنبیم . دنبناتـسپ  نانز  زا  يرایـسب  لیلد 

رد دریگب و  هدهعب  ار  وا  هچب  نداد  ریـش  راک  هیاسمه  نز  دش ، توف  ای  رامیب  يردام  هاگره  هک  دننیبیمن  نیا  رد  يداع  ریغ  زیچچیه  مدرم 
( هملح  ) ناتسپ كون  رگا  دوشیم . فرصم  ینامرد  ياهروظنم  يارب  ردام  ریش  زا  یتمسق  هتـشذگ  نآ  زا  دهدب ؛ ریـش  ار  هچب  ود  دحاو  نآ 
ار یگسهلوت  هیکرت  دننام  زین  ناریا  رد  دشابن  هتسجرب  هدماین و  نوریب  یفاک  مزال و  هزادنا  هب  دنکیم  لمح  عضو  رابنیتسخن  يارب  هک  ینز 
. دننکیم ار  راک  نیمه  مه  ریـش  ندمآ  دنب  دروم  رد  دـکمب و  ار  نآ  هک  دـنرادیماو  دوشیم  ادـیپ  ناوارف  رادـقم  هب  رازاب  هچوک و  رد  هک 

مه نآ  تلع  دوشیم و  هدید  يدودحم  رایسب  دادعت  هب  هریغ  ناتسپ و  كون  ندش  چاقچاق  هنیس ، كرچ  باهتلا و  دننام  ناتسپ ، ياهیرامیب 
دنـشوپیم و هنهرب  هنیـس  يور  رب  كزان  فیطل و  هچراپ  زا  ینهاریپ  طقف  درادن و  جاور  اجنآ  رد  تسرک  تسا و  دازآ  هنیـس  هک  تسا  نیا 
هب اـههجاوخ  هنیـس  ياههدـغ  ـالومعم  دوشیم . هتـساک  اوه  تارییغت  ریاـس  امرـس و  لاـبق  رد  وـضع  نیا  يریذپبیـسآ  زا - لـیلد  نیمه  هب 
زاب یگلاس  جـنپ  داتفه و  نس  رد  هک  متخانـشیم  ار  فورعم  هجاوخ  ناخ  ورـسخ  نم  دـنکیم ؛ هجوت  بلج  هک  دوشیم  گرزب  ياهزادـنا 

. تشاد یگرزب  يداع  ریغ  ياههنیس 
یگدمآنوریب هک  دنتفگ  نم  لاؤس  باوج  رد  اههلباق  اما  دروخیمرب . رتمک  دشاب ، نانز  لسانت  تلآ  صاخ  هک  یضارما  هب  یئاپورا  بیبط 

تخـس شیپ  ياهلاس  هک  دش  هدید  ینمرا  هلاس  هاجنپ  ینز  دروم  رد  نادـهز  هناهد  یناطرـس  مرو  زا  دروم  کی  دوشیم . هدـید  دایز  لبهم 
دننکیم رهوش  غولب  نس  هب  ندیسر  زا  شیپ  بلغا  اهرتخد  هک  اجنآ  زا  درپس . ناج  مه  يرامیب  نیمه  هب  يو  هدوب ؛ ترـشع  شیع و  دنبیاپ 

. ماهدروخنرب ارجم  ود  نایم  یگدیرد  هب  نم  دیآیم ، شیپ  لمح  عضو  رثا  رد  هک  يدراوم  زا  ریغ 
هب كدنا  زاین  اب  تسا . لهس  سکره  يارب  جاودزا  راک  نیمزقرشم  رد 
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هک راگزور  تالاوحا  یگـشیمه  ینوگرگد  اب  ردـق ، اضق و  هب  داـقتعا  تعیبط ، تدـعاسم  فطل و  راـبراوخ ، ینازرا  نکـسم ، كاـشوپ و 

داجیا یقرش  رفن  کی  يارب  اههچب  رب و  مکش  ندرک  رپ  رگید  دنکیم  دومناو  فداصت  رثا  رد  الک  ار  نآ  نداد  تسد  زا  تورث و  لیـصحت 
نامه هب  دـنک و  رهوش  دـیاب  دیـسر  ینیعم  نس  هب  هک  يرتخد  هک  تسا  تایهیدـب  هلمج  زا  رگید  نیا  دـنکیمن . ینارگن  لایخ و  یتحاراـن 

ار جاودزا  هب  مادقا  رگید  قالط  تلوهـس  هتـشذگ  نآ  زا  دریگیم . رارق  هجوت  دروم  رتمک  یتاقبط  عضو  تورث و  هب  طوبرم  لئاسم  تبـسن 
نیا هک  اهبزعریپ  نارتخدریپ و  زا  ارچ  هک  دیمهف  ناوتیم  سپ  دـهدیمن . هولج  لکـشم  بعـص و  نانچ  يراک  اپورا  دـننام  مدرم  هدـید  رد 

رد یمانـشوخ  صقن و  بیعیب و  رتخد  تردنب  تسین و  يربخ  ناریا  رد  دوشیم  هدـید  نانآ  زا  هورگهورگ  ندـمتم  ياهروشک  رد  اهزور 
نم دشاب . هدـنام  رهوش  نودـب  یگلاستسیب  زا  سپ  ردام ، ردـپ و  لمتحم  ياهیهاوخدوخ  تاعقوت و  تلع  هب  هک  دراد  دوجو  تکلمم  نیا 

دمهفیمن الـصا  یقرـش  درم  دنام . یقاب  رتخد  یگلاس  داتفه  ات  هلودلا  رخف  مناخ  هدازهاش  ماهدروخرب : دش  دای  هچنآ  زا  دروم  کی  هب  طقف 
رثا رد  هکنآ  زا  سپ  دمآردمک  ياههداوناخ  نارتخد  هک  مدوب  نیا  دـهاش  تارک  هب  دـنامب . بزع  دـیاب  ارچ  تسه  نتفرگ  نز  ناکما  یتقو 

لیمکت ار  وا  يارسمرح  هک  دناهدیشوک  الصا  ای  دناهتفرگ  نز  دوخ  ياهنت  ردپ  يارب  دناهدرک و  الاب  تسد  دندیسر  یئاون  نان و  هب  جاودزا 
. دننک

يریپ هب  ور  تعرـسب  اهرتخد  نیا  ضوع  رد  دـنوشیم و  ناوج  ناوج ، يرتخد  اب  جاودزا  رثا  رد  اهریپ  هک  تسا  عیاش  هدـیقع  نیا  اـج  همه 
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رد دنیبب و  ار  دوخ  هدنیآ  رـسمه  دـناوتیمن  جاودزا  زا  لبق  درم  هک  اجنآ  زا  (. I ، 1- 3، ناهاشداپ لوا  باتک  هب  دوش  عوجر   ) دـنراذگیم
تطاسو رثا  رد  اهجاودزا  بلغا  دنراد ، ار  يو  رایتخا  اهرتگرزب  طقف  هکلب  درادن  باختنا  قح  مه ، رهوش  ندـید  نودـب  یتح  رتخد ، نمض 

یندـب و زاتمم  تایـصوصخ  زا  دـنکیم و  عوجر  دراد  نتفرگ  نز  رـس  هک  يدرم  هب  هلـالد  ددرگیم . یلمع  اـههلالد  اـی  دـنواشیوخ  ناـنز 
، دیفـس شتـسوپ  دـیوگیم  دـنکیم و  هغلاـبم  هراـبنیا  رد  ـالومعم  دـهدیم و  نخـس  داد  تـسا  هـتفرگ  رظن  رد  شیارب  هـک  ینز  یمــسج 

دننام تقوچیه  یناریا  نانز  تسوپ  نوچ  تسا . ورـس  دننام  شتماق  ینامک و  شناوربا  هام ، نوچمه  درگ و  شتروص  تشرد ، شنامـشچ 
دوریم و رتخد  ردام  ردپ و  هناخ  هب  هلالد  نآ  زا  سپ  دریگیم . رارق  دنسپ  دروم  یلیخ  تلصخ  نیا  تسین  فافش  دیفـس  نیمزبرغم  نانز 

رتخد هب  تردنب  رایسب  تشونرـس  نییعت  قح  دازآ و  باختنا  اریز  هدش  یط  راک  تامدقم  رگید  الاح  دنکیم . نشور  ار  عضو  یلام  رظن  زا 
یـصاخ هجوت  بلج  اهنآ  لمع  هکنآیب  دنریگیم ، ینز  هب  ار  ياهلاس  هد  هچب  رتخد  دـنیگلاس  داتفه  هناتـسآ  رد  هک  ینادرم  دوشیم . هداد 

کی تلوهـس  هب  ياهلاس  هدزناش  ناوج  درم  ینعی  دـهدیم  خر  تردـنب  رایـسب  دـش  هتفگ  هچنآ  سکع  دوش . ثعاب  ار  یئوگهوای  اـی  دـنک 
. دشاب رظن  دم  رد  یلام  ای  یفنص  یگداوناخ ، تاظحالم  هکنآ  رگم  دریگیمن  ار  هویب  نز  لقاع 

اهیقرش یقلت  زرط  اب  تلوهس  هب  میراد  قشع  زا  اهیبرغ  ام  هک  يروصت 
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هشیمه ینامسج ؛ الماک  ای  تسا و  ياهیانک  يزمر و  ای  دنیاتسیم  ار  نآ  دوخ  راثآ  رد  نارعاش  هک  یقشع  تسین ؛ قیبطت  لباق  یگدادلد  زا 
. تسا یندب  شزیمآ  ینعم  هب  هک  دیآیم  لصو  ظفل  قشع  هملک  لابند  هب 

رد یتح  زین  یهاگ  یگلاسهدـفه و  ای  هدزناش  دودـح  رد  دـشاب  يربتعم  هداوناخ  زا  يو  هاگره  دوشیم . غلاـب  یگلاـسهدراهچ  رد  هچبرـسپ 
نس هب  درک و  ادیپ  يراک  بسک و  هک  یماگنه  هزات  دنریگیم ؛ دوشیم  هدیمان  هغیـص  هک  يدادرارق  نز  کی  شیارب  اهرتگرزب  یگلاسهد 
نت اهمناخ  هدازهاـش  زا  یکی  اـی  شیومعرتخد ، اـی  مرتحم ، ياهداوناـخ  زا  يرتخد  اـب  يدـقع )  ) یعقاو جاودزا  هب  يو  دیـسر  یعقاو  دـشر 

ردپ و نس  هک  مدوب  دروم  کی  دهاش  اهنت  دنیزگیم . ینکـس  رگید  ياهناخ  رد  ای  دوریم و  دوخ  راک  یپ  ای  یلبق  نز  هلـصافالب  دـهدیم .
ناونع هب  هک  تسا  هاش  یلعحتف  نارسپ  زا  یکی  هلودلا  فیـس  هدازهاش  زا  تبحـص  تشادن . توافت  مهاب  يرمق  لاس  هدراهچ  زا  شیب  رـسپ 

. دش تبث  رهش  عیاقو  رتفد  رد  بیاجع  زا  یکی 
دنرادیمن موتکم  تهجیب  ار  زاجم  یـسنج  تذل  هک  مسر  نیا  اب  مأوت  نتـشاد ، کیدزن  هدـنیآ  رد  جاودزا  هب  دـیما  ای  ندرک  جاودزا  دوز 

هدمع نسح  نیا  همه  كوکـشم  ياهباتک  كدنا  راشتنا  هتـشذگ  نآ  زا  دننکیم ، ثحب  نآ  زا  اههچب  روضح  رد  یتهارک  چیه  نودب  هکلب 
نانز رد  ءاهـشتسا  یگدـعاق و  اب  مأوت  ياهدرد  ثمطلا ،) سبح   ) هناهام تداع  نادـقف  تالـضع ، یگتفرگ  عرـص ، زا  هک  هدـش  ثعاـب  ار 

تلفغ اهنآ  زا  ناشنارهوش  دنراد و  رارق  تبقارم  تحت  تخـس  هک  ینانز  نانزهویب و  دزن  طقف  دوشیمن و  هدید  يدروم  هجو  چیه  هب  ناوج 
. تسا هدش  تیؤر  هاگیب  هاگ و  دنزرویم 

، تسا ياهغیـص  ای  و  دراد ، ماود  دوشن  رادـیدپ  نآ  خـسف  يارب  یتلع  هک  یماگنه  ات  ینعی  تسا  يدـقع  تروص  هب  اـی  جاودزا  یـسورع و 
رگید سپ  دراد  قلعت  دوخ  بحاص  هب  یلاـم  یمـسج و  ظاـحل  زا  زینک  هک  اـجنآ  زا  تسا . ربتعم  هدـش  هداد  رارق  هک  یتدـم  لوط  رد  ینعی 
رگید نانز  نادنزرف  دننام  دنتسه و  ینوناق  اهزینک  نادنزرف  هک  تسناد  دیاب  یلو  دروآ ، نایم  هب  جاودزا  زا  تبحـص  اهنآ  هرابرد  ناوتیمن 

. دنوشیم بوسحم  هدازآ  دنتسین و  زینک  رگید  اهنآ  ندش ، غراف  هظحل  زا  هکنآ  رگید  دنرادروخرب . يواستم  الماک  یقوقح  زا 
ای گرم  زا  سپ  دنشاب ؛ هتشاد  يدقع  راهچ  زا  شیب  دحاو  نآ  رد  دنناوتیمن  اهیناریا  عرش  رظن  زا  دنتسه ؛ ام  نارـسمه  دننام  الماک  اهیدقع 
زا هک  مولعم  تدم  هب  يدادرارق  اب  هک  دنیوگیم  ینز  هب  هغیـص  دنک . لیمکت  ار  اهنآ  دادعت  زاب  دراد  قح  یناریا  اهنآ  زا  یکی  ندش  هدـنار 

حاکن هلابح  هب  یگلماح ، زورب  ماگنه  هب  مولعم  یتراـسخ  ناربج  نیعم و  یغلبم  لاـبق  رد  تسا  رییغت  رد  [ 99] لاس هن  دون و  ات  تعاس  کـی 
هغیص تدم  ياضقنا  زا  سپ  تسا . رادروخرب  يدقع  نز  قوقح  مامت  زا  ياهغیص  نز  هدش  نییعت  تدم  نیا  لوط  رد  دیآیمرد . عطقنم 

" نایناریا ناریا و   " كالوپ www.Ghaemiyeh.comهمانرفس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 440زکرم  هحفص 113 

http://www.ghaemiyeh.com


147 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 
نیا زا  هک  ار  یناکدوک  تسا  دـهعتم  درم  دوشیم . مارح  رهوش  رب  نز  نیا  رگید  دوشن - دـیدجت  اـی  دـیدمت  دادرارق  نآ  هک  یتروص  رد  - 

يرگید درم  اب  جاودزا  هب  نز  یئادـج ، زا  سپ  [ 100] هام راهچ  ندنارذگ  زا  لبق  لیلد  نیمه  هب  دنک و  گرزب  دـناهدمآ ، ایندـب  هغیـص  نز 
. دننکیم ادیپ  یلحهار  مه  راک  نیا  يارب  بلغا  اما  تسین ؛ زاجم 

تدـم هک  یئاجره  رد  ابیرقت  دربیمن و  هارمه  هب  ار  دوخ  نز  زگره  تایالو  هب  تیرومأـم  اـی  گـنج  رفـس ، رد  یناریا ، درم  هک  تسا  مسر 
هتشاد تماقا  زور  دنچ  دصق  طقف  هک  يدراوهزات  ره  يارب  هک  یناسک  دنتـسه  نامرک  رهـش  رد  دریگیم . ياهغیـص  دنکیم  گنرد  يدایز 

تاـیالو زا  یناـناوج  ـالثم  دـیآیم . دـیدپ  یئاهیگدـیچیپ  تالاکـشا و  بلغا ، قـیرط  نیا  زا  دـنرادیم . هـضرع  هغیـص  يارب  ار  ینز  دـشاب 
اعدا اهنآ  هک  یتدم  رد  هک  دنک  تباث  دناوتن  ردپ  هاگره  دننکیم و  ثرا  ياعدا  دنیآیم و  یلعج  ای  یعقاو  یکرادم  دانـسا و  اب  تسدرود 

. دنوشیم مه  زوریپ  دوخ  ياعدا  رد  تسا ، هدوبن  تیالو  نآ  رد  دننکیم 
کی الثم  دراد . دوجو  یئاهانثتـسا  هاگ  مه  دروم  نیا  رد  اما  دنربارب ؛ رگیدکی  اب  ثرالا  قح  رظن  زا  میدرک  رکذ  هک  دنزرف  عون  هس  ره  نیا 

نیب يزیامت  چـیه  مالـسا  یهاوخ  تاواسم  هک  دـنچره  دـهدیم ، صیـصخت  شاهچب  دوخ و  هب  ار  رهوش  کلمیام  همه  هویب  مناخ  هدازهاش 
. تسین لئاق  فلتخم  فونص 

قادصم اعقاو  ناگرزب  زا  نت  دنچ  دروم  رد  بلطم  نیا  دشاب و  هتشاد  نز  دودحمان  يدادعت  هب  دناوتیم  یناریا  درم  دش  هتفگ  هچنآ  قباطم 
. تسا هتفای  مه 

، لاس داتـشه  زا  سپ  لاح ، نامز  رد  وا  دالوا  هبقع و  دادعت  دناهدروآ  مه  ینادنزرف  شیارب  همه  نوچ  تشاد و  نز  دص  دـنچ  هاش  یلعحتف 
اب دنتـسناوت  ناگدازهاش  نیا  زا  يدودعم  طقف  هتبلا  دـناهداد . بقل  یناث » مدآ   » يو هب  مه  لیلد  نیمه  هب  تسا . هدـش  غلاب  نت  رازه  جـنپ  هب 

رامش رد  دروم  نیا  هک  تفگ  دیاب  مه  ار  نیا  دنتشاد ؛ نز  لهچ  دودح  طقف  نانآ  زا  يرایسب  لاح  ره  هب  یلو  دنزیخرب ، یمـشچمه  هب  ردپ 
هدهع زا  دـنناوتیمن  ناناگرزاب  روهشیپ و  فانـصا  دـنریگیم ؛ نز  راهچ  ات  هس  تلود  نیرومأم  اهناخ و  طقف  اهرهـش  رد  تسا . تاینثتـسم 

دزن نینچمه  اهتـشد و  رد  دننکیم . افتکا  رـسمه  کی  هب  دنرازیب  یجرخلو  یمظنیب و  زا  نوچ  رگید  فرط  زا  دنیآرب و  نز  دـنچ  جراخم 
هب ار  یمناخ  هدازهاش  یناخ ، هاگره  دریگب . نز  هس  ات  ود  اسؤر  زا  یکی  هکنآ  رثکا  دح  دراد ؛ جاور  يرسمه  کی  هیور  نیـشنرداچ  لیابق 
هک دنکیم  باجیا  نینچ  دریذپیمن - ار  یـضیعبت  توافت و  چـیه  هک  عرـش  هن  و  مسر - دوش  لیمحت  يو  هب  ینز  نینچ  رگا  ای  دریگب  ینز 
زا ار  اهنآ  القا  ای  دزاس  هقلطم  ار  دوخ  یلبق  نانز  مامت  هک  دوشیم  روبجم  یتح  دشاب و  هتـشادن  ینز  چـیه  مناخ  هدازهاش  ياوس  رگید  يو 

انثتـسا تاجوز  ددـعت  تسا و  يرـسمه  کی  رب  لصا  هک  تفریذـپ  ناوتیم  امومع  دزیهرپب . ناـنآ  اـب  یـشزیمآ  ره  زا  دـنک و  جارخا  لزنم 
عونت تلع  هب  تسیابیم  تشاد  تیمومع  دنرادنپیم  اپورا  رد  الومعم  هک  روطنآ  تاجوز  ددعت  هاگره  دوریم . رامشب 
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يرـسمهکی زین  قرـش  رد  هک  تسا  تهج  نادب  تسا  هدادـن  خر  يرما  نینچ  هکنیا  اما  دورب ؛ نیب  زا  داژن  لسن  دـنچ  زا  سپ  امازلا  اهردام 

رد دنتسه و  زاجم  رسمه  دنچ  نتشاد  هب  زین  ناریا  نکاس  نایدوهی  هک  دش  روآدای  دیاب  هجوت  بلاج  یتقیقح  ناونع  هب  زاب  دراد . ماع  جاور 
. دناهدش عنم  هغیص  نتشاد  زا  تنس  لها  ضوع 

نیناوق قبط  حاـکن  دـقع  دـنزادرپیم . یـسورع  راـک  هب  رگید  دندیـسر  قفاوت  هب  رتـخد  نیدـلاو  راگتـساوخ و  تامدـقم ، دروم  رد  هاـگره 
نز دنکب و  جاودزا  ياضاقت  تسا  هدیـسر  غولب  نس  هب  هک  يرتخد  زا  درم  هک  تسا  یفاک  تسا . هداس  رایـسب  دوهی - نید  دننام  یمالـسا -

ینارگن سرت و  زا  اما  دوش . هتـسب  ینوناق  دقع  هک  دنکیم  تیافک  ناهاوگ  روضح  نودب  یتح  تاملک  نیا  نتفگ  هلب .» : » دیوگب خساپ  رد 
دوش ادا  یبرع  تسرد  هجهل  اب  دیاب  تاملک  نیا  نوناق  قبط  هک  اجنآ  زا  دوش و  داجیا  يدقع  نینچ  رابتعا  هرابرد  يدیدرت  دـعب  ادابم  هکنیا 

. دننکیم رضاح  یسورع  دقع  ماگنه  هب  ار  یئالم  الومعم  دیآیمرب ، يداع  یناریا  رفن  کی  هدهع  زا  رتمک  هک  تسا  يراک  نیا  و 
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نیا مامت  رد  دـشکیم . لوط  زور  تشه  ات  تفه  بلغا  دوشیم و  راذـگرب  رایـسب  هوکـش  لالج و  اـب  یـسورع  دـنمتورث  ياـههداوناخ  رد 
. ددرگیم اپرب  اهرورس  روس و  اهینامهم و  سورع  ردام  ردپ و  لزنم  رد  مه  و  داماد ، هناخ  رد  مه  تدم ،

هارمهب ار  اهبریـش  ـالومعم  دوریم و  سورع  ياـهرتگرزب  دزن  دـهاش  ود  تیعم  رد  داـماد  دوشیم و  يراـج  دـقع  هغیـص  زور  نیتـسخن  رد 
تفایرد داماد  گرم  ای  قالط  تروص  رد  الومعم  سورع  هک  یغلبم  ینعی  هیرهم  نآ  رد  دـسریم و  اـضما  هب  حاـکنلا  دـقع - دـعب  دربیم .

يرادهاگن ظفح و  يارب  تسا  هدیسر  تبث  هب  نآ  رد  سورع  تابلاطم  هک  هلابق  هک  تسا  یهیدب  رگید  نیا  ددرگیم . رکذ  تقدب  درادیم 
سورع ردپ  هاگنآ  دیوگیم . راکذت  يروآدای و  لیبس  رب  زین  یتاملک  دناوخیم و  ار  هبطخ  الم  دوشیم . هدرپس  شیاهرتگرزب  هب  ای  يو  هب 

ماگنه نیا  رد  دننکیم و  زارد  رگیدـکی  فرط  هب  ار  دوخ  تسار  ياهتـسد  دریگیم ، رارق  داماد  يوربور  شلیکو  وا  تبیغ  تروص  رد  ای 
وت دقع  هب  مان ...  هب  تسا  ياهرکاب  هک  ار  دوخ  رتخد  : » دنکیم رارکت  ار  نآ  لیکو  دناوخیم و  دنلب  يادص  هب  یبرع  نابز  هب  ار  هغیـص  الم 

رتخد مریذپیم و  ار  جاودزا  نم  : » دـنکیم رارکت  وحن  نیدـب  ار  الم  تاملک  باوج ، رد  بیترت  نیمه  هب  زین  داماد  هلـصافالب  مروآیمرد .»
دنچ اب  دیشاب ». دقع  نیا  دهاش  دیتسه  رظان  رـضاح و  هک  امـش  منک . تیامح  ظفح و  يو  زا  موشیم  دهعتم  مریگیم و  دوخ  هانپ  رد  ار  وت 
دعب بش  رد  سورع  ریقف  تاقبط  دروم  رد  دریذپیم . نایاپ  تافیرـشت  دـناهدرک  هطاحا  ار  اهنآ  هک  یناسک  فرط  زا  داب  كرابم  تاولص و 

تسدب تسد  دقع  زا  دعب  متشه  ای  متفه  بش  داماد  اب  ار  سورع  الومعم  نایعا  نادنمتورث و  ياههناخ  رد  دوشیم ؛ هدرب  شرهوش  هناخ  هب 
ياهجاودزا دروم  رد  یناغارچ و  ندز ، کبمت  هراقن و  نداد ، روس  اـب  بواـنت  هب  دـش  داـی  هک  روطناـمه  ار  یناـمز  هلـصاف  نیا  دـنهدیم و 

ار وا  یتح  دورب و  دوخ  نز  غارس  هب  درادن  قح  درم  تساپرب  رورس  نشج و  نیا  هک  یتدم  ات  دننکیم . رازگرب  پوت  کیلش  اب  یتنطلس 
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دوش هدید  هکنآ  نودب  هنایفخم ، اهزینک  اههجاوخ و  همدخ ، ياهتبقارم  مامت  مغریلع  هک  دتفایم  قافتا  رایـسب  همه  نیا  اب  دنیبب . دناوتیمن 
يزاـبدزمان راـک  نیا  هب  دوـشیم و  رادروـخرب  مـه  دوـخ  نز  رداـم  ياهتدـعاسم  زا  دروـم  نـیا  رد  هـک  دورب  دوـخ  نز  دزن  هـب  هـنادزد  )!( 

يروخولپ هب  هقبط  تسد و  ره  زا  یمدرم  شیب  مک و  هکلب  هداوناخ  ناکیدزن  ناتـسود و  اهنت  هن  ناگرزب  یـسورع  سلاـجم  رد  دـنیوگیم .
راب نیدنچ  زین  نم  هب  اذهیلع ...  سق  دنوشیم و  توعد  راجت  دعب  نارسفا و  مود  زور  رد  نویناحور ، لوا  زور  رد  الثم  دنوشیم ؛ توعد 
دح هب  ینیریش  ندیچ  زا  دیابن  زگره  یناریا  تنس  مسر و  هب  اهنشج  نیا  رد  هک  تسا  ملسم  دش . ینازرا  یسلاجم  نینچ  رد  تکرـش  راختفا 

. دوش يراددوخ  طارفا 
اهنخان وم و  ندرک  گنر  يارب  اـنح  يرادـقم  وا  يارب  داـماد  تبـسانم  نیا  هب  دوریم ؛ ماـمح  هب  شیاـهیزابمه  اـب  سورع  زور  نیرخآ  رد 

، شرف زا  لکـشتم  هک  سورع  لاوـما  صیب  صیح و  نیا  رد  دوریم . ماـمح  هب  تسا  شیوـخ  ناتـسود  تیعم  رد  هک  زین  داـماد  دتـسرفیم .
یتمیق ياههنهد  اب  ار  يرایـسب  ياهرطاق  ددرگیم . لقتنم  داماد  هناخ  هب  شیاهرتگرزب  هناخ  زا  تسا  لزنم  ثاثا  ریاس  سم و  مزاول  ساـبل ،
دناهدش هیده  هک  یئاهمالغ  دنناشوپیم . گنرزمرق  لمخم  اب  ار  اهنادخی  نآ  يور  دننکیم و  راب  نادخی  ود  اب  ار  اهنآ  زا  کیره  رضاح و 

زا لبط  يادص  اب  للجم  هلفاق  نیا  بیترت  نیدب  دریگیم . رارق  لزنم  هدـنیآ  هجاوخ  همه  سأر  رد  دـنوریم و  هار  اهرطاق  نیا  فرط  ود  رد 
. درذگیم اهنابایخ 

یلیخ دنامیم . یقاب  سورع  قلط  کلم  یطیارش  ره  تحت  هراومه و  هک  دنیوگیم  [« 101] زاهج  » دننکیم سورع  هارمه  هک  اهزیچ  نیا  هب 
نیا رد  ای  تاقوا  یلیخ  هجیتن  رد  دشاب و  سورع  تورث  زا  یئامن  ات  دنهد  هولج  رتگرزب  ار  هلفاق  نیا  رودـقملا  یتح - هک  دوشیم  شـشوک 

دنناشنیم و بسا  رب  ار  سورع  بش  همین  نراقم  رگید  دننکیم . رپ  فرـصمیب  ياهزیچ  ریاس  لاشوپ و  زا  ار  نآ  ای  تسین و  چیه  اهنادخی 
دننکیم و هقردب  داماد  هناخ  ات  ار  يو  دوشیم  لمح  سورع  ناتـسود  تسد  هب  هک  یئاهلعـشم  اب  گنفت و  ریت  لبط و  يادـص  يوهایه  رد 

باجح تنوشخ  هب  يو  هک  تسا  نیا  زا  یکاح  بادآ  تکازن و  [. 102] دوشیم نشور  سورع  لامج  هب  شمشچ  اجنیا  رد  هرخالاب  داماد 
يادـص هب  رهوش  دوریم  رانک  هب  باجح  هک  هظحل  نآ  رد  دـنک . تمواـقم  تفلاـخم و  مادـقا  نیا  ربارب  رد  زین  وا  دریگرب و  سورع  خر  زا 
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ياپ يور  ار  شیاپ  رتدوز  دنک و  یتسدشیپ  دناوتب  سکره  یفارخ  جیار  هدیقع  کی  اب  قباطم  میحرلا ». نمحرلا  هللا  مسب   » دیوگیم دنلب 
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هنیمز نیا  رد  يدـج  هقباـسم  کـی  هب  نیفرط  هجیتن  رد  دـنکیم و  زارحا  ار  ـالاب  تسد  دوشیم و  ناور  شمکح  هناـخ  رد  دراذـگب  فرط 
دایرف دنتسه  رواجم  قاتا  رد  هک  یئاهنز  تسا  نایرج  رد  يرگید  ياپ  يور  هب  اپ  ندراذگ  يارب  شالت  ششوک و  هکیلاحرد  دنزادرپیم .

«. شاب دوز   » دننزیم
هتفریذپ يرذع  چـیه  تراکب  نادـقف  دروم  رد  دـشاب . هرکاب » رتخد   » رگید ترابع  هب  هدروخنتسد و  دـیاب  دـنکیم  جاودزا  يرتخد  یتقو 

بش زا  سپ  رهوش  راهظا  فرص  هب  دروم  نیا  رد  هکنیا  رتالاب  مه  نآ  زا  مود ،) تسیب و  لصف  یـسوم ، مجنپ  باتک  هب  دوش  عوجر   ) تسین
ءوس تین  ات  دننکیم  هدافتسا  کسمتـسم  نیا  زا  بلغا  اریز  هنارگدادیب  هناملاظ و  تخـس  تسا  یمـسر  نیا  درک : درط  ار  نز  ناوتیم  لوا 

ثعاب مسر  نیا  رگید  فرط  زا  دـننک ؛ یلمع  ياهراچیب  نز  یماندـب  اـب  لوپ  ندروآ  تسدـب  فرط و  ندیـشود  حالطـصا  هب  يارب  ار  دوخ 
. دنشاب هرکاب  یندب  رظن  زا  دنوریم  رهوش  هناخ  هب  هک  ینارتخد  همه  ابیرقت  هک  هدش 

دـننک و كاپ  رتخد  نماد  زا  ار  گنن  هک  دـننزیم  یتادـیهمت  هب  تسد  رگید  دـشاب  هدـش  تراـکب  هلازا  يرتخد  زا  دـب  تخب  زا  رگا  لاـح 
زاب یهاـتوک  تدـم  زا  سپ  هک  طرـش  نیا  هب  دـنروآیمرد  ياهراـچیب  يازریم  دـقع  هب  ار  وا  ـالثم  دـنهدب . تاـجن  ار  رداـم  ردـپ و  يوربآ 

کمک اب  ای  دـنهدیم ؛ ياهبرجتیب  ناوج  هچبرـسپ  هب  ار  وا  هکنیا  ای  دـندنبب ؛ يربتعم  درم  شیر  هب  دـعب  ار  يو  دـنناوتب  اـت  دـهدب  شقـالط 
[. 103] دننکیم ناربج  ار  نآ  دندمآراک  هلوقم  نآ  رد  هک  یناریا  ناحارج  زا  دنچ  ینت  طسوت  یحارج 

رهوش هکنیا  ضحم  هب  یبجوم  چـیه  نودـب  ای  فافع و  هداج  زا  نز  ندـش  جراخ  تروص  رد  ای  دریذـپیم  ماجنا  نیفرط  قفاوت  اب  ای  قالط 
هدرک تلفغ  دوخ  یئوشانز  فیلاکت  ماجنا  رد  هک  يرهوش  زا  نز  تیاکش  رثا  رب  ردان  رایسب  دراوم  رد  ای  دزادرپب  ار  نز  هیرهم  دشاب  هدامآ 

اب ذوفن  نابحاص  نادـنمتردق و  بلغا  اما  دوش ، رهوش  فرط  زا  همانقالط  نداتـسرف  عنام  دـناوتیمن  ینوناق  چـیه  ریخا  دروم  ياوس  دـشاب .
بادآ و خیرات  رد  یلـصف  هلزنم  هب  زین  دوخ  لاح  نیع  رد  هک  ریز  دروم  دـهدب . قالط  ار  شنز  يدرم  هک  دـنوشیم  عنام  دـیدهت  باعرا و 

لاس رد  هاش  نیدلا  رـصان  هک  یماگنه  دهدیم . تسدـب  دـش  هتفگ  هچنآ  زا  ینـشور  لیلد  هنومن و  دوریم  رامـشب  نامز  نیا  يرابرد  ننس 
ار يو  دیهمت  نیدب  ات  درک  ریما  تقو  مظعاردص  اب  جاودزا  هب  راداو  ار  هدازکلم  دوخ  رهاوخ  درک  سولج  تنطلـس  تخت  رب  [ 104]1848

. دزاس هتسباو  دوخ  هب  یگداوناخ  رظن  زا 
هناتـسآ رد  دوب  دنمورین  ابیز و  يدرم  ریما  دنچره  اریز  دیزرو  تفلاخم  داهنـشیپ  نیا  اب  اهتدـم  دوب  هلاس  هدزاود  يرتخد  هک  مناخ  هدازهاش 

قالط ار  دوخ  لوا  نز  ریما  تشادرب ؛ تفلاخم  زا  تسد  ریزگان  لاحرههب  تشاد . یگرزب  رـسپ  زین  دوخ  لوا  نز  زا  تشاد و  رارق  تلوهک 
. درک رایتخا  ینز  هب  ار  هاش  رهاوخ  تفگ و 
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هب دـش و  هاش  يرهمیب  راچد  هک  دـعب  لاس  هس  هک  تخاس  دوخ  روحـسم  ار  مناخ  هدازهاش  نانچ  دوخ  يرکف  تردـق  يدـنمورین و  اب  يو 

مومـسم ار  يو  ادابم  ات  دزپب  اذغ  يو  يارب  دوخ  تساوخیم  اریز  دش ، يو  هارمه  ناگمه  راظتنا  فالخرب  زین  مناخ  هدازکلم  تفر  دـیعبت 
. دشیمن لفاغ  وا  زا  ياهظحل  تهج  نیا  زا  دننک و 

هب هدازکلم  دـندز . گر  دـندرب و  هبامرگ  هب  ار  ریما  دـندرک و  هدافتـسا  دـش  ادـج  راـچان  هب  شرهوش  زا  نز  هک  ياهظحل  زا  نیا ، دوجو  اـب 
زا ددعتم  لیالد  هب  مناخ  هدازکلم  دیآرد . دیدج  مظعاردص  رـسپ  دقع  هب  هک  درک  روبجم  ار  يو  هاش  زاب  دعب  یهام  دنچ  تشگزاب . نارهت 

یناوج يرابجا  رهوش  نیا  رگید  فرط  زا  دوب و  راکهانگ  شبوبحم  رهوش  لتق  رد  هداوناخ  نیا  فرط  کـی  زا  تشاد ؛ ترفن  تلـصو  نیا 
ناخ مظاک  دـقع  هب  ارم  هک  مهدیم  قح  وت  هب  نم  : » تالمج نیا  اب  یلو  دروآ  دورف  رـس  هاش  رماوا  لباقم  رد  يو  دوب . رکفمک  هبرجتیب و 

تدایع هب  راب  دنچ  نم  دوبن . مأوت  یتخبشوخ  اب  یتلصو  نینچ  درک  ینیبشیپ  ناوتیم  هک  روطنامه  هتبلا  يروآرد -» يدعب  يارزو  همه  و 
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زاب یلاس  دنچ  تشذگ  زا  سپ  دـنکیم ». درد  مبلق  : » دـنتفگیم هک  مدینـش  ناشلاح  زا  دوخ  لاؤس  خـساپ  رد  رابره  متفر و  مناخ  هدازهاش 
هک تساوخیم  هاش  زاب  الاح  دندش . موکحم  دیعبت  يدقن و  يازج  هب  دوخ  فلـس  نوچمه  شاهداوناخ  يو و  دش ؛ طقاس  مود  مظعاردـص 

دنک و تعاطا  دوب  ریزگان  ناخ  مظاک  هک  تسا  یعیبط  دروآرد . يرگید  ریزو  دقع  هب  ار  يو  زاب  ات  دیوگ  قالط  ار  شرهاوخ  ناخ  مظاک 
ینعی دوخ  رهوش  نیموس  دقع  هب  مناخ  هدازهاش  اما  دنک . هیدأت  ار  دوخ  رانید  مهرد و  نیرخآ  ات  رما  نیا  يارب  دزادرپب و  ار  حرصم  هیزیهج 

. دمآرد کلملا  نیع  شاهدازیئاد 
ناهاوگ قیرط  زا  رما  نیا  تابثا  هک  اجنآ  زا  اما  دـشکب . ار  وا  یتح  دـناوتیم  دـنیبب ، شارف  کی  رد  يرگید  اب  ار  دوخ  نز  يرهوش  هاـگره 

تـسا نکمم  ریغ  ابیرقت  لحکم  رد  لیم  تکرح  حوضو  هب  بلطم  تاـبثا  ینعی  مالـسلا  هیلع  یلع  هدومرف  هب  لـمع  تسا و  لکـشم  رایـسب 
. دشاب هتشاد  دیابن  شاهیزیهج  هب  تبسن  یئاعدا  نز  رگید  تروص  نیا  رد  هک  تسا  یعیبط  دهدیم ؛ حیجرت  ار  قالط  رهوش 

هک ار  یغلابم  دیاب  ریزگان  یئادج  ماگنه  هب  وا  تسا و  درم  هدهع  هب  ناکدوک  يرادهگن  هفیظو  لاحره  رد  هک  میشاب  هتشاد  رظن  رد  هاگره 
راک رگا  دراد و  یپ  رد  ار  يرایـسب  ياههنیزه  دوخ  نتفرگ  دیدج  نز  رگید  فرط  زا  دزادرپب و  نز  هب  ادقن  تسه  زین  هظحالم  لباق  بلغا 

. تسا ردان  اتبـسن  یئادـج  ردـقنیا  ارچ  هک  میبایرد  میناوتیم  رگید  دوشیم  درط  دوخ  هلیبق  ای  هداوناـخ  زا  نز  دـشکب  یئاوسر  گـنن و  هب 
ناظم رد  دـشاب و  اوههبرـس  ای  دوش  هتخانـش  يو  هیحان  زا  صقن  نیا  دروایب و  هچب  دـناوتن  نز  هک  دریذـپیم  تروص  یماگنه  اتداع  قالط 

خر ییتخبدب  رهوش  هناخ  هب  يو  دورو  زا  سپ  هلـصافالب  ینعی  دشاب  مدقدب  شرهوش  يارب  هکنیا  رخآ  هلحرم  رد  دریگب و  رارق  يراکتنایخ 
. دنوش صالخ  شرش  زا  دنشوکیم  دنرادنپیم و  موش  ار  وا  تروص  نیا  رد  دیامن ؛

هک تسا  رداق  راک  نیا  هب  یماگنه  اهنت  مود  قالط  زا  سپ  اما  دربب ، هناخ  هب  زاب  ینیعم  تلهم  ياـضقنا  زا  سپ  ار  هقلطم  نز  دـناوتیم  درم 
. دشاب هتشاد  تسد  رد  همانقالط  دوخ  رهوش  زا  هدرک و  رهوش  يرگید  هب  هلصاف  نیا  رد  نز 
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ار رهوش  شقن  ارهاظ  يزور  دنچ  هک  للحم )  ) دننکیم ادیپ  ار  یسک  الومعم  دراوم  هنوگنیا  رد  دشاب  هدش  ظفح  ینوناق  رهاظ  هکنیا  يارب 

دهاش ار  يدروم  دوخ  نم  درک و  همانقالط  نداد  هب  روبجم  ناوتیمن  ار  یـسک  هجو  چیه  هب  نوناق  رظن  زا  هک  تسا  ملـسم  دریگب . هدـهعب 
دوخبدوخ دقع  دادرارق  اریز  تسین  حرطم  الـصا  قالط  عوضوم  هغیـص  رد  دش . راگدنام  يدـنویپ  هب  لیدـبت  يروص  جاودزا  نیا  هک  مدوب 

. دوشیم یضقنم  دوهعم  تدم  رورم  زا  سپ 
تشاد و يدقع  نز  راهچ  یلعف  هاش  هک  یماگنه  دریگب . هغیـص  تروص  هب  زاب  ار  دوخ  هقلطم  يدـقع  نز  هک  هدـش  هداد  هزاجا  نیا  درم  هب 

کلس رد  هغیص  تروص  هب  ار  وا  دعب  داد و  قالط  ار  دوخ  يدقع  نانز  زا  یکی  دنک  دقع  دوب  دهعیلو  ردام  هک  ار  هغیص  نز  کی  تساوخ 
. دشاب هدش  تیاعر  عرش  نوناق  رمم  نیا  زا  ات  دروآرد  دوخ  مرح  نانز 

هکیلاحرد دنیازیم  مکـش  کی  یلاس  ابیرقت  دنرادیمرب و  راب  مه  رـس  تشپ  تعرـسب و  دنریگیم ، هیاد  دوخ  ياههچب  يارب  هک  ینانز  * 
قافتا اما  دریگیم . تروص  يرتشیب  ینأت  اب  نامیاز  يرادراب و  دوش ، هیذـغت  ردام  ریـش  زا  لاس  هس  ات  هچب  دـیاب  هک  رتتـسدورف  تاـقبط  دزن 

. دنرادیمرب راب  زاب  دوخ  راوخریش  لفط  ررض  هب  دنوشیم و  هدعاق  مود  لاس  رد  نداد  ریش  هرود  مغریلع  نانز  هک  دتفایم 
هب هچب  دکـشخیم و  شریـش  ماجنارـس  ددرگیم و  هتـساک  يو  ریـش  نازیم  زا  دوشب  هبون  بت  راچد  دوخ  نداد  ریـش  هرود  رد  ینز  هاـگره 

تعرـسب تکلمم  تیعمج  هک  تفگ  دیاب  باسح  نیا  هب  دـنیازیم ؛ رابتشه  ات  شـش  یناریا  نانز  طسوتم  روط  هب  دوشیم . راچد  لاهـسا 
هب هچب  شـش  زا  اهرهـش  رد  رتشیب  هک  تشاد  دیابن  رود  رظن  زا  اهتنم  دنتـسه ؛ تردـقرپ  دـشر و  شوخ  همه  اههچب  اریز  تسا  ینوزف  هب  ور 
نم زا  ینتـسبآ  يوراد  دـندمآیم و  نم  هناخ  هب  اهنز  زور  ره  دـنوشیم . فلت  اهنآ  همه  یهاگ  دـننامیم و  تایح  دـیق  رد  رفن  ود  تمحز 
جنپ : » دنتفگیم ناسکی  یتروص  هب  امومع  هن  ای  دناهدروآ  هچب  لاح  هب  ات  ایآ  مدیسرپیم  اهنآ  زا  هک  نم  لاؤس  باوج  رد  دنتساوخیم و 

. دنریمیم مود  لاس  رد  اههچب  رثکا  دناهدرم ». اهنآ  همه  یلو  دنربیم ) راکب  یبیرقت  ینمـض و  دادعا  الومعم  اهیناریا   ) ماهدیئاز مکـش  شش 
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فارطا و زا  هراومه  هک  تسا  مزال  ظاـحل  نیدـب  دوشیم و  هدـید  گرم  زا  رتمک  دـلوت  نازیم  گرم ، دـلوت و  راـمآ  رد  اهرهـش  بلغا  رد 
رد دـندرپس . ناج  هلبآ  يرامیب  هب  هچب  دصتـشه  زا  زواجتم  ناهفـصا  رد  اهنت  لاس 1859[105 ] راهب  رد  دـننک . ترجاهم  اهرهـش  هب  تاهد 

طـسوتم روطهب  دنـشاب . ردام  کی  زا  هک  دنوشیم  ادیپ  یئاهردارب  رهاوخ و  رتمک  تسا و  دایز  هچب  نودب  نانز  دادعت  لاوحا  عاضوا و  نیا 
اریز دوب  هدش  لفاحم  لقن  نارهت  رد  اهمناخ  هدازهاش  زا  یکی  ناتـساد  دشاب . هتـشاد  هدنز  هچب  کی  زا  شیب  هک  دوشیم  ادیپ  ینز  تردـنب 

. ماهدوب دهاش  ار  يزیچ  نینچ  اپورا  رد  نم  ایآ  هک  دندیسرپیم  نم  زا  بلغا  تشاد و  هدنز  هچب  تشه 
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درادن و قادـصم  الـصا  یبلطم  نینچ  اما  تسا . یمتح  شگرم  دـنک ، لمح  عضو  دـهاوخب  هقلطم  ای  هویب  ینز  هدرکن ، رهوش  رتخد  هاگره 
هب نداد  مانشد  لاح  رد  طقف  ار  هملک  نیا  درادن و  دوجو  نایعیش  نیب  الصا  دنیوگیم  هدازمارح »  » نآ هب  هک  یعرش  ریغ  هچب  هدشن ؛ هدینش 

. دنناکرتیم یبالق  کمک  هب  ار  هفطن  تسوپ  دوشیم و  رجنم  طقس  هب  ینوناق  ریغ - ياهینتسبآ  مامت  دنروآیم . نابز 
مرگ زین  ناشرازاب  دنراد و  یئاعدا  نینچ  هک  دنتـسه  يرایـسب  نارهت  رد  لاحرههب  دنهدیم ؛ ماجنا  ار  یلمع  نینچ  تراهم  اب  اههلباق  ارهاظ 

تادوجوم زا  یـضعب  طقف  درادـن . دوجو  یعنام  عدار و  نآ  هار  رد  دریگیم و  ماجنا  یمومع  ینلع و  اـبیرقت  لـمع  نیا  هکنیا  رگید  تسا .
، دننزیم گر  ار  دوخ  ياپ  رگید  یـضعب  دنزادنایم و  ولاز  یـضعب  دـننزیم ؛ تسد  نینج  طقـس  هب  دوخ  هک  دنتـسه  تخبروش  هراچیب و 

لامتـشم ار  هلماح  نز  مکـش  دشاب  هدیافیب  تادـیهمت  نیا  مامت  هاگره  دـنروخیم ؛ امرخ  هتـسه  ای  يوق و  ياهلهـسم  روآعوهت ، ياهوراد 
باوج رد  اهتخبروش  نیا  بلغا  دنراپـسیم . ناج  اهراک  هنوگنیا  تخـس  بقاوع  رثا  رد  نانز  زا  يرایـسب  دننکیم . بوکدگل  دنهدیم و 
تسا بوخ  ناتسگنرف  نامه  يارب  امش  ياهمسق  : » دنتفگیم مدرکیم  در  نینج  طقـس  يارب  ار  اهنآ  يانمت  شهاوخ و  مسق  دیق  هب  هک  نم 

صـصختم هب  رگا  یلاوحا  عاـضوا و  نینچ  رد  دنـشکیم ». ار  هچب  مه  اـم و  مه  تروص  نیا  ریغ  رد  میئازب و  دـیابن  دـشاب  روـطره  اـم  یلو 
؟ دوب اهنآ  رب  یجرح  هچ  دندرکیم  عوجر  يرتفوئر 

تـسد نینج  طقـس  هب  شرهوش  عـالطا  ملع و  اـب  ندـیئاز  راـبود  زا  سپ  نز  هک  هیکرت  يـالاب  تاـقبط  دنـسپان  مسر  نآ  زا  ضوـع  رد  اـما 
زا اریز  تسین . يربخ  هجو  چیه  هب  ناریا  ياجک  چیه  رد  ناراوخ - ثاریم  دادعت  لیلقت  يارب  هاگ  مادنا و  یئابیز  ظفح  يارب  هاگ  دـنزیم -

تسا تافام  ناربج  بلط  رد  يو  هجیتن  رد  دنوشب و  راگدنام  یناریا  نز  ياههچب  زا  كدوک  ود  زا  شیب  هک  تسا  دیعب  رایـسب  فرط  کی 
ندوب میقع  هک  تسا  تسرد  تسا . زارفارـس  یهابم و  دننک  شکمک  يریپ  زور  رد  هک  ددعتم  هبقع  نتـشاد  هب  يو  هکنآ  رگید  فرط  زا  و 
ابیرقت میقع  نز  دوریم ؛ رامشب  اهتبیصم  نیرتگرزب  رگید  ناریا  رد  صقن  نیا  اما  تسا  يدارمان  یتخبدب و  مکح  رد  اهروشک  مامت  رد  نز 

هانپ رد  ردام  ـالومعم  هک  يریپ  ماـیا  رد  دریگیم و  رارق  مرح  ناـنز  ریاـس  يازهتـسا  رخـسمت و  دروم  تسا و  شیوخ  رهوش  دورطم  هشیمه 
رد ار  شدنزرف  يردام  هک  دوشیم  هدید  هاگ  تسدگنت  هداعلا  قوف  ياههداوناخ  رد  طقف  تساهنت . کت و  جالعال  يو  دربیم  رـسب  دنزرف 
اب هک  یقرـش  درف  اریز  درادرب  هار  رـس  زا  ار  هچب  هک  دوشیم  ادیپ  یـسک  هشیمه  هک  تسناد  دیاب  اما  دراذگیم ؛ هار  رـس  يدجـسم  هناتـسآ 
زا نم  هک  يدراوم  مامت  رد  دیآیم . تقر  هب  زین  كدوک  لاح  هب  شلد  انئمطم  دهدیم  اذـغ  نان و  نآ  هب  هشیمه  گس  ندوب  سجن  دوجو 

. تسا هدرک  هبلاطم  ار  دوخ  كدوک  یعقاو ، ردام  یتدم  زا  سپ  ماهدش  هاگآ  نآ 
اما دـننکیم ؛ يراددوـخ  هداـعلاقوف  رایــسب و  شوـج  بـنج و  هدــعم و  ندرک  رپ  زا  دــنراد و  یلدــتعم  زیهرپ  ناـنز  يرادراـب ، هرود  رد 

اهنآ ضبن  يو  ات  دننکیم  هعجارم  بیبط  هب  نانز  بلغا  دنهدیم . همادا  نآ  هب  دننادیمن و  دب  ار  يراوسبسا 
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لوا هاـم  هس  رد  زگره  یلو  دراد  جاور  اهرهـش  زا  یـضعب  رد  ندز  گر  رتخد . اـی  تسا  رـسپ  هچب  اـیآ  هک  دـیوگب  ناـشیا  هب  درامـشب و  ار 
. دروخیم معطشوـخ  ياـهکاخ  ریاـس  ریـشابت و  رهوـج  نتـسبآ  نز  یگلماـح  رخآ  ياـههام  رد  دـنزیمن . تسد  نآ  هب  یـسک  یگلماـح 

: دسیونیم نم  هب  سیراپ  زا  هرابنیا  رد  [ 106] باهولا ازریم  مدرگاش 
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Dans Les deux derniers mois de la grossesse la magnesie et la
 terre odoriferante (turbut) flattent leur gout[107]

هب دناروخیم . وا  هب  مرگمرگ  نیلم  میالم و  هدناشوج  ناویل  دـنچ  اروف  امام  دـنروآیم و  امام  دوشیم  رهاظ  اهدرد  نیلوا  هکنیا  ضحم  هب 
دناهدیچ مه  يور  هب  يزاوم  ار  اهنآ  هک  يرجآ  هس  يور  هب  كدنچ  لاح  هب  دنک و  كرت  ار  باوختخر  دیاب  يو  دیدش  درد  عورش  ماگنه 

هک دنکیم  گنرد  تماقتسا و  نادنچ  تلاح  نیا  رد  يو  دبـسچب . دناهدرک  هطاحا  ار  وا  هک  یناسک  هب  اهتـسد  اب  دناوتب  هک  يروط  دنیـشنب 
زا نوچ  دوشیمن  تحاران  یلیخ  نتـسشن  كدـنچ  تلاـح  نیا  زا  یناریا  نز  دوشیم . ادـیپ  جاـیتحا  اـمام  کـمک  هب  تردـنب  دـیایب و  هچب 
رد عضو  نیا  زا  تخـس  دـنیازیم  اهرهـش  زا  جراخ  رد  هک  یئاپورا  ياهنز  اـما  تسا . هدرک  تداـع  نتـسشن  تروص  نیا  هب  اـبیرقت  یگچب 

. دنباییم لمحت  لباق  ریغ  ار  نآ  دنباذع و 
يرانک هب  امام  مدادیم ، روتـسد  ار  يرگید  عضو  نم  هک  رابره  تسا . ندـیئاز  تسرد  قیرط  اـهنت  نیا  هک  دـننکیم  روصت  همه  لاـحرههب 
تـسرد لمح  عضو  يارب  هناخ  ماب  زا  دشکیم  درد  وئاز  هک  ینمـض  رد  دریگیمن . هدهعب  ار  یتیلوؤسم  چیه  هک  درکیم  مالعا  تفریم و 

. دنیوگیم ناذا  حالطصا  هب  دننکیم و  اعد  وا  ناسآ  و 
اب هک  دنهدیم  یهایگ  ياذـغ  وا  هب  طقف  لمح  عضو  زا  سپ  لوا  زور  هس  رد  دـنناباوخیم ؛ دـنربیم و  رتسب  هب  ار  وئاز  لمح  عضو  زا  سپ 

یمومع و مئـالع  هک  یتروـص  رد  زور  هد  اـی  هتفه  کـی  زا  سپ  دروـخن . امرـس  هک  دـننکیم  تقد  رایـسب  تسا و  طوـلخم  یبرچ  رکش و 
هفاضا نادب  دابنرز  صوصخب  یفلتخم و  هیودا  هک  هزات  هرک  اب  ار  وا  ندب  دنربیم و  مامح  هب  ار  وئاز  دوش  هداد  صیخـشت  دعاسم  یعـضوم 

لهچ زا  سپ  طقف  یلو  دورب  دجـسم  هب  دناوتیم  وا  رگید  سپ  نآ  زا  دنک . قرع  یباسح  تسرد و  هکنآ  ات  دننکیم  یلامنغور  دـناهدرک 
. دوش کیدزن  وا  هب  دناوتیم  رهوش  زور 

سوق ات  دروآیم  راشف  شقس  هب  و  دربیم . ورف  وا  ناهد  رد  تسا  هتـشغآ  تبرت  هب  هک  ار  دوخ  تشگنا  نمـض  رد  دیوشیم و  ار  هچب  امام 
لمع نیا  جیاتن  راثآ و  هب  يداقتعا  نانچ  مدرم  دنک .)!(  تفج  مهب  ار  اهنآ  تسادج  مه  زا  وا  قس  ياهناوختسا  رگا  دهدب و  نآ  هب  ار  مزال 

. دننادیم اهامام  يراکمنادن  رثا  رب  زین  ار  ماک  دازردام  يراجنهان  عون  ره  هک  دنراد 
تالاح عاضوا و  منکب . يرکذ  نیـشنرداچ  نانز  صوصخب  یناریا و  نانز  هداـس  لهـس و  ناـمیاز  زا  اـت  دـمآ  تسدـب  یتصرف  نیا  زا  شیپ 

هرود رد  هنوگرامیب 
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نم هب  یـسک  دراوم  نیا  زا  کیچـیه  يارب  لاـحرههب  تسا . لـیبق  نیا  زا  زین  یگدرکمرو  سیراو و  دـیآیم و  رامـشب  رداوـن  زا  يرادراـب 
بلغا هک  ماهدید  لمح  عضو  زا  یـشان  بت  زا  دودعم  دروم  دنچ  دـننادیمن . یمان  چـیه  اهیرامیب  نیا  يارب  مه  يداع  مدرم  درکن و  عوجر 
هجیتن نیا  هب  قیقد  رایـسب و  يوج  سرپ و  رثا  رد  مرادـن  تسد  رد  یماقرا  رامآ و  چـیه  هکنیا  دوجو  اب  تسا . هتفای  نایاپ  یـشوخ  یبوخب و 

. تسا كدنا  هداعلا  قوف  دناهتفگ ، دوردب  ار  یگدنز  نآ  زا  یشان  تهاقن  هرود  رد  ای  لمح  عضو  نیح  رد  هک  ینانز  دادعت  هک  ماهدیسر 
رامخ مشچ  نامه  رومخم . تسم و  لکـش و  یماداب  هداشگ ، تشرد ، دراد  ینامـشچ  هبرف ، هن  رغال و  هن  تسا ، هماـقلا  طـسوتم  یناریا  نز 

حالطصا ورهام  ار  نآ  ارعش  و  تسا ، شیاتس  دروم  تخس  درگ  هرهچ  تسا . هتسویپ  مهب  ینیب  يالاب  رد  ینامک و  اهنآ  ناوربا  نایارـسلزغ .
هک دیفس  تسوپ   ) تسا نوگمدنگ  ناشتسوپ  گنر  نهپ و  هاگیهت  اههنیس و  تسابیز ، لیکش و  صوصخب  اهنآ  حراوج  اضعا و  دننکیم .

یعونصم لیاسو  هب  لسوت  اب  دننکیم  یعس  تسا . تشپرپ  یطولب و  دنت  گنرب  اهیوم  دوشیم ؛) هدید  تردنب  تسا  کشر  دنـسپ و  دروم 
دننکیم و یکشم  ار  اهوربا  اهوم و  دننکیم . كزب  بادیفس ) باخرـس و   ) دیفـس خرـس و  ياهگنر  اب  ار  تروص  دنیازفیب ؛ ندب  یئابیز  رب 

دننکیم یبوکلاخ  ار  دوخ  ندب  فلتخم  ياهاج  اهیضعب  هتـشذگ  نیا  زا  دنروآیمرد . یلاقترپ  گنر  هب  ار  اپ  فک  اهنخان و  اهتـسد ، فک 
اجنیا و رد  زین  العف  یمومع و  دوب  یمـسر  ندـیبوک  لاخ  نیا  زا  شیپ  مکـش ؛ يور  ناتـسپ و  ود  نیب  هاگولگ ، هناـچ ، زا  تسا  تراـبع  هک 
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تسا و حـیلم  یناریا  نز  تکرح  راتفر و  زرط  دـناهدنادرگ . يور  نآ  زا  یلکب  الاب  تاقبط  اما  تسا ، جـیار  زونه  طسوتم  تاقبط  دزن  اجنآ 
نانز سابل  هفرم  تاقبط  رد  هک  اجنآ  زا  و  شیارآ ، دنبیاپ  زانط و  تسا و  واکجنک  رایـسب  اپکبـس . مرن و  تسا و  دازآ  نتفر  هار  رد  ابرلد ،

رب هوالع  دوشیم . اههداوناخ  یگتـسکشرو  بجوم  بلغا  هیاریپ  هیارآ و  جراخم  تساهبنیگنـس ، يرز  هلیلم و  مشیربا و  لاـش و  زا  بلغا 
. دننک عمج  دنراذگب و  رانک  دوخ  هدنیآ  يارب  دنناوتیم  هچره  شوخ ، ياهزور  رد  هک  دنشوکیم  نانز  زا  يرایسب  اهنیا 

رد و  دراد ، تسود  ار  ارجام  یناریا  نز  دوریم . داـبب  یهاـتوک  تدـم  رد  دـیدهت ، بیرف و  رثا  رد  درم  بستکم  تورث  ماـمت  قیرط  نیدـب 
دنبیاپ یقـشع ، روما  رد  صوصخب  دـب ، مشچ  تخب ، وداج ، رحـس و  هب  رایـسب  تسا  یتافارخ  دایز  هک  يو  تسا ؛ رهام  رایـسب  يزاسارجام 

ار دـب  مشچ  دـنک ، دوخ  قشاع  دروآ و  گنچ  هب  ار  دوخ  بوبحم  درم  ات  دربیم  راکب  ار  بیرغ  بیجع و  لیاسو  تامـسلط و  ماـمت  تسا ؛
نآ هـب  هـک  تـسه  ناهفــصا  یکیدزن  رد  یفورعم  هراـنم  دریگب . وـلج  دوـخ  ياـبقر  ناتــسود و  يرادراـب  زا  اـی  دوـش  هلماـح  دزاـس ، رود 

. دنوریم نآ  ترایز  هب  دنرهوش  راتساوخ  بلاط و  هک  یئاههویب  نارتخد و  دنیوگیم و  یجنربنوک » »
نمض رد  دنکـشیم و  دوخ  تحت  ام  اب  ار  نآ  رئاز  نز  و  دناهدراذگ ، یئودرگ  اهنآ  زا  کیره  يور  رب  هک  دنوریم  الاب  نآ  هلپ  هدزاود  زا 

: دنکیم منرت  مه  ار  یتیبود  نیا 
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یجنرن منزیم  تفرحیجنربنوک  رانم  يا ،
داوخیم  هتسبرمک  درمداوخیم  هتسد  نم  گنوه 

. دـنخرچیم نآ  روحم  رود  هب  راـبود  دننیـشنیم و  دـنکیم  تکرح  بسا  کـمک  هب  هک  یبایـسآ  دـنبلام  يور  هب  اـهرتخد  تین ، نیمه  هب 
هب كوخ  هیپ  هک  اجنآ  زا  و  دوشیم ؛ روک  شقاجا  مومع ، داقتعا  هب  دـننک ، برچ  كوخ  هیپ  اب  دـنادب  شدوخ  هکنیا  نودـب  ار  ینز  هاگره 

، فدص دـندرکیم . بلط  كوخ  هیپ  يردـق  دـندمآیم و  نم  غارـس  هب  دـندوب  رگیدـکی  بیقر  هک  ینانز  بلغا  دـیآیم  تسدـب  تمحز 
. دنراد دوخ  هارمه  زرح  ناونع  هب  ار  ردالب  هویم  هریغ و  شوگرخ و  راتفک و  ندب  حیبق  ياهتمسق 

راهچ ره  رد  ار  اوه  يریـشمش  اب  لیلد  نیا  هب  دـشکب ؛ ار  هچب  هک  دـیآیم  لآ  ماگنه  بش  اـهیناریا ، داـقتعا  هب  رـسپ ، ندـش  هداز  ماـگنه  هب 
هب هیبش  یمـسر  زین  نایدوهی  منکن  هابتـشا  هاگره  دنیبیم . نایز  اههبرـض  نیا  زا  تنیطدب  دوجوم  نیا  هک  دـنرادنپیم  دنفاکـشیم و  تهج 

. دنراد نیا 
هب عجار  درک ، فراعت  يو  هب  دیاب  هک  یئاهاذغ  هرابرد  نیعم ، مایا  رد  نامهم  ندرک  هقردـب  نتفریذـپ و  باب  رد  زیمآهفارخ  بادآ  موسر و 

. تسا هدمآ  درگ  دراد ، هنن  موثلک  ناونع  هک  یهجوت  بلاج  نیریش و  رایسب  هوزج  رد  همه  هریغ ، نآ و  هیهت  هوحن 
نیا رد  دوش و  نیمأت  يدکت  هار  زا  جراخم  نآ  هک  تسا  بحتسم  هکلب  درک ، یصخش  بیج  زا  دیابن  ار  جراخم  زا  یـضعب  هتـشذگ  نیا  زا 

زا نم  هک  رایـسب  هچ  دنهاوخب . هقدـص  نیرباع  زا  نایادـگ  هماج  رد  هک  دـنرادن  یئابا  مرتحم  ياهمناخ  زا  یـضعب  هک  تفگ  ناوتیم  دروم 
. مرادن راک  رس و  يداع  یلومعم و  یئادگ  اب  هک  منزب  سدح  متسناوتیم  دروخیم  مشچ  هب  هک  یئاهدنبتسد  قرب  فیرظ و  ياهتسد 

قباوس هب  هک  تسا  دـقتعم  یـصوصخم  سحن  ای  دعـس  ياهزور  هب  دراد ، یـصاخ  ياـههفارخ  دوخ  يارب  ياهلیبق  هفیاـط و  ره  هکنیا  رگید 
نتشاد ثیح  زا  دراد ، تسد  رد  ار  تموکح  تسا و  راک  رـس  رب  العف  هک  راجاق  لیا  دوشیم ؛ طوبرم  هفیاط  نآ  شوخان  ای  شوخ  یخیرات 

. تسا ینغ  تخس  زیمآ  هفارخ - ياهرواب  تاداقتعا و  عون  نیا 
هچوک رد  هاگره  دوش ؛ رهاظ  باجح  نودب  دنمرحم  وا  هب  هک  شنادنواشیوخ  نیرتکیدزن  زا  نت  دـنچ  رهوش و  ربارب  رد  دراد  قح  طقف  نز 
باجح هرابود  نز  نآ  ات  دـنادرگب  يور  تسا  وربور  وا  اب  هک  يدرم  هک  تسا  نینچ  مسر  دـتفیب  شتروص  زا  ینز  باجح  فداصت  رثا  رب 
اهنابایخ رد  باجح  نودـب  هک  یئاپورا  ياهنز  دوشیمن . هدـید  باقن  نودـب  زین  رازاـب  هچوک و  يادـگ  ریپ  نز  یتح  دـنک . بترم  ار  دوخ 
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ناـنز تروص  طـقف  دـننازوسیم . لد  اـهنآ  رب  مدرم  یتـح  دـنوشیم و  یموـمع  يواـکجنک  سح  کـیرحت  بجوـم  دوـخ  دـنوشب  رهاـظ 
. دنراد بانتجا  دنوش  رهاظ  اههبیرغ  ربارب  رد  هکنیا  زا  زین  اهنآ  اما  تسا  زاب  نیشنرداچ 

هک تسا  سدقم  ینعم  هب  مرح  ظفل  دنراد . تنوکـس  دوشیم  هدیمان  نوردنا  یـسراف  هب  مرح و  یبرع  هب  هک  لزنم  لخاد  ياهقاتا  رد  نانز 
ره يارب  نآ  دورو 
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هاگره دراذگب . راک  نآ  رـس  رب  ار  دوخ  ناج  تسا  نکمم  تلوهـس  هب  دنک  زواجت  میرح  نیا  هب  هک  یـسک  دراد . عنم  تدش  هب  هبیرغ  درم 

دوخ يارب  نز  ره  نادـنمتورث  لزانم  رد  تسا و  رقتـسم  صاخ  یتمـسق  رد  اهنآ  زا  کیره  دنـشاب ، نکاـس  هناـخ  کـی  رد  يددـعتم  ناـنز 
تخپتسد اذغ و  زا  زگره  شدنزرف  يارب  هن  دوخ و  يارب  هن  ینز  چیه  دراد . صوصخم  ناگجاوخ  نامالغ و  هناخزپشآ ، همدخ و  طایح ،

سمل لباق  ریغ  سدـقم و  ار  نوردـنا  یناریا  درم  هک  اـجنآ  زا  تسا . ساره  رد  اـهنآ  تینءوس  زا  هراومه  اریز  دـنکیمن  هدافتـسا  شیووه 
رد طـقف  و  دـنکیمن ، رکذ  ار  ینز  مسا  زگره  دروآیمن ؛ ناـبز  رب  يزیچ  شناـکدوک  اـی  ناـنز  هراـبرد  عـمج  روـضح  رد  زگره  دـنادیم 
نز لاوحا  يرهوش  زا  یئاپورا  یبیبط  هاگره  یتح  دراد . هراشا  يو  هب  هریغ  يزقومع و  ای  هچب  نآ  ای  هچب  نیا  ردام  ناونع  هب  موزل  تروص 

نامرف هب  سیلگنا  ناریا و  گنج  عورش  زا  لبق  هک  یتقو  جیار . موسر  بادآ و  ریاغم  تخـس  تسا  هدرک  يراک  دسرپب  ار  شرامیب  رتخد  ای 
ریزگان اهشارف  تفرگ و  رارق  مایق  هناتسآ  رد  رهش  دندش ، دراو  ینوردنا  هب  ارهق  هرداصم  طبض و  مکح  يارجا  يارب  اهـشارف  سیلگنا  ریفس 

طقف بیبط  مومع  هدیقع  قبط  هک  دـیآیم  رظنب  قطنم  لیلد و  نودـب  الماک  زین  نیا  ضوع  رد  دـندراذگ . رارف  هب  اپ  دوخ  ناج  تاجن  يارب 
. دزادرپب زین  دوخ  تانیاعم  هیقب  هب  ترورض  ماگنه  هب  دیاب  بیبط  رخآ  دریگب ؛ ار  رامیب  نز  ضبن  دناوتیم 

. تسا تروص  دهدب ، ناشن  شبیبط  هب  رامیب  نز  تسا  نکمم  هک  يزیچ  نیرتالاب 
دیوگیم لوا  تسا ؛ هدرک  ادـیپ  ياهراچ  زین  دروم  نیا  رد  اوح  یعقاو  رتخد  اما  تسا ؛ هدز  تسد  اشحف  هب  راـک  نیا  اـب  هک  درادـنپیم  يو 

هچیپ يالاب  تمسق  دنکیم و  فشک  دوخ  یناشیپ  يور  ياهکل  دعب  دنزیم ؛ الاب  دوخ  ینیب  ات  ار  باجح  دنراد و  مزال  هجلاعم  شیاهنادند 
. دربب لک  هب  یپ  مهب  ازجا  نیا  ندوزفا  اب  دیاب  بیبط  هک  یتروص  هب  دشکیم  نیئاپ  ار 

هبترم و نیرتنیئاـپ  زا  ناـنز  ناونع  دـنیوگیم ، یجاـب »  » اـی مگیب »  » ار مود  هجرد  ياـهنز  تسا ؛ مناـخ »  » دـنهدیم مرتحم  نز  هب  هک  یناونع 
. درادن یلامعتسا  العف  اما  تسا  هتشاد  جاور  تخس  اقباس  مناخ  راکرس  ینعم  هب  یبیب »  » ناونع تسا . هفیعض »  » هجرد

ماجنا ار  لزنم  ياهراک  هیلک  ریقف  تاقبط  رد  دـنکیم . قرف  اتـسور  رهـش و  رد  ناشتنوکـس  اهنآ و  یعاـمتجا  ماـقم  بسحرب  ناـنز  لاغتـشا 
هب تسا  دازآ  هک  ياهرقرق  زا  مشپ  ياههتـشر  دنرادیم و  هاگن  لغب  ریز  ار  كود  اهنآ  دنزادرپیم . یـسیرمشپ  هب  ار  تاقوا  هیقب  دنهدیم ؛

مامح هب  ار  دوخ  تاقوا  مامت  ابیرقت  نایعا  نانز  دنفابیم . بسا  لج  شرف و  باروج ، دناهتـشر  هک  مشپ  خن  نیا  زا  تسا . تکرح  رد  نیئاپ 
ياچ و ندیـشون  ماداب ، هتـسپ و  ودرگ و  لیبق  زا  رادیبرچ  ياههویم  فلتخم و  ياهینیریـش  ندروخ  دیدزاب ، دـید و  ندیـشک ، نایلق  نتفر ،

رایـسب يدازآ  لزنم  زا  جورخ  رد  یناریا  نز  دنوش . لوغـشم  ياهعقر  نتـشون  ای  باتک  ندناوخ  هب  تسا  نکمم  تردنب  دـننارذگیم ؛ هوهق 
شیپ رازاب و  هب  یئاهنت  هب  سانشان  تروص  هب  مرتحم  نانز  یتح  ای  طسوتم  هقبط  نانز  دراد .
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« دیفـس سیگ   » اهنآ رـس  تشپ  دنوریم ؛ دیدزاب  دید و  هب  ددعتم  همدخ  تیعم  رد  بسا و  اب  دنمتورث  رایـسب  نانز  هریغ ؛ دـنوریم و  بیبط 

ياهیمرگرـس زا  یکی  اههدازماما  ترایز  هب  نتفر  دراد . تسدب  ار  بسا  نانع  نارکون  زا  رگید  یکی  ای  هجاوخ  تسا و  بسا  رب  راوس  ناش 
. دنزادرپیم مه  يویند  يداع و  ياهراک  نداد  ماجنا  هب  ترایز  ياوس  هک  دوشیم  یلیخ  هتبلا  تسا و  نانز  هقالع  دروم 

مغریلع نانز  درادـن ؛ دروم  هجو  چـیه  هب  یندـب  تاهیبنت  دـننکیم ؛ راتفر  بوخ  دوخ  نارـسمه  اـب  نادرم  هک  تفگ  ناوتیم  مومعلا  یلع 
دیاب ار  خنرس  زین  ارزو  ای  ماکح  زا  یضعب  طوقس  یسایس و  ياهراک  رد  یتح  دننکیم ؛ ذوفن  لامعا  روما  همه  رب  دوخ  ندوب  روتسم  ادج و 
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يووه هب  رتشیب  ندیزرو  رهم  ای  شرهوش  نتفرگ  دیدج  نز  دنزیم  یناریا  نز  ناج  هب  شتآ  هک  يدرد  نیرتهدـنزوس  تسج . نوردـنا  رد 
دوخ یتحاران  عفر  يارب  دـندمآیم و  نم  دزن  یلاح  عضو و  نینچ  رد  يرایـسب  دریذـپیمن ؛ یلـست  رگید  يدروم  نینچ  رد  تسا ؛ يرگید 

هک دـبایرد  ینز  هاـگره  مراد ». ضارعا  داـب  : » دـنتفگیم باوج  رد  دـنراد  یتحاراـن  هچ  مدیـسرپیم  هاـگره  دنتـسجیم و  یبط  ياهراـچ 
يراک نینچ  رد  رگا  درادزاب و  نآ  زا  ار  يو  اههیرگ  اهـسامتلا و  اهدـیدهت ، اب  دـشوکیم  رگید  دراد  يدـیدج  نز  نتفرگ  لایخ  شرهوش 

دوخ يووه  اب  دـهدیم و  هداد  هب  اضر  ماجنارـس  اـما  دـنک ؛ مهتم  دزادـنیب و  مشچ  زا  ار  وا  رظن  دروم  نز  دـشوکیم  تقو  نآ  دـباین  قیفوت 
رد دنـشکیم . ماقتنا  دوخ  رهوش  زا  تنایخ  هب  لسوت  اـب  ود  ره  ددرگیم و  رارقرب  اـهنآ  نیب  تباـقر  یتح  شزاـس و  یعون  دـنکیم . یتشآ 

نیا تفریم و  نادـمه  هب  تسپ  هبارا  اب  مناخ  نیا  تفرگ . یـشیپ  اـم  زا  یمرتحم  مناـخ  هار  نیب  متفریم ؛ نادـمه  هب  ناتسبات 1853[108 ]
هب ندیـسر  ضحم  هب  درک . یفرعم  یمناـخ  هدازهاـش  ار  دوخ  يو  دـهدیمرد . نت  نآ  هب  یمناـخ  تردـنب  هک  راوشد  تخـس  تسا  يراـک 

تقو توف  نودب  شرهوش  جاودزا  ناکما  ربخ  ندینش  ضحم  هب  هک  هدوب  یتنطلـس  نابلیف  نز  یبالق  مناخ  هدازهاش  نیا  هک  مدینـش  نادمه 
. دنزب مهب  ار  یسورع  هک  تفای  ار  تداعس  نیا  درک و  یط  زور  ود  فرظ  ار  هار  لیم  جنپ  یس و  يو  تسا . هتفریم  وا  شیپ 

، جنرب هنازور  مهـس  دنادرگیم ، ار  هناخ  روما  يو  دنکیم ؛ زارحا  ار  لوا  هبترم  دراد  يدـنواشیوخ  رهوش  اب  هک  ینز  هدـعاق  مسر و  قباطم 
يو روضح  رد  اهنآ  هک  دنکیم  ذوفن  لامعا  نانچ  نانز  رگید  رب  درادیم و  مولعم  ار  يرتسبمه  قح  دنکیم و  میسقت  ار  هریغ  نان و  مزیه ،

ار نانآ  گرم  هک  دوب  هارمه  يو  اب  تخب  ای  دروآ  یئاههچب  نانز  زا  یکی  هاگره  لاح  دنرادن . ندیـشک  نایلق  نتـسشن و  قح  هزاجا  نودب 
هدازهاش بسن  ظاحل  زا  هک  ینز  هب  رگید  نانز  همه  دـشاب . یلگوس  نز  دراد  تبارق  رهوش  اـب  هک  ینز  ياـج  هب  دـناوتیم  رگید  دـیابرنرد 

. دنرامشیم تخبشوخ  ار  دوخ  رگید  دوش  راذگاو  یکچوک  ياج  ناشهچب  اهنآ و  هب  نوردنا  رد  هاگره  دنزادرپیم و  ياج  دشاب  مناخ 
هارمه هب  زین  شردام  ننس  بادآ و  قبط  دریگب  نز  هداوناخ  زا  يرسپ  هاگره 
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ناوج نز  ندـمآ  اب  يریپ  مایا  رد  تسا  نکمم  هک  یتناها  زا  نز  نیا  بیترت  نیدـب  دـشاب . شرانک  رد  ار  رمع  رخآ  ياهزور  اـت  دوریم  وا 

رد دیآیم . باسحب  هزوجع  رگید  یگلاس  جنپ  یـس و  رد  دوشیم ؛ ریپ  دوز  یناریا  نز  دـنکیم . بانتجا  دوشب  يو  هب  شاهناخ  هب  يرگید 
.« تفر یناوج  ياو  يا  : » دنیوگیم هک  دوشیم  هدینش  بلغا  هجیتن 

سایقم هب  زونه  هک  يرالاسردـپ  ماظن  درادیم : زاربا  ردـپ  هب  ار  يرادربنامرف  مارتحا و  بتارم  دـنکیم و  هقالع  قشع و  راهظا  ردام  هب  هچب 
هدروخلاس هدیلاب و  هکنآ  زا  سپ  یتح  رـسپ  دننادیم ؛ راوناخ  سیئر  ار  ردـپ  دـنکیم . باجیا  ار  يرما  نینچ  تسا  مکاح  ناریا  رد  عیـسو 

نینچ دشاب و  هتفرگ  دراوم  نیا  رد  یـصاخ  هزاجا  هکنآ  رگم  دهدیمن ، ندیـشک  نایلق  نتـسشن و  هزاجا  دوخ  هب  ردپ  روضح  رد  دشاب ، مه 
رد يردپ  تسین  نکمم  اپورا  دننام  هجو  چیه  هب  نیاربانب  دراد  قلعت  ردپ  هب  تورث  مامت  دوشیمن . هداد  یـسک  هب  تلوهـس  هب  مه  ياهزاجا 

تورث مامت  هک  ینارهت  هلاسراهچ  داتـشه و  درمریپ  کی  دشاب . قرغ  ینارذگـشوخ  تمعن و  زان و  رد  شرـسپ  دـنک و  یگدـنز  هقاف  رقف و 
رثا رد  دوب  اـنب  هک  رـسپ  نیا  درک . کـلمت  ار  شرـسپ  هناـخ  تفرگ و  ینز  هب  ار  یناوـج  رتـخد  دوـب  هداد  تسد  زا  تراـیز  هار  رد  ار  دوـخ 

هب ار  شردپ  دورو  يو  درخب . دوخ  يارب  اهنآ  هب  مضنم  ناتـسکات  ود  اب  هناخ  ود  دوب  هتـسناوت  هتفرگ و  الاب  شراک  یئوجهفرـص  راکتـشپ و 
تلع هب  تسا . هدیرخ  ار  اهنآ  دوخ  يو  تسین و  ثوروم  مادـکچیه  اههناخ  نآ  هک  درک  يروآدای  دـنک و  لمحت  تساوخیمن  دوخ  هناخ 
ردپ هکنیا  زا  دیاب  رسپ  دوب : نینچ  یضاق  هنادنمدرخ  مکح  نتم  دش . موکحم  کلف  بوچ و  هب  یـضاق  فرط  زا  يو  ردپ ، اب  راتفر  زرط  نیا 

. دنک فرصت  ار  هناخ  ود  ره  تسا  هتسناوتیم  نوچ  دشاب ، رکاش  تسا  هتشاذگ  وا  یصخش  تنوکس  يارب  ار  ياهناخ  زاب 
ناونع هب  سیئر ، سأر و  نیا  دـنوشیم و  عمج  هفیاطرـس »  » درگ دـحاو  کی  ناونع  هب  دـنراد و  تدـحو  دوخ  نیب  هداوناخ  کـی  ياـضعا 

يذوفن تردقاب و  ماقم  دناوتب  سیئر  نیا  هاگره  دریگیم . رارق  مارتحا  دروم  دنراد  یگتـسب  عمتجم  نیا  هب  هک  یئاههداوناخ  مامت  هدرکرس 
نیرترود یتح  و  دوخ ، هتـسد  راد و  ماـمت  اـههبیرغ  همه  ندراذـگ  بقع  اـب  دـشوکیم  هلـصافالب  دوشب ، مظعاردـص  ـالثم  دـنک ، زارحا  ار 
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مظعاردـص هکنیا  ضحم  هب  هتبلا  درپس . اهنآ  هب  ار  تایالو  تختیاپ و  تاـماقم  دـشکب و  نوریب  یکیراـت  یماـنمگ و  زا  ار  شنادـنواشیوخ 
، رون وکام ، فیاوط  دوشیم . هدید  دش  هتفگ  هچنآ  ياهقادـصم  یبوخب  ناریا  رد  دـنوشیم . راکیب  راک  زا  يو  اب  زین  اهنآ  همه  دوش  طقاس 

. دندرک لوفا  باتش  اب  زاب  دندیسر و  تردق  هب  دندوب ، هتساخرب  اهنآ  نایم  زا  هک  یئارزو  لابقا  هراتس  زا  تیعبت  هب  ناهارف 
هک دوب  بیترت  نیدـب  دـنام . لفاغ  اهنآ  تشونرـس  راک و  زا  ای  درب  رـسب  دوخ  هداوناـخ  زا  رود  دوشیم  هنوگچ  هک  دـنکیمن  كرد  یناریا 
نم زا  دنخـشیر  اب  مداد  تبثم  باوج  شلاؤس  هب  هکنآ  زا  سپ  و  مرادن ، يدنواشیوخ  چـیه  اپورا  رد  ایآ  دیـسرپ  نم  زا  مظعاردـص  يزور 

موق شیوخ و  نارجق  اب  رگم  : » هک دش  ایوج 
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»؟] 109] یتسه
دننامب و اجنآ  رد  دنورب و  يو  ردارب  هناخ  هب  اهمیتی  اههویب و  هک  دوشیم  هدرمـش  تایهیدب  هلمج  زا  رگید  نیا  دریمب ، هداوناخ  ردپ  هاگره 
هدرک و رفـس  جراخ  هب  تکلمم  زا  هک  یـسک  هب  تسا . هدشن  هدینـش  دش  هتفگ  هچنآ  فالخ  يدروم  چـیه  لاح  هب  ات  دنـشوپب ؛ دـنروخب و 

هجو چیه  هب  هک  دنراد  نانیمطا  اریز  دنهدیم ، دهاوخب  هک  لوپ  غلبم  ره  دننکیم و  دامتعا  تسا  هدراذـگ  اج  هب  ناگورگ  دوخ  زا  يردارب 
هب هک  درک  داهنشیپ  اهنآ  زا  یکی  دنتشاد . تنوکـس  نارهت  رد  [ 110] سجرب مان  هب  یـسیلگنا  ردارب  ود  درب . دنهاوخن  ار  دوخ  ردارب  يوربآ 

یتنامض چیه  نآ  لابق  رد  درک و  تفایرد  ناموت  رازه  داتشه  روظنم  نیا  هب  و  درخب ، گنفت  ناتـسلگنا  زا  ناریا  تلود  فرط  زا  یگدنیامن 
يو ردارب  تخیرگ . اـکیرما  هب  داد و  تسد  زا  ندـنل  سروب  رد  یتـفگنه  غلاـبم  يو  اـما  دـنامب . نارهت  رد  شرگید  ردارب  هکنآ  رگم  دادـن 

تـسد زا  ار  دـیما  نیا  زگره  يرالاسردـپ  صاخ  تاداقتعا  رب  اـنب  اریز  دـش ، هتـشادهاگن  نارهت  رد  ناـگورگ  ناونع  هب  يداـمتم  ياـهلاس 
هک درک  تیاکـش  نارهت  میقم  ردارب  هک  یماگنه  دادـن ؛ خر  يرما  نینچ  اـما  تشگ . دـهاوخزاب  ناریا  هب  هراـبود  ضورقم  درم  هک  دـندادن 
. دوب رادروخرب  نآ  زا  یگدنز  رخآ  ات  يو  و  درک ، نییعت  شیارب  زین  ياهنالاس  يررقم  یتح  تلود  دنک  نیمأت  دناوتیمن  ار  دوخ  جراخم 
نآ اب  و  دریگیم ، الاب  هداوناخ  اب  شراک  دـنکیم ، نآ  يارب  دـیآرب  شتـسد  زا  يراک  ره  هک  دراد  هشیر  هداوناخ  رد  هزادـنا  نآ  اـت  یناریا 
دوخ رب  ارجام  هکنیا  دننام  تسرد  تسا ، کیرـش  دوخ  لیماف  دارفا  زا  کیره  یگدنکفارـس  راختفا و  ساسحا  رد  الماک  دنکیم و  طوقس 

موق و شیوخ و   » هک دـیوگیم  هنازارفرـس  دراد و  تیمها  شیارب  تیـالو »  » نآ زا  سپ  و  هفیاـط »  » موق شیوـخ و  زا  سپ  دـشاب . هتفر  يو 
یتح دلابیم  دوخ  هب  دوش  تخت  جات و  یعدم  نآ  دارفا  زا  یکی  هاگره  دسانـشیم و  ار  دوخ  هفیاط  هتـسجرب  مدرم  مامت  يو  مراد ». هفیاط 
نطو کی  زا  تسا ؛ هدـمآ  ایندـب  نآ  رد  هک  تسا  یتیالو  هشیمه  يو  دارم  نطو »  » ظفل زا  دریذـپ . ناـیاپ  مه  یگدنکفارـس  اـب  ارجاـم  رگا 

لوصو و قوش  شروظنم  اما  دـنکیم  تبحـص  ناریا » كاخ   » زا مامت  ترارح  اب  تسا  جراـخ  رد  هک  یتقو  درادـن . يربخ  لـماک  عماـج و 
. درادن نطو  اب  یلاصتا  یگتسب و  هنرگو  تسا  ناریا  زیگناطاشن  داش و  نامسآ  تباث و  کشخ  ياوه  بآ و  نآ  هب  ندیسر 

دنرخب ار  هلحم  نآ  رد  دوجوم  ياهنیمز  مامت  دنـشوکیم  دننکاس و  رهـش  هلحم  کی  رد  هداوناخ  کی  ياضعا  مامت  هک  میدش  روآدای  البق 
. دوریم اهدای  زا  نآ  سیئر  طوقـس  اب  زاب  دیآیم و  نوریب  یمانمگ  یکیرات و  زا  تالحم  زا  یکی  ناهگان  هک  تسه  مه  تلع  نامه  هب  و 

طوبرم فیاوط  هیلک  تشونرس  اهنآ  یماکان  ای  تخب  عولط  هک  تسا  يدرفنم  ياههداوناخ  ثداوح  زا  ياهلسلس  طقف  ناریا  خیرات  رـسارس 
[111 .] تسا هدش  لماش  ار  اهنآ  هب 
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هاش نوردنا 
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طایح هس  زا  تسا  لکـشتم  نوردنا  دـنربیم . رـسب  یتنطلـس  نوردـنا  رد  نز ، دیفـس  هایـس و  همدـخ  ریاس  نازینک و  هاش ، ناکدوک  نانز و 
. دنیوگیم ایلع  دهم  ای  هدلاو  يو  هب  هک  هاش  ردام  يارب  صوصخم  تمسق  کی  مهب و  طوبرم  گرزب 

نآ زا  دنتـسه . اـغآ  ناونع  ياراد  اـهنآ  همه  دراد ؛ دوـخ  تسد  ریز  مه  رگید  هجاوـخ  تشه  هک  تسا  یـشابهجاوخ  تسد  هب  روـما  هرادا 
. دنکیم تسارح  ظفح و  لوا  هجاوخ  بلغا  ار  اهنآ  ياهدیلک  هک  تسا  یتنطلس  هنیزخ  مامح و  ياراد  نوردنا  هتشذگ 

. هغیـص هدزای  يدـقع و  یمـسر  نز  هس  دوب : نز  هدراهچ  ياراد  مدرکیم  كرت  ار  تختیاپ  نم  هک  یماگنه  ناتسبات 1860[112 ] رد  هاش 
نز هدزای  نیا  زا  نز  ود  نارهت ؛ زیربت و  يداع  مدرم  زا  همه  هیقب  هاش و  یلعحتف  ناگتـسب  ناشیوخ و  زا  دـندوب  یئاهمناخ  هدازهاش  اهیدـقع 

نتراهچ یس و  هب  شنادنزرف  دادعت  ماهتفایرد  نم  هک  اجنآ  ات  دوب و  يددعتم  دالوا  ياراد  يو  دناهدیسر . شیارب  زاریـش  زا  هیده  ناونع  هب 
هب هدیـسر  رابخا  نیرتدیدج  اب  قباطم  هک  شرـسپ  نیرتگرزب  دناهدنام . هدنز  رتخد  جـنپ  رـسپ و  راهچ  طقف  هرمز  نآ  زا  هک  تسا  هدوب  غلاب 

اتود رگید  رـسپ  هس  زا  تسازریم . هللا  حتف  هدازهاش  نارتخد  زا  یکی  يو  ردام  دراد ؛ مان  نیدلا  رفظم  تسا  هدش  هدیزگرب  يدـهع  تیالو -
هدوب هاش  راتسرپ  شردام  هک  تسا  يزیربت  ياهغیص  نانز  زا  یکی  ود  ره  ردام  دنموسوم و  ازریم  نیسح  ناطلس  ازریم و  دوعـسم  ناطلـس  هب 

. تسا هتفرگ  ینز  هب  زیربت  رد  ار  وا  هاش  و 
مرو يرامیب  هب  اههچب  هیقب  تسا . نارهت  یـشابرامعم  رتخد  هک  تساههغیـص  زا  یکی  رـسپ  زین  [ 113] هنطلسلا بیان  بقل  اب  رـسپ  نیمراهچ 

. دناهدرم تسین ، مولعم  نم  رب  هک  يرگید  ياهیرامیب  هب  ابو و  [(، 114] نایبصلا ما   ) یغامد
اب ار  نآ  لیلد  نیدب  دـهدیم و  تسدـب  یتنطلـس  رابرد  یلخاد  لاوحا  عاضوا و  زا  ياهنومن  دوخ  تسا و  زیگناتفگـش  دـهعیلو  تشونرس 

دیاب هک  هاش ، نیدـلا  رـصان  مدرگرب . هتـشذگ  هب  يردـق  تسا  مزال  بلطم  رتهب  مهف  يارب  اـما  مهدیم ؛ حرـش  ماـقم  نیا  رد  رتشیب  لیـصفت 
هب ود  ره  هک  ار  شدنزرف  ود  لاس 1856[115 ] ات  مشکب ، ریرحت  هتشر  هب  اهدعب  يدهعیلو  نارود  رد  ار  وا  صاخ  تشذگرس 
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طیارـش ماـمت  هک  دـنام  یقاـب  میدرک  رکذ  وا  زا  ـالبق  هـک  ازریم  نیدـلا  رفظم  اـهنت  سپ  داد . تـسد  زا  دـندوب  هدـش  هدـیزگرب  يدـهعتیالو 

دوب يرـسپ  هتـشذگ  نیا  زا  و  دیـسریم ، راجاق  لیا  هب  مه  ردام  فرط  زا  هکلب  دوب ، شدشرا  رـسپ  اهنت  هن  اریز  دوب  عمج  وا  رد  يدهعتیالو 
هدننکـش و يردـق  یندـب  نامتخاس  رظن  زا  هک  تفریم  رامـشب  نیا  وا  فعـض  هطقن  اـهنت  راـجاق ؛ هدـش  تیبرت  دارفا  زا  ياهنومن  دـنمورب و 

. درکیم راجزنا  ساسحا  ازریم  هللا  حتف  مناخ  نیا  ردپ  هب  تبسن  تشادیمن و  تسود  ار  هنطلسلا ) هوکش   ) شردام هاش  اما  دوب . فیرظ 
تبحم هجوت و  مناخ  ناریج  هب  موسوم  ینز  هب  هاش  شیپ  لاـس  دـنچ  زا  تشادـن . یگتـسبلد  نادـنچ  رـسپ  نیا  هب  لـیلد  نیمه  هب  مه  دـیاش 

نیا دوب . نارهت  یکیدزن  رد  شیرجت  هیرق  یلاها  زا  يریقف  راجن  رتخد  يو  داد . هنطلـسلا  غورف  بقل  وا  هب  اهدعب  هک  دوب  هدرک  ادـیپ  صاخ 
همه دوجو  اب  تشاد . گرزب  یکلاس  مه  پچ  هنوگ  رب  یتحالم و  فطل و  هن  تشاد و  یصاخ  یئابیز  هن  هک  دوب  ردام  هکلم  هصاقر  رتخد ،

، ار يدقع  نانز  مامت  هک  دش  قفوم  يو  يراب  دنتـسنادیم . وداج  رحـس و  رثا  رد  ار  ذوفن  نیا  مدرم  درک و  ادـیپ  يرایـسب  ذوفن  هاش  رب  اهنیا 
ردارب و دش ، بوصنم  تایالو  زا  یکی  ینارمکح  هب  يو  ردپ  دزادنیب . هاش  مشچ  زا  دندرب ، رـسب  تلزع  هودـنا و  رد  ریزگان  سپ  نآ  زا  هک 
ود يو  دندش . هدیزگرب  هاش  تولخ  شارف  تمـس  هب  دنتـسنادیمن ، نتـشون  ندناوخ و  مادـک  چـیه  هک  شکیدزن ، ناشیوخ  زا  رگید  یکی 
ابو يراـمیب  هب  دـهعیلو  نیمود  لاس 1856[117 ] رد  نوچ  دـش . هدـیمان  [ 116] ناخ مساـق  رتگرزب  رـسپ  دروآ ، اـیند  هب  رتخد  کـی  رـسپ و 

ظفح يارب  اما  دـنک . باختنا  يدـهعتیالو  هب  ار  ناریج  رـسپ  ناخ  مساق  ازریم ، نیدـلا  رفظم  ندز  بقع  اب  تفرگ  میمـصت  هاش  تشذـگرد 
تسا و فیعض  یمسج  یغامد و  رظن  زا  ازریم  نیدلا  رفظم  هک  مهدب  تسدب  نومضم  نیا  اب  يدنس  هک  دش  هتـساوخ  نم  زا  رهاظ  تروص 

تدش اب  دوب ، هدیسر  نم  هب  مظعاردص  فرط  زا  هک  ار  داهنشیپ  نیا  نم  هک  تسا  یعیبط  درادن . ار  تنطلس  هب  ندیسر  یگتسیاش  هجیتن  رد 
يدـهعتیالو هب  ناـخ  مساـق  ریدـقت  رهب  تسا . هدوب  هاـش  دوخ  فرط  زا  يدـیهمت  نینچ  هک  منکیمن  مه  لاـیخ  یتـح  مدرک ؛ در  تدـح  و 

ود ره  لیلد  نیدب  تشاد ؛ دوجو  یگرزب  یمشچمه  مشچ و  تاره  هیضق  رـس  رب  سیلگنا  سور و  يارفـس  نیب  عقوم  نآ  رد  دش . هدیزگرب 
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رگید هاش  دوب ؛ نایع  یتکلمم  روما  مامت  رد  يو  ذوفن  دیسر ؛ تردق  هورذ  هب  رگید  نیشیپ  هصاقر  دنتـشاد . بانتجا  هاش  لیم  اب  تفلاخم  زا 
نیع رد  درک و  هناخپوت » ریما   » دوب هراوهگ  رد  زونه  هک  ار  ناریج  مود  رـسپ  هاش  درکیم ؛ یگدـنز  ناخ  مساق  شرـسپ  وا و  رطاخ  هب  طـقف 
نیا اب  فداصت  بسحرب  هاگره  تشاد و  ترفن  ازریم  نیدـلا  رفظم  هدازهاش  زا  صوصخب  دوب  انتعایب  دوخ  ناـنز  رگید  نادـنزرف  هب  لاـح 
داـیب بوخ  دـنکن . دروخرب  وا  اـب  هاـش  هاـگن  اـت  دـنزادنیب  وا  يور  هب  ياهبج  تسیاـبیم  ریزگاـن  درکیم  دروخرب  راـبرد  ياـهقاتا  رد  رـسپ 

زا دندروآ . هاش  روضح  هب  بعص  يرامیب  کی  زا  سپ  ار  تخبنوگن  هچب  نیا  هک  مروآیم 
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وا هک  ناخ  مساق  دادن . سولج  نذا  يو  هب  دشن و  هتکن  نیا  تفتلم  الصا  هاش  اما  دتسیاب  اپ  هنشاپ  يور  یتحار  هب  تسناوتیمن  فعض  طرف 
ینحل اـب  تفرگ و  ار  دوخ  ياهمـشچ  تسد  اـب  كدوـک  نیا  درک و  اـهر  وا  فرط  هب  ار  يراکـش  زاـب  رخـسمت  رـس  زا  تشاد  روـضح  مه 
هکنیا ات  درک  رارکت  راب  هس  ار  تثابخ  نیا  زاب  يو  یلو  درک  تمالم  ار  دـهعیلو  نآ  زا  سپ  هاش  و  مسرتیم » هاش  : » دز داـیرف  زیمآتیاـکش 

ناخ مساق  راهب 1859[118 ] رد  دنربب . شروضح  زا  ار  يو  داد  روتـسد  يدـیقال  اب  هاش  داتفا و  نیمز  رب  شوهیب  فیحن  كدوک  ماجنارس 
هدـشن مولعم  مه  زونه  هک  دـیدرگن  فشک  ینالوط  تخـس و  يرامیب  نیا  للع  دـش و  يرامیب  راچد  دوب  يدـنمورین  رـسپ  نامز  نآ  اـت  هک 

ما  ) یغامد مرو  يرامیب  مئالع  اب  هاـم  زا 3  سپ  دشیم و  چول  شیاهمشچ  درکیم و  ادیپ  جنـشت  دشیم ، غارفتـسا  راچد  بلغا  يو  تسا ؛
غورف دنزرف  نیرخآ  ینعی  شرهاوخ  دعب  هام  دنچ  دوب و  هتفر  روگ  هب  رتشیپ  یمک  زین  شرتکچوک  ردارب  تفگ . یگدـنز  دوردـب  نایبصلا )

ناج تامطل  نیا  زا  دیتلغرد ؛ تکالف  رعق  هب  تداعس  لابقا و  تاجرد  نیرتالاب  زا  ناهگان  هنطلسلا  غورف  تفاتش . يو  لابند  هب  زین  هنطلـسلا 
اما دش ، هتساک  يردق  ازریم  نیدلا  رفظم  شرـسپ  هب  هاش  ترفن  نازیم  زا  هعقاو  نیا  زا  سپ  دش . گرمقد  هک  دیئاپن  يرید  دربن و  ردب  ملاس 

بیان بقل  شرسپ  نیمراهچ  هب  تسین  يدهعتیالو  هب  يو  بصن  هب  یجایتحا  هکنیا  هناهب  هب  اریز  دوب ؛ یقاب  ترفن  نآ  راثآ  زا  یـضعب  زونه 
. دسرب تنطلس  هب  يو  زا  سپ  وا  هک  دوب  دیما  نیا  هب  داد و  هنطلسلا 

ار وا  رایسب  للعت  زا  سپ  هاش  هدیسر و  دوخ  ینوناق  قح  هب  هاش  رسپ  نیرتگرزب  ماجنارس  هک  دیارج  رد  ربخ  نیا  ندناوخ  زا  شیپ  يدنچ  اما 
زا نت  کی  دوخ و  ردام  تیعم  رد  رگید  ازریم  نیدلا  رفظم  میدـش . رورـسم  هدرک  بوصنم  زیربت  تموکح  هب  باختنا و  دوخ  ینیـشناج  هب 

. تسا هتفر  زیربت  هب  ناخ  زیزع  مان  هب  هدیسر ، نوشق  يریما  تمس  هب  اراختفا  هک  درک  يارما 
یکی هب  هاـش  اـبلاغ  هک  تهج  نیا  زا  اـهنت  هن  دـشاب . ترـسح  کـشر و  هیاـم  دـناوتیمن  هجو  چـیه  هب  هاـش  ناـنز  تشونرـس  هـتفرمهيور 

زا طقف  نیا  رب  هوالع  دنربیم ؛ رـسب  تراسا  رد  ابیرقت  نارگید و  زا  ادج  الماک  اهنیا  هک  تباب  نیا  زا  هکلب  دربیم ، نارگید  زا  ددنویپیم و 
اریز دنکیم  وفاکت  مزال  رایـسب  جراخم  نیمأت  يارب  تمحزب  هام  رد  ناموت  هاجنپ  طسوتم  يرمتـسم  دنرادروخرب . یگدنز  لیاسو  لقا  دـح 
زین صوصخم  زینک  مالغ و  دشاب و  هتشاد  صاخ  هناخزپشآ  تسا  راچان  دوخ  یصخش  تینما  ظفح  يارب  ماقم و  هجرد و  بسحرب  ینز  ره 

هک زین  ار  دوخ  ناردارب  ردام و  ردـپ و  تاعقوت  دـیاب  اهنیا  هتـشذگ  اهنیا  همه  زا  درادـهگن . جراخ  ملاع  اـب  هدوارم  طاـبترا و  يرارقرب  يارب 
هک تسین  هتـسیاش  روشک  ننـس  بادآ و  بسحرب  مه ، تقیقح  رد  دـنروآرب . دـننکیم ، یگدـنز  نانآ  ياه  تدـعاسم - لحم  زا  ـالومعم 

لبق زا  دننکیم  یعـس  زین  اهنآ  نیا  دوجواب  دـنرب ؛ رـسب  هقاف  رقف و  رد  دـننک و  يروهشیپ  دنـشاب ، هتـشاد  یناکد  رازاب  رد  هاش  ياهنز  ردارب 
ياهسابل دنربب . هدافتسا  رتشیب  هچره  ناشرهاوخ  دنلب  ماقم 
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دناسر یصخش  فرصم  هب  ار  اهنآ  ناوتیمن  تسا و  یتنطلـس  لاوما  ءزج  همه  دنروآیم  گنچب  هاش  نانز  هک  يرهاوج  لاش و  تمیقنارگ 

یتخبروش رثا  رد  ای  دـشاب  روک  شقاجا  هک  ینز  نآ  رب  ياو  دوش . دوقفم  دـتفیب و  رهاوج  نیا  ياهنیگن  زا  یکی  فداصت  رثا  رد  هکنآ  رگم 
. دنرب رسب  ناشرسپ  دزن  ار  رمع  رخآ  ياهلاس  دنوش و  جراخ  نوردنا  زا  يریپ  رد  هک  تسا  هتسب  نیا  هب  اهنآ  دیما  طقف  دریمب ؛ شاهچب 

لگـشوخ و ياهرتخد  اهردام ، ردپ و  هجیتن  رد  دنرادن و  شوخ  یتنطلـس  نوردنا  هب  ار  رتخد  نداتـسرف  ربتعم  ياههداوناخ  لیالد  نیمه  هب 
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ار اهنآ  دنـشوکیم  هکنیا  ای  دوشن ، بلج  اهنآ  هب  تنطلـس  نادـناخ  ياضعا  هجوت  ات  دـنرادیم  هاگن  یفخم  تقد  لامک  اب  ار  دوخ  هدـنزارب 
ردـپ و هناخ  هب  لوپ  يرـصتخم  اب  ار  یناوج  نز  يزور  دـنچ  زا  سپ  هاش  هک  تسا  هداـتفا  قاـفتا  تارک  هب  لاـح  هب  اـت  دـنهدب . رهوش  دوز 

هداد اهنآ  هب  دروم  نیا  رد  صوصخم  هزاجا  هاش  ردام  هک  دنراد  ددـجم  جاودزا  قح  یماگنه  طقف  ینانز  نینچ  تسا . هدرک  هناور  شردام 
هـسردم نادرگاش  زا  یکی  هب  يرگید  فاحـص و  رفن  کـی  هب  یکی  اهدـعب  هک  دنتـسه  هاـش  هقلطم  ناـنز  زا  نز  ود  ـالعف  نارهت  رد  دـشاب .

. دندرک رهوش  یتنطلس 
هاگنآ دنکیم و  صخرم  ار  شربورود  نادرم  مامت  هاش  یهاگ  طقف  دنرادن ؛ ار  یتنطلـس  رـصق  ینوریب  ياهقاتا  هب  لوخد  قح  نانز  الومعم 
هارمه هب  ار  نز  کی  طقف  دورب  گنج  هب  ای  رفـس  هب  هاش  هاگره  دـنیوگیم . قورق  راک  نیا  هب  دـنیایب ؛ رـصق  هب  هک  دـهدیم  هزاجا  نانز  هب 

نیا و  دوش - جراخ  هناخ  زا  بسا  اب  تنطلـس  نادـناخ  نانز  زا  یکی  هاگره  دـنورب . اهقالیی  زا  یکی  هب  يو  بایغ  رد  دـیاب  نارگید  دربیم ؛
وا و هلفاق  اب  هک  یناسک  مامت  تسین - رصق  كرت  هب  زاجم  دراوم  نیا  ریغ  رد  نوچ  دریذپیم ، تروص  اهلاقتنا  لقن و  اهرفـس و  رد  طقف  رما 
هک دروم  کی  رد  دننزب . رود  دننک و  ینالوط  ار  دوخ  هار  ای  دنوش  یفخم  اههجاوخ  دایرف  ندینش  ضحم  هب  دیاب  دننک  دروخرب  شناهارمه 

دیدـش ياهتـشاددای  هلدابم  یتح  هدـیچیپ و  رایـسب  تارکاذـم  هب  راک  دـیزرو  يراددوخ  روتـسد  نیا  زا  یئاپورا  یـسایس  نیرومأم  زا  یکی 
. دیشک نحللا 

هاش ياهجاودزا  ارزو و  ماکح ، باصتنا  ماگنه  هب  ار  نآ  صوصخب  هک  تسا  يرایـسب  ذوفن  ياراد  دراد  ترهـش  هدـلاو  هب  هک  رداـم  هکلم 
. دنکیم لامعا 

زین یجنـسهتکن  یئوگهفیطل و  رد  يو  ایوگ  هتـشذگ  اهنیا  زا  تسا ، رهـش  رد  جـیار  ياهتفم  فرح  یلـصا  هداـم  دوخ  يو  ياـهیئوجارجام 
. تساناوت مه  یشاقن  يرعاش و  رد  دراد و  یتسد 

رد اههچب  بلغا  یلو  دنوشب  حیقلت  اهنآ  هک  دنراد  هجوت  دنراد و  رظن  ریز  ار  اهنآ  تخـس  اهردام  دـنهدیم و  هیاد  هب  ار  ناوج  ناگدازهاش 
هکنآ لایخ  هب  اهردام  اریز  دوشیمن ، تیاعر  اههچب  دروم  رد  یبسانم  یئاذغ  میژر  هک  تسا  نآ  تلع  هب  نیا  دنراپسیم و  ناج  یکچوک 

رد هاش  نیدلا  رصان  ینعی  یلعف  هاش  ياههچب  بلغا  دنرادن . يراددوخ  اهنآ  هب  رایسب  ياهاذغ  ندناروخ  زا  دننکیم  عیرـست  ار  اههچب  دشر 
. دنتسه یغامد  مرو  هب  التبا  رطخ  ضرعم 
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هناـخ ياراد  هدازهاـش  دوز  یلیخ  دزوـمآیم . بدا  موـلع و  يداـبم  ار  يو  دـنهدیم و هللا  هب هللا  ار  هدازهاـش  رگید  یگدـنز  مجنپ  لاـس  زا 

زا یـضعب  هاش  نوچ  ددـنویپیم . وا  هب  زاب  ردام  دوش  یلقتـسم  لغـش  ياراد  هکنیا  ضحم  هب  اما  دوشیم  شردام  زا  ادـج  دوخ ، صوصخم 
هب دوخ  عقوم  هب  ترفن  نیا  تسامرفمکح و  ترفن  هشیمه  دـنفلتخم  ناردام  زا  هک  یناردارب  نیب  درادیم ، رتیمارگ  نارگید  زا  ار  شنارـسپ 

روک ناشناردارب  نامرف  هب  هاش  یلعحتف  نارـسپ  زا  يرایـسب  مه  بیترت  نیدب  ددرگیم . رجنم  زین  لتق  هب  هک  اسب  هچ  دوشیم و  لیدـبت  لمع 
گرم زا  سپ  لاح  تسا . دادغب  دیعبت  رد  العف  زین  ینونک  هاش  ردارب  دـنتفگ . تایح  دوردـب  دـیعبت  رد  ای  سلجم و  رد  ای  نارگید  دـندش و 

. تسا خیرات  هدهع  هب  نآ  تواضق  هک  تسا  یبلطم  تسوا ، نادنزرف  راظتنا  رد  یتشونرس  هچ  یلعف  هاش 
نیب دـیاب  هک  تسا  یبلاطم  اهنیا  اما  میدرکیم ؛ یثحب  زین  یـسنج  ياـهفارحنا  اـشحف و  هراـبرد  لـصف  نیا  رد  اـم  هک  دوبیم  تسرد  دـیاش 

. میهدیم هلاحا  [« 119] ناریا رد  اشحف   » هلاقم هب  ار  ناگدنناوخ  هرابنیا  رد  سب . دوش و  حرطم  ناصصختم 
ینمادکاپ تسارح  ظفح و  هب  رداق  مادـکچیه  ناظفاحم  اهبجاح و  ریاس  هن  اههجاوخ و  هن  هک  دـش  روآدای  دـیاب  ماقم  نیا  رد  مومع  روطهب 

. دنتسین نانز 
تحلصم حالـص و  هک  روطنآ  فسالا  عم  دراد و  عویـش  رایـسب  اهرهـش  رد  هنافـسأتم  تسا  یعیبط  ریغ  هک  یناهانگ  باکترا  هکنیا  رگید 

همه نیب  رد  لاحرههب  هک  تسا  یهیدب  دوشیمن . مه  مدرم  هماع  یتحاران  مشخ و  داجیا  ثعاب  ناهانگ  نیا  دـنکیم  باجیا  تیرـشب  همه 
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اوقت فافع و  هداج  زا  ياهرذ  زاب  ناشنارهوش  ياهیگزره  همه  دوجو  اـب  هک  دـنوشیم  هتفاـی  مه  ینمادـکاپ  بیجن و  رایـسب  ناـنز  تاـقبط 
. تسا دزنابز  دراد و  صاخ  زایتما  نیریاس  رب  رظن  نیا  زا  نیشنرداچ  لیابق  نانز  فافع  صوصخب  دنوشیمن . فرحنم 
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ناگجاوخ 7 نامالغ و  نارکون ،

هراشا

. رفیک بابرا . اب  يرالاسردپ  تابسانم  اهنآ . لخادم  دزم و  اهرکون . دایز  دادعت 
. زیمآتفأر راتفر  اهرکون . ماسقا  عاونا و  قرشم . رد  یئاپورا  ياهرکون  ندوب  هدیافیب 

ناگجاوخ مالغ . تمیق  اهنآ . یتیبرت  تاناکما  نانز و  ناهایـس . سردوز  گرم  اهنآ . زیمآطایتحا  راتفر  یئآراک و  دیفـس . هایـس و  ناـمالغ 
. اههجاوخ سیئر  ناخ ، ریشب  ناتساد  ناگجاوخ . تایقلخ  یندب و  تایصوصخ  اهیعیبط .) اههتخا و  اهمالغ ، اههدازآ و  دیفس ، هایس و  )

. اهنآ ذوفن  نازیم  ناگجاوخ و  یجیردت  شهاک  ناخ . ورسخ  هجاوخ 

نارکون فلا .

هورگ دیاب  یتنیز  لیاسو  سابل و  یلاق ، رداچ ، بسا ، زا  ریغ  دنیوگیم  صخشت  نآ  هب  نایناریا  هک  یقرـش  لالج  هوکـش و  لیاسو  هلمج  زا 
رد ام  هک  يروصت  زا  نادـنمتورث  هناخ  رد  اهنآ  دادـعت  تشاد . بوسحم  زین  ار  اـههجاوخ  اـهوداپ و  درم ، نز و  زا  معا  ناـمالغ ، نارکون و 

. دوریم رتارف  تخس  میراد  همدخ  زا  اپورا 
هک یماگنه  هب  ار  دوخ  بابرا  اهنآ  دـنرادیم . هاـگن  لـمجت  يارب  ار  اـهنآ  طـقف  دوشیم و  هدافتـسا  يرادهناـخ  روما  رد  رتمک  اـهرکون  زا 
هک رگید  یـضعب  دننکیم ، تکرح  بسا  ولج  تفجتفج  اهرکون  زا  یتمـسق  دـننکیم ؛ یهارمه  دوریم  يراک  لابند  هب  رهـش  رد  هراوس 

صخشت دشاب  رتشیب  نارکون  دادعت  هچره  دنیآیم . لابندب  دنگنفت  هب  حلـسم  هک  هبقع  دنرادیمرب و  مدق  بابرا  يولهپ  رد  دنتـسه  رتمرحم 
تشپ زا  دیاب  ای  رباع  دنناریم و  بابرا  هار  رس  زا  دیآیم  وربور  زا  ار  هکره  ورب » دیورب ، : » ياهدایرف اب  تسا . رتشیب  مه  اهنآ  بابرا  ماقم  و 
تـصش ات  لهچ  نیب  ناگدازهاش  ماکح و  ای  اهناخ  زا  یـضعب  هک  تسا  بیترت  نیدب  دیوجب . دوخ  يارب  يرگید  هار  ای  دـنک  هیکت  راوید  هب 

دزم مه  اهنیا  همه  دشاب . رتمک  رفن  دصیـس  ات  تسیود  زا  تسا  نکمم  تردنب  مظعا  ریزو  هارمه  نارکون  دادعت  دنراد ؛ دوخ  لابند  هب  رکون 
بحاص هک  دـنربیم  رـسب  دـیما  نیا  هب  دزم ، نودـب  اهلاس  اههام و  دـندنویپیم و  بابرا  هب  ازجا  عابتا و  ناونع  هب  اـهیلیخ  هکلب  دـنریگیمن 

زارد شلاـم  هب  لواـطت  تسد  یـسک  دـشاب  نئمطم  يو  هاـنپ  رد  هک  تهج  نآ  زا  یکی  دزادـنیب : اـهنآ  هـب  یتقفـش  هاـگن  ماجنارـس  تردـق 
. دزاس لامیاپ  ار  نارگید  قوقح  رفیک  میب  نودب  هک  رطاخ  نآ  هب  رگید  دنکیمن و 
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بلغا نامزالم  نیا  دنوشیم و  بوسحم  ریخا  هلوقم  زا  بلغا  مالسالا  خیش  نیدهتجم و  هعمج ، ماما  ماقمیلاع ، ياهالم  رامـشیب  نامزالم 

هب اههناخترافـس  دزن  مرتحم ، ياـههداوناخ  زا  یتـح  صاخـشا ، زا  يرایـسب  دـننزیم . تسد  عیانـش  نیرتزیگناترفن  هب  هک  دنتـسه  یمدرم 
. دنشاب رادروخرب  اهنآ  تیامح  تعافش و  زا  ات  دنوریم  يرکون 

شیاذـغ دریگیم ، بجاوم »  » ناموت هد  اـت  تشه  يو  دوشیم . هتفریذـپ  هناـخ  رد  دـعب  زورون  اـت  زورون  نیا  زا  لاـس  کـی  تدـم  هب  رکون 
راک هکنیا  ضحم  هب  ای  دـنلهأتم  اهنآ  همه  ابیرقت  اریز  دـنهدیم ؛ وا  هداوناخ  هب  هریج »  » ناونع هب  جـنرب  مدـنگ و  مه  يردـق  تسا و  یناجم 

" نایناریا ناریا و   " كالوپ www.Ghaemiyeh.comهمانرفس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 440زکرم  هحفص 127 

http://www.ghaemiyeh.com


. دننکیم تفایرد  ون  سابل  تسد  کی  دش  هتفگ  هچنآ  رب  هوالع  مه  رابکی  یلاس  دنریگیم . نز  دننک  ادیپ  یبوخ 
ریغ ياهدـمآرد  نیا  دـشاب . هتـشاد  یـشاپهدرخ  قحاـن  اـی  قح  هب  هک  تسا  نآ  بوخ  لغـش  تسین ؛ دـمآرد  همه  عوطقم ، قوـقح  نیا  اـما 

یـضاران دشاب  هتـشادن  لخادم  دایز  رادقم  هب  هاگره  زاب  دـنک  تفایرد  دایز  قوقح  مه  هچره  رکون  کی  دـنمانیم . لخادـم »  » ار میقتـسم 
كرت ار  لزنم  نآ  يدوزب  دوخ  صاـخ  قطنم  لوصا و  دـنبیاپ  دـشاب  يدرم  هاـگره  و  تسا » مک  لخادـم  : » دـیوگیم یگنتقلخ  اـب  تسا ؛

. دیوگیم
. دـننکیم قازترا  یقاـفتا  مئاـنغ  نارگید و  هسیک  زا  ارـصحنم  اریز  دـنریگیمن  یقوقح  الـصا  یلاـع  بصاـنمنابحاص  نارکون  زا  يرایـسب 

هریغ راکـش و  هویم ، لـیبق  زا  یکچوک  يایادـه  لـماح  هکنیا  اـی  دوشیم  هدراذـگ  اـهنآ  هدـهع  هب  ینوگاـنوگ  ياـهیرازگراک  فیاـظو و 
نارکون الثم  رگید  ياهتـسد  دنریگیم . ماعنا  ناموت  جنپ  ات  کی  نیب  هداتـسرف ، ار  ایادـه  نیا  هک  یـسک  هجرد  هبتر و  بسحرب  دـنوشیم و 
دنسریم یئاون  نان و  هب  اهنآ  بیترت  نیدب  دننکیم و  لوحم  اهنآ  هب  یـصاخ  تیرومأم  ای  دنتـسرفیم  اهناتـسرهش  هب  یتالـسارم  اب  ار  ارزو 
یهاگتسد مد و  دوخ  دنناوتب  هک  دنریگیم  رارق  یعضو  رد  بیترت  نیدب  دراد و  ینوزف  زین  اپورا  رد  نادنمراک  نیرتهیاپدنلب  دمآرد  رب  هک 

ای ناخ  کـی  هک  نآ  زا  دـعب  زور  ارچ  دـیمهف  ناوتیم  رگید  ـالاح  دـنریگب . تمدـخ  هب  مه  یئاـهرکون  یتح  دنـشاب و  هتـشاد  نز  دـنچ  اـب 
دورد ار  دـیدج  علاط  هراتـس  نیا  ات  دـنوشیم  بایفرـش  شروضح  هب  رکون  دـصکی  لقا  دـح  دیـسر  یبصنم  ماقم و  هب  ناـهگان  هدازهاـش 

هار هب  شباکر  رد  لخادم  بسک  تیامح و  تشادمشچ  اب  هکلب  دنوش  هتفرگ  تمدخ  هب  هک  دننامیمن  رظتنم  ارچ  دیمهف  ناوتیم  دنیوگب ؛
دهاوخیم هچ  هک  دنسرپب  وا  زا  هاگره  و  دنراد ، تمزالم  رد  يرکون  دوخ  تساوخ  نودب  هک  دنوشیم  هجوتم  هاگ  مه  اهیئاپورا  دنتفایم .

یئاـپورا نآ  عاـبتا  ءزج  ار  دوخ  رگید  وا  دنتـسرفن  شدوخ  راـک  یپ  تحارـص  هب  ار  يو  هاـگره  منکیم ؛» يرکون  : » دنونـشیم باوج  رد 
. دنکیم زین  بجاوم  يرارقرب  ياضاقت  دروآیم و  باسحب 

دوخ بابرا  بادآ  تاداع و  اب  دارفا  نیا  هک  تهج  نیا  زا  مه  دـننکیم  باختنا  دوخ  تیالو  هفیاط و  دارفا  زا  ار  دوخ  نارکون  اهناخ  بلغا 
عاضوا و ره  رد  ار  دوخ  هفیاط  سیئر  یناریا  اریز  درک ؛ نانیمطا  ناوتیم  رتشیب  اهنآ  تقادـص  هب  هک  تهج  نآ  زا  مه  دنتـسه و  انـشآ  رتهب 

هب درادیم و  یمارگ  یلاوحا 
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زا سپ  ینارکون  نینچ  هک  تسا  هداتفا  قافتا  رایـسب  زین  لمع  رد  دنـشاب . هدرکن  روخرد  يراتفر  يو  اب  هک  یماگنه  یتح  تسا ، هتـسباو  وا 
دناهدیـشک و رجز  يو  اب  دناهدرـشف ، اپ  دوخ  هناقداص  تمدخ  رد  زاب  تسا ، هتفرگ  رارق  هقیـضم  رد  هدـش و  يرهمیب  راچد  ناشبابرا  هکنآ 

نانچمه دناهتسب و  راکب  شدروم  رد  ار  جیار  تاقلمت  قباس و  هاوخلد  بقل  نامه  دناهدرکن ، غیرد  وا  هب  دوخ  مارتحا  بتارم  زاربا  زا  زگره 
. دوش علاط  شدعس  هراتس  زاب  ات  دناهدنام  هاربمشچ 

راچد هک  اهناخ  زا  یـضعب  دـهدیم . هتـسیاش  شاداپ  شنارکون  هب  تماقتـسا  تقادـص و  همه  نیا  لاـبق  رد  هلیبق  سیئر  نیا  رگید  فرط  زا 
تسا نکمم  هک  دنچره  دننک و  نیمأت  ار  ناشناتسدریز  جراخم  نآ  اب  ات  دننکیم  عمج  ار  دوخ  رانید  مهرد و  نیرخآ  دنوشیم  یتسدگنت 

. تسا دنسرخ  هدشن  هتساک  يزیچ  نانآ  دادعت  زا  هکنیا  زا  ناخ  زاب  دشاب  امنخن  هدوسرف و  تخس  نارکون  نیا  سابل 
. دنکیم تیاعر  ار  يرالاسردپ  تابسانم  شبابرا  هب  تبسن  رکون  الوصا 

ماـمت سکعرب  درادیمن و  یفخم  دوخ  مرحم » رکون   » زا ار  زیچچـیه  باـبرا  اریز  دراد  ربـخ  شباـبرا  ياـههصغ  مغ و  اهدـیما و  زا  رکوـن 
نایم رد  يو  اب  رهـش ، رد  شدرگ  يراوس و  ماگنه  هب  هچ  هناخ و  رد  هچ  دریذـپیم ، تروص  افخ  رد  یگتـسهآ و  هب  هک  ار  نکمم  بلاطم 

ولج ای  رد  هگنل  ود  نایم  مه  يرکون  یـسک ، اب  یمهم  هرکاذـم  نداد  ماـجنا  نیح  رد  هکنیا  زا  دوشیمن  تحاراـن  چـیه  یناریا  دراذـگیم .
هتـساوخ يو  زا  یـسک  هکنیا  نودب  دنک و  تکرـش  مه  تارکاذم  رد  هاگ  یتح  دهدب و  شوگ  زیچ  همه  هب  تقدب  دـشاب و  هداتـسیا  هرجنپ 

نیرتـمهم نیح  رد  هک  ماهدوـب  رظاـن  اـهراب  دوـخ  نـم  دزیخرب . دوـخ  باـبرا  زا  تیاـمح  هـب  لـیالد  هـئارا  اـب  دـیوگب و  ار  دوـخ  رظن  دـشاب 
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مه رکون  رگید  فرط  زا  تشادیم . زاربا  ار  دوخ  تفلاخم  یتح  تفرگیم و  تسدب  ار  نخـس  هتـشر  مظعاردص  رکون  يرادا  ياهوگتفگ 
نینچ هاگره  و  دـشاب ؛ هتـشاد  يدوخ  يراتفر  يو  اـب  دوش و  اـیوج  وا  لاـح  عضو و  زا  دـمهفب ، ار  يو  ياـهیراتفرگ  باـبرا  هک  دراد  عقوت 

. دهدیم همادا  یتمدخ  نینچ  هب  تبغر  لیم و  فالخرب  طقف  دنکیم و  ساسحا  هناگیب  هناخ  رد  ار  دوخ  وا  دوشن  اضرا  یعقوت 
دیرخ دورب  هک  دنهدب  ناموت  دنچ  يو  هب  هاگره  الثم  دهدیم . يرـست  شبابرا  هسیک  هب  یتح  ار  يرالاسردپ  ندوب  لاملا  عمج  موهفم  يو 

دننک و ادص  ار  وا  هلصافالب  رگا  دزادنایم ؛ هدوب  نآ  رد  شیپ  زا  مه  هایـس  لوپ  دنچ  هک  یکچوک  لوپ  هسیک  رد  ار  الط  ياهلوپ  يو  دنک ،
رد دـیوگیم . ار  یمقر  دـنکیم و  عمج  هتـشاد  البق  هک  یهایـس  لوپ  اـب  هتفرگ  هک  ار  یلوپ  دوخ  باوج  رد  يو  دراد  لوپ  ردـقچ  دنـسرپب 

درادن ار  نداد  سپ  باسح  ياورپ  تقوچیه  شبابرا . يارب  هچ  شدوخ و  يارب  هچ  دـنکیم  یجرخ  روج  همه  كرتشم  هسیک  زا  زین  رازاب 
اهنیا همه  زا  دعب  هزات  دروایب و  باسحب  تسا  هداد  عقاو  رد  هچنآ  زا  شیب  دـصرد  هد  هک  تسا  قحم  يو  نیمزرـس  نیا  ننـس  اب  قباطم  اریز 

چیه هناخ  زا  قازرا  ندرک  جراخ  ندرب و  زا  بیترت  نیمه  هب  دراد . هتنچ  رد  هدامآ  لغد  غورد و  ماسقا  عاونا و  زاب  درواـیب  رـسک  یلوپ  رگا 
ياضعا زا  يدوخ و  هرخالاب  ار  يو  اریز  تسین ، شراظتنا  رد  یتخس  تازاجم  دنریگب  ار  شچم  هاگره  هچ  دهدیمن ، هار  دوخ  هب  یتحاران 

عقوت زاب  دشاب  هدش  بکترم  یگرزب  هانگ  رگا  لاح  دنرادیم . بوسحم  هداوناخ 
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سپ دنکیم . تیثیح  کته  وا  ياهنز  زا  ای  تسا  ربق  رد  وا  ردپ  هجوتم  ناریا  رد  جیار  ياهشحف  نوچ  دیوگب ، ازسان  وا  هب  یـسک  هک  درادن 
کلف ار  وا  تسا  هدامآ  هک  تسا  نآ  هناشن  نیا  و  مدروخ ،» هگ  : » دـنزیم دایرف  دـنکیم و  دـنلب  ار  اهاپ  فک  دـتفایم ، تشپ  هب  تخت  يو 

اب لقا  دح  ای  هاگتـسد  نیا  هاگهاگ  ندرب  راکب  اب  طقف  دنرادیم ؛ هاگن  کلف » بوچ و   » کی دراد  ددعتم  نارکون  هک  ياهناخ  ره  رد  دـننک .
ندروخ بوچ  زا  سپ  یتـح  تسین . یگنن  ـالوصا  مه  ندروخ  بوچ  دـناشن . دوخ  ياـج  رـس  ار  اـهنآ  ناوتیم  نآ  هب  موادـم  ندرک  هاـگن 

. تسا هدش  تیثیح  هداعا  وا  زا  الماک  هک  دنکیم  سح  رگید  لوپ  نیا  اب  دریگیم و  مه  یلوپ  هدش  بیدأت  هک  یسک 
هکنآ یکی  دراد . یلیلد  دوخ  يارب  رما  نیا  دـهدیم و  ناشن  یتسـس  یلبنت و  دوخ  زا  هناخ  ياهراک  نداد  ماجنا  رد  صوصخب  یناریا  رکون 

. دـننکیم یلاخ  هناش  مه  مک  راک  نیمه  يارجا  زا  اهنآ  لیلد  نیمه  هب  دـسریمن و  يدایز  راک  کیره  هب  اهرکون  دادـعت  يداـیز  تلع  هب 
قاتا راب  کی  يزور  هک  دننکیم  افتکا  نیا  هب  دنرادهاگن ؛ زیمت  ار  ثاثا  نودب  قاتا  کی  دنناوتیمن  زاب  رکون  هد  نتشاد  اب  اههداوناخ  الثم 

يریگدرگ ار  نآ  راـبکی  یلاـس  طـقف  تـسا و  هتـسشن  كاـخ  ودرگ  شیپ  اهتدـم  زا  قاـتا  ياـهفر  اـههچیلاق و  رب  هکیلاـحرد  دـنبورب  ار 
تأرج نادـمچ  رد  هک  ار  دوخ  ناموت  دـص  نیدـنچ  بلغا  هک  متـشاد  ناـنیمطا  اـهنآ  يرابودـنبیب  تلفغ و  نیا  هب  نادـنچ  نم  دـننکیم .

یتح مدرکیم . ادـیپ  دوخ  ياج  رـس  هدروخن  تسد  ار  اهنآ  مه  هشیمه  متـشاذگیم و  فر  يالاب  رد  راتتـسا  نودـب  مرادـهاگن  مدرکیمن 
ابیرقت دنرادیم و  ناهنپ  یلاق  ریز  ار  نآ  بلغا  هکلب  دـننک ، جراخ  ار  هبورکاخ  هزورره  هک  دـنهدیمن  تمحز  دوخ  هب  هزادـنا  نآ  هب  اهنیا 

دنریذپانیگتـسخ و نارکون  اهودرا  اهترفاسم و  رد  ضوع  رد  اما  دوشیمن . هتفای  هناخ  رد  ياهتـسش  كاپ  ناجنف  ای  يزیمت  فرظ  هاگچیه 
لباق ناشبابرا  يارب  یگدـنز  هک  دـننک  يراک  یحاون  نیرتفلع  بآیب و  رد  هک  دـندلب  دـننادیم و  اریز  دـنبنجیم ؛ دوخ  هب  ماودـلا  یلع 

اما دنیآ . گنت  هب  یگتسخ  زا  هکنیا  نودب  دننکیم  تکرح  بابرا  شیپاشیپ  اهباتفآ  نیرتدیدش  ریز  رد  یتح  زور  رسارس  رد  دشاب . لمحت 
. دننیشنب یشرف  رب  یئوگرپ  نمض  دنشکب و  ینایلق  دهاوخیم  ناشلد  هاگفقوت  هب  ندیسر  ضحم  هب 

هاگره دنیـشنیم . شبابرا  راظتنا  هب  گس  نوچمه  دـنامیم و  ياهطقن  رد  يدامتم  ياهبـش  اهزور و  دروایب  وربا  هب  مخ  هکنیا  نودـب  رکون 
ياههچیهام زا  ار  اهتـسد  دوخ  یکچوک  زاربا  هناشن  هب  دورو  نیح  رد  دشوپیم و  ار  شـسابل  نیرتهب  دیایب  بابرا  روضح  هب  هک  دشاب  مزال 

ار وا  قح  فالخرب  هک  یماگنه  یتح  دهدیمن ، شبابرا  هب  تبسن  ار  هنابدایب  یبلطم  راهظا  هزاجا  دوخب  زگره  دنارـسیم ؛ هنـشاپ  ات  شیاپ 
. دنشاب هتفرگ  تمالم  داب  هب 

مدـع ندوب ، هسیکمه  ندرک ، سـسجت  نتـشگ و  مدآ  ربورود  مئاد  دناهوتـس . رد  اهرکون  نیا  زا  دـنراد  تنوکـس  ناریا  رد  هک  یناـیئاپورا 
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تکرح نابایخ  رد  ای  دشاب ، مدآ  لابند  هب  يرکون  هکنیا  نودب  یصخش - قاتا  هب  نتفر  ماگنه  هب  یتح  هناخ - رد  نتشادرب  مدق  کی  ناکما 
ناوتیم ناریا  رد  ینالوط  فقوت  زا  سپ  طقف  هک  تسا  یئاهتمحازم  همه  همه و  نتشاد  دوخ  شیپاشیپ  ار  رفن  دنچ  ماودلا  یلع  ندرک و 
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چیه دننک . زارحا  ار  مزال  عضو  دنوشب و  عمج  اهرکون  ات  دـنک  ربص  نادـنچ  دـیاب  دراد  جورخ  دـصق  مدآ  هکیلاحرد  درک . تداع  اهنادـب 
نیا ریغ  رد  دـشاب ، هدروآ  تسدـب  لوپ  اب  ار  لوخد  نذا  ای  هدرک  فیلکت  بسک  اـهرکون  زا  ـالبق  هکنآ  رگم  دوشیمن  لزنم  دراو  یناـمهم 

. تسا نوردنا  رد  ای  هدیباوخ و  اقآ  ای  تروص 
دیاب اهنیا  همه  رب  هفاضا  تسا . نآ  دوس  زا  شیب  راک  نیا  ررض  هک  دنوشیم  نئمطم  يدوزب  اما  دننکیم ؛ ضارتعا  نم  دننام  همه  رما  لیاوا 
راهچ هب  مقر  نیا  اهیدزدهلد  اهماعنا و  اـب  دریگیم و  دزم  ناـموت   2 هام 5 / رد  رکون  رفن  کی  دروآ . باسحب  ار  يرادرکون  نـالک  جراـخم 

و دوریم ، یمدآ  فک  زا  ناموت  تسیود  لداعم  یغلبم  لاس  ره  رد  اذـل  تشاد  ناوتیمن  رکون  راهچ  زا  رتمک  نوچ  و  دوشیم ؛ غلاب  ناموت 
. یتحاران یخلت و  تاقوا  رگم  دوشیمن  دیاع  چیه  نآ  ضوع  رد 

؛ دننک ادیپ  ناریا  رد  یگنرف  يرکون  ای  دنروایب  تکلمم  نیا  هب  يرکون  دوخ  اب  اپورا  زا  هک  دشاب  نآ  رتتسرد  دننکیم  رکف  اهیـضعب  الاح 
. تسا هدرک  باختنا  ار  شنیرتدب  دب ، زیچ  دنچ  نیب  یئاپورا  درم  یتروص  نینچ  رد  بوخ  یلیخ 

نز هب  مه  شمـشچ  رگید  اـجنیا  هتـشذگ  نیا  زا  دوشیم و  عطق  اـیند  ماـمت  اـب  دـمهفیمن  ار  تکلمم  مدرم  ناـبز  هک  یئاـپورا  رکون  هطبار 
مدآ ملاع و  زا  ار  دوخ  يرکون  نینچ  رگید  بوخ  دوشیم ؛ تبحـص  فرط  وا  اب  مک  رایـسب  یئاپورا  موسر  قبط  هک  مه  شبابرا  دـتفایمن ،

هب اـیلوخیلام  دوشیم ، لـمحت  لـباق  ریغ  زاـبجل و  یمدآ  نینچ  سپ  دـشاب . هداـتفا  نادـنز  هب  هک  تسا  نآ  لـثم  اـبیرقت  دـنیبیم و  هتـسسگ 
فرص اب  دیاب  هک  دوشیم  هجوتم  بابرا  یهاتوک  تدم  زا  سپ  رگید  هک  تساجنیا  دربیم و  هانپ  بورشم  هب  ماجنارـس  دیآیم و  شغارس 

ات ناوـتیم  دـننکیم  یگدـنز  مهاـب  يددـعتم  ناراکتمدـخ  هک  اههناخترافـس  رد  طـقف  دـنادرگزاب . شنطو  هب  ار  يو  تـفگنه  یجراـخم 
یئاپورا نارفاسم  لیالد  نیمه  هب  داتسرف . ناشنطوم  هب  ار  اهنآ  دیاب  رابکی  دنچره  مه  اجنآ  رد  هک  یتروص  رد  دمآ ، رانک  اهنآ  اب  ياهزادنا 

. تسا بانتجا  لباق  ریغ  نیفرط  يارب  نآ  بولطمان  بقاوع  نوچ  دنتفین  ناشتکلمم  زا  يرکون  ندروآ  رکف  هب  ناونع  چیه  هب  دیاب 
روطنآ الثم  تسا و  رتکیدزن  تیحیـسم  هب  اهنآ  تعیرـش  اریز  دننکیم  باختنا  يدواد  هقرف  زا  ار  دوخ  نارکون  الومعم  اهیئاپورا  نارهت  رد 

اب رتناسآ  لیلد  نیمه  هب  دنتسین و  نآ  دنبیاپ  دننکیم  تیاعر  ار  تساجن  یکاپ و  هب  طوبرم  تاررقم  يریگتخس  تقد و  هب  ناناملـسم  هک 
. دنیآیم رانک  نایئاپورا  موسر  بادآ و 

: دنوشیم میسقت  ریز  تالوقم  هب  لزنم  همدخ 
اهنآ دزم  دنروآیم . هوهق  نایلق و  قپچ ، نانامهم  يارب  دننکیم و  بترم  ار  اهقاتا  دـنهدیم ، عالطا  ار  هبیرغ  نانامهم  دورو  اهتمدخـشیپ  . 1

هک دراد  نت  رب  یتمیق  لاش  سابل  یتح  رظان )  ) تسا هناخ  همه  راکـشیپ  بلغا  هک  اهنآ  سیئر  دـنرادیم . تفاـیرد  مه  ساـبل  تسا و  داـیز 
. دنکیم رارقرب  جراخ  يایند  اب  ار  هناخ  بابرا  طباور  ارصحنم  يو  دشوپیم ؛ دنلب  يابق  نآ  يور  دسرب  لزنم  بابرا  تمدخ  هب  هاگره 
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مزیه دـنرادیم و  ياـپ  رب  ار  اـهرداچ  دـننکیم ، راومه  ار  نیمز  دـنهدیم ؛ ماـجنا  ار  اـهرداچ  اهـشرف و  هب  طوـبرم  راـک  رتـشیب  اهـشارف  . 2

. دنروآیم
تمواقم دـنناوتب  دـنتفرگ  رارق  هلمح  دروم  هک  یتروص  رد  ات  دنحلـسم  دـنراد ؛ هدـهعب  ار  تایالو  هب  طوبرم  ياـهنامرف  ـالومعم  اـهمالغ  . 3

. دننک
هفیظو دننکیم . تشذگ  اهنآ  هب  تبـسن  دنراد و  بوخ  رایـسب  يراتفر  اهنآ  اب  دنیآیم  باسحب  دنمرنه  نوچ  دنزپیم و  ار  اذغ  اهزپشآ  . 4
لبقتم ار  لکشم  ياهراک  مامت  اه  درگاش » زپشآ   » هکیلاحرد تسا ، رخآ  تاظحل  رد  اذغ  لیمکت  اهزپشآ و  راک  رد  تراظن  طقف  زپشآرس 
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. دنتسه
تالقنت زا  رپ  ینیجروخ  بابرا  يارب  دوخ  ولج  دنیـشنیم و  رطاـق  رب  يو  اهرفـس  رد  تسا . ناـیلق  هوهق و  ياـچ ، هیهت  لوؤسم  یچهوهق  . 5

ره رد  يو  هک  یتروص  هب  تسا . هتخیوآ  لقنم ) لبق   ) یبآ کـشم  شرگید  فرط  رد  خرـس و  شتآ  زا  رپ  یلقنم  وا  فرط  کـی  رد  دراد .
. دزاس هدامآ  ار  نایلق  دناوتیم  هظحل 

هچراپ هکیلاحرد  دوش و  هدایپ  راوس و  هک  دـنکیم  کمک  بابرا  هب  يراوس  ماـگنه  هب  دراد . هدـهعب  ار  لبطـصا  رب  تراـظن  روخآریم  . 6
اهبـسا شورف  ای  دیرخ  دنکیم . تکرح  بسا  شیپاشیپ  رد  هلـصافالب  هدـنکفا  هناش  رب  دراد  مان  شوپنیز »  » هک ار  ياهکت  لهچ  گنراگنر 

داد نآ  هک  دنک  لمع  يروط  ای  دنز  مهرب  ار  هلماعم  هنوگچ  هک  دنادیم  دنریگب  هدیدان  ار  يو  هاگره  دریذـپیم ؛ ماجنا  وا  تطاسو  اب  طقف 
. دننکیم هفیظو  ماجنا  يو  رظن  ریز  دنراد  هدهعب  ار  بسا  سأر  ود  هب  یگدیسر  هک  اهرتهم  دوش . مامت  بابرا  ررض  هب  ماجنارس  دتس  و 

یبولطمان تاـعیاش  بلغا  دـننکیم و  رارقرب  هطبار  ینوریب  نوردـنا و  نیب  هک  مادـناشوخ  دنتـسه  یئاههچبرـسپ  ـالومعم  اـههچب  مـالغ  . 7
. دننکیم تفایرد  یتمیقنارگ  ياهسابل  زین  نانیا  تسا . هاوفا  رد  اهنآ  هرابرد 

رمتـسم رظن  ریز  دوشیم  یهتنم  نوردـنا  هب  هک  ار  یئاههار  نظءوس  زا  راشرـس  ياـههاگن  اـب  هک  تسا  هدروخلاـس  يدرم  بلغا  یچپاـق  . 8
. دراد

يو بسا  ولج  هدـش  هتفرگ  الاب  هک  یئاهقامچ  اب  بابرا  صخـشت  ینوزفا  يارب  هک  دـنهدیم  جاوفا  مظاعا  ناگرزب و  هب  بلغا  ار  اهلوارق  . 9
. دنرادیمرب ماگ 

كرت ار  بابرا  هناخ  دنناوتیم  دـننک  لیم  هظحل  ره  دنتـسین و  دـیرخرز  مالغ و  اهرکون  هک  دـشابن  يروآدای  هب  مزال  رگید  دوریم  نامگ 
بابرا تسا  نکمم  یئانثتـسا  یلاوحا  عاضوا و  رد  طقف  الومعم  دوشیم  یناسنا  هنابدؤم و  يراتفر  اهنآ  اـب  هتفرمهيور  نوچ  اـما  دـنیوگ .

. دننامیم نیعم  ياهداوناخ  رد  اهلسن  یط  اهرکون  بلغا  دنهد . رییغت  ار  دوخ 
مـسر نیا  دراد . یپ  رد  یبولطمان  بقاوع  اهنایز و  هچ  ددعتم  نارکون  نتـشاد  مسر  نیا  هک  دنک  ینیبشیپ  دـناوتیم  یبوخب  رگید  سکره 
جراخ راک  هنحـص  زا  ار  لاعف  يورین  نیرتهب  تیعمجمک  روشک  نیا  رد  رگید  فرط  زا  هدـش و  اههداوناخ  زا  يرایـسب  یبارخهناـخ  ثعاـب 
دنزاس هدوسآ  دیق  نیا  رـش  زا  ار  دوخ  هک  دنهاوخیم  دننکیم ؛ ساسحا  دننیبیم و  ار  دعاسمان  عضو  نیا  نایناریا  زا  يرایـسب  تسا . هدرک 

دنراذگب شیپ  مدق  هک  دنرادن  ار  تمه  نآ  مادکچیه  یلو 
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نوزفازور یتسدـگنت  اب  اهتنم  دـهدیمن . ار  اهرکون  يرادـهاگن  فافک  اـهنآ  دـیاوع  دنتـسین و  هجوت  فرط  رگید  هک  دوش  هتفگ  اداـبم  اـت 
. دنکیم رییغت  دوخبدوخ  عضو  نیا  ماجنارس  دیئاپ و  دهاوخن  يرید  مسر  نیا  مرتحم  ياههداوناخ 

نامالغ ب .

دیاب ماح  : » دیوگیم یتقو  یسوم  ترضح  یتح  اریز  تسا - هتشاد  جاور  قرـش  رد  روصتم ، مایا  نیرتمیدق  زا  يرادهدرب  مسر  هک  دنچره 
یبرغ للم  ریاس  نایمور و  ناینانوی و  دزن  اهدعب  هک  تحاضف  نآ  هب  راک  نیا  زگره  زاب  دیوگیم ،- نخـس  یگدرب  زا  دـشاب » نارکون  رکون 

یلیاضف هورذ  هب  ندیسر  يارب  یقرـش  درف  هک  روطنامه  دشاب . اهیقرـش  یتخل  یکرحتمک و  رد  دیاش  مه  نآ  تلع  تسا . هدوبن  هدش ، جیار 
تلاذر هانگ و  یتسپ و  تاکرد  هب  مه  تبـسن  نامه  هب  دشوکیمن ، نادنچ  درادیم  یعامتجا  ياهفده  دصاقم و  يادـف  ار  ناج  لام و  هک 

نیمه هب  دـهدیمن . رارق  ناروناج  اب  ربارب  یحطـس  رد  ار  وا  دـنکیمن و  رامثتـسا  وا  قمر  نیرخآ  ات  ار  یناسنا  يدوجوم  دوشیمن و  طـقاس 
زاـب تفرگ  ناـیاپ  يزوریپ  زا  سپ  یئوجماـقتنا  راـک  هک  یماـگنه  دـننامیمن ؛ یگدرب  دـنب  رد  تشپ  دـنچ  اـت  زگره  یگنج  يارـسا  لـیلد 

. دنروآیم تسدب  ار  روشک  لها  ریاس  قوقح  دنوشیم و  دازآ  زاب  ناشنادنزرف  ای  نیبولغم  دنکیم ؛ هولج  نایقرش  یلبج  تفأر  تمیالم و 
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هتـشذگ رد  و  نایناریا - زا  يدادـعت  لاـس  ره  راـید  نآ  رد  دوشیم ؛ رارکت  ناتـسکرت  هویخ و  اراـخب ، رد  ارجاـم  نیا  مه  زورما  نیمه  یتح 
هب اهنیا  زاب  لاس  دـنچ  زا  سپ  اما  دـنوشیم . هدرامگ  يزرواشک  اـی  یناـپوچ  راـک  هب  هتخورف و  هدرب  ناونع  هب  دـنوشیم و  هدوبر  اهـسور -

. دنوشیم وپاقهتخت  راید  نآ  رد  دنباییم و  تسد  يدازآ 
دهاوش رـصاعم  خیرات  مور و  خـیرات  رد  هک  نامالغ  دولآنوخ  زیگنالوه و  ياهمایق  نآ  هب  زگره  نیمز  قرـشم  رد  راک  مه  لیلد  نیمه  هب 

هنارگمتـس نینوخ و  ریبادت  هب  نآ  اب  هلباقم  يارب  هک  تسا  هدماین  شیپ  یبجوم  هجیتن  رد  هدـشن و  رجنم  تسا  تسد  رد  نآ  زا  یکانتـشحو 
رهـشوب قیرط  زا  یکدوک  رد  دناهدش و  دلوتم  اقیرفا  رد  دننکیم  یگدنز  ناریا  رد  هک  يدیرخرز  نازینک  نامالغ و  بلغا  دندرگ . لسوتم 
ياهینیب هک  یـشبح ، . 1 تسا : صخـشم  داژن  ود  اـهنآ  نیب  رد  دـناهدمآ . اـجنیا  هب  ناتـسبرع  دادـغب و  هار  زا  مه  یمک  رادـقم  و  طقـسم ، و 

، یگنز . 2 تسین ؛ یکرک  یلو  تسا  دعجم  چیپردچیپ و  ناشیاهوم  تسا و  هتـشگرب  الاب  هب  ناشیاهبل  یمک  طقف  دنراد ، هدیـشک  کیراب و 
اهیگنز زا  رتنارگ  رتبولطم و  دوخ  شوه  مادـنا و  یئابیز  تلع  هب  اهیـشبح  دـنوشیم . بوسحم  ناهایـس  داژن  زا  الماک  دـنرابگنز و  زا  هک 

. دنتسه
لیابق نیا  اب  ناـیناریا  ياـهگنج  اریز  دنتـسه ؛ چولب  نمکرت و  لـیابق  زا  همه  هک  تسا  دودـحم  رفن  نیدـنچ  هب  دیفـس  ياهدـیرخرز  دادـعت 

اهنوخیبش رد  هاگره  لاح  تساهنآ و  ررض  هب  دراد و  یفنم  هبنج  بلغا  ناشزرم  مه  رواجم و 
173 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 

دننمـشد گنچ  رد  هک  دوخ  يارـسا  اب  ار  اهنآ  دنناوتب  هک  تسین  هزادنا  نآ  هب  ارـسا  دادعت  دـننک  ریـسا  ار  يرفن  دـنچ  دـنناوتب  اهدربتـسد  و 
. دننامیم تکلمم  رد  هدرب  ناونع  هب  دننانز  زا  مه  رتشیب  هک  یمک  دادعت  قیرط  نیدب  دننک و  هضواعم 

بهذم زا  هکنیا  ضحم  هب  زین  هدرب  نادرم  یتح  دنوشیم . دازآ  رذگهر  نیا  زا  دـننکیم و  ادـیپ  يرهوش  یتدـم  زا  سپ  زین  هدرب  نانز  نیا 
ياههداوناخ هب  كدنا  یغلابم  يازا  رد  ار  دوخ  نارتخد  زین  درک  هلیبق  دنچ  دنوشیم . دازآ  الومعم  دنورگب  عیـشت  هب  دـننادرگبور و  ننـست 

زا یکی  هب  دنـسرب ، دـشر  نس  هب  هکنیا  ضحم  هب  ناـنیا  اریز  دـیمان  زینک  هدرب و  اـعقاو  ناوتیمن  ار  ینارتـخد  نینچ  اـما  دنـشورفیم  یناریا 
لاونم نیمه  رب  يزاقفق  نانز  عضو  زین  میدـق  مایا  رد  دـنوشیم . دازآ  تراسا  دـنب  زا  قیرط  نیا  زا  زاب  دـننکیم و  رهوش  هداوناخ  ياـضعا 

دوخ مادـنا  یئاـبیز  تلع  هب  دـندمآیمرد و  تراـسا  هب  اـهزیرگ  گـنج و  رد  نارتخد  نیا  اـی  دـنتخورفیم  ار  دوخ  نارتـخد  نیدـلاو  دوب ؛
. دندوب هجوت  فرط  بولطم و 

تموکح هنماد  هعسوت  اهتنم  دندوب ؛ يزاقفق  لیابق  نیا  زا  ربتعم  مهم و  ياهمناخ  یتنطلس و  هداوناخ  نانز  بلغا  هیوفـص  تنطلـس  هرود  رد 
هدروآ ناریا  هب  یناهنپ  هک  نارتخد  نیا  زا  يرثا  اجنآ  اجنیا و  هاگهاگ ، رگا  لاح  دیـشخب . نایاپ  ماجنارـس  تراجت  نیا  هب  زاقفق  رد  هیـسور 

ناـشتکلمم هـب  ریخأـت  نودــب  ار  اـهنآ  دریگیم و  رارق  سور  ترافــس  ســسجت  قـیقحت و  دروـم  رما  هلــصافالب  دــیآ  تسدــب  دــناهدش 
. ماهدوب لیبق  نیا  زا  دروم  نیدنچ  دهاش  ناریا  رد  دوخ  تماقا  هرود  رد  نم  دننادرگیمزاب .

یلمجت لیاسو  زا  یکی  دـننام  نایعا  ياههناخ  رد  ار  اهنآ  هکلب  دـنرامگیمن  يزرواشک  ای  قاش  تخـس و  راک  هب  زگره  ناریا  رد  ار  مـالغ 
چیه رد  لیلد  نیمه  هب  دنشاب . هتشاد  نوگانوگ  ياهگنر  زا  یمشح  مدخ و  هک  دیآیم  رامـشب  یگرزب  مزاول  زا  رگید  نیا  دنرادیم ؛ هاگن 

.1 دشاب : نینچ  تسا  نکمم  رما  نیا  للع  ناتسدگنت . هناخ  رد  تسا  نینچمه  و  دوشیمن ، هدید  مالغ  ياهناخراک  ای  هعرزم 
کلمت قح  وا  بحاص  زا  دنک ، هوکـش  دـلانب و  تخـس  راک  راشف  زا  یمالغ  هاگره  دراد . تنیابم  یناریا  داهن  عبط و  اب  الوصا  يرابجا  راک 

هب مالغ  شورف  . 2 دزاس . شدازآ  الماک  ای  دـشورفب و  يرگید  هب  ار  وا  ای  دـننکیم  روبجم  ار  مالغ  کلام  دوشیم و  بلـس  دـبا  يارب  يو 
دونع و رایسب  مالغ  هک  یماگنه  ای  دشاب  هدیسر  ناوختـسا  هب  دراک  جایتحا  طرف  زا  هک  یماگنه  اهنت  تسین ؛ هدیدنـسپ  يراک  رگید  یـسک 
هب یتروص  نینچ  رد  اهنیا  همه  اب  دنـشورفب . ار  وا  تسا  نکمم  دوشب  ریذپانلمحت  هناخ  رد  وا  گنرد  رگید  دشاب و  تنیطدـب  قلخ و  جـک 

نودـب هداس  لهـس و  ای  تخاس  دازآ  ینطاب  لیم  مغریلع  ار  یعاتم  نینچ  دـیاب  ریزگان  دوشیمن و  ادـیپ  مـالغ  نیا  يارب  یناـهاوخ  یتحار 
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رد ياهدـنخرف  هعقاو  نداد  خر  ماگنه  هب  هک  تسا  نینچ  تنـس  مسر و  هتـشذگ  مه  اـهنیا  زا  درک . نوریب  لزنم  زا  ار  وا  يدازآ  دنـس  نداد 
یلیخ نامالغ  راک  . 3 دنشخبیم . يدازآ  زینک  ای  مالغ  رفن  دنچ  ای  کی  هب  تیصو  رثا  رد  نینچمه  هریغ و  یسورع و  دلوت ، دننام  هداوناخ ،

نیا زاب  تسین  دایز  اهنآ  دیرخ  تمیق  هک  دنچره  اریز  دوشیم ، مامت  نارگ 
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. دزاـسیمن اـهنآ  هب  ناریا  هگلج  ياوـه  بآ و  تسا و  هاـتوک  ناریا  رد  ناهایـس  رمع  نوـچ  تشاـگنا  ناوـتیمن  زیچاـن  ار  يراذـگهیامرس 
زا شیب  ینس  هب  اهنآ  زا  یمک  طقف  دنتسه ؛ دعتسم  نآ  هب  يالتبا  يارب  ناریا  هب  دوخ  دورو  ماگنه  هب  صوصخب  دنریمیم و  هلبآ  هب  يرایسب 

تردنب رایسب  یناریا  دیفس  داژن  رد  اهیرامیب  نیا  هکیلاحرد  دنرذگیمرد . ریزانخ  لس و  يرامیب  هب  رتدوز  ناشبلغا  دنـسریم و  لاس  یس 
ناج ضارما  نیمه  هب  لاس  دـنچ  زا  سپ  دـنوشیم و  راچد  نآ  هب  یگلاسیـس  اـت  تسیب  ياـهلاس  رد  ناهایـس  همه  اـبیرقت  دوشیم ، هدـید 
نداد ریـش  يارب  هجوت  لامک  اب  ار  نانز  نیا  ناکدوک  دندرگیم . یلتبم  اهیرامیب  نیا  هب  لمح  عضو  زا  سپ  ناردام  صوصخب  دنراپـسیم .
دـشر ناشدوخ  ياههچب  اب  [ 120 (] دازهناخ  ) هدش هدـیئاز  هناخ  رد  هک  یهایـس  هچب  دـنراد  تسود  یلیخ  اجنیا  رد  اریز  دنراپـسیم  هیاد  هب 

دنلب دوخ  ياهاپ  يور  هب  دنناوتیم  هک  تسا  یگلاس  هس  رد  هزات  دنوشیم ؛ لیلع  دوز  اههچب  نیا  اهنیا  همه  دوجو  اب  دوش ؛ گرزب  دـنک و 
نـس هب  نامالغ  دازهناخ  ياههچب  هک  دنکن - زواجت  رهـش  مامت  رد  دروم  هد  زا  دیاش  میـسانشیم - ار  يدودـعم  رایـسب  دراوم  اهنت  دـنوش و 

دوجو اب  هک  تفایرد  ناوتیم  بیترت  نیدب  دسریم . لاس  شـش  هب  تمحز  هب  اهمالغ  یئآراک  نینـس  طسوتم  روطهب  دنـشاب . هدیـسر  غولب 
هدرب نز  کی  درم  هدرب  ره  هب  ننس  بادآ و  بسحرب  هکنیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  هدوب و  رارقرب  شیپ  اهنرق  زا  ناریا  هب  مالغ  ندرک  دراو  هکنیا 

رد اههگر  ود  زا  چیه  هک  تفگ  ناوتیم  قلطم  روطهب  و  دروخیمن ، مشچب  ناریا  رد  اهنآ  زا  یباقعا  دور و  داز و  چیه  زاب  دـناهدادیم  مه 
ییرامیب زا  لاس  هس  ای  ود  زا  سپ  دنتـسه و  یعیبط  زیگنامغ  نوناق  نامه  لومـشم  مه  اـههگر  ود  نیا  اریز  تسج ؛ ناوتیمن  یناـشن  ناریا 

. دنرذگیمرد
یندب هیبنت  تسا ؛ مأوت  تمیالم  نانآ و  لاح  تیاعر  اب  تفرگ  دـهاوخ  رارق  ثحب  دروم  ادـعب  هک  روطنامه  نازینک  نامالغ و  اب  راتفر  زرط 

اهنآ ناکدوک  تیبرت  جاودزا و  راـک  رد  دنـشوپیم و  بوخ  دـنروخیم و  بوخ  تسین ؛ تدـح  تدـش و  اـب  مه  نآ  تسا و  رداـن  رایـسب 
تـسا هدش  يراتفردب  اهنآ  اب  هک  دوشب  ملـسم  هاگره  دـنراد و  تیاکـش  قح  دوشب  اهنآ  اب  یبولطمان  راتفر  هک  یعقوم  رد  دوشیم . تبقارم 

رارق هجنکـش  دروم  يزینک  ای  یمالغ  یتقو  هک  دـتفایم  قافتا  زین  نیا  دـنوشب . هتخورف  يرگید  بحاص  هب  هک  دـننک  يراـشفاپ  دـنراد  قح 
رد قیقحت  هب  ار  هاگداد  بیترت  نیدب  دنوشیم و  عمج  هناخ  نآ  رود  هب  وهایه  اب  رهش  نازینک  نامالغ و  همه  دوشیم ، حورجم  ای  دریگیم 

ياضعا زا  ار  دوخ  دـننامیم و  یقاب  هناخ  نامه  رد  رکون  ناونع  هب  ناـشیاههچب  اـب  ـالومعم  هدـش  دازآ  ناـمالغ  دـننکیم . راداو  دروم  نآ 
. دنرامشیم هداوناخ 

تـسد هب  ار  دوخ  يردام  نابز  اهنآ  بلغا  دـنوشیم . ناملـسم  همه  دنتـسه  یکدوک  نارود  رد  زونه  نامالغ  ناریا ، هب  دورو  ماگنه  نوچ 
دنراپسیم یشومارف 
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اب اهنآ  هک  تسا  هجوت  هتسیاش  زین  نیا  دنیوگیم . نخس  دوخ  روشک  نابز  حالطـصا و  اب  اهنآ  زا  یکدنا  طقف  دننکیم ؛ ملکت  یـسراف  هب  و 
هک دـننکیم  ظفلت  ار  تاملک  يروط  دـناهدش ، هداز  ناریا  رد  هک  یناسک  یتح  اـی  دـننزیم  فرح  یـسراف  یکدوک  لـیاوا  زا  هکنآ  دوجو 

اهنحل و ظفلت  هک  میریذپب  ار  هیضرف  نیا  دهدیم  هزاجا  ام  هب  رما  نیا  رد  هعلاطم  دنتسه . ناهایس  هریت  زا  داد  صیخشت  وهـس  نودب  ناوتیم 
ریاس هرجنح و  ناـمتخاس  زرط  نیعم و  یلم  داژن  هب  دراد  یگتـسب  تداـع  هب  هک  هزادـنا  ناـمه  هب  ـالقا  ناـبز ، ره  صاـخ  رادادـص  فورح 
اهنآ زا  دنشاب و  هدرک  یگدنز  نایحیـسم  نایم  رد  مه  یکدوک  لیاوا  زا  رگا  یتح  يدوهی  ناکدوک  الثم  تسا . طوبرم  زین  یتوص  ياضعا 
کی رد  هک  اسب  هچ  دنتسه ؛ يدوهی  هک  دنربیم  یپ  ناشظفلت  زرط  زا  اهنآ  ناشیکمه  زاب  دنـشاب  هتخومآ  ار  اهنابز  رگید  ای  هسنارف  یناملآ ،
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ار هنایماع  يربع  یبرع و  یقلح  تاوصا  رایتخا  نودب  قیرط  نیا  زا  دنزیم و  فرح  ینابزكون  هک  دیآیم  ایندب  یکدوک  يدوهی  هداوناخ 
. دنکیم داجیا  تسا  هدینشن  البق  چیه  هک 

باجح نامه  رباعم  رد  مه  اهزینک  دنراد . یگتسبلد  ناشخرد  دنت و  ياهگنر  هب  اهیناریا  زا  شیب  اهزینک  اهمالغ و  ندیـشوپ ، سابل  زرط  رد 
ندـب زا  دـیدش  يامرگ  رد  هک  یئوب  دـش . لئاق  ناوتیمن  يزیامت  یناریا  نانز  اهنآ و  نیب  رداچ ، اـب  هکناـنچ  دـنراد  ربب  ار  لومعم  رداـچ  و 

نارتسا نوچمه  تخسرس و  رایسب  ناهایس  دننک . لمحت  دنناوتیمن  ار  نآ  هکنانچ  تساهدیفس  یتحاران  ثعاب  تخـس  دزیخیمرب  ناهایس 
ناوتیمن يرفیک  دـیدهت و  چـیه  رثا  رد  رگید  تسین  ناشلاح  بسانم  راک  نآ  ای  هفرح  نیا  هک  دـنک  روطخ  ناشلایخ  هب  هاگره  دـنزابجل و 
دیآیمرب ددصرد  دوشیم و  دوسح  رگید  دشاب  هدیـشک  شـشوگورس  هب  یتسد  راب  کی  بابرا  هک  يزینک  تشاداو . اهراک  نادـب  ار  اهنآ 

شبابرا یمسر  نز  زا  هکنآ  يارب  يزینک  هک  مدوب  دهاش  دوخ  دنک . مومسم  یتح  ار  شبابرا  یعرـش  یمـسر و  نز  ینعی  دوخ  دوسحم  هک 
، دندرک نوریب  هناخ  زا  دنتـسب و  کلف  هب  ار  زینک  مهدب ؛ تاجن  ار  هچب  متـسناوت  درک ؛ مومـسم  كایرت  اب  ار  وا  کچوک  هچب  دـشکب  ماقتنا 

دوخ يارب  تسا  نکمم  تمحز  هب  دنـشاب  هدش  هدنار  همانيدازآ »  » نودـب هک  ینامالغ  نازینک و  دـنهدب . يدازآ  يو  هب  ابتک  هکنآ  نودـب 
رد سپ  تسا ، هدـش  اهنآ  ندرک  صخرم  ثعاب  یفالخ  لمع  دـبال  دـننکیم  رکف  همه  هک  تسا  یعیبط  اریز  دـننک ، ادـیپ  يراک  اـی  یئاـج 

تمدخ هب  تلوهـس  هب  دـنراد  همانيدازآ »  » هک مه  ینامالغ  نازینک و  یتح  دـننارذگب . راگزور  يدـکت  اب  هکنیا  هب  دـنموکحم  اهنیا  هجیتن 
لاح هب  هاگره  دنشاب ؛ هدرک  روبجم  ندرک  راک  هب  روز  هب  ار  اهنآ  هک  دننکیم  راک  بترم  یماگنه  طقف  ناهایس  نیا  اریز  دنوشیمن  هتفرگ 

. دنوریم دوخ  یبلطتحار  لهاکت و  هزیرغ  لابند  هب  دنوش  هدراذگ  دوخ 
چیه هب  هتبلا  تسا و  رتبقع  رایسب  اهدیفس  زا  يریذپتیبرت  يرکف و  دادعتسا  رظن  زا  هایس  داژن  هک  تسا  نینچ  نم  دودحم  تایبرجت  لصاح 

یگدرب ياـغلا  نارادـفرط  یتـقو  ـالوصا  اـما  تسین . دـشاب » وـت  رازگتمدـخ  دـیاب  ماـح   » يرادهدرب و زا  عاـفد  هتفگ ، نیا  زا  مروـظنم  هـجو 
دوخ لالدتسا  رد  منکیم  لایخ  دننک  تباث  اهداژن  همه  ياهدادعتسا  يواست  يانبم  رب  ار  مدرم  قوقح  يواست  دنهاوخیم 
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ای رگید  يداژن  هک  دـهدب  قح  یـسک  هب  دـیابن  دوشیمن و  بجوم  هجو  چـیه  هب  دـننامه  ياهدادعتـسا  نتـشادن  اریز  دـناهدروخ . تسکش 

درف هک  میـسرب  ینعمیب  هجیتن  نیا  هب  دـیاب  ریزگان  میهدـب  یـسک  هب  ار  یقح  نینچ  اـم  هاـگره  دـهدب ؛ رارق  متـس  دروم  ار  يرگید  صخش 
دوخ هرطیس  ریز  دنراد  دادعتسا  رتمک  وا  زا  هک  ار  یناسک  مامت  تسا  زاجم  تسا  رتدعتسم  دنکیم  لایخ  لاحرههب  هک  یـسک  ای  رتدعتـسم 
رگید یلسن  هب  ناسنا  زا  یلسن  زا  تیبرت  تموادم  تثارو و  هب  نم  رگید  بناج  زا  اما  دشاب ! هتشاد  نامالغ  روخرد  يراتفر  اهنآ  اب  دریگب و 

. دنکیم قدص  مه  ناروناج  دروم  رد  ینیعم  هزادنا  ات  بلطم  نیا  هک  روطنامه  مدقتعم 
تـسوپ زا  هک  یماگنه  هجوج  مه  جـهن  نیمه  هب  دراد و  یتیبرت  همین  دوخ  دوشیم  هداز  ردام  مکـش  زا  هک  یماگنه  یبرع  بسا  کی  هرک 

دنشاب هتفرگ  دلوت  زا  سپ  زور  تسرد  ار  نآ  هک  دنچره  تسا ، ریذپانماگل  شکرس و  یشحو  رخ  هچب  ضوع  رد  دیآیم ؛ نوریب  غرممخت 
نینچمه دازیمدآ  عضو  دوریم . نایم  زا  شحوت  راثآ  مکمک  هک  تسا  دعب  ياهلسن  رد  هزات  دنشاب ؛ هداد  ریش  ياهدام  یلها  رخ  ناتسپ  زا  و 

هب دوش . لدب  هداعلا  قوف  شوه  تردق  هب  دناوتیم  ددعتم  لسن  دـنچ  زا  سپ  موادـم  تیبرت  طقف  دـسریم و  تثارو  هب  وا  رد  تیبرت  تسا .
یلقع بتارم  نیرتالاب  هب  دنناوتیم  نارگراک  نارسپ  هکیلاحرد  دنتسه  كدنا  شوه  رکف و  ياراد  املع  نادنزرف  بلغا  هک  دنشکن  ام  خر 

. دنسرب يرکف  و 
بقع هب  ار  لسن  همادا  يارب  مزال  یندب  تردق  اهنآ  يزغم  يرکف و  تیلاعف  دنتسه و  یعیبط  ریغ  لداعتم و  ریغ  یلاح  رد  بلغا  نادنمـشناد 

هب ناشباقعا  هب  ار  دوخ  رایـسب  يرکف  تردق  هک  دـنوشیم  هتفای  لقعت  رکف و  بحاص  یمدرم  زین  ناناقهد  نیب  رد  رگید  فرط  زا  دـنزیم ؛
هحیرق و ایآ  ندـمت  گنهرف و  موادـم  ینالوط و  هرود  کـی  زا  سپ  هک  تسا  یقاـب  هبرجت  قیقحت و  نیا  ياـج  لاـحرههب  دـنهدیم . ثرا 

. دریگیمن رارق  حطس  کی  رد  زاقفق  داژن  زا  یمدرم  دادعتسا  اب  نایگنز  دادعتسا 
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سیلگنا تلود  هک  دوش  یتفگـش  بجوم  دـیابن  رگید  دوشیم  اهنآ  اب  ناریا  رد  هک  یناسنا  راـتفر  هدرب و  لـیلق  تادراو  نتـشاد  رظن  رد  اـب 
اههدرب اجنآ  زا  تسا ؛ زاریـش  رهـش  رد  ناریا  یـشورفهدرب  زکرم  دوش . یـشورفهدرب  زا  عنام  ار  طقـسم  ماما  دوخ  دحتم  ات  دنکیمن  یـشالت 

. تسا ناسون  رد  ناموت  ات 18  نیب 12  مالغ  هچب  کی  تمیق  دنوشیم . هدرب  اهرهش  ریاس  هب  اهناوراک  طسوت 
مالغ زینک و  هاگهاگ  زاریـش  مکاح  مدوب . نآ  دـهاش  دوخ  نم  هک  دـش  هتخادرپ  یـشبح  یئابیز  زینک  دـیرخ  يارب  ناموت  داـتفه  يـالاب  مقر 

صخشتم مناخ  ره  اب  رتهم  ناونع  هب  زینک  مالغ و  دنچ  هک  تسا  مسر  دهدیم . هیده  مظاعا  یـضعب  یتنطلـس و  رابرد  هب  ار  اهنآ  درخیم و 
. دننک یهارمه 

رد هچ  زاریـش و  رد  تسین . انثتـسا  للخ و  نودـب  مه  لصا  نیا  بوخ ، اما  تسا ؛ عونمم  نایئاپورا  يارب  مـالغ  نتـشاد  ناریا  نیناوق  قبط  رب 
تسا یفاک  دنیوگ ؛ كرت  ار  بابرا  هناخ  دنناوتیم  دوخ  هاوخلد  لیم و  هب  اههدرب  نیا  اما  دناهتشاد . هاگن  مالغ  نایئاپورا  زا  رفن  دنچ  نارهت 

دندازآ ای  اهنآ  بیترت  نیدب  دننک و  تمدخ  یحیسم  کی  لزنم  رد  دنتسین  رضاح  ناملسم  ناونع  هب  دنیوگب  طقف  هک 
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رد دنتـسه و  سیلگنا  سور و  تیامح  تحت  هک  ینایناریا  زا  هتـسد  نآ  مه  تروص  نیمه  هب  دـنوش . هتخورف  يرگید  بحاـص  هب  دـیاب  اـی 
دسرب یمسر  تیاکش  هب  تهج  نیا  زا  راک  رگا  دنشاب و  هتشاد  مالغ  دیابن  هدعاق  مسرلا و  یلع  دنوریم  رامـشب  لود  نیا  يایاعر  زا  هجیتن 
تحت زا  یکی  يزاوننامهم  زا  دوب  هدـمآ  ناریا  هب  هک  سیلگنا  لوسنق  تسا : هتفگ  نیا  دـیؤم  ریز  هعقاو  دـنوشیم . دازآ  مه  اهنآ  ناـمالغ 

هب لزنم  ياهمالغ  همه  يزور  دیزگ . تماقا  يو  هناخ  رد  دش و  رادروخرب  نارهت  رد  یتاره  میرکلا  دـبع  جاح  مان  هب  سیلگنا  ياههیامحلا 
رد هکنآ  زج  تشادن  ياهراچ  لوسنق  دنوش . دازآ  یگدرب  تراسا و  دنب  زا  هک  دنتساوخ  سیلگنا  نیناوق  قبط  يو  زا  دندیـسر و  وا  روضح 

. دروآ دراو  ناوارف  نایز  يو  هب  رذگهر  نیا  زا  دهد و  نامالغ  يدازآ  هب  روتسد  شاهناخبحاص  يزاوننامهم  ضوع 
راوشد و عضو  راچد  ناریا  رد  اههدرب  تسامرفمکح  هک  يزیگنا  تقر - یتشادهب  عضو  ياوس  هک  دوشیم  نشور  دش  هتفگ  هچنآ  مامت  زا 

. دیمان يرادهدرب  ناوتیمن  ناریا  رد  ار  تلاح  نیا  هجو  چیه  هب  هکلب  چیه ، هک  دنتسین  یبولطمان 

ناگجاوخ ج .

عطاق تیرثکا  هک  اههجاوخ  زا  یکدنا  طقف  تسا . بانتجا  لباق  ریغ  نوردنا  تظفاحم  يارب  اههجاوخ  دوجو  اهیقرـش  صاخ  رکف  زرط  قبط 
تماقا دـنهاوخب  اجکره  دوخ  هاوخلد  لیم و  هب  دـنراد  هزاجا  اهنیا  هتبلا  دـناهدوب ؛ دازآ  لصا  رد  ای  دـناهتفرگ  همانيدازآ  دـننامالغ  زا  اهنآ 

ناریا هب  اقیرفا  زا  یکدوک  زا  هک  تسا  یناهایـس  اب  اهنآ  هظحالم  لباق  تیرثکا  هتفرمهيور  دنراد . هضرع  یتمدـخ  دزم ، يازا  رد  دـننک و 
، دنراپـسیم ناج  دوشیم  ادـج  عطق و  الک  اـهنآ  یلـسانت  تلآ  نآ  نمـض  هک  ییحارج  لـمع  رثا  رد  اـههچب  بلغا  نوچ  دـناهدش . هدروآ 
هب راید  نآ  رد  ای  دنتفرگیم ، یگنج  ریسا  زاقفق  زا  بلغا  اهیناریا  هک  میدق  مایا  رد  تساهمالغ . ریاس  ربارب  هس  لقا  دح  هجاوخ  کی  تمیق 

لاـس هب  نارهت  رد  نم  تماـقا  تدـم  رد  يزاـقفق  هجاوخ  نیرخآ  دوب ؛ رایـسب  تسوپدیفـس  ياـههجاوخ  دادـعت  دـشیم  هتخورف  هچب  اـهنآ 
وـضعلا صقاـن  ار  يدـئاق  باـقعا  هک  داـتفایم  قاـفتا  مه  نیا  یلخاد  ياـهگنج  رد  هتـشذگ  نیا  زا  دیـشوپ . ناـهج  زا  مـشچ  [ 121]1856

، دنراد تسد  رد  ار  تردق  العف  وا  ناشیوخ  هک  راجاق  هلسلس  سـسؤم  دهدب . تسد  زا  قیرط  نیا  زا  ار  ینیـشناج  تیحالـص  ات  دندرکیم 
یتیانج باکترا  يارب  تازاجم  ناونع  هب  طقف  یلـسانت  وضع  عطق  زورما  دوب . هدش  راچد  یتشونرـس  نینچ  هب  زین  ناخ  دمحم  هجاوخ  ینعی 

. ددرگیم ارجا  دشاب  هدش  مه  زواجت  نآ  نمض  هک 
تسا یهیدب  دش . شرازگ  نم  هب  رگید  دروم  دنچ  تایالو  زا  اما  داتفا ، قافتا  ارجام  نیا  زا  دروم  کی  طقف  نارهت  رد  نم  تماقا  ماگنه  هب 

اما دنربیم . ردب  ملاس  ناج  هکرعم  زا  اهنآ  زا  يدودعم  هجیتن  رد  دنوشیم و  راچد  هناراکمتس  تشونرس  نیا  هب  غلاب  صاخـشا  هراومه  هک 
هجاوخ نوچ  دنارذگ ، دهاوخ  ار  یتمعن  زان و  اب  مأوت  یگدنز  اهارسمرح  زا  یکی  رد  دیایب  نوریب  ملاس  لمع  نیا  زا  هک  سک  نآ 
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. تسا هقالع  دروم  تخس  لمجت ، لیاسو  زا  یکی  ناونع  هب  دیفس 

يوحنب دنیآیم  ایندب  کچوک  هداعلا  قوف  ای  هتفای  لکـش  رییغت  یلـسانت  تالآ  اب  هک  نانآ  دادـعت  دنتـسه . یعیبط  ياههجاوخ  موس ، هلوقم 
رامش نیا  زا  تشاد  مان  ناجیلع  هک  مظعا  ردص  نارـسپ  زا  یکی  الثم  متخانـشیم : نارهت  رد  ار  اهنآ  زا  يرایـسب  نم  تسا ؛ دایز  ریگمـشچ 

نتـشادن موقلح و  هرجنح و  نامتخاس  رهاظ ، ملکت  رظن  زا  مدروخرب . اـهنیا  زا  نت  ود  هب  ناهفـصا  رد  نایحیـسم  کـچوک  هعماـج  رد  دوب و 
زا يرایسب  نیا  دوجواب  دنهجوت . دروم  تخس  نوردنا  مرح و  رد  تمدخ  يارب  زین  اهنآ  دنتسه ؛ هدش  هتخا  ياههجاوخ  دننام  تسرد  شیر 

. دنوشیم هدنار  دوعوم  تشهب  زا  زاب  دوش  راکشآ  ناشزار  هک  یماگنه  دنطولخم و  اهنآ  اب  زین  اه  هیاخ » ناهن  »
. تسا هنانز  رتشیب  دننادیم  همه  هک  روطنامه  اههجاوخ  یندب  نامتخاس 

زا ناوتیمن  هک  يروط  هب  دنامیم  تباث  دیدم  ياهتدم  تلاح  نیا  دـهدیم و  یـصاخ  تلاح  نانآ  تروص  هب  مدآ  بیـس  شیر و  نادـقف 
. دش هابتشا  راچد  لاس  یس  ات  تسیب  تسا  نکمم  تلوهس  هب  دز و  سدح  تسرد  ار  ناشنس  اهنآ  رهاظ  تروص 

هب هنیـس  اهیـضعب  رد  تسا . هدـش  قیمع  ياهنکـش  نیچ و  راچد  اهنآ  هرهچ  هکیلاحرد  دـیوریم  ناشتروص  هب  وم  يردـق  ـالاب  ياهنـس  رد 
. دنامیم یقاب  رغال  نانچمه  ندب  ياهتمسق  ریاس  رد  ضوع  رد  دیآیم و  ولج  دنکیم و  دشر  دایز  رادقم 

هکلب تسین  سونبآ  یهایس  هب  نایگنز  دننام  زگره  ناشتروص  تسوپ  گنر  دندوب . هدش  هبرف  انثتـسا  تروص  هب  هک  دندوب  يرفن  دنچ  طقف 
رد میدرک  رکذ  هک  روطنامه  دـناهدش و  دراو  ناریا  هب  هک  یناهایـس  ریاس  فالخرب  باتكرچ . هایـس  اـی  ياهوهق  هایـس و  نیب  تسا  يزیچ 

. دنراد يزارد  رمع  اههجاوخ  زا  يرایسب  دنریمیم ، یناوج 
، سیـسخ عامط ، اهنیا  دننکیم . تدعاسم  نانآ  هب  اهینیچهئطوت  رد  اهدرم و  اب  ات  دـنراد  یگتـسب  ساسحا  نانز  اههچب و  اب  رتشیب  اههجاوخ 

لمجت هب  یلیخ  دنتـسین . رگهلیح  رگمتـس و  تنیطدـب ، ادـبا  دـننکیم  وگزاب  ام  يارب  بلغا  هچنآ  فالخرب  اـما  دنتـسرپ  هفارخ  هاوخدوخ و 
اهنآ ندـنارورپ  رد  تقد  لامک  اب  هک  اهلگ  ناهایگ و  هب  نینچمه  دـنهدیم . تیمها  داـیز  اههدـنرپ  اـبیز و  ياهبـسا  هب  بلغا  دناهتـسبلد و 

افخ رد  ار  نآ  اروف  اههجاوخ  اریز  دوشیم ، هدید  یئابیز  لگ  تردنب  یتنطلـس  ياهرـصق  رد  دننکیم . هقالع  قشع و  ساسحا  دنـشوکیم 
. دننیچیم دوخ  يارب 

راد دیلک  همه  تسا . نانآ  صوصخم  تسا  رورس  ینعم  هب  هک  زین  هجاوخ »  » ناونع دنراد و  يرورـس  لزنم  همدخ  مامت  هب  تبـسن  اههجاوخ 
همدـخ دوخ  يارب  یتح  دـننکیم و  تفایرد  ابیز  بوخ و  ياهـسابل  دوخ  يارب  اههجاوخ  دـنهدیم ؛ رارق  ناـنآ  راـیتخا  رد  ار  دوخ  رادـن  و 

، هاش لوا  هجاوخ  مینیبیم  هک  تسا  بیترت  نیدـب  دـنریگب ؛ نز  هک  دوشیم  هداد  هزاجا  اهنآ  هب  ینوناـق  تاررقم  فـالخرب  دـنراد . صاـخ 
. داد رد  نت  راک  نیا  هب  هناهاوخدوخ  یللع  هب  زین  نز  تفرگ و  ینزب  ار  وا  نارسمه  نیرتابیز  زا  یکی  هاش  دمحم  گرم  زا  سپ  ناخ ، ریشب 

هک تسا  نیمز  قرشم  لاوحا  عاضوا و  يایوگ  نادنچ  درم  نیا  تشذگرس 
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هیده یلعف  هاش  ردام  هب  دندروآ و  ناریا  هب  دوب  کچوک  يرسپ  هک  یماگنه  ار  يو  مشوپب . مشچ  ماقم  نیا  رد  نآ  حرـش  زا  مناوتیمن  نم 
اههجاوخ تسایر  تمـس  هب  ار  وا  تسـشن  تنطلـس  تخت  رب  دوب  هدش  گرزب  وا  رظن  ریز  یکدوک  نامز  رد  هک  دـهعیلو  هک  ینامز  دـنداد .

بحاص درک ؛ مهارف  دوخ  يارب  رایسب  هاگتسد  مد و  لمجت و  دوب - هشبح  لها  الـصا  تشاد - ابیز  یتماق  هک  يو  دیزگرب . یـشابهجاوخ ) )
تفرگیم تخس  رایسب  نوردنا  نانز  هب  دمآیم . رامشب  نازادناریت  نیرترهام  زا  یکی  تشاد و  یئابیز  نز  دوب ، اهحالس  اهبسا و  نیرتابیز 

هتـسر زا  پیترـس  کی  اب  ار  دوخ  تمـس  دـش  ریزگان  يو  نانز ، نیا  راـشف  رثا  رد  تشاد . زین  هناـملاظ  يراـتفر  یـضعب  اـب  ائانثتـسا  یتح  و 
يو هجیتن  رد  هک  داد  لیلقت  ناموت  رازه  ود  هب  ار  وا  روآماسرـس  هنالاس  قوقح  ریبک  ریما  ناخ  یقت  ازریم  دنک . ضوع  یمـسر  ریغ  ناراوس 

تمیق رگم  . » دیـسرپ دوخ  نایفارطا  زا  ریما  عقوم  نیا  رد  درب . تیاکـش  يو  هب  هنابدایب  یتاحالطـصا  اب  دـش و  تحاراـن  تخـس  رما  نیا  زا 
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.« دهدیمن تیاضر  مه  ناموت  رازه  ود  هب  هکنیا  : » تفگ نانزدـنخبل  اجنیا  رد  ریما  ناموت .» یـس  : » دینـش باوج  تسا »؟ ردـقچ  اکاک  کی 
هک دـندش  یعدـم  دـندرک و  هئطوت  وا  دـض  رب  نانز  مه  زاب  دـش ؛ یـشابهجاوخ  اددـجم  دـیدرگ و  هاربور  وا  عضو  زاب  ریما  طوقـس  زا  سپ 

. دشوپب مشچ  یگدنز  زا  وا  هانگ  تلفغ و  رثا  رد  تسا  هدوب  کیدزن  هاش  یلگوس  دنزرف  ینعی  دهعیلو 
هـشیمه ابیرقت  متفریم و  وا  ندـید  هب  بلغا  نم  هرود  نیا  رد  دـش . موکحم  دوخ  هناخ  رد  رظن  تحت  سبح  هب  يو  داتفا و  رثؤم  هئطوت  نیا 

تخابیم تفگنه  غلابم  رامق  رد  دوب . هدیشوپ  ینوخ  ياهگر  زا  شمشچ  يدیفس  هک  روطنآ  مدیدیم  تسمرس  كایرت  بارش و  زا  ار  وا 
هاش لاس 1859[122 ] رد  دزادرپب . ار  وا  ضورق  دـشیم  ریزگان  هاش  بلغا  هک  تخیریم  دوخ  ناقـساف  ياـپ  هب  لوپ  نادـنچ  زین  يو  نز  و 

. داد هلاوح  وا  ضورق  هیدأت  يارب  رگید  ناموت  رازه  زاب  دش  عنام  دوخ  باکر  مازتلا  زا  ار  ناخ  ریشب  هکنآ  زا  سپ  درک و  تایالو  هب  يرفس 
يو دـش . ناور  يو  لابند  هب  ترفاـسم  عنم  ناـمرف  مغریلع  هجاوخ ، هک  دوب  هدـشن  رود  نارهت  زا  رفـس  زور  ود  تفاـسم  هب  زونه  هاـش  اـما 

. دریگب ار  شترفاسم  ولج  تنطلس  سابل  رد  دناوتن  وا  الاح  هک  تسا  هتسش  ار  دهعیلو  قادنق  نادنچ  تفگیم  نانکتاهابم 
اب هاش  رداچ  رواجم  ياهرداچ  زا  یکی  رد  ناخ  ریشب  دراد  رارق  مق  هار  رس  هک  ناطلـس  ضوح  کیدزن  یتنطلـس  يودرا  هب  دورو  ضحم  هب 

تحاقو و ناخ  ییحی  مان  هب  نانکيزاب  زا  یکی  هک  یماگنه  دـندوب و  تسمرـس  ارهاظ  همه  تسـشن . قرو  يزاـب  هب  ناـیرابرد  زا  يرایـسب 
زا نوخ  هکیلاحرد  حورجم  درم  داد . كاچ  ار  وا  ینیب  هنوگ و  دوخ  یسکرچ  هنـشد  اب  ناخ  ریـشب  دیـشک  شخر  هب  ار  يو  طابـضنا  مدع 
رد يو  دـندروآ و  هاش  روضح  هب  ار  ناخ  ریـشب  دـیبلط . تلادـع  وا  زا  تسج و  هاش  رداچ  هب  هداتفا  ورف  یئاههنوگ  اـب  دـیکچیم  شتروص 
زا هک  هاش  تسا . نم  بحاص  هدـهع  هب  ملامعا  هانگ  مرادـن و  یتیلوؤسم  دوخ  زا  هکنیا  ینعی  مدـیرخ .» رز  : » تفگ طقف  دوخ  زا  عافد  ماقم 

هدش كانبضغ  تخس  یمرشیب  همه  نیا 
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ناموت هد  دالج  لمع  تعرـس  رطاخ  هب  هاش  دیتلغرد . نیمز  يور  هب  هجاوخ  رـس  هظحل  نامه  رد  و  نزب » : » دز دایرف  درک و  دالج  هب  ور  دوب 
لامک اب  لوتقم ، گس  ود  اما  دوش . هدنرد  تاناویح  همعط  ات  دنزادنیب  نابایب  هب  هدرکن  نفد  ار  يو  دـسج  هک  تشاد  ررقم  داد و  ماعنا  وا  هب 

هب بلطم  نیا  هک  یماگنه  دـندزن ؛ اذـغ  بآ و  هب  بل  رثأت  طرف  زا  تدـم  نیا  رد  دـندرک و  يرادـساپ  وا  دـسج  زا  زور  نیدـنچ  يراداـفو 
یکدوک رد  هک  زارد  نابز  يرکون  قح  رد  هدزباتـش  نامرف  نیا  زا  هاش  اهدـعب  ایوگ  درک . رداـص  ار  وا  نیفدـت  هزاـجا  دیـسر  هاـش  ضرع 

. دشاب هدش  نامیشپ  هتشاد  هدهعب  ار  شتیبرت  يراتسرپ و 
اغآ هک  دـندوب  ینایجرگ  اهنیا  دندیـسر . یناوید  بتارم  اهماقم و  نیرتالاب  هب  ناگجاوخ  زا  يرایـسب  هاـش  دـمحم  هاـش و  یلعحتف  هرود  رد 

هلودـلا و دـمتعم  ینعی  هلمج  نیا  زا  نت  ود  دوب . هتفرگ  تمینغ  هب  دوخ  ياهدربتـسد  اـهنوخیبش و  رد  راـجاق ، هاـشداپ  نیلوا  ناـخ ، دـمحم 
رارقرب ار  قرط  اههداج و  تینما  ناهفـصا  مکاح  هلودلا ، دمتعم  رفن  ود  نیا  زا  دنروهـشم ؛ تخـس  نایناریا  دزن  مه  زونه  یلاو  ناخ  ورـسخ 

؛ دـنادرگزاب نیتسخن  لاح  هب  دوب ، هتفرگ  یتسـس  ناتـسزوخ  تیالو  رد  هک  ار ، هاش  تلزنم  ماقم و  درک و  ناریو  ار  نارگتراغ  هنال  تخاس ،
اهناتـساد و يو  زا  دوب و  زاتمم  یمـسج  تردـق  رظن  زا  تشاد  ار  نیوزق  ناتـسدرک ، دزی ، تموکح  ابوانتم  هک  ناـخ  ورـسخ  ینعی  يرگید 

زگره یلو  مدرک ، تاقالم  نارهت  رد  دوب  هلاس  داتفه  هدروخلاس و  يدرمریپ  هک  يو  اب  نم  تساهنابز . رـس  رب  تکلمم  رـسارس  رد  اهارجام 
ار دوخ  بسا  داد ، نخس  داد  دوخ  نیشیپ  ياهیشکهمق  تایلمع و  زا  رایسب  یئوگرپ  اب  يو  مدشن . یمکحتسم  يدنبناوختـسا  هجوتم  وا  رد 

لئاـسم زا  ندز  فرح  هب  صوصخب  دزیمن . اود  هب  بل  زگره  شدوخ  هکیلاـحرد  تفرگ ، نآ  يارب  اود  ماـسقا  عاونا و  دروآ و  نم  شیپ 
یفارـشا ياههداوناخ  زا  نوچ  هک  لایخ  نیا  هب  اهدعب  دروآ و  مالـسا  ارابجا  هاگنآ  دوب و  یحیـسم  یگلاس  هدزناش  ات  تشاد و  هقالع  ینید 

دوخ بسن  لصا و  هب  تبـسن  هنوگچ  هک  تفگ  نم  هب  زور  کـی  [. 123] تفاـی تبغر  دوهی  نید  هب  هدوب  يدوهی  لـصا  رد  تسا و  یجرگ 
ار تقیقح  قرش - رد  عالطا  بسک  جیار  لومعم و  هلیـسو  ینعی  ایؤر - رد  هک  تسا  هتـساوخ  يراز  هب  ادخ  زا  هدش و  ادیپ  شلد  رد  دیدرت 

. دنایامنب يو  هب 
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. دتسرفیم دورد  دوخ  میقتسم  باقعا  زا  یکی  ناونع  هب  وا  هب  دیآیم و  يو  باوخ  هب  دوخ  رویز  رز و  مامت  اب  دواد  ترـضح  دعب  بش  رد 
يارب اصخـش  دوهی  نید  روتـسد  اب  قباطم  ار  اهاذغ  همه  دزومآیم و  يربع  تسا ، هدـش  لدـب  نیقی  هب  شیلدود  رگید  دـعب  هب  نامز  نآ  زا 

یحیسم و رگید  زور  دوب ، يدوهی  زور  کی  وا  میئوگب  رتهب  ای  مالسا ، تیحیـسم و  تیدوهی ، زا  دوب  یطولخم  يو  نید  دنکیم . هیهت  دوخ 
الم و ماخاخ و  نیب  يواسم  تمـسق  هس  هب  لوپ  یغلابم  دـش  راـچد  یبلق  هتکـس  يراـمیب  هب  ماجنارـس  هک  یماـگنه  ناملـسم . موس  زور  رد 
زا سپ  دـیآرد . بآ  زا  تسرد  کـی  نیا  تعافـش  دـیاش  تفگیم  اریز  دـیزرون ؛ غـیرد  زین  دـبوم  مهـس  نداد  زا  درک و  میـسقت  شیـشک 

دش هاش  بیصن  يو  راشرس  تورث  شگرم 
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هب شلام  ناج و  هکلب  درادن ، دوخ  زا  یتورث  چـیه  یقوقح  رظن  زا  هدرب  هک  مینادیم  دوب و  هدـنام  یقاب  مالغ  رخآ ، مد  ات  ناخ  ورـسخ  اریز 
ناونع هب  زین  وا  تسا ، قداص  شناتـسود  زا  يرایـسب  دروم  رد  هک  روطنامه  دـنتفگیم و  دـیرخرز »  » هشیمه يو  هب  تسا ؛ قلعتم  شبحاص 

. دوب هدمآرد  یمالغ  هب  یگنج  ریسا 
زا همه  هداعلا  قوف  تداـسح  تلع  هب  دیفـس  ياـههجاوخ  تسا و  هدـش  هتـساک  رایـسب  ناـگجاوخ  تردـق  ذوفن و  زا  یلعف  هاـش  نارود  رد 

. دناهدش هدنار  نوردنا 
داوم اـت  دـنکیم  رهم  ار  هاـش  صوصخم  ياهاذـغ  درادیم و  ظوفحم  ار  یتنطلـس  هنازخ  ياهدـیلک  زونه  یـشاب  هجاوـخ  هک  تسا  تسرد 
تسا نوردنا  نانز  ینابهاگن  هک  دوخ  یلصا  لغـش  هب  ماجنارـس  هدیدرگ و  دودحم  تخـس  وا  دمآرد  اما  دوشن ، هتخیمآ  اهنآ  اب  یکانرطخ 
. دناهداد اهدیفسشیر »  » هب ار  اهنآ  ياج  هدرک  یقرت  رایسب  اههجاوخ  تمیق  نوچ  نایعا  ياههناخ  رد  نینچمه  تسا . هدش  هدنادرگرب 
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نونف 8 مولع و  تیبرت ،

. يدـعب تامیلعت  یئادـتبا و  سرادـم  ریرحت . مزاول  لیاسو و  یـسیونشوخ . يریرحت . طخ  اههجهل . طـخ . ناـبز . تیبرت . میلعت و  ترورض 
. یسیونخیرات خیرات و  یفارغج . خیرات . هدام  رازاب . هچوک و  رعش  ارعشلا . کلم  دیدج . يارعش  یلم . نارعاش  ذوفن 

. باسح اهیـشنم . تالـسارم . لکـش  کبـس و  تاعوبطم . تردـق  یمـسر . همانزور  اههناخباتک . یطخ . خـسن  یگنـس . پاچ  باتک و  عبط 

. یـشاقن اـهیدوهی . اهینادـلک و  هنمارا ، طـخ  تیبرت . میلعت و  يداـسک  سرادـم . رد  لیـصحت  هفـسلف . میوقت . يرامـشهاگ و  موـجن . اـیمیک .
. صقر یقیسوم و  زاوآ . هاش . هناخراگن 

ناینانوی اهبرع و  اب  ملع  ایناث  درک ، نییبت  ینهذ  يرظن و  تروص  هب  ناوتیم  ار  یعیبط  ياهداهن  مامت  الوا  هک  دنداقتعا  نیا  رب  نایناریا  نوچ 
یئانـشآ هب  تسا  دودـحم  بوخ  تیبرت  زا  یناریا  کـی  تاـعقوت  دـنزادرپیم . هقیقد  مولع  هب  مک  رایـسب  رگید  ورنیازا  تسا ، هدـش  ماـمت 

علطم بدا )  ) تکازن لوصا  ینادبادآ و  دـعاوق  زا  نیا  رب  هوالع  سکره  یلم . يارعـش  راـثآ  لـسرت و  تیبرع ،)  ) یبرع ناـبز  اـب  یحطس 
مه دراد ، تیحالـص  یماقم  یلغـش و  ره  هب  ندیـسر  يارب  رگید  دـناوخب  يرعـش  عقوم  بسحرب  ـالاجترا و  دـناوتب  اـجنآ  اـجنیا و  دـشاب و 

رگید دشاب  هتـشاد  هدهع  هب  مه  ار  ياهلیبق  تسایر  دوشب و  شرای  قیفوت  یـسک  نینچ  هاگره  لاح  مظعاردص ؛ مه  دوش  پیترـس  دـناوتیم 
. دوشب تنطلس  یعدم  یتح  دنک و  عمط  مه  اهنیا  زا  رتالاب  هب  دشاب  دعاسم  لاوحا  عاضوا و  هاگره  دناوتیم 

دنچره اریز  مزادرپب ؛ طخ  نابز و  هب  رتشیب  لیـصفت  اب  يردـق  مریزگان  میمهفب  رتهب  ار  تیبرت  میلعت و  یلومعم  يداع و  ناـیرج  هکنیا  يارب 
هب طقف  دریگب و  فده  ياج  هب  ار  هلیسو  هک  دزرویم  افتکا  نیا  هب  یناریا  دوریم ، راکب  تفرعم  هب  لوصو  لیاسو  ناونع  هب  طقف  اهنیا  هک 

. دزادرپب اهنیا  نتخومآ 
نابز اهنت  نایم  نیا  زا  اما  دننکیم ، تبحـص  یبرع  ینادلک و  ینمرا ، يدرک ، یکرت ، یـسراف ، نابز  هب  ناریا  روشک  فلتخم  ياهتمـسق  رد 
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رد تفگ  ناوتیم  یتح  دراد و  راشتنا  اهنابز  ریاس  زا  شیب  یکرت  یسراف ، زا  سپ  تسا . هدش  تایبدا  بوتکم و  نابز  هتفای و  التعا  یسراف 
داوس هک  اهنآ  اما  دنمهفیم . یکرت  طقف  دننکیم و  تبحص  یکرت  هب  اهنت  مدرم  صاخ ، قطانم  زا  یخرب 

183 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 
یتـح ناتـسچولب و  ناتـسیس ، ناتـسناغفا ، ناتـسکرت ، رد  ملع  لـها  الـضف و  ماـمت  اـبیرقت  هکلب  ناریا  رد  اـهنت  هـن  مـه  نآ  دـنراد و  نتـشون 

. دنربیم راکب  تابتاکم  رد  ار  یسراف  تاحالطصا  نابز و  ناتسودنه ،
ناسآ تخـس  اـهیناملآ  يارب  یـسراف  نتخومآ  هک  تسا  نآ  بجوم  دوخ  نیا  دراد و  يدـنواشیوخ  ینمرژ  اـب  همه  زا  شیب  یـسراف  ناـبز 

. دنرگیدکی ریظن  بلغا  مه  تاملک  بلاق  رد  راکفا  نتخیر  هوحن  يدنبهلمج و  زرط  یتح  هکلب  دندننامه  تاملک  زا  يرایـسب  اهنت  هن  دشاب .
یتدم هک  یفرطیب  رظان  ره  دشاب  هچره  تقیقح  لاح  دـننادب . قتـشم  [ 124] نامرگ زا  ار  نامرک  هک  دـهدیم  تصرف  اـهیناریا  هب  دوخ  نیا 

یناریا و ياههریت  هک  دریگیم  هجیتن  نینچ  دوجوم  ياهتنـس  و  موسر ، نابز ، تاداع ، هرهچ ، تایـصوصخ  زا  دنک  یگدنز  ناریا  رد  دـیدم 
. دنشاب هتسیز  رگیدکی  اب  اهتدم  دیاب  لقا  میدق ال  رایسب  ناراگزور  رد  ینمرژ 

نآ دناوتب  یناریا  هک  دوبن  يزیچ  یبرع  نابز  نیا  اما  تفرگ . رارق  یبرع  هناگیب  رصنع  ذوفن  ریز  تخس  یسراف  طخ  نابز و  مالـسا  روهظ  اب 
هب سپ  دنک ؛ دیلقت  ار  ینابز  كون  یقلح و  تاوصا  نیا  تسناوتیم  رایسب  ششوک  شالت و  اب  طقف  دریگب ؛ نت  هب  حالطصا  هب  دریذپب و  ار 

یسراف نتـشون  تسرد  لیلد  نیا  هب  دهدب . يرییغت  دوخ ، داتعم  وحن  فرـص و  ای  ظفلت  زرط  رد  هکنآیب  درک  لوبق  ار  یبرع  تاملک  راچان 
هجوتبلج یلیخ  نیا  دوشیم . رـسیم  نآ  رد  قیقحت  برع و  وـحن  فرـص و  ینـالوط  هعلاـطم  زا  سپ  طـقف  لکـشم و  رایـسب  تسا  يراـک 

. درادن دوجو  مه  یسراف  نابز  روتسد  باتک  کی  یتح  اما  تسه  یبرع  يارب  نوگانوگ  یپاچ  ياهنابز  روتـسد  روشک  نیا  رد  هک  دنکیم 
دـصاقم نایب  يارب  مه  نابز  نیا  تساناوت ؛ ابیز و  دـننکیم  ملکت  نادـب  هدرک  لیـصحت  هدـناوخ و  سرد  مدرم  هک  ینابز  هتـشذگ  اـهنیا  زا 

نابز هب  هک  دـنچره  یماع ، يداـع و  مدرم  بلغا  نینچمه  تاـملک . اـب  يزاـب  اـبیز و  تاریبعت  راـهظا  يارب  مه  و  تسا ، بساـنتم  هنارعاـش 
. دنمهفیم ار  هدرکلیصحت  مدرم  نابز  اذه  عم  دننکیم ، تبحص  دوخ  هنایماع 

و نیرتشارخشوگ ، نیرتزیت و  اهیناشاک  تخانشزاب ؛ ار  ياهیحان  ره  یلاها  ناوتیم  نآ  زا  هک  دراد  ار  دوخ  صاخ  هجهل  يرهـش  ره  ابیرقت 
 .. دنراد ار  اههجهل  نیرتمرن  اهیزاریش 

ندینش ندناوخ و  قیرط  زا  تارواحم ، ياوس  هکلب  دننکیمن  بسک  روتسد  نتخومآ  قیرط  زا  ار  دوخ  ینابز  تامولعم  اهیناریا  هک  اجنآ  زا 
یگنهآشوخ و نیناوق  هب  رایتخا  نودب  اهنآ  تسا ؛ دوهـشم  رعـش  زا  يراثآ  بلغا  اهنآ  ياهتبحـص  رد  دنباییم  تسد  نادب  زین  بوخ  رعش 

دراو مه  ار  یفدارتم  هملک  دنک  باجیا  مالک  گنهآ  اجک  ره  دننک و  ادا  راومه  تسدکی و  ار  هلمج  دنشوکیم  دنراد ؛ هجوت  رعشلا  ملع 
نادـب ار  ینعم  لخم  تارابع  یـضعب  زاـب  يو  مدرکیم  ریرقت  ار  حیرـشت  ملع  زا  یلـصف  اـی  ياهماـن  دوخ  يازریم  هب  هاـگره  دـنیامن . هلمج 
همادا زا  ناهگان  هکیلاحرد  دناوخیم و  دنلب  يادـص  اب  ارم  هلمج  دـنک ، فذـح  ار  دـیاوز  نآ  مدادیم  روتـسد  زاب  هک  یعقوم  دوزفایم و 

داتسیایمزاب بلطم 
184 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 

گنهآ ابیز و  تاملک  يادـف  ار  ینعم  بلغا  یناریا  هک  مینکیم  هظحالم  بیترت  نیدـب  تسا ». مک  اجنیا  يزیچ  کی  بحاـص ، : » تفگیم
هک دنربب  راکب  یتافدارتم  دننک و  هتشابنا  مه  يور  ار  يرایسب  یبرع  فاصوا  تافص و  هک  تسا  نآ  لضف  مئالع  زا  یکی  دنکیم . نیشنلد 

نانچ دـشاب  هدـش  ولغ  يرگیـشنم  کبـس و  ندرب  راـکب  رد  رگا  دـنیوگیم و  حیـصف » تراـبع   » ار هتـشون  عون  نیا  دـشاب و  عجـس  ياراد 
. دنناوخیم قلغم » ترابع   » ار ياهتشون 

. زنطن شلاط ، ناردنزام ، دنلیبق  نیا  زا  و  هدنام ، یقاب  تسا  هتخیماین  یبرع  اب  هک  یتروص  هب  يولهپ  قطانم ، زا  یضعب  رد  همه  نیا  دوجو  اب 
. دش دهاوخ  رجنم  یسانشنابز  مهم  جیاتن  هب  اههجهل  نیا  یملع  یقیقحت و  هعلاطم 
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: منکیم رکذ  يزنطن  هجهل  زا  لاثم  ناونع  هب  نم  ار  ریز  ياههنومن 
duta

 )- gusht ؛) ورب  )- baesche ؛) بآ  )- au ؛) نز  )- jena ؛) تـخرد  )- bena ؛) رداـم  )- mune ؛) رـسپ  )- pura ؛) رتخد )- 
schue ؛) زور  )- ruzar ؛) باتفآ  )- aftau ؛) نیمز  )- zemin ؛) غرم  )- kaerge ؛) طایح  )- haste ؛) هناخ  )- kie ؛) تشوگ

 )- musch ؛) مدـیباوخ  )- bchuzime ؛) متـشاد  )- darime ؛) هاـگارچ  )- wid ؛) ریپ  )- pira ؛) گنـس  )- kemer ؛) بش )- 
haet ؛) کچوک  )- wischutsch ؛) گرزب  )- gurd ؛) هبرگ  )- muldschin ؛)  pes يوالـسا نابز  هب  گس ،  )- ispe ؛) شوم

 )- tschur ؛) داب  )- wad ؛) غاب  )- raz ؛) مشپ  )- poime ؛) هنوگ  )- buk ؛) هرهچ تروص ،  )- dim ؛) وربا  )- merud ؛) الاح )- 
(. دراد تهابش  يوالسا  هملک  هب  هک  باشیپ ،

تبحـص الج  یگزیکاپ و  نانچ  اب  ار  نآ  دـناوتیم  یئاپورا  کی  تردـنب  زاب  تخومآ  ناوتیم  دوز  ار  نابز  نیا  هتفرمهيور  هک  دـنچره 
تبارغ اهنآ  نابز  اب  یسراف  تاوصا  دنریگیمن ؛ دای  ار  نآ  زگره  اهیئایلاتیا  اهیوسنارف و  دربب . یپ  شندوب  یجراخ  هب  دناوتن  یسک  هک  دنک 
تمحز هب  هتـشذگ  نآ  زا  دـننکیم ، هابتـشا  پ »  » اب ار  و ب  ت »  » اب ار  لاد  بلغا  اهیناملآ  اما  دـننک ؛ ظفلت  دـنناوتیمن  ار  الثم ه و خ  دراد .
تبحـص یـسراف  دنناوتیم  همه  زا  رتهب  اهوالـسا  دننک ؛ نایب  كرد و  لیبق آ و ا  زا  ار  رادادص  فورح  فیرظ  رایـسب  ياهتوافت  دنناوتیم 

. دننک
تقو لاس  کی  دیاب  فرح  ره  يارب  هک  تسا  عیاش  دهاوخیم . رایسب  تقو  نآ  نتـشون  هک  دنربیم  راکب  ار  یبرع  طخ  ریرحت ، رد  اهیناریا 

دناوتیمن دوش  لفاغ  قشم  زا  يزور  دـنچ  هاگره  زین  برجم  بتاک  کی  یتح  تشون ؛ بوخ  لاـمک  دـح  رد  ار  نآ  ناوتب  اـت  درک  فرص 
يزیزع رمع  هچ  هک  تسین  یندرکرواب  تسا . یگدـشتیبرت  صخاش  اهنت  هاگ  نیرتمهم و  نیتسخن و  شوخ  یطخ  نتـشاد  دـسیونب . ناور 

يدـعاوق تسا و  قیقد  يداـعبا  هزادـنا و  ياراد  دوخ  يارب  یفرح  ره  دروآرد . بآ  زا  تسرد  ار  ن »  » فرح هریاد  ناوتب  اـت  دوشیم  فـلت 
دیآیم شیپ  هک  یتصرف  ره  زا  دـننکیم و  نتـشون  فرـص  ار  دوخ  رمع  یگلاس  داتفه  اـت  اـهیناریا  زا  یـضعب  هجیتن  رد  دراد ؛ دوخ  صاـخ 

یفرح نتشون  يارب 
185 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 

طخ ردـپ  دـننادیم و  سرد  رد  شتفرـشیپ  هناشن  ار  نیا  دوش  قفوم  نتـشون  رد  یکدوک  هاگره  دـننکیم . هدافتـسا  ذـغاک  زا  ياهکیراب  رب 
هزادنا هب  هک  یلعف  هاش  دنیاتـسیم ؛ سیونـشوخ »  » ناونع هب  ار  موحرم  هاش  دمحم  زین  زورما  یتح  دهدیم . ناشن  نانامهم  هب  ار  دوخ  دنزرف 

هب ار  نآ  دـسیونیم و  ذـغاک  رب  یفرح  دـنچ  یهاگ  زاب  درادـن  یبوخ  طخ  لیلد  نیا  هب  هدوبن و  رادروخرب  تیبرت  میلعت و  زا  مزال  یفاـک و 
یقاب قشم »  » يارب تقو  رگید  تنطلـس  راک  تامهم  هک  دـیوگیم  مه  ار  نیا  نمـض  رد  دـننک و  نیـسحت  ار  وا  ات  دـهدیم  ناشن  نایرابرد 

نیا زا  دننکیم ؛ يرادهاگن  مامت  تقد  هب  دنریگیم و  باق  هشیـش  تشپ  رد  دنیوگیم  مقر  نآ  هب  هک  ار  ابیز  طخ  هنومن  کی  دراذگیمن .
هعومجم رد  ار  طوطخ  نیا  زا  یئاتدـنچ  هک  مروآیم  دایب  بوخ  الثم  دوشیم ، هدـید  یقرـش  بتک  ياههعومجم  رد  هاگ  اپورا  رد  اـهمقر 

اهنآ لیـصحت  يارب  دننکیم و  عمج  یئاههیـسود  نیب  رد  ار  اه  ولبات »  » نیا دـنمتورث  ياهیناریا  ماهدـید . [ 125] لاتشگروپ نوف  رماه  نوراب 
. دنزادرپیم ياهناسفا  غلابم 

فیرظ ریاود  اب  قیلعتسن  . 2 دنـسیونیم ؛ نادب  ار  نآرق  نینچمه  یقیقحت و  یبرع و  بتک  هک  ینآرق ، ای  خسن  . 1 دراد : دوجو  طخ  عون  هس 
عون کی  هک  هتـسکش ، . 3 دـننکیم ؛ يرادرب  هخـسن - یخیرات  يرعـش و  راثآ  زا  نآ  اـب  هک  تسا  یطخ  نیرتاـبیز  نیا  فورح و  لاـصتا  و 

. دیآیمنرد نایب  هب  هک  یتسرامم  دهاوخیم ، رایـسب  تسرامم  تمه و  نآ  ندـناوخ  هک  تسا  مهرد  نانچنآ  فورح  تسا و  یـسیوندنت 
اریز دتفایم  جاور  زا  رتشیب  زور  هب  زور  شندوب  أرقیال  لاکشا و  تلع  هب  تفریم  راکب  یتنطلـس  ياهنامرف  رد  اقباس  هک  هتـسکش  طخ  نیا 

. قیلعتسن هتسکش  هب  موسوم  دناهدرک  رایتخا  ار  ینیبانیب  طخ  کی  العف  دناوخب . ار  نآ  تیؤر  ضحم  هب  دناوتیمن  مه  دارفا  نیرتبرجم  یتح 
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: دناهتسیزیم شیپ  نرق  ود  بیرق  هک  دنتسه  نت  ود  رتروهشم  همه  زا  اما  تسا ، هدش  هدرب  مان  یناوارف  ناداتسا  زا  ناسیونشوخ  تسرهف  رد 
رد تسا و  نارادهعومجم  هقالع  هجوت و  دروم  تخس  شیورد  ریم و  طوطخ  [. 126] هتسکش رد  شیورد  يرگید  قیلعتسن و  رد  ریم  یکی 
. دننکیم هدافتسا  قشمرس  ناونع  هب  نآ  زا  دنزادرپیم و  ناموت  کی  دناهدش  هدیرب  کچوک  تاعطق  هب  هک  طوطخ  نیا  زا  رطس  ره  يازا 

هدازهاش ینعم  یـسک  مان  لابند  هب  ازریم  هکیلاحرد  بوقعی  ازریم  الثم  دراذگیم  ازریم  دوخ  مان  ولج  دـشاب  هتـشاد  نتـشون  داوس  سکره 
. دهدیم

يالاب تاقبط  صتخم  طقف  نتـشون  رنه  نیـشیپ  ياهنامز  رد  هک  تسا  نآ  نیبم  دوخ  نیا  و  تسا ، هدازریما  اـی  هدازریم  هدـش  رـصتخم  ازریم 
ياهرهش ناداوساب  هرامـش  زا  رتمک  نادنچ  رهـش  رد  ناداوساب  دادعت  اریز  هدرک  رییغت  رایـسب  لاوحا  عاضوا و  رگید  اما  تسا ؛ هدوب  عامتجا 

هب اهازریم  تسین . اپورا  ندمتم 
186 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 

ینعی ریـشمش » لها   » زا زیامتم  هک  دنیوگیم  ملق » لها   » دوخ هب  دـنراد و  رمک  رپ  رد  يذـغاک  راموط  تاود و  دوخ  تلزنم  مارتحا و  هناشن 
نآ لخاد  فرط  کـی  رد  دـناهدرک و  یـشاقن  لـگ  ینیئزت و  لاکـشا  ار  نآ  نوریب  هک  یئاوقم  تسا  يزارد  هبعج  تاود  دنـشاب . ناـیماظن 

، هداتفا مه  يور  نآ  ياهتـشگنا  ياج  هک  یچیق  کی  ین ، زا  ملق  دـنچ  نآ  ياضف  هیقب  رد  هکیلاـحرد  [، 127] تسا هدش  مکحم  نادبکرم 
هب دننکیم و  بیکرت  مهاب  رکش  غمص و  هدود ، زا  ار  بکرم  دناهداد . ياج  یناوختسا  هکیراب  کی  کچوک و  قشاق  کی  شارتملق ، کی 

. تسا روظنم  نیمه  يارب  کچوک  قشاق  و  دوش ، بوطرم  ات  دنیازفایم  نآ  هب  بآ  يردق  هدافتسا  ماگنه 
بوخ نتشون  زا  لبق  ار  ذغاک  دیآیمن . نآ  راکب  یئاپورا  رهوج  ای  بکرم  تسا و  مزال  رادهیام  ظیلغ و  یبکرم  یـسراف  طخ  ریرحت  يارب 

؛ تشون یناور  تلوهـس و  هب  ار  یـسراف  طخ  ناوتیم  هک  تسا  یلقیـص  ذغاک  رب  اهنت  اریز  دننزیم  هرهم »  » حالطـصا هب  دننکیم و  فاص 
تـسا بایمک  غلابناخ »  » ینعی ینیچ  ذغاک  دنروآرد . درز  ای  یبآ  گنر  هب  یمک  ار  نآ  دـنراد  تسود  هک  تساپورا  تخاس  بلغا  ذـغاک 

. دنربیم راکب  دایز  اهنامرف  رد  ار  نآ  دراد  هک  یماکحتسا  تلع  هب  یلو 
يو دزاسیم : نایامن  ار  شراک  تمظع  هک  دـنکیم  تیاعر  ار  یـصاخ  تافیرـشت  دوریم  دوخ  یگدنـسیون  راک  رـس  هب  ازریم  کی  یتقو 
هکت دوخ  راموط  زا  دراذگیم ، نیمز  يور  شیوربور  ار  تاود  دـنزیم ، الاب  ار  اهنیتسآ  يردـق  دنیـشنیم ، شرف  يور  هب  ناریا  مسر  قبط 

تـسد اب  ار  ذغاک  دنکیم ، مخ  ار  تسار  ياپ  يوناز  ماجنارـس  دشارتیم . ار  ملق  دنکیم و  فاص  رگید  راب  ار  نآ  دنکیم ، ادج  يذغاک 
ات دـسیونیم  دـشکیم  فرط  نآ  فرط و  نیا  ار  ذـغاک  هکیلاحرد  دـشاب ، هتـشاد  یمکحم  یتسدریز  هکنیا  نودـب  درادیم و  هاگن  پچ 

. دسیونب شوخ  دناوتب  هک  تسا  نکمم  ریغ  رگید  عون  زا  یتسدریز  کی  ای  زیم  يور  دروایبرد . راک  زا  ار  فورح  ریاود  تسرد  دناوتب 
. دنیآیم مه  لابند  هب  یگمه  هفقو  نودب  هکلب  دنوشیمن  ادج  رگیدکی  زا  مه  هلصاف  اب  یتح  تاملک  تسین ، يراذگهطقن  یسراف  طخ  رد 
نابز و هب  لماک  یئانـشآ  هک  دیمهف  ناوتیم  تقو  نآ  تسین  يربخ  طخ  نیا  رد  مه  رادادـص  فورح  زا  هک  میریگب  هدـید  هب  هاگره  لاح 

اریز دهدیم ؛ ماجنا  ار  روما  زا  يرایـسب  تداع  هک  تسا  ملـسم  دناوخ . ار  نآ  ناوتب  ات  تسا  مزال  همان  نومـضم  زا  ینمـض  لقا  یعالطا ال 
، تسا تاملک  نیب  هلـصاف  يراذـگهطقن و  ياراد  هدـش و  پاچ  ندـنل  رد  هک  یـسدقم  باتک  ندـناوخ  الثم  تسا ، سکعرب  اـهیناریا  راـک 

. تسا رودقم  ناشیارب  تمحزب 
بوسحم دئاز  يراکالک  نیشیپ  مایا  رد  نارتخد  هب  میلعت  دنتسرفیم . دنوخآ  شیپ  ار  وا  ای  دنریگیم  هللا  یگلاس ، شش  رد  هچبرـسپ ، يارب 

درادن و دوجو  يرابجا  تامیلعت  دنهدیم . سرد  مه  ار  نارتخد  هجیتن  رد  دتفایم و  تیمها  زا  رتشیب  زور  ره  هقباس  نیا  رگید  اما  دـشیم ،
یمادقا چیه  تلود  بناج  زا  یتح 
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. دناهتشاذگاو ناردام  ناردپ و  هدهع  هب  رتشیب  ار  اهراک  عون  نیا  دریگیمن ؛ ماجنا  یئادتبا  تامیلعت  هعاشا  يارب 

" نایناریا ناریا و   " كالوپ www.Ghaemiyeh.comهمانرفس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 440زکرم  هحفص 141 

http://www.ghaemiyeh.com


. دنیوگیم بتکم »  » نآ هب  هک  تسه  یهورگ  سرادم  رتتسدورف  تاقبط  يارب 
داوس هک  سکره  دنتسه و  یصوصخ  یتاسـسؤم  اهبتکم  مامت  اما  دنریگیم ؛ سرد  ياهیرهـش  تخادرپ  لابق  رد  ناکدوک  سرادم  نیا  رد 

رد دـهدب . سرد  دـناهدرپس  وا  هب  هک  ار  یئاههچب  تسا  هدرک  هیارک  رازاب  رد  روظنم  نیا  هب  هک  یناکد  رد  دـناوتیم  دـشاب  هتـشاد  نتـشون 
حلـسم ياهکرت  ای  یبوچ  هب  دراد و  رـس  هب  ياهمامع  تسا ، هتفرگ  رارق  طسو  رد  دنوخآ  دننیـشنیم ؛ ونازراهچ  راوید  لوط  رد  اههچب  اجنآ 

اب دریذپیم و  روضح  هب  هتـسدهتسد  ار  اهنآ  رگید  ملعم  دنوریم ، هسردم  هب  مهاب  نامز  کی  رد  فلتخم  ياهنـس  اب  یئاههچب  نوچ  تسا .
رارکت هملک  هب  هملک  ار  نآ  دنلب  يادص  هب  دنتـسه  كرتشم  هورگ  رد  هک  یئاههچب  دـناوخیم و  ار  سرد  یغامدوت  رادگنهآ و  یئادـص 

نامه رد  مه  نارگید  دریگیم  میلعت  لکش  نیا  هب  یسرد  نیعم  هورگ  هکیلاحرد  دنهدیم . ناکت  ار  دوخ  هنتالاب  لاح  نیع  رد  دننکیم و 
یقاتا رد  سرد  نوچ  لاح  دنشکب ؛ ملعم  خر  هب  ار  دوخ  راکتـشپ  یگنرز و  هک  دننکیم  شالت  دنناوخیم و  دنلبدنلب  ار  دوخ  فیلکت  لاح 
رگید سپ  دوشیم ، هوالع  دـش  هتفگ  هچنآ  هب  مه  رازاب  يوهایه  یغولـش و  نیرباع و  يادصورـس  دریگیم  ماجنا  زاب  ياـههرجنپ  رد و  اـب 

نیا : » داد باوج  نینچ  مدیـسرپ ، هراـبنیا  رد  يدـنوخآ  زا  نم  یتـقو  دـننامهفیم . اـههچب  هب  ار  دوخ  روظنم  روطچ  اـهملعم  تسین  موـلعم 
اب دـنناوتیم  نیا  دوجو  اب  دـننزیم و  شکچ  هظحل  کـی  رد  رگراـک  دـصراهچ  اهرگـسم  رازاـب  رد  ناـشاک  رد  دراد . تداـع  هب  یگتـسب 

ياههچب ياپ  فک  اـب  ار  دوخ  بوچ  دـنوخآ  هاـگ  دـنچره  تسا ». تداـع  هب  هتـسب  زیچ  همه  دـننکب - طـالتخا  وربور  هاـگراک  نارگراـک 
هب اهسرد  رد  ار  دوخ  تیدج  یعس و  هک  تهج  نیا  زا  مه  دنکب و  دعب  سرد  هدامآ  ار  اهنآ  هکنآ  يارب  مه  دنکیم ، انشآ  لبنت  اوههبرس و 

مأوت يریگتخـس  اب  دـیاب  دوش  نیزگیاـج  نهذ  رد  قشم  سرد و  دـشاب  رارق  هاـگره  دراد  جاور  هک  يداـقتعا  رب  اـنب  اریز  دـناسرب ، توبث 
[: 128] تسا نینچ  هک  دننکیم  وگزاب  ار  يدعس  زا  یتیاکح  دروم  نیا  رد  ددرگ .

یتشگ و هبت  وا  ندید  هب  ناناملسم  شیع  هک  راگزیهرپان ، عبطژک ، رازآمدرم ، راتفگخلت ، يورشرت ، برغم ، راید  رد  مدید  ار  یباتک  ملعم  »
يارای هن  هدنخ و  هرهز  هن  راتفرگ ، وا  يافج  تسد  هب  هزیـشود  نارتخد  هزیکاپ و  نارـسپ  یعمج  يدرک ، هیـس  نامدرم  لد  شنآرق  ندناوخ 

وا تنایخ  زا  یفرط  هک  مدینـش  هصقلا ، يدرک . هجنکـش  ار  يرگید  نیرولب  قاس  هاگ  و  يدز ؛ هچناپط  ار  یکی  نیمیـس  ضراع  هگ  راـتفگ .
یتفگن و ترورـض  مکح  هب  زج  نخـس  هک  میلح  درمکین ، میلـس ، اسراپ ، دنداد  یحلـصم  هب  بتکم  و  دـندنارب ؛ دـندزب و  دـندرک و  مولعم 

. تفر ردب  رس  زا  نیتسخن  داتسا  تبیه  ار  ناکدوک  یتفرن . شنابز  رب  سک  رازآ  بجوم 
ملع وا  ملح  داقتعا  هب  و  دندش ، وید  کیکی  دندید و  یکلم  قالخا  ار  مود  ملعم 
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. يدنتسکش مه  رس  رد  هدرکان  تسرد  حول  يدنتسشن و  مهارف  هچیزاب  هب  تاقوا  بلغا  دندرک . شومارف 

رازاب  رد  ناکدوک  دنزاب  کسرخرازآیب  دوب  وچ  ملعم  داتسا و 
فاـصنا هدروآزاـب . شیوخ  ماـقم  هب  دـندوب و  هدرک  شوـخ  لد  هک  مدـید  ار  نیلوا  ملعم  مدرک . رذـگ  دجـسم  نآ  رد  رب  هتفه  ود  زا  سپ 

: هک ياهدینشن  تفگ : هدیدناهج  فیرظ  يدرمریپ  دندرک ». ارچ  هکئالم  ملعم  راب  رگید  ار  سیلبا  : » هک متفگ  لوح  مدیجنرب و ال 
داهن رانک  رد  شنیمیس  حولداد  بتکم  هب  رسپ  یهاشداپ 
ردپ ». رهم  هب ز  داتسا  روج  : رز هب  هتشون  وا  حول  رس  رب 

ار نآرق  ملعم ، دنزادرپیم و  نآرق  تئارق  هب  دش  لصاح  یفاک  تسرامم  یجهت  راک  رد  هکنیا  ضحم  هب  دوشیم و  زاغآ  دجبا  اب  سیردـت 
هظفاح هب  ار  نآ  دـننکیم و  دـیلقت  دوخ  داتـسا  زا  دـننادب  ار  نآ  ینعم  هکنآ  نودـب  ناکدوک  دـناوخیم و  دـنلب  یغامدوت  یبرع و  هجهل  اب 
تـسا رتلکـشم  رگید  ياهراک  همه  زا  نمـض  رد  رتمهم و  رگید  زیچ  ره  زا  یگدـنز  يارب  هک  نتـشون  نیرمت  لاح ، ناـمه  رد  دنراپـسیم .

ذغاک قرو  يور  رب  ار  هتشون  نآ  دنراد  هفیظو  نادرگاش  دسیونیم و  تسا  بسانم  تاملک  رب  لمتشم  هک  ار  يرطس  ملعم  ددرگیم . زاغآ 
. دننک دیلقت  تسا  هدش  هداد  حیضوت  اهنآ  يارب  هک  یتروص  هب 
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رارف تایاکح  زا  يرایسب  اهنآ  دنهدیم . اههچب  تسد  هب  ار  يدعس  ناتسلگ »  » رگید دیـسر  مامتا  هب  رابود  یکی  نآرق  تئارق  راک  هک  یتقو 
هظفاـح هب  ار  نآ  هتـسجرب  تـالمج  راـصق و  تاـملک  و  دنـشاب ، هتـشاد  نآ  موهفم  ینعم و  زا  يروـصت  هکنآ  نودـب  دـنناوخیم  ار  رثا  نیا 

تاملک و نآ  زا  دایز  رادـقم  هب  دـیاب  امتح  تاملاکم  رد  اریز  دوریم  رامـشب  تیبرت  يارب  یبوخ  رایـسب  هیاپ  همه  اـهراک  نیا  دنراپـسیم .
. دروآ دهاش  تالمج 

هاگره دوشیمن ؛ تلفغ  نانآ  زا  ياهظحل  دـنراد و  رارق  تبقارم  ریز  تخـس  ناـکدوک  نیمزقرـشم  رد  مکاـح  یمـسریب  اـی  مسر  قبط  رب 
زا زین  یئاهـسرد  اهنآ  هک  تسا  تاقوا  نیمه  رد  دوشیم . ناوارف  ياهیئوگدـب  بجوم  دوش  هدـید  هچوک  رد  ربتعم  هداوناخ  کی  زا  يرـسپ 

فطاوع و وحن  هچ  هب  دنوش و  رـضاح  هنوگچ  دـننک ، یئاریذـپ  روطچ  نانامهم  زا  دنـشوپب ، هنوگچ  دننیـشنب ، روطچ  هک  دـنریگیم  بدا » »
. دنرادهاگن یفخم  هریغ  يداش و  مشخ ، نیسحت ، بجعت ، دننام  ار  دوخ  تاساسحا 

؛ دنزادرپیم تمدخ  هب  هچبمالغ »  » ناونع هب  ای  دنوشیم  راک  لوغشم  ردپ  لغش  نامه  رد  دنراد  يرتمک  دمآرد  هک  یناسک  یگلاس  هد  رد 
ثیدـح و لکـشم  عضاوم  دزومایب و  ءاش  نا  وحن و  فرـص و  اـهنآ  هب  هک  دـنروآیم  هناخرـس  یملعم  دـنمتورث  ياـههچب  يارب  ضوع  رد 

الومعم بیترت  نیدب  دناوخب . اهنآ  اب  ار  ظفاح  تایلزغ  یـسودرف و  همانهاش  مور ، يالم  ینافرع  راعـشا  دنک و  حیرـشت  ناشیارب  ار  تعیرش 
بلغا دـنهدیم و  نوشق  ای  هرادا  رد  یلغـش  رگید  ناوج  درم  نیا  هب  تسا ؛ هتفای  نایاپ  میلعت  راک  رگید  یگلاس  هدزناش  ای  هدزناـپ  نینـس  رد 

شیارب
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. دنریگیم نز 
ناوـتیمن رگید  تلم  موـق و  چـیه  نیب  رد  تسا . ناریا  رد  سیردـت  میلعت و  یلـصا  هتـسه  رعـش  هک  دـیآیمرب  یبوـخب  دـش  هتفگ  هچنآ  زا 

، يدعـس دننام  ار  دوخ  نابز  دنـشاب و  هتـشاد  دوخ  تلم  یگدـنز  زرط  قالخا و  تایحور ، رب  يرمتـسم  ریثات  نینچ  هک  درک  ادـیپ  ینارعاش 
یماع هدرکلیـصحت و  زا  تلم  دارفا  مامت  ناهد  رد  ناگدـنیوگ  نیا  راعـشا  تایبا و  دنـشاب . هدـناسر  لامک  دحرـس  هب  ظـفاح  یـسودرف و 

لحارم هیلک  اـبیرقت  یبرم و  اـشگهار و  تسا  يرعاـش  هک  يدعـس  تاـیبا  رد  دوـش  ددرم  هار  باـختنا  رد  هاـگره  یناریا  درف  تسا ؛ يراـج 
. دناهرب دیدرت  زا  ار  دوخ  ات  دباییم  ینومنهر  ياهراشا و  دهدیم  رارق  ثحب  دروم  ار  یگدنز  نکمم 

زا هناروکروک  دباییم و  ار  دوخ  خـساپ  دـسریم  وا  رظن  هب  افداصت  هک  یتیب  زا  دـیاشگیم و  ار  نآ  دـنزیم ؛ لأفت  زاریـش  هجاوخ  ناوید  اب 
. دنکیم تیعبت  نآ 

هک نایناروت  متـسر و  گنج  هب  دـنکیم و  یقلت  یخیرات  قیاقح  ار  وا  ياههناسفا  هک  دـیآیم  دـجوب  ناـنچ  یـسوط  یـسودرف  ندـناوخ  زا 
هدوب رتگرزب  متسر  ياهدربن  ایآ  هک  دنکیم  حرطم  دوخ  شیپ  ار  شسرپ  نیا  يدج  روطهب  دراپـسیم و  لد  هدیماجنا  لوط  هب  نرق  نیدنچ 

(. ع  ) یلع ترضح  ياهیروالد  ای  و 
نیناوق هب  هکنآیب  دراد و  دیکأت  اههیفاق  رب  صوصخب  دنک و  تیاعر  ار  نزو  هک  تسا  نآ  هجوتم  تخـس  یناریا  رعـش ، ندـناوخ  ماگنه  هب 

یلو درذگیمن  تسه  رعـش  رد  هک  یـصقن  بیع و  زا  تلوهـس  هب  دنکیم . تیاعر  ار  هفقو  هتکـس و  هراومه  دـشاب  هاگآ  عیدـب  ضورع و 
دنچ یتبـسانم ، هچ  هب  مروآیمن  دایب  يزور ، تسین ؛» رعـش  نیا   » دیوگیم خساپ  رد  طقف  دهد  حیـضوت  ار  صقن  نآ  دنهاوخب  وا  زا  هاگره 
نیا ریزگاـن  دوب  تسرد  نآ  ياـههیفاق  هکنآ  دوـجو  اـب  اـما  درکیم ، هجوـت  بلج  دوـب  نآ  رد  هک  یلزه  تلع  هب  هک  متخاـس  یـسراف  تیب 

.« تسین رعش  هکنیا  : » مدینش ار  نهوم  تاملک 
یئوگهبنلغ و اب  اـهنآ  تسا ؛ روآماسرـس  ناریا  رد  نارعاـشتم  دادـعت  تسا ؛ هدوب  يراوگاـن  بقاوع  ياراد  زین  نآ  هب  نتخادرپ  رعـش و  هتبلا 

امتح ار  نآ  هک  تفگ  ناوتیم  دوش  هدید  يرعـش  رد  یعیدب  رکف  یهاگ  مه  رگا  دنوشیم و  دـنلب  مه  تسد  يور  ظافلا  اب  یکروز  يزاب 
يون يابق  ناوتیم  نادـب  لسوت  اب  هک  دـننکیم  هاگن  يدـکت  زا  ياهتـشر  مشچ  هب  يرعاـش  هب  بلغا  دـناهدرک ؛ ساـبتقا  نیـشیپ  يارعـش  زا 
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رد شتماـقا  ماـگنه  هب  ریبک  رطپ  هک  مدـناوخ  هاـش  روضح  رد  یباـتک  يور  زا  نم  هک  یماـگنه  دروآرد . ازع  زا  یمکـش  اـی  درک  لیـصحت 
دـش مهاوخ  روبجم  ماجنارـس  مه  نم  اعقاو  : » دـش روآدای  هاش  دـیوگ ، كرت  ار  رهـش  اروف  دـش  ریزگان  نارعاـش  تمحازم  طرف  زا  سیراـپ 

.« منک كرت  اهرعاش  تسد  زا  ار  تختیاپ 
عقوت نیا  دشاب  وا  دوخ  زا  هک  یطرش  هب  هاش ، یلعحتف  زا  رعش  دنچ  دنوش . بوسحم  نارعاش  کلـس  رد  هک  دناهتـشاد  عقوت  ناهاشداپ  یتح 

. دهدیم هولج  هجوم  ار 
رعاش هشیمه  رابرد  رد  تسه . یـصقن  وا  ياـههیفاق  رد  هک  تفگ  ناوتیمن  لـقا  ـال  دوشیم و  مرگرـس  نتفگ  رعـش  هب  هاـگ  زین  یلعف  هاـش 

« ارعـشلا سمـش   » ار دوـخ  یلعف  رعاـش  تسا ؛ روهـشم  بدا  ياـیند  رد  نآ  اـب  هک  دراد  یبـقل  یمیدـق  ننـس  زا  تیعبت  هب  هک  تسه  يززعم 
خرف ياههدادخر  هک  تسا  نیا  وا  هفیظو  دمانیم .
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دـنرادیم و میدـقت  ار  دوخ  ياـهلزغ  دنتـسدیهت  ریقف و  شیبومک  هک  مه  يرگید  يارعـش  لاـح  ناـمه  رد  اـما  دیاتـسب . ار  راـبرد  داـیعا  و 
. دننک تفایرد  ون  یتعلخ  هک  دنعقوتم 

. تسین یلاخ  زین  دنیوگیم  کفینصت  وجه و  نآ  هب  تسا و  هدش  هدورـس  ناشن  مانیب و  ناگدنیارـس  بناج  زا  هک  يرازاب  راعـشا  زا  هنیمز 
ریبادت دـسریم و  مدرم  هبطاق  عالطا  هب  اوسر  تاقافتا  دـنریگیم و  رارق  ازهتـسا  دروم  یتخـس  هب  بلغا  روفنم  ياهتیـصخش  راعـشا  نیا  رد 

. دریگیم رارق  هدنزگ  داقتنا  دروم  تموکح 
نابز هک  تسناد  دیاب  صوصخب  دننکیم و  تبث  یخیرات  هدام  نمـض  ار  هریغ  هاشداپ و  گرم  ای  رهـش  فرـصت  الثم  گرزب  ياهعقاو  ارعش 
ردان گرم  لاس  يارب  الثم  تسا . بساـنم  صوصخب  روظنم  نیا  يارب  تسه  زین  ینیعم  دادـعا  زا  یکاـح  نآ  فورح  هک  اـجنآ  زا  یـسراف 

يا : » هلمج دوب  مدرم  صاخ  مارتحا  هقالع و  دروم  هک  ناخ  یقت  ازریم  لتق  لاس  يارب  تفر ». كرد  رداـن  : » دـندرک ادـیپ  ار  هلمج  نیا  هاـش 
. دنکیم تفایرد  یئایاده  رعاش  دشاب  هدش  هتخاس  لماک  تیقفوم  اب  هک  یئاهخیرات  هدام  يارب  دوب . خیرات  هدام  [« 129] تفر ریما  ياو 

: تفگ ناوتیم  نامز  نیا  يرعش  هقالخ  ياهراک  هرابرد  هتفرمهيور 
هتشذگ نارعاش  راثآ  نیرتهب  فیدر  رد  دوشیم و  عقاو  نارصاعم  نیسحت  دروم  هک  دوشیم  هتخاس  مه  یبوخ  تایبا  هاگیب  هاگ و  دنچره  »

درک فیلأت  هب  رما  ار  هدکـشتآ  ناوید  هاش  یلعحتف  الثم  دروآیم - مهارف  دیدج  يارعـش  زا  یناوید  یهاش  ره  هک  دنچره  دریگیم و  ياج 
فلـس يارعـش  راعـشا  ياـپ  هب  هجو  چـیه  هب  راـثآ  نیا  هک  تفگ  ناوـتیم  زاـب  دـناسر - پاـچ  هب  تلود  جرخ  هـب  ار  یناوـید  یلعف  هاـش  و 

.« تسین يونعم  شزرا  چیه  ياراد  هک  یحطس  یتاملک  زا  تسا  ترابع  طقف  هکلب  دسریمن ،
تسا و حطـسم  نیمز  دننکیم  روصت  دنتـسه و  یـسویملطب  میلاعت  هب  دنبیاپ  زونه  دنراد ؛ یحطـس  هداعلا  قوف  یتاعالطا  ایفارغج  زا  اهیناریا 

لیـسگ هاش  رابرد  هب  یناگدـنیامن  اـی  دـناهدوب  ساـمت  رد  اـهنآ  اـب  هک  ار  یللم  ماـن  زج  اـپورا  زا  تسا . هتفرگ  رب  رد  ار  نآ  طـیحم  ياـیرد 
ای سیدنل  و  ایلاتیا ، ناتسهل ، هیسور ،)  ) سورا شیرتا ،)  ) هسمن هسنارف ، سیلگنا ، ياهمان  هب  تسا  رصحنم  اهنآ  عالطا  دننادیمن . دناهتـشاد ،

انـشآ مه  سورپ  مسا  اـب  دوـشیم . هدـیمان  مسا  نیا  هب  هک  ياهوـیم  تلع  هب  مـه  نآ  لاـغترپ  ماجنارـس  و  [ 130] لویناپـسا دناله ،)  ) کنملف
و ( austria) شیرتا هاشداپ  هک  دنزجاع  هتکن  نیا  تفایرد  زا  یلو  درک  هیفاق  سور  اب  ناوتیم  ار  سورپ  اریز  دنراد  هقالع  نادب  دنتسه و 

هسمن زا  دیاب  ود  ره  [ 131] سورپ لارک 
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هاشداپ نم  رگا  : » دوبن ياهدیاف  دیفم  نم  ياهحیـضوت  مامت  تشاد و  ار  لاؤس  نیا  مئاد  مدادیم  یفارغج  سرد  هاش  هب  هک  یماگنه  دنـشاب .
.« دشاب ناریا  هاشداپ  دناوتیمن  يرگید  سک  لاح  نیع  رد  متسه  ناریا 

هب نتفر  قیرط  زا  تسا . سونأمان  ناشیارب  ـالک  ایـسآ »  » ماـن هک  دـنچره  دـنراد  ایـسآ  ياـیفارغج  زا  رتیلمع  رتیـساسا و  عـالطا  يردـق  اـهنآ 
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دنیوگب دنناوتیم  هک  يروطب  دـناهتخومآ  ار  ناکم  عضوم و  کی  تاهج  لصاوف و  تاطابترا ، ریاس  اهـشیورد و  شرازگ  گنج ، ترایز ،
ناتسودنه ناتسچولب و  ناتـسناغفا ، ناتـسکرت ، ینامثع ،) تلود   ) مور ياهرهـش  تسا . مزال  اجنآ  ای  اجنیا  هب  ندیـسر  يارب  رفـس  زور  دنچ 

یناریا ره  ار  یناریا  رهـش  ره  عقوم  عضو و  دـنراد . یئانـشآ  زاقفق  اب  نینچمه  دـننادیم ، نیـشیپ  ياهیـشکرکشل  قیرط  زا  بلغا  ار  کیدزن 
. تسا هاگآ  هار  نیب  ياههاگتسیا  زا  دنادیم و 

هک دنسانشیم  ایندیگنی  یکرت  مان  هب  ار  اکیرما  تسا . یشورفهدرب  قیرط  زا  اهنآ  عالطا  دنتسه و  انشآ  رابگنز  شبح و  رـصم ، اب  اقیرفا  زا 
. تسا هدش  قتشم  نآ  زا  یکنای  هملک  ارهاظ 

ریازج  ) يراـنق ریازج  بسحرب  اـهنآ  ار  یئاـیفارغج  لوط  دـنراد . دـالب » لوط  ضرع و   » زا يرتـقیقد  تاروـصت  الـضف  زا  یـضعب  لاـحرههب 
. ینیوزق قحسا  هب  موسوم  هتشاد  ياهتسجرب  نادایفارغج  ناریا  مهدزاود  نرق  رد  دننکیم . نییعت  تادلاخ )

اهتیـصخش طقف  نآ ؛ نداد  خر  ماگنه  هب  هن  دـنکیم ، تیانع  هثداـح  عوقو  لـحم  هب  هن  اـما  دراد ؛ تبغر  خـیرات  هب  اـیفارغج  زا  شیب  یناریا 
زا معا  اهنآ  تشونرس  هب  تبسن  هک  تسا  ینیعم  صاخشا  هب  هتسب  يو  یخیرات  تامولعم  مامت  هک  تسا  بیترت  نیدب  دراد و  هبذاج  شیارب 

هناسفا دـنچ  رد  وا  رظن  زا  مالـسا  روهظ  زا  لبق  تاقافتا  دوشیم ؛ زاغآ  مالـسا  اب  وا  رظن  زا  یعقاو  خـیرات  دـنکیم . هقالع  زاربا  دـب  کـین و 
هناسفا و زا  یششوپ  رد  ار  ینودقم  ردنکسا  و  پیلیف )  ) سوقالیف تسا . هدروآ  دوخ  یناولهپ  ياهناتساد  رد  یـسودرف  هک  دوشیم  هصالخ 

صاخ هجوت  فرط  هک  تسا  هدش  یسامح  ياههموظنم  زا  يرایسب  هیام  تاملظ  نیمزرس  هب  ردنکسا  یشکرکشل  اریز  دسانشیم ، هروطسا 
اهیمور اب  ناشناشخرد  ياهگنج  و  فیاوطلا ) كولم   ) اهتراپ زا  اهیکولـس ، هلـسلس  زا  اهینانوی ، اب  نایناریا  دوخ  ياهدربن  زا  دراد . رارق  مدرم 

تسا مالسا  روهظ  زا  دوشیم و  رهاظ  ناشرظن  رد  یخیرات  هرود  یئانشور  نایناساس ، راگزور  زا  هزات  دناهدینش . یئوب  تفگ  ناوتیم  طقف 
ياهنارود هرطاخ  ینعی  نیـشیپ  عبانم  مامت  تفای  قیفوت  مالـسا  هک  مینیبیم  بیترت  نیدـب  ددرگیم . زاغآ  اهنآ  يراـگنعیاقو  اـی  خـیرات  هک 

. دناشنب همه  نآ  ياج  هب  ار  دوخ  دنک و  دوبان  ار  یلم  ياههمانلاس  طخ ، هکس ، يرامشهاگ ، نیرفآراختفا ، ياههلسلس  دنمهوکش و 
مامت رد  ابیرقت  دـناوخیم . دـناوخریم  رثا  افـصلا » ۀـضور   » روهـشم باتک  زا  ار  یمالـسا  هرود  خـیرات  شـشوک  قشع و  اـب  ناملـسم  یناریا 

نیا ربتعم  ياههناخ 
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روتـسد هناحبـص  فرـص  ماگنه  هب  الومعم  هاش  تسا ؛ هدش  مهارف  نارهت  رد  هچ  یئبمب و  رد  هچنآ  زا  ررکم  ياهپاچ  دوشیم و  ادیپ  باتک 
یسیونخیرات هک  دیآیم  رظنب  نینچ  هیوفص  هلسلس  هرود  رد  دنادیم . ظفح  زا  ار  نآ  ابیرقت  دنناوخب و  شیارب  ار  نآ  زا  یلصف  هک  دهدیم 

رتشیب یلیخ  هرود  نیا  تاقافتا  زا  وج  تقیقح  ناحایس  همانرفس  زا  ام  هک  تسا  نآ  لقا  دح  دشاب . هدش  رایسب  یگداتفا  صقن و  راچد  ناریا 
یتروصب هاش  ردان  تنطلـس  نارود  خـیرات  هریغ . سویرائلوا و  هینروات ، ندراش ، زا  الثم  ناریا ، یمـسر  خـیرات  زا  ات  مینکیم  لصاح  عالطا 

یسک ریگتسد  نآ  زا  يزیچ  رتمک  یسیونیبرع  رد  ولغ  فلکتم و  نحل  تلع  هب  اما  هدیدرگ  نیودت  يدهم  ازریم  وا  یـشنم  تسد  هب  یلاع 
. دوشیم

همجرت یسراف  هب  رتلو  رثا  مهدزاود  لراش  ریبک و  رطپ  خیرات  نینچمه  تاکسارتلا و  فیلأت و  نوئلپان  خیرات  نیشیپ  هاش  تنطلس  نارود  رد 
ياهدرک لیـصحت  یناریا  ره  هتفای ، راـشتنا  بوخ  رایـسب  تسا و  هدـش  پاـچ  یگنـس  قیرطب  يریذـپلد  وحن  هب  ریخا  رثا  ود  نیا  نوچ  دـش .
اهیناریا هک  تسا  یمتح  اریز  دـنوشن ؛ لاکـشا  راچد  ات  مسیونیم  یئاپورا  نارفاسم  عـالطا  يارب  ار  بلاـطم  نیا  تسا . علطم  نآ  زا  یبوخب 

دنربب یپ  ماقرا  رظن  زا  یـصقن  هب  لباقم  فرط  رد  هاگره  دـنناشکیم و  هتفرگ  رارق  ثحب  دروم  اهباتک  نیا  رد  هک  یئاههرود  هب  ار  تبحص 
. دنرامشیم دوخ  بحاصم  لهج  هناشن  ار  نیا 

، الـضف زا  نت  ود  داد  روتـسد  هاش  نیدلا  رـصان  دـش . هتـشادرب  یخیرات  تاعالطا  رـشن  هعاشا و  يارب  یگرزب  ماگ  یلعف  تموکح  هرود  رد 
ۀـضور هلابند  دنتـسه  تکلمم  یمـسر  نیخروم  زا  ود  ره  هک  یـشابهللا  هب  موسوم  ناخ  یلق  اضر  ازریم  کلملا و  ناسل  هب  بقلم  یقت  ازریم 
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کبس رثا  رد  هنافسأتم  دنروآرد . ریرحت  هتشر  هب  ار  هیراجاق  هلسلس  هفیاط و  صوصخم  خیرات  نینچمه  دنسیونب و  رضاح  نامز  ات  ار  افصلا 
یتح هک  تسا  هدمآرد  یتروصب  راک  دیاز  ياهلوق  لقن  تاراعتسا و  اهـسانج ، ندروآ  تاملک و  اب  يزاب  رد  طارفا  یلعف و  جیار  بولطمان 

. دنزیم قوذ  وت  تخس  افصلا  ۀضور  ناور  هداس و  کبس  لباقم  رد  نآ  هویش  دنریگیم و  ازهتسا  داب  هب  ار  نآ  زین  اهیناریا 
بات بآرپ و  یعضوم  هب  هدنناوخ  هکنیمه  دنناوخب و  شیارب  ار  باطتسم  باتک  نیا  زا  یلصف  دهدیم  روتـسد  دشاب  لاحرـس  هاگره  هاش 

وا اب  هدـنخ  رد  هفیظو  هب  انب  زین  نارـضاح  هک  دـهدیم  رـس  ار  ههقهق  دـنکیم و  عطق  ار  وا  فرح  دـسریم  بولطماـن  ياهیفاـق  عجـس و  اـی 
دنهدیم و رـس  ههقهق  تروص  نامه  هب  ناگمه  رابره  دوشیم و  هدـناوخ  ررکم  تروص  هب  رابهد  عضوم  نآ  هاگنآ  دـنوشیم . ناتـسادمه 

. دنامیم یقاب  اهنابز  رس  زور  نیدنچ  هیفاق  عجس و  نآ 
دیاب تسا  راوشد  يرما  هقح  وه  امک  رـصاعم  مایا  خیرات  نتـشون  کلامم  همه  رد  دـنچره  دـندیدرت . لحم  اهباتک  نیا  مه  یفرطیب  رظن  زا 

نیطالـس و زا  عاـفد  زج  دـشاب  يزیچ  دـیابن  رثا  ماـمت  دوریم . رتارف  روصت  هوق  زا  هک  تسا  يدـحب  ناریا  رد  رما  نیا  يراوـشد  هک  تسناد 
رد تسین . زیمآراختفا  تامادقا  زا  ولمم  هجو  چیه  هب  هیراجاق  هلـسلس  خیرات  رـسارس  هک  تسا  مولعم  اما  تسا . راکرـس  هک  يریزو  نیرخآ 

ناوریپ زا  عیشت و  بهذم  هدنیامن  عفادم و  العف  اهنآ  هکنآ  نیع 
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تسا يرابرد  خروم  هدهع  رب  دناهدیگنج . ع )  ) یلع نارادفرط  فوفص  اب  دیزی  ناراداوه  رانک  رد  نانآ  فالسا  دنتسه  ع )  ) یلع ترـضح 
مه نیا  زا  دنایامنب . ناشخرد  ياهیزوریپ  ار  اهتسکش  زیمآراختفا و  ياهدربن  ار  تایانج  دریگب ، هدیدان  ای  دنک و  خسم  ار  قیاقح  نیا  ای  هک 

دـش و هاش  يرهمیب  راچد  ریزو  ناخ  اقآ  ازریم  هک  دوب  هدـیدرگن  جراخ  پاچ  زا  دوب و  هدـشن  کـشخ  باـتک  فیلأـت  بکرم  زونه  رتارف :
دیجمت دروم  شزیگنا  شیاتـس  راثآ  ریزو و  نآ  رد  هک  ار  يددـعتم  عضاوم  مامت  تفرگ  روتـسد  فلؤم  يو  طوقـس  زا  سپ  تفر . دـیعبتب 
دیدجت ار  باتک  مظعا  تمسق  دندش  ریزگان  هک  تسا  ملـسم  دریگب ؛ تمالم  داب  هب  ار  يو  نیـسحت  ياج  هب  دنک و  فذح  دوب  هتفرگ  رارق 

. دنسیونیم روطنیا  ار  خیرات  يرآ  دننک . پاچ 
اغآ هرود  هک  راجاق  هفیاط  هدـنز  ياضعا  زا  يرایـسب  اریز  تسا ؛ رادـیاپ  یئایازم  ياراد  باتک  نیا  زاب  راکـشآ  صیاقن  نیا  مامت  دوجو  اـب 
رارق هرواشم  دروم  هریغ  ولزگارق و  راشفا و  ياسؤر  دـننام  لـیابق  نارـس  زا  یـضعب  دـندوب و  هدرک  كرد  ار  هلـسلس  سـسؤم  ناـخ  دـمحم 

هتـشاد شیپ  رد  هک  يراک  رد  ار  باتک  نیا  فلؤم  دناهتـسناوت  گرزب  ثداوح  عیاقو و  زا  یـضعب  ینیع  دوهـش  ناونع  هب  اـهنآ  دـناهتفرگ ؛
. دنهد يرای  تسا 

رثا وا  يرادتکلمم  لوا و  يالکین  سولج  یئاپورا و  عبانم  زا  ار  ردنکسا  خیرات  راشیرویسم  ات  داد  روتسد  یلعف  هاش  یخیرات ، راثآ  ریاس  زا 
يارفـس یتح  دراد و  رارق  رـصاعم  خـیرات  نایرج  رد  ياهزادـنا  اـت  وا  هک  یتروصب  دـنک ، همجرت  یـسراف  ناـبز  هب  ار  [ 132] فروک نوراب 

. دنکفایم تریح  هب  دوخ  یخیرات  تاعالطا  اب  ار  یجراخ 
: هب دوش  عوجر   ) دـنک تبث  خـیرات  بیترت  هب  ار  ثداوح  رابرد و  رابخا  اـت  تسا  مادختـسا  رد  راـگنعیاقو  ماـن  هب  رفن  کـی  هتـشذگ  نیا  زا 

نآ دوجو  مناوتیم  نم  یلو  دـنکیم ، ناهنپ  ار  نآ  هک  دراد  همانزور »  » ناونع تحت  یئاهتـشاددای  اصخـش  هاش  نیا  رب  هوالع  رتسا .) باتک 
. منک نیمضت  ار 

اهیناریا قاذـم  هب  هعبطم  فورح  هکنیا  اهتنم  دـش ؛ دراو  زیربت  هب  هنطلـسلا  بیاـن  ازریم  ساـبع  طـسوت  نرق  نیا  زاـغآ  رد  همـساب »  » اـی هعبطم 
مه لیلد  نیمه  هب  دنوشیم . عقاو  میقتـسم  طخ  نیئاپ  هاگ  الاب و  هاگ  دنریگیمن و  رارق  میقتـسم  طخ  رد  فورح  نیا  اریز  دـیآیمن  شوخ 

نیمه هب  دنرامشیم و  ابیزان  ار  نآ  دریگیمن و  ار  ناشرظن  تسا  هدیسر  عبطب  اپورا  رد  یلاع  تروص  هب  هک  یسراف  لیجنا  کی  هک  تسه 
. دوشیم رشتنم  هدش  عبط  تروص  نیا  هب  یکدنا  بتک  تهج 

تسه و یگنس  پاچ  هسسؤم  دنچ  ای  کی  یگرزب  اتبـسن  رهـش  ره  رد  تفرگ . يرتشیب  جضن  ضوع  رد  یگنـس  [ 133] پاچ ای  یفارگوتیل 
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رگید تمحزب  و  تسا ، هدیـسر  پاـچب  قیرط  نیدـب  هریغ  یبهذـم و  لـئاسر  يرعـش و  یخیراـت و  يوغل ، راـثآ  زا  يرادـقم  رخاوا  نیا  رد 
رایـسب لماکت  ياج  ناریا  یگنـس  پاچ  لاحرههب  دشاب . هدشن  ریثکت  یگنـس  پاچ  قیرط  هب  هک  درک  ادیپ  یطخ  مهم و  ياهخـسن  ناوتیم 

؛ دراد
194 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 

. داد ماجنا  یئبمب  رد  دیاب  ار  رتهب  ياهراک  تسا ؛ هزیکاپ  تردنب  هدش  پاچ  ياههخسن 
رظنب نکمم  ریغ  سدـقم  باتک  نیا  ندرک  همجرت  اریز  تسا  عونمم  نآ  همجرت  دـناسر . عبط  هب  یلـصا  تروص  هب  ارـصحنم  دـیاب  ار  نآرق 
نآرق پاچ  نیا  لاحرههب  دروخیم ؛ مشچب  یـسراف  همجرت  نآ  روطـس  نیب  هک  دش  رـشتنم  نآرق  زا  ياهخـسن  همه ، نیا  دوجو  اب  دـیآیم .

. تسا بایان  رایسب 
ندید زا  سانـشرنه  رفن  کی  هک  روطنامه  دنتـسه و  یطخ  خسن  کلمت  شالت  رد  دـنرادیمن و  تسود  ار  یپاچ  بتک  صخـشتم  نایناریا 

رب قباس  دنربیم . یپ  تسا  هتشون  ار  نآ  هک  يداتـسا  مان  هب  طخ  ندید  ضحم  هب  زین  اهنآ  دهدیم ، صیخـشت  ار  نآ  کبـس  شاقن و  ولبات ،
. درادـن فرـص  رنه  نیا  هب  نتخادرپ  رگید  ارهاـظ  اـما  دنتـشاد ، لاغتـشا  بتک  زا  يرادربهخـسن  هب  سیونـشوخ  يدادـعت  رهـش  ره  رد  نـیا 

ياهتنا ات  ادتبا  زا  دشاب و  هدش  هتشون  ینیچ  ذغاک  رب  دیاب  تسا  یندنام  يرنه  رثا  هک  دهد  صیخـشت  سانـشراک  هربخ و  درم  هک  ياهخـسن 
فیرظ طوطخ  اب  ار  اهلصفرس  و  ناونع ، هحفص  دنشاب . رگیدکی  يواسم  یضایر ، لوصا  قبط  هدعاق و  هزادنا و  کی  هب  همه  فورح ، نآ ،
هدیبسچ مه  هب  تشپ  زا  ياوقم  هتل  ود  زا  هک  باتک  دلج  دننکیم . بیهذت  يوحن  نیرتریذپلد  نیرتهب و  هب  یبآ ، هنیمز  رد  الط ، زا  یمیلسا 
نیمخت ناموت  دصناپ  هب  ار  باتک  دلج  کی  تمیق  بلغا  میوقت  ماگنه  هب  دوشیم . هتسارآ  ناهفصا  زاریش و  ياهیشاقن  اب  دوشیم  لیکـشت 

هب تروص  نیا  ریغ  رد  هک  دننکیم  بحاصت  ار  یطخ  خسن  نیا  زا  یـضعب  اهدنفرت  ریاس  دیدهت و  هب  لسوت  اب  بلغا  نادـنمتردق  دـننزیم .
. دنرخب ار  اهنآ  دنناوتیمن  یتمیق  چیه 

رد گرزب  رثا  کی  تغل و  باتک  کی  روهـشم ، يارعـش  زا  ناوید  دـنچ  نآرق ، دـلج  کی  هب  تسا  دودـحم  الومعم  یگناخ  ياههناخباتک 
رد طقف  منادیم  نم  هک  یئاج  ات  هدازماما  دنچ  هناخباتک  زا  ریغ  هب  تسا ؛ ردان  رایـسب  باتک  عماج  گرزب و  ياه  هعومجم - خـیرات . هنیمز 

یقاتا رد  هک  یئاپورا  یپاچ  باتک  دـنچ  یطخ و  هخـسن  دصیـس  زا  شیب  هناخباتک  مه  اجنیا  رد  یتح  اما  تسه . ياهناخباتک  هاـشداپ  رـصق 
ور اهنآ  تشپ  هکیلاحرد  تسا  هتفرگ  رارق  مه  يور  یقفا  تروص  هب  اهباتک  درادن . يزیچ  تسا  هتفرگ  اج  طسوتم  هسفق  هس  رد  کچوک 

یقیقد تسرهف  نوچ  تسا . هدـش  هتـشون  اـهنآ  هبل  يور  هب  تشرد  فورح  اـب  اـهباتک  نیواـنع  تسا . جراـخ  فرط  هب  اـهنآ  هبل  راوید و  هب 
. درخیم رازاب  زا  ار  نآ  زا  ياهخـسن  هاش  زاب  یتلاـح  نینچ  رد  دوشیم و  دوقفم  باـتک  کـی  هاـگ  تسین ، تسد  رد  دوجوم  بتک  هراـبرد 

گروبزرطپ نس  هب  ار  نآ  رهش  نیا  فرصت  ماگنه  هب  اهسور  هک  تسا ، هدوب  لیبدرا  رد  هتـشاد  دوجو  ناریا  رد  هک  ياهناخباتک  نیرتگرزب 
. درک غارس  اجنآ  رد  ار  یبرع  یسراف و  بتک  نیرتابیز  دیاب  العف  هجیتن  رد  دناهدرب ؛

فلتخم يارفس  ار  اهنآ  هک  دراد  یناملآ  يوسنارف و  یـسیلگنا ، ینیتال ، ياهنابز  هب  یئاپورا  بتک  زا  یـسیفن  هعومجم  هتـشذگ  نیا  زا  هاش 
؛ دراد رارق  اجنآ  رد  هدافتسا  نودب  الک  اهباتک  نیا  دناهدرک . هیده  يو  هب  دورو  ماگنه  هب 
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نفوب و یعیبط  خیرات  الثم  دـناهدرب . دوخ  نوردـنا  تنیز  يارب  نایرابرد  دناهدیـشک و  نوریب  ار  اهنیا  زا  یـضعب  ریواصت  روارگ و  تاحفص 

. ماهدید تروص  نیمه  هب  نم  ار  يرگید  هدنزرا  راثآ 
دوشیم رشتنم  یتلود » همانزور   » ناونع تحت  یگنس  پاچ  اب  کچوک  عطق  هب  یمـسر  ياهمانزور  نارهت  رد  هتفه  ره  شیپ  لاس  نیدنچ  زا 

جرد نآ  رد  هریغ  هزات و  تاباصتنا  باقلا و  ياطعا  رابرد ، ياههزات  رابخا و  همه  زا  لبق  تسا . ناموت   2 نآ 5 / هنالاس  كارتشا  تمیق  هک 
جرد نآ  رد  تایالو  رابخا  دـعب ، تسا . هارمه  يو  تموکح  ياقب  يارب  یئاعد  نطنطم و  ناونع  بقل و  نیدـنچ  اب  هراومه  هاش  مسا  تسا .
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تیارد یتسودتلادـع و  تمحرم  هب  : » تواـفتم ظاـفلا  تاـملک و  اـب  يرارکت  اـبیرقت  ینومـضم  زا  تسا  تراـبع  مه  نآ  هک  تـسا  هدـش 
نما و همه  اهلپ  اههار و  دوشیم . یلمع  مامت  فاصنا  یفرطیب و  اب  تایلام  ذـخا  دـنربیم ؛ رـسب  لماک  تداعـس  رد  اـیاعر  مکاـح  ترـضح 

هیقب هقلخلا  بیجع  تادوجوم  ندـمآ  ایندـب  اههدازماما و  رد  نارامیب  نتفاـی  افـش  تازجعم و  باـب  رد  یئاـههصق  تسا ». ملاـس  حـیحص و 
دیفـس ار  هحفـص  کی  اـی  دـشابن ، یفاـک  هماـنزور  ندرک  رپ  يارب  لـیبق  نیا  زا  یبلاـطم  رگا  لاـح  تسا . هدرک  لاغـشا  ار  هماـنزور  ياـضف 

لاح حرـش  زا  همانزور  هیقب  ندرک  رپ  يارب  دعب  دـننکیم و  سابتقا  هینطنطـسق  پاچ  یکرت  ياههمانزور  زا  ار  اپورا  رابخا  ای  دـنراذگیم و 
ياورپ یـسک  رگید  عبط ، زا  سپ  هک  دریذپیم  راشتنا  تروص  زین  اههیرما  اهنامرف و  زا  یـضعب  دـننکیم . هدافتـسا  اهلارک  گنرف و  ناهاش 
نیزاوم قبط  رب  اهتایلام  عضو  دـندوبیم و  ربارب  نایدا  للم و  ماوقا و  ماـمت  رگید  دـشیم  یلمع  هرداـص  رماوا  نیا  هاـگره  درادـن . ار  اـهنآ 

. غورد تسا  غورد  ابیز  ياههیرما  اهنامرف و  نیا  همه  هنافسأتم  اما  اهزیچ ؛ لیبق  نیا  زا  تفرگیم و  تروص  تلادع  نادجو و 
ابیرقت هک  دناسریم  پاچب  يدـنت  ياههلاقمرـس  اههینایب و  همانزور  دوب  هداد  خر  ناریا  سیلگنا و  نیب  طباور  رد  یتالکـشم  هک  ینامز  رد 

ار نایـسیلگنا  یفرط  زا  هک  دوب  نآ  بلاطم  نیا  ریرحت  زا  فده  تشاد ؛ نآ  ناگدنیامن  سیلگنا و  تلم  هب  تبـسن  هدنناجنر  هدننز و  ینحل 
تلم بصعت  دننک و  بیغرت  هدرک  زواجت  هداوناخ  سدقت  هب  هک  یموق  اب  گنج  هب  ار  رورپنت  لایخیب و  مدرم  رگید  فرط  زا  دـنناسرتب و 

زا یتالاقم  دنـشکب . نوریب  ناشهسیک  زا  اهنآ ، يارب  موهفم  ياههناهب  اب  ار  یگنج  نینچ  جراخم  لقا  دح  ای  دـنزیگنارب  داهج  يارب  ار  ناریا 
رایـسب دـش  عبط  یچارک  ردـنب  رد  ریرحت و  نارهت  رد  هک  ياهلاقم  صوصخب  دـشیم ؛ رـشتنم  مه  ناتـسودنه )  ) یچارک ردـنب  رد  لیبق  نیا 

رارق ثحب  دروم  هداعلا  قوف  تراهم  اب  هدـش  بکترم  مالـسا  ایـسآ و  هب  تبـسن  ناتـسلگنا  هک  یتایانج  هیلک  هلاـقم  نیا  رد  درک . ادـصورس 
رثؤم ناتسودنه  ياهنایغط  مایق و  رد  تخس  هلاقم  نیا  ایوگ  دندوب . هدش  قیوشت  اهیـسیلگنا  ربارب  رد  تخـس  تمواقم  هب  مدرم  دوب و  هتفرگ 
لادم هاش  زا  همانزور  ناریبد  دـش ؛ ریجا  ناریا  عفانم  ظفح  يارب  زین  ( Journal de Smyrne) نریمسود لانروژ  نینچمهب  تسا . هدوب 
. دنهد رارق  هدافتسا  دروم  ار  تاعوبطم  یسایس  دصاقم  رطاخ  هب  هنوگچ  هک  دننادیم  بوخ  مه  اجنیا  رد  هک  میوگب  هصالخ  دنتفرگ ؛
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شیرانکرب ثعاب  تسا  نکمم  ریزو  کی  هب  موادـم  ياههلمح  دراد ؛ تیـساسح  تخـس  یئاپورا  ياـههمانزور  تـالمح  هب  تبـسن  راـبرد 

رد اریز  دوشیم ، شخپ  اج  همه  رد  دریگیم و  رارق  زیمآتیقفوم  هدافتـسا  دروم  لباقم  فرط  زا  زیمآریقحت  تالاقم  نومـضم  اریز  دوشب ؛
هب دـباییم و  رـشن  نآ  رد  همانزور  هک  تسا  یتکلمم  دـیاقع  هدـننکسکعنم  یتاعوبطم  تاـجاجتحا  نیا  هک  دـننکیم  روصت  نینچ  اـجنیا 

. دوشیم هداد  تیمها  نادب  تسا  هتسیاش  هچنآ  زا  شیب  لیلد  نیمه 
ریرحت رد  دنـسیونیم ؛ دایز  هعقر  ذـغاک و  اهیناریا  درک . ریرحت  تحاصف  اـب  ار  ياهلـسارم  ناوتب  هک  تسا  نیا  یکی  بوخ  تیبرت  مزاول  زا 

. دننارذگیم داقتنا  هدید  زا  تخس  دننکیم  تفایرد  هک  ار  ياهلسارم  دننکیم و  تقد  تخس  نآ 
باـطخ اـی  ناونع  هب  سپ  نیا  زا  تسادـخ .) تسوا ، ینعی  « ) وه  » دنـسیونیم هماـن  طـسو  رد  دنـسیونیمن . ذـغاک  ياهکت  رب  ار  تالـسارم 

اب ود  نیا  طباور  نینچمه  هدنـسیون و  هدـنریگ و  ماقم  بسحرب  اریز  دـبلطیم ، ار  لمأت  تریـصب و  رثکا  دـح - نآ  باختنا  هک  دـنزادرپیم 
مشچ رون - ردارب ، تسود ، ماقمالاو ، مرتحم ، روضح ، نیما  بانج ، درادن : نایاپ  نآ  قیاقد  فیارظ و  هک  یتروصب  دنکیم ، قرف  رگیدکی 
طباور زا  ناـنیمطا  ناـیب  اـب  هماـن  نتم  دـهاوخیم . رایـسب  تمحز  تقو و  هماـن ، دوـخ  دـننام  همه ، نـیا  نـیب  حیحـص  باـختنا  و  هریغ ...  و 
یلصا عوضوم  یبنج  یعرف و  یتروصب  ارهاظ  ماجنارس  هزات  ددرگیم و  زاغآ  درادن  ینایاپ  هک  یعیدب  عیانـص  اب  مأوت  مارتحا ، تیمیمص و 

هدایز  » هک دـیآیم  هلمج  نیا  ددرگیم و  رارکت  همان  ریرحت  زا  روظنم  دـیفم  رـصتخم و  هتبلا »  » هملک اب  زاـب  ناـیاپ  رد  دوشیم . حرطم  هماـن 
. دننزیم نآ  ریز  ار  دوخ  رهم  هکلب  دوشیمن  هتشون  زگره  همان  نایاپ  رد  مسا  تسین .» یضرع 

، دـننکیم هات  دـنراذگیم و  ینهپ  هیـشاح  ار  همان  نیفرط  دوش . تیاعر  دـیاب  تخـس  هک  دراد  یتاررقم  دـعاوق و  دوخ  يارب  زین  همان  رهاـظ 
يور رب  بلطم  هلابند  هکلب  دسرن  طسو  ياضف  هب  هک  دنریگیم  هزادنا  نانچ  ار  روطـس  لصاوف  دننکیم و  عورـش  هقرو  طسو  رد  ار  هتـشون 
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مه يور  هب  بروم  تروص  هب  ار  هملک  دنچ  روطس  رخآ  رد  هک  تسا  نینچ  بولطم  مسر  هتشذگ  نآ  زا  دریگ . رارق  هدروخ  ات  هیـشاح  ود 
ندرک هلثم  نیا  دننکیم و  عطق  زین  ار  نآ  هشوگ  هاگ  دنربیم و  یچیق  اب  تقد  اب  ار  نآ  تفای  نایاپ  همان  ریرحت  هک  یماگنه  دنسیونب . راوس 

زا ياهکیراب  کمک  هب  دننزیم و  هات  دـننکیم ، هلول  ار  همان  دـعب  دـشاب ؛ دـناوتیم  يرـشب  تامادـقا  همه  ندوب  لماکان  زا  ياهناشن  ذـغاک 
تافراعت نیواـنع و  باـقلا و  ناـمه  زین  سردآ  دـندنبیم . ار  نآ  دـننزیم و  رهم  نآ  بسچ  لـحم  رد  تسا ، هتـشغآ  غمـص  هب  هک  ذـغاک 

. دراد جایتحا  ار  باطخ 
دنوش رشتنم  دیاب  هک  ار  یئاهطختسد  دنیوگیم ؛ كرابم » طختسد   » نآ هب  هک  دنکیم  رداص  نابصنمبحاص  يارب  یئاهطختسد  بلغا  هاش 

وا زا  هدرک  تفایرد  هاش  زا  هک  ار  یئاهطختـسد  دـهدب  تسد  زا  ار  دوخ  ماقم  یبصنمبحاص  هاـگره  دـننکیم . پاـچ  راـبرد  هماـنزور  رد 
. دنکیم تبث  شیاهتشاددای  رد  تقدب  ار  اهطختسد  رودص  هک  تسا  روظنم  نیمه  هب  مه  هاش  دننکیم و  هبلاطم 

یسراف و طخ  هرابرد  هک  یندشن  فرطرب  ابیرقت  تالاکشا  مامت  تلع  هب 
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راکب ازریم »  » کی يراگنهمان  ياهراک  ماجنا  يارب  يربتعم  هناخ  ره  رد  میدـش ، روآداـی  هلـسارم  ریرحت  ینطاـب  يرهاـظ و  دـعاوق  تیاـعر 
وا هب  تسانشآ و  نتشون  تسرد  تاررقم  هب  الماک  صوصخب  هک  ار  رگید  رفن  کی  نآ ، رب  هفاضا  هتسجرب ، صاخـشا  تسا . هدش  هتـشامگ 
رد هک  دوخ  یـشنم  زا  تقویب  تقو و  دـسیونیم  مهم  ياهماـن  مکاـح  اـی  ریزو  هک  یماـگنه  دـنریگیم ؛ تمدـخ  هب  دـنیوگیم ، یـشنم » »

ياهیـشنم دادـعت  و ...  یطح ؟ ح »  » ای تسا  زوه  ه »  » اب هملک  نالف  اـیآ  هک  لـیبق  نیا  زا  دـنکیم ، یئاهـشسرپ  تسا  هتـسشن  وا  زا  ياهلـصاف 
الثم دنکیم . راومه  یـسایس  یلاع  تاماقم  هب  ندیـسر  يارب  ار  هار  بلغا  هتـشر  نیا  رد  تمدـخ  نسح  زاربا  تسا و  كدـنا  رایـسب  بوخ 

. دراد الما  رب  هک  تسا  یطلست  نویدم  ار  دوخ  ماقم  ناخ  دیعس  ازریم  یلعف  هجراخ  ریزو 
« بلطم  » دوخ هک  دوب  دایز  نادنچ  تافدارتم  ندروآ  دوب و  رتلکشم  مه  نیا  زا  ءاش  نا  رگید  ترابع  هب  ای  یسیونهمان  کبـس  اهنیا  زا  شیپ 

هکنآ تلع  هب  اشنالا  روتسد  روهشم  رثا  یتح  تخاس . فوشکم  ار  نآ  دشیم  رایسب  تمحز  هب  ای  دشیم  دیدپان  تاملک  نآ  نیب  رد  بلغا 
هک یلعف  هاش  رتدیدج  هرود  رد  دوش . عقاو  نایناریا  زا  یلیلق  هدع  هدافتـسا  دروم  دناوتیم  تسا  یبرع  تاحالطـصا  زا  هتـشابنا  نآ  رـسارس 

ياجب دوخ  زا  یـسیونهداس  رد  وکین  يریثأت  دریگیم  دنخـشیر  هب  ار  نآ  دیآ  گنچب  یتصرف  هاگره  یتح  درادـن و  شوخ  ار  یئوگهبملغ 
رد هجیتن  رد  تسناد . یئاپورا  نیطالـس  ياههمان  روهـشم  ياههمجرت  رثا  رد  ناوتیم  ار  يراگنهمان  رد  رتهب  هقیلـس  الوصا  تسا . هتـشاذگ 

لراـش ریبـک و  رطپ  لوا ، يـالکین  نوئلپاـن ، ياـههمان  رد  هک  میروـخیمرب  یتاریبـعت  تـالمج و  هب  بـلغا  هاـش  ياـههیمالعا  تالـسارم و 
. تسا هتفر  راکب  مهدزاود 

؛ تسا هتشون  نم  هب  باطخ  هجراخ  ریزو  هک  تسه  ياهعقر  اهنآ  نیب  رد  مراد ، رایتخا  رد  ار  میدق  نارود  تالسرت  اههمان و  زا  يرایسب  نم 
یکی هک  تسا  نیا  همان  عوضوم  اما  هدمآ ؛ نایمب  نخس  تیمیمص  تقادص و  یتسود و  سگرن ، خرـس ، لگ  راهب ، لبلب ، زا  همان  لخدم  رد 

هتبلا : » همان نایاپ  دوش . صالخ  نآ  رـش  زا  دـهاوخیم  یگنرکی  یتسود و  مان  هب  دراد و  ياهدروخ  مرک  نادـند  هماـن  هدنـسیون  ناتـسود  زا 
.« دومرف دیهاوخن  شومارف  ار  نیتبلک  امش 

نآ لها  هریغ  نایفوتسم و  ماقمیلاع ، نابصنمبحاص  بلغا  لیلد  نیدب  دنیآیم و  تختیاپ  هب  شرفت  هیحان  زا  روهشم  ياهیـشنم  اهازریم و 
. دنتسه راید 

مـشچب هاـش  يارغط  تلود ، گرزب  رهم  شقن  ریز  رد  دـسریم . روـهظ  هـصنم  هـب  هناـهاش  ناـمرف  رد  ءاـش  نا  یـسیونشوخ و  يـالعا  دـح 
دوخ تسد  اب  هاش  همان  هیـشاح  رد  دوشیم . هدید  نابـصنمبحاص  ارزو و  ياهرهم  قرو  تشپ  رد  دیآیم . هتـشون  نآ  زا  سپ  دروخیم و 

ار نآ  ياههیـشاح  همان و  نیا  تاـملک  زا  کـیره  دـنرادیم ؛ ززعم  تخـس  ار  يدنـس  نینچ  هک  تسا  یهیدـب  تسا ». حیحـص   » دـسیونیم
. دنیارآیم ابیز  ینیئزت  طوطخ  اب  نابهذم 
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هب دنـسریم  اهباسح  هب  هک  یماقمیلاع  نادـنمراک  دوشیمن . بوسحم  سورد  وزج  الومعم  هسدـنه ) نینچمه  باـسح و  ملع   ) تایـضایر
دننکیم هدافتسا  یناوید » باسح   » مان هب  تسا  هدیچیپ  لکشم و  رایسب  هک  یصاخ  ماقرا  زا  دادعا  ياج 
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تائم و تارشع ، داحآ ، هدنیامن  هدش و  هدیشک  میـس  هب  هک  یئاههلولگ  زا  تسا  ترابع  تلآ  نیا  دنربیم ؛ راکب  هکترچ  راجت  هبـسک و  و 

طسوت ربج  باسح و  یسرد  باتک  همجرت  نینچمه  تنطلـس و  نادناخ  ياضعا  هب  تایـضایر  سیردت  ببـس  هب  رخاوا  نیا  رد  تسا . هریغ 
درک ینیبشیپ  دوشیم  دنتسه  دعتسم  ملع  يارب  نایناریا  هک  اجنآ  زا  تسا و  هدرک  ادیپ  جاور  يرتشیب  یـضایر  تاعالطا  ناخ  رفعج  ازریم 

. دنک ادیپ  تیمومع  یلاس  دنچ  زا  سپ  هک 
موجن ایمیک و  يزاسوراد ،)  ) نیدابارق بط و  نتخومآ  دعب  هجرد  رد  رعـش و  یلم و  ياههناسفا  نوناق ، اب  یئانـشآ  هیلاع ، تامیلعت  مزاول  زا 

. تسه زین 
. دنیوگیم رگایمیک  اهنآ  هب  هک  دراد  يددعتم  نارادفرط  اج  همه  رد  ایمیک 

؛ دنهدیم هئارا  ار  ناشیاهراک  لوصحم  دننک و  لیدـبت  مهب  دـنناوتیم  ار  تازلف  دـنراد  اعدا  هک  دـننکیم  روهظ  یـصاخشا  يرهـش  ره  رد 
تورث يرایسب  دننک . تیبثت »  » ار ریخا  هدام  نیا  هک  تسا  نآ  هجوتم  اهشالت  مامت  دنراد ؛ هدهعب  یگرزب  مهس  نایم  نیا  رد  هویج  درگوگ و 
بلغا اهنیا  دنرادیمنرب . تسد  دوخ  داقتعا  زا  یلو  دنربیمن ، یبیصن  هماع  دنخشیر  زج  دنراذگیم و  ارجام  نیا  رس  رب  ار  دوخ  تمالـس  و 

هب بلغا  هک  یصلاخ  ریغ  داوم  هنافسأتم  تسا . هدنام  اهنآ  يزوریپ  هب  يزیچان  هلصاف  طقف  هک  دنکیدزن  دوخ  فده  هب  نانچ  دنتـسه  یعدم 
يزیچ تالاعفنا  لعف و  زا  سپ  داوم  نیا  زا  هاگره  دوشیم ؛ نارگایمیک  یهاو  لایخ  نیا  دیؤم  دننکیم  هفاضا  هرقن  الط و  هب  كدنا  رادقم 

هلاحتـسا ناهایگ  زا  يرایـسب  هک  دنراد  روصت  نینچمه  دـنریگیم . لوصحم  ياج  هب  ار  نآ  دـنهدیم و  بیرف  ار  دوخ  اهنآ  دـنامب  ياجرب 
درز گنر  هب  ار  نادنفـسوگ  نادـند  اهنآ  ندروخ  هک  دـنرادنپیم  یگژیو  نیا  ياراد  ار  یناهایگ  صوصخب  دـننکیم و  عیرـست  ار  تازلف 

. دنتسه دوخ  هقالع  دروم  ناهایگ  يروآدرگ  راک  رد  اهنآ  تسا و  ناشیورد  ياپ  ریز  دنولا  ناتـسهوک  هراومه  لیلد  نیمه  هب  دروآیمرد .
عمج هایگ  روهشم  ناتسهوک  نیا  زا  ات  دننکیم  راومه  دوخ  رب  ار  زارد  رفس  نیا  جنر  ناتـسودنه  ناشیورد  هک  هدیـسر  یئاج  هب  راک  یتح 
دنه زا  یئاهشیورد  رابکی  تقو  دنچره  دراد . یئازـسب  مهـس  راک  نیا  رد  زین  هناهاگآ  ياوغا  بیرف و  هک  تسا  راکـشآ  رگید  نیا  دننک .

هنوگچ دـننادیم  هشیمه  دنتـسه  یتـسدرت  نارادربهـالک  نازابهدبعـش و  هک  اـهنیا  دـننزیم . اـج  یبرجم  نارگاـیمیک  ار  دوخ  هک  دـنیآیم 
ناریزو ناهاشداپ و  دناهتـسناوت  تارک  هب  یتح  دننک ؛ هسیکرـس  یباسح  ار  ناحولهداس  قیرط  نیدب  دنروایب و  نوریب  هتوب  زا  الط  يرادـقم 

. دننک یلاخ  نارگید  يارب  ار  اج  زاب  ات  دنوشیم  دیدپان  داتفا  نورب  هدرپ  زا  اهنآ  گنرین  هکنیمه  دنبیرفب . زین  ار 
ار علاط  مجنم  دراد ؛ لماک  جاور  موجن  ماکحا  هب  داـقتعا  یطـسو ، نورق  هرود  رد  اـپورا  دـننام  تسا ؛ رادروخرب  راـبتعا  نیمه  زا  زین  موجن 
هاش هک  یقیاقد  تعاس و  نییعت  یتح  درادیم ، مالعا  ار  راک  ره  ماـجنا  حیحـص  تقو  دـنکیم و  مولعم  ار  سحن  دعـس و  تاـقوا  دـنیبیم ،

دروم نیا  رد  [ 134] مکلام خیرات  باتک  رد  تسوا . هدهعب  زین  دوش  دراو  رهش  نامه  هب  ای  جراخ  يرهش  زا  دیاب 
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بسحرب هک  دنتفگ  نامجنم  ماگنه  نآ  رد  دوش ؛ جراخ  زاریش  رهش  زا  هک  دوب  ددصرد  سیلگنا  ریفس  تسا . هدش  لقن  ياهزمشوخ  ناتساد 
رارـصا رهـش  زا  يروف  جورخ  هب  دوب  شراک  رد  هک  یترورـض  تلع  هب  ریفـس  اـما  تسین . دـعاسم  هزاورد  زا  جورخ  تعاـس  اههراتـس  نارق 

اهیـسیلگنا هجیتن  رد  دننک و  بارخ  ار  رهـش  راوید  داد  روتـسد  دناشکن  تسوحن  هطرو  هب  ار  دوخ  نانامهم  هکنیا  يارب  مکاح  یلو  دیزرو ،
. دندش جراخ  راوید  فاکش  زا  یموش  هعقاو  ثودح  نودب 

نآ يازا  رد  دـنک و  نیعم  شیپ  زا  ار  رهـش  میلـست  زور  تسناوـت  هک  دوـب  تخبـشوخ  نادـنچ  ناـمجنم  زا  یکی  تاره  هرـصاحم  نـیح  رد 
هدـش تقفاوم  شیپ  زا  الوصا  رهـش  میلـست  هرابرد  تارکاذـم ، رثا  رد  دوب . هداس  یلیخ  بلطم  لصا  اما  دراد . تفایرد  یتمیقنارگ  يایادـه 
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خیرات اب  ریزگان  اهنآ  زا  یکی  هتبلا  هک  دنتشاد  مالعا  میلست  يارب  ار  یفلتخم  ياهزور  دندرک و  قفاوت  رگیدکی  اب  نامجنم  رگید  الاح  دوب ؛
. دمآرد قباطم  رهش  میلست  حیحص 

يارب یئایلاتیا  مجنم  [ 135] ینیساک جیز  زا  تسا و  موسوم  یناخلیا  جیز  هب  هک  هغارم  روهـشم  مجنم  ریـصن  هجاوخ  جیز  زا  ناسانـشهراتس 
قیرط هب  هلاـسره  میوقت  دـننکیم . هدافتـسا  میوقت  یموجن و  لوادـج  هیهت  نینچمه  فوـسک و  فوـسخ و  لوـصف ، عورـش  زوروـن ، نییعت 

نتفر و مامح  ندز ، گر  باب  رد  تسا و  وکین  راک  هچ  زور  ره  رد  هک  دـنوشیم  روآداـی  نآ  رد  میدـق  مسر  هب  دوشیم و  پاـچ  یگنس 
مـالعا دـعاسمان  يدـیدج  راـک  ره  هب  مادـقا  يارب  دوـشیم  دراو  برقع  رد  رمق  هـک  ياهـظحل  دراد . رب  رد  ار  یئاههیـصوت  هریغ  جاودزا و 

. دننکیم هدافتسا  بعکم  بالرطصا و  زا  دوخ  تاعلاطم  رد  نیمجنم  ددرگیم .
يرمق يرجه  لاس  يرمق و  هام  هدزاود  زا  اهترـشاعم  تادوارم و  رد  یتح  یبهذم و  دایعا  نییعت  رد  صوصخب  و  خـیرات )  ) يرامـشهاگ رد 

هک دوشیم  ادیپ  دیدرت  کش و  بلغا  هجیتن  رد  ددرگ و  تیؤر  لاله  هک  تسا  مزال  امتح  يرمق  هام  ره  هرغ  نییعت  يارب  دوشیم . هدافتسا 
نـشج ار  ناـبرق  دـیع  اـج  ناـمه  رد  میدوب و  هدز  ودرا  یگنت  هرد  رد  لاـس 1858[136 ] رد  تسا . هاـم  مود  يزور  هـچ  لوا و  يزور  هـچ 

ار لاله  تیؤر  هزاجا  اجنآ  هداـشگ  قفا  اریز  تسا  هدـش  هتفرگ  ناـبرق  دـیع  نآ  زا  شیپ  زور  تختیاـپ  رد  دیـسر  ربخ  ناـهگان  هک  میتفرگ 
تعاس هس  دـنیوگیم  الثم  تسا ؛ تاعاس  شرامـش  أدـبم  زین  باتفآ  بورغ  نیمه  و  دوشیم ؛ زاغآ  باـتفآ  بورغ  اـب  زور  تسا . هدادیم 

. اذهیلع سق  بورغ و  زا  دعب  تعاس  هس  شیپ و 
شیپ زور  اب  هیناث  دـنچ  زور  ره  هک  تسه  اهمیوقت  رد  لیلد  نیمه  هب  دـننک و  نازیم  ار  دوخ  ياـهتعاس  هشیمه  هک  دوشیم  ثعاـب  رما  نیا 

ره نارگراک  ای  نارفاسم  دراد  یمک  یلیخ  ماود  قفـش  هک  یتکلمم  رد  هک  تسا  نآ  رد  يرامـشتعاس  عون  نیا  هدـیاف  اهنت  دراد . تواـفت 
. تسا شیپ  رد  ناشیارب  زور  نآ  زا  راک  رگید  تعاس  دنچ  ای  ترفاسم  زا  ردقچ  هک  دننادیم  هظحل 

- نویناحور کلس  رد  بلغا  يدرفنم - يالضف  املع و  هب  اهرهش  رد 
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یبرع ياههمجرت  رد  هلباقم  ربج و  سدـیلقا و  ربج  ای  نوطالفا  وطـسرا و  زا  هلمج ، نم  نانوی  ياـمکح  زا  ياهلاـسر  دـنچ  هک  میروخیمرب 
لبق زا  هتبلا  دنزادرپیم و  رایتخا  ربج و  باب  رد  صوصخب  یعیبط و  ءاروام  یفـسلف و  تاثحابم  هب  اهیئاپورا  اب  مامت  تبغر  هب  دـناهدناوخ و 
نیا رد  ار  اهیئاپورا  تایرظن  دـنهاوخیم  اهنت  اهنآ  تسا و  هدرک  نشور  الک  ار  لـئاسم  نیا  ماـمت  نآرق  هک  دـنرادیم  مـالعا  ار  بلطم  نیا 

. دننادب لئاسم 
كاروخ باتک و  نکـسم ، زا  اجنآ  رد  دنوریم و  هسردم  هب  تامدقم  لیـصحت  ماتتخا  زا  سپ  دـننک  هشیپ  تیناحور  دـنددص  رد  هک  اهنآ 

هب تسین و  رادروخرب  ینادـنچ  ترهـش  زا  روشک  لخاد  ددـعتم  سرادـم  نیا ، دوجو  اب  دـنوشیم . رادروخرب  تافوقوم  لـحم  زا  ناـگیار ،
سرد نآ  رد  هک  یئاههتـشر  دـنزاس . اـیهم  داـهتجا  يارب  ار  دوخ  اـت  دـنوریم  دادـغب  راوـج  رد  ـالبرک  هب  بـالط  زا  يرایـسب  لـیلد  نیمه 

. ربج باسح و  هقف ، ثیدح ، ریسفت ، دیحوت ، قطنم ، ضورع ، نایب ، یناعم و  وحن ، فرص و  زا  تسا  ترابع  دنناوخیم 
نتـشون ندـناوخ و  هب  يرتشیب  دادـعت  زورما  تسا . هتفرگ  یتساک  قمع  ظاحل  زا  ینوزف و  رادـقم  رظن  زا  تامیلعت  هتـشذگ ، اـب  هسیاـقم  رد 

يدنچ زیمآهطـسفس  ثحابم  زجب  دنکدنا ؛ دنریگیم  دج  هب  ار  راک  دنتـسه و  ملع  يایند  رد  تفرـشیپ  بلط  رد  هک  نانآ  اما  دنراد  یئاناوت 
نارهت هب  اراخب  زا  یئـالم  هاـگیب  هاـگ و  رگا  دـندرکیم  فارتعا  نم  دزن  اـهیناریا  دوخ  دوشیمن . فیلأـت  ياهزاـت  زیچ  ینید  مولع  هنیمز  رد 

مولع ياههتـشر  یبرع و  نابز  هب  هطاـحا  رظن  زا  تسا  ینـس  هک  دـنچره  يو  اریز  دـنکیم  تریح  رد  قرغ  ار  یناریا  ناداوساـب  همه  دـیایب 
. دراد يرترب  نانآ  رب  تخس  یلقع 

زا اهیناربع  اهینادـلک و  نینچمه  دـننادیم و  ار  دوخ  رادهیواز  طخ  روشک  نکاس  هنمارا  مامت  اـبیرقت  هک  تسا  رکذـت  هتـسیاش  زین  هتکن  نیا 
نیغلبم طسوت  اهینادلک  ناکدوک  اهـشیشک و  هسردم  رد  هنمارا  نادنزرف  دـنیآیمرب . یبوخ  لامک  هب  دوخ  لکـش  عبرم  طخ  نتـشون  هدـهع 
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ریرحت يربع  طخ  هب  ار  یسراف  نابز  ناریا  نکاس  نایدوهی  دننیبیم . میلعت  هیمروا  رد  تسیرازال  نیغلبم  ساملـس و  رد  یئاکیرما  تسیدتم 
. دننکیم

هدهع زا  دنتفاییم . قیفوت  یمهم  ياهراک  هب  دندیدیم  میلعت  تسرد  رگا  اهنآ  زا  يرایسب  دنراد ؛ دادعتـسا  یـشاقن  یحارط و  يارب  نایناریا 
ار یئولبات  يزاسهرظنم  هنیمز  رد  دنرادن  یئاناوت  هک  دح  نادب  دنتسه ، ربخیب  ایارم  رظانم و  ملع  زا  الک  اما  دنیآیمرب  تلوهسب  يزاسهیبش 

بلغا زا  رتهب  یلیخ  لـقا  ـال  دـنکیم ، یحارط  بوخ  هاـش  دوخ  دـنهد . زیمت  ینعمیب  يرثا  زا  هدـش  هدیـشک  تسرد  ویتکپـسرپ  رظن  زا  هک 
اما دشکب . ار  وا  هیبش  دهدیم  روتـسد  يو  هب  بلغا  هک  دراد  تمدـخ  رد  یـشابشاقن »  » تمـس اب  ار  رفن  کی  يو  یناریا ؛ رگید  نادـنمرنه 
هب دوخ  دعب  دناسرب و  مامتا  هب  ار  وا  لیبس  ندیشک  شاقن  ات  دنکیم  ربص  ردقنآ  الومعم  درادن  ار  ندش  لدم  نتسشن و  دایز  هلصوح  نوچ 

؛ دراد رارق  صاخ  هجوت  دروم  هک  دـننکیم  یپک  ار  لوا  يالکین  هنتمین  همـسجم  هشیمه  هنتمین  تروصهب  دـنک ؛ لماک  ار  تروص  یئاـهنت 
زا هک  مه  رگید  یسور  شاقن  کی 
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هچنآ زا  رتگرزب  يردق  ریواصت  هک  دوش  تفگـش  بجوم  دیابن  بیترت  نیدب  تسا . لوغـشم  رابرد  رد  تروص  نیمه  هب  تسا  زاقفق  یلاها 

[. 137] دنوشیم رگهولج  یشاقن  هدرپ  رب  دنتسه  عقاو  رد 
یلاخ ار  یگرزب  رالات  دـننک ؛ سیـسأت  تسه  اپورا  رد  هچنآ  قباطم  یـشاقن  يرلاـگ  کـی  داد  ناـمرف  هاـش  ناریا  رد  نم  تماـقا  تدـم  رد 

هدیسر نانآ  ياهرابرد  زا  هیده  ناونع  هب  هک  ار  هریغ  نوئلپان و  پیلیف ، یئول  الکین ، شرسمه ، ایروتکیو و  هکلم  یلاع  ياههرترپ  دندرک و 
ياهروارگ رازاب  زا  درکیمن  تیافک  راوید  راهچ  مامت  شـشوپ  يارب  اهولبات  نیا  نوچ  اما  دـنتخیوآ . رالات  نآ  رد  دوب  دوجوم  خاـک  رد  و 

کی اههدازهاش  زا  یکی  دندرک . رپ  ار  یلاخ  ياج  اهنآ  اب  دندیرخ و  ار  لیبق  نآ  زا  و  ینتبآ » لاح  رد  نارتخد   » دننام نیلرب  پاچ  یگنر 
يرثا ولبات  نآ  هک  درک  اعدا  نینچ  تخورف و  هاش  هب  دوب  یسیراپ  ناوخزاوآ  نز  کی  هیبش  هک  ار  [ 138] ادوبوسا راک  نغور  گنر و  ولبات 

رازه جـنپ  ات  اپورا  رد  لئافار  ياهراک   » تفگ تسا  دایز  رایـسب  يرثا  نینچ  يارب  ناموت  تسیود  غلبم  هکنیا  باوج  رد  لئافار و  راک  تسا 
.« دوریم شورف  هب  ناموت 

هب اما  دـیآیم  ناشـشوخ  صقر  یقیـسوم و  زاوآ ، زا  رایـسب  اهیناریا  هک  تسا  تسرد  تسین . يربخ  چـیه  ابیرقت  رگید  ياـبیز  ياـهرنه  زا 
دوشیم ارجا  نارگید  طسوت  هک  اهرنه  نیا  زا  لوپ  تخادرپ  اب  دنهاوخیم  طقف  دنراد و  ابا  اهرنه  نیا  هب  نتخادرپ  زا  هدازآ  ینادرم  ناونع 

ار نانامهم  مدرم و  دوخ  ياهیئامنرنه  اب  هک  دننکیم  ریجا  ار  ینادنمرنه  هریغ  اهیسورع و  ود ، تاقباسم  یمومع ، ياهنشج  رد  دنربب . تذل 
. دـنراد ناـما » ناـما ، دادیب ، داد   » عیجرت همه  هک  دـنناوخیم  یـسودرف  زا  یتاـیبا  اـی  ظـفاح  زا  لزغ  دـنچ  بلغا  اـهنآ  دـنرادیم . مرگرس 

دننک فیرعت  صاخ  وحن  هب  ياهدنناوخ  زاوآ  زا  دـنهاوخب  یتقو  دـنرادیم . تفایرد  بوخ  دزمتـسد  دـنززعم و  رایـسب  بوخ  ناگدـنناوخ 
مان هب  تسه  راتیگ  روجکی  دننکیم  یهارمه  ار  زاوآ  هک  یئاهزاس  زا  دنیـشنیم ». شیاههناش  يور  هب  لبلب  دناوخیم  یتقو  : » دـنیوگیم

[. 139] راتنک هب  موسوم  رتیس  عون  کی  رات و 
رفن کی  هک  هفیطل  نیا  روفنم . یتح  تسا و  موهفمان  اهیقرش  يارب  الک  یئاپورا  یقیسوم  دراد . مان  ربکا  یلع  نارهت  رد  رات  هدنزاون  نیرتهب 

. تسا حیحص  دصرددص  درادنپیم  روتروا »  » ای دمآرد  شیپ  ار  رتسکرا  ياهزاس  ندرک  كوک  یقرش 
هدش ترسم  تذل و  قرغ  دوشیم  لصاح  یئادص  ونایپ  ياهیتسش  اب  شناتـشگنا  دروخرب  زا  دید  نوچ  هک  مدید  ار  یمرتحم  درم  دوخ  نم 

دنچره دهدب . دناوتیمن  يرییغت  عضو  نیا  رد  اپورا  رد  ینالوط  یتدـم  فقوت  هن  نامز و  هن  دزاونب . ونایپ  دـناوتیم  هک  تشادـنپیم  دوب و 
لسک و ار  یناریا  یئارپا  ره  ندینـش  هک  مرادـن  ابا  نآ  نتفگ  زا  نم  زاب  دـش  دـهاوخ  عقاو  اـهیناریا  بیذـکت  دروم  اـمتح  رما  نیا  نتفگ  هک 

. دزاسیم ریزارس  شنامشچ  زا  کشا  یناریا  یلم  ناحلا  ندینش  هکیلاحرد  دنکیم  لولم 
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اب دـنراد  نترب  هنانز  سابل  هک  شیریب  نارـسپ  نادرم ، ياههرود  اهینامهم و  رد  دوشیم ؛ ارجا  اهزینک  ریجا و  نانز  طـسوت  مرح  رد  صقر 
اههدنناوخ تسا ؛ هیبش  اهیئایلاتیا  يالتنارات  هب  اهیناریا  کقشاق  اب  مأوت  ياهصقر  دننکیم . لاحـشوخ  ار  مدرم  ناشباتوچیپ  حیبق و  تاکرح 

بارـش و ندیـشون  عنم  الثم  دنریگیمن و  دجب  یلیخ  ار  یتکلمم  موسر  مسر و  ینید و  ماکحا  هک  دنبوسحم  یمدرم  هرمز  زا  اههدـنزاون  و 
هفیاط زا  اههصاقر  بلغا  دنهدیم . رارق  فیدر  کی  رد  نایطول  اب  ار  اهنآ  مدرم  تهج  نیمه  هب  دنرامـشیم و  چـیه  هب  ار  تارکـسم  ریاس 

هوق دودح  زا  بلغا  دوشیم  تخادرپ  اهـشیامن  نیا  يارب  هک  يدزم  [. 140] دنیآیم ناتسدرک  رد  هاشنامرک  یلاوح  زا  دنتـسه و  ینامزوس 
هدنناوخ نز  کی  دنهدیم . هیده  مه  يدـنه  ياهبنارگ  لاش  بلغا  دـنمرنه  نانز  نیا  هب  دـقن  لوپ  یمهم  غلابم  زا  ریغ  تسا ؛ جراخ  روصت 

هب شاداپ  رد  یقـشاع و  قشع و  راک  رد  درادیم ؛ تفایرد  گنیلرتسا  هریل  دـص  دوشیم  رهاظ  هنحـص  يور  هب  هک  راـب  ره  يارب  هرهاـق  رد 
. دسانشیمن يزرم  دح و  یقرش  درف  ناناوخزاوآ  ناصاقر و 
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یئاپورا 9 ندمت  ندرک  دراو  يارب  شالت 

. اهیشیرتا تیرومأم  ماظن . ریما  تاحالصا  اهیوسنارف . اهیسیلگنا و  یماظن . تامیلعت 
. نـم یتاـمیلعت  ياـهتیلاعف  بـط . هسردـم  ماـظن و  هسردـم  سیـسأت  ریما . گرم  طوقـس و  دـعاسمان . ياـههناشن  نارهت . هـب  دورو  اـم . رفس 

يارب نـم  یتشادـهب  ياهروتـسد  نآ . يارجا  ناتـسرامیب . يارب  نـم  حرط  اـهیحارج . نـم . یحارج  حیرـشت و  یـسرد  ياـهباتک  هاـگنامرد .
نوراب [. 142] اتونراچ زابرس  [. 141] یتاز سدنهم  ناورـس  اههناخماذج . سیراپ . رد  بط  هتـشر  یناریا  نادرگاش  نوشق . نابـصنمبحاص 

نویـسیم هاش . اب  وگتفگ  ام . یظفاحادخ  [. 146] وریمر راوس  رسفا  [. 145] سیزرک هناخپوت  ناورـس  [. 144] وستارتام لنلک  [. 143] ناوموگ
[. 147] راینورب یهدنامرف  هب  يوسنارف 

: دیشک دایرف  رایسب  مشخ  اب  رابکی  هاش  ناریا  سیلگنا و  گنج  نمض  رد 
روز هب  هنافـسأتم  اهیگنرف  هک  الاح  اما  میدوب ؛ صالخ  اـهیراتفرگ  نیا  همه  زا  اـم  دوب  هدیـسرن  نم  تکلمم  هب  اـهیگنرف  نیا  ياـپ  رگا  ياو  »

رد تسا  هدرب  راکب  یئاپورا  گنهرف  راشتنا  يارب  يو  هک  يریبادـت  مامت  دـیلک  منکیم ». هدافتـسا  اهنآ  زا  مناوتب  هک  اجنآ  اـت  نم  دـناهدمآ 
. دگنجب ناشدوخ  حالس  اب  اهنآ  اب  دشوکیم  دنکیم و  ساسحا  دوخ  رب  ار  گرزب  ياهتردق  راشف  يو  تسا ؛ تاملک  نیمه 

هزات دنشخب . دوبهب  ار  یگنج  رازبا  دننک و  انـشآ  یئاپورا  تامیلعت  لوصا  اب  ار  نوشق  هک  دوب  نیا  دش  ماجنا  هنیمز  نیا  رد  هک  يراک  نیلوا 
دـننک و زاب  ناریا  هب  زین  ار  حلـص  نامز  هب  طوبرم  یگنج و  ریغ  نونف  زا  نف  دـنچ  ياپ  هک  دـش  ساسحا  رما  نیا  ترورـض  رخاوا  نیمه  رد 
زا دوبان و  یلک  هب  یجراـخ  تاعونـصم  تباـقر  رثا  رب  هک  تشاد  رارق  کـلهم  رطخ  نیا  ضرعم  رد  یلخاد  عیانـص  هک  تهج  نآ  زا  مهنآ 

عیرس كاردا  رد  نایناریا  هک  يدادعتسا  اب  دوش . جراخ  رازاب 
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رد دیاب  زین  ار  نآ  هشیر  دـنراد و  یجراخ  راکفا  هب  تبـسن  مدرم  هک  یقیمع  تفلاخم  مغریلع  دـندجاو ، هک  یلمع  شوه  دـنراد و  ایاضق 
دننام زین  ناریا  رگا  هک  درک  اعدا  ناوتیم  یتح  دنیاشگب ؛ یئاپورا  گنهرف  ندـمت و  يور  هب  ياهچیرد  دنتـسناوت  زاب  تسج ، ینید  دـیاقع 

. دوب هدروآرد  دوخ  فرصت  هطیح  رد  مامت  مات و  تروص  هب  ار  یئاپورا  ندمت  دوب  زرممه  اپورا  اب  ینامثع 
نیا تسین . هزاـت  هقباـسیب و  هجو  چـیه  هب  ناریا  رد  ملع  رنه و  هک  تسا  نیا  نآ  تشاد و  رود  هدـید  زا  دـیابن  زگره  هتبلا  ار  بلطم  کـی 

ات ناشریثأت  هک  یئارعش  دناهدرک ، يراذگهیاپ  مالسا  زا  سپ  نارود  یلم  يارعـش  ابدا و  ار  نآ  هک  تسا  یتیهام  تشرـس و  ياراد  تکلمم 
ياج هب  ای  فیدر  رد  ار  دوخ  دنتـسناوت  راگزور  نآ  رد  ابدا  ارعـش و  نیا  هک  ییراوشد  ناـمه  هب  تسا . رمتـسم  رادـیاپ و  زین  زور  زورما  هب 

گنهرف و رنه و  نتخادـنا  مه  هجرد  ناـمه  هب  دـنهد ، رارق  سونیلاـج  طارقب ، سدـیلقا ، سویملطب ، وطـسرا ، نوطـالفا ، لـیبق  زا  یناـینانوی 
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دناهدناسر متخ  هطقن  هب  ار  يرشب  ملع  مهف و  هک  دننکیم  لایخ  همه  اریز  لکشم ؛ تخـس  تسا  يراک  رگید  یهار  هب  زورما  ناریا  تیندم 
« تسا جردـنم  نآرق  رد  مولع  مامت   » ینعی فورعم  هلمج  نآ  هک  مینک  رکف  مه  رگا  دـسریمن . رظنب  مزـال  هنیمز  نیا  رد  یتفرـشیپ  رگید  و 

ناوتیم دناهتفریذپ و  ار  نآرق  رهاظ  هشیمه  هنافسأتم  ناریا  رد  میاهتفر . اطخب  الماک  دش ، ناریا  رد  گنهرف  ملع و  یئاتـسیا  دوکر و  ثعاب 
دس هن  هدرک و  کمک  ملع  تفرشیپ  هب  هن  مه  لیلد  نیمه  هب  تسا و  هتشادن  قیمع  ذوفن  نانآ  نوخ  گر و  رد  باتک  نیا  زگره  هک  تفگ 

مالک  » اب ناشراکفا  هاگره  بلطم  يالعا  دـح  رد  دـنریگب ، هلـصاف  نآ  زا  هنوگچ  هک  دناهتـسنادیم  هشیمه  ابدا  املع و  تسا ؛ هدوب  نآ  هار 
. دندزیم تسد  يرهاظ  یضارتعا  هب  تشادن  تقباطم  ادخ »

نابـصنمبحاص زا  نت  دـنچ  ناتـسلگنا  تلود  تقفاوم  اب  تسا  روهـشم  بلطحالـصا  کـی  ناونع  هب  هک  هاـش  یلعحتف  رـسپ  ازریم ، ساـبع 
ناشدوخ روشک  ترافس  هب  ود  ره  اهدعب  هک  نوسنیلوار  و  [ 148] لیش لنلک  یماسا  تفریذپ . تمدخ  هب  نوشق  یبرم  ناونع  هب  ار  سیلگنا 

لامک دـح  رد  دوخ  فیاظو  نداد  ماجنا  هدـهع  زا  دـح  هچ  اـت  نت  ود  نیا  هک  تسا  نیا  زا  یکاـح  دوخ  دـندش  هدـیزگرب  ناریا  راـبرد  رد 
دیاب تسا  هدـنام  یقاب  هناخپوت  رد  صوصخب  ناریا و  نوشق  جاوفا  زا  یـضعب  رد  زونه  هک  ار  یطابـضنا  رـصتخم  زین  لـمع  رد  دـناهدمآرب .

لیـصحت هب  اجنآ  رد  ات  دندش  هداتـسرف  ناتـسلگنا  هب  یناریا  ناناوج  زا  يدادـعت  لاح  نامه  رد  درمـش . نانآ  ياهـشالت  تامحز و  لصاح 
کی ناخ  رفعج  ازریم  ینعی  رگید  یکی  دش ؛ هاش  دـمحم  صوصخم  بیبط  تشگزاب ، زا  سپ  اباب  ازریم  هب  موسوم  اهنآ  زا  یکی  دـنزادرپب .
ازریم جاح  هاش و  دمحم  تنطلـس  هرود  رد  طقف  تفر . ندـنل  هب  ناریا  ترافـس  هب  رابود  و  تشون ، باسح  ربج و  رد  بوخ  یـسرد  باتک 

اهنآ ياج  هب  دندرک . كرت  ار  تمدخ  یسیلگنا  نارسفا  دمآ  شیپ  تاره  ياهیراتفرگ  هک  یماگنه  دوب  اهسور  نامرف  هب  شوگ  هک  یساقآ 
يرتشیب ياهیوسنارف 
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یفدهیب و اب  دیسر . ترهشب  ناتسناغفا  هرابرد  یباتک  نتشون  اب  اهدعب  دوب و  نانآ  رامش  زا  [ 149] هیرف پیترس  هک  دندناوخ  تکلمم  هب  ار 
؛ دـنوش هدراذـگ  شیاـمن  ضرعم  هب  هک  دـندروخیم  درد  نیا  هب  اـهلیف  اـههفارز و  دـننام  تسرد  اـهیئاپورا  دـهع ، نآ  تلود  یگماـنربیب 
اهناتـساد و یـضعب  ياوس  بیترت  نیدـب  تفرگیمن و  رارق  هدافتـسا  دروم  هجو  چـیه  هب  نانآ  تامدـخ  اـما  دـنتفرگیم  فازگ  ياـهقوقح 

. تسا هدنامن  ياج  هب  ناشتمدخ  مایا  زا  ياهرطاخ  رگید  اههفیطل ،
لوا ياـهلاس  رد  صوصخب  دوخ ، یگـشیمه  تمیـالم  قـلخ و  نسح  رثا  رد  يو  دوـب . ینثتـسم  هدـعاق  نیا  زا  [ 150] هکولک تسنرا  رتـکد 

صوصخم بیبط  تمـس  هب  هاش  فرط  زا  دوب  يراکرپ  حارج  هک  يو  دـش . زاـتمم  دوخ  نارقا  زا  تشاد  هک  ییملع  ياـهتیلاعف  اـب  شتماـقا ،
تلاخد هب  يراکیب  رثا  رد  دندوب و  يدایز  روخنان  هکنیا  تلع  هب  ار  اهیئاپورا  مامت  هک  هاش  دمحم  گرم  زا  سپ  یتح  دـیدرگ و  بوصنم 

. دندرک اقبا  دوخ  تمدخ  رد  نوگانوگ ، ياهیشارتلاکشا  اب  دنچره  ار ، وا  زاب  دندرک  صخرم  دندوب  هتخادرپ  رسدرد  داجیا  روما و  رد 
نطو هب  يزیچ  هسنارف ، نابز  زا  صقان  عالطا  يرصتخم  ياوس  دنتفر ، سیراپ  هب  يزومآراک  يارب  هرود  نیا  رد  هک  يرایسب  یناریا  ناناوج 

. دندرواین ناغمرا  هب  دوخ 
قبط ماظن  هسردم  سیسأت  هب  میمـصت  ماظن  ریما  هب  بقلم  کباتا  ناخ  یقت  ازریم  تقو  مظعاردص  لاس 1850[151 ] رد  هک  یماگنه  يرآ 

يداع بیبط  مه  یماـظن و  بیبط  مه  نآ  رد  اـت  دـنک  همیمـض  نآ  هب  مه  ار  بط  هسردـم  هک  تساوخ  تفرگ و  نارهت  رد  یئاـپورا  هنومن 
ءاجر يو  زاب  یجراخ  ذوفن  هب  تبـسن  مدرم  دیدش  يرازیب  هتـشذگ و  خـلت  تایبرجت  هب  هجوت  نودـب  دوب . لاونم  نیا  رب  عضو  دوش ، تیبرت 

اهنت و قشمرس  هک  دوب  يدرم  هردان  يو  دیسر . دهاوخن  دوخ  فده  هب  نایئاپورا  یشزومآ  يورین  زا  نتفرگ  کمک  نودب  هک  تشاد  قثاو 
هرود رد  زین  عقاو  رد  دوب . ناـهاوخ  بلق  میمـص  زا  هناـقداص  ار  ناریا  تلود  ماوق  ماود و  اریز  تفریم  رامـشب  ناریا  رد  یتسرپنطو  درفنم 

موق و تخاس ، بترم  مظنم و  زین  ار  روشک  یلام  عضو  تفای و  قیفوت  مهرد  هدیچیپ و  تخس  یعاضوا  نداد  ناماس  هب  شیرادمامز  هاتوک 
، تخادرپ نوـشق  حیلـست  ناـمزاس و  دـیدجت  هـب  درک ؛ دودـحم  لـصاحیب  فازگ  ياـهدزم  رایـسب و  ياهیرمتـسم  نآ  اـب  ار  يزاـبشیوخ 
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مرتحم ار  مدرم  لام  درک و  رارقرب  ار  اـههداج  تینما  تساـک ؛ ماـکح  يرـسدوخ  نازیم  زا  داد و  لـیلقت  تاـیالو  رد  ار  مدرم  زا  يریگجاـب 
تساوخیم هک  وا  درک . بوکرس  دوب  هدش  زاغآ  تایالو  زا  يرایسب  رد  هک  ار  یئاهمایق  اهنایغط و  دناشن و  دوخ  ياجرب  ار  نایعدم  درمش ،

اب هزرابم  روتسد  تخاس ؛ رارقرب  ار  حیقلت  تکلمم  رسارس  رد  درک و  داجیا  هلبآ  راتـشک  ربارب  رد  يدس  دنک ، ادیپ  دایدزا  تکلمم  تیعمج 
درک و همجرت  هب  رما  یسیلگنا  نابز  زا  ار  يرامیب  نیا 
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. تشاد لیسگ  فلتخم  تایالو  هب  ار  نانآ  تفرگ و  تمدخب  بوخ  قوقح  اب  حیقلت  يارب  ار  یئابطا  داد ؛ راشتنا  ریثکت و  ار  نآ 

هب هلد  کی  هرس و  کی  نانآ  هکنیا  ات  درادهاگن  رانک  رب  تکلمم  تسایس  زا  رودقملا  یتح  ار  هدش  مادختسا  نیملعم  هک  دوب  نآ  يو  تین 
نیصلخم زا  یکی  تفرگ و  هلصاف  اهیوسنارف  نینچمه  اهیسیلگنا و  اهسور و  زا  ببـس  نیمه  هب  دنـشاب . مرگرـس  دوخ  میلعت  سیردت و  راک 

رد يو  دزادرپب . بساـنم  نیملعم  مادختـسا  هب  اـجنآ  رد  اـت  داتـسرف  نیو  هب  ینمرا  ناـخ  دوواد  ازریم  ماـن  هب  دوب  مرتـحم  يدرم  هک  ار  دوخ 
: دش ریز  نارسفا  تقفاوم  بلج  هب  قفوم  هاتوک  یتدم 

هتشر يارب  تسا  هتـسشنزاب  درگرـس  العف  هک  سیزرک  مکی  ناوتـس  ماظنهدایپ ، يارب  ناوموگ  ناورـس  یـسدنهم ، هتـشر  يارب  یتاز  ناورس 
ياههیصوت رثا  رد  دمآرد و  مادختـسا  هب  [ 152] اتونراچ ياقآ  نداعم  تمسق  يارب  ماظنهراوس . تمـسق  يارب  وریمن  مکی  ناوتـس  هناخپوت ،

. دندیزگرب يزاسوراد  هتشر  یملعم  يارب  ارم  [ 153] لتید رشیارمود و  نایاقآ  ینعی  نیو  هاگشناد  ناداتسا  زیمآتبحم 
دوشب يدنسپلدان  ياهیراتفرگ  راچد  دوب  نکمم  ناریا  رد  شیرتا  یسایس  یگدنیامن  نادقف  تلع  هب  شیرتا  یتنطلس  شترا  هک  اجنآ  زا  اما 
دنهاوخ تعجارم  زا  سپ  اـهنآ  هتبلا  دراد ؛ يدرف  یـصخش و  هبنج  ـالماک  اـهنآ  تامادـقا  هک  دـش  مـالعا  اـهنآ  هب  نارـسفا  تکرح  زا  لـبق 

. تشاد دنهاوخن  شیرتا  یتنطلس  شترا  اب  یگتسباو  رگید  تشگزاب  ماگنه  ات  اما  دندرگزاب  دوخ  لغاشم  هب  زاب  تسناوت 
یعمج يارب  تیرومأم  نویـسیم و  مان  اریز  مادقا ، میوگیم  مادـقا - نیا  يارب  لیبق ، نیا  زا  رگید  هراکهمین  ریبادـت  دـننام  قیلعت ، تلاح  نیا 
تسد زا  ار  مزال  ینابیتشپ  یلکب  نارسفا  اریز  دوب ، روآنایز  كرابمان و  رایـسب  درادن - یگدنبیز  تسا  یکتم  دوخ  صخـش  هب  کیره  هک 

عضو و زا  رابکی  يارب  یتح  زین  لمع  رد  دشاب و  هتـشاد  ار  ناشیا  راک  ياورپ  مه  لقا  دح  هب  دوبن  مزال  رگید  شیرتا  تلود  دـندوب . هداد 
نیا رب  تداع  اریز  تشاد . یفنم  هبنج  دوب و  رابنایز  ام  لغـش  زور و  لاح و  هب  تخـس  رما  نیا  و  دـشن ، ایوج  ناریا  رد  دوخ  نادـنزرف  لاح 

دنکب و یمالعتسا  دنراد  لاغتـشا  راکب  ناریا  رد  هک  يوسنارف  نیمدختـسم  لاح  عضو و  زا  هاگیب  هاگ و  هسنارف  تلود  الثم  هک  تسا  يراج 
مـشچ رد  ار  نانآ  تلزنم  برق و  رذـگهر  نیا  زا  دروآ و  لمعب  ریدـقت  قیوشت و  اهنآ  زا  قرط  ریاـس  هب  اـی  دـهدب  یناـشن  لادـم و  اـهنآ  هب 
تبرغ یهار  ینان  همقل  لیـصحت  رطاخ  هب  طقف  هک  داد  هولج  ینیدورطم  تروص  هب  ار  ام  شیپاشیپ  زا  اهلفاغت  هنوگنیا  دربب . الاب  ناگناگیب 
یماظن رتالاب  تاجرد  دوخ  هب  دنتساوخیمن  طرفم  ینتورف  رثا  رد  اهنآ  هک  دوب  نیا  دوب  ام  نارسفا  لاح  هب  رـضم  هک  يرگید  هتکن  دناهدش .

. دوشیم دراو  ماظن  تمدخ  هب  یگنهرس  ای  يدرگرس  هجرد  اب  لقا  دح  دشاب  ربتعم  ياهداوناخ  زا  هک  یناوجون  ره  ناریا  رد  اریز  دنهدب ،
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قیرط زا  یناوراک  اب  نازوبارط  زا  هاگنآ  میتخادرپ و  تحارتسا  هب  اـجنآ  رد  يزور  دـنچ  میدـش ؛ دراو  هینطنطـسق  هب  توا 1851  هام  رد  اـم 
ياهیتخـس اهیتحاران و  راچد  میتشادـن  تداع  تسد  نیا  زا  يرفـس  ياهیراتفرگ  تالکـشم و  هب  هک  ام  میداد . همادا  دوخ  هار  هب  ناتـسنمرا 

ار دوخ  جیاوح  میدوب  ریزگان  نابز  ندیمهف  نتسناد و  نودب  هجیتن  رد  میدوب و  هدیزرو  تلفغ  یمجرتم  ندرب  هارمه  زا  الثم  میدش ؛ رایـسب 
. مینک عفر  میدوب  هتخومآ  هک  ياهملک  دنچ  مئالع و  کمک  هب 

ره رد  اهیئاپورا  دننام  میدرکن ؛ تظفاحم  بش  هدنزگ  يامرس  زور و  دیدش  باتفآ  ربارب  رد  ار  دوخ  هک  میدش  اطخ  نیا  راچد  هکنیا  رگید 
ریغ ياهیرامیب  راید  نیا  ياوه  بآ و  رد  راک  نیا  میدرکیم و  مامحتـسا  تشاد  رارق  اـم  هار  رـس  دـشیم و  ریزارـس  هوک  زا  هک  يراـبیوج 

یتالابمیب نیا  رثا  رد  دراذـگب . نآ  رـس  رب  نیریـش  ناـج  دوب  کـیدزن  مه  ریبک  ردنکـسا  هک  تشاد  دوخ  یپ  رد  یتخـس  باـنتجا و  لـباق 

" نایناریا ناریا و   " كالوپ www.Ghaemiyeh.comهمانرفس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 440زکرم  هحفص 155 

http://www.ghaemiyeh.com


هار نیا  زا  مدرک و  هجلاعم  هنگهنگ  اب  ار  دوخ  نادردـمه  نم  میدـش . هبون  بت و  راچد  نم  دوخ  هلمج  نم  ام و  هورگ  ياـضعا  زا  يرایـسب 
بتک رد  هک  بت  مئالع  زا  يرایـسب  زا  اریز  منک  زیوجت  یئوراد  متـسناوتیمن  دوخ  هرابرد  اما  مدـش ؛ ناـنآ  مـالآ  فیفخت  اـی  عطق  هب  قفوم 

رد مدرکیمن ؛ قرع  یلو  مدشیم  یمظنمان  هاتوک  زرل  راچد  هاگ  مدرکیم و  بت  هاگیب  هاگ و  دوبن ؛ رهاظ  يرثا  نم  رد  تسا  روطسم  یبط 
يزور لاح و  نینچ  اب  مدـیدیم . دوخ  ربارب  رد  يدرـسنوخ  اب  ار  کیدزن  گرم  هک  دوب  دایز  نانچ  نم  رد  یئاهتـشایب  یگتفوک و  ضوع 

هب هدنام  هاگتـسیا  راهچ  ماجنارـس  تشادن . ناکما  هجو  چـیه  هب  ندـنام  اج  اریز  منک ، یهارمه  هلفاق  اب  زور  ره  بسا  رب  راوس  مدوب  ریزگان 
شکراب تاناویح  اب  هاتوک ، ياهلـصاف  رد  امنهار  مدـیباوخ . نابایب  رد  مداـتفا و  ریز  هب  بسا  زا  دـش ، یلوتـسم  نم  رب  ـالماک  فعـض  نارهت 

. درک فقوت  دوخ ،
لهچ زا  هک  مدـش  هجوتم  مدیـسر  هاگفقوت  هب  هک  یماگنه  بش ، متـسشن . بسا  رب  نارگید  کمک  هب  مدـش و  رادـیب  تعاـس  کـی  زا  سپ 
ارصم مناتـسود  دندوب . هدوبر  نم  زا  ماهدوب  امغا  لاح  رد  هک  یتدم  رد  ار  اهلوپ  نیا  ارهاظ  هدنامن ؛ اجرب  يرثا  متـشاد  دوخ  اب  هک  یلایرپما 

هب سپ  مسرب ، نارهت  هب  هدنز  هک  مراد  کش  : » متفگ باوج  رد  نانآ  هب  مروآیم  دایب  هک  یئاج  ات  اما  مدرگب ؛ ار  همه  نم  هک  دنتـساوخیم 
.« دروآ مهاوخ  تسدب  مراد  جایتحا  هچره  اجنآ  رد  دنشاب  نم  ینیبشیپ  فالخرب  تاقافتا  رگا  اما  مراد ؛ یجایتحا  هچ  لوپ 

هاگآ يدوزب  دماین و  ام  لابقتـسا  هب  تینهت  يارب  يدحا  دش ؛ ام  زا  يدرـس  یئاریذـپ  میدیـسر ؛ نارهت  هب  ربماون 1851  مراـهچ  تسیب و  رد 
، راـبرد یلخاد  ياـههئطوت  رثا  رد  ریما  ناـمدورو  زا  شیپ  يزور  دـنچ  تسا . هدرک  رییغت  اـم  ناـیز  هـب  هلـصاف  نـیا  رد  هنحـص  هـک  میدـش 
هک یماگنهبان  ياهکمک  دوب . هدش  هاش  يرهمیب  راچد  دوب  وا  هنابلطحالصا  ياهشالت  تخسرس  نمـشد  هک  هاش  ردام  بناج  زا  صوصخب 
داد ریما  نانمـشد  هب  هناهب  تفریذپن ، ار  نآ  هتـسناد  هدیمهف و  وا  هک  دنچره  دش ، لیمحت  يو  هب  یئاپورا  ياههناخترافـس  زا  یکی  فرط  زا 

دنتخادنا و نادنز  هب  ناشاک  کیدزن  نیف ، رصق  رد  ار  يو  دننک ؛ نوگنرس  تکالف  هاگترپ  هب  ار  يو  ات 
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اپورا زا  نیب  نیا  رد  هک  ار  ناـخ  دوواد  ازریم  دـش - عـلطم  اـم  دورو  زا  يو  هک  یماـگنه  [. 154] دندناسر لتقب  هاش  روتـسد  هب  دـعب  هام  ود 
. دنیایب اجنیا  هب  مدش  ثعاب  نم  ار  هراچیب  ي  اهیشیرتا )  ) اههسمن نیا  : » تفگ دناوخارف و  دوخ  دزن  دوب  هدیسر 

نک یعس  یناوتیم  هچره  درذگب . دب  اهنآ  هب  هک  مسرتیم  الاح  اما  مدروآیم . مهارف  ار  ناشرطاخ  تیاضر  بابـسا  مدوب  راک  رـس  رب  رگا 
ریما دـش . هجاوم  نآ  اـب  دورو  ودـب  رد  هورگ  نیا  هک  دوب  دـعاسمان  تخـس  لاوحا  عاـضوا و  نیا  يرآ  ینک ». رتناـسآ  اـهنآ  رب  ار  راـک  هک 
دوـخ هـک  تروـص  نادـب  هـن  و  تساوـخیم ، وا  هـک  روـطنآ  هـن  میتـسناوتیمن  ار  دوـخ  فیاـظو  اـم  هـک  دوـب  هدرک  ینیبشیپ  یتسردــب 

. میهد ماجنا  میدیدنسپیم ،
هب هک  صوصخب  یتفرـشیپ ، ره  اب  هک  لیدـبیب  دوب  یئوجهسیـسد  تشاد  هدـهعب  ار  ارزو  تسایر  هک  مظعاردـص  هب  بقلم  ناخ  اـقآ  ازریم 

اهنآ نوچ  دنک و  يریگولج  یئاپورا  عون  زا  ياهسردم  سیـسأت  زا  تساوخیم  تشاد . تفلاخم  رـس  دشاب ، هدـش  عورـش  وا  فلـس  تسد 
درکیم روصت  دنک و  بلج  ار  ام  رطاخ  تیاضر  یتمارغ  نداد  اب  دیـشوکیم  مظعاردص  دنتـشاد  هدهعب  ام  لابق  رد  یتادـهعت  دادرارق  قبط 

يارب رجاهم  ياهیئایلاتیا  زا  يرتدایز  دادعت  اب  هک  لیـشنیتساج  لنلک  ناریا ، رد  سیلگنا  تقو  ریفـس  اریز  دش ، دـهاوخ  قفوم  دروم  نیا  رد 
، دیزرو تفلاخم  اههشقن  نیا  اب  هاش  لاحرههب  اما  تشادن . یـشوخ  لد  ام  تیرومأم  زا  چـیه  دوب ، هرکاذـم  دراو  اهنآ  هب  ام  لغاشم  ندرپس 
زا عافد  یعون  ار  ریما  لتق  نامرف  رودـص  يو  دزاس . بآ  رب  شقن  تسا  هدوب  شهاوخریخ  یبرم و  هک  ار  ریما  ياـهحرط  تساوخیمن  اریز 
هاش ماقم  هکیلاحرد  دندربیم ، باسح  وا  زا  دنتخانـشیم و  ار  وا  طقف  مدرم  هک  دوب  هتفر  الاب  نادنچ  ریما  تیثیح  اریز  درکیم  ریبعت  دوخ 

صـالخا و همه  اـب  ریما  دوب  نکمم  اریز  دوبن  لـیلدیب  مه  یلکب  هاـش  ینارگن  هشیدـنا و  نیا  لاـحرههب  دوب . هتفرگ  رارق  دـعب  تاـجرد  رد 
یئاههنومن نینچ  زا  دنک . افیا  دهاوخب  ار  یبصاغ  شقن  هک  دشکب  یئاجب  شراک  لاوحا  عاضوا و  رثا  رد  نامز  رورم  هب  تشاد  هک  یتیودف 

ءاقترا یناخ  هجرد  هب  وحن  نامه  هب  تاره  ریزو  هک  دوب  مه  لاوحا  نامه  نراـقم  تسرد  دوشیم و  هدـید  تارکب  اـبیرقت  ناریا  خـیرات  رد 
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[. 155] تفای
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صوصخب و  تفریذپ ، روضح  هب  لماک  ینابرهم  اب  ار  ام  یمومع  سلجم  کی  رد  هاش  دننک . لمحت  ار  ام  هک  دش  نیا  رب  میمصت  هجیتن ، رد 
اما تساوخ . حیـضوت  دروم  ره  رد  مجرتـم  طـسوت  تشاد و  فوطعم  صاـخ  هجوـت  میدوـب  هدروآ  دوـخ  اـب  هک  یمزاوـل  رازبا و  هب  تبـسن 
هداد ام  هب  نامهم  ناونع  هب  هک  زین  ياهقوذآ  لزنم و  مینک ؛ تفایرد  تعلخ  موسرم  تروص  هب  ام  هک  دوش  نآ  عنام  تسناوت  ریزو  لاحرههب 

. دوبن ام  نأش  رد  دشیم 
رارق نویسیمک  تارکاذم  نایرج  رد  مجرتم  طسوت  ام  دزادرپب و  روش  هب  هسردم  همانساسا  هرابرد  ات  دش  لیکـشت  ینویـسیمک  هاش  نامرف  هب 

. میتفرگیم
تسرد و دور  کی  تکلمم  نیا  مامت  رد  هک  دنچره  دنتخادرپ ، يزاسلپ  هرابرد  ثحب  هب  دـنداد و  رییغت  ار  بلطم  نویـسیمک  نیا  ياضعا 
رد رتمهم  سب  ياهلأسم  هتـشذگ  نیا  زا  دنکیمن ؛ زواجت  اتراهچ  اتود  ود  دودح  زا  نادرگاش  تامولعم  دوشیمن و  ادیپ  رکذ  لباق  یباسح 

. دراد تبسانم  یتانیئزت  نویساروکد و  عون  هچ  هسردم  نیا  يارب  هکنیا  نآ  تفرگ و  رارق  هرکاذم  دروم  نویسیمک 
هک دش  قفاوت  هتکن  نیا  رد  ماجنارـس  دسرپب . هسردـم  نیا  سیردـت  همانرب  هرابرد  ار  ام  رظن  هدـیقع و  هک  تشادـن  ار  نآ  ياورپ  سکچـیه 

هـسنارف نابز  سیردت  اهنت  دـشاب ؛ نانآ  میلعت  تیبرت و  لماک  لوؤسم  ملعم  نآ  دریگ و  رارق  نیملعم  زا  کیره  رایتخا  رد  درگاش  يدادـعت 
هب [ 156] یلق اضر  مان  هب  یناریا  لضاف  کی  دریگ . رارق  دوب  یمرتحم  رایـسب  يوسنارف  هک  راشیر  مان  هب  یـصاخ  ملعم  هدـهع  هب  تسیاـبیم 

رظن ریز  ار  هسردم  لک  یسرزاب  دوب  ناخ  زیزع  مان  هب  يدرک  هک  هاش  یـشابنادوجآ  گنج و  ریزو  دش و  هدیزگرب  هسردم  تسایر  تمس 
. تفرگ

نیا زا  هتبلا  دوش . هتخومآ  تامدقم  اودب  یعمجهتـسد  روطهب  اهنآ  همه  هب  دش  رارق  دندوب  دقاف  ار  مزال  یتامدقم  تامولعم  نادرگاش  نوچ 
نوچ مه  ام  دنیوگب  هک  میهدـب  هناهب  دوخ  نانمـشد  هب  مینامب و  راکیب  لاس  دـنچ  هک  میدوب  هتفرگ  رارق  يدنـسپلدان  عضو  رد  ام  رذـگهر 

تروص هب  ار  نتـشون  ندـناوخ و  بلغا  دـندوب و  مرتحم  سانـشرس و  ياههداوناخ  زا  ام  نادرگاش  نوچ  اما  میروخیم . تفم  نان  نارگید 
رد ای  میریگب  هدـیدان  ار  یتامدـقم  تامیلعت  هک  میتفرگ  میمـصت  دنتـسنادیم ، یئاهزیچ  زین  یبرع  یـسراف و  رعـش  زا  دنتـسناوتیم و  لماک 

. میزادرپب دوخ  صاخ  ياههتشر  سیردت  هب  لاحرههب  مینک و  لوکوم  دعب  هب  ار  نآ  دراوم  یضعب 
یـسراف هملک  کی  نم  منک . انـشآ  بط  ملع  لوصا  مامت  هب  دـندوب  رفن  هدراـهچ  هک  ار  دوخ  نادرگاـش  هک  دـش  ررقم  نم  يارب  هفیظو  نیا 
مجرتـم کـی  زا  دوخ  ياهـسرد  رد  مدیـشوک  رما  ودـب  رد  دوبن . نیا  زا  شیب  هسنارف  ناـبز  زا  ناـشعالطا  مه  نم  نادرگاـش  متـسنادیمن و 

یناور هب  ار  بلطم  هشیمه  تسنادیم  صقاـن  تروص  هب  ار  هسنارف  هک  دـنچره  يو  اریز  دوب  شخبتیاـضر  هجیتـن  ارهاـظ  مریگب ؛ کـمک 
. درکیم تقو  فرـص  نآ  همجرت  رد  اهتدـم  يو  متفگیم  هاـتوک  ياهلمج  نم  یتـقو  هک  دـشیم  بجعت  هیاـم  نیا  طـقف  درکیم ؛ همجرت 

مدش هجوتم  يدوزب 
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اهدعب نم  دنکیم و  وگزاب  نادرگاش  يارب  ار  یسراف  بتک  رد  جردنم  طلغ  بلاطم  هکلب  دروآیمنرد  رس  نم  ياههتفگ  زا  الـصا  يو  هک 
مغریلع ار  دوخ  شالت  مامت  رگید  اجنیا  زا  منک . جراخ  نادرگاش  نهذ  زا  ار  تسردان  بلاطم  نیا  ات  مشوکب  مدـش  راچان  ناوارف  جـنر  اب 

هب فوطعم  درب - روـگ  بل  اـت  ارم  هک  هبوـن  لاهـسا و  هب  ندـش  راـچد  ینعی  ناریا - رد  متماـقا  لوا  لاـس  ود  رد  یموـب  ياـهیرامیب  هب  ـالتبا 
نیا هکیلاـحرد  منکیم  ناـمگ  مدرکیم و  هعجارم  تغل  ددـعتم  بـتک  هـب  ینف  تاحالطـصا  نتفاـی  يارب  مدرک ؛ یـسراف  ناـبز  نتخوـمآ 

موهفم ياهزادنا  ات  هک  یسرد  مشاب  هتـسناوت  اهوراد  اهیـشاقن و  تاراشا ، ناتـشگنا ، کمک  اب  متخیمآیم  رگید  تاملک  اب  ار  تاحالطـصا 
مدرک حیحـصت  ار  اهنآ  نم  اهدـعب  دـندوب و  هدیـشک  نادرگاش  هک  یئاههشقن  اهحرط و  زا  نم  هک  تسا  ياهجیتن  نیا  لقا  ال  مهدـب . دـشاب 
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لیاسو زا  رگید  يرادقم  دوب و  هدش  کشخ  هدامآ و  هک  ار  رگید  مزاول  زا  يرایسب  نینچمه  و  لماک ، [ 157] تلکسا کی  مدروآ . تسدب 
هب ندز  تسد  اـب  دـندرکیم  روـصت  ـالبق  هک  نادرگاـش  مدوـب . هدروآ  هارمهب  دوـخ  تکلمم  زا  دـشیم  يرادـهاگن  لـکلا  رد  هک  ار  راـک 

ترداـبم روـبق  زا  هـمجمج  ندروآرد  هـب  قـیقحت  يارب  دوـخ  هـک  دـندش  هریچ  دوـخ  ساـسحا  نـیا  رب  نادـنچ  دـنوشیم  سجن  ناوختـسا 
هرود رد  دنتشاد  نابز  رظن  زا  هک  یتالاکشا  دوجو  اب  دوب و  تاسیسأت  مزاول و  راک  رد  هک  یصئاقن  مغر  هب  اهنیا  بلغا  الوصا  دندیزرویم .
شنم رد  رگید  دوخ  نیا  درک و  شکورف  تعرس  نیمه  هب  مه  نانآ  هیلوا  قوش  روش و  هنافسأتم  اما  دندرک ؛ يزیگناتریح  ياهتفرشیپ  لوا 
راـچد مهوـت  نیا  هب  نیتـسخن  ياـهماگ  زا  سپ  یلو  دـننکیم  كرد  دـنمهفیم و  ار  بلطم  تلوهـس  هـب  اـهنآ  تـسا ؛ نایقرـش  تاـیقلخ  و 

ربخ نآ  زا  یقرش  هک  تسا  يزیچ  رمتسم  موادم و  ششوک  دنریگیم . شیپ  لهاکت  هار  رگید  دعب  دناهدیسر و  شناد  زرم  هب  هک  دنوشیم 
هتخادرپ قشم  سرد و  هب  زور  دص  زا  شیب  لاس  ره  رد  هزادنا  دحیب و  تالیطعت  تلع  هب  هک  میریگب  رظن  رد  مه  ار  نیا  رگا  لاح  درادـن .

تلع هب  طـقف  هکلب  دـنریگیمن  رارق  قـیوشت  دروـم  اـهرتگرزب  فرط  زا  ناشدادعتـسا  تیدـج و  تقاـیل ، رطاـخ  هب  نادرگاـش  دوـشیمن و 
نـس رد  زونه  هک  اهنآ  زا  یـضعب  هتـشذگ  اـهنیا  زا  دـنهجوت و  فرط  دنتـسه  یناـسک  هچ  تیاـمح  دروم  هکنیا  مادـنا و  یئاـبیز  هداوناـخ ،
یتح دـنرادیم و  تفایرد  هلاس  ره  ناـموت  تسیود  اـت  هاـجنپ  نیب  یجرخکـمک  زاـب  كاروخ  باـتک و  سرد ، جراـخم  ياوس  دـنتیلوفط 

وربور یماکان  اب  رتشیب  مد  ره  ارچ  متامحز  هجیتن  زا  نم  هیلوا  تاعقوت  هک  دـیوشیم  هجوتم  تقو  نآ  دنتـسه ، مه  نز  دـنچ  ای  کی  ياراد 
. دشیم

. منک تیبرت  رایعلا  لماک  یئابطا  هک  دنشاب  هتساوخ  نم  زا  دیابیمن  هتبلا 
یمومع یلک و  یتاعالطا  هک  متـساوخیم  اهنت  نم  درکیمن ؛ وفاکت  یفدـه  نینچ  هب  ندیـسر  يارب  نم  ياوق  دوجوم و  تاناکما  لیاسو و 

بط و هنیمز  رد 
211 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 

هب ای  دـنناوتب  هک  منک  يراک  مزاس و  انـشآ  تسا  باـنتجا  لـباق  ریغ  هک  یحارج  تامدـقم  اـب  ار  ناـنآ  مهدـب و  نادرگاـش  هب  یعیبط  مولع 
زا هتـشذگ  سیردـت  لـیاسو  ناونع  هب  دـنوش . اـپورا  راپـسهر  يزومآراـک  همادا  يارب  اـی  دـنهد و  همادا  بط  ملع  رد  ناـشدوخ  تاـعلاطم 

دوخ هک  ار  یبتک  ياهتمسق  زا  يرایسب  . 2 هاگنامرد ؛ مدرکیم 1 . اهنآ  هب  بطم  رد  نارامیب  تدایع  نیح  رد  هک  یئاهیئامنهار  اهینارنخس و 
. مدادیم رارق  هدافتسا  دروم  زین  مدوب  نآ  یناب  دوخ  هک  ار  یناتسرامیب  . 3 دوب ؛ هدش  ریرحت  یسراف  نابز  هب  الوصا  ای  مدوب  هدرک  همجرت 

دوخ نادرگاش  هب  نم  دـندمآیم ؛ نم  غارـس  هب  ناراـمیب  زا  يرایـسب  سرد  ناـیاپ  زا  سپ  دـشیم و  سیردـت  فقو  تعاـس  ود  زور  ره  . 1
هب نارامیب  تدایع  هب  نم  هارمه  هب  اهنآ  هاگنآ  دنزادرپب . کچوک  ياهیحارج  هب  هنوگچ  دـننک و  یئاریذـپ  نانآ  زا  هنوگچ  هک  متخومآیم 

یئانـشآ رگید  دراوم  هجلاـعم  نوخ و  ندروآ  دـنب  زرط  هب  بیترت  نیدـب  دـندشیم و  نم  راـیتسد  گرزب  ياـهیحارج  رد  دـندمآیم ؛ رهش 
هزاجا اهنآ  هب  یهاگ  متـسناوتیم  یتح  دنهد ؛ ماجنا  یئاهنت  هب  نم  روضح  رد  ار  کچوک  ياهیحارج  هک  مدادیم  هزاجا  اهدعب  دـنتفاییم .

زا یحارج  رد  تسا  زیربت  میقم  العف  هک  یلعلا  دبع  ازریم  مان  هب  منادرگاش  زا  یکی  دننک . راذگرب  القتسم  زین  ار  اضعا  عطق  لمع  هک  مهدب 
. تسا هدمآرب  یبوخب  كانرطخ  ياهیحارج  ریاس  هناثم و  گنس  لمع  هدهع  زا  تارک  هب  يو  تسا ؛ رادروخرب  یبوخ  ترهش 

هب دوخ  هک  داد  یئاـناوت  نم  هب  راـک  نیا  متخادرپ و  دوجوم  یبط  راـثآ  ندـناوخ  هب  یـساسا  یتروصب  یـسراف  ناـبز  نتخومآ  روظنم  هب  . 2
. مرامگ تمه  نیمزرس  نیا  مدرم  نابز  هب  یحارج  حیرشت و  هنیمز  رد  یسرد  یئاهباتک  فیلأت 

دوصقم نیا  يادا  يارب  نآ  ریرحت  ماگنه  هب  یسراف  نابز  اب  نم  یئانـشآ  دوب و  ملع  نیا  يدابم  رب  لمتـشم  طقف  نم  حیرـشت  یـسرد  باتک 
دوجوم ياـهیروادشیپ  اریز  دـمآیم  هدـیافیب  نم  رظن  هب  مه  هتـشر  نیا  هب  یقمع  یلوـصا و  نتخادرپ  هتـشذگ  نیا  زا  درکیمن ؛ تیاـفک 

يدصقءوس هک  اهیباب  یعمجهتـسد  ياهمادعا  نیح  رد  رابکی  طقف  درکیم . عنم  ناراکتیانج  دروم  رد  یتح  یفاکـشدبلاک  زا  ارم  یبهذـم 
تمرح کته  دروم  مه  گرم  زا  سپ  یتح  قیرط  نیا  زا  ات  منک  حیرـشت  ار  نانآ  داسجا  هک  دـش  اضاقت  نم  زا  دـندوب  هدرک  هاـش  ناـج  هب 
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دوب تروص  نیدب  منک . بلج  دوخ  هب  ار  هقرف  نیا  دارفا  مامت  ترفن  مریگب و  رارق  ماقتنا  هلیـسو  هک  متـساوخیمن  چیه  نم  اما  دنریگب . رارق 
یتروصب ار  دوخ  یحارج  باتک  اهدـعب  اما  متـسجیم . دوس  رگید  لیاسو  ریواصت و  تاناویح ، دـبلاک  زا  حیرـشت ، سیردـت  ماـگنه  هب  هک 

قوـف حـلاصم  دراوـم و  هنیمز  نیا  رد  مدوزفا . مشچ  ياـهیرامیب  باـب  رد  نادـب  یقیلعت  مدرک و  فینـصت  دـلج  ود  رد  رتلـصفم  رتیـساسا و 
مدوب و هدز  تسد  هناثم  گنـس  یحارج  هب  راب  تشه  هاجنپ و  دصکی و  دوخ  اریز  متـشاد  دوخ  رایتخا  رد  دوب  هبرجت  لصاح  هک  ياهداعلا 

دادـعت دوب و  نم  هارمه  قیفوت  اـهلمع  بلغا  رد  هک  ار  نیا  دـیاین . شیپ  نآ  زا  رتشیب  یتـح  اـی  مشچ  یحارج  کـی  هک  تشذـگیمن  يزور 
هب رتشیب  دیاب  كدنا ، اتبسن  اهیماکان 

212 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 
ار هدـش  لـمع  ناراـمیب  مدادیم و  ماـجنا  دازآ  ياوه  رد  ار  اـهیحارج  هراوـمه  نم  اریز  تشاذـگ ، راـید  نیا  زیمت  ملاـس و  ياوـه  باـسح 

رطاـخ ناـنیمطا  اـب  یمیمرت  ياـهیحارج  دروـم  رد  مدادیم . رارق  ناـتخرد  اههانپرـس و  ریز  ار  اـهنآ  هکلب  مدـناباوخیمن  قاـتا  رد  هاگچـیه 
[158] سویلش حرط  زا  الوصا  نم  دوخ  یحارج  یسرد  باتک  رد  دوشیم . قاچ  حالطـصا  هب  دریگیم و  یبوخب  مخز  رود  هک  متـسنادیم 
هب طوبرم  لوصف  هب  هریغ . ماذـج و  كویپ ، سولقاقـش ، کلاس ، هب  عجار  الثم  مدوزفا  نآ  رب  زین  يرایـسب  دراوم  بلاطم و  اما  مدرک  يوریپ 

[. 159] مدوزفا زین  يزیمآتیقفوم  ریواصت  اهحرط و  اپ  یگتفررد  قاس و  یگتسکش 
مدرک و حرط  رهش ، زا  جراخ  رد  رامیب ، نازابرـس  يارب  ار  یناتـسرامیب  سیـسأت  رایـسب  شالت  اب  ماجنارـس  دوخ ، تماقا  لاس  نیموس  رد  . 3

زورب ماگنه  هب  هک  يوحنب  دـندربیم  رـسب  دـننام  نیمزریز - کیرات و  ياههناخزابرـس  رد  نارامیب  ماـگنه  نآ  اـت  مدـنالوبق . ار  نآ  يارجا 
نازیم دـیدرگیم و  راچد  ریگاو  يرامیب  نیا  هب  لـماک  جوف  کـی  دـنکیم ، زورب  ناتـسمز  رد  بلغا  هک  يدـلج  يراـمیب  اـب  مأوت  دـیئوفیت 

. تفریم الاب  كانتشحو  يوحنب  نازابرس  نیب  ریموگرم 
اب شوگراهچ  ینیمز  زا  دوب  ترابع  انب  همه  مدرک . حرط  ار  هریغ  اـهرابنا و  اـهقاتا و  هناـخوراد ، هناـخزپشآ ، اـهرالات ، زا  کـیره  هشقن  نم 

تـسیابیم ار  ترامع  رود  ات  رود  تفرگیم . رب  رد  ار  نآ  یئاههچغاب  دوب و  هدـش  هیبعت  یـضوح  نآ  طسو  رد  هک  گرزب  یطایح  نحص 
نیرتالاب زا  دوب . رتالاب  نیمز  فک  زا  اـپ   3 دودح 5 / رد  اهرالات  دـنک . هطاحا  دوخ  رد  ار  همه  نیا  دـنلب  يراوید  دـنراکب و  تخرد  هتوب و 

ياه یگتفرورف - هیلخت ، راک  يارب  تفرگیم . ماجنا  هیوهت  نآ  خاروس  زا  هک  دشیم  هتشارفارب  دننام  شکدود  ياهلول  یبرض  فقس  هطقن 
جراـخ ار  تـالوضف  دـشیم  زاـب  جراـخ  هب  هک  یکچوک  ياـهرد  قیرط  زا  اـجنآ  زا  هک  دوب  هدـش  هیبعت  راوید  رد  هچقاـط  دـننام  یکچوک 

کی هک  لک  هدنامرف  دش . بآ  رب  شقن  ارزع  باتک  رد  دبعم  نامتخاس  حرط  دننام  زین  هشقن  نیا  اما  نم . یلصا  هشقن  دوب  نینچ  دندرکیم .
ياـهقالیی زا  هاـم  دـنچ  زا  سپ  هک  یماـگنه  تشاد . دـعاسمان  يرظن  حرط  نیا  اـب  دوب  نوـشق  يرادـهب  سیئر  نادـنواشیوخ  زا  درک و  رفن 

جراخم زا  هکنآ  يارب  ریگاوه  عیسو  ياهرالات  ياج  هب  تسا ؛ هدش  رییغت  شوختسد  اپارس  نم  هشقن  هک  مدش  هجوتم  متـشگزاب  یناتـسهوک 
هرابود ار  اهقاتا  نیا  همه  هک  منک  يراک  متـسناوت  هناتخبـشوخ  دندوب . هتخاس  يدننام  نیمزریز  کچوک  ياهقاتا  دنهاکب  یبرـض  ياهفقس 

ای مدوب  هتخادرپ  دوخ  هسیک  زا  ار  اهنآ  ياهب  نم  دنوش و  سرغ  تسیابیم  هک  ار  یناتخرد  دنزاسب . ون  زا  نم  هشقن  قبط  رب  دـنزاس و  ناریو 
ردبش ناتسرامیب  یلخاد  نحـص  رد  هک  مداد  روتـسد  دندوب . هتـشاک  نیمز  رد  ار  اهنآ  هشیر  نودب  ای  هدنازوس و  مزیه  ناونع  هب  ای  هدیدزد ،

ناتسبات رد  تروص  نیا  ریغ  رد  اریز  دنراکب 
213 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 

ربارب رد  دنتـسناوتن  دـندنارذگیم  ار  تهاـقن  نارود  هک  یناـسک  اـما  دروآ ؛ لـمع  نمچ  ناوـتیمن  مـه  یتـسد  يراـیبآ  اـب  یتـح  نازوـس 
[. 160] دندیرچ رخآ  هب  ات  ار  اهنآ  همه  هکلب  دننک  تمواقم  دنتشاد  ردبش  هزات و  تاجیزبس  يارب  هک  ياهسوسو 

دـشاب كدنا  ماقرا  نیا  هک  تهج  نآ  زا  هن  دمآ ؛ نایم  هب  نآ  هجدوب  هناخـضیرم و  جراخم  ياپ  هک  دش  زاغآ  یماگنه  یلـصا  يراتفرگ  اما 
رد ینوشق  حالطـصا  هب  يابطا  هک  هدوب  نینچ  مسر  لاح  هب  ات  دوب . راک  رد  ینارگن  هوجو  ياـج  هب  تسرد و  فرـصم  زا  هک  ورنآزا  هکلب 
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يرامیب نارامیب ، یعقاو  لاح  عضو و  مالعا  ياج  هب  لیلد  نیا  هب  دناهتـشاد و  رایتخا  رد  ار  اهوراد  نارامیب و  جراخم  باسح  اـههناخزابرس 
دنداتسرفیم و یتسین  راید  هب  يراتـسرپ  مدع  هحماسم و  رثا  رد  ار  تسدیهت  ریقف و  ياضرم  ضوع  رد  دندرکیم و  دومناو  رتتخـس  ار  اهنآ 

دنتسنادیم دوخ  لخادم  هب  ینایز  ار  دیدج  ناتسرامیب  سیسأت  لیلد  نیمه  هب  دندرکیمن . هیهت  ار  هنگهنگ  ینعی  اهوراد  نیرترورـض  یتح 
اهرالات مظعا  تمسق  مدوب  هدش  لمحتم  راک  نیا  رد  هک  یئاهجنر  شاداپ  هب  اهنآ  ياهشالت  رثا  رد  دندرکیم . میـسقت  رگید  نارـسفا  اب  هک 

تروص رد  متـشاد و  نیمأت  یلام  رظن  زا  نم  هک  دنچره  بیترت  نیدب  دندرپس . درک  یناریا  میکح  کی  هب  دندرک و  جراخ  نم  رایتخا  زا  ار 
. دـش بآ  رب  شقن  لوـقعم ، ياهطبار  داـجیا  يارب  میاهـششوک  ماـمت  مدرکیم  ناربـج  مه  یـصخش  هسیک  زا  ار  اهیرـسک  مـک و  ترورض 

يارب هک  دـندوب  رذـعتم  هناهب  نیا  هب  دـندرکیم و  كرت  ار  ناشیاهتـسپ  دوخ  لیم  هب  دنتـشاد  هدـهعب  ار  یناـبهگن  تیرومأـم  هک  ینازاـبرس 
تراـسج و نتـشاد  تلع  هب  ار  اـهنآ  یطابـضنایب  نیا  يازا  رد  یلو  اهناتـسرامیب ، رد  یناـبهگن  يارب  هـن  دـناهدش  مادختـسا  ندرک  گـنج 
و ار ، اـهلوپ  مدوب  هدرپـس  اـهنآ  هب  ار  ناتـسرامیب  لـخد  جرخ و  هک  مدوخ  نادرگاـش  دـندادیم . رارق  زین  دـیجمت  قیوشت و  دروـم  تماـهش 

روظنم میوگب ، رصتخم  [. 161] دندروخیم ار ، نارامیب  صتخم  ياهوراد  لیاسو و  بابسا و  ریز ، ياهسابل  رابراوخ ، ناراتـسرپ ، نازپشآ و 
تسکش اب  نآ  ناراکردناتسد  تین  ءوس  یتقایلیب و  ببس  هب  دشاب ، هنومن  قشمرس و  ياهسسؤم  هک  ناتسرامیب  سیسأت  زا  یئاهن  فده  و 

. دش هجاوم 
زا يرتتسرد  موهفم  مدوـخ  نادرگاـش  هب  متـسناوت  تسا . هدوـب  لـصاحیب  نم  ياهـشالت  هیلک  هک  تفگ  ناوـتیمن  همه ، نیا  دوـجو  اـب 

یناتسرامیب تالیکشت 
214 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 

هتـسب ياهتـسد  اب  یتح  هک  دنتخومآ  دندومن و  تشاددای  بیقعت و  ار  اهنآ  يرامیب  نایرج  دندرک ، هنیاعم  ار  رامیب  دص  دنچ  نانآ  مزومایب ؛
لد و شخبیمرگ  هک  دشیم  هدهاشم  یـسانشقح  زا  يراثآ  دـندوب  اوادـم  تحت  هک  ینارامیب  زا  درک . نازابرـس  يارب  ناوتیم  اهراک  هچ 

دوخ هک  دیـسر  یئاجب  راک  كدـناكدنا  دوب  دوهـشم  نیعجارم  رد  ام  هسـسؤم  اـب  یتفلاـخم  ادـتبا  رد  هکنیا  نیع  رد  دوب و  اـم  راـک  دـیؤم 
. مریذپب ناتسرامیب  رد  ار  نانآ  هک  دنتساوخیم  نارامیب 

هرادا دوخ  هک  دـیدرگ  نآ  زا  عنام  رما  نیا  مدـش و  ررکم  ياهترفاسم  هب  نتفر  زا  ریزگان  هاش  یـصخش  بیبط  ناونع  هب  اهدـعب  هک  یماگنه 
. تفرگ رارق  یناریا  ياهمیکح  رایتخا  رد  رسکی  هسسؤم  نیا  مریگب  هدهعب  ار  ناتسرامیب 

داجیا دوخ  هچنآ  زا  ارم  هک  مدـشیم  وربور  يزیگنا  ترفن - ياههنحـص  اـب  اـجنآ  زا  دـیدزاب  ماـگنه  هب  سپ  نیا  زا  رگید  هک  تسا  یعیبط 
؛ دـندیتلغیم دوخ  عوفدـم  رد  قاـتا  فک  هنهرب  رجآ  يور  رب  ینوـخ  لاهـسا  ياهقبطم و  ناراـمیب  تخاـسیم . لوـلم  هدزلد و  مدوـب  هدرک 

. دوب هدنامن  ياجرب  يرثا  یهایگ  یتخرد و  چیه  زا  دندوب و  هدیرچ  ار  رازهجنوی 
نارسفا و اب  نخـس  يور  نآ  رد  رتشیب  هک  يروتـسد  متـشاد  نانیمطا  نادجویب  ياهمیکح  نیا  ندوب  ریذپانحالـصا  زا  هک  نم  قیرط  نیدب 
( هبصح  ) سوفیت لاهسا ، هبونو ، بت  ياهیرامیب  صوصخب  هلاسر  نیا  رد  متشون . نازابرس  ياهیرامیب  هجلاعم  دروم  رد  دوب  نابصنمبحاص 

يارب تساـهنآ . زا  یـشان  اـهیئامیپهار  رد  نینچمه  اههناخزابرـس و  رد  اـهریموگرم  رتشیب  هک  مداد  رارق  ثحب  دروم  ار  یگدروخامرـس  و 
لامک اب  مدرک . بترم  فلتخم  ياهـشخب  رد  زاـجیا  یفاکـشوم و  اـب  ار  بلطم  مشاـب  هتخاـس  رتموهفم  ار  اـهزیوجت  اهروتـسد و  نیا  هکنیا 

ياهقباسدـب قطاـنم  رد  یتـح  هک  دـناهتفای  قیفوت  اهروتـسد  نیا  زا  تیعبت  اـب  مدـش  علطم  نارـسفا ، نابـصنمبحاص و  فرط  زا  یتـقوشوخ 
تـسا هتـشادن  هقباس  زگره  البق  هک  یلقادـح  هب  ار  نوشق  دارفا  ریموگرم  نازیم  هریغ  رتشوش و  لوفزد و  ناتـسزوخ ،)  ) ناتـسبرع نوچمه 

. دنهد لیلقت 
راهچ دعب  لاس  دنچ  دندوب و  هدرک  فورـصم  زین  يوسنارف  نابز  نتخومآ  هب  ار  دوخ  تقو  هک  نم  نادرگاش  زا  نت  هس  لاس ، راهچ  زا  سپ 

هب سیراـپ  بط  هدکـشناد  رد  و 1861  ياـهلاس 1860  رد  نیتسخن  هورگ  دـندش . لیـسگ  سیراـپ  هب  لـماک  يزومآراـک  يارب  رگید  نت 
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تحت تسا  هدـش  ادـها  نم  هب  هک  تشون  ياهلاسر  اجنآ  رد  نیـسح  ازریم  ماـن  هب  اـهنآ  زا  یکی  دـندش ؛ لـئان  دوخ  يرتکد  ملپید  تفاـیرد 
رد هک  تسا  يرثا  نیا  و  نارهت » ناتـسرامیب  رد  بستکم  تایبرجت  يانبم  رب  کینـسرا  دیـسا  کمک  هب  هبون  بت و  هجلاعم  هراـبرد  : » ناونع

نیا هدنـسیون ، هک  دـنکیم  هجوت  بلج  همه  زا  رتشیب  نیا  یلو  هدـش  هداد  تسدـب  هجلاعم  شور  نیا  هرابرد  یهجوت  لـباق  تاحیـضوت  نآ 
یبوخ ياههلاسر  زین  رگید  نت  ود  تسا . هدرک  هعلاطم  هدومزآدوخ و  صخش  هرابرد  ار  هجلاعم  زرط 
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[. 162] دندرک فیلأت 

قیرط نیدب  دندیزرون . يراددوخ  يدیجمت  چـیه  زا  اهروسفورپ  متـشاد  روضح  سیراپ  رد  هک  یماگنه  اهنیا  دادعتـسا  شـشوک و  هرابرد 
قیقحت هتشاذگ و  ناریا  رد  یعیبط  مولع  بط و  ياههتشر  رد  نادرگاش  تیبرت  يارب  یساسا  هیاپ و  القا  هک  مشاب  دنسرخ  هراومه  مناوتیم 

. دیآ رابب  یئوکین  ياهرمث  اههناوج  نیا  زا  هدنیآ  رد  هک  دشاب  ماهداد . جاور  اهنآ  نیب  رد  ار  هنادازآ  عبتت  و 
تاکوزت زا  یبوخ  هب  بلطم  نیا  تسا و  هتـشاد  دوجو  روشک  رد  هناـخنامرد  و  [ 163] افـشلا راد  یئانتعا  لباق  دادعت  ارهاظ  میدق  نورق  رد 

هلمج زا  سدق  ناتسآ  عباوت  زا  دهشم ، رد  دنموربآ  تسا  ياهسسؤم  هدنام  ياجرب  همه  نیا  زا  هک  يزیچ  اهنت  اما  دوشیم . راکشآ  يرومیت 
دراد دوجو  اهیماذج  يارب  یئاهنمأم  لاخلخ  هسمخ و  ناجیابرذآ ، رد  طقف  اهنیا  ياوس  [. 164] تسابرغ یماح  هک  اضر  ترضح  تافوقوم 

دناهیبش هدنرد  تاناویح  ياههنال  هب  رتشیب  دنراد و  رارق  رهش  زا  رود  ياهلصاف  رد  هک  يرابتنکـسم  یلگ  ياههبلک  زا  دنترابع  هک  سب ، و 
زا ناشروبع  هار  هک  یناسک  ای  یلاوح  مدرم  قافنا  رـصتخم  زا  دناهتفرگ  ياج  اههلوغیب  نیا  رد  هک  یناتخبهریت  نایمدآ . ياوأم  نکـسم و  ات 
ناخ دناهداد  شرازگ  نم  هب  هک  روطنآ  اهتنم  دـشخبیم ؛ نانادـب  هلغ  راب  دـص  دـنچ  هاش  هاگهاگ  دـننکیم . یگدـنز  دـتفایم ، قطانم  نآ 

. دسریمن ناتخبهریت  نیا  تسد  هب  هلغ  نآ  زا  ياهبح  دشکیم و  الاب  ار  هلوسرم  نیا  لامک  مامت و  مکاح 
ار اهنآ  مدرم  اریز  تسین ، هار  ار  اهنآ  ءارق  اهرهـش و  رد  دننک ؛ يدکت  دنرذگیم  تاحفـص  نآ  زا  هک  یئاهناوراک  زا  دـنناوتیم  طقف  اهنیا 

ناشیارب گرم  هک  درک  ادیپ  تعامج  نیا  يزورهیـس  زا  يروصت  ناوتیم  تمحز  هب  دنرادنپیم . یثرا  ار  ناشیرامیب  دنرامـشیم و  سجن 
يراک هچ  هک  دنک  قیقحت  تشاد  تیرومأم  يو  متـسرفب ؛ اهیماذج  نیا  شیپ  ار  دوخ  نادرگاش  زا  یکی  متـسناوت  راب  کی  تسا . یـسورع 

زا یناشخرد  دهاوش  اهـشرازگ و  اب  يو  هام  شـش  زا  سپ  دزاس . ادج  ناگدنز  زا  ار  ناگدرم  هکنیا  لقا  دـح  ای  تسا ، هتخاس  نم  تسد  زا 
دیما عون  ره  دـیاب  مه  دروم  نیا  رد  دـشاب . هدوب  غورد  یلایخ و  يو  ياهراک  ماـمت  هک  منکیم  لاـیخ  نم  اـما  تشگزاـب ؛ دوخ  تاـجلاعم 
.« دنکن روراب  ار  نیمز  ندش  ریخبت  زا  لبق  هک  دتفایمن  نامسآ  زا  ياهرطق  چیه  : » سدقم باتک  هتفگ  هب  تخاس . هدنیآ  هجوتم  ار  دوبهب 

نتخاس جراخم  ات  مدرک  راداو  ار  سانشرس  ناخ  دنچ  لاس 1858[165 ] رد 
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، هنطلـسلا ءایـض  هب  دوـب و  یلاـخ  هک  ار  یبساـنم  لـحم  راـک  نیا  يارب  زین  نـم  دـننک . مـهارف  رهـش  هـب  نـیدراو  هزاـت  يارب  ار  یناتـسرامیب 
یلو درک  تقفاوم  دش  رکذ  هک  یتین  يارب  لحم  نیا  صیصخت  اب  لوا ، يو  مدرک . ادیپ  تشاد ، قلعت  تکلمم  مناخ  هدازهاش  نیرتدنمتورث 

نم زا  دبال  سپ  : » هک دز  دایرف  يو  مهدب  ار  نانیمطا  نیا  متسناوتن  نوچ  درم و  دهاوخن  ناتسرامیب  نآ  رد  سکچیه  ایآ  دیـسرپ  نم  زا  دعب 
لاح هب  ات  هک  ریبک  ریما  تفرگ . سپ  ار  دوخ  لوق  بیترت  نیدـب  و  منک ». لیدـبت  هناخروشهدرم  هب  ار  دوخ  لزنم  هک  تشاد  دـیهاوخن  عقوت 

صیصخت نارهت  رد  یناتسرامیب  سیسأت  يارب  ياهظحالم  لباق  غلبم  شلاوما  زا  هک  دوب  هدرک  تیـصو  تسا  هدمآ  نایم  هب  شمـسا  تارکب 
. دیدرگ بالط  صاخ  ياهسردم  سیسأت  فرص  غلبم  نآ  دشن و  لمع  وا  تیصو  هب  شگرم  زا  سپ  اما  دوش  هداد 

دورو زا  سپ  لاس  ود  [ 166] یتاز ناورس  میوگب . دوخ  ناهارمه  تشونرس  هرابرد  زین  ياهملک  دنچ  هک  تسا  هدیسر  نآ  عقوم  رگید  الاح 
هتـشر بیترت  نیدب  داتفا . نم  ندرگ  هب  تشادن  هقباس  چیه  ناریا  رد  هک  وا  دسج  حیرـشت  دـش . یگفخ  راچد  لاغذ  زاگ  رثا  رد  ناریا  هب  ام 

گنهرـس يو  ياـج  هب  اهدـعب  دـیدرگ . عطق  هدـشن  زاـغآ  زونه  دوـب  مه  یفطاـع  یناـجیه و  يردـق  انمـض  هک  اـشوک  درم  نیا  ياـهتیلاعف 
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نادـنچ يراک  يارجا  هب  رداق  يرامیب  فعـض و  تلع  هب  وا  دـش . بوصنم  دوب  هلاس  داـتفه  لاـح و  هتـسکش  يدرمریپ  هک  [ 167] ياچاراک
. دوبن مهم 

دوب یئایلوخیلام  مومغم و  يدرم  هک  يو  تفگ . دوردب  ار  یگدـنز  زین  سانـشندعم  ي  [ 168] اتونراچ یتاز ، ناورـس  گرم  زا  سپ  یمک 
دنوامد هلق  هب  هلمج  نم  دز و  تسد  یـسانشنیمز  یتاـقیقحت  رفـس  دـنچ  هب  دـنیوا . نیمک  رد  حاورا  نانمـشد و  اـج  همه  هک  تشادـنپیم 

زا هکنیا  يارب  ار  بش  درک و  مگ  ار  هار  هوک  رد  داد ؛ ماجنا  یئاهنت  هب  ار  هلق  هب  دوعـص  دوب  كانمیب  دوخ  ناـهارمه  زا  نوچ  درک و  دوعص 
هدزخی ياضعا  دندروآ و  نیئاپ  دـنتفای ، دوب  ناجیب  ابیرقت  هک  ار  يو  دوز  حبـص  دروآ . رـسب  درگوگ  لادوگ  کی  رد  دـشاب  نوصم  امرس 

زا یکی  رد  تشگنزاب . یعیبط  تروص  هب  رگید  وا  یغامد  یندب و  ياوق  دعب  هب  هثداح  نیا  زا  یلو  دمآ  لاحب  رامیب  دندرک . مرگ  ار  شندب 
ياوادم هب  [ 169] لثم هب  جالع  شور  اب  دـش و  راچد  هبون  يراـمیب  هب  رزخ  ياـیرد  کـیدزن  غادهرق ، سم  نداـعم  هب  شرگید  ياـهترفاسم 

هبون بت  يراـمیب  هب  نارهت  هب  شدورو  زا  سپ  یمک  دـیزرو و  تلفغ  دـشاب  هنگهنگ  هک  وراد  نیرترثؤم  ندرب  راـکب  زا  اـما  تخادرپ  دوخ 
؛ تشونیم ماـقرا  دادـعا و  اـب  ار  دوخ  هنازور  ياهتـشاددای  یهاوخدـب  تدـش  زا  يو  تسبورف . ناـهج  زا  هدـید  يدـبک  مرو  اـب  مأوت  مئاد 

عاـضوا نآ  زا  شیب  يو و  گرم  دیـسرن . اـجنآ  هب  هک  دنداتـسرف  نیو  هب  دوـب  هدرک  مهارف  وا  هک  مه  ار  یندـعم  ياهگنـس  زا  ياهعوـمجم 
ینایز ياراد  ام  یملع  تأیه  تیقفوم  تفرشیپ و  يارب  شیحور 
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هـصرع رد  ياهتـسجرب  تامدـخ  تسناوتیم  دوب  هدرک  تفایرد  لیاسو  مزاول و  عون  همه  تلود  فرط  زا  هک  وا  اریز  دوب  نیمخت  لباق  ریغ 

. تفر نیب  زا  یلکب  مه  وا  ياهتیلاعف  راثآ  نیرخآ  ندعم  ياهگنس  ندش  دوقفم  اب  دهد . ماجنا  ناریا  یسانشنیمز 
تسارور مکحم و  قالخا  ياراد  هک  يو  تخادرپ . ماظن  هدایپ  تمسق  رد  تمدخ  هب  دوب  هدش  دلوتم  سیوس  رد  هک  [ 170] ناوموگ نوراب 

رگید جـیار  هدـیهوکن  تاداع  زا  يرایـسب  يرـسفا و  ياهتـسپ  رـس  رب  موق  شیوخ و  ندرامگ  گـنرین ، هعدـخ و  اـب  راـکیپ  هب  دوب  یماـظن 
دنک راک  نآ  رد  تسیابیم  هک  یطیحم  رد  هعلاطم  زا  وا  هک  صوصخب  دوب ، يو  زا  رتردتقم  مکاح  لاوحا  عاضوا و  هک  اغیرد  اما  تخادرپ 

یگنهرس اهیسیلگنا  هیـصوت  هب  ام  زا  سپ  هک  دوب  اجنیا  رد  راک  هدمع  صقن  یلو  دوب . هدیزرو  تلفغ  دوب  سامت  رد  ناشیا  اب  هک  یمدرم  و 
رد نانوی و  یلاها  زا  هک  نادراک  گنرز و  وستارتاـم  نیا  دـندش . دراو  ناریا  تلود  تمدـخ  هب  رگید  رـسفا  جـنپ  اـب  [ 171] وستارتام مان  هب 

دوس هب  هنوگچ  لاوحا  عاضوا و  زا  هک  تفایرد  دـخرچیم و  هنـشاپ  مادـک  هب  رد  هک  دـیمهف  لوا  ياهزور  نامه  رد  دوب ، یقرـشمین  هجیتن 
ربورود دـناشوپ و  يزودرز  لکـشلا  دـحتم  سابل  دوخ  نادرگاش  هب  درک و  سیـسأت  ماظنهدایپ  يارب  ياهسردـم  زین  يو  درادرب . هرهب  دوخ 

هب دوشیم  دـنچ  ود  رد  برـض  ود  دنتـسنادیمن  تسرد  هک  یئاه  هچبرـسپ - دـیمان . برح  ناکرا  ار  نآ  تشامگ و  یظفاحم  دراـگ  دوخ 
بقع دندش و  شومارف  دعتسم  يدج و  نادرگاش  هکیلاحرد  دندش ، رادروخرب  زین  بصنم  نیا  قوقح  زا  یتح  دندیـسر و  یپیترـس  هجرد 

ام نارـسفا  تساوخیم  نوچ  دیمانیم و  هریغ  ستیلرتسوا و  وگنرام ، مان  هب  ار  اهنآ  هک  دادیم  بیترت  صخـش  نیا  مه  یئاهرونام  دـندنام .
نیا هراومه  تسا  مولعم  هک  دیـشک  یئاههشقانم  هب  راک  دـنکب  اهرونام  نیا  اب  يراکمه  هب  روبجم  دوخ  تسدریز  ربنامرف و  ناونع  هب  زین  ار 

شوخ و ناریا  رد  تماقا  هام  هدزناپ  زا  سپ  دزادرپ و  يو  هب  ياج  ناوموگ  هک  دـش  ثعاب  اقآ  نیا  دوب . هدـنرب  اهنآ  رد  رگهلیح  رادربهـالک 
. دیوگ كرت  ار  اجنیا  مرخ 

تروص هب  ار  دوخ  نادرگاش  تفای . قیفوت  يرتمهم  ياهراک  ماجنا  هب  دوخ  هلاس  تشه  تماـقا  یط  دوب  هناـخپوت  رـسفا  هک  [ 172] سیزرک
اب یـسرد  یباتک  فیلأت  هب  دوخ  دروم  ره  رد  تخاس . انـشآ  هتـشر  نیا  یلمع  یملع و  لوصا  هیلک  اـب  درک و  تیبرت  يدـج  ینانادیـضایر 
رد هک  ناخ  یکز  ازریم  ياهتدـعاسم  زا  دوخ  راک  نیا  رد  تخاس و  رـشتنم  یگنـس  پاچ  تروص  هب  ار  اهنآ  دز و  تسد  مزـال  ياهلودـج 

رهـش و نیب  فارگلت  طخ  کـی  درک و  دراو  ناریا  هب  ار  فارگلت  سیزرک  هتـشذگ  نآ  زا  تسج . دوس  رایـسب  دوب  هدـناوخ  سرد  سیراـپ 
نیب یفارگلت  هطبار  دنتـساوخ  هک  اهدعب   ) دنزاسب وا  دوخ  رظن  ریز  نارهت  رد  ار  راک  نیا  مزاول  رازبا و  هیلک  داد  روتـسد  دیـشک و  هاش  رـصق 
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راچان دننک  رارقرب  هیناطلس  نارهت و 
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ياهیحاسم زا  تناعتسا  اب  دیـشک و  نارهت  زا  ياهشقن  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  يو  دننک .) دراو  سیراپ  زا  ار  ینف  ياههاگتـسد  هیلک  دندش 
همه نیـسحت  ابیرقت  درک ، ناریا  هب  ندـمت  ندرک  دراو  هنیمز  رد  يو  هک  یتامادـقا  دروآ . تسدـب  ار  للق  ریاـس  دـنوامد و  عاـفترا  یتاـثلثم 

رنه و گرزب  لادـم  يو  هب  زین  شیرتا  تلود  فرط  زا  دیـشخب . یپیترـس  ناشن  بقل و  يو  هب  هاش  تخیگنارب و  ار  هدرکلیـصحت  ناـیناریا 
ناریا رد  وا  ذوفن  ماقم و  رد  دوب  هدـشن  غالبا  يو  هب  یمـسر  تروص  هب  ناریا  رابرد  قیرط  زا  لادـم  نیا  هک  اجنآ  زا  اـما  دـش . اـطعا  شناد 

. دنام ریثأتیب 
اب تسیابیم  ریزگان  يو  دوب . صقان  دودحم و  دمآ  تسدـب  راوس  رـسفا  [ 173] وریمن ياهـششوک  زا  هک  یجیاتن  دش  هتفگ  هچنآ  فالخرب 

يزاین يزاب  ریـشمش  يراوس و  هتـشر  رد  لیـصحت  هب  هجیتن  رد  دنتـسه و  ناهج  رواگنج  راکراوس و  نیرتهب  اـهنآ  هک  ناـیناریا  هدـیقع  نیا 
دوشیم و تخادرپ  مظنمان  تروص  هب  دزم  هک  یتروص  رد  درک  داـجیا  مظنم  یماـظنهراوس  ناوتیم  هنوگچ  ـالوصا  دـنک . هلباـقم  دـنرادن 
. دندرک اطعا  یپیترس  ناشن  هجرد و  زین  يو  هب  تسا ؟ دوخ  گرب  نیز و  حالس و  نتشاذگ  ورگ  زا  ریزگان  دوخ  بسا  فیلعت  يارب  زابرس 

دیسرپیم دوخ  یشنم  زا  يو  دننک  نشور  دنراد  دوخ  راک  رد  هک  یصیاقن  هب  تبسن  ار  ارزولا  سیئر  نهذ  دندیشوکیم  ام  نارـسفا  هاگره 
تلع نم  بحاص  : » تفگیم نانآ  باوج  رد  دوب  تبثم  خساپ  هاگره  دناهتشاد و  تفایرد  لامک  مامت و  ار  دوخ  قوقح  نایاقآ  نیا  ایآ  هک 

.« دیاهتفرگ عقوم  هب  تسرد  ار  ناتدوخ  قوقح  نوچ  ممهفیمن  ار  امش  تیاکش 
دصق و دوخ  هک  دوب  هچنآ  زا  رتمک  تخـس  ام  ياهـششوک  تامادقا و  لصاح  یندشن  فرطرب  عنام  عدار و  همه  نیا  دوجو  اب  رگید  بوخ 

دشن هدنکفا  رازهروش  ریاب و  ینیمز  رب  دش  هدیشاپ  ام  تسد  هب  هک  يرذب  مینک  اعدا  میناوتیم  همه  نیا  مغریلع  میتشاد ؛ ار  نآ  ماجنا  تین 
نیا لوط  مامت  رد  دوب . هدرپس  یـشومارف  تسد  هب  ار  ام  ماربا  رارـصا و  هب  نطو  نیا  هک  دـنچره  میدـش ، دوخ  نطو  يزارفارـس  ثعاب  اـم  و 

رد ینایبرم  ام  زا  شیپ  زگره  دشاب و  نطو  مام  يراسمرـش  ثعاب  هک  دشن  هتـشادرب  تأیه  نیا  ياضعا  زا  کیچـیه  فرط  زا  یماگ  تدـم 
. دنشاب هداد  ماجنا  ار  دوخ  فیاظو  شالت  یعس و  زا  هجرد  نیا  اب  هک  دناهدوبن  ناریا 

ربارب رد  هک  ار  یفیاظو  ات  تشاد  هلـصاف  نآ  زا  رایـسب  هتبلا  یلو  درک ، لمع  هملک  هب  هملک  تشاد  ام  لابق  رد  هک  یتادـهعت  هب  ناریا  تلود 
. میتسسگ رگیدکی  زا  نیک  رهم و  نودب  الباقتم  ام  دهد . ماجنا  رظن  ره  زا  تشاد  همذ  رب  تسود  روشک  کی  نانامهم  نیملعم و 

نیا دیؤم  دناوتیم  داد  يور  نم ، یظفاحادخ  یبایفرش  تبـسانم  هب  لیروآ 1860[174 ] رد 25  نم  هاش و  صخـش  نیب  هک  یتارکاذم  رکذ 
. دشاب اههتفگ 

»؟ ياهدرک عمج  یبوخ  لوپ  دبال  بوخ  : » هاش
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.« متسه یشیورد  درم  مرادن . ینادنچ  جایتحا  : » نم
»؟ يراد یفرشا  رازه  تسیب  - »

ود دش  مقر  نیا  دعب  متفرگیم ، يداتـسا  قوقح  ناونع  هب  ناموت  دصهن  یلاس  لوا  لاس  راهچ  رد  منکیم : باسح  مدوخ  مورب ؛ تنابرق  - »
.« دوب لدتعم  رایسب  زین  بطم  تادیاع  دوبن ، هظحالم  لباق  مه  ایاده  اهماعنا و  نازیم  ناموت ؛ رازه 

»؟ يوریم يزابرس  تمدخ  هب  دوش  گنج  دراو  تتکلمم  رگا  - »
«. امتح - »

»؟ هچ دروخب  تهالک  هب  ياهلولگ  رگا  - »
.« دوشیمن ادیپ  زور  ره  رس  یلو  تسین . یمهم  زیچ  هالک  - »
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»؟ دنکیم هچ  ياچاراک  - »
.« ناموت تسیود  دودح  منکیم  نامگ  دریگیم ؛ یبوخ  دعاقت  - »

»؟ دنهاوخیم نم  زا  لوپ  ردقنیا  اهیگنرف  ارچ  سپ  بوخ ؟ یئوگیم  ار  نیا  - »
ناشدوخ تکلمم  رد  كاشوپ  كاروخ و  هزادنا  هب  اریز  دننک ، عمج  لوپ  تبرغ  رد  دنهاوخیم  اهیگنرف  ماهتساوخن . يزیچ  اصخش  نم  - »

.« دننکیم روظنم  مه  ار  نآ  دوخ  قوقح  رد  اهنآ  سپ  تسین  يربخ  دعاقت  زا  ناریا  رد  نوچ  و  دنراد ؛ يدیاع  مه 
»؟ هچ دنک ، هجراخ  ریزو  ار  امش  هاش  رگا  - »

.« منکیمن لوبق  زگره  - »
»؟ ینکیمن لوبق  ارچ  - »

.« منیبیمن ترازو  راک  رد  يدادعتسا  دوخ  رد  اما  مشاب  هتشاد  یتقایل  هضرع و  تبابط  راک  رد  منکیم  رکف  زونه  - »
 ...«. نیا دوجو  اب  - »

.« دندوجولاردان ناریا  رد  [ 176] ناخ دیعس  ازریم  هسنارف و  رد  ناریلات  ناتسلگنا ، رد  [ 175] تیپ دننام  هجراخ  گرزب  يارزو  - »
»؟ درک یهاوخ  راک  هچ  اپورا  رد  - »

.« منیبب ار  اههناخضیرم  ات  منکیم  ترفاسم  - »
.« درگرب تلایع  اب  رتدوز  هچره  - »

.« هللا ءاش  نا  - »
. دش دراو  ناریا  هب  [ 177] راینورب ياقآ  یهدنامرف  هب  یتأیه  ناوا  نامه  رد 

یئاقیرفا نوشق  نارسفا  زا  بلغا  هک  نایوسنارف  دوب . بولطم  ون  ياههرهچ  هزات و  دارفا  میدوب ؛ هدش  لمعتسم  میدوبن ، ون  رگید  اهیـشیرتا  ام 
طابضنا زا  دنوش ؛ انشآ  راید  نیا  رب  مکاح  لاوحا  عاضوا و  اب  دنتسناوتیم  ام  زا  رتمک  دندوب 
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تأیه : » هک دوب  اهنابز  درو  نخـس  نیا  راینورب  ینعی  تأیه  هدـنامرف  هرابرد  دـشیمن . هدـید  يرثا  چـیه  نانآ  نیب  بتارم  هلـسلس  تیاـعر  و 
تدم زا  سپ  همه  ابیرقت  دنراد ». هدنامرف  هک  دنروخیم  تسکش  تهج  نآ  زا  اهیوسنارف  تشادن ، هدنامرف  نوچ  دروخ  تسکـش  یـشیرتا 

یعمجهتسد و تروص  هب  هک  یعقوم  اهیوسنارف  الوصا  دنشاب . هداد  ماجنا  يرکذ  لباق  راک  هکنیا  نودب  دنتفگ  كرت  ار  دوخ  لغاشم  یمک 
دننامب ندمتم  ریغ  يروشک  رد  هداتفا  کت  هک  یماگنه  اما  دنربیم ؛ شیپ  زا  يراک  دنشاب  سیراپ  صوصخب  ناشنطو و  اب  مئاد  طابترا  رد 

. دننک قیبطت  دوخ  طیحم  اب  دنناوتیمن  یمسج  رظن  زا  هچ  یحور و  رظن  زا  هچ 
ینید و میلاعت  هعاشا  هب  اهنیا  هک  دیآیم  رظنب  ماهدیدن ؛ يراثآ  زگره  ساملس  هیمروا و  رد  اهتأیه  یندمت  یگنهرف و  ياهـشالت  يزوریپ  زا 

. دنشاب هدرک  افتکا  یسیلگنا  يوسنارف و  ياهنابز  زا  عالطا  يرصتخم 
هب نادنچ  دـناهدرک  سیـسأت  ناشدوخ  هک  یـسرادم  تکلمم  رب  مکاح  لاوحا  عاضوا و  رد  هک  مدرک  لصاح  یفاک  نانیمطا  هکنیا  زا  سپ 

قـشمرس اب  دـیاب  هکلب  تسین  یفکم  هجو  چـیه  هب  سرادـم  تامیلعت  نیا  هک  متـسناد  دروخیمن و  روشک  نیا  یلاها  گنهرف  شرورپ  درد 
يدادـعت زاب  هک  متـشاد  نآ  رب  ار  ناخ  خرف  ینعی  تقو  ریزو  لاس 1858[178 ] رد  داد  ماجنا  اهنآ  يارب  يراک  ندـمتم  کـلامم  زا  نتفرگ 

. دنزادرپب لیـصحت  هب  اههتـشر  نآ  رد  دـنوش و  انـشآ  فرح  عیانـص و  نونف و  مولع و  هب  اجنآ  رد  ات  دتـسرفب  هسنارف  هب  ار  ناناوج  زا  رگید 
ياههتخومآ میلعت  هب  دوخ  روشک  هب  تشگزاب  زا  سپ  هدش  ناسآ  ناشراک  البق  هسنارف  نابز  نتخومآ  اب  هک  نطو  نادنزرف  نیا  تسا  دـیما 

دیعو هدعو و  دوخ  هب  دیابن  دایز  یلیخ  مه  دروم  نیا  رد  اما  دنزاس . لقتنم  رتعیـسو  یئاههزوح  هب  ار  دوخ  ملع  دنزادرپب و  نیریاس  هب  دوخ 
كرد زا  اما  دنراد ، ام  عماوج  رب  مکاح  نردم  یعامتجا  عاضوا  ياهنایز  صیاقن و  دروم  رد  نیبزیت  یهاگن  دنت و  يرظن  نایقرـش  اریز  داد ؛
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هرابرد هک  میونـشیم  بلغا  لیلد  نیمه  هب  دـنزجاع ؛ دـهدیم ، لیکـشت  ار  یئاپورا  هعماـج  يایاجـس  قـالخا و  هک  يرهوج  نآ  فشک  و 
دادعت نآ  هک  دنراد  ناعذا  نادب  همه  رصم  هیکرت و  رد  هک  تسا  یتقیقح  دوخ  نیا  رگید  و  دنتـسه ». ام  زا  رتثیبخ  اهنآ  : » دیوگیم اهیگنرف 
هدـشن جراخ  تکلمم  زا  ناشیاپ  هک  یناسک  زا  شیب  یلیخ  ار  یئاپورا  رـصانع  دوخ  تشگزاب  زا  سپ  دـناهتفر  اپورا  هب  هک  یموب  یلاـها  زا 

ياهنافرطیب رابخا  نیرتدیدج  قباطم  دنـشاب . لصا  نیا  رب  یئانثتـسا  نم  نادرگاش  هک  مراودیما  دـنرادیم . روفنم  دـننکیم و  هئطخت  تسا ،
رامش رد  ياهفرح  تاسسؤم  رد  نینچمه  ماظن و  تمـسق  رد  هچ  عیانـص و  ياههتـشر  رد  هچ  اهنآ  زا  يرایـسب  تسا  هدیـسر  سیراپ  زا  هک 
. درک دنهاوخ  تمدخ  دوخ  تکلمم  هب  هدیدنسپ  يراتفر  قالخا و  هدنیآ و  تیبرت  میلعت و  رشبم  ناونع  هب  هک  دنتسه  یئاهدیما  نیرتهب 
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نوناق 10 نید و 

. فرع عرش و  اضق . ماقم  رد  نایالم  نویناحور . عیشت . ناوریپ  ننست و  لها 
. جنرطـش راـمق . تاـمرحم . هـیزعت . تـالیطعت . داـیعا و  هزور . نایدـکتم . تاقدـص و  اـههاگترایز . نذؤـم . تداـبع . هجنکــش . اـهتازاجم .

(. هیباب یهللا ، یلع  هیخیش ،  ) قرف تافارخ . يراوخابر .
: دـیوگیم ناـنکرخافت  یناریا  یعیـش ، درف  کـی  ناوـنع  هب  لـیلد  نیمه  هب  دنتـسه و  بهذمیعیـش  ناـیناریا  تسا  راکـشآ  هک  روطناـمه 

تیحیسم رد  ناتـستورپ  بهذم  اب  مالـسا  رد  ار  عیـشت  بلغا  درادن . لوبق  ننـست  لها  يارب  ار  یناملـسم  ناونع  نیا  هکیلاحرد  مناملـسم » »
عیـشت سکعرب ، اریز  تسین  تسرد  سایق  نیا  اما  دنرامـشیمن . زیاج  ار  نآرق  ریبعت  ریـسفت و  ینعی  تنـس  نایعیـش ، اریز  دننکیم ، هسیاقم 
ناکما نانیشنرداچ  هب  دناوتب  هک  تسا  هداد  لکـش  رییغت  رادقم  نآ  یقیقح  یلـصا و  مالـسا  هب  ننـست  هکیلاحرد  رتهدیچیپ ، تسا  ياهلحن 

. دنهد قیبطت  رقتسم  ياهعماج  لاوحا  عاضوا و  اب  ار  دوخ  دهدب 
هداس و نشور و  تامیلعت  اریز  دشاب  دقتعم  ربمغیپ  تازجعم  هب  هک  درادن  يزاین  يو  هللا . لوسر  ادمحم  هللا ، الا  هلا  دـیوگیم ال  ینـس  کی 

نآ دنکیم و  هفاضا  دش  هتفگ  هچنادب  زین  ار  رگید  یبلطم  یعیـش  درف  اما  [. 179] تساهزیچ نیا  زا  ینغتسم  تسا  دنبیاپ  نادب  هک  یموهفم 
، مرحم تسا : نوگانوگ  یناعم  ياراد  یبرع  تاملک  ریاس  دننام  یلو  ظفل  هللا ». یلو  ایلع  : » تسا نیا 
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زا بلغا  تسا . هملک  نیا  فلتخم  یناعم  رثا  رد  همه  دراد  دوجو  عیـشت  رد  هک  ینوگانوگ  فیارظ  کیراب و  تاـکن  و  هریغ ...  نیـشناج و 
زا رترب  ار  يو  دـننادیم و  يراـب  تاذ  دـسجت  ار  یلع  دنتـسه  یلاـغ  هک  رگید  یهورگ  یلو  دـننکیم  دارم  تقوم » نیـشناج   » تراـبع نیا 
ماگ ره  نتـشادرب  تکرح و  ره  نیح  رد  اتداع  یلو  دنناوخیمن ؛ هثاغتـسا  هب  ار  دمحم  زگره  لیلد  نیمه  هب  دنرامـشیم . دـمحم  ترـضح 

يادص یلع  ای  راوج  رد  رتمک  دننکیم . ناتخرد  تسوپ  رب  دنـسیونیم و  اهراوید  همه  يور  هب  ار  هملک  نیا  و  یلع » ای   » دنرادیمرب گناب 
شیب دیسر  تداهش  هب  البرک  هعقاو  رد  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  شرسپ  مالـسلا ، هیلع  یلع  ترـضح  زا  سپ  دوشیم . هدینـش  ادخ » يا  »

. تسا مارتحا  دروم  نیریاس  زا 
نامثع و رکب ، وبا  ینعی  لوا  هفیلخ  هس  تیناقح  رمع و  ینیـشناج  قح  رکنم  اهنآ  تسا . هدـش  هتـشاذگ  راکنا  یفن و  رب  الوصا  عیـشت  يانبم 
، ایؤر ملاع  رد  تسرپقح  يدرم  دـننکیم : هیکت  هناسفا  نیا  رب  رمع  دروم  رد  دـننادیم . ع )  ) یلع قح  ارـصحنم  ار  تفالخ  و  دنتـسه ، رمع 
هب يو  هک  دینـش  تسیچ  راک  نیا  تمکح  هک  شـسرپ  نیا  لباقم  رد  تسا و  هدرک  سولج  یلعا  شرع  رد  هک  دـید  ار  یئافوتم  راـکهانگ 

ناـمرهق نیا  هراـبرد  ناـنآ  دـنزرویمن . يراددوـخ  رمع  زا  يرازیب  زا  زگره  لـیلد  نـیمه  هـب  تـسا . هتـسج  يرازیب  رمع  زا  گرم  ماـگنه 
هنابـش یجارعم  رثا  رد  لتق ، لمع  رد  یبایماک  زا  سپ  ؤلؤل  وبا  يو  لتاق  هک  دنیعدم  دنفابیم و  مهب  اههصق  ماسقا  عاونا و  خیرات  نمادكاپ 

هک یماگنه  دشکیم ؛ دوخ  يوس  هب  ار  یضعب  زین  زورما  هب  ات  هک  تسا  هدش  اپرب  ياهربقم  يو  يارب  اجنآ  رد  تسا . هتفای  لاقتنا  ناشاک  هب 
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لوالا عیبر  هام  رد  داد . ناشن  نم  هب  ار  عضوم  نآ  مامت ، هسلخ  لاح  رد  امنهار  مدرکیم  روبع  راـید  نآ  زا  لاس 1859[180 ] نئوژ  رد  نم 
يزادناریت يزورفاشتآ و  يزابشتآ ، مسارم  نآ  نمض  رد  دوشیم و  اپرب  یمـسارم  روشک  رـسارس  رد  رمع  نتـشک  دوبدای  زور  ناونع  هب 

اهیطول هکیلاحرد  دنناشنیم و  يرخ  رب  رمع  ياج  هب  ار  یکسورع  قطانم  زا  یـضعب  رد  دنیوگیم ؛ یـشکرمع » دیع   » نآ هب  دراد و  جاور 
اـهدروخودز و اـهیتحاران و  داـجیا  ثعاـب  بـلغا  تـسا  نیـشنینس  هـک  ییحاوـن  رد  دوـخ  نـیا  و  دـننادرگیم ، اهرهـش  رد  دـننزیم  زاـس 

زگره اما  دـهدیم  اههتـسد  نیا  تکرح  عنم  هب  نامرف  اهیتحاران  نیا  زا  بانتجا  يارب  بلغا  تموکح  ددرگیم . زیمآتنوشخ  ياهدروخرب 
. تسین راکهدب  ششوگ  یسک 

زا ناـنآ  ترفن  درازگب . تسا  تاـناویح  مدآ و  هدـش  خـسم  ریواـصت  زا  رپ  هک  یقاـتا  رد  ار  دوـخ  زاـمن  هک  درادـن  شوـخ  ینـس  درف  کـی 
هک ناخ  ملعریم  الثم  دـنربیم ، رـسب  ناریا  رد  تاره  هیـضق  تلع  هب  هک  یئاهناغفا  بلغا  هک  مدـیدیم  تسا . هیاپ  نیدـب  اـت  یتسرپتروص 

ماـمت دادیم  روتـسد  زاـمن  ندرازگ  ماـگنه  هب  تشاد  کـیدزن  تبارق  ناـخ  لیدـنهک  راهدـنق  ریما  اـب  دوب و  هدـش  تیبرت  فیرظ و  يدرم 
یگتـسبلد ریواصت  اهـسکع و  هب  اهنآ  تسا : رگید  یلاونم  رب  نایعیـش  عضو  اما  دـنزاس . جراخ  ای  دـنناشوپب و  ای  ار  قاتا  رد  دوجوم  ریواصت 

تسه ع )  ) یلع ترضح  زا  يریوصت  تسدورف  مدرم  ياههناخ  مامت  رد  ابیرقت  دنراد و 
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هک تسا  هدوب  دنـسپلد  ابیز و  نادنچ  ترـضح  نآ  هرهچ  هک  دنیوگیم  نوچ  اما  دناهدرک . يراکهدنک  بوچ  رب  تراهم  مدع  اب  ار  نآ  هک 
یعقاو لیامـش  هک  درادنپیم  نینچ  هاش  دناهدنایامن . هدیـشوپ  ار  تروص  نآ  هراومه  دیآیمنرب ، نآ  هیبش  ندیـشک  هدهع  زا  یـشاقن  چـیه 
یئابیز يراکانیم  هک  الط  ياهبعج  رد  ار  نآ  دناهداتسرف و  ناتسودنه  زا  يو  يارب  ار  لیامش  نیا  ارهاظ  تسا . وا  کلمت  رد  یلع  ترـضح 

نیا ربارب  رد  زین  هاش  دننکیم ؛ میظعت  نایرابرد  مامت  دنروآیم  قاتا  هب  ار  لیامش  نیا  هک  یماگنه  دننکیم ؛ ظفح  دوشیم  هدید  نآ  يور 
دوخ دوب و  یلع  ترـضح  لیامـش  نیا  زا  میرکت  نآ  فده  هک  درک  ناینب  یتقیرط  يو  شیپ  لاس  نیدنچ  دـنکیم . یئارغ  شنرک  لیامش 

ار نویناحور  دنهدب  مه  ینید  یبهذم و  هبنج  نآ  هب  هکنآ  يارب  دش و  رازگرب  هوکـش  لالج و  لامک  رد  رما  نیا  تافیرـشت  دش . نآ  بطق 
عوـن کـی  قـح  هب  تافیرـشت  نیا  ماـمت  رد  ناـنآ  اریز  دـنتفای  روـضح  هسلج  نـیا  رد  رایـسب  هارکا  اـب  نویناـحور  اـما  دـندرک ؛ توـعد  زین 
یکی هب  لیدبت  ار  یلع  ترضح  دلوت  زور  هاش  نیدلا  رصان  دوب . دیجم  نآرق  صن  فالخرب  مامت  تحارـص  هب  هک  دندیدیم  یتسرپلیامش 

نیا درکیم و  عنم  راک  نیا  زا  ار  اهنآ  دوبیم  هدنز  یلع  ترـضح  هاگره  هک  تسا  ملـسم  تشادـن و  هقباس  ماگنه  نآ  ات  هک  درک  دایعا  زا 
. داد ماجنا  ةالغ  ینعی  دندیتسرپیم ، يراب  تاذ  نوچ  ار  يو  هک  ياهقرف  اب  دوخ  تایح  نامز  رد  يو  هک  تسا  راک  نامه 

دوشیم ینایز  نارـسخ و  راچد  عیـشت  هب  يدنبیاپ  هب  فارتعا  رثا  رب  هک  دید  هاگره  تسا  زاجم  یناریا  هدـش  هتفریذـپ  هک  یثیدـح  اب  قباطم 
طباور رد  رما  نیا  دنرازگیم . زامن  اهنآ  شور  هب  كرت  ياهنیمزرس  رد  نایناریا  هک  دوشیم  بلغا  هجیتن  رد  نید .) هیقت   ) دنک راکنا  ار  نآ 

دنهدیم كاـچ  ناـبیرگ  هرهطم ) بهذـم   ) كاـپ نید  هب  دوـخ  داـقتعا  يدـنبیاپ و  رد  وربور ، تـسا ؛ هتفاـی  جاور  مـه  اـهیناریا  دوـخ  نـیب 
دنتـسه و یئالم  سابل  رد  قح  ریغ  نم  هک  مه  یناسک  زا  یـضعب  عاضوا  دراد . نانیمطا  لـباقم  فرط  يراـکبیرف  زا  مادـکره  هکیلاـحرد 

یکی دراد ؛ يداـقتعا  نآرق  هب  یـسک  رتمک  اههدرکلیـصحت  نیب  رد  تسا . لاونم  نیمه  رب  دـننزیم  اـج  ـالم  یناـحور و  ناونع  هب  ار  دوخ 
ناشیورد یفسلف  تایرظن  ای  هدرک  داجیا  يدرف  صاخ  تاداقتعا  دوخ  يارب  يرگید  درادن و  لوبق  نآ  ياج  هب  مه  ار  رگید  زیچچیه  الصا 

دوجو ناریا  رد  هیفوص  زا  يددعتم  قرف  العف  دیاتـسیم . هار  لیلد  دـشرم و  تروص  هب  ار  اهتقیرط  نآ  باطقا  ناگدرکرـس و  هتفریذـپ و  ار 
. دنبوسحم نایعیش  رامش  رد  اهنآ  همه  یلو  دنراد ؛

فوصوم یـشیدناتحلصم  طایتحا و  نآ  رب  هوالع  دـشاب ؛ نمؤم  سدـقم و  ارهاظ  هک  دـنادیم  قحم  ار  دوخ  یناریا  ره  هیقت  لـصا  قبطرب 
نادـنچ مه  تقو  نآ  هزاـت  دـشاب و  هدیجنـس  یبوـخب  ار  هـنیمز  ـالبق  هـکنآ  رگم  دـهدن  زورب  ار  دوـخ  یعقاو  هدـیقع  هـک  دـنکیم  باـجیا 

. دروآیمنرد رس  وا  بلاطم  زا  تسرد  عمتسم  هک  دوریم  هرفط  دنکیم و  یشوپهدرپ 
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رد یعقاو  نمؤم  دقتعم و  وریپ  دادعت ، رظن  زا  زاب  تسا  ناریا  رد  ریگارف  قوفتم و  بهذم  دنچره  عیشت  هک  دش  یعدم  ناوتیم  قیرط  نیدب 
. تسا مک  نآ 

ادیپ رظن  نیا  نتفریذپب  لیامت  دش  هتفگ  هچنآ  بسحرب  تسا  نکمم  سپ 
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هاگچیه ابیرقت  تسا ؛ هدش  هدومیپ  اطخ  هار  هک  تفگ  دـیاب  دروم  نیا  رد  اما  دـشاب ، تیحیـسم  راشتنا  يارب  يدـعاسم  هنیمز  ناریا  هک  دوش 
. تسین موهفم  يو  يارب  یحیـسم  ياوقت  دـهز و  موهفم  نینچمه  ثیلثت و  عوضوم  تسا ؛ هدـیورگن  تیحیـسم  هب  تقادـص  اب  یناریا ، کی 

جراخم نیا  اب  هک  یئاهلیجنا  میرادن . اور  يدیدرت  دـش  هتفگ  هچنآ  تیعقاو  رد  رگید  ات  میناوخب  ار  نیغلبم  هناقداص  ياهـشرازگ  تسا  رتهب 
ذغاک ياج  هب  رازاب  رد  دوشیم و  ادـج  دـلج  زا  هلـصافالب  تسا ، هدـش  هداد  ناگدـنریگ  هب  ناگیار  تروص  هب  دـیلجت و  پاچ و  تفگنه 

رکف و هدنشک  هک  ار  افقم  عجـسم و  نطنطم و  تاملک  اهنآ  دیآیمن ، شوخ  اهیقرـش  عبط  هب  لیجنا  هداس  کبـس  ددرگیم . فرـصم  هلطاب 
. دندنسپیم تسا  نومضم  ینعم و 

رـس ار  ههقهق  يدـنت  هب  نایرابرد  يو و  رابره  دـنناوخب و  شروضح  رد  ار  لـیجنا  زا  یلوصف  هک  دادیم  روتـسد  حـیرفت  يارب  هاـش  یهاـگ 
یتشونرـس نینچ  هب  سدقم  باتک  نآ  دوشن و  یتناها  نآرق  سدـقت  هب  هکنآ  يارب  دـشیم . نکمم  ریغ  نآ  تئارق  همادا  هکنانچ  دـندادیم 

. دناهدرک عنم  یسراف  هب  ار  نآرق  همجرت  دیاین  راچد 
هزاجا سکره  تسا ، قداص  زین  دباعم  دروم  رد  نخس  نیا  درادن و  دوجو  هملک  یعقاو  يانعم  هب  نویناحور  بتارم  هلـسلس  مالـسا  نید  رد 

. دهد ماجنا  ار  لمع  نیا  دناوتیم  زین  یئاج  ره  رد  دیوگب و  ناذا  دنلب  يادص  هب  هک  دراد 
دیوگیم و ناذا  الـصم )  ) رازاب يوکـس  رب  ای  دوریم  دوخ  هناخ  ماب  رب  دراد  شوخ  یئادـص  هک  يدرم  هک  دـتفایم  قافتا  بلغا  زین  زورما 

تـسا نیناوق  دعاوق و  يوتحم  هک  نآرق  هک  تسا  ورنآزا  دراد  دوجو  یناحور  مان  هب  یتعامج  رگا  لاح  دناوخیم . زامن  هب  ار  ناگیاسمه 
هغیـص اهزامن و  هیعدا ، هک  اجنآ  زا  دـنراد و  یهاگآ  فوقو و  نآ  رب  نایاناد  املع و  طقف  هجیتن  رد  سپ  تسا ، هدـش  لزاـن  یبرع  ناـبز  هب 
نادب دـناوتیم  نایناریا  موقلح  زارد  نایلاس  رد  رایـسب  تسرامم  زا  سپ  اهنت  دوش  ظفلت  یبرع  جراخم  ظفح  حیحـص و  ظفلت  اب  دـیاب  دـقع 

. دنک تداع 
اههعمج و ماما  اهمالسالا و  خیـش  تسا ؛ هدمآ  دوجوب  اهالم  زا  یهاپـس  هبقع  دهتجم و  هعمج ، ماما  مالـسالا ، خیـش  هک  تسا  بیترت  نیدب 

اهنیا لیاوا  رد  [. 181] دنزیخرب ماع  تاقبط  زا  دنناوتیم  اهالم  اما  دنشاب  ربمغیپ  هیرذ  زا  دیاب  اهدهتجم 
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. دندوب رادروخرب  ناوارف  ترهش  زا  بدا  هصرع  رد  نانآ  زا  يرایـسب  دناهدوب و  زاتمم  نارگید  زا  عالطا  نامیا و  رظن  زا  هتـسجرب و  یمدرم 
؛ دندرک دوخ  صتخم  ار  يواعد  هب  یگدیـسر  تواضق و  ماجنارـس  دـندنار و  ار  تاضق  دـنداهن ؛ رتارف  دوخ  دـح  زا  ار  اپ  اهنآ  زا  یخرب  اما 
ار تعامج  دـنزاس و  دوخ  هدرپسرـس  نوناق  زا  نیفلختم  هب  نداد  هانپ  اب  هنوگچ  ار  تسدـیهت  تاقبط  ياهرـشق  نیرتنیئاـپ  هک  دنتـسنادیم 

ماجنارـس اریز  دنروآیم  درگ  تورث  دوخ  يارب  دـنهدیم  ناشن  عضاخ  ریقف و  ار  دوخ  همه  ربارب  رد  هکیلاحرد  دـننک . هتفیـش  روحـسم و 
. دوشیم ریزارس  نانآ  هسیک  هب  زین  تافوقوم )  ) دجاسم كالما  تادیاع 

دییأت ار  نآ  هلابق »  » مان هب  يرتفد  رد  یئالم  طقف  دـسریمن و  تبث  هب  یئاج  رد  کلمت  درادـن و  دوجو  یمـسر  دانـسا  رتافد  ناریا  رد  نوچ 
ینیمز تیکلام  نآ  يانبم  رب  دنک و  هیهت  یلـصا  هلابق  زا  لبق  یخیرات  اب  یلعج  ياهلابق  رما  يدصتم  رظن  بلج  اب  دناوتیم  سکره  دـنکیم 

دناوتیم زاب  دزاس  جراخ  يرگید  دی  زا  ار  کلم  الک  دناوتن  رگا  لاح  و  دنک ؛ اعدا » ، » تسا هدوب  يرگید  فرصت  رد  شیپ  اهتدم  زا  هک  ار 
فرط زا  لبق  لاس  شش  درادن ؛ دوجو  نامز  رورم  یمالسا  هقف  رد  اریز  دهدب . تیاضر  هاگنآ  دنک و  هسیکرس  یهجوت  لباق  غلبم  ار  فرط 

. تفاین جاور  توق و  نیناوق  ریاس  نوچمه  اما  دیدرگ ، مالعا  یمـسر  عجارم  فرط  زا  دش و  نییعت  لاس  تسیب  تدم  يارب  نامز  رورم  هاش 
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اریز دـنوشیم  هـناریو  دـننکیمن و  ادـیپ  دـیرخ  يارب  يرتـشم  تـهج  نـیا  زا  گـناد  شـش  تاـهد  یتـح  نارهت و  رد  اـههناخ  زا  یــضعب 
هدنکارپ ياهعیاش  هکنیا  ضحم  هب  دنناشنب . یـسرک  رب  ار  دوخ  هتـشذگ  ياهاعدا  دـنناوتب  اهنآ  یمیدـق  نیکلام  هک  دنـسرتیم  نادـنمهقالع 

رد نم  هیاسمه  دوشیم . يو  لاوما  هب  تبـسن  یئاـهاعدا  فاـنکا  فارطا و  زا  تسین  راـبرد  تیاـنع  دروم  رگید  ناـخ  نآ  اـی  نیا  هک  دوش 
دیسر هار  درگ  زا  یـشیورد  ماگنه  نیا  رد  تفرگ . ینکـس  نآ  رد  مامت  لاس  هد  تخاس و  یئابیز  هناخ  نآ  رب  و  دیرخ ، ار  ياهناریو  نارهت 

لوپ ناموت  هدزناپ  بسا و  سأر  کی  تفایرد  هب  هزات  یعدم  نوچ  دوب ، لاحـشوخ  تخـس  هناخبحاص  یلو  داد ، هئارا  ار  ياهنهک  هلابق  و 
. داد تیاضر 

لاحرههب دننک . اپرب  اولب  مایق و  دنناوتیم  اریز  دنسرتیم  اهالم  زا  نایتلود  اما  دنراد ؛ يرایسب  نارادفرط  ناتـسدورف  نیمورحم و  نیب  اهالم 
. دنکیم لیدعت  دودحم و  ياهزادـنا  ات  ار  نایوگروز  ملظ  دادبتـسا و  هک  تسا  ياهلیـسو  اهنآ  زا  سرت  هک  دـش  رکنم  ناوتیمن  مه  ار  نیا 

؛ دننکیم تبحص  يزابالم »  » زا همه  تسا و  هدش  هتساک  ياهزادنا  ات  اهامنالم  تلزنم  ردق و  زا  مدرم  مومع  رظن  رد  هتفرمهيور 
تافوقوم زا  يرایسب  تشادن و  یبوخ  هنایم  اهالم  اب  زین  هاش  ردان  یتح 
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تردق لاس 1848[182 )] هب  یفوتم   ) هاش دمحم  نامز  رد  هزات  اما  درک ؛ جراخ  نانآ  گنچ  زا  دوب  البرک  فقو  هک  ار  یتمسق  صوصخب  و 

هبرض هاگنآ  لاس 1851[183 )] رد  لوتقم   ) مظعاردص ماظنریما  دیدرگ . دودحم  اهنآ ، زا  نیمرجم  هب  نداد  هانپ  قح  بلـس  اب  اهالم  یعقاو 
نیدنچ دوب  هدش  كوکشم  هک  خیش  درک . راضحا  هاش  روضح  هب  نتفایراب  يارب  نارهت  هب  ار  زیربت  مالسالا  خیـش  تخاس و  دراو  ار  کلهم 

خیـش نیاربانب  دریذـپب و  روضحب  اهنت »  » ار وا  دـهاوخیم  هاش  هک  دـناسر  يو  عالطا  هب  ریما  اما  دروآ  دوخ  هارمه  ار  زیربت  مدرم  زا  نت  رازه 
يرارقرب اب  هاش  دیزگب و  ار  ریخا  هار  يو  دشاب ؛ يو  نامرف  هب  ای  دنک  یچیپرس  هاش  نامرف  زا  انلع  ای  هک  تفرگ  رارق  یهارود  رس  رب  مالسالا 

تنطلـس هب  ار  نانآ  بصن  لزع و  قح  تخاس و  رارقرب  نیدـهتجم  يارب  یتباث  يررقم  هتـشذگ  نیا  زا  ریما  داتـسرف . دـیعبت  هب  ار  وا  يررقم 
نتسشن تسب - رازاب  اددجم  دندیشک ؛ تحار  هب  یسفن  اهالم  دیـسر  یمظع  ترادص  ماقم  هب  ماظنریما  نیـشناج  هکنیمه  درک . صوصخم 

نآ زا  بسانم  تلزنم  عقوم و  نیا  تفای . شیازفا  ياهدـننک ، دـیدهت  دـح  ات  ناهفـصا  هعمج  ماـما  تلزنم  ماـقم و  تفرگ و  قنور  نصحت  و 
ای نید  دیاب  دوخ  تینما  يرارقرب  يارب  هک  داتفا  رکف  هب  رگید  هاش  دـندرک و  هاش  ناج  هب  يدـصق  ءوس  اهیباب  هک  داتفا  اهنآ  گنچ  هب  تهج 

يرید اما  دیدرگ ، دوهشم  رهاظ و  یلع  ترضح  هب  تبـسن  يروص  يرهاظ و  بصعت  یعون  سپ  دنک ؛ تیوقت  ار  املع  تیثیح  میئوگب  رتهب 
تمیق هب  شتآ  نآ  يافطا  درک و  نایغط  عیفر  الم  جاح  دـهتجم  کیرحت  هب  تشر  تیـالو  دیـشچ : ار  دوخ  مادـقا  معط  هاـش  هک  تشذـگن 
دیدهت نیدهتجم  هاگنآ  دننک . دودحم  دنروآرد و  هرطیـس  تحت  ار  نویناحور  تردق  هک  دندیـشوک  زاب  دش . مامت  مدرم  زا  يرایـسب  نوخ 

. دندنادرگزاب دیعو  هدعو و  اب  ار  همه  هک  دندوب  هدرک  ترجاهم  میظعلا  دـبع  هدازهاش  هب  البق  نانآ  زا  يرایـسب  دـندرک ؛ تکلمم  كرت  هب 
هتشاد دامتعا  تلود  هب  دیاب  املع  هن  دشاب و  یکتم  املع  رب  دناوتیم  تموکح  هن  هک  دش  راکـشآ  نیفرط  رب  لاس 1856[184 ] رد  ماجنارس 

. دنشاب
رد ار  فرع  دوشیم . لامعا  هناخناوید )  ) یلاع همکحم  ماکح و  هاـش ، طـسوت  هک  دـیدرگ  رارقرب  فرع »  » ماـن هب  يزیچ  عرـش »  » راوج رد 

ياهتحلـصم ینآ ، تاجایتحا  هیاپ  رب  هکلب  دراد  یـصاخ  طباوض  راـیعم و  هن  تساـههیور و  ياـنبم  رب  هن  اریز  دـیمان ، نوناـق  ناوتیمن  عقاو 
. درادـن يرارق  هدـعاق و  هک  تسا  یبلطم  دوشیم  طوبرم  فرع  هب  اهزیچ  هچ  عرـش و  هب  يدراوم  هچ  لاح  تسا . یکتم  راـیتخا ، اـی  یتلود 

تسا هاش  اهنت  دننادیم ؛ لطاب  دشاب  هدش  رداص  انبم  نآ  رب  هک  ار  یماکحا  دنـسانشیمن و  تیحالـص  تیلها و  ياراد  ار  فرع  اعبط  اهالم 
هب اهنآ  نتـشک  اب  املع  زا  نت  دنچ  دندرک  دصق  ءوس  هاش  ناج  هب  رفن  هس  هک  یماگنه  یتح  دـنکیم . لامعا  المع  ار  ینوناق  رایتخا  نیا  هک 

، همیرج نیعم  یغلبم  نتخادرپ  اب  دنناوتیم  نآرق  صن  بسحرب  دنتـسه  رفن  هس  ناگدننکدصق  ءوس  نوچ  دـنتفگیم  دنتـساخرب و  تفلاخم 
. دنروآ تسدب  ار  دوخ  يدازآ 
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: تسا لیبق  نیا  زا  تسا و  بوسحم  فرع  هلوقم  زا  یسایس  مئارج  بلغا 

داجیا نوچمه  سیلپ  تاررقم  زا  یطخت  یمومع ؛ لاوما  زا  سالتخا  تموکح ، هیلع  بیذاکا  رـشن  ماکح ، ای  هاش  تردـق  ربارب  رد  تمواقم 
. ینزهار یشکمدآ و  يدزد ، نینچمه  هریغ ؛ رامق و  یتسم ، ماع ، عراش  رد  یئاوسر 

یلمع هکلب  تسین  دننکیم  دـیدهت  ار  نآ  تیدوجوم  هک  یناسک  ربارب  رد  هعماج  میکحت  تشادـهگن و  يارب  عافد  هلزنم  هب  رفیک  ناریا  رد 
ماکح هاش و  رایتخا  رد  ناوارف  دادعت  هب  اهبضغریم  دوشیم . رایتخا  هطباض  نآ  رب  اهرفیک  عاونا  تمیالم  تدش و  هجیتن  رد  یماقتنا و  تسا 

صخش روضح  رد  هاگ  یتمالع و  نداد  اب  هلـصافالب  بلغا  تازاجم  دننکیم . یهارمه  ار  نانآ  تاحوتف  اهترفاسم و  مامت  رد  دنراد و  رارق 
. دریگیم ماجنا  هاش 

راهچ هب  مودـعم  دـسج  تازاجم  زا  سپ  ددرگیم . یلمع  رباعم  رد  موکحم  ندیـشک  كاخ  رب  اب  ای  رـس ، ندـیرب  اب  ای  نتخیوآ  اب  ای  مادـعا 
. دوشیم میسقت  تمسق 

، ریخا هرود  رد  اهیباب  مادـعا  يانثتـسا  هب  دریگیم . رارق  شیامن  ضرعم  رد  رهـش  ياـههزاورد  رب  رگید  تمـسق  هس  راد و  هبوچ  رب  یتمـسق 
نوریب وا  رـس  هکیلاحرد  دـنتفرگیم  چـگ  ار  مرجم  قباس  الثم  دـننکیمن ؛ ینـالوط  ار  موکحم  ندـنک  ناـج  هرود  هتـشذگ  نوچمه  رگید 

مدادن و یـسک  ندرک  روک  هب  رما  زگره  : » تفگ نم  هب  يزور  يو  تسا ؛ هدرک  وغل  ار  ندرک  روک  رفیک  یلعف  هاش  نینچمه  هب  دوب . هدـنام 
کچوک ياهاطخ  هحنج و  بکترم  هک  یناسک  تازاجم  يارب  مشکب ». ار  راـکاطخ  هک  مهدیم  حـیجرت  منکیمن ؛ يراـک  نینچ  زین  ـالاح 

قیرط نیا  هب  هک  ار  یـصاخشا  اسب  هچ  دـنربیم . ار  ناتـشگنا  بلغا  هریغ  دـناهدرک و  لعج  رهم  دـناهدرک ، تقرـس  تاعفد  هب  الثم  دـناهدش 
هرپ رد  ینامـسیر  البق  یلو  دـننکیم  رود  ناشتیلاعف  هزوح  زا  ار  رتکچوک  نیقراس  مینیبیم . نابایخ  رد  يدـکتم  تروص  هب  دـناهدید  رفیک 

. دنیوگیم راهم »  » راک نیا  هب  دننادرگیم و  رهش  رد  ار  نانآ  دنشکیم و  اهنآ  ینیب 
هعاشا اـی  دراو و  يرگید  هب  یماـهتا  هک  ار  یناـسک  و  [(، 185] سیدرمـسا دننام   ) تسا ناریا  رد  یمیدـق  مسر  هار و  کی  ندـیرب » شوگ  »

، ار نآ  زا  یکچوک  یلیخ  ءزج  طقف  هکلب  دنربیمن  هرابکی  ار  شوگ  هلال  مامت  رفیک  نیا  رد  دننکیم . موکحم  نادب  دنـشاب  هدرک  بیذاکا 
بضغریم و لیم  هب  تسا  هتـسب  رگید  نآ  دایز  مک و  درک . رارکت  رابهد  ات  ینیعم  صخـش  هرابرد  ار  تازاجم  نیمه  ناوتیم  هک  يروط  هب 

. دریگیم مرجم  زا  يو  هک  يرتمک  رتشیب و  غلبم  هب  دوشیم  طونم 
ناخ کی  دـیرآ .) دایب  ار  سیدرمـسا  يارجام   ) تسین دوهـشم  نادـنچ  بیع  نیا  دنـشکیم  نیئاپ  شوگ  ات  ار  هالک  هک  نایناریا  تداع  اـب 

دش موکحم  شوگ  ندیرب  هب  زاب  یتقو  دوب  هدنامن  یقاب  نآ  زا  يزیچ  رگید  هدش و  هدیرب  هاش  دمحم  نامرف  هب  اررکم  ششوگ  هک  وگهلذب 
هناوج راهب  ره  ندـمآ  اب  نمچ  دـننام  نم  شوگ  هک  دـنیامرفیم  روصت  ترـضحیلعا  اـیآ  : » تفگ تشادرب و  رـس  زا  هـالک  هاـش  روضح  رد 

»؟ دنزیم
، دشاب هدش  یغلم  یلکب  اهزور  نیا  هک  دسریم  رظنب  مه  ندیرب  غامد 
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. مدرک مادقا  ینیب  یمیمرت  یحارج  هب  تیقفوم  اب  زین  اهنآ  زا  یکی  دروم  رد  ماهدید ؛ هدیرب  ینیب  اب  ار  يرایسب  ياهچولب  نم  نیا  دوجو  اب 

راک نیا  هب  دـنزادنیب . ناهد  بآ  اهنآ  شیر  هب  دنـشارتب و  ار  ناگدازهاش  زا  نت  دـنچ  رـس  يوم  داد  روتـسد  هاش  هیوجه ، ندیئارـس  هانگ  هب 
الاب رد  ار  مرجم  ياپ  فک  کلف ». بوچ   » مان هب  تسه  یصاخ  هاگتسد  ندز  بوچ  يارب  دنیوگیم . ندرک » فت  شیر  هب  ندیرب و  فلز  »

بـضغریم اب  ندروخ  بوچ  لاح  رد  مرجم  تسا . هدیباوخ  نیمز  يور  هب  تشپ  زا  وا  دوخ  هکیلاحرد  دندنبیم  یقفا  بوچ  هعطق  کی  هب 
سامآ هب  لقا  دح  ای  گرم  هب  تسا  نکمم  مکحم  دودعم  هبرض  دنچ  دنکیم . تبحص  تسوا  لیم  هب  هتـسب  تابرـض  فعـض  تدش و  هک 
بلغا دراذگیم . ياجرب  يرثا  دوخ  زا  تمحزب  دوش  هدز  هظحالم  رس  زا  هک  ياهبرض  دنچ  نآ  فالخرب  دوش و  رجنم  ناتـشگنا  اپ و  فک 
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کلف رد  يرگید  تسار  ياپ  اـب  ار  یکی  پچ  ياـپ  ینعی  دـندنبیم  مهاـب  ار  صخـش  ود  تروص  نآ  رد  دوشیم ؛ ارجا  تازاـجم  زا  یمین 
. دنراذگیم

تازاـجم نیا  هـب  دـنریگیم و  رارق  سیلپ  رظن  تـحت  يرهـش  رد  اـی  دوـخ  هناـخ  رد  زارد  ناـیلاس  بـلغا  هداـتفا  مـشچ  زا  نابـصنمبحاص 
.« ندش نیشنهناخ   » دنیوگیم

رد ار  نانآ  ياپ  تسد و  تسا و  هدرک  هیبعت  راـبنابآ »  » ماـن هب  ینیمزریز  ینادـنز  نارهت  رد  مظعاردـص  ماـظنریما  یـسایس  ناینادـنز  يارب 
دننامیم اجنآ  رد  اهلاس  نازورهیس  نیا  ناراکوکین . قافنا  لحم  زا  ای  تسا  ناشیا  دوخ  هسیک  زا  ناینادنز  جراخم  دندنبیم . یبوچ  اب  اجنآ 

یبضغریم هلکورـس  یهاگ  طقف  دزاس . دوبان  ار  اهنآ  يرگید  ریگاو  يرامیب  ای  ابو  هبـصح ، ماجنارـس  ات  دوش  یئوجزاب  نانآ  زا  هکنیا  نودب 
زیگنارورس ياهعقاو  ثودح  ای  يرامیب  عویـش  ماگنه  هب  دشکب . نوریب  اهنآ  نیب  زا  مادعا  يارب  ار  ینابرق  رما  لاثتما  هب  ات  دوشیم  ادیپ  اجنآ 

دوشیم طوبرم  هکلب  درادن ، مرجم  مرج  یکبس  ای  ینیگنـس  اب  یطابترا  چیه  صیخرت  نیا  هتبلا  هک  دنوشیم  دازآ  ناینادنز  نیا  زا  يدادعت 
تفگ میهاوخ  نخـس  وا  زا  اهدعب  هک  ماندب  ناخ  یلع  جاح  دزادرپب . نادنز  سیئر  هب  دوخ  یـصالخ  يارب  دـناوتیم  سکره  هک  یغلبم  هب 

زین هاگ  دوش . یقلت  یناسنا  قوقح  تهج  رد  تفرـشیپ  دـناوتیمن  ینادـنز  نینچ  سیـسأت  هک  تسا  ملـسم  درکیم . لمع  وحن  نیمه  هب  زین 
لحم نداد  ول  دـناهدش و  عـقاو  يرهمیب  دروـم  هک  ینابـصنمبحاص  ندرک  هسیکرـس  يارب  نآ  زا  رتـشیب  اـی  نیمهتم  زا  نتفرگ  رارقا  يارب 

. دوریم راکب  هجنکش  ناشیاههنیجنگ  رئاخذ و 
، لغب ریز  ندنازوس  دـنامب ، قلعم  اوه  رد  ندـب  هک  روطنآ  تخرد  کی  هب  اهتـسد  نتـسب  تسد ،)  ) کلکـشا تسا : لیبق  نیا  زا  اههجنکش 

هجو چیه  هب  تموکح  رظن  نوچ  هریغ . دنوش و  راردا  جورخ  عنام  هک  روظنم  نیا  هب  تلآ  نتسب  خی ، تاعطق  يور  هب  هنهرب  ندب  نداد  رارق 
نت نیعم  یغلبم  نتخادرپ  هب  موکحم  هک  دوریم  شیپ  هزادنا  نآ  ات  هجنکـش  راک  سپ  دنـشکب ، ار  یـسک  هجنکـش  لامعا  اب  هک  تسین  نآ 
لوپ همه  هک  دراد  تداع  تموکح  هن  ددرگ . لیـصحت  رگید  یغلبم  اددجم  ات  دوشیم  رارکت  یلمع  نینچ  رگید  زور  نیدنچ  زاب  دـهدرد .

شاهنیدقن همه  تخادرپ  هب  ینادنز  هن  دنک و  هبلاطم  اجکی  ار  ینادنز 
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ناهنپ كاخ  ریز  فلتخم  ياهاج  رد  دـننک و  تمـسق  دـنچ  هب  ار  لوپ  هک  تسا  هدـش  لومعم  مسر  نیا  سپ  دـهدیمرد ؛ نت  لوا  هلهو  رد 
ياهلیـسو رگید  دادیم  تسد  زا  هرابکی  ار  دوخ  یئاراد  همه  ینادنز  رگا  دنهدب ؛ ول  دنناوتب  ار  اهنآ  زا  یکی  هجنکـش  ره  زا  سپ  ات  دنراد 

لقع طرش  طایتحا  يرآ  درکیم . میلست  نیرفآناج  هب  ناج  دعب  هجنکش  رد  املـسم  تشادیمن و  تسد  رد  ندش  اهر  نداد و  هوشر  يارب 
. تسا

. یبهذم دایعا  نتفرگ  نشج  هزور و  هقدص ، ترایز ، زامن ، زا : تسا  ترابع  نایناریا  یبهذم  لامعا  نیرتمهم 
ماجنا سکع  تهج  رد  ار  لمع  نیا  هک  اهکرت  تسـش ؛ ناتـشگنا  كون  ات  جنرآ  زا  دـیاب  ار  اهتـسد  تخاس . دـیاب  وضو  زامن  هماقا  زا  شیپ 

رود دوخ  زا  ار  اهتنیز  دـنهدیم . قوس  زکرم  هب  نوریب  زا  ار  یکاپان  لمع  نیا  اب  اهنآ  اریز  دـنریگیم  رارق  نایناریا  رخـسمت  دروم  دـنهدیم 
رد دشاب  تفاظن  لاح  رد  دیاب  ندب  درادن .» زامن   » اریز دننکیم  ردب  نت  زا  نیمـشیربا  هماج  نینچمه  ار و  اهیرتشگنا  صوصخب  دـنزاسیم ،

؛ دننکیم باختنا  لماک  تقد  اب  ار  زامن  لحم  تخاس . صلختـسم  یکاپان  دـیق  زا  ار  دوخ  لسغ  لمع  نداد  ماجنا  اب  دـیاب  تروص  نیا  ریغ 
زا تسا  هدروآ  گنچب  بیرف  روز و  لامعا  اب  ار  نآ  کلام ، ای  هدش ، طبـض  هک  ياهناخ  رد  لیلد  نیمه  هب  دشاب و  یبصغ  دـیابن  لحم  نیا 
زا دشاب  یکـش  هکم  تهج  نتفایرد  هک  يدراوم  رد  دـنرازگیم ؛ زامن  هلبق »  » يوس هب  نایناریا  هک  مینادیم  دـننکیم . زیهرپ  ندـناوخ  زامن 

. دوشیم هدافتسا  امنهلبق 
هدراذگ دجـسم  هب  ياپ  رمع  رـسارس  رد  هکنآیب  یـشاب  ینمؤم  ناملـسم  یناوتیم  دنناوخب ؛ دجـسم  رد  ار  زامن  امتح  هک  تسین  يروتـسد 

اهراب دوخ  دش . لسوتم  ندـناوخ  زامن  هب  بلغا  ناوتیم  یـسک  اب  تبحاصم  هتـشر  ندـیرب  ای  شیوشت ، زا  یئاهر  يارب  هکنآ  رگید  یـشاب .
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رگید مالک  نیا  اب  و  تسا » زامن  تقو  : » تفگیم ناـهگان  یجراـخ  لود  ناگدـنیامن  اـب  تبحـص  هحوبحب  رد  مظعا  ریزو  هک  مدوب  دـهاش 
هاگره دنکـشب ؛ ار  دوخ  زامن  دشاب  هک  سکره  روضح  تلع  هب  تسین  مزال  درازگیم  زامن  هک  یـسک  دـشیم . هتـسسگ  تارکاذـم  هتـشر 

راب جنپ  دنکیمن . عطق  ار  دوخ  تدابع  دبنجیمن و  دوخ  ياج  زا  مداخ  نیا  درذگب  تسا  زامن  لاح  رد  هک  یمداخ  ربارب  زا  زین  هاش  صخش 
فرط کی  هب  اهتـسد  فک  نتـشادهگن  اب  دـیوگیم و  ناذا  يوق  اسر و  یئادـص  اب  نذؤم  دـنرادیم . مالعا  ناذا  اب  ار  زامن  ماگنه  زور  رد 
دوجو اب  نآ  گنهآ  نینچمه  ناذا و  نتم  دـسریم . لـیم  عبر  کـی  اـت  يو  يادـص  بلغا  هک  يروطب  دـنکیم  تیوقت  ار  شیادـص  هنوگ 
گناب هک  دروآیم  دایب  ار  ياهراتـسرپ  مارآ  بش  هرطاخ  تذل  اب  يرفاسم  ره  اهیئاپورا . يارب  یتح  دراد  یـصاخ  یئاریگ  شیگداس  لامک 
دنتـسه یعدم  اهیناریا  دناوخیم . تدابع  هب  دناهدش  دوخیب  دوخ  زا  هک  ار  ناگمه  دوشیم و  زادـنانینط  ارحـص  بناج  زا  نذؤم  نیـشنلد 

؛ دـنراد رایـسب  هلـصاف  ناـنآ  اـب  تهج  نیا  زا  مه  اهیرـصم  اـهبرع و  اـهکرت ، یتـح  هک  يروطب  دـناهدش  هداز  نتفگ  ناذا  يارب  رداـم  زا  هک 
. دنریگیم یبوخ  رایسب  دزم  دنراد  نیشنلد  اسر و  يادص  هک  یئاهنذؤم 

هک یتارطخ  اهیتحاران و  تفگنه ، هنیزه  تلع  هب  هکم  ترایز  هب  مادقا 
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ناـنآ زا  هتـشذگ  دنـسرب ؛ ترهـش  هب  یجاـح  بقل  نتفرگ  اـب  اـت  تساـبطا  بـلغا  رمعم و  مدرم  زا  يدودـعم  هـب  رـصحنم  طـقف  دراد  رب  رد 
جح راوز  رثکا  هک  تفگ  ناوتیم  هتفرمهيور  درک ؛ رکذ  ناوتیم  دنتـسه  نالیگ  لها  رتشیب  هک  ار  دـنمتورث  راجت  ماقمیلاع و  نویناـحور 
مه هیثرم »  » ار یشوواچ »  » هک تسا  لیلد  نیمه  هب  دندرگیمرب و  دوخ  نطو  هب  زاب  راوز  نیا  رشع  تمحز ، هب  دننکیم و  توف  هار  نیب  رد 

ار هرهاق  هینطنطسق و  ای  ماش  زیربت و  هار  نارئاز  يودب ، ياهبرع  هنانزهار  تالمح  صوصخب  ارحص و  تارطاخم  زا  بانتجا  يارب  دنمانیم .
اب هاگره و  الثم  دنکیم ؛ دیدهت  ار  نانیا  تساوه  بآ و  رییغت  زا  یـشان  هک  يرامیب  تروص  هب  يرتدب  تارطاخم  زاب  یلو  دننکیم . رایتخا 

فقوت تدم  اب  رفـس  نیا  رد  نتـشگزاب  نتفر و  یکـشخ  هار  زا  دزیرگیم . گرم  لاگنچ  زا  یـسک  تردـنب  رگید  دـنک  روهظ  ناوراک  رد 
. دوشیم رتهاتوک  رایسب  تدم  نیا  تسا  روشک  یبونج  یحاون  نینکاس  هدافتسا  دروم  هک  ایرد  هار  زا  دشکیم ؛ لوط  هام  هن  اعمج 

تسا و رادروخرب  هکم  تلزنم  ترهـش و  زا  ابیرقت  نایعیـش  دزن  عضوم  نیا  دنوریم . دادـغب  راوج  رد  البرک  ترایز  هب  مدرم  همه ، زا  شیب 
راب نیدنچ  ای  کی  هک  درک  ادیپ  ار  نیعتم  یناریا  رفن  کی  ناوتیم  تمحز  هب  دنوریم . اجنادب  زین  رـصم  زاقفق و  ناتـسودنه ، نارئاز  یتح 

. دشاب هناراکایر  مه  یعقاو و  دناوتیم  مه  ترفاسم ، تلع  دنچره  دشاب ؛ هتفرن  البرک  ترایز  هب 
زین اجنادب  ترفاسم  دراد . رارق  تکلمم  یقرـش  لامـش  زرم  رد  هک  تسا  هجوت  دروم  همه  زا  شیب  هاگترایز  ناونع  هب  دهـشم  البرک  زا  سپ 

اراـخب هوـیخ و  ياـهرازاب  رد  دـنوشیم و  هدوـبر  اـهنمکرت  فرط  زا  نارئاز  زا  يرایـسب  اریز  دراد  رب  رد  یتارطخ  تالکـشم و  دوـخ  يارب 
دوخ نطو  هب  زگره  هکنیا  ای  دـنباییمزاب و  ار  دوخ  يدازآ  تفگنه  غلاـبم  تخادرپ  اـب  اـی  اـهنیا  دـنوریم . یمـالغ  هب  دـنوشیم و  هتخورف 

. دندرگیمنزاب
بقلم يدهـشم  یئالبرک و  باـقلا  هب  دـنوریم  دهـشم  ـالبرک و  هب  هک  یناـسک  دـیآیم ؛ تسدـب  هکم  هب  ترفاـسم  اـب  طـقف  یجاـح  بقل 

. دنوشیم
. میظعلا دبع  هداز )  ) هاش مق و  زا  دنترابع  رتکچوک  ياههاگترایز 

تینهت ناونع  هب  دنروآیم و  تاقوس  ناونع  هب  هریغ  هوهق و  امرخ ، یبرع ، ياهنزبداب  دوخ  نایانـشآ  يارب  دندرگیمزاب  هکم  زا  هک  یناسک 
زا دنروخن و  بورـشم  دنروآ ، ياجب  ار  ادخ  ياضر  دنـشوکب  رفـس  لوط  رد  دیاب  نارئاز  دنونـشیم . لوبق » ترایز  ، » ایاده ناگدـنریگ  زا 

. دوشیم هدهاشم  بلغا  تاررقم  نیا  زا  یطخت  اذه  عم  اما  دننک ؛ كاسما  زین  یسنج  طباور  رظن 
تکرح شوواچ  ناوراک  سأر  رد  اهرهـش  زا  روبع  ماگنه  هب  دـنک . دروخرب  نارئاز  زا  یناوراک  اب  یمدآ  هک  دوشیم  رایـسب  اـهترفاسم  رد 

لیخ وا  لابند  هب  دهدیم . رس  دنوریم  شترایز  هب  هک  ار  یسیدق  حدم  شارخـشوگ  یئادص  اب  دراد و  دوخ  اب  یخرـس  قریب  يو  دنکیم ؛
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غالا ای  بسا  هب  هواجک  رد  تفجتفج ، ای  کتکت  هک  دنتکرح  رد  ناکدوک  نینچمه  نانز و  نادرم و 
231 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 

ار دوخ  هرفس  رامیت و  ار  اهناویح  دنرتسگیم ، ار  دوخ  رقحم  طاسب  کیره  ارسناوراک  هب  ندیسر  ضحم  هب  دننکیم . قیرط  یط  هدش  هتسب 
دنوریم البرک  هکم و  هب  هدایپ  ياـپ  دـنه  زا  هک  ینارئاز  دـسریمارف . رگید  زور  زا  دـعب  يزور  یگتـسهآ  هب  بیترت  نیدـب  دـننکیم ؛ زاـب 

. دندرگزاب دوخ  نطوم  هب  زاب  ات  دننکیم  فرص  تقو  لاس  نیدنچ 
اجنادب ترفاسم  تسا  نکمم  تسا و  عقاو  تکلمم  زرم  هیلا  یهتنم  رد  دهشم  نوچ  دنوریم ، مق  ترایز  هب  رثکا  دح  ناریا  یلعف  ناهاشداپ 

نیا مق  اما  دنشاب . رظن  حمطم  دنناوتیمن  هک  تسا  مولعم  دنراد  رارق  روشک  زا  جراخ  رد  هک  اههاگترایز  ریاس  دشاب . هتشاد  يراوگان  جیاتن 
. تسه زین  راجاق  هلسلس  ناگدازهاش  ارما و  بلغا  نفدم  هک  دراد  ار  زایتما 

مدع لیلد  هب  يداع  درم  کی  هک  دنچره  تسا . هتـشاد  ررقم  ار  لقا  دح  رایعم  هدرک و  نییعت  اقیقد  ار  فیلکت  یبهذم  نیناوق  ةوکز  هرابرد 
؛ درادن غیرد  زین  تاناویح  هب  یگدیـسر  يرادهگن و  زا  دهدیم و  ارقف  هب  رایـسب  هقدص  يو  زاب  یلو  دنکیمن  تیاعر  ار  رایعم  نیا  یئاناوت 

نینچمه دراد . يرترب  نایئاپورا  رب  تهج  نیا  زا  دـنکیم و  تیعبت  شیوخ  بلق  يادـن  زا  طقف  تسا و  يرب  يراـکایر  زا  راـک  نیا  رد  يو 
. تسا رکذ  لباق  دنکیم  ادا  ار  نآ  هراومه  دوشیم و  لسوتم  نادب  یگدنز  تخـس  تاظحل  اهزور و  رد  يو  هک  نتـسب  رذن  ای  ندرک  رذن 

یعدـم دـناوتیمن  هراومه  یناریا  هک  اجنآ  زا  دوش و  هداد  لالح  لوپ  زا  هک  تسا  هتفریذـپ  دـنوادخ  هاگرد  هب  یماگنه  تاقدـص  ةوکز و 
هار نآ  زا  هک  ار  یلوپ  دراذـگیم و  ورگ  ار  دوخ  لاش  اـی  تمیق  يذ  يایـشا  بلغا  سپ  تسا  هدروآ  گـنچب  لوپ  لـالح  هار  زا  هک  دـشاب 

نادرم هـک  دـشیم  بـلغا  ناـبرق  دـیع  زا  لـبق  ياـهزور  دروآیمرد . ورگ  زا  ار  دوـخ  لاـم  دـعب  دــهدیم  ةوـکز  هقدــص و  هدرک  بـسک 
یلو دننکیم  نینچ  يرادن  تلع  هب  متـشادنپیم  ادـتبا  رد  دـنتفرگیم ؛ ضرق  ناموت  تسیب  ات  جـنپ  دـندرکیم و  عوجر  نم  هب  یماقمیلاع 
هقدص لوپ  نآ  اب  دنهاوخیم  دننادیم و  هنادنمتفارـش  لالح و  ارم  بستکم  لام  هک  تسین  نیا  زج  نانآ  ضارقتـسا  لیلد  هک  متفایرد  دـعب 
ماگنه هب  ناشلوپ . رگم  تسا  سجن  اهیئاپورا  زیچ  همه  طقف  ارهاظ  هک  متسناوتیمن  يراددوخ  نابزمخز  نیا  ندز  زا  هاگ  نم  یلو  دنهدب .

. دنهدیم ارقف  هب  ار  نآ  تشوگ  دنشکیم و  دنفسوگ  نادنواشیوخ ، نازیزع و  زا  یکی  يرامیب 
هب ات  دننکیم  کمک  رایسب  نایانیبان  هب  صوصخب  تسا . رایـسب  زین  نایدکتم  دادعت  دنراد  نداد  هقدص  رد  مدرم  هک  يزابلدوتسد  رثا  رب 
ریز یئاج  رد  ریزگان  تسین  مه  مک  هک  ار  یغلابم  رگید  یخرب  و  دنرادیم ، هاگن  نز  دـنچ  یئادـگ  لام  لحم  زا  اهنآ  زا  یـضعب  هک  یئاج 
رـس دننکیم و  یئادگ  يرفن  راهچ  ياههتـسد  رد  بلغا  تسامرفمکح ؛ يراکمه  نواعت و  سح  کی  نایانیبان  نیب  دـننکیم . نفد  كاخ 

. دنلوغـشم اهیگدول  اهیخوش و  ماسقا  عاونا و  هب  زین  یئادگ  هلـصاف  رد  و  دـیهدب » روک  راهچ  هب  یهاش  کی   » هک دـنرادیمرب  گناب  نیرباع 
محرت سح  بلج  عنام  چیه  تقیقح  نیا  اما  دناهدید  رفیک  هک  دنتـسه  ینادزد  اهنیا  هدـیرب ؛ ياهتـسد  اب  دـنوشیم  هدـید  یئاهادـگ  بلغا 

دوشیمن مدرم 
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ار اهنآ  زیجم  تروص  نیدـب  دنتـسین و  رادرب  تسد  زین  اهیگنرف  رـس  زا  اهادـگ  نیا  دـننکیم . تفایرد  ار  دوخ  مهـس  هیقب  دـننام  زین  اهنآ  و 
. تسا قداص  بلطم  نیا  سکع  هک  یتروص  رد  دنتسه ، رتمیحر  اهیناریا  زا  اهیگنرف  ارهاظ  هک  دنیوگیم 

لاور دوشیم  ثعاب  دـنکیم و  عطق  یلکب  ار  دـش  دـمآ و  راک و  بسک و  هتـشر  هزور  تسا ؛ لکـشم  رایـسب  يراک  ناضمر  هاـم  رد  هزور 
زا سپ  تسرد  ننـست  لها  دـنباوخیم . ناگراتـس  عولط  ات  ار  زور  دـنروخیم و  دـننامیم و  رادـیب  اهبـش  دوش . نوگرگید  الماک  یگدـنز 
هک یتروص  رد  دنرادیمن  هگن  ار  دوخ  هزور  هک  دنریگیم  رارق  ماهتا  دروم  نایعیـش  فرط  زا  ببـس  نیدب  دننکیم و  راطفا  باتفآ  بورغ 
زین هفوصتم  زا  يرایسب  اههقرف ، دایز  دادعت  زا  رظنفرص  اریز  دنتسه ؛ عیـشت  لها  زا  رتریگتخـس  کسانم  تیاعر  رد  نانآ  طسوتم  روطهب 

رد زاب  یلو  دـنوشیم  کیرـش  راطفا  رد  نارگید  اب  رهاظ  ظفح  يارب  دنـشاب  راچان  هاگره  دـنوریمن . ررقم  كاسما  راـب  ریز  هجو  چـیه  هب 
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وربور رگیدـکی  اب  دنـسانشیم  بوخ  ار  رگیدـکی  هک  ناراـکهنگ  نیا  زا  نت  ود  هاـگره  دـنروآیمرد . ازع  زا  یلد  زین  زور  نیح  رد  ناـهن 
شمک هتفر و  شدایز  هک  دنهدیم  يرادلد  ار  رگیدکی  نیفرط  و  ياهدش ، رغال  تخـس  هک  دیوگیم  بطاخم  هب  يدج  یلیخ  یکی  دنوش 

. دنوشیم هریخ  اذغ  هب  مامت  علو  اب  دنرادن و  ان  یگنسرگ  زا  هک  دننکیم  نانچ  زاب  بورغ  ماگنه  تسا ؛ هدنام 
ندروخ و زا  دیاب  دعب  هب  هظحل  نآ  زا  هکنآ  یناشن  هب  دوشیم  کیلش  یپوت  اهرهـش  رد  قفـش  ندش  رادیدپ  زا  لبق  دنناوخیم ؛ نآرق  اهبش 

بورغ ات  نارگید  دوشیم ؛ نینمؤم  زا  رپ  دجاسم  اهرهظ  زا  دعب  دنباوخیم . دـنرازگیم و  ار  حبـص  زامن  سپ  نآ  زا  درک ؛ زیهرپ  ندیـشون 
. دننکیم گنرد  تسا  هدش  لیدبت  یگنرف  سانجا  هاگشیامن  رازاب و  هب  هک  گرزب  نادیم  رد  باتفآ 

هک يرهـش  رد  تسا . لوقعمان  الماک  یجیاتن  ياراد  تسین  امرفمکح  اهنآ  رب  یبرع  ياهنیمزرـس  ياوه  بآ و  هک  یکلامم  رد  ناضمر  هام 
ثعاب ناضمر  دنک ، یط  ار  دوخ  يداع  ریسم  دیاب  اههشیپ  اهراک و  هجیتن  رد  دننکیم و  یگدنز  دوخ  جنرتسد  لصاح  زا  نآ  هنکـس  بلاغ 
يرهاظ هبنج  طقف  جراخم  رد  یئوجهفرص  اریز  دزاسیم ، عیاض  ار  هداوناخ  یگدنز  تمالس و  دوشیم ؛ راک  يورین  تقو و  ناوارف  فالتا 

يارب اههداوناخ  زا  يرایسب  تسا و  يداع  عقاوم  زا  رتشیب  یگدنز  هنیزه  فرصم و  نازیم  دیآیم  رظنب  رما  يداب  رد  هچنآ  فالخرب  دراد و 
نیناوق بسحرب  دنتسه ، تخس  نیگنس و  ياهراک  رادهدهع  هک  یمدرم  دنوریم . ضرق  راب  ریز  یئانـشور  تخوس و  اذغ و  جراخم  نیمأت 

اـهلبنت و هکیلاـحرد  دـنریگیم ، ار  هزور  دـنرگنیم و  ریقحت  هدـید  هب  تیفاـعم  نیا  هب  اـهنیمه  تسرد  اـما  دـنفاعم ؛ هزور  نـتفرگ  زا  عرش 
ریز هب  نت  ات  دننکیم  تسرد  یعرـش  هالک  تساهنآ  نیمک  رد  هک  يرامیب  زا  بانتجا  هناهب  هب  ای  دـننکیم  فاعم  ار  دوخ  اصخـش  اهراکیب 

. دنهدن كاسما  نیا  راب 
، زورون دیع  دنتسه : اهنیا  گرزب  دایعا  هتفه ، ره  ياههعمج  ياوس 
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هاش هک  ع )  ) یلع ترـضح  تدالو  دـیع  و  ص )  ) ربمغیپ دولوم  دـیع  رتکچوک : داـیعا  دـننینچ  و  [186 ؛)] ماریاب دیع   ) رطف دیع  نابرق ، دـیع 
زا طقف  دایعا  نیا  هک  میئوگب  دـیاب  میـشاب  رتقیقد  میهاوخب  رگا  اما  جـع ؛)  ) يدـهم ماما  نامزلا ، رخآ  ماما  دـیع  هدرک و  رارقرب  ار  نآ  یلعف 

. دنرادن ربخ  يدیع  زا  رگید  زورون  دیع  زا  ریغ  مدرم  دنوشیم ؛ هتفرگ  نشج  هریغ  نارسفا و  تلود ، نادنمراک  رابرد ، هب  ناگتـسباو  فرط 
ار دوخ  نیمز  زرواشک  دـنوریم و  دوخ  راک  رـس  هتفه  ياهزور  ریاس  دـننام  هبـسک  فرح و  لها  تسا . زاب  اهرازاب  ماـمت  هعمج  ياـهزور 

ریاـس ناریزو و  هـب  دــنرادیم ، اـپرب  مالــس  مـسارم  داـیعا  ریاـس  رد  دــننکیم و  لـیطعت  ار  اـههعمج  ماـکح  هاـش و  اـما  دــنکیم . هداــمآ 
دعب ياهزور  زورون و  دـیع  رد  اما  داب ». كرابم  امـش  دـیع  : » تسا نینچ  زین  کیربت  لومعم  تراـبع  دـنیوگیم و  تینهت  نابـصنمبحاص 

. دنریگیم نشج  گرزب  کچوک و  زا  مومعلا  یلع 
ره نیا  دوشیم . فداصم  نایدوهی  نانکیتشآ  زور  اب  لاس  دنچ  تشذگ  زا  سپ  هجیتن  رد  هجحلا و  يذ  مهد  اب  تسا  فداصم  نابرق  دیع 

رکذ قحسا  ياج  هب  ار  لیعمـسا  ناناملـسم  هکنآ  اهتنم  تسا . میهاربا  ترـضح  ینابرق  نامه  هک  دننکیم  لیلجت  ار  يدحاو  تنـس  موق  ود 
نآ ناناملسم  دننکیم  افتکا  هعقاو  نآ  هرطاخ  دیدجت  هب  دیع  زا  لبق  بش  رد  غرم  دنچ  نتـشک  اب  هک  يزورما  نایدوهی  ضوع  هب  دننکیم .

دنفسوگ هد  یتح  اههناخ  زا  یـضعب  رد  دنروآیم ؛ رهـش  هب  ینابرق  يارب  ار  دنفـسوگ  زا  یئاههلگ  دنرادیم . اپرب  تمظع  اب  یـسایقم  هب  ار 
ماگنه نیا  رد  تشوگ  هجیتن  رد  [. 187] دوشن ینابرق  نآ  رد  مه  دنفسوگ  کی  هک  درک  غارس  دوشیم  ياهداوناخ  تمحز  هب  دنـشکیم و 
هتخیر هچوک  هب  هدش  دساف  زین  نآ  زا  يرادقم  هکلب  دروآیم  تسدب  نآ  زا  دـهاوخب  هچره  یتسدـیهت  ره  اهنت  هن  هک  تسا  ناوارف  نادـنچ 
هدـهع زا  اهلاغـش  اهگـس و  اریز  دـنامیم ، نزرب  يوک و  رد  يرایـسب  ياهزور  دنفـسوگ  هدور  لد و  لاغـشآ و  هارمه  هب  تشوگ  دوشیم .

دیع هاگره  ددرگیم . عیاش  اـهیرامیب  ریاـس  لاهـسا و  هشیمه  ناـبرق  دـیع  زا  دـعب  هجیتن  رد  دـنیآیمنرب و  یناوارف  نیا  هب  تشوگ  ندروخ 
لد و نتخادنا  رثا  رد  هک  یبآ  اوه و  تنوفع  اریز  دننک ، هزیکاپ  زیمت و  دـعب  زور  ار  نادـیم  دـیاب  دوش  اپرب  هاش  یناتـسبات  يودرا  رد  نابرق 
رب نابرق  دـیع  زا  سپ  دراد  عویـش  ابو  هک  یئاهلاس  رد  دزاسیم . نکمم  ریغ  ار  لـحم  نآ  رد  تماـقا  همادا  تسا  هدـش  هدولآ  نآ ، رد  هدور 
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اهناـبایخ زا  یقیـسوم  ياوـن  تیعم  رد  ماـمت  هـیاریپ  هـیارآ و  اـب  ار  يرتـش  نارهت  رد  دوـشیم . هدوزفا  ریگاو  يراـمیب  نآ  تدـح  تدـش و 
؛ تسا هدیدرگ  لوحم  یتنطلس  نادناخ  ناشیوخ  زا  یکی  هدهع  هب  هفیظو  نیا  العف  یلو  درکیم  ینابرق  ار  نآ  هاش  دوخ  البق ، دننارذگیم .

. دشکیم دنروآیم  شروضح  هب  روظنم  نیا  هب  هک  ار  دنفسوگ  دنچ  طقف  دوخ  تسد  اب  هاش 
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( دوشیم اپرب  البرک  رد  یلع  لآ  تداهـش  دای  هب  هیبش ، هیزعت - هیزعت و  مسارم  اـهنآ  رد  هک   ) ار مرحم  هاـم  لوا  زور  هد  ینعی  اروشاـع  ماـیا 
رب رد  هایـس  هماـج  سکهمه  تسا ، تکلمم  رد  يرـسارس  یمومع و  يازع  هک  اـهزور  نیا  رد  درک . بوـسحم  یمـسر  ماـیا  وزج  ناوـتیم 

ياهجنر رب  دسریم ، شوگب  نآ  رد  نیسح » يآ  نیسح ، يآ   » عیجرت هک  زیگنامغ  ياهگنهآ  اب  دتفایم و  هارب  اهرهش  رد  اههتسد  دنکیم ؛
یتروصب ار  یبوچ  هقلح  ود  دـنهجیم  اج  زا  هکیلاـحرد  ناـکدوک  عیجرت  ندیـسرارف  ماـگنه  هب  دـنزیریم . کـشا  نادیهـش  ناطلـس  نیا 

شوگب رود  ياهلصاف  ات  نآ  يادص  هک  دنبوکیم  هنیـس  رب  تسد  فک  اب  مکحم  نانچ  اهرتگرزب  هکیلاحرد  دننزیم ، رگیدکی  رب  نوزوم 
نارهت ياهیربرب  هلحم  رد  اهنآ  زا  يدایز  رادقم  هک  ریمشک  ناتـسلباک و  ياهربرب  دوشیم . دوبک  هنیـس  تسد و  دروخرب  عضوم  دسریم و 

یتخاونکی دـننزیم . هنیـس  هب  ریجنز  یتح  دـننکیم  تکرـش  يرادازع  ياههتـسد  نیا  رد  هک  تسدرود  طاقن  زا  نارئاز  ریاـس  دـننکاس و 
رد بشهمین  زا  سپ  اهتدم  ات  اهریجنز  گنرج  گنرج  یبوچ و  ياههقلح  دروخرب  هنیس و  هب  تسد  فک  تابرـض  گنگ  يادص  گنهآ ،

. تسا نکفا  نینط  زیگنامغ  يوحنب  اهنابایخ 
یئاضف طسو  رد  دوشیم . يرادهگن  هدـش  داجیا  یبهذـم  تافوقوم  رثا  رب  هک  دراد  دوجو  هیکت  اهرهـش  یمومع  ياهنادـیم  زا  يرایـسب  رد 
دوـشیم اـپرب  یمـسارم  هک  یئاـهزور  رد  دوریم . راـکب  هیزعت  مسارم  ندرک  رازگرب  يارب  هنحـص  ناوـنع  هب  هک  تـسا  ياهفـص  روـصحم 

اهنادلگ و ضیرع ، ياههیاپراهچ  رب  دنشکیم . نآ  رب  فقس  ناونع  هب  یـشوپرداچ » « ؛ دنیارآیم لاش  رادلگ و  تیچ  اب  ار  هیکت  ياهراوید 
يارب هیاسمه  ياههناخ  زا  ار  اهنیا  دـنکیم . هریخ  ار  اهمـشچ  هریغ  اهنادعمـش و  یئاـپورا ، لاتـسیرک  ياـهناویل  تمیقنارگ ، ینیچ  فورظ 
هیکت تنیز  يارب  ار  دوخ  ياهزیرهدرخ  هک  دـش  اـضاقت  راـب  دـنچ  زین  اـهیئاپورا  ریاـس  نم و  زا  دـناهتفرگ . تیراـع  هب  ماـما  میظعت  مارکا و 

ياهرولب فورظ و  دـنکیم ، جرخ  ياهظحالم  لباق  غلابم  تلود  دوشیم ؛ هتـسارآ  صاخ  لمجت  اب  هاـش  ریزو و  ياـههیکت  مینک . راذـگاو 
، دـش زوریپ  یلع  لآ  رب  هک  یـسک  ینعی  دـیزی  لامع  شقن  رد  هک  نارگیزاـب  دروخیم و  مشچب  اـههیاپ  زارف  رب  یتنطلـس  هنازخ  تمیقنارگ 

صوصخب دنیآیم ، نارهت  هب  روشک  قطانم  مامت  زا  ناناوخهضور  دـناهدز . دوخ  رب  تراظن - تحت  هتبلا  ار - یتنطلـس  رهاوج  یتح  دنتـسه 
نانآ دوجو  زا  اههنحـص  زا  یخرب  رد  طقف  نوچ  اما  دـنریگیم . فازگ  ياـهدزم  هسلج  ره  يارب  دـنراد و  ترهـش  ناـشاک  ناـناوخهضور 

زا لعن  راهچ  اهناوخهضور  درک ؛ اـپرب  نوگاـنوگ  عقاوم  رد  رهـش و  فلتخم  ياهتمـسق  رد  ار  اهـشیامن  ناوتیم  هجیتن  رد  دوشیم  هدافتـسا 
. دنوشیم رهاظ  فلتخم  هیکت  هدزناپ  رد  زور  کی  رد  بلغا  دنوریم و  رگید  هطقن  هب  ياهطقن 

نوچ اما  دوشیم . هدراذگ  شیامن  هب  يرگید  هعقاو  اهنآ  زا  کیره  رد  هک  دشکیم  لوطب  مه  رس  تشپ  زور  هن  تقیقح  رد  اهشیامن  هرود 
مامت ددرگیم . لماش  ار  رفص  مرحم و  هام  ود  رسارس  دوشیم و  دیدمت  اهشیامن  نیا  تدم  نیاربانب  تسین  یفاک  هزادنا  هب  نارگیزاب  دادعت 

- تیصخش یتح  شیامن - ياهشقن 
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نینچمه دنیآیم ؛ هنحـص  هب  دوخهالک  هرز و  اب  بسا و  رب  راوس  بلغا  دوشیم - هدافتـسا  باجحاب  ياهدرم  زا  نانآ  ياج  هب  هک  نز  ياه 
ار هدننیب  هک  تسا  هدش  هتخادرپ  یقیقح  نادنچ  اههنحص  زا  یـضعب  دنرذگیم . هنحـص  زا  دناهتـسب ، ار  دوخ  لمحم  راب و  هک  یئاهناوراک 

رازگرب ینالوط  ار  اهـشیامن  نیا  یلیخ  هک  تفگ  ناوتیم  هتفرمهيور  یلو  دروآیم ، درد  هب  تخـس  ار  وا  لد  دهدیم و  رارق  ریثأت  تحت 
تـسا نکمم  هک  دنوشیم  میهـس  درذگیم  هنحـص  رد  هچنآ  اب  دوجو  مامت  اب  نانچ  دنیرگیم و  دننکیم و  قهقه  ناگدنونـش  دـننکیم .

ایوگ هدیسرن  نآ  هب  ندمت  ياپ  هک  ناتسرل  یحاون  زا  یضعب  رد  دننک . هعطقهعطق  دوخ  تسد  اب  دنکیم  يزاب  دیزی  شقن  رد  هک  ار  یـسک 
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دناهتشاد هدهعب  یفنم  ياهشقن  هک  یناسک  سپ  دشاب ؛ هدش  مامت  ناشناج  تمیق  هب  نارگیزاب  رثؤم  يرگیزاب  هک  تسا  هدمآ  شیپ  يدراوم 
. دندرکیم تکرش  مدرم  هیرگ  رد  زین  دوخ  زیگناتقر  تخس  ياههنحص  رد  دنوش  مهوت  قرغ  نارگاشامت  دنراذگن  هکنآ  يارب 

اهانمت و نوچ  دنکب و  ار  تخبهریت  ناینابرق  نیا  تعافش  ات  دشاب  رضاح  دیزی  هاگراب  رد  یحیـسم  یگنرف  یچلیا  کی  دیاب  تنـس  بسحرب 
زور رد  دیاب  هدعاق  قبط  هک  هنحـص ، نیا  رد  دـسریم . تداهـش  هب  نانآ  دـننام  دروآیم و  مالـسا  دوخ  دوشیمن  تباجا  يو  ياهـشهاوخ 

ناریا رابرد  هب  هک  یئاپورا  ریفس  نیلوا  دنریگیم . راکب  ار  دوخ  یگزمـشوخ  مالک و  فطل  نهذ ، روضح  همه  نارگیزاب  دشاب  هیزعت  متفه 
هـشیمه یچلیا  هک  دـننادیم  مزال  شیامن  نداد  ناشن  یقیقح  يارب  تهج  نیدـب  تسا ؛ هتـشاد  ياهلول  نیبرود  کـی  دوخ  اـب  اـیوگ  هدـمآ 
تیراـع هـب  ار  اـهیئاپورا  كاـشوپ  ـالومعم  یگنرف  نـیا  ساـبل  يارب  دوـش . رهاـظ  هنحـص  رب  دراد  لـغب  ریز  ار  ینیبرود  نـینچ  هکیلاـحرد 

اب یچلیا  هنوگچ  هک  مدوب  دـهاش  دوـخ  نم  ـالثم  دوـشیم . تسرد  يروآهدـنخ  ياـهروتاکیراک  هرظنم و  بلغا  هجیتـن  رد  هک  دـنریگیم 
نماد نانز و  سابل  اب  تشاد  هدهعب  ار  رتخد  شقن  هک  يرسپ  دش . دراو  بوکرم  رب  راوس  تشاد  هدهعب  ار  وا  شقن  ياهچبرسپ  هک  شرتخد 

هب یئاـهنت و  هب  ار  زاوآ  هعطق  دـنچ  دـمآ ، دورف  تشاد  لـغب  ریز  ار  یئاذـک  نیبرود  هکیلاـحرد  یچلیا  دوـب ؛ هدـمآ  هنحـص  هب  هدرک  فـپ 
ار مدوخ  ياهـسابل  زا  سابل  هکت  دنچ  تساوخ  نم  زا  گنج  ریزو  زین  رابکی  دیـسر . تداهـشب  شرتخد  اب  دعب  دـناوخ و  هرفن  ود  تروص 
ار هصیقن  نیا  متشاذگیم . رسب  یناریا  هالک  مدوخ  نوچ  متـشادن  ار  صوصخم  هالک  اما  مداد  ار  مراولـش  كارف و  نم  مهدب ؛ یچلیا  يارب 

. دش رضاح  هیزعت  رد  دوخهالک  كارف و  اب  یچلیا  هک  دوب  بیترت  نیدب  دنتخاس و  عفترم  دنتشاد  رابنا  رد  هک  یشیرتا  دوخهالک  کی  اب 
وناز یلاق  يور  رب  ماحدزا  يانگنت  رد  اهتعاس  هک  يریقف  نانز  دـتفایمن ؛ قاـفتا  مک  روآهدـنخ  ياههنحـص  زین  یچاـشامت  تیعمج  نیب  رد 

ار اههدنبور  دنبوکیم ، رگیدکی  تروص  هب  دوشیم ؛ مدرم  رطاخ  حیرفت  ثعاب  رما  نیا  دنوشیم و  نابیرگب  تسد  رگیدکی  اب  هاگ  دناهدز 
. دنشکیمن هلداجم  زا  تسد  دنشاب  هدرکن  هلخادم  رابرد  نارکون  هک  یماگنه  ات  دنرادیمرب و  فرط  تروص  زا 

. دننک کیرحت  بیغرت و  يراککتک  هب  ار  نانز  هک  درادیماو  ار  نتفم  دنچ  دوخ  هاش  هک  تسا  عیاش 
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یمومع گرزب و  یئاضف  رد  مهد  زور  رد  ماجنارـس  اهیگزماب . اـهیخوش و  زا  تسا  رپ  هک  دـیآیم  هنحـص  رب  رومیت  ریما  هیزعت  متـشه  زور 
هـصرع ات  ار  همئا  حاورا  ات  دـیآیم  نیئاپ  ینامـسیر  زا  تسا  لیئربج  هدـنیامن  هک  یکـسورع  دوشیم . هدراذـگ  شیامنب  تداهـش  ناتـساد 

هب دناهدش  هتسارآ  تمیقيذ  ياهلاش  اهبنارگ و  ياهقاری  نیز و  اب  هک  ار  تکلمم  ناگرزب  هداژن  ياهبسا  نآ  زا  شیپ  دنک . یهارمه  تشهب 
نیا ریغ  رد  هک  دنیبب  مشچب  ار  لیـصا  نابـسا  زا  یـضعب  هک  دروآیم  تسدـب  ار  تصرف  نیا  اجنیا  رد  یئاپورا  درف  کی  دـناهدروآ . نادـیم 

. دباییمن قیفوت  اهنآ  ندید  هب  هجو  چیه  هب  تروص 
نآ نداد  ماجنا  هک  دنچره  درادن  ار  نآ  زا  یشوپمشچ  يارای  ناگرزب  زا  کیچیه  هک  هتفای  تیمومع  نادنچ  هیبش  هیزعت - يرازگرب  تنس 

مامتا زا  سپ  و  تبرـش ، اب  شیامن  لوط  رد  نانامهم  زا  دـیابیم  نارگیزاب  دزم  زا  رظنفرـص  اریز  تسا ؛ رایـسب  ياههنیزه  لـبقت  نمـضتم 
هجیتن تسا ، قوعم  رگید  روما  فقوتم و  اهراک  بسک و  مامت  ینالوط  هام  ود  لوط  رد  هک  اجنآ  زا  درک . یئاریذـپ  هناهاش  یماـش  اـب  هیزعت 

. دوشیم اههداوناخ  زا  یلیخ  ندش  رادماو  اههناخ و  زا  يرایسب  یبارخ  ثعاب  مسارم  نیا  يرازگرب  هک  دوشیم  نیا 
ماـیا رد  اـهنآ  دـننادیم ؛ یتـسرپتب  همئا و  زا  تمرح  کـته  ار  نآ  دنرامـشیمن و  زیاـج  ار  ياهنحـص  شیاـمن  هـتبلا  ریگتخـس  ناـنمؤم 

هب زاوآ ، يادص  هیام  رییغت  دناوخب . زاوآ  هب  رب  زا  ار  یلع  لآ  تداهش  ناتساد  ربنم  زا  هدنناوخ  هک  دننکیم  دودحم  نیا  هب  ار  راک  يرادازع 
هشیپرنه اعقاو  نایناریا  هک  دنکیم  تباث  دریگیم ، تروص  تسا  نایم  رد  نآ  زا  نخس  هک  یسک  سنج  نس و  بسحرب  هک  یلاع  یتروص 

نادب دنریگیمن و  يزیچ  هب  ار  نآ  دنهدیم  اهیزاب  ياشامت  هب  نت  هکیلاحرد  دنیآیم و  هیزعت  ياشامت  هب  زین  اهالم  دناهدش . هداز  ردام  زا 
. تسین كدـنا  تسا  هدـش  هک  يرذـن  ندـش  لوبق  تلع  هب  هیبش  هیزعت - نتـشاداپرب  زین  لاس  ياههام  ریاـس  رد  دـنرگنیم . ریقحت  هدـید  اـب 

تسدب يروصت  دناوتب  اهشیامن  نیا  هب  تبـسن  نانز  صوصخب  راضح و  قوش  روش و  زا  ات  دشاب  رظان  رـضاح و  اصخـش  دوخ  دیاب  سکره 
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. دروآ
هک دوشیم  لصاح  هجیتن  نیا  زین  دـمآ  دـهاوخ  نیا  زا  سپ  هچنآ  زا  میاهدرک و  تبحـص  رما »  » زا یطخت  زا  يدراوم  هرابرد  لاح  هب  اـت  اـم 

. دوشیمن تیاعر  تقد  تدش و  هب  مه  یهن » »
. تفگ میهاوخ  نخس  لیصفت  هب  باتک  نیا  زا  رگید  یئاج  رد  زین  تایرمخ  جیار  فرصم  هرابرد 

هب یتنطلـس  رابرد  رد  دنیوگیم . يزابسآ  نینچمه  هفجنگ و  نآ  هب  دراد ؛ جاور  تخـس  اهنآ  همدـخ  الاب و  تاقبط  نیب  قرو  اب  يزابرامق 
درب و ینز  رس  رب  هاگ  اهیزاب  نیا  رد  دننکیم ؛ توعد  يزاب  يارب  ار  ناگدازهاش  ای  نابـصنمبحاص  زا  نت  دنچ  راکـش  ای  اهنـشج  تبـسانم 

رطخ ضرعم  رد  دـنوش  ریگتـسد  نیظفاحم  طسوت  هاگره  دـننک و  رامق  اجنآ  رد  اـت  دـنوریم  اـههبارخ  هب  تسدورف  مدرم  دوشیم ؛ تخاـب 
الماـک ریزو  مسا   ) ریزو هاـش ، جنرطـش  ياـههرهم  جنرطـش . درنهتخت و  زا : تسا  تراـبع  زاـجم  ياـهیزاب  دـنریگیم . رارق  ندروـخ  بوـچ 

عاضوا و بسحرب 
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، لیف دورب ،) رود  ياهشدرگ  هب  صوصخب  دوش و  رهاظ  مومع  راظنا  رد  دناوتیمن  زگره  هکلم  اریز  تسا ، هدش  رایتخا  نیمزقرـشم  لاوحا 
. تسا هدایپ  نیزرف ، بسا ،

یطبر تسا ، ریموگرم  ینعم  هب  هک  یبرع  تام  هملک  اب  تام  ظفل  ترابع  نیا  رد  هک  تسناد  دـیاب   ) دراد جاور  مه  تاـم  هاـش  حالطـصا 
(. هدوسرف یحور  رظن  زا  ناجیه و  نودب  ینعم  هب  یناملآ   Matt هب هیبش  یسراف و  تسا  ياهملک  هکلب  درادن ،

نآ يزاب  دـعاوق  هک  دـنچره  دوشیم ، يزاب  اپورا  زا  رتمک  ياهعلاطم  تقد و  اب  یلو  تسا  هقالع  دروم  رایـسب  رتهفرم  تاـقبط  رد  جـنرطش 
داجیا کیسالک  راعـشا  هب  هطاحا  يانبم  رب  هک  يرگید  يزاب  دنزادرپیم . [ 188] يزابتشگنا هب  بلغا  نیئاپ  هقبط  ناناوج  درادـن . یتوافت 

هک دوشب  عورش  یفرح  اب  نآ  لوا  هک  دیوگب  رب  زا  ار  يرگید  رعـش  هلـصافالب  دیاب  يرگید  دناوخیم و  ار  يرعـش  یکی  هک  تسا  نآ  هدش 
یکی هکنیا  ات  دیماجنا  لوطب  تعاس  کی  زا  شیب  هک  مدوب  ياهقباسم  نینچ  رظان  رابکی  هرعاشم .)  ) تسا هدش  متخ  نآ  هب  یلبق  تیب  رخآ 

. درک زجع  راهظا  مزال  تیب  نتفای  زا  فیرح  ود  زا 
لیلد نیمه  هب  نایناریا . دـننام  ياهشیپتراجت  موق  دزن  هن  دریگ  رارق  تیاعر  دروم  ینابـش  عماوج  رد  تسا  نکمم  طقف  يراوخاـبر  زا  یهن 

، جرخرپ ياهیسورع  رثا  رد  الثم  هک  رابودنبیب  جراخم  دروم  رد  اما  تسا ؛ دصرد  هدزاود  لیزنت  ینوناق  خرن  دنریگیم . هدیدان  ار  نآ  الک 
رتارف يدـح  ره  زا  هک  نانز  هقالع  دروم  هزادـنایب  توربج  لالج و  الاب و  تاـقبط  یتسرپلـمجت  [، 189] ناضمر هام  تافیرـشت  اهینامهم ،
لطاب ار  اوعد  فرط  تیاکـش  نداد  هوشر  اب  ناوتب  ات  تفگنه  غلابم  هب  يروف  جایتحا  ندش  ادـیپ  ماگنه  هب  نینچمه  دـیآیم ، شیپ  دوریم 
بکرم حبر  اب  مهنآ  دوش  هتفرگ  لوزن  هب  لوپ  دصرد  داتـشه  الثم  يرتالاب  رایـسب  ياهخرن  هب  هاگره  رگید  دـیرخ ، ار  یماقم  ناوتب  ای  درک 
راکبلط ای  رادضرق  هک  تفای  ناوتیم  ار  یسک  ناریا  رد  تمحزب  هک  تشاد  دیاب  رظن  رد  هتـشذگ  اهنیا  زا  دوش . تریح  دروم  دیابن  بلطم 

نایب تاملک  نیا  اب  قلعت  مدع  ینعی  یشیورد  لاح  عضو و  دنهدیم . لوزن  الاب  خرن  هب  لوپ  نالالد  تطاسو  اب  نایامنیناحور  یتح  دشابن ؛
. دشاب كدنا  هداعلا  قوف  دیاب  رارق  زا  اهتخبشوخ  نیا  دادعت  لاحرههب  بلط ». هن  مراد  ضرق  هن  : » دوشیم

دارفا زا  یضعب  هک  مدینش  تسین . لومعم  اجنیا  رد  تشاد  جاور  اپورا  رد  یطسو  نورق  رد  هک  هزادنا  نآ  هب  لاف  وداج و  رحـس و  هب  داقتعا 
هتفرگ رارق  رازآ  بیقعت و  دروم  تباب  نیا  زا  یـسک  هک  هدـشن  هدینـش  زگره  اما  دـناهدز ، نج  وید و  اـب  هدوارم  تمهت  اـهنآ  هب  دـنیوگیم 

يرادراب و قشع و  هب  طوبرم  بلاطم  رد  صوصخب  دـنراد ، داـقتعا  تاـفارخ  هب  رتشیب  هک  دـننانز  مه  اـجنیا  رد  اـهروشک  هیقب  لـثم  دـشاب .
مشچ هب  ناشنادنزرف ؛ ریموگرم  يرامیب و  باب  رد  نینچمه 
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مـسلط ذـیوعت و  ناشنادـنزرف  دوخ و  هب  اهنآ  درک . عفد  ای  بلج  ار  درم  قشع  ناوتیم  لبنج  وداـج  اـب  دـننکیم  ناـمگ  دـنراد و  رواـب  دـب 
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اهنآ سابل  هب  يوحنب  تسا ، نانمـشد  ابقر و  نارـسخ  یتحاراـن و  ثعاـب  ناـشدوخ  ناـمگ  هب  هک  ار ، یئاـهزیچ  دنـشوکیم  اـی  دـنزیوآیم 
: دنیوگیم نانزدنخبل  اههدرکلیـصحت  اههدیمهف و  یلو  دـنرگنیمن  يداع  ریغ  يزیچ  هدـید  هب  اهمـسلط  اهاعد و  نیا  هب  مدرم  دننابـسچب .

هکنیا نودـب  دـننزب ، زیچان  ول  يراکب و  تسد  هک  ینایناریا  دـنمک  اریز  تسا ؛ يرگید  لاونم  رب  لاف » هراختـسا و   » عضو تسا ». نانز  راـک  »
اب لأفت  دروم  رد  دننکیم . هدافتسا  ظفاح  ناوید  و  نآرق ، ای  حیبست  زا  هراختـسا  يارب  دنـشاب . هدرک  یلاؤس  دروم  نیا  رد  تشونرـس  زا  البق 
اب لأفت  رد  دننزیم ؛ لأفت  زین  لمر  اب  دنناوخیم . تسا  هدمآ  تسدب  هک  ار  یعضوم  دننکیم و  نآ  تاحفص  لخاد  ار  ناتـشگنارس  باتک ،

هکلب تیالو  کی  تموکح  یهدنامرف ، یـشکرکشل ، کی  تیرومأم  لوبق  اهنت  هن  دراد . مان  لامر  هک  تسا  جایتحا  يرـسفم  دوجو  هب  لمر 
. دوشیم هراختسا  ندمآ  بوخ  هب  طونم  بلغا  زین  تبرش  ناویل  کی  ندیشون  ای  بیس ، کی  ندروخ  یتح 

. دننادیم تاقافتا  ثودح  هب  ياهراشا  مه  ار  ندید  باوخ  مدرم  نینچمهب 
نز و دروم  رد  هناخ . بسا و  نز و  تسا : هتفای  خوسر  مدرم  رد  زیچ  هس  نتـشادن  نتـشاد و  دمآ »  » و ندوبن ، ندوب و  نمی  شوخ  هب  هدیقع 

دوش وربور  یتیقفوم  اب  هس  نیا  زا  یکی  لیـصحت  ماگنه  هب  یناریا  هاگره  دوریم . راـکب  مه  ندوب  مدـقدب  مدـق و  شوخ - حالطـصا  بسا 
. دوش صالخ  نآ  رـش  زا  رتدوز  هچره  دـشوکیم  ددرگ  یمیالمان  راچد  هاگره  سکعرب  دـهدیمن ؛ تسد  زا  تمیق  چـیه  هب  ار  نآ  رگید 

ددع دنرادن . نوگش  دشاب  دیفس  ناشیاپ  هک  یئاهبسا  دندوب . مدقدب »  » هک دندشیم  مرح  كرت  زا  ریزگان  ورنآزا  طقف  هاش  نانز  زا  یضعب 
و هدایز »  » دنیوگیم هدزاود  زا  دعب  دنراد و  بانتجا  نآ  رکذ  زا  شرامش  ماگنه  هب  اهرجات  دنرامشیم . نومیمان  دب و  صوصخب  ار  هدزیس 

. دراد یصاخ  سحن  دعس و  ياهزور  هتفه  زور  تفه  رد  دوخ  يارب  ياهلیبق  موق و  ره  هدراهچ . نآ  زا  سپ 
زا یئاـههصق  بلغا  درادـن . دوجو  یـصاخ  تغل  ناـبز ، رد  زین  نآ  يارب  دوـشیمن و  هدـید  حابـشا  حاورا و  هب  داـقتعا  اـجک  چـیه  رد  یلو 

. دراد تقباطم  یئاپورا  ياههصق  هدش  گرگ  ياهمدآ  اب  هک  دوشیم  هدینش  ینابایب  راوخمدآ  ياهلوغ 
، هوک هلق  زارف  رب  ای  گنـس و  ياـههدوت  رب  ناـتخرد ، رب  دـجاسم  زا  یـضعب  رد  هک  تسا  نیا  نیمزقرـشم  رـسارس  رد  جـیار  موسر  زا  یکی 
هرجنپ و هک  تسا  ياهعقب  ناریمـش  هزاورد  کیدزن  نارهت  رد  [. 190] دنزیوایب ای  دننابـسچب  لیخد  ناونع  هب  ار  سابل  زا  یکچوک  ياههکت 
هک تسا  يروانت  رعرع  تخرد  زین  دـنوامد  کیدزن  مرگبآ  هار  رـس  یهوک  رد  تسا و  هدیـشوپ  هراـپ  هنهک  هعطق  نارازه  زا  نآ  ياـههدرن 

. دنکیمن يراددوخ  نآ  هب  دوخ  سابل  زا  ياهعطق  نتخیوآ  زا  يرباع  چیه 
اب يرفاسم  ره  اهاج ، یـضعب  رد  تخرد  نادقف  تلع  هب  تسا . هدش  نآ  ندوب  سدقم  ترهـش  ندش  ادیپ  بجوم  تخرد  نیا  ياقب  ماود و 

؛ دربیم هارمهب  یگنس  دوخ 
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. دنزیوآیم لیخد  نآ  هب  زاب  هک  دیوریم  یتخرد  يدوزب  نآ  هانپ  رد  دوشیم و  اپرب  یمره  نامز  تشذگ  اب 
برقع و رام ، ماسقا  عاونا و  هک  تسا  یئاهـشیورد  ناشروظنم  دـنطابترا و  رد  نج  اهوید و  اـب  ناریگراـم  هک  دـنرادنپیم  صوصخب  مدرم 
دـندنبیم و دوخ  ندرگ  رود  هب  دـننکیم ، کیرحت  ار  تاـناویح  نیا  دـنراذگیم . اـشامت  ضرعم  هب  یمومع  ياهنادـیم  رد  ار  کـلومرام 

کیرـش دوخ  نوسفا »  » رد زین  ار  نارگید  یلوـپ - نتفرگ  اـب  تیرفع - نج و  راـضحا  اـب  دـنربیم و  دورف  ناـنآ  موـقلح  رد  ار  دوـخ  تسد 
تـسد طقف  هک  دـنوشیم  یعدـم  زین  یـضعب  دـنوشیم . نوصم  كاـنرطخ  ناروناـج  نیا  شین  ربارب  رد  زین  اـهنآ  هک  يروط  هب  دـنزاسیم 

. دننک سمل  ار  یمس  ناویح  دنناوتیم  تسد  نآ  اب  طقف  تسا و  هدش  نوسفا  نوصم و  اهنآ  پچ  ای  تسار 
هدرک عنم  ار  اهنآ  هک  یعجرم  زا  رتشیب  اهکلک  زود و  نیا  لمع ، رد  اهتنم  تسا ؛ هدش  عنم  عرش  فرط  زا  اهیرگوداج  اهیریگرام و  نیا  همه 

. دراد رارق  ماوع  هجوت  فرط  تسا 
قرش رد  هک  ینایحیسم  نینچمه  نیمز و  قرـشم  مدرم  دوشیم . تیاعر  دشاب  هدش  هفخ  هک  یناویح  كوخ و  تشوگ  ندروخ  عنم  امومع 

هب نوخ  هک  دوش  حـبذ  نانچ  دـیاب  دـننک  فرـصم  ار  نآ  تشوگ  دـنهاوخیم  هک  یناویح  ره  دـنراد . رفنت  راـک  نیا  زا  دـننکیم  یگدـنز 
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تردق اریز  دنکیم ، یچیپرس  عنم  نیا  زا  یقرش  کی  هک  تسا  جره  رسع و  رارطضا و  ماگنه  رد  اهنت  ددرگ . يراج  نآ  نایرـش  زا  یتحار 
. تسا هدیدرگ  یبهذم  یهن  نیا  دیؤم  دوخ  هدش  نیقلت  يو  هب  اهاذغ  نیا  هب  تبسن  یکدوک  زا  هک  یترفن  تداع و 

حلسم کباچ  نادرم  زا  يرایسب  تسا و  [ 191] هاشنامرک رد  هیخیش  یلصا  رقم  دنراد . يزیچان  توافت  نایعیش  اب  هک  دنتسه  ياهقرف  اهیخیش 
زاب اـهالم ، زا  يرایـسب  تموصخ  مغریلع  دنتـسه . زین  نارهت  یتح  اهرهـش و  ریاـس  رد  هقرف  نیا  ناوریپ  یلو  دـننکیم ؛ عاـفد  هلحن  نیا  زا 

فرط زا  هک  ار  يداهنـشیپ  نایعیـش  دنکیم . ظعو  ناشیارب  هک  یملاع  دنراد و  نارهت  رد  يدجـسم  دنتـسه ؛ قوقح  يواست  یعدـم  هیخیش 
. دنتفریذپن دوب  هدش  اهنآ  اب  هثحابم  يارب  هیخیش 

دوش و رهاظ  زیخاتسر  زور  رد  دیاب  اتدعاق  هک  يدهم  ماما  دوجو  هوحن  هرابرد  تسا  یفیرظ  تاعلاطم  تاقیقحت و  رتشیب  نانآ  يرظن  يانبم 
رد دـنزاتمم ؛ بصعت  يرکف و  گنت  هب  روهظون  قرف  ریاس  دـننام  زین  هیخیـش  دروآیم . رطاـخب  ار  سنازیب )  ) یقرـش مور  ياـسیلک  هطـسفس 

. تشاد دناوتیمن  یتشادمشچ  هقرف  نآ  زا  تیندم  هجیتن 
مـسجت ار  يو  هک  اـهنآ  مه  دـنراد : داـقتعا  یلع  تاذ  رد  ادـخ  مسجت  هب  هک  تسا  یفلتخم  قرف  ماـمت  یهللا  یلع  زا  ناـشدوصقم  اـهیناریا 

دوواد و ترـضح  یـسوم ، ترـضح  میهاربا ، ترـضح  قیرط  زا  هطـساو  اب  مسجت  ار  وا  هک  نانآ  مه  دنرامـشیم و  يراـب  تاذ  هطـساوالب 
اهیهللا یلع  هک  دنچره  دنرادنپیم . حیسم  یسیع 
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دنبیاپ زین  هیذـغت  تراهط و  ماکحا  زا  تیعبت  هب  دـنرازگیمن و  زامن  دـنرادن ، رواب  نآرق  رابتعا  تیعطق و  هب  زاب  دـننادیم  ناملـسم  ار  دوخ 

هب ار  اهیهللا  یلع  بلغا  ورنیازا  دنشاب و  هتـشاد  رـشن  رـشح و  دنناوتیم  نانآ  اب  رتلهـس  رتهب و  اهیئاپورا  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دنتـسین و 
رد زاب  هک  دوخ  ياوشیپ  يارب  دنتسه و  ینلع  هیحان  نیا  رد  هقرف  نیا  تسا ؛ نآ  یلاوح  هاشنامرک و  رد  اهنآ  یلـصا  رقم  دنریگیم . تمدخ 

تسرد مدوب . رضاح  داد  راب  یناحور  ياوشیپ  نیا  هب  هاش  هک  ياهسلج  رد  دوخ  نم  دنلئاق . يرشب  قوف  شیاتس  مارتحا و  تسا  نکاس  اجنآ 
رد تخاون . تعلخ  يادها  اب  ار  يو  عادو  ماگنه  هب  درک و  راتفر  تفطالم  هب  وا  اب  تخس  اما  تفریذپ  روضحب  غاب  رد  ار  يو  هاش  هک  تسا 

ياههچب دـنرذگیم و  شتآ  نایم  زا  یتحاران  نودـب  هکنیا  الثم  دـننکیم . وگزاب  هقرف  نیا  زا  ياهنایوجارجام  ياهناتـساد  اههصق و  ناریا ،
نانیمطا همه  دوشیم و  رارکت  بترم  هک  تسا  یئاههناسفا  اهنیا  دنیبب : ياهمدـص  هکنیا  نودـب  دـنزادنایم  نیمز  هب  الاب  تاقبط  زا  ار  دوخ 

یلع دـشاب . تعامج  نیا  صاـخ  ـالماک  تافیرـشت  مسارم و  نآ ، عبنم  هک  دوریم  ناـمگ  دـناهدوب و  عیاـقو  نآ  دـهاش  دوخ  هک  دـنهدیم 
ار دوخ  هک  اهنآ  زا  ياهبعش  دناهتفرگ . ینکـس  دنوامد  رهـش  رد  نانآ  زا  يرایـسب  صوصخب  دنتـسه و  هدنکارپ  تکلمم  رـسارس  رد  اهیهللا 

. دنرقتسم تشر  هار  رس  تاهد  نیوزق و  هیحان  رد  دنمانیم  يدوواد 
. رزخ يایرد  لحاس  شلاط و  سراف ، جیلخ  ناجیابرذآ ، ناتسدرک ، رد  مهنآ  دننکاس  ناریا  رد  ياهظحالم  لباق  تیعمج  زین ، ننست  لها  زا 
هب یباتک  دیمان ، نیدلا  باب  ار  دوخ  تسا  یعلطم  دیس  هک  هقرف  نیا  راذگناینب  تسا . هدرک  بلج  ار  هجوت  تخـس  هیباب  هقرف  رخاوا  نیا  رد 
راک رد  هکره  تشاد  مالعا  دـناوخ و  دازآ  الماک  ار  نانز  تسناد و  ماع  کـلم  ار  كـالما  لاوما و  دـش ، نآرق  رکنم  تشون ، یبرع  ناـبز 

. دنکیم تایح  دیدجت  رگید  ياهطقن  رد  گرم  هظحل  نامه  رد  تسا و  دیواج  دوش  دیهش  وا  نید  راشتنا  عافد و 
اهرهش ریاس  ناجنز و  ناتـسدرا ، ناردنزام ، زاریـش ، رد  يدوزب  تسا  نایناساس  راگزور  كدزم  نید  همادا  تایح و  دیدجت  هک  میلاعت  نیا 
شنیب شناد و  رظن  زا  هک  نانز  زا  يرایسب  نینچمه  دندوب . تکلمم  ياهداوساب  ینعی  تاداس  رامـش  زا  نانآ  زا  يرایـسب  هک  تفای  یناوریپ 

نیا تخسرس  ناراداوه  زا  یکی  ناونع  هب  ار  تکلمم  رسارس  نز  نیرتدنمشناد  هلمج  نآ  زا  دنتسویپ ؛ هلحن  نیا  هب  دندوب  زاتمم  نارگید  زا 
فرـصم زا  هک  ياهأشن  لاح  رد  رگید  یـضعب  دندش و  باب  راداوه  دندوب  هتفای  هک  يداقتعا  نامیا و  تلع  هب  یخرب  درب . مان  ناوتیم  هقرف 

دروم نیـشاشح  دننام  زین  اهیباب  فرط  زا  ردخم ، هدام  نیا  هجیتن ، رد  سپ  دـندیورگ . نادـب  يدوخیب  نیع  رد  دوشیم و  لصاح  شیـشح 
. تسا هتفای  فرصم 
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نونج و هب  التبا  تمهت  هب  ار  نیدـلا  باب  هکنیا  ياج  هب  دـش و  یئاطخ  راچد  مظعاردـص  ماظن  ریما  هاش  نیدـلا  رـصان  تنطلـس  يادـتبا  رد 
هک مکح  يارجا  ماگنه  هب  تخاس . گرم  هب  موکحم  ار  يو  دنک ، رابتعایب  ار  شمیلاعت  تایرظن و  قیرط  نیا  زا  دزادنیب و  نادنز  هب  عرص 

ار مکح  يارجا  نازابرس  زا  يدودعم  دندرک و  يراوید  رانک  رد  نداتسیا  هب  راداو  ار  موکحم  داد  خر  زیربت  رد 
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باب دندرک . کیلش  يریگهناشن  نودب  ار  دوخ  ياهگنفت  دنتشادن  تیرومأم  نیا  ماجنا  هب  یتبغر  نازابرس  المتحم  نوچ  اما  دنتفرگ ، هدهعب 
شوخ تخب  يو و  یتخبروش  رثا  رد  اما  تخیرگ . یبآ  يارجم  زا  درک و  هدافتسا  دوب  هدش  ادیپ  اهگنفت  کیلش  رثا  رد  هک  يدود  زا  نیدلا 

امتح مدرم  دوب ، هداتفین  تسدـب  وا  رگا  دـندرک . نارابریت  یعقاو  یتروصب  رگید  دـندرک و  ریگتـسد  زاب  تانق  يوس  نآ  رد  ار  وا  تکلمم ،
هب مدرم  اریز  دراداو  وا  زا  يوریپ  هب  ار  مدرم  مظعا  تمـسق  هک  دوبیم  یفاـک  رگید  دوخ ، زجعم  نیا  تسا و  هتفر  جارعم  هب  هک  دـنتفگیم 

. دندوب لیامتم  ياهزات  زیچ  هب  دنتشادن و  یتبغر  دوجوم  عضو 
[192 .] دنتشارفارب نایغط  ملع  شنارادفرط  نیدلا  باب  لتق  زا  سپ  یمک 

ص241 نایناریا ؛  ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 
رایـسب یئاوق  کمک  اب  ینالوط و  ياهدربن  زا  سپ  هکنادـنچ  دـندیگنج  هناعاجـش  دـنتفرگ و  ناردـنزام  رد  ار  مکحتـسم  عضاوم  زا  يرای 

ربارب رد  اـههام  ناـجنز  دـننام  دوبن  مکحتـسم  نادـنچ  هک  رگید  عضاوم  زا  یـضعب  زا  دـنک . بوکرـس  ار  اولب  نآ  تسناوت  تلود  قوـفتم ،
هتفر نیب  زا  الک  هقرف  نیا  هک  دیـسریم  رظنب  نینچ  رگید  دندش و  روهقم  بوکنم و  الماک  ماجنارـس  اهتنم  دندرک ؛ عافد  هاش  هاپـس  ياهپوت 

. دشاب
نوریب نارواین  رد  شیحیرفت  رـصق  زا  دوخ  ظفاحم  دارفا  زا  نت  دـصناپ  اـبیرقت  تیعم  رد  هاـش  ناتـسبات 1852[193 ] رخاوا  رد  هک  یماگنه 

زا هک  هاـش  دوـشگ . شتآ  شیور  هب  هچناـپت  اـب  اـهنآ  زا  یکی  دـندمآ و  وا  فرط  هب  رفن  هـس  دـنک ، يراوـسبسا  حـیرفت  يارب  اـت  دـمآیم 
لاح هب  ار  هاش  دروخ و  اج  ظفاحم  دراگ  تخادـنا . بسا  مکـش  ریز  هب  ار  دوخ  تعرـسب  تشاد  عالطا  يراوس  ماگنه  هب  اهیتراپ  یئامنرنه 

؛ تسا هداد  خر  یضراعم  دناعم و  درم  هئطوت  رثا  رب  همه  نیا  تسا و  هداتفا  ورف - هدش و  هتـشک  هک  دندرک  نامگ  همه  اریز  تشاذگ ، دوخ 
. دندرمش دئاز  يراک  ار  نداتفا  رد  اههدنز  اب  هدرم  کی  رطاخ  هب  رگید  سپ 

یـشکمشک درک . ریگتـسد  ار  نالتاق  زا  یکی  دش و  هکرعم  دراو  مامت  تراسج  اب  دبنجیم ؛ هاش  هک  تفایرد  سانـشان  همدخ  زا  یکی  طقف 
ار نالتاق  تلاخد و  شکمشک  رد  زین  نارگید  صیب  صیح و  نیا  رد  اما  دمآ ؛ دراو  رکون  مکش  هب  ياهنشد  هبرـض  نآ  نمـض  هک  دش  اپرب 

. تفای تاجن  هکلهم  زا  هاش  دندرک و  ریگتسد 
زا یئوجزاـب  اـب  سپ  تسا . هدرک  تباـصا  يو  هاگنمیـشن  تالـضع  هب  کـچوک  همچاـس  دـنچ  طـقف  هک  دـیدرگ  راکـشآ  صحفت  زا  سپ 

، هچناپت مه  دنریگب . ار  دوخ  ربماغیپ  نوخ  ماقتنا  دناهتـساوخیم  هک  دناهدوب  يریگتخـس  نایب  اب  اهنآ  هک  دمآ  تسدب  هجیتن  نیا  ناراکهبت 
. دنک تباصا  فده  هب  ناشریت  دش  ثعاب  ياهزجعم  طقف  هک  دوب  یتسپ  عون  زا  نانچ  دندوب  هدرب  راکب  هک  یئاههلولگ  مه  و 

ادخ دوب  هتفگ  يو  هب  کیربت  نمض  هک  ياهدازهاش  دنک . يریگولج  ياهعیاش  عون  ره  زورب  زا  ات  داد  ناشن  مدرم  هب  ار  دوخ  هلـصافالب  هاش 
.« دیدوب هدرک  اهر  ادخ  دیما  هب  ارم  همه  امش  نوچ  داد  متاجن  ادخ  هلب  : » دینش باوج  رد  تسا ، هداد  تاجن  ار  وا 
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؛ تسا هدوب  نایرج  رد  وا  دض  يرادهشیر  هئطوت  هک  دندرک  نیقلت  هاش  هب  ار  رکف  نیا  دـش . زاغآ  اهیباب  بیقعت  دـعب  هب  نیا  زا  رگید ، بوخ 
زا لزنم ، ره  رد  یلک  روطهب  نیظفاـحم و  و  نویناـحور ، هصاـخ ، ياهتمدخـشیپ  تلود ، نادـنمراک  جاوـفا ، دارفا  نیب  هک  دـندنالوبق  يو  هب 
هب مهتم  دوب  ناردـنزام  یلاها  زا  هک  ار  مظعاردـص  رـسمه  یتح  تسین . نمیا  دوخ  ناج  رب  هظحل  کـی  وا  دراد و  دوجو  هقرف  نیا  ياـضعا 
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تـشحو سرت و  اب  بناوج  فارطا و  زا  هک  هاش  دندیدرگ . مهتم  داحلا  هب  شاهداوناخ  یـشابرطاش و  رتهجوم  یلیالد  اب  دندرک ؛ ندوب  یباب 
نارهت رد  ناخ  یلع  یجاح  مان  هب  رابرد  یشابشارف  دننک . عمق  علق و  ار  نایچهئطوت  ات  دش  لسوتم  یلوایکام  ياهلیـسو  هب  دوب  هدش  هطاحا 

همه هک  داد  نامرف  يو  هب  هاش  دادیمرد ؛ نت  یکافس  ره  هب  دوب و  رضاح  یتیرومأم  ره  ماجنا  رد  هک  لدگنس  دوب  يدرم  درکیم ؛ یگدنز 
یتلود ياهدحاو  مامت  رایتخا  رد  دیاب  یباب  رفن  کی  لقا  دح  هک  تشاد  ررقم  هاگنآ  دزادنیب . نادنز  هب  دـنک و  ادـیپ  دنتـسه  اجره  ار  اهیباب 

اب صاخـشا  نیا  دنـشاب  هقیرط  نیا  یفخم  ناوریپ  دحاو  نآ  ای  دحاو  نیا  رد  رگا  ات  دوش  هدراذگ  مادـعا  يارب  یماظن  ریغ  هچ  یماظن و  هچ 
يزاسراک نهذ  هک  یلع  یجاح  دـیدرگ . ماجنا  زین  هشقن  نیا  دـنوش . اوسر  ناـشناشیکمه  شیپ  هشیمه  يارب  مادـعا  راـک  رد  دوخ  تکرش 

. درک عادبا  ار  گرم  قرط  نیرتزیگناترفن  نیرتباذعرپ و  تشاد 
، دندرکیم هلثم  هکتهکت و  ار  اهندب  دـش ؛ ارجا  رابکی  طقف  دوب  یفیفخ  تازاجم  نوچ  وا  ندرک  هراپهراپ  پوت و  هناهد  هب  موکحم  نتـسب 

خاروس ار  اهندب  دندرکیم ؛ نتفر  هار  هب  راداو  لاح  نیا  اب  ار  اههدید  رجز  دندرکیم و  لعن  ار  اهاپ  دندنازوسیم ؛ دـنتخادنایم ، خرچ  ریز 
. دیوج تکرش  هجنکش  لمع  رد  اصخش  دیاب  دحاو  ره  دارفا  زا  يدرف  ره  هک  دوب  ررقم  مامت  دیکأت  اب  هریغ ؛ دندربیم و  ورف  عمش  نآ  رد  و 
زا ياهلان  يداـیرف و  سکچـیه  زا  درکن و  هبوت  يدـحا  دـنداد ؛ ناـشن  دوخ  زا  دوب  بصعت  زا  یـشان  هک  یتماقتـسا  تراـسج و  ناـموکحم 

گرم اـبیز  نز  نیا  تفرگ ؛ ماـجنا  شیاـهنادوجآ  گـنج و  ریزو  تسد  هب  هک  مدوـب  نـیعلا  ةرق  مادـعا  دـهاش  دوـخ  نـم  دـماینرب . دردرس 
. درک لمحت  يرشب  قوف  یتردق  اب  ار  یجیردت 

یعمجهتـسد راتـشک  هب  ماکح  زین  تایالو  رد  تفر ؛ تراغ  هب  ناـشلاوما  دـندش و  مهتم  يرگیباـب  هب  یلع  یجاـح  فرط  زا  رگید  يرایـسب 
هک دنتسه  [ 194] یکسانم باتک  کلمت  رد  نیدلا  باب  ناوریپ  تکلمم . رس  زا  هن  دش و  عفر  هاش  رـس  زا  هن  رطخ  نیا  اذه  عم  دندز . تسد 
رد رادهشیر  هلحن  کـی  يراذـگهیاپ  يارب  ار  لـیاسو  رهاوظ و  هیلک  سپ  دنتـسه ؛ يرایـسب  ناگدشهتـشک  ربمغیپ و  ياراد  تسوا ؛ فیلأـت 

؛ دنتخادرپ دوخ  نید  نامتک  هب  تسا  جیار  راید  نیا  رد  هک  هیقت  هدعاق  بسحرب  دنتخیرگ و  تایالو  نیرتهداتفارودب  نایب  اب  دـنراد . رایتخا 
يدیدج ینلع  تیلاعف  هب  اجنآ  رد  هک  دیما  نیا  هب  دنتخیرگ  البرک  هب  يرگید  هتسد 
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. دنزادرپب

یلاوح رد  هک  دش  روآدای  دیاب  زین  ار  نیا  دـمآ . نایمب  نخـس  لصف  نیا  يادـتبا  رد  اهربگ  نایدوهی و  ناینمرا ، ینعی  نایدا  ناوریپ  ریاس  زا 
قیفوت نونکات  دنراد و  وگموگب  مهاب  هدنـشوک  هراچیب  ناینادـلک  زا  دـنچ  ینت  حور  تاجن  رـس  رب  اهتـسیدتم  اهتـسیرازال و  هیمروا  هچایرد 

! ادخ هار  رد  قح  نادرم  نیا  راک  تسا  نینچ  يرآ  تسا - هدش  ناشبیصن  اهنآ  نیب  رد  یشکردارب  یگتسد و  ود  داجیا 
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اهناتسروگ 11 اههبامرگ و 

هراشا

. اهناتـسربق نیفدـت . گرم و  یناریا . مامح  ياهیدـب  اهیبوخ و  هنانز . ياهمامح  يرادمامح . وم . ندرک  گـنر  كـالد . یمومع . ياـهمامح 
. هکربتم عاقب  هب  هزانج  لمح 

اههبامرگ فلا .

هب مه  يرامیب و  عون  ره  الوصا  ندیئاز و  هناهام ، تداع  تبراقم ، رثا  رب  مه  اریز  تسا ؛ کیدزن  طابترا  رد  نایناریا  ینید  یگدنز  اب  مامح 
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دوشیم سجن  ندب  ینید  دعاوق  اب  قباطم  هریغ  گس و  رادرم ، كرچ ، نوخ ، دننام  تسا  هدش  دادملق  كاپان  هک  یئاهزیچ  اب  سامت  ببس 
يدرف يارب  مامح  ینید  تاررقم  نیا  مامت  زا  رظنفرـص  زاب  اما  تخاس . فرطرب  مامح  هب  نتفر  اب  دـیاب  ار  تساـجن  دراوم  نیا  ماـمت  رد  و 

نآ يرادهاگن  مامح و  نتخاس  يارب  هجیتن  رد  سپ  دنکب ، دناوتیمن  ار  شیاسآ  روصت  مامح  نودـب  بانتجا ؛ لباق  ریغ  تسا  يزاین  یقرش 
داجیا ینید  تافوقوم  رثا  رب  یمومع  ياهمامح  دوشیم . میـسقت  یـصوصخ  یمومع و  عون  ود  هب  مامح  درادیم . لوذـبم  ار  تبقارم  لامک 

هیبعت نآ  بحاص  یـصخش  فرـصم  يارب  رتشیب  یـصوصخ  ياهمامح  اما  تسا ؛ لـحم  ناـمه  زا  زین  اـهنآ  يرادـهاگن  جراـخم  دوشیم و 
. دنبای هار  نآ  هب  ياهیدورو  تخادرپ  اب  دنناوتیم  زین  مدرم  تاعاس  زا  یضعب  رد  یلو  تسا  هدیدرگ 

ياـههیال هب  نارزیخ  ین و  کـمک  اـب  هک  دـید  ار  دوک  زا  ياهدوت  ماـمح  کـیدزن  ناوـتیم  هشیمه  تسا . هلاـپت  ماـمح  ندرک  مرگ  هلیـسو 
. تسا هدش  میسقت  نوگانوگ 

اهـشقن نیرتبولطم  تساهوید . اب  متـسر  گنج  زا  یناولهپ  یئاههنحـص  بلغا  هک  دـناهداد  تنیز  يریواصت  اـب  ـالومعم  ار  ماـمح  لخدـم 
مین تسا ، بسا  زا  نداتفاورف  لاح  رد  وا  زا  یمین  هکیلاحرد  تسا ، هدش  مین  ود  هب  ارهاظ  حتاف  ناولهپ  ریشمش  اب  هک  تسا  يراوس  ریوصت 

. تسا هتشادهاگن  بسا  رب  مئاق  ار  دوخ  رگید 
نیمأـت ددـعتم ، ياهشیـش و  یئاـههرکمین  قـیرط  زا  ـالاب  زا  نآ  روـن  دراد . رارق  تسا  یبرـض  یفقـس  ياراد  هـک  ینیمزریز  رد  ماـمح  دوـخ 

همه هک  هدش  هیبعت  یئاههفرغ  اهراوید  رب  دراد . هراوف  هک  تسا  یـضوح  روداترود  دنیوگیم . [« 195] مامحرس  » ار تمسق  نیلوا  دوشیم .
هک تساجنیا  رد  دناهدرک . شرف  یلاق  اب  ار 
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بآ زا  رپ  گرزب و  ياهنیزخ  هک  دـنوشیم  دراو  مود  تمـسق  هب  هاگنآ  دـندنبیم . رمک  رود  هب  یگنل  دـنروآیم و  نوریب  نت  زا  ار  اهـسابل 

، نتخاس [« 196] وضو  » يارب تسا . نشور  یمیـالم  شتآ  نوتریز  نوـت ؛»  » ماـن هب  دـناهدرک  هیبـعت  غرفم  زا  یگرزب  هحفـص  نآ  ریز  دراد و 
. تسا یفاک  بآ  نیا  رد  ندش  روهطوغ  راب  دنچ 

نآ تلع  دننک . مامحتـسا  نآ  رد  مه  رـس  تشپ  رفن  دـص  هک  دـنچره  دوشیمن  دـیدجت  تسا  هنیزخ  نیا  رد  ینیعم  رادـقم  هب  هک  بآ  نیا 
. دوشیمن كاپان  زگره  نوگانوگ  رصانع  زا  ندش  هتشابنا  دوجو  اب  بآ  نیا  تاررقم  قباطم  هک  تسا 

زا تمـسق  نیا  فک  دیوشب ؛ موس  تمـسق  لخاد  دیاب  دیورب  مامح  هب  دیهاوخب  تذل  بسک  رطاخ  هب  ای  تمالـس  ظفح  لیلد  هب  هچ  هاگره 
دیآیم و امش  لابقتسا  هب  كالد  هلـصافالب  دوشیم . مرگ  بآ  راخب  قیرط  زا  ینیمزریز  ياههلول  کمک  هب  هک  تسا  رمرم  گنـس  ای  رجآ 

اما دوش ؛ داجیا  راخب  يردق  ات  دشاپیم  غاد  رجآ  يور  هب  بآ  كالد  دـیریگیم . رارق  يو  لماک  رایتخا  رد  مامت  تعاس  ود  لقا  دـح  امش 
گنل درتسگیم ، نیمز  يور  هب  یگنل  سپ  نآ  زا  تسین . یـسور  یلومعم  ياهمامح  راخب  تظلغ  هب  دوشیم  داجیا  هک  يراـخب  لاـحرههب 
عورـش وم  ندرک  گنر  رگید  الاح  دیـشکب . زارد  هک  دهدیم  روتـسد  امـش  هب  دروآیمرد و  شلاب  تروص  هب  دـنکیم و  ربنچ  ار  يرگید 

هاگ دزاس و  رتابیز  ار  نآ  هکنآ  يارب  هاگ  دنکیم . گنر  تلوهک  نینس  ات  ار  دوخ  ياهوربا  مه  شیرورس و  يوم  مه  یناریا ، ره  دوشیم ؛
ندرک گنر  يارب  اجنآ  رد  هک  يداوم  ریدقت  رهب  دنکیم . ظفح  رتهب  هدرک  تیوقت  ار  دوخ  يوم  راک  نیا  اب  دنکیم  روصت  هکنآ  تلع  هب 

ثوروم ياهیرامیب  رثا  رد  طـقف  تسا و  مک  رایـسب  رـس  یـساط  اریز  دـشاب ، روآناـیز  وم  دـشر  يارب  هک  تسین  نکمم  دـنربیم  راـکب  وم 
گنر هب  هک  یئاهوم  دراد . ترهـش  اهنآ  یلم  صیاصخ  زا  یکی  ناونع  هب  نایناریا  مکحم  تشپرپ و  يوم  ضوع  رد  اما  دوشیم ؛ هدـهاشم 

هابتـشا راچد  اهنآ  نس  دروآرب  رد  تلوهـس  هب  تسا  نکمم  یجراخ  رفن  کی  هک  يدـح  هب  دـهدیم ، ناوج  رهاظ  اهدرم  هب  هدـمآرد  هایس 
. دنشاب هداد  ناشن  يدنبیاپ  تکلمم  نآ  یئابیز  ياهرایعم  موسر و  هب  ات  دننکیم  گنر  ار  دوخ  يوم  زین  ناریا  نکاس  ياهیئاپورا  دوش .

. دـنلامیم نآ  هب  ار  هنوگریمخ  يانح  بوخ  هاگنآ  ددرگ و  كاپ  یبرچ  زا  ات  دـنیوشیم  نوباص  اـب  راـب  هس  ار  وم  ندرک ، گـنر  روظنم  هب 
رازاب دراو  الاک  نیا  هاگنآ  دننکیم و  ایسآ  ادج و  ناهفصا  رد  ار  نآ  دیوریم . دزی  یلاوح  رد  نآ  عون  نیرتهب  هک  تسا  يدرگ  [ 197] انح
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ار نآ  تعاس  شـش  ات  راهچ  هاگ  دنرادن  یلغـش  راک و  هک  ینانز  دنامب ؛ وم  يور  هب  دـیاب  تعاس  کی  القا  هنوگریمخ  يانح  نیا  دوشیم .
. دنیوشیم مرگمین  بآ  اب  ار  نآ  دعب  دنرادیم و  هاگن  وم  يور  هب 

نیا هب  هک  یناسک  دـیآیمرد ؛ هدنـشخرد  زمرق  گنر  هب  نشور  ياهوم  هکیلاـحرد  دوشیم  یئاـمرخ  اـنح  ندراذـگ  زا  سپ  هریت  ياـهوم 
راک نیا  يارب  دنشاب و  هتشاد  غالک  رپ  دننام  ناشخرد  یئوم  هک  دنلیام  بلغا  اما  دنهد . ماجنا  دیابن  يرگید  راک  دنراد  هقالع  یئانح  گنر 

[198] یهایگ نیا  دنیازفایم و  نآ  هب  مه  گنر » »
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هک بوخ  گنر » . » تسا هبوطرلا  بذاج  تخس  نآ  قوحـسم  درگ  دیآیم و  لمع  لوفزد  رتشوش و  کیدزن  [ 199] ناتسبرع رد  هک  تسا 
. دوشیم گـنربگنر  سوواـط  مد  دـننام  حطـس  رد  دـیآیمرد و  ياهمروـس  گـنر  هب  یهاـتوک  هلـصاف  رد  هدـش  تسرد  مرگمین  بآ  اـب 

ماجنا ندش  دیـسکا »  » لمع نآ  نتـسش  زا  سپ  تعاس  نیدنچ  دنامب ؛ وم  يور  هب  تعاس  کی  تدم  هب  دیاب  نینچمه  زین  گنر  هنوگریمخ 
ندیئور تلع  هب  اهنت  تخاس ؛ ناوتیمن  لیاز  ار  نآ  یئایلق  دیسا و  چیه  هب  لسوت  اب  رگید  هک  دیآیم  تسدب  یتباث  هایـس  گنر  دریگیم و 

راک هب  زا  سپ  اهیـضعب  تسا  نآ  دـجوم  انح  هک  صاخ  یـششخرد  نتـشادهگن  يارب  درک . دـیدجت  ار  وم  گنر  هاگهاگ  دـیاب  ریزگاـن  وم 
. دنراذگیم انح  تعاس  عبر  کی  زاب  گنر  ندرب 

، دـننکیم گنر  انح  اـب  ماـمح  رد  ار  دوخ  ياـهنخان  صوصخب  اـهاپ و  فک  اهتـسد و  فک  رـس  يوم  ياوس  نادرم  هاـگیب  هاـگ و  اـهنز و 
دراو قیرط  نیا  زا  گـنر  تسا . هقـالع  دروم  تخـس  نیمزقرـشم  رد  هک  یگنر  دـیآیمرد ، یجنراـن  گـنر  هب  اهتمـسق  نیا  هک  یتروصب 

اب ناوتیم  دـیوریم  یناـشیپ  رد  وم  هک  اـجنآ  ـالثم  تسوپ  رتفیطل  ياهتمـسق  دروم  رد  اـما  دوـشیم ، تسد  رادهنیپ  میخـض و  ياهتمـسق 
. درک رود  تسش و  تلوهس  هب  ار  نآ  هدروخ  نوباص  یمشپ  فیل  کی  کمک 

. دنناشوپیم دشابن  مه  مرن  یلیخ  هک  همسو »  » هدیئاس گرب  اب  ار  نآ  مامت  زور  کی  هک  دنروآیمرد  هایس  گنر  هب  قیرط  نیا  زا  ار  اهوربا 
هک بلاق  نداد  رارق  اب  ای  دـنهدیم ، گنر  رییغت  رهک )  ) ياهوهق هب  ار  دیفـس  ياهبـسا  دـننکیم و  گنر  انح  اـب  مه  ار  یتنطلـس  ياهبـسا  مد 
. دننکیم داجیا  هریغ  هلوگنم و  لیبق  زا  یفلتخم  لاکشا  نآ  يور  هب  انح  ندیلام  دیفس و  بسا  ندب  يور  هب  هدش  هیبعت  نآ  رد  یئاهحرط 

انح هک  روصت  نیا  هب  دـنراذگیم  زین  یلـصفم  رـصتخم  ياهباهتلا  یگدروخچـیپ و  لحم  اهـشارخ ، هدز ، امرـس  ياضعا  رب  ار  انح  ماجنارس 
. دنکیم تیوقت  ار  تسوپ 

ار دیاز  ياهوم  یغیت  اب  يو  تسا . لوغـشم  شیاهراک  ریاس  نداد  ماجنا  هب  كالد  دوب  راظتنا  رد  وم  نتفرگ  گنر  يارب  دیاب  هک  یتدـم  رد 
دیدج دم  قبط  دنـشارتیم : ار  دوخ  رـس  الماک  دنراد  رـس  رب  همامع  زونه  هک  یمدرم  یلک  روطهب  و  نویناحور ، دـشارتیم . رـس  اضعا و  زا 

هب رس  ولج  ياهوم  دریگیم ؛ رارق  شوگ  تشپ  ولج و  هرط ، ود  رد  هقیقش  ياهوم  دننزیمن . تسد  ار  لکاک  هقیقش و  رد  وم  زا  یئاهتمـسق 
تفگ دیاب  لغب  ریز  راهز و  يوم  دروم  رد  دنرادیم . هاگن  ار  دوخ  رـس  يوم  همه  نانز  دیآیمرد . ینیچ  يوسیگ  یعون  ای  لکاک  تروص 

« هرون  » مان هب  یئوراد  کمک  هب  اهتمسق  نیا  زا  وم  ندودز  دبـسچن . اهتمـسق  نیا  هب  قرع  ای  راردا  تارذ  ات  دنیادزیم  ار  نآ  تنـس  قبط  هک 
اههنیپ زا  ار  اپ  فک  اپ » گنس   » مان هب  یناشفشتآ  گنـس  ياهعطق  کمک  اب  كالد  نآ  زا  سپ  کهآ . خینرز و  زا  بکرم  دریگیم  ماجنا 

ندب رسارس  اما  دنکیم . كاپ  تسوپ  دئاز  ياهرشق  و 
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هب دـنناشوپیم  نوباص  فک  اب  ار  ندـب  دنـشکیم و  تسوپ  يور  رب  ار  يربز  یمـشپ  هسیک  دـعب  دوشیم و  هداد  شلاـم  اهتـسد  کـمک  هب 
نیا دوشیم . لامتـشم  رگید  راـب  تارقف  نوتـس  صوصخب  اـضعا و  زا  مادـکره  راـک  رخآ  دوشیم . مرن  لـمخم  نوچ  تسوپ  هک  یتروص 

اب ررکم  تروص  هب  ندب  هکنآ  زا  سپ  دوشیم . دوخیب  تسمرس و  هجیتن  رد  وا  دنکیم و  داجیا  یگتفوک  زا  یتلاح  یقرـش  درف  رد  اهراک 
همدخ تشگزاب  لوا  تمسق  هب  هک  یتقو  دروخیم ؛ هطوغ  مود  تمسق  هنیزخ  رد  موزل  نودب  رگید و  راب  صخـش  دش  هتـسش  مرگمین  بآ 
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ریز رد  ار  نوخ  دـننک و  کشخ  ار  شندـب  رذـگهر  نیا  زا  ات  دـنهدیم  لامتـشم  ار  وا  اددـجم  دـنزادنایم و  کشخ  زاب  وا  يور  هب  مامح 
لوا هلهو  رد  یمدآ  جورخ ، ماگنه  هب  دوشیم . جراخ  مامح  زا  دـنکیم و  نت  رب  سابل  رگید  نآ  سپ  زا  هک  دـنزادنا  ناـیرج  هب  وا  تسوپ 
ببـس هب  یـسک  هاگره  دـهدیم . یمومع  یطاشن  هب  ار  دوخ  ياـج  یگتـسخ  نیا  ياهظحل  زا  سپ  اـما  دـنکیم  یگتـسخ  ساـسحا  اـبیرقت 

. دنادرگزاب يو  هب  ار  هیلوا  یگدنزرس  توارط و  هک  تسا  یفاک  یمامحتسا  نینچ  دشاب  هدش  هتفوک  هتسخ و  ینالوط  يراوس 
رگیدکی اب  ار  رهش  ياهدادیور  نیرتهزات  دنزادرپب و  طالتخا  وگتفگ و  هب  مهاب  اجنآ  رد  ات  تسا  عمجت  زکرم  نانز  زا  يرایسب  يارب  مامح 

لاخ مسر  دنـشکیم . ار  تقو  زاوآ  زاس و  اب  ای  دنروخیم  تبرـش  دنروآیم ، رـسب  اجنآ  رد  ار  زور  فصن  بلغا  اهنآ  دـنراذگب ؛ نایم  رد 
نیا هک  تسا  يراک  نتخادـنا ، هتوب  لـگ و  فلتخم و  لاکـشا  فاـن  فارطا  رد  هنیـس و  ندرگ ، هناـچ ، يور  هب  ینعی  ماـمح ، رد  ندـیبوک 

. دتفایم جاور  زا  دراد  اهزور 
مالعا قوب  يادـص  اب  رهـش  هلحم  ره  رد  مامح  راک  عورـش  تعاـس  دراد . صاـصتخا  ناـنز  هب  حبـص  هیلوا  تاـعاس  رد  یمومع  ياـهمامح 

هک ییبهذـم  هبنج  لیلد  هب  تسا . زیچان  یلیخ  دـنوشیم  يرادـهگن  تافوقوم  دـیاوع  لحم  زا  نوچ  یمومع  ياـهمامح  هیدورو  ددرگیم .
تبغر هب  مامح  هب  ار  بهذم  زا  جراخ  کی  دورو  نیبصعتم  یتح  تسا ، عونمم  اهنآ  زا  ناناملـسم  ریغ  هدافتـسا  دـنلئاق  مامح  يارب  نایناریا 

. تسا دازآ  نایحیسم  یتح  همه و  يارب  مامح  زا  هدافتسا  هیکرت  رد  ناریا  سکعرب  دنهدیمن . هزاجا 
ياوادم رد  نینچمه  دایز و  تمحز  زا  یشان  یگتـسخ  رد  هتـشذگ  نیا  زا  دنکیم ؛ زیمت  هجو  نیرتهب  هب  ار  ندب  یناریا  مامح  ریدقت  ره  هب 

یتسـس و راتفرگ  یمدآ  نآ  زا  ررکم  هدافتـسا  اب  هک  درک  ناوتیمن  مه  راکنا  اما  تسا ؛ يرثؤم  کـمک  یمـسیتامور  یلـصفم و  ياـهدرد 
خرن ینازرا  تسا  تیعبت  هتـسیاش  هک  يزیچ  منکیمن . هیـصوت  یبط  لیالد  هب  رگم  اـپورا  رد  ار  نآ  جاور  ظاـحل  نیدـب  دوشیم و  توخر 
ذفانم یتح  هلیسو  نیا  کمک  اب  اریز  رادیوم ؛ ربز  هسیک  کی  اب  ندب  شلام  رگید  رهش و  مامت  حطـس  رد  نآ  لوقعم  میـسقت  تساهمامح و 

. دریذپیمن ماجنا  ام  لزانم  یلومعم  ياهمامح  رد  هک  يراک  دوشیم ، زیمت  زین  تسوپ 
ياهطقن رد  دوجوم  فیاطل  ذیاذل و  زا  يو  هک  یماگنه  تحار . یگدـنز  يارب  ریذـپانبانتجا  تسا  یترورـض  مامح  یقرـش  يدرف  رظن  زا 

بیترت نیمه  هب  تسه ؛ یبوخ  ياهمامح  اجنآ  رد  هک  دوشیم  روآدای  زیچ  ره  زا  لبق  دیوگیم  نخس 
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. دنکیم تواضق  نآ  توطس  یگرزب و  هب  تبسن  تسه  رهش  ره  رد  هک  يرمرم  زا  شورفم  يابیز  ياهمامح  دادعت  بسحرب 
تمواقم ناتسوپدیفس  زا  رتهب  رادمد  ياوه  دعاسمان  ریثأت  ربارب  رد  اهنیا  دنوشیم ؛ هدید  ناتـسوپهایس  زا  يدایز  دادعت  مامح  همدخ  نیب  رد 

. دننکیم
مامح زا  اهکرت  دننام  نایناریا  دـنراچد . كانرطخ  ینوخ  ياهلاهـسا  یلـصفم و  ياهیرامیب  هب  بلغا  ياهمامح  تسوپدیفـس  نارگراک  نیا 

. دننکیمن هدافتسا  یناویح  تاوهش  شتآ  يافطا  يارب 

اهناتسروگ ب .

کشزپ بلغا  هک  ار  گرم  زا  سرت  هجنکشرپ  لاح  نآ  زگره  دنامیم . گرم  راظتنا  رد  يروآباجعا  سفن  رب  طلست  شمارآ و  اب  یناریا 
يوـحنب ناشیگدـنز  هک  تـسین  رما  نـیا  هـب  ناـنیمطا  ناـمیا و  رب  ینتبم  ناـنآ  شمارآ  مدـیدن . اـجنآ  رد  دوـشیم ، وربور  اـپورا  رد  نآ  اـب 

یناشکمدآ رد  هجرد  نیمه  هب  ار  شمارآ  تلاح  نیا  دوخ  نم  اریز  دنباتـشیم  يرتهب  يایند  هب  دـیآیمرد و  رگید  یتروصب  هنادنـسپادخ 
داقتعا يرییغت  لباق  ریغ  موتحم  ریدقت  هب  هک  دوشیم  یشان  اجنآ  زا  رتشیب  لایخ  شمارآ  نیا  دندوب . هدش  موکحم  گرم  هب  هک  ماهدید  مه 

هک یناریا  درم . دهاوخن  یکـشخ  يور  هب  زین  یهام  یتح  يدعـس  لوق  هب  دشاب  هدیـسرارف  لجا  هکنآ  نودب  دریذپ و  ماجنا  دیاب  هک  دـنراد 
گرم لاح  رد  ار  وا  شمارآ  زین  ناگدنامزاب  تشونرـس  زا  ینارگن  یتح  تسا  دوخ  هداوناخ  دارفا  یگدنز  دنبیاپ  تایح  نامز  رد  ردـقنیا 
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نادـنواشیوخ هک  دـنادیم  دـنکیم ، رپ  ار  يو  ياج  هداوناـخ  نارـس  زا  رگید  یکی  شگرم  زا  سپ  هک  دراد  ناـنیمطا  رخآ  دـنزیمن ؛ مهب 
روضح رد  يو  ددرگیم . نیمأت  ددجم  جاودزا  اب  وا  زا  سپ  شنانز  یگدنز  تاجایتحا  دننکیم و  یتسرپرـس  دـنریذپیم و  ار  شناکدوک 

شلاوما میسقت  ات  تسا  هریغ  هسردم و  دجسم ، ارسناوراک ، نتخاس  لپ ، سیسأت  رکف  رد  رتشیب  تیصو  نیا  رد  دنکیم و  تیـصو  الم  کی 
راـنک نتـشاد و  ررقم  زا  اهیـضعب  تسین ؛ ینارگن  ياـج  دوشیم و  میظنت  یعرـش  مکحم  تاررقم  اـب  تثارو  قح  دـنادیم  هچ ، ثارو ؛ نیب 

هطاحا ار  رـضتحم  رتسب  نایراق  رخآ  تاظحل  رد  دـنزرویم . يراددوخ  هسدـقم  نکاما  هب  ناـشدوخ  هزاـنج  لـمح  تهج  یغلبم  نتـشاذگ 
. دنناسریم عمس  هب  ار  نآرق  زاونلد  تایآ  دنلب  يادص  اب  دننکیم و 

دوـخ ربورود  هب  كانبـضغ  مدرم  دـننام  هک  ددرگیم  زاـغآ  ناـنز  یمـسر  نویـش  دـش  ماـمت  مه  رـضتحم  قـمر »  » نیرخآ هکنیا  ضحم  هب 
بآ ناشمـشچ  نآ  رثا  رد  اسب  هچ  هک  دنبوکیم  راوید  هب  رـس  اب  نانچ  ای  دـنبوکیم  تروص  هب  تشم  دـننکیم و  ار  دوخ  يوم  دـنودیم ،

هبنـشجنپ زور  رهظ  زا - دعب  گرم  رگا  هک  صوصخب  دننکیم  لمح  نفد  يارب  ار  هزانج  هلـصافالب  هک  تفگ  دیاب  ارقف  دروم  رد  دروآیم .
دننکیم ربص  یتعاس  دنچ  القا  اینغا  دروم  رد  دنرامشیم ؛ نومیمان  هناخ  رد  هعمج  زور  رد  ار  تیم  نتشاد  هاگن  اریز  دشاب ، هداد  خر 
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ناگتسب دنشاب  هدش  هتـشک  هک  یناسک  دروم  رد  اهنت  دننک . ربخ  عییـشت  يارب  ار  یفوتم  ناتـسود  هاربور و  ار  مزال  تالمجت  تافیرـشت و  ات 

. دوش نانآ  لیوحت  ماقتنا  نتفرگ  يارب  ریگتسد و  لتاق  هک  دنزادنایم  بقع  هب  ار  نیفدت  راک  ردقنآ 
« هللا ـالا  هلا  ـال   » تخاون کـی  گـناب  هکیلاـحرد  ناتـسود  تیعم  رد  هدـش ، هدیـشوپ  یلاـش  اـب  ـالومعم  نآ  يور  هک  یتوباـت  رب  ار  هزاـنج 

نانآ هفیظو  دنریگیم . لیوحت  ار  هزانج  نایوشهدرم  رگید  اجنیا  رد  دننکیم ؛ لمح  ناتـسروگ )  ) هدازماما نیرتکیدزن  هب  تسا  زادـنانینط 
. دنهد شرازگ  رتنالک  هب  ار  عوضوم  دندید  یمخز  وا  ندب  رد  رگا  دنیوشب و  نایدوهی  دننام  ار  هزانج  هک  تسا  نینچ 

. دهدیمن نفد  هزاجا  دوشن  نشور  گرم  تلع  هک  یماگنه  ات  رگید  رتنالک 
. مدرک مالعا  ار  گرم  تلع  نم  هکنآ  ات  دنام  فوقوم  دـندوب  هتـشذگرد  نم  یحارج  لمع  رثا  رد  هک  یناگدرم  نیفدـت  هک  دـش  راب  دـنچ 
دـنچیپیم و تـسا  هدـش  هتــشون  یتاـیآ  نآ  يور  هـک  ینفک  رد  ار  وا  دــنراذگیم و  هدرم  ناـهد  رد  روفاـک  يردــق  نداد  لـسغ  زا  سپ 

. دنراذگیم ربق  رد  [ 200] تسالبرک فرط  هب  شیور  هکیلاحرد 
ینبم تسا  ینامرف  لماح  يو  دنکیم ؛ یفوتم  هناخ  هناور  يرادازع  متخ  يارب  ار  یبصنمبحاص  هاش  نادرمتلود ، نفد  زا  سپ  يزور  دـنچ 

هناـشن هب  دـنوشیم و  یفرعم  هاـش  روضح  هب  یفوـتم  نارـسپ  نتـشاد .» رو  ازع   » دـنیوگیم راـک  نیا  هب  دـننک و  ماـمت  ار  يرادازع  هکنیا  رب 
تـسین مک  هک  يروط  هب  ددرگیم  لقتنم  نانآ  هب  زین  ردـپ  هجرد  لغـش و  اتداع  اما  دوشیم ؛ هداد  تعلخ »  » نانآ هب  هاش  فرط  زا  تمحرم 

تابـساحم ندوب  شودـخم  هناهب  هب  هاش  هک  تسین  نآ  زا  عنام  همه  نیا  اما  دوش . اطع  یپیترـس  هجرد  هلاس  شـش  هچب  کی  هب  هک  يدراوم 
. دنک طبض  زین  اعقاو  ار  نآ  یتح  دوش و  یعدم  وا  لاوما  زا  یگرزب  تمسق  هب  تبسن  یفوتم 

دننکیم و رورم  روبع و  اجنآ  زا  مدرم  لیلد  نیدب  دنتـسین و  روصحم  دـنراد  رارق  رهـش  طسو  رد  اههدازماما  راوج  رد  بلغا  هک  اهناتـسربق 
ورف هدرک  زاب  ناهد  هک  اهربق  نیا  زا  یکی  هب  بسا  ياـپ  بلغا  تسا  یناراـب  اوه  یتقو  درذـگیم و  اـهنآ  طـسو  زا  زین  زاـب  رـس  بآ  يوج 

دنراد تداع  تاهد  رد  لیلد  نیمه  هب  دـننک و  ادـیپ  تسد  نآ  هب  تلوهـسب  اهراتفک  اهلاغـش و  هک  دوشیم  ثعاب  اهربق  مک  قمع  دوریم .
هجوت بلج  بلغا  اهربق  گنـس  دـنوشب . اهراتفک  فرط  زا  ربق  شبن  عناـم  رذـگهر  نیا  زا  اـت  دـنناتلغب  روبق  يور  هب  نیگنـس  ياهگنـس  هک 

ربق رب  طقف  دوریم . رامـشب  يروگ  دوجو  هناشن  دنـشاب  هدراذـگ  راـک  يدومع  ار  نآ  هک  گنـس  كزاـن  هحفـص  کـی  ـالومعم  دـنکیمن .
[(. 202] هـمخد  ) دـناهدرک رقن  نآ  يور  رب  [ 201] مه ياهبیتـک  هک  دوشیم  هدـید  هدروخ  هشیت  میـسج  ياهگنـس  نیعتم  مدرم  زا  يدودـعم 

یکیدزن رد  ظفاح  يدعس و  ربق  رب  الثم  ار  یئاهگنس  نینچ 
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الضفلا لضفا  امکحلا  میکح  : » دروخیم مشچ  هب  هبیتک  نیا  انیـس  یلع  وبا  ربق  گنـس  رب  مینیبیم . نادمه  رد  انیـس  یلع  وبا  ربق  رب  زاریش و 
[.« 203] انیس یلع  نبا  خیش 

ابو و دنوشب و  ینوخ  لاهـسا  يرامیب  راتفرگ  هراومه  اهنآ  رواجم  ياههلحم  هکنیا  زا  دیابن  رگید  اهناتـسربق  عقوم  عضو و  نتفرگ  رظن  رد  اب 
عیسو رایسب  ناهفصا  ناتسربق  دراد - دوجو  رهش  جراخ  رد  مه  یئاهناتسربق  هتبلا  میوش . تفگش  رد  دنک ، عمق  علق و  ار  اهنآ  هنکـس  هقرحم 
تـسا هدافتـسا  دروم  رهـش  لخاد  ياهناتـسربق  همه  زا  شیب  اما  دننوفدم - ربمغیپ  راهچ  تسیب و  دـص و  کی  اجنآ  روهـشم  لوق  هب  تسا و 

. دنناوخب اجنآ  رد  ار  ررقم  هیعدا  ات  دنوریم  روبق  لها  ترایز  هب  اهنیا  تسا . رتلهس  تاوما  ناگدنامزاب  يارب  اجنآ  هب  نتفر  اریز 
دبع هدازهاش  ای  مق  دهـشم ، البرک ، هکربتم  نکاما  زا  یکی  هب  ربق  شبن  زا  سپ  ای  گرم ، زا  سپ  هلـصافالب  نیعتم  دـنمتورث و  مدرم  داـسجا 
جنپ نیب  و  نحـص )  ) هدازماما ای  ماما  هعقب  هب  یکیدزن  يرود و  رگید  اجنآ و  سدقت  هب  دراد  یگتـسب  ربق  ره  تمیق  ددرگیم . لمح  میظعلا 

ناسک یهاگ  دراد  ریثأت  تمیق  نییعت  رد  زین  یفوتم  یعامتجا  عقوم  ماقم و  هتـشذگ  نیا  زا  نوچ  دوشیم . دروآرب  ناموت  رازه  ود  ات  ناموت 
البرک هب  سانـشان  تروص  هب  ار  دـسج  دـنریگن  رارق  اجیب  ياهتـساوخرد  لباقم  رد  هکنیا  يارب  ماقمیلاع  بصنمبحاص  کی  ناـکیدزن  و 

. درب مان  هاش  [ 204] ياهومع زا  یکی  ناخ ، نامیلس  هزانج  زا  ناوتیم  دروم  نیا  يارب  لاثم  ناونع  هب  دننکیم ؛ نفد  اجنآ  رد  لمح و 
رطاـق يور  هب  یقفا  تروـص  هب  هاـگنآ  دـننکیم و  مکحم  وـلهپ  زا  هـلیم  ود  هـب  دـنچیپیم و  يدـمن  رد  ار  اـههزانج  لـقن ، لـمح و  رظن  زا 
. دنوریم هزانج  هارمه  هب  نامالغ  همدخ و  زا  یهورگ  مه  یهاگ  یلو  تسا  راداپراهچ  دوخ  هدهع  هب  لمح  راک  الومعم  دنراذگیم .
تفایرد ناوتیم  دوشیم  دـعاصتم  داسجا  نیا  زا  رود  هلـصاف  زا  هک  یئوب  زا  میوشیم ؛ فداصم  هزانج  لمح  ناوراک  اب  بلغا  اهرفـس  رد 
دسریم رظنب  تسا ، راکـشآ  الماک  تروص  نیدب  ناگدنز  تمالـس  يارب  داسجا  لمح  ياهنایز  هک  دنچره  دوشیم . کیدزن  ناوراک  هک 

نیح رد  نم  هکوـلک و  رتـکد  هک  یماـگنه  تخادـنارب . ار  مسر  نیا  درک و  هبلغ  تسا  رادهشیر  تخـس  هک  مدرم  نهذ  قبـس  رب  ناوـتن  هـک 
، دنک عونمم  الک  ار  هزانج  لمح  روبق و  شبن  رتنالک  ام و  فرط  زا  هزاجا  نودب  میراداو  ار  تموکح  میدیـشوک  اب  ریگاو و  يرامیب  عویش 

دوخ يارب  دراد  ناکما  هک  يراک  میاهدز ، تسد  لاحم  يراک  هب  میتفایرد  يدوزب  ام  هک  دـش  اپرب  مدرم  مشخ  یئاضران و  زا  ینافوت  ناـنچ 
. دنام ارجالا  فوقوم  دروم  نیا  رد  مه  هاش  نامرف  زور  دنچ  زا  دعب  یتح  دشاب ؛ كانرطخ  تخس  زین  ام 

یئاـپورا قیـال  ناحایـس  زا  یـضعب  ماـن  هب  اـجنآ  رد  دـنزب  يرـس  زاریـش  ناهفـصا و  نارهت ، زیربـت ، رد  نایحیـسم  ياهناتـسروگ  هب  سکره 
نیا رد  هک  دروخیمرب 
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هدـنز اههرطاخ  رد  هراومه  ناشمان  دـناهتفخ  دوخ  راید  رای و  زا  رود  هک  اهنآ  دناهتـشذگرد . ماـگنهبان  گرم  هب  لداـعتم  ریغ  ياوه  بآ و 

. دناهدرک اهدهج  هچ  يرشب  فراعم  هعسوت  راک  رد  اهنآ  هک  تسا  جرد  مولع  خیرات  فیاحص  رب  اریز  تسا 
. داب یمارگ  ناشدای 
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زورون 12

. مظعاردص روضح  هب  یبایفرـش  نیرید . موسر  نابـصنمبحاص . نویناحور و  مالـس  اهـشیورد . ماکح . بصن  دـیع . تامدـقم  هیهت  میوقت .
. نانز مالس  یلم . نشج  ماعراب . ارفس . یبایفرش 
. دیع زور  نیرخآ  یناودبسا . دیدزاب . دید و 

ياـهزور یبهذـم و  داـیعا  نییعت  يارب  هکنآ  ینعی  تسا ، يرمق  لاـس  دنـشاب  هک  ياهقرف  ره  زا  ناناملـسم  میوقت  راـیعم  هک  دـننادیم  همه 
دریگیم و رارق  لاس  فلتخم  لوصف  رد  دایعا  مرجال  درادن  دوجو  هسیبک  يرمق  لاس  رد  نوچ  اما  دـنربیم . راکب  ار  يرمق  ياههام  لیطعت 
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اریز تسا  رتریگمشچ  ناضمر  هام  رد  رییغت  نیا  صوصخب  ددرگیمرب . یلبق  لصف  نامه  هب  زاب  هلاسیس  هرود  کی  نتشذگ  زا  سپ  ابیرقت 
. دشاب ناسون  رد  تعاس  هدزناش  ات  هن  نیب  يرادهزور  تدم  ناریا  یئایفارغج  ضرع  نتفرگ  رظن  رد  اب  هک  دوشیم  ثعاب  ینوگرگد  نیا 

. دننادیم ياهناسفا  هاش  دیشمج  ار  نآ  عضاو  سسؤم و  هک  دوب  میوقت  يانبم  يدیشروخ  لاس  مایا ، نیرتیمیدق  زا  مالـسا  زا  لبق  هرود  رد 
لاغتـشا و لاحرههب  اریز  دـنهدیم ، تبـسن  هاـش  نیمه  هب  مه  ار  مخـش  راـک  حالـصا  اـی  عارتخا  هک  تسا  هجوت  بلاـج  زین  نیا  لاـحرههب 

رفک نامز  دایعا  همه  مالسا  هک  تسا  یعیبط  تسا . نکمم  ریغ  دنسرب  رس  مظنم  ياهلصاف  اب  هک  یلوصف  نودب  يزرواشک  راک  رد  رارمتسا 
رارقرب یسمش  ياج  هب  ار  يرمق  ياهلاس  تهج  نآ  زا  مامت  یکریز  اب  ص )  ) دمحم ترـضح  هک  تفریذپ  ناوتب  دیاش  درک . وغل  ار  داحلا  و 

زا هک  يو  دـنزب ؛ مهرب  هتـشاد  هشیر  مدرم  رکف  نهذ و  رد  تخـس  هک  ار  یـصاخ  ياـهزور  داـیعا و  بیترت  تسا  هتـساوخیم  هـک  هتخاـس 
قامعا رد  نانچ  زورون  اما  تشادیمن . لوذبم  یهجوت  نآ  تیاعر  يزرواشک و  لاوحا  عاضوا و  هب  نادنچ  دوب  هتساخرب  ینابـش  ياهعماج 

هماقا نشج  نیا  همادا  يارب  یلیلد  دنوش . نآ  ضرعتم  دنتـسناوتن  زگره  يدـعب  ناحتاف  ناراذـگنوناق و  هک  دوب  هتفای  خوسر  نایناریا  رطاخ 
زورون هجیتن  رد  دوش . هتفرگ  نشج  دیاب  تسا ، نایناریا  مارکا  دروم  صوصخب  هک  ع )  ) یلع ترضح  حتف  هرطاخ  هک  دوب  نیا  نآ  دندرک و 

. دننکیم رازگرب  اکرتشم  ار  نآ  ناریا  نکاس  ي  اهیسراپ )  ) اهربگ نایعیش و  هک  تسا  ینشج  اهنت 
نآ هجیتـن  هک  دز  یتاـعلاطم  تاـقیقحت و  هب  تسد  ریـصن  هجاوـخ  گرزب  دنمـشناد  مجنم و  یقوجلـس  هاـشکلم  تموـکح  نارود  رد  هزاـت 

قبط رب  میوقت  هب  تشگزاب 
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زاغآ دوشیم  لمح  جرب  دراو  دیشروخ  هک  ياهیناث  ياهظحل و  زا  درادن ؛ هسیبک  زور  یناریا  یسمش  لاس  اذه  عم  دوب ؛ يدیشروخ  ياهلاس 
. دتفایم یعیبر  لادتعا  زور  بش و  فلتخم  تاعاس  هب  نآ ، يادتبا  سپ  ددرگیم ؛

حیـسم دالیم  نشج  اب  ار  نآ  ناوتیم  تاهج  یـضعب  زا  مهم و  رایـسب  تسا  يرما  نایناریا  یـصوصخ  یمومع و  یگدنز  رد  ون  لاس  نشج 
ياهرهش رد  ینیریش  یهبانتعم  ریداقم  دوشیم . عورش  نآ  تامدقم  هیهت  دیع  زا  شیپ  هام  هس  ات  ود  زا  درک . سایق  یئاپورا  روشک  دنچ  رد 

مه یمدآ  لایخ  روصت و  دودح  زا  ینیریش  فرصم  دنتـسرفیم . تکلمم  رـسارس  هب  اهناوراک  اب  ار  نآ  هک  دوشیم  هتخاس  دزی  ناهفـصا و 
دیاب زین  دارفا  نیرتریقف  یتح  زورون  رد  اما  دـندنمهقالع ؛ تخـس  ینیریـش  هب  دنـشاب  هک  یلاـس  نس و  ره  رد  اـهیناریا  ـالوصا  دوریم . رتارف 

اب هتبلا  هچولک ، هک  تسین  ياهناخ  چیه  رد  دنتـسرفب . نآ  زا  ناشنادنواشیوخ  ناتـسود و  يارب  نینچمه  دنـشاب و  هتـشاد  ینیریـش  زا  يرابنا 
هبند و رد  هک  یئاهریمخ  و  لقن )  ) دوس رکش  ياههویم  زا  يرایـسب  هرب ، نابز  تابن ، هچولک  زا  دعب  دوشن ؛ هدید  رتدب ، ای  رتهب  سنج  توافت 

هدافتـسا هریـش  زا  ینیریـش  هیهت  يارب  رکـش  دنق و  ياج  هب  مدرم  تاقبط  نیرتریقف  دراد . یمومع  تیبوبحم  اج  همه  تسا  هدـش  خرـس  هرک 
. دننک زاغآ  ینیریش  اب  ار  لاس  هک  تسا  نیا  مهم  تسین ، مهم  نادنچ  دشاب  هتشاد  اهینیریش  نیا  ياهزم  ره  اما  دننکیم .

، روگنا مق ، ناهفـصا و  هزبرخ  الثم  درک . دای  دـنرادیم  هاگن  هزات  رت و  زورون  ات  یتسدرت  اب  ار  اهنآ  هک  یئاههویم  زا  دـیاب  اهینیریـش ، زا  ریغ 
سدع مدنگ ، وج ، یباقشپ  رب  میدق  مسر  کی  بسحرب  دننکیم . رداص  گرزب  رایسب  ياهرابرد  ار  دنوامد  بیس  زنطن ، یبالگ  هواس ، رانا 

هب دیع  زور  نیرخآ  ینعی  هدزیـس  زور  رد  مسر  نامه  اب  قباطم  ار  نآ  دیآیم و  دوجوب  یکچوک  نمچ  هک  يروطب  دـننکیم  زبس  یهاش  و 
. دنزادنایم هچوک 

دح هب  مایا  نیا  رد  هچراپ  شورف  هیهت و  راک  لیلد  نیمه  هب  دنکیم . ربب  ون  سابل  زورون  رد  ینز  ره  صوصخب  دیآرب و  شتسد  زا  سکره 
نیا ات  دنوشب  مه  رادماو  یتح  دننک و  زیهجت  ار  دوخ  تاناکما  همه  دیاب  تیعمجرپ  ياههداوناخ  ياسؤر  زا  یـضعب  دـسریم و  توق  رثکا 

نآ لابند  هب  اهنز  همه  مشچ  هک  تسا  يزیچ  یمشیربا  هدرک  فپ  راولش  صوصخب  دننک . نیمأت  ار  دوخ  هداوناخ  بانتجا  لباق  ریغ  جایتحا 
. دوشیم اهرهوش  یبارخ  هناخ  ثعاب  تسا و 

مامت هب  يو  ضوع  رد  كرک . مشپ و  مشیربا ، لاش ، زا  تسا  یئاههچراپ  هک  دـنکیم  تفایرد  شکـشیپ  روشک  فاـنکا  فارطا و  زا  هاـش 
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شیپ لاس  هد  دودـح  ات  دـشخبب . تعلخ »  » دـیاب نادرمتلود  ماکح و  هیلک  هب  نینچمه  دوخ و  رـصح  دـحیب و  همدـخ  هوـالع  هب  مرح  لـها 
ماکح و و  ناموت ، دـص  ات  تشه  تمیق  هب  یلاش  هعطق  نوشق  نارـسفا  زا  کـیره  همدـخ و  هیلک  اـبیرقت  نهک  نیئآ  مسر و  ناـمه  بسحرب 
دـیراورم و ياههلوگنم  ياراد  دیـسریم و  ناـموت  دـصراهچ  هب  یتح  نآ  تمیق  هک  هتخود  لاـش  ياـه  هبج »  » هبتریلاـع نابـصنمبحاص 

یجراـخم تلود  هنازخ  يارب  هک  هزادـنا  ناـمه  هب  ایادـه  نیا  دـندشیم . رختفم  یهاـبم و  دـندرکیم و  تفاـیرد  هاـش  زا  دوب  زین  يزودرز 
هدنریگ رظن  زا  تشاد  هدننکدرخ  نیگنس و 

254 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 
دعب تفریم ؛ دیرخ  رومأم  بیج  هب  دشیم  تخادرپ  اهنآ  يارب  هک  یلوپ  زا  یمین  دیرخ ، ماگنه  هب  اریز  دوبن ؛ یلـصاح  هدیاف و  ياراد  مه 

تمیق مامت  یتنطلس  ماعنا  نیا  ناربج  يارب  دوب  ریزگان  هیده  هدنریگ  ماجنارـس  دشورفب ؛ دوخ  ات  دیربیم  ار  نآ  زا  يرادقم  لاش  لماح  مه 
ماکح و لوا ، هجرد  ناـماقمیلاع  ارزو ، هب  یمـسر  ياههیدـه  نیا  لاس 1854[205 ] زا  دزادرپب . ادـقن  دوب  هتـشاد  تفاـیرد  هک  ار  یتعلخ 

يراددوخ هیده  نیا  نتفرگ  زا  میدق  زا  يو  نوچ  درک  ینثتسم  هلوقم  نیا  زا  دیاب  ار  سیلگنا  ریفـس  دش . دودحم  رابرد  رد  رـضاح  يارفس 
. تسا هدیزرو 

تفایرد یتعلخ  هاگره  هچ  تساهنآ  ماقم  دـییأت  باصتنا و  ینعم  هب  هناهاش  تعلخ  نیا  تفاـیرد  هک  تفگ  دـیاب  تاـیالو  ماـکح  دروم  رد 
ینیـشناج ای  دوش  دییأت  مکاح  بصنم  ماقم و  دیاب  ای  زورون  ره  رد  اریز  دـنوشیم ، لزع  دوخ  لغـش  زا  ابیرق  هک  تسا  نآ  يانعم  هب  دـننکن 

هک تسا  یعیبط  دنیایب ؛ تختیاپ  هب  زورون  دیع  يارب  دیاب  ماکح  همه  نآ  قبطرب  هک  دش  رداص  ياهیرما  شیپ  لاس  تفه  دنتسرفب . وا  يارب 
تعلخ راک  دشن و  ارجا  زگره  نامرف  نیا  اهتنم ، دوب . هدـش  رظنفرـص  دـنروآ ، هارمه  ارزو  هاش و  يارب  تسیابیم  اهنآ  هک  يا  هیدـه »  » زا
شـش هب  تعلخ  نیلماح  ناونع  هب  یتنطلـس  ياهتمدخـشیپ  هک  مینآ  دهاش  رگید  مایا  نیا  رد  دـیدرگ . ماجنا  لاونم  نامه  رب  هتـشذگ  دـننام 

تاـناویح اـب  مه  نآ  دـننکیم  تکرح  ناوارف  هبقع  همدـخ و  اـب  هوکـشرپ  تیرومأـم  نیا  تیمها  ياـضتقم  هب  دنراپـسهر و  روشک  هشوـگ 
رپ هک  يرداچ  ربارب  رد  دوریم ؛ هاش  هداتسرف  لابقتسا  هب  خسرف  دنچ  ات  دوخ  نارکون  نایشنم و  تیعم  رد  مکاح  كدی . ياهبسا  شکراب و 
هک ار  تعلخ  تسا  هاشداپ  صخـش  ربارب  رد  یئوگ  هک  عوشخ  عوضخ و  نامه  اـب  دوشیم و  هداـیپ  دوخ  بسا  زا  تسا  هویم  ینیریـش و  زا 

«. ناشوپتعلخ  » دنیوگیم تافیرشت  نیا  مامت  هب  دریذپیم . دزادنایم  وا  شود  رب  تمدخشیپ 
زا یناراـب  ریز  رد  هدـش  دـییأت  دوـخ  لغـش  رد  هـک  مکاـح  دندیـشک  ناـیلق  دـندروخ و  هوـهق  ياـچ ، ینیریــش ، اـهرداچ  رد  هـکنآ  زا  سپ 
مه نآ  زا  رتشزرامک  هک  یئاههیده  هاش و  يارب  یلباق  هیده  رکف  هب  دـیاب  يو  رگید  نونکا  زا  ددرگیم . زاب - دوخ  هناخ  هب  اهدابكرابم 
القا ای  دننکب  ار  وا  ریخ  رکذ  هاش  اب  تبحص  ماگنه  هب  اهنآ  ات  دشاب  دنکیدزن  تنطلـس  تخت  هب  هک  یناسک  رگید  مظعا و  ردص  يارب  تسین 
الماک وحن  هب  دیاب  هک  تسا  ملسم  دننکیم . نیعم  شیپ  زا  دزادرپب  تعلخ  تفایرد  يازا  رد  دیاب  يو  هک  ار  یغلبم  بلغا  دنیوگن . ار  وا  دب 
ماگنه يو  ات  دـهدب  ناموت  رازه  ود  ات  دصتـشه  نیب  يدـقن  لوپ  وا  هب  دـیاب  دـنک ؛ یئاریذـپ  وا  ناـهارمه  تمدخـشیپ و  زا  يو  ياهتـسیاش 

. دنتیاضر تداعـس و  قرغ  هنوگچ  تیالو  نآ  مدرم  هک  دوش  روآدای  دنک و  رایـسب  تبحـص  وا  لیاضف  داد و  لدع و  زا  رابرد  هب  تشگزاب 
هب ار  دوـخ  ياـهیلگوس  دناهتـشاد ؛ لخادـم  تیرومأـم  نـیا  رد  ردـقچ  دـسرپب  دوـخ  ياههداتــسرف  زا  هـک  دـنکیمن  شوـمارف  زگره  هاـش 

جرخ هب  تمائل  تسخ و  دروم  نیا  رد  هک  یمکاح  رب  ياو  دتسرفیم و  رادبآ  نان و  ياهتیرومأم 
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بوخ و یتیالو  هب  مازعا  سپ  دوشیم . هیدـه  مه  يرگید  نامالغ  اههجاوخ و  اهـشرف ، اهبـسا ، تعلخ  لماح  هب  ـالومعم  نوچ  دـشاب . هداد 
. دشخب ناماسورس  ار  سکره  یلام  شوشغم  عضو  رپ و  ار  یلاخ  هسیک  دناوتیم  دنمتورث 

دوخ یعمج  باوبا  نارکون و  هب  دـیاب  دوخ  دودـحم  عاعـش  رد  زین  رگید  سکره  دـنکیم  لمع  تکلمم  همه  هب  تبـسن  هاش  هک  روطناـمه 
. یناتسبات هچراپ  هراوق  سابل و  زا  تسا  ترابع  بلغا  هک  دهدب  يدیع 
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رد هچ  دریگیم ، ماجنا  لاس  رد  رابکی  طقف  شرف  ندناکت  دنزادرپیم . یناکتشرف »  » اههناخ و ندرک  هزیکاپ  هب  دیع  زا  شیپ  يزور  دنچ 
یکی هب  يو  هاش ، لزنم  یناکتشرف  ماگنه  هب  تسا . هدش  یفخم  شرف  نامه  ریز  همدخ  فرط  زا  هنازور  هدمآدرگ  رابغ  درگ و  لاس  لوط 

. دنامیم اج  نامه  راک  نایاپ  ات  دوریم و  دوخ  یحیرفت  روصق  زا 
هب موـسوم  ناشـسیئر  هـب  ار  دوـخ  دـنوشیم و  ریزارـس  اهرهــش  هـب  تـکلمم  فاـنکا  فارطا و  زا  اهــشیورد  زوروـن  زا  لـبق  هـتفه  هـسود 

دیـسر دوخ  دـصقم  هناخ  هب  شیورد  یتقو  دـنوش . هداتـسرف  دـنمتورث  مدرم  ياـههناخ  هب  يو  فرط  زا  اـت  دـننکیم  یفرعم  یـشابشیورد 
دوخ لیدنبوراب  رگید ، قح .» ای  : » دروآیمرب دایرف  شارخـشوگ  یئادـص  اب  دـبوکیم و  نیمز  هب  دراد  نینهآ  یکون  هک  ار  شدوخ  ياصع 
لثم یباسح  تسرد و  دـناشفایم و  يراهب  ياهلگ  وج و  يرادـقم  مخت  دـنکیم ، دوخ  رود  ات  رود  ار  نیمز  دـهدیم ، هیکت  رد  رانک  هب  ار 

هب لوپ  هظحالم  لباق  يرادقم  دیع  زا  سپ  دـنک و  نیمأت  ار  وا  تاسرویـس  هک  دراد  هفیظو  هناخبحاص  دوشیم ؛ رقتـسم  اجنآ  رد  دوخ  هناخ 
ار وا  بآ  نان و  دیاب  تدم  نآ  رد  هک  دزادنایم  رگنل  شاهناخ  رانک  رد  هام  نیدنچ  شیورد  دراذگورف  يراک  نینچ  زا  هاگره  دهدب . يو 

یئادـص هدـش و  هیهت  زب  خاش  زا  هک  یقوب  اب  دـشکیم و  قح  ای  دایرف  ماودـلا  یلع  دورو  جورخ و  ماـگنه  هب  هتـشذگ  نآ  زا  درک و  نیمأـت 
نیرفن و نینچمه  مدرم و  شنزرـس  زا  دنارب ؛ دوخ  زا  تنوشخ  اب  ار  یـشیورد  درادن  تأرج  سکچـیه  دوشیم . محازم  دراد  شارخـشوگ 

. دنراد زارتحا  مدرم  شیاهیگلاپمه  همه  شیورد و  ماقتنا 
يانثتسا هب  ار - دوخ  ندب  مامت  یتح  اهیسراپ  دننکیم . گنر  ار  اهنخان  دنراذگیم و  انح  ار  رـس  دنوریم و  مامح  هب  همه  دیع  زا  لبق  زور 

« مالـس  » اب رترید  هچ  دشاب و  بش  همین  رد  هچ  ار  ون  لاس  لولح  رابرد  رد  دیآرد . درز  گنر  هب  ناشتـسوپ  ات  دـنراذگیم  انح  ناشتروص -
توعد مسارم  نآ  رد  برح  ناکرا  نارـسفا  زا  رفن  دـنچ  و  ناقاخلا ، برقم  ماقمیلاع و  نیرومأم  تاداس و  املع ، طقف  هک  دـنریگیم  نشج 
روضح تسا  ياهراوف  یـضوح و  نآ  رد  دهدیم و  لیکـشت  ار  یعلـض  تشه  رالات  کی  هک  هناخناوید »  » لخاد رد  یکـشوک  رد  دـنراد .

یئالط و گنر  هب  یئابیز  طوطخ  هتـسجرب و  شوقن  نآ  رب  هک  تسا  هدش  هتخاس  دیفـس  رمرم  زا  اهراوید ، نیریز  تمـسق  دـنناسریم . مهب 
شوقن اب  یناریا  ياهبنارگ  شرف  کی  رالات ، فک  رد  تسا . يراکهنیآ  مه  فقـس  مامت  الاب و  تمـسق  دوشیم ؛ هدید  مامت ، هقیلـس  هب  یبآ 

. دناهدرتسگ نشور ، رادناج  ياهگنر  فیرظ و 
نیمشیربا و یشرف  دراد  عافترا  بجو  کی  دودح  هک  قیمع  نیشنهاش  کی  رد 
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. تسا هاش  صوصخم  رقم  اجنیا  دیراورم ؛ زا  یئاههلوگنم  هب  هتسارآ  يزودرز و  تسا  یشلاب  نآ  يور  دناهدرک ، نهپ  هدش  يزوددیراورم 

دوـخ تسار  تسد  رد  دراد و  نت  رب  تـعلخ  هـک  تـسا  مظعاردـص  ناـنآ  سأر  رد  دـننکیم ؛ رپ  ار  رـالات  اـهناقاخلا  برقم  كدـناكدنا 
هظحل نآ  راظتنا  رد  دناهداتـسیا و  قر  قش و  نوشق ، نارـسفا  اههرجنپ  ربارب  جراخ ، رد  هکیلاـحرد  هتـشادهاگن  ساـملا  هب  عصرم  یئاـصع 

. دنربیم رسب  ساسح 
اب هک  دراد  نت  رب  توقای  درمز و  دیراورم ، زا  یعـصرم  یمـسر  نیگنـس  سابل  نانچ  و  دوشیم . دراو  هاش  لاس  لیوحت  زا  لبق  هقیقد  تسیب 

گرزب ياهقج  دراد و  ولألت  نآ  رب  اهساملا  زاب  هک  دراد  رس  رب  ياهرب  تسوپهایـس  هالکبش  دبنجب . اج  زا  دناوتیم  دایز  ترارم  تمحز و 
ياهرط زور  جیار  دم  بسحرب  وا  شوگ  تشپ  شیپ و  رد  دوشیم . متخ  رولب  زا  یگنراگنر  ياههتـشر  هب  هک  دروخیم  مشچب  شهالک  رب 

ياهحفص هک  هدش  بصن  رون  يایرد  یتنطلـس ، جات  گرزب  ساملا  اهدنبوزاب  زا  یکی  رب  تسالط ؛ زا  يدنبوزاب  شیوزاب  ره  هب  دراد . رارق 
تـسا هدـش  هتفرگ  تمینغ  هب  دـنه  زا  هک  ناهج  توقای  نیرتتشرد  يرگید  رب  مامت و  یگدنـشخرد  یگزیکاپ و  هب  تخت  گرزب و  تسا 

هتسب اهبنارگ  رهاوج  زا  رپ  یبالق  اب  ولج  رد  هک  نیرز  يدنبرمک  تسا . هدیدرگ  رقن  لوغم  نیطالس  مامت  مان  نآ  عطقم  رب  هک  دوشیم  هدید 
لالج هوکشرپ و  سابل  هدش  عیصرت  اهبنارگ  ياهگنس  اب  زاب  شاهتـسد  هک  يدنه  يریـشمش  ساملا و  ياههلیلم  اب  یئاههناشرـس  دوشیم و 

. دنکیم لیمکت  ار  هاش 
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. دنتسه هاش  لابند  هب  تمدخشیپ  دنچ  هجاوخ و  کی  رالات  هب  دورو  ماگنه  هب 
هیکت یتشپ  هب  هدوسآ  تحار و  دنیشنیم و  نیمشیربا  شرف  يور  هب  ونازراهچ  دوریم ، هدش  هیهت  وا  صوصخم  هک  ینیـشنهاش  فرط  هب  وا 

، دـناهدوب رادروخرب  نآ  زا  میدـق  زا  هک  صاخ  يزایتما  قبط  دـنوشیم و  دراو  دـهتجم  تاداـس  زا  نت  دـنچ  وا  زا  سپ  هلـصافالب  دـهدیم .
مالـسا و تردق  ندش  ریگارف  هرابرد  ابلاغ  هک  دیوگیم  نانآ  هب  ياهملک  دـنچ  هاش  دننیـشنیم . يو  يولهپ  هاش ، زا  تصخر  بسک  نودـب 

: دنهدیم خساپ  نینچ  ابیرقت  باوج  رد  نانآ  هک  تسا  نآ  سدقت  ظفح 
تساجنیا ددرگیم ». هتساک  زور  هب  زور  نارفاک  دادعت  زا  دناودیم و  هشیر  رتشیب  مد  ره  مالسا  رجش  هانپمالسا  ترـضحیلعا  هیاس  ریز  رد  »

. دوشیم اـیوج  تاـیالو  راـبخا  نیرخآ  زا  تسا  باـطخ  فرط  هک  مظعاردـص  زا  دـنکیم و  داریا  ار  دوخ  یمـسر  هباـطخ  هاـش  رگید  هک 
ادـخ و تمعن  دوشیم و  لزان  اهتـشد  عرازم و  رب  یهلا  تمحر  ناراـب  : » دـهدیم خـساپ  نینچ  حیـصف  ینـالوط  قطن  کـی  رد  مظعاردـص 

لاـح رد  لوـصحم  یمک  رثا  رد  مدرم  تسدرود  تاـیالو  رد  هک  تسه  یتاـعیاش  دـنچره  تسا -». هـتفرگارف  ار  تـکلمم  رـسارس  یناوارف 
دروآیم نابز  هب  ار  ییگنرف  تاملک  هتبلا  دـهدیم - یفاشک  حرـش  ندـمت  نونف و  راک و  بسک و  یقرت  زا  يو  هتـشذگ  نآ  زا  دـنکاله ؛-

دوجو بلغا  هک  اههداج - اهارـسناوراک و  اـهلپ ، اـهانب و  زا  نومنرفظ ، نوشق  تاـحوتف  زا  دـشاب ،- علطم  اـهنآ  میهاـفم  دودـح  زا  هکنآیب 
نیا مه  نآ  یتمعن ، تکرب و  نینچ  اب  هک  دـشخبیم  همتاخ  دوخ  ياههتفگ  هب  هلمج  نیا  اب  دـناسریم و  ضرعب  یئاهزیچ  درادـن - یجراخ 

زور هب  زور  همه ،
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. دوب دهاوخ  مه  شیازفا  هب  ور  امازلا  زیچ  همه 

ون لاس  مقر  ینیچ  ياهساک  رب  الط  لولحم  اب  املعلا  ماظن  تسا . یقاب  ياهقیقد  دـنچ  طقف  دـسریم ، ارف  ساسح  هظحل  مکمک  هک  تسالاح 
هاش عالطا  هب  امسر  یشابمجنم  دوشیم و  کیلـش  پوت  دنهدیم و  تمالع  نیمجنم  رگید  نونکا  دسیونیم . ار  تکرب  يوزرآ  نآ  ریز  و 

یفوتـسم فرط  زا  دنرادیمرب . دابكرابم »  » گناب نابـصنمبحاص  رـضاح و  نویناحور  هلـصافالب  تسا . هدش  زاغآ  ون  لاس  هک  دناسریم 
هرقن گرزب  ینیس  کی  يور  ار  اهنآ  يوتحم  هاش  دوشیم ؛ هاش  میدقت  هرقن  الط و  برضلا  دیدج  ياههکس  زا  ددعتم  ياههسیک  کلامملا 

لاس لیوحت  ماگنه  هب  ون  هکـس  نتفرگ  اریز  دـهدیم  اهنآ  زا  یئاتدـنچ  نارـضاح  زا  کیره  هب  دـنکیم و  طولخم  مهاب  ار  اـهنآ  دزیریم ،
هکیلاحرد کیره  دنوریم و  روضح  هب  کتکت  رالات  رد  نارـضاح  هیقب  هاگنآ  ارزو و  نویناحور ، لوا  بیترت ، بسحرب  دراد . تنمیم » »

هاش هاگ  دراشفیم . یناشیپ  بلق و  هب  ساپـس  ناشن  هب  ار  اهتـسد  دعب  دریگیم و  يدـیع  تسا  هدنابـسچ  مهب  هدرک  دوگ  ار  تسد  فک  ود 
هاش اما  دنوشیم . جراخ  رالات  زا  دناهدمآ  هک  بیترت  نامه  هب  يدیع  ناگدنریگ  دـیوگیم . هدـنریگ  هب  باطخ  زیمآتبحم  ياهملک  دـنچ 

جراخ رد  هک  یناسک  هب  تسا  زاب  هک  ياهرجنپ  زا  بیترت  نامه  هب  زاـب  دـنامیم و  یقاـب  دوخ  ياـج  رب  دـناهدرک  شاهطاـحا  ناـیرابرد  هک 
مرح ياـهقاتا  هـب  هتـسخ  هاـش  مـسارم  ناـیاپ  زا  سپ  دـشکیم . لوـط  تعاـس  ود  لـیوحت » دـیع   » تافیرـشت دـهدیم . يدـیع  دناهداتــسیا 

. ددرگیمزاب
: دـهدیم حرـش  تروص  نیا  هب  نوسدراچیر  هتفرگیم  تروص  نیرید  راگزور  رد  هک  روطنآ  ار  زورون  ون و  لاـس  لولح  موسر  بادآ و 
هک ياهظحل  رد  دادیم . ساپ  هاش  باوخ  قاتا  رد  رانک  رب  تسا  ون  لاس  زا  هیانک  هک  ـالاب  رب و  شوخ  یناوج  لاـس  لـیوحت  زا  لـبق  یمک  »

؟ یئآیم اجک  زا  یتسیک ؟  » دیسرپیم يو  زا  هاش  دشیم . دراو  دهدب  ربخ  هکنیا  نودب  يو  دشیم  رهاظ  قفا  زارف  رب  دیشروخ 
: تفگیم خساپ  رد  ناوج  ياهدروآ .»؟ هچ  تسیچ ؟ تمان  يوریم ، اجک  هب 

دجنک و سدع ، ایبول ، مدنگ ، زا  رپ  دروآیم  ياهساک  يرگید  ماون .» لاس  هدـنروآ  وت ؛ يوس  هب  میادـخ  هداتـسرف  هتـسجخ ؛ متخبـشوخ و  »
نآ زا  يردـق  هاش  دنتـشادیم . میدـقت  ینان  صرق  روشک  ناگرزب  ناریزو و  هاـگنآ  ون . ياههکـس  دـنق و  هخولک  هتـشذگ  اـهنآ  زا  جـنرب و 
همه نآ  رد  هک  ون  راگزور  زا  ون  لاس  زا  تسا  يون  زور  نیا  : » تفگیم لاح  نآ  رد  درکیم و  میـسقت  نارـضاح  نیب  ار  هیقب  دیـشچیم و 
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فیـصوت نیا  زا  دادیم ». رگید  يایادـه  ون و  ياـههماج  ار  تکلمم  ناـگرزب  يو  ماجنارـس  دـنریگیم ». رـس  زا  يون  یگدـنز  تادوجوم 
. تسا هدنام  یقاب  تروص  نامه  هب  زور  زورما  هب  ات  دایز  رادقم  هب  اما  لامک  هب  هن  دنچره  ننس  موسر و  هک  دیآیمرب  یبوخب 

تدـم نیا  رد  تسا ؛ لیطعت  اهراک  بسک و  همه  اـبیرقت  اـهزور  نیا  لوط  رد  دراد . ماود  زور  هدزیـس  ددرگیم  زاـغآ  زورون  اـب  هک  نشج 
کیربت مه  هب  دـنوریم و  رگیدـکی  دـیدزاب  دـید و  هب  ای  دـنوشیم  رادروخرب  یگداوناخ  ذـیاذل  زا  دـنزادرپیم ، حـیرفت  هب  ارـصحنم  همه 

هام اب  زورون  هاگره  اما  دنیوگیم .
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هب اهنشج  نیا  یط  رد  هچره  اریز  دنرادیم ؛ هاگن  هزور  ار  زور  دننکیم و  فرص  ینارذگشوخ  هب  ار  اهبش  رگید  ددرگ  فداصم  ناضمر 
. دننکیم تیاعر  دنراذگیم و  تمرح  تسا  مالسا  یساسا  لوصا  زا  هک  ار  نتشاد  هزور  زاب  دنراد  شیارگ  لهاست  حماست و 

دوز یلیخ  حبـص  زا  دوریم . رامـشب  تلم  همه  یموـمع  گرزب و  نشج  رگید  مود  زور  تسا . یبهذـم  هـبنج  ياراد  لاـس  لوا  زور  طـقف 
شیب نشور  ياهگنر  هک  اجنآ  زا  دراد و  رب  رد  يون  هماج  سکره  تسا ، شوجوبنج  رد  یمومع  ياهنادیم  اههچوک و  مامت  رد  تیعمج 

هک تسا  یهیدب  دنلولیم ؛ مهرد  دـنراد و  نت  رب  خرـس  یبآ و  درز ، زبس ، ياهـسابل  هک  دـینیبیم  ار  یئاههورگ  تسا  هجوت  فرط  همه  زا 
ار رگیدـکی  تسد  دـنوشیم  وربور  مهاب  هک  ینایانـشآ  دـنراد . ناهنپ  ناشگنرهریت  ياـهرداچ  ریز  ار  دوخ  ون  ياـههماج  دـنریزگان  ناـنز 

تسد کی  دوخ  تسد  ود  اب  هکیلاحرد  تسا  تسدریز  هک  یسک  دنشکیم . شوغآ  رد  ار  رگیدکی  كرابم » دیع   » دایرف اب  دنراشفیم و 
. دریگیم ار  دوخ  کیربت  باوج  دیوگیم و  کیربت  دریگیم  تسد  رد  ار  شیماح  ای  بابرا 

هب سبلم  نابصنمبحاص  ناگدازهاش و  ار  اهنآ  روداترود  دناهدیشوپ و  تعلخ  هکیلاحرد  گنج  ریزو  مظعاردص و  للجم ، ياهرالات  رد 
نیرتتحاران رد  دوشیم ؛ تیاعر  هقباس  مدقت و  قح  بتارم ، هلسلس  تقد  هب  نتـسشن  ماگنه  هب  دناهدرک . سولج  دناهتفرگ  یتلود  ياهـسابل 

دیع  » دـیوگیم دـنکیم و  مالـس  ار  ریزو  يدراوهزاـت  ره  دنـشاب . هدرک  عاـفد  دوخ  قح  زا  هکنیا  يارب  اـهنت  دـنهدیم  اـج  ار  دوـخ  عـضو 
دوشیم و نکفانینط  رایب » نایلق   » گناب دعب  دننادرگیم ؛ رود  تبرش  ینیریـش و  ادتبا  رد  دونـشیم ؛ خساپ  مه  بیترت  نیمه  هب  و  كرابم »
رد اـهرکون  نیا  دراد . تسد  رد  اـنیم  رهاوج و  هرقن ، ـالط ، زا  عـصرم  یناـیلق  کـیره  هک  دـنوشیم  دراو  نارکوـن  زا  نت  هاـجنپ  هلـصافالب 

لغلغ يادص  رگید  دنـشاب . هدرک  حیرـصت  ار  نانآ  تلزنم  تیزم و  رذگهر  نیا  زا  ات  دننکیم  یتسدشیپ  رگیدکی  هب  ناشبابرا  هب  تمدخ 
ریاس ناگتـسباو  دـشکیم ؛ هرونت  جراخ  هب  زاب  ياههرجنپ  زا  هک  دوشیم  ظـیلغ  دود  زا  رپ  رـالات  دریگیم ؛ ارف  ار  اـج  همه  هک  تسا  ناـیلق 

نآ لباقم  وا  هک  ياهرجنپ  لباقم  زا  رالات  زا  جراخ  رد  طقف  یلو  دنباتشیم  مظعاردص  روضح  هب  کیربت  ضرع  يارب  زین  فرح  فانصا و 
ریزو فصآ ، اب  ار  وا  دننکیم . حدم  [ 206] یئاهلزغ بلاق  رد  ار  ریزو  هک  تسا  نارعاش  صتخم  تبون  نیرخآ  دنرذگیم . تسا ، هتـسشن 

کلم و هرادا  راک  رد  ار  يو  يدنمدرخ  دنیاتسیم و  ار  شرابت  لیا و  دنجنسیم ، یناوید  مظاعا  املع و  ریاس  نامیلس و  ترـضح  ياهناسفا 
رکف قوذ و  لوصحم  اسر  دنلب و  يادـص  هب  يرعاش  ره  لیبق . نیا  زا  دـنیوگیم و  انث  دوشیم  مدرم  لاح  لماش  قیرط  نآ  زا  هک  ار  یتکرب 
هلـص تفایرد  عمط  هیفاق و  یئابیز  تیاعر  رطاخ  هب  طقف  هک  تفم  فرح  همه  نیا  هب  ندادارف  شوگ  اـعقاو  دـناوخیم و  ار  دوخ  تغارف  و 

رعاش نخس  نیرفآ »  » و هللا » كراب   » اب بلغا  نیا  دوجو  اب  دهاوخیم . بویا  ربص  تسا ، هدش  عادبا 
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رس تسرد  یسراف  رعـش  زا  ایآ  هک  دیـسرپ  درک و  نم  هب  ور  ریزو  دب ، صوصخب  رعـش  هعطق  کی  هب  نداد  شوگ  زا  سپ  دننکیم . عطق  ار 
رس اجک  زا  نم  دوشیمن  ناتریگتسد  نآ  زا  يزیچ  ناتدوخ  امـش  یتقو   » متـسناوتن يراددوخ  هیانک  نیا  نتفگ  زا  مه  نم  هن . ای  مروآیمرد 

.« مروایبرد
اهنآ نیرتاهبنارگ  یتنطلس  رهاوج  زا  يو  تسا . هدرک  ار  دیع  صوصخم  شیارآ  هدروخ و  هناحبص  هتفر ، مامح  هاش  صیب  صیح و  نیا  رد 

هب امـسر  ار  فلتخم  یئاپورا  يارفـس  دراد ، ترهـش  سوواط  رالات  هب  هک  طسو ، هنیآ  رالات  رد  رگید  الاح  دیارایب و  ار  دوخ  ات  هدیزگرب  ار 
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رارق نآ  رد  سوواط  تخت  هک  تسا  نآ  سوواط  رالات  هیمـست  هجو  تلع  دنناسرب . ضرع  هب  ار  دوخ  تاکیربت  دنناوتب  ات  دریذپیم  روضح 
مالعا تافیرـشت و  ماجنا  زا  سپ  دنوشیم . بایفرـش  دوخ  ناتـسدریز  نادـنمراک و  همه  تیعم  رد  للجم  یمـسر  ياهـسابل  اب  ارفـس  دراد .

دناهدوب ریزگان  اهنیا  میدق  مایا  رد  دنوشیم . تیاده  رالات  هب  یـشابیساقآ ) کیـشیا   ) تافیرـشت سیئر  طسوت  یمـسر  تروص  هب  روضح 
حلــص دادرارق  رد  لاـس 1829[207 ] رد  اـما  دـننک . لـصاح  یبایفرـش  هداتـسیا  دـنروایبرد و  ياـپ  زا  ار  دوـخ  شوپاـپ  رد  هناتـسآ  رد  هـک 
یصاخ زایتما  اهـسور  هب  هکنآ  يارب  رگید  لاح  دندش ؛ راتـساوخ  تحارـص  هب  ار  روآتفخ  مازلا  رابجا و  نیا  فذح  اهـسور  ياچنمکرت 

دای یخلت  هب  هدش  هک  راک  نیا  زا  هاش  زین  زورما  یتح  دننک . وغل  ار  جیار  مسر  نیا  ارفس  همه  دروم  رد  هک  دش  هتفرگ  میمصت  دنـشاب  هدادن 
زا اهـشرف  تسا ، هدیبسچ  نآ  هب  زین  هچوک  رابغ  كاخ و  دشاب و  سجن  نآ  مرچ  تسا  نکمم  هک  شفک  اب  دورو  رثا  رد  الوا  اریز  دنکیم ؛

ناگدازهاش و یتح  هک  هاش  ربارب  رد  نتسشن  اب  هکنیا  مود  دیشک ؛ بآ  تسش و  ار  اهنآ  هلـصافالب  تسیابیم  دوشیم و  هدولآ  یعرـش  رظن 
يارب يو  لاح  دوشیم . هتـساک  هاش  تکوش  نأش و  زا  تسا  تاداس  نویناحور و  زایتما  اهنت  دنتـسین و  نوذأم  نادب  زین  هاش  دوخ  نادـنزرف 

ای دهدیم  رارق  بطاخم  ار  ارفـس  هداتـسیا  هدرپ  تشپ  زا  ندـمآ  نوریب  نیح  رد  يو  هکنیا  نآ  هدیـشیدنا و  ياهلیح  هصمخم  نیا  زا  یئاهر 
لبق هقیقد  دنچ  زورون  ياهیبایفرـش  نایرج  رد  دهدیم . سولج  نذا  زین  مظعاردص  هب  دهاکب  هتـساوخان  تقفاوم  نیا  تیمها  زا  هکنیا  يارب 
يارب لوا  دنک ، گنرد  رالات  کیدزن  درادن  قح  سکچیه  یبایفرش  نیح  رد  دننکیم . رالات  دراو  اهنآ  يارب  یتحار  یلدنص  ارفس  دورو  زا 
ارهاظ اـهتنم  دـنکن . زرد  جراـخ  هب  تارکاذـم  هک  تهج  نآ  زا  رگید  دـنوشن و  تیؤر  هاـش  روضح  رد  نتـسشن  لاـح  رد  ناـگناگیب  هکنیا 

ترافـس تأـیه  هکنیا  ضحم  هب  دـنامب . موـتکم  دـیایب و  نوریب  هاـش  ناـهد  زا  ياهملک  تسا  نکمم  تردـنب  اریز  دـنراد  شوـگ  اـهراوید 
شیپ بـیترت  ناـمه  هـب  ارفـس  هاـش ، تاـقالم  زا  سپ  دـنوشیم . دراو  رگید  هناخترافــس  دارفا  ياهراـشا  هـب  دـنک  یظفاحادـخ  یتـکلمم 

. دوشیم یئاریذپ  نانآ  زا  نایلق  تبرش و  ینیریش ، اب  اجنآ  رد  دنوریم و  مظعاردص 
رد صوصخب  زور  نیا  رد  هک  دنهدیمرد  ماع » مالس   » يالص رهظ  نراقم 
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هجرد و بسحرب  نادنمراک  دوشیم . نادنمراک  نایماظن و  زا  ولمم  نیتسخن  عیسو  راداج و  طایح  ددرگیم . راذگرب  نامیلس » تخت  رالات  »

دناهدش تنیز  لاش  یلاق و  اب  هک  دناهداتسیا  یئاهلیف  اهنآ  نیب  شیپاشیپ و  دنوشیم . میسقت  فص  ود  هب  تافیرشت  سیئر  طسوت  دوخ  ماقم 
یغرمرتش دنوریم . رامشب  مالس  هوکش  لالج و  مزاول  زا  هفارز  نینچمه  اهلیف و  نیا  دناهتفرگ . الاب  ار  دوخ  هدش  گنراگنر  ياهموطرخ  و 

هلپ دنچ  طایح  نحص  یجورخ  رد  کیدزن  درم . همضاه  ءوس  يرامیب  هب  هنافـسأتم  دیـشخبیم  صاخ  تهبا  مالـس  مسارم  هب  اهلاس  هک  مه 
اب تسا  یضوح  یمادق  تمسق  رد  ینیریش . هویم و  لگ و  زا  تسا  ولمم  نآ  فلتخم  تاعطق  دوشیم و  یهتنم  رتدنلب  ياهفـص  هب  هک  تسا 

رمرم يابیز  نوتس  ود  دراد . ياج  نآ  رد  نامیلس  تخت  هک  تسا  عقاو  ياهدش  يراکهنیآ  هوکشاب و  گرزب  رالات  هفص  رخآ  رد  اما  هراوف ؛
ياههار زا  ینتفگان  یترارم  جـنر و  اب  ناخ  دـمحم  اغآ  راـجاق  هاـش  نیلوا  تنطلـس  هرود  رد  ار  اهنوتـس  نیا  دناهتـشاد ؛ هاـگن  ار  ـالاب  هندـب 

راظتنا رد  مظعاردص  ضوح  ربارب  رد  دناهدروآ . نارهت  هب  زاریـش  زا  تسد  کمک  هب  رتشیب  دـناهداد و  روبع  هرد  دور و  هوک و  زا  راومهان ،
هاش نیظفاحم  دـناهدرک . هطاحا  ار  وا  ربت  بوچ و  اب  شوپزمرق  بضغریم  يدادـعت  راجاق و  هفیاط  زا  ناخ  دـنچ  ناگدازهاش و  تسا و  هاش 

ياهراشا ضحم  هب  ات  تسا  یکیدزن  نآ  رد  هکرت  هتسد  کی  هتشذگ  نیا  زا  دناهتفرگ ؛ هدهعب  ار  مظن  ظفح  دنراد  يدنلب  ياهتـسدبوچ  هک 
. داد ماجنا  ار  نتسب  بوچ  هب  رفیک  ناوتب 

وا سابل  دنیـشنیم . نآ  يور  ونازراهچ  هنینأمط ، اب  دوریم و  الاب  نامیلـس  تخت  زا  هاش  درادیم . مالعا  ار  هاـش  دورو  یپوت  هلولگ  کـیلش 
. دنکیم هریخ  ار  مشچ  اهنآ  رد  باتفآ  وترپ  ساکعنا  هک  تسا  هتسارآ  رهاوج  اب  نادنچ 

دصکی و ناهگان  دریگیم ؛ ارف  ار  اج  همه  هدـننکرک  یئادـص  رـس و  وهایه و  هلـصافالب  دناهداتـسیا . رادزپت »  » و رادرپس » ، » تخت رانک  رد 
تسا هدنزاون  لهچ  زا  بکرم  هک  هناخهراقن  زا  گرزب  نادیم  لخدم  رد  لاح  نامه  رد  دوشیم و  کیلش  مهاب  پوت  هلولگ  کی  تسیب و 
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تاعادبا زا  هناخهراقن  دنیوگیم  هک  روطنآ  دسریم . شوگب  نایشحو  یقیسوم  دننام  يزیچ  اهانرس  اهریفنخاش ، اهلبط ، اهجنس ، اهقوب ، زا 
. دوریم رامشب  تنطلس  هصاخ  تازایتما  وزج  تسا و  دیشمج 

. دراد همانرب  هناخهراقن  اهیزوریپ  گرزب و  دایعا  تالیطعت ، رد  هتـشذگ  نآ  زا  دـننزیم و  هراـقن  باـتفآ  بورغ  عولط و  ماـگنه  هب  زور  ره 
مه هار  نیمه  زا  دشاب و  هتشاد  یصاخ  هناخهراقن  دوخ  يارب  دراد  قح  دهعیلو  طقف  دنکیم . یهارمه  ار  هاش  اهترفاسم ، مامت  رد  هناخهراقن 

لـصاح يروظنم  هچ  شارخـشوگ  ياهادص  نیا  زا  هک  دیمهف  ناوتیمن  تقیقح  رد  دشکیم . مدرم  خر  هب  ار  دوخ  يدهعیلو  وا  هک  تسه 
دوخ راوس  اب  دننکیم و  مر  دنریگیم  رارق  اهادصورـس  نیا  کیدزن  هک  یماگنه  اهبـسا  طقف  دننکیم ، تداع  نآ  هب  مدرم  اذـه  عم  تسا ؛

. دنزیرگیم اجنآ  زا 
دنشوکیم دزاونیم  ار  یناریا  تاعطق  يرگید  یئاپورا و  ياهگنهآ  اهنآ  زا  یکی  هک  ماظن  یقیسوم  فلتخم  ياههورگ  اهنیا  زا  رظنفرص 

. دنیآ قیاف  اههراوف  رشرش  هناخهراقن و  اهپوت ، يادص  رس و  رب 
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يدادعت دنراد . تکراشم  زین  اهلیف  رما  نیا  رد  دنوشیم و  مخ  رمک  ات  دناهداتسیا  شفارطا  هک  یناسک  مامت  تخت  رب  هاش  سولج  ضحم  هب 
هالک اب  مالـس ، یـشابتمدخشیپ  دننکیم . عضاوت  زا  ریزگان  خیـس  هب  لسوت  اب  نانابلیف  زین  ار  هیقب  دـناهدش و  تیبرت  راک  نیا  يارب  اهلیف  زا 

رد ار  هوهق  هاش  دروایب . ار  عصرم  نایلق  ات  دوشیم  جراخ  رالات  زا  سپ  سپ  درادیم و  میدقت  هاش  هب  هوهق  یناجنف  مقاق ، يابق  صوصخم و 
ياهباطخ تقیقح  رد  هک  دنکیم  زاغآ  مظعاردص  اب  ار  ياهملاکم  رگید  لاح  دنزیم . نایلق  هب  یکپ  دنچ  دشکیم و  تره »  » همه روضح 

اهنآ زا  یکی  هک  تسا  نکمم  ریغ  رتم  تسیب  دودح  رد  ياهلـصاف  موادـم و  ياغوغ  دوجو  اب  هک  دـنچره  باوج  لاؤس و  تروص  هب  تسا 
باوج ریزو  دنـسریم  دـصقم  هب  رطخ  نودـب  اهناوراک  تسا و  نما  اـههداج  اـیآ  هک  دـسرپب  هاـش  هاـگره  ـالثم  دـمهفب . ار  يرگید  فرح 

، هدنیآ ناتسبات  يارب  دوخ  ياهحرط  زا  نمض  نیا  رد  هاش  دنوش ». امرففیرشت  راکش  هب  ترـضحیلعا  ات  تسا  دعاسم  رایـسب  اوه  : » دهدیم
ثعاب الومعم  يو  نایفارطا  ذوفن  هچ  داد ، دیابن  یتیمها  نادنچ  هاش  مزع  هب  اما  دـنکیم  تبحـص  تسا  شیپ  رد  هک  یئاهگنج  اهرفـس و  زا 

. دهد خر  زیچ  همه  رد  ياهدمع  تارییغت  هک  دوشیم 
هب هاش  يومع  نیرترمعم  اهراک  نیا  مامتا  زا  سپ  دـشکیم . رگید  نایلق  هس  دروخیم و  هوهق  رگید  ناجنف  هس  هاش  وگتفگ  نیا  نمـض  رد 

« یـشاببیطخ  » هاگنآ دیوگیم . خساپ  نادب  زیمآتبحم  یتاملک  اب  زین  هاش  دـناسریم و  ضرعب  ار  دوخ  تاکیربت  دوشیم ، کیدزن  تخت 
. دناوخیم هبطخ  شارخشوگ  يادص  اب 

هب نارـضاح  همه  زاب  دسریم  راجاق » هاش  نیدلا  رـصان  ناقاخ  نب  ناقاخ  نب  ناقاخ  ناطلـس ، نب  ناطلـس  نب  ناطلـس   » هلمج هب  هک  یماگنه 
. تسا هداتسیا  هتشارفا  رس  اب  نانچمه  هک  تسا  هفارز  طقف  دنوشیم و  مخ  نیمز  يور  هب  ات  اهلیف  هارمه 

حدـم رد  دوخ  هک  ار  [ 208] یلزغ دـشکیم و  نوریب  دوخ  یتعلخ  لاش  رپ  زا  ار  يذـغاک  ارعـشلا » سمـش   » دـش ماـمت  بیطخ  هبطخ  یتقو 
اج همه  هک   ) لبلب لگ و  میالم و  ياوه  راهب ، توارط  زا  ار  راک  هک  يو  دناوخیم . دنلب  يادص  هب  هدورس  ناهاش  هاش  تردق ، ردق  ناطلس 

هدرک گنلپ  ریش و  اب  هک  یئاهگنج  هاش و  تعاجش  تردق و  مادنا ، یئابیز  هب  هنارهام  يزیرگ  اب  دنکیم  عورـش  دشاب ) رـضاح  یح و  دیاب 
نخس هتـشر  يو  تقو  نآ  دنامیمن . رانک  رب  نوصم و  يو  ياهیزادرپلایخ  زا  اهنآ ، نیرتناهنپ  یتح  يو ، ياضعا  زا  يوضع  چیه  دسریم .
هدـید هب  زین  نیچ  كاخ  بجو  کی  هب  هتفرگ  ار  مور  هک  لاح  دـنکیم  يروآدای  تساشگناهج  هک  وا  هب  دـشکیم و  هاـش  ياـهدربن  هب  ار 

رد دعب  یتدـم  ات  نآ  نینط  هک  دروآیم  نابز  رب  يدـیکأت  هنینأمط و  نانچ  اب  نایناریا  تنـس  کبـس و  هب  ار  یفاوق  صوصخب  درگنن . ریقحت 
. دنامیم شوگ 

زا يو  تسا . هدیسر  هار  زا  نونکامه  یئوگ  هک  رابغ  درگ و  هب  هتـشغآ  يراوس  هماج  رد  دنروآیم  روضح  هب  ار  یکیپ  اهلاس  زا  یخرب  رد 
هزات تاحوتف 
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هک ناتـسچولب  ناتـسیس ، ناتـسناغفا ، نوچ  رازگجاب  قطانم  ناگدـنیامن  زا  یـضعب  ای  دـناسریم ؛ ضرعب  یـشرازگ  نانامکرت  اب  گـنج  رد 

مسارم نیا  رد  ناتسناغفا  زا  هرازه  فیاوط  ناگدنیامن  هب  دوخ  نم  دننکیم . ضرع  ار  دوخ  مارتحا  بتارم  دنراد  روضح  مسارم  رد  افداصت 
مرح هب  هدرمـش  ياـهماگ  اـب  دزیخیمرب و  هاـش  دـنکیم . میـسقت  هرقن  ون  هکـس  نارـضاح  نیب  کـلامملا  یفوتـسم - ماجنارـس  ماهدروخرب .

. تسا هتفای  نایاپ  هظحل  نیا  رد  ماع  مالس  ددرگیمزاب .
ار یئاپورا  ياههناخترافس  نادنمراک  درگنیم ؛ شیامن  هب  یناویا  هرجنپ  زا  هاش  ددرگیم . زاغآ  شیامن  هناخپوت  نادیم  رد  دعب  تعاس  مین 

ياهسابل اب  یئاههچب  باجح و  اب  هروتسم و  نانز  ياهرس  دنطیحم  نادیم  رب  هک  یئاههناخ  حطسم  ياهماب  رب  دناهداد . ياج  یبنج  ژل  ود  رد 
هنهرب و یئاهمادنا  اب  دناهدرک  نیرمت  هناخروز  رد  ار  لاس  رسارس  هک  یناناولهپ  نادیم  رد  نیئاپ ، دروخیم . مشچب  مه  رانک  رد  گنراگنر 

. دناهدیشارت هت  زا  ار  رس  تروص و  دنراد ؛ ياپ  رب  یمکحم  تفس و  راولش  طقف  دنلوغشم ؛ نتفرگ  یتشک  هب  دنمورین 
دعاـسم هظحل  هکنیمه  دنتـسه و  دوخ  فیرح  تاـکرح  نیمک  رد  اـهنآ  تسا . هتخیوآ  اـهنآ  قرف  زا  هک  یئوسیگ  هتـشر  دـنراد و  یلیبـس 
دنهنیم بولغم  رب  ار  دوخ  ياپ  دننزیم و  نیمز  هب  ار  يو  ینیبشیپ  لباق  ریغ  عیرس و  ینف  ندرب  راک  هب  اب  دنبـسچیم و  وا  ندب  هب  دسرارف 

، اهاپ بوچ  رب  ناتـسدرت  ناراکنیریـش و  دـننکفایم . اجنآ  کیدزن  ضوح  لخاد  هب  ار  وا  دـنزاس  لاحـشوخ  ار  نارگاـشامت  هکنیا  يارب  و 
هب هرقن  الط و  کچوک  ياههکـس  هاش  هاگیب  هاگ و  دـنلولیم . مهرد  دـناهتفر  سرخ  ریـش و  تسوپ  رد  هک  یئاههدول  اهکقلد و  نازابدـنب ،

ناتـسبرع ياـهگنلپ  ناردـنزام ، ياـهربب  اهریـش و  دـنناریم . ار  نارگید  اـهنآ  ندـیپاق  يارب  همه  هجیتـن  رد  و  دزادـنایم ، عـمج  نیا  ناـیم 
ياههمانرب يزاریش  ياهیرتنع  دندمآ . تفر و  شدرگ و  رد  دوخ  يارب  نایم  نیا  رد  دناهدش  هتـسب  یتسـس  ياهنامـسیر  هب  هک  ناتـسزوخ ) )

. دنراد رارق  مدقم  فص  رد  شوماخ  تکاس و  نایچاشامت  نوچمه  اههفارز  اهلیف و  دننکیم . ارجا  دوخ  زومآتسد  تاناویح  اب  یکحـضم 
دنـشکن ار  رگیدـکی  هکنآ  يارب  ماجنارـس  دـنتفایم و  رگیدـکی  ناج  هب  نیگمـشخ  تاناویح  دـنزادنایم ؛ مه  ناج  هب  ار  چوق  ود  اجنیا  رد 

ار اـهیناغفا  دـنهدیم . گـنج  زا  یهجوت  بلاـج  شیاـمن  ریـشمش  رپس و  اـب  اـهیناغفا  دـننکیم . ادـج  ار  اـهنآ  روز  ندرب  راـک  هب  اـب  راـچانب 
. دنکفایم اهلد  رد  بعر  نیمزقرشم  رسارس  رد  اهنآ  ریشمش  دنسانشیم و  یتسدربز  ياه  يریشمش » »

يارب دـناهدرک . عـنم  ار  اـهیئاوسر  نیا  رگید  یلعف  تموـکح  هرود  رد  اـما  دـشیم ؛ هدراذـگ  ارجا  عـقوم  هب  زین  یحیقو  ياهـشیامن  اهمیدـق 
. تسادصورس داجیا  راک  رد  هفقوالب  زین  هناخهراقن  وهایه  نیا  لیمکت 

هدازهاش هک  دـنکیم  اپرب  دوخ  هدودـحم  رد  ياهناـنز  مالـس  مسارم  دوشیم  هدـیمان  هدـلاو »  » هک رداـم  هکلم  هدـنیآ  ياـهزور  زا  یکی  رد 
مالس نیا  هب  دیآیم ؛ لمعب  توعد  مسارم  نیا  رد  زین  یئاپورا  يارفس  ياهمناخ  زا  انمض  دننکیم و  تکرش  نآ  رد  ناشنایفارطا  اهمناخ و 

دنچره دنیوگیم . رازابهعمج »  » ازهتسا رس  زا 
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قح هک  تسا  هدش  لئاق  دوخ  يارب  ار  زایتما  نیا  هاش  زاب  دراذگیمن  ادگ  هاش و  نیب  یقرف  چیه  دروم  نیا  رد  مالـسا  تاررقم  نیناوق و  هک 
رد هک  یئاههنحص  زا  مه  یئاهروتاکیراک  يو  یتح  دنک . اشامت  باجح  نودب  ار  نارضاح  همه  دوش و  رضاح  مسارم  نیا  رد  دشاب  هتشاد 

. دوشیم نایرابرد  رطاخ  حیرفت  بابسا  اهتدم  ات  اهریوصت  نیا  دنکیم و  میسرت  دتفایم  قافتا  یمسارم  نینچ 
دناوتیم هکره  ات  دـنزادنایم  اهنآ  نیب  اههکـس  نیا  زا  مه  يرادـقم  هکلب  دوشیم  میـسقت  ون  ياههکـس  اـهمناخ  نیب  اـهنت  هن  زین  اـجنیا  رد 

رـس و ياورپ  نادـنچ  اـهمناخ  صیب  صیح و  نیا  رد  هک  تسا  مولعم  دوشیم و  ریگرد  اـهنآ  نیب  گـنج  ارجاـم  نیا  رد  هک  دـبال  دریگب و 
. دننکیمن ار  رگیدکی  یتمیق  ياهسابل  عضو و 

يواکجنک هجوت و  دروم  دوخ  یئاپورا  ياهمناخ  نیا  دسرپیم . زین  ار  یئاپورا  ياهمناخ  لاح  دیوگیم و  دمآشوخ  نانامهم  هب  هدـلاو » »
. دنتسه نارگید 
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. دنرگنیم باجعا  هدید  هب  ار  نانآ  يابیز  ياهسابل  دنتریح و  رد  همه  نانآ  لیامش  لکش و  زا 
. تسا هنتفگ  کیربت  اهدیدزاب و  دید و  فقو  هزور  هدزیس  نشج  نیا  یقاب 

لالج اب  دوخ  هاش  دنروخیم . دننکیم و  فراعت  ینیریش  اج  همه  رد  تسا . تخس  يدعاوق  تیاعر  رب  ینتبم  دوخ  اهدیدزاب  دید و  بیترت 
تسد دهز  رقف و  ترهش  هب  دوخ  ات  دننکیم  یئاریذپ  مامت  یگداس  اب  يو  زا  نانآ  دوریم و  رهش  نویناحور  نیرتمهم  ندید  هب  توربج  و 
ندرک فرطرب  یـصوصخ و  یتـلود و  روـما  باـب  رد  هرکاذـم  يارب  تصرف  نیا  زا  دـنیآیم و  یگنرف  يارفـس  دـیدزاب  هـب  ناریزو  دـنبای .

. دنیوجیم دوس  رضاح ، هنیباک  اب  اهنآ  یئارمه  یماگمه و  مالعتسا  نینچمه  یصخش و  ياهیتحاران 
هب ار  دوخ  تاناویح  ياهیئامنرنه  يزاریش  ياهیرتنع  دننکیم ؛ رورـسم  داش و  ار  مدرم  دوخ  ياهیئامنرنه  اب  اهکقلد  ناتـسدرت و  اههناخ  رد 

. دنتـسه تکلمم  رـسارس  ياـهیطول  نیرتروهـشم  اهیزاریـش  اریز  دـنناوخیم  زاوآ  برـض  زاـس و  یهارمه  هب  اـی  دـنناسریم  روـهظ  هـصنم 
اهرتنع هب  ار  نانآ  سابل  هیبش  یـسابل  اهیطول  دـنوشیم . هتفرگ  هرخـسم  داب  هب  اهیطول  فرط  زا  دـناهتفرگ  رارق  يرهمیب  دروم  هک  یناگرزب 

دندادیم ناشن  يرتنع  کمک  هب  ار  يدیعبت  مظعاردص  رسپ  هک  مدید  دوخ  نم  الثم  دنهدیم ؛ همادا  دوخ  شیامن  يزاب و  هب  دنناشوپیم و 
اههناـخ هب  ار  یلها  ياـهگنلپ  اـهربب و  اـهلیف ، اهریـش ، دوب . هدرک  ورف  دوخ  هاـگرمک  رد  ياهمق  هدیـشوپ و  لاـش  زا  یئاـبق  دوخ  رتـنع  نآ  و 

ار نیا  طقف  تسا . هدشن  هدینـش  دروم  نیا  رد  يزیچ  دب  ياهثداح  زا  لاح  هب  ات  دـنوشیم و  کیدزن  اهنیا  هب  سرت  نودـب  اههچب  دـنربیم و 
مه يرابرد  ياهکقلد  دبنجیمن . دوخ  ياج  زا  دوشیم و  دنلب  تسدرـس  درادن ، ار  اههدنرد  نیا  ندـید  تقاط  بسا  هک  دـش  روآدای  دـیاب 

دننکیم تیاکح  هتشذگ  ياهراگزور  زا  اما  دندادعتـسایب ؛ هزمیب و  یمدرم  بلغا  هک  دنراد  دوجو  دنیوگیم  یـشابیطول »  » اهنآ هب  هک 
. دناهدناسریم هاش  ضرع  هب  ار  قیاقح  زا  یضعب  دوخ  رس  ندش  هدیرب  زا  سرت  نودب  اهکقلد  نیا  هک 

زا یئاهبسا  دریگیم . ماجنا  یناودبسا » ، » مهد ای  مهن  ياهزور  رد 
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نوچ اما  دـننک ، نادـیم  دراو  ماکح  نابـصنمبحاص و  ناگدازهاش ، دـیاب  ار  اهبـسا  هیقب  دوشیم ؛ باختنا  راک  نیا  يارب  یتنطلـس  لبطـصا 
ياهبسا مامت  هام  کی  دنشاب . فاعم  هفیظو  نیا  ماجنا  زا  هک  دنلیام  نانآ  زا  يرایسب  دنوریم  نیب  زا  مسارم  نیا  رد  لیصا  ياهبسا  زا  یلیخ 

اهبش اهنآ  باوخ  تدم  زا  دننک  رغال  ار  اهنآ  هکنآ  يارب  یتح  دنناودیم و  هقباسم  نادیم  رد  زور  ره  دننکیم ، ناغوس )  ) هدامآ ار  هقباسم 
. دنهاکیم

رد دـناهدرک . میـسقت  هاگتـسیا  راهچ  هب  ار  نآ  اهگنـس  اب  هک  عیـسو  تسا  ياهریاد  دوخ  نیا  تسا ؛ گنـسرف  مین  یناودبسا  تفاسم  لوط 
هب نآ  رد  نابـصنمبحاص  هاش و  دـنمانیم و  یناودبسا » تراـمع   » ار نآ  دـنکیمن و  رظن  بلج  هک  تسه  یکچوک  هناـخ  قرـش  لاـمش 

ناصاقر ناگدـنزاون و  نآ  لباقم  ياهفـص  رب  دـناهدز . یئاپورا  يارفـس  يارب  یئاهرداچ  تراـمع  نیا  فرط  ود  ره  رد  دننیـشنیم ؛ اـشامت 
گرزب و ياهبارا  رب  راوس  يو  تسا ؛ هدـش  جراخ  دوخ  رـصق  زا  هاش  هک  تسا  نآ  ناشن  پوت  هدـننکرک  يادـص  دـناهتفرگ . ياج  يرابرد 
رب یکچوک  رداچ  ناتـسودنه  مسر  قباطم  دناهتخادنا و  نآ  يور  رب  خرـس  ياهچراپ  هک  یگرزب  لیف  شیپاشیپ ، دوشیم . دراو  یتافیرـشت 
اب لـک  رادهنازخ  و  دـناهدز ، هنیـس  رب  ار  دوخ  ياـهناشن  هک  ناـیرابرد  پوت ، لـماح  رتش  يداـیز  دادـعت  درادیمرب . مدـق  دراد ، دوخ  تشپ 

یجراخ ياضف  غالا  ای  بسا  رب  راوس  هدایپ ، رهش  یلاها  زا  ياهدرشف  ياههورگ  دنشخبیم . توربج  لالج و  هلفاق  نیا  هب  یتنطلـس  تمالع 
يو ربارب  زا  ار  اهبـسا  اـهبنارگ  یلاـق  رب  يو  نتـسشن  ددرگیم و  مـالعا  پوـت  کیلـش  اـب  هک  هاـش ، ندـش  هداـیپ  ضحم  هب  دـننکیم . رپ  ار 

رازگرب تمـسق  هـس  رد  تاـقباسم  درادیم . مـالعا  دـنلب  يادـص  اـب  ار  کـیره  بحاـص  داژن و  مئـالع ، تافیرــشت  سیئر  دـننارذگیم و 
هقباسم رد  دوش . هدومیپ  رابود  طقف  یموس  رد  و  راب ، راهچ  یمود  رد  و  راب ، شـش  هقباـسم  نادـیم  رود  دـیاب  هقباـسم  نیلوا  رد  ددرگیم :

دوشیم و هدیـشاپ  اهبـسا  هیقب  مشچ  رد  نش  ابقر ، فرط  زا  دنوشیم ؛ هتفوک  هتـسخ و  دـصقم  هب  ندیـسر  زا  لبق  اهبـسا  بلغا  يرود  شش 
هب هکیلاحرد  زین  نآ  راکراوس  دوشیم  کیدزن  دـصقم  هب  یلوا  بسا  هک  یماگنه  دـنوشیم . نانآ  تاقباسم  همادا  زا  عناـم  بیترت  نیدـب 
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. دنک جراخ  نادیم  زا  دراذگب و  دوخ  رـس  رب  ار  نآ  دریگب و  تسا  ياهسیک  رد  هک  ار  هزیاج  ات  دهجیم  نیمز  هب  دریگیم  ار  راسفا  تعرس 
. دنشاب هقباسم  هدنرب  اهبسا  ریاس  زا  لبق  هاش  ياهبسا  دباین و  تسد  هزیاج  هب  یبولطمان  درف  هک  دننکیم  ششوک  هشیمه  هتبلا 

رظن زا  اما  تسا ، هدش  هتخانـش  اههدـنود  نیرتشکرـس  ناونع  هب  اهیرگتراغ  رد  دوخ و  نطوم  ياهتـشد  رد  ینمکرت  بسا  هک  تسا  تسرد 
. دوشیم هدنرب  تاقباسم  رد  هشیمه  ابیرقت  هک  تسا  یبرع  بسا  نیا  تسا و  رتبقع  یبرع  ياهبسا  زا  تخس  شوه  تماقتسا و 

يرپس رتتحار  تعامج  تقو  هک  دـننکیم  يراک  دوخ  ياهکلکـش  اهـشهج و  اب  ناصاقر  و  یقیـسوم ، اب  ناگدـنزاون  اهـسفنت ، لـالخ  رد 
. دوش

نیا دنودب . هقباسم  نادیم  رد  رود  کی  دیاب  زین  یتنطلس  نارطاش 
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زا یتمـسق  لوا  هورگ  هکنآ  زا  سپ  اریز  تسه ؛ عقاو  رد  هک  دـنکیم  هولج  نآ  زا  رتتخـس  دوشیم  ماجنا  تفاـسم  لـیم  مین  رد  هک  هقباـسم 
يدعب هتـسد  هب  بیترت  نیمه  هب  زین  اهنآ  دهدیم و  يرگید  هورگ  هب  ياج  دنوش  تفتلم  نارگاشامت  هکنآیب  دیود  ار  هدـش  نییعت  تفاسم 

البق هک  یقفاوت  قبط  ار  هقباسم  هزیاج  اما  دنسریم ؛ دصقم  هب  دناهداتفا  سفن  زا  ارهاظ  هکیلاحرد  هتسد  نیرخآ  هکنآ  ات  دنزادرپیم  ياج 
. دننکیم میسقت  دوخ  ناراکمه  هیقب  اب  ناگدنرب  تسا  هدش 

. ددرگیمزاب دوخ  هناخ  هب  یناریا  ياهبسا  یئآراک  زا  رورسم  لاحشوخ و  هاگنآ  دنکیم و  فرص  هناحبص  صیب  صیح و  نیا  رد  هاش 
رطخ ضورعم  يزور  نینچ  رد  اههناخ  مامت  ایوگ  نهک  مسر  کی  اب  قباطم  دـسریم . ارف  دـیع  زور  نیرخآ  ینعی  مهدزیـس  زور  ماـجنارس 

. دنتسه یناریو 
. دنروآیم يور  اهغاب  هب  دنوشیم و  جراخ  رهش  هزاورد  زا  همه  لیلد  نیمه  هب 

. دـنوریم ارحـص  تشد و  هب  زین  يرگید  ياههزیگنا  هب  دـنکیم  دـیدهت  ار  اهنآ  ارهاظ  هک  يرطخ  زا  ساره  رب  هوالع  هک  ناـنز  صوصخب 
. دوشیم لوصو  يزیچان  ضراوع  ینز  ره  زا  رتنالک  روتسد  هب  دوش  يریگولج  رهش  جراخ  هب  نانز  موجه  زا  يدودح  ات  هکنیا  يارب 

رذـب نیمز ، يزاسهدامآ  راک  نآ  روحم  رب  هک  تسا  ینامز  أدـبم  دـیع  زرواشک  رظن  زا  دریذـپیم . نایاپ  زورون  ياهیداش  رگید  زور  نیا  اب 
نیا دناشفا ؛ دیاب  دیع  زا  سپ  ای  شیپ  زور  تسیب  ار  مخت  نآ  ای  مخت  نیا  هک  دنادیم  يو  دنکیم ؛ نییعت  ار  نتـشادرب  لوصحم  ندیـشاپ و 
يارب تسا  ینـشج  ناریا  يابیز  داش و  نامـسآ  ریز  رد  زورون  هتفرمهيور  دز ؛ دنویپ  دیاب  دیع  زا  سپ  ای  شیپ  زور  دنچ  ار  تخرد  نآ  ای 

یگدنز رد  یتدم  ات  نآ  دـعاسمان  راثآ  دوشیم  نشج  نیا  يرازگرب  راک  رد  هک  يریذـبت  فارـسا و  تلع  هب  اذـه  عم  یماکداش ؛ يداش و 
. دنامیم اجرب  اههداوناخ 

267 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 

كالوپ همانرفس  مود  شخب 

هراشا
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هاش 1 نیدلا  رصان  رابرد  تموکح و 

. يو نیـشناج  مظعاردـص  ماـظن . ریما  مظعا  ریزو  تنطلـس . تخت  رب  سولج  شرورپ . یناوج و  نارود  هاـش . دـمحم  شردـپ  هاـش . باـقلا 

. تاره هب  یـشکرکشل  راهدـنق . يارجام  تاره . حـتف  هرابرد  یئاهرظن  سابعردـنب . فرـصت  هویخ . ناخ  يرگتراـغ  ورم . هب  یـشکرکشل 
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طـسوت رهـشوب  لاغـشا  ناریا . سیلگنا و  گنج  عورـش  دـهعتیالو . ماقم  هب  ناـخ  مساـق  ندـیزگرب  فسوی . هدازهاـش  لـتق  دـهعیلو . گرم 
هب یـشکرکشل  مظعاردـص . طوقـس  دـهعیلو . ناـخ  مساـق  گرم  حلـص . هرمحم . ناراـبهلولگ  ناـجزارب . یکیدزن  رد  دروـخرب  اهیـسیلگنا .

. دیـشروخ ریـش و  ناشن  تنطلـس . ماقم  صاخ  تازایتما  يرالاسردپ . نوناق . دادبتـسا و  هاش . تایقلخ  تیـصخش و  نآ . یماکان  سخرس و 
. رابرد همدخ  نادنمراک و  اهتموکح . ماکح و  ناماقمیلاع ،

. تکلمم هدنیآ  هرابرد  یتاظحالم  نارهت . رد  یئاپورا  ياههناخترافس  یساملپید .
هک يو  تسا . هاش  یلعحتف  هجیتن  ازریم و  سابع  هون  هاش ، دمحم  رـسپ  راجاق ، هریت  زا  دراد  تسد  رد  ار  تردـق  العف  هک  هاش  نیدـلا  رـصان 
رد طقف  ناقاخ  ینعی  ریخا  ناونع  دراد . ار  ناـقاخ  یلوغم  ناونع  هاـشنهاش و  هاـشداپ ، هاـش ، باـقلا  تبـسانم  نیا  هب  تسا  ناریا  ياورناـمرف 

: دنیوگیم دننکیم و  همیمض  مه  یفوتم  ناهاش  یماسا  هب  ار  ناقاخ  ناونع  الومعم  هتشذگ  نآ  زا  دوشیم ؛ هدرب  راکب  یمسر  صاخ  عیاقو 
هملک زا  شیپ  یتلود  همانزور  رد  نینچمه  یمـسر و  دانـسا  قاروا و  رد  هاش . یلعحتف  ای  هاش  دـمحم  يارب  موحرم  ناقاخ  اـی  روفغم  ناـقاخ 

. دنیوگیم موش  تنابرق  ای  ملاع  هلبق  يو  هب  باطخ  ماگنه  هب  اما  دوشیم . رکذ  مه  ترضحیلعا  هاشنهاش ،
هتبلا دنیوگیم . وت »  » يو هب  دشاب  ریذـپانبانتجا  نآ  لامعتـسا  هاگره  یلو  دـنزرویم  بانتجا  ریمـض  ندرب  راکب  زا  بلغا  نخـس  همادا  رد 

. دنیازفایم بقل  هب  زین  یبرع  یئاعد  تارابع  اههینک و  زا  يرادقم  زاب  یقرش  هقیلس  قوذ و  بسحرب 
هب یهاگن  البق  دیاب  مینک  یبایزرا  تقد  هب  ار  يو  یجراخ  یلخاد و  تسایـس  نینچمه  یلعف و  هاش  يایاجـس  تایقلخ و  میناوتب  هکنآ  يارب 

دوب يدرم  هاش  دمحم  يو  ردـپ  مینکفیب . وا ، تموکح  لوط  عیاقو  تنطلـس و  تخت  رب  سولج  زا  لبق  شاهتـشذگ ، یگدـنز  تیبرت و  زرط 
هب تسا  هیراجاق  صاخ  هک  ار  یـشحوت  تنوشخ و  ماقممئاق  دوخ  مظعاردـص  لتق  ناـمرف  رودـص  اـب  راـبکی  طـقف  هک  روجنر  فیعض و 

یئالم هک  یـساقآ  یجاح  دوخ  ریپ  ملعم  هب  ار  يرادـتکلمم  راـک  تشادـن  یئاـناوت  تکلمم  روما  هرادا  يارب  هک  يو  دـناسر . روهظ  هصنم 
ار یساقآ  یجاح  درپس . دوب  تارارآ ، هوک  هنماد  رد  عقاو  وکام ، یلاها  زا  هلاسداتفه و 
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. تشادنپیم وا  هدارا  لیم و  تعاطا  زا  ریزگان  ار  دوخ  درمشیم و  رترب  يدوجوم 

اهیکریز و مامت  هب  ضوع  رد  یلو  تسنادیمن  چـیه  يرادروشک  زا  هک  یـساقآ  یجاـح  دـیرم . دوب و  وریپ  هاـش  دارم و  دوب و  دـشرم  ریزو 
. تسجیم دوس  دوخ  عفن  هب  یبوخ  لامک  رد  هاش  یسدقمهکشخ  فعض و  زا  دوب  زهجم  اهالم  ياهکلک  زود و 

لواـپچ تراـغ و  ضرعم  رد  ـالماک  تاـیالو  یتنطلـس و  هنازخ  هکیلاـحرد  تشاذـگ  لاوز  هب  ور  ـالک  هاپـس  راـک  شیرادـمامز  هرود  رد 
زا هک  دوـبن  يرـسپ  دـندشیم و  دراو  اهنوردـنا  هب  فـنع  هب  دنتـشادن ، يدـنبیاپ  نیناوـق  هب  اـهیئوکام  تـفرگ . رارق  شیئوکاـم  نایرهـشمه 

. دشاب هدنام  ناما  رد  نانآ  ياهینارتوهش 
مادنا رب  يوم  اهنآ  ندینـش  زا  هک  تساهنابز  رـس  رب  وا  نز  رـسپ  یناخلیا  ياهترـشع  شیع و  اهینارذگـشوخ و  زا  یئاههصق  زین  زورما  یتح 

. تخانشیمن هزادنا  چیه  ینارتوهش  رد  دوب  ماندب  اوسر و  يدرم  هک  يو  دوشیم . تسار  یمدآ 
. درکیم زواجت  نارگید  يارسمرح  هب  ربج  روز و  هب  تشادیم و  هاگن  شیریب  همدخ  زا  يرکشل 

ناخ مساق  مان  هب  هیراجاق  هفیاط  نارـس  زا  یکی  رتخد  ایلع ، دهم  زا  لاس 1830[209 ] رد  هاش  دمحم  رسپ  نیرتگرزب  نیدلا ، رـصان  هدازهاش 
تفع هب  دادیم  ارف  شوگ  ناهاوخدـب  ياهاوجن  هب  نوچ  تشادیمن و  تسود  ار  دـهعیلو  ردام  هاش  دـمآ . ایندـب  زیربت  ياـههد  زا  یکی  رد 

يو رظن  فالخرب  دـنیزگرب . يدـهعتیالو  هب  دوب  شاهقالع  دروم  تخـس  هک  ار  ازریم  سابع  شمود  رـسپ  تساوخیم  دوب و  نامگدـب  يو 
عاضوا نینچ  رد  دنناشنب . تنطلس  تخت  رب  تشاد  تبسن  اهراجاق  اب  ردام  فرط  زا  هک  ار  روکذم  یناخلیا  هک  دندیـشکیم  هشقن  اهیئوکام 

دشر هب  يدایز  هجوت  ادبا  دشیم و  یئانتعایب  رظن  ره  زا  هاش  دشرا  رـسپ  نیدلا  رـصان  هدازهاش  هب  هک  درب  یپ  یبوخ  هب  ناوتیم  یلاوحا  و 
دشیم یهجوتمک  تناها و  وا  هب  بناوج  فارطا و  زا  دیسریم و  ردپ  روضح »  » هب تردنب  رایـسب  دیدرگیمن ؛ لوذبم  شتیبرت  یمـسج و 
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، اپوتسدیب تسـس و  ار  ناوج  هدازهاش  راتفر ، زرط  نیا  هک  تسین  تفگـش  رگید  دنتـشاد . یـشیپ  وا  رب  هراومه  زین  شردارب  یناخلیا و  و 
رـسپ روتاکیراک  نایرابرد  هب  يزور  دراد . دایب  ار  دوخ  یناوج  نارود  یماکخلت  زونه  هاش  نیدـلا  رـصان  دـشاب . هدرک  زیرگ  مدرم  نـالان و 
تأرج سکچـیه  تسیک . هچب  نیا  دـننزب  سدـح  تساوخ  اهنآ  زا  داد و  ناشن  هدیـشارتن  تشز و  يرهاظ  هدرکزو و  ياهوم  اـب  ار  ياهچب 

هچ نیا  : » تفگ نارضاح  زا  یکی  هک  یماگنه  و  مدوب ؛» لکـش  نیا  هب  نم  یگچب  رد  : » تفگ هاش  ماجنارـس  تشادن . ار  دوخ  هدیقع  راهظا 
فـسوی روظنم  فسوی -»! هدازهاـش  دـننام  تسرد  اـما  مدوب  هاـش  نم  هتبلا  : » تفگ خـساپ  رد  هاـش  ياهدوب ». هاـش  هشیمه  وـت  تسا ! یفرح 

تبحـص چـیه  یـساقآ  یجاـح  وا  دـشرم  شردـپ و  زا  يو  دوـب .- هدـش  هتخیوآ  راد  هب  شیپ  يدـنچ  هک  تسا  تاره  تـخبهریت  هدازهاـش 
. دوش يراج  شنابز  رب  اهنآ  مان  هک  مدینشن  زگره  دنکیمن ؛
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اجنآ رد  تفر و  زیربت  نآ  زکرم  هب  دوخ  ردام  اب  دش و  بوصنم  ناجیابرذآ  تیالو  ینارمکح  هب  امـسا  دیلاب  دوخ  رب  رـسپ  نیا  هک  یماگنه 
هدـش ررقم  ناریا  بونج  رد  عقاو  سراـف  تیـالو  دـیاوع  لـحم  زا  يو  يرمتـسم  دربیم . رـسب  قلطم  یـشومارف  رد  تنطلـس  راـبرد  زا  رود 

رد هراومه  هدازهاـش  تفریم ، هرفط  هجو  لاـسرا  زا  هلودـلا  ماـظن  ناـخ  نیـسح  هب  موسوم  سراـف  تقو  نآ  یلاو  نوـچ  اـهتنم  [210 ؛] دوب
زا دـنچ  ینت  دوب  روبجم  دـنک و  دـیدجت  ار  دوخ  هراـپ  ساـبل  دـهدب و  قوقح  دوخ  نارکون  هب  تسناوتیمن  دوب ؛ راـتفرگ  یلوپیب  هقیـضم 

يرمتـسم زا  یطـسق  ریخأت  اهتدم  زا  سپ  هاگره  لاح  درادهاگن . یتسدگنت  رقف و  رد  دـندوب  هتـسب  دـیما  وا  هدـنیآ  هب  هک  ار  دوخ  ناتـسود 
: تفگ نینچ  ام  يارب  مایا  نآ  هرابرد  يزور  دوخ  هاش  دشیم . هیدأت  یـسنج  تروص  هب  رتشیب  هکلب  دوب  دقن  تروص  هب  تردـنب  دیـسریم 
؛ میدرک زاب  ار  هتسب  رایسب  دیما  يواکجنک و  اب  تسا . هدیسر  نارهت  زا  نامقوقح  دندروآ  هدژم  هک  میدوب  هداتفا  یتسدگنت  يالعا  دح  رد  »
زا هچراپ و  ینیچ ، عمشرس ، ندیرب  صوصخم  یچیق  هالکبـش ، نیجود  دنچ  اب  هک  یتقو  دبایرد  ار  ام  یگدروخرـس  نازیم  دناوتیم  هک  اما 

يرجات زا  تباب  نیا  زا  يزیچان  غلبم  میتسناوتیم  رگا  دندوب ؛ هدرک  باسح  ام  اب  نارگ  تمیق  هب  ار  همه  هک  میدـش  هجاوم  اهزیچ  لیبق  نیا 
.« میشاب تقوشوخ  تخس  تسیابیم  میریگب 

هک  ) فوکـسشیتنآ هب  موسوم  هیـسور  لوسنق  لارنژ  دندرک . رادـیب  باوخ  زا  ار  هدازهاش  حبـص  هس  تعاس  ربتکا 1848[211 ] مهدزناپ  رد 
يرامیب هب  هاش  دمحم  تفگیم . دورد  هاش  ناونع  هب  ار  وا  دوب و  هداتـسیا  يو  يوربور  دش ) بوصنم  نارهت  رد  هیـسور  ترافـس  هب  اهدـعب 

تـسیابیم اهنآ  قبط  رب  تشاد و  یئاپورا  لود  اب  هک  یتادهاعم  لیلد  هب  مه  یبهذم و  تاظحالم  رثا  رد  مه  دوب . هتـشذگرد  سرقن  دیدش 
نودب دیزرو و  يراددوخ  يدـهعیلو  هب  شمود  رـسپ  باصتنا  رب  ریاد  دوخ  تین  نداد  ماجنا  زا  هاش  دـمحم  دـسرب  تنطلـس  هب  دـشرا  رـسپ 
شرف نوچ  دنداد و  رارق  هنهک  یشرف  رب  یظفاحم ، ندرامگ  نودب  ار  شدسج  دیشوپ . ناهج  زا  مشچ  دنکب  ار  دوخ  تیـصو  نیرخآ  هکنیا 

بوشآ و تختیاپ  رد  دـش . هداد  لاقتنا  مق  هب  یگداوناخ  هربقم  هب  ماجنارـس  ات  تشاد  رارق  نیمز  فک  رب  ناـنچمه  هزاـنج  تفر  تقرـس  هب 
. دش هتسب  اهرازاب  دیدرگ و  امرفمکح  یمظنیب 

. دندش عنام  رهش  هب  ار  هقوذآ  ندش  دراو  دندرک و  تراغ  ار  اهیئوکام  لزانم 
هدهع هب  تفگنه  یئاههلاوح  رودص  هب  نآ  اب  درب و  هارمه  دوخ  اب  زین  ار  تکلمم  رهم  اما  دـش  هدـنهانپ  میظعلا  دـبع  هدازهاش  هب  ریپ  یجاح 

. درک میسقت  شناهاوخاوه  نیب  ار  غلابم  نآ  تخادرپ و  تکلمم  هنازخ 
راهچ دون و  ینعی  زیربت ، نارهت و  نیب  هلـصاف  یـسور  کیپ  دـندش ؛ هناور  تکلمم  فانکا  فارطا و  هب  اهکیپ  هاش  گرم  زا  سپ  هلـصافالب 

، ار خسرف 
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عالطا هب  ار  عقوام  تسناوت  هک  دوب  یسک  نیتسخن  فوکسشیتنآ  هک  یتروصب  درک  یط  تعاس  تشه  لهچ و  هاتوک  هداعلا  قوف  تدم  رد 
. دناسرب ینوناق  دهعیلو 
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دوخ صاخ  هجوت  دروم  ار  یـسور  تاملپید  نیا  دـعب  هب  هظحل  نآ  زا  تشاد  رواب  نوگـش  لأفت و  هب  رگید  یناریا  ره  زا  شیب  هک  هدازهاش 
رایتخا رد  نازابرـس  قوقح  نتخادرپ  يارب  يرانید  رگید  هک  ناوج  هاش  دـنامن . ریثأت  نودـب  هاـشداپ  هدـنیآ  تسایـس  رد  رما  نیا  داد و  رارق 
هدازهاش مان  هب  نانآ  زا  یکی  دندوب . هدش  ادیپ  تنطلس  تخت  يارب  يرایسب  نایعدم  دش ؛ وربور  لکـشم  اب  نارهت  هب  ندیـسر  يارب  تشادن 

هب ضوع  رد  تفرگ و  يو  زا  دوب  نارهت  مزاع  هک  ار  یسور  کیپ  دقن  لوپ  ناموت  رازه  دنچ  دناوخ و  هاش  ار  دوخ  نیوزق  رد  هلودلا  فیس 
لواپچ تراغ و  ولج  القا  ات  دنداد  لیکـشت  يروهمج  عمجم  هیبش  يزیچ  موق  نارـس  نارهت  رد  داد . تکلمم  هنازخ  هدهع  رد  ياهلاوح  يو 

. دنریگب ار 
دوب مورزرا  لوسنق  البق  هک  يو  تشاد . ياهتـسجرب  یقالخا  يایاجـس  هک  یقت  مان  هب  دوب  یئازریم  هدازهاش ، نادردمه  ناتـسود و  نیب  رد 

زا تخادرپ و  یئوجهراچ  هب  هقیـضم  نآ  رد  سپ  دوب . هدـش  هدـیزرو  رایـسب  روما  لصف  لح و  رد  انـشآ و  يرایـسب  ناناگرزاب  اب  اـجنآ  رد 
نارهت یهار  تسناوت  جاوفا  نیا  تیامح  رد  دـیدج  هاش  تخادرپ . ار  جوف  دـنچ  قوقح  تفرگ و  ضرق  یتفگنه  غلابم  اهیرگلوسنق  راجت و 

ترادـص هب  درک و  بقلم  ماـظنریما  ناـخ  یقت  ازریم  بقل  هب  دوـب ، يراـبرد  نازپـشآ  زا  یکی  رـسپ  هک  ار  یقت  ازریم  هلـصافالب  يو  دوـش .
. دیزگرب یمظع 

نیدلا رصان  دش و  هدوشگ  هاش  يور  رب  تختیاپ  ياههزاورد  دنتفرگ ؛ تراسا  هب  ار  تنطلـس  یعدم  هلودلا  فیـس  نازابرـس  نیا  نیوزق  رد 
. تسشن سوواک  دیشمج و  تخت  رب  هاش 

تنطلس ماقم  تهبا  ذیفنت  ظفح و  يارای  هجو  چیه  هب  هلاس  هدجه  ياورنامرف  نیا  دوب . رگید  تسد  زا  یتالکشم  رب  هبلغ  ماگنه  رگید  لاح 
هک يو  دادیمرـس . ههقهق  يدج  مهم و  تارکاذم  هحوبحب  رد  دروآیمرد و  کلکـش  ای  دشیم  هریخ  نیمز  هب  هناراسمرـش  ای  تشادـن ؛ ار 
هب مالس  مسارم  رد  تفگیم و  نخس  ياهتـسب  هتـسکش  دب و  یـسراف  هب  لیلد  نیمه  هب  دوب  هدرک  تبحـص  یکرت  دوخ  نایفارطا  اب  هراومه 

ضوع رد  دـشیمن و  لوـصو  اـهتایلام  تشادـن و  دوـجو  يراـنید  هنازخ  رد  تشادیم . ناـیب  ار  دوـخ  روـظنم  طوـلغم  يزرط  هب  یتـخس و 
نم تایالو و  زا  يرایـسب  دـندرکیم ؛ عوجر  دوخ  تابلاطم  لوصو  يارب  دنتـشاد  تسد  رد  ار  یـساقآ  یجاـح  ياـههلاوح  هک  ناراـکبلط 

یجاح نامرف  هب  شوگ  اهنت  زاریـش  تشاد و  یکوکـشم  عضو  روشک  بونج  دندوب ، ینلع  نایغط  مایق و  لاح  رد  ناهفـصا  دهـشم و  هلمج 
دندوب هتفگ  كرت  ار  دوخ  لغاشم  اهیئوکام  دندوب ؛ هداتفا  وپاکت  هب  اهیباب  دزارفارب ؛ نایغط  ملع  ات  دوب  [ 212] یبیب هیجاح  شرسمه  ماوق و 

یلو
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جوف دنچ  تختیاپ  دوخ  رد  یتح  دوب و  ناماسورسیب  ناشیرپ و  نوشق  دندوب ؛ هتفرگن  هدهعب  ار  اهراک  ناشیا  ياج  هب  يرگید  ناسک  زونه 
ناگدازهاش دنتشاد ؛ باتـش  نان  بآ و  مان و  هب  ندیـسر  يارب  همه  دندوب  هدمآ  يو  اب  زیربت  زا  هک  هاش  ناتـسود  دنتـشادرب ؛ شروش  هب  رس 

لاحم يراک  نآ  ندرک  هاربور  دوب و  لیطعت  لاـح  رد  تموکح  تلود و  هاگتـسد  ماـمت  هک  تفگ  دـیاب  هصـالخ  دنتـساوخیم ؛ يرمتـسم 
. دومنیم

هب دنک و  ظفح  ار  تنطلس  ماقم  تیثیح  تمرح و  هنوگچ  هک  تخومآ  هاش  هب  دیآیمرب . بعص  فیلاکت  نیا  سپ  زا  هک  داد  ناشن  ریما  اما 
نابج و هک  ار  نانآ  دزاس ؛ شوماخ  ار  اهنایغط  شتآ  تسناوت  رایسب  تادهاجم  اب  دنک و  داریا  هباطخ  هنوگچ  اهمالس  رد  هک  داد  میلعت  يو 
اهتفایرد و داد . رفیک  دیـشک و  دـنب  هب  گنرین  هلیح و  هب  لسوت  اب  ار  اهنایغط  ناگدرکرـس  دـناشن و  دوخ  ياجرب  باـعرا  اـب  دـندوب  ناـسرت 

. دش یئاهرایعم  طباوض و  ياراد  یتلود  ياهتخادرپ 
ون زا  نامزاس و  دیدجت  نوشق  دسرب . توبث  هب  نآ  رودص  ندوب  ینوناق  تیناقح و  تسیابیم  البق  تلود  هدهع  رب  ياهلاوح  هئارا  ماگنه  هب 

یتح درط و  ناریا  روما  رد  ار  یجراخ  تلاـخد  ذوفن و  عون  ره  هک  دوب  نآ  فورـصم  همه  ریما  مه  یجراـخ  تسایـس  رظن  زا  دـش . حیلـست 
تخانشیم ار  رضاح  تموکح  فعـض  طاقن  یبوخب  يو  هکنیا  اهتنم  دنک ؛ میکحت  ایحا و  یلـصا  تروص  هب  ار  تکلمم  ياهزرم  رودقملا 
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. تشادیم رذحرب  اهراک  ندرک  رتهدیچیپ  زا  ار  همه  هجیتن  رد  و 
لیاسو شجنـس  رد  يو  هک  ياهنارگباسح  طایتحا  مزح و  رگم  تفریذپیم  ار  دوخ  ملعم  هنازاورپدنلب  هنابلطهاج و  ياهحرط  هناقاتـشم  هاش 

يرآ دزادرپـب . تکلمم  هعـسوت  هب  اـهنآ  نیرتکاـنرطخ  نیرتدـعاسمان و  رد  یتـح  یلاوحا  عاـضوا و  ره  رد  تساوخیم  هاـش  تشاد . اوق  و 
دوخ ریذـپانفاطعنا  هنادرم و  هدارا  ینابرق  وا  میداد . حرـش  نیا  زا  شیپ  ار  ریما  راک  زیگنادرد  نایاپ  دوب ! یکتم  لصا  نیا  رب  يو  تساـیس 

. ددرگ هاش  ردام  ملعم  یقالخا  رظن  زا  دشاب و  رتزاتمم  رتهب و  نیریاس  زا  دساف  يرابرد  رد  دادیمن  قح  يو  هب  یسک  اریز  دش 
ظوفحم دوخ  يارب  ار  قح  نیا  یناهنپ  روطهب  اـما  دـیزگرب  یمظع  ترادـص  ماـقم  هب  ار  ناـخ  اـقآ  ازریم  هاـش  لاـس 1851[213 ] ربماون  رد 

. دشاب شتسد  رد  ياهدرایب  تلآ  اهنت  ریزو  دریگ و  تسدب  ار  روما  مامز  اصخش  دوخ  هک  تشاد 
دیـشیدنا و هنارهاـم  ياهراـچ  نطاـب  رد  اـما  دادرد  نت  دـندوب  هتفرگ  رظن  رد  شیارب  هک  مود  هجرد  شقن  نیا  هـب  رهاـظلا  یلع  مظعاردـص 
هب طوـبرم  زیچاـن  ياـهباسح  تروـص  هب  یگدیـسر  هظحـالم و  تخیر و  دوـخ  رمآ  رـس  رب  ار  یئزج  روـما  اـهراک و  زا  یهوـبنا  هلـصافالب 

. تشاذگاو وا  هب  ار  هریغ  تاریمعت و  اهغاب ، روما  اهنامتخاس ،
نمـض رد  هناحبـص و  فرـص  نیح  رد  ار  اهراک  هقباس  هک  درک  افتکا  نیا  هب  دـعب  یلو  تخادرپ  راکب  حبـص  ود  تعاس  ات  هاـش  بش  دـنچ 

هک تشاد  مه  ار  دادعتـسا  نیا  هک  یملعم  تسا . هدش  وا  ملعم  مظعاردـص  هک  تفایرد  هاش  زاب  دـنناسرب . شعالطا  هب  هدـنکارپ  تارکاذـم 
هتکن رکف و  ره  دنکن و  صغنم  ار  وا  شیع 
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حرط نیا  هک  دوش  دقتعم  دوخ  هجیتن  رد  دنک و  يریگهجیتن  رگید  یقیرط  هب  دناوتب  هاش  هک  دـناسرب  ضرع  هب  یتروصب  ار  شاهقالع  دروم 

تـسد یتوطـس  تردق و  نانچ  هب  دندوب  مظعاردص  يرهـشمه  هک  اهیرون  هاتوک  یتدم  رد  تسا . هدیوارت  شدوخ  صخـش  زغم  زا  رکف  و 
یلخادم رپ  مهم و  لغـش  چیه  هک  دندرک  داجیا  روشک  رـسارس  رد  يزابشیوخ  موق و  داسف و  زا  ياهکبـش  نانچ  دوب . هقباسیب  هک  دـنتفای 

دوخ رانک  رد  یمکاح  ره  اما  دوب ، تنطلـس  نادـناخ  ناگدازهاش  صتخم  اهتموکح  هتبلا  دـشاب . هدـشن  هدرپس  يرون  رفن  کی  هب  هک  دـنامن 
. تخیریم دوخ  بیج  هب  ار  لخادم  دوب و  هدرک  هضبق  ار  اهراک  هک  تشاد  ریزو  ناونع  هب  يرون  کی 

نارـسپ زا  یکی  دـش . يرادـیرخ  اهیرون  طسوت  رهـش  زا  یلماک  ياهتمـسق  تفای و  تسد  نیمخت  لـباق  ریغ  یتورث  هب  مظعاردـص  نادـناخ 
رـسپ نیا  دـندرک . روبجم  جاودزا  نیا  هب  ار  وا  يرآ  دوب . ناخ  یقت  ازریم  هویب  رـسمه  نامه  هک  تفرگ  ینز  هب  ار  هاـش  رهاوخ  مظعاردـص 
گنج ترازو  هب  تشاد ، لاس  هدزناـش  هک  مظعاردـص  رگید  رـسپ  تسا ؛ بولطم  تخـس  نیمزقرـشم  رد  هک  تفرگ  کـلملا  ماـظن  بقل 

يرایسب هک  شنانز  طسوت  دمآیم  نوریب  هاش  ناهد  زا  هک  هملک  ره  دیدرگ ؛ اپرب  يدننامیب  یسوساج  يریگربخ و  هاگتسد  دش ؛ بوصنم 
زا تفرگیم ، رارق  تمهت  ناظم  رد  دادیم  ناشن  هاش  صلخم  ار  دوخ  هکره  دشیم . شرازگ  وا  هب  دندوب  مظعاردـص  تمدـخ  رد  اهنآ  زا 

؛ دـشیم هصالخ  شرابت  لیا و  هداوناخ و  لاح  هیفرت  رد  مظعاردـص  تسایـس  همه  ارهاظ  تفریم . دـیعبت  هب  دـشیم و  علخ  دوخ  تاماقم 
یلوبق لباق  نشور و  كردـم  دنـس و  دـنچره  هک  تسا  یبلطم  تشاد ، مه  يرگید  كانرطخ  ياههشقن  تسایـس ، نیا  سپ  رد  اـیآ  هکنیا 
ترفن زا  تشاد و  نظ  ءوس  يو  هب  درکیم ، ریقحت  ار  هاـش  نطاـب  رد  اریز  تفاـیرد ؛ سدـح  هب  ار  نآ  ناوـتیم  تسین ، تسد  رد  نآ  يارب 

. دوب لامالام  راجاق  هفیاط  هب  تبسن 
نیمز و قرـشم  رد  زیچچیه  دننک ؛ فرـصت  ار  نآ  دنـشکب و  رکـشل  ورم  هب  داد  روتـسد  مظعاردـص  هاش ، یبلطهعـسوت  سح  ياضرا  يارب 

یهورگ فرط  زا  دـنوشیمن و  وربور  يدایز  تمواقم  اـب  ـالومعم  نیمجاـهم  تسین . رهـش  کـی  فرـصت  زا  رتناـسآ  ناتـسکرت  صوصخب 
رهاظ نیفرـصتم  اب  رهـش  نآ  یلاها  ياهینمـشد  هک  تسا  نیا  زا  سپ  دنریگیم . رارق  تینهت  دروم  دوشیم ، هتفای  اج  همه  رد  هک  یـضاران ،
عنام ار  عرز  تشک و  دـننکیم و  عطق  ار  رهـش  هب  هقوذآ  دورو  یناـهنپ  هئطوت  داـجیا  اـب  هکلب  دـنربیمن  تنوشخ  هب  تسد  اـنلع  ددرگیم ؛
ورم هدننکلاغـشا  یناریا  ياوق  مه  بیترت  نیمه  هب  دوش . كاله  یگنـسرگ  زا  دوخ  نمـشد  هک  دـننکیم  يراک  هکنیا  هصالخ  دـنوشیم .
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لوپ نیا  مظعا  تمـسق  هکنیا  اهتنم  درک ، نآ  لاسرا  هلغ و  دیرخ  فرـص  یتفگنه  غلابم  هاش  هتبلا  دید . تخـس  یئانگنت  رد  ار  دوخ  يدوزب 
هب دراـک  دیـسرن . رهـش  هب  يزیچ  داـتفا و  اـهنامکرت  تسد  هب  دوب  هدـش  يرادـیرخ  لوپ  هیقب  اـب  هک  ياهلغ  دـش و  لـیم  فیح و  دهـشم  رد 
رد دندناروخیم . دوخ  تمیقنارگ  ياهبسا  هب  دوب  رایتخا  رد  هک  ار  يوج  رصتخم  اهرسفا  اذه  عم  یلو  دوب  هدیسر  ولخاس  يورین  ناوختـسا 

رایتخا روما  مامز  اصخش  رایسب  تردق  تیافکاب و  يدرم  ناسارخ ، زیشرت  یلاها  زا  نیسح  مان  هب  ياهخوجرس  هک  دوب  اجنیا 
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ات دندرک  راب  زین  ار  اهشعن  رس  هدیرب  دنتسب و  اهپوت  ولج  هب  ار  لیصا  ياهبسا  دندش . يو  تعاطا  زا  ریزگان  همه  نارسفا  تفرگ و  تسدب  ار 
تسناوت اهنامکرت  اب  موادم  ياهزیرگ  گنج و  اب  يو  بیترت  نیدب  دننکن و  هدافتسا  نآ  زا  رفظ  ناشن  ناونع  هب  دتفین و  اهنامکرت  تسد  هب 

هب هکنیمه  دناسرب . دهشم  ناریا و  زرم  ات  اجنآ  زا  تشاد و  یتسود  رس  ناریا  اب  ماگنه  نآ  رد  هک  تاره  رهش  هب  ملاس  حیحص و  ار  ولخاس 
يرتتسپ بصانم  زا  نارسفا  اریز  تسا ، هدرک  داجیا  دوخ  يارب  ار  يرطخ  هچ  شاهتسیاش  مادقا  نیا  اب  هک  دیمهف  هزات  نیسح  دیسر  دهشم 

اب دـنام . نوصم  بیقعت  زا  اـجنآ  رد  تخیرگ و  دوخ  هلیبق  موق و  شیپ  زیـشرت  هب  يو  دنتـشاد . تیاکـش  هلگ و  دوب  هدـش  هداد  اـهنآ  هب  هک 
زا دوب ، اهنآ  نیب  هک  رطاق »  » هب بقلم  ياهیمروا  ناخ  یلقـسابع  دهـشم ، ياوق  هدـنامرف  تسـشننورف . نارـسفا  یئوجماـقتنا  شتآ  نیا  دوجو 

ار يو  اجنآ  زا  تفر ؛ دهشم  هب  داتفا و  ماد  هب  نیسح  دهدب . يو  هب  مه  ياهتسیاش  شاداپ  هک  دش  دهعتم  یتح  داد و  ناما  يو  هب  هاش  فرط 
. تشذگرد ابو  ضرم  هب  ارهاظ  دیسر و  شدادب  گرم  اما  دندرپس . رهش  نادنز  هب  دنداتسرف و  نارهت  هب  ریجنز  لغ و  رد 

راب هاش  هک  دش  ثعاب  نآ  ریخ  تبقاع  دروآ و  رابب  یمیخو  بقاوع  تسناوتیم  هک  دوشیم  عجار  نامز  نیمه  هب  زین  يرگید  یگنج  هعقاو 
ولمم نآ  هاگترایز  هک  رهش  نیا  دز . دهشم  هب  يدربتـسد  هاپـس  رازه  یـس  اب  هویخناخ  تسا .» دنلب  شلابقا   » هک دنک  لصاح  نانیمطا  رگید 

. تشادن چیه  ابیرقت  یعافد  تاسیسأت  رظن  زا  دوب و  یفاک  ریغ  یئولخاس  ياراد  تسا  نایناریا  روذن  ایاده و  زا 
زارف رب  ار  شهوکشاب  همیخ  دوب  هداد  روتـسد  نیمز  قرـشم  مسر  هب  شدوخ  دوب ؛ هدز  ودرا  ناخ  رکـشل  رهـش  هب  فرـشم  عیـسو  یتشد  رد 

هب هنابش  کیرچ  راوس  دص  کمک  اب  درک و  هدافتـسا  تصرف  نیا  زا  ناسارخ  ياهناخ  زا  یکی  دننک . اپرب  ودرا  زا  رود  هداتفا و  کت  ياهپت 
هدامآ ناخ  دش . دراو  ناخ  رداچ  هب  دروآرد و  ياپ  زا  ار  لایخیب  نانابهگن  زا  يدودـعم  دیـسر ؛ يو  هب  اوه  ندـش  نشور  زا  لبق  دز و  هپت 

هک دینش  باوج  رد  اما  دنرذگب  شناجرس  زا  ات  درک  داهنشیپ  ار  دوخ  تورث  مامت  دش  رطخ  هجوتم  هک  یماگنه  دوب و  حبـص  زامن  ندناوخ 
ار هزیاج  هک  دوب  نآ  بلاط  کیره  دندوب و  هدش  دراو  همیخ  هب  هک  یناسک  نیب  تسا . حرطم  وا  رـس  العف  تسا و  هدش  طبـض  البق  شتورث 
رس دیسر . دوخ  فده  هب  نانآ  زا  یکی  ماجنارـس  دش . مامت  رفن  ود  یگدنز  ياهب  هب  هک  تفرگرد  یتخـس  گنج  دنادرگ  شیوخ  صتخم 

باتش هب  دندش  وربور  دوخ  ربهر  رسیب  نت  اب  اهیاهویخ  دعب  تعاس  کی  هک  یماگنه  دنتشگزاب . رهش  هب  دندرک و  ياهزین  رب  ار  ناخ  هدیرب 
. دنداتسرف نارهت  هب  ار  رس  دندیشک . گنج  زا  تسد  دنداهن و  زیرگ  هب  ور  رتمامت  هچره 

نآ زارف  رب  دندرک و  نفد  رهـش  هزاورد  ولج  ار  رـس  يو  روتـسد  هب  دش ؛ كانبـضغ  دوب  هدش  یتمرحیب  هدـنامرف  کی  رـس  هب  هکنیا  زا  هاش 
. دنتخاس اپرب  ياهعقب 

! دشن تازاجم  دوب  هداد  ماجنا  هک  يراک  رطاخ  هب  لاحرههب  اما  درک  تفایرد  یلباقان  هزیاج  يردان  حرط  نینچ  يرجم 
سابعردنب ریخست  يارجام  دش  رازگرب  یشوخ  هب  زاب  هک  يرگید  هعقاو 
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ار نآ  تشاد و  فاکنتسا  هراجا  تخادرپ  زا  ماما  لاح  دوب . هدش  هداد  هراجا  طقـسم  ماما  هب  شیپ  اهتدم  زا  شفارطا  مامت  اب  رهـش  نیا  دوب .

یغلبم دش و  هراجا  دیدجت  زا  ریزگان  ماما  نآ  رثا  رب  هک  دنتفرگ  ار  رهش  ياهلمح  هب  اهیناریا  درکیم . دادملق  دوخ  تنطلـس  قوقح  هرمز  زا 
نآ رگید ، فرط  زا  دوبن و  يربخ  یئایرد  يورین  زا  نوچ  دـنک . یتشآ  هاـش  اـب  اـت  دوزفا  نآ  رب  زرتاـیرام  يـالط  ياههکـس  تروص  هب  زین 

هیحان نیا  يراذگاو  دادرارق و  دیدجت  دنتفریم ، نیب  زا  هورگ  هورگ  یناریا  يورین  دارفا  هک  یتروصب  تشاد  ملاسان  تخـس  یئاوه  دودح 
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. دنکب تسناوتیم  ناریا  تموکح  هک  دوب  يراک  نیرتهنالقاع  اهبرع  هب 
هب هلمح  دـهاش  دوـخ  دربیم و  رـسب  ناریا  رد  شیپ  لاـس  نیدـنچ  زا  هک  تـسا  يدـئوس  کـشزپ  مـشچ  [ 214] نیرگرگاف زا  ریز  هلـسارم 

تـسدب ناـیناریا  یـشکرکشل  زا  نشور  یلک و  يریوصت  دـنکیم و  فیـصوت  رادـناج  ناـنچ  ار  رما  تاـیئزج  يو  تسا . هدوب  سابعردـنب 
: مروایب تساک  مک و  نودب  اجنیا  رد  ار  نآ  همه  منادیم  مزال  نم  هک  دهدیم 

[. هیروف 1855[215 مود  یسابعردنب ،
یـسابعردنب نآ  هب  دروخیم و  ار  ناریا  روشک  تورث  تردـق و  هروـخ  دـننام  هک  یئاـج  ینعی  متـسه ، منهج  نیا  رد  نم  هک  تسا  هاـم  ود 

. دنیوگیم
يـالعا دـح  رد  همه  ناـمرک ، تیـالو  زا  مه  هزادـنا  نیمه  هب  زاریـش و  تیـالو  زا  نت  رازه  جـنپ  دودـح  هب  دـشیم  غلاـب  نایرکـشل  دادـعت 

. دندوب راچد  بت  يرامیب  هب  نانآ  زا  یمین  ابیرقت  دندوب و  هدش  هیذغت  دب  هک  یطابضنایب 
دوب يراک  دوش . هلمح  رهش  هب  هک  دش  هتفرگ  میمصت  لوالا  عیبر  مهن  زور  درک . تحارتسا  زور  تشه  تدم  هاپس  ردنب ، هب  ندیسر  زا  سپ 
اثلاث تشادن ، یئانشآ  لحم  نآ  عضو  هب  رگید  يدحا  نم  ياوس  ایناث  دندیزرویم ، تداسح  رگیدکی  هب  ناهدنامرف  همه  الوا  هچ  لکـشم ،

ماجنارـس دـش ، يرپس  وگتفگ  هب  هلمح  عون  هرابرد  رهظ  زا  دـعب  هس  اـت  دوز  حبـص  زا  دـندوب . هتـسب  رهـش  نآ  زا  عاـفد  هب  رمک  ادـج  اـهبرع 
. دش هداد  تکرح  تمالع  بیترت  نیدب  و  دننک ؛ تیاده  رهش  يرتم  دص  راهچ  ات  تافلت  نداد  نودب  ار  نازابرس  هک  دنتفریذپ  ارم  ياضاقت 
زا مدرک و  تیاده  تسا ، لامش  فرط  رد  هک  عضوم ، نیا  هب  ار  نوشق  تساجک  عضوم  نیرتفیعض  متـسنادیم  شیپ  لاس  زا  هک  اجنآ  زا 

ماـمت یئاـمیپهار  تعاـس  مین  زا  سپ  مدرک . رثاـالب  ناـشیارب  تشاد  رارق  قرـشم  فرط  رد  هک  ار  اـهبرع  تاماکحتـسا  ماـمت  رذـگهر  نـیا 
. دوش یمخز  رفن  کی  یتح  هکنآیب  دندرک ، يزادناریت  راب  جنپ  راهچ  اهبرع  دندیسر . رهش  يرتم  دصراهچ  هب  نایرکشل 

هرـصاحم زا  زور . اب  تسا  بش  هسیاقم  لثم  نایئاپورا  گنج  شور  هار و  اب  نآ  هسیاقم  دـیرادن . ربخ  ناـیناریا  گـنج  شور  زا  زونه  اـمش 
هد زابرـس ، رفن  رازه  تشه  یتح  دـنرادن ؛ ربخ  هجو  چـیه  هب  پوت  ياههدارع  ندرب  راکب  تالـصاوم و  داـجیا  يارب  يرادرب  دوگ  اـب  مظنم 

يزوریپ بجوم  دناوتیم  یئزج  رما  ره  فداصت و  ره  اهیناریا  گنج  رد  دندوب . هتشادنرب  دوخ  هارمه  مه  لیب  ددع  هدزاود 
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ار همه  ای  دزاس و  تشحو  راچد  ای  ار  هاپـس  مامت  تسا  نکمم  دریگ  رارق  هلولگ  تباصا  دروم  هک  زابرـس  رفن  کی  طقف  دوش ؛ تسکـش  اـی 
هب هک  يریـش  دننام  تسرد  دننکیم ، تیعبت  نانآ  زا  دنفـسوگ  هلگ  دننام  هیقب  رگید  دنار  شیپ  هب  ار  رفن  هس  ای  ود  ناوتب  رگا  دروآ ؛ مشخب 

دـسرب شرظنب  راک  ره  سکره  تسین ؛ يرثا  هجو  چـیه  هب  يربنامرف  یهدـنامرف و  زا  گنج  زور  رد  دـنکیم . هلمح  تمینغ  همعط و  دـیما 
. دنکیم ار  نامه 

. میدوشگ شتآ  رهش  يور  هب  دنام  ناما  رد  هانپ و  رد  نمشد  ياههلولگ  زا  یفاک  هزادنا  هب  دیـسر و  فوصوم  هطقن  هب  رکـشل  هک  یماگنه 
. درواین رابب  ینادنچ  نایز  نارسخ و  اما  تخادنا  هارب  رایسب  يادصورس  دوجوم  پوت  هدارع  راهچ 

. دنداتفا بش  يارب  يدنبرگنس  تحارتسا و  رکف  هب  نارسفا  تشذگ  هک  یتعاس 
مدرک و عمج  دوخ  رود  ار  ناوج  هد  ات  تشه  نم  ناراـبهلولگ  ماـگنه  هب  دـیدرگ . یلمع  عیمطت  کـمک  اـب  دـماینرب  اـهپوت  هدـهع  زا  هچنآ 
. داد مهاوخ  ناموت  جـنپ  کیره  هب  دـننک  عافد  دوخ  زا  اجنآ  زا  دـنورب و  يدـنلب  يور  هب  راوید  رانک  رد  دـنزرو و  تراـسج  هاـگره  متفگ 

اهنیا زا  یکی  یتح  دـنتفر ؛ روبزم  هطقن  هب  دنـشاب  نم  نامرف  راظتنا  رد  هکنآ  نودـب  رگید  نانآ  مداد و  هناـعیب  ناونع  هب  ار  غلبم  نیا  زا  یمین 
هارب دندید  يورشیپ  لاح  رد  ار  رفن  هد  هکنیا  ضحم  هب  رگید  نازابرـس  اریز  دیدرگ ، فرطرب  ام  يراتفرگ  راک  نیمه  اب  دشن . یمخز  مه 
نیمه دندمآ . درگ  دـهدب  شـشوپ  ار  نت  هاجنپ  تسناوتیم  طقف  هک  يدـنلب  نآ  رب  زابرـس  دـصناپ  هقیقد  هد  زا  رتمک  یتدـم  رد  دـنداتفا و 
دندوب هقیضم  رد  دنتشاد و  رارق  ناگدش  هرـصاحم  ياههلولگ  ریز  تخـس  هک  نازابرـس  درک ؛ نییعت  ار  زور  همه  تشونرـس  هک  دوب  هظحل 
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رکف هک  اهبرع  دندیزگرب و  ار  لوا  قش  ناریا  مان  يالتعا  يارب  هناتخبـشوخ  دننیـشنب . بقع  ای  دنوش  روهلمح  غاب  راوید  هب  ای  دـندوب  ریزگان 
زابرس کی  یتح  ساسح  هظحل  نیا  رد  هاگره  دندرک . اهر  ار  دوخ  ساسح  ياهتـسپ  دننک  عورـش  ار  هلمح  دنهاوخیم  نایناریا  دندرکیم 

. دندرکیم تیعبت  وا  زا  همه  درگربوربیب  دوب ، هدراذگ  زیرگ  هب  ور 
نارـسفا نازابرـس و  رب  توافتم  الماک  ياهیحور  هک  دوب  هدـماین  رد  فرـصت  هب  تسرد  تشاد  رارق  راوید  یمدـق  هدزناپ  رد  هک  یغاب  زونه 

. دیدرگ یلوتسم 
نمـشد هاتوک  هلول  ياهپوت  دـنتخات . شیپ  هب  دراد  رواب  دوخ  يزوریپ  هب  هک  يریـش  نوچمه  هکلب  دنفـسوگ  دـننام  هن  رگید  نازابرـس  هیلک 

ياهتـسد الاب  نآ  زا  دنتفر و  الاب  یئاپهدجه  راوید  زا  حالـسیب  يرایـسب  هلمح ، نامرف  نودب  هدنامرف و  نودب  تخادنین ؛ ساره  هب  ار  نانآ 
زا هک  دوب  ابیز  رایـسب  ياهرظنم  دندوشگ . تردق  اب  ار  رهـش  هزاورد  دندش و  روهلمح  راصح  هب  يدودـعم  قیاقد  رد  دـنتفرگ ؛ ار  رگیدـکی 

قوش و هب  داد و  رارق  هدافتسا  دروم  ار  وا  هتسیاش  يوحنب  ناوتب  هک  یطرشب  دشاب  ریلد  رایسب  دناوتیم  یناریا  زابرس  مدش  نئمطم  نآ  ندید 
. تشاداو روش 

دندوب و هتفرگ  تسد  رد  ار  رهش  رایتخا  نایناریا  دنتـشگزاب ؛ اهیتشک  هب  هتـسشن و  بقع  ایرد  لحاس  رد  كرا  فرط  هب  كدناكدنا  اهبرع 
هب مه  نآ 
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.)؟؟(  یمخز جنپ  تسیب و  هتشک و  ود  ياهب 

نیدـب تفریم . تساوخیم  شلد  اجکره  هب  سکره  دـندز و  تسد  رهـش  بیرخت  هب  یناریا  نازابرـس  دوب . هتفاـین  ناـیاپ  زونه  ارجاـم  اـما 
كرادـت رد  هک  دـندش  وربور  اهبرع  اب  اجنآ  رد  دندیـسر و  ایرد  لـحاس  رد  عقاو  اهیدـنله  هعلق  هب  ناـخ  یلق  اـضر  رظن  تحت  دارفا  بیترت 

هعلق هب  ار  دوخ  انـش  اب  هیقب  دندش و  قرغ  يرایـسب  دندز ، بآ  هب  اهنآ  دـندش و  روهلمح  نایرارف  هب  يریگتمینغ  دـیما  هب  دـندوب . تمیزع 
ایرد هب  هک  یماگنه  دنوش . دراو  هعلق  هب  دنتساوخ  تسین  رهش  رد  یبرع  چیه  هک  لایخ  نیا  هب  ینادمه  نازابرـس  دعب  تعاس  مین  دندناسر .
نیا دننک و  رپ  ار  هاتوک  هلول  ياهپوت  يدنواپ و  هدزاود  ياهپوت  هک  دش  رداص  روتسد  دندید . روانش  ایرد  رد  ار  يرایسب  ياهبرع  دندیـسر 

تسیب و و  ناوتس ، کی  ناورس ، کی  تساخرب و  هعلق  زا  کیلـش  يادص  ناهگان  هک  دوب  کیلـش  هدامآ  اهپوت  دندنب . هلولگب  ار  ناتخبهریت 
فرـصت رد  زوـنه  هعلق  هک  دـش  راکـشآ  نینچ  اریز  تفرگارف  ار  اـج  همه  تشحو  دروآرد . ياـپ  زا  ار  بسا  سأر  راـهچ  زابرـس و  راـهچ 

. تسا هدیسرن  رخآ  هب  گنج  زونه  هجیتن  رد  تساهبرع و 
غیت مد  زا  ار  هعلق  لخاد  دارفا  مظعا  تمـسق  دـش . ریخـست  نآ  هب  هلمح  اب  ماجنارـس  تفای و  همادا  هعلق  فرـصت  يارب  گـنج  ماـمت  زور  هس 

. دندنارذگ غیردیب 
. گنج ماجنارس  دوب  نینچ  تخادرپ و  ناموت  کی  رس  ره  يازا  هب  هدازهاش 

ماندب يدرم  هک  دیعس  خیش  طقسم و  ماما  رـسپ  اسؤر ، زا  نت  ود  دوب . نت  رازه  دصتـشه و  نیب  اهبرع  تافلت  دش  هدز  هک  ینیمخت  بسحرب  »
نمحرلا دـبع  خیـش  نانآ  مزـالم  اـب  دندیـسر . یتشک  هب  دـنداد و  تاـجن  ار  دوخ  هلولگ  راـبگر  ریز  رد  انـش  اـب  اـسآهزجعم  يزرط  هب  دوب ،

الم مان  هب  دوب  یچولب  هک  هعلق  هدنامرف  دندیرب . رـس  دوب  هتخادنا  نوریب  ایرد  هک  ار  شاهزانج  درک و  تباصا  وا  هب  ياهلولگ  دوبن ، رایتخب 
. دیسر لتقب  دش و  ریگتسد  هعلق  هب  شروی  ماگنه  هب  دیعس 

.« دیدرگ غلاب  یمخز  نت  هاجنپ  دصکی و  هتشک و  هاجنپ  هب  نایناریا  تافلت 
وا رطاخ  زین  يرگید  رکف  نتشاد  دعس  هراتس  هراومه  ندوب و  اشگروشک - ینعی  تشاد  خوسر  هاش  نهذ  رد  هک  یمزج  هدیقع  ود  رب  هوالع 

هراومه هک  مه  ار  نوئلپاـن  هاـش و  رداـن  مهدزاود ، لراـش  ریبـک ، رطپ  يرواـگنج  ترهـش  هک  دوب  نیا  نآ  تشادیم و  لوغـشم  دوخ  هب  ار 
هدهعب زگره  ار  یگنج  تایلمع  تیاده  اصخـش  يو  هک  دروم  نیا  رد  دـنک . اپوتسد  دوخ  يارب  درکیم  هعلاطم  ار  نانآ  یگدـنز  خـیرات 
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دوخ نومنرفظ  نوشق  تسا  مزال  طقف  وا  هکیلاحرد  دنوش  راکب  تسد  دوخ  هک  دندوب  راچان  نانامرهق  نیا  دـیوگب  تشاد  تداع  هتـشادن 
هاش دمحم  هنطلسلا و  بیان  ینعی  وا  ناینیشیپ  ریثأت  تحت  يو  یبلطهاج  دتـسرفب . رازراک  نادیم  هب  هدومزآ  نارالاسهپـس  یگدرکرـس  هب  ار 
ره هک  دنادیم  یبوخب  اریز  دنک  تیوقت  وا  رد  ار  تاحوتف  نیا  رکف  هک  دشوکیم  زین  هیسور  تسا ؛ فوطعم  تاره  راهدنق و  حتف  هب  رتشیب 

بات بت و  ناجیه و  هب  ار  يزکرم  يایسآ  رسارس  زاب  دشاب  كدنا  رایسب  نآ  رد  مه  يزوریپ  لامتحا  هک  دنچره  نایناریا  یگنج  هلمح 
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قمر نیرخآ  دوشیم و  فیعـضت  هراومه  رذگهر  نیا  زا  ناریا  هکنیا  دسریم . زین  دنه  هب  ات  ماجنارـس  یتحاران  نیا  جوم  دـنکیم و  راچد 
مشچ ناریا  زا  يراکمه  هماندهع  قیرط  زا  دیاب  هک  یکمک  اریز  دوشیمن  هیـسور  رطاخ  ردکت  ببـس  نادنچ  دهدیم  تسد  زا  زین  ار  دوخ 

! دیآیم باسحب  هک  تسا  یلماع  نیرخآ  ناتسلگنا  نینچمه  هیسور و  تسایس  بیکرت  رد  تشاد 
هیلک دهد و  رارق  هدافتسا  دروم  ناتـسودنه  ربارب  رد  يدس  راصح و  ناونع  هب  ار  ناریا  تشاد  دصق  ناتـسلگنا  هک  دوب  مه  ینامز  لاحرههب 
نیا هک  دـندرک  لصاح  نانیمطا  اهیـسیلگنا  هک  دـیئاپن  يرید  اما  دـنک . مظنم  ار  شنوشق  تیوقت و  ار  روشک  نیا  ات  دربیم  راکب  ار  لـیاسو 
نیا رد  هاوـخلد  تالیکـشت  نآ  هب  ناوـتیمن  زگره  راـجاق  تموـکح  نارود  رد  تسا و  نئمطم  ریغ  تخـس  نطاـب  رد  جرخ ، رپ  تیمیمص 

روطنامه نینچمه  دندیشک . تسد  اهکمک  تخادرپ  زا  دندرک و  نوریب  رـس  زا  ار  اههشقن  راکفا و  نآ  زاب  هجیتن  رد  تفای ؛ تسد  تکلمم 
دـشیمن سوملم  سوسحم و  بولطماـن  يوـحنب  ناریا  تابرـض  زا  لـصاح  ياـهلمعلا  سکع  بقاوـع و  هنماد  هاـگره  دـش  هتفگ  ـالبق  هک 

اهناغفا تصرف  نیلوا  رد  هک  تشاد  نانیمطا  هچ  دـنامیم ، انتعایب  درـسنوخ و  ناـیناریا  تسد  هب  تاره  فرـصت  ربارب  رد  اـبیرقت  ناتـسلگنا 
. تخاس دنهاوخ  جراخ  دوخ  روشک  زا  ار  نانآ 

تلوهس هب  راید  نآ  هب  اهـسور  هار  هک  دوشیم  ثعاب  نایناریا  طسوت  ژد  نیا  نتفرگ  تسا و  ناتـسودنه  دیلک  تاره  هک  هیرظن  نیا  هرابرد 
رثا رب  هک  مهم  تاکن  زا  يدایز  رادـقم  نآ  مود  شخب  رد  اما  تسا  تسرد  یئایفارغج  رظن  زا  نآ  لوا  تمـسق  هک  تفگ  دـیاب  دوش  راومه 

. تسا هتفرگن  رارق  هجوت  دروم  دوشیم  چیه  هب  لدب  الماک  یئایفارغج  زایتما  نیا  اهنآ 
تاره لاغشا  اب  اهناغفا  هک  دشاب  هدیاف  دیفم  اهسور  هلمح  يورین  يارب  یئاکتا  هطقن  ناونع  هب  دناوتیم  هاگنآ  نایناریا  فرصت  تحت  تاره 

رگیدکی زا  نایناریا  اهناغفا و  هک  یلباقتم  ترفن  نتفرگ  رظن  رد  اب  طرش  ود  نیا  و  دنـشاب ، قفاوم  اهـسور  هلمح  نینچمه  اهیناریا و  فرط  زا 
ياـهگنج رد  بلغا  اـهناغفا  هک  تسا  تسرد  تسین . یندـشلصاح  زگره  اـهناغفا ، یبلطلالقتـسا  یئوجگنج و  يوـخ  نینچمه  و  دـنراد ،

فلتخم ياههتـسد  اههورگ و  هک  هدیـسرن  راید  نآ  هب  اهیناریا  ياپ  زونه  اما  دـنبلطیم ، کـمک  هب  ار  ناـیناریا  دوخ ، نیب  ياهقرف  یلخاد و 
دوخ کلمت  رد  ار  تاره  روز  برـض و  هب  دنناوتب  نایناریا  هاگره  لاح  دنناریم . نوریب  ار  دوخ  یلم  نمـشد  اکرتشم  دنیآیم و  رانک  مهاب 

سور روهلمح  زواجتم و  يورین  فرط  هب  اهناغفا  هاگره  سکعرب  و  دنگنجب ؛ دیاب  ناتسناغفا  یلحم  یلاها  اب  هنیـس  هب  هنیـس  اهـسور  دنریگب 
اب مه  دادرارق  دـقع  دـشاب . دـیفم  اهیـسیلگنا  لاحب  دـناوتیم  طقف  اهیناریا  طـسوت  تاره  لاغـشا  تروص  نآ  رد  دـننک  زارد  یتسود  تسد 
هب ینیعلا  ۀـفرط  هب  زورید  تسود  هک  دـشاب  نآ  دـصرتم  دادرارق  فرط  دـیاب  هراوـمه  اریز  دـنکیمن ، نیمـضت  ار  تینما  لـقا  دـح  اـهیقرش 
اب دوش . ینیشنبقع  زا  ریزگان  بولطمان  ثداوح  رثا  رب  سور  نوشق  هک  دیـشیدنیب  رما  نیا  ناکما  هب  لاح  ددرگ . لدب  وخنمـشد  کیرچ 

نادقف
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الک هقوذآ  ندیـسر  دوش و  هدناکـشخ  ياهمـشچ  هاچ و  ره  دـسرب و  لتقب  یهاپـس  زا  هداتفارود  ره  هکنیا  رطخ  اب  یطابترا ، طیاسو  لـماک 
طیارـش تسا  یندـشنفرطرب  هک  یعنام  نیرتگرزب  دوب ؟ راودـیما  یتایلمع  نینچ  زیمآتیقفوم  ماجنارـس  هب  ناوتیم  هنوگچ  ددرگ  لـتخم 

ياوه بآ و  طیارش  رد  فقوت  هام  هس  زا  سپ  زاب  دشاب  هتشاد  تمواقم  تردق  ورین و  یلامـش  نوشق  کی  هک  مه  ردقچ  ره  تسا . یمیلقا 
اهیرامیب و دسرب . دوعوم  هطقن  هب  شیاپ  رفن  کی  نت  هد  ره  زا  هک  تفریذپ  ناوتیم  تمحز  هب  دـمآ ، دـنهاوخ  رد  اپ  زا  نازابرـس  راید  نآ 
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. درک دهاوخ  ورد  ار  نازابرس  فص  اهپوت  هلولگ  زا  رتشیب  یلیخ  ینوخ  لاهسا  بت و  صوصخب 
یـسک اهنت  منادیم و  موهوم  الماک  دـسرب  ناتـسودنه  هب  نیمز  هار  زا  دـناوتب  یئاپورا  نوشق  کـی  هک  ار  نیا  رکف  نم  هک  میوگب  هصـالخ 

دعاسمان رایـسب  طیارـش  هن  دـشاب و  هاگآ  هتفرگ  رارق  نیبامیف  هک  یقطانم  هنکـس  لاوحا  عاـضوا و  هب  هن  هک  دـشاب  دـقتعم  نادـب  دـناوتیم 
. دشاب هدرک  دراو  دوخ  تابساحم  رد  ار  یمیلقا 

لدنهک مان  هب  راهدـنق  مکاح  دروآ . تسدـب  ناتـسناغفا  روما  رد  هلخادـم  يارب  ياهناهب  لاس 1854[216 ] رد  راـب  نیتسخن  يارب  یلعف  هاـش 
هراچ و ات  داتـسرف  نارهت  رابرد  هب  يریفـس  دوب  ساره  رد  لباک  ناخ  هدروخلاـس ، ناـخ  دـمحم  تسود  شردارب  قوفتم  ياوق  زا  هک  ناـخ 

اجنآ هب  ار  اضر  ازریم  هب  موسوم  ناوج  درک  کی  گـنفت و  رازه  ود  درک و  هدافتـسا  تصرف  نیا  زا  یلاحـشوخ  اـب  هاـش  دـهاوخب . کـمک 
دتسرفب ناریا  هب  ار  دوخ  جاوفا  زا  دمآراک  جوف  ود  ناخ  لدنهک  هک  دوب  هدرک  طرش  هاش  اما  دوب . نوشق  تیبرت  اضر  ازریم  هفیظو  داتـسرف .

لیـسگ اهدعب  اما  تفریذپ  ار  طرـش  نیا  یحطـس  روطهب  ادتبا  رد  ناخ  دشاب . هدش  هتخانـش  هتفریذپ و  راهدنق  رب  ناریا  قوفت  قیرط  نیدب  ات 
. دوش مامت  شتخت  جات و  نتفر  تسد  زا  ياهب  هب  دیهمت  نیا  نتسب  راک  هب  دوب  نکمم  هچ  دناوخ ، نکمم  ریغ  يراک  ار  جوف  ود 

دوخ نیمزرـس  هب  ار  تیالو  نآ  دش و  روهلمح  راهدنق  هب  هلـصافالب  دمحم  تسود  دیـشوپ . ناهج  زا  مشچ  ناخ  دعب  یمک  هتـشذگ  نیا  زا 
ناریا هب  دندوب ، هدـش  دـی  علخ  دوخ  ثاریم  زا  قیرط  نیدـب  هک  ناخ  لدمحر  شرگید  ردارب  نارـسپ  ناخ و  لدـنهک  نارـسپ  درک . همیمض 

مان هب  ناگدنهانپ  نیا  زا  یکی  دنتفرگ . رارق  تیامح  دروم  دندش و  هجاوم  یتکلمم  تاماقم  لابقتـسا  اب  نت  دـنچ  نیا  نارهت  رد  دـنتخیرگ .
تشونیم و درکیم و  تبحـص  یناورب  ار  یـسیلگنا  هک  گنهرفاب  بدؤم و  ابیز ، يدرم  دوب - ناخ  لدمحر  رـسپ  هک  ناـخ  ملعریم  رادرس 

یلخاد ناـشیرپ  لاوـحا  عاـضوا و  نآ  رد  تاره  ریخـست  هـک  دـنک  عناـق  ار  هاـش  تسناوـت  دوـب - رحبتم  ياهزادـنا  اـت  یـسیلگنا  تاـیبدا  رد 
تکلمم تسایـس  رظن  زا  دمحم  تسود  هدننک  دـیدهت  شیازفا و  هب  ور  تردـق  نتفرگ  رظن  رد  اب  مه  لهـس و  تسا  يراک  مه  ناتـسناغفا ،

ماکحتسا هاپـس  نیمه  اب  ناخ  اشاپ  پیترـس  دش . لیـسگ  ياهظحالم  لباق  هاپـس  تفرگ و  رارق  یـشکرکشل  رب  يأر  مزال . تسا  يرما  ناریا 
اهیدوز نیا  هب  تاره  ریخست  راک  اما  دروآرد ، فرصتب  ار  نایروغ  يزرم 
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تامطل هدننکهرصاحم  ياوق  هب  دنداتسا  نآ  رد  هک  دوخ  ررکم  ياهنوخیبش  اب  اهناغفا  دنتفاین و  قیفوت  رهـش  لماک  هرـصاحم  هب  دشن . رـسیم 

. دندروآ دراو  يدایز 
دارم ناطلس  هب  هعلق  دندش . میلست  رهـش  یلاها  یلخاد  ياهنایغط  يریگهوشر و  تنایخ ، يرامیب ، اب  مأوت  یئاههام  ندش  يرپس  زا  سپ  هزات 
شتآ هب  ار  رهش  يو  دشن . لمع  نادب  ازریم  دارم  ناطلـس  فرط  زا  هک  یطیارـش  تحت  مه  نآ  دیدرگ  میلـست  هاش  ياهومع  زا  یکی  ازریم ،

مـشچب تاره » هرـصنلا  راد   » هکـس رگید  فرط  رد  دز . برـض  هاـش  نیدـلا  رـصان  يارغط  اـب  ياهکـس  دروآدرگ و  ینـالک  تورث  دیـشک ،
جراخ دوخ  همیخ  زا  بسا  رب  راوس  هک  یماگنه  دوب  هدـمآ  رهـش  هزاورد  ولج  هب  هدازهاـش  هب  نتفگ  دورد  يارب  هک  تاره  ناـخ  دروخیم .
ماگنه هب  دوب ، هدش  هداد  تاره  تموکح  يارب  یئاهلوق  يو  هب  هک  ار  روبزم  ناخ  ملعریم  نینچمه  دـش . هتـشک  تنایخ  ردـغ و  هب  دـشیم 

. دندروآرد ياپ  زا  تنوشخ  لامعا  اب  تاره  زا  تشگزاب 
دهعیلو دادیم ، ربخ  نارهت  هنکس  هب  دش  تاره  فرـصت  هب  رجنم  هک  ار  یهوکـشاب  یگنج  تایلمع  اهپوت ، ریت  يادص  هک  تعاس  نامه  رد 

زا تشادیمن و  تسود  ار  هدازهاش  نیا  هاش  نوچ  اما  دوبریمرد . ار  يو  گرم  هک  دوب  يدـهعیلو  نیمود  نیا  تشذـگرد . ابو  يراـمیب  هب 
ربخ ود  نیا  نراقت  دنیزگرب ، يدهعتیالو  هب  دوبن  نأشمه  هیاپمه و  وا  اب  ردام  فرط  زا  هک  ار  ناخ  مساق  شرسپ  هک  دوب  نآ  لایخ  رد  شیپ 

مالـس مسارم  هاش  دـعب  زور  دـیدرگ . اپرب  یلم  ياهنـشج  اهیزابشتآ و  اـهیناغارچ ، حـتف  نیا  تشادـگرزب  يارب  تفرگ و  کـین  لاـف  هب  ار 
هاش دمحم  ازریم و  سابع  هک  تفای  تسد  یئزوریپ  نانچ  هب  يو  دیسر و  رادقح  هب  قح  ماجنارـس  هک  درک  رخافت  نآ  نمـض  داد و  بیترت 

. دنداد ردهب  نآ  رس  رب  ار  دوخ  ياوق  تهجیب 
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اب نایناریا  هجیتن  رد  دندش و  تاره  زا  ناریا  ياوق  ینیشنبقع  راتساوخ  مامت  حوضو  هب  اهیسیلگنا  تفاین . ینادنچ  ماود  يزوریپ  هأشن  اهتنم 
یـضوع دناهداد  وا  هب  هک  يزاغ  رفظم و  بقل  ود  هک  تسج  یلـست  رکف  نیا  اب  هاش  دندیدرگ . نآ  میلـست  زا  ریزگان  رایـسب  هودنا  فسأت و 

دمحا ناطلـس  تاره ، باختنالا  دـیدج  مکاح  هک  تسب  بلطم  نیا  هب  زین  ياهزات  دـیما  تسا ؛ هدـش  ادـف  هک  یئاـهلام  اـهناج و  يارب  تسا 
ناشن شوخ  يور  چیه  رلیت  لنلک  يربهر  هب  ناتسلگنا  ترافس  تأیه  هب  هکنیا ، لقا  دح  ای  دنک و  يرادبناج  نایناریا  زا  تسا  نکمم  ناخ ،

ياهراچیب رـس  رب  ار  دوخ  لدقد  تسیابیم  راچان  دوب و  كانبـضغ  تخـس  دوب  هدـش  هک  يریقحت  رطاخب  همه  نیا  دوجو  اـب  تسا . هدادـن 
. دنک یلاخ 

. دوب هاوخلد  ینابرق  رظن  نیا  زا  تاره  نیشیپ  ياورنامرف  رسپ  فسوی  هدازهاش 
عاضوا یمهرد  یناشیرپ و  زا  دوب  هتخیرگ  دهـشم  هب  ناریا  نیمزرـس  رد  هدـش و  علخ  تنطلـس  زا  ناخ  نارماـک  دوخ  ریزو  طـسوت  هک  يو 

رد شیپ  اههام  زا  تخیرگ و  ناریا  هب  راب  رگید  دش و  هدنار  اجنآ  زا  زاب  هاتوک  یتدم  زا  سپ  اما  ددرگزاب ، اج  نادب  ات  درک  هدافتسا  تاره 
حبص دربیم . رسب  نارهت  کیدزن  راجاق  رصق  دوخ  یحیرفت  خاک  رد  نامز  نیا  رد  هاش  دوب . هاش  نامهیم  نارهت  رابرد 
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يدنـسرخ اـب  دـش و  دراو  یـشابشارف  هک  دوب  هناحبـص  فرـص  لاـح  رد  يو  میدوب ، هتفر  راکـش  هب  هاـش  تیعم  رد  اـم  هک  اـهزور  زا  یکی 

مسق هک  یناغفا  راهچ  هلمح  دروم  دوش  بایفرش  روضح  هب  تساوخیم  هک  یئاج  ینعی  یتنطلس  خاک  غاب  رد  فسوی  هدازهاش  داد  شرازگ 
شوخ نادنچ  هدازهاش  هب  ارجام  نیا  رد  دبال  : » تفگ نانزدنخبل  هاش  تسا . هدیـسر  لتقب  هتفرگ و  رارق  دنریگب ، ماقتنا  وا  زا  دـندوب  هدروخ 

، دشاب هدش  ماجنا  هاش  حیرص  روتسد  هب  هکنآ  زا  ریغ  یتنطلـس  غاب  رد  لتق  باکترا  يارب  هک  تسین  يروآدایب  مزال  رگید  تسا ». هتـشذگن 
درکیم هدافتسا  يزاوننامهم  قح  زا  دوب و  هاش  هانپ  رد  هک  هدازهاش  هنانئاخ  لتق  قیرط  نیدب  درک . ادیپ  ناوتیمن  يرگید  کسمتسم  چیه 

مظعا ردـص  ندرگ  هب  ار  هاـنگ  همه  دـنهاوخیم  هک  دـنچره  دـیبسچ ، هاـش  صخـش  نماد  رب  هـک  دـش  یگنن  ياـههکل  نیرتهایـس  زا  یکی 
. تسا هدش  رداص  وا  فرط  زا  امیقتسم  لتق  نامرف  هک  لیلد  نیا  هب  مه  نآ  دنزادنیب ،

ماقم عیفرت  نآ  تخادرپ و  شیوخ  هاوخلد  هشقن  يارجا  هب  دـنک  مهارف  یمرگرـس  رورـس و  دوخ  يارب  رگید  فرط  زا  تساوخیم  هک  هاش 
هلالـس زا  هصاقر  نآ  هک  دـنناسرب  تابثا  هب  دـندوب  روبجم  رابرد  ناسانـشبسن  دوب . يدـهعتیالو  ماقم  هب  هدازهصاقر ، ناـخ  مساـق  شرـسپ 

رد زین  اهنیا  دـنک . بلج  راک  نیا  يارب  ار  یئاپورا  ردـتقم  ياهروشک  تقفاوم  هک  تفای  تیرومأم  مظعاردـص  تسا و  یناساس  ناـهاشداپ 
هاش طرفم  لیم  اب  دوب  هتسشن  تخت  رب  اهنآ  قبط  رب  اهنآ  قبطرب  هاش  نیدلا  رصان  دوخ  هک  ياهدش  نیمـضت  طباوض  نیناوق و  فالخرب  لمع 
هب ار  دوخ  ماج  ناشناگدـنیامن  دـش  اـپرب  راـبرد  رد  دـهعیلو  باـختنا  تبـسانم  هب  هک  یمـسر  ياهتفایـض  رد  دـندمآ و  راـنک  دروم  نیا  رد 

. دندرک یلاخ  ینوناق  دهعیلو  یتمالس 
مه یئاهدروخرب  زا  يرایـسب  تفرگیم . الاب  مدره  دوب  هدـمآ  دوجوب  سیلگنا  ناریا و  ياهتلود  نیب  تاره  هیلخت  رـس  رب  هک  یفالتخا  راک 

رابرد هب  نانآ  فرط  زا  هک  دـشیم  ثعاب  اهیـسیلگنا  تیامح  قح  الثم  درکیم ، رتزیت  ار  فـالتخا  شتآ  نیا  دوب  زیچاـن  دوخ  دـح  رد  هک 
عمط شلانم  لام و  شیپ  اهتدم  زا  هک  میرکلا  دـبع  یجاح  مان  هب  دـنمتورث  هداعلا  قوف  يرجات  دوش . هداد  یخلت  دـنت و  ياهتـشاددای  ناریا 

روز و اب  سیلگنا  ترافـس  ناشارف  درک و  طبـض  ار  هاش  نزردـپ  هناـخ  تشاد ، هک  یقوعم  تاـبلاطم  لـیلد  هب  دوب ، هدرک  کـیرحت  ار  هاـش 
رانک رب  راک  زا  مظعا  ردص  فرط  زا  ینامرفان  لیلد  هب  هک  ناخ  مشاه  مان  هب  يرون  ياهازریم  زا  یکی  دندش . هاش  نز  ردپ  مرح  دراو  فنع 

هک ناموت  رازه  دـنچ  تخادرپزاـب  زا  سیلگنا  لوسنق  سنویتسا  ناردارب  زا  یکی  دـمآرد . ترافـس  تمدـخ  هب  یفکم  قوقح  اـب  دوب  هدـش 
روهلعـش دـح  نیرخآ  هب  ار  سیـسخ  تسرپلوپ و  ریزو  مشخ  شتآ  قیرط  نیا  زا  دز و  زابرـس  دوب  راکهدـب  مظعاردـص  هداوناخ  هب  ارهاظ 

. تخاس
رگیدـکی هدروخ  دـنگوس  نمـشد  سپ  نیا  زا  لـیلد  نیمه  هب  دوب  راـکم  هداـعلا  قوف  يرادمتـسایس  هک  سنویتسا  نیمه  ریزو و  هجیتـن  رد 
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. درک رکذ  دیاب  ناریا  سیلگنا و  گنج  عورش  يارب  هک  دوب  یمهم  للع  زا  قافن  شتآ  ندرک  رتزیت  يارب  نانآ  لباقتم  ياهششوک  دندش و 
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نیودت تسیاشان  ابیرقت  ینحلاب  هک  یتشاددای  اب  دیشک ، دنهاوخ  نیئاپ  ار  دوخ  قریب  هک  دندرک  دیدهت  راب  نیدنچ  اهیسیلگنا  هکنآ  زا  سپ 
. دنتخاس دراو  ار  عطاق  هبرض  دوب  هدش 

ظفح هسنارف  ترافـس  دـیدرگ و  دادـغب  راپـسهر  ناتـسدرک  قیرط  زا  جراخ و  نارهت  زا  ایناتیرب  ترافـس  تأیه  لاس 1856[217 ] زیئاـپ  رد 
هک تسا  مولعم  هتبلا  دـنام و  یقاـب  نارهت  رد  سنویتـسا  ياـقآ  یلوسنق  روما  هرادا  يارب  اـما  تفرگ ؛ هدـهعب  ار  یـسیلگنا  ياهتکرـش  عفاـنم 
هک دیـسر  ربخ  يو  هب  هک  یماـگنه  هزاـت  دـیآ . باـسحب  تاـفالتخا  اـهیگریت و  ندرب  نیب  زا  يارب  يرثؤم  لـماع  تسناوتیمن  يو  روضح 

هیـسور دحرـس  هب  ملاس  حیحـص و  دش و  جراخ  نارهت  زا  مظعا  ردص  ماقتنا  سرت  زا  یناهنپ  دناهدش  رهـشوب  ردنب  مزاع  سیلگنا  ياهیتشک 
. دیسر

هتکن هب  هتکن  اهیسیلگنا  زا  نایناریا  تایاکش  هیلک  نآ  رد  هک  تفای  راشتنا  ناریا  تلود  یمسر  تشاددای  دش ، یباتفآ  هیضق  هکنیا  ضحم  هب 
نتخیرگ زا  دـعب ، دـناهدرک . زواجت  زین  مرح  هناخ و  میرح  هب  اهیـسیلگنا  هک  دوب  هدرک  يروآدای  مه  ار  نیا  انمـض  و  دوب ، هدـش  هداد  حرش 

دوشیم و تیاـعر  ـالماک  یللملا  نیب  لوصا  اریز  هدوهیب  تسا  هدوـب  يراـک  رما  نیا  هک  دوـب  هدـیدرگ  رکذ  هدـش ، داـی  سنویتـسا  لوـسنق 
ترفاسم يارب  یتح  دننک و  تمیزع  دنناوتیم  یعدار  عنام و  چیهیب  میشاب  مه  گنج  لاح  رد  اهنآ  اب  رگا  یتح  یجراخ  لود  ناگدنیامن 

زا تسناوتیم  تمحزب  ینلع  يداع و  ياههار  زا  سنویتسا  ياقآ  اـمتح  اـهنداد  ناـنیمطا  نیا  مغریلع  دـنریگب . راـیتخا  رد  مه  بسا  دوخ 
. درب ردب  ملاس  ناج  ناریا 

هک داتفا  وچ  رهش  رد  دش و  عیاش  نارهت  يوس  هب  ناشتکرح  رهشوب و  ردنب  رد  یقرش  دنه  یسیلگنا  ياوق  ندش  هدایپ  ربخ  نآ  زا  سپ  یمک 
رهـش تسا ؛ هداتفا  كاخب  گنج  رد  شرـسپ  هدرک و  یتمواقم  رـصتخم  یتشد  ناخ  رقاب  هب  موسوم  نیـشنرداچ  لیابق  نارـس  زا  یکی  طـقف 

تراسا هب  یگیبایرد  هدیدرگ و  صخرم  حالس و  علخ  جوف ، ود  زا  لکشتم  رقتسم  ياوق  هدش ، فرصت  گنج  نودب  رهشوب  ردنب  مکحتسم 
؛ دـنتفرگ يدـج  ار  گنج  رکف  ـالاح  هزاـت  تفرورف . تشحو  رد  تختیاـپ  راـبخا  نیا  عویـش  زا  تسا . هدـش  هداتـسرف  یئبمب  هب  هدـمآرد و 
، یناخلیا ردقچ  هک  دنتسنادیم  دوب و  یلاخ  نوشق  زا  بونج  رسارس  ابیرقت  اریز  دننک  فرـصت  ار  زاریـش  اهیـسیلگنا  ادابم  هک  دندیـسرتیم 

تابساحم رد  ار  راید  نآ  یلاها  هیقب  يرادافو  دیاب  مک  هزادنا  هچ  ات  تسا و  هدرپسرس  اهیسیلگنا  هب  یئاقـشق  دنمورین  هفیاط  هدرکرـس  ینعی 
نودب هبرض  کی  اب  ار ، گنج  زاریش  نتفرگ  دننک . ارجا  دنتـسناوتیم  اهیـسیلگنا  هک  دوب  یحرط  نیرتهنالقاع  نیا  لاحرههب  تشاد . روظنم 
عطاـق یتروصب  ار  مظعاردـص  لزع  ـالثم  دـننک  لـیمحت  ناریا  هب  ار  دوـخ  رظن  دنتـسناوتیم  رگید  اـجنآ  زا  دـناسریم ؛ ناـیاپب  يزیرنوـخ ،

رد زین  ینایغط  شاشتغا و  هک  تفریذـپ  ناوتیم  لاـمتحا  برقا  هب  دـشیمن و  هتـساک  ایـسآ  رد  ناـنآ  تیثیح  زا  رذـگهر  نیا  زا  دـنهاوخب .
، دمآرد رظتنم  ریغ  یتروصب  عیاقو  نایرج  هکنیا  اهتنم  تسویپیمن . عوقوب  ناتسودنه 
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اهیـسیلگنا دـنداد . همادا  دـندرک و  عورـش  ار  گـنج  رتهـشقن  نودـب  کـی  مادـک  اـهیناریا  اهیـسیلگنا و  زا  تـفگ  ناوـتیمن  رگید  هکناـنچ 

هجیتن رد  دندرمشیم . یفاک  ار  یشیامن  اهنت  دنتشادن و  گنج  دصق  الوصا  تسا ، هدروخاج  الماک  نمشد  رهـشوب  ریخـست  اب  دنتـشادنپیم 
رب لمح  ار  اهنآ  تیلاعف  كرحت و  مدع  نیا  اهیئایـسآ  اما  دنتخادرپ . اجنآ  رد  یتاماکحتـسا  سیـسأت  هب  دوخ  دندنام و  رهـشوب  رد  نانچمه 

طقف هک  دنتسه  یئاهیباغرم   » تفگ اهنآ  هرابرد  هاش  دنرادن و  ار  ایرد  زا  ندش  رود  تأرج  اهیسیلگنا  هک  دنتـشادنپ  نینچ  دندرک و  فعض 
دوب دنبیاپ  لایخ  نیا  هب  تخس  هک  يو  دنوش ». وربور  ناریا  هاپس  اب  یکشخ  رد  دننکیمن  تراسج  دراد و  یگتـسب  بآ  هب  ناشتأرج  لد و 
دروم دـندوب  اهیـسیلگنا  هیامحلا  تحت - هک  یئاهیناریا  دتـسرفب . نوشق  بونج  هب  دـش  رداـق  ماجنارـس  هک  يوحنب  تخادرپ  هاپـس  زیهجت  هب 

داهنـشیپ ینمرا  رفن  کی  صیب  صیح و  نیا  رد  دنـشوپب . مشچ  اهیـسیلگنا  تیامح  لوبق  زا  دندش  ریزگان  ماجنارـس  دـنتفرگ و  رارق  دـیدهت 
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تـسا رطخ  رد  مالـسا  هکنیا  هناهب  هب  رگید  اریز  دـنتفریذپ ، ار  اضاقت  نیا  يرتشیب  یگدامآ  اب  زین  ریزو  هاش و  دـننک و  مالعا  داهج  هک  درک 
هب اما  دندز  نماد  بصعت  شتآ  هب  دـنتخاس و  اپرب  یتاعامتجا  دـجاسم  رد  اهامنالم  دـننک . هسیکرـس  ار  ایاعر  هجو  نیرتهب  هب  دنتـسناوتیم 
رد لاحرههب  سب . تسا و  نانآ  ياههسیک  ندـیرب  يارب  ارجام  نیا  همه  هک  دـندرب  یپ  دوز  یلیخ  مدرم  اریز  دـنتفاین ، تسد  هاوخلد  جـیاتن 

. دش ریزارس  مظعاردص  بیج  هب  همه  هک  دوبن  مه  كدنا  نادنچ  هلصاو  ماقرا  رما  لیاوا 
اما دز  ودرا  رهـشوب  یلیم  دنچ  رد  عقاو  ناجزارب  رد  دوب  هداد  رارق  اهیـسیلگنا  تیلاعف  مدـع  هیاپ  رب  همه  ار  دوخ  تابـساحم  هک  ناریا  ياوق 

دندید كرادت  دعب  بش  رد  هک  مه  ینوخیبش  دش . هدنار  دوخ  عضوم  زا  ودرا  هیلک  نتشاذگ  ياج  هب  اب  اهیسیلگنا و  هلمح  رثا  رب  هلصافالب 
ناریا يورین  هب  یناخلیا  ینعی  ناشتـسود  مظنمان  ياوق  زا  ریثک  يدادـعت  هکنیا  روصت  هب  اهیـسیلگنا  بش  نامه  رد  دـش . هجاوم  یماـکان  اـب 

. دراد هلصاف  نانآ  زا  رتم  رازه  طقف  اهیسیلگنا  يودرا  هک  دندید  اهیناریا  دش  حبص  هکنیمه  دنتفرگ . عضوم  یکلاد  رد  هدش  روهلمح 
، سیلگنا ماظنراوس  طسوت  صوصخب  زاب  دـنداد  زورب  دوخ  زا  تماهـش  رگید  عقاوم  زا  شیب  نازابرـس  هک  دـنچره  دـندز و  تسد  هلمح  هب 

. دندیدرگ لحمضم  یلکب 
نیمز دوب و  ریزارس  نیمز  هب  نامسآ  زا  هک  ناراب  لیس  دننک . هدافتسا  دندوب  هدرک  بسک  هک  يزایتما  زا  دنتسناوتن  زین  اهیـسیلگنا  لاحرههب 

نیا همه  همه و  رگید  یهانپرـس  ای  رداچ  ندوبن  امرـس ، ربارب  رد  يدـنه  نازابرـس  دـیدش  تیـساسح  دوب و  هدرک  لگ  ـالماک  صوصخب  ار 
تشاد تهابش  رارف  هب  نادنچ  نانآ  ینیشنبقع  دننیشنب . بقع  رهـشوب  هب  تعرـس  رثکا  دح  اب  هک  تخاس  ریزگان  ار  نانآ  دعاسمان  عاضوا 

نینچ هاش  هب  یتح  دوب  مظعاردص  هدازردارب  رون و  یلاها  زا  هک  کلملا  عاجـش  مان  هب  اوق  لک  هدنامرف  دنتـشادنپ . حتاف  ار  دوخ  اهیناریا  هک 
ام تـسد  زا  زین  نمــشد  نازابرــس  زا  یکی  یتـح  مـیدرکیم  بـیقعت  ار  ناـنآ  میتـشاد و  راـیتخا  رد  ماـظنراوس  اـم  هاــگره  : » داد شرازگ 

دنچره تخیرگیمن ».
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نداد رارق  ریثأت  تحت  همزـال  هک  یتردـق  ورین و  نآ  اـب  رگید  اهیـسیلگنا  هک  تسا  متح  مه  نیا  یلو  تسا  ياهناـثیبخ  هغلاـبم  هتفگ  نیا  هک 
دنتشاد تکرش  دروخرب  نیا  رد  هک  ار  یـسیلگنا  هبتریلاع  رـسفا  ود  یـشکدوخ  تهج  نیمه  هب  دندشیمن . لمع  دراو  تساهینیمزقرـشم 
یبوخب تسا  هدـش  هیهت  ثداوح  نیا  ماـمت  هراـبرد  یناریا  يرـسفا  فرط  زا  هک  ریز  یگنج  شرازگ  دنتـشادنپ . اـهنآ  نبج  یلدزب و  هناـشن 

: دناهتسیرگنیم یماظن  يارجام  نیا  هب  هنوگچ  نایناریا  هک  تسا  هتکن  نیا  رگنشور 
[. بجر 1857[218 متفه  تسیب و  باکشخ ، گنج  نادیم  رد  »

ناجزارب هناور  هدـمآرد و  تکرحب  رهـشوب  زا  اهیـسیلگنا  هک  دـندش  علطم  دوخ  يودرا  رد  اهیناریا  هتـشذگ  لاس  یناثلا  يداـمج  متفه  رد  »
بورغ نراقم  درب . هلمح  نانآ  هب  بش  نامه  دزیخرب و  نانآ  اب  هلباقم  هب  هک  تفرگ  میمصت  لک  هدنامرف  کلملا  عاجش  هلـصافالب  دناهدش .

قرغ ار  ام  تامهم  اهسابل و  اهنت  هن  هک  دش  عورش  یکانتـشحو  ناراب  هک  میدوب  هداتفین  هارب  تسرد  زونه  اما  دمآرد . تکرح  هب  ودرا  همه 
کیپ قیرط  زا  ودرا  هب  ندیـسر  زا  سپ  میدـش . تعجارم  هب  ریزگان  هک  يوحنب  تخاس  روبع  لباق  ریغ  زین  ار  هاتوک  هاچ  هار  هکلب  درک  بآ 

لقن و لاـح  رد  پوت  هدارع  راوس و 28  رازه  هدایپ ، رازه  هدزیـس  زا  لکـشتم  اهیـسیلگنا  یلـصا  يورین  هک  میدـش  رادربخ  یتشد  ناخ  رقاب 
دنتـشادنپ نئمطم  تسرد و  ار  نآ  همه  هک  ربخ  نیا  ندیـسر  بقاعتم  دـنزب . اـم  اـب  گـنج  هب  تسد  دـعب  زور  دراد  رظن  رد  تسا و  لاـقتنا 

رد هک  تسا  هناقمحا  پوت  هدارع  هدزناپ  زابرـس و  رازه  هس  اب  درک  مالعا  یگنج  ياروش  داد و  رییغت  ار  دوخ  یـشیجلا  قوس  هشقن  هدـنامرف 
. مینیشنب بقع  یکلاد  كزینن و  ياههگنت  هب  دش  هتفرگ  میمصت  لیلد  نیا  هب  مینیشنب و  تردق  ربارب  راهچ  اب  ینمشد  راظتنا 

راپسهر كزینن  فرط  هب  کبس  هدایپ  راوس و  ياوق  اب  زاریش  یناخلیا  درک و  تکرح  یکلاد  فرط  هب  نوشق  اب  کلملا  عاجـش  رهظ  نراقم  »
دنچ رداچ و  دنچ  اب  طقف  اجنآ  رد  دـندش و  دراو  ام  يودرا  هب  دـننک  کیلـش  ریت  کی  یتح  هکنیا  نودـب  اهیـسیلگنا  دـعب  یتعاس  دـیدرگ .

شکراب تاناویح  زا  يدایز  دادعت  شیپ  زور  ود  نوچ  میدوب  هدراذـگ  اجنآ  رد  دوخ  ار  اههبعج  نیا  ام  دـندیدرگ . وربور  تامهم  زا  هبعج 
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. دنروایب هقوذآ  اجنآ  زا  ات  میدوب  هداتسرف  یکلاد  هب  ار  دوخ 
رایـسب ار  دوخ  هدـنامرف  دـیاب  نم  ناـمگ  هب  دـندرک  یقلت  يزوریپ  یعون  ار  نآ  یناریا  نت  دـنچ  یتح  اهیـسیلگنا و  هک  تاـقافتا  نیا  يارب  »

. مینک دیجمت 
میدشیم و يداع  ریغ  یتافلت  راچد  میتفرگیم و  رارق  اهیـسیلگنا  هناخپوت  شتآ  ضرعم  رد  یظافح  چیه  نودـب  ناجزارب ، يودرا  رد  اریز 
میداد و تاجن  ار  دوخ  زیچ  همه  ابیرقت  ودرا  كرت  ینعی  دوخ  مادـقا  نیا  اب  ضوع  رد  اما  میدادیم ، تسد  زا  ار  دوخ  ياوق  هیلک  ـالمتحم 

هدوسرف هتـسخ و  ار  دوخ  هجیتنیب ، تامدـص  تاقـشم و  لمحت  اب  هک  میتخاس  شروبجم  میدرک  دـس  زاریـش  هب  ار  نمـشد  هار  هکیلاحرد 
. دنک
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هکنیا رب  ریاد  دیـسر  شخبنانیمطا  يربخ  ام  هب  فانکا  فارطا و  زا  مود  زور  نامه  زا  میدیـسر . یکلاد  هب  بترم  مظنم و  بورغ  ماـگنه  »

کچوک ربیلاک  پوت  هدارع  تفه  اب  راوس  رفن  دصتفه  هدایپ و  نت  رازه  جنپ  رثکا  دح  اهنآ  هدش و  هغلابم  دایز  اهیسیلگنا  يورین  نیمخت  رد 
هب یکیپ  يو  دنزب . نوخیبش  هب  تسد  تفرگ  میمـصت  دهد  تسکـش  ار  نمـشد  دوب  راودیما  الماک  هک  ام  هدنامرف  رگید  دـنراد . رایتخا  رد 

یتمالع ناتسهوک  زا  پوت  هلولگ  کی  کیلـش  دش  رارق  دشاب ؛ هلمح  هدامآ  حبـص  هس  تعاس  دودح  تساوخ  وا  زا  داتـسرف و  یناخلیا  دزن 
. دنک عورش  ار  هلمح  دوخ  مهس  هب  يو  هک  دشاب 

هدارع تشه  اب  زابرـس  دصراهچ  رازه و  ود  رهظ  زا  دـعب  شـش  تعاس  نراقم  دـش و  هتـشادهاگن  یفخم  ناکما  دحرـس  ات  تادـیهمت  نیا  »
هتفای دایز  رایسب  دودح  نیا  رد  وا  نارقا  لاثما و  زا  هنافـسأتم  هک  هاوخدب  رفن  کی  دوجو  رثا  رب  اذه  عم  دش . ناجزارب  هناور  یئارحـص  پوت 

نآ تایئزج  هیلک  زا  اهنآ  ام  هلمح  زا  لبق  تعاس  تشه  میدش  هجوتم  اهدعب  هک  روطنآ  داتفا و  اهیسیلگنا  تسد  هب  ام  هلمح  هشقن  دوشیم 
ادـج مه  زا  ار  ناجزارب  یکلاد و  تشد  هک  یهوک  زارف  رب  داد  روتـسد  کـلملا  عاجـش  یئاـمیپهار  تعاـس  ود  زا  سپ  دـندوب . هدـش  علطم 

نمـشد ندرک  ریگلفاغ  دروم  رد  شاهشقن  هک  دش  نئمطم  يو  نآ  زا  سپ  هلـصافالب  دوش . کیلـش  دوهعم  تروص  هب  پوت  هلولگ  دنکیم 
. تسا هدش  بآ  رب  شقن 

لامک اب  داد  نامرف  دریگن ، رارق  نمـشد  شتآ  ضرعم  رد  اـهنت  کـت و  دوب  هدـش  هارمگ  پوت  کیلـش  رثا  رد  هک  یناـخلیا  هکنآ  يارب  اـما 
. دنک يورشیپ  نوشق  نکمم  باتش  رثکا  دح  اب  اما  طایتحا 

یناخلیا ياوق  هک  دوب  نآ  هناشن  نیا  دیـسر و  نامـشوگ  هب  یلع » ای   » دایرف میتشاد  هلـصاف  اهیـسیلگنا  رکـشل  اـب  رتم  رازه  هس  هک  یماـگنه  »
زا هک  اهیسیلگنا  میدرک . کیلـش  پوت  اب  رگید  هلولگ  هس  میزاس  هاگآ  دوخ  ندوب  کیدزن  زا  ار  اهنآ  هکنیا  يارب  ام  تسا و  هدش  روهلمح 

دندش توهبم  جیگ و  دـندوب  هدرک  ریگ  پوت  هلولگ  کیلـش  اب  ام  ياهتمالع  رگید  فرط  زا  اهزجر و  یگنج و  ياهدایرف  نیب  فرط  کی 
دنهدن گنج  هب  نت  هک  دندید  نیا  رد  حالص  دنوش  روصحم  دنتشادن  عالطا  اهنآ  ياوق  زا  هک  نمشد  ود  شتآ  نیب  دنتـساوخیمن  نوچ  و 

. دننیشنب بقع  هاتوک  هاچ  فرط  هب  و 
ثعاب ام  ياوق  روهت  يروالد و  دـیماجنا و  لوط  هب  مین  تعاس و  هس  هک  دـش  زاغآ  یناـشخرد  وحن  هب  مصخ  بیقعت  دـعب  هب  هظحل  نیا  زا  »

. دیدرگ همه  يزارفرس 
هاگره دنروآ . ور  فیـش  فرط  هب  دندش  راچان  دیدرگ و  عطق  هاتوک  هاچ  هب  ناشهار  دشیم ، یتحاران  داجیا  ماودـلا  یلع  اهیـسیلگنا  يارب 

ردـب ناج  دنتـسناوتیم  بش  نیا  رد  اهیـسیلگنا  زا  يدودـعم  طـقف  نم  رظن  هب  مینک  عمج  ياهطقن  رد  ار  دوخ  ياوق  همه  هک  دـشیم  رـسیم 
يرابجا ییئامیپهار  نینچ  هب  نت  دیادش  ربارب  رد  لمحت  تمواقم و  زا  هجرد  نیا  اب  ینازابرـس  هک  مدیدن  دوخ  رمع  رـسارس  رد  زگره  دنرب .
ام  » دنتفگیم طقف  دوبن  یتبحص  زگره  اهنآ  نیب  رد  یگتسخ  عفر  تحارتسا و  زا  دندرک و  یط  ندیود  اب  ار  هار  تعاس  شش  دنهدب .
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. دندادیم يورشیپ  هزاجا  اهنآ  هب  مادم  دندوب  هدمآ  ناجیه  هب  اهنآ  دننام  هک  زین  نارسفا  و  دیناسرب »! نمشد  هب  ار 
اب هک  دندش  رداق  اهیسیلگنا  ماجنارس  دوزفا  دیاب  نادب  زین  ار  بش  یکیرات  هک  روانهپ  تشد  نیا  ياههداج  اب  ام  یئانـشآ  مدع  رثا  رد  طقف  »

لاح نیمه  رد  دـندرک و  کیلـش  ار  دوخ  ياهپوت  همه  ناهگان  دـنبیرفب . ار  ام  ناشتالاقتنا  لقن و  دروم  رد  یگنج  هلیح  کـی  ندز  راـک  هب 
میوش تفتلم  ام  هکنیا  نودب  اهنآ  تسـشن  بقع  یکدنا  اوق  نیا  هکیلاحرد  دـنتفرگ . دوخ  ياهگنفت  شتآ  ریز  یباسح  ار  ام  کبـس  ياوق 

نیا میدـیمهف  اهدـعب  هک  روطنآ  میدرک . یلاـخ  پوـت  هلوـلگ  دـنچ  میباـیب  ار  اـهنآ  زاـب  هکنیا  يارب  دـنداد . رییغت  ار  دوـخ  تکرح  تهج 
شتآ نیا  هب  دـنهدب  زورب  ار  دوخ  لحم  عقوم و  ادابم  هک  نیا  سرت  زا  اما  درک ؛ دراو  تخـس  ياهنایز  ناـنآ  يورین  ياهنوتـس  رد  اـههلولگ 
راظتنا رد  ار  بش  نآ  داد  روتـسد  لیلد  نیدـب  هدرکن و  تباـصا  نمـشد  هب  اـههلولگ  درک  روصت  اـم  هدـنامرف  هک  یتروصب  دـندادن  باوج 

. مینامب
نآ هپت  هس  تشپ  یـسیلگنا  ماـظنهدایپ  دراد . رارق  اـم  یمدـق  رازه  ود  رد  نمـشد  هک  میتفاـیرد  تریح  لاـمک  اـب  حبـص  ندـیمد  ماـگنه  هب  »

. دـندوب هتفرگ  عضوم  راوس  رفن  تسیود  رازه و  کی  ناتـسلخن  کـی  رد  نآ  تسار  فرط  رد  دوب و  هتفرگ  رارق  تشد  يدوگ  رد  رتفرط 
نودـب یتشد  رد  ام  هکیلاحرد  دوب  بوخ  رایـسب  نانآ  هاپـس  شیارآ  دـندرکیم . عافد  گرزب  ربیلاک  پوت  هدـجه  اب  اـههپت  نیب  ياـضف  زا 

زا نت  دصناپ  دودح  درک . مجاهت  سح  يرگشاخرپ و  داجیا  ون  رس  زا  ام  نازابرس  رد  مصخ  رادید  همه ، نیا  دوجو  اب  میتشاد . رارق  ظافح 
ندوشگ اب  اجنآ  رد  دندش و  روهلمح  هپت  نیرتکیدزن  هب  دنشاب  دوخ  هدنامرف  روتسد  رظتنم  هکنیا  نودب  برع  یئاقشق و  يزاریـش ، نازابرس 

هـشقن هب  دـش  ماجنا  رایـسب  يروالد  تداشر و  اب  دـنچره  هیلوا  ياههلمح  نیا  دـندرک . زاغآ  ار  گنج  یـسیلگنا  ماظن  هدایپ  يور  هب  شتآ 
دوب رتدنمورین  يو  زا  رایـسب  هک  دنزب  تسد  یفیرح  اب  گنج  هب  دید  ریزگان  ار  دوخ  هظحل  کی  رد  يو  اریز  دز  همدص  ام  هدـنامرف  گنج 
دوـب روـبجم  يو  دـنوشن  لصأتـسم  راـتفرگ و  هپت  هنماد  رد  ناگدـننکهلمح  هکنآ  يارب  دوـب . هتفرگ  عـضوم  بوـخ  رایـسب  نآ  رب  هوـالع  و 

نادمه زا  ولزوگهرق  جوف  دتسرفب . اجنآ  هب  ار  مراهچ  جوف  زا  رگید  زابرس  دصناپ  هصاخ و  جوف  زا  زابرس  دصناپ  زا  بکرم  رگید  ياهورین 
حانج هفیظو  دـناوتب  ترورـض  ماگنه  هب  لاح  نیع  رد  دور و  راکب  هریخذ  ناونع  هب  ات  دریگب  رارق  پچ  فرط  رد  رتشیب  هک  تفرگ  روتـسد 

. دهد ماجنا  ار 
ورین نیا  اذه  عم  دنتفرگ ، رایـسب  تافلت  نانآ  زا  دندرک و  یئاریذپ  یکانتـشحو  شتآ  اب  دوب  هدش  روهلمح  اودب  هک  ام  ياوق  زا  اهیـسیلگنا  »

رد درک و  زاغآ  کیلش  هب  ناشرس  تشپ  مک  درب  اب  پوت  ود  هک  دندوب  هدیسر  هپت  ياپ  هب  اهیزاریش  رگید  ابیرقت  تفریم . شیپ  هفقو  نودب 
نایناریا هب  ار  کمک  ندیسر  هار  هکنآ  نمـض  دندش و  رازراک  دراو  تسار  پچ و  زا  تعرـس  هب  یـسیلگنا  راوس  نازابرـس  مه  لاح  نامه 

. دندنارذگ غیت  مد  زا  ار  نانآ  دندوب  هدرک  عطق 
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ام ياوق  يارب  رگید  تفرگ ؛ فدـه  ار  مراهچ  جوف  هصاخ و  جوف  دـش و  هپت  يالاب  هجوتم  ماـمت  تدـش  اـب  اـهپوت  ناراـبهلولگ  رگید  لاـح 
هارب مشچ  دـندرک و  گنرد  زیگناسأی  عضو  نیا  رد  هقیقد  دـنچ  هکلب  دنتـشاذگن  تمیزه  هب  ور  اهنیا  زاـب  یلو  تشادـن ؛ ناـکما  يورـشیپ 

يدوزب اما  دـنک  بیقعت  ار  ام  دیـشوکیم  ماظنراوس  رما  ودـب  رد  دـش . رداص  ینیـشن  بقع - روتـسد  هکنیا  اـت  دـندوب  راـبگرم  ياـهمخز 
نادـمه جوف  اب  اجنیا  رد  هکنیا  اهتنم  دریگب . تراسا  هب  ار  همه  دـنزب و  رود  ار  ام  هک  دـصق  نیا  هب  دیـشک  رانک  پچ  فرط  هب  تشگزاـب و 

ود نمـشد  هک  یماگنه  هزات  تخاس . دراو  اهنآ  هب  ياهظحالم  لباق  تافلت  درک و  عفد  هزینرـس  اب  ار  اهیـسیلگنا  تالمح  هک  دـش  فداـصم 
نیدـب درک . كرت  ار  دوخ  عضوم  دیـشک و  تمواقم  زا  تسد  ارابجا  زین  عاجـش  جوف  نیا  دـش  رهاظ  اـهنآ  یکیدزن  رد  رتفرط  نآ  نادـیم 
تمیق هب  ماظنراوس  تالمح  دـننزب ، مهب  ار  ام  يورین  بیترت  مظن و  هک  دنتـشادن  نیا  ياراـی  مادـکچیه  ماـظنراوس  هن  هناـخپوت و  هن  بیترت 

زاب میدیـسر و  ناجزارب  هب  ام  هک  دوب  رهظ  دودـح  داتفا . اهنآ  تسد  هب  ام  زا  ریـسا  دـنچ  طقف  دـش و  مامت  ناـشدوخ  يارب  يرایـسب  تاـفلت 
. تفرگ عضوم  ناجزارب  ياهراوید  تشپ  رد  نمشد 
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ریزگان اریز  میتخاب  ار  گنج  ام  رما  رهاوظ  بسحرب  متخادرپ . شحرش  هب  اهتنا  ات  ادتبا  زا  نم  هک  باکشخ  دربن  یعقاو  نایرج  تسا  نینچ  »
مهاب رظن  نیا  زا  سپ  دنتـسشن ، بقع  مه  اهیـسیلگنا  دـشاب . یعطق  تواضق  رایعم  دـناوتیمن  ینیـشنبقع  اهنت  اـما  میدـش ؛ ینیـشنبقع  زا 

. میتسه رسهبرس  میرادن و  یباسح 
هک تسا  مولعم  اجنآ  زا  دندوبن  هدنرب  دربن  نیا  رد  اهیـسیلگنا  هکنیا  دشاب . يرواد  رایعم  دیاب  هک  تساهیمخز  تافلت و  نازیم  نم  نامگ  هب 

تسدب هک  يریسا  كدنا  دادعت  اهنآ و  لارنژ  یشکدوخ  دروم ، نیا  رد  رگید  دندروآ و  يور  رهشوب  هب  ناهگان  دندرک و  اهر  ار  ناجزارب 
. دریگ رارق  يرواد  كالم  دناوتیم  دندروآ 

هتفرگ رارق  ام  فرط  رد  عفانم  تازایتما و  مامت  هک  تسیرگن  یفداصت  یقالت  دروخرب و  کی  مشچ  هب  گـنج  نیا  هب  ناوتیم  هتفرمهيور 
. دوب دنهاوخن  هدنیآ  رد  یکوکشم  يزوریپ  نینچ  بلاط  زگره  زین  اهیسیلگنا  هک  مراد  نانیمطا  نم  و 

.« دشاب رتمک  نازیم  نیا  زا  دیابن  مه  اهیسیلگنا  تافلت  ددرگیم ؛ غلاب  رفن  تسیود  هب  اهیمخز  نت و  دصیس  دودح  هب  ام  ياههتشک  عومجم 
نیدب دش و  حلـص  ناهاوخ  مامت  دـیکأت  هب  دوب ، موهفمان  ایند  همه  وا و  يارب  نآ  للع  هک  یگنج  جراخم  تخادرپ  زا  هتـسخ  سیلگنا  تلم 

دیدرگ و زاغآ  یتارکاذـم  تشاد  تماقا  سیراپ  رد  ماگنه  نآ  رد  هک  ناریا  ریفـس  ناخ  خرف  اب  هنیباک  فرط  زا  نوئلپان  تطاسو  اب  بیترت 
هب هکنیا  يارب  اما  درک . تفرـشیپ  یبوخ  لامک  هب  دنتـساوخیمن  رگیدکی  زا  ياهظحالم  لباق  مهم و  زیچچـیه  نیفرط  نوچ  تارکاذـم  نیا 

يارب دـننزب . تسد  دـشاب  هناحتاف  هک  یگنج  یمادـقا  هب  ـالبق  اهیـسیلگنا  تسیاـبیم  ریزگاـن  دـیاین  دراو  همطل  ایـسآ  رد  ناتـسلگنا  ترهش 
رازه هد  سأر  رد  ناتسزوخ ) ناتسبرع -(  مکاح  ازریم  رلناخ  مان  هب  هاش  يومع  دندروآ . ور  هرمحم  هب  یسیلگنا  نیافس  روظنم  نیا  لوصح 

. دوب هدز  ودرا  راید  نیا  رد  زابرس 
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ندراذـگ اجب  اب  ولخاس  هیلک  يدوزب  درکیم و  تباصا  ودرا  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  اههلولگ  دـندرک ؛ نارابهلولگ  اهیتشک  زا  ار  ودرا  نیا 
دیاب مینک  یقلت  هناکریز  یمادـقا  یـسایس  رظن  زا  ار  هرمحم  نارابهلولگ  هاگره  لاح  تشاذـگ . رارف  هب  اپ  یمخز  هتـشک و  یهبانتعم  دادـعت 

یـشیاشخب لباق  ریغ  يرگیـشحو  زج  راک  نیا  دوب  هاگآ  یبوخب  حلـص  دادرارق  داقعنا  زا  ـالبق  یـسیلگنا  نیافـس  هدـنامرف  نوچ  هک  مینادـب 
. دیآیمن باسحب 

ره تفایرد  زا  اهیسیلگنا  ندرک  رظنفرص  هب  طوبرم  هدام  هک  یعقوم  هاش  دروآ . رابرد  هب  نارهت  رد  ار  حلـص  دادرارق  یکیپ  دعب  زور  دنچ 
حلص دادرارق  طیارـش  نیودت  ماگنه  هب  دوش »! مامت  یتفم  نیا  هب  راک  نیا  مدرکیمن  رکف  دمحلا هللا ، : » تفگ دناوخ  ار  یگنج  تمارغ  عون 

عاضوا اب  اهنآ  یئانشآ  یهاگآ و  مدع  زا  یکاح  هک  دندش  یسایس  یئاهاطخ  بکترم  زاب  اهیسیلگنا  نآ  هب  همادا  گنج و  عورـش  دننام  زین 
عورش يارب  یلیلد  چیه  رما  يادتبا  زا  تشاد . ناتسودنه  ياهنایغط  اهمایق و  عورش  رد  یگرزب  مهـس  ملـسم  روطهب  دوب و  یئایـسآ  لاوحا  و 

دیق همانحلـص  داوم  رد  هچنآ  زا  شیب  یلیخ  هب  اهنآ  هتـسیاش  یئایادـه  میدـقت  کیتاملپید و  تراهم  ندرب  راکب  اب  تشادـن . دوجو  گـنج 
یـشیجلا قوس  تایلمع  رظن  زا  تسا ». راک  هراچ  نیرخآ  ریـشمش  : » دـنیوگیم هک  دـنراد  قح  اهبرع  دـنبای . تسد  دنتـسناوتیم  دوب  هدـش 
ياهداتفا رود  هطقن  رد  یشیامن  تایلمع  تسه  نیمزقرـشم  رد  رابخا  راشتنا  رد  هک  یـصقن  يدنک و  ظاحل  زا  هک  درک  رظن  راهظا  ناوتیم 

هب دشیم  دراد  ترهش  ایسآ  رسارس  رد  هک  يرهش  ینعی  زاریش ، فرصت  اب  سکعرب  دنامیم ؛ بولطم  هجیتن  ریثأت و  نودب  رهـشوب  نوچمه 
ماد نیا  هب  یـسک  رگید  درکیم و  تقفاوم  دوخ  مظعاردـص  لزع  اب  یتح  یئاضاقت  ره  اـب  اـمتح  هاـش  داد . همتاـخ  هبرـض  کـی  اـب  گـنج 

نویدم و ار  دوخ  نانآ  رطاخ  هب  قح  هب  هاش  هک  یئاهداهنـشیپ  ینعی  دهد ، رد  نت  يرلیئوت  رابرد  ياهداهنـشیپ  هب  دشاب  روبجم  هک  داتفایمن 
. درکیم ساسحا  هسنارف  رازگساپس 

ینمشد رس  اهنآ  اب  الاح  دوب و  اهنآ  هیامحلا  تحت  يزور  هک  مظعاردص  لزع  هب  تبسن  دندوب  ریزگان  اهیسیلگنا  ماجنارس  حلص  طیارش  رد 
تخـس دوب  يراک  اما  دوب  هناراوگرزب  دندوب  هدرکن  هبلاطم  یگنج  تمارغ  هکنیا  دـنزرو . رارـصا  درکیم  غیلبت  اهنآ  هیلع  تدـشب  تشاد و 
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رد دنـشاب . هدرک  راذگاو  نیمز  ای  هداد  لوپ  حتاف  هب  هک  دـننکیم  ساسحا  بولغم  ار  دوخ  هاگنآ  طقف  اهیقرـش  اریز  یلمع  ریغ  هدـیافیب و 
هدید رد  هچ  ار  دوخ  تیثیح  زا  رایسب  رادقم  هب  قیرط  نیا  زا  درک و  رظنفرص  دوخ  تیامح  قح  زا  ناتسلگنا  حلص ، دادرارق  داوم  زا  یکی 

هب تقو  نآ  ات  اهیقرش  اریز  تسین  انتعا  روخرد  تهج  نیا  زا  زین  هدمآ  تسدب  تازایتما  ضوع  رد  داد . تسد  زا  مدرم  رظن  رد  هچ  اهناخ و 
دادرارق دـقع  زا  سپ  هلـصافالب  زین  لمع  رد  دـننیبن . دوخ  رد  ار  اهنآ  ضقن  يورین  تردـق و  هک  دـنهدیم  ناشن  يدـنبیاپ  اهدادرارق  ظفح 

لنلک یتسرپرس  هب  بیبط  کی  رسفا و  ود  زا  بکرم  هک  یتأیه  اریز  دش ، عورش  اهیسیلگنا  دض  رب  نیتفت  زاب  حلص 
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رارق لابقتـسا  نسح  دروم  اجنآ  رد  دشاب ، هدش  نایناریا  هیلع  يرهاظت  ات  دوب  هدـش  هداتـسرف  تاره  هب  اهیـسیلگنا  فرط  زا  دوب و  [ 219] رلیت
دش يراددوخ  اهنآ  هب  ترافس  ياهتأیه  صاخ  مارتحا  يادا  زا  رفـس  نیح  رد  ددرگزاب . نارهت  هب  رتزارد  اپ  زا  تسد  دش  ریزگان  تفرگن و 

. تفرگن رارق  اهنآ  رایتخا  رد  لومعم  قبط  زین  مالغ  رادنامهم و  یتح  و 
ینعی ناخ  مساق  تکلمم  رد  عیاـش  ریگاو  يراـمیب  کـی  هب  ـالتبا  رثا  رد  نئوژ 1858[220 ] مهن  تـسیب و  رد  گـنج  ماـتتخا  زا  سپ  یمک 

دنچ تفوکیم و  راوید  هب  رـس  هودنا  طرف  زا  دوب و  دوخیب  دوخ  زا  هاش  دیـشوپ . ناهج  زا  مشچ  دوب  هدش  بوصنم  یگزاتب  هک  يدـهعیلو 
تبحاصم زا  یمد  تشاد و  یگتسبلد  تخس  رسپ  نیا  هب  دوب  يرهمیب  رـس  رب  انتعایب و  دوخ  نادنزرف  هیقب  اب  هک  يو  دزن . اذغ  هب  بل  زور 

تخت جات و  زا  يو  عفن  هب  دـسرب  یگلاس  هدـفه  هب  ناخ  مساـق  هکنآ  ضحم  هب  هک  دوب  هشیدـنا  نیا  رد  بلغا  یتح  دـیزرویمن . تلفغ  وا 
هللا ءاش  نا  دیـسر  دشر  غولب و  نس  هب  دهعیلو  هکنیمه  رگید  لاس  دنچ  میکح ، : » تفگ نینچ  نم  هب  يزور  دوخ  لقا  ال  دنک . يریگهرانک 
يو هب  مدرک ؛ تبحـص  شترفاسم  هشقن  هب  عجار  رتشیب  تایئزج  اب  نم  راب  کی  دمآ ». یهاوخ  نم  اب  وت  درک . مهاوخ  ناتـسگنرف  هب  يرفس 

سیلفت اریز  دیـشک ، مهرد  هرهچ  يو  ناـهگان  هظحل  نیا  رد  تسا ؛ سیلفت  قـیرط  زا  اـپورا  هب  ترفاـسم  هار  نیرتتحار  هک  مداد  حیـضوت 
.« منکیم رایتخا  ار  يرگید  هار  : » تفگ راصتخا  هب  درکیم  عطق  ارم  تبحص  هکیلاحرد  يو  تسا . هدوب  ناریا  هب  قلعتم  يراگزور 

رـصق یناهنپ  ياههئطوت  نالماع  تسا ؛ هدش  دهعیلو  گرم  ثعاب  هک  دش  مهتم  قحان  هب  دوب  دـنمتردق  زونه  اهزور  نآ  رد  هک  مظعاردـص 
هکنآ دوـجو  اـب  هاـش  دـش . یلمع  شاهداوناـخ  هیلک  هتبلا  يو و  طوقـس  لاـس  ناـمه  زیئاـپ  رد  دـندرک ؛ ار  مزـال  هدافتـسا  تاـعیاش  نـیا  زا 

هدـیقع نیا  رب  ار  وا  هنوگچ  تسنادیم  مظعاردـص  اـما  دوب ؛ رازیب  وا  زا  لد  هت  رد  زاـب  دـیمانیم  دوخ  میق  ردـپ و  هاوخریخ ، ار  مظعاردـص 
یمومع ناـیغط  بوشآ و  اولب و  داـجیا  ثعاـب  شلزع  دـنک و  تموکح  تکلمم  رد  دـناوتیمن  وا  ياوـس  سکچـیه  هک  دراد  هگن  راوتـسا 

هب باکر  مزتلم  زابرـس و  يدایز  دادـعت  تیعم  رد  شیوشترپ  یلد  اـب  درک  رداـص  ار  يو  فیقوت  ناـمرف  هاـش  هک  نیا  زا  سپ  دوب . دـهاوخ 
رد یتح  تشگزاب . نارواین  یحیرفت  رـصق  هب  هاش  تسا ، هدـش  ارجا  يریگتـسد  مکح  دـنداد  ربخ  يو  هب  هکنآ  زا  سپ  هزات  تفر و  راـکش 

فرـصت روزب  نیئاپ  نآ  رد  ار  شیاهبـسا  مدرم  عمتجم  ياههدوت  ایآ  دـنادب  اـت  درکیم  هاـگن  هرجنپ  زا  زرل  سرت و  اـب  وا  زین  نارواـین  خاـک 
تلوهـس هب  نم  ریزو  يرانکرب  مدرکیمن  رکف  زگره  : » دروآرب دایرف  دنـسرخ  داش و  دادـن  خر  یقاـفتا  نینچ  چـیه  نوچ  هن و  اـی  دـننکیم 

.« مدوب هدرک  شراکیب  راک  زا  شیپ  لاس  دنچ  هنرگو  دوش  یلمع 
رد تردق  زکرمت  دوب  هتفایرد  هتشذگ  تایبرجت  زا  هک  هاش  نیدلا  رصان 
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هتشر ره  يارب  يو  درادهاگن . یلاخ  ار  یمظع  ترادص  تمس  سپ  نیا  زا  هک  تفرگ  میمـصت  تسا  كانرطخ  هیاپ  هچ  ات  رفن  کی  تسد 

نآ زا  تشامگ و  راکب  گنج  تراجت ، هیلدـع ، هلخاد ، هجراخ ، ترازو  هرادا  يارب  ار  یناسک  درک . باختنا  صـصختم  يریزو  اـهراک  زا 
رب تراظن  قح  درک و  بوصنم  رواشم  ریزو  تمس  هب  دوب  هتفر  یئاپورا  کلامم  ترافس  هب  ررکم  هک  ار  ناخ  رفعج  ازریم  صخش  هتـشذگ 

فرـص مود  هجرد  نادـنمراک  ریاس  اهیـشنم و  اب  ندز  هناـچ  صحف و  ثحب و  هب  یتدـم  تشادـهاگن . ظوفحم  دوخ  يارب  ار  فلتخم  روما 
ضوع ار  دوخ  بابرا  طقف  هک  دش  راکـشآ  يدوزب  اما  تموکح . مه  دنک و  تنطلـس  دناوتیم  مه  رذگهر  نیا  زا  تشادـنپیم  يو  درک ؛
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رداـم و هکلم  ذوفن  نازیم  رب  درکیم ، طـقاس  راـیتخایب  نارکون  هجرد  هب  ار  ناـنآ  تساـکیم و  ارزو  تردـق  زا  هچره  سب . تسا و  هدرک 
، دوب زیمآهرخـسم  تخـس  اروش  ناـیعا و  سلجم  ود  داـجیا  رکف  یلاوحا  عاـضوا و  نینچ  رد  دـشیم . هدوزفا  يو  رب  ناـیرابرد  زا  نت  دـنچ 

الماک دشیم . هداد  صاصتخا  رتشیب  ولپ  هساک  دـنچ  نایعا  سلجم  هناحبـص  فرـص  يارب  هک  دوب  نیا  رد  طقف  سلجم  ود  نیا  نیب  توافت 
. دوشب تسناوتیم  تکلمم  دیاع  يدوس  هچ  یناگدنیامن  نینچ  دوجو  زا  رگید  هک  تسا  مولعم 

هنکس زا  یلاخ  تالمح  نیا  رثا  رد  یحاون  نآ  مامت  دوب ، هدش  هدوزفا  تخس  نانامکرت  ياهدربتـسد  تالمح و  نازیم  رب  زاب  رخاوا  نیا  رد 
. دندیشک رکشل  سخرـس  هب  ناتـسمز 1860[221 ] رد  ماجنارـس  دـندوب . هدـش  هدرب  یمالغ  هب  اراخب  هویخ و  هب  راید  نآ  یلاها  دوب و  هدـش 
ار اجنآ  لومعم  قبط  زاب  اما  تخاس . لدـبم  مکحتـسم  یئولخاس  هب  ار  نآ  دروآرد و  لاغـشا  هب  ار  رهـش  تمواـقم  چـیه  نودـب  ناریا  ياوق 
ار یلاغـشا  يورین  نانآ ، هب  هقوذآ  ندیـسر  هار  عطق  اب  دنتـسناوت  نانامکرت  هک  تشذگن  يرید  دـندراذگ . دوخ  لاح  هب  دـندرکن و  تیوقت 

زین ساکع  کی  نوشق  نیا  هارمه  هب  دـندش . هتخورف  مالغ  ناونع  هب  نازابرـس  هیلک  دـش و  میلـست  هب  ریزگان  رهـش  دـننک . یگنـسرگ  راچد 
تخبهریت درم  نیا  سکع  نتفرگ  ياج  هب  دـنک . تیبثت  یـسکع  نتفرگ  اب  ار  نومنرفظ  نوشق  نیا  يزوریپ  هرطاـخ  يو  اـت  دـندوب  هداتـسرف 

. دزاس دازآ  ار  وا  یتفگنه  غلبم  تخادرپ  اب  تسناوت  تلود  هکنیا  ات  دنک  یمالغ  يراگیب و  رادرتش  ناونع  هب  اههام  دش  ریزگان 
هاش نیدلا  رصان  تنطلس  هرود  رد  ناریا  زا  نم  جورخ  نامز  ات  هک  یهجوت  لباق  مهم و  عیاقو  زا  یحطس  یلک و  یحرط  شیپ  ياهتمسق  رد 
رد دروم  نیا  رد  دیاب  زین  دیسر ، رظنب  باتک  نیا  لوا  دلج  رد  هیباب  هقرف  ماع  لتق  هرابرد  هک  زین  یحرـش  هتبلا  مداد . تسدب  دوب ، هداد  يور 

. مهدیم نایاپ  ار  بلطم  مزادرپیم و  هاش  تیصخش  زا  یهاتوک  فیصوت  هب  رگید  لاح  دشاب . رظن  دم 
لکـش یـضیب  نیـشنلد و  شتروص  تسا . لیامتم  يرغال  هب  رتشیب  دراد و  طسوتم  یتماـق  يو  تشاد . لاـس  ود  یـس و  ماـگنه  نآ  رد  هاـش 

هب هک  هاتوک  یشیر  زا  هاتوک و  شاهناچ  هتفای . همادا  شنیب  يور  ات  هک  دراد  تشپرپ  ینامک و  یناوربا  تسا ،
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بیکرت شوخ  یئاهتـسد  تسا . هداتفا  رتنیئاپ  زین  وا  ناهد  زا  دنلب  یئاهلیبس  ضوع  رد  اما  هدیدرگ ، هطاحا  تسا  هدش  حالـصا  اهکرت  کبس 
ناهنپ اههدـید  زا  داشگ  ياه  راولـش - ندیـشوپ  اـب  ار  بیع  نیا  هک  تسا  هدـیمخ  لـخاد  فرط  هب  شیاـهقاس  اهتـسد  فـالخرب  یلو  دراد 

همـضاه و فعـض  زا  رظنفرـص  دنیـشنیم . بسا  رب  یگدنزارب  یئابیز و  هب  دوشیم . راکـشآ  هصیقن  نیا  نتفر  هار  ماگنه  هب  اما  درادیم ،
. تسا رادروخرب  جازم  تمالس  زا  تسا  یثوروم  هک  يریساوب  ياهدرد  يرادقم 

دناوتیم نایناریا  شور  هار و  بسحرب  اما  تسا ، هیراجاق  تایـصوصخ  زا  دوخ  هک  دنکیم  تبحـص  مظنمان  هدـیرب و  هدـیرب  عیرـس ، یلیخ 
روظنم العف  دوب  اپ  تسدیب و  فرح و  مک  تنطلس  تخت  رب  سولج  زا  لبق  هک  يو  دروآ . نابز  رب  دشاب  شبحاصم  رطاخ  دنسپ  هک  يزیچ 
هکولک رتکد  دنزیم . فرح  دسیونیم و  یبوخب  ابیرقت  ار  هسنارف  هتشذگ  نآ  زا  دنکیم ؛ ادا  یسراف  هب  مه  یکرت و  هب  مه  یناورب  ار  دوخ 

زیمآازهتـسا و ياـههبنج  ندرک  ناـیامن  دنخـشیر و  هب  شدـیدش  لـیم  یـشاقن و  رد  وا  دادعتـسا  زا  ـالبق  میتخومآیم . هسنارف  يو  هب  نم  و 
کیردیرف نامز  زا  اپورا  دیدج  خیرات  شتکلمم و  خـیرات  زا  هک  میتفگ  میدرک و  تبحـص  روتاکیراک  بلاق  رد  نارگید  یمـسج  صیاقن 

يانثتسا هب  درادن . یهاوخریخ  اب  مأوت  صاخ  هقالع  سکچیه  هب  هاش  تسا . هدرک  یئامزآ  عبط  زین  يرعاش  هنیمز  رد  دراد و  هتـشررس  ریبک 
هب نانآ  يرمتـسم  هب  درادـن و  ياهقالع  زین  یلیماف  ناتـسود  هب  تسانتعایب ، الماک  هیقب  هب  دـنکیم  یگدـنز  وا  اب  العف  هک  شناـنز  زا  یکی 

سپ یتح  دنادیمن ؛ هدازلالح  عورشم و  مه  ار  هاش  یلعحتف  باقعا  لیلد  نیمه  هب  درگنیم و  تکلمم  هنازخ  هب  لصاحیب  یلیمحت  مشچ 
زا دنکیمن . هقالع  ساسحا  زین  شنادنزرف  ریاس  هب  تبسن  تشادیم ، تسود  شتـسرپ  دح  هب  ار  وا  هک  شزیزع  دنزرف  ناخ  مساق  گرم  زا 

کلمت هب  لیامتم  یقرش  ره  هک  رهاوج  صوصخب  یتسود ، لام  تسخ و  تسا : رارق  نیدب  وا  یقالخا  هتـسجرب  تایـصوصخ  هتـشذگ  اهنیا 
یتح راک  نیا  رد  دوش و  بحاص  ار  دوخ  يایاعر  تورث  هک  دشوکیم  ياهناهب  رذـع و  ره  هب  لسوت  اب  دزیگنایمرب . ار  وا  عمط  تسا ، نآ 
همه هکلب  دزادرپیمن  یـصخش  قودنـص  رد  لام  يروآدرگ  هب  لاحرههب  دراذگیمن . دوخ  یبسن  ناشیوخ  نیرتکیدزن  هنیـس  هب  در  تسد 
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ار یغلابم  نادجو  لامک  اب  دنکیم . تظفاحم  اصخـش  ار  شدیلک  دیاپیم و  ار  نآ  یمـشچراهچ  درادیم و  هاگن  تلود  هنازخ  رد  ار  اهلوپ 
اروف دسرب  ینیعم  رادقم  هب  هنازخ  رد  دوجوم  هوجو  هاگره  دراذگیم . شیاج  رـس  هرابود  درادیمرب  هنازخ  زا  یـصخش  فراصم  يارب  هک 

يزاـسزاب رکف  هب  هراومه  دراد . هبلغ  شیتـسود  لاـم  رب  زاـب  هاـش  یبلطهاـج  اریز  دـتفایم ؛ تکلمم » هعـسوت   » دـصق هب  هاپـس  زیهجت  رکف  هب 
روغث دودـح و  هعـسوت  رطاـخ  هب  دوریم و  هغلاـبم  هار  هب  نوـشق  تردـق  نینچمه  روـشک و  ياوـق  نیمخت  رد  تسا ؛ ناریا  میدـق  ياـهزرم 

رد وا  نوچ  دراد . الکین  موحرم  رازت  يارب  ياهداعلا  قوف  شیاتـس  سح  دزرویم . تلفغ  روشک  لخاد  عفانم  میکحت  رد  لـمأت  زا  تکلمم 
نوئلپان يارب  يو  مه  هزادنا  نیمه  هب  دوب . هدـناشن  دوخ  يوناز  يور  هب  دوب  یکدوک  هک  ار  يو  داد  تسد  سرا  دور  رانک  رد  هک  یتاقالم 

یتقو تسا ؛ لئاق  مارتحا 
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يو دوشیم . یهابم  دنـسرخ و  رایـسب  دنکیم  باطخ  ردارب »  » ار وا  اههمان  رد  دنکیم و  همجرت  رـصیق »  » هب ار  هاش  ناونع  نوئلپان  یئول  هک 
. درادن یئابا  يزیرنوخ  زا  دتفیب  رطخ  رد  تکلمم  تلود و  عفانم  ای  یـصخش  تینما  هک  هاگره  تسین  رگمتـس  نشخ و  يدرم  نطاب  رد  هک 

رگید ددـعتم  دراوم  هیباب و  ماع  لتق  یتاره ، فسوی  هدازهاش  لتق  وا ، شیدـناکین  هاوخریخ و  ملعم  ریبک ، ریما  لـتق  ناوتیم  دروم  نیا  رد 
اهیئاپورا يانثتسا  هب  یسانشان  چیه  دربیم ؛ رسب  مئاد  تشحو  سرت و  رد  رگید  دندرک ، وا  هب  اهیباب  هک  يدصق  ءوس  زا  سپ  دش . روآدای  ار 

هب دنتساوخیم  يواکجنک  رس  زا  هک  یئاهیتاهد  هنوگچ  هک  مدوب  دهاش  دوخ  نم  اهترفاسم  رد  بلغا  دریگب . رارق  وا  سرریت  رد  درادن  قح 
زا ات  دیآیمرد  شنارکون  لاغـشا  هب  اههناخ  ياهماب  مامت  درذگب  يرهـش  زا  هاش  هاگره  دندشیم . بدا  هکرت  تابرـض  اب  دنوش  کیدزن  وا 

. دوش هتشادهاگن  رود  ياهریغ  ره  قیرط  نیا 
تـسود تنایخ  هلمج  نم  هدـنادرگ و  دوخ  رادافو  صلخم  ار  نانآ  تدـعاسم ، کمک و  اب  درکیم  رکف  يو  هک  یناـسک  یئاـفویب  رثا  رد 

زا مدرم  همه  هب  ار  دوخ  دامتعا  الوصا  هاـش  دادیم ، شرازگ  مظعاردـص  هب  شاهناـمرحم ، تاـبتاکم  نومـضم  زا  هک  ناـخ  اـشاپ  شکیدزن 
رد هک  یئاهیرادربهالک  زا  هک  یماگنه  يزور  تسا . يرشب  تامادقا  لامعا و  كرحم  اهنت  یهاوخدوخ  هک  درادنپیم  تسا و  هداد  تسد 

اهلوپ تسا . گنر  نیمه  نامسآ  يور  هک  اجکره  هب  : » تفگ نم  هب  هاش  دمآ ، نایم  هب  تبحص  دوب  هدش  ینلع  همیرک  گنج  نمض  هیسور 
ار اهنآ  قلمت  هاگره  دـنادیمن . حـلاص  ار  شنادـنمراک  اهرکون و  زا  کیچـیه  ناریا ». رد  هچ  اپورا ، رد  هچ  دنـشکیم  الاب  دـندزدیم و  ار 
. دنناسرب نایز  ای  دننک  تنایخ  وا  هب  ادابم  دسرتیم  هک  تسا  تهج  نآ  زا  طقف  دیاشگب  ناشنیـسحت  هب  نابز  دهدب و  اهنآ  هب  یلوپ  دـیوگب ،

ناشتلذ طوقـس و  هظحل  نیرخآ  ات  اهنیا  دنک . ناشطقاس  راک  زا  هتفرگ  میمـصت  هک  تسا  رهم  رـس  رب  یناسک  اب  همه  زا  شیب  لیلد  نیمه  هب 
نیا هاش  رکف  زرط  نیا  لباقتم  ریثأت  زیت ». ریشمش  رـس  دریگب  تسد   » ماقتنا سأی و  لاح  رد  يدعـس  هتفگ  هب  ادابم  ات  دنربب  وب  يزیچ  زا  دیابن 

شدوس هکنیا  ضحم  هب  هک  تسا  نآ  هدامآ  سکره  ددـنبیمن ؛ لد  درادـن و  دامتعا  شیاهفرح  هاش و  هب  ناـیرابرد  زا  کیچـیه  هک  تسا 
دوخ هک  دوشیم  یتارطاخم  نامه  داجیا  ببسم  قیرط  نیا  هب  تسرد  هاش  صخش  هک  تسا  نشور  رگید  دزرو . تنایخ  يو  هب  دنک  اضتقا 

. دزیهرپب اهنآ  زا  دهاوخیم 
هک ور  نآ  زا  دبتـسم  مکاح  دریگیم . یتساک  نآ  رد  نوناق  هب  مارتحا  مه  تبـسن  ناـمه  هب  دـشاب  رتيدادبتـسا  رتهقلطم و  یتموکح  هچره 

ار نآ  دـنکیم و  یقلت  دوخ  نیمارف  زا  درمت  یعون  ار  اهنآ  هب  یطخت  نیرتیئزج  هجیتن  رد  تسا  يو  یـصخش  هدارا  زا  یـشان  نیناوق  ماـمت 
. دهدیم رفیک  نطو  هب  تنایخ  مرج  دننام 

دراو همطل  يو  رادـتقا  هب  سپ  دـنک  یلاخ  هنکـس  زا  ار  شتکلمم  دـناوتیمن  نیفلختم  هراـبرد  مادـعا  تازاـجم  یمئاد  يارجا  اـب  نوچ  اـما 
هاش نیدلا  رصان  هک  تسه  مه  قیرط  نیدب  دریگیم . هدیدان  ار  دوخ  نیمارف  يارجا  مدع  ریزگان  دیآیم و 
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تاررقم دنکیمن ، تیعبت  یـسک  وا  نیناوق  زا  تسا . يراج  شمکح  رتمک  رگید  نایاورنامرف  همه  زا  دراد  هک  يرامـشیب  همدخ  مغریلع 
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تروص هب  شنامرف  ره  باوج  رد  لاحرههب  دـیآیمنرد . ارجا  عقوم  هب  دوشیم ، نـالعا  یمـسر  هماـنزور  رد  هک  دـنچره  شیاهروتـسد  و 
ار نآ  الک  ای  دـننکیم  تسرد  نآ  يارجا  مدـع  يارب  یعرـش  هالک  یئاههناهب  اب  هلـصافالب  یلو  موش » تنابرق  یلب ،  » دـنیوگیم هناعـضاخ 

ابیرقت دهد  رفیک  ار  اهنآ  ینامرفان  دوشن  راچان  ماودلا  یلع  هکنآ  يارب  تسا و  هاگآ  ارجام  نیا  زا  یبوخ  هب  دوخ  مه  وا  دنریگیم . هدـیدان 
، درادن دوجو  وا  ربارب  رد  ینلع  تفلاخم  هک  هتکن  نیا  هب  هیکت  اب  ادماع ، املاع و  دوشیمن . ایوج  هدـش  رداص  ياهنامرف  يارجا  زا  هاگچـیه 

تـسد رد  يزاـب ، پوت  نوـچمه  اـتقیقح  هکیلاـحرد  تسا ؛ تکلمم  درف  هب  رـصحنم  ياورناـمرف  هک  دراد  شوـخ  لد  یهاو  لاـیخ  نیا  هب 
ار تاقافتا  عیاقو و  دـناوتب  هک  دـشاب  يرگید  يرابرد  ره  ای  شیارزو  شرـسمه ، شردام ، تسا  نکمم  نارگید »  » نیا لاح  تسا ، نارگید 
وا رظن  دارم و  قفو  رب  زیچ  همه  هک  درادـنپب  هاش  دـهاوخب و  ربخ  رگـشرازگ  هک  دـسرب  هجیتن  نامه  هب  اـمازلا  وا  هک  دـناسرب  ضرعب  يوحنب 

، نآرق رد  جردنم  هنابلطيدازآ  یهلا و  نیناوق  تسین . دودحمان  ناونع  چیه  هب  شیئاورنامرف  تردـق  هتـشذگ  نیا  زا  تسا . هدـیدرگ  ماجنا 
تواـضق زرط  زا  هظحـالم  ماجنارـس  تسا و  رثؤم  ياهزادـنا  اـت  ناریا  رد  مه  نآ  هک  یمومع  راـکفا  نویناـحور ، اـملع و  راـبتعا  تیثـیح و 

همه دنرادنپیم  کلامم  نآ  هتسجرب  ياهتیـصخش  ذوفن و  يذ  دارفا  رکف  هدننک  سکعنم  ار  نآ  الومعم  ناریا  رد  هک  یئاپورا  ياههمانزور 
. دنوریم رامشب  یعونتم  دودح  دح و  اهدس و  يو  هنادبتسم  هدارا  ربارب  رد  همه  و 

هاش دهاکیم . دادبتـسا  تدح  تدـش و  زا  تسا  هدرک  ذوفن  اهینیمز  قرـشم  روما  تایئزج  مامت  رد  هک  يرالاسردـپ  شور  هتـشذگ  نیا  زا 
. دراد تراـظن  اـهنآ  لخادـم )  ) میقتـسمان میقتـسم و  ياهدـمآرد  اـهجاودزا و  راـک  رد  دراد و  ار  دوـخ  نارکوـن  یگداوناـخ  روـما  ياورپ 

دنکیم راطخا  تحیصن و  اهنآ  هب  دونشیم و  ار  ناشتایاکش  دناوخیم ، روضحب  ار  اوعد  نیفرط  دنکیم ، فرطرب  ار  اهنآ  یئزج  تافالتخا 
هب يرگید  نحل  هاش  دهد  همادا  يوعد  هب  دهاوخب  دریگن و  مارآ  وگتفگ  نیا  نمـض  رد  نیفرط  زا  یکی  هاگره  لاح  دـنیایب . رانک  مهاب  هک 
وا يداع  ریغ  تواکذ  نهذ و  تدـح  هدـنهد  ناـشن  تاـفالتخا  نیا  رد  وا  يأر  هاـگ  تسا . هموتخم  رما  هک  دـهدب  ناـشن  اـت  دریگیم  دوخ 

تیاکـش حرط  یهاو و  ضرق  ناموت  دصراهچ  هبلاطم  اب  يرجات  هک  درب  تیاکـش  يو  هب  شاهقالع  دروم  ناکیدزن  زا  یکی  راب  کی  تسا .
نم صاخ  هقالع  دروم  هک  ار  يدرم  دنک  تأرج  یسک  منک  رواب  تسین  نکمم  : » تفگ خساپ  رد  هاش  تسا . هدرک  تحاران  ار  وا  اهالم  هب 

دوشیم رایـسب  نک ». صالخ  كرابمان  يارجام  نیا  زا  ار  دوخ  نابیرگ  هدب و  ار  ناموت  دصراهچ  دـنک ؛ تحاران  یلیلد  چـیه  نودـب  تسا 
وا زا  دریذـپیم و  ار  هیدـه  مامت  فطل  هب  هاش  دـهدیم ؛ هیدـه  یتابن  هساک  ای  يدـنقهلک  ياهرب ، يو  هب  هاش  رادـقمیب  نارکون  زا  یکی  هک 

يارب ياهتـسیاش  غلبم  تروص  نیا  رد  دـنک و  یـسورع  دـهاوخیم  فرط  هک  دونـشیم  باوج  رد  الومعم  دراد و  یئاـضاقت  هچ  دـسرپیم 
جراخم نیمأت 
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. دزادرپیم یسورع 

تفایرد يانمت  هب  هک  یـسک  یتح  دوشن  بایفرـش  هاش  روضح  هب  یلاخ  تسد  سکچیه  هک  دـنکیم  باجیا  نیمز  قرـشم  موسر  بادآ و 
. تسا هتفای  راب  یکمک 

گنهامه مسر  نیا  اب  ار  دوخ  یئاپورا  ياهروشک  زا  هچ  یئایسآ و  کلامم  زا  هچ  دنیآیم  ناریا  رابرد  هب  زابرید  زا  هک  مه  یئارفس  تأیه 
، یئاپورا ياهحالس  ناشن ، مود  هتسد  دنروآیم و  یمشیربا  یمـشپ و  ياههچراپ  وکابنت ، جنرب ، لاش ، بسا ، دوخ  اب  لوا  هورگ  دناهتخاس :
. دـنرادیم تفایرد  یئایادـه  تعلخ »  » مان تحت  یظفاحادـخ  ماگنه  هب  اـهنیا  نآ  يازا  رد  دـننکیم . شکـشیپ  هریغ  رولب و  یـشاقن ، ولباـت 
هب دریذـپیم . دوخ  فطل  هب  ار  اهنآ  وا  دـنربیم و  هاش  روضح  هب  یتافیرـشت  یتاقالم  نمـض  هرقن  الط و  ياهینیـس  رب  ار  یمیدـقت  يایادـه 
رد هک  ار  یساملا  نیگن  ره  ات  دیآیم  نوریب  هدیشکیم  راظتنا  اجنآ  رد  هک  ياهدرپ  سپ  زا  رادهنازخ  دش  رود  ترافس  تأیه  هکنیا  ضحم 

. دنک يراذگتمیق  تقدب  تسا  هتفر  راکب  یناشن 
دـننک و هاش » مان  هب  هبطخ   » راید نآ  عماج  دجـسم  رد  الوا  هک  تسا  نیا  دـناهتفریذپ  يرهـش  رد  ار  هاش  یئاورنامرف  طلـست و  هکنیا  تمالع 

" نایناریا ناریا و   " كالوپ www.Ghaemiyeh.comهمانرفس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 440زکرم  هحفص 214 

http://www.ghaemiyeh.com


: تسا رکذ  لباق  اهنیا  تنطلس  ماقم  صاخ  تازایتما  هلمج  زا  دننز . هکس  يو  مسا  هب  ایناث 
، دـنیوا هارمه  اهلاقتنا  لقن و  اهترفاسم و  ماـمت  رد  هک  تسد  هب  بوچ  بضغریم  شارف و  يدادـعت  نینچمه  رطاـش و  ود  هقج ، هناـخهراقن ،

خرـس ود  ره  يرتچ  يرداچ و  تسا ، هتخیوآ  نآ  مد  هب  هک  یئالط  يوگ  دوشیم و  لصاح  انح  اـب  هک  وا  صوصخم  بسا  یئـالط  گـنر 
. گنر

يارب نآ ، نودب  لیامح و  اب  دراد : فلتخم  عاونا  تاجرد و  ناشن  نیا  تسوا . صتخم  زین  دیـشروخ  ریـش و  ناشن  يادـها  هتـشذگ  اهنیا  زا 
هب تـسا . هارمه  یناـمرف  اـب  هراوـمه  ناـشن  يادــها  دــنیوگیم .) رادهراتــس  اـهیجراخ  صوـصخم  ناـشن  هـب   ) اـهیجراخ روـشک و  یلاـها 

بـسحرب مه  لیامح  گـنر  دوشیم . هداد  دراد  ناـیلرب  نیگن  نآ  رود  هک  لاـثمت )  ) هاـش زا  يریوصت  هب  نیزم  ناـشن  دارفا  نیرتماـقمیلاع 
رب هک  تسا  يریـش  روشک  تمالع  دوش . ادیپ  رازاب  رد  عون  نآ  زا  هک  دننکیم  رایتخا  ار  یگنر  اهتنم  دنکیم ، قرف  ناشن  فلتخم  تاجرد 

. دنرادن ربخ  دشاب  تکلمم  صوصخم  هک  یگنر  زا  اجنیا  رد  دوشیم ؛ هدید  عولط  لاح  رد  يدیشروخ  نآ  تشپ 
، هلودـلا داـمتعا  هلودـلا ، ریما  دـنربیم : راـکب  نوگاـنوگ  باـقلا  ماـقم  نـیا  يارب  تـسا ؛ مظعاردــص  صوـصخم  يرادا  ماـقم  نیرتـگرزب 

. ماقممئاق ریما ، مظعاردص ،
: دنمظعاردص تسدریز  ای  فیدرمه  لاوحا  عاضوا و  بسحرب  لیذ  بصانم 

ریزو تافوقوم ؛ ریزو  تراجت ؛ ریزو  تلادـع ؛ ریزو  کلامملا ؛) ریعم   ) هیلاـم ریزو  کـلامملا ؛) یفوتـسم   ) هلخاد ریزو  هجراـخ ؛ لود  ریزو 
يایرد رد  هک  ي  یگیبایرد )  ) رحبلا ریما  ود  رتنالک ؛)  ) تختیاپ سیلپ  سیئر  مولع ؛ ریزو  رالاسهپس ؛)  ) گنج ریزو  هلودلا ؛) ریـشم   ) رواشم

قیاق کی  یتح  ناریا  هک  تسناد  دیاب  اما  دنربارب . مهاب  ماقم  هجرد و  رظن  زا  دنتسه  رقتسم  سراف  جیلخ  رزخ و 
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. درادن دوخ  زا  مه 
فرط زا  مکاح  دـنراد . دوخ  رانک  رد  یئارزو  يرادا  فلتخم  ياههتـشر  يارب  هک  ماکح  زا : دـنترابع  تایالو  رد  تلود » نایعا  ناـکرا و  »

. دنکیم بصن  لزع و  مکاح  دوخ  ار  ءزج  ماکح  دوشیم . بوصنم  راک  هب  لاس  کی  تدم  هب  هاش 
نآ زکرم  هک  هـسمخ  - 2 تسا ؛ زیربـت  نآ  زکرم  هـک  ناـجیابرذآ  - 1 دوشیم : میـسقت  تیالو »  » اـی نیـشنمکاح »  » تسیب هب  ـالعف  تکلمم 

- ریالم - 12 نامرک ؛ - 11 دزی ؛ - 10 زاریش ؛ - 9 ناهفصا ؛ - 8 ناـشاک ؛ - 7 مـق ؛ - 6 نارهت ؛ - 5 نـیوزق ؛ - 4 نادـمه ؛ - 3 تسا ؛ ناـجنز 
-16 هاـشنامرک ؛ - 15 تسا ؛ رتـشوش  نآ  زکرم  هـک  ناتـسزوخ )  ) ناتـسبرع - 14 تـسا ؛ دهـشم  نآ  زکرم  هـک  ناـسارخ  - 13 ناکرسیوت ؛
؛ تسا يراس  نآ  زکرم  هک  ناردـنزام  - 19 تسا ؛ تشر  نآ  زکرم  هـک  نـالیگ  - 18 دابآرتسا ؛ - 17 تسا ؛ هنـس  نآ  زکرم  هک  ناتـسدرک 

. درجورب - 20
. ادخدک اب  تالحم  تسایر  تسا و  رتنالک  اب  رهش  تسایر  اههد . اههچبصق و  اههبصق ، اهرهش ، اب  دوشیم  میسقت  كولب  هب  تیالو  ره 

. دـننکیم تیعبت  دـنوشیم  هدـیمان  یناخلیا »  » هک دوخ  ياسؤر  زا  هکلب  دنتـسین  ماکح  عبات  یقوقح  یئاضق و  رظن  زا  نانیـشنرداچ  ریاشع و 
. دیآیم رامشب  تلود » ناکرا   » زا دراد و  مکاح  ناشمهو  ضرع  رد  یماقم  دوخ  یناخلیا 

: دروخیم مشچب  ریز  تامیسقت  صاخ ) نارکون   ) رابرد همدخ  نادنمراک و  دروم  رد 
ار وا  صخش  ياهراک  میئوگب  هصالخ  دنیوا و  هارمه  اهـشدرگ  رد  دنناوخیم ، شیارب  ار  اههتـشون  دنروآیم ، ار  هاش  ياذغ  اهتمدخـشیپ » »

نت دصیس  ات  تسیود  هاش  ياهترفاسم  رد  دننکیم و  ینابهگن  رـصق  رد  یـشاب » یچکیـشکرس   » اهنآ سأر  رد  و  نامالغ » « ؛ دنهدیم ماجنا 
دننک ظفح  یناهگان  یلامتحا و  ياهلمح  زا  ار  هاـش  اـت  دـنزاتیم  وا  شیپاـشیپ  یـشابلواسی »  » ناـمرف ریز  گـنفت  هب  حلـسم  هراوس و  اـهنآ 

هاش ولج  هلـصافالب  هدش  هدیـشک  نآ  يور  زمرق  ياهچراپ  اپ و  هدزناپ  عافترا  هب  تسا  ياهزین  هک  ار  یتنطلـس  ملع  نانآ  زا  یکی  هکیلاحرد 
هب ار  راکـش  دـنراد و  یلاع  یئاهگنفت  هک  دنتـسه  ياهدـیزرو  نازادـناریت  اه  یچگنفت » « ؛ دـنکیم لـمح  تسا  بسا  رب  راوس  هکیلاـحرد 
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، دننکیم راومه  ار  ودرا  لحم  یشابشارف  رظن  ریز  اهشارف » « ؛ تساهنآ هدهع  رد  نابراکـش  شقن  تقیقح  رد  دنهدیم و  شیک  هاش  فرط 
تبظاوم یتنطلس  رـصق  ياهقاتا  ياهـشرف  زا  هک  دنراد  هفیظو  اه  تولخ » شارف  « ؛ دننکیم شرف  ار  نآ  دنزارفایم و  رب - ار  یتنطلـس  رداچ 

یـشابزپشآ اهنآ  سأر  رد  و  اهزپشآ » « ؛ دننکیم لمح  ار  اهیندروخ  هتفرمهيور  ینیریـش و  هویم ، خی ، بآ ، اهترفاسم  رد  اهرادبآ » « ؛ دننک
لغـش تلع  هب  اهنیا  اـب  هاـش  تسا . کـلملا » نیع   » بقل ياراد  هک  دـنزادرپیم  هفیظو  ماـجنا  هب  صاـخ » رظاـن   » رظن ریز  اهرادـبآ  راـنک  رد 
نایلق هوهق و  ياـچ ، اـب  هاـش  زا  هک  دراد  هفیظو  یـشاب » یچهوهق - « ؛ دـنکیم راـتفر  هظحـالم  اـب  هراومه  دـنراد  هک  یکاـنرطخ  ساـسح و 

کیشیا « ؛ دنک یئاریذپ 
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؛» یـشابیچشوق « ؛ دـنکیم تیادـه  هاـش  روـضح  هـب  ار  ترافــس  ياـهتأیه  مالــس  مـسارم  رد  تافیرــشت  سیئر  شقن  رد  یــشابیساقآ »
رظن ریز  رادهلوگنز  ياههالک  اب  اهرطاش » «. » اـملعلا ماـظن  « ؛» یـشابشاقن « ؛» راـگنعیاقو « ؛» ارعـشلا کـلم  « ؛» یـشابمجرتم « ؛» یـشابمیکح »

ار هاش  ياه  سابل - يرادهگن  هفیظو  هک  رادقودنص » « ؛» رادرهم « ؛» روخاریم  » ناشـسیئر اب  اهرتهم  دنراد ؛ تیلاعف  یـشابرطاش »  » دوخ سیئر 
مـالغ « ؛ تسا ینمرا  کـی  ـالومعم  هک  یـشابرگرز » « ؛ دوشیم ضیوـفت  رفن  کـی  هب  لغـش  ود  نیا  ـالومعم  هک  رادهنازخ »  » دراد و هدـهعب 

؛» یـشابیچقسن  » ناشـسیئر رظن  تـحت  اهیچقـسن »  » اـی بـضغریم » « ؛» یــشابیچپاق « ؛» یــشابهجاوخ  » ناشــسیئر اـب  اـههجاوخ » « ؛» اـههچب
. دراد هدهعب  ار  رابرد  خروم  تمس  هک  کلملا » ناسل  « ؛» یشابمجنم »

هدیمان رازگتحلـصم  ای  راتخم  ریزو  میقتـسم ، ریزو  یچلیا ، دـنراد  هک  ياهجرد  بسحرب  جراخ  ياهرابرد  رد  ناریا  یـسایس  ناگدـنیامن 
. دنوشیم

ناـخ نسح  هب  ماـقم  نیا  ـالعف  ناتـسلگنا . هسنارف و  هب  طوبرم  روـما  ماـجنا  يارب  سیراـپ  رد  دـنمیقم : اهرهـش  نیا  رد  ناریا  یمئاد  يارفس 
نـس راـبرد  رد  و  تسا ؛ نآ  رادهدـهع  ناریا  تاـملپید  نیرتلاـعف  ناـخ  نیـسح  ـالعف  هک  هینطنطـسق  رد  تسا ؛ هدـش  هدرپـس  [ 222] یسورگ

زا سپ  هک  تهج  نیا  زا  اـهنت  هن  دـنادیمن . ار  نآ  ردـق  یـسک  هـک  هرطاـخمرپ  تخـس  تـسا  يراـک  بـلغا  ترافـس  لغـش  گروـبزرطپ .
تروـص اـهنآ  هیلع  هئطوـت  ماـسقا  عاوـنا و  ناـشتبیغ  رد  هک  مه  تهج  نآ  زا  هـکلب  دـنریگیم ، رارق  تساوخزاـب  دروـم  تخـس  تشگزاـب 

هکنیا رگید  دوشیم . مامت  ناشنانمـشد  ماک  هب  بلغا  دـننک  عافد  دوخ  زا  ات  دـنرادن  روضح  اـهنآ  هکنآ  تلع  هب  اـههئطوت  نیا  دریذـپیم و 
. هینطنطسق هب  یتح  تسین ، زاجم  ناونع  چیه  هب  هجراخ  هب  نز  ندرب  تسا و  كاندرد  سکره  يارب  هداوناخ  هناخ و  زا  يرود 

نارهت رد  یهاتوک  تدـم  يارب  سورپ  تلود  دـنراد . هناخترافـس  نارهت  رد  ینامثع  هسنارف و  ناتـسلگنا ، هیـسور ، یئاپورا  ياهروشک  زا 
قبط دنهاوخب  رگا  هکنآ  الوا  تسین . یناسآ  نادنچ  راک  نارهت  رد  ياهناخترافـس  يرادـهاگن  دـش . هدـناوخ  ارف  يدوزب  هک  تشاد  ریفس 

هک تسا  ملـسم  دـنوش . لبقتم  ار  ياهداعلا  قوف  جراخم  دـیاب  دنـشاب  دوخ  تکلمم  فرعم  ياهنادـنموربآ  تروص  هب  یقرـش  بادآ  ننس و 
رتشیب نآ  زا  دعلبیم و  ار  هجدوب  مظعا  تمـسق  اهماعنا  اهکیپ و  اهرداچ ، اهـشرف و  هنیزه  دنـشاب ؛ هتـشاد  بسا  همدخ و  يدایز  دادعت  دـیاب 

تاقافتا ثداوح و  زا  دوشیم و  يوزنم  ياهناخترافـس  نآ  هب  نداد  نت  نودب  هک  درک  هوشر  تخادرپ  ایاده و  دـیرخ  فرـص  لوپ  دـیاب 
تروص رد  شعوبتم  روشک  هک  دزیگنارب  مارتحا  نیمزقرـشم  رد  دـناوتیم  ياهناخترافـس  اهفرح  نیا  همه  زا  دـعب  دـنامیم . ربخیب  رابرد 

. دروآ دورف  زین  ار  تبرض  هک  دشاب  هدامآ  هکلب  دزرون  افتکا  دیدهت  هب  طقف  شعفانم  هب  یطخت  تالکشم و  زورب 
ناهاوخ دروآ و  يور  سور ، ای  سیلگنا  الثم  تسود ، هارمه و  یتردق  هب  ای  دنک و  رازگرب  توکس  اب  ار  اهنیهوت  دیاب  تروص  نیا  ریغ  رد 

نیا و  دوش : ناربج 
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ینامثع و هیسور و  ینعی  هیاسمه  روشک  ود  ياههناخ  ترافس - هشیمه  لیالد  نیمه  هب  تسا . روآتفخ  تخس  يروشک  ره  يارب  راک  ود 
نآ عفانم  زا  دنشاب و  میقم  نارهت  رد  دنناوتیم  دنک  عافد  ناتـسودنه  کلمت  ایرد و  رد  دوخ  قوفت  زا  دهاوخیم  هک  ناتـسلگنا  نآ  زا  سپ 
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لیلد هب  نینچمه  نیفرط و  ضاـمغا  هماـنتقفاوم و  ياـنبم  رب  طـقف  هک  تفگ  ناوـتیم  ار  نارهت  رد  هسنارف  ترافـس  یتـح  دـنوش . روهرهب 
تنک تسایر  تحت  پیلیف  یئول  نامز  رد  هک  یترافـس  تأیه  یتح  تسا . هدـنام  اپرب  تسا  لئاق  نوئلپان  مان  يارب  هاـش  هک  یـصاخ  مارتحا 
هجیتن نیا  هب  مینکفیب  تکلمم  عضو  هب  یمومع  یهاـگن  ناـیاپ ، رد  هاـگره  دـش . تشگزاـب  زا  ریزگاـن  يدوزب  دـمآ  ناریا  هب  [ 223] ژیتراس

اب هاوخریخ و  ار  وا  میناوتیمن  فرط  کی  زا  هک  میوشیم  هجاوم  یهاش  اب  تسا و  هدرکن  هشیر  تسرد  نونکات  هلـسلس  نیا  هک  میـسریم 
نیا رد  هکنیا  رگید  درادن . دوخ  تایرظن  اههشقن و  ندرک  ارجا  يارب  ار  مزال  راکتشپ  تردق و  يو  رگید  بناج  زا  میرامـشب و  تین  نسح 

داقتعا هب  تسین . ربمغیپ  هلالـس  زا  يو  هکنآ  لـیلد  هب  درامـشیمن ، قحرب  ياورناـمرف  ار  هاـش  هک  دراد  دوجو  ناـیناحور  زا  ياهقبط  روشک 
هرادا تسامرفمکح : یئاضران  دـنماکح ، ملاظم  میلـست  الک  هک  تایالو  رد  دـنتفالخ . ماقم  هب  ندیـسر  قحتـسم  ربمغیپ  باقعا  طقف  ناـنآ 
راشف رد  هراومه  تکلمم  قرش  تسا ؛ هدرب  رسب  نایغط  همین  لاح  رد  هراومه  نیمزرس  نیا  هدوب و  هجاوم  لاکـشا  اب  زابرید  زا  بونج  هطخ 
يایرد یلحاس  زیخلصاح  دـنمتورث و  تایالو  راک  تسا ؛ هدـش  هنکـس  زا  یلاخ  نآ ، یلاها  ندوبر  رثا  رب  تسا و  هویخ  یلاها  نانامکرت و 

نینچ رابود  زین  لمع  رد  دنیآرد و  هیـسور  لاغـشا  تحت  دنهاوخیم  لد  ناج و  زا  همه  هک  هدیـسر  یئاجب  ینالوط  هرادا  ءوس  رثا  رد  رزخ 
رثا رد  تسا ، هدوب  راداـفو  همه  زا  شیب  راـجاق  هلـسلس  هب  روشک  هیقب  زا  نونکاـت  هک  یتیـالو  ینعی  ناـجیابرذآ  یتح  دـناهدرک ؛ یئاـضاقت 

جات و هاش و  هب  یگتـسبلد  تبحم و  زا  يرثا  اجک  چـیه  رد  هک  میئوگب  هصالخ  تسا ؛ هدـیدرگ  سأی  راچد  ماکح  مظنم  تراغ  رامثتـسا و 
هک درک  جاتنتـسا  ناوتیم  همه  نیا  زا  دنک . تباقر  دناوتیمن  اپورا  ياهتفرـشیپ  اب  اریز  تسا  داسک  لاح  رد  تعنـص  دوشیمن . هدید  تخت 

نیا اب  داتفا . دهاوخ  اهـسور  تسد  هب  يدیدرت  چیه  نودب  رزخ  یلحاس  نیمزرـس  دش و  دهاوخ  اهیئاپورا  همعط  تکلمم  نیا  نامز  رورم  هب 
ناوتیم یتـح  تسین و  نکمم  ریغ  ناریا  تاـیالو  همه  ریخـست  راـک  هاپـس  رازه  هد  لیـسگ  زیهجت و  اـب  تسا  مدرم  نیب  هک  یئاـضران  همه 

ایآ هک  تسا  نیا  دوشیم  حرطم  رگید  فرط  زا  هک  یلاؤس  اما  دـنکیم . تیافک  روظنم  نیا  هب  لوصح  يارب  زین  دادـعت  نیا  زا  یمین  تفگ 
مظن و ناوتیمن  میدق  گنهرف  اب  ندمتم و  یتکلمم  رد  درک . تسارح  ظفح و  زارد  یتدـم  هب  ناوتیم  هنوگچ  ار  حوتفم  ياهنیمزرـس  نیا 
ار لالقتسا  هرطاخ  مدرم  نیا  دنک  يریگتخـس  هچ  و  دشاب ، هتـشاد  میالم  يراتفر  هچ  روهقم  تلم  اب  حتاف  درک . رارقرب  هاوخلد  هب  یـساسا 

رادیب تلم  رد  تمواقم  يارب  ياهزات  يورین  تیلم  نداد  فک  زا  رطخ  داد و  دنهاوخن  تسد  زا 
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. تخاس دهاوخ 
دوخ روغث  دودـح و  رب  ماودـلا  یلع  هاوخلد  بولطم و  فالخ  رب  دـنراچان  هک  تسا  نیا  گرزب  ياـهروشک  موتحم  تشونرـس  دـنیوگیم 

دیدهت هب  راک  دیآیم ، شیپ  هیالگ  تیاکـش و  دنراذگیمن ؛ باوجالب  دـنباتیمنرب و  ار  هیاسمه  رتکچوک  ياهروشک  ياهتناها  دـنیازفیب .
تمه تشاد  رـس  رد  ریبـک  رطپ  هک  ياهشیدـنا  ققحت  هب  دوز  اـی  رید  هیـسور  بیترت  نیدـب  دوـشیم . رجنم  فرـصتب  ماجنارـس  دـشکیم و 

تـسناوت دهاوخن  زگره  هیـسور  اما  دوشب ، دهاوخ  هچره  دروآ . دهاوخرد  هیـسور  یلخاد  هچایرد  تروص  هب  ار  رزخ  يایرد  درامگیم و 
هیـسور یلـصا  نیمزرـس  يارب  هجو  چـیه  هب  تسناوتن  زاقفق  يارب  مه  تیولوا  قح  يرارقرب  نینچمه  دـنک . بذـج  دوخ  هب  ار  تایالو  نیا 

. دروآ هارمهب  یمهم  تاکرب 
نیا هب  امازلا  مروآیم ، رظن  رد  ار  شتلم  رادـیب  يوق و  داژن  همه  زا  لبق  مشیدـنایم و  دراد  رایتخا  رد  ناریا  هک  یتاناکما  عبانم و  هب  هاگره 
راچد يروشک  یماگنه  درک . دهاوخ  تایح  دیدجت  تفای و  دهاوخ  تاجن  یلعف  یتسس  یگدولآباوخ و  زا  رگید  راب  هک  مسریم  هجیتن 
شوخ ياهدـنیآ  لیلد  نیمه  هب  درادـن و  قادـصم  ناریا  دروم  رد  یبلطم  نینچ  دنـشاب . هدـش  راتفرگ  داسف  هب  نآ  یلاـها  هک  دوشیم  لاوز 

تشذگ اب  شیبلطلالقتسا  سح  سفن و  هب  دامتعا  يرواگنج ، یگنهرف ، ياهدادعتـسا  تلع  هب  هک  یموق  اما  تسا . ینیبشیپ  لباق  شیارب 
. دنیآیم رامشب  یناریا  كاپ  داژن  زا  هک  دنتسه  اهناغفا  تفای ، دهاوخ  قیفوت  يزکرم  يایسآ  رب  هطلس  هب  نامز 
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نآ 2 لخاد  رد  ناریا و  هب  ترفاسم 

. ارسناوراک نآ . جیاتن  تاطابترا و  لکشم  اهلپ . هسوش . هداج  دوبمک  اههداج . تیصوصخ 
. ورناوراک ياههداج  نیرتمهم  کیپ . اب  تسپ  تالومحم  لاسرا  لقن . لمح و  ماسقا  عاونا و 

یئاهروتـسد نماان . قطانم  اهناوراک . اب  ترفاسم  تینما  نارفاسم . تمالـس  ظفح  يارب  يدـعاوق  ناریا . ناـملآ و  نیب  یترفاـسم  ياـههداج 
. تقوم ياهینماان  نارفاسم . ظفح  يارب 

. نازابرس يرگتراغ  يوخ 
هب اـبیرقت  هک  مکحم  نیمز  هدرتـسگ ، عیـسو  هگلج  دـشاب . دـعاسم  يزاـسهداج  يارب  هزادـنا  نیا  اـت  تعیبـط  هک  تسا  يروـشک  رتـمک  رد 

نهآ و راشرـس  نداعم  دوجو  ضیرع ، گرزب و  ياهدور  لماک  نادـقف  ینامـسآ ، تالوزن  ریاس  ناراـب و  یمک  درادـن ، يزاـین  يزاـسریز 
. دنکیم لیهست  تروص  ره  هب  ار  يزاسهداج  راک  زیچ  همه  همه و  هصالخ  بوخ  رایسب  ياهرتسا  اهبسا و  گنسلاغذ ،

. درادن دوجو  ياهسوش  هداج  چیه  ناریا  رسارس  رد  اهنیا  همه  دوجو  اب 
زا بیـشرپ ، ياهرهن  رانک  زا  اهروهام ، اههپت و  زا  دـننکیم ، روبع  هتـشاد  دوجو  شیپ  لاس  نارازه  هک  یئورناوراـک  ياـههداج  ناـمه  زا 

. دننکیم لابند  ار  میقتسم  طخ  رودقملا  یتح  هکیلاحرد  دنرذگیم ؛ اهوربآ  اههگنت و  نایم 
رانک رد  مشاه  هدازماما  هاگتـسیا  زا  یهاتوک  هداج  تشر  رد  سور  لوسنق  [، 224] یکسروبوگت ياقآ  رایسب  رارـصا  هب  انب  شیپ  لاس  دنچ 
دوب هدش  هدوسرف  هدنک و  نانچ  میدق  هداج  فک  دیـسریم . تشر  هب  تشذـگیم و  نالیگ  ياهلگنج  طسو  زا  هک  دـش  هتخاس  دوردـیفس 

داجیا یئاهوربآ  دندیرب ، ار  لگنج  عضوم  نیا  رد  دوب . نکمم  ریغ  نارهت  هب  یلزنا  زا  یسور  ياهالاک  لمح  ندناسر و  ناراب  لصف  رد  هک 
هداج نانچمه  زین  [ 225] رازابریپ هعرت  ات  تشر  زا  دندناشوپ . ار  نآ  يور  هناخدور  گیر  اب  دندومن و  يزاسریز  بوچ  لاغذ  اب  دـندرک و 

طـسوتم قیاـق  ود  نآ  رد  هک  تسا  قمع  مک  کـیراب و  ناـنچ  هعرت  دوخ  دراد . همادا  هوبنا  لـگنج  قـالتاب و  ناـیم  زا  لـیم  کـی  لوـط  هب 
نآ لخاد  هب  هرانک  زا  هک  یناتخرد  هخاش  رثا  رد  هعرت  نیا  هتشذگ  نیا  زا  دنرذگیم و  رگیدکی  رانک  زا  یتخسب 
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. دناهدادیم رفیک  تسد  عطق  اب  ار  ناتخرد  هخاش  نتسکش  اریز  دوشیم ؛ رتگنت  زاب  دتفایم 

شورفم گرزب  ياهگنـس  اب  ار  زیربت  هب  هوکنالفاق  ربعم  نینچمه  رزخ و  يایرد  رانک  رب  ورهلفاق  هداج  دـنچ  ات  داد  نامرف  ریبک  ساـبع  هاـش 
راثآ ناوتیم  تمحزب  اههداج  نآ  زا  رگید  تسا ، هدشن  اههداج  نیا  تمرم  تهج  رد  یمادقا  چـیه  شیپ  لاس  تسیود  زا  نوچ  اما  دـننک .

. تفای يزیچان  یئزج و 
يراکمنادـن یتسـس و  زا  همه  زا  لـبق  دـیاب  دـتفیب  لـیطعت  یـشومارف و  هتوب  رد  يزاـسهداج  تسا  هدـش  ثعاـب  هک  یفلتخم  لـلع  ناـیم  زا 

ماخ و داوم  یتارداص  تاناکما  نازیم  زا  و  دنتسین ، تکلمم  نیا  يدیلوت  تردق  زا  لاصحتـسا  هب  رداق  هک  یئاهتموکح  درک ؛ دای  اهتموکح 
ناریا : » درک راـهظا  نم  هب  يزور  هاـش  دـنرادن . يروصت  چـیه  دراد ، دوجو  زاـب  فلتخم  عـناوم  مغریلع  هک  یتـسد ، عیانـص  ياـهلوصحم 

رتهب راجت  هتبلا  اـما  میروآیم ». تسدـب  يرگاـیمیک  هار  زا  ار  دوخ  هرقن  ـالط و  اـم  دـنکیمن ، جارختـسا  ار  دوخ  ياـهبنارگ  تازلف  نداـعم 
دناوتن نمشد  هک  تسا  نیا  تسا ، هناقمحا  هک  يزاس ، هداج - هب  تیانع  مدع  رگید  لیلد  دیآیم . اجک  زا  اهبنارگ  تازلف  نیا  هک  دننادیم 

. دیآیم رامشب  یمهم  عنام  نهآ  بوچ و  نادقف  هتشذگ  نیا  زا  دوش . ریزارس  تکلمم  هب  یتحارب 
ریاخذ و بیترت  نیمه  هب  و  درک ، لمح  أدـبم  زا  ناوتیمن  یلعف  هسوش  ریغ  ياههداج  قیرط  زا  ار  رزخ  لـحاس  هوبنا  ياـهلگنج  بوچ  اریز 

نیا زا  دـعب  تسا . هدـنام  یقاب  هتفهن  كاخ  لد  رد  هدروخنتسد  نآ ، عیـسو  گنـسلاغذ  نداعم  دـننام  سم ، نهآ و  رایعرپ  ياـههنیجنگ 
نیا هک  ینانیمطا  تمواـقم و  تردـق و  رتش و  غـالا و  رطاـق ، بسا ، درک : رکذ  ار  یلاـع  شکراـب  تاـناویح  نتـشاد  راـیتخا  رد  دـیاب  همه ،
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هب هاش  باکر  رد  يزور  نم  تسین . يزاین  رگید  هلیـسو  چـیه  هب  دـنرادنپب  ناـیناریا  هک  تسا  هدـش  ثعاـب  دـنراد  قیرط  یط  رد  تاـناویح 
نینچ ربارب  رد  تمواقم  تردـق  گنرف  ياهبـسا  ایآ  دیـسرپ  نم  زا  هاش  اـجنآ  هب  ندیـسر  زا  سپ  مدرک ؛ دوعـص  یئاـپرازه  هدزاود  عاـفترا 
.« دیتفریمن يزاسهداج  لابند  چیه  دیدوب  ام  ياهبسا  ياراد  مه  امش  رگا  : » تفگ يو  مداد ، یفنم  باوج  هک  یماگنه  دنراد ؟ ار  يرفس 

. كانرطخ ای  بانتجا  لباق  ریغ  یعضاوم  رب  تسا  یئاهلپ  هیبعت  تسا  هدش  داجیا  دش  دمآ و  لیهـست  يارب  ناسنا  تسد  هب  هک  يدیهمت  اهنت 
تافداصت تاقافتا و  زا  سپ  هکنیا  ات  دنزادرپیمن ، نآ  دیدجت  ای  ریمعت  هب  زگره  دنزاسیم و  تافوقوم  ای  ایاصو  لحم  زا  ارـصحنم  ار  اهلپ 

ندش ریزارـس  رثا  رد  نوچ  صوصخب  لیالد و  نیا  هب  دنک . تیـصو  نآ  ریمعت  يارب  یغلبم  يراکهبوت  رـضتحم  ای  ینیدـتم  درم  زاب  ددـعتم 
يور دناهتفرگ ؛ رارق  يرابفـسا  عضو  رد  همه  ابیرقت  دنـشاب  راوتـسا  يزیتكون  ياهـسوق  رب  دـیاب  اهلپ  اههوک ، زا  يراهب  برخم  ياهبالیس 

بآ زا  قیاق  کمک  اب  دشاب  نکمم  هک  اجنآ  ات  دنهدیم  حیجرت  مدرم  تسا و  هدـش  خاروس  هتـسکش و  عضاوم  زا  یلیخ  رد  هدوسرف و  اهلپ 
. دنرذگب

دیابن نآ  يور  زا  هکنآ  يارب  تسا  يرادشه  لپ  : » یلثملابرض اب  قباطم 
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نآ زا  طاـبترا  همه  زارد  ياهتدـم  هک  دوشیم  ثعاـب  یلپ  یبارخ  دـشابن ، دوجوم  يرگید  روبع  هلیـسو  چـیه  هک  یعـضاوم  رد  تشذـگ ».
. دوش عطق  قیرط 

اب یگنـس  ياـههراوید  نیب  دور  نیا  هک  اـجنآ  زا  مدوـمیپ . ار  زاره  دور  لوـط  متـشگرب و  نارهت  هـب  ناردـنزام  زا  ناتـسبات 1854[226 ] رد 
هناخدور لحاس  تسار  پچ و  زا  هدافتـسا  اب  و  دوب ، هدنکن  ار  یکهآ  ياهگنـس  نیب  اج  دنچ  سابع  هاش  هاگره  دچیپیم ، دنت  ياهبیـشارس 

لوط رد  طقف  هار  نآ  تسا و  هدش  ناریو  اهدـس  اهلپ و  زا  يرایـسب  اما  دـشیمن . نکمم  هرد  نآ  زا  روبع  دوب ، هدرکن  ثادـحا  هداج  یعون 
يدـیدش ناراب  کسا  بآ  هب  ندیـسر  زا  لبق  یتعاس  تسا . روبع  لباق  رایـسب  هرطاخم  تبوعـص و  اب  مه  نآ  کـشخ  ياوه  رد  ناتـسبات و 

ریزگان اج  نادـقف  تلع  هب  ام  اما  دـش ؛ قارطا  زا  ریزگان  ياهبورخم  يارـسناوراک  رد  ام  هلفاق  دوب و  نکمم  ریغ  رفـس  همادا  هکنانچ  تفرگ ،
. میربب هاـنپ  دـناهدرک ، هیبـعت  یکاـخ  ياـههپت  رد  روظنم  نیمه  هب  فلتخم  عضاوم  رد  عونـصم  تروص  هب  هک  یئاـهراغ  زا  یکی  هب  میدـش 

بیـشرپ یگنـس  ياههراوید  هب  اههار  هروک  زا  هکنآ  زج  دـنامن  ياهراچ  رگید  درب و  بآ  تشاد  رارق  اـم  يوربور  هک  ار  یلپ  بش  ماـگنه 
قیرط نیدـب  و  درادیمرب ، ماگ  مدوخ  زا  رتنئمطم  نم  بسا  هک  متفاـیرد  يدوزب  اـما  منک ، يورهداـیپ  مدیـشوک  رما  ودـب  رد  مینک . دوعص 

يرادـیب زا  سپ  هزاـت  مدزیم و  ترچ  هاـگ  دوـب ، هدـماین  مشچب  باوـخ  شیپ  بـش  دـنچ  زا  نوـچ  یتـح  مدرپـس ؛ تشونرـس  هـب  ار  دوـخ 
رد ياهداج  چیه  رگید  رطخرپ  رفـس  نیا  زا  سپ  تسا . هداد  روبع  تمالـسب  ارم  یکانرطخ  ياههاگرذگ  هچ  زا  ناویح  نیا  هک  متفاییمرد 
رد يریثک  عمج  هک  هلفاق  نیا  زا  میدیسر . کسا  هبصق  هب  ماجنارس  راواپیلچ  تکرح  تعاس  هد  زا  دعب  دماین . روبعلا  بعص  تخـس و  مرظن 

کی طقف  دننک - قالیی  دنوامد  هنماد  رد  ناجیرال  ياههوک  رد  ات  دـندمآیم  ناردـنزام  هب  لمآ  زا  هرد  هنکـس  اریز  دنتـشاد - تکرـش  نآ 
دنچ رطاق  یلو  دندروآ ، الاب  هاگترپ  زا  ار  اههچب  ردام و  شعن  دـندش ؛ هثداح  راچد  تشاد  لاقترپ  راب  هک  رطاق  کی  كدوک و  ود  اب  ردام 

. دوب هدنز  مه  رگید  یتعاس 
رایـسب هدش ، هدز  دوردیفـس  يور  رب  عیفر  الم  جاح  طسوت  رخاوا  نیمه  لیجنم  رد  هک  شورفراب  نینچمه  لمآ و  زاریـش ، ناهفـصا ، ياهلپ 

. تشادنپ دیاب  تائانثتسا  رامش  زا  ار  اهنیا  یلو  تسابیز 
. تسا یئوس  بقاوع  ياراد  یتالصاوم  ياههار  نادقف  هک  تسا  ملسم 

یتیالو رد  هک  دـیآیم  شیپ  زاـب  دوریمن ، نیب  زا  اـج  همه  رد  لوصحم  زگره  نیمزرـس  نیا  يزیخلـصاح  تعـسو و  تلع  هب  هک  دـنچره 
. دشاب هتشادن  یئاهب  یناوارف  طرف  زا  هلغ  رگید  تایالو  رد  هکیلاحرد  دوش ، امرفمکح  الغ  طحق و 

تاناویح مامت  اب  ار  دوخ  راشرـس  ریاخذ  ینامثع ، هیـسور و  نیب  گـنج  نیرخآ  رد  ناـجیابرذآ ، زیخلـصاح  نیمزرـس  هک  دوب  قیرط  نیدـب 
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یکانتـشحو يـالغ  طـحق و  زیربـت  رد  هجیتـن  رد  داد و  يور  یلاسکـشخ  راـید  نآ  رد  دـعب  لاـس  تـخورف ؛ فازگ  یتـمیق  هـب  شـشکراب 
ینعی نیوزق  رد  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دش و  امرفمکح 
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. دوب هتشذگرد  زین  روفو  دح  زا  هویم  نادمه  رد  نآ و  یبونج  یلیم  جنپ  لهچ و  رد 

بآ و زا  هک  یئاج  ینعی  دندرک  اپرب  نابایب  طسو  رد  ار  هناخراک  نیا  دوش . داجیا  یـسیرخن  هناخراک  هک  داد  روتـسد  هاش  شیپ  لاس  دـنچ 
. درک راک  دشیمن  مامت  هام  راهچ  اجنآ  رد  هداعلا  قوف  يامرگ  تلع  هب  دوبن و  يربخ  تخوس 

. دوب دهاوخن  هناخراک  رایتخا  رد  مادکچیه  رصنع  راهچ  نیا  هک  متفگ  تساجرباپ  هعبرا  رصانع  هب  میدق  داقتعا  ناریا  رد  زونه  هک  اجنآ  زا 
هاگراکش کیدزن  هکنیا  زج  تشادن  يرگید  لیلد  چیه  مه  نآ  دنزاس و  اپرب  نابایب  رد  ار  هناخراک  هک  دنتفرگ  میمـصت  همه  نیا  دوجو  اب 

زا رزخ  يایرد  زا  تسیابیم  ار  اههاگتـسد  ریاـس  راـخب و  ياهنیـشام  درک . اـشامت  ناوتیم  تحار  ار  نآ  اـجنآ  زا  دریگیم و  رارق  یتنطلس 
زا یلاخ  ناریو و  امامت  ار  ياهیحان  دندرک ، جیـسب  ار  اهیدابآ  مامت  دـننک . لمح  اجنآ  هب  تسد  اب  اههار  نیرتلکـشم  اذـه  عم  نیرتهاتوک و 

تامدص جراخم و  همه  نیا  فرـص  اب  هک  یحرط  تسا  یهیدـب  دـنداد . تسد  زا  ار  دوخ  ناج  نایم  نیا  رد  زین  رفن  هاجنپ  دـندرک و  هنکس 
. دنام اجرب  یلصاح  هدیاف و  نودب  دیدرگ ، داجیا 

هک گنـسلاغذ  ددرگیم . فلت  رایـسب  تقو  ورین و  زین  تسد  رود - تایالو  هب  تامهم  لماح  ياههبارا  اهپوت و  لقن  لمح و  رد  نینچمه 
رد لاغذ  تمیق  لیلد  نیمه  هب  ددرگیم . لمح  نارهت  هب  غالا  تشپ  رب  دوشیم  هتفاـی  تختیاـپ  یلیم  شـش  هلـصاف  رد  یهباـنتعم  رادـقم  هب 

. دوشیم هتخادرپ  الط  ناموت  مجنپ  کی  کی و  ات  کی ، طسوتم  روطهب  ینیو  [ 227] دنواپ يارب 530  تسا ؛ نیو  زا  رتشیب  نارهت 
دنراچان اهرکون  دنبنجیم . اج  زا  تبوعص  تمحزب و  اههکسلاک  نیا  هک  دنچره  دنتسه ، هکسلاک  ياراد  تکلمم  نایعا  زا  دنچ  ینت  هاش و 

. دننک لمح  شود  رب  ار  نآ  دشاب  هدرب  ار  هداج  بآ  اجره  دنرادهاگن و  بانط  اب  ار  هکسلاک  فرط  ود  بیشرپ  ریزارس و  عضاوم  رد 
هلـصاف لیم  مین  کی و  راومه  تشد  رد  تسا و  عقاو  زربلا  هنماد  رد  هک  نارواین  ینعی  هاش  یحیرفت  خاـک  نیرتکیدزن  اـت  تختیاـپ  زا  یتح 

. تسا هدرک  دودسم  ار  هار  اهاج  زا  يرایسب  رد  زابور  ياهیوج  اهیگدیرب و  اهگنس ، دناهدیشکن ، هداج  رایسب  دش  دمآ و  دوجو  اب  دراد 
رگید فرط  هب  هداـج  فرط  کـی  زا  ار  بآ  هک  دوشیم  رایـسب  رزخ  ياـیرد  راـنک  ياـهرازیلاش  میئوـگب  رتنـشور  اـی  عرازم  يراـیبآ  يارب 

ياهراچ دیاب  دوخ  رگید  اههلفاق  دننکیم . لیدبت  قالتاب  بادرم و  هب  ار  ینالوط  یلـصاوف  وحن  نیدـب  دـننکیم و  عطق  ار  هداج  دـنربیم و 
نیا رد  دنکیم و  هدافتسا  نیمز  هعطق  ود  لاصتا  ای  تشک  يارب  یمومع  هداج  زا  دنادب  حالص  یئاتسور  کی  هاگره  دنشیدنیب . روبع  يارب 

دوخ يارب  هک  تسا  نآ  رفاسم  فیلکت  رگید  تروص 
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. دیوجب یهار  دشاب  نکمم  هک  قیرط  ره  هب 
دوخ اب  ار  بانتجا  لباق  ریغ  مزال و  لیاسو  هیلک  اـهترفاسم  رد  همه  درادـن . ربخ  یـسک  یئاـپورا  موهفم  ینعم و  هب  هناـخنامهم  زا  اـجنیا  رد 

: دنرادیمرب
یهاـتوک دوخ  اـب  بآ  ندیـشون  يارب  ياهساـک  نتـشادرب  زا  تسا  رتـهب  ناـیئاپورا  هریغ . كاروخ و  دروخ و  مزاول  شرف ، باوخ ، لـیاسو 

بآ ياهساک  زا  يرفاک  هاگره  نایناریا  داقتعا  بسحرب  هچ  دنریگب ، ياهساک  یـسک  زا  ندروخ  بآ  يارب  دـنناوتیمن  زگره  نانآ  دـننکن ؛
. دوشیم سجن  هساک  نآ  دروخب 

، یبآ يوج  ای  ياهمشچ  رانک  رد  درادن . یلاکشا  هجو  چیه  هب  ندروآ  زور  هب  ار  بش  تسا  کشخ  اوه  فاص و  نامـسآ  هک  ناتـسبات  رد 
، دـنرادیم اپرب  تسا  یـشرف  هزادـنا  هب  القا  هک  ار  دوخ  کچوک  رداچ  دـننکیم ؛ قارطا  يزیربت  تخرد  کی  ای  ینوران ، يدـیب ، هیاـس  رد 

هارمه هک  ییئاذـغ  داوم  اب  ات  دـنزورفایم  زیگنارورـس  یـشتآ  نابایب  ياـهبوچ  زا  یـسم  ياـهگید  ریز  رد  دـنروآیم و  عمج  یگنـس  دـنچ 

" نایناریا ناریا و   " كالوپ www.Ghaemiyeh.comهمانرفس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 440زکرم  هحفص 220 

http://www.ghaemiyeh.com


هب دـیوریم  اهیوج  رانک  رد  هک  مه  یهاـش  اـنعن و  دـنزپب . ولپ  اـی  ولچ  ینعی  دوخ  بولطم  ياذـغ  ود  زا  یکی  نغور  جـنرب و  زا  دـناهدروآ 
نانآ شطع  غود  یحدق  دشاب  یکیدزن  رد  ياهلگ  ای  اتسور  رگا  هزیکاپ و  فاص  بآ  هعرج  کی  دوریم ؛ راکب  اهنآ  ياذغ  ینشاچ  ناونع 

. دباییم همادا  رفس  بشمین  رد  زاب  دناوخیم و  باوخب  ار  نانآ  یهاگماش  هزات  کنخ و  ياوه  یگتسخ و  دناشنیم ؛ ورف  ار 
رانک رد  اهارـسناوراک  نیا  تسا . یمومع  ياهارـسناوراک  زا  یکی  هب  نتفر  زا  راچان  یمدآ  بآیب ، قطانم  رد  ناراب و  ریز  ناتـسمز  رد  اما 

. تسا مدرم  یصوصخ  هفوقوم  ای  تساهنآ و  راذگناینب  هیوفـص  هلـسلس  ای  هک  تسا  هدش  هیبعت  لیم  جنپ  ره  لصاوف  رد  ورناوراک  ياههداج 
تسا شوگراهچ  همه  تسا . هدش  هتخاس  لکش  بعکم  ياهگنس  رجآ و  زا  هک  تسا  یمکحتسم  ياهانب  اهنت  دجاسم  اب  اهارـسناوراک  نیا 

زا سپ  تشاد . رظن  ریز  ار  فارطا  رظانم  یبوخب  ناوتیم  نیشنهاش  زا  دناهدرک . هیبعت  ینیشن  هاش - نآ  يالاب  رب  هک  دراد  سوقم  يردرس  و 
. تسا شوگراهچ  هک  میسریم  یطایح  نحص  هب  هزاورد  زا  نتشذگ 

نحص روداترود  تسا . رابنابآ  اهنآ  ریز  بلغا  یلو  دنراذگیم  اجنآ  ار  دوخ  ياهراب  ناربراب  الومعم  هک  تسه  یئوکس  طایح  طسو  رد 
. تسا هدش  هیبعت  اذغ  زپ  تخپ و  هیهت و  يارب  یقاجا  مادکره  رد  دنکیم و  طوبرم  مهب  ار  اهنآ  یناویا  هک  تسا  یکچوک  ياههفرغ  طایح 

. دراد رارق  اهرابنا  اهلبطصا و  نامتخاس  تشپ  رد 
هک ورنآزا  يرگید  دننک و  بانتجا  قیرح  رطخ  زا  هک  تهج  نآ  زا  یکی  تسا ؛ هدـشن  هدرب  راکب  بوچ  يور  چـیه  هب  انب  نیا  رـسارس  رد 

. تسین يربخ  [ 228] هرجنپ رد و  زا  اهارسناوراک  رد  هجیتن  رد  دننک . فرصم  تخوس  يارب  ات  دننکشیم  ار  اهبوچ 
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قوف تالکـشم  اب  رازکمن  ياهنابایب  رد  بآ  نیمأت  تسا . یندـیماشآ  بآ  یناتـسمز  ترفاسم  نمـض  رد  تاناویح  نارفاـسم و  یلـصا  زاـین 
يارجم ندیشک  اب  ار  مق  هار  رـس  رد  عقاو  ناطلـس  ضوح  هاگتـسیا  زیچان  یندیماشآ  بآ  هک  تسا  يروآدای  لباق  الثم  تسا ؛ هارمه  هداعلا 

ياهرابنابآ درک  هیبعت  بآ  يارجم  نآ  رد  ناوتن  قلطم  روطهب  هک  اجک  ره  رد  اما  دـناهدرک . نیمأت  لیم  راهچ  لوط  هب  ياهدیـشوپرس  بآ 
ریغ يارب  دنکیم . نیمأت  ار  ناتسبات  بورشم  بآ  جایتحا  دوشیم و  رپ  ناراب  فرب و  بآ  اب  ناتسمز  رد  اهرابنابآ  نیا  دنزاسیم . یمیظع 

هدـمآ مهارف  یئول  و  [ 229] مامح رتسکاخ  هدـنز ، کهآ  زا  هک  جوراس  مان  هب  یتنمـس  اب  ار  رابنابآ  ياـهراوید  حطـس  ندرک ، ذوفن  لـباق 
نادنبخی رد  دوشیم و  هکتهکت  تلوهسب  دشاب ، کشخ  اجره  اما  دراد  ماود  بوخ  رایسب  تبوطر  لباقم  رد  تنمس  نیا  دنناشوپیم . تسا 

رد رابکی  لقا  دح  دـننکیم و  تظفاحم  نادـنبخی  دیـشروخ و  هعـشا  ربارب  رد  دـنناشوپیم و  بوخ  ار  رابنابآ  لیلد  نیمه  هب  دـکرتیم .
بآ مدرم  زا  يرایـسب  دـنامیم ؛ بولطم  هزاـت و  ناتـسبات  رـسارس  رد  نآ  رد  دوـجوم  بآ  بیترت  نیدـب  دـنزادرپیم . نآ  تفاـظن  هب  لاـس 

یناویح داوم  اب  نانچ  هدـیدنگ و  معطدـب ، بآ  تروص  نیا  ریغ  رد  دـنهدیم . حـیجرت  هاـچ ، بآ  صوصخب  اـهبآ و  ریاـس  رب  ار  راـبنابآ 
یمالـسا نیناوق  قبطرب  درک . نآ  ندـیماشآ  هب  لیم  ناوتیم  يداع  ریغ  هداعلا و  قوف  یـشطع  نتـشاد  تروص  رد  طقف  هک  دوشیم  هتخیمآ 

یناریا لـصا ، نیا  هب  داـقتعا  اـب  دوشیمن . سجن  زگره  دـشابن  رتـمک  نیعم  يرادـقم  زا  هک  یطرـش  هب  دـکار  بآ  نینچمه  يراـج و  بآ 
ياوـس رگید ، یتایـصوصخ  ياراد  دـیاب  بآ  یئاـپورا  رظن  رد  اـما  دـنکیم . هـیهت  اذـغ  ياـچ و  نآ  اـب  اـی  دـشونیم  ار  اـهبآ  نیرتفیثـک 

هب مدش  راچان  لاس 1859[230 ] توا  هام  رد  دـنک . هبلغ  دوخ  رفنت  هارکا و  سح  رب  دـناوتیمن  بلغا  ورنیازا  دـشاب ، یعرـش  تاـظحالم 
يزیچ دوس  کمن  رینپ  زج  اجنآ  رد  منک . گنرد  مق  زا  لبق  هاگفقوت  نیرخآ  بآ ، روش  يارـسناوراک  رد  اهرطاق  اـهغالا و  یگتـسخ  تلع 

بآ نآ  زا  سپ  هک  یماگنه  مدـش ؛ ریـس  ات  مدروخ  رینپ  نآ  زا  نادـنچ  مشاب  یگنـشت  رکف  هب  هکنیا  نودـب  مدرواین . تسدـب  ندروخ  يارب 
متسناوتن زاب  متشاد  هک  یتداع  مغریلع  نم  هک  دروآ  یناویح  يازجا  عاونا  زا  ولمم  ظیلغ و  گنرزبس ، یبآ  مدختسم  متـساوخ  یندیماشآ 

! مناشنب ورف  ار  دوخ  شطع  رازکمن  روش  بآ  اب  تعاس  هدزاود  زا  سپ  متسناوت  هک  دش  مرای  تخب  مهدب . ورف  ار  نآ 
ره ات  دنک و  لاغشا  ارـسناوراک  ياضف  زا  دشاب  هتـشاد  مزال  هک  هزادنا  ره  هب  دراد  قح  يدراو  ره  بسن ، بسح و  ماقم و  رد  توافت  نودب 

. تخادرپ دیابن  يزیچ  مه  تباب  نیا  زا  دنک ؛ گنرد  اجنآ  رد  دنیبب  حالص  هک  تقو 
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، رینپ هرک ، جـنرب ، نان ، هاگ  نینچمه  تاناویح و  قیلع  الومعم  هک  تسا  هدـش  هدرامگ  رادـنالاد »  » ماـن هب  یـسک  قسن  مظن و  يرارقرب  يارب 
هناودنه و مزیه و 
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. درادرب دوخ  اب  هقوذآ  رهش  نیرتکیدزن  زا  هک  تسا  رتهب  دشاب و  دیما  نیا  هب  دناوتیمن  رفاسم  اما  دراد . شورف  يارب  مه  هزبرخ 

ردرس تسا . نیزم  اهنآ  ردرس  رمرم و  زا  همه  اهامن  دنراد : یفارـسا  اب  مأوت  هداعلا و  قوف  لالج  هوکـش و  نوریب  زا  اهارـسناوراک  زا  یخرب 
زا یلو  دـنبغار ، ندرک  دابآ  نتخاـس و  هب  اهیقرـش  هک  اـجنآ  زا  اـما  دـناهدرک . شقن  نآ  رب  ار  فقو  خـیرات  فقاو و  ماـن  هک  تسا  ياهبیتک 

فرـص اب  هک  تسا  یعـضو  رد  نیا  تسا و  ندش  ناریو  فرـش  رد  ای  هدـش  هناریو  ای  لیبق  نیا  زا  اهانب  نیرتابیز  ربخیب ، اهانب  يرادـهاگن 
. درک رکذ  ناوتیم  ناهفصا  کیدزن  ار  هاش  ردام  يارسناوراک  لثملا  یف  درک . تمرم  ار  تاسیسأت  نیا  ناوتیم  یئزج  یغلابم 

تسا و بارخ  نآ  بآ  يوج  تسا : هتفرگ  رارق  طوقـس  یناریو و  لاح  رد  تسا  زاـتمم  ماکحتـسا  فطل و  یگدـنزارب ، رظن  زا  هک  اـنب  نیا 
. تسا هدش  درخ  هتسکش و  رگلواطت  ياهتسد  اب  ای  هدش و  قل  ای  رمرم  گنس  ياههتخت  هتخیرورف ،

.« تسا ناریو  بارخ و  : » دنیوگیم دوخ  اهیناریا 
اب هلفاق  دننکیم . ترفاسم  ددعتم  ياهمدخ  تیعم  رد  یصخش و  ياهبـسا  اب  نابـصنمبحاص  ریاس  ماکح و  لثملا  یف  نادنمتورث و  نایعا و 

« كدـی  » اهبـسا نیا  هب  دوشیم . عورـش  دـناهدش ، هدـناشوپ  يدـنه  نیگنـس  ياهلاش  زا  دـنراد و  لـلجم  ياـههنهد  هک  بسا ، راـهچ  اـت  ود 
رد دـسریم . اهیچگنفت  زا  يدادـعت  هب  تبون  اهنآ  زا  سپ  دـنراد . تسد  رد  ار  اهنآ  راـسفا  دنبـسا  رب  راوس  دوخ  هک  ینارکون  دـنیوگیم و 

رارق بسا  تشپ  رب  رعقم  تروص  هب  یکرت  نیز  تسا ؛ هتـسشن  ینمکرت  دـنلب  بسا  رب  هک  دـسریم  ارف  ناـخ  اـی  مکاـح  اـهنیا  زا  ياهلـصاف 
دنلب هالک  اب  دوش  دـنلب  بسا  رب  هاگره  راوس  هک  يروطب  دناهتـسب  هاـتوک  ار  اـهباکر  تسا ، هدرک  داـجیا  یچنیا  نیدـنچ  یعاـفترا  هتفرگ و 

!« دنکن مک  زگره  ار  امـش  هیاس  ادخ   » ینعی نایناریا  يوزرآ  ات  دنکفایم  يدنلب  هیاس  دوشیم و  طلـسم  دوخ  فارطا  رب  الماک  دوخ  يراتات 
تبرش خی و  بآ  تالقنت ، اذغ ، هک  رادبآ  اهتمدخشیپ و  و  اهیچـشوق »  » و اهازریم »  » يو هب  همه  زا  رتکیدزن  دنک . ادیپ  قادصم  زین  لمع  رد 

، بابرا هراشا  نیلوا  ضحم  هب  دـننکیم . تکرح  دـناهدرپس  يو  هب  نایلق  ندرک  قاچ  يارب  ار  شتآ  بآ و  هک  رادـنایلق  درادیم و  میدـقت 
، دراذـگیم ناهد  رد  ار  نایلق  فاطعنا  لباق  مرن و  هلول  باـبرا  دریگیم ؛ رارق  وا  سرتسد  رد  هتخادـنا  لـگ  شتآ  اـب  تسا و  هداـمآ  ناـیلق 

هلـصاف رد  زاب  دوشیم . لمح  تسا  تکرح  رد  شرانک  رد  هک  يرگید  راوس  طسوت  دشکیم  ار  نآ  وا  هک  یتقو  ات  نایلق  دوخ  هکیلاحرد 
نیا ماجنا  هلابند و  دننکیم  لمح  ار  هریغ  اهـشرف و  اهقودنـص ، اهرداچ و  هک  شک  راب - تاناویح  اهرطاق و  زا  بکرم  هبقع  يرگید ، نیعم 

رد يواسم  نزو  اب  تسا و  مرچ  زا  هک  ار  یئاهـشرفم »  » ای و  اهنادـخی »  » یـصخش مزاول  لیاسو و  نداد  اج  يارب  دـهدیم . لیکـشت  ار  هلفاق 
هیـصوت يرفاسم  ره  هب  تسا و  دیفم  صوصخب  اهباوختخر  اهـشرف و  لمح  يارب  شرفم  دـنربیم ، راکب  دـنزیوآیم  شکراب  ناویح  نیفرط 

تاجایتحا دناهدرک و  مکحم  ار  نیجرخ »  » زاب نیز  بقع  رد  دشاب . هتشاد  هارمه  شرفم  دوخ  اب  هک  دوشیم 
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. دنشورفیم نازرا  دنزاسیم و  تکلمم  رد  مزال  ماکحتسا  اب  ار  مزاول  بابسا و  نیا  مامت  دناهدراذگ . نآ  رد  ار  رفس  يروف  ینآ و 
تلع هب  ماـکح  رفـس  دوـشیم . یناـبرق  يدنفـسوگ  ادـخدک  فرط  زا  يو  زا  یئاریذـپ  ناوـنع  هب  دتـسیایم  مکاـح  هک  یهاـگفقوت  ره  رد 

ار ینالک  تورث  زاب  دـنریگیم  مدرم  زا  ترفاسم  لوط  رد  اهنآ  هک  یلیبس  جاـب  مغریلع  هک  تسا  جرخرپ  نادـنچ  داـیز ، باـکر  نیمزتلم 
. دنک دوبان  تسا  نکمم 

هب هک  بسا  نیرتبرجم  همه  شیپاشیپ  تسا . رطاق  بلغا  هک  شکراب  ناویح  تسیود  ات  دـصکی  دودـح  زا  تسا  لکـشتم  ناوراک  ای  هلفاق 
باختنا ار  تسرد  تعرـس  دسانـشیم ، بوخ  ار  هار  بسا  نیا  درادیمرب . ماگ  تسا ، هدـش  راـمیت  هیذـغت و  بوخ  یلیخ  مه  لـیلد  نیمه 

لمح ولیک  تسیب  دصکی و  دودح  رد  يراب  شکراب ، ناویح  ره  دریگیمن . یشیپ  دوشیمن و  مدقم  وا  رب  يرگید  ناویح  چیه  دنکیم و 
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رتش ياههلفاق  اب  هریغ  بوچ و  هویم ، تالغ ، لـیبق  زا  نیگنـس  ياـه  راـب - تسا . هتخیوآ  يواـسم  نزو  هب  وا  تسار  پچ و  زا  هک  دـنکیم 
. دوشیم لمح 

کـشخ و ناـهایگ  زا  هار  نیب  رد  ناویح  نیا  نوـچ  دـنک و  لـمح  [ 231] رنتنـس جـنپ  ات  هس  ینیگنـس  هب  يراب  دوخ  تشپ  رب  دـناوتیم  رتش 
عـضو هک  دیعب  تافاسم  يارب  خالگنـس و  ياهنیمز  رد  اما  تسا . رتنازرا  لیاسو  ریاس  زا  رتش  هلیـسو  هب  لقن  لمح و  دنکیم  هیذـغت  ینابایب 

دننکیم هدافتسا  هناهوک  کی  ياهرتش  زا  اهکیپ  ناتسبات  رد  نامرک  يارحص  رد  داد . رارق  هدافتسا  دروم  دیابیمن  ار  رتش  دنکیم  رییغت  نآ 
. ناهفصا دزی و  هب  ناتسیس  زا  ترفاسم  رد  نینچمهب  و 

هدافتـسا تاناویح  ریاس  زا  ناوتیمن  اجنیا  رد  بآ  دوبمک  تلع  هب  درپس . هار  خـسرف  تسیب  ناوتب  زور  رد  دـیاب  ناویح  نیا  اـب  هتفرمهيور 
. دنریگ شیپ  ار  ارحص  هیشاح  رود  هار  دیاب  ریزگان  دنریگ  راکب  ار  هناهوک  کی  رتش  دنهاوخن  هاگره  لاح  درک ؛

ندوب دوجوم  رورم ، روبع و  يدایز  یمک و  هفولع ، ندـش  نارگ  نازرا و  بسحرب  تسا و  نازرا  یلیخ  اعومجم  شکراـب  تاـناویح  هیارک 
کی نیب  دشکیم ، لوطب  زور  هدزناش  تسا و  رتدمآوتفررپ  همه  زا  هک  زیربت  نارهت و  نیب  هار  رد  دنکیم . توافت  دصقم ، أدبم و  رد  راب 

ترفاسم هک  تفگ  ناوتیم  رگید  یعرف  جراخم  مامت  باستحا  اب  هکنانچ  دنزادرپیم ، ناویح  سأر  ره  يارب  [ 232] يدنله تاکود  ود  ات 
. دوشیم مامت  تاکود  هس  رثکا  دح  رفن  ره  يارب 

هک هلفاق  هدننک  تیادـه  دـنکیم . یط  تسا  یناملآ  لیم   5 1 اب 4 / ربارب  هک  ار  خسرف  شـش  رابره  دـنکیم و  تکرح  اهبـش  الومعم  هلفاق 
هد ره  لقا  دح  دنوریم . هار  هدایپ  راوتسا  ياهماگ  اب  همدخ  ریاس  دوشیم و  هدیمان  راداپراچ  ای  راداوراچ 
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یسراف حالطـصا  هب  كدناكدنا  تاناویح  ات  دنیامیپیمن  هار  لیم  کی  زا  شیب  لوا  زور  رد  دنکیم . تحارتسا  هلفاق  مامت  زور  کی  زور 

. دنوش جراخ  اضعا  یکشخ  زا 
ولج و زا  رطاق  ود  طسوت  ناور  تخت  نیا  تسا . تحار  نیکنـالاپ  تسا  حلطـصم  اهیدـنه  نیب  رد  هک  روطنآ  اـی  ناور  تخت  رد  ترفاـسم 

ياـههداج رد  رگید  فرط  زا  دوشیم و  ماـمت  نارگ  یلیخ  تسا  زاـین  نآ  رد  رایـسب  ناویح  همدـخ و  هب  نوچ  اـما  دوـشیم  هدیـشک  بقع 
. بوخ هداعلا  قوف  تسا  ياهلیسو  نیحورجم  نارامیب و  لمح  يارب  اما  تسا . یلمع  ریغ  یتح  ای  كانرطخ  دب ، بیشارس و 

هب رفن  کی  مادکره  رد  هک  دنزیوآیم  رطاق  فرط  ود  رد  ار  هظفحم  ود  ترفاسم  هلیسو  نیا  رد  دنراد . تسود  ار  هواجک  ناکدوک  نانز و 
مدـع ره  ندـمآ  دـیدپ  نینچمه  دـننک ؛ تداع  دـنناوتیمن  راوشد  عضو  نیا  هب  نتـسشن  هب  یئاپورا  ناـنز  دنیـشنیم . كدـنچ  یناریا  مسر 

. دزاسیم هجاوم  رطخ  اب  ار  ناگتسشن  هواجک  یلداعت 
روما هرادا  زا  شتـسد  دوز  یلیخ  هنافـسأتم  هک  تسا  ماـظنریما  تامادـقا  هلمج  زا  رگید ، دـیفم  رایـسب  هسـسؤم  دـنچ  دـننام  زین  تسپ  هرادا 

زا ریغ  اما  دننکیم ؛ ضوع  بسا  تسپ ، ياهکیپ  اجنآ  رد  هک  دناهتخاس  يا  هناخراپاچ »  » ترفاسم زور  کی  هلصاف  رد  دش . هاتوک  تکلمم 
. دریگب اجنآ  زا  بسا  دـناوتیم  نیعم  ضراوع  تخادرپ  اب  دـشاب  هتـشاد  تسد  رد  ترفاـسم  هقرو  هک  مه  يرگید  رباـع  ره  تسپ  ياـهکیپ 

اهکیپ مدرکیم . یط  زور  ره  [ 233] یناملآ لیم  تسیب  الومعم  تسپ  ياهبسا  اب  دوخ  نم  درک ؛ ترفاسم  عیرس  یلیخ  ناوتیم  قیرط  نیدب 
جنپ رد  یتح  تسا  يرفس  زور  هس  تسیب و  هک  ار  زاریش  ات  نارهت  هلصاف  و  زور ، هد  تسا  يرفـس  زور  هک 37  ار  نازوبارط  ات  نارهت  هلصاف 

. دنیامیپیم زور 
قیرط نیدب  دنوشیم . طوبرم  دوخ  عوبتم  ياهلوسنق  اهرابرد و  اب  اههناخترافس  تایالو و  زا  کیره  اب  تموکح  اهکیپ ، اهتـسپ و  قیرط  زا 

دهـشم هب  هاگهاگ  تشر و  دادـغب و  رهـشوب ، نازوبارط ، زیربت ، هب  ار  اههتـسب  اهذـغاک و  هام  رد  راب  ود  ات  کـی  سیلگنا  ترافـس  هک  تسا 
هدوارم دابآرتسا  تشر و  اب  هتفه  ود  ره  سیلفت ، اب  زور  تشه  ره  سور  ترافس  درادیم ؛ تفایرد  ار  تالوسرم  طاقن  نآ  زا  دتـسرفیم و 

ناریا تسپ  هرابرد  سور  تلود  اب  سورپ  تموکح  دنتـسرفیم ؛ نازوبارط  هب  کیپ  کی  هاـم  ره  یناـمثع  هسنارف و  ياههناخترافـس  دراد ؛
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. دسرن نارهت  هب  رابخا  اپورا  زا  درذگب و  زور  تشه  هک  دوشیمن  زگره  میئوگب  رصتخم  تسا . هدرک  اضما  ياهمانتقفاوم 
0 / 075  ) تسا دایز  اتبـسن  ضراوع  هک  دنچره  دوشیم . رتدـب  زورب  زور  دراد  تیمها  ناریا  يارب  ردـق  نیا  هک  تسپ  عضو  تفگ  دـیاب  اما 

دوشیم ریزگان  کیپ  هک  تسا  هدافتـسا  لباق  ریغ  نادـنچ  رـضاح  ياهبـسا  ای  تسین  دوجوم  بسا  هشیمه  زاب  خـسرف ) ره  يارب  الط  ناموت 
رتمک اریز  دوش ، هدوزفا  نابسا  دادعت  رب  رتمک و  لصاوف  دوب  رارق  دنک . یط  هدایپ  ار  هار  زا  یتمسق 
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زگره اما  تسا  هدـش  تارک  هب  اهداهنـشیپ  لیبق  نیا  زا  دزاتب ؛ ار  لـیم  هدزاود  اـت  شـش  هنازور  درواـیب و  ماود  زارد  یتدـم  هک  تسا  یبسا 

هب ار  هسسؤم  نیا  مامت  تلود  دوبیمن ، تسپ  هرادا  همادا  يارب  یئاپورا  يارفس  رارصا  راشف و  هاگره  و  هتفرگن ، رارق  تموکح  هجوت  دروم 
نامتخاس تسد  رد  زین  دادـغب  رهـشوب و  طوطخ  تسا و  هدـش  رارقرب  سیلفت  اب  یفارگلت  طابترا  ریخا  ياهلاس  رد  درکیم . اهر  دوخ  لاـح 

. تسا
هنادبتـسم دوب ، هاـش  ياـهومع  زا  یکی  هک  مکاـح  نـالیگ ، هار  رد  طـقف  درادـن . دوجو  ناریا  رد  نارفاـسم  يارب  ینوناـق  تیدودـحم  چـیه 

. داتفا جاور  زا  هک  تشذگن  يدنچ  دوب ، هتخاس  رارقرب  هرکذـت »  » مان هب  ار  نآ  ریما  هک  ياهمانرذـگ  دوب . هدرک  عضو  نارفاسم  رب  یـضراوع 
لابند هب  دـشاب ، رارقرب  تسیاـبیم  دادـغب  دـیزیاب و  رد  یناـمثع  هیکرت  دحرـس  زا  نتـشذگ  ناریا و  زا  جورخ  ماـگنه  هب  هک  مه  اـههنیطنرق 

هک تسا  هتشادن  هقباس  زگره  اریز  دوب ؛ نیمه  مه  قح  دش . هدیچرب  شیپ  لاس  دنچ  هینطنطسق ، رد  ناریا  ریفس  ناخ ، نیسح  ازریم  ضارتعا 
زا هک  یئالاک  نارفاسم و  يارب  هک  دوب  نآ  رتتسرد  هدوب و  قداص  نآ  سکع  هراومه  هکلب  دـنک  هنخر  ینامثع  هیکرت  هب  ناریا  زا  نوعاط 

. دنزاس رارقرب  هنیطنرق  دشیم ، دراو  ناریا  هب  ینامثع  هیکرت 
، دادغب هینطنطـسق ، اب  جراخ ، اب  تراجت  هک  تسا  یئاهنآ  ورناوراک  ياههار  نیرتمهم  اما  دندش ؛ دـمآ و  رد  تکلمم  رـسارس  رد  اهناوراک 

یهتنم روهشم  هدمع و  ياههاگترایز  هب  هک  درک  دای  یئاههداج  زا  دیاب  هتـشذگ  نیا  زا  دریگیم ، ماجنا  قرط  نآ  زا  ناتـسودنه  هیـسور و 
: دنبوسحم هارهاش »  » ای هارهش »  » یلصا ياههار  هلمج  زا  ریز  ياههار  ددرگیم .

؛ رفس زور  تفه  یس و  هتفرمهيور  نازوبارط  مورزرا و  يوخ ، زیربت ، هنایم ، ناجنز ، نیوزق ، قیرط  زا  هینطنطسق  هب  نارهت  هار  . 1
؛ رفس زور  یس  رهشوب - ردنب  زاریش ، هشمق ، ناهفصا ، ناشاک ، مق ، قیرط  زا  دنه  رهشوب و  هب  نارهت  زا  . 2

؛ رفس زور   22 هاشنامرک - نادمه و  قیرط  زا  البرک ، دادغب و  هب  نارهت  زا  . 3
؛ راوزبس ناغماد و  قیرط  زا  دهشم ، هب  نارهت  زا  . 4

؛ رفس زور  تفه  لیجنم - نیوزق و  قیرط  زا  رزخ ، يایرد  رانک  تشر و  هب  نارهت  زا  . 5
؛ رفس زور  تشه  لباب -)  ) شورفراب لمآ ، دنوامد ، قیرط  زا  ناردنزام ، هب  نارهت  زا  . 6

؛ دوروگون ینژین  وکاب و  ناخارتسا ، هار  زا  رتشیب  دنکیم ، نیمأت  ار  هیسور  اب  تراجت  ریخا  هار  ود  ره  نیا 
؛ ناتسودنه طقسم و  اب  تراجت  يارب  نامرک ، دزی و  قیرط  زا  سابعردنب ، هب  ناهفصا  زا  . 7

. دنرذگیم سرا  زا  قیاق  کمک  اب  هک  سیلفت  هب  زیربت  زا  . 8
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هطقن ار  نیو  رگا  دراد . دوجو  هک  تسا  یئاـهترفاسم  نیرتریگتقو  نیرتـجرخرپ و  نیرتلکـشم ، زا  یکی  مه  زوـنه  ناریا  هب  اـپورا  زا  رفس 
: داد ماجنا  ار  ترفاسم  ناوتیم  ریز  ياههار  زا  مینک  ضرف  دصقم  ار  نارهت  عورش و 

زیربت هب  مورزرا  زا  تفه ، مورزرا  هب  نازوبارط  زا  ناتسنمرا . زا  روبع  اب  اجنآ  زا  نازوبارط و  هینطنطسق و  هب  ستالاگ  ای  تسیرت  قیرط  زا  . 1
. ناوراک اب  ترفاسم  زور  تفه  یس و  هتفرمهيور  هدزناش و  نارهت  هب  زیربت  زا  هدراهچ ،

، درک یط  ناوـتیمن  زور  تصـش  اـت  هاـجنپ  دودـح  زا  رتـمک  ار  هار  نیا  زگره  دـنکیم  تحارتـسا  هار  نیب  رد  بلغا  ناوراـک  هک  اـجنآ  زا 
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کی درک . هتسخ  دایز  ار  اهنآ  ناوتیمن  لیلد  نیمه  هب  دننکیم و  فرصم  هزات  قیلع  تاناویح  لصف  نیا  رد  اریز  راهب  لصف  رد  صوصخب 
دیاب زیربت  مورزرا و  نازوبارط ، رد  فلتخم  ناوراک  هس  هب  الومعم  سپ  دـنک ، لبقت  ار  ترفاـسم  همه  هک  تسا  نکمم  تردـنب  رـالاسهلفاق 

. تسویپ
هب سیزاـف ) [ ) 235] ناـحیر زارف  رب  يراـخب  یتـشک  کـمک  هـب  اـجنآ  زا  و  [ 234] یتوپ یـسور  ردـنب  هب  موطاـب  قـیرط  زا  نازوـبارط  زا  . 2

: فلا ای  سیلفت  زا  سیلفت ، هب  یناملآ  ياهنیشنچوک  ياهسوبینما  اب  ای  یسور  تسپ  اب  نارام  زا  [، 236] نارام
هب تسپ  اب  ای ب : ناوراک ، اب  ترفاـسم  زور  جـنپ  تسیب و  هتفرمهيور  نارهت 16 و  هب  زیربـت  زا  زیربت 9 ، هب  سرا  زا  نتـشذگ  اب  ياهلفاق  اب 

هارب بیترت  مظن و  نودـب  ابیرقت  تقیقح  رد  زور و  هدزناپ  ره  همانرب  قبط  هک  یـسور  يراخب  یتشک  اب  وکاب  زا  رزخ ، يایرد  رانک  رد  وکاـب 
هاگفقوت تفه  زاب  نارهت  هب  تشر  زا  تشر ؛ هب  رازابریپ و  هب  بادرم  زا  نتـشذگ  زا  سپ  قروز  اب  اجنآ  زا  یلزنا و  یناریا  ردنب  هب  دـتفایم ،
هاگفقوت هن  ات  تفه  هک  هار  نیا  تشر . هب  اراتـسآ  نارکنل و  قیرط  زا  رزخ  يایرد  لحاس  لوط  رد  ناوراـک  اـب  وکاـب  زا  اـی ج : تسا ؛ رگید 

نآ اب  ار  شلاط  يابیز  نیمزرـس  رفاسم  هک  دـهدیم  تسدـب  ار  ناـکما  نیا  ضوع  رد  اـما  تسا  رتلکـشم  بعـص و  هک  تسا  تسرد  دراد 
. دهد رارق  نیسحت  دروم  دنیبب و  عتارم  اهلگنج و  هوبنا ، ناتخرد  ناهایگ و 

یلزنا هب  رزخ و  يایرد  رانک  رد  ناـخ  ارتسا  هب  دـعب  دوروگون ، ینژین  هب  اـگلورب  يراـخب  یتشک  اـب  اـجنآ  زا  و  [ 237] روهت هب  وکـسم  زا  . 3
(. مود هار  زا  تمسق ب  )

تشگزاب ماگنه  هب  یئبمب  زا  دنریگیمن  ولهپ  سراف  جیلخ  رد  اهیتشک  تمیزع ، ماگنه  هب  نوچ  یئبمب و  هب  زئوس  هیردنکـسا و  قیرط  زا  . 4
تشه تسیب و  هتفرمهيور  هدزاود و  ات  هد  نارهت  هب  ناهفصا  زا  هدزای ، ناهفصا  هب  زاریش  زا  تفه ، زاریش  هب  هلفاق  اب  رهشوب  زا  رهـشوب ؛ هب 

. هاگفقوت
رتعیرس تشر  زیربت و  هار  تسا ؛ رتنئمطم  رتنازرا و  هیقب  زا  اتبسن  زیربت ) مورزرا ،  ) درذگیم ناتـسنمرا  نایم  زا  هک  یهار  اههار  نیا  نیب  زا 

هب دـشاب  هتـشادن  تسد  رد  هطوـبرم  تارادا  زا  ياهمانشرافـس  رفاـسم  هاـگره  یلو  تسا  رگید  ياـههار  زا  رتـجرخرپ  اـما  رتـتمحز  مـک  و 
اریز تساههار  نیرتهجوت  بلاج  درذگیم  زاریش  رهشوب و  زا  هک  یهار  دوشیم ؛ لیدبت  اههار  نیرتریگتقو 
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ياههار نیا  زا  کی  مادک  هکنیا  بسحرب  دباییم . قیفوت  زین  مق  ناشاک و  ناهفـصا ، زاریـش ، متـسر ، شقن  دیـشمجتخت ، ندید  هب  رفاسم 

ثعاب دوخ  رما  نیا  دنوشیم و  دراو  ناریا  هب  برغم  زا  هاگ  بونج و  زا  هاگ  لامش ، زا  هاگ  اپورا  نارفاسم  دریگ  رارق  هدافتسا  دروم  ددعتم 
رد ناتسگنرف  اعقاو  هک  دندیسرپیم  نم  زا  بلغا  لیلد  نیمه  هب  دنک و  شوشغم  اپورا  یئایفارغج  عضو  زا  ار  نایناریا  روصت  هک  تسا  هدش 

. تسا هتفرگ  رارق  ایند  فرط  مادک 
تایصوصخ اوه و  بآ و  رابنایز  بقاوع  راثآ و  زا  دیاب  دراد ، همزالم  اههار  بارخ  ناماسبان و  عضو  اب  هک  یئاهجنر  تالکشم و  رانک  رد 

تیاعر اذـغ  رد  زیهرپ  رظن  زا  ار  مزال  یتاکن  رفاسم  هاگره  دـنک . مرن  هجنپ  تسد و  اهنآ  اـب  دـیاب  یئاـپورا  رفاـسم  هک  درک  داـی  مه  یمیلقا 
باتک نیا  هچابید  رد  ار  هچنآ  دیاب  هنافـسأتم  تسا . هداد  رارق  دـیدهت  ضرعم  رد  ار  دوخ  یگدـنز  یتح  تمالـس و  دـیدرت  چـیهیب  دـنکن 

زا سپ  هک  دـننادیم  الثم  دـنراد . تیانع  دوخ  ندـب  زا  رتشیب  رتهب و  ناشبـسا  هب  نیمزقرـشم  رد  اهیئاپورا  منک : رارکت  زاب  ماهتفگ  راـبکی 
ضوع رد  اما  دنربب ؛ لبطصا  هب  ار  نآ  دوش  کشخ  شقرع  هکنآ  زا  لبق  دنریگرب و  نآ  تشپ  زا  نیز  هلصافالب  دیابن  ینالوط  يراوس  کی 
ابیرقت هک  تسا  يراک  نیا  و  دنیاسایب : یگتـسخ  عفر  يارب  ات  دننکیم  رایتخا  ار  اج  نیرتکنخ  دـنریگیمرب و  نت  زا  هماج  هلـصافالب  دوخ 

يارب اوه  نیرتملاسان  نیرتدـعاسمان و  هامنابآ  لیاوا  ات  دادرم  طساوا  هلـصاف  دراد . همزالم  اـهیرامیب  ریاـس  لاهـسا و  بت ، زورب  اـب  هراومه 
رد اههام  نیا  رد  دـیابن  تسا ، هدرکن  تداع  نآ  ياوه  بآ و  اب  هتـشادن و  تماقا  ناریا  رد  لاس  ياهلاس  هک  یئاپورا  کی  تسا ؛ ترفاـسم 
زا هک  دنچره  دنهدیم ، حیجرت  زیئاپ  بوخ  حالطصا  هب  لصف  رب  ار  ناتـسمز  لصف  رد  رفـس  اهیناریا  دوخ  یتح  دنک . ترفاسم  ناریا  لخاد 
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نیلوا ساسحا  ضحم  هب  رفاـسم  هک  تسا  نیا  درک  داهنـشیپ  ناوتیم  هک  یلک  لـصا  دـشاب . مأوت  اهیتخـس  تاـمیالمان و  اـب  رگید  تاـهج 
تاریثأت الماک  اوه  بآ و  اپ  رازه  شش  دودح  رد  یعافترا  رد  دورب . یناتسهوک  عفترم  تاهد  زا  یکی  هب  تقو  توف  نودب  يرامیب  مئالع 

. دهدیم تسد  زا  ار  دوخ  دعاسمان 
دوخ نم  دـننکیم . ولغ  دوشیم  رفاسم  ریگنابیرگ  ناریا  لخاد  ياهترفاسم  رد  یلام  یناج و  تینما  رظن  زا  هک  یتارطاـخم  رکذ  رد  ـالومعم 

ياهبسا اب  ماهتـشاد ، هارمه  ار  دوخ  نارکون  طقف  هکیلاحرد  مه  نآ  ماهدوب  هارمه  اههلفاق  اب  ماهدرک ، رفـس  روشک  نیا  فانکا  فارطا و  هب 
. ماهدشن لیبق  نآ  زا  یئوس  هثداح  راچد  زگره  ماهدرک و  یط  یلاخ  کشخ و  ياهنابایب  رد  اهخـسرف  بش ، لد  رد  ماهدرپس ، هر  هناخراپاچ 

. تسا هتفرن  تراغ  هب  شلاوما  هدیسرن و  لتقب  یئاپورا  چیه  زگره  ریخا  لاس  هد  لوط  رد  مراد  عالطا  نم  هک  يدودح  ات 
زیمآزواجت هلمح  دروم  یناوراک  هک  تسا  ردان  رایـسب  دنکیم . نیمأت  ار  رفاسم  یلام  یناج و  تینما  رثکا  دـح  هراومه  ندرک  رفـس  هلفاق  اب 

هب دنوشیم و  ریگتسد  يدوزب  نارگتراغ  نادزد و  ياهثداح  عوقو  تروص  رد  هک  تفگ  ناوتیم  يدودعم  دراوم  يانثتسا  هب  دریگ و  رارق 
همه نوچ  اریز  دنسریم . تازاجم 
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تمه ههجو  ار  اهناوراک  زا  تیامح  ظفح و  هک  تسا  ریزگان  تموکح  دریذـپیم  ماجنا  ناوراک  اب  یجراخ  یلخاد و  تالماعم  تراجت و 
ماجنا دناوتیم  بسا  اب  ارـصحنم  نوخیبش  هلمح و  روانهپ  ياهتـشد  رد  دشخب . رفیک  مامت  تدش  هب  ار  یتراغ  بهن و  ره  دهد و  رارق  دوخ 

رود ات  رود  ابیرقت  هتـشذگ  نیا  زا  ددرگیم . یلمع  راوس  هرفن  یـس  ات  تسیب  ياههورگ  اب  طقف  هلفاق  تردق  تلع  هب  هکنآ  رگید  دریذـپ و 
ریغ تسا و  هتسب  اهبش  مه  نآ  هک  تفای  هار  نوریب  هب  ناوتیم  هزاورد  کی  زا  طقف  تاهد  نیا  زا  دناهدیـشک و  دنلب  ياهراوید  تاهد  مامت 
مه بیترت  نیمه  هب  دـنوش . جراـخ  نآ  زا  اـی  دـنیایب  هد  لـخاد  هب  یلاـها  همه  تقفاوـم  عـالطا و  نودـب  راوـس  ياهدـع  هـک  تـسا  نـکمم 
نیا لیلد  نیا  هب  دنوشیم . ریگتـسد  هتخانـش و  يدوزب  دـنز  تسد  مزال  ریبادـت  هب  لحم  مکاح  هاگره  دـنیآیم  رود  هار  زا  هک  ینارگتراغ 

. دوشیم هدراذـگ  مکاح  هدـهع  هب  تمارغ  تخادرپ  همه  زا  لـبق  دوش  هدز  یناوراـک  هاـگره  هک  دـنکیم  هولج  هجوم  ـالماک  رارق  مسر و 
لاوما هک  دنـشاب  هتـشاد  نانیمطا  دـنناوتیم  هراومه  ابیرقت  دراد  میب  اههناخترافـس  ضارتعا  زا  تلود  هک  تهج  نآ  زا  اهیئاپورا  صوصخب 

زا نارفاسم  هک  تسا  رتهب  دنتسه  لماک  قوفت  رد  هراومه  نیزواجتم  نوچ  دش  هلمح  یناوراک  هب  هاگره  ددرگیم . درتسم  نانآ  هب  هقورسم 
هکلب دـننکیمن  دراو  اهنآ  هب  یناج  همدـص  نانزهار  اما  دـننکیم ،» تخل   » ار اهنآ  تروص  نیا  رد  هک  تسا  تسرد  دـننک . زیهرپ  تمواقم 

مزال لقا  دـح  و  ثبع ، تسا  يراک  اهیئاپورا  فرط  زا  حالـس  لمح  ظاحل  نیدـب  دـنراذگیم . یقاب  ناشیارب  ینان  همقل  ساـبل و  يرادـقم 
دنناوتیمن هک  دناهتـسبلد  یئاپورا  ياهحالـس  هب  نادـنچ  اهیقرـش  اریز  دـنراد  ناهنپ  دوخ  هنب  راب و  رد  بوخ  ار  ناشحالـس  اـهنآ  هک  تسا 

یسک ات  دننکیم  یپ  ار  هلفاق  نابسا  مامت  تقرس ، لحم  زا  ندش  رود  زا  لبق  نادزد  دننک . يرادیاپ  اهنآ  تقرس  هسوسو  ربارب  رد  تلوهـسب 
. دنک ناشبیقعت  دناوتن 

زاـب ار  ياهتـسب  يو  زگره  درادـن ؛ يراـک  الـصا  تسیچ  يواـح  اههتـسب  هکنیا  هـب  دریگیم و  لـیوحت  نزو  بـسحرب  ار  راـب  هلفاـق  سیئر 
نانیمطا دنراپسیم و  وا  هب  تسا  هدش  ناهنپ  الط  ناموت  رازه  جنپ  ات  ود  زا  یغلابم  اهنآ  لخاد  هک  ار  هریغ  نوتوت و  هبنپ ، ياهلدع  دنکیمن .

. دسریم دصقم  هب  حیحص  تسرد و  اههتسب  هک  دنراد  لماک 
: دراد ترهش  ینماان  هب  ریز  قطانم  لاحرههب 

نارئاز كوکـشم  كانرطخ و  ياههاگفقوت  رد  هجیتن  رد  دـننزیم . ار  راوز  ياههلفاق  نانامکرت  بلغا  اـجنیا  رد  دهـشم . هار  زا  یتمـسق  . 1
دنچ هب  هک  نایماظن  یهارمه  اب  هاگنآ  دـیآدرگ و  رایـسب  شکراب  تاناویح  رفن و  دـصراهچ  ات  هس  زا  بکرم  ياهلفاق  اـت  دـننکیم  گـنرد 

. دننک تکرح  اجنآ  زا  دنحلسم  زین  پوت  هدارع 
شوختـسد تسا  تکلمم  یحاون  نیرتتکربرپ  نیرتابیز و  زا  هک  یقرـش  يزرم  هیحان  درادـن  رطاخ  هب  یـسک  رگید  هک  یئاهنامز  زا  یتح 
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اهیناریا تسا - هدش  تیوقت  یبهذـم  قافن  رثا  رب  اهدـعب  هک  یناریا  داژن  زا  یناروت  داژن  راجزنا  تسا . هدوب  نانامکرت  هنامـصخ  ياهنوخیبش 
یلاح رد  دننکیم  يوریپ  عیشت  زا 

313 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 
یتظاـفحیب رثا  رد  همه  نیا  دوشیم و  هتخانـش  تموـصخ  نیا  یلـصا  تلع  يرگتراـغ  يوـخ  همه  زا  شیب  و  دنتنـس - لـها  اـهنمکرت  هک 

. ددرگیم لیهست  نمکرت ، ياهبسا  یگتخومآ  یئاپداب و  اب  نینچمه  و  زرم ، رواجم  روانهپ  ياهتشد  تکلمم و 
اهنآ اجنآ  زا  ات  دنوشیم  هدرب  ورم  سخرـس و  نئمطم  مکحتـسم و  یحاون  هب  دنتفایم  نانامکرت  گنچ  هب  اه  لواپچ »  » نیا رد  هک  یئارـسا 
نانآ یئاهر  يارب  دـنوش ، هتفای  مه  نایئاپورا  ای  نکمتم  مدرم  زا  ناریـسا  نیب  رد  هاگره  دنـشورفب . یمـالغ  هب  دـنربب و  هویخ  اراـخب و  هب  ار 

. دوشیم غلاب  ناموت  رازه  نیدنچ  هب  بلغا  هک  دنهاوخیم  لوپ  یهبانتعم  غلابم 
ار روشک  زا  تمسق  نیا  هک  یغای  شکرس و  ياههیاسمه  ياهیرگتراغ  نیا  زا  ات  تسا ، هدرک  ذاختا  تموکح  لاح  هب  ات  هک  يریبادت  مامت 

ياوق تارک  هب  تسا . هدنام  هجیتن  لصاحیب و  هدیدرگن  مأوت  مزال  تماقتـسا  تدش و  اب  نوچ  دنک ، يریگولج  دـناهدرک  هنکـس  زا  یلاخ 
ندیسر هار  دناهتسناوت  نانامکرت  لیلد  نیمه  هب  هدشن و  هداتسرف  اهنآ  يارب  یتیوقت  ياوق  رگید  اما  دناهدرک  لاغشا  ار  ورم  سخرس و  ناریا 

. دنشورفب یمالغ  هب  نینچمه  دنریگب و  تراسا  هب  ار  نازابرس  همه  دننک ، عطق  اهنآ  هب  ار  تارفن  هقوذآ و 
، زین يدزد  مدآ  يارب  هاگ  دـنیآیم و  اجنآ  هب  تفن  کمن و  شورف  يارب  کچوک  ياهیتشک  اـب  ناـنامکرت  هک  داـبآرتسا  شوح  لوح و  . 2
، داتفا تراسا  هب  دوب  هدش  دراو  نانآ  ياهقروز  زا  یکی  هب  یکیرات  رد  اوهس  هک  سور  یبیبط  شیپ  لاس  دنچ  دنرامشیم . منتغم  ار  تصرف 
[. 238] دنراد درتسم  اهدعب  ار  غلبم  نیا  دـندش  ریزگان  نانامکرت  اما  دـندرک . اهر  ار  وا  دـیرخزاب  ناونع  هب  یتفگنه  غلبم  نتفرگ  زا  سپ  هک 

نانامکرت ياهتراغ  رد  دوخ  دـیآرد  تلود  تمدـخ  هب  هکنآ  زا  شیپ  یناوج و  مایا  رد  هک  يدرونجب  ناـخ  یلق  رفعج  ماـن  هب  یلبق  مکاـح 
تفرگ و رارق  نظءوس  دروم  رابرد  رد  اما  دزاس ؛ فقوتم  ار  اهیراکبان  نیا  هنوگچ  دوخ  يورین  فرـص  اب  هک  تسنادیم  دوب  هدرک  تکرش 

نیا زارحا  تقایل  هجو  چیه  هب  هاش  ياهومع  زا  دوب  ياهدازهاش  هک  يو  نیـشناج  دمآ و  هاتوک  شدـییأت  تیوقت و  زا  ادـماع  املاع و  تلود 
. دنتفای هار  رهش  ياههزاورد  تشپ  ات  زاب  نانزهار  وا  ینارمکح  نارود  رد  تشادن ؛ ار  ماقم 

عـضاوم رد  فیاوط  نیا  دـنراد . نمأم  نآ  ياههوک  رد  اهرل  اـهیرایتخب و  اـهدرک ، هک  تکلمم  یبرغ  بونج  رد  عقاو  کـچوک  یحاون  . 3
يارب نانآ  یگدرکرـس  هب  دنراد و  يونـشفرح  دوخ  ياهناخ  زا  طقف  دـناهتفرگ ، دنخـشیر  هب  ار  هاش  تردـق  دوخ  یناتـسهوک  مکحتـسم 

. دنوشیم جراخ  دوخ  ياهعضوم  زا  ینزهار 
لواپچ تراغ و  هب  تسد  یطـسو  نورق  رد  ام  نزهار  ناراوس  دـننام  تسرد  دـناهدش  تیبرت  داوس و  اب  یبسن  ياهزادـنا  ات  بلغا  هک  اهناخ 
توعد تشاد  یئانـشآ  نم  اب  هک  یئاپورا  کی  زا  اهنآ  زا  یکی  دننکیمن . مرـش  چیه  دـناهدرک  هک  یئاهلواپچ  هرابرد  ثحب  زا  دـننزیم و 

یهارمه و وا  اب  ینزهلفاق  نایرج  رد  ات  درک 
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لمع رد  دوش . درتسم  نانآ  هب  هقورـسم  لاوما  دسرن و  نارفاسم  هب  ياهمدص  هک  تفریذـپ  یطرـش  هب  ار  توعد  یئاپورا  درم  دـنک . تکرش 
یـسک دوـب ؛ نکمم  ریغ  اـبیرقت  فـیاوط  نیا  هقطنم  هب  رفـس  نیا ، زا  شیپ  دـمآ . هنحـص  يور  هب  طورـش  طرـش و  ناـمه  اـب  همانـشیامن  زین 

زا يرایـسب  هلودلا  دماحم  مان  هب  هقطنم  دنمورین  مکاح  رخاوا  نیا  رد  هزات  دور . نوریب  ناهفـصا  یلاوح  زا  ندرک  رطخ  نودـب  تسناوتیمن 
مه نآ  دناهداتفا و  هلت  هب  دیعو  دعو  ای  هلیح  اب  هیقب  تسا . هتخاس  ناریو  ار  يرگتراغ  ینماان و  ياههنال  هدرک و  ریگتسد  ای  هتـشک  ار  اهناخ 
هک دـنچره  دـش . دـهاوخ  هدوـشخب  تازاـجم  زا  ـالک  فرط  هک  تسا  نآ  رهظم  راـک  نیا  دنداتـسرف و  هدـش  رهم  نآرق  هک  قـیرط  نیا  هـب 

نایغای زا  یـضعب  زاب  دـنیوگیم  يرجق »  » هیانک رـس  زا  ینآرق  نینچ  هب  لیلد  نیمه  هب  تسا و  ماع  صاـخ و  روهـشم  هیراـجاق  ینکـشدهع 
يومع يرایتخب . فیاوط  زا  یکی  گنلراهچ ، ناخ  و  [ 239] ناسرخ رد  رالوس  نیرفآتشحو  هدرکرس  دندوب  لیبق  نیا  زا  دندروخ : بیرف 
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هک داتفا  نادنز  هب  دیـسر  ناهفـصا  هب  وا  ياپ  هکنیا  ضحم  هب  اما  دروآ . گنلراچ  ناخ  دزن  هب  هدرک  رهم  ینآرق  ازریم  رلناخ  هب  موسوم  هاش 
يارب دـماراین . يراوید  هیاس  رد  رگید  زگره  هک  درک  رذـن  رارف  نیمود  ماگنه  هب  دزیرگب . نآ  زا  راـبود  تسناوت  لوپ  گـنرین و  برـض  هب 

زا داتفا . نادنز  هب  زاب  دش و  ریگلفاغ  هجیتن  رد  دنام و  رداچ  رد  دباوخب  دوخ  نما  مکحتـسم و  هناخ  رد  هکنیا  ياج  هب  رذن  نیا  يرادـهاگن 
دوخ اب  دناهتـسب  يرطاق  رب  هک  زین  ار  وا  دوریم  يرفـس  هب  مکاح  هاگره  دـنرادیم ؛ هاـگن  میقتـسم  رظن  ریز  ریجنز و  رد  ار  يو  ماـگنه  نآ 

هشقن هب  دوب و  هدش  خرک  قرع  ندیشون  رد  طارفا  زا  هک  مدید  ناهفـصا  رد  ینادنز  رد  ناتسمز 1859[240 ] رد  ار  يو  نم  دربیم . هارمه 
یمهرد یمظنیب و  زا  تساوخیم  هک  تسا  یعیبط  دیـسرپ و  ار  رامیب  مکاح  لاح  نم  زا  يزوسلد  اب  راـب  دـنچ  دیـشیدنایم . ياهزاـت  رارف 

ار ناهفـصا  هار  هناخاتـسگ  ياهیرگتراغ  اب  اهتدم  هک  شاهریـشع  دزیرگب . دـنک و  هدافتـسا  دـهدیم  يور  مکاح  گرم  زا  سپ  هک  عاضوا 
مولعم دوریم و  راد  رـس  هب  ناخ  رـس  لواپچ  نیلوا  هب  ندز  تسد  ضحم  هب  هک  دـنادیم  اریز  تسا ، هاربرـس  مارآ و  لاح  دوب  هدرک  نمااـن 

. دنک مادقا  يراک  نینچ  هب  هریشع  هک  تسا  نآ  زا  عنام  يرالاسردپ  مکاح  حور  هک  تسا 
تلوهسب نانزهار  دنربیم . رسب  تموصخ  لاح  رد  رگیدکی  اب  فیاوط  زا  یخرب  هک  یعقاوم  رد  صوصخب  ناتسدرک ، قطانم  زا  یـضعب  . 4

زا ابوانتم  نیشنرداچ  نابش و  موق  نیا  دنتـسه ؛ ینـس  اهدرک  همه  دنباییم - هانپ  ینامثع  ناتـسدرک  رد  دوخ  هفیاط  دارفا  ناشیکمه و  شیپ 
. دننکیم هدافتسا  ینامثع  ناریا و  عتارم 

نیا ناوریپ  هنافـسأتم  دنرامـشیم . لالح  ار  هدرم  لام  تراغ  یلو  دنراد  زیهرپ  تقرـس  زا  تخـس  نآ  دارفا  هک  تسه  ياهقرف  نانآ  نیب  رد 
ار وا  رادنوراد  زاجم  قیرط  زا  دنناوتب  دوخ  طابنتسا  قبط  ات  دنشکب  دنناوتیم  ار  لام  بحاص  هک  دننکیم  یباوصان  يریگهجیتن  نینچ  هقرف 

نادرک هتشذگ  اهنیا  زا  دنروآ . فرصتب 
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. دوب نئمطم  صاخشا  زا  تیامح  دروم  رد  ناشدهع  هب  يافو  يزاوننامهیم و  زا  ناوتیم  الماک  دنتسه ؛ يدرمناوج  لوصا  دنبیاپ  يدح  ات 
« يرادـهار  » ياهتـسپ نارفاسم ، زا  تظفاـحم  يارب  زاریـش ، هار  رد  ـالثم  دوب ، رطخ  ضرعم  رد  تخـس  هک  یعـضاوم  رد  تلود  هتـشذگ  رد 

ياهطقن رد  هک  دوشیم  لیـسگ  رادهار  مکاح  فرط  زا  یماگنه  طقف  الاح ، یلو  دـندوب . رقتـسم  اهنآ  رد  نازابرـس  هک  دوب  هدرک  سیـسأت 
نت دنچ  هشیمه  دوخ  هفیظو  ماجنا  تابثا  يارب  زین  اهنیا  دننک و  كاپ  نادزد  زا  ار  هداج  هک  دنفظوم  نارادـهار  نیا  دـشاب . هداد  خر  تراغ 

دندیزرویم رارصا  اهرادهار  لیبق  نیا  زا  هک  دشیم  بلغا  هن . ای  دنراکهانگ  اهنیا  هک  درادن  تیمها  ناشیارب  رگید  دننکیم و  ریگتـسد  ار 
ناشروظنم طقف  اهیزادرپهناسفا  نیا  اب  هک  تسا  یعیبط  اما  دـندروآیم  نایمب  نخـس  كانتـشحو  تاقافتا  زا  دـننک و  یهارمه  رفـس  رد  ارم 

رد دشاب . هتشاد  تسد  رد  نیشنرداچ  لیابق  ياهناخ  زا  یکی  يارب  ياهیصوت  يرفاسم  ره  هک  تسا  بوخ  رایسب  سب . دوب و  نم  لوپ  فیک 
يرگید لیا  یئاورنامرف  دودـح  هب  لیا  کی  هصرع  زا  تینما  لاـمک  رد  راوس  یچگنفت  نت  دـنچ  اـی  کـی  تیعم  رد  رفاـسم  یتروص  نینچ 
لیوحت رگید  هفیاط  هب  ملاس  حیحص و  ار  وا  دهد  ناشن  هک  دریگب  دوخ  تیامح  دروم  درف  زا  یقیدصت  دیاب  یچگنفت  ره  دوشیم ؛ تیاده 

رثؤم دـش  دای  هچنآ  زا  رتمک  دوشیم  رداص  یئاپورا  نارفاسم  يارب  تلود  فرط  زا  اهلوسنق  تطاسو  اب  هک  ياهیـصوت  ياههمان  تسا . هداد 
يرثا تلود  ذوفن  زا  هک  اـجنآ  رد  و  درادـن ؛ ترورـض  همانهیـصوت  رگید  تسا  مارتحا  دروم  تلود  يوربآ  تیثیح و  هک  اـجنآ  اریز  تسا ؛

هک تسدیهت  يایاعر  دشاب . دناوتیم  مه  رضم  ياهیصوت  نتشاد  لاوحا  عاضوا و  یضعب  رد  دیآیم . راک  هچ  هب  ياهمان  نینچ  رگید  تسین 
ینیبدـب رـس  زا  ار  دوخ  رابراوخ  دـننک ، هیهت  قیلع  تاسروس و  ضوعالب  تلود  نادـنمراک  راتخم و  ناگدـنیامن  يارب  روزب  دـنراد  تداـع 

ار دوخ  يالاک  دنناوتب  هک  دیما  نیا  هب  دننکیم ، هضرع  یئاپورا  رفاسم  هب  دـنراد  ار  هچنآ  تروص  نیا  ریغ  رد  هکیلاحرد  دـنرادیم  ناهنپ 
نآ رارطضا  ماگنه  هب  طقف  یلو  دشاب  هتشاد  دوخ  اب  ار  یتلود  همانهیـصوت  یئاپورا  رفاسم  هک  تسا  یبوخ  راک  نیا  هتفرمهيور  دنـشورفب .

رفـس  » مان هب  دوخ  رثا  رد  ندراش  منک . هدافتـسا  نآ  زا  هک  دـشن  زگره  اـما  متـشاد ، دوخ  اـب  ياهمانهیـصوت  هراومه  دوخ  نم  دـهد . هئارا  ار 
اهنآ نیرتهاتوک  نیرتهداس و  مراد  رایتخا  رد  هک  یئاههمانهیصوت  زا  اجنیا  رد  نم  اما  دنکیم ؛ ناونع  ار  اههیـصوت  نیا  زا  هنومن  دنچ  ناریا »
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: مهدیم تسدب  ار  نآ  هملک  هب  هملک  قیقد  همجرت  و  تسا - هدش  رداص  نارهت  هب  تشر  رفس  يارب  همانهیصوت  نیا  منکیم - باختنا  ار 
هاش صوصخم  بیبط  كالوپ  رتکد  لارنژ  هاجیلاع  بآمتلالج  بانج  هک  دوشیم  مالعا  تختیاپ  هار  نارظان  ناظفاحم و  نایاقآ  ماـمت  هب  »

يارب و  دشاب ، صاخ  تیانع  مارتحا و  دروم  دیاب  دوش  دراو  هک  یهاگفقوت  ره  هب  دراد و  تختیاپ  هب  تعجارم  دـصق  بآمسدـقت ، راکماک 
وا قح  رد  تمدخ  تقد و  عون  همه  زا  ددرگ و  مهارف  شیاسآ  تحارتسا و  ياج  عضاوم  همه  رد  شناهارمه  وا و  دوخ 
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لامک رد  دناوتب  وا  ات  دـندرگن  یتساک  صقن و  چـیه  راچد  شنابـسا  دوخ و  دـشاب و  نیمأت  شرطاخ  تیاضر  تهج  ره  زا  ات  دـنراذگنورف 

(. مکاح رهم  ياج  .« ) دربب نایاپ  هب  ار  دوخ  هار  هشیدنا  میب و  ره  زا  غراف  شیاسآ و 
دراد هفیظو  تسا و  ياهبتریلاع  بصنم  بحاص  الومعم  هک  دنکیم ، هارمه  رادنامهم  رفن  کی  اهیگدـنیامن  ترافـس و  ياهتأیه  اب  تلود 

هزادنا هب  هکنیا  رب  تسا  یلماک  نیمـضت  رادنامهم  یهارمه  دنک . هیهت  ناشیارب  شیاسآ  لیاسو  هنوگهمه  دروآ و  مهارف  نارفاسم  يارب  اج 
مامت نارگ  تخس  دنادیم ، دوخ  قح  يو  هک  یتابلقت  تلع  هب  داد و  دیاب  امتح  هک  یئایاده  لیلد  هب  اما  دوشیم  تظافح  اهنامهم  زا  یفاک 
ایاعر زا  هار  لوط  رد  يو  ياهیریگجاب  ببـس  هب  تسا و  محازم  درادیم ، هضرع  ار  دوخ  یگناـگی  یتسود و  ماودـلا  یلع  نوچ  دوشیم و 

یمـسر ياهترفاسم  رد  اما  درک ، بانتجا  رادنامهم  یهارمه  زا  دیاب  دوشب  رگا  ددرگیم . نایئاپورا  یگدرزآلد  ترفن و  ثعاب  صوصخب 
دنناوتیمن تسپ  ياهکیپ  اهراپاچ و  تسین  یفاک  هزادنا  هب  اههناخراپاچ  رد  بسا  نوچ  دـسریمن . یئاجب  هنیمز  نیا  رد  یـضارتعا  عون  ره 

هعوضوم نیناوق  اب  قباطم  اریز  تسا ، هدـشن  هدینـش  هدـید و  يدروم  چـیه  مه  اهکیپ  ندرک  تخل  زا  یلو  دـننک  تکرح  دایز  ناهارمه  اـب 
تدم رد  رابکی  طقف  دنشاب ؛ هتشاد  دوخ  اب  یتمیق  ءایشا  دنرادن  قح  هجو  چیه  هب  دننک و  لمح  ار  اههتـشون  اههمان و  دنناوتیم  اهنت  اهکیپ 

درکیم و رفس  [ 241] نوشیپ نوراب  هب  موسوم  هسنارف  ریفس  رسپ  کیپ  نیا  هارمه  هب  دندرک . تخل  ار  تسپ  کیپ  کی  ناریا  رد  نم  تماقا 
اب یتمیق  ءایـشا  لوپ و  ناموت  رازه  ود  دوب  هدش  هداد  وا  هب  هک  يروتـسد  فالخرب  دنکیم  تظافح  يو  زا  الماک  کیپ  هکنیا  هب  نانیمطا  اب 
هب تبـسن  اما  دـش ، درتسم  نوشیپ  نوراب  هب  لماک  تروص  هب  هقورـسم  لاوما  تمیق  تفرگ و  ار  نانزهار  ياـپدر  سیلپ  دوب . هتـشادرب  دوخ 

. دنتفرگن ار  بلطم  لابند  رگید  تقرس  هیقب 
ندناسر راک  نوچ  زاب  دنناسریم  دصقم  هب  زین  ار  دارفا  یـصوصخ  ياههمان  دـندش و  دـمآ و  رد  یتلود  ياهکیپ  تایالو  مامت  رد  دـنچره 
یتعرـس اب  ار  لصاوف  بلغا  اهنیا  هچ  تسا ، حـجرم  یـصوصخ  ياهکیپ  لیـسگ  دراوم  بلغا  رد  تسا  بیترتیب  شوشغم و  رایـسب  اـههمان 
تاماقم طسوت  اههمان  نیا  دنراد  میب  هک  ببـس  نیا  هب  مه  نآ  دنراپـسیمن  یتلود  ياهکیپ  هب  ار  مهم  ياههمان  دـننکیم . یط  یندرکنرواب 

ار نانآ  دزم  اههناخترافـس  هک  دامتعا  لباق  ياـهکیپ  زا  دـنراد  لـیم  رتشیب  اـهیناریا  دـننام  زین  اـهیئاپورا  دوش . طبـض  شیتفت و  زاـب و  یتلود 
. دننک هدافتسا  دنراد ، رارق  زین  مدرم  رایتخا  رد  لیم  لامک  اب  دنزادرپیم و 

رب تربع  ناونع  هب  ار  نانآ  هدـش  هعطقهعطق  ياـضعا  دـنراذگیم و  پوت  مد  اـی  دـنربیم و  رـس  اـی  ار  نیمرجم  تسا . مادـعا  ینزهار  رفیک 
زا اجنآ  رد  ات  دنرادیم  هاگن  نارهت  رد  رابنا  نادنز  رد  دنـشاب  موکحم  مرج  نیا  هب  هک  ار  ریاشع  ياسؤر  اهناخ و  دنزیوآیم . رهـش  هزاورد 

. دنیآرد ياپ 
ار یصاخشا  زا  نت  دنچ  تموکح  ماقم  زارحا  ضحم  هب  یمکاح  ره  ابیرقت 
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رامشب یتینما  مزال  ریبادت  زا  یکی  هنایـشحو  مسر  نیا  هک  دننکیم  لایخ  اهیناریا  دنزیم . رادب  دریگیم و  دننونظم  ینزهار  باکترا  هب  هک 

دارم ناطلـس  هک  یماـگنه  تسا . هضرعیب »  » دـنیوگیم دزرو  يراددوـخ  يراـک  نینچ  هب  ندز  تسد  زا  هـک  یمکاـح  هراـبرد  دوریم و 
اههار رد  یتینما  نانچ  دش  ثعاب  مادقا  نیا  دنزیوایب و  راد  هب  ار  رفن  یـس  داد  روتـسد  تفرگ  هدهعب  ار  زاریـش  تموکح  تاره  حتاف  ازریم ،
ازریم رلناخ  مان  هب  راید  نآ  مکاح  مدرب . رسب  ناهفـصا  رد  ار  لاس 1859[242 ] ناتـسمز  تشادن . هقباس  نامز  نآ  ات  زگره  هک  دوش  رارقرب 
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رـسب يرامیب  رتسب  رد  دوب  هداد  ناـشن  رایـسب  تردـق  دوخ  زا  ناتـسزوخ )  ) ناتـسبرع تموکح  ماـقم  رد  دوخ  نیـشیپ  تمدـخ  ماـیا  رد  هک 
مومع راظنا  رد  يزور  دـنچ  نوچ  تشادـن . دوجو  تدـش  لاـمعا  يارب  مه  یلیلد  هکنآ  رگید  دوب ؛ هدـش  رتمیـالم  لـیلد  نیا  هب  و  دربیم ،

: تفگ نم  هب  يزور  تفرگ . ارف  ار  رهـش  رـسارس  هلداـجم  يدزد و  هلـصافالب  داـتفا . اـهنابز  رـس  رب  رهـش  رد  شگرم  هعیاـش  تشگن  رهاـظ 
ار ناـیاونان  ناـباصق و  زا  يدادـعت  داد  روتـسد  نآ  زا  سپ  منکیم ». هلباـقم  رـضم  تاـعیاش  نیا  اـب  تروص  هچ  هب  نم  هک  دیـشاب  بظاوم  »

نیگنـس ياهمیرج  تخادرپ  هب  ار  ناـنآ  زا  یکی  تفرگ و  شحف  داـب  هـب  نارگ  دـب و  ساـنجا  شورف  مرج  هـب  ار  ناـنآ  دـندروآ ، روـضحب 
. داد رفیک  اپ  فک  رب  قالش  هبرض  دص  نیدنچ  اب  ار  هیقب  درک و  موکحم 

رارقرب شمارآ  زاب  و  تسا »! هدـنز  تسا ، هدـنز  مکاح   » دـندروآرب دایرف  دـندش  مکح  يارجا  رظاـن  یمومع  نادـیم  رد  مدرم  هک  یماـگنه 
. دیدرگ

رد الوصا  اهرهش و  رد  تیکلام  لزلزت  تینما و  مدع  تسا  هدمآ  شیپ  یتنطلـس  رییغت  ره  دروم  رد  نونکات  هک  تموکح  ود  نیب  هلـصاف  رد 
زا ندـش  جراـخ  تأرج  نارفاـسم  دنتـسین ؛ ناـما  رد  زین  اـهکیپ  یلاوـحا  عاـضوا و  نـینچ  رد  دـنکیم . زورب  زیگناساره  يوـحنب  تـکلمم 

مظن نوناق و  هکنآ  ات  ددـنبیم  دوخ  يور  هب  ار  هناـخ  رد  رودـقملا  یتح  سکره  دوشیم ؛ دوکر  راـچد  تـالماعم  دـنرادن ؛ ار  اههاگتـسیا 
لاس رد  دیامن . خر  یمظنیب  رذگهر  نیا  زا  دـهد و  جاور  ار  تاعیاش  رازاب  هک  تسا  یفاک  هاش  نتفر  ترفاسم  یتح  دوش . رارقرب  اددـجم 
رـس رب  هاش  گرم  ربخ  هلـصافالب  تفریذـپ . روضحب  ار  مظعاردـص  دراد  هلـصاف  نارهت  زا  لیم  کی  هک  هیدواد  رـصق  رد  هاـش  [ 243]1854

رواب تقیقح  هب  سکچیه  دننزب ؛ قالش  دنربب و  شوگ  ار  نایوجارجام  زا  يدادعت  داد  روتـسد  ياهدیاف  لوصح  نودب  هغوراد  داتفا . اهنابز 
هت رد  دوـب  رطاـخ  هدرزآ  راـجنهان  عاـضوا  نیا  زا  نوـچ  تفر و  شدرگ  هب  رهـش  یلاوـح  رد  شناـظفاحم  تیعم  رد  هاـش  هاـگنآ  تشادـن .

تاـعیاش نیا  هب  لاـح  هب  اـت  تفگ  مشوگ  رد  ظـفاحم  راوس  نارـسفا  زا  یکی  بورغ  تشگزاـب . رـصق  هب  يدوزب  دوـب و  هداد  هلی  هکـسلاک 
رد هاک  زا  رپ  یکسورع  هاش  ياج  هب  هک  هدش  نئمطم  الماک  تسا  هدرک  یهارمه  ار  هاش  هکسلاک  هکنیا  زا  سپ  اما  تسا ، هتـشادن  یهجوت 
هب بسا  رب  راوس  رظن  دروم  ناـمز  زا  رتدوز  دـید  ریزگاـن  ار  دوخ  هاـش  رتشیب  ياـهیمظنیب  زورب  زا  يریگولج  يارب  تسا . هدوب  هتـسشن  نآ 

رهش
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. دهد ناشن  مدرم  هب  ار  دوخ  ماع  مالس  کی  نمض  ددرگزاب و 
: دناهرهـش یئوگروز  هب  صوصخب  جاوفا  نیا  دـننکیم . کمک  اههداج  ءارق و  رد  تیکلام  ناـینب  لزلزت  هب  یهاـگ  مه  نازابرـس  هنافـسأتم 

خلم نوچمه  اهنت  هن  ناشیاهیئامیپهار  رد  ناتسدرک  جوف  دارفا  زا  یـضعب  و  [ 244] یئوقش جوف  هوکزوریف ، جوف  هاش ، ظفاحم  جاوفا  زا  یکی 
ایاعر ياههبلک  رد  هک  رگید  یبوچ  مزاول  مامت  اب  ار  اهنآ  دـننکفایم و  نب  زا  ار  ناتخرد  هکلب  دـنربیم ، هلمح  هویم  ناـتخرد  لـصاح و  رب 

. دنامیمن ناما  رد  ناشتـسد  زا  يرگید  یبوچ  هلیـسو  چیه  یفقـس ، ریت  چیه  يرد ، چیه  ياهرجنپ ، چیه  دننازوسیم ؛ اجکی  دوشیم  ادیپ 
. دنزیرگیم هوک  هب  ناشرادن  راد و  اب  دنتفایم و  تشحو  هب  یلاها  دنوش  کیدزن  یهد  هب  نایماظن  هاگره 

. دریگیمن ماجنا  يدزد  زا  نازابرس  تعنامم  يارب  یمادقا  چیه  نارسفا  فرط  زا 
هب ار  نانآ  دزم  همه  دنناوتیم  اهنآ  اریز  دنوشیم  زین  ظوظحم  دننکیم  یگدنز  نارگید  هسیک  زا  نازابرـس  دـننیبب  هکنیا  زا  سکعرب  یتح 

کی دنتـسین . راسمرـش  زین  دـننک  یقلت  هدـش  تراـغ  لاـم  زا  ناـشدوخ  مهـس  ناونع  هب  ار  هقورـسم  رطاـق  بسا و  هک  نیا  زا  دـننزب و  بیج 
ود اـب  يرطاـق  میدروخرب . یناوراـک  هب  هار  نیب  رد  هک  میتـفریم  زاریـش  هب  جوف  اـب  میتـشاد  : » تفگیم میارب  یتـحارب  يزور  [ 245] ناطلس

تـشپ دـنوش . فرحنم  هار  زا  مداد  روتـسد  اروف  دنتـشادهاگن . تمینغ  ناونع  هب  ار  نآ  نازابرـس  دوب و  هدـنام  بقع  هلفاق  زا  راـب  قودـنص 
نازابرس ار  نآ  زا  يردق  هک  تسا  يدنت  هیودا  زا  رپ  میدید  میدوشگ و  ار  اهقودنص  اجنیا  رد  میدرک . قارطا  كورتم  یئاتسور  ياههبارخ 

. مدوب ربخیب  الاک  نیا  ياهب  زا  اریز  متخورف  زیچان  یتمیق  هب  زاریش  رد  ار  هیقب  دندرک . قتاق  دوخ  نان  اب  نم 
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نازابرس تیعم  رد  رایسب : دهاوش  زا  رگید  یلاثم  زاب  دنام ». یقاب  نم  کلمت  رد  رطاق  تسا . هدوب  يدنه  هدرورپ  لیبجنز  هک  مدیمهف  اهدعب 
ندز مهرب  مشچ  کی  رد  میدش . فداصم  دوب  ارچ  لاح  رد  هک  یغالا  اب  بش  ماگنه  رهش ، هب  هدنام  لیم  هس  متفریم ، ناهفصا  هب  يرایسب 

ضارتعا هب  دیـسر و  غالا  بحاص  هار  زا  یمک  رادقم  نتـشذگ  زا  سپ  تسـشن . غالا  رب  نالاپ  ندراذگ  زا  سپ  نم  هارمه  نایماظن  زا  یکی 
زج دنامن  ياهراچ  اونیب  عراز  يارب  رگید  تسا و  هدوب  غالا  رب  راوس  ناهفصا  ات  زاریـش  زا  هک  دش  یعدم  یخاتـسگ  اب  زابرـس  اما  تساخرب .

یلاها تشحو  ثعاـب  رتشیب  یتسـس ، طابـضنا  نینچ  اـب  یئاوق  هک  تسا  نشور  رگید  درخزاـب -. ار  دوخ  غـالا  دـهدب و  یکدـنا  غلبم  هکنیا 
. تکلمم تسارح  ظفح و  ات  دوشیم 
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تسب 3 نصحت و  اهرهش . رد  یمومع  تینما 

. نادزد رفیک  یتینما . سیلپ  هقورـسم . لام  ددـجم  لیـصحت  يارب  یلیاسو  لزانم و  زا  يدزد  تارب . نآ . هب  مارتحا  رهم و  رابتعا  ـالاک . راـبنا 
. یئاپورا ياههناخترافس  صتخم  نداد  هانپ  قح  جیاوح . بابرا  يارب  تسب  دودحمان . دودحم و  نصحت 

هک یتوافت  اهنت  و  دراد ، تهابـش  تسا  هدش  انب  نارفاسم  فقوت  يارب  هار  نیب  رد  هک  یئاهارـسناوراک  هب  اهرهـش  رد  زادـناراب  ای  الاک  رابنا 
هرجح ره  هک  تسا  صاخـشا  یـصوصخ  کلم  اهرابنا  نیا  اما  دناهدرک . هیبعت  هرجنپ  رد و  اهنآ  يارب  هک  تسا  نیا  دوشیم  هدـید  اهنآ  رد 
هراجا فرح ، نابحاص  ای  راجت  هب  هام  رد  ناموت  ود  ات  کی  هراجا  لابق  رد  دراد  رارق  نآ  تشپ  رد  هک  ياهدیشوپرس  عیـسو  ياضف  اب  ار  نآ 

سق ناشاک و  دزی ، الثم  دراد ، صاصتخا  نیعم  ياهقطنم  یتعنـص  ياههدروارف  الاک و  هب  ارـسناوراک  ره  هک  تسا  نیا  رب  هدعاق  دـنهدیم .
اه همزگ »  » اهنابایخ هشوگ  رد  هتشذگ  نیا  زا  دنوشیم . هتشامگ  اهنآ  رب  یصوصخ  نانابهگن  هتـسب و  اهزادناراب  نیا  ماگنه  بش  اذه . یلع 
نآ رد  یماظن  نانابهگن  هک  تسا  هدـش  سیـسأت  يا  هناخلوارق »  » مه رهـش  ياهتمـسق  زا  کـیره  رد  دـننیمک ؛ رد  لـکیه  يوق  ياهگـس  اـب 

هفیظو تفرگ  رارق  لاؤس  دروم  هاگره  دشاب و  هتشاد  دوخ  اب  یسوناف  امتح  دیاب  دورب  نابایخ  هب  بش  هد  تعاس  زا  سپ  سکره  دنرقتـسم .
رد دناهدیدزد ؛ ار  مدرم  لام  زرح ، نتـسکش  اب  هک  مدینـش  راب  هس  نارهت  رد  دوخ  هلاس  هن  تماقا  لوط  رد  دنک . مالعا  ار  دوخ  دصقم  دراد 

. تفای قیفوت  نادزد  يریگتسد  فشک و  هب  سیلپ  دروم  هس  ره 
دوخ رهم  دنکیم و  لفق  ار  نآ  ددنبیم ، ار  دوخ  هزاغم  رد  اهنت  دماجنا ، لوط  هب  اههام  رفـس  نیا  دـنچره  دورب ، ترفاسم  هب  يرجات  هاگره 

نانیمطا دناوتیم  رگید  دزادرپیم و  شیپ  زا  تسا  رفـس  رد  هک  ار  یتدم  هراجالا  لام  دنزیم . تسا  هدیچیپ  لفق  رود  هک  یخن  يور  رب  ار 
رهم یگدروخن  تسد - اریز  تفای ، دهاوخ  دوخ  ياج  رـس  هدروخنتسد  تروص ، نامه  هب  ار  زیچ  همه  تشگزاب  ماگنه  هک  دشاب  هتـشاد 
دوخ تسد  ندش  عطق  اب  دنکشب  ار  یموم  رهم و  ای  دنک  لعج  ار  يرهم  یسک  هاگره  تساهیقرـش ؛ موسر  بادآ و  یـساسا  لوصا  زا  یکی 

نیدب دننزیم و  دانسا  ریز  هب  رهوج  یعون  زا  هدافتـسا  اب  ار  نآ  دوریم و  راکب  تسین  موسرم  هک  اضما  ياجهب  اج  همه  رهم  دنیبیم . رفیک 
توق دانسا  هب  قیرط 
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فـشک درک . دـهاوخ  هدافتـسا  يرگید  رهم  زا  سپ  نیا  زا  هک  دـنکیم  ماع  مالعا  يو  دوش  دوقفم  یـسک  رهم  هاگره  دنـشخبیم . ینوناق 
ینالوط نورق  رد  رهم  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  رخطـصا )  ) دیـشمج تخت  و  نادمه )  ) ناتابکا ياههبارخ  رد  هدش  یکاکح  ددـعتم  ياهرهم 

ناروناج و ریواصت  اـهرهم  نیرتمیدـق  رد  ادوهی .) سورع  راـمات  هیآ 18 : حاحصا 38  نیوکت ، رفس   ) تسا هتـشاد  لامعتـسا  دروم  هتـشذگ 
رود هک  دـهدیم  ناشن  ار  مکاح  ای  هاش  هنتمین  نایناساس  نایناکـشا و  راودا  هب  طوبرم  ياهرهم  تسا ؛ هدـش  کح  يزمر  نوگانوگ  شوقن 

ياهیآ رهم و  بحاص  مان  کح  هب  تسا و  هدش  بانتجا  رهم  يور  رب  ریوصت  شقن  زا  مالسا  هرود  عورـش  زا  تسا ؛ هدش  هتـشون  يزیچ  نآ 
چـیپرپ و یمیلـسا  طوطخ  دوش  بانتجا  رهم  لعج  دـیلقت و  زا  هکنیا  يارب  یلو  دـنزرویم ؛ افتکا  قیقع  رد  لاس  خـیرات  نآرق و  زا  بساـنم 
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. دناهدیسر يداتسا  هلحرم  هب  دوخ  راک  رد  هک  دنراد  دوجو  یناشارتگنس  ناکاکح و  ناریا  رد  دنشکیم . نآ  رود  یبات 
هتفرمهيور دریگیم . ماجنا  دوس ، دصرد  هدزاود  هوالع  هب  ههامشـش - رادتدـم - هدـش و  رهم  یتارب  لابق  رد  بلغا  الاک  یـشورفهدمع 

. دنهدیم ماجنا  هنادنمتفارش  دشابن  دوهعم  تدم  سأر  رد  اقیقد  هشیمه  هک  دنچره  ار  دوخ  تادهعت  تسا و  مکحتـسم  راجت  عقوم  عضو و 
هدـهع هب  رـضاح  لاح  رد  هک   ) تراجت ریزو  تلاخد  هاگچـیه  ابیرقت  يراجت  روما  لح  رد  هکنانچ  تسا  ردان  رایـسب  رایـسب  یگتـسکشرو 

اهناخ و اما  دـنکیمن . ادـیپ  موزل  یئاپورا ، کلامم  ياـهلوسنق  اـی  تسا ) گروبزرطپ  نس  رد  ناریا  قباـس  ریفـس  ولزوگهرق ، ناـخ  دومحم 
تلهم سأر  رد  دننکیمن ، لمع  دوخ  تادهعت  هب  تعرـس  تقد و  نیا  هب  دـنریذپیم  يداع  ریغ  ياههرهب  اب  ار  اهتارب  بلغا  هک  نادـنمراک 

تقو نآ  دناهدش . تسدیهت  دناهتخادرپ ، نایئاتسور  هب  هک  یئاهجاب  رثا  رب  هلصاف  نیا  رد  ای  دنوریم ، ترفاسم  هب  ای  دننکیم ، یشارتلاکشا 
- لوزن رـس  رب  بلطم  بلغا  نوـچ  یلو  دـنوشیم ، هتـساوخ  یناـیمرداپ  هب  یئاـپورا  ياـهلوسنق  دنـشکیم و  همکحم  هب  ار  راـک  ناراـکبلط 
نانطومه و زا  تیامح  زا  اـهلوسنق  هجوماـن  لـیلدیب و  ياهتیاکـش  روفو  لـیلد  هب  هجیتن  رد  ددرگیمن . یلمع  تطاـسو  نیا  تسا  يراوخ 

نیا هب  تسد  هیـسور  عابتا  هنمارا و  صوصخب  اهنیا  زا  شیپ  دـنزرویم . یهاتوک  تسا ، هدـش  هدرپس  اهنآ  هب  ناشقوقح  ظـفح  هک  یناـسک 
تاملپید زیگنانیـسحت  تادهاجم  تکرب  زا  اما  دندناشنیم . هایـس  كاخب  ار  اههداوناخ  زا  يرایـسب  رذگهر  نیا  زا  دندزیم و  اهیراوخابر 

. تسا هدش  حالصا  شوخ  یتروص  هب  عضو  نیا  ریخا  ياهلاس  نیا  رد  سور 
یئاهتارب دنتسه  یئاپورا  الومعم  هک  ناناگرزاب  کتکت  يارب  نوشق  جاتحیام  ریاس  هحلسا و  هچراپ ، شرافس  دیرخ و  ماگنه  هب  زین  تلود 

رد هک  یناـیئاپورا  بیترت  نیمه  هب  دوشیم . هتخادرپ  هراومه  اـهتارب  نیا  تسا . ینیعم  تیـالو  تاـیلام  اـهنآ  تخادرپ  لـحم  هک  دـشکیم 
. دنرادیم تفایرد  تارب  دریگیم  قلعت  اهنآ  هب  دادرارق  قبط  هک  يدمآرد  لابق  رد  دنناریا  تلود  تمدخ 

رثا رد  طقف  اهضبق  اههلاوح و  نیا  تخادرپ  هاش  دمحم  تنطلس  نامز  رد 
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ساره دـنک  زاب  ناریا  هب  ار  یجراخ  ياهتردـق  ياپ  هچره  زا  هک  یلعف  هاش  هرود  رد  اما  تفاییم ؛ ققحت  یجراخ  ياههناخترافـس  تلاخد 
ضوع رد  اما  دوشیم . هتخادرپ  ریخأت  هام  راهچ  ات  هس  اب  رثکا  دـح  ناـیئاپورا  هدـهع  ياـهتارب  اـههلاوح و  دزرویم  باـنتجا  نآ  زا  دراد و 

قح ریغ  نم  اـهنآ  هجو  تخادرپ  زا  دراوـم  زا  يرایـسب  رد  دـننامیم و  دوـخ  ياـههلاوح  تخادرپ  رظتنم  اـهلاس  بلغا  روـشک  دوـخ  یلاـها 
. دریگیم رارق  ناشرایتخا  رد  مادقا  يارب  اههلاوح  نیا  هک  ددرگیم  ریزارس  ینادنمراک  بیج  هب  هجو  ای  دوشیم  يراددوخ 

رد گنفت  رجنخ و  هب  حلـسم  همدخ  زا  يدادعت  تیعم  رد  اهنت  مهنآ  بسا و  رب  راوس  طقف  ماقم  مانبحاص و  دارفا  مامت  هک  مینیبیم  یتقو 
. تسین نینچ  عضو  اما  تسا . رابفسا  اهرهش  رد  یمومع  تینما  عضو  هک  مینک  يریگهجیتن  روطنیا  تسا  نکمم  دنوشیم  رهاظ  ماع  عراش 
ردان و رایـسب  تاقافتا  زا  بش  ماگنه  یتح  ماـع  عراـش  رد  يراـکهبت  تسا . صخـشت »  » زاربا يارب  طـقف  همدـخ  زا  دادـعت  نیا  نتـشادهگن 
ود دروخ  دز و  هنحـص  نابایخ  هاگ  هک  تسا  نیا  دنکیمن  تحاران  نادنچ  مه  ار  اهیجراخ  هک  دروم  نیا  رد  یئانثتـسا  اهنت  تسا . ریظنمک 
رب هک  دنچره  اههناخ  هب  نادزد  دربتسد  بیترت  نیمه  هب  دنراد . یبلـص  ینمـشد  مهاب  ینعی  تسا ، نوخ »  » اهنآ نیب  هک  دوشیم  ياهداوناخ 

. تسین دایز  هجو  چیه  هب  تسا ، لهس  نآ  هب  مادقا  تسس  ياهرد  ضیرع و  هاتوک  ياههرجنپ  اههناخ ، نامتخاس  زرط  رثا 
. دراد جاور  لزنم  همدخ  رصتخم  ياهدربتسد  دش  هتفگ  هچنآ  فالخرب 

لام لام ، نیا   » هک تسین  نیا  وا  داقتعا  دروم  لصا  دوشیم ؛ بحاص  دنادیم  مزال  ریغ  شبابرا  يارب  هک  ار  یئاهزیچ  مامت  لزنم  مدختـسم 
، هناـخ لـیاسو  نتفر  شک  نیا  ماـمت  توکـس  اـب  یناریا  درف  دوـشیم ». کـلمت  بجوـم  دوـخ  يدزد   » هک تسا  نیا  هـکلب  تـسا ،» يدزد 
؛ دـنادیمن ریذپحالـصا  ار  نآ  اریز  دروآیمن ، دوـخ  يور  هب  دـنکیم و  لـمحت  ار  هـنازور  جاـتحیام  ءایـشا و  ریاـس  راـبراوخ و  تخوـس ،

تداـع زا  زین  نم  نادرگاـش  یتح  دریگب . نت  هب  دریذـپب و  ار  باـنتجا  لـباق  ریغ  رما  نیا  هک  تسا  رتهب  زین  ناریا  نکاـس  یئاـپورا  نینچمه 
. منک دیرخ  زاب  رازاب  زا  ار  مدوخ  یحارج  رازبا  نآ  ای  نیا  هک  ماهدش  ریزگان  بلغا  دناهتشادنرب ؛ تسد  نتفر  شک  بسچلد 

" نایناریا ناریا و   " كالوپ www.Ghaemiyeh.comهمانرفس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 440زکرم  هحفص 232 

http://www.ghaemiyeh.com


تـسا یلثم  یـسراف  رد  اریز  دزیرب  دزد  يوربآ  دنهاوخیمن  دنوشیم . لسوتم  سیلپ  هب  تردنب  دورب ، تقرـسب  یئایـشا  ياهناخ  رد  هاگره 
همه هکنآ  زا  سپ  دـنربیم . راـکب  هقورـسم  ءیـش  نتفاـیزاب  يارب  صوـصخم  ياهلیـسو  مرجـال  تساـشداپ .» هتفرگن  دزد   » دـنیوگیم هـک 

دنرذگیم و یلاخ  قاتا  کی  زا  کتکت  مادکره  دعب  دنزیریم ؛ كاخ  یتشم  کیره  دنلب  سابل  نماد  رد  دندرک  رضاح  ار  نیمدختـسم 
راکهانگ سکچیه  دوشیم و  ادـیپ  هدـش  مگ  ءیـش  كاخ  ياههپک  نیا  زا  یکی  رد  الومعم  دـنراذگیم . نیمز  رب  ار  دوخ  نماد  ياهکاخ 

يزور هاش  يزادـناكاخ .»  » دـنیوگیم نایرج  نیا  هب  دوشیم . هداد  مه  ون  سابل  کی  همه  هب  وربآ  ظـفح  يارب  یتح  دوشیمن و  هتخاـنش 
هزوریف یتمیق  رتشگنا  نوردنا  رد 
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هتبلا دـنهدرد و  نت  يزادـناكاخ  هب  دـندش  ریزگان  رگید  اهنز  دـش . دوقفم  رتشگنا  نآ  دـناوخب و  زامن  ات  دروآ  نوریب  تشگنا  زا  ار  دوخ 

تروـص قـیرط  نیا  هب  هک  تسا  ینیـشنهساک »  » اهدرگـش نـیا  زا  رگید  یکی  دـمآ . تسدـب  هراـبود  راـک  نـیا  ناـیرج  رد  یتـمیق  رتـشگنا 
زا رپ  یتشط  ای  هساک  تسا ، هدش  انشآ  لزنم  نیمدختسم  همه  اب  علطم و  رما  لماک  نایرج  زا  شیپ  زا  هک  الم  کی  مشچ  ربارب  رد  دریگیم :
الم صیب  صیح و  نیا  رد  دوش و  هریخ  تشط  ای  هساک  نآ  هطقن  کی  هب  دنادرگرب  مشچ  هکنآ  نودب  دیاب  ياهچبرـسپ  دنهدیم . رارق  بآ 

هتـشادهاگن دوخ  سبح  رد  ار  نج  حاورا و  هک  دروآیم  نابز  رب  ار  نامیلـس  مان  يرامـشیب  تاعفد  هب  دناوخیم ؛ ار  دوخ  صوصخم  داروا 
دزد مان  حاورا  هک  تسا  ماگنه  نیا  رد  دتفایم و  هسلخ  هبذج و  لاح  هب  كدوک  لاح ، عضو و  نآ  الم و  تخاونکی  نانخس  رثا  رب  تسا .
هکنآ نودب  دنامیمن و  رظتنم  رگید  دنهاگآ  رارسا  لک  هب  فقاو و  زیچ  همه  هب  حاورا  دنکیم  لایخ  هک  دزد  اما  دننکیم . راکشآ  وا  رب  ار 
هدیقع نیا  اریز  دـهدیم ؛ تسدـب  ار  زیمآتیقفوم  هجیتن  نیمه  زین  ناریگرام  زا  سرت  دـنادرگیمزاب . ار  يدزد  لام  دـنوش  هجوتم  نارگید 

. دننک ادیپ  ار  راکهبت  هک  دنرداق  اهنآ  دنتسرفب و  فانکا  فارطا و  هب  دنناوتیم  ار  اهرام  ناریگرام  هک  دراد  خوسر 
یتقرـس چـیه  ناراکردـناتسد  دـهاوخب ، ادـج  سیلپ  هاگره  هک  یتروصب  تسا  نادزد  تسد  رد  یناهنپ  یتروصب  سیلپ  تسد  نارهت  رد 
يدراوم نینچ  رد  لیلد  نیمه  هب  و  تسا ، یکیب  تسد  نادزد  اب  سیلپ  هک  تسا  نآ  راک  بیع  اـهتنم  دـننامب . ناـهنپ  شرظن  زا  دـنناوتیمن 

ادیپ هدشمگ و  ءایـشا  يارب  دـیاب  هک  ار  یناگدژم  سیلپ  الثم  دزادرپب . سـسجت  قیقحت و  هب  یباسح  تسرد و  هک  دـنکیمن  باجیا  شعفن 
سأر هدزاود  ات  هد  اهنآ  زا  یـضعب  هک  یناناقهد  زا  تسا و  هدروآرد  دوخ  يارب  يراج  يدـیاع  رمم  کـی  تروص  هب  دوش  تخادرپ  هدـش 

هدش هدوبر  ياهغالا  یناگدژم ، تفایرد  يازا  رد  دیابریم و  ار  غالا  دنچ  ای  کی  دـنناریم ، شیپ  زا  ماحدزا  وهایه و  رد  ار  هدـش  راب  غالا 
. دهدیم سپ  اهنآ  هب  ار 

یئاپورا کی  زا  هک  ار  یئایـشا  نیعم  یتدـم  فرظ  رد  دـناوتن  هاگره  هک  دوب  دـهعتم  سیلپ  سیلگنا  ناریا و  گنج  ندـش  ریگرد  زا  لبق  ات 
نادزد رطخ  زا  الماک  نایئاپورا  دوب  اجرباپ  مسر  نیا  هک  یماـگنه  اـت  دزادرپب . ار  اـهنآ  تمیق  دـنادرگزاب ، يو  هب  دـنک و  ادـیپ  دـناهدیدزد 

تفر و تقرـسب  یهبانتعم  غلابم  نایئاپورا  ياههناخ  رد  دوش ، كورتم  مسر  نیا  دش  ثعاب  يوسنارف  یتاملپید  هک  یتقو  زا  اما  دندوب . نمیا 
. تفاین قیفوت  نیبکترم  فشک  هب  سیلپ  زگره 

هجنکش رارقا  نتفرگ  يارب  ار  صخـش  نآ  دیرـضاح  ایآ  هک  دنـسرپیم  امـش  زا  دیوش  نونظم  دروم  نیا  رد  ینیعم  صخـش  هب  امـش  هاگره 
دنهدیم هزاجا  مهتم  هب  دیهدن  تیاضر  رما  ود  نیا  زا  کیچیه  هب  امـش  هاگره  تسا . مرجم  وا  هک  دیروخب  مسق  دـیناوتیم  ایآ  ای  دـنهدب ،

. تسا هتشادن  تلاخد  راک  نیا  رد  هک  دروخب  مسق 
بلطم ره  يارب  اهیناریا  دنهدیمن . تیمها  نادب  تسین  ناششیکمه  هک  یناسک  ربارب  رد  لقاال  تسین و  یسدقم  زیچ  نایناریا  يارب  مسق  اما 

یئزج و
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جاور یفارخ  هدـیقع  نیا  طقف  و  تسا ، هدرکن  ینیبشیپ  یتازاجم  فالخ ، غورد و  دـنگوس  يارب  مه ، نوناـق  دـنروخیم . مسق  یتیمهایب 
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هدرک داجیا  دودح  دح و  مدرم  يارب  ياهزادنا  ات  بلطم  نیا  و  درم ، دـنهاوخ  هلـصافالب  دـنروخب  غورد  مسق  نآرق  هب  هک  یناسک  هک  دراد 
. تسا

قراس تسد  ود  ره  اـی  ناتـشگنا  تروص  نیا  ریغ  رد  دوشیم . دازآ  دزد  دـشخبب ، ار  دزد  لاـم  بحاـص  هاـگره  ناریا  يرفیک  نیناوق  قبط 
رد ار  وا  هیلدـع  شارف  دـننکیم و  دزد  ینیب  هرپ  رد  ینامـسیر  هک  دـنهدیم  رفیک  نینچ  ار  رتکچوک  ياـهیدزد  دـننکیم . عطق  ار  موکحم 
ات دنکیم  گنرد  یناکد  ره  ربارب  رد  شارف  دنیوگیم . ندرک » راهم   » لمع نیا  هب  دننکیم . شنوریب  رهـش  زا  هاگنآ  دـنادرگیم و  نابایخ 

دزد نیا  دـننک . فراـعت  مرجم  هب  مه  یقپچ  هک  دوشیم  ثعاـب  ناـیناریا  يزاون  ناـمهم - هتبلا  دـشکب و  یقپچ  اـی  دریگب  يرـصتخم  ماـعنا 
شقن رد  اجنآ  رد  دنادب  نتـشون  ندـناوخ و  ياهزادـنا  ات  رگا  یتح  دـهدیم و  همادا  دوخ  يراکاطخ  يدزد و  هب  رگید  يرهـش  رد  دورطم 

. دوش رهاظ  تسا  نکمم  مه  الم  توسک  رد  ای  بیبط 
نوصم نوناق  بیقعت  زا  دودحم  یتدـم  يارب  دـنناوتیم  نآ  هب  لسوت  اب  نینونظم  نیمهتم و  مه  و  موکحم ، نیمرجم  مه  هک  تسب »  » هرابرد

. داد تسدب  دیاب  يرتطوسبم  حرش  دنشاب 
قیقحت و ره  زا  لبق  دبتـسم  هاش  فرط  زا  ینخـس  داریا  ضحم  هب  هک  یئاج  رد  درادـن ، دوجو  یمظنم  يرتسگداد  اهنآ  رد  هک  یکلامم  رد 
نتـسشن و تسب  دوش ، هدراذگ  ارجا  عقومب  رفیک  نآ  ندز  مهرب  مشچ  کی  رد  ای  دوش ، نیعم  يدرف  يارب  يرفیک  تسا  نکمم  یگدیـسر ،

. تسا هتفرگ  رارق  دیدهت  دروم  ماودلا  یلع  اهنآ  یصخش  تینما  هک  یناسک  يارب  تسا  یمزال  تیامح  هلزنم  هب  نتسج  هانپ 
. تسا هتخانش  تیمسرب  نالتاق  يارب  ار  نتسشن  تسب  قح  مه  دوهی  يراذگنوناق  لیلد ، نیمه  هب 

لابند هب  الومعم  دشیم ، امنباوخ  هک  سکره  دشیم . هتخانش  تسب  ناونع  هب  نآ  شوح  لوح و  ای  ياهدازماما  ره  ناریا  رد  اهنیا  زا  شیپ 
: تفاییم تسد  زین  یناوختـسا  ياـیاقب  هب  عضاوم  زا  یلیخ  رد  هک  تسا  یهیدـب  دزیم ؛ تسد  دوب  هدـید  باوخ  هک  یئاـج  ندـنک  هب  نآ ،

ياـج هب  ار  نآ  یـسانشناوختسا  ملع  رب  عـالطا  مدـع  تلع  هب  یناـسنا ...  ریغ  اـی  یناـسنا  یتادوـجوم ، هچ  هب  قـلعتم  یناوختـسا ، هـچ  لاـح 
 ... رگید يراکبیرف  يزابهقح و  اب  ای  دندزیم ، اج  ناسنا  ناوختسا 

زا رپ  تکلمم  رـسارس  تسا . هدـمآ  دوجوب  هدازماما  يرامـشیب  دادـعت  بیترت  نیدـب  دـشیم . ملع  یـضرف  دـیدج و  ياهدازماـما  لاـحرههب 
دز لاثم  ار  نارهت  کیدزن  دوواد  هدازماما  ناوتیم  دروم  نیا  رد  روبعلا . بعص  ابیرقت  روجان و  یقطانم  رد  اهنآ  زا  یـضعب  تسا و  هدازماما 
زاب دناهدرک  راومه  هدنک و  يردـق  ار  هار  هک  دـنچره  تسا ، هتفرگ  رارق  زربلا  هوک  زا  دـنت  بیـش  اب  یئاپرازهتشه  یطورخم  يالاب  رب  هک 
 .. دورب اجنادب  هتسناوتیمن  ياهزجعم  زورب  نودب  راگزور  نآ  رد  هدازماما  هک  تسا  ملسم  تسا و  سرتسد  نادب  لاس  زا  هام  جنپ  رد  طقف 
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. تسا هتشادن  ار  اهنآ  هب  یطخت  قح  یسک  هدوب و  تسب  زین  اههناخدارز  اهلبطصا و  دجاسم ، اههدازماما  ياوس 

شوح لوح و  رد  تسد ، ره  زا  شابوا  لذارا و  دـش . هتخانـش  شخبنایز  هداعلا  قوف  یمومع  تینما  يارب  لـمع  رد  تسب  همه  نیا  دوجو 
. دنریگب ياج  دجاسم  هانپ  رد  زاب  دعب  دنورب و  يدزد  تراغ و  هب  اهبش  ات  دندربیم  رسب  دجاسم 

سأر رد  يزور  زیربت  مالسالا  خیش  یتح  دناهتساخرب و  تلود  تردق  اب  هلباقم  هب  زواجتم  ياهتـسد  هورگ و  یهارمه  اب  نامرفان  نویناحور 
ربراک گنرز و  يدرم  هک  ناهفصا  هعمج  ماما  هاش ، دمحم  یلبق ، هاش  هرود  رد  [. 246] تفر تختیاپ  گنج  هب  یطول  رازه  تسیب  لقا  دح 

زا نت  نارازه  هک  يدـیدش  ياـهگنج  زا  سپ  تشادرب . تفلاـخم  ملع  دـشیم ، تیاـمح  ناـیطول  زا  يددـعتم  ياـههورگ  فرط  زا  دوـب و 
اب دراد و  ار  تیناحور  یلاع  ماقم  ياعدا  زاب  رـضاح  لاح  رد  درم  نیمه  دیدرگ و  شزاس  زا  ریزگان  تلود  دندش  هتـشک  نیفرط  زا  کیره 

. تسا هدنکفا  سرت  ناهفصا  یلاها  لد  رد  مه  هداد و  رارق  ریثأت  تحت  ار  رابرد  تردق  مه  دوخ  یطول  نارادفرط 
ررقم يو  هک  یبیترت  رثا  رب  تسب . تمه  رمک  رما  نیا  حالـصا  هب  موحرم  هاش  ریزو  یـساقآ  ازریم  یجاح  لاوحا  عاـضوا و  نیا  ریثأـت  تحت 
تسب هس  اهنت  تکلمم  رـسارس  رد  دش  هدراذگ  ارجا  عقومب  تفرگ و  رارق  ماظنریما  ناخ  یقت  ازریم  دییأت  دروم  تخـس  زین  اهدعب  تشاد و 
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رهش هک  یئاج  نارهت ، کیدزن  میظعلا  دبع  هدازهاش  هدازماما  دنک : زواجت  اهنآ  میرح  هب  تسناوتیمن  سک  چیه  هک  دش  هتخانش  تیمـسرب 
. ماهدرک رادید  اصخش  نیتسخن  عضوم  ود  زا  دهشم . رد  عقاو  ع )  ) اضر ماما  هعقب  ماجنارس  مق و  دوب ؛ عقاو  نآ  رد  ير  میدق 

القا ینکیم  بارخ  ار  اههلیوط  یتقو  : » تفگ يو  هب  نارهت  هعمج  ماما  درک ، لیطعت  ار  اهتسب  یـساقآ  ازریم  یجاح  هک  یماگنه  دنیوگیم 
زا تسناوت  میظعلا  دـبع  هدازهاش  هب  نتخیرگ  اب  طـقف  يو  هاـش ، دـمحم  تاـفو  زا  سپ  زین  لـمع  رد  راذـگب »! یقاـب  تدوخ  يارب  يروخآ 

هناور دادغب  البرک و  هب  يدیعبت  ناونع  هب  هک  دریگب  هزاجا  دـنزب و  هناچ  دـیدج  ریزو  اب  تسناوت  اجنآ  زا  دـبای ؛ تاجن  یعطق  گرم  گنچ 
. دوش

ناگدنهانپ دوشیم . بوسحم  تسب  دنبیقعت  تحت  گرم  هب  رجنم  هبرـض  یتح  سالتخا و  يدزد ، رظن  زا  هک  یناسک  يارب  دهـشم  رـسارس 
هب ار  اهنآ  دناوتیمن  یـسک  یتح  دنلوغـشم و  راک  بسک و  هب  یعنام  عدار و  چیه  نودب  دـناهداد ، لیکـشت  ار  ینیـشنرجاهم  دوخ  اجنیا  رد 

تـشادمشچ نانآ  تورث  هب  هاش  هک  یناسک  ینعی  ناشورفنطو  ناراـکتنایخ و  سانـشرس و  ناـشکمدآ  اـما  دراداو . هقورـسم  لاـم  دادرتسا 
ناـمرف هـب  طـقف  دـنوش  هدـید  هزوـح  لـخاد  رد  ـالثم  رترود ، ياهـطقن  رد  هاـگره  یلو  دـنیوجب . هاـنپ  دـنناوتیم  نحــص »  » رد طـقف  دراد ،

« یشابیلوتم »
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رثکا دح  درک . ریگتسد  ناوتیمن  ناونع  چیه  هب  ار  سک  چیه  هعقب  لخاد  رد  تلود . روتـسد  هب  هن  درک  جراخ  ریگتـسد و  ار  اهنآ  ناوتیم 
ار وا  یگنـسرگ  هک  یئاـج  اـت  ددرگ  راـکتیانج  درف  هب  یئاذـغ  داوم  ندـناسر  زا  عناـم  یـشابیلوتم  هک  تسا  نیا  درک  ناوتیم  هک  يراـک 

زاب یـشابیلوتم  یهن  دوجو  اب  هک  تسا  مدرم  صاخ  مارتحا  دروم  نانچ  تسب  اذه  عم  دـنک . سدـقم  ناکم  نآ  زا  ندـش  جراخ  هب  ریزگان 
تـسا يراک  نانآ  رفیک  ندیرخزاب  ای  ناگدنهانپ  يارب  نتفرگ  وفع  دنناسرب . اذغ  هدـنهانپ  نیا  هب  یناهنپ  هک  دـنوشیم  هتفای  ینیدـتم  مدرم 

. دراد باوص  مدرم  رظن  رد  هک 
نیمزرس رد  دادغب  یکیدزن  رد  و  [ 247] تسا مالسلا  هیلع  یلع  نفدم  هک  البرک  رتشیب  همه  زا  تکلمم  جراخ  رد  عقاو  هکربتم  عاقب  نیب  رد 

یماقمیلاع نابـصنمبحاص  هاش و  ناشیوخ  زا  يریثک  دادـعت  تسا . روشک  مظاعا  تسب  هاگهانپ و  هنکما  ریاس  زا  شیب  دراد  رارق  ینامثع 
دنشاب ناما  رد  هاش  یفطلیب  رطخ  زا  دنهاوخیم  هک  ینایرابرد  دنربیم . رسب  راید  نیا  رد  يدازآ  تینما و  لامک  رد  دناهداتفا  مشچ  زا  هک 

رهـش نیا  رد  هجیتن  رد  دـننکیم . یگدـنز  دـیعبت  رد  اجنآ  رد  يرایتخا  تروص  هب  هشیمه  يارب  هاگنآ  دـنریگیم و  ـالبرک  تراـیز  هزاـجا 
رامـشب سدقم  رهـش  نیرتمهم  هکم  زا  سپ  البرک  زاقفق ، ناتـسودنه و  ناریا و  نایعیـش  رظن  زا  دناهدش . میقم  یناریا  هداوناخ  رازه  نیدنچ 

. دوریم
نونظم نآ  باکترا  هب  ای  دناهدش و  بکترم  یئزج  یئاطخ  هک  یناسک  مامت  هب  اههناخدارز  اهلبطـصا و  دجاسم ، مه  زونه  اهنیا  زا  هتـشذگ 

سمل ار  یپوت  ای  دشکب و  تسد  بسا  رـس  هب  بیقعت  تحت  درف  هک  تسا  یفاک  يروف  ینآ و  نتفای  هانپ  يارب  یتح  دـهدیم . هانپ  دنتـسه ،
. دنک

دـننکیم و قارطا  يدـفنتم  درم  هناخ  لبطـصا  رد  دـنراد  یئاضاقت  تموکح  زا  هک  یناسک  هکنیا  نآ  تسه و  مه  نصحت  رگید  عون  کی 
بدا و فالخرب  روز  هب  لسوت  اب  یـسک  نینچ  ندرک  نوریب  دنوشیمن . جراخ  اجنآ  زا  دنـسرب  دوخ  لوؤسم  هب  وا  تطاسو  اب  هکنآ  زا  لبق 

فرط بوبحم و  نز  ياهلبطـصا  دنک . نیمأت  مه  ار  وا  جیاوح  فقوت  تدم  رد  هک  دراد  یقالخا  هفیظو  الوصا  هناخبحاص  تسا ؛ تکازن 
. تسا يدارفا  نینچ  هاگهانپ  همه  زا  شیب  دنکیدزن  هاش  هب  هک  یناسک  ریاس  مظعاردص و  هاش ، هجوت 

لیلد نیا  هب  يو  دندوب و  هدیرب  شاهعرزم  زا  ار  بآ  تلادـع  قح و  فالخرب  دـش . هدـنهانپ  نم  لبطـصا  هب  زیربت  یلاوح  ناناقهد  زا  یکی 
هب وا  قحرب  تجاح  ندروآرب  يارب  دروآ . نابز  رب  ار  مدروآ » تاهناخ  هب  هانپ   » لومعم هلمج  دورو  ماگنه  هب  تشادن . تعارز  ناکما  رگید 

بیج رد  ار  دـعاسم  همانهیـصوت  يو  هکنیا  ضحم  هب  اما  منک . هاربور  شهاوخلد  قبط  ار  زیچ  همه  متـسناوت  مدرک و  عوجر  ءارزولا  سیئر 
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هناگیب يرازگـساپس  سح  اب  الوصا  تعامج  یناریا  دش . دیدپان  دنک ، يرازگـساپس  نم  يزاوننامهم  زا  دنک و  یظفاحادـخ  هکنآیب  داهن 
یـسک زا  هکنیا  رکف  یلو  دنوشیم  راسکاخ  عضاخ و  هزادنا  دح و  زا  جراخ  دننکب  یتمحرم  بلج  دـنهاوخیم  هک  یماگنه  ات  اهنیا  تسا .

يراکوکین
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. تسا ریذپانلمحت  ناشیارب  دناهدرک  تفایرد  یتدعاسم  ای  هدید 
يراتفردب ماهناخ  لها  اب  نآ  رب  هفاضا  دندیدزد و  ارم  ياهمزیه  تشاد  تنوکس  نآ  رد  ریزو  رسپ  هک  هیاسمه  هناخ  نارکون  رگید  راب  کی 

شاهناـخ رد  مدروآ » هاـنپ   » هلمج نتفگ  اـب  متفر و  ریزو  هناـخ  هب  سپ  دـنام . هجیتـن  نودـب  ناراـکهبت  نآ  باـبرا  هب  نم  تیاکـش  دـندرک .
ناراکهانگ نداد  رفیک  اب  هلـصافالب  درک و  ریگلفاغ  ار  وا  دـنک  هدافتـسا  یناریا  صاخ  مسر  نیا  زا  یئاپورا  رفن  کی  هکنیا  مدـش . نصحتم 

. درک ارم  تراسخ  ناربج 
هدـش اوسر  یـسایس  رظن  زا  تخت  جات و  ياعدا  رثا  رد  اعقاو  ای  هک  تنطلـس  نادـناخ  ناگدازهاش  میئوگب  رتقیقد  اـی  راـبرد  ماـقمیلاع  دارفا 

رد ناشلام  ناج و  شردـتقم  مظعاردـص  ای  رابج  هاش  عمط  ای  هنارگمتـس  ياهـسوه  هب  ندـمآ  راتفرگ  رثا  رب  یهانگ  چـیه  نودـب  ای  دـندوب 
. دندرکیم هدافتسا  تسب  ناونع  هب  یئاپورا  ياههناخترافس  رقم  زا  رخاوا  نیمه  ات  تشاد  رارق  دیدهت  ضرعم 

ردارب وحن  نیدـب  دـنتفرگیم . رارق  اهـسیلگنا  اهـسور و  تیامح  هانپ و  رد  هاش  ناشیوخ  ریاس  ناردارب و  اههلاخ ، اههمع و  اهیئاد ، اهومع و 
تیاـمح هاـنپ و  رد  طـقف  دوب  نوـنظم  اـهیباب  هلئاـغ  رد  تکرـش  هب  تشاد و  لاـس  هدراـهچ  تقو  نآ  رد  هک  ازریم  ساـبع  ناریا ، یلعف  هاـش 

هب دیعبت  هب  ار  شلتق  نامرف  لیدبت  مظعاردص  ناخ  اقآ  ازریم  مه  بیترت  نیمه  هب  دناهرب . رطخ  زا  ار  دوخ  ناج  تسناوت  ناتـسلگنا  ترافس 
اب ار  اهیسیلگنا  تبحم  نیا  شاداپ  دیـسر  تردق  هب  زاب  ریما  طوقـس  زا  سپ  درم  نیمه  هکنیا  ضحم  هب  اما  دوب . اهیـسیلگنا  نویدم  ناشاک ،

. درمـش ناریا  سیلگنا و  گنج  زورب  یلـصا  تلع  ار  وا  ياـهیراکبیرف  اـهینیچهئطوت و  درگربورب  نودـب  ناوتیم  داد و  دـیدش  تموصخ 
تـسب ناونع  هب  رگید  تسیزیم ، نآ  رد  لوسنق  زونه  دـنچره  ترافـس ، رقم  هک  دوـب  هتفگن  كرت  ار  نارهت  تسرد  سیلگنا  ریفـس  زوـنه 

. دنرپسب راد  هبوچ  هب  ار  وا  ات  دندرک  جراخ  روزب  دوب  هتسج  هانپ  اجنآ  رد  رد  هک  ار  یلتاق  دشن . هدرمش  مرتحم 
تعاطا هقبر  رد  رـس  دندیـشک و  تسد  یگیاـمحلا  تحت  زا  دوخ  هب  دوخ  سیلگنا  ياـههیامحلا  تحت  همه  اـبیرقت  گـنج  عورـش  زا  سپ 

هک دندوب  روصت  نیا  هب  مدرم  دـندرکیم ، تیوقت  دوب  نیوکت  لاح  رد  هک  ار  دـنه  نایغط  افخ  رد  ناریا  زا  نوچ  دـندروآ . ناریا  تموکح 
شیوخ یلبق  تسرپرـس  درط  زا  هک  دندادیمن  ناشن  تکازن  بدا و  دوخ  زا  ردـقنآ  رگید  لیلد  نیا  هب  تسا و  مامت  رگید  ناتـسلگنا  راک 

هب يدنمتورث  رجات  زا  الثم  ناوتیم  دندش  لدبم  نآ  نمشد  هب  هلـصافالب  هک  ناتـسلگنا  یلبق  ياههیامحلا  تحت  نیب  رد  دنزرو . يراددوخ 
هب ترافـس  تفرگیم و  رارق  سیلگنا  ترافـس  دـییأت  دروم  تخـس  تلود  زا  شیاهاعدا  اهاضاقت و  هشیمه  هک  درک  دای  میرکلا  دـبع  ماـن 

ياهدادرارق رد  هیـسور  نامز  نامه  رد  ناتـسلگنا و  هک  دوب  تایبرجت  نیا  اب  هضراعم  يارب  دروآ . نیئاپ  ار  دوخ  مچرپ  راـب  کـی  وا  رطاـخ 
. دنداد رد  نت  تسب  تیامح و  قح  تیدودحم  هب  ابتک  یتفلاخم  زاربا  نودب  دوخ  حلص 

نیا نتفای  نایاپ  هک  میتسه  هدیقع  راهظا  نیا  زا  ریزگان  اهنیا  دوجو  اب 
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تامدخ هن  دـندیدیم و  يرازگـساپس  هن  دوخ  ياههیامحلا  تحت - زا  یئاپورا  لود  هک  تسا  تسرد  تسا . روآنایز  نیفرط  يارب  اهداهن 
العف دربیم و  ـالاب  ناریا  تکلمم  مدرم  مـشچ  رد  ار  ناـشرابتعا  ذوـفن و  تیاـمح ، قـح  نـیا  هـک  تـشاد  ناوـتیمن  یفخم  یلو  یلباـقتم ،
ربارب رد  یهاـگهانپ  زا  ناریا  ياـیاعر  تسد  رگید  فرط  زا  تسا . هدـش  ناـیئاپورا  تـیمها  هـجرد و  لزنت  ثعاـب  نآ  زا  ندرک  رظنفرص 

دوخ قوقح  هب  ندیسر  يارب  ار  نانآ  دندادیم و  هانپ  یعقاو  ناهانگیب  هب  لود  نیا  دراوم  زا  يرایسب  رد  دش . هاتوک  يرگمتس  یئوگروز و 
رادروخرب سیلگنا  یگیامحلا  تحت  زا  رگید  شاهداوناخ  نوچ  قوف  رد  روکذم  میرکلا  دبع  گرم  زا  سپ  قیرط  نیدب  دـندرکیم . يرای 
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. دش هرداصم  الک  تلود  فرط  زا  تورث  نیا  دـنداد و  تسد  زا  ار  دوخ  تفگنه  تورث  مامت  اهیئوجهناهب  نیرتشزرایب  ربارب  رد  دـندوبن ،
هب دوب ، هاش  [ 248] همع یناریا و  درف  نیرتدـنمتورث  هک  ار  ناخ  اباب  هویب  کـلمیام  هیلک  هک  دـندوب  ددـص  رد  ناریا  زا  نم  تمیزع  نیح  رد 
رد هک  ردـق  نامه  تسب  هک  منک  رارکت  مناوتیم  طقف  هجیتن  رد  دـنزاس . جراخ  شگنچ  زا  تسا ، هدوب  هیـسور  تیامح  تحت  هکنیا  لـیلد 

يدادبتـسا ياهتلود  رد  هزادـنا  نامه  هب  بولطمان ، شخبنایز و  تسا  يزیچ  تسا  يراس  يراج و  اهنآ  رد  یفرطیب  اب  نوناق  هک  یکلاـمم 
اهیتلادـعیب و زا  يرایـسب  ولج  هک  دـش  ناوتیمن  نیا  رکنم  تسا و  نارگمتـس  روج  ملظ و  ربارب  رد  افعـض  نیمورحم و  ءاـجلم  اـهنت  بلغا 

. دنک دس  دناوتیم  ار  اهیئوگروز 
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يزرواشک 4 يرادماد و 

هراشا

. رتش واگ . زب . دنفسوگ . نانیشنرداچ . يایاجس  موسر و  بادآ و  نآ . تلع  ینیشنرداچ و 
. تمیق گنر . سنج . شرورپ . تاسسؤم  داژن .  ) بسا ضراوع . نانیشنرداچ . رطاق . غالا و 

(. اهریگاو اهیرامیب و  رامیت . يدنبلعن . گرب . نیز و  لبطصا . فیلعت . بسا . تیبرت 
. يزرواشک ياهشور  یضرا . تایلام  تیکلام . عضو  اتسور . یعونصم . يرایبآ  يزرواشک .

. رکشین خرـس ، لگ  هبنپ . رادگنر . ناهایگ  راد . نغور - ياههویم  ناغون . شرورپ  هویم . روگنا و  اهیزبس . تالغ . يرادماد . ساس . خلم و 
. اهلگنج

ینابش داصتقا  فلا .

نیا رد  ات  تسا  هدـش  ثعاب  للع  بابـسا و  زا  یـضعب  دوشیم . لیکـشت  نانیـشنرداچ  زا  رـضاح  لاـح  رد  ناریا  هنکـس  موس  کـی  زا  شیب 
. دنوش هدنکارپ  نانیشنرداچ  هدوب ، زرواشک  رقتسم و  یمدرم  فقوم  يراگزور  هک  نیمزرس 

يداصتقا نکمم  قرط  ریاـس  رب  ار  يزرواـشک  هنادـنمدرخ  يوحنب  تشاد ، رارقتـسا  نیمزرـس  نیا  رد  مالـسا  روهظ  اـت  هک  تشدرز  میلاـعت 
. دادیم يرترب 

كاخ لد  زا  ار  بآ  دـیاب  مه  دـیآیم . باسحب  ناهایگ  ندـنایور  يارب  طرـش  نیلوا  یعونـصم  يرایبآ  ناریا  میلقا  یبآمک  یکـشخ و  اـب 
دنشکب دوخ  هب  اوه  زا  ار  تبوطر  ات  درک  تبظاوم  ظفح و  ار  ناتخرد  دیاب  مه  و  دناسر ، عرازم  هب  اهرهن  اهزیراک و  رفح  اب  دیشک و  نوریب 

ار تخرد  ندرمـش  سدقم  و  يراج ، هزیکاپ  بآ  زا  تبقارم  تهج  نیا  زا  تشدرز  دننک . يریگولج  نیمز  یکـشخ  زا  هیاس  ندنکارپ  اب  و 
شتآ دیـشروخ و  رهاظم  رد  مه  ار  نآ  هک  تسا  شخبناج  ياـمرگ  هویم ، ندیـسر  يارب  لـماع  نیموس  داد . رارق  ینید  فیاـظو  هلمج  زا 

نینیدتم هزورما  هک  تفگ  ناوتیم  یتح  لطاب ؛ تسا  ياهدیقع  دنتسرپیم  ادخ  نوچمه  تشدرز  نید  رد  ار  شتآ  هکنیا  درادیم . یمارگ 
اهنآ میوقت  دنـضرتعم . دـنمانب ، دـننادب و  تسرپشتآ »  » ار نانآ  هکنیا  هب  تیعطاق  اـب  دـنوشیم  هدـیمان  یـسراپ  ربگ و  هک  تشدرز  نید  هب 

هک دوب  يدزیا  مان  هب  زور  ره  دـشیم و  زاغآ  [ 249] سرام مکی  تسیب و  اب  اهنآ  لاس  تشاد و  تقباطم  تارایـس  عضو  ماقم و  اـب  تسرد 
وا هب  يزرواشک  ياهراک  ریاس  نمرخ و  راجشا ، سرغ  یشاپرذب ، تابیترت  دعاوق و 
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ياهوشتسش ریاس  لسغ و  وضو و  يارب  ار  كاپ  بآ  زا  هدافتسا  ص )  ) دمحم ترضح  هک  تسا  تسرد  تسا . يرگید  لاور  رب  الماک  مال 

رثا رد  ای  یبادرم  تخس  هک  دنچره  تسا  كاپ  یعرش  رظن  زا  يراج  بآ  عون  ره  یمالسا  میهافم  بسحرب  یلو  درک ، زیوجت  هنازور  ررقم 
مالـسا ربمغیپ  يدیحوت  میلاعت  اب  اهزور ، اههام و  ناتخرد ، اهراسهمـشچ و  صاخ  نادزیا  دشاب . هدـش  دـساف  ینوفع  داوم  اب  ندـش  هتخیمآ 

هیاـس هـک  یناـتخرد  درکیم و  زبسرــس  ار  عرازم  هـک  یبآ  هـب  سپ  نآ  زا  تـفر  تـسد  زا  قباـس  ناـمیا  هـکنیمه  دنتــشادن ؛ یگنهاــمه 
دوبان تعرسب  اهلگنج  نآ  هجیتن  رد  دشن . هجوت  نامیا  رـس  زا  تیانع و  هدید  هب  ناریا - رد  تعارز  يارب  مزال  ياهطرـش  ینعی  درتسگیم -
هنکـس رپ  البق  هک  یئاهتمـسق  دیدرگ . ریاب  کشخ و  تشک ، لباق  ياهنیمز  هیلک  ماجنارـس  دیدرگ و  ناریو  دودسم و  اهرهن  تاونق و  دـش ،

عقوم تلع  هب  هک  یقطانم  دندروآیمن . تسدب  هفولع  دوخ  يارب  مزال  هزادنا  هب  زین  دنفـسوگ  رتش و  یتح  هکنانچ  دـش ، لدـب  نابایب  هب  دوب 
زاریـش و ير ، دیـشمج ،) تخت   ) رخطـصا نوچمه  دوب  بساـنم  گرزب  ياهرهـش  داـجیا  نتخاـس و  يارب  صوصخب  دوخ  ملاـس  صاـخ و 

ملاس ياوه  نارعاش  هک  یئاهنامز  دناهتفر  اجک  تسا . هدمآرد  مومـسم  ياهراخب  عاونا  نوناک  قالتاب و  تروص  هب  لاح  نامز  رد  هیناطلس 
يارـس هب  دنوریم  راید  نآ  ولخاس  هب  زیربت  ای  نادـمه  زا  لامـش ، زا  هک  یجاوفا  دارفا  زا  یمین  الاح  دندوتـسیم ! دوخ  راعـشا  رد  ار  زاریش 

ماع لتق  كویپ  لاهـسا و  هبون ، ياـهیرامیب  هب  رگید  مین  نوچمه  اـت  دـنوشیم  دوخ  نطوم  هب  تعجارم  زا  ریزگاـن  هیقب  دنباتـشیم و  یقاـب 
ریاشع هب  بستنم  هک  ار  اهلیا  زا  يدودعم  دوب  دابآ  زبسرس و  يراگزور  هک  نهک  دیـشمجتخت  یلاوح  ینعی  تشدورم  هگلج  رد  دندرگن .

. دندوب راچد  مخارت  يرامیب  هب  اهنآ  همه  ابیرقت  صوصخب  دندرکیم ، یگدنز  تکالف  هب  هک  مدید  دندوب  يدرولوب  كرت 
یبونج تایالو  رد  لیابق  زا  يرایسب  حتاف  ياهبرع  زا  تفای . جاور  نآ  رد  دش و  دراو  ناریا  هب  جراخ  زا  زین  ینیـشنرداچ  مالـسا  اب  نامزمه 

ار دوخ  یبرع  بادآ  سابل و  نابز ، زین  زورما  ات  یـضعب  هک  دـندنام  یقاب  دهـشم  هلمج  نم  تکلمم و  یقرـش  تاـیالو  رد  اـهنآ  زا  یمک  و 
رب عضو  زین  دـندش  روهلمح  ناریا  هب  گنل  رومیت  ناخ و  زیگنچ  دـهع  رد  هک  زین  داژن  یلوغم  ياهراتات  كرت و  دروم  رد  دـناهدرک ؛ ظـفح 

ار ناتسکرت  لها  ياهیئاقشق  و  ناجنز ؛ شوح  لوح و  رد  اهراشفا  نادمه ؛ یلاوح  رد  اهولزوگهرق  ناوتیم  نایم  نآ  زا  تسا . لاونم  نیمه 
زیگنچ نادناخ  لصفالب  باقعا  زا  هکنیا  زا  دراد و  تنوکس  زاریـش  رد  رـضاح  لاح  رد  یئاقـشق  هلیبق  سیئر  درک . رکذ  زاریـش  فارطا  رد 

هک یلاوح  نیا  رقتسم  هنکـس  مظعا  تمـسق  دنهدیم . همادا  دوخ  ینابـش  داتعم  دوهعم و  یگدنز  نامه  هب  همه  اهنیا  دلابیم . دوخ  رب  تسا 
دوخ مکحتـسم  ياهفقوم  ماقم و  زا  هک  ماوقا  نیا  ناگدناماجب  دندش ؛ نامجاهم  ریـشمش  همعط  دـناهدوب  کل  کیجات و  یناتـساب  ياههریت 

ینیشنرداچ هب  ریزگان  دندوب  هدش  هدنار  نوریب 
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زا یـضعب  دیاب  اهنیا  رب  اهیرایتخب . اهرل و  زا  دنـشاب  ترابع  هک  تسا  هدـش  لیکـشت  اهنآ  زا  داژنیناریا  نیـشنرداچ  فیاوط  زورما  دـندش و 
، دنتسه ناینودقم  زا  ندرب  بسن  یعدم  هک  ار  اهیرگرز  دننکیم و  یگدنز  اه  رداچهرق )  ) رداچ هایس  رد  هک  ار  یلوک  قرفتم  رجاهم  لیابق 

. دیآیم رظنب  تسرد  يردق  تسا  نانآ  تاحالطصا  رد  هک  یتهابش  تلع  هب  اعدا  نیا  دوزفا ؛
ياهدرتسگ ياهتشد  یئاپرازه  هن  ات  تفه  عافترا  رد  فرط  کی  زا  تسا . بسانم  ینیـشنرداچ  يارب  زین  روشک  یـسانشنیمز  تایـصوصخ 

زا دوشیم ؛ لیدـبت  نایاپراچ  يارب  یبوخ  رایـسب  عتارم  هب  ناتـسبات  هام  هس  رد  اما  دروخیمن ، یمئاد  تنوکـس  ای  تعارز  راک  هب  هک  تسا 
ات ناتسمز  رد  ضوع  رد  یلو  تسا  تنوکس  لباق  ریغ  کشخ و  الک  ناتـسبات  رد  هک  دراد  دوجو  یعافترامک  تسپ و  قطانم  رگید  فرط 

قیرط نیدب  دشاب . دیفم  نانیشنرداچ  بوانتم  تنوکس  يارب  طقف  دناوتیم  نآ ، مه  یحاون و  نیا  مه  دوشیم . هایگ  لگ و  زا  رپ  راهب  زاغآ 
عفترم ياههگلج  هب  رال  هنکس  و  دنوامد ، هوک  هنماد  رد  عقاو  ناجیرال  هب  دوشیم  تشک  اهرازیلاش  هک  یماگنه  ناردنزام  یلاها  هک  تسا 

. دننکیم چوک  زاریش ، فرط  ناجوا  ساپسا و 
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ناسـسؤم ناحتاف و  تسا . هدوبن  میهـس  ینیـشنرداچ  جاور  تیوقت و  رد  اهنیا  زا  رتمک  هتـشاد  دوجو  نیمز  تیکلاـم  رما  رد  هک  مه  یلزلزت 
دنهد و لاقتنا  تکلمم  طاقن  نیرترود  هب  ار  دوخ  ياهفقوم  هک  دندرکیم  راداو  ار  عولخم  هلسلس  نارادفرط  نافلاخم و  دیدج  ياههلسلس 

تارییغت دـیما  هب  زاب  هکنآ  لیلد  هب  اـهنیا  نوچمه  زین  اـهنآ  دـندادیم . صیـصخت  دوخ  هفیاـط  ناگتـسباو  هب  ار  هدـش  هیلخت  قطاـنم  هاـگنآ 
. دندرکیم رایتخا  ینابش  یگدنز  دنتشاد ، میب  نآ  زا  ای  دندوب ، يرگید 

هناش دنناوتیم  نآ  راب  ریز  زا  رتناسآ  رتلهس و  اهنیـشنرداچ  دنکیم و  ینیگنـس  ایاعر  هدرگ  رب  هک  يدادبتـسا  متـس  راشف و  دوجو  ماجنارس 
یتح دنشاب و  هتشادن  یشودب  هناخ  یگدنز  زرط  نداد  تسد  زا  هب  یلیم  چیه  نانیشنرداچ  هک  دراد  رما  نیا  رد  یگرزب  مهـس  دننک ، یلاخ 

. دنروآ يور  یشودبهناخ  ینیشنرداچ و  هب  دننک و  اهر  ار  دوخ  رقتسم  یگدنز  هناخ و  رتشیب  يدادعت  زور  ره 
یگدـنکارپ باـب  رد  تفاـی . ناوـتیم  ناوارف  تاـعالطا  هیروـم  رزیرف و  مـکلم ، ناجرـس  راـثآ  رد  نانیــشنرداچ  تاداـع  بادآ و  هراـبرد 

. درک ادیپ  ناوتیم  تسد  ماقرا  نیرتقیقد  هب  [ 251] لیشيدیل باتک  رد  فلتخم  تالیا  فیاوط و  یئایفارغج 
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دشاب يراوخریـش  لفط  رگا  یتح  یناخلیا  رابتعا  تردق و  دربیم . ثرا  هب  ار  تسایر  تمـس  هک  دراد  رارق  یناخلیا  کی  لیا  ره  سأر  رد 
باجیا هاگره  دناهتـسب و  وا  تمدخ  هب  رمک  همه  تسا ؛ ذـفان  هاش  رما  زا  شیب  يو  نامرف  تسا . لیا  دارفا  مامت  قلطم  لوبق  مارتحا و  دروم 
یئاقشق لیا  هاگرخ  همیخ و  لحم  هک  ناجوا  تشد  زا  لاس 1859[252 ] رد  دننکیم . عافد  تنطلس  لابق  رد  وا  زا  دوخ  ناج  لام و  اب  دنک 

رد ماقمیلاع  درم  نیا  درکیم . یط  ار  هار  نامه  ددعتم  حلـسم  همدـخ  اب  ناریا  نابـصنمبحاص  زا  یکی  نم  اب  نامزمه  متـشذگیم . تسا 
«، میربب نارهت  هب  ار  یناخلیا  هکنآ  يارب  : » تفگ ناـنک  یخوش - تسا ، نیب  رد  يروظنم  هچ  یـشکرکشل  نیا  زا  هک  یناـپوچ  لاؤس  باوج 
.« مینکیمن یگدـنز  قارع  رد  هک  مه  ام  دـمحلا هللا  و  دـشاب - یناـسآ  راـک  نیا  زاریـش  رد  منکیمن  ناـمگ  : » تفگ باوج  رد  زین  ناـپوچ 

لیا زا  یتنطلـس  نادـناخ  نوچ  زین  یلعف  هاش  یتح  دـلابیم . دوخ  رب  دراد ، هفیاط  لیا و  هک  نیا  زا  دـنکیم و  راـختفا  دوخ  لـیا  هب  سکره 
هب هراومه  ناکرت  بادآ  مسر و  بسحرب  یناخلیا  تلزنم  ماقم و  دـنکیمن . راذـگورف  اههکـس  يور  رب  راجاق »  » هملک رکذ  زا  تسا  راـجاق 

. دوشیم هداتسرف  يو  يارب  زین  یتعلخ  هاش  دییأت  رهاظ و  ظفح  يارب  هاگنآ  اما  ددرگیم . لقتنم  هداوناخ  درف  نیرترمعم 
شهوکن ار  يرگهلیح  گنرین و  لاح  ره  رد  یلو  دـنوشیم ؛ رگتراغ  ریلد و  رگید  دـننک  یگدـنز  مهاـب  ریثک  دادـعت  هب  ریاـشع  هک  اـجره 

کی هب  بلغا  درک . ناوتیم  دامتعا  نانیمطا و  نم  هب  هک  ینعی  مایتایلیا »  » دـنیوگیم دوخ  هراـبرد  دننکـشیمن . ار  دوخ  دـهع  دـننکیم و 
درک فیلکت  ریاشع  نارـس  هب  تشاد  رایـسب  نارتخد  هک  هاش  یلعحتف  رابنیلوا  يارب  دننکیم . جاودزا  دوخ  هریـشع  دارفا  اب  و  افتکا ، رـسمه 

يدیدش همطل  ریاشع  نارس  تیثیح  هب  راک  نیا  یلو  دنک ، کیدزن  تنطلس  هب  ار  نانآ  رذگهر  نیا  زا  ات  دنریگب  ینز  هب  ار  اهمناخ  هدازهاش 
جاودزا هب  دوش ، داهنـشیپ  اهنآ  هب  مه  طیارـش  نیرتناشخرد  رگا  یتح  هاگچیه  دنبادآ و  يدابم  فیفع و  یلو  باجح  نودب  اهنآ  نانز  دز .

. دنهدیمن رد  نت  نانیشنرهش  اب 
رد ناملعم  هک  میروخیمرب  یئاهرداچ  هب  نابایب  رد  دنتـسین . يراع  یلکب  زین  تیبرت  میلعت و  زا  دـنرادروخرب ، دایز  يدادعتـسا  زا  هک  نانآ 

و دـنراد ، رایـسب  رحبت  برع  بدا  نابز و  رد  نارـس  زا  یخرب  دـنزومآیم . بدا  زومر  نآرق و  تئارق  نتـشون ، ندـناوخ و  ناناوج  هب  اـهنآ 
يدارفا هب  نم  ماندـب  ینانزهار  نیب  رد  دوشیم . هداتـسرف  یمهم  یـسایس  تیرومأم  هب  تلود  فرط  زا  ییناـخلیا  هک  دـیآیم  شیپ  اـسبهچ 

. مدش یتفگش  تریح و  راچد  اعقاو  هک  نیناوق  هب  یئانشآ  ینادبادآ و  راقو ، كولس ، نسح  زا  هجرد  نانچ  اب  مدروخرب 
ثعاب ای  دـنکیم و  دادـیب  هریـشع  کی  دارفا  نایم  رد  ای  هک  تسا  یکرابمان  رایـسب  تنـس  نوخ ، ماقتنا  نتفرگ  ای  ندوب ، رگیدـکی  ینوخ » »

ياههداوناخ عمق  علق و  اب  طقف  هک  اسبهچ  و  دوشیم ، فلتخم  ياهلیا  نیب  رابنوخ  ياهتموصخ  داجیا 
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هلـصیف رما  دوش  يدوبان  هب  دـیدهت  ياهلیبق  مامت  هک  دـسرب  یئاـج  هب  لـباقتم  راتـشک  لـتق و  راـک  هکنیا  زا  لـبق  دریذـپیم . همتاـخ  گرزب 
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نز اهنآ  هب  دنکیم و  زارد  رتفیعـض  فرط  يوس  هب  یتشآ  تسد  رتدنمورین  هفیاط  لاح  نیا  رد  دماجنایمن . افـص  حلـص و  هب  دباییمن و 
تسد رد  میهاربا  هفیاط  دض  رب  ياهدننکدوبان  گنج  نینچ  زا  یـشرازگ  زین  سدقم  باتک  رد  یتح  دریگ . ولج  هلیبق  يدوبان  زا  ات  دهدیم 

. تسا
، غود رینپ ، هرک ، ینعی  اهنآ  ياههدروارف  واگ و  نینچمه  رتش و  غالا ، بسا ، دنفسوگ ، تسا ؛ يرادماد  هار  زا  نانیشنرداچ  عورـشم  دمآرد 

. دنناسریم شورف  هب  ار  فابتشرد  ياهیلاق  بسا و  لج  دمن ، لیبق  زا  یتاعونصم  هدرک و  بآ  هیپ  تسوپ ، مشپ ، تورقهرق ، کشک 
بوخ رایسب  ناریا  یلحم  داژن  دنفسوگ  تشوگ  زین  عقاو  رد  دوشیم . راتشک  تشوگ  فرصم  يارب  ناریا  رد  هک  تسا  یماد  اهنت  دنفسوگ 

مه نآ  تشوگبآ  ای  زپبآ  عون  یتح  تسین . يربخ  دنکیم  هدافتسا  لباق  ریغ  اپورا  رد  ار  دنفسوگ  تشوگ  هک  یمهز  يوب  نآ  زا  تسا و 
یلو ولیک ، ات 5   2 نزو 5 / هب  تسا  ياهبند  ياراد  مد  تمـسق  رد  تسا  يراـتات  داژن  زا  هک  دنفـسوگ  نیا  تسا . یبوخ  ياریگمعط  ياراد 

زا یخرچراهچ  رد  ار  نآ  کمک  يارب  دنـشاب  ریزگان  اـی  دوش  ناویح  تمحز  هیاـم  هک  مدـیدن  یگرزب  نآ  هب  ار  دنفـسوگ  هبند  زگره  نم 
تبسن نامه  هب  دیآیمن . يزاسعمش  راک  هب  لیلد  نیمه  هب  تسا و  مک  نآ  [ 253] نیرائتس اما  هزمشوخ  دنفسوگ  هبند  دنیامن . لمح  تشپ 
ناشمد رد  رزخ  يایرد  لحاس  ياهدنفسوگ  یبرچ  سکعرب . دوشیم و  هتـساک  ناویح  جاسنا  رد  یبرچ  نازیم  زا  دوشیم  گرزب  هبند  هک 

زا طیحم  رییغت  رثا  رد  هاگره  دنربیم  اجنآ  هب  مجع  قارع  زا  هک  ینادنفسوگ  دروم  رد  ددرگیم و  شخپ  اهجـسن  رد  هکلب  دوشیمن  عمج 
. دوشیم هتخیوآ  یهت ، ياهسیک  نوچ  ماجنارس  فعض و  راچد  اهنآ  هبند  دنورن  نیب 

رـسارس رد  یبونج  تاـیالو  رد  راـهب و  ياـههام  رد  ناریا  یلامـش  ياهتمـسق  رد  تسا ) هداـم  ناـمه  زا  مه  نارب »  » يوالـسا هملک  هک   ) هرب
ياراخب تسوپ  هک  مق  زاریـش و  هایـس  ياههرب  دروم  رد  صوصخب  شتـشوگ ، ات  دوشیم  حبذ  شیاهبنارگ  تسوپ  رطاخ  هب  رتشیب  ناتـسمز 

ناویح هچره  هک  تسا  تسرد  هتکن  نیا  دنکیم . قدـص  بلطم  نیا  تسا ) هویخ  اراخب و  صاخ  لوا  هجرد  ياراخب   ) دـنراد یمود  هجرد 
دنفـسوگ دـنیوگیم  هک  تسا  هدـش  یـشان  اجنیمه  زا  مه  هناسفا  نیا  و  دراد ؛ يرتفیرظ  دـعج  نآ  مشپ  تبـسن  نامه  هب  دـشاب  رتناوج 

رانا تسوپ  کیتسا و  دیـسا  نهآ و  لولحم  اب  تسوپ  ندرک  گنر  رثا  رد  دنروآ . تسدب  ار  هدشن  دلوتم  هرب  تسوپ  ات  دنـشکیم  ار  هلماح 
. تسا نایناریا  دنسپ  دروم  هک  دیآیم  تسدب  تباث  یکشم و  فافش  گنر  نآ 

تاـجوسنم نتخاـس  درد  هب  اـهنت  تسا و  باـتکرچ  ياهوهق  گـنر  هب  ربز و  اریز  تسا ، هرب  تسوپ  زا  رتمک  یلیخ  دنفـسوگ  تسوپ  تمیق 
تشرد و
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ندـیچ يارب  ار  ینیعم  عقوم  دوشیمن . یهجوت  نادـنچ  دنفـسوگ  ینیچ  مشپ  هب  داژن و  حالـصا  هب  لیلد  نیمه  هب  دروخیم . یئال  و  نشخ ،

اهنآ البق  هکنیا  نودب  دـنیچیم  یلومعم  يداع و  یچیق  اب  ار  دوخ  ياهماد  مشپ  تساوخ  شلد  تقو  ره  سکره  دـنریگیمن ؛ رظن  رد  مشپ 
. دشاب هتسش  ار 

هنازور فراصم  نیمأت  يارب  راچان  هب  دروخیم ، دنفسوگ  تشوگ  زجب  یتشوگ  انثتسا  تروص  هب  طقف  یناریا  دش  رکذ  هک  روطنامه  نوچ 
هاگن يرادماد  يارب  اهنآ  زا  مزال  دادعت  هب  طقف  دننکیم و  حـبذ  مه  ار  ناوج  ياهچوق  یتح  دوشیم . حـبذ  دنفـسوگ  يدایز  دادـعت  مادـم 

ینامثع و هیکرت  هب  ناتـسدرک  قیرط  زا  هک  دراد  قنور  دنفـسوگ  تارداص  رازاب  زاب  تشوگ ، یلخاد  رایـسب  فرـصم  دوجو  اـب  دـنرادیم .
. دریگیم تروص  زاقفق 

رتنشخ و ياهمشپ  تسا . هجوت  دروم  یئاذغ  رظن  زا  رتمک  دروآیم  لاهسا  نوچ  زب  تشوگ  دیآیم . تسدب  یلاع  مشپ  بوخ و  ریـش  زب  زا 
اهدـمن و هیهت  يارب  دـنیوگیم  كرک  نآ  هب  هک  ار  رتـمرن  ياهمـشپ  هکیلاـحرد  دروـخیم ، اـهرداچ  شوـپور  یگدـنفاب و  راـک  هب  رتربز 

ياـهلاش دوشیم ، هیهت  دهـشم  ناـمرک و  یحاون  رد  نآ  عون  نیرتهب  هک  زغرم ، كرک  زا  دـنهدیم . رارق  هدافتـسا  دروم  رتفیطل  تاـجوسنم 
. دننکیم رداص  ناتسودنه  هب  سابعردنب  دزی و  قیرط  زا  ار  نآ  زا  رگید  یتمسق  دنفابیم و  ار  یناریا  فیطل 
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تفاظن يرادهاگن و  رد  هتشذگ  اهنیا  زا  دباییمن . شرورپ  دنهدیم  نآ  هب  هک  رادکمن  هاتوک و  هقاس  کشخ و  هفولع  نیا  اب  بوغرم  واگ 
طقف نانابش  لیلد  نیمه  هب  دننکیم . فرصم  نآ  زا  تاقبط  نیرتدمآردمک  طقف  تسا و  رغال  تفس و  واگ  تشوگ  دوشیم . یهاتوک  نآ 
عتارم اهتـشد و  رد  یتراظن  چـیه  نوچ  شکراب . ناویح  ناونع  هب  ای  شورف ، يارب  مه  نآ  دـنرامگیم  تمه  واـگ  یمک  دادـعت  شرورپ  هب 

نیب طابترا  مدـع  هجیتن  رد  لصاف و  ینابایب  قطانم  دوجو  طقف  دربیم و  نایم  زا  ار  هیحان  کی  ياـههمر  هیلک  بلغا  يواـگ  نوعاـط  تسین 
واگ دایز  ابیرقت  دادعت  هب  ناردنزام  تیالو  رد  رزخ ، يایرد  لحاس  رد  دوش . يریگولج  يرامیب  رتشیب  هعاشا  زا  هک  دوشیم  ثعاب  یحاون ،

. درادن تمواقم  بات  مجع  قارع  کشخ  میلقا  رد  ناویح  نیا  هکیلاحرد  دوشیم  هدید  رادناهوک 
تشوگ اما  دندنسپیم ؛ دشاب  هدش  شرت  يردق  رگا  صوصخب  ار  شیمواگ  ریش  دنربیم . رـسب  ناردنزام  ياهقالتاب  رد  شیمواگ  ياههلگ 
شکراب ناویح  ناونع  هب  ناریا  یحاون  زا  یـضعب  رد  شیمواگ  دـنکیم . هدافتـسا  لباق  ریغ  ابیرقت  ار  نآ  هک  دراد  یعوبطمان  معط  نانچنآ 

. دننکیم لعن  بسا  دننام  ار  نآ  تروص  نیا  رد  دریگیم و  رارق  هدافتسا  دروم 
ریاس اههمیخ و  نادـنزرف ، نانز و  لـقن  لـمح و  رظن  زا  دـننکیم  چوک  هک  يریاـشع  لـیابق و  يارب  یخلب ، هناـهوکود  رتش  مه  نآ  و  رتش ،

هاجنپ دـصکی و  هزادـنا  هب  يراب  یتحار  هب  ناویح  نیا  اریز  تسا ؛ رورـض  مزال و  امتح  شدوجو  هک  تسا  یناویح  ناشجاتحیام ، مزاول و 
. دنکیم لمح  تلوهس  یتحارب و  ار  مرگولیک  دصیس  ات  یتح 250  تسا  لحف  هک  یعقوم  مرگولیک و  تسیود  ات 
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رد درک . راب  ار  وا  ناوتب  ات  دـنزب  وناز  یتمالع  اب  هک  دـنهدیم  تداع  نانچ  ار  وا  دـندنبیم و  مهب  ار  ناویح  ياهاپ  دـلوت  زا  سپ  هلـصافالب 

رادهلفاق دـنیوگیم . راطق »  » نآ هب  دوشیم و  طوبرم  يرگید  مد  اب  یکی  ندرگ  هک  یتروصب  دـندنبیم  مهاب  ار  رتش  تشه  الومعم  اـهرفس 
دنیـشنیم و زاتـشیپ  رتش  تشپ  رب  ای  دـنکیم و  بیغرت  شوخرـس و  ار  اهرتش  تخاونکی  يزاوآ  ندادرـس  اـب  دوریم و  هار  شیپاـشیپ  اـی 
مرن و یتاجوسنم  هیهت  يارب  دننکیم و  عمج  ار  اهمشپ  دزیریم ؛ دوخبدوخ  رتش  مشپ  راهب  رد  دننکیم . تکرح  وا  لابند  هب  رگید  ياهرتش 
ار تمدـخ  هاتوک  هرود  نیا  اما  دـسریم ؛ یگلاـس  هن  نس  هب  ناریا  رد  یخلب  رتش  تردـنب  دـنربیم . راـکب  تسا  برچ  يردـق  هک  نابـسچ 

یط زور  رد  لیم  جنپ  دناوتیم  یگتسخ  نودب  هک  يداع  رتش  زا  هزامج  دنکیم . ناربج  وا  نازرا  هداعلا  قوف  هیذغت  رایسب و  يربراب  تردق 
هب نآ  زا  یقرـش  تایالو  رازگیر  ياهنابایب  رد  لـیلد  نیمه  هب  تسا و  زاـتمم  ندـیود  رد  تماقتـسا  زیگناتریح و  تعرـس  هب  دـنک ، قیرط 

لباق تراجت  ینامثع  هب  رتش  هرک  شورف  تشاد و  رتشیب  قنور  ناریا  رد  يرادرتش  نیا  رب  قباـس  دـننکیم . هدافتـسا  يراـپاچ  ناویح  ناونع 
زا ار  دوخ  تاجایتحا  زا  يرادـقم  ضوع  رد  رداص و  زاقفق  هب  رتش  يدودـعم  ناریا  طقف  نونکا  اما  تفریم ، رامـشب  جراخ  اب  ياهظحـالم 

. دنکیم دراو  دادغب 
فوقوم بسا  فلتخم  ياـهداژن  هب  ار  یـصاخ  لـصف  نوچ  شدوـخ . رطاـخ  هب  اـت  دـنرادیم  هگن  يریگرطاـق  يارب  رتـشیب  ریاـشع  ار  بسا 

. دشاب هتشاد  ياهدمع  مهس  تسا  نکمم  رتمک  بسا  يریاشع  يرادماد  رد  هک  تسا  یفاک  هراشا  نیمه  اجنیا  رد  میاهدرک 
یعفاـنم نمـضتم  هدرک  ادـیپ  نآ  هجیتـن  رد  هک  یبوخ  تمیق  یمومع و  جاـیتحا  تلع  هب  اـهنآ  شرورپ  دراد و  رتـشیب  روفو  رطاـق  رخ و  اـما 
حلاصم مامت  يرهشوب  رخ  نیا  تسا ، توافت  يرهـشوب  گنر  يرتش  کچوک  ياهرخ  يدادغب و  دیفـس  گرزب  ياهرخ  نیب  تسا . یمتح 

. دشکیم شودب  ارصحنم  ار  اهراب  عاونا  رتهاتوک  لصاوف  رد  الوصا  و  دنکیم ، لمح  تشپ  رب  ار  رهش  یفرصم  رابراوخ  هیلک  ینامتخاس و 
نیمه هب  و  درادن ؛ مکتسد  رطاق  زا  مکحتـسم  نئمطم و  نتفر  هار  زرط  رظن  زا  يریذپانیگتـسخ و  ینالـضع ، تردق  رظن  زا  يدادـغب  رخ 

تقامح زا  دنزادرپیم . شیارب  يرتشیب  تمیق  بلغا  و  دنهدیم ، حیجرت  لیصا  ياهبسا  رب  يراوس  يارب  ار  نآ  یناتسهوک  یحاون  رد  لیلد 
رد اما  دروخیمن . مشچب  يرثا  نیمز  قرـشم  مرگ  کشخ و  قطاـنم  رد  دـنهدیم  تبـسن  ناویح  نیا  هب  هراومه  اـپورا  رد  هک  ینهذدـنک  و 

. درادن یئآراک  رتش  دننام  زین  ناویح  نیا  رزخ  يایرد  لحاس  تسپ  عافترا و  مک  ياهتمسق  رد  الثم  بوطرم  قطانم  رد  ضوع 
، لادـتعا تلع  هب  هک  رطاق  تسین . رـصم  يایلع  قطانم  دـننام  دوخ  مهـس  هب  مه  هرهاق  رد  هرهاق و  هزادـنا  هب  رخ  تردـق  مه  هیردنکـسا  رد 
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دـصکی و ات  دـص  رادـقم  هب  ار  یطـسوتم  راب  دـناوتیم  اهناوراک  رد  لومعم  تعرـس  اب  تسا ، صاخ  هجوت  دروم  شطاـیتحا  تماقتـسا و 
ات 36 تفاسم 34  هب  زور  ره  رد  ولیک  هاجنپ 
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. دنک لمح  رتمولیک 

. دـننکیم فرـصم  تروگوی )  ) تساـم تروص  هب  ار  نآ  مظعا  تمـسق  هکلب  دنـشونیمن ، هزاـت  تروـص  هب  يور  چـیه  هب  اـهیناریا  ار  ریش 
یحرفم بورـشم  هک  غود  ناونع  هب  هدرک  قیقر  بآ  اب  ار  نآ  ای  و  دننکیم ، قتاق  رگید  رایـسب  ياهاذغ  اب  ای  دـنروخیم  نان  اب  ای  ار  تسام 

ریش زا  ار  نآ  عون  نیرتهب  تسا . نیشنرداچ  ریاشع  صوصخب  مدرم و  بولطم  ياذغ  دراد  نوگانوگ  فراصم  هک  تسام  دنشونیم . تسا 
یفنم باوج  یتقو  دـنهدیم  ناهاشداپ  هب  شیمواگ  تسام  اپورا  رد  زور  ره  اـیآ  هک  دیـسرپ  نم  زا  هاـش  يزور  دـننکیم . هیهت  شیمواـگ 
راکب مه  لاهسا  ياوادم  يارب  رثؤم  یئوراد  ناونع  هب  ار  تسام  نانیشنرداچ  تسامیب »! مه  نآ  هاش  : » دروآرب دایرف  يدردمه  رس  زا  مداد 

. دنربیم
، فلتخم ياهاذغ  يارب  یعوبطم  ینشاچ  ناونع  هب  زین  نآ  زا  دنیوگیم و  کشک  نآ  هب  هک  دننکیم  تسرد  یکچوک  ياههلولگ  غود  زا 
ار کشک  نوچ  دـنکیم . داـی  کـشک  زا  هدرک  ناتـسراتات  هب  هک  يرفـس  حرـش  رد  [ 254] یکیربور یتح  دـنناسریم . فرـصم  هب  ناوارف 

ياذـغ نیمأـت  يارب  زین  اـپورا  رد  هک  درک  هیـصوت  ناوتیم  دراد ، نوخ  داـسف  دـض  تیـصاخ  یفرط  زا  درک و  يرادـهاگن  بوخ  ناوـتیم 
. توروقهرق مان  هب  دیآیم  تسدب  يرگید  زیچ  غود  ندش  کشخ  نیشنهت و  رثا  رد  زاب  دور - راکب  تاماکحتسا  اهیتشک و  نانیشنرس 

نآ دیآیمن ؛ شوخ  نایئاپورا  قاذم  هب  لیلد  نیمه  هب  دـننکیم و  هارمه  رایـسب  کمن  اب  دایز ، تدـم  هب  يرادـهاگن  يارب  اجنیا  رد  ار  رینپ 
. تسا رتهزمشوخ  يردق  دنرادیم  هضرع  رازاب  هب  دنرادیم و  هاگن  هدرشف  تروص  هب  کیخ  رد  هک  یعون 

هب دنناوتیم  تمحز  هب  اهیئاپورا  هک  تسا  يدنت  يوب  ياراد  بلغا  دوشیم  هضرع  شورف  يارب  کیخ  رد  هدش  بآ  تروص  هب  هک  نغور 
. دیآیم تارداص  راک  هب  هک  دنامیم  یمک  رادقم  هیپ  دننام  زین  نغور  زا  یلخاد  جیاوح  عفر  زا  سپ  دننک . تداع  نآ 

لیبق زا  شقنشوخ  ماود و  اب  تاـجوسنم  عاونا  رایـسب  يدـنمرنه  اـب  نآ  زا  دـننکیم و  گـنر  يریاـشع  ناـنز  ار  رتش  زب و  دنفـسوگ ، مشپ 
دوشیم و هداد  صیصخت  یصخش  فراصم  عفر  يارب  اههدروارف  نیا  زا  يرادقم  دنروآیم . مهارف  یلاق  بسا و  لج  دمن ، رداچ ، شـشوپ 

. ددرگیم هضرع  رقتسم  یلاها  هب  شورف  يارب  هیقب 
مه يردـق  الومعم  هک  عضاوم  نیرتاـبیز  رد  تسا . هدـش  هتخادرپ  هتخاـس و  یمومع  ربتعم  ياـهرایعم  ناـمه  قبط  هراومه  يریاـشع  رداـچ 
نیا دـناهدرک . رتسآ  ار  نآ  راکملق  اب  لخاد  زا  هک  هدـش  هتـشارفارب  تسا  دیفـس  مکحم  ناـتک  زا  هک  ناـخ  رداـچ  تسا  فارطا  زا  رتعفترم 
دراد مه  يرگید  دـننام  هبق  کچوک  رداچ  ناخ ، رداچ ، نیا  يولهپ  تسا . رتراداج  اـهرداچ  ریاـس  زا  دراد و  هیکت  یبوچ  ریت  ود  رب  رداـچ 

هدناشوپ میخض  دمن  زا  هتخاس و  بوچ  هدش  مخ  ياههکیراب  زا  هک 
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ات تشد  رد  ناخ  رداچ  روداترود  دننکیم . تماقا  رداچ  نیا  رد  شاهداوناخ  ناخ و  دشاب ، دـعاسمان  درـس و  اوه  هک  یماگنه  تسا . هدـش 
مادکره رد  هدش و  هتخاس  زب  هایس  يوم  زا  همه  اهرداچ  نیا  تسا . هتفرگ  رارق  هورگهورگ  هلیبق  ياههداوناخ  ياهرداچ  دنکیم  راک  مشچ 

نیچگنـس راوید  زا  ياهریادـمین  اب  اـهرداچ  یمادـق  زاـب  فرط  دروخیم . مشچب  سورخ  غرم و  دـنچ  لزنم و  دودـحم  دودـعم و  لـیاسو 
رد یتح  هلیبق  لخاد  رد  يدزد  اریز  تسین ، دوخ  یئاراد  هب  ندز  تسب  لـفق و  رکف  رد  يور  چـیه  هب  یتاـیلیا  دوشیم . روصحم  دودـحم و 

ناشیهارمه اهگـس  هکیلاحرد  هراوس  هچ  هدایپ و  هچ  ار  زور  رـسارس  هلیبق  نادرم  دنکیمن . ادیپ  يدروم  زگره  زین  رگلواپچ  لیابق  نیا  نیب 
. دنرادیم مرگرس  هناخ  ياهراک  ماجنا  تاینبل و  هیهت  هب  ار  دوخ  نانز ، و  دنتسه ، اههلگ  زا  تبقارم  راک  رد  دننکیم 

لحم كرت  هب  راداو  ار  نانآ  یماد  ریگاو  ياهیرامیب  عویـش  ای  و  لاس ، تخـس  لصف  ندیـسرارف  ای  دـسرب ، مامتا  هب  هاگودرا  هفولع  هاـگره 
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تیعمجرپ لیابق  دروم  رد  هک  دـنهدیم ، ناس »  » ناخ ربارب  زا  دوخ  ماشحا  اب  هورگهورگ  دـننکیم و  عمج  ار  اهرداچ  اهراوناخ  مامت  دزاـس 
همتابمچ رتسا  بسا و  رخ ، رب  ناکدوک  نانز و  دـندنبیم ؛ اهرتش  رب  ار  لزنم  ثاثا  اـهرداچ و  دـماجنا . لوط  هب  اـهزور  دـناوتیم  راـک  نیا 

نانآ يولهپ  هدایپ  ياپ  دـننکیم  تکرح  شفارطا  رد  اهگـس  تسا و  حلـسم  روطق  یتسد  بوچ  هب  هکیلاحرد  راوناخ  درم  اما  دننیـشنیم ؛
ماجنا دـیاب  هک  تسه  یئاهراک  هنامـصخ  تالمح  ربارب  رد  عافد  هاـگ  اـهراب و  لداـعت  میظنت  يرادـهگن و  يارب  هراومه  اریز  درپسیم  هار 

ددرگیم و شوماخ  كورتم و  ناهگان  دوب  هدـنز  بات و  بترپ و  هظحل  نآ  ات  هک  ياهقطنم  دـتفایم و  هارب  زین  ناخ  دوخ  ماجنارـس  دـهد .
راب دعب  لاس  لصف  رد  دنکیم و  روراب  ار  نیمز  زاب  یناویح  داوم  يایاقب  اما  دنـشاب ؛ هتخیرگ  نآ  زا  زین  ناهایگ  همه  هک  دیآیم  رظنب  یتح 

. دنکفایم هلولو  نآ  رد  یگدنز  رگید 
دنراد تشپ  رب  نیگنس  راب  هک  یتاناویح  دراد . یندید  عیدب و  هداعلا  قوف  ياهرظنم  تسا  چوک  لاح  رد  هک  ریاشع  زا  ياهریت  ینالوط  هلفاق 

اب هدرک  زوق  نانز  دنراد ، هتخوس  دیشروخ  وترپ  زا  هریت و  یئاههرهچ  هک  یحلسم  ناهارمه  دنتکرح ، رد  مهرس  تشپ  هدرمش  ياهماگ  اب  و 
ار صاخ  هجوت و  بلاج  يریوصت  همه  همه و  تسا ، هدـش  دـننام  یئایموم  کـشخ و  يریپ  رد  یلو  هدوب  اـبرلد  یناوج  رد  هک  یئاـههرهچ 

نارفاسم تسا  مزال  هک  يروطب  دنراد  لواپچ  يرگتراغ و  رـس  بلغا  مه  چوک  نیح  رد  ریاشع  دـش  رکذ  هک  روطنامه  هتبلا  دـهدیم . هئارا 
. دنزرو بانتجا  اهنآ  تکرح  ریسم  زا 

قح روهد و  رورم  رثا  رد  ای  هلیبق  دـنکیم . قارطا  اجنآ  رد  لاس  فلتخم  تاـقوا  رد  اـبوانتم  هک  دراد  یـصاخ  عتارم  دوخ  يارب  ياهلیبق  ره 
عتارم نیا  ماجنارـس  تسا . هتفرگ  تلود  زا  ار  اهنآ  اضاقت  رثا  رد  هاوخ  روزب و  هاوخ  ای  هدش ، عتارم  نیا  زا  هدافتـسا  یعدم  نآ ، زا  بستکم 

دراوم رد  انثتسا  تروص  هب  اهنت  دنشاب . هتشاذگاو  هراجا  هب  هلیبق  نآ  هب  هک  دشاب  هصلاخ »  » یضارا زا  دناوتیم 
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ياهلیبق دشابن  نکمم  یصوصخ  عتارم  زا  هدافتـسا  نآ  زا  یـشان  ياههقیـضم  گنج و  زورب  تلع  هب  هکیلاحرد  ای  موادم  ياهیلاس  کشخ 
مه سدقم  باتک  رد  هچ  دوشیم ، دراو  هدوب  هفیاط  نآ  لاغشا  رد  البق  هک  یقطانم  هب  دوخ  رواجم  تسود و  هلیبق  اب  قفاوت  لوصح  زا  سپ 

.« مباتشیم تسار  هب  نم  ینک  پچ  مزع  وت  رگا  مروآیم ؛ يور  پچ  هب  نم  يور ، هب  تسار  هب  وت  هاگره  : » تسا هدمآ 
زابرـس یـسنج و  تروص  هب  یتمـسق  دریگیم و  ماجنا  دقن  یتمـسق  دنراد  هدهع  هب  تلود  ربارب  رد  هک  یتامدخ  هئارا  ضراوع و  تخادرپ 

؛ بسا ره  يارب   0 ات 1 /  0 / 07 واگ ، ره  يارب  [ 255] يدنله تاکود   0 ات 21 /  0 / 20 دنزادرپب : دیاب  ار  ضراوع  نیا  ارچ » قح   » يارب نداد .
هتفرگ رظن  رد  تاـیلام  یتباـث  رادـقم  غـالا  رتـش و  يارب  دوـشیم . باـسح  اـهنآ  رینپ  هرک و  رادـقم  بسحرب  تاـیلام  زب  دنفـسوگ و  رظن  زا 
ياوس هاگیب  هاگ و  الوصا  و  دتـسرفب ، نارهت  رد  رابرد  هب  تاناویح  نیا  زا  يدادعت  لاس  ره  هک  تسا  فظوم  یناخلیا  ضوع  رد  دوشیمن ؛
اجره تلود  درادیم . میدقت  مه  هریغ  بسا و  لاش ، لوپ ، لیبق  زا  رگید  يرابجا  يایادـه  ارزو  هب  مه  هاش و  هب  مه  ریزگان  تباث ، ضراوع 

شدوخ نیمخت  هب  یناخلیا  یئاقـشق ، لیا  دروم  رد  الثم  دـنک  نییعت  دریگیم  قلعت  ضراوع  اهنآ  هب  هک  ار  یئاهماد  دادـعت  دـناوتن  هاگره  و 
ياهراوس زا  ناراوسا  کی  ماـظنراوس و  راـیتخا  رد  یجوف  هک  تسا  فظوم  لـیا  ره  نآ  ياوس  دزادرپیم . هحلاـصم  يارب  یغلبم  لاـس  ره 

ار راوس  ياوق  نیا  اررکم  دوخ  نم  دـنوشیم . مازعا  يزرم  طاـقن  هب  تمدـخ  يارب  اـتقوم  هک  دـنک  زیهجت  زین  ار  فـیدر » راوـس   » مظنم ریغ 
دنلب ياـههلول  بوـکهرقن و  ياهحالــس  هوکــشاب و  ياهبــسا  يو  دـنتفریم و  ناـس  هاـش  لـباقم  زا  نارهت  زا  روـبع  ماـگنه  هـب  هـک  مدـید 

رد اـهیرایتخب  اـهکل و  هلمج  نآ  زا  اـهلیا و  زا  يرایـسب  دادیم . رارق  باـجعا  نیـسحت و  دروم  دوـب  یقـشمد  دـالوف  زا  هک  ار  ناـشیاهگنفت 
لواپچ هب  مکاح  هکنیا  ات  دننززاب  رس  تایلام  مظنم  تخادرپ  زا  دنشکب و  نوریب  هاش  تعاطا  هقبر  زا  رس  دنشوکیم  ناتـسزوخ )  ) ناتـسبرع

. دربب امغیب  دوخ  اب  ناشرادن  راد و  هارمه  هب  ار  اهماد  همه  دنزب و  تسد  اهنآ 

بسا ب .

" نایناریا ناریا و   " كالوپ www.Ghaemiyeh.comهمانرفس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 440زکرم  هحفص 243 

http://www.ghaemiyeh.com


لباق یلمع  تیمها  ناریا  داصتقا  رد  دوشیم ) هدـید  هملک  نیا  راوس ...  يانعم  هب  بساتـسیه  بسارهل ، بکرم  یماسا  رخآ  ءزج  رد   ) بسا
هدهع هب  ارصحنم  زین  ینزمخـش  راک  دنوریم و  راکب  ناسنا  لقن  لمح و  رد  مه  يربراب و  رد  مه  رطاق  غالا و  رتش ، اریز  درادن  ياهظحالم 
زارحا دـنمجرا  یماقم  دـننادیم  راکراوس  یموق  ار  دوخ  ناوارف  رورغ  اب  هک  نایناریا  یلم  تاـیح  رد  بسا  همه ، نیا  دوجو  اـب  تسا ؛ واـگ 

هدازآ درم  زا  ياهیانک  ریشمش » بسا و   » یناریا رظن  رد  تسا . هدرک 
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. دناهدیدرگ طوبرم  مهب  ود  نیا  یندشنادج  یتروصب  یناریا  ننس  بادآ و  زا  يرایسب  رد  و  تسا ،
رد يدازآ  هب  تسا  بسا  هریت  زا  هک  رخروگ  ای  یـشحو  رخ  زونه  هک  یئاج  ناریا ، عفترم  تـالف  رد  ینعی  دوخ ، یلـصا  نیمزرـس  رد  بسا 

تشاد يریگارف  ترهـش  یناریا  هداژن  بسا  مایا  نیرتمیدق  رد  یتح  دباییم . شرورپ  رامیت  تبقارم و  یطـسوتم  رادقم  اب  تسا  زاتوتخات 
هقالع دروم  یلمجت  ياهبـسا  هکلب  تسین ، بیجن »  » ياهداژن رامـش  رد  یلحم  ياهبـسا  رگید  زورما  اما  دوب . هزاوآرپ  تکلمم  يرادبسا  و 

. تسا هگرود »  » ای یجراخ و  ياهداژن  زا  ای  رتشیب 
: تسا رارق  نیا  زا  اهنآ  شزرا  بیترت  هب  نوگانوگ  ياهداژن 

، دـنکیم ظـفح  ناریا  رد  ار  دوـخ  زاـتمم  تایـصوصخ  هیلک  دوـش  هتـشادهاگن  كاـپ  نآ  لـسن  هک  یماـگنه  اـت  صلاـخ » یبرع  بسا  . » 1
لمحت اهتدـم  تسا و  شوهاب  عیطم و  مار ، بسا  نیا  دـهدیم . تسد  زا  ار  دوخ  لیاصخ  یتدـم  زا  سپ  اپورا  رد  بسا  نیمه  هکیلاحرد 
دوشیم راچد  يرامیب  هب  مک  دروآیمن . يور  نآ  هب  علو  صرح و  اب  دنهدب  وا  هب  بآ  هاگره  تمواقم  نیا  زا  سپ  هزات  دراد و  ار  یگنشت 

تخاونکـی تروـص  هب  اـج  همه  الابرـس  ریزارـس و  رد  هچ  راوـمه و  تشد  رد  هـچ  دراد . ینـالوط  يرمع  يداـع  لاوـحا  عاـضوا و  رد  و 
شتمیق اروف  نآ  شوهاب  بیجن و  رس  هب  نتخادنا  هاگن  کی  هب  ناسانـشراک  اما  دریگیمن  ار  رظن  تسا و  مادنا  کچوک - دنکیم . يورهر 

. دنسریم ناریا  هب  دادغب  زا  روبع  اب  فجن  زا  یبرع  ياهبسا  نیرتهب  تسارف .» نم  سرف   » دنیوگیم اهبرع  دنباییمرد . ار 
، دـنکیم هجوـت  بلج  داژن  نیا  هدیـشک  دـنلب و  ياـهقاس  دـیآیم . ناریا  هب  داـبارتسا  ناـسارخ و  قـیرط  زا  ناتـسکرت  زا  نمکرت » بسا  . » 2

. دراد لای  نودب  زارد و  رایسب  یندرگ  گرزب ، اتبسن  يرس  کیراب ، ياهنیس  تخمز ، یئاهمس 
هکنیا زا  لبق  الومعم  اما  دزیریم ؛ دوخب  دوخ  دسرب  رتمیتناس  جنپ  راهچ  دودح  هب  هکنیمه  ناویح  لای  تسا . هتـسب  هنیپ  لای  ندـیئور  لحم 
تیبرت ناشعیرـس  ياهدربتـسد  يارب  اهنآ  یلـصا  نطوم  رد  ار  اهبـسا  نیا  اـهنمکرت  دـننزیم . تقد  لاـمک  اـب  ار  نآ  دـسرب  لوط  نیا  هب  وم 

تسوپ و دـیاب  بسا   » دـنیوگیم اهنمکرت  دـننک . یط  زور  تشه  ات  شـش  رد  دـنناوتیم  ار  یئایفارغج  لـیم  دـص  اهبـسا  نیا  هچ  دـننکیم 
نآ هب  دزاـسب ؛ شطع  عـفر  يارب  هبند  يردـق  وـج و  یتـشم  اـب  هار  نیب  هک  دـنهدیم  تداـع  ار  بسا  لـیلد  نـیمه  هـب  و  دوـشب » ناوختـسا 

گنج رد  ندز  مس  نتفرگ و  زاگ  اب  دنامن و  بقع  و  [ 256] دوشن ادج  عمج  زا  زگره  هک  دنزومآیم 
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ناـمرفان و بیترت  نیا  هب  ددرگ . طـحنم  شداژن  هک  دوشیم  ثعاـب  دـننکیم  راـتفر  بسا  نیا  اـب  ناـیناریا  هک  روطنآ  اـما  دـیوج . تکرش 
قیلع یبرع  بسا  زا  شیب  یمین  تفرگ . يراوس  نآ  زا  ناوتیم  تمحزب  یئالابرـس  صوصخب  راومهان و  ياهتـشد  رد  دوشیم و  نهذدنک 

یتافیرشت للجم و  ياهیراوس  يارب  نمکرت  ياهبـسا  اهنیا  زا  رظنفرـص  دیآیم . راچد  اهیرامیب  ریاس  ماکز و  هب  بلغا  دنکیم و  فرـصم 
هب دناهتـسارآ  تخـس  هک  ار  اهبـسا  نیا  یبهذـم  ياهـشیامن  اهنـشج و  رد  تسا ، ناریا  ناگرزب  هجوت  دروم  یلیخ  رهـش  ياهنابایخ  ناـیم  زا 

نمکرت و داژن  طالتخا  زا  دنتکرح . رد  ناوراک  شیپاشیپ  ارفـس ، ناگدازهاش و  ماکح ، ياهترفاسم  رد  دـننادرگیم و  رود  كدـی »  » ناونع
. دوشیم لصاح  بوخ  ياهجیتن  یبرع  داژن 

یلحم یبرع و  ياهبـسا  شزیمآ  زا  ارهاظ  تسا و  کیدزن  یبرع  داژن  هب  تاهج  يرایـسب  زا  اما  دوشیمن ، بوسحم  لیـصا  يدرک  بسا  . 3
. تسا زاتمم  راک  تردق  رظن  زا  هدمآ و  تسدب 
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یئاهاپ تسد و  دنراد و  نهپ  ياهنیـس  تساهنآ . هناشن  یگناشراهچ  یهاتوک و  هک  غابهرق  یناریا  یـسور - تیالو  زا  یغابهرق  ياهبـسا  . 4
. تسا دایز  اهنآ  تمیق  هجیتن  رد  تسا ؛ هدرک  سفنرپ  مواقم و  تخس  ار  اهنآ  هک  راوتسا 

یناتـسهوک ياههداج  دنـسانشیمن . یگتـسخ  ضوع  رد  اما  دنراد ؛ ریذپلدان  يرهاظ  دنیوگیم  وبای »  » اهنآ هب  هک  یناریا  یموب  ياهبـسا  . 5
؛ دنوریم هقروی »  » بوخ رایـسب  یناریا  ياهبـسا  بلغا  دنزاسیم . يرامیت  رـصتخم  هب  دـنراذگیم و  اپریز  یهوک  زب  یکباچ  اب  ار  بیـشرپ 
. دنـسرب ناشیاپ  هب  دـنناوتیم  فیفخ  لعنراهچ  اب  طقف  رگید  تاناویح  هک  تسا  عیرـس  ناـنچ  لاـح  نیع  رد  رادباـت و  مرن و  ناـشیاهماگ 

وبای سأر  کی  رب  رفن  ود  یهاگ  دـنراوس و  اهنآ  رب  نارکون  دـنهدیم ؛ لیکـشت  ار  ناوراک  يرورـض  باـنتجا و  لـباق  ریغ  تمـسق  اـهوبای 
عقاو رد  هک  تسه  مه  وبای  کی  یبیجن  بسا  ره  هارمه  دـننکیم . راب  اهنآ  رب  ار  رداچ  لـیاسو  لزنم و  ثاـثا  ماـسقا  عاونا و  اـی  دننیـشنیم 

تسا رزخ  لحاوس  بسا  یناریا ، داژن  عاونا  زا  یکی  دشکیم . لابندب  ار  لبطصا  مزاول  گرب و  نیز و  مزاول  اهلج ، دنکیم و  ار  وا  تمدخ 
اریز تسا ، دـجاو  نیمخت  لباق  ریغ  یـشزرا  درادـن  ار  شتمواقم  بات  يرگید  شکراب  ناویح  چـیه  هک  یقالتاب  ياهنیمزرـس  نآ  يارب  هک 

دناوتیمن بسا  عون  نیا  دیاشگیم . هار  اهرازهتوب  لگنج و  نایم  زا  يروالد  راکتشپ و  اب  زاب  دوریم  ورف  قالتاب  هب  مدق  ره  اب  هکیلاحرد 
. دنوریم نیب  زا  بوطرم  عافترامک و  قطانم  رد  هگلج  ياهبسا  هکنیا  ینعی  تسا  قداص  زین  نآ  سکع  دروایب و  ماود  عفترم  طاقن  رد 

. دزادرپیم هاش  ار  اهنآ  جراخم  بلغا  هک  دراد  دوجو  یخلیا  يدودعم  طقف 
یلج یبسا  هرک  ره  تظافح  يارب  هیناطلس . یخلیا  رال و  یخلیا  دنلیبق  نیا  زا 
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، تسین داژن  حالصا  اهیخلیا  ندرک  اپرب  زا  روظنم  هتشذگ  نیا  زا  دننکیم . لقتنم  رتمرگ  قطانم  هب  ار  اهنآ  ناتـسمز  رد  دناهداد و  صاصتخا 

جاتحیام ياهبسا  دیرخ  يارب  دننک ، نیمأت  دیاب  ریاشع  ار  فیدر  راوس  موزل  دروم  ياهبسا  دننک . هیهت  بسا  هناخپوت  يارب  دنهاوخیم  هکلب 
. دزادرپیم ینیعم  غلبم  هنالاس  تلود  تسا  رفن  دصناپ  زا  بکرم  هک  ماظنراوس 

. دنوشیم راوس  نایرن )  ) رن بسا  رب  طقف  طقف و  اهیناریا  اهبرع ، فالخرب 
جراخ لبطـصا  زا  هاگچـیه  ابیرقت  مه  اهنآ  هک  دـنرادیم  هاگن  نایدام  دـنچ  لمجت  رطاخ  هب  ماقمیلاع  نابـصنمبحاص  ریاس  ماکح و  طقف 

فراصم يارب  ار  شکراـب  ياهبـسا  طـقف  لـیلد  نیمه  هب  درادـن و  نوگـش  يراوس  يارب  هتخا  بسا  هک  دـننکیم  لاـیخ  مدرم  دـنوشیمن .
تراهم مدـع  نتفرگ  رظن  رد  اب  دریگیم  ماجنا  بسا  یگدـنز  مشـش  مجنپ و  ياـهلاس  نیب  بلغا  لـمع  نیا  نوچ  دـننکیم . هتخا  هناـخپوت 

رد دیابن  دنوریم  نیب  زا  تاناویح  نیا  زا  يرایـسب  هکنیا  زا  رگید  دـیآیم  لمعب  نوخ  ندروآ  دـنب  يارب  هک  ياهنایـشان  شـشوک  حارج و 
. دش تفگش 

: دندرک هتخا  اهنآ  یشکرس  تلع  هب  ار  ینمکرت  ياهبسا  هک  مدوب  نآ  دهاش  رابود 
. دیشکن تسد  دوخ  ینامرفان  زا  زین  يرگید  تفر و  نیب  زا  لمع  نیا  رثا  رد  اهنآ  زا  یکی 

رهکهرق رهک و  هب  تبون  دـعب  تسا . دنـسپ  دروم  همه  زا  شیب  یفجن  هریت  زا  یـسگم  دـعب  هجرد  رد  یلین و  دیفـس و  ياهبـسا  گنر  رظن  زا 
. دسریم

هفارخ نیمه  دروآیم . هناـخ  هب  تبکن  دوشیم و  هتـسخ  دوز  هک  دـنیوگیم  هایـس  بسا  هراـبرد  دوشیم . تیؤر  تردـنب  اـهگنر  ریاـس  زا 
. دننکیمن ادیپ  يرادیرخ  مه  تمیق  نیرتلزان  اب  رگید  اهنیا  تسا و  جیار  زین  دنراد  دیفس  مس  کی  هک  یئاهبسا  هرابرد 

ناویح کی  زا  تسا . کیرـش  دراد  کلمت  رد  هک  یبسا  هب  تبـسن  زیمآکشر  روش  قشع و  زاربا  رد  یقرـش  ماوقا  ریاس  اب  تعاـمج  یناریا 
ماکح ای  هاش  هب  ار  دوخ  بسا  تسا  رـضاح  يو  یـصاخ  لاوحا  عاضوا و  رد  دوش . ادـج  دـناوتیم  رایـسب  یتخـس  اـب  طـقف  بیعیب  بوخ 

. دریگیمن نآ  شورف  هب  میمصت  اما  دنک  شکشیپ 
اهنآ زا  زین  رگید  فراصم  رد  دـنوشیمن و  اـهنآ  راوس  چـیه  اـبیرقت  هک  دـنراد  دوخ  لبطـصا  رد  بیجن  بسا  یـس  اـت  تسیب  لومتم  مدرم 
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زا عقوم  بسحرب  ناموت و  رازه  ات  دصناپ  نیب  دننکیم  هبلاطم  ياهناسفا  غلبم  دیسرپب  اهنآ  ياهبسا  زا  یکی  تمیق  زا  رگا  دننکیمن . هدافتسا 
دوخ نم  هچنآ  اهتبحـص  نیا  همه  زا  سپ  تسین ، نایناریا  صاخ  رخافت  زج  همه  نیا  اـما  دـنیوگیم . یناتـساد  زین  غلاـبم  نیا  هب  یئاهـشورف 
یـس يازا  رد  تسا . ناموت  داتفه  ات  تصـش  نیب  طسوتم  مقر  دناهتخادرپن ؛ ناموت  تسیود  زا  شیب  یبسا  چـیه  يارب  هک  تسا  نیا  ماهدـید 

رتشیب درک . هیهت  یموب  یبسا  ناموت  تسیب  ات  شـش  يازا  رد  ناوتیم  اـما  دـیرخ  لیـصا  همین  داژن  زا  يدـیفم  ياـبیز  بسا  ناوتیم  ناـموت 
نیا رد  هنایم  نالالد  صوصخب   ) دنراد دوجو  مه  بسا  بلقتم  نالالد  دنراد . لاغتشا  ناتـسودنه  اب  بسا  شورف  هلماعم و  راک  هب  اهیزاریش 

اب دننادیم  هک  دنروهشم ) يدب  هب  هنیمز 
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یناریا هچ  دـنبیرفب  ار  ناگناگیب  دـنناوتیم  طقف  اما  دـنروایبرد ؛ گنر  هچ  هب  ار  وا  يوم  دـننک و  هچ  ناویح  نادـند  اـب  زرد  ملق  ناـهوس و 
یسانشبسا يو  اریز  دراد ، یئانـشآ  نآ  تایـصوصخ  ریاس  بسا و  رمع  هب  طوبرم  تاصخـشم  مئالع و  مامت  اب  یلاسدرخ  نامه  زا  یموب 

لبق  » تسا جیار  هک  روطنآ  ای  زور ، هس  نتشذگ  زا  سپ  دراد  قح  هدنشورف  دننام  زین  رادیرخ  درامـشیم . گنهرف  مهم  ناکرا  زا  یکی  ار 
. دنک خسف  ار  هلماعم  یلیلد  چیه  رکذ  نودب  لماک ، فیلعت  راب  هس  ینعی  وج » هس  زا 

هب ار  دوخ  ردام  ردـپ و  بیاعم  نساحم و  ماـمت  هرک ، تسین . يربخ  ناریا  رد  تساـم  نهذ  رد  هک  یموهفم  ینعم و  هب  ناـغوس  تیبرت و  زا 
. دربیم ثرا 

. دـنهدیم اذـغ  نآ  هب  دوخ  تسد  رد  دـننکیم و  يزاب  نآ  اب  لزنم  همدـخ  اههچب و  دودـب ، طایح  نحـص  رد  هک  دـنراذگیم  دازآ  ار  نآ 
يراوس نآ  زا  یکدوک  دـنراذگیم و  نیز  نآ  رب  لاس  نیمود  نایاپ  نراقم  دریگیم . سنا  یمدآ  اـب  عقوم  زا  لـبق  هک  تسا  بیترت  نیدـب 

زا لـبق  هک  دراد  ار  بوخ  هجیتـن  نیا  بسا  زا  دوز  یلیخ  هدافتـسا  نیا  تسا . هدـش  يراوسبسا  ـالماک  رگید  دـش  هک  هلاـس  هس  دریگیم .
ار ینومـضم  نینچ  یبرع  لثم  کی  لیلد  نیمه  هب  دزومآیم ؛ ار  يونـشفرح  تعاطا و  دـنک  ساـسحا  دوخ  رد  ار  تمواـقم  يورین  هکنآ 

هکنیا ات  نیشنب  نآ  رب  تبسا  رمع  لاس  نیموس  نیمود و  نیب  درک ؛ تیبرت  ناوتیم  یناوج  ناوا  رد  طقف  ار  بسا  ناسنا و  : » هک دنکیم  نایب 
یئاضف رد  هلـصوح  ربص و  اب  دـنارپن و  دـگل  دـمرن ، بسا  هک  دوشیم  ثعاب  ناسنا  اب  بسا  ندـش  گرزب  اما  دوش ». نامرفب  شوگ  ـالماک 

زا لبق  اریز  دنوشیم  راچد  نمزم  لصافم  باهتلا  يرامیب  هب  ناریا  رد  اهبـسا  هک  تسا  یهیدب  رگید  فرط  زا  دـیایب . رانک  نارگید  اب  گنت 
يریپ دندرد . وناز  راچد  مک  شیب و  اهنآ  همه  ابیرقت  ددرگیم و  دراو  راشف  اهنآ  رب  دوش  مکحم  تفس و  ناشیاهناوختـسا  هیلا  یهتنم  هکنآ 

. دنشزرایب هدافتسا و  لباق  ریغ  الک  رگید  یگلاسهد  رد  دوشیم و  زاغآ  یگلاستشه  زا  اهنآ 
طقف زاتوتخات .» ود   » ناشدوخ حالطصا  هب  دننازاتب ، ار  نآ  هکنآ  رگم  دوریم  مدق »  » دوخ تعیبط  هب  نیاربانب  دوشیمن  تیبرت  بسا  نوچ 

تخاونکی دنت و  ياهماگ  شبسا  هک  دراد  تسود  يو  دنادیم ، هدننکهتسخ  يراک  ار  همتروی  یناریا  راوس  دنوریم ؛ همتروی »  » نایئاپورا
. دشاب هتشاد 

. دنزومآیمن يرنه  نادنچ  زین  یناریا  راوس  هب  دننکیمن ، تیبرت  ار  بسا  هک  روطنامه  دـنوریمن . هغروی »  » زگره هداژن  لیـصا و  ياهبـسا 
دسرب دوخ  دصقم  هب  هکنیا  رگم  درادن  يدوصقم  سکچیه  يراوس  زا  اریز  تسا ، دب  ای  بوخ  يراوس  هک  دنیوگیمن  یسک  هرابرد  زگره 

. دنیبب بیسآ  رتمک  رودقملا  یتح  نداتفا  ماگنه  هب  هک  تسا  نآ  دنکیم  بسک  يراوس  رد  یناریا  هک  یتراهم  اهنت  و 
رد يزیگناتریح  راکتشپ  ود  ره  بسا  راوس و  دنک  باجیا  ترورض  هاگره  اما  دنکیم  يراوس  هتـسهآ  ياهمدق  اب  رهـش  لخاد  رد  یناریا 

ار ياهلصاف  وا  دراد : ترهش  ناردنزام  هب  زاریش  زا  شرارف  رد  ناخ  دمحم  اغآ  هیراجاق ، هلـسلسرس  يراوس  دنهدیم . ناشن  دوخ  زا  تخات 
رد درک  یط  دشیم  زور  یس  رد  هک 

342 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 
. تشاذگ رس  تشپ  زور  شش 
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رد رتـگرزب و  ياهبـسا  يارب  هاـک و  ولیک  هد  وج و  ولیک   2 طسوتم 5 / یناویح  يارب  تسا و  هاـک  دـعب  هلحرم  رد  وج و  بسا ، يداـع  قیلع 
هب بش  ماگنه  وج  دـنیوگیم  هک  اـهبرع  دزن  رد  جـیار  هدـیقع  قبط  رب  دـننکیم . بوسحم  زور  رد  وج  ولیک  راـهچ  اـت  رتداـیز  راـک  دروم 

هقاس زا  رصحنم  تروص  هب  ابیرقت  قیلع  ناردنزام  رد  دنهدیم . بش  ار  یلصا  ياذغ  دوشیم ، لیدبت  تالوضف  هب  حبـص  ماگنه  تشوگ و 
. دنناروخیم جیوه  زیئاپ  رد  بسا  هب  رگید  عضوم  دنچ  ناهفـصا و  رد  دوشیم ؛ لیکـشت  امک  زا  یناتـسهوک  قطانم  رد  كوتلـش و  جنرب و 

نیا رد  دننکیم . طولخم  وج  اب  ار  نآ  رخآ  لوا و  ياهزور  رد  هک  دنهدیم  هزات  فلع  زور  لهچ  راهب  رد  بسا  هب  وج  اب  فیلعت  دروم  رد 
زا شیب  زور  رد  هک  دننکیم  تبقارم  زین  ترفاسم  نمض  یتح  دنرادیم و  هاگن  لبطصا  رد  مارآ  ای  دنتـسرفیم و  تشد  هب  ای  ار  اهنآ  لصف 

هفاضا ادعب  زیهرپ  نیا  رثا  رب  اما  دنوشیم  رغال  اودب  جازم  ندرک  راک  رثا  رد  اهنآ  دشاب . رتکبـس  مه  ناشراب  دـننکن و  یط  خـسرف  هس  ات  ود 
بآ بسا  هب  وج  زا  شیپ  تعاـس  کـی  دـنهدیم . تسد  زا  ار  دوـخ  تماقتـسا  تردـق و  قـیرط  نیا  زا  هتفرمهيور  دـننکیم ؛ ادـیپ  نزو 

. دنهدیم
هفولع ایآ  دشونیم ، دروخیم و  هنوگچ  بسا  هک  تسا  بقارم  يو  دراد ؛ تداع  وج  رادقم  هچ  هب  بسا  هک  دـسرپیم  البق  بسا  رادـیرخ 

. دوشیم روهلمح  بآ  هب  علو  صرح و  اب  ای  دنکیم  مخ  وناز  ندروخ  بآ  ماگنه  ایآ  دبوکیم و  مس  دنزیم ، سپ  ار 
ياههناخ رد  تسا . هدش  هیبعت  ياهلیوط  ياهناخ  ره  رد  هجیتن  رد  دـنرادیم و  هاگن  غالا  کی  ای  بسا  کی  لقا  دـح  اههناخ  مامت  رد  ابیرقت 

- دـناهتخاس لکـشيزول  ياهخاروس  هلیوط  ياـهراوید  رد  تسا . هدـش  هتفرگ  رظن  رد  لبطـصا - یـصاخ - طاـیح  تاـناویح  يارب  رتگرزب 
رظن رد  نارتـهم  ندـیباوخ  نینچمه  لـیاسو و  نتخیوآ  يارب  هک  تسه  هلیوط  طـسو  رد  یئوکـس  دـنزیریم . نآ  رد  ار  هفولع  هک  روـخآ -

ار نهپ  نیا  زاب  دش  هک  بش  دوش ، کشخ  ات  دننارتسگیم  حطسم  ماب  يور  هب  دننکیم و  عمج  تقد  هب  زور  ره  ار  نهپ  تسا . هدش  هتفرگ 
تـسرد هغیت  اپورا  دـننام  رگیدـکی ، زا  اهبـسا  نتخاـس  ادـج  نتـشادهاگن و  يارب  دـنروآیمرد . نهپ  هتخت  تروص  هب  دـنروآیم و  نیئاـپ 

دوخ ياج  رس  ار  اهبسا  دناهتفوک  ورف  نیمز  هب  هک  یخیم  هب  نآ  نتسب  ناویح و  بقع  ياپ  هب  دنباپ  ندز  بانط و  کمک  هب  هکلب  دننکیمن ،
رایسب تسا  یشور  نیا  تسا ؛ هدیدرگ  رکذ  زین  نوفنزگ  فرط  زا  یتح  دراد  جاور  نیمز  قرشم  رـسارس  رد  هک  شور  نیا  دنرادیم . هاگن 

بش اهبسا  امرگ  لصف  رد  دزاس . دازآ  نآ  دیق  زا  ار  دوخ  دناوتب  یبسا  هک  تسا  هدش  هدید  تردنب  اریز  تسا  هدمآرد  هبرجت  هب  هک  بوخ 
زا ار  دوخ  قیلع  نایاپراهچ  اهترفاسم  رد  دنزیریم . یلگ  ياهروخآ  رد  ار  قیلع  ناشیارب  اجنآ  رد  دنربیم و  رسب  لبطـصا  طایح  رد  ماگنه 

تسا بسا  يدایز  دادعت  ياراد  هکرابم » لبطصا   » هب موسوم  یتنطلس  ياهلبطصا  دنروخیم . دناهتـسب ، ناشناهد  ولج  رـس و  هب  هک  ياهربوت 
هب هاش  دنطسوتم ، یئابیز  رظن  زا  هک 
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. دنکیم هدافتسا  هدومزآ  لیصا  بسا  ود  زا  یصخش  بکرم  ناونع 

هاتوک و ناشیاهوم  هک  ور  نآ  زا  رگید  دنوشن و  یگدروخامرـس  راچد  هک  تهج  نآ  زا  یکی  دنناشوپیم ، دح  زا  دایز  ار  لیـصا  ياهبـسا 
. دنامب فافش 

هدیـشوپ امامت  اهنآ  ندب  هیقب  اپ  تسد و  رـس و  يانثتـسا  هب  هک ، یتروصب  دـننکفایم  نیگنـس  گرزب و  ياهدـمن  اهنآ  رب  اهبـش  لج  ياوس 
اوه رییغت  ربارب  رد  ار  دوخ  یتاذ  تمواقم  همه  ینمکرت  ياهبسا  صوصخب  هک  دوشیم  فیعض  تسس و  نانچ  قیرط  نیا  زا  بسا  دنامیم .

. دنهدیم تسد  زا 
رارق نیزوت )  ) کچوک يدمن  نآ  يور  هک  يدرک ) یکریـش   ) بسا تشپ  صوصخم  یـشلاب  زا  تسا  ترابع  قاری )  ) گرب نیز و  لیاسو 

نآ يور  رتش  تسوپ  دراد و  يرنف  مرن و  یتلاح  هک  یبوچ  تسا  ياهیاپراهچ  نیز  دوخ  دنراذگیم . نآ  يور  هب  ار  نیز  هزات  هک  دریگیم 
. دشاب مرن  بسا  يور  ناشیاج  رودقملا  یتح  دـنراد  تسود  اهیناریا  اریز  دـنراذگیم  نآ  يور  رب  مه  یلمخم  یـشلاب  الومعم  دناهدیـشک ؛

هکنانچ تسا  نهپ  باکر  تسا . هدش  نیئزت  هتـسارآ و  فدص  اب  بلغا  هتفرگ  رارق  يدومع  تلاح  هب  تسا و  ربتـس  مکحم و  هک  نیز  ولج 
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ریز مراهچ  هس  ات  طقف  باکر  دوشیم ؛ هدافتـسا  زیمهم  ناونع  هب  نآ  زا  اریز  تسا  يزیت  ياراد  نآ  ياههبل  دریگیم و  دوخ  رد  ار  اپ  ماـمت 
هتفرگ رارق  یقفا  لاح  هب  ابیرقت  ناـشیاهنار  هکیلاـحرد  دننیـشنیم  بسا  يور  همتاـبمچ  لاـح  هب  اـهیناریا  هجیتن  رد  دـسریم ، بسا  مکش 
ریجنز هک  مکحم  هداعلا  قوف  هاتوک  مرها  کی  زا  تسا  ترابع  هنهد  هلیم  دنیارآیم ؛ هزوریف  هرقن و  الط ، اب  رایـسب  لمجت  اب  ار  هنهد  تسا .
بـسا ناهد  زا  دروآ  دراو  يوق  ياهبرـض  راشف و  و  دشاب ، هتـشاد  ینیگنـس  تسد  راوس  هاگره  ریجنز ، نیا  دـناهداد . شوج  نآ  هب  ار  هزوپ 

هب دـنکیم . اج  زا  هرابکی  دیـشکب  ناـهگان  ار  هنهد  رگا  اـی  دـنکیم ، یماگلدـب  تلوهـس  هب  عقاوم  نیا  رد  بسا  دزاـسیم . يراـج  نوخ 
ياـهگنر زا  هک  هدـش  يزودمشیربا  تسا  ياهکتلـهچ  بلغا  نآ  دـنزادنایم و  بسا  يور  هب  شوپنیز »  » دـمآ دورف  راوـس  هکنیا  ضحم 
شیپاشیپ ار  شوپنیز  رتهم  اهرهـش  رد  دننکیم . هیهت  ار  نآ  يابیز  هنادنمرنه و  ياهداعلا  قوف  عاونا  تشر  رد  تسا . هتفای  بیکرت  شکلد 

. دنکیم لمح  دوخ  شود  رب  بسا 
ياهحفص لکش  هب  درسدرس  ار  نآ  هکلب  دنزادگیمن  ار  نهآ  دراد . یئاپورا  ياهلعن  اب  توافتم  الماک  یلکش  نیمزقرشم  رـسارس  رد  لعن 

. دنروآیمرد
هک دنروآیمرد  یـضیب  لکـش  هب  ار  نآ  دنهدب  يرنف  تلاح  نآ  هب  رتشیب  هکنآ  يارب  ناریا  رد  اما  تسا  هتـسب  الماک  هحفـص  نیا  رـصم  رد 

یفاضا ياهتمـسق  هاگنآ  دوشیم و  خیم  بسا  مس  هب  تسا  فلتخم  ياههزادنا  هب  هک  اههحفـص  نیا  دراد . بقع  فرط  هب  یکیراب  فاکش 
نآ ياج  همه  دتفایم و  تردنب  لعن  هک  مدرک  لصاح  نانیمطا  دوخ  نم  دیآیم  رظنب  صقان  شور  نیا  هک  دنچره  دنربیم . نآ  رود  زا  ار 

نادنبخی رد  نینچمه  یلقیص و  راومه و  حوطس  رب  دسرب . یبلح  کی  رطق  هب  نآ  تماخـض  هکنیا  ات  دوشیم  هدیئاس  تخاونکی  تروص  هب 
ابیرقت هکلب  كانرطخ ، رایسب  اهنت  هن  دشاب  هدش  يدنبلعن  هنوگنیا  هک  یبسا  رب  يراوس 
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. تسا نکمم  ریغ 

هک تسا  رادولج »  » هدـهع هب  اهرتهم  یتسرپرـس  دریگیم . هدـهعب  ار  بسا  راهچ  اـت  هس  تبظاوم  هک  تسا  رتهم  هدـهع  هب  اهبـسا  زا  تبقارم 
ار شوپنیز  دریگب و  باکر  وا  يارب  دـهد ، يرای  ار  دوخ  بابرا  ندـش ، هدایپ  راوس و  ماگنه  هب  دـنک ، هدامآ  نیمأت و  ار  قیلع  دراد  هفیظو 

رابکی طقف  زور  ره  الومعم  رامیت  دـنراد . سئاس  یبرع  بقل  دننیـشنیم  بسا  رب  تاقباسم  رد  هک  یناـسک  دـشکب . شود  هب  شبـسا  ولج 
رامیت زا  سپ  تسا . هدـش  طوبرم  مهب  یقفا  هحفـص  کی  طسوت  هک  يدومع  دـننامهرا  هحفـص  ود  زا  تسا  ترابع  وشق  دریگیم ؛ تروص 

تقد اب  ار  لای  مد و  دنلامیم ، تسد  اب  ار  اهاپ  دباوخب ، مه  يور  رب  اهوم  ات  دنهدیم  شلام  نادـنچ  رتربز  هنهک  هکت  کی  اب  ار  بسا  ندـب 
. دننکیم گنر  انح  اب  دنیوشیم و 

تیمومع الماک  درد  وناز  ماهدرک . رکذ  ار  درد  وناز  لصافم و  مرو  نم  دوشیم  نآ  راـچد  بسا  ناریا  رد  همه  زا  شیب  هک  یئاـهیرامیب  زا 
ار هتخادـگ  نهآ  لصافم  مرو  هجلاعم  يارب  دـهدیمن . رازآ  ار  بسا  نادـنچ  داح  عقاوم  رد  زج  ارهاـظ  تسا و  یثرا  مه  يرادـقم  دراد و 
ره هب  بسا  هچ  دوشیم ، مه  رایـسب  هدافتـسا  ءوس  بولـسا  نیا  زا  هک  تسناد  دـیاب  هتبلا  یلو  دراد  بوخ  رایـسب  یجیاتن  هک  دـنربیم  راکب 

نیب رد  بلغا  بسا  يوناز  تشپ  مرو  تسا . رداـن  هداـعلا  قوـف  کشمـشم » . » دـنوشیم لـسوتم  ندرک  غاد  هب  اروـف  دـشاب  راـچد  يراـمیب 
( ننفتم دایش و  ياهکشزپ  نینچمه  و   ) اهراطیب همه  ابیرقت  دنرانکرب . نآ  زا  بلغا  راک  صوصخم  ياهبسا  اما  دراد  عویـش  یلمجت  ياهبـسا 

. دنتسه نمکرت 
همه ابیرقت  هک  مشاب  يریگاو  يرامیب  دهاش  متسناوت  متشذگیم ، زاریش  تساوخدزی و  نیب  تشد  زا  ناتسبات 1859[257 ] رد  هک  یماگنه 

: دوب تروص  نیا  هب  يرامیب  نایرج  دـندوب . هدـنام  نوصم  نآ  زا  تاناویح  ریاـس  اـما  دوب  هدرب  نیب  زا  ار  هقطنم  ياـهرطاق  اـهغالا و  اهبـسا ،
ات دراوم  یخرب  رد  هک  دشیم  مکـش  ریز  هیحان  رد  بآرپ  یلوات  راچد  درکیم  ارچ  مامت  ياهتـشا  اب  دوب و  ملاس  ارهاظ  ناویح  هکیلاحرد 

جراـخ نوخ  یمک  بآ و  يرادـقم  شرب ، اـب  دـیدرگیم . تفـس  دـمآیم و  شک  تسوپ  دـشیم و  گرزب  لواـت  دیـشکیم . زین  فاـن  هب 
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. دیـسریمارف گرم  داـتفایم و  یگنت  هـب  سفن  موـس  زور  زا  درکیم . ادـص  وقاـچ  ریز  فورـضغ  دـننام  هتــسبهنیپ  تشوـگ  دـیدرگیم و 
هفولع روفو  رثا  رد  ار  ضرم  نیا  شیادـیپ  ریاشع  دـندادیم . ناـج  مود  زور  رد  دـشیم  گرزب  ناـشیولگ  رد  لواـت  هک  يرگید  تاـناویح 

رپ و اهنآ  عتارم  هک  دـنچره  هجیتن  رد  دـنکیم . ادـیپ  جاور  يرامیب  نیا  لصاحرپ  تکربرپ و  ياهلاس  رد  هک  دـندوب  یعدـم  دنتـسنادیم و 
. دندرکیم چوک  رگید  ياههاگارچ  هب  دوب ، زبسرس 

يزرواشک ج .

للم صاخ  امومع  هک  ار  یتوخر  یتسس و  نامه  هک  تسا  تداع  اپورا  رد 
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نیا هب  يدوزب  دریگب  رظن  ریز  کیدزن  زا  ار  موق  نیا  هک  دشاب  هتشاد  تصرف  سکره  اما  دنهدیم . تبسن  زین  نایناریا  هب  تسا  نیمز  قرشم 
. دنکیم بسک  يرتدعاسم  رتهب و  تایرظن  یتعنص  روما  يزرواشک و  دروم  رد  اهنآ  روعش  مهف و  راکتشپ و  هرابرد  دوشیم و  فقاو  اطخ 
، یبهذم یلخاد و  ياهگنج  اههلـسلس ، ضیوعت  هرادا ، ءوس  دنچره  دسانـشیم و  خیرات  هک  دنرامـشب  یندـمتم  للم  نیرتمیدـق  زا  نایناریا 

يزرواشک هب  هچنآ  رد  زاب  هدرک  بلـس  نانآ  زا  ار  تردق  يدامتم  نورق  لوط  رد  يراتات  یئاکـس و  لیابق  روبع  هدننکناریو و  ياهموجه 
زا ار  تردق  تعرس  هب  وجگنج  لیابق  ياههدرکرس  دناهدرپسن . یشومارف  تسد  هب  ار  دوخ  نهک  رایسب  تاداع  اهتنس و  زگره  تسا  طوبرم 

تمالس هب  ثداوح  نیا  مامت  زا  درکیم  راک  نیمز  يور  هک  ياهقبط  اما  دنتخادرپیم ؛ رگیدکی  عمق  علق و  هب  دنتفرگیم و  رگیدکی  تسد 
قلعتم ناریا  هب  رگید  هک  یئاهنیمزرس  رد  زین  نونکامه  هک  تسا  قیرط  نیدب  درک . تمه  فرص  يراکتشک  تشک و  هب  نانچمه  تسج و 

مان هب  دـنراد و  هناگیب  غوی  ریز  رد  ندرگ  هک  مینیبیم  ار  قطاـنم  نیا  یلـصا  هنکـس  هریغ  ناتـسناغفا و  اراـخب ، هویخ ، ناتـسکس ، رد  تسین ،
. دنلوغشم تراجت  بسک و  يزرواشک ، هب  کیجات 

رصتخم هکنیا  ضحم  هب  نیا  دوجو  اب  اما  دوشیمن ؛ یتدعاسم  کمک و  نیرتکچوک  تکلمم  يزرواشک  هب  ناریا  یلعف  تموکح  فرط  زا 
. دریگیم جضن  دنکیم و  دنلبرس  تحالف  زاب  دیآیم  دوجوب  تکلمم  رد  یقسن  مظن و  شمارآ و 

راشف و هک  دندنـسرخ  نیا  هب  طقف  اـهنیا  لـمع ؛ قیرط  زا  هچ  دـشاب و  هرواـشم  هار  زا  هچ  دـنرادن  کـمک  هب  تبـسن  یعقوت  چـیه  نارگزرب 
. دزاس نکمم  ریغ  ار  نانآ  یگدنز  هک  درذگن  ياهلحرم  زا  تموکح  يریگجاب 

کـشخ لصاحیب و  یکاخ  هب  زیچ  همه  هک  دنهاوخن  هاگره  ناریا  نارابیب  نامـسآ  ریز  رد  اما  دراد ، دوجو  یناوارف  هب  تشک  لباق  نیمز 
شیپ اهتدم  زا  نایناریا  مه  بیترت  نیمه  هب  تسا و  عارتخا  رد  ام  جایتحا  دنناسرب . نآ  هب  ار  مزال  بآ  رگید  راک  ره  زا  لبق  دیاب  دوش  لدـب 

يرایبآ يارب  هک  ار  یتادـیهمت  نیرتجـیار  دـننک . ناربج  ار  ناراب  فرب و  دوبمک  فلتخم  ءاحنا  هب  ات  دـناهتخادنا  راـکب  ار  دوخ  یـشوهزیت 
: مینکیم رکذ  نینچ  دناهتفرگ  راکب  عرازم  یعونصم 

. اههاچ . 4 اهدنب ، اهدس و  . 3 اههناخدور ، باعشنا  میسقت و  . 2 اهتانق ، . 1
نینچمه نیمز و  لیکشت  زرط  زا  دنیوگیم . ینقم  ار  نآ  يدصتم  هک  تسا  یصاخ  لغـش  اهزیراک  اهارجم و  هیبعت  اههمـشچ و  ندرک  ادیپ 

ملع هکنیا  يارب  اما  دربیم . یپ  نیمز  قامعا  رد  همـشچ  کی  دوجو  هب  یبسن  نانیمطا  اب  ینقم  ناهایگ ، دوجو  هلمج  نم  مئالع و  یخرب  زا 
جومت رد  عضوم  نآ  زارف  رب  باتفآ  عولط  ماگنه  هب  هک  هم  ياهدوت  هک  دـنکیم  دومناو  نینچ  الومعم  دـناشوپب ، رارـسا  زا  ياهماج  ار  دوخ 

دیـشروخ نازوس  وترپ  زا  ار  اـهنآ  ياهزادـنا  اـت  هک  دـننزیم  یکچوک  رداـچ  مرجـال  عضوم  نآ  رد  تسا . هتـشادرب  هدرپ  زار  نیا  زا  هدوـب 
رتم و کی  دودح  رطق  هب  دـننکیم  ياهرفح  نیمز  رد  هاتوک  هتـسد  ياهلیب  اب  دـناهدز  وناز  نیمز  رب  هکیلاحرد  نارگراک  دـنک و  تظفاحم 

یتقو رتمیتناس . تسیب 
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الاـب ار  هدـش  هدـنک  ياـهکاخ  زب  تسوپ  زا  يولد  کـمک  هب  دـنراذگیم و  راـک  نآ  يـالاب  یخرچ  دیـسر  ینیعم  هزادـنا  هب  هاـچ  يدوـگ 
هک ماهدید  ار  یئاه  زیراک - دوخ  نم  اما  درادن ، یجایتحا  شـشوپ  هب  رگید  هاچ  هندـب  الومعم  ياهرخـص  مکحم و  ياهنیمز  رد  دنـشکیم .
دای نادمه  ریـسم  رد  [ 258] ککـشخ زا  ناوتیم  لاثم  ناونع  هب  دـناهدناشوپ ، لوک - هتخپ - لگ  زا  یئاههناوتـسا  اب  ار  اهنآ  یلخاد  حـطس 

هک دنچره  لاحرههب ، دید . رگید  ياهاج  يرایـسب  زیربت و  هیناطلـس ، ير ، کیدزن  ناوتیم  دنراد  يراکلوک  هک  ار  یئاهتانق  يایاقب  درک .
روطهب اهینقم  تسه  هشیپ  نیا  رد  هک  یتارطخ  تلع  هب  دوشیم . ادف  نارگراک  ناج  يدراوم  نینچ  رد  یلو  دنکیم ، شزیر  كاخ  تردنب 

دودح رد  الثم  هک  دنکیم  ادیپ  همادا  اجنآ  هب  ات  ندنک  راک  دنرادیم . تفایرد  نارودزم  نارگراک و  ریاس  زا  يرتشیب  دزم  ياهظحالم  لباق 
دنتخاس طبترم  هاچ  ردام  اب  ار  اهنآ  دنداد و  هعسوت  ار  اهوسغارچ  ای  هد  بآ  ياهارجم  هکنآ  زا  سپ  دنسرب . بآ  هب  نیمزریز  يرتم  تصش 

بآ ندـناسر  يارب  اریز  دـسریم ، تانق  رهظم  هب  دوشیم  طبترم  نیمز  حطـس  هب  يدومع  ياههاچ  اب  ابوانتم  هک  یقفا  یئاه  بقن - اـب  بآ 
رفح یئاههلیم  فلتخم  لصاوف  رد  دنروبجم  هکلب  دـشاب ، یفاک  اهنت  کت و  هلیم  کی  رفح  تسا  نکمم  تردـنب  نیمز  حطـس  هب  هاچ  ردام 

تسا لیم  طقف 3  هک  ياهلصاف  رد  ناهفصا  کیدزن  زگ  تانق  يارب  الثم  هک  تسا  بیترت  نیدب  دسرب . نیمز  حطـس  هب  بآ  نایرج  ات  دننک 
. دناهدرک رفح  هاچ  هلیم  دصراهچ 

تکربرپ رهن  نیا  تروص  نیا  ریغ  رد  دوشیم ؛ اپرب  یهد  یهاتوک  هلـصاف  رد  دـشاب  بسانم  يدابآ  يارب  رگا  تسا  تاـنق  رهظم  هک  اـجره 
. دـنزیم رـس  یتفگنه  غلابم  هب  بلغا  تانق  داجیا  جراخم  هک  تسا  تهج  نیا  زا  ددرگیم و  لقتنم  رگید  رود  طاقن  هب  زابور  ياهیوج  رد 

ياهرهـش بآ  هیهت  زا  تبحـص  هاـگره  زین  یتمـسق  دوشیم و  هتخادرپ  هیحاـن  اـی  یـصوصخ  تاسـسؤم  فرط  زا  فازگ  هنیزه  نیا  رتـشیب 
. ددرگیم نیمأت  فاقوا  لحم  زا  هسدقم  هنکما  دروم  رد  تلود و  بناج  زا  دشاب  نایم  رد  گرزب 

نآ هب  اهیوج  فارطا  رد  تخرد  نتشاک  اریز  دوریم ؛ نیب  زا  ریخبت  كاخ و  رد  ذوفن  رثا  رد  زاب  رس  ياهیوج  رد  بآ  زا  يرادقم  هنافسأتم 
زره دـیدش و  ياهناراب  لوزن  تلع  هب  هتـشذگ  نیا  زا  تسا . لصاحیب  یتمحز  تسین و  یلمع  يراک  دـنرادن  یتظاـفح  اـههملق  هک  لـیلد 

دوشن یـشیدناهراچ  عقومب - رگا  دوشیم و  بارخ  دیآیم ، دـنب  بآ  يراجم  هک  يروطب  دـسریم  بیـسآ  اهرهن  نیا  هب  بلغا  اهبآ ، نتفر 
هب ار  رگید  صخـش  بآ  ندرب  تاـنق و  همـشچ و  ندرک  بارخ  هک  تسه  تسد  رد  میدـق  زا  ینیناوق  هتبلا  دوریم . نیب  زا  تاسیـسأت  همه 

يزیراک راوج  رد  هکلب  دنرادن ، یئانتعا  اهروتـسد  نیا  هب  ذوفن  نابحاص  نادـنمتردق و  هک  تساجنیا  راک  بیع  اهتنم  دـنکیم . عنم  تدـش 
هک تسا  قیرط  نیدب  دنربیم ؛ ار  یتانق  بآ  میقتسم  یئارجم  ندیشک  اب  ای  دننکیم  رفح  رتقیمع  ياهلیم 

347 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 
رد ناحایـس  اقباس  هک  یئاهیدابآ  دـنوشیم و  دوخ  راید  هناـخ و  كرت  زا  ریزگاـن  نایئاتـسور  دوریم و  ناـیم  زا  یلکب  یئاتـسور  ناـهایگ 

عقوم زا  یناشن  ناجتخـس  هتوب  هبارخ و  دنچ  هکنآ  رثکا  دح  ای  ددرگیم ؛ مودعم  يرثا  ندراذگ  اجب  نودب  دناهدرک  رکذ  دوخ  ياههشقن 
نیمأت یفاک  رادقم  هب  ار  ير  یمیدق  رهـش  هنکـس  رفن  رازه  دصناپ  یفرـصم  بآ  يراگزور  هک  یئاهزیراک  دنهدیم . تسدب  اهنآ  لحم  و 

هدش داجیا  ير  ياههبارخ  رب  هک  میظعلا  دبع  هاش  کچوک  هیحان  كدنا  فرـصم  نیمأت  هدهع  زا  هک  هدش  بارخ  نانچ  نونکا  دـندرکیم 
دنک و فشک  تسا  هدش  رپ  هناریو و  تساهنرق  هک  ار  یتانق  هک  دوشیم  یتمه  بحاص  درم  قیفر  قیفوت  هاگ  دـنیآ . یمرب  تمحز  هب  تسا 
هب روتـسد  هاش  نارهت  رد  نم  تماقا  هرود  رد  هک  یماگنه  دروآ . تسدـب  یبآرپ  رهن  دـناوتیم  یئزج  اتبـسن  یغلابم  فرـص  اب  قیرط  نیدـب 

. تفرگ ارف  ار  رهش  لماک  تمسق  کی  دوب  هدش  دازآ  هک  یبآ  نایرج  داد ، ياهبورخم  تانق  تمرم 
راخب نیشام  راک  تردق  هک  روطنامه  تسرد  دنجنـسیم ؛ تسا ، یفاک  یبایـسآ  گنـس  ندنادرگ  يارب  هک  یتردق  بسحرب  ار  بآ  نازیم 

رد يددعتم  تاهد  هاگره  بآ .» گنـس   » ردق نالف  اب  تانق  کی  ای  همـشچ ، کی  دنیوگیم : دنریگیم ؛ هزادـنا  بسا  تردـق  بسحرب  ار 
هب ار  بآ  زا  هدافتـسا  یـصوصخ  ناکلام  دنرادیم . نیعم  ار  کیره  بوانتم  هدافتـسا  تدم  يدادرارق  قبط  دـننک ، هیبعت  یتانق  هیحان  کی 
هب دوشیم ، بوسحم  دـمآردرپ  لغاشم  زا  تانق  هیبعت  هک  تسا  بیترت  نیدـب  و  دنـشورفیم ؛ تسا  هدـش  نیعم  تعاس  بسحرب  هک  یتمیق 
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ناریا رد  مه  يزیچ  نینچ  هتبلا  دنک و  تظفاحم  اهیطخت ، یناودع و  ياهتلاخد  ربارب  رد  ار  هدننکداجیا  تیکلام  قوقح  تلادع ، هک  یطرش 
. درادن ناکما 

دوجوم دراد و  دوجو  اهنآ  يرظن  تامولعم  رد  هک  یـصقن  مغریلع  جهن ، نیمه  هب  اهیناریا  مه  هناخدور  باعـشنا  بآ و  میـسقت  دروم  رد 
هک تسا  هدیدرگ  داجیا  قیرط  نیا  زا  يدابآ  اهدـص  دـناهداد . ماجنا  يزیمآنیـسحت  هظحالم و  لباق  ياهراک  زاب  یهاگتـسد ، چـیه  ندوبن 

دورجاج جرک و  ياههناخدور  باب  نیا  رد  دـناهدرک . میـسقت  فلتخم  ياهباعـشنا  هب  ار  اـهنآ  بآ  دـناهداد و  رییغت  ار  اـههناخدور  ناـیرج 
نیا رد  دنوشیم . يرایبآ  نیمارو  رایرهـش و  عیـسو  قطانم  نآ  رد  یعونـصم  ياهباعـشنا  داجیا  اب  هک  دنوریم  رامـشب  ياهتـسجرب  ياهلاثم 

مه هدنیاز »  » مان تسا . نویدم  نادب  ار  دوخ  قنور  يدابآ و  ناهفصا  تشد  هک  درک  رکذ  ار  دورهدنیاز  دیاب  همه  زا  رتهتسجرب  رگید  دروم 
زا لالز  بآ  رتنیئاپ  يردـق  زاب  دـسریم  رظنب  یلاخ  الماک  رایـسب  ياهباعـشنا  نتفرگ  رثا  رب  نآ  رتسب  هک  دـنچره  هچ  تسا ، هدـنزارب  نادـب 

. دشوجیم نوریب  هب  دیازیم و  نآ  ياههمشچ 
رد دوشیم  ریزارـس  هک  ار  یئاهبافرب  ات  دناهدرک  هیبعت  يراوتـسا  ياه  دـنب » ، » دوش هدـید  یناتـسهوک  ياهگنت  اهتـشد  رد  هک  یعـضاوم  رد 

دوررهک هگنت  رد  هک  يدـنب  دـننک . يرایبآ  ار  عرازم  نآ  زاب ، ياههچیرد  زا  ناتـسبات  راـهب و  رد  دـعب  دـنروآ و  عمج  یعیـسو  ياـهریگبآ 
یئابیز هنومن  دنناسریم ، ناشاک  تشد  هب  دننکیم و  عمج  ار  یناتسهوک  ياهبآ  قیرط  نآ  زا  دناهدرک و  داجیا 
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؛ تخاس دابآ  روراب و  ار  نارهت  یلاوح  مامت  ناوتیم  هعلق  سپ  کـیدزن  هگنت  رد  نآ  هب  هیبش  يریگبآ  داـجیا  اـب  دـش . هتفگ  هچنآ  زا  تسا 

دوس نآ  ربارب  دص  هدنیآ  رد  هک  دنچره  دنک ، جرخ  یلوپ  هعفنملا  ماع  دصاقم  يارب  هک  تسین  نآ  رـس  رب  چیه  یلعف  تموکح  هکنیا  اهتنم 
نیا زا  دندربیم و  تکلمم  یبرغ  ياهتمسق  دیشمجتخت و  تشد  هب  ار  گرزب  ياهرهن  اهدنب ، داجیا  اب  هتشذگ  ياهنرق  رد  دوش . شدیاع 

. تسا هدنام  ياجرب  ناریو  کشخ و  نونکا  همه  نیا  اما  دندرکیم . دابآ  ار  یعیسو  ياهنیمزرس  قیرط 
بانط اب  ار  اهولد  دـنروآیم . تسدـب  يزرواشک  دـصاقم  يارب  بآ  مه  هاچ  زا  میدرک  رکذ  يرایبآ  يارب  لاح  هب  ات  هک  یتاسیـسأت  زا  ریغ 

مه نآ  دنـشکیم و  نوریب  تسا  هدـش  هتـسب  یخرچ  هب  هک  يواگ  کمک  هب  ار  نآ  دـش  رپ  لطـس  یتقو  دنتـسرفیم ، هاچ  نورد  هب  يزارد 
نآ بآ  ياوتحم  اب  لطس  ندمآ  الاب  بجوم  راک  نیا  دنناریم و  دناهدنک  هاچ  ولج  رد  هک  یکچوک  يریزارـس  رد  ار  واگ  هک  قیرط  نیدب 

. دوشیم
ینعی  ) مید تشک  قطانم  نیا  رد  دنکیم ؛ هدامآ  رذب  نتفریذپ  يارب  ار  نیمز  يراهب  ناراب  هک  تسه  ناریا  رد  مه  یقطانم  هتـشذگ  اهنیا  زا 

. دریگیم ماجنا  دناسر ) نیمز  هب  یعونصم  قیرط  هب  ار  بآ  دیاب  هک  یبآ  تشک  فالخ  رب  یعیبط ،
نامسآ ناراب  ياج  الماک  دناوتیمن  یعونصم  يرایبآ  چیه  هچ  تسا  رترادزغم  رتنیگنس و  اتعیبط  دیآیم ، تسدب  مید  تشک  زا  هک  ياهلغ 

اپورا مدـنگ  زا  رتمک  یلیخ  تسا ، یلآ  داوم  زا  رپ  هک  لین  بآ  اـب  يراـیبآ  مغریلع  رـصم  مدـنگ  ـالثم  هک  تسا  تهج  نیا  زا  دریگب و  ار 
زا یـضعب  هسمخ و  ناتـسدرک ، نیوزق ، ير و  هگلج  زا  یئاهتمـسق  زا  دـنترابع  مید  تشک  يارب  دـعاسم  قطاـنم  نـیا  يراـب  دراد . هتـساشن 
هب یگتـسب  ناهایگ  ندـیئور  ندـش و  زبس  تسا ، روهـشم  دوخ  يابیز  ياهغاب  نتـشاد  تلع  هب  هک  نیوزق  هیحاـن  رد  مجع . قارع  ياـههرد 

هارمه هب  یناراب  هکنآیب  درذگب ، قرب  دـعر و  هاگره  دـهدیم . خر  راید  نآ  رد  ناتـسبات  رد  تارک  هب  هک  دراد  یئاهقرب  دـعر و  اهنافوت و 
مک يور  چـیه  هب  ناراـب  رزخ  ياـیرد  یلحاـس  یحاون  رد  تسین . بوغرم  لوصحم  تسا و  یلاسکـشخ  لاـس  نآ  رد  رگید  دـشاب ، هتـشاد 

اهرازیلاش هب  ار  نآ  ياههبعش  ات  دننکیم  میسقت  ار  هناخدور  اجنآ  رد  اما  دوشیمن ، ثادحا  تانق  راید  نآ  رد  مه  لیلد  نیمه  هب  و  تسین ،
. دنناسرب

یئاهلاس رد  تسا . لوصحم  هدننکنییعت  لماع  ناتـسمز ، فرب  نآ  زا  رتشیب  و  يراهب ، ناراب  یمک  ای  يدایز  ناریا  رـسارس  رد  هتفرمهيور 
ندروآ تسدـب  يارب  اهـشالت  مامت  دـشابن  هدیـشوپ  دوش  ریزارـس  اهتـشد  رد  بآ و  ناتـسبات  رد  دـیاب  هک  یفرب  زا  اـههوک  ناتـسمز  رد  هک 
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. دنامیم هجیتنیب  نیمز  زا  یفاک  لوصحم 
ینمیا يارب  دراد . تنوکس  اهرهش  ریاس  نادمه و  نیوزق ، دزی ، ناهفـصا ، هموح  رد  نینچمه  تابـصق و  اههچبـصق ، اههد ، رد  رگزرب  هقبط 

ره رود  هب  تسا  هدوبن  مه  ردان  نادنچ  اههتشذگ  رد  هک  نارگتراغ  ياهنوخیبش  اهدربتسد و  زا 
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رب ار  اههد  راگزور ، نآ  رد  عافد  تلوهـس  يارب  سب . دشاب و  هتـشاد  لخدم  کی  هد  طقف  ات  دناهدیـشک  لگ  تشخ و  زا  دـنلب  يراصح  هد 
. دناهتخاسیم مه  يور  هب  هقبط  تروص  هب  هدشیم  داجیا  روظنم  نیمه  هب  هک  یکاخ  [ 259] یئاههپت زارف 

هلـصافالب تسا . ناوارف  مه  زونه  هپت ، يور  ياههد  نیا  يایاقب  تسا ؛ هدنام  ياجرب  تساوخدزی  يدابآ  رد  نامتخاس  زرط  نیا  زا  ياهنومن 
تـسا رتکزان  هک  يرگید  ياهنیچ  راوید  عرازم  نیا  مامتا  زا  سپ  زاب  دوشیم و  هدید  اهغاب  عرازم و  هتفرگ  رب  رد  ار  هد  هک  يراوید  زا  دعب 

هدافتـسا هناخزپشآ  ناونع  هب  نآ  زا  لاح  نیع  رد  هک  تسا  زاـب  ولج  یئاـضف  ياراد  تسا و  هدـش  هتخاـس  تشخ  زا  زین  اـههناخ  دراد . رارق 
هنت زا  یبوـچ  ریت  کـی  رب  هک  تسا  یناوـیا  هناـخ  هـهبج  لوـط  رد  ناـنز . نادرم و  صوـصخم  تـسا  یئاـهقاتا  نآ  نـیفرط  رد  و  دوـشیم ،

ذفانم واگ  هلاپت  لگ و  اب  تسا و  هدش  تسرد  دیب  هخاش  زا  هک  یگرزب  ياهدبـس  رد  نآ  هانپ  رد  دراد و  هیکت  يزیربت  تخرد  هدنکتسوپ 
رابنالت ار  یناتسمز  قیلع  کشخ و  هفولع  حطـسم  ياهماب  رب  دننکیم . يرادهگن  ار  اهیندروخ  ریاس  وج و  مدنگ و  دناهدرک  دودسم  ار  نآ 

. دناهدرک هطاحا  ار  طایح  نیفرط  هفولع  هلغ و  ياهرابنا  اههلیوط و  دناهدرک .
، تاینبل هیهت  هناخزپشآ ، راک  هب  رتشیب  هکلب  دنـسریم ، هعرزم  راک  هب  تردـنب  نانز  دراد . جاور  يرـسمهکت  هشیمه  اـبیرقت  ناـناقهد  نیب 

هلغ دـنراد . لاغتـشا  كرک  مشپ و  زا  تفاب  تشرد  تاـجوسنم  عون  همه  اـی  یلاـق  نتفاـب  دـمن ، نتخاـس  هبلک ، ریمعت  نتـشادهاگن و  هاربور 
زا دـعب  دـنربیم . راکب  کیخ  هزوک  ياج  هب  نتفرگ  هرک  يارب  دـننکیم ، ایـسآ  سآتسد  اـی  یتسد  ياهایـسآ  رد  ار  ناـن  هیهت  صوصخم 
ات دنهدیم  تکرح  سپ  شیپ و  هب  ردقنآ  دنزیوآیم و  تخرد  ود  نیب  يریـصح  نوچ  ار  نآ  دـنتخیر  کیخ  رد  ار  تسام  ای  غود  هکنیا 

. دوش ادج  نآ  هرک 
: دوشیم میسقت  ریز  ماسقا  هب  روراب  هدش و  تشک  نیمز  تیکلام ، رظن  زا 
. یصخش کلم  . 6 لویت ؛ . 5 هصلاخ ؛ . 4 فقو ؛ . 3 یتیعر ؛ . 2 یبابرا ؛ . 1

ات دناهدیچوک  اجنادب  دادرارق  کی  رد  جردنم  طیارـش  قبط  رب  اهتیعر  دراد و  قلعت  نیعم  بابرا  کی  هب  هک  دـنیوگیم  یئاهنیمز  هب  یبابرا 
دوخ يارب  تیعر  دهدیم و  ار  شکراب  ناویح  رذب و  تاقوا  یـضعب  و  بآ ، نیمز و  بابرا  الومعم  دـننک . هدافتـسا  نآ  زا  دابآ و  ار  نیمز 

دناوتیم تسین ؛ هتـسباو  نیمز  هب  تیعر  اما  دـهدیم . لیوحت  بابرا  هب  افظوم  ار  لصاح  تشادرب  مراهچ  هس  اـت  موس  ود  دزاـسیم و  هبلک 
ردتقم هک  مه  ردق  ره  یکلام  چیه  تسه . اجنآ  رد  يرتهب  طیارـش  دوجو  دـیما  هک  دورب  رگید  یئاج  هب  دـیوگ و  كرت  ار  نیمز  هظحل  ره 

دشاب
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تلود عابتالا  بجاو  یطخت و  لباق  ریغ  لوصا  زا  راـک  یگدـنز و  لـحم  نییعت  رد  نتـشاد  راـیتخا  اریز  دراداو ، ندـنام  هب  ار  وا  دـناوتیمن 
، رما نیا  رگید  فرط  زا  دـحیب ؛ راشف  لامعا  رامثتـسا و  ربارب  رد  مولظم  زا  تسا  ياهناهاوخریخ  تیاـمح  نمـضتم  لـصا  نیا  تسا . ناریا 
، تسا هدرک  يراتفردب  دوخ  يایاعر  اب  هک  ار  یبابرا  کلم  اهیناسآ  نیا  هب  هزات ، نارجاهم  اریز  تسا ، هدـشن  اههد  لماک  یناریو  ثعاب  مک 

شراکـشیپ و  تشاد ، قلعت  هاش  رداـم  هب  هک  مدـش  دراو  یهد  هب  نیوزق  کـیدزن  لاس 1852[260 ] رد  دـننکیمن . باختنا  تنوکـس  يارب 
یگدـنز هناخ و  زا  عامجالاب  یگمه  دـندوب  هتفرگ  میمـصت  ریزگان  هک  دوب  هداد  رارق  راشف  تحت  ار  اـیاعر  ناـنچ  ازریم  یلقیلع  هدازهاـش 

، دـندنازوس ار  اـههناخ  یبوچ  ياـهریت  دـنتخادنا ، نب  زا  دـندوب  هتـشاک  هک  ار  یئاـهتخرد  ماـمت  دـننک . چوـک  دنـشکب و  تسد  دوـخ  یلبق 
درک ياهحلاصم  داهنشیپ  هاش  هظحل ، نیرخآ  رد  دندوب . تمیزع  لاح  رد  نم  دورو  ماگنه  دندرک و  راب  تاناویح  رب  ار  ناشلوقنم  رادنوراد 
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. دنام هناریو  نانچمه  لاس  نایلاس  کلم  اما  دندرک  خسف  ار  دوخ  میمصت  نانآ  هجیتن  رد  هک 
عیـسو يانعم  هب  تیعر »  » هتبلا دننکیم . دابآ  ار  نآ  ناشدوخ  کلم  ناونع  هب  اهنآ  نابحاص  هک  دنیوگیم  يرتکچوک  ياهنیمز  هب  یتیعر » »

دراد و لاغتـشا  يروهشیپ  تراجت و  هب  هک  بساک »  » لباقم رد  دـنکیم  یگدـنز  يزرواشک  راـک  زا  هک  دوشیم  قـالطا  يدرم  هب  ـالوصا 
هقبط رییغت  تیعر  رتگرزب  کلم  کی  دیرخ  اب  دـنارذگیم . راگزور  يدـکت  هب  درادـن و  ینیعم  لغـش  چـیه  هک  ادـخ » هدـنب   » ای شیورد » »

. دوشیم بابرا  دهدیم و 
تاسـسؤم نیا  بناج  زا  هدمآرد  سرادم  اههدازماما و  دجاسم ، تیکلم  هب  شـشخب  هیدـه و  قیرط  زا  هک  تسا  یکالما  روظنم  فقو »  » زا

. دوشیم هرادا 
تمـسق اریز  تشاد  رب  رد  یمیخو  بقاوع  رما  نیا  تفای و  ینوزف  هداعلا  قراخ  ياهزادـنا  هب  هسدـقم  نکاـما  فقو  كـالما  روهد  رورم  هب 

هب قلعتم  هک  ینیمزرس  هب  ینعی  تسا ، [ 261] مالسلا هیلع  یلع  ترضح  یـضرف  نفدم  هک  البرک  هب  كالما  نیا  يراج  تادیاع  زا  یگرزب 
دمآرد لاسرا  زا  دـنک و  هرداصم  ار  یفقو  ياهنیمز  زا  یتمـسق  هک  دـید  ریزگان  ار  دوخ  ماجنارـس  هاش  ردان  دـشیم . ریزارـس  تساهینامثع 

هلاوح ناهفـصا  دـیاوع  زا  ناموت  رازه  لهچ  هلاسره  دـنا  ص )  ) ربمغیپ باقعا  زا  هک  تاداس  يارب  ضوع  رد  دریگب و  ولج  ـالبرک  هب  اـهنآ 
هکلب تیـصو . هکربتم و  عاقب  فقو  قیرط  زا  اهنت  هن  مه  نآ  دوشیم و  هدوزفا  تافوقوم  نازیم  رب  زور  هب  زور  زاـب  ماـگنه  نآ  زا  اـما  دـنک .

هرداصم ار  شرادـن  راد و  ادابم  هک  دـسرتب  دوش و  يرهمیب  راچد  یبصنم  بحاـص  هاـگره  ـالثم  يویند . لـیالد  هب  لاـقتنا  هار  زا  نینچمه 
دشاب و شاهداوناخ  صوصخم  نآ  دیاوع  زا  یمهـس  هک  دنکیم  طرـش  ناهنپ  رد  دزاسیم و  لقتنم  تیناحور  هب  ار  دوخ  لاوما  اروف  دننک ،

فاقوا رب  تافوقوم » ریزو   » مسا هب  يریزو  هک  دنچره  دوش . هتخادرپ  تیلوت  فرط  زا  هلاس  ره 
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تکلمم و عفانم  ظفح  رظن  زا  اعقاو  دـننکیم و  يزارد  تسد  نادـب  دوخ  هاوخلد  لیم و  هب  صیرح  ياهامنالم  زا  یـضعب  زاب  دراد  تراظن 
. دوش داجیا  اهنیا  راک  رد  یتیدودحم  اروف  زاب  هک  تسا  مزال  نآ  يزرواشک 

نیمه اما  تسا . هدراذگ  دوخ  نادنمراک  هدهع  هب  ار  نآ  تشادرب  تشک و  تنطلـس  ماقم  هک  تسا  ياهدـش  هرداصم  كالما  مان  هصلاخ » »
رابفسا یعـضو  اج  همه  رد  اههصلاخ  هک  تسین  تفگـش  سپ  دننکیم ؛ راتفر  نکمم  تروص  نیرتدب  هب  ایاعر  اب  هک  دنتـسه  نادـنمراک 

- راوخ تشد  رد  عقاو  عیـسو  كالما  تنطلـس  ماقم  ائانثتـسا  دنوشیم . هناریو  هبورخم و  یلکب  يدودـعم  ياهلاس  زا  سپ  الومعم  دـنراد و 
لاحرههب نارادهراجا  داد . هراجا  هب  تلود  نادنمراک  زا  نت  ود  هب  دوشیم  نیمأت  اجنآ  زا  نارهت  رابراوخ  جیاوح  مامت  ابیرقت  هک  ار  نیمارو 

دندناسر یئاجب  ار  یئوجدوس  لوصحم  شورف  راک  رد  هکنیا  اهتنم  دـندرک ؛ تیانع  تشک  حالـصا  هب  هدـش  هک  مه  یـصخش  عفن  لیلد  هب 
رادهراجا نت  ود  زا  یکی  رـس  هاش  نامرف  هب  هکنیا  ات  دـش  اولب  هجیتن  رد  تفاـی ؛ شیازفا  ربارب  هس  هب  نارهت  رد  راـبراوخ  تمیق  هراـبکی  هک 

. تفر دابرب 
لویت زا  هدافتسا  قح  دنزادرپب ، ترشابم  يدقن  قوقح  صاخـشا  هب  هکنآ  ياج  هب  هک  تسا  یتنطلـس  كالما  زا  بیترت  نیمه  هب  زین  لویت » »

مه و مامت  یتح  دننکن و  ار  کلم  حالصا  يرادهاگن و  ياورپ  هجو  چیه  هب  نایوجدوس  هک  تفریذپ  ناوتیم  دننکیم . راذگاو  اهنآ  هب  ار 
هریـش دندرک و  يرادربهرهب  کلم  زا  بوخ  هک  یتقو  اهنیا  دنیامنب . نآ  زا  تدم  لقا  دح  رد  هدـعاقیب  يرادربهرهب  فورـصم  ار  دوخ  مغ 

يرگید کلم  اهنآ  هب  ای  تروص  نیا  رد  دـنهد ، همادا  راـک  نآ  هب  دـنناوتیمن  سپ  نآ  زا  هک  دـنربیم  تیاکـش  تلود  هب  دـندیکم  ار  نآ 
نیا ناطرـس  نوچمه  كرابمان  مسر  نیا  دوشیم . هتخادرپ  اـهنآ  هب  يدـقن  تروص  هب  سپ  نآ  زا  ترـشابم  قوقح  اـی  دوشیم و  راذـگاو 

. دنکیم دوبان  دراد  ار  تکلمم 
هصلاخ و نیبزاب  تسا  رارقرب  يدادبتـسا  تموکح  تکلمم  نیا  رد  هک  دـنچره  دوشیم . قالطا  هاش  یـصخش  كـالما  هب  صاـخ » کـلم  »

ددرگیم لقتنم  جات  تخت و  ثراو  هب  میـسقت  لباق  ریغ  يوحنب  هصلاخ  كالما  هکنیا  لوا  دنراذگیم . قرف  تخـس  هاش  یـصخش  كالما 
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. دراذگب ثرا  هب  اهنآ  يارب  ای  دشخبب ، شنانز  نادنزرف و  هب  هاوخلد  هب  دناوتیم  هاش  ار  یصخش  كالما  هکیلاحرد 
دح نیمز  کلمت  دـنرخب . مئاد  تروص  هب  نیمز  کلم و  دـنناوتیمن  یجراخ  دارفا  نآ  قباطم  هک  تسا  هدـش  عضو  ینوناـق  رخاوا  نیا  رد 

عاضوا و رد  هچ  دئاز  تسا  يریبدت  الک  نوناق  نیا  دـیآیم  ام  رظن  هب  هک  روطنآ  دنـشورفب : ار  نآ  يدوزب  هک  تسا  نکمم  یماگنه  رثکا 
. درادن یششک  فطل و  چیه  امتح  اهیجراخ  يارب  يرادکلم  یلعف ، لاوحا 

مسر نیا  دشاب . هتشاد  يرگید  کلام  دناوتیم  گناد  ره  و  گناد »  » مان هب  دوشیم  میسقت  تمسق  شـش  هب  هد  ره  یمیدق  یتنـس  بسحرب 
. دنرخب نازرا »  » ار یکلم  ات  دـنهد  رارق  کسمتـسم  ار  نآ  دراد  یتسود  یماح و  اهنآ  نیب  هک  سکره  ای  تردـق  نابحاص  هک  هدـش  ثعاب 

عاونا ندرب  راکب  اب  دنرخیم و  ار  یکلم  گناد  کی 
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. دننکیم يرتنازرا  یلیخ  تمیق  هب  شورف  هب  راداو  ار  رگید  گناد  جنپ  نابحاص  اههلیح 
دزادرپیم و ار  نآ  کلام  تسا و  لصاح  مجنپ  کی  تخادرپ  تلود  هب  دـیاب  هک  یـضراوع  درمـش . فازگ  ناوتیمن  ار  كـالما  تاـیلام 

تـشک ناشکچوک  عرازم  رد  دوخ  هک  یناسک  ینعی  رگید  عون  ياهتیعر  دـنفاعم . تایلام  تخادرپ  زا  دـننکاس  کـلم  نآ  رد  هک  یئاـیاعر 
. دنهدب ار  نیمز  تایلام  دیاب  دننکیم 

زا هدش  ینیبشیپ  دـمآرد  عومجم  هک  میوشیم  روآدای  اجنیا  رد  دنـشاب  هتـشاد  تسد  رد  تواضق  يارب  یـسایقم  ناگدـنناوخ  هکنآ  يارب 
لهچ اب  ربارب  ناموت - رازه  دصناپ  نویلیم و  هس  ناموت - رورک  تفه  هب  هصلاخ  كالما  دمآرد  همیمض  هب  میقتسم  ریغ  میقتسم و  ياهتایلام 
راچد یتبیـصم  هب  تیالو  نآ  اـی  نیا  هراومه  اریز  دوشیمن ، تفاـیرد  زگره  هک  تسا  یمقر  نیا  اـما  ددرگیم . غلاـب  کـنارف  نویلیم  ود  و 
اجنآ زا  نوشق  هدروآ ، دوجوب  یتحاران  گنج  رگید  یئاـج  رد  تسا ، هدوب  دـب  لـصاح  هتـشاد و  عویـش  یماد  يراـمیب  اـجنیا  رد  دوشیم ،
لماک تروص  هب  ار  تایلام  همه  ناوتن  هک  دوشیم  ثعاب  رگید  اهنیا  لیبق و  نیا  زا  دـناهدز و  نوخیبش  اهنمکرت  هدوب ، ناـیغط  هدرک ، روبع 

درک مالعا  رخآ  تاونـس  نیا  رد  هاش  دنچره  و  دننکن ، فیفخت »  » ياضاقت يرایـسب  ماکح  هک  درذگیمن  یلاس  بیترت  نیدب  درک . لوصو 
هتکن نیرتدـب  اما  درادـن . تقفاوم  زاربا  زج  ياهراچ  تلود  زاب  درک  دـهاوخ  عطق  دروآ  نابز  رب  ار  فیفخت  هملک  هک  ار  یمکاح  ره  تسد 

هب ناشتسد  هک  یناکلام  کتکت  زا  دنزیم و  بیج  هب  تحار  لایخ  اب  ار  هدمآ  تسدب  فیفخت  مکاح  صخش  هک  تسا  نآ  دروم  نیا  رد 
، مکاح ماظن  نیا  رد  هتـشذگ ، نیا  زا  دـشکیم . الاب  حالطـصا  هب  ار  نآ  دـنکیم و  لوصو  لامک  ماـمت و  هب  ار  تاـیلام  دـسریم  ناـشنهد 
هب اهنآ  تایلام  تخادرپ  راچان  دـننزیم و  زابرـس  تایلام  تخادرپ  زا  دـنراد ، رایتخا  رد  عیـسو  كالما  هک  يذوفن  ناـبحاص  تسا  یهیدـب 

. دوشیم لیمحت  نانآ  شود  رب  يداع  ریغ  يراب  دتفایم و  ناکلامهدرخ  ای  رتکچوک  ناکلام  هدهع 
رازه لهچ  دودـح  رد  یغلبم  دـیاب  شیپاـشیپ  تموکح  دزماـن  دـنکیم . هلماـعم  تموکح ، لغـش  يراذـگاو  رد  یمـسر  تروص  هب  تلود 
ردام يارب  ایاده  دیرخ  فرص  دیاب  رتشیب - هنرگا  زین - ار  غلبم  نیمه  و  دزادرپب ، هاش  صخش  هب  کنارف - رازه  داتـشه  دصراهچ و  ناموت -
رظنب مزال  هک  یلمجت  داجیا  يارب  رگید  ياهزیچ  اهـشرف و  اـهرداچ ، اهبـسا ، هیهت  دـنکب . نارگید  اهـشارف و  تلود ، نایفوتـسم  ارزو ، هاـش ،
نیمأت دـصرد  اـت 40  فازگ 18  هرهب  دـهعت  اـب  ار  جراـخم  نیا  يارب  مزـال  لوـپ  ریزگاـن  يو  تسا . یفازگ  جراـخم  نمـضتم  زین  دـسریم 

رد دـشوکیم  سپ  تسا  يدـعب  زورون  ات  زورون  نیا  زا  ینعی  لاس ، کی  دودـحم  تدـم  يارب  طقف  شباصتنا  نوچ  ـالاح  بوخ  دـنکیم .
هک درادـن  نانیمطا  هچ  دروآ ؛ گنچب  یتورث  زین  دوخ  يارب  هکلب  دـنادرگرب  ار  هدـش  يراذـگ  هیامرـس - غلبم  لک  اهنت  هن  لوا  لاـس  ناـمه 
اب ار  دوخ  یهاـنگیب  هک  دـشابن  روبجم  يو  دـشکن و  هبـساحم  زیم  ياـپ  قحاـن  اـی  قح  هب  ار  يو  شتموکح  هرود  ياـضقنا  زا  سپ  تلود 

غلابم تخادرپزاب 
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ار وا  هکنیا  ات  دنامب  راک  رـس  رب  دیدم  یتدم  مکاح  نیرتدـب  هک  دـنهدیم  حـیجرت  ناگدـنهد  تایلام  لیلد  نیمه  هب  دـنک . نیمأت  یتفگنه 
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ماـقرا غلاـبم و  هب  ندرب  یپ  يارب  تـسا . هدـش  ریـس »  » ـالقا دـننادیم ، هـمه  هکناـنچ  یلوا ، اریز  دـننک . ضوـع  يرتـهب  مکاـح  اـب  تعرـسب 
ناخ و یسیع  مان  هب  هاش  ياهیئاد  زا  نت  ود  هک  مینک  هجوت  تقیقح  نیا  هب  تسا  یفاک  دننکیم  هسیکرـس  ار  مدرم  ماکح  هک  يروآماسرس 

دودح رد  مادـکره  دـیاب  اتدـعاق  زاب  دـندرک  هک  یتفگنه  جراخم  عضو  زا  سپ  دوخ  تموکح  يدامتم  نایلاس  لوط  رد  ناخ  نالـصا  ریما 
هب نم  روضح  رد  درادن . ار  نآ  رییغت  تردق  دنکیم  لایخ  یلو  تسا  هاگآ  زیچ  همه  زا  هاش  دنـشاب . هدراذـگ  رانک  مه  ناموت  نویلیم  کی 

هجوت وت  تسا ، هدرک  تراغ  بوخ  ار  تیالو  نیا  نم  یئاد  : » داد روتـسد  نینچ  دوب  هسمخ  هب  تمیزع  لاح  رد  هک  ناـخ  یـسیع  نیـشناج 
تیالو تموکح  دـعب  یمک  زاب  نیا  دوجو  اب  راـبدرب » دـنامدآ و  ریقف   » نوچ دـننک ، یگدـنز  دـنناوتب  مدرم  هک  نک  يراـک  شاـب و  هتـشاد 

: دوب رارق  نیدب  دش  جرد  تکلمم  یمسر  همانزور  رد  هک  يو  مکح  دش و  هدرپس  ناخ  یسیع  نیمه  هب  يرگید 
بوصنم ناهفـصا  تموکح  هب  ار  يو  تسا  هدرک  زاتمم  نارقا  زا  ار  دوخ  تحالف  هب  تیانع  یتسرپتیعر و  اـب  ناـخ  یـسیع  هکنیا  هب  رظن  »

 ...« نیمأت ار  مدرم  هافر  دابآ و  ار  تیالو  نیا  هیضرم  هویش  هب  وا  ات  مینکیم 
ار رفن  کی  هک  دوب  نینچ  نآ  دننک و  دودحم  يدـح  ات  ار  مکاح  تارایتخا  قیرط  نآ  زا  ات  دـندرک  يرکب  رکف  دـندمآ  یلعف  هاش  هرود  رد 

برخم یگتـسدود  کی  تموکح  ناکرا  رد  ماگنه  نآ  زا  دـش . رتدـب  مه  دـب  زا  عضو  هناتخبدـب  اما  دـندرک . مکاح  هارمه  ریزو »  » مسا هب 
لماک رظن  قافتا  رگیدکی  اب  شیوخ  رظن  ریز  تیالو  رتشیب  هچره  ندرک  هسیکرس  يارب  دوخ  شالت  رد  ود  ره  نیا  هکیلاحرد  درک ، روهظ 
ینلع مایق  هب  ماکح  هرادا  ءوس  اب  هضراعم  يارب  نیا  زا  رتشیب  هدـش  تراغ  هدـید و  همدـص  یلاها  ارچ  هک  تسا  تریح  ياـج  اـعقاو  دـنراد .

رد مه  راب  کی  نالیگ و  رد  رابکی  داد ، خر  ینایغط  شروش و  نینچ  رابود  طقف  مدوب  میقم  ناریا  رد  نم  هک  یتدم  رد  دـننزیمن . تسد 
هدعاق و لبق  نرق  مین  زا  شیب  زا  ازریم  سابع  اجنیا  رد  هچ  دنتسه  وربور  یلکشم  عضو  اب  ماکح  هراومه  ریخا  رهش  رد  ناجیابرذآ .)  ) زیربت

. دننکیم عافد  مزج  مزع  اب  دوخ  ینوناق  قح  ناونع  هب  نآ  زا  رگید  یلاها  تسا و  هدرک  عضو  تایلام  يارب  مکحم  ياهطباض 
تشذگ اب  هک  دناهتشاد  رود  رظن  زا  دناهدرک  هک  اهیبایزرا  بلغا  رد  اریز  تسا ، هدشن  میسقت  حیحص  تبسن  هب  تایلام  فلتخم  تایالو  رد 

رازه دصراهچ  هب  زاریـش  ناهفـصا و  یحاون  تایلام  دروآرب  لثملا  یف  تسا . هدیدرگ  رییغت  راچد  یـساسا  یتروصب  لاوحا  عاضوا و  نامز 
یلیخ دـشیم  ار  يزرواشک  تالوصحم  مامت  هجیتن  رد  دوب و  تکلمم  ناطلـس  رقم  تختیاـپ و  ناهفـصا  هک  تسا  عجار  یناـمز  هب  ناـموت 
دننام دوب  دابآ  دنمتورث و  البق  هک  یتایالو  هتـشذگ  نیا  زا  دیدرگ . لقتنم  نارهت  هب  تختیاپ  هک  دعب  هرود  رد  ات  درک  يراذـگتمیق  رتشیب 

يوفاکت تمحز  هب  اهنآ  یتایلام  ياهدـمآرد  هک  هدـش  ریقف  هناریو و  نانچ  اهنمکرت  ياهزاتوتخات  اهدربتـسد و  رثا  رب  داـبارتسا  دهـشم و 
يولخاس اوق و  يرادهاگن 
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جراخم نیمأت  هب  طوبرم  مهـس  دـنناوتیمن  نادـمه  ناردـنزام و  ناجیابرذآ ، تایالو  مه  بیترت  نیمه  هب  دـنکیم . ار  راید  نآ  رد  رقتـسم 

ناتسدرک لثملا  یف  تایالو و  رگید  زا  تلود  ماجنارـس  دننک . نیمأت  دوخ  دیاوع  لحم  زا  دنراد  ار  نآ  تخادرپ  دهعت  هنالاس  هک  ار  نوشق 
یتیالو دنچ  طقف  مینیبیم  قیرط  نیدب  دراد . میب  اجنآ  رارق  مارآیب و  مدرم  نایغط  مایق و  زا  هچ  دنکیم  هبلاطم  تایلام  يرتمک  اتبـسن  غلبم 

. دناهدرک مخ  هناش  نآ  ریز  دنراد و  هدهع  هب  ار  تلود  جراخم  روشک و  تایلام  نیمأت  نکشرمک  نیگنس و  راب 
لاح رد  اجنآ  اجنیا و  هب  هک  یئاهلـصحم  هب  ار  هدـمآ  تسدـب  غلاـبم  يو  دریگیم و  ماـجنا  ادـخدک  قیرط  زا  یـضارا  تاـیلام  يروآعمج 

هک مکاح  هب  ندرک  تیاکـش  درب . تیاکـش  نادـب  یتایلام  ملظ  لیمحت و  زا  دـناوتب  هک  درادـن  یعجرم  زرواشک  دـهدیم . لـیوحت  دـنرفس 
هاش صخش  هب  ات  دوش  تختیاپ  یهار  هاگره  دنامیم . هجیتنیب  هک  تسا  یهیدب  دریذپیم  ماجنا  وا  هدارا  عالطا و  اب  همه  يدعت ، لواپچ و 
هب دنریگب و  ار  يو  تموکح  ناسوساج  هک  دریگیم  رارق  رطخ  نیا  ضرعم  رد  دـهاوخب  ار  دوخ  قح  درب و  هانپ  تسا  رادـم » تلادـع   » هک

یـسانشان چیه  اریز  دـناسرب ؟ ضرع  هب  ار  شتیاکـش  دـناوتب  هنوگچ  دیـسر  تختیاپ  هب  تمالـس  هب  میریگ  لاح  دـنناسرب . شتراسج  رفیک 
دنک بلج  دوخ  هب  ار  هاش  هجوت  رظن و  هضیرع »  » نداد ناکت  اب  رود  هلـصاف  زا  دـهاوخب  هک  یـسک  دریگ و  رارق  هاش  سرریت  رد  دـناوتیمن 
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هب هک  يدیما  اهنت  دوشیم ! فوطعم  رگید  ياهطقن  هب  هاش  ناگدید  ددرگیم و  دادـملق  هناوید »  » هاش ناکیدزن  نایرابرد و  فرط  زا  روفلاب 
. سب دنیشنب و  تسب  يذفنتم  صخش  لزنم  رد  هک  تسا  نیا  دراد  دوجو  تیقفوم  زارحا 

نوشق طسوت  هک  یئاهنایز  زا  دـهدرد . نت  زین  يرگید  ياهرازآ  اهتیذا و  هب  دـیاب  زاب  حالف  رگزرب و  هقبط  هناملاظ ، تایلام  تخادرپ  ياوس 
ياهترفاسم زا  صوصخب  اجنیا  رد  نم  دمآ . نایم  هب  نخس  البق  دوشیم  ضراع  اههد  هنکـس  عرازم  ماشحا و  ناتخرد ، اههناخ ، هب  رذگهر ،

نآ هداج  هب  هاش  ياپ  هک  یئاتـسور  ره  زا  مروآیم . ناـیم  هب  نخـس  تکلمم  يارب  صاـخ  تمحازم  کـی  ناونع  هب  تلود  ياـضعا  هاـش و 
لیلد نیا  هب  دنمتورث  یحاون  ددرگ . نیمأت  ناگیار  تروص  هب  وا  باکر  نیمزتلم  مامت  تاسروس  دوش و  میدقت  يو  هب  یئایاده  دیاب  دـسرب 

مه لومعم  روطهب  دنک . باختنا  ار  يرگید  هار  دنراداو  ار  وا  اههلیح  عاونا  هب  لسوت  اب  اهنآ  ات  دنتسرفیم  هاش  ياهتمدخشیپ  يارب  یئایاده 
. دـناهدماینرب نایرابرد  هب  نداد  هوشر  هدـهع  زا  هک  دوشیم  يرتریقف  قطانم  مزاع  هاش  بکوم  دـنوشیم و  بایماک  دوخ  تین  نیا  رد  نانآ 
« تاسروس  » دـنفظوم اهیدابآ  نآ  هئارا  ضحم  هب  هک  دـننک  رداص  يا  هقیلعت »  » دـهدیم روتـسد  دـنک  رفـس  تلود  ياضعا  زا  یکی  هاـگره 

. دنهد لیوحت  دننک و  هیهت  ار  شناهارمه  وا و  جاتحیام  هیلک  ینعی 
، ياچ رکش ، دنق و  نآ ، رب  هوالع  هکلب  دهدیمن  تیاضر  يراب  يراوس و  تاناویح  يارب  قیلع  هفولع و  موزل و  دروم  رابراوخ  هب  يو  بلغا 

دهاوخیم دناهدینش  تمحزب  مه  ار  اهنآ  مان  هراچیب  ناناقهد  هک  یئاهزیچ  هصالخ  يروفاک ، عمش 
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. دننک صالخ  ار  دوخ  دنهدب و  دقن  لوپ  هک  دهدیم  تیاضر  هجیتن  رد  و 
رد دوشیم . دروآرب  دصرد  ات 15  نیب 12  طسوتم  روطهب  لوصحم  میقتـسم  شورف  هچ  هراجا و  قیرط  زا  هچ  کلم  کی  صلاـخ  دـمآرد 

. تسین نیا  زا  رتمک  زین  يراکيزبس  هویم و  لصاح  دیآیم ؛ تسدب  مخت  هدزناپ  ات  هد  مخت  ره  زا  تالغ 
هس ات  ود  نیب  دتسیاب . نیمز  يور  رتمیتناس  هد  دودح  هک  دنزادنایم  هعرزم  هب  بآ  ياهزادنا  هب  تسا . هداس  هتفرمهيور  يزرواشک  شور 

شیخ ددرگیم . زاغآ  لیب »  » اب هچ  و  مخـش »  » اب هچ  نیمز  يور  رب  راک  رگید  الاح  دـنکیم و  بذـج  ار  بآ  رادـقم  نیا  ماـمت  نیمز  زور ،
هدـیدرگ بصن  نهآواگ  نآ  بقع  رد  هدـش و  مکحم  واـگ  غوی  هب  ولج  تمـسق  رد  هک  خرچ  نودـب  یبوچ  يریت  زا  تسا  تراـبع  یناریا 

ناوتب هکنآ  هن  داد ، نیمز  هب  یـشارخ  ناوتیم  طقف  هتبلا  دوشیم  هدیـشک  یندرم  قمریب و  يواگ  طسوت  هک  یـصقان  رازبا  نینچ  اـب  تسا .
حیجرت ار  ندز » لیب   » دیـسر اهنآ  هب  رتشیب  تقد  اب  دیاب  هک  یئاهنیمز  يارب  الوصا  يراکیفیـص و  يزبس و  يارب  درک . وروریز  ار  نآ  اعقاو 

. دنراد ترهش  ندز  لیب  رد  ناشتراهم  رطاخ  هب  دزی  ياهربگ  اهنآ  زا  رتشیب  اهیناهفصا و  دنهدیم .
نیمز يور  رب  ماجنارس  دننک و  راومه  دنبوکب و  ار  كاخ  ات  دندرونیمرد  بوکخولک )  ) یگنس یکتلغ  اب  ار  نیمز  ندرک  وروریز  زا  سپ 

دننکیم میـسقت  تـسا  رایـش  اـهنآ  لـخاد  هـک  یئاهیدـنلب  اـب  شوگراـهچ  کـچوک  تاـعطق  هـب  ار  هـعرزم  سپ  نـیا  زا  دنــشکیم . هلاـم 
کی زا  ترک  ياـههراوید  بیترت ، بسحرب  دورب . دوش و  هتـسش  نآ  یلآ  داوـم  هکنآیب  دـسرب  اـیاوز  همه  هب  بآ  هکنیا  اـت  يدـنبترک ) )

زا ترک  ياههراوید  داجیا  يارب  دوش . يرایبآ  هعرزم  رـسارس  ماجنارـس  هکنیا  ات  دوشیم  هتـسب  اددجم  ندـش  باریـس  زا  سپ  زاب و  فرط 
رد دنـشکیم . فرط  نآ  فرط و  نیا  ینامـسیر  اـب  ار  رازبا  نیا  درم  ود  دـننکیم . هدافتـسا  ردرک )  ) تسا هیبش  زادـناكاخ  هب  هک  يرازبا 

. دوشیم هدید  یلمع  هداعلا  قوف  هاگتسد  نیا  زا  يریوصت  ( H)15 هحول ص 158 ، روبین ، ناتسبرع  همانرفس 
تیاـفک نیمز  تشک  يارب  دوجوم  بآ  یحاون  بلغا  رد  نوچ  دـنرادیمنرب و  لوـصحم  لاـس  رد  راـبکی  زا  شیب  عرازم  زا  هتفرمهيور 

يارب دوک »  » فرصم دزی  ناهفـصا و  یحاون  رد  رتگرزب و  ياهرهـش  یلاوح  رد  اهنت  دنراذگیم . ریاب »  » لاح هب  ار  نیمز  دعب  لاس  دنکیمن 
نیب دـننکیم . تشک  جـیوه  رایخ و  هزوبرخ ، هناودـنه ، زاب  لوا ، لوصحم  زا  سپ  اـجنآ  رد  دراد . جاور  عرازم  اـهغاب و  ندرک  زیخلـصاح 

یعیانص هتشر  زا  يزاسدوک  هناخراک  ناهفصا  رهش  رد  دنراذگیم . قرف  یفیص )  ) یناتسبات تالوصحم  و  يوتـش )  ) یناتـسمز تالوصحم 
رتسکاخ و کهآ ، چگ ، هسام ، هدـیدنگ ، ياهگرب  یناویح ، تالوضف  فلتخم  ياهلمعلا  روتـسد  قبطرب  دراد ؛ یتیمها  دوخ  يارب  هک  تسا 
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ای هعرزم و  نآ  ای  نیا  تسا  هدـش  لصاح  هبرجت  زا  هک  یلوصا  اب  قفاوم  دـنهدیم و  لکـش  دـنزیمآیم ، مهرد  نوگاـنوگ  عاونا  هب  ار  هریغ 
حرش ار  نآ  نامتخاس  زرط  دوخ  باتک  رد  ندراش  هک  رتوبک  هلضف  يروآعمج  يارب  یئاهجرب  نینچمه  دنهدیم . دوک  نآ  اب  ار  رذب 

356 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 
قح مه  سکره  اذه  عم  یلو  دننکیم  میسقت  یلاها  نیب  يواسم  تبسن  هب  ار  هدمآ  تسدب  هلضف  هدیدرگ ؛ داجیا  رهش  فرط  زا  تسا  هداد 

. دریگیمن ماجنا  باتش  اب  یئاپورا  ياهروشک  دننام  ناریا  رد  هویم  تشادرب  ندیچ و  دنک . داجیا  يرتوبک  جرب  شدوخ  صخش  يارب  دراد 
تـشادرب تقو  دزادرپیم . راـک  نیا  هب  رایـسب  تغارف  اـب  تسه  هویم  تشادرب  تدـم  رد  موادـم  کـشخ  ياوه  دراد  ناـنیمطا  هک  رادـغاب 

رد ریت و  رد  ناشاک  رد  نیدرورف ، رد  ناتـسزوخ )  ) ناتـسبرع رد  دراد - توافت  یلیخ  دـنراد  دـیعب  هلـصاف  مه  زا  هک  یتایالو  رد  لوصحم 
« ساد  » اب ار  هلغ  دراد . اهیدابآ  فلتخم  عافترا  هب  یگتـسب  تشادرب  نامز  نینچمه  دنرادیمرب - ار  لوصحم  هامریت  رخاوا  رد  نارهت  یلاوح 

اتعفد هرابکی و  ار  يرتمک  ياههقاس  دراد  هک  یهاتوک  يانحنا  تلع  هب  تسا و  میقتسم  تروص  هب  ساد  كون  ات  ابیرقت  هک  دننکیم  ورد 
. تسا نآ  فالخ  ام  ياهساد  هکیلاحرد  دربب ، دناوتیم 

کـشخ ياههتـسد  اهاج  ریاس  رد  تسا  دش  دـمآ و  رد  خرچ  ياج  هب  بوچ  هقلح  ود  اب  یئاههبارا  نآ  رد  هک  تکلمم  لامـش  يانثتـسا  هب 
ندرک و راومه  اب  ار  هاگنمرخ  نمرخ ، رانک  دـننکیم . رابنا  مه  يور  رب  نامـسآ  ریز  رد  ینیعم  هطقن  رد  راب و  غـالا  تشپ  رب  ار  هلغ  هدـش 

تاحفـص اب  كرحتم  روحم  جـنپ  ات  راهچ  هک  تسا  ياهمتروس  لکـش  هب  رجرج )  ) بوکنمرخ هاگتـسد  دـننکیم . هداـمآ  نیمز  ندـیبوک 
رد ار  هاـک  دـعب  دوش . درخ  ـالماک  هاـک  هکنیا  اـت  دـناخرچیم  ینارود  تروـص  هب  ار  نآ  واـگ  تسا . لـصتم  نادـب  هدـش  چرپ  خـیم  ینهآ 
هب و  دوشیم ، هدیـشوپ  هاک  زا  هار  مامت  هناخ  هب  هعرزم  زا  هاک  لاقتنا  ماگنه  . ) دنربیم رابنا  هب  يرادـهاگن  يارب  دـننکیم و  عمج  یئاهروت 

دنرـس دنهدیم و  داب  دنامیم  ياج  هب  هک  ار  ياهلغ  ياههناد  دنیوگیم ). ناشکهک »  » یبرع یـسراف و  رد  ار  يریـش  هداج  مه  لیلد  نیمه 
لیبق زا  مه  نیا  و  دنک ، داجیا  ار  نآ  اهگنس  زا  یـضعب  نداد  ناکت  اب  دناوتیم  درادنپیم  رگزرب  دشابن  راک  رد  يداب  یتقو  [. 262] دننکیم

ياههناخ ناویا  فقس  ریز  رد  دبس  رد  میداد  حرـش  هک  روطنامه  ار  كدنا  ریداقم  دراد . جاور  ناناقهد  نیب  رد  هک  تسا  يرگید  تافارخ 
تروص هب  یجرب  هک  رتم  هس  دودـح  قمع  هب  تسا  ياهلاچ  رابنا  دـننکیم . ظفح  اهرابنا  رد  ار  رتداـیز  ریداـقم  دـنرادیم ؛ هاـگن  یئاتـسور 

رارق مه  يور  رب  ابوانتم  هلغ  رگید  هیال  کی  هاک و  هیال  کی  هک  تسا  نینچ  تالغ  ندرک  رابنا  زرط  دراد . رارق  نآ  يالاب  صقاـن  طورخم 
رادـقم هراومه  نیا  دوجو  اب  اما  دـنباین ، هار  نادـب  تارـشح  هک  تسا  نآ  يارب  دـنهدیم  رارق  رابنا  لخدـم  رد  هک  ار  واـگ  هلاـپت  دریگیم .

ماکح هک  ار  هچنآ  تاجصلاخ و  لوصحم  تالغ  ددعتم  ياهرابنا  رد  تلود  دوریم . نیب  زا  دوشیم و  تارـشح  همعط  لوصحم  زا  يدایز 
اـههفاب و هک  دـنتفگ  نم  هب  اـهنمکرت  دـشورفب . مدرم  هب  فازگ  تـمیق  هـب  ار  نآ  ینارگ  ياـهلاس  رد  اـت  دـنکیم  يرادـهاگن  دنتـسرفیم ،
دنزیریم و نآ  يور  رب  كاخ  سپس  دننکفایم ، یئاههلاچ  رد  تسا  نیئاپ  فرط  هب  ناشاههقاس  هکیلاحرد  ار  تالغ  هقورـسم  ياههتـسد 

ات دننکیم  دگل  مکحم 
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. دنامب بیع  نودب  زارد  نایلاس  اه  ولیس »  » نیا رد  دیاب  هلغ  دتفین . نارگید  تسد  هب  دوشن و  فشک  هریخذ  نیا 
کـسا یناتـسهوک  هیرق  رد  دوخ  نم  دـنروآیم . تسدـب  نیمز  زا  يزیچان  لوصحم  رایـسب  تمه  فرـص  ترارم و  اب  ناتـسهوک  نینکاس 

ار یتخرد  ره  رود  دناهتـشاک . هلغ  نآ  رد  دـناهدرک و  داجیا  ياهرخـص  راوید  رب  هفـصهفص  هنوگچ  ار  نیمز  کـچوک  هعطق  ره  هک  مدـید 
تشک راظتنا  رد  نیمز  ناردنزام  زیخلصاح  تشد  رد  هوک ، نیمه  هنماد  رد  هکیلاحرد  دنامب ، ظوفحم  نمهب  رش  زا  ات  دناهدیشک  يرجعم 

یئاج دنراد ، تسود  ار  دوخ  نطوم  تنوکس و  لحم  تخس  طیارش  ناتسهوک  نادنزرف  اما  دهدب . تسد  هب  ناوارف  یلصاح  ات  تسا  هدنام 
. دنزیخرب دوخ  لالقتسا  زا  عافد  هب  تلود  ربارب  رد  دنناوتیم  دننکیم و  راکش  ار  اهلارم  اهاکوش و  هک 

یکـشخ رد  ار  دوخ  لوحت  هرود  هک  کچوک  عون  یکی  تسا : هدیدرگ  صخـشم  نآ  زا  عون  ود  هک  تسا  خلم  رذـب ، مصخ  نیرتکانرطخ 
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هناتخبـشوخ دنکیم . دوبان  ار  یبونج  تایالو  ینعی  يریـسمرگ  قطانم  یئایرد  خلم  دیآیم . ایرد  زا  هک  گرزب  عون  يرگید  دنارذگیم و 
کیدزن ياهدازماما  بآ  دراد  عویـش  نایناریا  نیب  هک  یفارخ  ياهدیقع  قباطم  دنوریم . نیب  زا  دـنوشیم و  راس »  » همعط اهخلم  زا  يرایـسب 
همانرفـس روبین ،  ) دنهدیم تبـسن  نیزدایمچیا  هعموص  بآ  هب  ار  تیـصاخ  نیمه  هنمارا  هکیلاحرد  دنکیم ، بلج  دوخ  هب  ار  راس  دهـشم 

هدوت تروص  هب  نانچ  اهلاس  زا  یضعب  رد  دروخیم و  ار  زبس  ياهگرب  نس  دنسرتیم ؛ خلم  هزادنا  هب  زین  نس  زا  مدرم  ناتسبرع ص 174 .)
هلغ رابنا  هک  نیمارو  هگلج  اهاج  ریاس  زا  شیب  دزاسیم . دوخ  همعط  دنزیم و  ار  لصاح  مامت  یحاون  زا  یخرب  رد  هک  دوشیم  رهاظ  هوبنا 

شـش هرـشح  نیا  مدرم  تادهاشم  قبطرب  ارهاظ  هک  تسا  هتفای  خوسر  هدـیقع  نیا  لیلد  نیمه  هب  ددرگیم . تفآ  نیا  راچد  تسا  تختیاپ 
لاـس تفه  ره  مظنم  هلـصاف  هب  اـجنآ  زا  دـعب  دروآیم و  رـسب  دراد  رارق  هقطنم  نآ  رد  هک  ياهپت  نیمزریز  رد  ار  دوخ  لـماکت  هرود  لاـس 

هب ات  دـناهدرک ، وروریز  ار  نآ  كاخ  هدرک و  يرافح  هپت  نیا  رد  راب  دـنچ  هکنیا  دوجو  اب  دـیآیم . نوریب  هورگهورگ  تروص  هب  راـبکی 
. تسا هدماین  تسدب  اعدم  نیا  رب  يدهاش  لاح 

يزرواشک تالوصحم  د .

هک دوک  هک  تفرگ  هجیتن  نینچ  ناوتیم  تقیقح  نیا  زا  تسین و  ياهظحالم  لباق  زیچ  ریاشع  اب  هسیاقم  رد  هد  رد  رقتسم  هنکس  يرادماد .
زب و دنفسوگ و  دنچ  زا  تسا  ترابع  اهنیا  يرادماد  مامت  درادن . یفرصم  ناریا  يزرواشک  رد  تسا  رایـسب  دیاوف  ياراد  اهروشک  ریاس  رد 
رد تاناویح  نیا  دـیآیمرب . یلحم  یگناخ و  تاجایتحا  عفر  هدـهع  زا  تمحز  هب  هک  یندرم  واگ  تفج  دـنچ  غالا و  رطاـق و  بسا ، دـنچ 

تروص هب  ابیرقت  لبطـصا  رد  اهنآ  قیلع  اما  دـننکیم ؛ هیذـغت  ارحـص  تشد و  هزاـت  هفولع  زا  نینچمه  هدـیورد و  هزاـت  عرازم  رد  ناتـسبات 
رصحنم

358 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 
. تسا هاک 

ناویح هب  کشخ  تروص  هب  رگید  یخرب  هزات و  زبس و  اهنآ  زا  یـضعب  دوشیم و  هتـشاک  دـیآیم و  فیلعت  راک  هب  هک  يدودـعم  ناهایگ 
دراد ترهش  نیچ  تفه  هب  هکنآ  زا  رگید  یعون  دیوریم ؛ یناتـسهوک  ریـسدرس  قطانم  رد  طقف  هک  ردبـش  زا : تسا  ترابع  دوشیم  هداد 

ياهگرب دنفسوگ  هک  [ 263] توروقهرق سرپـسا ، هجنوی ، تشادرب ،) لوصحم  نآ  زا  ناوتیم  بوخ  يراـیبآ  تروص  رد  راـبتفه  ینعی  )
دعب اـما  تسا  لهـسم  ادـتبا  رد  هک  شرت  وج  دروآیم ؛ ماود  دـشابن  تخـس  یلیخ  رگا  مه  ناتـسمز  لـصف  رد  دروخیم و  تبغر  هب  ار  نآ 

دناهتفگ نم  هب  هکنانچ  نآ  رذـب  هیهت  يارب  دـنکیم ،» او  مکـش  : » دـنیوگیم نآ  هرابرد  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دـنکیم و  هبرف  ار  ناویح 
يارب يرتچ  هریت  ناهایگ  کشخ  ياههناوج  اهگرب و  دـننکیم . فرـصم  ادـج و  تسا  هدـش  جراخ  ناویح  عوفدـم  اب  هک  ار  وج  ياـههناد 

ار بسا  دوش  هدروخ  هزاـت  تروص  هب  رگا  دوشیم  هدـناوخ  اـمک  مدرم  فرط  زا  هچنآ  صوصخب  تسا . یبوخ  یناتـسمز  هفولع  دنفـسوگ 
یتح داگرازاپ  دیـشمج و  تخت  نیب  و  [ 264] قشا راهب  رد  نادنفـسوگ  تساوخدزی  ناهفـصا و  نیب  هیحان  رد  دروآیم . دـجوب  لاحرس و 

. دوشیم معطدب  هداعلاقوف  اهنآ  رینپ  هرک و  هجیتن  رد  هک  دنروخیم  یتاره  هزوقنا 
نیب زا  ریزگان  اـهنآ  دوشیمن و  هداد  صوصخم  ياذـغ  اهـسورخ  غرم و  نیا  هب  نوچ  دـنهدیم . شرورپ  ار  غرم  ماـسقا  طـقف  ناگدـنرپ  زا 

هب ار  نآ  شیپ  لاس  تسیود  دودح  اهیعوسی  هک  نوملقوب ، زا  درادن . ياهزم  نادـنچ  ناشتـشوگ  دـننکیم  هیذـغت  ارحـص  هچوک و  لاغـشآ 
ردان رایـسب  لیلد  نیمه  هب  دناهدرک و  تکلمم  دراو  ار  نآ  رخاوا  نیمه  رد  زاب  هکنیا  ات  دوبن  يرثا  يربخ و  اهتدم  دـندوب ، هدروآ  ناهفـصا 

اهیناریا هکنیا  لیلد  هب  دنهدیمن  شرورپ  ناریا  رد  ار  اهنیا  یلو  دـننکیم  دیـص  یـشحو  تروص  هب  دایز  رادـقم  هب  ار  یباغرم  زاغ و  تسا .
رب ار  زور  مامت  هک  دنتـسه  یقاتـشم  ياه  زابرتفک » « ؛ دنرادیم هاگن  حـیرفت  يارب  اهرهـش  رد  طقف  ار  رتوبک  دـنرادن . تسود  ار  ناشتـشوگ 

هلـضف رطاخ  هب  ار  یـشحو  ياهرتوبک  هکنیا  تسا . نارگید  ياهرتوبک  نتفرگ  بلج و  اوغا و  ناشراک  دـنربیم و  رـسب  اههناخ  ماـب  يـالاب 
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. ماهدرک رکذ  البق  نم  هک  تسا  یبلطم  دننکیم  بلج  اهنآ 
. دیآیم لمعب  ناریا  رد  يزرواشک  تالوصحم  ناهایگ و  ماسقا  عاونا و 

: مینکیم رکذ  ار  اهنآ  عاونا  نیرتمهم  لیذ  رد 
تایالو ناونع  هب  ار  هاشنامرک  نادـمه و  هسمخ ، ناجیابرذآ ، تایالو  اصوصخ  یلو  دـیآیم ؛ تسدـب  تکلمم  یحاون  مامت  رد  ابیرقت  هلغ 

تـشک یناتـسمز  یناتـسبات و  لوصحم  ناونع  هب  دوشیم  هیهت  نآ  زا  ناـن  درآ  ارـصحنم  اـبیرقت  هک  مدـنگ  دـش . روآداـی  ناوـتیم  زیخهلغ 
یتفگنه رادقم  لصاحرپ  ياهلاس  رد  دوشیم .

359 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 
1 نیب 2 / فلتخم  ياهلاس  رد  مدنگ  راورخ  ره  تمیق  ددرگیم . رداص  زاقفق  زاقفق و  ءاروام  ناتسودنه ، هب  دادغب  رهشوب و  قیرط  زا  نآ  زا 

. تسا رتنازرا  اهاج  ریاس  زا  هاشنامرک  هلغ  تسا . رییغت  رد  الط ) ناموت   ) يدنله تاکود   4 و 5 /
. دوشیمن هتشاک  الصا  رسود  وج  تسا ؛ بسا  فیلعت  صوصخم  وج  دراد . شزرا  ناموت   0 ات 8 /  0 نیب 2 / هاک  راورخ  کی 

کسا و كرهش  رد  هلمجلا  یف  اپ و  رازه  شش  ات  جنپ  نیب  عافترا  رد  یناتسهوک ، یحاون  زا  يدودعم  رد  طقف  كوید  ای  ردوچ  ای  رادواچ 
زا یضعب  رد  دیآیم . باسحب  نآ  ندیئور  يارب  یعنام  یکشخ  امرگ و  اهتشد  رد  دراد ؛ يزیچان  لصاح  زاریش  هگلج  رد  عقاو  ياهاتـسور 

. دننکیم هیهت  نان  نزرا  زا  تاقبط  نیرتریقف  اهاج 
یقافتا یئانثتسا و  ياذغ  ناونع  هب  ار  جنرب  نارگراک  هک  تسا  مولعم  اما  دوریم . رامـشب  هفرم  هقبط  یلـصا  ياذغ  روشک  رـسارس  رد  جنرب 
تاقبط مامت  ياذغ  نالیگ  ناردنزام و  یلحاس  تایالو  رد  طقف  دناسریمن . تالضع  هب  یفاک  هوق  جنرب  هک  دراد  ترهـش  هچ  دنروخیم ،

نیا زا  تسا و  روآناـیز  تمالـس  يارب  ناـن  ندروخ  هک  دـنیعدم  تاحفـص  نآ  رد  دوشیم . لیکـشت  دوسکـمن  یهاـم  جـنرب و  زا  مدرم 
هچنآ فالخرب  اریز  تسا ، یکتم  نهذ  قبس  وهـس و  رب  اعدا  ود  ره  نیا  اما  تسین  دعاسم  هلغ  تشک  يارب  راید  نآ  یقالتاب  نیمز  هتـشذگ 

روختشوگ نان و  رتملاس  هنکـس  اب  هسیاقم  رد  اهنآ  یگدیرپگنر  تالـضع و  یتسـس  مدرم و  یقمریب  هانگ  هک  تسا  ملـسم  دـش  هتفگ 
نآ یقالتاب  ملاـسان  ياوه  بآ و  مه  تسا و  صقاـن  هیذـغت  مه  ناـشهبون ، بت و  زا  یـشان  یمئاد  فعـض  تلع  یتح  عفترم و  ياـههگلج 

دنمـشوه ناراکتـشک  زا  نت  دـنچ  طسوت  رخاوا  نیا  رد  هک  يزیمآتیقفوم  ياهـشیامزآ  هلغ  تشک  يارب  نیمز  تیلباق  هرابرد  اـما  یحاون .
یلاوح رد  ار  جـنرب  نیا  تسا . رتبوغرم  همه  زا  هتفای  ترهـش  اپمچ  ماـن  هب  هچنآ  جـنرب  فلتخم  عاونا  نیب  تسا . یفاـک  یتجح  دـمآ  لـمعب 

زا ار  نآ  هزات  رذب  زاب  دـیاب  رابکی  لاس  دـنچره  دوشن  طاطحنا  راچد  نآ  داژن  هکنآ  يارب  تسا و  رواشیپ  زا  شلـصا  اما  دـنراکیم  زاریش 
رگیدکی هب  نتخپ  نیح  رد  جنرب  ياههناد  هجیتن  رد  دـهدیمن و  باعل  بآ  رد  هک  تسا  نآ  رد  الوصا  اپمچ  جـنرب  زایتما  دـننک . دراو  اجنآ 

تخپ نیح  رد  یلو  دـهدیمن  باـعل  نادـنچ  تسا و  ناردـنزام  زا  هک  درک  رکذ  ار  وبربنع »  » دـیاب تیمها ، رظن  زا  نآ  زا  سپ  دبـسچیمن .
دنزپیم رادهیام  یـشآ  جنرب ، رترادباعل  رتتسپ و  عاونا  زا  دوشیم . دعاصتم  نآ  زا  دزیخیمرب  شوم  زا  هک  یئوب  دـننام  صوصخم  یئوب 

هب دـعب  دـننکیم و  طولخم  کمن  اب  ار  نآ  دـننک  ادـج  جـنرب  زغم  زا  ار  تسوپ  هکنیا  يارب  تسا . طسوتم  تاقبط  هقـالع  دروم  ياذـغ  هک 
رتنیگنـس ار  نآ  قیرط  نیدب  ات  دنزیریم  جنرب  رد  کمن  دننکیم و  بلقت  زین  هبـسک  اما  دنبوکیم . گند )  ) دتفایم ورف  هک  یمرها  کمک 

قیرط زا  ار  روشک  لوصحم  جنرب  نایناریا  دراد . تمیق  ناموت   0 ات 1 /  0 نیب 025 / نارهت  رد  ناردنزام  جنرب  دنوپ )  5 1 / 3  ) نم کی  دننک .
. درادن ینادنچ  تیمها  نآ  رادقم  اما  دننکیم  رداص  هیسور  هب  رزخ  يایرد 

360 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 
ياهزم دنامیم و  زیر  هک  زبس  دوخن  ای  رلخ  رگم  دهدیم  لوصحم  بوخ  دوشیم و  تشک  ناریا  رد  اپورا  رد  جـیار  عاونا  مامت  تابوبح  زا 

. دراد بوچ  دننام  سگ و 
دوشیم مرن  دوز  هک  ار  سدع  دنروخیم ؛ جنرب  اب  دنهدیم و  بات  ار  شام  دنروخیم . ندش  کشخ  زا  لبق  ار  القاب  ایبول و  دوخن ، اهیناریا 
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. دهدیم لیکشت  ار  نارگراک  هناحبص  اذغ ، نیا  و  یسدع )  ) دنزپیم نانشا »  » يردق اب 
رد ار  ردـنغچ  جـیوه و  دـهدب . دوخ  هب  یتمحز  یـسک  اـهنآ  داژن  حالـصا  يارب  هکنآیب  دـیآیم  لـمعب  روفو  هب  [ 265 (] تالوقب  ) اهیزبس
زا بوخ  معط  ینیریـش و  رثا  رب  یئاولح  يودک  ودک ، عاونا  نیب  رد  دنروخیم . هناحبـص  ياج  هب  مرگوبل »  » مان هب  دـنزپیم و  غاد  رتسکاخ 
هک يرگید  يزبس  دـننکیم . فرـص  وهاـک  يداـیز  رادـقم  راـهب  رد  نینچمه  دـنروخیم و  ماـخ  ـالومعم  ار  راـیخ  تسا . زاـتمم  نیریاـس 

دراد و يرترب  تخـس  رـصم  لوصحم  ناجمداب  رب  یگرزب  يدرت و  تفاطل ، رظن  زا  هک  تسا  ناجمداب  تسا  بولطم  يذغم و  معطشوخ و 
هب ینیمزبیـس  برت ، مغلـش ، هچبرت ، جانفـسا ، دنک . هیذغت  هام  نیدنچ  دناوتیم  هداوناخ  کی  نآ  ترک  دـنچ  زا  هک  تسا  تکربرپ  نانچ 

دراد یتشوگ  [ 266] زیربت کیدزن  مراط  زایپ  تسا . بانتجا  لباق  ریغ  یناریا  ياـههناخزپشآ  رد  زاـیپ  دوجو  دوشیم . تفاـی  ماـسقا  عاونا و 
نآ تشک  یلاها  اما  دناهدرک ، رداص  ناتسودنه  هب  رایسب  هتشاک و  نامرک  رد  اقباس  ار  عون  نیمه  دهدیم ؛ هویم  معط  هک  نیریـش  فیطل و 

رادقم هب  ریـس  دـناهتخاس . فقوتم  درکیم ، طبـض  تلود  ياضعا  يارب  هیدـه  ناونع  هب  ار  لوصحم  مظعا  تمـسق  مکاح  هکنآ  لیلد  هب  ار 
نشیوآ و  [ 267] شوگلیف یعون  زمرق ، لفلف  تبش ، زینـشگ ، هزرم ، يرفعج ، عانعن ، دوشیم ، تشادرب  رزخ  يایرد  یلحاس  تایالو  زا  دایز 

( تسا هزمشوخ  هداعلا  قوف  هک  دنچره   ) ینیمزبیس زا  اهیناریا  دراد . لامعتـسا  دروم  ماسقا  عاونا و  هب  اهاذغ  هیودا  ناونع  هب  شوگنزرم  و 
. دنراکیمن الصا  ای  دنراکیم  مک  ار  اهنیا  ای  لیلد  نیمه  هب  دیآیمن و  ناششوخ  کشرت  هبوچرام ، وشیترآ ، هیماب ، هتشذگ  نآ  زا  و 

رد دناهدروآ ، يور  لاقترپ  تشک  هب  رخاوا  نیمه  رد  رتشیب  دیآیم . لمعب  سراف  جیلخ  ات  زاریـش  رزخ و  يایرد  لحاوس  رد  طقف  تابکرم 
. ددرگیم رداص  هیسور  هب  یناوارفب  تابکرم  رگید  عاونا  یگنران و  شرت ، نیریش و  يومیل  جنران ، ضوع 

لباق ریغ  یتذـل  مدرم  يارب  مرگ  ياوه  نیا  رد  اـهنت  هن  هویم  فرـص  دوشیم . هتـشاک  بوخ  لوصحم  اـب  بلغا  تکلمم و  رـسارس  رد  هویم 
نیا زا  دهدیم . لیکـشت  ار  دمآرد  مک  تاقبط  یلومعم  ياذغ  رینپ  يردـق  کشخ و  نان  هارمه  هب  هک  تفگ  ناوتیم  هکلب  تسا ، بانتجا 
دنچ هب  بلغا  هک  دوخ  ياهیراکتخرد  اب  الومعم  یناریا  ياتسور  دمآرد . مهم  عبنم  تسا و  یتارداص  يالاک  قطانم  یضعب  يارب  هتشذگ 

کشخ و ياهاتسور  زا  تسا ، دودحم  نوران  يزیربت و  دیب ،
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یمیلقا عاضوا  لحم و  طیارـش  اب  هک  دنراکیم  ار  یئاهنآ  هویم  ناتخرد  دروم  رد  هتبلا  ددرگیم . صخـشم  زاتمم و  ینامثع  راب  گربیب و 
هتسپ ای  وله  اجنآ  رد  دنراکیم ، رانا  اجنیا  رد  دهدیم ؛ لوصحم  دیوریم و  یتحارب  رایسب  تبقارم  راک و  هب  جایتحا  نودب  تسا و  راگزاس 

. تسا هتفرگ  رارق  یلاع  ياهلحرم  رد  یملع  ینابغاب  هک  یقطانم  ینعی  دراد : دوجو  مه  انثتسا  نیا  دوجو  اب  هریغ . و 
ار اههویم  نیرتلیصا  نیرتعونتم و  ات  دننزیم  تسد  تسا  يدنمرنه  هبرجت و  لصاح  هک  یلیاسو  مامت  هب  نارادغاب  ناهفصا  رهـش  رد  الثم 

. دنروآ رازابب 
تیمومع دوشیم و  هدـید  اج  همه  رد  دـیآیم  لمع  یبوخب  مه  ایرد  حطـس  زارف  رب  یئاپ  دـصناپ  رازه و  راهچ  عاـفترا  رد  هک  وم  اـی  زر » »

تروص نیا  رد  هک  دـنچیپیم  يزیربت  تخرد  رود  هب  ار  نآ  ای  دـننزیم و  كرید  هخاش و  ود  نآ  ریز  ای  دـچیپیم و  هتفچ  هب  اـی  وم  دراد .
رد دننکیم و  عطق  ار  نآ  نیمز  حطس  زا  اپ  مین  کی و  عافترا  هب  ای  دنکیم ، هفخ  دناکـشخیم و  ار  تخرد  ياههناوج  گرب و  وم  يدوزب 

. درتسگیم ار  دوخ  دنکیم و  دشر  یقفا  تهج  رد  رگید  وم  ياههخاش  تروص  نیا 
اب دننکیم . رپ  كاخ  اب  ار  اههلاچ  نیا  مراهچ  هس  ات  دعب  دنناباوخیم و  اپ  ات 7  قمع 5  هب  یئاههلاچ  رد  دننکیم و  فیدر  ار  وم  بونج  رد 

درک تظافح  نادنبخی  امرس و  زا  ار  وم  ياههیاپ  دیاب  یلامش  قطانم  رد  ضوع  رد  دوشیم . ظفح  باتفآ  نازوس  وترپ  زا  اههشیر  لمع  نیا 
لمعب روگنا  زا  یصاخ  عاونا  ياهیحان  ره  رد  دنناشوپیم . كاشاخ  كاخ و  اب  ار  نآ  يور  ناتسمز  يادتبا  رد  دوصقم  نیا  لوصح  يارب  و 

اهروگنا نیا  اهیناهفصا  الثم  دراد . توافت  اهروگنا  رگید  اب  فرصم  تیلباق  ای  ماود  ندوب و  راگدنام  ندیسر ، تقو  رظن  زا  هچ  هک  دیآیم 
زمرق و زیر  ياههبح  اب  دراد  یگنرف  توت  دـننام  یئوب  دـیآیم و  رازاـب  هب  دادرخ  رخاوا  هک  یتوقاـی »  » اهـسردوز زا  ( 1 دنروآیم : لمع  ار 
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، تسا تشرد  هبح  زبـس و  هک  يرهم » : » يزیئاـپ ياـهروگنا  زا  ( 2 زارد ؛ زبس  ياههبح  اب  دـسریم  هامریت  لیاوا  هک  یلیلخ » « ؛ هتـسه نودـب 
، هریت گنر  هب  شکرل » ، » بآرپ درگ و  یلاقثم ،» « ؛ دنامیم مه  دنفسا  رخاوا  ات  روگنا  نیا  خلت . ياههناد  تفلک و  تسوپ  اب  لکـش  يوضیب 
كزان و تسوپ  يرکسع ،» « ؛ رادتشوگ نیریش و  رایـسب  درت ، درگ ، یتابن ،» « ؛ تسا بوخ  رایـسب  نتخادنا  بارـش  يارب  عون  ود  ره  نیا  و 
درگ و یبحاص ،» « ؛ درب راکب  هکرـس  هیهت  يارب  تشادهاگن و  ناتـسمز  يارب  ناوتیم  ار  يرکـسع  روگنا  ندروخ . صوصخم  هناد ، نودـب 
؛ دـننکیم شمـشک  کشخ و  ار  نآ  هک  فیطل  زمرق و  یـشمشک » « ؛ دوشیم زیوم  هب  لیدـبت  هک  گنرهریت  دـنلب و  سورع ،» تسـش  « ؛ درت
؛» هچـالک « ؛» اـقنم « ؛ دوشیم هدـیمان  ماـن  نیدـب  دراد  رارق  مه  راـنک  رد  کـچوک  ياهبح  اـب  گرزب  ياهبح  بلغا  نوـچ  هک  هچب » رداـم و  »

. خلت ياههناد  اب  يزاریش » »
كوـن هب  اـت  دـچیپیم و  اـهتخرد  هب  راـید  نآ  رد  دـیوریم و  یـشحو  تروـص  هب  نـالیگ  ياـهلگنج  رد  رزخ ، ياـیرد  لـحاس  رد  كاـت 
تسوپ یـشحو  كات  ياهروگنا  دزادنایم . رگید  تخرد  هب  تخرد  هب  یتخرد  زا  ار  دوخ  ياههجنپ  دوریم و  الاب  زین  اهتخرد  نیرتعفترم 
یصاخ وحن  هب  ناتخرد  نیا  زا  ینیچهشوخ  دیآیم . تسدب  نآ  زا  یبوخ  اتبسن  بارش  تسا و  هزمشوخ  اما  دراد  یتفـس  ياههناد  میخض و 

هب دریگیم . ماجنا 
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یمکحم هخاش  نیرتدنلب  يالاب  هب  دراد  هنزو  هک  ار  رس  نآ  دنزیوآیم ؛ ياهنزو  نآ  رگید  رس  هب  و  گرزب ، یفرظ  دنلب  ینامسیر  رـس  کی 
دنیـشنیم و گرزب  فرظ  نآ  رد  يدرم  هاگنآ  دـتفیب ؛ نیئاپ  رگید  فرط  زا  هک  يروطب  دـننکیم  باـترپ  تفاـی  تسد  نآ  هب  ناوتیم  هک 

هدروآ ورف  هدیچ و  كات  ياهروگنا  همه  ات  دننکیم  رارکت  نادنچ  ار  لمع  نیا  و  دشکیم ، الاب  ار  وا  نامسیر  رگید  رس  ندیشک  اب  یـسک 
. دوش

. تسا نایناریا  نان  يارب  یبسچلد  قتاق  لاس  زا  یگرزب  تمسق  رد  روگنا 
هدش قتـشم  زر  زا   Rosinenنآ و زا   Zibeben یناملآ هملک  « ) بیبز  » اـی شمـشک  زیوم و  هروغبآ ، هریـش ، نآ  زا  هکنیا  هب  اـفاضم 

. دیآیم تسدب  زین  هکرس  قرع و  بارش ، تسا ،)
هیهت رد  دـنق  تبرـش و  ياجهب  نآ  زا  رتدـمآردمک  تاقبط  دـنروآیم و  رازاب  هب  کیخ  رد  تسا  لـسع  دودـح  رد  نآ  تظلغ  هک  ار  هریش 
روطب دوریم و  رامشب  اهینشاچ  مهم  یلصا و  ءزج  دوخ  تسا و  سران  ياهروگنا  بآ  زا  هروغ  بآ  دننکیم . هدافتـسا  هاوخلد  ياهینیریش 

. دراد یمهم  ماقم  یناریا  بط  رد  هچ  يزپشآ و  رد  هچ  یلک 
. تفر نایم  زا  تعرسب  تفاین و  يرتشیب  هعسوت  درک ، هدولآ  ار  اهکات  زا  یـضعب  ات 1858  نیب 1855  ياهلاس  رد  هک  وم  صوصخم  يرامیب 

ریخا ياهلاس  رد  نآ  تمیق  مه  ببس  نیمه  هب  تسا ؛ دیازت  هب  ور  دراد و  تیمها  رایسب  هیسور  ناتـسودنه و  هب  شمـشک  زیوم و  تارداص 
. تسا هتفای  شیازفا  ربارب  ود  زا  شیب  هب 

. تسا ریگتخس  هک  دنروآیم  تسدب  یلکلا  یبورشم  شمشک  بوغرمان  لوصحم  زا 
دایز و ياهتیدودـحم  اـب  مه  اـهنیا  هزاـت  دـنراد و  ار  نآ  هیهت  قح  ناـینمرا  ناـیدوهی و  طـقف  تسا  مارح  مالـسا  رد  بارـش  ندیـشون  نوچ 

نتخادنا زرط  دننکیم . نیگنس  ياههمیرج  تخادرپ  هب  روبجم  ار  اهنآ  دننکـشیم و  ار  ناشاههرمخ  هک  اسبهچ  دننابیرگب . تسد  یمحازم 
. تسا صقان  رایسب  ناریا  رد  بارش 

یلگ ياههرمخ  رد  روگنا  هتـسه  تسوپ و  زا  یتمـسق  اب  ار  هدش  لصاح  هراصع  دعب  دننکیم و  دـگل  اپ  اب  کچوک  ياهتـشط  رد  ار  روگنا 
ار اههرمخ  رد  دـش  زاـغآ  ریمخت  لـمع  هکنیا  ضحم  هب  دـنهدیم . رارق  کـیرات  کـنخ و  ياهطقن  رد  زاـب  رد  اـب  ار  اـههرمخ  دـنزیریم و 

زرط نیا  دنزیریم . هشیـش  رد  ار  نآ  هدش و  فاص  یفاک  هزادنا  هب  بارـش  هک  دننکیم  نامگ  رگید  نیدرورف  رخاوا  دودح  رد  دـندنبیم .
مه لیلد  نیمه  هب  ددرگ . دولآدرد  ردک و  ندرک  اجباج  ماگنه  هب  صوصخب  دوش و  هزمدب  شرت و  بارـش  هک  دوشیم  ثعاب  صقان  لمع 
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بارـش دـننک ، هیهت  یقطنم  لوقعم و  یقیرط  هب  ار  نآ  هاگره  هکیلاحرد  دوشیم ، رداص  جراخ  هب  نآ  زا  یکدـنا  رادـقم  طـقف  هک  تسه 
. دشاب ناریا  يارب  یلم  دمآرد  مهم  عبانم  زا  یکی  دناوتیم 

هدروارف خرس  ياهوهق - بارش  تساهنیا : بارش  عاونا  نیرتروهشم  تسا . يوق  لکلا  رظن  زا  دیهاوخب  ات  رطعمک و  ناریا  ياهبارـش  الومعم 
هدرک سرغ  هاش  دیشمج  ياهناسفا  یتیاور  قباطم  ار  نآ  ياهکات  هک  [ 268] ناهفصا کیدزن  رالخ  هرد 
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. تسا رتکیدزن  یئاپورا  بارش  هب  اهبارش  رگید  زا  معط  رظن  زا  هک  نادمه  ياهبارش  ناهفصا ؛ یلاوح  زا  رگید  بارش  عون  دنچ  تسا ؛

سنج تسا . هزمدب  رایـسب  دـننک  ادـج  نآ  زا  هنوگچ  ار  [« 269] لزوف  » دـننادیمن نوچ  اـما  دنـشکیم . زیوم  روـگنا و  زا  نینچمه  ار  قرع 
دننکیم تسرد  هکرس  نیا  اب  فلتخم  ياههویم  يزبس و  اب  هک  یئاهیـشرت  تهج  نیمه  هب  تسا . بوخ  هداعلا  قوف  ضوع  رد  ناریا  هکرس 

. تسا روهشم  اهنآ  عاونا  ریاس  زا  شیب  زاریش  نادمه و  رد  هدش  هتخاس  ياهیشرت  دراد . رایسب  فرصم  هیسور  رد 
اب ار  یکاروخ  ياهیفیـص  عاونا  اهیقرـش  هک  دنچره  دنراد . تیانع  هناودـنه  هزوبرخ و  تشک  هب  زیچ  ره  زا  شیب  اهیناریا  وم ، تشک  زا  سپ 

همه ام  : » هک دندیلانیم  نابایب  رد  زین  لیئارـسا  ینب  یتح  دراد . ياج  همه  سأر  رد  نیب  نیا  رد  هزبرخ  هناودـنه و  زاب  دـنروخیم  مامت  علو 
هزوبرخ و تمیق  خـی  هرک و  رینپ ، تشوگ ، جـنرب ، نان ، زا  سپ  هلـصافالب  اهرهـش  رابراوخ  ياهتمیق  هفرعت  رد  میاهناودـنه ». زایپ و  رکف  رد 

درک تفایرد  هیناطلـس  یحیرفت  خاک  هب  فارگلت  سیـسأتلا  دیدج  هاگتـسد  زا  یلعف  هاش  هک  یمارگلت  نیلوا  رد  دیآیم . رازاب  رد  هناودـنه 
هدازهاـش یفارگلت  هک  دـش  لاحـشوخ  ربخ  نیا  ندیـسر  زا  ناـنچ  يو  تسا . هدیـسر  اـههزوبرخ  ناـشاک  رد  هک  تسا  هدـش  رکذ  ربـخ  نیا 

سکچـیه ادـگ  اـت  هتفرگ  هاـش  زا  میوگب : هصـالخ  درک ! بوصنم  موـلع » ریزو   » تمـس هب  ار  مارگلت  هدـننک  هرباـخم  ینعی  ازریم ، یلقیلع 
هک دـیمهف  دـنهاوخن  زگره  رتدـب ، مه  نآ  زا  درک . یگدـنز  ناوتیم  دـشابن ، هناودـنه  هزوبرخ و  هک  يروشک  رد  دـنک  روـصت  دـناوتیمن 

. دروخ ار  نآ  دیشاپ و  هزوبرخ  یعون  يور  رکش  ناوتیم  هنوگچ 
تلوهـس نیا  هب  هک  درک  غارـس  يرگید  یندیئور  ناوتیم  تمحزب  اریز  تسا ؛ روآتریح  اعقاو  هزوبرخ ، هناودـنه و  ددـعتم  ماسقا  عاونا و 

. دهد رییغت  لماوع ، ریاس  ای  دوک  اوه ، بآ و  ای  نیمز  توافت  بسحرب  ار  دوخ  ماود  معط و  رطع ، تسوپ ، تمالع  گنر و  هزادـنا ، لکش ،
زا یـضعب  دـنهدیم . رازاب  هب  رگیدـکی  ریاغم  الماک  یتالوصحم  بلغا  دـنراد ، رارق  عقوم  عضو و  کی  رد  ارهاظ  هک  هیاسمه  ياتـسور  ود 

ظفح امرس  راشف و  زا  ار  اهنآ  هاگره  اما  دوشیم ؛ فرـصم  لباق  يرادهاگن ، ینالوط  یتدم  زا  سپ  زاب  تسا  هدیـسر  هک  دنچره  عاونا  نیا 
اهگرب دراد . دعاسمان  تخس  يرثا  هزوبرخ  دشر  رد  مرگ » داب   » ای مومـس » داب  . » تشادهاگن ملاس  ار  اهنآ  ناوتیم  مه  هامنیدرورف  ات  دننک 

نانچ داب  نیـشتآ  نیگآرهز و  مد  رثا  رب  دـنزرویم  تمواقم  نآ  ربارب  رد  هک  یئاـههویم  یتح  دناکـشخیم ؛ ار  هاـیگ  یلکب  درمژپیم و  ار 
. دنوشیم بارخ  دوز  زاب  رایسب  تبقارم  مغر  هب  هک  دنهدیم  تسد  زا  ار  دوخ  ماود 

دننکیم هدامآ  رایسب  ششوک  اب  ار  نیمز  دنرادیم . لوذبم  صاخ  هجوت  هزوبرخ  تشک  هب  اجنآ  رد  دراد و  ترهـش  ناهفـصا  ياههزوبرخ 
؛ دنهدیم دوک  تسا  دعاسم  هزوبرخ  لاح  هب  رگید  زیچ  ره  زا  شیب  هبرجت  قبط  هک  رتوبک  هلضف  اب  و 
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دنراذگیمن دیآ  تسدب  لصاح  نیرتهب  هکنآ  يارب  دوش . يرایبآ  اههشیر  طقف  هک  دننکیم  تقد  رایـسب  ياههبوج  اهترک و  داجیا  زا  سپ 

رد تظفاحم  يارب  دـش  گرزب  یمدآ  تشم  هزادـنا  هب  هزوبرخ  هکنآ  زا  سپ  دـسرب . دـنامب و  هتوب  کـی  رب  هزوبرخ  هس  اـت  ود  زا  شیب  هک 
رد ات  دـننادرگیمرب  ار  نآ  رابکی  زور  دـنچره  دـنناشوپیم و  هسام  اب  ار  نآ  ندـش ، سردوز  نینچمه  یگدزباـتفآ و  تارـشح و  ربارب 

ماگنه هب  صوصخب  ياهبرـض  ناکت و  نیرتکچوک  هک  دوشیم  هدننکـش  كزان و  نانچنآ  تسوپ  تبقاع  دسرب . الماک  هامرهم  رویرهش و 
. دننک يریگولج  زیلاج  یکیدزن  رد  اهبـسا  زاتوتخات  زا  هک  دـنرامگیم  نآ  رب  يدـنچ  نیظفاحم  سپـس  دـناکرتیم ؛ ار  نآ  باتفآ  عولط 

. دوشیم نزو  ولیک  جنپ  ات  هس  ياراد  تسا  هدش  تبقارم  نآ  زا  قیرط  نیا  هب  هک  ياهزوبرخ 
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الوصا دـیآیم . تسدـب  مق  ناشاک و  ریوک  زا  شیپ  رادـکمن  ياهنیمز  رد  هزمروش  يردـق  رتتفـس و  تشوگ  اب  هتبلا  یبوخ ، ياههزوبرخ 
. دهدیمن یبوخ  لصاح  كاخ  نآ  رد  هناودنه  هکیلاحرد  دیآیم  لمعب  بوخ  هروش  نیمز  رد  هزوبرخ 

مرن و تشوگ  دیآیم و  رازاب  هب  دادرخ  لوا  همین  دودح  درادن و  زاین  دایز  يامرگ  هب  هک  کمرگ  زا : تسا  ترابع  هزوبرخ  سردوز  عاونا 
یئاـپورا ياـههزوبرخ  هب  تسا و  ياهتفرورف  طوـطخ  ياراد  نآ  تسوـپ  دـسریم و  هاـمریت  رد  یبلاـط  دـهدیم ؛ تنیل  جازم  هب  نآ  هزمیب 

یئوب نوچ  اما  تسین  یندروخ  تسا ، لاقترپ  کی  هزادنا  هب  نآ  یگرزب  دـنامیم و  ياهوهق  رمرم  هب  نآ  تسوپ  هک  وبنتـسد  دراد ؛ تهابش 
. دننکیم هدافتسا  اهتسد  ندرک  وبشوخ  يارب  نآ  زا  دراد  شوخ 

تـسدب تخوس  يارب  ینغور  هزوـبرخ  مخت  زا  تسا . هدافتـسا  دروـم  روآیق  یئوراد  ناوـنع  هب  ناریا  یئوراد  گـنهرف  رد  هزوـبرخ  هشیر 
زا یضعب  رد  ار  هزوبرخ  نیریش  بآ  دنزادنایم . راکب  ار  دوخ  ياهنادند  ینارذگتقو  يارب  ارسمرح  نانز  هدادوب  هزوبرخ  مخت  اب  دیآیم ؛

يراجم دوشیم ، نوخ  یمرگ  ثعاب  هزوبرخ  ندروخ  دایز  دـنرب . راکب  دـنق  هریـش  دـننام  ار  نآ  ات  دـنروآیم  ماوق  دـنناشوجیم و  قطاـنم 
هب نایالتبم  يارب  صوصخب  تسا ، مضهرید  لیقث و  یلک  روطب  ددرگیم ، یطاـخم  تاحـشرت  داـجیا  ببـس  دـنکیم و  کـیرحت  ار  راردا 

نیلوا رد  دـیاب  اهیئاپورا  دـهدیم . تدوع  ار  يرامیب  ای  دـنکیم  هبون  بت  داجیا  تلوهـس  هب  اهنآ  رد  لیلد  نیمه  هب  همـضاهءوس و  يرامیب 
. دنزرو بانتجا  نآ  زا  ناکما  تروص  رد  ای  دننک  طایتحا  تخس  هزوبرخ  ندروخ  رد  تکلمم  نیا  رد  ناشتماقا  ياهلاس 

دیدرت رگید  دروم  نیا  رد  تسا و  شخبنایز  قـالطالا  یلع  دراوهزاـت  ياـهیئاپورا  يارب  هزوبرخ  هک  ماهدیـسر  هجیتن  نیا  هب  هبرجت  رثا  رد 
. تشاد اور  دیابن 

دنراذـگیم ادـخ  ناما  هب  ار  نآ  هکنیا  ای  دـنروآیم و  لمع  يرایبآ  اب  ای  ار  تسا ) نآ  يدـنه  أشنم  زا  یکاـح  دوخ  نآ  ماـن  هک   ) هناودـنه
. تسا یلمع  یناتسهوک  ياهبیش  رد  رتشیب  ریخا  تلاح  نیا  هتبلا  دنک و  هیذغت  یعیبط  قیرط  هب  شیاهگرب  هشیر و  ات  دنراکیم ) مید  ینعی  )

اهنمکرت اهیاهویخ و  زاتمم . عاونا  ریاس  زا  دوخ  نیریش  دنسپلد و  رطع  رظن  زا  اما  دنکچوک  دناهدمآ  لمعب  مید  تروص  هب  هک  یئاههناودنه 
، دنربیم ار  اریتک  هتوب  زا  یناوج  هنت  اهنآ  هک  دناهدرک  فیرعت  میارب 
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یلصاح دیهمت  نیا  اب  دنراذگیم و  نآ  رد  ار  هناودنه  مخت  دنهدیم ، فاکـش  دشکیم  دوخ  هب  ار  تبوطر  دننادیم  همه  هک  ار  نآ  هشیر 

. دنروآیم تسدب  نیریش 
لیم ار  نآ  زا  ولیک  مین  تفه و  ات  جـنپ  نیب  بلغا  تسـشن  کی  رد  الثم  دـنروخیم و  هناودـنه  يزیگناتریح  ریداقم  اـهیناریا  هک  دـنچره 

فالخرب راک  نیا  هک  دنراد  نانیمطا  اریز  دنزرویم ، يراددوخ  اذغ  فرـص  زا  سپ  هلـصافالب  هناودنه  ندروخ  زا  نیا  دوجو  اب  دننکیم ،
دـشابن رپ  هک  ياهدعم  اب  ای  اتـشان  رگا  ار  هناودنه  تشاد . دهاوخ  لابند  هب  ار  يرامیب  راوگان  بقاوع  امتح  و  تسا ، تسرد  هیذـغت  نیزاوم 
دننکیم زیوجت  تمالس  هداعا  يارب  ار  یندعم  بآ  ياههمشچ  ام  يابطا  هک  روطنامه  دراد ؛ ردم  شخبتنیل و  میالم و  تیصاخ  دنروخب 

هدنناشنورف هدننککنخ و  تیصاخ  دشاب  یمارگ  اهیقرـش  دزن  هناودنه  دوشیم  ثعاب  هچنآ  اما  دنوشیم . لسوتم  هناودنه  بآ  هب  مه  اهنآ 
. تسا نآ  شطع 

هتـشاک و تقد  هب  دـنکیم  دوس  بوخ  هک  یتارداـص  یئـالاک  تروص  هب  زاـب  دراد ، دوـجو  مه  یـشحو  ياـهتروص  هب  هک  دـنچره  ماداـب 
. دوشیم هداد  شرورپ 

تـسدب زاریـش  ناهفـصا و  زا  ماداب  رادـقم  نیرتشیب  اما  تسا ؛ رتمعطشوخ  رگید  عاونا  زا  شاهدننکـش  كزان و  هتـسوپ  اب  زیربت  ياـهماداب 
باـتفآ رد  دراد  یتفــس  تشوـگ  هـک  ار  نآ  عوـن  کـی  تـسا . ناریا  رد  نآ  بوـغرم  سنج  دــیآیم و  لـمعب  روـفوب  وـلآدرز  دــیآیم .
یئاهنت هب  بوخ  ياهلاس  رد  هک  دوشیم  هتشاک  دنوامد  هیحان  رد  یسیق  ولآدرز و  دننکیم . رداص  هیسور  هب  یسیق »  » مان هب  دنناکشخیم و 

امرس لباقم  رد  رایسب  تسا  هفوکش  ریز  یتقو  ولآدرز  تخرد  هچ  ماداب و  تخرد  هچ  ددرگیم . دیاع  نآ  شورف  زا  الط  ناموت  رازه  لهچ 
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نیرتکانرطخ تسا . تشد  زا  رتهب  شلوصحم  دوشیم  زاب  رترید  هفوکـش  هک  رتعفترم  قطانم  رد  نیاربانب  تسا ، ساسح  هنابـش  نادـنبخی  و 
زا ناریا  يوله  لیروآ . مراهچ  ات  سرام  مکی  تسیب و  اب  تسا  ربارب  هک  تسا  زورون  دیع  زا  دعب  زور  هدزیـس  لوصحم ، ود  نیا  يارب  تقو 

شیوخ نطوم  يدنلبرس  ثعاب  [« 270] اکیـسرپ  » مه زونه  دراد ؛ يرترب  دیوریم  يرگید  روشک  ره  رد  هک  یئوله  عاونا  همه  رب  معط ، رظن 
اما تسا  وبشوخ  رایسب  هک  دوشیم  هتشاک  دایز  رایسب  رادقم  هب  لیلش  مان  هب  سردوز  يوله  زا  یعون  زاریـش  ناهفـصا و  فارطا  رد  تسا .

لباـق مه  ناتـسمز  طـسو  اـت  دـیآیم و  رازاـب  هب  زیئاـپ  رد  هک  تسه  وله  زا  یـسررید  عون  زیربـت  رد  دوشیم . ودرگ  کـی  هزادـنا  هب  طـقف 
. تسا يرادهاگن 

قرشم رـسارس  رد  دوشیم - مرگ  نزو 750  هب  اـهنآ  زا  کـیره  یگرزب - نینچمه  ینیگآرطع و  تشوگ و  تفاـطل  تلع  هب  ناهفـصا  هب » »
قیرط نیا  زا  دوشیم و  هدافتـسا  مه  یبـالگ  بیـس و  دـنویپ  يارب  هب »  » تخرد نب  زا  تسا . هدـش  هتخانـش  هب »  » نیرتزاـتمم ناونع  هب  نیمز 

. تسا تباقر  لباق  ریغ  مه  نآ  سنج  تسا و  ناغماد  نیوزق و  یلاها  راک  ارصحنم  يراکهتسپ  دیآیم . تسدب  بوخ  ياههویم  صوصخب ،
روشک قطانم  زا  يرایسب  رد  هتسپ  هداوناخ  زا  رگید  ناتخرد  نوچ  دنهدیمن . يرتشیب  هعسوت  ار  لوصحم  نیا  تشک  هک  تسا  فسأت  ياج 

هک درک  رکف  ناوتیم  سپ  دراد  دوجو 
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ياجک چـیه  رد  رانا  درک . رپ  دوشیم  دراو  ناریا  هب  تاره  زا  هک  ار  ياهتـسپ  رتتسپ  عاونا  ياج  تشاـک و  اـهاجنآ  رد  دوشب  مه  ار  هتـسپ 
. تسا رترب  رواشیپ  هتـسه  نودـب  ياهرانا  زا  یتح  زیربت  کـیدزن  [ 271] مورک مق و  کیدزن  هواـس  راـنا  تسین ؛ یبوخ  نیا  هب  ناـهج  رگید 

يرادـقم یهد  ره  رد  اهنیا  ياوس  اما  دـهدیم ، همادا  دوخ  تاـیح  هب  راـنا  لوصحم  تادـیاع  زا  اـهنت  دزی  ناهفـصا و  نیب  ناتـسدرا  هیحاـن 
رداص شورف و  دـیرخ و  ياهظحالم  لـباق  رادـقم  دـنیوگیم  راـنا  بر  نآ  هب  هک  راـنا  هدـمآ  ماوق  هراـصع  زا  دوشیم . هدـید  راـنا  تخرد 

. دنزادرپیمن نآ  تشک  هب  تسا  دایز  بوخ و  نآ  لوصحم  هک  دنچره  لیلد  نیمه  هب  دـنرادن و  یتیانع  نادـنچ  ریجنا  هب  اهیناریا  دوشیم .
دوشیم هداتسرف  ناتـسودنه  هب  یحاون  نآ  زا  شبوغرم  سنج  تلع  هب  دیآیم و  لمع  نامرک  سراف و  جیلخ  لحاس  یحاون  رد  طقف  امرخ 

. ددرگیم نیمأت  دادغب  زا  تکلمم  یلخاد  فرصم  هکیلاحرد 
تسا ياهویم  اهنت  نیا  ددرگیم . حالصا  نآ  داژن  دوشیم و  هداد  شرورپ  رایـسب  تقد  اب  دنراد  يرفاو  هقالع  نادب  اهیناریا  هک  دیفـس  توت 
تروص هب  دـسریم و  امرخ  یگرزب  هب  اـجنیا  رد  توت  ياـههناد  زا  يرایـسب  تسا . رتبـسانم  اـج  همه  زا  نآ  تشک  يارب  نارهت  یلاوح  هک 

. تسا هجوت  دروم  رتمک  هایس  توت  دوریم . زاقفق  هب  صوصخب  دوشیم و  رداص  روشک  زا  نآ  زا  يرایسب  ریداقم  کشخ  توت 
. دراد دوجو  دزی  نامرک و  ناشاک ، رزخ ، ياـیرد  راـنک  رد  شلاـط  ناردـنزام و  نـالیگ ، رد  مشیربا  مرک  شرورپ  روظنم  هب  توت  ياـهغاب 
. دیآیم لمع  ایرد  لحاس  کیدزن  یقالتاب  ياهنیمزرـس  رد  رتهب  اج  همه  زا  لیلد  نیمه  هب  تسا و  دنمزاین  رایـسب  تبوطر  هب  توت  تخرد 

مرک ياذـغ  يارب  یفاک  گرب  لاس  راهچ  زا  سپ  دناهتـشاک  ار  اهنآ  مخت  هک  یناتخرد  هک  دـنکیم  دـشر  یتعرـس  نانچ  اب  اجنیا  رد  توت 
لباق رایسب  ناریا  ماخ  مشیربا  لوصحم  رادقم  دیوریم . مه  زا  اپود  هلصاف  اب  اهنت  رگیدکی و  گنت  ناتخرد  اهناتـستوت  رد  دهدیم . تسدب 

هب نیچ  اب  نآ  لوصحم  تسا  نکمم  تلوهـسب  دوش  هتفرگ  يدج  زاقفق  رزخ و  يایرد  لحاس  رد  راک  نیا  يراگزور  رگا  تسا و  هظحالم 
دودـح رد  یغلبم  هب  نالیگ  تموکح  لوصحم  هنالاس  تارداص  طـقف  یلعف  دـعاسمان  هداـعلا  قوف  طیارـش  نیمه  رد  یتح  دزیخرب . تباـقر 

فرصمب دوخ  ار  یلخاد  لوصحم  مظعا  تمسق  زیربت  دزی و  ناشاک ، یلخاد  ياههناخراک  هک  دنچره  دوشیم ، غلاب  ناموت  رازه  دصراهچ 
ندرک زاب  هقیرط  هکنیا  هب  طورشم  دراد  تباقر  تردق  رگید  ياج  ره  لوصحم  اب  نالیگ  مشیربا  سنج ، ندوب  بوغرم  رظن  زا  دنناسریم .

. دننادب اهیئایلاتیا  نوچمه  ار  هلیپ  فالک 
هکیلاـحرد تسا ، هدـنام  نوصم  نیدراکـسوم »  » يراـمیب زا  هراومه  لاـح  هب  اـت  رـصم  ناریا و  مشیربا  مرک  هک  تسا  هجوت  لاـمک  ياـج 

رد نالیم  سیوس و  ياهروشک  ناگدنیامن  اهلاس  ببس  نیا  هب  دراد . عویـش  روشک  نیا  رد  وله  نوتیز و  روگنا ، ناتخرد  صاخ  ياهیرامیب 
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اهتنم درک . عنم  ادیدش  ار  ناغون  مخت  رودص  تلود  اما  دنتـسرفب . اپورا  هب  سیلفت  قیرط  زا  دـنرخب و  ناغون  مخت  ات  دـندربیم  رـسب  نالیگ 
ناکلام دوخ  ماجنارس  دنتفرگیم . هدیدان  ار  عنم  نیا  هوشر  نتفرگ  اب  نیرومأم 
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نآ هفطن  رد  هک  دندادیم  دود  يوحنب  رادیرخ  هب  لیوحت  زا  لبق  ار  هدش  هتخورف  ياهمخت  دندش و  هشیدـنا  رد  نایجراخ  تباقر  ناکما  زا 

. دوش دراو  للخ 
لماـک رطع  ياراد  دـسریم ، رید  دـنکیم و  دـشر  هتـسهآ  نآ  رد  هوـیم  هک  یناتـسهوک  قطاـنم  رد  اـهنت  وـلآ  سـالیگ و  یبـالگ ، بـیس ،

نآ یتقو  تسا ؛ ناگمه  هقالع  دروم  دراد  حرفم  شرت و  یمعط  هک  اراخب  يولآ  تسا . هزمیب  سگ و  اـههویم  نیا  اهتـشد  رد  دـندرگیم ؛
. درک فرصم  ار  نآ  ناوتیم  اج  همه  رد  رگید  دنناکشخب  باتفآ  رد  دننکب و  تسوپ  ار 

عاونا اـت  هتفرگ  اـمرخ  زا  دـشاب و  تمعن  روفو  نآ  رد  هویم  رظن  زا  هک  هدـش  ثعاـب  نیمزرـس  نیا  ياوـه  بآ و  ماـسقا  عاوـنا و  هک  مینیبیم 
هاگره اذه  عم  دوشیم ؛ لوذـبم  ناوارف  شالت  یعـس و  هویم  يرادـهاگن  تشک و  يارب  زین  مدرم  فرط  زا  دـیآ . تسدـب  یلامـش  ياهولآ 
هتـشر نیا  هب  تیاهنیب  هک  تشاد  دوجو  نیا  ناـکما  دوبیمن  نیمزرـس  نیا  رد  تفرـشیپ  یقرت و  عناـم  یتلود  یتکلمم و  لاوحا  عاـضوا و 

. دوش هداد  هعسوت 
نم اریز  تسا ، دـنمزاین  يرتلدـتعم  طسوتم  ترارح  هب  هایگ  نیا  ارهاظ  دوشیم . هتـشاک  کـچرک  همه  زا  شیب  ینغور  ياـههویم  ناـیم  زا 

رد عقاو  ودرگهد  یناتسهوک  ياتسور  رد  ایرد  حطس  زا  یئاپ  رازه  شش  عافترا  رد  هکلب  مدروخرب  نآ  هب  اهتـشد  رـسارس  رد  اهنت  هن  ابیرقت 
نیا ناهفـصا  دوخ  یلاوح  رد  ضوع  رد  اما  دوبن . باداش  هدنلاب و  نادنچ  رگید  اجنیا  رد  هتبلا  یلو  مدش  هجاوم  نآ  اب  زین  ناهفـصا  بونج 

نم هکنیا  لـقا  دـح  اـی  تسا و  هزوبرخ  راـیخ و  اـی  يراـکهبنپ  دـننام  نآ  يارب  نیمز  یگداـمآ  هیهت و  زرط  دـیوریم ؛ تشپرپ  یلیخ  هاـیگ 
هب لیلد  نیمه  هب  دوریم و  راکب  غارچ  نتـشادهاگن  نشور  يارب  ارـصحنم  کچرک  نغور  ماهدـید . اجکی  طولخم و  اهنآ  اب  ار  کچرک 

. دهدیم تسدب  زیمت  نشور و  ياهلعش  اما  عوبطمان ، یئوب  اب  ظیلغ  شدوخ  تسا و  ياهوهق  نآ  گنر  دنیوگیم . غارچ » نغور   » رتشیب نآ 
رد رثؤم  ياهلیـسو  ناونع  هب  هنایماع  بط  رد  دـنروآیم . تسدـب  اههتـسه  ندرـشف  هار  زا  رتمک  نتخپ و  قیرط  زا  بلغا  ار  کـچرک  نغور 
مه نارهت  کیدزن  یلو  دنراکیم  رایـسب  زاریـش  ناهفـصا و  نامرک ، یلاوح  رد  ار  دجنک  دوریم . راکب  ینوخ  ياهلاهـسا  لاهـسا و  جالع 

دنمیقم و تکلمم  نیا  رد  هک  یئاهیدنه  اهینمرا و  هب  بوخ  تمیق  هب  ار  نآ  هکلب  دننکیم  فرـصم  دجنک  تردنب  اهیناریا  دیآیم . تسدب 
. دنشورفیم دنزپیم  نآ  اب  ار  دوخ  ياذغ  مایص  مایا  رد 

نغور چیه  دوخ  ياذغ  رد  الوصا  اهیناریا  دنروآیم . تسدب  تخوس  نغور  يردق  دنشکیم و  ار  هبنپ  اهیفیـص و  مخت  هراصع  اهیناهفـصا 
یتح دنروآیم . تسدب  ار  موزل  دروم  یبرچ  هبند ، اب  دـمآردمک  تاقبط  هرک و  يردـق  ندرک  هفاضا  اب  رتنکمتم  مدرم  دـنزیریمن ؛ یهایگ 

یتروصب مه  ار  نغور  هیهت  هار  لاحرههب  دـنهدیم . رارق  هدافتـسا  دروم  برچ  نوباـص  هیهت  تخوس و  يارب  ارـصحنم  زین  ار  نوتیز  نغور 
ناراکنامیپ طسوت  لبق  لاس  نیدنچ  هک  مه  یـشکنغور  هاگتـسد  تسوبدـب و  ردـک و  اهنغور  هشیمه  دـننادیمن ؛ دـشاب  ندروخ  لباق  هک 

یحاون رد  طقف  نوتیز  تخرد  دیدرگ . لیطعت  يدوزب  لیلد  نیمه  هب  دش  هتخادنا  هارب  یسور 
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. دیوریم ایرد ، حطـس  زارف  رب  عافترا  اپ  دصهن  اب  لیجنم  رابدور و  دننام  دشاب ، هتفرگ  رارق  عفترم  یئاج  رد  هک  رزخ  يایرد  هنارک  رد  عقاو 
. تسا يروانت  ناتخرد  زا  لکشتم  اهنآ  زا  یتمسق  هک  دروخیم  مشچب  نوتیز  زا  یلماک  ياهلگنج  هقطنم  نیا  رد 

ياهنیمزرس رد  چیه  نآ  زا  اما  دوشیم ، هدید  هدش  یشحو  ای  یشحو  نوتیز  زا  یهاتوک  ياههتوب  زاب  دوردیفس  هب  فرـشم  ياههپت  زارف  رب 
. تسین يرثا  یقالتاب 

هکلب تسین  یلحم  تابن  نیا  هک  دراد  نیا  رب  تلالد  دوخ  نوتیز ،»  » یبرع مان  نینچمه  دیوریم و  نآ  رد  تخرد  نیا  هک  يدودحم  هقطنم 
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دننکیم و رداص  زاقفق  هب  هکرـس  هب  هتـشغآ  هچ  دوسکمن و  هچ  ار  نوتیز  ياههناد  دناهدروآ . اجنیا  هب  ناتـسبرع  زا  ار  نآ  میدق  هنمزا  رد 
بلغا یئاذغ  زیهرپ  رد  ای  وراد  ناونع  هب  ار  اهنآ  ياههویم  مدرم  هماع  هک  دجنـس  بانع و  ياهتخرد  دـننآ . رادـیرخ  اهینمرا  بلغا  اجنآ  رد 

رد و  ماطسب ، دورهاش و  یلاوح  رد  هک  [ 272] یئاپیلچ هریت  ناهایگ  زا  یکی  مخت  زا  دنراد . کیدزن  تبارق  نوتیز  تخرد  اب  دـنربیم  راکب 
تمیق اب  دـیفم  رایـسب  تسا  یلوصحم  نیا  دـنروآیم و  تسدـب  بادـنم  نغور  دـننکیم  تشک  ناهفـصا  ناشاک و  فارطا  رد  لاـح  نیع 

اهنآ ندب  هک  تهج  نآ  زا  مه  دزیریم ، نارتش  كرک  راهب  رد  هک  یماگنه  دننکیم و  طولخم  یناریا  حـیرارذ  يردـق  اب  ار  نآ  هک  بوخ 
نیا لاـح  هب  یلاـمنغور  نیا  دـنلامیم . ناشندـب  رب  دـیورب ، اـهنآ  كرک  هراـبود  هکنیا  يارب  مه  و  دـنک ، ظـفح  تارـشح  شین  ربارب  رد  ار 
يارب هلیسو  اهنت  دناهداد  نانیمطا  نم  هب  هک  روطنآ  یتح  و  تسا ، دیفم  تخس  دنـساسح  هزادنایب  دوخ  میظع  هثج  مغریلع  هک  تاناویح 

جازتما اب  صوصخب  دـنربیم و  راکب  یتعنـص  فلتخم  فراصم  يارب  نایناریا  ار  كرزب  ودرگ و  نغور  دوریم . رامـشب  ناشتمالـس  ظـفح 
. میدنسپیم تخس  نایناریا  ینغور  گنر و  راثآ  رد  ار  نآ  ام  هک  دیآیم  تسدب  صاخ  يالج  نآ  تفن ، سوردنس و  كرزب و  نغور 

هدش قتشم  نآ  زا   Garance يوسنارف ظفل  تسا  نکمم  هک  [ ) 273] سانور دوشیم . تشک  دایز  رادـقم  هب  نینچمه  رادگنر  ناهایگ 
هایگ و نیا  ندرک  قوحسم  هب  اهربگ  دهدیم . ناوارف  لوصحم  دزی  یلاوح  رد  صوصخب  دراد و  دعاسم  هنیمز  قطانم  زا  يرایسب  رد  دشاب )

هیئوژ رد  تسا . زاریـش  ناهفـصا و  نآ  یلـصا  يریگراـب  زکارم  دـنراد . لاغتـشا  تسین  مـه  كدـنا  هـکنآ  تارداـص  تراـجت و  نـینچمه 
رادقم تعـسو و  نیمه  هب  زین  [ 275] هشیفاک دوب . الط  ناـموت   0 تمیق 13 / هب  سانور  قوحـسم  لوصحم  نم  کی  زاریـش  رد  [ 274]1859

رداص هیسور  هب  مه  یتمسق  دراد و  لامعتسا  یلخاد  يزرگنر  فراصم  يارب  یتمسق  هایگ  نیا  دوشیم و  هتشاک  نیمارو  ناهفصا و  یلاوح 
نآ هدش  هدیئاس  گرب  زا  هک  انح  تشک  دننکیم . هدافتسا  ریش  ندرک  هملد  يارب  هیام  ياج  هب  یحاون  یضعب  رد  زین  نآ  مخت  زا  ددرگیم .

اج همه  زا  رتهب  اوتـسا و  طـخ  ریز  یحاون  رد  طـقف  هاـیگ  نیا  تسا . شخبدوس  رایـسب  دـننکیم ، هدافتـسا  نخاـن  وم و  ندرک  گـنر  يارب 
رسارس رد  نوچ  دیوریم . دزی  کیدزن 
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ناتـسبرع رد  رتشوش و  یلاوح  رد  لین  دوریم . رامـشب  یتارداص  یتراجت و  مهم  مـالقا  زا  نیارباـنب  دراد  لامعتـسا  دروم  اـنح  نیمزقرـشم 

سنج زا  دنروایب  لمع  ار  نآ  هنوگچ  دننادیمن  هکنیا  تلع  هب  یحاون  نیا  لین  لوصحم  نیا ، دوجو  اب  یلو  دیوریم  ریسمرگ  ناتـسزوخ ) )
یلخاد دودحم  لوصحم  نیاربانب  دیآیم  ناششوخ  دشاب  گنرمک  زبس  ای  یبآ  گنر  هب  هک  سابل  ياههچراپ  زا  اهیناریا  نوچ  تسا . تسپ 

هب نآ  رتـبوغرم  سنج  لیـصحت  يارب  لوـپ  یتـفگنه  غلاـبم  لاـس  ره  لـیلد  نیمه  هـب  دـیامن و  نیمأـت  ار  یتـکلمم  جـیاوح  دـناوتیمن  لـین 
رـس هب  وم  نتـشاذگ  انح  زا  سپ  ار  هدام  نیا  دـیآیم و  تسدـب  همـسو  ای  گنرلین  هاـیگ  قوحـسم  گرب  زا  دوشیم . ریزارـس  ناتـسودنه 

ناریا رسارس  رد  دنراکیم . ناسارخ  [ 276] نیئان هیحان  رد  دایز  رادقم  هب  ار  نارفعز  دنک . فافش  هایـس و  غالک  رپ  دننام  ار  نآ  ات  دنلامیم 
ناـشرکذ هک  نیگنر  ناـهایگ  زا  ریغ  دـنربیم . راـکب  ناـن  وـلپ و  هیهت  رد  هیودا  ناوـنع  هب  مه  ندرک و  گـنر  يارب  مه  اـمومع  ار  نارفعز 

. دننکیم هدافتسا  يزرگنر  رد  زین  جنغزب  طولب و  بادرز  طولب و  تخرد  فایلا  هتسپ ، رانا و  تسوپ  زا  هتبلا  تشذگ 
شورفراب رد  ناتک  يردـق  هک  تسا  تسرد  درک . دای  هبنپ  زا  دـیاب  لوا  هلهو  رد  دـیآیم  تاـجوسنم  هیهت  راـک  هب  هک  رادفیل  ناـهایگ  زا 

زا درمش . تکلمم  تالوصحم  زا  ار  نآ  ناوتیمن  تسین و  هظحالم  لباق  رادقم  رظن  زا  مه  سنج و  رظن  زا  مه  اما  دیآیم  لمعب  ناردنزام 
مامت دیآیمن . تسدب  دروخب  یفابهچراپ  راک  هب  هک  یفایلا  دنراکیم  لزانم  ياههچغاب  رد  ار  نآ  شیـشح  نتفرگ  يارب  هک  هنادهاش  هقاس 

زا هایگ  یعون  رزخ  ياـیرد  لـحاس  رد  دـنتفگ  نم  هب  هک  روطنآ  طـقف  دوشیم ؛ هدـیبات  هیهت و  زب  رتش و  يوم  هبنپ ، زا  اـهبانط  اهنامـسیر و 
هاتوک و فایلا  هک  يدرز  هنوگ  زا  رتمک  هتبلا  هبنپ - تشک  دـنزاسیم . بانط  نآ  فایلا  زا  هک  دـیآیم  لمعب  هناودـنه  هزوبرخ و  هداوناـخ 
، ناـشاک دیـشمج ، تخت  کـیدزن  هداـبآ  زاریـش ، دزی ، ناهفـصا ، فارطا  رد  عیـسو  روطهب  نآ - دیفـس  ياـبیز  عون  زا  رتـشیب  دراد و  نشخ 

دراد جایتحا  امرگ  هب  نآ  یئاکیرما  عون  زا  رتمک  ناریا  یموب  هبنپ  تسا  رهاظ  هک  روطنآ  دراد . جاور  نانمـس  ناغماد و  ناردنزام ، هیمروا ،
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. دسریمن نآ  ياپ  هب  فایلا  لوط  رظن  زا  هک  تفگ  ناوتیم  هتفرمهيور  و 
نآ زا  لوقعم  الماک  يوحنب  هک  دنچره  دناهتـشاک ، نارکنل  کیدزن  زاقفق ، ءاروام  عرازم  رد  هک  یئاکیرما  هبنپ  رذب  مینیبیم  بیترت  نیدـب 

تسا عون  نامه  زا  یئاوه  بآ و  ياراد  ابیرقت  هک  ناردنزام  رد  هکیلاحرد  دهدیم  تسدب  طسوتم  یلوصحم  رثکا ، دح  دننکیم  تبقارم 
هنمارا هفیلخ  هتفگ  قبط  دناهتفرگ  هزادنا  ناهفـصا  رد  هک  امرگ  هجرد  نیرتالاب  دیآیم . مهارف  یلخاد  هبنپ  عون  نیرتهب  زا  یناوارف  لوصحم 

دراد رتمک  رایـسب  یترارح  هک  مه  هیمورا  رد  اما  دنکیمن . زواجت  هجرد  ات 92  زا 90  الومعم  اما  تسا ، هدوب  تیاهنراف  هجرد  دـص  نم  هب 
قطانم رد  دـنچره  تسا - رامـشب  ریـسدرس  ای  یقالیی  قطانم  هلمج  زا  هک  دابآنیما  رد  یتح  دوشیم و  تشک  بوخ  رایـسب  لصاح  اـب  هبنپ 

لاس ره  رتعفترم 
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يراـیبآ بوخ  ار  نآ  ادـتبا  رد  دـنراکیم و  تشهبیدرا  لـیاوا  ار  هبنپ  اهیناهفـصا  دـنکیم . وـمن  ندیـسر  دـشر و  هلحرم  اـت  تسین - نینچ 
نتـسب لگ و  ضوع  هب  هایگ  تروص  نیا  ریغ  رد  اریز  دـنهدیم  لیلقت  لادـتعا  دـح  هب  ار  بآ  نازیم  لگ  روهظ  زا  لبق  یمک  اـما  دـننکیم 

، مدـید لـگ  رد  زوـنه  ار  اـههبنپ  زا  يرادـقم  دادرم  مجنپ  تسیب و  رد  لاـس 1859[277 ] رد  دـهدیم . یفاـضا  گرب  خاـش و  رتشیب  هزوق ،
طاسب هت  دنتـشاد  داتفا  ناهفـصا  هب  مراذـگ  زاب  نابآ  مراهچ  تسیب و  رد  هک  یماگنه  دوب ؛ نتـسبهزوق  لاـح  رد  رگید  تمـسق  هکیلاـحرد 

. دنتشادیمرب ار  لوصحم 
تـسد اب  ناریا  رد  ار  هبنپ  همه  لاح  ناـمز  اـت  تشاد . هزوق  یـس  اـت  تسیب  نیب  کـیره  دیـسریم و  اـپ   1 ات 5 /  1 عاـفترا 4 / هب  هبنپ  هتوـب 

نان ناتک و  دوشیم . دراو  ناریا  هب  رتشیب  زور  هب  زور  یسیلگنا  تمیق  نازرا  یسیرخن  ياهنیشام  رخاوا  نیا  رد  لیلد  نیمه  هب  دنـسیریم و 
. دوشیم هتفاب  ناشاک  دزی و  ناهفصا ، رد  گنیک 

هیـسور ناتـسودنه و  رد  ریخا  ياهلاس  نیا  رد  سابرک  دـنفابیم ؛ مق  ناغماد و  نانمـس ، نادابآ ،)  ) نادابع رد  ار  همیخ  صوصخم  ساـبرک 
. تسا هدش  هدوزفا  دایز  رادقم  هب  نآ  تمیق  رب  لیلد  نیمه  هب  هتفای و  رایسب  راتساوخ 

رـصمق مق و  زاریـش ، رد  عیـسو  رایـسب  خرـس  لـگ  ياـهغاب  دوشیم  هتخورف  ناتـسودنه  هب  رهـشوب  قیرط  زا  هک  بـالگ  ریطقت  هیهت و  يارب 
زیگنالد یئوب  اهنآ  بالگ  هک  دـنچره  دـنرادن ، یهاگآ  لگ  رطع  هیهت  راک  زا  اهیناریا  دـناهدرک . داـجیا  روظنم  نیمه  هب  ناـشاک  کـیدزن 

جنرانراهب و زا  یلحم  فراصم  يارب  ار  يرگید  رطعم  ياهقرع  دوشیم . هدید  خرس  لگ  نغور  زا  یکزان  یلیخ  هیال  نآ  حطـس  رد  دراد و 
. دننکیم ریطقت  دیوریم ) یشحو  تروص  هب  ناردنزام  رد  صوصخب  بلغا  هک   ) سای

تلود اج  نامه  رد  دوب . مه  رتشیب  رتمهم و  نآ  لوصحم  نیا ، زا  لبق  یمک  ات  دراد . جاور  ناوارف  لـصاح  اـب  رکـشین  تشک  ناردـنزام  رد 
هب ضوعـالب  ار  دوخ  لوصحم  تخاـس  روـبجم  راداو و  ار  ناراکتـشک  مکاـح  درک و  سیـسأت  یئاـپورا  ياـههنومن  قـبط  يدـنق  هناـخراک 

دوجو ناهفصا  دزی و  رد  یئاههناخهیفصت  تشاد . یپ  رد  ار  لوصحم  دوهـشم  لیلقت  يراک  نینچ  هک  تسا  یعیبط  دنهد . لیوحت  هناخراک 
میدرک رکذ  البق  هک  روطنامه  دنروآیمرد . فرصم  لباق  بوخ  لوصحم  تروص  هب  غرممخت  هدیفس  کمک  اب  ار  هراکهمین  دنق  هک  دراد 

تسین و ردان  مه  یشحو  ردنغچ  دننکیم . هدافتسا  لسع  توت و  هزوبرخ ، هریش  روگنا و  هریش  زا  دنق  ياج  هب  رتتسدیهت  مدرم  زا  یتمسق 
هب نونکات  هکنیا  اهتنم  تسا ، یلاع  نآ  تشک  يارب  نیمز  هک  مدیـسر  هجیتن  نیا  هب  مدرک  یئاپورا  ردنغچ  مخت  اب  نم  هک  یئاهـشیامزآ  رد 

. تسا هدشن  یهجوت  فطع  بلطم  نیا 
. دراد رب  رد  یلصفم  بلاطم  باتک  نیا  مود  تمسق  متشه  لصف  نآ ، لامعتسا  دروم  تشک و  ردخم و  ناهایگ  هرابرد 

رد هک  تفگ  ناوتیم  ملـسم  روطهب  اـما  دـیدرت ، لـباق  تسا  یبـلطم  هدوب  لـگنج  زا  هدیـشوپ  میدـق  راـصعا  رد  ناریا  عـفترم  هگلج  هکنیا 
هک یئاههوک  ياههنماد 
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هرود رد  هک  دـنراد  دایب  زونه  نارهت  هدروخلاس  مدرم  تسا . هتـشاد  دوجو  یهوبنا  ناتخرد  شیبومک  يراگزور  تسا  راب  گربیب و  العف 
تابـصق رد  ار  عون  نیا  زا  یقرفتم  ناـتخرد  [ 279] یچوک رتکد  تسا ؛ هدوب  زربـلا  ياـههنماد  رد  [« 278] سروآ  » زا یئاهلگنج  ناـشیناوج 

اب ناوتیم  ار  اههوک  ياههنماد  بلغا  کش  نودب  تسا . هدنام  ياجرب  تخرد  نآ  زا  رـصحنم  هلـصا  کی  طقف  الاح  تسا ؛ هدـید  ناریمش 
هن قیرط  نیا  زا  تشاک و  اهیوج  اهتانق و  هیـشاح  رد  ناوتیم  ار  دـیب  کشجنگ و  نابز  درک ؛ يراـکلگنج  [ 280] هت سروآ و  تخرد  نیا 

نیا رکف  هب  ادـبا  ینونک  تلود  اما  درک . کمک  هزادـنایب  یلک  روطب  ناهایگ  شیور  هب  هکلب  درک  نیمأت  ار  تکلمم  بوچ  فراصم  اـهنت 
نارهت فارطا  هوـک  ياـههنماد  يراـکلگنج  يارب  یحرط  یئاـپورا  روآماـن  نادنمـشناد  زا  یکی  فرط  زا  متماـقا  تدـم  رد  تسین . اـهفرح 

ام رگم  هتخوس ! ناریا  ياههوک  لاح  هب  ناشلد  دنتـسه ! یئاههناوید  هچ  یگنرف  ياهمیکح  نیا  : » تفگ نانکدنخـشیر  هاـش  دـش ؛ هداتـسرف 
»؟ دزوسیم اپورا  ياههوک  اهلگنج و  يارب  ناملد  چیه 

، ارفا کشجنگ ، نابز  طولب ، روانت  ناتخرد  اما  دراد ؛ دوجو  ناتخرد  عاونا  اب  یعیـسو  ياهلگنج  رزخ  ياـیرد  لـحاس  رد  هک  تسا  تسرد 
، یتشک لکد  رد  اهنآ  زا  هک  دننادیمن  دننکیم و  لاغذ  دـننازوسیم و  ار  هریغ  نوران و  هت ، مشیربا ، تخرد  ایقاقا ، هسوت ، داشمـش ، شلآ ،

ياراد دـیآیم  تسدـب  زقـس  اـهنآ  زا  هک  ددـعتم  عونتم و  زقـس  ياـهتخرد  زا  ریغ  مه  ناتـسدرک  درک . هدافتـسا  ناوتیم  هریغ  ناـمتخاس و 
ياهقپچ هتـسد  نآ  بوچ  زا  هک  تسا  ناوارف  مه  [ 281] بلحم تخرد  هیحان  نیا  رد  هتـشذگ  اهنیا  زا  تسه . زین  طولب  گرزب  ياـهلگنج 
ناشرانک رد  هک  یگنسلاغذ  نداعم  اب  مه  اهلگنج  نیا  تایالو ، ریاس  رد  یعورزم  ياهنیمز  دننام  دنزاسیم . ار  اهینیمزقرشم  هقالع  دروم 

رد یناریتشک  هعسوت  کمک  هب  جارختسا  زا  سپ  دوش و  هدیـشک  روشک  رـسارس  رد  نهآهار  يزور  ات  تسا  هدنام  لطاب  لطاع و  دراد  رارق 
. دسرب هناگیب  کلامم  لحاوس  هب  ناشتالوصحم  رزخ  يایرد 

تحالف تراـجت و  هناـخترازو  هب  ار  نآ  مدروآ و  هارمه  ناریا  زا  نم  هک  ياهبنپ  مخت  هک  تساـجب  زین  هتکن  نیا  يروآداـی  راـک  ناـیاپ  رد 
. تفرگ رارق  شیامزآ  دروم  مه  رس  تشپ  لاس  راهچ  ناتسراجم  بونج  یساملاد و  رد  متشاد  میلست 

موادم تروص  هب  مزال  هیامرس  هکنیا  رب  طورشم  تسناد ، هدش  نیمضت  یحاون  نآ  رد  ناوتیم  ار  هبنپ  تشک  هک  تسا  دعاسم  نانچ  هجیتن 
. دوش هداد  صیصخت  راک  نیا  هب 
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هکس 5 سایقم و  نزو ،

لزنت هکس . برض  لوپ . یمک  درخ . لوپ  هرقن . الط و  ياههکـس  یتمیق . ياهزلف  لوط . سایقم  اهوراد . رهاوج و  هب  طوبرم  ياهنزو  اهنزو .
. نآ رد  بلقت  هکس و  رایع 

بط رد  جـیار  نزو  [« 282] نارگ  » لداعم 66 و  تسا ) ربارب  سدـقم  باتک  رد  روکذـم  لقـش  اب  هک   ) تسا لاقثم  نزو  دـحاو  نیرتکچوک 
شـش دون و  دوشیم  لاقثم  کی  سپ  وج ،) هناد  ینعی   ) وج مدـنگ  راهچ  دوخن - کی  دوخن ؛ راـهچ  تسیب و  لاـقثم - کـی  تسا . شیرطا 

. مدنگ
نم اب  نارهت  رد  جیار  نم  دنکیم . قرف  فلتخم  ياهرهش  رد  نم  رادقم  نامتاب .) یکرت  هب   ) تسا نم »  » رتنیگنـس ياهراب  صوصخم  دحاو 

کی هجیتن  رد  لاقثم ، هدزناش  ریس  کی  تسا و  ریـس  هد  كراچ  کی  دوشیم ؛ میـسقت  کیراهچ )  ) كراچ راهچ  هب  تسا و  ناسکی  زیربت 
دوشیم زیربت  نم  دـص  شیرطا . بط  رد  جـیار  نزو  سنوا ،»  » تشه داتـشه و  اقیقد  ای  لاقثم  لهچ  دصـشش و  اـب  تسا  يواـسم  زیربت  نم 

. نیو رد  جیار  دنواپ »  » راهچ یس و  دصناپ و  ابیرقت  راورخ و  کی 
. دراد نزو  زیربت  نم  ربارب  راهچ  ير  نم  تسا ، نآ  ربارب  ود  ناهفصا  نم  ای  هاش  نم 

. دوخن  24 طاریق - رگید 23  ترابع  هب  تسا و  دوخن  زا  رتنیگنس  یمک  [ 283] طاریق دننکیم . نزو  طاریق  اب  ار  رهاوج 
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. تسا هدوب  گناد  هیقوا و  مرد ، میدق  بط  رد  جیار  نازوا 
دوجو دروم  نیا  رد  یـصوصخم  هنامیپ  هجیتن  رد  دنـشورفیم و  دـننکیم و  نزو  اهیناریا  مه  ار  هریغ  بارـش و  ریـش ، لیبق  زا  عیام  ساـنجا 

. درادن
کی نارهت  رد  دراد . توافت  مهاب  فلتخم  ياهرهـش  رد  زین  عرذ  يازارد  اما  دـنربیم . راـکب  ار  نیـشرآ  اـی  عرذ  لوط ، يریگهزادـنا  يارب 

ره كراچ و  راهچ  هب  دوشیم  میـسقت  عرذ  کی  تسا . رتدـنلب  رادـقم  نیا  زا  زیربت  رد  رتمیتناـس ، راـهچ  دـصکی و  اـب  تسا  لداـعم  عرذ 
. هرگ تشه  هب  كراچ 
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( دـندرکیم بصن  اههداج  رانک  رد  اقباس  هک  تسا  یگنـس  بسحرب  نآ  هیمـست   ) گنـسرف ای  خـسرف  اههداج  اههار و  يریگهزادـنا  دـحاو 

روطهب تسین . ناـسکی  فلتخم  تاـیالو  رد  خـسرف  لوط  مه  دروم  نیا  رد  هک  تفگ  دـیاب  زاـب  دـنیوگیم . جاـغآ  نآ  هب  یکرت  هب  تسا و 
زور کی  دنرادیم . بوسحم  رتم   6 اب 110 ، ربارب  ینعی  ماگ  رازه  هدزاود  قطانم  زا  یضعب  رد  رتم و   5 لداعم 065 ، ار  خسرف  کی  طسوتم 

. دراد يربارب  کچوک  خسرف  ات 6   5 اب 5 / طسوتم  روطهب  لزنم »  » کی ای  رفس 
ربارب قطانم  بلغا  رد  بیرج  دنجنـسیم و  بیرج  اب  ار  گرزب  ياهتحاسم  بعکم . عرذ  اب  ار  مجح  دنجنـسیم و  عبرم  عرذ  اب  ار  تحاسم 

. عبرم عرذ   1 اب 066 ، تسا 
تسدب هرقن  برس ، گنس  زا  ير  رهش  یکیدزن  رد  یتح  دشیم و  جارختسا  یتمیق  تازلف  زا  يرایـسب  ناریا  تکلمم  رد  میدق  ياهنامز  رد 

رادقم دنولا  هنماد  رد  نادمه  رد  دوشیمن . جارختسا  يرگید  زلف  چیه  سم  نهآ و  علق ، يردق  يانثتسا  هب  رضاح  نامز  رد  اما  دندروآیم .
دیآیم تسدب  یمیدق  فورظ  اههکـس و  ددجم  بوذ  زا  ای  تکلمم  رد  دوجوم  یتمیق  تازلف  دیآیم . تسدب  نتـسش  قیرط  زا  الط  یمک 

هدش دراو  روشک  هب  هاش  ردان  تسد  هب  رهش  فرصت  زا  سپ  یلهد  تراغ  هار  زا  البق  ای  ینامثع  هیـسور و  اب  یجراخ  تراجت  قیرط  زا  ای  و 
. تسا

نیلوا و زا  هکس  برض  قح  تسین . جیار  ناریا  رد  سانکـسا  ای  يذغاک  لوپ  سم . هرقن و  الط ، ياههکـس  زا  تسا  ترابع  نایرج  رد  لوپ 
هک يرهش  صوصخب  روشک و  فرصت  زا  تسا  ياهناشن  هکس  برـض  دیآیم ؛ باسحب  یقرـش  نایاورنامرف  تازایتما  قوقح و  نیرتیـساسا 

. تسا هدش  برض  هکس  يور  رب  نآ  مان 
باتش اب  زین  نایعدم  دوشیم و  میسقت  مدرم  نیب  تسا  هدش  برـض  هزات  هک  یئاههکـس  تنطلـس  تخت  رب  سولج  ماگنه  هب  لیلد  نیمه  هب 
مظعا تمسق  برض ، لحم  رهش  هدشن  رصتخم  لماک و  مان  ناطلس  مان  زا  سپ  هلصافالب  دنهدیم . دوخ  مان  هب  هکس  برض  هب  روتـسد  مامت 

، یلب دنزیم ؛ برض  هدش  هدوشگ  رهش  مان  دوخ و  مان  اب  یئاههکس  رگید  راک  ره  زا  لبق  يرهش  ره  حتاف  دهدیم . لیکشت  ار  هکس  يارغط 
دوجو نآ  رد  يدیدرت  رگید  هکنآ  میلست  زا  سپ  هلصافالب  ات  دننزب  برض  رهش  مان  اب  هکس  داد  روتسد  هاش  تاره  هرـصاحم  نیح  رد  یتح 
رورـس سیئر و  ظفح  يارب  یمومع  ياعد  ینعی   ) هبطخ دـننام  ندز  برـض  هکـس  هاش  مان  هب  دـشاب . رایتخا  رد  لوپ  میـسقت  يارب  تشادـن ،

کی اب  اهنآ  ناخ  هک  یماگنه  اهیناتـسیس  شیپ  لاس  دنچ  مه  روظنم  نیمه  هب  تسوا . هطلـس  يرورـس و  نتخانـش  تیمـسرب  هلزنم  هب  رهش )
. دندز هاش  مان  هب  هکس  درک  جاودزا  مناخ  هدازهاش 

یلعف شزرا  ربارب  ود  دودح  ات  البق  نآ  شزرا  تسا و  هدرک  رییغت  بلغا  ناموت  شزرا  تسا . ناموت  دراد  یمومع  جاور  هک  ياهکس  دحاو 
: دراد يربارب  يدنله  تاکود  اب  ابیرقت  ناموت  شزرا  هدش . جیار  [ 284 (] رد 1848 یفوتم   ) هاش دمحم  تنطلـس  نامز  زا  هک  تسا  هدوب  نآ 

کی دص و  يدنله - تاکود  دص 
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. دوزفا نآ  رب  دصرد  ات 3   1 دیاب 5 / روشک  جراخ  هب  هلاوح  ماگنه  هکنانچ  تشاد ،
. دراد نزو  شیرطا ) بط  رد  جیار  نزو  نارگ   49 / 5 لاقثم -  3 / 4 دوخن -(  هدجه  دشاب  هدمآ  هناخبارض  زا  هزات  هک  یماگنه  ناموت  هکس 
هدیئاس و نادنچ  اهدزم  اهیرمتسم و  اهقوقح ، تخادرپ  ماگنه  هب  هبتریلاع  نادنمراک  یتنطلس و  نارادلیوحت  فرط  زا  اههکـس  هرانک  اهتنم 

دادعت نوچ  دسریمن ، یئاجب  بلطم  نیا  هب  مه  یضارتعا  چیه  دوشیم . یلصا  هکس  تفه  نزومه  اهنآ  زا  هکـس  تشه  هک  دوشیم  هدیرب 
شیرطا بط  رد  جیار  نزو  نارگ  تشه  تسیب و  لداعم  ناموت  دـص  ره  رد  رگا  تساکومکیب . تسا و  تسرد  هدـش  تخادرپ  ياههکس 

زاجم يداع و  نزو  هب  هک  دنیازفایم  نآ  هب  ردقنآ  دننکیم و  نزو  ار  لوپ  دوخ  تالماعم  رد  ناناگرزاب  اما  تسا . زاجم  انوناق  دشاب  رسک 
.« یهاش نیدلا  رصان  برض  يدوخن ، هدجه  ناموت   » دوشیم رکذ  هراومه  يراجت  ياههلاوح  رد  دسرب .

نایرج زین ، تسا  رتکبـس  لصا  يالط  ياههکـس  زا  اعبط  دـناهدرک و  الط  شکور  ار  نآ  هک  ناموت  هرقن  ياههکـس  زا  يرایـسب  نآ ، زا  ریغ 
اب يرگهلماعم  ره  هک  الط ، نزو  صوصخم  يوزارت  کی  اب  ای  ار  هدش  تفایرد  يالط  ياههکس  مامت  طایتحا  اب  لیلد  نیمه  هب  [. 285] دراد

ندـیرب رثا  رب  دـنبایرد . ار  زلف  یمرن  اـی  یتخـس  قـیرط  نیا  زا  اـت  دـننک  مخ  ار  نآ  دـننکیم  شـشوک  اـی  دـننکیم  نزو  دراد ، هارمه  دوـخ 
ناوتیمن زاب  ار  نآ  رگید  هک  دـیآیمرد  یتروصب  لوپ  نیا  عضو  دودـعم  لاـس  دـنچ  نمـض  نآ ، یلاوتم  ندرک  مخ  اـی  هکـس ، ياـههرود 

. دنکیم تشادرب  هکسلا  قح  ناونع  هب  دزمراک  دصرد  هس  هناخبارض  نآ  برض  دیدجت  بوذ و  يارب  تخانش .
نآ هب  مه  رازه »  » هک تسا ،) هاش  نیوانع  زا  یکی  هک  نارق » بحاص   » لصا رد   ) نارق هب  موسوم  هرقن  هکس  هد  رب  تسا  لمتشم  یلعف  ناموت 

. دنیوگیم
هب نم  دورو  ماگنه  هب  تسا . هتفای  لـیلقت  دوخن   28 لاقثم -  1 1 هب 6 / هاش  دـمحم  هرود  رد  اما  دوب  لاقثم  ود  نارق  هاـش  یلعحتف  ناـمز  رد 

ياههکس نوچ  دوب .  1 : 15 5 ای 9 /  18 نامز 280 : نآ  رد  الط  هب  هرقن  شزرا  تبـسن  دوب ؛ لاونم  نیا  رب  عضو  لاس 1851[286 ] رد  نارهت 
هب دزی  یتشترز  ناناگرزاب  طسوت  درک و  ادـیپ  ناوارف  بلاط  ناتـسودنه  رد  دوب  دـصرد  جـنپ  نآ  راـیع  تشاد و  یبوغرم  هرقن  رایـسب  نارق 

هداد هفاضا  دصرد  راهچ  دودح  هرقن  اب  الط  هلدابم  ماگنه  هب  تفای و  شیازفا  هرقن  تمیق  هجیتن  رد  دیدرگ ؛ رداص  اجنآ  هب  یهبانتعم  رادقم 
میدق ياهنارق  تموکح  بولطمان  هضراع  نیا  نتخاس  فرطرب  يارب  دیدرگیم . جراخ  رازاب  زا  شیپ  زا  شیب  زور  ره  هرقن  هکس  دشیم و 

هرقن شزرا  تبسن  نآ  قبط  رب  هک  دز  برض  دوخن  نزو 25  هب  يدیدج  ياههکس  درک و  يروآعمج  ار 
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. تفای رییغت   1 : 13 8 ای 9 /  18 هب 250 : سپ  نیا  زا  الط  هب 
رد ار  اهنآ  دـشاب  مدرم  تسد  رد  يرتشیب  ياههکـس  دـنهاوخب  هک  یماگنه  طقف  و  تسا ؛ ناـیرج  رد  مک  هرقن  ـالط و  رتکچوک  ياـههکس 

. دنراذگیم نایرج 
ددع داتشه  ره  هک  دنیوگیم  دیفـس  یهاش  نآ  هب  هک  دننزیم  برـض  ياهرقن  صوصخم  ياههکـس  یتح  زورون  دیع  رد  روظنم  نیا  يارب 

. تسا ربارب  ناموت  کی  اب  نآ 
. ناموت کی  یهاش - تسیود  نارق ، کی  یهاش - تسیب  تسا ؛ نایرج  رد  یهاش  ای  هایـس  لوپ  ای  جـیار  لوپ  ناونع  هب  زین  نیـسم  ياههکس 
ره داتفه ، ره  هک  یئاههکس  دوخ ، یئاورنامرف  هزوح  جایتحا  بسحرب  دندادیم و  نیسم  ياههکـس  برـض  هب  روتـسد  ماکح  اهنیا  زا  شیپ 

، هاشنامرک نادمه ، ناهفـصا ، ماکح  نوچمه  ماکح  زا  یـضعب  دـنتخادنایم . نایرجب  دـشیم  نارق  کی  اب  ربارب  اهنآ  ياتیـس  ره  ای  هاجنپ 
رد ار  درخ  لوپ  تلود  لاس 1857[287 ] رد  دننک . برض  درخ  لوپ  ناونع  هب  زین  ياهرقن  کچوک  ياههکـس  هک  دنتـشاد  هزاجا  ناشدوخ 

، دنک لیدبت  دوب  هدرک  ادیپ  ار  هنهک  سم  تمیق  طقف  رگید  هک  ار  دوجوم  ياههکس  هکنآیب  درک  تخاونکی  لکش و  کی  تکلمم  مامت 
هـسیک هب  دش  دیاع  دیدج  درخ  لوپ  ندراذگ  نایرجب  زا  هک  یهبانتعم  دوس  دـمآ . دراو  رایـسب  راشف  تاقبط  نیرتریقف  هب  رذـگهر  نیا  زا  و 

( بوغرمان سم  مارگ   1 دودح 650 ،  ) هکـس تسیود  ره  يازا  رد  درک و  لبقت  ار  مهم  نیا  هک  دش  يدـنمراک  بیـصن  هکلب  تفرن ، تلود 
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ياههکس ندراذگ  نایرج  رد  میدق و  نیگنس  ياهنارق  ندرک  جراخ  دروم  رد  انیع  مه  بلطم  نیمه  تشادرب . تلود  هنازخ  زا  ناموت  کی 
یعفانم شاهیلام  ریزو  مظعاردص و  ناخ  اقآ  ازریم  ینعی  زور  نآ  يارزولا  سیئر  داتفا . قافتا  تسا  رتکبس   1 ابیرقت 8 / هک  دیدج  ياهرقن 

ياههکـس لوبق  زا  ماگنه  نآ  زا  اهیدنه  هک  دش  نیا  اههکـس  ندش  رایعمک  هجیتن  دنتخیر . دوخ  بیج  هب  دمآ  تسدـب  قیرط  نیا  زا  هک  ار 
. داد هفاضا  دیاب  دصرد   7 هتـشذگ 5 / سکعرب  هرقن ، اب  الط  لوپ  هلدابم  يارب  ـالعف ، دـننکیم و  يراددوخ  دوخ  عاـتم  يازا  رد  ناریا  هرقن 

نیا تلع  دوشیم ، هتـساک  ماودـلا  یلع  رازاب  رد  جـیار  لوپ  رادـقم  زا  زاب  مونـشیم  زور  ره  نافارـص  راجت و  زا  هچنآ  قباطم  هاگره  لاـح 
دیاـش دراد و  يربارب  تادراو  تارداـص و  ناریا  رد  تسا  بوخ  هلغ  لوصحم  هک  یئاـهلاس  رد  طـقف  دوشیم . هداد  حرـش  ـالیذ  هک  تسا 

. دریگب ینوزف  مه  يردق  تادراو  رب  تارداص  یتح 
دیرخ يارب  يرایـسب  لوپ  دوش ، فقوتم  الک  ای  دـنامب  بقع  هلغ  تارداص  هجیتن  رد  و  دـشابن ، بوخ  لوصحم  یپایپ  لاس  دـنچ  هاگره  اما 

ناتسکرت تاره و  هب  یشکرکشل  ریخا  تاونس  نیمه  رد  ددرگزاب . تکلمم  هب  اجنآ  زا  اددجم  لوپ  نیا  هکنیا  نودب  دوریم  جراخ  هب  الاک 
رایـسب ریداقم  دـیدرگ . لوپ  يدایز  رادـقم  فرـصم  بجوم  دوب ، نآ  ثعاب  ناریا  سیلگنا و  گنج  هک  اپورا  زا  هحلـسا  دـیرخ  نینچمه  و 

بوضغم ياهناـهب  ره  هب  هک  ار  یناـیعا  ناـگرزب و  هاـش  هک  دوشیم  جراـخ  شدرگ  زا  قیرط  نیا  زا  تقوم ، تروـص  هب  مه  لوـپ  تفگنه 
هب روبجم  دناهدش 

376 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 
دایز غلابم  زا  دیاب  قیرط  نیمه  هب  درادیم ؛ هاگن  دـکار  هنازخ  رد  اهتدـم  ار  اهلوپ  نیا  دـعب  دـنکیم و  يروآماسرـس  غلابم  يروف  تخادرپ 

. درک رکذ  يرگید  عون  یلوپمک 
ار دوخ  لوپ  نیمزقرـشم ، رد  جیار  مسر  بسحرب  نئمطم ، يراذگهیامرـس  ناکما  نادقف  دامتعا و  مدع  تلع  هب  لوپ  نابحاص  هکنیا  ینعی 

. دننکیم نوفدم  كاخ  ریز  رد 
: تسا نینچ  تسا ، یبرع  نابز  هب  هک  هرقن  الط و  ياههکس  يور  يارغط 

راد برض  تسا : هدمآ  نینچ  هکس  تشپ  رد  راجاق ؛ هاش  نیدلا  رصان  ناطلس  نب  ناطلس  ناطلس ، نب  ناطلس  ناطلـس ، نب  ناطلـس  ناطلـسلا ،
ناهفـصا و هنطلـسلا  راد  تشر ، زرملا  راد  تاره ، رفظلا  راد  زیربت ، هنطلـسلا  راد  دزی ، دابعلا  راد  زاریـش ، ملعلا  راد  ای  [ ) 288] نارهت هفالخلا 
رد يریـشمش  اب  تسا  يریـش  هک  دوشیم  هدید  ناریا  تمالع  درخ  لوپ  ياههکـس  يور  رد  دوشیم . رکذ  برـض  لاس  سپ  نآ  زا  هریغ .)

: دروخیم مشچب  هلمج  نیا  هکس  تشپ  رد  عولط ؛ لاح  رد  يدیشروخ  گنچ و 
هاـش دراد  دوجو  یمدآ  ریوصت  شقن  يارب  هک  یبهذـم  عنم  مغریلع  برـض . لاـس  خـیرات  هارمه  هب  ناریا  هسورحم  کـلامم  جـیار  سولف 

اهنادب ریوصت  نیا  شقن  هک  ینادنمرنه  هدومزآان  ياهتسد  اما  دنک ؛ برض  اههکس  يور  هب  ار  دوخ  ریوصت  ات  تسا  هدیشوک  راب  دنچ  یلعف 
. دناهدرک لیدبت  روتاکیراک  هب  ار  هاش  ریوصت  تسا  هدش  هدرپس 

، شورفراب نامرک ، هاشنامرک ، نادـمه ، زاریـش ، ناهفـصا ، ناـشاک ، مق ، نارهت ، نیوزق ، زیربت ، دـننام  ناریا  مهم  ياهرهـش  ماـمت  رد  اـبیرقت 
ریعم رظن  ریز  هناخبارض  دراد . تسا و  هتـشاد  دوجو  هناخبارـض  زین  ناتـسیس  رد  عقاو  ههوکهس  تاره و  رد  یتح  هاگهاگ  و  دهـشم ، تشر ،
دجاو ناریا  ناـیدوهی  دـنراد . رارق  وا  رظن  ریز  فـلتخم ، ياهرهـش  رد  رگید  ياـهریعم  تـسا . نارهت  رد  يو  رقم  هـک  دراد  رارق  کـلامملا 

، کیرتین دیـسا  کیروفلوس ، دیـسا  دننام  ار  راک  يارب  مزال  ياهدیـسا  دننآ . رایع  رادقم  زلف و  نییعت  ندز و  کحم  نف  رد  قیقد  تاعالطا 
. دنراد رظن  ریز  ار  ینف  ياهراک  الومعم  دننکیم و  تسرد  لکلا  كاینومآ و  هتشذگ  اهنیا  زا  کیرلکوردیه و  دیسا 

: زا تسا  ترابع  هک  تسا  نایرج  رد  زین  یـسور  ياههکـس  رزخ  يایرد  يزرم  قطانم  صوصخب  اهاج و  ریاس  رد  یناریا  ياههکـس  ياوس 
دننکیم و بوذ  ار  اهنآ  بلغا  زاب  دراد  لایرپما  هک  یئالط  مک  رایع  دوجو  اب  یـسور . يدـنله - ياهتاکود  لایرپما و  همین  لماک ، لایرپما 

زیربت رد  لایرپما  هنظم  الومعم  تسا . رییغت  شوختـسد  تخـس  اـضاقت  هضرع و  بسحرب  لاـیرپما  خرن  دـننزیم . برـض  ناـموت  تروص  هب 
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هدید تالدابم  رد  الصا  یسیلگنا  لوپ  تسا . رتمک  تبسن  نیمه  هب  زاریش  رد  یلو  تسا ، رتالاب  نارهت  زا  ناموت ) تاکود -(   1 دودح 20 /
. دراد یفنم  هبنج  بلغا  ناتسودنه  اب  ناریا  تراجت  اریز  دوشیمن 

هک اجنآ  زا  دشاب . هدش  تازاجم  هداتفا و  ریگ  يزاسهکس  هک  ماهدینشن  زگره  اما  تسا  تسد  ود  ره  ندیرب  هکـس ، بلقت  لعج و  تازاجم 
تفایرد ماگنه  هب 
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. دوشیم هتخانش  نزو  رسک  تلع  هب  دوز  یلیخ  یبلقت  هکس  دننکیم ، نزو  ار  نآ  هکس  ره 

هداتسرف نارهت  هب  تایالو  زا  هک  دقن  لوپ  ياههلومحم  تارک  هب  هکنآ  زا  سپ  دنهدیم . ماجنا  گرزب  راجت  نافارـص و  ار  یلوپ  تابـسانم 
لبط و نتخاون  اب  دیـسریم  نارهت  هزاورد  هب  ملاس  حیحـص و  یناوراک  ياپ  هاگره  هک  یئاج  ات  تفر ، تراـغ  هب  ناـنزهار  طـسوت  دـشیم 

زکرم هب  دـیاب  ماکح  هک  یتایلام  لوپ  ندـناسر  راک  دـیدرگیم ، دراو  نارهت  هب  ةاولـص  مالـس و  اب  دـشیم و  هتفرگ  نشج  نآ  دورو  لـهد 
یتمسق گرزب  راجت  داتفا . راجت  هدهع  هب  دوش ، هیدأت  نارهت  تموکح  هب  دیاب  نوگانوگ  ياههناخبارـض  زا  هک  یغلابم  نینچمه  دنزادرپب و 

هرهب خرن  هک  اجنآ  زا  دنناسریم . زکرم  هب  ار  لوپ  لیزنت ، رـسک  زا  سپ  دقن ، تروص  هب  زین  یتمـسق  و  ههام ، هس  ات  ود  ياهتارب  ندیـشک  اب 
هتبلا ار  نآ  زا  يدایز  تمـسق  هک  دوشیم  راجت  بیـصن  يداع  ریغ  یعفانم  هلماعم  نیا  زا  هک  تسا  یعیبط  تسا  دصرد  ات 30  زا 18  الاب و 

. دنزادرپب دوخ  یماح  مکاح  هب  دیاب 
یلوپ دـیدج  عبانم  هاگره  هک  درک  ینیبشیپ  ناوتیم  لماک  نانیمطا  اب  میتخادرپ  نآ  رکذ  هب  هک  یلاوحا  عاضوا و  هیلک  نتفرگ  رظن  رد  اـب 

هب ور  يدـعاصت  تروص  هب  یلوپ  ریاخذ  دوش ، هدز  تسد  یلـصاحیب  ياهیـشکرکشل  نینچ  هب  زاب  رگا  هکنیا  ای  دوشن  ادـیپ  تکلمم  يارب 
ياهگنج رثا  رب  هک  تسا  نیا  نآ  دش و  مهارف  رخاوا  نیا  رد  يدعاسم  اتبـسن  عضو  دسریم . مامتا  هب  الک  دوز  ای  رید  دراذگیم و  یتساک 

ریزارـس ناریا  هب  ياهظحالم  لباق  دایز و  لوپ  لحم  نیا  زا  تفای و  شیازفا  هداعلا  قوف  ناتـسلگنا  هیـسور و  هب  ناریا  هبنپ  تارداص  اـکیرما 
. دش
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تراجت 6 تعنص و 

. مرچ يریگگنر .)  ) يرگدیفس يزرگنر و  نیمشیربا . ياههچراپ  هچراپ . تادراو  باروج . ابع . وتپ و  دمن . شرف . لاش . دیلوت  مشپ . هبنپ .
. ماعط کمن  درگوگ . زنگنم . تلابک .)  ) دروجال كاخ  علق . برس . جنرب . نهآ . سم . اهنآ . هیهت  زرط  تازلف و  يزودتسوپ .

. نوباص يرگهزوک . كاخ  رادباعل . لافس  ینیچ . هشیش . رهاوج . گنس . لاغذ  هروش .
. يروهشیپ یئاپورا . عون  زا  یئاههناخراک  داجیا  يارب  ماجرفان  ياهششوک  روتاینیم . يزاسمتاخ .
. اهیرگلوسنق تاکرمگ . يراجت . ياههار  تراجت . زکارم  یجراخ . راجت  یناریا . راجت  تراجت .

مظعا تمـسق  تسین و  مه  تیمهایب  تعنـص  نیا  هتفرمهيور  اما  درک  سایق  ناوتیمن  یئاـپورا  لود  عیانـص  اـب  دـنچره  ار  ناریا  عیاـنص 
هـشیپ راک و  عیفرت  جـیورت و  يارب  یمادـقا  نیرتکچوک  تلود  بناج  زا  هک  میریگب  رظن  رد  هاـگره  دـنکیم . نیمأـت  ار  یلخاد  تاـجایتحا 
قیوشت تکلمم  یلخاد  تاعونصم  ررض  هب  ار  یجراخ  يالاک  تادراو  یکرمگ  لوقعمان  ماظن  کی  نآ  فالخرب  یتح  دریگیمن و  ماجنا 

نهآ تسا و  هدنام  نوفدـم  كاخ  لد  رد  تازلف  ریاخذ  درادـن ، دوجو  یطابترا  طیاسو  هداج و  تکلمم  نیا  رد  رگید  يوس  زا  دـنکیم و 
تارابتعا يزیچان  هرهب و  روآماسرس  خرن  هیامرـس ، نادقف  اهنیـشام ، اهرازبا و  صیاقن  هاگره  درک ، دراو  جراخ  زا  دیاب  فازگ  تمیق  هب  ار 

ياههدروارف اب  تباقر  هدـهع  زا  یلخاد  یتعنـص  تالوصحم  زا  یـضعب  زاب  مینیبیم  هکنیا  زا  یناسآ  هب  تقو  نآ  میرادـن ، رود  رطاخ  زا  ار 
. میوشیم تریح  قرغ  دیآیمرب ، یجراخ  هباشم 
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تفگ ناوتیم  هکلب  چـیه ، هک  تسا  هدادـن  خر  یتفرـشیپ  ناریا  عیانـص  راک  رد  هدـمآ - ناریا  هب  ندراش  هک  یماگنه  زا  شیپ - نرق  ود  زا 
مالقا و زا  يرایـسب  نتخاس  دوشیم  رتدـیدش  هظحل  ره  هک  نایئاپورا  تباقر  ربارب  رد  تسا . هدرک  زورب  نآ  ناکرا  رد  زین  طاـطحنا  لاوز و 
، هلاس نیدـنچ  یلخاد  ياهگنج  ببـس  هب  رگید  فرط  زا  تسا . هفرـص  هب  نورقم  رتشیب  ماـخ  داوم  شورف  دـنکیمن و  فرـص  رگید  ءایـشا 
هچ تفر ، نیب  زا  نارگراک  هارمه  هب  زین  اههشیپ  عیانص و  تسا . هدید  بیسآ  دایز  صوصخب  نامرک  دزی و  ناهفصا و  دننام  تعنص  زکارم 

. درادن ریذپانكاکفنا  یگتسب  نیعم  ياهرهش  هب  تعنص  ياههتشر  زا  یضعب  ناریا  دننام  ایند  ياجک  چیه  رد 
نـشخ ياههچراپ  دـننام  هک  دـمآیم  سابرک  مان  هب  مکحم  تخمز و  یجوسنم  نتخاس  راک  هب  نیا  زا  شیپ  یمک  اـت  یلخاد  لوصحم  هبنپ 

كاشوپ ام  یناتک 
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زاریـش کـیدزن  هداـبآ  نانمـس و  مق ، رد  دـشیم . فرـصم  رداـچ  شـشوپ  يارب  نآ  مظعا  تمـسق  یلو  درکیم ، نیمأـت  ار  طـسوتم  هـقبط 
هک هلول  کی  دنفابیم . سابرک  دوخ  جایتحا  هزادنا  هب  مه  ياهناخ  ره  رد  هتشذگ  نیا  زا  تسا ؛ هدش  اجنآ  یلاها  لغش  هشیپ و  یفابسابرک 

رتمک رادقم  هب  و  ناشاک ، ناهفصا و  دزی ، رد  دنیوگیم  كدق  نآ  هب  هک  ار  يرتهب  هچراپ  تسا . رتم  تشه  ات  شش  دنیوگیم  پوت  نآ  هب 
دننام زین  ناریا  رد  لیلد  نیمه  هب  تسا و  تباث  رایـسب  گـنر  رظن  زا  دوشیم و  هتفاـب  تخاونکـی  زیر و  هچراـپ  نیا  دـنفابیم ؛ رهـشوب  رد 

نآ هیهت  رد  ار  گنردرز  یعیبط  هبنپ  اهنیا  زا  شیپ  دراد . ناهاوخ  تسا و  بولطم  رایـسب  اهرهـش  نینکاس  یناتـسبات  سابل  هیهت  يارب  زاقفق 
خن یتحار  تلوهسب و  نآ  زا  ناوتیمن  تسا  هدننکـش  هبنپ  عون  نیا  فایلا  نوچ  اما  دنتفگیم ؛ گنردوخ » كدق   » نآ هب  دندربیم و  راکب 

. دنفابب دوشیم ، دراو  رهشوب  قیرط  زا  هک  یسیلگنا  خن  زا  ار  كدق  هک  دنهدیم  حیجرت  العف  لیلد  نیا  هب  درک و  هیهت  تخاونکی 
شقن اب  فیطل  تسا  یجوسنم  هک  راکملق  تسین . بوغرم  قباـس  نوچمه  رگید  كدـق  سنج  یلو  هدـمآ  نیئاـپ  نآ  تمیق  دـیهمت  نیا  اـب 

هک یمارحا  ياهتیچ  تسا  نینچمه  دراد و  رارق  هجوت  دروم  تخـس  تسین  تهابـشیب  یمیلـسا  ياهحرط  هب  هک  هدیچیپ  مهرد  زیر  ياهلگ 
درادرب رد  رایسب  جرخ  تسا و  تمحز  رپ  رایسب  اههچراپ  نیا  هیهت  دناهدرک . حرط  نآ  رب  نوگانوگ  ياهگنر  هب  لگ و  شقن  اب  یئاههارهار 

اهگنر ندـیود  مهرد  عنام  زقـس  غمـص  اب  اهنآ  ندـناشوپ  اب  دـعب  دـننزب و  هچراپ  رب  کتکت  تروص  هب  تسد و  اـب  دـیاب  ار  یگنر  ره  هچ 
اهیناریا و هقیلـس  قباطم  راید  نآ  رد  صوصخب  اهتیچ  نیا  دننکیم و  نیمأت  رتسچنم  ياههناخراک  ار  ناریا  یفرـصم  ياهتیچ  بلغا  دـنوشب .

ناریا هب  [ 289] یلار ناردارب  ینانوی  هناختراجت  تطاسو  اب  ناتـسلگنا  زا  امیقتـسم  ای  الاک  نیا  دوشیم . دـیلوت  نیمزقرـشم  هب  شورف  يارب 
روشک هب  یـسیوس  يوسنارف ، یناملآ ، هعتما  ناونع  هب  زیربت  نازوبارط و  هینطنطـسق ، قیرط  زا  ددرگیم و  تسد  دنچ  ای  دوشیم و  هداتـسرف 

. دنفابیم كرب  دمن و  یلاق ، لاش ، نایناریا  كرک )  ) رتش زغرم و  زب  دنفسوگ و  مشپ  زا  ددرگیم . دراو 
، ینامرک لاش   ) دراد رارق  دهـشم  نامرک و  رد  ناریا  لاش  تفاب  یلـصا  زکارم  دـنربیم . راکب  ار  هرقنا  مشپ  نیرتفیطل  طقف  لاش  نتفاـب  يارب 

(. يدهشم لاش 
تیلباق رظن  زا  اما  تسا  هیبش  يریمـشک  ياهلاش  هب  گنر  شقن و  رظن  زا  اـبلاغ  دراد  ضرع   1 1 لوط و 4 / رتم  هس  الومعم  هک  یناریا  لاـش 
ياهلاش تمیق  هکیلاحرد  تسا  ناموت  یـس  ات  تسیب  نیب  لاش  بوغرم  سنج  تمیق  تسا . بقع  اهنآ  زا  تخـس  تفاـب  يزیر  فاـطعنا و 

هتفاب لاش  زا  یکزان  عون  نامرک  رد  ناموت . هد  ات  تشه  تمیق  هب  دنفابیم  یئاهلاش  دهـشم  رد  دـسریم . مقر  نیا  ربارب  هس  ات  ود  هب  يدـنه 
شوقن و بسحرب  ناموت . شش  ات  جنپ  تمیق  هب  دنیوگیم  هسوک » لاش   » نآ هب  دراد و  تهابش  یئاپورا  ریمـشک  ياههچراپ  هب  هک  دوشیم 

خاش ياهتوب ، يدروجال ، یکال ، درک : میسقت  ریز  عاونا  هب  ار  لاش  ناوتیم  فلتخم  ياهگنر 
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هچراپ تکلمم  لخاد  رد  ددرگیم . رداص  هیردنکـسا  هینطنطـسق و  هب  یناریا  لاش  زا  یطـسوتم  رادـقم  يراـگنز . همرت ، یمارحا ، ینزوگ ،
. دنربیم راکب  اهسابل  هرود  يزغم و  رد  ار  نآ  زا  يرایسب  دنربیم و  کیراب  ياههیشاح  هب  ار  لاش 
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یلاـق نآ  هب  هک  رتـگرزب  ياهـشرف  شرادـناج . هدـنز و  ياـهگنر  رطاـخ  هب  اـت  تسا  زاـتمم  دوخ  یفاـبزیر  ماود و  رثا  رب  رتـشیب  ناریا  شرف 
. تسا ناموت  ات 40  نیب 12  یشرف  نینچ  تمیق  دراد ؛ ضرع  رتم  هس  لوط و  رتم  شش  دنیوگیم 

یحارط و لالج  هوکش و  رظن  زا  يزورما  ياهشرف  رب  تسا  هدش  هتفاب  شیپ  لاس  تسیود  هک  یئاهـشرف  تسا . لاوز  هب  ور  زین  تعنـص  نیا 
. دزرایم ناموت  هد  ات  راهچ  نیب  دوریم  راکب  نآ  يور  هب  ندرازگزاـمن  يارب  رتشیب  هک  ياهچیلاـق  دراد . يرترب  رایـسب  اـهگنر  ندوب  هدـنز 
هب دننکیم و  هیهت  هنایم  نادمه ، ناتسدرک ، نانیشنرداچ  ار  مود  هجرد  ياهشرف  دوشیم . هتفاب  هاشنامرک  کیدزن  ناهرف  رد  اهـشرف  نیرتهب 

گنرمک ياهوهق  گـنر  هب  روطچ  رتـش  كرک  ندرب  راـکب  اـب  ار  دوـخ  ياهـشرف  هنیمز  هک  دـننادیم  اـهنیا  دـنرادیم ؛ هضرع  نازرا  تمیق 
بیع نیا  اریز  دـهدیم ، تسد  زا  ار  دوخ  ياهب  زا  یمین  دـشاب ، هتـشاد  سیک »  » شرف هاـگره  دنـشخب . صاـخ  ياهولج  نآ  هب  دـنروآرد و 

زیگناتریح ناریا  ياهـشرف  ماود  اعقاو  نیا ، زا  رظنفرـص  دوریم .»  » حالطـصا هب  هدش و  هدیئاس  يدوزب  عضوم  نآ  تسین و  ریذپحالـصا 
يردق هدـش  هتـساوخ  تمیق  نوچ  مرخب . یناریا  رفن  کی  زا  ار  لمعتـسم  يابیز  شرف  هس  متـساوخیم  نارهت  رد  متماقا  مود  لاس  رد  تسا .

نینچ هجو  چیه  هب  : » تفگ مباوج  رد  هلـصافالب  يو  تسا ، هدش  هنهک  رگید  اهـشرف  نیا  هک  مدیـشک  هدنـشورف  خر  هب  دمآیم  دایز  مرظنب 
لاـس تشه  زا  سپ  میدـمآ و  راـنک  مهاـب  هلماـعم  نیا  رد  تسا ». هدـیرخ  هک  تسین  لاـس  هدزناـش  زا  شیب  ار  اهـشرف  نیا  دوخ  وا  تسین و 
لباق نادـنچ  هینطنطـسق  زاقفق و  رد  تکلمم  زا  جراـخ  اـب  شرف  تراـجت  دـنتخادرپ . نم  هب  اهـشرف  نآ  يارب  ار  تمیق  ناـمه  زاـب  هدافتـسا 

نارادـیرخ رگید  فرط  زا  دریگ و  رارق  یئالاب  حطـس  رد  نآ  لقن  لمح و  تمیق  هک  دوشیم  ثعاـب  شرف  داـیز  نزو  اریز  تسین  هظحـالم 
اب اهـشرف  نیا  عطق  هتـشذگ  نآ  زا  دیآیم و  نارگ  ناشرظنب  اهتمیق  لیلد  نیمه  هب  دنتـسین و  شرف  ماود  بلاط  نادنچ  نایناریا  دـننام  جراخ 
رد اما  دروآ  تسدب  بولطم  شقن  هاوخلد و  هزادنا  هب  ار  شرف  ناوتیم  صوصخم  شرافس  بسحرب  هتبلا  درادن . بسانت  ناشیاهقاتا  هزادنا 

. دنکیم تفرشیپ  هداعلا  قوف  ینأت  اب  شرف  نتفاب  راک  اریز  دنام  رظتنم  مامت  هام  تشه  دیاب  القا  تروص  نیا 
دروم رد  تفایرد . ار  اهنآ  قیقد  اتبـسن  تمیق  ناوتیم  شرف  لاش و  نوگانوگ  عاونا  ندرک  سمل  ندـید و  رد  رایـسب  نیرمت  قیرط  زا  طـقف 

شرورپ شزوـمآ و  هب  طوـبرم  رما  کـی  بسا  شرف و  لاـش و  يور  يراذـگتمیق  دـش  رکذ  مه  رگید  راـب  کـی  هـک  روطناـمه  ناـیناریا 
عوجر نانیمطا  لباق  یلالد  ای  هدنـشورف  هب  دـیاب  هکلب  دوش ، یکتم  دوخ  یـصخش  تواضق  هب  دـیابن  یئاپورا  يدرف  اما  ددرگیم ؛ بوسحم 

. داد صیخشت  زیمت و  يدنه  یلاش  زا  ار  یناریا  لاش  کی  نآ  کمک  هب  ناوتب  هک  تسا  مزال  برجم  یساسحا  مشچ و  دنک .
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صاخ تراهم  هدرک  گنر  مشپ  اب  مه  نآ  دنـسپلد ، ياههبیتک  اـبیز و  شوقن  اـب  نوگاـنوگ  عاونا  زا  دـمن  تخاـس  هیهت و  راـک  رد  اـهیناریا 
کچوک ياهدمن  تسا ؛ هداعلا  قوف  فاطعنا  یمرن و  ياراد  دراد  تماخـض  چـنیا   1 زا 5 / شیب  هک  دنچره  دزی  تخاس  ياهدـمن  دـنراد .

رـس شـشوپ  قاتا ، فک  شـشوپ  رد  دمن  دنامیم . مشیربا  هب  هک  تسا  یلقیـص  فافـش و  نانچ  هدـش  هیهت  زب  يوم  زا  هک  نادـمه  تخاس 
. تسین قنور  اب  نآ  تارداص  دمن  دایز  نزو  تلع  هب  اما  دراد . فرصم  هریغ  بسا و  لج  سابل و  يدمن ،) هالک  )

ره بسا  ناسنا و  دروم  رد  هک  دنفابیم  ماودرپ  رایسب  اما  کبس  كزان و  گنراگنر و  یجوسنم  اهدرک  دننام  نیـشنرداچ  لیابق  زا  یـضعب 
. دزرایم ناموت  شش  ات  راهچ  نآ  هعطق  ره  دنیوگیم . هتشپنیز  يدرک و  میلگ ، نآ  هب  دراد و  فرصم  ود 

ریغ یجالح  قیرط  زا  ار  نآ  هک  دوشیم  هتفاب  وتپ »  » مان هب  تسا  فاطعنا  لباق  مرن و  لاح  نیع  رد  هک  یماود  اب  میخـض  جوسنم  نامرک  رد 
هارمه نابایب  هوک و  رد  اهرداچ ، مامت  رد  دوخ ، ياهترفاسم  مامت  رد  ماـمت  لاـس  تشه  ار  یئوتپ  نینچ  دوخ  نم  دـننکیم . بآ  ذوفن  لـباق 

رد هک  ماهدروآ  اپورا  هب  هدافتسا  لباق  الماک  یعضو  رد  ار  نآ  دعب  و  ماهدرک ، هدافتسا  نآ  زا  زادناریز  ناونع  هب  باوخ  ماگنه  هب  هتـشاد و 
درک هیـصوت  ناوتیم  دوریم  ناریا  هب  هک  يرفاسم  ره  هب  درک . هدافتـسا  نآ  زا  ناوتیم  شرف  دننام  رگید  لاس  هد  تفگ  ناوتیم  مه  اجنیا 

. تسا هدیاف  دیفم  رایسب  دراد ، يزیگناتریح  یکبس  شاهزادنا  مجح و  اب  سایق  رد  هک  جوسنم  نیا  اریز  دروآ  مهارف  دوخ  يارب  یئوتپ  هک 
تسا یعیبط  ياهوهق  گنرب  ای  وتپ  گنر ، رظن  زا  دنکیم . ادیپ  تینوصم  ناراب  منبش و  ربارب  رد  الماک  دچیپب  وتپ  رد  ار  دوخ  یـسک  هاگره 
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. تسا ناموت  شش  ات  هس  نیب  نآ  تمیق  زمرق . زبس و  یبآ ، ای  و 
ار ینوتـساف  ياج  اهیناریا  دزن  هک  ماود  اب  مرگ و  مرن و  كرب . مان  هب  دوشیم  هتفاب  رتش  فیطل  كرک  زا  مه  يرگید  نابـسچ  مرن و  هچراـپ 

. تسا هتفرگ 
. دننکیم دیلوت  بوغرم  كرب  مه  ناسارخ  رد  اذه  عم  یلو  دوشیم  هتفاب  هرازه  هلیبق  رد  هک  تسا  ناتسناغفا  لام  كرب  نیرتهب 

الط فایلا  اب  الومعم  ار  نآ  هناشرـس  هک  دوشیم  هیهت  ناهفـصا  نامرک و  رد  رتش  يوم  زا  تسین  تهابـشیب  یبرع  يابع  هب  هک  وتلاپ  یعون 
ناتسمز رد  هچ  اهابع  نیا  تسا ، ناموت  تشه  ات  هس  نآ  تمیق  تسا . مکحم  ذوفن و  لباق  ریغ  الماک  کبـس ، نآ  عاونا  همه  اما  دنیارآیم ؛

هچ هدش ، هتخاس  كوچوئاک  زا  هک  تسام  ياهیناراب  زا  رتیلمع  رایسب  تسا ، روخدرد  هب  دیفم و  هداعلا  قوف  ترفاسم  رد  ناتـسبات  رد  هچ  و 
. دنکیم ظفح  همه  امرس  امرگ و  ناراب و  باتفآ و  زا  ار  ناسنا 

لاش هب  حرط  یئاـبیز  اـهگنر و  ندوب  رادـناج  فاـطعنا ، تیلباـق  رظن  زا  اـهباروج  نیا  دوشیم . هتفاـب  مشپ  زا  زین  ناریا  روهـشم  ياـهباروج 
. تسا زاتمم  عاونا  ریاس  زا  يوخ  زاریش و  باروج  تسا . کیدزن  ریمشک 

لخاد رد  رتش  كرک  دنفسوگ و  مشپ  زب و  يوم  زا  هک  یسانجا  راوج  رد 
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رد هک  ياهناـخراک  تسین ؛ هاـگآ  ینوتـساف  هیهت  زرط  زا  یناریا  تسا . رکذ  تیمها و  لـباق  زین  توهاـم »  » فرـصم دوـشیم  هیهت  تکلمم 
قیرط زا  هینطنطـسق  زا  جراخ ، زا  اههچراپ  همه  لـیلد  نیمه  هب  تفر . نیب  زا  يدوزب  دـش  سیـسأت  ناـجیابرذآ  رد  شیپ  لاـس  یـس  دودـح 

. دوشیم دراو  یناریا  راجت  تسد  هب  زیربت  نازوبارط و 
ماگنه هب  تسا . شیرتا  تخاس  همه  دوشیم  هتخورف  سیدنلو » توهام   » رگید ترابع  هب  ای  يدنله  هچراپ  مان  هب  اههچراپ  نیا  هک  دنچره 

؛ دشاب هتـشاد  راک  لاس  هد  ات  شـش  عقوت  نآ  زا  لقا  دح  هک  هدرک  تداع  اریز  دنکیمن  نآ  تمیق  هب  ینادنچ  هجوت  یناریا  توهام ، دـیرخ 
رتم  3 1 وتلاپ 4 / کی  يارب  دـننکیم . تیاکـش  نآ  یماودمک  زا  صوصخب  یئاپورا و  تاـجوسنم  ندـش  دـب  زا  هک  دوشیم  هدینـش  بلغا 

ینوتیز زبس  یلدرخ و  یبآ ، ياهگنر  هب  صوصخب  دنروایب  دوخ  اب  هزادنا  نیا  هب  ياهچراپ  هراوق  هک  یئاهیئاپورا  دوشیم ، فرصم  توهام 
. دننکب ناشدوخ  هب  مهم  ياهتدعاسم  هب  راداو  ار  اهیناریا  دننک و  زاب  اهلد  رد  دوخ  يارب  یئاج  نآ  نداد  هیده  اب  دنناوتیم 

نیرتـمهم تسا . هداـتفا  قنور  زا  رایـسب  نونکاـت  ندراـش  ناـمز  زا  مه  نآ  اـما  تسا  جـیار  روشک  رـسارس  رد  یمـشیربا  ياـههچراپ  تفاـب 
هد ناشاک  رد  تسا . دهـشم  زیربت و  ناهفـصا ، تسا ،) نآ  زا  یمـشیربا  ياههچراپ  نیرتهب  هک   ) دزی ناشاک ، رد  یفابمـشیربا  ياههناخراک 

اپورا رد  نآ  تمیق  شیازفا  تلع  هب  مشیربا  اریز  دش  هتـساک  هناخراک  قنور  زا  نامز  نآ  زا  دوب ، راک  رد  كود  دصراهچ  زونه  شیپ  لاس 
هب تسا . هدـنز  داش و  ياهگنر  هب  ماوداب و  ناریا  یمـشیربا  هچراپ  هک  تفگ  ناوتیم  هتفرمهيور  دـیدرگ . رداص  اجنآ  هب  دایز  رادـقم  هب 

دنروآ تسدب  ریذپلد  شقن  یعون  ندرک ، گنر  ماگنه  هب  مشیربا  فایلا  زا  ياهتسد  نتسویپ  مه  هب  اب  هنوگچ  هک  دنفقاو  نایناریا  هتکن  نیا 
تالوصحم ياپ  هب  نانآ  راک  لصاح  فایلا ، یتسدکـی  تیفافـش و  رظن  زا  اـما  دوشیم ، دـننام  هلعـش  هب  اـهگنر  ندـش  داـیز  مک و  اـب  هک 

رد هدرپ  يارب  ناهفـصا و  دزی و  رد  هفحلم  فرـصم  يارب  ناولا  هناخراهچ  ناشاک و  دهـشم و  رد  هداس  زیوانق  هتفاـت و  دـسریمن . یئاـپورا 
ار ینطق )  ) سلطا تسا . رتتسپ  اپورا  رد  دوخ  ریاظن  زا  رظن  ره  زا  ناریا  یئاراد  و  [ 290] اراخ دوشیم . هتفاب  رتهب  رگید  ياج  همه  زا  نالیگ 

ارـصحنم مه  اجنامه  رد  دـننکیم . طولخم  هبنپ  اب  ار  نآ  هکلب  تسین  صلاخ  مشیربا  زا  هک  تسناد  دـیاب  یلو  دـنفابیم  ناـشاک  رد  طـقف 
ناریا میدق  يرز  ياههچراپ  اب  ار  نآ  هک  تسناد  دـیاب  هتبلا  دـننکیم ، هیهت  تسا  هدـش  هتفاب  نآ  رد  یئالط  لگ  شقن  هک  یفابرز »  » هچراپ

. درک سایق  ناوتیمن  دوب  ترهش  زا  هجرد  نادب  هک 
رد نآ  هباـشم  لوـصحم  زا  مه  اـهگنر  يزیوـالد  یمرن و  تهج  زا  هکلب  ماود  رظن  زا  اـهنت  هن  هک  درک  داـی  لـمخم  زا  دـیاب  هتـشذگ  نیا  زا 

ياهگنر هیهت  هدهع  زا  رتهب  همه  زا  دننک و  تسرد  دنناوتیمن  الـصا  اهیناریا  ار  ياهمروس  لثملا  یف  اهگنر  زا  یـضعب  تسا ؛ رتتـسپ  هسنارف 
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هچراپ نیا  مشیربا ، لاش  مان  هب  دننکیم  هیهت  دزی  رد  یصوصخم  نیمشیربا  هچراپ  دنیآیمرب . نیشتآ  زمرق  یجنران و 
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اهنت نیا  هک  تفگ  ناوـتیم  و  دـننکیم ، يزودهیـشاح  تفارظ  هـب  دـنفابیم و  چـیپرام  لـخن و  شقن  اـب  يدـنه  ياـهلاش  هنوـمن  قباـطم  ار 
میدرک رکذ  الاب  رد  هکنانچ  مشیربا  فایلا  تارداص  ضوع  رد  دوشیم . رداص  هینطنطـسق  هیـسور و  هب  نآ  زا  يرادقم  هک  تسا  یجوسنم 

هک دوشیم  دراو  ریرح  يرز و  رتشیب  همه  زا  نویل و  تالوصحم  طقف  یمـشیربا  ياههچراپ  زا  تسا . یتکلمم  دـمآرد  مهم  عباـنم  زا  یکی 
. تسین مه  ياهظحالم  لباق  رادقم  هتفرمهيور 

ناتک تشک  دننکیم . هیهت  ندب  نتـشادهاگن  مرگ  صوصخم  یئاهدنبرمک  بیج و  لامتـسد  نآ  زا  طقف  دنرادن و  یتبغر  نادنچ  ناتک  هب 
. تسا دودحم  ناردنزام  هیحان  کچوک  قطانم  زا  یضعب  هب 

، رانا تسوپ  لین ، هشیفاک ، سانور ، دـننام  دوشیم  نیمأت  یلخاد  تالوصحم  زا  دراد  فرـصم  یجاسن  راک  رد  هک  یگنر  داوم  زا  يرادـقم 
. دننکیم دراو  ناتسودنه  زا  زین  ار  يرادقم  هریغ ؛ نهآ و  تاتسا  دوبک ، تاک  هایس و  جاز  وزام ،

اب دـنربیم . راکب  دـیآیم  تسدـب  تارارآ  ياههنماد  رد  هک  ار  زمرق » مرک   » بلغا نآ  ياج  هب  اما  دوشیم ، دراو  اـپورا  قیرط  زا  هناد  زمرق 
ياههخسن اهروتسد و  قبط  يریاشع  نیـشنرداچ و  نانز  دننکیم . تیوقت  يزرگنر  راک  رد  ار  هنادزمرق  تردق  الومعم  رطل »  » ندرک هفاضا 

هب هک  دنربیم  راکب  ار  درگوگ ) قرع   ) کیروفلوس دیـسا  ومیلبآ و  رهوج  دیـسا ، ناونع  هب  دـنزادرپیم ؛ گنر  هیهت  هب  یتنـس  یمیدـق و 
تـسا یعیبط  داوم ، هیهت  زرط  عون  نیا  اب  رگید  بوخ  تسا . واگ  باشیپ  نانآ ، يایلق  دیآیم و  تسدب  درگوگ  ندـنازوس  زا  مامت  تمحز 
بلغا هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دننک و  هیهت  روجکی  تخاونکی و  تروص  هب  مه و  دننام  انیع  ار  اهگنر  هراومه  دنناوتیمن  تلوهـسب  هک 

هدـهاشم گنر  یئزج  فـالتخا  عضاوم  زا  یـضعب  رد  دـشکیم  لوط  هب  هاـم  شـش  بلغا  زارد و  یتدـم  اـهنآ  تفاـب  هک  لاـش  شرف و  رد 
ناریا باتفآ  نازوس  وترپ  ربارب  رد  یئاپورا  ياـهگنر  زا  شیب  یلیخ  تسا و  تباـث  لیـصا و  اـهگنر  هک  تفگ  ناوتیم  ضوع  رد  دوشیم .

الومعم دنتسه و  یغابص  ای  يزرگنر  ياراد  دوخ  زا  دراد ، دوجو  یجاسن  ياههناخراک  اهنآ  رد  هک  گرزب  ياهرهـش  مامت  دراد . تمواقم 
رد دوخ  نم  ـالثم  دراد ، دوـجو  گرزب  ياهیرگدیفـس  اـج  همه  رد  زین  بیترت  نیمه  هب  دزادرپیم . نیعم  گـنر  کـی  هیهت  هب  یغابـص  ره 

. دناهدرتسگ ار  اههچراپ  اهخن و  دنکیم  راک  مشچ  ات  هک  مدید  دورهدنیاز  لحاس  رد  ناهفصا  یکیدزن 
مرچ  » اجنیا رد  هدـش  یغابد  یلاع  رایـسب  هک  دنفـسوگ  ياهتـسوپ  زا  دراد . جاور  نادـمه  کـچوک  رهـش  رد  اـج  همه  زا  شیب  يزاـسمرچ 

هب هکنآ  یحزق  سوق و  زبـس  گـنر  هک  ددرگیم  مهارف  يرغاـس  زاـتمم  ياـهمرچ  یـشحو  رخ  تشپ  تسوپ  زا  دوـشیم و  هیهت  ینادـمه »
دننامرک یلاها  طقف  دنامیم . اجرباپ  تباث و  نانچمه  دریگیم  رارق  هدافتـسا  دروم  هک  ياهظحل  نیرخآ  ات  هدـش  داجیا  سم  راگنز  کمک 

ار یهوک  زب  یلاغرآ و  وهآ ، نزوگ ، تسوپ  ناریا  ياهتمسق  هیقب  رد  دنراد ؛ تریـصب  یلاغرآ  یهوک و  زب  تسوپ  زا  ریج  هیهت  راک  رد  هک 
یمرچ اهیناریا  اریز  تسا ، تیمها  نودب  الماک  مرچ  تادراو  دننکفایم . رودب  هدافتسا  نودب 
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عنم ار  هدش  راکـش  تاناویح  تسوپ  زا  هدافتـسا  یبهذم  یعرـش و  نیناوق  نینچمه ، دنرامـشیم . سجن  اعرـش  دشاب  هدمآ  جراخ  زا  هک  ار 

. دوشیم هتخورف  يزاقفق  ریاشع  لیابق و  هب  ریج  مان  هب  تسا ، هدمآرد  هریت  ياهوهق  گنر  هب  هک  نزوگ  مرچ  زا  يرـصتخم  ریداقم  دنکیم .
. تسا رتشیب  دش  هتفگ  هچنآ  زا  يردق  زب  دنفسوگ و  تسوپ  تارداص 

گنر هب  دوخ  هک  اهتسوپ  نیا  دریگیم . رارق  هدافتسا  دروم  مق  زاریـش و  هرب  ياهتـسوپ  طقف  لخاد  لوصحم  ياهتـسوپ  زا  يزودتسوپ  رد 
هایس تسوپ  دنمتورث ، تاقبط  دیآیمرد . گنررپ  فافش  هایس  گنر  هب  رانا  تسوپ  نهآ و  تاتسا  اب  ندش  گنر  رثا  رد  تسا  هایس  یعیبط 
لیبق زا  سجن  ياهتسوپ  رگید  فرط  زا  نوچ  اما  دننکیم . رب  رد  ار  هیروس  زا  هدش  دراو  کنیم  ای  هیربیـس و  باجنـس  تسوپ  ای  اراخب ، هرب 
تفگ ناوتیم  دوشیم ، رداص  جراخ  هب  يدایز  اتبسن  رادقم  هب  هلد  یبآ و  رومـس  راتفک ، لاغـش ، گرگ ، هابور ، گنلپ ، ربب ، ریـش ، تسوپ 
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سجن تسوپ  درادن  قح  یناملـسم  چـیه  اریز  تسا ، هنمارا  تسد  رد  ارـصحنم  تسوپ  تراجت  تسا . رارقرب  یلداعت  تسوپ  تادراو  اب  هک 
هطیح زا  دوشیم  هدرمـش  سجن  اعرـش  هک  یتاناویح  مامت  تسوپ  ینعی  تسوپ  زا  يدایز  تمـسق  هک  مینیبیم  بیترت  نیدب  دنک . سمل  ار 

. ددرگیم جراخ  فرصم  هدافتسا و 
ره رد  ابیرقت  دیجنـس . ناریا  اب  ناوتب  ار  ایند  رد  يرگید  روشک  چیه  تسا  نکمم  تمحزب  سم  صوصخب  تازلف ، یندـعم و  ریاخذ  رظن  زا 

دادعت نیمه  هب  ابیرقت  و  دنزیم ، تسیب  هب  رـس  اهندعم  نیا  دادعت  زربلا  هوک  یلامـش  هنماد  رد  یتح  دراد ، دوجو  سم  ندعم  کی  ياهیحان 
. دراد دوجو  نیوزق  رد  ندعم  مه 

هب هک  یئاهنیـشام  زا  دـناهدنام و  بقع  تخـس  نداعم  جارختـسا  راک  رد  نایناریا  اهتنم  تسا ، زیربت  کیدزن  غادهرق  رد  نداعم  نیرتراشرس 
رثا رد  مه  نآ  دوشیم و  جارختـسا  يزیچان  رادـقم  ناسارخ  راشرـس  ینغ و  نداعم  زا  دـننک . هدافتـسا  دـنناوتیمن  دـناهداد  شرافـس  اپورا 

یـضعب يرگایمیک  هب  لاغتـشا  رثا  رد  هک  نایناریا  زا  یکی  هاگره  لاح  دوشیم . فقوتم  قوعم و  بلغا  نانامکرت  ياهنوخیبش  اهدربتـسد و 
زا هتخادـنا  راک  هب  هار  نیا  رد  هک  ار  دوخ  هیامرـس  هیلک  ای  دزادرپب ، نداعم  زا  یکی  جارختـسا  راک  هب  هدرک  بسک  ار  یتامدـقم  تاـمولعم 

یتریـصب رما  نآ  رد  نوچ  و  دنکیم ، طبـض  ار  نآ  مکاح  دش  دیاع  نآ  زا  يدمآرد  درک و  ادیپ  یقنور  راک  هکنیمه  ای  و  دهدیم ، تسد 
هک تسا  هدـش  ثعاب  لاوحا  عاـضوا و  نیا  ماـمت  دـیآیمرد . كورتم  تروص  هب  ماجنارـس  دوشیم و  دوکر  راـچد  ندـعم  يدوزب  درادـن 

تمسق نیرتشیب  نوچ  دوش و  دراو  هیسور  زا  دراد  فرصم  ناریا  رد  هک  یـسم  مظعا  تمـسق  روشک ، نیا  ینغ  یندعم  ياهگنـس  مغریلع 
نیرتریقف رقحم  ياههبلک  رد  تسا . دایز  ردـقچ  زلف  نآ  هب  جایتحا  هک  درب  یپ  ناوتیم  ددرگیم ، هیهت  سم  زا  يرادهناـخ  يزپشآ و  مزاول 

راک : » دنیوگیم دنروآ  نایب  هب  ار  یمکاح  يداع  ریغ  هداعلا و  قوف  ملظ  راشف و  هکنآ  يارب  دوشیم و  ادیپ  یسم  مزاول  بابـسا و  زین  دارفا 
، تسا هتفای  ماع  لوبق  ناشاک  ناجنز و  يرگسم  دنجاتحم ». سم  هیداب  کی  هب  هناخ  ود  هک  هدناسر  یئاج  هب  ار 
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. دناهدوب لوغشم  رگراک  دصشش  لاس 1859[291 ] رد  ناشاک  يرگسم  ياههاگراک  رد 

ناهاوخ ناریا  رـسارس  دراد و  ترهـش  دنـسپلد  یکاکح  لکـش و  یئابیز  يراکمیحل ، رد  ماکحتـسا  هب  دـیآیم  ناشاک  زا  هک  یـسم  مزاول 
نآ دوب و  هدـش  یکاکح  یبرع  تاـیآ  تاـملک و  شوقن و  یمیلـسا ، طوطخ  اـب  هک  مدـید  یئاـهماج  اـههساک و  اـجنآ  رد  دوخ  نم  دـننآ .

دیاب ریزگان  تسا  موزل  دروم  يرگسم  يارب  هک  رداشون  علق و  دننک . هرهش  ار  دوخ  هدنزاس  داتسا  مان  دنتـسناوتیم  قح  هب  هک  ابیز  نانچمه 
زا سکارب )  ) هروب دـهدیمن . ار  فرـصم  فاـفک  تسه  مه  صلاـخان  هک  تکلمم  دوخ  لوصحم  رداـشون  اریز  دوـش ، دراو  ناتـسودنه  زا 

. دیآیم تسدب  لخاد  ياههچایرد 
ناردـنزام و نداـعم  زا  هک  ینهآ  گنـس  تسا . یهجوـتیب  یئاـنتعایب و  دروـم  نآ  سم  دـننام  زین  تکلمم  نـهآ  راشرـس  ینغ و  نداـعم 

دراو روشک  هب  رزخ  يایرد  اگلو و  قیرط  زا  لاروا و  زا  زاین  دروم  نهآ  هیقب  دـشاب . رکذ  لباق  هک  تسین  نادـنچ  دـیآیم  تسدـب  ناسارخ 
يراگزور ناریا  يرگنهآ  دننکیم . نیمأت  ناتسودنه  زا  ار  دوخ  جایتحا  زا  یتمـسق  روشک  یقرـش  بونج  یبونج و  تایالو  طقف  دوشیم ؛

زا ار  اهنآ  ناوتیمن  رگید  یلو  دراد ، هجوت  روخرد  ياهزاوآ  دهشم  زاریش و  یقـشمد  ياههغیت  زین  زورما  یتح  دوب و  رادروخرب  ترهـش  زا 
لخاد هک  یئالط  ياهکلوپ  دالوف و  يور  ياهیکاکح  یئابیز  رظن  زا  ینعی  داد ، رارق  یمیدق  ياهگنفت  هلول  اههغیت و  رانک  رد  یبوخ  ظاحل 

گنفت و صوصخب  مرگ ، هحلـسا  نارهت  زاریـش و  ناهفـصا ، ياههناخروق  رد  دسریمن . اهنآ  ياپهب  تسا  هدش  هدراذگ  راک  اهیکاکح  نآ 
تفگ دیاب  مه  ار  نیا  هتبلا  دننکیم و  دـیلقت  تقدـب  مه  ار  هدـنزاس  هناخراک  تمالع  یتح  دـنزاسیم و  یئاپورا  ياههنومن  قبط  ار  هچناپت 
لاثم ناونع  هب  تسین  زیمآتیقفوم  هجرد  نیا  هب  دـناهدنرب  هک  یمزاول  رازبا و  زا  دـیلقت  اما  تسا . لـصا  هب  کـیدزن  یلیخ  هدـش  دـیلقت  هک 

تیمها بوخ  شارتملق  هب  دایز  یلیخ  اهیناریا  درک . رکذ  دوشیم  هدراذگ  شورف  ضرعم  رد  هک  ار  ناهفصا  تخاس  ياهـشارتملق  ناوتیم 
. هن ای  تسا  سیلگنا  تخاس  لصا و  نآ  هغیت  ایآ  هک  دنسرپیم  دنهدیم و  ناشن  نایئاپورا  هب  ار  دوخ  شارتملق  دنهدیم ؛
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تبسن ار  دوخ  رظن  نم  هک  تساوخیم  دیـشکیم و  نوریب  شلاش  هسیک  زا  ار  دوخ  شارتملق  مدوب ، شکیدزن  نم  هک  یماگنه  ریزو  بلغا 
یتقو دـسرپیم ، ار  یئاپورا  فلتخم  للم  تایـصوصخ  ریفـس  زا  هاش  هک  یماگنه  اباب » یجاح   » نامر رد  میوگب . نآ  شزرا  تیبوغرم و  هب 

تـسا نارگ  نهآ  تمیق  نوچ  دزاسیم ». شارتملق  يوقاچ  هک  تسا  یتلم  ناـمه  نیا  : » دـیوگیم ریفـس  دـیآیم  ناـیم  هب  اهیـسیلگنا  ياـپ 
رـضم تخـس  روشک  نیا  تعنـص  عومجم  لاح  هب  رما  نیا  هتبلا  دشاب و  دودحم  یلیخ  مزاول ، بابـسا و  رد  نهآ  فرـصم  هک  تسا  یعیبط 

. تسا
اهـششوک نیا  همه  اما  دزادرپب  نهآ  گنـس  بوذ  هب  نایئاپورا  نداد  تلاخد  اب  هک  تسا  هدیـشوک  راب  نیدـنچ  لاح  هب  ات  یلعف  هاش  اتعیبط 

رد نهآ  بوذ  زا  ماجنارس  يو  هک  يدح  ات  تسا ، هدنام  لصاحیب  لوپ  یهبانتعم  غلبم  نتفر  رده  مغریلع 
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مهاوخ الط  نم  دیآ  تسدـب  ناریا  نداعم  زا  هک  ینهآ  نم  نیلوا  نزومه  : » تفگ نم  هب  يزور  هاش  تسا . هدـیدرگ  سویأم  دوخ  تکلمم 
یجنرب و فورظ  دیآیم . تسدب  نهآ  يردق  ناسارخ  ناردنزام و  نداعم  زا  تسا  هتـشادن  ربخ  يو  میئوگب  میناوتیم  بیترت  نیا  هب  داد ».

. دننکیم دراو  هیسور  زا  دایز  اتبسن  رادقم  هب  ار  روامس  هلمج  نآ  زا  و  یبلح ،
اپرب ار  دوخ  يراجت  زکارم  یلحاس  فلتخم  طاقن  رد  هک  تسا  یناریا  یسور - ياهتکرش  تسد  رد  قلطم  تروص  هب  ابیرقت  تازلف  تراجت 

. دناهدرک
مظعا تمـسق  دنامب . یقاب  رودص  يارب  مه  يرادـقم  و  دـنک ، نیمأت  ار  یلخاد  فراصم  الماک  هک  دوشیم  جارختـسا  هزادـنا  نآ  هب  برس 

. تسا رایسب  مه  نآ  هرقن  رایع  هک  دیآیم  تسدب  نامرک  زا  برس  گنس 
. دوشیم دراو  هیسور  زا  ارصحنم  تسا ، فورعم  ورگنت »  » هب دنزاسیم و  نآ  زا  يروخبآ  گنت  رتشیب  هک  يور 

زا یکی  هـب  قـلعتم  نآ  ندـعم  دراد و  دوـجو  رـصمق  ماـن  هـب  یهد  رد  ناـشاک  یلاوـح  رد  نآ  بوـغرم  عوـن  زا  تلاـبک )  ) دروجـال كاـخ 
. تسا تاداس  ياههداوناخ 

صلاخ رتمک  عون  اما  تسا  ناتسکرت  زا  بوغرم  دروجال  گنس  دوشیم . رداص  هیـسور  هب  دروجال  كاخ  زا  ياهظحالم  لباق  رادقم  ایوگ 
. دوشیم هدید  مه  ناجیابرذآ  رد  نآ 

نادنچ هینطنطـسق  هب  نآ  تارداص  دوشیم ؛ هتفای  نیوزق  یلاوح  ناتـسدرک و  رد  دایز  رادقم  هب  زمرق  خینرز  خینرز و  تروص  هب  کینـسرا 
. تسین كدنا 

. دوشیم جارختسا  نامرک  یلاوح  رد  دراد  فرصم  يزاس  هشیش - نایرج  رد  هک  نارگهشیش  هایس  گنس  ایسنغم و  ای  زنگنم  گنس 
نآ زا  يدایز  رایـسب  رادقم  دیآ  دیدپ  یطابترا  ياههداج  هک  يزور  املـسم  دراد و  دوجو  ناریا  فلتخم  یحاون  رد  دایز  رادقم  هب  درگوگ 

کسا هبـصق  یلاها  ناتـسبات  ياههام  لوط  رد  دوشیم و  تفای  دنوامد  هلق  ریز  رد  گنرلعل  درگوگ  نیرتابیز  دش . دهاوخ  رداص  اپورا  هب 
« یـسراف درگوگ   » هک درگوگ  رگید  عون  زا  ار  نآ  ات  دنیوگیم  يدـنوامد »  » ای رمحا » درگوگ   » نآ هب  تالماعم  رد  دـننکیم ؛ عمج  ار  نآ 

. دنشاب هدرک  زیامتم  دوشیم  هدیمان 
ار لقن  لمح و  جراخم  دـیاب  نآ  زا  هدافتـسا  يارب  طقف  دوشیم و  هدـید  بلغا  لکـش  يرولب  یئاهـشوارت  تروص  هب  هروش  ماعط و  کـمن 

رداص ناتسودنه  هب  هروش  يردق  ماهدینش  هک  اجنآ  ات  دراد . دوجو  یکرت  کمن  زا  يددعتم  ياهرـشق  تاقبط و  هتـشذگ  نیا  زا  تخادرپ .
ناهج مامت  فرصم  دناوتیم  دراد ، کیروفلوس  دیسا  کیرتین و  دیسا  نوچ  حالما  ریاس  ماعطکمن و  رظن  زا  ناریا  هک  یتورث  اب  دوشیم .

. دنک نیمأت  ظاحل  نیا  زا  ار 
نینچمه یتالصاوم و  ياههار  دوجو  مدع  تلع  هب  نونکات  دراد  دوجو  زابور  هدامآ و  تروص  هب  اضعب  میظع و  رادقم  هب  هک  گنس  لاغذ 
هدافتـسا ناوتیمن  نایلق  رـس  شتآ  يارب  هک  گنـس  لاغذ  زا  دنیوگیم  دوخ  اهیناریا  تسا . هدیدرگن  جارختـسا  یتعنـص ، فراصم  نادـقف 
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ياههنماد گنس  لاغذ  ياههیال  درک .
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زا یکی  رد  صوـصخب  رـال و  هرد  رد  زاـب  رهاـظ و  [، 292] فیا ياتـسور  رد  نیوزق  نیئاپ  رد  نارهت ، کیدزن  زربلا  لاـبج  هلـسلس  یلاـمش 
. تفرگ زاره  دور  راـنک  رد  عقاو  کـسا  هبـصق  رد  ار  نآ  رد  ناوتیم  ماجنارـس  و  دوشیم ، هدـید  ایـسآوید  هب  موسوم  نآ  یبـنج  ياـههرد 

. درک غارس  ار  گنس  لاغذ  ناوتیم  اهاج  زا  يرایسب  رد  الوصا 
لباق ریغ  بآ  زا  ندـش  رپ  تلع  هب  یمیدـق  راشرـس  نداـعم  هک  اـجنآ  زا  دراد و  دوجو  هزوریف  طـقف  ناریا  رد  رهاوج  یتمیق و  ياهگنـس  زا 
العف تسا و  هتفر  الاب  رایسب  هزوریف  تمیق  لاح  هب  ات  ماگنه  نآ  زا  دوشیم . افتکا  رادهگر  ياهتمسق  رد  وجتـسج  هب  طقف  العف  دناهدافتـسا ،

نیرتاهبنارگ ياراد  یتنطلـس  نئازخ  دوشیم . هدـید  دتـسوداد  رد  تسا  هتـشذگ  هرود  هب  قلعتم  هک  یئاههزوریف  ای  کچوک  تاـعطق  طـقف 
تمحز هب  نآ  یگرزب  هک  دنچره  تسین و  دوهـشم  نآ  رد  صرب  ینعی  یبیع  هکل و  چـیه  تسا و  یبآ  یگنر  هب  هزوریف  نیا  تسا ؛ هزوریف 

تسا رپ  تسین و  یکاپ  نیا  هب  اما  تسه  مه  نآ  زا  رتگرزب  تاعطق  هتبلا  تسا . هدش  يراذگتمیق  ناموت  دصـشش  دسریم  ماداب  فصن  هب 
میدق ندـعم  زا  زین  دراد  ترهـش  [ 293] مابرـش هب  هکنآ  مود  هجرد  عون  دراد . يرتـمک  اتبـسن  تمیق  لـیلد  نیمه  هب  اـههگر و  اـههکل و  زا 
یبوخ تمیق  اهبرع  اجنآ  رد  نوچ  دنتـسرفیم  دادغب  هب  بلغا  ار  هزوریف  ياههناد  یبآ ؛ هب  ات  دنزیم  يدیفـس  هب  رتشیب  نآ  گنر  اما  تسا ،
نامز تشذـگ  زا  سپ  اما  تسابیز  یبآ  گنر  هب  ادـتبا  رد  هک  دـیآیم  تسدـب  ون » ندـعم   » زا نآ  موس  هجرد  عون  دـنزادرپیم . اهنآ  يارب 

هیسور و هب  ناریا  هزوریف  دنرامشیم . شزرایب  الماک  دنریگیمن و  يزیچ  هب  ناریا  رد  ار  هزوریف  نیا  دوشیم . لیامتم  يزبس  هب  نآ  گنر 
رد مه  نآ  تارداص  لک  لاحرههب  دـندنمهقالع ؛ نادـب  رایـسب  اهـسور  اریز  دوشیم  هداتـسرف  دوروگ  وونینژین - هراکم  رازاـب  هب  صوصخب 

ار نیا  لقا  ال  دنشاب ، هتخومآ  اهیدنه  زا  اهیناریا  ار  رهاوج  ندرک  یلقیص  نداد و  شارت  هک  دیآیم  رظنب  تسین . تیمها  دجاو  رـضاح  لاح 
. دننکیم هدافتسا  راک  نیا  رد  هدابنس »  » زا اهیدنه  دننام  مه  اهنآ  هک  تفگ  ناوتیم 

ياهگنـس نداد  شارت  راک  زا  دیاب  اما  دـنهدیم  لقیـص  یبوچ  ياههریاد  يور  ار  ساملا  رگید  ياهرهـش  يرایـسب  زاریـش و  ناهفـصا ، رد 
( درک هدنر  ناوتیمن  یتحار  تلوهـسب و  ار  رادهگر  ياهبوچ  هک  روطنامه   ) دوخ رد  یئاههخاش  اههگر و  نتـشاد  تلع  هب  هک  مه  يرجش 

[294 [)؟( . دنشاب هاگآ  دنیآیمنرب ، اهنآ  تالکشم  عفر  هدهع  زا  یئاپورا  ناداتسا 
یئاهتفرـشیپ لیاوا  رد  تفای و  جاور  ناریا  رد  یئایلاتیا  رفن  کی  طسوت  شیپ  لاس  هاجنپ  تسیود و  دودـح  رد  زین  يزاسرولب  يرگهشیش و 

. تشاد مه 
اتبسن ار  هنیآ  يرطب ، يروخبآ ، ناویل  دننام  ياهشیش  يداع  مزاول  بابسا و 
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ریاس زا  زاریش  مق و  تخاس  يرولب  مزاول  دراد . هناخ  رگهشیـش - کی  یلاها  فرـصم  نیمأت  يارب  یمهم  رهـش  ره  ابیرقت  دنزاسیم . بوخ 

ندنازوس زا  هک  یمق » بایلق  . » دـنزاسب دـنناوتیم  طسوتم  هزادـنا  هب  یئاههقرو  تروص  هب  طقف  اهیناریا  ار  هشیـش  ماج  اما  تسا . رتهب  اهاج 
دایز رایسب  هینطنطسق  هیسور و  زا  لاتسیرک  ياهماج  اهناویل و  هنیآ و  تادراو  دراد . فرصم  يرگهشیـش  رد  دیآیم  تسدب  ریوک  نانـشا » »

. ددرگیم نآ  فرص  تکلمم  تورث  زا  یتفگنه  غلابم  هلاس  ره  تسا و 
عاونا همه  زا  تسا  فورعم  یمق » هساـک   » ماـن هب  دوشیم و  هیهت  مق  رد  هک  یئاـهفرظ  دوشیم . هیهت  تسپ  سنج  زا  مک و  رادـقم  هب  ینیچ 

تیبوبحم رایـسب  دـسریم  روشک  هب  ناتـسودنه  هار  زا  دوشیم و  هتخاس  نیچ  رد  هک  یلـصا  ینیچ »  » هجیتن رد  دراد . فرـصم  رتشیب  رگید 
« یـشاک  » دـیلوت نتخاس و  زا  اـهیناریا  دراد . بوخ  شورف  يروخهوهق ، يروخیاـچ و  مزاول  ینعی  زین ، یـسور  یـسیلگنا و  ياهـسنج  دراد .

. تسا فورعم  دنرادیم ، هضرع  ار  هریغ  هرظنم و  راکش ، ياههنحص  نوگانوگ  ریواصت  هک  يرادباعل  ياهرجآ  دنراد . هتشررس  رتشیب 
، نیا زا  دـعب  دـنربیم . رجآ  ياههزادـنا  هب  ار  نآ  هاـگنآ  دنـشکیم و  تشخ  يور  هب  شتآ  ربارب  رد  مواـقم  ياـهگنر  اـب  ار  هاوخلد  ریوصت 
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اههنحـص و نیا  دننکیم . لصتم  مه  هب  لگ ، طالم و  کمک  هب  دوب ، هدـش  ینیبشیپ  ریوصت  رد  هک  یبیترت  نامه  هب  دـنزپیم و  ار  اهرجآ 
ریاس اهمامح و  سرادم ، دجاسم ، ياهدبنگ  اهراوید و  ندناشوپ  يارب  کیئازوم )  ) تسا هدش  لصاح  کچوک  تاعطق  زا  هک  ار  اهریوصت 

رد زونه  میدـق  راثآ  رد  هک  ار ، يزیوالد  ياهگنر  نآ  دراد . لاوز  هب  ور  زورما  مه  رنه  نیمه  اما  دـنربیم . راـکب  رگید  یمومع  تاسیـسأت 
هجو دنزاسیم و  ناشاک  رد  زورما  ار  یگنر  یـشاک  نیرتهب  دننک . تسرد  دنناوتیمن  رگید  دید ، ناوتیم  ناهفـصا  ياهانب  شـشوپ  امن و 

. تسا لیلد  نیمه  هب  زین  یشاک »  » هیمست
لافـس نیا  زا  دـنکیم  هیفـصت  زین  ار  بآ  انمـض  دـنامیم و  هزات  اهنآ  رد  بآ  هک  يروخبآ  لیاسو  دـنزاسیم . لخلختم  لافـس  كاـخ ، زا 

ریذـپلد و ياهلکـش  رظن  زا  صوصخب  یمق » هزوک   » دـننک و نیئزت  یمیلـسا  ياهحرط  شوقن و  اـب  ار  لـیاسو  نیا  هک  دـنراد  تسود  تسا .
لگ زا  یفاـفل  اـب  ار  اـهنآ  هکلب  دـنراذگیمن ، شتآ  ضرعم  رد  امیقتـسم  ار  اهلافـس  نتخپ ، ماـگنه  هب  تسا . زاـتمم  همه  زا  شوـخ  هـقیلس 
رارق هدافتسا  دروم  ار  يون  هزوک  هکنآ  زا  لبق  اهیناریا  دراذگب . رثا  اهنآ  رد  لدتعم  تروص  هب  هتسهآهتسهآ و  ترارح  هکنآ  ات  دنناشوپیم 

. دنامیم یقاب  نآ  رد  هتفه  نیدنچ  هاگنآ  بالگ  شوخ  يوب  دنزیریم ؛ نآ  رد  بالگ  يردق  دنهد 
يروطب تسا ، هدش  هدادـباعل  هتخاس و  یگقیلـسیب  لامک  اب  هک  دوشیم  هتخاس  مه  يروخبآ  لیاسو  لیکـش ، يابیز  ياهلافـس  نیا  زا  ریغ 
دیآیم تسدـب  ير  رهـش  ياههناریو  رد  هک  یلافـس  ياههکت  اب  اهنآ  هسیاـقم  زا  دزادـنایم و  نف  نیا  عارتخا  يادـتبا  داـی  هب  ار  هدـننیب  هک 

. دوشیم فسأت  راچد  یمدآ 
نغور زا  یبرچ  نوباص  رزخ  يایرد  یلحاس  تایالو  رد  دوشیم . هیهت  مق  رد  نآ  رتهب  عون  دـنزاسیم و  اـیلق  زا  ار  نازرا  بوخ و  نوباـص 

نوتیز
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. دنزاسیم
. دوریم راکب  هریغ  سکع و  باق  یلدنـص ، زیم ، نیئزت  يارب  هک  تسا  يزاسمتاخ »  » هدـش دراو  ناریا  هب  نیچ  اـی  ناتـسودنه  زا  هک  يرنه 

ياههلیم زا  دنرادیم . هضرع  يزیچان  هداعلا  قوف  ياهتمیق  هب  دـننکیم و  هیهت  یئابیز  رایـسب  ياهراک  هنیمز  نیا  رد  اهیناهفـصا  اهیزاریش و 
تروص هب  ار  اهنآ  فیرظ  رایسب  ياههرا  اب  دعب  دنروآیم و  دیدپ  دناهنیرق  رگیدکی  اب  هک  یشوقن  دناهتسب  مهب  هک  يزلف  یناوختسا و  زارد 
یئابیز هب  هک  ار  ءایـشا  لیبق  نیا  زا  اهتکمین و  اهرد ، دوخ  نم  دـنراذگیم . راک  بوچ  رد  ار  فیرظ  ياههقرو  نیا  هاگنآ  دـنربیم و  یقفا 

. ماهدش باجعا  نیرق  ماهدید و  نارهت  یتنطلس  ياهخاک  رد  دندوب  هدش  عیصرت  مامت 
زا باتک و  دلج  تشپ  تاود ، یبیج ، ياههنیآ  یئاوقم ، لئاسو  يور  یشاقن  هب  ارصحنم  هک  دراد  دوجو  یصاخ  شاقن  فنص  ناهفـصا  رد 

يانثتسا هب  دنوشیم ، هدیشک  یعیبط  ابیز و  هداعلا  قوف  ناسنا  ناویح و  هورگ  اهکچیپ ، اهلگ ، يروتاینیم  شوقن  نیا  دراد . لاغتـشا  لیبق  نیا 
نغور سوردنـس ، زا  هک  یلاع  یئالج  نغور  اب  دـنربخیب . ابیرقت  نآ  دـعاوق  زا  اهینیچ  نوچمه  زین  اهیناریا  هک  ویتکپـسرپ )  ) ایارم رظانم و 
تمیق دنامیم . یقاب  هدنشخرد  هزات و  هدنزرس و  داش و  اهگنر ، نیا  رگید  دنناشوپیم و  ار  اهیشاقن  نیا  يور  دوشیم ، هیهت  تفن  كرزب و 
ناموت هاجنپ  هدش  یـشاقن  یبیج  کچوک  هنیآ  کی  تمیق  الثم  تسا . ياهناسفا  یماقرا  هاگ  شاقن  هزاوآ  مان و  بسحرب  اهیـشاقن  لیبق  نیا 

قوش نیـسحت و  طرف  زا  هدـننیب  هک  دـننادیم  لوقعم  دـنراد و  راظتنا  دـنهد  ناشن  یئاپورا  کی  هب  ار  ياهنیجنگ  نینچ  کی  هاگره  تسا و 
. دروآرب دایرف 

راب نیدـنچ  هاش  ماهدـش ، روآدای  باتک  نیا  رگید  عضوم  دـنچ  رد  هک  روطنامه  دـنریگب  جراـخ  هب  ار  لوپ  یمئاد  ناـیرج  ولج  هکنیا  يارب 
دجب تلود  سیلگنا ، ناریا و  طـباور  ندروخ  مهرب  هرود  رد  صوصخب  دـنک . سیـسأت  ناریا  رد  ار  اـپورا  تخاـس  ياـههناخراک  دیـشوک 

. تشاد شوخلد  اهدیما  نیرتیهاو  هب  راک  نیا  رد  دزاس و  جراخ  یسیلگنا  يالاک  دیرخ  رازاب  تروص  زا  ار  تکلمم  هک  دیشوک 
؛ دـش دـنهاوخ  زاینیب  سیلگنا  تخاس  تاجوسنم  زا  هاتوک  یتدـم  رد  یگدنـسیر  کـچوک  هناـخراک  کـی  نتـشاداپرب  اـب  دـندرک  لاـیخ 
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رد ذغاک  نتخاس  ایآ  هک  دیـسرپ  دوب  نامتخاس  تسد  رد  هک  هناخراک  نآ  سیئر  زا  هاش  دیدرگیم  اپرب  يزاسذغاک  هناخراک  هک  یماگنه 
: تفگ باوج  رد  سیئر  دش و  دهاوخ  نکمم  هسسؤم  نآ 

ذغاک قرو  کی  دناوتن  یسک  ناتسگنرف  رساترس  رد  هک  داتسرف  میهاوخ  جراخ  هب  ذغاک  ردقنآ  ام  رگید  لاس  دنچ  ات  مدرگ ، تنابرق  هلب ، »
تسناوتیمن هجو  چیه  هب  دشیم  اهنآ  سیسأت  فرـص  تفگنه  غلابم  نیا  هک  هدنکارپ  ياهـششوک  نیا  هجیتن  هک  تسا  ملـسم  دنک ». دیلوت 

عالطا هب  ار  دوخ  تایرظن  دراوم  نیا  رد  هک  متفای  قیفوت  اهراب  نم  دزاس . هدروآرب  یهجو  نیرتمک  هب  دـندوب  هتـسب  نآ  هب  هک  ار  یئاهدـیما 
. سب دوب و  یئوگدب  یساپسان و  طقف  طقف و  همه  نیا  لصاح  اما  مناسرب ، هاش 

هار رد  یگنس  مهاوخیم  هک  مدوب  تمهت  نیا  ناظم  رد  یئاپورا  کی  ناونع  هب  نوچ 
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ناـشرورغ رگید  داد  خر  مدوب  هدرک  ینیبشیپ  نم  هک  تروـص  ناـمه  هب  زیچ  همه  یتـقو  زین  اهدـعب  مزادـنیب و  یلخاد  عیانـص  یئاـفوکش 
. دننک رارقا  دوخ  ياطخ  هب  فاصنا  لدع و  نیزاوم  قبط  هک  دادیمن  هزاجا 

رد تسه : دوب و  رارق  نیدـب  دریگب ، اپ  دـناوتیمن  دوشیم  تکلمم  دراو  جراخ  زا  ناهگان  هک  تعنـص  کی  ارچ  هک  هرابنیا  رد  نم  لیالد 
دناوتیمن هجو  چیه  هب  زونه  تکلمم  نیا  مک  تیعمج  درادن . دوجو  لخاد  رد  یتعنـص  هناخراک و  نینچ  يارب  مزال  راک  يورین  لوا  هلهو 

مه عیانـص  نیا  نودـب  هک  ار  یناوزاب  تسیابیم  تروص  نیا  رد  سپ  درب ؛ تشک  ریز  ار  تکلمم  هدافتـسا  لباق  یعورزم و  ياهنیمز  ماـمت 
زا هصیقن  نیا  ناربج  يارب  دنتـساوخیم  هاگره  لاح  دـنرادهاگن . رود  تحالف  تشک و  زا  دادیمن  ار  تکلمم  يزرواشک  راک  فافک  زاب 

ینیـشنهشوگ و رثا  رب  اـی  دـندمآیمرد  ياـپ  زا  داـتعم  ریغ  یتـسیز  طیارـش  اوـه و  بآ و  ریثأـت  تحت  اـی  اـهنیا  دـننک ، دراو  رگراـک  اـپورا 
دشیم ياهراچ  هچ  هتشذگ  اهنیا  همه  زا  دندشیم ؛ دوبان  احور  امـسج و  دنتخادرپیم و  يراوخیم  هب  نیمز  قرـشم  رد  جیار  يریگهرانک 

هب هک  یئاههناخراک  اپورا  دوخ  رد  هاگره  درک . دوشیم  تاسسؤم  هنوگنیا  هرادا  راک  رد  هک  يرـصح  دحیب و  ياهتنایخ  اهیدزد و  يارب 
همه ندرک  دراو  ماجنارـس  تشاد ! دوشیم  يراـظتنا  هچ  رگید  ناریا  رد  یتاسیـسأت  نینچ  زا  دـنرادن ، یتیقفوم  دوشیم  هرادا  تلود  جرخ 

هک درادرب  رد  یتالکـشم  ناـنچ  روشک  راومهاـن  ياـههداج  نیا  اـب  رود  هار  نیا  زا  یکدـی  لـیاسو  هیلک  نینچمه  اههاگتـسد و  اهنیـشام و 
عوـن ره  ناـکما  شیپ  زا  هک  تسا  مأوـت  يروآماسرـس  جراـخم  ناـنچ  اـب  لاـحرههب  یلو  دریگیمن  ماـجنا  تلوهـسب  اـهنآ  ندرک  فرطرب 

تیوقت و هوقلا  یتـح  ار  یـصوصخ  عیانـص  تلود  هک  دوب  نیا  نم  هیـصوت  دـنکیم . یفتنم  ار  یئاـهنامزاس  تالیکـشت و  نینچ  یهددوـس 
هاگنآ دزادرپب ؛ دوخ  ینغ  نداعم  جارختـسا  هب  دیامن و  تحالف  تشک و  راک  هب  فوطعم  زاب  ار  دوخ  هجوت  همه  زا  شیب  یلو  دـنک  قیوشت 
بوخ یلو  دروآ . دـیدپ  ناریا  عفن  هب  یجرخ  عـمج و  نـالیب و  ناـمز  تشذـگ  اـب  یئاـپورا  تاعونـصم  اـب  یلخاد  تـالوصحم  هلداـبم  اـب 

يدادعت دنتفرگ و  تمدخ  هب  ار  يوسنارف  یسور و  ياهکیناکم  ناروهشیپ و  درکن . نم  ياهداهنشیپ  هب  یهجوت  یـسک  متفگ  هک  روطنامه 
: دندرک اپرب  هناخراک 

دیـسا هیهت  يارب  دننک . دیلوت  لزان  ياهب  هب  ار  یچگ  عمـش  دنناوتیم  هیپ  تیبوغرم  دوجو  اب  هک  دـندرکیم  رکف  یچگ . عمـش  هناخراک  . 1
؛ دـنک دـیلوت  يدیـسا  تسناوتیمن  تسه  دانومیل  رد  هک  يدیـسا  زا  رتیوق  هک  دـنتخاس  یبرـس  زا  هدیـشوپ  صوصخم  هظفحم  کیروفلوس 

دنتفای قیفوت  ماجنارـس  ناموت  رازه  تشه  زا  شیب  ندرک  جرخ  زا  سپ  و  درک ؛ بارخ  ار  اه  سرپ »  » نارگراک رهام  ریغ  ناوتاـن و  ياهتـسد 
هدش دراو  اپورا  زا  اهعمـش  نآ  هیپ  هک  دندرکیم  ناونع  نینچ  نایوگدب  اما  دـنزاسب . یتنطلـس  تمالع  ناریا و  رهم  اب  عمـش  ولیک  دـنچ  هک 

هناخراک ناتـساد  مامت  رگید ، چـیه  دـش . یهابم  هاش  زا  یتعلخ  تفایرد  هب  هناخراک  یئاپورا  ریدـم  دـشاب  هچره  تقیقح  لاـحرههب  تسا ؛
. تفای همتاخ  اجنیمه  هب  يزاسعمش 

هب بآ  هک  یئاج  ینعی  نارهت ، رهش  راصح  هب  هدیبسچ  يزاسذغاک  هناخراک  . 2
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نتخاس يارب  قفومان  ياهـششوک  دنتـساوخ . هیـسور  زا  هناخراک  نیا  يارب  زین  رگراک  رفن  دـنچ  دـیدرگ ؛ اپرب  دوشیمن  هتفای  یفاک  هزادـنا 
هئارا هیهت و  راومهان  يرتسکاخ  ذغاک  گرب  دنچ  صلاخ  هبنپ  زا  ماجنارـس  هکنیا  ات  دیـشک  لوط  يدامتم  لاس  نیدـنچ  هراپهنهک  زا  ذـغاک 

فقوتم لامک  مامتب و  هناخراک  هجیتن  رد  دندش و  یلبنت  طاطحنا و  راچد  مه  هیقب  دندرم و  یجراخ  نارگراک  زا  يرادقم  انثا  نیا  رد  دش .
هسسؤم دنچ  رگم  هدنامن  یقاب  چیه  هتشاد  قنور  ناسارخ  رد  ارهاظ  [ 295] مهدراهچ مهدزیس و  نورق  رد  هک  يزاسذغاک  هناخراک  زا  دش .
هـسنارف زا  هتـسجرب  رگراک  ود  يزاسهشیـش  دـیدج  هناـخراک  کـی  يارب  . 3 دـنراد . لاغتـشا  راکب  ناهفـصا  رد  هک  يزاـساوقم  کـچوک 

ادیپ ار  شتآ  ربارب  رد  مواقم  كاخ  دنتسناوتن  اریز  دنرب  راکب  ار  دوخ  تاعالطا  دنتسناوتیم  رتمک  راید  نیا  رد  اهنیا  یلو  دندرک  مادختـسا 
دوخ یلحم  هشیـش  دیلوت  رد  دنتخومآ و  نانآ  زا  ار  راک  زومر  زا  یـضعب  نایناریا  هک  تشاد  ار  هدیاف  نیا  ناشهاتوک  راک  نامه  یلو  دننک .

راخب و ياهنیـشام  دـش . یئاپورا  ياههنومن  قباطم  یگدنـسیر  هناخراک  ندرک  اپرب  فرـص  روما  رداـصم  مه  همه  زا  شیب  . 4 دندرب . راکب 
رد نایئاتـسور  هیلک  جیـسب  اب  یندـب و  ياوق  فرـص  اب  بلغا  ینعی  فصو - لباق  ریغ  یتقـشم  جـنر و  اب  دـندوب  ریزگان  ار  اههاگتـسد  ریاس 

هاجنپ دصکی و  زا  رتمک  اهنیـشام  مزاول و  نیا  جراخم  هک  يروطب  دـننک ، لقتنم  بصن  لحم  هب  روبع - لباق  ریغ  زارد و  رود و  ياههداج 
شـشوک و همه  نیا  هرمث  لصاح و  اهنت  دیدرگ ، هضرع  هاش  روضح  هب  درکیمن و  زواجت  ولیک  دنچ  زا  هک  خن  يرادقم  دـشن . ناموت  رازه 

هکنآ تلع  هب  میتـفگ  رگید  یئاـج  رد  هک  روطناـمه  دـنق  هیفـصت  هناـخراک  . 5 سب . تفر و  ردـهب  هار  نـیا  رد  هـک  دوـب  یلوـپ  تـمحز و 
تـشک زا  لیلد  نیدب  ناراکتـشک  دـنام و  فقوتم  دـندش ، هدـشن  هیفـصت  رکـش  ناگیار  لیوحت  هب  روبجم  تلود  فرط  زا  ناگدـننکدیلوت 

. دندرک رظنفرص  زین  رکشین 
اپورا و هب  ار  ناناوج  زا  يدادعت  دنداد و  شوگ  نم  فرح  هب  ماجنارـس  تفر  ردهب  فدـه  هجیتن و  نودـب  تفگنه  غلابم  نیا  هکنآ  زا  سپ 

. دنریگارف ار  تعنص  فلتخم  ياههتشر  المع  اجنآ  رد  ات  دنداتسرف  هسنارف  هب  لوا  هجرد  رد  مه  نآ 
ار دوخ  تکلمم  عیانـص  هک  تشاد  عـقوت  دوـشیم  دـندرگزاب ، روـشک  هب  دـنوش و  حلـسم  یعقاو  مزـال و  یهاـگآ  حالـس  هب  اـهنیا  هاـگره 

دهاوخ افیا  هدننکزمرت  شقن  رما  نیا  رد  رتشیب  تلود  رب  مکاح  لاوحا  عاضوا و  اعمج  تموکح و  بیکرت  هک  دـنچره  دـننک  يراذـگهیاپ 
. هدننکقیوشت ات  درک 

مه یئاهبش  دادعت  یتح  دنتسه و  دوخ  راک  مرگرـس  راکتـشپ  تیلاعف و  اب  امومع  دننکیم  راک  اهرازاب  رد  هک  ياهدنکارپ  روهشیپ  ناداتـسا 
شالت همه  نیا  زا  ناشروظنم  رتشیب  دوشیمن و  دوخ  هشیپ  لیمکت  فرـص  اهنآ  شالت  شـشوک و  اما  تسین ؛ كدنا  دـنزادرپیم  راکب  هک 

راکب ار  دوخ  عارتخا  عادـبا و  هوق  هکنیا  نودـب  دوشیم  دودـحم  یئاـپورا  تاعونـصم  زا  دـیلقت  هب  اـهنیا  راـک  تسا . هنازور  شاـعم  نیمأـت 
دودحم يدودعم  ياههام  هب  هک  يدرگاش ، یتدم  زا  سپ  دنزادنا .
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دوخ و نان  ات  ددرگیم  شاهشیپ  مرگرـس  راکدوخ  ینیـشام  نوچ  رگید  دریگیم و  نز  دوشیم ، رقتـسم  یئاـج  رد  ناوج  روهشیپ  دوشیم 
دننکیم و ترجاهم  اهرهـش  ریاس  هب  مه  نانآ  زا  يرایـسب  دنرتشوهاب و  نیریاس  زا  ناشاک  ناهفـصا و  ناروهشیپ  دروایبرد . ار  شاهداوناخ 

. دننکیم تکرش  هیقب  یناسآ  نت  رد  دنوشیم و  طاطحنا  راچد  دمآردرپ  راک  بسک و  اب  هک  تساهرهش  نیا  رد 
يداتسا ياعدا  دنناوتیم  قح  هب  هک  دنتسه  یفنص  اهنت  ناکاکح  دبای . اقترا  طسوتم  دح  زا  رتالاب  هب  نکمت  رظن  زا  هک  ار  يروهشیپ  مدیدن 
ياهنایلق صوصخب  يراکانیم و  فورظ  ياراد  هاش  دـنرکذ . لباق  زاریـش  ناراـکانیم  نارگرز و  ناـیم  نیا  رد  همه  زا  شیب  دنـشاب و  هتـشاد 

اـههبیتک و دـش  تمرم  ریخا  ماـیا  رد  هک  سوواـط  تخت  نـینچمه  دـناهتخاس ؛ ار  اـهنآ  رخاوا  نـیمه  هـک  تـسا  ياهنادـنمرنه  هداـعلا  قوـف 
. دهدیم هئارا  تسا  هدش  مهارف  انیم  الط و  اب  هک  ار  يزیگنالد  رایسب  ياهیمیلسا 

، ناشافک رازاب  لثم  دوشیم ، هدـیمان  اهنآ  مان  هب  هک  دـنهدیم  صیـصخت  دوخ  هب  ار  هتـسار  ای  رازاـب  کـی  نیعم  ياهشیپ  ناـبحاص  ـالومعم 
. هریغ اهدنبهقالع و 
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هک دـننیزگیمرب  دوخ  يارب  یـسیئر  ياهشیپ  ره  ناداتـسا  اذـه  عم  تسین  راک  رد  یفنـص  راـبجا  چـیه  دراد و  دوجو  بسک  لـماک  يدازآ 
. دوشیم لبقتم  ار  فنص  نآ  یمومع  عفانم  ظفح  وا  و  یشاب »  » هب تسا  موسوم 

عقاو تشر  رد  زیربت . و  مرچ )  ) نادمه زاریش ، نامرک ، دزی ، ناشاک ، ناهفـصا ، زا : تسا  ترابع  عیانـص  اههناخراک و  زکارم  نیرتهتـسجرب 
. دـننکیم دـیلوت  هچراـپ  يور  هنادـنمرنه  زیمت و  ياـهیزودبالق  نینچمه  دوشیم و  مهارف  مشیربا  يردـق  [ 296] رزخ يایرد  لـحاس  رد 
. دنیآیمرب رهش  دوخ  تاجایتحا  هیهت  هدهع  زا  تمحزب  اجنآ  ناروهشیپ  درادن ، عیسو  سایقم  هب  یتعنص  چیه  نارهت  ینعی  تکلمم  تختیاپ 

تردنب یلیخ  دـنرتمرتحم ؛ همه  زا  راجت  فانـصا  لغاشم و  هیلک  نیب  رد  تسا . یناریا  ناناگرزاب  تسد  رد  دودـحم  ياهانثتـسا  اب  تراجت 
نابحاص هکیلاحرد  دراد  زیهرپ  نانآ  يارب  تمحازم  داـجیا  زا  تلود  دـننک . يزاردتسد  زواـجت و  راـجت  لاـم  یئاراد و  هب  تسا  نکمم 
يرجات لام  هک  دشن  هدهاشم  نآ  زا  يدروم  چیه  ماهلاس  هن  تماقا  لوط  مامت  رد  دننآ . راتفرگ  یئانثتـسا  چیه  نودب  فرح  لغاشم و  ریاس 

: دیوگیم يدعس  دنشاب . هدرک  هرداصم  طبض و  ار 
. تراجتیب لام  ثحبیب و  ملع  تسایسیب و  کلم  دنامن : رادیاپ  زیچ  هسیب  زیچ  هس 

هکنآیب دننکیم  ناوارف  مه  ثحب  تساجرباپ و  رایسب  تسایسیب  کلم  اریز  دنکیم ؛ قدص  ناریا  رد  یموس  طقف  ارهاظ  لصا  هس  نیا  زا 
. دشاب راک  رد  يدایز  زیچ  ملع  زا 

اریز دزیهرپیم  لمجت  زا  زاب  دشاب  هتشاد  مه  يراشرس  تورث  هاگره  دنکیم . تیاعر  رایـسب  ار  یگداس  دوخ  یگدنز  رد  یناریا  ناگرزاب 
هار نزرب  يوک و  رد  دـننک  تعیاـشم  ار  يو  همدـخ  هکنیا  نودـب  دوشیم ؛ هتـساک  ناراـکمه  دزن  شراـبتعا  زا  دـنک  ور  لـمجت  هب  هاـگره 

زا دزرویم ، افتکا  نز  کی  هب  طقف  دوریم ،
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بـسک مبـساک ، : » دیوگیم رتخبت  اب  دراد . دـش  دـمآ و  دوخ  ياههقبط  مه  ناراکمه و  اب  طقف  دـنکیم و  بانتجا  ناگرزب  اب  دـش  دـمآ و 
وا عضو  رس و  رد  هک  یگداس  مغریلع  اذه  عم  رینپ . تسا و  نان  الومعم  شراهان  تسا . لوغشم  راک  بسک و  هب  ار  زور  رـسارس  منکیم ».
رد ابیرقت  هک  يو  دوشیم . یعرم  وا  هب  تبـسن  هک  تسه  یمارتحا  قحتـسم  مه  عقاو  رد  دوشیم و  وربور  مارتحا  اب  اـج  همه  تسا  دوهـشم 

نادرگ يور  مه  لادـتعا  دـح  زا  جراخ  نالک و  ياهدوس  زا  دـتفیب  شیاپ  رگا  دـنچره  تسا - تناـما  یتسرد و  دـنبیاپ  يراـجت  تادوارم 
فونـص ریاس  رد  جیار  مسر  تداع و  فالخرب  تسا و  شیوخ  ياههدعو  يارجا  دـنبیاپ  قیقد و  تخـس  دوخ  تادـهعت  ماجنا  رد  تسین -

رد اهنت  هن  نانآ  دنرادن ؛ اورپ  زین  ریطخ  گرزب و  ياهراک  هب  ندز  تسد  زا  دنکوکـشم  طاتحم و  هک  دـنچره  راجت  دـنکیمن . ینکـشدهع 
. تسا هدش  زاب  زین  رصم  هیسور و  ینامثع ، هب  ناشیاپ  هکلب  دناهدنکارپ ، زاقفق  ناتسکرت و  ناتسناغفا ، نیچ ، ناتسودنه ، ینعی  ایـسآ  رـسارس 
لخاد و ياهتخادرپ  يارب  اهنآ  زا  تموکح  دننکیم . ادیپ  ار  هدافتسا  قیرط  دنهدیم و  زیمت  رگیدکی  زا  ار  هاچ  هار و  تعرـسب  اج  همه  رد 
هب یناهنپ  دناهدروآ  تسدـب  يریگجاب  قیرط  زا  هک  ار  یئاهلوپ  ناگرزب  ریاس  نینچمه  ماکح و  و  دـنکیم ، هدافتـسا  دوخ  روشک  زا  جراخ 

دارفا هب  هدش  هدرپس  تناما  هب  ياهلوپ  دندرگ  دیعبت  گرم و  راچد  ای  دـنوش  طقاس  راک  زا  هاگره  هک  دـنراد  نانیمطا  دنراپـسیم و  نارجات 
. دش دهاوخ  هیدأت  نانآ  ياههداوناخ 

اب فـلتخم  ياـحنا  هب  هک  تسا  ملـسم  اـما  تفرگ ؛ هرهب  تسا  هدـش  تخادرپ  یـسک  هب  ضرق  ناوـنع  هب  هک  یلوـپ  زا  ناوـتیمن  مالـسا  رد 
هک يراگزور  رد  یلو  تسا ، هدـش  تیبثت  نازیم 12 % هب  اجنیا  رد  ینوناق  هرهب  دوشیم . یطخت  نوناق  نیا  زا  یعرـش  هـالک  ندرک  تسرد 

« لوزن  » ار ناشیاهتارب  دصرد  هد  زا  شیب  تردنب  نیا و  زا  رتمک  ربتعم  راجت  دسریم . مه  دـصرد  ات 30  هب 18  خرن  نیا  دوشیم ، مک  لوپ 
« ضبق  » تفایرد لابق  رد  نآ  تدـم  ياضقنا  ماگنه  هب  دـننکیم و  باسح  لـیزنت »  » و لاـملا » سأر   » هب تبـسن  اـجکی  ار  تارب  دـننکیم ،

نینچ رد  و  دنکـشبرو »  » حالطـصا هب  دیاینرب و  دوخ  یلام  تادـهعت  ماجنا  هدـهع  زا  يرجات  هک  دوشیم  تردـنب  رایـسب  دـننکیم . هیفـصت 
تسه هک  یناوارف  ياه  تسب »  » نتفرگ رظن  رد  اب  دوش . ادیپ  شروما  رد  یماظتنا  هکنیا  ات  ددرگیم  نصحتم  یئاج  هب  هراومه  يو  یتروص 
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دادـعت هک  تسا  رایـسب  بجعت  هیام  درک  یگدـنز  رـسدرد  نودـب  تسا ، هدـش  هدرب  هارمه  هک  یلوپ  اب  اجنآ  رد  ناوتیم  هک  ناـکما  نیا  و 
. تسا لیلق  هزادنا  نیا  ات  ناگتسکشرو 

نینچمه فنص و  یمومع  عفانم  ظفح  يو  هفیظو  هک  راجتلا » کلم   » هب موسوم  تسا  یباختنا  سیئر  رفن  کی  رهش  ره  ناناگرزاب  سأر  رد 
تخادرپ هب  دنزرویم  للعت  دوخ  ضورق  هیدأت  رد  هک  ار  یناسک  دـیاب  وا  تساهیتحاران ، عوجر  عفر و  هتـسباو و  دارفا  فالتخا  رد  يرواد 

ریزو  » تمـس هب  ار  ولزوگهرق  ناخ  دومحم  تلود  شیپ  لاس  دـنچ  دراد . مـالعا  نییعت و  ار  اهیگتـسکشرو  لـلع  دـنک و  بیغرت  ناـشنوید 
زین ار  راجتلا » کلم   » فیاظو ماجنا  درک و  بوصنم  تراجت »
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دنداد حیجرت  هک  دیـسر  شیاهیرـسدوخ  يدعت و  ملظ و  زا  تیاکـش  ردقنآ  راجت  بناج  زا  هک  تشذـگن  يرید  تشاذـگ : يو  هدـهع  هب 

. دننادرگزاب قباس  لاح  نامه  هب  ار  عضو 
یناریا سور - تکرش  کی  دنتسه . ینمرا  كرت و  ینانوی ، یسیوس ، يوسنارف ، یسور ، دنلوغـشم ، تراجت  هب  ناریا  رد  هک  یجراخ  راجت 
تقایل مدع  تلع  هب  نونکات  دراد  رایتخا  رد  رزخ  يایرد  رد  مه  يراخب  ياهیتشک  دنکیم و  یلام  کمک  نآ  هب  هیسور  تلود  هک  دنچره 

هک دنتـسه  یماندب  نیا  ناظم  رد  دنینمرا  بلغا  هک  يزاقفق  یـسور - راجت  دبای . تسد  يرکذ  لباق  عفانم  هب  تسا  هتـسناوتن  شناگدـنیامن 
تسا راکتسرد  فیرش و  يدرم  فوکشیتنآ  هیسور  یلعف  راتخم  ریزو  نوچ  اما  دنراد  لاغتشا  يراوخلوزن  ینوناق و  ریغ  ياهراک  هب  رتشیب 

یجراخ راجت  بلاغ  تسا . هدش  هتـساک  دایز  رادـقم  هب  نانآ  ياهیراکنایز  زا  دـهدیمن  ناشن  شوخ  يور  نانآ  عورـشمان  ياهاضاقت  هب  و 
؛ تسا ناریا  رد  يریگراب  دـیدجت  تراـجت و  زکرم  نیرتمهم  زیربت  دـناهدنام . نارهت  رد  اـهنآ  زا  یمک  دادـعت  دـننکاس و  تشر  زیربت و  رد 
هب یتشترز  راجت  هک  تسا  دزی  ینعی  ریخا  رهش  نیا  زا  دزی و  شورفراب و  تشر ، زاریش ، ناهفـصا ، زا  دنترابع  مود  هجرد  يراجت  ياهرهش 
زا یجراخ  يالاک  دوش . رداص  ناتسکرت  ناتسناغفا و  هب  دیاب  هک  تسا  یئالاک  يریگراب  زکرم  دهشم  دنراد . لاغتشا  یقرش  دنه  اب  تراجت 

دوروگ ونینژین  زا  . 2 زیربت ، هب  يوخ  مورزرا ، نازوبارط ، قیرط  زا  ورناوراک  ياههار  زا  هینطنطسق  زا  . 1 دوشیم : دراو  ناریا  هب  اههار  نیا 
هب اـجنآ  زا  و  [ 297] رـس دهـشم  ردـنب  هب  اـی  نارهت ، تشر و  هـب  ینیمز  هار  زا  دـعبب  اـجنآ  زا  یلزنا و  ردـنب  هـب  رزخ  ياـیرد  اـگلو و  هار  زا 

ياهلدابم يالاک  زین  اهنمکرت  هک  دوشیم  هداـیپ  [ 299] دابارتسا رد  دوش  لمح  دیاب  دهـشم  هب  هک  يرـصتخم  يالاک  طقف  [298 ؛] شورفراب
؛ سابعردنب هب  طقسم  زا  ای  زاریش ، رهشوب و  قیرط  زا  یئبمب  زا  . 3 دنروآیم ؛ اج  نامه  هب  هریغ  کمن و  مشیربا ، هرب ، تسوپ  دننام  ار  دوخ 

فرط زا  یـشورفهدرخ  يارب  ياهبعـش  دـنچ  طـقف  دوشیمن ؛ بوسحم  يراـجت  رهـش  هجو  چـیه  هب  نارهت  ناهفـصا . هب  دادـغب  قـیرط  زا  . 4
. تسا هدش  سیسأت  اجنآ  رد  زیربت  ياههناختراجت 

يدورو ضراوع  دـصرد  جـنپ  دوخ  يالاک  دورو  يارب  دـیاب  دـشاب  هدـش  دـقعنم  يدادرارق  اهنآ  عوبتم  ياـهروشک  اـب  هک  یجراـخ  راـجت 
ضراوع هناگادـج  درذـگیم  نآ  زا  الاک  هک  يرهـش  ره  رد  دـیاب  ضوع  رد  اـما  دـنزادرپیم  رتمک  نیا  زا  تکلمم  لـها  راـجت  دـنزادرپب ؛

ياهتکرـش مسا  هب  هک  دـننیبیم  ریزگاـن  ار  دوـخ  لـیلد  نیمه  هب  تسا و  ناـیجراخ  زا  رتدـب  ناشعـضو  ظاـحل  نیا  زا  هک  يروـطب  دـنهدب ،
نیا زا  رتـینعمیب  رگید  داـصتقا  ملع  رظن  زا  دوشیم . یگـشیمه  ياـهاوعد  اـهدروخرب و  بجوم  دوـخ  نیا  هک  دـننک  دراو  سنج  یجراـخ 

میقم تکلمم  زا  جراخ  رد  یناریا  راجت  زا  يرایسب  دسریمن . یمدآ  هلیخم  هب  يزیچ 
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دنلوغشم و تارداص  تادراو و  راک  هب  طاقن  نآ  رد  اهنآ  یئبمب . هرهاق و  وکسم ، سیلفت ، مورزرا ، نازوبارط ، هینطنطـسق ، رد  الثم  دناهدش 
هک روطناـمه  دـنراد . ترهـش  شـالترپ  يدـج و  راکتـسرد ، یمدرم  ناوـنع  هب  اـج  هـمه  دـناهلماعم و  فرط  ناتـسودنه  نـیچ ، ناریا ، اـب 

، نازوبارط مورزرا ، سیلفت ، رد  دوخ  تراجت  زا  تظفاحم  ینابیتشپ و  يارب  زین  ناریا  دـنراد ، یئاهیرگلوسنق  ناریا  رد  یئاپورا  ياـهروشک 
زاغآ زا  لـبق  اـت  اهیـسیلگنا  تسا . هدرک  ریاد  يرگلوسنق  اـفیح  هیردنکـسا و  ریمزا ، رد  تقوم  روطهب  هرهاـق و  دادـغب و  یئبمب ، هینطنطـسق ،
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مات ناگدنیامن  تشر و  هب  یلوسنق  يریگرد  نیا  نایاپ  زا  سپ  دنتشاد ؛ رهـشوب  ردنب  نارهت و  زیربت ، رد  یئاهلوسنق  ناریا  سیلگنا و  گنج 
ياهتیلاعف ناوتیمن  رگید  دیعب  تافاسم  نیا  رد  هک  تسا  یعیبط  مه  نیا  هتبلا  دنداتسرف . دهشم  زاریـش و  ناهفـصا ، هب  مه  یلوسنق  رایتخالا 

ریاد دابارتسا  شورفراب ، نارهت ، تشر ، زیربت ، رد  یئاهیرگلوسنق  هیـسور  تشادـهاگن . رود  رگیدـمه  زا  يراجت  روما  زا  الماک  ار  یـسایس 
ذوفن لاـمعا  راـک  رد  اـجنآ  رد  دـناوتب  اـت  دـنک  سیـسأت  زاریـش  دهـشم و  رد  لـیبق  نیا  زا  مه  یئاـهیرگلوسنق  دراد  لاـمتحا  تسا و  هدرک 

رد ار  یئاهلوسنق  تشاد  لایخ  زین  هسنارف  تلود  دراد . دوجو  نارهت  زیربت و  رد  طقف  ینامثع  ياهیرگلوسنق  دشاب . هتشاد  تراظن  اهیسیلگنا 
یگدـنیامن هب  يدایز  جایتحا  اهیوسنارف  هک  تسا  كدـنا  نادـنچ  ناریا  اب  هسنارف  يراجت  طباور  اـما  دـنک ؛ بوصنم  راـکب  زیربت  رهـشوب و 

. دنرادن یلوسنق 
دادرارق قبط  اریز  درادن ؛ ایرد  رد  يرگید  یتشک  قیاق ، دـنچ  يانثتـسا  هب  تلود  دراد ، دوجو  یگیبایرد »  » بصنم ود  ناریا  رد  هک  دـنچره 

اب دریگیم . ماجنا  یبرع  قیاق  دـنچ  طسوت  زین  سراف  جـیلخ  رد  یلحاس  یناریتشک  تسا و  هاتوک  رزخ  يایرد  زا  ناریا  تسد  ياـچنمکرت 
تراجت دننکیم . نیمأت  ار  ناریا  ناتسودنه و  نیب  تراجت  هک  دنتسه  رهشوب  رد  یعارش  ياهیتشک  ياراد  راجت  زا  یضعب  همه ، نیا  دوجو 

ینمرا راجت  تسا . هدـش  لیطعت  الک  ام  راگزور  رد  تفرگیم ، ماجنا  هنمارا  طـسوت  يراـگزور  هک  زینو  اـب  صوصخب  اـپورا و  اـب  قنوررپ 
. دننکیم يراذگهیاپ  ربتعم  ياههناختراجت  کلامم  نیا  رد  دنوریم و  هواج  دنه و  هب  یتمسق  دننکیم و  ترجاهم  هیسور  هب  یتمسق 

نینچ دقع  يارب  هک  یماگنه  درک . دـقعنم  يراجت  ياهدادرارق  اهتلود  زا  يرایـسب  اب  اپورا  رد  دوخ  تماقا  هرود  رد  ناریا  ریفـس  ناخ  خرف 
ياهتیقفوم هب  هک  مظعاردـص  داد  شرازگ  نارهت  هب  ار  بلطم  لیلد  نیدـب  دـش و  هرکاذـم  دراو  ناملآ  کچوک  لود  زا  یکی  اب  يدادرارق 

: تشون نینچ  وا  هب  دربیم  کشر  يو 
اما درادـن ». لوسنق  ریفـس و  همه  نیا  يارب  اج  مه  نارهت  تسین ، یئاطعا  ناشن  همه  نیا  يارب  یفاک  ياج  وت  هنیـس  يور  رب  هک  روطناـمه  »

ماـجنا وت  نارکون  نیرتـمک  زا  یکی  تسد  هب  گرتـس  ياـهراک  نیا  هاـگره  : » دـناسر هاـش  ضرع  هب  نینچ  یموـمع  مالـس  رد  مظعاردـص 
ناریما و همه  هک  تسا  هاشنهاش  ریگملاع  ترهـش  دـنلب و  هزاوآ  رثا  رد  همه  اهنیا  تسین ، ریفـس  تقایل  ینادراـک و  رب  یلیلد  نیا  دریذـپیم 

.« دنسانشیمن اپ  زا  رس  يو  هب  تمدخ  ضرع  يارب  ناروآمان 
396 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 

اوادم 7 بیبط و 

. همکحم يداع . مدرم  یبط  تامولعم  يدوهی . يابطا  یناریا . يابطا  صقان  داوس  يزومآراک و 
يابطا یـشابمیکح . یئاپورا . يابطا  اهکـشزپ . بسا - اهامام . اهلاحک . ینوناق . بط  حـیقلت . اهدنبهتـسکش . ناکالد . ناحارج . اـههرواشم .

. یندعم بآ  ياههمشچ  راهب . صوصخم  تاجلاعم  اهلهسم . اهجضنم و  هیقنت ، هنایماع . بط  ابطا . دمآرد  اهراطع . تبابط . نایعدم  یماظن .
[. 300] يراذگهلیتف غاد و  تماجح . ولاز . ینزگر . ضبن . نتفرگ . افش  اهوراد . اهیرامیب . دجوم  للع  بط . يرظن  لوصا 

و ناریا ، هنکـس  صاخ  تایـضتقم  اب  هک  دنراد  رایتخا  رد  ار  یئاوادم  ملع  دننکیم  لایخ  دنیوگیم ، اهنآ  هب  مه  میکح  هک  یناریا  ياهبیبط 
دننادیمن الصا  اهنیا  تسا ؛ فلتخم  توافتم و  الماک  یگنرف ، رگید  ترابع  هب  ای  یئاپورا ، بط  اب  دراد و  تقباطم  نآ  ياوهوبآ  طیارش 

بلاق طقف  مه  نآ  زا  هک  یسونیلاج  ضارما  ملع  زا  ياهدش  خسم  ریوصت  هاگ  یئوترپ و  زج  تسین  يزیچ  اهنآ  یبط  رـصتخم  تاعالطا  هک 
دوـخ دوـس  هب  دـنراذگیم ، دوـخ  بطم  هب  اـپ  هکنیا  ضحم  هب  نم  نادرگاـش  لـیلد  نیمه  هـب  ار . شیاوـتحم  هـن  دـناهتفرگ  تیراـع  هـب  ار 

. دنراد مالعا  یناریا  یئاپورا و  بط  رد  رهد  همالع  ار  دوخ  هک  دنرامشیم 
رد ار  یـصصخت  سرد  هک  دنتـسه  یکدنا  رایـسب  دادعت  طقف  دنراد  لاغتـشا  تبابط  راک  هب  هک  درم - هچ  نز و  هچ  يددعتم - دارفا  نیب  رد 

ار هخسن  لومرف  دنچ  هک  دریگیم  الاب  یسک  راک  یتقو  دنـسانشیم . ار  هنیمز  نیا  رد  یبرع  یـسراف و  ياههتـشون  ای  دناهدناوخ  هتـشر  نیا 
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يراطع ره  هکد  رد  هک  ار  يراطع  يوراد  دنچ  مسا  هکنیا  هب  دوشیم  دودـحم  بلغا  دارفا  نیا  یـسانشوراد  تامولعم  همه  و  دـنک ؛ ظفح 
هجو چـیه  هب  اهنآ  فعـض  توق و  تاصخـشم و  یعیبط ، خـیرات  هنیمز  رد  تایندـعم  ناـهایگ و  تاـعلاطم  تاـقیقحت و  زا  دـننادب . تسه ،
نهک ناراـگزور  رد  هک  یئاـهرایعم  طـباوض و  رب  تسا  ینتبم  ارـصحنم  ناریا  يزورما  بط  هک  میوگب  هصـالخ  تسین . ناـیم  رد  یتبحص 

. دشاب هدش  هدوزفا  نآ  رب  زیچچیه  هکنآیب  تسا ، هتشاد  دوجو 
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نیا لوا  تمـسق  مهن  لصف  رد  ار  نآ  هچخیرات  نم  تسا و  هدش  سیـسأت  هزات  هک  ياهسردـم  رگم  تسین  يربخ  بط  یمومع  سرادـم  زا 
. مداد حرش  باتک 

ثعاب دوشیم  كاپان  ناسنا  دسج ، اب  سامت  رثا  رد  هک  یبهذم  داقتعا  نیا  دراد و  دوجو  یناسنا  دـبلاک  حیرـشت  رظن  زا  نآرق  رد  هک  یعنم 
هک دناهتـسنادیم  هیلوا  نورق  رد  نانآ  دیآیمرب ، یبرع  یبط  راثآ  زا  هک  روطنآ  اما  دوش . نکمم  ریغ  حیرـشت  ملع  سیردت  هک  تسا  هدش 

هورگ دراد  تسد  تیبرع  رد  هک  یبیبط  هاگیب  هاگ و  طقف  دنبایب . نآ  يارب  یلحهار  دـنناهرب و  عنم  نیا  دـیق  زا  يوحنب  ار  دوخ  قیرط  هچ  هب 
نآ و حرش  انیس و  یلع  وبا  باتک  زا  یلصف  دنچ  یمـسر  ریغ  یـصوصخ و  تروص  هب  دنکیم و  عمج  دوخ  درگ  ار  نادرگاش  زا  یکچوک 

رارق وگتفگ  ثحب و  دروم  يدزم  تفایرد  نودـب  عوضوم ، ظاـحل  زا  اـت  ناـبز  رظن  زا  رتشیب  مه  نآ  ار ، اـیرکز  نبا  بابـسا  حرـش  نینچمه 
راـکب یبیبط  همکحم  رد  يرظن ، یتامدـقم  تاـمولعم  چـیهیب  دوش ، بیبط  دـهاوخیم  هک  یـسک  رگید  دراوم  عیمج  رد  اـبیرقت  دـهدیم .

. دنکیم سیونور  ار  يو  ياههخسن  دوشیم و  لوغشم 
ددـنبیم و رمک  هب  ینهپ  لاش  [، 301] دـشارتیم هت  زا  ار  دوخ  رـس  دـنکیم و  ضوع  همامع  اب  ار  دوخ  يراتات  هالک  هاـتوک  یتدـم  زا  سپ 

ياهماگ دـنکیم ، اـپب  زبس  يرغاـس  مرچ  زا  ینیلعن  دریگیم و  تسدـب  يدـنلب  تسدـبوچ  دـهدیم ، ياـج  نآ  رد  یتاود  ذـغاک و  ياهلول 
روـغلب یبرع  تاـملک  تـالمج و  دراد  تـسد  رد  ار  یتـشرد  هـناد  حــیبست  هکیلاـحرد  دــنزیم و  فرح  قارطمط  اـب  درادیمرب ، هدرمش 

هک درذگیمن  يرید  رگید  دنادب ، نآرق  یبرع و  مه  يردـق  اهنیا  رب  هوالع  هاگره  لاح  تسا . هدـش  بیبط  وا  رگید ...  نیمه  و  دـنکیم -
و درادهاگن ، مالغ  رکون و  بسا و  دنچ  دریگب ، نز  دنچ  دزاسیم  رداق  ار  يو  هک  يدمآرد  دسریم ، راشرس  يدمآرد  رابتعا و  ترهـشب ،

بـسا رب  ار  رطاق  وا  دروم  نیا  رد  درذـگیم . تسا  يرطاق  رب  راوس  هکیلاحرد  الومعم  ماع  عراـش  زا  دـنزب . مهب  هتـسیاش  یهاگتـسد  مد و 
. دهدیم حیجرت 

تـسد رد  ارـصحنم  تبابط  راک  ناتـسکرت  ناتـسدرک و  رد  هک  تفگ  ناوتیم  الثم  و  نایدوهی ، فالخا  زا  ای  دـنیدوهی  ای  اـبطا  زا  يرایـسب 
نینچ نادمه  رد  عقاو  رتسا  ربق  رب  ياهحول  رد  لقا  دح  تسا ، هدوب  لاونم  نیا  رب  راک  میدـق  زا  هک  دـیآیم  رظنب  روطنیا  و  تسا . نایدوهی 
کی زا  ردارب  راهچ  زین  نارهت  رد  تسا . هدش  تمرم  دـناهدوب  بیبط  همه  هک  ردارب  هس  طسوت  مهدزیـس  نرق  رد  هربقم  نیا  هک  تسا  هدـمآ 

، قباس هاش  صوصخم  بیبط  یتدم  يارب  رظن  قح  مان  هب  نانآ  زا  یکی  دنوریم . رامشب  رهش  يابطا  نیرتهلغشمرپ  رامش  رد  یمیلک  هداوناخ 
هاش دنبلد  دنزرف  مه  هاش و  دوخ  مه  هک  هتکن  نیا  تسا و  هدوب  هاش  دمحم 
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دنچره تسا ، تایح  دیق  رد  مه  زونه  وا  دندرپس و  ناج  دندوب و  يو  هجلاعم  تحت  ود  ره  دوب  هدش  بوصنم  زین  يدـهعتیالو  هب  هک  یلعف 

يربع نابز  هب  یبوخ  پاچ  انیس  نبا  نوناق  زا  تسا . يو  يرادمتـسایس  یگنرز و  زا  یناشن  یلو  تسین ، تاجلاعم  رد  يو  تقاذح  يایوگ 
. دراد دوجو 

زین ار  لاش  بسا و  تمیق  هکنانچمه  دـشاب  علطم  زین  یبط  مولع  زا  دراد ، گنهرف  داوس و  نتـشاد  ياعدا  سکره  هک  دـنراد  عقوت  نایناریا 
. دنادب دیاب 

هدـش شوشغم  ناشنهذ  اهباتک  نیا  ندـناوخ  اـب  هک  اـهنیا  دروخیم . مشچب  زین  یبط  بتک  یگناـخ  ياـههناخباتک  ماـمت  رد  لـیلد  نیمه  هب 
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. دنزادرپب هجلاعم  هب  دننک و  رظن  راهظا  هداوناخ  ياضعا  يرامیب  دراوم  رد  دنراد  قح  هک  دننکیم  روصت  تسا ،
. دننک زیوجت  وراد  دنراد  قح  دنرادنپیم  زین  اهمناخ  یتح 

دمن ای  ریـصح  اب  همکحم  فک  دریذـپیم . اجنآ  رد  ار  دوخ  نایرتشم  هک  دراد  يا  همکحم » ، » رواجم رازاب  رد  اـی  دوخ  هناـخ  رد  اـی  بیبط ،
هک دوشیم  هدید  دنراد ، یگنرف  ياهبسچرب  هک  فلتخم  ياههشیش  وبـس و  یطوق ، يدادعت  راوید  رانک  ياههسفق  رد  تسا ؛ هدش  هدیـشوپ 

ار بیبط  شیپ  نتفر  اهنیا  اریز  دنوشیم ، هدید  يرایـسب  نانز  دننزیم  رـس  همکحم  هب  هک  یناسک  نیب  رد  اهتبرـش . اهبح و  اهدرگ ، زا  دنارپ 
هتخادرپ دقن  تروص  هب  بیبط  دزمتسد  هلصافالب  هخسن  نتفرگ  لابق  رد  دنهدیم . رارق  یناهنپ  ياههاگداعیم  زا  یـضعب  هب  نتفر  يارب  هناهب 

. دوشیم
ماکح ارزو ، ناگرزب ، دروم  رد  هک  تسا  نینچ  تداع  دنکیم . یکشزپ  تروشم  نارامیب و  تدایع »  » فرص بیبط  ار  زور  زا  یتعاس  دنچ 

یطابترا بیبط  هشیپ  اب  هک  ار  اهیراکكزان  روما و  زا  يرایـسب  اههناخ  نیا  رد  دـنزب . اهنآ  هب  يرـس  دـیاب  زور  ره  یگداوناخ  بیبط  هریغ  و 
يارب يراشرـس  عبنم  ناونع  هب  نآ  زا  يو  دـننکیم و  لوحم  وا  هب  ار  نداد  هوشر  رد  هطـساو  شقن  الثم  دـنراذگیم ، نایم  رد  وا  اـب  درادـن 

زا شیب  یتورث  تسناوت  يدودعم  ياهلاس  لوط  رد  دومحم  ازریم  یجاح  ایوگ  بیترت  نیمه  هب  دنکیم . هدافتسا  یصخش  دمآرد  لیـصحت 
بیبط هشیمه  اـبیرقت  دوش ، طـقاس  يرگید  هجوت  دروم  درف  اـی  يریزو  هک  یتروص  رد  رگید  فرط  زا  هتبلا  دروآ . درگ  ناـموت  رازه  لـهچ 

. دیآیم راتفرگ  تبیصم  نآ  هب  زین  يو 
ار ینافراد  ای  دباییم  افش  يو  ایآ  دننادب  هک  دنوشیم  دنمهقالع  دارفا  زا  يرایـسب  دوش ، راچد  يرامیب  هب  تکلمم  ناگرزب  زا  یکی  هاگره 

. دیوگیم عادو 
دادـعت زا  هک  عمجم  نیا  و  دـنکیمن ، غیرد  دوخ  بیبط  نداتـسرف  زا  زین  هاش  یتح  دنتـسرفیم و  وا  شیپ  ار  دوخ  ياـبطا  همه  لـیلد  نیا  هب 

هـسلج دندروآ  هوهق  نایلق و  همدخ  هکنآ  زا  سپ  دنیـشنیم . هرواشم  هب  هدش  نیعم  هک  یعقوم  رد  تسا  هدش  لیکـشت  بیبط  يدایز  رایـسب 
هکیلاحرد دریگیم و  تسد  رد  يدـج  رکفتم و  ياهفایق  اب  ار  يو  ضبن  دوشیم ، کیدزن  رامیب  رتسب  هب  بیترتب  کیره  ددرگیم . حاتتفا 

دناهداد و رامیب  هب  لبق  زور  هک  یـشآ  صوصخب  رامیب و  ياذـغ  زا  اقیقد  دـیوگیم و  یئاهزیچ  نآ  یلعف  عضو  يرامیب و  هقباس  زا  الومعم 
هکنیا

399 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 
« مرگ  » بت ایآ  هکنیا  رس  رب  دریگیمرد  یتخس  گنج  نارضاح  نیب  سپ  نیا  زا  دنکیم . یئاهلاؤس  تسا  هدروخ  ینیریـش  ای  یـشرت  وا  ایآ 

«. یبوطر  » ای تسا 
نآ رد   ) مروآیم دایب  متشاد  تکرش  نآ  رد  نم  دش و  لیکـشت  لاس 1853[302 ] رد  هک  ار  یکـشزپ  هرواشم  تاسلج  نیا  زا  یکی  یبوخب 

(. تشاد هدهعب  ار  تمس  نیا   Ernest Cloquet هکولک تسنرا  رتکد  مدوبن و  هاش  صوصخم  بیبط  زونه  ماگنه 
رهظ زا  دعب  زور  ره  سانـشرس  ياهیناریا  همه  دـننام  ابیرقت  زین  وا  دوب . رارط  رگهلیح و  هداعلا  قوف  يدرم  ناخ ، اقآ  ازریم  مظعاردـص  رامیب 

يابطا هیلک  ابیرقت  دوب . هدـش  راچد  يدـیدش  دردلد  هب  كایرت  ندروخ  رثا  رب  دایز  لامتحا  هب  دروخیم ؛ دوخ  ياچ  اب  كایرت  بح  کـی 
زا ار  يرامیب  هرخالاب  ناوارف  ياهوگتفگ  تارجاشم و  زا  سپ  دنتشاد . روضح  اجنآ  رد  دندوب ، هدش  هداتـسرف  فانکا  فارطا و  زا  هک  رهش 

. دندرک زیوجت  رامیب  يارب  ندز  گر  دنداد و  صیخشت  یمرگ » »
میهاوخیم هک  دندیـشک  ام  خر  هب  رگید  اجنیا  رد  میتساـخرب . تفلاـخمب  میتشاد  يراـمیب  نیا  هراـبرد  يرگید  رظن  هک  نم  هکولک و  رتکد 

ار لـکیه  يوـق  درم  نیا  ندز  گر  متفگ  هسنارف  ناـبز  هب  دوـخ  راـکمه  هـب  نـم  هـک  روطناـمه  دـنچره  مـینک ». شوماـخ  ار  ناریا  غارچ  »
مهتم نیا  هب  ار  فلاـخم  هورگ  دوخ  يأر  ندـناشن  یـسرک  هب  يارب  مینک و  يراـشفاپ  دوخ  صیخـشت  رد  دـیاب  میدرک  رکف  زاـب  تشکیمن 

هچ ندز و  گر  اب  هچ  ار  دوخ  ندرم  قیرط  نییعت  راـیتخا  رگید  هک  مظعاردـص  دـننک . بآ  ریز  ار  كراـبم » رـس   » دـنهاوخیم هک  میدرک 
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یمیخض دمن  يور  رب  اجنآ  هکنآ  زا  سپ  دندرک و  تیاده  غاب  هب  ار  ام  درک . صخرم  تمدخ  زا  ار  ناکشزپ  هیلک  تشاد  هدهعب  نآ  نودب 
ار يروـطق  ياـهباتک  یکی  تفاـی . همادا  اـبطا  هرکاذـم  هتـشذگ  نـیا  زا  میتـفرگ . رارق  یئاریذـپ  دروـم  ناـیلق  هوـهق و  ياـچ و  اـب  میتسـشن ،

. دناسرب تابثا  هب  زور  ینشور  دننام  ار  دوخ  رظن  تساوخیم  تشادیمرب و 
ار نآ  یسک  دوب  [« 303] لوا صخش   » تمالس رطاخ  هب  همه  نیا  نوچ  اما  دشیم  لدبودر  زین  يزیت  دنت و  تاملک  اههجاحم  مرگامرگ  رد 

نآرق اـب  فلاـخم  ـالماک  رظن  ود  نیا  زا  یکی  لوـبق  در و  هراـبرد  تفرگ  میمـصت  راـمیب  صیب  صیح و  نیا  رد  دروآیمن . دوـخ  يور  هـب 
لماک تافیرشت  اب  يو  دندرکیم . لمح  هرقن  هبعج  کی  وا  شیپاشیپ  دش ؛ رضاح  هناخ  هب  رما  نیا  دیهمت  يارب  دهتجم  اروف  دنک . هراختـسا 

کت و تخاس و  جراخ  یمـشیربا  یلمخم و  يزودرز ، فافل  هس  زا  دروآ و  نوریب  نآ  زا  ار  نآرق  درک ، زاـب  ار  هبعج  رد  هیعدا  توـالت  و 
. تفر مظعاردص  قاتا  هب  اهنت 

دنامهف يو  هب  تولخ  رد  ارهاظ  دوب ، هتـسج  تمالـس  هب  همه  زا  هدـش و  راچد  لیبق  نیمه  زا  یئاهدردلد  هب  تارک  هب  لاح  هب  ات  هک  رامیب 
دروم رد  هکیلاحرد  میدوب ، هداد  ام  هک  دوب  يرظن  قفاوم  رتشیب  دمآ  هراختسا  رثا  رب  هک  ياهیآ  اریز  دهدیم ؛ حیجرت  ار  رتناسآ  هجلاعم  هک 

هدافتسا هراختسا  يارب  نآرق  هخسن  نامه  زا  هشیمه  دهتجم  نوچ  دوب . هدمآ  كوخ  گس و  تاملک  نآرق  هیآ  رد  ام  نیفلاخم 
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زا تیعبت  هب  درواـیب . دـنک و  زاـب  ار  یبولطم  عضوم  هدننکهراختـسا  لـیم  قباـطم  هک  تسا  هتـشادن  یلاکـشا  شیارب  اتدـعاق  سپ  دـنکیم ،
هکنآ ات  درب  دوس  دوب  هدش  صالخ  دردلد  رـش  زا  هک  دوخ  غارچ »  » زا لاس  ياهلاس  ناریا  دـش و  رظنفرـص  ندز  گر  زا  نآرق  یئامنهار 
دیفم رـصتخم و  دوب ، رهم  رـس  رب  نانمؤم  زا  رتشیب  رافک  اـب  ادـخ  راـب  نیا  متفگ  هکنیا  باوج  رد  دـیئارگ . یـشوماخ  هب  غارچ  نیا  ناـهگان 

.« تسا قحرب  هشیمه  ادخ  مالک   » دنتفگ
دننکیم روغلب  یبرع  تالمج  تاملک و  تسار  پچ و  زا  بترم  دـنربب ، الاب  هداس  يداع و  مدرم  هدـید  رد  ار  دوخ  تیثیح  هکنآ  يارب  ابطا 

نابز رب  تسرد  اهنآ  هک  دنوشیم  وربور  دوخ  یگنرف  ناراکمه  اب  یعضو  رد  طقف  دوشیم . هدرب  راکب  اجیب  تسانعمیب و  اهنآ  بلغا  هک 
ياهلالدتسا دنباین  قیفوت  رما  نیا  هب  رگا  اما  تخاس ؛ باجم  لصأتسم و  یلاخوت  تاملک  یتشم  اب  ار  نانآ  دوشب  و  دنـشابن ، طلـسم  یـسراف 

دیدرت تسین و  بذک  ادـخ  مالک  اریز  دـشابن ، هلباقم  يارای  ار  یـسک  هصرع  نآ  رد  رگید  هک  دـننکیم  طوبرم  نآرق  زا  ياهیآ  هب  ار  دوخ 
قیرط نیمه  هب  یکـشزپ  تارواـشم  رد  هک  مدوـب  ریزگاـن  مه  نم  راـک  لـیاوا  رد  تسا ! تاسدـقم  هـب  یمارتـحایب  رفک و  نآ  يواـطم  رد 

متفر ناشگنج  هب  نایاقآ  نیا  هحلسا  نامه  اب  میوگب  نخس  یسراف  نابز  هب  رتسیلـس  متـسناوت  هک  اهدعب  اما  منک ؛ صالخ  ار  دوخ  نابیرگ 
. مدراذگ یبوطر  کشخ و  مرگ و  درس و  بسحرب  ار  ضرم  صیخشت  يانب  نانآ  دننام  مه  نم  و 

نانیا دوشیم و  تروشم  نانآ  اب  دسریم  کیراب  ياج  هب  راک  هک  یماگنه  طقف  دـنوریم . رامـشب  یـصاخ  هقبط  ابطا  فنـص  رد  ناحارج 
دیاب میکح  : » تفگ مباوج  رد  مدیسرپ  ار  حارج  میکح و  نیب  قرف  وا  زا  هک  یجنـسهتکن  یناریا  دنرتداوسیب . رتنادان و  مه  اهمیکح  زا  یتح 

ام دزن  كالد  مارتحا  زا  شیب  حارج  کی  یعاـمتجا  تلزنم  تسا ». فاـعم  اـهزیچ  نیا  نتـسناد  زا  حارج  اـما  دـنادب  ار  نتـشون  ندـناوخ و 
دنزاـس هتـسکشرس  ار  يو  یمومع  راـکفا  رد  هکنآ  يارب  رگهلیح  ياـهمیکح  دـنزیم  یحارج  هب  تسد  یئاـپورا  یبیبط  هک  یتـقو  تسین .

حیرـشت ملع  زا  هک  حارج  دروآیمن ». رد  رـس  هجلاعم  تبابط و  زا  يو  بوخ ،  » هک تسا  ینعم  نادب  نیا  و  رگید » تسا  حارج  : » دنیوگیم
زاب اهلمد ، هجلاعم  زا  تسا  ترابع  شلمع  هزوح  سب . تسا و  یکتم  دوخ  ياهتـسد  یکیناکم  تاکرح  هب  طقف  دنادیمن  هدناوخن و  چـیه 
نوخ ندروآ  دنب  ذالم ، نتخادنا  اج  کچوک ، ياههدغ  ندیشارت  اهلصفم ، رد  یئایراقناق  ياهتمسق  ندرک  ادج  یحطس ، ياههحرق  ندرک 
رطاخ هب  هچ  لوقعمان و  شور  لیلد  هب  هچ  ار  مخز  هک  دـنچره  هزات ، ياهیگدـیرب  اـهمخز و  ندز  هیخب  نینچمه  ضباـق و  داوم  کـمک  هب 

بآ و لوا  زور  هس  رد  دیابن  یمخز  مودصم و  صخـش  ناریا  رد  جیار  هدـیقع  قبط  رب  دـنراذگیم . زاب  یتدـم  نآ ، جالع  نتخادـنا  بقع 
میـس مخز   » دـنیوگیم دروم  نیا  رد  دـبای و  سامت  بآ  اب  مخز  دـنراذگیمن  زین  جراـخ  زا  یتح  دـشونب . تبرـش  درـس و  بآ  صوصخب 
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نم دننک . كاپ  هبنپ  اب  ار  كرچ  هاگهاگ  هک  دنزرویم  افتکا  نیا  هب  هکلب  دنیوشیمن  ار  مخز  هاگچـیه  هک  تسا  بیترت  نیدـب  دـشکیم ».
هب ود  ره  رادرک  راتفگ و  اب  دوخ 
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مدید هکنیا  نآ  مدیسر و  زین  دوخ  شاداپ  هب  ماجنارس  متسشیم و  درـس  بآ  اب  ار  مخز  صوصخب  متـسب و  رمک  لطاب  نامگ  نیا  اب  هزرابم 

بآ ندرب  راکب  رد  هک  منکیم  فارتعا  زین  هتکن  نیا  هب  انمـض  اما  دنرادیمرب . تسد  دوخ  تسردان  شور  زا  یموب  ناحارج  كدناكدنا 
رد رامیب  جالع  راک  نیا  اـب  هک  مدرب  یپ  دوخ  اریز  مدـیزرویم ، طاـیتحا  شیپ  زا  شیب  متماـقا  رخآ  ياـهلاس  رد  خـی  بآ  صوصخب  درس ،

. دتفایم بقعب  دراوم  یضعب 
روطهب اما  دـنزجاع . اهگر ، رـس  نتـسب  کمک  هب  نوخ  ندروآ  دـنب  زا  اریز  دـننکیم  يراددوخ  گرزب  ياهلمع  هب  ندز  تسد  زا  ناحارج 

نم شیپ  یئاتسور  کی  لاس 1856[304 ] رد  دربب . وقاچ  هب  تسد  دریگب و  هدیدان  ار  رطخ  هک  دوشیم  ادیپ  یسک  اجنآ  اجنیا و  هاگ  انثتسا 
نآ هب  هزات  هک  یماجنا  دب  لمع  تلع  هب  نم  دبای . یئاهر  دوب ، شـشوگ  رد  هک  يراد  فیل - هدغ  رـش  زا  نم  کمک  اب  ات  تساوخ  دـمآ و 

رامیب هلکورـس  رگید  هتفه  شـش  تسرد  اما  دنک . هعجارم  رگید  زور  دنچ  متـساوخ  وا  زا  متـشادن و  راک  هلـصوح  لاح و  مدوب  هدز  تسد 
جراخ تیقفوم  لامک  اب  ار  هدـغ  هداد و  ماجنا  یـشارتشیر  غیت  کمک  هب  ار  لـمع  هک  یناریا  ناـحارج  زا  یکی  هارمه  مه  نآ  دـش ، ادـیپ 

دعب تسین »! مهم  نادـنچ  میارب  : » داد باوج  تسا . هدز  یحارج  هب  تسد  ياهیحان  هچ  رد  دـنادیم  چـیه  ایآ  مدیـسرپ  حارج  زا  دوب . هدرک 
هدـغ هک  تساوخ  نم  زا  نیدیب  ینـس  رفن  کی  اجنآ  رد  متفر . البرک  هب  ربمغیپ  ربق  ترایز  هب  شیپ  لاس  دـنچ  : » درک تیاکح  میارب  نینچ 
نوخ وقاچ ، ندرب  راکب  ضحم  هب  هک  مدـید  تشحو  لاـمک  اـب  اـما  مدرک ، راـکب  عورـش  هلـصافالب  مزاـس . جراـخ  هدرک  لـمع  ار  شیولگ 

. مروایب يدرگ  نوخ  عیرس  ندمآ  دنب  يارب  مورب و  هناخ  هب  دیاب  هک  مدرک  دومناو  نینچ  يروف  دنزیم . نوریب  هراوف  نوچمه 
هب ملاس  حیحص و  مزیرگب و  اجنآ  زا  یناهنپ  متـسناوت  زور  دنچ  زا  سپ  متـسشن ؛ تسب  اجنآ  رد  هدرب  هانپ  ربمغیپ  نفدم  هب  راک  نیا  ياج  هب 

نما و رد  یلامتحا  ثداوح  زا  ات  متفرگ  فرط  زا  ناموت  جـنپ  البق  راـب  نیا  مدوب  هدربن  داـی  زا  ار  ارجاـم  نآ  هک  نم  مسرب . نینمؤم  نیمزرس 
.« دشن ادیپ  یجایتحا  رارف  هب  رگید  درک و  کمک  شدوخ  ماما  دینیبیم  هک  روطنامه  اما  مشاب . ناما 

نیا رد  هک  تساـپورا  تخاـس  اـی  تسا  هـلخاد  لوـصحم  قـیقد و  ریغ  هدیـشارتن ، یلیخ  اـی  دربیم  راـکب  یناریا  حارج  هـک  یمزاوـل  رازبا و 
هبعج هک  تسا  بیترت  نیدـب  تسا . هتفر  شک  وا  زا  یجراخ  یحارج  هب  کمک  ماگنه  هب  اـی  هدـیرخ و  اـی  هتفرگ  هیدـه  ار  نآ  اـی  تروص 

. هسنارف سیلگنا و  ناملآ ، تخاس  فلتخم  بابسا  زا  تسا  یطولخم  اهنآ  رازبا 
نآ زا  رـس و  ندیـشارت  شیر و  ندرک  هاتوک  هبامرگ ، نایرتشم  ندـب  لام  تشم و  شاهفیظو  هک  تسه  راـک  رد  مه  كـالد  حارج ، زا  ریغ 

. تخانش ناوتیم  ناشعضو  رس و  زا  ار  ناکالد  تسا . ندرک  غاد  ای  ندرک  تماجح  نتخادنا ، ولاز  هتشذگ 
هدهع هب  هتفر  رد  حراوج  اضعا و  نتخادنا  اج  يدنبهتسکش و  راک 
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هشیمه وا  دنروآیم . ار  دنبهتسکش  ياهبرض  نیرتکچوک  داجیا  ماگنه  هب  تسا . رادروخرب  رایسب  ترهـش  نسح  زا  هک  تسا  دنبهتـسکش » »

هچره اریز  دشکیم - فارطا  زا  ار  وضع  دوشیمن و  یـضار  یگدروخبرـض  زا  رتمک  هب  رگید  لقا  دح  دهدیم و  یگتـسکش  صیخـشت 
ای ددنبیم  راون  اب  ماجنارـس  ار  نآ  دزادنایم و  ناوارف  غرممخت  هدرز  نآ  يور  دـعب  دوشیم - رتشیب  مه  وا  دزم  دـشاب  رتدـیدش  رامیب  درد 

ناشیاضعا دنهدیم  روتـسد  غرممخت  هدرز  ياج  هب  دنرادروخرب  يرتشیب  یلام  تردق  زا  هک  یئاهنآ  دراذگیم . ین  بوچ و  يال  ار  وضع 
ياپ نآ  اب  ناوتیم  هک  تسا  دایز  نادـنچ  یئایموم  ینامرد  تردـق  هک  دنتـسه  یعدـم  نایناریا  دـنهد . شلاـم  تمیقنارگ  یئاـیموم  اـب  ار 
عقاو تقیقح  تروص  هب  اعدا  نیا  [ 305] رگرب گینوه  مان  هب  یئاپورا  حایس  باتک  رد  درک ! هجلاعم  الماک  زور  کی  رد  ار  یغرم  هتـسکش 

، دـعاس ياهیگتـسکش  رد  هک  تفگ  دـیاب  مه  ار  نیا  دـشکیم . نوریب  بآ  زا  ار  دوخ  میلگ  يوحنب  دنبهتـسکش  لاـحرههب  تسا . روکذـم 
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دوخ نم  ار  يرامیب  نیا  زا  دروم  هس  ددرگیم . داـجیا  اـیراقناق  نآ  رد  دـندنبیم  مکحم  ار  تسد  یلیخ  نوچ  هک  تسا  هدـش  هدـید  بلغا 
فتک کیدزن  زا  ار  تسد  ریزگان  نم  متـشذگیم و  نازوبارط  زا  هک  یماـگنهب  مه  نآ  دوب  لاس 1851[306 ] توا  رد  دروم  نیلوا  مدید .

ار وضع  عطق  هزاجا  موس  دروم  رد  تشذـگرد ؛ زازک  ضرم  هب  تسد  عطق  زا  سپ  رامیب  مود  دروم  رد  دـش ؛ هجلاـعم  راـمیب  اـت  مدرک ، عطق 
. دیدرگ گرم  هب  رجنم  تفای و  هعسوت  ایراقناق  هک  یتروصب  دندادن 

یگتسکش یگدروخبرض ، هجلاعم  زا  ناحارج  ابطا و  هک  دننکیم  لایخ  روطنیا  یماع  مدرم  یئاپورا  ياهروشک  دننام  مه  اجنیا  رد  یلب 
یلآ و يرما  ار  ندـب  يدنبناوختـسا  يداع  یماع و  درم  هک  منکیم  هیجوت  نینچ  ار  هدـیقع  نیا  عویـش  نم  دـننادیمن . يزیچ  یگتفررد  و 

دراپسب باصق  راجن و  هب  دراد  تسود  رتشیب  دنک  زورب  نآ  رد  هک  ار  یـصقن  بیع و  عون  ره  حالـصا  لیلد  نیمه  هب  درادنپیمن و  يوضع 
هکنآ رگید  دـنریگیمن ، يزیچ  هـب  دنرامـشیم و  دوـخ  نأـش  نود  ار  ناوختــسا  هجلاـعم  اـبطا  زا  يرایــسب  رگید  فرط  زا  بیبـط ؛ هـب  اـت 

هب رتشیب  مدرم  ار  صئاقن  نیا  دوشیمن و  هجلاعم  اهبیع  ریاـس  و  لکـش ، رییغت  ندراذـگ  اـجب  نودـب  بلغا  هدـش ، درخ  زیر و  ياهیگتـسکش 
. ابطا هب  ات  دنشخبیم  اهدنبهتسکش  اهباصق و 

تراهم نتـشاد  هب  نارهت  رد  نت  ود  نز  ناحارج  نیا  زا  دریگیم و  ماجنا  نز  ناحارج  طـسوت  رتشیب  ناـنز  دروم  رد  کـچوک  ياـهیحارج 
نم هب  هک  دوب  مه  بیترت  نیدب  دنبلطیم ؛ کمک  درم  ناحارج  زا  كانرطخ ، دراوم  رد  رتشیب  و  بلغا ، نیا  دوجو  اب  دنراد ! صاخ  ترهش 

. دشیم هداد  زاتمم  تاقبط  دروم  رد  یتح  نانز  نارتخد و  هناثم  گنس  لمع  لوب ، يارجم  ندز  لیم  هزاجا 
مظعاردص ینارمکح  هرود  رد  تسا . ناکالد  ناحارج و  هدهع  هب  یبوکهلبآ  راک 

403 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 
مامت رد  هک  دوب  نانآ  هدـهع  هب  هفیظو  نیا  دـندمآرد و  مادختـسا  هب  یفکم  قوقح  اب  بوکهیام  نابیبط  [ 307 (] ات 1851  1848  ) ریبک ریما 

رما رگید  لاح  دـش ، لفاغ  یتایح  رما  نیا  زا  تلود  زاـب  يو  گرم  زا  دـعب  هنافـسأتم  دـنزادرپب . یبوکهلبآ  هب  ناـگیار  تروص  هب  تاـیالو 
ره يور  رب  دنهدیم و  رارق  دعاس  نیئاپ  تمسق  طسو  رد  ار  صوصخم  عیام  تسا . هدش  هتشاذگاو  ابطا  مدرم و  هدارا  لیم و  هب  هلبآ  حیقلت 

یحیقلت هلبآ  هدش  کشخ  مخز  هتـسوپ  زا  هک  ار  يدرگ  نوخ  ندمآ  دـنب  زا  سپ  دـنهدیم و  عبرم  لکـش  هب  یحطـس  شارخ  راهچ  تسد 
هلبآ حالطـصا  هب  ددرگیم و  داـجیا  تینوـصم  هشیمه  اـبیرقت  دـنلامیم . يردـق  ار  نآ  دـننکیم و  دراو  شارخ  رد  تـسا ، هدـمآ  تسدـب 

يردام تسا  نکمم  تمحزب  اریز  دننک ، هدافتسا  هزات  هیام  زا  هک  تسین  مسر  دنامیم . ياج  رب  عیـسو  یمخز  ياج  هراومه  یلو  دریگیم 
نیمه هب  تسین . نایم  رد  یبوکهیام  اب  يدانع  تفلاخم و  چیه  ناریا  رد  الوصا  هک  دنچره  دـهدب ، اضر  راک  نیا  هب  دوخ  كدوک  دروم  رد 

رد دنوشیم و  حیقلت  ناکدوک  رثکا  نارهت  رد  درک . هدافتسا  تارک  هب  هلبآ  كرچ  زا  دیاب  هک  يروطب  تسا  بایان  حیقلت ، هیام  بلغا  لیلد 
هتـشذگ نیا  زا  تایالو و  یلاها  هکیلاحرد  تسین ، هدنـشک  مه  اهردـقنآ  دـباییم و  عویـش  رتمک  رایـسب  هلبآ  ریگاو  يرامیب  رگید  هجیتن 
ناهفصا مق و  ياهرهـش  هب  لاـس 1859[308 ] رد  هک  یماـگنه  دـندرگیم . ضرم  نیا  همعط  رتشیب  چولب  یگنز و  دورولا  دـیدج  ناـمالغ 

هتبلا تسا ، هتخاس  دوخ  همعط  ار  ناـمالغ  ناـکدوک و  زا  یمین  زا  شیب  هلبآ  ریگهمه  يراـمیب  نیرخآ  هک  دـش  هداد  ناـنیمطا  نم  هب  متفر ،
ناریا هب  ازریم  سابع  نامز  رد  یـسیلگنا  يابطا  طسوت  هلبآ  نسکاو  دشیم . هدید  ناگتـسر  گرم  زا  نیب  هک  یناوارف  يروک  زا  رظنفرص 

یبوکهلبآ اب  تفلاخم  نتفر  نیب  زا  هب  رذگهر  نیا  زا  دننک و  حیقلت  ار  شناکدوک  مامت  ات  داد  روتـسد  رکفنـشور  هدازهاش  نیا  دش . هدروآ 
دـناهدش و یبوکهیام  دوشیم  دروآرب  نت  رازه  هد  دودـح  رد  هک  یتنطلـس  هداوناخ  باقعا  مامت  ابیرقت  درک . کـمک  تخـس  مدرم  نیب  رد 

دارفا زا  يدادعت  هلبآ  عویـش  رثا  رد  سکعرب  اههداوناخ  ریاس  هچ  تسا ، هدرک  کمک  هداوناخ  نیا  دارفا  عیرـس  ریثکت  هب  کشیب  دوخ  نیا 
. دنهدیم تسد  زا  ار  دوخ 

ربارب رد  نادند  مشچ ، ربارب  رد  مشچ  هدعاق  نآرق و  روتـسد  تسین . يربخ  هجو  چـیه  هب  ناریا  رد  یبط ، سیلپ  دـننام  مه ، ینوناق  بیبط  زا 
رد لوتقم - هثرو  ای  بورـضم  هب  مرج  بکترم  دـهد  خر  یلتق  اـی  یحرج  برـض و  هاـگره  دنرامـشیم . یفکم  دراوم  ماـمت  رد  ار  نادـند 
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ربارب رد  مشچ   » نوناـق قبط  نوخ » ماـقتنا   » اـی دزادرپیم ، تراـسخ  عفر  ناونع  هب  یغلبم  دریگن - رارق  ناـنآ  وفع  دروم  ـالماک  هک  یتروص 
ار دسج  دنـشاب  هتـشادن  ار  نتفرگ  ماقتنا  تردـق  دوخ  لوتقم  هداوناخ  هک  یماگنه  طقف  ددرگیم . لومعم  نادـند » ربارب  رد  نادـند  مشچ ،
. ددرگ رارقرب  ناشقح  رد  تلادع  ات  دنراذگیم  یقاب  هدرکن  كاخ  اجنآ  رد  ار  نآ  دنـشکیم و  هاش  دوخ  رداچ  هاگ  مکاح و  رداچ  لباقم 

یکشزپ یهاوگ  زگره 
404 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 

تیرومأـم سیلپ  سیئر  اـی  هاـش  فرط  زا  نم  دودـعم ، دراوم  زا  یـضعب  رد  ددرگیمن . هبلاـطم  هدـش  دراو  تحارج  هجرد  عضو و  هراـبرد 
اهروشهدرم هاگره  لاح  ره  هب  دوبن . نایم  رد  یتبحـص  یفاکـشدبلاک  زا  هک  تسا  یهیدـب  اما  منک ، هنیاـعم  یلوتقم  دـسج  زا  هک  متفاـییم 

داجیا تلع  هراـبرد  هکنیا  اـت  دـهدیمن  نفد  روتـسد  سیلپ  سیئر  تسا ، دوجوم  حرج  برـض و  راـثآ  یفوتم  ندـب  رد  هک  دـنهد  شرازگ 
قفومان یحارج  لمع  کی  زا  سپ  هک  متفرگ  رارق  یعـضو  رد  راب  نیدنچ  اصخـش  دوخ  نم  و  دـیامن ، عالطا  بسک  حرج  برـض و  مئالع 

. هتفگ یگدـنز  دوردـب  تسا  هدـیدرگ  ماجنا  نم  طسوت  هک  یحارج  لمع  ریز  رد  ینـالف  هک  مدـش  نآ  رب  ینبم  یهاوگ  رودـص  هب  راـچان 
رد اهنآ  رد  هک  دباییم  عوقو  یئاههداوناخ  رد  طقف  تسا و  ردان  رایسب  کینسرا  كایرت و  زا  یـشان  ياهتیمومـسم  يانثتـسا  هب  تیمومـسم 

ابلاغ هک  روطنامه  تسوپهایس ، زینک  کی  هاگره  دنکیمن . ادیپ  دوجو  ضرع  تردق  يویند  نوناق  چیه  يرالاسردپ  نیناوق  قوقح و  ربارب 
یلمع روصتم  ياههجنکـش  ماـسقا  عاونا و  ریز  يو  مادـعا  درکیم  مومـسم  ار  یـسک  دـسح  رـس  زا  اـی  یئوجماـقتنا  يارب  داـتفایم ، قاـفتا 

تشونرس هب  هناروکروک  نامیا  داقتعا و  نینچمه  و  قشع ، فرش و  میهافم  لزلزتم  ینابم  رثا  رد  ناوتیم  ار  یشکدوخ  تردنب  دیدرگیم .
: تفگ نینچ  لئود  هرابرد  نم  روضح  رد  يزور  هاش  تسین . نت  هب  نت  گنج  زا  رتینعمیب  یقرش  رظن  رد  زیچچیه  لاح  ره  رد  درمش .
»؟ دراد یلصاح  هچ  ندز  گرم  دصق  هب  ار  رگیدکی  نداتفا و  مه  ناج  هب  رگید  مدروخ  هگ  دیوگب  دناوتیم  اوعد  نیفرط  زا  یکی  یتقو  »

، یمومع ياهیروخاذـغ  اهیـشورفرابراوخ ، و  تشاد ، ناـیرج  رازاـب  رب  یـسیلپ  یتراـظن  يوفـص  یلوغم و  ياههلـسلس  رد  قباـس ، هرود  رد 
رد الاح  دـندنکفا . رودـب  دـئاز  یئاهزیچ  ناونع  هب  ار  همه  نیا  اما  دوب ؛ رظن  ریز  هریغ  اههناخهشحاف و  نینچمه  اهیراطع و  اهیـشورفوراد و 

حبـص ات  دـناهدش  هتخادـنا  نابایخ  هب  هتـشک و  هک  ار  یتاناویح  دـنراد و  هدـهعب  ار  یتشادـهب  سیلپ  راک  نالاغـش  ناگـس و  ناریا  ياهرهش 
. دشیم هدولآ  الک  اههشال  تنوفع  زا  اوه  تروص  نیا  ریغ  رد  دنامیمن ، اهنآ  زا  يزیچ  ناوختسا  ياوس  هک  دنروخیم  يروط 

رـسارس رد  اهنیا  بطم  دـندامتعا . دروم  قرـش  رـسارس  رد  و  تسا ، داـیز  اتبـسن  دـنوشیم  هدـیمان  لاـحک  هک  یناریا  ناکـشزپمشچ  دادـعت 
فیرعت میارب  یهاگآ  صخـش  هک  روطنآ  ناریا  تخاس  مشچ  ياود  تسا . هدرتسگ  نیچ  ناتـسودنه و  یتح  ناتـسبرع و  رـصم ، ینامثع ،

. ددرگیم رداص  زین  ریمزا  هب  ات  درک 
مشچ و نارامیب  دادـعت  اهوراد ، روآمان و  بیبط  همه  نیا  مغریلع  هلیله . دوبکتاک و  زا  تسا  ترابع  وراد  نیا  تاـبیکرت  مظعا  تمـسق 

. تسا دایز  رایسب  تکلمم  رد  ناروک 
یئامنرنه هتفیرف  نانچ  ینامسآ  روشک  هاش  تشاد . لاغتـشا  تبابط  هب  نکپ  رابرد  رد  شودب  هناخ  نالاحک  نیا  زا  یکی  شیپ  لاس  نیدنچ 

تـشگزاب ماگنه  هب  كریز  یناریا  نیا  هک  تسا  یهیدـب  درک . اطعا  يو  هب  زین  ار  ناشاک  تموکح  ایادـه  ریاس  ياوس  هک  دـش  لاحک  نیا 
وا هب  هک  یقح  زا  تساوخن  ادبا  دوخ 

405 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 
. داد دهاوخ  تسد  زا  زین  ار  دوخ  رس  هکلب  مشچ  اهنت  هن  ارجام  نیا  رد  هک  تسنادیم  یبوخب  اریز  دنک ، هدافتسا  دوب  هدش  اطعا 

، لبـس ناگژم ، یجک  مشچ ، کلپ  یگدیچیپ  لخادب  لیبق  زا  دـنهدیم  ماجنا  زین  ار  اهنآ  دـنراد و  هتـشررس  فلتخم  ياهیحارج  زا  اهلاحک 
. کنخان مخارت ،

رد دوخ  تراهم  تلع  هب  زین  نز  نالاحک  زا  یخرب  دناهتفای . تسد  زین  یصاخ  ياهـشور  یـضعب  هب  دننکیم و  لمع  ار  دیراورم  بآ  یتح 
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. دناهدز مهب  یترهش  راک 
کمک نانز  لمح  عضو  هب  مه  اهنآ ، هک  میتفگ  اجنآ  رد  دـش و  ثحب  باتک  لوا  تمـسق  مشـش  لصف  رد  البق  زین  اههلباق  ای  اهامام  هرابرد 

. دنیامنیم ترـشابم  ار  نینج  طقـس  راک  ررـضیب  يوحنب  رودقملا  یتح  نانزهویب ، رهوشیب و  نانز  ياهیگلماح  دروم  رد  مه  دـننکیم و 
نانز دروم  رد  صوصخب  رما  نیا  دننکیم و  لمح  عضو  تلوهسب  هراومه  یناریا  نانز  هک  تسا  هدش  ببس  هرصاخ  نگل  یعیبط  نامتخاس 

هک دش  هداد  هزاجا  نم  هب  رابود  طقف  دنهدب . روضح  هزاجا  نامیاز  نیح  رد  یئاپورا  يابطا  هب  هک  دوشیم  تردـنب  تسا . قداص  يریاشع 
ریزگان دوب  راک  رد  ینامیاز  مظعاردـص  لزنم  رد  هک  رابره  منک . نیرازـس  ار  یئاـفوتم  نز  متـسناوت  زین  دروم  کـی  رد  مرب و  راـکب  ار  ربنا 

هب رگید  هک  تسا  یبلطم  هن ، ای  دـنتفرگیم  کمک  نم  زا  درکیم  باجیا  ترورـض  رگا  هکنیا  اـما  مرب ؛ رـسب  وا  يارـسنامهم  رد  مدـشیم 
. مزادرپیمن هراب  نآ  رد  ثحب 

سپ دریگیم . ماجنا  لوغم ) داژن  زا   ) نمکرت ناراطیب  تسد  هب  هک  رطاق  بسا و  يرامیب  دـنچ  هجلاـعم  هب  تسا  فوقوم  ناریا ، رد  يراـطیب 
ریبدت عون  ره  نادقف  تلع  هب  هک  دش  تبحـص  البق  هرابنیا  رد  دوشیم . فرـصم  لهـسم  زیچ  همه  زا  شیب  ندراذگ ، هلیتف  ندرک و  غاد  زا 
ظاحل نیا  زا  هدش و  هتساک  رایـسب  اهماد  دادعت  زا  کلهم  ياهیرامیب  عویـش  رثا  رب  دوش ، هدرب  راکب  صوصخم  سیلپ  رظن  ریز  هک  یتشادهب 

. دناهدیدرگ یتسدیهت  راچد  ریاشع  مامت 
تشر زیربت و  ياهرهش  زا  کیره  رد  نت ، هس  نارهت  رد  دنتشاد : لاغتشا  راکب  اجنآ  رد  یئاپورا  يابطا  نیا  ناریا ، رد  نم  فقوت  نارود  رد 

هک نت  کی  زین  رهشوب  رد  هدرک و  ریاد  بطم  اجنآ  رد  شیپ  لاس  هدزناپ  زا  هک  نیرگرگاف  مان  هب  يدئوس  بیبط  کی  زاریـش  رد  رفن ، کی 
تراهم تقاذح و  هب  رتمک  دشاب  نایم  رد  یلخاد  ياهیرامیب  زا  تبحـص  هاگره  اهیناریا  هتفرمهيور  تسا . هتـسباو  سیلگنا  يرگلوسنق  هب 

یمـس و ياهاود  رتشیب  اهیگنرف  هکنیا  رب  ینبم  یناریا  ناراکمه  تاماهتا  رثا  رب  زین  مک  داقتعا  نیمه  دننکیم و  داقتعا  زاربا  یئاپورا  بیبط 
بیبط تسد  زا  ار  یئوراد  ساره  طایتحا و  تیاهن  اـب  راـمیب  هجیتن  رد  دوریم . نیب  زا  اـی  دوشیم  لزلزت  راـچد  دـننکیم ، زیوجت  يرهوج 
بیبط رس  تشپ  دنکفایم و  رودب  ار  نآ  هکیلاحرد  تسا ، بترتم  نآ  رب  یئاسآهزجعم  راثآ  هک  دنکیم  دومناو  نینچ  دریگیم و  یگنرف 

ترافس صوصخب  اههناخترافـس و  يابطا  هکنیا  تلع  دوب ! هتفخ  كاخ  رد  لاحب  ات  دوب ، هدروخ  ار  وراد  نآ  رگا  انئمطم  هک  دیوگیم  مه 
يارب اههناخ  هب  ررکم  تروص  هب  ار  سیلگنا 

406 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 
راک بسک و  قنور  مه  لیلد  نیمه  هب  دننک ؛ رارقرب  هناخترافـس  اب  یطباور  نانآ  طسوت  دـنهاوخیم  هک  تسا  نآ  دـننکیم  توعد  تدایع 
نیا رد  تسا . يرگید  تروص  هب  الماک  عضو  یجراخ  ناحارج  دروم  رد  دناهتـسباو . نآ  هب  هک  دراد  یترافـس  هب  یگتـسب  یجراخ  يابطا 

ار یحارج  مدرم  میتـفگ  شیپ  رد  هک  روطناـمه  هک  تسا  نـیا  مـه  نآ  لـیلد  درادـن و  ارچ  نوـچ و  یگنرف  ياـهبیبط  قوـفت  رگید  هـصرع 
. دنرادنپیم يروهشیپ  رامش  رد  رتشیب  ار  نآ  هکلب  دننادیمن  بط  حطسمه 

فرـص لوغـشم  هاش  هک  یماگنه  یتح  دوش و  بایفرـش  حبـص  زور  ره  هک  دراد  هفیظو  یـشابمیکح  ینعی  هاش ، یئاپورا  صوصخم  بیبط 
زا دوخ  نیا  دراد . هدـهعب  یـصوصخم  شقن  مالـس  مسارم  رد  يو  دـشاب . باـکر  مازتلا  رد  زین  راکـش  رفـس و  رد  رـضاح و  تسا  هناـحبص 

روطنامه تسرد  دنیاسب ، هاش  لالج  هناتسآ  رب  رـس  یـشابمیکح  همه  زا  لبق  یئاپورا و  رفن  دنچ  هک  تسا  یقرـش  توربج  لالج و  طیارش 
روضح بایفرـش  اذـه  یلع  سق  اههفارز و  هدـش ، يزیمآگنر  ياهموطرخ  اب  دـنمونت  نالیف  لیبق  زا  رگید  بیرغ  بیجع و  تاـقولخم  هک 
یپیترس هجرد  هب  نامز  تشذگ  اب  دنهدیم و  وا  هب  ناشن  ساملا  يدنبرمک  اهدعب  تسا و  ناقاخلا  برقم  بقل  ياراد  بیبط  نیا  دنوشیم .

. ددرگیم بوصنم  زین  يرکشلرس  یتح  و 
ماگنه هب  دنکیم و  ار  اهشفک  تنس  قبط  نکتخر  قاتا  رد  دریگب . ار  هاش  ضبن  ات  دوش  بایفرش  دیاب  بیبط  هناحبص  فرص  زا  لبق  تسرد 
ماگنه هب  یناریا   ) دنکیم یئارغ  میظعت  تسا  هتـسشن  یللجم  شرف  رب  هدز و  هیکت  ياهدـخم  رب  هاش  نآ  ياهتنا  رد  هک  عیـسو  رالات  هب  دورو 
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، دـنزیم وناز  هاش  ربارب  رد  دوشیم و  کیدزن  هتـسهآهتسهآ  هاگنآ  دـلامیم .) تسد  اب  ار  شیاپ  هچیهاـم  تیدوبع  راـهظا  هناـشن  هب  دورو 
: بیبط دراد »؟ توق  : » دسرپیم هاگنآ  هاش  بوخ .»! رایـسب  : » دروآیمرب دایرف  ماجنارـس  يدج  یمـسر و  ياهفایق  اب  دریگیم و  ار  شـضبن 

باوج هن »  » اب دـیابن  زگره  موش ». تنابرق  هلب  : » دـنیوگیم اودـب  دـشاب  هاش  فرط  زا  هک  یباطخ  ره  باوج  رد  تسا ». ملاس  كرابم  جازم  »
. دیآیمنرب دوخ  لوق  يافیا  هدهع  زا  دروم  نآ  رد  سکچیه  هک  يراک  ینعی  دشاب ، هتساوخ  ار  هام  هاش  رگا  یتح  تفگ ،

، دننک فیرعت  شیارب  بطم  ياهدادیور  زا  یتایاکح  دهدیم  روتسد  ای  هاش  دراد  ماود  تعاس  کی  الومعم  هک  هناحبـص  فرـص  لوط  رد 
ار اهشسرپ  ماسقا  عاونا و  ای  دهدیم و  بیترت  مرگ  درس و  ياهوراد  فرصم  دراوم  هرابرد  یناریا  رضاح  يابطا  زا  یکی  اب  یئوگوتفگ  ای 
خـیرات و هسنارف ، نابز  هاش  هب  اهرهظ  زا  دـعب  هک  دوب  هدـش  لوحم  نم  هب  زین  صوصخم  هفیظو  نیا  دـنکیم . حرطم  گنرف  عاضوا  هراـبرد 
زا يزور  دوب  رورغم  دوخ  تیقفوم  هب  نوچ  درکیمن و  تفرـشیپ  مه  مک  دوب  رادروخرب  بوخ  ياهظفاح  زا  هک  يو  مهدـب . میلعت  اـیفارغج 

هملک ره  امتح ، : » متفگ باوج  رد  نایرابرد  کبس  هب  هلـصافالب  نم  و  تسین »؟ رگم  منکیم ، تبحـص  هسنارف  رتهب  وت  زا  نم  : » دیـسرپ نم 
. دنتسیاب دیاب  همه  هاش  روضح  رد  تسا ». تفم  نم  فرح  اما  دزرایم ، رورک  کی  هاش 

تمحرم دوخ  نیا  منزب و  وناز  دوب ، هدش  هداد  هزاجا  نم  هب  سیردت  ماگنه  هب  اما 
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دوب ندز  وناز  لاح  نیمه  رد  دوب . هتفاین  سولج  نذا  راب  کی  یتح  زور  نآ  هب  ات  ناگدازهاش  زا  کیچیه  هچ  دوب  نم  قح  رد  ياهزادنایب 
. دیشک نم  زا  يریوصت  گنرهایس  چگ  اب  تخاس و  رختفم  ارم  هاش  هک 

رد تسا  یـشابمیکح  يامنهار  هک  ياهجاوخ  دورب . نوردـنا  هب  دـباییم  هزاجا  هاش  صخـش  حیرـص  هزاجا  روتـسد و  هب  طقف  یـشابمیکح 
یتروصب طقف  دنربیم و  هانپ  دوخ  فلتخم  ياهقاتا  هب  وهآ  نوچمه  نوردنا  نکاس  نانز  همه  هلصافالب  و  ورب »!  » دشکیم دایرف  رد  هناتسآ 

دوخ يامنهار  لابند  هب  نیئاـپ  هب  هجوتم  یهاـگن  اـب  بیبط  دـنریگیم . رظن  ریز  ار  رذـگهر  دوخ  قاـتا  ياـههرجنپ  هشیـش  تشپ  زا  یکدزد 
داشگ يابق  هلـصافالب  هجاوخ  دـنک ، دروخرب  اهنآ  اب  هار  لوط  رد  دـشاب و  هدینـشن  ار  هجاوخ  دایرف  ای  هدرک  ریخأت  هک  ینز  هاگره  دوریم .

نوردـنا ياهمناخ  زا  مادـکره  دوش . جراخ  وا  دـید  نادـیم  زا  روبزم  صخـش  ات  درادیم ، هاـگن  بیبط  يورهبور  ياهدرپ  نوچمه  ار  دوخ 
ریبادت نامه  اب  زاب  تدایع  ماتتخا  زا  سپ  تسه . زین  شناشیوخ  جراخ و  يایند  اب  زین  وا  طبار  لاح  نیع  رد  هک  دراد  ار  دوخ  صاخ  بیبط 

. ددرگیم میدقت  هاش  روضح  هب  رامیب  لاح  هرابرد  شرازگ  هلصافالب  دوشیم و  یط  تشگزاب  هار  یطایتحا ،
ار يرطخ  رگا  میربن ؛ دای  زا  دوشیم  هدیچ  یجراخ  زواجتم  محازم و  دض  رب  ناراکمه  فرط  زا  هک  ار ، یمئاد  ياههئطوت  اهکلک و  زود و 

دـصقءوس هشقن  يارجا  يارب  عقوم  نیا  زا  دـناوتیم  سکره  هچ  تسا - هجاوم  نآ  اب  یئوراد  ره  زیوجت  ماگنه  هب  یجراخ  بیبط  مئاد  هک 
زا هک  شکراب  يراوس و  تاناویح  اهرداچ ، نارکون ، جراخم  نیمأت  رفس و  رایـسب  ياهیتخـس  هجوتم  و  میروایب ، رظن  دم  رد  دنک - هدافتـسا 

هوالع نآ  رب  دنز  راکب  سفن  ياقب  ظفح و  دوخ و  زا  عافد  يارب  امازلا  بیبط  دیاب  هک  ار  یئاههقح  و  میـشاب ، زین  دوریم  رامـشب  نآ  مزاول 
و دـیآیمرد ، ارجا  عـقوم  هب  لود  ریاـس  ياههناخترافـس  فرط  زا  مه  ياهـناریقح  یئزج و  زیمآتداـسح  ياـههشقن  هـک  مینادـب  و  مـینک ،

قوقح مغریلع  هک  درک  میهاوخ  قیدـصت  هاگنآ  تسا  نایناریا  يوخ  قلخ و  یلـصا  ناکرا  زا  یکی  دوخ  مه  اهیجراخ  هب  تبـسن  نظءوس 
ار نآ  دشاب و  هتشاد  تغارف  یتعاس  دناوتیم  تردنب  تسا و  هدیباوخن  وق  رپ  باوختخر  رد  یشابمیکح  زاب  ناموت ، رازه  ود  یلاس  فازگ 

یـسک لقا  دـح  ای  دریگیمن  قلعت  یـسک  هب  ناگدـنامزاب  یگداتفاراک و  زا  يارب  دـعاقت  قوقح  اجنیا  رد  دـنارذگب . دوخ  لـیم  لاـیخ و  هب 
تکلمم نیا  رد  دوب و  هاش  یـصخش  بیبط  مامت  لاـس  هد  هک  هکولک  رتکد  گرم  زا  سپ  ـالثم  دـشاب ؛ راودـیما  نآ  تخادرپ  هب  دـناوتیمن 

. دنک بلج  يو  دنزرف  هب  کمک  يارب  يرانید  تخادرپ  هب  تبـسن  ار  تکلمم  تاماقم  دعاسم  رظن  تسناوتن  یـسک  دیـشوپ  ناهج  زا  هدید 
ماقم رد  یـشابمیکح  هشیپ  دوب ، راچد  سرقن  يرامیب  هب  هک  هاش  دمحم  يو  ردپ  هرود  رد  و  یلعف ، هاش  گرزبردـپ  ازریم  سابع  نارود  رد 
هتفرگ الاب  نانچ  یئاپورا  رـصنع  هب  تبـسن  ترفن  راک  رـضاح  لاح  رد  دـشیم . بوسحم  دـمآردرپ  بولطم و  یلغـش  یلعف  هرود  اب  ساـیق 
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هفیظو ماجنا  ماقم  نیا  رد  ناوتیم  یصخش  تشذگ  يراکادف و  رثکا  دح  زاربا  اب  طقف  هک  تسا 
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. دیشک نوریب  بآ  زا  ار  دوخ  میلگ  درک و 
دـش و راـچد  هبون  يراـمیب  هب  ناـسارخ  رد  دوـب . يو  داـمتعا  فرط  هزادـنایب  ازریم  ساـبع  یـصخش  بیبـط  یـسیلگنا ، کـیمروک  رتـکد 

. دوش ناور  وا  لابند  هب  دعب  هام  دنچ  زین  يو  مودخم  هک  تساوخ  نینچ  زین  ریدقت  تشذگرد و 
ود اما  تسنادیم ، ار  یسرقن  هاش  نیا  رب  طلـست  هار  الماک  يو  [. 309] ناخ ابال  مان  هب  دوب  يوسنارف  رفن  کی  هاش  دـمحم  صوصخم  بیبط 

هکولک رتکد  ینعی  هاش  نیدلا  رـصان  تمدخ  رد  نم  لصفالب  فلـس  تشذگرد . دبک  مرو  يرامیب  هب  تمـس  نیا  هب  شباصتنا  زا  سپ  لاس 
. تشذگرد ماگنهبان  یگرم  هب  تکلمم  نیا  رد 

. متشگزاب اپورا  هب  مدرب و  ردب  ملاس  ناج  نایم  نیا  زا  هک  متسه  يدرف  اهنت  نم 
راکـش هاش  تسد  هب  هک  یئاهـشوگرخ  مامت  هک  تسا  جیار  مسر  نیا  رگید  بوخ  تسا . نتفر  راکـش  هب  یـشابمیکح  ياهتبیـصم  زا  یکی 

الاح دنراد . ابا  نآ  ندروخ  زا  تسا ، هورکم  شوگرخ  تشوگ  هکنآ  تلع  هب  اهیناریا  هچ  دوش ، هداتسرف  یشابمیکح  يارب  دیاب  تسا  هدش 
غلاب دون  هب  راکش  ره  رد  هدش  دیص  ياهشوگرخ  دادعت  و  دنراد ، هتـسیاش  ياهیده  عقوت  شوگرخ  ره  يازا  رد  شوگرخ  ناگدنروآ  نوچ 

زا و  مدز ، رداچ  هاش  هاگراکش  رانک  رد  یتقو ، دنزیم . رـس  یتفگنه  مقر  هچ  هب  نم  يارب  دینزب  سدح  ار  راک  نیا  جراخم  رگید  دوشیم ،
نیا دیـسرپ : تشذـگیم ، نم  رداچ  لباقم  زا  بسا  اب  هک  یماگنه  هاـش  متخیوآ . یـشوگرخ  دوب ، مرداـچ  يورهبور  هک  يدـیب  هخاـش  ره 

؟ تسا ياهویم  روج  هچ  رگید 
زور نامه  بورغ  رد  هچ  درک ، ریبعت  نسح  ارم  ضیارع  ارهاظ  هاـش  كراـبم .» تسد  زا  نارگراـب   » متفگ دوخ  يولهپ  ود  باوج  رد  نم  و 

. داد هیده  نم  هب  شوگرخ  زا  يرگید  نارگراب  زاب 
، شروک تیبرت   ) زین نوفنزگ  یتح  دنتـسرفب . شیارب  یئاذـغ  هساک  هناهاش  هرفـس  رـس  زا  هک  تسا  نآ  بیبط  صاخ  ياهیزارفرـس  زا  یکی 

دراذـگب صاخ  یتمرح  شناتـسود  زا  یکی  هب  تساوخیم  هاش )  ) يو هاگره  : » دـنکیم دای  ناتـساب  ناریا  ناهاش  مسر  نیا  زا  مود ) لـصف 
شیارب دوخ  كاروخ  زا  هاش  هک  یـسک  قح  رد  اـیند  ماـمت  زین  راـگزور  نیا  رد  یتح  داتـسرفیم . شیارب  شیوخ  هرفـس  زا  یئاذـغ  هساـک 

رداق تسا و  صاخ  تمحرم  هجوت و  دروم  صخش  نیا  هک  دنراد  رواب  همه  هچ  درادیم ، یعرم  ار  مارتحا  رثکا  دح  تسا ، هداتسرف  يزیچ 
.« دبای تسد  دنک  وزرآ  هچره  هب  تسا 

رگید یتمـسق  مئاد و  تروص  هب  اهنآ  زا  یتمـسق  دنیوگیم . جوف » میکح   » اهنآ هب  هک  دراد  دوجو  ماظن  صاخ  بیبط  یکدـنا  دادـعت  طقف 
بیبط کی  تیرومأم  هرود  لوط  يارب  الومعم  دنوشیم . هدراذگ  جوف  رایتخا  رد  نیعم  تیرومأم  کی  هرود  يارب  مه  نآ  تقوم و  روطهب 

لاح هب  تسا  حورجم  یمخز و  هک  ار  نآ  تسا و  دـنمهقالع  ندـیگنج  هب  رداق  نازابرـس  لاـح  هب  طـقف  تلود  هچ  دـننکیم ، نوشق  هارمه 
ادـج شنت  زا  رـس  زوریپ  فرط  هک  تساجنیا  رد  دـنامیم و  یقاـب  دربن  هنحـص  رد  رواـی  کـمکیب و  يزابرـس  نینچ  دراذـگیماو و  دوخ 

زا سپ  ات  دنکیم ،
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، هویخ ناخ  دض  رب  رایسب : ياهیشکرکشل  مامت  رد  دربب . دوخ  اب  يزوریپ  هناشن  هب  ياهزین  رب  ار  نآ  دنک و  رپ  هاک  نآ  رد  نآ ، تسوپ  ندنک 
اذه و یلع  سق  رهشوب و  ردنب  يردان ، تالک  سابع ، ردنب  سخرـس ، تاره ، ورم ، ياهرهـش  فرـصت  يارب  گنج  رد  نانامکرت و  دض  رب 

نیب هک  مدـیدن  زگره  دنـشاب و  هدـیرب  ار  يزابرـس  ياـپ  اـی  تسد  یحارج  نمـض  هک  مدینـشن  زگره  يدحرـس  هنازور  ياـهدروخودز  رد 
هنحـص رد  انثتـسا  نودـب  نیحورجم  مامت  هک  مریگیم  هجیتن  نینچمه  نیا  زا  و  دـشاب ؛ وضعلا  صقاـن  یـسک  هتـشگزاب  گـنج  زا  نازاـبرس 
هدـشن حورجم  ای  هتـشک  مه  رگا  هیقب  ددرگیمزاب ؛ هتفر  گنجب  هک  یئورین  زا  یمین  زا  شیب  تردـنب  زین  لمع  رد  دـنوریم . نیب  زا  گنج 
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. دنراپسیم ناج  لاهـسا  زرلبت و  هب  يالتبا  رثا  رد  همه  زا  شیب  دنریمیم و  يرامیب  یگنـسرگ و  زا  اهتیمورحم ، یتحاران و  رثا  رد  دنـشاب 
ار شیاسآ  لقا  دـح  دوخ  يارب  زاب  دـیدش  ياههقیـضم  اهانگنت و  رد  یتح  دـننک و  تسارح  دوخ  زا  دـنناوتیم  رتهب  نابـصنمبحاص  هتبلا 

بیترت نیدب  سپ  دننک . رفح  ار  نآ  دیاب  روظنم  نیمه  يارب  نازابرـس  هک  دنوشیم  ناهنپ  یلادوگ  رد  دربن  مرگامرگ  رد  دنروآیم ؛ مهارف 
ود ره  زین  نت  ود  نیا  هزات  دـناهدش و  حورجم  رـسفا  ود  هتـشک و  پیترـس  کـی  طـقف  روکذـم  ياـهگنج  ماـمت  رد  ارچ  هک  دوشیم  نشور 
هب هک  متـشاداو  ار  دوخ  نادرگاش  زا  یکی  دـندوب ، سخرـس  هب  ماجرفان  یـشکرکشل  نیرخآ  كرادـت  رد  هک  یماگنه  دـناهدوب . داژنكرت 

مزاول نیا  هیهت  زا  اـما  دـننک ؛ مهارف  شیارب  زین  ار  یحارج  مزاول  رازبا و  زا  يرادـقم  هک  مدرک  داهنـشیپ  دوش ؛ هارمه  اـهنآ  اـب  بیبط  ناونع 
. دندوبن یضار  نآ  یئزج  جراخم  تخادرپ  هب  هک  تهج  نیا  زا  نطاب  رد  اما  دنکن » اپرب  يرش   » هک هناهب  نیا  هب  دندیزرو  يراددوخ 

تلع هب  هک  مدـش  هجاوم  نارهت  جاوفا  عمج  باوـبا  دارفا  زا  يرایـسب  اـب  سرام 1852[310 ،] هاـم  رد  يرفـس  نیوزق ، هب  دوخ  رفـس  هار  رد 
دـندوبن و تکرحب  رداق  رگید  هک  مدروخرب  ینارامیب  اب  اـجنآ  رد  دـندوب ؛ هدـش  هداتـسرف  دوخ  نطوم  هب  راـید ، نآ  رد  اـبو  يراـمیب  عویش 

. دندرمیم تلذ  هب  یکمک  چیه  نودب  دندرکیم و  مرن  هجنپ  تسد و  گرم  اب  هداتفا  هداج  رانک  رد  هورگهورگ 
زا یکی  بلغا  رـسفا  دنرامگیم . راکب  جوف » میکح   » ناونع هب  ار  یمدرم  عون  هچ  هک  دیمهف  ناوتیم  یبوخب  دش  هتفگ  هچنآ  زا  رگید  لاح 

. دنک تمسق  دوخ  اب  ار  وا  دزم  ای  دشاب  هتشاد  دوخ  تمدخ  رد  ار  وا  ات  درادیم  بوصنم  لغش  نیا  هب  ار  ینادان  كالد  ای  دوخ  ناگتـشامگ 
لیـسگ باختنا و  نم  نادرگاش  نایم  زا  زیربت  زاریـش ، دهـشم ، نوچ  یگرزب  ياهرهـش  ولخاس  يابطا  القا  هک  منک  يراـک  متفاـی  قیفوت  نم 

. تشاد هدننکسویأم  عاضوا  نیا  زا  دوبهب  مشچ  ناوتیمن  متسیس  لماک  رییغت  نودب  اما  دندرگ ؛
، دیـس امنالم و  شیورد ، هماج  رد  اهنیا  دننارذگیم ، راگزور  ناریا  رد  زین  تبابط  نایعدـم  زا  يدادـعت  هک  تسا  یهیدـب  نابیبط  راوج  رد 

هب یهبم و  ياهوراد  درمز  ناجرم و  توقای ، دیراورم ، زا  هکنیا  ياعدا  اب  ار  روابدوز  یماع  مدرم 
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فازگ ياـهتمیق  هب  ار  مسلط  هرهم و  تبرت ، لـصا ، حالطـصا  هـب  ياـهنوجعم  اـهنآ  هـب  دـنپاچیم و  دـننکیم ، هـیهت  رمک  صرق  حالطـصا 
رگید يرهش  رد  زاب  ات  دندرگیم  دیدپان  قرب  داب و  تعرس  هب  دریمب  نانآ  ياوادم  رثا  رد  یضیرم  دتفیب و  قافتا  هاگره  لاح  دنـشورفیم .

« شیب  » هشیر دننکیم  هبلاطم  نآ  يارب  يروآماسرس  تمیق  هک  گنسنج )  ) یئاتخروزنت ناونع  تحت  دننک . زاب  ار  دوخ  يرادربهالک  هکد 
نیا بلغا  دوـش . ماـمت  هناـخپوت  هدـنامرف  ناـج  ياـهب  هب  دوـب  کـیدزن  ناریا  رد  نم  تماـقا  هرود  رد  بلقت  نیا  هـک  دـنهدیم  مدرم  هـب  ار 

. دنتسه يدنه  كانرطخ  نارادربهالک 
هداد ترهش  انمض  اما  دوب  يرگایمیک  شاهلغشم  الوصا  هک  دمآ  نارهت  هب  رواجم  نیشننمکرت  ياهنیمزرس  زا  یـشیورد  شیپ  لاس  نیدنچ 

زا هکنآ  زا  سپ  دندرک . ادیپ  داقتعا  وا  تاجلاعم  هب  هک  دندش  ادیپ  مشچ  رامیب  دـنچ  دـیآیمرب . مه  لبـس  يرامیب  جالع  هدـهع  زا  هک  دوب 
قح اهنآ  زا  کیره  هجلاعم ، رد  تیقفوم  مدـع  تروص  رد  هک  داد  یبتک  تنامـض  کیره  هب  دیـشک و  نوریب  یناموت  دـنچ  کـیره  هسیک 
هب کلپ  ندیبسچ  رثا  رد  نت  جـنپ  ره  هک  درک  يزادـناتسد  اههراچیب  نیا  مشچ  هب  يروعـشیب  يور  زا  نانچ  دـنک  عطق  ار  وا  تسد  دراد 

یبط یهاوگ  نم  زا  يو  دندش . یجتلم  هاش  ناگدازومع  زا  یکی  رهش ، مکاح  ازریم  ریشدرا  هب  ناگدیدتبیـصم  نیا  دندش . انیبان  کمدرم 
مه ار  نیا  نمـض  رد  یلو  مدرک  یهاوگ  ار  نایکاش  یعقاو  يروک  نم  منکب . مه  ار  شیورد  هظحـالم  هک  دـش  روآداـی  انمـض  تساوخ و 
هک دوب  اجنیا  رد  دناهدوبن . انیبان  یحارج  زا  لبق  هک  میوگب  عطاق  سرـض  هب  مناوتیمن  ماهدـیدن  ار  نارامیب  نیا  البق  نوچ  هک  مدـش  روآدای 

دادرارق هدام  نیا  زا  دیاب  درک  عطق  ار  مهتم  تسد  راب  جنپ  ناوتب  درادن  ناکما  نوچ  : » درک رداص  نینچ  ار  دوخ  ینامیلـس  يأر  مکاح  ناخ 
يو هب  سپ  تسا ، گنج  رد  امئاد  نآ  اـب  ناریا  هک  دـیآیم  ینیمزرـس  زا  مهتم  نوچ  رگید  فرط  زا  اـما  درک ؛ رظنفرـص  یلکب  نیباـمیف 

دهاوخ راـبب  اـجنآ  رد  يو  هک  یتراـسخ  نازیم  هک  دوشیم  ینیبشیپ  هچ  دزادرپـب ، یحارج  راـک  هب  دوخ  تکلمم  رد  هک  دوشیم  فیلکت 
صخرم ار  رادربهالک  نیا  هلیـسو  نیدـب  و  دوب ». دـهاوخن  دـش ، دـهاوخ  داجیا  ناریا  نوشق  طـسوت  هک  یتامدـص  یناریو و  زا  رتمک  دروآ 
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. درک
تبـسن اهیناریا  رادهشیر  نظءوس  تلع  هب  اما  دننک ، ياهولج  ناریا  رد  تبابط  نایعدـم  ناونع  هب  دنـشوکیم  زین  یئاپورا  نایوجارجام  یتح 
ياهتمـس رد  ابوانتم  نادرگرـس و  زاقفق  ینامثع و  رد  اهتدـم  هک  يوسنارف  رفن  کی  دنـشاب . هتـشاد  تیقفوم  هب  يدـیما  دـیابن  ناـیجراخ  هب 

يو دمآ . نارهت  هب  لاس 1851[311 ] رد  دوب ، هدنارذگ  راگزور  هریغ  زپشآ و  کیناکم ، یتشک ، يادخان  ناولم ، یماظن ، هدنامرف  ساکع ،
نیا هک  دـش  علطم  یتحاران  لامک  اب  تشاد و  لاغتـشا  دـمآیم  يزابشتآ  راک  هب  هک  حـالما  زا  یطولخم  سکاو و  شورف  هب  ماـیا  نآ  رد 

رایـسب ياهیطوق  رد  هک  ار  اهـسکاو  و  درک ، دادملق  جلاعم  ار  دوخ  تفرگ و  میمـصت  تعرـسب  یلو  درادـن . ناهاوخ  ناریا  رد  چـیه  سانجا 
هب دوب  هداد  ياج  یئابیز 
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. دـنزب بیج  هب  یتفگنه  غلابم  هاتوک  یتدـم  رد  تسناوت  قیرط  نیا  زا  درک و  بلاـق  وراد  ضوع  رد  ار  حـالما  نآ  دز و  اـج  نوجعم  ناونع 

يارب ار  جوف  یشابمیکح  تمس  اههناخترافس  زا  یکی  هب  دوخ  ندنابسچ  اب  تشاد  يزاسوراد  زا  یعالطا  رـصتخم  هک  رگید  یئاپورا  کی 
باوج رد  نانکهدـنخ  هاش  دـنادیمن  تبابط  الـصا  يو  هک  دـندش  روآدای  دـندرک و  نشور  ار  هاش  نهذ  هک  یماگنه  درک ؛ اپوتسد  دوخ 

ار سکره  ارچ  منادیمن  الصا  اما  تساههسردم ، راک  رما  نیا  نوچ  دزومایب ، تبابط  یسک  هب  دناوتیمن  هک  منادیم  بوخ  یلیخ  : » تفگ
!« منک بوصنم  یشابمیکح  تمس  هب  دیابن  تساوخ  ملد 

ار لیبق  نیا  زا  كایرت و  سم ، گنز  یقلا ، زوج  کینسرآ ، هیودا ، هوهق و  دنق ، راوج  رد  راطع  دنرخیم . ناراطع  ياهناکد  زا  ار  اههخسن 
هچ لاح  دهدیم ، يو  هب  ار  شهاوخلد  سنج  دهدب  یلوپ  هک  سکره  و  تسا ، ریبخ  مه  اهوراد  زا  یضعب  هیهت  راک  رد  دراد و  هریخذ  مه 

. رگید يرهز  هچ  دشاب و  کینسرا 
هچنآ زا  رتـمک  یلیخ  کـلهم  كاـنرطخ و  تاهابتـشا  هک  یتروصب  دـننکیم ، زیوجت  ررـضیب  یهاـیگ  ياـهوراد  بلغا  اـبطا  هناتخبـشوخ 

دنـسرخ ار  دوخ  يرتـشم  هنوگچ  لاوحا  همه  رد  دـنادیم  بوخ  ناـکد  بحاـص  هتـشذگ  نیا  زا  دـیآیم . شیپ  دوشیم ، روـصت  ـالومعم 
هاوخلد هب  ار  يرگید  زیچ  شدوخ  دشاب ، هتشادن  هدامآ  رضاح و  وا  هک  دنهاوخب  یـسنج  رگا  ای  دناوخب  ار  هخـسن  دناوتن  هاگره  درادهاگن ؛

روطنامه تسا ، زیزع  مهم و  یئوراد  ناریا  رد  نیا  و  تساوخ ، سرخ  باشیپ  یـسک  ناهفـصا  رازاب  رد  دنیوگیم  دـهدیم . نآ  ضوع  رد 
، فیپ : » دروآرب دایرف  يرتشم  داد . يرتشم  هب  دروآ و  ار  یعیام  زا  رپ  هشیـش  هکد  تشپ  قاتا  زا  راطع  دراد . ناـهاوخ  سرخ  هیپ  اـم  دزن  هک 

هاـگن ناـکد  تشپ  روـظنم  نیمه  هب  هک  یـسرخ  زا  هزاـتهزات  ار  نآ  نم  هتبلا ، : » تفگ خـساپ  رد  راـطع  تـسا ». مرگمرگ  هـک  باـشیپ  نـیا 
ددـجت و عون  ره  اب  مدرم  تفلاخم  رثا  رد  اپورا  کبـس  هب  یئاههناخوراد  سیـسأت  داجیا و  هنیمز  رد  ررکم  ياهـششوک  ماهتفرگ ». ماهتـشاد 

. دیدرگ هجاوم  تسکش  اب  دنراد ، تداع  نادب  مدرم  هک  يراطع  ياهوراد  تمیق  ینازرا  رگید 
ای یلاش  یبسا ، هک  تسا  مسر  نینچ  دـنادیم ؛ یتکازنیب  تسا ، هداد  ماجنا  هک  يراک  يازا  رد  ار  بیبط  هب  لوپ  نداد  هدـش  تیبرت  یناریا 

ماسقا رامیب ، زا  تدایع  رابکی  الثم  دشاب ، هداد  ماجنا  یکچوک  تمدـخ  یئاپورا  میکح  رگا  لاح  دـنهدیم . فراعت »  » ناونع هب  ياهچیلاق 
تمدخـشیپ نیا  و  دـنرادیم ، میدـقت  لزنم  لوا  تمدخـشیپ  طسوت  دـننیچیم و  مامت  یئابیز  هب  قمعمک  ياهرقن و  ياهساک  رد  ار  ینیریش 

زا اریز  دنـشوپیم ، مشچ  باسح  هیوست  زا  الوصا  ای  درادیم ؛ تفایرد  ماعنا  ینیریـش  هدـنریگ  زا  ناموت  کـی  راـک  نیا  يازا  رد  لـقا  دـح 
زا تباث  یقوقح  نتـشاد  نودب  هجیتن  رد  دنریگب . میمـصت  دنناوتیمن  مه  هتـسیاش  ياهیدـه  نداد  هب  دـنراد و  مرـش  لباقان  ياهیدـه  لاسرا 

ار نآ  تکلمم  ياهتنـس  هک  يدایز  جراخم  نتفرگ  رظن  رد  اب  دناوتب  درادن  ناکما  یئاپورا  بیبط  يارب  هناخترافـس ، ای  تلود  رابرد ، فرط 
ناریا رد  یلمحت  لباق  یگدنز  دنکیم ، باجیا 
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سکره سپ  هک  دـنکیم  يریگهجیتن  تروص  نیا  هب  دـنرگیدکی » نیرق  تلود  لقع و   » جـیار لثم  زا  یناریا  اهنیا  رب  هوالع  دـشاب . هتـشاد 
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. درادن مه  لقع  درادن  تلود 
دمآرد اب  یبطم  دناوتب  یگتشذگدوخزا  كاسما و  يراکادف و  ینتفگان ، رایسب و  ترارم  فرـص  اب  یئاپورا  کی  مینک  ضرف  هاگره  الاح 

. دورن نیئاپ  وا  يولگ  زا  شوخ  بآ  هک  دوشیم  ثعاب  شیناریا  ناراکمه  دسح  دقح و  هزات  دنک  ریاد  یفکم 
وا هجوتم  امیقتسم  ار  رامیب  گرم  هانگ  هکلب  درادن  يدزمتـسد  عون  چیه  ياعدا  قح  بیبط  اهنت  هن  دریمب  یبیبط  هجلاعم  تحت  رامیب  هاگره 

لاـح هکنیا  ضحم  هب  هجیتـن  رد  سپ  درمیمن . زگره  راـمیب  درکیمن  تلاـخد  بیبـط  رگا  هـک  دراد  جاور  هدـیقع  نـیا  اریز  دـننادیم ؛ زین 
ضیرم و بـیترت  نیدـب  دنــشکب و  راـنک  ار  دوـخ  هـک  دـنتفایم  شـالتب  اـهبیبط  دراذــگ  تماـخو  هـب  ور  يزیمآدــیدهت  وـحن  هـب  ضیرم 
ار یبیبط  نابیرگ  دـب  تخب  هاگره  لاح  تسا . کیدزن  راک  نایاپ  هک  دـننکیم  لصاح  عـالطا  امـسر  اـبیرقت  قیرط  نیا  زا  شنادـنواشیوخ 
دوش و شریگنماد  رطخ  تسا  نکمم  تلوهـس  هب  رگید  دورب  شتداـیع  هب  اوهـس  دـشاب ، هدـش  علطم  راـمیب  گرم  زا  هکنآ  نودـب  دریگب و 

لزنم رد  هک  مدرکیم - نینچ  راچانب  دوخ  نم  و  تسا - ریزگان  یناریا  بیبط  لیلد  نیدب  دریگ . رارق  لزنم  همدـخ  نانز و  يراتفردـب  دروم 
زا یکی  گرم  زا  هک  دمآ  نم  رـس  رب  رابکی  زین  الب  نیا  هتبلا  دـنناسرب . شعالطا  هب  ار  وا  راک  نایاپ  هلـصافالب  ات  درامگب  یـسوساج  رامیب 

. مدید اپرس  ملاس و  حیحص و  بجعت  لامک  اب  ار  يو  دعب  لاس  شش  و  مدش ، هاگآ  بیترت  نیا  هب  دوخ  هجلاعم  تحت  نارامیب 
یئاج رد  ای  دوش  ناهنپ  یتدـم  وا  گرم  زا  سپ  دوب  ریزگان  درکیم  هجلاعم  ار  یتنطلـس  هداوناخ  دارفا  زا  یکی  هک  یبیبط  میدـق  نارود  رد 

. تسا هدش  رتمیالم  يردق  هرابنیا  رد  مدرم  تایرظن  الاح  اما  [، 312] دنیشنب تسب 
جراخ دوخ  لزنم  زا  يزور  دنچ  هکولک  رتکد  شیـصخش  بیبط  هک  دوب  یفاک  هزادنا  نیمه  تفگ  تایح  دوردـب  هاش  دـمحم  هک  یماگنه 

اما دـندیرب ، ار  یناریا  میکح  رداـچ  ياـهبانط  دوـب  هدـش  بوـصنم  زین  يدـهعتیالو  هب  هک  یلعف  هاـش  دـنبلد  دـنزرف  گرم  هعقاو  رد  دوـشن .
طبـض ادـتبا  رد  هک  مه  ار  شرـصتخم  رادـنوراد  دزیرگب ؛ تسب  هب  ات  تفای  تصرف  يو  درکن و  تباصا  يو  رـس  رب  رداـچ  ریت  هناتخبـشوخ 

متمدـخ هب  رگید  ماهداد  ناشن  راک  رد  هک  یتقایل  مدـع  تلع  هب  دـندرک ، يروآدای  طـقف  نم  هب  دـنداد . سپزاـب  يو  هب  ادـعب  دـندوب  هدرک 
بیبط زین  زورما  ریدـقت  ره  هب  دـش . یفتنم  مشاب  هدرک  یئاضاقت  دوخ  نم  هکنیا  نودـب  زور  هس  زا  سپ  زین  هراشا  نیا  اما  دـنرادن : یجایتحا 

. دوش يرپس  اهنافوت  نیلوا  ات  دیوج ، هانپ  نئمطم  یئاج  رد  ياهعجاف  زورب  تروص  رد  هک  دنکیم  یئاجب  راک 
، يرادیب باوخ و  تکرح ، تحار و  دراد . هجوت  امئاد  دوخ  تمالـس  ظفح  ندب و  يرادهاگن  هب  هدـش  تیبرت  هدرک و  لیـصحت  یناریا  ره 

تلع طباور  قیقد و  طباوض  قبط  يو  نهذ  رد  هیرورض » هتس   » ینعی ندیشون  ندروخ و  كاشوپ ،
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ضحم هب  دریگیم و  رارق  وا  صاخ  هجوت  دروم  ندـب  ياـضعا  یعیبط  ررقم و  فیاـظو  زا  یفارحنا  عون  ره  تسا . هدرک  خوسر  یلولعم ، و 
سکره خساپ  رد  تسا ، دوخ  تمالس  رکف  رد  ارصحنم  هکیلاحرد  دتـسیایمزاب و  اهتیلاعف  هیلک  زا  اروف  دوش  یفارحنا  نینچ  هجوتم  هکنیا 
رصتخم هچ  تسا  يرامیب  معا  ینعم  هب  دوخ  ندرک  بت  و  مدرک » بت   » ای مرامیب » : » دهدیم باوج  تاملک  نیا  اب  دناوخب  يراکب  ار  وا  هک 
یساسا زرلبت  کی  لوارقشیپ  بت  نیمه  زین  بلغا  دوش و  راچد  یلومعم  بت  هب  یسک  هک  تسا  یفاک  يزیهرپان  کی  ای  یگدروخامرس 

دیآیمزاب و هراومه  یتخـسرس  اب  رگید  هاگنآ  دوشیم و  نمزم  زیئاپ  راهب و  رد  صوصخب  دوشن ، هتفرگ  نآ  ولج  ادتبا  رد  هاگره  هک  تسا 
. دریگیم رس  زا  ار  دوخ  هلمح 

ار يدـیدش  زیهرپ  دـنامیم و  قاتا  رد  اروف  هکنآ  زا  هتـشذگ  دـنیبب  یفـالخ  یتحاراـن و  نیرتکچوک  دوخ  جازم  رد  هکنآ  ضحم  هب  یناریا 
قوف هیقنت  دنکیم . هلاما »  » راب دـنچ  ای  کی  دراوم  مامت  رد  دروخیم و  لهـسم »  » ای نکراک »  » نآ زا  سپ  و  جـضنم »  » لوا دـنکیم  تیاعر 

نیا هب  نیا  زا  شیپ  لاس  تسیود  هک  [ 313] ندراش میروایب  رظن  رد  هک  دنکیم  هجوت  بلج  یماگنه  صوصخب  تسا و  جـیار  دایز  هداعلا 
اب دروم  نیا  رد  يو  هیـصوت  دـنرادن و  يربـخ  هیقنت  زا  ـالک  راـید  نآ  رد  هک  دوشیم  روآداـی  دوخ  راـثآ  رد  تسا  هدرک  ترفاـسم  روشک 

: دونـشیم ار  یگـشیمه  هلمج  نیا  دوشیم  ایوج  رامیب  لاح  زا  هک  دوخ  باوج  رد  بیبط  زورما  اما  تسا . هدیدرگ  هجاوم  دیدش  تفلاخم 
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جیار ام  دزن  هچنآ  اب  اهنآ  هیقنت  هلیـسو  دـش ». هدـید  نم  رد  مئالع  نآ  هیقنت ، زا  دـعب  و  مئالع ، نیا  هیقنت  زا  لـبق  مدرک ؛ هیقنت  مدرک و  بت  »
لقلق یئادـص  اب  عیام  اوه  راشف  رثا  رد  دـننکیم . هدافتـسا  تسا  هدـش  مخ  دـنوس »  » دـننام نآ  هت  هک  يدـنلب  فیق  زا  اهنآ  دراد . قرف  تسا 

تلوهـسب هک  هداس  تسا  ياهلیـسو  هچ  منادیم ، نامدوخ  هیقنت  زرط  زا  رتدیفم  ار  شور  نیا  نم  دوشیم . دراو  دـعقم  هب  تعرـس  اب  دـننام 
زا نکمم ، ریغ  نآ  هلیـسو  هب  تحارج  داجیا  تسا و  رتلهـس  يرگید  کمک  هب  هچ  اصخـش و  هچنآ  ندرب  راکب  درک ؛ زیمت  ار  نآ  دوشیم 

بلغا دشاب ؛ هتـشادن  دوجو  نآ  رد  فیق  نیا  زا  هک  تسین  ياهناخ  چیه  رد  درک . دراو  عیام  نآ  رد  هاوخلد  رادـقم  هب  ناوتیم  هتـشذگ  نیا 
هیقنت رد  نآ  زا  هک  يداوم  درک . زاب  مه  زا  ار  نآ  دوشیم  هک  هدـش  هتخاس  يروط  تسا و  هرقن  زا  ناـیعا  لزنم  رد  و  [ 314] هشیش سنج  زا 

نآ رثا  هکنآ  يارب  یکمءانس و  دنویر ، تشخریش ، کچرک ، نغور  یکرت ، کمن  ناردنزام ، ماخ  رکش  زا  تسا  ترابع  دننکیم  هدافتـسا 
هاگ یتح  رایـسب و  ياهنایز  دـجوم  تسا  نکمم  دـنرب  راکب  ار  نآ  عقومیب  رگا  هک  دـنیازفایم  نآ  هب  مه  سولف  يردـق  دـنزاس  دـیدش  ار 

[315] دوخ نم  هک  روطنآ  بارش » هلاما   » بوانتم ياهلاهسا  ابو و  هب  التبا  رد  هتشذگ  نآ  زا  فعض و  دراوم  رد  دوش .)!(  رامیب  گرم 
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ریغ تشز و  یتداع  لولعم  تلع و  لاح  نیع  رد  هیقنت  زا  دایز  هداعلا  قوف  هدافتسا  هنافسأتم  تسا ، دیفم  راثآ  ياراد  مدوب ، دهاش  تارک  هب 
. دندادیمرد نت  هیقنت  هب  تمحزب  دندشیم  هجلاعم  نم  طسوت  ناریا  رد  هک  یئاهیناغفا  دراد . رایسب  عویش  ناریا  رد  هک  هدش  یعیبط 

مرن و تروص  هب  دیاب  لوا  ار  هدـس )  ) هدور لخاد  تخـس  داوم  هک  دـنرادنپیم  اریز  دـنروخیم ، لهـسم  زا  لبق  هراومه  اهیناریا  ار  جـضنم 
(، هتـسپس  ) ناتـسپس بانع ، ینـساک ، هدناشوج  دوشیم : فرـصم  جـضنم  تروص  هب  داوم  نیا  درک . جراخ  لهـسم  اب  دـعب  دروآرد و  عیام 
رد یناریا  دـنزیریم - ياهساک  رد  دراد  مجح  رتیل  کی  ابیرقت  هک  ار  هدـناشوج  یلحم . ياهتـشخ  ریـش - عاونا  يزیرجاـت و  هشفنب ، هرتاـش ،
ای نیبجنکـس  هساک  دـنچ  زاب  نآ  زا  سپ  دـنهد  شیازفا  ار  نآ  ریثأت  هکنیا  يارب  دنـشکیم ؛ رـس  هرابکی  و  دروخیمن - عیاـم  بآ و  ناویل 

جضنم تروص  هب  رایسب  مه  هناودنه  بآ  نینچمه  دنشونیم . تسا  هدش  هیهت  تبرـش  تروص  هب  هک  ار  هروغبآ  رانا و  بآ  لاقترپ ، بآ 
، دوریم راکب  تسوبی  هجلاـعم  يارب  یئوراد  ناونع  هب  اـمومع  تسا  یمیـالم  نیلم  هکنیا  تلع  هب  ـالوصا  هناودـنه  بآ  دوشیم ؛ فرـصم 

. دوشیم فرصم  نیلم  یندعم  ياهبآ  اپورا  رد  هک  روطنامه  تسرد 
نغور ربص ، دنویر ، هراصع  لظنح ، سولف ، يدنه ، رمت  دنویر ، یکم ، ءانس  درز ، هایس و  هلیله  دوریم : راکب  لهـسم  ناونع  هب  اهوراد  نیا 

. يزینم تافلوس  تشخریش و  کچرک ،
لهـسم ابیرقت  نیا  دنروخیم و  ندـیباوخ  زا  لبق  مهرد  ات 4  هزادنا 3  هب  ار  هایـس  هلیله  صوصخب  دـشاب و  هدـشن  مرن  یلیخ  هک  هلیله  درگ 

نآ ماـن  مـه  لـیلد  نـیمه  هـب  دوـشیم و  دراو  نـیچ  زا  رهـشوب  قـیرط  زا  بوـغرم  دـنویر  دوریم . رامـشب  نیئاـپ  تاـقبط  درف  هـب  رـصحنم 
هدافتسا دیوریم  ناسارخ  یلاوح  رد  تسا و  رتمک  نآ  رثا  هک  مه  یلخاد  ياههشیر  زا  نآ  ياج  هب  اذه  عم  یلو  تسا ؛ هدش  ینیچدنویر » »

هک دیآیم  تسدـب  یبولطم  يزبس  نآ  هزات  ياههناوج  زا  تسا و  هدـش  هدـید  بلغا  زین  دـنولا  زربلا و  ياههوک  رد  هایگ  نیا  زا  دـننکیم .
. دوشیم هدیمان  ساویر 

یتارجگ رمت  هب  دیآیم و  تارجگ  زا  رایسب و  يومیل  رهوج  ياراد  هکنآ  خرس  هب  لیام  عون  همه ، زا  شیب  دراد . فرصم  رتمک  يدنه  رمت 
. تسا خرس  توقای  گنر  هب  شرت و  بل  هک  دننکیم  هیهت  حرفم  رایسب  یتبرش  نآ  زا  تسا . هجوت  فرط  دراد ، ترهش 

. تسا هیبش  هدور  هب  هک  دشاب  نآ  لکش  تلع  هب  دیاش  نیا  دوشیم و  زیوجت  هدور  هدعم و  ياهیرامیب  مامت  دروم  رد  سولف 
. دیوریم دایز  رادقم  هب  ناهفصا  ياههبارخ  رد  لظنح 

هابتـشا نیا  دناهداد و  دنویر  هراصع  مان  نادب  لیلد  نیمه  هب  دنرادنپیم و  ( Extraetum Rhei) ساویر بر  نایناریا  ار  يدنه  هنایتار 
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[. 316] دوشیم يرایسب  ياهیراتفرگ 
رد هجرد  راهچ  یـس و  یئایفارغج  ضرع  اب  ياهطقن  رد  نآ  اب  یتح  نم  دوشیم و  هتـشاک  روشک  رـسارس  رد  ابیرقت  کـچرک  اـی  ریجنادـیب 

. دـیآیم یئانـشور  داجیا  راک  هب  بلغا  نآ  نغور  دوبن . باداش  نادـنچ  اجنآ  رد  هتبلا  هک  مدروخرب  ایرد  حطـس  زا  اـپ  رازه  شـش  عاـفترا 
هتـساک رایـسب  نآ  شخبتنیل  یلهـسم و  ریثأت  زا  رذگهر  نیا  زا  دوشیم و  ظیلغ  ياهوهق و  دنریگیم  ار  نآ  نغور  دایز  ترارح  رد  نوچ 

هاجنپ مخت  زا  هک  ار  ینوجعم  هک  یئاپورا  رفن  کی  درک . فرـصم  اجکی  ار  نآ  زا  مرگ  جـنپ  لهچ و  دـیاب  لقا  دـح  هک  اجنآ  اـت  دوشیم 
رد تفای . تاجن  گرم  گنچ  زا  ناوارف  شـالت  تمحز و  اـب  و  دـید . دوخ  رد  اـبو  يراـمیب  مئـالع  دوب ، هدروخ  تسا  هدـش  تسرد  هاـیگ 

. دنروخیم لهسم  ناونع  هب  ار  يدنه  کچرک  هناد  هس  ات  ود  بلغا  نالیگ 
تبحص لیـصفتب  اهدعب  دوشیم ، هدافتـسا  نآ  زا  لهـسم  ماگنه  هب  لمکم  یفاضا و  یئوراد  ناونع  هب  هراومه  هک  تشخریـش  عاونا  هرابرد 

. دش دهاوخ 
هجلاعم دنویر  یتاره و  هزوقنا  یهاش ، بح  اب  دیآیم  دوجوب  اهلهسم  زا  هدافتـسا  ءوس  كایرت و  موادم  لامعتـسا  رثا  رب  هک  ار  یئاهتـسوبی 

. دننکیم
دهاش دوخ  نم  هک  روطنامه  ریخا  يوراد  نیا  هک  دنچره  دنروخیم ؛ توت  تخرد  تسوپ  یـشحو و  هچولآ  هدـناشوج  الومعم  تاهد  رد 

. ددرگیم ابو  يرامیب  مئالع  داجیا  ثعاب  مدوب 
هعومجم دراو  يزینم  تاـفلوس  و  [ 317] لمولاک ازریم ، ساـبع  صوصخم  بیبط  کـیمروک  رتکد  صوصخب  یـسیلگنا و  ياـبطا  قیرط  زا 

نم دنروخیم . کچرک  نغور  مرگ  یس  دعب  حبـص  لمولاک و  هبح  شـش  ات  راهچ  ندیباوخ  زا  لبق  الومعم  دش . ناریا  یفرـصم  ياهوراد 
نکراک رایسب  هدوب  دنمدوسان  رضم و  لمع  رد  رگید  ياهلهسم  مامت  هک  زرلبت  رد  يزینم ، تافلوس  ای  یگنرف  کمن  هک  مدوب  دهاش  دوخ 

هب نم  دـشیم ، مک  رازاـب  رد  یجراـخ  یگنرف  کـمن  هک  هاـگ  دوـشیم . دراو  ناریا  هب  هینطنطـسق  قـیرط  زا  وراد  نیا  تسا . هدوـب  یبوـخ 
یکیدزن رد  دوب . زیمآتیقفوم  هجیتـن  مدادیم و  دوشیم  هتفاـی  نارهت  کـیدزن  يارحـص  رد  هک  یکمن  زا  ناتـسرامیب  رد  يرتـسب  ناراـمیب 

؛ دناهداد هعاشا  راید  نیا  رد  یسیلگنا  يابطا  زین  ار  بلج  دوشیم . هدید  يزینم  تافلوس  صلاخ  ياههگر  تاحشر و  ناهفصا 
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ترهـش رطرط  بلج  تروص  هب  یـسراف  رد  دـنهدیم  مأوت  یکیریطرط  دیـسآ  رگید  حالطـصا  هب  ای  ومیل  رهوج  اب  ار  نآ  هراومه  نوچ  اما 
. تسا هتفای 

اب زین  ار  لاهسا  یتح  دنکیم  عورش  لهـسم  دنچ  نداد  اب  ار  هجلاعم  یناریا  بیبط  دنـشاب  هلوقم  هچ  زا  هکنیا  زا  رظنفرـص  ضارما  هیلک  رد 
ياراد دراد ، ناوارف  عویـش  هدـعم  هدور و  ضارما  هک  ینیمزرـس  رد  هجلاعم  زرط  نیا  هکنیا  قیدـصت  اب  دـننکیم . هجلاـعم  کـچرک  نغور 
بقاوع میوش  لسوتم  شور  نیا  هب  دراوم  مامت  رد  انثتـسا  نودب  هاگره  هک  تشاد  دیابن  رود  رظن  زا  دوریم  رامـشب  هجوم  تسا و  يدیاوف 
لهـسم نداد  اب  ار  جازم  ادتبا  دنرادن  ار  هنگهنگ  زیوجت  تراسج  هلـصافالب  نوچ  يذوم  ياهبت  دروم  رد  الثم  میاهدـش  ببـس  ار  يرابنایز 

. دوریم تسد  زا  تسرد  ياوادم  يارب  تصرف  نیرتهب  رگید  دننکیم و  فیعضت 
رتشیب دـننک و  هیفـصت  ار  ندـب  نوخ  راهب  هناتـسآ  رد  هک  تسا  مسر  زین  ناریا  رد  نونکا  دوب ، مسر  اپورا  رد  هتـشذگ  مایا  رد  هک  روطنامه 
نامیا تسخن  دنامب . رادیاپ  مسر  نیا  هک  تسا  هدش  ثعاب  فلتخم  تلع  ود  دنزاس . جراخ  ار  ندب  ي  ادوس »  » هک تسا  نیا  نآ  زا  فدـه 

زا تاغرفتـسم »  » کمک هب  لیدبت و  عیام  هب  ار  اهنآ  دـیاب  هاگهاگ  هک  هرـضم  طالخا  مکارت  هرابرد  یـسونیلاج  میدـق  بط  هب  ریذـپانلزلزت 
، تسا هدـمآ  تسدـب  تاناویح  زا  هک  ار  یتایبرجت  هکنیا  هب  قفاوم ، ندـمتم  ریغ - ناسنا  عبط  اب  یلو  اطخ  يداقتعا  رگید  درک ؛ جراخ  ندـب 
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نیا تسین و  کیدزن  یناریا  درف  هب  بسا  هزادنا  هب  یناویح  چیه  نوچ  لاح  تخاس . لقتنم  ناسنا  حراوج  اضعا و  هب  انثتـسا  نودـب  ناوتیم 
زا ار  هچنآ  سپ  هتـشامگ  تمه  شداژن  حالـصا  تیبرت و  هب  وا  تسا و  هـتفرگ  رارق  يو  صحفت  قیقدـت و  دروـم  هـک  تـسا  یناوـیح  اـهنت 

ياج هب  راهب  لصف  رد  اهبـسا  هکنیا  تسا . هداد  رارق  زین  دوخ  ندـب  هجلاعم  يانبم  لوصا و  هتخومآ  بسا  لاوحا  رد  رظن  ناـعما  هظحـالم و 
لکشم راک  عون  ره  زا  ندوب  رانک  رب  اب  و  دنوشیم ، فیلعت  زبس  هزات و  فلع  اب  هنوگچ  تسا  لاس  مامت  رد  اهنآ  بلاغ  توق  هک  وج  هاک و 

نادب حورشم  تروص  هب  باتک  نیا  لوا  تمـسق  زا  لصف  نیمجنپ  رد  هک  تسا  یبلطم  دننکیم ، اوق  دیدجت  قیرط  هچ  هب  روآیگتـسخ ، و 
دیدجت يارب  ياهمانرب  نینچ  هب  زین  دوخ  صخـش  دروم  رد  هک  دـنادیم  يرورـض  راهب  رد  یناریا  مه  بیترت  نیمه  هب  تسرد  میاهتخادرپ .

. دوش لسوتم  اوق 
دوخ میکح  زا  هکنآ  زا  سپ  رامیب  دـننکیم . باختنا  ار  دادرخ  لیاوا  اـت  نیدرورف  رخاوا  نیب  یناـمز  هلـصاف  هماـنرب  نیا  نداد  ماـجنا  يارب 

لهـسم هاگنآ  دـنکیم و  هداـمآ  ار  دوخ  اهجـضنم  ندروخ  اـب  زور  تشه  اـت  جـنپ  لوط  رد  دیـسرپ  ار  زیهرپ  دراوم  قیقد و  لـمعلا  روتـسد 
دیدـجت همانرب  سپ  نیا  زا  دروخیم و  مه  ار  لهـسم  نیموس  ردان  دراوم  رد  و  دروخیم ، يرگید  لهـسم  زاـب  زور  ود  زا  سپ  دروخیم و 

هراصع ای  هبـشع  یهاـگ  روتـسد ، قبط  ینیچبوچ  ندروخ  زا  تسا  تراـبع  دـشکیم و  لوط  زور  لـهچ  اـت  یـس  هک  دوشیم  عورـش  اوق 
، کمرگ هناودنه و  بآ  زین  ناتسبات  هحوبحب  رد  رینپ . بآ  ریش و  ای  هریغ ، هرتاش و  ردنغچ ، ینساک ،
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. هریغ کشرز و  هروغ ، رانا ، بآ 

اهدـعب دیـسریم و  فرـصمب  دایز  رادـقم  هب  اپورا  رد  اهپاپ  زا  يرایـسب  مجنپ و  لراک  ناـمرد  تلع  هب  مهدزناـش  نرق  رد  هک  ینیچ  بوچ 
بش ره  مامت  هتفه  راهچ  اوق  دیدجت  صوصخم  میژر  رد  تسا . رادروخرب  تلزنم  برق و  زا  اهیقرش  دزن  زونه  داتفا  جاور  زا  قحان  هب  دیاش 

یگنـس يزید  کی  رد  حبـص  هاـگنآ  ددرگ و  مرن  بش  رـسارس  رد  ـالماک  اـت  دـنناسیخیم  بآ  رد  ار  نآ  ياـههشارت  زا  مرگ  یـس  دودـح 
ار نآ  حبـص  لوط  رد  ندرک  فاـص  زا  سپ  دـننارذگیم و  کـلا  زا  ار  نآ  دـعب  دوش ، راـخب  بآ  فـصن  اـت  دـنناشوجیم  ار  نآ  ردـقنآ 

خاروس هک  ياهیاپراهچ  رب  هک  قیرط  نیدـب  دـنریگیم . ینیچ  بوچ  هدـناشوج  زا  يراخب  مامح  زور  تشه  ره  لاـح  نیع  رد  دـنروخیم .
راـخب تـسا  غاد  هدـناشوج  زا  رپ  هـک  یئاـههچگید  زا  نآ  ریز  زا  هـک  دننیــشنیم  دـناهدناشوپ  دـمن  اـب  ار  نآ  روداـترود  تـسا و  خاروـس 

« ینیچسپ  » نآ هب  دـننکیم و  هدافتـسا  قیرط  نامه  هب  هدـناشوج  زا  ماـمت  زور  هد  زاـب  دـعب  هاـم  کـی  هجلاـعم  همادا  ناونع  هب  دزیخیمرب .
ناوتیم ضوع  رد  یلو  دیزرو ، بانتجا  شرت  رادکمن و  ياهاذـغ  هیلک  ندروخ  زا  دـیاب  هک  تسا  نیا  زیهرپ  تاکن  زا  یکی  دـنیوگیم .

درواین و دراو  راشف  ندـب  هب  رودـقملا  یتح  دـیزگ و  يرود  یفطاع  تاناجیه  مامت  زا  دـیاب  هتـشذگ  نیا  زا  دروخ . دایز  رادـقم  هب  ینیریش 
. دوب دنبیاپ  لادتعا  هب  رایسب  دیاب  زین  یسنج  طباور  رد  ماجنارس 

، یئازان یـسنج ، یناوتان  یتسوپ ، تاروثب  هجلاعم  رد  هویج ، زا  یـشان  ياهیتحاران  سیلفیـس و  هب  التبا  دراوم  ماـمت  رد  ینیچ  هدـناشوج  نیا 
رثؤم اهنآ  رد  یئوراد  چـیه  هک  يراودا  ياهیرامیب  رد  هراچ  نیرخآ  ناونع  هب  نینچمه  و  اهنآ ، بقاوع  يورهز و  ياـهیرامیب  ددـغ ، ماروا 

رارکت ار  نآ  مه  رـس  تشپ  راهب  نیدنچ  رگید  تسا ، هدـش  شدـیاع  يدوس  میژر  نیا  زا  هک  دـنک  رواب  رامیب  هاگره  دوریم . راکب  تسین 
. دنـشاب فاـعم  نتفرگ  هزور  زا  قیرط  نیدـب  اـت  دـهدب  ناـضمر  هاـم  يارب  ار  راـک  نیا  روتـسد  هک  دـنهاوخیم  بیبط  زا  اهیـضعب  دـنکیم .

دهاش دوخ  زاب  نم  یلو  تسین ، ریثأتیب  الومعم  هجلاعم  عون  نیا  هجیتن  رد  فداصت  ای  هدش  نوگرگید  یگدـنز  زرط  هک  نیا  زا  رظنفرص 
. منادیم رتهب  اقلطم  هبشع  زا  ار  نآ  ماهدوب و  ینیچ  بوچ  هشیر  اب  هجلاعم  رد  رایسب  ياهتیقفوم 

« هبـشع ینیچ -  » حالطـصا هک  تساجنیا  زا  دنیامنیم و  مأوت  ینیچ  بوچ  هدناشوج  اب  ار  نآ  رتشیب  دننکیم و  زیوجت  اهنت  اتردـن  ار  هبـشع 
. دنروخیم لقنت  ناونع  هب  ار  ینیچ  بوچ  اهلوغم  نانامکرت و  تسا . هتفای  جاور  ندروخ ،

یناویح دیاب  دـنریگیم  ریـش  نآ  زا  هک  ياهچام  غالا  دوریم . راکب  صاخ  یئوراد  ناونع  هب  هزات  غالا  ریـش  اهدردهنیـس  همه  هجلاعم  يارب 
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فیلعت وهاک  اب  هک  رتهب  هچ  هزات و  فلع  اب  طقف  دیاب  هرود  نیا  رد  ناویح  نیا  دشاب . هدـیئاز  هزات  هتـشذگ  نآ  زا  دـشاب و  ملاس  دـنمورین و 
هب زاب  رخآ  زور  هد  رد  دـنهدیم و  شیازفا  لاقثم  تسیود  ات  ار  نآ  كدـناكدنا  دـعب  دـننکیم و  عورـش  لاقثم  هاجنپ  اب  ار  هجلاعم  دوش .

يویر هلزن  هب  ناـیالتبم  تسا . عونمم  شرت  ياهاذـغ  هویم و  ندروـخ  هجلاـعم  نیح  رد  هک  تسا  یهیدـب  دـنهاکیم . نآ  رادـقم  زا  بیترت 
، نمزم
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زا ماهدوب ؛ نآ  دـهاش  دوخ  نم  دـننامب و  تایح  دـیق  رد  دناهتـسناوت  اهلاس  غالا  ریـش  ندروخ  اب  هتفاین  افـش  الماک  هیرلا  تاذ  ای  سفن  یگنت 

متشادن ياهبرجت  نم  لس  يرامیب  رد  نآ  رثا  هرابرد  دنراذگیم . رس  تشپ  نارامیب  ار  اهناتـسمز  دوشیم و  هتـساک  يرامیب  تالمح  تدش 
. دوشیم هدید  تردنب  ناریا  رد  لس  اریز 

تروص هب  هچ  هزات و  تروص  هب  هچ  دننکیم ، هدافتـسا  نایدام  ریـش  زا  ضارما  نیا  رد  غالا  ریـش  ياج  هب  اهکبزا  اهیناتـسکرت و  اهیاهویخ ،
فیفخت ای  نامرد  بلط  رد  یلحاس  ياهپتـسا  رد  هک  مه  یئاهـسور  دنیاتـسیم . ار  نآ  ینامرد  رثا  دنیوگیم و  زیمق  نآ  هب  هک  هدش  ریمخت 

دنرغال هک  یناسک  دنرادن . لس  يرامیب  زا  یعالطا  چیه  اهپتسا  هنکـس  ارهاظ  دراد . يزاتمم  رثا  زیمق  هک  دنتفگ  نم  هب  دندوب  دوخ  يرامیب 
نآ تیبوبحم  ترهـش و  هتبلا  دـنروآیم و  رود  ياههار  زا  ار  هکم  هدـشکشخ  هزمشرت و  رتش  ریـش  دـنوش . هبرف  اـت  دـنروخیم  رتش  ریش 

. تسا هدمآ  اجنآ  زا  هک  تسا  یسدقم  ناکم  رثا  رب  رتشیب 
هتفرتسد زا  ياوق  رتخد » ریـش   » ندیـشون اب  دنـشوکیم  دناهدش ، یتسـس  فعـض و  راچد  اهیراکطارفا  رثا  رب  ای  دـنتهاقن  راچد  هک  یناسک 

بلغا نارهت  ياهـشورفهاک  نادیم  رد  دش . رکنم  ناوتیمن  ار  نآ  دعاسم  ینامرد  تارثا  زین  دراوم  زا  يرایـسب  رد  هک  دـننک  ناربج  ار  دوخ 
. دنشورفیم نارامیب  هب  ریش  دوخ  ياهناتسپ  زا  هک  دید  ار  ینیشنرداچ  نانز  ناوتیم 

لهچ هجلاعم  کی  دهدیم  خر  ارفـص  رثا  رد  هک  تسوپ  ياهـشوج  اهتـسوبی و  نینچمه  لاحط و  دبک و  مکـش ، نمزم  ياهدرد  نامرد  رد 
هفاضا نیبجنکـس  نآ  هب  مه  يردق  دـنناشوجیم و  دـشاب  هدروخ  هزات  فلع  بوخ  هک  ار  يزب  هزات  ریـش  دـننکیم . زیوجت  زب  ریـش  اب  هزور 

. دوش هدوزفا  نآ  لالح  رثا  ات  دننکیم 
رد هچره  درک و  تبحـص  راـک  بسک و  هب  عـجار  ناوـتیمن  تسا ، هدروـخ  لهـسم  جازم  ندرک  كاـپ  يارب  هـک  يزور  رد  یناریا  درف  اـب 
زا بلطم  نیا  نتفگ  اب  ارزو  دوخ  یتح  نادنمراک و  ماهدروخ »! اود  : » دیوگیم باوج  رد  دینک  زاب  ار  تبحص  رس  يو  اب  دیهاوخب  هرابنیا 
رد هدش  فاص  تشوگبآ  زا  تسا  ترابع  هدروخ  لهـسم  هک  یـسک  ياذغ  دنهاوخیم . رذع  دوخ  هفیظو  نداد  ماجنا  ای  رابرد  رد  روضح 

هراـصع نیبجنکـس ، ولآ ، راـنا ، هناد  نیب  زا  داوم  نیا  باـختنا  هب  بش . رد  تسا ، هدـش  هیهت  داوم  ماـسقا  عاونا و  اـب  هک  یجنرب  شآ  رهظ و 
کیره يارب  اریز  دنهدیم ، رایسب  تیمها  هریغ  ودک و  هنوباب ، رمت ، ریس ، تسام ، شام ، سدع ، تبـش ، هکرـس ، هروغ ، بآ  ومیل و  جنران ،

نیا رـس  رب  يدـج  ياهوگتفگ  یکـشزپ  ياههرواشم  رد  دـنهدیم . تبـسن  یـصاخ  ریثأت  اهنآ  زا  فلتخم  ياهبیکرت  هب  نینچمه  اـهنیا و  زا 
هـصمخم راچد  ياهناکریز  ياهـشسرپ  حرط  اب  بلغا  دـنادیمن ، ار  اهنآ  نیب  یـساسا  ياهقرف  هک  ار  یئاـپورا  بیبط  دریگیمرد و  عوضوم 

. دننکیم
. دشاب هدیاف  دیفم  ات  دوزفا  وا  ولپ  هب  دیاب  یئاهزیچ  هچ  هک  دنریگیم  میمصت  رامیب  تهاقن  ماگنه  هب  حورشم ، تارکاذم  لیصفت و  نیمه  اب 

یقاب اهنآ  زا  ینیشنهت  ندناشوج  ماگنه  هب  هک  ار  رادکمن  ياهبآ  دنادیم ؛ ربارب  ناشوج  مرگ و  بآ  ياههمـشچ  اب  ار  یندعم  بآ  یناریا 
« یغاز  » دنامیم
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. دناوخیم يدرگوگ »  » تسا دعاصتم  نآ  زا  درگوگ  يوب  هک  ار  یبآ  و 

هاش دمحم  نیشیپ  هاش  رابکی  اهنت  ندیماشآ ؛ يارب  هن  تسا ، هدشیم  هدافتسا  مامحتسا  يارب  طقف  یندعم  بآ  زا  هشیمه  ناریا  رد  نونکات 
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. مدرک زیوجت  ار  دابسلراک  ياههمشچ  بآ  هک  مدوب  یسک  نیلوا  نم  داد و  شرافس  اوق  دیدجت  هجلاعم و  يارب  یشیو » »
دوخ نم  دراد . مرگ  یندـعم  بآ  ياههمـشچ  زا  يراشرـس  تورث  روشک  هک  تفگ  ناوتیم  یناشفـشتآ ، ياهگنـس  يرایـسب  دوجو  رثا  رب 

ار ریز  تاعالطا  ماقرا و  مرامـشیمرب . ماهدینـش ، هرابنیا  رد  علطم  نایناریا  زا  ار  هچنآ  ماقم  نیا  رد  اما  ماهدـید  ار  اـهنآ  زا  يدودـعم  طـقف 
. منویدم تسا ، گنهرفاب  تخس  يدرم  هک  ناخ  یلقسابع  هدازهاش  هب  یندعم  بآ  ياههمشچ  هرابرد 

دنراد و هلـصاف  خسرف  مین  طقف  مه  زا  هک  تسه  همـشچ  ود  [ 318] یئالط هزوح  رد  فلا - شورفراب - کیدزن  تشد  ناتـسهوک  هنماد  رد 
. رتمک یندعم  داوم  اب  اما  تسد ، نیا  زا  تسا  ياهمشچ  زاب  هوکتیل  هزوح  رد  ب - دنتسه ، جاز  يوتحم  الامتحا 

یبایـسآ ندـناخرچ  هدـهع  زا  شبآ  هک  گرزب  ناـنچ  تسا  ياهمـشچ  یپدـنب  هزوـح  رد  راـنکلباب ، یخـسرف  کـی  رد  ارآ ، ياتـسور  رد 
تخس و  تسا ، درز  هب  لیام  زبس  دراد ، هجرد  ات 28  نیب 26  یترارح  هدش  هدیشوپ  عزو  لج  هیبش  ياهدام  اب  نآ  حطس  هک  بآ  دیآیمرب .

تسا و دـیفم  یلـصفم  ياهدرد  برج و  يرگ و  اـهمخز ، ناـمرد  يارب  دراد . رب  رد  زین  ار  داوم  ریاـس  اـما  درگوگ ، دـنت  يوب  اـب  هدنبـسچ 
اب هاگره  ار  نآ  رادایلق  نهآ و  بآ  هک  درس  تسا  يرگید  همـشچ  نآ ، یمدق  رازه  رد  دوریم . رامـشب  ناردنزام  ینامرد  زکرم  نیرترثؤم 

. دشوجیم دنزیمایب  ومیل  بآ 
. تسا هدش  هتخانش  رتمک  هک  تسا  يرگید  همشچ  هلاکرس  هدالم و  نیب  هگنادود  هقطنم  رد 

ناتـسمز رد  یلو  مرلو ، ناتـسبات  رد  هک  دـیآیم  نوریب  یئوبیب  هزمیب و  بآ  عفترم  هپت  کـی  زا  هوکداوس  هنماد  رد  تسمروـش  هقطنم  رد 
. تسا دیفم  یلصفم  ياهدرد  یتسوپ و  ياهشوج  شراخ ، نامرد  رد  دزیخیمرب . نآ  زا  يدایز  راخب  تسا و  غاد 

ياهتنا هب  هتسب  نامـسیر  هب  برـس  هک  تسا  قیمع  نانچ  اهنآ  زا  یکی  تسا . همـشچ  راهچ  هگنادراهچ  هیحان  رد  عقاو  تروس  ياتـسور  رد 
هکنیا ات  دروآیم ، بآ  حطـس  هب  زاب  ار  نآ  بآ  ناچیپ  جوم  هقیقد  ود  زا  سپ  دنزادنیب  نآ  نورد  هب  ار  یخولک  هکت  هاگره  دسریمن ؛ نآ 

درگوـگ يوـب  تسا ، هزمیب  مرلو و  نآ  بآ  دـتفا . ناـیلغ  شوـج و  هب  رگید  راـب  هـقیقد  هـس  اـت  ود  زا  سپ  زاـب  دریگ و  مارآ  بآ  ناـیرج 
مه رانک  رد  هک  رگید  همـشچ  هس  زا  دنکیم . داجیا  هچـضوح  نایرج ، نیح  رد  دراد و  ار  بایـسآ  گنـس  ود  ندناخرچ  تردق  دـهدیم ،

یکی دناهتفرگ  رارق 
420 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 

يدیـسا ياهدام  هک  یماگنه  کی  نیا  دنکیم ، نیـشنهت  ضباق  درز و  هب  لیام  ياهدام  کی  نآ  تسا ؛ یئایلق  يرگید  تسا و  نهآ  ياراد 
. دتفایم شوجب  دوش ، هفاضا  نآ  هب 

هکیلاحرد دشوجیم ، یغاد  همشچ  تسا ، یبوسر  داوم  زا  هدیشوپ  رـسارس  هک  ياهپت  كون  زا  [ 320] رسایک کیدزن  [ 319] لاگرمایس رد 
. دنزیم نوریب  شرت  بآ  نآ  ياههناهد  زا  یکی  زا  دراد و  نایرج  دوشیم  تخس  گنس  نوچ  هک  یبآ  نآ  فیق  زا 

هزادنا نیمه  لوط و  لیم  مین  دودح  هک  ياهرد  طسو  رد  مود  رهش  زا  لیم  ود  لوا و  رهش  زا  لیم  شـش  هلـصاف  رد  رـسگنس  نانمـس و  نیب 
. تسا هدز  هروش  نآ  رود  ات  رود  دـنکیم و  بوسر  اهنآ  زا  کمن  ياـهرولب  هک  دراد  دوجو  ددـعتم  مرگ  بآ  ياـه  همـشچ - دراد  ضرع 

هدرک هنال  اهنآ  رد  يرایسب  لیطر  برقع و  رام ، هک  دروخیم  مشچب  دجسم  مامح و  هناخ ، دصناپ  ياههناریو  عضوم ، نآ  زا  رود  نادنچهن 
. دناهدیزگ تماقا  هورگهورگ  تروص  هب  اجنآ  رد  رامشیب  ياههشپ  تسا و 

رد هک  تسولاز  زا  رپ  نانچ  هتفرگ و  رارق  ياهرد  زارف  رب  خسرف  عبر  هلـصاف  رد  هک  يریگبآ  رگم  تسین  نیریـش  بآ  چـیه  یکیدزن  نآ  رد 
دوجو هزمخـلت  مرگ  بآ  ياههمـشچ  يرایـسب  زاب  نآ  شوحولوح  رد  ضوع  رد  دـنکیم . یگدـنز  ولاز  دـص  نآ  بآ  مرگولیک  کیره 
ناـیرج نانمـس  فرط  هب  يوج  نآ  دـنوشیم و  یئوج  هب  لیدـبت  همه  نیا  تسا . مدرم  زا  يرایـسب  دـیدزاب  دروم  هجوـت و  فرط  هک  دراد 

. دراد
. ناردنزام هرابرد  دوب  یلقسابع  هدازهاش  تاعالطا  اجنیا  ات  دش  هتفگ  هچنآ 

" نایناریا ناریا و   " كالوپ www.Ghaemiyeh.comهمانرفس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 440زکرم  هحفص 302 

http://www.ghaemiyeh.com


: دناهدناسر نم  عالطا  هب  ار  اهنیا  تایالو  ریاس  ینامرد  ياههمشچ  زا 
. تسا مدرم  هجوت  دروم  هک  دراد  دوجو  غاد  رایسب  يدرگوگ  یندعم  بآ  ياههمشچ  هلحم  تاداس  الاب  نادیم  رد  نباکنت  هیحان  رد 
اههمشچ لیبق  نیمه  زا  و  دراد ؛ دوجو  مرگ  بآ  يدرگوگ  ياههمشچ  [ 321] تشدنز زا  خسرف  مین  و  هیمروا ، زا  لامش  فرط  هب  خسرف  هن 

«. بآ نامرد   » مسا هب  دراد  دوجو  دابآمرخ  کیدزن  هیمورا  یبرغ  بونج  رد 
نوتراو تسا و  مدرم  هعجارم  هجوت و  دروم  یلیخ  هک  تسا  یمرگ  يدرگوگ  مامح  نیتسخن  رهش ، یخسرف  تشه  رد  دزی ، ناهفصا و  نیب 

. دراد مان 
. تسه زیربت  کیدزن  ناجوانمچ ، رد  زین  يرگید  ياهمامح  دراد و  دوجو  بارس  هب  روهشم  ياهمامح  لیبدرا  زیربت و  نیب  هار  همین  رد 

. دراد رارق  رگرگ  مرگ  ياهمامح  دابآدنفسا  قیرط  زا  هنس  نادمه و  نیب 
نیا درکیم و  هدافتسا  نآ  زا  دوخ  سرقن  هجلاعم  يارب  هاش  دمحم  موحرم  هاش  هک  تسا  يروهـشم  هداعلا  قوف  مامح  نیوزق  رهـش  کیدزن 

. دنراد رارق  لیجنم  ریز  دوردیفس  لوط  رد  هک  تسا  يرگید  رایسب  ياهمامح  رواجم  مامح 
هک دراد  دوجو  یندعم  ياههمشچ  زا  يرایسب  دنوامد  هوک  هنماد  روداترود 

421 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 
رد يرگید  کسا و  هبصق  رد  یکی  اههمشچ  نیا  زا  دنتـسه . زین  کینبرک  دیـسا  ياراد  ناوارف  نهآ  تانبرک  رایـسب و  مویـسلک  حالما  زجب 

بوـسر هک  دـنراد  ار  كرتـشم  هجو  نیا  اههمـشچ  نیا  بلغا  تسا . دوهـشم  هـطقن  ود  نآ  رد  مدرم  ماـحدزا  دراد و  رارق  زاره  رهن  لاـمش 
هک دنهدیم  لیکـشت  یبوسر  یئاههپت  دوخ  هکلب  دنناشوپیم  دتفیب  اهنآ  نورد  هب  هک  ار  یئیـش  ره  حطـس  اهنت  هن  تابوسر  نیا  دـنهدیم و 

تاـبوسر هنوگنیا  رب  ـالماک  دوخ  کـسا  هبـصق  مینیبیم  هک  تسا  بیترت  نیدـب  دوشیم . دوهـشم  يدـننام  هناـهد  يدوگ  اـهنآ  ناـیم  رد 
اههپت نیا  نیرتگرزب  اما  تسا ، یبوسر  کچوک  ياههپت  نیا  زا  يرایـسب  ياراد  نهموب  کیدزن  زین  [ 322] هرکسع تسا . هدش  انب  اههمشچ 
شرت بآ  اپ  دصیـس  یبیرقت  عافترا  هب  اههپت  زا  یکی  یعیبط  هچـضوح  زا  مدـید . رال  گرزب  هرد  ياـهحانج  زا  یکی  ایـسآوید ، هرد  رد  ار 

هب همـشچ  یلبق  نایرج  هک  یئاج  ینعی  يرگید  همـشچ  رد  دراد . تردق  دابـسلراک  هدنهج  ياههمـشچ  هزادنا  هب  هک  دنزیم  نوریب  یمرلو 
دننام یئادص  نآ  زا  رترود  مدق  دنچ  دوشیم و  ریخبت  کینبرک  دیسا  نآ  زا  هک  تسا  يراغ  العف  تسا  هدش  دودسم  تابوسر  داجیا  تلع 
رسارس تسا . لیلد  نیمه  هب  زین  ایسآوید »  » هیمست هجو  ددرگیم و  یـشان  نیمز  قامعا  هب  بآ  طوقـس  زا  ارهاظ  هک  دوشیم  هدینـش  ندیپت 

رثا رد  هک  درگوگ  تاعطق  یناشفشتآ و  داوم  زا  تسا  رپ  دوشیم  هدید  مه  نیمز  حطـس  رد  لاغذ  اجباج  تسا و  لاغذ  نزخم  هک  هرد  نیا 
. تسا هدش  باترپ  اجنآ  هب  دنوامد  هوک  ندش  یناشفشتآ 

يارب يرگید  دـیهمت  نیرتکچوک  نیا ، ياوس  تسا ؛ هدـش  اپرب  ینامثع  کبـس  هب  یئاهمامح  یندـعم  بآ  ياههمـشچ  زا  یـضعب  کـیدزن 
یبط مامح  هرود  دـباوخب . نآ  رد  دروایب و  هارمه  يرداچ  دوخ  اب  دـیاب  سکره  تسا . هدـماین  لمعب  اهنآ  هب  نداد  اج  ناراـمیب و  شیاـسآ 

. دریگیم تقو  تعاس  شش  ات  راهچ  یمامح  ره  دشکیم و  لوط  زور  تفه  الومعم 
. دنوشیم هدیمان  مرگ » بآ   » دنرادن یصاخ  مسا  هک  یمرگ  بآ  ياههمشچ 

هدـید مرگ » بآ   » ماـن نیمه  اـب  عـضاوم  زا  يرایـسب  ناریا  هشقن  رب  دـنیوگیم  سیلفت »  » ار یندـعم  بآ  ياـهمامح  اهوالـسا  هک  روطناـمه 
. دوشیم

: موشیم روآدای  دروم  نیا  رد  ار  بلطم  دنچ  هچنه  رتکد  ياهتشاددای  زا  تیعبت  هب  زاب  ماجنارس 
. تسا یثنخ  مرگ  بآ  همشچ  کی  ياراد  لاخلخ 

بآ همـشچ  ترارح ؛ روموئر  هجرد  تسیب  اب  تسه ، مرگ  نجل  لگ و  مامح  کی  دابآتمحر  رد  تشر  نیوزق و  نیب  دوردیفـس  رانک  رد 
هجرد اب 27  تسا  نهآ  ایلق و  ياراد  هک  لیجنم  همـشچ  هرد ، شیلیگ  کیدزن  داـبآتمحر  رد  روموئر ؛ ياـمرگ  هجرد   28 اب 5 / هیل  مرگ 
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. روموئر
تسا روهشم  هکنانچ  نآ  کیدزن  دنکیم ؛ داجیا  یکهآ  تابوسر  دایز  روموئر  هجرد  اب 26  ایلع  نالیگ  تیالو  ولرامع ، رد  رولک  همشچ 

. یمس تسا  ياهمشچ 
422 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 

. تسا ناسکی  نیوزق  رد  رکذلا  قوف  همشچ  اب  هک  نازرخ  کیدزن  [ 323] ذبمگ یلع  ای  همشچ 
. نهآ تافلوس  تابیکرت  اب  ياهمشچ  ترایز  ناتسهوک  رد  دابارتسا  هیحان  رد 

بآ اب  تسا  ياهمـشچ  [ 324] ریجک رد  دراد و  دوجو  ناوارف  يدرگوگ  ياهبآ  ارهاـظ  اراتـسآ  رد  شلاـط و  یـسور  نیمزرـس  نارکنل ، رد 
. یبآ گنر  هب  لیامتم 

. تسا سونیلاج  هعبرا  طالخا  رب  ینتبم  ضارمـالا  ملع  زا  مهلم  دوخ  هبون  هب  مه  نآ  هک  تسا  هتفرگ  تأـشن  یبرع  بط  زا  یناریا  بط  ملع 
[. 325] تسا هدیدرگ  هفاضا  ناریا  یبط  هیودا  هعومجم  هب  مه  يدنه  رصانع  زا  يرایسب  اهدعب 

ره نیعلا  بصن  بولطم و  لامک  ار  یـسیع  ترـضح  دننادیم و  اوادم  ملع  راذـگهیاپ  سـسؤم و  ار  سونیلاج  وطـسرا و  نوطالفا ، طارقب ،
. دننکیم رکذ  تیحالص  بحاص  عجارم  ناونع  هب  ار  سوفور  سدیروکسوید و  بلغا  يزاسوراد  رد  دنرامشیم . یبیبط 

داقتعا دـندنبیاپ . کشخ  بوطرم و  درـس ، مرگ ، ینعی  اهنآ  ياههولج  هعبرا و  رـصانع  هب  طوبرم  میلاـعت  هب  تخـس  دـش  هتفگ  هچنآ  رب  اـنب 
الماک يدـح  نینچ  هب  عقاو  ملاع  رد  اـما  دـیآیم . دـیدپ  اوق  لادـتعا  نازیم و  ندـب و  یعیبط  عضو  اـهنآ  تسد  کـی  شزیمآ  زا  هک  دـنراد 

الثم دوشیم . رهاظتم  يرامیب  ای  لالتخا  تروص  هب  هبلغ  نیا  دـنکیم و  ادـیپ  هبلغ  کی  نآ  اـی  رـصنع  نیا  هراومه  تفاـی ؛ تسد  ناوتیمن 
مدرم تاقبط  مامت  رد  دنرادیم . بوسنم  نادب  ار  ضارما  زورب  للع  ابطا  هچ  صصختم و  ریغ  مدرم  هچ  هک  تسا ، تبوطر  ای  ترارح  هبلغ 
عوجر بیبط  هب  رامیب  یتقو  تسا . هدرک  خوسر  تاروصت  نیا  هویخ  ناتسکرت و  ناتسیس ، ناتـسناغفا ، نایوجگنج  نیرتنشخ  نیب  رد  یتح 

دروم رد  دراد . ار  بسانم  يوراد  ياضاقت  يو  زا  طقف  تسا و  هداد  صیخـشت  ار  دوخ  يرامیب  تبوطر  ای  امرگ  رظن  زا  ـالبق  دوخ  دـنکیم 
ياذـغ فرـص  نیح  رد  دـنکیم و  داجیا  جازم  رد  یکـشخ  ای  تبوطر  يدرـس و  ای  یمرگ  ایآ  هک  هدرک  رکف  ـالبق  دروخیم  یناریا  هچره 

هدـیاف و چـیه  نودـب  ددرگیم . یلـصا  هملک  دـنچ  نیا  رود  هب  تارکاذـم  اهتبحـص و  مامت  ابیرقت  هاش  هرفـس  رـس  رتشیب  همه  زا  ناـگرزب و 
موش میلست  ارهاظ  هکنیا  زج  دنامن  میارب  يرگید  هراچ  هار و  چیه  ماجنارس  منک ؛ هزرابم  تالمهم  نیا  اب  هک  مدیشوک  تخس  نم  یلـصاح ،

. میامن صخشم  تبوطر  یمرگ و  تاملک  اب  ار  ینوخمک  باهتلا و  و 
نیکـست دـیربت و  هلمج  نآ  زا  هک  دزادرپیم  راکب  شدوخ  صاخ  لیاسو  اب  مه  یناریا  تعیبط  هعبرا  رـصانع  هناگراهچ  تارهاظت  ربارب  رد 

ياذغ - 1 دنکیم : میسقت  هجرد  ای  هقبط  راهچ  هب  ار  اوادم  لیاسو  هیلک  يو  دراد . تیمها  همه  زا  شیب 
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. دربیم نیب  زا  ار  یناویح  یمرگ  هک  یمس  ياود  صخا و 4 - ینعم  هب  یعقاو  ياود  - 3 يوقم ، ياود  - 2 هدش ، لیدعت 
صوصخب دراد . ار  لوا  ماـقم  اـهنآ  ضارما  صیخـشت  ملع  رد  ادوس  مغلب و  ارفـص ، نوخ ، هعبرا : طـالخا  سونیلاـج  بتکم  قبط  زین  زوـنه 

هکنآ مغریلع  دننادیم ؛ ار  دبک  ياج  هک  دنتسه  اهنآ  زا  يدودعم  طقف  نیا  دوجو  اب  دوشیم . هداد  ارفص  هرهز و  ای  دبک  هب  رایسب  تیمها 
فرط رد  شدبک  هک  ناسنا  يارب  تسا  يزایتما  دننکیم  لایخ  تسا ، تسار  فرط  رد  دبک  ياج  هدش  هکتهکت  هتشک و  تاناویح  مامت  رد 

نیا رد  دوخ  رگید  تاحالطـصا  نیا  تسا و  هدش  حورجم  هرهز  ایآ  هک  دنوشیم  ایوج  اودـب  یتخـس  يرامیب  ره  زورب  ماگنه  دـشاب . پچ 
.« دش بآ  ماهرهز  «، » تفرگ شتآ  مرگج  : » تسا ینعم  دیفم  دروم 

کی ندروخ  رثا  رد  ار  یبلق  ياههلمح  نیرتدـیدش  زورب  الثم  دوریم ؛ رامـشب  ضارما  ببـس  تلع و  نآ ، ياـنعم  نیرتعیـسو  هب  يزیهرپاـن 
دادملق ضارما  تلع  ار  ضارعا »  » حالطصا هب  هصغ و  مغ و  نانز  صوصخب  يزیهرپان ، زا  دعب  دنرادنپیم . ومیل  بآ  ای  جنرب  شآ  باقشپ 
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« داب  » ریثأت تحت  ار  یمـسیتامر  یبصع و  ياهدرد  دـنرادیمن . ینثتـسم  هنیمز  نیا  رد  مه  ار  یـسیلفیس  يورهز و  ضارما  یتح  دـننکیم و 
اهنیا زا  ریغ  دنیوگیم .  Versetzte Winde یناملآ رد  Vents و  هسنارف رد  نآ  هب  هک  دنتـسه  اهنامه  ابیرقت  اهداب  دننکیم . دادملق 

قالطا ضارما  نیا  يدعب  ضراوع  هب  کنزوسداب »  » و تفوکداب »  » لیلد نیمه  هب  تسه و  زین  نیـشیپ  ياهیرامیب  رـضم  يایاقب  ینعم  هب  داب 
لهـسم اب  ار  اهنآ  لیلد  نیمه  هب  دـننادیم و  ادوس  رثا  رد  همه  دنرامـشیم ، هلوقم  نآ  زا  مه  ار  برج  هک  ار ، تسوپ  ياـهیرامیب  دوشیم .

نم شیپ  یمدرم  دـنرادیم ؛ بوـسنم  ریـساوب  هب  ار  همه  دـننک ، رکذ  دـنناوتیمن  ار  اـهنآ  أدـبم  أـشنم و  هک  ار  یـضارما  دـننکیم . هجلاـعم 
« دـب مشچ   » رثا رب  نانز ، ار  يروراب  مدـع  و  ناـکدوک ، نمزم  ياهیـشوخان  دنتـشاد . تیاکـش  دوخ  ینیب  رد  ریـساوب  دوجو  زا  دـندمآیم و 

نیمه هب  دـنرادنپیم و  نج  ریثأت  تحت  ار  عرـص  يرامیب  نینچمه  هب  دـنروآیم ؛ يور  تامـسلط  هب  طقف  اهنآ  اـب  هلباـقم  يارب  دـننادیم و 
.« تسین یئاود  تسا  یئاعد   » ینالف دنیوگیم  مه  لیلد 

ثعاب ادعب  ندـب و  فعـض  بجوم  اودـب  هک  دـنوشیم  لسوتم  ءاعما  هیلخت  شور  هب  میدـید  البق  هک  روطنامه  اهیرامیب  نامرد  جالع و  رد 
. ددرگیم نآ  تیوقت 

هشیر ای  دشاب ، هدش  لح  بآ  رد  هک  ار  ماعط  کمن  و  سکارب )  ) هروب ناریا  میدق  بط  دوشیم . هدافتسا  تردنب  ردم  قرعم و  ياهوراد  زا 
ياههزاغم مامت  رد  رگید  نونکا  هک  دـندروآ  هارمه  ار  روآیق  نومیتنا  دوخ  اب  یئاـپورا  ياـبطا  دربیم . راـکب  روآیق  ناونع  هب  ار  هزوبرخ 

هاگ و دنرادن ، یفاک  هبرجت  نآ  ریثأت  تردـق و  هرابرد  نوچ  اما  ددرگیم ، زیوجت  زرلبت  هجلاعم  يارب  العف  دوشیم و  ادـیپ  یـشورفهدرخ 
مدوب تسد  نیا  زا  یئاهتیمومـسم  دهاش  رابود  دوخ  نم  دـیآیم و  شیپ  تیمومـسم  زا  يدراوم  وراد  دایز  ریداقم  ندرب  راکب  رثا  رد  هاگیب 

. دنتخانشیم اکپیا  مان  هب  ابطا  زا  یضعب  زین  ار  [ 326] اهناوکاکپیا دش . یهتنم  گرم  هب  هک 
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هب تبون  نآ  زا  سپ  دوشیم . زیوجت  يروآتریح  ریداقم  هب  هک  دراد  رارق  همه  سأر  رد  هزمشرت  ناهایگ  هراصع  دربم  ياـهوراد  نیب  رد 
ابلاغ یلو  تسه  مه  روآباوخ  دـیربت ، زا  ریغ  هب  دوشیم و  زیوجت  زین  ینوخ  لاهـسا  لاهـسا و  ياـهیرامیب  رد  یتح  هک  دـسریم  غودـبآ 

: تسا رتفرصمرپ  رتجیار و  هیقب  زا  دوشیم  رکذ  هک  اهنیا  ناهایگ ، هراصع  نیب  زا  دنکیم . تسوبی  داجیا 
هاجنپ دصتفه و  ات  مرگ  هاجنپ  تسیود و  رادقم  هب  یسرقن  یمسیتامور و  ياهیرامیب  رد  هدش ، ریمخت  هچ  هزات و  تروص  هب  هچ  هروغ ، بآ 

زا هک  نیبگنا  هکرـس  ای  نیبجنکـس  هتـشذگ  نآ  زا  هناودـنه و  بآ  رانا ، بآ  شرتومیل ، بآ  جـنران و  بآ  دوشیم ، فرـصم  هنازور  مرگ 
شیاذغ هب  ای  دنهدیم و  رامیب  هب  یندیشون  تروص  هب  ای  ار  اههراصع  نیا  دیآیم . تسدب  یتارجگ  رمت  هدناشوج  هکرس و  رکش و  جازتما 

. دننکیم هفاضا 
ار نآ  هک  سودوخوطـسا  بیطلا ، لبنـس  هرهمرهز ، یئایموم ، لسع ، صوصخب  اهینیریـش و  عاونا  دوشیم : بوسحم  شخبیمرگ  داوم  نیا 
رادهیودا و ياـهابرم  لـه ، نیچراد ، لـفلف ، لـیبق  زا  اـههیودا  هتـشذگ  نیا  زا  ناـجنلوخ ، دـننکیم ، دادـملق  زغم  رب  صاـخ  يریثأـت  ياراد 

. قوراف قایرت  دورسم و  نوجعم  دننام  كایرت  يواح  ياهنوجعم  ماجنارس 
بح ود  ای  کی  اهبـش  زین  هنگهنگ  دوشیم . يرادیرخ  قوحـسم  يابرهک  ربنع و  الط ، توقای ، دیراورم ، زا  یئاهبح  یهبم  يوراد  ناونع  هب 

هک لیلد  نآ  هب  یکی  دنراد ، ضارعا  روفاک  فرصم  زا  مدرم  ضوع  رد  تسا . هدیاف  دیفم  رظن  نیا  زا  هک  دراد  ترهش  دوشیم و  فرـصم 
. دنراذگیم هدرم  ناهد  رد  روفاک  يردق  تسا  مسر  هک  تهج  نادب  رگید  بناج  زا  دهدیم و  لیلقت  ار  هاب  هوق 

هنگهنگ بح  راهچ  زا  شیب  زیوجت  لیلد  نیمه  هب  دنکیم و  داجیا  لاحط  دبک و  عمشت  هک  تسا  عیاش  هنگهنگ » رهوج   » دض رب  روصت  نیا 
رد اب  لاح  دنشاب . هدرک  كاپ  ار  رامیب  هدعم  روآیق  لهسم و  ياهوراد  هب  لسوت  اب  البق  هک  یطرـش  هب  مهنآ  دننادیمن و  زیاج  زور  رد  ار 

دیابن رگید  تسا ، هتفای  بیکرت  تیـصاخیب  رثایب و  يازجا  زا  بلغا  رازاب  رد  عایتبا  لباق  هنگهنگ  رکفت  زرط  نیا  ياوس  هکنیا  نتفرگ  رظن 
رب ناریا  رد  ررکم  هراومه  ریذـپاننایاپ و  لدـج  میوش . بجعت  راچد  دـماجنایم  لوط  هب  راظتنا  دـح  زا  شیب  ناریا  رد  بلغا  اهبت  هکنیا  زا 
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. درس ای  تسا  مرگ  هنگهنگ  ایآ  هک  تسا  نیا  رس 
. تسا دایز  رایسب  سرقن  مسیتامور و  ياوادم  يارب  ناجنروس  فرصم 

، نآ فرـصم  یتدم  زا  سپ  هاگره  دوشیم . هدروخ  هدـناشوج و  ریـش  رد  هزات  تروص  هب  زور  ره  نآ  زا  مهرد  مین  کی و  ات  کی  رادـقم 
زا مرگ  دصیس  ات  هاجنپ  دصکی و  دودح  زیوجت  اب  دوخ  نم  دنروآیم و  يور  هروغ  بآ  ندروخ  هب  دوشن  بترتم  وراد  رب  يدعاسم  ریثأت 

. مدیسر یلاع  یجیاتن  هب  زور  رد  نآ 
Decotum chinae) هدــناشوج اـب  يذوـم  تخــس و  دراوـم  رد  اـهنآ و  زا  كرچ  ندیــشک  نوریب  اــب  ار  ندــب  تسوـپ  ياهــشوج 

زا تسا  یمهرم  هک  دنربیم  راکب  یندیلام  ياود  برج  دروم  رد  طقف  دننکیم . هجلاعم  هویج  زب و  رینپ  بآ  ( ، nodosae
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. تسام دوبکتاک و  درگوگ ،

دنزیمآیم فرگنش  اب  نایلق  رس  شتآ  ریز  رد  ار  وکابنت  هک  بیترت  نیا  هب  مه  نآ  دننکیم و  فرصم  هویج  ارصحنم  سیلفیس  نامرد  يارب 
هب الومعم  قیرط  نیا  هب  وراد  ندرب  راکب  راب  هدزاود  ات  تشه  تسا . عطاـق  عیرـس و  هداـعلا  قوف  نآ  رثا  دـنربیم . ورف  هیر  رد  ار  نآ  دود  و 

. تسا رتمک  هدش  هدیئاس  تروص  هب  هویج  یلخاد  فرصم  دماجنایم . جالع 
. دوشیم زیوجت  یکطصم  غمص  دعب  گنب و  زا  یلولحم  لوا  ياهزور  رد  كازوس  هب  نایالتبم  يارب 

دـننکیم و جراخ  ندـب  زا  دـیآیم  تسدـب  ناجیابرذآ  هقطنم  رد  هک  يدوا ) تروق   ) هنمرد رانا و  تخرد  هشیر  تسوپ  کمک  اـب  ار  مرک 
هدود یتاره و  هزوقنا  هب  هتـشغآ  ياهچراـپ  هکت  نداد  رارق  اـب  دوشیم  یلـسانت  تلآ  دراو  بلغا  ناوـج  نارتـخد  دروـم  رد  هک  ار  کـمرک 

رد هک  كویپ  مرک  یلباک . جـنرب  يدـنه و  كرپ  مان  هب  دوشیم  هتخورف  اهناکد  رد  روناـج  عفد  يارب  رگید  ياود  ود  دـننکیم . عفد  غارچ 
مک رادقم  هب  هلیم  نآ  هنازور  ندنادرگ  ياهلیم و  رود  هب  مرک  ندیچیپ  اب  دراد  عویـش  رال  بانیم و  رد  همه  زا  شیب  سراف و  جیلخ  لحاوس 

. ددرگیم عفد 
اعد هب  لسوت  اههاگترایز و  هب  نتفر  اب  مدرم  دـندرگن ، هجلاعم  یتاره  هزوقنا  هروتات و  یقلا ، زوج  فرـصم  اـب  هک  یبصع  ضارما  دروم  رد 

. دننکیم یئوجهراچ 
جنـشت راچد  هک  یناسک  ای  نایانیبان  جـلف ، هب  یلتبم  نارامیب  ياـسآهزجعم  ناـمرد  زا  دوشیم  رـشتنم  نارهت  رد  هک  یمـسر  هماـنزور  بلغا 

اعد سدقم  نادرم  اهـشیورد و  زا  ناگتـسب ، زا  یکی  نتفای  افـش  يارب  هک  تسا  یمومع  یمـسر  دـهدیم . ربخ  همئا  رباقم  رانک  رد  دنتـسه 
اضعا و هب  رحس  ندرک  لطاب  يارب  دوشیم . میسقت  ارقف  نیب  نآ  تشوگ  هک  دنتسرفیم  ینابرق  يارب  دنفسوگ  ناکیدزن  ناتسود و  دنریگب ؛
هب تاجن  يارب  لاصیتسا  رثکا  دـح  رد  دـننکیم و  دود  ار  دنفـسا  لیبق  زا  نیعم  ياههایگ  یـضعب  دـنزیوآیم و  یناـبرق  رظن  راـمیب  حراوج 

هرطاخم راچد  شاهداوناخ  ياضعا  زا  یکی  هک  یماگنه  هاش  دـنیوجیم . لسوت  هکم ) زا   ) مزمز هاچ  بآ  دـنروآیم و  البرک  زا  هک  تبرت ،
دوخ رایتخا  هب  نادـنز  سیئر  هکنانچ  دـنکیمن ، نیعم  ار  ناگدوشخب  یماسا  دوخ  اما  دـنکیم  دازآ  ار  ارـسا  زا  رفن  تسیب  ات  هد  ددرگیم ،

مق و ترایز  هب  ندش  رادهچب  يارب  دنمیقع  هک  ینانز  دزاسیم ! دازآ  نادنز  دیق  زا  دننک  میدقت  یلوپ  دـنناوتب  نارگید  زا  شیب  هک  ار  نانآ 
. دنرادنپیم برجم  ياهلیسو  ار  نآ  دنوریم و  دهشم 

زهجم رامـشهیناث  هب  دـیاب  نایناریا  یبیج  ياهتعاس  رما  نیا  يارب  دـنهدیم و  تیمها  ندـید » ضبن   » هب یلیخ  اـبطا  نوچمه  زین  يداـع  مدرم 
اجره دنهدیم . صیخشت  تسا  مکش  رد  هک  ار  ياهچب  تیسنج  یتح  نانز و  یگلماح  يرامیب ، تعیبط  ارهاظ  اهنیا  ضبن ، نتفرگ  زا  دشاب .

زارد وا  يوـس  هب  ار  اهتـسد  فاـنکا  فارطا و  زا  تسا  روـبع  لاـح  رد  غـالا  رب  راوـس  هک  یماـگنه  یتـح  دوـش و  رهاـظ  یمیکح  هلکورس 
البق دـشاب  نایم  رد  یگلماح  زا  تبحـص  هاگره  هک  تسه  رایـشوه  كریز و  ردـقنآ  اـعبط  یناریا  بیبط  دریگب . ار  ناشـضبن  اـت  دـننکیم 

تداع هرابرد 
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هچب تیـسنج  هرابرد  يو  ینیبشیپ  هاگره  لاح  دراد . زاربا  ار  دوخ  رظن  هاگنآ  دنکب و  یئاهلاؤس  هریغ  رهوش و  یـسنج  تردق  نز ، هناهام 

یعیبط ریغ  ضبن  زا  هانگ  دـیوگیم  دـشاب  هدرک  هابتـشا  دوخ  رظن  رد  هاـگره  و  دـنمانیم ؛ ناـمز  طارقب  ار  وا  رگید  دـیآرد  بآ  زا  تسرد 
. درب یپ  ناوتیمن  نآ  قمع  هب  ایرد  دننام  هک  تسا  رامیب 

دز و وناز  دیاب  راک  نیا  نمض  رد  تفرگ و  دیاب  ار  تسد  ود  ره  ضبن  تسا ؛ هدش  هتشون  نتفرگ  ضبن  عون  ضبن و  باب  رد  دنچ  یتالاسر 
تصـش و زا  اـهنآ  دادـعت  هک  تسا  تسد  رد  اهـضبن  ماـسقا  عاونا و  يارب  قیقد  یلیخ  تاحالطـصا  یبرع  یناریا - بط  رد  اذـه . یلع  سق 

ضبن نتفرگ  هزاـجا  طـقف  وا  هب  دـندربیم  ینز  تداـیع  هب  ار  یبـیبط  هک  یماـگنه  یناـمثع  ناریا و  رد  نیا  رب  قباـس  تـسین . رتـمک  راـهچ 
لماک هنیاعم  رامیب  نز  زا  دناوتیم  بیبط  تخـس  يدج و  يرامیب  زورب  ماگنه  هب  هک  تسا  هتفر  شیپ  اجنآ  هب  ات  ندمت  الاح  اما  دـندادیم 

یلو مراد ، راـهظا  شراـمیب  نز  لاـح  عضو و  هراـبرد  ار  دوخ  رظن  هک  تساوـخ  نم  زا  ناـگدازهاش  زا  یکی  راـب  کـی  طـقف  دروآ . لـمعب 
هک دوب  يداهنشیپ  نیا  هتبلا  دروآ . نوریب  ضبن  نتفرگ  يارب  ار  دوخ  تسد  هدرپ  نآ  كاچ  زا  دنامب و  ياهدرپ  تشپ  رد  مناخ  هک  یطرـشب 

. مدرک در  ار  نآ  عطاق  تروص  هب  نم 
« دـصف  » راب دـنچ  ای  کی  دراد  یباهتلا  ای  ياهلزن و  هبنج  هک  يرامیب  ره  زورب  اب  اهنت  هن  تسا  لوادـتم  زیمآهغلاـبم  يرادـقم  هب  نتفرگ  نوخ 

یلیخ دننزیم . گر  هام  ره  هاگ  هام و  هس  ات  ود  ره  یتح  يرایسب  رابود و  لقا  دح  مدرم  مه  ياهناهب  موزل و  چیهیب  هکلب  دوشیم ، زیوجت 
نـسب اپ  ماگنه  هک  یناسک  دادـعت  دـناهتفریذپن و  ار  ررکم  نتفرگ  نوخ  تداع  تسا ) نانآ  زا  یکی  مه  یلعف  هاش   ) هک ینایناریا  دـندودعم 

. تسا رتدودعم  مه  زاب  دنشکب ، تسد  مسر  نیا  زا  ندراذگ 
ياـههام نیرخآ  رد  نینچمه  مریگب ».؟ نوخ  دـیاب  اـیآ   » هک تسا  نآ  ياـنعم  هب  هلمج  نیا  و  مراد »؟ نوخ  : » دنـسرپیم بیبـط  زا  هراوـمه 

. دنرامشیم روآنایز  ار  نآ  هام  نیموس  نایاپ  نراقم  صوصخب  یگلماح و  هیلوا  ياههام  رد  یلو  دنریگیم  نوخ  بلغا  اهمناخ  يرادراب 
لاـیخ یناریا  هکنیا  رگید  دـنادیم و  دوخ  نأـش  نود  ار  راـک  نیا  هب  ندز  تسد  یناریا  بیبـط  تسا ؛ كـالد  اـی  حارج  راـک  نتفرگ  نوخ 

هتبلا دوشیم . هدوشگ  رتشین  هب  موسوم  یفیرظ  هداعلا  قوف  شفرد  کمک  هب  گر  درادـن . رما  نیا  زا  ياهتـشررس  یئاـپورا  بیبط  دـنکیم 
تکرحب ار  شیاهتشگنا  قیرط  نیا  زا  ات  دریگب  تسد  رد  هک  دناهداد  ياهلولگ  رامیب  هب  دناهتسب و  یمرچ  كزان  همـست  کی  اب  ار  وزاب  البق 

Saphena (، یجاندیرو  ) Salvatella (، لافیق  ) Cephalia (، قیلساب  ) Vena Basilica يارب دنراد  یصاخ  تاحالطصا  دزادنیب .
[. Ranina [327و نفاصدیرو ) )

. دنکیم ادـیپ  نایرج  نوخ  یباسح  تسرد و  یکالد  هزاغم  ولج  يوج  رد  دراد ، تعاس  ندز  گر  نیمجنم  تابـساحم  قبط  هک  یمایا  رد 
، هتفرگ رارق  تبوطر  زواجت  دروم  زغم  رارق ، زا  هک  هتکس  رد  الثم  بوطرم »  » حالطصا هب  ياهیرامیب  رد 
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یلمع نینچ  سکعرب ، يدـیئوفیت ) بت   ) هقبطم دروم  رد  اـما  تسا ؛ لاونم  نیمه  رب  عـضو  زین  هقرحم  رد  تسا و  عوـنمم  ادـیکا  ندز  گر 

گر ماهدرک ؛ لصاح  نانیمطا  تارک  هب  دوخ  نم  دراد  رابنایز  رثا  اـیرالام  هبون و  بت  يراـمیب  رد  يراـک  نینچ  هکنیا  زا  دوشیم . زیوجت 
هنایشان ياهندز  گر  زا  هچ  درگربورب  چیهیب  دوشیم . جمـس  کلهم و  ییئرامیب  هب  هداس  يداع و  یبت  لیدبت  هزیگنا  دوخ  عقومیب ، ندز 

نینچ رد  ددرگ و  لیدبت  تسوپ  ياقستسا  هب  دوخ  مهس  هب  زین  نآ  تسا  نکمم  هک  دیآیم  دیدپ  ینوخمک  يرامیب  نآ  رد  طارفا  زا  هچ  و 
كاپ زا  كالد  هک  دوشیم  تلع  رب  دیزم  زین  بیع  نیا  دسرب . دوخ  یعیبط  رادقم  هب  نوخ  هکنیا  ات  تسا  مزال  تقو  یتدـم  رگید  یتروص 

؛ دوشیم داجیا  هدرتسگ  ای  زکرمتم  تحارج  گر  رد  رذـگهر  نیا  زا  دـنکیم و  یهاتوک  تسا  راک  لوغـشم  اـمئاد  هک  دوخ  رتشین  ندرک 
. مدشن هجاوم  امسیرونا  زا  يدروم  چیه  اب  دوخ  نم  لاحرههب 

الاح دنکیم . ادیپ  دوخ  ندب  رد  كاندرد  ياهطقن  دوشیم ؛ هلصوحیب  یناریا  تقو  ره  درادن . ندز  گر  زا  یمک  تسد  زین  نتخادنا  ولاز 
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. دزادنایم ولاز  اجنآ  رد  دنکیمن و  یتوافت  رگید  دشاب ، شوگ  هلال  ای  ینیب  كون  هطقن  نیا 
هـسنارف هب  اج  نامه  زا  شیپ  لاس  دنچ  نآ  زا  يدایز  رادقم  دوشیم و  ادیپ  رزخ  يایرد  رانک  نیریـش  بآ  ياهنجل  رد  یفاک  هزادنا  هب  ولاز 

. تسین يربخ  تکلمم  یقرش  ياهتمسق  رد  الک  نآ  زا  اما  تسا  ناوارف  ولاز  زین  زاریش  یلاوح  رد  دش . هداتسرف 
یکی هاگره  لاح  ولاز .»! يآ   » دنشکیم دایرف  دننزیم و  هسرپ  ناردنزام  یلاها  بلغا  نارهت  ياهنابایخ  رد  تسا ؛ زیچان  رایـسب  ولاز  تمیق 

ار ولاز  دنکیمن . زواجت  هد  ات  جنپ  زا  اهولاز  دادـعت  الومعم  دنابـسچیم و  ولاز  دـیهاوخب  دادـعت  ره  هب  اروف  مینک  ادـص  ار  ناگدنـشورف  زا 
. دنزادنایم هقیقش  هب  تسا ، ناوارف  مه  یلیخ  هک  یئاهدرد  مشچ  هجلاعم  يارب 

ابیرقت فتک  ناوختـسا  ود  نیب  دـشاب . هتـشاد  قنور  زین  تماـجح ، ینعی  نتفرگ ، نوخ  قیرط  نیموس  رازاـب  هک  درک  روصت  یبوخب  ناوتیم 
طقف ار  بوچ  هبرض  مدید  هکنیا  ات  دشاب  بوچ  ياههبرض  راثآ  اهنیا  مدرکیم  لایخ  رما  ودب  رد  دروخیم . مشچب  یئاهرایـش  نایناریا  همه 
نامه تسا و  ناسکی  نیمزقرـشم  رـسارس  رد  ندرک  تماجح  نایرج  مدش . تماجح  رثا  هجوتم  رگید  هظحل  نیا  زا  دـننزیم و  اپ  فک  رب 

نآ زا  هک  دننابـسچیم  نآ  يور  رب  یخاش  دـنهدیم و  كاچ  ار  تسوپ  شارتملق  يوقاـچ  اـب  تسا . هدوب  جـیار  میدـق  رـصم  رد  هک  تسا 
. دـنکیم زیوجت  نوخ » خاـش  هس  اـت  کـی   » بیبـط هک  تسا  راـک  زرط  نیمه  اـب  طاـبترا  رد  تسرد  دـنکیم و  ادـیپ  ناـیرج  نوـخ  قـیرط 

ریغ تسا . بولطم  نوخ  هبلغ  نایبصلا و  ما  ای  رس  ياقـستسا  رد  شور  نیا  دنربیم و  راکب  ناکدوک  دروم  رد  ار  تماجح  بلغا  صوصخب 
: دننکیم تماجح  زین  ندب  ياهتمسق  ریاس  رد  فتک  ود  نیب  زا 

. هریغ لاحط و  يور  لصافم ، رد  زجع ،) مظع   ) یجاخ ناوختسا  دودح  تشپ  رد 
مخز مه  دروـم  ود  نیا  رد  مدـیدن و  نآ  رب  يراـب  ناـیز - تبقاـع  چـیه  دروـم  ود  زج  نم  هک  مبلطم  نیا  هـب  فارتـعا  زا  ریزگاـن  اـجنیا  رد 

هدوب هدرب  راکب  فیثک  يوقاچ  هک  دندرکیم  مهتم  ار  كالد  دوب و  هدش  یسیلفیس  ياههحرق  هب  لیدبت  تماجح 
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. دشیمن هدید  سیلفیس  زا  يرثا  چیه  ندب  ياهتمسق  ریاس  رد  زین  لمع  رد  تسا .
تسرد و متـسناوتن  منک ، هنیاعم  ار  اهنآ  روتـسم  ياضعا  هک  دشن  هداد  هزاجا  نم  هب  دندوب و  هدش  التبم  نانز  دروم  ود  ره  نیا  رد  نوچ  اما 

. مربب یپ  هیضق  هنک  هب  قیقد 
ابیرقت ندراذگ  هلیتف  ندرک و  غاد  اریز  تسا  تیمها  زئاح  يراطیب  رد  الوصا  هطقن ، کی  زا  نآ  ندنار  ای  لحم ، کی  رد  نوخ  ندرک  عمج 

هلمج زا  تدـش  نآ  هب  هن  و  يراـصحنا ، هجرد  نآ  هب  هن  دـنچره  اذـه  عـم  تسا ؛ رطاـق  بسا و  ياـهیرامیب  همه  هجلاـعم  يارب  هلیـسو  اـهنت 
. دنهدیم ماجنا  دوخن  غاد  هلیتف و  تسوپ ، شلام  یبوکلاخ و  شکداب ، اب  ار  راک  نیا  تسه . زین  ناسنا  ندب  جیار  تاجلاعم 

هب راومه  تخت و  تروص  هب  ار  ریمخ  هکت  کی  دریذـپیم : ماجنا  ریز  قیرط  هب  دـننکیم ، قالطا  نآ  هب  مه  هزوک »  » هک يداـب » تماـجح  »
ناهد يداشگ  هک  ياهزوک  ریز  ار  نیا  دـنراذگیم و  نآ  يور  هب  هبنپ  هکت  کی  ای  نشور  عمـش  هعطق  کی  دننابـسچیم ، نت  هاوخلد  هطقن 

نوخ هک  ددرگیم  بجوم  دوشیم ، ادیپ  رذـگهر  نیا  زا  هک  یئاوه  تقر  دزوسب . ات  دـنهدیم  رارق  تسا  رتمیتناس  هد  ات  تفه  دودـح  نآ 
هب ار  هزوک  میروآیم . تسدـب  نتخادـنا ، لدرخ  عمـشم  زا  اـم  هک  دوشیم  لـصاح  ياهجیتـن  ناـمه  قیرط  نیا  زا  دوش و  عمج  تسوـپ  رد 

هیحان رد  ثمطلا ) سبح   ) یگدعاق یگداتفابقع  رد  هاگیهت و  دودـح  رد  تشپ ، ياهدرد  رد  و  رـس ، يذاحم  تشپ  رد  نوخ  هبلغ  ماگنه 
يروآدرد ياهلوات  داجیا  تلوهـسب  هک  دنهدیم  رارق  هدـش  هل  هزات  هلالآ  زا  يدامـض  نآ  ياج  هب  اهاتـسور  رد  دـنزادنایم . تشپ  اهنار و 

. دنکیم
خاروس خاروس  ار  تسوپ  ینزوس  بط  دننام  تسرد  تسا . ددغ  عاونا  يوادت  رد  نیئاپ  تاقبط  هقالع  دروم  لیاسو  زا  یکی  ندـیبوک  لاخ 

هدش لصاح  یجالع  راک  نیا  زا  هک  ار  يدروم  چیه  نم  دنزاسیم . دراو  کچوک  ياهخاروس  نیا  رد  ار  صوصخم  درگ  دعب  دـننکیم و 
. ماهدیدن دشاب ،
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. میدناسر عالطا  هب  ار  مزال  حرش  لوا  تمسق  مهدزای  لصف  رد  البق  ندب ، کلد )  ) لام تشم و  هرابرد 
یمخز ياهلیم ، رـس  یگتـسجرب  اب  دنهدیم . تیمها  ینامرد  هلیـسو  کی  ناونع  هب  غاد  هب  یئاپورا  يابطا  زا  شیب  یلیخ  العف  یناریا  يابطا 

هناد ود  ات  کی  اهدعب  موم و  زا  ياهلولگ  لوا  ياهزور  رد  دنرادهاگن  زاب  ار  نآ  هکنآ  يارب  دعب  دننکیم و  داجیا  ندـب  رد  یلوط  قیمع و 
ياهدرد اب  هلباقم  يارب  اما  دـننکیم ؛ غاد  دـحاو  نآ  رد  ار  وزاب  ود  ره  ای  کی  هک  تسا  نیا  همه  زا  رتجیار  دـنهدیم . ياـج  نآ  رد  دوخن 

ار هوقرت  ریز  دردرس و  دردمشچ و  نامرد  يارب  ار  رس  تشپ  یناشیپ و  اههقیقـش ، الثم  دننکیم . غاد  زین  ار  ندب  رگید  ياهتمـسق  یعـضوم 
نیا ضارما  اب  هلباقم  يارب  دبک  لاحط و  هیحان  مکش و  يدوگ  رد  کیتایس ، اب  هضراعم  يارب  ار  قاس  ناوختسا  هنیس ، ياهدرد  جالع  يارب 

هکنیا زج  درک  مناوتیمن  رگید  يراک  مدروآ  تسدـب  ناریا  رد  هک  ندرک  غاد  هتـسجرب  راثآ  زا  ناشخرد  دـهاوش  همه  نیا  زا  سپ  اـضعا .
اوادم زرط  نیا  يارب  یناوارف  یبط  شزرا 
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. تسا هدنام  مرطاخ  رد  نانچمه  راید  نآ  رد  تبابط  زا  يدروم  موش . لئاق 

مایا يارب  هکنانچ  دوب  راچد  يدـیدش  هداعلا  قوف  عادـص  هب  تشاد  هدـهعب  ار  گروبزرطپنس  رد  ناریا  ترافـس  یتدـم  هک  ناـخ  دومحم 
اما دش . دازآ  درد  زا  يو  دندراذگ و  وا  يوزاب  رب  یغاد  دنام  رثایب  تادیهمت  همه  هکنآ  زا  سپ  تشادن . يرکف  راک  تردق  چیه  يدامتم 
ریغ الماک  قاس  ناوختـسا  ندرک  غاد  اب  سرقن  هجلاعم  دشیم . دیدجت  یتحاران  نیا  زاب  دندرکیم  شـشوک  مخز  رـس  نتـسب  يارب  هاگره 

. درک راکنا  ناوتیمن  ار  نامرد  ندوب  زیمآتیقفوم  دراوم  زا  يرایسب  نیا ، دوجو  اب  دسریم و  رظنب  هدوهیب  یئالقع و 
نم دراد . بولطم  هداعلا  قوف  راثآ  مشچ ، تخـس  ياـهیرامیب  رد  دـننک . هدافتـسا  هلیتف  زا  غاد  ياـج  هب  ناـسنا  دروم  رد  هک  دوشیم  رتمک 

رد هلمج  زا  رگید  ياهدرد  زا  يرایسب  رد  هکلب  یلاحک ، رد  اهنت  هن  نآ  يوکین  ریثأت  زا  اریز  ماهدرک ، هدافتـسا  نآ  زا  رایـسب  بطم  رد  دوخ 
. مدوب نئمطم  هفرط  کی  هتکس 
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اهرهزداپ 8 اهرهز و  اهردخم ،

هراشا

. قرع بارـش . هوهق . ياچ . خـلت . ماداب  نغور  شیب . یقلا . زوج  تفتخـیب . هایگرهم . هشیر  جـنبلا . رذـب  هروتات . وکاـبنت . كاـیرت . شیـشح .
. رهزداپ یئایموم . اهکاخ . کینسرا . زیمق . وجبآ .

زا تسا و  یلاعت  بلط  رد  یمدآ  تسا ؛ ود  نیا  رد  زین  يو  ياهجنر  يداش و  ناـکم ، تسا و  ناـمز  تسا  تکرح  رد  نآ  رد  یمدآ  هچنآ  »
رد سپ  دروآیم . شدای  هب  ار  دراد ) ياپ  رب  هک  يدـنب  و   ) دوجوم تیعقاو  یناکم ، ینامز و  تایـضتقم  یلو  تسا  هدرب  یئوب  زین  یهاـنتیال 
هب نتفای  تسد  اب  هک  تسا  قیرط  نیدب  دباییم . تاردخم  رد  ار  یبولطم  نینچ  شدراداو و  یشومارف  هب  هک  دیآیمرب  یلیاسو  يوجتـسج 
مان هب  دوخ  رثا  رد  رگنوا  روسفورپ  دـنزیم ». یـشکدوخ  هب  تسد  ینآ  تروص  هب  يرادـیب  ندـید و  باوخ  ندـیباوخ ، بسچلد  ساـسحا 
داوم هب  ار  مما  ماوقا و  هیلک  یتح  اـی  مدرم  زا  يرایـسب  رطاـخ  قلعت  تسرد  بئاـص و  يوحنب  [« 328] ناهایگ يایند  رد  يراذـگ  تشگ و  »
ناـیم زا  هک  دـنراد  شـالت  هراومه  دـناهدش و  میلـست  دوخ  لـیم  نیا  هب  زاـبرید  زا  یقرـش  لـلم  ماوقا و  ـالثم  تسا . هدرک  فیـصوت  ردـخم 
يارب لاس 1852[329 ] رد  نم  هک  یماگنه  مه  لیلد  نیمه  هب  دننک . ادیپ  يردخم  هزات  داوم  تسا  ناشـسرتسد  رد  هک  یعیبط  تالوصحم 

. دشن بلج  ناشتقد  رظن  دندشن و  بجعت  راچد  چیه  اهیناریا  مدرک  یئامنرنه  مروفورلک  رتا و  اب  لوا  راب 
. منارذگیم رظن  زا  ماهدروآ  درگ  متماقا  لوط  رد  هک  ناریا  رد  جیار  تاردخم  هرابرد  ار  دوخ  تادهاشم  تایبرجت و  الیذ 
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شیشح

دوخ یعیبط  لاح  رد  گرب  نیا  بنک .) یبرع  هب  هنادهاش و  یسراف  هب   ) تسا  Canabis Indica نآ یلک  یمومع و  مان  فلع  ینعم  هب 
رظن زا  دنیوگیم . سرچ  نآ  هب  دنروآرد  هلولگ  ای  بح  تروص  هب  ار  نآ  دننک و  هیهت  یئوراد  نآ  زا  هک  یماگنه  دوشیم و  هدیمان  گنب 

. هریغ زار و  نانیگمغ ، يالست  یهبم ، نیرفآيداش ، لیبق  زا  دناهداد  یفلتخم  ياهناونع  نادب  تسا  بترتم  شیشح  رب  هک  یتاریثأت 
431 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 

رـسارس رد  ابیرقت  دـیآیم . لمع  نآ  مخت  نتـشاک  اب  تسا  نآ  زا  رتدـشررپ  رتیوق و  يردـق  طـقف  دراد و  تهابـش   Hanf هب هک  هاـیگ  نیا 
تسا رتزاتمم  تایالو  اهاج و  زا  یضعب  هدروارف  شیشح  یلو  دیوریم  ماش  قارع و  ناریا ، لاگنب ، ریمـشک ، ناتـسودنه ، رد  ایـسآ ، قطانم 

رد دـنرادیم و  لوذـبم  نآ  تشک  رد  يرتشیب  تقد  یحاون  نیا  مدرم  هچ  تسا ، رکذ  لباق  هرابنیا  رد  ناتـسناغفا  ریمـشک و  لوصحم  الثم 
دیآیم تاره  زا  گنب  نیرتهب  دناهدرک . شیشح  تشک  هب  فوقوم  ار  هعرزم  دنچ  اهـشیورد  نارهت  فارطا  رد  دنرتدراو . سرچ  هیهت  راک 

مرگ دون  ات  تصـش  یبیرقت  نزو  هب  گنرمک  زبس  گرزب  ياههلولگ  تروص  هب  اهـشیورد  اهناغفا و  طسوت  هکلب  تسین  ینلع  نآ  هضرع  و 
ناوتیم رازاـب  زا  یمهرد  مین  ياههتـسب  رد  ـالومعم  هریت و  ياهوهق  گـنر  هب  ار  سرچ  هکیلاـحرد  دوشیم  هتخورف  هناـیفخم  تروـص  هب 

نیا دیآیم و  تسدب  گنب » نغور   » دـنیازفیب نآ  هب  هرک  يردـق  دـنزیمایب و  ریـش  اب  ار  گنب  هدـش  مرن  بوخ  ياهگرب  هاگره  لاح  دـیرخ .
قرط ریاس  زا  رتعیرـس  دـنرب  ورف  دوخ  رد  ار  نآ  راخب  دـنراذگب و  نایلق  رـس  شتآ  يور  هاگره  ار  سرچ  يوق . رایـسب  تسا  یئوراد  رگید 

نآ تردـق  زا  ریخبت  رثا  رد  هکنآیب  تشادـهاگن  گـنب  زا  رتینـالوط  یتدـم  ناوتیم  ار  سرچ  دریگیم .»  » حالطـصا هب  دـنکیم و  ریثأـت 
. دوش هتساک 

هک يروطب  ددرگیم  داجیا  ندب  رد  یعوبطمان  ساسحا  وکابنت  ندیشک  تاعفد  نیتسخن  دننام  شیـشح  ندیـشک  يارب  اهـششوک  نیلوا  رد 
رمتسم مادم و  تسرامم  اما  دنرادن  نآ  زا  یبسچلد  ساسحا  ادتبا  رد  الومعم  دنـسانشب  دوخ  رب  ار  شیـشح  ریثأت  دنهاوخیم  هک  ینایئاپورا 

رمع یهاتوک  یتح  ای  یسنج و  تردق  ای  یغامد  ياوق  رد  یتساک  نآ  لدتعم  فرصم  اب  هکنیا  نودب  دنکیم ، مس  تفایرد  دعتـسم  ار  ندب 
تیاعر نآ  رد  يدودح  دح و  هک  یطرشب  دایتعا  تروص  هب  سرچ  ندیشک  هک  تسا  یعطق  تفگ  ناوتیم  نآ  فالخرب  یتح  دنک . زورب 

لاـیخ هوق  دـبای ، ینوزفا  یـسنج  تردـق  دوش و  کـیرحت  اهتـشا  دریگب ، دوخ  هب  هدـنز  توارط و  اـب  یگنر  تروص  دوشیم  ثعاـب  دوـش 
رثکا دنشکیم و  سرچ  زور  ره  اهیناغفا  مامت  ابیرقت  دوش . هداد  يرتعیسو  هنماد  رکف  هب  ددرگ و  داجیا  یگدنزرـس  يداش و  دوش ، کیرحت 

فرصم اب  زور  ره  ینآاق  میکح  ینعی  تسا  تایح  دیق  رد  هک  یناریا  رعاش  نیرتهب  ممصم . عاجـش و  لاحرـس ، رادیب ، دنتـسه  یمدرم  اهنآ 
. دریگیم ماهلا  شیشح  بارش و 

تلاح هدـیرپگنر ، تروص  دراد . زیگنالالم  رـضم و  يرثا  مسج  حور و  رب  نآ  زیمآهغلابم  فرـصم  هک  تسا  یعطق  مه  بیترت  نیمه  هب 
ینعی غامدرت  دـنیوگیم  یتقو  « ) ددرگیم کـشخ  غاـمد   » دوشیم و فیعـض  یـسنج  تردـق  اهتـشا و  دـساف ، نوخ  هریخ ؛ تاـم و  مشچ 

مدع نبج ، یطاشنیب ، ندوب ، ریمخ  درخ و  تلاح  تسا ؛) گنم  جـیگ و  ینعی  تسا  کشخ  شغامد  دـنیوگب  یتقو  تسا ، داش  لاحرس و 
. دریذپیم نایاپ  تسا  یندوک  ایلوخیلام و  راتفرگ  هکیلاحرد  يو  راگزور  تسا و  یگنب »  » تاصخشم زا  هدارا  تردق  ورین و 

درک و فرصم  ندش  مومسم  نودب  ناوتیم  هرابکی  هک  يرادقم  رثکا  دح 
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کی رثکا  دـح  گنب  نغور  زا  ریـش و  هساک  کی  رد  مهرد  مین  گنب  زا  مرگ ، مین  دودـح  سرچ  زا  تسا : نینچ  دراد  ار  نآ  لـمحت  ندـب 
. مرگ عبر 

لاح رد  هک  یـسک  شوگ  مشچ و  دـهدیم . خر  ساوح  رد  هک  تسا  یئاهاطخ  هدـنبیرف و  تالایخ  داـجیا  شیـشح  صاـخ  راـثآ  زا  یکی 
ات ار  اپ  دشوکیم  دنکیم و  هولج  وا  رظن  رد  ياهرخص  نوچ  شهار  رـس  ياهزیر  گنـس  دنیبیم . دونـشیم و  يرگید  زیچ  تسا  یتسمرس 
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نآ زا  روبع  يارب  یقروز  بلاط  وا  دوشیم و  رهاـظ  يرهن  نوچمه  کـیراب  يوج  کـی  دـنک ، دـنلب  نآ  زا  روبع  يارب  دـناوتیم  هک  اـجنآ 
. دـیآرد زاورپ  هب  دـناوتیم  نیمز  زارف  رب  تسا و  لاب  ياراد  درادـنپیم  دـیآیم . دـعر  ياوآ  نوچمه  شـشوگب  ناسنا  يادـص  ددرگیم ؛

هتسکش ياهقاس  ینعی  شیاهلاب ، هک  دش  هدراذگ  نم  هدهع  هب  داتفا و  رهش  قدنخ  هب  دوب  شوهدم  تسمرـس و  گنب  هأشن  زا  هک  یتخبهریت 
. منک جالع  هرابود  ار  شیاپ 

یجیگ و زا  فرط و  کی  زا  هبذج  هسلخ و  تلاح  نیا  زا  نیمزقرشم  رد  یسایس  ینید و  نازاسبزح  نازابهقرف و  راصعا  هنمزا و  مامت  رد 
، نادقتعم هک  ورنآزا  مه  دنهد و  اقترا  یلجت  هیاپ  هب  ات  ار  دوخ  مهو  تالایخ و  هکنیا  يارب  مه  دناهتسج ، دوس  رگید  فرط  زا  یگدارایب 
شکارم و ات  ناتـسودنه  زا  ار  مالـسا  ناهج  هک  یتابالقنا  رد  هک  دـش  یعدـم  ناوتیم  دـننک و  اپ  تسد و  دوخ  يارب  یئاههچون  ناوریپ و 
رد هک  هیلیعمسا  هقرف  دزن  ناوتیم  ار  يریثأت  نینچ  دوجو  [. 330] تسا هتشاد  یئازسب  مهس  شیشح  هدنکفا  هزرل  هب  نادوس ) رد   ) وکتوبمیت

هقرف مچرپ  رخاوا  نیمه  هک  هیباـب  دزن  رد  دادیم و  همادا  دوـخ  تاـیح  هب  توـملا  رد  حابـص  نـسح  تداـیق  تـحت  یبیلـص  ياـهگنج  نرق 
. دومن تباث  دنتشارفارب  ار  دوخ  یکارتشا 

دننام تسناد  دیاب  نآ  رثا  رد  زین  ار  نانآ  راوطا  بادآ و  زا  يرایسب  دندنبیاپ و  نادب  بغار و  سرچ  ندیشک  هب  انثتسا  نودب  اهشیورد  مامت 
ناونع هب  زین  ار  دارم  ناـهد  بآ  یتح  هک  دـشرم  دارم و  زا  دـیرم  هناروکروک  تعاـطا  يداـع ، ریغ  روش  ناـجیه و  ینیبدـب ، ندوب و  یبلک 

هماع رکف  هدیقع و  رد  شیـشح  لامعتـسا  دراوم  ریاس  رد  تسا . هدام  نآ  ریثأت  زا  یئاههولج  مه  اهنیا  دنرادیم . هاگن  هدش  سیدـقت  يزیچ 
تولخ رد  افخ و  رد  هراومه  مه  اهنیا  یلو  دناهتسبلد  نادب  نانز  زا  يرتردان  رامش  نادرم و  زا  یلیلق  دادعت  اهنت  دیآیم و  باسحب  یهانگ 

دناهدـمآ نارهت  هب  تاره  هب  طوـبرم  ثداوـح  رثا  رب  هک  اـهیناغفا  زا  يرایـسب  دوـجو  تلع  هب  هنافـسأتم  دـنروآیم . يور  نادـب  یهاـگنابش 
. تسا هدراذگ  شیازفا  هب  ور  رخاوا  نیا  رد  سرچ  لامعتسا 

هبابک هب  هکنآ  زا  لـبق  هجلاـعم ، لوا  زور  هس  رد  اـهنیا  دوشیم . زیوجت  كازوس  جـالع  يارب  طـقف  یناریا  ياـبطا  فرط  زا  گـنب  بط ، رد 
. دهد لیلقت  ار  شزوس  کیرحت و  يردق  هکنیا  ات  دنهدیم  ضیرم  هب  طولخم و  ریش  رد  ار  گنب  زا  مهرد  مین  دنروآ ، يور  زقـس  ینیچ و 

هب ضوع  رد  ناتسودنه  يابطا  اما 
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. دنهدیم تبسن  ار  رمع  لیوطت  تیصاخ  گنب  نوجعم 
لاـس 1852[331] زیئاـپ  رد  مدوب . يروآتریح  هعقاو  دـهاش  دوخ  نم  گـنب  نغور  هدـننکسحیب ) اـی   ) هدـننکشوهیب تیـصاخ  هراـبرد 
وا دهدب  هزاجا  هک  مدرک  داهنشیپ  مداد و  تقو  وا  هب  دعب  زور  نم  دمآ . نم  همکحم  هب  دوب ، هدش  ناطرس  راچد  شنیریز  بل  هک  یـشیورد 

. دمآ نم  بطم  هب  دعب  زور  زین  عقاولا  یف  درادن . يزاین  یـشوهیب » يوراد   » هب اهتنم  دـمآ  دـهاوخ  هک  تفگ  خـساپ  رد  يو  منک . شوهیب  ار 
تفرـشیپ تلع  هب  مدش . یحارج  راک  هب  تسد  درادـن . سح  الـصا  یئوگ  هکنانچ  دوب  هدـیکت  گنریب و  شتروص  تکرحیب ، شنامـشچ 

ابیرقت هک  یماگنه  اما  دـماینرب . يو  زا  ياهلان  تدـم  نیا  مامت  رد  منک . هدامآ  ار  تسوپ  مفاکـشب و  رخآ  اـت  ار  ناـبز  مدـش  ریزگاـن  ضرم 
دیراد یقح  هچ  : » دروآرب دایرف  تساخرب و  ناهگان  منزب  هیخب  ار  مخز  منک و  جراخ  ار  دـساف  وضع  متـساوخیم  دوب و  هدـش  ماـمت  مراـک 
.« دوب یگنب  : » دنتفگ دندیدنخ و  منادرگاش  مدیدن . رگید  ار  وا  زگره  دش . جراخ  رالات  زا  ناهگان  و  دیزادنیب ؟ لاح  نیا  هب  ارم  يولگ 

. دناهتفگیم وئای  ام - نآ  هب  دـناهدوب و  انـشآ  هدـننکشوهیب  هدام  ناونع  هب  شیـشح  ندرب  راکب  اب  میدـق  هنمزا  رد  اهینیچ  هک  دـیآیم  رظنب 
داوم ماسقا   ، Murisca cochinchinensis زا تسا  هدوب  تراـبع  هک  دـناهدوزفایم  نآ  هب  مه  يرگید  داوم  روـظنم  نیا  يارب  یلو 

[. 332] شیب جنبلا و  رذب  هروتات ، وبشوخ ،

كایرت
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ياهتشد رد  دیآیمن و  لمعب  هجرد )  35  ) ير زا  رتیبونج  ياهطقن  رد  ناریا ، رد  تسا  موسوم  مه  رانکوک  ای  شاخشخ  هب  هک  كایرت  هایگ 
رتشوش و یلاوح  زا  یناتسبرع ، كایرت  . 1 دوشیم : هدید  عاونا  نیا  تشاک ، قطانم  بسحرب  تسا . لاونم  نیمه  رب  عضو  مه  یلامش  عفترم 

نامرک کیدزن  هک  ناهام ، كاـیرت  . 2 تسا ؛ كایرت  عون  نیرتيوق  هک  تسا ) هدـش  دای  ناشوش  مان  هب  نآ  زا  سدـقم  باـتک  رد   ) لوفزد
شوح لوح و  زا  ناهفـصا ، كایرت  . 5 دزی ؛ كایرت  . 4 ناهفـصا ؛ یلاوح  زا  تسد ، تفه  كایرت  . 3 تسا ؛ يوق  رایسب  دوشیم و  هتـشاک 

نآ دوشیم و  هتخورف  رازاب  رد  گنرمک  ياهوهق  ياههلول  رد  هک  مق  ناشاک ، میظعلا ، دـبع  هدازهاش  زا  بوغرمان  سنج  . 6 رهش ؛ لصفالب 
تسا هریت  ياهوهق  گنر  هب  هک  يوق  رایسب  یعون  . 7 دننکیم ؛ بلقت  نآ  رد  حالطصا  هب  دنزیمآیم و  هتساشن  یهایگ و  يایاقب  اب  بلغا  ار 

[333 .] دیآیم تسدب  ناردنزام  رد  شورفراب  يراس و  هقطنم  زا  و 
دننام دناهدشن و  لئاق  نآ  يارب  یعنم  دراد و  تیمومع  كایرت  فرصم 
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زور رد  لقا  دح  دیآرب  نآ  جراخم  هدهع  زا  دناوتب  هک  یناریا  ره  ابیرقت  تسا . هتفای  هماع  لوبق  درادن و  یسک  يارب  یگتسکشرس  شیـشح 

تیـصاخ دـنرادنپیم  اریز  دوشیم  فرـصم  داـیز  كاـیرت  رزخ  ياـیرد  یلحاـس  قطاـنم  رد  صوصخب  دروـخیم ، كاـیرت  بح  راـبکی 
یلو دنامب ، دنبیاپ  يراوخبارش  عنم  هب  تخـس  تساوخیم  مود  سابع  هاش  دنکیم . یثنخ  ار  قطانم  نآ  رابنایز  تبوطر  نآ  هدننککشخ 

[334 (] يدالیم  1621  ) دید ریزگان  ار  دوخ  يو  هک  دیسر  يدح  هب  نوشق  رد  شاخشخ  تبرش  رانکوک و  فرـصم  يریگتخـس  نیا  رثا  رد 
دهد رفیک  گرم  اـب  ار  راــنکوک  ناگدنــشورف  نارادــیرخ و  سپ  نـیا  زا  ضوـع  رد  دــهاکب و  يراوخبارــش  رد  دوـخ  يریگتخــس  زا 

. دیدرگن ارجا  زارد  یتدم  ارهاظ  روتسد  نیا  اما  (. II ، 108، هلاوالد )
هب یتاره  هزوقنا  دنویر ، یکطصم ، اب  طولخم  ای  و  صلاخ ، تروص  هب  ای  دوشیم : لامعتسا  فلتخم  تابیکرت  اب  ماسقا و  عاونا و  هب  كایرت 

، جنبلا رذب  اب  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دـنمانیم و  شرب  ار  نآ  هک  نوجعم  تلاح  هب  ای  دـنیوگیم  طاشن  بح  نآ  هب  هک  یئاهبح  تروص 
یمیدق تابیکرت  زا  يرایـسب  نوچ  هک  دورـسم  نوجعم  تروص  هب  رگید  دشاب ؛ هدش  هتخیمآ  نارفعز  يواگ و  هنوباب  دیفـس ، ای  هایـس  لفلف 

دیدرگیم هیهت  وا  يارب  هاش  یلعحتف  نامز  رد  هک  یبیکرت  همه  زا  شیب  یلو  دوشیمن ، مهارف  هتـشذگ  تروص  هب  تسین  هتخانـش  العف  نآ 
ندز غـیت  اـب  ار  نآ  هک  شاخـشخ  تبرـش  تروـص  هب  اـی  و  اـینولف ؛ نوـجعم  ناوـنع  هب  [335 ؛] قراـف كاـیرت  ناونع  هب  تسا ؛ هجوت  دروـم 

تبرـش اـب  هتخپ و  ار  نآ  هـک  [ 336] شاخـشخ ياههقح  زا  تسا  ترابع  نآ  راـنکوک و  تروص  هب  دـنروآیم ؛ تسدـب  سراـن  شاخـشخ 
لباقم زا  بسا  رب  راوس  هک  يزور  دننکیم . هیهت  هناخ  رد  ناوارف  تقد  اب  ار  فلتخم  ياهنوجعم  نیا  مامت  دنـشاب . هدروآ  ماوق  هدـناشوج و 

لزنم نامداخ  زا  یکی  یفوتم  منک . هنیاعم  ار  يدـسج  ات  دـندرک  توعد  لخاد  هب  ارم  متـشذگیم  نارهت  رد  ناماقم  بحاص  زا  یکی  لزنم 
نآ زا  سپ  یمک  ماجنارـس  هک  دوب  هدز  کنخان  نادنچ  دندوب  هدراذگ  شرایتخا  رد  شرب »  » هیهت يارب  هک  یئاهوراد  اههراصع و  زا  دوب و 

. دوب هدیشوپ  ناهج  زا  هدید 
یگدروخامرس هدور ، مرو  مشچ ، نمزم  تاباهتلا  یمسیتامور ، ياهدرد  دردهنیس ، شوگ ، كرچ  دردنادند ، لاهـسا ، رد  كایرت  بط  رد 

دیفم یگلاسلهچ  زا  سپ  صوصخب  تمالس و  ظفح  يارب  دنهدیم . شاخشخ  تبرش  بلغا  اههراوخریـش  هب  دراد . فرـصم  هریغ  هناثم و 
. دنشونب غادنق  ای  ياچ  یناجنف  نآ  زا  سپ  دنروخب و  كایرت  یکچوک  بح  رهظ  زا  دعب  حبص و  ابترم  هک  تسا 
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رد [. 337] ددرگیم ثعاب  ار  مسج  حور و  توارط  یگدنزرـس و  الوصا  دوشیم و  طرفم  يرغال  ای  یقاچ  زورب  عنام  كایرت  بیترت  نیدب 

يدرونهر همادا  هب  رداـق  كاـیرت  يردـق  ندروـخ  اـب  رایـسب  یگتـسخ  ماـگنه  هک  دـننکیم  دانتـسا  یبرع  بیجن  بسا  لاـثم  هب  دروـم  نیا 
فارطا هب  دنبوکیم و  نیمز  هب  مس  دننکیم ، يرارقیب  نیعم  تاقوا  رد  هک  دنداتعم  كایرت  هب  نادنچ  یبرع  ياهبـسا  لاحرههب  ددرگیم .

یـسپاولد و یگنتقلخ ، زورب  اب  دـسر  ارف  وا  ندیـشک  كایرت  عقوم  هک  یماگنه  زین  داتعم  ناسنا  دـسرب . ناـشررقم  هیمهـس  اـت  دـنرگنیم 
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هب كایرت  ياهبح  زا  تسا  رپ  هک  درادیمرب  هرقن  زا  یکچوک  یطوق  دوخ  اب  نیعتم  یناریا  لیلد  نیمه  هب  دـتفایم . كایرت  دای  هب  یگتـسخ 
بح زین  كانرطخ  تخس و  ياهیرامیب  دروم  رد  یتح  دنک . فراعت  نآ  زا  زین  نارگید  هب  عفر و  ار  دوخ  جایتحا  ات  ياهرقن  ای  یئالط  گنر 
دوش عطق  تداع  نیا  هاگره  هک  دنـسرتیم  اریز  دـنراذگیم ، تسا  هدـیباوخ  ياهشوگ  رد  شوگ  شوهیب و  هک  رامیب  ناهد  رد  ار  كاـیرت 

ندروخ اب  هک  دزاسیم  رهاظ  دوخ  زا  يداع  ریغ  شوجوبنج  ناجیه و  ررقم  عقوم  ندیـسر  اـب  مه  راـمیب  دـسرب ؛ راـمیب  هب  يرایـسب  ناـیز 
هجوت فرط  رایـسب  تسا  هدـش  هیهت  كایرت  اب  ینیچ  دـنویر  یتاره و  هزوقنا  یکطـصم ، جازتما  زا  هک  یئاهبح  ددرگیم . فرطرب  كاـیرت 

دورـسم و نوجعم  دـنکانمیب . نآ  ردـخم  دـیدش  تیفیک  مرگ و  تعیبط  زا  شرب  دروم  رد  اـما  ددرگیم . تسوبی  بجوم  رتمک  اریز  تسا ،
رامشب برقع  رام و  یگدیزگ  زا  یشان  رهز  صوصخب  رهز و  عاونا  ياههدننکیثنخ  نیرتهب  رامـش  رد  یئایموم  یـسراف و  قایرت  نینچمه 

. دـشاب یعطق  نآ  ندرب  راـکب  هجیتن  هک  دـش  یعدـم  ناوتیمن  دـننادیمن  حیحـص  یتروصب  ار  نآ  ندرک  هیهت  زار  رگید  نوچ  اـما  دوریم 
ار نآ  هکنآ  نودب  كایرت  ندروخ  تسولگ . تاباهتلا  هلزن و  اهیگدروخامرـس ، عاونا  ياوادم  يارب  بوخ  رایـسب  یئاود  شاخـشخ  تبرش 

ناضمر هام  رد  دوشیم . ریبعت  نآ  هدنروخ  لادتعا  مدع  یگلد و  هب  هک  هدـننز  تسا  يراک  نیمخت  بسحرب  طقف  دنـشاب و  هدرک  نزو  البق 
حبص ندیمد  زا  شیپ  باتفآ و  بورغ  زا  سپ  اما  دیآیم ؛ باسحب  یتخس  تیمورحم  دوخ  هک  تسا  عونمم  زور  لوط  رد  كایرت  فرصم 

. دنروخیم بح  کی 
روطهب هنازور  هک  دوخ  كایرت  رادـقم  رب  تسا  نکمم  تردـنب  دـشاب ، هدرک  فرـصم  كایرت  لاس  هاجنپ  اـی  لـهچ  یناریا  کـی  رگا  یتح 

. دیازفیب دوشیم  نارگ )  100 - 60  ) لاقثم مین  کی و  ات  کی  هب  هام  رد  نارگ و  ود  ات  کی  هب  طسوتم 
نیا اب  كایرت  فرـصم  تسا . نارگ  راهچ  ات  هس  ینعی  نآ ، ربارب  ود  الومعم  هنازور  یفرـصم  رادـقم  رزخ  يایرد  یلحاس  تسپ  یحاون  رد 

یلالتخا ناسنا  یمسج  یحور و  تیلاعف  رد  دراد ؛ يرابنایز  رثا  ندب  ياضعا  رب  دوش  هفاضا  نآ  رادقم  رب  جیردتب  رگا  یتح  تقد و  مظن و 
ددرگیم و یـسنج  ياوق  فعـض  بجوم  هن  تیوقت و  ثعاب  هن  لسانت  تلآ  یتسـس  تردنب  تسوبی و  داجیا  يانثتـسا  هب  دنکیمن و  داجیا 

زا دنکیمن . یقرف  قیرط  نیمه  هب  مه  يرادیب  باوخ و  عضو 
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یتح دـناسریم و  همدـص  نآ  زا  شیپ  ياهلاس  زا  رتمک  كایرت  فرـصم  یگلاس  جـنپ  یـس و  زا  رزخ  ياـیرد  لـحاس  رد  یگلاـسلهچ و 
نینـس هب  دومن و  ظفح  ار  دوخ  توارط  تردـق و  ناوتب  ات  درک  فرـصم  كایرت  دـیاب  دـعب  هب  یگلاسهاجنپ  زا  هک  دنتـسه  یعدـم  اـهیناریا 

دوخ كایرت  هنازور  نیعم  رادقم  زور  ره  شیپ  نرق  مین  زا  هک  متخانشیم  یگلاس  دون  ات  تصش  زا  ار  ینادرمریپ  دوخ  نم  دیـسر . تلوهک 
. دندوب هدرک  فرصم  ار 

تعاس قیقد  تیاعر  نآ ، هرابکی ) هن  و   ) یجیردـت الماک  ندوزفا  یتح  ای  لامعتـسا  رد  یتخاونکی  یفرـصم و  كایرت  رادـقم  تلق  ياوس 
، دسریم یناریا  داد  هب  نایقرش  صاخ  یتسس  یلاحیب و  دنکیم . هیجوت  ار  كایرت  رمتسم  ندرب  راکب  ندوب  ررضیب  تلع  فرـصم ، ررقم 

سپ دـهنن ، رتارف  اپ  نیعم  روغث  دودـح و  زا  زارد  نایلاس  دـناوتیمن  دوخ  رارقیب  باتوبترپ و  يوخ  قلخ و  تلع  هب  یئاپورا  هکیلاـحرد 
بش هچ  ررقم  تعاس  ریغ  رد  دریگب و  ار  دوخ  ولج  دناوتیمن  هجیتن  رد  دربیم و  هانپ  نیفرم  هب  هاگ  دنکیم و  هفاضا  ار  كایرت  رادقم  هاگ 

بیترت نیمه  هب  دـنکفایم . رطخب  ار  دوخ  تاـیح  تمالـس و  نآ  موادـم  فرـصم  رثا  رد  لـیلد  نیمه  هب  دربـن و  هاـنپ  ردـخم  هب  زور  هچ  و 
اهنیا دـنوشیم ؛ یلادـتعایب  روهقم  شوختـسد و  همه  همه و  دـننارذگیم  يراـکیب  يراـمیب و  هب  ار  راـگزور  هک  مه  اـهریقف  اهـشیورد و 

شوختسد ار  اهنآ  مسج  حور و  هک  دنتسه  یمئاد  يریدخت  راچد  هجیتن  رد  ياهفرح و  شکكایرت  روخكایرت و  ینعی  دنوشیم  یکایرت 
. دیعلب هرابکی  ار  مهرد  تفه  دودح  لقا  دح  یشیورد  نم  دوخ  روضح  رد  دنکیم . لالتخا 

یلیخ كایرت  كرت  لمع  هک  درک  تقد  دیاب  اهنت  تسا ؛ نکمم  رابنایز  راثآ  چیه  نودب  زین  يدامتم  نایلاس  فرصم  زا  سپ  كایرت  كرت 
حراوج اضعا و  مامت  هک  تسا  هدمآرد  جایتحا  مازلا و  تروص  هب  نانچ  كایرت  فرصم  اهیضعب  يارب  اما  دریذپ . ماجنا  یجیردت  هتسهآ و 
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. دنبای افش  دندرگزاب و  فولأم  تلاح  هب  اجردتم  هکنیا  ات  دوشیم  يرامیب  راچد  نآ  نودب  اهنآ 
نآ رادـقم  نیرتمک  فرـص  زا  سپ  درکیم و  تمواقم  كایرت  ربارب  رد  الک  اهنآ  یندـب  نامتخاس  هک  مدـید  ار  ناسک  زا  يدودـعم  طـقف 

ياهمدص ندمآ  دراو  نودب  هک  دنتسه  مه  یمدرم  ضوع  رد  دندمآیم . راچد  یباوخیب  تخـس و  ياهتـسوبی  هب  دندشیم و  يرغال  راچد 
مینیبیم هک  تسا  بیترت  نیدب  دنروآیم . ماود  زین  لاس  نیدنچ  دـنناسریم و  زور  رد  نارگ  ات 20 و 30  ار  كایرت  فرصم  ناشتمالس  هب 

زورما : » دنکیم تیاکح  ار  ریز  دروم  ناریا » زا  یئاهتشاددای   » دوخ باتک  رد  ناریا  روما  یساسا  ناسانشراک  زا  یکی  [ 338] مکلم ناجرس 
دمآ نم  يوس  هب  لعن  راهچ  یناوج  نوچمه  يو  داد ؛ تسد  دمآیم  زاریش  زا  هک  تایب ، ناخ  اضر  دمحم  ممیدق  تسود  اب  تاقالم  قیفوت 

تریح قرغ  مدـید  دوخ  ربارب  رد  شیپ  لاس  هد  زا  رتکباچ  رتناوج و  ار  يو  هک  یتقو  درک . مراثن  يدـمآشوخ  دـنلب  يادـص  اب  رود  زا  و 
دوب یفاک  هک  درکیم  فرصم  كایرت  ردقنآ  شیپ  لاس  هد  يو  اریز  مدش ،
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فرـصم اب  مدوب  لـئاق  رایـسب  مارتحا  شیارب  هک  ریپ  ناـخ  نیا  مدوب  نئمطم  هک  نم  دـشکب . ار  داـتعم  ریغ  رفن  یـس  نم ، بیبط  راـهظا  قبط 

نیلوا زا  سپ  دنک . فرصنم  راک  نیا  زا  ار  يو  متساوخ  دوخ  بیبط  زا  تفر ، دهاوخ  مدع  راید  هب  هاتوک  یتدم  رد  كایرت  رـصحودحیب 
مباوج رد  تسا ، لوغـشم  تمدـخ  هب  ناتـسودنه  رد  العف  رتکد  دینـش  هکنآ  زا  سپ  و  دراد ؟ روضح  رتکد  ایآ  دیـسرپ  نم  زا  اهـشبوشوخ 

، دننکیم زجعم  اهروک  اهلـش و  هجلاعم  رد  دنچره  یئاپورا ، يابطا  هک  مهدب  شناشن  تساوخیم  ملد  یلیخ  مفـسأتم ، : » تفگ نانکهدنخ 
ینیبشیپ ارم  لجاع  گرم  وا  هک  یتقو  زا  بوخ  مریمیم ، منکن  كرت  ار  كایرت  رگا  هک  درک  ینیبشیپ  لبق  لاـس  هد  دنتـسین ؛ ربمغیپ  زاـب 

نیا رد  هک  هزادنا  نامه  هب  مراد و  لاس  داتـشه  مه  الاح  ماهدناسر و  ربارب  راهچ  هب  ار  نآ  هکلب  ماهدرکن  مک  ار  مکایرت  رادـقم  اهنت  هن  درک 
بح يدایز  دادعت  دیشک و  نوریب  دوخ  بیج  زا  ییطوق  تاملک  نیا  نتفگ  نمـض  رد  متـسه »! دنمورین  باداش و  دوب  ناوتیم  لاس  نس و 

!« دوب اجنیا  مرتکد  قیفر  نآ  شاک  : » دروآرب دایرف  نانکدنخشیر  تشاذگ و  ناهد  رد 
هدزناپ دـص و  هب  نم  نارادـفرط  ناتـسود و  زا  یکی  قداص  الم  یجاح  دـهتجم  مدوب . نآ  دـهاش  دوخ  هک  مهدیم  حرـش  ار  يرگید  دروم 

رد دوب و  هدروخ  كایرت  نارگراهچ  هنازور  شرمع  زا  يدایز  تدم  رد  دیـسر ، یـسمش  یگلاسهدزای  دصکی و  دودـح  يرمق و  یگلاس 
مدید ار  وا  شگرم  زا  شیپ  لاس  کی  تسرد  تسنادیم . كایرت  نویدم  اهنت  ار  دوخ  یگدنز  هک  دروخیم  اذغمک  يردـق  هب  رخاوا  نیا 
یثحب هب  نم  اب  هک  دوب  یغامد  ياوق  زا  ردـقنآ  ياراد  زونه  يو  درکیم ؛ تسایر  یـسلجم  رب  تشپ  یگدـیمخ  نودـب  مامت و  راقو  اـب  هک 

. درامشرب ار  مالسا  تازایتما  دزادرپب و  روشرپ 
نینچ هوهق  هب  عجار  نینچمه  دوشن و  زواجت  لدـتعم  يرادـقم  فرـصم  زا  نآ  رد  هکنآ  طرـش  هب  كایرت  هراـبرد  اـهفرح  نیا  همه  زا  سپ 

. دراذگیم ار  دوخ  ریثأت  رایسب  یگتسهآ  هب  هک  تسا  یمس  دشاب  مس  مه  رگا  داد : يأر  تفگ و  ناوتیم 
هک نایلق  اب  هن  نآ  راخب  دود و  هک  تسا  رتشیب  تهج  نادـب  ناـیز  نیا  تسا و  یمیخو  بقاوع  ياراد  عطق  متح و  روطهب  ندیـشک  كاـیرت 

. دوشیم هدیشک  یکرت  هاتوک  ياهقپچ  اب  هکلب  درادیم ، هاگن  بآ  رد  ار  ایلق  هبش  داوم  زا  يرادقم 
لاـح رد  انثتـسا و  تروص  هب  تسا  هدرک  درط  ار  يراـک  نینچ  یمومع  قـالخا  نوـچ  دراد و  عویـش  یناـمثع  زا  رتـمک  ناریا  رد  راـک  نیا 

. دنزادرپیم نادب  لماک  يافتخا 
هاک يدرز  تلاحیب ، هریخ  نامـشچ  هداتفا ، دوگ  ياههنوگ  دوشیم : رهاـظ  نمزم  ریدـخت  مئـالع  اهـشکكایرت  رد  هاـتوک  یتدـم  زا  سپ 

. ینالقع يورین  یعقاو  یگریت  ماجنارس  يرکف و  ناشیرپ  یغامد ، ياوق  یلبنت  یئاهتشایب ، یباوخیب و  نازرل ، نتفر  هار  تروص ، دننام 
دندقتعم موتحم  تشونرـس  هب  هک  یماوقا  مامت  دـننام  دـنربیم . راکب  کلهم  مس  ناونع  هب  ار  كایرت  دـننک  راحتنا  دـنهاوخیم  هک  یناسک 

نایناریا دزن 
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. دنبغار نادب  ریگمشچ  يوحنب  تسوپهایـس  نادرم  نانز و  دوشیم . هدـهاشم  نآ  زا  يدراوم  یهاگ  اما  درادـن  ینادـنچ  عویـش  یـشکدوخ 
لاح نیع  رد  دـنناروخیم و  نانآ  هب  گنرهایـس  يوق  هوهق  روآعوهت و  يوراد  يرادـقم  هک  تسا  قیرط  نیدـب  ناگدروخ  كایرت  نامرد 

بوخ دوش  جراخ  هدعم  زا  كایرت  هدشن  لح  ياههکت  هکنآ  يارب  دنشاپیم . ناشیور  رس و  هب  درس  بآ  دنهدیم و  ناکت  ار  نارامیب  مئاد 
. دنناروخب بارش  وا  هب  مه  يردق  روآعوهت  ياود  زا  لبق  هک  تسا 

ددع هن  دریگب  ماقتنا  هناخ  مناخ  زا  تساوخیم  هک  لزنم  زینک  مدرک . هجلاعم  یشنم ، سابع  ازریم  مان  هب  ار ، هاش  یشنم  ههامهد  كدوک  نم 
تـسد اب  هاگهاگ  اما  دوب  یـشوهیب  لاح  رد  هدـش  کچوک  ياهکمدرم  اب  دوبک و  هچب  مدیـسر  هک  یتقو  دوب . هدـناروخ  وا  هب  كایرت  بح 

ار رامیب  ناهد  لخاد  نم  هناتخبشوخ  تسا . تیمومـسم  یگـشیمه  یعطق و  مئالع  زا  یکی  ینیب  دیدش  شراخ  اریز  دزیم ؛ شینیب  هب  دوخ 
داـجیا رد  چـیه  یلو  مدـناروخ ، هچب  هب  روآیق  نومیتنا  يداـیز  رادـقم  هلـصافالب  متفاـی . اـجنآ  رد  ار  هدـیعلبن  بح  راـهچ  مدرک و  هنیاـعم 

. داتفین رثؤم  غارفتسا 
هدشن مضه  ياههکت  دروآ و  الاب  الماک  مداد ؛ بات  مدوخ  ياهاپ  نیب  ار  وا  و  مدرک ، دراو  كدوک  نهد  هب  روز  هب  بارـش  قشاق  ود  هاگنآ 

. تشذگ رس  زا  یلکب  رطخ  زور  هس  زا  سپ  دیسر و  هچب  يور  رب  بآ  ندیشاپ  هیقنت و  هب  تبون  دعب  دمآ . نوریب  كایرت 
اهیتحاران نیا  نامرد  يارب  یتح  تسا ؛ دیفم  رایسب  یطاخم  ءاشغ  ياهیگدروخامرس  یطاخم و  تاحشرت  نامرد  رد  كایرت  موادم  فرصم 

دایز رایـسب  رادـقم  نداد  اب  ناوتیم  التبا  زا  سپ  اما  دـهدیمن ؛ تینوصم  ابو  ربارب  رد  كاـیرت  دـنهدیم . كاـیرت  هچب  هب  بترم  هاـم  دـنچ 
مئـالع هک  تشاد  میب  نیا  زا  ناوـتیم  یتـح  تسا  هدیـسر  یئاـج  هب  راـک  قـیرط  نـیا  زا  تردـنب  یلو  تـفرگ ، ار  غارفتـسا  وـلج  كاـیرت 

تدـح و زا  دـناوتیم  كایرت  هک  تسا  تسرد  تفگ  ناوتیم  زرل  بت  دروم  رد  ددرگ . هفاضا  اـبو  يراـمیب  ياـههناشن  رب  مه  تیمومـسم 
. دوشیم ضراع  رتدیدش  يرامیب  يدعب  هلمح  هک  تشاد  رظن  رد  دیاب  اما  دهاکب  بت  نایلغ 

هب امأوت  لمولاک  اب  ار  كایرت  رزخ  يایرد  یلحاس  یحاون  رد  یهاگ  طقف  درادـن . یفرـصم  كایرت  ینوخ  لاهـسا  لاهـسا و  ياهیرامیب  رد 
. دنهدیم ینارامیب  نینچ 

. دننکیم رداص  ینامثع  ناتسودنه و  هب  كایرت  ياهظحالم  لباق  رادقم  ناهفصا  دزی و 

وکابنت

هک دنرادنپیم  اهیناریا  تسا . کیدزن  دراد و  تهابش  رایسب  ناملآ  رد  ام  يوکابنت  هب  هک  یتروص  ياهلگ  ياراد  تسا  یهایگ  وکابنت  هتوب 
زا کیچیه  رد  رتمیدق و  ریقاقع  بتک  زا  کیچیه  رد  هک  دراد  ضراعت  تقیقح  نیا  اب  رادـنپ  نیا  اما  تسا . یناریا  یموب و  یهایگ  وکابنت 

رظنب تسا . یموب  ریغ  یجراخ و  لصا  هب  ياهراشا  دوخ  زین  نآ  مسا  هتـشذگ  نیا  زا  تسا و  هدـشن  وکابنت  زا  يداـی  هتـشذگ  نارود  راعـشا 
رتهب دشاب  هتشاد  کمن  یمک  هک  ینیمز  رد  هایگ  نیا  هک  دیآیم 
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ياهطقن رد  تسا . هدیئور  هروش  فلع  يدایز  رادـقم  هشیمه  وکابنت  عرازم  کیدزن  هک  ماهدوب  دـهاش  دوخ  نم  القا  لاح  ره  رد  دـیوریم ؛

رد تسا . لاونم  نیمه  رب  عضو  مه  رزخ  يایرد  لحاوس  تسپ  هیحاـن  رد  دـیآیمن و  لـمعب  كارا  حطـسم  تشد  رد  هجرد  زا 34  رتیلامش 
مراـهچ مدرکیم  روبع  هطقن  نآ  زا  هک  یتـقو  دوب . ناهفـصا  زاریـش و  نیب  ياهگلج  رد  ساپـسا  مدـید  وکاـبنت  نم  هک  ياهطقن  نیرتعفترم 

نیا دوجو  اب  دمآیم ، شوج  هجرد  ترارح 93  رد  بآ  دادیم و  ناشن  هجرد  ار 24  زور  ترارح  رثکا  دـح  هرارحلا  نازیم  دوب ، هامدادرم 
. دوب هدزن  مه  شین  زونه  نآ  هفوکش  ياههچنغ  هچ  دسرب ،»  » اجنآ رد  هایگ  نیا  هک  مراد  کش 

رتهب نامز  تشذـگ  اب  هک  دراد  یـشوخ  رطع  وکابنت  نیا  دـیآیم . لمعب  يزاریـش  يوکابنت  عون  نیرتهب  زاریـش ، بونج  رد  رال ، تیالو  رد 
. دنشورفیم تاکود ) ناموت -(  مجنپ  ود  هب  نارهت  رد  ار  نآ  دنواپ )  5 1 / 3 نم -(  کی  دوشیم ؛
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نآ مود  هجرد  عون  دنتسرفیم . زاقفق  گروبزرطپ و  هب  نینچمه  هینطنطسق و  هب  ار  هیقب  دراد و  فرصم  تکلمم  دوخ  رد  نآ  مظعا  تمسق 
هکنآ عاونا  ریاس  تشاد . هاگن  ار  نآ  ناوتیمن  مه  يدایز  تدم  دزادنایم و  شراخب  ار  ولگ  تسا ، رترطعمک  هک  تسا  ناهفصا  لوصحم 
لباق نآ  رودـص  نازیم  دوشیم . رداص  دادـغب  هینطنطـسق و  هب  اـی  دـسریم  رتریقف  تاـقبط  فرـصم  هب  تسا  هریغ  دزی و  ناـشاک ، هب  قلعتم 
هدرک ادـیپ  ینارادـفرط  مه  اپورا  رد  ناریا  يوکابنت  ماگنه  نآ  زا  هچ  تسا ، هدـش  هدوزفا  نادـب  همیرک  گـنج  ناـمز  زا  تسا و  هظحـالم 

. دوشیم دروآرب  ناموت  رازه  دصیس  ات  تسیود  نیب  لاس  رد  نآ  تارداص  تمیق  تسا ؛
دودح هک  یئاههناوج  هام  کی  تشذگ  زا  سپ  دننکیم . ورف  كاخ  رد  مه  هب  هدیبسچ  ابیرقت  ار  رذب  ناهفصا  رد  تشهبیدرا  لوا  همین  رد 

نیا نیفرط  رد  دوشیم . اشن  نیمز  رد  ام ، ینیمزبیـس  هعرزم  دـننام  ابیرقت  رتشیب ، هلـصاف  اب  جراخ و  نیمز  زا  دراد  عاـفترا  رتمیتناـس  تفه 
نراقم دنکن . لمحت  بوخ  ار  دایز  بآ  هایگ  هک  دیآیم  رظنب  دروخب . بآ  یبوخب  دناوتب  هایگ  ات  دوشیم  ثادحا  یقیمع  ياهرایش  اهاشن 

. مدید مین  اپ و  کی  عافترا  هب  ار  یئاههتوب  دوخ  نم  ریت  لیاوا 
هب هتبلا  دـننکیم ، عطق  زین  ار  اههفوکـش  هاـمریت  رخاوا  دـننزیم و  ار  هناوج  اـهگرب و  هیقب  دـنراذگیم و  هتوب  هب  ار  گرب  هن  اـت  تفه  طـقف 
هک ینایم  ياهگرب  زا  دـننکیم . کشخ  دـنربیم و  ار  اهگرب  زیئاپ  رد  تسا . هدـش  هتفرگ  رظن  رد  مخت  نتفرگ  يارب  هک  یئاههتوب  يانثتـسا 

. دیآیم تسدب  سنج  نیرتهب  هتفرگ  رارق  رادهفوکش  ياهگرب  هشیر و  نیب 
هب هک  یهاگتـسد  اب  ار  نآ  سپ  دیـشک ؛ یلومعم  يداع و  ياهقپچ  اب  ناوتیمن  شعوبطمان  دـنت  معط  رایـسب و  نیتوکین  تلع  هب  ار  وکاـبنت 

؛ دنشکیم دوشیم - هدافتـسا  نآ  بآ  هظفحم  ياج  هب  ودک  ای  لیگران  کی  زا  بلغا  اریز  لیگران  هملک  زا  قتـشم  تسا - روهـشم  هلیگران 
ندیـشک ماگنه  هب  نآ  بآ  زا  هک  تسا  یـصاخ  يادـص  زا  یکاح  دوخ  زین  ظفل  نیا  هتفای و  ترهـش  نایلق  هب  رتشیب  هاگتـسد  نیا  ناریا  رد 

دنزاس و ادج  اههگر  اههقاس و  زا  ار  نآ  ات  دننارذگیم  دنرـس  زا  ار  نآ  دعب  دـننکیم و  بوکدـگل  درخ و  ار  وکابنت  ياهگرب  دزیخیمرب .
نیا نوچ 
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نیرتمورحم نیرتریقف و  هدافتـسا  دروم  طقف  دوشیم  رـشتنم  نآ  زا  هدننز  یئوب  نتخوس  ماگنه  هب  تسا و  ردخم  دـنت و  صوصخب  اهتمـسق 

نایلقرـس يور  هب  دناهدیلام  مهب  بوخ  هک  ار  هدـش  بوطرم  بآ  اب  و  هدـش ، کلا  يوکابنت  زا  مهرد  ود  دودـح  رد  دریگیم . رارق  تاقبط 
ياهلول نایلق  رـس  زا  دزوسب . صقان  يزرطب  ینأت و  اب  هک  دنراذگیم  نآ  يور  يروط  ار  دود  نودب  هتخورفا  الماک  لاغذ  دـنهدیم و  رارق 

دنریگیم نهد  هب  ار  نآ  هتفرگ و  رارق  بروم  هک  رگید  ياهلول  دوریم ؛ نیئاپ  تسا  بآ  نآ  همین  اـت  هک  لکـش  يرطب  ياهظفحم  فک  اـت 
يرادقم دوشیم و  کنخ  درذگیم  بآ  زا  راخب  قیرط  نیا  هب  هکیلاحرد  تسا . هتفرگ  ياج  بآ  يالاب  يردـق  هظفحم  دازآ  تمـسق  رد 

دنت تارذ  زا  تعرـسب  بآ  اریز  دننک  ضوع  بلغا  دیاب  ار  نایلق  هزوک  بآ  هتبلا  دهدیم . تسد  زا  ار  دوخ  يریدـخت  تدـح  تدـش و  زا 
یئوراد ناونع  هب  هجو  نیرتهب  هب  ار  هدش  عابشا  نایلق  بآ  نیا  يداع  مدرم  دهدیم . سپزاب  دود  هب  اددجم  ار  نآ  دوشیم و  عابـشا  وکابنت 

رد دـنیارآیم و  رایـسب  لـمجت  یئاـبیز و  هب  ار  ناـیلق  ـالومعم  سفن . یگنت  هب  طوبرم  ياـهیرامیب  رد  صوصخب  دـنربیم  راـکب  روآعوـهت 
. تسا نایلق  ندرک  يدود  ندروآ و  ندرک ، زیمت  كاپ و  ارصحنم  ناشراک  هک  دنرادیم  هاگن  رکون  دنچ  نایعا  ياهلزنم 

لاح رد  هچ  دـشاب  اهنت  هچ  دوریم . رامـشب  بانتجا  لباق  ریغ  یناریا  يارب  هک  تسا  يروما  هلمج  زا  ندیـشون  ندروخ و  نوچمه  زین  نایلق 
رد یمـسر  یمومع و  تافیرـشت  نمـض  رد  وا ، اب  عادو  ای  نامهیم  یئاریذـپ  نایرج  رد  وگوتفگ ، نیح  رد  يرما ، يراک و  هب  نداد  ناـیاپ 

. دشوپب مشچ  نایلق  زا  دناوتیمن  اجک  چیه 
سیئر روضح  رد  هداوناخ  ياضعا  طقف  تسوا . هب  نداد  شحف  مکح  رد  ندادـن  نایلق  ياهناگیب  هب  دـننکیم ؛ فراعت  نایلق  ینامهم  ره  هب 
دنهدب روتسد  رگا  دهدیم . خر  تردنب  رایـسب  مه  نیا  هک  دهدب  ياهزاجا  نینچ  اهنآ  هب  وا  هکنیا  رگم  دنرادن ، نایلق  ندیـشک  قح  راوناخ 
بحاص ياهتیـصخش  دوش . صخرم  رگید  دـیاب  يو  هک  تسا  ياهراشا  مکح  رد  نیا  دوش  هدرب  نایلق  یناـمهم  شیپ  راـب  نیموس  يارب  هک 

" نایناریا ناریا و   " كالوپ www.Ghaemiyeh.comهمانرفس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 440زکرم  هحفص 316 

http://www.ghaemiyeh.com


رد یسک  هاگره  تروص  نیا  ریغ  رد  دنهدب . رادشه  تمیزع  يارب  ار  نارکون  رذگهر  نیا  زا  ات  دنوشیم  نایلق  نیموس  ناهاوخ  دوخ  ماقم 
اهیناریا مه  اهترفاسم  رد  دیآیم . رامـشب  رایـسب  رورغ  یخاتـسگ و  مکح  رد  راک  نیا  دـهدب  نایلق  شرافـس  همدـخ  هب  دوخ  ياهبیرغ  هناخ 

مرن و نایلقین  هک  دشاب  هدامآ  هتـشاد و  هارمه  هتخادنالگ  شتآ  هراومه  دیاب  وا  دروایب . دوخ  اب  نایلق  ياهراوس  رکون  هک  دنهدیم  روتـسد 
تافراعت هلدابم  زا  سپ  دننکیم و  فقوت  دـنوش  فداصم  یئانـشآ  اب  هار  نیب  رد  هاگره  دراذـگب . شرایتخا  رد  ار  چـیپین )  ) فاطعنا لباق 

يودرا زا  دوخ  هناخپوت  اب  مدروخرب . دوب  نیب  رد  يو  اب  یتفلا  هقباس  هک  هناخپوت  نارـسفا  زا  یکی  اب  يزور  دنـشکیم . ینایلق  وا  اب  لومعم 
تکرح همادا  نامرف  میدیشک  ینایلق  مهاب  هکنآ  زا  سپ  هزات  داد و  تسیا  نامرف  دوخ  ياوق  هب  دید  ارم  هک  یماگنه  تشگیمزاب ؛ یتنطلس 

. دننزب نایلق  هب  کپ  دنچ  ات  دنوشیم  روگومگ  ههبج  تشپ  رد  نازابرس  زین  ماظن  ياهقشم  هب  لاغتشا  ماگنه  هب  یتح  درک . رداص  ار 
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، دهدیم نوریب  ینیب  ناهد و  زا  هتـسهآهتسهآ  ار  نآ  دعب  درادیم و  هاگن  هیر  رد  یتدـم  ار  هدرب  ورف  دود  هک  هتـشکراک  ینایلق  کی  يارب 
زاغآ فرـش  رد  ریدـخت  لمع  هک  ینامز  زا  هک  دـنیوگیم  یتلاح  هب  فیک  دروایب . فیک »  » رـس ار  وا  هک  تسا  یفاک  کـپ  شـش  اـت  جـنپ 

نیرتهب ینعی  تسا ، هأشن  لاح  رد  صخـش  دباییم و  همادا  هدادن  تسد  زا  ار  دوخ  ساوح  شوه و  زونه  تسمرـس  درف  هک  یتدم  ات  تسا ،
ياراد دـشاب  هدیـسر  ریخا  هلحرم  نیا  هب  هک  یـسک  تـسا . یعقاو  یتـسم  ناـمه  هـک  تـسا  یـشغ »  » نآ زا  رتـالاب  هـلحرم  اهیقرـش . تلاـح 

طقف هک  يوحنب  دوشیم  جراـخ  يداـع  لاـح  زا  اهمـشچ  دـناهدیدرگ ، عرـص  راـچد  هک  یناـسک  نوچمه  تساـههرظنم : نیرتزیگناترفن 
رد يو  ماجنارـس  ات  دوشیم  دننام  جنـشت  یتاکرح  راچد  رایتخایب  اهاپ  اهتـسد و  دنزیم ، نوریب  ناهد  زا  بآ  دوشیم ، هدید  نآ  يدـیفس 

راعیب راکیب و  نارکون  مرح و  نانز  بلغا  دنوش ؛ جراخ  فیک  لادـتعا  زا  هک  ماهدـید  ار  ینادرم  تردـنب  دوریم . ورف  اسآگرم  یباوخ 
. دنوشیم یشغ  راچد  رذگهر  نیا  زا  دنشکیم و  نایلق  ررکم  ینالوط و  یتدم  هب  لالم ، رثا  رد  هک  دنتسه 

مرگ کشخ و  یمیلقا  تایفیک  نتفرگ  رظن  رد  اب  اهیتحاران  نیا  هک  دوشیم  مزیفما  هیرلا و  ۀبصق  هلزن  داجیا  ثعاب  نایلق  ندیـشک  رد  طارفا 
لاحرههب دـسریمن . اپورا ، رد  اهیرامیب  نیا  یکانرطخ  دـح  هب  هتفر  مه  يور  راهب  رد  غالا  ریـش  میژر  نتفرگ  هب  ناـیناریا  تداـع  و  ناریا ،

. یناتـسمز ياههام  رد  هن  دوشیم  هدـهاشم  زیئاـپ  رخاوا  رد  اهـضرم  نیا  تدـش  رتشیب  دوشیم و  هدـید  اـهیرامیب  نیا  زا  مه  یتخـس  دراوم 
لوط رد  نم  هنازور  ياهتشاددای  رتفد  بسحرب  تسا . ریگمشچ  ناهفصا  ناشاک و  یتعنص  ياهرهش  رد  رتشیب  اهیرامیب  نیا  تدش  ترثک و 

تـساهنآ بقاوع  زا  هک  دوبک  يرامیب  سفن و  یگنت  بلق ، ندـش  گرزب  نینچمه  درد و  هنیـس  مزیفما و  دراوم  اب  اجنآ  رد  مهاتوک  تماقا 
هب دیسرن . یئاجب  میاهشالت  مدیـشوک  نآ  تلع  فشک  يارب  هچره  مدروخرب . نآ  یلاوح  نارهت و  رد  ماهلاسهن  تماقا  تدم  زا  شیب  رابهد 

کبـس تالمح  زورب  ثعاب  نایلق  ندیـشک  همادا  اریز  دیـشک  تسد  ـالماک  ناـیلق  ندیـشک  زا  دـیاب  هیرلا  ۀبـصق  هلزن  يراـمیب  زورب  ضحم 
طلخ جورخ  دریگب و  هفرـس  نآ  رثا  رب  ات  دننزب  نایلق  هب  یکپ  دنچ  حبـص  فرط  نارامیب  داد  هزاجا  ناوتب  هکنآ  رثکا  دح  ددرگیم ؛ یگفخ 

. دوش لیهست 
هداعلا قوف  ياهلولـس  مظنم  يوشتـسش  مظنم ، یـسفنت  تاـنیرمت  رثا  رد  مهاوخیم  تسا  رداـن  هداـعلا  قوف  يویر  لـس  ناریا  رد  هک  ار  نیا 

ندیـشک هک  مدـقتعم  هجیتن  رد  منک و  دادـملق  نایلق  ندیـشک  تلع  هب  مرجال  مزیفما و  رثا  رد  طلخ  جورخ  وکابنت و  راخب  اب  اهـشش  فیرظ 
ندرک دراو  يارب  ياهلیسو  ناونع  هب  ار  نایلق  ناوتیم  نینچمه  هب  تسا . دیفم  رایـسب  دنراد  لس  هب  التبا  دادعتـسا  هک  یناسک  لاح  هب  نایلق 

ياضعا رب  رتعیرـس  يریثأت  هب  ناوتیم  طاخم  اب  نآ  هطـساوالب  سامت  وکابنت و  راخب  ندرب  ورف  اب  هچ  درک ، هیجوت  ندـب  هب  اـهوراد  یـضعب 
هدننک ناریو  تفرـشیپ  ناوتیم  هویج  دود  ندیـشک  اب  هنوگچ  هک  مدوب  دهاش  دوخ  نم  الثم  وراد . بذـج  رگید  عاونا  ات  تفای  تسد  ندـب 

فقوتم ار  سیلفیس  يرامیب 
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، یتاره هزوقنا  دزراب ، ای  قشا  مناسرب : ضیرم  ندـب  هب  ار  اهوراد  نیا  راخب  دود و  تروص  هب  تیقفوم  اـب  متـسناوت  هتـشذگ  نآ  زا  تخاـس .
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، هنگهنگ روفاـک ، [، Thus Stirax [339 لـیبق زا  يرگید  رایـسب  داوـم  يارب  مه  زاـب  و  نارطق ؛ مـه  دروـم  کـی  رد  یکطـصم ، اـی  زقس 
بآ ياج  هب  ناوتیم  لاوحا  عاضوا و  بسحرب  هک  منکیم  زیوجت  ار  نایلق  اب  سفنت  قیرط  هریغ  رداشن و  هروب ، یلعهجنپ ، یتح  دیبرهوج ،
ریثأت تدـش  درب . راکب  يرگید  رثایب  ياهگرب  وکابنت  ضوع  رد  دنـشاب و  یثنخ  هک  يرگید  تاـعیام  درذـگیم  نآ  زا  دود  اـهراخب و  هک 

لامعتـسا سفنت و  هار  زا  مروفرلک  ریثأت  تبـسن  اب  تسا  ربارب  ابیرقت  يداع  قپچ  کی  زا  نآ  سفنت  اـب  ساـیق  رد  ناـیلق  دود  قیرط  زا  سفنت 
. هدور هار  زا  هدام  نامه 

قح مه  اراخب  ناخ  يایاعر  دنرامـشیم ؛ شتآ  هب  یمارتحایب  ار  راک  نیا  تشترز  نید  اریز  تسا  عونمم  اهربگ  يارب  تایناخد  لامعتـسا 
هک دـنزاجم  ضوع  رد  نآ  ناوریپ  اـما  تسا ، هتفریذـپ  ار  تاـیناخد  لامعتـسا  عنم  هیباـب  یکارتـشا  هقرف  نینچمه  دـنرادن . وکاـبنت  ندیـشک 

. دنرب راکب  شیشح 
رد همه  زا  شیب  ار  قپچ  نوتوت » . » دنـشکیم یکرت  قپچ  نایلق  ياـج  هب  تسا  راـتات  كرت و  لـیابق  نکـسم  بلغا  هک  یلامـش  تاـیالو  رد 
درز نوتوت  گنر  دـنلامیم ؛ دـنبوکیم و  درگ  تروص  هب  اـبیرقت  ماـمت و  یمرن  هب  ار  نوتوت  ياـهگرب  دـنراکیم . هیمروا  هچاـیرد  فارطا 

. تسا رتیوق  نآ  زا  يدادغب  يدرک - نوتوت  دراد . عوبطم  میالم و  يرطع  اما  تسا  كدنا  رایسب  نآ  نیتوکین  رادقم  تسا و  یئالط 
اما دـننکیم . ریمخت  ار  نآ  نآ ، يور  رب  ینیچ  ياچ  نتخیر  اب  دـنروآیم و  مهارف  وکابنت  قوحـسم  ياهگرب  زا  ناهفـصا  ناینمرا  ار  هیفنا » »

ناونع هب  هشیمه  اـبیرقت  دراد و  یکدـنا  جاور  ناریا  دوخ  رد  هیفنا  هچ  زاـقفق ، هب  صوصخب  دوشیم ، رداـص  جراـخ  هب  هیفنا  مظعا  تمـسق 
. دریگیم رارق  هدافتسا  دروم  دردرس  درد و  مشچ  رد  یعرف  ياهلیسو 

هروتات

تیمها نادب  تخـس  یناریا  يابطا  دیوریم و  اههد  يرهـش و  ياههلابز  هدوت  يور  رد  هدـش و  هداد  دوک  ياهنیمز  رد  لثام  زوج  ای  هروتات 
زیوجت اهجنـشت  عاونا  ـالوصا  برطق و  نمزم ، ياهدردرـس  عبر ، هبون  صوصخب  زرلبت ، ياـهیرامیب  هجلاـعم  رد  هاـیگ  نیا  مخت  دـنهدیم .

، تسه زین  كاندرد  دوشیم و  هدید  ترثک  هب  راکراوس  ماوقا  دزن  هک  ریـساوب  دـعقم و  ضارما  نامرد  رد  نآ  زا  لصاح  نغور  و  دوشیم ،
تنکل هب  هک  ار  هلاس  هدزاود  ياهچبرـسپ  دـنزادنایم . تسـس  فیعـض و  ياضعا  رب  هدـننکتیوقت  ياهدامـض  هایگ  نیا  زا  دوریم و  راکب 

، تسا ضرف  یگلاسهدزیـس  زا  یناریا  ره  رب  هک  ار  یبرع  هیعدا  دناوتب  هک  دوب  عنام  یتحاران  نیا  اریز  دروآ  نم  دزن  شردپ  دوب  راچد  نابز 
متـسناوت رـس ، يور  رب  درـس  بآ  سرپمک  نینچمه  و  دوب ، هدش  هدیئاس  مرن و  هزاتهزات  هک  ياهروتات  مخت  ندناروخ  اب  دنک . ظفلت  حوضوب 

. دناوخب ار  ررقم  هیعدا  هک  مزاس  شرداق  هام  ود  رد 
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جنبلا رذب 

حرـش هب  دش و  هجاوم  هایگ  نیا  فلتخم  عاونا  اب  [ 340] هسهوب رتکد  دوشیم . هتفای  راید  نیا  رد  دوخ  ماسقا  عاونا و  رد  گنب  ای  جـنبلا  رذـب 
[. 341] تخادرپ اهنآ 

رثا دوشب  یجراخ  لامعتـسا  هایگ  نیا  رگا  دـننکیم . تسرد  كایرتشرب ، همه  زا  رتروهـشم  فیکم و  ياـهنوجعم  هاـیگ  نیا  ياـهمخت  اـب 
. دراد درد  هدنهدنیکست 

هایگ مدرم 

رد دیوریم . زاریش  رد  همه  زا  رتشیب  روشک و  یبونج  همین  رد  طقف  دنیوگیم  مه  نکگس  حافلخیب ، منـصلا ، جوربی  هایگ ، رهم  نآ  هب  هک 
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، عرـص زا  يریگولج  يارب  ذیوعت  ناونع  هب  ار  نآ  دنهدیم و  تبـسن  یعیبط  قوف  صاوخ  نادب  هتـشذگ  ناراگزور  ياپورا  دـننام  زین  اجنیا 
هدافتـسا دروم  ینمیرها  ياهتردـق  لامعا  رحـس و  ربارب  رد  تظافح  نینچمه  هاش و  یتیانعیب  نز ، ای  درم  یئاـفویب  نینج ، طقـس  یئازاـن ،

. دنهدیم رارق 

تفتخیب

بلغا يازجا  زا  یکی  دــیوریم و  دزی  کــیدزن  تـفت  هـقطنم  رد  دــنیوگیم  مـه  ( Durs) سرود نارکوـش و  تـفت ، هـشیر  نآ  هـب  هـک 
. تسا رامشب  يوقم  ياهنوجعم 

نم دـننک . حـیرفت  دـناهدروخ  نآ  زا  هک  یناسک  رارقیب  رایتخایب و  تاکرح  زا  ات  دـنزیمآیم  يدـنقنان  اب  ار  نآ  زا  یمک  رادـقم  زین  هاـگ 
نآ اب  یهجوت  بلاج  هداـعلا  قوف  ياهـشیامزآ  يو  مداتـسرف . تسا  تلود  رواـشم  هک  [ 342] فورـش ياقآ  يارب  ار  هشیر  نیا  زا  يرادـقم 

جنبلا رذب  اب  ار  تفت  هشیر  هاگره  : » دیشک ریرحت  هتشر  هب  وحن  نیدب  [ 343] یلمع بط  هلجم  رد  ار  دوخ  ياهششوک  لصاح  دروآ و  لمعب 
تفت خیب  اریز  تسا ؛ یـشحاف  توافت  اهنآ  نیب  ریثأت  تردق  رظن  زا  هک  مینیبیم  مینک  هسیاقم  هایگ  نیا  ياهتمـسق  ریاس  اب  نینچمه  یموب و 

یئاپورا هایگ  دروم  رد  دـیآیم . تسدـب  لکلا  کمک  اب  هک  تسا  يرثؤم  رـصانع  ياراد  یئاپورا  یموب  جـنبلا  رذـب  هلاسود  هشیر  زا  رتشیب 
هک روطنآ  یلو  دیآیم ؛ تسدب  کی  هب  راهچ  تسیب و  تبـسن  تفت  هشیر  دروم  رد  اما  کی . هب  تسا  جنپ  یلکلا  هراصع  هب  هشیر  تبـسن 

تدح و رظن  زا  هراصع  نآ  ریثأت  یتح  تسا و  رترثؤم  تخـس  تفت  هشیر  یلکلا  هراصع  دوشیم  لصاح  قوف  رد  روکذـم  ياهـشیامزآ  زا 
فرـصم زا  هک  یموادـم  ینالوط  تیمومـسم  نانچ  هجو  چـیه  هب  نودالب ، زا  نارگکی  تسا ؛ رتشیب  زین  نودالب  یلکلا  هراـصع  زا  تدـش 

راب ینعی 130  ضبن  نابرـض  هداعلا  قوف  شیازفا  دروآیمن . دیدپ  دش ، داجیا  مومـسم ) مان   ) کیـشپ جازم  رد  تفت  هشیر  زا  یکدنا  رادقم 
اب بسانت  رتشیب  همه  همه و  يداع ، ریغ  يالقت  شوجوبنج و  تایحور ، رد  ناوارف  ناجیه  زورب  هقیقد ، ره  رد 
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هب جنبلا  رذب  زا  یلاقتنا  ياهلحرم  تفت  خیب  عون  رد  ناسانش  هایگ - هک  روطنامه  هایگ . نیا  ات  دراد  نیفورتآ  هروتات و  زا  لصاح  تیمومـسم 

. دیآ باسحب  یلاقتنا  ياهلحرم  تفت  خیب  دیاب  زین  یسانشرهز  یسانشوراد و  رظن  زا  دننیبیم ، نودالب 
هرابرد قیقحت  رد  طقف  تسا ، يروظنم  هچ  هب  تمـسق و  هچ  رد  دراد  رگا  دراد و  فرـصم  بط  رد  تفت  خـیب  اـیآ  هک  شـسرپ  نیا  باوج 

. دیآیم تسدب  نآ  دوخ 
زاب هتکن  نیا  هب  دیاب  اهیرامیب  نامرد  رد  اما  دراد . فرصم  دربیم ، راکب  هروتات  نودالب و  جنبلا ، رذب  بیبط  هک  يدراوم  مامت  رد  تفت  خیب 

عطاق يرترب  ریثأت  رظن  زا  تسا ، هدش  قیقحت  اهنآ  هرابرد  هک  دوخ  هداوناخ  مه  ياهوراد  مامت  رب  وراد  نیا  هک  تشاد  لوذـبم  صاخ  هجوت 
، مک رادقم  نارگ   1 / 12 مینک : زیوجت  يرهوج  تروص  هب  ار  نآ  میهاوخب  رگا  تشاد . هظحالم  دیاب  شرادقم  نآ و  زیوجت  رد  سپ  دراد ؛

تسا مولعم  سپ  تسا ؛ وراد  دوخ  زا  رتیوق  راب  جنپ  نآ  یلکلا  هراصع  تسا ؛ بوسحم  دایز  رادقم  نارگکی  طسوتم و  رادقم  نارگ   1 / 6
. داد لیلقت  مجنپ  کی  هب  ار  نآ  رادقم  دیاب  هک 

یقلا زوج 

. دنیوگیم مه  هلوتات  اهابتشا  یقاراذا و  هلوچک ، نآ  هب  هک  تسا  یهایگ 
کیرحت يارب  وراد  نیا  زا  اهیضعب  لاحرههب  تسا . هدش  مدرم  يارب  یمیخو  تخـس  بقاوع  داجیا  بجوم  بلغا  يراذگمان  رد  وهـس  نیا 

ار زوج  هکنآ  زا  لبق  دنناسریم . فرـصمب  ننع  اب  هلباقم  يارب  موادم  تروص  هب  ار  نآ  هنگهنگ  اب  مأوت  دـننکیم و  هدافتـسا  یـسنج  ياوق 
دیاب اهتنم  دوشیم ، هتساک  نآ  تیمس  زا  يردق  قیرط  نیا  زا  دوش . مرن  ات  دنناسیخیم  ریـش  رد  یتدم  ار  نآ  دنزیمایب  نوجعم  رد  دنبوکب و 
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. تسین يربخ  رگید  گرم  هب  رجنم  تیمومسم  یتح  و  [ 344] زازک يرامیب  زا  تفگ  ناوتیمن  الک  زاب  هک  تسناد 

شیب

طقف هایگ  نیا  هشیر  هک  دنیوگیم  دـننادیم . رتدـنمورین  زین  رام  مس  زا  ار  نآ  یتح  تسا و  بوسحم  یهایگ  مس  نیرتيوق  ناریا  رد  شیب 
نالازغ خاش  دننام  جراخ  زا  دنیوگیم و  [ 345] روگنـس نآ  هب  هک  شیب  هشیر  زا  يرگید  عون  دوشیم . هتفای  نیچ  رد  لـهله  هوک  يور  رب 
هتـشاد دـشر  ومن و  تردـق  دـیابن  يرگید  هایگ  نآ ، فارطا  عرذ  دـنچ  ات  ارهاظ  دوشیم ، دراو  ناتـسودنه  زا  تسا  هایـس  ياههطقن  ياراد 
بلغا اهـشیورد  دنریگیم . یـضوع  شخبورین ) هشیر   ) گنـس نج  اب  ار  نآ  بلغا  اما  تسا ؛ دودحم  رایـسب  بط  رد  شیب  فرـصم  دشاب .

. مبایرد متسناوتن  تلع ؟ هچ  هب  اما  دنراد : دوخ  اب  ار  شیب  هشیر  کی 
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یهوک ماداب  نغور 

رد یندـیلام  يوراد  ناونع  هب  ار  وراد  نیا  دوـشیم . ادـیپ  ناریا  بوـنج  رد  نآ  فـلتخم  عوـن  هس  دـیآیم و  تسدـب  یـشحو  ماداـب  زا  هک 
. دننکیم زیوجت  يژلارون  مسیتامور و  هدور ، مرو  ياهیرامیب 

ياچ

زا سویراـئلوا  یتـح  تـسا . هتفاـی  ماـع  جاور  شیپ  لـسن  کـی  زا  یلو  هدـش  دراو  ناریا  هـب  نـیچ  زا  شیپ  لاـس  تـسیود  دودــح  ياـچ ،
. دوـشیم تسرد  یئاـست »  » ماـن هـب  یفلع  زا  هـک  دنـشونیم  ار  یمرگ  بآ  اـجنیا  رد  : » تـسا هدروآ  ناـیمب  نخـس  ناهفـصا  ياـههناخیاچ 
اب سامت  هک  یماگنه  و  دعب ، یلخاد  ياهگنج  رد  دـنکیم ». هیفـصت  ار  نوخ  صوصخلا  یلع  هک  شخبتمالـس  تسا  ياهدام  دـنیوگیم 

دننادیم و [ 346] رضاح نرق  يادتبا  زا  ناشروشک  هب  ار  نآ  دورو  اهیناریا  لاحرههب  داتفا ؛ جاور  زا  الک  ياچ  ارهاظ  تفای ، شهاک  نایدنه 
رد هزورما  ياچ  فرصم  دشاب  هک  روط  ره  تقیقح  درک . تفایرد  هیده  ناونع  هب  دنق  ياچ و  هتـسب  دنچ  ازریم  سابع  هک  يزور  زا  مهنآ 

نامهم ره  دشابن ؛ یـسور  روامـس  کی  شاهناخ  رد  هک  تفای  ار  يدنمتورث  هداوناخ  ناوتیم  تمحز  هب  هک  دراد  تیمومع  نادنچ  اهرهش 
كایرت بح  اب  رصع  اتود  و  حبـص ، طسوتم  ناجنف  ود  الومعم  یناریا  دننکیم . یئاریذپ  ياچ  اب  شتدایع  ماگنه  هب  ار  بیبط  الثم  مرتحم و 

یناشن شطع  تلصخ  تلع  هب  دشابن ، مهارف  اراوگ  یندیماشآ  بآ  هک  اج  ره  هتفرمهيور  ینابایب و  ياهترفاسم  رد  دروخیم . ياچ  دوخ 
هبون بت  للعلا  تلع  هک  وبدـب  دـکار و  ياهبآ  زا  تسین  مزال  هار  نیب  رد  رگید  نآ  فرـصم  اب  اریز  دنـشونیم  ار  نآ  تسه ، ياـچ  رد  هک 

. دنشونب تسا  كانرطخ 
روش اب  یضعب  یتح  دنرامشیم و  یگدنز  بانتجا  لباق  ریغ  تاجایتحا  هلمج  زا  ار  ياچ  ناریا  ياهرهـش  رد  نونکا  هک  تسا  بیترت  نیدب 

طارفا هک  تسا  یهیدب  دندیشونیم . ياچ  ناجنف  هدجه  يزور  ات  هک  متخانـشیم  نارهت  رد  ار  یناسک  دنـشونیم . ار  نآ  ناوارف  قایتشا  و 
یئاهتشایب یباوخیب و  بلق ، نابرض  دراد . تمالس  رب  ءوس  رثا  دننکیم ، هیهت  گنررپ  رایسب  ار  نآ  هک  یتقو  صوصخب  نآ ، ندیـشون  رد 

تدـش بش  ماگنه  هب  هک  ددرگیم  بلق  نابرـض  عیرـس و  سفنت  بجوم  عفترم  ياـههگلج  قیقر  ياوه  تسا . رامـشب  نآ  یمتح  راـثآ  زا 
نیا رد  هک  مه  ار  اهتـسد  هشعر  دوشیم . مه  فعاضم  نآ  هدـنهد  رازآ  هدـننکباوخیب و  هبنج  رگید  ياچ  ندروخ  اـب  دـباییم . يرتشیب 

ار یسنج  ياوق  ياچ  هک  دننکیم  اعدا  ماجنارـس  مراذگیم . رایـسب  ندیـشون  ياچ  باسح  هب  نم  تسا  دایز  يریگمـشچ  رادقم  هب  روشک 
. تسین مه  ساسایب  نادنچ  اعدا  نیا  نم  نامگ  هب  دهدیم و  لیلقت 

جنران بآ  ای  ومیل  بآ  الومعم  دنزیریم . نآ  رد  کمن  دنق ، ياج  هب  اهراتات  اهناغفا و  ضوع  رد  دـننکیم و  نیریـش  دایز  ار  ياچ  اهیناریا 
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ياچ هارمه  مه 
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. دنناکچیم ياچ  رد  ار  اهنآ  زا  هرطق  دنچ  هک  دنروآیم 
ياچ هب  مه  زورما  لیلد  نیمه  هب  تسا ؛ هدوب  یناملآ  رفن  کی  هدروآ  ناریا  هب  شورف  يارب  دایز  رادقم  هب  ار  ياچ  هک  يدرف  نیلوا  افداصت 

. دوشیم تشک  ناملآ  رد  ياچ  هک  تسا  هدیدرگ  داجیا  ناهذا  رد  مه  عیاش  اتبـسن  هابتـشا  نیا  هجیتن  رد  دـنیوگیم و  هسمن » ياچ   » بوخ
فارطا و هب  رهـشوب  زا  هاگنآ  دوشیم و  دراو  ناریا  هب  سراف  جـیلخ  ناتـسودنه و  قیرط  زا  نیچ ، زا  ارـصحنم  نآ  هایـس  عون  ياـچ و  عاونا 
هک ییاچ  رادـقم  سکعرب  تسا ؛ دایز  اجنآ  رد  ياچ  تمیق  اریز  دـننکیمن  دراو  ياچ  چـیه  هیـسور  زا  ددرگیم . لاسرا  تکلمم  فاـنکا 

. تسین كدنا  نادنچ  دننکیم ، قاچاق  زاقفق  هب  اهیناریا 

هوهق

وحن کی  هب  تکلمم  ود  ره  رد  هوهق  هک  تفگ  ناوتیم  اما  دنـشونیمن ؛ اهکرت  يدایز  هب  اـهیناریا  دـنیوگیم  مه  نب »  » نآ هب  هک  ار ، هوهق 
هب دـننکیم و  مرگ  هرابود  هدـش  هداـمآ  ـالبق  هک  ار  نآ  هشیمه  اـبیرقت  هکلب  دنـشونب  هزاـت  هوهق  هک  دوشیم  تردـنب  دوشیم . هئارا  هیهت و 

. دراد یخلت  معط  هداعلا  قوف  لیلد  نیمه 
دوخ مهس  هب  مه  نآ  هک  دنزیمآیم  له  يردق  اب  ار  نآ  اما  دنکیم ؛ هولج  ینعمیب  يراک  اهیقرش  رظن  هب  الک  ریش  ای  رکش  اب  هوهق  ندروخ 

. دیآیمن شوخ  ار  اهیئاپورا 
ياج مکحم  رد  اب  یئاهیطوق  رد  هدیبوک - مرن  يدرگ  تروص  هب  سپـس  دنـشاب و  هداد  وب  لدتعم  هزادـنا  هب  هک  ار  یبرع  مرن  بوخ و  هوهق 

نم و  هدیـشوج ، ای  مهاوخیم  کشخ  ار  هوهق  هک  دندیـسرپیم  نم  زا  بلغا  اهنوردنا  رد  دنروخیم . کشخ  کشخ  اهیـضعب  دـنهدیم -
. تسا عوبطم  تخس  شیارب  هوهق  درگ  يروخياچ  قشاق  کی  دنک ، تداع  نادب  یمدآ  هاگره  هک  منک  رارقا  دیاب  ریزگان 

. دناسریم همدص  باصعا  هب  يوق  هوهق  دایز  فرصم  هک  دننادیم  همه 
یمعط اب  گنرهایس  تسا  یبآ  : » دیوگیم نینچ  دوخ  همان  رفس - رد  سویرائلوا  دننادیم . هاب  هوق  فعض  ثعاب  ار  هوهق  امومع  قرـشم  رد 

ایوگ دوش ، فرـصم  دایز  هوهق )  ) بآ نیا  زا  هاگره  اما  دنک . نورتس  ار  جازم  دشاب و  هتـشاد  درـس  یعبط  دیاب  اتدعاق  عوبطمان ، هدـنزوس و 
هچ دشاب ، هتخادرپ  هتخاس و  الک  دـیاب  هک  دـنکیم  وگزاب  يونزغ  دومحم  ناطلـس  زا  ياهفیطل  اجنیا  رد  يو  دربب ». نیب  زا  یلکب  ار  توهش 

: دشخبیم نایاپ  دوخ  هتفگ  هب  لثملا  برض  نیا  اب  دعب  تسا و  هتشادن  ربخ  اجنآ  رد  هوهق  فرصم  زا  یسک  يدالیم  مهد  نرق  رد 
[ 347] هوهش عطاق  مون و  لتاقهوهق  وت  مان  هک  ور  هیس  يا 

زا ورناوراک ، ياههار  زا  يزیچان ، ریداقم  اهنت  دوشیم ؛ دراو  رهـشوب  قیرط  زا  هواج  زا  رتشیب  دنه و  زا  ناریا  یفرـصم  هوهق  مظعا  تمـسق 
. دسریم اجنیا  هب  ناتسبرع 
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بارش

دنهاوخیم و ارعش  هک  ینعم  نادب  قشع  اذه  عم  تسا و  هتفر  نخس  لگ  بارش و  قشع ، حدم  زا  یناریا ، يارعش  یئانغ  رعـش  ره  رد  ابیرقت 
هتفای ناریا  رد  تردنب  راهب ، لصف  رد  خرـس  لگ  ياوس  لگ  غاب  تسا و  مارح  یعرـش  رظن  زا  بارـش  تسا ، يردان  هداعلا  قوف  دنیاتـسیم 
رادقم زاب  تسا ، هدش  میرحت  تدشب  هدش  ریمخت  تابورشم  مامت  یلک  روطهب  بارش و  ندیشون  مالـسا  نید  رد  هک  دنچره  اهتنم  دوشیم !

" نایناریا ناریا و   " كالوپ www.Ghaemiyeh.comهمانرفس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 440زکرم  هحفص 321 

http://www.ghaemiyeh.com


اما تسین . كدنا  دنتیناحور  هماج  رد  طلغ  هب  هک  ناسک  زا  یضعب  یتح  نازابرس و  ماکح ، اهناخ ، اهباب ، رکون  نیب  صوصخب  نآ  فرـصم 
هک دنچره  دناهدزن . هدش  ریمخت  ياهیندیـشون  هب  بل  یتح  ناشیگدـنز  لوط  رد  بلغا  دناهدینـش و  بارـش  زا  یمـسا  طقف  اهاتـسور  هنکس 

نارگن ساوسو  تقد و  لامک  اب  یلو  دنریگیم  هدیدان  ار  رمخ  برش  عنم  نیا  یتحاران  نادنچهن  نادجو  اب  مالسا  هب  ناگدنورگ  زا  یضعب 
ار نآ  ات  دوشیم و  بوسحم  سجن  اعرش  دوش ، هدولآ  بارش  اب  هچره  اریز  دشاپب ، ناشـشرف  ای  ناشـسابل  هب  بارـش  ياهرطق  ادابم  هک  دننآ 

. دننک هدافتسا  نآ  زا  دیابن  دنشکن  بآ  دنیوشن و 
روشک رد  دابآفجن )  ) ناهفصا نادمه و  ياهبارش  نآ  زا  سپ  و  رالخ )  ) زاریش ياهوهق  هب  لیام  خرس  بارش  لخاد  لوصحم  ياهبارـش  زا 

طقف هریغ  هیمروا و  زیربت ، نیوزق ، نامرک ، لیبق  زا  اهاج  ریاس  لوصحم  ياهبارش  دوشیم ؛ رداص  زین  ناتسودنه  دادغب و  هب  دراد و  فرصم 
یناهنپ تروص  هب  ار  بارـش  شورف  دیرخ و  سیلپ  دنراد ؛ بارـش  نتخادنا  قح  ناینمرا  نایدوهی و  اهنت  دنکیم . نیمأت  ار  یلحم  فراصم 

لاوما اههناخ و  دننکشیم ، ار  اهمخ  دنریگیم ، نالک  ياههمیرج  تروص  نآ  رد  دنکیم : عونمم  ار  نآ  هاگیب  هاگ و  یلو  دهدیم  هزاجا 
. دنناریم كرا  یلاوح  زا  ار  اهنآ  دنپاچیم و  ار  ناگدنشورف 

، تسوپ مظعا  تمـسق  اب  روگنا  بآ  سپ  نیا  زا  دـننکیم ، بوکدـگل  اپ  اـب  ار  روگنا  درادـن ؛ دوجو  بارـش  صوصخم  سرپ )  ) تشخرچ
هام رد  دوشیم . هدراذگ  دوخ  لاح  هب  ریمخت  يارب  دراد  یلدتعم  ياوه  هک  یئاج  رد  دوشیم و  هتخیر  راج ) هرمخ   ) هرمخ رد  مد  هتـسه و 

یلاع و ياهروگنا  مغریلع  هکنیا  درک . لقن  لمح و  دوش ، شرت  هکنآیب  ار  نآ  ناوتب  هک  تسا  هدـش  فاـص  ردـقنآ  بورـشم  نیدرورف 
لکلا تسا ؛ صقاـن  هیهت  زرط  نیمه  لـیلد  هب  دـنکیمن ، زواـجت  طـسوتم  دـح  زا  هتفرمهيور  تکلمم  نیا  رد  بارـش  سنج  زاـب  نـیریش ،

ار یمدآ  اروف  هک  نیگنـس  يوق و  تسا  یبورـشم  دـناهدرک ، طولخم  قرع  اب  ار  نآ  درادـنپیم  یمدآ  هک  تسا  داـیز  نادـنچ  ناریا  بارش 
. تشادهاگن یتدم  يارب  ار  نآ  ناوتیم  لماک ، ررکم و  تروص  هب  ندرک  فاص  زا  سپ  طقف  دریگیم ؛

زا لوپ  ياهظحـالم  لـباق  غلبم  رذـگهر  نیا  زا  تسا و  شیازفا  هب  ور  بارـش  تادراو  هک  درب  تیاکـش  هاـش  روضح  هب  ریزو  هک  یماـگنه 
اجنآ زا  هرطق  کی  دراذـگیمن  امتح  دـیتسرفب ، زرم  هب  ارم  نارچمکـش  يومع  ریـشدرا  : » تفگ نانکیخوش  هاـش  دوشیم ؛ جراـخ  روشک 

هجوت دروم  رتشیب  همه  زا  رادزاگ  قرع و  اب  طولخم  عاونا  اهنآ  نیب  رد  هک  یجراخ  بارش  تادراو  لمع  رد  اما  درذگب »!
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نآ شوـخ  معط  رطاـخ  هب  ار  بارـش  تعاـمج  یقرـش  دریگیمن ».  » بوـخ هک  دـنیوگیم  درادـن و  راتـساوخ  مه  نادـنچ  تـسا ، هقـالع  و 
ات دنکیم  ریزارـس  ناهد  رد  سالیگ  تشپ  سالیگ  ار  نآ  دزیمآیم و  مهرد  قرع  اب  ار  بارـش  تسا . نآ  هأشن  بلط  رد  طقف  دشونیمن و 

طقف هکنآ  مه  رثکا  دح  دـشونیم و  دوخ  نوردـنا  رد  افخ ، رد  هراومه  ار  نآ  لیلد  نیمه  هب  دـتفیب . نیمز  رب  شوهدـم  تسم و  هک  یئاج 
اپرب اهیئاپورا  راختفا  هب  هک  سلاـجم  نآ  رد  یتح  اهتفایـض  اهنـشج و  رد  دـنکیم . توعد  اجنادـب  ار  دوخ  ناـکیدزن  مراـحم و  زا  نت  دـنچ 

رد دـیآیمرب  نارود  نآ  ياـه  همانرفـس - زا  هک  روـطنآ  شیپ  لاـس  تـسیود  هکیلاـحرد  دنـشونیم ، مـه  تمالـس  هـب  تبرـش  دوـشیم 
. دناهدیشونیم بارش  انلع  لیبق  نیا  زا  یئاهتفایض 

يوب ادابم  هک  دنـسرتیم  هچ  دـنرادن  ار  بارـش  ندیـشون  تأرج  مه  افخ  رد  یتح  ناضمر  كرابم  هام  مایا  رد  اههعمج و  زور ، ماـگنه  هب 
روطهب اهیناریا  دربب . نیب  زا  دـناوتب  ار  بارـش  يوب  هک  دنتـساوخیم  یئاود  نم  زا  بلغا  لیلد  نیمه  هب  دزاـس و  شاـف  ار  موتکم  رـس  ناـهد 

لاـح رد  هک  یـسک  يارب  زین  یئازج  رظن  زا  دـنربیم و  وقاـچ  هب  تسد  یتح  دـنوشیم و  اوعد  عازن و  دراو  تلوهـسب  یتسم  لاـح  رد  یلک 
تیانج رب  مه  یبهذـم  تایهنم  زا  یطخت  مرج  هک  تفگ  ناوتیم  سکعرب  یتح  دـنوشیمن ، لئاق  یفیفخت  دـشاب  هدز  لتق  هب  تسد  یتسم 

. ددرگیم هدوزفا 
تهاقن هرود  ندرک  هاـتوک  يارب  اـبطا  ـالومعم  دـنکیم ، داـجیا  ینوخمک  هک  ضارما  ریاـس  ینوخ و  لاهـسا  زرل ، بت  ياـهیرامیب  زا  سپ 

مه دروم  نیا  رد  هک  دوشیم  فظوم  نیاربانب  دریگیم و  اوتف »  » رامیب تروص  نآ  رد  دننکیم . زیوجت  یتیوقت  یئوراد  ناونع  هب  ار  بارش 
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يراددوخ کـشزپ  زیوجت  زا  يوریپ  زا  دـناوتیمن  مه  هعمج  ماـما  یتح  رگید  دـنک و  يوریپ  کـشزپ  روتـسد  زا  اـقیقد  دراوم  ریاـس  نوچ 
ات دزادرپب  اهنآ  نامرد  هب  بارـش  زیوجت  اب  هک  دنهاوخب  يو  زا  بیبط  هب  هوشر  نداد  اب  ملاس  یمدرم  هک  دـتفایم  قافتا  مه  نیا  هتبلا  دزرو .

یگدـنز لالم  هک  دـننآ  قاتـشم  تخـس  ارـسمرح  ناـنز  ـالثم  دـناهداد . يراـک  نینچ  هب  نت  ترورـض  مکح  هب  هک  دـنوش  یعدـم  دـنناوتب 
یتعاس یهاگ  تخوسیم  تخبهریت  تادوجوم  نیا  لاح  هب  ملد  هک  نم  دـننک و  هراچ  بارـش  یتسمرـس  ناـجیه  اـب  ار  اـجنآ  تخاونکـی 

. مدرکیم زیوجت  ناشیارب  یشومارف 
اب هک  بارش  زیوجت  زین  ضرم  نایلغ  تدش و  رد  یتح  دوشیم ، هیصوت  زیخایرالام  یحاون  نارفاسم  هب  لدتعم  تروص  هب  بارـش  ندیـشون 

هنگهنگ زا  رتـهب  ياهجیتـن  بارـش  زا  هک  مدوب  دـهاش  دوخ  نم  تخـس  دراوم  رد  اراوگ . بوـلطم و  تسا  یئوراد  دـشاب ، هدـش  قـیقر  بآ 
هجلاعم دوخ  هک  ینارامیب  زا  تسا . هدرک  دیکأت  ار  نآ  مه  [ 348] تراب نوچ  یبرجم  حایس  هک  تسا  ياهبرجت  نیا  و  تسا ؛ هدمآ  تسدب 

. منادیم بسانم  ار  ریز  دهاوش  لقن  ماهدرک 
ار دوخ  ياهمـشچ  یتح  یئاپورا  کـی  تیؤر  ماـگنه  هب  تسا و  رادنید  نمؤم و  تخـس  يدرم  هک  ناـخ  دیعـس  ازریم  هجراـخ  روما  ریزو 

گنر هک  دیدرگ  يداح  يایرالام  راچد  نانچ  مامت  لاس  کی  دشاب  هدرک  زیهرپ  تساجن  زا  ات  دیوشیم 
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هب دـش و  مرن  شلد  ماجنارـس  نم  ررکم  ماربا  رارـصا و  زا  سپ  دـبنجب . دوخ  ياـج  زا  تسناوتیمن  یتـح  دـش و  درز  هاـک  نوـچ  شاهرهچ 
نودب هک  تسا  هدش  بارش  هدرپسرس  نادنچ  يو  ماگنه  نآ  زا  تفای . افش  يرامیب  زا  مه  الماک  داد و  رد  نت  زاریش  بوخ  بارش  ندیشون 

. تسین رایشوه  ياهظحل  رگید  شنامیا  زا  ياهظحالم 
زیمآتیقفوم راثآ  بارـش  هیقنت  زا  هدور ، یلبنت  فعـض و  تالاح  ینوخمک ، نمزم ، ینوخ  لاهـسا  ابو ، هجلاعم  رد  نم  زین  بیترت  نیمه  هب 

. دوشیم هدهاشم  مه  هأشن  فیک و  راثآ  رتناوج  نارامیب  دروم  رد  صوصخب  دنامب  مکش  رد  رتزارد  یتدم  هیقنت  عیام  هاگره  ماهدید .
گنر هب  یئاههکل  يدبک و  عمشت  زا  يردان  رایسب  دراوم  نم  رگید  رادلکلا  تابورشم  ریاس  تسین و  مه  مک  هک  بارش  فرصم  دوجو  اب 

یگدـنز ناتـسلگنا  رد  لاس  هدزناـپ  هک  يدرم  هب  تسا  طوبرم  ریخا  دروم  نیا  ماهدـید . يرمخ  نونج  زا  درفب  رـصحنم  دروم  کـی  سم و 
، اهتوبکنع هجوتم  لایخ  ملاـع  رد  دـیزخیم و  یلاـق  يور  هب  اـی  دـیدیم و  ار  یـشوپزمرق  نادـالج  هشیمه  ماـهوا  لاـح  رد  يو  دوب . هدرک 

يزور نیمراهچ  رد  تخادـنایم . ياهسیک  رد  ار  اهنآ  نازرل  ناسرت و  تفرگیم و  ار  یلایخ  تاناویح  نیا  و  دـشیم ، یئاهبرقع  اهلیطر و 
هفقو نایناریا  یگراوخیم  رد  هک  تسا  ببـس  نادب  اهیرامیب  نیا  ندوب  ردان  دیـشوپ . ناهج  زا  هدـید  دـندرک ، توعد  وا  تدایع  هب  ارم  هک 
نیا موتحم و  ریدقت  هب  داقتعا  رطاخ  هب  رگید  فرط  زا  و  ناضمر ؛ هام  ندیسر  ارف  يرگید  يراسگیم و  يافتخا  تلع  هب  یکی  دهدیم ، خر 

. دیآ لمعب  يریگولج  برخم  ياهسوه  دیدش و  تاناجیه  زورب  زا  هک  دوشیم  ثعاب  دوخ 

قرع

هب ای  ار  نآ  تسا . بوغرم  رایـسب  ناریا  ياـمرخ  قرع  دوشیم و  هدیـشک  اـمرخ  شمـشک و  زا  دـنیوگیم  مه  تاـیح  بآ  نآ  هب  هک  قرع 
. دننکیم زیوجت  ار  نآ  نامرد ، يارب  زین  ابطا  دنزیمآیم . بارش  اب  ای  دنلیبق  نآ  زا  نارکون  نازابرس و  هک  دننکیم  فرصم  صلاخ  تروص 

وجبآ

هکنآ لـیلد  هب  ار  وـجبآ  فرـصم  اهیـضعب  تسا . نارگ  یموـمع  فرـصم  رظن  زا  یلو  دوـشیم  دراو  ناتـسودنه  قـیرط  زا  هاـگیب  هاـگ و 
. دنرامشیم زاجم  دیآیمن  باسحب  يریمخت  تابورشم  رامش  رد  نیاربانب  تسا و  وج  هدناشوج 

. دوشیم هدیشون  انلع  هزوب )  ) وجبآ رصم  رد  لیلد  نیمه  هب 
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زیمق

مه بیترت  نیمه  هب  دنراد . ترفن  نآ  زا  اهیناریا  ناکبزا ؛ صاخ  هجوت  دروم  تسا  یبورشم  هک  دنیوگیم  زیمق  ار  هدش  ریمخت  نایدام  ریش 
. دننکیم زیهرپ  لوبنت  ندیئاج  زا 
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( کینسرا  ) شوم گرم 

. دوشیم هتفاـی  خـینرز  تروص  هب  ناوارف  ریداـقم  هب  نیوزق  یلاوح  ناتـسدرک و  رد  دـنیوگیم  راـفلا  مس  نآ  هب  یبرع  هب  هک  شوـم  گرم 
ياههدغ نامرد  رد  کینـسرا  یبط  فرـصم  اب  نایناریا  زابرید  زا  دیآیمرب  یمیدـق  هیودا  ریقاقع و  هب  طوبرم  ياه  هتـشون - زا  هک  روطنآ 

یئانشآ تسوپ  نتـشادهاگن  مرن  فاص و  يدلج و  ياهندش  هتـسوپ  هجلاعم  رد  نآ  صاخ  ریثأت  سفنگنت و  عبر و  هبون  ناطرـس ، میخدب ،
اب دـنربیم و  راکب  نمزم  سیلفیـس  هجلاعم  رد  ارـصحنم  ار  نآ  دـناهدرک و  دودـحم  تخـس  ار  نآ  فرـصم  يزورما  يابطا  اـما  دناهتـشاد .

يرادـقم زور  ره  ناریگراـم  هک  تسا  هدـش  هداد  شرازگ  نم  هب  ضوـع  رد  دـنناسریم . راـمیب  هیر  هب  ار  کینـسرا  راـخب  ناـیلق ، کـمک 
کینـسرا زور  ره  زین  نارگاـیمیک  دـنزاس . رثایب  ار  راـم  یگدـیزگ  زا  یـشان  مس  دوـخ  ناـمگ  هب  قـیرط  نـیا  زا  اـت  دـنروخیم  کینـسرا 

ثعاب کینـسرا  ندروخ  هب  تداع  هک  دندقتعم  رگید  فرط  زا  دـهدیم و  الط  دـیلوت  تردـق  اهنآ  باشیپ  هب  دـنرادنپیم  هچ  دـنروخیم 
تادهاشم و اب  نم  دنعلبیم . همیلبوس )  ) هنکـشاراد يرادـقم  هنازور  ایوگ  زین  اهـشیورد  هتـشذگ  اهنیا  زا  ددرگیم . دایز  ياهتـشا  یهبرف و 

نیمضت ار  اههتفگ  نیا  یتسرد  هجو  چیه  هب  لیلد  نیمه  هب  دراد و  تحـص  اههناسفا  نیا  زا  رادقم  هچ  هک  مبایرد  متـسناوتن  دوخ  تایبرجت 
. منکیمن

کینسرا تمسق  کی  هویج و  تمسق  هدزاود  زا  ناریا  يزاسوراد  نیزاوم  قبط  هنکـشاراد  دیآیم . تسدب  دیعـصت  رثا  رد  کینـسرا  دیـسا 
. تساپورا تخاس  يوراد  دراد  دوجو  رازاب  رد  هچنآ  اما  تسا . هدش  بیکرت 

كاخ

. دوشیم بوسحم  تاردـخم  رامـش  رد  تاـهج  یـضعب  زا  هک  دـنروخیم  ینارذـگتقو  يارب  هاـگ  زیهرپ و  ناوـنع  هب  هاـگ  زین  ار  كاـخ 

. دوش هداد  ورف  لح و  ناهد  بآ  رد  هتـسهآ  ات  دـنراذگیم  ناهد  رد  ار  كاخ  یگلماـح  رخآ  هاـم  ود  رد  رتشیب  یناریا و  ناـنز  اـصوصخم 
زا هک  یفدص  ریشابت  رگید  تسا و  هتفت  نارزیخ  نامه  هک  یملق  ریشابت  ینعی  ریـشابت ، يدنه  عون  ود  زا : تسا  ترابع  اهکاخ  نیرتبولطم 

؛ یندعم رهزداپ  ای  ینیوزق  رهزداپ  رگید ؛ ياهلگ  عاونا  یناتسغاد و  لگ  ینمرا ، لگ  دیآیم ؛ تسدب  هتخادنا  لگ  شتآ  رد  هتفت و  فدص 
رد هناثم . گنس  و  هرهم ) رهز   ) یـسراف قایرت  هب  موسوم  یناویح  هدام  دنچ  تسا ؛ تاکیلیـس  كاخ  یعون  هک  یمق  ریـشابت  یتالحم و  لگ 

ياههمقل الباقتم  دـنهدیم و  صیخـشت  ار  نآ  فلتخم  عاونا  اروف  دـناهدرک ؛ ادـیپ  كاخ  يارب  یـساسح  هقئاذ  یناریا  ناـنز  تسراـمم ، رثا 
هب هک  دوب  هیلام ) ریزو   ) کلامملا ریعم  اـهنت  متخانـشیم ، هک  ینادرم  زا  دـنیوگیم . رطعم  نآ  هب  هک  دـننکیم  هیدـه  رگیدـکی  هب  يذـیذل 

. دروخیم كاخ  [ 349] تول نیدنچ  دودح  هنازور  يو  تشاد . دایتعا  كاخ  ندروخ 
قوش رسپ ، هچ  رتخد و  هچ  ناکدوک ، زا  یضعب  هک  تسا  نآ  هجوت  بلاج  هتکن 
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ناوتیمن هجو  چـیه  هب  دـنعلبیم و  علو  اب  دنـشارتیم و  راوید  زا  ار  كاخ  اهنآ  طالم . لگ و  زا  معا  دـنراد ، عون  ره  زا  كاـخ  هب  یطرفم 

تسیب دودح  رد  دنریمیم . بابش  ناوفنع  رد  دننامیم و  دوخ  تداع  دنبیاپ  نانچمه  نانیا  درک . فرـصنم  تسیاشان  تداع  نیا  زا  ار  اهنآ 
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یحاون نیا  مامت  رد  هک  مینادیم  دـندوب و  ناهفـصا  مق و  ناشاک ، یلاـها  زا  رتشیب  هک  دـندروآ  نم  شیپ  ار  تخبهریت  ياـههچب  نیا  زا  رفن 
، هدرک فپ  تسوپ  گنریب ، ياهبل  مروتم ، ياهکلپ  لاحیب ، ياههاگن  هدـیرپگنر ، دیفـس  تروص  اـب  اـهنیا  ماـمت  تسا . رازهروش  نیمز 

دراوم هک  مه  هچنه  رتکد  دـنوشیم . صخـشم  رظن ، بلاج  یئادـص  اـب  بلق و  نابرـض  لاـحط و  یگرزب  فیعـض ، ضبن  هدرک ، داـب  مکش 
زا یتادوجوم  يراوخكاـخ  هب  ناـیالتبم  هک  دـنکیم  رظنراـهظا  نینچ  قـح  هب  تسا  هدرک  هدـهاشم  تشر  رد  ار  يراـمیب  نیا  زا  يررکم 

. تسین يدیما  نانآ  تاجن  هب  هک  دناهتفر  تسد 
. میروآیم نایم  هب  يرکذ  دوشیم  هدرب  مان  اهنآ  زا  دایز  هک  نیمز  قرشم  یئوراد  لوصحم  ود  زا  زاب  لصف  نیا  نایاپ  رد 

یئایموم

زا مه  تسا ) یناویح  ندب  هدنرادهاگن  ینعم  هب  ینانوی و  لصا  رد  هملک  نیا   ) یئایموم : » هدمآ نینچ  نآ  هرابرد  ناریا  یئوراد  گنهرف  رد 
ناتسبرع يایرد  لحاس  رد  هچنآ  ناتسرال . نالیگ و  رد  عقاو  هپت  دنچ  شوارت  زا  مه  دیآیم و  تسدب  سراف  تیالو  رد  ياهمـشچ  شوارت 

بلق و يوقم  يرثا  دـشاب . وبشوخ  قارب و  هایـس ، دـیاب  لصا  یئایموم  تسین . ناریا  سراف و  یئایموم  یبوغرم  یبوخ و  هب  دـنکیم  حـشرت 
تبوطر دروآیم ، ناجیهب  ار  یجراخ  یلخاد و  ياهمادنا  دنکیم ، تیوقت  ار  اضعا  یشالتم و  ار  درس  ياههدغ  دراد ، توهـش  هدنزیگنارب 

. درادیم هاگن  تباث  ار  یگدنزرس  طاشن و  دهدیم و  لیلقت  ار 
برقع و یگدـیزگ  لیفلا ، ءاد  ماذـج و  لیاوا  ندرک ، یق  نوخ  عرـص ، دردلد ، هوغل ، جـلف ، هکـسکس ، نامرد  رد  دوشیم و  بذـج  دوز 
. دنکیم جالع  ار  هدیرد  تالضع  اهیپ و  یگتفررد ، یگدروخچیپ ، اپ ، یگتـسکش  یئایموم  مهرم  دراد . لامعتـسا  دروم  اهتیمومـسم  ریاس 

[.« 350] هریغ هریغ و  تسین و  ربارب  نآ  اب  رظن  نیا  زا  یئوراد  چیه 
، یگتفرنوخ ای  یـشوهیب  لاح  رد  دندش و  دیدش  تشحو  راچد  هاگره  ات  دنرادیمرب  دوخ  اب  یئایموم  بح  دنچ  هشیمه  دـنمتورث  نایناریا 

عیرـس داجیا  تردق  یئایموم  دنرادنپیم  اریز  دنلامب ؛ نآ  اب  ار  طوبرم  ياهتمـسق  تسکـش  ناشیاپ  ای  تسد  هاگره  و  دنروخب ، نآ  زا  یبح 
. دشخب مایتلا  الماک  زور  کی  فرظ  رد  ار  یغرم  هتسکش  ياپ  دناوتیم  یئایموم  هک  دنیعدم  دراد و  فورضغ 

رهزداپ

هاش ظفاحم  ینعم  هب  هک  هاشداپ  دننام  رهز ، ربارب  رد  ظفاحم  ینعم  هب   ) رهزداپ
452 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 

رد تسا . دیجمت  هجوت و  دروم  هداعلا  قوف  یناویح  مومس  نامرد  رد  صوصخب  مس و  هدننک  یثنخ  ناونع  هب  نیمز  قرشم  رد  [( 351] تسا
لکش هب  بلغا  دوشیم و  لیکشت  یهوک  زب  مکش  رد  هک  تسا  یگنس  رهزداپ  : » تسا هدش  هتشون  نینچ  نآ  هرابرد  ناریا  یئوراد  گنهرف 
يورک عاونا  رد  هک  دراد  کچوک  ياهناوج  نآ  هتسه  تسا ، هیالهیال  زایپ  نوچمه  نآ  لخاد  یلقیص و  فاص و  نآ  هیور  تسا ، غرممخت 

هاـیگ سکره  نم  لاؤـس  ربارب  رد  هچ  ياهناـسفا ؛ یلاـیخ و  تسا  یهاـیگ  نم  ناـمگ  هب  هصلخم   ) دـهدیم لیکـشت  ار  هصلخم  هاـیگ  دوـخ 
دنیاسب هکرـس  اب  ار  نآ  هاگره  دـش ). ناونع  هصلخم  ياج  هب  نوگاـنوگ  یندـیئور  هدزاود  هد  زا  شیب  هجیتن  رد  درکیم و  رکذ  ار  يرگید 
دنزیم یهایس  هب  ناتسودنه  رهزداپ  گنر  دنناممشپ . تسه  یفایلا  بلغا  نآ  لخاد  رد  دیآیمرد ؛ گنرمک  یتروص  گنر  هب  گنس  نآ 

ار درس  ددغ  تسا ، بلق  تیوقت  بجوم  دنکیم ، یثنخ  ار  مومـس  هیلک  لصا  رهزداپ  تسا . زاریـش  رهزداپ  زا  رتمک  مه  نآ  ریثأت  تردق  و 
رثؤم روبنز  صوصخب  تارشح و  یگدیزگ  نامرد  رد  نآ  یجراخ  لامعتـسا  دنکیم . تظفاحم  نوعاط ، هب  يالتبا  زا  ار  ناسنا  یـشالتم و 

.« تسا
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دننکیم 9 حشرت  غمص  هریش و  دوخ  زا  هک  یناهایگ 

هراشا

دنهدیم سپ  هریـش  هک  یناهایگ  تورزنا .) زقـس ، هزویب ، جنیبکس ، یتاره ، هزوقنا  نادجنا ، دزراب ، قشا ،  ) یغمـص ناهایگ  یئادـیپ  لحم 
. اپورا رد  یناریا  يرتچ  ناهایگ  هعاشا  تشاک و  اریتک .) تشخدیب ، تشخریش ، نیبجنرت ، نیبگنازگ ، )

رثا رد  رگید  یتمـسق  دوخبدوخ و  یتمـسق  هک  دوشیم  هتفاـی  یناـهایگ  عاوـنا  اـهنآ  رب  طـیحم  تاـعافترا  رب  ناریا و  کـشخ  ياهتـشد  رد 
دروم یتعنـص  تروص  هب  هچ  و  یئوراد ، یئاذـغ و  داوم  ناونع  هب  هچ  هک  دـننکیم  یتاحـشرت  یمدآ  تسد  اـی  تارـشح  شین  اـب  دروخرب 

یئاههطخ یتح  دراد و  دوجو  یناوارف  هب  هاگ  اـهنآ  عاونا  زا  یـضعب  زا  هک  اهیندـیئور  نیا  هب  عجار  هاـگره  لاـح  دـنریگیم . رارق  هدافتـسا 
نآ رد  ای  ام  ناسانشهایگ  هک  تسج  نیا  رد  ار  تلع  دیاب  تسین ، تسد  رد  ینشور  تاعالطا  اپورا  رد  تسا ، هدش  هدیشوپ  اهنآ  زا  رـسارس 

ای دناهدش ؛ هجاوم  شیپ  لاسکشخ  ناهایگ  دودعم  يایاقب  اب  هدیـسر  زبسرـس و  ياهگرب  ياج  هب  هک  دناهدرک  رفـس  یحاون  نیا  هب  تاقوا 
هکیلاحرد دندوب ، هدـش  هدـیرچ  نادنفـسوگ  طسوت  ای  هدیکـشخ ، اهگرب  هزات  هک  دـناهدراذگ  ياپ  اج  نادـب  لاس  زا  یلـصف  رد  سکعرب 

. دنورب هفوکش  ریز  تسیابیم  اهدعب  هزات  بآرپ و  ياههقاس 
رایـسب نآ  بسانم  لصف  هک  دشاب  نامدای  دننک - عمج  ار  هدیـسر  ياهمخت  هک  دـندروآیم  تسدـب  ار  قیفوت  نیا  نارفاسم  ناحایـس و  رگا 

نغور نتـشاد  تلع  هب  هچ  دنوش ، زبس  دننز و  هناوج  دوب  نکمم  اپورا  رد  تردنب  اهرذب  نیا  هک  میرادن  رود  رظن  زا  دیاب  زاب  تسا - هاتوک 
. دنوشیم دساف  تلوهسب  اهمخت  نیا  دایز 

یضعب مداتسرف ، نیو  تاتابن  غاب  هب  مدرک و  يروآعمج  تقد  هب  اهنآ  هتوب  نداد  ناکت  اب  نم  هک  هدیسر  الماک  ياهرذب  نیا  زا  يرایـسب  زا 
تفایرد اهرذـب  نیا  زا  هک  يرگید  تاتابن  ياهغاب  رد  اـیآ  هک  تسین  راکـشآ  چـیه  نم  رب  دـش ؛ زبس  لاـس  هس  زا  سپ  نآ  دودـعم  عاونا  زا 

تـسا نکمم  تمحز  هب  زاب  دشاب ، هدز  هناوج  اهرذـب  نیا  هدـمآ و  تسدـب  قیفوت  هاگره  دـشاب . هدـمآ  تسدـب  يرتدـعاسم  هجیتن  دـندرک 
ناهذا رد  ناهایگ  نیا  تلاصا  رد  دـیدرت  کـش و  دـجوم  دـناوتیم  رگید  فرط  زا  دوخ  رما  نیا  دـشاب و  هدـش  لـصاح  اـهنآ  زا  یحـشرت 

. ددرگ
. دنرادن حشرت  اج  همه  رد  مه  ناریا  رد  ناهایگ  نیا  هک  تسناد  دیاب  هزات 
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راکب رتش  یلـصا  ياذغ  ناونع  هب  دـیوریم و  ناتـسکرت  تاناخ  رد  نینچمه  نیمزرـس و  نیا  ياهتمـسق  مامت  رد  ابیرقت  [ 352] رتشراخ الثم 

بولطم نیبجنرت  تساوخدزی ) الثم  رگید ، هقطنم  دنچ  رد  اهلاس  زا  یـضعب  رد  انثتـسا  تروص  هب  و   ) اراخب ناسارخ و  رد  طقف  یلو  دوریم 
تدـم مامت  رد  دـیوریم ؛ زین  نارهت  کیدزن  ياههپت  رب  دراد و  راشتنا  عویـش و  نوگ »  » مه بیترت  نیمه  هب  دـهدیم . تسدـب  ار  هاوخلد  و 
قطانم ریاس  رد  هتوب  نیا  هکیلاحرد  دوب ، هدرک  حـشرت  اریتک  دوخ  زا  هتوب  کـی  هک  مدوب  نآ  دـهاش  راـبکی  طـقف  اـجنآ  رد  دوخ  تماـقا 

. تسا هیبش  میتفگ  هچنآ  هب  مه  نیبگنازگ  عضو  دراد . یحشرت  نینچ  بترم 
ناحایس هک  میزیریم  یئامنهار  يارب  یحرط  ام  اجنیا  رد  سپ  دراد  دوجو  زاریـش  ناهفـصا و  نیب  هلـصاف  رد  یحـشرت  ناهایگ  بلغا  نوچ 

زاریش هب  ات  ناهفـصا  زا  هک  یهار  دنبای . تسد  ورناوراک  هار  فارطا  رد  تاتابن  نیا  فلتخم  عاونا  هب  دنناوتب  تلوهـسب  نآ  کمک  اب  هدنیآ 
ربعم قیرط  زا  هاگنآ  دنکیم و  عطق  هدیئور  هروش  فلع  نآ  رـسارس  هک  ار  یتشد  یناملآ  لیم  هس  هلـصاف  رد  دشکیم  لوط  زور  هد  دودح 

زا سپ  ددـنویپیم و  یتشد  هب  روهام  هپت و  زا  رپ  ینیمزرـس  زارف  رب  اـجنآ  زا  دوریم و  ـالاب  یناشفـشتآ  ياهگنـس  هتخت  هب  یهاـتوک  گـنت 
بونج فرط  هب  یناملآ  لـیم   5 / 5 بسا ، رب  راوس  رگا  دـسریم . دراد  یئابیز  يارـسناوراک  هک  رایهم  هوکـش  اب  يدابآ  هب  تعاـس  راـهچ 

هب رگید  لیم   2 روبع 5 / زا  سپ  میـسریم و  تسا  نیزم  هوکـش  اـب  ياـهغاب  هب  دراد و  رارق  دـعاسم  ياهقطنم  رد  هک  هشمق  رهـش  هب  میورب 
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نیا رد  تسا . هدـش  ناریو  اهناغفا  تسد  هب  هتـشذگ  نرق  رد  یلو  هدوب  زبسرـس  داـبآ و  يراـگزور  هک  میوشیم  دراو  کـبدوصقم  يداـبآ 
هوکهایـس نآ  برغ  رد  تعاس  ود  هلـصاف  رد  دوک . يروآعمج  يارب  اـبیز  ياهناـخرتوبک  تسه و  ياهبورخم  ینـالوط  ياـهزیراک  يداـبآ 

زا یئاپ  عافترا 500 5  رد   ) دیسر دابآنیما  هب  تعاس  هس  فرظ  ناوتیم  هراوس  کبدوصقم  زا  تسا . فلتخم  ناهایگ  زا  هدیشوپ  هک  تسا 
زا دـیآیم . لـمع  هبنپ  نآ  رد  مدـید  نم  هک  دوب  ياهطقن  نیرتـعفترم  دروـخیم و  مشچب  اـبیز  عرازم  اـهغاب و  زین  اـجنیا  رد  اـیرد .) حـطس 

یئاههلگ تسا ؛ هدش  هدیشوپ  هروش  فلع  و  اشو )  ) دزراب قشا ، زا  رسارس  هک  تسا  هدرتسگ  یعیـسو  عفترم  تشد  تساوخدزی  ات  دابآنیما 
هدش و هتخاس  يدنلب  تخـس و  نیمز  يور  هک  تسا  یکچوک  رهـش  تساوخدزی  دنزیرگیم . ناوراک  ندش  کیدزن  ضحم  هب  رخروگ  زا 

الوصا هک  تسا  دور  نیمه  دوشیم و  نیمأـت  دـیآیم ، ناتـسرل  زا  نآ  برغ  رد  هک  یکچوـک  رهن  قـیرط  زا  نآ  بآ  دراد و  یکرحتم  لـپ 
یناتـسمز هار  زا  یناتـسبات  هار  نآ ، زا  لبق  لیم  کی  عقاو  رد  ای  تساوخدزی  کیدزن  دنکیم . ادج  ناتـسسراف )  ) سراف زا  ار  مجع )  ) قارع

ناقرز و دیـشمج ، تخت  باغرم ، هدابآ ، فرط  هب  یقرـش  بونج  تهج  رد  درذـگیم و  يرتمرگ  ياهنیمزرـس  زا  ریخا  هار  دوشیم . ادـج 
عفترم ياهگلج  هب  نیتسخن  هداج  دـچیپب . برغم  فرط  هب  زاب  ات  دوشیم  فرحنم  قرـشم  فرط  هب  يداـیز ، هلـصاف  زا  دـعب  دوریم ؛ زاریش 

زا میقتسم  طخ  هب  تسرد  ابیرقت  تسا ؛ روبع  لباق  ناتسبات  هام  راهچ  ضرع  رد  طقف  دنکیم و  دوعص 
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هرد هب  ناجوا  ساپسا و  [، 353] رز کشخ  عفترم  مرخ و  زبس و  نیمزرس  زا  اجنآ  دسریم و  ودرگ  هد  یناتسهوک  ياتـسور  هب  تساوخدزی 
(، نوگانوگ عون  هس  رد   ) یـشحو ماداب  زقـس ، ناتخرد  هک  یکیراب  هار  قیرط  زا  دـعب  تسا و  ياهحاو  نوچمه  هک  لیعمـسا  هدازماـما  مرخ 

چیه ياپ  زونه  هک  اـههرد  نیا  ددرگیم . یهتنم  زاریـش  ناـقرز و  دابآحـتف ، نیئاـم ، هب  هدـیئور  نآ  رب  گربمک  ياـهارفا  و  [ 354] يربلفلف
هدنیآ نیققحم  يارب  دماین ) لیعمـسا  هدازماما  هب  اما  تفر ، نآ  کیدزن  ات   Kotschi یچوک رتکد   ) هدیسرن نآ  هب  یصصختم  سانـشهایگ 

ياههوک رد  هداج  نیا  مدـش . هجاوم  یلیفط  یهایگ  اب  رابنیلوا  يارب  ناریا  رد  هک  دوب  اجنیمه  رد  نم  تسا . يراشرـس  هنیجنگ  مکح  رد 
دوخ عافترا  رثکا  دح  هب  دوریم  زاریـش  فرط  هب  لصافدح  دور  هک  یئاج  دراد ، مه  قامخچ  گنـس  ياههگر  هک  لیعمـسا  هدازماما  چـگ 

. دسریم
. دننکیم حشرت  یتابن  نیبگنا  هریش و  هک  یعاونا  . 2 یغمص ، عاونا  . 1 دنوشیم : میسقت  هورگ  ود  هب  یحشرت  ناهایگ 

: زا تسا  ترابع  هدش ، لیکشت  يرتچ  هداوناخ  ياهیندیئور  زا  بلغا  هک  لوا  هورگ 

[355] قشا

تساوخدزی و نیب  همه  زا  رتـهب  تساوـخدزی و  راـیهم و  نیب  رواـنهپ  ياـههگلج  رد  قـالیی )  ) ياهریـشع يریـسدرس  یحاوـن  رد  هاـیگ  نیا 
رد ناهفـصا  یقرـش  بونج  قطانم  رد  نیا  دوجو  اب  دـیوریم . تسا ، روتـسم  اهیرتچ  زا  یلگنج  زا  تشد  رـسارس  هک  یئاج  ینعی  دابآنیما 

. دیآیم لمعب  مه  ناتسدرا  هیحان 
نیمه هب  هتبلا  دـنکیم و  دـشر  تعرـسب  اهگرب  دوشیم ؛ زبس  نآ  ياهلاهن  اهگرب و  زورون  زا  سپ  دـنتفگیم  تیعطاق  اب  یلاها  هک  روطنآ 
تـشد نیا  زا  نـئوژ 1859[356 ] مـجنپ  تـسیب و  رد  هـک  یماـگنه  دـنرچیم . عـلو  اـب  ار  نآ  نادنفـسوگ  هاـگنآ  درمژپیم و  مـه  يدوز 

نآ هفوکش  هرود  دنکارپیم . فرط  ره  هب  ار  اهنآ  داب  تشاد و  تهابش  سفرک  هب  هک  مدید  ار  ياهتخیر  هدرمژپ  ياهگرب  طقف  متـشذگیم 
دوخ رب  اج  همه  تشادن ؛) فاکش  دوخ  ندیسر  هرود  دننام  ینعی   ) دوب درگ  رادبآ و  ناوج ، زونه  نآ  كانبسچ  ياهمخت  هتشذگ و  رگید 

زا ولمم  نانچ  تشاد  رطق  چـنیا  ود  ات  مین  کی و  هک  اههتوب  نیا  کت  کت  دوب . هتـسشن  قشا )  ) كاینومآ غمـص  کـشا  نآ  رتچ  رب  هاـیگ و 
هب دـش و  تفـس  اوه  اـب  دروخرب  رد  هک  دز  نوریب  نآ  زا  یظیلغ  هریـش  مدـیرب  بروم  تروص  هب  ار  اـهنآ  زا  یکی  نم  یتـقو  هک  دوب  غمص 

نیا هب  دنکیم . هفوکـش  هن  دوارتیم و  اهنآ  زا  ياهریـش  هن  هک  تسه  مه  یفیعـض  رغال و  ياههتوب  اما  دمآرد . درز  هب  لیام  ياهوهق  گنر 
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رثکا دح  دنیوگیم . هدام »  » ار یلبق  ياههتوب  دننکیم و  قالطا  رن »  » مدرم اههتوب 
456 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 

رد تعجارم  ماگنه  هب  دمآیم . شوج  هجرد   94 رد 5 / اجنآ  روش  هاچ  بآ  دوب . دارگیتناس  هجرد  جنپ  تسیب و  هشمق  رد  زور  نآ  ترارح 
نیا دوجو  اب  دشیم ؛ هدـنکارپ  قرفتم و  داب  تسد  هب  هک  مدـید  ار  هایگ  نآ  مخت  مظعا  تمـسق  اج  نامه  رد  دادرم ) مهد  توا -(  هام  لوا 

. دشن زبس  اجنآ  رد  دوب  هدیـسر  الماک  هکنآ  دوجو  اب  اهمخت  یلو  مدرب  اپورا  هب  ار  اهرذب  نیا  مناکتب . ار  نآ  زا  رگید  دـنواپ  دـنچ  متـسناوت 
یلیخ نوچ  انمض  دراد و  ددعتم  لامعتسا  دراوم  یلخاد  بط  رد  هدام  نیا  دنتسرفیم . ناهفصا  هب  دننکیم و  يروآدرگ  اجنیا  رد  ار  غمص 

. تسا نادنفسوگ  هیذغت  رد  هایگ  نیا  رگید  هدافتسا  دروم  دنربیم . راکب  مه  یسیرخن  ياهکود  ندرک  برچ  رد  ار  نآ  تسا  نازرا 

[357] دزراب

هایگ نیا  دراد . جاور  زین  نیـشنسراف  قطانم  رد  یکرت  هملک  نیا  دنیوگیم و  مه  [ 358] ینساق یکرت  هب  هجراب و  یسراف  هب  ار  غمـص  نیا 
رـال هرد  رب  هک  یهوک  زارف  رب  یئاـپ ، رازه  تشه  اـت  تفه  عاـفترا  رد  نآ ، هب  نم  دراد . جاـیتحا  قشا  زا  رتـشیب  یعاـفترا  هب  ندـیئور  يارب 

ياههوک يور  رب  دزراب  هتـشذگ  نیا  زا  مدرک . يروآعمج  دزراب  عون  نیرتهب  زا  یتشم  اجنآ  رد  مدروخرب و  دنوامد  کیدزن  تسا ، طیحم 
. دیوریم زین  یئاپ  رازه  شش  عافترا  رد  ودرگهد 

متشذگیم هیرق  نآ  زا  نئوژ 1859[359 ] رد 27  هک  یماگنه  دراد . تهابـش  اهیرتچ  هداوناخ  همه  ياهگرب  اب  لکـش  رظن  زا  نآ  ياهگرب 
لماک تسرد و  زونه  تسا  گنرمک  یجنران  گنر  هب  هکنآ  فیرظ  ياههفوکـش  اذه  عم  دوب و  هدیرپ  گنر  هدرمژپ و  رگید  نآ  ياهگرب 
عقوم نتفکـش  ماـگنه  هک  دـنچره  دـشیم . هدـید  غمـص  تارطق  نآ ، رتچ  تمـسق  رد  صوصخب  هاـیگ ، ياهتمـسق  ماـمت  رد  دوب . هتفکـشن 

ار نآ  تشاد . رس  ود  دوب و  دننام  هایس  برت  هب  لکـش  یگرزب و  رظن  زا  هک  مدروآرد  كاخ  زا  ار  ياهشیر  تسین  راک  نیا  يارب  يدعاسم 
. مداد رارق  ياهبعج  رد 

رد هشیر  هک  مدـش  هجوتم  تریح  لامک  اب  مدوشگ  نیدرورف 1276 ) لیروآ 1860 -(  رد  دـعب  لاس  کی  ابیرقت  ار  هبعج  نیا  هک  یماگنه 
. تسا هدز  هناوج  راهب 

. دوشیم يرادهاگن  نیو  تاتابن  غاب  رد  هایگ  نیا  رضاح  لاح  رد  دیکـشخ ، هرابود  هشیر  نیا  اپورا  هب  نم  ندیـسر  ماگنه  هب  لاحرههب  اما 
رد بآ  دوب و  دارگیتناس  هجرد  کی  تسیب و  هدزاود ، تعاس  رد  هجرد و  تفه  باتفآ  عولط  زا  لبق  ودرگ  هد  رد  زور  نآ  ترارح  هجرد 

. دمآ شوج  هجرد   92 / 5
مان هب  ار  نآ  نینچمه  تسا و  ناوارف  تکلمم ، رد  نانز  هناهام  تداع  ياهیبیترتیب  رد  یلخاد  رظن  زا  اهدامـض و  هیهت  رد  دزراـب  لامعتـسا 

. دننکیم رداص  زین  هینطنطسق  هب  ینساق 
457 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 

[360] نادجنا

[، 361] نآ زا  رگید  یعون  یتاره و  هزوقنا  نیب  تقد  هب  یبرع  یناریا و  یئوراد  گـنهرف  رد  دـنیوگیم . بیطلا  ثیتلح  نآ  هب  یبرع  هب  هک 
نآ گنر  رتدـنت و  يردـق  نآ  يوب  اما  هریت ، یئابرهک  نآ  گنر  تسا و  هدننکـش  تسا ، رتفیعـض  ریخا  عون  يوب  دـناهدش ؛ لئاق  تواـفت 

ار نآ  مداتـسرف  لـحم  هب  ودرگهد  زا  هک  یناـسک  یلو  مدـیدن  نآ  ندـیئور  لـحم  رد  ار  هاـیگ  نم  دوـخ  تسا . جـنیبکس  غمـص  زا  رتهریت 
رد هایگ  نیا  زا  دیاب  ایوگ  دنبایب . ار  نآ  ات  دندرگب  هوک  رد  تعاس  ود  دناهدوب  ریزگان  ناشدوخ  هتفگ  هب  مدرم  نیا  دـندروآ . میارب  هزاتورت 

( دادرم مهدزاـی  توا -(  مود  رد  مرفـس  زا  تعجارم  ماـگنه  هب  دـشاب . ناوارف  دـننکیم  يروآدرگ  اـجنآ  رد  ار  غمـص  نـیا  هـک  هوکهاـیس 
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. دوب هدرک  عمج  میارب  مدوخ  روتسد  هب  شیپ  زور  هدزناپ  يو  هک  داد  نم  هب  ار  ياهدیسر  ياهمخت  کبدوصقم  يادخدک 
. دنشاب هدش  هدنکارپ  اهمخت  نیا  دیاب  ارهاظ  توا  هام  لیاوا 

[362] هزوقنا

ره ناسارخ  ياهریگهزوقنا  تشاد . دوجو  رایهم  ناهفصا و  نیب  یناشفشتآ  ياههرخص  يور  رد  هتشذگ  رد  ثیتلح . یبرع  هب  یـسراف و  هب 
رذب يارب  ار  ياهتوب  چیه  نوچ  اما  دندرکیم . عمج  ار  غمـص  دندیربیم و  ار  هتوب  دندیچیم ، گنـس  ار  هایگ  رود  دنتفریم ؛ اجنآ  هب  لاس 
نیا زا  دیاب  باغرم  هدابآ و  نیب  ضوع  رد  اما  تسا . هدنام  یقاب  نآ  زا  هنومن  ناونع  هب  ياهتوب  دنچ  طقف  العف  دندراذگیمن  یقاب  ندناشفا 

ياهگرب زا  راهب  لصف  رد  هدابآ  رد  نادنفسوگ  دوشیم . عمج  هزوقنا  بونج ) رد   ) رال دننام  زین  اجنآ  رد  هچ  دشاب  هتشاد  دوجو  دایز  هایگ 
نادنچ نآ  ندروخ  زا  نادنفـسوگ  نیا  هرک  ریـش و  دـناهدرک  وگزاب  نم  يارب  نانیمطا  لباق  نایوار  هک  روطنآ  دـننکیم ؛ هیذـغت  هایگ  نیا 

. دنناسرب فرصمب  ار  نآ  دنناوتیم  لحم  یلاها  طقف  هک  دوشیم  نفعتم  وبدب و 
یحاون رد  هزوقنا  نوچ  دوب . غمص  تارطق  زا  هدیشوپ  رسارس  هک  دروآ  نم  يارب  ار  هایگ  نیا  ياهلاهن  زا  يرادقم  زین  یـسیلگنا  بیبط  کی 

. دراد زاین  رتمک  یعافترا  رتمرگ و  یئاوه  بآ و  هب  هایگ  نیا  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  ناوتیم  دـیوریم  نآ  هیبش  قطاـنم  ریاـس  رـال و  مرگ 
هیهت رد  ار  نآ  دـننکیم و  هدافتـسا  یکاروخ  فراـصم  رد  نآ  زا  اـجنآ  رد  دوشیم و  رداـص  ناتـسودنه  هب  هزوقنا  غمـص  لوصحم  رتـشیب 

. دنربیم راکب  دوشیم  هدروخ  ولپ  اب  هک  یئاهشروخ  هیودا و 
هک دناهدش  داتعم  نآ  هب  نانچ  مدرم  زا  یضعب  دوریم ؛ راکب  جنشت  هشعر و  نامرد  رد  صوصخب  تسا و  رایسب  ناریا  رد  نآ  یبط  فرصم 
رد یلاع  يریثأـت  ینـالوط  فرـصم  زا  سپ  زین  عقاو  رد  دوریم . رامـشب  یتاـیح  جـیاوح  زا  ناـشیارب  اـهیکایرت  يارب  كاـیرت  دـننام  هزوقنا 

نیا دراد و  اهضابقنا  اهجنشت و  فیفخت 
458 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 

. دریگ رارق  هجوت  فرط  رتشیب  اپورا  رد  دیاب  هک  تسا  يزیچ 
روداترود قطانم  زا  یـضعب  رد  ماهدینـش  هک  روطنآ  دـنروخیم . تذـل  اب  دـنناباوخیم و  هکرـس  رد  ار  هایگ  نیا  ناوج  ياهلاهن  اـهنمکرت 

. دننک ظفح  تارشح  موجه  رش  زا  ار  لوصحم  ات  دنراکیم  هزوقنا  ار  عرازم 

[363] جنیبکس

منک بسک  یبلطم  چیه  متسناوتن  ناهفصا  ناراطع  زا  هایگ  نیا  عقوم  عضو و  هب  عجار  تسا . هدش  قتـشم  نآ  زا   Sagapenum ظفل هک 
تهابش غمص ، تایصوصخ  دننکیم . يروآعمج  اجنآ  رد  ار  نآ  غمص  دوشیم و  هتفای  دایز  نآ  زا  ناتسرل  ياهناتـسهوک  رد  هکنیا  ياوس 

. تسا رادغمص  ياهیرتچ  هداوناخ  زا  هایگ  نیا  هک  تسا  هتکن  نیا  هدننکنیمضت  نیبم و  همه  اهرذب  یگتخیمآ  نادجنا و  اب  نآ 

[364] هزویب

غالبجواس نیـشندرک  هیحاـن  رد  بلغا  دـهدیم  تسدـب  یکدـنا  غمـص  طـقف  هک  یلاـع  يرتچ  هاـیگ  نیا  دراد . ار  ماـن  نیمه  زین  يدرک  هب 
يوب تخس  تسایبول  یگرزب  هب  هکنآ  مخت  غمص و  تسا . هدش  هدید  نآ  زا  مه  نادمه  کیدزن  دنولا  ناتسهوک  رد  نآ  ياوس  دیوریم و 

رد ار  نآ  هک  هایگ  نیا  ناوج  ياهلاهن  درادـن . ندز  هناوج  تردـق  هجو  چـیه  هب  اپورا  رد  هایگ  نیا  ياـهمخت  دـهدیم . [« 365] ورپ  » مهرم
. دوشیم هدروخ  یبولطم  هداعلا  قوف  يزبس  ناونع  هب  دنشاب ، هدناباوخ  هکرس 
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زقس

هاـگفقوت کـیدزن  ینعی  زاریـش  ناهفـصا و  نیب  نینچمه  شلاـط و  رد  تـسا . [ 366] نب تخرد  صوصخب  تخرد و  عوـن  نیدـنچ  حـشرت 
مه نآ  دوشیم ، هتخورف  رازاب  رد  يدرک  زقس  مان  اب  ناتـسدرک ، لوصحم  همه  زا  شیب  یلو  تسا ؛ يرایـسب  نب  ناتخرد  لیعمـسا  هدازماما 
ود یـس و  رد  و  هدننکـش ، کـشخ و  روموئر  هجرد  ریز 15  یترارح  رد  يریـش . ای  یلـسع  درز ، ياهگنر  هب  ابرهک  لکـش  هب  یتاـعطق  رد 

نیدـب مه  نآ  تسا و  یفاـبناتک  رد  زقـس  یلـصا  لامعتـسا  دروم  ددرگیم . قیقر  عیاـم و  رتـالاب  تاـجرد  رد  تسا و  مرن  موم  نوچ  هجرد 
نانز هک  روطنامه  دـنوجیم ، زقـس  زین  نانز  دـیآ . لمعب  يریگولج  اهنآ  لخادـت  زا  ات  دـنناشوپیم  نآ  اب  ار  یپاچ  ياـهگنر  هک  تروص 

عقاو رد  اما  دنکیم ، وبشخ  ار  سفن  زقس  دننکیم  روصت  ایوگ  دنوجیم ؛ دراد  مه  تبارق  زقس  اب  هک  ار  یکطصم  كرت 
459 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 

نامدوخ نیتنابرت  ياج  هب  ار  نآ  اهیرامیب  ریاـس  یطاـخم و  تاحـشرت  رد  نم  [. 367] سب تسا و  هراورآ  نتخادـنا  راکب  يارب  طـقف  رتشیب 
لباق تلوهـسب  نوچ  هکنیا  رگید  درکیمن و  داجیا  لالتخا  مضه ، لـمع  رد  هجو  چـیه  هب  هک  دوب  نآ  رد  زاـیتما  نیا  هچ  مدرکیم ، زیوجت 

. دروآرد بح  تروص  هب  درک و  طولخم  رادنهآ  داوم  ینیچ ، هبابک  نوچ  اهوراد  ریاس  اب  یناسآ  هب  ار  نآ  ناوتیم  تسا  فاطعنا 

[368] تورزنا

نیا دشیم و  فرـصم  رایـسب  مه  اپورا  رد  هتـشذگ  رد  هک  تسا  یغمـص  دنیوگیم ، یـسراف  لاخ  نینچمه  ههورکا و  هدیجنک ، نآ  هب  هک 
. مشچ ياهیرامیب  رد  صوصخب  دراد  لامعتسا  مه  زونه  یناریا  بط  رد  تسا . تورزنا  تخرد  حشرت  دوخ 

نیا مسا  زا  دیآیم . تسدب  ناتسبرع  نورزاک و  رال ، تیالو  رد  ياهچتخرد  زا  غمص  نیا  مدرک ، بسک  زاریـش  رد  هک  یتاعالطا  بسحرب 
. یناریا تسا  یلوصحم  هک  درک  مکح  ناوتیم  دراد  هک  يزیچان  تمیق  زا  هدام و 

هس يزپینیریش و  رد  یکی  اهنآ  زا  هک  دراد  دوجو  هتسد  نیا  رد  یلصا  عون  راهچ  دوشیم . فلتخم  ياههریت  زا  یناهایگ  لماش  مود  هورگ 
: دوشیم فرصم  يزاسوراد  رد  رگید  عون 

راسناوخ ناگیاپلگ و  هیحان  رد  هک  تسا  ینوگ  هتوب  زا  يراسناوخ  زگ  نآ  عون  نیرتهب  تسا . فلتخم  هاـیگ  هس  هریـش  [ 369] نیبگنازگ . 1
هب هک  تسا  طولخم  یهایگ  ياهتمـسق  ریاس  گرب و  ياههدرخ  اب  هجیتن  رد  دنـشارتیم ؛ هقاس  يور  زا  ار  نآ  دـیوریم ؛ ناهفـصا  کیدزن 
هک یعـضوم  رد  ناهفـصا و  قرـش  رد  نآ  مود  هجرد  سنج  دوشیم . كاپ  یفاـضا  داوم  نیا  زا  ریخبت ، بآ و  رد  نآ  ندرک  لـح  کـمک 

قطانم ریاس  رد  دـشاب . هتـشاد  حـشرت  نیبگنازگ  هتوب  ایوگ  مه  ناـنبل  رد  دـیوریم . ناـمرک  رد  نینچمه  ددـنویپیم و  ریوک  هب  دورهدـنیاز 
تخرد زا  نآ  عاونا  نیرتجیار  نیموس و  دنک . شوارت  اهنآ  زا  ياهریـش  هک  ماهدیدن  ماهدش ، هجاوم  اههتوب  نیا  اب  تاعفد  هب  نم  هک  دنچره 

اهرل هک  طولب  هویم  ینعی : دروآیم  رابب  شزرا  اب  لصاح  تفه  هک  دـنیوگیم  تخرد  نیا  بقانم  رد  دوشیم . يراج  ناتـسدرک  رد  طولب 
هدام هس  وزام ؛ ناغابد ؛ يارب  تفج  دـنروخیم ؛ تسا  جـیار  اپورا  رد  هک  روطنامه  هدرک  بابک  تروص  هب  ار  نآ  ای  دـنزپیم ، ناـن  نآ  زا 

دجوم ارهاظ  دراد و  فرصم  مرچ  هیهت  رد  زاب  هک  رگید  فلتخم 
460 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 

، کـنراخ واـگلگ ، تـسا : رارق  نیدـب  اـهنآ  ماـن  دـشابیم ، دوـخ  صاـخ  یلکــش  ياراد  کـیره  اریز  تـسا ، فـلتخم  هرــشح  هـس  اـهنآ 
غرممخت هدیفـس  اب  ار  هریرح  دننکیم . هیهت  نیبگنازگ  زا  یئاهینیریـش  ناهفـصا  ياهیدانق  زا  يدایز  دادعت  زگ . ماجنارـس  و  [ 370] وزامرارب

هک ار  زگ  ياهـصرق  دنزپیم . میالم  ترارح  رد  دنروآیمرد و  صرق  تروص  هب  دـنیازفایم و  نآ  هب  هریغ  له و  هتـسپ ، ماداب ، دـننزیم و 
ناونع هب  دننکیم و  يدنبهتسب  هبعج  رد  ار  اهنیا  دعب  دوش . وبشوخ  هک  دنراذگیم  کشمدیب  ياههخاش  نیب  رد  دنشاپیم ، درآ  نآ  يور 

. دنتسرفیم تکلمم  رسارس  هب  بولطم  تخس  یئالاک 
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. دنتسرفیم تکلمم  رسارس  هب  بولطم  تخس  یئالاک 
تروص هب  هدام  نیا  دـنکیم . شوارت  رتش  راـخ  زا  دـنکیم ) بذـج  تلوهـسب  ار  تبوطر  هچ  رت ، لـسع  ینعم  هب   ) نیبگنرت اـی  نیبجنرت  . 2

نیبـجنرت لـیلد  نیمه  هب  دوـشیم و  دراو  تـالماعم  رازاـب  هب  ناـسارخ  زا  طـقف  طـقف و  تسا  طوـلخم  مرن  تسوـپ  اـب  هک  يزیر  ياـههناد 
. تسا هدرک  لاغشا  هدروخ  ناششوگ  هب  نآ  مان  طقف  یناریا  يابطا  هک  ار  نآ  یبرع  عون  ياج  وراد  ناونع  هب  هتفرگ و  مان  یناسارخ 

هیرق کیدزن  ياهگنت  رد  نارهت  کـیدزن  تسا  رگید  ياهتوب  و  [ 371] ازونیپس سیسکافارتا  مان  هب  ياهتوب  هریش  هک  تشخریـش  يرادقم  . 3
نآ تسا . هدـیئور  هچتخرد  نیا  زا  يداـیز  ياـههتوب  اـجنآ  رد  دـیآیم و  تسدـب  تسا ) دواد  هدازماـما  هار  رـس  هک  یهوـک  زارف  رب   ) نـک
نیا كزان  ياههلول  اجنآ  زا  تسا . تاره  هدام  نیا  یلصا  عبنم  اما  دوشیم . کشخ  دعب  لاس  رد  دراد  حشرت  لاس  کی  رد  هک  یئاههخاش 

. دننکیم رداص  چیپچیپ  تسا و  فافش  هک  ار  غمص 
یکیدزن رد  تساهروبنز و  هاوخلد  ددرت  لحم  روکذم  لصف  رد  دیب  نیا  دوارتیم . [ 372] یتشخدیب دیب  زا  ناتسبات  رخاوا  رد  تشخدیب  . 4

. تسا دودحم  زین  نآ  فرصم  كدنا و  تشخدیب  لوصحم  اما  دوشیم . هتفای  نآ  زا  زربلا  هنماد  ياه  اتسور - رد  نارهت 

[373] اریتک

- زنطن ناتسهوک  يور  [ 374] وس دورک و  نیب  بلغا  هیحان  دـنچ  رد  و  نوگ ، مان  هب  اـپ  ود  عاـفترا  هب  کـچوک  تسا  ياهچتخرد  لوصحم 
کی اب  ار  نآ  هدنک  دننکیم و  عطق  هشیر  کیدزن  هب  ات  ناتـسبات  طسو  رد  ار  تخرد  هنت  دـیآیم . تسدـب  ناهفـصا - ناشاک و  نیب  الوصا 

هب زین  ناـتخرد  زا  یـضعب  دوشیم . عمج  نآ  ریز  غمـص  مرگ  دـص  دودـح  شیبومک  زور  نیدـنچ  زا  سپ  دـنناشوپیم ، نادـلگ  اـی  هزوـک 
هد ابیرقت  ناشاک  رد  اریتک  ولیک  مین  دودح  دنراد . شوارت  دوخ  يدوخ 
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يارب هکیلاـحرد  دوریم  راـکب  یمـشیربا  ياـههچراپ  هب  ندز  راـهآ  يارب  رتشیب  اریتک  یبـط ، فرـصم  زا  ریغ  دراد . تمیق  [ 375] رسیورک
ناشاک : » دراد جاور  لثملا  برض  نیا  ناریا  رد  هک  تسه  مه  ببس  نیمه  هب  دوشیم . هدافتسا  هتـساشن  زا  ياهبنپ  ياههچراپ  هب  ندز  راهآ 

.« هتساشن زا  ناهفصا  دنکیم و  یگدنز  اریتک  زا 
یتاشوارت تارشح  شین  رثا  رد  یضعب  دوخبدوخ و  یـضعب  هک  تسه  ناهایگ  نیا  زا  زین  يرگید  عاونا  زاب  دش  رکذ  اجنیا  رد  هچنآ  ياوس 

يرتچ هداوناخ  یـشحو  ناهایگ  همه  زیچان  یئاهانثتـسا  اب  هک  تفگ  ناوتیم  ابیرقت  تسا . زیچان  اـهنآ  تیمها  يداـصتقا  رظن  زا  اـما  دـنراد 
. دننکیم حشرت  دوخ  زا  غمص  يردق 

نیب كدنا  هلـصاف  رد  ناهفـصا و  فارطا  رد  دننک  بلج  دوخ  هب  ار  ناسانـشهایگ  رظن  تخـس  دنناوتیم  میدرب و  مان  هک  ار  یناهایگ  بلغا 
ات نیدرورف  لیاوا  زا  دیاب  تشاد  رظن  ریز  ار  ناهایگ  نیا  دشر  لحارم  مامت  ناوتب  هکنآ  يارب  دروآ و  تسدب  ناوتیم  ودرگهد  ناهفـصا و 

. درب رسب  هطخ  نآ  رد  دادرم  لیاوا 
رهش ناسانشهایگ  رارقتسا  تماقا و  يارب  اج  نیرتهب  دوریم . رامـشب  تاقوا  نیرتبـسانم  دادرم  ات 8  ریت  زا 24  هدیـسر  رذب  يروآدرگ  يارب 

. درک ترفاسم  تشاد و  یسرتسد  فارطا  هب  ناوتیم  یتحارب  اجنآ  زا  هچ  تسا  هشمق  يابیز 
تینما رظن  زا  دوب . سامت  رد  زاریش  ناهفصا و  اب  ناوتیم  تلوهسب  اجنآ  زا  و  ملاس ، یئاوه  بآ و  اب  تسا  عفترم  دراد ، تیزکرم  رهش  نیا 

نیا عقوم  دناهتسشن  دوخ  ياج  رس  ناشیاه  هاگنیمک - ندش  ناریو  اهناخ و  ندش  ریسا  اب  اهیرایتخب  اهرل و  هک  ماگنه  نآ  زا  تفگ  ناوتیم 
لاوـحا عاـضوا و  رد  دـناوتیم  زاریـش  یناـخلیا  زا  ياهمانهیـصوت  نتـشاد  تسد  رد  نازرا . ناوارف و  زین  راـبراوخ  تسا و  هرطاـخمیب  رهش 

. تسین بانتجا  لباق  ریغ  ياهیصوت  نینچ  نتشاد  لاحرههب  اما  دشاب ، رورض  دیفم و  تخس  اهیجراخ  يارب  یصاخ 
مهن ات  دادرم  مهد  زا  ار  اههشیر  هک  دراد  بولطم  هجیتن  یماگنه  تاتابن  ياهغاب  رد  اهنآ  نتـشاک  ناریا و  زا  اهیرتچ  هداوناخ  ناهایگ  ندرب 

نکمم ار  لاـقتنا  لـقن و  هـک  دـنراد  دوـخ  رد  یتاـیح  مواـقم  يورین  نادـنچ  اـههشیر  نـیا  اریز  دنــشاب ؛ هدروآ  نوریب  كاـخ  زا  روـیرهش 
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دشاب مزال  هکنآیب  دشاب  اهنآ  رد  ندز  هناوج  تیلباق  هک  یئاههشیر  هب  یـسرتسد  دنراد  یگدنیامن  ناریا  رد  هک  یئاهتلود  يارب  دنزاسیم .
اهنیا زا  هتشذگ  درذگیم و  هراوس  قطانم  نیا  زا  یکیپ  هتفه  ره  اریز  هداس ؛ لهـس و  رایـسب  تسا  يراک  دنراد ، مازعا  ار  دوخ  نیـصصختم 

اهادخدک زا  یکی  هب  قیقد  يروتسد  یگدنیامن  نیا  تطاسو  اب  هاگره  لاح  دراد . ناهفصا  رد  كریز  تخـس  ياهدنیامن  ناتـسلگنا  تلود 
، درادـهاگن ایهم  هدامآ و  کیپ  يارب  دـنک و  يروآعمج  ار  اههشیر  یماعنا  رـصتخم  لابق  رد  هک  دوش  هداد  کبدوصقم  يادـخدک  ـالثم  و 

. داد لیوحت  گروبزرطپنس  ای  ندنل  سیراپ ، هب  ار  اههشیر  نیا  هام  ود  هلصاف  رد  دوشیم  رثکا  دح  هک  تفگ  ناوتیم 
اهیرتچ هداوناخ  يابیز  دیفم و  ناهایگ  ریاس  ناوتیم  مه  بیترت  نیمه  هب 
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تـسا لیبق  نآ  زا  تشاـک . اـجنآ  رد  داتـسرف و  اـپورا  هب  دـیآیم  تاـناویح  فیلعت  راـک  هب  هک  یناـهایگ  هچ  یندروخ و  ياـههویم  هچ  ار 

. تسا هرمز  نیمه  رد  زین  ساویر  کناتسرهش ، رد  [ 377] ریشواج نارهت و  کیدزن  زربلا  ناتسهوک  رد  [ 376] امک
[. 378] درکن دشر  نیا  زا  شیب  رگید  اما  دز  مه  هناوج  اجنآ  رد  هک  مدرب  اپورا  هب  دوب  هدش  يرادهاگن  بوخ  هک  ار  ساویر  مخت  دوخ  نم 
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ریگاجهمه 10 ضارما  اهیرامیب و 

هراشا

. کخرس هلبآ . خرس . داب  بذاک . هجخرس  اهیرامیب . یمومع  تایصوصخ  ریگاجهمه . ضارما 
. لاهسا تفوک . ماذج . کلاس . یناوج . برج . لوات .)  ) طافن كریگفک . لمد و  ریهک . کلمخم .

. هدور هدعم و  ياهمرک  ریساوب . لافطا .) يابو   ) هضیه ینوخ . لاهسا  تیلک .)  ) هدور مرو 
. یسنج یئاناوت  یسافن . بت  نوخ . راردا  لوبلا . سلس  هناثم . هیلک و  گنس  يدبک . ياهیتحاران 

(. ایرالام  ) زرلبت ناطرـس . ریزانخ . یناور . نارامیب  سیراو .)  ) اهگرهایـس يداشگ  بلق . شپت  يویر . لس  نمزم . يویر  هلزن  هفرـس . هاـیس 
. اهمخز سولقاقش . مشچ . ياهیرامیب  ابو . هقرحم .

هراـبرد یموـمع  یثـحب  زا  تـسا  هداد  رارق  دوـخ  داهنـشیپ  ار  ناریا  مدرم  نیمزرـس و  زا  یلک  يریوـصت  نداد  تسدـب  هـک  باـتک  نـیا  رد 
زا يرامیب ، دـنچ  زا  رتیفوتـسم  یحرـش  هک  منیبیم  ریزگان  ار  دوخ  نم  هاگره  دـیزرو . يراددوخ  دـیابن  تکلمم ، نیا  رد  جـیار  ياهیرامیب 

دوخ نم  تسا و  لخدم  يذ  اهنآ  رد  یمیلقا  طیارـش  اوه و  بآ و  اب  قباطت  دعاوق  هک  تسورنآزا  مروایب  ینوخ  لاهـسا  هبون و  بت  هلمج 
. ماهدرک نآ  فقو  رضاح  باتک  رد  ار  یصاخ  لصف 

. تشاد دنهاوخ  روذعم  ارم  نآ  بانطا  زا  نیصصختم  ریغ  ثحب و  نیا  ندوب  یحطس  زا  نابیبط 
فرطرب ضحم  هب  دراد و  تیعمج  نازیم  لیلقت  رد  یمک  هداعلا  قوف  ریثأت  ریگاـجهمه  ضارما  هکنیا  رب  ینبم  اـپورا  رد  جـیار  عیاـش و  رظن 

. درادن يرابتعا  نیمزقرشم  يارب  دوشیم  فرطرب  نآ ، زا  یشان  تیعمج  ألخ  زاب  اهیرامیب  ندش 
رد نوعاط  شیپ  لاس  هس  یـس و  هک  یقطانم  الثم  هک  دوشیم  هدوزفا  ریم  گرم و  رب  نادـنچ  اهیرامیب  نیا  عویـش  زورب و  رثا  رد  قرـش  رد 

دراو هفرـسهایس  کخرـس و  هلبآ ، ابو ، ياهیرامیب  راشتنا  زا  هک  یئاههمدص  تسا و  تیعمج  یمک  راچد  مه  زونه  تسا ، هدرک  دادیب  اجنآ 
نیا دایز  عافترا  تکرب  زا  تسه و  تادوارم  تاطابترا و  رد  هک  یـصقن  تلع  هب  اهنت  ددرگیم . میمرت  رایـسب  يدنک  ینأت و  اب  تسا  هدمآ 

ریدقت موتحم و  تشونرـس  هب  تخـس  هک  یناسنا  دراذگیم ؛ لالحمـضا  هب  ور  دوخبدوخ  یماد  ياهیرامیب  ریگاجهمه و  ضارما  نیمزرس ،
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رود هدولآ  طاـقن  زا  معنتم  لومتم و  نت  دـنچ  هکنآ  رثـکا  دـح  دـنزیمن و  تسد  اـهالب  نیا  اـب  هلباـقم  يارب  يریبدـت  چـیه  هب  دراد  ناـمیا 
تردق هک  نایاونیب  میظع  هدوت  اما  دنهدیم ؛ ناکم  لقن  رگید  ياهقطنم  هب  ار  دوخ  مشح  زین  ریاشع  دـنربیم و  رـسب  رداچ ، رد  دـنوشیم و 

ياهیرامیب همعط  یعافد  چیهیب  دننیبیمن  دوخ  رد  ار  ترجاهم 
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. دنوشیم هدننکمدهنم 
ماروا و هتفرمهيور  دزاسیم . راـچد  ار  يرتشیب  رایـسب  دادـعت  یئراـمیب  ره  ضوع  رد  اـما  تسا ، رتمک  اـپورا  زا  اـجنیا  رد  اـهیرامیب  عاونا 

بت همه  زا  شیب  هدور و  لاحط ، دبک ، مکش ، هب  طوبرم  ياهیرامیب  اما  دوریم ؛ رامـشب  رداون  هلمج  زا  هنیـس  هیحان  رد  صوصخب  اههحرق ،
. دوشیم هدید  ناوارف  ینوخ  لاهسا  و 

ای جراخ ، نادیم  زا  ار  رگید  ياهیرامیب  همه  ابیرقت  ینوخ  لاهسا  بت و  ياهیرامیب  رزخ  يایرد  یلحاس  هقطنم  رد  هک  تفگ  ناوتیم  یتح 
، کلاس يوضع ، ياهمکت و  ماذـج  تسا : ناریا  صاـخ  اـهیرامیب  زا  یـضعب  تسا . هدرک  لـیمحت  اـهنآ  هب  ار  دوخ  تایـصوصخ  لـقا  دـح 
رد هک  دنردان  هزادنا  نآ  ای  دنرادن و  دوجو  یلکب  ای  يدادعت  ضارما  هیقب  زا  يدیئوفیت . بت  یموب ، ي  سولقاقش )  ) ایراقناق صرب ، كویپ ،

لـس کلمخم ، ناطرـس ، هتـشذگ  نآ  زا  دیفـس ؛ داژن  رد  ناوختـسا  یمرن  ریزانخ و  لس ، دنلیبق  نآ  زا  دـنوشیم و  دای  تمحز  هب  اهتـسرهف 
. یلسانت تالآ  و  [ 380] دعقم لیگز  قانخ و  [، 379] یتسوپ

تسین دایز  ریسمرگ  قطانم  هزادنا  هب  دنرادیم  لوذبم  تسوپ  تفاظن  تشادهب و  رد  رایسب  تبقارم  نایناریا  هک  ورنآزا  یتسوپ  ياهیرامیب 
نارگن و تخس  نایناریا  تسوپ ، رب  یشوج  ره  زورب  زا  نوچ  دراد و  دوجو  یفاک  رادقم  هب  اهرهش  زا  یـضعب  رد  صوصخب  لاح  ره  هب  اما 

اهیرامیب نیا  رد  قیقحت  هعلاطم و  هب  هک  دراد  دوجو  ابطا  يارب  یبسانم  تصرف  دنروآیم ، يور  بیبط  هب  هجلاعم  يارب  دنوشیم و  ناساره 
يدلج و ياهوراد  هب  رتمک  لیلد  نیمه  هب  دننیبیم و  یلخاد  یمومع و  يرامیب  کی  زا  ياهناشن  نایناریا  يدلج  یتحاران  ره  رد  دـنزادرپب .

. دنزرویم افتکا  یعضوم 

تسوپ تاباهتلا  اهشوج و 

. تسین مه  یصاخ  تیمها  دجاو  درادن و  یماود  اما  تسین  كدنا  راهب  لصف  رد  تسوپ  باهتلا  و  [ 381] بذاک هجخرس  دراوم 
لیبق نیا  زا  عیاش  ضارما  زا  يرایـسب  دـنکیم . ادـیپ  ریگهمه  هبنج  تاقوا  یـضعب  اما  دوشیم  هدـید  هاگیب  هاگ و  كرابم  داب  ای  خرـس  داـب 
گرم هب  زغم  ياشغ  باهتلا  مرو و  تلع  هب  اـهنآ  زا  يدودـعم  دراوم  طـقف  دوشیم و  راذـگرب  یـشوخ  یبوخب و  متفاـیرد  نم  هک  روطنآ 

لاـح رد  هک  ناـسک  زا  يرایـسب  یلحم ، ياـبطا  فرط  زا  ینمرا  لـگ  اـب  شلاـم  لهـسم و  ولاز ، دـح  زا  شیب  زیوجت  رثا  رب  ددرگیم . رجنم 
دوـخ زین  دادیم  ناـکم  رییغت  هک  ار  [ 382] لپیـس يرا  يرامیب  زا  دروم  دنچ  یتح  دـنربیم . جـنر  ینالوط  ینوخمک  فعـض و  زا  دـنتهاقن 

ریخ هب  هک  مدوب  دهاش 
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. دش يرپس  یشوخ  و 
جاوفا هتشذگ  نآ  زا  دراد . هدهعب  ار  یـساسا  یلـصا و  مهـس  تیعمج  لیلقت  رد  هجیتن  رد  ناکدوک و  ناوارف  ریموگرم  رد  يردج  ای  هلبآ 

دهاش نارهت  رد  هلبآ  عویش  هرود  رد  نم  نوچمه  هک  سکره  دنوشیم . راچد  نادب  تخس  چولب  هایس و  نامالغ  نینچمه  دورولا و  دیدج 
همه دنکیمن . دنلب  هلبآ  حیقلت  دض  رب  ار  دوخ  يادـص  زگره  دـشاب  رهـش  هب  دورولا  دـیدج  مالغ  نت  تسیب  زا  یمین  زا  شیب  گرم  التبا و 

سکعرب یتح  منادیم . موهوم  یلاـیخ و  نم  ار ، سوفیت )  ) هبـصح بت  ریزاـنخ و  ینعی  دنرامـشیمرب ، حـیقلت  يارب  هک  ار  یمیخو  بقاوع 
ینالوط و ياهدرد  تسا و  مک  رایـسب  ناریا  رد  هک  ریزانخ  ضارما  زورب  دـهاش  دوخ ، نارامیب  رد  هلبآ  جـالع  زا  سپ  هک  میوگب  مناوتیم 
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راچد هبـصح  بت  هب  نارهت  رد  دندوب  هدشن  ضیفتـسم  نآ  تاکرب  زا  هدشن و  حـیقلت  زگره  هک  یلامـش  جاوفا  دارفا  ماهدوب . یلـصفم  نمزم 
هک تخادنا  بیبط  ندرگ  هب  ار  هانگ  دیاب  رگید  دروم  نیا  رد  اما  دنکیم ، کمک  سیلفیـس  هعاشا  هب  حـیقلت  هک  دـننکیم  اعدا  دـندشیم ؛

هیام هک  ناکـشزپ ) نمجنا  هلجم  رد   ) مدرک داهنـشیپ  لاس 1857[383 ] رد  البق  نم  تسا . هدربن  راکب  یفاک  تقد  حـیقلت  هیاـم  باـختنا  رد 
نیا زا  دـنروایب و  اهرهـش  هب  ار  هیاـم  اهاتـسور  زا  سکعرب  هکلب  دنتـسرفن ، اهاتـسور  هب  اهرهـش  یهاررـس  ناـکدوک  هناـخ  زا  ار  یبوکهلبآ 

نآ رتدیفم  هک  مدش  روآدای  لاح  نیع  رد  دشاب . راکشآ  تقدب  کشزپ  رب  ناشملاس ، رابت  لصا و  هک  دنریگب  یناکدوک  زا  ار  نآ  هتشذگ ،
حیقلت ینعی  دـیهمت  نیا  اب  دـنوش . هاگآ  دـنناوتیم  رتهب  ناـنآ  جازم  تمالـس  عضو  زا  هچ  دـنریگب  رتگرزب  یناـکدوک  زا  ار  هیاـم  هک  تسا 
هداتفا زور  نیا  هب  هلبآ  هب  التبا  رثا  رد  هک  مشچ  نارامیب  نایانیبان و  دایز  دادـعت  زا  هکلب  ریموگرم  رثا  رب  تیعمج  لیلقت  زا  اـهنت  هن  ناوتیم 
الصا يروشک  رد  دیهمت  نیا  هک  میربیم  یپ  حیقلت  نیمخت  لباق  ریغ  شزرا  هب  یماگنه  هزات  ام  درک . يریگولج  دناهدش ، هعماج  رابرـس  و 

. دشاب هتفر  راکب  نآ  رد  ائانثتسا  ای  هتشادن  هقباس 
یط ار  دوخ  يداع  نایرج  دنراذگب  دوخ  لاح  هب  ار  يرامیب  نیا  رگا  دزادرپیم . عمق  علق و  هب  ناتسمز  لصف  رد  بلغا  هجخرس  ای  کخرس 

نمزم و ياهلاهـسا  هب  يالتبا  رثا  رد  اههچب  نآ  بقاعتم  هک  دنهدیم  باذـع  هیقنت  لهـسم و  ندـناروخ  اب  ار  هراچیب  ناکدوک  اما  دـنکیم ؛
ناطرس يرامیب  زا  يدراوم  دایز  يداع  ریغ  رادقم  هب  رتمک - هلبآ  دروم  رد  هجخرس - کخرس و  لابند  هب  دنوشیم . كاله  ینوخ  لاهـسا 

زرط رثا  رد  ضرم  نیا  لاـح  مدـش ؛ هجاوم  عون  نیا  زا  يراـمیب  هس  اـب  هتفه  کـی  فرظ  رد  دوـخ  نم  دوـشیم ؛ هدـید  [ 384] ناهد طاخم 
. مربب یپ  نادب  متسناوتن  نم  هک  تسا  يزیچ  تسا  هدوب  رثؤم  نآ  زورب  رد  یمیلقا  طیارش  ای  هدش  داجیا  هجلاعم 
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Scharlach

هب يرامیب  نیا  هک  متفای  عالطا  قثوم  ریغ  یعبنم  زا  لاحرههب  اما  درادن . دوجو  نآ  يارب  مه  یمان  تسا و  هتخانشان  نیمزرس  نیا  رد  [ 385]
هجاوم دروم  هس  اب  هتبلا  مدـیدن . [ 386] يزگقرع بت  يراـمیب  زا  يدروم  نم  مه  بیترت  نیمه  هب  دراد . دوجو  ناـمرک  رد  کـلمخم  ماـن 

. دیمان لقتسم  يزگقرع  بت  ناوتیمن  ار  نیا  اما  دوب  هدش  رهاظ  ناشندب  رب  قرع  رثا  رد  يداع  یئاهلوات  زرلبت  لابند  هب  نارامیب  هک  مدش 
یناسک رد  دوریم . نیب  زا  هنگهنگ  ندروخ  اب  هک  دـیدش  زرلبت  اب  مأوت  مه  نآ  دـنکیم و  زورب  زیئاپ  رد  بلغا  لیللا  تابن  ای  ریا  اـی  ریهک 

. دزیریم نوریب  ندب  رسارس  رد  هشپ  شین  دروخرب  رثا  رد  دناهدرکن  ادیپ  قباطت  تکلمم  ياوه  بآ و  اب  هک 
هتفاـب تبالـص  هب  دـشیم  طوـبرم  نآ  دروـم  ود  دـش و  رجنم  گرم  هـب  هـک  مدوـب  دـهاش  ار  يدروـم  دـنچ  تسوـپ  یکرچ  ياـهیرامیب  زا 

صوصخم يرامیب  ناونع  هب  يروآتریح  رادقم  هب  یقمع  نینچمه  یحطـس و  ياهلمد  تسا . راظتنا  دـح  زا  شیب  لمد  اما  [. 387] يروبنز
دـنراد و اهیئاپورا  هک  يربصیب  مدـش . التبم  راچد و  لمد  دـص  زا  شیب  هب  اصخـش  دوخ  نم  دـنکیم ؛ زورب  طیحم  اوه و  بآ و  اب  قباـطت 
رد الومعم  اریز  دوشیم  نآ  راشتنا  شیازفا و  بجوم  یفاک  هزادـنا  هب  دوخ  دـننک  زاب  دـشاب  هدیـسر  هکنآ  زا  لبق  ار  لمد  رـس  دـنهاوخیم 
زا ار  یمدآ  لهسم ، يردق  یهایگ و  داوم  ندروخ  هلـصوح ، ربص و  دنزیم . نوریب  لمد  زاب  نیعم ، ياهتمـسق  رد  ندب ، هنیرق  لباقم و  همین 
هب هک  عون  نآ  زا  مه  نآ  تسا و  دایز  اـبیرقت  زین  [ 388] لوات هدنگ  دراوم  دزاسیم -. اهر  یتحاران  درد و  نیا  رـش  زا  رتهب  رگید  قیرط  ره 

ریاس رد  هکیلاحرد  دوب  هلاس  هدزاود  ياهچبرسپ  رامیب  هک  مدید  دروم  کی  طقف  يروبنز  هنال  لواتهدنگ  زا  اما  دراد . ترهش  يروبنز  هنال 
راشتنا و لاحرههب  اما  دشابن ؛ میخدب  اپورا  هزادنا  هب  ناریا  رد  لواتهدـنگ  هک  دـیآیم  رظنب  دـندشیم . راچد  نآ  هب  نسم  مدرم  طقف  دراوم 
هچ دوشیمن  هدید  يدروم  [ 389] يدلج میخدب  تاروثب  زا  دـشاب . گرم  بجوم  دـناوتیم  قمع ، رد  هچ  حطـس و  رد  هچ  نآ  یگدرتسگ 

. دننکیم نفد  هدنکنتسوپ  ار  اهنآ  دنرامشیم و  سجن  ار  رادرم  ياهماد 
دحاو نآ  رد  هناخ  کی  رد  يرتشیب  ناکدوک  بلغا  زین  لمع  رد  دـننادیم و  يرـسم  ار  نآ  دوشیم ، هدـید  داـیز  ناـکدوک  رد  [ 390] لوات
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. دنوشیم راچد  نادب 
نایاپ هام  ود  فرظ  رد  درادـن  سیلفیـس  طالخا و  تسردان  بیکرت  اب  یکرتشم  هجو  چـیه  هک  يرامیب  نیا  دایز ، رارکت  دـیدجت و  زا  سپ 

ناج نآ  بقاوع  رثا  رد  دندوب  یصاخ  عون  ياهلوات  يالتبم  هک  یئاههراوخ  ریش - اما  دریذپیم .
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. دندرپسیم
دوبهب هب  ور  يارب  تسا  یـشوخ  تمالع  نآ  روهظ  دـنکن . زورب  بت  اب  مأوت  يرامیب  کـی  ناـیرج  رد  تسا  نکمم  تردـنب  [ 391] لاخبت

. دنراد دیدرت  هتکن  نیا  رد  ینیلاب  يابطا  ریاس  هک  دنچره  يرامیب ، ندراذگ 
زا سپ  زور  دـنچ  هک  درک  بلج  دوخ  هب  ارم  هجوـت  تهج  نآ  زا  یکی  مدـید ، نم  هک  [ 392 (] هقطنم  ) انز يرامیب  زا  يدروم  دـنچ  نیب  رد 

. تشگ رهاظ  دوب ، هداد  خر  هناثم  گنس  لمع  رثا  رب  هک  یبت 
نایناریا تداع  نینچمه  کشخ و  هشیمه  ياوه  اریز  تسا ، رداون  زا  نآ  نمزم  عون  صوصخب  و  امزگا )  ) يدلج ياهشوج  ای  بطر  برج 

. دنکیم هلباقم  يرامیب  نیا  اب  لسغ ) وضو و   ) نانآ فظوم  مامحتسا  زین  دنیوشیم و  ار  دوخ  ندب  زا  یئاهتمـسق  عفد ، لمع  ره  زا  سپ  هک 
رد نوگانوگ  عاونا  زا  یتسوپ  ياهـشوج  تاروثب و  هک  ناهفـصا  رد  صوصخب  تسا ، رتشیب  ياهتـسوپ  کـشخ  برج  تبـسن  نیمه  هب  اـما 

ایلق و گنر ، زقس ، جاز ، اب  سامت  هناخدور و  بآ  رد  اههاگراک  نارگراک  یمئاد  ندرک  راک  اب  ناوتیم  ار  رما  نیا  تسا . هدش  یموب  اجنآ 
. تسا لاونم  نیمه  رب  عضو  زین  مخزدرز  دروم  رد  درک . هیجوت  دیسا 

مدید ار  یکدوک  دوخ  نم  زین  عقاو  رد  دنراد ؛ دعاسمان  يرظن  رامیب  ناکدوک  رد  مخزدرز  دوز  ندش  کشخ  هب  تبسن  مدرم  مه  ناریا  رد 
. درمش دیاب  میهس  هعقاو  نیا  رد  زین  ار  لماوع  ریاس  هتبلا  هک  تشذگرد  ولهپ  هنیس  ضرم  هب  شیاهشوج  عیرس  ندش  کشخ  زا  سپ  هک 

زا هاگچـیه  تهج  نیمه  هب  تسا . زیچان  كدـنا و  زین  نآ  یبرچ  ياههدـغ  تسا و  مکحم  یجـسن  ياراد  طـسوتم  روطهب  ناـیناریا  تسوپ 
مدرم همه  نـیا  دوـجو  اـب  هـک  مروآیم  داـیب  مـک  مـه  هزادـنا  نـیمه  هـب  دوـشیمن . یتحاراـن  راـچد  یناوـج  رورغ  هـب  موـسوم  ياهـشوج 

تابورـشم هب  دایتعا  ياهدور و  ياهیرامیب  لولعم  دوشیم و  رهاـظ  [ 393] سم گنر  هب  تروص ، ینیب و  رب  هک  یئاـههکل  اـب  تسرپمکش ،
. مراد رطاخب  ار  [ 394] یبرچ ددغ  دایز  حشرت  يرامیب  زا  دروم  ود  طقف  مشاب . هدش  هجاوم  تسا ، یلکلا 

ات ضوع  رد  اـما  دروخیم ؛ مشچب  یمخزدرز  كوکـشم  تروص  هب  اـجنآ  اـجنیا و  رد  طـقف  اـی  درادـن و  یجراـخ  دوجو  اـی  یتسوپ  لـس 
. دراد عویش  ماذج  کلاس و  يرامیب  ود  دیهاوخب 

رظن زا  دوشیم  هدـیمان  کینودوگ  یـسور  هب  ینابیچ و  لیا  ینابیچامرخ ، یکرت  هب  و  گـس ) ینعی   ) يوپوک يراـتات  یکرت  هب  هک  کـلاس 
ات دنکیم و  ادـیپ  همادا  ستنورا )  ) یـصاعلا رهن  ریـسم  رد  عورـش و  [ 396] نیدوس زا  [ 395] رلگیر روسفورپ  هتفگ  هب  یئاـیفارغج  شرتـسگ 

دراوم یتح  دوشیم . هدید  دنس  هقطنم  رسارس  رد  نینچمه  دادغب و  لصوم و  شعرم ، رکبراید ، هفروا ، سیلیک ، بلح ،
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نارهت رد  هکنآ  زا  يدراوم  تسا . هدش  يریگیپ  زئوس  رد  یتح  هرهاق و  [، 397] مویراک رد  الثم  رصم  نیمزرس  سربق و  رد  نآ  زا  يدودعم 
: هک دـنیوگیم  ـالومعم  هراـبنیا  رد  دراد . عویـش  ناهفـصا  ناـشاک و  مق ، ياهرهـش  رد  يراـمیب  نیا  رتـشیب  همه  زا  یلو  دوبن  رداـن  مدـید 

عویش نازیم  مدقب  مدق  زاریش  هشمق و  رد  الثم  بونج  تهج  رد  دعب  هب  ناهفـصا  زا  درک ». اشامت  خرمین  زا  دیاب  طقف  ار  یناهفـصا  نارتخد  »
رد یتح  راومه  ياهنیمزرس  رد  دوشیمن . هدید  نآ  زا  يرثا  یلکب  رگید  رزخ  يایرد  یلحاس  قطانم  ناجیابرذآ و  رد  دباییم ؛ ناصقن  نآ 
نم مه  هیسور  رد  دنوشیم . هدید  يرامیب  نیا  هب  نایالتبم  تردنب  دناهتفرگ  رارق  يرامیب  نیا  هب  هدولآ  ياهرهش  رواجم  هک  یئاه  اتـسور -
نیا زا  مه  وکاب  رد  ایوگ  یلو  ماهدروخرب  لوپوتبازیلا )  ) هجنگ رهـش  رد  زاقفق ، ياروام  رد  يرامیب  نیا  اب  هدـنکارپ  تروص  هب  هاگیب  هاگ و 

. دشاب هتشاد  دوجو  يرامیب 
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ناوختـسا يور  رب  رتمک  و  ینیب ، كون  پل ، يور  نیریز ، کـلپ  مشچ ، یجراـخ  ياـههشوگ  هنوگ ، ناوختـسا  فارطا  رد  رتشیب  هحرق  نیا 
هدیئور يوم  نآ  رب  هک  رـس  زا  یئاهتمـسق  شیر و  ندـیئور  لحم  رد  زگره  دوشیم . رهاظ  اهبل  شوگ و  هلال  یناقوف ، کلپ  یناشیپ ، ینیب ،

اههیحان و نیا  رد  ار  نارجاهم  نابیرغ و  سکعرب ، ددرگیم و  رهاظ  یموب  مدرم  ياهاپ  اهتـسد و  يور  رب  تردنب  تسا . هدشن  هدید  دـشاب 
زین رلگیر  روسفورپ  اـب  متادـهاشم  ماهدوب و  دـهاش  دوخ  نم  هک  تسا  یبـلطم  نیا  دـهدیم و  رارق  هلمح  دروم  اـهاپ  تمـسق  رد  صوصخب 

مـشچ لخاد  هیواز  رد  کلپ  يور  ياههمکت  هک  مینیبیم  قیرط  نیا  هب  دناسریمن ؛ ینایز  یطاخم  ءاشغ  هب  کلاس  تسا . گنهامه  الماک 
نیا رابود  نم  دناسریمن . ياهمدص  کشا  ياههدغ  هب  چیه  دنامب ، هتسب  دیاب  هتفه  دنچ  مشچ  کلپ ، مرو  تلع  هب  هک  يدراوم  رد  یتح  و 

رب نآ  زا  يدروم  چیه  اب  اما  ماهدـید  اپ  يور  تسد و  تشپ  رب  راب  نیدـنچ  وناز ، هساک  رب  راب  کی  مکـش ، رب  ائانثتـسا  ولگ و  رب  ار  اههمکت 
. ماهدروخنرب یلسانت  تلآ  رب  تشپ و  رب  اپ ، تسد و  ناتشگنا  نیب  اپ ، فک  تسد ، فک 

ای دنراد و  تمواقم  نآ  ربارب  رد  ای  دـندرگیم ، التبم  رتمک  غلاب  یموب  یلاها  دـنوشیم ، راچد  نادـب  هلاس  تفه  ات  کی  نیب  ياههچب  رتشیب 
ره رد  سپ  درادن  قادصم  ناگناگیب  دروم  رد  تیلوفط  رد  يرامیب  هب  التبا  نوچ  اما  دناهدنارذگ . رـس  زا  تیلوفط  هرود  رد  ار  يرامیب  نیا 

. دـنوشیم راتفرگ  يراـمیب  نیا  هب  تکلمم  هب  ناـشدورو  زا  سپ  یفلتخم  ـالماک  ياـهلاس  رد  دنتـسه و  رطخ  نآ  ضرعم  رد  یلاـس  نس و 
راشیر وناز ، لخاد  تمسق  رد  لاس  نیمتفه  رد  نم  دوخ  قاس ، ناوختسا  رد  روشک  رد  شتماقا  لاس  نیمود  رد  یـشیرتا  سنئوموگ  ناورس 

رد یناتـسهل  یکـسفولوکس  دادـغب ، زا  شرفـس  زا  تشگزاـب  رد  لاـس  نیمهدـجه  رد  یـسیلگنا  نوسماـت  لاـس ، نیمهدزناـپ  رد  يوسنارف 
یموـب یلاـها  زا  رتـمک  اـهیئاپورا  هک  دـیآیم  رظنب  روـطنیا  هتفرمهيور  یلو  میدـش . راـچد  يراـمیب  نیا  هب  همه  تماـقا ، لاـس  نیمتـسیب 

رد دایز  اهیلحم  اب  رگا  صوصخب  دنراد  ار  کلاس  هب  التبا  یگدامآ 
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. دنشابن سامت 
. دراد يرامیب  نیا  هب  التبا  يارب  يرتشیب  دادعتسا  ثنؤم  سنج  هک  تفگ  ناوتیم  تیسنج  رظن  زا 

نآ زا  اقلطم  هایـس  داژن  طقف  دنوشیم ؛ راتفرگ  نادب  همه  اهینمرا  اهیدوهی و  اهکرت ، اهیناریا ، اهلوغم ، اهیزاقفق ، داژن ، زا  یتوافت  چیه  نودـب 
. دراد تینوصم 

ماـمت مـغریلع  دـباییم . تینوـصم  نآ  ربارب  رد  رمع  ماـمت  رد  رگید  دـشاب  هدـش  راـچد  کـلاس  هـب  یگدــنز  رد  راـب  کـی  هـک  سکره 
ياههکل ندـید  ماگنه  هب  بیبط  هاگره  مدینـشن ؛ يزیچ  يرامیب  نیا  هب  ررکم  يالتبا  زا  مه  دروم  کی  رد  یتح  مدرک  هک  یئاـهوجوسرپ 

نم هن ، : » دونشیم رامیب  زا  باوج  رد  بلغا  دروآ  نابز  رب  دشاب  کلاس  تسا  نکمم  هکنیا  رب  ینبم  ار  دوخ  نامگ  رامیب  ندب  رب  كوکشم 
.« ماهتفرگ کلاس  البق 

ره رد  ائانثتـسا  تروص و  فرط  کی  رد  بلغا  مه  همکت  شـش  ات  ود  نیا  دوجو  اب  دوشیم ؛ رهاظ  همکت  کی  طقف  ناریا  رد  هدعاقلا  یلع 
اج همه  اـپ ، تسد و  مکـش و  تروص ، رب  هک  مدـید  همکت  لـهچ  نم  یناهفـصا  نز  کـی  دروم  رد  یتح  تسا . هدـش  هدـید  زین  فرط  ود 

نینچمه نم  رظن  هب  دـنادیمن . باـب  نیا  رد  يزیچ  یـسک  ناریا  رد  یلو  دـنلیاق  هداـم  رن و  عاونا  هب  اـههمکت  نیب  دادـغب  رد  دوـب . هدـنکارپ 
رد دش  هداد  ناشن  نم  هب  اهیجراخ  فرط  زا  هک  ياهدام  رن و  ياههمکت  هچ  دشاب ، يرایتخا  يزیچ  الماک  هدام  رن و  هیمـست  نیا  هک  دیآیم 

. دوب هدرک  لاغشا  هک  یئاج  تعسو  یگرزب و  رد  رگم  تشادن ، مهاب  یتوافت  چیه  عقاو 
. دوشیم هدرمش  نمزم  يدعب  عون  ود  داح و  لوا  عون  ود  اهنآ  زا  هک  دنکیم  زورب  فلتخم  لکش  راهچ  هب  هحرق  نیا 

ياهمکت یتدم  تشذگ  زا  سپ  دوشیم و  ادیپ  گنرمک  خرس  ياهکل  دش  هراشا  اهنآ  هب  الاب  رد  هک  یعـضاوم  زا  یکی  رد  هداس . همکت  . 1
نیا زورب  اب  دـیآیمرد . هریت  زمرق  گنر  هب  دـعب  تسا و  نشور  زمرق  گنر  هب  اودـب  هک  دـنکیم  روهظ  ایبول  رثکا  دـح  ای  سدـع  هزادـنا  هب 

ندـناراخ زا  سپ  دوشیم ؛ ساـسحا  ریهک  نوچمه  یـشراخ  رـصتخم و  یـشزوس  هکنآ  رثـکا  دـح  تسا . هارمه  يدرد  هن  یبـت و  هن  همکت 
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نآ هک  دنکیم  روهظ  يزمرق  هقطنم  زاب  نآ  فارطا  رد  هام  نیدنچ  زا  دعب  ددرگیم . لیکشت  نآ  يور  رب  كزان  کشخ و  ياهتسوپ  رایسب 
هک هدـنزوس  قیقر و  یعیام  همکت  طسو  زا  اودـب  ددرگیم . زاغآ  كرچ  دراذـگیم و  دایدزا  هب  ور  شراخ  رگید  لاح  دوشیم . مروتم  زین 

مخز داجیا  يارب  ياهزات  ياهنوناک  مخز  ياهیکیدزن  زا  ای  دوریم  لیلحت  فارطا  هب  طسو  زا  مخز  سپ  نآ  زا  دـنزیم و  نوریب  تسوبدـب 
دوخ هبون  هب  مه  نآ  تسا و  نوخمک  یفورضغ و  تفس و  کشخ و  هک  دیآیم  الاب  یتشوگ  کچوک  هدغ  زاب  مخز  رعق  زا  دنکیم . زورب 

هاگره تسا . هدـمآرب  یمظنیب  اب  هدروخ و  شوج  مهرد  روطق ، مخز  رود  دزادرپیم . ياـج  ون  تشوگ  هب  اددـجم  دـنکیم و  كرچ  زاـب 
هاگره هک  يروطب  دوشیم  داجیا  تسا  كانبسچ  تخس  هیشاح  رد  هک  ياهوهق  میخض و  یئاههتسوپ  دوش  کشخ  دنراذگب  ار  كرچ 
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رتهب ندروآ  ون  تشوگ  جـسن و  دـیدجت  لمع  دروخ  كرچ  ار  یلـصا  ياههمکت  هکنآ  زا  سپ  دـنکیم . ادـیپ  ناـیرج  نوخ  دـننکب  ار  نآ 

مان دـماجنایم و  لوط  هب  لاس  کی  کیدزن  يرامیب  نایرج  مامت  دـنامیم . یقاب  مخز  ياج  دوشیم و  قاچ  مکمک  مخز  دریگیم ، ماـجنا 
تسا و دوگ  يردـق  درز و  هب  لیام  ياهوهق  هدـنام  اج  هب  مخز  رثا  تسا . تدـم  نیمه  هب  ياهراشا  کچوک - لاـس  ینعم  هب  مه - کـلاس 
هب دـهدیم . خر  تردـنب  دورب  نیب  زا  ینیب  هرپ  اـی  نیریز  کـلپ  زا  یتمـسق  هحرق  نیا  داـجیا  رثا  رد  هکنیا  راوـمه . فاـص و  هتفر  مه  يور 

لحارم هیلک  دوش ، رهاظ  يدیدج  ياههمکت  نآ  هیـشاح  رد  هک  دتفایم  قافتا  تردنب  مک و  زاب  مخز  نتفای  افـش  زا  سپ  مه  بیترت  نیمه 
بلغا جالع  راک  رگید  دنک  زورب  هدیچیپ  تروص  نیا  هب  تدـش و  نیا  هب  يرامیب  هاگره  اما  دـناشوپب . ار  هرهچ  فرط  کی  دـنک و  یط  ار 

اجب مخز  رثا  یتروص  نینچ  رد  درک . مالعا  لاس  هدـجه  نم  هب  ار  دوخ  ضرم  نارود  نارامیب  زا  یکی  دـماجنایم ؛ لوط  هب  داـیز  ياـهلاس 
یگتـشگرب صوصخب  ینیب و  ناهد و  هشوگ  لکـش  رییغت  دروخیم . مشچب  نآ  رد  اهگر  دـننام  هکبـش  تاباعـشنا  تسا و  کچوک  هدـنام 

ات یـشوگهس  زمرق  هنهک  نوچمه  تسا  نآ  رب  ياهژم  دـنچ  زونه  تمحزب  هک  نیئاـپ  کـلپ  همحتلم  هک  تسا  هجرد  نآ  هب  اـت  مشچ  کـلپ 
حالـصا ار  کلپ  یگتـشگرب  نیا  يدایز  هزادـنا  ات  یمیمرت  یحارج  هب  لسوت  اب  متفاـی  قیفوت  تارک  هب  دـتفایم . ورف  هنوگ  ناوختـسا  يور 

. درکیم داجیا  یحارج  راک  رد  يرایسب  تالکشم  کلاس ، مخز  ياج  مکحم  تفس و  جسن  هک  دنچره  منک ،
مخز حطـس  ياههطقن  مامت  رد  دحاو  نآ  رد  [ 398] نویـسارتلیفنا هک  ددرگیم  زیامتم  تروص  نیا  هب  هداس  ياههمکت  زا  هرتلیفنا  همکت  . 2

هب ار  هنوگ  فرط  کی  رـسارس  ای  ینیب  مامت  دیآیمرد و  باتکرچ  زمرق  گنر  هب  دوشیم و  تفلک  تسوپ  رذگهر  نیا  زا  دوشیم و  رهاظ 
. متسار يوناز  لصفم  یلخاد  حطس  رد  مه  نآ  مدمآ ، راچد  يرامیب  نیا  هب  زین  نم  دوخ  مدش  روآدای  هک  روطنامه  دریگیمارف . هرابکی 
یمک هک  مدرب  یپ  هکـس  کـی  هزادـنا  هب  زمرق  ياهکل  هب  هدـشدای  عضوم  رد  لاس 1858[399 ] راـهب  رد  دوب : تروص  نیا  هب  يراـمیب  ریس 

هب نآ  تسوپ  يراوس ، ماگنه  هب  بسا  نیز  اب  سامت  رثا  رد  مدرک  رکف  ادتبا  رد  تفرگارف ؛ ار  نآ  يور  یکزان  هتـسوپ  يدوزب  دیراخیم و 
درک و زاب  رـس  دش ، مرن  نآ  زا  يرایـسب  طاقن  هیئوژ  هام  رد  دیدرگ . هرتلیفنا  هدمآرب و  میخـض و  هکل  نیا  جـیردت  هب  تسا . هتفر  حالطـصا 

. تخیمآ مهرد  كرچ  فلتخم  عبانم  دش . يراج  نآ  زا  یئوبدب  كرچ 
يربز ناهوس  ياهجآ  لکـش  هب  بآ  اب  وشتـسش  زا  سپ  هک  دمآ  الاب  زیت  كون  نوخمک و  کشخ ، درز ، گنر  هب  يون  تشوگ  اهنآ  فک 

هب رتشیب  هچره  یلو  دش  هدنبسچ  تفس و  نآ  ياههبل  هک  دمآرد  یمیخض  ياههتسوپ  تروص  هب  تاحـشرت  مخز  يور  نتـسب  زا  سپ  دش .
يراک میارب  يراوس  دنچره  مدوب و  قالیی  رد  هاش  هارمه  هب  مایا  نآ  رد  نم  دربیم . نیب  زا  ار  نآ  كرچ  تفریم  شیپ  مخز  لخاد  فرط 
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. مدرکیم یهارمه  يراوس  رد  ار  هاش  زور  ره  ریزگان  دوب ، هدش  كاندرد  تخس و 

هک مرادن  دایب  چیه  دشیم ، هدیئاس  هشیمه  مخز  نیا  يراوس  رثا  رد  هکنیا  دوجو  اب  دیسر . بولطم  هجیتن  هب  دوز  هناتخبشوخ  نامرد  شور 
گنر هب  هولق و  هزادنا  لکـش و  هب  هدنام  یقاب  زین  زورما  هب  ات  هک  یمخز  ياج  دـشاب . هدرک  سامآ  نآ  هب  طوبرم  ددـغ  ای  مشاب ، هدرک  بت 

زا قیرط  نیا  زا  مدراذگن و  زاب  ار  كرچ  نایرج  ولج  نم  اریز  دوشیم  هدید  نآ  رد  يدیفس  کتکت  زیر  ياههطقن  و  تسا ، هریت  ياهوهق 
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نآ رد  وم  دـشر  يداع ، یعیبط و  ياهکلاس  فـالخرب  هکنآ  يارب  تسا  یلیلد  دوخ  نیا  مدرک و  يریگولج  رتگرزب  یمخز  ياـج  لیکـشت 
. تسا هدشن  فقوتم  یلک  هب  عضوم 

هقلح تروـص  هب  تسا و  هدـش  هرتـلیفنا  یمک  هک  دوـشیم  داـجیا  سدـع  یگرزب  هـب  حطـسم  کـچوک  ياـههمکت  زا  ياهـقلح  هـمکت  . 3
نادرم رد  ار  نآ  زا  يدروم  چـیه  هک  دوب  فداصت  رثا  رد  دـیاش  مدروخرب و  نانز  اههچب و  هرهچ  رد  طـقف  يراـمیب  نیا  هب  نم  دـیآیمرد .

ادیپ هعسوت  چیه  انهپ  رد  قمع و  رد  مخز  اما  دوشیم ، هدیشوپ  ياهتسوپ  زا  دنیشنیم و  كرچ  هب  یتدم  زا  سپ  زیر  ياههمکت  نیا  مدیدن .
. درادن ینادنچ  قمع  تسا و  فافـش  گنرمک و  هک  دراذگیم  یقاب  دوخ  زا  یمخز  ياج  دوشیم و  نامرد  دوز  یبسن  روطهب  دنکیمن و 

هکنیا ات  دوشیم  رارکت  نانچمه  ددرگیم و  زاغآ  ون  زا  يراـمیب  ناـیرج  دوشیم و  لیکـشت  زیر  ياـههمکت  زا  يدـیدج  هریاد  بلغا  یلو 
. دیآرد ياپ  زا  ماجنارس  يرامیب  هدام  دشکیم  لوط  هب  يدامتم  ياهلاس  هک  ضرم  زا  ياهرود  تشذگ  زا  سپ 

ناشاک و رد  یلو  تسا ، تردنب  نارهت  رد  دـنمانیم . گس )  ) يوپوک نآ  هب  رتشیب  هک  تسا  يرامیب  نیا  عون  نیرتتـشز  ياهروخ  همکت  . 4
ناسمه ریزانخ  اب  تایصوصخ  رظن  زا  دراد  تهابش  یئاپورا  يریزانخ  لس  هب  رهاظ  رد  هک  يرامیب  نیا  دراد . جاور  ناهفصا  رد  صوصخب 
یـشوخ ریخ و  هب  ماجنارـس  یلو  ینأت  یتسـس و  هب  دنچره  دوشیم و  دودـحم  دوخبدوخ  رید  هچ  دوز و  هچ  یتدـم  زا  سپ  هک  ارچ  تسین 

ياههمکت زا  زاغآ  رد  ینیب  دوشیم . رهاظ  ینیب  رد  يرامیب  عون  نیا  طقف  تسا  یکاح  نم  دوخ  تادـهاشم  هک  اجنآ  هب  ات  دریگیم . نایاپ 
. دریگیم ار  نآ  ياـج  ياهنادهناد  لکـش  ناـمه  هب  ياهزاـت  تشوگ  دـعب  دوشیم و  بوذ  مکمک  هک  دوشیم  هدیـشوپ  لکـش  ياهناد  زیر 

ناـیرج دربیم . نیب  زا  ار  یئـالاب  بل  زا  يردـق  یتـح  نآ و  هرفح  ود  نیب  ناوختـسا  ینیب و  هرپ  ماجنارـس  دـنکیم و  ذوفن  قـمع  هب  كرچ 
. دماجنایم لوطب  لاس  نیدنچ  لبق  دروم  لثم  نآ  نامرد  يرامیب و  تفرشیپ  یعیبط 

. تفگ خـساپ  ناوتیم  نینچ  اـبیرقت  درک  رکذ  دـیاب  یموـمع  ياـهیرامیب  زا  یهورگ  هچ  رامـش  رد  ار  کـلاس  هک  شـسرپ  نیا  باوـج  رد 
رد ياهحرق  نینچ  اـب  دـنادن و  يزیچ  ناریا  یمیلقا  عاـضوا  زا  دـشاب و  هتـشاد  هتـشررس  یتـسوپ  ياـهیرامیب  زا  هک  یئاـپورا  یبـیبط  هاـگره 

لـس يرامیب  هک  یناریا  بیبط  کی  سکعرب  اما  دـهدیم ؛ صیخـشت  یتسوپ  لس  یعون  ار  نآ  دـیدرت  نودـب  اـمتح و  دوش  هجاوم  تروص 
یمیدق نایانشآ  زا  یکی  اب  دنکیم  رکف  دنیبب  اپورا  رد  ار  یتسوپ 
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مخز رثا  لیکشت  میدرمشرب ، هک  یـصاخ  ياهتروص  هب  هحرق  روهظ  بت ، زورب  مدع  همکت ، داجیا  لمع ، رد  اما  تسا . هدروخرب  دوخ  نطو 
نوچ همکت  نیا  لاـحرههب  لـمد . هب  هن  تسا  کـیدزن  یتسوپ  لـس  هب  يراـمیب  هک  تسا  بلطم  نیا  ياـیوگ  همه  همه و  نآ  هریت  گـنر  و 
ریـس قمع  هب  حطـس  زا  كرچ  نینچمه  ددرگ . بوسحم  میخشوخ  ياـههحرق  رامـش  زا  دـیاب  دوشیم  ناـمرد  دوـخبدوخ  رترید  رتدوز و 

نآ زا  يردق  يوم  دشر  هک  دنامیم  یقاب  هراومه  ابیرقت  مخز  ياج  دننازوسب  دوز  یلیخ  ار  مخز  هاگره  هک  يروطب  سکعرب  هن  دـنکیم ،
. تسین ریذپناکما  يزیچ  نینچ  رگید  دشاب ، هتفرگ  رارق  هلمح  دروم  يدلج  ریز  ياهلولس  البق  هاگره  اما  هدش ، فقوتم 

ياههگلج یمیلقا  طیارـش  رد  ار  تلع  هاگره  دوشیم . رجنم  یفنم  الماک  جـیاتن  هب  ابیرقت  يرامیب  نیا  داجیا  لـلع  فشک  دروم  رد  قیقحت 
رتـعفترم هقطنم  رد  رگید  فرط  زا  تسا ، یموب  مه  دادـغب  تسپ  عاـفترامک و  هقطنم  رد  يراـمیب  نیا  هک  میربیم  یپ  دوز  میئوجب  عـفترم 

یبلطم مه  هیذغت  زرط  زا  تسین . تسد  رد  نآ  زا  ياهناشن  چیه  ناردـنزام  لحاوس  تسپ  بوطرم و  ياهنیمزرـس  رد  و  زیربت )  ) ناجیابرذآ
ینابیچامرخ هنایماع  هیمـست   ) مینک ضرف  امرخ  ندروخ  رثا  رد  دادغب  رد  ار  نآ  جاور  رگا  دوشیمن ، لصاح  دـشاب  دانتـسا  اکتا و  لباق  هک 

رد دـنوشیم و  یلتبم  نادـب  مدرم  دراد  فرـصم  مک  اجنآ  رد  امرخ  هک  ناریا  زا  يرایـسب  ياهرهـش  رد  هک  مینیبیم  زاب  اـمرخ ) هدـغ  ینعی 
زا يرتشیب  دادـعت  هب  نانز  ناکدوک و  هکنیا  دوشیم . بوسحم  رداون  زا  کـلاس  تسا  داـیز  اـمرخ  فرـصم  ردـق  نیا  هک  رـصم  رد  ضوع 

. دوشیم رتشیب  سامت  ثعاب  دوخ  نیا  دنراد و  ومیب  رتفیطل و  یئاهتسوپ  هورگ  ود  نیا  هک  تسا  تهج  نآ  زا  دنوشیم  یلتبم  نادب  نادرم 
دوشیم و ثداح  يراوس  رثا  رب  هک  یئاهیگدیئاس  رثا  رد  ار  نآ  ناوتیم  دوشیم  رهاظ  اهاپ  اهتـسد و  رد  رتشیب  اهیجراخ  رد  يرامیب  هکنیا 
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، نیعم قطانم  یـضعب  هب  نآ  یگتـسب  دودـحم و  یئایفارغج  ياـههزوح  رد  يراـمیب  زورب  تسناد . ددرگیم  لیهـست  یگدولآ  قیرط  نیا  زا 
ار هزادـنا  نیا  لاحرههب  تسا . كرتشم  مخارت  كویپ و  هناثم ، گنـس  ماذـج ، دـننام  یموب  ياهیرامیب  ریاس  کـلاس و  رد  هک  تسا  يزیچ 

نینچمه ریزانخ و  اب  صوصخب  هک  یلحم  یعـضوم و  تسا  یـضرم  هکلب  تسین  یجازم  يرامیب  کـی  کـلاس  هک  تسناد  یعطق  ناوتیم 
. تسین رثؤم  نآ  هب  يالتبا  مدع  ای  التبا  رد  هجو  چیه  هب  جازم  تلاح  عضو و  درادن و  یتبارق  یکیتافمل  تاکیرحت 

يراـمیب نیا  دـنکیم . نآ  يریگاو  هب  کـمک  ریز  لاوـحا  عاـضوا و  هک  دـسریم  رظنب  دـشاب  هتـشاد  دوـجو  ـالتبا  يارب  یگداـمآ  هاـگره 
یعـضاوم رد  تسا . ریگاو  ياهیرامیب  زا  یـضعب  تایـصوصخ  زا  یکی  دوخ  نیا  دوشیم و  ضراع  رابکی  طقف  میتفگ  البق  هک  روطناـمه 

تـسا نکمم  تسد  اب  مخز  دایز  رایـسب  سامت  رثا  رد  یتح  دوشیم ؛ داجیا  ياهزات  ياههمکت  دوش  هدولآ  نآ  هب  كرچ  نایرج  رثا  رد  هک 
هدـید تردـنب  کلاس  دنـسامت  رد  رگید  ناکدوک  اب  رتمک  اههچب  هک  لومتم  مدرم  نوردـنا  رد  دوش . لقتنم  زین  ناتـشگنا  زا  یکی  هب  مخز 

رد دوشیم ،
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هداوناخ رد  سکعرب  مدروخنرب . نآ  زا  يدروم  چـیه  هب  نم  هاش  نوردـنا  رد  تسا ؛ لاونم  نیمه  رب  عضو  زین  یئاـپورا  ياـههداوناخ  دروم 
، ناوارف هداس  ياههمکت  نز  نآ  ياضعا  زا  هک  درک  هعجارم  نم  هب  يریقف  هداوناخ  دـندرگیم . التبم  نآ  هب  لیماف  ياـضعا  همه  بلغا  ارقف 

دوخ هنوگ  يور  هب  ياهمکت  رتخد  نیموس  و  ـالاب ، بل  يور  هب  ياهمکت  مود  رـسپ  تروص ، ناوختـسا  يور  هب  همکت  کـی  رتـگرزب  رتـخد 
دروم رد  دـش و  رهاظ  اجنامه  رد  ینیب  ناوختـسا  يور  رب  يروبنز  شین  یگدـیزگ  رثا  رب  يرامیب  هلاس ، هدزناـش  يرتخد  دروم  رد  تشاد .

، دوب هدـش  داـجیا  ینیب  يور  هب  طوقـس  رثا  رب  هک  تسوپ  فیفخ  یگدـیئاس  زا  سپ  ناهفـصا  رد  ینمرا  شیـشک  رـسپ  ینعی  ياهچب ، رـسپ 
. دـشاب هدـش  دراو  هدوب  حورجم  هک  یعـضوم  زا  يرامیب  هموثرج  تسا  نکمم  هک  دـسریم  رظنب  ریخا  دروم  ود  نیا  رد  درک . زورب  کلاس 
هب دـنک  زورب  تسا  نکمم  تسین  يرثا  نآ  رد  يراـمیب  نیا  زا  هک  ياهقطنم  هب  تـعجارم  زا  سپ  دـیدم  یتدـم  يراـمیب  دـنیوگیم  هـکنیا 
هک یماگنه  دـعب  هزات  دوشن و  یتیاـنع  اهتدـم  تسین  محازم  چـیه  ادـتبا  رد  هک  ياهکل  هب  دراد  ناـکما  هچ  تساـطخ ، رب  ینتبم  نم  هدـیقع 

. دننک هجوت  نادب  درک ، ندش  مرن  هب  عورش 
هلباقم يارب  لیلد  نیمه  هب  دـشاب و  رگید  ياهیرامیب  ياهبرکیم  میخشوخ  تاعرفتم  زا  یکی  یتحاران  نیا  هک  دـندرکیم  لایخ  لاح  هب  ات 

نانیمطا نم  هکنآ  زا  سپ  نآ و  جالع  ات  دروخیم  مخز  ندـناشوپ  راـک  هب  رتشیب  طـقف  هک  دـندربیم  راـکب  یتیـصاخیب  ياـهوراد  نآ  اـب 
ظیلغ کیرتین  دیـسا  اب  ار  نآ  مدیـشوک  دنکیم ، ادیپ  یتفاب  مایتلا  هن  دراد و  ندش  بذـج  تردـق  هن  اههمکت  هحـشرتم  هدام  مدرک  لصاح 

نیا عون  ره  دروم  رد  قیرط  نیا  زا  منک و  نتفر  نیب  زا  ندـش و  بآ  هب  راداو  دـنکیم  ادـیپ  دوبهب  یعیبط  روطهب  هچنآ  زا  رتدوز  منازوسب و 
. مدش وربور  راظتنا  لباق  ریغ  الماک  یتیقفوم  اب  نآ  زا  هلحرم  ره  يرامیب و 

ياج دیدرگیم ، دودـحم  هزادـنا  نآ  هب  لاح  نیع  رد  و  دـشیم ، عیرـست  لمع  ندـنازوس  رثا  رد  دوب ، هداتفین  كرچ  هب  هحرق  زونه  هاگره 
نینچمه روجان و  ندروآ  تشوگ  دـیدش ، ندـنازوس  رگید  فرط  زا  دـنامیم . ياجرب  گـنریب  حطـسم و  قمعمک ، رودـقملا  یتح  مخز 

داوم هک  اجک  ره  دـبای . همتاخ  تعرـس  تمالـس و  هب  ناـیرج  هک  دـشیم  ثعاـب  دربیم و  نیب  زا  دوب  هداـتفین  بآ  زونه  هک  ار  یئاهـسامآ 
ندـنازوس رابود  زا  شیب  هک  دـشن  هاگچـیه  مدرکیم ؛ دـیدجت  زور  هد  زا  سپ  ار  ندـنازوس  لمع  نم  دوب  هدرک  ذوفن  قمع  رد  البق  هدولآ 

دروم رد  منک . هجلاعم  هتفه  راهچ  ات  هس  رد  ار  هداس  ياههمکت  هراومه  شور  نیا  ندرب  راکب  اب  هک  متفاـی  قیفوت  بیترت  نیدـب  دوش . مزـال 
هب یجایتحا  کلاس  ياهقلح  عون  مخز . ياج  رتمک  یتشز  یکچوک و  رظن  زا  صوصخب  دوب  ریگمشچ  هلصاح  جیاتن  مه  هرتلیفنا  ياههمکت 

نیرتدـب دروم  رد  یتح  میدوب . لمع  نیا  رارکت  زا  ریزگان  دـشیم  رهاظ  ياهزات  کچوک  ياههمکت  هاگره  اما  تشادـن  دـیدش  ندـنازوس 
يدوزب ددرگ . فقوتم  نآ  راشتنا  مخز و  هعـسوت  هک  دوشیم  ثعاب  لخاد  جراـخ و  زا  مخز  ندـنازوس  ياهروخ  کـلاس  ینعی  ضرم  عون 

شور متفرگ و  ار  دوخ  شاداپ 
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زا تفر . نیب  زا  نم  مادـقا  رثا  رد  دـشاب  لاس  کی  دـیاب  ضرم  نیا  لوط  هکنیا  رب  ینبم  ینهذ  هقباس  هک  يروطب  تفای ، ماع  لوبق  ماهجلاعم 

ملاس ياهتمـسق  يور  رب  ار  دیـسا  دـنتخادرپیم و  مخز  ندـنازوس  هب  تراهم  مدـع  يرگیـشان و  اب  رما  يادـتبا  رد  یناریا  ياـبطا  هک  اـجنآ 
یـسراف نابز  هب  یلمعلا  روتـسد  نتـشون  هب  ریزگان  دندرکیم  داجیا  یتخیردب  گرزب و  ياهمخز  رذگهر  نیا  زا  دـنتخیریم و  زین  تسوپ 

. مدناسر یگنس  پاچ  هب  ار  نآ  متخادرپ و 
هقطنم ود  رد  و  ناـجنز ) نآ  زکرم  اـی  ، ) نیوزق زیربـت و  نیب  هسمخ ، تیـالو  رد  یکرت ،) یـسراف و  هب   ) سیپ اـی  یبرع ) هـب   ) ماذـج نوناـک 
عفترم هگلج  رد  همه  هک  قطانم  نیا  دوش . هدید  قطانم  ریاس  رد  نآ  زا  يرصحنم  دروم  هک  تسا  ردان  رایـسب  تسا ؛ عقاو  غادهرق  لاخلخ و 

هیهت زکرم  یحاون  نیا  تسا ؛ تکلمم  رسارس  یحاون  نیرتملاس  رامش  رد  اهرظن  ریاس  زا  میدرک ، رکذ  هک  ماذج  يرامیب  زا  ریغ  دنراد  رارق 
يرـسم ار  ماذـج  هک  دـنچره  تسا . زاتمم  تایالو  ریاس  زا  مدرم  رتهب  هیذـغت  نینچمه  یبسن و  هافر  تلع  هب  دوشیم و  بوسحم  ناریا  هلغ 

رد دـیاب  ریزگان  دـندورطم و  یناسنا  هعماج  زا  دـنوشیم و  هدرمـش  هدولآ  سجن و  نآ  هب  ناـیالتبم  زاـب  دنرامـشیم  یثوروم  دـننادیمن و 
(. مهن لصف  باتک ، نیا  لوا  تمسق  هب  دوش  عوجر   ) دنهد همادا  دوخ  رابهودنا  یگدنز  هب  اتسور  رهـش و  زا  رود  رابتنکـسم  یلگ  ياههبلک 

لمعب ناشیتخبروش  رد  يرییغت  داجیا  و  نانآ ، مالآ  نیکـست  يارب  يراک  چـیه  اـما  ماهدرک ، ار  ناـتخبهریت  نیا  تعافـش  هاـش  دزن  نم  بلغا 
. تسا هدماین 

یئرم ریغ  کچوک  همکت  دنچ  دنکیم . زورب  لقع »  » ياهنس رد  یتح  ای  غولب  نس  يادتبا  رد  هکلب  دوشیمن  رهاظ  یکدوک  رد  يرامیب  نیا 
بلغا تعرـسب و  هاگ  دروخیم . مشچب  یـساط  هتخیروم و  عضاوم  دتفایم و  هدش  کشخ  جیردتب  اههمکت  نیا  دوشیم ؛ داجیا  اهوربا  نیب 

مشچ همحتلم  هرجنح و  ولگ و  طاخم  ینیب ، طاخم  هب  هاگنآ  دوشیم و  هدرتسگ  ینیب  یجراخ  تمسق  يور  رب  مخز  يدامتم  نایلاس  نمض 
ناوختسا يرامیب ، دوشیم ؛ عورش  كرچ  دیآیمرد و  سم  گنر  هب  هرهچ  مامت  دچیپیم ، نیئاپ  هب  مشچ  نیریز  کلپ  دزادنایم و  گنچ 

هک یـصاخ  نینط  ادـص  هکنانچ  دـناشوپیم ، دـننام  يرتفید  کشخ و  گنردرز و  هدنبـسچ ، تخـس  یطلخ  اب  ار  ولگ  دروخیم و  ار  ینیب 
دنکیم دـیدش  يدرد  ساـسحا  راـمیب  عـضاوم ، یـضعب  رد  دزیخرب ». روـگ  زا  هکنیا  لـثم  تـسرد  ، » دـنکیم ادـیپ  تـسا ، هـتفرگ  مـهبم و 

تفلک ای  اهنخان  دـتفایم ، لکـش  زا  هدـش  کـچوک  ناتـشگنا  هدـنهدباذع ، ياـهدرد  زورب  اـب  تسا . سحیب  عضاوم  ریاـس  هکیلاـحرد 
هجوت بلاج  اذه  عم  دربب ؛ نیب  زا  یلکب  ار  نآ  هکنیا  ات  دنکیم  تیارس  تشگنا  ياهتمسق  همه  هب  مخز  بلغا  دوریم ، نیب  زا  ای  دوشیم و 
دوجو اب  ددرگیم . زاغآ  رگید  یتشگنا  رد  نایرج  نیا  هکیلاـحرد  دـباییم  دوبهب  دوشیم و  رهاـظ  یتشگنا  رد  مخز  بلغا  هک  تسا  نیا 

هب يوضع  ماذج  هب  موسوم  ماذج  دنامیم . ملاس  الماک  اهطاخم  زاب  یجراخ ، تسوپ  يالتبا  لاس  دنچ  زا  سپ  تردـنب ، دـنچره  همه ، نیا 
کی هاگ  نیا  دوجو  اب  دنامیم ؛ رصحنم  دتفایم  كرچب  اهدرد  نیرتهدنهدباذع  اب  هک  اپ  تسد و  ناتشگنا 

475 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 
ار يدرم  نیوزق  رد  دوخ  نم  تسا . هتفر  نیب  زا  یلکب  ناتـشگنا  ریاس  هکیلاحرد  دـنامیم  یقاب  نآ  مخز  ياج  دوشیم و  ناـمرد  تشگنا 

ماذج رثا  رد  اما  دوب  هدش  هیذغت  بوخ  تشاد و  دنمونت  یلکیه  دوب ، رادروخرب  یلاع  دح  هب  جازم  تمالس  زا  يرامیب  نیا  زا  ریغ  هک  مدید 
زورب مخز  اهنآ  رد  هک  یئاههطقن  مامت  ابیرقت  دوب ؛ هداد  تسد  زا  پچ  تصش  يانثتسا  هب  ار  دوخ  ناتشگنا  مامت  لاس  هدزای  نمض  يوضع 
یتلاح ناـنچ  تسوپ  هب  هک  مدـید  ار  يرادهتـسد  ياـههمکت  رگید  يراـمیب  دزن  دروآیم . ون  تشوگ  تفاـییم و  دوبهب  تشاد  دوب ، هدرک 
هکنیا دـننام  هک  دوب  هدـش  ساسح  نانچ  تسوپ  راـمیب  ياهتمـسق  تسا . هدـش  هدیـشوپ  ـالماک  يزیر  مرن  ياههدـغ  زا  یتفگ  هک  دوب  هداد 

نم هب  تیعطاق  اب  اهیناریا  دوب . تکرح  رد  دیهجیم و  شتسوپ  امئاد  دنک ، کیرحت  ار  نآ  دشاب و  هتـسشن  یناویح  تسوپ  يور  رب  یـسگم 
. تسا يدوبان  یتساک و  هب  ور  ینأت - هب  دنچره  يرامیب - نیا  هک  دنتفگیم 

. ماهدروخرب نآ  داح  ریغ  عون  زا  هیحلا  ءاد  دروم  کی  و  بیضق ، دوخ  رب  هفشح و  رد  کبس  دروم  هس  هب  طقف  نم  [ 400] لیفلا ءاد  زا 
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رب ساسحا  نودب  نوخ و  زا  يراع  دیفس و  یئاههکل  زا  تسا  ترابع  نآ  دنرادیم و  بوسحم  ماذج  هلوقم  زا  زین  ار  [ 401] صرب ناریا  رد 
صرب رتکبـس  هداس و  عون  درادن . یکرتشم  هجو  چیه  ماذج  اب  يرامیب  نیا  هچ  دنتـسین  قحم  هجو  چـیه  هب  يدنبمیـسقت  نیا  رد  اما  تسوپ ؛

رد هچ  دوشیم ، هدید  دایز  ناریا  یحاون  مامت  رد  دیآیم ، تسوپ  ریز  هب  نوخ  شلام  يردـق  اب  تسین و  سحیب  الماک  تسوپ  نآ  رد  هک 
لاس لوط  رد  تسا و  هدـش  طاحم  گنرهریت  ياهریاد  زا  فرب ، نوچمه  دیفـس  ياههکل  نوچ  یبونج . قطانم  رد  هچ  یلامـش و  ياهتمـسق 

تسد و رب  زین  هاگ  یلو  دوشیم  رهاظ  هنیـس  يور  رب  تشپ و  رد  رتشیب  دزادنایم . لکـش  زا  ار  ندب  الماک  دیازفایم ، اهنآ  داعبا  رب  هراومه 
يزیچ نم  دراذـگیم  دوبهب  هب  ور  دوخبدوخ  اـی  دوشیم  فقوتم  ناـهگان  ضرم  نیا  ریـس  هکنیا  هراـبرد  دوشیم . رهاـظ  زین  تروص  اـپ و 

. ماهتشادن اصخش  مه  ياهبرجت  میوگب و  مناوتیمن 
عـضاوم تروص  هب  مه  يرامیب  نیا  درک . هابتـشا  مهاب  ار  ود  نآ  دیابن  اما  دش ، هتفگ  هچنآ  هب  هیبش  [ 402] تسه مه  يرگید  یتسوپ  ضرم 
يدیفـس نآ  هب  اههکل  زگره  یلو  دوشیم  كزان  دیفـس و  اهوم  دوشیم ؛ رهاظ  رگید ، رادوم  ياهتمـسق  ای  شیر  رد  يدننام  هریزج  دـیفس 

. دیوریمزاب یعیبط  تروص  هب  وم  دوریم و  نیب  زا  دوخبدوخ  يرامیب  ناهگان  ههام  دنچ  یماود  زا  سپ  تسین . صرب  هدننز 
اب یعیبط  ریغ  ياهیگدـمآرب  تروص  هب  هچ  تسا  ردان  يریگمـشچ  وحن  هب  يدولوم  لاخ  رتمک و  یلیخ  کـمک  و  قهب )  ) يدـبک ياـههکل 

. لاخ تلاح  هب  هچ  و  [ 403] طسب ضبق و 
، زین ناریا  رد  دیآیم  دوجوب  اهلگنا  رثا  رد  هک  یتسوپ  ياهیرامیب  زا 

476 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 
تـسام دوبکتاک و  درگوگ ، زا  یمهرم  اب  ار  نآ  تسا ؛ عیاش  رایـسب  برج  نوشق  دارفا  نیب  رد  دراد . دوجو  اـپورا ، رد  جـیار  عاونا  ماـمت 

. دننکیم هجلاعم 
مه ار  اهوربا  یتح  دریگیم و  ارف  ار  رـس  مامت  ابلاغ  هک  دوشیم  هدـید  دایز  رادـقم  هب  یلچک  ناکدوک  رد  دـنناشوپیم  بلغا  ار  رـس  نوچ 

قوف یعقاو  سیزوکیس  يرامیب  دناهدیشاپ . چگ  درگ  نآ  یجراخ  تمسق  هب  هک  دنزادنایم  تفز  نآ  يور  هب  الومعم  دراذگیمن . نوصم 
. ماهدروخرب رس  هدیشارت  تمسق  رد  نآ ، هب  دروم  ود  رد  طقف  مشاب  هدرکن  هابتشا  دوخ  صیخشت  رد  هاگره  نم  تسا و  مک  هداعلا 

روآمرش هک  دنرامشیم  یلومعم  يداع و  یئرامیب  ار  نآ  هکلب  دننادیمن  يرسم  نیمزقرـشم  رـسارس  دننام  زین  ناریا  رد  ار  [ 404] سیلفیس
زرط نیا  بسحرب  نوچ  سپ  دـنرادن . زیهرپ  نآ  هراـبرد  وگتفگ  زا  ناـکدوک  ناـنز و  روضح  رد  یتح  تاـعامتجا و  رد  هجیتن  رد  تسین و 

رد مرگ  کشخ و  یمیلقا  طیارـش  رد  اذه  عم  تسا . هتفای  هداعلا  قوف  راشتنا  دوشیمن  ذاختا  نآ  اب  هلباقم  يارب  یتشادهب  ریبدـت  چـیه  یقلت 
. دراد هبلغ  شتدش  رب  نآ  راشتنا  تعسو و  هک  يوحنب  دوشیمن  تخس  دیدش و  يرامیب  نایرج  بلغا  دایز  مامحتسا  رثا 

زیهرپ اب  دـننکیم  دارم  دـشاب ، هدـش  یـشان  هناثم  گنـس  زا  رگا  یتح  ار  یطاخم  حـشرت  ره  نآ  زا  هک  كازوس ) ای  كزوس  اـی   ) کـنزوس
ینالوط تسا  نکمم  دنکن  سفن  فک  رامیب  دشابن و  بسانم  رامیب  ياذغ  هاگره  هکیلاحرد  دوشیم ، هجلاعم  دوخب  دوخ  یئاذـغ  بسانم 

. اپورا زا  رتردان  یلیخ  هتفرمهيور  دوش ، ارجم  قیض  راچد  رامیب  تسا  نکمم  انثتسا  تروص  هب  طقف  ددرگ . نمزم  و 
سیلفیـس هیلوا  ضراوع  هک  تفگ  دـیاب  درک  تواضق  ناوتیم  دـناهدرک - عوجر  نم  هب  هجلاعم  يارب  هک  يدودـعم  دراوم  زا  هک - اجنآ  ات 

. دسریم نایاپب  یبوخ  لامک  رد  ارهاظ 
زا يراثآ  تیارـس ، نیلوا  زا  دعب  هتفه ، تشه  ات  شـش  زا  سپ  اما  دنربخیب . الماک  یتشوگ  ياههمکت  زا  تسا ، ردان  ضراوع  زا  كرایخ 
هن دوشیم  رهاظ  طاخم  يور  ضراوع  نیا  هشیمه  اـبیرقت  نآ  فارطا  نارهت و  رد  دـنکیم . زورب  کـشتآ ) تفوک ،  ) سیلفیـس مود  هلحرم 

وـلگ و تـشپ  هـثل ، يور  یئاـههحرق  ناـبز ، ياههیـشاح  هنوـگ ، یلخاد  حطـس  اـهبل ، يور  رب  یطاـخم  ياـههمکت  یجراـخ ؛ تسوـپ  يور 
دنهدیم و صیخـشت  سیلفیـس  ار  نآ  دـشکب  لوط  زور  دـنچ  ادـص  یگتفرگ  هاگره  لیلد  نیمه  هب  دـنکیم و  زورب  هرجنح  رد  صوصخب 

: تخادنا رکف  نیا  هب  ارم  دوب ، ناوارف  بل  يور  یطاخم  ياههمکت  ریگمشچ  يوحنب  نوچ  دننکیم . هجلاعم  روطنامه 
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رد الوصا  ناهفـصا و  رد  تسا ؟ هدرکن  تیارـس  نارـضاح  هب  يرامیب  برکیم  مسارم ، اهینامهیم و  رد  ناـیلق  ین  رـس  ندـنادرگ  رثا  رد  اـیآ 
تسوپ و يور  هدغ  یتح  اههحرق و  اههمکت ، اههکل ، تروص  هب  دوشیم ، هدید  روفوب  تسوپ  يور  یـسیلفیس  ياهـشوج  تکلمم ، بونج 

گنت هب  رما  نیا  دوشیم و  هیبنع  كاندرد  هداعلا  قوف  میخدب و  تاباهتلا  ثعاب  دنکیم و  هلمح  مشچ  هب  دایز  یلیخ  سیلفیـس  اتبـسن  دلج .
يانثتسا هب  رگید  فرط  زا  دماجنایم . مشچ  کمدرم  ندش  هتسب  الماک  ای  ندش 

477 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 
. تسا ردان  ابیرقت  موس ، هجرد  هب  موسوم  ضراوع  وضع و  نتفر  نیب  زا  هثل 

بجوم اجنآ  یمیلقا  طیارش  رد  هویج  ینیچ . بوچ  هدناشوج  یلخاد  فرصم  نآ ، بقاعتم  فرگنش و  راخب  سفنت  زا  تسا  ترابع  نامرد 
. دنرامشیمرب هویج  زیوجت  يارب  اپورا  رد  هک  یبقاوع  ینعی  دشاب ، هتشاد  يدب  بقاوع  هکنآیب  دوشیم  یساسا  یعطق  نامرد 

همضاه زاهج  ياهیرامیب 

یطاخم ياهیگدـمآرب  و  [ 405] ناهد مخز  ماهدروخرب . ناـهد  لـخاد  مرو  کـفرب و  هب  نم  داـیز - نادـنچ  هن  دـنچره  ناـکدوک - دزن  رد 
حیحـص و تلوهک  ياهلاس  ات  هجیتن  رد  دوشیم و  یگدروخمرک  راچد  رتمک  اهنادـند  دوشیم . هدـید  داـیز  میتفگ  مه  ـالبق  هک  روطناـمه 

مان هب  دوخ  رثا  رد  مه  سکنورپ »  » هک ناوختـسا  شـشوپ  ساـمآ  نمزم  يراـمیب  هب  نانیـشنرهش  صوصخب  هکنآ  طرـش  هب  دـنامیم ، ملاـس 
ای هک  يدـحب  ات  دـیآیم  الاب  دوخ  ياـج  زا  نادـند  يراـمیب  نیا  رد  دـنوشن . راـتفرگ  دـنکیم ، داـی  نآ  زا  [« 406] نیمزقرشم ياهیرامیب  »

. دروآ نوریب  ياج  زا  درد  ساسحا  يزیرنوخ و  نودب  تشگنا  کمک  اب  ار  نآ  ناوتیم  ای  دتفایم و  دوخبدوخ 
متخانشیم ار  ینز  تسا . هدرک  ادیپ  دشر  مدع  فعـض و  زا  یکاح  ياهرظنم  نآ  هشیر  طقف  تسا  صقن  بیع و  نودب  ارهاظ  هداتفا  نادند 

دننکیم لایخ  تهجیب  اهیناریا  دوب . هداد  تسد  زا  ار  دوخ  ياهنادند  هیلک  ابیرقت  يرامیب  نیا  هب  يالتبا  تلع  هب  هک  لاس  ات 35  نس 30  هب 
. دوریم نیب  زا  ناشنادند  هثل  هک 

تشوگ نآ  کمک  اب  هک  دنتساوخیم  یئوراد  نم  زا  و  تفر » منادند  تشوگ   » هک نومضم  نیا  هب  مدینشیم  يددعتم  ياهتیاکش  زور  ره 
. دنک ومن  هرابود  ناشنادند 

هب رابکی  طقف  نم  دـیآیمرد . كانرطخ  یتروصب  تردـنب  اـما  دوشیم  رهاـظ  ریگهمه  تروص  هب  ناتـسمز  يادـتبا  رد  ـالومعم  دردولگ 
. تفریذپ نایاپ  یشوخ  ریخ و  هب  هک  یئاپورا  يرتخد  دروم  رد  مه  نآ  مدروخرب  يرتفید )  ) قانخ

. مرادرب ار  نآ  زا  یتمسق  مدوب  ریزگان  اهراب  هزول  هدعاقیب  ندش  گرزب  تلع  هب 
. مدزیم تسد  یحارج  هب  نم  مه  [ 407] نابز ریز  هسیک  دروم  رد 

ناشاهتشا بلغا  دنروخیم و  اذغ  رابود  زور  رد  اهنآ  ناتسبات . لصف  رد  صوصخب  دنتـسه ، مضه  لمع  يدنک  راچد  نایناریا  هتفرمهيور 
هـشیمه هک  یناریا  دوشیم . رتشیب  اذـغ  هب  جایتحا  یئاپ  رازهشـش  عافترا  رد  اهناتـسهوک  رد  ددرگیم . اضرا  مه  ندروخ  اذـغ  رابکی  اـب 

لیلد نیمه  هب  و  درادیم ، بوسنم  ناتـسهوک  ياراوگ  بآ  هب  ار  اهتـشا  ینوزفا  نیا  دـنکیم ، هیجوت  تسد  مد  ناسآ و  لـلع  اـب  ار  اـیاضق 
اذغ راب  راهچ  ات  دناوتیم  زور  ره  مدآ  تسا و  بوخ  اجنآ  بآ  : » دیوگیم درامـشرب ، ار  قالیی  هب  نتفر  تازایتما  دـهاوخیم  هک  یماگنه 

هک دوشیم  ندب  رد  دایز  یترارح  داجیا  ثعاب  ناتسبات  رد  تشوگ  دایز  فرصم  دروخب ».
478 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 

درـس یلیخ  ياهیندیـشون  الومعم  هک  یئاههویم  يزبس و  ندروخ  رتشیب ، یهایگ  داوم  اب  هیذـغت  ضوع  رد  دـنکیم و  لتخم  ار  بش  باوخ 
كانرطخ ياهیرامیب  اهنیا  زا  رظنفرص  دوشیم . دایز  یـشرت  داجیا  خفن و  هدعم ، فعـض  زورب  بجوم  ددرگیم  فرـص  نآ  بقاعتم  مه 
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ریاـس اـی  قرع  ندروخ  هب  هک  یـصاخشا  دروم  رد  طـقف  يزیرنوخ  تسا . رداـن  رایـسب  ناطرـس  تخـس و  ياـههحرق  دـننام  همـضاه  زاـهج 
نآ جـالع  هب  رگید  يوق  ياـهوراد  لـیبق  نیا  زا  و  ربـص »  » اـب هک  تخـس  رایـسب  ياهتـسوبی  دوشیم . هدـید  دناهتـسبلد ، یلکلا  ياهبورـشم 

. تسه زین  جنلق  ببسم  دوخ  هک  دوشیم  لصاح  كایرت  فرصم  نینچمه  و  هیقنت ، لهسم و  زا  هدافتسا  لامعتسا و  ءوس  رثا  رد  دنشوکیم 
لوط اههام  هک  یئاه  لاهـسا - زا  خفن ، زا  اهنیا  دنوشیم . همـضاه  ءوس  زا  یـشان  ياهجنر  راچد  بلغا  دنوشیم ، دراو  اپورا  زا  هک  یناسک 

. تسا ینوخ  لاهسا  زرل و  بت  همدقم  همه  اهنیا  هک  تسناد  دیاب  هزات  دنلانیم ؛ عفد  لمع  یمظنیب  زا  دشکیم و 
كانرطخ ریگاو و  هبنج  نابآ  رخاوا  ات  دادرم  رخاوا  زا  اما  دراد  دوجو  هاگیب  هاگ و  لاـس  ماـمت  رد  اهرهـش  رد  مد  لاهـسا  اـی  ینوخ  لاهـسا 

. دنکیم ادیپ 
- تسا ناسکی  مهاب  لاس ، عقوم  نامه  رد  نآ  ندش  دیدپان  روهظ و  تامدقم  طیارش و  نانچ  دراد و  یگتـسب  زرل  بت  اب  نانچ  يرامیب  نیا 

نیا میزادرپب . نآ  حرـش  هب  میریزگان  زاب  زرل  بت  زا  ثحب  ماـگنه  هب  هک  تسا - مأوت  یکی و  ود  ره  رد  اوه  بآ و  رییغت  عاـفترا و  ریثأـت  و 
افـش زور  تشه  اـت  شـش  رد  ـالومعم  راـمیب  هکنآ  میخشوخ  داـح و  عون  ( 1 ددرگیم : رهاـظ  ریز  هدـش  هتخانـش  تروص  هس  هب  يراـمیب 
ناهج زا  مشچ  زور  هدراهچ  اـت  تشه  زا  سپ  راـمیب  دراد و  هارمه  مه  هدننکفیعـض  بت  ـالومعم  هکنآ  میخدـب  داـح و  عون  ( 2 دباییم ؛

عون زا  رتشیب  هویم و  ناشیلـصا  ياذغ  هک  ریقف  تاقبط  نیب  اههناخزابرـس و  رد  دراوهزات ، جاوفا  دارفا  نایم  رد  يرامیب  نیا  بلغا  دشوپیم ؛
نارئاز ناوراک  رد  هتـشذگ  نیا  زا  و  دنناشنورف ، رهـش  يوج  هدولآ  فیثک و  ياهبآ  اب  ار  دوخ  شطع  دـنراچان  تسا و  هزوبرخ  هناودـنه و 
طیارـش رد  دـشکیم و  لوط  اهلاس  یتح  اـههام و  هکنآ  نمزم  عون  ( 3 دنکیم ؛ ادـیپ  عویـش  اهودرا  رد  نوشق و  یئامیپهار  نمـض  و  هکم ،

، بت ای  دنکیم  زورب  ینالوط  جمس و  يزرل  بت ، ای  ینوخ  لاهسا  زورب  زا  لبق  الومعم  دماجنایم . گرم  هب  جازم  فیعضت  رثا  رد  دعاسمان 
. ددرگیم رهاظ  تسوبی ، لاهسا و  بوانت  ینعی  عفد  لمع  رد  مظن  مدع  بقاعتم 

تروص هب  یلکب و  ات  هبون  بت  هب  يالتبا  ماگنه  هب  هنالقاع  هناطاتحم و  يراتفر  دوشیم : هیصوت  دراوم  نیا  ینوخ  لاهسا  زا  تظفاحم  يارب 
رد یموـمع و  ياـهحارتسم  هب  نـتفر  زا  زیهرپ  ناتـسبات ؛ ياهبـش  رد  صوـصخب  یگدروخامرـس  زا  باـنتجا  هاـگنآ  ددرگ ؛ جـالع  یـساسا 

. عفترم یناتـسهوک  ياتـسور  کی  هب  نتفر  رهـش و  زا  جورخ  نابآ  رخاوا  اـت  دادرم  رخاوا  زا  ینعی  يراـمیب  نیا  عویـش  كاـنرطخ  ياـههام 
تروص هب  زگره  سکچیه  ابیرقت  هچ  دریگن  يدج  یلیخ  ار  اهروتـسد  هک  دناوتیم  دـشاب  هدـش  راچد  يرامیب  نیا  هب  رابکی  هک  سکره 

ياهوراد هک  تفگ  ناوتیم  هجلاعم  دروم  رد  دوشیمن . التبم  يرامیب  نیا  هب  ررکم 
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نآ بادآ  لاوحا و  عاضوا و  اب  ار  دوخ  یگدنز  تسا  رتهب  تسا . هدیافیب  لقا  دـشابن ال  شخبنایز  رگا  اوه  بآ و  نآ  رد  كایرت  يوتحم 
هتشاد رتدایز  ياذغ  يارب  اهتشا  رگا  یتح  دنروخب  ولچ  يرصتخم  تشوگبآ و  يردق  دننک ، تاعارم  ار  زیهرپ  تخـس  دنهد ، قفو  تکلمم 

. دنزیخنرب رتسب  زا  زاب  دننیبب  شوخ  بوخ و  ار  دوخ  لاح  هک  مه  دنچره  دنشونب و  غود  ای  هدش  کنخ  هدیشوج و  بآ  دنشاب ؛
میالم درد  هیقب  زا  كدناكدنا  تشاذگ و  رـس  تشپ  ار  يرامیب  هلمح  زور  دنچ  زا  سپ  ناوتیم  بلغا  یئاذغ  هداس  زیهرپ  نیا  کمک  هب 
دودح بورغ  ماگنه  رابکی  هک  تسا  بوخ  دوش  رهاظ  صاخ  تدـش  اب  يرامیب  هاگره  اما  تفای . یئاهر  مکـش  ریز  روق  راق و  اههدور و 

ود رادقم  هب  نآ  بقاعتم  ياهزور  مامت  رد  زور  نیرخآ  زا  کچرک و  نغور  مین  لاقثم و  ود  دودـح  دـعب  زور  حبـص  لمولاک و  نارگ  هس 
زرط نیا  نم  ددرگ . زاغآ  یعیبط  هیلخت  لمع  ماجنارـس  زاب  دوش و  جراخ  نآ  زا  هدور  لخاد  ياهیتخـس  یتفـس و  هکنیا  ات  دننک  لیم  مهرد 

دروم نیا  رد  بلغا  دتفایمن . رثؤم  نمزم  ینوخ  لاهـسا  رد  اهدـیهمت  نیا  اما  ماهدرب . راکب  تیقفوم  اب  داح  دراوم  مامت  رد  ابیرقت  ار  هجلاعم 
ناوتیم لامتحا  رثکا  دح  اب  دتفین  رثؤم  زین  نامرد  نیا  هاگره  اما  تسا . بترتم  یبوخ  راثآ  بارش  هیقنت  بوخ و  زمرق  بارـش  ندیـشون  رب 

لقن عافترا  اپ  رازه  شـش  زا  شیب  اب  یعـضوم  هب  رامیب  هکنیا  زج  دـنامیمن  ياهراچ  چـیه  رگید  تسا و  راظتنا  رد  يزیگنامغ  نایاپ  تفگ 
تالاح نیرتزیگناسأی  ای  دراذگیم  دوبهب  هب  ور  تعرـسب  رامیب  لاح  یئوراد  چـیه  ندرب  راکب  نودـب  بلغا  عافترا  نیا  رد  دـنک و  ناکم 
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. دنکیم زورب 
. درب هانپ  یلامـش  یمیلقا  تایفیک  اب  فولأم  ياهقطنم  هب  دیوگ و  كرت  ار  روشک  رتدوز  هچره  هک  تسا  رتهب  تسا  یئاپورا  کی  رامیب  رگا 

ترفاسم رد  دیاب  تایفیک  نیا  زورب  ماگنه  هب  سکعرب  الماک  تسا ؛ ترفاسم  عنام  اهاپ  مرو  ندش  عورش  ای  طرفم  فعض  هک  دننکن  لایخ 
: دراد دوجو  تلاح  ود  طقف  درک . عیرست 

لاس 1853[408] ناتسبات  رد  دوخ  نم  دش . موتحم  گرم  میلست  هتسبتسد  ای  دیرخ و  ناجب  ار  ترفاسم  تارطخ  دز و  ایرد  هب  لد  دیاب  ای 
، دوب هدش  بلـس  نم  زا  ندیبنج  تکرح و  تردق  رگید  هک  مدش  جنر  راچد  نانچ  نمزم  ینوخ  لاهـسا  زا  نآ  بقاعتم  هبون و  بت  زا  ادـتبا 

نارهت هگلج  رد  ابو  اریز  مورب  رال  رد  یتنطلس  يودرا  هب  هک  دیسر  ینامرف  هاش  زا  لاوحا  عاضوا و  نیا  رد  دوب . هدرک  مرو  زین  میاهاپ  یتح 
نیا هب  مزرو و  يراددوخ  متسناوتیمن  نامرف  تعاطا  زا  دشاب . هتشاد  دوخ  رانک  رد  ادابم  زور  يارب  ارم  هک  تساوخیم  وا  درکیم و  دادیب 

عاـفترا اـیرد  حطـس  زا  اـپ  دـصناپ  رازه و  تفه  زا  شیب  دـندوب  هدز  رداـچ  نم  يارب  هک  یعـضوم  متفر . یتنطلـس  يودرا  هب  هراوـس  تهج 
هب زین  عـفد  لـمع  دـش و  ادـیپ  نم  رد  دوـبن  يربـخ  نآ  زا  شیپ ، هاـم  شـش  زا  هک  یعیبـط  ياهتـشا  مدورو  زا  سپ  زور  ود  تسرد  تشاد .
هب تشگیمزاب  نارهت  هب  دادغب  زا  هک  [ 409] يروم زلراچ  رس  متفایزاب . ار  دوخ  لماک  تمالس  يدوزب  نم  دیدرگ و  رارقرب  یعیبط  تروص 
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فیعـض ضبن  دندوب ؛ دیدرت  رد  شدوبهب  هب  تبـسن  همه  ابطا  هک  دوب  هتفای  تدش  يو  رد  يدـحب  يرامیب  دـش . راچد  نمزم  ینوخ  لاهـسا 

دوبن شیارب  يدـیما  چـیه  هکنیا  دوجو  اب  دوب . هدرک  مرو  یمک  زین  اهاپ  تایح ، یگدـنز و  راثآ  چـیه  نودـب  لش و  تسوپ  بوانتم ، دوب و 
جیاتن ارهاظ  دننکیم و  هجلاعم  غودـبآ  اب  ار  ینوخ  لاهـسا  ریاشع  تفای . لماک  يافـش  اجنآ  رد  دـنربب و  اپورا  هب  ار  وا  داد  روتـسد  اصخش 

: تشون نینچ  نم  هب  هراـبنیا  رد  تفر  سابعردـنب  هب  نوشق  هارمه  هک  يدـئوس  بیبط  نیرگرگاـف  دـنریگیم . نآ  زا  يدـیفم  هداـعلا  قوف 
فرـصمب متـشاد  دوخ  اـب  هک  ار  یئاـهوراد  ماـمت  ياهجیتـن  چـیه  نودـب  نم  هکنآ  زا  سپ  درکیم ؛ دادـیب  نوشق  دارفا  نیب  ینوخ  لاهـسا  »

رترب رگید  تاجلاعم  همه  زا  ار  نامرد  زرط  نیا  هک  مرادـن  ياهراچ  رگید  الاح  مدروآ و  يور  ریاشع  نانابـش و  هجلاعم  هلیـسو  هب  مدـناسر 
كانرطخ يوحنب  يراـمیب  نیا  رثا  رد  ناریا  هداـتفارود  هد  کـی  رد  هک  نمور  ماـن  هب  يوسنارف  رفن  کـی  هک  مراد  ربخ  نینچمه  مرامـشب ».

. تفای دوبهب  نامرد  زرط  نیا  اب  دوب ، هدش  ریگنیمز 
هک یماگنه  هب  بلغا  دنکیم . عمق  علق و  یگدنز  موس  لاس  يادتبا  مود و  لاس  رد  ار  ناریا  ياهرهش  لافطا  تیرثکا  هضیه )  ) لافطا يابو 

راچد لاهـسا  یق و  هب  ناهگان  هدش ، هیذـغت  بوخ  باداش و  یناکدوک  زیئاپ  رد  بلغا  رترید و  مه  یهاگ  دـنریگیم ، ردام  ریـش  زا  ار  هچب 
ضبن درپیم ، تروص  زا  گنر  دوشیم ، عفد  اهنآ  زا  دریگیم  دوخب  جـنرب  باعل  گنر  دـعب  هک  ارفـص  گـنر  هب  یعیاـم  اودـب  دـنوشیم ؛

. درک ساسحا  ار  نآ  ناوتیمن  هک  يدحب  دوشیم  فیعض 
لاهـسا هب  هک  یـشورمکش  هدـعم و  ندرک  راک  درخدرخ  ابوانتم ، تسا و  یقاب  نانچمه  لاهـسا  یلو  دوشیم ، يرپس  بلغا  لوا  هلمح  نیا 

ینامز لصاوف  اـب  دـنکیم و  زورب  زاـب  رتمک ، رتشیب و  تدـش  اـب  ضرم  هلمح  داـیز  یئاـههتفه  زا  دـعب  ددرگیم . ضراـع  دـنامیم ، ینوخ 
هب نایالتبم  زا  یمک  رایسب  دادعت  طقف  دنیآرد . ياپ  زا  تهاقن  فعض و  طرف  زا  فیحن  ناینابرق  نیا  ات  دوشیم ، رارکت  رتهاتوک  رتهاتوک و 

. دنرادن تینوصم  ضرم  نیا  زا  مه  نایئاپورا  ناکدوک  اهرتخد . ات  دنوشیم  يرامیب  نیا  هب  التبم  اهرسپ  رتشیب  دنباییم . تاجن  يرامیب  نیا 
لاهسا هبون و  بت  ياهیرامیب  هب  هک  یئاههیاد  زا  تیارس  كدوک ، نتفرگ  ریش  زا  رید  منادیم : حرـش  نیا  هب  نم  ار  ضرم  نیا  هدجوم  للع 
يابطا ینوخ . لاهـسا  يریگاو  هبنج  ماجنارـس  دـح و  زا  هدایز  هیقنت  یگراوخریـش ، هرود  رد  هناودـنه  هزوبرخ و  ندروخ  دـنراچد ، ینوخ 

[410 .] دننکیم هجلاعم  هیقنت  اب  هارمه  رادباعل  ياهیندیشون  کچرک و  نغور  اب  ار  يرامیب  یموب 
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رد هک  ياهداوناخ  تسا . یموب  ياهیرامیب  رامـش  رد  دـعقم ، رد  محازم  ياهفاکـش  ندـش  ادـیپ  نینچمه  ندـش و  روسان  نآ  رثا  رد  ریـسا و 
دوخ نم  اذه  عم  دنرادرب ؛ ار  اهنآ  دعب  ات  دـننکیم ، یئایراقناق  ار  اههمکت  خـینرز ) اب  مه  دـیاش   ) نداد دود  اب  دنتـسه  تبابط  یعدـم  زیربت 

. تسا هدیماجنا  رامیب  گرم  هب  هک  ماهدوب  هجلاعم  زرط  نیا  زا  دروم  هس  دهاش  یئاهنتب 
هاگیب هاگ و  تسین ؛ دایز  نادنچ  مجع  قارع  کشخ  نیمزرس  رد  اعما  مرک 

481 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 
، ددرگیم یطاخم  دایز  تاحشرت  ثعاب  دوشیم و  دراو  یلـسانت  تلآ  هب  نارتخد  دروم  رد  هک  [ 411] کمرک رتشیب  رادقم  هب  مکش ، مرک 

هدید نآ  زا  يدروم  چیه  ابیرقت  نایناریا  رد  اما  دنربیم  جنر  ودک  مرک  زا  دناهدش  دراو  تکلمم  هب  هک  یناهایس  زا  يرایسب  دوشیم . هدید 
راـکب هیذـغت  رد  هک  ار  یئاهتـشوگ  همه  هتـشذگ  نیا  زا  دـننزیمن و  بل  مه  كوخ  تشوگ  هب  دـنروخیم و  مک  یهاـم  ناـنیا  اریز  دـشن 

هب اعما و  مرک  ياراد  هک  تفای  دوشیمن  ار  يدرف  چیه  ابیرقت  نالیگ  هطخ  رد  هچنه  رتکد  راهظا  هب  انب  ضوع  رد  دنزپیم . یبوخب  دنربیم 
هنمرد رهوج  مه  يردـق  دوخ  ياهوراد  هب  بیبط  نیا  لـیلد  نیمه  هب  دـشابن و  ودـک » مرک   » اـی عرقلا » بح   » اـی هنادودـک »  » رگید تراـبع 
دارفا تسا . سابعردـنب  هیحان  رال و  تلایا  رد  صوصخب  سراف و  جـیلخ  رد  [ 412] یندـم قرع  ای  كویپ  لحم  درکیم . هفاضا  نینوتناس ) )

رد مرک  نیا  رقم  دنربیم . جنر  تخـس  دنوشیم و  نآ  راچد  رایـسب  دنیآیم  اههناخزابرـس  اهولخاس و  هب  راید  نیا  رد  لامـش  زا  هک  نوشق 
كاندرد یحارج  کی  هب  لسوت  اـب  طـقف  دوب  كویپ  راـچد  دوخ  هک  نیرگرگاـف  رتکد  تساـپ . تالـضع  نیب  تسوپ و  ریز  یلولـس  جـسن 

هیفـصت اب  دوشیم و  ندـب  دراو  اهرابنابآ  هدـنام  بآ  اب  مرک  نیا  هک  دـنیوگیم  دزاـس . صـالخ  نآ  گـنچ  زا  ار  دوخ  ناـبیرگ  تسناوت 
هدش هدـید  نازابرـس  زا  رتمک  رایـسب  كویپ  دـناهدرک  ار  طایتحا  نیا  هک  ینارـسفا  رد  لاحرههب  دـنام . نمیا  شرـش  زا  ناوتیم  بآ  ندرک 

یـضرم فلتخم  لحارم  مرک ، زا  یتمـسق  ندمآ  نوریب  مخز و  رـس  ندش  زاب  ماجنارـس  و  همکت ، ندش  رهاظ  اب  زکرمتم  سامآ  درد ، تسا .
هلول رود  هب  ار  نآ  زا  يردـق  زور  ره  دـنچیپیم و  يرادفاکـش  هلول  رد  ار  مرک  یئرم  ياهتنا  تسا . هدـش  داـجیا  مرک  نیا  رثا  رد  هک  تسا 

تاجنـشت دوش  هدـیرب  عطق و  مرک  رگا  اریز  دوش ، یعرم  طایتحا  تیاهن  دـیاب  راک  نیا  رد  دوش . رهاظ  مرک  رگید  رـس  هکنیا  ات  دـنناچیپیم 
طقف نم  تسا  هتخانـشان  كویپ  تکلمم  ياهتمـسق  ریاس  رد  نوچ  ددرگیم . رادومن  يرایـسب  هدـنکارپ  ياههحرق  دـنکیم و  زورب  دـیدش 

. منیبب دوب  دوبهب  لاح  رد  هک  ار  یئاههحرق  نآ و  يایاقب  متسناوت 
ردان كدـنا و  زین  اهاج  ریاس  رد  يدـبک  ياهیتحاران  زاب  تسا  رزخ  يایرد  لحاس  رد  رتشیب  اـهیرامیب  نیا  لـحم  دـنچره  دـبک  ياـهیرامیب 

. دوشیم هارمه  یمئاد  بت  اب  زین  ناقری  لاحط و  ندش  تفس  رپ و  دبک ، باهتلا  سامآ و  تسین .
ار شماـن  هک  اـهنآ  زا  یکی  رد  دـندوب ؛ يوـسنارف  راـمیب  ود  ره  نـیا  مدرک . هظحـالم  یئاـپورا  رفن  ود  دزن  ار  يدـبک  يراـمیب  زا  دروـم  ود 

هراوید ندرک  خاروس  اب  كرچ  هک  قیرط  نیا  زا  مه  نآ  تفای  افـش  دوب  هدش  رهاظ  یمئاد  بت  مئالع  مامت  هکنآ  زا  سپ  ماهدرک ، شومارف 
اپورا هب  هکیلاـحرد  دـعب  هاـم  هس  یلو  دوشگ  ار  ساـمآ  دوـخ  [ 413] اـبال رتکد  يرگید  دـش ؛ جراـخ  سفنت  يراـجم  هیر و  هار  زا  لـیاح 

- بت رادبت ، ینارامیب  رد  زاریش  رد  دیشوپ . ناهج  زا  مشچ  درکیم ، تعجارم 
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يور زا  ار  لاحط  رانک  ياهیگتفروت  دشیم  یبوخب  دوب و  هدیسر  هاگیهت  ناوختسا  دودح  ات  لاحط  مدرک ؛ هدهاشم  گرزب  رایـسب  یئاهلاخ 
. دنزیهرپب یلکلا  ياه  بورشم - ندروخ  زا  تدش  هب  دیاب  دنراچد  يدبک  يرامیب  هب  هک  یناسک  درک . سمل  مکش  كزان  تسوپ 

، نادـمه زیربت ،)  ) ناجیابرذآ رد  ینعی  دـندرکیم  دای  اهنآ  زا  هنیاکریه )  ) ناگرگ دام و  ياهمان  ریز  ـالبق  هک  یتاـیالو  رد  گنـس  يراـمیب 
دورهاش ناردنزام ، تشر ،)  ) نالیگ شلاط ، رد  رزخ  يایرد  لحاوس  رد  هتشذگ  نیا  زا  دراد ؛ تیمومع  رایـسب  دنوامد  مق ، نارهت ، نیوزق ،

. تسا هدش  هدید  زین  ماطسب  و 
رازه زا  شیب  نیب  هک  مینیبیم  بیترت  نیدب  تسا . ردان  رایسب  ارهاظ  زاریـش  هشمق ، ناهفـصا ، ناشاک ، رد  ینعی  مق  بونج  رد  ضوع  رد  اما 
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. دوب جنر  رد  گنس  يرامیب  زا  هک  دوب  رفن  کی  طقف  مدرک  هجلاعم  ناهفصا  رد  هک  رامیب 
يرامیب نیا  ارهاظ  زین  تاحفص  نآ  رد  اذه  عم  یلو  تسا ، وحن  هچ  هب  اقیقد  یقرش  بونج  یقرش و  تایالو  رد  عضو  هک  مربب  یپ  متسناوتن 

دهـشم رد  هک  نم  نادرگاش  زا  یکی  اهنت  هک  میوگب  مناوتیم  لـقا  ـال  درادـن . تیمومع  دـیآیم و  شیپ  درفنم  یقاـفتا و  ـالماک  یتروصب 
، تاره دادغب ، زا  نینچمه  داتسرف . نم  شیپ  نارهت  هب  یحارج  لمع  يارب  ار  وا  درک و  دروخرب  گنـس  هب  التبم  رامیب  کی  هب  تشاد  بطم 
رد هک  مدرک  لصاح  عالطا  اهنآ  زا  نم  منک و  لـمع  ار  اـهنآ  گنـس  اـت  دـندمآیم  نم  دزن  یناـسک  ناتـسیس  رد  عقاو  ههوکهس  راهدـنق و 

. تسا دایز  اتبسن  یتحاران  نیا  ناشنطوم 
کمک دوـخ  هجلاـعم  يارب  نـم  زا  هـک  گنـس  ناراـمیب  هـمه  اـبیرقت  دـننکیم . هابتـشا  كازوـس  اـب  ناریا  رد  ار  گنـس  یتحاراـن  ـالومعم 

: دنتفگیم دنتساوخیم 
. دنبای یئاهر  گنـس  رـش  زا  دنناوتیم  لالح  ياهوراد  ندروخ  اب  دننکیم  لایخ  مدرم  اهذـیوعت  هیعدا و  هب  لسوت  ياوس  مراد ». كازوس  »
هب دـندیدیمن  يریخ  اهوراد  نیا  همه  ندروخ  زا  هکنآ  زا  سپ  ناراـمیب  دوشیم و  هتفاـی  لـالح  ياـهوراد  يداـیز  ریداـقم  یبرع  بط  رد 

یگنرف يامکح  لثم  مه  وا  ایآ  هک  دیـسرپ  ینیوزق  گرزب  ازریم  میکح  نم  لضاف  راـکمه  زا  هاـش  هک  یماـگنه  دـندادیم . اـضر  یحارج 
: تفگ خساپ  رد  يو  هن ، ای  تسه  نارامیب  مکش  زا  یگنس  ندروآ  نوریب  هب  رداق 

تـسنرا رتکد  نم  فلـس  دـنکیم ». بآ  ار  اهگنـس  نیا  هک  میراد  رایتخا  رد  یئاهوراد  ام  میرادـن ، یجایتحا  كانرطخ  لیاسو  نیا  هب  اـم  »
جنر گنـس  زا  هک  يرامیب  چـیه  اب  دوخ  تبابط  لاس  نیلوا  رد  نم  دز . تسد  گنـس  یحارج  لمع  هب  راب  هدزیـس  لاس  هد  لوط  رد  هکولک 
يارب نم  هب  ناعجارم  دادـعت  دز ، مهب  ترهـش  هنیمز  نیا  رد  نم  زیمآتیقفوم  یحارج  دـنچ  مود  لاس  رد  هکنیا  زا  سپ  مدـشن ؛ هجاوم  دربب 

لاح رد  متخادرپ . گنـس  لمع  تشه  هاجنپ و  دـص و  هب  لقا  دـح  متبابط  يدـعب  لاس  تشه  لوط  رد  هک  دـش  دایز  نادـنچ  گنـس  لـمع 
ادـیپ ار  راک  نیا  تراسج  هاگنآ  طقف  منادیم  نم  هک  اـجنآ  اـت  یموب  ياـبطا  ریاـس  دـنزادرپیم ؛ گنـس  یحارج  هب  نم  نادرگاـش  رـضاح 

. تخاس جراخ  دعقم  هار  زا  تلوهسب  ار  نآ  یفاکش  داجیا  اب  ناوتب  هک  دشاب  هدش  اجباج  ردقنآ  گنس  هک  دننکیم 
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لاوحا عاضوا و  نیمه  رد  اهنآ  مدرم  هک  یتاحفص  رد  رگید  فرط  زا  دراد و  عویش  ناتـسودنه  ات  هتفرگ  رـصم  زا  يرامیب  نیا  هک  اجنآ  زا 
بابـسا للع و  هرابرد  ناوتیمن  سپ  دوشیمن  هدید  چـیه  ناریا  بونج  لثم  دـنروخیم  اهاذـغ  عون  نیمه  زا  دـننکیم و  یگدـنز  یمیلقا 
ياهتروص هب  تسام ، صوصخب  تاینبل  فرـصم  ترثک  نم  نامگ  هب  دـشاب . هتـشاد  ماع  راـبتعا  تیعطاـق و  هک  تفگ  یبلطم  نآ  شیادـیپ 

اـهیزبس و شرت ، ياهتبرـش  سراـن ، شرت  ياـههویم  ندروـخ  هتـشذگ  نآ  زا  تـسین ؛ ریثأـتیب  نآ  [ 414] تخـس تفـس و  کشخ و  عیاـم ،
لماوع زا  زین  تسا  کیلاسکا  دیسا  زا  راشرـس  هک  ساویر  ياههناوج  نینچمه  دناهدناباوخ و  ومیل  بآ  ای  هکرـس  رد  ار  اهنآ  هک  یئاههویم 

. دوشیم بوسحم  نآ  داجیا 
یناوارفب رزخ  يایرد  یلحاس  یحاون  رد  يرامیب  نیا  هک  تسا  نیا  دشاب  گنـس  دجوم  دـناوتیم  دایز  جـنرب  ندروخ  هکنآ  لیالد  زا  یکی 

. دوریم رامشب  یلاها  رصحنم  ياذغ  دوس  کمن  یهام  جنرب و  ضوع  رد  تسا و  هدنام  هتخانشن  نان  ابیرقت  راید  نآ  رد  هچ  دوشیم ؛ هدید 
كدنا ردان و  هداعلا  قوف  گنـس  تسا ، یلاها  یلـصا  ياذـغ  جـنرب  هک  زین  زاریـش  ناهفـصا و  رد  هک  تشاد  رظن  رد  دـیاب  مه  ار  نیا  اهتنم 

نیمه رب  یعضو  زین  یندیماشآ  بآ  تسا . ناوارف  دنراد  رایسب  لیامت  نان  ندروخ  هب  نآ  یلاها  هک  زیربت  رد  يرامیب  نیا  عویش  زاب  تسا و 
تابوسر ياراد  اهنآ  بآ  هک  تالحم  ناجیرال و  دـنوامد ، اـب  تسا  هدولآ  اـهنآ  بآ  هک  یقـالتاب  یحاون  نیب  تسین  یتواـفت  دراد . لاونم 

نیا دراد . يریوک  روش  بآ  هک  مق  دـهجیم و  نوریب  یناشفـشتآ  یبوسر  ياهنیمز  زا  بآ  اـجنآ  رد  هک  نیوزق  نادـمه و  تسا و  یکهآ 
مک تشوگ  مهيور  یناریا  هچ  دوش  یشان  دناوتیمن  مه  یلکلا  تابورشم  هدش و  هیهت  یهام  تشوگ  اب  هک  یئاهاذغ  ندروخ  زا  یتحاران 

ردان ناریا  رد  الوصا  يرامیب  نیا  اریز  درادـن  یطابترا  مه  سرقن  اب  دوشیم . هدیـشون  الاب  هفرم و  تاـقبط  رد  طـقف  زین  بارـش  دروخیم و 
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رد هیذغت  هاگره  درک . ناوتیمن  یتبحص  سرقن  زا  نآ  رد  هک  دوشیم  رهاظ  یکدوک  ياهلاس  رد  ضرم  نیا  بلغا  هتشذگ  نیا  زا  تسا و 
دیـسا ياراد  هک  یهایگ  داوم  هزادـنا  زا  جراخ  فرـصم  هدـهع  هب  ار  نآ  هانگ  دـش  داـی  هک  روطناـمه  دـیاب  دـشاب ، لخدـم  يذ  نآ  داـجیا 

. تسا نآ  دـیؤم  ياهزادـنا  ات  یلاقرآ  چوق و  هناـثم  هیلک و  رد  گنـس  دوجو  هک  تسا  یـسدح  دوخ  نیا  تخادـنا . تسا  داـیز  کـیلاسکا 
زا اپ  رازه  راهچ  هک  زیربت  رد  اپ و  رازه  هس  هک  نارهت  رد  درمـش ؛ يرامیب  نیا  تلع  ناوتیمن  مه  ار  ایرد  حطـس  زا  رتمک  رتداـیز و  عاـفترا 

عویـش تسا  رتنیئاپ  مه  ایرد  حطـس  زا  تسا و  رزخ  يایرد  رانک  رد  هک  تشر  زا  رتمک  هجو  چـیه  هب  يرامیب  نیا  دراد  عافترا  اـیرد  حـطس 
. درادن

؛ نانز ات  دوریم  اهدرم  غارس  هب  رتشیب  يرامیب  نیا  یندب ، نامتخاس  صاخ  عضو  لیلد  هب  هک  تفگ  ناوتیم  تیسنج  عوضوم  اب  طابترا  رد 
رظن زا  تسین . كدنا  نادنچ  مه  نانز  رد  گنس  يرامیب  هک  مدیسر  هجیتن  نیا  هب  متشاد  نانز  دروم  رد  نم  هک  یحارج  لمع  هن  زا  اذه  عم 

ناینمرا نایدوهی و  يداژن 
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انمض دندوب و  اهداژن  نآ  زا  نت  راهچ  طقف  مدرک  لمع  ار  اهنآ  نم  هک  ینارامیب  نیب  رد  دنتـسه ؛ ضرم  نیا  هب  يالتبا  دعتـسم  رتمک  ارهاظ 
داژن هک  كدوک  هس  یلو  دشن  هدید  دنـشاب  التبم  ضرم  نیا  هب  دنراد و  یلوغم  صلاخ  داژن  هک  یناسک  ای  ناتـسوپ  هایـس - زا  يدروم  چـیه 

. دناهدوب نم  نارامیب  نیب  رد  دنتشاد  يزاقفق  یلوغم و  طولخم 
رمع و لامک  ياهنس  رد  رفن  طقف 32  یکدوک و  نینس  رد  نت  نم 126  طسوت  هدش  لمع  رامیب  نت  زا 158  هک  تفگ  ناوتیم  ینس  رظن  زا 
هب ور  دوشیم و  زاغآ  یگراوخریـش  نارود  ای  یکدوک و  ياهلاس  رد  همه  زا  رتشیب  يرامیب  نیا  دـش  هتفگ  هچنآ  بسحرب  دـندوب . تلوهک 

کی رد  الومعم  عفد  زا  لبق  دـتفایم . قافتا  زور  ره  هک  تسا  يرما  هلاس  هس  ات  ود  ناکدوک  زا  کچوک  ياهگنـس  عفد  دراذـگیم . دـشر 
رگا دـنکیم . زورب  راردا  عفد  ياهیتحاران  ریاس  نوخ و  راردا  نآ  بقاعتم  هک  دوشیم  ساسحا  هدور  هیحاـن  رد  يدـیدش  درد  ندـب  فرط 
يور هب  ای  دوشیم  گرم  ثعاب  راردا  نایرج  رد  عنام  داجیا  اب  دـنامیم و  هارزیم  گنت  يارجم  رد  ای  دـباین  هار  جراـخ  هب  هیلک  هزیرگـنس 
يزور هچ  رد  هک  درک  مولعم  تقد  هب  ناوتیم  بیترت  نیدـب  دوشیم . هناثم  گنـس  هب  لیدـبت  ددرگیم و  داـجیا  يدـعب  یئاهرـشق  گـنس 

نیا زا  دروم  هس  اب  نم  طقف  دوشیم ؛ دوهـشم  هدور  درد  اب  مأوت  هزیرگنـس  عفد  تردـنب  الاب  ياهنـس  رد  تسا . هدـمآ  دوجوب  هناـثم  گـنس 
. دوب هلاس  داتفه  يدرمریپ  اهنآ  زا  یکی  هک  مراد  یئانشآ  تلاح 

هجیتن نیا  هب  لاس  کی  تسیب و  زا  رتالاب  نیغلاب  زا  یلیلق  رامـش  لباقم  رد  مدرک  لمع  ار  اهنآ  گنـس  نم  هک  یناکدوک  دایز  دادعت  نیب  زا 
دننک يرادیاپ  يرامیب  ربارب  رد  یلاس  دنچ  دنناوتیم  دنـشاب  هدش  هیذـغت  بوخ  هاگره  دـنربیم  جـنر  گنـس  زا  هک  یناکدوک  هک  مدیـسر 

یپ نآ  هب  یصخش  هبرجت  رثا  رد  دوخ  نم  مه  هک  تسا  یبلطم  نیا  دنسریم و  لامک  ياهنـس  هب  تردنب  دنباین  یئاهر  نآ  رـش  زا  رگا  یلو 
هک منادیم  دوخ  صخش  بیصن  ار  راختفا  نیا  قح  هب  اما  تسا . نآ  دیؤم  یفاک  ردق  هب  دناهداد  نم  هب  نارگید  هک  یتاعالطا  مه  ماهدرب و 

دادـعت اهنت  هن  متخومآ و  دوخ  نادرگاـش  هب  ار  مزـال  لوصا  لـمع  سیردـت و  رد  مدرک و  انـشآ  ناریا  رد  گنـس  لـمع  اـب  ار  مدرم  مومع 
. مدرب نیب  زا  دیشکیم  دوخ  ماک  هب  ار  یناریا  ناکدوک  زا  يرایسب  هک  ار  ياهطرو  هکلب  مدیشخب  تاجن  ماگنهبان  گرم  زا  ار  ناسنا  يریثک 
رد نارامیب  مدادیم  روتسد  مدادیم و  ماجنا  نامسآ  ریز  دازآ و  ياوه  رد  ار  لمع  هراومه  مدش  روآدای  يرگید  تبـسانم  هب  هک  روطنامه 

یمرگ فاحل  رد  بوخ  یتسیابیم  طقف  دیـسریم  رفـص  يالاب  هجرد  ود  هب  ترارح  هجرد  رگا  یتح  دـنرب ، رـسب  یناویا  رد  اوادـم  نایرج 
هک دیدرگ  بجوم  دـشیم ، دوهـشم  دازآ  ياوه  رد  اهمخز  دوبهب  رد  هک  يزیگناتریح  تعرـس  نامرد و  زرط  نیا  دنـشاب . هدـش  هدـیچیپ 

طقف مداد  ماجنا  لاس  کی  تسیب و  ریز  صاخـشا  دروم  رد  هک  یلمع  زا 126  ددرگ . راذگرب  یـشوخ  ریخ و  هب  راک  اهلمع  مامت  رد  ابیرقت 
شیب هک  يرفن  ود  یس و  زا  مدش . بکترم  دوخ  هک  دوب  یئاطخ  رثا  رد  مه  نآ  درم و  رفن  کی 
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تساوخرد اب  طقف  نم  هک  تشاد  تفرشیپ  نانچ  يرامیب  اهنیا  زا  رفن  دنچ  دروم  رد  دندش . فلت  رفن  شـش  دنتـشاد ، لاس  کی  تسیب و  زا 
اهتـساوخرد نیا  زا  یکی  یظفللا  تحت  همجرت  اجنیا  رد  مدرب . تسد  لمع  هب  درکیم  دازآ  یتیلوؤسم  عون  ره  دیق  زا  ارم  هک  نارامیب  یبتک 

رد یتحاران  نیا  هک  تسا  هدینـش  لاح  هدیـشک و  باذـع  كازوس  زا  تخـس  یلاوتم  لاس  نیدـنچ  يودـف  هکنیا  زا  دـعب  : » منکیم رکذ  ار 
روضح هب  دـهاوخب  تقو  ره  هک  ماقمیلاع  بیبط  يواسمن ، كـالوپ  میکح  روضح  هب  اصخـش  دوشیم  ناـمرد  یحارج  هب  لـسوت  اـب  نارهت 

قطنم لقع و  نوطالفا و  شوه  هک  یمیکح  دیـسر ، تسا  نیملاعلا  حور  هادـف ، انحاورا  هاـشنهاش  صوصخم  بیبط  دـباییم و  راـب  ناـقاخ 
نآ ناهاوخ  دوخ  هک  دراد  رارقا  هلیسو  نیدب  دزادرپب . يو  جالع  هب  هک  تسا  یعدتسم  دراد و  عمج  دوخ  رد  ار  سونیلاج  هبرجت  وطسرا و 

تسا و میلـست  تسین  یچیپرـس  تردـق  نآ ، زا  ار  يدـحا  هک  یئاـضق  تشونرـس و  هب  دریگ و  ماـجنا  وا  دروم  رد  یحارج  لـمع  هک  تسا 
دوـب و دـهاوخن  ناـیم  رد  یتبحـص  هجو  چـیه  هب  نوـخ  لوـپ  نینچمه  ثارو و  نوـخ و  ماـقتنا  زا  سپ  تـسا . شدوـخ  ندرگ  هـب  شنوـخ 

راک هچنآ  رگید ) دـنوخآ  ود  شیاههون و  رهم  یلعـسابع و  رهم  ياـج  .« ) تسا بناـجنیا  دوخ  هدـهع  هب  لـمع  نیا  بقاوع  هیلک  تیلوؤسم 
سپ نوـخ  ندـید  اـب  هک  دـندوب  نـم  راـنک  رد  ياهمدـخ  بـلغا  دوـب . هدوـمزآ  ناراـیتسد  نادـقف  درکیم  لکـشم  نـم  رب  هاـگ  ار  یحارج 

یـشوهیب لاح  هب  لمع  نیح  رد  مه  وا  اما  بضغریم ؛ رگم  مدرکن  ادیپ  يرگید  رایتسد  چیه  ناکدوک  زا  یکی  لمع  نمـض  رد  دـنداتفایم .
ار نآ  دوخ  هک  منک  هاـگن  نوخ  هب  مناوتیم  یعقوـم  طـقف  نم  : » تفگ باوـج  رد  مدیـشک  شخر  هب  ار  شیلدزب  دـعب  هک  یماـگنه  داـتفا .

يراک دـشاب  هدـش  ماجنا  تراهم  اب  ياهزادـنا  ات  هک  گنـس  لمع  رگید  فرط  زا  دـشاب ». يزیرنوخ  ببـسم  يرگید  هکنیا  هن  مشاـب  هتخیر 
ای مهدراـهچ  زور  رد  راـمیب  هک  تفگ  ناوتیم  یـضایر  تقد  اـب  اـبیرقت  اریز  تسین ، اـپورا  رد  ياهحرق  رـس  ندرک  زاـب  زا  رتتخـس  نادـنچ 

تاجلاعم دـیآیم و  شیاج  رـس  رامیب  ياهتـشا  موس  ای  مود  زور  زا  نامه  تسا ؛ كدـنا  مخز  زا  یـشان  بت  تفای . دـهاوخ  افـش  مهدزناپ 
نیا زا  هکنآیب  دننکیم  يزاب  اهمابتشپ  يور  رب  زاب  ياهمخز  اب  اههچب  هک  دوشیم  هدید  بلغا  دباییم . لیلقت  رفـص  دح  ات  رگید  يدعب 

. دتفیب ریخأت  هب  ای  ددرگ  نارسخ  راچد  نتفای  افش  نایرج  قیرط 
تـسام ناوارف و  رانا  بآ  ندناروخ  رد  طارفا  رثا  رب  دراوم  نآ  زا  یکی  رد  نز ؛ کی  درم و  ود  دـش ، هدـید  دروم  هس  رد  طقف  لوبلا  سلس 

. دش لصاح  دوبهب  دعب  دمآ و  دنب  راردا  ادتبا 
ياههفقو اب  دوشیم . هدید  دندرگیمزاب  البرک  ترایز  زا  هک  ناسک  زا  يرایسب  دزن  رد  دشاب  هناثم  گنـس  هارمه  هکنآ  ياوس  ینوخ  راردا 

و دوشیم : فقوتم  دوخبدوخ  هاگنآ  دنک و  داجیا  يدیدش  ياهتمحازم  هکنیا  نودب  دـشکیم  لوط  مه  لاس  ود  ات  يرامیب  نیا  ههام  دـنچ 
، دندوب هتفر  رصم  هب  گنج  يارب  هک  يوسنارف  نازابرس  دزن  نآ ، اب  مه  [ 415] يرال هک  زیمآرارسا  تسا  ياهدیدپ  نیا 
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. تسا هدرک  دروخرب 

مک اضعا  نیا  هب  طوبرم  ياهیرامیب  ریاس  تبسن  نامه  هب  تسا  رایسب  دوشیم  یلسانت  تالآ  ضراع  هک  سیلفیس  زا  یـشان  ضارما  دنچره 
هلمج زا  عرـص  هلمح  هناهام و  تداع  یمظنیب  یمحر ،) حشرت   ) کنزوس یئازان ، ياهیرامیب  تسد  نیا  زا  نانز  دروم  رد  تسا . فیفخ  و 
نادنچ نامیاز  بت  ای  یسافن  بت  دننکیمن . ترشابم  نانآ  اب  ناشنارهوش  هک  دوشیم  هدید  ینانز  رد  مه  نآ  تسا و  بوسحم  تائانثتـسا 

ریموگرم هب  تردنب  تسا و  مأوت  مه  يویر  ياهیتحاران  اب  هاگ  هک  دوشیم  هدـید  دوخ  فلتخم  لاکـشا  هب  اجنآ  اجنیا و  یلو  تسین  دایز 
هب انب  نانز  [ 416] ناردیفـس مرو  دوشیم . عطق  هنگهنگ  زیوجت  اب  هشیمه  ابیرقت  دنکیم و  ادیپ  یتبون  بوانتم و  هبنج  رتشیب  اما  دـماجنایم ،

ياهلاس رد  ماهدـش . هجاوم  نآ  اب  ررکم  نم  زین  نارهت  رد  دـهدیم ، جـنر  ار  اـهوئاز  زا  يرایـسب  رزخ  ياـیرد  لـحاس  رد  هچنه  رتکد  هتفگ 
نانز ناریا  رد  دوشیم و  عورش  ریـساوب  بلغا  دوشیم  عورـش  یگلاس  ات 38  نیب 35  میاهتفگ  نیا  زا  شیپ  هچنآ  قـبط  هـک  رمع  يریزارس 
کی رد  طقف  نم  ضوع  رد  تسین ، ردان  نادنچ  ارهاظ  هظحالم  لباق  یگرزب  اب  یتح  نادـهز  موربیف  دـندرگیم . التبم  نادـب  اپورا  زا  شیب 
هنیـس ددغ  ناطرـس  زا  دروم  جنپ  اب  طقف  تسا ، هدوب  ياهلاس  جـنپ  هاجنپ و  ریپ  ینمرا  نز  رامیب  هک  ماهدـش  هجاوم  نادـهز  ناطرـس  اب  دروم 
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. ماهدروخرب ناریا  رد  دوخ  تبابط  لاس  هن  لوط  رد  یگدنز  هتفرشیپ  ياهلاس  رد  مه  نآ  نانز 
زا يددعتم  دراوم  هضیب ، ناطرس  [، 417] یلـسانت تلآ  رد  تقلخ  صقن  زا  دـنچ  يدراوم  هب  نادرم  هب  تسا  صوصخم  طوبرم و  هچنآ  رد 

یکیناـکم تاـحارج  بسا و  نیز  اـب  یگدـیئاس  رثا  رد  هشیمه  دیـسریم و  يزیگناتریح  یگرزب  هب  بلغا  هک  هضیب  هسیک  یگدروآ  بآ 
داوم و زا  يداـیز  رادـقم  اهیقرـش  هک  تیعقاو  نیا  ماهدرک . هجلاـعم  هلیتـف  ندراذـگ  اـب  ار  دراوم  نیا  همه  نم  مدروخرب ؛ دوب ، هدـش  داـجیا 
زا رتدوز  اهنآ  یـسنج  تردق  هک  تسا  هدش  تسردان  داقتعا  نیا  زورب  ثعاب  دننکیم ، فرـصم  تسا  یهبم  دـننکیم  لایخ  هک  یئاهوراد 

روطهب اریز  دراد  يرتشیب  عطاق  ماود  اهیقرـش  یلـسانت  تردق  سکعرب  درادـن . تقیقح  عوضوم  نیا  هجو  چـیه  هب  دوریم . نیب  زا  اهیئاپورا 
اما دـباییم . همادا  درم  رد  یگلاس  داتفه  ات  یگلاس  هدزناش  نس  زا  دـننکن  فیعـضت  یعیبط  عقوم  زا  لبق  ار  نآ  يراکطارفا  اـب  رگا  طـسوتم 

دنمیقع ناـنچمه  دـننکیم و  جاودزا  نز  دـنچ  اـب  ینادرم  اـسب  هچ  هک  تـسا  نـیا  نآ  دوـشیم و  دوهـشم  هاـگ  یبـسن  یناوتاـن  عوـن  کـی 
رادهچب تلع  هب  هک  ینادرم  دادـعت  تسین  مک  دـنوشیم . یناوارف  ناکدوک  ياراد  نز  نیمجنپ  ای  نیمراهچ  اـب  جاودزا  زا  سپ  هکیلاـحرد 

. دنریگب ینز  هب  دناهدوب  دنزرف  ياراد  البق  هک  ار  ياهدرم  رهوش  ای  هقلطم  نانز  ات  دنیوگیم  قالط  ار  دوخ  نارسمه  ندشن 
زغم زا  تبوطر  نتخیر  ورف  رثا  رب  ناریا  رد  جیار  هیرظن  بسحرب  هلزن 
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رد دوشیم  داجیا  رـس  یگدروخامرـس  رثا  رب  بلغا  هک  يویر  هلزن  ماکز و  تسا . هدـش  هیمـست  هلزن »  » مه لیلد  نیمه  هب  دوشیم و  داـجیا 

. دریذپیم نایاپ  یبوخ  یشوخب و  هراومه  ابیرقت  دوشیم و  زین  ریگهمه  دنکیم و  دادیب  ناتسمز  ياهتنا  ادتبا و 
سیلفیـس بقاوع  زا  یهاگ  ولگ  يان  یگنت  ددرگیم . رجنم  گرم  هب  تالاح  بلغا  رد  دوشیم و  هدـید  هاگیب  هاگ و  قاـنخ  اـی  کـسورخ 

ریگهمه تروص  هب  کخرس  لابند  هب  مه  لقتسم و  یئیرامیب  ناونع  هب  مه  هفرسهایس  هدشن . هدید  يدروم  چیه  هیرلا  ۀبـصق - لس  زا  تسا ؛
. دنکیم عمق  علق و  تدش  هب  ار  ناکدوک  نآ  یگدرتسگ  هعاشا و  تلع  هب  مه  شیمیخدب و  لیلد  هب  مه  دوشیم و  رهاظ 

ردان رایسب  يردص  هسفق  باهتلا  رزخ  يایرد  لحاس  رد  هکیلاحرد  دنکیم  اغوغ  زیربت  نارهت و  رد  ناتسمز  ره  رد  هیرلا  تاذ  ولهپهنیس و 
. تسا

لیلد هب  اـت  دریگیم  ماـجنا  عـقوم  ریغ  رد  یناریا  ياـبطا  زیوـجت  هب  هک  منادیم  ندز  گر  رثا  رد  رتـشیب  نم  ار  ضارما  نـیا  راـبگرم  ناـیاپ 
. يرامیب دوخ  عبط  تلصخ و 

هیر ياهبابح  ندش  گرزب  اب  تسا  نمزم  يویر  هلزن  یمومع  ياهیتحاران  زا  یکی  دنکیم . زورب  رتمک  ارهاظ  هنیـس  یگدرکداب  هیر و  طلخ 
سفنت للع  ناهفصا  ناشاک و  یتعنص  ياهرهش  رد  هتبلا  دوشیم و  عیرست  نآ  هب  يالتبا  نایلق  ندیشک  رد  طارفا  رثا  رد  املسم  هک  مزیفما ) )

. ددرگیم دیزم  نآ  رب  بآ  اب  نتشاد  راکورس  رابغ و  درگ و 
نایم رد  تبابط  لاس  هن  یط  هک  يدروم  هن  تشاد . بوسحم  دوجوم  ياهیرامیب  رامـش  رد  یموب  نایناریا  دروم  رد  ناوتیمن  ار  يویر  لـس 

تعرـس هب  دـش و  رهاظ  اهنآ  رد  ضرم  نیا  لمح  عضو  زا  سپ  هتفه  دـنچ  دـندوب . ناـنز  زا  همه  اـبیرقت  مدرک ، دروخرب  نآ  اـب  دیفـس  داژن 
رزخ يایرد  یلحاس  هیحان  رد  زاب  اما  دشاب  رتشیب  يردق  دیاب  ضرم  نیا  ناجیابرذآ  الثم  ناریا ، لامش  رد  دیماجنا . ناشگرم  هب  يریگمشچ 

ناتـسوپهایس و همه  ابیرقت  ضوع  رد  دشاب . دوهـشم  وا  رد  لس  مئالع  هک  مدیدن  ار  یناریا  چـیه  میوشیم . هجاوم  نآ  اب  انثتـسا  تروص  هب 
سپ اهنآ  نانز  صوصخب  دندرپسیم ، ناج  ریزانخ  لس و  يرامیب  هب  یگلاسیس  نس  هب  ندیسر  زا  لبق  دندوب  هدمآ  ناریا  هب  هک  ینایـشبح 

. دندرمیم لمح  عضو  زا 
هلمج زا  هک  یئاپورا  مناخ  ود  زا  دراذـگیم . رابنایز  يریثأت  دـنراد  لس  هب  التبا  دادعتـسا  هک  یناگناگیب  رب  راید  نیا  یمیلقا  طیارـش  ارهاظ 
سپ یمک  یلو  تفگ  كرت  ار  ناریا  دش ، التبم  لس  هب  ناریا  رد  هلاس  دنچ  فقوت  زا  سپ  دوب و  دنله  یلاها  زا  یکی  دـندوب ، نم  نایانـشآ 

. دیدرگ نآ  روهقم  دش و  راچد  ینزرا  لس  داح  يرامیب  هب  شدورو  زا  سپ  یمک  دوب  يوسنارف  هک  يرگید  درم ؛ سیلفت  رد  نآ  زا 
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ناوارف عویـش  هک  ار  بلق  شپت  هتبلا  تسا . ریگمـشچ  دایز و  زاب  یلـصفم  داح  مسیتامر  یمک  مغریلع  نآ  هچیرد  ای  بلق  يوضع  صیاقن 
یـشان مه  ایرد  حطـس  زا  تکلمم  داـیز  عاـفترا  ياـچ و  هوهق و  ندیـشون  رد  طارفا  زا  تسین  راکـشآ  نم  رب  زونه  هک  یللع  ياوس  دراد و 

يدحب نابرض  تدش  دیابریم و  مشچ  زا  ار  باوخ  اههام  بلق  شپت  هک  دوشیم  هاگ  درک . هابتشا  دیابن  يرامیب  نیا  اب  دوشیم ،
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زارد یتدـم  ات  شپت  نیا  هاگنآ  دونـشب و  ار  دوخ  بلق  نابرـض  يادـص  هدـننکتیوقت  لیاسو  کمک  هب  دـناوتیم  رامیب  دوخ  هک  دـسریم 
. ددرگیمرب يداع  لاح  هب  دوریم و  نیب  زا  هدش  هتخانش  یتلع  نودب 

زین يرادراب  ماگنه  رد  یتح  دوشیم ؛ هدید  مک  رایـسب  اپ  ياههحرق  هجیتن ، رد  تساهاپ و  نیئاپ  تمـسق  رد  سیراو )  ) اهگرهایـس يداشگ 
ياهلاسر هتخادرپ و  يرامیب  نیا  هرابرد  قیقحت  هعلاطم و  هب  رایـسب  نیا  زا  شیپ  نم  دوشیمن . نتفر  هار  عنام  تسین و  كاـندرد  اـهگر  نیا 

. دشن هدروآرب  هک  مروآ ، تسدب  قیقحت  نیا  يارب  يدیدج  داوم  هک  دوب  نیا  زین  ناریا  رد  مراظتنا  عقوت و  مدوب ؛ هتشون  عوضوم  نیا  رد  زین 
، شتیبرت زرط  تسین . جازم  یبصع  یناریا  الوصا  هچ  درادن  ناریا  یلعف  یمـسج  ياهیرامیب  تسرهف  رد  ياهدـمع  مهـس  یبصع  ياهیرامیب 

مامت هصالخ  درامشیم ، تمینغ  ار  لاح  طقف  هکنیا  دهدیم و  ناشن  دوخ  زا  هدنیآ  ربارب  رد  هک  یئیدرسنوخ  شندروخن ، شوج  صرح و 
شوج دوش . راچد  دراد  همزالم  ام  یئاپورا  یگدنز  اب  هک  یـضراوع  هب  دیایب و  ناجیه  هب  هک  تسا  نآ  زا  عنام  شیرگنناهج  رکفت و  زرط 

یئاهکلکـش دـننزیم و  هک  یـشوج  لیلد  هب  ار  اهیئاپورا  یناریا  موهفمان ؛ ثبع و  تسا  يراک  نایناریا  رظن  رد  اهیئاپورا  شالت  شورخ و  و 
. دناوخیم هیفس »  » ای هناوید »  » دنروآیمرد دوخ  زا  بلطم  نایب  ماگنه  هب  هک 

ات تشه  زا  نانآ  ددع  نارهت  رد  الثم  دشاب  كدنا  نینچ  نآ  رد  یناور  نارامیب  دادعت  هک  درک  غارس  ار  يرگید  روشک  ناوتیم  تمحز  هب 
اههبرـض و رثا  رب  طقف  یگناوید  تسین . سوسحم  راـید  نیا  رد  ناتـسرامیت  سیـسأت  هب  یجاـیتحا  چـیه  هجیتن  رد  دـنکیمن . زواـجت  نت  هد 
هب شیشح  لامعتـسا  رد  طارفا  رثا  رب  اهـشیورد  یلو  لیبق . نیا  زا  رـس و  يور  هب  یطوقـس  ياهبرـض ، الثم  دنکیم  زورب  یجراخ  تاحارج 
زا فیفخ  دروـم  کـی  هب  اـیلوخیلام . هک  تسا  تردـن  یمک و  ناـمه  هب  ناوارف  تیـساسح  و  [ 418] دایز یگتفیـش  دنوشیم . راچد  نونج 

یبهذـم نونج  اـب  چـیه  نم  زاـب  دوشیم  رهاـظت  یلیخ  یبهذـم  بصعت  هب  ناریا  رد  هک  دـنچره  ماهدروـخرب . زین  [ 419] یگباوخمه نونج 
. هدینشان تسا  يرما  یشکدوخ  مدشن . فداصم 

. دراد دوجو  هاگهاگ  ناریا  رد  تسا ) رداـن  نمزم ، یئیراـمیب  ناونع  هب  هک   ) ناـیبصلا ما  ناـکدوک  دروم  رد  رـس و  فرط  کـی  درد  هتکس ،
تروص هب  هچ  جـلف  ماهدـید . ار  حراوج ) اضعا و  ندروخ  ناکت  ندـیزرل و   ) برطق زا  يدراوم  زین  ناکدوک  رد  تسا . ناوارف  ابیرقت  عرص 

ندـش کشخ  رغال و  اب  بلغا  اضعا  جـلف  ناکدوک  رد  ناهفـصا ؛ ناشاک و  ياهرهـش  رد  صوصخب  تسا  دایز  رایـسب  صقاـن  هچ  لـماک و 
دزن دروم  هس  نم  زازک  زا  دـنربیم . جـنر  تروص  ياضعا  جالتخا  هشعر و  زا  هک  دنتـسه  يرایـسب  تسا . مأوت  یئاپجـک  هلفاس و  ياـضعا 

هزوقنا يدایز  رادقم  ندروخ  زا  سپ  یکی  مدید ؛ دندوب ، هدش  حورجم  کلهم  يزرطب  هک  یناسک 
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. دیسر شدادب  كایرت  دوب  راوخریش  یکدوک  هک  يرگید  تفای و  تاجن  زور  یس  تدم  هب  یتاره 
بوسحم یموب  ياهیتحاران  هلمج  زا  درک ، هجلاعم  زرل  بت  دننام  انیع  ناوتیم  ار  نآ  دوشیم و  رهاظ  ابوانتم  هک  تروص  درد  اسنلا و  قرع 

هک دندرکیم  عوجر  نم  هب  ینارامیب  زور  ره  رگید  فرط  زا  دوشیم ، هدید  اهیماذج  رد  طقف  [ 420] تسوپ کیرحت  دیدش  تیلباق  تسا .
نایب هلمج  نیا  اب  الومعم  ار  لاح  عضو و  نیا  دنتشاد و  هلگ  ناشن  ار  یناقوف  تمـسق  رد  همه  زا  رتشیب  ناشتـسوپ و  رد  یعـضوم  یخرک  زا 

!« تسا دمن  نوچ  تسوپ   » دندرکیم
کتکت رد  یمسیتامور  ياهدرد  اما  درادیم . نوصم  داح  مسیتامور )  ) لصافم داب  هب  التبا  زا  ار  مدرم  نیمزرس  نیا  مرگ  کشخ و  ياوه 

يایرد رانک  رد  مدـید . زین  [ 422] هدنهد لکـش  رییغت  مسیتامور  زا  يددعتم  دراوم  ناهفـصا  رد  دوخ  نم  دراد و  عویـش  اتبـسن  [ 421] اضعا

" نایناریا ناریا و   " كالوپ www.Ghaemiyeh.comهمانرفس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 440زکرم  هحفص 350 

http://www.ghaemiyeh.com


. دشاب دایز  ینالوط  ياهزرل  بت  اب  هارمه  صوصخب  نمزم  لصافم  داب  اتدعاق  دیاب  تسا  بوطرم  هراومه  اوه  هک  رزخ 
ماودلا یلع  ناسنا  اهرد  اههرجنپ و  صقان  تخاس  زرط  رثا  رد  هک  دنچره  دنوش  راچد  لصافم  داب  هب  ناریا  رد  اهیئاپورا  هک  مدینـشن  الـصا 

هک راجاق  لیا  رد  يراـمیب  نیا  اـما  دوشیم  هدـید  دـنمتورث  نیعتم و  نادرم  رد  هاـگیب  هاـگ و  سرقن  دریگیم . رارق  اوه  ناـیرج  ضرعم  رد 
. تشذگرد سرقن  ضرم  هب  ناریا  نیشیپ  هاش  هاش ، دمحم  دراد ؛ میدق  ياهشیر  تسا ، ناریا  رب  مکاح  هلسلس 

ياهقاتا دنلوغـشم و  يزاب  القت و  هب  هچوک  ای  طاـیح  رد  هناـخ ، ماـب  رب  دازآ ، ياوه  رد  ار  زور  مظعا  تمـسق  اـههچب  هک  ناریا  رد  ریزاـنخ 
دزن اما  ولگ . ددـغ  هب  تسا  دودـحم  ریزانخ  زین  لـمع  رد  درادـن . یبساـنم  هنیمز  چـیه  تسین  ازجم  جراـخ  دازآ  ياوه  زا  مه  هرجنپ  نودـب 
لـس گـنچ  زا  هک  ناهایـس  زا  هتـسد  نآ  دریگیم ؛ دوـخ  هـب  ار  لاکـشا  نـیرتزیگناترفن  ریزاـنخ  دـناهدش  هدروآ  ناریا  هـب  هـک  یناـهایس 

. دنرذگیمرد ریزانخ  يرامیب  هب  دنزیرگیم 
نارهت رد  هداوناخ  کی  طقف  تفای . ناوتیمن  نآ  يارب  ینیعم  مان  یسراف  نابز  رد  هک  تسا  ردان  نانچ  ناوختسا  یمرن  ای  یسیلگنا  يرامیب 

. دنتشادنپیم دازردام  ياههلوتوک  ار  اهنآ  عالطا  مدع  رثا  رد  مدرم  دوب و  هدش  راچد  ضرم  نیا  هب 
رد یگداتفابقع  زا  ماهدروخرب . ياهسیک  رتاوگ  زا  فیفخ  دروم  هد  اـت  تشه  هب  نم  اذـه  عم  تسین ؛ ياهملک  یـسراف  رد  زین  رتاوگ  يارب 

. تسا یثوروم  تلس »  » موق رد  يرامیب  نیا  ارهاظ  دوشیمن . هدید  يرثا  چیه  روشک  رسارس 
چیه هب  مه  [ 424] نآ صاخ  عون  کی  اب  یتح  نم  هکنآ  لقا  دح  درادـن ، هقباس  ناریا  رتعفترم  ياهتمـسق  رد  نوخ  داسف  ای  [ 423] طوبرقسا

نیا رد  ماهدشن . هجاوم  يور 
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دادـیب رزخ  يایرد  لحاوس  رد  يرامیب  نیا  اـما  درادـن . ار  نوخ  عفد  دادعتـسا  ریـساوب  يراـمیب  دروم  رد  زجب  اـمومع  یلاـها  جازم  اهتمـسق 
. تسا هدش  داجیا  یهام  جنرب و  ناوارف  فرصم  رثا  رد  مه  نآ  هک  دنکیم 

ناطرس همه  زا  شیب  دنکیم ؛ هجوت  بلج  ناطرس  اههمکت و  ندش  تخس  تفـس و  ندوب  ردان  یعیبط  ریغ  ياهجـسن  داجیا  عاونا  دروم  رد 
. مدرک هدهاشم  یناشیپ ، يور  هب  ياهرفح  ناطرس  زا  مه  دروم  کی  دراد . دوجو  بل  یطاخم  ءاشغ 

لمع راب  هن  ناطرـس  اههمکت و  ندش  تخـس  هنیـس ، ددغ  رد  دش . داجیا  هرابود  یحارج ، زا  سپ  یناطرـس  هحرق  هک  دوب  دروم  ود  رد  طقف 
ناطرـس راب  راهچ  مشچ . هیجاجز  ناطرـس  هب  دوب  طوبرم  اـهیحارج  نیا  دروم  کـی  دوب ، ناهفـصا  رد  دروم  راـهچ  رامـش  نآ  زا  هک  مدرک 

میدـق ير  هیحاـن  رد  عقاو  نیمارو  یلاـها  زا  راـمیب  راـهچ  ره  یندـنام ؛ اـجرباپ و  بوخ و  یجیاـتن  اـب  مدرک  یحارج  [ 425] مشچ کمدرم 
هجلاعم اپ ، تسد و  ندرک  عطق  اب  ای  نآ و  لماک  نتـشادرب  اب  ای  دوب  اپ  تسد و  رد  بلغا  هک  ار  [ 426] هنادهناد یجنفسا و  ياههدغ  دندوب .

دروم رد  هک  دوب  يراک  ینورد ، تفاـب  ناطرـس  هب  يـالتبا  تلع  هب  مشچ  کـمدرم  ندروآرد  مدز . تسد  لـمع  نیا  هب  راـبهد  مدرکیم و 
یتشوگ هعلـس  زا  دـناسر . تکاله  هب  ار  رامیب  درک و  دوع  يرامیب  زاـب  اـما  دوب ، زیمآتیقفوم  لـمع  رهاـظ  مداد و  ماـجنا  یناردـنزام  ینز 

رامیب یمود  رد  دـش ؛ رهاظ  زاب  يرامیب  یحارج ، زا  سپ  لاس  کی  اهنآ  زا  یکی  رد  مدوب ؛ دـهاش  ار  دروم  ود  هضیب  هسیک  رب  [ 427] میخدب
هدراهچ يرـسپ  يانثتـسا  هب  دنتـشاد  لاس  لهچ  زا  شیب  مدرک  یحارج  ار  اهنآ  نم  هک  یناطرـس  نارامیب  همه  درپس . ناـج  یحارج  زا  لـبق 

. دوب راچد  وناز  ریز  تفاب  ناطرس  هب  هک  هلاس 
مه نآ  نیریز  هراورآ  مشچ و  ریز  ناوختسا  ياههدغ  نینچمه  ینیب ، رد  طقف  اهتنم  دوشیم . هدید  رایـسب  دادعت  هب  پیلپ )  ) يدایز تشوگ 

. دنرکذ لباق  دروم  نیا  رد  ناردنزام  یلاها  صوصخب  دوبن . مک  روآتریح ، یگرزب  هب  دراوم  زا  یضعب  رد 
تعرـسب مدنکیم  ار  اهنآ  يور  تسوپ  نم  تقو  ره  هک  یبرچ  گرزب  ددغ  نینچمه  دوشیم ؛ داجیا  ندب  ياهتمـسق  مامت  رد  ابیرقت  هعلس 

ییگتسجرب دوخ  هبابس  تشگنا  یجراخ  تمـسق  رد  هک  ار  تشر  زا  يرجات  دشیمن . نآ  نامرد  عنام  زیچچیه  تشاذگیم و  دوبهب  هب  ور 
نامرد تیقفوم  اب  دوب  هدش  بویعم  هک  تشگنا  زا  یتمسق  نتشادرب  اب  دیشکیم  نآ  زا  ینتفگان  یئاهدرد  تشاد و  هنادهاش  کی  هزادنا  هب 
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. مدرک
نیا دـنکیم . ادـیپ  ریگهمه  هبنج  تاقوا  زا  یـضعب  رد  قطانم  ریاس  رد  تسا و  یموب  طقف  قطانم  زا  يرایـسب  رد  هبون  بت  ای  [ 428] زرل بت 

بقاوع رثا  رد  هچ  یئاهنت و  هب  دوخ  هچ  دوشیم و  هدید  رگید  ياهیرامیب  همه  زا  شیب  ناریا  رد  بت 
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نیا هب  هک  مه  ینایئاپورا  مامت  ابیرقت  دوریم . رامـشب  یلاها  نیب  یلک  ریموگرم  یلـصا  لماوع  زا  یکی  اهیتحاران  ریاس  اـب  شندـش  مأوت  و 
یئاپورا يارب  نآ . رد  تماقا  اهلاس  زا  دعب  مه  تاقوا  یضعب  ناشدورو و  زا  سپ  هلـصافالب  یهاگ  دنوشیم ، راچد  نادب  دنیآیم  تکلمم 
یگدـنز ادـماع  املاع و  دـهاوخن  رگا  دـیآیم  ناریا  هب  هک  سکره  دوش و  راگزاس  طیحم  اوه و  بآ و  اب  هک  تسا  نآ  لکـشم  نیرتمهم 

ضرم نیا  هب  التبا  دادعتـسا  هک  یناسک  دنمک  رایـسب  دوش . انـشآ  نآ  نامرد  زرط  يرامیب و  نایرج  اههناشن ، اب  دیاب  دزادنا  رطخ  هب  ار  دوخ 
تدح تدش و  اب  مه  نآ  دـنوشیم و  راتفرگ  اهدـعب  نوچ  تسا ، يرهاظ  بلغا  زین  مدرم  زا  هتـسد  نیا  تینوصم  هزات  دنـشاب و  هتـشادن  ار 
مناوتب قح  هب  منکیم  نامگ  اما  ماهدرک ، يروآعمج  ناریا  رد  اصخـش  دوخ  مراذگیم  ناگدنناوخ  رایتخا  رد  الیذ  هک  ار  یتایبرجت  رتشیب .

. تسا هدیاف  دیفم  زین  زیخبت  ياهنیمزرس  ریاس  يارب  تایبرجت  نیا  هک  منک  اعدا 
هکنیا دـنکیمن ؛ توافت  تسا و  ناسکی  لاوحا  عاضوا و  مامت  رد  نآ  یعقاو  تلـصخ  دـنک  یئاـمندوخ  هولج و  زرل  بت  هک  یلکـش  ره  هب 

رد هکنیا  رگید  دوریم و  رامـشب  يرامیب  نآ  دوجو  رب  یلیلد  دوخ  دوش  رهاظ  مه  بقاعتم  اـی  دزیماـیب  مهرد  يراـمیب  نیا  فلتخم  لاکـشا 
عون تسا 1 . مولعم  صخـشم و  يرامیب  نیا  زا  یلـصا  تروص  هس  لاحرههب  دوشیم . دیدپان  زاب  دـنکیم و  روهظ  مئالع  نیا  ینیعم  لصف 

. يذوم بت  . 3 بذاک ، لصتم  بت  . 2 هداس ،
سکلپود و سننوـپتسپ ، سننوـپ ، هتنآ  عاوـنا  اـب  راـبکی ، زور  راـهچ  راـبکی و  زور  هس  هزور ، ره  بت  هب  دوـشیم  میـسقت  هداـس  عوـن 

. دوشیم رهاظ  نآ  بقاعتم  هک  یلصاوف  اب  هارمه  هدش  هتخانش  هلحرم  هس  ره  دروم  رد  و  [، 429] اتاکیلپود
ياههگلج رد  يزیئاپ  ياههام  رد  هکیلاحرد  تسا ، یموب  سابعردـنب  رال و  تیالو  رد  رزخ ، يایرد  لـحاوس  رد  بذاـک  لـصتم  زرل  بت 

مدرم مه ، لیلد  نیمه  هب  تسا و  هبـصح  بت - ياههناشن  مئالع و  اب  اـهنآ  زا  یکی  دـباییم : همادا  لکـش  ود  هب  دـنکیم و  زورب  زین  عفترم 
يدیدش فعـض  هارمه  دوشیمن و  عطق  ابیرقت  هک  بت ، عون  نیا  رد  دننکیم ؛ هجلاعم  روطنامه  دـنرادنپیم و  هبـصح  ار  نآ  بلغا  هاگآان 

شدـنچ و تلاح  طقف  هک  تسا  مأوت  سوسحم  ریغ  یبت  اب  رگید  عون  ددرگیم ؛ بوسحم  ضرم  هناـشن  نایذـه ، یتح  رـس و  یگنم  تسا ،
زا ترفن  یتح  لماک و  یئاهتـشایب  هظفاح ، فعـض  یمومع ، یـسحیب  دوشیم ، مرگ  درـس و  ابوانتم  اهوناز  اپ و  قاس  تسا ، نآ  نیبم  زرل 

. تسا نآ  ياههناشن  زا  یندیشون  كاروخ و 
زا سپ  يرامیب  عون  ود  ره  نیا  دیآیمرد . برـس  گنر  هب  دهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  يالج  دوشیم و  کشخ  رامیب  ندـب  تسوپ  انمض 
نآ ناـمرد  هب  حیحـص  تسرد و  هک  یتروـص  رد  اـی  تسا و  یمظنم  لـصاوف  ياراد  هک  دوـشیم  لیدـبت  زرلبت  هداـس  عوـن  هب  اـی  یتدـم 

. ددرگیم رجنم  رامیب  گرم  هب  دنزادرپن 
بت هب  دعب  رهاظ و  کبـس  یئایرالام  تروص  هب  بلغا  هکلب  درب  یپ  نادب  ناوتب  ادـتبا  زا  هک  تسین  يروط  نارهت  رد  صوصخب  يذوم  بت 

لیدبت زرل 
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، یگدولآباوخ زا  تسا  تراـبع  ناـبآ  رخآ  اـت  دادرم  مود  همین  هلـصاف  رد  مه  نآ  دریگیم و  دوخب  يراـمیب  نیا  هک  یلاکـشا  ددرگیم .
. تسا رابگرم  موس  هلمح  امتح  مود و  هلمح  هاگ  دوشیمن ؛ لصاح  يروف  نامرد  هاگچـیه  ابو . هتکـس و  تردـنب  ندـش ، توم  هب  فرـشم 

. دوش لیدبت  ایرالام  هداس  عون  هب  يرامیب  هک  تفای  قیفوت  ناوتیم  حیحص  نامرد  وراد و  ندرب  راکب  اب  طقف 
يرامیب نیا  زا  رگید  هک  یئاـپرازه  تفه  عاـفترا  رد  دوشیم ؛ رطخیب  ـالماک  اـی  دوریم و  نیب  زا  اـی  زرلبت  یئاـپرازه  زا  شیب  عاـفترا  رد 
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تسپ و قطانم  زا  ناتـسبات  رخاوا  رد  نانیـشنرداچ  ریاشع و  لیلد  نیمه  هب  دوشیمن . هدید  يرثا  هجو  چیه  هب  ینوخ  لاهـسا  ابو و  نوچمه 
. دنبای افش  اهنآ  هب  طوبرم  ياهیرامیب  بت و  عاونا  زا  ات  دنوریم  هوک  هب  عافترامک 

زیئاپ رد  صوصخب  هراومه  ابیرقت  دوش  رهاظ  بوانتم  لاهسا  تسوبی و  ابقاعتم  مظنمان و  عفد  لمع  اب  هاگره  صوصخب  ینالوط  ياهزرلبت 
ینوـخ لاهـسا  زرلبت و  هب  ـالتبم  ياـهرامیب  نیب  زا  ار  دوـخ  ياـهینابرق  نیرتـهب  هشیمه  ریگهمه  ياـبو  ددرگیم . ینوـخ  لاهـسا  هب  رجنم 

. دنیزگیمرب
؛ دنوشیم راچد  بت  هب  بلغا  دنیآیم  رتملاس  تبـسنب  یعـضوم  هب  زیخایرالام  ياهقطنم  زا  هک  اهنآ  هک  تسا  هجوت  لباق  زین  هصیـصخ  نیا 
رد هک  یناـیئاپورا  دـنوشیم . راـمیب  دـنیآیم ، نارهت  هب  شلاـط  ناردـنزام و  نـالیگ ، زا  هک  ناـسک  زا  يرایـسب  هک  مینیبیم  بیترت  نیدـب 

. دندشیم راتفرگ  ایرالام  يرامیب  هب  ناشتعجارم  ماگنه  هب  دندوب  هدرک  ترفاسم  زیخبت  هب  روهشم  ياهنیمزرس 
سکاس و دنلتاکـسا ، اداناک ، دـننام  دـیآیم  شیپ  زرلبت  اهنآ  رد  تردـنب  یلیخ  هک  یقطانم  رد  دنتـشگیمزاب  اپورا  هب  هک  یناـسک  یتح 

. دندیدرگیم يرامیب  نیا  راچد  هریغ 
هچب ای  اههلماح  ددرگیم ؛ عطق  یلکب  ای  دوشیم و  مظنماـن  اـی  هناـهام  تداـع  دـناهدش ، زرلبت  راـتفرگ  دـیدم  یتدـم  هک  یناـنز  دروم  رد 

دنهدیم تسد  زا  ار  ناشریش  اههیاد  دنوشیم ؛ بوانتم  نامیاز  بت  راچد  دنروآیم و  ایندب  مواقم  ریغ  فیعض و  ياههچب  ای  دنزادنایم و 
تـسد زا  ار  دوخ  یـسنج  یئاناوت  تقوم  روطهب  اهدرم  دـنوشیم ؛ راچد  لافطا ) يابو   ) هضیه هب  دـنروخیم  ار  اـهنآ  ریـش  هک  یئاـههچب  و 

. دنهدیم
زا نتشذگ  یتدم  زا  سپ  دشاب  زرلبت  دوریم  نامگ  نانآ  دزن  رد  هچنآ  مدروخنرب . زرلبت  زا  یتخس  دروم  هب  زگره  نم  ناهایـس  نیب  رد 

. دنراد تافانم  رگیدکی  اب  زرلبت  لس و  هک  تفرگ  هجیتن  نینچ  ناوتیم  سپ  تسا . هدوب  یلس  بت  دوشیم  مولعم  يرامیب 
دنوشیم راچد  بت  هب  هک  یناناوجون  دروم  رد  هتفرمهيور  دنیرامیب . نیا  هب  التبا  دعتسم  مک  رایسب  ارهاظ  یگراوخریـش  نارود  رد  اههچب 

زا سپ  الومعم  اما  دوشیم ؛ دودـحم  اهنخان  ندـش  دوبک  و  اهاپ ، تسد و  یگدروخامرـس  هب  تسا و  صقان  فیعـض و  امرـس  امرـس  تلاح 
یعضوم و هبنج  ندرک  قرع  دوشیم ؛ رهاظ  يرتشیب  تدش  هب  تسا  نآ  راثآ  زا  هک  ترارح  نتفر  الاب  رس ، هب  نوخ  موجه 
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. دراد ياهیحان 

اب يرامیب  نیا  فرط  کی  زا  زاریـش . ناهفـصا و  رد  اـت  تسا  رتمک  رزخ  ياـیرد  یلحاـس  قطاـنم  رد  نارهت و  رد  ساـیق  ماـقم  رد  عبر  هبون 
. دنکیم فیعض  ار  ندب  مک  یلیخ  رگید  فرط  زا  دنکیم و  دوع  مئاد  دوشیم و  رهاظ  مامت  یتخسرس 

و نایم ، رد  زور  هس  بت  هب  نآ  لیدبت  دنامیم . رادیاپ  ناتسمز  رسارس  دنکیم و  زورب  هزور  هس  ای  هزور  کی  ارذگ و  یبت  لابند  هب  الومعم 
. تسا رامیب  دوبهب  تمالع  هنازور ،

، دوشن تبقارم  رامیب  زا  تسرد  ندرک  قرع  ماگنه  رگا  هچ  دـشاب ؛ زرلبت  هیلوا  تالمح  هناشن  دـناوتیم  مهتشپ  ررکم و  هزور  کی  بت 
هک نم  دوشیم . زرلبت  هب  لیدبت  يرامیب  هلـصافالب  رگید  دوش ، دیزم  مه  ریگاو  یموب و  ياهیرامیب  ضراوع  ریاس  ای  دننکن  زیهرپ  یبوخب 
رد تخس  دننامب و  قاتا  رد  زور  نیدنچ  مدرکیم  روبجم  بت  ياههناشن  نیرتکچوک  زورب  ضحم  هب  ار  نایناریا  مدوب  فقاو  بلطم  نیا  هب 

. دننک تیاعر  ار  زیهرپ  كاروخ 
رد [ 430] زمرق يدـلج  تاروثب  درب : مان  ناوتیم  ار  اهنیا  دوشیم  رهاظ  زرلبت  بقاعتم  ای  هارمه  هک  ینوگاـنوگ  ياـهیتحاران  ضراوع و  زا 

، اهدص دادعت  هب  بلغا  مه  نآ  لمد ، دوشیم . دیدپان  دیآیم و  يزیئاپ ، دـیدش  ياهبت  اب  ریهک  تسا . یبوخ  هناشن  ضرم  تموادـم  نایرج 
دناوتیم کبـس  هاتوک  بت  کی  ضرم ؛ تدـش  لوط و  زا  لقتـسم  مه  نآ  لاحط ، مرو  تسا . يرامیب  نیا  هدـننکتحاران  بقاوع  زا  یکی 

دروم رد  دـنکن . داجیا  لاحط  مرو  ادـبا  ای  دراذـگ  ياجرب  دوش  رارکت  مامت  لاس  هد  اـت  هک  کـچوک  یمرو  اـی  گرزب  رایـسب  لاـحط  مرو 
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یناسک زا  یضعب  دنک . شوخ  اج  لاس  تسیب  ات  هد  تسا  نکمم  رگید  یضعب  دروم  رد  و  دوریم ، نیب  زا  تعرسب  لاحط  یگرزب  یـضعب ،
بت هب  هلصافالب  یگدروخامرس  ره  اما  دننکیمن ؛ ساسحا  همضاه  ءوس  يردق  ياوس  يرگید  یتحاران  چیه  دنراچد  لاحط  یگرزب  هب  هک 

يدبک مرو  رتشیب  راید  نآ  رد  لیلد  نیمه  هب  و  لاحط . هب  ات  دناسریم  همدص  دـبک  هب  رتشیب  زرلبت  رزخ  يایرد  لحاس  رد  دوشیم . رجنم 
يدوزب هدننکوشتسش  ياهوراد  هنگهنگ و  زیوجت  اب  دوش  رهاظ  يزیئاپ  بت  يادتبا  رد  هاگره  ناقری ، يدرز و  لاحط . مرو  ات  دوشیم  هدید 
ياهیانک هتکن  نیا  رگید  اریز  تسا  لمأت  لباق  رایـسب  بلطم  دوش  رهاظ  يرامیب  تفرـشیپ  هرود  رد  تمالع  نیا  هاگره  اـما  دوریم ؛ نیب  زا 

زرل بت  اب  همه  طوبرقسا ،)  ) نوخ داسف  رزخ  لحاس  رد  ریگاجهمه و  تروص  هب  مه  نآ  اب  و  ینوخ ، لاهـسا  دبک . یبارخ  داسف و  زا  تسا 
ندـیعلب يارب  علو  صوصخب  ناناوج  دروم  رد  اقـستسا و  يروکبـش ، یئاـنیب ، تردـق  یتساـک  يراـمیب  نیا  بقاوع  رگید  زا  دوشیم . مأوت 

. تسا رکذ  لباق  تساهنایرش  بلق و  رد  هدننکهجوت  بلج  ياهادص  دجوم  هک  روآنایز  ياهکاخ 
هینرق مرو  هضیه و  زیئاپ  رد  زرلبت  عویـش  اب  نامزمه  دـنکیم . روهظ  بذاک  لصتم  بت  اب  الومعم  ناریا  رد  هناـشاک  هناـخ و  يارب  یگنتلد 

. دوشیم رهاظ  مه 
مأوت بهتلم  ياهیرامیب  ریاس  ای  سوفیت  بت ، اب  نامز  کی  رد  تقوچیه  اما 
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زاغآ دوخ  دادـیب  هب  بهتلم  ياهیرامیب  ریاس  سوفیت و  دوشیم ، مامت  زرلبت  ریگهمه  هبنج  هک  یماـگنه  ناتـسمز  يادـتبا  رد  هزاـت  تسین ؛

. سکعرب دننکیم و 
تسا طوبرم  میقتسم  ریغ  هچ  میقتـسم و  تروص  هب  هچ  همه  همه و  دوشیم  ریگهمه  یموب و  زرلبت  زورب  بابـسا  للع و  هب  طوبرم  هچنآ 

هکیلاحرد دـنکیم ، عیرـست  لیهـست و  ار  يراهب  هداس  ياـهبت  هعاـشا  راـهب  رد  ررکم  ياـهناراب  نیمزرـس . نیا  یمیلقا  لاوحا  عاـضوا و  هب 
يزیهرپان و دوشیم . ببـس  ار  يرظتنم  ریغ  يافـش  دشخبیم و  نایاپ  ریگهمه  يرامیب  هب  اتعفد  زیئاپ  رد  عقوم  هب  ناراب  کی  لوزن  سکعرب 
هک یماگنه  ناریا  رد  ددرگیم  لصافم  درد  همضاه و  رـصتخم  ضراوع  داجیا  ثعاب  ام  ياهنیمزرـس  ياوه  بآ و  رد  هک  یگدروخامرس 
هک یبت  زا  تسا  ياهناشن  دوخ  بلغا  هدعم  ياهدرد  رگید  فرط  زا  دنکیم ، داجیا  بت  درگرب  ورب  نودـب  دراد  دوجو  ریگاجهمه  يرامیب 

تسا یبت  نآ  تلع  هک  دوب  نیا  رکف  هب  هراومه  دیاب  دوشن  فرطرب  نیلم  ياهوراد  زیوجت  اب  اهدرد  نیا  هاگره  تسا ؛ هدیدرگن  رهاظ  زونه 
، هدولآ بآ  ندیـشون  درـس ، بآ  رد  مامحتـسا  هتـشذگ  نیا  زا  یلوغـشم و  لد  تینابـصع ، دیدش ، تاناجیه  تسا . هدـنام  یفخم  زونه  هک 

ومیلبآ تبرش  هناودنه و  صوصخب  هزادنا ، زا  جراخ  دایز و  رادقم  هب  هویم  ندروخ  دوشیم . دیدش  یتحاران  زورب  ثعاب  یگدروخامرس 
تدشب دیاب  يرامیب  نیح  رد  هتبلا  دشاب - نیب  رد  يرامیب  نیا  هب  يالتبا  يارب  يدادعتسا  هاگره  لیلد  نیمه  هب  ددرگیم . بت  زورب  بجوم 

هک یقطانم  رد  دهاکیم . يرامیب  هب  يالتبا  يارب  دادعتـسا  زا  بوخ  یندیماشآ  بآ  دـیزرو - بانتجا  یهایگ  ياهدیـسا  عاونا  ندروخ  زا 
ياهیرامیب نوناک  يزور  هک  نارهت  رد  دوشیم . عیاـش  یتخـسب  زرلبت  هک  دراد  ترهـش  تسا ، هتخیمآ  مهب  روش  نیریـش و  بآ  اـجنآ  رد 

، زاریـش رد  نآ  فالخرب  تسا . هدـش  هتـساک  اهیرامیب  زا  تسا  هدـیدرگ  ثادـحا  تانق  بآ و  يوج  هک  یماـگنه  زا  دوب  ریگهمه  کـلهم 
عورـش ثعاب  بلغا  درـس  بآ  رد  مامحتـسا  دـناهدرک . شوخاـج  رتشیب  ضارما  اـهرهن  اـهتانق و  یناریو  تلع  هب  دیـشمجتخت  ناهفـصا و 

. درادـن نآ  زا  یمکتسد  تسا  هدزترارح  مرگ و  هیر  هک  یعقوـم  مـه  درـس  بآ  ندیـشون  دوـشیم ، نآ  عوـن  نیرتکاـنرطخ  زا  زرلبـت 
. دوشیم يرامیب  لیهست  ثعاب  ندز  گر  صوصخب  دنکیم ، فیعضت  ار  ندب  هک  يروما  همه  ماجنارس 

تسا دیدرت  رد  هرابنیا  رد  بیبط  هک  یتقو  ات  داد . صیخشت  سوفیت  زا  ناوتیم  یتخسب  ار  بذاک  لصتم  بت  يرامیب ، نیتسخن  لحارم  رد 
يارب یمومع  ياـکتا  طاـقن  درادـن . مه  یناـیز  چـیه  تسا و  دـیفم  لاـحرههب  مادـقا  نیا  اریز  دزادرپـب ، بت  هجلاـعم  هب  هک  تسا  نآ  رتـهب 

: تسا دراوم  نیا  نداهن  مه  ربارب  یعطق  صیخشت 

سوفیت
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زا هک  یناسک  نانیشنرهش و  نیب  دوشیم ، عیاش  ناتسمز  رد  بلغا 

بذاک لصتم  بت 

، دوشیم عیاش  زیئاپ  ناتسبات و  رخاوا  رد 
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، دنکیم ادیپ  جاور  دناهدمآ  عفترم  ياهتشد 

، دنزیم نوریب  بذاک  هجخرس  دننام  يزیچ  هشیمه  ابیرقت 
، درادن نیشنهت  راردا 

، دنکیمن قرع  رامیب  نیتسخن  ياهزور  رد 
، دهدیمن ناشن  دوخ  زا  تقوم  نیکست  چیه  يرامیب 

. درادن ياهظحالم  لباق  ریثأت  چیه  هنگهنگ 
، دنکیم ادیپ  جاور  دناهدمآ  عفترم  ياههگلج  هب  اجنآ  زا  هک  یناسک  نیب  یقالتاب و  یحاون  رد 

، دراد زمرق  رجآ  گنر  هب  ینیشنهت  راردا  تسین ، يربخ  يزیچ  نینچ  زا 
، دنکیم قرع  یعضوم  تروص  هب  رامیب 

، دراد ریگمشچ  تقوم  نیکست  يرامیب 
. دهاکیم يرامیب  تدش  زا  هنگهنگ 

اب هکنآ  يارب  ددرگیم . صخـشم  دوخ  یکانرطخ  تدـش و  رثا  رد  طـقف  هداـس  بت  زا  درادـن و  ار  ياهبـصح  بت  مئـالع  چـیه  يذوم  بت 
رد ارـصحنم  يرامیب  نیا  هچ  دوش ، هجوت  لاس  لصف  هب  دـیاب  تسخن  دوشن ، هابتـشا  ابو  ای  ندـش  توم  هب  فرـشم  هتکـس ، یگدولآباوخ ،

مدقم يرامیب  نیا  رب  فیفخ  بت  دـنچ  هشیمه  دوش : هتفرگ  رظن  رد  قباوس  دـیاب  هکنیا  مود  ددرگیم ؛ رهاظ  نابآ  طساوا  ات  دادرم  هام  لوط 
. دـنکیم زورب  یعـضوم  اـی  یمومع  قرع  دوشیم و  دـیدپان  هدـننکتحاران  مئـالع  ماـمت  ناـهگان  هک  تسناد  دـیاب  موس  هلحرم  رد  تسا ؛

يارب تقو  یتعاس  دنچ  طقف  دماجنیب ، گرم  هب  تسا  نکمم  مود  هلمح  نوچ  اریز  دراد ، عطاق  تیمها  اجنیا  رد  يرامیب  حیحص  صیخـشت 
. تسا بیبط  رایتخا  رد  نامرد 

ای ضارما  نیب  یـساسا  یطاـبترا  ناـمز  لوـط  رد  هک  دوـب  رظتنم  ناوـتیم  دراد و  یمروا  بت  یکرچ و  بت  هب  يرایـسب  ياهتهابـش  زرلبت 
زرط يرامیب و  نیا  تیهام  رب  ياهزات  ینـشور  تسا  نکمم  رذـگهر  نیا  زا  ددرگ ؛ فشک  اهنآ  همه  نیب  كرتشم  ذـفان  لصا  کـی  دوجو 

. دوش هدنکفا  شنامرد 
تاصتخم ياراد  بلغا  اهبت  نیا  دـنکیم و  زورب  تسا  مخز  زا  یـشان  هک  یئاهبت  راردا  يراجم  ياـهیحارج  صوصخب  اـهیحارج و  زا  سپ 

ار اهنآ  هاگره  تشاد . قادصم  مدرکیم  لمع  نارهت  رد  ار  اهنآ  نم  هک  رزخ  يایرد  لحاوس  هنکـس  همه  دروم  رد  رما  نیا  تسا و  زرلبت 
بت  ) یـسافن بت  نینچمه  دـشیم . ریخأت  راـچد  راـمیب  يافـش  اـما  دوبن  نیب  رد  يرطخ  چـیه  يدرکیم  هجلاـعم  زرلبت  ناراـمیب  نوچمه 
نوچ اما  درکیم . تباث  ار  دوخ  ینامرد  تردق  هنگهنگ  رگید  دروم  نیا  رد  دمآیم ؛ اهوئاز  غارس  هب  بلغا  زرلبت  تروص  هب  زین  نامیاز )
نیا دراد ، همادا  ناهنپ  رد  هک  تسا  زرل  بت  يرامیب  تمالع  اهنت  هیرلا  ۀبصق  هلزن  اب  هارمه  نآ  زا  یـشان  فعـض  رامیب و  ندرک  قرع  بلغا 

هار نیرتنئمطم  هنگهنگ  ریثأت  و  هنیـس ) يور  هب  ندیبوک   ) عرق يدروم  نینچ  رد  دننک . هابتـشا  يویر  لس  اب  ار  يرامیب  نیا  هک  تسه  رطخ 
ار يرامیب  ود  نیا  موش  لسوتم  عرق  هب  نانز  دروم  رد  متسناوتن  یقرش  بادآ  تیاعر  بسحرب  هک  رابود  دوریم . رامشب  صیخشت  يارب 
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یتح تعاس و  رد  هسطع  هزایمخ و  اب  ضرم  نایرج  رد  هک  مدرک  هدـهاشم  نایبصلا  ما  زا  يددـعتم  دراوم  ناکدوک  رد  مدرک . هابتـشا  مهاب 
چیه نم  تشاد و  دوخ  اب  ار  زرلبت  مئالع  هیلک  میئوگب  هصالخ  دیئارگیم ؛ يدرـسب  اهاپ  اهتـسد و  دشیم ، رهاظ  زور ، رد  نیعم  ياهقیقد 

. دوبن ياهدیاف  دیفم  دراوم  هنوگنیا  رد  هنگهنگ  دوب . هدش  لیدبت  يرگید  هب  ضرم  مادک  هک  مبایرد  میوگب و  متسناوتن 
یمیلقا تایـضتقم  تاـیفیک و  اـب  هک  یگدـنز  زرط  ـالوصا  تسرد و  زیهرپ  تیاـعر  زا  تسا  تراـبع  بت  نـیا  ربارب  رد  يریگشیپ  ریبادـت 

. دشاب هتشاد  تقباطم 
رتسب ترارح  هاگره  یتح  دنناشوپب  بوخ  ار  دوخ  دننک و  رب  رد  مرگ  سابل  اهبش  صوصخب  دنروخن و  امرس  هک  دننک  تبظاوم  تقدب  دیاب 

هب هشیمه  ابیرقت  فکمه  تمـسق  رد  اریز  دننک ، باختنا  ار  لزنم  [ 431] لوا هقبط  رودقملا  یتح  ندیباوخ  يارب  دوشب . مه  هدـننکتحاران 
. تسا هدولآ  اوه  ضوح  بآ  ریخبت  تلع 

رد دـنزرو . باـنتجا  ندـش ، کـنخ  رطاـخ  هب  نیمزریز  رد  تحارتـسا  يارب  تکلمم  نیا  رد  جـیار  مسر  زا  اـهیئاپورا  تسا  رتـهب  نـینچمه 
دـشابن مزال  هار  نیب  اههاگفقوت و  رد  ات  دننکن ، تلفغ  ياچ  یفاک  رادـقم  ندرب  هارمهب  زا  نینچمه  دـنرادرب و  دوخ  اب  مرگ  سابل  اهترفاسم 
تافلوس  ) یگنرف کمن  رتهب  همه  زا  نیلم و  روآیق و  ياهوراد  هنگهنگ ، يرادقم  دوشیم  هیصوت  زاب  دنناشن و  ورف  بآ  اب  ار  دوخ  شطع 

لیدعت يردق  ار  امرس  امرـس  تلاح  طقف  دنروخب ، كایرت  دایز  رادقم  هب  ضرم  هلمح  عورـش  ماگنه  هب  رگا  دنـشاب . هتـشاد  دوخ  اب  يزینم )
رتهب دنامیم . هدیافیب  الک  كایرت  رگید  ضرم  يدـعب  هلمح  رد  دـنکیم و  زورب  يرتشیب  تدـش  هب  ندـب  قرع  ندـش و  مرگ  اما  دـنکیم ،

دننکن و لیدبت  تحارتسا  شمارآ و  هب  ار  عیرـس  شبنج  تکرح و  ناهگان  و  دنریگن ، رارق  دـنت  باتفآ  ریز  رد  هراوس  هچ  هدایپ و  هچ  تسا 
راوج رد  دنوشن و  اوغا  شخبحرف  يرابیوج  ندید  هب  دنزرو . يراددوخ  هداعلا  قوف  یگتسخ  رایـسب و  شالت  زا  بیترت  نیمه  هب  سکعرب ؛
يارب لوـصف  نیرتعوـبطم  هک  دـنچره  زیئاـپ  لـصف  رد  دـننیزگرب . راـک  نیا  يارب  هیحاـن  نآ  رد  ار  رتـعفترم  یئاـج  هکلب  دـننزن ، رداـچ  نآ 

نیا هب  ناریا  هب  شدورو  خیرات  هک  دـنک  نانچ  یئاپورا  درف  تسا  رتهب  نینچمه  دـنورن . تسا  زیخبت  هک  یقطانم  هب  زگره  تسا  ترفاسم 
ینکـس ناتـسهوک  رد  يرداچ  ای  ياهناخ  رد  دورو  ضحم  هب  تسا  رتهب  دـشابن  هتخاـس  شاهدـهع  زا  يراـک  نینچ  هاـگره  دـتفین و  لـصف 
درادن یـسرتسد  اجنادب  زرلبت  هک  ياهطقن  رد  عفترم  ياههوک  رد  یتدم  هکلب  دوشن  هگلج  دراو  هلـصافالب  زیخایرالام  ياهیحان  زا  دریگب .

. دریگب مارآ 
دنروخب مک  هویم  دنریگولج . بت  تدوع  زا  ات  دنشاب  زیهرپ  دنبیاپ  زاب  زارد  یتدم  دنریزگان  هتبلا  دنربیم  رسب  تهاقن  هرود  رد  هک  یناسک 

دیاب دننزب . دوخ  ياذغ  هب  لفلف  دنشونب و  بوخ  بارش  يردق  هنازور  هک  تسا  دیفم  رگید  دننزن . بل  هجو  چیه  هب  یهایگ  ياهدیـسا  هب  و 
دوخ رد  دیدش  تاناجیه  زورب  زا  تدشب  دشاب و  نیعم  ناشباوخ  عقوم  مرگ و  ناشسابل  هک  دنشاب  هتشاد  هجوت  تقد  هب 
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. دنرب رسب  تسا  عفترم  هک  ياهطقن  رد  یتدم  يارب  هک  تسا  نآ  هلیسو  نیرتنئمطم  اما  دننک . يریگولج 

هار نیب  ياههاگتـسیا  رد  ندرک  ولخاس  اب  ار  نانآ  دـیاب  دـننک  لقتنم  زیخبت  یحاون  هب  عفترم  ياهتـشد  زا  دـنهاوخب  ار  نوشق  دارفا  هاگره 
ياهطقن رد  ینوخ  لاهـسا  بت و  هب  نایالتبم  يارب  یئاهناتـسرامیب  شیپ  زا  دـیاب  زین  دـصقم  رد  دـنهد . تداـع  اوه  بآ و  هب  كدـناكدنا 

. دوش يریگولج  مدرم  نیب  رایـسب  ریموگرم  دـمآشیپ  زا  رذـگهر  نیا  زا  اـت  دـننک  اـپرب  هناخزابرـس  زا  رترود  يردـق  رتهب  هچ  دـعاسم و 
تیهام دنـشاب ، هدرک  تمواقم  اوه  بآ و  ربارب  رد  هدرب و  رـسب  اجنآ  رد  زارد  نایلاس  هک  دنرامگب  راکب  جـلاعم  بیبط  ناونع  هب  ار  یناسک 

هب نازابرـس  اریز  دننک  هنیاعم  ار  دارفا  دـیاب  زور  ره  دـننادب . ار  ضرم  نیا  ياهیرگهلیح  اهیراکهزیر و  یبوخب  دنـسانشب و  ار  زرلبت  ضرم 
یمئاد اـی  يذوم  یبـت  دـنک و  تمدـخ  لـباق  ریغ  ار  اـهنآ  ـالماک  ضرم  اـت  دـنرادیم  ناـهنپ  ار  نآ  اـی  دـنیانتعایب ، نمزم  فیفخ  ضراوع 

. دوش رهاظ  جالع  لباق  ریغ  یتروصب 
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هب ددجم  يالتبا  عنام  طسوتم  روطهب  هک  تسا  تسرد  ریازجلا  رصم ، ناتـسودنه ، نوچمه  زیخبت  مرگ  کلامم  رد  یلبق  تماقا  لاس  دنچ 
، یملتراـب رتـکد  یلوـتونیم ، شگورب ، رتـکد  يرنه ، يرامرـس  راـکدرل ، تسا . ناوارف  مـه  انثتـسا  دراوـم  زاـب  یلو  دوـشیم ، يراـمیب  نـیا 

يرامیب هب  رزخ  يایرد  لحاس  رد  زاب  دندوب و  هتـسیز  هریغ  کیزکم و  ناتـسودنه ، رـصم ، رد  اهتدـم  نیا  زا  شیپ  نارگید  و  [ 432] ریوگب
تفه ات  هس  زا  سپ  دوخ  و  دوشیم ، میلـست  لوقعم  ینامرد  ربارب  رد  تعرـسب  یمومع  لیاصخ  اب  هداس  بت  دـندمآ . راـچد  زرلبت  تخس 

تیاهن و  تسین ، ناسآ  نادـنچ  نامرد  راک  رگید  دـش ، یئاـهیمظنیب  ياراد  دوخ  ناـیرج  رد  هکنیمه  اـما  دـباییم . دوبهب  تعرـسب  هلمح 
. دوشن موادم  ینالوط و  یئیرامیب  هب  لیدبت  هکنیا  ات  دبلطیم  بیبط  فرط  زا  هچ  رامیب و  بناج  زا  هچ  ار  تبقارم  تقد و 

يارب دوخ  نیا  ددرگیم و  لدب  ینوخ  لاهسا  هب  بت  هشیمه  ابیرقت  دوشن  يرپس  یعیبط  يداع و  تروص  هب  قیرعت  هلحرم  هاگره  لثملا  یف 
. تساهیئاپورا زا  رتكانرطخ  اهیموب 

یکـشخ و تساـهنیا : درک ، دـهاوخ  دوع  زاـب  یبجوم  نیرتـکچوک  زورب  ضحم  هب  هدرک و  شوخ  اـج  ندـب  رد  زونه  ضرم  هکنیا  مئـالع 
قیرعت تالـضع ، رد  ینیگنـس  یگدیـشک و  تلاح  ررکم ، ياههزایمخ  امرـس ، ساسحا  ای  زرل  موادم ، همـضاه  ءوس  تسوپ ، ملاسان  گنر 
بوسر دوجو  زیچ  همه  زا  لـبق  اـما  اذـغ و  فرـص  زا  سپ  یقلخجـک  یگدولآباوخ ، حبـص ، تاـعاس  رد  درـس  بآ  يارب  عـلو  يراودا ،

. راردا رد  رجآ  گنر  هب  يزمرق 
اتبـسن ترارح  ساسحا  لباقم  رد  تعاس  هدزاود  ات  هد  لوط  هب  امرـس  امرـس  ساسحا  نینچمه  دـشاب و  بوانتم  ضبن  هاگره  بت  ماـگنه  هب 

دیما ناوتیم  اوه  بآ و  ندرک  ضوع  اب  طقف  نیتسخن ، تروص  رد  تسا . يروف  رطخ  زا  یناشن  هاتوک ،
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. دوب راک  عیرس  نایاپ  رظتنم  دیاب  رگید  تسا  دبک  لاحط و  مرو  ای  مهم  داسف  دوجو  زا  یتمالع  هک  ریخا  تلاح  رد  تشاد ؛ دوبهب 

زین لاسگرزب  صاخـشا  رد  درک . نامرد  نهآ  هنگهنگ و  زیوجت  اب  ناکدوک  رد  ناوتیم  دوشیم ، ثداح  زرلبت  بقاعتم  هک  ار  یئاقـستسا 
لاهـسا رظتنم  ریغ  روطهب  ناهگان و  تسا  هتفرـشیپ  تخـس  يرامیب  هک  يدراوم  رد  نیا  دوجو  اـب  اـما  دوشیم ؛ بذـج  یبوخب  اـهوراد  نیا 

. دنکیم زورب  يدیدش  ینوخ 
هداس بت  دروم  رد  دریگیم . تروص  یک  ضرم  يدعب  هلمح  دیوگب  نانیمطا  اب  دناوتب  بیبط  هک  دراد  تیمها  یلیخ  بت  ندرک  عطق  يارب 

نیچرواپ هک  یئاهبت  بذاک و  لصتم  بت  دروم  رد  اما  درک ، نیعم  تلوهـس  هب  ار  هظحل  نیا  ناوتیم  نآ  هدنوش  رخؤم  مدقم و  عون  یتح  و 
ای اههزایمخ  دـهدیم  ربخ  يرامیب  نیا  زا  شیپاشیپ  هک  یئاههناشن  نیرتنانیمطا  لباق  زا  یکی  تسا . تبوعـص  رثکا  دـح  رد  راـک  دـنیآیم ،

تعاس مین  دودح  دـمآیم  تسدـب  تقد  هب  يرامیب  يدـعب  هلمح  زورب  عقوم  هک  یماگنه  تسا . تالـضع  یگدیـشک  ررکم و  ياههسطع 
، تخـس دراوم  رد  دـشاب . يرامیب  هلمح  اب  نراقم  تسرد  وا  عوهت  تلاح  هک  يروطب  مدادیم ، رامیب  هب  روآیق  ياود  يرادـقم  نآ  زا  لبق 

مدناروخیم رامیب  هب  ار  رادقم  نیمه  زاب  هجلاعم  همادا  ناونع  هب  مدرکیم و  زیوجت  هنگهنگ  نارگ  ات 4  ضرم 3  هلمح  زورب  زا  لبق  تسرد 
يوراد زیوجت  هک  تقو  ره  مدرکیم . زیوجت  شیارب  هنگهنگ  نارگ  ات 3  دودح 2  رد  هنازور  زاب  يدعب  زور  کی  تسیب و  ات  هدراهچ  رد  و 
ضیرم هب  يزینم ) تاـفلوس   ) یگنرف کـمن  يداـیز  رادـقم  يراـمیب  هلمح  عورـش  زا  لـبق  تعاـس  دـنچ  متـسنادیمن  حالـص  هب  ار  روآیق 

بذاـک و لـصتم  بت  رد  تسا . روآناـیز  هاـگ  یتـح  دراد و  يرتـمک  ریثأـت  یحلم )  ) روـش ياـهنکراک  ياوـس  رگید  ياهلهـسم  مدادیم .
رودـقملا یتـح  دـش و  لـسوتم  هنگهنگ  هب  هلـصافالب  دـیاب  دوش  رطخ  هب  رجنم  راـک  رد  ریخأـت  تسا  نکمم  نوچ  يذوـم  بت  رد  نینچمه 

يدعب هلمح  رگید  هک  میسریم  ياهلحرم  هب  الومعم  قیرط  نیا  زا  دوش . رهاظ  هنگهنگ  زا  ریدخت  مئالع  هک  دناروخ  رامیب  هب  نآ  زا  نادنچ 
کمن کمک  هب  هیلخت  شور  هب  دـیاب  نامرد  راک  لیمکت  يارب  ابقاعتم  هک  تسا  تقو  نآ  هزات  دریگیم . دوخب  ار  هداـس  بت  تلاـح  ضرم 

؛ درک زیوجت  دیاب  لهـسم  يوراد  هن  روآیق و  يوراد  هن  هلماح  ياهمناخ  يارب  هک  تسا  مولعم  هتبلا  دش . لسوتم  يزینم ) تافلوس   ) یگنرف

" نایناریا ناریا و   " كالوپ www.Ghaemiyeh.comهمانرفس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 440زکرم  هحفص 357 

http://www.ghaemiyeh.com


. دشکیم ازارد  هب  دنزرف  ردام و  نایز  هب  بلغا  بت  تسین و  نادنچ  اهنآ  دروم  رد  هنگهنگ  ریثأت  لیلد  نیمه  هب 
. دوشیم هیصوت  هنگهنگ  روآیق و  نومیتنا  زیوجت  ینعی  طولخم  نامرد  زرط  صوصخب  یبصع  ياهدرد  اب  هلباقم  يارب 

ناوتیمن يراک  چیه  رگید  دنک  نییعت  ار  يدعب  هلمح  عوقو  تعاس  دناوتن  چـیه  بیبط  هک  دوش  رهاظ  یلدـبم  تروص  نانچ  اب  بت  هاگره 
یعقوم زا  شیپ  ای  میزاس  دوخ  یعقاو  هرهچ  زورب  هب  راداو  ار  يراـمیب  رذـگهر  نیا  زا  مینک و  زیوجت  هنگهنگ  يریداـقم  اـی  هکنیا  زج  درک 

لاحرههب نآ  ریثأت  هک  میهدـب  ضیرم  هب  روآیق  يوراد  درک  دـهاوخ  زاغآ  ار  دوخ  هلمح  يرامیب  مینکیم  روصت  ناـمگ  سدـح و  هب  هک 
هکلب دنکیمن ، داجیا  جازم  رد  ینوگرگد  لوحت و  اریز  تسا  كوکشم 

499 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 
. دراد ياهیلخت  هبنج  طقف 

اب ابیرقت  یتلاح  نینچ  رد  اما  دوش ؛ رهاظ  يرتشیب  تدـح  تدـش و  اب  بت  هنگهنگ ، يداـیز  رادـقم  زیوجت  زا  سپ  هک  تسا  نکمم  مه  نیا 
مک يرادـقم  زیوجت  اب  هک  دـیآیمرد  فیفخ  هداعلا  قوف  یتلاح  هب  ای  دوشیم  فقوتم  یلکب  يدـعب  هلمح  اـی  هک  تفگ  ناوتیم  ناـنیمطا 

رگید دوش  رهاظ  بترم  تروص  هب  هرابود  تسا  هدـمآ  دـنب  یتدـم  هنگهنگ  ندروخ  رثا  رد  هک  قرع  هاگره  دوریم . نیب  زا  یلکب  هنگهنگ 
. تشاد ناوتیم  رامیب  لجاع  يافش  هب  دیما  هک  تفگ  دیاب 

مه هجیتـن  مدرکیم و  زیوـجت  کینـسرا  دیـسا  هاـگ  نم  تخاـسیمن  راـمیب  هب  وراد  نـیا  اـی  تشادـن  يرثا  هـنگهنگ  زیوـجت  هـک  یماـگنه 
زین یهاگ  دوب . زیمآتیقفوم 
Vinum Corticis

. دیدرگیم لصاح  زرلبت  زا  هک  ياهدعم  درد  اب  هلباقم  رد  صوصخب  دشیم  هدیاف  دیفم  رایسب  [ 433]
. دنکیم کمک  بت  زا  یشان  فعض  ندرک  عفترم  هب  اهوراد  ریاس  زا  رتعیرس  دنتسین  داتعم  نآ  ندیشون  هب  هک  ینارامیب  رد  دوخ  بارش 

. تسا دیفم  رایسب  تسا  ینالوط  زرل  امرسامرس و  اب  هارمه  هک  بت  دیدش  تالمح  رد  بارش  هیقنت 
دوشیم لماک  تهاقن  فعض و  زورب  ثعاب  ندز  گر  درک . زیهرپ  تدشب  بت  نیا  عاونا  زا  کیره  رد  ندز  گر  زیوجت  زا  دیاب  سکعرب 

هب هچ  تسا  شخبنایز  فعض ، نیح  رد  لهـسم  نداد  نینچمه  هب  دوشب . نآ  يذوم  عون  هب  لیدبت  هداس ، بت  کی  هک  ددرگیم  بجوم  و 
. دنکیم کمک  فیفخ  ینوخ  لاهسا  زورب  نینچمه  بت و  دیدج  تالمح  داجیا 

نهآ زیوجت  زا  بارش  و  [ Decotum Corticis [434هنگهنگ و ياوس  دشاب  هدشن  تفس  یلیخ  هک  دبک  لاحط و  ياهسامآ  نامرد  رد 
هداعلا قوف  ینامرد  رثا  بت  تدوع  يرامیب و  رگید  ضراوع  اب  هلباقم  رد  نینچمه  هک  مدـید  زیمآتیقفوم  رایـسب  جـیاتن  ینالوط  تدـم  هب 

. تسا رثؤم  رایسب  ددغ  لاحط و  ياهبلصت  ددجم  بذج  رد  نتفر  همتروی  کیتسانمیژ و  دننام  موادم  یشزرو  ياهنیرمت  دراد .
یف عوهت و  هدـننکداجیا  لیاسو  هک  میوشیم  روآدای  ار  هتکن  نیا  میـشاب  هتفگ  اسآزجعم  ياهوراد  نامرد و  هرابرد  مه  یبلطم  هکنآ  يارب 

. دشاب هتشاد  يرصتخم  دیاوف  تسا  نکمم  کبس  هداس  ياهبت  دروم  رد  تارشح  ندیعلب  لثملا 
هک دـهدیم  اوه  بآ و  رییغت  ترایز  هب  نتفر  اب  رامیب  هک  دوشیم  هیجوت  اجنآ  زا  تسا  دـنمدوس  زرلبت  هجلاعم  رد  ترایز  هب  نتفر  هکنیا 

. تسین هدیافیب  هتبلا  دوخ 
دیاب دریگ  رـس  زا  ار  هلمح  هرابود  زاب  هلاس  نیدـنچ  عطق  زا  سپ  ای  دورن ، نیب  زا  دوشن و  عطق  ناریا  نکاس  یئاپورا  نارامیب  رد  بت  هاـگره 

مومسم تاریثأت  ربارب  رد  ندب  تمواقم  هوق  هک  تسناد  نآ  زا  قداص  ياهناشن  ار  رما  نیا 
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زا شیب  هک  ياهطقن  هب  ندرب  هانپ  رد  دیاب  ار  تاجن  هار  اهنت  تسب و  لد  نادنچ  وراد  هب  دیابن  رگید  سپ  تسا . هدیسر  نایاپب  ایرالام  هدننک 
. تساپورا هب  تعجارم  رتهب ، مه  نآ  زا  تسناد و  دشاب  هتشاد  عافترا  ایرد  حطس  زا  اپ  رازه  شش 
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ار نآ  يرامیب  نیا  ندوب  میخدـب  ای  ندوب  میالم  بسحرب  دوشیم . رهاظ  ریگهمه  تروص  هب  بلغا  ناتـسمز  ياههام  رد  سوفیت  ای  هبـصح 
طقف مکـش  لیلد  نیمه  هب  دـنکیمن ، روهظ  ینطب  سوفیت  تروص  هب  زگره  ناریا  رد  يراـمیب  نیا  دـنمانیم . [ 436] هقرحم ای  [ 435] هقبطم

ضراوع زا  تسوـبی  هراوـمه  سکعرب  دوـشیمن و  ساـسحا  يدرد  روـک  هدور  هیحاـن  هب  ندروآ  راـشف  ماـگنه  هب  دـنکیم و  مرو  يردـق 
مدوخ رظن  ریز  هک  یناتـسرامیب  رد  لاس 1854[437 ] رد  هک  یماگنه  دـنکیم ؛ تیارـس  تسا و  ریگاو  هداعلا  قوف  سوفیت  تسا . يراـمیب 

دراو دندوب  يرتسب  اجنآ  رد  نیحورجم  مشچ و  نارامیب  لیبق  زا  يرگید ، نارامیب  البق  هک  يرالات  رد  ار  ياهبـصح  رامیب  دنچ  دشیم  هرادا 
، دنتفرگ هبـصح  نت  هدزاود  مه  نم  درگاش  هدزناش  زا  مدش و  راتفرگ  زین  دوخ  نم  هکلب  دـندش  راچد  هبـصح  هب  نارامیب  همه  اهنت  هن  مدرک 
رد صوصخب  دنکیم و  راچد  دوخ  هب  ار  ود  ره  هایـس  دیفـس و  داژن  ضرم  نیا  دندوب . هدـش  التبم  يرامیب  نیا  هب  البق  هدـنامیقاب  نت  راهچ 

هیحاـن زا  هک  ینازابرـس  نـیب  زا  دوـش . ـالتبم  نادـب  راـبود  یـصخش  هـک  هدـشن  زگره  یلو  دریگیم ، ار  یمدآ  ناـبیرگ  تلوـهک  ياـهلاس 
. دریگیم يدایز  ناینابرق  سوفیت  دنیآیم  رهش  هب  یناتسهوک 

ار نآ  تسا  نکمم  یمدآ  هـک  یگدرتـسگ  ناـنچ  اـب  رتـشیب  مـه  نآ  بذاـک و  هجخرـس  بـلغا  دزیریم ، نوریب  ياهبـصح  راـمیب  ره  ندـب 
. تسا هدش  هدید  تخس  تالاح  رد  طقف  تسا و  ردان  [ 438] ماع هبصح  دنک ؛ روصت  کخرس 

: تسا رارق  نیدب  تسا  موسوم  هقبطم  هب  هک  هبصح  میخشوخ  عون  نایرج 
ررکم تروص  هب  زرل  تسا ، هتفشآ  سوباک  رثا  رب  هک  یباوخ  یئاهتشایب و  یگتسخ ، یگدزلد ، ینعی  ضرم  زا  لبق  روهـشم  مئالع  زا  سپ 
نادـب مه  ولگ  ناـهد و  یکـشخ  هجیگرـس ، دـنکیم و  زورب  دردرـس  يدوزب  دوشیم ، سوسحم  یگلـصوحیب  یگدزلد و  دوشیم ، رهاـظ 
شوگ ینیگنـس  نایذـه و  تبون  مه  دـعب  دزیرب ؛ نوریب  تسوپ  هک  تسا  نآ  عقوم  رگید  ـالاح  دراد . راـب  یتخـسب  ناـبز  ددرگیم . هدوزفا 
تدش مئالع  نیا  مامت  مهد  زور  رد  دوش . رتشیب  هقیقد  رد  تبون  هدودـص  زا  نآ  نابرـض  دوشیم  تردـنب  اما  تسا  لماک  ضبن  دـسریم .

تدـح و زا  دوشیم  رارکت  راب  هس  ات  ود  هک  ناوارف  ندرک  قرع  اب  مهدزاـی  زور  رد  نآ  زا  سپ  هک  دـماجنایم  ینارحب  هب  دـنکیم و  ادـیپ 
. ددرگیم زاغآ  تهاقن  هرود  دعب  هب  مهدزناپ  زور  زا  دهاکیم . ضرم  تدش 

يراج نوخ  اشحا  یتح  ینیب و  زا  بلغا  دوشیم و  رهاظ  نوخ  داسف  مئالع  مامت  اـب  تسا ، رتكاـنرطخ  تخـس  دـش  هتفگ  هچنآ  زا  هقرحم 
هکنانچ ددرگیم 
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لماک یـشوهیب  یـسحیب و  رد  رامیب  تسا ، نازرل  فیفخ و  بوانتم ، رایـسب  ضبن  دوشیم . هدیـشوپ  نوخ  ياههتخل  اب  نابز  اهبل و  اهنادند ،

، تسا نآ  لابند  هب  مه  هنیـس  يور  یعـضوم  ندرک  قرع  بلغا  هک  ددرگیم  زاـغآ  نارحب  يراـمیب  زور  نیمهد  رد  نینچمه  دربیم . رـسب 
. دشاب رامیب  لاح  ندش  کبس  بجوم  هکنیا  نودب 

. دسریم ارف  گرم  مهدزای  زور  نامه  رد  هاگ  مهدراهچ و  زور  زا  لبق  بلغا  جازم ، رایتخایب  موادم و  ندرک  راک  زا  سپ 
ار دـصف  زیوجت  هقرحم  رد  ضوع  رد  اـما  دوشیم . هجلاـعم  هیقنت  کبـس و  ياـهنیلم  زیوـجت  ندز ، گر  اـب  یناریا  ياـبطا  بناـج  زا  هقبطم 

. دنهدیم بیطلا  لبنس  یلخاد  فرصم  يارب  دننکیم و  زیوجت  هیقنت  طقف  دروم  نیا  رد  دنرامشیم ؛ گرم  عیرست  یتح  فعضم و 
رد هک  [ 439] ینـالوزاک رتـکد  دـندش : راـچد  سوفیت  هب  رفن  هس  ناریا  رد  متماـقا  لوط  رد  مراد  عـالطا  نم  هک  اـجنآ  اـت  ناـیئاپورا  نیب  زا 
رد نـم  دوـخ  ماجنارــس  شدورو و  زا  سپ  يزور  دـنچ  [، 440] نشاـم ماـن  هب  يوسنارف  رفن  کـی  درپس ، ناـج  شیراـمیب  زور  نیمهدزاود 

هوق و هرابود  ات  دیشک  لوط  یهام  کی  یلو  دش  عورـش  مهدزناپ  زور  زا  تهاقن  رفن  ود  ره  ام  دروم  رد  روشک ؛ نیا  رد  متماقا  لاس  نیموس 
. میتفای زاب  ار  دوخ  يداع  تردق 

هدـش گرم  هب  رجنم  یغلاب  درف  رد  هک  مدینـشن  چـیه  اـما  دوشیم ؛ هدـید  نارهت  رد  ناوارف  اـبیرقت  زیئاـپ  رد  هضیه »  » اـی [ 441] يزیئاپ يابو 
رد راب  هس  ماهلاس  هن  تماقا  لوط  رد  ریگهمه  ياـبو  کـچرک . نغور  يرادـقم  زیوجت  هب  تسا  رـصحنم  یموب  ياـبطا  هجلاـعم  زرط  دـشاب .
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هدوزفا نارامیب  دادعت  هب  دعب  هب  نآ  زا  اما  دشیم  هدید  نآ  زا  یقافتا  يدراوم  طقف  دادرم  لیاوا  ات  تشهبیدرا  طساوا  رد  درک . دادیب  نارهت 
شتـسد زا  هک  يوحنب  سکره  دیـسریم . يروآتشحو  مقر  هب  گرم  دراوم  دـندشیم  نامرد  نایالتبم  زا  یکدـنا  طـقف  نوچ  دـشیم و 

حطـس زا  اپ  دـصناپ  رازه و  تفه  هک  تشارفایمرب  دـنوامد  هنماد  رد  عقاو  رال  هرد  رد  ار  دوخ  رداـچ  هاـش  تخیرگیم . هوک  هب  دـمآیمرب 
هراومه هجیتـن  رد  دـنروآیم و  دراد  هلـصاف  اـجنآ  اـب  تعاـس  تشه  طـقف  هک  تختیاـپ  زا  ار  یئاذـغ  داوـم  دـنچره  تشاد . عاـفترا  اـیرد 

رد هتبلا  دندمآیم ، هوک  هب  تشد  زا  يرامیب  هب  هدولآ  جاوفا  دارفا  هاگره  دیسرن . اجنیا  هب  ات  ابو  ياپ  زگره  تسا  رارقرب  اجنآ  اب  تالصاوم 
راهچ دودح  ریگهمه  يرامیب  نیا  تختیاپ  رد  تفریم . نیب  زا  یلکب  يرامیب  يدنچ  زا  سپ  اما  دـندرپسیم ، ناج  ینت  دـنچ  لوا  ياهزور 

. تفریم نایم  زا  یلکب  ات  دشیم  هتساک  نآ  تدح  زا  جیردتب  نآ  زا  سپ  تفاییم و  همادا  داح  لاح  هب  هتفه 
البق هک  یناسک  اما  دنوشیم ؛ ابو  ینابرق  بلغا  نادراو ، هزات  صوصخب  دننامیم ، رهش  رد  دنطایتحایب و  هظحالمیب و  رایسب  هک  نایئاپورا 

. دنربیمن ردب  ملاس  ناج  نآ  تسد  زا  زگره  دنراچد  ینوخ  لاهسا  ای  زرل  بت  هب 
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. دبای افش  ابو  ضرم  زا  دوب  هتسناوت  دوب و  هدرب  رسب  تکلمم  نیا  رد  لاس  هد  هک  متخانشیم  ار  یئاپورا  کی  طقف  نم 
رد دش و  دراو  ناریا  هب  ینامثع  زا  نوعاط  ق ) 1244 ه . - 46  ) ياهلاس 1829 و 1830 رد  دریگیمن . اپ  ناریا  تکلمم  رد  هاگچیه  نوعاط 

. دش یلاخ  هنکس  زا  هدولآ  طاقن  نآ  هک  درک  دادیب  نانچ  رزخ  يایرد  یلحاس  قطانم  زا  یضعب 
هب مشچ  نارامیب  دادعت  ناهفـصا  ناشاک ، مق ، دننام  قرفتم  ياهرهـش  رد  رال و  ناتـسزوخ ، دـننام  تایالو  زا  یـضعب  رد  مشچ . ياهیرامیب 
رد دـناهداد  تسد  زا  ار  دوخ  یئانیب  هلبآ  هب  التبا  رثا  رب  هک  یناـیانیبان  دوشیم . هدـید  رتمک  نارهت  رد  اـما  تسا . داـیز  یهجوت  بلاـج  وحن 

يروک هب  بلغا  ود  ره  هک  [، 442] ناگژم يدایز  ناگژم و  یگتشگرب  یجک و  دنتـسه : اهنیا  مشچ  ياهیرامیب  نیرتمهم  دنناوارف . اج  همه 
یتفلک هدایز و  تشوگ  ای  مخارت  ماهدرک ؛ لمع  یبایماک  اب  [ 443] رگی روهشم  شور  قبط  ار  نآ  دروم  دص  نیدنچ  نم  و  دوشیم ، یهتنم 

هطبار رد  دوخب  دوخ  مه  دشاب و  سیلفیس  بقاوع  زا  تسا  نکمم  مه  هک  هیبنع  باهتلا  دنکیم ؛ هینرق  رد  یئاههکل  لبس و  داجیا  هک  کلپ 
ثلثم بدـحت  یگدنبـسچ و  يریثک  دادـعت  دـنکیم و  ادـیپ  ریگهمه  هبنج  یتح  زیئاپ  رد  دوشیم و  داجیا  مشچ  یمـسیتامور  ياهباهتلا  اـب 

ياهسامآ اب  مدش ، هجاوم  تردنب  اتبـسن  زبس  بآ  هایـس و  بآ  لوزن  اب  نانز . دزن  صوصخب  دیراورمبآ  لوزن  دراذگیم ؛ اجب  [ 444] هینرق
. مدروخرب رابکی   Fungus لکش يربا  میخدب  مرن و  هدغ  راب و  راهچ  مشچ  رد   Angioma یکیتافمل ینوخ و 

هینرق رود  زا  ار  همحتلم  زا  رودـم  ياهعطق  لبـس  دروم  رد  دـننکیم ، هجلاعم  کلپ  يور  رب  دـنق  ياهکت  ندـیئاس  اب  ار  مخارت  یناریا  ياـبطا 
. دش لسوتم  ياهویج  تابیکرت  هب  دیاب  یمسیتامور  ياهدردمشچ  هیبنع و  باهتلا  نامرد  دروم  رد  دنرادیمرب . مشچ 

رد هچ  روشک ، فانکا  فارطا و  رد  ابیرقت  دـنربیم و  راـکب  [ 445] يوضع يایراقناق  يارب  ار  نآ  اهیناریا  هک  تسا  یحالطـصا  سولقاـقش 
نادب نادمه  نیوزق و  ياهرهـش  رد  دایز  يریگمـشچ  وحن  هب  نم  دوشیم و  هدید  رزخ ، يایرد  لحاس  تسپ  قطانم  رد  هچ  عفترم و  طاقن 
هدید یـسحیب  تشگنا  ياهتمـسق  زا  یکی  رد  تسا ، دیدش  اهبـش  صوصخب  هک  یمـسیتامور  ههام  نیدـنچ  ياهدرد  زا  دـعب  ماهدروخرب :
اجنیا رد  ارهاظ  دـتفایم . یلکب  وضع  هک  یئاـجب  اـت  دوریم  شیپ  هتـسهآ  هک  ددرگیم  رهاـظ  یئاـیراقناق  نآ  زا  سپ  هلـصافالب  دوشیم و 

ار وضع  نآ  راب  رگید  دنکیم و  زورب  اپ  تشگنا  ای  رگید  یتشگنا  رد  سولقاقـش  زاب  یتدـم  زا  سپ  اما  تسا . هدـش  فرطرب  يرامیب  رگید 
. دروخیم

درک تیارس  مه  تسد  فک  ای  اپ  فک  هب  سولقاقش  هک  دراوم  زا  يرایسب  رد 
503 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 

نآ هک  دوب  دقعنم  ياهدام  اهنآ  رد  هکلب  دشیمن  يراج  نوخ  چیه  گرزب  ياهنایرـش  ندیرب  ماگنه  هب  مدـیدرگ . وضع  نآ  عطق  زا  ریزگان 
سپ دروم  دنچ  رد  نیا  دوجو  اب  دشیم . نامرد  یلکب  اما  تشاذگیم ، دوبهب  هب  ور  ینأت  هب  رگید  مخز  دیـشک . نوریب  دـشیم  هکتهکت  ار 
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رد ارارطـضا  نم  بیترت  نیدب  مدش . وضع  نآ  عطق  زا  ریزگان  نم  زاب  دـیدرگ و  رهاظ  رگید  یئاپ  ای  تسد  رد  سولقاقـش  اهلاس  ای  اههام  زا 
و شیمومع ، تلاح  مدـیرب . وا  رگید  تسد  زا  زین  ار  تشگنا  دـنچ  مدرک و  عطق  یلکب  ار  یـضیرم  تسد  کی  قاس و  ود  لاس  تفه  لوط 
ار نم  هک  تشادـن  يریگمـشچ  صاخ  بلطم  چـیه  مدرک ، لمع  يرامیب  نیا  نامرد  يارب  نم  هک  یناـسک  ریاـس  یمومع  تلاـح  نینچمه 
زا يراـمیب  نیا  هک  تسا  لـمتحم  نم  رظن  زا  سدـح  نیا  همه  زا  شیب  دـنک : تیادـه  ضرم  نیا  أـشنم  أدـبم و  هب  نئمطم ، يوـحنب  دـناوتب 

دوشیم داـجیا  رادواـچ  ندروخ  زا  هک  یئیراـمیب  ضراوع  اـب  یئاـه  تهابـش - ضرم  ناـیرج  هچ  دـیآیم ، دوـجوب  دـساف  جـنرب  فرـصم 
. دهدیم ناشن  مسیتوگرا ) )

هک دشن  چیه  دباییم . دوبهب  ناریا  رد  بوخ  هچ  دوز و  رایسب  تاحارج  اهمخز و  ماسقا  عاونا و  هک  تسا  هجوت  بلاج  تخس  نیا  اهمخز .
. دوشب یسولقاقش  دساف و  یتسوپ  دوب ، هدش  ماجنا  نم  طسوت  هک  یمیمرت  ددعتم  ياهیحارج  زا  سپ 

رایـسب تفاییم . افـش  تقو  عرـسا  رد  مدرکیم ، داجیا  هدـش  ریگياج  ياهگنـس  ندرک  جراخ  يارب  لوب  يراجم  رد  هک  یئاهفاکـش  یتح 
نیا هکنیا  رگید  دشن . تیؤر  یئایراقناق  خرـس  داب  زا  يدروم  چـیه  ددرگ و  داجیا  ایراقناق  ای  يدـعب  يزیرنوخ  هک  يدراوم  دوب  مک  رایـسب 

؛ دراد قادـصم  زین  رزخ  لحاس  یقالتاب  بوطرم و  هیحان  رد  هکلب  تسین ، عفترم  ياههگلج  کشخ  قطاـنم  هب  رـصحنم  طـقف  عیرـس  دوبهب 
نآ هب  هک  [، 446] نامـسناپ صوصخم  دناب )  ) زاگ ياجب  ناتـسمز  رد  روموئر  هجرد  راهچ  و  روموئر ، هجرد  زور 28  ترارح  رد  نینچمه 

سکعرب دریگیم و  ار  زاگ  ياج  الماک  هبنپ  نیا  هک  مدیسر  هجیتن  نیا  هب  مدربیم و  راکب  نشخ  ماخ و  ياههبنپ  هراومه  متـشادن  سرتسد 
ار مروفورلک  ای  رتا  کمک  هب  یـشوهیب  دـنکیمن . دـیدشت  ار  نآ  ای  دوشیمن ، مخز  کیرحت  ثعاب  هجو  چـیه  هب  تسا ، عیاش  ام  دزن  هکنآ 

. تشادن رب  رد  یئوس  بقاوع  زگره  مدشیم  لسوتم  نآ  هب  تارک  هب  دنچره  دندرکیم و  لمحت  یبوخب  نارامیب  بلغا 
504 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 

هزات 11 طیحم  اوه و  بآ و  هب  نتفرگ  وخ 

. دیدج ياوه  بآ و  هب  ناتسوپهایس  یموب و  یلاها  نتفرگ  وخ  ناریا . رد  اهیئاپورا  ریموگرم 
راتفر زرط  زیهرپ . كاشوپ . ریگاجهمه . ياهیرامیب  اهیرامیب و  اب  دروخرب  زرط  دننک . تیاعر  طایتحا  رـس  زا  دیاب  نارفاسم  هک  یئاهروتـسد 

. يدیمون یگدرسفا و  اب  هزرابم  ناگرزب . اب  ترشاعم  همدخ . اب 
اوه و بآ و  هب  ات  دنهد  نت  بعـص  تخـس و  ياهیرامیب  هب  التبا  هب  دیاب  ریزگان  دنیآیم  ناریا  هب  هک  ینایئاپورا  مامت  كدنا  یئاهانثتـسا  اب 

دایز رایـسب  اتبـسن  دـنیوشیم  ناج  زا  تسد  اوه  بآ و  هب  نتفرگ  وخ  نیا  نایرج  رد  هک  يدارفا  دادـعت  دـننک و  تداع  نآ  یمیلقا  طـیارش 
زا 30 رفن و  هـن  یئاـیلاتیا  زا 24  نت ، هدزناـپ  يوسنارف  زا 48  رفن ، یناملآ 8  زا 39  ناریا  رد  [ 447]1851 لاـس 60 - هن  هلـصاف  رد  تسا .
ملاس و الماک  یمدرم  بلغا  اهنیا  هک  میشاب  هتشاد  رظن  رد  هاگره  اما  و  نادراو . دصرد  جنپ  تسیب و  ینعی  دندرپس ، ناج  نت  جنپ  یـسیلگنا 

طیارـش عضو و  ندوب  دـعاسمان  هب  رتشیب  دـناهداد  رد  نت  بعـص  زارد و  رود و  ترفاسم  نیا  هب  هک  دـناهدوب  دوخ  رمع  شوخ  ياـهلاس  رد 
. میوشیم هاگآ 

مه نیا  زا  دنوشیم  میقم  رزخ  يایرد  هب  یهتنم  ياهدور  رانک  رد  اتقوم  يریگیهام  ای  تراجت  يارب  هک  یئاهسور  نیب  ریموگرم  نازیم  اما 
. تسا رتدعاسمان 

رد و  زرلبت )  ) بذاک لصتم  بت  يرامیب  هب  التبا  رثا  رد  لوا  هلحرم  رد  رثکا  دش  هراشا  نآ  هب  الاب  رد  هک  ریموگرم  دروم  تفه  یس و  زا 
رثا رد  رفن  هس  تسا ؛ هداد  خر  يذوم  بت  لـس و  هبـصح ، تلع  هب  مه  یـضعب  گرم  دـناهدرپس ؛ ناـج  اـبو  ینوـخ و  لاهـسا  هب  مود  هجرد 

. دناهتسب ناهج  زا  هدید  تافداصت 
. دناهدرپس ناج  زیئاپ  لیاوا  ناتسبات و  رخاوا  دارفا  نیا  مهد  تشه  زا  شیب 
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هب نارهت  زا  یهاتوک  رفس  نمض  رفن  شش  ناشتماقا ؛ مود  لوا و  ياهلاس  رد  ای  ناشدورو  زا  سپ  یمک  ای  دناهدرم  رفس  نیح  رد  ای  ناشبلغا 
، باتک لوا  تمـسق  هب  دوش  عوجر   ) هنایم زا  روبع  ماگنه  هب  يرتشیب  دادعت  دـناهدمآرد ؛ ياپ  زا  ابو  هب  یکدـنا  زرلبت و  هب  یتمـسق  زیربت ،

. دناهدیشوپ ایند  زا  هدید  تسا  كانرطخ  اهیجراخ  يارب  هک  راید  نآ  یمیلقا  طیارش  رد  موس ) لصف 
505 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 

رتمک یلیخ  تبـسنب  دنهدیم ، لیکـشت  ار  ناریا  نکاس  ياهیئاپورا  ثلث  زا  شیب  هتفرمهيور  هک  اهیرگلوسنق  اههناخترافـس و  نانکراک  زا 
رد یفاک  لیاسو  هکنیا  رگید  دنداتعم ؛ تماقا  لحم  ررکم  رییغت  رفس و  ياهیتحاران  تالکـشم و  هب  بلغا  اهنیا  دنریمیم . دنوشیم و  رامیب 
زین رفـس  دـصقم  هب  ندیـسر  ضحم  هب  دـننک و  هیهت  دوخ  يارب  بسانم  ياذـغ  تحارتسا و  يارب  بوخ  ياج  هار  نیب  رد  ات  دـنراد  راـیتخا 

یلحم موسر  نابز و  زا  هک  يداع  یجراخ  رفاسم  اما  دننک . وگتفگ  دش و  دـمآ و  اهنآ  اب  دـنناوتب  هک  دـنباییم  ار  دوخ  راید  لها  زا  یناسک 
هب لوصو  ندیـسر و  ماگنه  هب  الومعم  دنک و  مرن  هجنپ  تسد و  رفـس  ياهتیمورحم  تالکـشم و  همه  اب  هک  تسا  ریزگان  دـنادیمن  يزیچ 

بت اب  هک  دوشیم  یگنتلد  لالم و  راچد  تساـهنت  درفنم و  ـالماک  رما  يادـتبا  رد  هک  يو  دراد . دوخ  رد  ار  بت  يراـمیب  هموثرج  دـصقم 
. دوریم رامشب  ضارما  همه  همدقم  تسا و  کیدزن  رایسب  هنادزد 

ریازجلا رد  دیدم  یتدـم  البق  هک  يدارفا  هتـشذگ  نیا  زا  هریغ ، ریمزا و  هینطنطـسق ، زا  الثم  دـندمآیم  اجنیا  هب  نیمز  قرـشم  زا  هک  یناسک 
اهاجنآ رد  اهنآ  همه  ابیرقت  هچ  دنوشیم ، تسیز  طیحم  اوه و  بآ و  اب  قباطت  زا  یـشان  ياهیرامیب  روهقم  يرتمک  رادقم  هب  دـناهدرب  رـسب 

هب التبا  یگدامآ  رتمک  دناهتفرگ  وخ  یئایرالام  ياوه  اب  البق  اهنیمزرس  نآ  رد  هک  تهج  نآ  زا  یتح  دناهدنارذگ و  ار  ینوخ  لاهـسا  هرود 
دندوب هدنام  نوصم  دیدج  طیحم  اب  قباطت  صاخ  ياهیرامیب  زا  ياهگلج  نیمزرـس  رد  ناشتماقا  هرود  رد  هک  دارفا  زا  یخرب  دنراد . زرلبت 

، راکدرل  ) دـندشیم يرامیب  راچد  كانرطخ  تخـس  يوحنب  دـندرکیم  ترفاسم  رزخ  ياـیرد  لـحاس  تسپ  یقـالتاب و  هقطنم  هب  هاـگره 
ماگنه هب  دـندوب  هدرب  ردـب  ملاس  ناج  هگلج  رد  رابکی  اهیرامیب  نیا  گـنچ  زا  هک  یناـسک  ریاـس  هریغ ؛)...  یـشنم و  رقاـب  يربوا ، ناوتس 
ونراک شرسمه ، ارابراب و  شاهداوناخ ، اب  زیرک  درگرـس   ) دندشیم تخـس  يزرلبت  راچد  زاب  ناردنزام  هب  یحیرفت  يرفـس  زا  تشگزاب 

(. هریغ شرکون و  ناگرزاب و 
دنوش نطوتم  اجنآ  رد  دنهاوخب  دننک و  رفس  توافتم  یئاوه  بآ و  اب  رگید  یـشخب  هب  تکلمم  زا  یتمـسق  زا  هاگره  زین  اهیموب  دوخ  یتح 

نادنمروز فرط  زا  دوخ ، نایغط  ینامرفان و  تلع  هب  هک  یلیابق  دننامیمن . نوصم  دیدج  ياوه  بآ و  اب  قباطت  زا  یـشان  ياهیرامیب  زا  زین 
كولملا وبا  هفیاط  الثم  دنوشیم ؛ دوبان  لامک  مامتب و  دننک ، چوک  هداتفارود  ياهیحان  هب  يدادجا  ءابآ و  ياهنیمزرـس  زا  دنوشیم  ریزگان 

زا نینچمه  دش و  دوبان  یلکب  ابیرقت  لاس  داتفه  زا  رتمک  تشذگ  زا  دـعب  دـیدرگ  لقتنم  ناردـنزام  هب  هاش  یلعحتف  نامرف  هب  هکنآ  زا  سپ 
دارفا زا  دـناهدنام . یقاب  راوناخ  دـنچ  طـقف  دـندش  نارهت  یلاوح  رد  تنوکـس  هب  ریزگاـن  [ 448] ناقرخ یناتـسهوک  هیحاـن  زا  هک  ياهنمارا 

. دندرگیمزاب دوخ  نطوم  هب  یمین  تمحز  هب  دنوشیم  لقتنم  زاریش  ولخاس  هب  ناجیابرذآ  نادمه و  زا  یلامـش ، ياهتمـسق  زا  هک  یجاوفا 
هک یئاهیچگنفت  رثکا 
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زا هک  ناجیرال  جوف  زا  یتح  دـنوریم . نیب  زا  بت  هب  دنتـسه  شلاط  یلاها  زا  دنرقتـسم و  رزخ ، لحاس  رد  عقاو  یلزنا ، رد  يرادزرم  يارب 

بت و هب  نآ  دارفا  يالتبا  رثا  رد  دـیدرگ  لقتنم  نارهت  هب  یتقو  تسا ، هدـش  لیکـشت  نارهت  یلیمراـهچ  رد  عقاو  دـنوامد  نیـشنهوک  یلاـها 
. دنام ياجرب  رشع  کی  زا  رتمک  طقف  سوفیت 

ادیپ قیفوت  دوخ  یگدنز  هناخ و  ددـجم  رادـید  هب  زین  اهنآ  موس  کی  دـننکیم  تکرح  نالیگ  زا  هلاسره  هک  البرک  نارئاز  ریثک  دادـعت  زا 
. دناوخیم گرم  دورس  ناششوگ  رد  شوواچ  هک  دنیوگیم  تشر  رد  مه ، لیلد  نیمه  هب  دننکیمن و 

دنرذگیمرد و لس  هب  یگلاسیـس  رد  اهنیا  دنرادن . ار  نآ  طیحم  اب  قباطت  تردق  هجو  چیه  هب  دـنوشیم  دراو  ناریا  هب  هک  یناتـسوپهایس 
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دوجوب ناریا  رد  هک  یناکدوک  دـنرذگ و  یمرد  نامیاز  زا  سپ  ناشنانز  دـنزیمن ، اهیموب  هب  ياهمدـص  چـیه  ابیرقت  هک  تسا  یـضرم  نیا 
يرایسب هک  میدش  روآدای  البق  زین  ار  هتکن  نیا  دندرگیم . ریزانخ  ناوختسا و  یمرن  همعط  انثتسا  نودب  دنلیلع و  فیعـض و  همه  دناهدروآ 

رد غـالا  رطاـق و  رتش ، رادهبند ، دنفـسوگ  و  هگلج ، رد  ناردـنزام  شیمواـگ  ـالثم  دناهتـسباو و  تخـس  ینیعم  هقطنم  هب  تاـناویح  عاونا  زا 
. سکعرب دننکیمن و  تداع  یقالتاب  ياوه  بآ و  هب  هگلج  صاخ  ياهبسا  دنروآیمن و  ماود  رزخ  لحاوس 

لمحت اهیموب  زا  رتهب  یلیخ  ار  نازوس  باتفآ  يامرگ  ناشتماقا  لوا  لاس  رد  دـنراد و  هریخذ  رایـسب  تمواقم  تردـق  اـهیئاپورا  زا  يرایـسب 
یتساکب ور  نانآ  تردـق  هوق و  دوز  یلیخ  اـما  دـنریگیم . دنخـشیرب  ـالومعم  تهاـقن ، فعـض و  زا  ار  ناـنآ  هیـالگ  هوکـش و  دـننکیم و 

رتینـالوط یتماـقا  زا  سپ  دـنبلطیم . هزراـبمب  ار  یمیلقا  شخبناـیز  تاریثأـت  دـنوشیم و  هرغ  نادـب  هـک  یماـگنه  صوـصخب  دراذـگیم 
لاهـسا بت ، لاحرههب  دریگیم . دوخ  ذوفن  ریز  تکلمم  یلاها  زا  رتهدـنزگ  رتشیب و  یلیخ  ار  اـهنآ  امرـس  مه  اـمرگ و  مه  هک  دـنباییمرد 
رترثامک ای  تارطاخم  نیا  زا  بانتجا  يارب  دهدیم . رارق  دیدهت  ضرعم  رد  ار  اهیموب  ریغ  هک  تسا  یلصا  یـساسا و  رطخ  هس  ابو  ینوخ و 

ماهدرمشرب دوخ  عقوم  هب  اهیرامیب  نیا  حرش  نمض  ار  اهنآ  زا  یتمسق  نم  هک  ددنب  راکب  ار  یـصاخ  ریبادت  یـصخش  نینچ  دیاب  اهنآ  ندرک 
هن هچ  میوگب  نخس  هرابنیا  رد  هک  مشاب  قحم  منکیم  روصت  منک . قیفلت  مهاب  راصتخا  هب  اج  کی - ار  همه  هک  مهاوخیم  ماقم  نیا  رد  و 

طیحم اب  قباطت  زا  یـشان  ياهیرامیب  همه  هب  ابیرقت  زین  دوخ  هکلب  مراد  رایتخا  رد  ار  دروم  نیا  رد  یکـشزپ  ررکم  ددـعتم و  تاـیبرجت  اـهنت 
هک تسا  هدوب  تهج  نیا  زا  بت  صوصخب  اهیرامیب و  نیا  هب  نم  يالتبا  ماهدش و  راچد  کلاس  ینوخ و  لاهـسا  بذاک ، لصتم  بت  دننام 

. ماهدرک یهاتوک  مزال  ریبادت  نتسب  راکب  زا  ای  ماهدوب  اهنآ  هرابرد  یئادتبا  مزال  تاعالطا  دقاف  ای 
هتـسب مشچ  ناهگان  هکنآ  ات  دوشب  انـشآ  اهیرامیب  نآ  شخبرمث  هجلاعم  زرط  يرامیب و  نایرج  مئالع و  اب  دـیاب  هناـگیب  ره  زیچ  ره  زا  شیپ 
تـسا لیبق  نیا  زا  دنکیم و  روهظ  تسا  جیار  یلامـش  کلامم  رد  هچنآ  ياوس  یمئالع  اب  نیمزقرـشم  رد  بت  ماسقا  اریز  دوشن . ریگلفاغ 

ساسحا ای  یئاهتشایب  الثم 
507 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 

لاـس رد  ناریا  هب  ترفاـسم  نیح  رد  دوـخ  نم  تسا . ندـمآ  لاـح  رد  هک  يزرلبت  رگم  تسین  يرگید  زیچ  بـلغا  هـک  یموـمع  فـعض 
دوب یلاح  رد  نیا  منک و  فرصم  ار  مزال  ياهوراد  مهد و  صیخشت  تسرد  ار  دوخ  ضرم  مناوتب  هکنآیب  مدش  راچد  نآ  هب  [ 449]1851

. مدرک نامرد  حیحص  تسرد و  ار  دوخ  هارمه  هک 
ار هنیمز  بت  ینالوط  تدم  دناسر ، رایـسب  نایز  نم  تمالـس  هب  رما  نیا  مدرب و  یپ  دوخ  یتحاران  تیهام  هب  دیدم  یتدم  زا  سپ  هنافـسأتم 

شدورو ضحم  هب  یکیژلب  دنمـشناد  روسفورپ  کی  زیئاپ 1858[450 ] رد  دروآ . مهارف  ینوخ  لاهـسا  هب  يدـعب  يالتبا  يارب  نم  جازم  رد 
دوخ نامرد  هب  لثم » هب  هجلاعم   » قیرط اب  دشاب ، هتـشاد  شیرامیب  عون  زا  یعالطا  هکنیا  نودب  دش و  راچد  زرلبت )  ) يذوم بت  هب  نارهت  هب 

. درک میلست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  زور  شش  زا  سپ  یلو  تخادرپ 
نیعم ریداقم  هب  روتـسد  قبط  هک  یتروصب  تشاد ، هارمه  هنگهنگ  و  يزینم ) تافلوس   ) یگنرف کمن  روآیق ، ياهوراد  دـیاب  ترفاـسم  رد 

دوخ و هب  تقو  توف  نودـب  دـمآشیپ  تروص  رد  ناوتب  بیبط ، زا  هن  تسا و  يرثا  هناخوراد  زا  هن  هک  هار  نیب  رد  اـت  دـشاب  هدـش  میـسقت 
. درک کمک  دوخ  هارمه 

تروص رد  دـننکیم  تکلمم  دوخ  یلاها  هک  روطنامه  تسا  رتهب  زاـب  تسا  زیئاـپ  ناریا  هب  ترفاـسم  يارب  لـصف  نیرتعوبطم  هک  دـنچره 
نانچ ترفاسم  همانرب  تسا  رتهب  تسا . رتكانرطخ  همه  زا  لـصف  نیا  رد  ترفاـسم  جازم ، تمالـس  رظن  زا  اریز  دوش  باـنتجا  نآ  زا  موزل 
تقو تصرف و  رفاسم  اما  تسا  رتشیب  هتبلا  ناتسنمرا  زا  روبع  تامحز  تالکـشم و  دنوش . دراو  ناریا  هب  ناتـسمز  لصف  رد  هک  دوش  میظنت 
رتهب همه  زا  ناتسمز  لصف  زین  تشگزاب  يارب  دنک . تداع  یمیلقا  طیارـش  هب  ياهزادنا  ات  زیئاپ  ياههام  ندیـسرارف  زا  لبق  هک  دنکیم  ادیپ 

عوجر  ) تسا ناریا  رد  رفس  زرط  نیرتعیرس  قیرط  نیا  هچ  دوشیم ، هیـصوت  رتشیب  همه  زا  یتسپ  ياهراپاچ  اب  يراوس  هکنآ  رگید  و  تسا ؛
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شور نیا  اب  هک  يرفاسم  مدیدن  زگره  نم  تسا  نیرق  ترفاسم  عون  نیا  اب  هک  یتمحز  شالت و  دوجو  اب  باتک .) نیا  لوا  تمـسق  هب  دوش 
. دوش رامیب  دنکیم  رفس 

رد دـننیزگ و  تماقا  نآ  هنماد  رد  یئاتـسور  اـی  ناتـسهوک  رد  دـنیوگ و  كرت  ار  رهـش  تسا  رتهب  نکمتم  یلاـها  زا  تیعبت  هب  ناتـسبات  رد 
تنایـص هفیظو  رگید  اجنیا  رد  تسا . هدرک  ادیپ  عویـش  نآ  رد  ابو  هک  دننامن  يرهـش  رد  هجو  چـیه  هب  لاحرههب  دـندرگزاب . هامرهم  لیاوا 
رایـسب رایـسب  دناهتفرگن  وخ  اوه  بآ و  هب  هک  یناسک  يارب  يرامیب  نیا  هب  التبا  لامتحا  اریز  دبای ، هبلغ  يرگید  هظحالم  ره  رب  دـیاب  سفن 

نایم هب  ینخـس  دـیابن  نبج  زا  رگید  دراوم  نیا  رد  دـنربیم . جـنر  بت  ای  ینوخ  لاهـسا  لاهـسا ، زا  هک  یناسک  يارب  صوصخب  تسا  دایز 
: دیوگیم مه  يدعس  دروآ ،

اهردژا  ناهد  رد  ورم  وتدرم  دهاوخن  لجایب  سک  هچرو 
508 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 

لاهسا هب  التبم  نارامیب  دهدیم ؛ ابو  لاهسا و  زرلبت ، ربارب  رد  قلطم  تینوصم  نارهت  کیدزن  رال  هرد  هزادنا  هب  الثم  ایرد  حطس  زا  عافترا 
. دنوشیم نامرد  دوخبدوخ  یئوراد  ندروخ  نودب  دنوریم  اجنآ  هب  هک  بت  ینوخ و 

ناوتیم زیئاـپ  رخاوا  رد  اـما  تسا ؛ بوخ  رایـسب  تاـعافترا  نیا  رد  یگدـنز  درادرب ، رد  ار  رطخ  نیرتـشیب  رهـش  رد  ندـنام  هک  یلـصف  رد 
. دوب نمیا  اهیرامیب  نیا  زا  یفاک  هزادنا  هب  دیزگرب و  تماقا  يارب  دشاب  رتعافترامک  يردق  هک  ار  ياهطقن 

کی ناواـت  دراذـگیم و  یتساـک  هب  ور  ناـمز  رورم  هب  دراد  هریخذ  رفاـسم  هک  تمواـقم  هوق  رادـقم  نآ  هک  تشاد  رطاـخب  دـیاب  هراوـمه 
تروص هب  دوش و  دراو  ندب  رد  يرامیب  هموثرج  هک  دوشیم  ثعاب  روصق  نیا  هچ  داد ، دیاب  يروجنر  زارد  نایلاس  اب  ار  رـصتخم  یهاتوک 
ضحم هب  دوب . دوخ  جازم  لاـح و  بظاوم  تقدـب  دـیاب  سپ  دـنک . هوـلج  زورب و  هراـب  کـی  ناـهگان  هکنیا  اـت  دـنامب  نآ  رد  یـسوسحمان 

دیاب دروآرد ، ياپ  زا  ار  یمدآ  یگتـسخ  ات  دنام  رظتنم  دـیابن  تفر و  رتسب  هب  عقوم  زا  شیپ  دـیاب  يزاسان  یتحاران و  نیرتکچوک  ساسحا 
لاهـسا ای  لاهـسا  مئالع  ندید  درک . عطق  ار  نآ  نایرج  ندب  ندرک  هنهرب  اب  دـیابن  قرع  زورب  ضحم  هب  دـنک و  قرع  ندـب  هک  درک  يراک 

هب دوشن . نمزم  يرامیب  هکنیا  اـت  میزیخنرب  رتسب  زا  میوش و  دـنبیاپ  یلوقعم  لدـتعم و  یئاذـغ  زیهرپ  هب  هک  دـنکیم  باـجیا  فیفخ  ینوخ 
هبلغ تردق  هن  اما  درادیم  ناهنپ  ار  يرامیب  زور  دنچ  ات  هکنآ  رثکا  دح  اهوراد  نیا  دوشن ؛ افتکا  [ 451] رود درگ  كایرت و  يردق  ندروخ 

. تسا عفان  اهنآ  ندروخ  الوصا  هن  دراد و  ار  ضرم  رب 
دـننک و هیبعت  نیمز  حطـس  زا  رتالاب  يردـق  ار  نآ  ناکما  تروص  رد  تسا  رتهب  دوشیم . هیـصوت  ندـیباوخ  لـحم  هب  صاـخ  هجوت  فطع 
زا زرل  امرـس و  زا  یـساسحا  اب  یمدآ  بش  همین  زا  سپ  ترارح  هجرد  عیرـس  ضیوعت  اب  تروص  نیا  ریغ  رد  اریز  دـنناشوپب  ار  دوخ  بوخ 

ورین هدوسآ  باوخ  تعاس  دـنچ  زا  شیب  ار  رفاسم  زیچچـیه  دیـسر . دـهاوخ  رد  بت  هکنآ  زا  تسا  ياهناشن  دوخ  نیا  دزیخیمرب و  باوخ 
رـش زا  ار  رفاـسم  رتسب  رد  یبلقت  ریغ  یلـصا و  تارـشح  درگ  ندیـشاپ  تسین و  یناریا  ياـهوتپ  زا  رتـهب  زیچچـیه  شـشوپ  يارب  دـهدیمن .

رتسب ریز  یبوخب  ار  نآ  فارطا  دنرادرب و  دوخ  اب  دراد  مه  یمک  نزو  هک  يدنبهشپ  تسا  بوخ  هتـشذگ  نیا  زا  دـنکیم . ظفح  تارـشح 
سکره مشچ  زا  باوخ  دوخ  شین  اب  دـننکیم و  ذوفن  لخاد  هب  اههشپ  دـشاب  هتـشاد  دوجو  یخاروس  نیرتکچوک  هاگره  اریز  دـنهد  رارق 
ناوتیم دحرس  رد  هک  تسا  يزیچ  نیا  و  دوش - روظنم  رفس  بابـسا  وزج  مه  یکچوک  یناریا  لایدا  تسا  بسانم  هکنیا  رگید  دنیابریم .

. دـننک هدافتـسا  نآ  زا  زادـناریز  ناونع  هب  دـننکیمن ، شرف  گنـس  ار  اهلزنم  فک  اـجک  چـیه  نوچ  و  دـیرخ - ناـموت  ود  تمیق  هب  ار  نآ 
دروآرب ناموت  هد  ات  تشه  نیب  نآ  تمیق  هتبلا  تسا ؛ هدـیاف  دـیفم  رایـسب  دـنیوگیم  نادرگباتفآ »  » نآ هب  هک  یناریا  کچوک  ياهرداچ 

رد دراد  هزاجا  سکره  دهاوخیم . رکون  رفن  دنچ  نآ  ندرک  اپرب  دریگیم و  اج  رطاق  راب  فصن  هزادنا  هب  دوشیم ؛
509 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 

يارب یئاتسور  ياههناخ  رد  ندرک  ادیپ  اج  تسا . لمحت  لباق  ریغ  اهنآ  رد  دوجوم  تارشح  تفاثک و  هکنیا  اهتنم  دنک  قارطا  اهارسناوراک 
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دوخ اب  یبلح  یسم و  يزپشآ  فورظ  يرادقم  هراومه  یبانتجا  لباق  ریغ  روطهب  دیاب  سپ  ددرگیم . رسیم  انثتـسا  روطهب  اهنت  کت و  رفاسم 
هب بهذم  زا  جراخ  درف  هب  هچ  تشادرب ، دوخ  اب  دیاب  زین  بآ  ندـیماشآ  يارب  فرظ  تخپ . یئولپ  تشوگ و  نآ  رد  ناوتب  ات  تشاد  هارمه 

دادملق بانتجا  لباق  ریغ  ار  نآ  ناوتیمن  یلو  تسا ، يدیفم  راک  مجرتم  رفن  کی  ندرب  هارمه  هتبلا  دنهدیمن . تیراع  هب  ار  نآ  هجو  چیه 
. دروآ تسدب  ار  جایتحا  دروم  تاملک  ياهمانتغل  کمک  هب  ناوتیم  تاقوا  بلغا  رد  هچ  درک 

رفاـسم دـشاب . هتـشاد  تقباـطم  یمیلقا  طیارـش  اـب  هک  تسا  یـسابل  باـختنا  دریگ  رارق  هجوت  دروم  تسا  مزـال  هک  یمهم  تاـکن  زا  یکی 
امرخ یتـح  یبوـنج و  ياـههویم  نآ  رد  هک  ياهقطنم  زا  تـسا و  یئاـیفارغج  ضرع  هـجرد  یـس  ریز  نوـچ  دـنکیم  لاـیخ  اـبلاغ  یئاـپورا 
سابل هک  تسا  مزال  طقف  سپ  دنیبیم  تمحز  رد  ار  دوخ  باتفآ  ترارح  زا  زور  نمـض  هکنآ  لیلد  هب  درادن و  هلـصاف  نادـنچ  دـیوریم 

هک یتقو  اهتنم  دنیآیم . بقع  زا  هک  دهدیم  رارق  ینارطاق  راب  رد  ار  دوخ  نیگنس  یناتسمز  ياهسابل  لیلد  نیمه  هب  دنک و  نت  رب  یناتسبات 
نادنچ تارییغت  نیا  و  تسا ، هجرد  ود  یتح  ای  جنپ  امرگ  حبـص  دودـح  دـسریم ، روموئر  هجرد  هب 26  هیاـس  رد  مهنآ  زور  رد  ترارح 

تکلمم مسر  قبط  هک  تسا  رتهب  سپ  دوشیم . رجنم  يرامیب  هب  دـیدرت  نودـب  میـشابن  زهجم  نآ  اب  هلباقم  يارب  ام  رگا  هک  تسا  یناهگان 
تظفاحم اهنآ  اب  ار  دوخ  دـسریم  ارف  بش  هک  یماـگنه  میـشاب و  هتـشاد  دوخ  بوکرم  كرت  رد  هداـمآ  رـضاح و  مرگ  ياهـسابل  هراومه 

. مینک
بت و هکلب  تسین ، لصافم  درد  اـی  ماـکز  یمیلقا  تاـیفیک  نآ  رد  میـشاب - هتـشاد  رظن  رد  هراومه  هداـس - یگدروخامرـس  کـی  ضراوع 

. تسا ینوخ  لاهسا 
دنشاب هدیچیپ  نیلـسوم  نآ  رود  هب  راب  دنچ  هک  یئیدمن  هالک  نینچمه  تسا ، یـسیلگنا  ياهبنپبوچ  ياههالک  رـس  يارب  شـشوپ  نیرتهب 

. دوشیم هیصوت 
مراد کش  نیا  رد  دراد . حیجرت  یناتک  رب  ياهبنپ  ياهنهاریپ  ددرگیم ؛ بوسحم  ندـب  ظفاحم  نیرتهب  لاس  لصف  ره  رد  یمـشپ  ياهـسابل 
هدرک تداع  نآ  ندیشوپ  هب  هک  سکره  لاحرههب  درک ؛ هیـصوت  صوصخب  دنـشوپیم  دایز  قرـشم  رد  هک  ار  یلنالف  ياهنهاریپ  ناوتب  هک 
دیاب دوشیم و  بوسحم  بوخ  رایـسب  یئوتلاپ  تفابزیر ، یبرع  ياهابع  دنک . تیاعر  ار  طایتحا  رثکا  دح  نآ  ندنک  ماگنه  هب  دـیاب  دـشاب 

مکحم ياهـشفک  ددرگیمن . مه  ندـب  هیوهت  عنام  دوشیمن  سیخ  ناراـب  ریز  هکنآ  نمـض  اـبع  تسناد . حـجرم  یکیتسـال  داوم  رب  ار  نآ 
رفاسم چیه  دشابن . نکمم  ریغ  رفس  همادا  درک  سامآ  اپ  رگا  ات  تشاد  دوخ  اب  دیاب  مه  لدنص  یلو  تسا  بوسحم  اپ  يارب  شـشوپ  نیرتهب 

. دنکیمن اپ  هب  یکیتسال  شفک  یلقاع 
مرگ بآ  هنیزخ  هب  نتفر  ضوع  رد  دوش . زیهرپ  الماک  نآ  زا  هکنآ  رتهب  تسا و  كانرطخ  لاوحا  عاضوا و  همه  رد  درس  بآ  رد  مامحتسا 

اب هاگره 
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. تسا شخبورین  زیگناطاشن و  دایز  یگتسخ  ساسحا  ماگنه  هب  دشاب  مأوت  طایتحا 
. دوشیم هیصوت  تدشب  هتبلا  ندیشون  ندروخ و  رد  لادتعا  تیاعر 

. دشکن بت  هب  راک  ات  دنـشوکب  یتحاران  عفر  هب  تخـس  زیهرپ  اب  التما  ساسحا  ضحم  هب  یبرچ ؛ تشوگ و  ات  دنروخب  يزبس  جنرب و  رتشیب 
اراد تلع  هب  مه  دنزادنایم  بآ  رد  ندرک  کنخ  يارب  هک  یخی  زین  تسا و  هدولآ  بلغا  زابور  ياهرهن  تلع  هب  اهرهـش  یندـیماشآ  بآ 
بآ دـناسریم . نایز  دـنرادن  تداع  نآ  هب  هک  یناسک  هب  زین  هوک  كاپ  خـی  یتح  تسا و  هدولآ  كاپان و  یهایگ  یناویح و  يایاقب  ندوب 

نآ ررکم  ندیـشون  دـناشنیمن و  ورف  ار  شطع  تسرد  زین  روش  بآ  تسا ؛ هدوـلآ  رـصانع  ياراد  زین  هار  نیب  ياـههاگفقوت  ياـهرابنابآ 
ار شطع  مه  هک  دـننک  تداع  ياچ  هب  رتشیب  دوش و  فرـصم  رتمک  بآ  الوصا  هک  تسا  رتهب  سپ  دـنکیم . بت  هب  ـالتبا  دعتـسم  ار  ندـب 
مه اراوگ و  رایـسب  مه  دوش  هدیـشون  لادـتعا  هب  رگا  بان  بوخ  بارـش  دـهدیم . لـیلقت  ار  ندیـشون  هب  جاـیتحا  مه  دـنکیم و  شوماـخ 
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. دوریم رامشب  رببت  يوراد  مه  هدننکيریگولج و 
هب ياهظحالم  چیه  نودب  یئاهنت  لالم و  درد  هب  ندش  راچد  رثا  رد  یناملآ  نارگتعنص  صوصخب  یجراخ و  نارفاسم  زا  يرایسب  هنافسأتم 
هب دورو  زا  سپ  یمک  تدم  مدوب ، نآ  دهاش  دوخ  نم  هک  روطنآ  دـیفم ، لاعف و  یمدرم  بیترت  نیمه  هب  دـنربیم ؛ هانپ  یلکلا  تابورـشم 

. دنوریم نیب  زا  دنریذپیم و  لاوز  ناریا 
هار نیب  هاگره  دننیـشنن . بسا  رب  صوصخب  دنیاسایب و  لزنم  هیاس  رد  روشک  جـیار  مسر  زا  يوریپ  هب  هک  تسا  رتهب  دایز  يامرگ  ماگنه  هب 

. دنشاب رادقرع  نانچمه  هک  دنشوکب  دنهد و  همادا  هار  هب  هلصافالب  هک  تسا  رتهب  دنوش  ياهمـشچ  بآ  ندیـشون  زا  ریزگان  شطع  رثا  رد 
مدق بسا  اب  هکلب  دنزادرپن ، تحارتسا  هب  هلـصافالب  دصقم  هب  ندیـسر  ضحم  هب  دنکیم . قدص  ود  ره  بسا  راوس و  دروم  رد  هدـعاق  نیا 

. دکشخب اهنآ  قرع  هک  یئاج  ات  دنورب  هتسهآ 
تکرح و لمحت  هب  ندب  رذـگهر  نیا  زا  ات  دـننک  هدامآ  ار  دوخ  رتهاتوک  ياهـشدرگ  هب  نتفر  اب  البق  هک  تسا  رتهب  رتزارد  یترفاسم  يارب 
اب دنناوتب ، رگا  توافتم  الماک  یمیلقا  هب  ار  میلقا  کی  زا  نتفر  تارطاخم  نینچمه  دتفیب . قرع  هب  هلـصافالب  هکنیا  نودـب  دـنک  وخ  تیلاعف 

دناهدـمآرب زرلبت  ینوخ و  لاهـسا  ياهیرامیب  هدـهع  زا  تیقفوم  اب  البق  هک  ینارفاسم  دـنهد . شهاـک  میلقا ، ود  نیب  زرم  هقطنم  رد  فقوت 
. دنشاب راودیما  دوخ  هب  رتشیب  يردق  رظن  نیا  زا  دنناوتیم 

رد هچ  تشادرب ، هلیسو  دوخ  اب  مه  مزال  هزادنا  زا  رتمک  دیابن  زاب  یلو  تسا  یمدآ  محازم  رایـسب  رفـس  بابـسا  نتـشادرب  هک  تسا  تسرد 
رد ات  دشاب  هتـشاد  یبط  تاعالطا  مه  يردق  یئاپورا  رفاسم  هک  تسا  بوخ  هچ  تسین . نیب  رد  صقان  لیاسو  لیمکت  ناکما  چـیه  هار  نیب 

. دنرامشیم بیبط  شیپ  زا  ار  یئاپورا  ره  مدرم  هچ  دنک ، تدعاسم  مه  نارگید  هب  دزادرپب و  شیوخ  کمک  هب  دوخ  دناوتب  موزل  تروص 
. دشاب رایسب  دیاوف  ياراد  دناوتیم  يزپشآ  زا  یعالطا  رصتخم  مه  بیترت  نیمه  هب 

وخ دیدج  طیحم  هب  رتتخس  رایسب  هدرکن  لیصحت  نادان  درف  هک  اجنآ  زا 
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رای هودنا  رد  يدوزب  الومعم  دنک و  يرادیاپ  دوخ  يوخ  قلخ و  جازم و  رب  بیرغ  طیحم  شخبنایز  تاریثأت  ربارب  رد  دناوتیمن  دریگیم و 
عفر ار  دوخ  جیاوح  یلحم  مدرم  کمک  اب  هکلب  دنرواین  هارمه  هب  يراگتمدـخ  اپورا  زا  دوخ  اب  هک  تسا  رتهب  سپ  دنیـشنیم ، دوخ  راید  و 

يراوس و تاناویح  زا  رامیت  ماگنه  هب  دراد . زاین  هعلاطم  قیقحت و  هب  دوخ  يدوخب  اهنآ  اب  ندـمآ  رانک  یناریا و  همدـخ  اب  راتفر  اـما  دـننک .
تابورشم دننک . ینالوط  ار  رفس  اههلیح  ماسقا  عاونا و  هب  هک  دندنمهقالع  اهنیا  بلغا  اریز  تشاد  تراظن  اهنآ  راک  رب  اصخش  دیاب  شکراب 

بکترم هک  یتروص  رد  درک . اـفطا  نآ  ندیـشون  يارب  ناوتیمن  ار  ناـشعلو  رگید  دنـشچب  ار  نآ  راـبکی  رگا  داد ؛ اـهنآ  هب  دـیابن  یلکلا 
یتاـیرظن وـت  لاـم  نم و  لاـم  هراـبرد  تعاـمج  نیا  هک  تـفرگ  رظن  رد  دـیاب  هـکلب  داد  ناـشرفیک  یتخـس  هـب  دـیابن  دـنوش  یئزج  یتـقرس 

. دنراد یکارتشا  يرالاسردپ و 
تعرـسب تکلمم  نیا  رد  لاوحا  عاضوا و  اریز  دوب  دـیابن  هتـسبلد  ینیعم  صخـش  هب  دایز  تکلمم  ذوفنيذ  مدرم  مظاعا و  اب  ترـشاعم  رد 

عمط شتآ  یتمیق  ناوارف و  يایاده  نداد  ددرگ . هانپ  دـنمزاین  تسا  نکمم  ادرف  دوخ  دـهدیم ، هانپ  زورما  هک  یـسک  دوشیم و  نوگرگد 
رد هیده  هدنهد  هک  يدوصقم  تیاغ  هب  دوشیم و  يدنـسرخان  داجیا  بجوم  زیچان  ياههیده  نداد  رگید  فرط  زا  دنکیم ؛ رتزیت  ار  اهنآ 
. دوشیم تسرد  طسو  دح  فشک  هب  رجنم  دروم  ره  رد  اهنت  اهنت و  هیده  هدنریگ  تیصخش  رد  قیقد  قیقحت  دناسریم . نایز  هتشاد  رظن 

هدرکلیـصحت هدـیمهف و  هک  مه  دـنچره  ار  یئاپورا  درف  رما  ودـب  رد  نانز ، اب  ترـشاعم  دوبمک  داـتعم و  لومعم و  شیاـسآ  زا  تیمورحم 
زین نارشاعم  ناتسود و  اب  ترشاعم  رد  دش و  طلـسم  اهیقلقدب  عوبطمان و  تالاح  نیا  رب  دیاب  دنکیم . جنردوز  يأردوخ و  قلخ ، جک  دشاب 

تایـضتقم لاوحا و  عاضوا و  رثا  رد  ار  هچنآ  و  میوشیم ، هشقانم  دراو  نانآ  اب  تلوهـسب  تروص  نیا  ریغ  رد  دوب . رذـحرب  تـالاح  نآ  زا 
تکلمم کی  رد  هک  ار  ترشاعم  مدرم و  اب  وگتفگ  هتـشر  مینکیم و  خلت  رگیدکی  رب  ار  یگدنز  میرادنپیم ، نانآ  هانگ  تسا  هدش  داجیا 
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، تعیبط رد  تقد  قیقحت و  اب  دـیاب  میبایزاب  ار  دوخ  طاشن  میناوتب  هکنآ  يارب  مینکیم . عطق  تسا  رورـض  مزـال و  ناـمیارب  ردـقنآ  بیرغ 
، نابز هعلاطم  هب  هک  تسا  بوخ  هچ  مینک ؛ داجیا  رطاخ  فارـصنا  دوخ  يارب  نیمز  ياـههنیچ  لیکـشت  زرط  تاـناویح و  ياـیند  ناـهایگ و 
رب هک  تسا  بیترت  نیا  هب  طقف  مینک . ترـشاعم  تکلمم  یلاها  اب  تسا  نکمم  هک  اجنآ  اـت  میوش و  مرگرـس  مدرم  راـک  بسک و  بادآ و 

انشآ و ریغ  هچنآ  اب  هک  سک  نآ  اما  دروآ . مهارف  یلمحت  لباق  یگدنز  دوخ  يارب  درک و  هبلغ  ناوتیم  نطو  زا  يرود  زا  لصاح  یگنتلد 
هک تسا  رتهب  درادـب  لوغـشم  ار  دوخ  نهذ  رکف و  عبتت  قیقحت و  اب  دـناوتیمن  هک  سک  نآ  دـنکیم ، دروخرب  يروادشیپ  اب  تسا  داـتعم 

تحار شیاسآ و  رد  دـناوتب  رذـگهر  نیا  زا  ات  ددرگزاب  دوخ  نطو  هب  رتدوز  هچره  ای  دـبنجن  اج  زا  دـنامب و  دوخ  راید  رای و  شیپ  الـصا 
! دنک یگدنز 
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12 [ 452] یئایفارغج مالعا  هیمست 

هراشا

يژولونتا ایفارغج و  اب  هک  سکره  يارب  الوصا  دوریم و  ناریا  هب  هک  يرفاسم  ره  يارب  یئایفارغج  تاحالطـصا  مالعا و  ياـنعم  رب  فوقو 
یقطانم ای  تسا  هتفرگ  ةأشن  نآ  زا  یناریا  رصنع  هک  یئاهنیمزرس  رد  قیقحت  نیا  رب  هوالع  تسا . رایـسب  تیمها  دجاو  دراد  راکورـس  ایـسآ 

اهنآ يانعم  سکره  هک  یتروصب  هدش  هتفرگ  اهنآ  خیرات  زا  اهیدابآ  عضاوم و  مان  تسا . بانتجا  لباق  ریغ  هتفای  رارقتـسا  نآ  رد  اهدـعب  هک 
دهاوخ رداق  يو  هتشذگ  نیا  زا  تسوا ؛ راظتنا  رد  زیچ  هچ  ای  دشاب  دیاب  يزیچ  هچ  يوجتسج  رد  هک  دوش  هاگآ  دناوتیم  شیپ  زا  دنادب  ار 

، دناهدیزرو افتکا  دوخ  تاعومـسم  هب  اهنت  هتـشادن  یئانـشآ  تکلمم  نابز  هب  هک  ار  ناحایـس  زا  هتـسد  نآ  ياهفارحنا  اههابتـشا و  هک  دـش 
. دنک حیحصت 

یـصاخ يانعم  ياراد  دوشیم  رارکت  فلتخم  قطانم  رد  هک  یئاهمان  رخآ  ياجه  ای  اهمان  هک  تفریذـپ  ياهدـعاق  ناونع  هب  ناوتیم  ار  نیا 
هک تسا  ملسم  زین  لمع  رد  دوشیم و  هدید  روشک  بونج  رد  هچ  لامش و  رد  هچ  [ 453] سرون مان  الثم  دراد . طابترا  رگیدکی  اب  ای  تسا 

فیاوط لوخد  ذوفن و  ماگنه  هب  هکنآ  رگید  تسا . هدرک  ترجاهم  بونج  هب  رود  نادـنچهن  ياهتـشذگ  رد  یلامـش  هفیاط  نیا  زا  یتمـسق 
هب ار  یناریا  تاملک  زگره  یماسا  نیا  لاحرههب  یلو  تسا ؛ هدـش  هتفرگ  تیراع  هب  اهنآ  ياهنابز  زا  اهمان  زا  یـضعب  برع  راـتات و  كرت -
ای تسا ؛ يراتات  وس  یـسراف و  خلت  وسخلت ، هملک  رد  الثم  دناهدش ؛ بیکرت  یناریا  تاملک  اب  هکلب  دناهدرکن ، ردب  نادیم  زا  لماک  تروص 

ناتـسزوخ و تایالو  رد  یکرت و  یماسا  ناجیابرذآ  رد  ولهدـنبادخ . دـننام  تسا  هدـش  لصتم  یکرت  ياـجه  کـی  یناریا  یماـسا  رخآ  هب 
یبرع ياهمان  سراف  جیلخ  لحاوس 

513 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 
. دراد جاور  ناو  هچایرد  هیمروا و  هچایرد  نیب  رتشیب  تسا و  ردان  ینادلک  ینمرا و  ياهمان  دراد ؛ هبلغ 

دنهدیم و يدیدج  مان  نآ  هب  اتسور  کی  هزات  نیکلام  بلغا  هک  تسا  نیا  تسه  رتکچوک  ياهیدابآ  مان  يدننامه  نییعت  رد  هک  یلاکشا 
دیاب هتشذگ  نیا  زا  دوشیم . هدرپس  یشومارف  هب  نامز  رورم  هب  یلبق  مان  رگید  دعب  و  دنروآیم ، دوخ  یـصخش  مان  لابند  هب  ار  دابآ »  » ظفل

. سب دنامیم و  یقاب  یمان  طقف  اهتانق  ندش  کشخ  رثا  رد  میدق  عضاوم  زا  هک  تشاد  رظن  رد 
ناتسکس ياج  هب  ناتسیس  الثم  میشاب : هتشاد  رظن  رد  ار  لومعم  جیار و  تاراصتخا  دیاب  میربب  یپ  یماسا  قاقتـشا  هب  یتسرد  هب  هکنآ  يارب 

رد هک  ار  یتارییغت  اصوصخم  یلو  رهوپ ؛ ياـج  هب  روپ  هیردنکـسا ،)  ) راهردنکـسا ياـج  هب  راهدـنک ) راهدـنق -(  اهاکـس ،) فقوم  ینعی  )
زا تشاد . رود  رطاخ  زا  دـیابن  تسا  هداد  خر  دـیدج  رـصع  رد  یتح  هکلب  میدـق  راگزور  رد  اـهنت  هن  مه  نآ  ادـصیب  رادادـص و  فورح 
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: تساهنیا هداد  خر  ادصیب  فورح  رد  هک  یجیار  یلیخ  تالادبا 
تسا هدش  لیدبت  یـسراف  رد  ( Witwe) هوتیو ( ، Weide) هدیاو ( ، Warm) مراو یناملآ  تاملک  الثم  فاـگ و ب ؛ هب  واو  لیدـبت 

. هویب دیب ، مرگ ، هب :
؛ باغرم هب  تسا  هدش  لیدبت  بآ  ورم 

؛ درجورب هب  درگورب  ناجنز ، هب  ناگنز  میج : هب  فاگ 
؛] 454] ناریا هب  نالا  دنمله ، هب  دنمریه  مال : هب  ر 

؛ لوفزد هب  لوپزد  ناهفصا ، هب  ناهپسا  سراف ، هب  سراپ  هب ف : پ 
؛ ) Drangiana) نایگنرد هب  گنرز  ای  هچایرد )  ) هرز ناجیابرذآ ، هب  ناجیابرذآ  دبمگ ، هب  ذبمگ  لاد : هب  لاذ ) ای   ) ز

رد زورما  یتح  هچ  تسا  رتلهس  يراک  دوشیم  لیدبت  رییغت و  شوختـسد  يردق  نامز  رورم  هب  زین  رادادص  فورح  هکنیا  نییبت  حیـضوت و 
. دراد تهابش  رتشیب  همض  هب  وا »  » تسا و لیامتم  یبرع  همض  ای  هحتف  هب  رتشیب  فلتخم آ  قطانم 

: درب یپ  ناوتیم  یئایفارغج  ياهمان  يانعم  هب  دروم  ود  نیا  رد  تقد  اب 
هجو ب - دراد ؛ صاخ  ناکم  عضوم و  نآ  اب  یطابترا  هک  دشاب  هتفریذپ  ماجنا  یتافص  تالاح و  ای  ءایـشا  بسحرب  هیمـست  هک  یتقو  فلا -

. دوشیم هداد  تسدب  هلوقم  ود  ره  زا  یئاههنومن  الیذ  دشاب . اهدنوسپ  ای  اهدنوشیپ  زا  یضعب  اب  یقاقتشا  طابترا  رثا  رد  هیمست 

ءایشا اب  طابترا  بسحرب  هیمست  فلا .

: اهبآ بسحرب 
؛ بآود باجنپ ، بآ :

: دور تسا ؛ قباـطم  ( Teplice) سیلپت يوالـسا  هملک  اب  دوشیم و  قـالطا  یندـعم  بآ  ياههمـشچ  ماـمت  هب  هک  تسا  یمـسا  مرگ  بآ 
؛ دورجرک رابدور ،

؛ ياچهرق رهن :) ینعم  هب  یکرت  رد   ) ياچ
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؛ یلع همشچ  نیع :) یبرع : هب   ) همشچ
؛ كزیراک زیراک :

؛ ناطلس ضوح  ضوح :
؛ وج نایم  وج :

؛ اچهس اچ : هاچ ،
؛ نادیم لاچ  لاچ :

؛ کفرب فرب :
؛ دورخی خی :

ندرک هفاضا  اب  دـنراد  عیرـس  نایرج  هک  ار  یئاـهبآ  اـیردومآ . رزخ ، ياـیرد  زیگند :) یکرت  هب  تسه ، مه  گرزب  دور  ینعم  هب  هک   ) اـیرد
. دننکیم صخشم  یلد  یکرت  هملک  و  نونجم » «، » ریت »

. یلزنا بادرم  دننام  تسا  هدرم »  » ای هداتسیا »  » دکار ياهبآ  يارب  صوصخم  تفص 
: بآ هب  طوبرم  ياهنامتخاس  تاسیسأت و  بسحرب 
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؛ کلد لپ  [، 455] لوفزد لپ :
؛ ریگدنب رصیق ، دنب  ریما ، دنب  نتسب :) زا  قتشم   ) دنب

؛ رهشوب ردنب  سابعردنب ، ردنب :
؛ دورگنل ندیگنل :) زا   ) رگنل

: تاعافترا اههوک و  بسحرب 
؛) تارارآ  ) غادی رگا  هوکدالوف ، هوکزوریف ، غاد :) یکرت : هب   ) هوک

؛ الاب هندرگ  هندرگ :
؛ نزریپ لتک  رتخد ، لتک  لتک :

. هپتناشود هپت ، شمگ  هپت :
: هوک ياهیگدیرب  بسحرب 

؛ نالاد گنت  دورراهچ ، گنت  گنت : هگنت ،
. هردمرخ هردوید ، هردرازه ، هرد :

. تسا هدش  صیخلت  هرد  هملک  دنبرد »  » مان رد 
: اهیدابآ اهنامتخاس و  اهانب ، بسحرب 

؛ زبس رهش  ونرهش ، رهش :
(: هد اتسور ، یکرت : هب   ) يوکودنک هد ،

؛) اهربگهد  ) يوکروگ دنقوخ ،)  ) دنکاوخ دنقرمس ،)  ) دنکرمس دنکقآ ، دیبهد ، ودرگهد ،
؛ دنیوگیم نآ  هب  مه  زربلا  هک  جربلا  جرب :

؛ هعلق موخوس  هعلق ، دیفس  هعلق :
؛] 456] زودلاس هدزد ، زدناور ، لپزد ،) لوفزد -(  تسا :) هعلق  ینعم  هب  ناتساب و  یسراف   ) زد

؛ راصح خرس  راصح :
؛ دابآرگنس رگنس :

؛ مان نیا  هب  عالق  زا  يرایسب  لوا :) هجرد  هعلق   ) تالک
؛ نیریش رصق  رجق ، رصق  رصق :

؛ ناتسب قاط  قاط :
؛ رانم هلک  رانم :

؛ ذبمگ دوبک  ذبمگ : ای  دبمگ 
؛ تشپ رالات  رالات :

؛ قاط ناویا  [، 457] كرک ناویا  ناویا : ** 
؛ رازابریپ رازاب :

تیمومع یمالـسا  کلامم  رـسارس  رد  الاح  و  تسا . هدمآ  تاروت  رد  هنکما  یماسا  رد  طابر  اب  بیکرت  میرکطابر ؛ طابر : يارـسناوراک و 
؛ دراد

؛ لیعمسا هدازماما  هدازماما :
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عضاوم زا  يرایسب  ککشوک : کشوک ،
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؛ تسا مان  نیدب 
. اسیلک چوا  اسیلک :

: حوطس بسحرب 
؛ ارحص
؛ نابایب

؛ مق ریوک  رازهروش : ریوک و 
؛ ناتستشد دیشمجتخت ، کیدزن  [ 458] تشدرم تشد :

؛ هیناطلس نمچ  ناجوا ، نمچ  نمچ :
؛ بارس
؛ هعرزم
؛ هگلج
؛ رازین
؛ نجل
؛ زرم
؛ موب

؛ لحاس
؛ نابایخ

: ناهایگ بسحرب 
؛ ناتسورس ورس :

؛ ناریا بونج  رد  عضاوم  زا  يرایسب  رانک :
؛ ناتسروهک روهک :

؛ ودرگ هد  ودرگ :
؛ دیبهد دیب :

؛ هاش غاب  غاب :
؛ ناتسب نآ  هدش  صیخلت  ناتسغاب :

؛ رواشیپ هشیب :
؛ ناردنزام لگنج  لگنج :

. روباشین ین :
: امرس امرگ و  بسحرب 

؛) قالشق یکرت : هب   ) ریسمرگ
؛) قالیی یکرت : هب   ) ریسدرس [، 459] دحرس
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؛ مرگ بآ  دورمرگ ، مرگ :
؛ دوردرس درس :

 (. Teplice سیلفت هیربت -(  سیلفت ، زیربت ، بت :
: گنر بسحرب 

؛ هعلققآ هعلق ، دیفس  دوردیفس ، هوک ، دیفس  یکرت :) هب   ) قآ دیفس ،
؛ زیگند هرق  هرد ، هایس  یکرت :) هب   ) هرق هایس ،

؛ نزوا لزق  راصح ، خرس  یکرت :) هب   ) لزق خرس ،
؛ درز دور  درز :

؛ هعلق دوبک  دوبک :
. هوکزوریف دابآزوریف ، زوریف :

: معط بسحرب 
؛ بآروش روش :

؛ هروش
؛ نیریش رصق  نیریش :

؛ دابآرکش رکش :
. تساهدور زا  يرایسب  تفص  خلت :

: دادعا بسحرب 
؛ بآود ود :

؛ ناتسیس رد  ههوکهس  هس :
؛ دورراهچ هنهد  گنلراهچ ، راهچ :

؛ باجنپ جنپ :
؛ گنل تفه  تفه :
؛ دورتشه تشه :

؛ نوتسلهچ رانملهچ ، ترثک :) یمومع  دیق   ) لهچ
(: رامشیب ینعم  هب  نینچمه  و   ) رازه

. هردرازه بیرج ، رازه 
: تاناویح بسحرب 

؛ ناردنزام رد  هاگریش  ریش :
؛ هوکنالفاق ناتسکرت ) رد   ) هاگ گنلپ - یکرت :) هب   ) نالفاق گنلپ ،

؛ هویخ کیدزن  بسا  رازه  بسا :
کیدزن نایروغ  یشحو :) رخ  روغ -( 
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؛ تاره
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. باگرگ گرگ :
: یکلف مارجا  نایرپ و  نایادخ ، بسحرب 

؛ ولهدنبادخ ادخ :
؛ دادغب يوالسا :) هملک  اب  قباطم  ادخ ، غب -( 

؛ بآرهم رهم :
؛ دابارتسا اراتسآ ، هراتس :

؛ شوروخ ناسارخ ، مان ، نیا  هب  رایسب  یئاهدور  روخ : رک ،
؛) درک لیابق  زا  یکی   ) ناشوهام هام :

؛ دنکیرپ دازیرپ ، يرپ :
: تازلف بسحرب 

دور ناگرز ، دـنریگیم ،) بآ  زا  هسام  نتـسش  اـب  ار  ـالط  اـجنآ  رد  مه  نونکا  هک   ) سرگاز سوئگرز - هدـنگرز ، یکرت :) هب   ) نوتلا رز ،
؛ دنجخ کیدزن  ناشفارز  ناتسدرک ، رد  هینامیلس  کیدزن  وس  نوتلا  نادمه ،) کیدزن   ) رابرز

؛ هناخشمگ شمگ : میس ،
؛ هوکدالوف دالوف :

(. دروخرب تفن  همشچ  هب  ردنکسا  هک  یئاج   ) روگ ریقدور  ریقدنب ، [: 460] ریق
: ارما ناهاش و  بسحرب 

، روپهاش روباشین ، هاشنامرک ، هشمق ، دورهاش ، تسا ، هدمآرد  ریش »  » تروص هب  بلغا  هک  تسا  تسد  رد  مان  نیا  اب  يرایسب  تابیکرت  هاش :
؛ ریشدرا ناریمهش ، ریشامرن ، ناوریش ،

؛ درگباراد شویراد :) باراد -( 
(. ینادلک ياههدزا   ) هورسخ ورسخ :

: تاهج بسحرب 
؛ دورالاب الاب :

؛ رانک تخت  ریز  ریز :
؛ وکتشپ تشپ :

؛ هعلقسپ [، 461 (] هلجد ياههبعش  زا  یکی   ) ریتسپ سپ :
؛] 462] وچنایم مان ، نیمه  هب  يرهش  هنایم :

؛ وسراهچ وس :
. درگرانک رانک :

: یگرزب بسحرب 
: دننکیم ریغصت  نآ  هب  ك »  » ندرک هفاضا  اب  ار  یماسا  الومعم  کچوک . رال  گرزب ، رال  کچوک : گرزب و 

. کناتسرهش کنشور ، کناهفصا ، کناشاک ،

. دنوسپ دنوشیپ و  اب  یماسا  بیکرت  ب .
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هاش دابآفسوی ، دـننام  اـههد ، ياـهمان  بلغا  ینیتـال :) رد   Habitareیـسیلگنا و رد   Abode، یناـملآ رد   Boden اب قباطم   ) داـبآ
؛ دابآناهج

: دنلیبق نیا  زا  تسا و  هدش  قتشم  دابآ »  » زا تسا  جیار  يدنه  رد  مه  زونه  هک   Patanینانوی و رد   Apatana ظافلا
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Ekbatana, Sabadan, Masabadan
؛  Siringapatam، نادمه يوس  هب  ریس  رد  ردنکسا  ياههاگفقوت 

؛ ناتسهوک ناتسرفاک ، ناتسودنه ، ناتسلباز ، ای  ناتسلباک  ناتسیس ، ناتسکرت ، نداتسیا :) زا   ) ناتس
: تسا يوالسا   Hrad ,Gorod [463]،Gratz اب قباطم  درج ، نینچمه  درگ و 

؛) يراس هزورما   ) اترکارداس اترکونارگیت ، درجورب ، درگونالم ، درگاسف ،
، ناریا دوش : هدرمش  ناتـس »  » زا یـصیخلت  دیاب  ارهاظ  دوشیم . متخ  اجه  نیا  هب  اهنیمزرـس  اهرهـش و  زا  يرایـسب  مان  ناش : ناگ ، ناه ، نآ ،

؛ ناهفصا ناگیاپلگ ، ناشوش ، ناشاک ، نالیگ ، نارهت ، ناروت ،
، ناروام نارواین ، روابا ، رواگنک ، رواشیپ ، روآزبس ، رابرز ، دور  هدـمآ ،) دور  اـب  ینعی   ) راـبدور [: 464 (] ندرب زا  قتـشم   ) رو روا ، راو ، راب ،

؛ ناروش
(: لاصتا طابترا و  ینعم  هب   ) دنو دنب ،

قباطم یکرت  را »  » و ول »  » اب دنو » « ؛ دنوانسح دنوسهاش ، دنواهن ، دنواکاک ، لثم  دنمانیم  هملک  رخآ  ياجه  نیا  اب  ار  دوخ  لیابق  زا  يرایسب 
: تسا

يدـنلب و عافترا ، موهفم  یـسراف  رد  اـما  نسح ؛ ینب  دـنکیم : قیبطت  یبرع  ینب »  » اـب رگید  بناـج  زا  راـجاق . راـشفا ، ولزوگهرق ، ولناـمثع ،
؛) هرازه رد  تسا  یهوک  ار  راسهوک 

؛ نابرد هاش  تسه ، مه  ناودرا  تروص  هب  هک  نابدرا  ناوریا ، ناوجخن ، ناوریش ، نابزرم ، نابغاب ، ظفاحم :) ینعم  هب   ) ناب ناو ،
؛ يدنه ياهرهش  زا  يرایسب  روپاش و  روپاشین ، رتوپ : روپ ،

؛) دزی کیدزن  يدور   ) زیرهم سیلفت ، زیربت ، زیر :
هدنروآدای هب  ناکرت ، دننام  ینعی   ) نامکرت الثم  دوشیم  قتـشم  هدننام  زا  الومعم  نام  نامرک ؛ ناملید ، نامکرت ، ریـشنامرن ، نامیرن ، نام :

؛ دشاب تسرد  قاقتشا  نیا  هک  دیآیمن  رظنب  اذه  عم  ناکرت ،)
؛ راسمرگ نوخ ،) زا  رپ   ) راسنوخ رپ :) راس -( 

؛ ناشواهام شوایرد ، شوروخ ، شو :
؛ تارارآ دنولا ،) دنورا -(  نابدرا ، لیبدرا ، نالدرا ، ناتسدرا ، ریشدرا ، مظعا :) دنمورین ، گرزب ، ینعم  هب  هترا  درا -( 

. دنبارس نیشنرس ، همشچرس ، بآرس ، لپرس ، أشنم : سأر ، رس -( 
: تسا ینتخانش  زاب  زونه  یماسا  نیا  تایالو  میدق  ياهمان  زا 

هناخدوراب دنراد ، هنال  اجنآ  رد  يرایسب  ياهگرگ  زین  زورما  عقاو  رد  هک  اهگرگ ،) نیمزرس   ) ناگرگ هیلاح  هنیاکریه ،
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رد اهروپت  تسا : هدنام  یقاب  زونه  اهنیا  میدق  فیاوط  هک   ) دنبارـس دنهـس ، دـنولا ، دـنوامد ، تسا : دـجاو  زین  ریاشع و  ياهمان  زا  باگرگ .
درمهلیگ هملک  رد  روسکم ) میم  اب   ) اهدرم اهلیگ و  دننکـشمزیه ؛ یمدرم  هچ  دناهتفرگ ، ربت »  » زا ار  دوخ  مان  هک  شورفراب  دودح  ناتـسربط 
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نیا هک  داد  حیـضوت  نینچ  ناوتیم  ار  رما  نیا  دـنراد و  ینکـس  داگرازاپ  رد  هک  بونج  رد  اهیدرام  دـنمانیم ؛ نینچ  ار  دوخ  اهینالیگ  هک 
راثآ المتحم  دوش  قیقحت  رایـسب  تقد  اب  هاگره  هتفرمهيور  ناتـسیس ؛)  ) ناتـسکس رد  اهاکـس  تسا ؛ هدش  بعـشنم  میـسقت و  ررکم  هلیبق 

. دیآیم تسدب  دناهدوب  هتخانش  ناتساب  راگزور  رد  هک  یلیابق  فیاوط و  بلغا 
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اهوراد اهیرامیب و  زا  یخرب  اهیاج و  ناسک ، مان  مالعا  تسرهف 

آ

نادابآ 370
457 ، 379 ، 369 هدابآ 95 ،

449 وجبآ 430 ،
یشابرادبآ 98

گنش 459 بآ 
هلبآ 465

نیفورتآ 444
190 هرکذت )  ) هدکشتآ

209 ، 40 ، 24 درک ) ناخ  زیزع   ) یشابنادوجآ
513 ، 487 ، 482 ، 472 ، 468 ، 425 ، 382 ، 358 ، 354 ، 353 ، 302 ، 298 ، 296 ، 271 ، 240 ، 215 ، 89 ، 39 ، 25 ناجیابرذآ 15 ،

514 ، 383 تارارآ 269 ،
وشیترآ 360

516 اراتسآ 310 ،
431 ، 393 ، 389 ، 295 ، 288 ، 284 ، 283 ، 195 ، 191 یئایسآ 44 ، ایسآ ،

يزکرم 278 يایسآ 
341 ، 260 ، 193 ، 180 ، 177 ، 61 راجاق 16 ، ناخ  دمحم  اغآ 

399 ، 375 ، 326 ، 193 ، 45 ، 30 ازریم 18 ، يرون ، ناخ  اقآ 
324 ، 273 ، 270 ، 269 ، 208 ، 204 ازریم 46 ، جاح  یساقآ ،

هعلققآ 515
دنکقآ 514

وسنوتلآ 516
،446 ، 438 ، 423 ، 401 ، 395 ، 379 ، 362 ، 307 ، 300 ، 194 ، 190 ، 183 ، 175 ، 127 ، 96 ، 92 ، 86 ، 84 ، 35 ، 34 یناملآ 24 ، ناملآ ،

516 ، 513 ، 510 ، 504
309 لمآ 302 ،

ایردومآ 514
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394 ، 272 فوکشیتنآ 271 ،
سروآ 371
نشیوآ 360

30 اشرایاشخ ) سور -(  ساهآ و 

فلا

روابا 517
398 ، 397 انیس 250 ، نبا 

46 هاش ) یلعحتف  ریزو   ) ناخ میهاربا 
33 هدازهاش )  ) كولملا وبا 
505 هفیاط )  ) كولملا وبا 

كرتا 32
512 ، 468 ، 382 ، 374 ، 372 ، 271 ، 220 ، 219 ، 218 ، 208 ، 203 ، 190 ، 74 یشیرتا 62 ، شیرتا ،

ینوخ 485 راردا 
یقراذا 444

نارا 513
نابدرا 517

517 ، 420 لیبدرا 194 ،
517 ، 455 ، 366 ناتسدرا 240 ،

516 ریشدرا 410 ،
نالدرا 517

395 ، 394 ، 310 ، 309 مورزرا 272 ،
310 ، 309 دور 292 ، سرا ،

422 ، 204 وطسرا 200 ،
کینسرا 411

71 ، 63 كرا 62 ،
520 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 

،395 ، 384 ، 369 ، 368 ، 367 ، 362 ، 310 ، 284 ، 243 ، 207 ، 200 ، 182 ، 39 ، 31 ، 26 ، 25 ، 23 ، 17 ، 16 ، 15 ینمرا 13 ، ناتسنمرا ،
513 ، 505 ، 483 ، 473 ، 469 ، 447 ، 442

. تسا ررکم  37 و 38 و ...  ، 21 ، 16 ، 13 ، 12 یئاپورا 11 ، اپورا ،
ستنورا 467

دنورا 517
449 کبزا 418 ،
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505 ، 404 ریمزا 395 ،
455 ، 439 ساپسا 330 ،

ایناپسا 190
397 ، 29 رتسا 13 ،

516 ، 422 ، 395 ، 394 ، 353 ، 313 ، 308 ، 296 ، 65 ، 61 ، 33 دابارتسا 32 ،
310 ناخ 309 ، ارتسا 

رسياقستسا 427
283 سنویتسا 282 ،
ینیوزق 191 قحسا 
سودوخوطسا 424

رایدنفسا 420
طوبرقسا 493

421 ، 387 کسا 359 ،
رتلاو 192 تاکسا ،

دنلتاکسا 492
هرکسا 421

517 ، 193 ینودقم 191 ، ردنکسا 
513 ، 395 ، 380 هیردنکسا 310 ،
513 ، 421 ، 190 ، 184 والسا 84 ،

سیدرمسا 227
هیلیعمسا 432[465]

ص520 نایناریا ؛  ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 
ادوبو 201

ینوخ 478 لاهسا 
کینسرا 499 دیسا 

ترادوتشا 28
455 ، 454 ، 453 ، 442 قشا 358 ،

نایناکشا 320
329 رخطصا 320 ،

،226 ، 180 ، 178 ، 155 ، 133 ، 106 ، 103 ، 91 ، 88 ، 78 ، 74 ، 67 ، 61 ، 57 ، 54 ، 50 ، 49 ، 46 ، 45 ، 38 ، 36 ، 26 ، 25 ، 23 ناهفصا 14 ،
،363 ، 362 ، 361 ، 358 ، 355 ، 353 ، 350 ، 348 ، 347 ، 346 ، 324 ، 314 ، 311 ، 310 ، 309 ، 307 ، 302 ، 296 ، 272 ، 253 ، 250 ، 245
،441 ، 439 ، 438 ، 433 ، 420 ، 415 ، 414 ، 411 ، 395 ، 394 ، 392 ، 391 ، 387 - 389 ، 385 ، 383 ، 382 ، 375 - 379 ، 372 ، 365 - 370
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517 ، 513 ، 502 ، 494 ، 487 - 490 ، 483 ، 482 ، 476 ، 473 ، 471 ، 467 - 469 ، 461 - 455 ، 454 ، 451 ، 447 ، 445 ، 442
کناهفصا 516

هلودلا 295 دامتعا 
191 اقیرفا 11 ،

517 ، 329 ، 193 ، 142 ، 36 هریشع )  ) راشفا
،414 ، 394 ، 393 ، 381 ، 281 ، 280 ، 279 ، 262 ، 222 ، 205 ، 191 ، 183 ، 117 ، 103 - 105 ، 84 ، 44 ، 33 ، 28 ، 13 ناتسناغفا 16 - ناغفا ،

454 ، 445 ، 432 ، 431 ، 422
422 ، 204 نوطالفا 200 ،

هلودلا 57 لابقا 
204 سدیلقا 200 ،

320 ناتابکا 15 ،
غادیرگا 514

نالا 513
514 ، 462 ، 460 ، 414 ، 387 ، 384 ، 371 ، 303 ، 134 ، 129 ، 92 ، 81 ، 79 ، 78 ، 61 زربلا 46 ،

505 ریازجلا 497 ،
توملا 432

517 ، 373 ، 300 ، 198 ، 134 دنولا 15 ،
468 هجنگ ) لوپوتبازیلا -( 

427 ، 163 نایبصلا 161 ، ما 
514 ، 458 لیعمسا 455 ، هدازماما 

دواد 460 هدازماما 
مشاه 300 هدازماما 

هماما 79
191 ، 160 یئاکیرما 143 ، اکیرما ،

ناخ 353 نالصا  ریما 
521 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 

هلودلا 295 ریما 
ناموت 40 ریما 

403 ، 293 ، 273 ، 272 ، 269 ، 240 ، 228 ، 226 ، 216 ، 208 ، 207 ، 205 ، 179 ، 78 ناخ 66 ، یقت  ازریم  ریبک ، ریما 
یسورگ 297 ماظن  ریما 

455 دابآنیما 369 ،
458 ، 457 نادجنا 453 ،

تورزنا 453
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514 ، 506 ، 394 ، 310 یلزنا 300 ،
هیفنا 442
هرقنا 379

هزوقنا 457
488 ، 457 ، 453 ، 442 ، 435 ، 434 ، 425 ، 415 یتاره 358 ، هزوقنا 

،206 - 203 ، 199 ، 195 ، 190 ، 177 ، 176 ، 162 ، 160 ، 157 ، 128 ، 126 ، 122 ، 113 ، 104 ، 88 ، 78 ، 71 ، 57 ، 42 ، 27 ناتسلگنا 21 ،
،457 ، 405 ، 403 ، 401 ، 395 ، 389 ، 388 ، 385 ، 379 ، 377 ، 326 ، 297 ، 289 ، 288 ، 279 - 286 ، 269 ، 222 ، 220 ، 219 ، 217 ، 208

509 ، 504 ، 468 ، 461
78 ناتسروگنا 54 ،
55 ناوتس )  ) يربوا

455 ، 331 ناجوا 330 ،
اسیلک 515 چوا 

513 ، 447 ، 442 ، 420 ، 269 ، 243 ، 220 ، 200 هیمروا 16 ،
اتسوا 107

ستیلرتسوا 217
446 ، 412 سویرائلوا 192 ،

اهناوگاکپیا 423
504 ، 366 ، 202 ، 190 ، 184 ، 127 یئایلاتیا 35 ، ایلاتیا ،

357 نیزایمچیا 25 ،
ناوریا 517

297 یشابیساقآ 259 ، کیشیا 
فیا 387

77 غاب )  ) یناخلیا
قاطناویا 514

خرک 514 ناویا 
كرک 514 ناویا 

ب

ناخ 327 اباب 
240 نیدلا 242 - باب 

لباب 29
394 لباب 309 ،
رانک 419 لباب 
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يواگ 434 هنوباب 
442 ، 432 ، 326 ، 293 ، 291 ، 272 ، 242 ، 241 ، 240 ، 227 هیباب 221 ، یباب ،

یهوک 445 ماداب 
یشحو 455 ماداب 

خرس 464 داب 
ارابراب 505

448 ، 123 شیرنیاه 57 ، تراب ،
هجراب 456

456 ، 454 ، 453 دزراب 442 ،
433 ، 395 ، 394 ، 376 ، 369 ، 309 ، 26 شورفراب 15 ،

ریما 66 رازاب 
قیلساب 426
موطاب 310

مالس 72 غاب 
هاش 515 غاب 

285 یتشد 283 ، ناخ  رقاب 
468 ، 310 وکاب 309 ،

دورالاب 516
تاداسالاب 420

454 ، 442 ، 332 ، 313 ، 291 ، 230 ، 200 ، 111 ، 104 ، 37 اراخب 32 ،
461 ، 337 ، 330 يرایتخب 314 ،

444 ، 443 ، 434 ، 433 جنبلا 430 ، رذب 
وزامرارب 460

288 ، 286 ، 285 ، 284 ناجزارب 269 ،
ربرب 16

443 ، 435 شرب 434 ،
475 صرب 464 ،

کفرب 514
سگرب 160

522 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 
یلباک 425 جنرب 

517 ، 513 ، 296 درجورب 106 ،
رتکد 497 شگورب ،
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220 راینورب 203 ،
482 ماطسب 368 ،

179 ، 178 ، 166 هجاوخ )  ) ناخ ریشب 
204 سویملطب 190 ،

516 ، 482 ، 467 ، 447 ، 442 ، 439 ، 395 ، 394 ، 387 ، 359 ، 334 ، 325 ، 324 ، 309 ، 308 ، 283 ، 200 دادغب 113 ،
426 طارقب 204 ،

ریوگب 497
444 نودالب 443 ،

334 خلب 333 ،
کقلب 459

403 ، 278 ، 262 ، 228 ، 191 ، 183 ، 172 ، 105 ، 43 ، 33 ، 16 ، 14 ناتسچولب 13 ، چولب ،
395 ، 394 ، 310 ، 283 یئبمب 192 ،

446 هوهق )  ) نب
نب 458

سرانب 106
ریما 514 دنب 

یپدنب 419
514 ، 491 ، 481 ، 480 ، 409 ، 394 ، 309 ، 276 ، 275 ، 269 سابعردنب 43 ،

ریقدنب 516
رصیقدنب 514
ریگ 514 دنب 

هشفنب 414
443 ، 433 ، 432 ، 431 گنب 430 ،

486 ریساوب 480 ،
442 هروب 423 ،

514 ، 446 ، 414 ، 409 ، 405 ، 395 ، 394 ، 379 ، 370 ، 359 ، 334 ، 310 ، 309 ، 308 ، 289 ، 284 ، 283 ، 172 ، 127 رهشوب 25 ،
نفوب 195

329 هریشع )  ) يدرولوب
نهموب 421

رتکد 443 هسهوب ،
قهب 475

هیجاح 272 یبیب ،
444 ، 443 تفت 430 ، خیب 

" نایناریا ناریا و   " كالوپ www.Ghaemiyeh.comهمانرفس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 440زکرم  هحفص 380 

http://www.ghaemiyeh.com


حافل 443 خیب 
ریجنا 415 دیب 

460 تشخدیب 453 ،
سنازیب 239

444 ، 433 ، 430 شیب 410 ،
458 هزویب 453 ،

پ

451 رهزداپ 450 ،
191 تراپ 127 ،

داگرازاپ 358
513 ، 328 ، 255 ، 252 ، 16 یسراپ 15 ، سراپ ،

293 ناخ 280 ، اشاپ 
220 ، 218 ، 214 ، 203 ، 189 سیراپ 57 ،

گارپ 249
190 ، 72 لاغترپ 43 ،

يدنه 425 كرپ 
ناتستورپ 221

308 ، 297 سورپ 190 ،
سکنورپ 477

دازیرپ 516
دنکیرپ 516
ریتسپ 516

ینیچسپ 417
هعلقسپ 348

وکتشپ 516
439 ، 320 ، 297 ، 242 نس 194 ، گروبزرطپ ،

299 ، 278 ، 197 ، 192 ریبک 189 ، رطپ 
نکپ 404

کلدلپ 514
هاگگنلپ 515

پیلپ 490
515 باجنپ 513 ،
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یلعهجنپ 442
یتوپ 310
میروپ 27

184 نابز )  ) يولهپ
تیپ 219

514 ، 310 هعرت 300 ، رازابریپ ،
517 ، 15 ، 366 رواشیپ 359 ،

523 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 
نوراب 316 نوشیپ ،

كویپ 481

ت

512 ، 467 ، 445 ، 442 ، 397 ، 335 ، 329 ، 306 ، 137 ، 117 ، 103 ، 23 ، 17 ، 15 راتات 13 ،
442 ، 430 هروتات 425 ،

هلوتات 444
يزیرجات 414

329 کیجات 15 ،
تشپ 514 رالات 

ناریلات 219
468 رلیت 88 ، نوسمات ،

هینروات 192
لوات 466

لاخبت 467
،325 ، 324 ، 310 ، 309 ، 307 ، 302 ، 301 ، 296 ، 273 ، 270 ، 250 ، 240 ، 230 ، 226 ، 211 ، 163 ، 161 ، 67 ، 61 ، 38 ، 25 زیربت 24 ،

517 ، 515 ، 487 ، 483 ، 482 ، 474 ، 472 ، 447 ، 420 ، 405 ، 395 ، 394 ، 392 ، 384 ، 382 ، 379 ، 376 ، 372 ، 366 ، 346 ، 329
515 سیلفت )  ) هیربت

490 زرلبت 442 ،
رادزپت 260

518 ، 15 هفیاط )  ) روپت
162 شیرجت 76 ،

515 ، 494 ، 454 ، 369 ، 348 ، 329 ، 320 ، 311 ، 122 دیشمجتخت 47 ،
260 رالات )  ) نامیلس تخت 

سوواط 392 تخت 
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مخارت 405
کشرت 360

زیشرت 274
،229 ، 220 ، 182 ، 153 ، 140 ، 124 ، 120 ، 119 ، 101 ، 89 ، 85 ، 44 ، 41 ، 39 ، 35 ، 34 ، 28 ، 24 ، 23 ، 22 ، 15 هیکرت 13 ، یکرت ، كرت ،

512 ، 469 ، 467 ، 458 ، 442 ، 409 ، 394 ، 373 ، 372 ، 333 ، 329 ، 309 ، 306 ، 298 ، 292 ، 247
517 ، 454 ، 422 ، 418 ، 397 ، 394 ، 393 ، 386 ، 375 ، 338 ، 329 ، 274 ، 191 ، 183 ، 32 ، 28 ناتسکرت 15 ،

،352 ، 343 ، 340 ، 339 ، 338 ، 313 ، 312 ، 306 ، 291 ، 275 ، 274 ، 264 ، 230 ، 172 ، 112 ، 71 ، 64 ، 44 ، 33 ، 16 ، 14 ، 13 نمکرت 12 ،
517 ، 458 ، 410 ، 409 ، 405 ، 394 ، 384 ، 364 ، 356 ، 353

395 ، 259 ياچنمکرت 108 ،
ارحصنمکرت 33

460 ، 454 نیبجنرت 453 ،
یسراف 435 قایرت 

434 قوراف 424 ، قایرت 
443 ، 438 ، 437 ، 435 ، 434 ، 433 ، 430 كایرت 411 ،

قراف 434 كایرت 
تسیرت 310

444 تفت 430 ،
شرفت 197

517 ، 515 ، 487 ، 421 ، 395 ، 366 ، 310 ، 309 ، 308 ، 290 سیلفت 15 ،
192 کلملا ) ناسل  ازریم -(  یقت ،

71 هکت 32 ،
یکسروبوگت 300

وسخلت 512
يدنه 414 رمت 

439 ، 438 وکابنت 430 ،
لوبنت 449

یئاتخروزنت 410
نباکنت 420

دورراهچ 514 گنت 
نالادگنت 514

لیعمسا 128 دیس  هگنت 
يرلیئوت 289

دیراورم 74 پوت 
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517 یناروت 312 ، ناروت ،
سنوت 70

ناگرسیوت 296
تسا ررکم  نارهت 

524 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 
371 تخرد ) یعون   ) هت

روهت 310
سوفیت 500

اترکونارگیت 517
وکتوبمیت 432

290 لنلک 281 ، رلیت ،
329 ، 236 ، 50 ، 35 گنل 15 ، رومیت 

ج

347 دورجاج 130 ،
423 ، 422 ، 396 سونیلاج 204 ،

ریشواج 462
446 ، 395 هواج 25 ،

ناخ 39 لیئربج 
474 ماذج 464 ،
بطر 467 برج 

291 ازریم 204 ، ناخ ، رفعج 
313 ، 33 يدرونجب 32 ، یلق  رفعج 

تفج 459
بلج 415

رطرط 416 بلج 
444 گنسنج 410 ،

444 ، 430 ، 425 ، 411 یقلا ، زوج 
لثامزوج 442

دیب 499 تسوپ  هدناشوج 
دیب 442 رهوج 

162 ، 30 هنطلسلا ) غورف  نوتاخ -(  ناریج 
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چ

216 ، 206 اتونراچ 203 ،
514 نادیم 63 ، لاچ 

رادواچ 359
هاتوک 286 هاچ 

445 ياچ 430 ،
ینیچ 442 ياچ 

430 سرچ 432 -
502 نآ ) ياهیرامیب   ) مشچ

یلعهمشچ 514
359 جنرب )  ) اپمچ

515 ناجوانمچ 420 ،
هیناطلس 515 نمچ 

329 ، 35 ناخ 15 ، زیگنچ 
477 ، 417 ینیچبوچ 416 ،

ردوچ 359
غابراهچ 78

هگنادراهچ 419
516 ، 49 ناشاک ) رازاب   ) وسراهچ

515 گنلراهچ 314 ،
515 نوتسلهچ 78 ،

رانملهچ 515
433 ، 432 ، 416 ، 414 ، 404 ، 395 ، 393 نیچ 389 ،

ح

ماح 27
هلودلا 84 بجاح 

272 ماوق 29 ، یجاح 
ازریم یجاح  یساقآ ، یساقآ - ازریم  یجاح 
249 ، 201 ، 189 ، 188 ، 78 ظفاح 38 ،

ثمطلا 428 سبح 
یهاش 415 بح 
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487 ، 191 ، 179 ، 172 یشبح 16 ، هشبح ،
طاشن 434 بح 

تماجح 428
دنوانسح 517 ازریم  دارم  ناطلس  هنطلسلا - ماسح 

حابص 432 نسح 
یسورگ 297 ناخ  یلعنسح 

214 رتکد )  ) ازریم نیسح ،
309 ، 297 ، 42 ریفس )  ) ناخ نیسح 

هلودلا 271 ماظن  ناخ  نیسح 
442 ، 430 شیشح 434 -

هبصح 500
397 ، 31 ، 30 ، 28 یمیلک ) بیبط   ) رظنقح

یشابمیکح 297
بلح 467

ثیتلح 457
بیطلا 457 ثیتلح 

لظنح 414
514 ، 305 ناطلس 179 ، ضوح 

افیح 395

خ

کنراخ 460
460 رتشراخ 454 ،

525 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 
ریازج 191 تادلاخ 

غاب 77 رادرس ، ناخ  ابابناخ 
317 ، 314 ، 288 ازریم 30 ، رلناخ 

دنجخ 516
ولهدنبادخ 516

516 ، 460 ، 457 ، 454 ، 408 ، 391 ، 386 ، 385 ، 381 ، 369 ، 296 ، 275 ، 274 ، 32 ، 16 ناسارخ 15 ،
نازرخ 422
ناسرخ 314

دابآمرخ 420
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هردمرخ 514
کسورخ 487

،339 ، 333 ، 332 ، 310 ، 309 ، 303 ، 301 ، 297 - 299 ، 295 ، 240 ، 216 ، 123 ، 113 ، 87 ، 81 ، 74 ، 64 ، 61 ، 33 ، 32 ، 15 رزخ 11 ،
،482 ، 481 ، 468 ، 464 ، 436 ، 435 ، 434 ، 427 ، 395 ، 394 ، 392 ، 398 ، 388 ، 385 ، 371 ، 369 ، 368 ، 366 ، 361 ، 360 ، 359 ، 348

514 ، 506 ، 503 ، 502 ، 497 ، 493 ، 491 ، 489 ، 487 ، 486 ، 483
181 ، 180 هجاوخ 166 ، ناخ ، ورسخ 

هورسخ 516
116 اشرایاشخ 30 ،

433 شاخشخ 435 -
288 باکشخ 285 ،

رزکشخ 455
ککشخ 346

یشاببیطخ 261
رالخ 447

474 ، 421 لاخلخ 215 ،
254 مسارم )  ) ناشوپتعلخ

446 ، 425 ، 395 ، 366 ، 360 ، 310 ، 295 ، 133 ، 87 ، 41 سراف 15 ، جیلخ 
478 ، 358 ، 353 ، 348 ، 296 ، 215 ، 61 هسمخ 39 ،

489 ، 472 ریزانخ 464 ،
487 ، 477 قانخ 464 ،

یشابهجاوخ 297
یسوط 252 ریصن  هجاوخ 

راسناوخ 459
راوخ 351

517 شوروخ 516 ،
512 ، 502 ، 369 ، 356 ، 337 ، 317 ، 296 ، 288 ، 246 ، 214 ، 180 ، 133 ، 70 ، 30 ناتسزوخ 11 ،

دنقوخ 514
ناجنلوخ 424
راسنوخ 517

309 يوخ 127 ،
515 ، 422 ، 418 ، 409 ، 332 ، 313 ، 298 ، 291 ، 275 ، 269 ، 230 هویخ 32 ،

د
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هیحلا 475 ءاد 
لیفلا 475 ءاد 
درگباراد 516
هنکشاراد 450

286 ، 285 یکلاد 284 ،
هدازهاش 62 یکوروگلاد ،

یساملاد 371
370 ، 369 ، 365 ناغماد 309 ،

208 ، 206 ینمرا 39 ، ناخ  دوواد 
170 هقرف )  ) يدوواد

77 غاب )  ) هیدوواد
317 رصق )  ) هیدوواد

دمحم 422 رتکد  یقایس ، ریبد 
دنبرد 514

بآ 420 نامرد 
هنمرد 425

نایگنرد 513
بالود 62 هزاورد 
تلود 62 هزاورد 

ناریمش 62 هدزاورد 
نیوزق 62 هزاورد 

ون 62 هزاورد 
185 سیونهتسکش )  ) ناخ شیورد 

395 یگیبایرد 295 ،
شوایرد 517
رون 72 يایرد 

هدزد 514
514 ، 513 ، 433 ، 246 لوفزد 214 ،

ناتستشد 515
434 هلاوالد 76 ،

526 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 
517 ، 506 ، 501 ، 483 ، 482 ، 456 ، 421 ، 420 ، 386 ، 330 ، 309 ، 253 ، 216 ، 81 ، 79 ، 61 ، 26 دنوامد 18 ،

یقشمد 115
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لمد 466
515 بآود 513 ،

هگنادود 419
سرود 443

ناخ 280 دمحم  تسود 
514 هپتناشود 129 ،
78 غاب )  ) دابآتلود

رشیارمود 206
515 دیبهد 514 ،

515 ، 514 ، 457 ، 456 ودرگ 455 ، هد 
373 یلهد 73 ،

دور 515 راهچ  هنهد 
رکب 467 راید 

لتید 206
ناملید 517

421 ایسآوید 387 ،
73 هناخناوید 72 ،

هردوید 514
سدیروکسوید 422

كوید 359

ذ

هیرلا 487 تاذ 

ر

415 يدنه 414 ، هنایتار 
لئافار 201

379 ناردارب )  ) یلار
نوسنیلوار 204

تولخ 98 سیئر 
میرک 514 طابر 
ساویر 414 بر 
دابآتمحر 421
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ناخ 280 لدمحر 
490 ، 482 ، 421 ، 405 ، 395 ، 394 ، 392 ، 376 ، 315 ، 310 ، 309 ، 308 ، 300 ، 296 ، 226 تشر 34 ،

280 درک )  ) ازریم اضر 
278 ، 209 ، 192 ازریم 88 ، ناخ ، یلق  اضر 

الم 226 جاح  عیفر ،
وریمر 203

زدناور 514
یکیربور 335

517 ، 516 ، 513 رابدور 368 ،
رابرز 517 دور 

روگریق 516 دور 
،279 ، 271 ، 259 ، 206 ، 204 ، 200 ، 194 ، 190 ، 173 ، 172 ، 162 ، 111 ، 78 ، 77 ، 65 ، 34 ، 26 ، 25 ، 16 هیسور 15 ، یـسور ، سور 
،390 ، 386 - 388 ، 384 ، 377 ، 373 ، 370 ، 368 ، 363 ، 359 ، 339 ، 329 ، 327 ، 326 ، 320 ، 313 ، 308 - 310 ، 302 ، 297 - 299 ، 293

468 ، 446 ، 422 ، 418 ، 412 ، 395 - 393 ، 391
کنشور 516

یهوک 445 ماداب  نغور 
کچرک 414 نغور 

سوفور 422
مسیتامور 489

239 ، 191 ینامثع ) یقرش -(  مور 
نمور 480

سانور 368
490 ، 433 ، 388 ، 373 ، 346 - 349 ، 324 ، 129 ، 78 ، 61 ، 60 ير 14 ،

نوسدراچیر 257
ناحیر 310

468 راشیر 193 ،
468 ، 467 روسفورپ )  ) رلگیر

ساویر 462
434 ، 415 دنویر 414 ،
435 ینیچ 414 ، دنویر 

ز

92 دور )  ) باز
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ناتسلباز 517
216 ، 206 یتاز 203 ،

سرگاز 516
459 دورهدنیاز 347 ،

527 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 
ناشفارز 516

دور 517 رابرز ،
394 ، 328 یتشدرز 31 ، تشدرز ،

455 ناقرز 454 ،
ناگرز 516

سوئگرز 516
یشابرگرز 297

330 يرگرز 129 ،
516 هدنگرز 78 ،

گنرز 513
هرز 513

نارفعز 369
ازریم 217 ناخ ، یکز 

انز 467
513 ، 474 ، 384 ، 309 ، 241 ناجنز 240 ،

61 دنز 36 ،
اتسوادنز 107
تشدنز 420

403 یگنز 172 ،
هرهمرهز 424

رانک 516 تختریز 

ژ

ینمرژ 183
نریمسود 195 لانروژ 

س

اترکارداس 517
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تنک 298 ژیتراس ،
517 ، 433 يراس 296 ،

320 ، 282 ، 240 ، 191 ، 35 یناساس 24 ،
سکاس 492

رالاس 71
زودلاس 514

467 کلاس 464 ،
یماس 17

غالبجواس 458
366 هواس 253 ،

روآزبس 517
راوزبس 309

لبس 405
رادرپس 260
ناتسپس 414

295 رالاسهپس 40 ،
هیرورض 412 هتس 
517 بارس 420 ،

دنبارس 517
لپرس 517

اهیربرب 16 تخترس 
همشچرس 517

500 بذاک 464 ، هجخرس 
515 راصحخرس 514 ،

409 ، 313 ، 291 سخرس 269 ،
کخرس 465
دوردرس 515

490 ناطرس 464 ،
هلاک 419[466] رس 

ص527 نایناریا ؛  ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 
یشابیچکیشک 296

نیشنرس 517
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ناتسورس 515
392 ، 249 ، 248 ، 189 ، 187 ، 136 ، 82 ، 78 يدعس 38 ،

خیش 278 دیعس ،
الم 278 دیعس ،

اشاپ 92 دیعس 
448 ، 219 ازریم 197 ، ناخ ، دیعس 

421 ، 420 ، 368 دوردیفس 302 ،
515 هعلق 514 ، دیفس 

هوک 515 دیفس 
458 ، 455 ، 453 ، 442 زقس 432 ،

518 اکس 513 ،
458 ، 457 جنیبکس 453 ،

هتکس 488
518 ناتسکس 513 ،
یکسفولوکس 468

نکگس 443
لس 464

یتسوپ 467 لس 
لوبلا 485 سلس 

78 رصق )  ) دابآناطلس
ناخ 281 دمحا  ناطلس 

ازریم 161 نیسح  ناطلس 
317 ، 281 ازریم 28 ، دارم  ناطلس 

ازریم 161 دوعسم  ناطلس 
363 ، 346 ، 339 ، 329 ، 217 ، 61 ، 34 هیناطلس 14 ،

هعلس 490
هیرلا 487 ۀبصق  لس 

528 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 
220 ساملس 200 ،

یکولس 191
ناخ 250 نامیلس 

هینامیلس 516
رافلا 450 مس 
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دنقرمس 514
420 ، 379 ، 370 نانمس 369 ،

یکم 414 ءانس 
بیطلا 424 لبنس 

گروبزرطپ گروبزرطپنس -
دابآرگنس 514

رسگنس 420
جلگنس 63

هناثم 482 گنس 
روگنس 444

420 ، 296 ، 24 هنس ) جدننس -( 
دئوس 276
زئوس 310

وس 460
هوک 419 داوس 

هعلق 514 موخوس 
نادوس 432
نیدوس 467
تروس 419

ناجنروس 424
هیروس 384

کنزوس 476 كازوس ،
415 يزینمود 414 ، تافلوس 
394 ، 379 ، 366 یسیوس 34 ،

اچهس 514
515 ، 482 ههوکهس 376 ،

دنهس 517
لاگرمایس 420

هردهایس 515
هفرسهایس 487

457 هوک 454 ، هایس 
هیربیس 384

هگنت 128 لیعمسا ، دیس 
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518 ، 517 ، 515 ، 513 ، 482 ، 422 ، 376 ، 307 ، 262 ناتسیس 183 ،
272 ، 146 هدازهاش 71 ، هلودلا ، فیس 

486 ، 476 سیلفیس 441 ،
ولهپهنیس 487

ش

روپاش 517
هرتاش 414

413 ، 382 ، 355 ، 315 ، 192 ندراش 25 ،
278 مهدزاود 192 ، لراش 

297 ، 242 یشابرطاش 131 ،
431 ماش 230 ،

روپهاش 516
دابآناهج 516 هاش 

هنادهاش 430
نابرد 517 هاش 

516 ، 482 دورهاش 368 ،
433 ، 347 ، 324 ، 271 ، 250 ، 230 ، 226 میظعلا 63 ، دبع  هدازهاش 

دنوسهاش 517
434 ، 302 ، 301 ، 72 سابع 54 ، هاش 

284 کلملا 286 - عاجش 
499 ، 447 بارش 430 ،

فورش 443
502 سولقاقش 464 ،

318 یئاقش )؟  ) یئوقش
دابآرکش 515

هنطلسلا 162 هوکش 
415 رمیلش 396 ،

سویلش 212
261 ارعشلا 189 ، سمش 

371 ، 75 ناریمش 63 ،
فرگنش 477
بآروش 515
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ناروش 517
تسمروش 419

517 ناشوش 433 ،
433 ، 369 ، 296 ، 246 رتشوش 214 ،

نارکوش 443
516 ، 462 ، 129 کناتسرهش 79 ،

زبس 514 رهش 
ونرهش 514

رایرهش 347
ناریمهش 516

239 هیخیش 221 ، یخیش ،
،272 ، 263 ، 250 ، 240 ، 183 ، 176 ، 143 ، 128 ، 122 ، 106 ، 78 ، 61 ، 46 ، 43 ، 38 ، 34 ، 31 ، 29 ، 25 ، 23 ، 15 زاریش 14 ،

529 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 
،369 ، 368 ، 365 ، 363 ، 360 ، 359 ، 353 ، 344 ، 341 ، 329 - 332 ، 318 ، 317 ، 315 ، 308 - 311 ، 302 ، 296 ، 289 ، 285 ، 283 ، 276
،468 ، 461 ، 459 ، 458 ، 455 ، 454 ، 447 ، 443 ، 439 ، 436 ، 427 ، 405 ، 395 ، 394 ، 392 ، 387 - 389 ، 385 ، 384 ، 379 ، 376 ، 370

505 ، 494 ، 483 ، 482 ، 481
460 ، 453 تشخریش 414 ،

هاگریش 515
517 ناوریش 516 ،

فیش 286
330 ، 208 ، 204 لیش 13 ،

ص

ربص 414
404 ، 192 ، 173 ، 47 ، 43 هیوفص 36 ، يوفص ،

رادقودنص 297

ض

هنطلسلا 216 ءایض 

ط

ناخ 25 سوواطاط 
ناتسبقاط 514
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506 ، 492 ، 482 ، 458 ، 422 ، 366 ، 310 ، 240 شلاط 184 ،
خابط 98

518 ناتسربط 15 ،
402 ، 395 ، 394 ، 382 ، 379 ، 310 ، 309 ، 308 نازوبارط 207 ،

یئالط 419

ع

یپاقیلاع 72
370 نادابآ ) نادابع -( 

دابآسابع 46
445 ، 415 ، 408 ، 407 ، 403 ، 353 ، 326 ، 278 ، 270 ، 204 ، 193 ، 161 هنطلسلا 35 ، بیان  ازریم  سابع 

ناخ 419 یلقسابع 
ياهیمروا 275 ناخ  یلقسابع 

ازریم 438 یشنم ، سابع 
خیش 278 نمحرلا ، دبع 

میظعلا دبع  هدازهاش  هدازهاش - میظعلا ، دبع 
211 بیبط )  ) ازریم یلعلا ، دبع 

میرکلا 326 دبع 
جاح 177 یتاره ، میرکلا  دبع 

جاح 282 میرکلا ، دبع 
ناخ 43 هللا  دبع 

154 ازریم 138 ، باهولا ، دبع 
398 ، 200 يربع 27 ،

ولنامثع 517
502 ، 438 ، 410 ، 404 ، 395 ، 393 ، 361 ، 350 ، 334 ، 333 ، 325 ، 314 ، 308 ، 302 ، 298 ، 297 ، 204 ، 191 ، 104 ، 28 ینامثع 23 ،

431 ، 331 قارع 25 ،
480 ، 454 مجع 348 ، قارع 

512 ، 435 ، 422 ، 397 ، 396 ، 344 ، 338 - 342 ، 289 ، 276 - 278 ، 264 ، 229 ، 183 ، 182 ، 140 ، 43 ، 39 ، 27 ، 16 یبرع 15 ، برع ،
451 ، 446 ، 404 ، 368 ، 172 ، 11 روشک )  ) ناتسبرع

459 ، 433 ، 369 ، 356 ، 337 ، 317 ، 296 ، 288 ، 246 ، 214 ، 70 ، 30 ناتسزوخ ) ناتسبرع -( 
449 قرع 430 ،
ءاسنلا 489 قرع 

دیب 499 قرع 
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209 ، 163 یشابنادوجآ 24 ، ناخ  زیزع 
هرکسع 421

هبشع 417
دنویر 414 هراصع 

201 رات ) هدنزاون   ) ربکا یلع 
240 ، 239 یهللا 221 ، یلع 

ناجیلع 178
242 یجاح 228 ، ناخ ، یلع 

363 هدازهاش 350 ، ازریم ، یلقیلع 
نمحرلا 422 دبع  يدامع ،

ولرامع 421
بانع 414

530 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 
359 ، 82 جنرب )  ) وبربنع

ناخ 353 یسیع 
151 ، 98 هلودلا 36 ، نیع 

کلملا 296 نیع 

غ

یناوج 467 رورغ 
515 نایروغ 280 ،

ف

513 ، 512 ، 454 ، 451 ، 271 ، 23 سراف 15 ،
سیزاف 310

دابآحتف 455
162 ازریم 161 ، هللا  حتف 

434 ، 331 ، 292 ، 204 ، 190 ، 189 ، 165 ، 161 ، 147 ، 71 ، 67 ، 35 هاش 29 ، یلعحتف 
مناخ 145 هدازهاش  هلودلا  رخف 

242 یشابشارف 98 ،
،322 ، 316 ، 308 ، 297 ، 292 ، 289 ، 283 ، 220 ، 219 ، 209 ، 206 - 203 ، 190 ، 184 ، 109 ، 104 ، 86 ، 35 ، 34 هسنارف 11 ، يوسنارف ،

504 ، 501 ، 487 ، 485 ، 481 ، 480 ، 427 ، 415 ، 410 ، 406 ، 401 ، 395 ، 394 ، 390 ، 382 ، 379
159 ناهارف 54 ،
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395 ، 288 ، 220 ، 45 ناخ 22 ، خرف 
201 ، 191 ، 189 یسودرف 188 ،

31 نابز )  ) میدق سرف 
163 ، 162 ناریج ) هنطلسلا -(  غورف 

ریبک 292 کیردیرف 
رزیرف 330

205 پیترس )  ) هیرف
درگاسف 517
اقآناضف 42

سوفزوی 26 سویوالف ،
يربلفلف 455

190 دنله ) کنملف -( 
سولف 414
اینولف 434

516 هوکدالوف 514 ،
رماه 185 لاتشگروپ ، نوف 

دابآزوریف 515
515 ، 514 هوکزوریف 318 ،

سوقالیف 191
شوگلیف 360

پیلیف 191
207 ، 78 ، 77 غاب )  ) نیف

ق

ینآاق 431
269 ماقممئاق 259 ،

یشابیچپاق 297
تسا ررکم  هیراجاق 

292 ، 290 ، 282 ، 281 ، 270 ، 269 ، 163 ، 162 ، 138 ، 97 دهعیلو ) ازریم  مساق  کلم  ناخ -(  مساق 
ینساق 456

515 ، 301 هوکنالفاق 25 ،
468 ، 395 ، 230 هرهاق 202 ،

سربق 468
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نیعلا 242 ةرق 
غابهرق 339

ياچهرق 513
474 ، 384 غادهرق 216 ،

زیگندهرق 515
طاقهرق 358

517 ، 329 ولزوگهرق 193 ،
نزوالزق 515

،474 ، 450 ، 447 ، 422 ، 421 ، 420 ، 409 ، 387 ، 386 ، 384 ، 376 ، 365 ، 349 ، 348 ، 309 ، 296 ، 272 ، 180 ، 127 ، 73 ، 61 نیوزق 14 ،
502 ، 483 ، 482

505 ، 456 ، 439 ، 415 ، 395 ، 394 ، 388 ، 386 ، 382 ، 380 ، 379 ، 310 ، 309 ، 297 ، 230 ، 207 ، 195 هینطنطسق 68 ،
337 ، 331 ، 329 ، 283 ، 142 یئاقشق 122 ،

515 نیریشرصق 514 ،
514 ، 281 راجاق 77 ، رصق 

نارطق 442
برطق 442

،359 ، 333 ، 325 ، 299 ، 230 ، 200 ، 191 ، 177 ، 176 ، 173 ، 115 ، 33 ، 17 ، 16 يزاقفق 15 ،
531 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 

484 ، 469 ، 446 ، 442 ، 439 ، 410 ، 394 ، 393 ، 384 ، 380 ، 379 ، 368 ، 366
کهلق 78

،451 ، 433 ، 425 ، 388 ، 384 ، 379 ، 376 ، 370 ، 366 ، 332 ، 324 ، 311 ، 309 ، 305 ، 296 ، 253 ، 250 ، 231 ، 230 ، 73 ، 67 مق 61 ،
502 ، 483 ، 482

516 ، 482 ، 468 ، 454 هشمق 309 ،
386 رصمق 370 ،

449 ، 430 زیمق 418 ،
ریازج 191 يرانق ،

513 ، 482 ، 280 ، 278 ، 269 راهدنق 222 ،
272 یجاح 29 ، ماوق ،

يدوا 425 تروق 
یشابیچشوق 297

446 هوهق 430 ،
296 یشابیچهوهق 98 ،

دور 516 روگریق ،
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لافیق 426

ك

425 ، 280 ، 111 لباک 16 ،
ناتسلباک 234

دوبکتاک 404
کیلوتاک 25

505 درل 497 ، راک ،
219 گنهرس 216 ، ياچاراک ،

ناگاراک 505
مجنپ 417 لراک 

نادالراک 74
421 دابسلراک 419 ،

ونراک 505
نوراک 516

كزیراک 514
مویراک 468

459 نارزاک 26 ،
ینساک 414

199 حبز )  ) ینیساک
،356 ، 347 ، 326 ، 319 ، 311 ، 309 ، 296 ، 234 ، 222 ، 207 ، 187 ، 122 ، 121 ، 113 ، 107 ، 78 ، 77 ، 74 ، 66 ، 61 ، 39 ناشاک 26 ،
،482 ، 471 ، 468 ، 461 ، 460 ، 441 ، 439 ، 433 ، 404 ، 392 ، 388 ، 386 ، 385 ، 384 ، 382 ، 379 ، 376 ، 370 ، 369 ، 368 ، 366 ، 363

517 ، 516 ، 502 ، 488 ، 487
151 ریزو )  ) ناخ مظاک 

ناتسرفاک 517
روفاک 442

هشیفاک 368
517 دنواکاک 16 ،
438 لمولاک 415 ،
ناخ 281 نارماک 

اداناک 492
459 ینیچ 432 ، هبابک 

دوبک 515
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ذبمگ 514 دوبک 
نزریپ 514 لتک 
رتخد 514 لتک 

461 ، 460 اریتک 453 ،
ریجک 422

هلوچک 444
یچارک 195

506 ، 485 ، 425 ، 401 ، 350 325 ، 309 ، 250 ، 249 ، 242 ، 230 ، 226 ، 200 ، 113 البرک 67 ،
جرک 347

دور 513 جرک 
،318 ، 314 ، 296 ، 283 ، 280 ، 240 ، 213 ، 211 ، 209 ، 202 ، 182 ، 180 ، 173 ، 163 ، 113 ، 105 ، 39 ، 26 ، 24 ، 15 ناتسدرک 13 ، درک ،

516 ، 458 ، 450 ، 442 ، 397 ، 386 ، 381 ، 380 ، 354 ، 348 ، 339 ، 333
217 ، 206 ، 203 ، 74 سیسرک 71 ،

،466 ، 447 ، 392 ، 386 ، 383 ، 379 ، 378 ، 376 ، 367 ، 366 ، 360 ، 309 ، 307 ، 296 ، 239 ، 183 ، 113 ، 111 ، 66 ، 43 ، 31 نامرک 15 ،
517

516 ، 380 ، 376 ، 375 ، 358 ، 309 ، 296 ، 240 ، 239 هاشنامرک 202 ،
دورک 460

532 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 
مورک 366

درگرس 505 زیرک ،
دنز 36 ناخمیرک 

همیرک 439
431 ، 381 ، 379 ، 111 ، 107 ، 106 ریمشک 11 ،

يردان 409 تالک 
295 رتنالک 249 ،

513 ، 243 ، 200 ، 182 ، 39 ینادلک 16 ،
رولک 421

482 ، 408 ، 407 ، 399 ، 205 تسنرا 34 ، هکولک ،
رانمهلک 514

امک 462
460 ، 129 نک 78 ،

درگرانک 516
بنک 430

" نایناریا ناریا و   " كالوپ www.Ghaemiyeh.comهمانرفس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 440زکرم  هحفص 402 

http://www.ghaemiyeh.com


راهدنک 513
رواگنک 517

455 رتکد 371 ، یچوک ،
106 شروک 11 ،

نوراب 193 فروک ،
415 رتکد 408 ، کیمروک ،

ککشوک 514
434 رانکوک 433 ،

330 ، 34 ، 33 ، 16 یلوک 13 ،
یلنوک 28

دوررهک 347
280 ناخ 222 ، لدنهک 

ناتسروهک 515
ریهک 466

رسایک 420
سیلیک 467

گ

ستالاگ 310
368 ، 328 ، 252 ، 243 ، 32 ، 20 ، 15 ربگ 13 ،

تارجگ 414
یجرگ 180

517 ، 482 ناگرگ 32 ،
دورمرگ 515
راسمرگ 517

481 ، 480 ، 405 ، 276 رگاف 43 ، نیرگ ،
460 زگ 346 ،

459 ، 454 نیبگنازگ 453 ،
راسناوخ 459 زگ 

408 ، 342 نوفنزگ 106 ،
517 ناگیاپلگ 459 ،

واگلگ 460
دبمگ 513
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هپتشمگ 514
هناخشمگ 516

هجنگ 468
499 هنگهنگ 442 ،

يوکروگ 514
نالکوگ 32
اتاموگ 227

468 ، 217 ، 206 نوراب 203 ، ناوموگ ،
لیگ 518

517 ، 506 ، 492 ، 482 ، 481 ، 451 ، 421 ، 382 ، 366 ، 361 ، 359 ، 353 ، 309 ، 300 ، 296 ، 230 ، 61 نالیگ 15 ،

ل

481 رتکد 408 ، ابال ،
508 ، 502 ، 501 ، 491 ، 481 ، 459 ، 457 ، 456 ، 439 ، 425 ، 421 ، 387 ، 339 ، 330 ، 129 ، 81 ، 79 رال 11 ،

ناتسرال 451
يرال 485

506 ، 483 ، 330 ، 302 ناجیرال 61 ،
243 تسیرازال 200 ،

77 غاب )  ) رازهلال
461 ، 459 ، 330 رل 15 ،

458 ناتسرل 235 ،
297 یقت 192 ، ازریم  کلملا ، ناسل 

40 سیونرکشل 37 ،
329 کل 15 ،

یشابهللا 192
ندنل 160

422 ، 369 نارکنل 310 ،
دورگنل 514

533 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 
298 پیلیف 201 ، یئول 

یشابیطول 263
468 ، 190 یناتسهل 16 ، ناتسهل ،

هوکتیل 419
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نویل 383

م

نیئام 455
217 وستارتام 203 ،

482 ، 349 ، 16 يدام 15 ، دام ،
306 ارسناوراک )  ) هاش ردام 

نارام 310
هبوچرام 360

يدرام 518
وگنرام 217

،366 ، 359 ، 357 ، 354 ، 341 ، 333 ، 330 ، 309 ، 302 ، 296 ، 242 241 ، 240 ، 184 ، 87 ، 86 ، 82 ، 61 ، 56 یناردنزام 15 ، ناردنزام ،
506 ، 505 ، 492 ، 490 ، 482 ، 472 ، 433 ، 427 ، 420 ، 413 ، 386 ، 385 ، 383 ، 370 ، 369

وزام 459
نشام 501

272 ، 271 ، 270 ، 269 ، 195 ، 159 یئوکام 46 ، وکام ،
ایرالام 500

436 ، 330 ناجرس 198 ، مکلام ،
517 ناروام ،

468 ، 369 ، 359 زاقفق 15 ، ياروام 
ناهام 433

517 ناشوهام 516 ،
433 شیشح ) وئای -(  ام -

243 ، 200 نیغلبم )  ) یئاکیرما تسیدتم 
یشابمجرتم 297

مناخ 42 هدازهاش  خینرتم ،
371 ناتسراجم 107 ،

هلودلا 314 دماحم 
هقرحم 500

تایب 436 ناخ  اضر  دمحم 
،407 ، 397 ، 374 ، 373 ، 324 ، 320 ، 278 ، 270 ، 269 ، 226 ، 205 ، 204 ، 185 ، 180 ، 178 ، 161 ، 97 ، 88 ، 46 ، 28 ، 21 هاش 18 ، دمحم 

420 ، 419 ، 412 ، 408
بلحم 371
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289 هرمحم 269 ،
ازریم 398 یجاح  دومحم ،

393 ولزوگهرق 320 ، ناخ  دومحم 
ناطلس 446 يونزغ ، دومحم 

466 کلمخم 464 ،
67 ، 61 هغارم 39 ،

شکارم 432
درم 518

ياخدرم 29
تشدرم 515

شوگنزرم 360
شعرم 467

457 باغرم 454 ،
نیفرم 436

409 ، 313 ، 274 ورم 269 ،
515 تشدورم 329 ،

یفوتسم 37
295 ، 262 ، 257 کلامملا 38 ، یفوتسم 

عماج 67 دجسم 
هعمج 49 دجسم 

هیناطلس 49 دجسم 
وکسم 395

250 ، 247 ، 222 ، 220 ، 180 ، 178 ، 176 ، 39 ، 31 تیحیسم 20 ، یحیسم ،
309 ، 278 ، 276 ، 172 طقسم 43 ،

،394 ، 385 ، 382 ، 379 ، 376 ، 329 ، 324 ، 312 ، 309 ، 308 ، 296 ، 281 ، 275 ، 272 ، 250 ، 231 ، 230 ، 215 ، 111 ، 32 ، 26 دهشم 14 ،
482 ، 425 ، 395

رسدهشم 394
هلودلا 295 ریشم 

497 ، 485 ، 483 ، 468 ، 404 ، 393 ، 366 ، 348 ، 343 ، 230 229 ، 200 ، 191 ، 70 ، 35 رصم 34 ،
458 ، 442 ، 435 ، 434 یکطصم 425 ،

500 هقبطم 427 ،
163 ، 162 ، 161 ازریم 138 ، نیدلا  رفظم 

534 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 
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هلودلا 180 دمتعم 
اینولف 434 نوجعم 

435 ، 434 دورسم 424 ، نوجعم 
یشابرامعم 161

450 ، 376 کلامملا 295 ، ریعم 
،484 ، 469 ، 405 ، 404 ، 329 ، 100 ، 71 ، 37 ، 32 ، 16 لوغم 12 ،

330 ینودقم 129 ،
406 ، 256 ناقاخلا 225 ، برقم 

461 ، 457 کبدوصقم 454 ،
کیزکم 497

478 ، 425 ، 325 ، 231 هکم 230 ،
هدالم 419

جاح 437 قداص ، الم 
درگونالم 517

ریالم 296
راجتلا 393 کلم 

ءارعشلا 297 کلم 
مناخ 150 هدازهاش  هدازکلم ،

یقوجلس 252 هاشکلم 
یشابمجنم 297 ناخ  مساق  ازریم - مساق  کلم 

421 ، 420 ، 368 ، 309 لیجنم 302 ،
رتسچنم 379

زلراچرس 479 يروم ،
330 ، 18 زمیج 17 ، هیروم ،

لصوم 467
يولوم 188

451 ، 435 ، 430 یئایموم 424 ،
بآرهم 516
رادرهم 297

443 هایگرهم 430 ،
زیرهم 517

وجنایم 514
وچنایم 516
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516 ، 504 ، 380 ، 340 ، 309 ، 70 هنایم 69 ،
هاش 71 نادیم 
روخاریم 297

دناوخریم 191
ازریم يرون ، ناخ  اقآ  يرون - ناخ  اقآ  ازریم 

ینیوزق 482 گرزب  ازریم 
راکشریم 132

281 ، 280 ناخ 222 ، ملعریم 
185 سیونشوخ )  ) دامع ریم 

بضغریم 297
نالیم 366
بانیم 425

یلوتونیم 497

ن

نیئان 369
298 ، 292 ، 288 ، 278 ، 201 ، 197 نوئلپان 192 ،

کنخان 405
373 ، 350 ، 278 ، 225 ، 73 هاش 36 ، ردان 

ناتسجنران 72
صاخ 296 رظان 

هنطلسلا 161 بیان 
77 غاب )  ) ناخ یبن 

فجن 325
دابآفجن 447

ناوجخن 517
ریشامرن 516

ریشنامرن 517
ناوختسا 489 یمرن 

نامیرن 517
هلزن 486

يویر 417 هلزن 
هیرلا 441 ۀبصق  هلزن 
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يروطسن 16
یشابیچقسن 297[467]

ص534 نایناریا ؛  ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 
هجاوخ 199 جیز  ری ،

460 ، 253 ، 184 ، 95 زنطن 57 ،
هلودلا 271 ماظن 

297 املعلا 257 ، ماظن 
کلملا 274 ماظن 

81 هیماظن 77 ،
یشابشاقن 297
متسر 311 شقن 

81 ، 77 غاب )  ) ناتسراگن
446 ، 208 ، 190 هسمن 62 ،

415 يزینمود ) تافلوس  یگنرف -(  کمن 
218 وریمن 206 ،

كزینن 285
عبر 442 هبون 

195 رون 159 ،
سرون 512

535 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 
517 دنواهن 16 ،
یصاعلا 467 رهن 

517 ، 303 ، 290 ، 78 نارواین 49 ،
357 روبین 355 ،

394 ، 387 ، 310 دوروگون 309 ، ینژین 
516 روباشین 515 ،

روپاشین 517
292 ، 201 ، 200 ، 197 لوا 193 ، يالکین 

369 دور 92 ، لین ،

و

هچایرد 513 ناو ،
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نوتراو 420
سیراو 488

ابو 161
لافطا 480 يابو 

490 ، 357 ، 351 نیمارو 347 ،
164 ، 163 ، 161 نایبصلا ) ما  یغامد -(  مرو 

نفاصدیرو 426
یجاندیرو 426

اشو 454
راگنعیاقو 297

رتلو 192
394 ، 385 اگلو 310 ،

190 دنله ) سیدنلو -( 
فسوی 27 فلوو ،

چیلوو 42
201 هکلم )  ) ایروتکیو

462 ، 456 ، 453 ، 372 نیو 206 ،

ه

ناخ 282 مشاه 
ناماه 30

ناخ 209 یلق  اضر  تیاده ،
516 ، 482 ، 460 ، 432 ، 431 ، 409 ، 376 ، 375 ، 317 ، 278 - 282 ، 270 ، 269 ، 222 ، 208 ، 199 ، 162 ، 84 ، 41 ، 33 ، 28 تاره 27 ،

زاره 81
بسا 515 رازه 

515 بیرج 78 ، رازه 
515 هرد 514 ، رازه 

517 هرازه 381 ،
دورتشه 515

433 كایرت ) یعون   ) تسدتفه
گنلتفه 515

دنمله 513
487 ، 382 ، 278 دنله 190 ،
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لهله 444
414 هلیله 404 ،

،373 ، 363 ، 358 ، 354 ، 349 ، 348 ، 346 ، 329 ، 320 ، 309 ، 296 ، 278 ، 250 ، 158 ، 73 ، 61 ، 39 ، 30 ، 29 ، 26 ، 15 ، 14 نادمه 13 ،
517 ، 505 ، 502 ، 483 ، 482 ، 458 ، 447 ، 420 ، 397 ، 392 ، 383 ، 380 ، 376 ، 375

486 ، 481 ، 451 ، 421 ، 33 رتکد 10 ، هچنه ،
،298 ، 289 ، 284 ، 279 ، 231 ، 230 ، 200 ، 198 ، 195 ، 191 ، 183 ، 122 ، 80 ، 59 ، 57 ، 38 ، 33 ، 31 ، 26 ، 25 ، 16 ، 15 ودنه 11 ، دنه ،
،395 - 397 ، 393 ، 389 - 386 ، 385 ، 382 ، 380 ، 379 ، 374 - 376 ، 370 ، 369 ، 367 ، 366 ، 364 ، 360 ، 359 ، 340 ، 325 ، 309 ، 308

517 ، 516 ، 497 ، 483 ، 457 ، 452 ، 447 ، 446 ، 438 ، 437 ، 431 ، 422 ، 414 ، 410 ، 404
283 یقرش 42 ، دنه 
يرامرس 497 يرنه ،

رگرب 402 گینوه 
هیناکریه 517

دنمریه 513
هضیه 480

ي

ذبمگ 422 یلع  ای 
منصلا 443 جوربی 

ناخ 179 ییحی 
دورخی 514

،355 ، 348 ، 319 ، 309 ، 307 ، 296 ، 253 ، 245 ، 180 ، 107 ، 91 ، 67 ، 66 ، 54 ، 31 دزی 15 ،
536 ص : نایناریا ، ناریا و  كالوپ ؛  همانرفس 

517 ، 439 ، 438 ، 433 ، 420 ، 394 ، 392 ، 382 ، 379 ، 378 ، 376 ، 374 ، 370 ، 369 ، 368 ، 366
455 ، 454 ، 358 تساوخدزی 344 ،

296 یشابلواسی 130 ،
ذبنگ 422 هلی 

تومی 32
293 ، 282 ، 281 ، 269 هدازهاش )  ) فسوی

دابآفسوی 516
451 ، 394 ، 379 ، 204 ، 191 ، 182 ، 172 ینانوی 34 ، نانوی ،

،249 ، 243 ، 233 ، 182 ، 180 ، 175 ، 148 ، 144 ، 142 ، 140 ، 107 ، 87 ، 58 ، 31 ، 30 ، 28 ، 27 ، 26 ، 20 ، 17 ، 16 يدوهی 13 ، دوهی ،
[468]483 ، 469 ، 447 ، 362
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نایناریا ناریا و  كالوپ ، همانرفس 
نایناریا ناریا و  كالوپ ، همانرفس 

تسرهف
مجرتم تشاددای 

هچابید
همدقم

لوا شخب 
13 ص :  فونص 1 .....  رابت و  سوفن ، دادعت 

13 ص :  سوفن .....  دادعت  فلا .
15 ص :  رابت .....  ب .

16 ص :  اهیدام ..... ) نایسراپ و  ) یمیدق یلصا و  هنکس 
23 ص :  راتات .....  كرت -  داژن 

24 ص :  اهدرک ..... 
25 ص :  ناینمرا ..... 

26 ص :  نایدوهی ..... 
31 ص :  اهربگ ..... 

32 ص :  نانامکرت ..... 
33 ص :  اهناغفا ..... 
33 ص :  اهچولب ..... 
33 ص :  اهیلوک ..... 

34 ص :  اهیئاپورا ..... 
35 ص :  فانصا .....  ج .

38 ص :  اهیطول ..... .
38 ص :  ناشیورد ..... .
39 ص :  نازابرس ..... .

45 ص :  اهودرا 2 .....  اهقالیی و  اهغاب ، اهرهش ، اههناخ ،
45 ص :  هناخ .....  فلا .

60 ص :  نارهت .....  رهش  ب .
71 ص :  نارهت .....  كرا  ج .

73 ص :  ناریا .....  ياهرهش  ریاس  يامیس  د .
74 ص :  اهغاب .....  ه .

78 ص :  اهودرا .....  اهقالیی و  و .

" نایناریا ناریا و   " كالوپ www.Ghaemiyeh.comهمانرفس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 440زکرم  هحفص 412 

http://www.ghaemiyeh.com


82 ص :  اذغ 3 .....  ياههدعو  اهنآ . هیهت  زرط  اهاذغ و 
91 ص :  بر ..... .
91 ص :  ابرم ..... .

102 ص :  حالس 4 .....  رویز و  بیز و  سابل ،
118 ص :  شزرو 5 .....  راکش ، شبنج ، شیاسآ و 

118 ص :  شبنج .....  شیاسآ و  فلا .
128 ص :  راکش .....  ب .
134 ص :  شزرو .....  ج .

138 ص :  یسنج 6 .....  تیلاعف  یگداوناخ و  یگدنز 
161 ص :  هاش .....  نوردنا 

166 ص :  ناگجاوخ 7 .....  نامالغ و  نارکون ،
166 ص :  نارکون .....  فلا .

172 ص :  نامالغ .....  ب .
177 ص :  ناگجاوخ .....  ج .

182 ص :  نونف 8 .....  مولع و  تیبرت ،
203 ص :  یئاپورا 9 .....  ندمت  ندرک  دراو  يارب  شالت 

221 ص :  نوناق 10 .....  نید و 
244 ص :  اهناتسروگ 11 .....  اههبامرگ و 

244 ص :  اههبامرگ .....  فلا .
248 ص :  اهناتسروگ .....  ب .

252 ص :  زورون 12 ..... 
كالوپ همانرفس  مود  شخب 

269 ص :  هاش 1 .....  نیدلا  رصان  رابرد  تموکح و 
300 ص :  نآ 2 .....  لخاد  رد  ناریا و  هب  ترفاسم 

319 ص :  تسب 3 .....  نصحت و  اهرهش . رد  یمومع  تینما 
328 ص :  يزرواشک 4 .....  يرادماد و 

328 ص :  ینابش .....  داصتقا  فلا .
337 ص :  بسا .....  ب .

344 ص :  يزرواشک .....  ج .
357 ص :  يزرواشک .....  تالوصحم  د .

372 ص :  هکس 5 .....  سایقم و  نزو ،
378 ص :  تراجت 6 .....  تعنص و 

396 ص :  اوادم 7 .....  بیبط و 
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430 ص :  اهرهزداپ 8 .....  اهرهز و  اهردخم ،
430 ص :  شیشح ..... 
433 ص :  كایرت ..... 
438 ص :  وکابنت ..... 
442 ص :  هروتات ..... 

443 ص :  جنبلا .....  رذب 
443 ص :  هایگ .....  مدرم 

443 ص :  تفتخیب ..... 
444 ص :  یقلا .....  زوج 

444 ص :  شیب ..... 
445 ص :  یهوک .....  ماداب  نغور 

445 ص :  ياچ ..... 
446 ص :  هوهق ..... 

447 ص :  بارش ..... 
449 ص :  قرع ..... 

449 ص :  وجبآ ..... 
449 ص :  زیمق ..... 

450 ص :  کینسرا ..... ) ) شوم گرم 
450 ص :  كاخ ..... 

451 ص :  یئایموم ..... 
451 ص :  رهزداپ ..... 

453 ص :  دننکیم 9 .....  حشرت  غمص  هریش و  دوخ  زا  هک  یناهایگ 
455 ص :  قشا ..... 

456 ص :  دزراب ..... 
457 ص :  نادجنا ..... 
457 ص :  هزوقنا ..... 

458 ص :  جنیبکس ..... 
458 ص :  هزویب ..... 
458 ص :  زقس ..... 

459 ص :  تورزنا ..... 
460 ص :  اریتک ..... 

463 ص :  ریگاجهمه 10 .....  ضارما  اهیرامیب و 
464 ص :  تسوپ .....  تاباهتلا  اهشوج و 
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477 ص :  همضاه .....  زاهج  ياهیرامیب 
494 ص :  سوفیت ..... 

494 ص :  بذاک .....  لصتم  بت 
504 ص :  هزات 11 .....  طیحم  اوه و  بآ و  هب  نتفرگ  وخ 

512 ص :  یئایفارغج 12 .....  مالعا  هیمست 
513 ص :  ءایشا .....  اب  طابترا  بسحرب  هیمست  فلا .

516 ص :  دنوسپ ..... . دنوشیپ و  اب  یماسا  بیکرت  ب .
اهوراد اهیرامیب و  زا  یخرب  اهیاج و  ناسک ، مان  مالعا  تسرهف 

519 ص :  آ ..... 
519 ص :  فلا ..... 

521 ص :  ب ..... 
522 ص :  پ ..... 
523 ص :  ت ..... 
524 ص :  ج ..... 
524 ص :  چ ..... 
524 ص :  ح ..... 
524 ص :  خ ..... 
525 ص :  د ..... 
526 ص :  ذ ..... 
526 ص :  ر ..... 
526 ص :  ز ..... 
527 ص :  ژ ..... 

527 ص :  س ..... 
528 ص :  ش ..... 
529 ص :  ص ..... 
529 ص :  ض ..... 
529 ص :  ط ..... 
529 ص :  ع ..... 
530 ص :  غ ..... 

530 ص :  ف ..... 
530 ص :  ق ..... 

531 ص :  ك ..... 
532 ص :  گ ..... 
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532 ص :  ل ..... 
533 ص :  م ..... 
534 ص :  ن ..... 
535 ص :  و ..... 
535 ص :  ه ..... 

535 ص :  ي ..... 

________________________________________

 Meyers Lexikon .7 .Auflage .8291 (. 1 [ ) 1]
مود ص 181. دلج  نادلبلا ، تآرم  (. 2 [ ) 2]

ص 1. لوالا 1269 ، عیبر  مجنپ  خروم  متشه ، دون و  هرمن  هیقافتا ، عیاقو  (. 3 [ ) 3]
نابعش 1274. رهش  مهدزناش  هبنشجنپ  خروم  مراهچ ، داتفه و  دصیس و  هرمن  همانزور ، نامه  (. 4 [ ) 4]

تاـقیقحت و هسـسؤم  یملع ، كرادـم  زکرم  تاراـشتنا  زا  راـشفا  يردـص  نیـسحمالغ  مـیظنت  هـیهت و  ناریا  موـلع  هماـنباتک  رد  ( 1 [ ) 5]
هدیـسر تبث  هب  كالوپ  رتکد  تافلؤم  زا  ریز  راـثآ  ناریا  ياـههناخباتک  كرتشم  تسرهف  نارهت 1350 و  یـشزومآ ، یملع و  يزیرهمانرب 

: تسا
. يرمق نارهت 1269  هقبطم ، لاهسا و  هبون و  ضارما  ریبادت  تاجلاعم و  رد  هلاسر  . 1

. يرمق نارهت 1273  راشفا ، نیسح  دمحم  همجرت  ماقسالا  جالع  . 2
. نارهت راشفا ، نیسح  دمحم  همجرت  یلاحک  . 3

. يرمق خروم 1277   4603 هاگشناد 1 / یطخ  هخسن  سانشان ، همجرت  لارنژ  يژولوتاپ  . 4
. يرمق خروم 1304   1547 هاگشناد 2 / هخسن  سانشان ، همجرت  قایرت  تامومس و  . 5

. هحفص  375 یسمش )  1233 1270 ه ق -( رشانیب ،) نارهت ( راشفا ، نیسح  دمحم  همجرت  ناسنا ، ندب  حیرشت  . 6
1236 يرمق -( نونفلا 1273  راد  هسردم  مظان  یلقاضر  هناخراک  نارهت ، یلاحک ، رد  هلاسر  کی  دلج و  ود  رب  لمتـشم  یحارج  باتک  . 7

(. یسمش
. هحفص رد 268  يرمق  خروم 1300  نارهت ، پاچ  يرمق ؛ خروم 1287  هرامش 79  یکشزپ ، هدکشناد  یطخ  هخسن  نویعلا ، ءالج  . 8

یطخ هخسن  يرمق و  خروم 1298  زاریـش ، یطخ  هخـسن  کلملا ، میکح  لیعمـسا  دمحم  نب  یقنیلع  شراگن  همجرت و  همکحلا  ةدـبز  . 9
هخسن هحفص ؛ رد 95  یتشخ  يرمق ، نارهت 1272  یپاچ  1547 ؛ هرامش 1 / هب  هاگشناد  یطخ  هخسن  6193 و  هرامش 3 / هب  کلم  هناخباتک 

. هحفص رد 257  نارهت 1280  پاچ  یناهفصا ، یفطصم  همجرت  باتک  نیمه  زا  يرگید 
لصا ف 369. هخسن  ناریا ف 349 و  یلم  هناخباتک  یطخ  هخسن  يرمق ، رد 1269  مالسالا  دیدج  یقنیلع  ریرحت  همجرت و  هیئابو  . 10

؛ يرمق خروم 1269  نارهت ف 213  یلم  هناـخباتک  هخـسن  ینارهت ، گرزب  ازریم  نب  نیـسح  دـمحم  همجرت  حیرـشت ، رد  باـب  تسیب  . 11
. تسا نتم  رد  روکذم  باتک  نامه  هک  دش  رکذ  هرامش 6  لیذ  ناسنا  ندب  حیرشت  ناونع  تحت  یپاچ 

م. تسا . هدمآ  باتک  هحفص 215  رد  وا  هلاسر  ناونع  (. 5 [ ) 6]
م. ق -. 1267 ه . اب 8 - قباطم  (. 1 [ ) 7]
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م. ق -. 1275 ه . اب 6 - ربارب  (. 1 [ ) 8]
ابیرقت كرت  لیابق  زواجت  رثا  رد  موق  نیا  اریز  هدـش  شومارف  روشک  زا  یلکب  اهیدام  مان  اما  تسا ، هدـنام  زورما  هب  ات  یـسراپ  مان  (. 2 [ ) 9]
ناریا بونج  رد  عقاو  سراـف  رد  هک  تسا  یـسک  روظنم  درادـنپیم  هدنونـش  یـسراف » هملک « زا  بلغا  نیا  دوجواـب  دـناهدش . هدـنار  یلکب 

. دنمانیم ناریا  ار  ناشروشک  یناریا و  ار  دوخ  ناریا  یلاها  اریز  دنکیم  یگدنز 
م. تسا -. يدالیم  مهدجه  نرق  روظنم  (. 3 [ ) 10]

م. دنکیمن -. قیبطت  اقیقد  دمآ  دهاوخ  دعب  هچنآ  اب  هک  میراد  لوضف  زا  يرگید  روصت  ینونک  یسراف  رد  ام  (. 4 [ ) 11]
هدعاق نیا  تفگ «: خساپ  رد  يو  تسین  دامتعا  لباق  شیاهفرح  ارچ  هک  درک  هلگ  مظعاردص  زا  ناتسلگنا  هدنیامن  هک  یماگنه  (. 5 [ ) 12]

.« دشاب تسرد  تسا  نکمم  مسیونیم  هچنآ  اما  تسا ؛ غورد  میوگیم  هچره  نک : لوبق  ار 
م. دش -. هدراذگ  یناملآ  همجرت  ياج  هب  رایتخا و  ناتسلگ  زا  یلصا  نتم  (. 6 [ ) 13]

. دناهدش قتشم  دحاو  هملک  کی  زا  ود  ره  مالسا  مالس و  هک  دنیوگیم  ناناملسم  (. 7 [ ) 14]
 Joseph Wolf(1 [ ) 15]

ق. 1275 ه . اب 6 - ربارب  (. 8 [ ) 16]
همیخ زا  تبحص  هدرپ  ياجب  هک  دیآیمرب  نینچ  فیـصوت  مامت  زا  اما  تسا  تبحـص  هدرپ  زا  همیخ  ياجهب  اج  همه  همجرت  رد  (. 9 [ ) 17]

دناهدرب مان  اجنآ  رد  هک  ار  یئاههچراپ  زین  زور  زورما  ات  دناهدرکیم . عامتجا  نآ  ریز  رد  اذغ  فرص  ماگنه  هب  نانامهیم  هک  تسا  نایم  رد 
هجیتن رد  دناهدرکیم . هدافتسا  اراخ » یمـشیربا « هچراپ  زا  نآ  یلخاد  شـشوپ  يارب  تسا و  سابرک  هک  دنربیم ، راکب  همیخ  نتخاس  يارب 

. هتفرگن ماجنا - یتسرد  هب  تاملک  نیا  همجرت  هک  تسا  مولعم 
. دوریم راکب  مه  همیخ  ینعم  هب  هک  دشاب  هدرپارس  هدرپ ، زا  دارم  هک  دراد  لامتحا  مجرتم : تشاددای 

م. تساش -. رایاشخ  دارم  ایوگ   Ahasverus (. 10 [ ) 18]
رداص ار  ناریا  نایدوهی  همه  ماع  لتق  نامرف  وا  رارصا  هاوخلد و  هب  هاش  هک  تساش  رایاشخ  مظعا  ریزو  ناماه  رتسا ، باتک  رد  (. 11 [ ) 19]

م. درپسیم -. ناج  راد  يالاب  رب  ماجنارس  دنکیم و 
. دوشیم يرادهاگن  دزی  رهش  رد  نامرف  نیا  (. 12 [ ) 20]

بسا لج  (. 13 [ ) 21]
م. ق -. 1271 ه . اب 2 - ربارب  (. 14 [ ) 22]

ارحص نمکرت  رد  مامت  لاس  تشه  هک  متسه  هچنه  رتکد  دوخ  تسود  نویدم  ار  اهنامکرت  هب  طوبرم  یمسر  تاعالطا  بلغا  (. 15 [ ) 23]
. تسا هتشاد  لاغتشا  تبابط  هب  رزخ  يایرد  لحاس  رد  عقاو 

یلوک نز  کی  مدوب  هیناطلس  رد  عقاو  یتنطلـس  يودرا  رد  هک  یماگنه  درک «: تیاکح  میارب  نینچ   Cloquet هکولک رتکد  (. 16 [ ) 24]
Journal des ابد هد  لانروژ  زا  هرامش  کی  نم  دنک ؛ یئوگشیپ  ارم  تشذگرـس  یگرزب  ذغاک  قرو  يور  زا  تساوخ  دمآ و  نم  شیپ 
وا هـب  ار  نآ  یتمدــخ  يازا  رد   General Ferrier ریرف لارنژ  دـش  موـلعم  مدرک  قـیقحت  هک  دـعب  مدـید و  شتـسد  رد  ار   Debats

.« تسا هدیشخب 
توافت فسوی  هدازهاش  ینعم  هب  ازریم  فسوی  اب  هک  فسوی  ازریم  ـالثم  دریگیم  رارق  مسا  زا  لـبق  دروم  نیا  رد  ازریم  هملک  (. 17 [ ) 25]

. دراد
م. تسا -. هدمآ  تروص  نیمه  هب  نتم  رد  (. 18 [ ) 26]

م. متفاین -. ار  لثم  نیع  (. 19 [ ) 27]
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م. ق -. اب 1276 ه . ربارب  (. 20 [ ) 28]
همه رد  ظاحل  نیدـب  هدرمـش . ربارب  تاک  ود  اب  ار  الط  ناموت  تحارـص  هب  كالوپ  باتک ، نیا  مود  دـلج  زا  مجنپ  لـصف  رد  (. 21 [ ) 29]

م. دش -. دهاوخ  رکذ  ناموت  تاکود ، ضوع  رد  باتک  نیا  ياج 
دروـخرب راـتفر و  اـب  هک  يو  دراد . ترهـش  یئوـگهفازگ  ینزغورد و  رهظم  ناوـنع  هب  زین  نارهت  رد  یتـح  ناـخ  نیـسح  نیا  (. 22 [ ) 30]

دروم ار  يو  همق  يزیت  خـینرتم  مناخ  هدازهاش  هک  یماگنه  نیو  زا  روبع  ماگنه  هب  درکیم  دوخ  هجوتم  ار  اهمـشچ  اـج  همه  رد  شریذـپلد 
زا لبق  يو  دـنکیمن ». حورجم  ار  اهلد  امـش  ياههاگن  نوچمه  زاـب  یلو  تفگ «: خـساپ  رد  ناریا  رد  جـیار  تاـفراعت  اـب  داد  رارق  نیـسحت 

بوـخ یلیخ  هک  ار  مناـخهدازهاش  روتاـینیم  وا  مناـسرب . مالـس  مناـخ  هدازهاـش  هب  يو  فرط  زا  هک  تساوـخ  نم  زا  نارهت  زا  نم  تـمیزع 
. درکیم يرادهاگن  ظفح و  رایسب  مارتحا  اب  هشیمه  دندوب  هدیشک 

 Fagergreen (. 23 [ ) 31]
م. ق -. 1267 ه . اب 8 - ربارب  (. 1 [ ) 32]

ناریو زا  سپ  یطـسو  نورق  رد  هک  روطنامه  تسا ، نآ  تایح  دـیدجت  عنم  یناریو و  لمع  ماـتتخا  ینعم  هب  ندرک  بوکدـگل  (. 2 [ ) 33]
. دندیشاپیم کمن  نآ  رب  یئاج  ندرک 
م. ق -. 1264 ه . اب 5 - ربارب  (. 3 [ ) 34]
م. ق -. 1273 ه . اب 4 - ربارب  (. 4 [ ) 35]

م. ق -. اب 1269 ه . ربارب  (. 5 [ ) 36]
 Kaleidoscop (. 6 [ ) 37]

هب طوبرم  دانـسا  هیلک  هک  تساوـخ  يو  زا  درک و  ادـیپ  ياهناـهب  دـنک  هسیکرـس  ار  هناـخپوت  ریما  تساوـخیم  هک  مظعاردـص  (. 7 [ ) 38]
نوچ دش و  شحوتم  تخـس  دمآیمرب  نتـشون  هدـهع  زا  تمحز  هب  هک  هراچیب  درم  نیا  دـهد . هئارا  يرتفد  هب  ار  شاهلاس  یـس  تابـساحم 
اجنیا هب  منکب و  اج  زا  ار  اـههرجنپ  همه  دـیاب  راـچان  سپ  تفگ «: ماجنارـس  دـهد ، هئارا  ار  دانـسا  هک  دـشیم  هتـساوخ  يو  زا  رتاوتم  روطب 

«. هدش هدنابسچ  اههرجنپ  هب  هشیش  ياج  هب  اهباسح  تروص  نوچ  مروایب 
دوریم راکب  ناریا  رد  هک  یبسچ  نیرتهب  درک . یفتنم  ار  اههرجنپ  لقن  لمح و  جنر  داد و  هلـصیف  ار  راک  ناموت  رازه  جنپ  غلبم  هب  ياهفحت 

. دیوریم یناوارف  هب  عفترم  ياههرد  رد  هک  تسا  یهایگ  هشیر  نآ  تسا و  شیرس 
اما دـندوب . هدـش  يزغم  رـصتخم  ناکت  یتح  یگدروخبرـض و  راچد  رد  رجعم  اب  مداصت  ببـس  هب  هک  ماهدـید  ار  یناـیئاپورا  (. 8 [ ) 39]
رـس رب  يدـنلب  هـالک  نوـچ  دـناهدرک و  تداـع  رد  هنوـگنیا  ناـمتخاس  زرط  هب  اریز  دـهدیمن ، خر  اـهیناریا  يارب  یقاـفتا  نـینچ  هاگچـیه 

گنت یئاضف  هب  دورو  ماگنه  هب  یمومع  مسر  زا  يوریپ  هب  هتـشذگ  نیا  زا  دـنوشیم . رد  یهاتوک  هجوتم  رـس  زا  نآ  نداتفا  اب  دـنراذگیم 
. دننیبب ار  دوجوم  عنام  دنناوتب  ات  دنریگیم  بقع  ار  رس 

هدرب رـسب  اپورا  رد  ترافـس  ماقم  رد  اهتدم  ود ، ره  نیا  اما  دـندشیم ؛ تحاران  ناروک » زا « هک  متخانـشیم  ار  یناریا  ود  طقف  (. 9 [ ) 40]
. دندوب هدرک  اوه  نایرج  نایز  هجوتم  ار  اهنآ  اجنآ  رد  دندوب و 

رفن هدزای  دـننک . نهپ  میاپ  ریز  شرف  هک  داد  نامرف  مکاح  دـنداد . ياج  ناتـسروگنا  خاـک  رد  ارم  ناهفـصا  زا  روبع  نیح  رد  (. 10 [ ) 41]
شرف نیا  دنروایب . لخاد  هب  هرجنپ  زا  ار  نآ  دندش  ریزگان  هکنیا  ات  دـندمآیمنرب  نآ  ندرک  دـنلب  هدـهع  زا  یلو  دندیـشکیم  ار  نآ  شارف 

شـشوقن دوب و  فافـش  نانچ  شیاهگنر  دوب و  هدـنام  بوخ  ناـنچ  یلو  تشاد  رمع  لاـس  تسیود  زا  شیب  دوب  ساـبع  هاـش  هب  قلعتم  هک 
. ماهدیدن ار  نآ  دننام  مرمع  رد  زگره  هک  ریذپلد  فیرظ و  نانچ 

ار ریگناهج  درم  عمط  ایند  رـسارس  فرـصت  تسا : نینچ  هدرک  رکذ  یناملآ  نابز  هب  فلؤم  هک  ینومـضم  مجرتم : تشادداـی  (. 11 [ ) 42]
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هب اجک  چیه  رد  دمآ  لمعب  یلصا  تیب  نتفای  يارب  هک  یئوجتسج  رد  تسا . سب  ار  شیورد  یمیلگ  ینان و  مین  هکیلاحرد  دنکیمن  اضرا 
زا نخـس  تایبا  نیا  رد  متفای . رتکیدزن  نومـضم  نادـب  همه  زا  ار  تیب  ود  نیا  یلو  مدروخنرب  دـشاب  لماش  ار  نومـضم  نیا  ماـمت  هک  یتیب 

م. تسا -. هدرک  هابتشا  میلگ  اب  ار  میلقا  فلؤم  ایوگ  تسین ، نایم  هب  میلگ 
م. دننکیم -. هدافتسا  دوخ  ندرک  مرگ  يارب  زین  رونت  زا  تاهد  رد  هتبلا  تسین . زیچ  کی  رونت  یسرک و  (. 12 [ ) 43]

 Barth (. 13 [ ) 44]
نآ نیناوق  عرش و  زا  تبحـص  هک  عضاوم  زا  يرایـسب  رد  دنیوگیم . نایجراخ  هک  تسا  ینعمیب  ياهفرح  نامه  زا  یکی  نیا  (. 14 [ ) 45]

م. دزادرپیم -. یئوگهوای  هب  لهج  رثا  رب  هدنسیون  دیآیم ، نایم  هب 
م. دنروآیمن -. باسح  هب  ار  فکمه  هقبط  اریز  دننکیم  قالطا  لوا  هقبط  بلغا  اهیئاپورا  میئوگیم  مود  هقبط  ام  هچنآ  هب  (. 15 [ ) 46]

يوب تسا . روهـشم  هک  دزیخیمرب  نآ  زا  لگهاک  عوبطم  يوب  دـننزب  بآ  نآ  هب  هک  یتقو  دـنیوگیم ؛ لگهاک  طالم  نیا  هب  (. 16 [ ) 47]
هتفر لاح  زا  هک  یـسک  ینیب  ولج  دننزیم و  بآ  ار  لگهاک  لیلد  نیمه  هب  دراد و  هدنروآ  شوهب  رثا  صاخ  يوحنب  اهیناریا  يارب  لگهاک 

. دنرادیم هگن  دشاب 
رد زاب  مدوب  هدرک  انشآ  تکلمم  نیا  موسر  اب  ار  يو  دنچره  متشاد . یئاپورا  ینامهیم  نم  ق ) 1270 ه . - 1 لاس 1854 -( رد  (. 17 [ ) 48]

مهارف زین  يرگید  ياهرـسدرد  دننک و  باترپ  گنـس  وا  هب  هک  دش  ثعاب  راک  نیا  دـنک . هبلغ  دوخ  يواکجنک  رب  دوب  هتـسناوتن  نم  تبیغ 
. مشخب هلصیف  ار  عوضوم  متسناوت  رایسب  ششوک  اب  نم  هک  اجنآ  ات  دندروآ 

م. ق -. 1267 ه . اب 8 - ربارب  (. 18 [ ) 49]
تشگنا كون  زا  تسد  ود  ندرتسگ  مه  زا  اب  ربارب  تسا  لوط  دحاو  رتفالک   (. Klafter) رتفالک رازه  راهچ  هدمآ  لصا  رد  (. 19 [ ) 50]

م. دنریگیم -. ربارب  رتم   1 اب 8 / ار  نآ  هک  رگید  تسد  تشگنا  هیلا  یهتنم  ات  تسد  کی  هنایم 
(. یکروقلاد  )- Dolgoruki (. 20 [ ) 51]

. رتفالک لصا 1040  رد  (. 21 [ ) 52]
راک لحم  هب  منارایتسد  اب  دوز  حبـص  هک  یماگنه  مدش . هلاس  ود  داتفه و  يدرمریپ  مشچ  بآ  لمع  زا  راچان  شیپ  لاس  دنچ  (. 22 [ ) 53]

هب ار  يو  تسا و  کیدزن  شگرم  رگید  مدرک  روصت  تسا . هتسکش  شاهدند  هداتفا  ياهلاچ  رد  شیپ  زور  درمریپ  هک  مدش  هجوتم  مدیسر 
ار شمـشچ  درکیم  يرای  ارم  هک  نوسکید  رتکد  کمک  اب  نم  دمآ و  نم  ندـید  هب  زاب  درمریپ  نامه  دـعب  لاس  مدرپس . تشونرـس  تسد 

. تشذگرد ات  دوب  اج  نامه  رد  تفر و  البرک  ترایز  هب  دعب  لاس  وا  دوب و  زیمآتیقفوم  مدرک . لمع 
اب داـبآرتسا  یکیدزن  زا  ار  نآ  اـهنامکرت  هک  دـننکیم  هدافتـسا  یماـخ  تفن  زا  بلغا  یئانـشور  يارب  رزخ  ياـیرد  راـنک  رد  (. 23 [ ) 54]

. دنروآیم اجنآ  هب  کچوک  ياهیتشک 
هجیتن نیا  هب  نآ  هلاس  ره  ياههیال  زا  دـندرک  يرافح  دوب  رازاب  رواـجم  هک  ار  تفاـثک  زا  هدـنکآ  ياـههپت  نیا  زا  یکی  یتقو  (. 24 [ ) 55]

. دناهدرک ار  نآ  رکذ  عیاقو  خیرات و  بتک  رد  الومعم  هک  دشاب  نآ  زا  رت  یمیدق  دیاب  نارهت  هک  دندیسر 
قیبطت تسا  هدش  هداد  تسدب  نارهت  رهش  كرا و  دروم  رد  البق  هک  یماقرا  اب  مقر  نیا  لاحرههب  رتفالک ، رازه  شش  لصا  رد  (. 25 [ ) 56]

م. دراد -. رایسب  توافت  دنکیمن و 
 Krziz (. 26 [ ) 57]

هناخ اهنیا  هب  دندش ؛ هداتسرف  نارهت  هب  هلودلا  فیـس  هدازهاش  طسوت  هکت » ياهنامکرت « زا  یئاهراوناخ  هاش  یلعحتف  هرود  رد  (. 27 [ ) 58]
باقعا تشادنزاب . نوخیبش  همادا  زا  ار  نیـشنرداچ  فیاوط  اریز  دمآرد  بآ  زا  هدیافیب  دـیهمت  نیا  لمع  رد  اما  دـشیم . هداد  نان  هریج  و 
جوسنم عون  دنچ  دننکیم و  تمدخ  بسا  جلاعم  ناونع  هب  دننکیم ، رامیت  بسا  دـناهدنام ، دـنبیاپ  ینابـش  موسر  بادآ و  هب  اهنامکرت  نیا 
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لیلد نیمه  هب  دنتسه و  ینس  همه  دناهدرک . ظفح  یتنس  تروص  هب  زین  ار  دوخ  شوپرس  سابل و  دنفابیم . تساهپتسا  هنکـس  صاخ  هک  ار 
تسا و بروم  ناشیاهمـشچ  دنتـسه ، لوغم  داژن  زا  هک  تسادـیپ  ـالماک  اـهنآ  تروـص  زا  دـنرگنیم . ناـنآ  هب  تراـقح  هدـید  هب  اـهیناریا 

اهنآ نانز  دـیوریمن . يوم  اهنآ  هنوگ  يور  رد  تسا ، نهپ  تپ و  ناـشلیبس  هسوک و  ناشـشیر  مکحم ، تشرد و  ناـشیاههنوگ  ناوختـسا 
. دنوشیم تشز  دنراذگیم  نس  هب  اپ  هکنیا  ضحم  هب  اما  دنراد  یتوارط  یئابیز و  ابیرقت  یناوج  رد  تسا  گنردرز  ناشتسوپ  دنچره 

هیلک رالاس و  هداوناخ  ياههناخ  مامت  رالاس  ماجنارـسیب  نایغط  زا  سپ  هداتفا : قافتا  راـبود  رما  نیا  منادیم  نم  هک  اـجنآ  اـت  (. 28 [ ) 59]
هک هلودلا  فیـس  هدازهاش  رـصق  ناریا  سیلگنا و  گنج  نیرخآ  نیح  رد  رگید  دـیدرگ ؛ طبـض  نآ  نیمز  دـش و  ربارب  كاخ  اب  شتاقلعتم 

اهیـسیلگنا رگید  مه  حلـص  دادرارق  دـقع  زا  سپ  دـش . عـقاو  هدافتـسا  دروـم  یتنطلـس  هاـگتماقا  هعـسوت  يارب  دوـب  سیلگنا  هیاـمحلا  تحت 
. دوب ربتعم  اهنیمز  نیا  هب  تبسن  هاشداپ  تیکلام  قح  اریز  دننکب  یئاعدا  دنتسناوتن 

. دینک هعجارم  زورون » نشج  لصف « هب  (. 29 [ ) 60]
م. دشاب -. رون » يایرد  نآ « زا  دارم  یپاچ و  طلغ  دیاب  ارهاظ  هک   aaria nur هدش هتشون  باتک  نتم  رد  (. 30 [ ) 61]

م. عبرم -. رتفالک  رازه  داتشه  (. 31 [ ) 62]
: پاچ نارهت ، یمزراوخ -  دلج ، 1 نایناریا ، ناریا و  كالوپ ، همانرفـس  يراد ، ناهج  سوواکیک  مجرتم : دراودا -  بوکای  كـالوپ ، [ 63]

1368 ه.ش. مود ،
م. دناهداد -. ناغادغاد  تخرد  هب  ناریمش  فارطا  رد  هک  تسا  یمان  تسا : هدمآ  نینچ  هت » ظفل « لیذ  ادخهد  همانتغل  رد  (. 32 [ ) 64]

م. دادرخ -. متسیب  (. 33 [ ) 65]
. دوب تعانق  هرابرد  هک  مدناوخیم  ار  يدعس  ناتسلگ  زا  یلصف  دنیوگیم  ازریم  وا  هب  هک  مدوخ  صوصخم  یشنم  اب  نم  يزور  (. 1 [ ) 66]
برچ و ولپ  زور  ره  دیابن  وت  درک «: ینعم  نینچ  ار  نآ  دشاب  هدرک  نشور  ار  بلطم  هکنآ  يارب  ازریم  اجنیا  رد  مدیمهفن . ار  نآ  زا  یعضوم 

.« يزاسب رینپ  نان و  هب  دیاب  مه  یهاگ  هکلب  يروخب  مرن 
م. ق -. 1273 ه . اب 5 - ربارب  (. 2 [ ) 67]

. تسا هدش  قتشم  یسراف  زپوهتخپ  زا   pazitو buchta يوالسا تاملک  نینچمه  backen و  یناملآ هملک  (. 3 [ ) 68]
م. درادن -. تقباطم  یلعف  شاول  نان  اب  تاصخشم  نیا  (. 4 [ ) 69]

 . Aegiceros Aegagros (. 5 [ ) 70]
م.  .- Pterocles exustus ینیتال هب  Sandhuhn و  یناملآ هب  (. 6 [ ) 71]

م. دنکیمن -. قدص  یهام  دروم  رد  هدعاق  نیا  ارهاظ  (. 7 [ ) 72]
درک فیرعت  نم  يارب  يزور  ناریا ، روهشم  هتسجرب و  خروم  هدنسیون و  ناخ  یلق  اضر  ازریم  تسا . بسا  یلسانت  تلآ  روظنم  (. 8 [ ) 73]
درک زاتمم  نارقا  زا  ار  يو  قیرط  نیا  زا  صوصخب  هویخ  ناخ  دوب  هدـش  هداتـسرف  هویخ  هب  ریفـس  ناونع  هب  هاش  دـمحم  فرط  زا  هک  ینامز 

. دـهاوخب شزوپ  نآ  ندروخ  زا  تسناوت  رایـسب  تمحز  اب  وا  تشاذـگ و  باقـشب  رد  شیارب  بسا  ندـب  تمـسق  نیا  زا  دوخ  تسد  اب  هک 
. درک وگزاب  ار  بلطم  نیمه   ( Taylor Thomson) نوسماترلیت مان  هب  مه  سیلگنا  ترافس  یشنم 

اجنآ رد  اما  تسین ، يزیچ  نینچ  ناهفـصا  رد  ـالثم  دراد ؛ دوجو  رهـش  زا  جراـخ  هناـخباصق » نارهت « دـننام  يرهـش  رتمک  رد  (. 9 [ ) 74]
فرـصم هب  دـنربیم و  عرازم  هب  ار  اهنآ  اروف  اریز  تسین ، تمحز  هیام  نادـنچ  دوشیم  تنوفع  راچد  هک  هدـش  یخالـس  تاناویح  يایاقب 

دنناسریم دوک 
هب ص ) مالـسا ( ربـمغیپ  هنوگچ  هک  دـمهفیمن  الـصا  یناریا  تسا ، وبدـب  هک  یلحم  نوـتیز  نغور  بولطماـن  سنج  تلع  هب  (. 10 [ ) 75]

. تسا هتشاد  هقالع  ردقنیا  نوتیز 
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م. دیآیم -. رظنب  بیجع  لقتسم  یئاذغ  ناونع  هب  توروقارق  کشک و  فرصم  (. 11 [ ) 76]
فرط رایسب  ياهیزبس  زا  دوشیم  ادیپ  غالبجواس  هیحان  ناتسدرک ، رد  همه  زا  رتهب  دنولا و  هوک  رد  بلغا  هک  يرتچ  هایگ  نیا  (. 12 [ ) 77]

غاب هب  هایگ  نیا  زا  هک  يرذـب  هنافـسأتم  دـنکارپیم . عوبطم  بولطم و  رایـسب  يرطع  دوشیم  اـیبول  هزادـنا  هب  هکنآ  ياـهمخت  تسا . هجوت 
. تسا یهایگ  هچ  زویب  ای  زاویب  زا  دارم  دشن  مولعم  مجرتم : تشاددای  دزن . هناوج  مداتسرف  نیو  تاتابن 

هیهت تاـبن  زا  ار  رادبت  ناراـمیب  صوصخم  تبرـش  لـیلد  نیمه  هب  دـنرادنپیم و  درـس » ار « تاـبن  و  مرگ » ار « رکـش  دـنق و  (. 13 [ ) 78]
. دننکیم

م. هدمآ -. نینچ  یناملآ  لصا  رد  (. 14 [ ) 79]
م. تسا -. راکشآ  يوهس  هک  هدش  هتشون  تسار » یناملآ « نتم  رد  (. 15 [ ) 80]

م. هناحبص -. هن  تسا  راهان  روظنم  اجنیا  رد  ارهاظ  (. 16 [ ) 81]
وا زا  یلمع  نینچ  يور  چیه  هب  يرتگرزب ، صخش  روضح  رد  دمدب و  دوخ  ینیب  رد  ادص  اب  مرتحم  یناریا  هک  تسا  ردان  رایسب  (. 1 [ ) 82]

اهنآ نـیب  رد   (:» VIII8 و تسا ( هجوت  لـباق  تسا  هدـمآ  نوفنزگ  رثا  شروک  شرورپ  باـتک  رد  باـب  نیا  رد  هک  یبـلطم  دـنزیمن . رس 
هک دوش  ثعاب  تسا  هتساوخیمن  راذگنوناق  هک  تسا  ملسم  درکیم . عنم  ار  نتخادنا  ناهد  بآ  ندیمد و  ینیب  رد  ادص  هب  هک  دوب  ینوناق 

اهنآ باقعا  دوش ؛ جراخ  ندـب  زا  قرع  تروص  هب  ندرک  راک  رثا  رد  تاعیام  نیا  هک  هتـساوخیم  هکلب  دـنامب ، یقاب  ندـب  رد  طـالخا  نیا 
.« تسا هتفر  نایم  زا  اهنآ  رد  ندرک  راکب  هقالع  اما  دناهدرک ؛ ظفح  ار  نتخادنین  ناهد  بآ  ینیب و  رد  ندیمدن  تداع 

تخس رما  نیا  هب  لاغتـشا  دنهدیم ؛ رارق  نآ  يور  هب  ار  هچراپ  هک  دریگیم  ماجنا  هدش  غاد  هک  ياهزوک  کمک  هب  ندرک  وطا  (. 2 [ ) 83]
. تسا دوهشم  ناطایخ  ياهتسد  رد  بلغا  شزرل  نیا  دوشیم و  تسد  شزرل  ثعاب  بلغا  تسا و  هدننکهتسخ 

بـسچرب دنمرنه  طایخ  درک . هیهت  نویل  تخاس  رادجوم  فیطل  هچراپ  زا  یـسابل  دوب  گنج  ریزو  دنزرف  هک  اهپیترـس  زا  یکی  (. 3 [ ) 84]
. مهد رارق  باجعا  نیسحت و  دروم  هاش  گرزب  رالات  رد  ار  سابل  نیا  متسناوت  دوخ  نم  تخود و  وا  تشپ  هب  ار  هچراپ 

م. تسا -. هدرک  هابتشا  ونازود  اب  ار  ونازراهچ  هدش و  وهس  راچد  فلؤم  هک  تسا  مولعم  الماک  (. 1 [ ) 85]
م. شلاب -. هن  تساکتم  فلؤم  روظنم  اجنیا  رد  (. 2 [ ) 86]

م. ق -. 1275 ه . اب 6 - ربارب  (. 3 [ ) 87]
 Heinrich Barth (. 4 [ ) 88]

. دنراد یصخش  قیاق  دوخ  زا  هک  دنتسه  ینایادگ  یتح  زینو  رد  ماهدش ، هجاوم  بسا  رب  راوس  نایادگ  اب  زین  نم  ایلاتیا  رد  (. 5 [ ) 89]
بیجع تخـس  بسا  اب  زور  رد  رتمولیک  داتـشه  دصکی و  دودح  یط  اما  تسا ، ربارب  رتمولیک   7 دودـح 5 / اب  یناملآ  لیم  ره  (. 6 [ ) 90]

م. دیآیم -. رظنب 
م. تسا -. هدوب  هدش ، هتخانش  نارهت  رد  هچنآ  ياوس  يرگید  هپتناشود  دیاش  (. 7 [ ) 91]

م. هامید - لیاوا  (. 8 [ ) 92]
م. ق -. 1268 ه . اب 9 - ربارب  (. 9 [ ) 93]

م. ق -. 1272 ه . اب 3 - ربارب  (. 10 [ ) 94]
. تسا هدمآ  يدعس  ناتسلگ  لوا  باب  رد  تیاکح  مجرتم : تشاددای  (. 11 [ ) 95]

. دناهدنام هدنز  هدروخ و  زب  ریش  هک  دنتسه  مه  یئاههچب  هک  دوشیم  هداد  شرازگ  یملع ، یلاثم  ناونع  هب  نیا ، دوجواب  (. 1 [ ) 96]
هـشیر نیمه  زا  زین  هیاد  رتخد و  تاملک  دـنیوگیم ؛  ( dojit) تیاود نآ  هب  يوالسا  نابز  هب  هدش و  قتـشم  ندیـشود  زا  هیاد  (. 2 [ ) 97]

. تسا

" نایناریا ناریا و   " كالوپ www.Ghaemiyeh.comهمانرفس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 440زکرم  هحفص 421 

http://www.ghaemiyeh.com


ببـس نیدب  و  دراد ، بانتجا  اهنآ  زا  ترفن  اب  یناویح  ره  دید . ناوتیم  دایز  رادقم  هب  ورناوراک  ياههار  رد  ار  اهکـسوس  نیا  (. 3 [ ) 98]
هب راداو  روز  هب  ار  دوخ  بسا  ماهدیـشوک  اهراب  نم  دنیقاب . دوخ  ياجرب  تمحازم  چـیهیب  اهنآ  زاب  یلاوتم ، ناوارف و  دـش  دـمآ و  دوجو  اب 

دور و رانک  ياهدـنود  بسا  هاررـس  زا  دـنیبیمن  مزال  چـیه  مه  هتفخ  گس  ماهتفاین . قیفوت  راک  نیا  هب  زگره  اـما  منک ، اـهنآ  يور  زا  روبع 
. دراذگیم بسا  هدهع  هب  ار  راک  نیا  يو  دنک ، كرت  ار  لحم 

نانز دادعت  هک  دریگیم  ماجنا  الومعم  یماگنه  هلاس  هن  دون و  هغیص  دوشیم . ربارب  يدقع  اب  هغیص  لاس  هن  دون و  تدم  لوبق  اب  (. 4 [ ) 99]
قوقح ياراد  نارگید  اب  مه  نز  نیمجنپ  لح ، هار  نیا  اـب  دـننکیم و  تسرد  یعرـش  هـالک  قیرط  نیدـب  دـشاب ؛ هدیـسر  راـهچ  هب  يدـقع 

. دوشیم يواسم 
م. تسا -. زور  هد  هام و  هس  هک  قالط  هدع  هن  تسا  زور  هد  هام و  راهچ  تافو  هدع  (. 5 [ ) 100]

م. تسا -. نینچ  لصا  رد  (. 6 [ ) 101]
. دوش رهـش  لفاحم  لقن  هک  دنک  زورب  تسا  نکمم  اهیماکخلت  اهیگدروخرـس و  هچ  هظحل  نیا  رد  هک  تسا  نشور  رگید  نیا  (. 7 [ ) 102]

هزاـجا ار  يزاسهنحـص  نیا  دوخب  دـنناشوپیم و  سکره  زا  ار  دوـخ  رتـخد  يور  لگدـب ، تشز و  سورع  رداـم  ردـپ و  هک  دوـشیم  اـسب 
)!( افداصت هک  دـننک  يو  ربارب  زا  روبع  هب  راداو  ار  يرگید  تماـق  شوخ  يالابدـنلب  نز  اـهنآ  لزنم  هب  داـماد  هعجارم  ماـگنه  هک  دـنهدیم 

. تسا نز  نیمه  وا  هدنیآ  رسمه  دبال  هک  دهدیم  هدعو  دوخب  هراچیب  داماد  دوریم و  يرانک  هب  شتروص  زا  باجح 
تیاـضر یحارج  لـمع  هب  نیدـلاو  یماـگنه  طـقف  اـما  مدرک ؛ لـمع  دـندوب  یلتبم  هناـثم  گنـس  هب  هک  ار  ینارتخد  زا  یلیخ  (. 8 [ ) 103]

. دنام دهاوخ  یقاب  ملاس  حیحص و  اهنآ  تراکب  مهدب  نانیمطا  اهنآ  هب  نم  هک  دندادیم 
م. ق -. لاس 1264 ه . اب  ربارب  (. 9 [ ) 104]

م. ق -. اب 1275 ه . ربارب  (. 10 [ ) 105]
م. هدش -. هدربمان  باهولا  دبع  ازریم  مان  هب  درگاش  نیا  زا  البق  مجرتم . تشاددای  (. 11 [ ) 106]
م. دننکیم -. تبغر  تبرت ) وبشوخ ( كاخ  ریشابت و  هب  ینتسبآ  رخآ  هام  ود  رد  (. 12 [ ) 107]

م. ق -. اب 1269 ه . ربارب  (. 13 [ ) 108]
تیامح رگیدـکی  زا  نآ  ياضعا  دناهتـسسگ و  مه  زا  ياهداوناخ  هک  دـنراد  ترهـش  یلعف  یتنطلـس  هداوناخ  ینعی  اهراجاق  (. 14 [ ) 109]

. دننکیمن
 Burges (. 15 [ ) 110]

: پاچ نارهت ، یمزراوخ -  دلج ، 1 نایناریا ، ناریا و  كالوپ ، همانرفـس  يراد ، ناهج  سوواکیک  مجرتم : دراودا -  بوکای  كالوپ ، [ 111]
1368 ه.ش. مود ،

م. ق -. اب 1277 ه . ربارب  (. 15 [ ) 112]
تلع هب  هک  هاـش  یلعحتف  رـسپ  ازریم  ساـبع  داد . ناوـتیم  ياهدازهاـش  هب  هـک  تـسا  یبـقل  نیرتـالاب  هنطلـسلا  بیاـن  بـقل  (. 16 [ ) 113]

رد اما  دوب  هدش  هدیزگرب  يدهعتیالو  هب  يو  دوب . روهشم  بقل  نیا  هب  تسا  هدنز  مدرم  رطاخ  رد  مه  زونه  دوخ  تعاجـش  یبلطحالـصا و 
هک تسا  رایـسب  فسأت  ياج  تسـشن . تنطلـس  تخت  رب  هاش  دمحم  شرـسپ  تهج  نیدب  تفگ و  یگدنز  دوردـب  دوخ  ردـپ  تایح  نامز 

يرابگرم تموصخ  ترفن و  رذگهر  نیا  زا  دیزگرب و  تنطلـس  تباین  هب  ار  يرگید  يدـهعتیالو و  هب  ار  دوخ  لوا  رـسپ  هاش  نیدـلا  رـصان 
هب ار  وا  ای  دناسریم  لتقب  ار  شردارب  ای  دیدج  هاش  دشاب ، رتزارد  ناشردپ  زا  ردارب  ود  نیا  رمع  هاگره  اریز  دـش ، رارقرب  ردارب  ود  نیا  نیب 

. دتسرفیم دیعبت 
 Hydrocephalus (. 17 [ ) 114]
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م. ق -. 1272 ه . اب 3 - ربارب  (. 18 [ ) 115]
م تسا -. هدش  هدناوخ  ناخ  مساق  ازریم  مساق  کلم  ياجهب  اج  همه  رسپ  نیا  ارچ  هک  تسین  مولعم  (. 19 [ ) 116]

م. ق -. 1272 ه . اب 3 - ربارب  (. 20 [ ) 117]
م. ق - اب 1275 ه . ربارب  (. 21 [ ) 118]

(. 22 [ ) 119]
)Prostitution in Persien«) Wiener Medicinische Wochenschrift, 1681, Nr. 23 « 

اب تسرد  هملک  نیا  اما  هدـش ؛ همجرت   ( Gesinde) همدـخ هب  یناربع  هملک   ( II ظعاوم سدـقم ( باتک  زا  رتول  همجرت  رد  (. 1 [ ) 120]
. دراد تقباطم  تسا  هدش  هداز  هناخ  رد  هک  یمالغ  دنزرف  ینعی  دازهناخ » ظفل «

م. ق - 1272 ه . اب 3 - ربارب  (. 2 [ ) 121]

م. ق - 1275 ه . اب 6 - ربارب  (. 3 [ ) 122]
. دیوگیم ار  بلطم  نیا  نیع  یجرگ  ناگدازهاش  هرابرد  زین  حایس  ینیوزق  قحسا  (. 4 [ ) 123]

م. تسا -. ناملآ  روظنم  (. 1 [ ) 124]
 Hammer von Purgstall (. 2 [ ) 125]

م. دیسر -. لتقب  ق  رد 1024 ه . هک  تسا  دامعریم  نامه  ریم  داتفا و  قافتا  ق  لاس 1185 ه . هب  ناخ  شیورد  تافو  (. 3 [ ) 126]
م. تسا -. نادملق  هدنسیون  روظنم  دیآیمرب  بلطم  زا  هکنانچ  (. 4 [ ) 127]
م. تسا -. هدش  لقن  يدعس  ناتسلگ  زا  تیاکح  نیع  اجنیا  رد  (. 5 [ ) 128]

م. تسا -. هدمآ  نتم  رد  انیع  الاب  هلمج  ود  (. 6 [ ) 129]
م. تسا -. هدش  رکذ  اجنیا  رد  هدمآ  نتم  رد  هک  بیترت  نامهب  یماسا  (. 7 [ ) 130]

هاشداپ تسین ، کیدزن  سامت  رد  اهنآ  اـب  هک  یئاـپورا  روشک  ناطلـس  هب  دـهدیمن  هزاـجا  یناـسآ  هب  یقرـش  نیطالـس  رورغ  (. 8 [ ) 131]
ندرب راکب  زا  بانتجا  يارب  اهیناریا  دنروآ ؛ تسدب  ار  بقل  نیا  ناملآ  رصیق  يارب  دناهتسناوت  رایسب  تارکاذم  زا  سپ  هتشذگ  رد  دنیوگب .

، داتـسرف ناریا  رابرد  هب  ياهدـنیامن  سورپ  تلود  هک  رخاوا  نیمه  سورپ  هاشداپ  يارب  دـنربیم . راکب  ار  لارک » والـسا « هملک  هاشداپ  ظفل 
. دش هدرب  راکب  هاشداپ  بقل 

 Baron Korff (. 9 [ ) 132]
غورد جیار « حالطصا  دای  هب  رایتخایب  یمدآ  تسا ؛ یئاتسدوخ  غورد و  ینعم  هب  پاچ » یسراف « رد  هک  تسا  هجوت  هتسیاش  (. 10 [ ) 133]

. دتفایم یپاچ »
 Malcolm (. 11 [ ) 134]

 . Cassini (. 12 [ ) 135]
م. ق -. 1274 ه . اب 5 - ربارب  (. 13 [ ) 136]

م. مدربن -. یپ  تسرد  هدنسیون  روظنم  هب  (. 14 [ ) 137]
 Swoboda (. 15 [ ) 138]

م.  .- Kentar لصا رد  (. 16 [ ) 139]
م. هدمآ -. نینچ  نتم  رد  انیع  (. 17 [ ) 140]

 Geniehauptmann Zatti (. 1 [ ) 141]

" نایناریا ناریا و   " كالوپ www.Ghaemiyeh.comهمانرفس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 440زکرم  هحفص 423 

http://www.ghaemiyeh.com


 Der Mineur Czarnotta (. 2 [ ) 142]
 Baron Gumoens (. 3 [ ) 143]

 Colonel Matrazzo (. 4 [ ) 144]
 Krziz (. 5 [ ) 145]

 Remiro (. 6 [ ) 146]
 Brognart (. 7 [ ) 147]

 Shiel (. 8 [ ) 148]
 Ferrier (. 9 [ ) 149]

 Ernest Cloquet (. 10 [ ) 150]
م. ق -. اب 1266 ه . ربارب  (. 11 [ ) 151]

: تسا رارق  نیدب  هدش  رکذ  بیترت  هب  نیتال  طخ  هب  نوشق  ناراشتسم  یماسا  (. 12 [ ) 152]
Zatti, Gumoens, Krziz, Nemiro, Czarnotta

 . Dumreicher ,Dietl (. 13 [ ) 153]
ندز گر  وا  دنک  نیعم  ار  شگرم  عون  دوخ  هک  تساوخ  يو  زا  دوب  ریما  قباس  هجوت  دروم  دارفا  زا  یکی  هک  میخژد  نوچ  (. 14 [ ) 154]
هدولآ نوخ  هب  هک  ار  یئاج  مامح  راوید  رد  مدـید  متفر و  مامح  نیا  ندـید  هب  ق ) 1275 ه . - 6 لاس 1859 ( رد  نم  دـیزگرب . ار  مامح  رد 
مدرم هدید  زا  ار  راوید  ياهیگدیـشارخ  دنک و  دیفـس  هرابود  ار  راوید  هک  دوب  هدادـن  ار  تمحز  نیا  دوخ  هب  یـسک  یتح  دناهدیـشارت ؛ دوب 

. دناشوپب
هرابرد یئوگتفگ  عون  ره  زا  ادماع  املاع و  يو  هک  مدـیدرگ  هتکن  نیا  هجوتم  یبوخب  مدـش  هاش  مزالم  اهدـعب  هک  یماگنه  (. 15 [ ) 155]

هب يو  یلو  مدناشک  رگید  یئاج  هب  ار  بلطم  نم  ماهدینـش . ریما  زا  يزیچ  تقو  چیه  ایآ  هک  دیـسرپ  نم  زا  رابکی  اهنت  دراد . بانتجا  ریما 
تسرد تشاد ؛ رایسب  تافتلا  ریما  رسپ  هب  تبسن  لاحرههب  دیشک . نایم  هب  ار  يرگید  بلطم  ياپ  هلصافالب  و  دوب » یتخـس  مدآ  تفگ «: نم 

. دیزرویمن غیرد  يو  هب  لغاشم  بصانم و  نداد  زا  اما  تشادیم ، هاگن  رود  یلیخ  رابرد  زا  ار  وا  هک  تسا 
م. تسا -. تیاده  ناخ  یلق  اضر  روظنم  (. 16 [ ) 156]

. تفرگ رارق  يواکجنک  دروم  اهتدم  ات  دوب  هدش  بصن  یبوخ  هب  هک  تلکسا  نیا  (. 17 [ ) 157]
ياهـشسرپ هشیمه  مهدب و  ناشن  ناشیا  هب  ار  نآ  هک  دنتـساوخیم  نم  زا  دندمآیم  هسردـم  دـیدزاب  هب  هک  هاگره  تکلمم  ناگرزب  هاش و 

. دندرکیم حرط  هراب  نآ  رد  ناوارف 
 . Chelius (. 18 [ ) 158]

باتک و « ق ). 1270 ه . لاس 1854 -( لیروآ  رد  ناسنا » ندب  حیرشت  دش «. یگنس  پاچ  نارهت  رد  یسرد  باتک  ود  ره  نیا  (. 19 [ ) 159]
. دوب قیلعت  طخ  هب  يرگید  خسن و  هب  نیتسخن  باتک  دیدرگ . رشتنم  ق ). 1274 ه . هم 1857 -( هام  رد  یلاحک » هلاسر  یحارج و 

، عاـنعن زاـیپ ، ریـس ، راـیخ ، وهاـک ، زا  دـنترابع  اـهیزبس  نیا  تسا . روآتریح  دـنروخیم  اـهیناریا  هک  یماـخ  يزبس  رادـقم  (. 20 [ ) 160]
یناهایگ زا  الک  نوشق  تکرح  یـشکرکشل و  ماگنه  هب  یناریا  نازابرـس  دـیآیم . ناشدـب  نآ  هشیر  زا  هک  برت  گرب  کقلب و  شوگلیف ،

يارب یـشآ  اهنآ  اب  دنروآ  گنچب  مه  ایبول  ای  جنرب  درآ ، یتشم  نآ  رب  هوالع  هاگره  لاح  دـننکیم . هیذـغت  دوشیم  ادـیپ  ناشهار  رـس  هک 
بلاط امـش  نازابرـس  دوب «: هتفگ  نانکرخافت  یئاپورا  نارادمتـسایس  زا  یکی  روضح  رد  يراگزور  یناریا  يارزو  زا  یکی  دـنزپیم . دوخ 

.« دننک یئامیپهار  مه  بوخ  دنروخب و  فلع  طقف  دنناوتیم  ام  نازابرس  هکیلاحرد  دنتسه  تاسرویس 
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. دنروخیم ار  ینامیشپ  هگ و  کتک ، هصغ ، لوپ ، هک  تسا  نایناریا  ياهیدرخیب  زا  یکی  زین  نیا  (. 21 [ ) 161]
(. 22 [ ) 162]

De La Polyurie, Par le Dr. Mirza Reza ben Mokim) Paris 0681(; du diagnostique et du
). traitement des hydropisies enkystees, par le Dr. Mirza Ali Naghi) 1681

. دشاب قبطنم  تقیقح  اب  هیمست  هجو  نیا  هک  دنک  ادخ  هناخضیرم ؛ يارب  ابیز  تسا و  یبسانم  مان  افشلا  راد  (. 23 [ ) 163]
بلغا هک  تسه  مه  لیلد  نیمه  هب  دنوشیم . ترضح  نامهم  نارئاز  اجنآ  رد  هک  تسا  هسسؤم  نیا  عباوت  زا  زین  ياهناخاذغ  (. 24 [ ) 164]

.« درک یئاریذپ  ام  زا  هریغ  هوهق و  ياچ ، ولپ ، اب  ترضح  دنیوگیم « نارئاز 
م. ق -. 1274 ه . اب 5 - ربارب  (. 25 [ ) 165]

 Zatti (. 26 [ ) 166]
 Karaczay (. 27 [ ) 167]

 Czarnotta (. 28 [ ) 168]
 Homoopathy (. 29 [ ) 169]

 Gumoens (. 30 [ ) 170]
 Matrazzo (. 31 [ ) 171]

 Krziz (. 32 [ ) 172]
 Nemiro (. 33 [ ) 173]

م. ق -. اب 1276 ه . ربارب  (. 34 [ ) 174]
 Pitt (. 35 [ ) 175]

( هناـگیب روما  ریزو   ) ministre etrangeres aux affaires ياـج هب  يو  هب  بلغا  یجراـخ  یـسایس  نارومأـم  (. 36 [ ) 176]
( روما زا  هناگیب  ریزو   ) ministre etrangeres aux affaires: دنتفگیم

 Brognart (. 37 [ ) 177]
م. ق -. 1274 ه . اب 5 - ربارب  (. 38 [ ) 178]

یتواضق دـناوتیمن  زگره  بیبط  ناونع  هب  تیلاعف  ناریا و  رد  تماـقا  لاـس  دـنچ  اـب  یئاـپورا  درف  کـی  هک  تسادـیپ  هتفگن  (. 1 [ ) 179]
بلاطم اب  لصف  نیا  رد  هدنناوخ  هاگره  تسین  یتفگش  ياج  نیاربانب  دشاب . هتشاد  نایناریا  نوناق » نید و  هرابرد « قیمع  یقیقحت  تسرد و 

هملک دنچ  رییغت  رطس و  هدزناپ  دودح  يانثتـسا  هب  هدرک  دای  هدنـسیون  هچنآ  تناما ، ظفح  رظن  زا  لاحرههب  دوش . هجاوم  ساسایب  تسس و 
تلوهـس اب  دوخ  ناگدـنناوخ  هک  تسا  یهیدـب  دوشیم و  هدـنادرگرب  یـسراف  هب  اجنیا  رد  فرـصت  لخد و  نیرتکچوک  نودـب  تراـبع  و 

هچ درادن ، یبجوم  رگید  اهیقرواپ  رد  هدنسیون  اب  مجرتم  هدیقع  فالتخا  دراوم  مامت  رکذ  ظاحل  نیدب  دنـسانشیمزاب . میقـس  زا  ار  حیحص 
، مه هدنـسیون  هک  تسا  رظن  بلاج  نیا  تشون . ناوتیمن  هیدر  تالئاطال  نیا  همه  رب  دش و  دهاوخ  لصا  رب  دئاز  عرف  تروص  نیا  ریغ  رد 
یگدـنز و قمع  هب  لوصو  دراد و  فارتـعا  مدرم  تاداـقتعا  ننـس و  بادآ و  هب  طوبرم  تاـعالطا  هب  یـسرتسد  مدـع  هب  همدـقم  رد  دوـخ 

م. درامشیم -. نکمم  ریغ  یئاپورا  کی  يارب  ار  نایقرش  ياهرواب 
م. ق -. اب 1275 ه . ربارب  (. 2 [ ) 180]

هدنـسیون تیلها  هب  دـیاب  ثحاـبم  هنوگنیا  رد  هراومه  هک  دـنکیم  بلج  هتکن  نیا  هب  ار  زیزع  ناگدـنناوخ  هجوـت  رگید  راـب  (. 1 [ ) 181]
دراد و فارتـعا  اـهرظن  راـهظا  هنوگنیا  رد  دوخ  تیحالـص  مدـع  هب  باـتک  زاـغآ  رد  دوخ  هک  یئاـپورا  یبـیبط  رب  تشاد . صاـخ  هجوـت 
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هچ دزادرپب  صحف  ثحب و  هب  تسا  جراخ  وا  صـصخت  هطیح  زا  هک  يروما  باـب  رد  دوش و  تسد  نیا  زا  هدـیچیپ  یبلاـطم  دراو  دـهاوخب 
زا یتشادرب  هچ  نارگید  دوش  مولعم  ات  دریگ  رارق  رظن  ناعما  دروم  دیاب  تهج  نیا  زا  طقف  یـسک  نینچ  ياههتفگ  تفرگ . ناوتیم  يداریا 

هلباقم هب  اهیزومآدـب  هنوگنیا  اب  ملع  حالـس  اب  میناوتب  رتهب  ام  دـنراد و  تسا  هدرک  هشیر  اـم  دوجو  قاـمعا  رد  هک  ینید  یتدـیقع و  روما 
. میزیخرب

زا رگید  یکی  دوخ  نیا  هدوب و  نویناحور  صاخ  فیاظو  زا  هراومه  مالسا  رد  تواضق  دنادیمن  هک  تساجنادب  ات  هدنسیون  تریـصب  مدع 
همه هب - مه  ار  تاـفوقوم  هب  یطخت  دراد . فـلؤم  رظن  ءوـس  یتـح  اـی  عـالطا و  مدـع  رب  تلـالد  باـتک  نیا  رد  هک  تسا  يررکم  دـهاوش 

. دروآ باسح  هب  دیابن  فعض  هطقن  زین  ار  ناهانپیب  هب  نداد  هانپ  داد و  ناوتیمن  میمعت  نایدصتم 
هتکن چیه  دجاو  هک  دش  هظحالم  لصف  نیا  يادتبا  هحفـص  جنپ  رد  ینیماضم  نوچ  میدش  روآدای  لصف  يادتبا  رد  هک  روطنامه  ریدقت  رهب 

هب دـشاب  فالتخا  تتـشت و  هیام  دـنراد  جایتحا  رظن  قافتا  یلدـکی و  هب  همه  هک  ناـمز  نیا  رد  تسناوتیم  رگید  فرط  زا  دوبن و  ياهزاـت 
م. دمآ -. لمعب  یئزج  یتارییغت  تاملک  تارابع و  زا  یضعب  رد  زین  دروم  دنچ  رد  دش و  هتفرگ  میمصت  نآ  فذح 

م. ق -. اب 1264 ه . قباطم  (. 3 [ ) 182]

م. ق -. اب 1268 ه . قباطم  (. 4 [ ) 183]
م. ق -. 1272 ه . اب 3 - قباطم  (. 5 [ ) 184]

م. تسا - فورعم  وا  تازاجم  ناتساد  هک  تسا  غم  ياتاموگ  نامه  سیدرمسا  (. 6 [ ) 185]
م. تسا -. نینچ  لصا  رد  (. 7 [ ) 186]

هدـید بلطم  رد  یـضراعت  دروـم  نیا  رد  هجیتـن  رد  دـنریگیم و  نشج  ار  زوروـن  طـقف  اـهیناریا  هک  دوـب  هـتفگ  فـلؤم  ـالبق  (. 8 [ ) 187]
م. دوشیم -.

ار اهتـسد  زاب  دروآیم و  شیپ  ناتـشگنا  زا  ینیعم  دادـعت  اب  ار  اهتـسد  تعرـس  هب  اهنآ  زا  یکی  دـنزادرپیم . يزاـب  هب  رفن  ود  (. 9 [ ) 188]
. دشاب هدنرب  يزاب  رد  ات  دیوگب  یتسرد  هب  ار  ناتشگنا  دادعت  دیاب  لباقم  فرط  دنکیم . ناهنپ 

م. تسا -. يداع  دح  زا  شیب  ناضمر  هام  رد  مدرم  جراخم  لیلد  هچ  هب  هک  دش  نیا  زا  تبحص  البق  (. 10 [ ) 189]
 . Kremer ,Aegypten (Leipzig 3681 ),p .151 (. 11 [ ) 190]

م. تسا -. هدرک  هابتشا  نامرک  اب  ار  هاشنامرک  هدنسیون  ارهاظ  (. 12 [ ) 191]
: پاچ نارهت ، یمزراوخ -  دلج ، 1 نایناریا ، ناریا و  كالوپ ، همانرفـس  يراد ، ناهج  سوواکیک  مجرتم : دراودا -  بوکای  كالوپ ، [ 192]

1368 ه.ش. مود ،
م. ق -. اب 1268 ه . ربارب  (. 13 [ ) 193]

هناخباتک رد  يرادـهگن  يارب  ایوگ  نآ  زا  مه  ياهخـسن  تسا ؛ دوجوم  نارهت  یتنطلـس  هناخباتک  رد  باتک  نیا  زا  ياهخـسن  (. 14 [ ) 194]
. دشاب هدش  هیهت  گروبزرطپ  یتنطلس 

م. تسا -. فورعم  هنیبرس » هب « زورما  (. 1 [ ) 195]
م. تسا -. هدرک  هابتشا  وضو  اب  ار  لسغ » هدنسیون « (. 2 [ ) 196]

 Lawsonia inermis (. 3 [ ) 197]
 Indigosera (. 4 [ ) 198]

م. تسا -. ناتسزوخ  روظنم  (. 5 [ ) 199]
م. تسا -. هدرک  هابتشا  البرک  اب  ار  هبعک  هدنسیون  (. 6 [ ) 200]
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. دوشیم هدید  مه  گارپ  هنهک  ناتسروگ  رد  یئاهربق  گنس  نینچ  (. 7 [ ) 201]
م. تسا -. هدرب  راکب  ربق  گنس  ینعم  هب  اوهس  ار  همخد » ظفل « همانرفس  فلؤم  (. 8 [ ) 202]

م. تسا -. تروص  نیمه  هب  باتک  لصا  رد  (. 9 [ ) 203]
م. مادک -. دشن  مولعم  یئاد ، ای  (. 10 [ ) 204]

م. ق -. 1270 ه . اب 1 - تسا  ربارب  (. 1 [ ) 205]
م. تسا -. هدیصق  روظنم  ارهاظ  (. 2 [ ) 206]

م. یحیسم -.  1828 هیروف ) اب ( تسا  ربارب  هک  دیدرگ  دقعنم  لاس 1243  هب  ياچنمکرت  دادرارق  (. 3 [ ) 207]
م. تسا -. هدیصق  هدنسیون  روظنم  ارهاظ  (. 4 [ ) 208]

م. دنکیم -. قیبطت  اب 1246  الاب  مقر  هکیلاحرد  تسا ، هدوب  لاس 1247  هب  هاش  نیدلا  رصان  دلوت  (. 1 [ ) 209]
نیمأـت نیعم  یتیـالو  دـمآرد  لـحم  زا  اـهتخادرپ  هکلب  درادـن  دوجو  يزکرم  یقودنـص  یتلود  ياـهتخادرپ  تفاـیرد و  يارب  (. 2 [ ) 210]

ام قوقح  تخادرپ  دیـسریمن  یهوجو  لحم  نآ  زا  هاگره  لاح  میتفرگیم . قوقح  سراف  دـیاوع  لحم  زا  زین  اهیـشیرتا  اـم  ـالثم  دوشیم .
. دوب هدش  هیدأت  زکرم  هب  دوب  اهتدم  تایالو  قطانم و  ریاس  تایلام  هکیلاحرد  داتفایم ، قیوعت  هدهع  هب  مه 

م. ق -. اب 1264 ه . ربارب  (. 3 [ ) 211]
تایئزج مامت  هب  نوچ  دوب و  یجاح  درف  هب  رصحنم  رـسمه  تشاد . ترهـش  یئاناوت  هب  روشک  رـسارس  رد  هتـسجرب  يوناب  نیا  (. 4 [ ) 212]

هب رداچ  هک  دناهدید  ار  وا  اهنایغط  اهنایصع و  زا  يرایسب  رد  هک  دنیوگیم  درکیم . هرادا  ار  اهراک  همه  وا  بایغ  رد  دوب  انـشآ  شیاهراک 
. تسا هدرکیم  شخپ  حالس  مدرم ، نیب  دوخ  ياهرابنا  زا  رس 

م. ق -. اب 1268 ه . ربارب  (. 5 [ ) 213]
 Fager Green (. 6 [ ) 214]

م. ق -. اب 1271 ه . تسا  ربارب  (. 7 [ ) 215]
م. ق -. 1270 ه . اب 1 - ربارب  (. 8 [ ) 216]

م. ق -. اب 1273 ه . ربارب  (. 9 [ ) 217]
م. ق -. اب 1274 ه . ربارب  (. 10 [ ) 218]

 Taylor (. 11 [ ) 219]
م. ق -. اب 1274 ه . ربارب  (. 12 [ ) 220]
م. ق -. اب 1277 ه . ربارب  (. 13 [ ) 221]

م. تسا -. هدوب  ماظنریما  هب  بقلم  یسورگ  ناخ  یلعنسح  دارم  ارهاظ  (. 14 [ ) 222]
 Sartige (. 15 [ ) 223]

 Tegoborsky (. 1 [ ) 224]
. دوشیم متخ  بادرم  هب  دراد  لوط  لیم  کی  دودح  هک  هعرت  نیا  (. 2 [ ) 225]

م. ق -. 1270 ه . اب 71 - ربارب  (. 3 [ ) 226]
م. دیآیم -. تسدب  راورخ  کی  ای  ولیک  دصیس  دودح  رد  یمقر  نیاربانب  مرگ . اب 560  تسا  ربارب  ینیو  دنواپ  ره  (. 4 [ ) 227]

رد نیمز  قرشم  رد  دوخ  ياهرفس  رد  ماقمیلاع  تاملپید  کی  تسا . یناریا  ياهنامتخاس  فعـض  طاقن  زا  الوصا  هرجنپ  رد و  (. 5 [ ) 228]
. دربیم دوخ  اب  هرجنپ  و 
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. تسا رایسب  سیلیس  ياراد  هجیتن  رد  دوشیم ، لصاح  هاک  هلاپت و  ندنازوس  زا  رتسکاخ  نیا  (. 6 [ ) 229]
م. ق -. اب 1276 ه . ربارب  (. 7 [ ) 230]

. تسا مرگولیک  دص  شیرطا  رد  هاجنپ و  لداعم  ناملآ  رد  تسا . نزو  سایقم   Zentner (. 8 [ ) 231]
م. دیآیم -. رظنب  دایز  هک  تشاد  بوسحم  مرگولیک  دصناپ  ات  دصیس  نیب  یمقر  دیاب  تسا  یشیرطا  فلؤم  نوچ  دروم  نیا  رد 

مود تمـسق  مجنپ  لصف  هب  دـینک  عوجر  تسا . هدـش  بوسحم  الط  ناموت  کی  اب  ربارب  يدـنله  تاـک  ود  ره  باـتک  نیا  رد  (. 9 [ ) 232]
م. تسالط -. ناموت  هکس  نآ  زا  روظنم  هک  تسا  یهیدب  هدش  رکذ  ناموت  زا  اجکره  هتبلا  هکس .» سایقم و  نزو ، ناونع « تحت 

م. خسرف -. هن  تسیب و  دودح  رد  (. 10 [ ) 233]
 Poti (. 11 [ ) 234]

 Reihan (. 12 [ ) 235]
 Maran (. 13 [ ) 236]

 Twer (. 14 [ ) 237]
Murawief ,Reise nach: ریز هجوـت  بلاـج  تخــس  رثا  نـینچمه  Fraser ,Reisen in Turkistan ; و  (. 15 [ ) 238]

 Chiwa
م.  .- Charhassan لصا رد  (. 16 [ ) 239]

م. ق -. اب 1276 ه . ربارب  (. 17 [ ) 240]
 Baron Pichon (. 18 [ ) 241]

م. ق -. اب 1276 ه . ربارب  (. 19 [ ) 242]
م. ق -. 1270 ه . اب 71 - ربارب  (. 20 [ ) 243]

م. دشاب -. یقاقش  دارم  هک  دوریم  نامگ  Schagoji و  لصا رد  (. 21 [ ) 244]
م. یلعف -. یناورس  هجرد  اب  ربارب  (. 22 [ ) 245]

تـسا هدـش  راهظا  باتک  نیا  ياجهباج  هک  نایناریا  قالخا  نید و  هرابرد  يو  دـیاقع  ریاـس  دـننام  زین  فلؤم  رظنراـهظا  نیا  (. 1 [ ) 246]
م. تسا -. هدرمشن  زیاج  نتم  رد  ار  یفذح  ای  رییغت  چیه  مجرتم  لاحرههب  تسا . رایسب  دیدرت  لمأت و  لحم 

م. البرک -. رد  هن  تسا  عقاو  فجن  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  نفدم  (. 2 [ ) 247]
م. مادک -. دشن  مولعم  هلاخ ؟ ای  (. 3 [ ) 248]

م. نیدرورف -. لوا  اب  ربارب  (. 1 [ ) 249]
: پاچ نارهت ، یمزراوخ -  دلج ، 1 نایناریا ، ناریا و  كالوپ ، همانرفـس  يراد ، ناهج  سوواکیک  مجرتم : دراودا -  بوکای  كالوپ ، [ 250]

1368 ه.ش. مود ،
رهوش تسا . نآ  ياههیشاح  هب  طوبرم  رتشیب  دراد  رب  رد  ار  ماقمیلاع  يوناب  نیا  یحطـس  ياهتـشاددای  هک  باتک  نیا  تیمها  (. 2 [ ) 251]
باتک نیا  رب  یقیقد  یـساسا و  ياهتـشاددای  دروم  ره  رد  تسیزیم  نارهت  رد  ترافـس  تمـس  اب  قباس  رد  هک  لیـش  لنلک  ینعی  مناخ  نیا 

هچ اـما  تفریم . راـکب  نکرپ  هحفـص  ناوـنع  هب  نتم  تفرگیم و  ار  نتم  ياـج  یـشاوح  باـتک  نیا  رد  هک  دوـب  رتـهب  هـچ  تـسا ؛ هدوزفا 
: مجرتم تشاددای  تساهمناخ . اب  مدقت  قح  اج  همه  رد  درک ؟ دوشیم 

. تسا هدش  عبط  همجرت و  نیگن  هلجم  ددعتم  ياههرامش  رد  باتک  نیا  زا  يرادقم 
م. ق -. 1275 ه . اب 76 - ربارب  (. 3 [ ) 252]
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 Stearin (. 4 [ ) 253]
 Rubriquis (. 5 [ ) 254]

کی اب  تسا  ربارب  يدنله  تاکود  هدش  دای  تاکوکسم  نازوا و  هب  طوبرم  لصف  رد  فلؤم  فرط  زا  حوضو  هب  هک  روطنامه  (. 6 [ ) 255]
م. تسالط -. ناموت  نامه  تاکود  زا  دارم  باتک  نیا  مامت  رد  الط . هکس  ناموت 

دوب هدیـشخب  نم  هب  هاش  هک  ینمکرت  يابیز  بسا  رب  يزور  تسا . هدرک  ظفح  ناریا  رد  مه  زونه  ار  تداع  نیا  نمکرت  بسا  (. 7 [ ) 256]
اب ناویح  دـش و  ادـج  بسا  هنهد  فداصت  رثا  رب  هک  متـشاد  هلـصاف  نارهت  اب  لیم  ود  زونه  متفریم . نارهت  فرط  هب  نابایب  زا  مدوب و  راوس 

، موش باترپ  يزابور  رهن  هب  هظحل  ره  هک  مدیـسرتیم  مدیبسچ و  بسا  ياهنار  هب  دشیم  هک  روطره  دـنک . اج  زا  ارم  روآماسرـس  یتعرس 
زا يو  دش . هارمه  دندوب  ارچ  لاح  رد  هک  نابسا  زا  ياهلگ  اب  داتسیا و  ناهگان  بسا  لیم  عبر  هس  یط  زا  سپ  هک  مدید  بجعت  لامک  اب  اما 

ناموت تمیق 65  هب  ار  بسا  دـعب  زور  دوب  هداد  تسد  نم  هب  هثداح  نیا  زا  هک  یتحاراـن  رثا  رد  دوب . هدیـشک  وب  ار  نابـسا  نیا  روضح  رود 
زیمآتحیصن ینحل  اب  باوج  رد  يو  مداد و  حرش  شیارب  ار  ارجام  ماهدرک . هچ  دوخ  بسا - اب  هک  دیـسرپ  نم  زا  هاش  دعب  یتدم  متخورف .

: تفگ
نامه تسرد  يو  مه  ارجام  نآ  رد  دیزرایم و  اهنیا  زا  رتشیب  یلیخ  یتخورف . زیچان  تمیق  نیا  هب  ار  یگنـشق  نیا  هب  یبسا  هک  يدرک  دب  » 

.« دناهدوب هتخومآ  يو  هب  هک  هدرک  ار  راک 
م. ق -. 1275 ه . اب 76 - ربارب  (. 8 [ ) 257]

م. دشن -. هتفای  یناشن  عضوم  نیا  زا  دوب ، سرتسد  رد  هک  میدق  دیدج و  عجارم  مامت  رد   Chuschkek لصا رد  (. 9 [ ) 258]
زا لیم  عبر  هس  مظنم  هلـصاف  رد  ینالوط  فیدر  کی  رد  نادـمه  نیوزق و  ير ، نیب  ینعی  داـم ، هدرتسگ  هگلج  رد  دوخ  نم  (. 10 [ ) 259]
زا یقفا  یئاهرـشق  رگم  دوشیمن  هدـید  يزیچ  اههپت  نیا  لخاد  رد  تسنادیمن . ار  اهنآ  هیبعت  زا  دارم  يدـحا  هک  ماهدـید  اـههپت  نیا  زا  مه 

لمتحم دشیم . ادیپ  ناوارف  اهزیچ  نیا  زا  زاب  مه  اجنآ  کیدزن  هک  نیلافـس  ياهنادلگ  اههزوک و  ياههدرخ  طالم و  لاغذ ، چـگ ، كاخ ،
. درک ضرف  تمالع  نداد  يارب  یئاههاگتسیا  ار  اهنآ  ناوتیم  نینچمه  دناهدرکیم ؛ هدافتسا  ینید  مسارم  رد  اههپت  نیا  زا  هک  تسا 

م. ق -. 1268 ه . اب 69 - ربارب  (. 11 [ ) 260]
م. تسا -. هدرک  هابتشا  مهاب  ار  فجن  البرک و  فلؤم  هک  دش  هداد  حیضوت  زین  البق  (. 12 [ ) 261]

ات دنهدیم  داب  لوا  ار  هدیبوک  نمرخ  اریز  تسا  هدش  هابتـشا  راچد  نمرخ  نداد  داب  ندیبوک و  بیترت  رکذ  رد  ارهاظ  فلؤم  (. 13 [ ) 262]
م. دنربیم -. ار  هاک  سپس  دوش و  ادج  هناد  زا  هاک 

ياـج هب  اوهـس  ار  نآ  فلؤم  دراد  لاـمتحا  تسین  هتخانـش  ماـن  نیا  هب  یهاـیگ  نوچ  یلو  تسا  تروص  نیمه  هب  لـصا  رد  (. 14 [ ) 263]
م. دشاب -. هدرب  راکب  طاقهرق 

 Dorema gummi ammoniacum (. 15 [ ) 264]
م. تسا -. هدرب  راکب  اهیزبس  ینعم  هب  فلؤم  دوریم  راکب  تابوبح  ربارب  یسراف  رد  هک  ار  تالوقب  (. 16 [ ) 265]

م. تسا -. هدمآ  تروص  نیمه  هب  نتم  رد  (. 17 [ ) 266]
 Drancuculus purpura (. 18 [ ) 267]

نیا هب  یلحم  ناهفصا  یلاوح  رد  اریز  تسا ، زاریش  ناتسرهش  زا  یئاتـسور  رالخ ، نامه  روظنم  ارهاظ   ، Challer لصا رد  (. 19 [ ) 268]
م. دشن -. هتخانش  مان 

م. دوشیم -. نآ  ناگدننکفرصم  دردرس  بجوم  دراد و  دوجو  هدشن  هیفصت  لکلا  رد  هک  یئوبدب  ءزج  (. 20 [ ) 269]
م. تسا -. یناریا » يانعم « هب  تسا و  هدش  قتشم  سرپ » هملک « زا  هک  تسا  وله  ینیتال  مان  (. 21 [ ) 270]

" نایناریا ناریا و   " كالوپ www.Ghaemiyeh.comهمانرفس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 440زکرم  هحفص 429 

http://www.ghaemiyeh.com


م. تساجک -. دشن  مولعم  هک   Korum لصا رد  (. 22 [ ) 271]
 Eruca sativa (. 23 [ ) 272]

 Rubica tinetoria (. 24 [ ) 273]
ق. 1275 ه . (. 25 [ ) 274]

 Carthamus tinetoria (. 26 [ ) 275]
م. تسا -. نیاق  روظنم  ارهاظ  (. 27 [ ) 276]

م. ق -. اب 1276 ه . ربارب  (. 28 [ ) 277]
 Junipers excelsa (. 29 [ ) 278]

 Kotschi (. 30 [ ) 279]
 Celtis (. 31 [ ) 280]

 Prunus mahaleb (. 32 [ ) 281]
باسح هب  مارگ   4 لومعم 64 / قبط  ار  لاقثم  کی  هاگره  اـما  %(. 6 مرگ ( مدصشـش  اـب  تسا  ربارب  یئوراد  نازوا  رد  نارگ  (. 1 [ ) 282]

م. دنکیمن -. قیبطت  مهاب  ماقرا  نیا  میروآ 
 ( Ceretonia siliqua) بونرخ هناد  (. 2 [ ) 283]

م. ق -. اب 1264 ه . ربارب  (. 3 [ ) 284]
هتکن نیا  رکذ  زا  هدنسیون  دناهدزیم و  برض  الط  زا  ار  ناموت  هک  دیآیمرب  یبوخب  دعب  بلاطم  زا  صوصخب  هلمج و  نیا  زا  (. 4 [ ) 285]

م. تسا -. هدیزرو  تلفغ  تحارص  هب 
م. ق -. 1267 ه . اب 68 - ربارب  (. 5 [ ) 286]
م. ق -. 1273 ه . اب 74 - ربارب  (. 6 [ ) 287]

نانچمه ار  هفالخلا  راد  مان  اما  دننک  هدافتـسا  هفیلخ  ناونع  زا  دنرادن  قح  دنتـسین  تاداس  زا  هیراجاق  هلـسلس  ناهاشداپ  نوچ  (. 7 [ ) 288]
. دناهدرک ظفح 

 Rali Brothers (. 1 [ ) 289]
.( لوا لصف  رتسا ، باتک  سدقم ( باتک  هب  دوش  عوجر  (. 2 [ ) 290]

م. ق -. 1275 ه . اب 76 - ربارب  (. 3 [ ) 291]
م. دماین -. تسدب  یناشن  عضوم  نیا  زا  عجارم  زا  کیچیه  رد   . If لصا رد  (. 4 [ ) 292]

م. تسا -. هدش  رکذ  مافریش  هزوریف  نیا  مان  رهامجلا  رد  (. 5 [ ) 293]
م. تسا -. هدش  هدراذگ  نآ  ربارب  رد  یلاؤس  تمالع  زین  لصا  رد  تسیچ . هلمج  نیا  زا  فلؤم  روظنم  تسین  مولعم  (. 6 [ ) 294]

م. ق -. متشه ه . متفه و  نورق  اب  ربارب  (. 7 [ ) 295]
م تسین -. رزخ  يایرد  لحاس  رد  تشر  (. 8 [ ) 296]

م. زورما -. رسلباب  (. 9 [ ) 297]
م. ینونک -. لباب  (. 10 [ ) 298]

م. ینونک -. ناگرگ  (. 11 [ ) 299]
یبط و تاحالطـصا  گنهرف  رد  دوشیم ،  Seton یـسیلگنا هسنارف و  رد  نآ  لداعم  هک   Haarseil یناملآ تغل  ربارب  رد  (. 1 [ ) 300]
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یفایلا ینعم  هب  لاحرههب  دشن . هدهاشم  ظفل  نیا  رگید  عجارم  زا  کیچیه  رد  تسا . هدش  رکذ  شوخ » یـسراف « رد  رمیلـش  فیلأت  یئوراد 
م. دنشکیم -. نوریب  تحارج  زا  ار  كرچ  نآ  کمک  هب  دنچیپیم و  مهب  هک  تسا 

ولج ار  یکی  دننکیم و  میـسقت  هرط  ود  هب  فرط  ره  رد  ار  نآ  دنراذگیم و  رـس  يور  یئوم  هتـسد  هک  تسا  نیا  جـیار  دـم  (. 2 [ ) 301]
. دنشارتیم خیب  زا  ار  رس  دنراد  ياهنارقوم  یگدنز  هک  یمدرم  الوصا  نویناحور و  املع ، اهنت  دنهدیم . رارق  نآ  تشپ  ار  يرگید  شوگ و 
رب بیترت  مظن و  نودـب  مهربمهرد و  یتروصب  هک  دـننکیم  دـنلب  ار  وم  دنتـسه  انتعایب  یمومع  تاررقم  دـعاوق و  هب  هک  یئاـهیطول  طـقف 

. دریگیم رارق  هقیقش  رس و  يور 
م. ق -. 1269 ه . اب 70 - ربارب  (. 3 [ ) 302]

. تسا ارزولا  سیئر  باقلا  زا  کلملا  دامع  مظعاردص ، کباتا ، دننام  مه  لوا » صخش  (.» 4 [ ) 303]
صخـش نیارباـنب  تسا و  صاخـشا  همه  قوـف  هک  دراد  یتـیمها  تلزنم و  ناـنچ  هاـش  دراد . مود  صخـش  کـلملا و  ماـظن  باـقلا  وا  رـسپ 

. دوشیمن بوسحم 
م. ق -. 1272 ه . اب 73 - ربارب  (. 5 [ ) 304]

 Honigberger (. 6 [ ) 305]
م. ق -. اب 1267 ه . ربارب  (. 7 [ ) 306]

م. تسا -. ات 1268  زا 1264  ریبک  ریما  ترادص  تدم  (. 8 [ ) 307]
م. ق -. 1275 ه . اب 76 - ربارب  (. 9 [ ) 308]

 Labat (. 10 [ ) 309]
م. ق -. اب 1268 ه . ربارب  (. 11 [ ) 310]

م. ق -. اب 1267 ه . تسا  ربارب  (. 12 [ ) 311]
(. ص 163 سویرائلوا ، دوب ( رارقرب  هیسور  رد  زونه  مهدزناش  نرق  رخاوا  رد  مسر  نیا  (. 13 [ ) 312]

م. تسا -. هدیسر  پاچب  لاس 1865  رد  هک  باتک  نیا  فیلأت  خیرات  زا  شیپ  لاس  تسیود  ینعی  (. 14 [ ) 313]
م. هلاما -. هشیش  (. 15 [ ) 314]

: پاچ نارهت ، یمزراوخ -  دلج ، 1 نایناریا ، ناریا و  كالوپ ، همانرفـس  يراد ، ناهج  سوواکیک  مجرتم : دراودا -  بوکای  كالوپ ، [ 315]
1368 ه.ش. مود ،

ناـــبز رد  Gamboge و  نآ هــب  سیلگنا  هــسنارف و  رد  هــک  تــسا  یئوراد  اـــجنیا  رد  يدـــنه  هناـــیتار  زا  روــظنم  (. 16 [ ) 316]
رمیلـش لاحرههب  دشاب . يدنه  هنایتار  ياوس  يزیچ  دـیاب  ارهاظ  یـسراف  هب  نآ  حیحـص  لداعم  و  دوشیم ، قالطا   Gummigutt یناملآ

م. تسا -. هتسناد  ربارب  دنویر  بر  اب  ار  نآ  دوخ  یبط  یئوراد و  گنهرف  رد  مه 
Medicinische «) بــط یگتفه  هــلجم  رد « نــم  هلاــقم  هــب  دـــینک  عوــجر  ناریا  رد  لــمولاک  فرـــصم  هراـــبرد  (. 17 [ ) 317]

زیچ هس  زا  ناریا  رد  اهیـسیلگنا  روـضح  هب  دـنتفگیم «: ناـیناریا  هک  مدینـش  دوـخ  نم  مود . هرامـش  لاـس 1860 ،  ( Wochenschrift

تقیقح هکنآ  يارب  اما  یحیـسم .» یغیلبت  ياههلاسر  زا  وجبآ و  یلاخ  الماک  ياهیرطب  زا  لمولاک ، یلاخمین  ياههزوک  زا  درب : یپ  ناوتیم 
لوبق اب  یغیلبت  ياههلاسر  زا  رتشیب  یلیخ  نیمزقرشم  رسارس  رد  وجبآ  لمولاک و  لاحرههب  هک  متسه  هتکن  نیا  رکذ  زا  ریزگان  دنامن  ناهنپ 

. تسا هدیدرگ  هجاوم  ماع 
م. دشن -. مولعم  نآ  یئایفارغج  تسرد  عضوم  یلو   Talaii هدش هتشون  تروص  نیا  هب  لصا  رد  (. 18 [ ) 318]

م. دشن -. هتفای  یئایفارغج  عجارم  رد  مسا  نیا  هب  یئاج   Sia Mergal لصا رد  (. 19 [ ) 319]
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م.  .- Kai -usser لصا رد  (. 20 [ ) 320]
م. دشن -. هدید  یئایفارغج  عجارم  رد  مان  نیا  هب  یئاج  (. 21 [ ) 321]

م. دشن -. هدید  یئایفارغج  جیار  ياهگنهرف  رد  مان  نیا  هب  یئاج  لاحرههب  هرکسا ؟ ای  (. 22 [ ) 322]
هتفای لکـش  رییغت  ذبمگ  یلع  ای  تروص  هب  هک  دشاب  دبنگهلی » دیاب « عضوم  نیا  هک  دـنراد  هدـیقع  یقایـس  ریبد  رتکد  داتـسا  (. 23 [ ) 323]

م. تسا -.
. دشن هتفای  جیار  یئایفارغج  ياهگنهرف  رد  مان  نیا  هب  یئاج   . Kudschir لصا رد  (. 24 [ ) 324]

م. تسا -. هوک  ياپ  ینعم  هب  هملک  نیا  دنراد  هدیقع  يدامع  نمحرلا  دبع  دنمجرا  لضاف 
 Prof .Seligman ,Prolegomena ad codicem Vindob (. 25 [ ) 325]

 Ipecacuanha (. 26 [ ) 326]
م. دشن -. هتفای  نآ  میدق  صاخ  حالطصا  تسا و  نابز  كون  گرهایس  يانعم  هب  (. 27 [ ) 327]

 Unger ,Botanische Streifzuege (. 1 [ ) 328]
م. ق -. 1268 ه . اب 69 - ربارب  (. 2 [ ) 329]

م. دشاب -. هدیشک  ریرحت  هتشر  هب  ار  یهاو  یبلطم  نینچ  گنب  ریثأت  تحت  دوخ  فلؤم  دوریم  نامگ  (. 3 [ ) 330]
م. ق -. اب 1269 ه . ربارب  (. 4 [ ) 331]

(. 5 [ ) 332]
.Arbeiten der Kaiserlich- russischen Gesandschaft zu Peking) Berlin 8581(, II, 764
م. دراد -. ضراعت  شیپ  رطس  دنچ  رد  فلؤم  رظنراهظا  اب  تقیقح  نیا  دراد و  رارق  ير  لامش  رد  ناردنزام  (. 6 [ ) 333]

م. مود -. سابع  هاش  هن  تسا  فداصم  لوا  سابع  هاش  تموکح  نارود  اب  خیرات  نیا  ق و  اب 1031 ه . تسا  لداعم  (. 6 [ ) 334]
م. میاهدرب -. مان  تروص  نیمه  هب  نآ  زا  البق  مه  ام  هدمآ و  قوراف  قایرت  رمیلش  یئوراد  گنهرف  رد  (. 7 [ ) 335]

نیا هک  تسناد  دیاب  یلو  دنیوگیم  مه  هلال » نآ « هب  اهلگ  یئابیز  تلع  هب  هک  دوشیم  هدـید  ناریا  ياهغاب  رد  بلغا  قیاقـش  (. 8 [ ) 336]
. قیاقش ماسقا  عاونا و  ریاس  دننام  تسرد  درادن ، فرصم  یبط  رظن  زا  قیاقش 

بیجع تخـس  رظن  هب  لاحرههب  ملاس  مدرم  يارب  كایرت  زیوجت  اـما  درادـن  یبط  تاـعالطا  هجو  چـیه  هب  باـتک  نیا  مجرتم  (. 9 [ ) 337]
. دیآیم

 Sir John Malcolm (. 10 [ ) 338]
م. دماین -. تسدب  عجارم  زا  کیچیه  رد  وراد  نیا  مان  یسراف  لداعم  (. 11 [ ) 339]

(. 12 [ ) 340]
Buhze, Gesammelte Pflanzen in Transkaukazien und Persien, 0681

(. 13 [ ) 341]
.Hyoscyamus niger, Persicus, Camerarii, Seneccionis, Bipennatisectus, Pusillus

 Schroff (. 14 [ ) 342]
 Zeitschrift fur praktische Heilkunde (. 15 [ ) 343]

. دوشیم داجیا  هلوچک  ندروخ  اب  هک  تفگ  ناوتیمن  تسا و  یلقتسم  يرامیب  دوخ  زازک  (. 16 [ ) 344]
م. دشاب -. نادند  ندش  دیلک  هلمج  زا  زازک و  يرامیب  ضراوع  زورب  روظنم  دیاش 
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م.  .- Sengur: نتم رد  (. 17 [ ) 345]
م. مهدزون -. نرق  يادتبا  زا  ینعی  (. 18 [ ) 346]

م. تسا -. تروص  نیمه  هب  لصا  رد  (. 19 [ ) 347]
 Barth (. 20 [ ) 348]

م. مرگ -. هدزناپ  دودح  رد  تسا  نزو  دحاو  تول  (. 21 [ ) 349]
م. تسا -. هدشن  رکذ  فلؤم  فرط  زا  تاعالطا  نیا  عبنم  (. 22 [ ) 350]

م. تسا -. تروص  نیمه  هب  نتم  رد  انیع  (. 23 [ ) 351]
 Alhagi maurorum (. 1 [ ) 352]

م. تسا -؟ رازکشخ  ای  رزکشخ   ، Chuschkzer تروص هب  لصا  رد  (. 2 [ ) 353]
 Agnus castus (. 3 [ ) 354]

 Dorema ammoniacum Don (. 4 [ ) 355]
م. ق -. هامریت 1275 ه . مراهچ  اب  ربارب  (. 5 [ ) 356]

 Ferula galbanum (. 6 [ ) 357]
. درک دیابن  هابتشا  ینساک  اب  ار  هایگ  نیا  (. 7 [ ) 358]

م. ق -. هامریت 1275 ه . مشش  اب  ربارب  (. 8 [ ) 359]
 Ferula asa dulcis (. 9 [ ) 360]

 Asa bonna sive nonfoetens (. 10 [ ) 361]
 Ferula asa foetida L( دنیوگیم  ASA نآ هب  راصتخا  هب  (.) 11 [ ) 362]

 Ferula sagapenum (. 12 [ ) 363]
 Ferula kurdica (. 13 [ ) 364]

 Peruvianbalsam (. 14 [ ) 365]
 Pistacea mutica (. 15 [ ) 366]

بآ ندرک  ظـیلغ  زا  ار  نآ  ناهفــصا  رد  رل  يریاـشع  ناـنز  تـسا و  هجوـت  فرط  ياهیندـیئاج  نـیا  زا  یکی  زین  نوردــنق  (. 16 [ ) 367]
دوشیمن لح  هک  دننام  كوچوئاک  تفـس و  هایـس و  دوشیم  لصاح  ياهدام  بیترت  نیدب  دنروآیم . تسدـب   ( Scorzonera) گنش

رکذ زین  البق  باتک  نیا  رد  تسا و  کقلب  یملع  مان   Scorzonera: مجرتم تشاددای  ددرگیم . فاطعنا  لباق  مرن و  ندیئاج  رثا  رد  اما 
. دناهدرمشن ناسکی  گنش  اب  ار  کقلب  اجک  چیه  دوب  مجرتم  رایتخا  رد  هک  عجارم  مامت  رد  هدمآ ، نآ 

 Sarkokola (. 17 [ ) 368]
 Tamariskenhonig (. 18 [ ) 369]

: تسا هدمآ  ریز  تروص  هب  لصا  رد  منادیمن . يزیچ  تاملک  نیا  حیحص  ظفلت  زا  (. 19 [ ) 370]
Gulgaw, Charnek, Barar- Mazu

 Atraphaxis spinoza (. 20 [ ) 371]
 Salix fragilis (. 21 [ ) 372]

 Gummi tragacantha (. 22 [ ) 373]
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م. تساجک -. عضوم  ود  نیا  زا  دارم  دشن  مولعم  تسرد   Sudو Karud لصا رد  (. 23 [ ) 374]
کی لداعم  ابیرقت  ندلوگ  ره  هک  میاهدش  روآدای  زین  البق  تسا . ندلوگ  مدص  کی  لداعم  لوپ و  دحاو  نیرتمک  رـسیورک  (. 24 [ ) 375]

م. تسالط -. ناموت  هکس 
 Ferula kuma (. 25 [ ) 376]

 Diplotaenia cachrydifolia Boiss (. 26 [ ) 377]
، مدوب هداتسرف  نیو  تاتابن  غاب  هب  دوخ  ار  نآ  مخت  لاس 1859  رد  هک  یساویر  هک  دنداد  نم  هب  ار  هدژم  نیا  لاس 1865  رد  (. 27 [ ) 378]

ياوه بآ و  هب  نتفرگ  وخ  لمع  هک  تفگ  ناوتیم  سپ  تسا . هدروآ  رابب  زین  ددـعتم  هدیـسر  ياهمخت  تسا و  هدرک  دـشر  بوخ  رایـسب 
: هب دوش  عوجر  تسا . هتفریذپ  ماجنا  تیقفوم  اب  دیدج 

.Verhandlungen der k. k. zoologischen Gesellschaft in Wien, Jahrgang 5681
 Lupus (. 1 [ ) 379]

 Kondyloma (. 2 [ ) 380]
 Roseola (. 3 [ ) 381]

ای ال تسردان  دیاب  هدمآ  قوف  رد  هک  یبلطم  هب  هجوت  اب  ارهاظ  هک  هدـش  همجرت  خرـس  داب  اهگنهرف  زا  یـضعب  رد   Erysipel (. 4 [ ) 382]
. دشاب قیقد  ریغ  لقا 

م. ق -. 1273 ه . اب 4 - ربارب  (. 5 [ ) 383]
م. تسین -. تسرد  ارهاظ  هک  تسا  هدرک  رکذ  هلکآ » ار « نآ  یسراف  مان  فلؤم  تسا .  Noma يرامیب نیا  مان  (. 6 [ ) 384]

م.  .- Scarlet Fever یسیلگنا هب  Scarlatine و  هسنارف هب  (. 7 [ ) 385]
 Miliaria (. 8 [ ) 386]

 Scelerem (. 9 [ ) 387]
 Anthrax (. 10 [ ) 388]

 Pustula maligna (. 11 [ ) 389]
 Pemphigus (. 12 [ ) 390]

 Hydroa (. 13 [ ) 391]
 Zoster (. 14 [ ) 392]

 Gutta rosacea (. 15 [ ) 393]
 Seburrhoe (. 16 [ ) 394]

 Riegler ,Die Turkei ,II ,86 (. 17 [ ) 395]
 Suaedin (. 18 [ ) 396]
 Karium (. 19 [ ) 397]

.- دوریم راکب  انیع  یبط  حالطصا  نیا  دشن  هتفای  یسراف  نابز  رد  یقیقد  لداعم  نویـسارتلیفنا  هرتلیفنا و  تاملک  يارب  نوچ  (. 20 [ ) 398]
م.

م. ق -. اب 1274 ه . ربارب  (. 21 [ ) 399]
 Lepra arabum (. 22 [ ) 400]
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 Leuke Bitiligo (. 23 [ ) 401]
 Herpes tonsurans (. 24 [ ) 402]

 Telangiektasie (. 25 [ ) 403]
(. 26 [ ) 404]

Dr. Polak, Ueber die Syphilis in Persien.) Zeitscrift der Gesellschaft der Aertzte in Wien,
)Jahrg. 7581

 Noma (. 27 [ ) 405]
 Prunex ,Krankheiten des Orients (. 28 [ ) 406]

 Ranula (. 29 [ ) 407]
م. ق -. اب 1269 ه . ربارب  (. 30 [ ) 408]

 Sir Charles Murray (. 31 [ ) 409]
: پاچ نارهت ، یمزراوخ -  دلج ، 1 نایناریا ، ناریا و  كالوپ ، همانرفـس  يراد ، ناهج  سوواکیک  مجرتم : دراودا -  بوکای  كالوپ ، [ 410]
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 Oxyurus vermicularis (. 32 [ ) 411]

 Filaria medinensis (. 33 [ ) 412]
 Dr .Labat (. 34 [ ) 413]

م. تسا -. کشک  فلؤم  دارم  ارهاظ  (. 35 [ ) 414]
 Larray (. 36 [ ) 415]

 Phlegmasia alba dolens (. 37 [ ) 416]
 Hypospadiasis (. 38 [ ) 417]

 Manie (. 39 [ ) 418]
 Nymphomanie (. 40 [ ) 419]

 Hyperaesthesie (. 41 [ ) 420]
 Rheumatismus monoastricular is (. 42 [ ) 421]

 Rheumatismus deformans (. 43 [ ) 422]
 Scorbute (. 44 [ ) 423]

 Morbus maculosus Werlhofii (. 45 [ ) 424]
 Cancer melanodes (. 46 [ ) 425]

 Fongus (. 47 [ ) 426]
 Cystosarcoma (. 48 [ ) 427]

 Febris intermittens (. 49 [ ) 428]
 F .anteponens ,post ponens ,duplex ,duplicata (. 50 [ ) 429]

 Hydroa (. 51 [ ) 430]
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م. میئوگیم -. مود  هقبط  نآ  هب  ناریا  رد  ام  هک  تسا  یئاج  اپورا  رد  هناخ  لوا  هقبط  الومعم  (. 52 [ ) 431]
(. 53 [ ) 432]

Lord Karr, Sir Murray Henry, Dr. Brugsch, Minutoli, Dr. Barthelemy, Begeuer
م. دشاب -. دیب  قرع  نآ  زا  دارم  هک  تسا  نیا  مجرتم  نظ  دشن . هتفای  وراد  نیا  زا  يرکذ  عجارم  زا  کیچیه  رد  (. 54 [ ) 433]

م. دشاب -. دیب  تسوپ  هدناشوج  نآ  زا  روظنم  دیاش  (. 55 [ ) 434]
 Febris mucosa (. 56 [ ) 435]
 Febris Septica (. 57 [ ) 436]

م. ق -. 1270 ه . اب 71 - قباطم  (. 58 [ ) 437]
 Purpura typhosa (. 59 [ ) 438]

 Dr .Casolani (. 60 [ ) 439]
 Machin (. 61 [ ) 440]

 Cholera sporadique (. 62 [ ) 441]
 Trichiasis ,Distichiasis (. 63 [ ) 442]

 Jaeger (. 64 [ ) 443]
م. دشاب -. يروقاباب  فدارم  ایوگ   Staphyloma (. 65 [ ) 444]

 Gangraena sensilis (. 66 [ ) 445]
 Charpie (. 67 [ ) 446]

م. ق -. 1267 ه . اب 76 - ربارب  (. 1 [ ) 447]
م. تسا -. هدمآ   Karagan تروص هب  نتم  رد  (. 2 [ ) 448]

م. ق -. 1267 ه . اب 8 - ربارب  (. 3 [ ) 449]
م. ق -. اب 1275 ه . ربارب  (. 4 [ ) 450]

 Dower (. 5 [ ) 451]
تـسا یهیدب  ناریا و  یئایفارغج  مالعا  هیمـست  هوحن  رد  تسا  فلؤم  قیقحت  روغ و  لصاح  دسریم  رظنب  لصف  نیا  رد  هچنآ  (. 1 [ ) 452]

اب دروخرب  زا  لـیلد  نیمه  هب  و  تشاد ، دـیابن  عقوت  نیا  زا  شیب  هتـشادن  میقتـسم  راکورـس  یـسانشنابز  اـب  هک  یـشیرتا  بیبط  کـی  زا  هک 
دنادرگرب و یـسراف  هب  فرـصت  لخد و  چیه  نودب  ار  نتم  نیع  مجرتم  لاحرههب  دش . دیابن  تفگـش  رد  رـصتخم  نیا  رد  اهاطخ  اهوهس و 

هنیمز نیا  رد  ار  كالوپ  رتکد  مدقت  لضف  هک  تسا  يروآدای  لباق  هتکن  نیا  دیزرون . يراددوخ  تاحفص  هیـشاح  رد  رظنراهظا  زا  زین  هاگ 
م. تشاد -. دیابن  رود  رطاخ  زا  رکب 
م.  .- Nuris لصا رد  (. 2 [ ) 453]

م. تسا -. نآ  زا  رگید  یتروص  مه  نالا  هک  تسا  نارا  روظنم  ارهاظ  (. 3 [ ) 454]
م. لپژد -. اب  تسا  ربارب  (. 4 [ ) 455]

م. درادن -. زد  اب  یطابترا  ارهاظ  دشاب  زودلس  روظنم  رگا  (. 5 [ ) 456]
م. دشاب -. خرک  ناویا  دارم  دیاش  (. 6 [ ) 457]

م. تسا -. هدمآ  تروص  نیمه  هب  لصا  رد  تشدورم ، ياج  هب  (. 7 [ ) 458]
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م. تسا -. هداتفا  يرکف  نینچ  هب  فلؤم  تسه  زین  قالیی  ینعم  هب  دحرس  نوچ  (. 8 [ ) 459]
م. تسین -. تازلف  رامش  رد  هک  ریق  (. 9 [ ) 460]

م. دناهتفگ -. زین  هلجد  سپ  دور  نیا  هب  تسا . هدش  دادملق  هلجد  زا  ياهبعش  هابتشا  هب  هک  تسا  نوراک  زا  ياهبعش  (. 10 [ ) 461]
م. تسا -. هدش  دای  وجنایم  مان  هب  یئاج  زا  لصف  نیمه  رد  البق   . Miantschu تروص هب  لصا  رد  (. 11 [ ) 462]

.- دشاب تسرد  دیاش  مه   Grad سپ دشاب . هدش  لیدبت   H هب پاچ  رد  اوهس   G دراد ناکما  اما  تروص . نیمه  هب  لصا  رد  (. 12 [ ) 463]
م.

م. تسا -. هدش  قتشم  ندروآ » زا « هک  دیآیم  رظنب  رتلوقعم  (. 13 [ ) 464]
: پاچ نارهت ، یمزراوخ -  دلج ، 1 نایناریا ، ناریا و  كالوپ ، همانرفـس  يراد ، ناهج  سوواکیک  مجرتم : دراودا -  بوکای  كالوپ ، [ 465]
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: پاچ نارهت ، یمزراوخ -  دلج ، 1 نایناریا ، ناریا و  كالوپ ، همانرفـس  يراد ، ناهج  سوواکیک  مجرتم : دراودا -  بوکای  كالوپ ، [ 466]

1368 ه.ش. مود ،
: پاچ نارهت ، یمزراوخ -  دلج ، 1 نایناریا ، ناریا و  كالوپ ، همانرفـس  يراد ، ناهج  سوواکیک  مجرتم : دراودا -  بوکای  كالوپ ، [ 467]
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1368 ه.ش. مود ،

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 
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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 
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«. 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 
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