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وخیوالک همانرفس 

باتک تاصخشم 

1412 يور - ، وخیوالکود ، هلازنگ  هسانشرس : 
Gonzalez de ClaviJo, Ruy

اینبجر دوعسم  همجرت  وخیوالک / همانرفس  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
. نارهت رشن :  تاصخشم 

هشقن روصم ، 387 ص. يرهاظ :  تاصخشم 
(11 یسانشناریا هعومجم  : 60 باتک ؛ رشن  همجرت و  هاگنب  تاراشتنا   : ) تسورف

یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 
مود پاچ  تشاددای : 

.Clavijo Embassy to tamerlane: یسیلگناهب ع . ص . تشاددای : 
6535 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

مجرتم همدقم 

رد اصوصخم  دشاب . لالدتـسا  تابثا و  دـنمزاین  هک  تسین  یعوضوم  دـننکیم ، اهروشک  خـیرات  ندـش  نشور  هب  اههمانرفـس  هک  یتمدـخ 
ياپ هک  یتقو  زا  دناهدوب . تردق  روهقم  تقو و  مکاح  رکون  ام  نارعاش  ناگدنسیون و  ناسیونخیرات و  رتشیب  زابرید  زا  هک  ام  روشک  دروم 

ناخروم و کنیا  هک  هدـنام  ياـجب  ناـنآ  نانخـس  هماـخ و  زا  قیاـقح  يرایـسب  دـش  زاـب  ناریاـب  ناـیئاپورا  صوصخب  هناـگیب  نادرگناـهج 
هباشم روما  اب  هسیاقم  هدیدب  ار  زیچ  همه  دورب  ياهناگیب  نیمزرـسب  نوچ  سک  ره  هک  اجنآ  زا  دـنریگیم . رایـسب  هرهب  اهنآ  زا  ناسانـشقرش 

. دهدیم تسدب  زین  فلتخم  راصعا  رد  اهندمت  هسیاقم  يارب  ياهیاپ  نادرگناهج  تاریرقت  درگنیم ، دوخ  روشک 
زا لبق  زا  اما  تسا . هدـنام  ياجب  رایـسب  ياههمانرفـس  نانآ  زا  دـندمآ و  ناریاب  يرایـسب  یحیـسم  ناغلبم  نادرگناهج و  هیوفـص  ناـمز  رد 

يزین ناگرزاب و  نت  دـنچ  وخیوالک و  ولوپوکرام و  زج  دنـشاب  هتـشاذگ  راگدایب  ياهمانرفـس  هک  یگنرف  نادرگناهج  زا  هیوفـص  راگزور 
. میسانشیمن ار  یسک 

ار روما  زا  يرایسب  هتشاد  نیبزیت  قیقد و  يرظن  هک  اجنآ  زا  تسا . هدومیپ  ار  یقرش  لامـش  ياصقا  ات  ناریا  یبرغ  لامـش  زا  هژیوب  وخیوالک 
ترفاسم یط  رد  هتسنادیم و  یکرت  نابز  يو  هک  تسین  کش  تسا . هتشون  هتفایرد و  یسایس  يرادا و  رظن  زا  هچ  یعامتجا و  ظاحل  زا  هچ 

هدش انشآ  زین  یسراف  نابز  اب  ناریا  رد 
10 ص : این ، بجر  دوعسم  همجرت  وخیوالک / همانرفس 

، هدمآ دیدپ  شهار  رس  یحاون  مدرم  یسراف  هجهل  رد  يرییغت  كدنا  هکنآ  درجمب  هدرک و  لقن  ار  نوگانوگ  تاحالطصا  يرایـسب  تسا .
زرم يوسنآ  رد  دوخدنا  رهـش  میدیـسر ...  دراد ، مان  دوخدـنا »  » هک يرهـش  هب  : » الثم تسا . هتـشون  ینـشور  تیاهن  اب  هتفایرد و  گنردیب 

زا يرایـسب  هکنیا  وگ  دراد ، توافت  یـسراف  نابز  اب  یکدـنا  اجنیا  مدرم  ناـبز  میدوب . هدیـسر  کـیجات  روشک  هب  هک  اریز  دراد . رارق  ناریا 
.« تسا یسراف  نابز  نیع  تساهنابز ، رس  رب  هک  یتاغل 

. تسا هدش  مامت  ام  خیرات  ناریا و  مدرم  ام  دوسب  رتشیب  ریبدت  اب  كریز و  نیبزیت و  ریفـس  نینچ  ندـیزگرب  رد  ایناپـسا  رابرد  باختنا  نسح 
. دننکیم رایسب  هدافتسا  وا  همان  رفس  زا  صوصخب  ناسانشقرش  ناخروم و  هزورما 

صوصخب تسین . صقن  زا  یلاخ  زاب  تسا ، يدنمدوس  رایـسب  بلاطم  يواح  هک  نآ  اب  تسا  هتـشون  باتک  نیرب  جنرتسل  یگ  هک  یـشاوح 
. دنکب لماک  هدافتسا  یکسونزرس  تاقیقحت  زا  یکسرونیم  داتسا  لوقب  تسا  هتسناوتن  هتسنادیمن و  یسور  هک 

ياقآ زا  هچنآ  تسا . هدش  روآدای  ار  یتاکن  زین  مجرتم  هاگ  هاگ  دناهدوزفا و  باتک  نیرب  یشاوح  يرایسب  یناکدرا  یبوبحم  نیـسح  ياقآ 
رد مجرتم  یناکدرا و  یبوبحم  ياقآ  یـشاوح  تسا . هدـیدرگ  صخـشم  م ».  » اب تسا  مجرتم  زا  هچنآ  و  ا ». م .  » اب تسا  یناـکدرا  یبوبحم 
هک تسا  هدروآ  شیوخ  یـشاوح  رد  جنرتسل  هک  دشاب  یبلطم  هب  طوبرم  حیـضوت  هک  يدراوم  رد  رگم  هدش  هداد  رارق  نتم  تاحفـص  لیذ 

. تسا هدش  هدروآ  نامک  ود  نایم  رد  هیشاح  بلطم  نآ  ریز 
هک تسناد  دیاب  دش  هدـید  ياهراتـس  تمالع  هک  اج  ره  نتم  تاحفـص  نمـض  رد  تسا . هدـش  هداد  رارق  باتک  رخآ  رد  جـنرتسل  یـشاوح 

. تسا هدیدرگ  صخشم  رطس  هحفص و  دیق  اب  هک  باتک  نایاپ  رد  جنرتسل  یشاوح  هب  تسا  طوبرم 
هام 1337 دادرخ  اینبجر  دوعسم 

11 ص : این ، بجر  دوعسم  همجرت  وخیوالک / همانرفس 

همدقم

یئاـیفارغج نمجنا  وضع  [ ) 2 «] ماهکرام ستنملک   » ياـقآ نآ  مجرتم  هک  ار  وخیوـالک »  » هماـن رفـس  لاـس 1859  رد  [ 1 «] تیولکه  » نمجنا
وزج زونه  اراخب  دنقرمس و  رهـش  شیپ  لاس  هن  تصـش و  رد  هک  اریز  دوب ، بوخ  نامز  نآ  يارب  پاچ  نیا  تخاس . رـشتنم  دوب  یهاشداپ )

هکنانچمه هینطنطسق  هیتنزیب  ياههشقن  دوبن و  سرتسد  رد  یبوخ  ياههشقن  ریغـص  يایـسآ  ناریا و  زا  دوب و  يزکرم  يایـسآ  تاناخ  ورملق 
[4 «] نگنیلیم ناف   » طـسوت اـههشقن  نآ  نونک  اـت  زا 1859  دوب . دانتـسا  راـبتعا و  دروم  دوـب ، هتـشاذگ  ياـجب  مهدـفه  نرق  رد  [ 3 «] ژناکود »

رومیت نارود  خیرات  دناهدرک . رایسب  فیصوت  نآ  زا  هتشاذگ و  اپ  ریز  نادرگناهج  ار  دنقرمـس  هینطنطـسق و  نیب  هار  تسا و  هدش  حیحـصت 
رد دـیاب  هک  دوب  قفاوم  هتکن  نیا  اـب  دوخ  مدـید  ار  وا  شتوف  زا  شیپ  لاـسکی  هک  ماـهکرام  ستنملک  رـس  هدـش و  مولعم  نشور و  یبوـخب 

. تسین اناوت  يراک  نینچب  يریپ  رثا  رد  شدوخ  هکنیا  زا  دوب  فسأتم  طقف  دیآ . لمعب  يرظن  دیدجت  وا  همجرت 
هیهت [ 5 «] یکسونزرس يا .  » هک یـسور  همجرت  نتم  تسا و  هدش  پاچ  رد 1881  هک  تسا  ياهخسن  انامه  همجرت  نیا  لصا  یئایناپـسا  نتم 

نوچ تسنآ . همیمض  هدش  رشتنم  مولع  یتنطلس  یمداکآ  طسوت  گروبزرطپ  نس - رد  هدرک و 
12 ص : این ، بجر  دوعسم  همجرت  وخیوالک / همانرفس 

نم يارب  [ 6 «] سنیم رتکد   » ياقآ متسود  تسا ، یسور  نابزب  هک  ار  مجرتم  همدقم  اما  موش . دنمرهب  همجرت  نآ  زا  متسناوتن  منادیمن  یسور 
هک یطخ  ياهخسن  نینچمه  مهدزناپ و  نرق  یطخ  هخسن  دوجو  زا  یـسور  رـشان  هک  دیآیمرب  نینچ  همدقم  نیزا  درک . نایب  یـسیلگنا  نابزب 
ره نیا  هتشادن . یهاگآ  تسا ، هدمآ  لمعب  ربتعم 1582  پاچ  نآ  يور  زا  هدش و  تشونور  مهدزناش  نرق  لیاوا  رد  دوجوم  هخسن  کی  زا 
. تسا رتهب  هنکما  صاخشا و  ياهمان  ظفلت  تحص  ظاحل  زا  یلوا  هخسن ، ود  نیزا  تسدوجوم . دیردام  رهش  یلم  هناخباتک  رد  هخسن  ود 

( دش هراشا  نآب  الاب  رد  هک  دیردام  یطخ  هخسن  دننام   ) هدش پاچ  نوتم  رد  هک  دوشیم  هظحالم  مینک ، تقد  وخیوالک  ریرقت  هویش  هب  نوچ 
هام رد  نآ  خـیرات  اب  هتفه  زور  اما  [، 7 «] هم هام  مهدزناپ  هبنـشود   » دیوگیم لثملا  یف  تسا . هتـشون  لماک  روطب  فورح و  اب  ار  عیاقو  خیرات 

. دنکیمن تقباطم  میوقت  اب  دراوم  یضعب  رد 
رد هک  دشاب  نآ  زا  یشان  ررکم  تاهابتشا  نیا  هک  دسریم  رظنب  نینچ  تسا . هدوب  هم  هام  متسیب  اب  فداصم  هبنشود  قوف  لاثم  دروم  رد  الثم 

راصتخا تیاعر  رطاخب  ار  زور  خیرات  دنرادرب ) تشونور  نآ  زا  ات   ) تسا هداد  شیوخ  خاسن  هب  وخیوالک  هک  یسیونشیپ  یلصا و  هخـسن 
XV مقر » نآ  روبزم  رادربهخسن  رظنب  هدوب و  هتشون   » XX وخیوالک » هک  درک  روصت  تسا  نکمم  دروم  نیرد  هدوب . هتشاگن  یمور  مقر  هب 

هابتشا هب  زارد  رود و  هار  نیرد  دیاش  زین  وخیوالک  دوخ  عقاولا  یف  هکنآ  ای  تسا و  هتشون   » quince ای » مهدزناپ »  » فورحب اذل  هدیسر و  »
خر یهابتشا  هک  تفریذپ  ناوتیم  يراوشدب  هتفه  ياهزور  مان  دروم  رد  تروص  ره  رد  تسا . هتشون  یـضوع  ار  زور  خیرات  هدش و  راچود 

رد نانچمه  هتفه  بسح  رب  ار  زور  مان  سپ  تسا . قبطنم  مه  اب  تسیکی و  نایحیسم  نیملـسم و  میوقت  رد  هتفه  ياهزور  هکنآ  يارب  دهد .
حیضوت نیا  هک  دینادب  دیدید  نامک  ود  نایم  رد  ار  یترابع  هاگ  ره  میاهدوزفا . نامک  ود  نایم  رد  ار  حیحص  خیرات  یلو  هدرک  لقن  همجرت 

. میاهداد رارق  نتم  رد  میراذگب  یقرواپ  رد  هکنآ  ياجب  ار 
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، مدنمـشناد تسود  ار  اهمان  نیزا  يرایـسب  هدرک . دای  اهنآ  زا  وخیوالک  هک  تسا  یـسراف  یکرت و  صاـخ  یماـسا  لـقن  مهم ، عوضوم  اـما 
ياههشقن اـب  اـهاج  ماـن  مدرک . يوریپ  یکـسونزرس »  » زا مه  هیقب  دروم  رد  هدرک و  مولعم  صخـشم و  [ 8 «] فوکیناخ  » روسفورپ ناورداش 

هدوب عقاو  دنقرمس  هب  نازوبارط  هار  رس  رب  هک  اهاتسور  ياهمان  یضعب  یلو  دوشیم ، نیعم  صخـشم و  یناسآ  هب  الومعم  ام  یلاع  بوغرم و 
ار وخیوالک  يالما  هویـش  طخلا و  مسر  نامه  نیاربانب  منک . صخـشم  متـسناوتن  ار  هایـس  يایرد  لحاس  رد  عقاو  ياههاگردنب  یخرب  زین  و 
زا نم  دوخ  هک  اریز  مدش . یکسونزرس  تاهابتشا  حیحصت  هب  قفوم  مدوخ  ياهتشاددای  اب  هسیاقم  اب  مه  دراوم  یضعب  رد  مدرک . لقن  نیعب 

ار اهاج  صاخـشا و  هیلک  ياـهمان  همجرت ، رد  مدومیپ . دوب  هدومیپ  وخیوـالک  هک  یهار  ناـمه  زا  و 1888  رد 1887  ار  سخرـس  ات  زیربت 
. ماهدروآ تسرهف  رد  اهمان  نآ  دروم  رد  ار  وخیوالک  صاخ  يالما  هویش  انمض  ماهدرک . لقن  یسیلگنا  لومعم  طخلا  مسر  نامهب 

يرازگساپس [ 10 «] سیلا گ . ا .  » ياقآ زا  دیاب  [ 9 «] ولامروس  » ای يراموس  صیخشت  نییعت و  دروم  رد  متـشادن ، ییانـشآ  ینمرا  نابزب  نوچ 
تـسا يدرگناهج  اهنت  وخیوالک  نم  رظنب  هک  ار  یئاطـسو  نورق  مهم  رهـش  نیا  دناهدوزفا و  متفه  لصف  هب  هراب  نآ  رد  یتشاددای  هک  منک 

. متسه [ 11 «] دـنرت ب . ج .  » ياقآ ياهیرای  نویدـم  هتـشذگ  اهنیزا  دناهدناسانـش ، هداهن  ماگ  اـجنآب  نآ ، يدوباـن  زا  شیپ  نرق  کـی  رد  هک 
ار اههلمج  یخرب  دنداد و  رارق  شیامزآ  هعلاطم و  دروم  نم  رطاخب  ار  اجنآ  یلم  هناخباتک  هخـسن  ود  ره  دیردام  رد  تماقا  نامز  رد  ناشیا 

نیزا يرکذ  چیه  یکـسونزرس  هک  تستفگـش  مدش  روآدای  هکنانچمه  دندرک . هسیاقم  مه  اب  مدوب  هدـش  راچود  لاکـشاب  اهنآ  رد  نم  هک 
وخیوالک همان  رفس  ( 1582  ) مهدزناش نرق  هخسن  ینعی  مود  هخسن  دیآیمرب  دنرت  ياقآ  قیقد  یـسررب  زا  هکنانچ  دنکیمن و  یطخ  هخـسن  ود 

باتک نیزا  دیدج  پاچ  کی  کنیا  هک  تساجب  رایسب  تسا . هدشن  هسیاقم  هقباطم و  همانرفس  نیا  مهدزناپ  نرق  هخسن  ینعی  لوا  هخـسن  اب 
ققحم کی  طسوت 

14 ص : این ، بجر  دوعسم  همجرت  وخیوالک / همانرفس 
تسا و هدش  مولعم  نییعت و  اهاج  صاخـشا و  ياهمان  همه  ابیرقت  یکـسونزرس  شـشوکب  کنیا  هک  هژیوب  دیآ . لمعب  یئایناپـسا  دنمـشناد 

. دوزفا نامک  ود  نایم  رد  تسا  هدرک  رکذ  یعالطایب  تلعب  وخیوالک  هک  یطولغم  اپارس  ياهمان  اب  ار  اهمان  نآ  ناوتیم 
15 ص : این ، بجر  دوعسم  همجرت  وخیوالک / همانرفس 

هچابید

. میریگیم شیپ  رد  ار  دنقرمس  نیرز  هداج  ام 
[12] رکلف ا . ج .

، دوب هتفرگ  شیپ  رد  رومیت  ریما  رابردـب  شیوخ  ترافـس  تیرومأـم  نتـسب  راـکب  رد  وخیوـالک  هک  یهار  يدرگناـهج و  هنماد  مهف  يارب 
زا ار  ام  هک  تسا  هتفر  یتاراشا  هداد  يور  ایـسآ  برغم  هینطنطـسق و  رد  هک  ناـمزنآ  ثداوح  تاـیئزج  یـضعب  هب  ـالامجا  تاحفـص  نیرد 

. تخاس دهاوخ  زاینیب  همجرت  نتم  هب  یشاوح  حرش و  ندوزفا  رارکت و 
مور يروطارپما  دـنک و  طوقـس  هینطنطـسق  هکنیزا  دـندوب  كانـساره  تخـس  لد  رد  یئاپورا  نایاوشیپ  ناریما و  803 ه ).  ) لاس 1400 رد 

. تشاد فرـصت  رد  دـش ، فورعم  هیکرت  ماـنب  اهدـعب  هک  ار  ياهطخ  نآ  همه  یناـمثع  دـیزیاب »  » ناطلـس عـقوم  نآ  رد  دوـش . دوباـن  یقرش 
یلامـش لحاس  يوس  رد  ياهکیراب  طقف  رهـش  راوید  زا  جراـخ  دوب و  اورناـمرف  هینطنطـسق  رب  مه  زونه  یقرـش  مور  روطارپما  [ 13 «] لئونام »

، قوف خـیرات  زا  شیپ  لاس  راهچ  تشاد . فرـصت  رد  دـشیم  لیم  یـس  شیانهپ  لیم و  هاجنپ  شلوط  هک  ار  هایـس  ياـیرد  اـت  هرمرم  ياـیرد 
( هسنارف هاشداپ  مشـش  لراش  هدازردارب  [ ) 14 «] رون  » تنک نامرفب  یبیلـص  طلتخم  گرزب  رکـشل  کی  ای 799 ه ). ربماتپـس 1396  رد  ینعی  )

« دنومیسگیس  » زا ینابیتشپ  روظنمب 
16 ص : این ، بجر  دوعسم  همجرت  وخیوالک / همانرفس 

دیزیاب ناطلـس  اب  یلفـس  بوناد  تمـسق  رد  [ 15 «] سیلوپوکین  » رد هک  یگنج  رد  نایحیـسم  اما  تفر . ناـکرت  گـنجب  ناتـسراجم  هاـشداپ 
فازگ ياههیدف  تخادرپ  اب  اهدعب  هک   ) دنتـشگ ریـسا  یکدنا  هورگ  دندش و  هتـشک  نانآ  زا  يرایـسب  دنتفرگ و  شیپ  رد  زیرگ  هار  دندرک 
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دهاوخ هچ  ناطلـس  دـنیبب  ات  تسـشن  نآ  راظتناب  تفرگ و  راصح  تسب و  ار  اههزاورد  یقرـش  مور  روطارپما  لئونام  نیاربانب  دـندش .) دازآ 
. درک

ناژ  » لـئونام ردـپ  دـنتخیگنایمرب . روطارپـما  راـبرد  رد  رایـسب  ياـههئطوت  هراومه  هصورب »  » ینعی شیوـخ  تختیاـپ  زا  یناـمثع  نیطـالس 
باـختنا يروطارپماـب  رمع  لـیاوا  رد  سوـکین » وردـنآ   » يو دـشرا  ردارب  و  ( 1391 - 1341  ) تشاد ماـن  سوگول » وئلاـپ   » اـی گولوئلاـپ »

[16] دش
سوکینوردـنآ اب  تشاد ، مان  [ 17 «] یچوواص  » هک يو  دـشرا  رـسپ  ( 1389 - 1360  ) دارم ناطلـس  دیزیاب ، ناطلـس  ردپ  تنطلـس  نامز  رد 

. دننیشنب نانآ  ياجب  دوخ  دنروآ و  ریزب  یهاش  گنروا  زا  ار  دوخ  ناردپ  ات  دنداد  بیترت  ياهئطوت 
دـش و ردـپ  تـخت  جاـت و  ثراو  دوـب  رتـکچوک  ردارب  هـک  دـیزیاب  نآ  رثا  رد  دیـسر و  لـتقب  یچوواـص  دیــسرن و  هجیتـن  هـب  هئطوـت  نـیا 
رد دندش . ینادنز  دشاب ، [ 18 «] سامنآ  » فورعم راصح  نامه  هک  هینطنطـسق  یتموکح  نادنز  رد  شرتهک ) رـسپ  « ) ناژ  » اب سوکینوردنآ 

عـضو يراـبرد  هئطوت  کـی  رثا  رد  هینطنطـسق  رد  لاـس  ود  زا  سپ  اـما  دـش . روطارپما  کیرـش  دـهعیلو و  يو  رتـهک  ردارب  لـئونام  هجیتـن 
ود زا  سپ  تسشن . تخت  هب  شیوخ ) رسپ  ناژ  اب  « ) سوکینوردنآ  » دنداتفا و سامنآ  نادنز  هب  لئونام  سوگول و  وئلاپ  ناژ  دش . نوگرگد 
زا سوکینوردنآ  دنتفرگ . تسدب  ار  تردق  دنتخیرگ و  نادنز  زا  لئونام  هدروخلاس و  روطارپما  هک  دـش  بجوم  يرگید  يروف  رییغت  لاس 

هینطنطسق برغم  یلیم  دنچ  رد  هرمرم  لحاس  رد  هک  ایربمیلس »  » رهش رب  رتهک  ناژ  اب  يو  اهدعب  دش . دیعبت  مورحم و  ینوناق  قوقح 
17 ص : این ، بجر  دوعسم  همجرت  وخیوالک / همانرفس 

. تفای همادا  لاس  دنچ  ات  حلص  تفرگ و  تسدب  ار  اجنآ  تموکح  دش و  طلسم  تسا ، عقاو 
هتشگ نیشنرید  اریخا  هک  سوکینوردنآ  شرـسپ  مه  دعب  یکدنا  تشذگرد و  سوگول  وئلاپ  ناژ  هدروخلاس  روطارپما  794 ه ).  ) رد 1391
ياجب سوگول  وئلاپ  ناژ  دنـسم  رب  هدش و  یمـسر  روطارپما  نونکا  مه  سوکینوردنآ  ردارب  لئونام  هک  اجنآ  زا  دش . هناور  ردپ  لابندب  دوب 

دارم ناطلس  شردپ  ياجب  792 ه ).  ) زا 1389 هک  دیزیاب  ناطلس  دش . تخت  جات و  یعدم  ناهاوخ و  ناژ »  » ینعی وا  رـسپ  دوب ، هتـسشن  ردپ 
. درکیم ینابیتشپ  ناژ  زا  دوب  هتسشن  تختب 

ناژ زا  دوب  هتـسشن  تختب  دارم  ناطلـس  شردـپ  ياـجب  792 ه ).  ) لاـسب 1396 1389 سیلوـپوکین »  » رد یحتف  زا  سپ  هک  دـیزیاب  ناـطلس 
يایرد لحاس  زا  نایحیسم  زا  یهاپس  سأر  رد  [ 19 «] وکیسوب  » لاشرام درک . رادیب  ار  اپورا  ماجنارـس  رطخ  ندش  کیدزن  درکیم . ینابیتشپ 

درم رازه  ود  زا  هک  نایوسنارف  زا  یهورگ  درک . هلمح  دـندوب  رقتـسم  لنادراد  رد  هک  ناـکرت  نایهاپـس  رب  رد 1399  تسـشن و  یتشکب  هژا 
راداو تمیزهب  ار  ناطلـس  ناگوان  دنداد و  تاجن  هرـصاحم  زا  ار  هینطنطـسق  مامت  یبایماک  اب  دندش و  هدایپ  لحاسب  دـندوب ، زواجتم  یگنج 

دوخ اب  ار  روطارپما  لئونام  تخیرگ و  هینطنطـسق  زا  سأی  يدـیمون و  اب  وکیـسوب  دـندمآ و  زاب  رگید  راب  ناکرت  لاسکی ، زا  سپ  دـنتخاس .
. تخادرپ عافدب  یقرش  مور  نایحیسم  قوقح  زا  هسنارف  رد  روطارپما  نیا  دنتفر . هسنارفب  اجنآ  زا  دندش و  هدایپ  یتشک  زا  زینو  رد  اهنآ  درب .

دوخ بناـج  زا  تباـین  هب  ار  وا  لـصاح و  یتقفاوم  ناوج )» روطارپما   » وخیوـالک هتفگب   ) ناژ شیوخ ، هداز  ردارب  اـب  لـئونام  نتفر ، زا  لـبق 
. دنار نامرف  يو  بایغ  رد  ناژ  دوب . هدرک  بوصنم  رهش  تموکحب 

18 ص : این ، بجر  دوعسم  همجرت  وخیوالک / همانرفس 
درک و عیاض  رایتسد  نتفای  يوجتـسج  رد  ار  دوخ  تقو  هراومه  یقرـش  مور  روطارپما  لـئونام  805 ه ).  ) ات 1402 803 ه ).  ) لاس 1400 زا 
رای و یـسک  اما  درک . یئاریذـپ  وا  زا  [ 20 «] رتسکنل يرناه   » ای مراهچ  يرناـه  اـجنآ  رد  تفر و  ناتـسلگنا  هب  دـیدرگ و  هسنارف  اـیلاتیا و  رد 

. دش هدایپ  نانوی  رد  دنار و  قرشم  يوسب  تشگزاب و  دش  دیمون  دز  هک  يرد  رهب  لئونام  لاس  ود  هکنآ  زا  سپ  دشن  وا  راکددم 
هزاورد تشپ  رد  هک  دـیزیاب  ناطلـس  هنوگچ  هک  دوب  نآ  دـهاش  دـش و  شیوخ  تختیاپ  لاوحا  نارگن  فعـض  یناوتان و  نیع  رد  اـجنآ  زا 

. دنکیم ذوفن  هنخر و  رهش  لخادب  رتشیب  زور  ره  دوب  هدز  رداچ  هینطنطسق 
يو درک . دـنناوخیم ) گنل  رومیت  مانب  ار  وا  اپورا  رد  هک   ) رومیت ریما  راغلیا  راتفرگ  ار  حـتاف  ناکرت  هک  دوب  نایرج  رد  یعیاقو  نامز  نیرد 

رد 857 ه ).  ) رد 1453 داتفا و  ریخأت  هب  نرق  مین  هینطنطـسق  حتف  هعقاو  نیا  هجیتن  رد  دوب . يورـشیپ  لاح  رد  ریغـص  يایـسآ  رد  عقوم  نیرد 
. دش هداشگ  رهش  نآ  حتاف  دمحم  ناطلس  ینعی  دیزیاب  هون  تنطلس  نامز 

رب ه ).  771  ) رد 1369 شیوخ  ياـبقر  همه  نتخاـس  بوـلغم  نداد و  تسکـش  زا  سپ  دوـب ، هدـش  دـلوتم  736 ه ).  ) رد 1335 هک  روـمیت 
رد مه  يوکـسم  قاچبق و  793 ه ).  ) رد 1390 تخاس و  رخـسم  ار  اجنآ  درب و  هلمح  ناریاـب  782 ه ).  ) رد 1380 [ 21 .] دش طلسم  دنقرمس 

. تفرگ مجاهت  تراغ و  دابب  مه  ار  ناتسودنه  یبرغ  لامـش  یحاون  801 ه ).  ) رد 1398 دش و  هدید  رون  رد  شنایرکشل  ناروتـس  مس  ریز 
ناطلـس هب  هلمح  روظنمب  تشاد . فوـطعم  یبرغ  يایـسآ  بناـج  هب  ار  دوـخ  هجوـت  یگلاـسجنپ  تصـش و  رد  803 ه ).  ) رد 1400 سپس 

رد شیوخ  نایهاپس  ناروتس  مس  ریزب  ار  ناتسجرگ  رومیت  دوب ، زین  هیروس  ياورنامرف  هک  رـصم  كولمم  ناطلـس  ریغـص و  يایـسآ  ینامثع 
ناهگان درک .) تراغ  ار  یلوطانآ  تایالو  زا  يرایسب  هار  رس  رب   ) دش هجوتم  بونج  يوسب  اجنآ  زا  دیدرون .

19 ص : این ، بجر  دوعسم  همجرت  وخیوالک / همانرفس 
لاسنامه هیئوژ  رد  تشگزاب و  قرش  يوسب  سپس  درک . تراغ  ار  قشمد  804 ه ).  ) هیوناژ 1401 رد  تخات و  بلح  رب  دش و  هیروس  لخاد 

رامشیب نایهاپس  اب  دمآ و  ریغـص  يایـسآ  هب  رگید  راب  805 ه ).  ) لاس 1402 زاغآ  رد  تخادـنا . قشمد  زورب  مه  ار  اجنآ  دـمآ و  دادـغب  هب 
ناـکرت رومیت  راـتات  نایهاپـس  داد . يور  تخـس  یگنج  هاـم  نآ  متـسیب  رد  دیـسر و  هرقنآ  هب  هیئوژ  زاـغآ  رد  دـنار . برغم  يوسب  شیوخ 

قرشم بناجب  رومیت  هارمهب  دندنکفا و  نینهآ  سفق  هب  ار  وا  هک  دناهتفگ  دش و  ریـسا  دیزیاب  ناطلـس  دنداد و  تسکـش  تخـس  ار  ینامثع 
زا دنامیقاب و  نایحیسم  تسدب  هینطنطـسق  رگید  نرق  مین  ات  بیترت  نیاب  داد و  ناج  تکالف  تیاهن  رد  806 ه ).  ) رد 1403 دیزیاب  دندروآ .

. دمآ زاب  شیوخ  تختیاپ  هب  اروف  لئونام  تشگزاب ، رومیت  نوچ  تشگ . نوصم  ناکرت  دنزگ 
زا هک  [ 23 «] ویسولیتاگ  » رتخد اب  دش و  رقتـسم  [ 22 «] نلیتیم  » هریزج رد  تشگزاـب و  شیوخ  هاگدـیعبت  هب  زین  ناژ ) ینعی   ) ناوج روطارپـما 

. درک جاودزا  دوب  هریزج  نآ  بحاص  نژ و  یلاها 
اهیئایناپسا نوچ  دنکیم . ثحب  الصفم  نآ  بقاعتم  ثداوح  يروطارپما و  تخت  هب  تبـسن  وا  ياعدا  و  ناوج » روطارپما   » هب عجار  وخیوالک 

. دندینش هراب  نیرد  يرایسب  نانخس  دندش  هدایپ  نلیتیم  رد  شیوخ  هار  رس  رب 
زور هقالع  تقد و  اب  یئاپورا  ياـهروشک  ار  وا  ياهيورـشیپ  همه  تشاذـگ  اـپ  ناتـسجرگ  هب  803 ه ).  ) رد 1400 روـمیت  هک  ياهظحل  زا 

نایرج کیدزن  رواخ  رد  هک  دوب  هتـشگ  يروما  هجوتم  اههدید  همه  دیدم  ياهتدم  زا  دـش ، هتفگ  هکنانچمه  اریز  دنتـشاد . رظن  ریز  نوزفا 
. تشاد

رتخد هک  دوب  [ 25 «] ناگود ناژ   » رتخد وا  رسمه  دوب . [ 24 «] نویل  » و هلیطسق )  ) لیتساک هاشداپ  موس » يرناه   » لاوحا نیا  نراقم  ایناپـسا  رد 
هاشداپ نیمه  هداز  ردارب  هک  مینکیم  هظحالم  میرگنب  مه  دـعب  لاس  دـنچب  نوچ  دوب . هتـشگ  لاقترپ  هاـشداپ  گرزب » ناژ   » نز زین  شرگید 

هب فورعم  يرناه » سنرپ   » لیتساک
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نیمه هون  نینچمه  درکیم و  هیهت  ار  دـنه  هار  نتفای  کـین و  دـیما  هغاـمد  زا  نتـشذگ  تامدـقم  دوب ، هلاـس  هد  ناـمزنآ  رد  هک  دروناـیرد » »
. داتسرف اکیرمآ  هب  ار  بملک  فتسیرک  هک  دوب  یسک  [ 26 «] لبازیا  » ینعی لیتساک  هاشداپ  موس  يرناه 

لبج زا  مه  زونه  [ 27 «] هطانرغ  » برع هاشداپ  يرجه ) مهن  نرق  رخاوا   ) مهدزناپ نرق  زاغآ  رد  هک  تفگ  دیاب  يربیا  هریزج  هبـش  هرابرد  اما 
ریز رد  تسا  عقاو  رتیلامـش  تمـسق  رد  هک  [ 28 «] ریبکلا يداو   » لحاس ات  هطقن  نیزا  هنجاـطرق و  برغ  بناـج  رد  ياهطقن  اـت  هتفرگ  قراـط 

[30 «] لوا نیترام   » نآ رد  هک  دادیم  لیکشت  ار  لقتسم  يروشک  ایناپسا  یبرغ  لامش  تمـسق  رد  عقاو  [ 29 «] نوغارآ  » تیالو تشاد . نامرف 
. دوب لیتساک  هاشداپ  موس  يرناه  ردام  انامه  [ 31 «] رونائلا هکلم   » ینعی يو  رهاوخ  دوب و  هاشداپ 

قاتـشم رایـسب  هک  موس  يرناه  مایق  دـیع  ماگنه  رد  هک  دـیایمرب  نینچ  وخیوالک  تاریرقت  زا  805 ه .).  ) لاس 1402 عیاقوب  میدرگرب  لاـح 
دهدیم يور  یحاون  نآ  رد  هچنآ  ات  تشاد  لیسگ  قرش  بناج  هب  ریفس  ود  دوب ، تیعقاوب  نورقم  تسرد و  رابخا  بسک  ندروآ و  تسدب 

دندش و هدایپ  یتشک  زا  ریغص  يایـسآ  رد  دنتـشذگ ، هژا  يایرد  زا  هکنآ  زا  سپ  دندرک و  تمیزع  ناتـسبات  رد  نت  ود  نیا  دننک . شرازگ 
نانک جرفت  رومیت  هیئوژ  متـسیب  حتف  زا  سپ  دش . یئاریذپ  تفطالم  اب  نانآ  زا  دـنتفای و  راب  وا  روضحب  دندیـسر و  رومیت  يودراب  هرقنآ  رد 
لبق يراب ، دنارذگب . تسا ، عقاو  ناتسجرگ  قرش  فرط  رد  هک  غابارق  ياهتشد  رد  ار  ناتسمز  هک  تشاد  دصق  داتفا و  هارب  دنقرمـس  يوسب 

« موس يرناه   » ینعی ایناپسا  هاشداپ  دزنب  اهبنارگ  رایسب  يایاده  اب  یترافس  تئیه  لباقم  رد  هک  دید  نانچ  بسانم  رومیت  هرقنآ  زا  تمیزع  زا 
نیا هجیتن  رد  دنوش . ییامنهار  نانآ  هلیسوب  دنشاب و  ایناپسا  هاشداپ  ناگداتسرف  هارمهب  ترفاسم  نیرد  يو  يارفـس  هک  دش  رارق  دتـسرفب و 

رگید یهورگ  اب  ار  وخیوالک  مه  ایناپسا  هاشداپ  ترافس 
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هناور رومیت  يودرا  لابندب  رومیت  ناگداتسرف  ییامنهار  زا  هدافتـسا  اب  یئایناپـسا  ترافـس  تئیه  نیا  تشاد . لیـسگ  رومیت  دزنب  ترافـسب 
ماجنارس تخادنا و  قیوعت  هب  یتدم  ار  نانآ  رفس  همادا  ناتسمز  درس  ياوه  اما  دنسرب . وا  روضحب  ناتـسجرگ  رد  هک  دندوب  رظتنم  دندش و 

. دندیسر تمدخب  دنقرمس  رد 
هک [ 32 «] زئاپ وسنوفلآ   » یکی دشاب . وخیوالک  نامه  هک  ایناپسا  هاشداپ  تافیرشت  سیئر  یکی  دوب . نت  هس  زا  بکرم  ایناپسا  ترافس  تئیه 
نآ زا  هک  دوب  شکـشیپ  فحت و  يرایـسب  رادـقم  اهنیا  اب  رازالاس .» دزموگ   » مانب یهاش  نارادـساپ  زا  یبصنمبحاص  یموس  دوب و  شیـشک 

تکرح يرایـسب  همدـخ  اب  ترافـس  تئیه  دوب . فورعم  نآ  نتـشادب  نامزنآ  رد  ایناپـسا  هک  دوب  يزاب  ای  نیهاش  يوتحم  سفق  کی  هلمج 
جنر زا  روباشین  رد  رازالاس  دزموگ  تمیزع  ماگنهب  دمآ . دهاوخ  نآ  لیـصفت  دنتفر و  كاخب  ناریا  نیمزرـس  رد  نانآ  زا  ياهدع  هک  درک ،

. دادب ناج  رفس 
يوسب تشاد ، نایب  شیوخ  فورعم  باتک  رد  ار  يزکرم  يایـسآ  هب  نتفای  هار  هوحن  ولوپوکرام  هکنآ  زا  سپ  نرق  کی  زا  شیب  وخیوالک 

تئیه درذگیمن . هجرد  لهچ  ضرع  زا  زگره  دنکیم و  زواجت  مه  یبرغ  لوط  هجرد  داتفه  زا  هار  دنقرمـس  ات  ایناپـسا  زا  داتفا . هارب  دنقرمس 
اهگنرد و زا  سپ  هام و  هدزناپ  ندیسر  نایاپب  زا  شیپ  یکدنا  دندرکیم ، ییامیپ  هار  نانکجرفت  انمـض  مامتها و  لامک  اب  هک  روبزم  ترافس 

نیمه نانآ  هار  زین  تشگزاب  رد  دندیـسر . دنقرمـس  هب  سداق  زا  دندرک ، فقوت  هینطنطـسق  رد  هام  جـنپ  هکنآ  زا  سپ  رایـسب و  ياهیلطعم 
[33 «] یتشک  » اب ار  سکعلاب  نازوبارط و  هب  سداق  زا  دوب . زیربت  رد  ههامشش  فقوت  کی  رایسب و  گنرد  مه  نآ  تلع  دیـشک . لوط  تدم 

دروم رایـسب  مور  يایرد  رد  نامزنآ  رد  هک  دوب  یعون  زا  نانآ  لماح  یتشک  دوشیم . لـیم  دـصناپ  رازه و  ود  رب  غلاـب  هلـصاف  نیا  دـندومیپ .
. دوب هدافتسا 

يدنب بانط  دنتشاد و  بقع  عفترم  هشرع  کی  لگد و  هس  اهیتشک  نیا 
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زا دوب . نازیوآ  یتشک  بقع  لگد  همین  رب  مه  یگرزب  رایسب  شوگ  هس  نابداب  کی  دوب و  شوگ  راهچ  لکشب  اعومجم  اهنآ  ياهنابداب  و 
هایس يایرد  زا  نتشذگ  رد  دشیم . هدناوخ  [ 34 «] كراب  » ای اتسوف »  » مانب هک  دندرکیم  ترفاسم  يرتکچوک  یتشک  اب  هینطنطـسق  ات  سدور » »

نابداب کی  لگد و  کی  تسفورعم و  [ 35 «] ویلاگ  » مانب هک  دندرکیم  هدافتسا  یـصوصخب  یتشک  زا  مه  سکعلاب  نازوبارط و  هب  لوصو  و 
ياج فیدر  دنچ  دیزویم و  یمیالم  میسن  هک  درکیم  تکرح  یماگنه  طقف  یتشک  نیا  تسا . هتـسب  بقع  لگد  همین  هب  هک  تشاد  گرزب 

. دشیم هدافتسا  نآ  زا  فلاخم  تهج  رد  داب  ندیزو  ماگنهب  هک  تشاد  نزوراپ 
. تسا هتشاذگ  ياجب  هینطنطسق  زا  یشزرا  رپ  رایسب  حرش  وخیوالک 

هک یگرزب  يایـسیلک  تفه  زا  دوب . هدنام  رهـش  نآ  رب  ناکرت  طلـست  زا  یـشان  یهابت  یناریو و  ات  نرق  مین  هینطنطـسق  هب  وا  دورو  نامز  رد 
عقاو هدنهد  دیمعت  ییحی  يایسیلک  يرگید  یفوص و  نس  يایسیلک  یکی  تسا . هدنام  راوتسا  ات  ود  طقف  نونکا  دنکیم ، فیصوت  وخیوالک 
هقیلس قوذ و  قفاوم  دننکیم  سدقم  راثآ  زا  اهیئایناپسا  هک  ینیـسحت  تسا * هدش  روخآ  ریم  دجـسم  هب  لدبم  کنیا  هک  [ 36 «] نیدوتسا  » رد

هک [ 37 «] سونیگنول  » هزین تلاصا  رد  وخیوالک  دـش . هداد  ناـشن  ناـنآ  هب  نیـسیدق  ياهناوختـسا  اهایـسیلک  زا  يرایـسب  رد  تسا . ناـمزنآ 
سپس دریذپیم . ارنآ  لاکشا  نودب  دنکیمن و  دیدرت  دوب ، هدنام  هزات  نانچمه  نآ  رب  یسیع  نوخ  خرس  گنر  دوب و  ینوخ  زونه  وا  هتفگب 
کی دندوب و  هتخاون  هبرـض  یـسیع  نت  رب  نآ  اب  هک  ياهنایزات  دوب و  هدش  هداد  حیـسم  ندرک  میلـست  لابق  رد  [ 38 «] ادوهی  » هب هک  ياهوشر 

ترضح لیامش  زین  و  دنداد . ناشن  يوب  دوشیم ) يرادهاگن  سدقم  هماج  ناونعب  مه  زونه  [ 39 «] ورت  » رد هک   ) خاروس زردیب و  هماج 
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رز رد  هک  تشاد )! اور  دـیدرت  ناوتیمن  نآ  تلاصا  رد  هتبلا  هک   ) یقیقح بیلـص  بوچ  رامـشیب  تاعطق  هدیـشک و  [ 40 (] اقول  ) هک ار  میرم 
رد دندش و  هتفریذپ  لئونام  روطارپما  روضحب  انمـض  دـنداد . ياج  [ 41 «] ارپ  » رد ار  ناریفـس  هینطنطـسق  رد  دنداد . ناشن  يوب  دندوب  هتفرگ 

خاک نیزا  دندش . فرشم  دشیم  روهـشم  مان  نیاب  یقرـش  مور  ناروطارپما  تختیاپ  مکمک  هک  [ 43] لوبناتسا رد  عقاو  [ 42 «] هنرکالب  » خاک
. تسمولعم دندرک ، اپرب  نآ  ياجب  ناکرت  اهدعب  هک  ییاهنامتخاس  ياهراوید  رثا  زا  نآ  ياج  طقف  هدنامن ، ياج  رب  یتح  مه  گنس  کی 

رفسب هناهد  رد  دندوب  هتـسشن  نآ  رد  هک  یکچوک  یتشک  دندرک و  تمیزع  دوب  تقو  رید  رفـس  يارب  هک  نابآ ) اب  فداصم   ) ربماون هام  رد 
گنرد نیا  نوهرم  دهدیم  تسدب  دنقرمس  زا  وخیوالک  هک  یفیصوت  دندنارذگ . ارپ  رد  ار  ناتـسمز  دنتـشگ و  زاب  ناریفـس  سپ  تسکش .

هام ضرع  رد  دنتـسناوتیم  دندیـسریم ، نازوبارط  هب  ربماون  رد  دوب  هدش  رارق  ادـتبا  زا  هکنانچمه  رگا  اریز  تسنانآ . ترفاسم  رد  ههام  راهچ 
قالـشق رد  روـمیت  يودرا  هب  اـجنیرد  دنـسرب . تـسعقاو  سرا  يالفـس  لـحاوس  راـنک  رد  هـک  غاـبارق  ياهتـشد  هـب  هاـمید ) ینعی   ) ربماـسد

يوسب رومیت  مه  ناوا  نیرد  درک و  تمیزع  نازوبارط  زا  دـعب  لاـس  تشهبیدرا ) ینعی   ) لـیروآ ياـهتنا  رد  تئیه  نیا  نوـچ  دنتـسویپیم .
هک یمهم  بلاج و  فیصوت  قیرطنیاب  دسرب . رهنلا  ءاروام  هب  ات  دومیپ  ار  ناریا  ضرع  روبزم  تئیه  راچان  دوب ، هدرک  تکرح  شیوخ  نطو 

. دمآ دیدپ  دهدیم ، تسدب  دنقرمس  رد  يو  رابرد  رومیت و  زا  وخیوالک 
مه اهبش  تخادنایم و  رگنل  هدمآ  رانکب  هایـس  يایرد  یبونج  لحاوس  رد  نانآ  لماح  کچوک  یتشک  نازوبارط ، هب  هینطنطـسق  زا  نتفر  رد 

دنچ نژ  مدرم  تفرگیم . نارک  دندوب  اجنآ  رد  يدوخ  ناتسود و  هک  یهاگردنب  ره  رد 
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ای لحم  مکاح  اب  اهاج  یـضعب  رد  دوب . ینامثع  ناکرت  تسد  رد  اهردـنب  رتشیب  اما  دنتـشاد ، فرـصت  رد  هایـس  يایرد  لحاوس  رد  ار  ردـنب 
مان وخیوالک  هک  ار  یـسک  نیرخآ  هلمج  نآ  زا  تسنادیم . وا  هدناشن  تسد  ار  نتـشیوخ  دوب و  رومیت  هاوخاوه  هک  دـندشیم  هجاوم  يریما 

. دوب نازوبارط  یحیسم  روطارپما  دربیم 
نتال يایسیلک  نایهاپس  لاغـشا  هلمح و  دنزگ  زا  [ 44 «] سوننموک  » نامز نآ  رد  هک  يرجه ) متفه   ) مهدزیـس نرق  زا  نازوبارط  ناروطارپما 

. دندمآ لحاسب  ناریفس  نیا  اجنیا  رد  دندرکیم . تنطلس  هداد و  لیکـشت  ياهلـسلس  اجنآ  رد  دوب ، هتخیرگ  شیوخ  تختیاپ  هینطنطـسق و  زا 
.* دشیم زاغآ  رومیت ، روضحب  فرشت  دنقرمس و  هب  ندیسر  ات  نانآ  یلیم  رازه  هس  ینالوط  رفس  نازوبارط  زا 

لاـبج هلـسلس  زا  یئاـمیپ  هار  نیرد  دـندنار و  تارف  یبرغ  لـحاس  رد  عقاو  ناـجنزرا »  » بناـجب بونج  يوسب  تکرح  زا  سپ  نازوبارط  زا 
. دنتفرگیم جاب  نارذگهر  زا  هک  دـندرکیم  دروخرب  ینانزهار  اب  یهاگ  لابج  للق  خالگنـس و  ياههار  رانک  رد  دنتـشذگ . رایـسب  یلاوتم و 
اب هک  شیوخ  تراغ  لصاح  زا  دندیگنجیم و  نارجاهم  اب  ادحتم  ای  رگیدکی و  اب  دنتسنادیمن و  یسک  تیعر  عبات و  ار  نتـشیوخ  هورگ  نیا 

. دندادیم تایح  همادا  دوب ، هدمآ  درگ  يزابهقح  روز و 
زا هک  دندوب  رومیت  ریفس  ياهروتـسد  رماوا و  عیطم  هک  رومیت  هاپـس  نارـس  دنتـشگ و  رومیت  ورملق  لخاد  دش و  رتهب  هار  وسنآب  ناجنزرا  زا 

. دندرکیم يرای  هنوگ  همه  نانآ  اب  یئاریذپ و  نانآ  زا  يزاوننامهم  تیاهن  اب  تشگیم ، زاب  اهیئایناپسا  هارمهب  ایناپسا  رابرد 
راـچد تسا  هداد  يور  یحاون  نیا  ياـههار  رد  ریخا  نرق  جـنپ  رد  هک  يزیچاـن  تارییغت  زا  دـشاب ، هدرک  رفـس  ناریا  رد  اریخا  هک  سک  ره 
لوقب و   ) تخاس رگهولج  رصاعم  باتک  کی  نوچمه  ار  وخیوالک  همان  رفس  ناوتیم  مینک  ضوع  ار  صاخشا  مان  رگا  دش . دهاوخ  یتفگش 

دوب و هک  تسنامه  ابلاغ  اهاج  یماسا  دز .) اج  فورعم 
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. دیآیم دورف  اهنآ  هب  بش  ره  بسا  ای  رطاق  اب  رفاسم  کی  هزورما  هک  تسنامه  ینالوط  هار  نیرد  رفس  لزانم 
رصم ناطلـس  ریفـس  اب  دندیـسر ، نآ  هب  اهیئایناپـسا  هک  ناریا  كاخ  زا  تسیرهـش  نیلوا  تسعقاو و  هیمورا  هچایرد  لامـش  رد  هک  يوخ  رد 

زا هک  تشاد  هارمه  شکـشیپ  يرایـسب  زین  يو  تفریم . رومیت  دزن  اهیئوگ  دـمآشوخ  تاـفراعت و  یـضعب  يادا  يارب  هک  دـندرک  دروخرب 
. تسا هدرک  فیـصوت  الـصفم  ار  ناویح  نآ  نوچ  تشاد ، یگزات  وخیوالک  يارب  نآ  ندـید  هک  دوب  هفارز  کی  غرم و  رتش  دـنچ  هلمجنآ 

یتقوشوخ لامک  اب  ماجنارـس  دـندرک . یئامیپهار  غرمرتش  هفارز و  اب  دنقرمـس  ات  يوخ  زا  دـش و  هارمه  اهیئایناپـسا  اب  رـصم  ترافـس  تئیه 
یگدنزب شیاسآ  شمارآ و  تیاهن  رد  دیدرت  نودـب  دنقرمـس  رد  دندیـسر و  دـصقم  هب  تمالـس  ناروناج  نآ  هک  مینکیم  لصاح  یهاگآ 

. دنداد همادا 
قرـش و ورناوراک  هار  رـس  رب  رهـش  نیا  دوب . ناریا  یناگرزاب  زکرم  نامز  نآ  رد  هک  تسعقاو  زیربت  گرزب  رهـش  يوخ  یقرـش  بونج  رد 

دندوب هدمآ  يزکرم  يایسآ  ياصقا  زا  هک  ینایناوراک  اب  دندمآیم ، ریغص  يایسآ  هایس و  يایرد  رانک  زا  هک  ینایناوراک  دوب و  عقاو  برغ 
بیاـن دوب و  هدرک  لـقن  هیناطلـس  هب  ارنآ  اریخا  رومیت  اـما  تفریم ، رامـشب  زین  تموکح  زکرم  زیربـت  لوغم  نارود  لـیاوا  رد  دـندروخیمرب .

. تشاد رقم  رهش  نآ  رد  يو  هنطلسلا 
هب تبـسن  ار  شیوخ  مارتحا  بتارم  اجنیرد  دسریم . هیناطلـس  هب  درذگیم و  ناریا  یلامـش  تالایا  راومه  ياهنیمزرـس  زا  هار  دـعبب  زیربت  زا 
وا ياجب  ار  يرگید  کنیا  دوب و  ناریا  لامـش  لک  يامرفنامرف  ناوا  نآ  ات  هاشناریم  دـندروآ . ياجب  رومیت ، هدـنز  نارـسپ  دـشرا  هاشناریم ،

. دنکیم نایب  دوخ  همانرفس  رد  وخیوالک  ار  تاماقم  نابحاص  لاقتنا  نیا  تلع  دندوب . هدرک  بوصنم 
اجنیرد دندیسر . نارهت  هب  زیخلصاح  ياهتشد  ندومیپ  زا  سپ  هیناطلس  زا 
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للجم ياهینامهم  زا  يرایـسب  رد  دوب و  زاتمم  ياهکاروخ  زا  هک  ار  بسا  تشوگ  راـب  نیتسخن  نآ  رد  داد و  بیترت  یتفایـض  رهـش  مکاـح 

هک راتات  ناگرزب  زا  یکی  اب  ات  دنتفرگ  شیپ  رد  زربلا  ناتسهوک  هار  نارهت  زا  رومیت  صوصخم  نامرف  قبط  رب  دندیشچ . تشگیم ، فرـصم 
زا نتـشذگ  زا  سپ  اـجنیزا  دندیـسر . یهاـگودراب  تسا ، دـنوامد  یبونج  ياـههنماد  رد  هکرـال  هرد  رد  دـننک . تاـقالم  دوب  رومیت  داـماد 
هار نامهب  ناغماد و  تشد  رپ  نیمزرـس  هب  رگید  راب  دـندش و  ریزارـس  اـجنآ  زا  دـنتفر و  هوک  زوریف  هعلق  هب  ناتـسهوک  ياهرذـگ  يرایـسب 

. دندیسر دهشم  نارهت و  ورناوراک 
. دـننک ترایز  ار  ع )  ) اضر ماما  هاگمارآ  نحـص و  هنادازآ  ات  دـش  هداد  هزاجا  اهنآب  دهـشم  رد  هک  تسنیا  تشاد  رطاـخب  دـیاب  هک  ياهتکن 

اریز تشادن . دوجو  نامزنآ  رد  ناریا  كاخ  رد  عقاو  سدـقم  نکاما  دـجاسم و  زا  نایحیـسم  ترایز  اب  تفلاخم  رد  نایعیـش  یلعف  بصعت 
. تشگ لومعم  دش ، نایناریا  یمسر  بهذم  عیشت  هک  نامز  نآ  زا  سپ  نرق  کی  ینعی  يوفص  ناهاش  نامز  رد  تخس  تعنامم  نیا 

وخیوـالک دـش و  عقاو  رثؤم  اهیئایناپـسا  رد  رتشیب  هچنآ  دوب ، رومیت  ورملق  رد  همه  هک  دنقرمـس ، اـت  زیربت  زا  زارد  رود و  ییاـمیپ  هار  نیرد 
هک  ) مای مانب  نامزاس  نیا  تفرگیم . ماجنا  تموکح  هنیزهب  هک  دوب  ناراپاچ  ياهبـسا  ضیوعت  بیترت  انامه  دـنکیم ، هراشا  نآب  راب  نیدـنچ 
اب ییاهارـسناوراک  صوصخم و  راوس  نارومأـم  زا  بکرم  نآ  دـشیم و  هدـناوخ  یـسراف ) تسا  یتـغل  هک   ) راـپاچ اـی  یلوـغم ) تسا  یتـغل 

شیوخ تیرومأـم  نداد  ماـجنا  رد  زور  بش و  اـهکیپ  تموکح و  نارومأـم  دـندوب و  تمدـخ  هداـمآ  همه  هک  دوب  بسا  زا  رپ  ياهلبطـصا 
. دنتخاتیم

هدازهاش و کی  یتح  هک  دنیوگیم  دندرکیم . هرداصم  طبض و  راکراوس  ياهکیپ  ای  اهیچمای  ار  صاخـشا  هب  قلعتم  بسا  موزل  تروص  رد 
مزاع ناناسر  ماـیپ  ناونعب  هک  اهیئایناپـسا  دـنک . میلـست  کـیپ  تساوخرد  ربارب  رد  ار  شیوخ  بسا  هک  دوب  راـچان  رومیت  رـسپ  یتح  ریما و 

نیا رد  دشیم . هداد  اهنآب  هار  رس  ياهلبطصا  رد  دنتشاد  زاین  اپراهچ  بسا و  زا  هچنآب  هراومه  دندشیم ، هتخانش  رومیت  رابرد 
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بیترت نیا  نیع  زین  کنیا  دـیدرگیم . تکرح  هدامآ  مامت  گرب  زاس و  اب  هقیقد  کی  زا  سپ  هک  دـشیم  هتفای  زین  بسا  دصیـس  اـت  اهلبطـصا 
. تسا لومعم  ناریا  نیمزرس  زارد  رود و  ياههار  رد  يرتکچوک  یلیخ  نازیمب  یهتنم 

تشوگ و هریج  دندمآیم و  رامشب  وا  نامهم  دنتشاذگ ، رومیت  ورملقب  اپ  ایناپسا  ناریفـس  هک  ياهظحل  زا  میتفگ ، کنیا  مه  هکنانچ  یهگناو 
هچ اب  ناراتات  هک  دهدیم  حرش  هدرک و  هدافتـسا  تصرف  زا  بلطم  نیا  نایب  رد  وخیوالک  دنتـشادیم . تفایرد  ناگیارب  الماک  بارـش  نان و 
اب ات  دندشیم  هداتسرف  رابرد  فرط  زا  هک  یبصانم  نابحاص  نایامنهار و  دننکیم . راتفر  یناریا  نایئاتسور  ناناقهد و  اب  یمتـس  يرگدادیب و 

. دندرکیم لوصو  متش  برض و  داریا  هنایزات و  ناراب  اب  ار  دوخ  ياهتساوخ  اج  همه  دنشاب ، نانآ  يامنهار  دننک و  تاقالم  ناریفس 
ایادـه نیا  دـشیم . میدـقت  بسا  یهاگ  تفبرز و  تعلخ  اهیئایناپـسا  هب  اهرهـش ، رد  اـصوصخم  یهاـگهاگ  دـندناریم ، شیپ  هب  هکناـنچمه 

دیفم دـنهدب ، عادو  راگدای  ناونعب  شیوخ  نایامنهار  هب  یفحت  دـیاب  تداع  مسرب و  انب  هک  یماگنهب  اهدـعب  دـیوگیم ) وخیوالک  هکناـنچ  )
. دش عقاو 

یفلع بآ و  یب  يراحص  زا  روبع  انامه  هک  رفس  يدعب  هلحرم  يارب  ار  نتشیوخ  هک  دش  هداد  رادشه  اهیئایناپسا  هب  دندیـسر  دهـشمب  نوچ 
قرشم يوسب  اههیاپهوک  ياهرادگ  زا  دنتشذگ  دهشم  هرد  زا  نوچ  دننک . هدامآ  دوب ، نانآ  هار  رـس  رد  نوحیج  هب  لوصو  زا  شیپ  هک  دوب 

زا هک  دوب  يردنب  نآ ) یگیاسمه  رد  یلحم  ای   ) سخرس دندیسر . تشاد  همادا  سخرـس  ات  اجنآ  زا  هک  یخالگنـس  هار  هروک  هب  دندنار و 
قرـشم يوسب  باغرم  دور  تازاومب  هناخدور  نیا  ریـسم  دـندرکیم . تکرح  [ 45 «] دـنجت  » دور رب  دنتـسشنیم و  کچوک  ياهقروز  رب  نآ 
يارحص رد  هلصاف  نیا  هک  دراد  هلـصاف  لیم  ابیرقت 110  ورم  زا  سخرس  تسا و  عقاو  باغرم  دور  رانک  رد  ورم  رهـش  تسا . هدش  هدیـشک 

یبآ مک  زا  هنشت و  هراومه  زارد  رود و  هار  نیا  رد  دوش . هدومیپ  دیاب  هایس ، رازنش  نابایب  ای  موقارق  فلع  بآ و  یب 
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. تسرایسب ياههاچ  ياراد  اتبسن  هار  برغم  يوسب  ورم  زا  دندوب . یگنت  رد 
رومیت نهیم  هب  رهنلا  ءاروام  هب  هنوگنیدـب  دنتـشذگ . یناتـساب  خـلب  لامـش  ترواجم  رد  گرزب  هناـخدور  نآ  زا  دندیـسر  نوحیج  هب  نوچ 

ینابز هب  اج  دوب ، هدینـش  هراومه  نونکات  هک  یـسراف  نابز  تسا . هتفایرد  ار  مدرم  نابز  رییغت  وخیوالک  دـندمآ ، راید  نیاب  نوچ  دندیـسر .
قـالطا یئاـتغج  یکرت  ماـن  نآـب  زورما  هک  دوب  ياهجهل  اـی  یقرـش  یکرت  ناـمه  عقاو  رد  دـناوخیم و  یلوغم  ناـبز  ارنآ  وخیوـالک  هک  داد 

. دننکیم وگتفگ  نابز  نآب  يزکرم  يایسآ  رسارس  رد  دناهدرک و 
نفدـم رومیت و  هاـگداز  رهـش  شک »  » هب دـنتفگ و  كرت  دراد  رارق  نوحیج  تسار  لـحاس  رد  هک  ار  ذـمرت »  » دـندنار لامـش  يوسب  نوـچ 

. دندیسر ناخ  ياغرت  شردپ 
رد سونأم و  ایناپسا  رد  اهنآ  اب  هک  یبآ  ياهیشاک  اب  هدش  شیارآ  زاسهزات  خاک  دجسم و  نیسحت  یئابیز و  فیـصوت  رد  وخیوالک  اجنیرد 
هار هداد و  نخـس  داد  دوشیم ، هدـید  اهیـشاک  نیزا  [ 46 «] ءارمحلا  » ياهراوید رب  مه  زونه  هکناـنچ  دوب ، هدـید  رایـسب  بارعا  ياـهنامتخاس 

دناهداد رارق  رگید  ياـهگنر  يرایـسب  نـیرز و  گـنر  نآ  رب  دـنراد و  یبآ  هـنیمز  هـک  روـبزم  ياهیـشاک  تـسا . هدوـمیپ  باـنطا  هغلاـبم و 
راثآ نیرتهب  اب  یتسارب  راتات  نادـنمرنه  يرنه  رثا  راـکهاش و  نیا  وخیوـالک  هتفگب  تسا . هدیـشخب  شیارآ  ار  شکرهـش  خاـک  ياـهراوید 

نایوسنارف يدنمرنه  هرابرد  هک  تسا  یئاهباجعا  اهـشیاتس و  نیتسخن  هلمج  زا  نیا  هتبلا  تسا . ربارب  دنزیم و  ولهپ  سیراپ  نادـنمرنه  يرنه 
. تسا هدش  هتفگ 

مزال تدم  ءاضقنا  زا  سپ  رهـش  نیرد  دندیـسر . دنقرمـسب  دنداتفا و  هارب  شک  زا  ماجنارـس  ایناپـسا  رـصم و  ناریفـس  گنرد  یمک  زا  سپ 
هب ار  ناریفس  راچان  هک  دوب  هتـشگ  رونیب  شنامـشچ  نانچ  تشاد و  نز  تشه  هلاس و  داتفه  نامز  نیرد  رومیت  دنتفای . راب  رومیت  روضحب 

وا ات  دنتخاس  کیدزن  رایسب  يو  گنروا 
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هداد يرایسب  ياهنشج  اهتفایض و  دش . یئاریذپ  هام  هس  ات  يزاون  نامهم  لامک  اب  تأیه  ود  ره  زا  دنقرمس  رد  دهد . صیخشت  ارنانآ  يامیس 
. دندرکیم جاودزا  دندوب ، رومیت  هداون  هک  اهمناخ  هدازهاش  ناگدازهاش و  زا  يرایسب  نامز  نیرد  اریز  دش .

اما دش . نانآ  ناوارف  نیـسحت  بجوم  یلاع  ياهغاب  رایـسب و  ياهخاک  هدهاشم  هک  دنداد  ناشن  اهیئایناپـسا  هب  ار  رهـش  یندید  رظانم  سپس 
رامـش وخیوالک  اجنیرد  دوب . رهـش  هزاورد  نوریب  رد  میقم  راتات  هلیبق  گرزب  هاگودرا  هرظنم  نامه  دـش  اهنآ  باـجعا  بجوم  رتشیب  هچنآ 

تشاد و دوجو  ییاهنابایخ  اهنآ  لصاوف  رد  هک  میقتـسم  طوطخ  تروصب  بیترتب و  همه  هک  دنزیم  نیمخت  ار 50000  هتشارفارب  ياهرداچ 
. دوب هدش  عقاو  دیسریم ، شورفب  لیاسو  هنوگ  همه  اههاگرذگ  نآ  رد 

یئاهرداچ مود  دندوب و  هدش  راهم  نیمزب  بانط  اب  هدش و  هتشارفارب  ریت  اب  هک  یئاهرداچ  لوا  دندشیم : میـسقت  عون  ودب  روکذم  ياهرداچ 
، دتـسیاب راوتـسا  رداچ  ات  دـندوب  هداد  رارق  اهریجت  رد  یکچوک  كزان  ياـهکریت  اـهنآ  نوماریپ  رد  یلو  دـندوب  هدـشن  راـهم  باـنط  اـب  هک 

. اهزیقریق يزورما  ياههبلک  دننام  تسرد 
تحاسم دوب و  عقاو  هاگودرا  هنارک  رد  هتفای و  بیکرت  رداچ  نیدـنچ  زا  هک  دوب  رومیت  تمظع  هدرپارـس  میظع  هاـگودرا  نیا  راـختفا  هیاـم 
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. درادیم نایب  لماک  روطب  رایسب و  لیصفت  اب  وخیوالک  ار  روما  نیا  همه  دوب . هتفرگ  ارف  دوخ  ياهچراپ  ياهریجت  نایم  رد  ار  یعیسو 
اهنیزا تسا . هدرک  فیـصوت  وحن  نیمهب  ابیرقت  ار  نآاـق  يـالیبوق  هاـگودرا  ولوپوکراـم ، زین  يو  زا  لـبق  نرق  کـی  هک  دـش  روآداـی  دـیاب 

يرایسب هطوحم  نآ  لخاد  رد  نوچ  دنک ، ظفح  رایغا  ناگدید  زا  ار  لخاد  هطوحم  ات  تشاد  دوجو  زین  يرگید  سابرک  ياهریجت  هتشذگ 
ياهرداچ هوکش  لالج و  دنتشاد . ادج  ازجم و  هاگتسد  کی  ره  رومیت  ددعتم  ياهنز  اهنآ  رد  هک  دوب  هتشارفارب  میظع  ياهـشوپ  اهرداچ و 

ياهتمسق رتشیب  تسا . هدش  وخیوالک  باجعا  بجوم  روکذم  یتنطلس 
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نورد دشاب . یظافح  ناتسبات  يامرگ  ربارب  رد  ات  دوب  هدش  رتسآ  اهبنارگ  ياهتسوپ  اب  اهنآ  زا  یضعب  دوب و  هدش  هدیشوپ  خرس  سلطا  اب  نآ 
. دوب هدش  هدیشوپ  مقاق  اب  یلکب  اهرداچ  هنوگنیزا  یکی 

اب رومیت  دندرک . اشامت  تشاد ، رارق  رومیت  هاگباوخ  اجنآ  رد  دناهدناوخ و  بیلـص  خاک  مانب  هک  ار  یخاک  دجاسم و  ناریفـس  دنقرمـس  رد 
. درکیم یشکرس  داینب  ون  ياهنامتخاس  هب  هراومه  ناور  تخت  اب  زاب  دنیشنب  نیز  رب  تسناوتیمن  هکنآ 

زور دادماب  ات  يراسگ  هداب  هاگ  تسـشنیم و  بارـشب  ماش  ات  ماب  زا  دروخیم و  ناوارف  بسا  بابک  تسـشنیم و  نشج  سلاجم  ردـص  رد 
. تفاییم همادا  نانچمه  مه  دعب 

ناراتات رظن  رد  هکنیا  زج  دیوگیمن ، نخس  نادنچ  نآ  نتسب  راکب  یگنوگچ  يرتسگداد و  زا  دنکیم . هراشا  رما  نیاب  راب  نیدنچ  وخیوالک 
. تساهیئایناپسا يوخ  داقتعا و  فالخ  رب  تسرد  رما  نیا  دیوگیم  وخیوالک  هکنانچ  تسا . ندز  ندرگ  زا  رتدنموربآ  نتخیوآ  رادب 

لاسب 1399 م. ناتسودنه  زا  یگنج  رفس  زا  رومیت  هک  لیف  هدراهچ 
راچان دوب ، هدشن  هدید  زگره  لیف  ایناپسا  رد  نامزنآ  رد  هک  اجنآ  زا  دندرکیم . اهیئامنرنه  اهیراک و  نیریش  اهنشج  رد  دوب  هدروآ  (802 ه ).

يرادناهج و هوحن  انمـض  وخیوالک  دش . ییاریذـپ  مارتحا  تیاهن  اب  ناریفـس  نیزا  هکنآ  هصالخ  دـنکیم . فیـصوت  قیقد  لصفم و  اهنآ  زا 
دوب نآ  اهیوردایز  اهنشج و  نیا  همه  هجیتن  دنکیم . نایب  داقتنا  رظن  اب  تراهم و  یکریز و  اب  حلص  گنج و  نارود  رد  ار  رومیت  یئاورنامرف 
اریز دوب ، ماگنهبان  يرادـشه  هلزنمب  نانآ  نخـس  نیا  تسا . گرم  کیدزن  هک  دنتـشادنپ  شناصاخ  دـش و  رامیب  رومیت  زییاپ  رخاوا  رد  هک 
نایم رد  یگناخ  ياهگنج  زا  لصاح  یناشیرپ  یناماسبان و  زا  هک  يدـنزگ  زا  یجراخ  ناریفـس  هکنیا  يارب  اما  تفاـی . دوبهب  رگید  راـب  هک 
دننک تمیزع  رتدوز  هچ  ره  هک  دش  هتفگ  نایرصم  اهیئایناپسا و  هب  دننامب ، رانکرب  دمآیم  شیپ  یهاش  گنرواب  ندیـسر  يارب  رومیت  ناسک 

بسک عیدوت و  يارب  ترضحیلعا  روضحب  نتفای  راب  رظتنم  و 
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. دنک عیدوت  یئاریذپ و  نانآ  زا  تساوخیمن  ای  تسناوتیمن و  رگید  رومیت  دنتفگیم ) يو  ناصاخ  هک  يرارقب   ) نوچ دنشابن . یصخرم  هزاجا 
هدرک دونشخان  رتشیب  ار  وا  هک  يزیچ  تسا و  هدرک  ضارتعا  رما  نیاب  اصخش  وخیوالک  دوب و  نانآ  تلزنم  ماقمب و  نیهوت  هلزنمب  نیا  هتبلا 
راچان دیشخبن و  يدوس  تاضارتعا  نیزا  کیچیه  دوب . هداتسرف  رومیت  يارب  ایناپسا  هاشداپ  يو  تمعنیلو  هک  دوب  ياهمانب  خساپ  ندادن  دوب 

زا ربماون 1404  زور  نیرخآ  رد  دندوب  هدمآ  هیکرت  زا  هک  رگید  یضعب  رـصم و  ریفـس  هارمه  هب  دندروآ و  دورف  میلـست  رـس  راشف  ربارب  رد 
. دنداتفا هارب  دنقرمس 

هب رهـش  نیزا  نتـشذگ  زا  سپ  دـنتفر و  اراخب  هب  ناشفارز  هناـخدور  تورثرپ  هرد  زا  دـنتفرگ . شیپ  يرگید  هار  تشگزاـب  لوا  هلحرم  رد 
رد شیپ ) هام  هس  ینعی   ) دنقرمـس هب  نتفر  ماگنهب  هک  دوب  ياهزادـنا  نآ  زا  رتمک  تمـسق  نیرد  اسرفناج  رازگیر  ياـنهپ  دندیـسر  نوحیج 

عقوم نیا  دندیـسر . لصاح  رپ  زبسرـس و  عرازم  ناسارخ و  زرمب  تسا ، هتـشگ  فورعم  درویبا »  » ماـنب کـنیا  هک  درواـب »  » رد دنتـشاد  شیپ 
ورناوراک هار  [. 47] لاس زاغآ  اب  دشیم  فداصم  دالیم  دـیع  يادرف  نامزنآ  موجن  باسحب  لاس 1404 و  حیسم  دالیم  دیع  اب  دوب  فداصم 

رخآ زور  دندمآ و  زاب  زیربت  هب  دنقرمـسب  تمیزع  هار  نامه  زا  یکدنا  تارییغت  اب  سپ  نآ  زا  دندیـسر و  مرجاج  هب  دـنتفرگ و  شیپ  رد  ار 
، دنقرمـس زا  ناریفـس  تمیزع  ماگنهب  دـش  هتفگ  هکنانچ  دـندش . فقوتم  هامـشش  تدـم  اـجنآ  رد  دراو و  زیربت  هب  808 ه ).  ) هیروف 1405

يارجا رد  ( 1406  ) ون لاس  هیوناژ  لیاوا  رد  درک و  تحارتسا  هامکی  تفای و  دوبهب  اما  تفریم . شگرم  میب  داـتفا و  يراـمیب  رتسب  هب  رومیت 
طـساوا رد  رارتا  رد  نوحیـس  زا  نتـشذگ  زا  سپ  تشگ و  میخو  شتلاـح  يدوزب  درک . يراـشفاپ  دوب  نیچ  حـتف  هک  شیوخ  یگنج  هشقن 

( میتفگ نخس  نانآ  زا  نونکا  مه  هک   ) راوس ياهکیپ  رگا  تشذگرد . هیروف 
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. دشیم شاشتغا  شروش و  شوختسد  ناریا  برغ  لامش  همه  هدیسرن  نایاپب  هیروف  زونه  دندناسریم ، زیربت  هب  ار  هعقاو  ربخ 
دـص زیربت  ات  هک  غابارق  نمچ  هب  ناوا  نیرد  اما  تشاد . رقم  زیربت  رد  دوب و  ناریا  لک  ياورنامرف  نامز  نیرد  ازریم » رمع   » ینعی رومیت ، هون 

ار مارتحا  بتارم  ات  دنورب  غابارق  هب  هک  دوب  هدمآ  لمعب  یتوعد  نانآ  زا  دوب . هتفر  قالشق  هب  تسا ، عقاو  نآ  لامـش  رد  دراد و  هلـصاف  لیم 
ناراتساوخ هک  اریز  دوب  هدرک  شاشتغا  یشکرس و  شتآ  شوختـسد  هچراپکی  ار  ناریا  برغ  همه  رومیت  گرم  ربخ  اما  دننک . میدقت  يوب 

. دندوب ناوارف  رایسب  یهاش  ماقم 
يورین لک  هدنامرف  ای  هاشناهج »  » ینعی رومیت  هدازرهاوخ  هداون و  نارـسپ و  نایم  یگناخ  ياهگنج  زا  یطوسبم  رادـناج و  حرـش  وخیوالک 

. درک میهاوخ  نایب  یتاحیضوت  نانآ  زا  یخرب  ياهشکمشک  هرابرد  هک  دهدیم  تسدب  رومیت  يروطارپما 
دنتسناوت ناریفس  خیرات  نیرد  دشن . رـسیم  زیربت  زا  نانآ  تمیزع  توا ، ات 27  ناریفس . يدرون  هار  ترفاسم و  بلطم  رـسب  میدرگرب  کنیا 

هب ربماتپس  رد 17  دـننک . تمیزع  زیربت  زا  دندیـشک ، اهافج  تفر و  جاراـتب  یمـسر  نارومأـم  تسدـب  ناـنآ  یئاراد  لاوما و  هکنآ  زا  سپ 
قلعتم يراب  یتشکب  اجنآ  زا  دندش . دراو  رهشنآ  هب  ایرد  رفس  زور  زا 25  سپ  دنتسشن و  یتشکب  هینطنطسق  گنهآ  هب  دندیسر و  نازوبارط 
فقوت رهش  نیرد  هام  راهچ  هکنآ  زا  سپ  دندیـسر . نژ  هب  809 ه ).  ) هیوناژ 1406 موس  زور  دندمآ . روبزم  ردنب  هب  هتـسشن و  نژ  مدرم  هب 

رقم [ 49 «] انواس  » رد و  [ 48] دوب مور  پاپ  یعدم  هک  یئایناپسا  یصخش  اب  و  دندرک ،
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يداو دور  بصم  رد  عـقاو  [ 50 «] راکول نس   » دراو سراـم  لوا  رد  دـنداتفا و  هارب  نژ  زا  هیروف  لوا  رد  ماجنارـس  دـندرک . تاـقالم  تشاد 
زیربت رد  دـندنام و  زارد  یتدـم  زین  دنقرمـس  رد  دـندرک و  فقوت  يرایـسب  نامز  هینطنطـسق  رد  دـنتفر . هیلیبشا  هب  اـجنآ  زا  دـندش و  ریبکلا 

رد هتفه  دصکی  ایناپسا  ترافس  تأیه  هتفه ، هاجنپ  دوشیم  هک  میروآ  باسحب  ار  اهفقوت  اهگنرد و  نیا  نوچ  دنتـشگ . فقوت  زا  ریزگان 
. دندنارذگ سکعلاب  دنقرمس و  ات  ایناپسا  زا  یکشخ  ایرد و  رفس 

زا لیـصفت  حرـش و  هنوـگ  نیا  ریظن  زگره  تسا . بلاـج  دـهدیم ، دنقرمـس  راـبرد  عـضو  وا و  نادـناخ  روـمیت و  زا  وخیوـالک  هـک  یحرش 
هتـشگ هدوسرف  شیوخ  موادم  ياهگنج  رثا  زا  لیلع و  هلاس و  داتفه  رومیت  نامز  نیرد  تسا . هدیـسرن  ام  تسدب  هدـشن و  هدـید  نیمدـقتم 

مارح بارش  زا  دشیم  هداد  هک  يددعتم  ياهتفایض  رد  همه  نیا  اب  نامیا ، تسرد  تدیقع و  اب  تسا  یناملسم  هک  درکیم  راختفا  رومیت  دوب .
رد طارفا  يدایز  طرف  زا  رومیت  نانامهم  دراوم ، نیرد  هک  هتکن  نیاـب  دـنکیم  هراـشا  وخیوـالک  دـشیم . فرـص  رایـسب  مالـسا ، عرـش  رد 

اصخش وخیوالک  هک  دوبن  نآ  زا  رتهفرط  رتتفگـش و  رومیت  نانز  رورـس  ای  گرزب  مناخ  رظنب  يرما  چیه  دنداتفایم . يدب  لاحب  بورـشم 
دادیم فک  زا  لد  بارش  ربارب  رد  دوب ، مالک  داتسا  هک  [ 51] زئاپ وسنوفلآ  وخیوالک  راکمه  دروخیمن . یم  زگره  درکیمن و  رت  بل  چیه 

رـس هعرجال  یتسیاب  لومعم  مسر  رب  انب  هک  درک  فراعت  بارـش  زا  یماج  دوخ  تسدب  رومیت  یـسلجم ، رد  رابکی  دـشیم . دوخیب  دوخ  زا  و 
. دیشکیم

. دندوب رضاح  هراومه  يرابرد  ياهمناخ  نآ  ریظن  یسلاجم  سلجم و  نیرد 
يرگید خرهاـش و  یکی  دـندوب ، هدـنز  رومیت  نارـسپ  زا  نت  ود  ناـمز  نیرد  تسا . هدـید  ار  روـمیت  نز  تشه  ره  هک  دـیوگیم  وخیوـالک 

رسمه دنتفر . دندمآ و  رومیت  ياههداون  زا  نت  دنچ  دنقرمس  رد  اهیئایناپـسا  فقوت  تدم  لالخ  رد  دوب . دیعبت  ناریا  برغم  رد  هک  هاشناریم 
نابسا تشوگ  زا  نانامهم  اهیئاریذپ ، نیرد  داد . هناهاش  یتفایض  ناریفس  راختفاب  تشاد  لزنم  شرهوش  ردپ  رابرد  رد  هک  هاشناریم 
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زا رپ  گرزب  ياهکیخ  دشیم و  هدیچ  سلجم  نوماریپ  رد  بارش  گرزب  گنت  هبارق و  رازه  هس  دندربیم . راکب  دوب ، هدش  بابک  هتـسرد  هک 
اپ اهمزب  نیرد  زین  نانز  تفاییم و  همادا  نانچمه  دعب  زور  دادماب  ات  یهاگ  ماش و  ات  ماب  زا  اهینامهیم  نیا  دمآیم . رودب  رکش  اب  هتخیمآ  هماخ 

. دندیماشآیم دندروخیم و  نادرم  ياپب 
مخ تشپ  ندروآ و  دورف  رس  راب  هس  زا  سپ  هک  دوب  نینچ  مسر  يو  روضحب  فرشت  لوا  راب  رد  دندشیم . لئان  رومیت  رادیدب  ابلاغ  ناریفس 

. دننیشنن دهدن  روتسد  ات  دننز و  وناز  وا  ربارب  رد  ندرک 
دنداهن و يرانکب  گنردیب  ار  وا  همانتیـصو  تشذگرد و  دنقرمـس  زا  ناریفـس  تمیزع  خیرات  زا  هام  ود  زا  سپ  رومیت  دـش ، هتفگ  هکنانچ 

. دنتسبن راکب 
ریپ رومیت  تشاد . مان  دمحم  ریپ  هک  دوب  هدنام  اجب  يو  زا  يرسپ  هدرم و  همدقم  نیزا  شیپ  لاس  یس  ریگناهج )  ) يو بوبحم  دشرا و  رسپ 

. دوش هتفرگ  وا  زا  قح  نیا  تسرتهب  هک  دندرک  قفاوت  مه  اب  دمحم  ریپ  ياهومع  رسپ  اهومع و  اما  دوب . هدیزگرب  ینیشناجب  ار  دمحم 
رد هکینانآ  يدـنواشیوخ  یگتـسب و  ات  دوش  هعجارم  هیـشاح ) رد  جردـنم  * ) رومیت همان  هرجـش  هب  هک  تسا  مزال  هدـنیآ  عیاقو  كرد  يارب 

. دشاب راکشآ  نشور و  ناگدنناوخ  يارب  دناهدش  رکذ  وخیوالک  لیصفت  حرش و 
ردپ ياجب  ماجنارـس  هک  دوب  تاره  مکاح  خرهاش  دـندوب . رایـسب  يو  ياههداون  نادـنزرف و  هورگ  رومیت  گرم  ماگنه  دـش  هتفگ  هکنانچ 

. تسشن
ردارب هویب  زا  ینعی  رگید  نز  زا  ناطلـس  لیلخ  دـندوب و  نز  کی  زا  ازریم  رکب  وبا  ازریم و  رمع  نانآ  زا  نت  ود  هک  تشاد  رـسپ  هس  هاشناریم 
یشوخ نادنچ  هنایم  شیوخ  ناردارب  اب  رکب  وبا  ازریم و  رمع  ینتان  ردارب  ای  ناطلس  لیلخ  دوب . هدرم  شیپ  لاس  یـس  هک  ریگناهج  شدشرا 

عقوم نآ  رد  ازریم  رمع  تشاد . رقم  دنقرمـس  رد  دشیم و  هدرمـش  رومیت  بوبحم  سورع  نانچمه  دیدم  ياهتدم  زا  شردام  یلو  تشادـن .
نامرف ریز  رد  ار  برع  قارع  تسشنیم و  دادغب  رد  دوب و  شیوخ  ردپ  ورملق  ياورنامرف  ازریم  رکب  وبا  ناریا و  برغم  لک  ياورنامرف 
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هک تشاد  ياهداز  رهاوخ  رومیت  هتشذگ  اهنیا  زا  دنک . يرادکلم  تسناوتیمن  ساوح  لالتخا  یناوتان و  هطـساوب  هاشناریم  هک  اریز  تشاد ،

تشاد رقم  ير  رد  هک  رباکا  زا  یکیب  ینزب  هک  تشاد  يرتخد  زین  دشیم و  هدیمان  هاشناهج  دربیم و  مان  رایسب  وا  زا  وخیوالک  باتک ، نیرد 
*. دوب ازریم  نامیلس  يو  مان  دندوب . درم  نیا  نامهم  ير  رد  ایناپسا  يارفس  دوب و  هداد 

رومیت رـسپ  ود  تخانـشیم . اصخـش  وخیوالک  ارنانآ  همه  دـنتخادرپ و  شکمـشکب  مه  اب  ناـگدازهاش  نیا  همه  ینیـشناج  ياوعد  نیا  رد 
مه ازریم  نامیلـس  زین  دوب و  اهنآ  يود  ره  مع  رـسپ  هاشناهج  دـندوب . ینتان  ناردارب  دـمآ ، دـهاوخ  هکنانچ  هاشناریم  ازریم و  خرهاـش  ینعی 

. دندوب دعب  لسنب  قلعتم  همه  دربیم  مان  وخیوالک  هک  يرگید  ناگدازهاش  دوب . نانآ  رهاوخ  رهوش 
تالیا لوا  دوریم  راظتنا  هکنانچ  دـنکیم . نایب  اقیقد  وخیوالک  ار  رومیت  ینیـشناج  جات و  تخت و  ندروآ  تسدـب  رطاخب  شکمـشک  زاـغآ 

رب رـصم  كولمم  ناطلـس  دنتفرگ . زاب  ار  دوخ  لالقتـسا  ینامثع  ناکرت  دنتـشاذگ . ار  لالقتـسا  يرـس و  ادـج  يانب  تنطلـس  زکرم  زا  رود 
خرهاش رایـسب ، ياهیزیرنوخ  نینوخ و  گنج  کی  زا  سپ  دندنام . رادافو  رومیت  فالخا  هب  رهنلا  ءاروام  ناریا و  اما  دـش ، یلوتـسم  هیروس 

ردارب درکیم . تموکح  شیوخ  ردـپ  ورملق  رد  تیاـفک  تیارد و  اـب  850 ه ). م /.  1447  ) شگرم نامز  ات  تسـشن و  تختب  دنقرمـس  رد 
. دنسرب شیوخ  یئاورنامرف  يوزرآ  هب  دنتسناوتن  شناگداز 

هب لامش  يوسب  هیلیبشا  زا  دندیسر ، ایناپـساب  809 ه ).  ) لاس 1406 راهب  رد  هک  ایناپـسا  ناریفـس  شیاهارجام . وخیوالک و  هب  میزادرپب  لاح 
یلو هب  نانبل  کیدزن و  قرش  هرابرد  وخیوالک  هک  یشرازگ  دنتفای . راب  موس  يرناه  تمدخب  اجنآ  رد  دندنار و  [ 52 «] سرانح هعلق   » يوس

بولطمان هداد  هینطنطـسق  عاضوا  زا  هک  یـشرازگ  هک  درک  روصت  ناوتیمن  اما  تسین . سکعنم  اـج  چـیه  رد  هداد  شیوخ  يـالوم  تمعن و 
ناطلس رسپ  دمحم   ) ینامثع دیدج  ناطلس  دشاب . هدوب 
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روصت هک  نانآ  یلامتحا  هلمح  ناکرت و  زا  هینطنطـسق  روطارپما  تشادـن و  دنقرمـس  راتات  نارـس  بناج  زا  يرطاخ  شیوشت  رگید  دـیزیاب )

. تفرگ ماجنا  نرق  مین  زا  سپ  هلمح  نیا  فصولا  عم  داتفا . میب  رد  دهد  يور  يدوزب  درکیم 
، تشاد رارق  وخیوالک  زا  دعب  ماقم  ظاحل  زا  ترافس  تئیه  رد  مالک و  ملع  داتـسا  هک  [ 53 «] ایرام اتناس  دزئاپ  وسنوفلآ  يارف   » یناگدنز زا 

«* وینوتنآ الکین   » هماخب ینیتال  نابزب  رصتخم  یحرـش  وخیوالک  تشذگرـس  هرابرد  اما  میرادن . تسد  رد  یعالطا  تسین و  هتـسناد  يزیچ 
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زا کیچیه  رد  يو  دلوت  خـیرات  تسدوجوم . انئاب » زراوولآ  هزوژ   » ملقب یئایناپـسا  نابزب  يرگید  و  1096 ه ). - 1027 م /.  1684 - 1617)
نتـشگزاب لاس  نامه  ینعی  ربماسد 1406  رد  دـش . موس  يرناـه  صاـخ  میدـن  یناوج  رد  هک  تسا  هدـش  هتفگ  اـما  تسین . دوجوم  عباـنم 

، دـعب لاـس  رد  يرناـه ، گرم  زا  سپ  هدـش . رکذ  تسا ، هدیـسر  يو  ياـضماب  هلطیلط  رد  هک  هاـشداپ  نیمه  همانتیـصو  رد  وا  ماـن  نـهیمب ،
رد ار  هاگمارآ  نیا  شیوخ . تهجب  هایـس  رمرم  زا  یللجم  هوکـشاب و  هاگمارآ  نامتخاس  هب  درک  عورـش  تفرگ و  هرانک  رابرد  زا  وخیوالک 

روکذم حرش  هلابند  رد  انئاب  اما  دندرپس . كاخب  اجنامه  رد  ار  وا  لاس 1414  رد  تسا و  هدرک  انب  دیردام  رد  وکسیسنارفناس »  » رید هطوحم 
هویب [ 54 (] زگ وترپ  ود  ناژ  « ) یلاـقترپ ياـنآوخ   » دـسج رید  ناـمه  رد  اـت  دـندرک  ناریو  مهدزناـپ  نرق  رخاوا  رد  ار  وا  هربقم  هک  دـیوگیم 

گرم ماگنهب  هک  تسا  [ 55 «] اخنارتلبال  » روهـشم ردام  نامه  مناخ  هدازهاش  نیا  دـنزاس . نوفدـم  ار  نویل  لیتساک و  هاشداپ  مراهچ  يرناه 
مه ماجنارـس  تسین و  وا  ردـپ  مراهچ  يرناـه  هک  دوب  هتـشگ  عیاـش  هاوفا  رد  تشگ . تنطلـس  ناـهاوخ  ناوتاـن »  » هب بقلم  مراـهچ  يرناـه 
لاس رد  اهدعب  دندرب . راکب  دـیدج  ینامتخاس  يارب  ار  وخیوالک  هاگمارآ  ياهرمرم  درک . مورحم  تنطلـس  زا  ار  وا  لیتساک  هکلم  البازیا » »

يرثا چیه  تشگ و  ناریو  یلکب  روبزم  رید   1760
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لدالیپاک  » ياسیلک يانب  مهدـجه  نرق  رد  هک  یلحم  نامه  رد  دـیردام  رد  وخیوالک  هک  دـیوگیم  انئاب  تسا . هدـنامن  ياجب  هزورما  نآ  زا 
هک دوب  للجم  هوکشاب و  نانچ  وخیوالک  هناخ  هک  دیوگ  انئاب  انمض  تشاد . نکـسم  دوب  عقاو  هردنآ » ناس   » ياسیلک ورملق  رد  [ 56 «] وپسیبا
ات مه  تایح و  لاح  رد  مه  وخیوـالک  رقم  تشگ . موس  يرناـه  رتخد  يراـم  هکلم  رهاوخ  رهوش  نوگارآ » ود  کـیرنا  نود   » دـهعیلو رقم 

. دوب یهوکشرپ  ياهاج  رد  توف  زا  سپ  یلاس  دنچ 
. تشون 809 ه ).  ) زا 1406 سپ  یکدنا  ار  شیوخ  همان  رفس  وخیوالک 

نآ زا  يددعتم  ياهتـشونور  خاسن  دوب ، بلاج  هفرط و  يو  باتک  سب  زا  مه  زاب  دوب . هدـنام  یلاس  هاجنپ  پاچ  عارتخا  ماگنه  ات  نامز  نآ 
هنافـسأتم اما  تسدوجوم . دـیردام  یلم  هناخباتک  رد  روبزم  یطخ  خـسن  زا  یکی  تفای . ناوارف  نارادتـسود  مدرم  هماع  ناـیم  رد  دنتـشون و 

هب ناهگان  زین  دراد و  دوجو  الومعم  بتک  زاغآ  رد  هک  تسا  هدنـسیون  باتک و  مان  يوتحم  هحفـص  دقاف  اذل  هدرکن و  لماک  ارنآ  هدنـسیون 
هتشرب مهدزناپ  نرق  رد  لومعم  یطخ  هویش  اب  هخـسن  نیا  دباییم . همتاخ  دنـسریم  نیـسم »  » رهـش هب  نهیم  هب  تشگزاب  رد  ناریفـس  هک  اجنآ 

ور تشپ و  نوتـس  ود  رد  هک  تـسا  یلحر  قرو  يواح 154  روکذم  هخـسن  تساناوخ . اویـش و  سب  نآ  طخ  تسا و  هدش  هدیـشک  ریرحت 
توگرآ  » هک تفگ  دـیاب  باتک  نیا  پاچ  نیلوا  دروم  رد  اـما  تسا  هتفر  راـکب  يرایـسب  تاراـصتخا  ناـمز  لومعم  مسرب  هدـش و  هتـشون 

هک درک  هیهت  تسا ، هتفر  نایم  زا  هنافسأتم  دوب و  ام  ثحب  دروم  کنیا  هک  هخسن  نآ  زا  ریغ  ياهخـسن  زا  یتشونور  رد 1582  [ 57 «] انیلومد
هدروآ درگ  بتک  هعومجم  زا  یتمـسق  زین  تشونور  نیا  تسا . هدش  هتـشاد  هاگن  دـیردام  رهـش  یلم  هناخباتک  نامه  رد  يو  تشونور  نیا 

*. دوب هدش  ءادها  تلم  هب  وا  همانتیصو  بجومب  هک  دوب  [ 58 «] سوگنایاگد لآوکساپ  نود   » موحرم طسوت  هدش 
بایمک رایسب  کنیا  هک  تسا  وخیوالک  همان  رفس  پاچ  نیلوا  پاچ 1582 
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نآ لوا  تمـسق  هک  درک  رـشتنم  دیردام  رد  یلحر  عطقب  لوا  پاچ  نیع  ابیرقت  نآ  زا  یمود  پاچ  [ 59 «] اکناسد وینوتنآ   » رد 1782 تسا .

. تسا هدرک  همجرت  نآ  يور  زا  ماهکرام  ستنملک  رـس  هک  تسا  یپاـچ  ناـمه  نیا  تسا و  ونینوردـپ » نود   » هنازور ياهتـشاددای  يواـح 
هسنارف یسور و  نابز  هب  یشاوح  نآ و  یـسور  همجرت  اب  یموس  پاچ  رد 1881  پاچ  ود  نیا  ساسا  رب  یکسونزرس *»  » یسور دنمـشناد 

زا معا  یکرت  یـسراف و  یماسا  لقن  دروم  رد  نارادرب  هخـسن  تاهابتـشاب  طوبرم  لئاسم  يرایـسب  هک  تسا  پاـچ  نیا  رد  تخاـس . رـشتنم 
هدش میظنت  هسنارف  نابزب  نآ  یماسا  تسرهف  رد  هک  یتاعالطا  زا  ام  دش و  نشور  تفرگ و  رارق  هعلاطم  یسررب و  دروم  صاخـشا  هنکما و 

. میاهدرک هدافتسا  همجرت  نیا  یشاوح  هیهت  رد  تسا 
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سدور ات  سداق  زا  لوا  لصف 

صاخ میدـن  وخیوالک  زلازنگ  ملقب  تسوا ، ناـمرف  ورملق  رد  هک  ییاهنیمزرـس  فیـصوت  اـب  گرزب  رومیت  ریما  لاـمعا  یناگدـنز و  حرش 
زا رومأم  ترافس  تئیه  ترفاسم  لیصفت  اب  الاب  حرش  نویل . لیتساک و  بحاص  موس ، يرناه  نود  هدازگرزب  هاجیلاع و  هاشداپ  ترضحیلعا 

* يدالیم هس  دصراهچ و  رازهکی و  لاسب  دوشیم ، هدناوخ  کیب  رومیت  مانب  هک  روکذم  نارقبحاصب  ترضحیلعا  نآ  فرط 
نآ ه ).  772  ) لاـسب 1307 [، 60] یئاتغج ناخ  شمتغرویـس  دنقرمـس  نایاورنامرف  نتخاـس  دوباـن  زا  سپ  گرزب  ياورناـمرف  کـیب  رومیت 

رسارس فرصت  يارب  سپس  تفگ . میهاوخ  اهدعب  هکنانچ  تفای  تعسو  يو  تموکح  ورملق  خیرات  نآ  زا  تخاس و  رخـسم  ار  يروطارپما 
ناسارخ يروطارپما  روشک و  همه  يو  سپس  درک . تکرح  ریغص * دنه  نیمزرس  و  دوشیم ، دنقرمـس  يروطارپما  لماش  هک  لوغم  نیمزرس 

اب دنتـسه  یناریا  هک  ار  کیجات * نیمزرـس  همه  اـت  داد  همادا  دوخ  تاـحوتف  هب  ناـنچمه  درک و  حـتف  گرزب  تسا  ینیـشنتموکح  هک  ار 
رخسم هیناطلس  زیربت و  نیشنتموکح  اب  ار  دام  ناریا و  همه  سپس  دروآ . فرصتب  ير  میظع  تموکح 
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اب ار  نیدرام »  » هاگنآ دروآ . رد  فرـصتب  کینوآ  مورزرا و  ناجنزرا و  ریغـص و  ناتـسنمرا  اب  ار  دـنبرد  نـالیگ و  نیمزرـس  دـعب  تخاـس .

ياورنامرف رب  یگنج  رد  رومیت  سپ  نآ  زا  تخاس . شیوخ  ورملق  همیمـض  تسا  زرم  مه  رکذـلا  قباس  ناتـسنمرا  اب  هک  ناتـسجرگ  روشک 
درک و فرصت  ار  بلح  تراغ و  ار  قشمد  رهش  ماش  رد  انمض  دروآ . نوریب  شتسد  زا  ار  وا  نیمزرس  مظعا  تمسق  درک و  هبلغ  ریغص  دنه 

. تفرگ زین  ار  دادغب  نیرهنلا و  نیب  رسارس  ماجنارس 
هکنیا ات  درک  يرایـسب  تاحوتف  تفرگ و  تراغ  دابب  دیدرون و  رد  شیوخ  ناروتـس  مس  ریزب  ار  اهنیمزرـس  اهروشک و  يرایـسب  رگید  راب 

. درک یـشکرکشل  دوب ، ناهج  ناهاشداپ  نیرتدنمورین  نیرتگرزب و  زا  یکی  هک  هقعاص ) « ) مردـلیا  » هب بقلم  كرت  دـیزیاب  ناطلـس  گنجب 
كرت ناطلس  دش و  حتاف  رومیت  گنج  نآ  رد  دش . هجاوم  وا  اب  تسا  هرقنآ  رهش  کیدزن  هک  یصاخ  ژد  راوج  رد  كرت  ناطلـس  ورملق  رد 
هاشداپ دـنوادخ  تادـییأت  اب  هک  يرناه  نود  فرط  زا  هک  يریفـس  ود  گنج  نآ  نمـض  رد  افداصت  دنتـشگ . وا  ریـسا  شنارـسپ  زا  یکی  و 
يرگید و  [ 61 «] رویاموتوسد ویاپ   » یکی روبزم  ریفـس  ود  مان  دندیـسر . رومیت  تمدـخب  دانک - ظفح  ار  وا  ادـخ  و  تسا - نویل  لـیتساک و 

. دوب [ 62 «] سولئوزالاپ دزچناس  نانره  »
دادعتب و عجار  دننک و  قیقحت  كرت  دـیزیاب  ناطلـس  گنل و  رومیت  يورین  هرابرد  ات  دـندوب  هدـش  رومأم  موس  يرناه  طسوتب  ریفـس  ود  نیا 

. دنهد شرازگ  دراد ، هبلغ  ناکما  رتشیب  نیفرط  زا  کیمادک  هکنیا  دناهتساخرب و  گنجب  يرگید  دض  رب  هک  نانآ  زا  کی  ره  ناوریپ 
، دوب وا  مارتحا  دروم  لیتساک  هاشداپ  نوچ  داد و  زچناس » نانره   » و ویاپ »  » ینعی ریفـس  ود  نآ  هب  روضح  هزاجا  رومیت  هرقنآ  گـنج  زا  سپ 

. داد رارق  شیوخ  نامزالم  ءزج  ار  ناشیا  رایسب  هوکش  اب  درک و  راتفر  هنامرتحم  نانآ  اب 
هب درب ، یپ  یحیـسم  ناهاش  نایم  رد  وا  تمظع  ذوفن و  هب  دینـش و  ار  لیتساک  هاشداپ  تردـق  تلزنم و  ردـق و  حرـش  ناـنآ  زا  نوچ  سپس 

هک داد  رایسب  يایاده  نانآ 
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. دشاب هدرک  بلج  ار  هاشداپ  نآ  تبحم  یتسود و  هار  نیزا  هکلب  ات  دنربب  شیوخ  تمعن  یلو  يارب 
تبحم و هک  يرایـسب  فحت  ایاده و  شیوخ و  بناج  زا  ياهمان  اب  ار  ناریفـس  ات  تفرگ  میمـصت  هرقنآ  گرزب  حتف  زا  سپ  یکدـنا  رومیت 

یجاـح  » دوـب ياـتغج  هلیبـق  زا  یگرزب  هک  راـتات  ریفـس  نیا  دتـسرفب . يو  رابردـب  دـناسرب ، لـیتساک  هاـشداپ  هـب  تبـسن  ار  وا  يدـنمهقالع 
راـبرد هب  دـمحم  یجاـح  تشاد . هارمه  لـیتساک  هاـشداپ  يارب  ار  وا  ياـهبنارگ  فـحت  روـمیت و  هماـن  دوـخ  اـب  تـشاد و  ماـن  [ 63 «] دمحم
دندوب یحیسم  هک   ) ینانز تارهاوج و  ایاده و  همان و  درک و  هضرع  دوب ، هتـشاذگ  وا  هدهعب  کیب  رومیت  هچنآ  دمآ و  يرناه  ترـضحیلعا 

ار اهـشکشیپ  هماـن و  هک  يرناـه  ترـضحیلعا  نیارباـنب  تشاد . میدـقت  دوـب ) هتفرگ  تمینغب  هرقنآ  گـنج  رد  ناـکرت  زا  ار  اـهنآ  روـمیت  و 
نیب تدوم  ندرک  نوزفا  روظنمب  ایادـه  اب  یترافـس  تئیه  الباقتم  ات  تفرگ  میمـصت  دوب ، هدـش  فقاو  رومیت  دوصقم  هب  هتـشاد و  تفایرد 

. دراد لیسگ  کیب ، رومیت  دوخ و 
ملع داتسا  هک  ایرام » اتناسد  زئاپ  وسنوفلآ  يارف   » زا دندوب  ترابع  هک  درک  نییعت  ترافـس  تیرومأم  نیا  يارب  ار  سک  هس  ام ، هاشداپ  سپ 

. یهاش نارادساپ  زا  یکی  رازالاس ،» زموگ   » و وخیوالک » زلازنگ  يور   » دوب و مالک 
، دید ار  تسدرود  ياهروشک  هدیـشک و  اهتنحم  نوچ  ترافـس  تئیه  نیا  درپس . نانآ  تسدب  ار  شیوخ  ياهـشکشیپ  همان و  ترـضحیلعا 

هتشذگ اهنآ  زا  هک  یئاهروشک  میدوب و  هدید  هچنآ  همه  نکاما و  همه  تسا ، یـضتقم  يرورـض و  هک  درک  روطخ  نینچ  نم  نهذب  کنیا 
. مرپسب باتک  دیقب  دوب ، هتشذگ  ام  رب  هچنآ  میدوب و 

ریرحت هتشرب  تردق  ياهتنم  نسحا و  هجوب  و  دوش ، هتشون  نوچ  روما  نیا  هچ 
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اب تسوا و  رایتخا  رد  زیچ  همه  هک  ادخ  ینابیتشپ  ءاکتا و  اب  تهجنیدـب  دوب . دـهاوخن  نایـسن  رطخ  یـشومارف و  ضرعم  رد  رگید  دـیآرد ،
، دندیـسر سداق  ربارب  رد  يرام » نس   » ردـنب هب  ناریفـس  هک  يزور  زا  لیـصفت  حرـش و  نیا  نتـشونب  يو ، ردام  سیدـق  هرکاب  میرم  ساپس 

یلو دزنب  هک  رومیت  ریفـس  نامه  مینک . زاغآ  ار  شیوخ  زارد  رود و  هار  مینیـشنب و  يداب  یتشکب  اجنیا  زا  هک  میتشاد  رظن  رد  مدرک . عورش 
. دوب رفسمه  هارمه و  ام  اب  دش ، دای  وا  زا  الاب  رد  دوب و  هتشگ  لیسگ  ام  تمعن 

میدیـسر و يرام  نس  ردـنب  هب  دـش  هتفگ  اقباس  هکنانچ  ناریفـس  ام  ام ، دـنوادخ  دـالیم  زا  دـعب  لاـس 1403  هم  هاـم  مکی  تسیب و  هبنـشود 
نآ اـب  دوب  رارق  هک * يداـب  یتشک  هب  شیپ  زا  مینارذـگب  سداـق  جـیلخ  زا  هک  میدوب  هدروآ  نتـشیوخ  اـب  هک  تاکرادـت  یـضعب  زورناـمه 

لاسرا و [ 64] زارج هیلیبشا و  زا  شیپ  زا  صاخ  ناراکتمدخ  طسوت  هک  دوب  یتالومحم  نآ  زا  ریغ  تاکرادت  نیا  میداتـسرف ، مینک  تکرح 
. دوب هدش  هدرب  یتشکب 

جیلخ زا  دوب ، زین  یتشک  يادخان  هک  [ 65] ویروتنچ نیلوژ  رسم  هارمهب  میتسشن و  قیاقب  هم  هام  مود  تسیب و  هبنـش  هس  ینعی  زورنآ ، يادرف 
، هبنش راهچ  زور  رد  سپس  میدیـسر . دوب ، هتخادنا  رگنل  ام  یتشک  نآ  رد  تسا و  سداق  رد  هک  [ 66] سالئوم سال  هاگردنب  هب  میتشذگ و 

هبنش جنپ  ینعی  زورنآ  يادرف  میدیسر . [ 67 «] لتراپسا  » هغامد هب  هاگماش  دوب و  دعاسم  اوه  میدش  رود  ایناپسا  لحاوس  زا  داتفا و  هارب  یتشک 
زا سپ  میدیسر و  [ 69 «] سنمیخ  » و [ 68 «] فیرط  » هب میتشذـگ  اجنآ  زا  نوچ  تشاد . رارق  ام  ربارب  رد  ربرب  ياـههوک  میدیـسر و  هجنط  هب 

نیا زا  نتـشذگ  رد  میدنار و  [ 73 «] البرام  » فرطب نآ  زا  سپ  میدـمآ  [ 72 «] قراط لبج   » و [ 71 «] ارضخلا  » هریزجب [ 70 «] هتس  » زا نتشذگ 
هب زورنامه  فرظ  رد  میدیدیم . يراکشآ  تیاهنب  ار  بآ  رانک  هیاپهوک و  رد  عقاو  ياهرهش  هک  میدناریم  کیدزن  لحاسب  نانچ  لحاوس 
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. میدیسر [ 74 «] یف  » ياههوک

یتشک میتخادـنا . رگنل  نآ  رانک  رد  میتفای و  [ 75 «] اگالام  » ای هقلام »  » رانک رد  ار  دوخ  باتفآ  ندـمآ  الاب  ماـگنهب  هم ، مجنپ  تسیب و  هعمج 
ریاـس نوـتیز و  نغور  ياـههزوک  يدادـعت  دوـب  رارق  ادـخان  هک  اریز  دـنام . اـجنآ  رد  هبنـشهس  هبنـشود و  هبنـشکی و  هبنـش و  زور  زورنآ و 
شیپ ایرد  رد  هک  تسا  ياهطقن  رهـش  هطوحم  لخاد  رد  دراد . رارق  ایرد  رانک  رد  تشد و  رد  اگالام  رهـش  دـنک . هدایپ  یناگرزاب  ياهالاک 

ژد نیا  زا  هک  تسا  يرگید  ژد  رهش  زا  نوریب  رد  دراد . جراخ  يامن  رد  جرب  ود  دناهتخاس و  يدنلب  رب  هک  تسا  يژد  نآ  كون  رد  هتفر و 
زا جراخ  رد  تسا . هدش  هدیـشک  راوید  ود  رهـش  ینوریب  ژد  هب  رهـش  لخاد  زا  دوشیم . هدـناوخ  [ 76 «] ابزکلا  » ماـنب تسا و  رتعفترم  گرزب 
نآ رانک  رد  هلـصافالب  تسا و  هناخ  هحلـسا  هناخابج و  هلکـسا و  نآ  رانک  رد  هک  دراد  دوجو  يرگید  کچوک  هغاـمد  رتوسنآ  یمک  رهش 
رد هک  رایـسب  ياههشیب  ار  راوید  نیا  دراد . دوجو  ناوارف  ياهجرب  نآ  ریـسم  رب  دریگیم و  رب  رد  ار  رهـش  ددرگیم و  زاـغآ  رهـش  ياـهراوید 

اهناتـسوم و اب  يرایـسب  ياههناخ  نآ  هیاـپهوک  رد  هک  تسا  یعفترم  ياههوکهتـشر  راوید  يوسنآ  رد  دریگیم . ناـیم  رد  تسا  عقاو  رهش 
رابنا ار  یناگرزاب  ياهالاک  نآ  رد  هک  تسا  هدـش  هتخاس  یئاهرابنا  رهـش  راصح  ایرد و  لحاس  نایم  هکیراب  رد  تسا . هتـشگ  عقاو  اههشیب 

. تسرایسب تیعمج  ماحدزا  رهش  لخاد  رد  دننکیم .
. میداتفا هارب  اگالام  زا  يداب  یتشک  رد  دوب  هم  مایس )  ) هک دعب  هبنشراهچ 

هتخادـنا رگنل  دوب ، اههشیب  اهناتـسوم و  مدـنگ و  ياهرازتشک  اج  همه  شیاههیاپهوک  رد  هک  ییاههوک  هتـشر  نیئاپ  لـحاس ، رد  اـم  یتشک 
ایرد رانک  رد  تسا  يرهش  هک  [ 78 «] راکنوملا  » زا دعب ، میدیـسر و  هوک  زارف  رب  تسا  یعفترم  هلق  رد  هک  [ 77 «] اگالام زلو   » هب سپس  دوب .
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زور میدرک . يدرونایرد  نآ  تازاوم  رد  دش و  رهاظ  ام  ناگدـید  ربارب  رد  [ 79 «] اداون اریس   » ياههوکهتشر بش  ندیـسر  ارف  ات  میتشذگ و 
ینعی دعب 
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[82 «] نترام  » هغامد زا  هرابود  ام  هعمج  زور  رد  دیسر و  تسا  [ 81 «] هنجاطرق  » کیدزن هک  [ 80 «] سولاپ  » هغامد لباقم  ام  یتشک  هبنش  جنپ 

مدهدیپس ماگنهب  هبنـش  میتشذـگ . تسا  عقاو  نوگارآ ) یهاشداپ  ورملق  رد  و  [ ) 83 «] ینولاتاک  » تلایا عفترم  ياههوک  هتـشر  نیئاـپ  رد  هک 
[. 84 «] ارتنمروف  » مانب میدیسر  نوکسم  ریغ  ياهریزج  لباقم 

میتسناوتن میدنام و  ار  هبنشهس  هبنشود و  هبنشکی و  هبنـش و  میدیـسر ، نآب  نوچ  دمایم و  مشچب  مه  [ 85 «] ازیبیا  » هریزج نامز  نیمه  نراقم 
رد دوب . نئوژ  زورنآ 5  میدش . لخاد  ازیبیا )  ) ردنب نآ  هب  بش  هبنـشهس  ماجنارـس  دیزویم . تهج  فالخ  رب  داب  نوچ  میوش  لخاد  ردنب  هب 
زا یتشک  درک و  يریگراب  کمن  هلمج  زا  يرگید و  تالومحم  درک و  هداـیپ  دوب  هدروآ  دوخ  اـب  هک  يراـب  ـالاک و  يرایـسب  ادـخان  اـجنیا 

فلاخم تهج  زا  داـب  هک  اریز  دـنام  اـجنآ  مه  ار  هعمج  هبنـشجنپ و  هبنـش و  راـهچ  درک و  فقوت  اـجنآ  رد  دوب  اـم  دورو  زور  هک  هبنـشهس 
. میتفا هارب  میتسناوتن  نانچمه  نئوژ  هبنشراهچ 13  زور  ات  دوبن . رسیم  تکرح  دیزویم و 

. میدومیپ هار  یکدنا  طقف  هکنانچ  دش  مارآ  تکاس و  اوه  هعمج  هبنشجنپ و  ياهزور  رد  سپس 
هدایپ ریفـس  نت  هس  ام  دیـسر و  هریزج  نآـب  یتشک  زور  ناـمه  گنـسرف  هس  ضرع  گنـسرف و  جـنپ  لوطب  کـچوک  تسا  ياهریزج  ازیبیا 

ار ياهدع  هتشذگ  نیزا  درک و  هیهت  هناخ  ام  يارب  دوب  هدش  هداد  یضتقم  روتسد  واب  نوگارآ  هاشداپ  فرط  زا  هک  هریزج  رادنامرف  میدش و 
. داتسرف رهشب  ام  ياهراب  لمح  يارب  ییاهبسا  اب 

رب تیعمجرپ و  نآ  هدمع  رهـش  تسا . هدـش  هدیـشوپ  جاک  تخرد  اب  نآ  ياهیبیـشارس  اهنیئاپ و  هک  هوک  زا  تسا  هدیـشوپ  هریزج  رـسارس 
نیب هک  تسا  هدش  روصحم  يزاوم  راوید  هس  اب  روبزم  رهش  تسا . هدش  عقاو  ایردب  فرشم  یهوک  زارف 
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هوک كون  رد  هک  دنلب  راصح  عفترم و  ياهجرب  اب  تسا  يژد  اجنآ  رد  تسا . هدش  هتخاس  يرایسب  ياههناخ  روکذم  راوید  ود  زا  مادک  ره 

دـنزیم و ولهپ  ژد  ياهجرب  اب  هک  دـنلب  یجرب  اب  تسا  ییاسیلک  روبزم  ژد  يوربور  ایرد و  رب  تسا  فرـشم  تسا و  هدـش  عقاو  رهـش  لـخاد 
. دراد دوجو  دوشیم  لصاح  بوغرم  دایز و  لوصحم  نآ  زا  هک  يرایسب  يریگکمن  ياههچضوح  ازیبیا  هریزج  رسارس  رد  تسا . ربارب 

نیا تسا . هتـشگ  ریخبت  دـناهتخادنا  اههچـضوح  نآ  رد  هک  یبآ  ناـمز  نآ  اـت  اریز  دوـشیم ، هتـشادرب  کـمن  لوـصحم  ناتـسبات  ناـیاپ  رد 
. دنکیم راب  کمن  دیایم و  اجنآب  يرایسب  یتشک  قرشم  زا  هک  اریز  دهدیم ، يرایسب  دوس  دمآرد و  کمن  ياههچضوح 

هک دنیوگیم  نانآ  نوچ  [* 86] تسا هتشگ  روهشم  انیس  نبا  مانب  تسیرایسب و  ياهقاطا  نآ  رد  هک  دراد  رارق  یجرب  رهش  لخاد  هطوحم  رد 
. دوب هریزج  نیا  مدرم  زا  انیس  نبا 

ردـپ و نود   » نوگارآ دـیقف  هاـشداپ  نایهاپـس  هک  دوشیم  هدـهاشم  پوت  ياـههلولگ  زا  یناوارف  راـثآ  نآ  ياـهجرب  رهـش و  ياـهراوید  رد 
. دندوب هدرک  کیلش  دننارب ) اجنآ  زا  ار  ربرب  بارعا  ات   ) دندوب هتفرگ  هرصاحم  رد  ار  اجنآ  هدرک و  یشکرکشل  لحم  نیاب  هک  مراهچ »
میدوب کیدزن  لحاسب  نانچ  میدیسر . [ 87] اکروژام هریزج  لحاسب  رهظ ) زا  دـعب  هس  یلاوح  رد   ) دوب نئوژ  اب 16  فداصم  هک  دـعب  هبنش 

. دوب یکچوک  ژد  نآ  رد  تشاد و  مان  [ 88 «] ارربراک  » هک میتشذگ  ياهریزج  زا  دعب  هبنـشکی  میدیدیم . دندوب  لحاس  رد  هک  ار  یمدرم  هک 
جیلخب اجنآ  زا  میدیسر و  [ 89] اکرونیم هریزج  لباقم  هبنش  راهچ  اما  دوب . كدنا  داب  يورین  هک  اریز  میدومیپ ، هار  مک  هبنـش  هس  هبنـشود و 

هک هبنشکی  ات  هکنانچ  میدرک . هدافتسا  دعاسم  ياوه  زا  دش و  روکذم  جیلخ  زا  روبع  فورـصم  مه  هبنـش  هعمج و  هبنـشجنپ و  میتفر . نویل 
نیا میدیـسر . یندراس  یبرغ  لامـش  رد  [ 91 «] ارانیزآ  » ای [ 90 «] ارنیل  » ماـنب ياهریزج  هب  نئوژ ) ینعی 24   ) دوب سیدـق  ياـنحوی  نشج  زور 

هنطلسلا بیان  تافرصتم  هلمج  زا  هریزج 
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یندراـس و هریزج  ود  نیباـم  هگنت  رد  ار  نتـشیوخ  مد  هدـیپس  ماـگنهب  هبنـشود  زور  تسه .) زین  یندراـس  ياورناـمرف  هک   ) تـسا نوـگارآ 
هک یتروص  رد  دراد . قـلعت  نژ  مدرم  هب  و  [ 92 «] ویـسافینب  » مانب تسا  يژد  سروک  هریزج  رد  میدـناریم . شیپ  ایرد  رد  هک  میتفای  سروک 

. تسا نوگارآ  تافرصتم  زا  دراد و  قلعت  ینولاتاک  هب  هک  [ 93 «] درازوگنول  » مانب تسا  رگید  يژد  یندراـس  هریزج  رد  ینعی  نآ ، ربارب  رد 
ینابهگن يرادساپ و  ار  هگنت  نآ  یئوگ  هکنانچ  دناهدش . عقاو  مه  ربارب  رد  دنراد و  رارق  لحاس  رانک  رد  یندراس  سروک و  رد  ژد  ود  نیا 

. تسا فورعم  ویسافینب  هگنت  مانب  ربعم  نیا  تسا . كانرطخ  گنت و  رایسب  يدرونایرد  ظاحل  زا  هگنت  نیا  دننکیم .
نوکسم ریغ  و  [ 94 «] ازنوپ  » هریزج نیا  مان  تسایلاتیا .) یلـصا  كاخ  رواجم  هک   ) میتشذـگ ياهریزج  رانک  زا  زورنآ  يادرف  ینعی  هبنـش  هس 

[95] رعاش لیژریو  هب  ار  اهنآ  يانب  هک  دوشیم  هدید  اهنامتخاس  يدایز  دادعت  زین  ریاود و  نآ  رد  نوچ  دوب . نوکسم  هریزج  نآ  قباس  تسا .
عقاو يژد  اجنیا  رد  [. 96 «] ونیساک تنوم   » مانب میدید  ار  یهوک  ایلاتیا  یلصا  كاخ  رد  میتشذگ و  هریزج  تسار  فرط  زا  دنهدیم . تبـسن 

. دراد قلعت  لپان  هاشداپ  [ 98 «] سالسیدال  » هب هک  [ 97 «] سیلف  » مانب تسا 
رهــش نآ  ياـههیاپهوک  رد  هـک  مـیدرک  هدـهاشم  لـحاس  تازاوـم  رد  ار  يرگید  هوـک  هتــشر  میدــنار و  بوـنج  يوـسب  دــعبب  اـجنیا  زا 

لحاوس رهش و  ياههناخ  نیب  ام  هلصاف  رد  تسا . رود  اجنآ  زا  لیم  هدزاود  دراد و  رارق  مور  ورملق  رد  رهش  نیا  تشاد . رارق  [ 99 «] انیسارت »
هدرب تراساب  ربرب  بارعا  تسدب  همه  روبزم  نانیـشن  رید  دشیم . هدید  نانز  رید  ياهنامتخاس  اهتخرد  نایم  رد  تسیناوارف و  ياههشیب  ایرد 

هب بورغ  ماگنهب  دوب ) نئوژ  مشش  تسیب و  هک   ) هبنشجنپ ینعی  نآ  زا  دعب  زور  میداد و  همادا  شیوخ  رفـسب  نانچمه  هبنـش  راهچ  دناهدش .
. میدیسر [ 100] تئاگ ردنب 
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نآ زا  میراذگب و  رهـش  راصح  هب  ياهتخت  یتشک  زا  هک  میزادنا  رگنل  میوش و  کیدزن  لحاس  هب  نانچ  میناوتیم  هک  میدش  هجوتم  اجنیا  رد 

اجنآ زور  هدزناش  ات  میدمآ و  دورف  رهش  جراخ  رد  وکسیسنارف » نس   » يایسیلک کیدزن  ياهناخنامهم  هب  میدیسر  لحاس  هب  نوچ  میرذگب .
. دوب نوتیز  نغور  يریگراب  سپس  اجنآ و  میقم  ناناگرزاب  زا  یضعب  ياهالاک  ندرک  یلاخ  لوغشم  ادخان  نمض  نیرد  میدنام .

رد تسا . روانهپ  عیسو و  نآ  لخاد  اما  تسا ، گنت  نآ  هلکسا  هب  لوخد  هار  هکنیا  وگ  دنتسه . ابیز  رایسب  ود  ره  نآ  هلکـسا  تئاگ و  رهش 
اههشیب نایم  رد  اههناخ  نیا  همه  تسا و  هدـش  هتخاس  ابیز  ياـههناخ  عـالق و  يرایـسب  اـهنآ  رب  هک  تسا  ییاـههپت  اـج  همه  رهـش  نوماریپ 

. نابهدید جرب  يارب  تسا ، يژد  نآ  هلق  رب  هک  دنکیم  هدهاشم  یعفترم  هپت  پچ  تمس  رد  دوش  هلکسا  لخاد  یسک  نوچ  دنتسه . روصحم 
ياههناخ هب  مییایب  نیئاپ  هپت  نیزا  نوچ  [. 101] دنناوخیم دنالور  جرب  ارنآ  تهج  نیمهب  تسا و  دنالور *» ( » نیدالاپ  ) ژد نیا  یناب  دـنیوگ 

رارق رهش  راصح  راوج  رد  لحاس  لوط  مامت  رد  اههناخ  اجنآ  زا  دنـسریم . ایرد  لحاس  ات  يرگید  نیئاپ  رد  یکی  نانچمه  هک  میـسریم  رهش 
دنلب جرب  ود  هب  راصح  تسا ،) هتفای  نایاپ  رهـش  راصح  نآ  فرط  ود  رد  هک  ردنب  لخدم  فرطنآ  رد  . ) دـندنویپب ایرد  جاوماب  ات  دـناهتفرگ 
جرب هب  جرب  کی  زا  زاین  ماگنهب  تسا  قینجنم  اب  باترپ  گنـس  کی  روکذم  جرب  ود  نایم  هلـصاف  تسا  بآ  رد  اهنآ  یپ  هک  دوشیم  یهتنم 
ناـیم رد  هک  عفترم  تمـسق  رد  دـننارذگیم . راـگزور  هدوسآ  گـنج  تقوـب  نآ  تشپ  رد  اـهیتشک  ناـیوان و  دـننارذگیم و  يریجنز  رگید 

ژد نیب  هک  تسا  هدـش  هتخاس  يرگید  جرب  دـنالور ، جرب  هپت  یگیاـسمه  رد  دـناهتخاس و  ار  رهـش  ياـههناخ  نآ  رد  دراد و  رارق  ییاـههپت 
نیا ددنویپیم . دنالور  جرب  ياهراویدب  ار  جرب  نیا  ياهدرپ  نوچ  دراد و  رایسب  ياهکجرب  هک  تسا  یتاماکحتـسا  ریخا  جرب  نیا  دنالور و 

ياهیبیشارس زا  نمشد  ندش  ریزارس  زا  رهش  تسارح  نماض  اهوراب 
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. دوشیم تسارح  هدربمان  تاماکحتسا  هلیسوب  مه  دنالور  ژد  انمض  دنتسه و  قوف 
يدنزگ میب  چیه  تسا و  فرـشم  شفارطا  ياههغامد  رب  بآ  وس  ره  زا  هک  اریز  دوشیم ، تسارح  ظفح و  الماک  مه  ایرد  بناج  زا  تئاگ 

ولج هاگردـنب  هلکـسا و  هب  اهنآ  ندـش  لخاد  زا  دـید و  ار  اهیتشک  ناوتیم  رهـش  لخاد  تاعفترم  زا  هک  اریز  تسین ، نایم  رد  گنج  ماگنهب 
نایم رد  ار  یعفترم  هپت  دراد و  همادا  لحاس  تازاومب  لـیم  دـنچ  اـت  هک  دراد  رارق  يرگید  راـصح  رهـش  تاماکحتـسا  هب  هدـیبسچ  تفرگ .
نیا فرط  نآ  رد  تسا . هدش  هدیشوپ  نوتیز  راجشا  رایسب و  ناتخرد  ناتسوم و  زا  هپت  نیا  تسایردب . فرـشم  فرط  ود  ره  زا  هک  دریگیم 
نیا فرط  کـی  رد  تسرایـسب . ناـکد  هناـخ و  نآ  نیفرط  رد  دـنکیم و  لـصتم  تاماکحتـسا  هب  ار  روبزم  راوید  هک  تسا  یناـبایخ  راوـید 

ناـبایخ نیا  لـباقم  فرط  رد  دراد . ماـن  [ 102 «] نویـسایسنونآ يراـم  نس   » تسا و مدرم  مارتـحا  دروم  رایـسب  هک  تسا  ییایـسیلک  ناـبایخ 
ياهتنا رد  تسا . عقاو  اوسنارف » نس   » يابیز رید  يرام  نس  يایـسیلک  هب  هدـیبسچ  دوشیم . هدـیمان  ناوتنآ » نس   » هک تسا  يرگید  يایـسیلک 

. دسریم ایرد  رگید  لحاس  هب  هپت  یبیشارس  زا  رهش  راصح  دمآ  دهاوخ  شفیصوت  هک  نابایخ ، رگید 
. دراد رارق  نآ  جراخ  رد  هپت  هکنانچ  دریگیم  رب  رد  ار  هپت  نآ  همه  روبزم  راوید 

. دنک ریگلفاغ  ار  رهش  نانابهگن  هدایپ و  زابرس  دناوتن  نمشد  یتشک  چیه  گنج  ماگنهب  هک  تسا  هدش  هتخاس  نآ  يارب  زارد  راوید  نیا 
رارق [ 103 «] سدقم میناقا   » يایسیلک دنکیم ، یقالت  یلخاد  راوید  اب  دریگیم  نایم  رد  ار  هپت  یبیشارس  هک  رهش  ینوریب  راوید  هک  ياهطقن  رد 
نیا یکیدزن  رد  دـنکیم . تـسارح  ار  فارطا  ياـههناخ  هـک  تـسا  يژد  هـلزنمب  کـی  ره  هـک  تـسا  ییاـهجرب  نآ  نوـماریپ  رد  هـک  دراد 

عافترا رتم  تسیب  نآ  هناهد  یعیبط و  تسا  يراغ  اما  دـشاب . هدـش  داجیا  اعونـصم  ییوگ  هک  تسا  يراـغ  هپت  يـالاب  رد  گرزب  يایـسیلک 
نآ زا  يراوشدب  رفنکی  هک  تسا  کیراب  نآ  ربعم  نانچ  دراد و  همادا  گنت  ینالاد  نوچمه  هپت  لخادب  یبیـشارس  رد  ماگ  هاجنپ  ات  دراد و 

رد درذگیم .
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. دوشیم هدناوخ  [ 104 «] زورک اتناس   » یلحم نابزب  ای  بیلـص  مانب  هک  دراد  رارق  ایند  كرات  کـیب  قلعتم  یگنت  هاگـشتسرپ  راـغ  نیا  ياـهتنا 
نامه ینعی  وکین  هعمج  نیلوا  زور  رد   ) دوخ يدوخب  راغ  نیا  نآ  بجومب  هک  تسا  طبض  تئاگ  رهش  رد  يدانسا  هک  دندرک  لقن  ام  يارب 

. تسا هدرک  زاب  ناهد  دیشون ) تداهش  تبرش  بیلص  رب  ام  دنوادخ  هک  يزور 
رد دریگیم . نایم  رد  ار  نوتیز  وم و  شرت و  ومیل  ومیل و  لاقترپ و  لـثم  اـبیز  هویم  رپ  ياـهغاب  میدرک  هراـشا  نآـب  هک  رهـش  ینوریب  راوید 

فرطنآب ینوریب  راوید  نیا  زا  دنروآیم . دوجوب  دنسپلد  عیدب و  سب  يرظنم  هک  دراد  رارق  حطسم  ياهماب  اب  رایـسب  یقالیی  ياههناخ  اجنیا 
ياهنامتخاس للجم و  ياهخاک  دباییم و  همادا  ایرد  لحاس  ات  نابایخ  نیا  تسا . نآ  فارطا  رد  هک  یئاههناخ  اب  دراد  دوجو  يزارد  نابایخ 

هطاحا دنوشیم ، باریس  یناتـسهوک  ياهرابیوج  زا  هک  ییاههشیب  اب  اهنامتخاس  اهخاک و  نیا  تسدوجوم . شخب  نیا  رد  يرایـسب  هوکـشاب 
ود تئاگ  اـب  هک  دوشیم  یهتنم  [ 105 «] اتناگ يدالوم   » مانب یکچوک  رهـش  هب  ماجنارـس  دباییم و  همادا  جیلخ  رودـب  نابایخ  نیا  دناهتـشگ .
نآ فارطا  رد  تسا  هدش  شرفگنـس  امامت  نابایخ  نیا  دراد . دوجو  ابیز  ياههناخ  اج  همه  نابایخ  نیا  لوط  رـسارس  رد  دراد . هلـصاف  لیم 
زا درک و  اشامت  ار  کچوک  يابیز  رهش  نیا  ناوتیم  رود  زا  تئاگ و  رهش  زا  تسا . هتفرگ  ارف  تاهد  عرازم و  ار  همه  هک  تسا  ییاههپت  زین 

الوم و رهـش  زا  میتفر و  هنکما  نیا  همه  ياشامت  يارب  دوب  هتخادنا  رگنل  تئاگ  رد  ام  یتشک  هک  یتدـم  رد  درب ، تذـل  نآ  تورث  ییابیز و 
هغاـمد هب  هک  یئاـههپت  یبیـشارس  رد  یلاوـح  نآ  رد  میدرک . ندـید  تشاد  دوـجو  یعفترم  ژد  نآ  رد  هک  رگید  کـچوک  رهـش  کـی  زین 

. تسدوجوم اهیدابآ  هنوگ  نیا  زا  يرایسب  دادعت  دوشیم  یهتنم  تئاگ  رهش  رواجم 
. دوشیم هدناوخ  [ 106 «] ونایلیراک  » مانب اهجرب  نیا  تسا . هدش  هتخاس  ینابدید  يارب  دنلب  جرب  کی  هلکسا  لخدم  تسار  تسد  رد  هرخالاب 
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يارب هک  هاشداپ  سالسیدال »  » كالما زا  تسا  یتمسق  کنیا  اما  تشاد ، قلعت  [ 107 «] يدنوفد تنک   » هب اقباس  اهنیمزرس  رهش و  نیا  همه 

فرـشم يرگید و  يالاب  رب  یکی  اهنآ  همه  دنتـسه و  للجم  رایـسب  تئاگ  رهـش  ياههناخ  تفای . طلـست  یئول  اب  گنج  زا  سپ  یحاون  نیا 
نیرتابیز ایردب و  فرـشم  دنلب و  همه  اهنآ  ياههرجنپ  دنباییم . همادا  لحاس  ردنب  ات  مه  ریز  اههپت  یبیـشارس  رد  دناهدش و  هتخاس  رگیدکیب 

رد تسا و  گنت  رهـش  رگید  ياـهنابایخ  تسا . لـحاس  تازاومب  حطـسمه و  هک  هتفرگ  رارق  نآ  هدـمع  ناـبایخ  فارطا  رد  رهـش  تـالحم 
. راوشد نآ  رد  نتفر  هار  تسا و  دنت  اهنابایخ  نیا  یبیشارس  تسا . هدش  هتخاس  عفترم  ياههناخ  اهنآ  نیفرط 

نیب گنج  ماگنهب  تسا . قنوررپ  شورف  دـیرخ و  راک  لاـس  رـسارس  رد  تسرایـسب و  دتـس  داد و  تفر و  دـمآ و  رهـش  هدـمع  ناـبایخ  رد 
عورـش ار  دوخ  هلمح  هک  دوب  رهـش  نیا  زا  زین  ماجنارـس  رهـش و  نیا  زج  داد  تسد  زا  ار  دوخ  ورملق  همه  سالـسیدال  یئول ، سالـسیدال و 
يدابآ بحاص  درفناـم »  » رتخد [ 108 «] ایتناتـسنک  » مناخ اـب  دوب ، میقم  تئاـگ  رد  سالـسیدال  هک  یماـگنه  تشگ . طلـسم  لـپان  رب  درک و 

یئول رسم   » شیوخ تسدریز  نایاورنامرف  زا  یکیب  ار  وا  مناخ ) لیم  فالخرب   ) داد و قالط  ار  وا  سپس  درک . جاودزا  [ 109 «] هتنوم ارایچ  »
رـضاح اصخـش  دقع  نتـسب  ماگنهب  تشذگ ، نآ  فصو  هک  یئاسیلک  نامه  رد  سالـسیدال  هک  دـناهدرک  تیاور  داد . ینزب  [ 110 «] آوپاک
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رهظ زا  دعب  نامه  رد  سپس  دوش . هدناوخ  دقع  هبطخ  ات  داد  روتسد  تفرگ و  تسدب  ار  اهنآ  تسد  يرایسب  هورگ  ناگدید  ربارب  رد  دوب و 
هدـش تیاور  هوالعب  دیـصقر . وا  اب  ماع  روضح  رد  تفرگ و  تسا  هدوب  ای  دوب  وا  رـسمه  هک  ار  مناخ  نآ  تسد  سالـسیدال  روبزم ، مسارم 

. درکیم لقن  فیـصوت و  دـنلب  يادـصب  اهرازاب  اهنابایخ و  رد  ار  روآمرـش  عیاقو  زیمآگـنن و  روما  يرایـسب  اراکـشآ  اهدـعب  مناـخ  نآ  هک 
ماجنا تیرگرام »  » هکلم شردام  روتسدب  ار  اهراک  نیا  سالسیدال 
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قباس يایتناتـسنک  مناخ  شیوخ  لوا  نز  زا  درک . جاودزا  سربق  هاشداپ  نیرخآ ) سونای »*  ) » رهاوخ يرام  مناخ  اب  یتدم  زا  سپ  دادیم و 

( اوپاک بحاص  ینعی   ) شیوخ مود  رهوش  زا  نز  نیا  هکنآ  اب  تشادـن . يدـنزرف  دوب  هدرک  یگدـنز  مین  لاسکی و  طقف  يو  اـب  هک  رکذـلا 
كود هـک  كروبــسباه ) مـلهلیو   ) اــب دوـشیم و  هدــناوخ  [ 111 «] اـنآوی  » هـک دراد  يرهاوـخ  مـه  سالــسیدال  اـما  دروآ ، رایــسب  دـنزرف 

. تسابیز هداعلا  قوف  نز  نیا  دنیوگیم  تسا . هدرک  جاودزا  تسا  [ 113 «] گربنباب  » و [ 112 (] ایریتسا )
رانک زا  هبنـش  ینعی  زورنآ  يادرف  میتشاذـگ . رـس  تشپ  ار  تئاـگ  رهظ  ماـگنهب  درک و  تکرح  اـم  يداـب  یتشک  هیئوژ  مهدزیـس  هعمج  رد 
زور نامه  رد  دنتسه . نوکـسم  ریغ  اهنیا  يود  ره  هک  میتشذگ  [ 115 «] ادسورپ  » رانک زا  سپس  و  [ 114 «] ایچسیا  » مانب میتشذگیم  ياهریزج 
رهش نآ  رد  لپان و  ناطلس  ورملق  زا  تسا  یتمـسق  هریزج  نیا  دراد . مان  [ 116 «] يرپاک  » تسا و نوکسم  هک  میدیسر  یموس  هریزج  لباقم 
هپت ود  راـنک  زا  تسا و  فورعم  [ 117 «] ورنیم  » هغامد مانب  هک  میدیسر  ایرد  رد  یکـشخ  یگدمآ  شیپ  کی  هب  سپـس  هتفرگ . رارق  یئابیز 

لـصاح عالطا  دوشیم و  هدـید  یفلتخم  ياهژد  اههپت  نیا  زارف  رب  تسا . فورعم  یفلامآ »  » مانب هک  تسا  يرهـش  ود  نآ  نیب  هک  میتشذـگ 
هک میدـید  ربا  هعطق  ود  بورغ  کیدزن  هبنـش ، ینعی  زورنامه  رد  تسا . هدـش  ظـفح  [ 118 «] هردنآ نس   » رـس یفلامآ  رهـش  رد  هک  میدرک 

ياهادـص دوش و  قحلم  اهربا  نآب  ات  تساخرب  اـیرد  اروف  دیـسر و  اـیرد  حطـس  هب  دـمآ و  نیئاـپ  دـیایم و  نوریب  فاـص  نامـسآ  زا  یئوگ 
رود ناکما  دودح  ات  طیحم  نآ  زا  ار  شیوخ  یتشک  ام  دش . کیرات  هریت و  اوه  دـمآ . دورف  یتخـس  رابگر  ربا  زا  دـش و  هدینـش  ینیگمهس 

. میتفرگیم رارق  رطخ  ضرعم  رد  دیدرت  نودب  دوب  هتخیر  ام  رس  رب  رابگر  نآ  رگا  اریز  میتشادهاگن .
نیا میدناریم . نوکسم  ریغ  هریزج  ود  نیب  هبنش  ینعی  دعب  زور  رد 

52 ص : این ، بجر  دوعسم  همجرت  وخیوالک / همانرفس 
، میدنار یمک  نوچ  [. 120 «] يدوـکیلیف  » يرگید تسا و  [ 119 «] يدوکیلآ  » یکی اهنآ  مان  تسین . اهنآ  رد  ياهپت  دنتـسه و  حطـسم  ریازج 

هوک تسا . فورعم  [ 121 «] یلوبمورتسا  » مانب هریزج  نیا  تسا ، يدنلب  هوک  نآ  رد  هک  میدیـسر  يرگید  هریزج  هب  ریازج  نیا  پچ  بناجب 
نآ رد  [ 122 «] يراپیل  » مانب تشاد  رارق  يرگید  هریزج  اـم  تسار  بناـج  رد  دـیایم . نوریب  رتسکاـخ  شتآ و  نآ  زا  تسا و  ناشفـشتآ  نآ 

هریزج تسا . هدـش  تسارح  يرادـهگن و  [ 123 «] تاـگآ نس   » باـقن هریزج  نیا  رد  دراد . قلعت  سالـسیدال  هب  دـنراد و  تماـقا  یتـیعمج 
يرگید ریازج  دروم  رد  دـش و  عطق  نآ  دود  شتآ و  شهج  يدوزب  تاگآ  نس  ياعد  رثا  رب  اما  تشاد . لعتـشم  یناشفـشتآ  اقباس  يراپیل 

هریزج نیرد  دوشیم  لعتـشم  یناشفـشتآ  ياهریزج  رد  هک  هاگره  مه  نونکا  دیـشخب . رثا  وا  ياـعد  دنتـشاد  لعتـشم  ياهناشفـشتآ  هک  مه 
. دنکیم يریگولج  تعنامم و  ناشفشتآ  تیارس  زورب و  زا  نیمه  دنروآیم و  نوریب  یمسارم  اب  ار  روبزم  باقن 

و [ 124 «] ساـنیلاس  » ياـهمانب هـک  ینوکـسم  ریغ  رگید  ریازج  یــضعب  راـنک  زا  هکناـنچمه  رهظ  زا  لـبق  زورنآ  يادرف  ینعی  هبنــشود  زور 
ياهاوآ اب  هک  اریز  دنتـسه ، لعتـشم  اهناشفـشتآ  اههرونت و  همه  هک  میدید  میتشذگیم  دنتـسه  فورعم  [ 126 «] وناکلو  » و [ 125 «] ولناکلو »
. میتشذگ [ 128 «] یلراناپ  » و [ 127 «] کیراناپ  » مانب نوکسم  ریغ  هریزج  ود  رانک  زا  سپس  دمآیم . نوریب  هلعش  اهنآ  هناهد  زا  نیگمهس 

مینک و تکرح  میتـسناوتن  دـیزویمن  یمیـسن  نوچ  میدـیمرآ و  ریخا  هریزج  ود  نیب  رد  دوـب  هیئوژ  مهدـفه  اـب  فداـصم  هک  هبنـش  هس  زور 
نامه زا  ات  تخاس  روبجم  ار  ام  دیدش  فلاخم و  داب  تساخرب . ینیگمهـس  نافوط  هتفر  بش  زا  تعاس  هس  دودح  رد  بش  نآ  اما  میدنام .

ياهنابداب همه  بشمین  هکنانچ  تشاد ، همادا  تدش  اب  هبنشراهچ  ینعی  نآ  يادرف  بش و  نآ  همه  نافوط  میدرگرب . میدمآ  هک  هار 
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همه درکیم . دـیدهت  ار  ام  یمیظع  رطخ  هظحل  نآ  رد  میدرب و  هانپ  تخل  ياهلگد  ریزب  همه  ام  درک و  هراـپ  یلکب  ءانثتـسا  نودـب  ار  یتشک 
ریازج رد  هـک  ییاـههناهد  نآ  اـصوصخم  اهناشفــشتآ ، ياـههناهد  زا  لاـح  نـیع  رد  و  دــیزویم ، داـب  هـتفر  بـش  زا  تعاـس  ود  اـت  زورنآ 

ياهادـص دایز و  دود  اب  يدـیدش  ياهراجفنا  تفریم و  الاب  يرایـسب  عافترا  اـت  شتآ  دـنراد ، رارق  رکذـلا  قباـس  يوناـکلو  یلوبمورتسا و 
اهدورـس و ات  تشاداو  ار  ام  دمآ و  ام  یتشک  يادخان  دادیم ، همادا  شیوخ  يراکهابت  هب  نافوط  نیا  هک  یتدـم  رد  دادـیم . يور  نیگمهس 

نافوط مطالت  نایم  رد  هکنانچمه  اعد  زا  سپ  دـندرک . تلئـسم  ار  شیوخ  تاجن  ادـخ  زا  یتشک  ناـنکراک  همه  میناوخب و  یبهذـم  هیعدا 
عفترم هشرع  بناج  رد  مه  يرگید  رون  انمض  دوب . عمش  هلعش  یتفگ  هک  میدید  یئانـشور  یتشک  گرزب  لگد  زارف  رب  میدرکیم ، تکرح 

. دش هدهاشم  عمش  هلعش  دننام  یتشک  بقع  رد  مه  يرگید  ینشور  زین  دش و  هدید  یتشک  بقع 
نآ ياـشامت  يارب  ار  اـهنآ  همه  اریز  دـندید . یتـشک  ناـنکراک  همه  تسا ) فورعم  [ 129 «] وـملا نس   » شتآ ماـنب  هک   ) ار اـهرون  نیا  همه 

. تشاد همادا  رتشیب  هچ  ره  تدش  اب  نافوط  ماگنه  نآ  رد  تشگ و  دیدپان  سپس  دش و  هدید  یمک  تدم  طقف  اههلعش  نیا  میدناوخ .
ینعی نت  دـنچ  نیا  دـندوب . يرادـساپ  رومأم  هک  ینایوان  نت  دـنچ  ادـخان و  زج  میتفر  باوخب  یتشک  نانکراک  ام و  ینامز  كدـنا  زا  سپ 
ناشیا روصتب  اذهعم  دیایم و  رود  زا  یتفگ  هک  دندینـش  یئاهادـص  دـندوب ، رایـشوه  رادـیب و  الماک  هک  رادـساپ  نایوان  زا  نت  ود  ادـخان و 

دنداد خساپ  نانآ  دندینـش . ار  اهادص  نآ  هک  دیـسرپ  نانآ  زا  ادخان  دنیوگیم . نخـس  مه  اب  نت  دنچ  يرادـنپ  هک  دوب  نانچ  دوب و  کیدزن 
دندـید رگید  راب  نامزنآ  رد  تشاد . همادا  نآ  نیگمهـس  ياهاوآ  دوب و  هتفرگن  مارآ  یمد  نافوط  تاقوا  نیا  همه  رد  دناهدینـش . يرآ  هک 

هچنآ نانآ  يارب  دنتـسیاب و  ات  تشاداو  ار  یتشک  ناـنکراک  همه  ادـخان  دـش . رادـیدپ  میدرک  داـی  نآ  زا  اـقباس  هک  وملا  نس  ياـهرون  هک 
كدنا ات  درک . لقن  دندوب  هدینش  رگید  نت  ود  اب  اصخش 
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نآ دروم  رد  دـش . مارآ  نافوط  سپـس  تشگ و  دـیدپان  دـعب  دوب و  رادـیدپ  نانچمه  اهرون  نیا  دوب  یفاک  اعد  کی  يادا  يارب  هک  ینامز 

. دنوشیم رادیدپ  اهنآ  دنزب ، يوت *» يدزلا  زنگورپ  يارف   » نمادب تسد  يراوشد  ماگنهب  هک  سک  ره  هک  دنتفگیم  اهیئانشور 
ار لیـسیس * هریزج  رود  زا  میاهدرک . دای  ریازج  نیزا  میتفای . يراپیل )  ) ریازج نایم  رد  رگید  راب  ار  نتـشیوخ  دادـماب ، ماگنهب  زورنآ  يادرف 

يربخ رگید  داب  زا  نوچ  میدوب ، ریازج  نآ  نوماریپ  رد  ارابجا  دعب ، هبنـشجنپ  زور  ات  دزوب و  يدـعاسم  داب  هک  میدوب  راودـیما  میدـیدیم و 
[130 «] وراف  » جرب مانب  هک  میدید  رود  زا  ینامتخاس  میدیسر و  لیسیس  هریزج  ربارب  رد  هعمج  زور  دوب . مارآ  اوه  دیزویمن و  یمیسن  دوبن و 

دورب نیسم »  » ردنب جیلخ و  يوسب  دچیپب و  [ 131 «] نیسم  » هگنت زا  تساوخ  نوچ  یتشک  هک  دراد  رارق  ياهطقن  رد  جرب  نیا  تسا . فورعم 
. دنکیم رونام  حالطصاب  دنزیم و  چیپ  اجنآ  زا 

جرب نآ  دید  زا  میرذـگب و  هگنت  زا  میتسناوتن  زورنآ  دـیزویمن  يدـعاسم  داب  نوچ  تسا و  يدـیدش  نایرج  هراومه  هطقن  نیا  رد  لاح  رهب 
هک داد  روتـسد  دوب ، هدمآ  ردنب  هب  نآ  ندناسر  یتشک و  تیاده  يارب  نیـسم  ردـنب  زا  هک  ینابیتشک  میـسرب . نیـسم  ردـنب  هب  میوش و  رود 

. دنک يورسپ  یتشک  هک  دنزارفارب  نانچ  ار  اهنابداب 
ردـب ناج  هک  مدرک  نیقی  عقوم  نآ  رد  تسکـش . نآ  ناکـس  دروخرب و  لحاس  نیمز  هب  یتشک  میدیـسر  وراف  جرب  لباقمب  رگید  راب  نوچ 

ياههرخص زا  ار  یتشک  ات  میدش  قفوم  شالت  یمک  زا  سپ  تشادن  یمطالت  ایرد  دیزویم و  مارآ  میالم و  یمیـسن  نوچ  اما  درب . میهاوخن 
. مینک لصاح  يورشیپ  كرحت و  ناکما  ادج و  لحاس 

یمیـسن دیـشک و  بقع  بالیـس  درک و  شکورف  دم  دـش ، حبـص  نوچ  میدـنام . مد  هدـیپس  ات  اجنامه  میدروآ و  دورف  رگنل  ود  گنردیب 
. میدیسر نیسم  هب  ات  میدرک  تکرح  نآ  اب  تفرگ و  ندیزو  میالم 

[132 «] ایربالاک  » یلصا كاخ  رد  هگنت و  فرطنآ  ینعی  ام  لباقم  هطقن  رد  وراف  جرب 
55 ص : این ، بجر  دوعسم  همجرت  وخیوالک / همانرفس 

ضرع گنسرف  کی  طقف  ایرد  هک  تسا  گنت  نانچ  هگنت  هطقن  نیا  رد  تسا . عقاو  لیسیس  هریزج  یقرش ) لامش   ) رد لحم  نیا  دراد . رارق 
یتشک زا  هک  نانچمه  ایربالاک  نیمزرـس  همه  دنبایب . ار  دوخ  هار  اهیتشک  ات  دننازوسیم  شتآ  ماگنه  بش  هراومه  روبزم  جرب  زارف  رب  دراد .

. اهناتسوم اههشیب و  تالغ و  تورث و  راک و  تشک  لصاح و  زا  دوب  رپ  دشیم  هدید 
رهش نیا  ياههناخ  تسا . لحاسب  طلسم  فرـشم و  دراد  رایـسب  مکحتـسم  ياهجرب  هک  نآ  راصح  هتفرگ و  رارق  ایرد  رانک  رد  نیـسم  رهش 

نآ مه  ایرد  زا  تسا و  ایردـب  فرـشم  نآ  ياـههناخ  همه  هرجنپ  هکناـنچ  تسا ، عفترم  هدـش و  هتخاـس  کـهآ  گنـس و  زا  اـبیز و  رایـسب 
هب هک  دراد  هزاورد  شـش  ای  جنپ  تمـسق  نیا  رد  رهـش  دراد و  همادا  لحاس  تازاومب  رهـش  هدـمع  نابایخ  دـنوشیم . هدـید  یبوخب  اههرجنپ 
هب قلعتم  تسا  يرید  زین  رهـش  زا  جراـخ  رد  دوشیم . هدـید  يزاـس  یتشک  ياههچـضوح  يرایـسب  رهـش  رـس  کـی  رد  دوشیم . زاـب  لـحاس 

اهینانوی هیعدا  مسارم  صاخ  بیترت  اب  نانیـشنرید  اـجنیرد  دـنفورعم . [ 134 «] روداولاس نس   » نیعباتم ماـنب  هک  [ 133 «] هایس هقرف   » ناشیشک
. دراد رارق  زین  یمکحتسم  ژد  نیسم  رهش  طسو  رد  هوالعب  دننکیم . هضیرف  يادا 

هناـهد اـم  تسار  بناـج  رد  دـیزویم . يدـعاسم  داـب  میدرک و  تمیزع  نیـسم  زا  هیئوژ  موـس  تسیب و  اـب  دوـب  فداـصم  هک  دـعب  هبنـشود 
هکنآ زا  سپ  تشگ . ناـیامن  [ 135 «] ویگر  » رهـش داوس  ات  میدنار  ایربالاک  لحاس  يوسب  سپـس  دـشیم ، هدـید  لبیجنوم * انتا »  » ناشفـشتآ

ار هبنـشجنپ  هبنـشراهچ و  هبنـشهس و  همه  دیـسر و  تسا ) کیتایردآ  يایرد  انامه  هک   ) زینو جـیلخ  لخدـم  هب  یتشک  میدـنار  رتشیب  یمک 
تسا زینو  تموکح  تحت  عقاو و  نانوی  آروم )»  » ناتسا  ) ورملق رد  هک  [ 136 «] ندم  » رهش هب  باتفآ  بورغ  ماگنهب  هعمج  ات  میدنار  یتشک 

میتشذگ و [ 138 «] کیتنو  » هریزج زا  سپس  میدیسر . [ 137 «] ازنیپاس  » هریزج هب  میدرک و  تکرح  اجنآ  زا  میدیسر .
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[. 140 «] نوروک  » مانب میدید  یلحم  لحاس  رد  اجنیرد  میدز . رود  ار  [ 139 «] ولاگ نس   » هغامد
« ژنآ نس   » هغامد ناپاتام ، هغامد  يوسنآ  تسا . فورعم  ناپاتام »  » هغامد مانب  هک  میدیـسر  ایرام »  » هغاـمد لـباقم  هبنـش  ینعی  زورنآ  يادرف 

. دنراد قلعت  زینو  هب  دناهدیبسچ و  یلصا  نیمزرسب  اههغامد  نیا  يود  ره  تسا . عقاو 
لا  » هک ياهرخـص  هریزج و  نیا  نـیب  هـگنت  زا  دـعب  دیـسر . [( 141 «] وگیرـس  » اـی « ) لوتـس  » ماـنب یتیعمجرپ  هریزج  هب  یتشک  رهظ  اـت  سپس 

ياـهجرب هک  میدرک  هدـهاشم  یکچوـک  ژد  وگیرـس  هریزج  رد  میتشذـگ . یئاـیرد ) كوـخ  اـی  گرگ  ینعی   ) دوـشیم هدـیمان  [ 142 «] وبول
ژد زارف  رب  دوعص  هک  دوب  یجرب  لحاس  هیـشاح  رد  اجنیا  رد  دوب . هدش  عقاو  ایرد  رد  یگتفر  شیپ  کی  ياهتنا  رد  ژد  نیا  تشاد . یعفترم 

هدید ياهناریو  راوید و  راثآ  نآ  رد  هک  تشاد  دوجو  ایردب  فرـشم  یتشد  یلحاس  يانحنا  رد  یلاوح  نامه  رد  تخاسیم و  نکمم  ریغ  ار 
سدقم يریوصت  نآ  رد  تشاد و  رارق  نآ  رد  ناتـسرپ ) تب   ) دبعم اقباس  هک  تسا  یلحم  نامه  دـننکیم  تیاور  هکنانچ  هناریو  نیا  دـشیم .

ناـینانوی گـنجب  ار  وا  هاـشداپ  ماـیرپ »  » شردـپ دربـیم و  دوـخ  اـب  ار  نله »  » هک دـهدیم  ناـشن  یلاـح  رد  ار  وا  هک  دوـب  [ 143 «] سیراپ  » زا
. دتسرفیم

. دنوشیم هدیمان  [ 144 «] کی  » و ود »  » و هس »  » مانب هرخـص  هس  نیا  تشذگ . هرخـص  هس  نایم  زا  دـش  رود  وگیرـس  هریزج  زا  نوچ  ام  یتشک 
هریزج نیا  میدیـسر . سولیکـس *»  » مانب نوکـسم  ریغ  ياهریزج  هب  حبـص  هن  تعاس  رد  هیئوژ  مهن  تسیب و  اب  دوب  فداـصم  هک  هبنـش  زور 
نامه رد  هک  يدـنلب  هرخـص  هریزج و  نیا  نایم  زا  یتشک  اـب  هک  میتشاد  دـصق  دراد . هنایـشآ  نیهاـش  اـهنآ  رب  هک  تسا  یعیفر  لـلق  ياراد 

هک دوب  کیدزن  میهد و  رییغت  ار  یتشک  تهج  عقومب  میتسناوتن  هک  دوب  دـنت  دـنمورین و  نانچ  هگنت  بآ  نایرج  یلو  میرذـگب . دوب  یلاوح 
ياههرخص هب 
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دندوب هتـشاذگ  هجوج  هداهن و  هنال  اـجنآ  رد  هک  ناوج  ياـهنیهاش  نیا  زا  یـضعب  میتشذـگیم  اههرخـص  راـنک  زا  نوچ  میروخب . لـحاس 

زا یـضعب  اب  ام  یتشک  يادـخان  دوب  اهیتشک  يارب  كانرطخ  یتاظحل  هک  عقوم  نیرد  دـندرک . رایـسب  ياوآ  گـناب و  دـندش و  برطـضم 
ات دندش  هدامآ  دندنکفا و  ودب  ار  اهنهاریپ  هک  دندش  ناشیرپ  نانچ  یتشک  نانکراک  زا  يرایـسب  دـندوب و  هتـسشن  یتشک  رد  هک  ناناگرزاب 

. دندرازگ ساپس  ار  دزیا  همه  درک ، ظفح  ار  ام  ادخ  میتسج و  رطخ  زا  هک  دندید  نوچ  اما  دنشخب . تاجن  انش  اب  ار  دوخ 
راگزور رد  اهنیا  [. 146 «] ولیم تنآ   » يرگید دوب و  [ 145 «] ولیم  » یکی اهنآ  مان  میتفای . نوکسم  هریزج  ود  نیب  ار  نتشیوخ  دعب  هبنشود  زور 

. دنتسه زینو  ورملق  ءزج  کنیا  اما  دندوب ، [ 147 «] لپیشرآ  » نیشن كود  ورملق  زا  یتمسق  نیشیپ 
. دنتسه نآ  ياههاگارچ  رد  هک  واگ  دنفسوگ و  ياههلگ  زا  تسا  رپ  روبزم  ریازج 

هریزج هس  هب  میدنار و  ایرد  رد  هبنشجنپ  یلو  میدنام . میسن  داب و  ندوبن  هطساوب  هریزج  ود  نیا  نیب  رد  نانچمه  دعب  هبنشراهچ  هبنـش و  هس 
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و [ 149 «] نیروتناـس  » و [ 148 «] سوـین  » ماــنب دــندوب و  ریازجلا  عـمجم  اــی  لپیــشرآ  ینیــشن  كود  ءزج  زین  ریازج  نـیا  میدیــسر . رگید 
ینیـشن كود  تختیاـپ  تسرواـنهپ و  عیـسو و  هریزج  نیا  میدیـسر . [ 151 «] سوسکان  » ماـنب ياهریزج  هب  سپـس  دـنفورعم . [ 150 «] ایسارت »

. تسا لپیشرآ 
هریزج نیرد  تخادـنا . رگنل  [ 152 «] سونمیلاک  » ماـنب نوکـسم  ياهریزج  راـنک  رد  یتشک  توا  موس  اـب  دوب  فداـصم  هک  ادرف  مد  هدـیپس 

. میدنار دراد  مان  [ 153 «] سوک  » ای وگنال »  » هک کیدزن  هریزج  يوسب  دـعب  درک و  فقوت  اـجنآ  رد  یتدـم  یتشک  تسا . ناوارف  هلغ  عرازم 
نآ تسارح  یناـبهگن و  رومأـم  هریزج  نیا  رد  زین  ناژ » نـس   » هـقرف ناراوـس  ناـناولهپ و  زا  یخرب  دـناهدمآ و  سدور  زا  هریزج  نـیا  مدرم 

. دنتسه
دوب ام  پچ  بناج  رد  هیکرت  لحاوس  [ 154 «] سوریسین  » هریزج يوسب  ندنار  نمض  رد 
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كاـخ هریزج و  نیب  هگنت  زا  میدرکن  تأرج  هک  تسا  کـیدزن  هیکرت  لـحاس  هـب  ناـنچ  هریزج  نـیا  میتشذـگ . [ 155 «] ویرک  » هغاـمد زا  و 

رگنل زور  ندیـسر  ارف  راظتناب  راـچان  دـنک . دروخرب  هرخـص  هب  یتشک  اداـبم  هک  میدیـسرتیم  نوچ  مینک . روبع  ماـگنه  بش  هیکرت ، یلـصا 
ياهمانب ریازج  نیا  دنتـسه . هیکرت  رواجم  سدور و  ورملق  ءزج  هک  میتشذگ  يرگید  ریازج  رانک  زا  میدـنار و  ایرد  رد  اجنآ  زا  میتخادـنا .

. دنفورعم [ 158 «] ایمیپ  » و [ 157 «] ینیچراک يالوکین  نس   » و [ 156 «] سولت  » ای یپوکسیپ » »
. تخادنا رگنل  سدور  هریزج  ردنب  رهش و  رانک  رد  یتشک  هبنش  زور  بورغ  يوپاکت  رد  ماجنارس 
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ارپ ات  سدور  زا  مود  لصف 

گرزب رالاس  هک  دمآ  ربخ  هن . ای  تساجنآ  [ 159 «] گرزب رالاس   » دنک مولعم  ات  میداتسرف  سک  سدور  هریزج  هاگردنب  هب  ندیسر  درجمب 
دوب وکیـسوب  لاـشرام  ناـمرف  ریز  هک  نژ  ییاـیرد  يورین  ناـیوان  هارمهب  هتـسشن و  یتشک  رد  ناـناولهپ  زا  یهورگ  ناـیوان و  زا  یـضعب  اـب 

گرزب خاک  هب  مه  ام  اهراب  هیلخت  ماگنهب  دوب  هبنش  هک  زورنآ  يادرف  زا  تسا . هتفر  نوریب  سدور  زا  نوردنکسا »  » هب یـشکرکشل  گنهآب 
هب ناردارب »  » اب دوب  هاگآ  ام  ندـمآ  زا  نوچ  يو  مینک . وگتفگ  وا  اب  مینیبب و  دوب ، هتـشاذگ  دوخ  ياجب  گرزب  رالاس  هک  ار  یبیان  اـت  میتفر 

هچنآ دنرضاح  لیتساک  هاشداپ  هب  تبسن  ساپـس  مارتحا و  نداد  ناشن  يارب  اما  تسین ، اجنآ  گرزب  رالاس  هچ  رگا  تفگ  دمآ و  ام  زاوشیپ 
ییامنهار تساجک و  رد  کیب  رومیت  میراد ، مولعم  ات  میاهدـش  هدایپ  هک  میتفگ  دـنرب . راکب  ام  ياهزاین  ندروآرب  يارب  دـنراد  تردـق  رد 

هناخ رد  ار  ام  ات  داد  نامرف  روبزم  بیان  مینکب . دیاب  هچ  هک  میهاوخب 
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. دنهد اج  نیرتاک ، نس  يایسیلک  کیدزن  ناژ  نس  هقرف  ناناولهپ  زا  یکی 
میتسناوتن تدم  نیا  لوط  مامت  رد  اما  توا . مایـس  هبنـشجنپ  ات  میدوب  اجنآ  رد  میدـمآ و  دورف  هناخ  نآب  هک  دوب  توا  مجنپ  هبنـشکی  زور 

هیروس هنارک  رد  کنیا  هک  دوب  هتـشگ  زاب  یناگوان  زا  هک  میدینـش  یـصخش  ناهد  زا  ار  عیاـقو  تاـیئزج  میروآ . تسدـب  یعطق  ربخ  چـیه 
رومیت هک  دـمآیم  رب  نینچ  همه  اهنیا  تاراهظا  زا  دروآ . ییاهربخ  دوب  هتـشگزاب  میلـشروا  ترایز  زا  هک  یـصخش  زین  دوب و  هتخادـنا  رگنل 

نیا نانآ  لوق  ربانب  تسا . هداتسرف  ییارفس  يو  دزنب  دروآ و  نامرف  ریز  ار  هرهاق * ناطلس  دوش و  روهلمح  هیروس  هب  هک  دراد  رظن  رد  زونه 
لوبق هب  ناطلـس  هکیتروص  رد  دوش . وا  رازگ  جارخ  دنک و  وا  مانب  هبطخ  هکـس و  دیاب  هک  دناهدناسر  ار  رومیت  ماغیپ  هرهاق  ناطلـس  هب  ارفس 

اههاگارچ زا  ناوتب  هک   ) دـنک زاغآ  ندـیراب  ناراب  دوش و  عفر  یبآ  مک  دـسر و  نایاپب  ناتـسبات  امرگ و  لصف  نوچ  دـشابن  رـضاح  رما  نیا 
یمایپ نیا  دناهتفگ  هکنانچ  دیاشگیم .) ار  رصم  و   ) دوشیم ریزارس  هیروس  يوسب  درادن ، ناطلـس  نآ  زا  یـشوخلد  چیه  هک  رومیت  درب ) هرهب 

سپ دوب  یهاوفا  روما  تاعیاش و  زا  رابخا  نیا  همه  اما  دنک . غالبا  رصم  ناطلس  هب  وا  ات  دندناسر  میلشروا  مکاح  هب  رومیت  يارفـس  هک  دوب 
. مینک دامتعا  اهنآ  هب  میتسناوتن 

یتشک ود  زین  دـندوب و  هتفر  هیروس  هب  هک  نژ  ناگوان  هب  قلعتم  يداب  یتشک  راهچ  میدوب  هتـسشن  تاـعالطا  بسک  رظتنم  هکنیا  نمـض  رد 
دنتفر هیروس  رد  ياهعلق  رانک  هب  یتشک  اب  امیقتـسم  ناژ  نس  هقرف  ناناولهپ  هک  دندروآ  ربخ  نانیا  دـندروآ . ار  گنج  ربخ  دـندمآ و  رگید 

ناناولهپ هاپس  رب  ژد  نآ  هدنامرف  اما  تشاد . ماود  هرصاحم  زور  هدزاود  دندرک و  هرـصاحم  ارنآ  دوب و  عقاو  [ 160 «] یلدناک  » لحاس رد  هک 
یبایماک مدـع  نیا  اـب  تشک . ار  ینژ  يوسنارف و  ناراوس  ناـناولهپ و  زا  یهورگ  تفرگ و  تمینغب  ارناـنآ  یگنج  بسا  سأر  هدزناـپ  دز و 

رهش مدرم  درک . هلمح  هیروس  رد  [ 161 «] سلبارط  » ردنب هب  هداهن و  ایردب  ور  روبزم  ناگوان 
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يورب ار  بآ  ناهگان  دناهدش  هدایپ  ناگوان  نادرم  دـش  مولعم  هکنآ  درجمب  دـندوب و  هدرک  هریخذ  بآ  دـس  هلیـسوب  شیوخ  زا  عافد  يارب 
ناـگوان ناهدـنامرف  تیوضع  اـب  یگنج  ياروش  سپـس  دنتـسشن . اـهیتشکب  دـنتفرگ و  تمیزه  هار  ناـنآ  همه  دـندرک و  زاـب  روبزم  نادرم 

يداب ياـهیتشک  نوچ  هک  دـش  هتفرگ  میمـصت  نینچ  دـننکب . دـیاب  هچ  تسیچ و  ناـنآ  فیلکت  هک  دـش  حرطم  هلئـسم  نیا  دـش و  لیکـشت 
نوردنکـسا هب  کچوک  يداب  ياهیتشک  هک  تسا  رتهب  دـننکیم ، تکرح  زابرـس  لمح  صوصخم  گرزب  ياهیتشک  زا  رتدـنت  کچوک 

روهلمح توریب  رب  دـنریگ و  شیپ  بونج  هار  ناناولهپ  نامرف  ریز  گرزب  ياهیتشک  هکنآ  اـت  دـننک  فقوت  زور  هن  نآ  راوج  رد  دـنورب و 
. دراد یکشخ  هار  زا  هلصاف  زور  ود  نآ  اب  تسا و  قشمد  ردنب  شیپ  هیروس و  لحاس  رانک  رد  تسا  يردنب  توریب  دنوش .

ریخـست هلمح  اب  ارنآ  دـنتفر و  نوریب  هب  ناگوان  ناهدـنامرف  اب  گرزب  ياهیتشک  دـنتفر و  نوردنکـسا  هب  کچوک  يداب  ياهیتشک  اجنآ  زا 
. دندز شتآ  دندرک و 

چیه ادـخان  تدـم  نیا  یط  رد  دـندنام . اجنآ  رد  دوب  رارق  هکنانچمه  زور  هن  دندیـسر ، نوردنکـسا  هب  نوچ  کـچوک  يداـب  ياـهیتشک 
فلت دـندوب  روبزم  کچوک  ياهیتشک  رد  هک  یئاهبـسا  زا  ياهدـع  زور  ره  مه  لاـح  نیع  رد  دوب . هدینـشن  گرزب  ياـهیتشک  زا  يربخ 
سپ دندوب . یگنت  رد  كاروخ  یمک  زا  زین  نایوان  یگنج و  نادرم  هتـشذگ  نیزا  دوب . یبآ  مک  تاناویح  نیا  ندـش  فلت  تلع  دـندشیم .

لحاوس هب  کچوک  يداب  ياـهیتشک  همه  اـم  تکرح  زا  لـبق  بیترت  نیاـب  دنتـسه . سدور  مزاـع  اروف  اـهیتشک  نیا  همه  هک  دـمآ  ربخ 
ام تسدـب  یحیحـص  عالطا  چـیه  سدور  رد  تماقا  لوط  مامت  رد  يو  تماقا  لحم  رومیت و  یـشکرکشل  زا  اما  دـندوب . هدـمآ  زاـب  سدور 
ار ناتسمز  هراومه  تسروهشم  هکنانچ  ناریا و  زرم  رد  عقاو  تسا  یتلایا  هک  میورب  غابارق  هب  هک  میتفرگ  میمصت  نامدوخ  تهجنیاب  دماین .

. دیسر دهاوخ  ام  تسدب  یقثوم  رابخا  دیدرت  نودب  مینکن  تاقالم  زین  وا  دوخ  اب  هاگ  ره  اجنآ  رد  دربیم . رسب  اجنآ  رد  رومیت 
بآ رانک  رد  حطسم  تسا  یتشد  نیا  تسین . یگرزب  رایسب  رهش  سدور 
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ارنآ هک  تسا  يراصح  رهش  نوماریپ  رد  دراد و  رارق  رهش  زا  ازجم  هک  تسا  یگرزب  ژد  اجنیا  رد  تسا . هدرک  لاغشا  ار  ياهریزج  هبـش  هک 

. هتخاس ياهعلق  نوچمه 
تسرالاس و خاک  مه  نآ  لخاد  رد  تسا و  يددعتم  ياهجرب  اج  همه  رهش  راصح  زارف  رب  دراد . دوجو  یئاهیدابآ  رهش  جراخ  لخاد و  رد 
زا تبقارم  يارب  گرزب  ناتـسرامیب  کی  ابیز و  رایـسب  ياسیلک  کـی  اـب  تسا  يرید  اـجنیرد  دراد . رارق  اـجنآ  رد  مه  ناـناولهپ  ياـههناخ 
زا گرزب و  رایـسب  سدور  هاگردنب  رالاس . صوصخم  هزاجا  اب  رگم  دنرادن  ار  راصح  زا  ندش  نوریب  قح  نوناق ، قبط  رب  ناناولهپ  نارامیب .

. دنکیم تسارح  ارنآ  رهش  راصح  تسا و  مکحتسم  نوصم و  یبوخب  بناج  ره 
اهنآ نیب  ام  دـناهتفر و  شیپ  ایرد  لـخاد  رد  اهنکـش  جوم  نیا  دـندنمورین . گرزب و  ود  ره  هک  تسه  نکـش  جوم  ود  هاگردـنب  فارطا  رد 

يداب يایسآ  هدراهچ  اهنکش  جوم  نیزا  یکی  يور  رب  دنزادنایب . رگنل  بیسآ  دنزگ و  نودب  دنناوتیم  اهیتشک  نآ  رد  هک  تسا  ياهلکـسا 
ومیل نیریش و  ومیل  شرت و  ومیل  ياهتخرد  یلاوح  نیا  رد  دوشیم . هدید  رایسب  یقالیی  ياههناخ  ابیز و  ياههشیب  رهش  نوریب  رد  دناهتخاس .

ياسیلک وریپ  زین  نانآ  بلاغ  دنتسه و  ینانوی  الصا  سدور  هریزج  رهـش و  تیعمج  تسدوجوم . رگید  رادهویم  ناتخرد  يرایـسب  ینامع و 
. دننانوی

يارب هک  یئاهالاک  دـنراد و  نوردنکـسا  مزع  هک  ییاـهیتشک  دـنکیم و  بلج  دوخب  ار  ناـناگرزاب  هک  گرزب  تسا  يردـنب  سدور  رهش 
. دنرذگیم نآ  رانک  زا  القا  هکنآ  ای  دننامیم  یتدم  ردنب  نیرد  دناهدش  لاسرا  هیروس  ياهاج  ریاس  ای  میلشروا 

روطب فیـصوت و  درذگیم  هیکرت  لحاس  رد  هچنآ  ناوتیم  نآ  زا  هک  تسا  کیدزن  ردنب  نیاب  نانچ  ریغـص  يایـسآ  رد  هیکرت  یلـصا  كاخ 
هریزج مان  نامهب  هریزج  نیا  تختیاپ  میتفگ  هکنانچ  دراد . دوجو  یناوارف  ياهژد  اهرهش و  تختیاپ ، زج  هریزج  نیرد  درک . نایب  صخشم 

. دوشیم هدناوخ  سدور  ینعی 
نژ مدرم  زا  تسا  يدرم  هب  قلعتم  هک  [ 162 «] سویخ  » هریزج هب  یتشک  اب  هک  میداهن  نینچ  توا  مکیویـس  اب  دوب  فداصم  هک  هعمج  زور 

ودرانوئل رسم   » مانب
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یتسار سویخ ، ات  سدور  زا  رفس  دیزویم . فلاخم  تهج  زا  داب  اما  میدش . رود  سدور  زا  تشارفارب و  نابداب  یتشک  میورب . [ 163 «] لیتنگ
. تسا كانرطخ  هک 

پچ تمـس  رد  مه  یبناج  زا  دوب و  رود  نآ  زا  درکن و  دروخرب  تسا  تسار  بناج  هک  هیکرت  لحاسب  ات  درک  طایتحا  دیاب  یفرط  زا  نوچ 
یلکب یخرب  دنراد و  رایسب  تیعمج  ریازج  نیزا  یضعب  دروخنرب . اهنآب  یتشک  ات  دوب  بقارم  دیاب  هک  تسا  کچوک  هریزج  يرامشیب  هدع 

هعمج نآ  مامت  کنیا  ینافوط . ياوه  رد  صوصخلا  یلع  تسا ، كانرطخ  تهج  نیرد  ترفاسم  ماگنه  بش  سپ  دنتسه . هنکس  زا  يراع 
تهج هراومه  تهجنیاب  دیزویم . ام  تهج  فالخ  رب  داب  هراومه  هبنـش  هس  هبنـشود و  هبنـشکی و  هبنـش و  میدنار و  نوریب  سدور  زا  هک  ار 

رود دوب  هیکرت  یلـصا  كاخ  هب  هدیبسچ  هک  ار  ياهغامد  ات  میدیـشوک  راب  ود  یتح  میتفریم ، وس  نآب  وس  نیا  زا  میدادیم و  رییغت  ار  یتشک 
. میدشن قفوم  مینزب و 

. میدیـسر تسا  سدور  عباوت  زا  هک  سوک )»  » اـی [ ) 164 «] ویچناتـسا  » هریزج لباقم  ربماتپـس  مجنپ  اب  دوب  فداصم  هک  هبنـش  راـهچ  زور  رد 
تیعمج هک  نآ  هدمع  رهـش  تسا . سدور  عباوت  میامـض و  زا  روبزم  هریزج  میدـیرخ . تشوگ  یکاروخ و  بآ  میدـنام و  بش  ات  اجنیرد 
یکچوک بادرم  ژد  رهش و  نیب  تفاسم  رد  تسا . یکچوک  ژد  نآ  رد  تسین . رود  نادنچ  ایرد  زا  هک  راومه  تسا  یتشد  رد  دراد  رایـسب 

رپ ایرد  بآ  اب  ترورـض  ماـگنهب  ار  قدـنخ  نآ  دـنراذگیم و  یفرژ  قدـنخ  رب  هک  كرحتم  تسا  یلپ  يور  زا  ژد  هب  دورو  هار  دراد . رارق 
. دننکیم

نس ناناولهپ  زا  يرفن  دص  ناگداپ  کی  هتـسویپ  هریزج  نیرد  دوشیم . هدید  یقالیی  ياههناخ  ناتـسوم و  هشیب و  اج  همه  رهـش  نوماریپ  رد 
. دننکیم تسارح  ار  رهش  ژد و  دنتسه و  هدنامرف  کی  نامرف  تحت  هک  دراد  دوجو  ناژ 

. دیزویم فلاخم  داب  نوچ  دومیپ ، كدـنا  یتفاسم  طقف  یتشک  زور  لوط  همه  رد  اما  میتشارفارب . نابداب  رگید  راب  ربماتپـس  مشـش  هبنـشجنپ 
ياهرونام تکرح و  ناکما  زین  هتشذگ  نیزا  تشذگ . لاونم  نیمهب  مه  هعمج  ینعی  زورنآ  يادرف 

64 ص : این ، بجر  دوعسم  همجرت  وخیوالک / همانرفس 
وس نیزا  یتشک  ار  زورنآ  همه  تشاد . دوجو  یلاوح  نآ  رد  هریزج  يرامشیب  هدع  هک  اریز  درک ، تفرـشیپ  هار  نیزا  ناوتب  هک  دوبن  گرزب 
داب عقوم  نیرد  تسا . فورعم  ناروناج  مانب  هک  میدش  کیدزن  ياهریزج  هب  زورمین  ماگنهب  دنک . تفرـشیپ  یکدنا  هکلب  ات  تفریم  وس  نآب 

. دنکشب دنزب و  یلحاس  ياههرخصب  ارنآ  ادابم  ات  میدش  ناشیرپ  هکنانچ  دنار ، هریزج  يوسب  تعرـسب  ار  ام  یتشک  تفرگ و  ندیزو  یتخس 
ریغ الماک  هریزج  نیا  میدـنام . ار  دـعب  زور  زورنآ و  همه  تمالـس  تباث و  اـجنامه  بیترت  نیدـب  میدـش . نتخادـنا  رگنل  هب  قفوم  یتخـسب 

زورنآ رهظ  زا  دعب  مامت  رد  میتشارفا و  نابداب  زورمین  ماگنهب  هبنش  زور  رد  سپـس  تسین . یعافترا  هپت و  نآ  رد  راومه و  تسا و  نوکـسم 
. میتشذگ يرایسب  نوکسم  ریغ  ریازج  رانک  زا 

. تسا سدور  عباوت  زا  دراد و  مان  سونمیلاک »  » هک میتشذگ  نوکسم  گرزب و  ياهریزج  رانک  زا  ماجنارس 
رهظ ات  اما  میاهدـنام . میدوب  هدیـسر  بش  لوا  هک  هطقن  نامه  رد  تباث  ار  بش  همه  هک  میدرک  هظحالم  مدهدـیپس  ماگنهب  دادـماب  هبنـشود 

. دوشیم هدناوخ  دیدج *» يایتالاپ   » مانب هک  میدیسر  اهکرت  یلصا  كاخ  رد  يرهش  کیدزن  هب  زورنآ 
ریز ار  وا  ورملق  همه  داد و  تسکش  ار  دیزیاب  ناطلس  نآ  رد  هک  هرقنا  گنج  زا  لبق  یکدنا   ) رهـش نیا  یلاوح  رد  رومیت  هک  دش  هتفگ  امب 

. دوب هدز  ودرا  دیدرون ) رد  شیوخ  ناروتس  مس 
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سدور عـباوت  زا  و  [ 165 «] سورل  » هب موسوم  هریزج  نیا  میدوب . هتخادـنا  رگنل  تیعمج  رپ  ياهریزج  لحاس  راـنک  رد  حبـص  دـعب  هبنـش  هس 
تـسد زا  هدوهیب  ثبع و  میاهدرک  يورـشیپ  نونکات  هچنآ  میورن و  سپ  هکنآ  يارب  دزویم ، فلاخم  تهج  رد  داـب  هک  میدـید  نوچ  تسا .

. میتخادنا رگنل  میتفر و  هریزج  هاگردنب  لخادب  میدیشک و  رگنل  دورن ،
. تسین بولطم  اهنآ  یلخاد  عضو  اما  دراد ، رارق  رهـش  ياههناخ  نآ  نوماریپ  رد  دنلب . مکحم و  ژد  کی  اب  تسا  يرهـش  سورل  هریزج  رد 

ریز لحم  نیا 
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نیاب یناوارف  بیـسآ  دـندوب ، هدـش  روهلمح  نآب  دـیدج  يایتالاپ  زا  هک  ناکرت  تسا . ینانوی  نآ  تیعمج  تسا و  سدور  ناناولهپ  ناـمرف 
اجنآ مدرم  دنفـسوگ  ياههلگ  دندش و  هدایپ  هریزج  لحاس  رد  ناکرت  يداب  یتشک  کی  نانکراک  ریخا  لاس  نیمه  رد  دـناهدناسر . هریزج 

. دندرب ایتالاپ  هب  تراساب  دندوب  لوغشم  لصاح  ندیورد  راکب  هک  ینادرم  زا  یهورگ  اب  ار 
اب بوخ  ياههاگارچ  هریزج  نیا  رد  میدیسر . [ 166 «] آردام  » مانب نوکسم  ریغ  ياهریزج  هب  هاگپ  میدیشک و  رگنل  سورل  زا  هبنـشجنپ  زور 
هب میداد و  همادا  دوخ  هارب  میتشذـگ و  وـنروف *» لا   » ماـنب يرگید  هریزج  لـباقم  زا  زورناـمه  رد  تسرایـسب . نیریـش  بآ  ياهراسهمـشچ 

ماـنب میتفاـی  يرواــنهپ  رایــسب  هریزج  راــنک  ار  نتــشیوخ  زورنآ  يادرف  میدیــسر . دنتــسه  یناــنوی  نآ  تـیعمج  هـک  سومتاــپ »  » هریزج
فرصت رد  دعبب  دودح  نآ  زا  تسا و  تیعمج  رپ  رایـسب  هک  [ 168 «] ایراکین  » هریزج اجنآ  زا  دنتـسه . كرت  نآ  مدرم  هک  [ 167 «] سوماس »

. میدید تشک  رپ  زیخلصاح و  ياهنیمز  يرایسب  هریزج  نیرد  دشیم . هدید  دراد ، رایتخا  رد  یتشک  نیدنچ  هک  تسینز 
. تشذگ ام  مشچ  ربارب  زا  کچوک  گرزب و  رگید  ریازج  يرایسب  زورنامه  رد 

فقوت اوه  لماک  شمارآ  داب و  نادـقف  هطـساوب  ریازج  نایم  رد  نآ  يادرف  هبنـشکی  زین  ربماتپـس و  مهدزناپ  اـب  دوب  فداـصم  هک  دـعب  هبنش 
یلصا كاخ  زا  ياهغامد  رانک  رد  ار  نتشیوخ  حبص  هبنشود  هکنانچ  میتفر . نآ  اب  دیزو و  یمیسن  ینامز  كدنا  ات  ماگنه  بش  اما  میدرک .
سویخ ردنب  لخاد  بورغ  تقوب  رهظ  زا  دعب  هبنـش  هس  میدـید . مشچب  ار  سویخ  هغامد  نیزا  میتفای و  دراد  مان  [ 169 «] وتناسک  » هک ناکرت 

رد تسا . یکچوک  يدابآ  سویخ  رهش  دندرک . هدایپ  یتشک  زا  میداد  روتسد  ار  رفس  راب  همه  میدش و  هدایپ  ناریفـس  ام  زورنامه  میدش و 
. دراد قلعت  نژ  مدرم  هب  هریزج  نیا  تسین . عیسو  نادنچ  مه  شدوخ  سویخ  هریزج  عقاو 

نوماریپ رد  تسنآ . لباقم  تمس  رد  يرگید  رهش و  تمـس  رد  یکی  هک  دراد  هیرق  ود  تسا و  هدش  هتخاس  حطـسم  یتشد  رد  سویخ  رهش 
ناوارف ناتسوب  هشیب و  رهش 
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ياهژد رهش و  هریزج  نیرد  دوشیم . هدید  اراکـشآ  مشچ  اب  هکنانچ  تسا  عقاو  هریزج  نیا  یکیدزن  رد  ناکرت  یلـصا  كاخ  دراد و  دوجو 

، تسا فورعم  یکطـصم  مانب  هک  هریزج  نیا  ياهتخرد  زا  یـضعب  زا  تسا . لیم  تسیب  دصکی و  دودح  رد  نآ  طیحم  دوشیم . هدـید  دایز 
هن تسا ، یحطسم  تشد  رد  رهـش  نیا  هدش . مکحتـسم  یناوارف  ياهجرب  اب  هک  دراد  ابیز  يراصح  سویخ  رهـش  دنریگیم . یکطـصم  هریش 

. عفترم یناتسهوک  رد 
اریخا دوب ، هتفای  تسکش  رومیت  تسدب  هک  ناکرت  قباس  ناطلس  دیزیاب )  ) دشرا رسپ  یسیع )  ) هک دیـسر  ربخ  سویخ  رد  ام  فقوت  نیح  رد 

. تسا هتشذگرد 
ور مادکب  لابقا  ات  دندرکیم  گنج  تخت  جات و  رس  مه  اب  مه  وا  رتکچوک  ناردارب  دوب . هدیسر  واب  ردپ  زا  سپ  تنطلس  هک  دوب  یسک  يو 

راچان دوبن . تکرح  هداـمآ  یتشک  اـما  مینک  تمیزع  سویخ  زا  اروف  هک  میتشاد  دـصق  دوش . ناـکرت  نیمزرـس  بحاـص  کیمادـک  دـنک و 
ربماتپس مایس  اب  دوب  فداصم  هک  رگید  هتفه  هبنشکی  ات  هبنشکی  هبنش و  هعمج و  هبنشجنپ و  زورنآ و  يادرف  هبنشراهچ  نامدورو و  هبنشهس 
اریکوب رـسم   » مانب دوب  نژ  یلاـها  زا  يدرم  نآ  يادـخان  هک  میتفاـی  اـیرد  رفـس  هداـمآ  یئایناپـسا  یتشک  کـی  ماجنارـس  میدـنام . اـجنآ  رد 
تکرح دـعاسم  يداب  اـب  سویخ  ردـنب  زا  میتسـشن و  یتشکب  میتشارفارب و  ناـبداب  بشمین  میتفگ  هک  ياهبنـشکی  ناـمه  رد  [. 170 «] اترامد

. دوب هیکرت  یلصا  كاخ  کیدزن  تسار و  بناج  رد  هک  میتفای  نوکـسم  ياهریزج  لباقم  رد  ار  نتـشیوخ  دیـسر  نایاپب  زور  نوچ  میدرک .
يرگید و  اراــسیپا »  » یکی هـک  دــشیم  هدــید  مـه  رگید  نوکــسم  هریزج  ود  پـچ  بناــج  رد  تــشاد . ماــن  [ 171 «] نلیتـیم  » هریزج نـیا 

. تشاد مان  [ 172 «] اراسپیتنآ »
«.* يرام نس -  » هغامد هب  موسوم  میدیسر  ناکرت  یلصا  كاخ  زا  ياهغامد  هب  بورغ 

ایناـمور ربعم  ماـنب  هک  ياهگنت  هب  رگید  تخیـسگ . مه  زا  ار  اـم  ياـهنابداب  زا  یـضعب  هکناـنچ  درک ، تدـش  تساـخرب و  داـب  ماـگنه  بش 
فورعم لنادراد ) )
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دروخرب هگنت  نیفرط  زا  یکی  اب  ادابم  میدیـسرت  هکنانچ  دوب ، کیرات  رایـسب  مه  بش  دشیم و  رتدـیدش  داب  اما  میدوب . هدـش  کیدزن  تسا 

يداب زاب  بشمین ، ندیـسر  زا  شیپ  یکدنا  دوش . زور  ندیـسر  ارف  رظتنم  دربب و  یهانپب  ار  یتشک  هک  تفرگ  میمـصت  ادخان  نیاربانب  مینک .
. درب بقعب  ار  ام  تفرگرد و  نیگمهس 

تهجنیاب دوب . ناکرت  یلـصا  كاخ  ترواجم  رد  هریزج  نیا  میتفای . [ 173 «] يدرم  » هریزج ربارب  رد  ار  نتشیوخ  مدحبـص  دعب  زور  هکنانچ 
نایم رد  هک  اریز  میناشنب . یتشکب  ار  ینابیتشک  دـننک و  میمرت  ار  یتشک  ياهنابداب  اـت  میورب  نلیتیم  ردـنب  هب  هک  دـش  هتفرگ  نیا  رب  میمـصت 
مانب میدـید  هریزج  نآ  رد  يژد  میـسرب  نلیتیم  هب  هکنآ  زا  لبق  یکدـنا  دوبن . دـشاب ، انـشآ  یحاون  نیا  ياهبآ  اـب  هک  یـسک  یتشک  ناـیوان 

تختیاپ ورتساک )  ) ردـنب رد  یتشک  هرخالاب  هک  دوب  رهظ  یلاوح  رد  [. 175 «] اکارآوک  » مانب میدـید  رتوسنآ  يرگید  ژد  و  [ 174 «] سونلوم »
نیا یط  رد  میدوب . نانچمه  مه  ار  هعمج  هبنشجنپ و  هبنش و  راهچ  میدنام و  اجنآ  دوب  هبنشهس  هک  ار  زورنآ  ام  راچان  تخادنا . رگنل  نلیتیم 

. میدرک ریجا  نابیتشک  کی  دش و  میمرت  اهنابداب  زور  دنچ 
راصح تسا . هدـش  هتخاس  دراد  رارق  ردـنب  طسو  رد  هک  ياهریزج  هبـش  رد  عقاو  هپت  كون  رد  نآ  ياههناخ  تسا و  تیعمجرپ  نلیتیم  رهش 
هریزج نیا  طیحم  تسا . هتفرگ  رارق  رهش  عباوت  لاحم و  روبزم  راوید  يوسنآ  رد  تسا و  هتفرگ  نایم  رد  ار  رهش  رایسب  ياهجرب  اب  یمکحم 

ابیز ياهنامتخاس  يرایسب  دراد . دوجو  هریزج  نیرد  يرایـسب  ياهناتـسوم  اههشیب و  اهژد و  اهیدابآ و  تختیاپ  رب  هوالع  تسا . لیم  دصیس 
زا شیب  رایـسب  اقباس  هریزج  نیا  سوفن  هک  دـیآیمرب  نینچ  مئالع  نیزا  درک . ار  ام  رظن  بلج  تختیاپ  ترواجم  رد  فلتخم  ياهایـسیلک  و 

ياهخاک زا  يددعتم  ياههناریو  تساههشیب ، نایم  رد  اهراسهمشچ  اههراوف و  يرایسب  نآ  رد  هک  رهش ، رواجم  تشد  رد  تسا . هدوب  الاح 
رمرم زا  نوتس  لهچ  ابیرقت  تسراوتسا  مه  زونه  هک  خاک  کی  نایم  رد  دوشیم . هدید  یمیدق 
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ینانوی نلیتیم  تیعمج  دوب . یلاها  یمومع  ياروش  لحم  رالات  نیا  دوب . هدش  هتـشاد  اپرب  یگرزب  رالات  نوماریپ  رد  هک  دـشیم  هدـید  دـیفس 

ناژ رــسم   » ماـنب تـسا  نژ  ردـنب  ناـگرزب  زا  یگرزب  تموـکح  تـحت  کـنیا  اـما  دــناهدوب . هینطنطــسق  روطارپـما  عباـت  اـقباس  دنتــسه و 
هریزج یلعف  ياورنامرف  درک و  جاودزا  قباس  روطارپما  موس *) سوکینوردنآ   ) نارتخد زا  یکی  اب  وکـسسنارف )  ) وا ردـپ  [. 176 «] ویسولیتاگ

. تسا رتخد  نآ  دنزرف 
هدازهاش نیا  داد و  خر  هلزلز  هریزج  رد  لبق  لاس  تسیب  دودـح  رد  بش  کی  دـنیوگیم  دـننکیم . لقن  يزیگنا  تفگـش  ناتـساد  واـب  عجار 

. تخیر ورف  مه  زا  خاک  هک  دـندوب  هدـیمرآ  خاک  نیا  ياهقاطا  رد  شردارب  ود  ردام و  ردـپ و  اب  دوب  لاسدرخ  یکدوک  ناـمزنآ  هک  ناوج 
شاهراوهگ رد  تمالـس  هدنز و  ار  وا  دعب  زور  دادماب  دـنام . نوصم  بیـسآ  زا  هراوهگ  رد  هک  هچب  نیا  زج  دـنداد  ناج  هثداح  نیرد  همه 

. دوب تفگش  سب  ياهزجعم  اعقاو  رما  نیا  دنتفای . دوب  هداتفا  خاک  رواجم  ناتسوم  هب  يدنلب  زا  هک 
تـسدب  ) اریخا هک  سوکینوردـنآ ) رـسپ  ناژ   ) هینطنطـسق ناوج  روطارپما  هب  عجار  يراـبخا  میدیـسر  نلیتیم  لـحاسب  هک  يزور  ناـمه  رد 

نیا میئوگیم . نخـس  نآ  زا  ادعب  هک  دیـسر  امب  دوب ، هدش  مورحم  ردـپ  ینیـشناج  شیوخ و  ینوناق  قوقح  زا  لئونام *) روطارپما  شیومع 
. تسا هدیزگ  ینکـس  هریزج  نیا  رد  شیوخ  نز  ردپ  اب  اریخا  هدرک و  یئوشانز  نلیتیم  بحاص  ویـسولیتاگ » ناژ - رـسم   » رتخد اب  روطارپما 

یتشک جنپ  اب  گرزب  یتشک  ود  رد  ویسولیتاگ  شنز  ردپ  یهارمهب  روطارپما  ناژام  ندمآ  زا  لبق  یکدنا  هک  دش  هتفگ  امب  اهنیا  زا  هتشذگ 
دوب نآ  یـشکرکشل  نیا  تلع  دناهداتفا . هارب  هینطنطـسق  روطارپما  لئونام )  ) هب قلعتم  تسا  يرهـش  هک  کینولاس  ریخـست  گنهآب  کچوک 

رد هک  [ 177 «] ایربمیلـس  » رهـش رد  يو  هناخ  تشاد . تماقا  يو  رابرد  رد  دوب و  كرت * دـیزیاب  ناطلـس  عبات  اقباس  ناوج  روطارپما  ناژ  هک 
وکیسوب لاشرام  تشاد .* رارق  تسا  ناکرت  ورملق 
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روطارپما يو  دـمآ . لحم  نآ  هب  تشاد  ناـمرف  ریز  هک  گرزب  یتشک  هد  اـب  802 ه ). م /. رد 1399  ( ) دش نژ  ردنب  ياورنامرف  اهدـعب  هک  )

دوب نآ  دـش  هتـشاذگ  مسارم  نیا  رد  هک  یطرـش  تخاس . مهارف  لئونام  روطارپما  اب  ار  وا  یتشآ  لیاسو  درب و  هینطنطـسق  هب  روزب  ار  ناوج 
ار هداز  ردارب  ومع و  نیب  دوجوم  فالتخا  نیا  تلع  دزادرپ . تنطلـسب  نآ  رد  ات  دـنک  راذـگاو  دوخ  هدازردارب  هب  ار  کینولاس  لـئونام  هک 

. تفگ میهاوخ  الصفم  یضتقم  عقومب 
اجنآ رد  ات  درب  هسنارفب  دوخ  اب  ار  لـئونام  روطارپما  دوب ، هدـش  هداز  ردارب  ومع و  نداد  یتشآ  هب  قفوم  بیترت  نیاـب  هک  وکیـسوب  لاـشرام 

رد شیوخ  يومع  ياجب  ناوج  روطارپما  ناژ  هک  دـش  رارق  دـنک و  يرای  تساوخرد  هسنارف  هاـشداپ  زا  ناـکرت ) اـب  هزراـبم  يارب  لـئونام  )
دوب هسنارف  رد  نطو و  زا  رود  لئونام  هکنآ  نمض  رد  اما  دسرب . گنج  گرب  زاس و  ورین و  اب  هسنارف  زا  يو  ات  دنیـشنب  وا  یئاورنامرف  هزوح 

دمآرب و دیدیم ، ار  رومیت  اب  گنج  هیهت  هرقنآ ) رد   ) خیرات نآ  رد  هک  دیزیاب  ناطلـس  اب  هناتـسود  طباور  يرارقرب  ددـصرد  ناوج  روطارپما 
واـب ار  هینطنطـسق  رهـش  يو  دـش  حـتاف  گـنج  نیرد  كرت  ناطلـس  رگا  هک  تفرگ  رارق  نیرب  ناـنآ  تقفاوم  هیاـپ  دـش . قـفوم  راـک  نیرد 

ردارب تنایخ  تایئزج  رب  تشگزاب و  هرقنآ ) رد  ناطلـس  تسکـش  زا  سپ   ) رفـس زا  لئونام  نوچ  دوش . ناطلـس  ناوریپ  زا  دوخ  دراذگاو و 
هریزج هب  دش ، دیعبت  هینطنطـسق  زا  عضو  نیاب  نوچ  دـیاین . وا  مشچ  ربارب  رگید  ات  داد  نامرف  واب  هک  دـش  مشخ  رد  نانچ  تفای  فوقو  هداز 

واـب میتفگ  اـقباس  هک  کـینولاس  کـلمت  قح  زا  ار  ناوج  روطارپما  لـئونام ، روطارپما  هوـالعب  دـمآ . دـشاب ) نلیتیم  ناـمه  هک   ) نمیلامتـسا
. دندوب هداتفا  هارب  کینولاس  ددجم  ریخست  مزعب  شیوخ  نز  ردپ  اب  ناوج  هدازهاش  نیا  کنیا  تخاس . مورحم  دوب ، هدش  راذگاو 

وکیـسوب هک  داتـسرف  نوردنکـسا ) هب   ) شیوخ تسود  وکیـسوب  لاشرام  دزن  هب  ياهدنیامن  ویـسولیتاگ  نلیتیم ، زا  تمیزع  زا  لبق  اهتدم  زا 
ناژ هب  ار  کینولاس  رهش  هک  هداد  لوق  شیپ  اهتدم  زا  لئونام  روطارپما  هک  دنادیم 
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دیعبت نلیتیم  هب  ار  وا  يراددوخ و  واب  رهـش  نآ  يراذگاو  زا  يو  کنیا  اما  دنک . تموکح  یگدـنز و  نآ  رد  ات  دراذـگاو  ناوج  روطارپما 

دنک و يرای  کینولاس  ریخست  رد  اهنآب  نوردنکسا  زا  تمیزع  ماگنهب  هک  دوب  هدرک  شهاوخ  وکیـسوب  زا  انمـض  ویـسولیتاگ  تسا . هدرک 
راظتنا رد  ویسولیتاگ  اجنآ  رد  هک  نلیتیم  رد  شیوخ  نامرف  تحت  ناگوان  و  نژ ) ردنب  دارفا  همه  اب   ) دنتسه يو  ناتـسود  زا  هک  نت  ود  نآب 

هک میدینـش  میدوب  هتـسشن  تکرح  راظتناب  نلیتیم  ردنب  رد  هک  کنیا  و  دنداتفا ) هارب  ناوج  روطارپما  ویـسولیتاگ و  انمـض  . ) ددنویپب تسوا 
هک دیـسر  ربخ  سپـس  تسنادیمن . يزیچ  سکچیه  وکیـسوب  خساپ  زا  یلو  تسا . هتـشگزاب  ویـسولیتاگ  هدـنیامن  لماح  یتشک  نآ  هنوگچ 

. تشادن يربخ  وا  دصقم  زا  سکچیه  اما  تسا . هدرک  تمیزع  مه  اجنآ  زا  هتفر و  سدور  هب  هداتفا و  هارب  نوردنکسا  زا  وکیسوب 
نیا ناکرت و  یلـصا  كاخ  نیب  رد  عقاو  هگنت  هب  میدوب  هدمآ  هک  هار  نامه  زا  میداتفا و  هارب  مد  هدیپس  ربتکا  مشـش  هبنـش  دادماب  رد  سپس 

ياهریزج هب  میدز و  رود  ار  هغامد  زورنآ  يادرف  هبنـشکی  میدیـسر . تسا  هیکرت  لحاس  رد  هک  يرام  نس  هغاـمد  هب  میدـش و  دراو  هریزج 
رارق يرگید  هریزج  ام  پچ  تمس  رد  سودنت  يوسنآ  رد  [. 178 «] سودنت  » هب دوب  موسوم  هریزج  نیا  دوب . ام  پچ  بناج  رد  هک  میدیسر 

ام فلاخم  تهج  رد  داب  ادـتبا  دراد . ماـن  [ 179 «] سوربـمیا  » هینطنطـسق و روطارپـما  هب  تسا  قلعتم  هریزج  نیا  دوـب . تیعمج  رپ  هک  تشاد 
کیدزن نونکا  سودنت  هریزج  درک . يورـشیپ  یکدنا  يراوشدب  یتشک  دش و  رتدنت  داب  بش  ماگنهب  دعب  اما  دشیم . عطق  یهاگ  دـیزویم و 

كاخ نیب  رد  ار  بش  میزادـنا و  رگنل  هک  دوب  نیا  ریبدـت  دـنار . سپ  ار  ام  دـش و  عنام  داب  هک  میوش  لخاد  نآ  ردـنب  هب  میتساوخ  دوب و  ام 
ناـمه هک   ) اـینامور هگنت  هب  یتـشک  لوـصح  يارب  تسا  یبوـلطم  هار  عـقاو  رد  اـههگنت  نیا  میروآ . زورب  سودـنت  هریزج  هـیکرت و  یلـصا 

(. تسا لنادراد 
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. دروخیم مشچب  نآ  ياههناریو  ام  هاگرگنل  زا  تشاد و  رارق  اورت »  » ردـتقم گرزب و  رهـش  یناـمز  روبزم  هگنت  تسار  تمـس  رد  اـجنیا  رد 
. اههزاورد اهرد و  راثآ  زا  تسه  یئاههنخر  اهخاروس و  نآ  رد  هک  تسا  ياهناریو  رهش  راصح 
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هک تسا  هدـنام  راصح  لخاد  رد  يرگید  ياهنامتخاس  اهخاک و  يایاقب  تسا . هدـنام  راوتـسا  نآ  ياـهجرب  اـب  راوید  ياهتمـسق  زا  یـضعب 
. دنکیم نییعت  ار  رهش  لحم 

طیحم دـباییم . همادا  ناـکرت  نیمزرـس  لـخاد  عفترم  لاـبج  هلـسلس  ياـههیاپهوک  اـیرد و  لـحاوس  اـت  هک  تسا  یتـشد  نآ  ترواـجم  رد 
يژد نآ  كون  رد  تشاد و  دوجو  یعفترم  هپت  یناتـساب  رهـش  يالاب  رد  تسا و  هتفرگ  شیوخ  نایم  رد  ار  لیم  نیدـنچ  ات  اورت  ياههناریو 

. تسا [ 180 «] نویلیا  » هعلق نامه  نیا  دنتفگیم  هک  دوب 
نامه ناتـساب  راگزور  رد  میدوب ، هتخادـنا  رگنل  نآ  ترواجم  رد  ام  دراد و  رارق  اههناریو  نیا  ربارب  رد  میتفگ  هکنانچ  هک  سودـنت  هریزج 

هاشداپ مایرپ »  » دیاب سپ  دنتخادنا . رگنل  نآ  رانک  رد  دـندوب  هدـمآ  رهـش  نیا  فرـصت  يارب  هک  نانوی  ياهیتشک  هک  هدوب ، اورت  هاگردـنب 
هک ینانوی  ياهیتشک  زا  ژد  نیا  دش . هدیمان  سودنت  هک  داهن  انب  مکحتـسم  يژد  نآ  رد  هتخاس و  نوکـسم  ار  هریزج  نیا  هک  دشاب  یـسک 

یلکب کنیا  اما  دوب ، تیعمج  رپ  هریزج  نیا  دـیدرت  نودـب  راـگزور  نآ  رد  درکیم . یناـبهگن  دـندمایم  اـجنآب  رهـشب  موجه  تاـیلمع  يارب 
. تسا هنکس  زا  یلاخ 

یضعب میدوب . دنمزاین  اهنآ  يود  رهب  اریز  دروایب ، مزیه  نیریـش و  بآ  ات  میداتـسرف  لحاس  هب  یقیاق  تخادنا  رگنل  ام  یتشک  هکنآ  درجمب 
رانک رد  ناوارف  ياههشیب  اهناتـسوم و  هب  دـنتخادرپ  شدرگب  هریزج  فارطا  رد  نوچ  دـننیبب . ار  هریزج  ات  دنتـسشن  قیاقب  زین  ام  ناـمزالم  زا 
لیبق زا  مه  يراکـش  ناروناج  دوب . رایـسب  ناوارف  بوغرم و  ناتـسوم  هلغ و  تشک  رپ  ياهنیمز  اـجنآ  رد  دـندرک . دروخرب  اهراسهمـشچ 
نیا ندوب  نوکسم  ریغ  تلع  هک  دش  مولعم  دندوب و  هدید  ار  يژد  ياههناریو  اجنآ  رد  ام  نامزالم  دوب . ناوارف  نآ  رد  شوگرخ  کبک و 
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لوق هریزج  نآ  بحاص  لئونام ) روطارپما  ردپ  سوگ  ول - وئلاپ  ناژ   ) هینطنطـسق روطارپما  شیپ  لاس  تسیب  دودح  رد  هک  تسا  نیا  هریزج 
يرای دوب  هدرک  زاغآ  كرت  دارم  ناطلـس  دـض  رب  هک  یگنج  رد  ار  روطارپما  مه  اـهنآ  ضوع  رد  دراذـگاو . نژ  مدرم  هب  ارنآ  هک  دوب  هداد 

هک ار  هریزج  نیا  دـندش و  هداـیپ  اـجنآ  رد  اروـف  اـهیزینو  تخورف . اـهیزینو  هب  ار  هریزج  نآ  يرارق  لوـق و  نینچ  زا  سپ  روطارپـما  دـنهد .
. دنتخاس نآ  ترواجم  رد  يژد  هدرک  مکحتسم  ارنآ  دندز و  يرهش  نتخاس  هب  تسد  دندرک و  فرصت  دوب  هنکـس  زا  یلاخ  یلکب  نامزنآ 

ارنآ روطارپما  هک  اریز  تسناشیا . نآ  زا  قحب  هریزج  نیا  هک  دنتفگ  دـندرک و  ضارتعا  دـندش  هاگآ  اهیزینو  راک  زا  نژ  مدرم  هکنآ  درجمب 
. دشورفب ای  دنک  راذگاو  يرگید  هب  ارنآ  هک  هتشادن  قح  روطارپما  نیاربانب  تسا . هداد  هدعو  اهنآب  دناهدرک  واب  هک  یکمک  لباقم  رد 
سودنت هب  دندرک و  رازراک  هدامآ  ار  شیوخ  ناگوان  روبزم  ردنب  ود  زا  کی  ره  مدرم  تفرگ . الاب  نژ  ردنب  یلاها  اهیزینو و  نیب  فالتخا 
ماجنارـس دـندش . هتـشک  یهورگ  دـندرک و  رایـسب  یناریو  دـنداتفا و  مه  ناـجب  دـندرک و  لاغـشا  ار  هریزج  زا  یتمـسق  کـی  ره  دـندمآ و 

دوش هیلخت  هنکس  زا  هریزج  ددرگ و  ناریو  اهیزینو  دیدج  رهش  ژد و  هک  دش  نیرب  رارق  دش و  عورـش  زینو  ردنب  رد  یتشآ  تهج  تارکاذم 
. دنشاب هتشادن  ار  هریزج  کلمت  فرصت و  ای  لاغشا  قح  نیفرط  زا  مادکچیه  و 

. تسا ثداوح  نیمه  نژ  مدرم  اهیزینو و  نیب  دوجوم  ینمشد  ینامگدب و  تلع  تسا و  هدنام  نوکسم  ریغ  نونک  ات  سودنت  قیرطنیدب 
. مینک تکرح  زورنآ  تشاذـگن  دـیزویم و  اـم  فلاـخم  تهج  رد  داـب  اـما  مینک ، تمیزع  سودـنت  زا  دـعب  هبنـش  راـهچ  اـت  میتشاد  رظن  رد 

یناگرزاب يداب  یتشک  کی  بورغ  یلاوح  رد  هبنشکی  نآ  تشادهاگن . فقوتم  نانچمه  ار  ام  داب  مه  هبنشکی  هبنش و  هعمج و  هبنـشجنپ و 
. دمایم هینطنطسق  زا  هک  دیسر  سودنت  ردنب  هب 

. دناهدمآ یلوپیلاگ  زا  هزات  هک  دـمآ  ربخ  دوب . ربخ  هچ  دـناهدرک ، تکرح  نآ  زا  هک  يردـنب  نیرخآ  رد  دـنک  مولعم  ات  میداتـسرف  سک  ام 
مدنگ دنراد و  سویخ  گنهآ  کنیا  دراد و  رارق  سارت  یلصا  كاخ  رد  تسا و  ناکرت  فرصت  رد  رهش  نیا 
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نآ تهج  دـیزویم و  مه  زونه  داب  تسا . هتخاس  دراو  ینیگنـس  تافلت  هداتفا و  یلوپیلاگ  رد  نوعاـط  هک  دـنداد  ربخ  زین  و  دـننکیم . لـمح 

. میدنام ردنب  نیرد  مه  رگید  زور  هس )  ) تهجنیاب دوب  فلاخم  نانچمه 
هک مینیبـب  دـنلب  یهوـک  ناـنوی  یلــصا  كاـخ  رد  تـسدرود  رد  میتـسناوت  میتخادــنا  رظن  هـک  برغم  يوـسب  هریزج ، ردــنب  تاـعفترم  زا 

. تشاد مان  [ 181 «] سوتآ »
. دنراد هناخ  ینانوی  نانیشن  رید  نآ  رد  هک  تسیرید  دنتفگ  امب  هکنانچ  اجنآ  رد 

زا مه  هدام  ناروناج  هب  یتح  زین  دراذـگب و  اپ  اجنآب  هک  دوشیمن  هداد  هزاـجا  ینزب  زگره  دنتـسه و  نمؤم  رایـسب  یمدرم  اـجنآ  هنکـس  همه 
اب دوش . ردام  دـیوج و  هار  یکی  افداصت  ادابم  ات  دوش  نآ  لخاد  دـنهدیمن  هزاجا  رگید  روناج  ره  هدام  ای  هداـم  هبرگ  اـی  گـس  هداـم  لـیبق 

امب دننزیمن . بل  تشوگب  نآ  نانیشن  رید  دراد . رایـسب  تافوقوم  تسیکاروخ و  زا  ولمم  نآ  ياهرابنا  تسناوارف ، تمعن  لحم  نیرد  هکنآ 
سوتآ ناتـسهوک  رد  هدمع  رید  نیزا  ریغب  تسهار . زور  ود  تسا  هدـش  هتخاس  نآ  رد  رید  هک  ياهطقن  نآ  ات  ایرد  رانک  رد  هک  دـش  هتفگ 

بل بارـشب  زگره  تسا *. نیئوم  نانآ  هماج  دنـشوپهایس و  اجنآ  نانیـشن  رید  همه  دراد . دوجو  رتکچوک  رید  تصـش  ات  هاجنپ  دودـح  رد 
نیا دننکیم . يراددوخ  دـشاب  هتـشاد  خرـس  نوخ  هک  یهام  لوانت  زا  دـنزپیمن و  كاروخ  نوتیز  نغور  اب  دـنروخیمن و  تشوگ  دـنیالاین و 

يزارد تدم  نانآ  زا  يرایـسب  اریز  میدینـش  میدرک ، دروخرب  سودنت  رد  اهنآ  اب  هک  ینانوی  یتشک  نآ  نانکراک  زا  یـضعب  زا  ار  تایئزج 
قیدصت دندوب ، هدنام  یتدم  ناتسهوک  نآ  یلاوح  رد  هک  رگید  یخرب  ام و  یتشک  يادخان  ار  نانآ  هتفگ  دندوب و  هدنام  ناتسهوک  نآ  رد 

. دندرک
رد زور  هد  هک  سودنت  زا  دوب ، میالم  هکنآ  اب  دیزویم ، يدعاسم  داب  نوچ  ربتکا ، مهدـفه  اب  دوب  فداصم  هک  هبنـشراهچ  دادـماب  ماجنارس 

ماگنهب هبنشراهچ  نامه  رد  میداتفا . هارب  دوب ، هدرک  دنب  هریزج  نیا  ناکرت و  یلصا  كاخ  نیب  هگنت  رد  ار  ام  داب  میدوب و  هدنکفا  رگنل  نآ 
ریغ ياهریزج  لباقم  رهظ ،
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لنادراد هگنت  رگید  میدنام . اجنآ  رد  اوه  ندوب  دعاسمان  هطـساوب  دعب ، زور  رـسارس  رد  اما  تشاد . مان  [ 182 «] ربمام  » هک میدیسر  نوکسم 

. میدش هگنت  لخاد  بورغ  ماگنه  دیزو و  يدعاسم  داب  دعب  هعمج  اما  دوب . هتشگ  رادیدپ  ام  ربارب  رد 
. دراد رارق  ناکرت  نیمزرس  تسار  تمس  رد  دنکیمن و  زواجت  لیم * تشه  زا  شیانهپ  هک  تسگنت  نانچ  هگنت  لخدم 

رد ژد  ياهراوید  تسا . گرزب  رایسب  هک  نآ  ياپ  رد  یهد  میظع و  تسا  يژد  دنلب ، ياهپت  زارف  رب  ایرد  رانک  رد  لوخد  هطقن  رد  اجنیا  رد 
یتشک تشه  شیپ  مین  لاسکی و  دودح  رد  دننکیم ، تیاور  هکنانچ  اریز  تسا . زاب  هراومه  نآ  هزاورد  تسا و  نتخیر  ورف  یناریو و  لاح 
نایاپ ای  هیلا  اهتنم  مانب  لحم  نیا  دنداد . تراغ  دابب  دـنتفرگ و  هلمح  کی  اب  ناکرت ) زا   ) ار ژد  نآ  دـمآ و  اجنیاب  نژ  مدرم  هب  قلعتم  گرزب 
نیمه رد  دندز . ودرا  هطقن  نیا  رد  دـندمآ  اورت  نتخاس  ناریو  نادـنب و  رهـش  يارب  ناینانوی  هک  ناتـساب  راگزور  رد  تسا . موسوم  اههار *

ياهیتشک دننک و  هلمح  اورت  مدرم  ادابم  ات  دندیـسرتیم  نوچ  دشاب . اورت  مدرم  نانآ و  نیب  یلـصاف  دح  ات  دـندنک  یگرزب  ياهرگنـس  هطقن 
. تسا هدش  هدنک  يرگید  تشپ  یکی  هک  تسا  فیدر  هس  ارهاظ  اهرگنس  نیا  دنزاس ، مدهنم  ار  اهنآ 

ژد تسار  تمـس  رد  میدرب و  مان  نآ  زا  نونکامه  هک  يژد  ربارب  ینعی  نانوی ، یلـصا  نیمزرـس  رد  لنادراد و  هگنت  لخدم  پچ  بناج  رد 
هتخاس نآ  يارب  ام  رظنب  همه  اهژد  نیا  اتخ * مانب  ایرد  لحاس  کـیدزن  ياهپت  زارف  رب  تسا  يرگید  ژد  دراد ، قلعت  ناـینمرا  هب  هک  يرگید 

اهنآ ياپ  رد  هک  دش  رهاظ  میظع  جرب  ود  ناکرت  نیمزرس  بناج  رد  هلـصاف  كدنا  رد  سپـس  دننک . تظافح  ار  لنادراد  لخدم  ات  دناهدش 
. تسا فورعم  [ 183 «] کبود  » مانب لحم  نیا  تشاد . دوجو  هناخ  دنچ 

. دوب هتفرگ  نایم  رد  میتفگ  نخس  نآ  زا  هک  ار  يرام  نس  هغامد  ات  نآ  یلاوح  تمسق و  نیا  همه  اورت  رهش  ناتساب  راگزور  رد  هک  دنیوگ 
دیسر یجرب  رواجم  ام  یتشک  باتفآ  بورغ  ماگنهب  زور  نامه  دوشیم . لیم  تصش  رب  غلاب  تحاسم  نیا 
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. دوب فورعم  [ 184 «] شنزرس  » جرب مانب  جرب  نیا  تشاد . رارق  هگنت  ینانوی  لحاس  رانک  رد  هک 

. تشاد مان  یلوپیلاگ »  » هک میدیسر  يرهش  هب  هبنش  ینعی  زورنآ  يادرف 
دـشرا رـسپ  هب  قلعتم  نونکا  تسا و  ناکرت  تسد  رد  ژد  نیا  زاب  تسا  هگنت  یناـنوی  بناـج  رد  رهـش  نیا  هکنآ  اـب  تسا و  يژد  اـجنآ  رد 

دنهدیم و رارق  دوخ  ياهیتشک  ریاس  اب  ار  شیوخ  ناگوان  گرزب  ياهیتشک  ناکرت  اجنیرد  یبلچ *.) ناطلس   ) مانب تسا  دیقف  دیزیاب  ناطلس 
ژد رد  تساـجنآ و  رد  گرزب  یتـشک  لـهچ  زا  شیب  دـناهتخاس . نآ  رد  يزاـس  یتـشک  هچـضوح  کـی  گرزب و  هحلــسا  راـبنا  کـی  زین 

، فرصت ماگنهب  دناهدروآ . فرصتب  هگنت  یئاپورا  بناج  رد  ناکرت  هک  تسا  یلحم  نیلوا  رهش  نیا  تسا . رایسب  زابرس  دارفا  زین  یلوپیلاگ 
هطقن نیا  فرصت  دوشیم . خسرف  هس  رگید  ترابعب  هک  تسا  ناکرت  كاخ  یلیم  هد  رد  ناکرت  نیمزرـس  دوب . نژ  مدرم  تسد  رد  رهـش  نیا 
دورب نانآ  تسد  زا  یلوپیلاگ  هکیتروص  رد  دنراد . یسارت  تلایا  رد  نانوی  نیمزرس  زا  العف  هچنآ  فرـصت  رد  ناکرت  يارب  دش  یئاپ  ياج 

. دوریم نانآ  تسد  زا  زین  دناهدروآ  فرصتب  نانوی  كاخ  رد  هچنآ 
ناکرت تاکرادـت  دارفا و  روبع  لحم  ردـنب  نیا  تسا ، هتخادـنا  رگنل  نآ  رد  نانآ  ناـگوان  دـناهتفرگ و  ار  ردـنب  نیا  ناـکرت  هک  یناـمز  زا 

. دنتسه سرت  ساره و  رد  رهش  نیا  رد  ناکرت  دوجو  رثا  رد  ناینانوی  تسا .
كاخ رگید  يوس  رد  تسا و  ناکرت  نیمزرـس  نآ  بناج  کی  رد  تسا و  گنت  رایـسب  یلوپیلاگ ، رهـش  ات  ایرد  لخدـم  زا  لـنادراد  هگنت 

هک تسدوجوم  ژد  ود  یلوپیلاگ  تاعفترم  رد  دـهدیم . لیکـشت  ار  هرمرم  يایرد  دوشیم و  رتنهپ  هگنت  فرطنآب ، یلوپیلاـگ  زا  اـما  ناـنوی .
[. 185 «] ویلیماسکا  » و دارتس »  » هب دنموسوم 

. هرد هوک و  زا  تسا  رپ  هک  دید  مشچب  ار  ناکرت  نیمزرس  ناوتیم  هگنت  فرطنیزا 
. تسا لصاح  رپ  هلغ و  رپ  تشد  همه  تساپورا  بناج  رد  هک  یسارت  هک  یتروص  رد 

رد دوب و  ناکرت  بناج  رد  هک  میدیسر  ياهغامد  هب  ماگنهبش  ایرد  رفس  نمض  رد 
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زا یضعب  داد ، تسکش  هرقنآ  رد  ار  دیزیاب  ناطلس  رومیت  نوچ  هک  دننکیم  لقن  [. 186 «] سوکیزیس ( » مانب دوب  ياهریزج  هبش   ) نآ هیلا  اهتنم 
ياقتلا لحم  ات  دندیشوک  دنزیرگب  راتشک  تسد  زا  هکنآ  يارب  دندیسر و  هریزج  هبـش  نیاب  دندوب  هتخیرگ  روبزم  گنج  زا  هک  كرت  دارفا 

. دنزاس ياهریزج  هب  لدبم  ارنآ  دننک و  عطق  یلصا  كاخ  اب  ار  هریزج  هبش 
مـشی و حاوـلا  هـک  تـسا  هریزج  نـیمه  گنـس  نداـعم  زا  میدـمآ . دورف  هرمرم »  » ماـنب نوکـسم  ياهریزج  رد  هبنــشکی  ینعی  زورنآ  يادرف 

قلعت روطارپما  هب  هک  میتشذـگیم  یکلم  لحاس  زا  بورغ  ماگنهب  زورناـمه  دـنهدیم . شیارآ  ار  هینطنطـسق  ياهایـسیلک  نیرمرم  ياـهنوتس 
ياهلـصاف نادنچ  ناکرت  لحاس  اب  هک  [ 188 «] سونیمولوک  » ماـنب تسا  ياهریزج  لـحم  نیا  یکیدزن  رد  دوب . [ 187 «] ایدر  » شمان تشاد و 

تـسا ناـکرت  گرزب  ياهرهـش  زا  یکی  هک  هصورب  هب  دـیناوتیم  لـحم  نیزا  زاـب  دـید و  ار  [ 189 «] الیرت  » جـیلخ ناوتیم  هطقن  نیزا  درادـن .
. دیورب

ام فلاخم  تهج  رد  داب  هبنـشهس  زور  زورنآ و  همه  دوب و  مارآ  اوه  هک  اریز  دوب . زورید  لحم  نامه  رد  یتشک  مدهدیپس  هبنـشود  زور  رد 
. دیزویم

زونه هک  میتسناد  میتخادنا ، رگنل  لحاس  یلیم  ود  رد  نوچ  ماجنارس  میدشیم و  کیدزن  یـسارت  لحاسب  میدرکیم و  يورـشیپ  هتـسهآ  سپ 
ار روطارپما  انمض  دنک و  هدامآ  ام  يارب  ياهناخ  ات  میداتسرف  [ 190 «] ارپ  » رهش هب  ياهدنیامن  اجنیزا  سپ  تسا . هدنام  هینطنطسق  ات  لیم  یس 

یگرزب قیاق  هب  یتشک  زا  رفـس  تخر  راچان  ربتکا  مراهچ  تسیب و  هبنـشراهچ  رد  هاگنآ  دـسریم . اجنآ  هب  بیرقنع  تئیه  هک  دزاـس  هاـگآ 
. میتسشن نآ  رد  زین  نتشیوخ  میدیشک و 

میدش جراخ  یتشک  زا  تهج  نآ  زا  دوب . هدش  هدامآ  ام  همدخ  يارب  مه  ام و  يانکـس  يارب  مه  هناخ  اجنآ  رد  میدیـسر و  ارپ  هب  تمالـسب 
تروشم ناتـسود  اب  رهـش  نآ  هب  لوصو  درجمب  دادـیمن . هینطنطـسق  يوسب  تفرـشیپ  هزاجا  یتشک  هب  دـیزویم و  عطقنی  نانچمه ال  داـب  هک 

. دوب هدش  زاغآ  امرس  لصف  کیدزن و  ناتسمز  هک  اریز  تسا . رتنورقم  حالصب  هینطنطسق  هب  ام  نتفر  هار  هچ  زا  هک  میدرک 
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هینطنطسق موس  لصف 

نرق هغامد  هار  زا  ارپ  زا  قیاق  کی  اب  ام  داتـسرف و  ام  لابندـب  لـئونام )  ) روطارپما ربتکا ، متـشه  تسیب و  اـب  دوب  فداـصم  هک  دـعب  هبنـشکی 
هدمآ و ام  لابقتـساب  هک  میدید  ار  نابـصنم  بحاص  زا  يدایز  هدع  میدـش  هدایپ  نوچ  میتفر . هینطنطـسق  هب  [ 191 «] یئالط خاش   » ای بهذلا 
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هک میدـش  هاگآ  خاـک  هب  ندیـسر  درجمب  دـندوب . هدروآ  يراوهار  نابـسا  میـسرب  هنرکـالب *»  » خاـک هب  تلوهـسب  هک  اـم  شیاـسآ  تهجب 
نآ فک  هک  دوب  هتـسشن  ینیـشن  هاش  رد  وا  تفریذپ . روضحب  ار  ام  گنردیب  روطارپما  دـناهدمآ . هناخزامن  زا  هزات  شنامزالم  روطارپما و 

گنر ياهوهق  ریش  تسوپ  کی  اههچیلاق  زا  یکی  يور  رب  دوب . هدش  شرف  کچوک  ياهیلاق  اب  روبزم  نیشنهاش  فک  دوب . فارطا  زا  رتدنلب 
ار ام  تفگ ، نخـس  ام  اب  روطارپما  يدایز  تدم  هکنآ  زا  سپ  دوب . هدش  يزودرز  هایـس  هچراپ  زا  یئاکتم  تسوپ  يور  نآ  دندوب . هتخادنا 

. میتشگ زاب  شیوخ  هاگتماقا  هب  ام  درک و  صخرم 
ماگنه رد  دـندوب . هدروآ  خاـک  هب  وا  صوصخم  نایچراکـش  هزاـت  هک  داتـسرف  یئوهآ  اـم  يارب  روطارپما  یناـمز  كدـنا  زا  سپ  اـجنآ  رد 

و سوکینوردنآ )* و  رودوئت ) ناژ ، مانب   ) دندوب شنارـسپ  هک  ناوج  هدازهاش  هس  اب  [ 192 «] نریا  » سیرطارپما روطارپما ، روضحب  ام  فرشت 
يادرف تشاد . روضح  زین  دوب  هلاس  تشه  نانآ  دشرا 
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ماگنهب هک  یفلتخم  لئاسم  باـب  رد  ییاهخـساپ  ناـنیا  داتـسرف و  ار  دوخ  نادـناخ  ناـگرزب  زا  یـضعب  روطارپما  دوب ، هبنـشود  هک  زور  نآ 

. دندروآ ام  يارب  میدوب  هتخاس  حرطم  یبایفرش 
اهنآ رد  هک  يراثآ  اهاسیلک و  رهـش و  رادـید  اـشامت و  راتـساوخ  رایـسب  هکنیرب  ینبم  میداتـسرف  روطارپما  هب  یماـیپ  ربتکا  مایـس  هبنـش  هس 
دوخ داماد  روطارپما  مایپ  نیا  لوصو  زا  سپ  دنروآرب . ار  ام  شهاوخ  نیا  هک  میراد  اضاقت  ترـضحیلعا  زا  میتسه و  تسا  هدش  يرادهگن 

وئلاـپ اـیپماز   » هدازهاـش رهوش  ویرـالیا  رـسم  داتـسرف . اـم  یئاـمنهار  يارب  دوب  نژ  مدرم  زا  هک  ار  [ 193 (] نیسیرتاپ ایرود ، « ) ویرالیا رـسم  »
هداوناخ دارفا  زا  یـضعب  اب  اـم  هارمهب  هک  دـش  رومأـم  يو  دوب . هدـمآ  دوجوب  یعرـش  ریغ  جاودزا  زا  هک  دوب  روطارپما  رتخد  [ 194 «] انیگول

دیمعت ییحی  ای  تسیتپاب  ناژ  نس  يایسیلک  میتفر  نآ  ندید  يارب  هک  یلحم  نیلوا  دهد . ناشن  امب  مینیبب  میهاوخب  هچنآ  دیایب و  يروطارپما 
*. دوب هدنهد 

زا يریوصت  ایـسیلک  نیا  ینوریب  لخدـم  زارف  رب  تسین . رود  نادـنچ  هنرکالب  خاک  زا  تسا و  فورعم  ارتپ  ناژ  نس  مانب  اـمومع  لـحم  نیا 
تسیدنلب هبق * هزاورد  زارف  رب  سپس  تسا . هدش  هیهت  یئابیز  تیاهن  اب  اهبنارگ  ياهگنـس  اب  ریوصت  نیا  دوشیم . هدید  کیئازوم  اب  ناژ  نس 

هدیشوپ کیئازوم  اب  هبق  فقس  اهراوید و  تشذگ . دیاب  هبق  نیا  ریز  زا  ایسیلک  یلـصا  يانب  هب  ندیـسر  يارب  دراد و  یـسوق  قاط  راهچ  هک 
. دناهدیشک اهنآ  رب  ییابیز  ياهشقن  ریواصت و  تسا و  هدش 

خرـس و زبس و  دیفـس و  یبآ و  باعل  اب  ای  بان  رز  اب  هک  ییاهبعکم  دـناهتفای . بیکرت  کـچوک  رایـسب  تاـعطق  زا  اـهکیئازوم  نیا  هک  اریز 
یعیدـب اـعقاو  رظاـنم  هدرب و  راـکب  تسا  يرورـض  رظن  دروـم  لکـش  ریوـصت و  ندـنایامن  تسا و  هدـش  هدیـشوپ  رگید  ياـهگنر  يرایـسب 

اهقاور نیا  تشپ  رد  تسیدـنچ و  ياـهقاور  نآ  نوـماریپ  رد  هـک  دیـسریم  یعیـسو  طاـیح  هـب  دـیرذگب  هـبق  نـیا  ریز  زا  نوـچ  دـناهتخاس .
رد تسا . ناوارف  رگید  ناتخرد  ورس و  اجنیرد  دیسریم . رظنب  ییاهنامتخاس 
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يروخـشبآ نآ  رانک  رد  زین  تسا و  راوتـسا  دیفـس  رمرم  نوتـس  تشه  رب  هک  یئابیز  هبق  ریز  تسا  ياهراوف  ایـسیلک  یلـصا  لخدم  يوسنآ 

انمض دراد . رارق  هریاد  مین  یبارحم  نآ  ياهتنا  رد  هک  تسا  لکش  عبرم  ایسیلک  هدمع  یلصا و  نامتخاس  هچراپ . کی  دیفس  گنس  زا  تسا 
هناخزامن هس  دورو  ماگنهب  امش  ناگدید  ربارب  رد  تسراوتسا . زبس  مشی  گنس  ياهنوتـس  رب  هک  تسا  یتمظع  رپ  دنلب و  هبق  انب  نیا  زارف  رب 

. دراد رارق  یهاگشتسرپ  اهنآ  زا  کی  ره  رد  هک  تسا  عقاو  کچوک 
نآ رد  هک  ياهناـخ  زاـمن  لخدـم  رد  تسا . هدـش  هدیـشوپ  نیمیـس  حاولا  اـب  هناـخ  زاـمن  ياـهرد  تساـهنآ و  طـسو  رد  عفترم  هاگـشتسرپ 

هتـسب نوگانوگ  ياهرهوگ  هب  نیزم  نیمیـس  دنبرمک  دنچ  اهنآ  رودـب  هک  تسه  مشی  گنـس  زا  نوتـس  راهچ  دراد  رارق  عفترم  هاگـشتسرپ 
نیا دـناهتخیوآ . درب  فرط  رهب  ار  اههدرپ  ناوتیم  اهنآ  رب  هک  ییاهریت  رب  اـبیز  ياـههدرپ  روبزم  هناـخ  زاـمن  هس  ره  لخدـم  رد  تسا . هدـش 
. دننیبن ار  وا  سلجم  نیرضاح  ات  دنشکب  ارنآ  دوش  دراو  زامن  يادا  يارب  هناخزامن  هب  شیشک  نوچ  هک  دناهتخیوآ  روظنم  نآب  ار  اههدرپ 

زین قاط  ریز  ياهراوید  دوشیم . هدید  حیسم  یسیع  شقن  نآ  رد  تسا و  هدش  يراک  کیئازوم  اهبنارگ  تانیئزت  اب  ناتـسبش  فقـس  رـسارس 
اب زین  ایسیلک  فک  دناهتـشاذگ  راک  زبس  مشی  گنـس  دسریم  نیمز  هب  هک  اجنآ  اهراوید  رود  ات  رود  تسا و  هدش  يراک  کیئازوم  نیمز  ات 

فارطا رد  دراد ، رارق  عفترم  هاگـشتسرپ  نآ  رد  هک  ياهناخزامن  هدـش . شرف  دـناهتخاس  یعیدـب  شوقن  اهنآ  رب  هک  گنراگنر  مشی  گنس 
رارق رتسکاخ  زا  رپ  یجنرب  ياهلقنم  تکمین  ود  ره  نیب  دـناهدنک . ییاـبیز  شوقن  نآ  ياـهبوچ  يور  هک  تسا  ییاـهتکمین  شیاـهراوید 

نیمیـس و ياهغارچ  اجنیا  رد  دزاسن . هدولآ  ار  شرف  گنـس  دزادـنیب و  ناهد  بآ  اهنآ  رد  دـناوتیم  دـشاب  هتـشاد  زاـین  سک  ره  هک  تشاد 
. دناهتخیوآ رایسب  نیرولب 

رظن و تحت  تاقوا  بلغا  راثآ  نیا  يواح  ياهقودنـص  تسروطارپما و  دزن  اهنآ  دیلک  اما  دوشیم . يرادـهاگن  يرایـسب  راثآ  ایـسیلک  نیرد 
. میدش هدنهد  دیمعت  ییحی  پچ  يوزاب  رادید  هب  قفوم  زور  نامه  اذه  عم  دنتسه . ینابهگن 
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چم رد  زین  هناش و  لصفم  رد  دوب . هدـنام  یناوختـسا  تسوپ و  طقف  هتخوس و  نآ  همه  اما  دوب . لماک  تسد  ات  هتفرگ  هناش  ریز  زا  وزاـب  نیا 
نآ زا  اهنآ  زا  یـضعب  هک  تسا  ناوارف  رگید  راثآ  ایـسیلک  نیرد  هک  میدینـش  هوالعب  دـشیم . هدـید  رهوگ  هب  لـلکم  نیرز  ياهدـنب  تسد ،

ياهدـیلک دوب و  هتفر  راکـش  هب  روطارپما  هکنآ  يارب  دـنهد ، ناشن  زورنآ  رد  امب  ار  اهنآ  دنتـسناوتیمن  اـما  دوب . حیـسم  یـسیع  اـم  دـنوادخ 
ناشن امب  ار  راثآ  نیا  همه  يرگید  تصرف  رد  اما  دوب . هدـیزرو  للعت  اهنآ  نداتـسرف  رد  هک  دوب  سیروطارپما  شرـسمه  دزن  رد  اهقودـنص 

. تسا یگرزب  يروخراهان  نآ  رد  هک  دراد  يرید  ایسیلک  نیا  دمآ . دهاوخ  نآ  فیصوت  هک  دنداد 
هتشذگ نیزا  دناهتشاذگ . یبوچ  ییاهتکمین  نآ  نوماریپ  رد  دراد و  رارق  ماگ  یس  يزاردب  دیفس  رمرم  گنس  زا  يزیم  لحم  نیا  طسو  رد 

زیم هس  زین  تسدوجوم و  تشاذـگ  كاروخ  تشوگ و  فرظ  ناوتیم  اهنآ  رب  هک  نیرمرم  دیفـس  کـچوک  زیم  کـی  تسیب و  قاـطا  نیرد 
. تسدوجوم رایسب  رجشم  یضارا  اهناتسوم و  رید  راصح  لخاد  رد  تسا . هدش  هتخاس  هچراپکی  رمرم  زا  هک  تسه  قاطا  نیرد  کچوک 

. تسین نکمم  رصتخم  نیرد  نآ  فیصوت  هک  میدید  مه  رگید  ياهزیچ  يرایسب 
. میتفر سوتپلبیرپ *» يرام  نس   » يایسیلک ياشامت  هب  زورنامه  رد 

اب جراخ  زا  ایسیلک  یلـصا  يانب  دشیم . هدید  رگید  نوگانوگ  ناتخرد  يرایـسب  ودرگ و  نوران و  ورـس و  زا  رپ  یطایح  نآ  هزاورد  ربارب  رد 
تسریوصت دنچ  ایـسیلک  لخدم  پچ  تمـس  رد  تسا . هدش  نیزم  اهگنر  رگید  یبآ و  یئالط و  ناولاب  اهبنارگ  ناوارف و  شوقن  لاکـشا و 
. سیرطارپما روطارپما و  کی  زا  تسا  يریوصت  تسار  تمس  رد  تسدنوادخ و  ردام  سیدق  میرم  تروص  یکی  هلمجنآ  زا  هک 

. دوشیم هدید  ینانوی  طخب  زین  نانآ  زا  کی  ره  مان  تسا و  هدش  شقن  فلتخم  رهـش  ژد و  یـس  وا  ياپ  ریز  ینعی  سیدـق  میرم  ریوصت  ریز 
دوخ هدـش و  فقو  [ 195 «] سونامور  » مانب ناروطارپما  زا  یکی  طسوت  هک  تسایـسیلک  نیا  تافوقوم  اهرهـش  اـهژد و  نیا  همه  هک  دـنیوگ 

. تسا نوفدم  ایسیلک  نیرد  زین  يو 
81 ص : این ، بجر  دوعسم  همجرت  وخیوالک / همانرفس 

هدنک ار  ایسیلک  نیاب  یئاطعا  تازایتما  تافوقوم و  تروص  اهنآ  رب  هک  تسا  هتخیوآ  يددعتم  نیدالوپ  حاولا  سیدق  میرم  لیامـش  ریز  رد 
. دناهدرک ءاطعا  ایسیلک  نیا  هب  رکذلا  قباس  ياهرهش  اهژد و  نامه  ار  تافوقوم  تازایتما و  نیا  دناهدرک . رهم  موم  برس و  اب  و 

عیسو رایـسب  رتالاب و  نیمز  زا  نآ  فک  هک  لکـش  هریادمین  بارحم  اب  تسا  یعبرم  نآ  هشقن  دراد و  هاگـشتسرپ  جنپ  يرام  نس  يایـسیلک 
نآ يزکرم  ناتسبش  تسا . هدش  هدیشوپ  مشی  حاولا  اب  اهنآ  فک  اهراوید و  درادیمهگن و  ار  قاط  فلتخم  ياهگنرب  مشی  ياهنوتـس  تسا .
ربق گنس  پچ  بناج  رد  ایسیلک  هیواز  رد  سیفن . رایسب  ياهکیئازوم  اب  نیزم  تسیاهچراپکی  فقس  اهنیا  همه  زارف  رب  هک  دراد  ورهار  هس 

نیزم هدش  هتفرگ  رز  رد  ربق  نیا  اقباس  هک  دنیوگیم  تسا . هتفخ  رکذلا  قباس  سونامور  روطارپما  نآ  ریز  رد  هک  دوشیم  هدید  یخرس  مشی 
یتمیق ءایـشا  زا  هچنآ  تفر و  تراغ  دابب  نآ  سیافن  هدوب  اهینیتال  تسد  رد  هینطنطـسق  هک  شیپ * لاس  تسیود  نوچ  اـما  دوب . تارهاوجب 

هلمج زا  يرگید ، راثآ  امب  اجنیرد  يرگید * روطارپما  هب  تسا  قلعتم  هک  مشی  سنج  زا  تسا  يرگید  ربق  گنس  رتوسنآ  دندرب . دوب  نآ  رب 
. نیئاپب هناش  زا  تسد  وزاب و  زا  تسا  بکرم  دشاب و  وا  تسار  يوزاب  نامه  هک  دنداد  ناشن  ار  هدـنهد  دـیمعت  ییحی  رگید  كرابم  يوزاب 

ماگنه رد  هک  اریز  تخوسن  وا  تسار  تسد  دـندنازوسیم  ار  سیدـق  ییحی  نت  نوچ  هک  تسا  تیاور  تسا . لماک  هزات و  الک  وزاـب  نیا 
اما دوب . هدش  هداد  رارق  نیرز  ياهناوتسا  رد  وزاب  نیا  دیرگنب » ار  ادخ  هرب  : » تفگ دنلب  يادص  اب  داد و  ناشن  ار  الاب  ندرا  رد  نتفرگ  دیمعت 

. تسین دوجوم  وا  تسش 
. تسا رارقنیدب  نانیشن  رید  هتفگب  انب  رما  نیا  تلع 

دوب هدـش  يراج  نیا  رب  مدرم  تداع  مسر و  دوب . گرزب  ییاهدژا  تشاد ، جاور  اجنآ  رد  یتسرپتب  هک  نامزنآ  هیکاـطنا ، رهـش  رد  اـقباس 
درکیم تباصا  هعرق  يوب  هک  سکنآ  دـندرکیم . نییعت  هعرق  مکحب  ار  اهدژا  همعط  دـنتخادنایم و  وا  ماکب  ار  هدـنز  یناسنا  رابکی  یلاس  هک 

يور چیهب  تشادن و  يرفم 
82 ص : این ، بجر  دوعسم  همجرت  وخیوالک / همانرفس 

( دوب شیک  رفاک  هک   ) درمکین نآ  دوب . يدرمکین  نآ  زا  هک  درک  تباصا  يرتخد  هب  هعرق  ینامز  دنیوگ  دزیرگب . اهدژا  ماک  زا  تسناوتیمن 
اهدژا ماک  رد  شرتخد  يدوبان  هب  لد  هدش و  اضقب  میلست  دیاب  تسین و  يزیرگ  چیه  هیلب  نیا  زا  تسنادیم  هچ  دوب . گنتلد  رایسب  رما  نیزا 

هک تفگ  نانیـشن  رید  هب  دروآ و  هانپ  دوب  رهـش  رد  هک  نایحیـسم  نآ  زا  يریدب  رطاخ  یناشیرپ  شیوشت و  تیاهن  رد  يو  تهجنیدب  دهد .
. دراد نامیا  تایاور  نیا  هب  هدرک و  رایـسب  تازجعم  هدنهد  دیمعت  ییحی  تطاسوب  حیـسم  یـسیع  ناتـساب  راگزور  رد  هنوگچ  تسا  هدینش 

دوشیم تسارح  ایـسیلک  نآ  رد  هک  ار  سیدـق  ییحی  يوزاب  اصوصخم  دراد و  زاربا  ار  دوخ  شتـسرپ  تدارا و  بتارم  ات  تسا  هدـمآ  سپ 
رگید راب  هدادیم  ماجنا  وا  تطاسو  هب  هتشذگ  رد  دنوادخ  هچنآ  دننامه  ياهزجعم  سیدق  ییحی  هک  تسا  نآ  راتساوخ  زین  دنک و  شتـسرپ 

وا لاـحب  نانیـشن  رید  لد  نوچ  دـشخب . تاـجن  اـهدژا  ماـک  زا  ییاـهر و  گرم  زا  ار  وا  رتخد  دوش و  شلاـح  لـماش  یهلا  فطل  دـیامنب و 
رایـسب درک و  شتـسرپ  ار  وزاـب  نآ  دز و  نیمزب  وناز  يو  دـندروآ . نوریب  وا  لد  شیاـسآ  رطاـخب  ار  سیدـق  ییحی  يوزاـب  اروف  تخوـس ،

ورنآ زا  درب ، هناخب  هتفرگ  ناهد  رد  دنک و  ارنآ  تفرگ و  زاگ  ار  دنمزوریپ  سیدـق  نآ  تسـش  رایتخایب  ناهگان  دوب . هدرزآلد  نیگمغ و 
دیمعت ییحی  نآ  زا  هک  ار  تسش  نآ  یناهنپ  درمکین  نآ  دیسر ، ارف  اهدژاب  رتخد  میلست  ماگنه  نوچ  دنوشن . وا  راک  هجوتم  نانیـشن  رید  هک 

. دش یشالتم  دیکرت و  روناج  نآ  اروف  دنکفا و  اهدژا  ناهدب  دوب  سیدق  هدنهد 
. دروآ نامیا  حیسم  یسیع  ام  دنوادخ  هب  دوب ، رتخد  ردپ  هک  درمکین  نآ  تفرگ و  تروص  هزجعم  نیا  قیرطنیدب 

ياهتنا رد  دوب . راوتـسا  نیرز  ياهیاپ  رب  تشاد و  ازارد  تسد  فک  کی  هک  دـنداد  ناـشن  کـچوک  یبیلـص  اـمب  ایـسیلک  ناـمه  رد  سپس 
یبوچ رد  بیلـص  نیا  دندادیم . لیکـشت  ار  ياهدحیلع  ياهبیلـص  دوخ  هک  دندوب  هداد  رارق  اهنآ  رب  دومع  ییاهبوچ  هعطق  بیلـص  ياهخاش 

بیلص نیا  دوب . هدش  هدیشوپ  الط  اب  نیبوچ  هبعج  نیا  تفرگیم . رارق  دندوب  هدروآ  رد  ياهبعج  لکشب  هدرک و  یلاخ  ارنآ  هک 
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رد بیلـص  نیا  دوب . هایـس  نآ  گنر  دندوب . هدیـشک  خـیم  راهچب  ار  حیـسم  یـسیع  ام  دـنوادخ  نآ  رب  هک  دوب  هدـش  هتخاس  یبوچ  نامه  اب 
. دش هتخاس  دروآ  میلشروا  زا  ارنآ  هینطنطسق  رهش  یناب  نیتناتسنک »  » روطارپما ردام  سیدق » نله   » هک ینامز 

امب اجنیرد  زین  درک و  فشک  كاخ  رد  نیمز  ندنک  اب  ارنآ  وا  دروآ . میلـشروا  زا  ار  یقیقح  بیلـص  ياهخاش  سیدـق  نله  هکنآ  حیـضوت 
میدیـسر ینالاد  هب  میتفر  نوریب  ایـسیلک  زا  نوچ  دوب . هدـش  تسارح  ظفح و  هدروخن  تسد  لماک و  هلک  دـنداد  ناشن  ار  ژرژ » نس   » رکیپ

و [ 196 «] یـشیا  » هرجـش هلمج  زا  دادیم ، ناشن  ار  سدقم  باتک  ثداوح  سلاجم و  دوب و  هدش  نییزت  ابیز  سیفن و  رایـسب  کیئازوم  اب  هک 
دهاوخن شیارب  يدننامه  يریظن و  زگره  دنیبب  ارنآ  سک  ره  هک  دوب  هدش  هتخاس  سیفن  ابیز و  نانچ  سلجم  نیا  هرکاب . میرم  ندمآ  دورف 
. دنداد ناشن  امب  میدرمش  الاب  رد  هک  ار  يرظانم  هک  دندوب  نانیا  دنتشاد و  هناخ  رید  نیرد  هک  میدید  ار  يرایسب  نانیشن  رید  تفای .

هدش و لقیص  رمرم  زا  يزیم  نآ  نایم  رد  هک  دوب  دنلب  سب  یفقـس  اب  نهپ  یقاطا  هناخ  راهان  دندرک . یئامنهار  هناخراهان  هب  ار  ام  ماجنارس 
. دوب هدش  شرف  یگنس  حاولا  اب  يروخ  راهان  فک  تسدب . يازاردب 35  دوب  ابیز  رایسب 

. دوب نایم  رد  هک  يزیم  دننامه  میدید  دیفس  رمرم  زا  کچوک  زیم  ود  نآ  ياهتنا  رد 
ار هتشرف  لیئربج  دوب . هتـشگ  شخب  تنیز  لیجنا  سلاجم  شوقن  کیئازوم و  اب  نآ  ياهراوید  هدش و  نییزت  کیئازوم  اب  قاطا  نیا  فقس 
ار وا  ندش  نوریب  هویش  سپـس  دوشیم و  هدید  حیـسم  یـسیع  ام  دنوادخ  دلوت  هرظنم  سپـس  دنکیم و  میظعت  هرکاب  میرم  هب  هک  دادیم  ناشن 

فک نوماریپ  رد  دـهدیم . ناشن  ندـش  بولـصم  ماگنهب  اـت  ار  وا  یگدـنز  ياـهارجام  تـالاح و  زین  دـنکیم و  مسجم  شنادرگاـش  هارمهب 
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نیا یگیاسمه  رد  زین  دنرب و  راکب  تشوگ  فرظ  ياجب  ار  اهنآ  ات  دشیم  هدید  دیفس  رمرم  حاولا  يرایـسب  فلتخم  ياهاج  رد  يروخراهان 
دنچ رید 
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یناوارف ياهناتسوم  اههشیب و  رید  نیا  فانکا  فارطا و  رد  دنتسیزیم . نانیـشن  رید  اهنآ  رد  هک  یفاک  ثاثا  گرب و  زاس و  اب  همه  دوب  هناخ 

. دوب لقتسم  ادج و  يرهش  رید  نآ  یتفگ  هکنانچ  تشاد ، رارق  رایسب  ياههراوف  اب 
نآ رد  دوـب و  عـقاو  نویدوتـسا *)  ) رید رد  تشاد و  ماـن  ناژ » نس   » هک دـندرب  يرگید  يایـسیلک  ياـشامت  يارب  زورناـمه  رد  ار  اـم  سپس 

تسا و سیفن  عفترم و  رایـسب  نانز  رید  لخدم  هزاورد  دـندرکیم . یگدـنز  ییاوشیپ  نامرف  تحت  دنتـشاد و  هناخ  نانیـشن  رید  زا  یتعامج 
بارحم تسا ، لکـش  لیطتـسم  نآ  نامتخاس  هک  ایـسیلک  نیا  دراد . رارق  یلـصا  ناـمتخاس  نآ  ياـهتنا  رد  هک  دوشیم  زاـب  یگرزب  طاـیحب 

. دراد رارق  دوشیم ) یهتنم  ناتـسبش  هب  هک  یتشه  کی  ورهار و  ود  ینعی   ) ورهار هس  ناـیم  رد  نآ  ناتـسبش  دراد . عفترم  فقـس  هریادـمین و 
يراک کیئازوم  همه  نآ  ياهراوید  فقس و  دراد و  هاگـشتسرپ  تفه  ایـسیلک  نیا  دناهتفرگ . رارق  رالات  کی  رد  همه  ناتـسبش  اهورهار و 

. تسا نیسیدق  ءایبنا و  یگدنز  عیاقو  زا  یسلاجم  ریواصت و  يواح  تسابیز و  سیفن و  هداعلا  قوف  نآ  شیارآ  هدش و 
زین اهورهار  تسه . ییاهناویا  رالات  نوماریپ  اهورهار و  يالاب  رب  تسه و  زبس  مشی  نوتس  راهچ  تسیب و  ایسیلک  نیا  ناتسبش  بناج  ود  رد 

. دنراد شیوخ ) يرادهگن  يارب   ) زبس مشی  زا  هاتوک )  ) نوتس راهچ  تسیب و 
يزکرم ناتسبش  ناوتیم  اهناویا  زا  تسا . هدش  هدیشوپ  يراک  کیئازوم  تانییزت  زا  اج  همه  اهراوید  حطس  زین  ناتسبش و  فقس  مسرلا  یلع 

گنـس کچوک  تاعطق  زا  هک  دراد  رارق  یگنـس  هکبـش  یلومعم ) يزلف  هرجنپ   ) يازارد اجنیرد  درک . اشامت  دراد ، رارق  نآ  ریز  رد  هک  ار 
ریوصت نآ  رب  دراد و  یـسیفن  يراک  کیئازوم - هک  تسا  ییابیز  هناخ  زامن  ناتـسبش  يوسنآ  یقرـش و  ياهتنا  رد  تسا . هدش  هتخاس  مشی 
نیرخآ  » هرظنم نآ  رب  تـسا و  یقاـطا  اـسیلک  نـیا  رواـجم  تـسا . هدـش  هتخاـس  وا  راـختفاب  هناـخ  زاـمن  نـیا  دوـشیم . هدــید  هرکاـب  مـیرم 

[198 [] 197 «] ماش
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رد رایسب  کچوک  ياههناخ  رید  نیا  هتشذگ ، نیزا  دناهتـسشن . زیم  درگ  رد  شنادرگاش  اب  حیـسم  یـسیع  ام  دنوادخ  هک  تسا  هدش  شقن 
. تسا دوجوم  شیاسآ  لیاسو  ریاس  اههراوف و  اههشیب و  نوماریپ  رد  زین  دراد و  فارطا 

يزاب هزین  يراوس و  صاخ  هک  دـندرب  دراد  ماـن  [ 199 «] موردوپیه  » هک فقـسیب  روانهپ و  ياضف  کی  ياشامت  يارب  ار  اـم  زورناـمه * رد 
ياهوزاب نت  هس  رگا  هک  دـندنمونت  نانچ  اهنآ  زا  کی  ره  تسا . دودـحم  دیفـس  رمرم  زا  ییاهنوتـس  هب  الاب ) تمـسق  رد   ) لـحم نیا  تسا .

کی رد  همه  نیرمرم  ياهنوتـس  نیا  تسا . هزین  ود  زا  شیب  اهنآ  عافترا  دسریمن و  نآ  رودب  دنریگب  ار  رگیدکی  تسد  دننک و  زاب  ار  دوخ 
مهب یسوق  ياهقاط  اب  اهنآ  يالاب  دراد . رارق  دیفس  گرزب و  یگنس  رب  کی  ره  هک  دسریم  تفه  یس و  هب  اهنآ  رامـش  دنراد و  رارق  فیدر 

. دراد وراـب  هدرن و  نآ  يوسکی  تفر و  رخآ  نوتـسب  لوا  نوتـس  يـالاب  زا  ناوتیم  نآ  رد  هک  تسا  یناوـیا  نآ  زارف  رب  دناهتـشگ و  طوـبرم 

. هدش هتخاس  تسا ، هدش  لیکشت  نآ  زا  زین  ناویا  نیا  رـسارس  هک  دیفـس  رمرم  حاولا  زا  دیـسریم و  یمدآ  هنیـس  ات  روبزم  ياهوراب  اههدرن و 
. دننیبب ار  يزاب  هزین  يراکراوس و  دنناوتب  اجنآ  زا  هک  تسا  هدش  هیبعت  ناگرزب  ياهنادناخ  ياهمناخ  رتخد  اهمناخ و  تهج  لحم  نیا 

رب هک  تسا  ییوکس  ماگ  یس  ای  تسیب  هلـصافب  راوید  نیا  تشپ  رد  زاب  دراد و  رارق  نیرمرم  يراوید  نوتـس  فیدر  نیا  تشپ  وسنآ و  رد 
نیا تشپ  رد  نآ . فارطا  رد  يرایـسب  ياههاگنمیـشن  اـب  تسا  ینیرمرم  گـنروا  وکـس  نیرد  تـسا . هتـشگ  عـقاو  نـیرمرم  نوتـس  راـهچ 

سیرطارپما روطارپما و  هک  تساجنیرد  دنراد . رارق  نادیمب  ور  همه  تسا  یمدآ  دق  هزادناب  کی  ره  هک  دیفس  همسجم  راهچ  اههاگنمیـشن 
*. دنزادرپیم يزاب  هزین  يراکراوس و  ياشامت  هب  دننیشنیم و 

رتشیب ای  هزین  کی  کی ، ره  هک  نیرمرم  دنمونت  هعطق  ود  رب  هک  دراد  دوجو  یکسیلبا * ای  يرصم  ینوتس  اههمـسجم  نیا  ربارب  رد  نادیم  رد 
يور رب  هک  نیسم  بعکم  راهچ  تسا . هدش  هتشاذگ  دناهتفرگ ، رارق  مه  يور  رب  دنراد و  عافترا 
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راوتـسا اـهبعکم  نیا  يور  رب  امیقتـسم  کـسیلبا  تسا و  هلـصاف  رمرم  تاـعطق  کـسیلبا و  نیب  تسا . هتفرگ  رارق  ییور  دـنمونت  رمرم  هعطق 

گنـس نیا  دراد . عافترا  هزین  شـش  دودـح  رد  هک  هدـعاقلا  عبرم  صقان  مره  لکـش  هب  تسا  ياهچراپ  کی  گنـس  روبزم  کسیلبا  تسا .
هکنیا روصت  تسا  تفگش  یسب  دراد . هلصاف  نیریز  ياهگنـس  اب  تسراوتـسا و  نیـسم  بعکم  راهچ  رب  دش ، هتفگ  کنیا  هکنانچمه  میظع 

یئورین ریبدـت و  هچ  اب  هنوگچ و  هک  تسا  ییامعم  نیا  تخاـس و  شارت  شوخ  فاـص و  فیرظ و  هنوگنیا  ناوتب  ار  یمیجح  گنـس  نینچ 
داوس هکنآ  زا  شیب  یلیخ  ایرد  زا  هک  تسا  عفترم  نانچ  کسیلبا  نیا  دناهتخاس . راوتـسا  یلعف  لحم  رد  هداد و  ناکت  شیوخ  ياج  زا  ارنآ 

. تسا رادیدپ  دوش  ادیوه  هینطنطسق  رهش 
مان هعقاو و  نآ  تیفیک  زا  ناوتیم  نآ  نیرمرم  میظع  هیاپ  رب  تسا و  هدـش  اپ  رب  گرزب  هعقاو  کی  دوبدای  تهج  دـنیوگیم ، هکنانچ  اـنب  نیا 

ینانوی نابزب  هتـشبنگنس  نیا  هک  میدـید  ام  دـناوخ . تسا  هدـش  شقن  نآ  رب  تسانب و  نیا  یناـب  هک  یـسک  ریبک ) سویـسود  وئت  روطارپما  )
يارب ارنآ  دافم  دناوخب و  ارنآ  هک  میوشب  دنادب  ینانوی  هک  یسک  ندمآ  رظتنم  میتسناوتن  رگید  دوب  هدیسر  نایاپب  زور  هک  اجنآ  زا  اما  تسا .
کی گنس  نیا  نتشاد  اپ  رب  هب  هک  تسا  هداد  خر  يروطارپما  نامز  رد  هک  یمهم  هعقاو  هب  تسا  طوبرم  نیا  هک  دش  هتفگ  دنک . همجرت  ام 

. تسا هداد  نامرف  هچراپ 
اهنوتـس نآ  کسیلبا و  يدنلب  هب  يزیچ  نادیم  نآ  رد  اما  دوشیم . عورـش  تسا  هدرک  هطاحا  ار  موردوپیه  هک  یئاهنوتـس  فیدر  هطقن  نیزا 

. تسین میتفگ  هک 
نیا یگیاسمه  رد  دوب . هداد  حرـش  ار  هتـشذگ  راصعا  نایاناوت  ناـگرزب و  گرزب  لاـمعا  هک  دوب  یـشاقن  هتـشبنگنس و  میدـید  هچنآ  همه 

يرادـنپ دـناهدیچیپ و  مه  رد  هک  دـهدیم  ناشن  تسا  هدـش  هتخاس  يرگید  زلف  ای  سم  زا  هک  ار  رام  هس  هک  دراد ) رارق  رام  نوتـس   ) نادـیم
نیا هک  دـنیوگ  تسا . هدوشگ  ار  دوخ  ماک  هتـشادهگن و  رود  نارگید  زا  ار  شیوخ  رـس  رام  ره  هدـش . هتفاب  ياهنامـسیر  زا  دنتـسه  یبانط 

اجنیرد نیشیپ  راگزور  رد  هک  اریز  دناهتشاذگ . اجنیرد  رحسلا  لطاب  تهج  ار  رام  ياههمسجم 
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هلیسوب تسیزیم  دهع  نآ  رد  هک  يروطارپما  سپس  درک . لوزن  دنتشک  ار  يرایسب  هک  ادصورـس  رپ  اوآرپ و  ناروناج  رگید  رام و  زا  ییالب 
. دناسرن يدنزگ  هینطنطسق  رهشب  يرام  چیه  سپ  نآ  زا  هک  تخاس  يرحسلا  لطاب  اههمسجم  نیا 

. تسا ییولج  فیدر  زا  رتالاب  یتشپ  فیدر  هک  دراد  رارق  تکمین  ياهفیدر  اـج  همه  نآ  نوماریپ  رد  تسا و  عیـسو  رایـسب  موردوپیه  نیا 
رد هکنانآ  هک  دـناهتخاس  دوشیم  زاب  نادـیم  هب  هک  یئاهقاطا  اب  ینکاسم  اهتکمین  نیا  ریز  رد  دننیـشنیم . اشامتب  يداع  مدرم  اـهتکمین  نیرب 

. دننکیم نوریب  نت  زا  يزاب  زا  سپ  دنشوپیم و  حالس  تخر و  اهنآ  رد  دننکیم  تکرش  يزاب  هزین 
رـسپ ینعی  دشاب  وگتقیقح  هک  تسا  یـسک  ینعمب  ینانوی  رد  یفوس  نس  مان  دـندرب و  یفوس » نس   » يایـسیلک ياشامتب  ار  ام  زورنامه  رد 

تافوقوم اـهنآ  همه  زا  لاـح  نیع  رد  تسا و  هینطنطـسق  يایـسیلک  نیرتمرتحم  نیرتگرزب و  نیا  تسادـخ و  رـسپ  فقو  ایـسیلک  نیا  ادـخ .
اجب یفوس  نس  رد  ار  زاـمن  مسارم  ناشیـشک  نیا  دـنمانیم . [ 200 «] ریولاک  » ار اهنآ  ناینانوی  هک  دـنمیقم  ییاهـشیشک  اـجنیرد  دراد . يرتشیب 
ورتم  » ماـنب ناـنآ  ناـیم  رد  هک  ناـینانوی  [ 201 «] مظعا قـیرطب   » هک اریز  تسا  ناـینانوی  مظعا  يایـسیلک  تـقیقح  رد  ایـسیلک  نـیا  دـنروآیم .
رارق گرزب  دیفـس  نوتـس  هن  تسا ، ایـسیلک  يانب  ولج  هک  تسا  یطایح  تمـس  کـی  رد  دراد . ياـج  نآ  رد  تسا ، فورعم  [ 202 «] نتیلوپ
. تسا ینوتس  رس  اهنآ  زا  کی  ره  كون  رد  دشاب . هدید  تسا  نکمم  یمدآ  ره  هک  تسا  یئاهنوتس  نیرتدنمونت  نیرتگرزب و  هک  دراد 
هثحابم تاسلج  هدمآ و  درگ  شتسدریز  ناشیـشک  مظعا و  قیرطب  نآ  رد  هک  هدوب  يروانهپ  رالات  اهنوتـس  نیا  زارف  رب  هک  دناهدرک  تیاور 
بـسا نآ  يالاب  رب  هک  تسه  ابیز  هداعلا  قوف  یگنـس و  دـنلب  نوتـس  کت  کی  طایح  نیمه  رد  دـندادیم . لیکـشت  اـجنآ  رد  ار  ییایـسیلک 
هتخاس سم  زا  زین  وا  هک  تسا  هتسشن  یگنج  يدرم  يو  تشپ  رب  تسا و  یلومعم  ياهبسا  ربارب  راهچ  بسا  نیا  دراد . رارق  یگرزب  نیـسم 

. سواط رپ  هب  تسا  هیبش  هک  دراد  یگرزب  رپ  شیوخ  هالک  رب  درم  نیا  هدش .
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بـسا نیا  دـنک . شراسنوگن  نیمز  رب  دـنازغلب و  ارنآ  داب  ادابم  ات  تسا ، هدـش  هتـسب  نوتـسب  مکحم  نینهآ  ياهریجنز  اـب  بسا  هک  میدـید 
دـنزیم و دـگل  يرادـنپ  هک  تسا  قلعم  اوه  رد  وا  ولج  ياـهاپ  زا  یکی  بقع و  ياـهاپ  زا  یکی  تسا . بساـنت  شوـخ  هداـعلا  قوـف  گرزب 

زاب ار  تسد  تسا و  هدرک  دـنلب  ار  دوخ  تسار  يوزاـب  تسا  بسا  نآ  تشپ  رب  هک  یگنج  درم  نآ  دوش . نوگنرـس  نیمزب  تسا  کـیدزن 
نانچ شراوس  بسا و  تسا . هتفرگ  نیرز  يوگ  کی  شیوخ  تسار  تسدـب  دراد . تسد  رد  ار  بسا  راهم  پچ  تسد  اـب  هتـشاد و  هاـگن 

روطارپما یگنج  درم  نآ  هک  دـنیوگ  تسا . شخب  تذـل  رایـسب  اـهنآ  ياـشامت  یتسارب  هک  تسدـنلب  يردـقب  نآ  نوتـس  دنتـسه و  گرزب 
زا ناکرت  هیلع  گنج  رد  گرزب  لاـمعا  يرایـسب  داـهن و  ناـینب  ار  یفوس  نس  يایـسیلک  تشاد و  اـپرب  ار  نوتـس  نیا  هک  تسا  نینیتسوژ » »

.* داد ناشن  دوخ 
راهچ يور  رب  قاط  نیا  دراد . رارق  اجنآ  هزاورد  يالاب  رب  هک  درذگیم  گرزب  ینامک  قاط  کی  ریز  زا  یفوس  نس  يایسیلک  یلصا  لخدم 

. تسراوتسا نوتس 
نهپ رایسب  رد  نیا  تسا . عقاو  ایسیلک  گرزب  هزاورد  انب  نیا  يوسنآ  رد  هدش . هتخاس  ابیز  رایسب  هک  تسا  یکچوک  هناخزامن  نوچمه  نیا 

هک تسه  دوشیم  بوسحم  ایسیلک  ینوریب  یتشه  عقاو  رد  هکیاهدیـشوپرس  يورهار  هزاورد  ياروام  رد  هدش . هدیـشوپ  زنرب  اب  تسدنلب و  و 
یتـشه اـی   ) رـالاتب هزاورد  نیا  دراد . يزنرب  شوـپور  مه  هزاورد  نیا  تسا . يرگید  هزاورد  زاـب  نیا  ياـهتنا  رد  تـسا . یناوـیا  نآ  زارف  رب 

ورهار نوردـنا ) یتشه   ) رـالات نیا  پچ  بناـج  رد  تسا . یبوچ  رـالات  نیا  فقـس  رواـنهپ . تسدـنلب و  شفقـس  هک  دوشیم  زاـب  نوردـنا )
يوس رد  تسا . هتخیوآ  گنراگنر  مشی  رمرم و  زا  يرایـسب  حاولا  نآ  ياهراوید  رب  تسا . هدش  هتخاس  ابیز  رایـسب  هک  دراد  رارق  یـضیرع 

هچراپ کـی  یتشه ) اـی   ) رـالات اـهورهار و  نیا  يود  ره  فقـس  دوب . پچ  بناـج  هچنآ  ریظن  تسا  يورهار  یتشه ) اـی   ) رـالات نیا  تسار 
جنپ زا  ناوتیم  ایسیلک  گرزب  ناتسبش  هب  ینوردنا ) یتشه  زا  . ) تسا ایسیلک  ینورد  رد  لخاد  رد  میتفگ  هکنانچ  تمسق  نیا  تسا .
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. دنراد يزنرب  شکور  اههزاورد  نیا  همه  دش . دراو  روانهپ  عفترم و  هزاورد 

ناتـسبش دیوریم . ایـسیلک  ناتـسبش  هب  اههزاورد  نیا  زا  دوشیم . بوسحم  هدمع  هزاورد  تسا و  اههزاورد  رگید  زا  رتدـنلب  طسو  هزاورد  اما 
هک تسا  هدش  یتانییزت  نآ  رد  کیئازوم  اب  تسروانهپ . رایسب  دراد و  عفترم  رایسب  یفقس  هک  بارحم  کی  اب  لکش  عبرم  تسا  ینامتخاس 

ورهار و ود  اب  بناج  هس  زا  تسا و  عقاو  نامتخاس  طسو  رد  ناتـسبش  نیا  دـشاب . یعیادـب  نینچ  ناهج  زا  ياهطقن  چـیه  رد  منکیمن  روصت 
هب یئاهرد  الاب  تمـسق  هس  ره  زا  و  تسا . دـنلب  اهنآ  فقـس  روانهپ و  اـهنآ  همه  هک  تسا  هدـش  هطاـحا  ینوردـنا ) یتشه  اـی   ) رـالات کـی 

فرشم نآ  و  تسا ) نوردنا  نانز و  صاخ  هک   ) تسا ییاهناویا  ینوردنا ) یتشه  ای  و   ) اهورهار زارف  رب  هتشذگ  اهنیزا  دوشیم . زاب  ناتسبش 
نیا دوشیم . زاب  رگیدـکیب  زین  روبزم  عفترم  ناویا  هس  ره  دینـش . ار  اهتعاس  يادـص  زامن و  مسارم  ناوتیم  اجنآ  زا  يزکرم و  ناتـسبشب  تسا 

ناوتیم ار  اهنالاد  نآ  قاط  میرگنب  ـالابب  نوچ  ناتـسبش  زا  تسا و  راوتـسا  زبس  مشی  ياهنوتـس  نیرمرم و  ياهنوتـس  يور  رب  دـنلب  ياـهناویا 
. دید

تسا و رودم  دبنگ  نیا  تسرتدنلب . یـسب  ناتـسبش  فارطا  ياهناویا  فقـس  زا  دراد  رارق  ناتـسبش  يالاب  رب  هک  یتمظع  رپ  دنلب و  دبنگ  اما 
ازارد و ماگ  تسا 105  دبنگ  ریز  هک  ناتـسبش  نیا  دید . بوخ  نییاپ  زا  ارنآ  ناوتب  ات  تسا  مزال  دـنمورین  ناگدـید  هک  تسا  عفترم  نانچ 

هدش هدیشوپ  گنراگنر  مشی  حاولا  اب  اهنوتـس  هک  دراد  رارق  شوگ  راهچ  نوتـس  راهچ  رب  تسا  نآ  زارف  رب  هک  يدبنگ  دراد . انهپ  ماگ   93
دبنگ  ) هک دنتسه  اهنیا  دندنمونت و  دنلب و  رایسب  اهنوتس  نیا  تسا .* راوتسا  زبس  مشی  شوگ  راهچ  نوتس  هدزاود  رب  دنلب  رودم  دبنگ  تسا .

رتمیخـض و میتفگ  نخـس  اهنآ  زا  ادتبا  هک  ییاتراهچ  شوگ  راهچ  نوتـس  هدزاود  نیزا  دـننکیم . ظفح  ار  ایـسیلک  هدـمع  نامتخاس  هبق ) و 
گنـس درگ  زا  هک  یعونـصم  خرـس  گنر  اب  اهنآ  دراد . رارق  پچ  بناج  رد  ات  ود  ناتـسبش و  تسار  تمـس  رد  اهنآ  زا  ات  ود  دنرتدنمونت .

دبنگ فقس  دناهدش . گنر  دوشیم  هتخاس  قامس 
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کیئازوم و اب  هک  تسردپ  يادخ  زا  یمیظع  رایسب  ریوصت  عفترم  هاگشتسرپ  زارف  رب  تسا . هدش  تنیز  سیفن  يراک  کیئازوم  اب  لخاد  زا 
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مشچب یلومعم  ناسنا  تماق  هزادناب  ردپ  يادخ  لیامـش  نییاپ  زا  هک  تسا  دنلب  نانچ  ناتـسبش  فقـس  تسا . هدش  هتخاس  رایـسب  ياهگنرب 
هلصاف نامه  هزادناب  نییاپ  زا  یچاشامت  رظنب  یلو  تسا  تسد  فک  هس  لیامـش  نیا  مشچ  ود  نیب  هلـصاف  طقف  دنتفگیم  هکنانچ  اما  دیآیم .
. تسا دوجوم  دبنگ  یچاشامت و  نیب  هک  تسا  یتفاسم  يرود و  رثا  رد  رما  نیا  و  دنکیم ، هولج  یمدآ  مشچ  ود  نیب  دوجوم  یلومعم 

ربنم نیا  تسا . هدش  هدیشوپ  گنراگنر  مشی  حاولا  اب  نآ  نوماریپ  تسراوتسا و  مشی  نوتـس  راهچ  رب  هک  تسا * يربنم  ناتـسبش  طسو  رد 
. تسا هدش  یشوپرس  تسا ، راوتسا  مشی  گنس  زا  گنراگنر  نوتس  تشه  رب  هک  ياهبق  اب 

ناتسبش و نیا  فک  ددرگیم . توالت  لیجنا  نشج  ياهزور  رد  دوشیم و  ادا  ظعو  اجنیرد  تسدنمونت . رایسب  روبزم  نوتس  تشه  زا  یضعب 
. تسا هدش  نیزم  مشی  گنس  زا  نوگانوگ  ياهگنرب  يرامشیب  حاولا  اب  اهناویا  فارطا  ياهراوید 

هدیشوپ ابیز  فیرظ و  دیفس  حاولا  اب  ناتسبش  قاط  ریز  راوید  زا  یتمـسق  تسابیز . یلاع و  رایـسب  یحاولا  هدش و  یلقیـص  بوخ  حاولا  نیا 
رارق نیمز  زا  یمدآ  دـق  هلـصاف  رد  ریواصت  شوقن و  نیا  تسا . هدـش  شقن  نوگانوگ  ياهحرط  ریواصت و  لاکـشا و  اهنآ  رب  تسا و  هدـش 
تسا فرشم  بناج  ره  زا  ناتـسبش  رب  یتشه ) و   ) اهنالاد یناقوف  ياهنالاد  تسا . يراک  کیئازوم  همه  الاب  هب  اهحرط  شوقن و  نیزا  دراد .

(. قرشم بناج  ینعی   ) تسا هاگشتسرپ  رب  هک  تمسق  نآ  رد  زج 
طیحم دراد و  هار  مهب  همه  و  تسا * ماـگ  تشه  دودـح  رد  یناـقوف  ياـهنالاد  ياـنهپ  تسا . یندـید  هداـعلا  قوف  یتسارب  هاگـشتسرپ  نیا 
. تسا هتشگ  نیزم  سیفن  ابیز و  رایسب  يراک  کیئازوم  اب  همه  اهنآ  رواجم  فقس  اهناویا و  ياهراوید  دوشیم . ماگ  اهنآ 140  رسارس 

رد هک  تسا  يدیفس  یگنس  حول  دوشیم ، نآ  دراو  هک  یسک  مشچ  ربارب  رد  دراد ، رارق  ناتـسبش  نیفرط  زا  یکی  رد  هک  اهناویا  زا  یکی  رد 
نآ نوماریپ 
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نینچ دراد ، شوغآ  رد  ار  حیسم  یسیع  ام  دنوادخ  هک  هرکاب  میرم  لیامش  حول  نیرب  دوشیم . هدید  رگید  ياهگنس  يرایسب  راوید  يور  رب 
راـک هکلب  تسا ، هتفر  راـکب  شاـقن  هن  شارت و  رکیپ  رنه  هن  نآ  رد  و  تسین ، یمدآ  تـسد  هـتخادرپ  هتخاـس و  ریوـصت  نـیا  هـک  دـیامنیم 

لاثمت نیا  میتفگ ، هکنانچ  دراد . رارق  لیـصفت  نیمهب  حیـسم ، یـسیع  يادانم  هدنهد ، دیمعت  ییحی  لاثمت  زین  رتوسنآ  یکدنا  تسا . تعیبط 
ینامز دـنیوگ  دـنکیم . هولج  اراکـشآ  نانآ  هرکیپ  تایئزج  همه  هک  تسا  یعیبط  يرثا  هکلب  تسین ، شارت  رکیپ  ای  شاقن  راـک  مه  یتسارب 

سدـقم و ياهلیامـش  نـیا  ناـهگان  دـندوب ، سدـقم  ياـنب  نتخاـس  تـهج  نآ  ندروآ  گنـس و  نـیا  جارختـسا  راـک  رد  رگراـک  یهورگ 
نیرتگرزب هیفوصایا ) ای   ) یفوس نس  هک  دش  هدید  نوچ  سپس  تسا . هداعلا  قوف  یتفگش  زاجعا و  نیا  هک  دنتـسناد  دش و  هدید  اسآهزجعم 

يرادنپ هک  دنیآیم  مشچب  نانچ  گنس  رب  سدقم  ياهلاثمت  نیا  دنتشاد . اپب  اجنآ  رد  دندروآ و  ارنآ  ات  دش  هداد  روتسد  تسرهش ، يایسیلک 
اسآزجعم و تایلجت  نانآ  و  تسا . هدش  هدیـشک  نانآ  رب  یکزان  باقن  هک  دیامنیم  نینچ  یتسارب  دناهداتـسیا و  نشور  نامـسآ  رد  اهربا  رب 

کچوک هناـخ  زاـمن  کـی  رد  زیگنا  تفگـش  حول  نیا  ریز  رد  تسا ، هتـشادهاگن  اـمب  ياـطعا  يارب  لاـعتم  دـنوادخ  هک  دنتـسه  یناـحور 
زا یکی  رکیپ  نآ  دـش و  هداد  ناـشن  سدــقم  يرثا  اـمب  لـحم  نـیا  ترواـجم  رد  دوـشیم . هدرازگ  زاـمن  نآ  رد  هـک  تـسا  یهاگــشتسرپ 

ار یخیـس  نآ  امب  اجنیرد  زین  دوب و  هدش  تسارح  ظفح و  تشوگ  ناوختـسا و  اب  صقن  بیع و  نودب  الماک و  هک  دوب  [ 203 «] اهخرایرتاپ »
. دنداد ناشن  دندوب  هدرک  بابک  هدنز  ار  [ 204 «] نارول نس   » نآ رب  هک 

زا هدـید  اعقاو  دوب و  هتفر  راکب  لـماک  يداتـسا  نآ  ناـمتخاس  رد  هک  دوب  ینیمز  ریز  ياـهقاطا  راـبنا و  بآ  نیمز و  ریز  يرایـسب  اـجنآ  رد 
میدید ایسیلک  یلصا  يانب  فارطا  رد  ازجم  ادج و  ياههناخ  يرایسب  زین  دربیم و  تذل  نآ  هراظن 
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دوشیم یهتنم  ایـسیلک  هب  هک  ییاههزاورد  بلاغ  تسا و  یناریوب  ور  طایح  فارطا  ياهراوید  دوریم . یناریوب  ور  اـهنامتخاس  نیا  رتشیب  اـما 

تحاسم لیم  هد  ایـسیلک  يانب  نیا  فارطا  طیحم  نیـشیپ ) راگزور  رد  هک   ) دـنتفگیم اما  تسا . هتـشگ  دودـسم  گنـس  شزیر  رثا  رد  اریخا 
کچوک یتشک  دص  نآ  رد  هک  تسا  عیسو  نانچ  دنتفگیم  دراد و  رایسب  بآ  هک  تسا  يرابنا  بآ  یفوس  نس  نیمز  ریز  رد  تسا . هتـشاد 

رب هک  تسه  ایسیلک  نآ  رد  رگید  ياهیتفگش  يرایـسب  اب  دش  هداد  ناشن  امب  میتفگ و  هک  اهیتفگـش  نیا  همه  دنک . تکرح  دناوتیم  یناسآب 
تفگـش نانچ  نآ  رظانم  میظع و  نانچ  ایـسیلک  نیا  هک  یتسارب  درب ، ماـن  ناوتیمن  یتح  تسین و  نکمم  اـهنآ  رـصتخم  فیـصوت  ندرمش و 

نآ رادـید  يارب  یچاشامت  زور  ره  رگا  یتح  تسین . یفاک  اهنآ  همه  رادـید  يارب  دوش  فرـص  اجنآ  رد  يدامتم  ياـهتعاس  رگا  هک  تسا 
نـس دبنگ  یجراخ  حطـس  هک  دنامن  هتفگان  تسا : هدشن  اهنآ  هجوتم  هتـشذگ  رد  هک  تسه  یندـید  هزات و  ياهزیچ  مه  زاب  دـیایب  ایـسیلک 

رد هک  تسا  نتسشن  تسب  لحم  میظع  يایسیلک  نیا  هک  دش  روآدای  دیاب  ماجنارس  تسا . هدش  هدیشوپ  برـس  هحفـص  کی  اب  امامت  یفوس 
روزب ار  وا  ناوتیمن  هاگچیه  تسا و  ناما  رد  الماک  نآ  رد  دـیوجیم و  هانپ  نآب  لتاق  ای  نزهار  ای  دزد  هاوخ  مرجم ، ینانوی  ریغ  ینانوی و  نآ 

. درک بلج 
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هینطنطسق مراهچ  لصف 

دراد رارق  یگرزب  طایح  نآ  ولج  رد  تشاد . مان  اناگنام *) رد  عقاو   ) ژرژ نس  هک  دندرب  يرگید  يایسیلک  ياشامت  يارب  ار  ام  زورنامه  رد 
. دیمعت يارب  تسا  گرزب  ياهراوف  رد  کیدزن  رد  تساهنیا . تشپ  رد  ایسیلک  یلصا  يانب  تسا و  عقاو  هناخ  يرایـسب  اههشیب و  نآ  رد  هک 

ییاهرکیپ شوقن و  اهنآ  رد  هک  دیفس  رمرم  زا  نوتـس  تشه  رب  تسا  ياهبق  نآ  زارف  رب  هدش و  هتخاس  هنادنمرنه  هنارهام و  یلیخ  هراوف  نیا 
زا تسا  یشقن  اجنیرد  تسا . هدش  نیئزت  يراک  کیئازوم  اب  نآ  ياج  همه  تسا و  عفترم  رایسب  ایسیلک  یلصا  نامتخاس  تسا . هدش  هدنک 

قامس ياهگنس  نآ  رد  تسا . تفگش  عیدب و  سب  رنه  ناهج  رد  ایسیلک  نیا  فک  دنکیم . دوعص  نامسآ  رب  هک  حیـسم  یـسیع  ام  دنوادخ 
رد تسابیز . عیدـب و  روطنیمه  زین  نآ  ياهراوید  دـناهتخاس . ریذـپلد  لاکـشا  اهنآ  اب  تسا و  هدـش  هدرب  راکب  نوگاـنوگ  ياـهگنرب  مشی  و 

هدرک نوریب  رـس  ربا  زا  هک  یقیقح  بیلـص  زا  يریوصت  هتـشذگ  نیزا  تسا . هدـیدرگ  شقن  ردـپ  يادـخ  تروص  کیئازوم  اـب  نآ  فقس 
شتآ نابزب  دش و  لزان  نانآ  رب  سدـقلا  حور  هک  یماگنه  دنتـسه ، نآ  ياپ  رد  نویراوح  دـنکیم و  هراشا  نادـب  ياهتـشرف  دوشیم و  هدـید 

نآ رب  هک  مشی  زا  تسا  يربق  گنـس  ایـسیلک  نیمه  رد  تسابیز . سیفن و  رایـسب  هدش و  هتخاس  کیئازوم  اب  شوقن  نیا  همه  تفگ . نخس 
مشیربا زا  یشوپور 
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*. تساهسیرطارپما زا  یکی  نآ  زا  هدش و  هدیشک 

هب ارپ  زا  هبنـش  راهچ  ینعی  زورنآ  يادرف  هک  میداهن  نیرب  میدمآ . زاب  ارپ ) رد   ) شیوخ نکـسم  هب  تسا ، هدیـسر  ارف  بش  هک  میدید  نوچ 
زا یهورگ  اب  میدرک  داـی  نونکامه  يو  زا  هک  ار  ویرـالیا  رـسم  اـجنیرد  مییاـیب  تسا  عقاو  نیرز ) خاـش  راـنک  رد  هک  * ) سوگنیک هزاورد 

شیوخ رقمب  رگید  راب  میورب و  رهش  یندید  رظانم  اهنامتخاس و  هیقب  رادیدب  سپس  مینک ، تاقالم  قاری  رضاح  نابسا  روطارپما و  نایرابرد 
. دنورب دوخ  ياههناخب  زین  نایرابرد  نآ  میدرگزاب و  ارپ  رد 

فقوتب راچان  میدوب ، هینطنطـسق  مزاع  دوهعم  مسرب  هک  یماـگنه  هبنـش  راـهچ  ینعی  زورنآ  يادرف  هک  اریز  تفرگن ،) تروص  رما  نیا  اـما  )
وکیسوب لاشرام  نامرف  ریزب  هک  نژ  ناگوانب  زینو  يروهمج  ینعی ) نمشد   ) ناگوان زا  یضعب  دیسر  ربخ  هک  ورنآ  زا  میدمآ . زاب  میتشگ و 

هتشک ار  نانآ  زا  رایسب  یهورگ  دناهدرک و  زیرگب  روبجم  ندم  کیدزن  آروم ) رد   ) ار اهنآ  هدز و  دربتسد  دندوب  نوردنکسا  هب  هلمح  مزاع 
رابخا نیا  دـناهدرب . تراساب  دراد  ماـن  [ 205 «] تاروم لتـساش   » هک ار  وکیـسوب  لاشرام  هدازردارب  هلمج  زا  دـناهتفرگ . رامـشیب  ناریـسا  و 

رد هک  يزینو  ياهیتشک  زا  يرایسب  دندنکفا و  نادنزب  ار  رهش  نآ  میقم  نایزینو  زا  یهورگ  تشگ . ناوارف  یناشیرپ  یگمیسارس و  بجوم 
ات ترفاسم  همادا  لایخ  نآ  اب  هک  ار  یییتشک  ارپ ، یتلود  نارومأم  هرابنیرد  دـندرک . فرـصت  یفـالت  يارب  دـندوب  هتخادـنا  رگنل  هاگردـنب 

نیا دوش . هدافتسا  لقن  لمح و  هلیـسو  روظنمب  یتشک  نآ  زا  دیاب  هک  دنکیم  دییأت  ار  لمع  نیا  مه  تلود  هدرک و  طبـض  میتشاد  نازوبارط 
رسیم نامز  كدنا  رد  رگید  یتشک  نتفای  دشیم و  تسد  زا  تصرف  تشذگیم و  رفـس  لصف  هکنآ  يارب  دوب . راوگان  رایـسب  ام  يارب  بلطم 
زاغآ رد  داد . همادا  تسا  هدرک  لوحم  امب  يرناه  ترـضحیلعا  ام  تمعنیلو  هک  یتیرومأـم  هب  ناوتیم  هنوگچ  هک  میتخادرپ  روشب  سپ  دوبن .
رظانم ياشامت  يارب  هبنشجنپ ) ینعی   ) ادرف تسین و  نکمم  هینطنطسق  هب  ام  ندمآ  زورنآ  رد  هک  میداتسرف  ویرالیا  رـسم  هب  یمایپ  گنردیب 

یندید
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هدرک راکـش  يو  دوخ  هک  ار  یـشحو  كوخ  زا  یمین  ام  يارب  تشگزاب و  ریجخن  زا  روطارپما  هک  دوب  هبنـش  راـهچ  نیمه  رد  مییاـیم . رهش 
. داتسرف دوب 

هزاورد رانک  رد  هک  ویرالیا  رـسم  اب  میتفر و  هینطنطـسق  هب  دوب  رارق  هکناـنچ  ربماون ، لوا  اـب  دوب  فداـصم  هک  هبنـشجنپ  ینعی  زورنآ  يادرف 
يرام نس  يایـسیلک  ياشامت  هب  بسا  رب  راوس  همه  میدرک . تاقالم  دوب ، هداتـسیا  ام  راظتناب  روطارپما  ناـیرابرد  زا  يرایـسب  اـب  سوگنیک 
ناریو کنیا  ژد  نیا  دراد ) مان  سامنآ »  » جرب هک   ) تسا يژد  کیدزن  تسا و  هنرکالب *)  ) يوک لخاد  رد  ایـسیلک  نیا  میتفر . هنرکالب *) )
وئلاـپ ناژ  روطارپما  تسدـب  جرب  نیا  مولعم  رارق  زا  دـندمآیم . روطارپما  رابردـب  هک  دوب  یناریفـس  هاـگتماقا  نیـشیپ  راـگزور  رد  اـما  تسا .
ینادنز جرب  نیا  رد  ار  ردپ  دیایب  نآ  حرش  هکنانچ  سوکینوردنآ )  ) وا دشرا  رسپ  هک  ببـس  نادب  دش . ناریو  لئونام  روطارپما  ای  سوگول 

. دوب هتخاس 
کی میئوگب  رتهب  ای   ) ناتسبش هس  ياراد  هک  هدمع  يانب  کی  رب  تسا  لمتشم  دوب و  هنرک ) الب   ) یتنطلس خاک  هناخ  زامن  اقباس  ایـسیلک  نیا 

هک  ) دـنراد ییاهناویا  دـناهدش و  هتخاـس  رتتسپ  اـهورهار  تسا . رتعفترم  رتنهپ و  اـهورهار  زا  نآ  ناتـسبش  تسا . ورهار ) ود  ناتـسبش و 
. تسا راوتسا  زبس  مشی  ياهنوتس  رب  همه  اهورهار  ناتسبش و  فقس  درک . اشامت  ار  ناتسبش  ناوتیم  اجنآ  زا  دنهدیم .) لیکـشت  ار  مود  هقبط 
زا یمین  ات  اهورهار  ياهراوید  دـناهدنک . اهرکیپ  شوقن و  اهنآ  رب  يداتـسا  تیاهن  اب  هک  تسا  دیفـس  رمرم  گنـس  زا  روبزم  ياهنوتـس  هیاپ 

هتشگ رادیدپ  اهنآ  رد  عیدب  شوقن  هتفر و  راکب  هداعلا  قوف  يداتـسا  زین  حاولا  نیا  يراجح  رد  تسا . هدش  هدیـشوپ  مشی  گنراگنر  حاولا 
رز زا  تفلک  یـشوپور  اـهنآ  رب  تسا و  هدـیدرگ  راوتـسا  ـالماک  هدـعاقلا  عـبرم  ياـهریت  اـب  سیفن و  رایـسب  یناـیم  ناتـسبش  فقـس  تسا .

فقس رد  هک  يرنه  يراک و  الط  دسریمن ، رظنب  ریمعت  تمرم و  لباق  طاقن  یضعب  رد  هک  تسا  نانچ  هنهک  يانب  نیا  هکنیا  وگ  دناهدیشک .
نارگراک تسد  ریز  زا  نونکا  مه  يرادـنپ  هک  دـناهدرک  هجوت  نآ  زا  تقدـب  نانچ  تسا و  یلاع  نانچ  تسا  هتفر  راـکب  قوف  رد  روکذـم 

هاگشتسرپ کی  ناتسبش  رد  تسا . هدمآ  نوریب 
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زا همه  نآ  دبنگ  شـشوپ  تسا . هدـش  هتخاس  اهبنارگ  سیفن و  هداعلا  قوف  نامتخاس  نیا  هتفرمهیور  دوشیم . هدـید  سیفن  ربنم  کی  اب  ابیز 
. تسا برس 

هطـساوب هتـشذگ  هبنـش  هس  اریز  دندرب . ارپ ) رد   ) سیدق هدـنهد  دـیمعت  ییحی  يایـسیلک  یندـید  راثآ  ياشامتب  ار  ام  هبنـشجنپ  زورنامه  رد 
دناهداتسیا ام  راظتناب  هدز و  فص  همه  نانیشنرید  هک  میدید  میدیسر ، نآ  هناتسآب  نوچ  میوش . قفوم  اهنآ  ندیدب  میتسناوتن  اهدیلک  نادقف 
يروطارپما رابرد  زا  هک  یمرتحم  درم  هارمهب  ناناوخ  دورـس  سپـس  دنتـشاد . تسدب  ار  اهدیلک  دـندوب و  هدرک  نشور  رایـسب  ياهلعـشم  و 

. میتفر دشیم  يرادهگن  روبزم  یندید  راثآ  هک  اجنآ  ایسیلک  جرب  هب  دوب  ام  ییامنهار  رادهدهع  دوب و  هدمآ 
دوع و ياهرمجم  دوب و  نازورف  اهلعشم  دندناوخیم و  یبهذم  ياهدورس  نانچمه  نانآ  دندروآ و  گنر  خرس  یقودنـص  نانیـشن  رید  ادتبا 

نیا دنتشاذگ . دوب  مشیربا  زا  یششوپ  نآ  رب  هک  دنلب  يزیم  رب  دندروآ و  ایـسیلک  نحـص  هب  ار  قودنـص  نیا  دشیم ، هدرب  شیپاشیپ  رد  ربنع 
. دوب هدش  هدز  قودنص  ياهرقن  ياهتفچ  رب  اهرهم  نیا  دوب . هدش  رهم  دیفس  موم  زا  رهم  ود  اب  قودنص 

ياج اهنآ  رد  دنروآ  نوریب  قودنـص  زا  هچنآ  ات  دندروآ  نوریب  هدـش  يراکرز  نیمیـس  فرظ  ود  نآ  لخاد  زا  دـش . زاب  قودنـص  ياهلفق 
ار رهم  نیا  دوب . موم  رهم و  شرد  دوب و  هدـش  هتخود  دیفـس  ریرح  ای  یطاـیمد  زا  هک  دـندروآرد  یگرزب  هسیک  قودنـص  زا  سپـس  دـنهد .

فداصم سدقم  هبنشجنپ  زور  رد  هک  ینان  زا  یتاعطق  هبعج  نیا  لخاد  رد  دندیشک . نوریب  نیرز  درگ و  ياهبعج  نآ  لخاد  زا  دنتشادرب و 
نامه نیا  دوب . هدش  هتشادهاگن  درک ، دهاوخ  تنایخ  واب  یک  هک  دنک  مولعم  ات  دوب  هداد  ادوهی  هب  حیسم  یسیع  ام  دنوادخ  ماش  نیرخآ  اب 

رد نان  هعطق  نآ  دوب . هدش  رهم  اج  ود  زا  یفرگنش  موم  اب  هدیچیپ و  مشیربا  ياهکت  رد  اهنان  دهد . ورف  دوب  هتـسناوتن  ادوهی  هک  دوب  یتاعطق 
ماج نیرز  هبعج  نیا  رد  دوب . رتکچوک  لوا  هبعج  زا  هک  دـندروآ  نوریب  ینیرز  هبعج  هسیک  ناـمه  زا  سپـس  دوب . تشگنا  دـنب  هس  دودـح 

کفنم نآ  زا  دوب و  هدش  ریجنز  هبعج  هب  هک  دوب  یکچوک  نیرولب 
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هزین اب  واب  سونیگنال »  » هک یماگنهب  وا  يولهپ  زا  هک  دوب  ینوخ  نامه  نیا  دشیم . ظفح  یـسیع  ام  دنوادخ  نوخ  زا  یکدنا  نآ  رد  دشیمن .

يرادنپ هک  تشاد  خاروس  دوب و  هدش  هتخاس  الط  زا  هک  دندروآ  نوریب  يرگید  کچوک  هبعج  نآ ، زا  سپـس  تسا . هدش  هتخیر  دز  مخز 
زا ینامز  نوخ  نیا  دـنتفگیم  هکنانچ  دـشیم ، هدـید  هتـسب  هدـش و  هملد  نوخ  زا  ییاههکل  هبعج  لخاد  رد  دـندوب . هدرک  خاروس  ناهوس  اب 

، دشاب هتـشاد  اور  تناها  حیـسمب  هکنآ  لایخب  توریب  رهـش  رد  يدوهی  کی  هکنیا  نآ  تلع  دـش . يراج  دوب  بیلـصب  هک  یلیامـش  يولهپ 
. دوب هدز  لاثمت  يولهپ  رد  یمخز  هدیزرو و  تراسج 

هچراپ زا  یکچوک  هعطق  نآ  رد  دندروآ و  نوریب  دوب  هدش  هتـسویپ  مهب  نیرز  يریجنز  اب  هک  يرد  اب  نیرولب  یماج  هسیک  نامه  رد  سپس 
ماگنه دوهی  هک  دوب  ییاهنامه  زا  وم  رات  دـنچ  نیا  تشاد . رارق  حیـسم  یـسیع  ام  دـنوادخ  نساحم  زا  وم  رات  دـنچ  نآ  رب  یناوغرا و  ریرح 
ندروآ نییاپ  ماگنهب  هک  دوب  یگنـس  هکت  نآ  رد  هک  دندیـشک  نوریب  یگرزب  هبعج  هسیک  نیزا  زین  و  دندوب . هدنک  وا  ندیـشک  خیم  راهچب 
دندروآ نوریب  هدش  يراک  الط  هرقن  زا  یکچوک  هبعج  نآ  زا  هتشذگ  اهنیزا  دندوب . هداهن  نآ  رب  بیلص  زا  حیـسم  یـسیع  ام  دنوادخ  رکیپ 

. دوب هدش  موم  رهم و  راب  شش  هبعج  نیا  مین ، و  بجو )  ) تسدب ود  يزاردب 
نآ زا  دـندرک و  زاب  ار  هبعج  دـندوب . هتخیوآ  ياهرقن  يدـیلک  روبزم  ياهلفق  زا  کی  ره  رب  دوب . هدـش  هداد  رارق  لـفق  شـش  رب  اـهرهم  نیا 

خاروس ار  حیـسم  یـسیع  ام  دـنوادخ  يولهپ  نآ  اب  هک  سونیگنال  هزین  كون  نآ  رب  تشاد و  رز  زا  یـشوپور  هک  دندیـشک  نوریب  ياهتخت 
تفریم و ورف  نآ  رد  هزین  بوچ  هکنانچ  دوب  فوجم  لخاد  زا  زیت و  رایسب  یکون  اب  نهآ  زا  دوب  یکزان  هغیت  نیا  دوب . هدش  هداد  رارق  هدرک 

دنوادخ رکیپ  رب  کنیا  مه  ییوگ  هک  هزات  نانچ  دوب  ینوخ  هکل  نآ  ياهتنا  رد  دوب . تشگنا  ود  تسدب و  کی  هزین  رس  نیا  دشیم . راوتسا 
زا یـشوپور  دش ، هتفگ  نونکامه  هکنانچ  هک  دوب  ياهتخت  رد  سدـقم  رثا  نیا  دوب و  تشگنا  ود  نآ  هغیت  يانهپ  تسا . هتفر  ورف  حیـسم  ام 

نیا نیدالوپ  حطس  تشاد . الط 
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هکت هتخت  ناـمه  يور  رب  هزین  تسا . هدوـب  راـک  رد  هتـسویپ  هک  دـیامنیم  نینچ  تسا و  هریت  فـالخ  رب  تـسین ، هدنـشخرد  قارب و  هزین  رس 
رد بوچ  هعطق  نیا  دـنتفوک  دوب  هداتـسیا  [ 206 «] سطالیپ  » ربارب رد  هک  یماگنه  حیـسم  یـسیع  ام  دـنوادخ  رـس  رب  نآ  اب  هک  تسا  یبوچ 

یجنفـسا هکت  میتفگ  نخـس  نآ  زا  کنیا  هک  یبوچ  هعطق  هزینرـس و  ریز  رد  هتخت  نامه  رد  زین  و  تشاد . ازارد  مین  تسدب و  کی  دودـح 
. دندناشون دوب  بیلص  زارف  رب  هک  یماگنه  حیسم  یسیع  ام  دنوادخ  هب  وزام  هکرس و  نآ  اب  هک  دوب 

هماج نآ  دندیشک . هعرق  سطالیپ  همدخ  نآ  رطاخب  هک  دوب  هدش  هداهن  حیسم  یسیع  ام  دنوادخ  هماج  هدش  يراکرز  هرقن  هبعج  نیمه  رد 
هظحالم هکنانچمه  دـنربب ، ياهکت  نمیت  رطاخب  نآ  زا  دـنیآیم  اشامت  يارب  هکنانآ  ادابم  ات  دوب ، هدـش  موم  رهم و  اـج  دـنچ  رد  هتـشگ و  اـت 

. دوب هدش  ادج  ازجم و  دوب ، هدش  موم  رهم و  هتـشگ و  ات  هک  هماج  ياهتمـسق  رگید  زا  هماج  نآ  ياهنیتسآ  زا  یکی  دندوب . هدرب  هک  میدرک 
دوب هتخود  ياهویشب  گنت و  هدش  ادج  نیتسآ  نیا  دوب . هدش  رتسآ  تسا ) هیبش  مشیربا  هچراپ  هب  هک   ) خرس یطایمد  اب  هماج  هک  دوب  مولعم 

. دنزاسیم هداد  بات  نامـسیر  اب  هک  یئاههمکت  نآ  زا  تشاد ، کچوک  همکت  هس  تشاد و  فاکـش  جـنرآ  ات  دروخیم و  همکت  نآ  چـم  هک 
. تشادن یگدام  اج  ای  همکت  خاروس  لباقم  رد  اما 

هماج نیا  هچراپ  دزیم . یگنرمک  هب  مد  یمک  ای  دوب  ریـس  خرـس  گنرب  دوش  هدـید  دوب  نکمم  هماج  زا  هک  اجنآ  اـت  نیتسآ  اـههمکت و  نیا 
. دوب خن  هس ال  نآ  ياهتفاب  هک  دومنیم  نینچ  نوچ  دوب . هدش  هتخاس  نزوس  اب  هک  دومنیم  نینچ  هکلب  دمآیمن  هتفاب  رظنب 

رد هک  ناـگرزب  رهـش و  مدرم  زا  یـضعب  میدـیدیم ، ار  سدـقم  راـثآ  نیا  میتفریم و  اـشامت  يارب  فارطاـب  روطنیا  اـم  هک  ماـگنه  ناـمه  رد 
درجمب دندوب  ام  نوماریپ 
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قوش کشا  دـندرکیم و  هبال  هیرگ و  يرایـسب  دـندرازگیم و  ساپـس  دـندرکیم و  اعد  دـنداتفایم و  كاـخب  داـتفایم  اـهنآب  ناشمـشچ  هکنآ 

. دندناشفایم
ناشن ینیرمرم  حول  امب  اجنآ  رد  دراد . ماـن  لاـعتم  رداـق  اـی  [ 207 «] ناتوپینموا  » هک میتفر  هداز  گرزب  ناوناـب  رید  ياـشامت  يارب  زورناـمه 
بیلص زا  شرکیپ  ندروآ  نییاپ  ماگنه  حیسم  یسیع  دنوادخ  رـس  دنیوگیم  تشاد و  ازارد  تسدب  هن  دوب و  نوگانوگ  ياهگنرب  هک  دنداد 

ماگنهب سیدـق  يانحوی  و  [ 208] میرم هس  ناگدـید  زا  هک  ار  ییاهکـشا  اراکـشآ  ناوـتیم  حوـل  نیا  يور  رب  تـسا . هدـش  هداد  رارق  نآ  رب 
. دناهتشگ دمجنم  حول  نیرب  نتخیر  درجمب  يرادنپ  اهکشرس  نیا  دید . تسا  هتشگ  يراج  حیسم  یسیع  ام  دنوادخ  ندش  بولصم 

نیا ایرتگ .)* دوه  ای  « ) ایرتسدالد ایرام  اتناس   » ای سیدـق » میرم   » ماـنب تسا  یـسدقم  رایـسب  يایـسیلک  هینطنطـسق  رهـش  رد  هتـشذگ  اـهنیزا 
نغور اب  هچرهب  دنشونیمن و  بارش  دنروخیمن و  تشوگ  دنراد و  نکسم  هبتریلاع  ناشیشک  زا  یضعب  نآ  رد  هک  کچوک  تسا  ییایسیلک 
تیاهن اب  کیئازوم  اب  ایـسیلک  نیا  یلـصا  يانب  دـنروخیمن . دـشاب  نوخ  نآ  رد  هک  یهاـم  تشوگ  دـننزیمن و  بل  دـشاب  هدـش  هتخپ  نوتیز 

ار لاثمت  نیا  هک  دنیوگ  دراد و  رارق  هدش  يراک  هدنک  ابیز و  یباق  رد  هک  تسا  هرکاب  میرم  زا  يریوصت  اجنیرد  تسا . هدش  نییزت  ییابیز 
. دنکیم زور  ره  تسا و  هدرک  يرایسب  تازجعم  دنتفگیم ، هکنانچ  لیامـش  نیا  دناهدیـشک . شیوخ  كرابم  تسدب  اصخـش  اقول  ترـضح 

تـسا هدش  هدیـشک  ياهتخت  رب  روبزم  لاثمت  دنریگیم . هوکـش  لالج و  تیاهن  اب  ارنآ  صوصخم  نشج  دـنراد و  نامیا  لاثمت  نیاب  ناینانوی 
رگید ياهبنارگ  ياهگنـس  تشرد و  ياهدـیراورم  هزوریف و  دـجربز و  توقاـی و  نآ  رد  دراد و  هرقن  زا  یـشوپور  تسا و  لکـش  عبرم  هک 

اب هورگ  نیا  دنیآیم . مه  درگ  ناشیشک  نانمؤم و  زا  میظع  یهورگ  زورنآ  رد  تسا . نآ  نشج  زور  هبنـش  هس  ره  تسا . هدش  هتـشاذگ  راک 
رگید ياهایسیلک  نویناحور  زا  يرایسب 
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رب جـیردتب  نآ  لمح  نمـض  رد  دـنراذگیم . رواجم  طایح  رد  دـنروآیم و  نوریب  ررقم  تعاس  رـس  رد  مارتحا  تیاهن  اـب  ار  لاـثمت  نآ  رهش 

طایحب ارنآ  قیرط  نیاب  نوچ  دـنربیم . ارنآ  دـناهتخیوآ  دوخب  هک  یمرچ  ياهدـنب  اب  نت  راهچ  ات  هس  هک  اجنآ  اـت  دوشیم  هدوزفا  نآ  ینیگنس 
يدرم سپـس  دـننکیم . هبدـن  هیرگ و  دـنزادرپیم و  شیاتـس  شیاین و  هب  نارـضاح  همه  دـنراذگیم و  طاـیح  طـسو  رد  ار  ریوصت  دـندروآ ،

ایـسیلک و هب  تسا و  یهاک  رپ  يرادنپ  هک  درادیمرب  هنت  کی  ارنآ  ماجنارـس  دنکیم و  اعد  سدقم  لیامـش  نیا  ربارب  رد  دـیآیم و  هدروخلاس 
دناوتیمن سکچیه  دنیوگ  درادرب . ار  ینیگنس  باق  نینچ  دناوتیم  نت  کی  هنوگچ  هک  تسا  یتفگـش  هیام  یتسارب  دنادرگیم . زاب  لوا  لحم 

رد دشخبیم . ییورین  نینچ  نانآ  همه  هب  ادـخ  هک  تسا  ياهداوناخ  زا  درم  نیا  اما  شردارب .) و   ) درم نیا  زج  دـیآرب  يراک  نینچ  هدـهع  زا 
. دیآیم لمعب  شیاین  مسارم  اجنآ  رد  دنربیم و  هیفوص ) ایا  ای   ) یفوس يایسیلک  هب  رایسب  راقو  مارتحا و  اب  ارنآ  نشج  ياهزور  زا  یضعب 
نخس نآ  زا  نونکا  مه  هک  ناژ   ) ناوج روطارپما  ردپ  لئونام و ) روطارپما  دشرا  ردارب  سوکین  وردنآ   ) روطارپما امنهار )  ) يایـسیلک نیرد 

دوب نکمم  هکنیا  وگ  تسوا ، اب  تنطلـس  ماـقم  زارحا  قح  دـنتفگیم  هکناـنچ  دربیم و  رـسب  هینطنطـسق  زا  رود  دـیعبت و  رد  کـنیا  و  میتفگ )
ناینانوی فرع  رد  دـنکیم  تموکح  روطارپما  نوچمه  هینطنطـسق  رب  کنیا  هکنآ  تسا . نوفدـم  دزاس ،* ناریو  ار  يروطارپما  هینطنطـسق و 

ماگنهب دوب و  روطارپما  وا  زا  لـبق  سوکین ) وردـنآ   ) وا دـشرا  ردارب  و  تسا . فورعم  لـئونام  ینعی  [ 209] یلونامتیک ای ) یلونامریک   ) ماـنب
. تشاذگ ياجب  میناوخیم  ناوج  روطارپما  مانب  ار  وا  هک  ار  ناژ   ) شیوخ رسپ  گرم 

گنروا زا  ار  وا  دوب  کیدزن  درک و  نایغط  سوگول ) وئلاـپ  ناژ  روطارپما   ) شیوخ ردـپ  هیلع  دوب و  یـشروش  يدرم  سوکین ) وردـنآ  نیا 
. دروآ ریزب  تنطلس 

مان یجواس  هک   ) وا دشرا  رسپ  درکیم و  تنطلس  درک ، هبلغ  وا  رب  رومیت  اریخا  هک  دیزیاب  ناطلس  ردپ  ینعی  كرت  دارم  ناطلس  ماگنه  نیرد 
نایغط ملع  زین  تشاد )
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. دنریگب ار  نانآ  ياج  نتـشیوخ  دنزادنیب و  تخت  زا  ار  شیوخ  ناردپ  ات  دندرک  ياهئطوت  مه  اب  ناطلـس  رـسپ  روطارپما و  رـسپ  تشارفارب .

تـسد رد  نونکا  هک  يژد  نامه  ینعی  یلوپیلاگ  ژد  رد  ار  اهنآ  دـنتخات و  شیوخ  نادـنزرف  رب  دـندرک و  یکی  تسد  روطارپما  اـب  ناـطلس 
ار یلوپیلاگ  ژد  روک و  يراتفرگ  درجمب  ار  رـسپ  ود  نیا  هک  دـش  لصاح  یتقفاوم  ناطلـس  روطارپما و  نیب  دـندرک . راـتفرگ  تسا ، ناـکرت 

. دنتفیم شروش  لایخب  هدنیآ  رد  هکنانآ  يارب  دشاب  یتربع  ات  دننک  ناریو 
رب روطارپما  لد  اما  دیشک ، لیم  اروف  شیوخ  دنزرف  مشچ  رد  كرت  ناطلس  دندز و  نآ  نتخاس  ناریوب  تسد  گنردیب  ژد  ریخـست  زا  سپ 

. درک روک  ۀبسن )  ) ار وا  خرس  شتآ و  رپ  ياهلقنم  اب  دنکفا و  یکیرات  نادنز  هب  درکن و  روک  ار  وا  تخوس و  شدنزرف 
اهوراد یـضعب  ندرب  راکب  اب  نز  نآ  دورب . وا  رادید  يارب  نادنزب  سوکین ) وردـنآ   ) شرـسپ نز  هک  درک  تقفاوم  روطارپما  یتدـم  زا  سپ 

زا هک  دید  میظع  يرام  دوب  نادنز  رد  سوکین ) وردنآ   ) شرهوش اب  نز  نآ  هک  يزور  درک . ناربج  دروآ و  زاب  ار  وا  نامـشچ  دید  یکدنا 
يولهپ هب  ار  وا  هک  تفگ  شنزب  سوکین  وردـنآ  تفگ . رهوشب  ار  هعقاو  نیا  نز  نآ  تشگزاب . رگید  راب  دـمآ و  نوریب  راوید  زا  یخاروس 

. دوب زیگنا  تفگش  میظع و  رایسب  رام  نیا  هک  دناهتفگ  تشکب . شناتـسد  اب  ار  وا  درک  نوریب  رـس  رگید  راب  رام  هکنآ  درجمب  دربب . خاروس 
زا دـنازوسب و  لد  وا  رب  دـش  هاگآ  دـنزرف  راز  لاح  زا  هک  ردـپ  دـنداد . ناشن  سوکول ) وئلاـپ  ناژ   ) روطارپما شردـپ  هب  ار  راـم  نآ  اهدـعب 

. دـش شردـپ  يریگتـسد  هب  قفوم  راـب  نیا  دز و  شروشب  تسد  یتدـم  زا  سپ  سوکین ) وردـنآ   ) هدازهاـش نیا  اـما  داد . تاـجن  شنادـنز 
هکنانچ  ) تخیرگ و سوکین ) وردـنآ   ) شرـسپ سپ  دـش . وا  تاجن  هب  قفوم  ناگرزب  زا  یکی  هکنآ  اـت  دوب  نادـنز  رد  یتدـم  اـت  روطارپما 

قوقح زا  ار  شدوخ  رـسپ  روطارپـما  سپـس  دـندرک . ناریو  دوب  سوـبحم  یناـمز  نآ ، رد  هک  ینادـنز  نآ  اـت  داد  روتـسد  ردـپ  دـش ) هتفگ 
هیکت تنطلس  گنروا  رب  کنیا  هک  لئونام  روطارپما  ینعی  سوکین ) وردنآ   ) يو رگید  ردارب  هب  ارنآ  تخاس و  مورحم  ینیشناج 
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یـضعب تسا .) هدـش  هتخانـش  ناژ  ماـنب  هک   ) تشاذـگ ياـجب  سویرتـمید * ماـنب  يرـسپ  سوکین ) وردـنآ   ) وا دـشرا  ردارب  داد . تسا  هدز 

هک دناهدش  یضار  نیاب  نانآ  ود  ره  هجیتن  رد  دننک . تنطلـس  اکرتشم  شیومع ) اب   ) دیاب تسوا و  اب  تنطلـس  ماقم  زارحا  قح  هک  دنیوگیم 
قح تسا ) هتشگ  فورعم  زین  ناژ  مانب  هک  سویرتمید   ) روطارپما لئونام ، روطارپما  گرم  زا  سپ  دنشاب و  هتشاد  ار  روطارپما  ناونع  ود  ره 
ناژ ینعی   ) وا رسپ  هب  سپس  لئونام و  نادنزرف  هب  ادتبا  تخت  جات و  ناروطارپما  نیا  ود  ره  تشذگرد  زا  سپ  هوالعب  دشاب . هتشاد  تنطلس 

هک مراد  نانیمطا  نم  اما  ددرگیم . هداز  ردارب  ومع و  نیا  ناگدـنامزاب  تسدـب  تسد  تنطلـس  رخآ  ات  قیرط  نیاب  دـسرب و  سویرتمید ) اـی 
. دییاپ دنهاوخن  قاثیم  نیرب  هدازهاش  ود  نیزا  کیچیه 

نیا تسراوتسا . نیرمرم  ياهنوتـس  رب  نامیـس و  زا  نآ  دبنگ  تسا . فورعم  دمحم  رابنا  بآ  مانب  هک  تسا  یئابیز  رابنا  بآ  هینطنطـسق  رد 
. دندنمونت همه  هک  هتفرگ  رارق  نیرمرم  نوتس  رب 490  نآ  فقس  دراد و  نحص  شش  رابنا  بآ 

*. دروآرب ار  يرایسب  هورگ  زاین  هکنانچ  درک  هریخذ  ناوتیم  رایسب  بآ  ناکم  نیرد 
یثلثم نیربانب  و   ) دنتـسه شوگ  هس  اهراوید  نیا  دراد . رایـسب  مکحم  ياهجرب  تسا و  روصحم  دـنلب  تفلک و  يراوید  رد  هینطنطـسق  رهش 
بناج ود  زا  راوید  نیا  دوشیم . خسرف  شش  ای  لیم  نآ 18  لماک  طیحم  سپ  تسا ، لیم  شـش  رگید  هشوگ  ات  هشوگ  ره  زا  هک  دنزاسیم )

( نیرز خاش  هرمرم و   ) يایردب فرـشم  ياههشوگ  زا  یکی  رد  یکـشخ  هب  بناج  کی  زا  تسا و  فرـشم  نیرز ) خاش  هرمرم و   ) يایردـب
. تسا هدش  هتخاس  هنرکالب )  ) يروطارپما خاک  نآ  زارف  رب  هک  تسا  ییدنلب 

اههپت اهراوید  لخاد  رد  تسین . دایز  نادنچ  نآ  سوفن  تسا ، روانهپ  نآ  لخاد  تحاسم  تسا و  ینالوط  رایـسب  اهراوید  طیحم  هکنیا  وگ 
رد همه  هک  تسا  ییاهیدابآ  گنت و  ياههرد  اههشیب  نایم  رد  دوشیم . تفای  اههشیب  تـالغ و  ياـهرازتشک  اـهنآ  رد  هک  تسا  ییاـههرد  و 

. تسا رهش  ياهراوید  لخاد 
ي  ) ایردب هک  ياهشوگ  هب  کیدزن  لحاس  تازاوم  رد  رهش  هلحم  نیرتتیعمج  رپ 
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يوربور دوـشیم و  زاـب  نیرز ) خاـش   ) لـحاس هب  هک  تسا  ییاـههزاورد  یکیدزن  رد  رهـش  یناـگرزاب  هلحم  دراد . رارق  دوریم  شیپ  هرمرم )

. دراد رارق  ارپ  رهش  ياههزاورد 
شورف شیوخ و  يالاک  دتـس  داد و  هلماعم و  يارب  ارپ  مدرم  دـنیآیم و  تمـسق  نیاب  نتخادـنا  راب  يارب  کچوک  گرزب و  ياـهیتشک  اریز 

. دنیآیم مزاول  دیرخ  هینطنطسق و  مدرم  هب  اهنآ 
نیشیپ راگزور  رد  هک  تسراکـشآ  دنتـسه . ناریو  کنیا  اهنآ  رتشیب  هک  تسا  يرایـسب  ياهرید  اهایـسیلک و  اهخاک و  رهـش  ياج  همه  رد 

رازه هس  دودـح  رد  رهـش  نیا  ياهراوید  لخاد  رد  دوب . ناهج  ياهتختیاپ  نیرتابیز  زا  یکی  دوب ، هدـش  دابآ  هزاـت  هینطنطـسق  هک  یناـمز 
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ترواجم رد  هک  رهش  زا  یتمسق  رد  دراد . دوجو  نیریش  بآ  هاچ  هراوف و  راسهمشچ و  يرایـسب  زین  تسه و  کچوک  گرزب و  يایـسیلک 
( سنلاو لاناک  مانب   ) تسا یلاناک  اههشیب  اههناخ و  رب  فرـشم  زارف و  رب  رگید  هپت  ات  هپت  کـی  زا  دراد ، رارق  سدـقم * نویراوح  يایـسیلک 
( دوشیم زاب  ارپ  يوسب  هزاورد  نآ  هک   ) ياهزاوردـب هک  یناـبایخ  رد  دروآـیم . بآ  روبزم  ياـههشیب  همه  نتخاـس  باریـس  يارب  لاـناک  نیا 

گرزب نیمرجم  نآ  رد  هک  تسا  یمکحم  يزاس  یتشک  ياههچضوح  هار  نیا  نایم  رد  تسا . عقاو  رهـش  گرزب  یفارـص  ددرگیم ، یهتنم 
ینادنز دناهدرک ، یـشورفمک  تشوگ  ای  نان  رد  هکنانآ  الثم  دـناهدز ، زاب  رـس  رهـش  روما  يایلوا  ياهنامرف  نیناوق و  زا  يوریپ  زا  هکنانآ  و 

اهنآ زا  هک  دوشیمن  هداد  هزاجا  مه  سکچیهب  دنراد و  رارق  ناراب  داب و  ضرعم  رد  زور  بش و  اههچـضوح  نیرد  هورگ  نیا  همه  دنوشیم .
يارب يرامـشیب  ياهناکد  رابنا و  ارپ  يوربور  رهـش و  راصح  زا  جراخ  رد  نیرز ) خاش   ) بآ رانک  رد  لـحاس و  لوط  رد  دـنک . يریگتـسد 

. دنراذگیم اهرابنا  نیرد  دناهدروآ  ناهج  هشوگ  نیرترود  زا  هک  ار  دوخ  يالاک  ناناگرزاب  تسدوجوم . الاک  شورف 
هک تفگ  ناوـتیم  اذـل  تسایردـب . فرـشم  شراـصح  وـس  ود  زا  تسا و  عـقاو  هرمرم ) ي   ) اـیرد راـنک  رد  هینطنطـسق  دـش ، هتفگ  هکناـنچ 

دننامه هینطنطسق 
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اههلکسا و اههاگردنب و  هک  تسا  [( 212 «] ریبکلا يداو -  » یبرغ لحاس  رد  هیلیبشا  لاـحم  زا  [ ) 211 «] انایرت  » نوچمه ارپ  و  [ 210 «] هیلیبشا »
. دنتسه ود  نآ  نیب  هطوحم  رد  اهیتشک 

*. دنناوخیم لوبناتسا  رهش  ارنآ  هکلب  دنمانیمن ، میسانشیم ، هینطنطسق  مانب  ام  هکنانچنآ  ار  دوخ  رهش  ناینانوی 
مدرم ار  رهـش  نیا  تسیزاس . شوخ  یلاع و  ياههناخ  نآ  رد  تسنآ و  درگ  مکحم  يراوید  تیعمجرپ . اـما  کـچوک  تسیرهـش  ارپ  رهش 
دنتسه ایردب  کیدزن  نانچ  دنراد و  رارق  لحاس  رانک  رد  رهـش  نیا  ياههناخ  دننوکـسم . ناینژ  ناینانوی و  نآ  رد  دنراد و  فرـصت  رد  نژ 
هدیشک لحاس  تازاومب  يدودح  ات  راوید  تفای . ناوتیم  گرزب  یتشک  هاگرگنل  تهج  ینهپ  ياضف  لاکـشاب  رهـش  راصح  بآ و  نایم  هک 
تـسا فرـشم  هک  تسا  هدش  هیبعت  دنلب  یجرب  هپت  نآ  زارف  رب  دوریم و  الاب  دـنت  بیـش  اب  ياهپت  زا  دریگیم و  الاب  هار  سپـس  تسا و  هدـش 

رد اما  تسین  دنلب  نادنچ  تسا  هدش  هتخاس  نآ  يور  رب  رهش  راوید  هک  ياهپت  نیا  تروص  رهب  دنکیم .* ینابدید  تسارح و  ارنآ  رهشب و 
هک تسنامه  راصح  نوریب  عفترم  هپت  نیا  تسا . بوکرس  فرشم و  لوا  هپت  نیرب  هک  تسیاهپت  رهش  راصح  ياروام  رد  نآ و  تسار  يوس 
هک يراب  ود  ره  رد  وا  هلمح  تشارفارب . رداچ  نآ  يور  دمآ  هینطنطسق  ارپ و  هرـصاحم  يارب  802 ه ). . ) رد 1399 م نوچ  دیزیاب )  ) ناطلس

بصن ناکم  نیرد  همه  تفر  راکب  راصح  هیلع  هک  ییاهقینجنم  تشگ و  زاغآ  لحم  نیزا  تفرگ  هرـصاحم  رد  یکـشخ  ایرد و  زا  ار  رهش 
دندوب هدش  زکرمتم  رهش  هیلع  اهودرا  رد  نت  رازه  دص  راهچ  یکشخ  بناج  زا  دوب . هرصاحم  رد  هامشش  رهش  اههرصاحم  زا  یکی  رد  دش .
دنیوج هار  رهش  هب  دنتسناوتن  ناکرت  اذه  عم  دندرک . عطق  اج  همه  زا  ار  ردنب  هطبار  رگید  ياهوان  یـضعب  یتشک و  تصـش  ایرد  يوس  زا  و 

رد كرت  تلم  نوچمه  یگرزب  تلم  هک  تسا  تفگـش  هیام  دشیم . عافد  یبوخب  رهـش  زا  هک  اریز  دندشن ، دراو  مه  رهـش  لاحم  هب  یتح  و 
. دشاب ناوتان  یشان و  ردقنیا  هرصاحم  راک 

. دندش ماکان  یلکب  راب  نیرد 
105 ص : این ، بجر  دوعسم  همجرت  وخیوالک / همانرفس 

زا كدنا و  رایسب  جیلخ  نیا  يانهپ  دنکیم . ادج  هینطنطسق  زا  ار  ارپ  هتفر و  شیپ  یکشخ  رد  دشاب ) نیرز  خاش  انامه  هک   ) ایرد زا  ياهخاش 
نیرتابیز نیرتنما و  ناهج  رسارس  رد  نم  رظنب  تسا و  هدربمان  رهش  ود  ره  هاگردنب  جیلخ  نیا  دوشیم . خسرف  ثلث  تسا و  رتمک  لیم  کی 

رگنل نآ  رد  هک  یئاـهیتشک  تسا ، ظوفحم  دزوـب  تهج  راـهچ  ره  زا  هک  ییاـهداب  زا  جـیلخ  نیا  هکنیزا  هتـشذگ  دوریم . رامـشب  هاـگرگنل 
نیا هتبلا  دننک . ذوفن  جیلخ  نآ  رد  هک  دنتسین  رداق  يور  چیهب  نمشد  ياهیتشک  هک  اریز  دننوصم ، نمشد  ياهیتشک  هلمح  زا  زین  دنزادنایم 

. دنشاب لدکی  عافد  رد  ارپ  هینطنطسق و  رهش  ود  ره  مدرم  هک  ددرگیم  رسیم  یعقوم  رما 
راصح کیدزن  هب  یگنج  گرزب  ياهیتشک  یتح  ییایرد  يورین  ياـهیتشک  نیرتگرزب  هکناـنچ  قیمع  تسا و  فاـص  تمـسق  نیرد  بآ 

يزادناراب هک  تسا  یقیاق  يرادنپ  هکنانچ  دش ، هدایپ  تسا  نکمم  لحاس  هب  یتشک  هشرع  زا  هتخت  کی  نتخادنا  اب  دنیایب و  دـنناوتیم  رهش 
. گرزب یتشک  هن  دنکیم 

رد رهش  ربارب  رد  هک  يورنآ  زا  تسا . کیدزن  رایسب  ناکرت  زرم  دراد . رارق  ناکرت  نیمزرس  رفسب ) يوسنآ  رد   ) هینطنطسق لباقم  تمس  رد 
. دنوریم يراتوکـسا  هب  ارپ  هینطنطـسق و  زا  هنازور  کچوک  ياهیتشک  زا  يرایـسب  يراتوکـسا . مانب  تسا  یتشد  هرمرم )  ) يایرد فرطنآ 

. دنکیم ادج  هینطنطسق  زا  ار  ارپ  هنوگنیدب  دراد و  ضرع  خسرف  مین  میدرک ) فیصوت  ارنآ  نونکامه  هک  نیرز  خاش  )
ياهلماعم لخاد  هینطنطـسق  ناروطارپما  زا  یکی  اـب  هک  دـندرک  تقفاوم  نژ  مدرم  دـمآرد .* نژ  مدرم  فرـصتب  قیرط  نیاـب  ادـتبا  ارپ  رهش 

نآ درگ  رب  راوید  ود  دنتخاس  ار  رهش  هکنآ  درجمب  دنرخب . دنشاب  هدیرب  يراون  تروصب  هک  واگ  تسوپ  کی  طیحمب  ینیمز  هعطق  دنوش و 
ارپ تفرگ . تروص  روطارپما  تیاضر  نودـب  روز و  اب  لمع  نیا  دـندرک . روصحم  راوید  لـخاد  رد  مه  ار  رهـش  فارطا  لاـحم  دـنتخاس و 

. تسوا ییاضق  هزوح  رد  رهش  رسارس  دراد و  جاور  نآ  رد  ارصحنم  وا  هکس  تسروطارپما و  نآ  زا  مه  زونه 
ندمآ زا  لبق  اتالاگ . ناینانوی  دنناوخیم و  ارپ  ار  رهش  نیا  نژ  مدرم 
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اهناـمتخاس نـیرد  دوـب . هدــش  هتخاـس  دــنروآیم  ارچب  ار  دنفــسوگ  ياـههلگ  هـک  یلحم  نآ  رد  ییاـهنامتخاس  دودــح  نآ  رد  نژ ، مدرم 

تغل نیا  نوچ  دنمانیم ، اتالاگ  ار  لحم  نیا  تهج  نیمهب  دندروآیم . شورف  يارب  هینطنطسق  هب  ار  لصاح  ریش  دندیشودیم و  ار  نادنفسوگ 
نیا نامتخاس  زاغآ  زا  لاس  شش  دون و  کنیا  تسا . ریش »  » ینعمب الاگ »  » ینانوی هب  تسریـش و  ندیـشود  لحم  ینعمب  یئایناپـسا  نابز  رد 

. درذگیم رهش 
ياوسنارف  » فقو يرگید  و  لوسر » سلوپ   » فقو رید  ود  نیزا  یکی  دـناهدش . هتخاس  سیفن  ابیز و  رایـسب  ود  ره  هک  تسه  رید  ود  ارپ  رد 

هک ار  يرایسب  راثآ  تسا . تمظع  اب  هوکشاب و  اوسنارف » نس   » ای سیدق  ياوسنارف  رید  دندرب . نآ  ياشامت  يارب  ار  ام  تسا و  هدش  سیدق »
. میهدیم حرش  ار  اهنآ  زا  یضعب  تایئزج  کنیا  دنداد و  ناشن  امب  دناهدش  تسارح  ظفح و  اهرید  نیرد 

زین و  سیدـق » هردـنآ   » ياهناوختـسا لاتـسیرک  نیرد  تسا . هدـش  هتـشاذگ  الطم  ياهیاپ  رب  هتخاس و  ابیز  رایـسب  هک  تسا  یلاتـسیرک  لوا 
دراد و رارق  هرقن  زا  ياهیاپ  رب  هک  دنداد  ناشن  امب  یلاتـسیرک  سپـس  دنراد . رارق  سیدق  ياوسنارف  هماج  و  سیدق » يالکین   » ياهناوختـسا

امب دوب  نیزم  للکم و  تارهاوج  اهبنارگ و  ياهگنس  اب  هک  يرگید  لاتسیرک  تسا . هدش  هتـشاذگ  سیدق » نیرتاک   » نار ناوختـسا  نآ  رد 
یقودنـص سپـس  تسا  هدش  هتـشاذگ  نژ  مدرم  زا  [ 213 «] یـس نس   » هسنارف و هاـشداپ ) « ) یئول نس   » ياهناوختـسا نآ  رد  دـنداد و  ناـشن 

يوزاب دنلب  ياهناوختسا  امب  نینچمه  دوب و  هدش  هداد  ياج  موصعم  نیسیدق  ياهناوختسا  نآ  رد  دوب و  هدش  هتخاس  ابیز  رایـسب  هک  میدید 
رازه هدزای  ياههمجمج  زا  همجمج  هس  رشبم و  ياقول  هیلدجم و  میرم  يوزاب  دنلب  ياهناوختسا  زین  دش و  هداد  ناشن  [ 214 «] نوئلاتناپ نس  »

هدـهاشم هرکاب  میرم  رکیپ  زا  يراثآ  و  [ 215 «] سدقم سویتانگیا   » نت ناوختسا  هتشذگ  اهنیزا  دش و  هدیرب  اهنآ  رـس  هک  ياهزیـشود  رتخد 
. میدرک

دوب تسدیب  هک  گرزب  دیهش  نآ  سیدق » نافیتسا   » تسار يوزاب  اجنیرد  زین  و 
107 ص : این ، بجر  دوعسم  همجرت  وخیوالک / همانرفس 

سپـس دوب . هتـشگ  للکم  اهبنارگ  ياهگنـس  رهاوج و  اب  دندوب و  هدرک  باق  ییابیز  تیاهن  اب  ياهرقن  ياهبعج  رد  ار  ناوختـسا  نیا  میدید .
کچوک تشگنا  دوب و  هدش  هداد  رارق  یباق  رد  زین  نیا  دنداد . ناشن  دوب  هدیبسچ  نآب  زین  شتـسد  هک  ار  سیدق » يانآ   » تسار يوزاب  امب 
روطارپما هیلع  ییاوعد  کنیا  دشاب . هتشاد  يراگدای  اصخـش  ات  درک  ادج  تسد  زا  لئونام  روطارپما  ارنآ  هک  دنتفگ  دوب . هتـشگ  دوقفم  نآ 

. تسا هتشگ  هماقا  هاگداد  رد 
نیرز هیـشاح  طسو  رد  دـنداد و  ناشن  دوب  هدـش  نیزم  رودـم  ياهدـیراورم  اهبنارگ و  ياهگنـس  اـب  هک  گرزب  نیرز و  یبیلـص  اـمب  زین  و 
لیزاب  » ناوختسا نآ  رد  هک  دنداد  ناشن  یسیفن  لاتسیرک  امب  سپ  نآ  زا  دوب . هدش  هتخاس  یعقاو  بیلـص  بوچ  زا  هک  دوب  یبیلـص  بیلص 

هک دنداد  ناشن  امب  دوب  هتشگ  نییزت  رایسب  دیراورم  اب  هدش و  هدیشوپ  هرقن  اب  هک  یـسیفن  رایـسب  بیلـص  نینچمه  دوب . عقاو  [ 216 «] سیدق
دوب نیمیس  یتسد  نآ  رد  هک  دش  هداد  ناشن  امب  یفیرظ  ابیز و  لاتسیرک  هتشذگ  اهنیزا  دوب . هدش  هداد  رارق  نیـسیدق  راثآ  يرایـسب  نآ  رد 

. دوب [ 217 «] سیدق نارل   » نآ زا  ناوختسا  ود  نیا  تشاد . ناتشگنا  رد  ناوختسا  ود  هک 
و [ 218 «] سیدـق سویـسینوید   » سیدـق و ییحی  رکیپ  زا  يراثآ  نآ  رد  هک  دـنداد  ناشن  اـمب  دوب  هدـش  هدیـشوپ  هرقن  درگ  اـب  هک  ياهسیک 

. تشاد رارق  رگید  نیسیدق 
درک اوعد  هماقا  نانآ  هیلع  ینانوی  خرایرتاپ  اما  دندرب . دوخ  اب  هینطنطسق  فرـصت  موجه و  نامز  رد  اهینیتال  ار  راثآ  نیا  هک  دننکیم  تیاور 

ياهبیلـص ابیز و  فیرظ و  رایـسب  دـیمعت  ياههساک  اب  يرامـشیب  رخاـف  ياـههماج  هتـشذگ  اـهنیزا  تفرگ . سپ  ار  راـثآ  نیا  ماجنارـس  و 
. دش هداد  ناشن  امب  فلتخم 

. تسا نوفدم  هسنارف  گرزب  لاشرام  سیدق ، ياوسنارف  رید  نیرد 
. تسا هدش  هدرپس  كاخب  عیفر  هاگشتسرپ  ولج  ناناوخدورس  لحم  رد  وا  رکیپ 

عقوم نیرد  تفرگ . تراساب  ار  وا  سیلوپوکین )* گنج  رد   ) نایوسنارف نداد  تسکش  ماگنهب  كرت  ناطلس  هک  تسا  یـسک  لاشرام  نیا 
ياهگنج يارب  نایوسنارف 
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. دندوب میلشروا  يوسب  تکرح  رد  يرگنه  هاشداپ  شیوخ  تسدمه  هارمهب  یبیلص 

رد يوسنارف  رگید  ياههیلاوش  ناناولهپ و  زا  يرایـسب  هورگ  اـب  [ 219 «] یـسکورت  » بحاـص زین  لوسر  سلوپ  رید  رد  ینعی  رواـجم  رید  رد 
تباب هک  داد  ماجنا  یعقوم  ار  راک  نیا  و  تشک . نیگارهز  ياهیزبس  اب  هنانئاخ )  ) كرت دـیزیاب ) ناطلـس   ) ار هورگ  نیا  دـناهدیمرآ . كاـخ 

. دوب هتفرگ  تساوخیم  هچ  ره  نانآ  صالختسا 
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هینطنطسق مجنپ  لصف 

ام هک  میدرکن  ادیپ  یییتشک  تدم  نیا  همه  رد  میدنام و  ربماون  مهدزیس  هبنشجنپ  ات  نامدورو  ربتکا ) مراهچ  تسیب و   ) هبنشراهچ زا  ارپ  رد 
هک اـجنآ  زا  دوـشیم . كاـنرطخ  رایـسب  نادروناـیرد  يارب  هایـس  ياـیرد  لـصف  نـیرد  دوـب و  کـیدزن  ناتــسمز  دـناسرب . نازوـبارط  هـب  ار 

یتشک نیا  يادخان  مینک . هیارک  تسبرد  کچوک  یتشک  کی  ات  میتفرگ  میمـصت  میزادنا  ریخأتب  ار  شیوخ  رفـس  نیزا  شیب  میتساوخیمن 
رد رفـس  هشوت  زین  ام  تخاس و  هداـمآ  تکرح  يارب  ار  شیوخ  یتشک  اروف  هک  [ 220 «] وتاکوس ولوکین  رـسم   » مانب دوب  نژ  یلاها  زا  يدرم 

. میدومن ردنب  زا  ندش  جراخ  دصق  میدرک  دای  هک  ياهبنش  هس  نامه  رد  میتخودنا و  یتشک 
زورنآ يادرف  میتشاد . مک  رفـس  هشوت  زا  مه  يرادـقم  دـندوب و  هتـسشنن  یتشکب  زونه  نانزوراپ  نوچ  مینک  ییاـمیپ  اـیرد  میتسناوتن  زورنآ 

. میدش نتشارفارب  نابداب  هدامآ  رهظ  زامن  ماگنهب  ربماون  مهدراهچ  اب  دوب  فداصم  هک  هبنش  راهچ  ینعی 
. دوب دعاسم  ددنویپیم  هایس  يایرد  هب  هک  رفسب )  ) هگنت هب  ندش  لخاد  يارب  داب 

. ایپارت مانب  دوب  عقاو  بآ  رانک  رد  نانوی و  كاخ  بناج  رد  هک  میدیـسر  یجرب  لباقم  هب  میدرک  يدرونایرد  تعاـس )* هس   ) هکنآ زا  سپ 
هارب رگید  راب  سپس  میدروخ . مه  راهان  انمض  مینک و  رپ  بآ  اب  ار  اههمقمق  ات  میتفر  هاگردنب  هب  اجنیرد 
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. میتشذگ ژد  ود  نایم  زا  میدش و  هایس  يایرد  لخاد  نامز  كدنا  زا  سپ  میداتفا و 

. دندمایم رامشب  ییایرد  هزاورد  نوچمه  دنتشاد و  رارق  هپت  ود  زارف  رب  اهژد  نیا 
كورتم ناریو و  نانوی  لحاس  بناج  ژد  هک  میدید  دراد *. مان  كرت  لوارق  يرگید  نانوی و  رادساپ ) ژد  ای   ) لوارق مانب  ژد  ود  نیزا  یکی 

رد زین  تسا و  هدرک  نوریب  رس  بآ  زا  هک  تسا  يرگید  ژد  روبزم  ژد  ود  نایم  رد  اجنیرد  زابرـس . زا  رپ  دابآ و  ناکرت  زرم  ژد  یلو  تسا ،
ناـمز رد  دـنیوگ  تسا . هتفرگ  ناـیم  رد  ار  ژد  ود  ره  نیا  راـصح  ود  دـناهتخاس و  يرگید  ژد  نآ  رب  هک  تسا  ياهرخـص  ناـکرت  ژد  ياـپ 
هگنت يوس  ود  ره  رب  ناینانوی  هک  تسا  هدش  هتخاس  ینامز  رد  اهژد  نیا  هک  اریز  دشیم ، هدیشک  بآ  يوس  ود  ژد  ود  نایم  يریجنز  نیشیپ 

تساوخیم یتشک  کی  هک  هاگره  قیرطنیدب  دندوب . هتخاس  هگنت  نیا  ینابهگن  يرادساپ و  يارب  ار  تاماکحتسا  نیا  دندوب و  طلسم  رفـسب 
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نیا اب  ژد  ود  نانابـساپ  دـمآیم  هایـس  يایرد  گنهآ  هب  اهرهـش  نآ  زا  هک  یتشک  ره  ای  دـیوج ، هار  هینطنطـسق  ای  ارپ  هب  هک  دوش  رفـسب  دراو 
. دزادرپب دوب  مزال  هک  ار  یجارخ  جاب و  هکنآ  ات  دنربب  یتشک  رب  هار  دنتسناوتیم  ریجنز 

رـس رب  بش  دیـسر و  ارف  یکیرات  اما  میدیـسر . هایـس  يایرد  لخدم  هب  باتفآ  نتفر  ورف  ماگنهب  بورغ  هبنـش ) راهچ   ) نامه رد  قیرطنیدـب 
پچ يوس  رد  تسا و  ناکرت  نیمزرـس  تسار  بناج  رد  تسا . گنت  رایـسب  رفـسب  هگنت  زا  ندش  نوریب  هار  میدـنکفا . رگنل  دـمآ و  تسد 

. تشاد زیگنامغ  كانفسا و  ییامن  دوب و  هداتفا  یناریوب  هک  میدید  يرایسب  ياهایسیلک  وس  ود  ره  رد  ناینانوی . زرم 
هن تعاس  ات   ) سپس میداتفا . هارب  هیکرت  لحاس  تازاومب  میتشگ و  لخاد  هایـس  يایرد  هب  میدیـشک و  رگنل  میتشارفارب و  ار  اهنابداب  بشمین 
ژد هب  دعب  دنتخادنا . راکب  ار  اهوراپ  یتشک  نانکراک  تسکـش و  ام  نابداب  ناهگان  هک  میدرکیم  يورـشیپ  دعاسم  يداب  اب  هبنـشجنپ ) حبص 

کیراب خزرب  کی  طقف  دوب و  هتفرگ  ار  ژد  نیا  درگ  ایرد  تشاد . رارق  ناکرت  زرم  بناج  رد  ياهپت  زارف  رب  هک  میدیسر  یکچوک 
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. دراد مان  [ 221 «] ویلکس  » ژد نیا  تخاسیم . طوبرم  یکشخب  ار  هپت 
يایلوا تسا . عقاو  مان  نامهب  یکچوک  هریزج  رد  ردـنب  نیا  دراد . قلعت  نژ  مدرمب  هک  میدیـسر  ایگونیف »  » ردـنب هب  باـتفآ  بورغ  ماـگنهب 

يزینو ياهیتشک  رب  هار  دننک و  تبقارم  هک  دناهداد  روتسد  اهنآب  هدرک و  لیسگ  یتشگ  حلـسم  الماک  یگنج  یتشک  ود  اریخا  ارپ  تموکح 
. دنزاس ناشریگلفاغ  دنریگب و  دنشاب ، زینو  مزاع  رایسب  ياهالاک  اب  فوزآ ) يایرد  [ ) 222 «] انات  » زا دیاب  کنیا  هک  نمشد ) )

رگنل هک  میدـید  ردـنب  نیرد  ار  روبزم  یتـشک  ود  زا  یکی  تسا . هدیـسرن  اـهنآب  ربـخ  زونه  دـنرادن و  یهاـگآ  تاـفالتخا  نیزا  ناـنآ  اریز 
. دوب هتخادنا 

کچوک رایسب  هریزج  نیرد  میدنام . ردنب  رد  تهج  نیا  هب  دیزویم و  فلاخم  يداب  اما  میتشاد ، تکرح  گنهآ  هعمج  ینعی  زورنآ  يادرف 
هرخـص نیا  همه  نآ  راـصح  رد  هک  تـسا  يژد  نآ  رد  دراد . رارق  نآ  راـنک  رد  اـیگونیف  ردـنب  طـقف  تـسین و  نکاـس  مـیقم و  سک  چـیه 

. تسین یتمالس  نما و  هاگرگنل  ایگونیف  ردنب  دراد . هلصاف  لیم  ود  هیکرت  لحاس  ات  هریزج  نیا  تسا . هتشگ  روصحم 
رب نتفرگ  هار  رومأم  هک  نژ  مدرم  رگید  یتشک  اجنآ  رد  تسا . نآ  قرـش  بناـج  رد  لـیم  شـش  هک  میورب  نپریک  ردـنب  هب  میتشاد  رظن  رد 

نپریک يوسب  ماگنه  نآ  رد  مینک و  فقوت  اجنآ  رد  تسرتهب  هک  درک  شرافـس  ام  یتشک  يادخان  دوب . هدنکفا  رگنل  دوب  يزینو  ياهیتشک 
ردنب زا  رگا  هک  تفگ  امب  ادخان  دش و  مطالتم  ایرد  دیزو و  دـیدش  يداب  بشمین  میدـش . رتکیدزن  ژد  هب  میدیـشک و  رگنل  نیربانب  میورن .
رگنل هک  تخاس  راداو  ار  ام  دـنام . میهاوخ  نمیا  رطخ  زا  دـش و  میهاوخ  رترطاـخ  هدوسآ  میورب  یگنج  یتشک  نآ  هاـنپ  هب  میوش و  نوریب 

داب میوش . کیدزن  الماک  نآـب  میتسناوتن  ناـفوط  تدـش  تلعب  اـما  میورب . هتخادـنا  رگنل  یگنج  یتشک  هک  اـجنآب  ندز  وراـپ  اـب  میـشکب و 
. میورب شیوخ  قباس  هاگرگنلب  میتساوخ  میوش ، کیدزن  یتشک  هب  میناوتیمن  میدید  نوچ  تشگ . رتبیهم  نافوط  دش و  رتدیدش 

. میدروآ دورف  ار  یتشک  رگنل  ود  راچان  تشادن ، ناکما  ردنب  هب  تشگزاب  هک  اجنآ  زا 
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دنوادخ فطل  اما  دنک . دروخرب  هرخـصب  ام  یتشک  هک  دوب  کیدزن  دادیم و  ناکت  ار  یتشک  رگنل  هک  دـش  نانچ  درک و  تدـش  زاب  نافوط 
دیدرت نودـب  میدرکیم  دروخرب  رگا  هک  دـنامزاب  هرخـص  هب  تباصا  زا  یتشک  داتـسیا و  تباث  شیوخ  ياج  رد  رگنل  دـش و  ام  لاح  لـماش 

راتـساوخ میدرک و  دنلب  دنوادخ  هاگردب  هبانا  اعد و  تسد  همه  درکیم . دیدهت  ار  ام  گرم  رطخ  درک و  تدش  داب  اذه  عم  میدشیم . دوبان 
ایردـب زاب  رگید  هراوید  زا  تخیریم و  لخادـب  یتشک  هراوید  زا  هک  دـمآیم  الاب  ناـنچ  اـیرد  جاوما  میباـی . تاـجن  هکلهم  نآ  زا  هک  میدـش 
میتسش ناج  زا  لد  میدش و  دیمون  یلکب  ینامز  كدنا  میور . ورف  دوش و  بآ  زا  رپ  یتشک  هک  دوب  کیدزن  نیا  دوجو  اب  تشگیم . ریزارس 

لحاسب میزارفارب و  نابداب  دوب  نکمم  زاب  دوب  زور  رگا  میـشاب . هتـشاد  يرای  تشاد  مشچ  ناهج  دـنوادخ  راگدرک و  زا  میتسناوتیم  طقف  و 
. دشیمن هتخاس  ام  تسد  زا  يراک  چیه  دوب و  کیرات  کنیا  اما  میور ،

یتشک يوسب  تعرسب  دش و  هدنک  رگنل  زا  سپـس  تشاذگ و  ار  تکرح  يانب  یگنج  یتشک  نآ  هک  دوب  هدرک  تدش  نانچ  نافوط  کنیا 
نآ ياهرگنل  دادن . خر  یفداصت  تشذگ و  ام  رانک  زا  دش و  ام  لاح  لماش  ادـخ  فطل  اما  دروخب . نآب  تساوخیم  یتفگ  هک  دـش  ناور  ام 

یتشک نآ  مد  هدیپس  ندیسر  ارف  زا  شیپ  یلیخ  تشگ . ناور  هریزج  يوسب  تعرـسب  ام  رانک  زا  درادهاگن و  ار  روبزم  یتشک  دوب  هتـسناوتن 
هدرب ردب  ار  شیوخ  ناج  هدنکفا و  بآ  هب  یقروز  عقومب  روبزم  نانیشن  یتشک  دشیمن . هتفای  نآ  زا  ياهکت  چیه  دوب و  هدش  یشالتم  یلکب 

ولج نیگنـس  کچوک و  لگد  گرزب و  لگد  دـنرادرب . دوخ  اـب  دـندوب  هتـسناوتن  يزیچ  شیوخ  ییاراد  زا  اـما  دـندوب . هدیـسر  لـحاسب  و 
. تسکشیم ام  یتشک  درکیم  تباصا  امب  اهنآ  زا  ياهشوگ  رگا  تشذگ . ام  یتشک  يولهپ  زا  یکدنا  هلصافب  دوب و  هتسکش  یتشک 

ورف مینک و  ظفح  ار  دوخ  لداعت  هک  میدرکیم  ششوک  تیاهن  هک  ام  اما  دیسرن . يدنزگ  امب  دش و  ام  لاح  لماش  شردام  ادخ و  فطل  اما 
هاگن بآ  رب  ار  نتشیوخ  حبص  ات  هک  میدش  بایماک  رادقم  نیمه  ماجنارـس  میدوب . ندش  هقرغ  ندروخ و  هطوغ  هناتـسآ  رد  هراومه  میورن 

تساک و داب  تدش  زا  ماگنه  نیرد  میراد .
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یگتسخ و زا  ام  زا  يرایسب  هورگ  اما  مینک . تمرم  ار  یتشک  هدید  بیـسآ  لگد  ات  میدیـشوک  هاگنآ  مییوج . هانپ  ناکرت  لحاسب  میتسناوت 
. دندرمیم درکیمن  يراتسرپ  اهنآ  زا  یسک  رگا  دندوب و  هتشگ  رامیب  دنتشادن و  تکرح  يارای  ینافوط  ياوه 

دوب و هبنـش  هاگپ  نیا  میدوب . هدـش  کیدزن  ناکرت  لحاسب  دادـماب  ندیـسر  ارف  ماگنهب  مینک و  تمرم  ار  لگد  میتسناوت  ماجنارـس  لاحرهب 
رثا رب  همه  ام  هک  دندرکیم  روصت  هتبلا  هتسج ، هانپ  کچوک  هریزج  هب  دندوب و  هدرب  ردب  ار  نتشیوخ  ناج  هک  یگنج  یتشک  نآ  نانیشنرس 

نیقی هک  دنتفگ  امب  اهدعب  دندش و  تفگش  رد  تخـس  میوشیم  هدایپ  هک  دندید  ار  ام  نوچ  سپ  میاهتـشگ . قرغ  ایرد  رد  یتشک  نتفر  ورف 
. دیشخب تاجن  هیلب  زا  ار  ام  درک و  محرت  امب  تقیقح  رد  دنوادخ  میاهتشگ و  دوبان  ام  نانآ  یتشک  اب  مداصت  رثا  رب  هک  دنتشاد 

لحاس هب  تمالـس  دـنزگیب و  میدـنکفا و  بآ  هب  ار  نتـشیوخ  همه  قایتشا  تیاهن  اـب  میدـش و  ناـکرت  زرم  دراو  یتشک  اـب  اـم  هنوگنیدـب 
ام تسدب  ایناپسا  هاشداپ  ام  تمعنیلو  هک  ییاهیشکشیپ  شیوخ و  رفس  تخر  نداد  تاجن  راکب  تسد  لحاس  هب  ندیـسر  درجمب  میدیـسر .

رایـسب و تمحز  لمحت  اب  میدرک . هداـیپ  لـحاسب  میروآ و  نوریب  یتشک  زا  بیـسآ  بیعیب و  ـالماک  ار  اـهراب  نیا  همه  میدز . دوب  هدرپس 
یتشک هک  دـش  بجوم  ایرد  ریز  رد  بآ  نایرج  هک  میدوب  هدیـسر  لحاسب  هزات  میداد . تاجن  قرغ  رطخ  زا  ار  اهراب  ناـج  ندـنکفا  رطخب 

ار ام  ياهراب  دـندوب ، هشرع  زارف  رب  زونه  هک  یتشک  نانکراک  تسین . مولعم  دروآ  زاـب  ایردـب  ارنآ  جاوما  تکرح  یک  اـت  دنیـشنب ، كاـخب 
اما دیـسر . لحاسب  تمالـسب  دوب  هدرپس  ام  هب  ایناپـسا  هاشداپ  هچنآ  قیرطنیدب  میتفرگیم . میدوب  لحاس  رد  هک  ام  دندرکیم و  باترپ  لحاسب 

راـبنا اـجنآ  رد  میدرب و  یهوک  ياـپ  هب  میدوب  هدروآ  لـحاسب  هچنآ  تسکـش . مه  رد  ار  اـم  یتشک  اـیرد  يورین  هک  دوب  هتـشذگن  یکدـنا 
ناکرت رگا  زاب  میاهدیشخب ، تاجن  هرطاخم  زا  میتشاد  هچنآ  هدرب و  ردب  ناج  نافوط  زا  هکنیا  وگ  هک  تفگ  امب  ام  یتشک  يادخان  میدرک .

نیا افداصت  دنربب . شیوخ  تمعنیلو  ناطلس  دزن  تمینغب  زین  ار  ام  لام  تراساب و  ار  ام  دنیایب و  تسا  نکمم  دنوش  هاگآ  ام  لاح  رب 
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. دیسرپ ام  تیوه  زا  دش و  ادیوه  دودح  نآ  رد  كرت  کی  دش . عوقوب  کیدزن  رما 
سپـس تفر . ورف  بآب  ردنب  رانک  رد  بشید  هک  میدوب  یگنج  یتشک  نانیـشنرس  زا  میاهدـمآ و  اجنآب  ارپ  زا  هک  میتسه  نژ  مدرم  ام  میتفگ 
لقتنم تسا  هتخادنا  رگنل  نپریک  ردنب  رد  هک  رگید  یگنج  یتشک  هب  میراد  رظن  رد  میاهدروآ  لحاسب  دوخ  اب  هک  ار  یتشک  راب  هک  میتفگ 
يارب بسا  هک  دـنداد  خـساپ  ناکرت  تخادرپ . میهاوخ  یبوخ  هیارک  دـنهدب  امب  بسا  دـننک و  يرای  امب  نآ  لمح  رد  ناکرت  رگا  میزاـس .

. دوش هدید  راک  هیهت  ات  دنتسرفب  فارطا  تاهد  هب  یچراج  هک  دنداد  لوق  و  زورنآ ، هن  دوشیم  هدامآ  ادرف 
میتسنادیم هک  اجنآ  نپریک  هب  ار  ام  هشوت  راب و  دندمآ و  بسا  اب  ناکرت  زا  يرایسب  هدع  زورنآ  يادرف  تفای و  ققحت  روما  نیا  هناتخبشوخ 

نآ يادخان  میدید . هلکـسا  رد  ار  یگنج  یتشک  نآ  ردـنب  نآ  هب  ندیـسر  درجمب  دـندیناسر . دوب ، هتخادـنا  رگنل  نژ  رگید  یگنج  یتشک 
بوخ ام  زا  ادـخان  میدرک . نایب  وا  يارب  ار  عقو  ام  همه  میتفگ و  نخـس  وا  اب  میدرک و  ادـیپ  تشاد  مان  [ 223 «] زوربمآ رسم   » هک ار  یتشک 

مینک یقلت  یئایناپسا  یتشک  نوچمه  دیاب  ار  وا  یتشک  تسا و  هدامآ  لیتساک  هاشداپ  ترضحیلعا  تمدخ  يارب  هک  تفگ  درک و  ییاریذپ 
یتشک نانیـشنرس  اعقاو  ام  هک  تخاس  نئمطم  ار  ناکرت  میروایب و  وا  یتشک  هب  ار  دوخ  ياـهراب  هک  داد  هزاـجا  اـمب  مینادـب . دوخ  نآ  زا  و 

. تفر ورف  نافوط  رثا  رد  هک  میدوب  رگید  یگنج 
نینچ میدیناشوپ و  دوخ  ياههماج  زا  ياهماج  واب  میدرک ، هراشا  نآب  هتـشذگ  رد  دوب و  هارمه  ام  اب  هک  کیب  رومیت  هداتـسرف  دروم  رد  اما 

. دنتشکیم ار  وا  اروف  رومیت ) ناسک  زا   ) تسا يراتات  يو  هک  دندشیم  هاگآ  رگا  هک  اریز  یحیسم ، یئایناپسا و  تسا  يدرم  يو  هک  میدومن 
رد ار  ام  هک  ار  دـنوادخ  یکین  ردـق  میتفاـی و  بیعیب  ملاـس و  ار  شیوخ  يـالاک  تخر و  همه  میتفر و  نژ  یگنج  یتشک  هشرع  رب  سپس 

هب لاس  هدزاود  هک  وا  نواعم  ریخا و  یگنج  یتشک  يادخان  هک  اریز  میتسناد . درک  ظفح  شیوخ  هانپ 
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هایس يایرد  رد  ینافوط  نینچ  زگره  تسا و  هدیشخب  تاجن  هرطاخم  رپ  نافوط  نیزا  ار  ام  ناج  ادخ  هک  دنتفگ  دنتشاد  لاغتشا  يدرونایرد 
. دناهدیدن

دوب هدرپس  ام  تسدب  ام  تمعنیلو  هاشداپ  هچنآ  ام و  لاوما  ام و  ناج  دش و  ام  لاح  لماش  هک  دوب  دنوادخ  فرگش  تمحر  نیا  هک  اتقیقح 
. دیسر دصقمب  دنام و  نوصم  میدوب  هدرب  هانپ  نانآ  هب  کنیا  هک  ینادرونایرد  دربتسد  یکشخ و  رد  ناکرت  تراغ  زا  دنام و  ظوفحم  همه 
هک دوبن  دیعب  چیه  تفگیم  نآ  يادـخان  هکنانچ  اریز  دـنام ، رانکرب  تفآ  زا  ام  دـنلب  لابقا  تخب و  زا  مه  ریخا  یگنج  یتشک  نیا  ماجنارس 

. دور ورف  میظع  نافوط  نآ  رد 
تـساوخ دش و  رادیدپ  یکرت  زورنآ  رد  میدنام . نپریک  ردنب  رد  دعاسم  داب  راظتنا  رد  هبنـش  هس  ات  تشذـگ  ریخب  تارطخ  همه  هک  کنیا 

ناطلـس كاخ  زا  میاهدـمآ و  ام  هک  تفگ  درم  نآ  دوب . ناطلـس  هب  قلعتم  تاهد  زا  یکی  يادـخدک  يو  دـیوگ . نخـس  ناریفـس  ام  اـب  هک 
تـسا ناطلـس  هدـنیامن  هک  واب  دـیاب  هک  دـنوشیم  ناطلـس  جارخ  لومـشم  هک  میراد  راب  الاک و  ياهلدـع  دوخ  اب  میاهتـشذگ و  وا  تمعنیلو 
ناکرت هک  دروخیم  بآ  اجنآ  زا  بلطم  نیا  میدز و ) زاب  رـس  ام  . ) دـنک لوصو  ار  ناطلـس  قح  اـت  تسا  هدـمآ  مه  تهج  نیاـب  میزادرپب و 
راتفرگ ار  ام  مینادرگرـس  ناکرت  كاخ  رد  هک  دـندیدیم  نانآ  رگا  میتفگ  هکنانچ  میتسین و  ارپ  لها  ای  نژ  مدرم  زا  اـم  هک  دـندوب  هتفاـیرد 

. دنتخاسیم
تسیب و اب  دوب  فداصم  هک  دعب  هبنشجنپ  میتشگ و  زاب  ارپ  رهـش  يوسب  تشارفارب و  نابداب  یگنج  یتشک  هبنـشهس ) ینعی   ) زورنامه سپس 

شیوخ قباس  تماقا  لحم  هب  ار  اهنآ  میدرک و  لمح  لحاس  هب  ار  رفـس  تخر  الاک و  همه  میدیـسر  ردـنب  نآ  هلکـسا  هب  هاگپ  ربماون ، مود 
ندنام تمالـس  تسکـش ، مه  رد  نآ  رد  ام  کچوک  یتشک  هک  یلحم  نافوط و  تدش  نیا  اب  هک  دنداد  نانیمطا  امب  نایانـشآ  همه  میدرب .

. تسا هدوب  اسآزجعم  يرما  ام 
یلـصف نینچ  رد  دزادنا و  رطخب  ار  دوخ  تسین  رـضاح  یتشک  چیه  هک  میدید  اما  میهد . همادا  شیوخ  هارب  هنوگچ  هک  میدرک  روش  سپس 

. دور هایس  يایردب 
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. دـندرکیمن نتفر  ایرد  تأرج  دـندوب و  هدـنام  هاگردـنب  رد  نازوبارط  دـصقمب  تکرح  هدامآ  هتفرگ و  راب  یتشک  يرایـسب  هک  مه  یتسارب 
ارف راظتناب  دندربیم و  رسب  ردنب  نآ  رد  ار  ناتسمز  راچان  هدمآ و  زاب  کنیا  دندوب  هدرک  رفس  زاغآ  نافوط  زا  لبق  هک  ییاهیتشک  زا  يرایـسب 
نآ دنراد  ساره  همه  نیا  نآ  زا  نادرونایرد  تسا و  كانرطخ  ردـقنیا  گرزب  يایرد  نیا  هکنیا  اما  دـندنامیم . سرام  هام  راهب و  ندیـسر 
زا درذگیم و  ارپ  زا  هک  رفسب )  ) هگنت زج  درادن  یهار  چیه  زین  تسا و  لیم  رازه  هس  نآ  طیحم  درگ و  تسا  ییایرد  هایس  يایرد  هک  تسا 

گرزب ياهدور  یلو  تفرگ  هنارک  تمالـسب  ناوتیم  نآ  نوماریپ  همه  رد  تسا و  هدـش  هتفرگ  نایم  رد  دـنلب  ياـههوک  هلیـسوب  مه  وس  ره 
. دننازیخیمرب نیگمهـس  ياهنافوط  دننکیم و  داجیا  دـنت  ياهداب  ربا و  اجهمه  رد  دـنوشیم و  ریخبت  اهنآ  ياهبآ  هک  دـنزیریم  نآب  يرایـسب 

ایرد رسارس  رد  دنمانیم و  گرزب  داب  ارنآ  هک  دزوب  یبرغ  لامش  لامش و  يوس  زا  داب  هک  تسا  رتنیگمهس  یماگنهب  اصوصخم  نآ  نافوط 
دنناوتیمن هکنآ  يارب  تسا . هرطاخم  رپ  دنوشیم  کیدزن  رفـسب  هگنت  هب  هک  ییاهیتشک  يارب  اهنافوط  نیا  اصوصخم  دزادنایم و  هار  نافوط 
هرطاخمرپ هطقن  نیمه  رد  هکنانچمه  دوشیم . دوبان  دنکیم و  دروخرب  لحاسب  دیدرتیب  دـباین  ار  هگنت  یتشک  رگا  دـنبایب و  ار  هگنت  لخدـم 

. دناهتشگ یشالتم  دوبان و  اهیتشک  زا  يرایسب 
. دش دوبان  دمایم  [ 224 «] افک  » زا هک  یتشک  هک  میدش  رادربخ  لصف  نیمه  رد 

هب ات  دندمایم  فوزآ ) يایرد   ) انات زا  هک  يزینو  یتشک  شش  هک  میدینش  ناتسمز ) نآ  رد   ) هینطنطـسق رد  شیوخ  فقوت  نمـض  رد  اهدعب 
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. دـنهد هانپ  نیرز  خاش  رد  نافوط  لابق  رد  ار  نانآ  هک  داد  نامرف  روطارپما  دوب ) نایم  رد  زینو  نژ و  نیب  گنج  هکنآ  اب  * ) دـندرگ زاب  زینو 
رد نژ  زینو و  تلود  ود  ره  اب  نوچ  تسا و  نیرز ) خاش   ) مکاـح بحاـص و  يو  هک  دوب  هداتـسرف  ماـیپ  اـهیتشک  نیا  يادـخان  هب  روطارپما 

لـصف نآ  يارب  ناینژ  نایزینو و  نیب  سپـس  دـننک . دربن  مه  اب  وا  ورملق  رد  دـنرادن  قح  تلود  ود  نیا  ياهیتشک  زا  کیچیه  تسا ، حـلص 
دش و هتسب  يدهع 
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. دنتفر زینو  يوسب  اجنآ  زا  ریخأت  دنزگ و  بیسآ و  نودب  زینو  ياهیتشک  دعب 

سراـم زاـغآ  رد  ماجنارـس  میباـیب . دربب  ار  اـم  هک  یتشک  میتسناوتن  هچ  میناـمب . ارپ  رد  ار  ناتـسمز  همه  هک  میدـش  راـچان  میتـفگ  هکناـنچ 
شاهدامآ راوشد  رفـس  نیا  يارب  میدرک و  تمرم  تفریم ، وراـپ  تفج  هدزون  اـب  هک  ار  یتشک  نیا  مینک و  هیارک  یکچوک  یتشک  میتسناوت 

. دش یفازگ  هنیزه  بجوم  رما  نیا  میتخاس و 
زونه هک  اریز  میدرک  باتـش  تمیزع  رد  اـم  [. 225 «] ونایزنو وزنرول  رـسم   » يرگید دوب و  وناسیپ » الوکین  رـسم   » یکی یتشک  نیا  يادـخان 

يایرد يوسب  راهب  نآ  رد  هک  یتشک  نیلوا  سپ  مینک . تاقالم  غاـبارق ) ینعی   ) شهاگناتـسمز اـی  قالـشق  رد  ار  رومیت  هک  میدوب  راودـیما 
. دوب ام  کچوک  یتشک  انامه  داتفا  هارب  هایس 

هارمهب میتسـشن و  یتشکب  بورغ  کیدزن  زورنآ  رهظ  زا  دعب  دش . تمیزع  هدامآ  ام  کچوک  یتشک  لاس 1404  سرام  متسیب  هبنشجنپ  رد 
ات یتشک  بش  نآ  تسشن . یتشکب  دوب  هداتـسرف  لیتساک  هاشداپ  دزنب  ار  وا  رومیت  و  دوب ) راتات  يدرم  هک   ) رومیت هدنیامن  میتفگ  هکنانچ  ام 

زورنآ يادرف  ینعی  هعمج  میزاس . رپ  بآ  اب  ار  یتشک  ياهرابنا  ات  میدنام  اجنآ  رد  دومیپ . هار  دـنراد  هلـصاف  لیم  کی  ارپ  ات  هک  ییاهنوتس 
هب رگید  راب  بورغ  ماگنهب  دـیزویم  دـعاسم  داب  نوچ  میدوب . هتـشگ  هایـس  يایرد  دراو  هتـشذگ و  رفـسب  زا  رهظ ) اـت  و   ) میتشارفارب ناـبداب 
هک دوب  یلحم  نامه  نیا  میدوب . هدیسر  ایگونیف  هریزج  رانکب  ادرف  رهظ  زا  دعب  ات  میداتفا و  هارب  بشمین  میدنام . اجنآ  میدیـسر و  ویلکـس » »
دور بصم  وـلج  هـب  بورغ  زا ) سپ  یکدـنا   ) میدـشن و کـیدزن  لـحاسب  اـجنیرد  دوـب . هتـسکش  اـم  لوا  یتـشک  میتـفگ  هکناـنچ  نآ  رد 

میدید نوچ  اما  مینارذگب ، هاگردـنب  رد  ار  بش  ات  میتساوخ  دوشیم . ریزارـس  ایرد  هب  ناکرت  كاخ  زا  دور  نیا  میدیـسر . [ 226 «] ایراکاس »
. دوب مارآ  زین  اوه  میدنارذگ و  ایرد  رد  ار  بش  كانرطخ ، نآب  نتفر  قمعمک و  رایسب  هاگردنب  هک 

ناکرت كاخ  رد  يردنب  هب  بورغ  ماگنهب  هبنشکی  ینعی  زورنآ  يادرف 
118 ص : این ، بجر  دوعسم  همجرت  وخیوالک / همانرفس 

دشرا رسپ  هک  یبلچ  نامیلـس  هدازهاشب  رهـش  نیا  میدیـسر . [ 227 (] تسا اکیتنوپ » ایلکاره   » نامه هک  یلگرا »  » ردـنب ای  « ) اـیکاروتنوپ  » ماـنب
فلاخم تهج  رد  داب  اریز  مینک  هدافتـسا  داب  زا  میتسناوتن  هبنـشود  میدـنام و  ردـنب  نیرد  بشنآ  دراد . قلعت  تسا  دـیزیاب )  ) دـیقف ناـطلس 

رارق يژد  اههوک  نیا  نیرتدنلب  زارف  رب  تسا . عقاو  دنتسه  کیدزن  لحاسب  هک  هوک  دنچ  ياههیاپهوک  رد  یلگرا ) ردنب   ) رهش نیا  دیزویم .
. دنتسه ینانوی  ابلاغ  نآ  مدرم  تسین و  تیعمجرپ  نادنچ  رهش  نیا  دراد .

ام يارب  هکنانچ   ) اما دوب ، نانوی  يروطارپما  ورملق  رد  رهـش  نیا  نیـشیپ  راگزور  رد  دناهدیزگ . نکـسم  اجنآ  رد  ناکرت  زا  يدودـعم  طقف 
یبلچ نامیلس  هدازهاش  ردپ  دیزیاب  ناطلس  هب  اکود  رازه  دنچ  ياهب  هب  ار  رهش  لئونام )  ) روطارپما شیپ ، لاس  یـس  دودح  رد  دندرک ) لقن 

تورث رپ  يرهش  بوخ  رایـسب  هاگردنب  نتـشاد  هطـساوب  تشاد و  رایـسب  ترهـش  اقباس  رهـش  نیا  تخورف . میدرک ، دای  نونکا  مه  وزا  هک 
. تسا نآ  فارطا  لحم و  مان  ایکار  هتشاد و  مان  وتنوپ  هک  هدوب  يروطارپما  نآ  یناب  هک  هتفای  مان  تهجنآ  زا  ایکاروتنوپ * تفریم . رامشب 

لحاس رد  هک  میدیـسر  يژد  رانک  هب  بورغ  ات  میدش . ردـنب  نآ  زا  تکرح  هدامآ  سرام  مجنپ  تسیب و  اب  دوب  فداصم  هک  زورنآ  يادرف 
، میدشن لخاد  اجنآ  هب  ام  دوب . عقاو  ژد  نآ  ياپ  رد  هاگردنب  دوبن . ناگداپ  نابهگن و  جرب  نیرد  تشاد . مان  [ 228 «] ویر  » دوب و عقاو  ناکرت 

تراـغ يارب  میتـسه و  ییاـیرد  نادزد  اـم  هکنیا  روصتب  دـندمآ  درگ  اـم  یتـشک  ندـید  درجمب  ناـکرت  زا  یگرزب  هورگ  هک  میدـید  نوچ 
. میداتفا هارب  بشمین  میدنام و  ردنب  زا  رود  سپ  میاهدمآ .

هدناوخ [ 229 «] ناـتراب  » ماـنب دور  نیا  میدیـسر . دزیریم  ایردـب  هیکرت  ياهناتـسهوک  بناـج  زا  هک  يدور  هناـهد  هـب  رهظ  زا  لـبق  دـعب  زور 
هدش هتخاس  یجرب  اهنآ  زا  یکی  يور  رب  هک  میدید  يرایسب  دنلب  ياههرخص  دور  بصم  رد  میریگب . نیریش  بآ  ات  میدرک  فقوت  دوشیم .

ات درکیم  ینابهگن  ار  هناخدور  هناهد  هک  دوب 
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. دراد مان  [ 230 «] ارسامآ  » هک میدیسر  يرهـش  هب  میداتفا و  هارب  اجنآ  زا  رهظ  زا  دعب  نآ  دنربن . راکب  يردنب  نوچمه  ارنآ  نمـشد  ياهورین 
رد تسا و  هتـشگ  انب  لحاس  رب  فرـشم  دـنلب  ياهپت  رب  ارـسامآ  تسقلعتم . نژ  تلودـب  اما  تسعقاو ، ناکرت  كاخ  رد  هکنیا  وگ  رهـش  نیا 
رد ار  هپت  ود  ره  يراوـید  تسربارب و  لوا  هپت  اـب  مود  هپت  يدـنلب  تسعقاو و  اـیرد  رد  نآ  زا  یتمـسق  هک  تسیرگید  هپت  هپت ، نـیا  یکیدزن 

هاگردنب ود  ياراد  رهش  دننکیم . تفر  دمآ و  نآ  يور  زا  هک  دناهتخاس  یلپ  يرگید  زارف  رب  هپت  ود  نیزا  یکی  زارف  زا  تسا . هتفرگ  نایم 
رهـش راوید  زا  جراخ  رد  اما  رقحم ، هداس و  نآ  ياـههناخ  تسکچوک و  ییاـهنت  هب  رهـش  دراد . رارق  هپت  يوس  کـی  رد  کـی  ره  هک  تسا 

تمـسق نیـشیپ  راگزور  رد  هک  تسا  راکـشآ  داد . زیمت  ناوتیم  ار  میظع  ياهخاک  اهایـسیلک و  گرزب و  ياـهنامتخاس  ياـیاقب  مه  زونه 
. تسا یناریو  لاح  رد  همه  اهنآ  کنیا  هک  تسا  هدوب  عقاو  يزورما  دودح  نوریب  رد  رهش  مظعا 

تبسانمب هکنآ  زا  سپ  میدنام . اجنآ  رد  دوب  [ 231] بیلص هعمج  زور  هک  دعب  زور  هبنشجنپ و  ردنب و  نیاب  نامدورو  زور  ینعی  هبنش  راهچ 
(. ژد ود  ینعی  [ ) 232 «] سولتساک سود   » مانب میدیسر  یلحمب  بورغ  يوپاکت  رد  میداتفا و  هارب  دندرک ، ارجا  ار  یمسارم  اهایسیلک  زورنآ 

. تفرگ ندیزو  دیدش  يداب  هن ) تعاس  ات   ) تفرگ و ار  اوه  یظیلغ  هم  اما  میتشارفارب . نابداب  نادادماب  دوب  هبنش  هک  زور  نآ  يادرف 
ای میتسه  لحاس  کیدزن  هک  میتسنادـن  هم  رد  میداتفا و  سارهب  یتشک  تهج  زا  ام  تفرگ و  الاب  رایـسب  نآ  ياـهبآ  زیخ  تساـخرب و  اـیرد 

ردنب  ) هب زورنایم  ات  میدرکیم و  يورـشیپ  لماک  طایتحا  اب  سپ  دوب . رایـسب  هلـصاف  دـصقم  ردـنب  ات  هک  اریز  میراد ، رونام  تکرح و  ناکما 
ایردب زاب  دشن و  نکمم  میوش  لخاد  هاگردـنب  هب  میتساوخ  میدیـسر . تسا  ناکرت  هب  قلعتم  و  [ 233 (] یلوبنیا  ) مانب دراد  يژد  هک ) دصقم 

زا ات  میتفر 
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تـسا کـیدزن  رایـسب  لـحاس  هک  میدوب  نئمطم  هکنآ  اـب  دـمآ و  یظیلغ  هم  زاـب  بورغ  دودـح  رد  سپـس  میناـمب . نوصم  ناـفوط  دـنزگ 
دنتفگ یضعب  دش . ینافوط  ایرد  میتسه و  اجک  هک  میتسنادن  دمآ و  تسد  رـس  رب  بش  میهد . صیخـشت  ار  لحاس  دح  میتسناوتن  هجوچیهب 
یگـس يادص  مینک  هچ  هک  میدرکیم  روش  مه  اب  هکنیا  نمـض  رد  تسین  نینچ  دنتفگیم  رگید  یخرب  میاهتـشذگ . یلوبنیا )  ) ردنب زا  ام  هک 

ژد زارف  رب  شتآ  دندینــش ، ردـنب  کـیدزن  ژد  ناـنابهگن  نانابــساپ و  ار  اـم  زاوآ  نوـچ  ندرک و  داـیرف  هـب  مـیدرک  عورــش  سپ  میدـینش .
اهنآ هب  ایرد  جاوما  هک  یمیظع  ياههرخص  زج  میدیدیمن  يزیچ  چیه  اما  تسا . ردنب  کیدزن  ام  یتشک  هک  میتسناد  قیرطنیدب  دنتخورفارب .

دنکفا بآب  ار  نتشیوخ  نانزوراپ  زا  یکی  ادخان  نامرفب  میدربیم . رسب  يدیمون  تیاهن  رد  تساجک و  میتسنادیمن  ار  ردنب  هناهد  دروخیم و 
هلکسا هب  تمالسب  ماجنارـس  وا  تیاده  اب  داد و  تمالع  امب  حوضو  لامک  اب  دروآ و  تسدب  یـسوناف  اجنآ  رد  درک . انـش  لحاس  يوسب  و 

. میدنام نشج  يرازگرب  يارب  ردنب  رد  ار  زورنآ  دوب ، مایق  دیع  زورنآ  يادرف  میدش . دراو  ردنب 
هب تسا  قـلعتم  هـک  [ 234 «] سیلونیـس  » ماـنب تسا  یمکحم  ژد  اـههپت  نیزا  یکی  ره  دراد . دوـجو  دـنلب  ياـههپت  یلوـبنیا )  ) رهـش کـیدزن 

. رایدنفسا مانب  یناملسم 
رد نامزنآ  رد  رایدنفسا  تسا . جیار  رومیت  هکس  وا  كالما  رـسارس  رد  تسرومیت و  رازگ  جارخ  دراد و  یعیـسو  كالما  دودحنآ  رد  يو 

دـنک و فراعت  امب  ات  دـمآ  گنردیب  میوریم  رومیت  رابردـب  هک  میتسه  یناریفـس  ام  دوب  هدینـش  هک  يو  رـشابم  اـما  دوبن . شیوخ  كـالما 
. داتسرف بارش  نان و  رویط و  اب  دنفسوگ  ام  تهج  سپس 

تسرد نامک  اهبوچ  نیزا  دیوریم . دوشیم ، هتفای  [ 235] نانوی نیمزرس  رسارس  رد  هک  يراولا  نیرتهب  سیلونیس ، نوماریپ  رد  ینعی  اجنیرد ،
. دننکیم

ناکرت ورملق  رد  يرهـش  هب  دیـشروخ  نتفر  ورف  ماگنهب  میداتفا و  هارب  یلوبنیا ) زا   ) سراـم مکی  یـس و  اـب  دوب  فداـصم  هک  دـعب  هبنـشود 
مانب میدیسر 
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اجنآ رد  نونکا  يو  هک  میتفای  یهاگآ  ندش  هدایپ  زا  سپ  تسرایدنفـسا و  نآ  زا  رهـش  نیا  میدمآ . هاگردـنب  هب  اجنآ  زا  [. 236 «] پونیس »

. تسا فورعم  [ 237 (] ینومطـسق « ) ینومتـساک  » مانب تسوا و  كالما  زا  دراد و  هلـصاف  لـیم  هس  اـجنآ  اـت  هک  تسا  يرهـش  رد  تسین و 
نونکا هک  ناکرت  دیقف  ناطلس  رسپ  یبلچ ) نامیلـس  ریما   ) اب ات  تسا  هدروآ  درگ  یهاپـس  نت  رازه  لهچ  کنیا  يو  هک  میتفای  ربخ  نینچمه 
یتسارب میدـیدیم  ار  وا  هک  یتروص  رد  دـنک . گـنج  دوب ، رومیت  هدـناشن  تسد  مکاـح و  رایدنفـسا  هک  اریز  دوب ، هدـش  وا  ینوخ  نمـشد 

هار رایتخا  رد  ار  اـم  دـشاب و  هتـشاد  رومیت  تماـقا  لـحم  زا  حیحـص  تاـعالطا  یـضعب  دوب  نکمم  اریز  میدوب . وا  اـب  نتفگ  نخـس  قاتـشم 
نآ رادـلویت  رومیت  هداراب  ریخا  رایدنفـسا  نیا  هکنیا  تلع  دـنک . ییامنهار  میدوب  نآ  ندومیپ  زا  راچان  ینامز  كدـنا  زا  سپ  هک  یکـشخ 

دوب و هتـشک  ار  رایدنفـسا  ردپ  دوب  هداد  تسکـش  هرقنآ ) گنج  رد   ) ار وا  رومیت  هک  ناکرت  دیقف  ناطلـس  هک  تسا  نیا  دوب ، هدـش  یحاون 
. دوب هدنادرگ  زاب  رایدنفسا  شرسپ  هب  ار  یحاون  نآ  رگید  راب  رومیت  کنیا  هدرک و  بصغ  ار  وا  كالما 

لحاسب رگید  ام  هکنانچ  دیزویم ، یمیالم  رایـسب  داب  میدرک . تمیزع  پونیـس ) زا   ) لیروآ مجنپ  اب  دوب  فداصم  هک  دـعب  هبنـش  مدهدـیپس 
رهش نیا  نوسماس .»  » مانب میدیسر  ناکرت  كاخ  رد  يرهـش  رانکب  دوب  هبنـشکی  هک  زورنآ  يادرف  میدوب . ایرد  رد  زورنآ  يادرف  ات  میتفرن و 
یبلچ نامیلـس  هدازهاش  نآ  زا  تسا  نآ  رانک  رد  هک  يردـنب  اـب  یمود  ژد  اـما  تسا . نژ  تلودـب  قلعتم  ود  نیزا  یکی  تسژد ، ود  ياراد 

. میدرک يدرونایرد  لحاس  زا  رود  میوش و  کیدزن  لحاسب  هک  میدرکن  تأرج  تلع  نیمهب  تسا .
. دوب دعاسم  رایسب  اوه  میدنام و  ایرد  رد  ار  دعب  بش  همه  بیترت  نیاب 

. میتفر تسه  نآ  رانک  رد  يژد  هک  [ 238 «] هینوا  » مانب يردنب  هب  رهظ  ماگنهب  هبنشود 
اریخا رواجم ، هپت  كون  رد  دندوب . ینانوی  ابلاغ  نآ  مدرم  دوب و  کچوک  رایـسب  رهـش  نیا  اما  میدـید . ار  رهـش  ياههناخ  هاگردـنب ، زارف  رب 

تسا هدش  هتخاس  يژد 
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رهش و همه  اذهعم  دنراد . هناخ  نت  دصیس  دودح  رد  ناکرت  زا  یهورگ  دودح  نآ  رد  دنتفگ  امب  هک  يرارقب  تسرهـش و  نیا  هب  قلعتم  هک 
رد هاگردـنب  رد  ینعی  اـجنآ  نیئاـپ  رد  تسرومیت . رازگجارخ  هک  [ 239 «] ونـسالم  » مانب تسا  ینانوی  هداز  بیجن  کـی  فرـصت  رد  ژد  نیا 

هدرخ نآ  زا  هک  دنکفایم  لحاس  هب  یصاخ  هایس  ياهنش  ایرد  تمـسق  نیرد  اریز  دوب . يرگنهآ  هاگراک  هک  میدید  هناخ  نیدنچ  ایرد  رانک 
. دنزاسیم ینهآ  ياههلیم  دوشیم و  جارختسا  نهآ 

اجنیرد تسا . ناکرت  نآ  زا  هک  انوئل *»  » مانب میتفر  يردنب  هانپ  هب  راچانب  دیزویم و  فلاخم  تهج  رد  داب  اما  میداتفا . هارب  زاب  زورنآ  يادرف 
. تسا هدش  هتخاس  یناتسهوک  یگدمآشیپ  هیلا  اهتنم  رب  ایرد و  رانک  رد  هک  دوب  يژد 

رهش نیرب  هدمآ و  اجنآب  نژ  مدرم  زا  یهورگ  لبق  لاس  راهچ  ابیرقت  هک  دنتفگ  امب  تسین . میقم  نآ  رد  یسک  تسا و  یلاخ  ژد  نیا  کنیا 
یکچوک ژد  هب  هلـصافالب  میداتفا و  هارب  ردنب  نآ  زا  زورنامه  [. 240 «] ریمزرا  » مانب تسا  یکرت  نامرف  تحت  رد  یحاون  نیا  همه  دـناهتخات .

گنردیب لحم  نیزا  نتـشذگ  زا  سپ  دشیم . هدناوخ  [ 241 «] وچین وتناس   » دوب و هدش  هتخاس  ایرد  رانک  رد  يدـنلب و  زارف  رب  هک  میدیـسر 
تاهد اب  یحاون  نیا  میدنام . هناخدور  بصم  کیدزن  رد  ار  بش  دیزویم . فلاخم  تهج  رد  داب  هک  اریز  میدش ، نتخادـنا  رگنل  هب  روبجم 

رازگجارخ دراد و  نامرف  ریز  راوس  رتشیب  ای  رازه  هد  دـنتفگیم  هکنانچ  يو  دوب . هدربماـن  ریمزرا  هب  قلعتم  همه  درکیم  راـک  مشچ  اـت  رایـسب 
. تسرومیت

دودح رد   ) درک و ندیرابب  عورش  اسآلیـس  يدنت  ناراب  اما  دیزویم ، يدعاسم  داب  میداد . همادا  ییامیپهارب  هبنـش  راهچ  ینعی  زورنآ  يادرف 
زارف رب  نآ  ياههناخ  دراد و  رارق  اـیرد  راـنک  رد  رهـش  نیا  تسا . فورعم  [ 242 «] دنوسارک  » مانب هک  میدیسر  يرهش  هب  حبـص ) تعاس 9 
هدید دراد  بوخ  رایسب  هویم  ياهتخرد  هک  ییاههشیب  رهش  نایم  رد  تسا . هتفرگ  نایم  رد  ار  رهش  يراوتسا  راصح  تسا . هدش  هتخاس  هوک 

رانکب نامراذگ  رهظ  ماگنهب  زورنآ  يادرف  دوشیم .
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. تسروهشم [ 243 «] یلوب هریت   » مانب تسا و  هدش  هتخاس  ایرد  رانک  رد  هک  داتفا  يرهش 
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. دسریم نآب  دیآیم  وس  نیزا  رفاسم  نوچ  هک  نازوبارط  روطارپما  ورملق  زا  تسا  ياهطقن  نیلوا  نیا 
. دیزویم یمیالم  دـعاسم  داب  هک  اریز  میتفرن  رهـش  ود  نیزا  کیچیهب  اما  [. 244 «] یلروک  » مانب میدیـسر  يژد  رانک  هب  نامز  كدنا  زا  سپ 

زورنآ يادرف  دادـماب  میدروآ . رـسب  ار  بش  میتفر و  لحاسب  اجنیرد  [. 245 «] لوف  » مانب میدیسر  يژد  کیدزنب  دیـشروخ  نتفر  ورف  ماگنهب 
[. 246 «] اکوفناس  » مانب میدیسر  يژد  هب  تعاس 9 )  ) رد دیزویم . فلاخم  تهج  رد  داب  اما  میداتفا ، هارب  دوب  هبنش  هس  هک 

رد هک  يداب  هطساوب  و  [ 247 «] اناتالپ  » مانب میدیـسر  يردنب  هب  بورغ  ماگنهب  سپـس  دنیاسایب . یتشک  نانز  وراپ  ات  میتخادنا  رگنل  اجنیرد 
. میوش هدایپ  نازوبارط  رد  میهد و  همادا  ییامیپ  ایردب  میدرکن  تأرج  دیزویم  فلاخم  تهج 

. میدنام اناتالپ  رد  ار  بش  همه  میتشاد . هلصاف  نازوبارط  ات  لیم  هد  طقف  کنیا 
رثا رب  هک  میدرکیم  هدهاشم  اریز  مینک ، دروخرب  لحاسب  ادابم  میدیسرت  هکنانچ  دوب ، هتـشگ  جوم  رپ  ینافوط و  ایرد  دیزویم و  يدیدش  داب 

لحم نیمه  رد  لیروآ  مهدزای  اب  دوب  فداصم  هک  هعمج  ینعی  ادرف  دادماب  درکیم . تکرح  یکدنا  دشیم و  هدیـشک  ام  ياهرگنل  داب  راشف 
. میدوب هدرک  ییامیپ  ایرد  لیم  نازوبارط 960  ات  ارپ  زا  میتفر . نازوبارط  هاگردنب  هب  میتشارفا و  نابداب  هاگنآ  میدنام و  بورغ  ات 

ام زا  نژ  مدرم  میدرک . لزنم  ژد  نآ  رد  دورو ، ماـگنهب  تسا . عـقاو  رهـش  راـصح  راـنک  رد  هک  دراد  بوـخ  يژد  نژ  تـلود  رهـش  نـیرد 
. دندرک ییاریذپ  هنامرتحم 
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ناجنزرا ات  نازوبارط  زا  مشش  لصف 

میتفای یقاطا  رد  ار  وا  دورو  ماگنهب  میور .* يو  خاک  هب  ات  داتسرف  بسا  درک و  راضحا  ار  ناریفس  ام  روطارپما  دوب  هبنـش  هک  زورنآ  يادرف 
لحم هب  میتفگ  نخـس  روطارپما  اب  یتدم  هکنآ  زا  سپ  تفریذـپ . روضحب  ار  ام  تمحرم  فطل و  تیاهن  اب  اجنآ  رد  دوب و  الاب  هقبط  رد  هک 

دوب هلاسجنپ  تسیب و  یناوج  هک  شرـسپ  هب  میدـش  صخرم  روطارپما  روضح  زا  هکنآ  زا  سپ  یبایفرـش  نیرد  میتشگزاـب . شیوخ  تماـقا 
اب دـندوب ، هدرک  رب  رد  يروطارپـما  هماـج  ود  ره  شرــسپ  وا و  راـقواب . ـالاب و  دـنلب  تماـق ، شوـخ  تـسا  يدرم  روطارپـما  میدـش . یفرعم 

. دوب هدش  بصن  ییاهرپ  نآ  كون  رب  هتخود و  نیرز  هلیلم  نآ  رود  رب  هک  دنلب  رایسب  ياههالک 
روطارپما مه  ار  رـسپ  دراد . مان  [ 248 «] سویـسکلآ  » شرـسپ تسا و  لئونام  روبزم  روطارپما  مان  دوب . هدـش  هتخود  تسوپ  اب  هـالک  نیا  هبل 

ار يو  وا  دـننام  ردـپ  تاـیح  ناـمز  رد  تسا  تخت  جاـت و  ثراو  هک  روطارپـما  دـشرا  رـسپ  هک  تسا  نیرب  اـهنآ  تداـع  دـننکیم . باـطخ 
. تسا [ 249 «] سوئلیزاب  » نآ ینانوی  ظفل  هک  دنمانیم  روطارپما 

دنداد ربخ  امب  دهدیم . جاب  دراد  تردـق  شکاخ  ترواجم  رد  هک  یکرت  هب  زین  تسرومیت و  رازگجارخ  دراد  مان  لئونام  هک  روطارپما  نیا 
هک
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زین شرـسپ  ینعی  ناوج  روطارپما  تسا . هینطنطـسق  ناروطارپما  نادـناخ  نوخمه  یبسن و  ناـشیوخ  زا  روطارپـما  رـسمه  ینعی  سیرطارپـما 

. دراد لاسدرخ  رتخد  ود  تسا و  هتفرگ  ینزب  ار  هینطنطسق  يابجن  زا  يرتخد 
یکی بقل  دندمآ . دندوب  روطارپما  صوصخم  مزالم  تنطلـس و  هاگتـسد  زا  هک  ابجن  زا  نت  ود  رهظ ، زا  دعب  دوب  هبنـشکی  هک  زورنآ  يادرف 

يرگید بـقل  دربـیم . وا  ربارب  رد  ار  روطارپـما  ناـمک  هـک  دوـشیم  قــالطا  یتمدخــشیپ  هـب  یناــنویب  هـک  دوـب  [ 250 «] سوروـک  » ناـنیا زا 
يراک يروطارپما  رـسارس  رد  دوب و  هاگرد  برقم  رایـسب  درم  نیا  مییوگیم . لک  رادهنازخ  واـب  هک  تسناـمه  هک  دوب  [ 251 «] یتاتسوتورپ »

زا ام  رظنب  رهاظب  لاح  رهب  تساونان . رسپ  تسپ و  ياهداوناخ  زا  الـصا  هک  دنتفگ  امب  وا . هدارا  تین و  نسح  تیافک و  اب  رگم  دوریمن  شیپ 
هب ییانتعا  چـیه  روطارپما  هکنانچ  تسا  شردـپ  مارتحا  دروم  رایـسب  درم  نیا  هک  دـید  نوچ  ناوج  روطارپما  هک  دـش  هتفگ  امب  دـمآ . ابجن 

. دوش دیعبت  درم  نیا  هک  درک  تساوخرد  دیروش و  ردپ  رب  دیزرو و  کشر  دـنکیمن  شیوخ  رابرد  لاجر  ریاس  یـشیدنا  حالـص  تراشا و 

. دندوب رسپ  هاوخاوه  رابرد  هدمع  يابجن  همه  هک  اریز  تشادهاگن . هرـصاحم  رد  تختیاپ  رد  هام  هس  ار  وا  تخادرپ و  گنجب  ردپ  اب  رـسپ 
تسابجن دامتعا  دروم  زین  تسا و  ناوج  روطارپما  ناتسود  زا  سوروک  نیا  تفای . هلصیف  رکذلا  قباس  سوروک  تطاسو  اب  عقومب  روما  نیا 

یناـبیتشپ و زا  تسد  مه  زاـب  دوب  هداد  تسد  زا  ار  شیوخ  ذوفن  رایـسب و  مارتحا  هک  ردـپ  نیزا  سپ  دـننکیم  تیاـمح  یناـبیتشپ و  وزا  هک 
. تشادنرب یناتسوتورپ ، ینعی  هتساخرب ، تسپ  نادناخ  زا  هک  يرومأم  نیا  تیامح 

مکحم ژد  کی  اجنیرد  دوریم ، الاب  تسا  عقاو  رهـش  تشپ  رد  هک  ییاههوک  زارف  ات  نآ  راـصح  دراد و  رارق  اـیرد  راـنک  رد  نازوبارط  رهش 
نایرج کچوک  يدور  رهـش  تمـس  کی  رد  دریگیم . نایم  رد  تسا  هدش  هتخاس  نآ  رب  ژد  هک  ار  يدنلب  نآ ، راوید  هک  تسا  هدش  هتخاس 

نازوبارط و  درذگیم ، گنت  ياهندرگ  زا  هک  دراد 
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. تسا هتفرگ  رارق  راومه  یتشد  رگید  بناج  رد  دنکیم . تظافح  نمشد  ربارب  رد  ار 
اجنیرد تسا . ناوارف  بوـخ  ياـههشیب  رایـسب و  ياههدـکهد  اـج  همه  رهـش  نوـماریپ  رد  تسا . مکحم  رایـسب  تمـسق  نیرد  رهـش  راوـید 

. تسا ییاشامت  رایسب  نابایخ  نیا  دسریم . رهش  لاحم  زا  یکیب  هدش و  هدیشک  ایرد  لحاس  تازاومب  هک  تسا  ینابایخ 
اهنآ رود  هک  تسه  ژد  ود  اـیرد  راـنک  رد  دوـشیم . هـضرع  دـنروآیم  شورف  يارب  رهـشب  هـک  ییاـهالاک  هـمه  نآ  ياـهناکد  رد  هـک  نوـچ 
مدرم نایزینو و  ار  اهژد  نیا  دراد . قلعت  نژ  هب  يرگید  زینو و  تلود  هب  اهنآ  زا  یکی  تسا . هدش  هدیشک  نیتم  ياهجرب  اب  مکحم  يراصح 

. دراد رارق  يرایسب  رید  ایسیلک و  رهش  نوریب  رد  دندرک ، اپ  رب  روطارپما  هزاجا  اب  نژ 
نارگید تبحم  دروم  نادـنچ  مدرم  نیا  اـما  دوشیم . ظـعو  نآ  رد  ناـشدوخ  ناـبزب  هک  ییایـسیلک  دـنراد و  یفقـسا  نازوبارط  رد  ناـینمرا 

عیزوت ار  ینابر  ءاشع  بارـش  نان و  زامن  ماگنهب  تساهکیلوتاک . ییایـسیلک  مسارم  هب  هیبش  ظاحل  يرایـسب  زا  نانآ  ياـعد  مسارم  دنتـسین .
اهنیزا دنهنیمن . راوبیلـص  مه  ارنآ  رـس  ود  هنیـس  ولج  رد  دـنزادنا  ندرگ  رب  ار  صوصخم  راون  نوچ  مه  ناشیـشک  دـنروخیم و  دـننکیم و 

رد دوشیم  بارـش  عیزوت  ماگنه  نوچ  نارـضاحب و  ار  ور  دنکیم و  گرزب  بهار  هب  ار  دوخ  تشپ  شیـشک  لیجنا  توالت  ماگنهب  هتـشذگ 
زا هزور  ماگنهب  ابلاغ  دنریگیم . هزور  زین  اهکیلوتاک  هزور  صاخ  مایا  رد  تسا و  موسرم  ناشیا  نایم  ناهانگب  فارتعا  دنزیریمن . بآ  هساک 

یهام یلو  دنشونیمن  بارش  هنوگ  نیمهب  زین  يداع  مدرم  دنزپیمن . كاروخ  هیپ  نغور و  اب  دننکیم و  زیهرپ  رادنوخ  یهام  تشوگ  ندروخ 
. دنرادیم هاگن  زیهرپ  طقف  انمض  دنروخیم .

. دننکیم لوانت  دندروخیم  هشیمه  هک  یتاعاس  نامه  رد  ار  دوخ  كاروخ  هراومه  اما 
. هنیدآ ياهزور  یتح  دنروخیم  تشوگ  زور  ره  [ 252 «] تساکیطنپ  » ات مایق  دیع  زا 
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تسرد یعرش  روما  رگید  رد  دنریگیم . نشج  زور  کی  دننادیم و  زور  کی  ار  وا  نتفای  دیمعت  زور  حیسم و  یـسیع  ام  دنوادخ  دالیم  زور 

. دنهدیم شوگ  یصاخ  قوش  هبذج و  اب  ار  اعد  زامن و  دنتسه و  یقتم  نمؤم و  یمدرم  ناینمرا  نیا  دنتسه . یعقاو  نایحیسم  دننامب 
ریمخت نان  ینابر  ءاشع  يارب  هکنآ  هلمج  زا  دنراچود . تاهابتشا  یلیخ  هب  یعرـش  روما  رد  اما  دنراکزیهرپ . يوقت و  اب  یمدرم  زین  ناینانوی 
يرهم نآ  يور  رب  دـنریگیم و  تسا  تسد  فک  کی  نآ  يانهپ  هک  یناـن  صرق  دـننکیم . سیدـقت  زرط  نیا  هب  ارنآ  دـنربیم و  راـکب  هدـش 
تـسا عقاو  رهم  رد  هک  ار  ناـن  هکت  نآ  طـقف  دـننزیم و  تسا  هدـش  هدـنک  صوصخم  یفرح  نآ  يور  رب  هک  گرزب  يـالط  هکـس  هزادـناب 
درجمب دننیبب . ار  وا  دنناوتیمن  ایـسیلک  رد  نارـضاح  دراد و  رارق  ياهدرپ  تشپ  دناوخیم  زامن  دنکیم و  ظعو  هک  شیـشک  دـننکیم . سیدـقت 

رد هویش  نیاب  دیآیم . ناناوخ  دورس  دهنیم و  رس  رب  ارنآ  دچیپیم و  دیفس  ياهچراپ  رد  ار  نان  صرق  شیـشک  نآ  دوشیم  عیزوت  نان  هکنیا 
هتسیاش هک  دنیوگیم  دنبوکیم و  هنیس  رب  دننکیم و  يراز  هیرگ و  دنتفیم و  كاخب  دندید  ار  وا  ات  نانآ  دوشیم و  نایامن  ایـسیلک  راضح  ولج 

لوانت هدش  رهم  هک  ار  نان  صرق  زا  هکت  نآ  ددرگیم و  زاب  هاگـشتسرپ  هب  اهنت  شیـشک  سپـس  دنتـسین . هرظنم  نیا  ندـید  ندوشگ و  مشچ 
رهب شیـشک  نآ  دننادیم و  سدقم  نان  ار  نیا  دنکیم . عیزوت  میـسقت و  ار  نان  هیقب  شیـشک  نآ  دش  مامت  زامن  مسارم  هکنآ  زا  سپ  دنکیم .

. هینطنطـسق یفوس  نس  يایـسیلک  رد  زج  دـننکیمن ، هدافتـسا  باتک  زا  اعد  زامن و  مسارم  نمـض  رد  دـهدیم . هکت  کـی  نارـضاح  زا  کـی 

. دنریگیم رسمه  نانآ  ناشیشک  همه  دننکیم . دراو  یتابرض  نیبوچ  ياهحفـص  رب  زامن  مهم  قیاقد  تاعاس و  نالعا  يارب  اما  دننزیم ، سوقان 
یسورع دیابن  رگید  دریمب  نز  هک  یتروص  رد  دشاب . هزیشود  رتخد  امتح  دیاب  زین  نانآ  سورع  دنرادن و  ییوشانز  هزاجا  رابکی  زا  شیب  اما 

رـسمه غاد  دنتـسه و  تخبروش  تخـس  هک  دننکیم  رهاظت  نینچ  هراومه  رمع  هیقب  رد  دننکیم و  رـس  نزیب  نانچمه  رمع  رخآ  ات  دـننکب و 
زور ود  طقف  دنراد . لد  رب  ار  دیقف 
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. دنهدیم ماجنا  اعد  زامن و  مسارم  ایسیلک  رد  ار  هبنش  هبنش و  راهچ  ینعی  هتفه  رد 

رادهدهع هک  ار  هتفه  مامت  دیاب  دوش و  جراخ  ایـسیلک  زا  درادن  قح  يو  دشاب  نیعم  شیـشک  اب  کیـشک  يرادساپ و  تبون  هک  ياهتفه  رد 
. دنامب ایسیلک  رد  تسا  کیشک 

نغور زا  هک  یکاروخ  بارـش و  دـشاب و  هتـشاد  خرـس  نوخ  هک  یهام  زا  دـنرادیم و  هاگن  زیهرپ  لاس  زا  تقو  شـش  رد  ینانوی  ناشیـشک 
هک سیدق  میرم  زور  هب  دوشیم و  عورـش  توا  لوا  زا  یلوا  زیهرپ  هناگـشش  ياهنارود  نیا  دنوریمن . هناخب  دننکیم و  زیهرپ  دشاب  هدش  هتخپ 

نامه یموس  دوشیم و  متخ  دالیم  دیع  هب  دوشیم و  زاغآ  سیدق  نیرتاک  ای  نیرتاک  نس  زور  زا  یمود  دوشیم و  متخ  تسا  توا  طساوا  رد 
هدزاود مارتحاـب  هک  تسزور  راـهچ  تسیب و  زا  بکرم  ینارود  مراـهچ  تسزور و  لـهچ  نآ  میرادـیم و  هاـگن  اـم  همه  هک  تسا  ینارود 

سویرتمید مانب  سدـقم  يدرم  مارتحاب  هک  زور  هدزناـپ  رب  لمتـشم  تسا  ینارود  سپـس  دوشیم و  هتـشاد  هاـگن  حیـسم  درگاـش  اـی  يراوح 
دنتسه مزلم  هبنش  ياهزور  اما  دنروخیمن . تشوگ  هعمج  هبنـش و  راهچ  ياهزور  رد  نانآ  لاس ، نارود  رـسارس  رد  دنرادیم .* هاگن  سیدق 

ياهزور ات  تسرتمک  تشوگ  تمرح  هنیدآ  ياهزور  رد  دنشکب . يرادیب  دنریگب و  ءایحا  دیاب  اههبنش  راهچ  رد  زین  دنروخب و  تشوگ  هک 
دیاب لاس  هعمج  راهچ  رد  تقیقح  رد  دـنرادن . ار  تشوگب  ندز  بل  قح  هبنـش  راهچ  ياهزور  رد  لاس  نارود  رـسارس  رد  اما  هبنـش ، راهچ 

بیلـص و هعمج  زا  لبق  هعمج  لاواـنراک و  هتفه  هعمج  دـالیم و  زا  لـبق  هعمج  زا : دـنترابع  هنیدآ  راـهچ  نآ  دـنروخن و  تشوگ  هجوچیهب 
هک قیرطنیدب  دنتـسه . فارحنا  هابتـشا و  رد  بادآ  موسر و  يرایـسب  رد  دناهتفر و  اطخب  دـیمعت  رما  رد  ناینانوی  تساکیطنپ . زا  لبق  هعمج 
وا دوش  کیدزن  گرمب  تسا ، هدنارذگ  یصاعم  هانگ و  هب  ار  رمع  همه  هک  گرزب  ناراکهانگ  زا  یسک  نوچ  هک  نیرب  رئاد  دنراد  یمسر 

. دسانشن ار  وا  ناطیش  دیهمت  نیاب  دیاش  ات  دنهنیم  وا  رب  رگید  یمان  دنروآیم و  رد  یصوصخب  هقرف  نانیشن  رید  ياههماج  زا  ياهماج  رد  ار 
. دنتسه راکزیهرپ  نمؤم و  رایسب  یمدرم  ناینانوی  نیا  دوجو  اب  تسا . جیار  ناشیا  نایم  رد  موسر  هنوگنیا  ریاظن 
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اب  ) ناکرت دننام  دنراد و  ار  هحلـسا  نیا  نیع  زین  ناکرت  و  دنحلـسم ، نامک  ریـشمش و  اب  هک  تفگ  دیاب  نانآ  حالـس  نارواگنج و  دروم  رد 

. دنوشیم راوس  هاتوک ) باکر 
رد تدـم  نیا  یط  رد  میدـنام . لیروآ  مشـش  تسیب و  هبنـش  ات  دوب  لیروآ  مهدزای  اب  فداصم  هک  ناـمدورو  هعمج  زا  نازوبارط  رهـش  رد 

زاین دروم  یکشخ  رفس  رد  هچنآ  هک  میدوب  راچان  دوب و  یکـشخ  رد  ام  هار  دعبب  نآ  زا  اریز  میدوب  نآ  ندروآ  تسدب  بسا و  يوجتـسج 
. میروآ تسدب  تسام 

هتـشاذگ ام  يرادساپ  يارب  روطارپما  هک  ینانابهگن  هارمه  ناریفـس  ام  دش ، هدامآ  تاکرادـت  همه  هک  لیروآ  متفه  تسیب و  هبنـش  زور  رد 
رانک رد  ایـسیلک  نیا  میدروآ . زورب  ناریو  يایـسیلک  کی  رد  ار  بش  میداتفا . هارب  دـننک ، ییامنهار  وا  ورملق  ياههار  رد  ار  ام  دـیاب  دوب و 

طاقن نیرد  دـندوبن . عفترم  نادـنچ  هک  تشذـگیم  ییاهناتـسهوک  زا  ام  هار  زورنآ  رد  [. 253 «] وس هنمروس   » ای تیـسکیپ »  » ماـنب دوب  يدور 
يادرف تشگیم . باریـس  دشیم  يراج  اههوک  زا  هک  ییاهرهن  زا  نآ  زیخ  هلغ  عرازم  دوب و  لصاح  زا  رپ  نآ  ياهرازتشک  رایـسب و  تیعمج 

زا هک  دنتفگیم  نوچ  دنتـشگزاب  دوب  هدرک  لیـسگ  ام  يرادساپ  تهج  روطارپما  هک  ینانابهگن  میداتفا و  هارب  اجنآ  زا  هبنـش  ود  ینعی  زورنآ 
همادا شیوخ  هارب  ناراکتمدـخ ) نایامنهار و  اب   ) نانابهگنیب سپ  دـننک . يورـشیپ  دـنناوتیمن  رگید  تسا و  نمـشد  زرم  دـعبب  دودـح  نآ 

يدـنلب هلق  زارف  رب  و  دراد . مان  [ 254 «] امیلاپ  » ژد نیا  تسروطارپما . هب  قلعتم  دـنتفگیم  هک  میتشذـگ  يژد  رانک  زا  بورغ  نراـقم  میداد و 
نایم زا  زورما  اـم  هار  دراد . دوجو  هناـخ  دـنچ  نآ  ياـههیاپهوک  ياههرخـص  ناـیم  رد  تسا . هلپ  زا  نآـب  لوصو  هار  تسا و  هدـش  هتخاـس 

شزیر نآ  يور  رب  هوک  هک  دوب  ياهطقن  نآ  دوب و  بولطمان  عضو  لحم  کی  رد  طقف  تشذـگیم . بوخ  ياههار  مرخ و  ابیز و  ياهلگنج 
هار دایز  میتسناوتن  زورنآ  هجیتن  رد  میتشذگ . دایز  یلطعم  رایـسب و  يراوشد  اب  لحم  نیزا  دوب . هدرک  دـس  ار  يرهن  هتـسب و  ار  هار  هدرک و 
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دوب و فرب  اهتمسق  نیرد  تشذگیم . دنلب  رایـسب  ياههوک  زارف  زا  هار  دعب  هبنـش  هس  میربب . رـسب  دازآ  ياوه  رد  هک  میدش  راچان  ار  بشنآ 
هار اهنت  تشاد . رارق  يدنلب  هلق  رب  دشیم و  هدیمان  [ 255 «] ناگز  » هک میدیسر  يژد  هب  هاگنابش  میرذگب . رایسب  ياهرهن  زا  هک  میدوب  راچان 
دوب ینادرم  لاغـشا  رد  مکحم  ژد  نیا  دیـسریم . ژد  هزاورد  هب  دشیم و  زاغآ  ياهرخـص  زا  هک  تشذگیم  یبوچ  یلپ  زا  هطقن  نآ  هب  لوصو 

دندوب [ 256 «] اکیساباک لیریس   » مانب ینانوی  يابجن  زا  یکی  عبات  همه  هک 
. دوب هتخاس  دس  ار  ام  هار  تشاد و  رارق  ام  هار  رس  رب  هک  دوب  عقاو  یییدنلب  زارف  رب  هک  میدیسر  يژد  هب  تعاس 9 ) دودح  رد   ) ادرف دادماب 

. دوب يراج  يدور  هوک  نییاپ  ژد و  نیا  ياپ  رد  دوب . [ 257 «] اکاداک  » ژد نیا  مان 
هک ياهکیراب  هب  دوب  رـصحنم  هار  سپ  دور . وسنادب  درکیمن  تأرج  سکچیه  هکنانچ  دوب ، عقاو  یکـشخ  ياههوک  هتـشر  رگید  بناج  رد 
دنچ ره  نیربانب  دـننک . رذـگ  دنتـسناوتیم  يراوشدـب  بسا  کی  ای  هدایپ  کی  هک  دوب  کیراب  نانچ  هار  نیا  تشذـگیم . ژد  دور و  نایم  زا 

اکاداـک ژد  نیزا  درادـن . دوجو  رگید  یهار  هکیراـب  نیزج  اریز  دـندنبب . هوبنا  یهورگ  رب  ار  هار  دـنناوتیم  دـشاب  كدـنا  ژد  ناـگداپ  هدـع 
هک میدوب  راچان  و   ) دنریگب میتشاد  دوخ  اب  هک  يراب  تباب  زا  مه  یجاب  دنتساوخ  و  دنتـساوخ . يرادهار  جاب  ام  زا  دندش و  نوریب  یهورگ 

نادزد و هتـسد  اـجنآ  رد  میدرک . داـی  وزا  ـالاب  رد  هک  تسا  اکیـساباک  بحاـص  هب  قلعتم  اـعقاو  ناـکم  نیا  میزادرپـب .) يزیچ  تباـب  نیزا 
دنرذگب نآ  زا  دودعم  رامـش  مک  ياههلفاق  هک  تسین  یهار  هار  نیا  دوب . هاوخدـب  ریرـش و  درم  نیا  نوچ  دوب ، هداد  اج  ار  شیوخ  ناریرش 

یجرب رانک  زا  هار  خـسرف ، هس  یط  زا  سپ  دـنهدب . ناتـسد  ریز  اکیـساباک و  باـبرا  هب  یفازگ  غلبم  هک  دنـشاب  رـضاح  نآ  دارفا  هکنآ  رگم 
هدیمان [ 258 «] هلیرود  » هک میدیـسر  يرگید  ژد  هب  هاگماش  دشیم . کیراب  رایـسب  هار  دوب و  هدـش  هتخاس  دـنلب  ياهرخـص  رب  هک  تشذـگیم 

رظنب زاس  هزات  دوب و  مکحم  رایسب  ژد  نیا  دشیم .
131 ص : این ، بجر  دوعسم  همجرت  وخیوالک / همانرفس 

. تشذگیم نآ  ریز  زا  میدوب  هتفرگ  شیپ  رد  هک  یهار  دیسریم و 
واب ات  میداتـسرف  ار  شیوخ  مجرتم  اجنیرد  تشاد . لزنم  اجنآ  رد  نامز  نیرد  اکیـساباک ) ینعی   ) یـضارا نیا  بحاص  هک  میتفاـی  یهاـگآ 
رانک زا  هک  ییاهژد  زا  هک  اریز  تشاد . ربخ  اـمب  طوبرم  تاـیئزج  همه  زا  تقونآ  رد  وا  تقیقح  رد  هکنیا  وگ  میتسه . یک  اـم  هک  دـیوگب 

نوریب ژد  زا  يراوس  میداتسرف ، ار  مجرتم  هکنآ  درجمب  دندوب . هداتسرف  یهاگآ  میتشاد  هک  یتیرومأم  ام و  هرابرد  واب  میدوب  هتـشذگ  اهنآ 
عقاو هداج  رانک  رد  هک  ییایـسیلک  رد  ار  دوخ  هنب  راب و  میدـش و  هدایپ  سپ  میوش . فقوتم  هک  داد  نامرف  امب  ژد  بحاص  بناج  زا  دـمآ و 

. میتشاذگ تناماب  دوب 
وا دـمآرد  اهنت  دزاتب و  ناکرت  رب  شیوخ  نادرم  اب  اهناتـسهوک  نآ  زا  ات  تسا  هدرک  نکـسم  دودـح  نآ  رد  شیاقآ  هک  تفگ  زاب  درم  نآ 
اب اصخـش  ات  میورب  ژد  هب  دـیاب  هک  میداد  خـساپ  زین  اـم  دـنکیم . لـصاح  نتفرگ  تمینغ  قیرط  زا  اـی  دریگیم  يرادـهار  زا  هک  تسا  یجاـب 

نییاپ هک  وا  نادرم  زا  هدع  نآ  تروص  رهب  مینک . میدـقت  تسا  ناریفـس  هتـسیاش  هک  هنوگنآ  ار  شیوخ  مارتحا  بتارم  تبحـص و  شیاقآ 
رد دنک . تاقالم  ام  اب  دوش و  جراخ  ژد  زا  اصخـش  دراد  لایخ  ادرف  دادماب  هک  دـنتفگیم  دـندادیمن و  رما  نیاب  تیاضر  چـیه  دـندوب  هدـمآ 

لحم يوسب  دـمآ و  نوریب  ژد  زا  اکیـساباک  بحاـص  رهظ  زا  لـبق  هم ، لوا  اـب  دوـب  فداـصم  هک  هبنـشجنپ  ینعی  زورنآ  يادرف  مه  تقیقح 
يو و تشاد . ياهبخن  نامک  ریت و  تسدـب  دوب و  راوس  ابیز  یبسا  رب  يو  دوب . ریت  ناـمک و  هب  حلـسم  راوس ، یـس  وا  اـب  دـنار و  اـم  يودرا 

. مینیشنب وا  رانک  رد  میورب و  مه  ناریفس  ام  هک  دنداد  روتسد  دنتسشن و  همه  دندش و  هدایپ  شنادرم 
كرت نانمـشد  ربارب  رد  تسراچان  هراومه  مینکیم ، هظحالم  هدوسآ  غراف و  ار  وا  کنیا  هک  عرزی  مل  نیمزرـس  نیرد  هک  دـش  روآداـی  يو 

هچنآ زج  دنرادن  نارذگ  تشیعم و  هلیـسو  شنادرم  وا و  هتـشذگ  نیزا  دـنک . عافد  نتـشیوخ  زا  دـناهتفرگ  نایم  رد  ار  وا  بناج  ره  زا  هک 
. دسریم اهنآ  تسدب  یگیاسمه  ياهنیمزرس  تراغ  هار  زا  هچنآ  ای  دنهدیم و  اهنآ  هب  دنرذگیم  وا  ورملق  زا  هک  ینارذگهر 
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. مینک يرای  واب  الاک  لوپ و  تروصب  ییاهیشکشیپ  نداد  اب  هک  دراد  اعدتسا  ام  زا  اکیساباک  سپ 

رومیت هب  دـیاب  هچنآ  زج  میرادـن  دوخ  اب  الاک  راب و  چـیه  زین  میتسه و  رومیت  رابردـب  ایناپـسا  هاـشداپ  ناگداتـسرف  اـم  هک  میتفگ  خـساپ  رد 
نازوبارط روطارپما  هک  درادن  يدـیدرت  تفگ  دـیود و  ام  تبحـص  يوت  دوب ، رفـسمه  ام  اب  هک  رومیت  هداتـسرف  راتات )  ) نآ میهدـب . لیوحت 

امب هک  تسا  لؤسم  رادهفیظو و  راچان  اکیـساباک  نیاربانب  رومیت . رازگجارخ  زج  تسین  یـسک  شدوخ  وا  تسدودـح و  نآ  همه  بحاـص 
نیا دنتفگ  نابزکی  شنادرم  اکیـساباک و  نخـس  نیا  ربارب  رد  میرذـگب . ریخأت  ای  روبع  قح  نتخادرپ  نودـب  وا  ورملق  زا  هک  دـهد  تصخر 

يرگید نارذگ  هار  دنروآیم  تسدب  دناهتفگ  هک  يرذگهر  زا  هچنآ  هلیـسوب  زج  هک  دـناهتفرگ  رارق  یعـضو  رد  اما  تسا ، حیحـص  نانخس 
. دشاب رومیت  ورملق  یضارا و  رد  ول  دننزب و  تراغ  هب  تسد  مه  شیوخ  تومی  توق ال  يارب  هک  دنریزگان  دنتفگ  اراکـشآ  انمـض  دنرادن .

خرـس ياهچراپ  شیوخ  ياهناد  هماج  زا  تسین . دوجوم  مه  يرگید  لح  هار  چیه  شزاس و  زج  تسین  ياهراچ  هک  میدـید  نوچ  ماجنارس 
شوخ ناتک  هقاط  کی  سنارولف و  تفاب  رادرتسآ  خرـس  هچراپ  کـی  شیوخ  بناـج  زا  زین  رومیت  ریفـس  میدروآ و  نوریب  هرقن  یناـجنف  و 

مرن تاملک  میدوزفا و  فراعت  رب  سپس  دندرک . رتشیب  تساوخرد  دنک و  یضار  عناق و  ار  اهنآ  تسناوتن  اهـشکشیپ  نیا  درک . میدقت  تفاب 
ار وا  نادرم  اکیـساباک و  تسرد  یقطنم و  ياـهتساوخرد  دـیاب  هک  دوب  نیا  میدینـش  هک  یخـساپ  اـهنت  دیـشخبن ، يدوس  نیا  اـما  میتفگ .

. میروآرب
اب میداد  اکیـساباک  هب  ار  نیا  نوچ  میدـیرخ و  ریرح  ياهکت  دوب  رفـسمه  ام  اب  هک  یناگرزاب  زا  ماجنارـس  میرادرب . فرح  زا  تسد  دـیاب  و 

زرم هک  ناجنزرا  دودح  ات  ار  ام  هک  دوشیم  دهعتم  دوب و  دهاوخ  ام  نابهگن  کنیا  هک  تفگ  سپس  داد . ناشن  یضار  ار  دوخ  رایسب  یلیمیب 
نوچ هک  دنک  كرادت  رفس  راب  ندیشک  يارب  شکراب  ياپ  راهچ  يراوس و  بسا  ام  يارب  هک  داد  لوق  دناسرب . تمالـسب  تسرومیت  ورملق 

ریزگان تبقاع  داتفا و  ریخأتب  ام  تکرح  اذه  عم  میتفا . هارب  دندش  هدامآ  اهنیا 
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. مینک ریجا  ناجنزرا  ات  شیوخ  يرادساپ  تهج  نابهگن  یهورگ  مینک و  هیارک  بسا  دوخ  هنیزهب  هک  میدش 
رب هک  میدیـسر  يژد  هب  رهظ  زا  شیپ  زاـمن  تعاـس  رد  دـندوب . ناـبهگن  راوـس  هد  اـم  هارمهب  میتـفا . هارب  میتـسناوت  ماجنارـس  هعمج  دادـماب 

ربارب يرگید  جاب  ام  زا  دندمآ و  شیپ  ژد  نیا  ناگداپ  دوب . اکیـساباک  هب  قلعتم  زین  مکحتـسم  ياج  نیا  دوب و  هدش  هتخاس  دـنلب  ياهرخص 
هب زورنآ  رهظ  زا  دعب  لیاوا  رد  میداهن . ندرگ  نانآ  نامرف  هب  ریزگان  رایـسب  ياهندز  هناچ  زا  سپ  دنتـساوخ . میتشاد  نتـشیوخ  اب  هک  يراب 
اب هک  دندوب  [ 259] یلناپچ هلیبق  زا  ناکرت  نیا  دناهتسشن . كرت  نادرم  نآ  رد  تسه و  مکحتسم  يژد  یکیدزن  نآ  رد  هک  میدیسر  ياهرد 

. دندرکیم راکیپ  اکیساباک 
. دنشاب هتشاد  رظن  ریز  ار  ناکرت  ات  دندوب  هدمآ  درگ  هرد  نیا  رد  زین  اکیساباک  نادرم 

ات میتشذگ و  تمالسب  لحم  نآ  زا  ماجنارس  دنیامنب . یتاقیقحت  نوماریپ  نآ  رد  نانآ  ات  مینک ، فقوت  ینامز  كدنا  هک  دنتفگ  ام  نانابهگن 
ار ام  ياهراب  دندیـسر  هد  نیاب  اـم  ناـبهگن  راوس  هد  هکنیا  درجمب  دوب . ناـجنزرا  عباوت  زا  هک  [ 260 «] هزنالا  » مانب میدیـسر  یهد  هب  بورغ 

. دنتشگ زاب  اکیساباک  شیوخ  تمعنیلو  دزنب  دندرک و  یظفاحادخ  ام  زا  هدایپ و 
. تشذگیم دنلب  ياههوک  زا  دوب و  راوشد  رایسب  ام  هار  ریخا  زور  نیرد 

داد و ياهناخ  امب  درک و  ییاریذپ  بوخ  رایـسب  ام  زا  يو  دوب . ناجنزرا  يادخدک  لیفک  هک  میدید  ار  یکرت  هدازگرزب  هزنالا  هدـکهد  رد 
غابارق زا  نونکا  رومیت  هک  میدینـش  راب  نیتسخن  يارب  كرت  نیا  ناهد  زا  هد و  نیرد  داد . امب  میتشاد  زاـین  هچنآ  درک و  كرادـت  كاروخ 

. تسا هدنار  ناریا  هیناطلس و  تشد  يوسب  هداتفا و  هارب  دوب  هدنارذگ  اجنآ  رد  ار  ناتسمز  هک 
كاروخ دـندرک و  ییاریذـپ  بوخ  ام  زا  هک  میدیـسر  یهد  هب  میداتفا و  هارب  هزنالا  زا  دوب  هم  هام  موس  اب  فداصم  هبنـش  هک  زورنآ  يادرف 

دندروآ و
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ات هک  دـنداد  لوق  دـندروآ و  ام  يارب  ناوارف  كاروخ  هک  میدـنام  رترود  یهد  رد  زین  ار  بش  دـنتخاس . هدامآ  شکراب  ياـپراهچ  بسا و 
. دننک هیهت  ام  يارب  سفن  هزات  بسا  ادرف 

تـسا هدش  يراج  نیرب  تداع  دنکیم ) تموکح  نآ  رب  رومیت  هک   ) روشک نیرد  هک  اریز  دـنداد  امب  ناگیارب  دوب ، ام  زاین  هچنآ  هنوگنیدـب 
ام مارتحاب  دندروآیم و  اههناخ  زا  شرف  ام  يارب  میدنامیم  هک  بش  ای  دـشاب  روبع  ماگنهب  زور  هکنیا  زا  معا  میدرکیم  فقوت  هک  اج  ره  هک 

ارنآ اـم  هـک  تـسا  اـهیبطرق )  ) درگ ياـهمرچ  دـننام  اههرفــس  نـیا  دــندرتسگیم ، يزیم  يور  نـیمرچ  ياهرفــس  هاـگنآ  دــندناشنیم . ار 
. دننیچیم نان  نآ  رب  دنمانیم و  هرفس  ار  نیا  نانآ  میناوخیم ، ریسامارآوگ *

یناـن صرق  دـنهدیم و  زرو  ارنآ  دـنرادیمرب و  درآ  یمک  دوـشیم . هیهت  یبـیجع  زرطب  تسا و  بوغرماـن  رایـسب  اههدـکهد  نـیا  مدرم  ناـن 
ارنآ تـخپ  دـش و  مرگ  هـکنآ  درجمب  دــنزادنایم و  نآ  رب  ار  كزاـن  ریمخ  سپــس  دــننکیم . مرگ  هداـهن و  شتآ  رب  ار  جاـس  دــنزاسیم و 

. دندروآیم ام  يارب  تاهد  نیرد  هک  دوب  ینان  اهنت  نیا  دنرادیمرب .
تقیقح رد  دـندیچیم . ریـش  غرم و  مخت  اب  هتـسب  هماخ  ریـش و  ياـههساک  زین  دـندراذگیم و  ناوارف  تشوگ  یمرچ  ياههرفـس  نیا  يور  رب 

دندروآیم كاروخ  ردقنآ  میدنامیم  بش  هک  اجنآ  دندرکیم و  راتفر  روطنیمه  ام  اب  اههناخ  همه  رد  دندروآیم . ام  يارب  ار  كاروخ  نیرتهب 
زین رومیت  هداتسرف  هک  اجنآ  زا  دندمآیم و  نایادخدک  ام  ربارب  رد  گنردیب  میتفریم  هک  ياهدکهد  ره  رد  میدوب . زجاع  نآ  ندروخ  زا  هک 

بآ و كاروخ و  هک  دـندوب  فظوم  نایادـخدک  دـندرکیم و  هیهت  كاروخ  زا  درکیم  رما  ناشیا  هب  هچ  ره  دوب ، ام  اـب  دـش  هتفگ  هکناـنچ 
نامرفب دـیجنریم ، راتات  ریفـس  هکنانچ  درکیمن  ارجا  تعرـسب  ار  اهنامرف  نیا  يو  هک  یتروص  رد  دـننک . هدامآ  ام  تمدـخ  يارب  راگتمدـخ 

. دروخیم رایسب  تابرض  هنایزات  ای  بوچ  اب  ادخدک  روبزم  ریفس 
عقاو تساوخزاـب  دروم  دوب  اـم  هار  رـس  رب  هک  ییاههدـکهد  نیا  همه  مدرم  قیرطنیدـب  دوـب . هتـشگ  اـم  یتفگـش  هیاـم  رما  نیا  هک  يروـطب 

هک دندوب  یهاگناهن  نتفای  ددص  رد  مدرم  همه  دشیم ، رادیدپ  ییاتغج * بابرا  نیا  هکنآ  درجمب  عقاو  رد  دندشیم .
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تنطلـس هداوناخ  زا  ینعی  دـنراد  یگتـسب  رومیت  اب  هک  دوشیم  قالطا  ییاهنادـناخ  لـیابق و  هیلک  هب  ياـتغج  ماـن  نیا  دـنوش . ناـهنپ  نآ  رد 
. دنتسه

رب هک  ییاههرد  زا  يرایـسب  رد  هک  میدرک  هدهاشم  میدنار و  شیپ  هب  مدرک  هراشا  نآب  کنیا  هک  ياهدـکهد  زا  زورنامه  رفـس  همادا  يارب 
. میدیسر ناجنزرا  رهـش  هب  بورغ  نراقم  هم  مراهچ  هبنـشکی  ینعی  زورنآ  يادرف  دنراد . تماقا  دنتـسه  یحیـسم  هک  ناینمرا  دوب  ام  هار  رس 
. دوب هدـیراب  ینیگنـس  فرب  رهـش  یکیدزن  رد  میتشذـگ . اهلگنج  دـنت و  ياهیبیـشارس  زا  دوب و  بولطماـن  رایـسب  میدوب  هدومیپ  هک  یهار 

بـشنآ میدنار و  دوب  هدش  هدامآ  ام  يارب  هک  ياهناخ  يوسب  رـسکی  دنیوگ ، دمآ  شوخ  امب  ات  دندوب  هدمآ  ام  زابـشیپ  هب  رهـش  زا  یهورگ 
. داتسرف ناوارف  هویم  هتخپ و  ياهکاروخ  زا  هتشابنا  يرایسب  فورظ  رهش  مکاح 

يارب غلبم  نامه  ربارب  مینک  فقوت  رهش  نیرد  هک  ینامز  ات  زور  ره  هک  دش  هتفگ  دندروآ . دقن  لوپ  ام  يارب  مکاح  روتسدب  دادماب  هبنشود 
روضحب نتفر  يارب  ام  يامنهار  ات  داتـسرف  سک  مکاح  زورمین  ماگنهب  میناسرب . دوخ  ياهیدـنمزاین  تایرورـض و  فرـصمب  ات  دـنروآیم  ام 

میتفر و دوب  رهش  نوریب  رد  هک  يرازنمچ  هب  ام  سپ  دوب . هتـشاد  لیـسگ  نابهگن  مه  یهورگ  زین  دوب و  هداتـسرف  ام  يارب  بسا  دشاب و  يو 
اب بناج  ره  زا  اهریت  دوب . راوتـسا  ریت  ود  رب  دـنرپ  زا  ینابیاس  يو  رـس  يالاب  رب  هتـسشن و  هاتوک  يدنـسم  رب  هک  میدـید  ار  مکاح  اـجنآ  رد 
ام زا  ات  دندمآ  شیپ  ابجن  زا  ياهدع  میدش  رادیدپ  رود  زا  هکنآ  درجمب  دندوب و  يو  مزالم  يرایسب  هورگ  دوب . مکحم  هدش و  هتسب  بانط 
اب مینیـشنب و  وا  رانک  رد  هک  داد  روتـسد  سپـس  داد . تسد  ام  اب  تساخرب و  ياج  زا  يو  دـندرب  مکاـح  دزن  ار  اـم  نوچ  و  دـننک . لابقتـسا 

دنلب یهـالک  رـس  رب  دوب و  هدـش  يزودرز  هک  تشاد  نت  رب  ینوتیز  یبآ * هچراـپ  زا  ییادر  مکاـح  تفگ . دـمآشوخ  اـمب  فطل  تیاـهن 
هرط ود  هقج  نیزا  تشاد و  رارق  یفـالغ  رد  هک  دوب  نیرز  ياهقج  هـالک  نیا  يـالاب  رب  دوب . رگید  تاـنییزت  رهاوج و  هب  لـلکم  هک  تشاد 

ياههناش يالاب  رب  ندرگ و  هب  ات  دمآیم  نییاپ  اههرط  نیا  دوب و  نازیوآ  دوب  هدش  هتفاب  مهب  کی  ره  هک  بسا  خرس  يوم 
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. تسا هتشگ  لومعم  رومیت  طسوت  هک  تسا  یقیرط  بسا  هرط  اب  نییزت  هویش  نیا  دیسریم . يو 
سپس دش و  ایوج  نامتمعنیلو  هاشداپ ، تمالس  زا  ام  زا  ادتبا  هایس . شیر  یـشیم و  نامـشچ  اب  هلاس  لهچ  رظنمشوخ و  تسا  يدرم  مکاح 
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ریفـس هس  ام  زا  کی  رهب  شیوخ  تسدب  تشادرب و  دوب  هدـش  رپ  بارـش  زا  هک  ياهرقن  ماج  دـنایامنب  ار  شیوخ  مارتحا  بتارم  هکنآ  يارب 
. میشونب ماج  کی  نامه  زا  همه  ات  درک  فراعت 

اب ار  ماج  نآ  دزیم و  وناز  تساخیم و  اپب  مکاح  ربارب  رد  نانآ  زا  کی  ره  درک . فراعت  سلجم  نارـضاح  زا  کی  رهب  ار  ماـج  مکاـح  دـعب 
مکاح اب  هک  دنک  يراک  نینچ  دـناوتیم  یـسک  طقف  اریز  دوب ، مکاح  مارتحا  کته  هناشن  دـنتفرگیم  تسد  کی  اب  رگا  تفرگیم . تسد  ود 

دزیخیمرب و ياج  زا  تشادـهاگن  تسد  ود  ره  اب  تفرگ و  مکاح  زا  بیترت  نیاب  ار  ماج  سلجم  لـها  زا  یکی  نوچ  دـشاب . ربارب  ماـقم  رد 
دیـشون ار  یم  هکنآ  زا  سپ  دنکن . شیوخ  تمعنیلو  هب  ار  دوخ  تشپ  هک  دنکیم  یعـس  هراومه  دـنزیم و  وناز  زاب  دوریم و  مدـق  ود  ای  کی 

. دشک رس  هعرج  تسا ال  ماج  رد  هچنآ  همه  زین  دنز و  وناز  تسار  يوناز  رب  راب  هس  زاب  دزیخرب و  دیاب 
دنتشاد تشپ  رب  یبوچ  ياهقودنص  هک  ار  شکراب  نایاپ  راهچ  ناراگتمدخ  دندیشون ، بارش  مکاح  تسد  زا  نارـضاح  همه  هکنآ  زا  سپ 

کیدزن هب  دوـب  شوـج  ناـنچمه  كاروـخ  اـهنآ  رد  هک  یـسم  ياـهگید  اـهنآ  يور  رب  تشاد و  رارق  گرزب  ياـهلقنم  قودنـص  نآ  رد  و 
نیا دنتـشاذگ . دوب  هدش  دیفـس  علق  اب  هک  [ 261] ینهآ ياهینیس  رد  ار  اهتـشوگ  دندرب و  ار  نایاپراهچ  سپـس  دندروآ . سلجم  نارـضاح 
نیا قیمع ، دوب و  درگ  همه  هک  دندروآ  نوریب  ینهآ  هساک  دص  دودح  رد  دعب  دنتشاد . هلصاف  نیمز  زا  دندوب و  راوتسا  ییاههیاپ  رب  اهفرظ 
هساک دندیشک و  ام  يارب  كاروخ  اهینیس  نیزا  کی  ره  رد  دوبن . دنراذگیم  رسب  ام  نازابرـس  هک  يدوخ  هب  تهابـشیب  نم  رظنب  اههساک 

يرظنم یفرظ  ره  هکنانچ  دوب ، هدش  هدوزفا  نآب  تشوگ  زا  يرگید  عاونا  دندوب و  هتشابنا  جنرب  همیق و  هتخپ و  دنفسوگ  تشوگ  اب  ار 
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رب ریفـس  هس  زا  کی  ره  ربارب  رد  مکاح و  ربارب  رد  دندوب و  هتـشاذگ  یکزان  نان  ینیـس  ره  رب  نآ و  ریز  زین  هساک و  ره  رب  تشاد . توافتم 
تسد دنتسشن و  نیمز  رب  دندمآ و  درگ  كاروخ  رپ  ياهینیس  اههساک و  رودب  نانامهم  سپـس  دندوب . هدرک  نهپ  دنرپ  زا  ياهرفـس  نیمز 

هک دوب  هداتـسیا  يراگتمدـخ  مکاح  ربارب  رد  اما  دنتـشاد . تسدـب  نیبوچ  یقـشاق  تشوگ و  ندـیرب  يارب  ییوقاچ  کی  ره  دـندرب . ماعطب 
وا رانک  رد  ود  نآ  ات  داد  روتـسد  مکاح  هک  دـندوب ، رـضاح  اجنآ  رد  هدازبیجن  نت  ود  درکیم . هراپ  هراپ  دوب  وا  هساک  رد  هک  ییاهتـشوگ 

قـشاق کی  اب  دـندربیم و  تسد  هساک  کـی  رد  نت  هس  نآ  همه  دیـسر  شآ  جـنرب و  ندروخ  تبون  نوچ  دـنروخب . وا  فرظ  زا  دننیـشنب و 
. دندروخیم تبونب 

راوس بسا  تشپ  رب  همه  دـندوب . درم  هد  يو  هارمهب  تشاد و  لاـس  تفه  هک  دیـسر  كرت  یکدوک  ناـهگان  كاروـخ  فرـص  نمـض  رد 
رد هک  دوب  پونیـس  بحاص  رایدنفـسا  نآ  هداز  رهاوخ  ناوج  نیا  دناشن . شیوخ  شیپ  رد  تفریذپ و  مارتحا  اب  ار  رـسپ  نآ  مکاح  دـندوب .

رومیت هک  دیـسر  ربخ  انمـض  دوب . هدیـسر  رومیت  هدرپارـس  زا  هزاـت  رـسپ  نیا  میاهتفگ . نخـس  نونکامه  وزا  تشاد و  يرادـتقا  دودـح  نآ 
زا نت  ود  رومیت  هدرپارـس  زا  لاح  نیع  رد  دراذـگاو . ناوج  رـسپ  نیا  هب  ار  دوخ  كالما  زا  یمین  دـیاب  هک  تسا  هداد  رایدنفـسا  هب  ینامرف 

. دندیسر دندوب ، هدش  دازآ  کنیا  هدوب و  ناینادنز  نوچمه  رومیت  رانک  رد  نونکات  رهش و  لها  زا  هک  ناگرزب 
ینیمزرـس دوب و  فارطا  ياهنیمزرـس  همه  ناجنزرا و  بحاص  اـقباس  هک  [ 262 «] نتراهات  » ماـنب یگرزب  هک  دوب  نیا  ناـنآ  يراـتفرگ  تلع 

شیپ یکدنا  دوب . نازوبارط  روطارپما  رتخد  شنز  تشاذگن و  ياجب  يروکذ  دـنزرف  توف  ماگنهب  تشذـگرد و  تشاد ، رایتخا  رد  روانهپ 
. دنیـشنب ردپ  ياج  هب  رـسدردیب  عزانم و  الب  وا  یتسیابیم  سپ  تفریذپ . يدنزرفب  میدوب  وا  نامهم  ام  هک  ار  ناجنزرا  مکاح  نیا  گرم  زا 

وا تسد  زا  ار  تموکح  یلع *» هاش   » نتراهات هدازرهاوخ  ادتبا  اما 
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هک وا  نیرباـنب  تـسا و  هتـشادن  يروـکذ  دـنزرف  دوـخ  نز  زا  نتراـهات  هـک  درک  اـعدا  درک و  بحاـصت  ار  نیمزرــس  نـیا  هـمه  تـفرگ و 
. تسا نتراهات  قحب  ثراو  تسا  يو  هدازرهاوخ 

هتفگ امب  هکنانچ  هتـشذگ  نیزا  دندوب . روکذم  یلع  هاش  نارادفرط  زا  میدـش  انـشآ  نانآ  اب  هزات  ام  دـندوب و  هدیـسر  کنیا  هک  نت  ود  نیا 
نیا یلع و  هاش  دنام و  ناجنزرا  رد  قرشم  يوسب  تشگزاب  رد  داد ، تسکش  هرقنآ ) رد  ار  دیزیاب   ) كرت ناطلـس  رومیت  هکنآ  زا  سپ  دش ،

اما دوب . هتخاس  دازآ  ار  گرزب  ود  نیا  دش ، هتفگ  هکنانچ  رومیت  درک . بوصنم  تموکحب  ار  یلعف  مکاح  نیا  ینادـنز و  ار  وا  رادـفرط  ود 
. دربیم دنقرمس  هب  دوخ  اب  تشادیم و  هاگن  نادنز  رد  ار  یلع  هاش  زونه 

نتراهات نیمه  الوصا  دش ، هرقنآ  گنج  هب  رجنم  هک  كرت  دیزیاب  ناطلـس  رومیت و  نیب  گنج  فالتخا و  زورب  مهافت و  ءوس  یلـصا  تلع 
. تسا تیمها  رپ  رایسب  يرما  زین  نیا  هک  اریز  داد ، میهاوخ  حرش  زین  ار  عوضوم  نیا  دوب . ناجنزرا  نیمزرس  مکاح  بحاص و 

هک یگرزب  نآ  اـب  ار  مکاـح  میتـشگ و  زاـب  شیوخ  هناـخ  هب  میدرک و  عادو  میتساـخرب ، هرفـس  زا  نوـچ  نامرفـس . حرـشب  میدرگرب  يراـب 
ار زپشآ  زپبآ ، تشوگ  زا  دوب  ترابع  هک  داتـسرف  یکاروخ  ام  يارب  مکاح  دمآ ، تسد  رـس  رب  بش  نوچ  میتشاذـگ . اهنت  دوب  شهارمه 

نایم رد  یتفایـض  زورنآ  يادرف  هبنـش  هس  دننک . تمدخ  ات  دندوب  هدمآ  ناراگتمدـخ  زا  یهورگ  دـشکب و  ار  كاروخ  ات  دوب  هداتـسرف  مه 
زا يرایـسب  هورگ  اجنآ  رد  دوب و  ياهراوف  نآ  رد  هک  تفریذـپ  يرالات  رد  ار  اـم  يو  داتـسرف . اـم  يارب  ار  لومعم  يرمتـسم  مکاـح  دوبن و 

سیفن و نآ  ثاثا  ابیز و  رایـسب  هناخ  نیا  دنتخاونیم . یقیـسوم  هک  دندوب  زین  ناگدـنزاون  ياهتـسد  دـندوب و  رـضاح  مدرم  رگید  ناصاخ و 
هاگنآ مکاح  درک . فراعت  امب  ینیریش  نان  منیـشنب و  يو  دزن  رد  هک  داد  روتـسد  درک و  یمیظعت  بدا  لامک  اب  دمآرد  نوچ  دوب . بسانم 

نآ و  دوب ، هدیشونن  بارش  هک  ناریفس  ام  زا  یکی  وا و  زورما  هک  تفگ 
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اب هک  گرزب  نیرولب و  یماج  گنردیب  سپ  دنـشاب . کیرـش  هرفـس  رـس  رب  ندـیماشآ  رد  دـیاب  مدوب ، وخیوالک  دزلا  زنگ  يور  نم ، دوخ 
. دنداد بارش  مه  نیریاس  هب  داد و  نمب  دیشون و  نآ  زا  مکاح  دندروآ . دوب ، هتشگ  نیریش  رکش  اب  هدش و  رپ  بآ 

، دـش هدروخ  تشوگ  نوچ  میدروـخ . نآ  زا  میتـفگ  هک  ياهویـش  ناـمهب  دـندروآ و  نوگاـنوگ  ياهـشآ  جـنرب و  رایـسب و  تشوـگ  اروـف 
هدروآ لـمعب  هکرـس  رد  مه  ار  اـهنآ  هک  رپک  روگنا و  اـب  دـندوب ، هتخیر  هکرـس  رد  هدـناباوخ  يوله  نآ  رد  هک  لـسع  يوتحم  ياـههساک 
بارـش تدـم  نیا  همه  رد  متفگ . هک  دوب  نامه  دوب ، هدـش  هداهن  نایم  رد  هک  یفرظ  دـنچ  زا  نانآ  ندروخ  هوحن  اما  داـتفا . رودـب  دـندوب ،

نانامهم زا  یکیب  تفرگ ، تسدب  مکاح  ارنآ  نوچ  تفرگیم . اج  هنامیپ  هس  نآ  رد  هک  دـندروآ  گرزب  یماج  اجنآ  رد  يدوزب  تشگیم و 
نآ رد  هکنانچ  دشک ، رس  هعرج  ار ال  ماج  نآ  هک  دوب  ریزگان  دشیم ، زارفارس  راختفا  نیاب  هک  ینامهم  ره  درک . فراعت  دوب  ناگرزب  زا  هک 

یتدم زا  سپ  ماجنارـس  دمآیم . رامـشب  يراتفردب  بدا و  هئاسا  نانآ  بادآ  موسر و  رظن  زا  دنامیم  نآ  رد  يزیچ  رگا  اریز  دـنامن . ياهرطق 
هکنآ ات  تشگیم ، تفریم و  یتسدب  یتسد  زا  داتفا و  رودب  بارـش  رگید  دش و  هتـسخ  نانامهم  کی  کیب  بارـش  ندرک  فراعت  زا  مکاح 

. دندیشون گرزب  ماج  نآ  زا  سلجم  نارضاح  همه 
مان دشاب . هتشادهاگن  متسه  زلازنگ  يور  هک  ارم  مارتحا  اصوصخم  هدرک و  یهارمه  نم  اب  ات  دیشونن  بارش  چیه  اصخـش  مکاح  زورنآ  رد 

شیوخ هناـخب  رگید  ریفـس  ود  نم و  دـمآ  تسد  رـس  رب  بش  نوچ  ماجنارـس  دوب . [ 263 «] تبیلاتیپ  » مدوب هتفگن  ـالبق  هک  ار  روبزم  مکاـح 
. میتشگزاب
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يوخ ات  ناجنزرا  زا  متفه  لصف 

زا یکی  تسروهـشم ) هکنانچ   ) تارف دـشاب .) یبرغ  تارف  نامه  هک   ) تسا هتفرگ  رارق  يدور  رانک  رد  هک  تسا  یتشد  رد  ناـجنزرا  رهش 
فرب زا  نآ  للق  هک  دـنلب  تسا  یهوک  دراد  رارق  نآ  رد  رهـش  نیا  هک  یتشد  ياهتنا  رد  دریگیم . همـشچرس  تشهب  زا  هک  تسا  ییاـهدور 

دنتـشاد رایـسب  ياههشیب  اهناتـسوم و  هک  ییاههدـکهد  نآ ، نوماریپ  همه  رد  دوبن . فرب  زا  يرثا  نآ  ياـههرد  رد  یلو  دوب  هدـش  هدیـشوپ 
رهش دوخ  دشیم . هدید  ییاههشیب  ابیز و  رایـسب  ياهغاب  وس  ره  رد  دوب . هدش  هدیـشوپ  هلغ  عرازم  ناتـسوم و  زا  تشد  نیا  همه  دشیم . هدید 

رد رهـش  ياهراوید  رد  دـناهتخاس و  ناینمرا  ار  ناجنزرا  دراد . رارق  ددـعتم  ياهجرب  اب  يراصح  نآ  درگادرگ  رب  تسین و  گرزب  نادـنچ 
رگید مابب  ماب  کی  زا  ناوتیم  هکنانچ  دنراد ، حطـسم  ماب  رهـش  ياههناخ  همه  تسا . هدش  هدـنک  گنـس  رد  بیلـص  تمالع  طاقن  يرایـسب 

. تسدایز اهنادـیم  اهنابایخ و  اهرازاب و  نآ  رد  تسا و  تیعمجرپ  رایـسب  رهـش  نیا  تشذـگ . نانزمدـق  ناوتیم  نابایخ  زا  هکناـنچمه  تفر 
دجاسم دنرایـسب . دنمتلود  ناناگرزاب  رهـش  نیمه  رد  زین  دنرگناوت و  نانآ  بلاغ  هک  دننکیم  یگدنز  اجنیرد  یمـسر  نارومأم  زا  يرایـسب 

. دنتسه یحیسم  همه  هک  دنشابیم  ینمرا  ینانوی و  ابلاغ  رهش  نانکاس  تسرایسب . رهش  نیرد  بآ  نیمأت  تهج  تاونق  اهراسهمشچ و  ابیز و 
هب رومیت  موجه  نیلوا   ) نامز رد  دیایب ) نآ  حرش  هکنانچمه  کنیا  )
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ناطلـس ضوع  رد  تخاس . ناریو  تسا ، قلعتم  كرت  دـیزیاب )  ) ناطلـس هب  مکحم و  يراصح  هک  ار  ساویـس  رهـش  رومیت  ریغـص ) يایـسآ 
ناطلـس رب  اهدـعب  رومیت  نوچ  تفرگ . یمومع  موجه  اب  نتراهات ) ینمرا  هدازهاش  تسد  زا   ) ار ناـجنزرا  رهـش  درک و  هلمح  مه  دـیزیاب ) )

همه نوچ  هک  دننکیم  لقن  درک . فرصت  ار  اجنآ  تشاذگ و  یناگداپ  نآ  رد  تفرگ  رگید  راب  ار  ناجنزرا  تفای و  رفظ  هرقنآ ) رد  دیزیاب  )
نتراهات هدازهاش  هک  دنتفگیم  دننک و  گنج  شیوخ  یحیسم  نایرهشمه  اب  ات  دنتفرگ  ياهناهب  رهش  ناملسم  مدرم  دیـسر ، نایاپب  روما  نیا 

دزن سک  رومیت  تسرتگرزب . نانآ  دجاسم  زا  نایحیسم  ياهایـسیلک  هک  دنتفرگ  هناهب  دعب  تشاد . تسود  ار  هورگ  نیا  دوب  یحیـسم  نوچ 
. دناسر واب  ار  ناناملسم  تیاکش  داتسرف و  نتراهات 

دتـسوداد یناگرزاب و  زا  دوب  ترابع  هک  نانآ  راک  ارنآ  تلع  دنتـسه و  يو  تبحم  دروم  نایحیـسم  هک  تفریذپ  ار  نیا  خساپ  رد  نتراهات 
رامشب نایحیسم  ياوشیپ  هک  ینانوی  شیـشک  هک  داد  روتـسد  رومیت  نیا  دوجو  اب  تسناد . تشگیم  نتراهات  دمآرد  ینوزف  ثعاب  دوخ  هک 

داد نامرف  تشاد ، ارپ  میقم  نژ  مدرم  زین  هینطنطسق و  ناینانوی  هب  تبـسن  رومیت  هک  ياهنیک  رفنت و  هطـساوب  دوش . رـضاح  يو  دزن  رد  دیآیم 
رومیت سپ  دادـیمن . رد  نت  رما  نیاـب  يور  چـیهب  شیـشک  نآ  اـما  دوش . ناملـسم  ددرگرب و  دوخ  شیک  زا  اروف  یحیـسم  شیـشک  نیا  هک 

هک داد  هدعو  دنک و  محر  اهنآ  هب  هک  درک  اعدتسا  وا  زا  نتراهات  ریما  اما  دننارذگب . غیت  مد  زا  ار  رهش  یحیـسم  هنکـس  همه  هک  داد  نامرف 
ار غلبم  نیا  نتراهات  نوچ  دنک .* میدقت  واب  تسا ، هرقن  لایر  مین  لداعم  رپسآ  ره  هک  رپسآ  رازه  دون  درذگب  نانآ  نوخ  رس  زا  رومیت  رگا 
رد هک   ) ار يژد  عقوم  نآ  رد  دوـش . ناریو  نایحیـسم  ياهایـسیلک  همه  هک  داد  ناـمرف  اذـهعم  دـش ، مرن  روـمیت  تخادرپ ، یلاـها  فرط  زا 
ارنآ تسا و  [ 264 «] گاماک  » هعلق نیا  مان  دش . فرصتم  دراد  رارق  یلامش ) لحاس  رد  هک   ) رهـش يوربور  هناخدور ) یبونج  لحاس  بناج 
همه رب  هک  تسراوتسا  یعضوم  رد  تسا و  مکحتسم  رایـسب  لحم  نیا  هک  درک  ورنآ  زا  ار  راک  نیا  درپس . ياتغج  ناگرزب  زا  یکی  تسدب 

نآ نوماریپ  رهش و 
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. دنربیم هیکرت  هب  دنروآیم و  هیروس  زا  يدایز  ياهالاک  دوخ  اب  هک  دنرذگیم  رهش  نیزا  يرایسب  نایناوراک  نوچ  تسا . طلسم 
رومیت هک  دش  بجوم  هچنآ  دنک و  لصاح  ییانـشآ  راتات  نالوغم  اب  ات  تشاداو  ار  ناکرت  ناطلـس  هک  ياهزیگنا  حرـش  هب  میزادرپیم  نونکا 

. ددرگ دیزیاب  ناطلس  تسکش  هب  رجنم  تبقاع  دشک و  رکشل  ریغص  يایسآ  هب 
نآ فرـصت  عمطب  تخـس  ناطلـس  اریخا  دوب . زرممه  ناکرت  اب  شورملق  نتراهات و  دـش ، هتفگ  هکنانچ  نامزنآ  رد  ناجنزرا  رهـش  بحاص 

سپ دبای . تسد  درکیم ، يرادهاگن  ششوک  تیاهن  اب  نتراهات  هک  گاماک  مکحتسم  ژد  رب  هک  تساوخیم  اصوصخم  دوب و  هداتفا  یحاون 
داد خساپ  ربارب  رد  نتراهات  دهد . لیوحت  وا  هب  ار  گاماک  ژد  هک  دهاوخب  وزا  دتـسرفب و  نتراهات  هب  یمایپ  هک  دـش  نآ  رب  دـیزیاب  ناطلس 

يدوزب تسروذـعم . ناـکرت  هب  گاـماک  ژد  يراذـگاو  زا  اـما  دسانـشب ، ار  ناطلـس  یگرزب  تیولوا و  قـح  دـهد و  جارخ  تسرـضاح  هک 
نآ رد  دـهدیم . تسد  زا  دراد  هچنآ  مه  ژد و  مه  الا  دـهد و  لـیوحت  ار  ژد  هک  تسا  نآ  رتکیدزن  حالـصب  هک  دیـسر  ناطلـس  زا  یخـساپ 

اهناتـساد دندوب  هداهن  ندرگ  ار  وا  نامرف  ءارما  همه  نآ  رد  هک  ناریا  ياهگنج  رد  وا  فرگـش  ياهراک  رومیت و  زا  نتراهات  هدازهاش  تقو 
هک درک  داهنشیپ  دنک و  تیامح  وزا  ناکرت  لابق  رد  هک  درک  اعدتسا  وزا  داتسرف و  رومیت  دزن  همان  اهشکشیپ و  اب  ار  یسک  سپ  دوب . هدینش 
اب دیزیاب  ناطلـس  هب  يریفـس  شیوخ  بناج  زا  زین  رومیت  دراذگ . رومیت  تمدخ  رایتخا و  رد  الماک  ار  دوخ  ورملق  نتـشیوخ و  تسرـضاح 

هزاجا شیوخ  تیثیح  وربآ و  ظفح  رطاخب  رومیت  نیاربانب  تسوا . هیامحلا  تحت  هدناشنتسد و  نتراهات  ریما  هکنیرب  ینبم  داتـسرف  ياهمان 
. دنک ناربج  ارنآ  هکنآ  رگم  دوشب  نتراهات  هب  یتراسج  هک  دهدیمن 

هدنیامن ندیـسر  زا  وا  مشخ  تسین . وا  دروامه  یـسک  ناهج  رد  هک  تشادنپیم  تشادـن و  یهاگآ  رومیت  زا  چـیه  نامز  نآ  ات  دـیزیاب  اما 
رد رومیت  نوچمه  ياهناوید  تسا  نکمم  هنوگچ  هک  تسا  تفگـش  رد  تفگ  اروف  دیـسر . شیوخ  جوا  هب  دـش و  هتخورفارب  همان  اب  راـتات 

هدرک تأرج  وا  هنوگچ  دشاب . هتشاد  دوجو  ناهج 
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هکنانچمه دراد . اور  وا  اب  دنکیم  نتراهات  اب  هک  ار  ياهلماعم  نامه  دیاب  تسا  ناطلس  هک  وا  نوچ  تسا . هداتسرف  ناطلـس  هب  یمایپ  نینچ  و 

تامهوت هنوگنیا  راتفرگ  رگید  رومیت  هکنآ  يارب  هتشذگ  اهنیزا  تسا . فیعض  بولغم و  وا  ربارب  رد  دشاب  هک  سکره  ناهج  رـسارس  رد 
هب نتـشاد  اور  تناها  اب  ار  تقیقح  دنک و  مرن  هجنپ  تسد  دنک  نییعت  هک  اجکره  رد  وا  اب  هک  تسا  رـضاح  يو  دـشابن  هیاپیب  تاروصت  و 

. دزاس تباث  يو  ندرب  يزینکب  رومیت و  گرزب  نز 
وا هاگناتـسمز  هک  غابارق  زا  اروف  يو  دیامنب . واب  ار  شیوخ  يورین  دروآ و  شوهب  ار  ناطلـس  هک  دش  نآ  رب  دیـسر  رومیت  هب  ربخ  نیا  نوچ 
ات شیوخ  هاپس  شیپاشیپ  رد  ناریا . برغ ) لامـش  ياهزرم  رد   ) روهـشم تسا  یتشد  غابارق  داتفا . هارب  دوب ، هتخادرپ  شیاسآب  نآ  رد  دوب و 

درک و فقوت  دوشیم  هدناوخ  ساویـس  میدرب و  مان  نآ  زا  کنیا  هک  يرهـش  ربارب  رد  تفر و  ناکرت  ورملق  هب  اجنآ  زا  دـمآ . ناجنزرا  رهش 
رومیت هک  تفای  فوقو  رما  نیرب  نوچ  ناطلس  داتسرف . ناطلس  هب  یمایپ  کمک  بلج  يارب  ساویـس  هاشداپ  تفرگ . ار  رهـش  نیا  درگادرگ 

درگ هک  یهورگ  نیلوا  دنیآ و  درگ  هک  داد  نامرف  شنایرکشل  همهب  دش . مشخ  رد  تخس  هدرک  هرـصاحم  ار  ساویـس  هتفر و  وا  ورملق  رد 
رازه تسیود  دودح  رد  دش  هداتسرف  ساویس  هب  هک  هاپس  نیا  داتسرف . یبلچ ، نامیلس  شیوخ  دشرا  رـسپ  نامرف  ریز  ساویـس  دادما  هب  دمآ 

ار رهش  نانآ  ندمآ  زا  لبق  رومیت  اریز  دندیسر . رید  ناکرت  لاحرهب  دیایب . نانآ  لابندب  يرگید  هورگ  اب  دوب  انب  اصخش  ناطلس  دوب و  راوس 
. دوب هتفرگ 

راچان رهـش  ناگداپ  دوب و  هتفرگ  هرـصاحم  رد  تخـس  ار  رهـش  يو  دوب . هدرب  شیپ  زا  رایـسب  تواقـش  يراکمتـس و  اـب  ار  راـک  نیا  رومیت 
یغلبم دوخ  اب  دنیآ و  وا  دزنب  ناگدرکرـس  ناهدنامرف و  زا  یهورگ  هک  داهن  نآ  رب  رومیت  دش و  لصاح  تقفاوم  طورـش  رد  دش . هرکاذمب 

. دزیرن ار  نانآ  نوخ  هک  داد  لوق  دنروآ و  میس  رز و 
. دنک تبحـص  تسا  نانآ  هقالع  دروم  رایـسب  هک  يرما  هرابرد  ناشیا  اب  دهاوخیم  هک  دومن  نینچ  تفایرد ، ار  غلبم  نیا  رومیت  هکنآ  درجمب 

ناسانشرس زا  يرایسب 
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رومیت اـما  تسا . هتفریذـپ  مه  ار  ناـنآ  جارخ  یهگناو  هداد و  دـکؤم  لوق  يو  هکنآ  ناـنیمطا  هب  دـندش ، نوریب  ساویـس  مدرم  ناـیاوشیپ  و 
هداد لوق  اهنآب  نوچ  تفگ  درک و  اهنآ  هب  ور  اروف  دندمآ  نوریب  رهش  ياههزاورد  زا  نانآ  هکنآ  درجمب  دندنک و  ییاههلاچ  هک  داد  نامرف 

زا ار  رهش  زاین  تروص  رد  موجه و  اههزاورد  هب  شنایرکـشل  انمـض  دنکیم . روگب  هدنز  اههلاچ  نیرد  ار  اهنآ  دزیرن ، ارنانآ  نوخ  هک  تسا 
. دنکیم تراغ  دنتسه ، ریقف  همه  شنازابرس  يو و  دوخ  هکنآ  رظن 

راصح سپـس  داد . تراغ  دابب  تفرگ و  هلمحب  ار  رهـش  درک و  روگب  هدـنز  ار  موق  نارـس  ادـتبا  درک و  لمع  گنردیب  تفگ  هچنآب  رومیت 
نامیلـس دـنداتفا ، هارب  ناراتات  هک  زورنامه  درک و  تکرح  سپـس  رومیت  درک . ناسکی  كاخ  اب  ار  رهـش  ياههناخ  بلاـغ  بارخ و  ار  رهش 

تسا و هتـشگ  لدـبم  كاخ  لـت  هب  هک  دـید  ار  ساویـس  نوچ  دیـسر . رهـش  هزاورد  هب  شیوخ  راوس  رازه  تسیود  اـب  ناطلـس  رـسپ  یبلچ 
. درک فقوت  ردپ  ندیسر  راظتناب  دسرب ، رومیت  نایرکشل  هب  تسناوتن 

مانب هک   ) راتات دیفـس  لیابق  زا  یـضعب  اب  هار  رد  دریگب . ار  رـصم  كولمم  هاشداپ  ياهنیمزرـس  هیروس و )  ) ات دوب  تکرح  رد  رومیت  اـنمض 
رومیت دنرادن . یتباث  هناخ  دنتسه و  ندرک  چوک  تکرح و  رد  هراومه  مدرم  نیا  دش . هجاوم  دنروهشم ) دیفس  دنفسوگ  هلیبق  ای  ولنویوققآ 

درم نز و  رازه  هاجنپ  دودح  رد  هلیبق  نیا  درک . ریسا  ار  ناشیا  نارس  هلیبق و  نآ  دارفا  همه  داد و  تسکـش  ارنانآ  تخات و  نانآ  رـس  رب  اروف 
قشمد رهش  دندیـسر  یحاون  نآ  هب  نوچ  دنور . هیروس  يوسب  دنوش و  هارمه  وا  اب  اروف  هک  تشاداو  ار  اهنآ  نیا  دوجو  اب  رومیت  اما  تشاد 

ریفس هکلب  دندوب ، هدز  زاب  رس  جارخ  نداد  زا  اهنت  هن  نانآ  نوچ  تشاد . لد  رد  میظع  ياهنیک  رهش  نیا  مدرم  هب  تبسن  درک و  هرـصاحم  ار 
هورگ سپـس  تفر . تراغب  دـش و  هتفرگ  هلمح  کی  اـب  قشمد  گـنردیب  دـنریگب . یهجو  رومیت  زا  اـت  دـندوب  هتـشادهاگن  ورگب  ار  رومیت 

لوغشم شیوخ  راکب  دننیزگ و  تماقا  اجنآ  رد  ات   ) داتسرف دنقرمس  هب  دروآ و  درگ  ار  رهش  دنمرنه  رگتعنص و  رهام و  ناداتسا  زا  يرایـسب 
یلاها زا  ياهدع  زین  دیفس و  دنفسوگ  ناراتات  زا  یهورگ  نانآ  هارمهب  دنشاب .)
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ناریاب رومیت  هیروس  زا  دندوب . ساویس  یلاوح  یحیسم  ناینمرا  زا  یهورگ  ریخا  هتسد  رد  داتسرف . دوب  هدروآ  تراساب  هک  ار  ساویـس  رهش 

هتفگ هکنانچمه   ) ناجنزرا رهـش  هب  دیزیاب  ناطلـس  هک  دوب  نامز  نیرد  دنارذگب و  ایلع  ناتـسنمرا  غادالآ  ياهتـشد  رد  ار  ناتـسبات  ات  تفر 
يرای اب  وا  هک  دیدیم  نوچ  دوب . هتفای  هار  وا  لد  رد  نتراهات  ریما  هب  تبسن  هک  دوب  يرفاو  مشخ  راک  نیرد  وا  هزیگنا  تشگ . روهلمح  دش )

اروف ناطلـس  دنز .) ساویـس  رد  اهراک  نیاب  تسد  رومیت  و   ) دوش هتـشاد  اور  وا  رب  یتناها  نینچ  هک  تسا  هدـش  بجوم  رومیت  زا  نتـساوخ 
رهـش هب  ادابم  هک  داد  نامرف  دـننک و  دازآ  ار  نز  نآ  اـت  داد  روتـسد  اروف  اـما  درک . ریـسا  ار  نتراـهات  رـسمه  تفرگ و  هلمحب  ار  ناـجنزرا 

راک نیرد  هک  دـنتفگیم  دـندرکیم و  هلگ  بل  ریز  شناسک  اما  تشگزاـب . دوب  هدـمآ  هک  اـج  ناـمهب  ناطلـس  سپ  دـنزاس . دراو  ياهمدـص 
. دزاس ناریو  دوب ، هدرک  بارخ  ار  ساویس  رومیت  هک  ياهویش  نامهب  ار  ناجنزرا  یتسیاب  تسا و  هتفر  اطخب  ناطلس 

نانآ نیب  یتقفاوم  چیه  اما  دنداتسرف ، رگیدکی  دزن  یناگدنیامن  دندوب  هتـشگزاب  شیوخ  ورملق  هب  کی  ره  هک  رومیت  دیزیاب و  نامز  نیرد 
يو رگا  هک  دنداتـسرف  رومیت  هب  ییاهمایپ  تشاد  تماـقا  ارپ  رد  هک  نژ  مدرم  گرزب  هینطنطـسق و  روطارپما  لـئونام )  ) ماـگنه نیرد  دـشن .

ياهیتشک نامز  كدـنا  زا  سپ  ای  گنردیب  هک  دـنداد  لوق  نانآ  درک . دـهاوخ  يرای  واب  یتشک  هاپـس و  اـب  دـنک  ناـکرت  گـنج  گـنهآ 
يایسآ هب  دنناوتن  دنتسه ) اپورا  هیکرت  و   ) نانوی رد  هک ، كرت  نایرکـشل  ات  دنزاس ، زکرمتم  لنادراد ) رد  و   ) دننک زهجم  ار  شیوخ  یگنج 
رازراک هنیزه  ناونعب  یغلبم  هک  دندرک  دهعت  ناینانوی  زین  دهد و  تسکـش  ار  ناطلـس  دناوتب  رتناسآ  رومیت  بیترت  نیدب  دندرگزاب و  ریغص 

( راتات كرت و   ) ناملـسم ریما  ود  نیب  یتقفاوم  نوچ  دـندید . رومیت  هینطنطـسق و  روطارپما  ربارب  رد  ار  نتـشیوخ  ناکرت  کنیا  دـنهدب . واـب 
ناریا زا  يو  دوب . فیرح  زا  رتهدامآ  دنمورین و  رایـسب  ثداوح  نیرد  رومیت  هک  یتسارب  دنتخادرپ . رکـشل  جیـسب  هب  کی  ره  دـشن ، لصاح 

هتفر راب  نیلوا  رد  هک  تفرگ  شیپ  ار  یهار  نامه  درک و  هلمح  ناطلس  نیمزرسب  داتفا و  هارب 
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. تفر ساویس  هب  ناجنزرا  زا  ینعی  دوب .
هرقنآ هب  گنردیب  درک و  اهر  ار  شیوخ  ياهراک  همه  تسا  هدرک  لاغـشا  ار  وا  كاخ  زا  یتمـسق  رومیت  هک  دینـش  نوچ  دـیزیاب  ناـطلس 

. دوب هدروآ  درگ  ار  گنج  تاکرادت  تامهم و  حالس و  نآ  رد  هک  دوب  راوتسا  يژد  اجنآ  رد  تفر .
. دمآ رومیت  يوسب  باتش  اب  داتفا و  هارب  شنایهاپس  شیپاشیپ  رد  دیزیاب  سپس 

دیـسر اجنآب  نوچ  دیزیاب  تفر . اههوک  نایمب  بونج  رد  دیچیپ و  پچب  دـش ، هاگآ  كرت  ناطلـس  هشقن  لایخ و  زا  هکنآ  درجمب  رومیت  اما 
راـکنیاب وزا  رارف  يارب  رومیت  هک  درک  روصت  هناخاتـسگ  هدرک و  جـک  ار  هار  يو  هک  دـش  هاـگآ  دوش ، هجاوم  روـمیت  اـب  تشاد  راـظتنا  هک 

ات وسنآ  زا  مه  رومیت  اما  درک . لابند  ار  وا  تعرـس  تیاهن  اب  داتفا و  هارب  رومیت  لابندب  سپ  تسا . هتخیرگ  وزا  رومیت  یتسارب  هدز و  تسد 
يوسب رسکی  دمآ و  تشد  هب  رومیت  سپس  دناریم . شیپ  هراومه  درکیم و  زارتحا  كرت  نایرکشل  زا  یناتسهوک  یحاون  نآ  رد  زور  تشه 

، تسا هتخیرگ  وا  گنچ  زا  هلیح  نیا  اب  شنمـشد  هک  تسناد  ناطلـس  یتقو  دـنار . تشاد  رارق  ناطلـس  حالـس  هنب و  رابنا  نآ  رد  هک  هرقنآ 
. دریگب وا  رب  هار  دوش و  وربور  وا  اب  دسرب  هرقنآ  راصح  هب  رومیت  هکنآ  زا  شیپ  باتشرپ  ندنار  اب  هک  درکیم  ار  ششوک  تیاهن  هدوهیب 

ياههارب اهنآ  ندرب  نتخاس و  فرحنم  اب  ات  دوب  هدیـشوک  هراومه  تدـم  نیرد  هک  رومیت  اب  شیوخ  هدوسرف  هتـسخ و  نایرکـشل  اب  ناطلس 
. تشگ هراشا  نآب  اقباس  هکنانچ  دش ، ریسا  دیزیاب  تفرگرد و  گنج  سپس  دش . هجاوم  دنک ، هدوسرف  هتسخ و  ار  اهنآ  راوشد 

زا  ) هک دنداد  هزاجا  اپورا  میقم  كرت  نایرکـشل  هب  نامیپ ، دهعب و  يافو  ياجب  ارپ ، میقم  نژ  مدرم  هدرک  رـس  هینطنطـسق و  روطارپما  انمض 
اهیرای اپورا  هیکرت  هب  ندیسر  تمالسب  هرقنآ و  زا  زیرگ  رد  ناکرت  هب  مه  گنج  زا  سپ  زین  دنسرب و  ریغص  يایسآ  هب  دنرذگب و  لنادراد )

بیرف هلیح و  یتسارب  لمع  نیا  دندرب . ایرد  يوسنآ  هب  وسنیا  زا  دوخ  ياهیتشک  اب  ار  اهنآ  ناینانوی  دندرک و 
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. دنکیم راتفر  تدش  اب  شیوخ  ورملق  رسارس  نایحیسم  اب  تسا و  فلاخم  ناینانوی  اب  رومیت  مه  تلع  نیمهب  دوب .
هک تسا  شخرذآ »  » ینعمب بقل  نیا  تشاد . بقل  مردـلیا  ماـن و  دـیزیاب  دـش ، هتفگ  هکناـنچ  تفاـی  تسکـش  رومیت  زا  هک  كرت  ناـطلس 

مانب یبرـس )  ) هاشداپ تسدب  تسروآمان و  سب  یناطلـس  هک  تشاد  مان  دارم  شردپ  تسوا . مان  دیزیاب  تسا و  موهفم  نیاب  یکرتب  مردلیا 
. دش هتشک  وسوک )  ) گنج رد  سورازال * ایرذ  اعلیا 

ار رذاعلیا  دیشک و  ار  نیا  ماقتنا  اهدعب  دیزیاب  ناطلس  دادب . ناج  دمآ ، نوریب  هناش  زا  تفر و  ورف  شاهنیس  هب  هک  يریشمش  اب  روبزم  ناطلس 
نامیلـس هدازهاش  هناخ  رد  تسا و  هدنز  مه  زونه  درک و  شزاس  اهدـعب  دـیزیاب  ناطلـس  اب  رذاعلیا  رـسپ  تشک . شیوخ  تسدـب  گنج  رد 

دارم ناطلـس  نیا  هک  منک  نشور  اـت  متفگ  نآ  يارب  ار  تاـیئزج  نیا  همه  تسا . ناـمهم  میدرک ، داـی  وزا  هـک  دـیزیاب  ناطلـس  رـسپ  یبـلچ 
اهنآ رب  هـک  تـسا  یماـن  رب  هوـالع  ماــن  نـیا  دــنراد و  ماــن   Amurath) اــی  ) دارم كرت  نیطالــس  هـمه  هـک  اریز  دوـب  يدرم  هنوــگچ 
راتات نابز  رد  دـنناوخیم . رومیت  مانب  اجنیرد  هراومه  ار  وا  هکلب  تسین ، هاشداپ  نیا  یعقاو  مان  مه   Tamerlane زین و  [، 265] دناهتشاذگ

ار وا  هــکنیا  تــسا .* نــهآ  ناــمه  ریمداـــی »  » روــمیت گرزب و  ینعمب  کـــیب  نوــچ  تــسا . نــینهآ » گرزب   » ینعمب کـــیب  روــمیت 
( گنل یسراف  رد   ) Lane اریز تسا . هتفای  هعاشا  وا  نانمـشد  بناج  زا  هک  تسا  يزیمآتناها  مان  یتسارب  دنناوخیم   Tamerlane مانب

نیا تسا . هدش  هدیرب  مه  شتـسار  تسد  کچوک  تشگنا  ود  زین  تسا و  لش  رومیت  تسار  ياپ  مه  عقاو  رد  تسا . قالچ  ای  لش  ینعمب 
نیا حرـش  تسا . هدمآ  دراو  وا  تسدـب  درکیم ، يدزد  دنفـسوگ  بش  دوب و  ناوج  وا  هک  یتقو  شیپ  ياهلاس  هک  تسا  یتبرـض  هجیتن  رما 

. دروآ میهاوخ  باتک  نیا  رد  الصفم  دعب ، ار  هعقاو 
لگنجیب و دنلب  هوک  هتشر  دنچ  زا  میداتفا و  هارب  زورنآ  میدنام و  هم  مجنپ  هبنـشجنپ  ات  ناجنزرا  رد  ام  نامرفـس ) حرـشب  میدرگرب  نونکا  )

، میتشذگ تخل 
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يراج ياهرهن  اب  تسا  يژد  نآ  رد  هک  هاشب ) قلعتم  غاب  ینعی   ) غاب هاش  مانب  یهد  رد  ار  بش  دوب . درس  اوه  دیرابیم و  فرب  زورنآ  رـسارس 
دعب هبنش  دوشیم . هدید  رایـسب  هدنکارپ  ياههناخ  اهاتـسور و  زین  مدنگ و  ياهرازتشک  نآ  نوماریپ  همه  رد  میدنام . درذگیم  شرانک  زا  هک 

. میدیباوخ [ 266 «] چیراگپ  » مانب یهد  رد  ار 
شیپ لاسکی  دودح  رد  هک  دنتفگ  امب  ناکرت . نآ  زا  یکی  ناینمرا و  نآ  زا  یکی  تسا  هد  ود  نآ  هرد  رد  هک  تسا  يژد  هد  رواجم  هلق  رد 

، دنتفگ امب  هکنانچ  هیلب ، نیا  زا  ییاهر  يارب  ناینمرا  دـنزاس . ناریو  ار  ناینمرا  ياهایـسیلک  همه  ات  داد  نامرف  تشذـگیم ، هد  نیا  زا  رومیت 
مامت یمرـشیب  اب  نیا  دوجو  اـب  تفریذـپ . ارنآ  زین  وا  دـندرک و  میدـقت  رومیت  هب  هرقن ، لآر  مین  اـب  تسا  ربارب  رپسآ  ره  هک  رپسآ  رازه  هس 

یهدـب میداتفا و  هار  هب  اجنآ  زا  تساـکیطنپ ، دـیع  اـب  دوب  فداـصم  هک  هبنـشکی  ینعی  زورنآ  يادرف  دـننک . ناریو  ار  اـهنآ  هک  داد  ناـمرف 
رد میدیباوخ و  دازآ  ياوه  رداچ و  رد  دعب  هبنشود  تسا . ناجنزرا  عباوت  زا  لحم  نیا  تشاد . رارق  رواجم  هلق  رب  يژد  نآ  رد  هک  میدیسر 
رد هچ  نوماریپ  نیرد  نیمز  دوب و  يراج  اههوک  هنماد  رد  رایـسب  ياهرابیوج  تشذـگیم . لگنج  زا  یلاخ  دـنلب  ياههوک  زا  اـم  هار  زورنآ 
هک هیکرت  كاخ  زا  لصف  نیرد  هک  تسا  نانامکرت  فرصت  رد  یلاوح  نیا  همه  دوب . لصاح  رپ  هزادنایب  هزبسرپ و  یتسپ  رد  هچ  يدنلب و 

باریس رایـسب  ياهرابیوج  اب  هک  هزبس  رپ  یتشد  زا  میدوب و  هار  رد  نانچمه  هبنـش  هس  دنناملـسم . موق  نیا  دنیآیم . اجنیاب  تساهنآ  نیمزرس 
. میتشذگ دشیم 

ياهجرب اب  نهپ  گرزب و  ياهگنس  زا  دراد  یئوراب  تسا و  یتشد  رد  رهش  نیا  میدیسر . تسرومیت  ورملق  هطخ و  رد  هک  مورزرا »  » هب رهظ 
ورملق وزج  هتشذگ  رد  رهش  نیا  نوچ  میدید . ابیز  يایـسیلک  کی  زین  و  تسین . نادنچ  رهـش  نیا  تیعمج  اما  تسا ، يژد  نآ  رد  رایـسب و 

زرا نیشیپ  راگزور  رد  هک  یتسارب  دنتسه . نآ  رد  ناینمرا  زا  يرایـسب  هورگ  مه  زونه  تسا ، نایحیـسم  نآ  زا  هک  دوب  ناتـسنمرا  یهاشداپ 
رامشب هطخ  نآ  رهش  نیرتگرزب  نیرتتورثرپ و  مور 
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. یلع فسوی  مانب  تسا  ینامکرت  نامز  نیرد  رهش  نیا  مکاح  دمآیم .

رهـش عـباوت  زا  هد  نیا  [. 267 «] ناوـج ریتراـپ   » ماـنب میدیـسر  یهدـب  میداـتفا و  هارب  مور  زرا  زا  مود  تـسیب و  هبنـشجنپ  ینعی  زورنآ  يادرف 
. تسا [ 268 «] کینوآ »

تسا ياتغج  ناگرزب  زا  یگرزب  هب  قلعتم  فارطا  یحاون  همه  اما  ناینمرا . نآ  زا  تسا و  نیشن  تموکح  هک  دنمورین  تسا  يژد  رهـش  نیا 
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(. تفگ میهاوخ  نخس  نیزا  دعب  وا  هرابرد  هک  [ ) 269 «] کیب يادالود   » مانب
میداتفا و هارب  هبنشکی  دنتـسه . ینمرا  هد  نیا  مدرم  میدیمرآ ، اجنآ  رد  ار  هبنـش  زین  بشنآ و  [. 270 «] وچسیا  » مانب میدیسر  ياهرد  هب  هنیدآ 

ناهج زا  تسد  ای  ناگتـسراو  همه  لحم  نیا  ناـنکاس  نوچ  تسا ، ناـگناوید » هد   » ینعمب هک  [ 271 «] تنک رالیلد   » مانب میدیـسر  یلحم  هب 
مدرم نیا  ترایز  يارب  دودح  نآ  ناملـسم  نایئاتـسور  دـنوشیم .* هدـناوخ  شیـشک  مانب  اجنیرد  هک  ناشیورد ) مانب   ) دنناملـسم ناگتـسش 

، دننکیم مارتحا  رایـسب  ار  وا  هک  دنراد  ییاوشیپ  ناشیورد  نیا  دننکیم . نتفای  افـش  شهاوخ  دنتـسه  شوخان  هکنانآ  دنیآیم و  اجنآب  سدقم 
مدرم همه  درک . لزنم  ناـشیورد  دارم  نیا  دزن  رد  تشذـگیم  لـحم  نیزا  اریخا  رومیت  نوچ  تسا . ناسیدـق  زا  یکی  وا  ناـشیا  روصتب  اریز 

بهذم نیاب  هکنانآ  همه  يادتقم  مه  تسا  هد  نیا  بحاص  مه  موق  نیا  دارم  دنهدیم و  سدقم  دارم  نیاب  يرایسب  زاین  دودح  نآ  ناملـسم 
هنهرب اـبیرقت  دنـشارتیم و  ار  رـس  شیر و  ناـشیورد  نیا  دنرامـشیم . ناسیدـق  زا  ار  هورگ  نیا  همه  یلاوح  نیا  يداـع  مدرم  دـنراد . ناـمیا 

زور هنابش  شدرگ  نمض  رد  دنروآیم . تسدب  افداصت  هک  تسا  ییاههدنژ  نانآ  ششوپ  دنوریم و  هار  اههداج  رد  امرگ  امرس و  رد  دنتسه .
رب هک  یلاله  اب  تسا  هتخیوآ  هایس  یمشپ  ياههبارش  اب  یقریب  نانآ  هاقناخ  هزاورد  رب  دنیارسیم . دورـس  دنراد  هک  یکچوک  لبط  اب  هراومه 

هک تساهنآ  تاداع  زا  نیا  زین  تسا و  هدش  هتخیوآ  چوق  زب و  وهآ و  خاش  بیترتب  فیدر  کی  رد  نآ  نییاپ  تسا و  نآ  يالاب 
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هتـشاذگ اهخاش  نیزا  شیورد  ره  هناخ  رد  رب  دـننک . لمح  یتمالع  هناشن و  نوچمه  دوخ  اب  اههداج  رد  شدرگ  نمـض  رد  ار  اـهخاش  نیا 
[. 272] دشاب زاتمم  صخشم و  ات  تسا  هدش 

. میدروآ رسب  دراد  مان  سرا  هک  یگرزب  دور  نآ  رانک  رد  دازآ  ياوه  رد  ار  بش  میداتفا و  هارب  تنک  رالیلد  زا  هم  مشش  تسیب و  هبنـشود 
رد هک  فرب  زا  هدیـشوپ  ياههوک  نایم  زا  رایـسب و  ياههندرگ  زا  زورنآ  درذگیم . ناتـسنمرا  رـسارس  زا  ابیرقت  هک  گرزب  تسا  يدور  نیا 

. میتشذگ تخیریم ، ورف  رایسب  ياهرابیوج  اهنآ 
دوب و بیـشارس  رایـسب  هار  نیا  میدومیپ . هار  سرا  لحاس  رانک  رد  ار  زور  همه  میدـش و  هدایپ  هزات ) رهن   ) يوج ون  مانب  یهد  رد  هبنـش  هس 

بلاغ دوب . یحاون  نآ  بحاص  وا  درک . ییاریذپ  مامت  مارتحا  اب  ام  زا  تشاد و  ینکس  شیشک  کی  هد  نیرد  تشاد . رایسب  يدنلب  تسپ و 
. دنتسه ینمرا  دودح  نآ  مدرم 

دوب و کمن  گنـس  هوک  زا  تمـسق  نآ  همه  هک  میدید  تشاد . رارق  ياهلق  رب  گرزب  يژد  نآ  رد  هک  میدیمرآ  یهد  رد  ادرف  هبنـش  راهچ 
هنابلطواد یحاون  نآ  مدرم  میدرک . ییامیپ  هار  دوب  هدش  لیکشت  کمن  ياههرخص  اب  هک  ییاههوک  هتشر  رانک  رد  ار  زور  زا  یمین  یتسارب 

. دنرخیمن شیوخ  كاروخ  يارب  کمن  دننکیم و  هدافتسا  رذگهر  نیزا  دنیآیم و  کمن  ندرب  يارب  ناکم  نیاب 
. دـنتخاس حون  نافوط  زا  سپ  هک  تسا  يدابآ  نیتسخن  دـننکیم  تیاور  هکناـنچ  رهـش  نیا  مینکیم . فیـصوت  ار  يراـمروس * رهـش  کـنیا 

گرزب هوک  حوضو  لامک  اب  لحم  نیزا  گرزب و  تسا  يرهش  يدابآ  نیا  میدیـسر . لحم  نیاب  رهظ  دودح  رد  هم  مهن  تسیب و  هبنـشجنپ 
رد رهش  نیا  دشیم . هدید  تسـشن ، كاخب  نافوط  نتـسشن  ورف  ماگنهب  حون  یتشک  نآ  رب  دراد و  هلـصاف  خسرف  شـش  نآ  اب  هک  تارارآ ) )
اما تسا ، يدـنت  یبیـشارس  نآ  يوس  ره  رب  هک  تسا  یفرژ  رایـسب  هرد  رگید  بناج  رد  دـسریم و  سرا  هب  نآ  يوس  کی  هک  تسا  یتشد 

هرد نیا  نیفرط  هلصاف 
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تیعقوم رما  نیا  دوشیم . یهتنم  هناخدور  رانک  هب  دریگیم و  نایم  رد  بناج  هس  زا  ار  رهـش  هرد  نیا  تسین . نامک  سرریت  زا  شیب  هاـگچیه 
رد دراد . رارق  هرد  قمع  رد  هک  ياهزاورد  زا  ای  هناخدور  هار  زا  رگم  تفای  تسد  ناوتیمن  نآب  دزاسیم و  زاتمم  ماکحتـسا  ظاـحل  زا  ار  رهش 

. تسا هدش  هتخاس  يرگید  تشپ  رد  یکی  هزاورد  ود  اجنیزا  دراد و  رارق  دنلب  راوتسا و  ياهجرب  هزاورد  نیا  رانک 
نارـسپ نآ  ناگدـنهن  ناینب  دـش و  هتخاس  کشخ  نیمز  رب  حون  نافوط  زا  سپ  هک  دوب  يرهـش  نیلوا  میتفگ  هکنانچمه  عقاو ، رد  رهـش  نیا 

درک و هرصاحم  ار  رهش  نیا  نیرز *) هلیبق  زا   ) راتات ناخ  شمتغط  شیپ  لاس  هدجیه  دودح  رد  هک  دنتفگ  امب  رهـش  نیا  مدرم  دندوب . حون 
رد ار  شیوخ  رهـش  مدرم  هک  دـش  هداهن  نیرب  رارق  دـندمآ و  رانک  وا  اب  رهـش  مدرم  موس  زور  رد  سپـس  تسب . هلولگب  زور  هنابـش  ود  ارنآ 

. دـنزادرپب جارخ  ناونعب  نیعم  یغلبم  وا  هب  اهتنم  دـنیاینرد ، رهـشب  شنایهاپـس  زا  کیچیه  وا و  دنـشاب و  ناـما  رد  دنـشاب و  هتـشاد  فرـصت 
يوسب دـندنویپب و  وا  هاپـسب  رهـش  حلـسم  مدرم  زا  یمین  هک  دـش  راتـساوخ  طقف  دـشاب ، رادافو  راوتـسا و  قاـثیم  نیرب  هک  داد  لوق  شمتغط 
شمتغط هدماین ، نوریب  هورگ  نیا  زونه  تشاد . رـس  رد  دوشیم  هدیمان  ژرژ  هک  ار  تیالو  نآ  هاش  اب  گنج  گنهآ  نوچ  دننار . ناتـسجرگ 

نآ رد  تورث  زا  هچنآ  دنتفرگ و  تراغ  دابب  ارنآ  دندمآرد و  رهـشب  ریبدـت  نیاب  دـنوش و  روهلمح  رهـشب  هک  داد  نامرف  شنایهاپـس  هب  ناخ 
غیت مد  زا  ارنآ  قلخ  زا  یمیظع  هورگ  دـنتخاس و  ناریو  ارنآ  يوراـب  دـندز و  شتآ  ار  رهـش  سپـس  ناراـتات  نیا  دـندرب . تمینغب  دوـب  هتفخ 

نیزا ار  ناینمرا  زا  يرایـسب  اریخا  اما  ناتـسنمرا . زا  تسا  يرهـش  نیا  نوچ  دـندوب ، ناینمرا  زا  اقباس  يراـمروس  یلاـها  رتشیب  دـندینارذگ .
. درک میهاوخ  ثحب  الصفم  نیزا  دعب  هراب  نیرد  ام  دناهتفرگ . ناناملسم  ار  نانآ  ياج  دناهدرک و  دیعبت  لحم 

. دوشیم هدید  یندید  ابیز و  ياههناخ  يرایسب  مه  زونه  يرامروس  رد 
مه بسا  رفس  يارب  زین  دندرک و  كرادت  ام  يارب  روفو  دحب  رایسب و  نازیمب  رابراوخ  اج  همه  میتفر  نامزالم  ام و  هک  اج  ره  ناتسنمرا  رد 

، دش هتشاذگ  ام  رایتخا  رد 
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. دربیم رسب  تینما  حلص و  رد  رومیت  تموکح  نامرف  تحت  رد  هطخ  نیا  رسارس  کنیا  هک  اریز 
ژد نیا  میروآ . زورب  نآ  رد  ار  بش  هک  میدنار  دوب  هدش  هتخاس  ياهرخـص  رب  هک  یگرزب  ژد  يوسب  میداتفا و  هارب  يراموس  زا  دـعب  هعمج 

ذالم و ژد  نیا  اقباس  تخادرپیم . یقح  دوخ  كالما  یبابرا و  تباـب  زا  دوب و  رومیت  رازگجارخ  هک  دوب  هویب  مرتحم و  یمناـخ  فرـصت  رد 
نانآ سیئر  تفرگ و  ياهلمح  اب  ار  ژد  نیا  شیوخ  هار  رس  رب  رومیت  دندرکیم . هشاعا  نارفاسم  تراغ  اب  هک  دوب  نادزد  نانزهار و  نکـسم 

دـنراذگن و راـک  دوخ  ياـج  رب  زگره  دـنرادرب و  ار  ژد  نآ  ياـهرد  همه  اـت  داد  ناـمرف  سپـس  رومیت  تشک . دوب  مناـخ  نیا  رهوش  هک  ار 
میدوب اجنآ  رد  هک  ینامز  رد  درپس . مناخ  نیاب  ار  ژد  نیا  زین  و  دوش . ینماان  يدزد و  زکرم  ژد  نیا  اداـبم  رگید  هک  دـنراذگب  زاـب  هراومه 

نآ رد  هک  تارارآ ) ماـنب   ) یمیظع هوـک  ياـپ  رد  ژد  نیا  تـسا . [ 273 «] ریدـگیا  » لحم نیا  ماـن  درادـن . يرکیپ  رد و  ژد  نآ  زونه  میدـید 
، میدوب هدـید  نازوبارط  زا  تمیزع  ماگنه  زا  دوخ  هار  رـس  رب  هک  یتاعفترم  همه  دـننام  هوک  نیا  تسا . عقاو  تسـشن ، كاـخب  حون  یتشک 
درک و یئاریذـپ  يزاوننامهم  لامک  اب  ام  زا  مناخ  نآ  ریدـگیا  ژد  رد  تشادـن . دوجو  یلگنج  زین  اههیاپهوک  رد  یتح  دوب و  تخل  ـالماک 

. داد امب  دوب  ام  زاین  فرط  هچنآ 
، دوب هدـمآ  دورف  حون  یتشک  نآ  رب  هک  یگرزب  هوک  رانک  زا  اـم  هار  میداـتفا و  هارب  ریدـگیا  زا  هم  مکی ) یـس و   ) هبنـش ینعی  زورنآ  يادرف 

فرب هوک  نآ  تاـعافترا  همه  رب  عقوم  نآ  رد  تسا . هدیـشوپ  فرب  زا  هراومه  نآ  هلق  دـنلب و  هداـعلا  قوـف  اـعقاو  روـبزم  هوـک  تشذـگیم .
نآ زا  دوب و  رایـسب  ناـیاپراچ  يارچ  يارب  فلع  اـما  دوبن . اـهنآ  رد  لـگنج  چـیه  دـندوب و  تخل  ـالماک  هوـک  نیا  ياـههرد  دوـب . هتـسشن 
زا اهنآ  ياههناخ  یپ  هک  میتشذـگ  هدـش  ناریو  ياهیدابآ  يرایـسب  زا  تشذـگیم و  هوک  تشپ  زا  اـم  هار  تشذـگیم . يداـیز  ياـهرابیوج 

امب هک  نانچ  لاس  ره  رد  دیوریم و  دوخب  دوخ  رادواچ  یلاوح  نیرد  دوب . هدش  هتخاس  گرزب  رایسب  ياهگنس 
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. دنسریمن تالغ  اجنآ  رد  نوچ  دسریمن  مختب  زگره  رادواچ  هکنیا  وگ  دناهتـشاک . تسدب  ارنآ  يرادنپ  هک  دیوریم  ون  زا  رادواچ  دنتفگیم ،
. دناهتشاک تسد  اب  یتفگ  هک  دیوریم  دنکیم و  امن  وشن و  نانچ  كزیت  هرت  اهرازنمچ و  زین  و 

ياههناریو اههیاپ  هوک  رد  دوشیم .* هتفای  دـننکیم  گنر  ار  خرـس  مشیربا  نآ  اب  هک  زمرق  مرک  دـنراد ، رارق  هوک  ياـپ  رد  هک  ییاـههرد  رد 
نآ مدرم  میدـیدیم . رایـسب  هناریو  فرط  ره  رد  نانچمه  خـسرف  کی  اـت  دوب و  هدـنام  كورتم  هک  دوب  اـهلاس  ارهاـظ  هک  میدـید  ار  يرهش 

*. تسا هدش  هتخاس  شنارسپ  وا و  دوخ  تسدب  حون  نافوط  زا  سپ  هک  دوب  يرهش  نیلوا  يایاقب  راثآ و  نیا  هک  دنتفگ  امب  یلاوح 
ییاههتب اهنآ  ریز  رد  دشیم . هدید  وسنآ  وس و  نیا  اهتخرد  دوب و  هدش  هدـیرب  رایـسب  ياهرهن  اب  تسا  عقاو  اههناریو  نیا  ربارب  رد  هک  یتشد 

هراومه ربا  فرب . زا  هدیشوپ  تسا  يدنت  یبیشارس  تارارآ )  ) میظع هوک  يالاب  رد  دیشوجیم . بآ  اج  همه  اهراسهمشچ  زا  تسا و  هدیئور 
ربا هم و  رد  رایسب  عافترا  هطساوب  هوک  نیا  ناتـسمز  رد  زین  ناتـسبات و  رد  الومعم  هک  دنتفگ  امب  تخاسیم . مورحم  نآ  هلق  هدهاشم  زا  ار  ام 

فرطرب اهربا  ناهگان  هک  میدیمرآ  یکدنا  دمآیم  نوریب  یگنس  گرزب  هناهد  ریز  زا  هک  ییابیز  همشچ  رانک  رد  زورنآ  رـصع  تسا . ناهنپ 
شیپ تردنب  يرما  نینچ  هک  دنتفگیم  دیناشوپ . ار  همه  دمآ و  زاب  هم  ياهظحل  زا  سپ  اما  دش . هدید  الماک  نآ  هلق  یتح  هوک  رسارس  دش و 

. دوش هدید  هوک  همه  هک  دیآیم 
روبزم هلق  ود  نیب  دراد و  يدـنت  یبیـشارس  مه  ریخا  هوک  ياپ  تسا . عقاو  کچوک ) تارارآ   ) رتهاـتوک هلق  تارارآ )  ) یلـصا هلق  راـنک  رد 

ورف هلق و  ود  نیا  دـش  هتفگ  هکناـنچمه  اـما  دـمآ . دورف  اـجنیرد  حون  یتـشک  هک  دـنیوگیم  دراد و  دوجو  نیز  چاـق  نوـچمه  ییگتفر  ورف 
. تسا ربا  ریز  هراومه  اهنآ  نیب  یگتفر 

تسه يرگید  راومه  هطوحم  ژد  نیا  ریز  رد  میدنام . تسا  یندید  رایـسب  هدش و  هتخاس  ياهرخـص  رب  هک  دیزیاب »  » مانب يژد  رد  بشنامه 
دراد و ددعتم  ياهجرب  بناج  همه  رد  هک  گرزب  راصح  کی  تسا و  عیسو  رایسب  لحم  نیا  تسا . هدش  هتخاس  رهـش  ياههناخ  نآ  رب  هک 

ار رهش  درگادرگ  دوشیم  یهتنم  عفترم  ژد  نآ  هب 
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بحاص اما  دوب . هتفرگ  هرصاحم  رد  رومیت  شیپ  لاس  شـش  ار  رهـش  نیا  دوشیم . یهتنم  رهـش  ياههناخب  یناکلپ  روبزم  ژد  زا  تسا . هتفرگ 
اجنآ هب  یـسک  ناراتات  زا  ات  دهدن  هزاجا  هک  درک  دـهعت  زین  رومیت  دـهدب . یجارخ  هک  داهن  نآ  رب  رارق  درک و  شزاس  رومیت  اب  يدوزب  ژد 

. دنوش هارمه  رومیت  اب  ات  دندش  مزلم  زین  شنادرم  دیزیاب و  بحاص  زین  و  دیوج . هار 
رون وا  مان  اما  اـهکیلوتاک . زا  تسا  یـسک  نآ  زا  لـحم  نیا  میدیـسر . دراد  ماـن  وکاـم »  » هک يژد  ولجب  بورغ  ماـگنهب  نئوژ  لوا  هبنـشکی 

. دندوب کیلوتاک  دندرکیم  يرادساپ  ینابهگن و  ژد  نیا  زا  هک  نانآ  همه  و  تسا * نیدلا 
ناشیشک نآ  زا  تسا  يرید  وکام  رد  دنباییم . رد  مه  یسراف  یکرت و  زین  دنیوگیم و  نخس  ینمرا  نابزب  دنتسه و  ینمرا  داژن  زا  الصا  نانیا 

[. 274 «] یکینیمود هقرف  »
اب یگرزب  راصح  تسا . هدـش  هتخاس  نآ  هنماد  رد  رهـش  ياـههناخ  همه  دراد . رارق  تسا ، عقاو  یهوک  هلق  نییاـپ  رد  هک  ياهرد  رد  ژد  نیا 

نیا هتفرگ . ار  رهـش  درگادرگ  تسا  هتـشگ  هتـسویپ  مهب  جوراس  کهآ و  اب  هدـش و  هتخاس  شوگ  راهچ  ياهگنـس  زا  هک  رایـسب  ياـهجرب 
رهش مدرمب  قلعتم  يرایسب  ياههناخ  هوک  ییالاب  هنماد  رد  نآ ، نوریب  رد  زین  راصح و  نورد  رد  دوریم . الاب  هوک  زارف  رب  مه  یکدنا  راصح 
لحم رد  زین  نیا  هک  دناهتـشگ  روصحم  يرگید  ینورب  راصح  اب  تسا  هدـش  عقاو  لوا  راصح  زا  جراخ  رد  هک  ییاههناخ  نیا  دراد . دوجو 

هک تسا  یناکلپ  دناهتفرگ  رارق  ینورد  راصح  جراخ  رد  هک  ییاههناخ  ینعی  ریخا  هطوحم  نیا  لخدم  ددنویپیم . ینورد  راصح  اب  ینیعم 
رد دنکیم . يرادساپ  اجنآ  زا  هک  تسا  هدـش  هتخاس  گرزب  یجرب  لخدـم  هزاورد  زارف  رب  راوید  نایاپ  رد  تسا و  هدـش  هدـنک  هرخـص  رد 
هک اههناخ  نیا  هدـش . هتخاس  تسا ، عقاو  هوک  نوماریپ  رد  هک  ییاههرخـص  نایم  مدرم  رگید  ياههناخ  ینورب  راصح  ای  مود  راوید  يوسنآ 
نآ بحاص  يانکـس  تماقا و  لحم  یبابرا  ياههعلق  ای  اهجرب  نیا  تسا . هتفرگ  رارق  ییاهجرب  ناـیم  رد  دـنانکاس  نآ  رد  هقطنم  نیا  مدرم 

یحاون نیاب  ناتسبات  رد  رهش  مدرم  زا  يرایسب  هورگ  زین  تسا و  یحاون 
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ياهراوید ژد و  رب  یماب  نوچمه  دودـح  نیا  عفترم  ياههرخـص  دـنراد . ییاههناخ  رهـش  راصح  ود  زا  نوریب  ياههوک  ناـیم  رد  دـنیآیم و 
تیعقوم اب  دـناشوپیم . ار  ژد  فارطا  یحاون  الماک  اههرخـص  نیا  اریز  درادیم . هاـگن  نوصم  ناراـب  دـنزگ  زا  ار  اـهنآ  هک  تسا  قلعم  رهش 

ار رهـش  مدرم  زاین  هک  تسا  یبآ  همـشچ  ژد  طایح  نورد  رد  تفای . تسد  نآ  رب  الاب  زا  هن  نییاپ و  زا  هن  ناوتیمن  دراد  ژد  نیا  هک  يزاتمم 
اهناتـسوم و درذگیم و  يدور  نآ  زا  هک  تسه  وکام  نییاپ  رد  ابیز  رایـسب  ياهرد  دنکیم . باریـس  ار  رهـش  فارطا  ياههشیب  زین  فرطرب و 

. دنکیم يرایبآ  ار  يددعتم  مدنگ  ياهرازتشک 
نآ رب  رارق  دـمآرب و  نآ  ریما  اب  شزاس  ددـص  رد  سپ  دریگب  ارنآ  تسناوتن  یلو  درک  هرـصاحم  ار  وکام  راـصح  رومیت  یناـمز  هک  دـنیوگ 

ینامز كدنا  دشاب . تمدخ  هدامآ  دنهاوخب  ار  وا  هک  هاگ  ره  دنک و  کمک  یهارمه و  رومیت  اب  راوس  تسیب  اب  نآ  بحاص  هک  دـش  هداهن 
نیز و شوخ  بسا  هس  اب  تسا  هلاس  تسیب  یناوج  هک  ار  شرسپ  اجنآ  ریما  داتفا و  وکام  راصح  هب  رومیت  راذگ  رگید  راب  نامیپ  نیزا  سپ 

. دوب هداتسرف  شکشیپ  ناونعب  ار  اهبسا  نیا  داتسرف . وا  زابشیپ  هب  گرب 
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اب ار  اهـشکشیپ  نآ  رومیت  دنک . میدقت  ردـپ  بناج  زا  هک  درب  ار  اهبـسا  نآ  تفر و  لابقتـسا  هب  ناوج  نیا  دیـسر ، راصح  ياپب  رومیت  نوچ 
نوچ رومیت  سپـس  درادـن . ار  اجنآ  ياهنیمز  هب  يزارد  تسد  یطخت و  قح  کیچیه  هک  درک  غالبا  نایهاپـس  هب  تفریذـپ و  فطل  تیاـهن 

ار وا  هک  تسرـضاح  دـنامب و  هناـخ  رد  یناوج  نینچ  هک  تسا  غیرد  تفگ  دراد ، وکین  نینچ  نیا  يرـسپ  وکاـم  بحاـص  هک  دـش  هجوـتم 
. دروآرد شاهون  نامزالم  کلس  رد  ار  وا  دربب و  نتشیوخ  اب  دریذپب و  تمدخب 

ءزج رد  کنیا  ناوج  نیا  تسوا . ورملق  رد  زین  وکاـم  دوب و  ناریا  برغم  ياورناـمرف  ناـمزنآ  رد  هک  تشاد  ماـن  ازریم » رمع   » هدازهاـش نیا 
ناملـسم شیوخ  لیم  فالخ  رب  هک  دـناهدروآ  راشف  وا  رب  اما  تسا . هدیـسر  یهدـنامرف  هجردـب  يو  هاپـس  رد  تسازریم و  رمع  ناینوماریپ 

، تسا ناملسم  هک  دیامنیم  نینچ  ناوج  نیا  ارهاظ  تسازریم . رمع  نانابهگن  رادرس  کنیا  يو  دناهداهن . مان  شمتغرویس  ار  وا  دوش و 
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. تسرادافو کیلوتاک  نییآ  هب  زونه  تسین و  نینچ  انطاب  اما 
. دش دونشخ  رایسب  اجنآ  رد  ام  روضح  زا  میدوب  یحیسم  ام  هک  اجنآ  زا  درک و  ییاریذپ  يراوگرزب  يدرمناوج و  تیاهن  اب  ام  زا  وکام  ریما 
هک وا  هب  تسوا ، هاگرد  برقم  رایـسب  هک  رومیت  هداز  رهاوخ  ازریم *» هاشناهج  ریما   » ام ندمآ  زا  شیپ  زور  هدزناپ  دودح  رد  هک  تفگ  امب 
رد ات  درپسب  اجنآ  هب  دراد  هتخودنا  لام و  زا  هک  ياهنازخ  ات  دهد  هزاجا  دریذپب و  راصح  نورد  ار  وا  ات  دوب  هداتسرف  سک  تسوکام  مکاح 

. دشاب ینما  لحم 
هتشاد دوجوم  ياهنازخ  هکیتروص  رد  یلو  دنک  ییاریذپ  وزا  دناوتیمن  هک  داد  خساپ  هدازهاش  نآب  هک  درک  لقن  ام  يارب  رهـش  ریما  ای  مکاح 

. دریگب زاب  ارنآ  هک  دشاب  هتشاد  نانیمطا  دیابن  اما  دریگب . لیوحت  ارنآ  تسا  رضاح  یتقوشوخ  لامک  اب  دشاب 
میدروخرب و میدرک  دای  وزا  هک  وکام  ریما  رسپ  نآ  هب  ازریم  رمع  يودرا  رد  سپس  میدنام و  اجنآ  رد  ار  بش  شیاسآ  یـشوخ و  تیاهن  اب 

. میتفگ نخس  وا  اب 
رسپ نیا  هک  تفگ  امب  وا  تبحص  نمض  رد  تشاد . لزنم  يردپ  هناخ  رد  وکام و  رد  هک  تشاد  دنزرف  نیزا  رتهک  يرگید  رسپ  روبزم  ریما 
رگا هک  دراد  رظن  رد  يو  طیحم . طلسم و  ینمرا  نابز  روتـسدب  دنمـشناد و  تسا  يرـسپ  اما  درادن . یتسد  نادنچ  يرواگنج  رد  رتکچوک 

. میربب ایناپـسا  هب  ار  وا  ات  درپسب  ام  تسدب  ار  رـسپ  نیا  دتفا ، راصح  نیا  رانکب  نامراذگ  نطوب  دنقرمـس  زا  تشگزاب  رد  دنک و  يرای  ادـخ 
نآ زا  دـنکیم و  پاپ  هب  ار  وا  شرافـس  تشاد ، دـهاوخ  يدـعاسم  رظن  وا  هب  تبـسن  اـم  هاـشداپ  هک  درادـن  دـیدرت  هتکن  نیرد  نوچ  سپس 
نیا وکام  راصح  نایحیـسم  هنوگچ  هک  تسا  تفگـش  دنک .* شردپ  تموکح  تحت  تیالو  فقـسا  ار  وا  هک  تساوخ  دـهاوخ  ترـضح 

راوتـسا تسا ، كدـنا  نانآ  کمک  يرای و  زا  يرادروخرب  ناکما  دـنرود و  تیحیـسم  ملاع  زا  همه  نیا  هکنآ  اب  ناناملـسم  نایم  رد  نینچ 
تمدخ تسرد  نییآ  موسر و  اب  ار  ادخ  دنتسه و  کیلوتاک  نییآب  ینمرا و  تلم  زا  تقیقح  رد  نانیا  دناهدرک . ظفح  ار  نتـشیوخ  هدنام و 

. دننکیم
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، میسرب فقوت  هتـسیاش  بسانم و  ياهدکهد  هب  میتسناوتن  نوچ  ار  بش  میداتفا و  هارب  وکام  زا  نئوژ  مود  اب  دوب  فداصم  هک  دعب  هبنـش  ود 
زا ياهلـصاف  رد   ) ياهپت زارف  رب  پچ و  بناج  رب  هک  دـنداد  ناشن  ار  ياهعلق  امب  زورنآ  تکرح  نمـض  رد  میدز . ودرا  زاب  ياوه  رد  راـچان 

تسا و هدـش  روصحم  دراد  ددـعتم  ياهجرب  هک  يراصح  اب  هعلق  نیا  دراد . مان  [ 275 «] کیجنلا  » هعلق نیا  تشاد . رارق  سرا ) دور  لـحاس 
نآ نوماریپ  رد  رایـسب  ياههاگارچ  اهراسهمـشچ و  زین  تسا و  هتفرگ  رارق  اهنآ  رواجم  زیخ  هلغ  عرازم  اههشیب و  اهناتـسوم و  طیحم  نیرد 

. تفرگ ار  وا  كالما  همه  دـش  زوریپ  ناریا  ریالج )  ) دـمحا ناطلـس  رب  رومیت  هک  ینامز  790 ه ). . ) لاس 1387 م رد  دوشیم . هدـید  راصح 
رصمب تخیرگ و  دمحا  ناطلس  تدم  نیا  نایاپ  رد  تشاد . هرصاحم  رد  ار  هعلق  نیا  مامت  لاس  هس  رومیت  درب و  هانپ  کیجنلا  هب  روبزم  ریما 

*. تساجنآ رد  زین  کنیا  و  تفر ، هرهاق  كولمم  هاش  هانپ  رد 
ارچ هب  ار  دوخ  یـشاوم  مانغا و  ياههلگ  ناراتات  نیا  میدـیمرآ . دوب  ياتغج  ناراـتات  هب  قلعتم  هک  ییودرا  رد  هبنـش  هس  ینعی  زورنآ  يادرف 

میدیمرآ نایئاتغج  زا  يرگید  يودرا  ياهرداچ  رد  زین  ار  هبنـش  راهچ  دندوب . هدرک  اپرب  اههاگارچ  نآ  رد  رداچ  دـصکی  زا  شیب  هدروآ و 
هک ییاهیدابآ  اهرهش و  همه  هکنانچمه  دنداد . بسا  امب  رفـس  همادا  يارب  زین  دنتخاس و  هدامآ  ام  يارب  دوب  ام  زاین  دروم  هچنآ  مدرم  نیا  و 

رازغرم و زا  رپ  یناتسهوک و  رایـسب  میدرکیم  رفـس  نآ  رد  کنیا  هک  ینیمزرـس  دندرکیم . تمدخ  امب  دنتـسناوتیم  هچنآ  دوب  ام  هار  رـس  رب 
مدرم ءزج  دـندوب  نیـشن  رداچ  هکنآ  اب  هک  میدرکیم  دروخرب  نایئاتغج  اب  وس  ره  رد  دـشیم . باریـس  رامـشیب  ياـهرابیوج  زا  دوب و  رازفلع 

اههشیب و ارنآ  نوماریپ  هک  دراد  رارق  یتشد  رد  رهش  نیا  میدیسر . يوخ  رهش  هب  رهظ  ماگنهب  نئوژ  مجنپ  هبنشجنپ  دندمآیم . باسحب  يوخ 
زین هلغ  عرازم  اههشیب و  نیا  درگادرگ  تسا و  هتفرگ  هلغ  عرازم 
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. دوشیم يرایبآ  اهرهن  اهرابیوج و  اب  هک  تسا  يرایسب  ياهرازفلع  اههاگارچ و 

ناتسنمرا ناتسا  تسا . هدش  هتخاس  رهش  زا  عافد  يارب  هک  رایـسب  ياهجرب  اههزاورد و  اب  هتخپ  تشخ  زا  تسا  يراوید  يوخ  رهـش  درگ  رب 
. دنتسه ناینمرا  زا  يوخ  رهش  مدرم  بلاغ  اما  میوشیم  ناریا  دراو  رهش  نیزا  دوشیم . متخ  رهش  نیاب  ایلع 
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هیناطلس هب  يوخ  زا  متشه  لصف 

هداتسرف رومیت  رابرد  هب  رصم  ناطلس  [ 276 «] كولمم جرف  نیدلا  رصان   » بناج زا  هک  يریفس  هک  میدرک  هدهاشم  میدیـسر  يوخ  هب  نوچ 
. تساجنآ دوب  هدش 

هتـشاد لاسرا  رومیت  يارب  ناطلـس  هک  دـندوب  ییاهـشکشیپ  لماح  نارتش  نیا  دومیپیم . هار  رتش  هدزناـپ  راوس و  تسیب  هارمهب  روبزم  ریفس 
بیجع و شنامتخاس  هک  تسا ) هفارز  نامه  دوصقم  [ ) 277 «] هفونرج  » مانب دوب  يروناج  زین  دوب و  غرم  رتش  شـش  ایاده  نیا  هلمج  زا  دوب .

. دوب هناگیب  ام  يارب 
مـس نوچمه  شیاهمـس  تسوا و  بقع  ياهاپ  زا  رتدنلب  ناویح  نیا  ولج  ياهاپ  دراد . دـنلب  رایـسب  یندرگ  بسا و  هزادـناب  ینت  روناج  نیا 

(. بجو  ) تسدب هدزناش  زین  شرس  ات  هنیس  زا  تسا و  تسدب  هدزناش  مس  ات  هناش  زا  ناویح  نیا  ولج  ياهاپ  يازا  رد  دراد . چاق  نادنفسوگ 
وهآ ندرگب  هک  تسا  کیراب  نانچ  زین  تسا و  تفگـش  یندید و  رایـسب  يدنلب  زا  شندرگ  هرظنم  دنکیم  دنلب  ار  شرـس  ناویح  نآ  نوچ 

هک دـنکیم  روصت  دـنیبب  ار  ناویح  نیا  راب  نیتسخن  یـسک  نوچ  هکنانچ  تسا ، هاتوک  ولج  ياهاپ  اـب  هسیاـقم  اـب  نآ  بقع  ياـهاپ  دـنامیم .
هرهچ و دراد . یبیشارس  یشحو  واگ  نوچمه  شاهدرگ  هداتسیا . هن  تسا  هتسشن 
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. دراد یگدمآرب  يزیت  یکدنا  اب  یناقوف  بناج  رد  اهتنم  تسوهآ ، هیبش  شاینیب 

دوشیم هدید  کچوک  درگ  خاش  ود  اهنآ  کیدزن  رد  تسا و  بسا  ياهشوگ  دننام  شیاهـشوگ  درگ و  تسا و  تشرد  رایـسب  شنامـشچ 
شندرگ هک  تسا  زارد  نانچ  روناج  نیا  دیوریم . هزات  هک  یماگنه  تسوهآ  خاش  دـننام  اهخاش  نیا  تسا . هدـش  هدیـشوپ  وم  اب  نآ  هت  هک 

هک هاـگره  تسا . هدـش  هتخاـس  هدـش  هداـهن  مه  يور  گرزب  گنـس  تفه  اـی  شـش  اـب  هک  ییاـهراوید  یتح  درذـگیم ، راوید  ره  زارف  زا 
هدیدن هفارز  زگره  هک  یـسک  يارب  تسوا . كاروخ  فیطل  ياهگرب  طقف  اذل  دسریم و  دنلب  ياههخاش  رب  شناهد  دروخب  يزیچ  دـهاوخب 

. تسا زیگنا  تفگش - رایسب  روناج  نیا  ندید  دشاب ،
متشه اب  دوب  فداصم  هک  ریخا  زور  نیرد  میدنام . ار  هبنشکی  هبنش و  هعمج و  زین  میدوب و  هدیسر  هک  يزورنامه  بش  ینعی  بش  يوخ  رد 
دندوب نوماریپ  نآ  رد  هک  ینایهاپـس  هب  نیاربانب  دـشیمن . تفاـی  اـم  رفـس  همادا  يارب  بسا  يوخ  رهـش  رد  میداـتفا . هارب  رهظ  ماـگنهب  نئوژ 

. دننک عفر  ار  ام  زاین  هک  دش  هداد  روتسد 
هدیـشوپ هک  ییاههوک  نایم  زا  لزنمب  لزنم  يوخ  ات  نازوبارط  زا  ام  هار  میدـینارذگ . زاب  ياوه  رد  يرازغرم  رد  ار  بش  میداتفا  هارب  نوچ 

میدیسر یتیعمج  رپ  ابیز و  رهش  هب  رهظ  ماگنهب  دعب  هبنشود  دشن . هدید  فرب  رگید  دش و  رتمرگ  اوه  دعبب  اجنیزا  تشذگیم . دوب  فرب  زا 
رد رهش  نیا  دوشیم . باریس  رامشیب  ياهرهن  اب  تسا و  هتفرگ  رایسب  ياههشیب  ار  اهنآ  درگادرگ  هک  تسا  عقاو  یتشد  رد  هک  جوسط * مانب 

. دراد دوـجو  نوکـسم  هریزج  هس  هچاـیرد  نیا  رد  تسا . لـیم  دـصکی  دودـح  رد  نآ  طـیحم  تسا و  عـقاو  هیمروا )  ) روـش هچاـیرد  راـنک 

. میدـیباوخ تسا  ناریو  نآ  ياهتمـسق  رتشیب  العف  هدوب و  یگرزب  لحم  اقباس  هک  نانک » هزوک   » مانب ياهیرق  رد  ار  بش  میدـنار و  نانچمه 
رگید دـیایب  هکناـنچ  داـتفا و  تردـق  زا  تفاـی و  تسکـش  رومیت  ریما  زا  هک  دوب  ناـخ  شمتغط  راـتات  روطارپما  یناریو  نیا  ثعاـب  دـنیوگ 

. دنتشاد نکسم  اجنآ  رد  هک  میدید  ار  ناینمرا  زا  يرایسب  نانک  هزوک  رد  درادن . ار  اهراک  نینچ  یئاناوت 
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اهناتـسوب و اـههشیب و  هد  نیا  درگادرگ  تسا . عقاو  یتـشد  رد  هک  [ 278 «] داکسواچ  » مانب میدیـسر  یهد  هب  دوب  هبنـشهس  هک  زورنآ  يادرف 
اجنآ زا  هویم  يدایز  رادقم  تسا . هتفرگ  تسا ، يراج  رایسب  ياهرابیوج  اهرهن و  اهنآ  رد  هک  ییاههپت  اب  رادهیاس  ناتخرد  هویم و  ناتخرد 
اهنآ نایم  رد  هک  ییاهناتـسوب  اههشیب و  زا  ام  هار  نآ  يادرف  میدـیباوخ و  زاب  ياوه  رد  بش  نامه  دـنربیم . رترود  ياـهاج  یتح  زیربت و  هب 

. دوب شخب  تذل  رایسب  اهغاب  اههشیب و  نیا  دوجو  تلعب  راومه  تسپ و  نیمزرس  نیرد  رفس  تشذگیم . دوب ، يراج  بآ  رپ  ياهیوج 
نیا دراد . رارق  تخل  هوک  هتشر  ود  نایم  یتشد  رد  هک  میدیسر  زیربت  گرزب  رهش  هب  دیشروخ  نتفر  ورف  ماگنهب  نئوژ  مهدزناپ  هبنش  راهچ 
مرگ تسا ) رهـش  بونج  تمـس  رد  هک   ) هوک هنماد  نیا  ياوه  دـسریم . رهـش  رانک  هب  پچ  بناـج  ياـههوک  هتـشر  تسین و  روصحم  رهش 

تسار تمس  رد  ینعی  نآ  لباقم  رد  هک  ییاههوک  هتـشر  دنتـسه . رـضم  ملاسان و  ندیماشآ  يارب  تسا  يراج  نآ  زا  هک  ییاهرهن  تسا و 
بآ دزیریم ، ورف  بناج  نآ  زا  هک  ییاهرابیوج  رد  تسا . هدیـشوپ  فرب  زا  لاس  مامت  رد  نآ  هلق  دراد و  يدرـس  ياوه  دراد  رارق  لامـش ) )
هوک هتشر  نیرد  دنناسریم . بآ  اههناخ  همهب  رهش و  طاقن  هب  دناهدیـشک ، زیربت  هب  هک  ییاهرهن  اب  اهنآ  زا  تسا و  يراج  یبوخ  یندیماشآ 

یتشادنپ هک  دندوب  کیدزن  مهب  نانچ  هلق  ود  نیا  ینامز  هک  دنتفگیم  دراد . دوجو  هلق  ود  دوشیم ، هدـید  یبوخب  رهـش  زا  هک  بونج  تمس 
هلصاف خسرف  کی  رهش  زا  تسا و  عقاو  رهـش  لامـش  رد  هک  لباقم  هوک  هتـشر  رد  دنوشیم . رترود  رگیدکی  زا  لاسب  لاس  اما  دنتـسه . یکی 

« سیوا  » ناطلـس زا  ار  ینیمز  هتـشذگ ، رد  نژ  ناناگرزاب  ياهدـع  دـش  هتفگ  امب  هکناـنچ  اـجنیرد  دراد . دوجو  عفترم  رایـسب  یهوک  دراد ،
نامیـشپ تخورف  نانآ  هب  ار  هوک  نآ  ناطلـس  هکنآ  درجمب  اما  دنزاسب . شیوخ  هدافتـسا  يارب  يژد  نآ  رد  ات  دندرک  يرادـیرخ  ناخلیا ) )

نیرب هدعاق  مسر و  يو  ورملق  رد  هک  تفگ  داتـسرف و  ناشیا  دزنب  سک  دندرک  عورـش  ار  ژد  نامتخاس  روبزم  ناناگرزاب  هک  ینامز  دـش و 
نآ رد  ناناگرزاب  هک  تسین  يراج 
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قوقح زا  نیا  دنتسرفب ، شیوخ  نهیم  هب  دننک و  رداص  دنرخب و  الاک  دنـشاب  هتـساوخ  هک  رادقم  رهب  دنناوتیم  نانآ  دنرخب . ای  دنزاسب  يژد 

دوخ اب  دـناهتخاس ، نآ  رب  ار  ژد  هک  ینیمز  هکت  ژد و  نیا  دـنهاوخب  تسا  نکمم  تقونآ  دـنزاسب  يژد  دنـشاب  هتـساوخ  رگا  اما  تسناـشیا .
دنتساخرب و ناطلس  هداتسرف  اب  یئوگباوج  هرباکمب و  دندینش  ار  نخس  نیا  نوچ  نژ  ناناگرزاب  دنهد . لاقتنا  وا  ورملق  زا  جراخ  هب  دنربب و 

. دننک ادج  نت  زا  ار  نانآ  همه  رس  ات  داد  نامرف  دیسر  سیوا  ناطلس  هب  ربخ  نوچ 
يرایسب دسریم . يرایبآ  فرصمب  رهش  رد  نآ  بآ  همه  هک  تسا  يراج  بونج  يوسب  ياهناخدور  تسا  تسار  تمـس  رد  هک  هوک  نیزا 

. ددرگیم يراج  اهنابایخ  اهنادیم و  زا  دناهدش  بعشنم  هناخدور  نآ  زا  هک  ییاهرهن  زا 
زاب اهنادیم  هب  اهنآ  رد  دوشیم و  هدید  گرزب  ياهنامتخاس  اهنآ  نوماریپ  رد  هک  تسه  عیـسو  ياهنادیم  نهپ و  ياهنابایخ  رهـش  رـسارس  رد 

نوگاـنوگ ياههدافتـسا  اـهنآ  زا  هک  دـناهتخاس  اـهرتفد  اـهناکد و  ازجم و  ياههاگتـسد  اـهنآ  رد  تسا و  نـینچ  زین  اهارـسناوراک  دوـشیم .
رازاـب رد  دوشیم . هتخورف  ـالاک  هنوگ  همه  اـهنآ  رد  هک  میـسریم  ییاـهرازاب  اـهنابایخب و  میوش  جراـخ  اهارـسناوراک  نیزا  نوچ  دـننکیم .
ریداقم ناگرزاب و  يریثک  هورگ  عقاو  رد  تفای . ناوتیم  فورظ  هنوگ  همه  تارهاوج و  ماخ و  مشیربا  هتفاـت و  هبنپ و  مشیربا و  ياـههچراپ 
هتخورف نانز  تایرطع  شیارآ و  مزاول  لیاسو و  اهنآ  رد  هک  اهارسناوراک  زا  یضعب  رد  الثم  نیربانب  دراد . دوجو  رهش  نیرد  الاک  يرایسب 

. دنربیم راکب  رایسب  نغور  رطع و  نانز  نیا  اریز  دنرخب . اهنآ  زا  ات  دنیآیم  نانآ  ياههرجح  اهناکد و  هب  نانز  دوشیم ،
ات دـننکفایم  هرهچ  رب  هک  بسا  يوـم  زا  یباـقن  دـناشوپیم و  ار  اـهنآ  ياپارـس  هـک  يدیفـس  هچراـپ  زا  تستراـبع  ناـبایخ  رد  ناـنز  هماـج 

ییالط یبآ و  ياهیشاک  اب  دجاسم  اصوصخم  دوشیم  هدید  رایسب  دجاسم  ابیز و  ياهنامتخاس  زیربت  رـسارس  رد  دسانـشن . ار  نانآ  سکچیه 
. میدید هیکرت  نیمزرس  رد  ار  اهنآ  ریظن  هک  تسه  غارچ ) يارب   ) نیرولب ياههساک  دجاسم  نیرد  دناهدش . هتسارآ 
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نتشاد اپرب  رس  رب  مه  اب  هک  نارادلوپ  رهـش و  مدرم  زا  میظع  یهورگ  زیربت  رد  هک  نیـشیپ  راگزور  رد  ار  اهنامتخاس  نیا  همه  هک  دنتفگیم 

اهنامتخاس هنوگنیا  زا  دـناهتخاس . دـناهدرکیم  جرخ  هار  نآ  رد  ار  دوخ  تورث  لیم  لامک  اب  دنتـشاد و  یمـشچ  مه  مشچ و  ابیز  ناـمتخاس 
قاـطا و رازه  تسیب  نآ  رد  دوـب و  اـبیز  رایـسب  خاـک  نیا  هشقن  دوـب . هدـش  هدیـشک  يراوـید  نآ  نوـماریپ  رد  هک  میدـید  ار  یگرزب  خاـک 

ناطلـس مانب  میدرک ) دای  وا  زا  هک   ) تسا هتخاس  یهاشداپ  ار  گرزب  خاـک  نیا  هک  دـش  مولعم  دـشیم . هدـید  لقتـسم  ازجم و  ياههاگتـسد 
ناونعب يو  تنطلـس  لاـس  نیلوا  رد  رـصم  ناطلـس  هک  شیوخ  هنازخ  يدوجوم  همه  ندرک  فرـصم  اـب  ار  خاـک  نیا  يو  ریـالج .)  ) سیوا

خاک نیا  مظعا  تمـسق  لاـبقا .» هناـخ   » دوشیم نآ  ینعم  هک  تسا  فورعم  هناـختلود  ماـنب  نونکا  لـحم  نیا  تخاـسب . دوب ، هتخادرپ  جارخ 
هنافـسأتم اما  دـننامب . نامتخاس  زاغآ  لاح  نامهب  زیربت  ياهنامتخاس  هنوگنیا  همه  هک  درک  وزرآ  دـیاب  تساجرباپ و  راوتـسا و  زونه  میظع 

. تفگ میهاوخ  دعب  ارنآ  تلع  دناهتخاس و  ناریو  تسا  رومیت  دشرا  رسپ  هک  ياهدازهاش  نامه  هاشناریم »  » نامرفب اریخا  ار  اهنآ  زا  يرایـسب 
نینچمه هویم و  یموـمع  ياهنادـیم  زا  يرایـسب  رد  هک  میدـید  دـشاب . رتـشیب  اـی  راوناـخ  رازه  تسیود  دودـح  رد  دـیاب  رهـش  نآ  تیعمج 

. تسدوجوم روفو  دحب  دنوشیم  هیهت  فلتخم  ءاحنا  هب  هک  زیمت  هتخپ و  كاروخ 
هدیچیپ نینچ  هاوفا  رد  دوشیم و  هدـید  ياهدـش  کشخ  تخرد  هنت  نآ  رد  هک  تسا  ياهناخ  تساهنادـیم  زا  یکی  کیدزن  هک  ینابایخ  رد 

زا یهورگ  اـب  هک  ددرگیم  رادـیدپ  رهـش  رد  یحیـسم  فقـسا  کـی  سپـس  دـنزیم و  هناوج  کـشخ  هنت  نیزا  یناـمز  كدـنا  رد  هک  تسا 
امب انمض  دنکیم . يربهر  حیسم  یسیع  نیتسار  نیئآ  هب  اروف  ار  زیربت  مدرم  همه  دراد و  یبیلص  تسدب  فقـسا  نیا  تسا . هارمه  نایحیـسم 

رب شیپ  یکدنا  ار  نیا  دوب و  هتـسش  تسد  ناهج  زا  یـشیورد  هک  تسا  ناملـسم  نیـسیدق  نیموصعم و  زا  یکی  ییوگـشیپ  نیا  هک  دنتفگ 
مدرم اما  تسا . هدنار  نابز 
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هبرض هس  نوچ  اما  دنربب . ار  تخرد  نآ  ات  دندمآ  درگ  زین  دندرک و  راکنا  ارنآ  دندش و  مشخ  رد  تخس  نانخس  نیا  ندینش  زا  زیربت  ماوع 

ثداوح تسا و  هدرم  اریخا  ناملـسم  سدقم  درم  نیا  هک  دـنداد  ربخ  امب  تسکـش . دزیم  هبرـض  هک  سک  نآ  تسد  دـش ، دراو  تخرد  هب 
داتفا زیربت  هب  شراذگ  رومیت  نوچ  شیپ  یکدنا  هک  دنداد  ربخ  زین  و  درذگب . دیایب و  نامز  كدنا  رد  دیاب  هک  هدرک  ینیب  شیپ  ار  يرایسب 

بلاطم يرایسب  زین  و  یحیسم ) فقـسا  هرابرد   ) روبزم ینیب  شیپ  درم  نیا  دنک . تاقالم  وا  اب  دیایب و  ات  داتـسرف  سک  سدقم  درم  نیا  دزن 
ندز تسد  تأرج  یـسک  تسه و  نابایخ  نامه  رد  زین  کنیا  میدرک  دای  نآ  زا  هک  یتخرد  نآ  درک . لقن  رگید  راب  رومیت  يارب  ار  رگید 

. دنکیمن نآب 
یـسم و ياهناویل  زین  دـنزادنایم و  خـی  ناتـسبات  ماگنهب  اههناخاقـس  رد  تسه و  ییاههناخاقـس  رهـش  ياهنادـیم  اهنابایخ و  زا  يرایـسب  رد 
. دنمانیم تسرادرهش ) انامه  هک   ) هغوراد ار  وا  تسا و  رومیت  ناشیوخ  زا  زیربت  مکاح  دنماشایب . بآ  نآ  اب  ات  دناهتـشاذگ  اجنآ  رد  یجنرب 

. درک راتفر  هنابدؤم  رایسب  امب  تبسن  يو 
. دنتسه ریظن  مک  ناهج  رد  هک  دراد  یلاع  رایسب  ياههبامرگ  زین  تسه و  رهش  نیرد  يرایسب  سیفن  ابیز و  دجاسم  دنتفگیم ، هکنانچ 

ام يارب  بسا  اهنت  هن  دوب . رومیت  صخشب  قلعتم  اهبسا  نیا  دندروآ . بسا  ام  يارب  دیـسر  ام  تمیزع  نامز  نوچ  میدنام و  زیربت  رد  زور  هن 
رومیت اج  همه  دنقرمـس  ات  زیربت  زا  هک  تشاد  رظن  رد  دیاب  دـندروآ . مه  شکراب  ياپراچ  دـندرک و  هدامآ  زین  ام  ناهارمه  همه  يارب  هکلب 

زور بش و  دـنناوتب  وا  ياهکیپ  اهراپاچ و  هک  تسا  هتخاس  دنتـشاد ، تکرح  هدامآ  بسا  اـهنآ  رد  هراومه  هک  ییاـههناخراپاچ )  ) يزکارم
یـضعب رد  دـناهدش . هتخاـس  هزور  مین  یهاـگ  هزورکی و  هار  لـصاوف  رد  اـههناخراپاچ  نیا  دـننک . ییاـمیپ  هار  دـننامب  گـنل  هکنآ  نودـب 

بیترت نیاب  دوشیم . هدـید  بسا  تسیود  اهنآ  زا  يدودـعم  رد  هاجنپ . طقف  یخرب  رد  تسا و  دوجوم  مه  بسا  دـصکی  یتح  اههناخراپاچ 
دنتفگ امب  تسا . نینچ  دنقرمس  ات  هار  رسارس  رد 
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. تسا عقاو  هرهاق  زیربت - هار  [ 279] تسار تمس  رد  دادغب  رهش  تسا و  هار  زور  هد  هرهاق  ات  زیربت  زا  هک 

ماـنب ياهعلق  رد  ار  بش  میداـتفا و  هارب  زیربـت  زا  تـسا )  ) none تعاس اـنامه ) هک  رهظ  زا  دـعب  هس  تعاـس   ) رد نئوژ  متـسیب  هعمج  زور 
. میدیباوخ دابآ » دیعس  »

زا رهظ  زا  شیپ  هبنــشکی  میدـینارذگ . دازآ  ياوـه  رد  ار  بـش  مـیدرک و  فرــص  راـهان  ناـجوا »  » هدـکهد رد  هبنــش  ینعی  زورنآ  يادرف 
. میدروخ راهان  دندوب ، نمکرت  لیا  زا  نآ  مدرم  همه  هک  [ 281 «] رالگنوت  » هدکهد رد  میتشذگ و  [ 280 «] ناگیس »

ام يارب  میدـنام  هک  یهد  ره  رد  دوب . هدـش  مرگ  رایـسب  اوـه  میدوـب و  هتـشذگ  اهناتـسهوک  زا  رگید  تشذـگیم و  تشد  زا  اـم  هار  کـنیا 
هدایپ دندرکیم  شهاوخ  ام  زا  میدیـسریم  يدابآب  نوچ  هک  دوب  نیا  نانآ  مسر  دندرک . تمدخ  ام  هرفـس  رـس  رب  دندروآ و  ناوارف  كاروخ 
تسام نان و  لیبق  زا  كاروخ  ام  يارب  کیدزن  ياههناخ  زا  دندناشنیم و  دندوب  هدرتسگ  هیاس  رد  نمچ و  رب  هک  یشرف  رب  ار  ام  دعب  میوش .

ام يارب  تشوگ  تقونآ  میدرکیم ، بش  ندـنام  گنهآ  هک  یتروص  رد  دـندروآیم . دوب  هدـش  هتخپ  ریمخ  ياههکت  جـنرب و  اب  هک  یـشآ  و 
. تسین شیب  يرضح  ام  میدروخیم  رهظ  زا  دعب  هچنآ  ربارب  رد  میدوب  هدروخ  هچنآ  يرادنپ  هک  دنتخپیم 

رثا رد  زور  ماـگنهب  ندـنار  م ). دادرخ -  ) نئوژ هاـم  ینعی  لـصف  نیرد  اریز  مینک . تکرح  اهبـش  هک  میدرک  وخ  نیرب  وسنآـب ، رـالگنوت  زا 
بکار و نانآ  شین  زا  هک  یتسارب  تسرایـسب و  دودح  نآ  رد  هک  سگمرخ  دـنزگ  زا  زور  لوط  رد  زین  و  دوب . نکمم  ریغ  دـیدش  يامرگ 

. دشیمن نکمم  فقوت  دنریمیم ، ود  ره  بوکرم 
اهبـسا هک  دوب  نادـنچ  سگمرخ  مه  زاـب  دوبن ، هداـعلا  قوف  هجوچیهب  دیـشروخ  ياـمرگ  هکنآ  اـب  میدیـسر  رـالگنوت  هدـب  نوـچ  نیارباـنب 

نت زا  میدرک . تارشح  نیا  ندرک  رود  تهج  میتسناوت  هچنآ  سپ  دننک . لمحت  ار  اهنآ  شین  دنتسناوتیم  يراوشدب 
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. دمآیم رایسب  نوخ  زورما  ییامیپ  هار  زا  سپ  ام  نایاپراچ 
بش زور و  همه  تسا . هارمین »  » ینعمب ظفل  نیا  و  هنایم »  » مانب میدیسر  يژد  هب  حبص ) شش  تعاس  ینعی   ) نادادماب زورنآ  يادرف  هبنـشود 

رومیت ناراپاچ  يارب  اههناخراپاچ  ياهلبطصا  رد  هک  دندوب  ییاهبسا  زا  اهبسا  میداد . همادا  نتفر  هارب  یلاع  ياهبـسا  رب  شیاسآ  لامک  اب  ار 
. دندشیم يرادهاگن 

( دوب ارـسناوراک   ) هک میدیـسر  یگرزب  نامتخاس  هب  نئوژ ) مراهچ  تسیب و   ) سیدق يانحوی  دیع  اب  دوب  فداصم  هک  هبنـش  هس  مد  هدـیپس 
. میدوب باتفآ  نتفر  ورف  ات  اجنآ  رد  دندوب . هتخاس  اجنآ  رد  ناناگرزاب  نارفاسم و  شیاسآ  يارب 

باتـش اب  ام  ات  دهاوخیم  روبزم  هدازهاش  هک  دروآ  ربخ  دـمآ و  رومیت * دـشرا  رـسپ  هاشناریم  بناج  زا  یکیپ  اجنآ  رد  تحارتسا  نمـض  رد 
هارب گنردیب  دنداد  امب  تموکح  لبطصا  زا  هک  سفن  هزات  ياهبسا  اب  نیاربانب  میورب . دوب  ارسناوراک  نآ  کیدزن  هک  وا  هاگودرا  هب  مامت 

. میشاب هداهن  ندرگ  ار  هدازهاش  نآ  نامرف  ات  میداتفا 
هتفر هیناطلـسب  هدازهاش  تفگ  امب  هک  میدروخرب  يرگید  راپاچ  هب  میدیـسر ) هاگودرا  هب  نوچ   ) نادادماب میدـنار  بش  همه  هکنآ  زا  سپ 

ياهناخراپاچ هب  رهظ  ات  میداد و  همادا  نتـشیوخ  هارب  نیاربانب  دنک . ییاریذـپ  رهـش  رد  ام  زا  دـهاوخیم  وا  نوچ  مینک ، باتـش  دـیاب  تسا و 
میدوسآ و اجنآ  ار  رهظ  زا  دعب  راچان  دوب . يدور  رانک  رد  لحم  نیا  دـندوب . ام  رظتنم  سفن  هزات  یتموکح  ياهبـسا  اجنآ  رد  هک  میدیـسر 

. میداتفا هارب  بورغ  کیدزن 
رهش نیا  هتشذگ  رد  هک  دنیوگ  اما  تسا . نوکسم  ریغ  رهش  نیا  ياهتمسق  رتشیب  تسا . فورعم  ناجنز  هب  هک  میدیـسر  یلحم  هب  ماگنهبش 

. دراد رارق  دنتسه  لگنج  زا  یلاخ  تخل و  هک  دنلب  هوک  هتشر  ود  نایم  یتشد  رد  رهـش  نیا  تسا . هدوب  ناریا  ياهرهـش  نیرتگرزب  زا  یکی 
رد دـندوب و  اپرب  راوتـسا  نانچمه  يرایـسب  دـجاسم  اههناخ و  زونه  راصح  لخاد  رد  اما  تسین  ریمعت  لباق  رگید  رهـش  راـصح  هک  میدـید 

شویراد و تماقا  لحم  هتشذگ  رد  ناجنز  دنیوگیم  دنتسه . بآیب  کشخ و  کنیا  اهنآ  همه  اما  تشذگیم  یلاع  ياهرهن  نآ  ياهنابایخ 
دوب وا  تنطلس  رقم 
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ام تفر . گرزب  ردنکسا  گنجب  شیوخ  هاپس  اب  هک  دوب  رهـش  نیمه  زا  زین  و  [، 282] دوب هدیزگرب  شیوخ  تنوکس  يارب  ار  رهـش  نیا  هک 

بوخ ام  زا  مدرم  ناجنز  رد  میداتفا . هارب  دـنداد و  سفن  هزات  یتموکح  ياهبـسا  اـمب  هعمج ، زور  دادـماب  میدوسآ و  حبـص  اـت  ناـجنز  رد 
هب زورنایم  ات  نئوژ  مشش  تسیب و  هبنشجنپ  دندروآ . یلاع  بوخ و  ياههویم  اصوصخم  میتشاد و  زاین  كاروخ  زا  هچنآ  دندرک و  ییاریذپ 

. میدرک رادید  دوب  ام  ندمآ  رظتنم  هک  رومیت  رسپ  هاشناریم  ریما  اب  میدیسر و  هیناطلس  گرزب  رهش 
یمـشپ هچراپ  يرادقم  هک  ام  نیاربانب  دنک . شکـشیپ  يزیچ  واب  دیاب  تفای  راب  ریما  دزن  هب  یـسک  نوچ  هک  تسا  نینچ  مسر  روشک  نیرد 
هدازهاش شیپ  رد  شکشیپ  ناونعب  اهنآ  زا  هک  میدیشیدنا  میتشاد  هارمه  بایمک  ءایـشا  یـضعب  زین  دراد و  رایـسب  ناهاوخ  دودح  نیرد  هک 

دندوب اجنآ  رد  يرایـسب  راکتمدـخ  هتـشامگ و  تشاد و  رارق  ییابیز  ياـههشیب  رد  هک  ییاـهخاک  زا  یکیب  يو  روضحب  ار  اـم  میهن . روبزم 
ناریفـس اـم  زا  کـی  ره  نت  هب  دـندروآ و  تفب ) رز   ) ياـهتعلخ ناگتـشامگ  دیـسر ، اـم  یـصخرم  تـمیزع و  ناـمز  نوـچ  اهدـعب  دـندرب .

. میتشگزاب شیوخ  هناخب  هاگنآ  دندیناشوپ .
مکحم ياـهجرب  دـناهتخاس و  گنـس  زا  هک  تسا  گرزب  يژد  نآ  ناـیم  رد  درادـن . يراـصح  چـیه  تسا و  عقاو  یتشد  رد  هیناطلـس  رهش 

. دراد رارق  پوت  کچوک  هدارع  کی  اهجرب  نیزا  کی  ره  رد  تسابیز . هدـش و  شیارآ  یبآ  ياهیـشاک  اـب  نآ  ياـهراوید  اـهجرب و  دراد .
. تسرتتیعمج مک  رهش  نآ  زا  زاب  تسرتمهم ، زیربت  زا  دتس  داد و  یناگرزاب و  ظاحل  زا  هکنآ  اب  تیعمج و  رپ  تسا  يرهش  هیناطلس 

ار ناوراک  هژاو  دنـسریم . رهـش  نیاب  الاک  ياهراب  اب  نارتش  زا  یگرزب  ياهناوراک  اصوصخم  توا  هیئوژ و  نئوژ و  ناتـسبات )  ) ياـههام رد 
یتفگنه غلابم  تسا و  غولش  لاجنج و  رپ  اههام  نیرد  رهـش  نیا  دننکیم . لامعتـسا  دنربیم  راب  هک  نایاپراچ  زا  رایـسب  یهورگ  موهفم  يارب 

یمیظع هورگ  هلاس  ره  نیربانب  دزیریم . هنازخ  هب 
168 ص : این ، بجر  دوعسم  همجرت  وخیوالک / همانرفس 

هـضرع شورف  يارب  هیروس  ياهرازاب  رد  هک  ياهیودا  عاونا  نیرتهب  دـنروآیم . هیودا  هنوگ  همه  دـنیآیم و  کچوک * دـنه  زا  ناـناگرزاب  زا 
. دنروآیم رهش  نیاب  دوشیم ،

زا ناوتب  اـت  دـسریمن ، نوردنکـسا  رازاـب  هب  زگره  هیودا  نیا  هریغ . زوـج و  تسوـپ  نم و  يدـنه و  زوـج  کـخیم و  زا  دـنترابع  هیودا  نیا 
. دیرخ اجنآ  نزاخم 

هیهت هتخاـس و  يرایـسب  تـالوصحم  اـهالاک و  نآ  رد  تسا و  عقاو  رزخ  ياـیرد  یبونج  لـحاس  راـنک  رد  هک  نـالیگ  زا  مشیربا  هنوگ  ره 
( همیرک رد  [ ) 283 «] هفک  » هیکرت و هیروس و  ياهتمـسق  رگید  قشمد و  هب  هیناطلـس  زا  نالیگ  مشیربا  ددرگیم . لـمح  رهـش  نیاـب  دوشیم ،

. دوشیم رداص 
رداص هیناطلس  هب  دوشیم  هیهت  رایسب  نآ  رد  یمشیربا  ياههچراپ  هک  ناوریش ) رد  عقاو   ) یخامش لوصحم  مشیربا  هنوگ  همه  هتـشذگ  نیزا 

مرگ نانچ  همه  دوشیم ، هیهت  نآ  رد  مشیربا  هک  ییاهروشک  نیا  دـنیآیم . اجنآب  مه  زینو  نژ  ناـناگرزاب  زین  یناریا و  ناـناگرزاب  ددرگیم و 
رامیب لد  ات  یگدز  باتفآ  هک  دنیوگ  دماجنا . گرم  هب  هک  دـشاب  هاگ  دوشیم و  هدز  باتفآ  دورب  طاقن  نآ  هب  هک  ياهناگیب  ره  هک  دنتـسه 

ره هک  دـنیوگیم  دزوسیم و  شیاههناش  هک  دـنکیم  ساسحا  هدز  باـتفآ  راـمیب  دوشیم . گرم  سپـس  یق و  عوهت و  بجوم  دـیوجیم و  هار 
. ددرگیمن زاب  يداع  لاحب  وا  گنر  زگره  تسهایس و  يرتسکاخ  ای  هرهچ  درز  هراومه  رمع  نایاپ  ات  درب  ردب  ناج  نآ  زا  هک  سک 

زا پرک و  هتفات و  ياهبنپ و  یمـشیربا و  نوگانوگ  ياـههچراپ  تسا  عقاو  کـچوک  دـنه  زرم  کـیدزن  هک  زاریـش  نوماریپ  ياـهروشک  زا 
اجنیا مدرم  اههچراپ  نیزا  دنروآیم . هیناطلسب  رایسب  گنراگنر  شامق  ماخ و  هتفاب و  هبنپ  ناسارخ  ناتسا  زا  و  [ 285 «] یپرس  » و [ 284 «] نسی »

. دنزودیم هماج  اهنآ  زا  دننکیم و  هدافتسا 
ام هار  رس  رب  هک  ناتسا  نآ  زا  یتمسق  زا  ینامز  كدنا  زا  سپ  کچوک و  دنه  ناراتات و  نیمزرس  نایم  تسروانهپ  ياهیحان  ناسارخ  ناتسا 

دنقرمس هب 
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کچوک دنه  ءزج  اقباس  هک  دراد  رارق  زمره  گرزب  رهش  نآ ) يوسنآ  ناسارخ و  بونج   ) زاریش نوماریپ  نیمزرس  رد  میتشذگ . دوب ، عقاو 
زا ار  اهالاک  نیا  هک  اریز  دنروآیم . هیناطلـس  هب  اهبنارگ  ياهگنـس  زین  دیراورم و  يرایـسب  ردنب  نیزا  تسا . رومیت  ورملق  رد  کنیا  اما  دوب .

. دنروآیم زمره  هب  ایرد  هار  زا  نیچ 
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همه دنـسریم . هزور  هد  باـنیم ) دور  هار  زا  زمره  ینعی   ) ردـنب نیاـب  تسا ، عـقاو  ناریا  زرم  رد  هک  سراـف  جـیلخ  ندوـمیپ  زا  سپ  اـهیتشک 
. دور راکب  ینهآ  خیم  اهنآ  رد  هکنآ  نودب  دوشیم ، هتخاس  راولا  زا  دنتسه  سراف  جیلخ  رد  هک  ییاهیتشک 

ار اهنآ  رگا  دلـسگن . مه  زا  دوش و  مکحم  راوتـسا و  ات  دننکیم  مه  رد  راوهلچلچ  مد  ار  هتخت  زین  دننکیم و  لامعتـسا  یبوچ  خیم  نآ  ياجب 
دـشیم و ادـج  تسایرد ، يافرژ  رد  هک  ییابر  نهآ  ياهگنـس  رثا  زا  گنردیب  دـندربیم ، راـکب  ینهآ  خـیم  ینعی  دـنتخاسیمن ، قیرط  نیاـب 

اهیتشک رد  زین  دـننک و  خاروس  تخادرپ و  ار  اهنآ  اـجنآ  رد  اـت  دـنروآیم  زمره  رهـش  هب  دـیراورم  اـهیتشک  نیا  تشگیم .* یـشالتم  یتشک 
. دوشیم هدروآ  هیودا ، نینچمه  دوشیم و  هتفای  نیچ  رد  طقف  نآ  عون  نیرتهب  هک  توقای 

. تسا هدش  خاروس  تخادرپ و  زمره  رد  همه  ءانثتسا  نودب  دیآیم و  نیچ  ياهایرد  زا  میراد  ایناپـسا ) رد   ) ام هک  ییاهدیراورم  رتشیب  کنیا 
راک نیا  هدهع  زا  دنناوتیم  رهش  نیا  رهام  تسد و  هریچ  مدرم  اهنت  هک  دنراد  قافتا  رما  نیرب  همه  ناملسم  یحیسم و  زا  معا  ناناگرزاب  هچ 

. دنیآرب
هک دنیوگیم  امب  هراومه  برغم  راید  رد  دنیامیپیم . هزور  تصـش  ار  هلـصاف  نیا  دنوریم ، زمره  هب  دنرذگیم و  هیناطلـس  زا  هک  ییاهناوراک 

نیرد همه  دـنیآیم ، نیچ  زمره و  زا  هک  ینارفاـسم  اـما  دوشیم . هتفاـی  تسا  فورعم  [ 286 «] راگن  » مانب هک  گرزب  ياهقودنـص  رد  دیراورم 
گرزب و رایسب  دوشیم  هتفای  دیراورم  اهنآ  رد  هک  ییاهقودنـص  هک  دنیوگیم  دیآیم و  تسدب  هناهد  ود  فدص  زا  دیراورم  هک  دنقفتم  هتکن 

اجنآ رد  هدروآ و  زیربت  هیناطلـس و  ياهرهـش  هب  فدص  ماسقا  ریاس  اب  راگن  ای  فدـص ) نیا   ) اهدـیراورم و دنتـسه . دیفـس  ذـغاک  نوچمه 
هب لدبم 
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زین تسا و  نایحیـسم  ياهنیمزرـس  هک  نازوبارط  هفک و  زا  ناـناگرزاب  دـش  هتفگ  هک  یلـصف  رد  لاـس  ره  دـنوشیم . هراوشوگ  يرتـشگنا و 

. دننک دتس  داد و  مه  اب  ات  دنیآیم  درگ  رهش  نیرد  همه  دادغب  هیروس و  هیکرت و  زا  ناملسم  ناناگرزاب 
ياهالاک اهنآ  رد  هک  ابیز  ياهنادیم  اهنابایخ و  اجنآ  رد  درذگیم . بآ  زا  رپ  يرایسب  ياهلاناک  نآ  نایم  زا  تسا و  یتشد  رد  هیناطلس  رهش 

دنیآیم رهـشنآب  هک  یناناگرزاب  شیاسآ  يارب  ییاههناخنامهم  تالحم  همه  رد  انمـض  دراد . دوجو  تسا ، هدـش  هضرع  شورف  يارب  رایـسب 
تیعمج رپ  نآ  ياهتمـسق  همه  دراد و  همادا  يدیعب  تافاسم  ات  هک  ددرگیم  زاغآ  يروانهپ  تشد  هیناطلـس  قرـشم  يوس  رد  دوشیم . هدـید 

ناتـسدرک ناتـسا  نآ  يوسنآ  رد  هک  دراد  رارق  لگنج  زا  یلاخ  دـنلب و  تخل و  هوک  هلـسلس  کی  بونج ) ینعی   ) تسار بناـج  رد  تسا .
هتشر لامش ) ینعی   ) پچ تمس  رد  تسا . هدرتسگ  فرب  اهنآ  زارف  رب  لاس  مامت  رد  دنتـسه و  روبعلا  بعـص  رایـسب  اههوک  نیا  تسا . عقاو 

هک تسرزخ  يایرد  لحاس  رد  نالیگ  تسا . عقاو  نالیگ  ناتـسا  نآ  تشپ  رد  تسا و  مرگ  نآ  ياوه  هک  تسا  يرگید  تخل  دنلب و  هوک 
يایرد رد  تسا . هار  زور  شـش  رزخ  يایرد  ات  هیناطلـس  زا  درادـن . اهـسونایقا  هب  یهار  چـیه  یکـشخ و  رد  طاحم  گرزب و  تسا  ییایرد 

رد درابیمن و  اجنآ  رد  فرب  زگره  هک  دراد  یمرگ  ياوه  بآ و  نانچ  نالیگ  ناتسا  نیا  دنروآیم . ساملا  اجنآ  زا  هک  تسا  ياهریزج  رزخ 
هنازخ دـیاع  یتفگنه  غلاـبم  هنـالاس  هک  تسا  تیمها  رپ  یناـگرزاب  ظاـحل  زا  ناـنچ  هیناطلـس  رهـش  دـیوریم . لاـقترپ  ومیل و  تخرد  اـجنآ 

. دنکیم يروطارپما 
هک یتلعب  اریخا  اما  دوب . رومیت  دشرا  رسپ  هاشناریم  تموکح  نامرف  ریز  ناریا  برغم  ياهتمسق  همه  اب  زیربت  هیناطلـس و  نیـشیپ  راگزور  رد 
وا هارمهب  شردپ  ار  ابجن  نایهاپس و  زا  يرایسب  هورگ  دیسر ، ناریا  تنطلس  تباین  هب  نوچ  هاشناریم  دش . لوزعم  ماقم  نآ  زا  تفگ  میهاوخ 

. دـنک ناریو  ار  رهـش  ياههناخ  همه  هک  تفای  هار  شرـس  رد  هشیدـنا  نیا  ناگناوید  نانچمه  دیـسر ، زیربت  هب  هدازهاـش  نیا  نوچ  داتـسرف .
هدافتسا دروم  ياهنامتخاس  زا  يرایسب  اهدجسم و  هک  داد  نامرف 
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زین اجنیرد  ار  لـمع  ناـمه  دـمآ و  هیناطلـسب  زیربت  زا  سپـس  دـش . ناریو  وا  ناـمرفب  اـهنامتخاس  هنوگ  نیزا  يرایـسب  هک  دـنبوکب  ار  مومع 

نئازخ نآ  هک  داد  نامرف  تفر و  دوب  هدروآ  درگ  يرایـسب  ياههنازخ  شردـپ  اجنآ  رد  هک  هیناطلـس  گرزب  راصحب  هاگنآ  تشاد . لومعم 
دراد يددعتم  ياههاگتسد  روبزم  خاک  دراد . رارق  رهش  نوریب  رد  یگرزب  رایـسب  خاک  دجـسم و ) . ) دننک شخب  شنامزالم  ابجن و  نایم  ار 

هاشناریم دناهدرپس .* كاخ  هب  هوکش  رپ  یهاگمارآ  رد  اجنآ  رد  ار  شاهزانج  تسا و  هدش  هتخاس  ناگرزب  زا  یکی  تسدب  هتـشذگ  رد  هک 
و [ 287] دندیـشک نوریب  روگ  زا  ار  میظع  نامتخاس  نیا  یناب  دـسج  وا  نامرفب  دـنزاس و  ناریو  ار  نامتخاس  نیا  همه  ات  داد  ناـمرف  هاـگنآ 

ضراع ورب  هک  ینونج  ببسب  ار  اهراک  نیا  هدازهاش  نیا  هک  دنیوگیم  یضعب  دوش . دوبان  یشالتم و  ات  دنتشاذگ  ارنآ  زیمآ  تناها  نانچمه 
ناهج درم  نیرتگرزب  رـسپ  نم  یتسارب   » هک دـیوگیم  نخـس  نتـشیوخ  اب  هک  دندینـش  ینامز  رگید  يربخ  قبط  رب  اما  داد . ماـجنا  دوب  هدـش 

نامتخاس هب  درک  عورش  نیربانب  دنامب »؟ ياجب  ممان  مگرم  زا  سپ  هک  تسا  هتخاس  نم  زا  يراک  هچ  روهشم  ياهرهش  نیرد  کنیا  متسه .
هدینـش دیـشیدنا ، یکدـنا  هراب  نیرد  نوچ  تسین . رتهب  دـناهتخاس  هتـشذگ  رد  هچنآ  زا  تسا  هتخاس  هچ  ره  هک  تفایرد  يدوزب  اما  ندرک 

اهنآ زا  هک  ییاهنامتخاس  همه  هک  داد  روتـسد  اروف  دنروآ ». رطاخب  هراومه  ناگدنیآ  ارم  هک  منک  يراک  دیاب  تروص  رهب   » تفگ هک  دـش 
ياهنامتخاس نیرتابیز  نتخاس  ناریو  رد  اما  دزاسب . يزیچ  تسناوتن  هاشناریم  هچرگ   » هک دـنیوگب  ناگدـنیآ  ات  دـننک  ناریو  میدـنار  نخس 

.« دش بایماک  ناهج 
ینامسیر تسا ، هدیسر  هیناطلسب  شردپ  هک  دینش  هاشناریم  نوچ  داتفا . هارب  دنزرف  رادید  يارب  گنردیب  وا  دیـسر . رومیت  هب  ربخ  ماجنارس 

ندرگب
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یلاع ناگرزب  وا و  ناـشیوخ  اـما  دـنک ، كـاله  ار  شیوخ  رـسپ  دوب  کـیدزن  رومیت  تساوخ . شیاـشخب  وزا  دـمآ و  ردـپ  دزن  تخیوآ و 
تنطلـس تباین  ماقم  زا  اریو  تفرگ و  ار  وا  نامزالم  رومیت  نیا  دوجو  اب  دـنتفرگ . یگدوشخب  هاـشناریم  يارب  دـندرک و  یناـیمرداپ  تبترم 

كـالما و سپ  درک ، اـطخ  تردـپ   » تفگ داد و  رارق  بطاـخم  ار  هاـشناریم  رـسپ  ازریم  رکب  وبا  دوخ ، هون  روـمیت  سپـس  درک . عـلخ  ناریا 
رایتخا رد  هدوب  شردپ  فرـصت  رد  هچنآ  زگره  دناوتیمن  تسا  دـهاش  ادـخ  هک  داد  خـساپ  رکب  وبا  شاهون  دوشیم ». هداد  وتب  وا  تموکح 

. درامگب قباس  ماقم  نامهب  یکدنا  زا  سپ  دیاشخبب و  ار  شردپ  ات  تساوخرد  شیوخ  گرزب  ردپ  زا  دریگب .
رسپ ناطلس ) لیلخ   ) هدازهاش نیا  دناوخ . ار  شیاههون  زا  رگید  یکی  تسین ، وا  روتـسد  لوبق  هب  رـضاح  ازریم  رکب  وبا  هک  دید  نوچ  رومیت 

وا نوچ  دریگب . تسدب  ناریا  نایهاپس  یهدنامرف  اب  ار  ردپ  تموکح  هک  دراد  اضر  مامت  قایتشا  اب  وا  يراب  دوب . شرگید ) نز  زا   ) هاشناریم
. دزاس دوبان  ار  اهنآ  ات  دیشوکیم  هک  اجنآ  ات  تفریم  رامشب  شردارب  بیقر  ردپ  اب  تفلاخم  رد  هراومه 

بلح و دش و  بلاغ  هرهاق  ناطلـس  رب  رومیت  ثداوح ، نیا  زا  سپ  یکدنا  تفگ . میهاوخ  نخـس  رتلصفم  نیا  زا  دعب  عوضوم  نیا  هرابرد 
. تفرگ ار  دادغب 

. تشاذـگاو دوب ، هدز  زاب  رـس  ردـپ  ياـج  نتفرگ  ناریا و  تنطلـس  تباـین  نتفریذـپ  زا  هک  رکب  وبا  شاهون  هب  ار  اـهروشک  نیا  ییاورناـمرف 
مارتحا تیاهن  هب  هاشناریم  شردپ  اب  ازریم  رکب  وبا  دش . بوصنم  لک  یهدنامرف  ماقمب  تفر و  نیرهنلا  نیب  هب  ازریم  رکب  وبا  هارمهب  هاشناریم 

. دربیم رسب  شردپ  دزن  رد  درکیم و  راتفر 
ات دومیپ  هار  زور  بش و  نانچمه  تفر و  وا  دزن  زا  هدازناـخ  شرـسمه  دادـیم ، يور  هاـشناریم  راوهناوید  ياـهراک  نیا  همه  هک  یناـمز  رد 

. درک شاف  دوب  نآ  نداد  ماجنا  راک  رد  ای  دوب و  هدرک  هاشناریم  هچنآ  همه  دیسر و  شرهوشردپ  رابردب 
اب شـسورع  زا  داد و  هلـصیف  ار  وا  راک  دـش ) هتفگ  هکنانچمه   ) رومیت دراد . رـس  رد  ار  یهاشداپ  شروش و  لاـیخ  شرهوش  هک  تفگ  يو 

لیلخ هدازهاش  ردام  وا  تشگن . زاب  شیوخ  رهوش  دزن  هب  مگیب  هدازناخ  زگره  هکنانچ  درک ، ییاریذپ  مارتحا  لامک 
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يدرم میدیـسر ) وا  تمدخب  نونکامه  میتفگ  هک   ) وا ردپ  هاشناریم  تسا .) ناریا  هنطلـسلا  بیان  نونکا  میدرک و  دای  وزا  هک   ) تسا ناطلس 
. دشکیم جنر  سرقن  يرامیب  زا  هبرف و  دنمونت و  لهچ ، دودح  رد  هدروخلاس  اتبسن  تسا 
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روباشین ات  هیناطلس  زا  مهن  لصف 

ياهلبطـصا زا  کنیا  میتفگ . كرت  میدوب  هدرک  ماقم  نآ  رد  زور  هس  هک  ار  هیناطلـس  رهـش  میداتفا و  هارب  نئوژ  مهن  تسیب و  هبنـشکی  زور 
یهدـب هار  رد  رهظ  ادرف  میدـیباوخ . دراد  ماـن  هعلق » نییاـص   » هک یهد  رد  ار  بشنآ  دـندوب ، هداد  اـمب  يراوهار  رایـسب  ياهبـسا  یتـموکح 

نایم رد  هک  تسا  یگرزب  يدابآ  نیا  میدیباوخ . اجنآ  رد  و  دابآ » يزگـس   » مانب میدیـسر  یهدـب  بشنامه  تشاد . مان  رهبا »  » هک میدیـسر 
لقن دوب . هتـشگ  هنکـس  زا  یلاخ  ناریو و  اریخا  هک  میدیـسر  ياهعلق  هب  هبنـش  راهچ  ینعی  نآ  يادرف  هتفرگ . رارق  بآرپ  ياههشیب  يرایـسب 
تهج هجنوی  هاک و  هتفاین و  هلغ  یفاک  ردقب  اجنآ  رد  نوچ  تسا و  هتـشذگ  لحم  نآ  زا  شیپ  هامکی  ابیرقت  ناهارمه  اب  رومیت  هک  دـندرک 
يور رب  کنیا  هک  یلـصاح  زا  ار  تاکرادـت  دوبمک  ات  تسا  هداد  روتـسد  شیوخ  نادرمب  هدوبن ، شناـهارمه  نابـسا  ناواـگ و  ندرک  ریس 

تراـغ يدزد و  هب  تسد  اروف  داـتفا ، هارب  اـجنآ  زا  رومیت  نوچ  يو ، نایرکـشل  ناـهارمه و  سپـس  دـننک . ناربـج  دوـب ، ورد  هداـمآ  نیمز 
رایتخا رد  بسا  دص  هک  نادرم  زا  یهورگ  زین  نونکا  دندرک . نطو  يالج  نآ  مدرم  ببس  نیاب  دندرب و  دوب  هدنام  ياجب  هچنآ  دنداشگ و 
میدوب هدومیپ  هار  لزنم  ود  اجنیا  ات  هیناطلس  زا  دندوب . میقم  لحم  نآ  رد  تشذگ ، نآ  فیصوت  هک  دوب  هناخراپاچ  هب  قلعتم  همه  دنتشاد و 

ناوتب هک  یبسا  ای  ام  هدافتسا  يارب  هدامآ  یتموکح  بسا  چیه  نایم  نآ  رد  هک 
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میداتفا و هارب  روبزم  هعلق  زا  دـش و  هدامآ  اـم  يارب  یبوخ  ياهبـسا  اروف  هیئوژ  موس  هبنـشجنپ  نآ  رد  اـما  دوبن . دـش  دـنمهرهب  نآ  زا  يوحنب 
[. 288] دش هداد  امب  میتشاد  زاین  كاروخ  زا  هچنآ  دنداد و  امب  یلاع  ياهناخ  اجنآ  رد  تشاد . مان  ناق * رهش  هک  میدیسر  يرهشب  زورنایم 

هک تسا  هدرک  رداص  دیکا  نامرف  وا  تمعنیلو  گرزب  رومیت  هک  دیسر  امب  خیـش  اباب  مانب  ناگرزب  زا  یکی  زا  یمایپ  اجنآ  رد  فقوت  نمض 
رهـشب رتدوز  هچ  ره  هک  تسا  هداتـسرف  ام  يارب  یتوعد  يو  تهجنیاب  دروآ . لمعب  هتـسیاش  يزاون  نامهم  نایاش و  ییاریذپ  ناریفـس  ام  زا 

ياهلبطـصا زا  ریخا  زور  نیرد  میدـنام . ناـق  رهـش  نیا  رد  ار  هبنـش  هـعمج و  هبنـشجنپ و  نآ  میتـشاد و  اور  فـقوت  یکدـنا  مـیورب . وا  رقم 
اب دوب  فداصم  هک  نآ  يادرف  میدومیپ و  هار  بش  همه  میداتفا و  هارب  باتفآ  بورغ  دنتخاس ، هدامآ  سفن  هزات  ياهبـسا  ام  يارب  یتموکح 

تقیقح رد  و  میتفای ، شیوخ  راظتنا  رد  ار  خیش  اباب - اجنآ  رد  تشاد . مان  نارهت »  » هک میدیـسر  يرهـشب  رهظ  زا  دعب  هیئوژ  مشـش  هبنـشکی 
عقاو رد  درکیم و  لزنم  نآ  رد  دودـح  نیزا  نتـشذگ  ماگنهب  دوخ  رومیت  هک  درب  ییارـسنامهمب  رهـشب  ار  ام  دوب و  هدـمآ  ام  زاوشیپ  هب  يو 

وا يارـسب  نوچ  میورب . وا  دزن  هک  درک  توعد  ار  اـم  داتـسرف و  سک  خیـش  اـباب  ناـمدورو  يادرف  ینعی  هبنـشود  دوـب . رهـش  هناـخ  نیرتـهب 
توعد يارب  سپـس  تسـشن . ام  رانک  رد  زین  دوخ  دناشن  نیـشن  هاش  رد  درک و  ییامنهار  ار  ام  دمآ و  ام  لابقتـساب  شدوخ  میدـش  کیدزن 

رـصم و ترافـس  رومأم  زین  نانیا  اریز  دـنیایب . وا  دزن  هک  درک  اضاقت  نانآ  زا  داتـسرف و  سک  دـندوب  هارمه  ام  اب  هک  هرهاـق  ناطلـس  يارفس 
رـس اب  امامت و  هک  دوب  یبسا  اهکاروخ  نایم  رد  دوب . هدـش  هداد  بیترت  اـم  يارب  هناـهاش  یتفایـض  دـندوب . رومیت  يارب  ییاهـشکشیپ  لـماح 

. دوب هدش  بابک 
نارهت زا  دیاب  زورنآ  يادرف  هک  تفگ  امب  خیش  اباب  میتساخرب  هرفس  زا  هکنآ  درجمب 
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نامرف بسح  رب  دوب و  رومیت  داماد  هدازهاش  نیا  میورب . دوب  گرزب  ياهدازهاش  ای  ازریم  هاگودرا  هک  یـصوصخم  لحم  هب  مینک و  تکرح 

دـنناشوپب و تفبرز  تعلخ  متـسه  زلازنگ  يور  هک  ارم  دـیاب  هک  داد  نامرف  خیـشاباب  تمیزع  ماـگنهب  میتفریم . وا  روضحب  تسیاـبیم  رومیت 
. داد ماجنا  ام  تمعنیلو  هاشداپ  هب  تبسن  مارتحا  زا  ياهناشن  نوچمه  شیوخ  تمعنیلو  رومیت  نامرفب  ار  راک  نیا  دنراذگب . مرس  رب  یهالک 

هتفای شیاسآ  لیاسو  همه  نآ  رد  هک  تسازحرف  مرخ و  یهاـگیاج  تسین و  يراوید  نآ  درگ  رب  رواـنهپ و  رایـسب  تسا  یلحم  نارهت  رهش 
مانب هک  تسا  عقاو  ياهیحان  رد  نارهت  تسا . دایز  رایـسب  نآ  يامرگ  ناتـسبات  رد  ملاسان و  دنیوگیم  هکنانچ  اجنآ  ياوه  بآ و  اما  دوشیم .

هار دـش . هراشا  واب  الاب  رد  هک  تسا  رومیت  داماد  تموکح  ورملق  رد  تسزیخلـصاح و  روانهپ و  هداعلا  قوف  هیحاـن  نیا  تسا . فورعم  ير 
. مرگ اتبسن  نآ  ياوه  بآ و  تسا و  تیعمج  رپ  هک  تشذگیم  یتشد  زا  هیناطلس  زا  ام 

هک میدید  ار  میظع  يرهش  ياهانب  تسار  بناج  رد  خسرف  ود  ندومیپ  زا  سپ  میداتفا و  هارب  نارهت  زا  باتفآ  بورغ  ماگنهب  دعب  هبنـش  هس 
رهش نامه  راثآ  نیا  میدید . ار  دجسم  دنچ  ياههبارخ  دوب و  اپ  رب  مه  زونه  نآ  ياهجرب  زا  يرایسب  اما  دوب . هتشگ  ناریو  هدنام و  كورتم 

هب دعب  هبنش  راهچ  تسا . هنکس  زا  یلاخ  یلکب  رهـش  نیا  رگید  نونکا  اما  دوب . هقطنم  نآ  همه  رهـش  نیرتگرزب  هتـشذگ  رد  هک  تسا  ير *
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هک یلحم  هب  لین  يارب  ام  هار  میدوب و  هداتفا  رود  تشد  زا  رگید  اریز  تشاد . ماـن  [ 289 «] هزنل  » هک میدیسر  ناتسهوک  نایم  رد  ياهدکهد 
دازآ ياوه  رد  ار  بش  میدرک و  تکرح  هزنل  زا  رهظ  زا  دـعب  تشذـگیم . ناتـسهوک  زا  دـشاب ، رومیت  داماد  هک  دوب ، هدازهاش  نآ  هاگودرا 

. میدرب رسب 
شاهلیبق اب  یکیدزن  نآ  رد  کنیا  ناـنآ  يـالوم  تمعنیلو و  دـنتفگ  اـمب  هک  میدیـسر  ناراوس  زا  یهورگ  هب  زورناـیم  هیئوژ  مهد  هبنـشجنپ 

ناراتات ینعی  )
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امب نایرـصم  ات  میدرک  گنرد  یکدـنا  نیاربانب  میورب . وا  روضحب  رـصم  ناطلـس  ریفـس  هارمهب  ام  هک  دراد  لیم  هدز و  ودرا  وا ) نامرف  ریز 
اجنآ رد  هک  دنتـشارفارب  ام  يارب  يرداچ  گـنردیب  میدـش و  هداـیپ  همه  میدـش . کـیدزن  هدازهاـش  نآ  هاـگودراب  هورگ  ود  رد  دنـسرب و 

ریز رد  ار  وا  داتـسرف و  ام  لابندـب  ریما  هک  دوب  هتـشذگن  ام  ندیـسر  زا  تعاسکی  زونه  دریذـپب . روضحب  ار  ام  ریما  هک  یماگنه  ات  میمارایب ،
داد روتسد  بدا  لامک  اب  مینیشنب و  ام  همه  هک  داد  روتسد  سپـس  میدید . هتـسشن  دندوب  هتـشارفارب  وا  يارب  شرداچ  نوریب  رد  هک  ینابیاس 

تفگ امب  و  میدرگرب . شیوخ  ياهرداچب  هک  درک  صخرم  ار  ام  میدیـشک  ندروخ  زا  تسد  هکنآ  زا  سپ  دـنروایب و  ام  يارب  كاروخ  ات 
. میدرگزاب ینامهم  سلجمب  وا  دزنب  زورنآ  يادرف  هک 

تفایض سلجم  هب  زورنآ  يادرف  دندروآ . ندیرب  رس  يارب  هدنز  دنفـسوگ  دنچ  درآ و  نان  زا  كاروخ  يرایـسب  رادقم  ام  تشگزاب  درجمب 
بابک بسا  تشوگ  ینعی  دوب  هدش  هدامآ  هتخپ و  نانآ  صاخ  هویشب  هک  دوب  هتخپ  تشوگ  زا  یفرگش  رادقم  هرفس  رس  رد  میتفر . ریما  نآ 

. دندوب رضاح  يرایسب  هورگ  ینامهم  نیرد  زپ . بآ  هدش و 
تهج هک  ار  ییاهـشکشیپ  هیلک  واـب  دـیاب  رومیت  صوصخم  ناـمرفب  هک  دـنامهف  نینچ  اـمب  ریما  میدیـشک ، ندروخ  زا  تسد  هکنآ  زا  سپ 

ام سپ  دنربب . ترضحیلعا  دزن  هب  ياهلیسو  اب  ات  میهدب  ار  اهشکشیپ  همه  دیاب  نونکا  مه  هک  دش  هتفگ  امب  زین  و  میهد ، ناشن  میربیم  رومیت 
رتش يدادعت  اب  شنادرم  زا  یهورگ  هک  داد  روتـسد  اروف  دـینارذگ ، رظن  زا  ریما  ار  ام  ياهـشکشیپ  همه  هکنآ  درجمب  میدرک و  تقفاوم  زین 

. دنناسرب دشاب ، هک  اجک  ره  رومیت  هاگودرا  هب  ریخأت  نودب  ار  ایاده  نآ 
. دنروایب ام  يارب  بسا  تموکح  یخلیا  زا  هک  داد  نامرف  هاگنآ  ریما 

نیا داد . رتشیب  بسا  کی  متسه  زلازنگ  يور  هک  نمب  داد و  تفب  رز  یتعلخ  ناریفـس  زا  مادک  رهب  میدرک ، یظفاحادخ  وزا  نوچ  ماجنارس 
ناراتات هویش  هب  لماک  قاری  نیز و  اب  روبزم  بسا  تسا . هجوت  دروم  رایسب  ناراتات  دزن  رد  هک  دوب  يداژن  زا  هتفای و  بیترت  راوهار و  یبسا 

دوب و رومیت  هاگرد  مدرم  نیرتبرقم  زا  یکی  هک  دوب  ازریم * نامیلس  ام  نابزیم  ریما  نیا  مان  دندیشخب . نمب  یهالک  زین  و  دوب ،
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نآ رد  هک  لحم  نیا  تشاد . رارق  تخل  دـنلب و  ياههوک  نایم  رد  ياهرد  رانک  رد  يرازغرم  رد  يو  هاگودرا  لـحم  تشاد . میظع  یتردـق 
*. دوشیم هدیمان  رال  هوک  دوب ، شخبيداش  افصم و  ابیز و  رایسب  ناتسبات  ینعی  لصف 

ازریم دـمحا  ناطلـس  وا  یتسرپرـس  تحت  يو و  رداچ  رد  دوب . رومیت  ياهداماد  زا  یکی  يو  رداچ . راهچ  هس  زا  دوب  بکرم  ریما  هاـگودرا 
رومیت يارب  میراد و  هارمهب  يراکـش  يزاـب  اـم  دینـش  هکنآ  درجمب  ناوج  نیا  تشاد . رقم  دوب ، راـمیب  تخـس  هک  رومیت  ياـههون  زا  یکی 

واب ار  زاب  نآ  ات  دـنک  تساوخرد  اـم  زا  وا  فرط  زا  هک  دوب  هتـساوخ  وزا  هداد و  ماـیپ  ازریم  نامیلـسب  گـنردیب  میربیم ، شکـشیپ  ناونعب 
. درک دهاوخن  مورحم  نآ  زا  ار  وا  زگره  شیاین  هک  دوب  هدرک  دییأت  میهدب و 

. میهدـب ازریم  دـمحا  هب  ار  نیهاش  نآ  هک  داتـسرف  ام  دزن  سک  تسرومیت ، یلدـشوخ  بجوم  رما  نیا  تسنادـیم  کـین  هک  ازریم  ناـمیلس 
بایمک هداعلا  قوف  ایادـه  نیا  دوش و  میدـقت  رومیت  دوخب  دـیاب  هدـش ، هدرپس  امب  هچنآ  هک  میدرک  دزـشوگ  ازریم  نامیلـس  هب  اـم  نیرباـنب 

زا تسا ، گرزب  يرداهب  ناوج  هدازهاـش  نیا  هک  دـمآ  خـساپ  دـنک . تفاـیرد  ارنآ  دـیابن  يرگید  سک  ترـضحیلعا  زج  نیرباـنب  دنتـسه .
هک مینک  تقفاوم  وا  شهاوخ  اـب  هک  درک  تساوخرد  اـم  زا  ازریم  نامیلـس  نیرباـنب  تسراـمیب . تخـس  هتـشذگ  نیزا  تنطلـس و  نادـناخ 

بیجن ناوج  نیا  هنوگچ  هک  دندرک  لقن  ام  يارب  زین  و  دش ، دهاوخ  عقاو  تسوا  گرزب  ردپ  هک  رومیت  دمآ  شوخ  دییأت و  دروم  کشیب 
نامرف رومیت  یتقو  دوب . وا  نوماریپ  رد  صاخ  نارادـناج  اب  يو  تفر  كرت  ناطلـس  دـیزیاب ) اب  هرقنآ   ) گنجب شیاـین  هک  يزور  رد  هداز ،

ار تایلمع  رد  تکرش  هزاجا  واب  اصوصخم  شیاین  هک  درک  هلگ  دنلب  يادصب  ناوج  نیا  دنرب ، هلمح  نمشد  هاپس  رب  نارادناج  نیا  هک  داد 
هنهرب رـس  دنکفا و  نیمز  رب  ار  شدوخ  هالک  ناوج  نیا  دادـن و  یخـساپ  واب  رومیت  هدرک . اهر  لطاع  راکیب و  نانچمه  ار  وا  تسا و  هدادـن 

. دیگنج دوخیب  هنهرب و  رس  زور  نآ  تفاتش و  نادیمب 
. میدرک تمیزع  ازریم  نامیلس  هاگودرا  زا  هیئوژ  مهدزاود  هبنش  زور 

شوخان تایهلا  داتسا  زئاپ ) وسنوفلآ  يارف   ) مه رازالاس و  دزموگ  مه  زورنآ ،
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زا يرایـسب  تسرتهب . هبـسنلاب  ملاح  هک  مدرکیم  ساسحا  اریخا  هچرگ  مدوب ، هتـشگ  رامیب  بت ) رثا  زا   ) زین زلازنگ  يور  نم  دـندوب و  هدـش 
هار رفس و  جنر  ادابم  هک  دنیاین  ام  اب  هورگ  نیا  هک  تسناد  حالـص  نینچ  ازریم  نامیلـس  دندوب . شوخان  یلیخ  زین  ام  رفـسمه  ياهیئایناپـسا 

تقفاوم رما  نیا  اب  ام  دـنبای . يدوبهب  ات  میراذـگب  اجنآ  رد  ار  رادبت )  ) نارامیب نآ  تسرتهب  هک  درک  شرافـس  سپ  دـشکب . ار  اـهنآ  رود 
مدوب هدروآ  شیوخ  تمدخ  يارب  هک  دندوب  زلازنگ  يور  نم ، مزالم  نت  ود  هلمج  نآ  زا  هک  میتشاذـگ  ار  ناهارمه  زا  نت  تفه  میدرک و 
تفه اعمج  هک  يرگید  هدع  اب  اهنیا  دوب . هدمآ  رازالاس  دزموگ  اب  هک  يرسپ  دوب و  هدروآ  دوخ  اب  مالک  داتسا  نآ  هک  رگید  مزالم  کی  و 

نانآ زا  نت  ود  هکنیا  وگ  میدنادرگ .) زاب  دوخ  اب  ار  نانآ  اهدعب   ) دنـشاب ام  ندـمآ  رظتنم  اجنآ  رد  ات  دـندش  لیـسگ  نارهت  هب  دـندشیم  رفن 
. دندوب هتشذگ  رد  هلصاف  نیرد  دمآ  دهاوخ  هکنانچ 

راـنک رد  هبنـشکی  ینعی  ادرف  بورغ  میدـیباوخ . ياهناـخدور  راـنک  زاـب  ياوـه  رد  ار  بش  میداـتفا  هارب  لـیا  نآ  هاـگودرا  زا  هکنآ  زا  سپ 
اجنیرد هوک .» زوریف   » مانب میدیسر  يراصح  هب  زورنایم  ماگنهب  هیئوژ  مهدراهچ  اب  دوب  فداصم  هک  هبنشود  میدز . رداچ  رگید  ياهناخدور 

گنردیب ام  هک  دوب  هداد  روتـسد  يو  تسا . هتـشذگ  نآ  رانک  زا  دنقرمـس  دـصقب  رومیت  هک  تسین  شیب  زور  هدزاود  هک  میتفاـی  یهاـگآ 
هک دوب  يرهـش  نیلوا  اعقاو  دنقرمـس  دـنک . ییاریذـپ  ام  زا  دنقرمـس  هب  ندیـسر  درجمب  دـهاوخیم  يو  هک  دوب  هدوزفا  میباتـشب و  وا  لابندـب 

هتساوخ لام و  زا  هچنآ  هتخاس و  رایسب  ياهنامتخاس  اجنآ  رد  هدیشوک و  رهش  نیا  ینادابآ  رد  نونکات  نامز  نآ  زا  دش و  رخسم  وا  تسدب 
. تسا هدروآ  درگ  اجنآ  رد  هتفرگ  تمینغب 

عیاقو نیا  تخاس . ناریو  ارنآ  تفرگ و  هرصاحم  رد  ار  راصح  نآ  یلاوح  نیزا  روبع  ماگنهب  رومیت  هک  مییوگب  دیاب  هوک  زوریف  هرابرد  اما 
زا یکی  [ 290 (] خیش ردنکسا   ) نامرفب راصح  نیا  ناگداپ  نامزنآ  ات  هک  دوب  نآ  رما  نیا  تلع  دوب . هداد  خر  ام  ندیـسر  زا  لبق  زور  هدزناپ 

تبحم دروم  هراومه  هک  دوب  رومیت  نارادرس 
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هتشگ عقاو  رومیت  بضغ  مشخ و  دروم  تاهج  یضعب  هب  رظن  اریخا  اما  دوب * هداد  واب  مه  ار  هوک  زوریف  راصح  یهدنامرف  دوب و  يو  رظن  و 
یتقو اما  دوش . لیـسگ  دنقرمـس  نادنزب  دوب  هدرک  رومأم  يو  هک  یگنهرـس  رظن  تحت  دننک و  تشادزاب  ار  وا  هک  دوب  هداد  نامرف  رومیت  و 

زا هک  رومیت  دنتخاس . ینادنز  راصح  رد  دنتفرگ و  ار  وا  دنتخیر و  نوریب  راصح  نادرم  دیسر ، هوک  زوریف  راصح  ياپ  هب  گنهرـس  نیا  هک 
هک دـندید  نوچ  راصح  ناگداپ  دوب . هتفرگ  گنت  ار  راصح  نآ  درگادرگ  زور  یـس  دـمآ و  راصح  هزاورد  هب  اصخـش  دـش ، هاـگآ  عقواـم 

. دنداد رومیت  تسدب  زین  ار  شیوخ  هدنامرف  دنتخیرگ و  هنابش  دننک  يرادیاپ  دنناوتیمن  رگید 
، دریگب هلمحب  دوبیم ، دوجوم  نآ  رد  یفاک  ناـگداپ  هک  یتروص  رد  ارنآ  تسناوتیمن  سکچیه  هک  دوب  دـنمورین  ناـنچ  هوک  زوریف  دـنیوگ 

. دنکیم ازجم  یلکب  رگید  ياههوک  زا  ار  هوک  نیا  هک  یتشد  رب  فرشم  تسا  یهوک  كون  رب  راصح  نوچ 
راوید نیا  لخاد  رد  دننکیم . عافد  اجنآ  زا  تسا و  هتفرگ  ار  هوک  زوریف  يدابآ  درگادرگ  هک  تسا  يراوید  تشد  رانک  رد  راصح  ياپ  رد 
تـسا يرگید  راوید  مه  رتـالاب  تسا و  هدـش  هدیـشک  نآ  تازاوـمب  يرگید  راوـید  راوـید ، نیزا  رتـالاب  هتفرگ و  رارق  هوـک  زوریف  يداـبآ 

. تسا یلصا  ژد  راوید  انامه  هک  لوا  راوید  ود  تازاومب 
مکحم و راوید  اب  دراد  رارق  يزکرم  ژد  تاماکحتـسا  اهرگنـس و  اهنیا  زارف  رب  تسا . عقاو  يدابآ  مدرم  ياـههناخ  ریخا  راوید  ود  ناـیم  رد 

. رایسب راوتسا و  ياهجرب 
تـسا یلالز  همـشچ  روبزم  ژد  رد  زین  و  تسا . يرگید  زارف  رب  یکی  هک  دراد  راصح  هس  تسژد ، کی  لخاد  هوکزوریف  هکنآ  اب  قیرطنیاـب 

هک دراد  دوجو  كرحتم  ياهلپ  نآ  يور  رب  هک  درذـگیم  ياهناخدور  مه  راصح  نییاپ  زا  هکنآ  لاح  دـنکیم و  تیافک  ار  اجنآ  یلاـها  هک 
. تشذگ اهنآ  زا  دیاب  لوا  راصحب  نتفای  تسد  يارب 

هبنش راهچ  ینعی  دعب  بش  میدرب و  رسب  دازآ  ياوه  رد  مه  ار  بش  میداتفا و  هارب  هوک  زوریف  زا  مد  هدیپس  زا  شیپ  هیئوژ  مهدزناپ  هبنـش  هس 
زا هتـسویپ  میتفاـین و  شیوخ  هار  رـس  رب  يداـبآ  نوکـسم و  هدـکهد  چـیه  روبزم  زور  ود  ضرع  رد  اریز  میدـنارذگ . لاوـنم  نیمهب  زین  ار 

دنت و ياهیبیشارس  دنلب و  ياههوک 
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تسا و يدور  رانک  رد  هک  میدیسر  یگرزب  هدکهد  ناوهآ )  ) هب ماجنارـس  هبنـشجنپ ، رهظ ) زا  دعب  . ) میتشذگیم رایـسب  ياههگنت  اهرذگ و 
ییامیپ هارب  هیئوژ  مهدفه  هبنشجنپ  نامه  رد  سپـس  دناهتخاس .* ناریو  ار  اهنآ  يود  ره  اریخا  هک  تسا  هدش  هتخاس  نآ  عافد  يارب  ژد  ود 

رد یجرب  هک  ماخ  تشخ  زا  تسا  يراصح  نآ  درگ  تسا و  یتشد  رد  دراد و  مان  ناـغماد  هک  میدیـسر  يرهـش  هب  هاـگماش  میداد و  همادا 
يداب زورنآ  میتشذگ . نآ  زا  هک  تسا  ناریا  برغ  هدـمع  رهـش  نیرخآ  و  [ 291] دام ناتسا  ءزج  ناغماد  رهـش  نیا  دراد . رارق  نآ  يوسکی 
رومیت يارب  دوـخ  اـب  هک   ) اـهزاب نآ  زا  یکی  ناـهگان  دـمآیم . نوریب  خزود  هناـهد  زا  یتـفگ  هک  دوـب  ناـنچ  اوـه  تفرگ و  ندـیزو  تخس 

. درم داتفا و  ناقفخب  هک  دید  بیسآ  امرگ  زا  نانچ  میدروآیم )
رـس ناوختـسا  اب  اهنآ  يود  ره  دوب . باترپ  گنـس  کی  ردـقب  اهنآ  يدـنلب  هک  میدـید  جرب  ود  باترپ  ریت  کی  هلـصافب  ناـغماد  نوریب  رد 

هب قلعتم  اههمجمج  نیا  دوب . هداتفا  یناریو  هب  کنیا  هک  تشاد  رارق  لوا  جرب  ود  ریظن  رگید  جرب  ود  اهنآ  رانک  رد  دوب . هدش  هتخاس  ناسنا 
. دندوب هیروس  زرم  ریغص و  يایسآ  نایم  نیمزرس  مدرم  زا  میدرک و  دای  شیپ  لصف  رد  اهنآ  زا  هک  دوب  [ 292] ولنویوققآ ناراتات 

اهنآ اـب  تخاـس ، ناریو  ار  ریخا  رهـش  نیزا  یتمـسق  دـناهدرک  تیاور  هکناـنچ  دـنار و  قشمد  يوسب  نوـچ  ساویـس  نتفرگ  زا  سپ  روـمیت 
ناغماد یلاوح  هب  ار  لیا  نآ  مدرم  همه  رومیت  نیزا  سپ  دـندش . راتفرگ  ناشیا  همه  دـنتخادرپ و  گنجب  رومیت  اب  مدرم  نیا  درک . دروخرب 

. تشادن ینکس  سک  چیه  نوماریپ  نآ  رد  هک  داد  چوک 
تـشگزاب يوزرآ  سپـس  دنتخادرپ . ینیـشن  رداچ  یگدنزب  قباس  هویـش  نامهب  دندمآ و  درگ  دودح  نیرد  دوخ  ياههداوناخ  اب  نانآ  همه 

. دش ادیپ  اهنآ  رد  نهیمب 
اب زین  رومیت  اقافتا  دنداتفا . هارب  هیروس  زرم  برغم و  يوسب  ناغماد  زا  دندز و  دودـح  نآ  ياهیدابآ  همه  مجاهت  تراغ و  راکب  تسد  ادـتبا 

شیوخ نایرکشل 
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نیا هک  داد  نامرف  سپـس  دـینارذگ . غیت  مد  زا  ار  اهنآ  زا  ریثک  یهورگ  تخات و  ولنویوققآ  لیا  رب  دـمآ و  ناغمادـب  دوب و  نوماریپ  نآ  رد 
همه رد  رومیت  ناـمرفب  هاـگنآ  دنتـشاذگیم . لـگ  هقبط  ود  نیب  رـس  ناوختـسا  هقبط  کـی  هکناـنچ  دـنزاسب  اـهنآ  ياهرـس  زا  ار  جرب  راـهچ 

ار نکـسم  نییعت  رومیت و  میدق  دهع  دـناسرب و  شتکالهب  اروف  دـیاب  دریگب  ار  ولنویوققآ  لیا  زا  یکی  سک  ره  هک  دـندز  راج  هاگرکـشل 
هلیبق نیزا  سک  ره  داتفا  رومیت  نایهاپس  راذگ  هک  اجرهب  دش و  هتـشاذگ  ءارجا  درومب  نامرف  نیا  سپ  دریگن . رظن  رد  هجوچیهب  نانآ  يارب 

. دندینارذگ غیت  مد  زا  دندید 
رگید ياج  رد  رگید و  نت  تسیب  رگید  ياج  رد  دیبایب و  هتشک  ار  نانآ  زا  نت  هد  اجکی  شیوخ  هار  رس  رب  تسا  نکمم  هک  دنتفگ  نیاربانب 

هب هیبش  ییاههلعش  ابلاغ  هک  دندرک  لقن  ام  يارب  ناغماد  مدرم  دناهتشک . ارنانآ  زا  نت  رازه  تصـش  ابیرقت  دش  هتفگ  قیرطنیدب  نت  هس  ای  ود 
[293 .] دوشیم هدید  اهجرب  نیا  زارف  رب  غارچ  هلعش 

ار زور  رایـسب  يامرگ  رثا  رد  هک  میدیـسر  کچوک  یهد  هب  هبنـش  دادماب  میدرک . تمیزع  ماگنهبـش  میدنام و  ناغماد  رد  هعمج  بورغ  ات 
( شش تعاس  رد   ) هیئوژ متسیب  اب  دوب  فداصم  هک  هبنشکی  نآ  میدرک . ییامیپ  هار  هبنشکی  حبـص  ات  میداتفا و  هارب  بش  میدرب و  هانپ  اجنآب 

. میدیسر ماطسب  مانب  گرزب  يرهش  هب  حبص 
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. میدرک دروخرب  دوب  ام  رظتنم  هک  [ 294 «] اروکانا  » مانب راتات  ناگرزب  زا  یکی  اب  اجنیرد 
. دندروآ ام  هناخ  هب  ناوارف  هویم  تشوگ و  هک  داد  روتـسد  میورب ، وا  ینامهم  هب  میریذپب و  ار  وا  توعد  میناوتیمن  هک  دید  ار  ام  لاح  نوچ 

دوب ینامرف  توعد  نیا  تلع  میورب . وا  دزنب  هک  درک  توعد  ار  ام  داتـسرف و  سک  میاهدروخ  وا  كاروخ  زا  دید  يو  هکنآ  زا  سپ  هاگنآ ،
. دناشوپب تعلخ  امب  دنک و  ییاریذپ  دودح  نآ  رد  عقاو  یخاک  رد  ام  زا  هک  دوب  هداد  رارق  لوؤسم  ار  وا  هدرک و  رداص  رومیت  هک 
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روذـعم ار  ام  ات  میراتـساوخ  وزا  مییایب و  وا  دزنب  میزیخرب و  رتسب  زا  میناوتیمن  هک  میراد ) بت  و   ) راـمیب ناـنچ  هنافـسأتم  هک  میتفگ  راـچانب 

مالک ملع  داتـسا  وسنوفلا  يارف  ریزگان  هک  درک  رارـصا  نانچ  میور و  وا  هاگـشیپ  هب  ات  تساوخ  اـم  زا  داتـسرف و  سک  رگید  يو  اـما  دراد .
ندـیناشوپ رد  رومیت  بناج  زا  هک  سکنآ  دراوم  هنوگنیرد  هک  تسا  يراج  نیرب  مسر  کنیا  دـندیناشوپ . تعلخ  واب  اروف  تفر و  شدزنب 

بتارم ندومن  يارب  زین  نامهم  دناشوپب و  نامهم  رب  ار  تعلخ  دنتساخرب ، هرفس  زا  نوچ  دزادنا و  هارب  هوکشاب  یتفایض  دراد ، تباین  تعلخ 
. دنز وناز  نیمز  رب  راب  هس  يرازگساپس 

هک دـیزرو  رارـصا  داتـسرف و  یتموکح  لبطـصا  زا  سفن  هزات  ياهبـسا  ام  يارب  اروکانا »  » گنردیب تفای ، ناـیاپ  مسارم  نیا  هکنآ  درجمب 
. دادـیم ماجنا  میورب  زور  بش و  وا  لابندـب  رتدوز  هچره  دـیاب  ام  هک  رومیت  نامرف  زا  يوریپ  هب  ار  راـک  نیا  میتفیب . هارب  میوش و  راوس  اروف 
هک میدرک  شهاوخ  میرادن و  ندیبنج  ییاناوت  هک  دریگب  رظن  رد  ار  ام  لاح  هک  میدش  راتساوخ  وزا  میداتـسرف و  اروکانا  دزن  سک  نیربانب 

يارب دـهد  شیاسآ  تصخر  مد  کی  یتح  امب  درادـن  تأرج  هک  دـمآ  خـساپ  نیا  دوجو  اب  میناـمب . اـجنآ  رد  زور  ود  مک  تسد  دراذـگب 
ياجب تساوخ  ناـملد  هچنآ  مییوگب و  هچ  ره  لاـح  دـنکیم . ادـج  نت  زا  ار  وا  رـس  کـش  نودـب  دـبای  یهاـگآ  رما  نیزا  رومیت  رگا  هکنآ 
تبون نوچ  و  میتخوسیم ) بت  رد  و   ) میدوب ناوتان  رایسب  هچ  میدش ، مشخ  رد  تخـس  ام  همه  میتفا . هارب  دیاب  درادن و  يدوس  چیه  میروآ ،

نیز هاگنمیـشن  رب  ات  داد  نامرف  اروکاـنا ، راز  لاـح  نآ  رد  اـم  شیاـسآ  يارب  میدوب . ناـگدرم  نوچمه  دیـسر  نتـسشن  بسا  رب  تمیزع و 
ياهدکهدب میدیسر  مدهدیپس  ات  میدنار  ار  بش  رسارس  زورنآ و  میدش و  راوس  هنوگنیدب  مینیشنب . رتهدوسآ  میناوتب  نآ  رب  ات  دندنبب  یشلاب 

رد دوب . هدش  هتخاس  نارفاسم  ندیمرآ  يارب  اصوصخم  هک  میدیسر  ینامتخاس  هب  هبنـشود ، ینعی  زورنآ  يادرف  هنکـس . زا  یلاخ  كورتم و 
. تسدودح نآ  هداعلا  قوف  يامرگ  رثا  زا  نیا  درادن و  دوجو  هار  رد  رود  هلصاف  ات  ینوکسم  يدابآ  ای  هد  چیه  یلاوح  نآ  همه 
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تفرگیم همـشچرس  یهوک  رـس  زا  دمآیم و  نوریب  یتانق  زا  هک  میدید  ارـسناوراک  نآ  رد  هک  دوب  نامه  میتفای  دودـح  نآ  رد  هک  یبآ  اهنت 

. تشاد هلصاف  اجنیا  ات  زورکی  هک 
رد یتشد  رد  مرجاج  دوب . رایـسب  زورنآ  اوه  يامرگ  مرجاج .»  » ماـنب میدیـسر  يرهـش  هب  هیئوژ  مود  تسیب و  هبنـش  هس  ینعی  زورنآ ، يادرف 

ياهپت كون  رب  هک  تسا  يژد  رهـش  طسو  رد  دـناهدروآ . رهـشب  بآ  هدرک و  رفح  ییاهرهن  اههوک  نیزا  تسا . عقاو  تخل  ياههوک  ياـپ 
فرب هتـشذگ  ناتـسمز  رد  تسین . يراصح  رهـش  دوخ  درگادرگ  رد  هدش و  انب  ماخ  تشخ  زا  ژد  نیا  تسا . یگتخاس  هپت  نآ  دراد و  رارق 
ناریو ار  رهـش  زا  همین  کی  زین  اریخا  دوب و  هتخاس  رپ  لیـس  زا  ار  اهرهـش  هدـش و  بآ  ناتـسبات  ماگنهب  نارگ  ياهفرب  نیا  هدـیراب و  رایـسب 

. دوب هتسش  هتفرگرب و  رد  زین  ار  زیخهلغ  عرازم  همه  لیس  هتشذگ  نیزا  دوب . هدیناسر  بیسآ  مه  يزکرم  ژد  هب  هتخاس و 
. ياهرخص هن  دوب و  یگنس  هن  نآ  رب  هک  دوب  راومه  یتشد  ام  هار  رس  رب 

مرجاـج هب  هکنآ  درجمب  میدیـسریم . يدور  اـی  رهن  هب  تردـنب  اـما  دوـب ، بآ  هار  اـج  همه  نآ  نیمز  تسا . مرگ  رایـسب  نوـماریپ  نیا  هـمه 
، اروکانا مینار . شیپ  هب  میوش و  راوس  زاب  ات  دـنتخاس  راچان  ار  ام  دـندروآ و  سفنهزات  ياهبـسا  یلو  دـنداد  اـمب  ناوارف  كاروخ  میدیـسر 

. درکیم كرادت  میتشاد  زاین  هچنآ  كاروخ و  ام  تهج  اج  همه  دوب و  ام  اب  دوب ، هداتسرف  ام  زا  ییاریذپ  يارب  رومیت  هک  ناراتات  گرزب 
. میدناریم شیپ  هنوگ  نیدب  دندرکیم و  هیهت  ام  يارب  تموکح  یخلیا  زا  سفن  هزات  بسا  لزنمب  لزنم  هنازور  هک  دوب  وا  رطاخب  زین  و 

تسیود و یهاگ  اههناخراپاچ  نیرد  دنرادهاگن . اههناخراپاچ  رد  ییاهبـسا  هک  دوب  هداد  نامرف  رومیت  میتفگ ) هکنانچ   ) هار لوط  همه  رد 
ناگداتـسرف و اهکیپ و  اب  صاخ  ناراپاچ  يارب  ار  نابـسا  نیا  تسا . ناـنچمه  دنقرمـس  اـت  لاـح  نیا  تفاـی و  ناوتیم  بسا  دـصکی  یهاـگ 

ات دنرادیم  هاگن  دناهدش ، لیسگ  وا  روضحب  تسدرود  زا  هکنانآ  ای  دتسرفیم  تسدرود  طاقن  هب  رومیت  هک  یناریفس 
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دنعقاو هار  رس  رب  هک  هنکس  زا  یلاخ  کشخ  ياهنابایب  رد  مه  ار  یتموکح  یخلیا  ياهبـسا  نیا  دننک . يورهار  گنردیب  زور  بش و  نانآ 
رد هک  دناهتخاس  ییاهارسناوراک  فلتخم  ياههلصافب  هار  رس  رد  روظنم  نیمه  يارب  دنرادیم . هاگن  تیعمج ، يدابآ و  رپ  ياهاج  رد  مه  و 

. دراد رارق  ییاههناخنامهم  اهلبطصا و  اهنآ 
. دنناسریم اهارسناوراک  نیاب  زاین  دروم  داوم  تاکرادت و  رواجم  ياهیدابآ  زا 

[295 «] یچمای  » اهنآب اـجنیرد  رتهم و  مییوگیم  ناـنآ  هب  اـم  هک  دـناهدش ، رومأـم  یهورگ  تاـناویح  نیا  يرادـهاگن  تشاد و  راـمیت  يارب 
اههناخراپاچ نیزا  یکی  هب  تسا  هدش  هداتـسرف  رابردب  جراخ  زا  هک  ياهدنیامن  ای  دوش ، لیـسگ  رومیت  بناج  زا  يریفـس  هاگره  دنیوگیم .

نیز دنراد  شیوخ  لبطـصا  رد  هک  اهنآ  زا  سفن ، هزات  ياهبـسا  دنرادیمرب و  دناهدمآ  وا  اب  هک  ییاهبـسا  تشپ  زا  نیز  گنردیب  دهن  ماگ 
اجنآ ات  هک  ییاهبسا  دندیسر  يدعب  هناخراپاچ  هب  نوچ  دننک و  هجوت  اهبسا  زا  هک  دنوشیم  راوس  نانآ  اب  رادولج  ای  رتهم  ود  سپس  دننکیم .

هار نمـض  رد  انایحا  رگا  دنکیم و  ییامیپ  هار - کیپ  ای  راپاچ  نآ  ابترم  بیترت  نیدب  دننادرگیمرب . شیوخ  هناخراپاچ  هب  دوخ  اب  دناهدروآ 
هدـش راوس  حـیرفت  يارب  تسراوس  نآ  رب  هک  سکنآ  هاوخ  دـسرب ، هک  یبسا  رهب  دـمآرد  اپ  زا  ياهثداح  هطـساوب  ای  دـش  هتـسخ  يو  بسا 

واب بسا  دروآرب و  ار  وا  تساوخ  گنردیب  دیاب  مه  راوس  نآ  دنک و  هرداصم  ارنآ  دناوتیم  دشاب ، هدـش  نوریب  يراک  يارب  هاوخ  ای  دـشاب 
. دراذگاو

هدـش هتفرگ  ماوب  هک  تسا  یبسا  نآ  لوؤسم  هدـش ، طقـس  هک  یتموکح  بسا  نآ  ياجب  تسا  هارمه  راـپاچ  اـب  هک  يرتهم  اـی  رادولج  نآ 
. تسا

یهارب هک  سک  ره  هک  تسا  هدش  يراج  نیرب  یمومع  مسر  تقیقح  رد 
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وا هک  یکیپ  اب  ای  تسا  ناور  رومیت  رابردب  هک  دسرب  يریفـس  هب  رگا  یماع ، هداس و  درم  هچ  ناگرزاب و  هچ  دشاب و  ناگرزب  زا  هچ  دوریم ،
دروم نیا  رد  سکچیه  دراذگاو . واب  ار  بسا  دیآ و  دورف  دیاب  اروف  دنک  بوکرم  تساوخرد  هکنآ  درجمب  دـنک ، دروخرب  هتـشاد  لیـسگ 

ره زا  ار  یبسا  ره  نیاربانب  تسین . راک  رد  یئانثتـسا  چـیه  رما  نیرد  دوریم . راکنآ  رـس  رب  شرـس  الا  و  درادـن ، يرادـیاپ  تفلاخم و  يارای 
میدید هار  رس  رب  هک  ار  ینایرکـشل  ياهبـسا  میدش و  رادروخرب  مسر  نیزا  مه  ابلاغ  تفرگ و  ناوتیم  دشاب  هک  اجک  ره  رد  يراوس  يودرا 

هن دـننادرگ . زاب  ار  شیوخ  بسا  ات  دـنیایب  ام  لابندـب  هدایپ  میتخاس  روبجم  ارنانآ  میتفرگ و  نامناهارمه  شیاسآ  يارب  ای  نامدوخ  يارب  اـی 
. میناتسب بسا  میتسناوتیم  يدنمزاین  ماگنهب  وا  ياهنز  زا  ای  رومیت  دوخ  رسپ  زا  یتح  هکلب  میدرک  هدافتسا  مدرم  هنوگنیزا  اهنت 

رومیت رابرد  يوسب  هک  يریفـس  هب  ار  دوخ  ياهبـسا  دنوش و  هدایپ  ات  دندش  ریزگان  شناهارمه  رومیت و  دشرا  رـسپ  ینامز  هک  دـننکیم  لقن 
اههناخراپاچ هنوگنیا  يو  ورملق  رگید  ياـههارهاش  هیلک  رد  هکلب  دنقرمـس )  ) هارهاـش نیرد  اـهنت  هن  هتـشذگ  اـهنیزا  دـنراذگاو . دوب  ناور 

رایـسب روـمیت  دـنناسرب . واـب  ار  راـبخا  دـنیامیپب و  هار  ریخأـت  یکدـنا  نودـب  گـنردیب و  وـس  همه  زا  يو  ياـهکیپ  اـت  تـسا  هدـش  داـجیا 
[296 .] دنشاب ناور  هار و  رد  زور  بش و  دنیآیم  وا  يوسب  هکنانآ  ای  يو  ناگداتسرف  هک  تسدنمقالع 
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هک هار  خـسرف  هاـجنپ  دوش ، هتـشک  اـهنآ  ياـپ  ریز  مه  بسا  ود  رگا  یتـح  تعاـس  راـهچ  تسیب و  ضرع  رد  دـنناوتیم  یناـسآ  هب  قـیرطنی 

. دنادیم رتمهم  روما  همه  زا  ار  تعرس  رومیت  دنیامیپب . يداع  ییامیپ  هار  زور  هس  اب  تسربارب 
خـسرف زا  شیب  یلیخ  خـسرف  ساـیقم  ناتـسلوغم ، رد  یتح  دنقرمـس و  نوماریپ  وا و  ورملق  رـسارس  رد  هک  دوب  هتفاـیرد  نوچ  رومیت  کـنیا 

. تخاس همین  ره  نایاپ  رد  ییاهکجرب  درک و  مین  ود  هب  ار  روبزم  خسرف  يو  سپ  تسا ، يداع 
ار رتهاتوک  ياهخـسرف  هنوگنیا  زا  خـسرف  هد  مک  تسد  ای  هدزاود  هنازور  دنتـسه  يرابخا  لماح  هک  ياتغج  ياهکیپ  هک  داهن  نآ  رب  هاگنآ 

هدش قتشم  اهکجرب  نامه  زا  مان  نیا  دنیوگ  دنمانیم . هناشن  اجنیرد  ار  رتهاتوک  ياهخسرف  نیا  دنیامیپب .
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ره نایاپ  رد  اهکجرب  نیزا  هک  میدید  میدوب  ناور  مه  وس  نیا  هب  هک  اهدعب  دش و  ذاختا  ناتسلوغم  يارب  اهنت  ادتبا  دیدج  شور  نیا  تسا .
[. 297] یلیطسق خسرف  ود  اب  تسا  ربارب  یلوغم  خسرف  ره  هک  تشاد  رظن  رد  دیاب  زین  و  دناهتخاس ، خسرف 

نیا هک  مینکیم  تنامـض  ار  شیوخ  راتفگ  یتسار  میدـید و  شیوخ  مشچب  ار  نیا  ام  اـما  درک . رواـب  ار  نیا  ناوتیم  يراوشدـب  تقیقح  رد 
گرزب یلوغم )  ) خسرف تسیب  یتح  هدزناپ و  تعاس  راهچ  تسیب و  رد  رومیت  نامرفب  دنیامیپیم و  هار  يزیگنا  تفگـش  يدـنت  هب  ناراپاچ 

اروف دیآرد  ياپ  زا  نانآ  ریز  بسا  هکیتروص  رد  دربیم . اهنآ  سفن  هک  دنناریم  نانچ  دننکیمن و  ار  اهبـسا  هظحالم  يور  چیهب  دـنوریم . هار 
. دنشورفیم ارنآ  هار  رس  رب  دننکیم و  ار  هدرم  بسا  نآ  تسوپ 

. دوب هداتفا  اجنآ  رد  اهنآ  دسج  دندوب و  هدش  طقـس  ندیود  طرف  زا  هک  میدید  هار  رانک  رد  هدش  طقـس  ياهبـسا  داسجا  هنوگنیزا  يرایـسب 
. داتفیم یتفگشب  ناسنا  هکنانچ  دوب  رایسب  اهبسا  هنوگنیا  هدع 

میتشاد لیم  رایـسب  هکنآ  اب  اریز  میدومیپ . هار  گنردیب  ار  شدعب  بش  زورنآ و  همه  و  میداتفا * هارب  مرجاج ) زا  نادادـماب  زورنآ  يادرف  )
یتسارب اسرفتقاط و  هداـعلا  قوف  بش  یط  رد  یتح  تدـم ، نیا  ماـمت  رد  اوه  ياـمرگ  دـشن . هداد  ندـیمرآ  هزاـجا  اـمب  مییاـسایب  یکدـنا 
رتمیخو رایسب  بش  نیرد  ام  رفسمه  یتنطلس ) دراگ  زا   ) رازالاسد زموگ  لاح  هاگنآ  دیزویم . عطقنی  یمرگ ال  دیدش  داب  اریز  دوب ، ریظنمک 

یـسرتسد بآ  هب  میدوب و ) بل  هنـشت  هبنـش  راهچ  ینعی  ، ) میدومیپیم هار  هک  زورنآ  همه  رد  دریمیم و  يو  هک  میدرب  نامگ  هکنانچ  دـش ،
. میتفاین

ییامیپ هارب  هبنشجنپ ) ینعی   ) ادرف میهد . وج  ار  نابـسا  ات  میدرک  گنرد  یکدنا  طقف  میداد و  همادا  نتفر  هارب  ریزگان  دیـسر  ارف  بش  نوچ 
نیا میدیـسر .* نیارفـسا  هب  بش  ندیـسر  ارف  ماگنهب  میدـیدن . نوکـسم  لحم  يداـبآ و  چـیه  شیوخ  هار  رـس  رب  میداد و  همادا  ناـنچمه 

كورتم کنیا  اهنآ  رتشیب  اما  دندوب . دجسم  ای  یصخش  هناخ  همه  هک  رایسب  ابیز و  ياهنامتخاس  اب  تسا  یگرزب  يدابآ 
188 ص : این ، بجر  دوعسم  همجرت  وخیوالک / همانرفس 

. میدنار نانچمه  ار  بشنآ  دنداد و  سفن  هزات  ياهبسا  امب  نانآ  سپس  دناهدنام .
ام يارب  تشاد  هلـصاف  هداـج  اـت  خـسرف  کـی  هک  يرگید  ياـج  زا  میدیـسر . نوکـسم  ریغ  یهد  هب  رهظ  یلاوـح  رد  دوـب  هـعمج  هـک  ادرف 
زا میدرک و  ییامیپ  هار  بش  همه  میداتفا و  هارب  زاـب  دـش  کـیدزن  باـتفآ  بورغ  نوچ  هاـگنآ  دـندروآ . دوب  زاـین  دروم  هچنآ  كاروخ و 

. روباشین مانب  میدیسر  گرزب  يرهش  هب  هیئوژ  مشش  تسیب و  اب  دوب  فداصم  هک  زورنآ  يادرف  میتشذگ . روانهپ  یتشد 
يرامـشیب ياهرهن  اهرابیوج و  اب  دوب و  رایـسب  ياههشیب  نآ  رد  هک  تشذـگ  ياهیحان  زا  هداج  روباـشین  هب  هدـنام  خـسرف  کـی  دودـح  رد 

هکلب دـندوبن  يداع  ياهرداچ  زا  اهرداچ  نیا  رداچ . دـص  راهچ  اـبیرقت  زا  بکرم  میدـید  یگرزب  هاـگودرا  تشد ، نآ  رد  دـشیم . باریس 
. دندوب هایس  نیدمن  هاتوک  زارد و  ياهرداچ 

رد مه  زگره  اهرداچ و  نیزج  دنرادن  ياهناخ  نکـسم و  چیه  دـننکیم و  یگدـنز  دنتـسه ) درک  هک  « ) يراولا  » مانب ياهلیبق  اهرداچ  نیرد 
نانآ ياههلگ  دنراد . لاغتـشا  ینارچ  هلگب  دنربیم و  رـسب  دازآ  ياوه  رد  ار  ناتـسبات  ناتـسمز و  هکلب  دننکیمن ، نکـسم  ياهدـکهد  ای  رهش 

ار ناتـسا  نیا  لوط  ضرع و  نانیا  دنراد . رتش  رازه  تسیب  دودح  رد  صوصخب  هلیبق  نیا  مدرم  واگ . شیم و  چوق و  ياههتـسد  زا  دـنترابع 
تیاضر اب  ار  جارخ  نیا  دنهدیم . واب  جارخ  مسرب  دنفـسوگ  رازه  هدزناپ  رتش و  رازه  هس  هنالاس  دنتـسه و  رومیت  نامرف  تحت  دنیامیپیم و 
هاگودرا زا  نانآ  سیئر  میدروخرب  نیـشنرداچ  موق  نیاب  هکنآ  درجمب  دـننکیم . میدـقت  شیوخ  ياههلگ  ندـینارچ  زاـیتما  ربارب  رد  رطاـخ 

هماخ ریـش و  ياههساک  لحم  مسرب  ام  ربارب  رد  دندیناشن و  شیوخ  رداچ  نیرتگرزب  رد  ار  ام  نانآ  درک . توعد  رداچب  ار  ام  دـش و  نوریب 
رد ار  وا  میدش . رازالاس  دزموگ  نتشاذگ  ياجب  زا  ریزگان  زور  نیرد  کنیا  میتفر . روباشین  هب  میدرک و  عیدوت  نانآ  زا  ام  دنتشاذگ . نان  و 

ییامیپهار يراوس و  يارای  رگید  يرامیب  زا  هک  اریز  میتشاذگ ، دوب  ام  هار  رس  رب  هک  ییاتسور 
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. تشادن
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هب ار  ام  میدیـسر  رهـشب  هکنآ  درجمب  تسا . هتفرگ  ارف  اهنآ  هب  هتـسویپ  ياههناخ  اههشیب و  ارنآ  درگادرگ  هک  تسا  یتشد  رد  روباشین  رهش 
اجنیرد هک  هزبرخ  دننام  هویم  تشوگ و  زا  دوب  ترابع  هک  دندروآ  هقوذآ  كاروخ و  دندمآ و  رهـش  نادیفـس  شیر  دـندرب و  ابیز  ياهناخ 

ام زا  کی  رهب  میدـش  رادروخرب  نانآ  يزاون  نامهم  زا  نوچ  تسین . مک  مه  بارـش  اـجنآ  رد  زین  و  دراد ، یلاـع  ياهحیار  تسا و  گرزب 
يرهـش ره  رد  هک  دوب  هداد  نامرف  هکنوچ  دـندادیم . ماجنا  رومیت  صوصخم  نامرفب  ار  اهنیا  همه  دـندیناشوپ . تفبرز )  ) تعلخ کی  ارفس 

. دنناشوپب تعلخ  بسا  ياجب  هکنآ  ای  دنهدب  یبسا  امب  تسا  عقاو  ام  هار  رس  رب  هک 
امب يو  میدرک . دروخرب  [ 298 «] اگرویل ایلم   » مانب دوب  رومیت  هاپـس  نارادرـس  زا  هک  یگرزب  اب  هدنام  روباشین  هب  خسرف  مین  دودح  رد  کنیا 

يارب تسام  زاین  دروم  هچنآ  و  دنک ، ییاریذپ  لماک  هنامرتحم و  ام  زا  ات  تسا  هدمآ  اجنآب  رومیت  صخش  صوصخم  نامرفب  هک  داد  عالطا 
وا یهد  رد  تشادـن و  يراوس  ییاناوت  يرامیب  رثا  رد  هک  میتخاس  هاگآ  رازالاس  دزموگ  لاح  زا  ار  اگرویل  ایلم  نوچ  سپ  دزاس . هدامآ  اـم 

ناوتان نانچ  ار  ام  ياونیب  تسود  يو  دروآ . لمعب  وا  شیاسآ  يارب  یتامادـقا  ات  تفر  لحم  نآ  هب  دـش و  راوس  اروف  میتشاذـگ ، ياـجب  ار 
هناش رب  ارنآ  سک  راهچ  دنتـشاذگ و  نآ  رد  ار  زموگ  دندرک و  هدامآ  یناور  تخت  اروف  تشادن . رتسب  زا  نتـساخرب  يارای  چـیه  هک  تفای 

. دیسر میدوب  هتسشن  يو  راظتناب  اجنآ  رد  هک  روباشین  هب  ات  دندروآ  رگید  هاگشیاسآ  هب  هاگشیاسآ  کی  زا  لزنمب  لزنم  دنتفرگ و 
شنیلابب دـندوب  رایـسب  رهـش  نآ  رد  هک  ار  روآمان  ناکـشزپ  دـنتخاس و  مهارف  شیارب  شیاسآ  لـیاسو  هنوگ  همه  اروف  دیـسر  رهـشب  نوچ 

. تشذگرد ینامز  كدنا  رد  رازالاس  دزموگ  میدرک  ام  هچنآ  مغریلع  تساوخن و  ادخ  نوچ  دیشخبن ، يدوس  اما  دندناوخ 
لیاسو همه  تمعن و  روفو  نآ  رد  هک  گرزب  تسا  يرهش  روباشین  رهش 
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. دراد رارق  هزوریف  فورعم  نداعم  نآ  کـیدزن  رد  و  [ 299] تسدام ناتسا  تختیاپ  رهـش  نیا  دراد . وکین  یهاگیاج  رهـش  نیا  اریز  تسه .

. تساهنآ نیرتبوغرم  زا  نداعم  نیا  ياههزوریف  اما  تفای . ناوتیم  مه  ناریا  طاقن  ریاس  رد  ار  تارهاوج  نیا 
همه دنروآیم . تسدب  دریگیم  همـشچرس  رهـش  تشپ  رد  یهوک  زا  هک  ياهناخدور  رتسب  رد  زین  نیمز و  زا  صوصخم  ياهاج  رد  ار  هزوریف 

. یگدنز يارب  تسا  یحرفم  شوخ و  رایسب  ياج  لحم  نیا  تسا و  تیعمج  رپ  رایسب  روباشین  ناتسرهش  نیا 
.* گرزب رایسب  تسا  یناتسا  هک  دوشیم  عورش  ناسارخ  ناتسا  دباییم و  نایاپ  دام  ناتسا  اجنیرد 
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نوحیج ات  روباشین  زا  مهد  لصف 

ینعی زورنآ  يادرف  میدنارذگ . هنکـس  زا  یلاخ  كورتم و  هد  کی  رد  ار  بش  میداتفا و  هارب  روباشین  زا  هیئوژ  متفه  تسیب و  هبنـشکی  زور 
نطو يالج  نیا  دناهتخیرگ . رهش  زا  مدرم  رتشیب  میدید  اجنآ  رد  هک  [ 300 «] رویرف  » مانب میدیسر  گرزب  يرهش  هب  بورغ  ماگنهب  هبنشود 

رد تشذـگیم و  رهـش  نیزا  شراتات  ناهارمه  وا و  روبع  زور  زا  هک  دوب  زور  هدزاود  کنیا  دوب و  رومیت  نایهاپـس  زا  میب  سرت و  زا  یـشان 
بوخ ام  زا  دندوب  هدنام  رهـش  مدرم  زا  هک  يرامـش  تشگنا  هورگ  نیا  دوجو  اب  دـندوب . هدرک  یفرگـش  دادـیب  رهـش  رد  رومیت  ناسک  عقاو 

. مرگ رایسب  نآ  ياوه  عرزی و  مل  تسا  یتشد  رهش  نیا  نوماریپ  رد  دندیناشوپ . امب  تفبرز )  ) تعلخ لومعم  قبط  دندرک و  ییاریذپ 
هارب یکیرات  رد  ماگنهبش و  ندیمرآ  تعاس  دنچ  زا  سپ  [. 301 «] روگسآ  » مانب میدیسر  گرزب  يرهش  هب  بورغ  ماگنهب  ادرف  هبنش  هس  رد 

زا میدیسر و  ریخا  رهشب  هیئوژ  مایس  هبنش  راهچ  زور  میدیسر . [ 302 «] ناخلاخا  » مانب یگرزب  رهشب  راهان  فرص  ماگنهب  زورنایم  میداتفا و 
تعلخ دوهعم  ررقم و  بیترت  نامهب  امب  دـندروآرب و  ار  اـم  ياهیدـنمزاین  همه  دـنداد و  یتفایـض  دـندرک و  ییاریذـپ  مارتحا  لاـمک  اـب  اـم 

. دندیناشوپ تفبرز 
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ار دوخ  هار  ام  هک  هدازهاش  نآ  بناج  زا  دوب  یتوعد  يو  مایپ  دمآ . ام  دزن  رومیت  رسپ  نیرتکچوک  ازریم  خرهاش  بناج  زا  يریفـس  اجنیرد 
رد دنقرمس  هداج  تسار  يوس  رد  هلصاف و  میدوب  ام  هک  اجنآ  ات  خسرف  یس  رهـش  نیا  میورب . دوب  وا  رقم  هک  تارهب  وا  ندیدب  مینک و  جک 

همه اج  همه  يو  کلم  رسارس  رد  دنک و  ییاریذپ  هنامرتحم  رایسب  يوحنب  ام  زا  هک  دادیم  لوق  ازریم  خرهاش  دراد . رارق  ناتـسودنه  بناج 
هک اگرویل ) ایلم  ینعی   ) گرزب نآ  اب  ام  سپ  دزاس . مهارف  ار  ام  شیاـسآ  حـیرفت و  لـیاسو  زین  تساـم و  زاـین  دروم  هچنآ  لـیاسو و  هنوگ 

رداص دـیکا  نامرف  رومیت  ترـضحیلعا  هک  میداد  خـساپ  ازریم  خرهاش  هب  وا  هراشا  هب  میدرک و  هرواشم  دوب  هدـش  لیـسگ  ییاـمنهار  يارب 
میراد شیپ  رد  هک  یهار  نآ  زا  میناوتیمن  نیربانب  مینارب . دنقرمـس ) يوس  هب   ) باتـش تیاهن  اب  مینک و  گنرد  دیابن  چیه  هک  تسا  هدومرف 

ام هک  میراودیما  میهاوخیم و  شزوپ  وزا  مینک و  ندید  تسا  ناسارخ  ياورنامرف  هک  وزا  هکنیاب  میتسین  رداق  یتح  میوش ، فرحنم  یکدـنا 
. درادب روذعم  ار 

( مانب هک  اضر  ماما  تداهـش  لحم  ینعی   ) دهـشم رهـشب  میدیـسر  ات  میدـنار  نانچمه  دـش ، هداد  هدازهاـش  نآ  ماـیپ  هب  یخـساپ  نینچ  نوچ 
وا نایناریا  هک  تسربمغیپ  نارتخد  زا  ص )  ) دـمحم هون  هون  هون  انامه  يو  دراد . رارق  اجنآ  رد  شهاگمارآ  تسروهـشم و  ناسارخ  ناـطلس 

. تسا نوفدم  تسا  هدش  هتفرگ  الط  هرقن و  رد  هک  یتوبات  رد  گرزب و  يدجسم  رد  يو  دننادیم  ناکاپ  زا  ار 
زاب نوچ  دشاب ، هتفر  اجنآب  هک  يریاز  ره  دنیآیم . نآ  ترایزب  يرامـشیب  هورگ  هنالاس  تسا و  یلاوح  نیا  همه  یترایز  هدمع  رهـش  دهـشم 

. تسا هتـشگزاب  یمرتحم  لحم  نینچ  ترایز  زا  يو  هک  دـناهتفایرد  نوچ  دنـسوبیم . ار  وا  يابق  هبل  دـنیآیم و  وا  دزن  شناگیاسمه  ددرگ ،
اهنابز رـس  رب  میدومیپیم و  هار  ناریا  رد  نوچ  سپـس  دندرب . هاگمارآ  سدـقم و  ناکم  نیا  ترایز  يارب  ار  ام  میدیـسر ، رهـش  نیاب  نوچ 

، میاهدید ار  سدقم  ناکم  نآ  هدش و  فرشم  دهشم  ترایزب  ام  هک  دوب  هداتفا 
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گرزب سیدق  هاگراب  دقرم و  ترایز  ضیف  هک  میتسه  یهورگ  زا  ام  هک  هناهب  نیاب  دندزیم . هسوب  ار  ام  يابق  هبل  دـندمآیم و  همه  مدرم 
. میاهدرک كرد  ار  ناسارخ 

هتشگ روهشم  ناسارخ  مساب  نآ  رسارس  هتفای و  مان  تسا ، ص )  ) دمحم نادنزرف  ناگدنامزاب و  زا  هک  ناسارخ  ناطلس  مان  زا  زین  تلایا  نیا 
[. 303] تسا یسراف  نآ  مدرم  نابز  اما  تسین ،) ناریا  یلصا  كاخ  وزج  نوچ   ) تسیروشک ییاهنت  هب  ناسارخ  تسا .*

. تسا عقاو  ناسارخ  ناتسا  رد  زین  رهش  نیا  دشاب .) سوط  نامه  هک   ) ولئوب مانب  میدیـسر  گرزب  يرهـش  هب  دهـشم  زا  هیئوژ  رخآ  هبنـشجنپ 
رد رهـش  نیرد  دوب . رتشیب  دندوب  ام  هار  رـس  رب  اجنیا  ات  هیناطلـس  زا  هک  ییاهیدابآ  همه  زا  نآ  تیعمج  حرفم و  مرخ و  رایـسب  تسا  يرهش 
رد ینابایب  ام  اریز  دندوب . رگید  لزنم  ات  ام  قیلع  رابراوخ و  يروآدرگ  هیهت و  مرگرـس  رهـش  ناگرزب  نوچ  میدنام . هبنـشجنپ  رخآ  تاعاس 
رب هک  دـندروآ  سفن  هزات  ياهبـسا  ام  يارب  میدروخ  ماش  بشنآ  نوچ  ینادابآ . هن  دوب و  بآ  هن  خـسرف  هاجنپ  اـت  نآ  رد  هک  میتشاد  شیپ 
ات میدومیپ  هار  مه  ار  زورنآ  همه  میتفر . هار  هعمج  دادماب  ات  میداتفا و  هارب  هاگنابش  میرذگب . فلع  بآیب و  يارحص  نیزا  مینیشنب و  اهنآ 

. میدیسر نوکسم  یلحم  هب 
زا بادـنجت *»  » دور دوب و  رایـسب  مدـنگ  عرازم  اجنیرد  میدیـسر . ياهرد  هب  بش  کیدزن  ماجنارـس  توا  مود )  ) اب دوب  فداـصم  هک  هبنش 

. تشذگیم اجنآ 
همه اب  مدرم  نیا  دندرکیم . یگدنز  رومیت  هلیبق  هب  قلعتم  نایئاتغج  اهرداچ  نیرد  میتفای . هتـشارفارب  يرامـشیب  ياهرداچ  دور  نیا  رانک  رد 

تاـناویح نیا  همه  دـننک . ریـس  دودـح  نآ  ياـههاگارچ  زا  ار  شیوخ  ناـیاپراچ  اـت  دـندوب  هدـنام  اـجنآ  رد  بسا  رتش و  دنفـسوگ و  هلگ 
. دوش هتفرگ  تایلام  نانآ  تباب  ات  دندوب  هدمآ  شرامشب 

هداتسرف رومیت  نامرفب  هک  نایرابرد  زا  رگید  یگرزب  هب  لحم  نیرد 
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كاروخ هک  دنک  تبقارم  ام  زا  دراد و  یعرم  ام  هرابرد  ار  تامارتحا  هنوگ  همه  رودـقملا  یتح  هک  دوب  فظوم  يو  میدروخرب . دوب  هدـش 
. دشاب ام  رایتخا  رد  بسا  و 

اریم ، » دـش هارمه  اـم  اـب  کـنیا  هک  گرزب  نیا  دوب . هداـمآ  راوهار  ناـیاپراچ  راـبراوخ و  میدـمآیم  دورف  هک  لزنم  ره  رد  هراوـمه  نیرباـنب 
ام اب  هک  تسا  رضاح  وا  دناسرب و  امب  ار  وا  مالـس  تینهت و  ات  تسا  هداتـسرف  ار  وا  يو  تمعنیلو  رومیت  هک  تفگ  تشاد و  مان  [ 304 «] رازب

یفیاظو زا  رگید  اجنیرد  اگرویل ) ایلم  ینعی   ) ام قباس  يامنهار  دنک . يرای  امب  روما  همه  رد  دشاب و  ام  بحاصم  امنهار و  دنک و  یهارمه 
ام هارمه  نانچمه  شناهارمه  و  اگرویل » ایلم   » نیا دوجو  اب  تفرگ . ار  وا  ياـج  رومیت  ناـمرفب  رازب » اریم   » دـش و فاـعم  تشاد  هدـهعب  هک 

يرای یهارمه و  دندرک و  یهارمه  ام  اب  رفـس  لحارم  همه  رد  نانیا  دشیم و  هداد  وا  نایاپراچ  ناسک و  هریج  لزنم  ره  رد  هنازور  دـندوب و 
. دوب رثؤم  منتغم و  ام  يارب  نانآ 

. دـنروایب ناـهارمه  اـم و  يارب  كاروخ  اروف  اـم  ندیـسر  درجمب  رهـش ، اـی  هد  زا  معا  رفـس  لزنم  ره  رد  هک  تسا  نینچ  مسر  روشک  نیرد 
. دندروآیم دوب  ام  زاین  هچنآ  زا  شیب  ربارب  هس  ام  باود  يارب  وج  ام و  يارب  هویم  مسر  نیاربانب 

. دنشاب ام  رفس  تخر  ام و  ياهبسا  ام و  نابهگن  بقارم و  زور  بش و  هک  دنک  لیسگ  ینارادساپ  هک  دوب  فظوم  لحم  يادخدک  ای  سیئر 
. دننک ناربج  ار  تاراسخ  هک  دندوب  راچان  يدابآ  نآ  نانکاس  دادیم  خر  بقرتم  ریغ  يرما  هکیتروص  رد 

نآ رد  هک  يدـیدش  اباحمیب و  تابرـض  هلاحم  ال  دـندرکیمن ، هدامآ  دوب  ام  زاـین  هچنآ  اروف  میدرکیم و  دورو  هک  اـج  ره  ماـگنه و  ره  رد 
. دشیم ام  یتفگش  لامک  بجوم  هکنانچ  دمآیم . دورف  نانآ  نت  رب  تشادن  هار  یتقفش  محر و  چیه 

روضحب ار  ناشیا  نوچ  داتـسرفیم و  میدوب  هدـمآ  دورف  نآ  رد  هک  يداـبآ  نآ  اـی  هد  اـی  رهـش  نارـس  لابندـب  دوب  اـم  ياـمنهار  هک  سکنآ 
هاگنآ دوب . ییاشامت  هک  دندزیم  نانآ  هب  ینـشاچ  ناونعب  سلجملا  یف  لصفم  یکتک  گنردیب  دنتفگیم  ینخـس  ات  دندروآیم ، ام  يامنهار 

رومیت صاخ  هدارا  هک  دندرکیم  غالبا  نانآ  هب 
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رارق ییاریذپ  دروم  مارتحا  لامک  اب  دـیاب  لحمب  ندیـسر  درجمب  ناگداتـسرف  ناریفـس و  همه  دـننادیم  هکنانچمه  تسا و  هتفرگ  رارق  نیرب 
هب میتسه و  ناشیا  نامهم  میاهداتسیا  اهنآ  ربارب  رد  هک  یگنرف  ناریفـس  ام  هک  اجنآ  زا  دوش و  هداد  دیاب  تسناشیا  زاین  دروم  هچنآ  دنریگ و 

لوا هلهو  رد  دیاب  سپ  دناهدرک ، یچیپرـس  رومیت  نامرف  زا  قیرطنیاب  تسا و  هدشن  ياهتـسیاش  ییاریذـپ  ام  زا  میاهدـش و  دراو  ناشیا  رهش 
رد ات  دـنهدب ، همیرج  یتفگنه  غلبم  لحم  لـها  يراکـشومارف  یهاـتوک و  نیا  ناربج  يارب  سپـس  دروخب و  یلـصفم  کـتک  لـحم  سیئر 

. دننک ییاریذپ  رتهب  ناریفس  زا  هدنیآ 
ار يدابآ  نآ  سیئر  دندوب ، ام  ینابهگن  رومأم  هکنانآ  ای  ام ) هارمه  راتات  ياسؤر  و   ) نانابهگن میدیسریم  ياهدکهد  ای  يرهشب  ات  قیرطنیدب 

دندروخیمرب نابایخ  رد  هک  یـسک  نیتسخن  هب  مه  وا  ندرک  ادیپ  يارب  دندرکیم . راضحا  دنـسانشیم ، سیئر  مان  نیمهب  لحم  مدرم  ار  وا  هک 
بات ندیچیپ و  اب  هک  يراتـسد )  ) دودح نیا  نایناریا  دندرکیم . شروبجم  دنتفرگیم و  ار  وا  دهد و  ناشن  نانآب  ار  سیئر  هناخ  هک  دنتفگیم 
رودب دنکیم و  زاب  درادیمرب و  ندز  مهب  مشچ  کی  رد  ار  راتـسد  نآ  راتات ) زا   ) يراوس دـنراذگیم .* رـس  رب  دـنزاسیم  هچراپ  ياهکت  نداد 

ار سیئر  هناخ  هک  درادیماو  بسا  باکر  رانک  رد  ار  علاط  نوگن  تخبدـب  نآ  ددـنبیم و  شیوخ  بسا  هب  ار  شرـس  دزادـنایم و  وا  ندرگ 
. دنکیم راثن  وا  يور  رس و  رب  تشم  دگل و  تابرض  هراومه  دهد و  ناشن  واب 

يارب هک  رومیت  ناراوس  ناراتات ) نیا   ) هک دننادیم  نوچ  دنوشیم و  هاگآ  ناراتات  ندمآ  زا  نوچ  هار  رس  رب  ياهیدابآ  مدرم  مه  تلع  نیمهب 
ناناگرزاب تسا . ناور  نانآ  لابندب  سیلبا  ییوگ  هک  دنزیرگیم  تعرس  ياهتنم  اب  نانچ  دنتـسه ، یمدرم  هنوگچ  دنوریم  يروتـسد  يارجا 

ياوآ اب  رگیدکیب  زیرگ  نمـض  رد  دنوشیم . ناهنپ  دوخ  ياههناخ  رد  دنزیرگیم و  نارگید  دننام  دـننکیم و  هتخت  اروف  ار  شیوخ  ياهناکد 
هک دنزیرگیم  نانچ  مدرم  بیترت  نیاب  دوشیم . هایـس  نانآ  زور  ناریفـس  ندمآ  اب  هک  دننادیم  نوچ  ناریفـس ،»  » ینعی یچلیا »  » دنیوگیم دنلب 

نوچ هک  یتسارب  تسا  ناور  نانآ  لابندب  اصخش  نمیرها  يرادنپ 
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ییوگ هک  دـننکیم  راتفر  هنارگمتـس  هنامحریب و  نانچ  دـنزادنایم و  هارب  یلاجنج  شاشتغا و  نانچ  دـنوشیم  لخاد  يدابآ  هب  ناراـتات )  ) نیا
نخـس دـننکیم و  راـتفر  بدا  اـب  وا  اـب  هک  دـینکم  روصت  دـنتفای ، ار  يداـبآ  يادـخدک  اـی  سیئر  نوچ  تسا . هدـمآ  اـجنآ  هب  سیلبا  دوـخ 

تـسدب تسا  ناریفـس  زاین  هچنآ  هکنآ  ات  دنناودیم  دوخ  شیپاشیپ  رد  ار  وا  دننزیم و  قامچ  هنایزات و  دنیوگیم و  ازـسان  واب  هکلب  دنیوگیم ،
ار روضح  زا  تشگزاب  قح  دنک و  تمدخ  نانآ  شیپ  رد  هناعـشاخ  دتـسیاب و  نانآ  ربارب  رد  ات  دـننکیم  روبجم  ار  ادـخدک  سپـس  دـنروآ .

. نانآ تصخر  اب  رگم  درادن 

وخیوالک www.Ghaemiyeh.comهمانرفس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 77زکرم  هحفص 34 

http://www.ghaemiyeh.com


نامیلس  ) رومیت داماد  هک  هوک  زوریف  زا  رگیدکی  هارمهب  یعمج و  هتسد  رـصم  ناطلـس  ناریفـس  ایناپـسا و  ناریفـس  ام  هک  دینادب  دیاب  کنیا 
ام ياهیدنمزاین  هنوگ  همه  راتات ) نارادساپ   ) نیا هراومه  تدم  نیا  لوط  رد  میدومیپیم و  هار  میدش ، ادج  وزا  درک  ییاریذـپ  ام  زا  ازریم )

نامرف هک  دـننزیم  فال  هکنآ  نیع  رد  مه  یتموکح  رگید  ياهتیرومأم  رفـس و  رد  هتـسویپ  مدرم  نیا  اـما  دـندرکیم . هداـمآ  ناـس  کـیب  ار 
يالومب تمدـخ  مانب  دـنراذگیم و  راشف  رد  ار  مدرم  دـنراد و  هنارگدادـیب  هنارباج و  يراـتفر  دـندنبیم ، راـکب  ار  رومیت  شیوخ  تمعنیلو 

هجنکش جنر و  زا  هچنآ  ربارب  رد  دنکیمن . نانآ  اب  یتفلاخم  سکچیه  دیآیمنرب و  یسک  زا  مد  دنـشکیم و  دنهاوخب  هک  ار  سک  ره  شیوخ 
نکمم رومیت  کیپ  ای  رومأم  نآ  دشاب . شوماخ  دیاب  دسر ، متس  یسک  ره  دوریم  وا  روتـسد  يارجا  رطاخب  رومیت و  نامرفب  هک  يرومأم  زا 

رد هک  دوب  زیگنا  تفگـش  اـم  يارب  یتسارب  نیا  دریگ . تمدـخب  ار  یمکاـح  اـی  دراداو ، شیوخ  تمدـخب  ار  یهاپـس  هدـنامرف  یتـح  تسا 
. دندوب ساره  رد  دنربیم ، ار  وا  نامرف  هک  رومیت  ياهکیپ  صاخ و  نارومأم  نیزا  سک  همه  روشک  نیا  رسارس 

ام يارب  ات  تشاداو  ار  نانآ  گنردیب  ام  يامنهار  رازب ) اریم   ) میدیـسر دـنجت ) دور  رانک  رد   ) ناـیئاتغج ياـهرداچ  هب  نوچ  ماـگنه  نیرد 
رایـسب ناوارف و  یلاوح  نآ  رد  هک  يدایز  ياههناودنه  زین  دنهنب و  ام  ربارب  رد  دنروایب و  شرت  هماخ  ریـش و  هاگنآ  جنرب و  هتخپ و  تشوگ 

. دندروآ ام  يارب  تسوکین  بوغرم و 
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هناخ نانآ  هچ  دـننکیم . یگدـنز  نابیاس  ریز  رداچ و  رد  هک  دنتـسه  نیـشن  رداـچ  یمدرم  میدـش  ناـنآ  ناـمهم  هنوگنیا  هک  ناـیئاتغج  نیا 
اجنآ رد  دنیآیم و  هناخدور  رانک  ياهتشد  هب  ناتـسبات  رد  دنربیم . رـسب  دازآ  ياوه  رد  ار  ناتـسبات  ناتـسمز و  دنرادن و  یمیاد  یگـشیمه و 

. دننکیم هجوت  درادن ، ریظن  ناهج  رد  یبوخ  یگرزب و  زا  اهنآ  ياههناودنه  نم  رظنب  هک  هناودنه  ياهزیلاج  زا  دنراکیم و  هبنپ  هلغ و 
ناتسمز رد  دنراکیم . دنروخیم ، هدیشوج  شرت  ریش  اب  دهدیم و  لیکـشت  ار  نانآ  هدمع  كاروخ  هک  ار  تالغ  عاونا  زا  یکی  نزرا و  زین  و 

ناکم لقن  ناتـسبات  ناتـسمز و  مه  رومیت  ناسک  همه  هنوگ  نیمهب  زین  تسا و  مرگ  ۀبـسن  اـجنآ  ياوه  هک  دـنوریم  یلحم  هب  ناـیئاتغج  نیا 
رگید دـنرادن ، كاب  ینمـشد  چـیه  زا  هک  اجنآ  زا  اما  دـنربیم . رـسب  دازآ  ياوه  رد  دـنوریم و  رگید  هاـگودرا  هب  یهاـگودرا  زا  دـننکیم و 

هارمهب هناگادـج  شناکیدزن  اب  رومیت  دـننک . چوک  ییامیپ و  هار  مه  اـب  شیوخ  تمالـس  تینما و  نیمأـت  يارب  هراومه  هک  دنتـسین  روبجم 
همه هنوگ  نیاب  دننکیم ، چوک  ادج  مه  هلیبق  دارفا  رگید  دنکیم و  ییامیپ  هار  شیوخ  نازینک  اهنز و  نایرابرد و  ناگرزب و  ناراگتمدـخ و 
واگ اما  دـنراد ، ماشحا  مانغا و  دنفـسوگ و  بسا و  رتش و  زا  یگرزب  ياههمر  اـههلگ و  ناراـتات )  ) نیا دـننارذگیم . دازآ  ياوه  رد  ار  رمع 

. دنراد مک 
ماشحا و مانغا و  ياههلگ  شیوخ  نوماریپ  رد  دنوشیم . هارمه  وا  اب  دنیآیم و  درگ  همه  دـناوخب  گنج  يارب  ار  شیوخ  ناسک  رومیت  نوچ 
نادنفسوگ و اصوصخ  اههلگ  نیا  دنتفر ، هک  اجرهب  دنیآیم و  هاپس  لابندب  نانآ  دنزرف  نز و  دنربیم . دنزرف ، نز و  اب  دنراد  ییاراد  زا  هچنآ 

. دنسریم نایهاپس  كاروخ  فرصمب  نابسا  نارتش و 
ریت یلاـع و  یناراـکراوس  ریلد و  رایـسب  یمدرم  ناراـتات )  ) نوـچ تـسا ، هدرک  یمیظع  تاـحوتف  گرزب و  ياـهراک  شور  نـیا  اـب  روـمیت 

كاروخ شیوخ  يودرا  رد  هاگره  دـنراد . هداعلا  قوف  تقاط  تاقـشم  راشف و  لـمحت  رد  دـنزادنایم و  ریت  ناـهگان  هک  دـنرهام  ینازادـنا 
، دشاب بایمک  رگا  دنروخیم و  رایسب  دنشاب  هتشاد  ناوارف 
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درآ و مدنگ و  هیهت  يارب  هکنآ  نودب  دننک ، ییامیپ  هار  يزارد  تدم  دنناوتیم  دـنکیم . ارنانآ  كاروخ  تیافک  نان  نودـب  ریـش  تشوگ و 
. دننکیم هیذغت  شیوخ  ياههمر  اههلگ و  ریش ) تشوگ و   ) زا هراومه  دننک و  گنرد  یکدنا  نان  تخپ 

شرت ریـش  یکدنا  دشاب ، نایم  رد  دوبمک  رگا  و  دنزاسیم ، هتـشابنا  ار  شیوخ  يولگ  ات  ناگراوخمکـش  دننام  دشاب ، ناوارف  كاروخ  نوچ 
. دنوشیمن یطحق  راچود  زگره  رایسب  بات  يراددوخ و  نیمه  تلعب  دهدیم و  ار  نانآ  فافک  تسا ، هدش  هتخیمآ  شوج  بآ  اب  هک 

بآ هکنآ  زا  شیپ  دـنهنیم و  شتآ  رب  ار  یبآ  زا  رپ  گرزب  گـید  دـننکیم : هداـمآ  هنوگنیدـب  تسناـنآ  هدـمع  كاروـخ  هـک  ار  شرت  ریش 
نیا هاگنآ  دـنزاسیم . هدامآ  دوش ، ریمخ  نوچمه  ات  دـناهدز  درـس  بآ  اب  تسرینپ و  هیبش  هک  ار  شرت  ریـش  هیام  هساـک  کـی  دـیایب ، شوج 
ریمخ هدیزرو و  هک  ار  درآ  زا  یکزان  ياهنان  سپس  دوشیم . شرت  هکرـس  نوچ  گید  نآ  همه  دننکیم و  یلاخ  ناشوج  گید  رد  ار  هساک 

ییاههساک رد  ارنآ  تایوتحم  همه  دنـشکیم و  نآ  ریز  زا  ار  شتآ  دیـشوج ، یکدنا  هکنآ  زا  سپ  دنزادنیم . ناشوج  گید  نیرد  دناهدرک 
هیهت يارب  دـنروخیم . پوس  نیزا  هنازور  ابلاغ و  دـنوشیم . ریـس  دـنروخیم و  نان  اـب  تشوگ  نودـب  تسا  پوس  یعون  هک  ار  نیا  دـنزیریم .

. دننکیم هدافتسا  كاروخ  ندناشوج  ندرک و  خرس  يارب  شیوخ  ماشحا  مانغا و  عوفدم  زا  هکلب  دنربیمن ، راکب  بوچ  شتآ 
. دوشیم هدناوخ  تسا ) پوس  ینعمب  یسراف  نابزب  هک  « ) شآ  » مانب میدرک  ارنآ  فیصوت  هک  یکاروخ 

هارب دوب  هداتـسرف  ام  زاوشیپ  هب  رومیت  هک  رازباریم  ینابهگن  تیاـمح و  تحت  رد  دـنجت )  ) دور راـنک  هاـگودرا  زا  هبنـشکی )  ) ادرف دادـماب  زا 
یلحم هب  هار  رس  رب  زگره  میدومیپ و  هار  گنردیب  نآ  زا  دعب  زور  دعب و  بش  زورنآ و  لوط  مامت  رد  تفگ  میهاوخ  هکنانچمه  میداتفا و 

. میدیسرن ییدابآ  ای  یهد  ای  نوکسم 
شیوخ هارمهب  هک  ینابسا  هب  اجنآ  رد  میدرب . رسب  نابایب  نایم  رد  دوب ) هناخراپاچ  هک   ) یگرزب يارـسناوراک  رد  بش  نیلوا  هبنـشکی )  ) نآ

وج میدوب  هدروآ 
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زا سفنهزات  بوخ  ياهبـسا  میداتفا ، هارب  هتفر  بش  زا  تعاـس  ود  تسا . هار  خـسرف  هدزاود  رگید  لزنم  اـت  اـجنیزا  هک  دـنتفگ  اـمب  دـنداد .
. دندروآ ام  يارب  هناخراپاچ 

بآ هب  زگره  هار  رـس  رب  هک  ظاحل  نیزا  اصوصخم  دوب ، اـسرف  تقاـط  رایـسب  دوب و  هدرکن  شکورف  چـیه  اـمرگ  میدـنار و  ار  بشنآ  همه 
بآ هب  هکنآ  نودب  رهظ  زا  دعب  هس  تعاس  ات  میداد و  همادا  ییامیپ  هارب  نانچمه  هبنشود ، اب  دوب  فداصم  هک  دش ، حبـص  نوچ  میدیـسرن .

هتـسخ یلکب  ام  ياهبـسا  هک  میدـنار  دـنت  نانچ  زورنآ  بشنآ و  همه  میدومیپ . هار  میـسرب  نابـسا  نایمدآ و  ندیـشون  يارب  دـب  ای  بوخ و 
زین نایمدآ  ام  دـنوش . كاله  هک  دوب  کیدزن  زورنآ  باتفآ  رایـسب  ياـمرگ  تلعب  زین  دـننک و  ییاـمیپهار  دنتـسناوتیم  يراوشدـب  دـندش و 

دـنار و دـنت  تشاد ، نارگید  زا  رتـهب  یبـسا  دوب و  مـالک  ملع  داتـسا  راگتمدـخ  هک  یناوج  هک  میوش ، دوباـن  بآ  یباـیان  زا  دوـب  کـیدزن 
اب ار  ام  زا  یضعب  شطع  تشگزاب و  ام  يوسب  باتـش  اب  درب و  ورف  بآ  رد  دنک و  نت  زا  ار  دوخ  هماج  تفای و  يرهن  هناتخبـشوخ  ماجنارس 
ره دـش و  یـشالتم  هدـنکارپ و  ام  هلفاق  هکنانچ  میوش . فلت  بآ  یبایان  رایـسب و  يامرگ  زا  دوب  کیدزن  یتسارب  اـم  رتشیب  دـناشن . ورف  نآ 

. دناهرب ار  دوخ  ناج  ات  دیشوکیم  سک  ره  دندمآیمن و  ام  لابندب  ام  نارادساپ  نانابهگن و  رگید  تفر . تفرگ و  شیوخ  رس  کی 
زا دوب . نایئاتغج  نآ  زا  اهرداچ  نیا  دـندوب . هتـشارفا  رداچ  يرایـسب  نآ  رد  هک  میدیـسر  نهپ  ياهرد  هب  باتفآ  نتفر  ورف  ماگنهب  ماجنارس 

اجنیرد میدوـب و  هدوـمیپ  هار  یلیطـسق  خـسرف  تسیب  زور  ود  نآ  بش و  نآ  رد  تـسفورعم .* باـغرم  ماـنب  هـک  دـش  رادـیدپ  يدور  رود 
. میدروآ زورب  ار  بش  میدیمرآ و 

لته ای  هناخنامهم  دننام  یگرزب  نامتخاس  هب  هک  میدوب  هدـنار  خـسرف  ود  طقف  یلو  میدـش  راوس  بسا  رب  دوب  هبنـش  هس  زور  هک  نادادـماب 
یتموکح هناخراپاچ  لوؤسم  هک  میتفاـی  ار  ناـیئاتغج  زا  یهورگ  ناـمتخاس  نآ  رد  دوشیم . هدـناوخ  ارـسناوراک  ماـنب  اـجنیرد  هک  میدیـسر 

لبطصا زا  هک  سفن  هزات  ياهبسا  رگید  راب  دیشروخ  نتفر  ورف  ماگنهب  میدیمرآ . میدروخ و  راهان  اجنآ  ار  رهظ  زا  دعب  نآ  دندوب .
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هلیبق هدـمع  هورگ  اـب  اـجنآ  رد  هک  میدیـسر  یتـشد  هب  هتفر  بش  زا  تعاـس  ود  میدـش و  راوس  دـندوب  هتخاـس  هداـمآ  اـم  يارب  هناـخراپاچ 
زا دعب  میداتفا و  هارب  زاب  دوب  هبنشجنپ  زور  هک  ادرف  دادماب  میدیباوخ . نانآ  ياهرداچ  رد  ار  بش  دندوب . هدز  ودرا  هک  میدروخرب  نایئاتغج 
رد ار  رهظ  زا  دعب  بشنآ  يادرف  ینعی  هعمج  میدیمرآ . دازآ  ياوه  رد  باغرم  دور  رانک  رد  ار  بش  میدروآ و  رـسب  ياهدکهد  رد  ار  رهظ 

یتموکح هناخراپاچ  سفن  هزات  ياهبسا  اب  بورغ  ماگنهب  میدروآ و  رسب  دندوب  هدز  رداچ  دودح  نیرد  هک  ینایئاتغج  زا  یضعب  ياهرداچ 
. میدرک رس  دازآ  ياوه  رد  ار  بش  میداتفا و  هارب 

یناـحور اـی   ) شیـشک نآ  زا  يداـبآ  نیا  میدـنام . راـهان  [ 305 «] هسخوـس رگولاـس   » ماـنب یلحم  رد  توا  مهن  اـب  دوـب  فداـصم  هک  هـبنش 
تـشد رد  دوب و  يدور  راـنک  ياهرد  رد  يداـبآ  نیا  دوب . راـتات ) ناـیم  رد  ( ) یناملـسم  ) فقـسا هلزنمب  تفگ  ناوـتیم  هک  دوـب  یناملـسم )

تسا و هشیب  هرد  نیا  همه  تسا و  رایـسب  تیعمج  دودح  نیرد  تشذـگیم . باغرم )  ) نآ زا  يرایـسب  ياهرهن  بآ و  رپ  همه  نآ  نوماریپ 
هک رومیت  هتشاذگ . ياجب  رسپ  ود  تسا و  هتـشذگرد  اریخا  دوب ، يدابآ  نیا  بحاص  هک  ناملـسم )  ) یناحور نآ  دراد . بوخ  ياهناتـسوم 

دنقرمسب دوخ  اب  هتفرگ و  شیوخ  هانپ  رد  ارنانآ  هدرک و  هقالع  راهظا  ناناوج  نیاب  تبـسن  دوب  هتـشذگ  اجنآ  زا  دودح  نیرد  شیپ  زور  هد 
. تسا هدرب 

نیا ردام  ینعی  وا  هویب  نز  يدابآ  نیا  ینونک  بحاص  دوب و  راـبت  ـالاو  بسنلا و  حیحـص  يدرم  ناملـسم )  ) یناـحور نآ  ینعی  ناـنآ  ردـپ 
هداد امب  دشاب  ام  زاین  دروم  شیاسآ  لیاسو  كاروخ و  زا  هچنآ  هک  داد  روتـسد  درک و  ییاریذپ  زازعا  مارتحا و  اب  ام  زا  يو  تسا . ناناوج 

ام رایتخا  رد  یلاع  ياهبـسا  میداتفا . هارب  تشذـگ  بش  زا  هک  یمک  بشنامه ، دـمآ . اـم  دزن  هب  راـهان  فرـص  يارب  مناـخ  نیا  زین  و  دوش .
زا دـعب  میدروخ و  راهان  میدیـسر و  دوب  نایئاتغج  نآ  زا  هک  ییاهرداچ  هب  هبنـشکی  ینعی  ادرف  میدومیپ و  هار  بش  همه  دـندوب و  هتـشاذگ 

ار شدعب  بش  رهظ و 
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. میدینارذگ نابایب  نایم  رد  دازآ  ياوه  رد  ار  بش  میدنار و  زور  همه  میدش و  راوس  رگید  راب  نادادماب  هبنشود  میدیباوخ . اجنآ  رد 
. دـنتخاسیم هدامآ  ار  ام  جاتحی  ام  همه  كاروخ و  هراومه  میدیـسریم  ناراـتات ) نیا  ي   ) اـهرداچ زا  یهورگ  هب  نوچ  نوماریپ  نیا  همه  رد 

لاوما زا  تسام  زاین  هچنآ  هک  دـندوب  فظوم  زین  نانآ  نوچ  دـندرکیم . ار  راک  نیمه  میدروخیمرب  مه  رومیت  دوخ  هلیبق  مدرم  هب  رگا  یتح 
یتسارب و  دندشیم . هتخانـش  ام  لاوما  ظفح  لوؤسم  نانآ  اریز  دننک . ینابهگن  ام  زا  بش  زور و  هک  دندوب  راچان  نادرم  دنروآرب . یـصخش 

. دندادیم ام  هب  ار  دوخ  ياهرداچ  راچان  ام  شیاسآ  رطاخب  ابلاغ  هک 
بآ دوخ و  نابـسا  يارب  وج  دوخ و  يارب  كاروخ  اهنآ  زا  داتفیم  یفلع  بآیب و  نابایب  هب  اـم  هار  نوچ  دوب و  تحار  رایـسب  اـهرداچ  نیا 

. دندروآیم رب  ار  ام  زاین  زاب  دشیم  مامت  نارگ  رایسب  نانآ  يارب  تاکرادت  نیا  هکنیا  وگ  میتفرگیم . ناگیارب  یفاک 
دوب و عقاو  یتشد  نایم  رد  هک  میدیسر  یگرزب  يارـسناوراک  هب  رهظ  زا  دعب  تحارتسا  راهان و  يارب  دوب  هبنـش  هس  هک  توا  مهدزاود  زور 
میدش و راوس  رگید  راب  بورغ  يوپاکت  رد  دـعب  یکدـنا  دـننک . تبقارم  یتموکح  هناخراپاچ  زا  ات  دنتـشاد  رقم  راتات )  ) نانابهگن اجنآ  رد 
یهارمه و يارب  رومیت  هک  رازباریم )  ) دوب یگرزب  دلوت  لحم  رهـش  نیا  میدیـسر . دراد  مان  [ 306 «] دوخدنا  » هک يرهـش  هب  نامز  كدنا  رد 

اجنیا مدرم  نابز  میدوب . هدیسر  کیجات * روشک  هب  کنیا  هک  اریز  تسا . عقاو  ناریا  زرم  يوسنآ  رد  دوخدنا  رهـش  دوب . هداتـسرف  ام  يرای 
ام زا  دوخدنا  رد  تسا . یسراف  نابز  نیع  تساهنابز  رس  رب  هک  یتاغل  زا  يرایـسب  هکنیا  وگ  دراد ، توافت  یلومعم  یـسراف  نابز  اب  یکدنا 

لالج هوکش و  اب  ام  زا  انمض  میدنام . توا  مهدراهچ  هبنشجنپ  ات  نامدورو  زور  ینعی  هبنـشهس  زا  اجنآ  رد  دندرک و  ییاریذپ  بوخ  رایـسب 
دنروآیم و تسدب  رایسب  اجنیرد  هک  یبارش  دش و  ییاریذپ  مامت 

202 ص : این ، بجر  دوعسم  همجرت  وخیوالک / همانرفس 
. دنداد بسا  کی  دندیناشوپ و  تفبرز )  ) ياهتعلخ ام  زا  کی  رهب  زین  دش و  هداهن  ام  ربارب  رد  دایز  رادقمب 

رپ رایسب  نیمزرس  نیا  دراد . رارق  تسا  هتفرگ  زبسرـس  ياههرد  ناتـسوم و  هشیب و  ارنآ  نوماریپ  رد  خسرف  ود  ات  هک  یتشد  رد  دوخدنا  رهش 
. دراد ناوارف  ياهرابیوج  تسا و  بآ 

نیا میدینارذگ . يرهن  رانک  تشد و  رد  نایئاتغج  ياهرداچ  رد  مه  ار  بش  میداتفا و  هارب  دوخدنا  زا  بورغ  یلاوح  رد  روکذـم  هبنـشجنپ 
دننارچب دنهاوخب  هک  اج  ره  ار  دوخ  ياه  هلگ - دنراد  هزاجا  نانآ  دنتسه . رومیت  صاخ  رظن  دروم  زاتمم و  یمدرم  ياتغج  صوصخب  هلیبق 
تخادرپ زا  هلیبق  نیا  مدرم  دنورب . يدس  عنامیب و  دنشاب  هتشاد  لیم  هک  اجک  رهب  ناتسمز  ناتـسبات و  دنراکب و  مخت  دنهاوخب  هک  اج  ره  و 

رطاـخب وا و  يارب  اصخـش  دنتـسه و  رومیت  هاپـس  رد  تمدـخ  هداـمآ  هتـسویپ  ضوـع  رد  دـناهدوسآ . تموـکح  تاـیلام  جارخ و  هنوـگ  ره 
همه دنوشیمن . ادج  شیوخ  ماشحا  مانغا و  دنزرف و  نز و  زا  یگنج  رفـس  رد  کیچیه  نایئاتغج  نیا  هک  دینادب  دیاب  دنگنجیم . وا  ینابهگن 

هک ییاهنز  دـیآیم ، شیپ  اهییامیپ  هار  هنوگنیا  نوچ  دـننکیم . چوک  یلحم  هب  یلحم  زا  ناـنچمه  دـنربیم و  گـنجب  دوخ  هارمهب  ار  ناـشیا 
نیز يولجب  مه  ار  هراوهگ  نآ  دوشیم  بسا  راوس  ردام  نوچ  دـنراذگیم و  یکچوک  ياـههراوهگ  رد  ار  اـهنآ  دـنراد  کـچوک  ياـههچب 

ناشیا اب  يزیچ  يرادنپ  هک  دننکیم  يراوس  کبـس  نانچ  دـنراد  دوخ  اب  يدازون  هکنآ  اب  نانز  نیا  تقیقح  رد  ددـنبیم . همـست  اب  شیوخ 
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نابـسا اب  نارتش  راتفر  نوچ  درذگیم . تخـس  نادازون  هب  تروصنیا  رد  دننک . رتش  راب  دـیاب  ار  دوخ  ناگتـسب  رداچ و  زیچیب  مدرم  تسین .
. دوشیم روجنر  دشاب  راوس  رتش  رب  هک  سکنآ  تسا و  توافتم 

، میدناریم نانآ  نایم  رد  دندوب . ناور  هاگارچ  بلط  رد  بناج  ره  زا  هک  میدیسر  درگ  نابایب  نانیشن  رداچ  نآ  هب  شیوخ  هار  رـس  رب  کنیا 
نیزا درکیم  راک  مشچ  ات  میاهدـش . طاحم  قرغ و  نانیا  نایم  رد  هک  دـمآیم  ام  رظنب  نینچ  دـندوب . یمیظع  ياههورگ  تـالیا  نیا  هک  اریز 

خسرف ود  ره  رخآ  رد  دشیم . هدید  تالیا 
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میدیسریمن و نانآ  تیعمج  هاگودرا و  ياهتنا  هب  تقیقح  رد  میتشذگیم ، نانآ  هاگودرا  زا  زور  همه  میدیـسریم و  یهورگ  هب  ییامیپ  هار 
زا یتفگ  هک  دوب  تشز  هتخوس و  باتفآ  ناـیئاتغج  نیا  همه  هرهچ  دـندوب . هدـش  عمج  هتـشارفارب و  رداـچ  دوب ، ياهزبس  بآ و  هک  اـج  ره 

رایسب نآ  ياوه  هراومه  تسا و  تشد  همه  نیمزرس  نیا  دندیـسریم . رامـشیب  رظنب  دش  هتفگ  هکنانچ  مه  هدع  ظاحل  زا  دناهتخیرگ . خزود 
بآ هب  فرشم  هک  ياهطقن  رد  ار  زور  دننکیم . ییامیپ  هار  هاگماش  دوریم  يو  اب  هک  ره  رومیت  هلیبق  نایرکـشل و  زا  مه  تهج  نیمهب  مرگ .

. دوریم رومیت  رثا  رب  دتفیم و  هارب  بش  زاب  دنارذگیم و  دشاب ، فلع  يزبس و  و 
بش ندیسر  ارف  درجمب  میدمآ و  دورف  تشذگ  الاب  رد  نانآ  فیصوت  هک  نایئاتغج  نیزا  یضعب  رداچ  هب  ندیمرآ  يارب  رهظ  زا  دعب  کنیا 

. میداتفا هارب 
گرزب ۀبسن  يرهش  هب  بش  میدوسآ و  اجنآ  رد  ار  رهظ  زا  دعب  میدروخ و  راهان  میدیـسر و  یهد  هب  زورنایم  دوب ، هعمج  هک  زورنآ  يادرف 

.* منک تبث  ار  شمان  مدرک  شومارف  هک  میدیسر 
. دوب گرزب  هداعلا  قوف  فورعم و  روصحم و  يرهش  اقباس  رهش  نیا 

ریغ نآ  ياههناخ  زا  يرایـسب  تساپرب  اـبیز  ياـهنامتخاس  دـجاسم و  یلیخ  نآ  رد  مه  زونه  هکنآ  اـب  تسا و  هداـتفا  یناریو  هب  کـنیا  اـما 
. تسا نوکسم 

میداتفا و هارب  میدـش و  راوس  بسا  رب  دـندیناشوپ  اـمب  تفبرز )  ) تعلخ هکنآ  زا  سپ  میدـنام و  مه  ار  هبنـش  میدـیباوخ و  ار  بش  اـجنیرد 
لبق نامه  دندروآ و  یلاع  ياهبسا  ام  يارب  بشنآ  يادرف  هبنـشکی  میدیباوخ . اجنآ  رد  میدیـسر و  نایئاتغج  ياهرداچ  زا  یـضعب  هب  هنابش 

هک دوب  نانچ  امرگ  مد  میوش و  نوگنرـس  بسا  زا  دوب  کیدزن  اـبلاغ  هک  دـیزویم  تدـش  اـب  ناـنچ  داـب  زورنآ  همه  میداـتفا و  هارب  رهظ  زا 
ماجنارس دیدیمن و  ار  ییاج  مشچ  هک  دنکارپیم  ام  رب  گیر  یتدشب  نآ  مرگ  داب  تشذگیم و  يرازنـش  نابایب  زا  ام  هار  تسا . شتآ  ییوگ 

ار يدرم  دوب  هارمه  ام  اب  هک  رازب ) اریم   ) گرزب نآ  تبقاع  میاهتفر و  هاریب  هک  میدرک  هدـهاشم  راب  دـنچ  مینک . مگ  ار  هار  هک  دوب  کیدزن 
هک دهاوخب  اهنآ  زا  ات  داتسرف  ياتغج  يودرا  هب  روزب 
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يدنت نتساک  راظتناب  اجنآ  ار  رهظ  زا  دعب  نآ  میدیـسر و  دابآ  یلع  مانب  یهد  هب  ادخ  مرک  فطل و  هب  ماجنارـس  دنیایب . ام  ییامنهار  تهج 

. دنداد وج  ام  نابساب  اجنیرد  میدیسر . [ 307 «] شوا  » مانب رگید  یهد  هب  میداتفا و  هارب  بورغ  گنت  میدرک و  گنل  داب 
هک نادادماب  هبنشود  میتشذگ و  دندوب  اههشیب  نایم  رد  هک  کچوک  تاهد  زا  يرایـسب  زا  میداتفا و  هارب  میدش و  راوس  رگید  راب  بشنامه 

. دراد انهپ  ماگ  یس  هک  تسا  يزیرکاخ  نآ  درگادرگ  تسا و  گرزب  رایسب  رهش  نیا  میدیسر .* خلب  رهـشب  توا  مهدجه  اب  دوب  فداصم 
راوید ود  راوید  نیا  لخاد  رد  اما  تسا . هتـشگ  ناریو  هتـسکش و  طاقن  زا  يرایـسب  رد  کنیا  تسا  فرـشم  زیرکاـخ  نیرب  هک  رهـش  راوید 

هک تسین  ياهناخ  چیه  رهـش  راوید  نیلوا  زیرکاخ و  نیب  دوجوم  ياضف  رد  دنکیم . تسارح  ار  رهـش  هک  دراد  دوجو  یلوا  تازاومب  رگید 
ییاههناخ موس  مود و  راوید  نیا  ياـضف  رد  دوریم . راـکب  هبنپ  تشک  يارب  هدـش و  میـسقت  اـجنآ  نیمز  دـشاب . هتـشاد  هناـخ  نآ  رد  یـسک 

همه زا  تسا . ناوارف  تیعمج  رهـش  زکرم  رد  ینعی  موـس  راوـید  لـخاد  ياـضف  رد  تسین . نادـنچ  نآ  تـیعمج  یلو  تـسا  هدـش  هتخاـس 
يرادهاگن و نآ  زا  تقد  هجوت و  اب  زین  دوب و  رتمکحم  همه  زا  خلب  رهـش  یلخاد  راوید  ای  موس  راوید  میدید ، تمـسق  نیرد  هک  ییاهرهش 

بسا امب  زین  دندروآ و  راوگشوخ  رایـسب  بارـش  ناوارف و  كاروخ  ام  يارب  دندرک و  ییاریذپ  مامت  مارتحا  اب  ام  زا  خلب  رد  دشیم . تبقارم 
. دنداد تفبرز )  ) تعلخ و 

. میدنام یهد  رد  هار  رس  رب  ار  بش  میداتفا و  هارب  خلب  زا  هبنش  هس  زور 
گرزب هناخدور  رانک  هب  توا  مکی  تسیب و  هبنـشجنپ  میدیباوخ  دازآ  ياوه  رد  ار  بش  میدروخ و  راهان  کچوک  يرهـش  رد  هبنـش  راهچ 

نیا يانهپ  دریگیم .* همـشچرس  سودرف  زا  دـنیوگیم  هک  تسا  ییاههناخدور  زا  یکی  نیا  میدیـسر . تسا ) نوحیج  یـسراف  ماـن  هک   ) ومآ
ناتسمز رد  تسدولآ . لگ  نآ  بآ  درذگیم و  يروانهپ  تشد  زا  روبزم  دور  دوب . رایسب  نآ  نایرج  يورین  خسرف و  کی  هطقن  نیرد  دور 
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ارف دادرخ )  ) لیروآ نوچ  اما  دوشیمن . بآ  دیآیم  هک  یفرب  ددـنبیم و  خـی  اهناتـسهوک  رد  نآ  ياههمـشچرس  دوریم و  نییاپ  هناخدور  نیا 
نیا یط  رد  ناتسهوک . رد  تساهفرب  ندش  بآ  هجیتن  ندمآ  الاب  نیا  سپ  تسا . یناوارفب  ور  نانچمه  هام  راهچ  ات  دیایم و  الاب  بآ  دیسر 

زا خـسرف  موس  ود  هک  ار  ياهدـکهد  هتـشذگ و  شیوخ  نیعم  دـح  زا  هک  تسا  هدـمآ  الاب  نانچ  هناخدور  بآ  دـنتفگیم ، هکنانچ  ناتـسبات 
بآ همشچرس  تسا . هتخاس  ناریو  ار  اهنآ  زا  يرایسب  هدروآ و  دراو  اههناخب  یتفگنه  نایز  هتسش و  تسا  هدوب  رترود  نآ  یلومعم  لحاس 

زا دسریم و  راتات  نیمزرسب  دوشیم و  يراج  دنقرمـس  تشد  يوس  هب  تسا  ناتـسناغفا ) ای   ) کچوک دنه  لامـش و ) ي   ) اهناتـسهوک زا  ومآ 
. دزاسیم ادج  ناسارخ  هطخ  زا  ار  دنقرمس  نیمزرس  نوحیج )  ) بیترت نیدب  دزیریم . رزخ  يایرد  هب  اجنآ 
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دنقرمس ات  نوحیج  زا  مهدزای  لصف 

ار ناسارخ  نیمزرس  درذگب و  دور  نآ  زا  ات  دش  نآ  رب  تخادرپب  دراد ، رارق  نوحیج  ياروام  رد  میتفگ  هک  دنقرمس  ریخست  زا  رومیت  نوچ 
نآ زا  شناسک  اب  يو  هکنآ  درجمب  دـنتخاس و  یقروز  ياههیاپ  رب  یبوچ  ياهریت  زا  یلپ  ات  داد  روتـسد  نیرباـنب  دریگب . دوب  بونج  رد  هک 

روتـسد تشگیم  زاب  دنقرمـس  هب  ریخا  ياهگنج  زا  هک  اریخا  میدینـش  هک  يرارقب  دـنتخاس . ناریو  اروف  ار  لـپ  نآ  اـت  داد  ناـمرف  دنتـشذگ 
. درذگب نآ  زا  شنایرکشل  اب  ات  داد  ار  لپ  نیا  ددجم  نامتخاس 

راب هک  تسا  هداد  روتـسد  رومیت  هک  دـنداد  ربخ  امب  لاح  رهب  مینک . هدافتـسا  نآ  زا  میتسناوت  میتشذـگیم  نآ  زا  یتسیاب  نونکا  هک  زین  ام  و 
مظعا تمـسق  ات  تسا . هتفای  همادا  بآ  يوسنآ  ات  لـپ  هک  میدـید  میدیـسر  لـپ  هب  نوچ  هک  یتسارب  و  دـنزاس . ناریو  زین  ار  لـپ  نیا  رگید 
روانهپ تشد  نیرد  میتسشن ) یتشک  هب  راچان  و   ) دشیم عطق  لپ  ناهگان  اجنیرد  میدومیپ و  شیوخ  نایاپراچ  نابسا و  اب  ار  هناخدور  يانهپ 

. داد تسکش  تخس  ار  وا  دیگنج و  [ 308 «] سوروپ  » ناتسناغفا هاشداپ  اب  گرزب  ردنکسا  ناتساب  راگزور  رد  نوحیج  رانک 
نیا هتشذگ  رد  ذمرت .»  » مانب میدیسر  یگرزب  رهشب  بش  میتفر و  بآ  يوسنآ  هب  نوحیج  پچ  لحاس  هب  نامدورو  زورنامه  ینعی  هبنشجنپ 

وزج رهش 
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. تسا هتخاس  شیوخ  روشک  همیمض  ارنآ  رومیت  اریز  تسا . دنقرمس  وزج  کنیا  اما  دوب . ناتسناغفا ) ای   ) کچوک دنه  ورملق 
نخـس یلوغم  ناـبزب  مدرم  اـجنیزا  تسا و  فورعم  ناتـسلوغم  ماـنب  هطخ  نیا  دوشیم و  عورـش  نوـحیج  لامـش  لـحاس  زا  دنقرمـس  ناتـسا 

مه اب  نابز  ود  نیا  تهابـش  عقاو  رد  تسا و  هناگیب  دراد  جاور  یـسراف  طقف  اجنآ  رد  هک  نوحیج  بونج  مدرم  يارب  ناـبز  نیا  دـنیوگیم .
دنراد رقم  گرزب  هناـخدور  بوـنج  رد  هک  یمدرم  يارب  دـننکیم  یگدـنز  دنقرمـس  نیمزرـس  رد  هک  یمدرم  طـخ  زین  و  تسا . مک  رایـسب 

همه نآ  يوسنآ  دنقرمس و  ات  نیمزرس  نیا  دنسیونیم .* دنناوخیم و  ار  طخ  نیا  هک  دراد  یناگدنسیون  شیوخ  دزن  رد  رومیت  تسا . هناگیب 
. تسا تیعمج  رپ 

. دیایم تسدب  نآ  رد  تساپراچ  یمدآ و  زاین  دروم  هچنآ  تسا و  زیخلصاح  نآ  كاخ  هک  اریز 
سک سپ  نآ  زا  هک  دـننک ، ناریو  دـناهتخاس  نآ  رب  هک  یلپ  تشذـگ  نوحیج  زا  ات  هک  تسا  هداـهن  نیرب  مسر  رومیت  دـش  هتفگ  هکناـنچ 

. درذگب هناخدور  زا  دناوتن 
هناورپ رد  صاخ . هناورپ  اب  رگم  تفر  بونجب  دنقرمـس  ناتـسا  زا  ناوتیمن  اما  درک . هدافتـسا  قیاق  زا  دیاب  نوحیج  زا  نتـشذگ  يارب  نیربانب 

زا زین  دنقرمس  دازآ  مدرم  یتح  تسا  يرورض  همه  يارب  هناورپ  نیا  دوریم . اجکب  دیایم و  اجک  زا  ثحب  دروم  صخـش  هک  دوش  جرد  دیاب 
. دهاوخیمن ياهناورپ  تسین و  عنام  چیه  دورب  دنقرمـس  هب  درذگب و  بآ  زا  دهاوخب  هک  سک  ره  بآ  رگید  يوس  رد  دنتـسین . ینثتـسم  نآ 
زا مه  نانابقیاق  دـننک . یـسرزاب  دـنریگ و  رظن  تحت  ار  نامدرم  تفر  دـمآ و  اـت  دـناهدرامگ  یناـنابهگن  رومیت  روتـسدب  اـهیتشک  همه  رد 
زا يرایـسب  هورگ  دـش  هتفگ  هکنانچ  رومیت  هک  تسنآ  ندراـمگ  ناـبهگن  نیا  یعقاو  تلع  دـننکیم . تساوخرد  یبوخ  دزمتـسد  نارفاـسم 

دناوتن سک  ات  تسا  هداد  ار  بیترت  نیا  سپ  تسا . هداد  چوک  ار  اهنآ  ای  هدروآ  ناتسا  نیا  ینادابآ  يارب  ار  بولغم  مدرم  یگنج و  ناریسا 
ددـص رد  هک  میدرکیم  دروخرب  رومیت  نارومأم  اـب  اـج  همه  ناـسارخ  اـت  هتفرگ  ناریا  زا  هار  رـس  رب  مه  تقیقح  رد  و  دزیرگب ، دنقرمـس  زا 

وجتسج و
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یگدـنز همادا  يارب  ياهلیـسو  اـی  دـندوب  هتـشگ  نادرگرـس  ناـمناخیب و  اـی  هدرک  مگ  ار  شیوـخ  نیدـلاو  هک  دـندوب  یمدرم  يروآدرگ 
ات دنداتسرفیم  دنقرمس  ورملق  هب  ار  ناشیا  نانآ  لیم  شهاوخ و  نودب  رابجاب و  دندرکیم و  عمج  نارومأم  ار  مدرم  هنوگ  نیا  همه  دنتشادن .

لابندـب رگید  یخرب  رخ و  رب  یـضعب  دـنراوس و  واـگ  رب  یـضعب  هـک  دـید  ناوـتیم  هار  رــسارس  رد  ار  ناـنآ  دـنیازفیب ، هـطخ  نآ  سوـفن  رب 
نانآب رومیت  نامرفب  اهرهـش  اههدـکهد و  رد  نایادـخدک  دـندومیپیم  هار  هکنانچمه  سپـس  دـنناور . زب  اـی  شیم  یتفج  اـی  نادنفـسوگ و 

. تسا هدیسر  رتشیب  ای  رازه  دص  هب  دنقرمس  سوفن  بیترت  نیا  اب  دنتفگیم  هکنانچ  دندادیم . كاروخ 
درادـن و شیوـخ  درگ  رب  يراوـید  رهـش  نیا  نوـنکا  دوـب . تیعمج  رپ  گرزب و  رایـسب  میدوـب  هدیـسر  اـجنآب  کـنیا  هک  ذـمرت  رهـش  نـیا 

. تسین نآ  رد  تاماکحتسا 
طقف مدرک  هراشا  نآب  هک  رهـش  نیا  يروانهپ  یگرزب و  زا  تسناوارف . بآ  نآ  درگادرگ  تسه و  دایز  ياـههشیب  اـج  همه  نآ  نوماریپ  رد 

ار ام  هک  دوب  یتفاسم  نانچ  میدنکفا  رفس  تخر  نآ  رد  هک  یلزنم  ات  میدش  رهش  دراو  هک  ياهطقن  زا  هکنیا  نآ  میوگب و  ياهتکن  مهاوخیم 
يارب فلتخم  ياـهالاک  مسق  همه  دوـب و  تیعمج  هوـبنا  زا  رپ  اـهنآ  همه  میتشذـگ و  يرایـسب  ياهنادـیم  اـهنابایخ و  زا  درک . هتـسخ  یلکب 

امب زین  دـندروآرب و  ار  ام  ياهیدـنمزاین  همه  دـندرک و  ییاریذـپ  یبوخب  ام  زا  رگید  ياـهاج  دـننام  مه  ذـمرت  رد  دوب . هدـش  هضرع  شورف 
. دندیناشوپ ریرح  زا  یتعلخ 

یط هک  یهار  هرابرد  ام  زا  تفگ و  دمآ  شوخ  امب  وا  لوق  زا  هک  دیـسر  يراوس  رومیت  بناج  زا  میدوب  نامرف  ندیـسر  رظتنم  هک  یماگنه 
قبط رب  میتسه ؟ تسردنت  ام  همه  ایآ  تسا و  هدش  ییاریذپ  بوخ  ام  زا  اج  همه  ایآ  هک  دیسرپ  زین  دیـسرپ و  نآ  یگنوگچ  میدوب و  هدرک 

. میهدب یشکشیپ  شیاقآ  يوسب  نتفر  تمیزع و  زا  لبق  رومیت  رومأم  هب  دیاب  هک  میتسناد  نیمزرس  نآ  يراج  موسر 
هک یگرزب  نامه  اروکانا  هب  سنارولف  هچراپ  هعطق  دـنچ  زین  میداد و  واـب  دـندوب  هداد  اـمب  هک  ییاـهتعلخ  ناـمه  زا  تفبرز )  ) یتعلخ سپ 

رد دش  هتفگ  هکنانچ  هک  مه  رصم  ناطلس  ریفس  میداد . دوب  هداتسرف  ناسارخ ) رد   ) ام ییامنهار  يارب  رومیت 
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رومأم رومیت  بناج  زا  اریخا  هک  رازب ) اریم  ینعی   ) شیوخ مود  ياـمنهار  هب  زین  و  درک ، ار  لـمع  نیمه  دوب ، هارمه  اـم  اـب  لـحارم  نیا  همه 
. دوب بسا  کی  زا  ترابع  هک  میداد  یشکشیپ  دوب ، هدش  ام  بقارم 

هفیظو زا  دوریم و  راـظتنا  صخـش  نآ  زا  دـنکیم ، لیـسگ  یـسک  دزن  هب  ياهداتـسرف  رومیت  نوـچ  هک  تسا  يراـج  روـشک  نیرد  مسر  نیا 
هداد رومیت  هداتـسرف  هب  هک  یـشکشیپ  شزرا  زین  و  دـهدب . تسا ، هدـش  هداد  واب  هک  يراختفا  ربارب  رد  یـشکشیپ  وا  هداتـسرف  هب  هک  تسوا 

یشکشیپ اب  مه  صخـش  نآ  شزرا  ردق و  رومیت  رظن  رد  دناسریم و  دراد  رومیت  هب  تبـسن  صخـش  نآ  هک  یـساپس  مارتحا و  نازیم  دوشیم 
. دهدیم وا  هداتسرف  هب  هک  تسا 

اهرداچ نیا  کیدزن  رد  میدـیباوخ . اـجنآ  رد  هک  میدیـسر  ییاـهرداچ  هب  میداـتفا و  هارب  ذـمرت  زا  راـهان  زا  سپ  توا  مود  تسیب و  هعمج 
رس رب  يرایـسب  تیعمج  رپ  ياههدکهد  تشذگیم و  ینهپ  تشد  زا  ام  هار  هبنـش  ینعی  زورنآ  يادرف  تشاد . دوجو  مه  یگرزب  ياههناخ 

. دنتخاس هدامآ  دوب  ام  زاین  هچنآ  دندرک و  ییاریذپ  هنامرتحم  ام  زا  میدـنام و  ار  بش  اجنآ  رد  هک  میدیـسر  یهد  هب  ماجنارـس  دوب و  ام  هار 
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میدروخ و راهان  دمارایب ، نآ  رد  درذگب  طخ  نیزا  نوچ  هک  دندوب  هتخاس  رومیت  شیاسآ  يارب  هک  ياهناخ  رد  میدـنار و  ار  ادرف  هبنـشکی 
اجنیرد مسر  دـندروآ . تسا  گرزب  بوغرم و  رایـسب  ناوارف و  ناتـسا  نیرد  هک  هناودـنه  اصوصخم  هویم و  بارـش و  تشوگ و  اـم  يارب 

نآ دنزیریم . نیمز  يور  ار  همه  امـش  ربارب  رد  دنهدیم و  ياج  یلیبنز  رد  دنروآیم  شکـشیپ  هویم  امـش  يارب  نوچ  هک  تسا  يراج  نیرب 
. میدیباوخ هناخدور  رانک  رداچ  رد  میداتفا و  هارب  رگید  راب  بش 

دعبب هطقن  نیزا  میدروخ . راهان  دوب  بیلص  نیع  شاهشقن  هک  ياهناخ  رد  میدیـسر و  دنلب  رایـسب  یهوک  هتـشر  ياپ  هب  ادرف  هبنـشود  سپس 
هدـش هدـنک  نایمدآ  تسدـب  يرادـنپ  هک  تسه  نارفاسم  روبع  يارب  گنت  ياههاگرذـگ  نآ  رد  هک  دراد  دوجو  یعفترم  ياههوک  هتـشر 

. درذگیم فرژ  ياهرد  زا  تسراومه و  الماک  هار  نیا  اما  دشکیم . کلفب  رس  تسار  يدومع و  هوک  هار  نیا  بناج  ود  رد  تسا و 
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نآب هک  تسین  يرگید  هاگرذـگ  چـیه  هوک  هتـشر  نیا  رـساترس  رد  تسا . فورعم  نینهآ  رد  مانب  هک  تسا  یهد  عفترم  ياههوک  نایم  رد 
. دوریم رامشب  دنقرمس  رهش  هاگساپ  نیا  سپ  دوش . یهتنم 

دنه هب  دنقرمـس  زا  هکنانآ  زین  و  درذـگب ، هاگرذـگ  نیا  زا  تسراچان  دور  دنقرمـسب  ناتـسناغفا )  ) کـچوک دـنه  زا  دـهاوخب  هک  سک  ره 
هب ای  دـنیآیم  دنقرمـس  يوسب  دـنه  زا  هک  یناناگرزاب  زا  تسا و  هزاورد  باقرلا  کلام  هدـنراد و  اهنت  رومیت  دـنرادن . نیزج  یهار  دـنوریم 

برغم رد   ) دـنبرد یکیدزن  رد  هک  يرگید  نینهآ  رد  رومیت  هتـشگ  مولعم  هکنانچ  زین  و  دریگیم . جاب  یتفگنه  غلابم  دـنوریم  دـنه  يوسنآ 
نینهآ رد  نیا  دراد . رایتخا  رد  تسا  عقاو  همیرک ) رد   ) هفک رهـش  رواـجم  و  لامـش ) بناـجب   ) ناراـتات نیمزرـس  کـیدزن  و  رزخ ) ياـیرد 
دنبرد ناتسا  کنیا  هتفرگ . رارق  دنبرد  ناتـسا  ناراتات و  ورملق  نیب  هدش و  لصاح  هوک  رد  یگدیرب  زا  هک  تسا  يرذگ  مه  دنبرد  کیدزن 

رد نیزا  دیاب  دنیآیم  ناریا  هب  ناراتات  نیمزرس  زا  هک  نانآ  قیرطنیدب  تسا . باسحب  ناریا  نیمزرـس  وزج  رزخ و  يایرد  یبرغ )  ) لحاس رد 
نیا نیب  دننک . رذگ  میتشذگ  نآ  زا  هک  ینینهآ * رد  زا  دـنریزگان  دـنور  دنقرمـسب  دـنهاوخیم  هکنانآ  هکنانچمه  دـنرذگب ، دـنبرد  نینهآ 

رومیت نآ  همه  رب  تسا و  روانهپ  ینیمزرـس  هک  تسا  هلـصاف  خسرف  دصناپ  رازهکی و  رب  غلاب  یتفاسم  دنبرد  هزاورد  نآ  دنقرمـس و  هزاورد 
جاب و یتفگنه  غلابم  هنالاس  دنقرمـس  نینهآ  رد  دـننام  زین  دـنبرد  نینهآ  رد  تسا . نینهآ  ياهرد  نیا  ود  ره  بحاـص  يو  دـناریم . ناـمرف 

. دنکیم دیاع  وا  هنازخب  يرادهار 
مانب تسرتکیدزن و  ایناپـساب  هک  تسا  برغم  بناج  نینهآ  رد  نیا  هتبلا  دوشیم . بوسحم  ناتـسا  زکرم  تسا و  گرزب  يرهـش  دنبرد  رهش 

رد تسا . رترود  ایناپـسا  زا  تسا  فورعم  ذـمرت  نینهآ  رد  ماـنب  هک  تسا  عقاو  قرـشم  يوس  رد  هچنآ  اـما  تسا  فورعم  دـنبرد  نینهآ  رد 
. دنکیم دس  دشاب ) ناتسناغفا  نامه  هک   ) ار کچوک  دنه  هار  هک  تسذمرت  نینهآ 

نآ رد  و  تسا ) هدش  هتخاس  بیلص  لکشب  میتفگ  هک   ) هناخ نیرد 
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نآ زا  نینهآ  رد  هک  تمـسق  نیا  ياههوک  دـنفورعم . داژن  تلاصا  یبوخب و  هیحان  نیا  نابـسا  دـنداد و  شکـشیپ  بسا  امب  میدوب  هدـیمرآ 
درکیم دس  ار  هار  هک  دندوب  هتشاذگ  راک  نینهآ  ییاهرد  اجنیرد  هتـشذگ  رد  هک  دش  هتفگ  امب  دنتـسه . تخردیب  تخل و  یلکب  درذگیم 

.( تشادن دوجو  يرد  ام  نتشذگ  ماگنهب  اما  . ) دوبن نکمم  اهنآ  زا  نتشذگ  هناورپ  اب  زج  و 
رداـچ رد  میدروخ و  راـهان  میداـتفا و  هارب  هبنـش ) راـهچ  ینعی   ) زورنآ يادرف  میدـیباوخ . هوـک  راـنک  رد  ار  بش  میدوـمیپ و  هار  ار  زورنآ 

هوک هتـشر  کی  باتفآ  نتفر  ورف  زا  سپ  یکدنا  میداتفا و  هارب  بشنامه  میدنام . دندوب  هدش  هتـشارفارب  ياهناخدور  رانک  رد  هک  نایئاتغج 
. میدیباوخ یتعاس  دنچ  دازآ  ياوه  رد  میدمآ و  نییاپ  هوک  زا  میتشذگیم . نآ  زا  یتسیاب  هک  دش  رادیدپ  ام  ربارب  رد  رگید 

رد ار  رهظ  زا  دعب  دندروآ و  ام  يارب  راهان  هک  میدیـسر  یهد  هب  میدومیپ و  هار  ادرف  زورنایم  ات  میدش و  راوس  بش  مین  زا  سپ  یکدـنا  زاب 
رامیب نانچمه  وا  شیپ  اهتدم  زا  درم . ناهگان  مالک  داتـسا  نامه  ینعی  زئاپ  وسنوفلآ  يارف  ناراگتمدـخ  زا  یکی  هد  نیرد  میدـیمرآ . اجنآ 
یتشد رد  رهـش  نیا  میدیـسر . شک *»  » مانب یگرزب  رهـش  کیدزن  هب  زورمین  توا  متـشه  تسیب و  اـب  دوب  فداـصم  هک  زورنآ  يادرف  دوب .

رارق رایسب  یتیعر  ياههناخ  ناوارف و  ياههشیب  رهـش  نوماریپ  رد  تسا . ناور  يرایـسب  ياهرهن  اهرابیوج و  نآ  يوس  همه  زا  تسا و  عقاو 
رپ ياهنیمزرـس  اهرازنمچ و  نایم  رد  عقاو  تیعمج  رپ  ياههرد  اهاتـسور و  نآ  رد  هک  تسراومه  ینیمزرـس  اـههشیب  نیا  يوسنآ  رد  دراد .

روگنا لـصاح و  راـب  جـنپ  هنـالاس  نیمزرـس  نیرد  دراد . ییاـشامت  عیدـب و  سب  يرظنم  ناتـسبات  ناـیم  رد  نیا  هک  یتسارب  دراد ، رارق  بآ 
رد زین  رادهویم  ناتخرد  تسرامـشیب و  اجنیرد  هناودـنه  ياـهزیلاج  تسا . ناوارف  نآ  بآ  نوچ  دوشیم  هتـشاک  رایـسب  نآ  رد  هبنپ  دـسریم .

. تسا ناوارف  کیدزن  ياههشیب 
شک مدرم  زا  دوخ  رومیت  دراد . دوجو  قـلعم  ياـهلپ  نآ  ياـههزاورد  ربارب  رد  فرژ و  رایـسب  تسه  يزیرکاـخ  شک  رهـش  درگادرگ  رد 

شردپ تسا و 
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روتسد رومیت  هک  تسا  يدجسم  رتمهم  همه  زا  انمض  دراد . دوجو  رایـسب  دجـسم  هناخ و  رهـش  رـسارس  رد  هدش ، هداز  اجنیرد  زین  ياغرت ) )
یقاطا زین  نآ  رانک  رد  هتـشگ و  عقاو  شردـپ  رازم  نآ  رد  هک  تسا  یقاطا  دجـسم  نیرد  تسا . مامتان  زونه  هک  تسا  هداد  ارنآ  ناـمتخاس 

زا دنقرمس ) هار  رـس  رب   ) رومیت دودح  نآ  رد  ای  شیپ  هامکی  رد  هک  دنتفگ  امب  دنهد . ياج  نآ  رد  ار  رومیت  رکیپ  دوخ  عقومب  هک  دنزاسیم 
هداد روتسد  تسا و  هاتوک  رایسب  نآ  رد  هک  تسا  هتفرگ  داریا  هدماین و  ششوخ  دجسم  قاطا  نیا  رهاظ  امن و  زا  تسا و  هتشذگ  رهـش  نآ 

. دننک رتدنلب  ارنآ  ات  تسا 
يدالیم لاس 1372  رد  هک   ) رومیت دشرا  رسپ  ازریم  ریگناهج  هاگمارآ  دجسم  نیمه  رد  دندوب . رییغت  نیا  نداد  ماجنا  لوغـشم  نایانب  کنیا 
شیارآ نیرز  یبآ و  گنراگنر  ياهیشاک  اب  هدش و  هتخاس  ابیز  رایسب  نآ  ياهقاطا  دجسم و  نیا  همه  دوشیم . هدید  تشذگرد ) (774 ه ).
اجنیرد هدـش . هتـشاک  تخرد  تسا ، عقاو  طاـیح  ناـیم  رد  هک  ضوح  نوماریپ  رد  تسا و  گرزب  یطاـیح  زا  نآ  لوخد  هار  تسا . هتـشگ 

ردـپ و يارب  تسا  یتاریخ  نیا  دـننکیم . شخپ  نایاونیب  نایم  رد  دـنزپیم و  ار  دنفـسوگ  تسیب  تشوگ  رومیت  صوصخم  ناـمرفب  هنازور 
تشوگ زا  رپ  ياهفرظ  دندروآ و  دجسم  نیاب  ار  ام  گنردیب  میدش ، شک  رهـش  دراو  هکنآ  درجمب  دناهدیمرآ . اهقاطا  نآ  رد  هک  شرـسپ 

. دوب هدش  هدامآ  ام  يارب  یگدنز  ثاثا  اجنآ  رد  دندرب و  هوکشرپ  یخاک  هب  ار  ام  هاگنآ  دنداهن . ام  ربارب  رد  ناوارف  هویم  و 
لاس تسیب  هک  دنتفگیم  دندرب . دوب  مامتان  هک  يرگید  خاک  ندید  يارب  ار  ام  دندمآ و  ام  لابندب  هعمج ، اب  دوب  فداصم  هک  زورنآ  يادرف 

یخاک نیا  تسا . هدیسرن  نایاپب  مه  زاب  دنلوغشم  راکب  نآ  رد  نارگراک  زور  ره  هکنآ  اب  اما  تسا . نامتخاس  تسد  رد  خاک  نیا  هک  تسا 
اب اهنآ  نوماریپ  هک  دشیم  زاب  ییاهیقاط  پچ  تسار و  تمسب  نآ  نالاد  رد  دنلب و  هداعلا  قوف  تشاد  يرد  مییوگیم  نخس  نآ  هرابرد  هک 

شرف یبآ  یشاک  اب  اهنآ  فک  تشادن و  رد  چیه  هک  دیسریم  کچوک  یقاطا  هب  اهیقاط  نیزا  کی  ره  دوب . هتشگ  شیارآ  یبآ  ياهیشاک 
هدش
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گرزب هزاورد  نالاد  نیا  ياهتنا  رد  دنتـسه . وا  مزالم  دـندروآ  اجنیاب  ار  رومیت  نوچ  هک  تسا  ییاهنآ  يارب  کـچوک  ياـهقاطا  نیا  دوب .

نایم رد  دناهتخاس . یسیفن  ياهیقاط  راهچ  نآ  يوس  راهچ  رد  هدش و  شرفگنـس  طایح  نیا  دوشیم . زاب  یگرزب  طایح  هب  هک  تسا  يرگید 
. دنوشیم یلصا  خاک  ياضف  دراو  نهپ  دنلب و  رایسب  یقاط  زا  دراد . انهپ  ماگ  دصیس  اقیقحت  طایح  نیا  تسا . یگرزب  رایسب  ضوح  نآ 

نیع دوشیم . هدید  دیشروخ  ریش و  لکش  نآ  زارف  رب  تسا . هتفای  شیارآ  ییابیز  رایسب  هویشب  یبآ  نیرز و  ياهیـشاک  اب  اپارـس  هزاورد  نیا 
صوصخم ناشن  دنتفگ  امب  هکنانچ  دیشروخ  ریش و  ناشن  نیا  دوشیم ، هدید  تسه  طایح  نوماریپ  رد  هک  ییاهیقاط  همه  زارف  رب  لکش  نیا 

زا یـضعب  نم  نامگب  اما  تسا . خاک  نیا  یناب  رومیت  هک  دـنتفگ  امب  دیـشک .) ریزب  تخت  زا  ار  وا  رومیت  هک   ) دوب دنقرمـس  قباـس  بحاـص 
اجنیرد هک  يدیشروخ  ریش و  ناشن  هک  اریز  تسا . هتخاس  دناریم  نامرف  رهش  نآ  رب  رومیت  زا  شیپ  هک  دنقرمس  بحاص  نآ  ارنآ  ياهتمسق 

. دوب وا  صاخ  ناشن  میدید 
نیا دـنیوگیم  هک  لکـش  نیاب  دـهدیم  لیکـشت  ار  یئرمان  شوگ  هس  سأر  کی  ره  زکرم  هک  تسا  کچوک  هریاد  هس  رومیت  صاخ  ناـشن 
همه رب  دـننک و  برـض  وا  ياه  هکـس - رب  ار  ناشن  نیا  ات  تسا  هداد  نامرف  رومیت  تسابیز . هشوگ  هس  بحاص  رومیت  هک  تسا  ینعم  نآـب 

هک تسا  هدش  هتخاس  یگرزب  تسدب  دنراد ) دیشروخ  ریش و  ناشن  هک   ) اهنامتخاس نیا  هک  تسا  تهجنیاب  دنیامن . شقن  وا  ياهنامتخاس 
هـس هیاپ  هس  ات  دـناهدش  رارکت  راب  هس  هک  دنتـسه   »O فرح » نوچمه  کـچوک  هریاد  هس  نیا  تسا . هدرکیم  ییاورناـمرف  روـمیت  زا  شیپ 

رب ار  ناشن  نیا  دیاب  دنتـسه  رومیت  وریپ  رازگجارخ و  هک  یناریما  همه  رومیت  نامرفب  زین  و  تسرومیت ، صاخ  رهم  انامه  هک  دنزاسب  شوگ 
*. دننک برض  دوخ  ياههکس 

یبآ و نیرز و  ياهیـشاک  اب  نآ  ياهراوید  هک  دیوشیم  ییاریذپ  رالات  دراو  میدنار  نخـس  نآ  زا  نونکامه  هک  طایح  یلـصا  هزاورد  نیزا 
هک دندرب  ییاهنالاد  هب  ار  ام  قاطا  نیزا  تسا . هدش  هدیشوپ  نیرز  ياهیشاک  اب  نآ  فقس 

214 ص : این ، بجر  دوعسم  همجرت  وخیوالک / همانرفس 
هک میدید  يرامشیب  هناگادج  ياهقاطا  يرایسب و  ياههاگتسد  اجنیرد  هک  ۀقیقح  تسا . هدش  هدیـشوپ  نیرز  ياهیـشاک  اب  نآ  ياهراوید 

بیکرت مه  اب  يداتسا  اب  نانچ  اهیـشاک  نیا  دجنگیمن . رـصتخم  نیرد  نآ  فیـصوت  دوب و  هتـشگ  شیارآ  یبآ  نیرز و  ياهیـشاک  اب  همه 
رایسب تسا  هدش  اجنیرد  هچنآ  هک  دنهدیم  فاصنا  دنتسه ، روآمان  شیوخ  راک  رد  ردقنیا  هک  مه  سیراپ  یلاع  ناداتسا  یتح  هک  دناهدش 

فک اهراوید و  دنداد . ناشن  امب  دنکیم ، لاغشا  شیوخ  نانز  اب  اجنیرد  ندنام  ماگنهب  رومیت  هک  ار  یفلتخم  ياههاگتـسد  هاگنآ  تسابیز .
لوغـشم دـندوب  تراـهم  فلتخم  تاـجرد  رد  هک  ناداتـسا  زا  يرایـسب  دوـب . هدـش  شیارآ  یللجم  هوکـش و  رپ  زرطب  اههاگتـسد  نیا  همه 

. دندوب اهنامتخاس  نیا  نییزت  شیارآ و  نامتخاس و 
هوکـشرپ ابیز و  رایـسب  رالات  نیا  درکیم . كاروخ  فرـص  اهمناخ  هدازهاش  اب  رومیت  نآ  رد  هک  دنداد  ناشن  ینامهم  گرزب  رالات  کی  امب 

ناـتخرد رادهویم و  ياـهتخرد  زا  يرایـسب  نآ  رد  هک  دوب  یگرزب  هشیب  رـالات  نیا  يوسنآ  رد  دوب . عیـسو  گرزب و  رایـسب  هتـشگ و  نییزت 
عیسو نانچ  هشیب  نیا  دندوب . هتـشاک  نمچ  اهنآ  ياپ  رد  هک  دندوب  ییاهـضوح  نوماریپ  رد  ناتخرد  نیا  دندوب . هتـشاک  نوگانوگ  رادهیاس 

تورث و هک  یتسار  اما  دـننام . رانک  رب  اـمرگ  جـنر  زا  دـنیاسایب و  نآ  ياـههیاس  رد  دوب  نکمم  یهورگ  ناتـسبات  ياـمرگ  نیع  رد  هک  دوب 
رومیت هک  دنتسه  ییاهنامتخاس  اهخاک  نیا  الاب و  رد  روکذم  دجـسم  تشاد . نایب  رـصتخم  نیرد  ناوتیمن  ار  اهخاک  نیا  تانییزت  ییابیز و 

دـهدیم و ماجنا  تسا  هدـش  هدرپس  كاخب  اجنیرد  هک  شردـپ  دایب  الوا  ار  اهنیا  همه  تسا . نامتخاس  تسد  رد  مه  زونه  تسا و  هداهن  اـنب 
. تسا شک  رهش  مدرم  زا  دوخ  هک  تهجنآب  ایناث 

هلیبـق درگناـبایب  نیـشن و  رداـچ  مدرم  زا  هک  اریز  تسین . نآ  مدرم  زا  الـصا  مه  زاـب  هدـمآ  ناـهجب  رهـش  نیرد  روـمیت  تقیقح  رد  هچرگ 
نانآ نهیم  ناخ ) زیگنچ  نامرفب  لوغم  شروی  ماگنهب   ) دنتـسه و ناراتات  نیمزرـس  نکاس  الـصا  هک  دنتـسه  یناراتات  ناـنیا  تسا . ياـتغج 

مه دناهدمآ . اجنیاب  هدرک و  چوک  یلصا  نیمزرس  زا  هدش و  هدیدرونرد  لوغم  ناروتس  مس  ریز  عقاو و  مجاهت  دروم 
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. دنتسه هلیبق  نیزا  درگ و  نابایب  میدرک  دای  رایسب  اهنآ  زا  اجنیرد  هک  ینایئاتغج  و  میناریم . نخس  لیصفتب  هلوقم  نیزا  کنیا 
هارمهب راوس  راهچ  ای  هس  طقف  هک  دوب  تورث  مک  ناگرزب  زا  يو  نایئاتغج . نوخ  زا  دوب ، يرابتالاو  گرزب و  نادناخ  زا  يدرم  رومیت  ردپ 

ار اتسور  وا  دننامه  يابجن  ناگرزب و  الوصا  اریز  دوب . میقم  تشادن  یتفاسم  شک  رهش  زا  نادنچ  هک  یهد  رد  دندوب . وا  مزالم  هک  تشاد 
. دندادیم يرترب  رهش  رب 

. تشاد هارمهب  سک  راهچ  هس  طقف  درادهاگن و  راوتسا  نت  رب  ار  دوخ  رس  تسناوتیم  اهنت  دشیمن و  هدرمش  يزیچب  زاغآ  رد  رومیت  شرـسپ 
لقن ام  يارب  هار  رـس  ياهرهـش  رد  ای  شک  رد  ندـنام  نمـض  رد  هک  تسا  يروما  هلمج  نآ  زا  میوگیم  امـش  يارب  هک  ار  یبلاطم  نیا  همه 

دنفـسوگ يزور  دنتفریم و  يدزدب  شراوس  جنپ  ای  راهچ  نآ  اب  یناوج  رد  رومیت  دنتفگ ، ام  يارب  هک  یتایاور  اهناتـساد و  نیاربانب  دندرک .
دادیم و بیترت  شیوخ  تمینغ  نآ  اب  یتفایض  طاسب  دمآیم  زاب  هناخب  رومیت  نوچ  هاگنآ  دندیدزدیم . ناگیاسمه  ياههلگ  زا  واگ  يزور  و 

دـصیس ماجنارـس  هکنآ  ات  دـندمآ  درگ  يو  رب  نارگید  درکیم . شخپ  اهنآ  نایم  دوب  هدروآ  تسدـب  هچنآ  دـناوخیم و  ار  شیوخ  ناتـسود 
هار رـس  رب  هک  ار  سک  ره  تخادرپیم و  تراغب  دزیم و  دربتـسد  ناـگیاسمه  نیمزرـسب  هورگ  نیا  اـب  دـنتفرگ . رارق  وا  ناـمرف  ریزب  راوس 
همه زا  تفای و  تسد  اههارهاش  همه  رب  هنوگ  نیدب  درکیم . شخپ  شناینوماریپ  ناتـسود و  نایم  ار  میانغ  سپـس  درکیم . تخل  دـیدیم 

[. 309] تفرگیم جاب  جارخ و  دنتشذگیم ، اجنآ  زا  هک  یناناگرزاب 
يدودح بحاص  هک  دنقرمس  ناطلس  شوگب  يدوزب  ارجام  نیا  ربخ 
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رابرد رد  دنـشکب . دنریگب و  دنـشاب  هک  اج  ره  ار  شناسک  رومیت و  هک  داد  نامرف  يو  دیـسر . دادیم ، يور  نآ  رد  اهدربتـسد  نیا  هک  دوب 

. دندرک تعافش  رومیت  زا  دندمآ و  ناگرزب  نیا  رومیت . ناگتسب  زا  ياتغج و  لیا  زا  دندوب  یناگرزب  ناطلس 
ناطلس تمدخب  دش و  میقم  دنقرمـس  رد  دمآ و  رابرد  هب  اهدعب  رومیت  زین  و  دشخبب . ار  وا  هک  تفریذپ  دنقرمـس  بحاص  ماجنارـس  هکنانچ 

هک تساهتدـم  نونکا  نانیا  دنتـسه . هدـنز  کـنیا  مه  نت  ود  دـندرک ، ناطلـس  دزن  ار  رومیت  تعافـش  اـقباس  هک  ناتـسود  نآ  زا  تخادرپ .
ناگرزب کنیا  نانیا  دراد . ماـن  [ 311 «] خیـش يدلق   » يرگید و  [ 310 «] نابوط رمع   » نانآ زا  یکی  دنتـسه . رومیت  کیدزن  لدـکی و  رواـشم 

بجوم هک  داد  خر  يروما  تشذگ ، دنقرمـس  رد  رومیت  ندنام  زا  یتدم  هک  هاگنآ  دنراد . يروانهپ  نارکیب و  كالما  دنتـسه و  يردتقم 
. دـندرک هاگآ  ار  وا  عقومب  شناتـسود  درک و  رداص  ار  وا  نتـشک  نامرف  تخادـنا و  ناطلـس  رظن  زا  ار  وا  دـش و  رومیت  رابتعا  نتفر  نایم  زا 

یتفگنه میانغ  دـندز و  ناناگرزاب  زا  گرزب  یناوراک  رب  هک  يزور  ات  تخادرپ  ینزهارب  رگید  راب  شناـسک  اـب  تخیرگ و  رومیت  نیرباـنب 
نآ مدرم  بسا  دنفـسوگ و  ياـههلگ  دیـسر و  ناتـسیس  ماـنب  یناتـسا  هب  تشگ و  ناور  بونج  يوسب  رومیت  نآ  زا  سپ  دـندروآ . تسدـب 

. تسا تورثرپ  یشاوم  ماشحا و  مانغا و  رظن  زا  هداعلا  قوف  ناتسا  نیا  هک  اریز  درک . تراغ  ار  نوماریپ 
يو نارای  رب  دربیم  تمینغ  هب  دنفـسوگ  ياهلگ  رومیت  هک  یبش  دندمآ  درگ  ناتـسیس  مدرم  نوچ  تشاد . راوس  دـصناپ  رومیت  ماگنه  نیرد 

و  ) دوب يو  اب  یگدنز  نایاپ  ات  مخز  نیا  دندز . مخز  ار  وا  تسار  ياپ  دنتخادنا و  بسا  زا  زین  ار  وا  دنتشک . نانآ  زا  رایسب  یهورگ  دندز و 
نآ ییولهپ  تشگنا  کچوک و  تشگنا  هک  دـندز  يو  تسار  تسدـب  یمخز  زین  و  هدـش ،) هتفرگ  نامه  زا  دـشاب  گـنل  رومیت  هک  وا  ماـن 

. دنتشاذگ ياجب  هدرم  ار  وا  ماجنارس  هنوگنیدب  دش . هدیرب 
نادرگ نابایب  زا  یضعب  ياهرداچ  هب  ار  دوخ  ناشک  ناشک  دمآ  شوهب  نوچ  اما 
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. تفای دوبهب  شیاهمخز  ات  دنامب  ناهنپ  ردقنآ  اجنآ  رد  هدیناسر  نوماریپ  نآ 

. دروآ درگ  ار  نارای  رگید  راب  دمآ و  زاب  شیوخ  نهیمب  هاگنآ 
دندمآ درگ  وا  تختیاپ  مدرم  دش . عقاو  دوخ  رابرد  اصوصخم  شیوخ و  يایاعر  ینامگدب  يرهمیب و  دروم  دنقرمس  ناطلس  ماگنه  نیرد 

هک يزور  داد و  يور  قفاوم  یعیاقو  دوش . ناـنآ  ناطلـس  وا  ياـجب  دـشکب و  ار  ناطلـس  اـت  دنتـشاداو  ار  وا  دـندرک و  تروشم  رومیت  اـب  و 
شناهارمه هب  تفرگ و  وا  رب  هار  دش و  نوریب  دنقرمـس  زا  رومیت  دوب  هتفر  تسا  عقاو  دنقرمـس  کیدزن  رد  هک  يرهـش  رادـید  يارب  ناطلس 

ياهتورث واب  دـنک  ناهنپ  ار  وا  رگا  هک  داد  هدـعو  واب  درب و  هانپ  يدرم  هب  رواجم  ناتـسهوک  هب  ناطلـس  دـنازیرگ . ار  ناـنآ  دـش و  روهلمح 
رومیت دهد  هانپ  يوب  هکنآ  ياجب  تفرگ  ار  نیا  نوچ  درم  نآ  داد . واب  ار  شیوخ  ياهبنارگ  يرتشگنا  یناشیرپ  لاحنآ  رد  دـهدب و  رایـسب 

. تخاس ار  شراک  تخات و  وا  رس  رب  گنردیب  مه  رومیت  تخاس و  علطم  وا  هاگناهنپ  زا  ار 
مناخ مانب  تسا و  رومیت  نز  وا  مه  زونه  تفرگ و  يرسمهب  ار  قباس  ناطلـس  نز  تخاس و  رخـسم  ار  رهـش  تشگزاب و  دنقرمـس  هب  هاگنآ 

ار ناـسارخ  همه  اـت  داـتفا  هارب  دنقرمـس  زا  سپـس  دوشیم .* هدـیمان  گرزب ، سیروطارپما  اـی  گرزب  هکلم  ینعمب  تسا  یبقل  هک  گرزب ) )
هدـیروش ردارب  ود  نآ  هیلع  هک  ار  یتمـسق  نآ  درک و  هدافتـسا  دـندوب  هطخ  نآ  ناـبحاص  هک  ردارب  ود  یگناـگود  ینمـشد و  زا  دـیاشگب .

زا هکنانآ  هلمج  زا  تشگ . وا  روانهپ  روشک  ناینب  نیا  دش و  ناسارخ  دنقرمـس و  بحاص  نامز  كدنا  رد  رومیت  هنوگنیدـب  تفرگ . دـندوب 
اب اـهگنج  رد  هک  دوب  ریلد  رایـسب  يدرم  يو  دوب ، وا  ناگتـسب  زا  ياـتغج و  ناـگرزب  زا  [ 312 «] وکواچ  » یکی دنتـسویپ  رومیت  هب  راک  زاغآ 

هاشناهج مانب  دنتفای  يرسپ  نانآ  درک و  شیوخ  ناگرزب  گرزب  ار  وا  داد و  وا  هب  ار  شیوخ  رهاوخ  رومیت  درکیم . يراکمه  يرای و  رومیت 
ینیمزرس دوخ و  هلیبق  لیا و  زا  يرایسب  ناوریپ  تسرترب و  رومیت  رابرد  ناگرزب  همه  زا  تسرومیت  هداز  رهاوخ  هک  درم  نیا  نونکا  ازریم *

روانهپ
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دوریم و رامشب  يروطارپما  همه  یماظتنا  یماظن و  رومأم  نیرتیلاع  انامه  هک  تسا  يروطارپما  هاپـس  لک  هدنامرف  يو  دراد . رایـسب  تورث  و 
دناهدوـب اــهگنج  رد  هـک  ینادرم  هـمه  زا  یگنج  نادرم  ناــیم  رد  درادــن و  تـسد  ریز  وریپ و  وا  زا  شیب  سکچیه  روــمیت  صخــش  زج 

ناراگزور رد  مینکیم . نایب  کنیا  دـنوشیم  هدـناوخ  ياتغج  مانب  هکنآ  تلع  دنقرمـس و  تلاـیا  هب  ار  ناراـتات  ندـمآ  تلع  تسرتبوبحم .
ناخزیگنچ مانب  دوب  راتات  ياهرهـش  زا  یکی  رد  ناگرزب  زا  راتات  يدرم  يرجه ) متفه  نرق  ای  يدالیم  مهدزیـس  نرق  لـیاوا  ینعی   ) هتـشذگ

گرم ماگنهب  تفرگ و  ار  یبرغ ) يایسآ   ) نیمزرس مظعا  تمسق  درم  نیا  تسا . ناهج *» هنازخ   » ینعمب وا  دوخ  نابزب  يو  بقل  ای  مان  هک 
. دندوب ردام  کی  زا  همه  هک  ياتغج »  » و یجوج »  » و ياتکوا »  » و یلوت »  » مانب تشاذگ  ياجب  رسپ  راهچ 

رهـش ياتغج  شرـسپ  هب  داد و  یمهـس  کی  رهب  درک و  شخپ  نانآ  نیب  ار  شیوخ  ورملق  تشذـگرد ، نانآ  ردـپ  ینعی  ناـخ  زیگنچ  نوچ 
گنج مه  اب  هاگچیه  دنشاب و  نابرهم  تسود و  مه  اب  هراومه  هک  تفگ  شیوخ  رسپ  راهچ  هب  ردپ  زین  و  دیـشخب . ارنآ  نوماریپ  دنقرمس و 

. تسا نانآ  يدوبان  زور  زورنآ  هک  دننکن  راکیپ  و 
نیب گنج  راکیپ و  ناینب  نیمه  دـندرب و  کشر  واب  شناردارب  دوب و  ربکتم  بلط و  هاج  هداعلا  قوف  خاتـسگ و  روالد و  يدرم  ياتغج  اـما 

. دنداتفا مهب  دش و  نانآ 
دوبان ار  وا  ناشیوخ  ناوریپ و  زا  يرایسب  وا  هارمهب  دنتشک و  ار  ياتغج  دندیروش و  دنتـسیرگنیم  ار  روما  نیا  هک  دنقرمـس  ناگرزب  هاگنآ 

دنتسیزیم نوماریپ  نآ  رد  هک  ياتغج  دالوا  نایم  زا  اهدعب  اما  دندیزگرب ، ار  دنقرمس  ناگرزب  لحم و  مدرم  زا  یناطلـس  وا  ياجب  دندرک و 
. دندیزگرب دوخ  يارب  ناطلس  دنتشاد ، رایسب  ییاراد  تورث و  همه  و 

مانب لیابق  نیا  هک  دنتسنادیم  هک  اریز  دنناوخارف ، دندوب  وا  رود  هک  ار  راتات  تالیا  ات  دندش  نآ  رب  ياتغج  گرم  زا  سپ  یکدنا  مدرم  نیا 
. دنتسه لیابق  نآ  زا  میدرک  دای  نونکا  مه  نانآ  زا  دنفورعم و  ياتغج  مانب  هک  یمدرم  دنوشیم و  هدناوخ  نانآ  قباس  تمعنیلو  ینعی  ياتغج 

زا تسا و  رابت  لیا و  نامه  زا  رومیت 
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هکنآ اب  دنقرمس  نوماریپ  مدرم  زا  يرایسب  هورگ  کنیا  و  دنرامشب ، وا  نادناخ  لیا و  زا  نایئاتغج  همه  تسا . هتـساخرب  راتات  لیابق  زا  یکی 
. دنتسه لصا  رابت و  نامه  زا  هک  دنیامنیم  نانچ  دنناوخیم و  مان  نیاب  ار  نتشیوخ  دنتسین  لیا  نیزا 

رانک یهد  رد  ار  بش  میداتفا و  هارب  رهظ  زا  دعب  هعمج  ینعی  زورنآ  يادرف  میدرک و  فقوت  نامدورو  زور  ینعی  هبنشجنپ  شک  رهش  نیرد 
. میدیباوخ هداج 

. دوب هتخاس  يدور  رانک  رد  ارنآ  رومیت  هک  میدیسر  ابیز  یخاک  هب  توا  مایس  هبنش 
بش میداتفا و  هارب  سپس  میدروخ . راهان  اجنآ  رد  ابیز و  رایسب  تسا  ياهطقن  نیا  تسا . هشیب  همه  نآ  نوماریپ  عقاو و  یتشد  رد  خاک  نیا 
راتات گرزب  نآ  میدنام . دوشیم  هدناوخ  [ 313] رسم مانب  تسرود و  دنقرمس  رهـش  زا  مین  خسرف و  کی  اهنت  هک  گرزب  رایـسب  یهد  رد  ار 

. تشاذگ اهنت  اتقوم  ار  ام  دوب  ام  يامنهار  عقومنیرد  هک  رازب ) اریم  ینعی  )
( رازباریم ینعی   ) يو دوب . رومیت  روتـسد  نامرف و  رودص  مزلتـسم  راک  نیا  اما  میـسرب . رهـشب  بشنامه  مینارب و  یناسآب  دوب  نکمم  هکنآ  اب 

. دتسرفب ام  ندیسر  زا  ترضحیلعا  نتخاس  هاگآ  يارب  ار  شیوخ  ناهارمه  زا  يدرم  تساوخیم 
هک دروآ  ماـیپ  دـمآزاب  هداتـسرف  نیا  مدهدـیپس  زورنآ  يادرف  دـش . لیـسگ  روـمیت  رابردـب  ياهداتـسرف  تفاـی و  ماـجنا  راـک  نـیا  بـش  نآ 

هارمهب مه و  اب  میاهدومیپ  هار  همهنیا  هک  ار  هرهاق  ناطلس  ناریفس  زین  ایناپـسا و  ناریفـس  ام  هک  تسا  هداد  نامرف  رازباریم ) هب   ) ترـضحیلعا
دیاب هچ  هک  دـسرب  نامرف  ات  مینامب  اجنآ  رد  دـنک و  ییامنهار  دوب  رـسم  هدـکهد  نآ  راـنک  رد  هک  یفورعم  هشیب  هب  ناراگتمدـخ  ناـسک و 

. مینکب
کی نآ  طیحم  تسروصحم و  دـنلب  راوید  نایم  رد  هشیب  هک  میدـید  دـندرب . فورعم  هشیب  نآب  ار  اـم  همه  توا  مکی  یـس و  رهظ  زا  شیپ 

هک اریز  تسه ، گرزب  ضوح  شـش  اجنیرد  زین  و  جـنرت . شرت و  ومیل  تخرد  زج  هنوگ  همه  زا  هویم  ياهتخرد  زا  تسرپ  تسا و  خـسرف 
، دناهدرک يراکتخرد  مه  تازاومب  نابایخ  جنپ  دوریم و  رگید  ضوحب  ضوح  کی  زا  هک  تسا  يراج  یگرزب  رهن  هشیب  نیا  رسارس  رد 
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ار ناتخرد  اهنابایخ  نیا  دناهدروآ . رد  ییوکس  تروصب  هدرک و  شرفگنس  ار  اهنآ  ياپ  دنتـسه و  هیاسرپ  دنلب و  رایـسب  همه  نآ  ياهتخرد 
ره بناج و  ره  زا  ناوتیم  هک  تساهنآ  نایم  رد  مه  يرتکچوک  ياـهنابایخ  گرزب  ناـبایخ  جـنپ  نیزا  ریغ  دریگیم و  ناـیم  رد  وس  ره  زا 

الاـب ارنآ  لـگ  زا  هک  زاـس  تسد  تسا  ياهپت  هشیب  نیا  ناـیم  رد  تسرد  تفرگ . رظن  تحت  یناـسآ  هـب  ارنآ  ناـتخرد  هـشیب و  رـسارس  وـس 
لخاد رد  دناهدروآ . الاب  بوچ  تاعطق  زا  يراصح  نآ  درگ  رب  هک  تسا  يراومه  نیمز  نآ  كون  رب  تسدنلب و  رایـسب  هپت  نیا  دناهدروآ .

ياهراوید رب  هدش و  شیارآ  هوکشرپ  يوحنب  نیرز  یبآ و  ياهیـشاک  اب  هک  ییاهقاطا  کی  ره  رد  هک  دناهتخاس  ابیز  خاک  دنچ  راصح  نیا 
رهن زا  تسرپ و  بآ  اب  هک  تسا  یقدنخ  دناهتخاس  خاک  نآ  زارف  رب  هک  هپت  نیا  درگادرگ  دوشیم ، هدید  زین  رگید  ياهگنرب  ییاهیشاک  نآ 

رب دناهدز و  قدنخ  يور  رب  مه  يوربور  هک  تسا  لپ  ود  زا  هپت  نیا  كون  هب  ندیسر  هار  دراد . نایرج  نآ  رد  هراومه  بآ  يرادقم  یلصا 
. هدش هدیشک  هپت  كون  ات  ناکلپ  ود  اههزاورد  نیزا  تسه . هتسب  هزاورد  دنچ  اهلپ  نیا  زا  کی  ره  يور 

دناهدروآ اجنآب  رومیت  نامرفب  هک  دوشیم  هدید  وهآ  يرایسب  هشیب  نیا  رـسارس  رد  دنراد . هدحیلع  یتاماکحتـسا  دوخ  اهخاک  نیا  هنوگنیدب 
ياهتخرد ارنآ  نوماریپ  تسا و  يراوید  زین  نآ  درگادرگ  رب  هک  دراد  هار  یناتـسوم  هب  هشیب  نیا  تسا . ناوارف  رایـسب  نآ  رد  لواـقرق  زین  و 

. تسا ییاشامت  دناهتشاک و  ابیز  دنلب و 
*. دنمانیم تولخ »  » ارنآ شیوخ  نابزب  نیمزرس  نآ  مدرم  تسا و  [ 314 «] هیسیلات  » هشیب نیا  مان 

زبسرـس و يرازغرم  رد  هک  يرداچ  رد  دـنتخاس و  هدامآ  یفاک  شیاـسآ  لـیاسو  ناوارف و  كاروخ  اـم  يارب  غاـب  نیرد  فقوت  نمـض  رد 
رومیت ناشیوخ  ناگتسب و  زا  یگرزب  هکنآ  ات  میتسشن  راظتناب  اجنآ  رد  ربماتپس  مراهچ  هبنـشجنپ  ات  دنداد . اج  ار  ام  دندوب  هتـشارفارب  بآرپ 

بناج زا  هک  تسا  یترافس  هب  خساپ  نداد  مرگرس  تخس  کنیا  ترضحیلعا  هک  داد  ربخ  امب  گرزب  نآ  دمآ . اجنآب 
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. دنک ییاریذپ  ام  زا  دناوتیمن  تلع  نیاب  تسا . هدمآ  نیرز ) هلیبق  ناخ   ) شمتغط
لیاسو ترضحیلعا  دندوب ، هارمه  ام  اب  هک  هرهاق  يارفس  ام و  یشوخلد  یمرگرـس و  رطاخب  نیربانب  میوش . ریگلد  رما  نیزا  دیابن  زین  ام  اما 
دندرک حبذ  مه  ار  یبسا  دندیناشوج و  ار  اهنآ  تشوگ  دندیرب و  رس  دندروآ و  يرایسب  دنفسوگ  سپ  تسا . هداتـسرف  یتفایـض  ینامهم و 
راوهاش یمزب  هنوگ  نیدب  دنتخاس . هدامآ  ناوارف  هویم  دنتخاس و  ار  اهنآ  فلتخم  ياههنوگب  دـنتخپ و  يدایز  جـنرب  هاگنآ  دـننک . بابک  ات 
میدـنام اجنآ  رد  نانچمه  زورنآ  يادرف  دـنداد . راوهار  بسا  ود  زین  و  تفبرز )  ) یتعلخ اـم  زا  کـی  رهب  ترـضحیلعا  بناـج  زا  دـندیچ و 

يوخ یتسارب  نیا  میورب . يو  دزنب  هک  داتـسرف  مایپ  ترـضحیلعا  ماجنارـس  ربماتپـس . متـشه  هبنـشود  ات  توا  زور  نیرخآ  هبنـشکی  زا  ینعی 
رتشیب ترافس  تئیه  تیمها  ردق  ره  یلطعم . زور  شش  ای  جنپ  زا  سپ  رگم  دهدن  روضح  تصخر  يریفـس  چیهب  زگره  هک  تسوا  نیرید 

. دوشیم رتشیب  تدم  نیا  دشاب 
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دنقرمس مهدزاود  لصف 

دنقرمس رهش  هب  تشد  زا  نتشذگ  زا  سپ  میداتفا و  هارب  میدوب  هدرک  لزنم  نآ  رد  هک  یغاب  زا  ناریفس  ام  ربماتپس  متشه  هبنـشود  هنوگنیدب 
هـضرع شورف  يارب  الاک  هنوگ  همه  اهنآ  رد  هک  ییاهنادـیم  اهنابایخ و  یـصوصخ و  ياـههناخ  اـهغاب و  رهـش  نیا  يوس  همه  زا  میدیـسر .
هاگیاج هک  دوب  یخاک  نآ  رد  هک  میدیـسر  يروانهپ  هشیب  هب  هن ) تعاس  ینعی   ) هدـمآ الاب  زور  زا  تعاس  راهچ  اـت  دراد . دوجو  دـناهدرک ،

دـندروآ و دورف  ار  ام  میدیـسر  اجنآب  هکنآ  درجمب  تشاد . هلـصاف  رهـش  ات  یتفاسم  دومرف  دـیهاوخ  هظحالم  هکنانچ  خاـک  نیا  دوب . رومیت 
يارب هیده  ای  شکـشیپ  زا  هچنآ  هک  دنتفگ  امب  دندمآ و  شیپ  رابرد  ناگرزب  زا  نت  ود  اجنیرد  دوب . خاک  نوریب  رد  هک  دـنداد  امب  ياهناخ 

. دنراذگب رومیت  شیپ  رد  ار  اهنآ  اهدعب  ات  دنربب  ارنآ  ینامزالم  دننک و  يرادـهگن  هک  میرپسب  نانآ  تسدـب  میراد  ترـضحیلعا  هب  میدـقت 
. دنتفر میدرپس  نانآ  تسدب  ار  اهشکشیپ  هکنآ  درجمب 

. دندرپس ناشیا  هب  ار  اهشکشیپ  دندرک و  ار  راک  نیمه  زین  نانآ  دنتفگ . دندوب  ام  اب  هک  مه  رصم  ناطلس  ناریفس  هب  ار  نیمه  البق  اما 
ام دنتفرگ و  ار  ناریفس  ام  زا  کی  ره  لغب  ریز  دندمآ و  ام  يرای  يارب  يرگید  نامزالم  دش ، هدرب  هویش  نیدب  ام  ياهشکشیپ  هکنآ  درجمب 
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ياهیشاک اب  ابیز  رایسب  ياهویشب  هزاورد  نیا  دندرک . هشیب  نآ  دراو  نهپ  دنلب و  ياهزاورد  زا  ار 
223 ص : این ، بجر  دوعسم  همجرت  وخیوالک / همانرفس 

کیدزن تأرج  سکچیه  ات  دندوب  هدـش  هدرامگ  قامچ  هب  حلـسم  یتنطلـس  نانابرد  هزاورد  نیا  ربارب  رد  دوب . هدـش  شیارآ  یبآ  نیرز و 
میدـمآرد هشیب  هب  نوچ  دـندوب . هدـمآ  درگ  مدرم  زا  يرایـسب  هورگ  هزاورد  نوریب  رد  نیا  دوجو  اـب  دـشاب . هتـشادن  ار  هزاورد  نآـب  ندـش 

دندوب ینامزالم  اهجرب  نیرد  دنتـشاد . تشپ  رب  شفرد  ود  اب  نیبوچ  یجرب  کی  ره  هک  دوب  گرزب  لیف  شـش  میدـید  هک  يزیچ  نیتسخن 
. دنتشادیماو يزابب  میتشذگیم  هک  ام  ربارب  رد  ار  اهلیف  هک 

یبوخ و تیاهن  اب  ار  اـهنآ  دوب و  هدـش  هدرپس  ناـنآ  هب  اـم  ياهـشکشیپ  هک  میدیـسر  نادرم  زا  یهورگ  هب  يدوزب  میتفر و  شیپ  هنوگنیدـب 
ياهـشکشیپ نایدصتم  ربارب  رد  ات  میدنار  شیپ  نانچمه  ناریفـس  ام  دندوب . هتـشادهاگن  الاب  رد  تسد و  رـس  رب  دندرکیم و  هضرع  بسانت 

ود ناریفس  زا  کی  ره  کیدزنب  هاگنآ  میاهدمآ . ام  هک  دهد  یهاگآ  هک  دندرک  لیـسگ  ياهداتـسرف  ات  میدنام  یکدنا  میدیـسر و  شیوخ 
هاشداپ دزن  هب  هرقنآ ) زا   ) رومیت هک  يراتات  نآ  دـندرک . ییامنهار  ار  ام  دـنتفرگ و  شیپ  دـننام  ار  ام  يوزاـب  ریز  دـندمآ و  ناـگرزب  زا  نت 

هدیـشوپ و تخر  ام  هویـش  نامهب  يو  یبایفرـش  نیرد  دوب . ام  اب  اجنیرد  دوب ) اـم  هارمه  ترفاـسم  نیا  رـسارس  رد  و   ) دوب هداتـسرف  لیطـسق 
. دش وا  نارقا  ناتسود و  رایسب  هدنخ  بجوم  يو  سابل  عضو  نیا  اما  دوب و  هدمآرد  ایناپسا  ناگرزب  زا  یکی  تروصب 

هداز رهاوخ  يو  دوب . هتـسشن  دوب  هدروخلاس  رایـسب  يدرم  هک  رابرد  ناگرزب  زا  یکی  نآ  رد  هک  دـندروآ  ینیـشن  هاـش  هب  ار  اـم  هنوگنیدـب 
. میدروآ دورف  رس  وا  ربارب  رد  ام  همه  دوب و  رومیت 

نانآ ربارب  رد  دندوب . ترضحیلعا  ياههون  همه  اهنیا  میدید . هتسشن  ار  ناوج  هدازهاش  دنچ  نآ  رد  میدیـسر  يرگید  نیـشنهاش  ولجب  نوچ 
. مینک میلـست  میدروآیم  رومیت  يارب  ایناپـسا  هاشداپ  شیوخ  تمعنیلو  زا  هک  ار  ياهمان  اـت  دنتـساوخ  اـم  زا  اـجنیرد  میدروآ و  دورف  رـس  زین 

هدید هیناطلس  رد  ار  شردپ  هک   ) دوب رومیت  دشرا  رسپ  هاشناریم ، رسپ  ناطلس ) لیلخ   ) هدازهاش نیا  دنتفگ  تفرگ . ارنآ  ناگدازهاش  زا  یکی 
، دندوب نت  هس  هک  ناگدازهاش  نآ  میدوب ).
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. میدرگ ناور  نانآ  سپ  زا  هک  دنتفگ  امب  دندرب و  ترضحیلعا  دزن  ار  ام  همان  گنردیب  هتساخرب و  ياج  زا 

تشپ رد  هک  للجم  رایـسب  هوکـشاب و  یخاک  هب  هک  تسا  هتـسشن  ياهزاورد  ربارب  رد  هک  میدید  ار  وا  میدیـسر  رومیت  روضحب  نوچ  سپس 
رـس يور  رد  دـنکارپیم و  اوهب  ار  بآ  دوب و  ياهراوف  نآ  ربارب  رد  هک  دوب  هتـسشن  ییوکـس  رب  ینعی  نیمز  رب  يو  دـشیم . زاـب  دوب  عقاو  يو 

دوب و هتـسشن  هدش ، يزودلگ  تفلک  هچراپ  زا  یکچوک  ياهکشت  رب  ترـضحیلعا  دنتفریم . نییاپ  الاب و  نانچمه  یخرـس  ياهبیـس  هراوف 
يزودلگ نودب  هیاریپیب و  هداس و  دنرپ  زا  ییابق  يو  دوب . هداد  هیکت  دندوب  هتـشابنا  وا  تشپ  رد  هک  يدرگ  ياهشلاب  رب  ار  شیوخ  جنرآ 

اهبنارگ ياهرهوگ  اهدـیراورم و  نآ  درگ  رب  تشاد و  رارق  ناشخدـب  لعل  کی  نآ  قرف  رب  هک  تشاد  رـس  رب  يدـنلب  دیفـس  هالک  نت و  رب 
. دشیم هدید 

ماگ هاگنآ  میتشاذـگ . هنیـس  رب  ار  اهتـسد  میداهن و  نیمز  رب  ار  تسار  يوناز  میدرک و  میظعت  داتفا  ترـضحیلعا  هب  اـم  مشچ  هکنآ  درجمب 
رومیت هاگنآ  میدـنام . نانچمه  میدز و  وناز  نیمز  رب  راب  نیا  اـما  میدروآ . دورف  رـس  زین  موس  راـب  میدـش و  اـت  ود  زاـب  میتفر و  شیپ  ماـگب 

يور شیپ  تأرج  دنتـشاذگ و  ورف  ار  ام  دنتـشاد  ار  ام  يوزاب  ریز  ناکم  نیا  ات  هک  یناـگرزب  میوش و  رتکیدزن  واـب  میزیخرب و  داد  ناـمرف 
. دندرکن ار  ترضحیلعا  هب  ندش  کیدزن  رتشیب و 

هکنانچ نانآ  مان  دندوب . ترضحیلعا  صاخ  ياهتمدخشیپ  ای  نامیدن  نانیا  میدید ، هداتسیا  رومیت  روضح  رد  ار  ناگرزب  زا  نت  هس  اجنآ  رد 
ریز دندمآ و  شیپ  کنیا  نت  هس  نیا  ازریم .» نیدـلا  رون   » و ازریم » يادـنوروی   » و ازریم » کلم  هاش   » زا دوب  ترابع  دـش  مولعم  ام  رب  اهدـعب 

. دنتـشاداو ندز  ونازب  ار  ام  اجنآ  رد  دنتخاس و  کیدزن  دوب  هتـسشن  رومیت  هک  اجنآب  الماک  ار  ام  دنتفرگ و  ار  ناریفـس  ام  زا  کی  ره  يوزاب 
يریپ زا  نانچ  هدـش و  ناوتان  رگید  يو  ناگدـید  هک  اریز  دـنیبب . رتهب  ار  ام  ات  میتسیاـب  وا  راـنک  رد  میزیخرب و  اـت  داد  ناـمرف  ترـضحیلعا 

ار اهنآ  يراوشدب  داتفیم و  يو  ناگدید  رب  شناکلپ  هک  دوب  هتشگ  هدوسرف  ورینیب و 
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. تسین نانآ  مسر  نیا  نوچ  دادن ، امب  یـسوبتسد  يارب  ار  دوخ  ياهتـسد  زگره  ترـضحیلعا  هک  میدش  هجوتم  ام  دنک .* دنلب  تسناوتیم 
. تسا تشز  دنک  نینچ  رگا  دسوبب و  ار  یگرزب  تسد  دیابن  نانآ  زا  کیچیه 

ام تسا »؟ تسردنت  ایآ  دنارذگیم ؟ هنوگچ  ار  یگدنز  تسا ؟ هنوگچ  امش  هاشداپ  مرسپ   » دیسرپ ام  تمعنیلو  هاشداپ  لاح  زا  کنیا  رومیت 
. داد شوگ  ام  نانخسب  تقد  اب  ترـضحیلعا  میتشاذگ و  میدوب  نآ  لماح  هک  ار  ییاهمایپ  ماجنارـس  هاگنآ  میداد و  هتـسیاش  ياهخـساپ  زین 

نانآ اب  درک و  دندوب  هتسشن  وا  ياپ  نییاپ  رد  هک  ناگرزب  زا  یضعب  هب  ور  رومیت  میتفگ ، ارنآ  همه  میدیناسر و  نایاپب  ار  شیوخ  مایپ  نوچ 
رد هک  دوب  ناخ  ياتغج )  ) نامه ناگدـنامزاب  زا  يرگید  راتات و  ناخ  شمتغط  رـسپ  نانآ  زا  یکی  میدینـش ، اهدـعب  هکناـنچ  تفگ . نخس 

. دندوب ترضحیلعا  نادناخ  زا  یناگرزب  ای  لیصا  ناگدازهاش  مه  نارگید  دناریم . نامرف  دنقرمس  ناتسا  نیرب  نیشیپ  راگزور 
ناهاش نیرتگرزب  زا  یتسارب  يو  دیرگنب . تسا  هداتسرف  نم  دزن  ایناپسا  هاشداپ  مرسپ  هک  ار  یناریفـس  کنیا   » تفگ درک و  نانآب  ور  رومیت 
نیمه داتسرف . مهاوخ  ایناپـسا  هاشداپ  هب  تین  نسح  مایپ  نم  دناریم . نامرف  روآمان  گرزب و  یمدرم  رب  نیمز  يوس  نآ  رد  هک  تسا  گنرف 

زا هک  دوـب  سب  نیمه  نم  يارب  داتـسرفیمن . یمیدـقت  شکـشیپ و  درکیم و  هناور  نـم  دزنب  ياهماـن  اـب  یناریفـس  اـهنت  وا  هـک  دوـب  یفاـک 
.« متساوخیمن زگره  وزا  یشکشیپ  موش و  هاگآ  وا  یشوخ  یتسردنت و 

يو ناگدـید  ربارب  رد  دوب ، هدـش  هدروآ  اـم  تسدـب  هک  ار  لـیتساک  هاـشداپ  اـم  تمعنیلو  هماـن  نآ  روـمیت  ياـههون  زا  یکی  ماـگنه  نیرد 
ترـضحیلعا هک  هاـگره  دـناوخب و  ارنآ  اـت  تساوخ  تقیقح  رد  دـمآ . شیپ  مجرتم  اـب  مـالک  ملع  داتـسا  وسنوفلآ ) يارف   ) تشادـهاگن و

. تفرگ شاهون  تسد  زا  ار  همان  رومیت  هاگنآ  دنک . نایب  وا  يارب  ار  لیتساک  هاشداپ  شرسپ  همان  نومضم  دهاوخب 
. دوش هدناوخ  همان  رتبسانم  یتصرف  رد  تسرتهب  هک  تفگ  نآ  ندرک  زاب  زا  سپ 
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ار وا  دتـسرفب و  داتـسا  لابندـب  تئارق  ماـگنهب  دـهاوخیم  هک  تفگ  سپـس  رومیت  تسوا . ناـمرفب  شوـگ  هک  داد  خـساپ  مـالک  ملع  داتـسا 

راب نیزا  سپ  دوش . هداد  خساپ  دوش و  هتفگ  دیاب  مییوگب ، میهاوخب  ناریفـس  ام  هچنآ  کنیا  اما  دـناوخب . ار  همان  ات  دـبلط  روضحب  هنامرحم 
. دندناشن دوب  رومیت  تسار  بناج  رد  نییاپ و  نآ  فک  هک  ینیشن  هاش  رد  ار  ام  دندنازیخ و  اپب  ار  ام  رگید 

اریخا ریفـس  نیا  دنناشنب . اتخ  روطارپما  ناخ  سیچ  ریفـس  تسد  نییاپ  یهاگیاج  رد  ار  ام  ات  دنتـساوخ  دندوب  ام  يامنهار  هک  یناگرزب  نآ 
هظحل نیرد  دوـب . هـتخادرپ  ارنآ  لاـس  ره  دوـب و  وا  قـح  دوـش و  هداد  واـب  دـیاب  هـک  دـهاوخب  یجارخ  وا  زا  اـت  دوـب  هدـمآ  روـمیت  رابردـب 

ار ام  ات  داتـسرف  مایپ  گنردیب  دنناشنب . نیچ  روطارپما  ریفـس  تسد  ریز  رد  دنهاوخیم  ار  ایناپـسا  ناریفـس  ام  هک  دـش  هجوتم  ترـضحیلعا 
. دشاب ام  تسدورف  ریفس  نآ  ات  دنناشنب  وا  تسد  يالاب 

هداتـسرف ار  وا  ترـضحیلعا  هک  تفگ  اتخ  ریفـسب  دنلب  يادصب  دـمآ و  شیپ  رومیت  بناج  زا  ییوگ  ناگرزب  زا  یکی  میتسـشن  نوچ  هاگنآ 
دزد يدرم  ریفس  هک  وا  تسد  الاب  رب  هک  دننآ  هتسیاش  وا ، رسپ  نابرهم و  تسود  ایناپـسا  هاشداپ  ناریفـس  هک  دیوگب  نینچ  درم  نآب  ات  تسا 
نیا نانچ  نامز  كدنا  رد  رومیت  تساوخ  ادخ  رگا  دنیـشنب . ام  تسد  ریز  رد  دیاب  درم  نآ  ریفـس  دننیـشنب و  تسرومیت  نمـشد  لد و  دب  و 
همه رد  اهدعب  هنوگنیدب  دیآ . وا  دزنب  یتساوخرد  نینچ  اب  هک  دشاب  هتـشادن  نآ  يارای  نیچ  مدرم  زا  یـسک  زگره  هک  دـهد  هلـصیف  ار  رما 

ماگنه نیرد  زین  و  دوب ، ریفـس  نآ  ياج  زا  رتالاب  وا  نامرفب  ام  هاگیاج  هراومه  دناوخیم  نادـب  ار  ام  ترـضحیلعا  هک  ییاهنـشج  اهینامهم و 
. دنک همجرت  ام  يارب  دوب  هداد  هک  ار  يروتسد  دوب و  هتفگ  هک  ار  هچنآ  مجرتم  ات  داد  نامرف 

« زوگنت  » ار وا  ناراـتات  اـما  يروطارپـما . هن  روطارپـما  ینعمب  تسا  یبـقل  نیا  تشاد . ماـن  ناـخ  سیچ  میتـفگ  هکناـنچ  نیچ  روطارپـما  نیا 
«. كوخ  » روطارپما دوش  هتفگ  هک  تسنآ  موهفمب  نانآ  نابز  رد  هک  تسا  ياهرخسم  مان  نیا  دنناوخیم .

رازگجارخ هراومه  میدق  زا  رومیت  دناریم و  نامرف  روانهپ  ینیمزرس  رب  يو  لاح  رهب 
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ناریفـس ام  زونه  دوخ . نخـسب  میدرگرب  دهدیمن .* واب  يزیچ  تسین و  جارخ  ندادـب  لیام  رگید  میتفگ  کنیا  هکنانچ  اما  تسا ، هدوب  وا 
هک میدوب  هتـسشن  ناـگرزب  زا  ياهتـسد  دـندوب و  هدـمآ  رگید  ياـهروشک  زا  هک  فـلتخم  ناگدـنیامن  یهورگ  اـب  اـجنآ  رد  هک  یئایناپـسا 

بابک و تشوگبآ و  اب  زپ  بآ  دنفسوگ  تشوگ  زا  دوب  ترابع  اهتـشوگ  نیا  دندش . روس ، يارب  تشوگ  ندروآ  راکب  تسد  اهتمدخـشیپ 
. دندوب هتـشاذگ  دوشیم ، هدیمان  هبطرق ) مرچ  ای  * ) یـسماداوگ ایناپـسا  رد  هک  يدوگ  گرزب و  یمرچ  ياهفرظ  رد  ار  اهنیا  بسا . تشوگ 
زا رومیت  نوچ  هنوگنیدـب  دـندربیم . رگید  لحم  هب  لحم  کی  زا  ار  فورظ  اهتمدخـشیپ  اهنآ  نتفرگ  اب  هک  دنتـشاد  ییاههتـسد  اـهفرظ  نیا 

دندوب نیگنـس  نانچ  اهفرظ  نیا  هک  اریز  دندنازغلیم . وا  يوسب  نیمز  رب  ار  فرظ  نآ  تساوخیم  دوب ، یـصوصخم  فرظ  رد  هک  كاروخ 
تسیب هب  ینعی  ترـضحیلعا  کیدزن  هب  دندیـشکیم و  نیمز  رب  تقد  تیاهن  اب  ار  فرظ  نآ  نوچ  دشیمن . رـسیم  نیمز  زا  اهنآ  نتـشادرب  هک 

دنبـشیپ و هـمه  دـندزیم و  وـناز  گرزب  ياـهفرظ  نآ  ربارب  رد  مدرم  نـیا  دـنربب ، ارنآ  اـت  دـندمآیم  ناگدـننک  شخب  دـندناسریم ، وا  یماـگ 
. دندرکیم راکب  عورش  دنشاب و  نوصم  یبرچ  زا  ات  دندوب  هدیشوپ  دوخ  ياهدعاس  يور  رب  یمرچ  ياهنیتسآ 

دوب ینیچ  ای  یباعل  یلگ  ياهحدق  مه  یخرب  میـس و  زا  ای  دوب  رز  زا  ای  اهحدق  نیا  دنتـشاذگیم . دنلب  ياهحدق  رد  دعب  ار  تشوگ  ياههکت 
. دندرکیم تبقارم  طایتحا  اب  اهنآ  زا  دوب و  اهبنارگ  رایسب  ریخا  مسق  نیا  هک 

. دـشاب هدـش  ادـج  نآ  زا  اـهنار  هکناـنچ  نآ  رود  ياهتـشوگ  اـب  تسا  بسا  لـفک  دـنراد  تسود  یلیخ  ارنآ  ندروخ  ناراـتات  هک  یلـصفم 
زا ییاههکت  اههساک  نیرد  زین  دـننکیم و  رپ  دنـشاب ، هتخیر  مه  بسا  تشوگ  نآ  رد  هک  ار  نیمیـس  نیرز و  حدـق  هد  بسا  لفک  ياههراپ 

. دنتخیریم دنفسوگ  هتسرد  هلک  اب  دندوب  هدرک  درگ  تسد  تسش  کی  هزادناب  هک  ار  بسا  یباریس 
يور رب  نآ  زا  دندروآ ، ار  تشوگبآ  ياهحدق  اهزپشآ  نوچ  دندیچ . فیدرب  دوب  هدش  رپ  اهزیچ  نیا  اب  هک  ار  اهحدق  زا  يرایسب  هنوگنیدب 

ياهحدق
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اهنآ زا  یکی  حدق  ره  يورب  دندرک و  راهچ ال  ای  ود ال  دنتشادرب و  ار  كزان  ياهنان  ماجنارـس  دور . راکب  شروخ  دننام  ات  دنتخیر  تشوگ 
. دنتشاذگ ار 

هـس ای  يرفن  ود  ار  اهحدـق  نآ  سلجم  رد  رـضاح  ناگرزب  زا  یخرب  اب  هاگرد  برقم  نایرابرد  زا  یـضعب  دـش  ماجنا  اهراک  نیا  همه  نوچ 
رد رـضاح  ناگدازهاش  هناگیب و  ناریفـس  رومیت و  ربارب  رد  ار  اهحدـق  نیا  دوبن . نکمم  نت  کی  يارب  نآ  نتـشادرب  نوچ  دنتـشادرب ، يرفن 

هجرد ندـنایامن  يارب  تشاد ، ربارب  رد  هچنآ  زا  حدـق  ود  ایناپـسا  ناریفـس  ام  يارب  فطل  تیاهن  اب  ترـضحیلعا  هاـگنآ  دنتـشاذگ . سلجم 
رد تشوگ  زا  هچنآ  دندروآ و  ار  مود  كاروخ  هدشن ، مامت  دوب  اهحدـق  رد  هک  ییاهتـشوگ  نیا  همه  زونه  داتـسرف . شیوخ  صاخ  فطل 

، دندرکیمن ار  راک  نیا  رگا  عقاو  رد  میروخب . نآ  زا  هک  دوش  هداتـسرف  ام  هناخب  دعب  ات  دش  هداهن  ياهشوگب  نانآ  مسر  قبط  رب  دوب ، اهحدق 
. دوب ییاشامت  اتقیقح  دوب ، هدـش  هتـشاذگ  ام  ربارب  رد  هک  یتشوگ  رادـقم  دـشیم . یقلت  نانامهیم  هب  تبـسن  یگرزب  یتمرحیب  تراسج و 

. دنرب هناخب  ارنآ  ات  دندربیم  ام  ناراگتمدخ  يارب  ار  حدق  نآ  اروف  میدروخیم  نآ  زا  دنتشاذگیم و  ام  ربارب  ار  یفرظ  هکنآ  درجمب  سپ 
تیافک هامـشش  ات  دـننک  لمح  هناخب  ار  اهنآ  تقد  تبقارم و  اب  دنتـساوخیم  اـعقاو  اـم  ناراگتمدـخ  رگا  هک  دوب  نادـنچ  یکاروخ  رادـقم 

. دندروآ تشوگبآ  اب  ار  دنفـسوگ  تشوگ  ییاهحدق  رد  دش  هدروخ  بابک  زپبآ و  ياهتـشوگ  نیا  هکنآ  ضحمب  درکیم . ار  ام  كاروخ 
ریـش زا  رپ  يرایـسب  نیمیـس  نیرز و  ياههساک  اهحدق و  زین  و  دندروآ . روگنا  وله و  هناودنه و  دننام  هویم  یتفگنه  رادـقم  ام  يارب  سپس 

. دنشونیم ناتسبات  رد  مدرم  نیا  هک  تسا  يذیذل  رایسب  هباشون  عیام  نیا  دندروآ . ام  ندیشون  يارب  دندوب  هتخیمآ  رکش  اب  هک  نایدام 
اهنآ رومیت  ناراگتمدخ  متفگ  هک  ياهویش  نامهب  دش و  زاغآ  میدوب  هدروآ  هک  ییاهشکشیپ  شیامن  میدش ، ریـس  میدروخ و  همه  ام  نوچ 

. دندربیم ار 
. میدوب هدروآ  هلیطسق  هاشداپ  شیوخ  تمعنیلو  زا  هک  دندوب  ییاهشکشیپ  اهنیا 
زین ار  بسا  دصیس  ماجنارس  دش . هداد  شیامن  مه  رصم  ناطلس  ياهشکشیپ  زین  و 
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. دوب هداد  شکشیپ  واب  ناگرزب  زا  یکی  ار  اهبسا  نیا  دندنارذگ . رومیت  ربارب  زا 

ام زا  ات  دـندوب  هتخاس  رومأم  ار  یگرزب  میتشگزاب . هناخب  شیوخ  ناراگتمدـخ  ییامنهارب  ناریفـس  اـم  تفاـی  ماـجنا  اـهراک  نیا  همه  نوچ 
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نانابرد ای  نایچوپاق  سیئر  دنتفگ  امب  هکنانچ  يو  دنک . هدامآ  تسا  يرورض  ام  شیاسآ  يارب  هچنآ  دشاب و  ام  يامنهار  دنک و  ینابهاگن 
رقم نآ  رد  رومیت  هک  دوب  یخاک  رانک  رد  هک  یباداش  بآ و  رپ  هشیب  رد  ار  رصم  ریفس  ایناپـسا و  ناریفـس  ام  هک  داد  یبیترت  وا  دوب . هاگرد 
راب ات  داد  نامرف  ترـضحیلعا  یظفاحادـخ  زا  شیپ  هظحل  نیرخآ  رد  کنیا  دـنداد . ياج  دوب ، هدرک  ییاریذـپ  نآ  رد  اریخا  ام  زا  تشاد و 

زا ار  شیوخ  یلد  شوخ  رطاخ و  يدونشخ  تحارص  تیاهن  اب  دنهد و  شیامن  دوب  هداتسرف  ام  تمعنیلو  هاشداپ  هک  ار  ییاهـشکشیپ  رگید 
نزب ار  رتگرزب  هکت  دـندرک و  شخب  وا  ياهنز  نایم  دـندیرب  وا  روتـسدب  ار  خرـس  هچراپ  هکت  دـنچ  هلمج  نآ  زا  داد . ناشن  اـهنآ  نتفریذـپ 

هداتسرف وا  يارب  رصم  ناطلس  هک  ییاهشکشیپ  زا  اما  تشاد . ینکس  خاک  رد  يو  اب  ماگنه  نآ  رد  دوشیم و  هدناوخ  مناخ  هک  داد  شگرزب 
يو تاداع  موسر و  زا  نیا  دـهاوخب . رگید  راب  ار  اهنآ  زور  هس  هلـصافب  ات  درپس  شیوخ  ناراگتمدـخ  هب  رگید  ياهـشکشیپ  یخرب  اـب  دوب 

*. دشاب هدنام  یسرزاب  تحت  زور  هس  هکنآ  رگم  دریذپن  ار  یشکشیپ  چیه  هک  تسا 
نآ رادج  هک  يرایسب  رداچ  هشیب  نیا  درگادرگ  رد  دراد . مان  اشگلد »  » تفریذپ ار  ام  رومیت  راب  نیتسخن  يارب  نآ  رد  هک  یخاک  غاب و  نآ 

یغابب هاگنآ  دنام . غاب  نیرد  دعب  هعمج  ات  ینعی  ام  زا  ییاریذپ  زا  سپ  زور  دنچ  ات  ترـضحیلعا  دـندوب . هتـشارفا  دوب  نآ  دـننام  ای  ریرح  زا 
. تسا فورعم  رانچ » غاب   » مانب دوب و  مامتان  زونه  غاب  نیا  دوب . هوکش  رپ  یناکم  زین  نآ  هک  تفر  رگید 

نآ هزاورد  تفر . دوب  ابیز  رایسب  هک  یلحم  هب  درک و  ناکم  لقن  رانچ  غاب  خاک  زا  رومیت  ربماتپس  مهدزناپ  اب  دوب  فداصم  هک  دعب  هبنـشود 
هس ام  نآ  رد  هک  دش  هدرتسگ  یمزب  رومیت  نامرفب  هبنشود  نیا  دوب . هدش  شیارآ  یبآ  نیرز و  ياهیشاک  اب  هتخاس و  ابیز  دنلب و  رایسب  غاب 

نز و زا  رامشیب  یهورگ  اب  ریفس 
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نآ رد  دوب و  گرزب  رایـسب  دشیم  هداد  نآ  رد  روس  نیا  هک  یغاب  نآ  میدوب . هدش  هدـناوخ  رگید  ياهدـع  ترـضحیلعا و  ناگتـسب  زا  درم 
نیا رسارس  رد  دنتـشذگیم . نآ  رانک  زا  نانامهم  هک  تشاد  رارق  ییاهرمجم  اهنابایخ  نآ  رـسارس  رد  دوب و  ناوارف  رادهیاس  هویم و  ناتخرد 

اههدرپ نیرب  دوب . هدنکفا  هیاس  اهنآ  رب  یگنر  ياههچراپ  زا  ییاهنابیاس  هک  دنتشاد  ییاهناویا  ای  اههفرغ  هک  دندوب  هتشارفارب  ییاهرداچ  غاب 
یپ هشقن  هک  دندوب  هتخاس  ابیز  یخاک  غاب  نیا  نایم  رد  دوب . هدش  يزودلگ  تراهم  هقیلس و  تیاهن  اب  ینوگانوگ  راگن  شقن و  اهنابیاس  ای 
مین ياهقاطا  هب  نیـشنهاش  هس  هک  دوب  یقاطا  خاک  نورد  رد  دوب . هدـش  شیارآ  اههدرپ  اب  خاک  نیا  نورد  دوب . جاخ  لکـشب  نآ  هدولاـش  و 
ياج اهنیشن  هاش  نیا  دوب . هدش  هدیشوپ  گنراگنر  یـشاک  زا  اهنآ  فک  اهراوید و  رتدنلب و  نیمز  زا  یکدنا  اهنآ  فک  هک  تشاد  هریاد *

زا تسا  ياهدرپ  اجنیرد  تسرتگرزب . رگید  نیشن  هاش  ود  زا  هک  تسا  ینیشن  هاش  امش  ربارب  رد  دییآیم  رد  قاطا  نیا  هب  نوچ  دندوب . باوخ 
مه رانک  رد  هک  تسا  نت  هس  هداشگ  ناوزاب  ردـقب  نآ  ياـهنپ  رفنکی و  تماـق  هزادـناب  هدرپ  نیا  يدـنلب  تفب . میـس  تفبرز و  ياـههچراپ 

نیمشیربا ياههچراپ  زا  یخرب  تفبرز و  هچراپ  اب  اهنآ  زا  یضعب  هک  کچوک  ياهکشت  زا  دوب  يرتسب  هدرپ  نیا  تشپ  رد  دنـشاب . هداتـسیا 
نیا ياهراوید  دوب . ترضحیلعا  نتـسشن  ياج  اجنیا  دنتـشاد . رارق  نیـشن  هاش  نآ  فک  رب  اهکـشت  نیا  دندوب . هدش  هدیـشوپ  يرز  فایلا  اب 

هتخود اهبنارگ  ياهگنـس  دـیراورم و  زین  توقای و  رز و  زا  ییاهقوجنم  اههدرپ  نیرب  دوب . هدـش  هدیـشوپ  خرـس  ياههدرپ  اب  همه  نیـشن  هاش 
و دندوب ، هتشگ  شیارآ  قباس  هویش  نامهب  دنتشاد و  انهپ  تسد  فک  ردقب  هک  دشیم  هدید  یمـشیربا  ياهراون  اههدرپ  نیا  يالاب  رب  دندوب .
اب هنوگ  نیمه  هب  زین  رگید  نیـشن  هاش  ود  دوزفایم ، اـهنآ  ییاـبیز  رب  هک  دـندوب  هتخیوآ  اـههدرپ  نیا  رب  يرایـسب  یمـشیربا  ياـههلوگنم  زین 

. دوب هدش  شرف  ریصح  یلاق و  اب  هتشگ  شیارآ  اههبارش  اههدرپ و 
هچراپ کی  زا  همه  اههیاپ  اب  اهنآ  يور  دنتـشاد و  هیاپ  راهچ  هک  دندوب  نیرز  زیم  ود  دوشیم  یهتنم  ردب  هک  یتشه  ربارب  خاک  نیا  طسو  رد 

هدش هتخاس  رز 
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دـندوب و هدـش  نیزم  هزوریف  درمز و  اهبنارگ و  ياهرهوگ  هب  نوریب  زا  اهنآ  يات  ود  هک  نیرز  گـنت  تفه  زیم  ود  نیزا  یکی  يور  رب  دوب .
هداهن زیم  نآ  رب  درگ  نیرز  ناجنف  شـش  گنت ، تفه  نیرب  هوـالع  تشاد . رارق  دـندوب  هدـناشن  ـالط  رد  ار  ناشخدـب  لـعل  اـهنآ  هناـهد  رب 

راـک رز  رد  یناشخدـب  لـعل  ناـجنف  ناـمه  طـسو  رد  تشاد . ياهدـنیابر  یگدنـشخرد  هک  دوب  يدـیراورم  اـهنآ  زا  یکی  هبل  رب  و  دـندوب .
. تشگنا دنب  کی  یگرزبب  دندوب  هتشاذگ 

ام غارـسب  نوچ  دندوب . هدـناوخ  نآب  مه  ار  ناریفـس  ام  دوب و  هدـش  هدامآ  ترـضحیلعا  نامرفب  هک  یمزب  نآ  هب  مینادرگرب  ار  نخـس  کنیا 
دندوب هدرک  فرص  راهان  ترضحیلعا  میدیـسر  خاکب  نوچ  سپ  دش . رید  دندش  وا  ندمآ  رظتنم  نوچ  دوبن و  ام  دزن  رد  ام  مجرتم  دندمآ ،
دنکیم یشوپمشچ  راب  نیا  میتفا . هارب  گنردیب  دیاب  میوش و  مجرتم  ندمآ  رظتنم  دیابن  دنناوخب  ار  ام  نوچ  هدنیآ  رد  هک  دنداد  مایپ  امب  و 

هتفشآرب تخس  یتسارب  دروم  نیرد  رومیت  دهد . ناشن  امب  ار  شیوخ  خاک  رابرد و  هک  تسا  هتخاس  هدامآ  ام  يارب  اصوصخم  ار  روس  نیا 
هجوت رما  نیا  هب  زین  ناـگرزب  نآ  تسا و  هدوـبن  رـضاح  هداـمآ و  مجرتـم  ارچ  هک  درک  شاـخرپ  دـندوب  اـم  مزـالم  هک  یناـگرزب  رب  دوـب و 

. دنزاس رضاح  عقومب  ار  وا  دنتسرفب و  ار  یسک  ات  دناهدرکن 
ام رب  ار  هاـشداپ  مشخ  يدرکن و  باتـش  ندـمآ  رد  ارچ  ، » دـنتفگ واـب  مشخب  دنداتـسرف  اـم  هراـچیب  مجرتـم  لابندـب  ناـگرزب  نیا  نیارباـنب ،

؟ یتخیگنارب
؟ يدنام رود  نانآ  تمدخ  زا  ياهدوبن و  گنرف  ناریفس  مزتلم  هتسویپ  الصا  ارچ 

ینامـسیر نآ  زا  دننک و  خاروس  ار  تاینیب  ات  میهدیم  نامرف  ام  وت  تافاکم  يارب  يدـمآ و  رید  هک  تسا  وت  ندرگب  اهریـصقت  همه  اساسا 
ار شاینیب  یکی  دـنتفرگ و  ار  وا  نت  دـنچ  هدیـسرن  نایاپب  نانآ  نخـس  زونه  دوش »! نارگید  تربع  ات  دـننادرگب  هاـگودرا  رد  دـننارذگب و 

نارگید زا  درک و  تعافـش  درب  روـس  هب  هاـگرید  ار  اـم  دـمآ و  اـم  لابندـب  هک  یگرزب  نآ  هک  دـننک  خاروـس  ارنآ  دوـب  کـیدزن  تفرگ و 
مجرتم نآ  دندرک و  تقفاوم  ماجنارس  دنیاشخبب . دننک و  محر  ورب  ات  تساوخ 
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يو هک  اجنآ  زا  تسا و  هدش  هزورما  روس  رد  ام  تبیغ  بجوم  يدـب  قافتا  نوچ  هک  داتـسرف  ام  هناخب  یمایپ  رومیت  هاگنآ  تسج . رطخ  زا 

. تسا هداتسرف  بارش  هزوک  ود  دنفسوگ و  جنپ  میشاب ، شوخ  میشاب و  هدرک  تکرش  روس  رد  هک  تساوخیم 
ناسک زا  يرایسب  رومیت و  صخش  مزالم  نایرابرد  ناگدرک و  رـس  ناگرزب و  زا  میظع  یهورگ  دنتفگ  ام  يارب  هکنانچ  زورنآ  ینامهم  رد 

زا يرایسب  اما  میدشن . نآ  ناتستخرد  نآ و  یصوصخ  ياهقاطا  خاک و  نآ  رادید  هب  قفوم  تبیغ  هطـساوب  ام  دندوب و  هدرک  تکرـش  رگید 
. دننک اشامت  ار  هوکشرپ  غاب  خاک و  نآ  همه  دندوب  هتسناوت  هتسج و  هار  روس  نآ  رد  هتفر و  هاگردب  دندوب  ام  اب  هک  یمدرم 

. درک لـقن  دوب  یغاـب  ناـیم  رد  زین  هک  يرگید  خاـک  هب  اـشگلد  خاـک  زا  رومیت  ربماتپـس  مود  تسیب و  اـب  دوـب  فداـصم  هک  دـعب  هبنـش  ود 
يدنلب زا  زین  راوید  دوب ، دنلب  رایسب  درگ و  یجرب  نآ  هشوگ  راهچ  زا  کی  ره  رد  دوب . شوگراچ  دنلب و  يراوید  ناتستخرد  نیا  درگادرگ 

رد یگرزب  بآ  ضوح  دوب و  هدش  يزیریپ  یبیلـص  لکـشب  هک  دوب  یگرزب  خاک  ناتـستخرد  نیا  نایم  رد  دوب . اهجرب  دننام  ماکحتـسا  و 
یبآ نیرز و  ياهیـشاک  میدوب و  هدـید  هک  دوب  یخاک  نیرتابیز  دراد  شیوخ  درگ  رب  هک  یگرزب  غاب  اب  خاـک  نیا  دـندوب . هدـنک  نآ  ربارب 
غاب  » ریخا خاک  نیا  دنعقاو . دنقرمـس  نوریب  رد  همه  دـیایب  هکنانچ  نوماریپ  ياهغاب  اب  اهخاک  نیا  دوب . اج  همه  زا  رتابیز  رایـسب  نآ  شیارآ 
دوخ هک  اجنآ  زا  دـندناوخ . نآب  میظع  یهورگ  اب  ار  ناریفـس  اـم  هک  دـش  هداد  بیترت  رگید  یمزب  رومیت  ناـمرفب  غاـب  نیرد  دراد . ماـن  ون »

اراکشآ و هن  سکچیه  دندوب  هتفگ  امب  هکنانچ  دشیم . هدیشون  نآ  رد  نایاپیب  ناوارف و  بارش  درکیم ، تکرش  اصخـش  نآ  رد  مه  رومیت 
. رومیت تصخر  صاخ و  نامرفب  رگم  درب  تسد  هدابب  دناوتیمن  ناهنپ  هن 

تـسم يدوزب  هک  دننکیم  طارفا  نانچ  یـشون  هداب  رد  دـننک و  يراسگیم  كاروخ  هب  ندرب  تسد  زا  شیپ  هک  دـناهدرک  وخ  نینچ  ناراتات 
يردقب نآ  رد  نانامهم  هکنآ  رگم  دیآیمن  رامشب  شوخ  اراوگ و  یمزب  چیه  هک  دنتفگ  امب  دنوشیم .
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هلایپ دش ، یلاخ  هلایپ  کی  ات  دننزیم و  وناز  نامهم  ربارب  رد  دننکیم  تمدخ  روس  رد  هک  ییاهتمدخشیپ  دنوش . دوخیب  دوخ  زا  هک  دنشونب 

. دنهدیم وا  تسدب  رگید 
زا هک  سک  رهب  دـنیامیپیم . هلایپ  نامهمب  یپایپ  دریگیم و  ار  وا  ياـج  يرگید  دـش  هتـسخ  یکی  نوچ  دـباییم . همادا  ناـنچمه  راـک  نیا  و 
اب دوشیم . بوسحم  تسا  هتـشاذگ  مارتحا  هدـناوخ  اجنآب  ار  وا  هک  رومیت  اب  یتفلاـخم  نیا  هک  دوشیم  هتفگ  دـنز  زابرـس  اراکـشآ  ندیـشون 

دریگیمن و سپ  یقاس  ارنآ  دنامب  یکدـنا  هلایپ  رد  هکیتروص  رد  دـننک . رپ  بارـش  زا  بلابل  ار  اههلایپ  هک  تسیراج  نیرب  مسر  اهنیا  دوجو 
یتمالـسب ار  مود  هعرج  هتـسویپ  دنـشونیم . هعرج  ود  رد  اـی  هعرج  ـال  ار  هلاـیپ  ره  ناـنامهم  دـنک . شوـن  هـت  اـت  دریگب و  ارنآ  دـیاب  ناـمهم 

. دنشونیم ترضحیلعا 
هکنانچ دشکیم  رـس  هعرج  تسا ال  هلایپ  رد  هچنآ  همه  سپـس  و  ترـضحیلعا » رـسب  مشونیم   » دیوگیم دـشونیم  ار  مود  هعرج  هک  سکنآ 

. دنامن هلایپ  رد  مه  هکچ  کی 
. دباییم بقل  رداهب  دنک ، يراسگیم  همه  زا  شیب  دشونب و  روفو  دحب  هک  يدرم 

هاوخ و دیاب  دنز  زاب  رس  ندیشون  زا  هک  ار  سکنآ  زین  تسا و  ورهدایز  خاتسگ و  رایـسب  يراسگیم  رد  هک  یـسک  ینعمب  تسا  یبقل  رداهب 
. دنراداو ندیشونب  روزب  هاوخان 

هب نتفر  زا  شیپ  هک  دوب  نیا  رومیت  مایپ  داتـسرف . اـم  دزنب  بارـش  زا  ياهزوک  اـب  ار  شیوخ  مزـالم  ناـگرزب  زا  یکی  رومیت  دوهعم  زور  رد 
هک داد  نامرف  امب  يو  میتفر  نانچمه  زین  ام  تهجنیاب  میـشاب . شوخرـس  الماک  میدیـسر  وا  روضحب  نوچ  ات  میـشونب  نآ  زا  دـیاب  یناـمهم 

بسا بابک  نآ  همه  هک  دندروآ  كاروخ  هاگنآ  سپ  میتخادرپ . يراسگیمب  هاگرید  ات  میتسشن و  بارشب  میتفگ  هک  هویش  نامهب  مینیشنب .
ناگرزب زا  یکی  دیـسر  نایاپب  كاروخ  نوچ  دـندوب . هتخپ  فلتخم  ياههویـشب  هک  جـنرب  اب  نوگانوگ  ياهـشآ  زپ و  بآ  دنفـسوگ  دوب و 

سپ دیشاپ و  نارگید  ناریفس و  ام  رب  لوپ  نآ  زا  تشاد و  تسدب  هگنت * ینعی  جیار  میس  ياههکـس  زا  رپ  نیمیـس  ياهساک  دمآ و  هاگرد 
. تخیر شکشیپ  ناونعب  میتشاد  نتب  ناریفس  ام  هک  ییابق  تخر و  رد  دوب  هدنام  هساک  رد  هچنآ  همه  دوب  مرگرس  راک  نیاب  یتدم  هکنآ  زا 

ام تشاد و  ینازرا  تفبرز )  ) یتعلخ ام  زا  کی  رهب  رومیت  هاگنآ 
234 ص : این ، بجر  دوعسم  همجرت  وخیوالک / همانرفس 

. میدرک ات  ود  دق  وا  ربارب  رد  نانآ  مسرب  یسانشقح  نداد  ناشن  ساپس و  يارب 
. میسرب تمدخب  راهان  دیاب  زین  ادرف  هک  تفگ  درک  صخرم  ار  ام  نوچ 

زا هک  تسا  خاک  نیمه  رانک  رد  هک  تسا  هتفر  رگید  یخاکب  رومیت  هک  میدینـش  ربماتپـس  موس  تسیب و  اب  دوب  فداـصم  هک  زورنآ  يادرف 
تختیاپ رواجم  هاگودرا  زا  ار  هاپـس  نارـس  اصوصخم  تخاس و  هدامآ  گرزب  یمزب  زین  خاک  نیرد  دراد . ماـن  اـشگلد  میتفگ و  نخـس  نآ 

زین رومیت  دندوب و  ابیز  رایـسب  ود  ره  غاب  نیا  مه  خاک و  مه  میدوب . هدش  هدناوخ  ینامهم  نآب  زین  ام  میتفگ  هکنانچ  دوب . هدناوخ  مزب  نادب 
فولأم تداعب  زین  و  دنـشونب . رایـسب  ات  تشاداو  ار  نانامهم  همه  دیـشون و  رایـسب  یم  دیـسریم . رظنب  تسمرـس  شوخ و  رایـسب  زور  نیرد 

یتعلخ ناریفـس  ام  زا  کی  رهب  ات  داد  نامرف  ترـضحیلعا  دیـسر  ناـیاپب  یناـمهم  نوچ  دوب . دوجوم  روفو  دـحب  دنفـسوگ  بسا و  تشوگ 
رامش اهروس  نیا  همه  رد  دوبن . رود  نادنچ  خاک  نآ  زا  ام  هناخ  میدرگزاب . دوخ  هناخب  ات  دش  هداد  تصخر  امب  هاگنآ  دنهدب و  تفبرز ) )
هدـمآ ام  ندرب  يارب  هک  ینانابهگن  هکنآ  رگم  دـشیمن  نکمم  يورـشیپ  میدیـسریم  ترـضحیلعا  هاـگتماقا  هب  نوچ  هک  دوب  ناـنچ  ناـنامهم 
اهخاک نیا  دندمآیمرد  گنر  کیب  همه  ام  ياهـسابل  هرهچ و  هک  دوب  نانچ  نوماریپ  نآ  كاخ  درگ و  زین  و  دننک . زاب  هار  ام  يارب  دندوب 

هک روانهپ  تسا  یتشد  اهنآ  تشپ  رد  دنعقاو . دنقرمس  کیدزن  رد  دنراد و  قلعت  ترـضحیلعا  هب  میدرک  فیـصوت  هک  فلتخم  ياههشیب  و 
. دناهتخاس يراج  نآ  زا  ناوارف  ياهرهن  اههعرت و  تسا و  يراج  ناشفا  رز  هناخدور  نآ  رد 

هلیبق و ات  تسا  هداد  نامرف  هک  اریز  دـنیایب . اجنآب  وا  ياهنز  ات  دناهتـشارفارب  يو  شیاسآ  يارب  ییاهرداچ  رومیت  نامرفب  اریخا  تشد  نیرد 
رد هفیاط  ره  دنیایب و  دیابیم  هلیبق  همه  دنیایب . اجنآب  دندزیم  ودرا  رهـش  نوریب  ياههشیب  يوسنآ  ياههاگارچ  رد  نونکات  هک  شگرزب  لیا 
نآ يارب  راک  نیا  دـندوب . ناشهارمه  زین  نانآ  نانز  دنتـشارفایم و  ار  دوخ  ياهرداچ  هک  میدـید  اجنآ  رد  ام  دریگب . ياـج  صاـخ  یلحم 

هک ییاهمزب  رد  نایئاتغج  همه  هک  تسا 
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هتشارفارب ترضحیلعا  هدرپارس  هکنآ  درجمب  نیرید  تداع  مسر و  قبط  رب  دننک . تکرش  دوشیم ، هداد  هدنیآ  رد  يرابرد  یسورع  راختفاب 
تساجک و شیاج  هک  دنادیم  یناد  یلاع و  کچوک و  گرزب و  زا  سک  ره  تساجک . اهنآ  ياج  هک  دننادیم  الماک  همه  نارگید  دوش 

رازه تسیب  ابیرقت  زور  راهچ  ای  زور  هس  یط  رد  هنوگنیدب  دـتفایمن . هارب  يدایرف  داد و  ادـص و  رـس و  چـیه  دروم  نیرد  دوریم و  اجنامهب 
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فلتخم فیاوط  ندمآ  اب  اهنآ  رامش  رب  زور  ره  دندوب و  هتـشارفارب  یهاش  هدرپارـس  درگادرگ  رد  ییاهنابایخ  نوماریپ  رد  هک  میدید  رداچ 
. دشیم هدوزفا 

رگید یخرب  دـنتخورفیم . زپ  بآ  بابک و  تشوگ  دـندوب و  تفر  دـمآ و  رد  هک  میدـید  دایز  زپشآ  باصق و  ياتغج  لیا  هاگودرا  نآ  رد 
رد دوب  زاـین  دروم  هچ  ره  هنوگنیدـب  دـنتخپیم . شورف  يارب  ناـن  دـندادیم و  زرو  ریمخ  رونت  راـنک  رد  اـهاونان  دـندروآیم و  هویم  وج و 

. دشیم هتفای  صوصخم  ینابایخ 
ياهگید رداچ  ریز  رد  هک  دوشیم  هتفای  اهنابایخ  نآ  رد  مه  رادهبامرگ  هبامرگ و  الثم  دوشیم . ادیپ  اجنآ  رد  زین  اهنیا  زا  رتمهم  تاجایتحا 

. تسنادیم شیپ  زا  ار  دوخ  ياج  سک  ره  تفاییم و  ماجنا  بترم  روطب  روما  نیا  تسه . اجنآ  رد  زین  مزاول  ریاس  دناهتشاذگ و  گرزب 
هلـصاف هاگودرا  نآ  زا  هناخ  نیا  دـنزاس . هدامآ  ام  يارب  غاب  رد  ياهناخ  ات  دوب  هدـش  هداد  روتـسد  میتفگ  هکناـنچمه  اـم  هناـخ  هراـبرد  اـما 

. دوب رومیت  هب  قلعتم  ياههشیب  زا  یکی  رد  تشادن و  ینادنچ 
دوب و رهـش  هزاورد  رانک  رد  هک  دمآ  دورف  نیعم  ياهناخ  رد  دمآ و  دنقرمـس  هب  هاگودرا  زا  رومیت  ربماتپـس  مهن  تسیب و  هبنـش  ود  زور  رد 

كاخب هناخ  نآ  رانک  دجسم  رد  هتشذگرد و  اریخا  يو  نز  ردام  نیا  دوب . هدش  هتخاس  مناخ  ینعی  شگرزب  نز  ردام  شیاسآ  يارب  الـصا 
دنقرمس رد  یمومع  مسر  هکیتروص  رد  تشاد . رایـسب  ازجم  ياههاگتـسد  دوب و  هتفای  شیارآ  رایـسب  تسافن  اب  خاک  نیا  دوب . هدش  هدرپس 

. دنزاسیم ازجم  ياهقاطا  نودب  ار  اهخاک  هک  تسا  يراج  نیرب 
زونه دندوب و  هراک  همین  یخرب  هک  دوب  يرایسب  ياهقاطا  اجنیرد  لاح  رهب 
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رگید یمزب  وا  نامرفب  رومیت  دورو  زور  رد  تسا . خاک  نآ  نییزت  شیارآ و  مرگرـس  راکچـگ  تسا و  لوغـشم  راکب  اجنآ  رد  زور  ره  اـنب 

هتـشذگ رد  تسا و  عقاو  اتخ  زرم  رد  هک  يروشک  زا  یناریفـس  ندـمآ  تبـسانمب  مزب  نیا  دـناوخ . نآب  زین  ار  اهیئایناپـسا  ام  دـش و  هدرتسگ 
. دوب هدش  هداد  بیترت  دمآیم  رامشب  نیچ  زا  یتمسق 

نوریب هک  دنتشاد  نت  رب  تسوپ  زا  یئابق  نانآ  سیئر  دندوب . هدیشوپ  تخر  صاخ  هویشب  میتفر  ناشدزنب  نانآ  ندید  يارب  هک  ناریفـس  نیا 
هالک نیا  دـشیم . لصتم  شاهنیـس  هب  ینامـسیر  اب  هک  تشاد  کچوک  یهالک  رـس  رب  دوب . هراپ  هنهک و  همه  نآ  ياهتـسوپ  اما  دوب  زخ  نآ 

يو ناراکمه  همه  دراد . زاب  نداتفا  زا  ار  هالک  نآ  هنوگنیدب  دریگ و  ياج  نآ  رد  شرـس  دوب  نکمم  يراوشدب  هک  دوب  کچوک  يردـقب 
ناشیا تیوهب  نانآ  هماج  زا  یتساوخیم  رگا  وت . زا  یخرب  دندوب و  هدیشوپ  نوریب  زا  تشاد  زخ  هک  ار  ابق  يورنآ  یضعب  دندوب  هدیشوپ  زخ 
هدروآ يرایـسب  رومـس  تسوپ  رومیت  يارب  شکـشیپ  مسرب  دناهدمآ . هروک  مد  زا  هزات  هک  دنتـسه  ینارگنهآ  نانیا  هک  یتفگیم  يربب  یپ 
بایمک ياهشکشیپ  نوچمه  نیهاش  يرادقم  دیفس و  هابور  تسوپ  هایس و  زخ  زین  و  دوب . هدش  هدامآ  هتخود و  نیتسوپ  تروصب  هک  دندوب 

. نیچ صاخ  هویشب  ینایحیسم  دندوب ، یحیسم  همه  مدرم  نیا  دندوب . هدروآ 
داـی نونکا  مه  وزا  هک  ار  ناـخ  شمتغط  ناـگداون  زا  یکی  اـت  دـننک  شهاوخ  رومیت  زا  هک  تسا  نیا  ناـنآ  ترافـس  تیرومأـم  زا  روظنم 
نانآ یگدرکرـس  تموکح و  يارب  دوب ، میقم  ياـتغج  لـیا  يودرا  رد  کـنیا  دوب و  راـتات  نیمزرـس  ناـخ  وا  هتـشذگ  رد  میتفگ  میدرک و 

ناگدنامزاب زا  هکنانآ  دنکیم . يزاب  جنرطـش  دوب  دیـس  هک  يدرم  اب  هک  میدید  ار  وا  میدیـسر  ترـضحیلعا  روضحب  زورنآ  نوچ  دتـسرفب .
، دوب هدید  تقد  اب  دنداد و  ناشن  واب  ار  اهنآ  هکنآ  اب  ار ، اتخ  ناریفـس  ياهـشکشیپ  رومیت  زونه  دنوشیم . هدیمان  دیـس  دنتـسه  ص )  ) دـمحم

. دوب هتفریذپن 
نیعم و یغابب  هک  داتسرف  سک  ترضحیلعا  ربتکا  مود  هبنشجنپ  زور 

237 ص : این ، بجر  دوعسم  همجرت  وخیوالک / همانرفس 
دوب هاگرد  نانابهگن  سیئر  دـش  هتفگ  هکنانچ  تشاد و  تماقا  دوب  ام  نابزیم  میدوب و  هدـش  هدرپس  واب  اـم  هک  یگرزب  اـجنآ  رد  هک  دوهعم 
يوخ زا  هکنانچمه  تسا ، هاگآ  ام  يوخ  مسر و  زا  یبوخب  رومیت  اجنآ  زا  هک  دنتفگ  امب  گرزب  نآ  غابب  ندیسر  درجمب  مینک . ناکم  لقن 

فراعت امب  ناراتات  هویـشب  هک  بارـشب  وا  روضح  رد  ام  تسا  هدـید  هک  اجنآ  زا  دنـشونیم و  بارـش  هنازور  هک  تسربخ  اب  ناـیگنرف  همه 
شهاوخب ام  ات  دناهدروآ  زین  بارش  دناهدرک و  هدامآ  وا  روتـسدب  راهان  تسا و  هدناوخ  غاب  نآ  هب  ار  ام  ترـضحیلعا  مینکیمن ، لیم  دوشیم 

ام زا  کی  رهب  دـنزاس . اپب  ار  روس  نیا  اـت  دـناهدروآ  بسا  کـی  دنفـسوگ و  هد  رومیت  ناـمرفب  هک  میدـید  میریگ . هرهب  نآ  زا  شیوخ  لد 
. دـنداد بسا  کی  هالک و  کی  دوب و  هدـش  يزودـلگ  يرز  ياهراون  اب  هک  نهاریپ  کی  زین  دـندیناشوپ و  تفبرز )  ) تعلخ کـی  ناریفس 

. دش ینازرا  امب  رومیت  نامرفب  اهنیا  همه 
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دنقرمس مهدزیس  لصف 

زین یهاـش  هدرپارـس  ار  هاـگودرا  نیا  دـنهد . بیترت  وا  هلیبق  هاـگودرا  رد  هناـهاش  یمزب  اـت  داد  ناـمرف  رومیت  ربتکا  مشـش  هبنـشود  زور  رد 
. دنیوگیم

زین و  دوب . هدناوخ  تفایض  نآ  هب  ناشناهارمه  اب  دندوب  میقم  وا  دزن  رد  هک  ییاههون  نارسپ و  ینعی  دوخ  ناگتسب  نانز و  همه  ترـضحیلعا 
هاگودرا هب  زورنآ  رد  زین  ناریفـس  ام  دندوب . هدش  هدـناوخ  ینامهم  نآ  هب  دنتـشاد  نکـسم  رهـش  نوماریپ  فلتخم  ياههاگودرا  رد  هکنانآ 

( ناشفارز  ) دور رانک  رد  اهنآ  رتشیب  یندید و  ییاشامت و  همه  هک  دناهتـشارفارب ، یفاضا  ياهرداچ  يرایـسب  هک  میدـید  میتفر و  رومیت  لیا 
ياهالاک نآ  لوط  رد  هک  هداـج  کـی  زا  ار  اـم  دنتـشاد و  رارق  مه  گـنت  همه  دـندوب و  اـبیز  رایـسب  اـهرداچ  نیا  دـندوب . هدـش  هتـشارفارب 
هدرپارـس هب  ینعی  دوب  رومیت  هک  اـجنآب  هکنآ  درجمب  دـندرب و  دـندوب  هدرک  هضرع  شورف  يارب  دوب و  نایهاپـس  زاـین  دروـم  هک  نوگاـنوگ 
يزودلگ نآ  رب  هتفاب و  دیفـس  ناتک  زا  هک  ار  نابیاس  نیا  دنتـشادهگن . رظتنم  گرزب  ینابیاس  ریز  رد  ار  ام  ینامز  كدـنا  میدیـسر  یهاش 

رگید رد  يدننامه  ياهنابیاس  دندوب . هتسب  اهنآب  مه  ییاهنامسیر  دوب و  هتشادهاگن  راوتـسا  ارنآ  هک  تشاد  ییاهریت  بقع  رد  دندوب  هدرک 
. درذگب هراومه  نآ  زا  میسن  ات  دندوب  عفترم  ینالوط و  همه  هک  دشیم  هتفای  ودرا  ياهاج 

هدید دنلب  رایسب  ياهفرغ  میدوب  هتسشن  شریز  هک  نابیاس  نیا  کیدزن  رد 
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علض ره  دوب . دنربیم  راکب  ناراوس  هک  دنلب  هزین  هس  ردقب  نآ  عافترا  دوب . شوگراهچ  لکـشب  گرزب  رایـسب  يرداچ  تقیقح  رد  هک  دشیم 
. تشاد لوط  ماگ  دص  نآ 

کی ره  تشادیم  هاگن  ارنآ  ریت  هدزاود  دوب و  هدش  هتخاس  راودبنگ  درگ و  هفرغ  نیا  فقـس  دوب . شوگ  راهچ  هفرغ  نیا  دش  هتفگ  هکنانچ 
رداچ ریت  هدزاود  نیزا  دوب و  هدـش  گنر  فلتخم  ياهگنر  ییالط و  یبآ و  ياهگنر  اـب  اـهریت  نیا  دوب . درم  کـی  هنیـس  رطقب  اـهریت  نیزا 

رد هک  دوب  هدـش  هتخاس  ریت  هس  زا  اهریت  نیا  زا  کی  ره  رداچ  فارطا  رد  اهنآ . نایم  رد  مه  ات  ود  دنتـشاد و  رارق  هشوگ  راهچ  رد  ات  راهچ 
. دندوب هدروآرد  تسرد  ریت  کی  تروصب  هتخاس و  لصتم  مهب  مکحم  ار  اهنآ  لوط 

اب ار  رداچ  بانط  دننکیم و  هدافتـسا  تسا  يراگ  ياهخرچ  رطقب  مادـک  ره  هک  هاچ  ياهخرچ  زا  دـنزارفارب  ار  اهرداچ  نیا  دـنهاوخب  نوچ 
. دننکیم کبس  ار  هبرض  دنهدیم و  فیفخت  نآ  اب  ار  راشف  دندنبیم و  اهبانط  فلتخم  ياهتمـسق  هب  هک  دنراد  ییاهراهم  زین  دنـشکیم و  نآ 

رارق رداچ  فارطا  ریت  راهچ  يور  رب  نآ  ياههشوگ  هک  دنراد  هتخیوآ  نیمشیربا  ياهدرپ  تسراو  دبنگ  شیالاب  هک  اهرداچ  نیزا  کی  ره 
اهنیا هک  تسه  یتشه  نوچمه  یهاتوک  ياهنالاد  هفرغ  رداچ  راوید  راهچ  نوریب  رد  دـنهدیم . لیکـشت  هزاورد  راـهچ  بیترت  نیاـب  دراد و 

فیصوت نونکامه  هک  یتشه  راهچ  نیا  ینوریب  ياهراوید  ددنویپیم . یلصا  هفرغ  راوید  هب  زین  اهنآ  شوپ  هچراپ  دنتسه و  عبرم  لکشب  زین 
. دزاسیم غلاب  شش  یس و  هب  ار  هفرغ  ياهریت  عومجم  هک  تسا  راوتسا  یلخاد  هفرغ  کچوک  كریت  راهچ  تسیب و  رب  میدرک 

همه اهبانط  نیا  درادـیم . هاگن  ددـنویپیم و  فارطاب  ارنآ  بانط  هعطق  دـصناپ  تسا و  راوتـسا  ریت  شـش  یـس و  نیرب  میظع  شوپ  نیا  همه 
. دنتسه خرس  گنرب 

دناهتخادنا و نوگانوگ  ياهشقن  اهنآ  رب  هدش و  هتفاب  ابیز  بوخ و  رایـسب  هک  تسا  یخرـس  ياههدرپ  زا  روبزم  هفرغ  رتسآ  ای  یلخاد  رادج 
دوخ هفرغ  نیا  فقـس  دـناهدرک . يزودـلگ  يرز  خـن  اب  نآ  رب  هک  هدـش  هتخیوآ  گنراگنر  یمـشیربا  ياههچراپ  فلتخم  ياـهاج  رد  زین 

رد هک  نوچ  یئابیز . زا  تسا  یتیآ 
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. هدش شقن  دناهدرک ، عمج  ار  ناشاهلاب  هک  هتسشن  باقع  راهچ  نآ  هشوگ  راهچ 
. دش رگهولج  هتفات  نوچمه  ام  مشچب  دوشیم و  هدـید  درز  دیفـس و  ياههار  هار  نآ  رب  هک  هدـش  هدیـشوپ  مشیربا  زا  هفرغ  ياهراوید  نوریب 

رارق یلـاله  نآ  رب  هک  تسا  هدنـشخرد  هدروـخ و  لقیـص  نیـسم  یبیـس  نآ  زارف  رب  هک  تسدـنلب  ییاـصع  هشوـگ  ره  رد  هـفرغ  نوریب  رد 
یبیـس و مه  اهنآ  زا  کی  ره  زارف  رب  هک  هتفرگ  رارق  دنلب  ياهبوچ  رب  نآ  ياههشوگ  هک  تسا  شوگ  راهچ  زین  هفرغ  نیا  كون  و  دـناهداد .
زا هک  دـنهدیم  لیکـشت  ار  یکجرب  ياههیاپ  دـنراد و  رارق  يدایز  عافترا  رد  دنتـسه  گرزب  رایـسب  هک  اـهبوچ  نیا  دوشیم . هدـید  یلـاله 
ره داب ، ندیزو  تلعب  رگا  هک  تسا  یهار  کجرب  نیا  ات  نیمز  زا  دسریم . رظنب  تاماکحتسا  ياهجرب  نوچمه  تسا و  هدش  هتخاس  مشیربا 

، دنتـسیایم دنوریم و  یتنزرب  ياههدرپ  نآ  رب  هکنانچمه  ناراک  ریمعت  ددرگ ، نوگژاو  يریت  ای  دوش  بارخ  نآ  یناقوف  ياهتمـسق  زا  کی 
نهپ دنلب و  رداچ  نیا  سب  زا  دسریم . رظنب  یخاک  نوچمه  میظع  شوپ  نیا  رود  زا  یتسارب  دننک . ریمعت  ار  یبارخ  نآ  دـنور و  الاب  نآ  زا 

اب نآ  فک  شورفم و  تسا  ینیشن  هاش  ياهشوگ  رد  هفرغ  نیا  لخاد  رد  دجنگیمن .* فصو  رد  تسا و  یتفگش  هیام  نآ  ياشامت  تسا ،
راب دنیشنیم و  اجنآ  رد  هک  تسا  ترضحیلعا  سولج  لحم  نیا  دناهتشاذگ . مه  يور  رب  کشت  راهچ  ای  هس  نآ  رد  تسا ، حطسمه  نیمز 
دراد هلصاف  یمک  هدمع  نیشنهاش  ات  تسا و  نیمز  حطسمه  نآ  فک  هک  تسا  يرگید  نیشن  هاش  نیـشن ، هاش  نیا  پچ  بناج  رد  دهدیم .

. تسرتنییاپ ود  نآ  زا  هک  تسا  یموس  نیشن  هاش  مود  نیشن  هاش  نیا  ربارب  رد 
اههرگنک و اهریجت  نیا  زارف  رب  دشاب . يرهش  ژد  ای  راصح  دناوتیم  دوخ  هک  دناهدیشک  يریجت ) ای   ) هچراپ زا  يراوید  هفرغ  نیا  نوماریپ  رد 
( اهریجت  ) نیا دـنرادیم . هاگن  ار  اهنآ  ییاهریت  لخاد  زا  دناهتـشگ و  راوتـسا  نیمز  رب  اهبانط  اـب  جراـخ  لـخاد و  زا  هک  تسه  اـههاگنیمک 
رب هک  تسا  يراوس  رس  ات  روبزم  راوید  يدنلب  دوشیم و  ماگ  دصیـس  ابیرقت  نآ  يازارد  هک  تسا  هتفرگ  نایم  رد  ار  ینیمز  یتنزرب ، راوید 

سابرک زا  هک  دراد  گرزب  ياهزاورد  راصح  نیا  دشاب . هتسشن  یبسا 
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. درک لفق  تسب و  ارنآ  ناوتیم  تسدنلب و  رایسب  هزاورد  نیا  دناهتخاس ،
رد هک  نوگانوگ  ياهـشیارآ  اهـشقن و  زا  تسرپ  روبزم  ياهراوید  اههاگنیمک . اههرگنک و  اـب  ساـبرک  زا  تسا  یجرب  هزاورد  نیا  زارف  رب 

نیا تسا . هدـش  شیارآ  ییاشامت  رتیندـید و  ياهویـش  اب  میتفگ  نخـس  نآ  زا  کنیا  هک  نآ  جرب  گرزب و  هزاورد  زین  دـناهدرک و  هچراپ 
نورد رد  دوشیم و  هدناوخ  هدرپ » ارـس   » مانب راصح  نیا  دناهدیـشک . یـصوصخم  شوپ  هفرغ و  نوماریپ  هطوحم  درگ  رب  هک  تسا  يراصح 

هک تفرگ  ار  ام  رظن  رداچ  کی  اهرداچ  نایم  رد  دناهتشارفا .* رب  توافتم  تافاسمب  فلتخم و  ياهاج  رد  اهنابیاس  اهرداچ و  يرایـسب  نآ 
رب نآ  ياهریجت  تسا و  هتشگن  راوتسا  شیوخ  ياج  رد  بانط  اب  رداچ  نیا  اریز  دوب . رکذلا  قباس  رداچ  عون  زا  ریغ  یعون  زا  اما  دوب . درگ 

راوبیلـص بوچ  ود  هکنانچ  دـناهداد  ياج  هدرک و  ورف  سابرک  ناـیم  رد  ار  اـهنآ  هک  اـم  ياـههزین  رطق  هزادـناب  دنتـسه  راوتـسا  ییاـهریت 
، راودبنگ تسا  یفقـس  هک  ار  رداچ  یناقوف  تمـسق  هک  دناهتـشارفا ، يرگید  دـنلب  ياهریت  اهریجت  نیا  رانک  رد  دـننکیم . عطق  ار  رگیدـکی 

. درادیم هاگن 
لصتم هتسویپ و  مهب  ییاهراون  اب  دنسرب ، رداچ  فقس  هب  ات  دنراد  رارق  اهنآ  يالاب  رب  هک  ییاهریت  نیریز و  ياهریجت  ینعی  رداچ  ياهریجت 

دنوشیم و بوکخیم  نیمزب  یبوچ  ياهخیم  اب  اجنآ  رد  دنـسریم و  نیمزب  ات  اهراون  نیا  تسا . تسدـب  کی  اهراون  نیا  يانهپ  دناهتـشگ و 
. دنرادیم هاگن  زاب  هدیشک و  ار  اهریجت  اهنیا 

لاکشا فیرظ و  ياهشقن  اب  اهرداچ  نیا  ياهریجت  ياهبنپ  هچراپ  اهریجت ، نییاپ  رد  اما  دناهتخیوآ . یخرـس  ياههدرپ  اهریجت  نیا  يالاب  رب 
نیا يانهپ  تسا و  هدش  هدیـشک  ریجت  رودب  هک  تسا  يدیفـس  ياهراون  اهنآ  رگید  تنیز  دـناهدشن . شیارآ  رگید  ياهرداچ  دـننام  عیدـب 
اهنآ رد  تسد و  فک  کی  ردـقب  کی  ره  هک  نیمیـس  ياهکلوپ  اب  اهراون  نیا  دـسریم . ریجت  عافترا  زا  یمین  ات  هک  تسا  نانچنآ  اـهراون 

عافترا طسو  زا  تسرد  رداچ  نیا  بقع  تمـسق  رد  زین  و  دـناهدش . شیارآ  دناهتـشاذگ ، راک  نوگانوگ  ياـهرهوگ  اـهبنارگ و  ياـهگنس 
نانز هماج  ياهیزغم  دننام  يرایسب  ياهنیچ  هک  تسا  هدش  هدیشک  یناتک  دیفس  راون  هس  ریجت 
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شیپ و دنروخیم و  بات  اهنکش  اهنیچ و  نیا  دزویم  داب  هکنانچمه  دناهدرک . يزودلگ  نوگانوگ  ياهشقن  يرز  ياهخن  اب  اهنآ  رب  دراد و 

ياهرد اب  هک  دراد  دنلب  یلخدم  مییوگیم  نخـس  نآ  زا  کنیا  هک  یـصوصخم  رداچ  نیا  دنزاسیم . یندید  عیدب و  يرظنم  دنوریم و  سپ 
. دناهدش هدیشک  کچوک  ياهین  زا  یبوچ  راهچ  رب  هک  تسا  هدش  هتخاس  یخرس  ياههدرپ  زا  اهرد  نیا  دوشیم و  هتسب  ددعتم 

ییاهبنارگ رایسب  حلاصم  اب  رداچ  نیا  دندرگیم ، راوتسا  نیمزب  بانط  اب  هک  ییاهرداچ  عون  زا  تسا  يرگید  رداچ  رداچ ، نیا  کیدزن  رد 
. تسا هدش  هتخاس 

رداچ راـهچ  فیدر  کـی  رد  نآ  زا  سپ  راد . راـهآ  ربز و  ياـهلمخم  دـننام  تسا  یخرـس  ياـههدرپ  زا  هتفر ، راـکب  نآ  رد  هک  ياهچراـپ 
رگید ياهرداچ  يدادعت  هطوحم  نیا  نورد  رد  دندوب . هدیشوپرس  اهنالاد  نیا  دنتشاد . هار  رگیدکی  هب  ییاهنالاد  اب  هک  دوب  هتشگ  هتشارفا 

دوب و یمـشیربا  هچراپ  زا  نآ  يوس  ود  ریجت  یگرزب و  ناـمهب  یلوا و  دـننام  میدـید  يرگید  روصحم  هطوحم  نیا  کـیدزن  رد  میدـید و 
رد اب  هک  دندوب  هدوشگ  ییاههرجنپ  نیعم  لصاوف  رد  اهریجت  نیرد  دنشاب . هدرک  مسر  یشاک  رب  ییاهشقن  يرادنپ  هک  دوب  نانچ  نآ  تفاب 

ياهدرپ هلیـسوب  لخاد  زا  دوب  زاب  زین  اهنآ  ياهرد  هک  هاگره  اریز  دـیوج . هار  نوردـب  تسناوتیمن  یـسک  اههرجنپ  نیزا  اـما  دـشیم . هتـسب 
. دوب ظوفحم  یمشیربا  كزان  ياهراون  اب  کبشم 

هچراپ دندوب . هتخاس  میدرک  نایب  هک  ياهویش  نامهب  هتشارفارب و  يرگید  نآ  دننام  دنلب  رایـسب  يرداچ  مود  روصحم  هطوحم  نیا  نایم  رد 
رد اهرداچ ، نیا  همه  دوب . هتـشگ  شیارآ  ام  ثحب  دروم  رداچ  کبـس  نامهب  نیمیـس  ياهکلوپ  اب  هک  دوب  خرـس  ياهچراپ  زا  رداـچ  نیا 

فیصوت دروم  کنیا  هک  يرداچ  هبق  فقـس  رب  الاب  نآ  رد  دسریم ، رتشیب  ای  لماک  هزین  هس  هزادناب  اهنآ  يدنلب  دنتـسه و  دنلب  رایـسب  عقاو 
هاگنآ تسا . زاب  نآ  ياـهلاب  گرزب و  رایـسب  باـقع  نیا  تسا . هدـش  هتخود  نیمیـس  ياـهخن  اـب  هک  تسه  یباـقع  زا  يریوصت  تسا ، اـم 

. دناهتـسب شقن  يداتـسا  تیاهن  اب  ار  اهلکـش  نیا  دناهدش  هتخود  يواسم  لصاوفب  نیمیـس  خن  اب  نیهاش  هس  رداچ  راوید  رب  رتنییاپ  یکدنا 
هک دناهدرتسگ  نانچ  ار  دوخ  ياهلاب  نانیا 
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. دنرگنیم باقع  هب  يرادنپ  هک  هدنادرگرب  ار  اهرس  دنزیرگیم و  باقع  زا  ییوگ 

نانچ هدش و  هدیـشک  بوخ  هداعلا  قوف  ناگدنرپ  نیا  همه  دـیآ . دورف  اهنیهاش  زا  یکی  رب  دـهاوخیم  ییوگ  هک  دراد  یتلاح  نانچ  باقع 
. تسا نایم  رد  صاخ  يروظنم  اجنآ  رد  اهنآ  میسرت  زا  ییوگ  هک  دناهدش  هداد  رارق  اجنآ  رد 

. دناهتشارفارب گنراگنر  یمشیربا  هچراپ  زا  ینابیاس  رداچ  نیا  رد  ربارب  رد 
دباـتب هک  تهج  ره  زا  هک  باـتفآ  زا  اـت  درک  وـس  نآ  وـس و  نیاـب  ناوـتیم  ار  ناـبیاس  نیا  زین  و  دـنکفایم . هیاـس  رد  زارف  رب  ناـبیاس  نـیا 
قلعتم یلوا  میتفگ ، نخس  اهنآ  زا  و  دناهتشارفا ، رب  يرایسب  ياهرداچ  اهنآ  نورد  رد  هک  يریجت  گرزب  راصح  ود  نیا  زا  دوش . يریگولج 

نیا رانک  رد  دوشیم .* هدـناوخ  کچوک  مناخ  هک  شمود  نز  هب  یمود  دوشیم و  هدـیمان  گرزب  مناخ  ماـنب  هک  رومیت  گرزب  نز  هب  تسا 
رد دراد و  توافت  نارگید  اب  اهریجت  نیا  تخود  اما  تسا . هتفرگ  ياهچراپ  ياهریجت  ارنآ  درگادرگ  هک  تسا  یموس  راـصح  راـصح ، ود 

. دناهتشارفا رب  میدرک  فیصوت  هک  ییاهرداچ  دننامه  گرزب  يرداچ  زین  راصح  نیا  نایم  رد  دناهتـشارفا . رب  اهنابیاس  اهرداچ و  نآ  نورد 
اعومجم میدرمش و  ار  اهنیا  دنوشیم  هدناوخ  هدرپارس  میتفگ  هکنانچ  زین  اهنآ  هک  میدید  نوماریپ  نآ  رد  اهراصح  هنوگنیا  زا  يرایسب  زین  و 

، بانط نودـب  ياهـشوپ  عون  زا  دوب  گرزب  شوپ  اهنآ  زا  کی  ره  رد  دنتـشاد و  صاخ  شوقن  گنر و  اـهنآ  زا  کـی  ره  دـندوب . اـت  هدزاـی 
نوماریپ رد  نابیاس  رداچ و  يرایـسب  اهنآ  نورد  رد  هک  دنتـشاد  خرـس  هچراپ  زا  ییاهریجت  اهنآ  زا  کی  ره  تشذگ  نآ  فصو  هکنانچنآ 

اهرداچ و نیا  یتسارب  یلو  دوب . ياهکیراب  طقف  اهنآ  نایم  رد  هک  دـندوب  کیدزن  مهب  نانچ  راصح  هدزای  نیا  دناهتـشارفا . رب  یلـصا  شوپ 
اههدازهاش و نیا  وا . ياههون  ياهنز  ای  دنتـسه  رومیت  ياهنز  نکـسم  ای  رکذـلا  قباـس  ياـهراصح  نیا  همه  دـندوب . یندـید  رایـسب  اهـشوپ 

. دنربیم رسب  نآ  رد  ناتسمز  ناتسبات و  مه  ترضحیلعا  دوخ  هکنانچمه  دننکاس ، نآ  رد  اهمناخ  هدازهاش 
اجنآ رد  دندرب . وا  روضحب  ار  ام  داتسرف و  ام  لابندب  دمآ و  یهاش  هدرپارـس  هب  زورمین  رد  رومیت  تسا ، ام  ثحب  دروم  کنیا  هک  زورنآ  رد 

گرزب یمزب 
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دیـسر نایاپب  كاروخ  نوچ  و  دوب . ناوارف  هشیمه  دـننام  كاروخ  میدروخ و  بسا  دنفـسوگ و  تشوگ  زا  ار  راهان  دـندوب و  هدرک  هدامآ 
. میدش هدناوخ  نآب  زاب  ناریفس  دش و  هدامآ  ودرا  رد  رگید  یمزب  رومیت  نامرفب  ربتکا  متفه  هبنـش  هس  ینعی  زورنآ  يادرف  میتشگ  زاب  هناخب 

یلصا شوپرد  ار  وا  دروآ و  اجنآب  ار  ام  داتسرف و  سک  ترضحیلعا  دش . اپرب  میتفگ  نخس  نآ  زا  هک  ییاهراصح  نآ  زا  یکی  رد  مزب  نیا 
. دوب هدش  هدامآ  یگشیمه  لومعم و  هویش  نامهب  هک  میدروخ  یکاروخ  هاگنآ  میدش و  یفرعم  واب  امسر  رگید  راب  میدید .

ازریم نیدلا  رون  ازریم و  کلم  هاش  ناشمان  دـندوب و  هاگرد  برقم  نامزالم  زا  هک  رابرد  ناگرزب  زا  نت  ودـب  دیـسر  نایاپب  ییاریذـپ  نوچ 
. دندروآ سلجم  نایمب  ییایشا  دننک و  میدقت  رومیت  هب  ییاهشکشیپ  هک  دش  هداد  هزاجا  دوب ،

ماداب و شمشک و  تابن و  بآ  ینیریش و  اهحدق  نآ  رد  تشاد و  رارق  يدنلب  ياههیاپ  رب  هک  دوب  نیمیس  ياهحدق  زا  يرایسب  هلمج  نآ  زا 
مه رانک  ات  هن  ات  هن  ار  اهحدـق  نیا  دـندوب . هدرتسگ  شوپرـس  نوچمه  نیمـشیربا  ياهچراـپ  اهحدـق  زا  کـی  ره  رب  و  دـندوب ، هتخیر  هتـسپ 

رومیت زین  دروم  نیرد  دـشاب . هن  ددـعب  دـیاب  دـنهدیم  شکـشیپ  واب  هچ  ره  هک  رومیت  رابرد  رد  يراـج  تسا  یمـسر  نیا  هک  اریز  دـنداهن .
ناونعب زین  ناریفـس  امب  و  درک . میـسقت  سلجم  رد  رـضاح  ناگرزب  نایرابرد و  نایم  رد  دـندوب  هداد  شکـشیپ  مسرب  واـب  هچنآ  گـنردیب 

زا یناراب  ام  ناینوماریپ  ام و  يور  رـس و  رب  نامزالم  میدرگ ، زاب  هک  میتساـخرب  نوچ  داد . نیمـشیربا  هچراـپ  زا  هدیـشوپ  حدـق  ود  شاداـپ 
مزب نیا  هویش  نیاب  دندوب . هداهن  ياهزوریف  کی  ره  نایم  رد  هک  دوب  رز  كزان  ياههکس  یـضعب  اهنآ  نایم  رد  هک  دنتخیر  میـس  ياههکس 

. دندش ناور  هناخ  يوسب  نانامهم  تفای و  نایاپ 
مهـس يداب  زورنآ  اما  دـندوب . هدـناوخ  نآـب  زین  ار  اـم  هک  دوب  هتخاـس  هداـمآ  رگید  یمزب  ترـضحیلعا  دوب ، هبنـش  راـهچ  هک  زورنآ  يادرف 

همه زا  هک  دوب  هداد  روتـسد  نیا  دوجو  اب  دـنک . تکرـش  ینامهم  رد  دـیآ و  نوریب  شیوخ  خاک  هناـخ و  زا  تسناوتن  رومیت  هک  تساـخرب 
دناهدرک ایهم  هچنآ  اب  دندوب  هدمآ  توعدب  هکنانآ 
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مهن هبنـشجنپ  میتشگ . زاب  هناخب  میدنامن و  راهان  میتساوخ و  تمدخ  رذع  میدوب  هدـش  هدـناوخ  اجنآب  هک  ریفـس  ود  ام  اما  دـننک . ییاریذـپ 

زین ریفـس  ود  ام  تخاس و  هدامآ  یمزب  رومیت ، هدنام ) زاب   ) دـشرا رـسپ  هاشناریم  رـسمه  هدازناخ  مناخ  هدازهاش  دوب ، زورنآ  يادرف  هک  ربتکا 
اهنآ رد  مناخ  هدازهاـش  نیا  دـندوب و  هتـشارفارب  رایـسب  ياـهرداچ  نآ  رد  هک  اـهراصح  نآ  زا  یکی  رد  روس  نیا  میدـش .* هدـناوخ  اـجنآب 

فلتخم لصاوف  رد  هک  میدید  میدش ، کیدزن  وا  هفرغ  هب  نوچ  تشگ . اپرب  دوب ، للجم  هوکـش و  رپ  رایـسب  نآ  ياهرداچ  تشاد و  تماقا 
. میتفرگرب هرهب  میدیشون و  ناوارف  اهنآ  زا  سپس  هک  دناهتشاذگ  بارش  ياههزوک  يرایسب 

هاش ربارب  رد  ینیشن  هاش  رد  میدش  یفرعم  هکنآ  زا  سپ  میوش و  فرشم  يو  روضحب  هک  داد  نامرف  مناخ  هدازهاش  میدیـسر ، هکنآ  درجمب 
. دوب ینابیاس  نیشن  هاش  نآ  يالاب  رب  میتسشن . دوب ، هتسشن  نآ  رد  وا  هک  ینیشن 

ولج رد  دوب . هتسشن  تشاد  رارق  نابیاس  ریز  رد و  ربارب  رد  هک  ینیـشن  هاش  رد  دندوب ، وا  مزالم  هک  ناوناب  زا  یهورگ  اب  دوخ  مناخ  هدازناخ 
. دیمرآیم درکیم و  هیکت  تساوخیم  هاگ  ره  مناخ  هدازهاش  اهنآ  رب  هک  دندوب  هتشابنا  مه  يور  رب  کچوک  کشت  راهچ  ای  هس  وا 

اپرب دوب  هدازناخ  ناشیوخ  زا  سورع  ترضحیلعا و  ناگتسب  زا  داماد  هک  ياهناهاش  یسورع  راختفاب  دندوب ، هدناوخ  نآب  ار  ام  هک  روس  نیا 
. دوب هدش 

. هبرف امیس و  شوخ  تسا و  هلاس  لهچ  ابیرقت  مناخ  هدازناخ  هک  میدید 
اب هتخیمآ  نایدام  ریـش  زا  تسا و  ناراتات  صاخ  هک  ياهباشون  زین  میدرک و  دای  نآ  زا  هک  يرایـسب  بارـش  ياـههزوک  نیمز  رب  وا  ربارب  رد 
وا ناشیوخ  زا  دندوب ، هتـسشن  هدازهاش  یکیدزن  رد  هکنانآ  تشاد . دوجو  دنزیریم  اههزوک  رد  دنمانیم و  [ 315] هسوب ارنآ  دنزاسیم و  رکش 

گنهآ یقیـسوم  تـالآ  اـب  ندـناوخ  هارمهب  هک  ناناوخدورـس  یهورگ  رداـچ  رد  نینچمه  دـندوب . اـجنآ  رد  مـه  درم  دـنچ  زین  و  دـندوب ،
میدش یفرعم  مناخ  هدازهاش  هب  هتفر و  کیدزن  نوچ  دندوب . رضاح  دنتخاونیم ،
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: تسا نینچ  اهینامهم  هنوگنیرد  تداع  مسر و  دندوب . هدرب  بارشب  تسد  نارضاح 

اب دناترضحیلعا ، ناشیوخ  زا  زین  نانآ  هک  ناوج  ود  هارمهب  دراد ، یگتسب  رومیت  اب  تسا و  هدیسر  یـصوصخم  نسب  هک  ناگرزب  زا  یکی 
تسد کی  هب  ناراکتمدخ  زا  کی  ره  سلجم . رد  رضاح  نانامهم  رگیدب  هاگنآ  دننک و  فراعت  بارش  مناخ  هدازهاشب  ات  دنیآیم  شیپ  مه 

اب هک  کچوک  نیرز  ياـههلایپ  زین  حطـسم  کـچوک  ینیـس  رد  رگید  تسد  رد  دراد و  تسا  هرفـس  لامتـسد  هلزنمب  هک  دیفـس  ياهچراـپ 
دنیآیم و شیپ  دننک  فراعت  ار  بارش  دیاب  هک  ناوجون  ود  هدروخلاس و  گرزب  نآ  هتفرگ . تسا ، هدامآ  ندیشون  يارب  هتـشگ و  رپ  بارش 
هس ار  راک  نیا  دننزیم . وناز  دننکیم و  مخ  ار  تسار  يوناز  هارمین  رد  مناخ و  هدازهاش  يوسب  بارـش  ياهینیـس  اب  ناراکتمدخ  نانآ  ربارب 
درم نآ  سپـس  دننکیم . تکرح  دنتـسه و  تباث  رادیاپ و  نیتسخن  ياج  نامه  رد  نانچمه  یلو  دـنزیخیم . رب  دـننزیم و  وناز  دـننکیم و  راب 
مناخ هدازهاش  هک  اجنآ  هب  هس  ره  دنریگیم و  دناهداهن  یکچوک  ینیس  رب  ناراکتمدخ  هک  ار  ياهلایپ  کی  ره  ناوجون  ود  نآ  هدروخلاس و 
مناخ هدازهاش  ربارب  رد  تسرد  رگید  راب  دروخن . نآ  زلف  هب  ناشتسد  ات  دنریگیم  هرفس  لامتـسد  اب  ار  ماج  دنوشیم و  کیدزن  تسا  هتـسشن 

دزیخیمرب و ياج  زا  هدـننک  فراعت  نآ  تفای  ناـیاپ  هک  راـک  نیا  دـننکیم . میدـقت  يوب  ار  ماـج  دـننزیم و  وناز  وا  ناـمزالم  زا  یمناـخ  اـی 
شتـشپ ادابم  هک  دـنکیم  بدا  تیاعر  نانچ  تشگزاب  رد  اـما  ددرگیم . زاـب  شیوخ  تسخن  ياـجب  دراد  تسدـب  ار  ینیـس  نآ  هکناـنچمه 

دهنیم و نیمز  رب  ار  تسار  يوناز  دـنزیم و  وناز  رگید  راب  نیعم  ياهطقن  رد  هاگنآ  دوریم . سپ  هب  مناخب  ور  نانچمه  ددرگب و  مناخ  يوسب 
دراذگیم رز  ینیـس  رد  ار  ماج  زین  مناخ  نآ  دریگب . ار  ماج  ات  دوریم  دزیخیم و  رب  ياج  زا  سپـس  دشک و  رـسب  ار  ماج  مناخ  ات  دنکیم  لمأت 

. ددرگیم زاب  سپ  سپ  دراد  مناخب  ور  هک  یلاح  رد  قباس  هویش  نامهب  رگید  راب  هدننکفراعت  ای  یقاس  نآ 
یهاتوک نامز  رد  يراسگیم  هویش  نیا  هک  دیشاب  هتشاد  رظن  رد  دیاب  کنیا 
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، دنروخب دناهتخاس  هدامآ  مزب  يارب  هچنآ  زا  یکاروخ  شیپ  زا  هکنآیب  اهمناخ  همه  دشکیم و  لوط  دیدم  ياهتدم  هکلب  دـسریمن  نایاپ  هب 

ارنآ شدوخ  ات  دهدیم  روتـسد  دراد ، تسدـب  یم  رپ  هلایپ  تسا و  هداتـسیا  شربارب  رد  هک  یقاس  هب  اهمناخ  نیزا  یکی  هاگب  هاگ  دنـشونیم .
زا ياهرطق  دهد  ناشن  هک  دریگیم  نوگژاو  ار  ماج  هاگنآ  دشکیم . رس  هعرج  ار ال  ماج  دهنیم و  نیمز  رب  ار  ینیس  مه  وا  راچان  دشکب . رس 

هرظنم نیا  ندید  اب  اهمناخ  دشونب ، دناوتیم  بارش  رادقم  هچ  دماشآیم و  بارـش  یقایتشا  هچ  اب  هک  دنزیم  فال  هنوگ  نیاب  تسا  هدنامن  نآ 
رگید ياهمناخ  اب  وا  یهاگ  دوب . رـضاح  زین  رومیت  گرزب  نز  گرزب  مناـخ  مینکیم ، فیـصوت  ارنآ  کـنیامه  هک  روس  نیرد  دـندنخیم .

، تفای همادا  ینالوط  ینامز  يراسگیم  هویش  نیا  هکنآ  زا  سپ  دنتساوخیم . میدرک  دای  نآ  زا  هک  نایدام  ریش  نآ  زا  هاگ  دومیپیم و  بارش 
متـسه زلازنگ  يور  هک  ارم  ات  درک  رارـصا  درک و  فراعت  بارـش  امب  شدوخ  تسد  اب  میور . شیپ  ناریفـس  ام  ات  داد  نامرف  گرزب  مناـخ 

نوچ کنیا  ماهدولاین . بارـشب  بل  زگره  نم  هک  دنک  رواب  دریذپب و  تسناوتیم  يراوشدب  مدرکیم . يراددوخ  نم  اما  دراد . او  يراسگیمب 
دوخ زا  یلکب  مه  یخرب  دنتخاس و  رادومن  یتسم  دندوب  هتسشن  مناخ  هدازهاش  ربارب  رد  هک  اهدرم  زا  يرایسب  دیشک ، ازاردب  يراسگیم  نیا 

. دندوب هتشگ  دوخیب 
الماک رایـسب  یهورگ  نآ  رد  هکنآ  رگم  دننادیمن  مامت  لماک و  ار  ینـشج  روس و  هاگچیه  يدرم و  زا  تسا  يدهاش  نانآ  هدیدب  لاح  نیا 

. دنوش تسم 
همه دوب . ناوارف  رایـسب  دندوب  هتخپ  تشوگ  زا  هک  ینوگانوگ  ياهـشآ  بسا و  دنفـسوگ و  بابک  دندروآ و  كاروخ  نیزا  سپ  یکدـنا 

رایـسب نارگید  دـیپاقیم  يرگید  تسد  زا  یتـشوگ  هـکت  یکی  نوـچ  دـندرکیم . یخوـش  دـندیدنخیم و  ناـنچمه  دـندرب و  ماـعطب  تـسد 
هدروآ نایمب  دندوب  هتخپ  نوگانوگ  ياههویـشب  هک  جنرب  رپ  ياهباق  هاگنآ  دیـشک . لوط  ینامز  كدنا  ندروخ  كاروخ  نیا  دـندیدنخیم .

رد هک  ار  تشوگ  نانچمه  تدـم  نیا  رتشیب  رد  دـندروآ . اهیزبس  یـضعب  اب  دـندوب  هدیـشاپ  رکـش  اـهنآ  رب  هک  ینیریـش  ياـهنان  زین  دـش و 
نوگانوگ ياهحدق 
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ندیرب و زا  سپ  دندروآیم و  میاهدرک  دای  نآ  زا  هک  یمرچ  فورظ  رد  ار  تشوگ  گرزب  ياههکت  مه  یهاگ  دندربیم و  راکب  تشاد  رارق 
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شرهوش ردـپ  ات  هدـش  ثعاب  وا  تسا و  هاشناریم  نز  دـش  هتفگ  هکنانچمه  مناخ  هدازناخ  هدازهاش  دـندادیم . نانامهم  هب  ندرک  هعطق  هعطق 
. دیآ فطل  رس  رب  هاشناریمب  تبسن  رگید  راب 

شرهوش ردـپ  مارتحا  دروم  رایـسب  تهج  نیمهب  تسرامـشب و  رومیت  گرزب  ردـپ  هک  تسا  ياهدازهاش  دالوا  زا  دوخ  مناخ  هدازهاـش  نیا 
. دراد مان  ناطلس » لیلخ   » لاس و تسیب  دودح  رد  تسا  يدرم  نونکا  هک  دراد  وزا  يرسپ  هاشناریم  دشابیم .

ام زاب  دنزاس .* هدامآ  شیاههون  زا  یکی  یسورع  راختفا  هب  يروس  ات  داد  روتسد  رومیت  ربتکا ، مهن  هبنـشجنپ  اب  دوب  فداصم  هک  زورنآ  رد 
گرزب مناخ  زین  روس  نیرد  دوب . هتشگ  اپب  دراد  ابیز  ياهرداچ  هک  روصحم  ياههطوحم  نآ  زا  یکی  رد  ینامهم  نیا  دندناوخ . ار  ناریفس 

. دندوب رضاح  رگید  یهورگ  میدن و  مزالم و  ياهمناخ  نادرم و  اب  ود  ره  مناخ  هدازناخ  هدازهاش  رومیت و  گرزب  نز  ینعی 
تخـس همه  ضوع  رد  دوب و  هداـعلا  قوف  یگـشیمه  تداـع  بسح  رب  دیـسر ، فرـصمب  زورنآ  رد  هک  یبـسا  دنفـسوگ و  تشوگ  رادـقم 

. میدوب هدید  شیپ  زور  رد  هک  دوب  نامه  يرگیقاس  فراعت و  هویش  دندیشون و  بارش  اهنز  همه  دندوب ، نادنخ  لاحشوخ و 
شامق هکنانآ  ینعی  رهش  هبسک  هیلک  هک  دننک  نالعا  دنقرمس  رهش  رد  ات  دوب  هداد  روتـسد  ترـضحیلعا  یتنطلـس ، یـسورع  يرازگرب  يارب 

میقم نارگتعنص  همه  ناشافک و  ناطایخ و  نایاونان و  ناباصق و  نازپشآ و  فانصا و  همه  نادرگهرود و  دنشورفیم و  رهاوج  دنـشورفیم و 
اجنآ رد  دـنروایب و  دوخ  يارب  يرداچ  ات  دـش  شرافـس  اهنآب  زین  و  دـنیایب . دوب  گرزب  هاگودرا  هک  ینمچ  هب  یـسورع  زور  يارب  تختیاپ 

ره ات  دوب  هداد  روتـسد  زین  و  دشاب . یلاخ  نانآ  زا  زورکی  رهـش  هنوگ  نیاب  دننک و  هضرع  شورف  يارب  دنراد  الاک  هچنآ  دنزادرپ و  بسکب 
نایچاشامت و هب  شراک  رد  ار  دوخ  یگدمآراک  یتسدرت و  سک  ره  دـنزاس و  هدامآ  شیامن  نشج  زین  فرح  بابرا  زا  ياهتـسد  فنص و 

رطاخ یشوخ  يارب 
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همه هویش  نیاب  ترـضحیلعا . تصخر  هزاجا و  اب  رگم  ددرگ  زاب  شیوخ  هناخب  دیابن  سکچیه  هک  دش  هداد  روتـسد  زین  دهد و  ناشن  نانآ 
. دندرب دنتشاد  شورف  يارب  هچنآ  الاک و  دوخ  اب  دنتفر و  ودرا  هب  رهش  زا  ناناگرزاب  فرح و  بابرا 

دوب و هدیچ  هناگادـج  یطاسب  سک  ره  نآ  رد  هک  دوب  هدـش  نییعت  صاخ  ینابایخ  ياهتـسد  فنـص و  ره  يارب  دـش . رپ  نانآ  زا  ودرا  همه 
. درکیم هضرع  ار  شیوخ  رنه 

رد ار  شیاـمن  نیا  دـندادیم . ناـشن  ار  دوخ  یگدـمآ  راـک  یتسدرت و  دـندوب و  هداد  بیترت  یهاگـشیامن  فرح  باـبرا  زا  هتـسد  ره  زین  و 
*. دنرب تذل  نآ  ندید  زا  همه  ات  دندنادرگیم  ودرا  رسارس 

هدش اپب  فلتخم  ياههاگـشیامن  اهنآ  رد  هک  زکرم  هطقن  دنچ  رد  دـندوب و  هدـش  عمج  یـصوصخب  فنـص  دارفا  هک  ییاهیوک  نآ  رد  زین  و 
نیزا هماع  تاقبط  همه  دهاوخیم  ترضحیلعا  هکنآ  نیع  رد  هک  دندوب  هدرک  مالعا  دندوب . هدرک  اپ  رب  یگرزب  ياهراد  رومیت  نامرفب  دوب ،

اور يریـصقت  واب  تبـسن  هکنانآ  ناراکدب و  ناراکهانگ و  هک  دهاوخیم  نانچمه  دـنرب ، تذـل  دـنوش و  لاحـشوخ  رورـس  روس و  نشج و 
. دهد رفیک  دزیوآ و  تازاجم  رادب  ار  ناراکتیانج  دهد و  یلامشوگ  دناهتشاد 

رومیت ورملق  همه  رد  هک  دوـب  يدرم  تشاد و  ماـن  [ 316 «] انید  » هک دوب  دنقرمـس  مکاح  دش  دـنمهرهب  يرتسگداد  نیزا  هک  یـسک  نیتسخن 
نیا خیرات ، نیزا  شیپ  هام  هدزای  لاس و  شش  داتفا ، هارب  یـشکرکشل  گنهآ  هب  رومیت  هک  یماگنهب  هتـشذگ  رد  تشادن . يربارب  هیاپمه و 

شیوخ تارایتخا  زا  درم  نیا  هک  دوب  هتفایرد  ترضحیلعا  تشگزاب  زا  سپ  اما  درک . دنقرمس  مکاح  دوب  رهش  هغوراد  هنحـش و  هک  ار  درم 
رد دوب  دنقرمس  مکاح  هک  ار  انید  نیا  ات  داد  نامرف  سپ  تسا . هتشاد  اور  متـس  اهنآ  رب  هتـشاذگ و  راشف  رد  ار  مدرم  هدرک و  هدافتـسا  ءوس 

. دنتخیوآ رادب  دندرب و  نوریب  ار  وا  گنردیب  همکاحم  زا  سپ  دنزاس و  رضاح  شربارب 
تیاـهن زا  یکاـح  هک  لـمع  نیا  دـندرک . هرداـصم  تموکح  دوسب  دوب  هدناتـس  مدرم  زا  يراـکبان  يراکمتـس و  اـب  هک  مه  ار  یتورث  همه 

تیصخش نینچ  دوب و  يرورپ  تلدعم 
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رایسب واب  دوب و  نادرم  نیرتبرقم  زا  ترضحیلعا  رظن  رد  هک  دوب  یسک  يو  اریز  تخادنا . هزرلب  ار  همه  دوب ، هتخاس  موکحم  ار  ياهتـسجرب 
هکلب ات  دوب  هدرک  يرگیجنایم  شتـسود  رطاخب  هک  دوب  یـسک  دوب و  انید  نآ  ناتـسود  زا  هک  ار  يدرم  ات  داد  نامرف  هاگنآ  تشاد . داـقتعا 

. دنزیوآ رادب  دیاشخبب ، ار  وا  رومیت 
يارب دوب . هدرک  تعافش  دنقرمس  مکاح  يارب  زین  يو  ازریم .* يدنوروب  مانب  هاشداپ  بوبحم  هاگرد و  ناسک  نیرتبرقم  زا  دوب  يدرم  زین  و 

هک  ) لایر دـنچ  اب  تسا  ربارب  ستنازپ  ره  هک  داد ، ترـضحیلعا  هب  ار  [ 317 «] ستنازپ  » رازه دص  راهچ  تخادرپ  هدـعو  مکاح  تاجن  رطاخ 
. دریذپب ار  لوپ  نآ  تسا  رضاح  یتقوشوخ  اب  هک  داد  خساپ  رومیت  گنردیب  دشاب ). گنیلیش  شزرا  لداعم  تسا  نکمم 

تسدب يزیچ  رگید  دندید  نوچ  دیآ و  تسدب  رتشیب  يزیچ  هکلب  ات  دننک  هجنکـش  ار  هراچیب  نآ  داد  نامرف  هتخیرن ، هنازخب  لوپ  نآ  زونه 
. دهد ناج  ات  دنراد  هاگن  ردقنآ  دنزیوآ و  رادب  نوگژاو  ار  وا  ات  دیسر  نامرف  دسریمن 

یشک رکشل  گنهآ  هب  رومیت  تمیزع  ماگنهب  یتموکح  یخلیا  بسا  رازه  هس  هک  ار  نایرابرد  زا  یگرزب  ات  داد  نامرف  ترـضحیلعا  هاگنآ 
نتخیوآ راد  هب  موکحم  ار  وا  دندوب ، هدنامن  ياجب  همه  يو  تشگزاب  ماگنهب  بسا  رازه  هس  نآ  نوچ  دننک  تسایـس  دوب  هدـش  هدرپس  واب 

يدوس دنک ، ترـضحیلعا  میدـقت  بسا  رازه  شـش  رازه  هس  نآ  ياجب  تسرـضاح  دوش  هداد  تلهم  واب  رگا  هک  داد  هدـعو  هکنآ  اب  درک .
. دیشخبن

نوچ دنتشک . دوب  هتخورف  فازگ  تمیقب  ار  تشوگ  هک  ار  یشورفنارگ  باصق  اریخا  الثم  دادیم . همادا  نانچمه  يرتسگداد  هب  هویـش  نیاب 
رارق یگرزب  تبوقع  دروم  دنزاسیم  ار  اهرازفا  ياپ  هنوگنیا  لدنس و  هکنانآ  نازودشفک و  ات  داد ، نامرف  دوب  هتشگزاب  ریخا  یشک  رکشل  زا 
نیا دنراذگیم . دوخ  يالاک  رب  فازگ  ياهتمیق  مدرم  نیا  هک  دیدیم  اریز  دنزاس . مورحم  شیوخ  عورـشم  ریغ  ياهدوس  زا  ار  اهنآ  دنهد و 

نیا هک  تسا  هدش  نآ  بجوم  نوگانوگ  ياهرفیک 
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نانآ و رتهب  رتشیب و  ندیپاچ  رطاخب  نامرف  نیا  هک  دننک  روصت  دـندوب ، هدـش  هدروآ  هاگودرا  هب  دنقرمـس  زا  ام  هتفگ  هب  انب  هک  یناناگرزاب 
. تسا هدش  هداد  نانآ  رادن  راد و  ندرب 

رـس نانآ  هدـیدب  نوچ  دـننزیم . ندرگ  دنـشاب  ماوع  زا  هکنانآ  دـنزیوآیم و  رادـب  ار  رتالاب  هقبط  مدرم  هک  تسا  مسر  راـتات  ناـیم  رد  کـنیا 
. دوریم رامشب  یمارتحایب  ازتشحو و  تسپ و  تسا  يراک  ندیرب 

. دناوخ نادب  زین  ار  ناریفـس  ام  هشیمه  دننام  هک  تخاس  هدامآ  يرگید  گرزب  مزب  رومیت  ربتکا ، مهدزیـس  اب  دوب  فداصم  هک  دعب  هبنـشود 
، میاهدرک اقباس  ارنآ  فصو  درکیم و  فرـص  راهان  نآ  رد  ترـضحیلعا  هک  میدیـسر  ياهفرغ  کیدزن  هب  میتفر و  رگید  ناـنامهم  اـب  نوچ 

رایـسب ياـهرداچ  میاهدرک  فیـصوت  هکناـنچ  اـهنآ  زا  کـی  ره  رد  هک  دـناهدرک  ثادـحا  رگید  راـصح  ود  نآ  بناـج  ود  رد  هک  میدـید 
هک ثادـحالا  دـیدج  راـصح  ود  نیزا  کـی  ره  هـکنیا  نآ  و  مـیدرک . هدـهاشم  مـه  يرگید  گرزب  رییغت  کـی  انمـض  دـندوب . هتـشارفارب 

، دوب هتفر  راـکب  اـهنآ  رد  هک  یـشامق  هدـش و  شیارآ  میدوب ، هدـید  هچنآ  زا  يرتـشیب  ینادراـک  یتـسدرت و  اـب  دنتـشاد ، رایـسب  ياـهرداچ 
. دوب رتیلاع  رتبوغرم و  میدوب  هدید  هچنآ  زا  ییابیز  هوکـش و  زا  هدش  هتـشارفارب  هزات  راصح  ود  نآ  ریجت  رتسآ  قیرطنیدـب  دوب . رتاهبنارگ 
، دوب هدش  هتخود  يرز  خن  اب  هک  ییابیز  رایسب  ياهشقن  اهنآ  رب  دوب و  هدش  هتخاس  هدش  يزودلگ  خرـس  ياههدرپ  زا  اهریجت  نیا  هکنآ  هچ 

اهراصح رگید  ياههزاورد  زا  رتدنلب  رایـسب  اهنآ  ياههزاورد  رگید و  ياهراصح  ياهریجت  زا  رتدنلب  یلیخ  اهریجت  نیا  دندوب . هدرک  مسر 
خن اب  اهنآ  ود  ره  رب  هدش و  هتخاس  هچراپ  عون  کی  زا  ود  ره  هک  یکچوک  جرب  زین  نآ  زارف  رب  دوب و  يدبنگ  ياهزاورد  ره  زارف  رب  دندوب .

. دوب هدش  هتخود  یعیدب  شوقن  يرز 
نیریز دبنگ  يالاب  کچوک  جرب  نیا  دندوب . هتخاس  دوب ، هدش  يزودـلگ  يرز  خـن  اب  شوقن  زین  اهنآ  رب  هک  ییاههدرپ  اب  اههزاورد  ياهرد 

راکب کجرب  نیا  نتخاس  رد  هک  یشامق  تشاد . رارق  ییاههرگنک  نآ  نوماریپ  رد  هک  دوب  شوگ  راهچ  جرب 
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هچراپ اب  ییاههرگنک  ياهچراپ  ياهراصح  نیزا  یکی  ریجت  زارف  رب  دندوب . هتخاس  ار  هزاورد  ياهتمـسق  رگید  نآ  اب  هک  تسنامه  دوب  هتفر 
، دوب ياهدرپ  هچراپ  اهنآ  رد  هک  یمـشیربا  ياهنامـسیر  اـب  یئاـههرجنپ  نیعم  لـصاوفب  روبزم  ياـهریجت  رد  دـندوب . هتخود  هدـشيزودلگ 

. دوب هتشگ  شیارآ  صاخ  هویشب  هوکشرپ و  اهنآ  زا  کی  ره  هک  دندوب  هتشارفارب  يرایسب  ياهرداچ  يراصح  ره  رد  دندوب . هتخاس 
ياهزاورد و زین  راصح  نیا  دوب . شیارآیب  هداـس و  ینوتیز * یمـشیربا  شاـمق  زا  نآ  ياـهریجت  دوب و  لوا  راـصح  کـیدزن  مود  راـصح 

هاگرذگ زا  دشیم  یناسآ  هب  دـشیم . هدـید  نوگانوگ  ياههویـشب  ییاهرداچ  نآ  نورد  رد  نارگید . دـننام  تشاد ، نوماریپ  رد  ییاههرجنپ 
. تشذگ رگید  راصحب  راصح  کی  زا  دنتسبیم  ارنآ  تشاد و  ياهزاورد  هک  يروصحم 

ار ام  دعب  زور  اما  دندادن . دـندوب  هتـشارفارب  هزات  میدـنار و  نخـس  نآ  زا  کنیا  هک  يراصح  ود  نیاب  دورو  هزاجا  امب  ینامهم  زور  نآ  رد 
نخـس نآ  زا  هک  اهریجت  نیا  ربارب  رد  میدید . تشاد  یگتـسب  اهنآب  هچنآ  اهرداچ و  همه  دـنداد و  ناشن  امب  ار  اهنآ  ود  ره  دـندرب و  اجنآب 

. تسشنیم روسب  رومیت  نآ  رد  هک  یهاش  هفرغ  ای  رومیت  صاخ  هفرغ  دننام  تسرد  دوب ، يرگید  گرزب  هنومن  میتفگ 
زین نوگانوگ  ياههچراپ  نیا  يور  رب  دـندوب . هتخود  نآـب  نوگاـنوگ  ياهـشقن  لاکـشا و  دوب و  گـنراگنر  ياـههچراپ  زا  یمود  نیا  اـما 

. دوب هدش  يزودلگ  رایسب  شوقن 
ییاریذپ ام  زا  اجنآ  رد  مه  شیپ  هعفد  رد  تشاد و  رایـسب  یتفاسم  گرزب  هفرغ  زا  هک  ینابیاس  رد  یتدـم  ات  ام  ندیـسر  زا  سپ  زور  نیرد 

. میدنام دوب  هدش 
زا باترپ  گنس  کی  کی  ره  اههزوک  نیا  دناهتـشاذگ . یم  ياههزوک  یهاش  هدرپارـس  ای  گرزب  هفرغ  نوماریپ  نیمز  رد  هک  میدید  زین  و 

. تشاد هلصاف  يرگید 
یهاـش هفرغ  اـههزوک و  نیب  ياـضف  رد  دـندوب . هدرک  لاغـشا  خـسرف  مین  يازاردـب  یطیحم  هـتفرگ و  ناـیم  رد  ار  هـفرغ  نآ  اـههزوک  نـیا 

سک ره  دنتشاد . زین  قالش  نانیا  دندرکیم . يرادساپ  نامک  ریت و  اب  یناراوس  تشادن و  دورو  هزاجا  سکچیه 
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. دندزیم قالش  اب  ای  دندرکیم  فده  ریت  اب  ار  وا  نانآ  دشیم  کیدزن  اههزوک  هب  هک 
اریز دندوب . هدنکفا  راصح  هزاورد  رانک  رد  ناج  همین  مه  ار  یخرب  نت  هتـشگ و  یمخز  یتالابمیب  هطـساوب  میدید  ار  يرایـسب  هک  یتسارب 

اب ای  ریت  هب  ار  وا  دـشاب  هک  سک  ره  داـهن  رتارف  اـپ  درک و  یطخت  نیعم  يدودـح  زا  هک  سکنآ  هک  دوب  هدـش  هداد  روتـسد  ناـنابهگن  نآـب 
دندوب ترـضحیلعا  ندمآ  نوریب  رظتنم  دندوب و  هدمآ  درگ  يرایـسب  هورگ  اههزوک  يوس  نیا  ياضف  رد  دـننزب . دـنراد ، هک  یگرزب  قالش 

نیا دوب . هدش  هتشاذگ  بارش  ياهزوک  اهنآ  زا  کی  ره  ریز  هک  دندوب  هتـشارفا  رب  اهنابیاس  هفرغ  نیا  نوماریپ  رد  دنک . سولج  هفرغ  رد  هک 
(. رتیل ای  هنامیپ  لهچ  تسیود و  اب  تسربارب  راطنق  ره  هک   ) تفرگیم بارش  راطنق  هدزناپ  مک  تسد  کی  ره  هک  دوب  گرزب  نانچ  اههزوک 

ساپس مارتحا و  بتارم  میورب و  شیپ  دیاب  هک  دنتفگ  امب  دندمآ و  ام  لابندب  هک  میدوب  هتسشن  راظتناب  نابیاس  ریز  رد  ام  دش  هتفگ  هکنانچ 
میدـقت هدـمآ ، دنقرمـس  هب  تسوا  تموکح  رقم  هک  ناتـسناغفا ) ینعی   ) کـچوک دـنه  زا  شیپ  زور  ود  یکی  هک  رومیت  هون  هب  ار  شیوـخ 

دوب رومیت  دشرا  دنزرف  رسپ  ناوج  هدازهاش  نیا  دنیبب . يرود  لاس  تفه  زا  سپ  ار  وا  ات  دوب  هداتسرف  وا  لابندب  سک  رومیت  هک  اریز  مینک .
یمارگ شردـپ  رطاـخب  مه  ار  هوـن  نیا  تشادـیم و  تسود  رایـسب  ار  رـسپ  نآ  روـمیت  تشاد . ماـن  ریگناـهج  هتـشذگرد و  شیپ  اـهلاس  هک 

رد هک  میدید  هتسشن  ینیـشن ، هاش  رد  گنر  خرـس  هدرپ  زا  يرداچ  رد  ار  وا  دندرب و  وا  دزنب  ار  ام  دوب . دمحم  ریپ  هدازهاش  نیا  مان  درادیم .
شیپ دندوب ، هداتـسیا  راظتناب  هک  ناگرزب  زا  نت  ود  میدش  کیدزن  رداچ  نآ  هب  نوچ  دندوب . هداتـسیا  تمزالمب  يرایـسب  هورگ  شنوماریپ 

ام سپس  میدز و  وناز  رگید  راب  میتفر و  شیپ  یماگ  دنچ  میتساخرب و  هاگنآ  دندروآ و  رد  ونازب  ار  ام  دنتفرگ و  ار  ام  يوزاب  ریز  دندمآ و 
میدرک ات  ود  دق  هنیـسب  تسد  میداهن و  نیمز  رب  ار  تسار  يوناز  ینعی  میدروآ  دورف  رـس  هشیمه  دننام  زین  اجنیرد  دندرب . رداچ  نوردب  ار 

ياجب ار  اهراک  نیا  همه 
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. دندرب میدوب  هدنام  رظتنم  هتسشن و  اجنآ  رد  لوا  هک  ینابیاس  نامهب  دندوب  هدرک  ییامنهار  ار  ام  هک  ناگرزب  نآ  یتدم  زا  سپ  میدروآ و 
ینیرز ریاود  نآ  يور  رب  هک  نیچ ) * ) ینوتیز مشیربا  زا  یبآ  گنرب  رخاف  رایسب  ياهماج  ناراتات  هویشب  میدید  هکنانچ  ناوج  هدازهاش  نیا 

هدناشوپ ار  وا  ياهنیتسآ  اههناش و  هنیـس و  شیپ و  تشپ و  همه  اههریاد  نیا  تشاد . نت  رب  دندوب  هدرک  يزودلگ  کچوک  ياهخرچ  دننام 
اجنآ رد  هک  ار  یمدرم  دشیم . هدید  ناشخدب  لعل  کی  نآ  كون  رب  هک  دوب  اهبنارگ  ياهگنس  اهرهوگب و  هتسارآ  یهالک  يو  رـس  رب  دوب ،
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. دنتشاد ار  هدازهاش  نآ  مارتحا  رایسب  میدید  وا  درگ  رب 
ناریگ یتشک  نیا  دنتـشادیم . مرگرـس  ار  هدازهاـش  دـندادیم و  شیاـمن  ریگیتشک  نت  ود  میدوب ، هدازهاـش  روضح  اـجنآ  رد  هک  یماـگنه 

يرگید رب  مادـکچیه  هک  دیـسریم  رظنب  نینچ  دـندرک  زاغآ  نتفرگ  یتشک  نوچ  نیتسآیب . هنت  مین  نوچمه  دنتـشاد  نتب  نیمرچ  ياهماـج 
نانچمه يدـیدم  تدـم  ار  وا  دز و  نیمزب  ار  شیوخ  بیقر  اهنآ  زا  یکی  ناهگان  دـننک . مامت  ار  راک  ات  دـنداد  روتـسد  اـما  دوشیمن . زوریپ 

. تسین یعقاو  تسکش  وا  ندروخ  نیمز  هک  دوب  نآ  هناشن  تساخیمرب  رگا  اریز  دزیخرب . تشاذگن  تشاد و  هاگن 
تسیب دودح  رد  دوب  یناوج  يو  میدید  هکنانچ  دندرک . مارتحا  يادا  رومیت  هون  هب  دندمآ و  اجنآ  میقم  یجراخ  ناریفس  همه  زورنامه  رد 
تقیقح اب  نیا  اما  دراد ، ار  کـچوک  دـنه  يرادـنامرف  بقل  يو  دـنتفگ  اـمب  هکناـنچ  تشادـن . شیر  دوب و  هریت  درز  شگنر  لاـس ، ود  و 

*. منادیمن ارنآ  نم  هک  تسا  نـالف  نـالف و  شماـن  هک  تسا ، یحیـسم  يدرم  تسدـنه  یموـب  ناطلـس  کـنیا  هکنآ  اریز  تـسین ، نورقم 
هاشداپ دیگنج . دش  روهلمح  روشک  نآب  شیپ  لاس  دـنچ  هک  رومیت  اب  اجنآ  هاشداپ  تسا و  یلهد  دـنه  تختیاپ  دـنتفگ  امب  اهدـعب  هکنانچ 

نآ زا  هحلسا و  رد  قرغ  همه  هک  تشاد  یگنج  لیف  هاجنپ  زا  شیب  یگنج  نادرم  زا  هتشذگ  تشاد و  هوبنا  رایـسب  یهاپـس  نامزنآ  رد  دنه 
اهنآ جاع  هک  دندوب  ینالیف  هنوگ 
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دش و هدامآ  گنج  يارب  رومیت  زورنآ  يادرف  تفای . تسکش  اهلیف  نیمه  هطساوب  دنه  هاشداپ  زا  رومیت  تسخن  راکیپ  رد  تسا . دنلب  رایسب 
دنتخورفارب و ار  اهفلع  دش  زاغآ  گنج  ات  دـندوب  هداهن  کشخ  ياهفلع  يرادـقم  کی  ره  تشپ  رب  هک  داد  بیترت  زامج  ياهتـسد  راب  نیا 

. تساهنآ زیر  رایسب  مشچ  مهنآ  تلع  دنراد و  ساره  شتآ  زا  اصوصخم  نالیف  ایوگ  دنازیرگ . ار  نالیف  شتآ  هلعش 
حطسمه دنقرمس ، يروطارپما  اب  هک  ار  کچوک  دنه  دنلب  ياهتـشد  رـسارس  رومیت  دروخ و  تسکـش  دنه  هاشداپ  گنج  نیرد  هنوگ  نیدب 

. تفرگ تسا 
تورثرپ و ياههرد  گرزب و  رهـش  تسا و  تیعمجرپ  نیا  دوجو  اـب  اـما  خالکنـس . رپ  تسا و  یناتـسهوک  کـچوک  دـنه  نیمزرـس  رتشیب 

درگ گنج  يارب  ار  یهورگ  تفر و  راوشد  ياههوک  هب  دید  هدروخ  تسکش  نینچ  ار  نتشیوخ  دنه  هاشداپ  نوچ  دراد . زیخلصاح  كاخ 
دـمآ و زاب  لامـش  دـنلب  ياهتـشد  هب  و  دروآ ، درگ  ار  دوخ  ناسک  ناهارمه و  همه  دـنک  گنج  رگید  تساوخیمن  چـیه  هک  رومیت  دروآ .

دنه هاشداپ  زا  داشگ و  ارنآ  رومیت  هک  یناتـسهوک  دنلب و  ياهتـشد  نیمزرـس  نیا  اما  دنک . لابند  ار  وا  هک  دیدن  حالـص  رگید  دـنه  هاشداپ 
. میتفگ نخس  نآ  هرابرد  هک  تسا  ناوج  هدازهاش  نیا  نامرف  ریزب  کنیا  دوشیم ) هدیمان  کچوک  دنه  تسا و  ناتسناغفا  انامه  هک   ) تفرگ

انامه هک   ) دنه نآ  رتشیب  تمـسق  دسریم . تسا  دنمتورث  گرزب و  رایـسب  يرهـش  هک  زمره  سراف ) جیلخ  لحاوس   ) هب نآ  یبونج  ياهزرم 
هدزاود هعقاو  نیا  دادن . تسد  زا  ار  هراپ  نآ  تفای  تسکـش  رومیت  زا  نوچ  تساجنآ و  هاشداپ  ورملق  نامرف و  ریز  رد  دـشاب ) گرزب  دـنه 

دنه مدرم  رتشیب  دناهدرکن . ار  دنه  هب  موجه  هشیدـنا  رگید  کیچیه  شاهون  هن  رومیت و  هن  نونکات  ماگنه  نآ  زا  تسا . هداد  خر  شیپ  لاس 
نایحیـسم نانآ  نایم  رد  دـننکیم . لمع  ینانوی  بادآ  هب  نانآ  اهتنم  دراد . ار  شیک  نیمه  مه  نانآ  هاـشداپ  زین  دنتـسه و  یحیـسم  گرزب 

شتآ اب  ار  شیوخ  يور  هک  دنتسه  مه  يرگید 
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*. تسا توافتم  نارگید  دیاقع  اب  هک  دنراد  ییاهداقتعا  دننکیم و  يراذگ  هناشن 
نایزات دوهی و  هب  نایدنه  نایم  رد  دنرگنیم . ریقحت  هدید  اب  دننکیم  يراذگ  هناشن  شتآ  اب  ار  شیوخ  يور  هک  ریخا  هتـسد  نیاب  نارگید 

. مینکیم دروخرب  زین 
[. 318] دنتسه نایحیسم  تسد  ریز  زین  نانیا  اما 
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دنقرمس مهدراهچ  لصف 

هتـسشن زاغآ  رد  نآ  ریز  رد  هک  ینابیاس  هب  میدرک ) نایب  هتـشذگ  لصف  رد  هک  دمحم  ریپ  هدازهاش  هب  یفرعم  زا  سپ   ) ار ناریفـس  ام  کنیا 
يو دنیشنب . یتنطلس  هفرغ  رد  دیآ و  نوریب  شیوخ  یـصوصخ  رداچ  زا  رومیت  هک  میدش  زورمین  ندیـسر  ارف  رظتنم  دندنادرگ و  زاب  میدوب 
همه نانآ  ام و  تفریذپ . دندوب  هدمآ  تمدخب  هک  رگید  ياهروشک  ناریفس  زین  شیوخ و  ناگتـسب  زا  رایـسب  یهورگ  اب  ار  ام  دمآ و  اجنآب 

زین ار  اهلیف  سپـس  میتخادرپ . تشگ  زاغآ  هک  ییاهـشیامن  ياشامتب  میتسـشن و  گرزب  هدرپ  ارـس  رد  ترـضحیلعا  روضح  رد  مدقت  بیترتب 
ياهیزاب اهلیف  نیا  دوب . یجدوه ) ای   ) جرب اهنآ  تشپ  رب  هدـش و  شیارآ  اهگنر  رگید  خرـس و  زبس و  گنر  اب  اهنآ  تسوپ  دـندروآ . نوریب 

دندروآیمرد و زیگناتفگـش  ياهادص  دندرکیم و  يزاب  نآ  گنهآ  هب  اهلیف  دنتخاونیم و  لبط  یهورگ  دندرک . يرایـسب  زیگناتفگش 
نوماریپ رد  دـنتخاونیم . ار  شیوخ  نوگانوگ  تـالآ  دـنلب  يادـصب  هدـمآ و  درگ  هدـنزاون  یهورگ  زین  دوب  هتـسشن  رومیت  هک  ياهفرغ  رد 

گنر زمرق  یبوچ  هیاپ  هس  ود  هتشذگ  اهنیزا  دندوب و  هتشاذگ  بارـش  هزوک  دصیـس  دودح  رد  ترـضحیلعا  روضح  رد  اصوصخم  اجنآ و 
. دندوب هتخیوآ  نایدام  ریش  هماخ و  ریشرس و  زا  رپ  یکیخ  کی  رهب  هک  دوب  نآ  رد 
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رکـش ياـههکت  اـهنآ  رد  انمـض  دـندرکیم و  سپ  شیپ و  دـندادیم و  ناـکت  دنتـشاد  تسد  رد  هک  یبوچ  اـب  ناراکتمدـخ  ار  اـهکیخ  نیا 

. ریش مه  دشاب و  هدامآ  بارش  مه  ات  دندرکیم  نانامهم  يارب  هباشون  ندرک  كرادت  رطاخب  ار  راک  نیا  دنتخادنایم .
هفرغ رانک  رد  میتفگ  هک  کیدزن  ياهراصح  زا  یکی  زا  ترضحیلعا  گرزب  نز  ینعی  گرزب  مناخ  هک  میدید  دش ، بترم  زیچ  همه  نوچ 
دنرپ زا  وا  يور  هماج  دوب . هویش  نیاب  يو  شیارآ  اههماج و  دوش . زابنا  مزب  رد  شرهوش  اب  مه  وا  دوب  انب  هک  اریز  دمآ . تشاد  رارق  یهاش 

دوب نامه  تشاد  هک  ینزور  اهنت  دوب و  نیتسآیب  هماج  نیا  دیشکیم . نیمز  رب  هک  دوب  دنلب  ینماد  اب  داشگ و  رایسب  هدش و  يزودرز  خرس 
. دوب هتسب  الاب  ات  شنهاریپ  هقی  دمآیم . نوریب  شناوزاب  اهنآ  زا  هک  یخاروس  ود  زین  دوب و  هدرک  نوریب  نآ  زا  ار  شرس  هک 

دندیـشکیم دندوب  وا  مزالم  هک  یمناخ  هدزناپ  ارنآ  هلابند  دوب و  ضیرع  نهپ و  هداعلا  قوف  يو  نماد  تشادن و  ادـج  هنیـس  شیپ  وا  نهاریپ 
یباقن امیس  رب  يرادنپ  هک  دومنیم  نانچ  دوب و  هدش  شیارآ  نآ  دننام  يزیچ  ای  برس  بادیفـس  اب  الماک  مناخ  هرهچ  دورب . هار  دناوتب  وا  ات 

ناتـسبات ناتـسمز و  ار  هدام  نیا  شیوخ  هرهچ  ظـفح  يارب  ندـش  باـتفآ  هب  ندـمآ و  نوریب  ماـگنهب  هک  تساـهنآ  مسر  نیا  دراد . دـیفس 
. دندوب هدیلام  تروصب  نآ  زا  يرابرد  ناوناب  رگید  ترضح و  ایلع  نامزالم  همه  اریز  دنلامب  تروصب 

ام هک  ییاهدوخ  هنوگ  نآ  زا  دوب . دوخهالک  يالاب  دننام  رایسب  شرس  ياهتمسق  هیقب  تشاد و  دیفس  كزان و  یباقن  هرهچ  رب  گرزب  مناخ 
تمـسق دوب . هداتفا  شیاههناش  يور  رب  نآ  رانک  ود  خرـس و  هچراـپ  زا  وا  دوخ  نیا  یهتنم  میـشوپیم . نادـیم  رد  يزاـب  هزین  ماـگنهب  نادرم 

نآ رب  زین  دوب و  هتـشگ  شیارآ  دندوب ، قرـش  بوخ  ياهدـیراورم  زا  همه  هک  يرایـسب  درگ  ياهدـیراورم  اب  دـنلب و  رایـسب  وا  دوخ  تشپ 
رایسب هقیلس  اب  هزوریف  ناشخدب و  لعل  اهبنارگ و  ياهگنس 
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ياهدیراورم اب  هک  بان  رز  زا  دندوب  هداهن  یلگ  جات  نآ  درگ  رب  دوب و  هدـش  يزودـلگ  يرز  خـن  اب  شوپرـس  نیا  ياههبل  دـندوب . هتخود 

ناشخدب لعل  هس  نآ  رب  هک  دوب  یگتسجرب  دوخ  ای  يرسور  نیا  كون  رب  هتـشذگ  اهنیزا  دوب . هتـشگ  شیارآ  اهبنارگ  ياهرهوگ  تشرد و 
هب يدیفس  رپ  اهنآ  يالاب  دندوب  هتشاذگ  راک  دندیشخردیم  رون  رد  دنتشاد و  ینـشور  گنر  دندوب و  تشگنا  دنب  ود  یتشردب  کی  ره  هک 

نیا دناشوپیم . شناگدید  نییاپ  ات  ار  وا  يور  نآ  ياهتمسق  یضعب  هک  دوب  هتشگ  مخ  نییاپب  نانچ  رپ  نیا  دندوب . هتـشاذگ  زگ  کی  يدنلب 
شیپ نمض  دوب . هدش  هتسارآ  اهبنارگ  ياهگنس  دیراورم و  اب  هک  دوب  رپ  زا  ياهتـسد  نآ  كون  رد  هتـشگ و  راوتـسا  مهب  نیرز  لوتفم  اب  رپ 
رایسب يو  ناوسیگ  گنر  دوب . هتخیر  شیاههناش  رب  هتفشآ  نانچمه  يو  ناوسیگ  تفریم . شیپ  سپ و  دزیم و  جوم  يرـسور  نیا  وا  ندمآ 

ناوسیگ اهنز  تسرتابیز و  يرگید  يوم  ره  زا  هایـس  يوم  نانآ  هدـیدب  دراد . رایـسب  مارتحا  ناـنآ  دزن  هک  تسا  یگنر  نیا  اریز  دوب . هاـیس 
شرانک رد  يو  مزالم  ياهنز  زا  یهورگ  نیگنس  ياهشیارآ  رگید  شوپرس و  نیا  يرادهگن  يارب  دوش . هایـس  ات  دننکیم  گنر  ار  شیوخ 

هب کیدزن  وا  نوماریپ  رد  میدید  ام  هکنانچ  املـسم  دـندوب . هداهن  يرـسور  نآ  رب  هدرک و  دـنلب  ار  شیوخ  تسد  یخرب  دـندومیپیم و  هار 
. دندوب مزالم  دصیس 

نوچمه درگ  دبنگ و  لکـشب  دیفـس و  دـنرپ  زا  رتچ  نیا  دوب . هزین  کی  هزادـناب  نآ  هتـسد  هک  دوب  هتفرگ  يرتچ  يدرم  مناخ  رـس  يالاب  رب 
دندرکیم تبقارم  دندوب و  هتـشادهگن  رایـسب  تقد  اب  ار  رتچ  نیا  دنتـشادیم . هاگن  زاب  هدرتسگ و  ارنآ  هچراپ  كزان ، ياهبوچ  هک  دوب  رداچ 
ناگجاوخ نیا  دنتفریم و  مرح  ناگجاوخ  زا  رایسب  یهورگ  شنامزالم  وا و  شیپاشیپ  رد  دشاب . رانکرب  دیـشروخ  شبات  زا  مناخ  هرهچ  هک 

مناخ دندیـسر . دوب  هتـسشن  نآ  رد  رومیت  هک  ياهفرغ  هب  ات  دندمآ  شیپ  هورگ  نیا  هنوگنیدـب  دـننکیم . یتسرپرـس  ناراتات  نانز  رب  هراومه 
ياهکشت ياهدع  نآ  ولج  رد  هک  تسشن  ینیشنهاش  رب  رتبقع  یکدنا  ترضحیلعا  رانک  رد  کنیا  گرزب 
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يات هس  دنتفرگ ، ياج  هفرغ  نوریب  رد  دندوب  وا  مزالم  هک  ییاهنز  انمض  دز . هیکت  اهنآ  رب  گرزب  مناخ  دندوب . هتـشابنا  مه  يور  کچوک 
تنیز میدرک و  ارنآ  فصو  هک  دندوب  شوپرـس  نآ  يرادهگن  رادهدهع  نانیا  اریز  دنتـسشن . مناخ  رانک  رد  دـندمآ و  هفرغ  لخادـب  ناشیا 

. داتفایم دنتشادیمن  هاگن  ارنآ  لداعت  دندرکیمن و  رس  نآ  رس و  نیا  ار  يرسور  نآ  اهنز  نیا  رگا  دوب . مناخ  رس  شخب 
ياهماج زین  وا  دـمآ . نوریب  میدرک  دای  نآ  زا  هک  رگید  راصح  زا  دوب  رومیت  رگید  نز  هک  مود  مناـخ  تسـشن  گرزب  مناـخ  هکنآ  درجمب 

. تشاد رس  رب  گرزب  مناخ  يرسور  دننامه  تسرد  یشوپرس  رب و  رد  خرس  دنرپ  زا  گرزب  مناخ  هماج  دننامه 
دراو يو  کنیا  دومیپیم . هار  دـش  هتفگ  هک  یبادآ  نامه  ناهارمه و  رامـش  نامه  اب  تشاد و  رب  رد  يرایـسب  ياهبنارگ  ياهرهوگ  زین  وا 

. تسشن دوب ، هتسشن  نآ  رد  گرزب  مناخ  هک  دوب  ینیشن  هاش  زا  رتبقع  یکدنا  هک  ینیـشن  هاش  کی  رد  ترـضحیلعا  روضح  رد  دش و  هفرغ 
. تسا مود  هبتر  رد  ماقم  ظاحل  زا  دوشیم و  هدیمان  کچوک  مناخ  مانب  رومیت  نز  نیا 

فک یکدنا  هک  تفرگ  ياج  ینیـشن  هاش  رد  زین  وا  دـمآ و  رهاوظ  نامه  بادآ و  نامه  اب  ترـضحیلعا  موس  نز  رگید  يراصح  زا  هاگنآ 
رومیت روضح  رد  ینیعم  ياهاج  رد  دندمآ و  تنطلس  نادناخ  زا  مناخ  هدازهاش  هن  هنوگنیدب  دوب . رترود  رومیت  نیشن  هاش  زا  رتنییاپ و  نآ 

مان دندوب . وا  هون  نز  یمهن  رومیت و  رسمه  ناشیا  يات  تشه  دندوب . هتخیوآ  اهرهوگ  هدرک و  رب  رد  هماج  هنوگ  کیب  نانآ  همه  دنتـسشن .
مناـخ اـی  هکلم  موهفمب  نیا  هک  دوشیم  هتخانـش  مناـخ  ماـنب  میتفگ  نخـس  وزا  ـالاب  رد  هک  وا  گرزب  نز  تسا ؛ نینچ  ترـضحیلعا  ياـهنز 

ات وا  ورملق  دوب و  ناریا  نیمزرـس  همه  ياورنامرف  يو  ردـپ  هتـشذگ  نیزا  تسدنقرمـس . قباس  بحاـص  ياـتغج )  ) رتخد يو  تسا . گرزب 
ریلد رایـسب  یهدنامرف  تسا . هدـشن  هتخانـش  زگره  يو  ردـپ  اما  دوب . ناهاش  نامدود  زا  ردام  زا  وا  دوب . ناخ  نازاغ  وا  مان  دیـسریم . قشمد 

جیار رومیت  ورملق  رسارس  رد  مه  زونه  هک  تسا  هداد  جاور  ینیناوق  اهنامرف و  تسا و  هدش  حتاف  رایسب  ياهگنج  رد  هک  دوب 
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مانب ینیمزرـس  رب  درم  نیا  اقآ .» ناموت   » مانب تسا  یهاش  رتخد  يو  دراد . مان  کچوک  مناخ  دش  هتفگ  هکنانچ  رومیت  مود  نز  [. 319] تسا
شمجنپ نز  و  [ 322 «] اغآ کلم  ناپلچ   » مراـهچ نز  دوشیم و  هدـیمان  [ 321 «] مناـخ هلکت   » وا موس  نز  درکیم . تموـکح  [ 320 «] هباردنا »

نز دـنراد . مان  مناـخ ) [ ) 325 (] هـغاربرا هـپور   ) يرگید و  مناـخ ) [ ) 324 «] اــغارگنو  » یکی شرگید  نز  ود  و  مناــخ ) [ ) 323 «] اغاسدنوم »
تـسا هدرک  یـسورع  وا  اب  اریخا  رومیت  دـهدیم . ینعم  اهلد  هکلم  نانآ  نابزب  هک  دراد  مان  [ 326 «] اغآ اگاوی   » يو نز  نیرخآ  ای  نیمتـشه 

*. هداد واب  رومیت  زین  ار  بقل  نیا  هدیسر و  نایاپب  هزات  هک  توا  هام  نیمه  رد  ینعی 
زا تفای . همادا  نانچمه  يدـیدم  تدـم  ات  تشگ و  زاغآ  يراسگیم  دـش ، بترم  زیچ  همه  دنتـسشن و  شیوخ  ياج  رب  اـهمناخ  همه  نوچ 

اجنآ هتشذگ  رد  ارنآ  نتخاس  هویش  دنزاسیم و  نایدام  ریـش  زا  هکیاهباشون  نآ  زا  هاگنآ  دش و  هداد  بارـش  ترـضحیلعا  ياهنزب  راک  زاغآ 
داتـساب ارنآ  تفرگ و  تسدـب  یم  زا  یماج  رومیت  یکدـنا  زا  سپ  مدرک . فیـصوت  میدوب  هتـسشن  مناـخ  هدازناـخ  مزب  رد  يرداـچ  رد  هک 

« زلازنگ يور   » هک نم  هک  دوب  رـضحتسم  یبوخب  يو  اریز  دـشونب . هک  داد  ناـمرف  داد و  زئاـپ ) وسنوفلآ  يارف  نم  هارمه  ینعی   ) اـم تاـیهلا 
: دننک نینچ  دنهد و  ماجنا  ار  یمسارم  دیاب  دنریگب  ماج  رومیت  تسد  زا  دنوشیم  رختفم  هک  نانآ  اما  منزیمن . بارش  نیاب  بل  زگره  متـسه 

واب دنیایب و  شیپ  دـنزیخرب و  هاگنآ  دـننزب . وناز  دراد  ياهلـصاف  رومیت  ات  هک  یناکم  رد  دـننک و  مخ  ار  تسار  يوناز  دـنیایب و  شیپ  ادـتبا 
دننز و نیمز  رب  ار  وناز  ود  ره  دنوش و  رتکیدزن 
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ترـضحیلعاب هک  دننک  تبقارم  شـشوک و  هراومه  دـنورب و  بقعب  یکدـنا  دـنزیخرب و  ياج  زا  سپـس  دـنریگب . يو  تسد  زا  ار  ماج  نآ 

وخیوالک www.Ghaemiyeh.comهمانرفس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 77زکرم  هحفص 44 

http://www.ghaemiyeh.com


. دوشیم بوسحم  یبدایب  دـنامب  يزیچ  بارـش  زا  رگا  نوچ  دنـشکب . رـس  هعرجال  تسا  ماج  رد  هچنآ  دـننزب و  وناز  هاـگنآ  دـننکن . تشپ 
هدناوخ هنوگ  نیاب  ناریفـس  ام  نوچ  دنتـسرفب . دورد  هویـش  نیاب  دنراذگب و  رـسب  تسد  دنزیخرب و  ياج  زا  دندیـشون  رخآب  ات  نوچ  سپس 

. میتشگ زاب  تسخن  ياجب  هکنآ  ات  دندرکن  اهر  ار  ام  دنتفرگ و  ار  ام  زا  کی  ره  يوزاب  ریز  ناگرزب  زا  نت  ود  میدش 
رتکچوک ياهرداچ  يرایـسب  نآ  نوماریپ  رد  دندوب . هداد  ياج  دوب  نشج  زکرم  یهاش و  شوپ  کیدزن  هک  ینابیاس  رد  ار  ام  ناراکتمدخ 

تبترم ماقم و  نآ  یلو  دـندوب ، هدـمآ  ترـضحیلعا  رابردـب  هک  ار  یفلتخم  ياهروشک  ناریفـس  اـهنآ  رد  هک  دـندوب  هتـشارفارب  اـهنابیاس  و 
زا گرزب  ياهزوک  اهنابیاس  نیزا  کی  ره  ریز  رد  دـندوب . هداد  ياج  دننیـشنب ، دوب  نآ  رد  اصخـش  رومیت  هک  یهاش  شوپ  رد  هک  دنتـشادن 
هک ار  صوصخم  بارـش  ياههزوک  زا  اـت  ود  ترـضحیلعا  زین  و  دنـشونب . نآ  زا  دناهتـسشن  نآ  ریز  رد  هکناـنآ  اـت  دـندوب  هتـشاذگ  بارش 

ياج ربارب  رد  هلصافالب  داتـسرف ، اهنآ  نابیاس  هب  ام  ناراکتمدخ  نامزالم و  تهج  دوب  شربارب  رد  وا و  یـصخش  فرـصم  يارب  وا  شوپرد 
دـندرکیم و يزاب  اهنآ  رب  ناراکـشزرو  دوب و  هتخیوآ  ییاهبانط  نآ  زا  هک  دـندوب  هدرک  بصن  گرزب  بوچ  راهچ  کی  رومیت  صوصخم 

جرب نیا  دوب . هدش  هطاحا  دنرپ  اب  هک  تشاد  یجرب  تشپ  رب  کی  ره  دوب . هدراهچ  اهنآ  رامـش  دـندروآ . ار  اهلیف  هاگنآ  دـندادیم ، شیامن 
دوب هتسشن  لیف  ره  ندرگ  رب  يدرم  زین  و  دندوب . نت  شش  ای  جنپ  جدوه  ره  رد  تشاد و  هشوگ  راهچ  رد  درز  زبس و  ملع  راهچ  جدوه ) ای  )

. تشادیماو يوریپ  هب  دناریم و  ار  لیف  نآ  اب  تشاد و  تسد  رد  یکجک  هک 
نیا دوب . مرن  مشیربا  نوچمه  ومرپ و  رتش  مد  دـننام  هک  مد  ياهتنا  رد  زج  تشادـن  وم  چـیه  اـهنآ  تسوپ  دـندوب و  هایـس  رایـسب  نـالیف  نیا 

هبرف اهنآ  نت  دندوب ، گرزب  یشحو  واگ  جنپ  ای  راهچ  نزوب  کی  ره  گرزب و  رایسب  نالیف 
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وناز لصفم  رد  یتح  نآ  ياهاپ  رپ . الماک  هتـشابنا و  تسا  یگرزب  هسیک  لیف  ره  يرادـنپ  هکنانچ  تسین . ابیز  رظنم و  شوخ  چـیه  تسا و 
درگ و نآ  ياهاپ  دـنناسکی . یگرزب  زا  نآ  بقع  ولج و  ياهاپ  تفج  ود  ره  تسا و  یگدـمآربیب  تسار و  یـشحو  واگ  ياـپ  دـننام  مه 

نادنچ ندرگ  لیف  تسین . ناسنا  ناتشگنا  نخان  هب  تهابشیب  هک  دنسریم  هایـس  ینخان  هب  مادک  ره  هک  دنراد  تشگنا  جنپ  دنتـسه و  قاچ 
ار شیوخ  ناهد  دناوتیمن  دبسچیم و  وا  ندب  هب  امیقتسم  شرس  هکنانچ  تسا  تشرد  رایسب  هنیس  هدند  رتالاب  ياهناوختـسا  درادن و  يدنلب 

کچوک رایسب  روناج  نیا  نامـشچ  تسا . رادهنادند  نآ  هبل  درگ و  تسا و  گرزب  رایـسب  وا  ياهـشوگ  درادرب . كاروخ  ای  دناسرب  نیمزب 
. دربیم دهاوخب  هک  اجرهب  دناریم و  ار  وا  هک  دراد  یکجک  تسدب  دنیشنیم و  وا  ندرگ  تشپ  رب  نابلیف  تسا .

اجنآ و زا  هک  تسا  یلاخ  ییاضف  شرـس  ولج  رد  رتکچوک . یهتنم  تسین ، رخ  نالاپ  هب  تهابـشیب  یتسارب  تسا و  گرزب  رایـسب  لیف  رس 
هب نآ  كون  دوشیم و  كزان  نییاـپ  رد  نهپ و  ـالاب  رد  نیتسآ  دـننام  موطرخ  دوشیم . عورـش  موطرخ  دریگ  رارق  ینیب  دـیابیم  هک  یلحم  رد 
بآ رد  ار  موطرخ  رـس  دـشونیم . بآ  زاـین  ماـگنهب  نآ  هلیـسوب  دـباییم و  همادا  نآ  ياـهتنا  اـت  هک  دراد  یخاروس  موـطرخ  دـسریم . نیمز 

. دکمیم تسوا  ینیب  انامه  هک  نآ  اب  ار  بآ  دراذگیم و 
اب ار  كاروخ  دیاب  نیاربانب  دسریمن . نیمزب  وا  ناهد  میتفگ  هکنانچ  دناوتیمن و  ناهد  اب  نوچ  درادیمرب . كاروخ  هک  تسا  موطرخ  اب  زین  و 
نآ ندرک  مخ  اب  دـننکیم و  درخ  ار  يزیچ  وقاچ  اـب  هکناـنچ  دـنکیم  درخ  دریگیم و  ار  فلع  موطرخ  اـب  دراذـگب . شیوخ  ناهدـب  موطرخ 
رد رام  دننام  هراومه  تسین و  تکرحیب  زگره  وا  موطرخ  سپ  دنکیم . راک  همه  موطرخ  اب  لیف  دوشیم  هدـید  هکنانچ  سپ  دربیم ، ناهدـب 

. دـسرن نآب  موطرخ  هک  تسین  وا  ندـب  ياج  چـیه  دـناسرب و  دـهاوخب  هک  شتـشپ  ياج  رهب  ار  شیوخ  موطرخ  دـناوتیم  يو  تسا . ناسون 
هب دـیآیم  نوریب  جاع  ود  نآ  زا  تسا . سرخ  اـی  كوخ  نیکف  نوچمه  وا  نیکف  دوشیم و  زاـب  موطرخ  زاـغآ  هطقن  ریز  تسرد  لـیف  ناـهد 

یمدآ ياپ  یتشرد 
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هغیت هب  هک  دننکیم  راوتسا  یگرزب  نینهآ  هقلح  اهنآ  زا  کی  ره  رب  راکیپ  ماگنهب  دنـشاب . هتـشگ  زاب  الماک  هک  یمدآ  تسد  ود  يدنلب  هب  و 
. یمدآ يوزاب  ردقب  رتهاتوک  یکدنا  یلو  میربیم  راکب  اهگنج  رد  تسام و  هدیمخ  ياهریشمش  نوچمه  هک  دوشیم  یهتنم  يریشمش 

دسرب ات  دنکیم  نازیوآ  ار  اهاپ  دنیشنیم و  وا  ندرگ  رب  نابلیف  دنکیم . دهدیم ، روتـسد  واب  نابلیف  هچنآ  تسا و  شوهاب  رایـسب  يروناج  لیف 
یکجک تسدـب  نابلیف  دنیـشنب . نآ  تشپ  رب  دـناوتیم  نت  کی  طقف  تسا  هاـتوک  رایـسب  روناـج  نیا  ندرگ  هک  اـجنآ  زا  وا . شوگ  تشپ  هب 

دراو شارخ  ییوسب  لیف  رـس  رب  کـجک  اـب  هکنآ  درجمب  اریز  دـناریم . دـهاوخب  هک  وس  رهب  ار  وا  دـشارخیم و  ار  لـیف  رـس  نآ  اـب  هک  دراد 
. دتـسیایم تشپ  ياهاپ  رب  سرخ  دننام  اروف  دنادرگرب ، بقعب  ار  وا  کجک  اب  نابلیف  هک  یتروص  رد  دوریم . بناج  نآب  گنردیب  دزاسیم 

. دنامیم سرخ  شورب  رایسب  وا  تاکرح  نتفر و  هار  هک  اریز 
سرخ شور  دننام  هک  ییاهـشهج  اب  وا  هلمح  دنناشوپیم . حالـس  مه  ار  لیف  زین  دوشیم و  حلـسم  الماک  نابلیف  دـنرب  گنجب  ار  لیف  هاگره 

دنکیم و دنلب  ار  رس  دنزیم و  هبرض  کی  ماگ  ره  رد  دربیم و  راکب  دناهتـسب  وا  جاعب  هک  ار  يریـشمش  ياههغیت  هاگنآ  دوشیم و  ماجنا  تسا ،
نابلیف هک  هاگ  ره  گنج  ماگنهب  دتسیاب . وا  ربارب  رد  هک  تسا  یسک  هجوتم  وا  تابرض  دزادنایم . بقعب  تسا  هدرک  فده  هک  ار  سک  ره 

نآ درد  لیف  ات  دـنک . مخز  ار  وا  یناشیپ  نآ  كون  هک  دـنزیم  نانچ  کجک  اب  لیف  رـس  رب  دـنار ، شیپ  هب  يرتشیب  مشخ  اب  ار  لیف  دـهاوخب 
. تسا هیبش  كوخ  شورخ  هب  هک  دنکیم  دنلب  ياهلان  زاب و  ار  ناهد  درک  ساسحا  ار  مخز 

ار وا  هک  یتروص  رد  دباییم . يدوبهب  دـنراذگب  دازآ  ياوه  رد  ار  وا  هک  هاگره  بش  ماگنهب  تسا  هدـش  هدز  وا  رـس  رب  زور  هک  مخز  نیا 
درادرب نیمز  زا  دـهاوخیم  هچنآ  ات  دزاسیم  راداو  ار  وا  تسراوس  لیف  رب  هک  نابلیف  درم  دـهاوخ  گنردیب  دـنراذگ  هدیـشوپ  رـس  ياـج  رد 

. درادن تیمها  دشاب  نیگنس  مه  ردق  ره  یئیش  نآ  لاح 
درادیم و رب  ار  زیچ  نآ  دنکیم و  زاب  ار  شیوخ  موطرخ  نتشادرب  يارب  لیف 
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هدایپ دهاوخب  تسا  هتـسشن  جدوه )  ) ای جرب  رد  هک  يدرم  هاگره  دـناسریم . شیوخ  تشپ  رـس و  يالاب  هب  ولج  زا  هدرک و  دـنلب  ارنآ  سپس 

. دروخب نیمزب  شمکش  هکنآ  ات  دهدیم  ماجنا  ولج  بقع و  ياهاپ  يوناز  ندرک  مخ  اب  ار  راک  نیا  دنزب . وناز  هک  دهدیم  نامرف  وا  هب  دوش 
تسا هتسب  جرب  فارطاب  هک  ییاهبانط  نتفرگ  روناج و  نآ  تشپ  بقع  تمسق  يور  رب  ندیرـس  اب  دنناوتیم  کنیا  دنتـسه  جرب  رد  هک  اهنآ 

. دنوش هدایپ 
هورگ لابندب  هاگنآ  دـنهد و  هقباسم  اهبـسا  اب  هک  دنتـشاداو  ار  اهنآ  رابکی  دـننکب . اهیزاب  تاکرح و  یلیخ  هک  دنتـشاداو  ار  اهلیف  زورنآ  رد 

. دزرلیم اهنآ  ياپ  ریز  نیمز  ییوگ  دنودب ، طخ  کی  رد  مه و  اب  اهلیف  نیا  همه  نوچ  دندرک . دندوب  هدمآ  درگ  نوماریپ  نآ  رد  هک  یهوبنا 
رد هک  مشیدنایم  مدید  نم  هچنآ  اب  دشاب . هتشاد  یگداتسیا  بات  وا  ربارب  رد  هک  تسین  يرواگنج  ای  يراوس و  ای  يروناج  چیه  هک  یتسارب 

انگنت رد  یگنج  نادرم  یهورگ  نایم  رد  هک  هاگره  نوچ  تسا  نینچمه  هک  یتسارب  تسا و  هداـیپ  درم  رازهکی  ربارب  لـیف  ره  گـنج  زور 
اما دیآیمن . وا  مشچب  يرطخ  چـیه  رگید  دـنکیم و  راکیپ  رتهب  دوش  یمخز  هک  هاگره  دریگیم ، اپ  ریز  ار  مدرم  دـشاب ، هک  وس  ره  زا  دـتفایب 
زا دننک و  هاتوک  دنربب و  ارنآ  یهاگ  هک  تسا  نینچ  مسر  دنزب . هبرـض  الاب  يوسب  دناوتیم  اهنت  اتعیبط  هک  تسا  نانچ  تسا و  دنلب  لیف  جاع 

یتح ای  مامت  زورکی  دناوتیم  لیف  دزاس . دراو  هبرض  نییاپ  هب  دناوتب  هویش  نیاب  ات  دنراذگب  راک  دش ، هتفگ  هکنانچنآ  يریشمش  هغیت  اهنآ  نب 
. دگنجیم كاروخیب  زور  هس  یتح  راکیپ  ماگنهب  هک  دنیوگیم  درب و  رسب  كاروخیب  زور  ود 

نابـسا و دـش . هداد  كاروخ  ندروآ  روتـسد  دـندوب ، مرگرـس  يراسگ  هداـبب  یتدـم  هکنآ  زا  سپ  شناـنز  رومیت و  روبزم ، نشج  زور  رد 
هدامآ نوچ  اهتـشوگ  دندوب . هدنک  یلکب  ار  نادنفـسوگ  تسوپ  نابـسا و  تسوپ  يور  ياهوم  اما  دـندوب  هدـش  بابک  هتـسرد  نادنفـسوگ 

یبطرق ياهمرچ  دننام  تشذگ و  نآ  فصو  هک   ) دنتشاذگیم یگرزب  درگ  یمرچ  ياهینیس  رد  دشیم 
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رادـقم دندیـشکیم . رگید  يوسب  وس  کی  زا  اهفلع  يور  رب  ناراکتمدـخ  ار  اهینیـس  نیا  دـنوشیم . هدـیمان  [ 327 «] ریساماداوگ  » و تسام )
نوچ دوب . هداعلا  قوف  نانآ  داـیرف  ادـص و  رـس و  دـندوب  ناـنامهم  یئاریذـپ  راـک  رد  رتشیب  اـی  نت  دصیـس  هک  دوب  ناوارف  ناـنچنآ  تشوگ 
نیا همه  رد  دندرک . میسقت  نان  نودب  هشیمه  دننام  ارنآ  دش ، هداهن  رومیت  ربارب  رد  هتـشاذگ و  یـصوصخم  ياهفرظ  رد  اهتـشوگ  ماجنارس 

اهیراگ رد  هچنآ  همه  دندیـسریم . مه  رـس  تشپ  دـندوب ، هتخیر  يراگ  رد  بیترت  نودـب  ییاهدبـس  رد  هک  تشوگ  زا  رپ  ياهیراگ  تدـم 
فرصمب اهنآ  همه  تدم  كدناب  دشیم و  هتشابنا  نانچمه  تشوگ  زا  هوبنا  ياهدوت  عقاو  رد  و  دنربب . نانامهم  يارب  ات  دندرکیم  یلاخ  دوب ،

شآ زا  رپ  ياههساک  اهنآ  يور  رب  دوب و  هدـش  هدرتسگ  يزیمور  اهنآ  رب  هک  دـندروآ  ییاـهزیم  دیـسر . ناـیاپب  اـهبابک  همه  نوچ  دیـسریم .
هک یصوصخم  شوپ  هب  يرایسب  هتخورفا  رب  ياهلعشم  دوب . هدیسر  ارف  بش  کنیا  دندروآ . يدنق  نان  ینیریش و  اب  جنرب  سپس  دنتشاذگ و 

يرابرد و ياهمناخ  همه  دـندرب و  تسد  ندیـشون  ندروخ و  هب  يرتشیب  قایتشا  اـب  هاـگنآ  سپ  دـندروآ ، دوب  هتـسشن  نآ  رد  ترـضحیلعا 
نیا اریز  دوب . دهاوخ  اپ  رب  دادماب  ات  روس  نیا  هک  میدینـش  سپـس  دندیماشآیم . دندروخیم و  دـندوب  رداچ  نوریب  هک  یهورگ  ناگرزب و 

دـباییم و همادا  بش  همه  رورـس  روس و  نیا  هک  میتسناد  نوچ  تسرومیت . ناشیوخ  زا  زین  وا  هک  يرتخد  اـب  دوب  رومیت  هون  یـسورع  بش 
يداشب نانچمه  ات  میتشاذگ  ياجب  ار  اهمناخ  هدازهاش  شنارسمه و  ترـضحیلعا و  زین  ام  دناهتفر ، شیوخ  هاوخلدب  یـضعب  هک  دش  مولعم 

. میتشگزاب هناخب  دنشاب و  مرگرس  یسورع  نشج  نآ 
اپ رب  اهراصح  نآ  زا  یکی  رد  مزب  نیا  دناوخ . نآب  زین  ار  ناریفس  ام  هک  درک  اپ  رب  يرگید  روس  ترضحیلعا  ربتکا  مهدزناش  هبنـشجنپ  زور 

راکب نآ  نتـشارفارب  يارب  بانط  هک  دوب  ییاهرداچ  هنوگ  نآ  زا  میدوب  هتـسشن  نآ  ریز  رد  هک  يرداچ  دوب  ابیز  رایـسب  راـصح  نیا  دـشیم .
ییاهریت رب  میتفگ  هکنانچ  اما  دوب . هتفرن 
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رداچ لخادـب  ار  ام  اـت  داد  روتـسد  ترـضحیلعا  دـندوب . هدـش  شیارآ  اـبیز  رایـسب  اـهریجت  نیا  دوب . هتفرگ  ارنآ  درگادرگ  ریجت  راوتـسا و 
یتسم تذل  هب  رتدوز  هکنآ  يارب  هک  میدید  دـندرکیم . نینچ  دـندوب  سلجم  رد  هک  مه  نانآ  درکیم و  يراسگیم  يو  زورنآ  رد  دـندروآ .
دوخیب دوخ  زا  یتسم  زا  همه  هکنانچ  دوب و  راک  رد  نایاپیب  بارـش  ناوارف و  تشوگ  مه  زورنآ  دندیـشونیم . مه  قرع  بارـش ، اـب  دنـسرب 

میتشاذگ و هنوگنیدب  ار  ترضحیلعا  میتفای . تسمرس  لاحشوخ و  باداش و  ار  وا  هک  دنام  یقاب  رداچ  رد  ترضحیلعا  اهنت  دندوب و  هتشگ 
. دیسریم نایاپب  بش ، ندیسر  ارف  اب  تشاد و  ماود  زور  همه  مزب  نیا  زاب  هک  اریز  میتشگ . زاب  هناخب 

نادب زین  ار  ام  داتسرف و  سک  درک و  اپب  یمزب  ترضحیلعا  گرزب  نز  ینعی  گرزب ، مناخ  ربتکا  مهدفه  اب  دوب  فداصم  هک  زورنآ  يادرف 
همه دـندوب و  رایـسب  نانامهم  دـشیم . اپ  رب  دوب ، وا  نآ  زا  دـندوب و  هتـشارفارب  یـسیفن  ياهرداچ  نآ  رد  هک  يراصح  رد  روس  نیا  دـناوخ .

زارفارـس نآ  رد  روضح  هب  مدرم  هماع  يرابرد و  ناوناب  ناگرزب و  زین  هدش و  هدناوخ  نآب  دندوب ، هدـمآ  هناگیب  ياهروشک  زا  هک  یناریفس 
هچراپ زا  روبزم  راصح  ای  ریجت  یجراخ  رادج  تشاد . ییاهبنارگ  سیفن و  ياهرداچ  میدوب ، هدمآ  درگ  نآ  رد  هک  يراصح  دندوب . هتشگ 

. دندوب هتخود  فلتخم  ياهتروص  نوگانوگ و  ياهراون  گنراگنر و  ياههچراپ  نآ  رب  هک  دوب  هدش  هتخاس  دیفس 
نوردـب درک و  ییامنهار  ار  ام  دوب ، ترـضحیلعا  ناگتـسب  زا  هک  ناگرزب  زا  یکی  میدیـسر ، هاـگودرا  هب  هناـخ  زا  هکنآ  درجمب  زورنآ  رد 

نوریب زا  دیفـس  خن  اب  اهنآ  رب  هک  تشاد  خرـس  ياهدرپ  هچراپ  زا  ییاهریجت  رداچ  نیا  دناشن . دوب  رد  کیدزن  هک  يرداچ  رد  درب و  راصح 
همه هک  داتـسرف  مایپ  گرزب  مناخ  میدرک  مامت  ار  راهان  ات  دندروآ . ناوارف  بارـش  تشوگ و  ام  يارب  سپـس  دندوب . هدرک  يزودلگ  وت  و 

رایـسب دوب  يرداچ  اهرداچ ، نایم  رد  دنهد . ناشن  امب  دنتـسه  سیفن  اهبنارگ و  هجرد  تیاهن  هب  دنراد و  رارق  راصح  نآ  رد  هک  ییاهرداچ 
گرزب
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ياهکلوپ اب  اهرداچ  نیا  دوب . هدش  هدیشوپ  ابیز  رایسب  خرس  دنرپ  اب  نوریب  زا  درادن . بانط  تسا و  راوتـسا  اهریت ) رب   ) هک هنوگنآ  زا  دنلب  و 

هچراپ سنج  دوب . ییاشامت  رایـسب  نورد  زا  مه  نوریب و  زا  مه  اهرداچ  نیا  دوب . هتـشگ  شیارآ  دوب  هدش  هتخود  نییاپب  الاب  زا  هک  ییالط 
زین ینوریب  رد  تشاد . رارق  يرگید  رد  تشپ  رد  کی  هک  دوب  هرد  ود  رداچ  نیا  دوب . هتفاـی  شیارآ  نوگاـنوگ  شوقن  اـب  رـسارس  نآ  ریجت 
لش گنر  یلگ  یمشیربا  هچراپ  اب  اهرد  نیا  دندرکیم . یقالت  بیلـص  تروصب  مه  اب  هک  تشاد  گنر  خرـس  كزان  ياههلیم  زا  رادج  ود 

تسناوتیم ار  نوریب  دوب ، راوید  راهچ  نورد  رد  هک  سک  ره  زین  دشیم و  لخاد  اوه  یبوخب  نآ  زا  هک  دوب  نانچ  دوب و  هدش  هدیشوپ  تفاب 
. دیدیمن ار  نورد  دوب  نوریب  رد  هکنآ  اما  دنیبب ،

نیمیـس و حاولا  اب  رد  ود  نیا  درذـگب . نآ  زا  یناسآب  تسناوتیم  شیوخ  بسا  رب  راوس  کـی  هکناـنچ  دوب . دـنلب  رایـسب  رداـچ  لـخاد  رد 
برغم و راید  رد  هن  تفای و  ناوتیم  یفرگش  رثا  نینچ  راتات  نیمزرس  رد  هن  هک  دوب  ابیز  نانچ  رهاوظ  نیا  همه  دندوب . هتـشگ  شیارآ  نیرز 

. لوسر سلوپ  زا  يریوصت  رگید  رد  يور  رب  دوب و  هدش  مسر  سیدق  سرطپ  لیامش  رد  ود  نآ  زا  یکی  رب  ایناپسا .
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« هصورب  » زا ار  اهنآ  هک  دنتفگ  امب  اهدعب  دوب ، هدـش  هتخاس  هرقن  زا  همه  رثا  ود  نیا  دنتـشاد . تسدـب  یباتک  سدـقم  درم  ود  نیزا  کی  ره 
یکقاطا ای  قودنـص  رد  ربارب  رد  تسرد  رداچ  نیا  طسو  رد  تسا * هتفای  دـیزیاب )  ) ناطلـس هنازخ  رد  ار  شقن  ود  نیا  رومیت  و  دـناهدروآ .

یمدآ هنیس  ات  نآ  يدنلب  دوب و  هتشگ  شیارآ  باعل  اب  هدش و  هتخاس  الط  زا  قودنص  نیا  دنتشاذگیم . رایـسب  فرظ  ماج و  نآ  رد  هک  دوب 
اهرهوگب للکم  قودنـص  نیا  همه  دوب . هدش  گنر  یبآ ، زبس و  ياهباعل  اب  هک  دوب  ییاههرگنک  نآ  تشپ  رد  راومه و  نآ  يالاب  دیـسریم .

هتـشاذگ راک  قدنف  کی  ردقب  اتکی  يدـیراورم  اهبنارگ ، ياهگنـس  اهدـیراورم و  نایم  رد  طسو ، رد  دوب . اهبنارگ  ياهگنـس  دـیراورم و  و 
يراسگیم فرظ  تسدکی  نآ  رد  تشاد و  يرد  قودنص  نیا  دوبن . یلاع  نادنچ  نآ  گنر  اما  دندوب 
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هتشاذگ راک  اهبنارگ  ياهگنس  دیراورم و  دوب و  هدش  ییابیز  يراکهدنک  اهنآ  رب  هک  نیرز  گنت  شـش  زا  دوب  ترابع  هک  دندوب  هتـشاذگ 

. دندوب هتسارآ  اهرهوگ  دیراورم و  اب  اهگنت  دننام  هک  نیرز  ماج  شش  زین  دندوب و 
رب دوب . هتشگ  شیارآ  دیراورم  ابیز و  ياهگنـس  اب  هک  تشاد  رارق  بجو )  ) تسدب ود  يدنلب  هب  رز  زا  یکچوک  زیم  قودنـص  نیا  ربارب  رد 

يانهپ دوب و  تسدـب  راهچ  نآ  لوط  دوب و  هدـش  هتـشاذگ  راک  زیم  طسو  رد  درمز  نیا  نشور * زبس  گنرب  دوب  یگرزب  درمز  زیم  نیا  زارف 
زا کچوک  ياههخاش  دوب و  یمدآ  نار  یتفلک  هب  نآ  ياههخاش  هک  جاک  هب  هیبش  دوب  ینیرز  تخرد  زیم  رانک  رد  مین . تسدب و  کی  نآ 

دوب رفن  کی  يدنلب  هب  تخرد  نیا  دندوب . هتخاس  جاک  گرب  دننام  تسرد  ییاهگرب  اهنآ  رب  هک  دوب  هتـشگ  بعـشنم  پچب  تسارب و  اهنآ 
لعل زا  همه  تخرد  نیا  هوـیم  تسا . هدـییور  دوـب  اـجنآ  رد  هک  یگرزب  فرظ  زا  نآ  هشیر  ییوـگ  هک  دـندوب  هتخاـس  ناـنچ  ارنآ  نییاـپ  و 

. دوب رایسب  ابیز  هداعلا  قوف  یقرش  تشرد  درگ  ياهدیراورم  ناوارف و  رادقمب  یلومعم  توقای  دوبک و  توقای  هزوریف و  درمز و  ناشخدب و 
رب هک  دـندوب  هتـشاذگ  راـک  نآ  يور  رب  نیرز  کـچوک  ناگدـنرپ  زا  یهوبنا  زین  دـندوب و  هدرک  بصن  روبزم  تخرد  هب  ار  اـهرهوگ  نیا 

دندوب هدرتسگ  ار  اهلاب  ناگدنرپ  نیزا  یخرب  دناهتـسشن . اههخاش  رب  ناگدـنرپ  نیا  يرادـنپ  هک  دـندوب  هدز  گنراگنر  ياهباعل  اهنآ  يور 
اههویم زا  ندروخ  لوغشم  رگید  یضعب  دناهتسشن . نالا  مه  يرادنپ  هکنانچ  دندوب  هتسب  ار  اهلاب  یضعب  دننک و  زاورپ  دنهاوخیم  ییوگ  هک 

. دندزیم كون  دندوب ، هدییور  تخرد  ياههخاش  رب  ارهاظ  هک  ییاهدیراورم  ای  اهرهوگ و  رگید  هزوریف و  توقای و  هب  دندوب و 
ياهکـشت تخت  نیا  يور  رب  دوـب . یتـخت  نآ  وـلج  هک  دـندوب  هداد  رارق  بوـچ  زا  ياهدرپ  رداـچ ، ریجت  کـیدزن  تخرد  نیا  يوـسنآ  رد 

ربارب رد  دندوب . هدرک  يزودلگ  نوگانوگ  ياهـشقن  لگ و  جاک و  ياهگرب  اهنآ  رب  هدش و  هدیـشوپ  مشیربا  اب  هک  دندوب  هدرتسگ  يرایـسب 
هدرپ رداچ  يوسنآ  رد  تخت  نیا 
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هدیشوپ یمـشیربا  يابیز  رایـسب  ياهـشرف  اب  رداچ  نیا  فک  دندوب . رداچ  يوسنآ  تخت  هدرپ و  هنیرق  هک  تخت  کی  اب  دوب  يرگید  هباشم 

. دوب هدش 
نامه ینعی  میدرک  فیصوت  نآ  زا  هک  يرگید  راصح  هب  ار  ام  میدرک  دیدزاب  ار  گرزب  مناخ  رداچ  رایـسب  تقد  اب  هنوگنیاب  هکنآ  زا  سپ 

هتسشن ماعط  بارـش و  هب  نآ  رد  ناصاخ  رومیت و  دندوب و  هدرک  يزودلگ  يرز  خن  اب  اهنآ  رب  هدش و  هدیـشوپ  خرـس  هچراپ  اب  هک  يرداچ 
هون زین  وا  هک  دوخ  ناـشیوخ  زا  يرتـخد  اـب  شیاـههون  زا  یکی  یـسورع  يارب  یمزب  رومیت  هتـشذگ  بش  میتـفگ  هکناـنچ  دـندرب . دـندوب ،

تسار يوس  رد  راصح  نیا  دندوب  هدرک  لزنم  اهراصح  نآ  زا  یکی  رد  داماد  سورع و  کنیا  دوب . هدرک  اپرب  تفریم  رامـشب  ترـضحیلعا 
شیارآ وس  همه  زا  ارنآ  شامق  اب  تسا و  خرـس  نآ  ياهریجت  هک  دوب  ياهفرغ  نوچمه  رداچ  نیا  تشاد . رارق  هدمع  رداچ  ای  صاخ  شوپ 

دوب رداچ  ياهراوید  رد  ییاههچیرد  ای  اههرجنپ  دشیم و  زاب  شوپ  لخادـب  امیقتـسم  هک  تشاد  ییاههزاورد  نوریب  زا  شوپ  نیا  دـناهدرک .
نیا فقـس  دـنریگ . رظن  تحت  ار  اههزاورد  دـندوب  لخاد  رد  هک  یمدرم  دوب  نکمم  اهنآ  زا  دوب و  هدـش  هدیـشوپ  کبـشم  ياهچراپ  اب  هک 

. دندیسریم رظنب  هچراپکی  هک  دندوب  هتخود  ار  اهنآ  نایم  دیسریم و  شوپ  یلصا  ریجت  هب  نورد  زا  اههزاورد 
ریجت نآ  يوس  ود  ره  رد  هک  دیـسریم  ینهپ  نـالاد  هب  دوب و  اـبیز  یقاـط  نآ  راـنک  رد  هک  شوپ  یلخاد  قاور  رد  میدـمآ  اـجنآب  اـم  نوـچ 
کنیا هک  ییاهقاور  هب  هک  تسا  يرد  تسار  بناج  رد  دیدش  لخاد  هک  رد  نیزا  دنداد . اج  امب  دوب  دنلب  يدـبنگ  رد  نآ  يالاب  سابرک و 
رایسب نآ  هثاثا  هک  دوشیم  یهتنم  یهوکشرپ  هاگتسد  کیب  هک  تسا  يرد  مه  پچ  فرط  رد  دوشیم . زاب  میدوب  هتسشن  اهنآ  زا  یکی  رد  ام 

. تسا هدش  يزودلگ  يرز  خن  اب  نآ  ياهراوید  هک  دراد  رارق  شوپ  هدمع  یلصا و  تمسق  مه  هزاورد  نآ  ربارب  رد  تسا . سیفن 
ياهریت رب  و   ) درادن بانط  هک  هنوگنآ  زا  گرزب  رایـسب  تسا  يرداچ  دسریم  شوپ  لخادـب  یلـصا  رد  زا  میتفگ  هک  ینهپ  نالاد  طسو  رد 

لخاد رد  هک  يرایسب 
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دیاب تفریم . نامسآب  ناشدایرف  گناب و  دوب و  يراسگیم  مرگرس  شیوخ  ناسک  اب  رومیت  اجنیرد  تسا .) راوتسا  دناهتـشاذگ  راکب  اهریجت 
هدـش هتخاس  خرـس  ياهدرپ  هچراپ  زا  طوبرم و  مه  اب  همه  دنتـشاد  ییاههزاورد  کـی  ره  هک  فلتخم  ياههاگتـسد  نیا  هک  تشاد  رظن  رد 

. تسین نکمم  نآ  فیصوت  هک  دندوب  هتشگ  شیارآ  یتراهم  يداتسا و  نانچ  اب  تسافن و  تفارظ و  لامک  اب  اهرداچ  نیا  دندوب .
ار ام  میدرک ، دیدزاب  ار  اهرداچ  شوپ و  نیا  همه  رایـسب  تقد  اب  هکنآ  زا  سپ  درب . یپ  نآ  یبوخ  ییابیز و  تیاهنب  ات  دـید  ارنآ  دـیاب  طقف 

تشاد ییاههزاورد  فرط  راهچ  ره  زا  دوب و  هدش  هتخاس  بوچ  زا  الماک  هاگتـسد  نیا  دندرب . دوب  راصح  نامه  رد  هک  يرگید  هاگتـسدب 
نکمم هک  هدش  هتخاس  نانچ  هتشگ و  شیارآ  یبآ  نیرز و  ياهشقن  اب  تسابیز و  هاگتسد  نیا  يراجن  راک  دنتشاد . رارق  ییاهوکـس  رب  هک 

. دننک راوس  دشاب  يرورض  هک  هاگره  هدایپ و  ارنآ  دنشاب  هتساوخ  هک  هاگره  دوب 
. دربیم اج  همهب  دوخ  اب  ارنآ  رفس  ماگنهب  دناوخیم و  زامن  رومیت  نآ  رد  هک  تسا  يدجسم  نیا  اریز 

نآ ياهبانط  دوشیم . راوتـسا  هتـسب و  وسرهب  بانط  اب  هک  هنوگنآ  زا  دـنداد  ناشن  يرداچ  امب  میتخادرپ و  اشامت  شدرگب و  نانچمه  زورنآ 
هدیشوپ دنمانیم   » Vdir ارنآ » هک  يرتتسپ  اتبـسن  تسوپ  اب  نورد  زا  باجنـس و  تسوپ  اب  نوریب  زا  نآ  ياهریجت  دـندوب . گـنر  زبس  همه 

يربهر دوب  ریخا  رداچ  رانک  رد  هک  يرگید  رداچ  هب  ار  ام  سپـس  تشاد . رارق  ناراتات  صاخ  عون  نآ  زا  تخت  ود  رداچ  نیرد  دوب ، هدـش 
رادج تسا ) راوتسا  هدش  هتـشاذگ  نآ  سابرک  نایم  رد  هک  ییاهریت  رب  یلو   ) درادن بانط  هک  دوب  ییاهرداچ  هنوگنآ  زا  رداچ  نیا  دندرک 

اب زین  تسرامـشب و  ناهج  رـسارس  رد  تسوپ  نیرتاهبنارگ  هک  مقاق  اب  نورد  زا  دوب . رگید  ياـهگنر  خرـس و  هچراـپ  زا  نآ  ریجت  یجراـخ 
نیمزرس رد  دشاب ، بوغرم  یلاع و  عون  زا  هک  یتروص  رد  نآ  تسوپ  کی  طقف  هک  تسا  نارگ  نانچ  مقاق  دوب . هدش  رتسآ  رومس  تسوپ 

مقاق زا  رداچ  نیا  رتسآ  تسرتشیب . رایسب  نآ  ياهب  ام  روشک  برغم و  راید  رد  دراد و  شزرا  رز  هکس  هدزناپ  ات  هدراهچ  راتات 
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باجنـس اـب  زین  ناـبیاس  نیا  نورد  دـباتن . نوردـب  باـتفآ  اـت  دـندوب  هتـشارفارب  یناـبیاس  نوریب  زا  رداـچ  نیا  لخدـم  رد  دوـب . يرتسکاـخ 
. تسا هدش  هدیشوپ  يرتسکاخ 

نیزا نونکا  دوش . عنام  امرـس  زا  ناتـسمز  امرگ و  نتـسج  هار  زا  ناتـسبات  هک  دـناهدرک  رتسآ  تسوپ  اب  هتخاس و  ار  اهرداچ  رومیت  ناـمرفب 
دـشیم و طوبرم  یلواب  نالاد  کی  اب  تشاد و  رارق  یلوا  راـنک  رد  هک  دـندرک  ییاـمنهار  مود  راـصحب  ار  اـم  میدـمآ و  نوریب  لوا  راـصح 

. دوب هدش  هدیشوپ  دیفس  ینیچ )  ) ینوتیز دنرپ  اب  نآ  ياهریجت 
زا يرایسب  ودرا ، رسارس  رد  دنداد . ناشن  امب  دندوب  هتخاس  مشیربا  زا  هک  نوگانوگ  ياهنابیاس  هوکـش و  رپ  ياهرداچ  يرایـسب  زین  اجنیرد 

ناگرزب هب  قلعتم  مه  اهرداچ  اهراصح و  هنوگنیزا  يرایسب  تشذگ . نآ  فیصوت  تسرومیت و  نآ  زا  هک  دوب  اهرداچ  اهراصح و  هنوگنیا 
. دوب ترضحیلعا  نامزالم  و 

ابیز ياهرداچ  اب  دـنمانیم  هدرپارـس »  » ارنآ هک  ییاـهراصح  هاـگودرا  يوس  ره  رد  اریز  دوب . یندـید  هدـش و  هتخاـس  نوگاـنوگ  همه  اـهنیا 
. دندوب هتشارفارب 

ودرا نوریب  نمچ  رد  و  تشاد . اشامت  همه  هک  دوب  رداچ  هاجنپ  ات  لهچ  هب  کیدزن  دوب  رـضاح  ترـضحیلعا  نآ  رد  هک  ودرا  نیرد  کـنیا 
دنقرمـس عباوت  لاحم و  زا  هک  ییاهرابیوج  زا  دنتـشاد و  یـصوصخم  غاب  ای  هشیب  مادک  ره  هک  دـندوب  هتـشارفارب  يرگید  رایـسب  ياهرداچ 

. دندشیم باریس  دنتشذگیم 
رد هک  ناشخدـب  هاشداپ  اب  دنقرمـس  رد  تهج  نیاب  دـنوش . رـضاح  روس  نآ  هب  شروشک  نارـس  ناگرزب و  همه  هک  دوب  هداد  نامرف  رومیت 

. دـندوب هتفرگ  ناـیرابرد  ناـگرزب و  زا  يرایـسب  هورگ  ار  هاـشداپ  نیا  نوماریپ  میدـش . وربور  دراد  رارق  لـعل  نداـعم  وا  تختیاـپ  کـیدزن 
. میدیسرپ لعل  جارختسا  یگنوگچ  هرابرد  وزا  مارتحا  مسارم  يادا  زا  سپ  میدش . کیدزن  واب  میدرمش و  تمینغ  ار  تصرف 

زا یهورگ  زور  ره  اجنآ  رد  تساجنآ . رد  لعل  نداعم  هک  تسا  یهوک  ناشخدـب  تختیاپ  کیدزن  رد  هک  داد  خـساپ  فطل  تیاهن  اـب  يو 
هاگ ره  دنروایب . تسدب  اهبنارگ  گنس  هار  نیزا  هکلب  ات  دنتسه  اههرخص  اهگنس و  نتسکش  وجتسج و  راک  مرگرس  نادرم 
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ارنآ همه  دننکیم و  ادج  گنس  زا  مکمک  ارنآ  هتم  اب  اجنآ  رد  گنس و  نآ  هب  دنسرب  ات  دننکیم  يریگیپ  ارنآ  دنتفای  هوک  رد  ياهگر  هک 

ندعم رد  یگرزب  يورین  رومیت  نامرفب  هک  دنتفگ  امب  دوشیم . رتیلقیـص  دنیاسب  ایـسآ  گنـس  اب  ارنآ  نوچ  هاگنآ  دـنروآیم . نوریب  یبلاق 
هتفرگ رارق  کچوک  دـنه  بناج  رد  دراد و  هلـصاف  دنقرمـس  اب  زور  هد  ناشخدـب  تختیاـپ  دـنک . لوصو  ار  وا  قح  هک  تسا  هدـش  رقتـسم 

. تسا
یهوک نامه  زا  دوشیم . جارختسا  يدروجال  گنس  هک  تساجنآ  زا  دناریم و  نامرف  يوا » قآ   » رهش رب  هک  دوب  رگید  یگرزب  روس ، نآ  رد 

زور هد  ینعی  دراد  هلصاف  هزادنا  نامه  دنقرمـس  اب  زین  يوا  قآ  رهـش  نیا  دیآیم . نوریب  زین  دوبک  توقای  دوشیم  جارختـسا  گنـس  نیا  هک 
*. ناشخدب بونج  يوس  رد  یهتنم  دراد ، رارق  کچوک  دنه  بناج  رد  زین  رهش  نیا  و  هار .

هداد بیترت  یهاش  شوپرد  روس  نیا  دناوخ . نآب  ار  ام  درک و  اپب  ودرا  رد  يرگید  گرزب  ینامهم  رومیت  ربتکا  موس  تسیب و  هبنـشجنپ  رد 
رومیت تبحم  صوصخم و  رظن  هناشن  ناـنامهم  ار  نیا  هک  دـندادیم  همهب  ناوارف  بارـش  دـندمآ و  درگ  ناـنامهم  زا  يرایـسب  هورگ  دـش .

هک هنوگنامه  نانآ  زا  کی  ره  دندوب و  رضاح  همه  ترـضحیلعا  نارـسمه  دوب . هداعلا  قوف  نانآ  فعـش  دایرف  یلاحـشوخ و  دنتـسنادیم .
. دش بش  هکنآ  ات  تفای  همادا  زور  همه  مزب  نیا  دندوب . هتسارآ  ار  نتشیوخ  هنوگنامه  هدیشوپ و  رداچ  میدرک  فیصوت  میتفگ و 

اریخا کیدزن و  يدجـسم  هب  هک  یلحم  رد  تفر و  دنقرمـس  رهـشب  ودرا  زا  رومیت  ربتکا ، مایـس  اب  دوب  فداصم  هک  رگید  هتفه  هبنـش  جـنپ 
ریغص يایـسآ  رد  هک  ناطلـس * دمحم  مانب  دوب ، رومیت  ياههون  زا  یکی  هاگمارآ  دجـسم  نیا  درک . تماقا  دوب  هداد  ارنآ  نامتخاس  روتـسد 

رد  ) ار ناطلـس  هک  دوب  هدازهاش  نیا  تقیقح  رد  تشذـگرد . تفاـی ، تسکـش  كرت  دـیزیاب ) ناطلـس   ) نآ رد  هک  یگنج  زا  سپ  یکدـنا 
تسود یلیخ  ار  هون  نیا  رومیت  تفر . ناهج  زا  دوب  هتـشادرب  گنج  نآ  رد  هک  یمخز  نامه  زا  اهدعب  یلو  تخاس . راتفرگ  هرقنآ ) گنج 

زاب ار  وا  رکیپ  هکنآ  زا  سپ   ) وا ندرپس  كاخب  يارب  دوبدای و  رطاخب  ار  دجسم  نیا  تشادیم و 
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شاهون رازم  نامتخاس  يارب  هک  تشاد  رظن  رد  دـمآ . دورف  دوب  هدـش  هتخاس  اریخا  هک  دجـسم  نآ  رانک  خاک  رد  رومیت  تخاس . دـندروآ )
راهچ قاطا  نیا  و  دندرب . دجـسم  گرزب  قاطاب  ار  ام  میتفر  اجنآب  نوچ  هاگنآ  دـندناوخ . اجنآ  هب  هشیمه  دـننام  زین  ار  ام  دـنک . اپب  ینامهم 

تروصب گنر  یبآ  نیرز و  ياهیـشاک  اـب  صاـخ  تمظع  هوکـشاب و  نورد  زا  مه  نوریب و  زا  مه  دـنلب . رایـسب  نآ  فقـس  تسا و  شوگ 
دندوب هدرک  نآ  نوماریپ  رد  ییاشامت  ياهیربچگ  زین  دوب و  هتشگ  شیارآ  ییابیز 

هب دـندروآ و  ندرپس  كاخب  يارب  دنقرمـس  هب  ار  شرکیپ  میتفگ  هک  هنوگنامه  تسا ، هتـشذگرد  ناـکرت  نیمزرـس  رد  هدازهاـش  نآ  نوچ 
قاطا دنک و  دیدزاب  ارنآ  نامتخاس  ات  دوب  هدـمآ  ودرا  زا  رومیت  اریخا  اما  دـنزاسب . ار  دجـسم  نیا  ات  تسا  هدـش  هداد  روتـسد  رهـش  ناگرزب 

راک نانچ  دنزاس و  ناریو  ارنآ  ياهراوید  ات  دوب  هداد  روتسد  گنردیب  تسا . هاتوک  نآ  فقس  هک  دوب  هتفگ  دوب و  هدیدنسپن  ارنآ  گرزب 
زور بش و  دـندش و  نآ  ياـنب  دـیدجت  راـکب  تسد  اروـف  تسناـنآ . راـظتنا  رد  يدـیدش  رفیک  ـالا  دـنزاسب و  زاـب  ارنآ  هزور  هد  هک  دـننک 

تردق دمآیم و  ناور  تخت  اب  یناوتان  یگدروخلاس و  تلعب  هتبلا  دنیبب . ار  راک  تفرشیپ  ات  دوب  هدمآ  رهشب  رابود  رومیت  دوخ  دندیـشوک و 
نینچ هنوگچ  هک  تسا  یتفگـش  هیام  سب  نیا  هک  یتسارب  دـش . هتخاـس  ررقم  تصرف  زور  هد  ناـمه  رد  قاـطا  نیا  تشادـن . يراوسبسا 

اپب یگرزب  ینامهم  هتخاس و  شاهون  دوبدایب  ار  دجسم  نیا  دش  هتفگ  هکنانچ  دشاب . هدش  هتخاس  یهاتوک  نامز  نینچ  رد  یگرزب  نامتخاس 
. دندرب راکب  ناوارف  بابک  تسا  نانآ  يوخ  هکنانچمه  دندوب . هدمآ  درگ  يرایسب  هورگ  نآ  رد  هک  دوب  هدرک 

برقم نایرابرد  زا  و  میاهدرب ) مان  وزا  البق  هک   ) سلجم رد  رـضاح  ناگرزب  زا  یکی  میتفرگ ، هرهب  ینامهم  نیا  زا  همه  هکنآ  زا  سپ  هاگنآ 
سپس میدش . کیدزن  ترضحیلعا  هب  هکنآ  ات  درب  شیپ  ار  ام  دمآ و  ناریفـس  ام  کیدزنب  ازریم ، کلم  هاش  صاخ ، تمدخـشیپ  ینعی  دوب ؛
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. دنداد تفبرز )  ) یتعلخ ام  زا  کی  رهب 
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مـشیربا هچراپ  زا  اـههنت  مین  نیا  دـنداد . دـننکیم  نتب  امرـس  رد  ناراـتات  هک  هنوگ  نآ  زا  بسچندـب  هنت  مین  اـمب  نیریز  هماـج  يارب  زین  و 
هالک کی  اـم  زا  کـی  رهب  لاـح  ناـمه  رد  دـنزادنایم . رومـس  ود  تسوپ  نآ  هقی  درگب  دنـشکیم و  نآ  رب  رتسآ  تسوپ  اـب  دوشیم  هتخود 

نآ عومجم  و   ) دراد شزرا  هرقن  لاـیر  ود  کـی  ره  دوشیم و  هدـیمان  هگنت  هک  اـهنآ  زا  هرقن  هکـس  يوتحم 1500  ياهبج  ماجنارـس  دنداد .
تعاطا بتارم  میدرک و  رکشت  لومعم  قبط  وزا  میدش و  رضاح  ترضحیلعا  ربارب  رد  رگید  راب  هاگنآ  دندرک  اطع  امب  هریل ) داتـشه  دوشیم 

ار ام  ات  مییوگ  نخـس  وا  اب  رگید  راب  میـسرب و  تمدـخب  زورنآ  يادرف  هک  تفگ  درک و  باطخ  ار  اـم  يو  سپـس  میتشاد . زاربا  ار  شیوخ 
دنادـیم شیوخ  رـسپ  نوچمه  ار  وا  تسوا و  تبحم  رهم و  لومـشم  هک  ایناپـسا  هاـشداپ  شیوخ  تمعنیلو  دزنب  ماـگنهب  هک  دـننک  صخرم 

. میدرگزاب
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دنقرمس مهدزناپ  لصف 

يرگید راکب  رومیت  تشگ ، عقاو  ترضحیلعا  رطاخ  دنسپ  دروم  دیـسر و  نایاپب  الماک  نوچ  رومیت  هون  هاگمارآ  دجـسم  نامتخاس  دیدجت 
دنقرمـسب هنوگ  همه  زا  رایـسب  يالاک  راـتات  نیمزرـس  دـنه و  نیچ و  زا  لاـس  ره  دز . تسد  شیوخ  تختیاـپ  دنقرمـس  رهـش  شیارآ  يارب 

ناوتب هک  دوبن  ییاج  چیه  رهش  نورد  رد  اما  دنرامشب . یناگرزاب  هدمع  زکارم  همه  دنقرمـس  نوماریپ  ياهنیمزرـس  هک  اریز  دوشیم ، هدروآ 
ینابایخ هک  داد  روتسد  رومیت  نیربانب  درک . هضرع  شورف  يارب  داد و  ناشن  درک و  رابنا  بسانم  هتـسیاش و  ياهویـشب  ار  اهالاک  نیا  نآ  رد 

دیدج نابایخ  نیا  دسرب . شورفب  الاک  هنوگ  همه  اهنآ  رد  هک  دننک  انب  ییاهناکد  نآ  يوس  ود  رد  درذـگب و  دنقرمـس  نایم  زا  هک  دـنزاسب 
نانآ هب  دیزگرب و  ار  رابرد  ناگرزب  زا  نت  ود  نامرف  نداد  ماجنا  يارب  تشذگیم . رهش  نایم  زا  تفریم و  رگید  يوس  هب  رهـش  يوسکی  زا 

اب ناگرزب  نیا  نیربانب  تفر . دـهاوخ  راـک  نآ  ورگب  ناـشیا  رـس  دنـشوکن ، زور  بش و  دـننک و  یهاـتوک  شیوخ  راـک  رد  رگا  هک  تفگ 
هب یهجوت  چـیه  دـنتخاس . ناریو  تشاد  دوجو  دوب  هداد  ناـشن  ترـضحیلعا  هک  یطخ  رد  هناـخ  هچنآ  تعرـسب  دـنتخادرپ و  راـکب  باـتش 

ار شیوخ  هناخ  هک  دـندوب  ریزگان  دنتـشاد  هناخ  دودـح  نآ  رد  هکنانآ  و  دـندرکن . دوب  هتفرگ  رارق  رطخ  رد  نانآ  لاوما  هک  مدرم  تیاکش 
. دنربب دوخ  اب  رودقملا  یتح  دنراد  هچنآ  دنیوگ و  كرت 
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ناکد ره  ربارب  رد  دنتخاس و  نآ  يوس  ود  رد  اهناکد  دندرک و  ثادحا  ار  نهپ  نابایخ  نآ  دندمآ و  انب  ناداتـسا  هدشن  ناریو  اههناخ  زونه 
نآ يالاب  رب  تشاد و  بقع  رد  یکی  شیپ و  رد  یکی  قاطا  ود  یناـکد  ره  دـنتخاس . دوب  نآ  رب  یگنـس  دیفـس  یحول  هک  یگنـس  یتکمین 

گنردیب تشگ ، هدامآ  اهناکد  نیا  ات  تشاد . ییانـشور  ندـمآ  يارب  زین  ییاـههرجنپ  هک  دـندوب  هدز  راودـبنگ  یـسوق و  یفقـس  ناـبایخ 
ییاههراوف ناـبایخ  فلتخم  لـصاوف  رد  دـندرتسگ . طاـسب  اـهنآ  رد  دوب  سنج  عون  همه  زا  هک  شیوخ  ياـهالاک  شورف  يارب  ناـناگرزاب 

هدـع ره  دوبن . راک  رد  ناصقن  یتساک و  چـیه  رگراک  ظاحل  زا  دـش و  هتـشاذگ  رهـش  ياروش  ندرگب  ناـمتخاس  نیا  همه  شزرا  دـنتخاس 
نامهب ار  اهنآ  ياج  دـنتفریم و  هناخب  بش  دـندرکیم  راک  زور  هک  ینایانب  دـندروآیم . نوریب  زا  دوب  راک  ناداتـسا  زاـین  دروم  هک  يرگراـک 

حیطـست ار  نابایخ  رگید  یـضعب  دـندرکیم و  بارخ  ار  اه  هناـخ  یخرب  دـنتخادرپیم . راـکب  بش  رـسارس  دـنتفرگیم و  رگید  ياـهانب  هدـع 
خزود نیطایـش  همه  ییوگ  هک  دوب  هداتفا  هارب  بش  زور و  ییاوآ  اغوغ و  نانچ  دـندوب . لوغـشم  نامتخاس  هب  رگید  یهورگ  دـندرکیم و 

قح الماک  دوب  هتـشگ  ناریو  ناشاههناخ  هکنانآ  اما  دیـسر . نایاپب  نابایخ  نامتخاس  زور  تسیب  یط  رد  هنوگ  نیدـب  دنـشاب . هتخادرپ  راکب 
. دنشاب هتشاد  تیاکش  هلگ و  هک  دنتشاد 

تاداس دنتفر . تاداس  زا  یضعب  دزن  یلدود  دیدرت و  نارازه  اب  ماجنارـس  دنتـشادن . ار  ترـضحیلعا  هب  تیاکـش  ندرب  تأرج  نیا  دوجو  اب 
واب ار  تیاکـش  عوضوم  نانیا  دـنربمغیپ . ناگدـنامزاب  زا  نانیا  اریز  دـنراد . يزایتما  مارتحا و  تزع و  رومیت  راـبرد  رد  هک  دنتـسه  یمدرم 

هدارا يأر و  هک  کنیا  هک  دناسر  ضرعب  دیزرو و  تراسج  تخابیم  جنرطش  ترضحیلعا  اب  تاداس  زا  یکی  هک  يزور  مرج  دنتفگ و ال 
روتـسد هک  دوب  نیا  راوازـس  هداد ، تساونیب  زیچیب و  مدرم  نآ  زا  همه  هک  ار  اههناخ  نتخاس  ناریو  ناـمرف  هتفرگ و  رارق  نیرب  وا  كراـبم 

دینش ار  نیا  ات  رومیت  دنیوگیم ، دشیم . هداد  نانآ  هب  ناوات  يارب  یغلبم  ات  دادیم 
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هلابق زین  و  تسا . هدـیرخ  شیوخ  لوپ  اب  ار  لحم  نآ  همه  اریز  [ 328] تسوا نآ  زا  دنقرمس  رهش  نیمز  همه  هک  تفگ  تفـشآرب و  تخس 
. دهد هئارا  ارنآ  تسناوتیم  هک  یتسارب  دندمآیم ، یگدیسر  يارب  زورنآ  يادرف  رگا  دراد . تسد  رد  ار  نآ 

یلکب دیـس  نآ  هک  تفگ  نخـس  ناـنچ  تخادرپ . دـهاوخ  ناواـت  گـنردیب  دناهدناتـس ، قح  ریغ  هب  هک  دوش  مولعم  رگا  هک  تفگ  اـنمض 
. تشگ ناشیرپ  همیسارس و 

. دننک ادج  نت  زا  ار  اهنآ  همه  رس  ات  دادن  نامرف  هک  دندوب  رازگساپس  رایسب  زین  و 
يو هچنآ  تسباوص و  نیع  وکین و  تسا  ترـضحیلعا  يأر  هچنآ  هک  دنداد  خساپ  دـندوب  هدرب  ردـب  ناج  هکلهم  زا  هناتخبـشوخ  هک  کنیا 

. تسارجالا مزال  دهد  نامرف 
رهـش رد  هک  دوب  یناـمتخاس  نیرتاـبیز  نیرتهب و  اـم  رظنب  دوب ، هداد  گرزب  مناـخ  رداـم  دوبداـیب  ارنآ  نتخاـس  ناـمرف  رومیت  هک  يدجـسم 
دیاب تسا و  هاتوک  رایـسب  هک  تفگ  تفرگ و  نآ  لخدم  رد  رـس  رب  يداریا  يو  هک  دوب  هدشن  مامت  الماک  زونه  اما  تشاد . دوجو  دنقرمس 

تعرـسب نآ  زرج  هکنآ  يارب  دنزاسب . يدیدج  يانب  نآ  ساسا  رب  ات  یپ  ندنک  هب  دـندرک  عورـش  نارگراک  هاگنآ  دوش . ناریو  گنردیب 
سپـس دنک و  تراظن  نآ  رد  دهدب و  ار  اهزرج  زا  یکی  ندیـشکرب  روتـسد  نارگراک  هب  ات  تفرگ  هدهعب  اصخـش  رومیت  دوخ  دوش  هتخاس 

رب وا  هک  يزرج  هیاپ و  هک  دـننک  يرواد  دـننیبب و  همه  هکنآ  ات  تخاس . لوحم  شیوخ  هاـگرد  ناـبرقم  زا  نت  ود  هب  ار  يرگید  ناـمتخاس 
ياپ رب  هک  دوب  ناوتان  نانچ  رومیت  ماگنه  نیرد  یلو  تسا . هتـشاذگ  نت  ود  نآ  هدهع  رب  هکنآ  ای  دش  دـهاوخ  هتخاس  رتدوز  هتفرگ  هدـهع 

. دوش راوس  بسا  رب  ای  دتسیاب  یتدم  تسناوتیمن  شیوخ 
زور تدم  رتشیب  دندروآیم و  نامتخاس  لحمب  ناور  تخت  رد  ار  وا  حبـص  زور  ره  سپ  دـندربیم . اجرهب  ناور  تخت  رد  ار  وا  تهجنیاب 

دنزپب و تشوگ  يرادقم  هک  دادیم  روتسد  يو  تشادیماو . راکب  ار  نارگراک  دنامیم و  اجنآ  رد  ار 
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نانآ ییوگ  هک  دـننک  باترپ  دـندوب  مرگرـس  راـکب  یپ  نییاـپ  رد  هک  ینارگراـک  نیرب  ارنآ  ياـههکت  اـت  دادـیم  ناـمرف  هاـگنآ  دـنروایب و 
. درکیم باترپ  تشوگ  نانآ  همه  يارب  زین  يو  دوخ  یتح  هک  تفگش  دنربیم و  رسب  یهاچ  رد  هک  دنتسه  ییاهگس 

باترپ لوپ  هکـس  دندوب  هدرک  بلج  شیوخ  راک  زا  ار  وا  رطاخ  تیاضر  هک  یئاهانب  يارب  زین  یهاگ  تشادیم و  او  راکب  ار  اهنآ  قیرطنیاب 
زا تسد  یتسیابیم  ترورض  مکحب  هک  دیسر  ارف  ینامز  ماجنارـس  هکنآ  ات  دوب  تفرـشیپ  رد  زور  بش و  نامتخاس  راک  هنوگنیدب  درکیم .

. تخیریم ورف  هتسویپ  یناتسمز  فرب  کنیا  اریز  دش . زین  نابایخ  نآ  نامتخاس  راک  لماش  رما  نیا  و  دندیشکیم . راک 
رد دـهد . یـصخرم  نطوب و  تمیزع  هزاجا  امب  هک  میدوب  راودـیما  میتفاتـش و  وا  روضحب  ترـضحیلعا  نامرف  رب  اـنب  ربماون  لوا  هعمج  زور 

. میداتـسیا راظتناب  نانچمه  زورمین  اـت  دادـماب  زا  میدیـسر . شروضحب  دوب  هداد  ارنآ  ناـمتخاس  دـیدجت  روتـسد  هک  يدجـسم  بنج  خاـک 
ردقب هویم  تشوگ و  تسشن  دوب  طایح  رد  هک  ینیشن  هاش  رد  دمآ و  نوریب  دندوب  هتـشارفارب  اجنآ  رد  هک  يرداچ  زا  ترـضحیلعا  زورنایم 
میدرگ زاب  شیوخ  هناخب  هک  داتسرف  مایپ  امب  دیسر  نایاپب  كاروخ  نوچ  دندروخ . رفاو  دحب  نآ  زا  نارـضاح  همه  دندروآ و  اجنآب  یفاک 

انامه تشاد  شیپ  رد  هک  ییاهراک  دهد و  راب  عیدوت  يارب  ار  ام  دراد  هک  يرایـسب  ياهراک  هطـساوب  دـناوتیمن  هک  میراد  روذـعم  ار  وا  و 
ترـضحیلعا زورنآ  رد  دنک . تکرح  وس  نادب  کچوک  دنه  هاشداپ  ناونعب  دیابیم  هک  دوب  شاهون  دمحم  ریپ  ندرک  هناور  نتخادنا و  هارب 

تشگزاب رد  دوب  رارق  هک  وا  نامزالم  ناهارمه و  هب  دیشخب و  حالس  تعلخ و  بسا و  يرایسب  هدع  ماعنا  شـشخب و  مسرب  هدازهاش  نآ  هب 
. درک اطع  دوب  هداد  هدازهاش  هب  هچنآ  هباشم  یفحت  ایاده و  زین  دنشاب  وا  اب 

هداد روتـسد  نینچ  امب  اریز  میـسرب . ترـضحیلعا  روضحب  هک  میدرک  هضرع  نتـشیوخ  میتفر و  زاب  هبنـش  اب  دوب  فداصم  هک  زورنآ  يادرف 
میدوب رظتنم  میداتـسیا و  راظتناب  نانچمه  رهظ  زا  دعب  ات  اجنآ  رد  تسرامیب . دنتفگ  دـیآیمن و  نوریب  رداچ  زا  هک  دومنیم  نینچ  اما  دـندوب .

. دیایب تسا  طایح  رد  هک  شیوخ  خاکب 
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راچان دریذپب . روضحب  ار  ام  دناوتیمن  ترضحیلعا  هک  تفگ  دمآ و  دوب  وا  صاخ  رواشم  میدن و  هک  صاخ  ياهتمدخـشیپ  زا  یکی  هاگنآ 
. میتشگزاب هناخ  هب 

تـشگزاب تصخر  دریذپب و  روضحب  ار  ام  تسا  نکمم  افداصت  ایآ  مینیبب  ات  میتفر  خاک  نامهب  رگید  راب  زورنآ  يادرف  ینعی  هبنـشکی  زور 
. دهد ایناپسا  هب 

تأرج سک  هچ  هک  دندیسرپ  ام  زا  دندمآ و  میتفگ  نخس  ناشیزا  هک  صاخ  تمدخـشیپ  هس  نآ  ماجنارـس  میدنام . راظتناب  يدیدم  تدم 
. مییایب تسا  هتفگ  امب  هدرک و 

ام نابزیم  هک  ار  راتات  گرزب  نآ  زین  و  دریذپب . روضحب  ار  ام  دناوتیمن  ترـضحیلعا  نوچ  میدرگ  زاب  هناخب  گنردیب  هک  دنتفگ  امب  سپ 
دـندوب و هتفـشآرب  تخـس  هک  یتسار  میور . روضحب  دـیاب  هک  تسا  هتفگ  امب  سک  هچ  هک  دـندرک  تساوخزاب  وزا  دـندرک و  راضحا  دوب 

. دننک خاروس  ار  وا  ینیب  ات  دنداد  نامرف  وا  یلامشوگ  يارب 
هدـیدن ار  ام  یتح  زورنآ  دادـماب  مه  یتسارب  تسا و  هدرواین  خاکب  زورنآ  رد  ار  ام  وا  هک  تفگ  گرزب  نآ  دـنک  هئربت  ار  دوخ  هکنیا  يارب 

. دشاب هتفگ  ینخس  ام  اب  ات  دوب 
. دش هداد  ماجنا  صاخ  تمدخـشیپ  هس  نامرفب  روما  نیا  همه  دندز . رایـسب  بوچ  اب  ار  وا  لاحنیا  اب  دزیرگب . تبوقع  زا  تسناوت  هنوگنیدب 

تقیقح رد  صاخ  تمدخشیپ  هس  نآ  دندوب . هتشگ  ناشیرپ  همیسارس و  رایـسب  درم  نز و  زا  نایرابرد  همه  دوب و  رامیب  تخـس  رومیت  اریز 
. درک دیاب  هچ  هک  تسنادیم  یسک  رتمک  لاحنآ  رد  دندوب . صاخ  نیرواشم  نانیا  نوچ  دندرکیم . ییاورنامرف  دندناریم و  کلم 

ام لابندب  هکنآ  ات  مینامب  تکاس  مارآ و  هناخ  رد  دیاب  هک  دنداد  مایپ  امب  صاخ  ياهتمدخشیپ  دشن . هداد  یصخرم  هزاجا  مه  امب  تهجنیاب 
. دنتسرفب

تراسج تأرج و  دتـسرفب و  ام  لابندـب  ترـضحیلعا  هک  میدیـشکیم  راظتنا  هلـصوح  ربص و  تیاهن  اـب  هناـخ  رد  هکنآ  نمـض  رد  هاـگنآ 
ار وا  صاـخ  ياهتمدخـشیپ  نآ  هک  تـفگ  اـمب  دـمآ و  ناـیئاتغج  زا  یکی  مـینک ، هـضرع  ار  نتـشیوخ  رگید  راـب  مـیورب و  هـک  مـیدرکیمن 

دنتفگ امب  میوش . نطو  يوسب  تکرح  هدامآ  گنردیب  دیوگیم  امب  هک  تسرومیت  نامرف  نیا  هک  میراگنایب  نانچ  دـیاب  ام  دناهداتـسرف و 
كرت ریفس  رصم و  ناطلس  ریفس  یهارمه  اب  مد  هدیپس  زورنآ  يادرف  نامه  دیاب  هک 
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ات ییامنهار  يارب  ام  هارمهب  هک  تسا  هدش  رومأم  [ 329 «] نالغا ناموت  ووراک  ( » مانب راتات  ناگرزب  زا  یکی   ) هک میتفای  ربخ  زین  و  میتفا . هارب 

صاخ ياهتمدخـشیپ  هک  تفگ  نینچمه  ياتغج  نآ  دزاس . هدامآ  ام  ندرب  يارب  بسا  زین  تسام و  زاین  هچنآ  هریج و  هار  رد  دـیایب و  زیربت 
زا زین  ازریم  رمع  و  دننک . ییاریذپ  تسا  ترضحیلعا  هون  ازریم  رمع  ییاورنامرف  رقم  هک  زیربت  ات  اهرهش  همه  رد  ام  زا  هک  دنهدیم  روتـسد 

. داتسرف دهاوخ  شیوخ  روشک  يوسب  ار  ناریفس  ام  زا  کی  ره  درک و  دهاوخ  ییاریذپ  ام 
تمعنیلو مایپ  هب  مه  یخساپ  یصخرم و  هزاجا  امب  ترـضحیلعا  زونه  هک  میدرک  ضارتعا  گنردیب  میدینـش  ياتغج  نآ  زا  ار  مایپ  نیا  ات 

وگتفگ رگید  تسا  رتهب  هک  داد  خـساپ  یتشردـب  نیا  دوجو  اب  ياتغج  نآ  میورب . اجنآ  زا  میناوتیمن  نیاربانب  دـناهدادن . هلیطـسق  هاشداپ  اـم 
میراد مزال  رفـس  يارب  هچنآ  همه  تسرتهب  تفگ ) سپـس  . ) تسا هدـش  هداد  بیترت  صاخ  ياهتمدخـشیپ  نآ  طسوت  زیچ  همه  اریز  مینکن 

خاک هب  گنردیب  میتفریذپن و  ار  نخس  نیا  ام  دنرفـس . تخر  نتـسب  مرگرـس  نونکا  مه  زین  ناریفـس  رگید  هک ) تفگ   ) زین مینک و  هدامآ 
. میدرک ار  صاخ  ياهتمدخشیپ  رادید  تساوخرد  میتفر و 

میدرگ و زاب  هک  دنتفگ  امب  هبنـشجنپ  زور  رد  شیپ  تاقالم  رد  ترـضحیلعا  هنوگچ  هک  میتفگ  ناشیا  هب  ام  دنتفریذپ و  روضحب  ار  ام  نانآ 
ار دوخ  هک  دیوگیم  امب  نانآ  لوق  زا  تسا و  هدمآ  یئاتغج  نآ  کنیا  اما  دـنک . صخرم  ار  ام  دـیوگ و  نخـس  ام  اب  ات  مینک ، تاقالم  ار  وا 

. تسا هتخاس  كانهودنا  تخس  ار  ام  نخس  نیا  مینک و  هدامآ  ادرف  تمیزع  يارب  گنردیب 
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دیاب مینامب . رابرد  رد  نیزا  شیب  میناوتیمن  زین  ام  دریذپب و  روضحب  ار  ام  دناوتیمن  ترـضحیلعا  هک  دنتفگ  خـساپ  رد  صاخ  ياهتمدخـشیپ 
. دناهدز راک  نیاب  تسد  يراچان  زا  مینک  باتش  تمیزع  رد  تسا  هتفگ  یئاتغج  نآ  هکنانچمه 

درادن نتفگ  نخس  يورین  یتح  تسا و  هتشگ  ناوتان  تخس  ترضحیلعا  هک  اریز 
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هکنآ زا  شیپ  دـیاب  هدـش  مه  نامدوخ  تاـجن  رطاـخ  يارب  اـم  تسا  یندرم  رومیت  نوچ  تسا . گرم  هناتـسآ  رد  ناکـشزپ  صیخـشت  هب  و 
میناوتیمن هک  میتفگ  میدرک و  رارـصا  هچنآ  میتفا * هارب  تسام  هار  رـس  رب  هک  دـسرب  ییاهناتـساب  دـننادب و  همه  دوش و  راکـشآ  يو  گرم 

هک دنداد  خساپ  دیـشخبن و  يدوس  دننارب ، اجنآ  زا  هنوگنیا  ار  ام  دـیابن  مینک و  تمیزع  شیوخ  هاشداپ  هب  ياهمان  نتـشاد  تسد  رد  نودـب 
اب هک  ار  یئاتغج  گرزب  نآ  ام  هاشداپ  هب  ترـضحیلعا  خساپ  هرابرد  اما  میتفا . هارب  گنردیب  دیاب  تشاد  دهاوخن  ياهدیاف  رتشیب  يوگتفگ 

. درک دهاوخ  مهارف  ار  نآ  دشاب  ام  هارمه  امنهار و  هک  درک  دنهاوخ  هارمه  ام 
روبزم هبنش  هس  زور  دنام . قلعم  ربماون  مهدجیه  ینعی  دعب  هتفه  ود  هبنـش  هس  ات  مراهچ )  ) هبنـشود زورنآ  زا  نانچمه  هنوگنیدب  اهراک  سپ 

تموکح بناج  زا  ییاهنامرف  یبتک و  همانرذگ  راهچ  ام  يارب  کنیا  يو  دنداتـسرف . ام  دزن  ار  یئاتغج  نآ  رگید  راب  صاخ  ياهتمدخـشیپ 
. دروآ دوش ، هتشاذگ  ام  رایتخا  رد  بسا  دیاب  ام  لوصو  درجمب  هکنیا  رب  ینبم  دوب  ام  هار  رس  رب  هک  هدمع  رهش  راهچ  يارب 

نودب هک  میداد  خساپ  رگید  راب  میتفا . هارب  زورنامه  يادرف  دـیاب  صاخ  ياهتمدخـشیپ  صوصخم  نامرفب  هک  دروآ  ربخ  یئاتغج  نآ  زین  و 
تقیقح رد  میورب . دیاب  میهاوخن  هچ  میهاوخب  هچ  هک  داد  خساپ  درم  نآ  اما  منکیمن . تمیزع  ترـضحیلعا  یبتک  نامرف  نتـشاد  تسد  رد 

. میدروخرب هرهاق  ناطلـس  ریفـس  اب  اجنآ  رد  دـندرب و  رهـش  نوریب  ياههشیب  زا  یکیب  هناـخ  زا  ار  اـم  زورنآ  اریز  میدـش . يوریپب  راـچان  مه 
هک هبنـش  هس  نآ  میدـش . دـشاب ، هار  قیفر  ام  اب  دوب  رارق  هک  كرت  ریفـس  ندـمآ  رظتنم  میدـنام و  شیوخ  نانابهگن  اـب  هشیب  نآ  رد  بشنآ 

ناهارمه همه  ماجنارـس  میدرب . رـسب  نانچمه  دوب  ربماون  مکی  تسیب و  اب  فداصم  هک  هبنـشجنپ  هبنـش و  راهچ  اب  میدوب  هدـمآ  دورف  اـجنآب 
. میداتفا هارب  هرابکی  دنقرمس  زا  دندمآ و  درگ 

رد اجنآ و  رد  هچنآ  منک و  فیـصوت  امـش  يارب  ار  رهـش  نآ  دـیاب  متفگ  دوب  هتـشذگ  دنقرمـس  رد  تماقا  تدـم  رد  ام  رب  هچنآ  هک  کنیا 
دنقرمس میوگب . تسا  هداد  ماجنا  شیوخ  تختیاپ  شیارآ  يارب  رومیت  هچنآ  دوشیم و  هدید  نآ  نوماریپ 
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. تسرتگرزب یکدنا  لیوس )  ) هیلیبشا زا  رهش  نیا  تسا . هتفرگ  ارف  قیمع  یقدنخ  یلگ و  يراوید  ای  راصح  ارنآ  درگادرگ  عقاو و  یتشد  رد 

هدرتسگ رهش  يوس  همه  رد  عباوت  لاحم و  نیا  دهدیم . لیکشت  ار  رهش  عباوت  لاحم و  هک  تسا  يرایسب  ياههناخ  دنقرمـس  نوماریپ  رد  اما 
رهش هدش و  هدرتسگ  رهش  نوماریپ  رد  خسرف  ود  یهاگ  مین و  خسرف و  کی  قمع  ات  اهیدابآ  نیا  تسا . هدش  هطاحا  اهناتسوم  اههشیب و  اب  و 

دنتسه و تیعمج  رپ  اهنابایخ  نیا  دوشیم . هدید  روانهپ  گرزب و  ياههار  راهچ  اب  ییاهنابایخ  اههشیب  نیا  نایم  رد  دراد . رارق  اهنآ  نایم  رد 
نایم رد  تسرهش . راصح  لخاد  مدرم  زا  رتشیب  رهش  نوریب  یلاها  هدع  تهجنیاب  دسریم . شورفب  نان  تشوگ و  الاک و  هنوگ  همه  اهنآ  رد 

اههاگجرفت اههاگـشدرگ و  اهخاک و  رومیت  اجنیا  رد  تسا . هدـش  هتخاس  بوخ  ابیز و  رایـسب  ياـههناخ  دنقرمـس ، نوماریپ  ياـههشیب  نیا 
اهناتـسوم اـهغاب و  نیا  تسا . هشیب  همه  اـهنآ  درگادرگ  رب  هک  دـنراد  یقـالیی  هناـخ  کـلم و  نوماریپ  نآ  رد  زین  تموکح  ناـگرزب  دراد .

زا دید . ناوتیم  يراوشدب  ار  هناخ  اهنآ  نایم  رد  هک  دـنیبیم  ناتخرد  زا  یهوک  دوشیم  کیدزن  دنقرمـسب  هک  يرفاسم  هک  دنرایـسب  ردـقنآ 
ياهناتسب اهغاب  نیرد  درذگیم و  بآ  رپ  ياهرابیوج  اهرهن و  يرایسب  رهـش  جراخ  لخاد و  ياهغاب  نایم  زا  زین  دنقرمـس و  ياهنابایخ  نایم 

. دوشیم هدید  ناوارف  هبنپ  عرازم  هزبرخ و 
زور ره  تسا . بوغرم  رایـسب  ناوارف و  روـگنا  هزبرخ و  [ 330] دالیم دـیع  لصف  رد  تسا و  بوخ  رایـسب  ناوارف و  نیمزرـس  نیرد  هزبرخ 
همه رد  دوشیم . فرصم  هتخورف و  رازاب  رد  نآ  زا  رادقم  هچ  هک  تسا  یتفگش  هیام  یتسارب  دنـسریم و  فارطا  زا  هزبرخ  ياهراب  اب  نارتش 

دنرادیم و هاگن  لاسکی  ریجنا  دننام  دننکیم و  کشخ  ارنآ  یصوصخب  لصف  رد  هک  تسا  ناوارف  يردقب  هزبرخ  رهش  نوماریپ  ياهاتـسور 
رد هاگنآ  دنریگیم و  ارنآ  تسوپ  دننکیم و  میسقت  گرزب  ياهچاق  هب  هراپ و  ارنآ  دننکیم . کشخ  هنوگنیدب  ار  هزبرخ  دنربیم . راکب 
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دنراذگیم ییاهدبـس  رد  دندنبیم و  مهب  ار  اهنآ  دنوش ، کشخ  الماک  اههکت  نیا  هکنآ  درجمب  دوش . کشخ  ات  دـنراذگیم  باتفآ  ولج 

. دنرادیم هاگن  هام  هدزاود  دننکیم و  رابنا  و 
همه دنراد و  هناخ  یناوارف  تیعمج  اههرد  نآ  رد  يرایسب و  ياههرد  نآ  رد  هک  تسا  هدرتسگ  يروانهپ  تشد  دنقرمس  لاحم  يوسنآ  رد 

. دنراد رقم  اههرد  نیرد  تسا  هدروآ  تسدرود  ياهنیمزرس  زا  رومیت  هکنانآ 
لصاح رپ  ياهناتسوب  زین  هویم و  ياهتخرد  اجنآ  رد  تسا . ناوارف  نآ  مدنگ  لصاح  زیخلصاح و  رایسب  دنقرمـس  ناتـسا  نیا  كاخ  رـسارس 

. تسرایسب
هد  ) دنواپ تسیب  هک  دنراد  ياهبند  اریز  تسروهشم . نآ  نادنفـسوگ  تسا . بوخ  داژن  زا  اجنآ  رویط  یلاع و  نوماریپ  نآ  یـشاوم  مانغا و 

دودح نیرد  شنایهاپس  اب  رومیت  هک  یماگنه  یتح  هک  دنناوارف  نانچنآ  نادنفـسوگ  نیا  دنکیم . رپ  ار  تسد  دراد و  نزو  نم ) ای 3  ولیک 
شـش دودح  رد  هک   ) اکود کی  تمیقب  ناوتیم  رازاب  رد  ار  دنفـسوگ  تفج  کی  دهدیم ) يور  یتساک  یبایمک و  هراومه  هک   ) دنتـسه

لایر مین  ای  سنپ ) هس  لداعم   ) تسا ياهکـس  هک  [ 331] يرم کی  اب  هک  دنتـسه  نازرا  نانچ  یلاوح  نیرد  سانجا  دـیرخ . تسا ) گنیلیش 
نازرا ياهب  هب  دیـشاب  هتـساوخ  هک  رادـقم  رهب  دـیناوتیم  ار  جـنرب  تسا و  ناوارف  اج  همه  هتخپ  ناـن  دـیرخ . وج  مین  ولیک و  کـی  ناوتیم 

. دیرخب
. دنمانیم دنقرمـس  ارنآ  هک  تسا  تهج  نیمهب  و  تسا . یندـید  یتسارب  هک  تسا  نانچ  نآ  لاحم  گرزب و  تختیاپ  نیا  یناوارف  تورث و 

«. دنمتورث رهش   » ینعمب تسا  تغل  ود  زا  بکرم  هک  تسا  تنک * زیمس  نآ  یلصا  مان  اریز 
. تساتسور ای  رهش  موهفمب  تنک  دنمتورث و  هبرف و  ینعمب  یکرتب )  ) زیمس نوچ 

هکلب یکاروخ  داوم  رظن  زا  اهنت  هن  دنقرمس  نیمزرس  نیا  زین  و  دناهدمآرد . دنقرمس  هتـسکش  اپ  تسد و  تروصب  كدنا  كدنا  مان  ود  نیا 
پرک و تفبرز و  ینوتیز و  دنرپ  هیهت  يارب  مشیربا  هناخراک  تسدنمتورث و  زین  هناخراک  نتشاد  ظاحل  زا 
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یمـشیربا ياههماج  يارب  نینچمه  و  دوشیم . هتفاـی  ناوارف  رادـقمب  اـجنیرد  میناوخیم  [ 332] لانـسرت ایناپـسا  رد  ام  هک  ياهچراپ  هتفات و 

. دننکیم هیهت  مه  هیودا  نیرب  هوالع  دنفابیم و  نوگانوگ  ياهگنرب  یبآ  نیرز و  شامق  زین  دنزاسیم و  یتسوپ  يرتسآ 
همه رد  دنک . هدمع  مهم و  ياهرهـش  زا  یکی  ار  شیوخ  تختیاپ  هنوگنیدـب  ات  تسا  هدوب  دتـس  داد و  یناگرزاب و  نابیتشپ  رومیت  هتـسویپ 

اب هک  ار  یناگدنفاب  همه  قشمد  زا  هداد ، چوک  دنقرمـسب  تسا  هتفای  ناگتـسجرب  نادـنمرنه و  زا  هچنآ  شیوخ  ياهیـشک  رکـشل - اهگنج و 
روآمان تهجنیدـب  ناهج  رد  دـنتخاسیم و  یکروبنز  نامک  هک  ینازاس  ناـمک  زین  دـندرکیم و  راـک  ناـینرپ  نتفاـب  صوصخم  ياـهکود 
گنفت هیکرت  زا  تسا . هدروآ  دنقرمس  هب  دنرادن  دننامه  ناهج  رد  هک  ار  نازاس  ینیچ  نازاس و  هشیـش  نازاس و  هرز  نینچمه  دناهتـشگ و 

مهنآ يدنمرنه  هنوگ  ره  زا  هکنانچ  دنهوبنا  رایـسب  هورگ  نیا  تسا . هدروآ  انب  رگرز و  نوچمه  هتفای  هک  ار  هفرح  بابرا  زا  هچنآ  نازاس و 
اج همه  زا  دنزاسیم  اهنیشام  نیا  يارب  بانط * هکنانآ  نایچپوت و  نازاسپوت و  زین  و  درک . غارس  ناوتیم  رایسب  دادعت  هب  رهام  ناداتسا  زا 
نآ رد  نآ  تشک  هک  دـنراکیم  كرزب  هنادـهاش و  دنقرمـس  نوـماریپ  رد  روـظنم  نیمه  يارب  هک  تـفگ  دـیاب  ماجنارـس  تـسا . هدرک  درگ 

. درادن هقباس  دودح 
نت هب 150000  هک  تفگ  ناوتیم  تسدایز و  رایـسب  نانآ  ياههداوناخ  نادرم و  اب  اعمج  تسه  نآ  رد  للم  همه  زا  هک  دنقرمـس  تیعمج 

. دسریم
ناینانوی و نانآ  هرمز  رد  هک  نایحیـسم  زین  لیابق و  ماوقا و  همه  زا  نایزات ، يرگید  دنناکرت و  یکی  دناهدش  هدروآ  دنقرمـس  هب  هک  یللم  زا 

یحیـسم اعقاو  ریخا  هورگ  دنتـسه . دـناهتفرگیم  دـیمعت  یناشیپ  رب  شتآ  اب  هک  ینایدـنه   ) نایروطـسن و نایبوقعی و  اهکیلوتاک و  ناـینمرا و 
راصح لخاد  رد  نانآ  همه  يارب  هک  دوب  دایز  نانچ  دنقرمس  تیعمج  دنراد ). یصوصخب  راکفا  دیاقع و  یهتنم  دنتسه 
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. دوبن نانآ  يارب  اج  مه  نآ  فارطا  ياهیدابآ  رهـش و  راصح  نوماریپ  ياهنادـیم  اهنابایخ و  رد  یتح  دـشیمن و  هتفاـی  نکـسم  هناـخ و  رهش 

هداد لزنم  دوب  ییاشامت  نانآ  عضو  ندـید  یتسارب  هک  اهتخرد  هیاس  اهرداچ و  اـهراغ و  رد  یتقوم  گرزب  تـالحم  اـههناخ و  رد  ریزگاـن 
. دندوب

مرچ و راتات  ياهنیمزرـس  هیـسور و  زا  تسرپ . تسا  هدـش  لمح  هناگیب  ياهنیمزرـس  تسد و  رود  راید  زا  هک  ییاهالاک  اب  دنقرمـس  رازاب 
نیچ زا  زین  و  دـنروآیم . تفب  رز  ریغ  ینیچ  ریرح  اصوصخم  درادـن و  دـننامه  ناهج  رد  هک  یلاع  بوغرم و  رایـسب  ناینرپ  نیچ  زا  ناتک و 

دراد و دوجو  تکلمم  نآ  رد  دایز  رادقمب  تسروهـشم و  اهنآ  نتـشادب  هک  ییاهالاک  رگید  دوشیم و  هتفای  روشک  نآ  رد  طقف  هک  کشم 
دنقرمـسب نیچ  زا  هک  ییاهالاک  دـنروآیم . رگید  هیودا  يرایـسب  ساویر و  هقاس  ای  دـنویر  دـیراورم و  ساملا و  ناشخدـب و  لعل  نینچمه 

ینیچ نادـنمرنه  اریز  تسرتاـهبنارگ . رتـشزرا و  رپ  دـنروآیم  رهــش  نآـب  هناـگیب  ياهنیمزرــس  زا  هـچنآ  هـمه  زا  هـک  یتـسارب  دـنروآیم 
ود هک  دنتـسه  ینیچ  نادنمرنه  اهنت  دنیوگیم ، هک  دنراد  یلثملا  برـض  و  دناهدش . هتخانـش  ناهج  نادنمرنه  نیرتنادراک  نیرتتسدربز و 

نانآ تاعونصم  دنراد و  تریصب  شیوخ  راک  رد  ناینیچ  نایگنرف و  لوق  نیاربانب  دنروک . ناناملـسم  مشچ و  کی  نایگنرف  دنراد و  مشچ 
. تسرتهب نارگید  ياههتخاس  زا 

نآ و لگ  مه   ) نیچراد زوج و  تسوپ  کخیم و  يدنه و  زوج  دننام  تساهبنارگ  رایسب  یتسارب  هک  بوغرم  دنت و  هیودا  دنقرمسب  دنه  زا 
دنقرمـس رهـش  رـسارس  رد  دـنروآیم . دوشیمن ، هتفای  چـیه  هیردنکـسا  رازاـب  رد  هک  هیودا  رگید  عاونا  همه  لـیبجنز و  و  نآ ) تسوپ  مه 

نان و نینچمه  دـناهتخپ و  وکین  ياهویـشب  هک  راکـش  رویط و  شآ و  هدـش و  بابک  هتخپ و  تشوگ  اهنآ  رد  هک  تسا  يروانهپ  ياهنادـیم 
بش و هک  رهـش  زاب  ياهاضف  اهنادـیم و  رد  كاپ  ابیز و  فورظ  رد  ار  اـهیکاروخ  اهتـشوگ و  نیا  همه  دـسریم . شورفب  بوخ  ياـههویم 

تشوگ ياهناکد  دناهتشاذگ . شورف  ضرعمب  دوشیم ، دمآ  تفر و  اهنآ  زا  زور 
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زور بش و  اـهناکد  نیا  تسرایـسب . دـسریم  شورفب  لواـقرق  کـبک و  اـهنآ  رد  هک  رویط  کـچوک  ياههاگـشورف  زین  رامـشیب و  یـشورف 
هراومه بآ  نآ  رد  هک  تسا  هتفرگ  ياهرد  ار  نآ  درگادرگ  یلو  هدشن ، هتخاس  يدنلب  رب  هک  تسا  یجرب  دنقرمس  زا  یتمـسق  رد  تسزاب .

. دزاسیم نکمم  ریغ  ار  جرب  نآب  دورو  تسا و  يراج 
اجنآب دورو  قح  شناتـسدریز  راصح و  نآ  مکاح  زج  سکچیه  دـنکیم و  تسارح  نآ  رد  ار  دوخ  نیازخ  ترـضحیلعا  هک  تسا  اجنیرد 

زور بش و  دنزاسیم و  نامک  ریت و  دوخ و  هرز و  ناراگیب  نیا  دراد . راگیب  رگراک  رازه  کی  زا  شیب  رومیت  راصح  نورد  رد  دنرادن . ار 
. دنتسه ترضحیلعا  تمدخ  مرگرس 

تفرگ و ار  ریغـص  يایـسآ  نآ  رد  هک  دـش  یگنج  مزاع  تفگ و  كرت  ار  دنقرمـس  راـب  نیرخآ  يارب  رومیت  هک  شیپ  لاـس  تفه )  ) دـنچ
یـسک هکنآ  رگم  دنروایب ، زین  ار  شیوخ  هچب  نز و  دیاب  دش  دنهاوخ  هارمه  وا  اب  هک  ینایهاپـس  همه  هک  داد  نامرف  درک ، تراغ  ار  قشمد 

لاس تفه  شرفس  تسنادیم  هک  داد  نامرف  نینچ  رظن  نیزا  رومیت  تسراتخم . تروصنیرد  هک  دراذگب  هناخ  رد  ار  اهنآ  هک  دنادب  حالص 
خاکب دوشن  مامت  لاس  تفه  ات  هک  دوب  هدرک  دای  دـنگوس  وا  ددرگیمن . زاب  دـنکن  بوکرـس  ار  شیوخ  نانمـشد  همه  ات  دـشکیم و  لوط 

. ددرگن زاب  دنقرمس  رد  شیوخ 
ینعی وا  هک  دننادیم  همه  هک  مایپ  نیا  اب  دندمآ  رومیت  دزن  یناریفس  نیچ  روطارپما  بناج  زا  میدوب  وا  نامهم  دنقرمـس  رد  ام  هک  ینامز  رد 

واب هنالاس  دیاب  نونکا  دشیم ، هتخادرپ  هتشذگ  رد  هک  یجارخ  نامه  دوب و  نیچ  هکلمتسم  هتشذگ  رد  هک  تسا  طلسم  ینیمزرـس  رب  رومیت 
. دزادرپب ار  هداتفا  سپ  جارخ  همه  دیاب  يو  کنیا  تسا ، هدشن  هتخادرپ  یجارخ  چـیه  هتـشذگ  لاس  تفه  رد  هک  اجنآ  زا  اما  دوش . میلـست 

هچنآ تسا  ددص  رد  تهج  نیمهب  زین  وا  تسا و  تسار  نیتم و  رایـسب  نانآ  نخـس  هک  دوب  نیا  روآمایپ  ناریفـس  نیاب  ترـضحیلعا  خساپ 
ازـسان و اب  ار  همه  نیا  دروآیم . ارنآ  اصخـش  يو  دوخ  دهدن ، تمحز  جارخ  راب  ندرب  اب  ار  ناریفـس  هکنیا  يارب  اهتنم  دزادرپب ، دراد  یهدب 

نآ نمض  رد  تشادن . جارخ  نتخادرپ  گنهآ  چیه  ترضحیلعا  هک  اریز  دنار . نابز  رب  تشرد  نانخس 
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. دوب هدماین  روطارپما  بناج  زا  روبزم  جاب  لوصو  يارب  سکچیه  زین  لاس  تفه 
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. میزادرپیم نآ  نایب  هب  ام  کنیا  دوب و  نایرج  رد  نیچ  رد  هک  دوب  يروما  انامه  زین  رما  نیا  تلع 
. دوش میسقت  نانآ  نیب  وا  کلم  دیابیم  وا  همانتیصو  قبط  رب  هک  تشاذگ  ياجب  رـسپ  هس  تشذگرد و  نیچ  روطارپما  نارود  نیا  زاغآ  رد 

ردارب دیـشیدنا و  يریبدت  سپ  دـش . شیوخ  ردارب  ود  ندـنار  نوریب  ردـپ و  يروطارپما  همه  ندروآ  تسدـب  ناهاوخ  اقح  وا  رتگرزب  رـسپ 
. تخاس دوبان  ار  شیوخ  نیرتهک 

دـش و دـیمون  دـیایب ، رانک  وا  اب  دـناوتیمن  هک  دـید  رتگرزب  ردارب  نیا  نوچ  کنیا  دـش . قیاف  ورب  ماجنارـس  دـیگنج و  وا  اب  رگید  ردارب  اما 
هک هاگنآ  تشگ . روطارپما  دوب  هدـنام  هدـنز  هک  يردارب  نآ  هنوگنیدـب  تخاس . دوبان  ار  شنادرم  دوخ و  دز و  شتآ  ار  شیوخ  هاـگودرا 

*. تساوخ جاب  وزا  داتسرف و  رومیت  رابردب  یناریفس  روطارپما  نیا  تشگ . رارقرب  اددجم  یبیترت  مظن و  تفرگ و  شمارآ  کلم 
. دنزیوآ رادب  ار  نیچ  ناریفس  همه  هک  تسا  هداد  نامرف  ترـضحیلعا  هک  میدینـش  ام  دنتخادرپیم . شردپ  راگزور  رد  هک  ار  یجاب  نامه 

رهـش زا  تسین . مولعم  اـم  رب  درک  یتامادـقا  شیوخ  يوربآ  يارب  نیچ  روطارپـما  هکنآ  اـی  دـش  هتـشاذگ  ءارجا  عقومب  وا  ناـمرف  هکنیا  اـما 
رفس هامشش  نیزا  و  تسا . هار  هامشش  تسا ، يروطارپما  نآ  رهـش  نیرتگرزب  تسا و  فورعم  غلاب * ناخ  مانب  هک  نیچ  تختیاپ  ات  دنقرمس 

نآ زا  شیوخ  هلگ  ندنارچ  يارب  نآ  رد  هک  يدرگ  نابایب  نانابش  زج  تسا و  نوکـسم  ریغ  نآ  رـسارس  هک  درذگیم  ینابایب  زا  هام  ود  زین 
الاک راب  اب  رتش  دصتشه  زا  یناوراک  ام ، ندیسر  خیرات  زا  لبق  هلـصافالب  لاسما  نئوژ  هام  رد  و  دوشیمن . هدید  اجنآ  رد  یـسک  دنرذگیم 
ماـیپ نیچ  روطارپـما  بناـج  زا  وا  يارب  هک  ار  نیچ  ترافـس  تئیه  نآ  دوب  هدـمآ  برغم  راـید  ياـهگنج  زا  هک  روـمیت  دیـسر . ارف  نیچ  زا 

نیچ هـب  ناـنآ  زا  سکچیه  دــننک و  تشادزاـب  ـالاک  یمدآ و  زا  ار  ناوراـک  نآ  هـمه  هـک  داد  ناـمرف  گـنردیب  داد و  راــب  دوـب ، هدروآ 
. ددرگنزاب

هدمآ هارمه  غلاب  ناخ  زا  ناریفس  نیا  اب  هک  یمدرم  زا  یضعب  زا  هاگنآ 
289 ص : این ، بجر  دوعسم  همجرت  وخیوالک / همانرفس 

نآ رب  روطارپما  هک  يروشک  تفگـش  تایـصوصخ  هرابرد  تاعالطا  ندروآ  درگب  عورـش  نآ ، نارادرتش  ناوراـک و  نیلؤسم  زا  دـندوب و 
هزاجا هک  دوب  راتات ) ناگرزاب   ) کی نایناوراک  نایم  رد  درک . نیچ  سوفن  تیعمج و  رایـسب و  تورث  هب  طوبرم  تایئزج  اب  دـناریم ، ناـمرف 

نیا تعـسو  رظن  زا  و  تسین ، رود  نادنچ  ایرد  لحاس  زا  رهـش  نیا  هک  تفگیم  يو  دوب . هدیزگ  تماقا  غلاب  ناخ  رد  مامت  هامـشش  هتفای و 
خسرف کی  زیربت  رطق  هک  اریز  دشاب . رتگرزب  ناهج  ياهرهش  همه  زا  دیاب  رهـش  نیا  دشاب  نینچ  هکیتروص  رد  تسزیربت . ربارب  تسیب  رهش 
یگنج نادرم  هرامـش  هک  تفگ  نینچمه  درم  نآ  دشاب . هار  خسرف  تسیب  رگید  يوس  ات  وس  کی  زا  غلاب  ناخ  دـیاب  و  تسرتشیب ، يزیچ  و 
رامـشب تسا  هارمه  وا  اب  هچنآ  هکنآ  نودـب  دـنک  تکرح  شیوخ  روشک  ياهزرم  زا  گـنج  گـنهآ  هب  نوچ  هک  تسا  ناـنچنآ  روطارپما 

درم نیا  هکنانچ  دراذـگیم . ياجب  هدایپ  زا  يرایـسب  نایهاپـس  اـب  شیوخ  کـلم  يرادـساپ  یناـبهگن و  يارب  راوس  اـهنت 400000  میروآ ،
هتـشاد تمدخ  رد  راوس  رازه  هکنآ  رگم  دنیـشنب  بسا  رب  ماع  هاگرظن  رد  درادن  قح  یگرزب  چـیه  هک  تسا  نیرب  مسر  نیچ  رد  تفگیم 
هرابرد زین  رگید  تفگش  بلاطم  يرایـسب  دنرایـسب . روشکنآ  رد  ناگرزب  هنوگنیا  زا  لاحنیا  اب  دنک . هدامآ  راضحا  درجمب  دناوتب  هک  دشاب 

*. تسا هدش  یحیسم  اریخا  یلو  دوب  تسرپتب  نیچ  روطارپما  نیا  هک  تفگیم  زین  و  درکیم . نایب  نیچ  روشک  تختیاپ و 
رومیت میتفگ  هکنانچ  و  دوب . هدمآ  رسب  میدرک  هراشا  نآب  الاب  رد  هک  یلاس  تفه  نآ  دنقرمسب ، ام  دورو  ماگنه  رد  دوخ . نخـسب  میدرگرب 

سپ دوش . يرپس  لاس  تفه  هکنآ  زا  سپ  رگم  دراذـگن  اپ  دوب  هدـش  هداد  اج  وا  نئازخ  نآ  رد  هک  يراصح  هب  هک  دوب  هدرک  دای  دـنگوس 
. دش دراو  لماک  یتقوشوخ  هوکشاب و 

نیدالوف هرز  رازه  هس  هلمج  نآ  زا  داد . هئارا  دیدزاب  يارب  دـندوب  هتخاس  رومیت  تبیغ  رد  نارگراک  هرز  حالـس و  زا  هچنآ  هعلق  لاوتوک  و 
و دوبن . یفاک  نآ  هنیسشیپ  حول  یتفلک  هکنآ  زج  دندوب ، هتخاس  بوخ  رایسب  ار  اههرز  نیا  ام  رظنب  تسا . خرس  سابرک  نآ  تشپ  هک  دوب 

دالوف هنوگچ  هک  دننادیمن  اجنیا  مدرم 
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ناگرزب زا  يرایـسب  هب  زورنآ  رد  رومیت  ار  هنیـس  شیپ  حاولا  اهدوخ و  نیزا  دندرک . هضرع  دوخ  يرایـسب  هدع  لاح  نیع  رد  دنهد . بآ  ار 
يانهپ هب  ياهحفص  نآ  ولج  زا  دوب و  هتشگرب  بقعب  اهنآ  زا  یـضعب  كون  دندوب و  دنلب  درگ و  همه  اهدوخ  نیا  درک . هیده  شیوخ  رابرد 

. دروآ نییاپ  درک و  دنلب  لیمب  ناوتیم  ار  ریخا  کچوک  هحفص  نیا  دیآیم . نییاپ  هناچ  ریز  ات  تشگنا  دنب  ود 
نانیا اما  تساهیئایناپـسا . ام  ياههرز  هب  هیبش  هنیـسشیپ  ياههرز  نیا  ریـشمش . تابرـض  ربارب  رد  تسا  تروص  ظفح  اـنامه  نآ  هدـیاف  و 

هب هیبش  دسریم و  مکش  نییاپ  هب  هنیـس  شیپ  هرز  نیا  تسا  هتفر  راکب  هنیـسشیپ  رد  هک  تسا  یـسنج  زا  ریغب  هک  دنـشوپیم  يدنلب  نهاریپ 
. تسام ياههنتمین 

هک دـناهدرک  وخ  اهنز  نیا  دنتـسه و  اهنوزامآ *»  » زا نآ  مدرم  هک  دیـسریم  يروشک  هب  دـیورب  نیچ  يوسب  دنقرمـس  زا  زور  هدزناـپ  نوچ 
ار دوخ  ياهرتخد  ناوج  ناردام  ناـگدروخلاس ، ناریپ و  تقفاوم  اـب  لاـس  رد  ینیعم  لـصف  رد  [. 333] دـنهدن هار  دوخب  ار  يدرم  هاگچیه 

ینادرم نآ  هناخ  هب  اهرتخد  دنیایب و  نانآ  هناخب  ات  دننکیم  توعد  اهنآ  زا  نادرم  اجنیا  رد  دـنربیم ، تسناشروشک  رانک  رد  هک  ینیمزرـسب 
همه یتدم  زا  سپ  دننکیم . یگدنز  نادرم  نآ  اب  اجنآ  رد  و  دـیآیم ، ناشـشوخ  نانآ  هداوناخ  یندـیماشآ  كاروخ و  هویـش  زا  هک  دـنوریم 
هناخ رد  دش ، رتخد  نانآ  دنزرف  رگا  دمآ ، رـسب  ینتـسبآ  يروراب و  نارود  دنداهن و  نیمز  رب  راب  نوچ  دـندرگیم . زاب  شیوخ  روشکب  نانآ 

وا نامرف  رد  زاب  دنتـسه ، رومیت  ورملق  یگیاـسمه  رد  هکنآ  اـب  اـهنوزامآ  نیا  دنتـسرفیم . شردـپ  دزن  ارنآ  دـش  رـسپ  رگا  دـنرادیم و  هاـگن 
ناـمه داژن  زا  همه  ناـنیا  ناـنوی . يایـسیلک  تاداـع  موسر و  وریپ  دنتـسه و  یحیـسم  دنرامـشب و  نیچ  روطارپما  ياـیاعر  زا  هکلب  دنتـسین ،

ود اورت  رد  نامزنآ  رد  دندیگنج . نآ  ربارب  رد  دش ، ناریو  ناینانوی  تسدب  اورت  هک  یماگنهب  ناتـساب ، راگزور  رد  هک  دنتـسه  یئاهنوزامآ 
اهنوزامآ زا  تلم 
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. دندرک چوک  ریخا  لحم  نیاب  هکنانآ  رگید  دندنام و  ياج  رب  هک  لرتاز  داژن  یکی  دوب .

فنع روزب و  دوخ  هیاـسمهب  درادـن و  ار  نارگید  اـب  عازن  تأرج  سکچیه  و  تسا ، رارقرب  تدـش  تیاـهن  اـب  یمظن  بیترت و  دنقرمـس  رد 
. دنکیمن دادیب 

دودـح زا  نوریب  رد  یهتنم  دـنکیم  راداو  راـکیپ  گـنجب و  یفاـک  دـحب  ارناـنآ  رومیت  هک  اریز  دـنرادن ، عازن  هب  يزاـین  چـیه  هک  یتسارب  و 
هچ هاگودرا و  رد  هچ  ار  تلادع  هک  دراد  تلادع  يارجا  نارومأم  یهورگ  دوخ  اب  ترـضحیلعا  یگنج ، رفـس  ماگنهب  شروشک . ياهزرم 

ارجا دنشاب  هتشاد  یتیاکش  هکنانآ  همه  هرابرد  ار  تلادع  دنورب ، تاضق  نیا  هک  اج  ره  زین  اهناتـسرهش  رد  دنراذگیم . ارجا  عقومب  خاک  رد 
یگدیـسر لؤسم  زین  يرگید  تاضق  دنتـسه و  عازن  زا  لـصاح  يزیرنوخ  یئاـنج و  روما  رد  يرواد  رومأـم  یـصوصخم  تاـضق  دـننکیم .

نارومأـم ياـهراک  لؤسم  هک  دنتـسه  ینارواد  نینچمه  و  دنتـسه . دـسریم  تموـکحب  نآ  ناـیز  هک  یهوـجو  لـیم  فـیح و  سـالتخاب و 
دنتسه زین  يرگید  یمسر  نارومأم  ماجنارس  دننکیم . یگدیسر  نارومأم  يدعت  زا  مدرم  تایاکش  هب  اهرهـش  اهناتـسرهش و  رد  دنتموکح و 

رد کی  ره  نارواد  نآ  دورب  هاش  يودرا  هک  اج  ره  تسه و  يرتسگداد  هاگتـسد  هس  هنوگنیدـب  دـننکیم . ییاریذـپ  هناـگیب  ناریفـس  زا  هک 
دنونـشیم و ارنانآ  تایاکـش  دننکیم و  یگدیـسر  ناراکتیانج  نیمرجم و  راکب  دناهتـشارفارب  هک  یگرزب  رداچ  هس  رد  شیوخ  صاخ  هرادا 

. دننکیم هضرع  واب  ار  عوضوم  دنوریم و  رومیت  روضح  هب  دننک  رداص  مکح  هکنآ  زا  شیپ  اما  دننکیم . رداص  مکح 
. دننکیم ارجا  مه  اب  راهچ  راهچ  شش و  شش  ار  اهمکح  هاگنآ 

نانآ طخ  هک  اجنآ  زا  اما  دنسیونب . ارنآ  دنیایب و  هک  دنهدیم  روتسد  شیوخ  نایـشنم  هب  نارواد  دوش ، هتـشون  دیاب  یبتک  یمکح  هک  هاگره 
هک يرتفد  رد  ار  بلطم  دش ، هدیشک  ریرحت  هتشرب  عوضوم  هکنآ  درجمب  دسریم . نایاپب  رما  نیا  دوشیم و  هتشون  مکح  يدوزب  تسا ، هاتوک 

. دراذگ ارجا  عقومب  ارنآ  ات  دنهدیم  ناتسدادب  ار  مکح  هاگنآ  دننکیم . ءاضما  ارنآ  لقن و  تسا  یشنم  دزن 
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کی هاگنآ  دراذـگیم . ارنآ  رثا  مکح  ياپ  درادـیمرب و  تسا  هدـش  هتـشون  بسانم  لاکـشا  تاملک و  یـضعب  نآ  رب  هک  ینیمیـس  رهم  زین  وا 
رب میتفگ  هکنانچ  بکرم  اب  ار  دوخ  رهم  رثا  زین  وا  دروآیم و  رواد  دزن  زاب  ار  نآ  دـنکیم و  تبث  شیوخ  رتفد  رد  ارنآ  نومـضم  رگید  رومأم 

تسار نیا   » هک تسراعش  نیا  نآ  رب  هک  ار  رومیت  رهم  هتـشادرب و  ار  اهنآ  دش ، رداص  رهم و  ماکحا  نیا  زا  ات  راهچ  ای  هس  نوچ  دهنیم . نآ 
ماـکحا و نتـشون  يارب  اهناتـسداد  زا  کـی  ره  هنوگنیدـب  دـننزیم * اـهنآ  رب  دـناهدنک ، نآ  رب  شوگ  هس  لکـش  هب  هریاد  هس  و  [ 334 «] تسا
زا یکی  رهم  هب  ینامرف  ای  مکح  ات  دـننکیم . سیونکاپ  ار  اهنامرف  ماکحا و  نیماضم  نآ  رد  هک  يرتفد  اب  دراد  یـصوصخم  یـشنم  اـهنامرف ،

. دوشیم هدراذگ  ارجا  عقومب  تسا  روتسد  نآ  رد  هچنآ  گنردیب  دیسر ، رومیت  نارواد 
هب داد ، راب  ار  ام  ترضحیلعا  هنوگچ  هک  مدرک  نایب  متفگ و  دوب  هتشذگ  ام  رب  رهشنآ  رد  هچنآ  دیسر و  نایاپب  دنقرمس  فیصوت  هک  کنیا 

ریلد و دـنمورین و  يریما  هک  راتات  نیرز ) هلیبق   ) ناخ ناـخ ، شمتغط  تلود  يدوباـن  رومیت و  ندـمآ  راـک  رـس  رب  یگنوگچ  ناتـساد  لـقن 
یهاشداپ ياعدا  تفرگ و  ار  ناخ  شمتغط  ياج  یسک  هچ  هکنیا  و  دوب ، كرت  دیزیاب ) ناطلـس   ) زا رتکانرطخ  رتردتقم و  ینمـشد  یتسارب 

بیقر نیرتدنمورین  نونکا  و  دوب ، رومیت  تسدریز  هدناشن و  تسد  ینامز  هک  وکیدیا  مانب  یسیئر  ینعی  درک ، راتات  نیمزرـس  ییاورنامرف  و 
هلیبق  ) ناخ شمتغط  شیپ  لاس  هدزای  دودح  رد  مزادرپیم .* دنکیم  يربارب  يرسمه و  ییاورنامرف  تموکح و  رد  وا  اب  تسا و  ترضحیلعا 

ار ناریا  دنک و  حتف  ار  ییاهنیمزرس  قاچبق ) نیمزرس  زا   ) ات دنار  شیپب  تشاد ، ناراوس  زا  نارگ  یهاپـس  نوچ  تفرگ و  ورین  راتات ، نیرز )
. تفرگ ایلع  ناتسنمرا  یحاون  همه  اب  ار  زیربت  دمآ و  ناجیابرذآ )  ) ناتسا يوسب  يو  داد . رارق  زات  تخات و  دروم 

ام تفر . تراغ  بهن و  دابب  يو  نایرکـشل  تسدب  دودح  نآ  همه  دنتـشگ و  ناریو  اهراصح  يرایـسب  دندش و  تراغ  اهرهـش  زا  يرایـسب 
رد رفس  ماگنهب  ناریفس 
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*( میتفگ نخس  نآ  زا  هتشذگ  رد  هک  ( ) يرامروس  ) رهـش زا  هک  یتقو  اصوصخم  میدوب ، اهتراغ  لتق و  اهیناریو و  نیا  راثآ  دهاش  دودحنآ 

. میدرب یپ  نآب  رتشیب  میتشذگ 
نیا دـندش . تشونرـس  نیمه  راـچد  هـمه  ناتـسنمرا  رگید  ياهنیمزرـس  اـب  تـسا ) عـقاو  هـجنگ  بوـنج  رد  هـک  [ ) 335 «] ناکاسیس  » رهش

نیمزرـس يوسب  باتـش  اب  دروآ و  درگ  ار  شیوخ  میانغ  رما  نیاب  ملع  اب  ناـخ  شمتغط  دوب و  رومیت  ورملق  وزج  رد  کـنیا  مه  اـهنیمزرس 
رد سپـس  دـش . ناور  وا  يوسب  باتـش  تیاهن  اب  دوب  فیرح  زا  رتمک  وا  ناراوس  هکنآ  اب  دـش  ربخاب  روما  نیزا  هک  رومیت  دـش . ناور  راتات 

. دندیسر مهب  تسا  يراج  راتات  نیمزرس  یکیدزن  رد  هک  [ 336] كرت گرزب  دور  رانک 
لحاس هب  رومیت  نوچ  دوب . هاگرذگ  کی  طقف  دودحنآ  همه  رد  دـبایب . یهاگرذـگ  دور  يوسنآ  هب  ندیـسر  يارب  ات  درک  شـشوک  رومیت 

زا ات  درک  فقوت  تسا  ناور  وا  لابندـب  رومیت  هک  دوب  هدینـش  نوچ  تسا . هتـشذگ  بآ  زا  نونکا  مه  ناـخ  شمتغط  هک  دـید  دیـسر ، دور 
دید دیـسر  هناخدور  رانکب  رومیت  هک  یتقو  دز . ینهآ  ياهریت  اب  دوخ  فرط  لحاس  ندرک  مکحم  راـکب  تسد  دـنک و  تسارح  هاگرذـگ 

تسا و هدرک  يراک  نینچ  ارچ  هک  داتـسرف  واب  یمایپ  داتـسیا و  تکرح  زا  ریزگان  دراد . فرـصت  رد  ار  بآ  رادگ  نونکا  مه  شمتغط  هک 
هلمح هشیدنا  هاگچیه  هک  تفرگ  دـهاش  ار  ادـخ  تسوا و  نابرهم  تسود  تسا و  هدـماین  شمتغط  اب  گنج  يارب  وا  هک  داد  نانیمطا  ار  وا 

زا رومیت  زورنآ  يادرف  تسنادیم . ار  رومیت  يرگهراچ  ییور و  ود  هک  ورنیزا  دادن  شوگ  وا  نانخسب  ناخ  شمتغط  تسا . هتـشادن  ار  وا  هب 
وا اب  دش و  ناور  رومیت  ربارب  رد  هناخدور  لامش  رانک  رد  زین  ناخ  شمتغط  دش و  ناور  هناخدور  یبونج  رانک  رد  دیـشک و  ودرا  لحم  نآ 
مه ربارب  رد  هاپـس  ود  ره  دیـسر  ارف  بش  نوچ  دـنداتفا و  هارب  هناخدور  يالاب  يوسب  مه  ربارب  رد  رکـشل  ود  ره  هنوگنیدـب  تشگ . ماـگمه 

. دبای تسد  يرگیدب  تسناوتن  نایهاپس  زا  کیچیه  و  دش ، رارکت  تفای و  همادا  زور  هس  تدم  راک  نیا  دندز . ودرا 
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گنج تخر  دنراذگ و  رـس  رب  دوخ  دندوب  هدـمآ  شنازابرـس  اب  هک  ییاهنز  همه  هک  داد  نامرف  رومیت  دـندز  ودرا  هکنآ  درجمب  موس  بش 
هناهد راوس  ره  دنتفا . هارب  رادگ  يوسب  وا  اب  اروف  دـنوش و  راوس  دـیاب  وا  اب  زین  نادرم  انمـض  دنزابرـس . هک  دوش  روصت  ات  دـننک  نتب  نادرم 

. دیشکیم ار  یکدی  بسا 
هـس باتـش  اب  رومیت  هاگنآ  دوب . هدش  هدرپس  نانآ  تسدب  زین  ناریـسا  ناگدنب و  هک  داتفا  رواگنج  رهاظب  نانز  تسدب  هاگودرا  وحن  نیدـب 

تعاس رد  داتفا و  هارب  هناخدور  رانک  رد  تشذگ و  دور  زا  زورنآ  يادرف  درک و  فقوت  بش  دیـسر  رادگب  نوچ  تفر . رادگ  نامهب  هزور 
تخیرگ و دوخ  شمتغط  اـما  تفرگ . تمینغ  هب  دوـبن  كدـنا  تشاد و  هچنآ  درک و  زیرگب  راداو  ار  وا  دز و  شمتغط  يودرا  رب  حبـص  هن 

. درب ردب  ناج 
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نیرتـمهم زا  ار  يزوریپ  نیا  هراوـمه  روـمیت  تشاد . ناـمرف  ریز  هوـبنا  یهورگ  ناـخ  شمتغط  هک  اریز  تسروهـشم . گرزب و  یگنج  نیا 
. تسرتمهم زین  كرت  دیزیاب  ناطلس  رب  هبلغ  زا  يزوریپ  نیا  هک  یتسارب  و  دروآیم . رامشب  شیوخ  تاحوتف 

وزا شیپ  دـنک و  ریگلفاـغ  ار  رومیت  هکلب  هک  دروآ  درگ  ار  دوخ  نایرکـشل  رگید  راـب  ناـخ  شمتغط  زیگنالوه  هعقاو  نیزا  سپ  لاـح  رهب 
. تسا هدوب  وا  اب  هبلغ  یگریچ و  هراومه  نیمزرس  نآ  رد  اریز  دناسرب  راتات  نیمزرس  هب  ار  دوخ 

. تخیرگ رگید  راب  تخاس و  دیمون  یلکب  ار  ناخ  شمتغط  مود  تسکش 
راتات نارـس  دـش . دـهاوخن  زوریپ  اهگنج  رد  رگید  تسا و  هدرک  تشپ  شمتغط  رب  تخب  هک  دـنتفگ  دـندش و  دـیمون  ـالماک  زین  وا  ناـسک 
رومیت هاپـس  رد  هتـشذگ  رد  هک  [ 337] وکیدـیا مانب  یـصخش  هک  تفای  همادا  اجنآ  ات  راکیپ  نیا  دـنتخادرپ و  رگیدـکی  اب  راـکیپ  هب  کـنیا 
يوریپ يرادربناـمرف و  وا  زا  ناراـتات  تسرومیت و  فـیرح  بیقر و  کـنیا  هک  تسوا  دروآ . تسدـب  تردـق  تساـخرب و  درکیم  تمدـخ 

. دنرادن یگدرپسرس  رومیت  هب  تبسن  دننکیم و 
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هکیرا رب  اهنت  هن  يو  رومیت  ندـش  هتـشک  زا  سپ  هکنیا  دـیماب  تسا  هدـمآرب  رومیت  نتخاس  دوبان  ددـص  رد  يرگهراـچ  هلیح و  اـب  وکیدـیا 
تسنادـیم و رومیت  ار  وکیدـیا  یتسرپ  ماقم  یبلط و  هاـج  نیا  دـش . دـهاوخ  زین  دنقرمـس  روطارپما  هکلب  دز  دـهاوخ  هیکت  ناراـتات  تنطلس 

يدرم وا  هک  اریز  تسا  هتـسج  رطخ  زا  وکیدیا  هنوگنیدب  دوب . هتـشگن  بایماک  اما  دشکب  دزاس و  راتفرگ  ار  وا  ات  دوب  هدیـشوک  راب  نیدنچ 
. تسراکشآ نانآ  ود  ره  ینمشد  رگهراچ . ردتقم و  تسا 

فاصم رومیت  اب  ات  درکن ، گنرد  ساره  زا  وکیدـیا  دز . وا  يودرا  رب  ناهگان  درک و  ریگلفاغ  ار  وکیدـیا  راـبکی  دوخ  نایرکـشل  اـب  رومیت 
تـسیود زا  شیب  شیوخ  نامرف  رد  تسا و  گرزب  ياهدرک  رـس  مه  زونه  وکیدـیا  نیا  دوجو  اـب  داد . حـیجرت  رارق  رب  ار  رارف  هکلب  دـهد ،

. دراد راتات  راوس  رازه 
اریخا وکیدـیا  نداد  بیرف  يارب  رومیت  دـناهدرک . وکیدـیا  نتـشادرب  نایم  زا  گنهآ  مه  اـب  هدـش و  تسود  مه  اـب  اریخا  رومیت  شمتغط و 

يریـصقت تفگ  ناوتب  هک  یتروص  رد  ار  وا  هتـشذگ  ناهانگ  همه  دراد و  تسود  ار  وا  تسوا و  رادـفرط  کنیا  يو  هک  داتـسرف  واب  یمایپ 
نادناخ کی  زا  وکیدیا  رومیت و  هک  دهد  ناشن  ناگمهب  دشاب و  هدرک  تباث  ار  دوخ  یتسود  هکنآ  يارب  تسا . هدوشخب  دشاب  هدزرـس  وزا 

نیا همه  ربارب  رد  وکیدـیا  دـنک . ییوشانز  دـنویپ  وکیدـیا  نارتخد  زا  یکی  اب  ات  دتـسرفیم  ار  دوخ  ياههون  زا  یکی  دنتـسه ، دـنواشیوخ  و 
ياهبیرف اههلیح و  زا  دـنادیم و  ار  دوخ  راک  حالـص  ـالماک  تسا  هدوب  رومیت  تمدـخ  رد  لاـس  تسیب  نوچ  هک  داد  خـساپ  نینچ  ناـنخس 

نئمطم شیوخ  یتسود  زا  ار  وا  دهاوخیم  رومیت  رگا  هک  تفگ  اراکشآ  هاگنآ  دتفایمن . مادب  اهیناسآ  نیاب  هک  تسا  هاگآ  نانچ  زین  رومیت 
وا اب  هیاـپمه  دـحتم و  نادرم  ناـنچمه  دزادرپ و  راـکیپ  هب  وا  راـنک  رد  زین  هدـنیآ  رد  دـهد و  واـب  ار  شیوخ  تردـق  ورین و  زا  یمین  دزاـس 

. دنام هجیتنیب  نانچمه  اهراک  هنوگنیدب  دنک . یهارمه  تسدب  ریشمش 
هانپ هب  ناخ  شمتغط  هک  کنیا  دوب و  هدنار  شیوخ  نیمزرـس  زا  ار  وا  وکیدـیا  تسیزیم و  یلاوح  نآ  رد  هک  تشاد  يرـسپ  ناخ  شمتغط 

، دوب هدمآ  رومیت 
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هتشاد راتات  نیمزرس  زرم  رد  همیرک و ) رد   ) نژ مدرم  هک  يرهش  ینعی  هفک  هب  رسپ  نیا  دوب . هدیزگ  انکس  دنقرمس  کیدزن  رد  زین  رسپ  نآ 
نوماریپ نآ  ياهنیمزرس  همه  داتفا و  هارب  هفک  يوسب  وکیدیا  لاح  رهب  تشاذگ . ار  گنج  يانب  نژ ) مدرم  يرای  هب   ) وکیدیا اب  اجنآ  تفر .

وا اب  تفر و  ردـپ  هانپب  نونکا  يو  دـش . تقرافمب  راچان  شمتغط  رـسپ  دـندرک و  شزاس  وکیدـیا  اب  هفک  مدرم  سپ  تفرگ . تراغ  دابب  ار 
ناملسم مرگرس  يرادنید  سدقت و  تیاهن  اب  انمـض  وکیدیا  دنتـسه و  رومیت  هانپ  رد  شرـسپ  شمتغط و  قیرطنیدب  دننکیم . یگدنز  اجکی 

. تسناراتات ندرک 
وا هک  اج  ره  دنتـسه و  رومیت  ترـضحیلعا  رماوا  زا  ندرک  يوریپ  اهنامرف و  يارجا  دـصرتم  هتـسویپ  هک  تفگ  دـیاب  راتات  هاپـس  هرابرد  اـما 

شخب ینت  رازه  هد  يرفن و  رازه  اـت  يرفن  دـص  ياههتـسد  زا  فـلتخم  ياههتــسد  هـب  هاپــس  نـیا  دـنوشیم  ناور  وا  لابندـب  ناـنآ  دوریم 
ره تساهیئایناپسا . ام  هلیطسق  هاپس  لک  هدنامرف  هیاپمه  فدارم و  نامه  هک  دنکیم  یهدنامرف  لک  هدنامرف  کی  نایهاپس  همه  رب  ددرگیم .

هدع دناهداتسرف ، اهمسا  ندناوخ  يارب  هک  یناسک  هدعب  دننکیم و  راضحا  ار  ناگنهرـس  نیا  دشاب  ندش  ریگرد  فرـش  رد  یگنج  هک  هاگ 
و  ) يو تسازریم .* هاـشناهج  تفر ) نخـس  وزا  هک  وا  هداز  رهاوخ   ) رومیت هاپـس  لـک  هدـنامرف  ـالعف  دوـشیم . راکـشآ  موـلعم و  ناـیهاپس 
.( ه يدالیم 768  لاسب 1366  تشاد  مان  ناخ  نیـسح  ریما  هک   ) دنقرمـس ناخ  اـب  هک  یماـگنهب  رومیت  زا  هتـشذگ  رد  شردـپ ) اـصوصخم 

ازریم هاشناهجب  تبـسن  دعبب  نامزنآ  زا  رومیت  دنتـشک . ار  دنقرمـس  ناخ  ماجنارـس  دـندرک و  يرثؤم  ینابیتشپ  تساخرب  تفلاخم  گنجب و 
. تسا هتشاد  ینازرا  واب  يرایسب  یضارا  تورث و  دراد و  صاخ  فطل 

ار دوخ  نادنفـسوگ  ياـههلگ  یخلیا و  نابـسا  هک  تسا  يراـج  نیرب  رومیت  يوخ  تسا . هاـج  ـالاو  هدـمع و  یگرزب  يو  نوـنکا  هکناـنچ 
واگ رازه  هد  يرگید  واگ و  رازه  لثملا  یف  گرزب  کی  هنوگنیدب  دننارچب . شیوخ  یـضارا  اههاگارچ و  رد  ار  اهنآ  ات  دراپـسیم  ناگرزبب 

رومیت هک  هاگره  دراد . شیوخ  رایتخا  تحت  رد 
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، تسا هتفای  هار  يروتف  ای  یتساک  اهنآ  لاح  رد  ای  تسا  هدـش  هتـساک  اهنآ  هدـع  زا  هک  دـنیبب  دوش و  هدامآ  شیوخ  لاوما  نتفرگ  زاـب  يارب 
وا يرتسگداد  راـک و  بیترت  اریز  دـشکب . ار  وا  تسا  نکمم  یتـح  يوق  لاـمتحاب  دریگیم و  ار  گرزب  نآ  رادـن  راد و  همه  ترـضحیلعا 

. تسا نینچ 
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زیربت ات  دنقرمس  زا  مهدزناش  لصف 

هارب دنقرمـس  زا  نوچ  تشذـگ . ام  رب  هار  رد  هچنآ  شیوخ و  تشگزاب  حرـش  ناـیب  هب  میزادرپیم  میتفگ ، ار  بلاـطم  نیا  همه  هک  کـنیا 
رهش زا  هک  يرگید  و  [ 338 «] نالغا نملا   » مانب هیکرت  ناگرزب  زا  یگرزب  هلمج  نآ  زا  رگید  نت  دنچ  رصم و  ناطلس  ریفس  تسخن  میداتفا ،

دودح نآ  رگید  ياهرهـش  زا  یکی  زا  هک  يرگید  درم  دوب و  وگولوتلا »  » رهـش مدرم  زا  هک  يرگید  دوب و  هدـمآ  ریغـص ) يایـسآ   ) ساویس
ام همه  تسویپ . اـمب  وگولوتلا *»  » مدرم زا  رگید  یـسک  زین  سپـس  دنتـسویپ . اـم  ناوراـک  هب  هژا ) ياـیرد  راـنک  رد  عقاو   ) اـیتالاپ ماـنب  دوـب 
هچ ره  هک  دنتشاد  باتش  دندوب ، هاگآ  رومیت  میخو  لاح  زا  هک  صاخ  ياهتمدخشیپ  نآ  هکنآ  يارب  میدرکیم . ییامیپ  هار  مه  اب  یتسیابیم 

شیپ رد  برغم  هار  گنردیب  میدـش ، نوریب  دنقرمـس  زا  نوچ  هک  اریز  میتفرن . میدوب  هدـمآ  هک  یهار  نآ  زا  ادـتبا  دنتـسرفب . ار  ام  رتدوز 
هار هک  تشذگیم  یتشد  زا  ام  هار  میداتفا و  هارب  دنقرمس  زا  ربماون  مکی  تسیب و  هعمج  زور  میدش . ناور  راتات  نیمزرـس  يوسب  میتفرگ و 

. دوب تیعمج  رپ  نآ  ياج  همه  بوخ و  نآ 
زا يراوید  رهش  نیا  درگ  رب  میدیسر . تسا ، هتفرگ  رارق  يروانهپ  تشد  نایم  رد  هک  اراخب  گرزب  رهـش  هب  ربماون  متفه  تسیب و  هبنـشجنپ 

ماخ تشخ 
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هتفای گنـس  تمـسق  نیا  رد  هک  اریز  ماخ  تشخ  زا  تسا  يژد  رهـش  شخب  کی  رد  بآرپ . تسا  یقدـنخ  نآ  نوریب  رد  زین  دـناهتخاس و 
لحم نیرد  دراد . رایـسب  ياـبیز  ياـهنامتخاس  هک  تسه  یهد  اراـخب  رهـش  نوریب  رد  درذـگیم . ياهناـخدور  ژد  نیا  راـنک  زا  دوـشیمن .
اراخب رد  دـندنمتورث . رایـسب  اجنیا  ناناگرزاب  دوشیم و  هتفای  روفو  دـحب  رگید  تاکرادـت  هنوگ  ره  بارـش و  ناـن و  تشوگ و  یکاروخ و 

. دنداد يراوس  بسا  کی  ام  زا  کی  رهب  دش و  هداد  امب  میتشاد  زاین  هچنآ 
هب ندـمآ  ماگنهب  هک  اریز  میوگ . نخـس  تشذـگ  نطو  هب  تشگزاب  رد  هچنآ  زا  لصفم  روطب  هک  مرادـن  رظن  رد  رگید  حرـش  نیا  هیقب  رد 

تدم نیا  رد  میدنام و  زور  تفه  اراخب  رهـش  رد  منکیم . يراددوخ  اهنآ  رارکت  زا  کنیا  مدرک و  نایب  الـصفم  ار  تایئزج  همه  دنقرمس 
وـس ره  هک  میتشذـگیم  تـیعمج  رپ  یتـشد  زا  زور  هـس  میداـتفا و  هارب  زاـب  ربماـسد  مـجنپ  هـعمج  زور  رد  هاـگنآ  دـیراب و  يرایـسب  فرب 

هب هناخدور  نیزا  ام  دـیاهدرک  هظحالم  هکنانچ  میدیـسر . دـشاب ) نوحیج  نامه  هک   ) ومآ بآ  رانک  هب  ماـجنا  رـس  دوب ، رایـسب  ياـهيدابآ 
قیلع يارب  وج  شیوخ و  كاروخ  تهج  تشوگ  میدیـسر  یهدـب  نوچ  دور  رانک  رد  میتشذـگ . يرگید  ياج  زا  دنقرمـسب  نتفر  ماـگنه 

، دیـشکیم لوط  زور  شـش  نآ  زا  نتـشذگ  دوبن و  يداـبآ  چـیه  نآ  رد  دوـب و  نوـحیج  يوـسنآ  هک  یناـبایب  زا  اـت  میدرک  هریخذ  نابـسا 
نآ زا  میتسشن و  یتشکب  ربماسد  مهد  هبنش  راهچ  زور  رد  هاگنآ  میدرک . لماک  ار  شیوخ  تاکرادت  میدنام و  زور  ود  هد  نیرد  میرذگب .

. میتشذگ دنمورین  نهپ و  دور 
اجنآ زا  دـعب  دـنکیم و  عمج  لحم  کی  رد  ار  اهگیر  هتـسویپ  اجنآ  رد  داـب  تسا و  يرواـنهپ  ياـهرازگیر  نوحیج  هناـخدور  يوسنآ  رد 

ندـیبات زاغآ  دیـشروخ  نوچ  زین  و  دـننکیم . تکرح  كزان  ناینرپ  ایرد و  جاوما  دـننام  تسزیر و  رایـسب  اجنآ  گیر  دربیم . رگید  ياجب 
انب نابایب  رد  هک  ییامن  هار  تامالع  دنناوتیم  هک  دننادیم  اهنآ  ار  نابایب  نیزا  روبع  هار  درادن . نآ  يوسب  نتسیرگن  يارای  سکچیه  درک 

نخس ناشیزا  نونکامه  هک   ) ار ناسک  نیا  دنسانشب . دناهدرک 
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هدـنامن يزیچ  نابایب  رد  اهاج  زا  يرایـسب  رد  مه  وا  یتح  اما  دـش . ام  هلفاق  يامنهار  یچمای  کی  مه  اجنیا  رد  دـنناوخیم . یچمای  میتفگ )
. دنک مگ  هار  هک  دوب 

اب ار  دـبنگ  درگادرگ  هتخاس و  يدـبنگ  اهنآ  رب  هدـنک و  ییاـههاچ  هک  هزور  کـی  هار  لـصاوف  رد  زج  دوشیمن . تفاـی  بآ  ناـبایب  نیرد 
تـسا یفرب  ناراب و  زا  اههاچ  نیا  بآ  دوشیم . رپ  گیر  زا  نامز  كدنا  رد  هاچ  دشابن  راوید  نیا  رگا  هک  اریز  دـناهتفرگ . رجآ  زا  يراوید 

زور همه  ریزگان  میدروخن و  رب  یهاچ  چیهب  رخآ  زور  رد  میدرکیم  یئامیپ  هار  نابایب  رد  هکنانچمه  دـیآیم . درگ  اجنآ  رد  درابیم و  هک 
دندوب هنشت  یلیخ  هک  ار  نامنابسا  میدروخ و  كاروخ  اجنآ  رد  میدیـسر و  یهاچ  هب  زورنایم  ماگنهب  زورنآ  يادرف  میدنار . ار  بش  همه  و 

راهچ میدیمرآ و  ار  هبنش  هس  هبنشود و  زور  زورنآ و  اجنآ  رد  میدیسر و  یهد  هب  ماجنارس  ربماسد  مهدراهچ  هبنشکی  زور  میدرک . باریس 
هاچ تمـسق  نیرد  میتشذـگ . دیـشک ، لوط  شالت  شـشوک و  تیاهن  اب  نآ  زا  روبع  زور  جـنپ  هک  نابایب  مود  هلحرم  زا  میداتفا و  هارب  هبنش 
هام ناتسمز و  لصف  هکنآ  اب   ) تمـسق نیرد  اوه  يامرگ  دوب و  یهاتوک  یگیر  هپت  نابایب  نیا  هار  همین  رد  تسرتشیب . نیـشیپ  نابایب  زا  بآ 
بش هک  اریز  دوب . رذگ  رید  هدننک و  هتسخ  هداعلا  قوف  ریخا  نابایب  رد  ییامیپهار  رخآ  زور  هس  دوب . یمدآ  تقاط  قوف  رایـسب  دوب ) ربماسد 

. میهدب وج  شیوخ  نابساب  میتساوخیم  میتشاد و  زاین  كاروخ  هب  هک  میدرکیم  فقوت  ینامز  اهنت  میدرکیم و  ییامیپ  هار  زور  و 
ياپ رد  درواب  تسا . عقاو  ناسارخ  ناتسا  رد  رهش  نیا  تشاد  مان  درواب *»  » هک میدیسر  یگرزب  رهش  هب  ربماسد  مکی  تسیب و  هبنشکی  زور 

دـندروآ و بسا  ام  يارب  اجنیا  رد  تسا . عقاو  ناـبایب  رد  درادـن و  راـصح  رهـش  نیا  دوب . هدیـشوپ  فرب  زا  لـصف  نیا  رد  هک  تسا  یهوک 
هبنـشهس و هبنـشود و  زین  ناـمدورو و  زور  ناـمه  ینعی  هبنـشکی  زور  میدـش و  رادروـخرب  ناـنآ  يزاوـن  ناـمهم  زا  دـنداد . اـمب  هار  هشوـت 

دلوت 808 ه ).  ) لاس 1405 لوا  زور  دالیم و  دیع  اب  دوب  فداصم  هک  ربماسد  مجنپ  تسیب و  هبنشجنپ  میدیمرآ . اجنآ  رد  ار  هبنشراهچ 
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. دوب هدیشوپ  فرب  زا  اج  همه  هک  میتشذگ  يدنلب  ياههوک  زا  میداتفا و  هارب  درواب  زا  ام  دنوادخ 
هاگنآ دوب . درس  رایسب  کنیا  نآ  ياوه  دوبن و  نآ  رد  يدابآ  چیه  هک  میتشذگ  ینیمزرس  زا  دیـشک و  لوط  زور  جنپ  ام  هار  زا  تمـسق  نیا 

نآ درادن و  يراصح  دراد و  مان  ناشوبخ  رهش  نیا  دوب . عقاو  یتشد  رد  هک  اهناتسهوک  يوسنآ  رد  میدیـسر  يرهـشب  هیوناژ  لوا  هبنـشجنپ 
. میدنام اجنآ  رد  هعمج  هبنشجنپ و 

چیه دوب و  مرگ  اوه  هیحان  نآ  رد  تشذـگیم . یتشد  زا  ام  هار  میداتفا و  هارب  هیوناژ  موس  هبنـش  تسا . داـم  ناتـسا  رهـش  نیتسخن  ناـشوبخ 
. میدیـسر مرجاج  رهـش  هب  هیوناژ  مجنپ  هبنـش  ود  میدرک و  ییامیپهار  هبنـشکی  هبنـش و  نآ  دوبن . نادنب  خـی  زین  اهبـش  دوبن و  نیمز  رب  فرب 

زین دنقرمس  يوسب  نتفر  ماگنهب  دیشاب  هتشاد  رطاخب  رگا  درادن . راوید  مرجاج  دندوب . هار  رـس  رب  هک  میدیـسر  هد  ود  هب  ادتبا  دورو  ماگنهب 
نامدورو و بش  مرجاج  رد  میدوب ). هتـشذگ  دنقرمـسب  نتفر  ماـگنهب  نآ  زا  هک  میدیـسر  یهار  ناـمه  هب  اـجنیرد  . ) میتشذـگ رهـش  نیزا 

کی رد  ار  بـش  تشادـن . يداـبآ  چـیه  هـک  میتشذـگیم  یتـشد  زا  زورنآ  میداـتفا و  هارب  هبنـشراهچ  میدـنام  دوـب  هبنـشهس  هـک  نآ  يادرف 
هتخاس اهر  یلاخ  نانچمه  ار  ژد  نیا  نامتخاس و  نیا  میدنارذگ . دوب ، عقاو  یناریو  ژد  کیدزن  رد  هک  هنکس  زا  یلاخ  گرزب و  نامتخاس 

. دندوب
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رانک زا  ارنآ  زا  شیپ  زور  زورنآ و  همه  میدیسر . تیعمجرپ  یهد  هب  بش  نآ  اما  میدیسرن . يدابآ  هب  میدومیپ و  هار  نانچمه  زین  هبنـشجنپ 
نانچمه هعمج  دوب . مرگ  رایسب  نوماریپ  نآ  زور  ود  نیا  همه  رد  میدومیپ . دشیمن  هدید  فرب  چیه  نآ  زارف  رب  هک  یگنر  خرس  هوک  هتـشر 

. میدیسر ماطسب  هب  بورغ  گنت  هبنش  زور  اما  میدیسرن . يدابآ  هب  مه  زورنآ  میداد و  همادا  نتفر  هارب 
[339 .] میتشذگ نآ  زا  دنقرمس  يوسب  نتفر  عقوم  رد  هک  تسا  یگرزب  رهش  نامه  نیا 
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دـیدش و داب  دوب  بوخ  الماک  اوه  زورنآ  هکنآ  اب  هدـنام  رهـش  نیاب  خـسرفکی  میدیـسر . ناغماد  هب  میداتفا و  هارب  زورنآ  يادرف  ینعی  هبنش 

. تفرگ ندیزو  يدرس 
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ياهمـشچ تسا  رهـش  کیدزن  هک  یگرزب  هوک  رد  هک  دنتفگ  میدیـسرپ و  ار  كانـساره  داب  نیا  تلع  میدیـسر  ناغماد  هب  ماجنارـس  نوچ 
سپ رگم  دنیـشنیمن  ورف  داب  نیا  دنکیم و  ندیزو  هب  عورـش  تدش  اب  گنردیب و  داب  دتفایب  نآب  ياهدولآ  روناج  ای  ياهدـنرپ  رگا  هک  تسا 

ات دنتفر  همشچ  رانک  هب  بالق  ریت و  اب  رهـش  نادرم  زا  یهورگ  ام  دورو  زور  يادرف  هجیتن  رد  دوش . رود  همـشچ  زا  یگدولآ  نآ  هک  نآ  زا 
زور ود  نآ  رد  زین  کنیا  میدوب و  هتـشذگ  مه  دنقرمـس  يوسب  نتفر  ماگنهب  رهـش  نیزا  و  داتـسیا . داب  ناهگان  نیزا  سپ  دننک . كاپ  ارنآ 

هتشذگ نآ  زا  نتفر  ماگنهب  هک  یهار  زا  ناغماد  يوسنآ  رد  هطقن  کی  رد  اما  میداتفا  هارب  رگید  راب  هیوناژ  مهدزناپ  هبنشراهچ  میدیمرآ .*
فرحنم تشذـگیم ، دـندوب  هتفخ  رایـسب  فرب  ریز  رد  کـنیا  هک  يدـنلب  ياـههوک  زا  هارنآ  نوچ  تشذـگیم ، هوـک  زوریف  ژد  زا  میدوـب و 

. میدش ناور  تشد  يوسب  میدیزگرب و  ار  پچ  هار  ام  دوب و  ام  تسار  بناج  رد  قباس  هار  لحم  نیرد  میدش .*
هنکـس زا  یلاـخ  ینیمزرـس  زا  ار  بـش  زور  نآ  يادرف  هبنـشجنپ  مـیدروآ و  رــسب  نوکــسم  ریغ  گرزب و  ياهناـخ  رد  ار  بـش  نآ  يادرف 

يوس رد  تسا و  عـقاو  [ 340] دام ناتسا  زرم  رد  رهش  نیا  دراد . مان  نانمـس  هک  میدیـسر  یگرزب  رهـش  هب  بورغ  ماگنهب  هبنـش  میتشذگ و 
درگادرگ تسرایسب و  نآ  تیعمج  تسا و  هتـشگ  عقاو  يدنلب  هوکهتـشر  ياپ  رد  یتشد  رد  نانمـس  هتفرگ . رارق  سراپ  ناتـسا  نآ  بورغ 

يژد هب  هبنـش  هس  میدیباوخ و  کچوک  هد  کی  رد  ار  بش  میداتفا و  هارب  هاگنآ  میدنام و  دعب  هبنـشود  ات  اجنآ  رد  تسین . راوید  چـیه  نآ 
ياهرهن اهرابیوج و  اهنآ  ياههنماد  زا  دوب و  هوکهتشر  ود  نایم  رد  هک  یتشد  زا  اجنآ  زا  دوب  رایـسب  فرب  ام  هار  رـس  رد  زورنآ  میدیـسر و 

. میتشذگ دشیم  ریزارس  رایسب 
. تشذگ هبنشجنپ  مه  هنوگنیدب  تسروش . اهرابیوج  نیا  همه  بآ  هک  میدش  هجوتم  اما 
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.( میدوب هتـشذگ  نآ  زا  مه  دنقرمـس  هب  نتفر  ماگنه  هک   ) نیمارو مانب  میدیـسر  يرهـش  هب  هیوناژ  موس  تسیب و  اب  دوب  فداـصم  هک  هعمج 
رد رهش  نیا  دوبن . يراوید  چیه  نآ  درگادرگ  رب  تسا . نوکسم  ریغ  هنکس و  زا  یلاخ  نآ  ياههناخ  رتشیب  اما  تسروانهپ ، رایسب  رهـش  نیا 

کی اب  اجنیرد  دوب . هتفرگ  ینزب  ار  رومیت  نارتخد  زا  یکی  يو  اریز  دوب . رومیت  داـماد  ینعی  راـتات  گرزب  نآ  رقم  اـجنیا  دراد . رارق  یتشد 
هب لحم  نیزا  روبع  ماگنهب  گرزب  ود  نیا  تسازریم . نامیلـس  رومیت  داماد  مان  تسا و  خیـش  اباب  وا  ماـن  میدـش . انـشآ  مه  يرگید  گرزب 

. دنتشاد هاگن  يراتسرپ  يارب  ار  ام  شوخان  روجنر و  ناهارمه  دنقرمس  گنهآ 
زاین هچنآ  دندوب و  هدرک  يراتسرپ  هجوت و  یکین  هب  نانآ  همه  زا  دندوب . هدرم  يرامیب  زا  هک  نت  ود  زج  میتفای  تسردنت  ارنانآ  همه  نونکا 

. دندوب هداد  ناشیا  هب  دنتشاد 
اب همه  دنداد و  بسا  امب  هبنش  هس  هاگنآ  درک . ییاریذپ  هنوگنامه  ام  زا  خیش  اباب  زین  هبنـشود  میدروخ و  راهان  رومیت  داماد  اب  دعب  هبنـشکی 

هیوناژ مهن  تسیب و  هبنـشجنپ  میدـنارذگ . دوب  هداج  راـنک  رد  هک  يراـصح  رد  ار  بش  میدومیپ و  هار  میدرک و  یظفاحادـخ  ناـنآ  زا  مه 
هتـشذگ نآ  زا  دنقرمـس  يوسب  نتفر  رد  هک  دوب  يرهـش  نامه  نیا  میدروآ . رـسب  اجنآ  رد  ار  بش  میدیـسر و  م ). ناقرخ . اـی   ) ناـق رهـشب 

هعمج و ینعی  زور  راهچ  میدش و  فرحنم  لامش )  ) يوسب دوب  هتفرگ  شیپ  رد  ناق ) رهـش  هب  هیناطلـس   ) زا هک  یهار  زا  هطقن  نآ  زا  میدوب .
هب هیروف  موس  هبنـش  هس  زور  ماجنارـس  تشادیم . زاب  تکرح  زا  ار  ام  فرب  هراومه  اما  میدومیپ . هار  عاطقنا  الب  هبنـشود  هبنـشکی و  هبنش و 

همه زا  رهـش  ياـههناخ  رامـش  هتـشذگ  رد  تسا . هتـشاذگ  یناریو  هب  ور  اـههناخ  رتـشیب  اـجنیرد  تشاد . ماـن  نـیوزق  هـک  میدیـسر  يرهش 
هتفرگ یلکب  هاگرذگ  هدـیراب و  ینیگنـس  فرب  هک  میدـید  اجنیرد  دوب . رتشیب  دنقرمـس ، زیربت و  زجب  میدـید  دودـح  نآ  رد  هک  ییاهرهش 
دارفا تفریم . اهنآ  نتخیر  ورف  اههناخ و  ياهماب  یناریو  میب  هک  دوب  هدیراب  فرب  ردـقنآ  دـندوب . هار  ندرک  زاب  مرگرـس  مدرم  همه  تسا و 

لیب و اب  اههداوناخ 
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. دندوب اهطایح  نایمب  نآ  نتخیر  اهماب و  زا  اهفرب  ندیبور  مرگرس  تخس  وراپ 
نآ مدرم  دوب . هتـسب  هار  فرب  رثا  رد  هک  اریز  دعب . هعمج  ات  میدنام  اجنآ  میدیباوخ و  نامدورو  بش  نامه  ینعی  بش  هبنـش  هس  نیوزق  رد 

. دنداد امب  یناوارف  هب  دوب  ام  زاین  هچنآ  دندرک و  ییاریذپ  یبوخب  ام  زا  رهش 
دندرگیم زاب  وا  دزن  زا  ای  دنوریم و  رومیت  دزن  هک  یناریفـس  هب  هک  تسا  يراج  نیرب  نیمزرـس  نیا  ياج  همه  رد  مسر  تداع و  هک  یتسارب 

ره رد  زور  هنابش  هس  دنناوتیم  ناریفس  دنهد . لزنم  دیاب  اج  همه  ترفاسم  ماگنهب  وا  ناشیوخ  ناگتـسب و  ءارما و  ناگدازهاشب و  نینچمه  و 
هدهعب نآ  هنیزه  دریگ و  هرهب  هناخ  كاروخ و  زا  زور  هن  ات  دناوتیم  دشاب  ترـضحیلعا  کیدزن  ناگتـسب  ناشیوخ و  زا  هک  ره  دننامب و  اج 

. دناهدمآ دورف  نآ  رد  هک  تسا  رهش  يزکرم  نمجنا 
نیوزق زا  گنهآ  نیاب  نادرم  نیا  دـننک . زاب  ار  هار  ات  دـندمآ  ام  هارمه  وراپ  اب  هدایپ  درم  یـس  اـما  میتفا . هارب  میتسناوت  ماجنارـس  دـعب  هبنش 

. دندمآ نوریب 
ات دننک  ششوک  دننک و  لابند  ار  نانآ  راک  دندش  راچان  يدابآ  نآ  مدرم  دنتشگزاب . رهش  هب  میدیسر  رهـش  نوریب  يدابآ  نیتسخن  هب  ات  اما 

. دننک زاب  ام  يارب  یهار 
یمدآ زا  ار  همه  ياهمشچ  يروک  فرب  دندیسریم . رظنب  راومه  ناسکی و  اهتشد  اههپت و  همه  هک  دوب  هدیراب  رایـسب  نیگنـس و  نانچ  فرب 
دوشن تخـس  ددنبن و  خی  نآ  يور  ات  هک  یتسارب  میدـیدیمن و  زیچ  چـیه  فرب  زا  زج  میدرکیم  هاگن  نوچ  دوب و  هتخاس  روجنر  اپ  راهچ  و 
يدابآ نیا  هک  میبایرد  میتسناوتیمن  میدیـسریم  يرهـش  ای  هد  هب  نوچ  طاقن  یخرب  رد  هک  دوب  فرژ  نانچ  فرب  درادن . ناکما  ام  يورـشیپ 

هعمج تسا . لـصاحرپ  تیعمج و  رپ  یحاون  نآ  هدـمع  رهـش  هک  میدیـسر  هیناطلـس  رهـشب  اـت  میدوـمیپ  هار  ناـنچمه  لاـح  نیا  رد  تسا .
یموزل رگید  نونکا  میدنام . اجنآ  رد  دوب  هام  نامه  مکی  تسیب و  اب  فداصم  هک  دعب  هتفه  هبنـش  ات  میدیـسر و  رهـش  نیاب  هیروف  مهدزیس 
يراوید رهش  نیا  درگادرگ  هکنآ  اب  دش و  هتفگ  دنقرمس  يوسب  رفس  نایم  رد  نآ  حرش  هکنآ  يارب  منک  فیصوت  هیناطلـس  زا  هک  منیبیمن 

راصح متفگ ) هکنانچ   ) رهش کیدزن  راومه  تشد  رد  اما  تسین 
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. دراد رارق  یهوکش  رپ  رایسب 
یبرغ ناریا  لـک  رادـنامرف  رادـید  يارب  اـجنآ  زا  دـیاب  هک  دیـسر  ناـمرف  هک  دوـب  نآ  هیناطلـس  رد  اـم  هزور  تـشه  ینـالوط  فـقوت  تـلع 

هاپس هاگناتـسمز  هک  غابارق  يودرا  رد  نامز  نیرد  هدازهاش  نیا  میورب  ازریم ، رمع  مانب  رومیت  هون  دش ) هتفگ  هتـشذگ  لصف  رد  هکنانچمه  )
اههوک نیا  درذگیم و  دنلب  ياههوک  زا  هار  نیا  یلو  مینارب  لامش  يوسب  هیناطلـس  زا  هک  تسنآ  هطقن  نیاب  هار  نیرتکیدزن  دربیم . رـسب  دوب 

دوب یقاب  تدشب  امرس  نانچمه  هک  اجنآ  زا  میتسشن . فرب  ندش  بآ  راظتناب  رهش  نآ  رد  يزارد  تدم  دناهدیـشوپ . رایـسب  فرب  زا  کنیا 
تـسرتمک فرب  رتهاتوک و  هار  دودح  نآ  رد  هک  غابارق  ياههوک  يوسب  رهـش  نآ  زا  میورب و  زیربت  هار  نامه  زا  تسا  رتهب  هک  دنتفگ  امب 

رهـش نیزا  میدرب . رـسب  ناجنز  رد  ار  بش  میداتفا و  هارب  هیناطلـس  زا  هیروف  مکی  تسیب و  هبنـش  زور  میدـیزگرب و  ار  ریخا  قش  سپ  مینارب .
راهچ میدیسر . هنایم  هد  هب  هبنش  هس  میدیباوخ و  هداج  رانک  يارسناوراک  کی  رد  دعب  هبنشکی  میدوب . هتشذگ  مه  دنقرمس  هب  نتفر  ماگنهب 
رخآ زور  ینعی  هبنش  زور  ماجنارس  میدیسر . [ 342 «] ناجوا  » هد هب  نآ  يادرف  میدنام و  [ 341 (] رلکوت ای   ) رلگنوت هد  رد  میدومیپ و  هار  هبنش 

ار ام  لومعم  هریج  اجنآ  رد  دـنداد و  لزنم  اـمب  دنتـسه  یحیـسم  یمدرم  هک  ناـینمرا  زا  یکی  هناـخ  رد  اـجنآ  رد  میدـش . زیربت  دراو  هیروف 
هک ازریم  رمع  دزن  هب  ات  دندوب  هدرک  هدامآ  نابـسا  دنداد  ربخ  امب  هکنانچ  سرام ، موس  اب  دوب  فداصم  هک  دعب  هبنـش  هس  زور  رد  دـندادیم .

. میورب دوب  غابارق  رد 
تردنب اجنآ  رد  رگا  تسا و  میالم  لدـتعم و  امرـس  لصف  نیا  رد  نآ  ياوه  دراد . بوخ  ياههاگارچ  هک  تسروانهپ  رایـسب  یتشد  غابارق 

يارب میدـش  راچان  زین  ام  دـنارذگیم . اجنآ  رد  لاـس  ره  ار  ناتـسمز  ازریم  رمع  هک  تسا  تهج  نیمهب  دوشیم . بآ  گـنردیب  دراـبب  یفرب 
زا میتسناوت  تبقاع  سرام  مجنپ  هبنش  هس  میورب  اجنآب  شیوخ  تامارتحا  میدقت  هدازهاش و  نآ  رادید 
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غابارق ياهتشد  يوسب  مه  اب  ام  همه  هنوگنیدب  دندوب  ام  هارمهب  دوب  هدمآ  هیکرت  زا  هک  ياهداتسرف  زین  رصم و  ناطلس  ریفس  میتفا . هارب  زیربت 

. میداتفا هارب 
هچنآ هار  رد  هک  دوب  هدرک  مامتها  تبقارم و  اج  همه  دوب و  هدـمآ  دنقرمـس  زا  ام  هارمهب  هک  دوب  يراتات  گرزب  ناـمه  اـم  هارمه  اـمنهار و 

نم و دروم  نیرد  دـنوشیم . هدـناوخ  [ 343] لوگاچ مانب  دـننکیم  ییاریذـپ  ناریفـس  زا  هنوگنیا  هکنانآ  دـننک . كرادـت  ناوارف  تسام  زاـین 
ار شیوخ  نامزالم  رتشیب  دیاب  هک  دندوب  هتفگ  امب  هک  اریز  میتفر . یئایناپسا  ناراگتمدخ  زا  يدودعم  اب  مالک ) ملع  داتـسا  ینعی   ) مراکمه

مایپ هک  میدـش  هجاوم  دـمآیم  ازریم  رمع  بناج  زا  هک  یـصوصخم  کیپ  اـب  میدرک  ییاـمیپ  هار  زور  ود  هکنآ  زا  سپ  میراذـگب . زیربت  رد 
نتفریذپ يارب  یـسک  هک  دهد  ربخ  هدازهاش  هکنآ  ات  میمرایب  زیربت  رد  میـشاب و  نامرف  رظتنم  میدرگرب و  زیربت  هب  گنردیب  هک  دوب  هدروآ 
میاهدـمآ رود  رایـسب  یهار  زا  هدومیپ و  دـیعب  یتفاسم  نوچ  ام  هکنیا  رب  ینبم  تفگ  بدا  هب  نورقم  ياهویـشب  ار  مایپ  نیا  تسا . هداـمآ  اـم 

امب رایـسب  هفلع * ام  لوقب  ای  رایـسب  هریج  هک  دوب  هداد  روتـسد  ازریم  رمع  میدمآ . زیربت  هب  ام  همه  نیاربانب  میئاسایب  یتدم  ات  تسا  هتـسیاش 
. دنهدب

هک دنداد  روتسد  امب  زور  نیرد  دوب ، هدیـسرن  سرام  مهدجیه  هبنـش  راهچ  زور  ات  نامرف  نیا  میدنام و  نامرف  ندیـسر  ارف  راظتناب  زیربت  رد 
هب دوب  عقاو  زیربت  لامش  رد  هک  دنلب  هوک  هتـشر  دنچ  زا  نتـشذگ  زا  سپ  میداتفا و  هارب  سرام  مهدزون  هبنـشجنپ  زور  میورب . غابارق  هب  دیاب 

تیاهن رد  نآ  رد  هویم  میالم و  هقطنم  نیا  ياوه  بآ و  هک  اریز  دوب . لصاح  رپ  ياهناتـسوب  اهتـشد و  اـههشیب و  زا  رپ  هک  میدیـسر  ياهرد 
. میتشذگیم اههشیب  اهاتسور و  نیا  یضارا  نایم  زا  زور  راهچ  ات  تسا . يراج  سرا  دور  هرد  نیرد  دیآیم . تسدب  یناوارف 

. دنوشیم دنمهرهب  هقطنم  نیا  لصاح  زا  فارطا  یحاون  همه  دیوریم و  تمـسق  نآ  رد  ناوارف  رادـقمب  هایـس  دیفـس و  نزرا  جـنرب و  هک  اریز 
هقطنم نیرد  وج  مدنگ و 
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ودرا و دنهدیم ، لیکشت  ار  ازریم  رمع  لیا  هک  ینانیـشن  رداچ  تشد  نآ  همه  رد  دنناروخیم . بساب  هک  تسا  ناوارف  نانچ  جنرب  اما  دیوریم 

. دندوب هدز  رداچ 
میدوب هدیـسر  ازریم  رمع  رقم  یخـسرف  هدزاود  ای  هد  هب  میتشذگیم و  ناراتات  نیا  ياهرداچ  نایم  زا  سرام  مجنپ  تسیب و  هبنـش  راهچ  زور 

یغولش و اغوغ و  تلع  میدرگرب . تسرتهب  تسا و  غولـش  ودرا  هک  دنتفگ  امب  دندمآیم و  ام  يوسب  هک  میدروخ  رب - یهورگب  ناهگان  هک 
نامرفب دنتـساخرب و  لیا  نادرم  دوب و  هدرک  ازریم  رمع  ناج  گنهآ  لک ) هدـنامرف   ) هاشناهج ریما  هک  دـنتفگ  میدیـسرپ  ار  ودرا  یناماسبان 

. داد ار  وا  ندیرب  رس  نامرف  مه  ازریم  رمع  دنتخاس و  راتفرگ  ار  وا  دنتخات و  ازریم  هاشناهج  رس  رب  راتات  ناگرزب  نارس و 
نانآ دـناهدش . هتـشک  وس  ود  زا  يرایـسب  هتفرگرد و  ناشیا  ازریم و  رمع  لیا  نادرم  نایم  گـنج  کـنیا  دـندیروش و  مه  هاـشناهج  ناـسک 

دندوب هتـسب  نآ  رب  قروز  زا  هک  یلپ  اـت  هداد  ناـمرف  تسا و  هتـشذگ  دوـخ  صاـخ  ناراوـس  اـب  رک )  ) دور زا  نوـنکامه  ازریم  رمع  دـنتفگ 
دنتسه یبیترتیب  یناشیرپ و  تیاهن  رد  نایرکشل  همه  اما  تسا . نایم  رد  یفده  هچ  راک  نیزا  هک  دنادیمن  سکچیه  دننکشب .

شیپ تسرتهب  میتسه  کیدزن  هثداح  لحمب  ردقنیا  نوچ  هک  میدش  نآ  رب  ماجنارس  میدرک و  روش  مه  اب  ناریفـس  ام  میدینـش  ار  نیا  نوچ 
رمع نآ  نایم  رد  هک  یگرزب  يودرا  هب  سرام  مشـش  تسیب و  ینعی  دعب  هبنـشجنپ  میدنار . شیپ  نیاربانب  مینیبب . مشچب  ار  تقیقح  ات  میور 

زا دندوب . ناشیرپ  مه و  رد  نایهاپـس  همه  اما  میدـنام . روضحب  فرـشت  دـیما  نامرف و  راظتناب  میدرک و  فقوت  میدیـسر . تشاد  رقم  ازریم 
زا یمایپ  نایئاتغج  زا  یکی  ات  میدیشکیم  راظتنا  اجنآ  رد  نانچمه  دندناریم  ار  شیوخ  هلگ  همر و  شیپاشیپ  رد  دندمآیم و  ناراتات  وس  همه 
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تـساوخرد ام  زا  دهد و  راب  ار  ام  دناوتیمن  کنیا  هتفـشآرب و  تسا  هتـشذگ  يو  رب  هچنآ  زا  تخـس  هدازهاش  هک  دروآ  ام  يارب  ازریم  رمع 
هچنآ زیربت  رد  دـیایب و  ام  اب  هک  دـناهداد  نامرف  يو  هب  هک  تفگ  یئاتغج  نآ  میـشاب . وا  ناـمرف  رظتنم  میدرگ و  زاـب  زیربت  هب  اروف  هک  دراد 

راوس گنردیب  دنک . هدامآ  هدازهاش  لد  شهاوخب  تسام  زاین 
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اب رک ) یبونج  لحاس   ) ياهتـشد رد  شیوخ  لـیا  يودرا  رد  لـصف  نیرد  کـنیا  ازریم  رمع  هک  تشاد  رطاـخب  دـیاب  میتشگ . زاـب  میدـش و 
رد وا  نایرکـشل  زا  يرایـسب  هک  نوچ  دشابن ، هدع  نیاب  دودحم  وا  نایهاپـس  همه  دیاش  تسا . هدیزگ  تماقا  راوس  رازه  جنپ  لهچ و  بیرق 
رد ار  ناتسمز  دیایب و  اهتشد  نیاب  هراومه  رومیت  هک  دوب  هتشگ  يراج  نیرب  تداع  هتشذگ  رد  دنتفگیم  هکنانچ  دنتشاد . رقم  رگید  ياهاج 

*. دنتسه نکاس  نت  رازه  تسیب  نونکا  رهش  نیرد  ناقلیب ) مانب   ) دنزاسب اجنیرد  يرهش  ات  دوب  هداد  روتسد  مه  اریخا  و  دنارذگب . نآ 
ار وا  رس  ازریم  رمع  نامرفب  ناهگان  دوب . رومیت  هداز  رهاوخ  دوب ) هتشگ  رومیت  نایهاپـس  لک  هدنامرف  اریخا  دش  هتفگ  هکنانچ  هک   ) هاشناهج
اب زین  هزادنا  نیا  ات  دنتـشاذگیم و  مارتحا  واب  همه  دوب و  راتات  هدـنامرف  نیرتورینرپ  نیرتردـتقم و  یتسارب  يو  هکنآ  اب  دـنتخاس  ادـج  نت  زا 
رد دـندشیم . راوـس  وا  باـکر  رد  رایـسب  یهورگ  زور  ره  دوـب و  رواـنهپ  كـالما  ياراد  يو  تشاد . یگتـسب  یـشیوخ و  روـمیت  نادـناخ 

ار دوخ  هداز  رهاوخ  ازریم  هاشناهج  دوب ، هتخاس  ناریا  برغم  لک  رادـنامرف  ار  دوخ  هون  يازریم  رمع  نیا  رومیت  هک  ینامز  نیـشیپ  راگزور 
هنوگنیدب دنک . هرادا  ار  روشک  روما  تراظن و  یتسرپ و  رس  ار  وا  هناخ  دشاب و  ناوج  هدازهاش  نیا  تسرپ  رـس  ات هللا و  دوب  هدرک  رومأم  مه 

. دشیم ارجا  دشاب  هداد  رومیت  دوخ  هک  ینامرف  نوچمه  گنردیب  دادیم  نامرف  هاشناهج  ریما  هچ  ره  نیزا  شیپ 
اریز تشک . ار  وا  تشاد  وا  زا  هک  یـسرت  هطـساوب  ازریم  رمع  هکنآ  یکی  دـنتفگ . امب  هنوگ  ودـب  ار  هاشناهج  ریما  یناـهگان  لـتق  نیا  تلع 

ار يروطارپما  همه  نایهاپـس  اهنت  هن  هاـشناهج  نوچ  و  دـشکب . ار  وا  هاـشناهج  اداـبم  هک  دیـسرتیم  دوب  هتـشذگرد  شگرزب  ردـپ  هک  نونکا 
رمع هکنانچمه  هنوگنیدب  دـندرکیم . تعاطا  هناروک  روک  ار  وا  نامرف  دـندوب ، وا  ناوریپ  زا  هک  ياتغج  لها  همه  هکلب  تشاد  نامرف  تحت 

راوازس هتـسیاش و  هک  یـسک  اهنت  تسا  هتـشذگ  رد  رومیت  هک  کنیا  دنتفگیم  مدرم  همه  دنک و  شروش  دوب  نکمم  وا  درکیم  روصت  ازریم 
ینیشناج
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. تسا هاشناهج  انامه  تسوا 

نئمطم رما  نیزا  تسا و  هدرم  رومیت  هک  تفای  یعطق  ربخ  نوچ  هاـشناهج  هکنآ  مود  تیاور  اـما  دـنتفگ . اـمب  هک  دوب  یتیاور  نیتسخن  نیا 
هک نایالم  زا  یکی  اب  اجنیا  رد  هدمآ  دشیم  لیکشت  اروش  نآ  رد  هک  يرداچب  حلسم  همه  دوخ  ناوریپ  زا  يرایـسب  اب  دیـشوپ و  حالـس  دش ،

هاشناهج درکیم . یتسرپرـس  ودرا  روما  رب  يو  تشاد و  کیدزن  یتسود  ازریم  رمع  اـب  ـالم  نیا  درک . دروخرب  تسا  ناـنآ  بهذـم  دـهتجم 
شیوخ حاکن  هب  ـالم  نیا  يرایتسدـب  تفرگ و  وزا  ازریم  رمع  تشاد  تسود  هاـشناهج  هک  ار  ینز  یناـمز  هک  اریز  تشاد ، رفنت  درم  نیزا 
يرداچ يوسب  اجنآ  زا  هاگنآ  تشک . باتـش  اب  دـید  رـضاح  اجنآ  رد  نوچ  ار  وا  دوب و  رفنتم  الم  نیزا  رگید  للعب  تلع و  نیاب  دروآرد و 

ناور وا  لابندب  تسدـب  ریـشمش  زین  يو  ناهارمه  تشاد و  تسدـب  نینوخ  هنهرب  ریـشمش  نانچمه  دـش و  ناور  دوب  نآ  رد  ازریم  رمع  هک 
. دندوب

انمض دوب ) رداچ  رد  هدازهاش  هک  اریز   ) دنداتسیا رد  ربارب  رد  هدامآ  دنتفرگرب و  حالس  دندید  ار  وا  هک  نانابهگن  هدازهاش  رداچ  هناتسآ  رد 
ناشرـس رب  هدرک و  ریگلفاغ  ار  نانآ  ود  ره  ناتـسجرگ  هاشداپ  ژرژ  راتات و  ناخ  وکیدـیا  هک  داتفا  لـیا  دارفا  ناـبز  رـس  دـش و  عیاـش  نینچ 

. تشاذگ ار  شیوخ  نادرم  نانآ  ياجب  درک و  بولغم  ار  نارادساپ  هاشناهج  یناماسبان  شاشتغا و  نیا  نایم  رد  دناهتخات .
. دندوب عافد  هدامآ  هک  دید  هدازهاش  ولج  قاطا  رد  ار  يریثک  هورگ  اما  دشکب  ار  ازریم  رمع  ات  تساوخ  دمآ  رد  تنطلس  هدرپارس  هب  نوچ 
رب هار  گرزب  نیا  دـندوب . حلـسم  الماک  مه  شناهارمه  دوب و  هتـشگ  قاطا  نآ  دراو  هزات  هک  دوب  ناراـتات  زا  یگرزب  اـصوصخم  اـجنآ  رد 

تفر و وا  يوـسب  هاـشناهج  تفگ . دـهاوخ  هدازهاـش  هب  ار  بلطم  نیا  هک  تفگ  دراد و  راـک  هچ  اـجنآ  رد  هک  دیـسرپ  تفرگ و  هاـشناهج 
. تسا هتشاد  رب  نایم  زا  هدوب  وا  صخش  نمشد  هک  ار  الم  نآ  اهنت  يو  هک  اریز  دشاب ، هتشادن  ساره  چیه  هک  وگب  هدازهاش  هب  هک  تفگ 
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ار وا  سپ  دنک . هچ  دنادیمن  ساره  تیاغ  زا  تسا و  هتفشآ  ناشیرپ و  تخس  هدازهاش  هک  دید  اما  درک . نایب  ارنآ  تفر  نوردب  گرزب  نآ 

هاشناهج راک  شدوخ  دهد  تصخر  واب  هدازهاش  رگا  هک  درادن  لوغـشم  رطاخ  دشابن و  ناشیرپ  چیه  هک  داد  نانیمطا  واب  تخاس و  هدوسآ 
ناج زیرگ  اب  شناهارمه  همه  دش  هتـشک  هاشناهج  ات  تخادـنا  ار  هاشناهج  رـس  ریـشمش  هبرـض  کی  اب  هاگان  تشگزاب و  هاگنآ  دزاسیم . ار 

. درک میدقت  ازریم  رکب  وبا  هاشناریم و  هب  داتسرف و  دادغب  هب  ارنآ  گنردیب  تشادرب و  ار  هاشناهج  رس  ازریم  رمع  دندرب . ردب 
وا دزن  ود  ره  دـیاب  نانآ  تسا ، هدرم  وا  ياین  هک  دوب  هتـشون  نینچمه  دراد و  رارق  نانآ  ربارب  رد  نمـشد  رـس  هک  تشون  نانآ  هب  ازریم  رمع 
امب سپـس  زین  و  دروخب . يرادافو  دـنگوس  نیمزرـس  نآ  قحب  روطارپما  رومیت و  نیـشناج  هاـشناریم ، هب  تبـسن  هک  تسرـضاح  وا  دـنیایب و 

دشاب و یبیرف  راک  نیرد  هکنیا  سرت  زا  دندوب  هداتـسرف  وا  يارب  نینچ  هک  دید  ار  دوخ  مع ) رـسپ   ) هاشناهج رـس  هاشناریم  نوچ  هک  دـنتفگ 
يارب تسا ، عـقاو  زیربـت  نوریب  رد  هـک  [ 344 «] ناـیو تشد   » هب هک  دـمآرب  نآ  ددـص  رد  دـیزرل و  دوخب  دـشاب ، هدیـشیدنا  يرکم  شرـسپ 

. دورن وا  تاقالم 
عقاو نوحیـس  يوسنآ  رد  هک  رارتا  رد   ) رومیت ات  دـنتفگ  امب  اهدـعب  هکنانچ  دومن ، يور  ناـمز  نیرد  دنقرمـس  رد  هک  یعیاـقو  هراـبرد  اـما 

ات دننک  ناهنپ  ار  عوضوم  هک  دندروآ  ياجب  ار  ششوک  ياهتنم  صاخ  ياهتمدخشیپ  گرزب و  نارس  تشذگرد *، میتفگ ) هکنانچ  تسا ،
اما دنریگ . تسد  رد  ار  کلم  هویـش  نیاب  دـنرامگب و  دوب ) دنقرمـس  رد  يژد  رد  هک   ) گرزب هنازخ  نآ  يارب  نانابهگن  نارادـساپ و  هکنآ 

ماگنهب تسا . هتشذگرد  یتسارب  رومیت  هک  دنتـسناد  دندش و  هاگآ  عقوام  زا  مزالم  مداخ و  زا  يدوزب  دشن و  نکمم  زار  نیا  نتخاس  ناهنپ 
ار شیوخ  ياین  گرم  ربخ  هکنیا  درجمب  مه  وا  تشاد . روضح  دوب ، هاشناریم  رـسپ  زین  وا  هک  ناطلـس  لیلخ  شاهون  تختیاپ  رد  يو  گرم 

همه دینش ، رارتا ) رد  )
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، صاخ تمدخـشیپ  هس  زا  درک . فرـصت  ار  دـیقف  ترـضحیلعا  هنازخ  راضحا و  ار  شیوخ  هاوخاوه  ناـگرزب  دروآ و  درگ  ار  دوخ  نادرم 
ام دندوب و  هدیرب  زیربت  رد  ازریم  رمع  نامرفب  اریخا  ار  شرـس  هک  دوب  هاشناهج  ریما  رـسپ  [ 345] ودوتوب يو  مان  دنتشک . گنردیب  ار  یکی 
لک رادـنامرف  رومیت و  رـسپ  نیرتکچوک  خرهاـش  دـنتفر . تاره  رد  خرهاـش  هاـنپ  هب  دـنتخیرگ و  رگید  تمدخـشیپ  ود  اروف  میاهتفگ . ارنآ 

شیوخ ياین  هنازخ  همه  تفر و  دنقرمس  ژد  هب  وا  دنتخیرگ . تمدخشیپ  ود  نآ  تشک و  ار  ودوتوب  ناطلـس  لیلخ  ات  هاگنآ  دوب ،* ناسارخ 
هاشناریم شردپ  هب  یمایپ  تخادرپ و  رومیت  نیفدت  مزاول  هیهت  راکب  دیـسر  نایاپب  نوچ  رما  نیا  دـش . طلـسم  تختیاپ  رب  درک و  فرـصت  ار 

قحب ثراو  نوچمه  ار  وا  زین  همه  ات  دنکیم  میلست  شردپ  هب  ار  هنازخ  نآ  هاگنآ  هک  ددنویپ  ودب  دنقرمس  رد  دیایب و  گنردیب  هک  داتسرف 
تسا لام  رپ  هتشابنا و  رایسب  هنازخ  هک  دوب  هتشون  ناطلس  لیلخ  همان  رد  دنیشنب . وا  تخت  رالات  رد  ردپ  ياج  رب  دننادب و  رومیت  يروطارپما 

ناگدنتـسرپ همه  ياتغج  لیا  نیا  هک  اریز  دنیآیم . رد  تعاطا  رد  زا  وا  اب  تسوا  رایتخا  رد  هنازخ  هک  دـنوش  هاگآ  نوچ  ياتغج  لیا  همه  و 
. دنتسه لوپ 

يرگهراچ ردغ و  زا  ار  هاشناریم  هک  دـندوب  هدرک  دزـشوگ  زین  ار  هتکن  نیا  ناطلـس  لیلخ  کیپ  هب  اما  دـشیم . روطارپما  هاشناریم  هنوگنیدـب 
زا تسا  نکمم  کنیا  دنک  حالصا  ار  رومیت  وا و  نایم  ات  تسا  هدیشوک  يو  هتشذگ  رد  هکنآ  اب  دیوگب  دراد و  رذح  رب  هدازناخ  شرـسمه 

نونکا يوق  لامتحاب  اما  تسیزیم . دنقرمس  رد  شیوخ  خاک  رد  کنیا  هک  دوب  ناطلـس  لیلخ  ردام  میتفگ  هکنانچ  نز  نیا  دیآرد . ردغ  رد 
هب ار  ناطلس  لیلخ  هک  تشاد  وزرآ  زین  و  دنک . ینمشد  وا  اب  دوب  نکمم  تشاد  شیوخ  رهوش  هب  تبـسن  هراومه  هک  يرفنت  سرت و  رثا  رد 

. دنز هیکت  یهاش  گنروا  رب  ار  دوخ  هک  درکیم  بیغرت  ار  رسپ  هتسویپ  کنیامه  اتقیقح  دناسرب . تنطلس  گنروا 
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شردپ دـننام  امیـسب  هبرف و  دیفـس و  اتبـسن  لاس  ود  تسیب و  دودـح  رد  دوب  یناوج  يو  میدـش . انـشآ  هدازهاش  نیا  اب  یبوخب  دنقرمـس  رد 
. دوب هاشناریم 

. تشاد یصوصخب  فطل  میدوب  يو  ياین  تمدخ  رد  رابرد  رد  هک  یماگنه  امب  تبسن  یتسارب  ناطلس  لیلخ 
دوب هدرک  عیاش  يو  دوخ  رابود  هتـشذگ  رد  هک  تشاد  رطاخب  دـیاب  داتفا  اهناهد  رب  درک و  زرد  ماجنارـس  هک  رومیت  گرم  ربخ  هرابرد  اـما 

. دنکیم ینامرفان  یچیپرس و  وا  تساوخ  اهنامرف و  وا و  همانتیصو  ندروآ  ياجب  زا  یک  هک  دنیبب  دیامزایب و  ات  تسا  هدرم  هک 
دوب هدرم  وا  یتسارب  هک  کنیا  دندیـسر . لتقب  نانآ  همه  گنردیب  هک  دندز  شروشب  تسد  دـندروخ و  بیرف  یهورگ  راب  ود  ره  ورم  رد 
نهیم هب  تمیزع  كرادت  مرگرس  زیربت  رد  هکنآ  نمض  رد  هنوگنیدب  دریمب . رومیت  تسین  نکمم  هک  دنتفگیم  دندرکیمن و  رواب  يرایـسب 
نداد تسکـش  رـصم و  نتفرگ  گنهآ  هب  ریثک  یهورگ  شیپاشیپ  رد  زین  نامز  ناـمه  رد  تسا و  هدـنز  رومیت  هک  دـیچیپ  هاوفا  رد  میدوب ،

. تسا هداتفا  هارب  رصم  ناطلس 
هاـشناهج رـس  لاـح  نیع  رد  دـنداد ، ار  شردـپ  یعطق  گرم  ربـخ  دوب  دادـغب  رد  هک  هاـشناریم  هب  نوچ  شیوـخ . ناتـساد  رـسب  میدرگزاـب 

هب تاقالم  يارب  گنردیب  هک  دندرک  تساوخرد  وزا  دنداد و  ناشن  واب  دوب  هداتـسرف  وا  يارب  ازریم  رمع  هک  ار  هاپـس ) قباس  لک  هدنامرف  )
داتفا و هارب  زیربت  گنهآ  هب  دادـغب  زا  هاشناریم  دـننک . لح  ار  رومیت  ینیـشناج  هلئـسم  اـت  دـیایب  زیربت ) برغم  یخـسرف  هد  رد   ) ناـیو تشد 
زا شیب  نارگ  یهاپـس  نایو  تشد  رد  ازریم  رمع  هک  تفای  ربخ  دسرب  هاگهدـعو  هب  يو  هکنآ  زا  شیپ  دوب . وا  اب  مه  ازریم  رکب  وبا  شرـسپ 

نامرف نوچ  ات  دنشاب  هدامآ  هک  تسا  هداتسرف  مایپ  مه  هیناطلس  زیربت و  نایرکـشل  هب  زین  و  تسا . هدروآ  درگ  دراد  نامرف  ریز  رد  يو  هچنآ 
رد دراد . رس  رد  هچ  شرسپ  هک  دش  ناریح  دیسرت و  دش ، هاگآ  یگنج  تاکرادت  نیزا  هک  هاشناریم  دنیایب . دسریم 
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هک دوب  هتفگ  خساپ  رد  مه  ازریم  رمع  تسیچ . ازریم  رمع  یعقاو  دصق  هک  دـننک  مولعم  دـننیبب و  ات  داتـسرف  یناگدـنیامن  داتـسیا و  اجنامه 

، دیـسر خساپ  نیا  نوچ  شردپ . گنروا  هیاپ  ماکحتـسا  نتخاس و  دنمورین  روشک و  ياهزرم  يرادساپ  ینابهگن و  زج  تسین  يدصق  چیه 
دـصق هک  تفگ  شیوخ  ردپب  يو  دهد . دنپ  واب  دورب و  ردارب  رادید  يارب  ییاهنت  هب  وا  هک  درک  داهنـشیپ  دوب  ردپ  هارمهب  زونه  هک  رکب  وبا 

دز و نت  داهنـشیپ  نیا  بیوصت  زا  ردـپ  اما  روزب . ای  هاوخلدـب  هاشناریم  يودراب  وا  ندروآ  تسردارب و  نتخاس  ریگتـسد  اـنامه  يو  یقیقح 
. دش دنهاوخ  اهراک  نیا  گنن  ییاوسر و  هجوتم  مدرم  همه  هک  تفگ 

داتفا و هارب  اهنت  يو  دوب . ودرا  رد  هاشناریم  شیوخ  رهوش  اب  نونکا  نانآ  ردام  دندوب و  یکی  ردام  ردپ و  زا  رکب  وبا  رمع و  میتشون  هکنانچ 
يارب دراد . ار  همه  رظن  اب  تفلاخم  هشیدـنا  هکنیاب  تخاس  مهتم  ار  ازریم  رمع  يو  درک . رادـید  وا  اب  تفر و  ازریم  رمع  يودرا  هب  هنت  کی 
نینچ هاگچیه  هک  تسدهاش  ادخ  هک  داد  باوج  گنردیب  ازریم  رمع  دننادیم . رومیت  ملسم  قحب و  نیشناج  ار  هاشناریم  همه  نونکا  هکنآ 

تشگزاب و هاشناریم  يودراب  مناخ  نآ  ددـنب . راکب  دـهد  ناـمرف  وا  هچنآ  دسانـشب و  تیمـسرب  ار  وا  قح  هک  تسا  رـضاح  درادـن و  يرظن 
وبا شرسپ  هک  درک  تقفاوم  دینش  ار  نانخس  نیا  نوچ  هاشناریم  تخاس . نئمطم  دوب  هدروخ  شرـسپ  هک  يدکؤم  ياهدنگوس  زا  ار  رهوش 

. دوش لح  نانآ  نایم  رد  وا  يراذگجات  مالعا  نامز  یهاشداپ و  هب  طوبرم  لئاسم  همه  ات  دورب  وا  يودراب  ازریم  رمع  تاقالم  يارب  رکب 
رمع دش . هناور  ردارب  رادید  يارب  نایرکـشل  رگید  نودـب  شیوخ و  نارادـناج  اب  رکب  وبا  تفرگ ، دوخب  یتسود  گنر  هنوگنیا  روما  نوچ 

هب دیـسر و  ردارب  يودرا  هب  رکب  وبا  نوچ  دـنک . ینادـنز  ار  وا  ات  تفرگ  میمـصت  درب  یپ  وا  یطایتحایب  تراسج و  نیا  هب  نوچ  مه  ازریم 
نوچ درب . دوخ  اـب  ار  وا  درـشف و  تسد  رد  هنامیمـص  ار  وا  تسد  دـمآ و  نوریب  وا  زاوشیپ  يارب  ازریم  رمع  دـش ، کـیدزن  گرزب  هدرپارس 

. دنتخاس شریگتسد  دش  عقاو  ازریم  رمع  ناسک  نایم  رد  الماک 
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ازریم رمع  هک  کـنیا  دـنداد . یهاـگآ  هاـشناریم  هب  دـنتخیرگ و  همه  دیـسر  وا  نارادـناج  نت  دـصناپ  هب  يریگتـسد  نیا  ربخ  هکنیا  درجمب 
يوسب سپـس  ازریم  رمع  دنتـشاذگ . ریجنز  لـغ و  رد  ار  وا  اـجنآ  رد  داتـسرف و  هیناطلـس  راـصحب  ار  وا  تفرگ  راـیتخا  رد  ار  ردارب  هنوگنیا 

. دزاس ریگتسد  یگمیسارس  اغوغ و  نآ  رد  مه  ار  وا  هکلب  هکنیا  دیماب  دنار ، ردپ  يودرا 
ازریم نامیلـس  شرهاوخ  رهوش  هانپ  هب  اجنآ  رد  دـنار . ير  ناتـسا  يوسب  باتـش  اب  تفرگ و  زیرگ  هار  دـش  هاگآ  ربخ  نیزا  ات  هاشناریم  اـما 

. درک رادید  ياتغج  هلیبق  ناگرزب  نارس و  اب  تفر و 
نادـنزب رتکچوک  ردارب  ار  شرتگرزب  رـسپ  هنوگچ  هک  دینـش  دـش و  هاـگآ  عقواـم  زا  هک  ازریم  رکب  وبا  ازریم و  رمع  رداـم  مناـخ  هدازهاـش 

وت و رگم  نم  ایآ  رـسپ  يا   » تفگ واب  و  تفر . ازریم  رمع  دزنب  تخل  هنیـس  كاچ و  نابیرگ  اـب  ناـنکهیوم  داـتفا و  هارب  زاـب  تسا ، هتخادـنا 
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؟ تسین وت  ردارب  وا  ایآ  ماهدازن ؟ ار  تردارب 
وا داد و  میالم  خـساپ  وا  رطاخ  شیاسآ  يارب  ازریم  رمع  تسا »؟ همه  یتسود  تبحم و  دروم  هک  وا  یـشکب ! ار  وا  یهاوخیم  نیا  دوجو  اـب 

دیوگیم ینانخـس  تسین و  راوازـس  هک  دـنکیم  ییاهراک  تسا و  هناوید  تالابمیب و  يدرم  هکنآ  تهجب  ار  ردارب  هک  تخاـس  نئمطم  ار 
ازریم رمع  یناهنپ  یقیقح  هشیدـنا  اـما  دـنک . هاـش  ار  ردـپ  هک  تسا  نآ  اـنامه  وا  يوزرآ  اـهنت  تسا . هتخاـس  ریگتـسد  تسین  هتـسیاش  هک 

رادـتقا هضبق  رد  ار  ردارب  هتـشاذگ و  هصرعب  اپ  لامآ  نآب  ندیـشخب  ققحت  تهج  کـنیا  تشاد . قرف  دروآیم  ناـبز  هب  هچنآ  اـب  اهگنـسرف 
ياهلوق دنتشاد . شتسود  دنتـشاذگیم و  مارتحا  واب  ياتغج  ناگرزب  همه  دوب  ریگتخـس  قلخ و  گنت  يدرم  ازریم  رمع  نوچ  دوب . هتفرگ 

. دبای تسد  هاشناریم  رب  دیهمت  نیاب  هکلب  ات  دوب  شردپ  بیرف  رطاخب  طقف  شردامب  وا  دعاسم 
شیومع اب  هک  دـش  نآ  رب  تخیگنارب و  هطـساو  ازریم  رمع  تسا . هدـنار  نوریب  دنقرمـس  گنهآب  ير  زا  هاشناریم  هک  دـش  عیاش  گنردیب 

نیرب نانآ  یگناگی  هیاپ  دزیرب . هاشناریم  هیلع  يداحتا  حرط  ددنبب و  ینامیپ  خرهاش 
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نامرفب ار  وا  سپ  درذگب  تاره  زا  دـیاب  دنقرمـسب  ندیـسر  يارب  هاشناریم  هک  اجنآ  زا  دـننک . تمـسق  دوخ  نایم  ار  کلم  هک  دـش  راوتـسا 
. دنزاس ریگتسد  خرهاش 

ناـسارخب ير  هار  رد  هک  اـجرهب  هک  تفرگ  میمـصت  يو  دـناهدش . ناـمیپمه  وا  هیلع  شرـسپ  شردارب و  هک  دوب  هتفاـیرد  هاـشناریم  نونکا 
وا اب  هکلب  ات  داتـسرف  ازریم  رمع  دزن  یکیپ  هاگنآ  تشادن . ار  دنقرمـس  يوسب  ندنار  تأرج  رگید  نوچ  دنامب . دنک و  فقوت  تسا  هدیـسر 

ینمیا نتـشیوخ  ناج  رب  نآ  نتفریذـپ  رد  هاشناریم  هک  دوب  نانچ  درکیم  داهنـشیپ  یتشآ  نیا  يارب  ازریم  رمع  هک  یطورـش  اما  دـنک . یتشآ 
رد ار  شیوخ  ردارب  نوچ  ازریم  رمع  هک  میدینش  هتشذگ  اهنیزا  دنام . قلعم  هراکهمین و  نانچمه  عوضوم  نیاربانب  دشاب . هتشاد  تسناوتیمن 

هدازهاش نیا  اهدـعب  اما  تفرگ . دوب ، نیرهنلا ) نیب  يایلع  تمـسق  رد  عقاو  « ) نیدرام  » رهـش بحاـص  رتخد  هک  ار  شرـسمه  تشاد  رادـتقا 
. داتسرف شردپ  دزنب  ار  مناخ 
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هیلیبشا ات  زیربت  زا  مهدفه  لصف 

همیـسارس و يور  چـیهب  دـیابن  هک  نیرب  ینبم  داتـسرف  ام  دزنب  ناریفـس  اب  ياهماـن  هک  میدوب  ازریم  رمع  ناـمرف  لوصو  رظتنم  زیربت  رد  زونه 
نایم رد  تسا  هداتفا  ریخأت  هب  نهیم  يوسب  ام  تمیزع  هکنیزا  اـم  یگتفـشآ  یگنتلد و  يارب  یبجوم  چـیه  هتـشذگ  نیزا  میـشاب و  ناـشیرپ 
نیزا سپ  دوشیم و  فرط  رب  يدوزب  هاشناریم  شردـپ  وا و  نیب  دوجوم  تافالتخا  همه  هک  دـنتفگ  امب  میراد . هدوسآ  رطاـخ  دـیاب  تسین و 

. داد دهاوخ  یصخرم  هزاجا  امب  دناوخ و  دهاوخ  ار  ام  گنردیب  رما 
ام هک  دیهـش  سرطپ  نشج  زور  لـیروآ ، متـشه ) تسیب و   ) هبنـش هس  زور  رد  دیـسر ، اـمب  فـطل  رپ  هماـن  نیا  هـکنآ  زا  سپ  لاـح  نـیا  اـب 

نتـشیوخ اب  هک  ار  ام  هحلـسا  رگید  اهریـشمش و  همه  دـندمآ . نامزالم  زا  یهورگ  اب  وا  یـشنم  رهـش و  هغوراد  میدوب  هناخ  رد  اهیئایناپـسا 
ییاراد الاک و  زا  هچنآ  ات  تسا  هداتـسرف  ار  وا  ازریم  رمع  هک  داد  ربخ  ام  هب  هغوراد  دنتـسب و  ار  يارـس  ینوریب  رد  هاـگنآ  دـنتفرگ . میتشاد 

رایتخا و رد  الماک  ام  هکنآ  يارب  میهدرد  نت  دـنهاوخب  نانآ  هچرهب  میراـچان  هک  میتفگ  خـساپ  رد  اـم  دـنک . طبـض  دربب و  دوخ  اـب  میراد 
ترافـس کی  ناونعب  دیقف  هاشداپ  دزنب  ار  ام  ایناپـسا  هاشداپ  ام  تمعنیلو  هک  دنـشاب  هتـشاد  رطاخب  دـیاب  نانآ  اما  میتسه . اهنآ  رادـتقا  هطیح 

هک سوسفا  دـناهدرک . راتفر  یتسود  مارتحا و  اب  نیزا ، ریغ  الماک  يوحنب  ام  اـب  هراومه  ناـمز  نیا  اـت  تسا و  هداتـسرف  یگناـگی  یتسود و 
ترضحیلعا
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. دننکب دنناوتیم  دنهاوخیم  هچنآ  نانآ  رگید  کنیا  تسا و  هتشذگ  رد  گرزب  رومیت 

. دسرن يدنزگ  امب  دوش و  نیمأت  رتهب  ام  تینما  هک  تسا  هداد  نآ  يارب  ار  نامرف  نیا  ازریم  رمع  هک  داد  خساپ  هغوراد 
رادن راد و  همه  کنیا  دننک . تراغ  ار  ام  دنتـساوخیم  راک  زاغآ  نامه  زا  هکلب  دنتـشادن  هنابدؤم  راتفر  چیه  هغوراد  ناسک  تروص  رهب  اما 

هب ار  اـم  هاـگنآ  دنتـشاذگ . اـم  يارب  میتشاد  نت  رب  هک  ياهماـج  طـقف  دـنتفرگ و  زیچ  همه  بسا و  گرب و  نیز و  لوپ و  تخر و  زا  ار  اـم 
. دندرامگ رادساپ  ام  رب  دندرب و  رگید  ياهناخ 

بحاصت دندوب  هتفرگ  روز  هب  هچنآ  رتشیب  دندرک و  ار  هلماعم  نیمه  دندوب  رفسمه  ام  اب  زونه  هک  مه  هیکرت  ریفس  رصم و  ناطلـس  ریفـس  اب 
تسا هداد  يور  وا  نامرفب  هچنآ  زا  هجوچیهب  هک  دیـسر  ازریم  رمع  زا  يرگید  همان  عیاقو  نیزا  سپ  زور  تسیب  ابیرقت  دندیدزد . دندرک و 

زین و  تسا . هتـشگ  راوتـسا  شردپ  وا و  نیب  تیمیمـص  یتسود و  لامک  هک  درک  يداش  دوب و  رطاخ  هدوسآ  دـیاب  هکلب  دوب . درـسلد  دـیابن 
دزن سک  دش  رقتـسم  اجنآ  رد  ات  دمآ و  دهاوخ  دراد  مان  [ 346 «] كراسا  » تسا و عقاو  زیربت  یخـسرف  جنپ  رد  هک  يراصح  هب  يو  يدوزب 

هتفهن نانخس  نیرد  یتقیقح  چیه  میتفایرد  هکنانچ  اما  دنکیم . هناور  نهیم  يوسب  ار  ام  دناوخ و  دهاوخ  روضحب  ار  ام  داتـسرف و  دهاوخ  ام 
بارطـضا ات  تخادـنایم  اهنابز  رـس  رب  درکیم و  عیاش  ار  بلاطم  نیا  تشادـن . دوجو  شردـپ  وا و  نیب  یتسود  یتشآ و  هنیمز  چـیه  دوبن و 

رهب ای  دنکب  تساوخیم  هچنآ  زا  هراومه  ار  دوخ  هاپس  نارادرس  ياتغج و  نارـس  دنک . يریگشیپ  بالقنا  زا  دناشن و  ورف  ار  یمومع  راکفا 
هداد ماجنا  يو  هچنآ  هرابرد  سک  ره  تشادـن و  ربخ  رما  تقیقح  زا  سکچیه  تشاذـگیم . لـهج  رد  ربخیب و  دورب  تساوخیم  هک  اـجک 

رایـسب همه  مدرم  نیا  هک  اریز  دنکیم  تمیزع  اجکب  یک و  هاپـس  هک  دوبن  مولعم  تفگیم  يزیچ  دوب  نآ  نداد  ماجنا  ددـص  رد  هچنآ  دوب و 
. دننادرگ ور  هتسویپ  ییوگتسار  زا  راک و  هلیح  رگهراچ و 

رسب وزرآ  نآ  رد  زور  ره  میتسشن و  ثداوح  راظتناب  ام  هنوگنیدب 
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مان متفه  نیگرگ  و   ) میتفگ نخس  وزا  هک  ناتسجرگ  هاش  هک  دوب  نامز  نیرد  دسرب . امب  كراسا  ژد  هب  ازریم  رمع  ندمآ  ربخ  هک  میدربیم 
یتـح داد و  رارق  تراـغ  بهن و  دروـم  ار  گرزب  ناتـسنمرا  هطخ  ینعی  مورزرا  و  [ 347 «] ینآ  » نوماریپ ياهنیمزرـس  يو  دیروش . تشاد )
عقوت زیربـت  ناناملـسم  تفرگ . تشحو  ساره و  ار  همه  دیـشک و  زین  زیربـت  دودـحب  تاـهد  اهاتـسور و  ندـنازوس  تراـغ و  بهن و  هنماد 

هدروخلاس رایسب  گرزب و  نارس  زا  یکی  دوخ  ياجب  سپس  دماین . وا  اما  دباتشب . نمـشد  گنجب  نانآ  زا  عافد  يارب  ازریم  رمع  هک  دنتـشاد 
يروآدرگ باتـش  اب  ار  نایهاپـس  زین  زیربت  نوماریپ  زا  داتـسرف . راوس  رازه  جـنپ  يرادرـسب  تشاد  مان  نابوت  رمع  و  میدرک ) دای  وزا  هک  ار  )

نیا هاگنآ  دـنداد . یبوخ  شیامن  نایهاپـس  تشذـگب و  مامت  ربکت  راقو و  اب  زیربت  ياهنابایخ  زا  راوس  رازه  هدزناپ  اـب  رادرـس  نآ  دـندرک و 
هاگآ نانآ  ندش  کیدزن  زا  نیگرگ  ات  دنتـشگ . ناور  تسا  گرزب  ناتـسنمرا  انامه  هک  غادالآ  ياهتـشد  ینعی  زرم  يوسب  همه  نایرکـشل 

ار نانآ  رتشیب  درک و  ناشریگلفاغ  تخات و  نانآ  رب  ماگنه  بش  دنار و  نوریب  نانآ  اب  ههجاوم  ندـش و  وربور  يارب  راوس  رازه  جـنپ  اب  دـش 
رافک هک  تساخرب  دایرف  دوبن .* نایاپ  ار  ناناملـسم  یناشیرپ  شاشتغا و  ساره و  دنتخیرگ و  زیربت  هب  دندرب  ردـب  ناج  هک  نانآ  تشکب و 

، مدرم ام  هک  تسا  نیا  نانآ  دوصقم  تسا .) نامیایب  ینعمب  هک   ) دـنناوخیم رفاک  ار  نایحیـسم  نانآ  اریز  دـنهدیم . تسکـش  ار  ناناملـسم 
وریپ هک  تسا  یمدرم  موهفمب  اهنآ  نابزب  مان  نیا  هچ  دنناوخیم ، ناملسم  ار  نتـشیوخ  میتسین و  یهلا  نوناق  وریپ  میرادن و  نامیا  زیچ  چیهب 

. دنتسه لاعتم  يادخ  نوناق 
یتخب و کین  زا  تسا و  تخبروش  وا  هچ  تسراکهانگ . ازریم  رمع  هکلب  تسین  نازابرس  اب  تسکش  نیا  هانگ  هک  دنتفگیم  کنیا  زیربت  رد 

. درادن ياهرهب  بیصن و  دوب  رای  رومیت  اب  هراومه  هک  یلابقا 
ار هاشناریم  شردپ  دناوتیم  وا  هن  هک  تفایرد  ماجنارس  ازریم  رمع 
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هیناطلـس رد  دـش .) كراسا  ژد  زیربت و  مزاع  و   ) تشگزاب هیناطلـس  زا  نیاربانب  تسا . نکمم  رـسیم و  وا  اب  ناـمیپ  نتـسب  هن  دـشکب و  مادـب 

زا ازریم  رمع  دـننک . هرـسکی  رهز  اـب  ار  وا  راـک  داـتفا ، هارب  اـجنآ  زا  هکنآ  درجمب  هک  داد  ناـمرف  و  دوـب ، ینادـنز  ازریم  رکب - وـبا  شردارب 
هناور نهیم  يوسب  ار  ام  دنک و  عیدوت  ناریفـس  ام  زا  دنیبب و  ناس  دوخ  نایهاپـس  زا  اجنآ  رد  ات  دـنار  كراسا  يوسب  تفر و  نوریب  هیناطلس 
رکب وبا  لاسنآ  هیئوژ  مهدراهچ  اب  دوب  فداصم  هک  هبنـش  هس  کی  رد  هک  دـنداد  ربخ  واب  دـشیم ، کـیدزن  زیربت  هب  هکنآ  نمـض  رد  دـنک .

. تسا هدرب  دوخ  اب  هدرک و  بحاصت  ار  هیناطلـس  ژد  رد  دوجوم  هنازخ  رکب  وبا  زین  و  تسا . هتخیرگ  نادـنز  زا  هتـشک و  ار  نابنادـنز  ازریم ،
اما دنزاس  ریگتسد  ار  شردارب  ات  درک  لیـسگ  رایـسب  باتـش  اب  یهاپـس  یهورگ  دیـسر  هیناطلـس  هب  نوچ  تشگزاب و  گنردیب  ازریم  رمع 

. دنسرب نایرارف  هب  دنتسناوتن  وا  ناراوس 
رهز اب  ار  وا  هک  دوب  هتخاس  رومأـم  دوب  ردارب  رادـساپ  لؤسم و  هک  ار  دوخ  ناـنابهگن  گنهرـس  ازریم  رمع  هک  دوب  نیا  ارجاـم  نیا  ناتـساد 

مه اـهنآ  دیـسر و  ازریم  رکب  وبا  ناتـسود  زا  یخرب  شوـگب  زار  نیا  تروـص  رهب  تشاذـگ . اـجنآ  رد  راـک  نیا  هداـمآ  یبـیکرت  دـشکب و 
. دنتشاد رذح  رب  نآ  زا  ار  هدازهاش 

ییاهبنارگ شاداپ  دـننک  يرای  واـب  هک  ناـنآ  همه  هب  دزیرگب و  دـیاب  هنوگچ  هک  دـنک  مولعم  اـت  داد  لیکـشت  يروش  سلجم  ازریم  رکب  وبا 
نآ اب  هک  دنداد  يریشمش  یناهن  هدازهاش  هب  دنتخاس و  هدامآ  زورنآ  يادرف  يارب  هحلسا  نابسا و  تفرگ . رـس  هنوگنیدب  هئطوت  داد و  هدعو 

. دنناهرب نادنز  زا  ار  وا  دنباتشب و  وا  يرایب  يو  ناتسود  هاگنآ  دنک و  هلمح  نابنادنز  رب 
. دش لمع  دندوب  هداهن  هک  هنوگنامه  دیسر و  هجیتن  هب  الماک  هئطوت  نیا 

هک داد  عالطا  ازریم  رکب  وبا  هب  گنردیب  دـمآ . نادـنز  نورد  هب  شیوخ  نادـمتعم  زا  سک  هس  اب  دوب  وا  نابنادـنز  هک  نانابهگن  گنهرس 
دهدیم واب  رایسب  هتساوخ  لام و  دنکیم و  دازآ  ار  ردارب  يدوزب  تسا و  هدرک  یتشآ  ردپ  اب  ماجنارس  هک  هداتـسرف  مایپ  کنیامه  ازریم  رمع 

هکنانچ درامگیم  یلاع  بصانم  زا  یکیب  ار  وا  و 
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ساره يزیچ  زا  دراد و  لوغـشم  لد  دـیابن  تسین و  بارطـضا  شیوشت و  ياج  رکب  وبا  يارب  رگید  نیربانب  دـشاب . وا  هاوخلد  قباطم  الماک 
. دهد هار  دوخب 

بارـشب وا  اب  دریذپب و  ار  وا  توعد  هدیـشک  هک  یتمحز  تسا و  هداد  واب  هک  ياهدژم  ناربج  يارب  دـیاب  هک  تفگ  واب  گنهرـس  نآ  هاگنآ 
. دروخب كاروخ  دنیشنب و 

. دنشونیم بارش  ماعطب  ندرب  تسد  زا  شیپ  هک  تسا  نآ  مدرم  نیا  مسر 
دز و وناز  تسا  نانآ  مسر  هکنانچ  نیربانب  دـنک . دوبان  ار  هدازهاش  نآ  اب  ات  تشاد  دولآ  رهز  بارـش  زا  رپ  یماج  دوخ  اب  زین  گنهرـس  نآ 
هب تسد  تساوخ و  رذع  دش و  لسوتم  ياهناهب  هب  هدازهاش  نآ  تسخن  دریذپب . ارنآ  ات  تساوخرد  وزا  درک و  میدقت  هدازهاشب  ار  ماج  نآ 
رپ ژد  نآ  دنتخیرگ و  دندوب  نابنادنز  اب  هک  نت  هس  نآ  گنردیب  درک و  هلمح  سپس  تشک . برض  کیب  ار  نابنادنز  درب و  ریشمش  هتسد 
هک ار  وا  ریجنز  لغ و  اروف  دندمآ و  وا  کمکب  دننک  يرای  هدازهاش  اب  ات  دندوب  هداد  لوق  هکنانآ  ینعی  نانیچهئطوت ، دـش . اغوغ  همهمه و 

واـب رگید  یهورگ  اـجنآ  دـنتفر و  نادـیم  اـت  دـندش و  راوس  يو  ناتـسود  شلابندـب  تسـشن و  بسا  رب  يو  هاـگنآ  دنتـسکش . دوب  هرقن  زا 
دیسر و اج  همهب  شروش  همهمه و  دنتشک . ار  وا  داتسرف و  دوب  هدش  هدرپس  واب  هنازخ  هک  یبصنمبحاص  دزن  هب  سک  هدازهاش  نآ  دنتسویپ .
ای دشاب  یناگرزاب  لام  هاوخ  دنریگب ، دوش  تفای  دنمورین  لکیه و  تشرد  یبسا  اج  ره  هک  داد  نامرف  وا  دندمآ و  رکب  وبا  درگادرگ  مدرم 

یگدنـشخب و لامک  اـب  دوب و  نآ  رد  هنازخ  هک  تفر  يژد  هب  هاـگنآ  دروآ . درگ  راوس  دـصناپ  يدوزب  دـیهمت  نیاـب  يداـع . يدرم  نآ  زا 
دوخ اب  ار  اهنیا  درک و  راب  رتش  دص  هنازخ  هدـنامزاب  زا  تشادرب . نآ  زا  تسناوت  هچنآ  سک  ره  درک و  شخپ  دوب  نآ  رد  هچنآ  يدرمناوج 

. تشگ ناور  هاشناریم  شردپ  يودرا  يوسب  درب و 
رکب وبا  تخاـس و  هاـگآ  ار  رکب  وبا  دوب  هتفر  هچنآ  زا  هاـشناریم  دـندرک و  يداـش  رایـسب  ود  ره  دیـسر  ردـپ  يودرا  هب  ازریم  رکب  وبا  نوچ 

. دنسرب دنقرمس  هب  دراذگیمن  دنکیم و  یگداتسیا  نانآ  ربارب  رد  خرهاش  شیومع  هنوگچ  هک  تسناد 
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دوب هدیباوخ  رداچ  رد  وا  دنار و  خرهاش  شیومع  هدرپارـس  يوسب  تسارکی  داتفا و  هارب  زاب  شیوخ  ناسک  اب  دورو  بش  نامه  رد  رکب  وبا 
رگید راب  رکب  وبا  هک  دندید  نوچ  شیوخ  ناسک  رتشیب  اب  زین  وا  دروآ و  ردپ  يودراب  ار  خرهاش  ازریم ، رکب  وبا  دش . ریگتـسد  ریگلفاغ و  و 

. دندرک يوریپ  وزا  روشک  تسدرود  طاقن  زا  مه  يرایسب  هاگنآ  دنتسویپ و  واب  هدش  دازآ  هتشگ و  ردتقم 
ازریم رمع  دنتفرگیم . شیپ  رد  ار  ازریم  رکب  وبا  يودرا  هار  زور  ره  ازریم  رمع  ناسک  زا  میظع  یهورگ  دش  هدنکارپ  رابخا  نیا  نوچ  سپس 
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رکب وبا  شیوخ  رـسپ  اب  کنیا  هک  هاشناریم  شردپ  اب  ات  دـش  نآ  رب  تسا . نوریب  وا  سرتسد  زا  رگید  کنیا  شردارب  هک  تفایرد  ماجنارس 
. دیآرد یتشآ  حلص و  رد  زا  دناریم ، دشاب  اهنآ  هار  رس  رب  یعنام  چیه  هکنآ  نودب  دنقرمس  يوسب 

زیربت هب  هاگنآ  تفر . تسا ، عقاو  زیربت  برغم )  ) یخسرف هد  رد  دش  هتفگ  هکنانچ  دوب و  نایو  ياهتشد  رد  هک  شهاگرکـشل  هب  ازریم  رمع 
ینعی تاکرادـت  دـیاب  راک  نیا  يارب  دـهد و  جرخ  دـنک و  ینامهم  رومیت  شیوخ  ياـین  داـیب  اـت  دراد  رظن  رد  هک  داتـسرف  ماـیپ  هیناطلـس  و 

نایم رد  ار  اهنآ  وا  ات  دـنراد  لاسرا  شاـمق  رگید  تفبرز و  هماـج  تسد  رازه  هس  دـیاب  زین  و  دنتـسرفب . بارـش  ناـن و  بسا و  دنفـسوگ و 
. دنک شخپ  شیوخ  نوماریپ  ناگرزب 

نارـس زا  نت  ود  هجیتن  رد  دـننادرگزاب . امب  دـناهتفرگ  ام  ییاراد  لاـم و  زا  هچنآ  هک  درک  رداـص  یناـمرف  ازریم  رمع  ماـگنه  نیرد  تبقاـع 
هک دوب  هدرک  توعد  ام  زا  همان  نآ  رد  دـندروآ  ازریم  رمع  زا  ياهمان  ام  يارب  دنداتـسرف و  ام  دزن  توا  مهدزیـس  هبنـشجنپ  زور  ار  یئاـتغج 
الاو رقم  ناـیو  تشد  هب  دادـماب  ادرف  میدرب و  رـسب  ودرا  رد  ار  بش  میداـتفا و  هارب  زیربت  زا  هعمج  ینعی  زورنآ  يادرف  مینیبب . ار  وا  میورب و 

. دندرک نییعت  یهاگرارق  میتشارفارب  رداچ  اجنآ  رد  هک  يرابیوج  رانک  رد  ام  يارب  میدیسر و  ترضح 
دمآ و نوریب  شیوخ  هدرپارس  زا  ازریم  رمع  دوب ، نامسآ  هب  هرکاب  میرم  ترـضح  دوعـص  نشج  اب  فداصم  هک  زور  نآ  يادرف  ینعی  هبنش 

شوپ هب 
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شوخ نانخـس  امب  درک و  ییاریذـپ  ینابرهم  فطلب و  ام  زا  میدومن و  يرادربنامرف  میتفر و  اجنآب  ام  داد . راب  امب  اـجنآ  رد  تفر و  یگرزب 
زاب ترـضحالاو  هبنـشکی  اب  دوب  فداصم  هک  زور  نآ  يادرف  دـنداد . راهان  امب  درب و  دوب  شوپ  نآ  کیدزن  هک  یناـبیاس  هب  ار  اـم  تفگ و 

زا زورنآ  رد  هچنآ  درک . دای  یکین  هب  وا  ياین  زا  تفگ و  نخس  هدازهاش  ربارب  رد  ییالم  دندوب و  هتخاس  گرزب  یمزب  داتـسرف و  ام  لابندب 
ام يایادـه  میدرک . میدـقت  ازریم  رمع  هب  ار  دوخ  ياهـشکشیپ  میدرک و  هدافتـسا  تصرف  زا  اـم  دوب و  داـیز  بیجع  دـندرب  راـکب  كاروخ 

ازریم رمع  ارهاظ  تشاد . سیفن  اهبنارگ و  تانییزت  هک  ایناپسا ) تخاس   ) ریشمش کی  زین  یمشیربا و  یمـشپ و  ياههچراپ  زا  دندوب  ترابع 
يزیچ نیلوا  دهدن . راب  دشاب  هدرواین  شکشیپ  دوخ  اب  هک  ار  یـسک  هک  تسا  نآ  يو  تداع  يوخ و  دش . تقوشوخ  رایـسب  ریـشمش  نیزا 

میاهدروآ هچ  ره  هک  دنتـساوخ  ام  زا  هاگنآ  میاهدروآ  شکـشیپ  يارب  يزیچ  هک  دوب  نآ  دندیـسرپ  اـم  زا  وا  يودرا  هب  ندیـسر  درجمب  هک 
ار شیوخ  ناسک  زا  یکی  داد و  امب  شکشیپ  ناونعب  هچراپ  زا  ینوگانوگ  ياههکت  ازریم  رمع  توا  مهدجیه )  ) هبنش هس  زور  میهد . ناشن 
رد هک  يرفس  رد  زین  ام  يامنهار  كرت و  ناطلس  ریفـس  تبقارم  لؤسم  يو  انمـض  درک و  رومأم  ام  هجوت  تبقارم و  يارب  دوب ) ياتغج  هک  )
اب ار  وا  زورنآ  يادرف  میتفای  یهاگآ  هک  نانچ  دـنراد و  هاگن  ار  وا  هک  دـش  رداـص  یناـمرف  رـصم  ناطلـس  ریفـس  هراـبرد  دوب . میتشاد  شیپ 

. دندنکفا نادنز  هب  شناهارمه 
اب اـجنآ  رد  میدیـسر و  زیربـت  هب  زاـب  هبنـش  راـهچ  ینعی  زورنآ  يادرف  میداـتفا و  هارب  ناـکرت  هارمهب  ازریم  رمع  يودرا  زا  هبنـش  هـس  ناـمه 

گـنردیب و هک  میدوب  راودـیما  رگید  کـنیا  اریز  میتفا . هارب  هنوگچ  یهار و  هچ  زا  هک  میداد  لیکـشت  يروش  سلجم  كرت  ناگداتـسرف 
مییوگب رتهب  ای  هغوراد  ماگنه  نیرد  میدوب . زیربت  زا  تکرح  هدامآ  هدرک و  رـضاح  ار  زیچ  همه  هعمج  بورغ  مینک . تمیزع  رتشیب  ریخأـت 

شیوخ هشوت  راب و  ات  تساوخ  ام  زا  دمآ و  قامچ  بوچ و  هب  حلسم  نامزالم  زا  یهورگ  شیوخ و  یشنم  نابـساپ و  هارمهب  زیربت  رادرهش 
ناشن واب  ار 
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. میدش يربنامرف  هب  راچان  هک  دش  ادا  ياهنارمآ  نحل  اب  نانچ  نخس  نیا  میهد .

الاو هک  درک  فیقوت  ار  اهنآ  دید ، دوب  ام  ياههتـسب  رد  هک  ار  اهنآ  ریاظن  خرـس و  شامق  ینیچ و  تفبرز  ینوتیز  مشیربا  ياهلدع  ات  هاگنآ 
دناهتشادرب هچنآ  ياهب  ترضح  الاو  هک  تفگ  سپـس  دوشیمن . هتفای  یلعا  سانجا  زا  ناتـسا  نآ  رد  هچ  تسدنمزاین ، اهزیچ  نیاب  ترـضح 

هک میدیسر  هجیتن  نیاب  میتساوخ . تروشم  ناکرت  زا  گنردیب  دنداتفا . هارب  هتسشن و  بسا  رب  شیوخ  ناسک  اب  هاگنآ  تخادرپ و  دنهاوخ 
. میرامشن زیاج  ار  ریخأت  مینک و  تکرح  رتدوز  هچ  ره  تسرتهب 

نتفرگ يارب  رگا  میدید  هک  اجنآ  زا  تسا . هتفر  جاراتب  دناهتـشاد  هچنآ  هتـشگ و  یتالاح  نینچ  راچد  زین  هتـشذگ  رد  هک  دـنتفگیم  ناکرت 
هک میتفرگ  میمـصت  درک . دـنهاوخ  ام  هتـساوخ  زا  رتشیب  یجارات  دـنریگیم و  شیپ  ام  اب  رتتخـس  يراتفر  مینامب  تراـسخ  ناربج  ناواـت و 

و میداـتفا . هارب  زیربـت  زا  كرت  ناگداتـسرف  اـب  مد  هدـیپس  زا  شیپ  توا  مود  تسیب و  هبنـش  زور  هنوگنیدـب  مـینک و  تـمیزع  زورنآ  يادرف 
. میدومیپ هار  نانچمه  زور  ود  تسیب و  هام و  جنپ  میدیسر  نهیم  هب  هک  هیروف  لوا  ات  دمآ  دهاوخ  هکنانچ 

راب اب  شکراب  ياپراچ  تسیود  هک  یناوراک  هب  میدرک و  تمیزع  دوب  هتشگ  ام  يامنهار  میتفگ  هک  یئاتغج  نآ  هارمهب  توا  مود  تسیب و 
رفسمه دندوب  یبوخ  ناهارمه  هک  مدرم  نیا  اب  میتسویپ . دوب  هصورب  رهـش  شدصقم  تفریم و  ناکرت  روشک  هب  تشاد و  یناگرزاب  يالاک 

يوخ هب  مد  هدیپس  هکنآ  ات  میدنار  ار  هبنـشود  هبنـشکی و  زین  تمیزع و  زور  هبنـش  نآ  میتشاد و  ساره  نادزد  دـنزگ  زا  هراومه  میدـش و 
گرزب ناتـسنمرا  زرم  نآ  يوسنآ  زا  تسا و  ناریا  زرم  يوخ  میدوب . هدرک  فـقوت  رهـش  نیرد  دنقرمـس  هب  نتفر  ماـگنه  رد  هک  میدیـسر 

کنیا دوب  رومیت  ناتسدریز  زا  هتشذگ  رد  هک  فسوی * ارق  هکنآ  هلمج  زا  دیسر . نامـشوگب  يدب  رابخا  هدیـسرن  اجنآب  زونه  دوشیم . زاغآ 
. تسا هتفرگ  يراکهابت  يرگتراغ و  داـبب  ار  يوخ  نوماریپ  یحاون  همه  اریخا  دراد ، ناـمرف  ریز  هک  يراوس  رازه  هد  اـب  يو  دوب . هدـیروش 

ات تسا  هتفر  ناجنزرا  يوسب  کنیا 
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میدوب هدرپس  دنقرمـس  يوسب  نتفر  ماگنهب  هک  یهار  نآ  زا  میهد و  رییغت  ار  شیوخ  هار  ام  هک  دش  بجوم  ربخ  نیا  دنک . نادنب  رهـش  ارنآ 
. میورن

زور يوخ  زا  اـم  هنوگنیدـب  میتـفر . یبرغ )  ) بونج بناـجب  میدـنار و  پچ  يوسب  میور  وکاـم  يوـسب  تسارکی  يوـخ  رد  هک  نآ  ياـجب 
هک میدرک  فقوت  تدم  نآ  اهنت  میدیمرآ . يرازغرم  رد  دوب  هبنشراهچ  هک  ادرف  میدنار و  ار  بش  همه  میداتفا  هارب  بورغ  ماگنهب  هبنشهس 

. میهد وج  ار  شیوخ  نایاپراچ  میناوتب 
. دـندوب ینمرا  اجنآ  مدرم  دوب . کچوک  يژد  اجنآ  رد  هک  میدیـسر  یهد  هب  بورغ  هبنـشجنپ  میدـنار و  ار  بش  رهظ و  زا  دـعب  نآ  هاگنآ 

ناملسم یمدرم  بونج  تهج  رد  هد  نیا  يوسنآ  زا  دندوب . ازریم  رمع  تیعر  همه  اهنیا  اما  میدوب . هدیسر  ناتسنمرا  هب  نونکامه  هک  نوچ 
اب مه  زاب  اما  دنتـسه ، هریچ  نوماریپ  یحاون  نآ  رب  مدرم  نیا  تسا . فورعم  ناتـسکرت  ماـنب  ناـنآ  نکـسم  دنتـشاد و  نکـسم  كرت  داژن  زا 

. تسا دنمتورث  ینغ و  رازغرم  مدنگ و  ثیح  زا  هقطنم  نآ  دنربیم و  رسب  یتشآ  حلص و  رد  ناینمرا 
نآ شناسک  کنیا  تسا و  هتفر  اجنآ  زا  هدیـشک و  ناجنزرا  نادـنب  رهـش  زا  تسد  نامکرت  فسوی  ارق  هک  میدینـش  میدیـسر  اجنیاب  نوچ 
هک دننک  مولعم  ات  میداتـسرف  ار  شیوخ  ناهارمه  زا  یهورگ  سپ  دـندوب . هتفرگ  میرذـگب  نآ  زا  میتساوخیم  زورنآ  يادرف  ام  هک  ار  یهار 

. هن ای  تسا  هدیسر  نوماریپ  نآ  هب  فسویارق 
، دوب گرزب  یهد  کیدزن  هک  یتشد  رد  بش  نآ  میداتفا و  هارب  گـنردیب  تسزاـب . هار  هک  دـنتفگ  دـندمآ و  ناـنآ  هعمج  زور  ناـیاپ  رد 

نیزا يرایـسب  رد  دندوب . ینمرا  همه  اهنآ  نانکاس  هک  میدـید  رایـسب  نادابآ  تیعمج و  رپ  ياهاتـسور  هار ، رـس  رب  زورنآ  رـسارس  میدـنام ،
دیسریم و یمدآ  تماق  هب  هک  يدنلب  بیلص  اب  کی  ره  ياهربق  تشاد و  دوجو  ابیز  ربق  يور  ياهگنس  اهناتسروگ و  اهایـسیلک و  اهاتـسور 
هب شناسک  هدش و  کیدزن  دودح  نآ  هب  فسویارق  هک  دیسر  ربخ  رفس  نمـض  رد  دوب . هتـشگ  نیزم  دندوب ، هدنک  شوخ  ياهـشقن  اهنآ  رب 

يوسب میدرک و  جک  ار  دوخ  هار  رگید  راب  دناهداشگ . تسد  دودح  نآ  ياهیدابآ  جارات  راتشک و 
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میاهداتفا رود  رتشیب  تسار  هار  زا  میورب  هار  نیزا  رتشیب  هچ  ره  میتسنادیم  هک  نآ  اب  میدومیپ و  هار  تهج  نیرد  زورنایم  ات  میدـنار و  پچ 
. میدناریم مه  زاب 

ود میتشذگ . دشیمن  هدید  اهنآ  نوماریپ  رد  يدابآ  چیه  هک  ییاههار  هروک  زا  میدـنار و  تهج  نیا  رد  نانچمه  زور  مامت  رد  مه  هبنـشکی 
گرزب ناتـسنمرا  رد  نایحیـسم  هک  تسنآ  لولعم  هنکـس  زا  دودـح  نیا  ندـش  یلاخ  تشذـگیم . اههار  هنوگنیا  ناـیم  زا  اـم  هار  زین  هبنش 

اب دوب  فداصم  هک  هبنش  هس  دنهدیم . تسد  زا  تفرگرد  اریخا  یهاش  نادناخ  زا  ردارب  هس  نیب  هک  یگناخ  گنج  ببـسب  ار  دوخ  تردق 
« ترکشلا  » رهش نیا  مان  دوب . هدنام  كورتم  اههناخ  رتشیب  اجنیا  رد  میدیسر ؛ گرزب  يرهش  هب  ماجنارس  حبص ) هن   ) تعاس رد  ربماتپس  لوا 
زا دوب  هدـش  هتخاس  کهآ  جوراس و  اب  یبوخب  هک  نآ  اب  دوب و  هداـتفا  یناریوب  راوتـسا ، دوب و  ضیرع  رایـسب  هک  رهـش  نیا  راـصح  تسا *
مه زونه  دنتـشاد و  هناخ  نآ  ياهقاطا  رد  ارقف  ناگراچیب و  زا  ینت  دنچ  لاحنیا  اب  دوب و  هتـشادرب  هنخر  طاقن  يرایـسب  زا  زاب و  بناج  همه 

. دوب هدش  هتخاس  یتسد  هریچ  نارگراک  تسدب  رهش  نیا  ياهانب  الوصا  دوب . رایسب  ابیز  ياهنامتخاس  رهش  نیا  رد 
رد گرزب  ناتـسنمرا  نیمزرـس  نیرد  دـندرک . لقن  ار  رهـش  نیا  یناریو  تلع  ام  يارب  مدرم  انمـض  میدروخ و  ار  زورمین  كاروخ  اـجنیرد 
هک درک  میـسقت  بیترت  نیاب  نانآ  نایم  ار  ناتـسنمرا  تشاذگ و  ياجب  رـسپ  هس  شگرم  نامز  رد  هک  دوب  ردتقم  روآمان و  یهاش  هتـشذگ 

رتهک رسپ  هب  دیشخب و  ار  دودحنآ  تیالو  و  ینآ »  » هنایم رسپب  دیـشخب . شیوخ  رتهم  رـسپ  هب  شنوماریپ  ياهنیمز  اب  ار  ترکـشلا  رهـش  نیا 
نیرتمکحتسم ینعی  ترکشلا  هک  دید  نوچ  رتهم  رسپ  دنوریم . رامشب  ناتـسنمرا  هدمع  رهـش  تختیاپ و  هس  رهـش  هس  نیا  داد . ار  مورزرا » »

گنج دنک و  مورحم  تسا  هدیـسر  نانآ  هب  ثراب  هچنآ  زا  ار  ناردارب  هک  دش  نآ  رـس  رب  گنردیب  دراد ، رایتخا  رد  ار  نیمزرـس  نآ  رهش 
ربارب رد  ار  وا  هک  دش  يرایتسد  نتفای  ددص  رد  فرط  ره  دیـسر ، دوخ  تدـش  ياهتنمب  گنج  نوچ  تفرگرد . ردارب  هس  نایم  رد  یگناخ 

ناناملسم زا  دوب  مورزرا  بحاص  هک  يردارب  نآ  دنک . يرای  نانمشد 
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ردارب ود  نیا  تساخرب و  مورزرا  بحاص  يرای  هب  مه  ینآ  بحاص  هاگنآ  تساوخ . يرای  میدرک ) دای  اقباس  نانآ  زا  هک   ) نانامکرت ینعی 
زا تشاد ، میب  نانامکرت  زا  هک  مورزرا  بحاص  دـنتخات . ترکـشلا  بحاص  شیوخ  رتگرزب  ردارب  رب  نانامکرت  ینعی  شیوخ  يرایتسد  اـب 
هک نانامکرت  اب  ناکرت  نیا  دـناوخ . شیوخ  يوسب  دـندوب  يزرم  دودـح  ناکرت  انامه  هک  ار  شیوخ  ناگیاسمه  تساوخ و  يراـی  هناـگیب 

ار ترکـشلا  بحاص  ماجنارـس  دـش و  اهنآ  نیب  مهافت  لوصح  ثعاب  نابز  یگناگی  نیا  دـننابزکی  دـندوب  رگید  ردارب  ود  نارایتسد  میتفگ 
مورزرا و ینآ و  ياهرهـش  دنتـشادرب و  ناـیم  زا  مـه  ار  رگید  ردارب  ود  دـنتخادرپب  راـک  نـیزا  نوـچ  دـنتخاس  ناریو  ار  رهـشنآ  دنتـشک و 

رتشیب دنتفای  تسد  اهرهش  رب  نوچ  دنتفرگ . ارنآ  دنتفای و  هار  ناتـسنمرا  هب  ناناملـسم  هنوگنیدب  دندنکفا  یناریوب  ار  اهنآ  نوماریپ  ياهیدابآ 
.* دندرک دوبان  دنتشک و  دنتشاد  هناخ  اهنآ  رد  هک  ار  ینمرا  یحیسم  مدرم 

نیمک میتشاد  شیپ  رد  هک  یهار  نآ  رد  شناـسک  ناـمکرت و  فسویارق  هک  دیـسر  اـمب  قثوم  ربخ  میدیـسر  ترکـشلا  هب  هنوگنیدـب  نوچ 
يرای ام  اـب  اـجنیرد  تخب  هک  یتسارب  میتفر و  ینآ  هب  تسارکی  میدـنار و  لامـش ) يوسب   ) میدرک و جـک  ار  دوخ  هار  نیرباـنب  تسا  هدرک 

زا یلاخ  ینیمزرـس  رد  بش  راـهچ  زور و  راـهچ  میدـنار  نوریب  ترکـشلا  زا  نوچ  گـنهآ  نیا  اـب  میتفرگ . شیپ  رد  یهار  نینچ  هک  درک 
هعلق هب  دعب  هبنشود  هاگنآ  میدیسر *. ینآ  هب  تمالس  هب  ماجنارس  ربماتپـس  مجنپ  هبنـش  زور  رد  ات  میدومیپ  هار  تشکیب  هنکـس و  يدابآ و 
نایب ماگنهب  اقباس  هک   ) دوب ياتغج  گرزب  نامه  رـسپ  مکاح  مینک . میدـقت  اجنآ  مکاـح  هب  ار  دوخ  ساپـس  مارتحا و  بتارم  اـت  میتفر  ینآ 

ناتسجرگ و رب   ) یگریچ زا  سپ  ار  [ 348 «] کینوآ  » نیمزرس رومیت  کیب *» يادالود   » مانب میتفگ ) نخس  وزا  دنقرمس  هب  رفـس  یگنوگچ 
وا ربارب  رد  نوچ  تشاد . رقم  شیوخ  ردپ  بیان  نوچمه  اجنیرد  کیب  يادالود  رسپ  ینآ ، یلعف  مکاح  دوب . هدرک  راذگاو  واب  ناتـسنمرا )

يراجنهان عضو  هچ  رد  هک  میتفگ  میتشاد و  میدقت  واب  لومعم  مسرب  تفبرز )  ) تعلخ تسد  کی  میدش  رضاح 
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هتسب میرذگب  نآ  زا  میتساوخیم  ام  هک  ار  یهار  شناسک  تسا و  ناجنزرا  رد  مه  زونه  فسوی  ارق  هک  تخاس  نئمطم  ار  ام  يو  میراتفرگ 
امب يو  اما  میدش ، رگید  یهار  نتفرگ  شیپب  ریزگان  میدرک  هدـهاشم  ار  عضو  نیا  نوچ  دـناهدز  تراغ  بهن و  هب  تسد  یلاوح  نآ  رد  و 

ام هارمه  ییامنهار  هک  تسا  رـضاح  دندوب ، هداتـسرف  وا  رابردب  ار  ام  هک  رومیت  هرطاخ  يارب  ایناپـسا و  هاشداپ  هب  تمدخ  رطاخب  هک  تفگ 
دنمورین راوتـسا و  رایـسب  ار  ینآ  ژد  دنک . هناور  رگید  هار  زا  شیوخ  نهیم  يوسب  زین  ار  كرت  ناریفـس  ینعی  ام  نارفـسمه  انمـض  و  دـنک ،

. دندوب هتفرگ  ارنآ  درگادرگ  مه  تازاوم  هب  زکرملا  دحتم  راوید  هس  دوب و  هدش  هتخاس  ییالاب  رب  هک  میتفای 
. تشاد عافد  لیاسو  هنوگ  همه  دوب و  هعلق  رد  مه  رایسب  كاروخ  دوب و  يراج  نآ  زا  ناوارف  بآ  هک  دوب  یبآ  همشچ  ژد  نورد  رد 
ناتسجرگ زا  تمالسب  ار  ام  هک  دوب  هتشگ  رومأم  مکاح  بناج  زا  هک  دوب  یئاتغج  ام  يامنهار  میداتفا ، هارب  ینآ  زا  ربماتپس  متشه  هبنش  هس 

. دنارذگب
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دنقرمـسب نتفر  ماگنه  رد  هک  یهار  نامهب  میدنار  پچ  يوسب  میدش و  فرحنم  دشیم  یهتنم  ناجنزراب  هک  یمیقتـسم  هار  زا  دوصقم  نیاب 
الاب هوک  ییالاب  رـس  زا  هاگرحـس  زورنآ  يادرف  میدـنام و  تشاد  قلعت  ینآ  مکاحب  هک  یهد  رد  ار  بش  میدوب . هتـشذگ  نآ  زا  یتمـسق  زا 
ارنآ رومیت  نوچ  روهـشم . رایـسب  تسا  یناکم  نیا  دـشیم * هدـناوخ  موترات »  » هک میدـید  یهوک  كون  رب  يژد  هوک  يوس  نآ  رد  میتفر و 

ژد نآ  رانک  زا  نوچ  تخاس  شیوخ  راذگجارخ  ار  اجنآ  مدرم  تسا  ناتسجرگ  ياهزرم  نایم  رد  هکنآ  اب  تفرگ و  ارنآ  درک و  هرـصاحم 
اهرادـگ و زا  شاهمه  بشنآ  يادرف  سپ  ادرف و  میدرب  رـسب  دوـب  نآ  يوـسنآ  خـسرف  کـی  دودـح  رد  هک  یهد  رد  ار  بـش  میتشذـگیم 

. میتشذگ ناتسجرگ  نیمزرس  یناتسهوک  تخس  ياهگنت 
نوناق و دهتجم  ناناملسم  دزن  رد  الم  دوب . یناملـسم  يالم  نامرف  رد  هک  [ 349 «] رسیو  » مانب میدیسر  يراصح  هب  ربماتپـس  مهدزای )  ) هعمج

وا اب  درک و  ییاریذپ  هنامرتحم  ام  زا  الم  نیا  تسا . دنمشناد  یسک  نینچ  نیربانب  تواضق و 
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نآ مدرم  همه  زین  یتسارب  تسا . شوشغم  مهرد و  فسویارق  مجاهت  هطساوب  نوماریپ  نآ  نیمزرس  همه  هک  تفگ  امب  میدروخ و  كاروخ 
زا دنیوج و  هانپ  هعلق  هب  تراغ  بهن و  زا  هکلب  ات  دندوب  هدروآ  ار  دوخ  ياههلگ  اههمر و  دـندوب و  هدـمآ  ژد  نآ  ياهراوید  ریز  هب  دودـح 
هک یگرزب  دزنب  مینک و  جـک  ار  دوخ  هار  هک  تسا  يرورـض  هک  تفگ  امب  ام  يامنهار  میداتفا  هارب  رـسیو  زا  نوچ  دـننامب  راـنک  رب  دـنزگ 
زا ياهماـن  وا  يارب  اـم  ياـمنهار  هک  اریز  مینک . ناـیب  ار  شیوـخ  ساپـس  مارتـحا و  بتارم  میورب و  دراد  ناـمرف  رد  ار  [ 350 «] ریپسیا  » رهش
زا عقاو  رد  میتشذـگ . هوک  ياهرادـگ  يرایـسب  زا  میتشگ و  ناور  يوسنادـب  نیربانب  دـناسرب . واـب  دـیاب  هک  تسا  هدروآ  شیوخ  تمعنیلو 

. میدوب هتشذگ  مه  رس  تشپ  ياههوک  ياههتشر  زا  هتسویپ  موترات 
. تسا تورثرپ  زیخلصاح و  تسا ، یناتسهوک  شاهمه  هکنآ  اب  وا  ورملق  تسا و  [ 351 «] ایباکاهایپ  » ریپسیا گرزب  نیا  مان 

تعلخ ود  میتشاد و  نایب  ار  دوخ  ساپـس  مارتحا و  بتارم  میتفر و  مکاح  دزنب  میدیـسر  ریپسیا  هب  هکنآ  زا  سپ  زورنآ  يادرف  هبنـش  نیربانب 
ياـهزرمب دـنارذگب و  وا  دـح  رـس  زا  ار  اـم  اـت  درک  اـم  هارمهب  ییاـمنهار  رهظ  زا  دـعب  میدروـخ . راـهان  وا  اـب  میدرک و  میدـقت  تـفبرز ) )

. میدیمرآ هوک  رگید  رادگ  نایاپ  رد  یهد  رد  ار  بش  میداتفا  هارب  زاب  نوچ  دناسرب . نازوبارط  يروطارپما 
یناتسهوک نانچ  ام  هار  دوب و  تخردیب  تخل و  اههوک  اج  همه  لوا  خسرف  راهچ  رد  میتفر  الاب  يدنت  بیشارس  زا  نادادماب  ادرف ، هبنشکی 

میتشذگ و ناتسجرگ  زرم  زا  زورنآ  هنوگنیدب  دندومیپیم  هار  يراوشدب  دنتشگ و  ناوتان  دنداتـسیا و  نتفر  زا  نایمدآ  نایاپراچ و  هک  دوب 
. دنراتفر شوخ  امیس و  شوخ  همه  دنتسه ، بوخ  يداژن  زا  ناتـسجرگ  مدرم  میدیـسر . دوشیم  هدیمان  [ 352 «] لیکارآ  » مانب هک  يورملقب 
زا دعب  میداتفا و  هارب  زورنآ  يادرف  هبنشود  تسا . صاخ  ياهجهل  تسین و  ینانوی  ناشنابز  دنتـسه و  نانوی  يایـسیلک  وریپ  نایحیـسم  نانیا 

یهد رد  رهظ 
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هیحاـن بحاـص  تـسا ، ناملــسم  يدرم  هـک  ریپـسیا  بحاـص  میدــیباوخ . رگید  هد  رد  ار  بـش  میدروـخ و  راـهان  لـیکارآ  نیمزرــس  رد 
شیوخ تمعنیلو  زا  هتـشذگ  رد  لـیکارآ  مدرم  هک  تسا  هدوب  هنوگنیدـب  دودـح  نیاـب  يو  نتفاـی  تسد  بیترت  تسه . زین  [ 353] لیکارآ

وا اب  دنداتسرف و  ریپسیا  بحاص  دزنب  سک  ناهن  رد  یـضاران  مدرم  نیا  دوب . لیکارآ  شنامرف  ریز  ورملق  دننام  مه  وا  مان  دندش و  یـضاران 
مدرم دـش و  ماجنا  روما  هنوگنیدـب  دـنریذپیم . يو  ياـجب  ار  وا  ددرگ  دوباـن  ناـنآ  تمعنیلو  نوچ  هک  دـنداد  هدـعو  دـندرک  یکی  تسد 

يرایتسد اهتنم  دنتفریذپ  وا  ياجب  ار  ریپسیا  مکاح  دنکفا و  نادـنزب  ار  وا  هک  دـندرک  میلـست  ناملـسم  مکاحب  ار  شیوخ  تمعنیلو  لیکارآ 
. دندرک نییعت  وا  يارب  زین  یحیسم 

زا دنناوتیمن  راب  اب  نابسا  هک  تسا  بیشارس  خالگنـس و  نانچ  دراد و  نتـشذگ  يارب  ییاهرادگ  طقف  تسا و  یناتـسهوک  یلاوح  نیا  همه 
. دنرذگب نآ 

، دوریمن راکب  دودح  نیرد  شکراب  ياپراچ  چـیه  دـندنبب  لپ  ریت  اب  رگید  هرخـص  هب  هرخـص  کی  زا  هک  دناهتـشگ  ریزگان  طاقن  یخرب  رد 
يداژن زا  شمدرم  دیوریم و  كدنا  مدنگ  هلغ و  دودح  نآ  رد  دـننکیم . هدافتـسا  دـنربیم  شیوخ  هناش  يورب  ار  اهراب  هک  یناربراب  زا  هکلب 

. نزهار دندزد و  همه  دنتسه  ینمرا  هکنآ  اب  اریز  میدوب  كانمیب  ناشیا  يوس  زا  هراومه  میدومیپیم  هار  هکنانچمه  دنتسه . یشحو 
نیمزرس رد  زور  راهچ  میهدب . يرادهار  ناونعب  نیگنـس  یجاب  ات  دنتخاس  ریزگان  ار  ام  میوش  رود  نانآ  هطخ  زا  هکنآ  زا  شیپ  مه  یتسارب 
نانچمه دـب  رایـسب  یهار  زا  تسا . هار  زور  شـش  نازوبارط  ات  هایـس ) يایرد  لحاس   ) زا یلحم  رد  ایرد  رانکب  میدیـسر  ات  میتفر  هار  ناـنآ 

تسا خالگنسرپ  لحاس و  رانک  رد  نازوبارط و  هیحان  رد  نیمزرـس  نیا  میدیـسر . هنمروس ) ای  [ ) 354 «] انمروسوس  » کچوک ردنبب  ات  میتفر 
نیرد دنزاسیم . بارـش  اهنآ  یـشحو  روگنا  زا  دنتـسه و  وم  اهنآ  رتشیب  هک  دوشیم  هدید  رایـسب  هدنورالاب  ياههایگ  یحاون  نآ  ياهتخردب 

مانب هک  دننکیم  یگدنز  ییاههدکهد  رد  اجنآ  مدرم  دننکیمن . تیبرت  وم  رگید  یحاون 
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هک یهار  تسا . هتـسویپ  مهب  اهنآ  يات  دـنچ  هک  دوشیم  هدـید  یتخاس  شوخ  ياـههبلک  اهاتـسور  نیرد  دـنوشیم . هدـناوخ  [ 355 «] ویروک »
. دندش فلت  ام  شکراب  نایاپراچ  همه  ابیرقت  هک  دوب  راومهان  راوشد و  نانچ  میدومیپ  یحاون  نیرد 

هداتفا هارب  ارپ »  » يوسب یتشک  کی  حبص  زورنامه  هک  میتفای  ربخ  میدیسر  ات  میدیسر . نازوبارط  هب  ماجنارس  ربماتپس  مهدفه  هبنـشجنپ  زور 
رگنل نازوبارط  یلیم  شـش  رد  روبزم  یتشک  هک  میتفای  ربخ  يدوزب  دـیزویم و  تهج  فالخ  رب  داب  هناتخبـشوخ  تسا . هتـشاد  قدـنف  راب  و 

. دـندیناسر یتشک  نآ  هب  ار  ام  نانز  وراپ  میدرک و  هیارک  قیاق  کی  میتخاس و  هدامآ  ایرد  رفـس  يارب  ار  دوخ  اروف  نیرباـنب  تسا . هتخادـنا 
تسیب و ار  ارپ  ات  اجنآ  زا  دربب و  دوخ  اب  ار  ام  هک  تفریذپ  يو  [ 356 «] ناجوک وسولوکین   » رسم مانب  دوب  نژ  مدرم  زا  ییادخان  نآ  هدنامرف 

یتشک هس  میدش  لخاد  ارپ  هاگردنبب  نوچ  میدیسر  هینطنطسق  هب  رگید  راب  بورغ  ماگنه  ربتکا  مود  تسیب و  هبنشجنپ  میدومیپ . هزور  جنپ 
يارب ار  دوخ  زاب  هکنآ  زا  سپ  دنتفریم . نژ  رهـش  هب  دندوب و  هدیـسر  هفک  زا  هزات  هک  میدـید  هتخادـنا  رگنل  اجنآ  رد  ار  نژ  مدرم  هب  قلعتم 

هب بش  ناـمه  تشارفارب و  ناـبداب  ربماون  مراـهچ  هبنـشراهچ  زور  رد  یتـشک  نیا  میداـتفا  هارب  اـهنآ  زا  یکی  رد  میدرک  هداـمآ  اـیرد  رفس 
ربماون مهدزناش )  ) هبنشود میدیـسر . سویخ  هریزج  هب  هبنـش  میتشارفارب و  نابداب  زاب  دندرک و  يریگراب  هبنپ  ياهلدع  میدیـسر و  یلوپیلاگ 

زینو هطخب  اـجنیا  رد  اروـم .) رد  « ) وـلجنآ نس   » هغاـمد و  [ 357 «] ایـسنیپس  » هریزج هب  میدیـسر  میدـنار ) هژا  يایرد  رد   ) میدـش و ایردـب  زاب 
. میتخادنا رگنل  میدنار و  نیسم )  ) رهش يوسب  میدیسر و  هیلقص )  ) لیسیس هریزج  کیدزنب  ربماون  رخآ  هبنش  ود  اجنآ  زا  میدیسر 

زاب میرب  هانپ  تئاگ »  » ردـنب هب  هک  درک  راچان  ار  ام  دـعاسمان  ياوه  میداـتفا و  هارب  نژ ) گـنهآ  هب   ) اـجنآ زا  ربماـسد  مود  هبنـشراهچ  زور 
رد میرب و  هانپ  تئاگ  هب  رگید  راب  هک  درک  ریزگان  ار  ام  داد و  يور  يرگید  نافوط  میداتفا  هارب  نوچ 
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يارب اجنآ  رد  دنار و  [ 358] سروک هریزج  يوسب  ار  ام  تخس  يداب  میتشارفارب و  نابداب  زاب  میدنام ، ربماسد  مود  تسیب و  هبنشهس  ات  اجنآ 

رد اجنآ  زا  [. 359 «] نیبموگ  » مانب میدرب  هانپ  ياهریزج  هب  ریزگان  دش و  نافوط  زاب  میداتفا ، هارب  نوچ  میدـنام . دالیم  دـیع  نشج  يرازگرب 
رگنل ه ).  809  ) هیوـناژ 1406 موـس  هبنـشکی  زور  اـجنآ  زا  میدیـسر و  [ 360 «] نیو  » ردـنب هب  يدوزب  میتـشارفارب و  ناـبداب  دـعب  هبنـش  زور 
هتفرگ رارق  ابیز  ياهغاب  اههشیب و  نایم  رد  هک  ییاههناخ  زا  تسرپ  اج  همه  خسرف  شش  ات  نژ  لحاوس  میدمآ . نژ  هب  ماجنارس  میدیشک و 

همه زارف  رب  ابیرقت  هوکـشرپ و  ياههفاک  زا  تسرپ  تیعمجرپ و  رایـسب  رهـش  دوخ  تسیندید . عیدب و  رایـسب  هرظنم  نیا  هک  یتسارب  تسا و 
تسا بلقم  هک  مهدزیـس  تکیدنب »  » اجنآ رد  میتفر و  [ 361 «] انواس  » هب هاگنآ  میدنام و  نژ  رد  يزور  دنچ  تسیجرب . رهـش  نیا  ياههناخ 

. میتشاد يراک  وا  اب  اریز  میدرک ، تاقالم  ار  پاپ  دض  یئایناپسا  ي  [ 362 «] انول  » هب
[363 «] وربراب وسوبمیب   » رـسم شیادـخان  هک  یتشک  رد  میدیـشک و  رگنل  نژ  زا  هیروف  لوا  هبنـش  زور  ماجنارـس  میتشگ . زاب  اجنآ  زا  سپس 
هک سرام  متفه )  ) هبنـشکی ات  میداتفا  هارب  نژ  زا  هک  هیروف  لوا  زا  تفرگ و  ندیزو  فلاخم  داب  میدروخرب و  نافوطب  زاب  میتفر . ایردـب  دوب 
دص راهچ  رازه و  کی  لاس  رد  سرام  مود ) تسیب و   ) هبنشود زور  میتفر . هیلیبشا  هب  هاگنآ  میدوب . هار  رد  میدیـسر  [ 364 «] راکول نس   » هب

.* میتفای راب  لیتساک  موس  يرناه  شیوخ  تمعنیلو  روضحب  میدیسر و  [ 365 «] سرانح هعلق   » هب ماجنارس  ناریفس  شش ، و 
تلدعم ترضحیلعا  بناج  زا  يو  رابردب  هک  ایناپـسا  ناریفـس  يدرگناهج  گرزب و  رومیت  تنطلـس  عیاقو  خیرات  اجنیاب  و  اریادخ - ساپس 

يارب . ) تفریذپ نایاپ  قرشم  مهم  روما  عیاقو و  یندید و  ياهزیچ  هیلک  حرش  زین  دندوب و  هتشگ  لیـسگ  لولعم  هب  بقلم  موس  يرناه  رورپ 
. دیسر پاچب  992 ه )  ) لاسب 1582 م [ 366 «] ینویکسیپآ ردنآ   » هناخپاچ رد  هیلیبشا  رد  راب ) نیتسخن 
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نآ زا  باتک  نیا  هعلاطم  رد  اـت  مینکیم  جرد  ـالیذ  ار  یناـمثع  نیطالـس  و  سنازیب ) اـی   ) هنیتنزیب ناروطارپما  بسن  هرجـش  س 10 - ص 16 

: دوش هدافتسا 
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يدزی یلع  نیدـلا  فرـش  ملقب  یـسرافب  يو  گرم  زا  سپ  لاس  تسیب  ابیرقت  رومیت  هرابرد  همان ) رفظ  ماـن  هب   ) یخیراـت س 15 - ص 18 
خیرات نیا   Petit de la Croix اورک الود  یتپ  هدنام . ياجب  هک  شیاهگنج  حتاف و  نآ  ياهراک  زا  تسا  یحرش  نیرتهب  هک  دش  هتشون 

لاسب 1723 ( Delft) تفلد رد  هک  تشاذگ  ( Histoire de Timur Bec «) کیب رومیت  خـیرات   » ارنآ ماـن  درک و  همجرت  هسنارفب  ار 
باتک نیودت  رد  رومیت  نارود  خیرات  دروم  رد  یناریا  ناخروم  رگید  وزا و  ( Major David Price) سیارپ دیواد  روژام  دش . پاچ 
هدرک هدافتسا  لاسب 1811  ندنل  پاچ   Chronological Betrospect of Mohamedan History« مالسا خیرات  هب  يرظن  »

. تسا
همان رفـس  رب  هک  ( Discurso) ياهمدقم رد  وخیوالک  همان  رفـس  رـشان  ( Argote de Molina) اـنیلومد توگرآ  س 21 - ص 20 
رتخد ود  هداتسرف  يرناه  يارب  هک  یتارهاوج  هارمهب  رومیت  هک  دیوگیم  تسا  هتشون  1582/ (992) (Editio Princeps ه ). دوخ پاچ 

انیلگنآ يرگید  ایرام و  نارتخد  نیزا  یکی  مان  دوب . هداتسرف  دندوب ، راتفرگ  ریسا و  هتفایتسکش  دیزیاب  ناطلـس  يارـس  رد  هک  ار  یحیـسم 
. دوب ینانوی  ردام  ردپ و  زا  انیلگنآ  هک  دناهتفگ  دوب .

رد هک  سیلوپ  وکین  گنج  نامز  زا  دیاش  نارتخد  نیا  ود  ره  يرگنه . ای  ناتسراجم  هاشداپ  هون  زین  ناژ و  تنک  مانب  دوب  یسک  رتخد  ایرام 
تمالسب ایناپسا  ناریفـس  هارمهب  مناخ  ود  نیا  دندوب . هدنام  تراسا  رد  نانچمه  دیرگنب ) هچابید  هب ص 16   ) دنتفای تسکش  نایحیسم  نآ 

ود ره  نیا  مان  دشاب . هدرک  كرادت  ایناپسا  هاشداپ  ار  نانیا  هیزیهج  دیاش  دندرک . جاودزا  ایناپسا  يابجن  اب  سپس  دندیسر و  نیمزرس  نآ  هب 
لقن يدورس  دوب  ابیز  هداعلا  قوف  یمناخ  هک  یناتسراجم  يایرام  هب  عجار  انیلومد  توگرآ  تسا . هدش  رکذ  ایناپسا  نامزنآ  ياهدورـس  رد 

Payo Gomez de) رویام وتوسد  زموگ  ویاپ  نود - نابز  رب  ییوگ  دورـس  نیا  تسا . هدـشن  لقن  يرگید  ياج  رد  ارهاـظ  هک  دـنکیم 
رد تسا  یلحم  رادوخ  درک . جاودزا  ایرام  اب  سپـس  درم  نیا  هدش . يراج  هتفر  ( Jodar) رادوخ هب  وا  اب  دناهتفگ  هک  ( Soto Mayor

اهمناخ دشاب  رویام  وتوسد  ویاپ  اهنآ  زا  یکی  هک  ایناپسا  هاشداپ  ریفس  ود  لیوس .)  ) هیلیبشا هطانرق و  لامش  بناج  رد  ناوخ  یگنـسرف  شش 
ره دندوب و  رفـسمه  ایناپـسا  ات  هرقنآ  زا  جاودزا  زا  لبق  رهوش  نز و  نیا  عقاو  رد  دندینارذگ . لحم  نیزا  ایناپـسا  رابردـب  ندروآ  ماگنهب  ار 

. دشاب هدش  اهنآ  جاودزا  یگدادلد و  ثعاب  نیمه  دیاش  دندیدیم و  ار  رگیدکی  زور 
Enla fontana de Jodar

رادوخ همشچ  نآ  رانک  رد 
Vi a la nina de ojos bellos

مدید ار  مشچ  ابیز  رتخد  نآ 
335 ص : این ، بجر  دوعسم  همجرت  وخیوالک / همانرفس 

E finqE ferido dellus
. مداد ناج  نامشچ  نآ  نادواج  دنزگ  زا 
Sin tener, de vida, un hora
. منامب هدنز  متسناوتن  مه  تعاس  کی  و 

هک ( Don Diego Gonzales de Contreras) ساررتنوکد سلازنوگ  وگید  نود  اب  هیلیبشا  رد  انیلگنآ  ینعی  یناـنوی  رتخد  نآ 
الـصفم ساررتنوک  هداوناخ  زا  يرگید  باـتک  رد  اـنیلومد  توگرآ  درک . جاودزا  دـش  ( Segovia) هیبوقش ( Rogidor) مکاح اهدعب 
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. دنکیم ثحب 
.(. 993 ه  ) هیلیبشا 1583 پاچ  سلدنآ » يابجن  خیرات   » هب تسا  موسوم  باتک  نیا 

 ( Historia de la Nobleza del Andaluzia ) 
: دیوگیم هک  دنکیم  لقن  ( Francisco Imperial) لایرپمیا وکسیسنارف  مانب  شیوخ  نامزمه  رعاش  کی  زا  يرعش  و 

Ora sea Tarta o Grega
. ینانوی ای  دوب  راتات  رتخد  نآ  هکنیا  رد 

En cuanto la pude ver
. داد مناوتیمن  یهاوگ  ماهدید  هچنآ  زا 
Su disposicion no niega

. تشاذگ يرثا  نانچ  نم  رد  يو  روضح  اما 
Grandioso nomble ser

. مرادن دیدرت  وا  ندوب  هدازلیصا  رد  هک 
Byzantine Constantinople «) نآ ياهراوید  سنازیب و  هینطنطـسق   » نگنیلیم ناو  رثا  ود  رد  هینطنطـسق »  » هشقن ص 22 س 14 -

 ...( Byzantine Churches of Const «) هینطنطـسق سنازیب  ياـهاسیلک   » و لاسب 1889 ) ندـنل  پاـچ  ( ) and the Walls
(. لاسب 1812 ندنل  پاچ  )

Lands of «) یقرـش تفالخ  ياهنیمزرـس   » باتک هب  دنناوتیم  ناگدنناوخ  دنقرمـس  هب  نازوبارط  زا  رفـس  لحارم  يارب  س 19 - ص 24 
بولقلا تهزن  باتک  هب  دنناوتیم  زین  دـننک و  هعجارم  هدـنراگن  فیلأت  لاسب 1905 ) جیربمک  پاچ  ( ) The Eastern Caliphate

دنچ یفوتـسم  هّللا  دمح  بولقلا  تهزن  ینعی  ریخا  رثا  فلؤم  دنرگنب . مهدزیـس  نرق  لوا  عبر  رد  تسا  یبرغ  يایـسآ  يایفارغج  يواح  هک 
. درک توف  وخیوالک  دلوت  زا  لبق  لاس 

لوا دـلج   ) موس تسیب و  هیرـشن  لوا  يرـس  بیگ ، فاقوا  تاراـشتنا  هلـسلس  رد  تسا  هارمه  نآ  یـسراف  نتم  اـب  رثا  نیا  یـسیلگنا  همجرت 
. تسا هدیسر  پاچب   .( Lusac and Co) كازول طسوت  ندنل  رد  باتک  نیا  دیرگنب . مود 1919 ) دلج  1915 و 

: يرومیت نادناخ  بسن  هرجش  ص 34 س 14 -
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هدـمآ مان  زا  لبق  رگا  تسا و  هدازهاـش  صخـش  نآ  هک  تسا  نآ  ینعمب  دوش  رکذ  نوچ  ناـسک  ماـن  زا  سپ  ازریم  هزورما  ص 35 س 5 -
نرق رد  هیوفص  ناهاش  هک  دوب  یمـسر  نیا  داوساب . تسا  يدرم  ثحب  دروم  صخـش  هک  تسا  نآ  ینعمب  طقف  نامیلـس ) ازریم  لثم   ) دشاب

يو هک  درک  مکح  دـشیمن  ازریم  نامیلـس  مان  زا  تروص  رهب  وخیوالک  راگزور  رد  دنتـشاد . لومعم  يرجه ) مهد  نرق   ) يدالیم مهدزناش 
. دندوبن مه  هدازهاش  و  دوب ) هدمآ  ناشمان  زا  سپ   ) ازریم ناونع  هک  دربیم  مان  يو  ار  يرایسب  هکنانچمه  تسا . هدوب  هدازهاش 

. دیرگنب  Nicolas Antonio فیلأت  Bibliotheca Hispana Vestus هب ص 36 س 19 -
لاسب 1296) ص 130  ج 2   ) Roderico Gundisalvia Clavijo ناونع تحت  رد  اـم  ثحب  دروم  باـتک  هدنـسیونب  طوبرم  حرش 
Hijos de «) دــیردام لاـجر   » باـتک رد  وا  هراـبرد  ( Jose Antonio Alvarez Baena) اـنئاب هـک  ياهلاـقم  رد  تـسا . هدـمآ 

طقف رومیت  رابرد  رومأم  ناریفس  زا  هک  دیوگیم  طلغب  لاسب 1791 ) دیردام  پاچ  ج 4 ص 302   ) تسا هتشون  ( Madrid
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. دوب هدرب  ردب  ناج  مه  مالک  ملع  داتسا  هک  دوشیم  هدهاشم  هک  یتروص  رد  تشگزاب . وخیوالک 
تسا و هدش  تبث  دـیردام  هناخباتک  رد   72Bb هرامـش 9218 / تحت  مهدزناپ  نرق  هب  قلعتم  ياهبنارگ  یطخ  هخـسن  نیا  ص 28 س 11 -

هناخباتک بلاج  بایمک و  بتک  هرابرد  ياهلاقم   » رد ( B .J .Galliardo) ودرایلاگ
 ( Ensayo de una Biblioteca Espanola de libro raros y curiosos ) 

هتشادرب مهدزناش  نرق  رد  انیلوم  طسوت  هک  یتشونور  دیرگنب .) ص 66  همیمض ، مود ، دلجم  هب   ) هدشدای نآ  زا  لاسب 1866  دیردام  پاچ 
. تسا هدش  تبث  ( Madrid National Library) دیردام یلم  هناخباتک  هرامش 18050  تحت  رد  هدش 

: تسا هدش  هتشون  نینچ  باتک  ناونع  ص 38 س 14 -
Ruy Gonzales de Clavijo Itineraire de l'Ambassade Espanola a Samarcande en 3041- 6041

ای  Sbornik متشه تسیب و  دلجم  رد  هخـسن  نیا  ات 1406  زا 1403  دنقرمس  هب  ایناپسا  ترافـس  تئیه  رفـس  وخیوالک  سلازنوگ د  يور 
. تسا هدش  پاچ  لاسب 1882  كروبزرطپ  نس  يروطارپما  یمداکآ  بلاطم  یسور و  نابز  زا  یبختنم 

توگرآ د  » تهج ای  طسوت  هک  یتشونور  رد  طقف  تسین و  دوجوم  مهدزناپ  نرق  یطخ  هخسن  رد  هحفـص  نیا  لوا ص 39 س 12 - لصف 
. دشابیم دوجوم  تسا ، هدش  هیهت  انیلوم »

رد دوب و  هدرب  شدزن  هب  ار  دوخ  دازون  رومیت  ردـپ  هک  ناملـسم  خویـش  زا  یکی  طسوت  تسا ، فورعم  هکنانچ  رومیت  مان  ص 39 س 14 -
« دنازرلیم  » ینعمب برع  نابز  رد  دباییم و  نایاپ  رومیت  تغل  اب  هک  هیآ 16 ) هروس 67   ) تسا هدوب  نآرق  زا  ياهیآ  هعلاطم  لوغـشم  لاح  نآ 

ینعمب نآ  مود  ءزج  گـنل و  رومیت  دوشیم  نآ  یـسراف  هک   Tamerlane. تسا هدش  هتـشاذگ  لفط  رب  دـنتفرگ  کین  لافب  ارنآ  تسا و 
رثا زا  هک  دوب  یگنل  زین  نآ  تلع  دننک . تسپ  نوبز و  ار  وا  ات  دـش  هداد  واب  شنانمـشد  طسوت  اهدـعب  هک  دوب  یبقل  تسا  قالچ »  » ای لش » »

دنقرمس هب  نوچ  یلو  دنکیم . دای  گنل  رومیت  مانب  وزا  ادتبا  رد  وخیوالک  دیدرگ . ضراع  يو  رب  دش ، دراو  شیاپب  ناتـسیس  رد  هک  یمخز 
« تمعنیلو  » ار وا  ابلاغ  دسریم 
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ابجن همه  درکیم . ییاورنامرف  تسایر و  نآ  رب  رومیت  هک  تسا  یهاش  هلیبق  نامه  ياتغج  دمانیم . روطارپما »  » مه یهاگ  و  ( El Senor) ای

هک يرومأم  ای  بصنم  بحاص  رهب  دمآ ، دهاوخ  هکنانچ  وخیوالک  دندوب و  ياتغج  لها  دارفا  زا  اهکیپ  ناناسر و  مایپ  یمسر و  نارومأم  و 
َفِسْخَی ْنَأ  ِءامَّسلا  ِیف  ْنَم  ُْمْتنِمَأ  َأ  : » دیامرفیم هیآ 16  کلملا )  ) هروس 67 رد  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  . ) دمانیم ياتغج  ار  وا  دنکیم  هراشا 

.( م ُروُمَت » َیِه  اذِإَف  َضْرَْألا  ُمُِکب 
. دینک هعجارم   Tagiquinia هب عجار  مهد  لصف  هیشاح  هب  ص 39 س 14 -

هکنآ اـی  تسا  هدوب  یـضاقلا »  » الـصا نآ  مود  ءزج  تسین  مولعم  هک   Mahomet Alcagi تسا هتشون  یلـصا  نتم  رد  س 6 - ص 41 
ریفس يرادنپ  تسا و  هابتشا  دوخ  هک  دوشیم  عورـش  م ). تسا . اب  ینعمب  هک   ) con تغل اب  یلصا  نتم  رد  هدوب . یجاحلا »  » رتيوق لامتحاب 

. تسین راگزاس  مه  يدعب  بلاطم  اب  دناهدوب و  هناگادج  صخش  ود  یجاح  و 
. دیرگنب یشاوح ص 334  هب  ایرام .»  » يرگید دوب و  انیلگنآ »  » یکی نانآ  هرمز  رد  ص 41 س 10 -

یناتــساب خـیرات   » باـتک ج 2  ص 211  رد  و  ج 1  رد ص 453  دــــینک . هــــعجارم  هچاـــبید ص 23  هـــب  س 10 - ص 42 
باـتک رد  تسه .  Carack) ای ( Caraque يداـب یتـشک  زا  یفیرعت  ( A .Jall) لاژ رثا  ( Archeologie Navale «) يدرونایرد

. دندومیپ ایرد  روبزم  ناریفس  نآ  اب  هک  تسا  یتشک  مان  هک  تسا  جردنم  ( Galliot () تویاگ ای   ) تویلاگ هب  عجار  مه  یحرش  روبزم 
دلوتم دراد  رارق  نوحیج  رانک  رد  هک  خلب  یلاوح  رد  ات 429 ه ).  370 ات 1037 م /. 980 م .  ) انیس یلع  وب  روهشم  کشزپ  ص 45 س 10 -

ایناپـسا یمالـسا  نافوسلیف  زا  یکی  هدیـس » نبا   » نیب یهابتـشا  دروم  نیرد  ایوگ  تشذگرد . نادمه  رد  دنارذگ و  راگزور  ناریا  رد  دش و 
. دشاب هداد  خر  ردقیلاع  میکح  نآ  تشذگرد و  460 ه ). . ) رد 1067 م هک 

نبا تسا . هسامح  رد  یبتک  تغل و  رد  مکحلا »  » باتک بحاص  بیدا  يوغل و  ظفاح  یـسیرملا » لیعمـسا  نب  یلع  نسحلا  وبا   » هدیـس نبا  )
.( ا م . تسیو . تادج  زا  یکی  مان  هدیس  ایوگ  تفرگ و  رارق  تغل  بدا و  نایاوشیپ  رامش  رد  دوب و  انیبان  هدیس 

راگزور ات  نآ  يانب  خیرات  تسا . هدـش  هتخاس  یناملراش  تنطلـس  رـصع  زا  شیپ  ( Torre Orlanda ) ادنالروا جرب  س 11 - ص 47 
یناب  Monatius -Plancus« سوکنالپ سویتانوم   » نآ هدنزاس  دنتخاس . يو  هاگمارآ  يارب  ار  جرب  نیا  دسریم . تسوگوا »  » روطارپما

. دوب نویل  رهش 
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الب نوچ  784 ه ). . ) رد 1382 م هک  هسنارف م ). بونج  رد  تسا  یتلایا   ) سناورپ لـپان و  هکلم  ( Joanna () ناژای  ) اناوخ ص 51 س 1 -
موس لراش  بقل  اـب  يو  درک . راذـگاو  ( Durazzo «) وزارود كود   » دوخ ناـشیوخ  زا  یکی  هب  همانتیـصو  بجوـمب  ار  لـپان  دوـب  بقع 
توف ماگنهب  سالـسیدال »  » نانآ رـسپ  دوب . اناوخ  رهاوخ  اهنت  يرام  رتخد  هک  تشاد  مان  تراگرام  يو  رـسمه  دـش . روبزم  هکلم  نیـشناج 
یئول ای  ( Anjou «) وژنآ كود   » هب ار  سناورپ  تلایا  همانتیـصو  بجومب  اناوخ  هکلم  انمـض  دیـسر . لپان  تنطلـسب  رد 1387  موس  لراـش 
ياجب لوا  یئول  رسپ  787 ه ). ./ ) رد 1385 م تشاذگاو . دوب ) اولاو  نادـناخ  زا  هک  ( ) Jean de France «) سنارف ود  ناژ   » رسپ لوا 

. تفای طلست  سناورپ  رب  ردپ 
اجنآ رد  ات 1401  دـش و  یلوتـسم  زین  لپان  رب  دـنار و  نوریب  لپان  زا  ار  وا  دوب  هداد  گـنج  نـالعا  سالـسیدال  هب  هک  مود  یئول  رد 1390 
یهاش هاگ  رب  نانچمه  دـنار و  نوریب  رهـش  نآ  زا  ار  مود  یئول  دـش و  طلـسم  لپان  رب  رگید  راب  سالـسیدال  خـیرات  نآ  رد  دـناریم . ناـمرف 

. دنامب
ات هکلم  نیا  تشگ . بقلم  مود » يانآوخ   » بقل هب  دز و  هیکت  لـپان  یهاـش  هکیرا  رب  وا  ياـجب  گروبـسباه » مهلیو   » كود نز  شرهاوخ 

. درک تنطلس  839 ه ). / ) ینعی 1435 گرم  نامز 
. تسفورعم ( Punto della Campanella) مانب هک  تسا  لپان  جیلخ  یقرش  حانج  یگدمآ  شیپ  انامه  هغامد  نیا  ص 51 س 13 -
رد هک  تسا  يوت  رهـش  سیدق  درم   San) (Telmo وملت ناس  رگید  لوقب  اـی   Fray Pero Gonzalez di Tuy س 3- ص 54 

. نافوط زا  تسا  نایوان  یجنم  يو  هدش . دلوتم  یسیلاگ 
يوـت رهـش  مظعا  يایـسیلک  رد  وا  ربـق  دـش . هتخانـش  تیمـسرب  ایـسیلک  فرط  زا  652 ه ). / ) رد 1254 تشذـگرد . رد 248  سیدـق  نـیا 

. دینک هعجارم  موس ص 143  تسیب و  لصف  ( Florez) زرولف رثا  ( Espana Sagrad «) سدقم يایناپسا   » باتک هب  تسعقاو .
یهاـگآ تغل  نیا  ینعم  زا  هک  لیـسیس  مدرم  دـندناوخیم . لـبجلا »  » ماـنب اراـنتا  دـندوب ، طلـسم  لیـسیس  رب  نوچ  بارعا  س 16 - ص 54 

. دندناوخ تسنآ  یبرع  فرحم  هک  لبیجنوم  ارنآ  دندوزفا و  نآب  شیوخ  نابزب  ار  هوک  تغل  دنتشادن ،
.(، م نیهاش . هنایشآ  ینعی  ( ) Palkonera) ارنوکلاپ ای  ( Gerakounia) اینوکارگ مانب  نونکا  هریزج  نیا   Sekilos-18 ص 56 س

. تسعقاو هژا  يایرد  رد  هریزج  نیا  تسفورعم .
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./ ات 1522 م 709 ه ). ./ ) زا 1309 م ار  سدور  میلـشروا  ناژ  نس  نازاون  نامهم  ای  ( Hospitallers) رلاتیپسوه ناناولهپ  ص 60 س 1 -
گرزب رالاس  هدزون  سدور  رب   ) سدور گرزب  رالاس  نیمهن  دـندنار . نوریب  ار  ناـشیا  ناـکرت  ریخا  لاـس  رد  دنتـشاد . ناـمرف  هب  (929 ه ).

رد هک  هسنارف  ( Tougac «) كاگوت  » مدرم زا  ( Philipert de Naillac «) كاـیانود ترپـیلیف   » هب دوب  موسوم  تسا ). هدرک  تنطلس 
فیلأت  Rhodes of the Knights« ناناولهپ سدور   » باتک هب  ، ) تشذـگرد 825 ه ). ./ ) نئوژ 1421 م رد  دش و  هدـیزگرب   1396

799 ./ ) لاسب 1306 م ( Nicopolis «) سیلوپ وکین   » شحوم گنج  رد  كایان  دـینک ). هعجارم   91 ص . ( de Belarbre «) ربرالبود »
ریسا دوب  رضاح  هکرعم  رد  هک  ( Boucicault «) وکیسوب  » لاشرام دشن . ریسا  هناتخبشوخ  اما  دینک ). هاگن  هچابید ص 16  هب   ) دیگنج ه ).
لراش هسنارفب  تشگزاب  زا  سپ  دوب و  هلاس  یـس  نامزنآ  رد  وکیـسوب  دندرک . ضوع  ( Nevers «) رون  » كود شهدنامرف  اب  ار  وا  دـش و 

لاس 1396 رد  هسنارف  دینک ). هعجارم  هچابید ص 16  هب   ) داتسرف هینطنطسق  روطارپما  لئونام  يرایب  802 ه ). ./ ) لاسب 1399 م ار  وا  مراهچ 
تقوشوخ باصتنا  نیزا  مدرم  مومع  دش و  رهـش  نآ  رادنامرف  وکیـسوب  804 ه ). ./ ) رد 1401 م دوب و  هتخاس  رخـسم  ار  نژ  799 ه ). ./ ) م

اهورین نیا  دش . روهلمح  سربق  هب  ناژ  نس  ناناولهپ  ياهورین  یهارمه  اب  درک و  تکرح  نژ  ناگوان  اب  يو  806 ه ) ./ ) رد 1403 م دندش .
. دنکیم دای  وکیـسوب  لاشرام  زا  راب  نیدنچ  وخیوالک  همانرفـس ، نیرد  دنتفرگ . تراغ  دابب  ار  توریب  دـندرک و  موجه  هیکیلیک  لحاوس  هب 
رد داد و  يور  813 ه ). ./ ) رد 1410 م هعقاو  نیا  دندرک . نوریب  نژ  زا  تشاد  نامرف  ریز  هک  يوسنارف  ناگداپ  اب  ار  روکذم  لاشرام  اهدعب 

باتک هب  تشذـگرد . رد 1421  اـجنآ  رد  دـندرب و  ناتــسلگناب  ار  وا  دـش و  ریــسا  دــیگنج و  ( Azincourt «) روــکنزآ  » رد يو   1415
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لاسب 1699 و ههال  پاـچ  ( Histoire du Marechal Boucicault «) وکیسوب لاشرام  ناتـساد   » مانب ( Du Pilham «) مالیپود »
دنچ اج و  نیرد  دینک . عوجر  ات 65  متفه ص 37  دلج  ( Bury «) يروب  » فیلأت ( Decline and Fall «) طوقس طاطحنا و   » باتک زین 
Alexandria ای نوردنکـسا م ). هـکلم  ینعی   ) El Keyno de Alexandria زا يرکذ  وخیوـالک  دـعب  تاحفـص  رد  رگید  ياـج 

تسرهف رد  یکسونزرس  تسا . عقاو  هیروس  یلامـش  لحاس  رد  هک  م ). اتردناسکلآ . دنیوگیم  هک  . ) تسا نوردنکـسا  شدوصقم  دنکیم و 
نامه ارنآ  شیوخ  یسور ) همجرت  ارهاظ  )
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. تسا لاحم  يرما  نینچ  لوبق  هک  تسا  هتسناد  رصم  هیردنکسا 

کیلامم زا  جرف  نیدلا  رصان  هک  لباب ) ناطلـس  ینعی   ) El Soldan de Babylonia تسا هدش  هتشون  یلـصا  نتم  رد  ص 60 س 7 -
801 ه. ./ ) ات 1405 م 1393 م .  ) یجرب

مانب يژد  نایمور  هرهاق  بونج  رد  هک  هدش  یشان  اجنآ  زا  هابتشا  نیا  دنتسنادیم . لباب  امومع  نامز  نآ  ياهیگنرف  ار  هرهاق  دشاب . ات 808 )
وخیوالک معزب  نیربانب  تساجب . نآ  ياهراوید  راثآ  اـیاقب و  مه  زونه  تشادـن و  ياهلـصاف  نادـنچ  رهـش  نیا  اـب  هک  دـندوب  هتخاـس  لـباب 

نیب ینعی   » ) Babylonia y Baldas زا » يرکذ  يو  نوچ  هک  اریز  تسین . روطنیا  مه  هشیمه  اما  تسا . فدارتم  رـصم  اب  لباب  الومعم 
. تسا نیرهنلا  نیب  رد  عقاو  لباب  شدوصقم  دنکیم ، م ). دادغب . نیرهنلا و 

گنج زا  سپ  تخاس . رخسم  ار  دادغب  شیوخ  هار  رس  رب  دیـشک . رکـشل  یلوطانآ  هب  803 ه ). ./ ) رد 1401 م قشمد  تراـغ  زا  سپ  رومیت 
نآ دـصق  دـنار . دنقرمـس  فرط  هب  دوب  هدوزفا  شیوخ  باکر  نیمزتلم  لیخ  هب  ار  وا  هک  دـیزیاب  ناطلـس  اـب  804 ه ). ./ ) رد 1403 م هرقنآ 

، دـندوب هدـش  وا  ناراذـگجارخ  ناعباتم و  زا  ود  ره  رـصم  كولمم  ینامثع و  ناطلـس  هک  اجنآ  زا  دـنک . نیچ  هب  یگنج  يرفـس  هک  تشاد 
. دشکب رکشل  رصم  هب  هک  دوبن  نیاب  يزاین  رگید 

(15 نالوسر 20 : لامعا   ) دوب هتفر  اـجنآب  یناـمز  لوسر  سلوپ  هک  تسناتـساب  راـگزور  هیطلم  اـنامه   New Palatia-14 س ص 64 
. دمآ دهاوخ  نآ  رکذ  هک  تفر  رومیت  رادیدب  دنقرمس  هب  رهش  نیزا  یترافس  تئیه 

هکنآ اـی  تـسا  سورل  یقرــش  بناـج  رد  هـک  دــشاب  ( Pharmakussa) اسوک اـمراف  ناـمه  دـیاش   » El Forno س 8 »- ص 65 
. تسا ( Patmos) سومتاپ لامش  رد  هک  دشاب  ( Pharin) نیراف

نامه هک  هریزج  نیا  تسعقاو . نلیتیم  یلصا  كاخ  یلامـش  هشوگ  رد  فورعم و  نوروب  اباب  مانب  کنیا  يرام  نس  هغامد  ص 67 س 22 -
فرط هگنت  رد  دوـشیم و  هدـیمان  ( Kastro «) ورتساک  » الومعم هک  شتختیاپ  زا  ار  دوخ  ماـن  تسناتـساب ، راـگزور  ( Lesbos «) سوبسل »

یهاـــگ و  ( Estalimene) ارنآ وخیوــالک  هــک  ( Stalimene «) نمیلاتــسا  » ماـنب نلیتـیم  تـسا . هـتفرگ  تسیلــصا  كاـخ  لــباقم 
. تسفورعم دسیونیم  ( Escalines «) زنیلاکسا »

رد ص 329 اهنآ  بسن  هرجـش  هب  دوب . لئونام  روطارپما  ردپ  ( Palaeologus) سوگول وئلاپ  ناژ  روطارپما  رهاوخ  يو  ص 68 س 5 -
سیراپ پاچ  ( Ducange) ژناک ود  فیلأت  ( Familiea Augustus Byzantinae «) هنیتنزیب ناهاش  نادناخ  . » دینک هاگن 
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. دیرگنب لاس 1680 ص 239 

. دیرگنب رد ص 329  بسن  هرجش  هب  ص 68 س 16 -
(. كرت دارم   » ) El Turco Murat تسا » هتشون  یلصا  نتم  رد  ص 68 س 23 -

ات دنتـشاذگ  ینابهگنب  یناگوان  دیزیاب  دارم و  ناطلـس  اجنیا  رد  داتفا . ناکرت  تسدـب  760 ه ). ./ ) زا 1358 م  Gallipoli-24 ص 68 س
. دنزاس دودسم  ار  هینطنطسق  هار  تفرگ  رارق  نآ  رب  ناکرت  هدارا  هک  هاگره  دنک و  تسارح  ار  تنوپسله  هگنت 

. دوش هدناوخ   » Cilicio دیاب » هک   » Ellos visten Siliconegro تسا » هدش  هتشون  نتم  رد  ص 73 س 15 -
. دنکیمن زواجت  لیم  هس  زا  نآ  يانهپ  تقیقح  رد  ص 74 س 4 -

. دوشیم هدناوخ  هعلق  موق  کنیا  هک   » cabo de los Caminos ص 74 س 11 »-
. دوشیم هدناوخ  ایرد  عنام  ای  رحبلا  دس  کنیا  هک   Xetea-19 ص 74 س

گنجب رگید  کی  هیلع  وا  نارـسپ  دـش ، دـیزیاب  ناطلـس  گرم  تراـسا و  هب  رجنم  هک  هرقنآ  رد  ناـکرت  تسکـش  زا  سپ  س 6 - ص 75 
شرگید ردارب  هکنیا  اب  دوب و  فورعم  تسا ) اقآ »  » لداعم ریخا  ظفل   ) یبلچ ناملسم  بقلب  ابلاغ  هک  نامیلـس  ات 1410  زا 1403  دنتساخرب .

. دشیم یقلت  ناطلس  نیشناج  مومع  رظن  رد  زاب  تشاد ، عبات  وریپ و  یهورگ  دنار ، نخس  وخیوالک  اقباس  وا  زا  هک  یسیع  ینعی 
مولعم ابیرقت  نآ  لحم  اما  تسا . هدـنامن  ياجب  راوتـسا  راوید  کـی  یتح   » Blachernae هنرکالب » خاـک  زا  موس ص 77 س 7 - لـصف 

هنیتـنزیب و هینطنطـسق  باـتک  هب  . ) تسا فرـشم  نیرز  هغاـمد  رهـش و  رب  هک  تـسا  هینطنطـسق  لامـش  هـلحم  رد  ياهـپت  زارف  رب  نآ  تـسا و 
نگنیلیم ناو  فیلأت  نآ ) ياهراوید 

 ) Byzantine Constantinople; the Walls )) Van Millingen ) 
. دیرگنب  80 ص .

Familiae) (Augustae Byzantinae ص 242 هتینزیب یتنطلـس  هداوناخ  باتک  رد  ( Ducange) ژناـک ود  رخآ - ص 77 س 
هک تسا  هدرک  جرد  ( Dionysius the Areopagite) تیگاپوئرا سوینیوید  یطخ  هخـسن  رد  هدش  هدنک  بوچ  رد  هک  يروتاینیم 

( نله ياجب   ) نریا سیروطارپما  نآ  زا  تسار  تمس  رد  تسا و  لئونام  روطارپما  ریوصت  نآ  پچ  فرط  رد 
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قبطنم دنکیم  نایب  وخیوالک  هک  نس  نیا  اب  ابیرقت  793 ه ). ./ ) لاس 1390 م دلوتم  ناژ  هک  تسا  نانآ  رـسپ  هس  ریوصت  نانآ  ریوصت  ریز  و 
میدرب ص ماـن  نآ  زا  ـالاب  رد  هک  ژناـکود  رثا  هب  روطارپما  داـماد  ( Messer Ilario Doria) ایرود ویرالیا  رسم  نتخانـش  يارب  تسا .

. دینک هعجارم   245
ییانب نآ  ياج  رد  اما  تسا . هدنامن  ياجب  يرثا  چیه  ارتپ  ( St .John the Baptist) تسیتپاب ناژ  نس  يایسیلک  زا  س 12 - ص 78 -

هدوب روهشم  ( Bogdanseria) يارـس نادغب  مانب  تشاد و  نکـسم  یلاع  باب  رابرد  رد  يوادـلم  هدـنیامن  نآ  رد  هک  دوب  هدـش  هتخاس 
. تسا

. تسفورعم نکشن ) هرخص  ( ) Kesmeh Kaya) ایاق همـسک  مانب  ناکرت  دزن  رد  دراد و  رارق  یلاوح  نآ  رد  هک  تسا  ياهرخـص  مان  ارتپ 
. نگنیلیم ناو  رثا  ( Byzantine Churches «) هیتنزیب ياهایسیلک   » باتک هب  دینک  عوجر 

یمداکآ گنهرف  رد  تغل  نیا  تسا .  » Chapitel هتفر » راکب  هباشم  دراوم  بلاغ  دروم و  نیرد  یلصا  نتم  رد  هک  یتغل  ص 78 س 16 -
هدرک دـبنگ  ای  هبق  ینعم  دـصق  تغل ، نیزا  وخیوـالک  تستغل . نیا  یمیدـق  موهفم  نیا  هتبلا  تسا . هدـش  ینعم  نوتـسرس »  » اـهنت یئایناپـسا 
فقس هب  هک  اجنآ  باتک ) نیا  هب ص 81  دینک  هاگن   ) تسا هدرک  هیفوصایا  ای  یفوس  نس  يایـسیلک  زا  هک  یحیـضوت  زا  بلطم  نیا  تسا .

یلک حرط  هشقن و  دوشیم . نهربم   » Un chapitel redendo e muy alto ترابع » هب  دنکیم  هراشا  ناتـسبش  زارف  رب  عقاو  گرزب 
هاگن ( ) Studion) نویدوتـسا يایـسیلک  هشقن  هب  تسا  هیبش  تسا ) هدـنامن  ياجب  نآ  زا  يرثا  چـیه  هک   ) ارتپ تسیتپاب  ناژ  نس  يایـسیلک 

یناتسبش نآ  ياهتنا  رد  هک  دنتسه  لیطتـسم  لکـشب  تسا ، هدرک  فیـصوت  وخیوالک  هک  ییاهایـسیلک  همه  ربارب ص 77 .) هشقن  هب  دـینک 
نایب  »Quadra redonda ترابع » اب  وخیوالک  ار  ینعم  نیا  تسا . عقاو  ایسیلک  بارحم  نآ  یقرش  ياهتنا  رد  دنراد . عبرم  ای  يوضیب 
ورهار يوس  ود  رد  عقاو  رواجم و  یتشه  رد  دـیاب  نآ  تسا و  هدروآ  نایمب  نخـس  ناتـسبش » هس   » زا وخیوـالک  هتـشذگ  نیزا  تسا . هدرک 

هک تفرگ  هجیتـن  ناوـتیم  نویدوتـسا ، ناژ  نس  یفوـس و  نس  ياهایـسیلک  تیعقوـم  نـتفرگ  رظن  رد  اـب  دـشاب . یلـصا  ناتـسبش  هـب  یهتنم 
. تسا هدوب  رهش  نیا  یقرش  بونج  بناج  رد  تسرد  هینطنطسق  ياهایسیلک 

لحم رد  تسا . هدش  دوبان  الماک  ( St .Mary Peribleptos «) ناگدننیب همه  نیسحت  دروم  سیدق  میرم   » يایسیلک ص 80 س 15 -
بوطرم رید  « ) رتسان ومولوس   » مانب ناکرت  دزن  رد  ایسیلک  نیا  دراد . رارق  ناینمرا  ژرژ » نس   » يایسیلک کنیا  نآ 
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«. هیتنزیب يایسیلک   » باتک هب  دینک  عوجر  تسفورعم . رادبآ ) ای 

. تسا هدناوخ   xc نیچفورح یلصا  نتم  رد  ار   ccدشاب و طلغ  دیاب  نیا  ارهاظ  اما  دون »  » تسا هتشون  یلصا  نتم  رد  ص 81 س 12 -
موس سروفـسین   » روطارپما هاگمارآ  نیا  هک  دیوگیم  ص 136  هیتنزیب » هینطنطسق   » باتک رد  ( G .Ebersolt) تلوسربا ص 81 س 14 -

. دوزفا نآب  درک و  دیدجت  ار  ایسیلک  نامتخاس  هک  دوب  یسک  ات 1038 )  1028  ) روطارپما نیا  تسا . ات 1081 م ). زا 1078  « ) ساینوتوب
تساپرب هیفوص ) ایا   ) یفوس نس  يانثتساب  هک  ییایسیلک  اهنت  تفرگ ، رارق  وخیوالک  دیدزاب  دروم  هک  ییاهایسیلک  هلمج  زا  ص 84 س 5 -

ای  ) روخآ ریم  دجسم  مانب  ناکرت  دزن  رد  تسا و  هتشگ  لدبم  دجسم  هب  هتبلا  ایسیلک  نیا  تسا . نویدوتسا  رید  ناژ  نس  يایـسیلک  نیا  انامه 
نیا تسا . هدـش  عقاو  رهـش  راصح  لخاد  رد  درادـن و  ياهلـصاف  رهـش  نیرز  هزاورد  ات  دجـسم  نیا  تسا . روهـشم  یـس ) عماـج  روخآ  ریم 
یناب تسا و  نآ 462 م . يانب  خیرات  تسرتنهک . هیفوص  ایا  زا  هک  تسا  ینامتخاس  دنچ  زا  یکی  دوب ، لکش  لیطتسم  هک  قباس  يایـسیلک 
هـشقن هکنآ  هظحالم  لباق  هتکن  دـینک ص 35 و 36 .) عوجر  نگنیلیم  ناو  ياهایـسیلک  باتک  هب  . ) تسا هدوب  ( Studion) نویدوتسا نآ 

لـباقم ص 84 هشقن  هب   ) تسا دوجوم  نوتـس  طقف 18  نآ  رد  کنیا  تستوافتم . دـنکیم ، فیـصوت  وخیوالک  هچنآ  اـب  دجـسم  نیا  یلعف 
(. دیرگنب

رظنب طلغ  رما  نیا  اـما  هبنـش . راـهچ  اـب  دوشیم  فداـصم  هک  ادرف  ینعی   » Otrodia تسا » هدـش  هتـشون  یلـصا  نتم  رد  س 4 - ص 85 
هب ياهداتسرف  روطارپما  مهن  تسیب و  هبنـشود  زور  دندش . فرـشم  روطارپما  روضحب  ربتکا  متـشه  تسیب و  هبنـشکی  زور  هک  اریز  دسریم .

یس و هبنش  راهچ  دنتخادرپ . رظانم  ياشامت  هب  مایس  هبنش  هس  دنک . غالبا  روبزم  ناریفـس  هب  ار  دوخ  ياهخـساپ  ات  تشاد  لیـسگ  نانآ  دزن 
رهـش رظاـنم  ياـشامت  هب  زاـب  ربـماون  لوا  هبنـشجنپ  دـندنام . ارپ  رد  دـسریم ) رظنب  یقطنم  رما  نیا  و   ) دـیایب دـعب  لـصف  هس  هکناـنچ  مـکی 

هک دراد  لامتحا  اما  دنشاب . هتشگ  ایسیلک  همه  نیا  رادیدب  قفوم  ییاسآزجعم  زرطب  دیاب  ربتکا  مایس  هبنش  هس  زور  رد  ارهاظ  اما  دنتخادرپ .
هجیتن زا  ار  يرورـض  تایئزج  ارپ  رد  تماقا  هام  جنپ  یط  رد  سپـس  دنـشاب و  هتخادرپ  رظانم  یلک  یحطـس و  ياشامت  هب  طقف  لوا  هتفه  رد 

. دنشاب هدوزفا  شیوخ  تافیصوت  هب  يدعب  ياهدیدزاب 
تحاـسم اـما  دـنناوخیم . بسا ) نادـیم  ینعی  « ) ینادـیم تآ   » ماـنب ناـکرت  هک  تسا  ینادـیم  ناـمه  هنیتنزیب  مورد . وپیه  س 21 - ص 85 

یلعف نادیم  تحاسم  ربارب  ود  قباس  موردوپیه 
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. تسا هدوب 
واب دوب  زجاع  نآ  ندناوخ  زا  وخیوالک  هک  ینانوی  هتشون  هک  « ) گرزب سویسدوئت   » نامرفب ار  ( Obelisque) کسیلبا ص 85 س 22 -

. دش هدروآ  رصم  زا  دنکیم ) هراشا 
رد دـش و  هدروآ  یفلد  دـبعم  زا  اساسا  تسا ، يرام  رـس  نآ  كون  رب  تسا و  بعکم  راهچ  زا  ياهیاپ  رب  دراد  يدـنلب  اـپ  کسیلبا 60  نیا 

موردوپیه رد  ار  نوتس  نیا  گرزب  نیتناتسنک  روطارپما  نامرفب  دوب . هدش  هتخاس  نوتـس  نیا  م ). 479 ق .  ) اشرایاشخ رب  ناینانوی  هبلغ  لاس 
. دنتشاد اپ  رب 

هینطنطـسق هکنآ  زا  دعب  لاس  لهچ  ینعی  رد 1492  هک  یقرب  دعر و  رثا  رد  دوب ، نآ  زارف  رب  هک  ياهمـسجم  نوتـس و  نیا  ص 88 س 11 -
. تشگ دوبان  دش ، هداشگ  ناکرت  تسدب 

ریوـصت نیزا  تسدوـجوم . هینطنطـسق  ( Seraglio) ویلگارــس هناـخباتک  یطخ  خـسن  رد  نآ  سیدــنت  نوتــس و  نـیزا  یلک  حرط  کـی 
ص 30 ( Ebersolt) تلوـس ربا  فیلأـت  هنیتـنزیب » هینطنطــسق   » باــتک رد  هـک  تـسا  هتــشادرب  یپـک  کــی  ( Mordtman) نمتدرم
W .R یباتل فیلأـت  ( The Church of Sancta Sophia «) یفوـس نس  يایـسیلک   » باـتک رد ص 180  زین  و  تسدوــــجوم .

. تسه نآ  زا  یپک  کی  ( W .Swainson) نوسنیوس Lethaby. و 
ات ود  رتکچوک  نوتـس  راهچ  زا  دنرادیم و  هاگن  ار  طسو  دـبنگ  اهنآ  هدـمع  يات  راهچ  شوگ ، راهچ  نوتـس  هدزاود  نیزا  ص 88 س 21 -
ات ود  تسا و  یلامش  راوید  بناج  رد  ات  ود  مه  رگید  کچوک  نوتس  راهچ  زا  تسا و  یبرغ  دبنگ  ریز  رگید  ياتود  یقرـش  دبنگ  مین  ریز 

. میتفگ نخس  نآ  زا  هک  تسا  یطسو  کچوک  نوتس  راهچ  هنیرق  اهنوتس  نیا  تساهنالاد . رواجم  یبونج ، راوید  بناج  رد 
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زا یکی  تسقرـشم و  بناج  زا  یکی  نآ  ياهناکلپ  دنوریم و  الاب  هلپ  اب  وکـس  نآ  رب  هک  دراد  رارق  ییوکـس  رـس  ربنم  نیا  ص 90 س 8 -
. دینک هاگن  ص 54  ( Lethaby and Swainson) نوسنیوس یباتل و  باتک  ریوصت 7  هب  برغم . تمس 

یطخ هخـسن  رد  اـما   . Noventa Pasos «) ماـگ دون   » هک تسا  هدرک  پاـچ  نینچ  دوـخ  نتم  رد  اـنیلومد  توـگرآ  س 21 - ص 90 
نیا  » تسا هتـشون  رتالاب  طخ  رد  ریخا  هخـسن  رد  ( . Ochenta «) داتشه  » تسا هتـشون  تسار ) بناج  ج 2  ص 27   ) دـیردام رد  دوجوم 
ماگ هب 90  عجار  اما  تسا . هتـشون  ( Mayor «) گرزب  » هدرک و حیحـصت  ارنآ  توگرآ  هک  ( El altar menor «) کچوک هاگشتسرپ 
دیاب دـیوگیم  وا  دـشاب و  هابتـشا  دـیاب  نیا  هک  دـنکیم  هراشا  رد ص 421 )  ) یکـسونزرس ماـگ ) تسا 80  یطخ  هخـسن  رد  هکناـنچ  اـی  )

هک دشاب  ( Veint «) تسیب »
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. میدروآ ارنآ  همجرت  رد  ام 
يزاسیتشک و ياههاگراک  هک  دوب  هینطنطـسق  تامهم  هحلـسا و  رابنا  اـی  هناـخابج  ( Mangana) اناگنام س 4 - مراهچ ص 93  لـصف 

ياـنب ریز  رد  همه  یحاوـن  نـیا  هـک  اریز  تـسین . یقاـب  يرثا  چـیه  کـنیا  ژرژ  نـس  يایـسیلک  زا  تـشاد . رارق  اـجنآ  رد  مـه  یگنج  راـبنا 
(Seraglio Point) ویلگارس هطقن  یفوس و  نس  يایـسیلک  نیب  تسمولعم  هکنانچ  روبزم  يایـسیلک  لحم  تسا . ( Seraglio) ویلگارس

. دیرگنب نگنیلیم ص 250 و 251  ناو  رثا  ( Walls «) اهراوید  » باتک هب  تسا . هدوب  ایرد  لحاس  ترواجم  رد 
Monomachos) سوکاــمونوم مــهد  نیتناتــسنک  نز  سیرطارپــما  نــیا  ص 44 )  ) یکـــسونزرس هــتفگب  اـــنب  س 1 - ص 94 

. دوب ایسیلک  نیا  یناب  ات 1054 )  ,Constantine X) (1042
.( مرطپ رد  ینعی   ) یــــــــــــــــــــــسوپاق يرطپ  ناـــــــــــــــــــــمه  دــــــــــــــــــــــیاش  نـــــــــــــــــــــیرز  خاـــــــــــــــــــــش  راــــــــــــــــــــــنک  رد  عـــــــــــــــــــــقاو  یچراکــــــــــــــــــــــش ) ینعی  ( ) Kynegos) سوگنیک هزاورد  ص 94 س 4 -

ماــنب دـــعب  رطـــس  دـــنچ  رد  وخیوــالک  ار  رید  نــیا  و  دوــب . عــقاو  ( Petrion) نوــیرطپ ماــنب  ناــنز  رید  نآ  راــنک  رد  هــک  دـــشاب 
هک دوب  یلحم  دـمانیم . م ). زیچ . همه  راگدرورپ  ای  لاعتم  رداـق  ینعی  ( ) Pantocrator) روتارک وتناپ  ای  ( Omnipotens) ناتوپینموا

نامتخاس نیزا  دنوش . روگب  هدنز  ات  دندشیم  هداتـسرف  اجنآ  هب  دـنداتفایم  يراوشد  عضو  هب  یـسایس  ثداوح  رثا  رد  هک  فارـشا  ياهمناخ 
. تسا هدنام  راثآ  یضعب 

رد تیحیـــسم   » باــتک مراــهچ  دــلج  هــب  زین  و  دـــینک . هاــگن  و 207  اـــت 202  نــگنیلیم ص 200  ناو  رثا  اـــهراوید  باـــتک  هـــب 
. دینک عوجر  ژناک ص 81  ود  رثا  ( Constantinopolis Christiana «) هینطنطسق

. دینک هاگن  باتک  نیا  هب ص 68  ص 95 س 6 -
(Blacherne) فرحم کش  نودب  ریخا  هملک  هک  ( Santa Maria de la Cherne) تسا هتشون  یلصا  نتم  رد  ص 95 س 7 -

يرادهگن تسارح و  هرکاب  میرم  دـنبرمک  اجنآ  رد  و  دوب . ادـخ ) ردام  ینعی  ( ) Teotokos «) سوکوتوئت  » فورعم يایسیلک  نیا  تسا .
رد هک  يژد  مظعا  تمـسق  تسین  دوجوم  يرثا  چـیه  نآ  زا  اـما  تسا ، هدوب  هنرکـالب  يوک  رد  ایـسیلک  نیا  لـحم  هک  تسا  مولعم  دـشیم .

اهراوید باتک  هب  تساپرب . راوتسا و  زونه  هتشاد ، مان  ( Anemas) سامنآ جرب  هدوب و  یتلود  نادنز  انامه  تسا و  هدوب  عقاو  نآ  راوج 
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. دیرگنب هدنسیون ص 192  نیمه  رثا  اهایسیلک  ص 152 و 162 و 164 و 297 و  نگنیلیم . ناو  رثا 
هدنامن ياجب  يرثا  چـیه  امنهار ) سیدـق  میرم  ینعی   ) Hedegetria ای  St .Marie la Dessetria يایسیلک زا  س 11 - ص 99 

نآ نشج  رد  هک  ییاهیـشاقن  ریواصت  هلمج  زا  دوب . هتـشگ  عقاو  هیفوص  ایا  قرـشم  بناـج  رد  اـیرد  لـحاس  یکیدزن  رد  ایـسیلک  نیا  تسا .
ص 227 اهایسیلک »  » باتک هب  ( Theotokos) سوکوتوئت لیامش  يرگید  تساقول و  ترضح  رثا  هک  دوب  یشاقن  نیمه  یکی  دندربیم 

. میرگنب نگنیلیم  ناو  رثا  ص 257  اهراوید »  » و
زا راتفگ  نیا  رـسارس  رد  وخیوالک  دـییامرفیم  هظحالم  هکنانچ  دـیرگنب . بسن ص 329  هرجـش  هچاـبید و  هـب ص 16  س 17 - ص 100 

تسـالوم و اـقآ و  ینعمب  هک  تـسا   Kyr انامه اجنیرد  روکذـم   Chiromanoli تسا هدرک  يراددوـخ  نارگید  روطارپـما و  ماـن  ندرب 
. لئونام

« ناوج روطارپما   » مانب هک  تسنامه  دمانیم . سویرتمید  ار  وا  درادیم و  نخس  وزا  وخیوالک  هک  سوکنیوردنا  رـسپ  نیا  ص 102 س 1 -
. تسا هدرک  دای  وزا  دراوم  ریاس  رد 

. دینک هعجارم  Bury ج 7 ص 41  يرب تایرشن  زا  نوبیگ  رثا  طاطحنا » لزنت و   » باتک هب  دنسانشیم . ناژ  مانب  ار  وا  ابلاغ 
ناوتیمن نانیمطا  اب  هدوب و  مادک  تسین  مولعم  تشاد ) رایـسب  ياهرابنا  بآ  هینطنطـسق  هک  اجنآ  زا   ) روکذـم رابنا  بآ  ص 102 س 14 -

کنیا تشاد و  رارق  موردوپیه  یگیاسمه  رد  هک  دشاب  ( Philoxenus) سونسکولیف رابنابآ  نامه  نیا  هک  تسلمتحم  اما  درک . نییعت 
. تسین مولعم  هدوب  هک  روبزم  دمحم  هکنیا  تسفورعم . نوتس » کی  رازه و   » ینعی كرید  ریب  نیب  مانب 

دیسر يدجسم  يانب  فرـصب  نآ  حلاصم  دش و  ناریو  حتاف  دمحم  ناطلـس  تسدب  سدقم  نویراوح  گرزب  يایـسیلک  ص 103 س 11 -
(. تسفورعم ناطلس  نامه  مانب  هک  )

لاناک نیا  تسراوتسا .) زونه  هک   ) تسا ( Valens) رسنلاو لاناک  رواجم  لحم  نیا  تسا . هتشگ  انب  روبزم  يایسیلک  لحم  رد  دجـسم  نیا 
روهشم فورعم و  دوب  يزنرب  ياهیشاک  زا  هدیشوپ  هک  نآ  فقس  شیوخ و  تمظع  هطساوب  هدربمان  يایسیلک  دروآیم . هینطنطـسق  هب  بآ 

. دیرگنب نگنیلیم ص 35 و 41  ناو  رثا  اهراوید »  » باتک هب  دیدرگ .
هک دـندناوخیم  سیلوپنارتسا »  » ار شیوخ  رهـش  ناینانوی  ناکرت ، طلـست  زا  لـبق  نرق  مین  ـالقا  هک  تسا  نآ  رب  لـیلد  نیا  س 4 - ص 104 

. دناهدرک لیدبت  لوبماتسا  هب  ارنآ  ناکرت 
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نونکا هدـش . هتخاس  749 ه ). ./ ) رد 1348 م تسا و  فورعم  اـتالاگ  ماـنب  هک  تسا  نژ  مدرم  فورعم  جرب  ناـمه  نیا  ص 104 س 12 -
اب دیابن  جرب  نیا  هتبلا  دنتخانـشیم . حیـسم  جرب  مانب  ارنآ  یطـسو  نورق  رد  دوشیم . هدافتـسا  يزوس  شتآ  فشک  ینابدید و  يارب  جرب  نیزا 

جرب نیزا  ریجنز  نیا  دوش . هابتـشا  دـشیم ، هتـسب  نآ  هب  گرزب  يریجنز  هک  تسا  ییاجنامه  و  تسا ، عقاو  لحاس  رانک  رد  هک  اـتالاگ  جرب 
« اهراوید  » باتک هب  تفرگیم . شیوخ  نایم  رد  ار  ییالط  خاش  لوبناتـسا و  یبونج  لحاس  هب  دیـسریم  ات  دروخیم  هطوغ  ایرد  رد  هتـشذگ و 

. دینک هاگن  نگنیلیم ص 228  ناو  رثا 
ار ارپ  سوگول  وئلاپ  لـشیم  روطارپما  دـمآ . نوریب  660 ه ). ./ ) رد 1261 م اهینیتال  فرـصت  زا  هینطنطـسق  هکنآ  زا  سپ  س 18 - ص 105 

تـسدب ار  هایـس  ياـیرد  تراـجت  رهـش  نیا  نتـشاد  تسد  رد  اـب  نژ  مدرم  داد . نژ  مدرم  لویت  هب  يروطارپما  تافرـصتم  زا  یکی  نوچمه 
. دنتفرگ شیوخ 

گنج رد  دــیزیاب  تسدـــب  هــک  دوــب  يوــسنارف  هنحـــش  ( D'Artois) اوـــتراد تــنک  پــیلیف  هاـــگمارآ  نـــیا  رخآ - ص 107 س 
ژناک ص 123 ود  رثا  هینطنطـسق  نایحیـسم  باتک  هب   ) تشذـگرد 800 ه ). ./ ) نئوژ 1398 م رد  دـش و  ریـسا  ( Nicopolis) سیلوپوکین

هداهن ناینب  1063 ه ). / ) رد 1659 نآ  يانبم  رب  هک  هدلاو  ناطلـس  دجـسم  نآ  ياجب  درادن و  دوجو  رگید  سیدـق  يوسنارف  رید  دـیرگنب .)
. دراد رارق  دیدج  یجراخ  لپ  یلامش  ياهتنم  کیدزن  اتالاگ و  جرب  نییاپ  رد  دجسم  نیا  دوشیم . هدید  دش 

ینعی هبنشجنپ  حبـص  هن  تعاس  دوشیم   tierce ,a hora de tercia تسا هدش  هتشون  یلـصا  نتم  رد  مجنپ ص 109 س 15 - لصف 
هینطنطسق اب  ایرد  هار  زا  لیم  هد  ( Therapia) ایپارت هتشذگ  نیزا  دناوخیمن . مه  باتک  بلاطم  هیقب  اب  دشاب و  هابتـشا  دیاب  نیا  دعب . زور 

. دراد هلصاف 
ضرع رد  يداب  کبس  یتشک  کی  دعاسم  داب  ندوب  اب  هک  تفریذپ  ناوتیم  يراوشدب  دنتفگ و  كرت  هبنـش  راهچ  زورمین  رد  ار  هینطنطـسق 

. دشاب هدومیپ  یهاتوک  تفاسم  نینچ  تعاسکی  تسیب و 
. هبنش راهچ  نامه  رهظ  زا  دعب  هس  دوشیم  هک   nona میناوخب  tercia ياجب ناوتب  دیاش 

تسا هتشون  یلصا  نتم  رد  - 4 ص 110 -
El Guirol de la Grecia y le Guirol de la Turguia

« لوارق  » نامه ارهاظ   Guirol. دنکیم ینابهگن  نآ  زا  دراد و  رارق  رفـسب  لخدم  رب  زونه  تسا ، هدش  هتخاس  اهدعب  هک  ییاهژد  ياههناریو 
تسا یتغل  هک  تسا 

349 ص : این ، بجر  دوعسم  همجرت  وخیوالک / همانرفس 
. ژد هب  ات  دننکیم  قالطا  یمدآ  هب  رتشیب  نابهگن و  ای  رادساپ  ینعمب  یکرت 

ناـمه هک  نپریک  ردـنب  تسعقاو و  ( Kefken «) نکفک  » جـیلخ رد  هک  تسا  ( Kirpen «) نپریک  » هریزج  Finogia-14 س ص 111 
. دراد رارق  نآ  رد  تسا ، هدرک  فیصوت  نآ  زا  نوفونزگ »  » دشاب و ( Calpe «) پلاک »

یکرت رد  یـسراف و  تسا  یظفل  هک  دشاب  ردنب »  » ینعمب  Ponto هک یتروص  رد  دشاب . مهافت  ءوس  زا  یـشان  دیاب  نیا  ص 118 س 12 -
. دوشیمن يروطارپما  چیهب  قلعتم  ریخا  مان  رگید  دشاب  ایلکاره  و  یلگرا »  » نامه ایکار »  » رگا دوشیم و  لامعتسا  رایسب  مه 

كرت ياهدـکهد  یلعف  مان  هک   Puliman نامیلوپ مان  يارب  دـشاب  خاسن  بناج  زا  یهابتـشا  ایوگ  ( Leona) انوئل مان  س 8 - ص 122 
. تسا هدش   Polemonium موینوملوپ یناتساب  مان  نیزگیاج  تسا و  نیشن 

نیا دـش . داجیا  601 ه ). ./ ) رد 1204 م اهینیتال  تسدـب  هینطنطـسق  ریخـست  هجیتن  رد  نازوبارط  يروطارپما  س 4 - مشـش ص 124  لصف 
لاس تشه  تفای و  تردـق  660 ه ). ./ ) زا 1261 م سپ  ( Palaeologi) یگول وئلاپ  يروطارپما  ددـجم  تشگزاب  ناـمزمه  يروطارپما 
اجنآ روطارپما  وخیوالک ، دورو  نامز  رد  درک . طوقـس  حتاف  دمحم  ناطلـس  تسدـب  رد 1461  ینعی  رد 1453  هینطنطسق  طوقـس  زا  سپ 

هک دوب  لحاس  تازاوم  رد  ياهکیراب  وا  ورملق  دوب . رومیت  راذگجارخ  کنیا  ناکرت و  نمشد  ۀعیبط  يو  هتبلا  دوب . یننمک ) « ) مود لئونام  »
. تفریذپیم نایاپ  هایس  يایرد  یقرش  بونج  هشوگ  هب  دشیم و  عورش  یلوب  هرت  یبرغ  بناج  زا  یکدنا  زا 

رب ییایناپـسا  هب  هک  تسا  یماـن  تسا ) هدـش  هتـشون  فـلتخم  ياـهالما  اـب  هک   ) Guadamacil ای  Guadamacir-9 س ص 134 
نوچ دنناوخیم . ( Ghadamsi) یسمدق ار  اهنآ  الصا  تسا و  هدمآ  شکارم  زا  نیمرچ  ياههرفـس  نیا  دننکیم . قالطا  یبطرق  ياهعطن 

. تسا هدـش  يرکذ  يدالیم  مهدزاود  نرق  ( Cid «) دیـس  » هسامح رد  مرچ  نیزا  دنتخاسیم . ( Ghadames) سمدق رد  ار  اهنآ  تسخن 
تسا هدش  هتفرگ  یبرغ  زا  هک  ییایناپسا  تاغل  هعومجم  هب  دینک  عوجر 

 ( Glossarie des mots Espagnoles derives de I'Arabe ) 
ینعمب یسراف  تسا  ياهژاو  هرفس   . Guadamaci) تغل تحت  ( Dozy ,Engleman) ناملگنا يزود و  فیلأت 
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. دوشیم هدروخ  ناریا  رسارس  رد  مه  زونه  هدرک  دای  نآ  زا  اجنیرد  هک  يرمخم  ریغ  نان  دراد  ماع  لامعتسا  دروم  مه  زونه  هک  يزیمور 

ناگدنامزاب زا  رومیت  دوب . ناخ  زیگنچ  موس  رـسپ  مان  میدرک ) دای  نآ  زا  لوا ص 346  لصف  یـشاوح  رد  هک   ) ياتغج رخآ - ص 134 س 
ار ياتغج  وخیوالک  اج  همه  تسا ) هتفگ  هکنانچ   ) همانرفس نیا  رـسارس  رد  تفریم . رامـشب  ياتغج  ریزو  هک  دوب  لوغم  ناگرزب  زا  یگرزب 

. نآ یمسر  کیپ  ای  تلود  یچلیا  ای  رومیت  هلیبق  ای  نادناخ  زا  یگرزب  زا  دشاب  ترابع  هک  تسا  هدرب  راکب  راتات  ای  لوغم و  فدارتم 
نیچ نوتیز  رهشب  بوسنم  تسا  یمـشیربا  هک  یبآ  ینوتیز  مشیربا )  ) ینعی  Sutimi azul تسا هتشون  یلصا  نتم  رد  ص 135 س 22 -

(Yule) لوی پاچ  ولوپوکراـم  همانرفـس  هب  تسا . هدوب  برع  نویفارغج  رگید  ولوپوکراـم و  فیـصوت  هراـشا و  دروم  همهنیا  هک  يرهـشب 
مان نیمه  زا  یسیلگنا  ای  هسنارف  رد   Satin تغل هک  دوریم  روصت  دیرگنب . یفوتسم 355  هللا  دمح  بولقلا  تهزن  لاسب 1874 ج 224 و 

. دشاب هدش  ذخا   Setuni ای نوتیز 
ایوگ يدزی  یلع  نیدلا  فرـش  دشاب . یلع  هاش  نامه  دـیاب  هک  تسا  هدـمآ   Xevali يالما اب  ماـن  نیا  یلـصا  نتم  رد  رخآ - ص 137 س 

. دنکیمن عوضوم  نیاب  ياهراشا 
. دوب سنپ  تفه  لداعم  تسروهشم  میس  ( Real) لایر مانب  هچنآ  متفه ص 141 س 19 - لصف 

. گنیلیش راهچ  لداعم  دوب  يرالد  یلآر ، تشه  هکس  ینعی  ( Real de a ocho (reales اما
باــتک هــب  تــسا . هتـــشاد  شزرا  اــم  لوــپب  م ). مــین . گنیلیـــش و  ود  ینعی   ) نوارک مینرپــسآ  ( Pegolotti) یتوـلوگپ هتفگ  قـبط 

. دینک هاگن  پاچ 1866 ص 297  ( Yule) لوی فیلأت  ( Cathay «) نیچ »
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Kossovo گنج  Kral یبرـس تغل  اب  تسا - فدارتم  هاشداپ  ام   el conde Lazaro تسا هتشون  یلـصا  نتم  رد  ص 147 س 6 -
لتاق تقیقح  رد  اما  تسکش . مه  رد  یلکب  ار  ناشیا  نیدحتم  یبرس و  مدرم  تمواقم  دارم  ناطلس  نآ  رد  داد  خر  792 ه ). ./ ) رد 1379 م

داـسجا لـت  زا  هک  دوب  ( Milosh Kopilovich) چـیولیپوک شولیم  ماـنب  یبرـس  ناـیوجگنج  زا  یکی  هکلب  دوبن . رزاـعلیا  دارم  ناـطلس 
زورنآ يادرف  دش و  دراو  ناطلـس  هدـعم  رب  مخز  دز . هنـشد  اب  درکیم  اشامت  ار  گنج  نادـیم  هک  یلاح  رد  ار  ناطلـس  تساخرب و  ناگدرم 

ناما نافتسا  شرسپ  هب  دیزیاب  ناطلس  دش . هتشک  رضتحم  ناطلس  نامرفب  رزاعلیا  تشذگرد .
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. تشگ ناکرت  ریگب  يرمتسم  اهدعب  داد و 
. تساباب یلد  یلعف  هد  ناـمه  تنک  رلیلد  دوشیم و  هدـناوخ  هعلق  نسح  ماـنب  کـنیا  هک  تسا  هعلق  ناـمه  ناوج  ریتراـپ  س 11 - ص 149 
رد یسرافب  ینانوی  زا  شیشک  هملک  الصا  هتبلا  . ) تسا هتفر  راکب  شیورد  يارب  اجنیا  هک  یحیسم  نهاک  يارب  تسا  یسراف  هژاو  شیـشک 

.( م تسا . خیش  ای  ریپ  ینعمب  هملک  نیا  ینانوی  رد  تسا . هدمآ 
رایـسب یطـسو  نورق  رد  رهـش  نیا  دنهدیم . تسدب  يرامروس  زا  یفیـصوت  هک  تسا  يدودعم  دارفا  هلمج  زا  وخیوالک  ص 150 س 18 -

نیشنكرت زیچان  تیمهایب و  هد  هک  تسا  فورعم  ( Surmalu) ولامروس مانب  هدنام  ياجب  رهش  نیزا  هچنآ  کنیا  دشیم . بوسحم  مهم 
هوک ناوریا  برغم  یلیم  لهچ  دزیریم و  سرا  هب  ياـچاپرآ  هک  یلحم  یلیم  هد  رد  سرا و  ریـسم  بونج  تسار و  بناـج  رد  هد  نیا  تسا .

ب. ف . فیلأـت ه . ( Armenia Travels and Studies «) ناتـسنمرا رد  هعلاطم  ریـس و   » لوا دـلجم  رد  دوجوم  هشقن  هب   ) تارارآ
انامه ( Surmali) یلامروس ای  ( Sulmari) يراملوس و  ( Surmali) يرامروس تسا . عقاو  دـینک ). هاـگن  ( E .F .B .Lynch) چنیل

مود دـلجم  هب   ) دـناهدرک هراـشا  اررکم  نآـب  ینمرا  ناـخروم  تسا ، سیدـق  میرم  ینعمب  هک  تـسا  ینمرا  ( Surb Mari) يرام بروس 
ص 101 و 226 و ( J .Saint -Martin) نترام نس  فیلأت ژ . ( Memoire Sur I'Armenie «) ناتسنمرا هب  طوبرم  ياهتشاددای  »

ناتــسنمرا فیــصوت   » باـتک ص 226 و  ( Histoire Stephanus Orbelian «) ناتـسنمرا هراـبرد  سونافتـسا  خـیرات   » باـتک
ریثا نبا  هتفگ  قـبط  رب  دـینک .) هـعجارم  ص 444  ( Injijean) ناژیژنا فیلأت  ( Description of Ancient Armenia «) ناتساب

ناریو تشگ و  عقاو  نالسرد  پلا  هلمح  دروم  462 ه ). :/ ) لاسب 1069 م يراموس  ص 25 ) ( Tornberg گربنروت پاچ  مهد  دلجم  )
دنتخاس ناریو  ارنآ  نالغم  راب  نیا  اهتنم  دش . دوب  هدیـشک  نالـسرا  پلآ  تسد  زا  هچنآ  هباشم  تشونرـس  راچود  رهـش  نیا  رد 1329  دش .

(. دینک عوجر  ص 129  ( M .F .Brosset) هسورب فیلأت   Kirakos de Gontzac باتک هب  )
تیعقوم دـینک ). عوجر  ص 412  ( Timur Bec) کیب رومیت  باـتک  هب   ) دـش ناریو  789 ه ). ./ ) م  1377  ) رد رومیت  تسدـب  موس  راـب 

باتک رد  ( Dubois de Montipereux) ورپیتنوم ود  اوبود  طسوت  تسا  عقاو  یخالگنـس  ياهرد  رد  هک  ولامروس  داـینبون  هدـکهد 
ریثا نبا  تسا . هدش  فیصوت  موس ص 419 و 446  دلجم  ( Voyage autour du Caucase «) زاقفق نوماریپ  رد  تحایس  ریس و  »

زا یمان  وخیوالک  دوب .» هدش  هطاحا  رایـسب  ياهرابیوج  اهغاب و  اب  هک  دوب  بوخ  ژد  کی   » ياراد يدابآ  نیا  هک  دـیوگیم  مهدزای  نرق  رد 
( Calmarin) نیراملاک
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ياپ رد  تسا و  تفر  اـجنآ  هب  ( William of Rubruck) كوربور مایلیو  هک  تسین  یلحم  ناـمه  نیا  هک  تشاد  رظن  رد  دـیاب  دربیم .

زا وخیوالک  هتشذگ  نیا  زا  دسیونیم . داتشه »  » رهـش ینعی  نینامث  دوشیم  نآ  یبرع  هک   Cemanum ارنآ مان  تسا و  عقاو  تارارآ  هوک 
مان دـسیونیم و   Naxua ار نآ  كوربور  هک  ناوجخن  اـب  ناوتیمن  ار  ماـن  نیا  دربیم . ماـن  دـشاب ) يوجون  دـیاش  هک  ( ) Naujua) هیوجون

الصفم اقیقد و  نآ  زا  ناملسم  نویفارغج  تسا و  عقاو  سرا  ریسم  لامش  پچ  تمس  رد  ناوجخن  رهـش  تسناد . یکی  تسداوشن  نآ  یبرع 
. دناهدرک فیصوت 

رومیت زا  ماجنارـس  هک  دوب  روـمیت  بیقر  قاـچبق و  نیرز  هلیبـق  ناـخ  تشذـگرد . 809 ه ). / ) م رد 1406  هـک  شمتغط  س 9 - ص 151 
عقاو 787 ه. رد  ناجیابرذآ  ناتسنمرا و  هب  شمتغط  هلمح  خیرات  اما  لاس  داتشه   » تسا هتشون  اجنیرد  یلصا  نتم  تفای . تسکش 

. تسا ای 1386 م .
. دینک هاگن  دنرم  مان  تحت  بولقلا ص 89  ۀهزن  هب  ص 153 س 5 -

. دشاب  Autaxita یناتساب رهش  ياههناریو  زا  ایوگ  روبزم  راثآ  ص 153 س 8 -
نودب دسریم . رظنب  زیگناتفگش  یحیسم  کی  يارب  تسا ، مالـسا »)  ) نیئآ ینـشور   » موهفمب هک   Nnr -ad Din مان ص 154 س 8 -

. تشاداور مکاح  نیا  رسپ  دروم  رد  ار  لمع  نیمه  اهدعب  هکنانچمه  تسا . هدرک  لیمحت  درم  نیرب  رومیت  ار  مان  نیا  دیدرت 
نآ بقارم  ات  داتسرف  ار  هاشناهج  ریما  داتـسرف ، ناریا  يرگیلاو  تنطلـس و  تباین  هب  ار  ازریم  رمع  شیوخ  هون  رومیت  نوچ  ص 156 س 4 -

هیشاح ص 34 بسن ص 329 و  هرجش  هب  دینک  عوجر  تسنادیم . ازریم  رمع  تاکرح  همه  لوئـسم  ار  وا  رومیت  هچ  دشاب . ناوج  هدازهاش 
ج 4 ص 147. کیب » رومیت   » باتک رد ص 337 و  س 14 

. داتفین وکام  هب  روبزم  ناریفس  راذگ  تشگزاب  ماگنهب  ص 156 س 20 -
نیرهنلا نیب  ناتـسدرک و  زا  دوب  بکرم  تمـسق  نیا  ناریا  برغم  هب  رومیت  هلمح  نیتـسخن  876 ه ). ./ ) ماگنهب 1834 م ص 157 س 11 -
تخیرگ هرهاق  هب  قوقرب  ناطلـس  هانپ  هب  درواین و  ار  راتات  هلمح  بات  هک  یناخلیا  دـمحا  ناطلـس  تموکح  ناـمرف و  تحت  دادـغب )  ) یلفس

هتسسگ رومیت  تموکح  روما  هک  یماگنه  هب  ار  دوخ  تموکح  رومیت  گرم  زا  سپ  808 ه ). ./ ) رد 1405 م هک  دیدرگ  بایماک  ماجنارس 
. دنک تردق  بسک  دهد و  لیکشت  دش ،
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Taza ای  ) جوسط نامه  دیاب   Taza تفگ ناوتیم  نانیمطا  اب  ابیرقت  هک   Caza تسا هتشون  یلصا  نتم  رد  متشه ص 160 س 17 - لصف 

مان دیرگنب ). بولقلا ص 83  ۀهزن  هب  . ) تسدودح نیا  روهشم  ياهرهش  زا  یکی  هک  دشاب ، جورط )  Tarujدناهدناوخ و نینچ  اهابتشا  ار 
یطخ نتم  يور  زا  پاـچ  ماـگنهب  هک  اـجنآ  زا  تس . رگهزوک »  » ینعمب بولقلا ص 82 ) ۀـهزن   ) تسوخیوالک يدـعب  لزنم  هک  نانکزوک 

. تسا هتشون   Toktamish ای  Toctamix ياجب  Corami رتنیئاپ رطس  دنچ  اذل  دنتسه ، لیدبت  لباق  ابلاغ  یلصا و 
رد هیشاح ص 157 س 11  رد  هک  تسدمحا  ناطلـس  ردپ  تشذگرد ، 776 ه ). . ) رد 1374 م هک  ریالج  سیوا  ناطلـس  ص 163 س 7 -

. دش دای  وزا  ص 
. دینک هاگن  هچابید ص 24  هب  ص 166 س 9 -

. تسا تفبرز  زا  هیانک  هک   Camocan تسا هتشون  یلصا  نتم  رد  ص 167 س 14 -
زا ( Cathay «) نیچ  » باتک پاچ 1886 ص 368 و  لوی  فیلأـت  ( Hobson Jobnson «) نوسناج نوسباه   » باتک هب  دـینک  عوجر 

ناملگنا 246. يزود و  ( Glossaire) تسرهف پاچ 1866 ص 295 و  هدنسیون  نامه 
اما ناتـسچولب . ناتـسناغفا و  ینعی  گرزب )  ) دنه ناریا و  نیب  دوب  يروشک  وا  نارـصاعم  وخیوالک و  رظن  زا  کچوک  دنه  ص 168 س 1 -

. تسا هدیسر  واب  هاوفا  زا  هچ  تسین . قیقد  تسا ، هتشون  وخیوالک  هچنآ 
.( م دشاب . دزی  انامه  دیاب  نسی  - ) ص 168 س 19

، دنتخاسیم قرش  رد  هک  ییاهیتشک  نامتخاس  رد  نهآ  ندربن  راکب  تلع  نایب  يارب  هتسویپ  هک  روهشم  تسیناتساد  نیا  ص 169 س 11 -
ص 57 و 217. پاچ 1866 )  ) لوی رثا  نیچ »  » باتک هب  دینک  عوجر  دننکیم . راهظا 

وتیاجلا لوغم  ناطلس  ار  نامتخاس  نیا  تسرامشب . هیناطلـس  يانب  نیرتهتـسجرب  زونه  هک  تسیگرزب  زبس  دبنگ  نامه  نیا  ص 171 س 7 -
روگ زا  ار  وا  هزانج  هاشناریم  دـیاش  درک . انب  دوخ  هاگمارآ  يارب  الـصا  تسا ، 716 ه ). ./ ) رد 1316 م یفوتم  زیگنچ و  ناگدـنامزاب  زا  هک 

نآ دبنگ  مه  زونه  درک و  تمرم  گرزب ) سابع  هاش  ردپ   ) هدنبادخ دمحم  هاش  ار  گرزب  دجسم  نیا  دعب ، لاس  دص  دشاب . هدیـشک  نوریب 
نایم رد  لاسکی   » باتک هب  دینک  عوجر  دنکیم . رظن  بلج  هیناطلس  تشد  نایم  رد  تسا ، هبارخ  ناریو و  رایسب  هکنآ  اب 
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A «) ناریا رد  تاملپید  کی   » باـتک ص 75 و  ( E .Browne) نوارب روسفرپ  فیلأـت  ( A Year Amongst Persians «) نایناریا

ص 208.  . Eastwick) (E .B کی تسیا و  فیلأت  ( Diplomat in Persia
نآ زا  داد و  يور  802 ه ). ./ ) لاس 1399 م رد  ناریا  برغم  تمسق  تموکح  زا  وا  لزع  هاشناریم و  راوهناوید  ياهراک  ص 172 س 21 -

. دش رقتسم  دادغب  رد  دعبب  خیرات 
هک دوب  هدمآ  رومیت  شردپ  زاوشیپ  هب  وا  هک  تسا  نیا  کش  نودب  دوب ، رهـش  نآ  رد  هیناطلـس  هب  وخیوالک  ندمآ  ماگنهب  يو  هکنآ  تلع 

ات 198 و موس ص 189  دـلجم  ( Timur Bec «) کیب رومیت   » باتک هب  . ) دوب هدیـسر  هیناطلـس  هب  ناریا  زا  روبع  نمـض  شیپ  هتفه  دـنچ 
مناخ هدازهاش  نیا  وا  گرم  زا  سپ  دش . رومیت  دشرا  رسپ  ریگناهج  نز  ادتبا  ناطلس  مزراوخ  هداز  ردارب  مگیب  هدازناخ  دینک ). عوجر   207

« کیب رومیت   » باتک هب  دـش . وا  نامهم  یتفایـض  رد  دنقرمـس  رد  دـیایب ، هکنانچ  وخیوالک  دـش ، شیوخ  يافوتم  رهوش  ردارب  هاـشناریم  نز 
. دینک عوجر  رد ص 344  هچابید  رخآ  هیشاح ص 24 س  رد  جردنم  بسن  هرجش  لوا ص 244 و  دلجم 

. تسا هدرک  تبث   Xaharica سپس Xaharcan و  یلصا نتم  رد  مهن ص 175 س 3 - لصف 
نیا تسین . دـشاب  نیا  هیبـش  یلیخ  اـی  نیا  ریظن  هک  یماـن  هشقن  يور  رب  تسا و  يداـبآ  مادـک  نآ  زا  دوـصقم  هک  تـسین  موـلعم  نـشور و 

بناج رد  لحم  نیا  نوچ  دشاب . هدـش ) دای  نآ  زا  بولقلا  تهزن  رد  راب  دـنچ  هک  « ) ناقیموس  » ینعی اهداج  مهم  عطاقت  لحم  نآ  دـناوتیمن 
يدودح نامه  رد  دـیاب  تسا و  هدـمآ  بولقلا  تهزن  رد  زین  نیا  هک  دـشاب  دابآرقنـس »  » دـیاب  Xaharcan اما تسا . دابآ  يزگـس  برغ 

ود نیا  وخیوالک  تسا . هدـمآ  رایـسب  ناکم  یماـسا  دروم  رد  نآ  داـبآ و  دـنواسپ  ود  یـسراف  رد  دـنکیم . داـی  نآ  زا  وخیوـالک  هک  دـشاب 
رد هکناـنچمه  ار  رخآ   d. دشاب  Sagziabad نامه دیاب   Ceguesana الثم دسیونیم . طلغ  یهاگ  دـنکیم و  هابتـشا  مه  اب  ار  دـنواسپ 
b هدش لدبم  مه   v دوخ تسا و  هدش  تبث  اهابتشا   V ياجب هک   n هکنآ لاح   ) هدرک فذح  هتخادنا و  تسا  لومعم  رایسب  یئایناپـسا  ظفلت 

ینعمب  ) لومعم رایسب  تسا  یمان  هک  دشاب  دابآ » رهـش   » نامه  c اب  Xaharcan قیرطنیدب  Sanga تسا هدـش  ناجنز  هکنیا  امک  تسا .)
دروم رد  تسه . مه  يدابآ  رهش  هشقن  يور  رب  تقیقح  رد  و  کچوک ) رهش 
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. دینک عوجر  نآ ص 59  یسراف  نتم  بولقلا ص 168 و  تهزن  یسیلگنا  همجرت  هب  نآ  تاقتشم  Sumiqan و  ناقیموس

رامشب افلخ  تموکح  نارود  رد  ناریا  لامش  تختیاپ  تسا ) هدش  دای   Rages هب ( Tobit) تیبوت باتک  رد  هک   ) ير ص 176 س 17 -
دـش و هتخوس  لوغم  تسدـب  تفرگ و  رارق  تراـغ  بهن و  دروم  ناـخ  زیگنچ  نارود  رد  ینعی  617 ه ). ./ ) لاـس 1220 م رد  تسا . هتفریم 

هلیبق زا  يدوهج  وا  دوخ  تسا و  ۀـیروت  زا  یتمـسق  تیبوت  باتک  . ) دـش ناریا  تختیاپ  هیراجاق  نامز  رد  اهدـعب  تفرگ و  ارنآ  ياج  نارهت 
افـش دوخ  رـسپ  هلیـسوب  لیئافر  هتـشرف  ییامنهار  ربانب  دـش و  روک  يریپ  رد  تفای . ترهـش  تشاد ، هک  یمحرت  سح  تلعب  هک  دوب  یلاتفن 

.( م ا تفای .
دودح نیرد  دنـسانشیم . هاش  نامیلـس  ریما  مانب  الومعم  ار  وا  تسا . هدش  ءالما  یفلتخم  قرطب  یلـصا  نتم  رد  مان  نیا  رخآ - ص 177 س 

کیب ج 3 ص 170. رومیت  باتک  هب  دینک  عوجر  دش . ير  ناتسا  مکاح  يو 
وزا هک  ازریم  دمحا  ناطلـس  دـنوامد . هوک  بونج  رد  تسیفورعم  هناخدور  هرد و  نیا   . Car تسا هتشون  یلـصا  نتم  رد  ص 178 س 3 -

کیب ص 170 رومیت  باتک  هب ج 2  دینک  عوجر  شمود . رسپ  ازریم  خیش  رمع  زا  رومیت  هون  هلاس و  هدفه  دوب  یناوج  دنکیم ، دای  اجنیرد 
و 302

کیب ص 147 و 155. رومیت  هب ج 4  دینک  هاگن  ص 180 س 1 -
رس رب  دراد ) رارق  یناتساب  رهش  ياههناریو  راثآ  اجنآ  رد  هک   ) ناوهآ هدکهد  اما  تسا . هدماین  باتک  رد  روبزم  يدابآ  مان  ص 181 س 3 -

کیو ص 150. تسیا  فیلأت  ناریا ) رد  تاملپید  کی   » باتک هب ج 3  دینک  هاگن  دسریم . تشدب  هک  تسعقاو  یناتسهوک  هداج 
. باتک نیا  هب ص 142  دینک  عوجر  ص 187 س 13 -

نآ رد  دراد  همادا  روباشن  ات  مرجاج  زا  هک  نیوج  تشد  لامش  زا  یمین  هک  دوب  نیارفسا  ناتسرهش  هدمع  رهش  نیارفسا  ص 187 س 23 -
دیدپان یلکب  کنیا  تسین و  رهـش  نیزا  يرثا  هشقن  رد  تشاد . رایـسب  تیمها  نآ  زا  دعب  ياهگنج  لوغم و  شروی  زا  لبق  لحم  نیا  تسا .

رد رهش  نیا  تسا . هتـشون   Zabrain طلغب ارنآ  مه  وخیوالک  هک  دـناهدرکیم  ظـفلت  ( Asbarayn) نیاربسا ابلاغ  ارنآ  ماـن  تسا . هدـش 
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. تسا لیم  روباشن 180  مرجاج و  هلصاف  دراد . هلصاف  هار  تعاس  شش  یس و  رهـش  ود  زا  کی  ره  زا  تسا و  عقاو  روباشن  مرجاج و  هارمین 
لهچ رد  هک  تسا  یلعف   Zafrain انامه  Zabrain هک دیوگیم  طلغب  یکسونزرس 
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(Lands of the Eastern Caliphate «) یقرش تفالخ  ياهنیمزرس   » هب تسا . عقاو  راپاچ  رتنییاپ  هار  رـس  رب  روباشن  برغم  یلیم 

. دینک عوجر  دهدیم  نامزنآ  يایفارغج  زا  بولقلا ص 148  تهزن  رد  یفوتسم  هّللا  دمح  هک  ینامزمه  ابیرقت  حرش  زین  ص 381 و 393 و 
یبرغ ناتـسناغفا  نونکا  ار  هچنآ  همه  ناسارخ  ناتـسا  يوفـص ، ناهاش  نارود  ینعی  نآ  زا  دـعب  نارود  ناـمز و  نیرد  رخآ - ص 190 س 
لماش زین  دوب  ردـپ  دـهعتیالو  ای  هنطلـسلا  بیاـن  اـجنآ  رد  رومیت  نیرتهک  رـسپ  خرهاـش  هک  تاره  ینعی  نآ  تختیاـپ  اـب  دوشیم ، هتخاـنش 

. دشیم
. تسین نکمم  اهنآ  نتخانـش  زاب  هک  تسا  هدـش  فیرحت  نانچ  نتم ، زا  تمـسق  نیرد  اهاج  یـضعب  ياـهمان  س 4 - مهد ص 193  لـصف 

مان هک  ناسارخ  زا  ناسارخ ، تلایا  دیوگیم  وخیوالک  دناهدوب . رهـش  مادک   Ferrio ای  Asegur ای  Okhakhan هک تفگ  ناوتیمن 
مه زونه  دهـشم  رد  اضر  ترـضح  دـقرم  تسدودرم . کـش  نودـب  لوق  نیا  هدـش . قتـشم  تسا  هدوب  ع )  ) اـضر ماـما  یـصخش  صاـخ و 

. دنیآیم نآ  ترایزب  یعیش  نینمؤم  هک  تسناریا  یترایز  لحم  نیرتمهم  نیرتگرزب و 
تداهـشب ربمغیپ ) هون   ) نیـسح ماما  ینعی  اضر  ماما  ياین  اجنآ  رد  تسعقاو و  تارف  رانک  رد  هک  البرک  زا  سپ  تیمها  ظاـحل  زا  رهـش  نیا 

ار رهش  نیا  مان  دسریم . دشاب  سوط  نامه  دیاب  هک   Buelo رهش هب  دهشم  زا  ییامیپهار  زور  مین  زا  سپ  دراد . رارق  تسنوفدم ، هدیسر و 
. دناهدناوخ دابانس  ناربط و  نآ  نانکاس  رییغت  بسح  رب  نوگانوگ  یماساب  برع  نویفارغج 

دور اب  تاره  دهشم و  هارمین  رد  دراد ، نایرج  یقرش ) بونج   ) تاره يوسب  رهش  نآ  زا  هک  دهشم  دور  ای  بادنجت  دور  ص 193 س 17 -
دور نیزا  سخرـس  کیدزن  زا  وخیوالک  دوریم . سخرـس  ای  لامـش  يوسب  نتخیمآ  زا  سپ  ددـنویپیم . دـیآیم ، رهـش  نآ  زا  هک  تاره 

. دوریمورف اهرازگیر  رد  دنجت  سخرس  زا  رتلامش  یکدنا  دور  نیا  تسا . هتشذگ 
رد  ) ناــــملگنا يزود و  هـــک  تـــسا ، یبرع ) هــــشیر  زا   ) Alfareme یلــصا نـتم  رد  هــک  یئایناپــسا  تــغل  س 13 - ص 195 
زا يرگید  تراـبع  رد  دـننکیم ، فیرعت  ( une sorte de coiffure «) شوپرـس یعوـن   » هب ارنآ  ص 109 )  Glossaire تسرهف

. تسراتسد ای  نادرم  هالک  دوصقم  هک  دوشیم  مولعم  وخیوالک 
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زا اهنیا  ود  ره  تسیزاوم . ددنویپیم ، تاره  دور  اب  ریخا  دور  هک  ياهطقن  نآ  زا  دنجت  اب  ابیرقت  باغرم  هناخدور  ریـسم  ص 199 س 19 -
دوشیم و يراج  برغم  يوسب  شیوخ  ریسم  لوا  تمسق  رد  باغرم  دور  دنریگیم . همشچرس  ناریا  یقرش  بناج  زا  ناتـسناغفا  ياههوک 
. دوریم ورف  ورم  لامش  رد  نابایب  ياهگیر  رد  هلـصافالب  دسریم و  ورم  هحاو  هب  ماجنارـس  ددرگیم و  لامـش  يوسب  همئاق  هیواز  اب  هاگنآ 

شناهارمه وخیوالک و  تسلیم . نآ 80  يانهپ  هک  دراد  رارق  موقارق  فلع  بآیب و  رازنـش  نابایب  قرـشم ، بناج  رد  دـنجت  باغرم و  نیب 
رد دنشاب : هدیسر  ( Yuletan) ناتلوی دیاش  ای  ورم  هب  هار  زورکی  هلصاف  رد  باغرم  هب  یتسیاب  دنتشذگ ، سخرس  کیدزن  رد  دنجت  زا  هک 

یناریو بهن و  زا  رهش  نیا  دشاب . هدنامن  ییانب  چیه  یتسیاب  دوب ، روهشم  رایسب  نایـسابع  نامز  رد  هک  ورم  گرزب  رهـش  زا  وخیوالک  نامز 
ورم و سخرس و  نایم  نابایب  فیصوت  يارب  دش . ناریو  یلکب  درک  لمحت  يدالیم  مهدزیس  نرق  رد  ناخ  زیگنچ  ناراتات  تسدب  هک  رایـسب 

فیلأت ( Glimpses of Life and Manners in Persia «) ناریا رد  بادآ  یگدـنز و  زا  يرظاـنم   » باـتک هب  نوحیج  يوسنآ 
رد هویخ  اـت  نارهت  زا  ار  دوخ  رفـس  موحرم  ( Taylour) رولیت مایلیو  رـس  نآ  رد  هک  پاچ 1856 ص 360  ( Lady Sheil) لیش يدیل 

. دینک هاگن  تسا ، هداد  حرش   1842
. ناروت ربارب  رد  ناریا  نیمزرس  ینعی  دینک ). هاگن  لوا ص 40  لصف  هب   » ) Tagiguinia تسا » هتشون  یلصا  نتم  رد  ص 201 س 20 -

. دراد رارق  خلب  دوخدنا و  نیب  هک  دشاب  ناخ  روبش  نامه  نیا  دیاش  ص 203 س 13 -
. دش ناریو  دید و  بیسآ  تخس  لوغم  زات  تخات و  رد  رهش  نیا  ص 426 . یقرش » تفالخ  ياهنیمزرس   » هب دینک  عوجر 

ع)  ) یلع هاگمارآ  نانامکرت  نامگب  هک  فیرـش  رازم  هاگمارآ  کیدزن  رد  ءارقلا » ما  اـی  اهرهـش  رداـم   » خـلب ياـههناریو  س 7 - ص 204 
. دوشیم هدید  تسا  ربمغیپ ) داماد  و   ) هفیلخ

Travels in Central «) هنایم يایـسآ  رد  تحایـس   » باتک هب  تسا . هدـش  هدرپس  كاـخب  نیرهنلا  نیب  هفوک  رد  ع )  ) یلع عقاو  رد  اـما 
. دینک هاگن  ص 232  ( Vambery) يربماو فیلأت  ( Asia

تسا شخو  هک  هناخدور  نیا  يایلع  تمـسق  مان  زا   Oxus ینانوی مان  دـنناوخیم . هیومآ  ای  ایومآ  ار  نوحیج  نایناریا  ص 204 س 23 -
هب نوحیج  یطـسو  نورق  رد  هکنیا  هلئـسم  تسا . هناخدور  ینعمب  هک  دوشیم  قالطا  نوحیج  هب  امومع  ایرد  ومآ  اـی  ومآ  بآ  هدـش  هتفرگ 

نوحیج قیقحت . ثحب و  لباق  تسیرما  هتخیریمن ، هاگچیه  ای  تسا  هتخیریم  رزخ  يایرد 
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. هتفرگ هاوفا  زا  هتبلا  تسا ، هتشون  وخیوالک  هچنآ  دنزیریم . لارآ  هب  کنیا  نوحیس  و 
، دزیریم رزخ  ياـیرد  هب  نوحیج  هک  تسا  هتـشون  احیرـص  820 ه ). . ) رد 1417 م هک  اروربا  ظفاح  یناریا  نادیفارغج  نخـس  انمـض  اـما 

. دیرگنب ص 455 و 458  یقرش » تفالخ  ياهنیمزرس   » هب هرابنیرد  يرتشیب  قیقحت  يارب  دنکیم . دییأت 
. دوشیم هتشون  هدش  لیدعت  یکدنا  یبرع  طخب  هتبلا  یـسراف  تسا . ییاتغج  یکرت  هکلب  تسین  یلوغم  نیا  مهدزای ص 207 س 9 - لصف 

. دوشیم هدناوخ  يروغیوا  مانب  کنیا  هک  دراد  هناگادج  یطخ  ییاتغج  یکرت 
. تشادن ياهرهب  چیه  یلوغم  زا  ارهاظ  اما  تفاییم ، رد  مه  یسراف  تفگیم و  نخس  یکرتب  رومیت 

لاسب 629 اجنآ  زا  هک  ( Hwen Thesang) گناست نوه  ماـنب  یئادوب  رئاز  راـب  نیتسخن  ار  فورعم  نینهآ  رد  نیا  ص 210 س 15 -
هن تصـش و  هب ص  و  ( J .Wood) دوو فیلأت  ( The Oxns) نوحیج باتک  هب   ) دنکیم فیـصوت  تفریم  دـنه  هب  نیچ  زا  هک  یتقو  م .

یبرع ياهمانب  یطسو  نورق  یناریا  برع و  نویفارغج  ار  روبزم  نینهآ  رد  دیرگنب .) تسا  هتشون  نآ  رب   Yule لوی يرنه  رس  هک  ياهمدقم 
هلجم ( Mayef) فــیم هلاــقم  هـب  نآ  یلعف  عــضو  فیــصوت  يارب  دــناهدرک . رکذ  رایــسب  نـینهآ  دــنب  رد  یــسراف  دــیدحلا و  باــب 
هتشر یقرـش  بناج  رد  رزخ  يایرد  کیدزن  نینهآ  رد  دینک . هاگن  لاس 1876 ص 328  ( Geographical Magazine) یئایفارغج

ص یقرش » تفالخ  ياهنیمزرس   » هب دنمانیم . اهرد  رد  ینعی  باوبالا » باب   » ارنآ بارعا  تسعقاو و  دنبرد  رهش  کیدزن  زاقفق و  ياههوک 
. دینک هعجارم   180

ینوکسم لحم  ود  رهش  نیزا  دوب . هتشگ  فورعم  زبس  رهش  مانب  يرجه ) متشه  نرق   ) مهدزناپ نرق  رخاوا  رد  شک  رهش  ص 211 س 15 -
A .S) جـیروب فیلأت  ( Babur Nama in English «) یـسیلگنا همانرب  اـب   » هب دـینک  عوجر  تسا . هدـنام  ياـجب  رهـش »  » و باـتک » »

ج 2 ص 64. ( Schuyler) رلیوش فیلأت  ناتسکرت »  » ص 83 و ( .Beveridge
هدش برض  میس  ياههکس  زا  يرایسب  رب  تسا ، هدش  عقاو  یئرمان  یثلثم  عالـضا  عطاقت  رد  هک  کچوک  يدرگ  هس  نیا  ص 213 س 22 -

 Catalogue of ایناتیرب هزوم  یقرش  ياههکس  گولاتاک  نتم ج 7  هرامش 36 و ص 16  لوا  حول  هب  دوشیم . تفای  رومیت  نامرفب 
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Oriental Coins in the British Museum
نیرتیلاع دسا ، جرب  ناشن  دیشروخ  تسین . نشور  هدوب ، دنقرمـس  قباس  ناطلـس  صوصخم  ناشن  دیـشروخ  ریـش و  ناشن  هکنیا  دینک . هاگن 
ياههکـس رد  یتح  تسا . هدـش  شقن  يرجه ) متفه  نرق   ) مهدزاود نرق  ریغـص ) يایـسآ   ) مور نایقوجلـس  ياههکـس  رب  هک  تسا  یناـشن 

شقن نیا  تسا  هدش  برض  736 ه ). . ) و 1335 م 695 ه ). ./ ) ياهلاس 1295 م رد  هک  ناریا  لوغم  ناناخلیا  دیعـس ، وبا  وتیاجلا و  نازاغ و 
. دیرگنب ج 1 ص 343  لاس 1875 )  ) لوی پاچ  ولوپوکرام  باتک  هب  دوشیم . هدید 

ات 1369 762 ه ). ./ ) زا 1360 م هک  دشاب  نیسح  ریما  دیاش  تسا  هدش  هراشا  نآب  اجنیرد  هک  يدنقرمـس  ناطلـس  ای  ناخ  ص 216 س 4 -
. دناریم نامرف  ناسارخ  رهنلا و  ءاروام  رب  771 ه ). ./ ) م

رد هک  رهنلا  ءاروام  بحاص  ياتغج  زا  سپ  دش و  شخب  شرسپ  راهچ  نایم  شروانهپ  ورملق  615 ه ). ./ ) رد 1227 م زیگنچ  گرم  ماگنهب 
اتقوم هک  اسب  هچ  دندنار و  نامرف  يو  فالخا  زا  رایسب  یهورگ  مین  نرق و  کی  یط  رد  دندمآیم . رامشب  يو  تختیاپ  دنقرمس  اراخب و  نآ 

(Kazan زا هنوگنیدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  دــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنتفرگ . ناـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنآ  زا  ار  تنطلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس  یلحم  ناـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهاش  ياــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهنامدود  ياــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهناخ 
دوب و خلب  يو  یلصا  تختیاپ  دوب . ناخ  نیسح  وا  هون  هک  تسشن  یلحم  ناگرزب  زا  ( Kazagan «) نغزق  » يو ياجب  دش و  ناخ  ياتغج 

زاغآ رد  هک  رومیت  هب  ار  دوخ  رهاوخ  ناخ  نیـسح  درکیم . ییاورنامرف  دوب  بونج  رد  هک  تاره  دوب و  لامـش  رد  هک  دنقرمـس  رب  اـجنآ  زا 
نایاپ ارجام  771 ه ). ./ ) رد 1369 م ناخ  نیـسح  گرم  هب  ماجنارـس  تفرگ و  رد  عازن  نانآ  نایم  اهدعب  داد . ینزب  دوب ، وا  قفتم  رای و  راک 
دلجم هــــــب  هدـــــــش  يداـــــــی  نآ  زا  نــــــتم  رد  هــــــک  ( Toban) ناـبط رمع  هراـبرد  دــیرگنب .) لوا ص 1 و 18 و 192  دــــــــــــــــــــلجم  کــــــــــــــــــــیب  روــــــــــــــــــــمیت  باــــــــــــــــــــتک  هــــــــــــــــــــب  . ) تفاــــــــــــــــــــی

. دینک هاگن  ص 191  ( Price) سیارپ فیلأت  ( Mohammedan History «) مالسا خیرات   » باتک موس 
رد هک   ) ياتغج ناخ  نازاغ  رتخد  نابرهم » کلم  يارـس   » ماـنب خرهاـش  رداـم  اـی  گرزب  مناـخ  ینعی  رومیت  گرزب  نز  س 18 - ص 217 

ناخنیسح نز  ارهاظ  دنتفای و  771 ه ). . ) رد 1359 ینعی  وا  تسکش  ماگنهب  ناخ  نیسح  مرح  رد  ار  وا  دوب و  میدرک ) دای  وزا  شیپ  هیـشاح 
هب دینک  عوجر   ) دوب هدش  رومیت  نز  ناخ  نیا  رهاوخ  هک  دشاب  هتکن  نیزا  یـشان  دیاب  دـنکیم ، وخیوالک  هک  یهابتـشا  اجنیرد  دوب . هدـشن 

. دینک هاگن  ج 1 ص 193 و 290  کیب » رومیت   » باتک هب  شیپ ) هیشاح 
ردپ وکواچ  هرابرد  موس . لصف  هیشاح  هب  دوش  عوجر  ص 217 س 23 -
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ص 404 ( Price) سیارپ فیلأت  مالسا » خیرات   » هب ج 3 دینک  عوجر  هاشناهج 

هک  ) Dorgancho يرادنپ هک   que es IIamada (IIamado) Dorgancho. تسا هتشون  یلصا  نتم  رد  ص 218 س 8 -
ياجب تسا ، هدش  هتشون  طلغب  زیگنچ  رسپ  راهچ  زا  نت  هس  ياهمان  هدوب . وا  سأرلا  طقسم  رهـش   La Ciudad نامه دشاب ) زیگنچ  نامه 

 Charcas یجوج ياجب  Esbeque و  ياتکا ياجب  Gabuy و  یلوت
تسیرازغرم هک  ( Qulbeh «) هبلق  » هدنیامن تسا ، نکمم  ءالما  نیا  تسا . هدـش  جرد   Cabet یلصا نتم  رد  مان  نیا  ص 220 س 19 -

هماـنرب اـب   » باـتک هـب  دـینک  عوـجر  . ) تـسعقاو رهـش  نـیا  کـیدزن  رد  هـک  دـشاب  ياهرد  اـی  دـشاب ، دنقرمـس  کـیدزن  رد  روهـشم  رایـسب 
همجرت رد  ام  هکنانچ  « ) تولخ  » هدنیامن  Calbet هک یتروص  رد  جیروب ص 80 ). فیلأت  ( Babur Nama in English «) یسیلگنا
. تسین نشور  چیه  تسا ، ینعم  هچ  هب  هیسیلات  هکنیا  اما   Garden ندراگ  ) رایغا زا  یلاخ  تسهاگیاج  ینعمب  نیا  دشاب  میاهتشون )

. دوب هلاس  داتفه  رومیت  ماگنه  نیرد  مهدزاود ص 225 س 1 - لصف 
موقارق رد  تفرگ و  تسدب  ار  لوغم  یلصا  لیابق  روما  مامز  یلوت »  » گرزب زیگنچ  گرم  ماگنهب  625 ه ). ./ ) رد 1227 م ص 227 س 2 -

نیچ 694 ه ). ./ ) ات 1294 م 655 ه ). ./ ) زا 1257 م  ) تسشن نآاقای )  ) گرزب ناخ  ینعی  یلوت  ياجب  هک  يالیبوق  شرسپ  دش . رقتـسم  مور 
. تشگ لوغشم  يو  تمدخب  ولوپوکرام  دش و  رقتسم  نکپ  رد  داد و  تسکش  ار 

. دندادیم جارخ  واب  زین  دنقرمس  میقم  ياتغج  ناگدنامزاب  دش  گرزب  ناخ  يو  نوچ 
ياج تفر و  نایم  زا  دنناوخیم  ( Yuen) نئوی ارنآ  ناینیچ  هک  نیچ  یلوغم  هلسلس  772 ه ). ./ ) رد 1370 م دندش و  دساف  يالیبوق  دالوا 

.( ه  802 ./ ) م رد 1399  هـک  دوـب  ( Hong Wou) وو گـنوه  روطارپما  هلـسلس  نیا  راذـگ  ناـینب  تفرگ . ( Ming) گنیم هلـسلس  ارنآ 
تختب ( Yunglo «) ولگنوی  » روطارپما بقل  اب  ( Chingtsu «) وستگنیچ  » شرسپ ترتف  بوشآرپ و  عیاقو  هتشر  کی  زا  سپ  تشذگرد و 
زوگنت ای  ناخ  سیچ  مانب  وخیوالک  هک  تسا  یهاشداپ  نامه  يو  درک . تنطلـس  829 ه ). ./ ) ات 1425 م 806 ه ). ./ ) زا 1403 م تسشن و 

جارخ هک  دراداو  ار  رومیت  ات  درک  شالت  هدوهیب  وا  دـناوخیم . ناخ  زوگنت  ماـن  نیمهب  ار  وا  مه  يدزی  یلع  نیدـلا  فرـش  دـمانیم . ناـخ 
. دزادرپب ار  قباس  يررقم 
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زا نتـشذگ  ماگنهب  هک  دـیازفیب  دوخ  ورملق  هب  مه  ار  نیچ  ات  دـش  نآ  رب  رومیت  رد 1405  ماجنارـس  دـش و  میخو  نیچ  رومیت و  نیب  طباور 
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وخیوالک www.Ghaemiyeh.comهمانرفس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 77زکرم  هحفص 60 

http://www.ghaemiyeh.com


لــصا هـک  دــشاب  ییــالما  هابتــشا  زا  یــشان  تـسا  نــکمم  ( Chuyscan) ناـخ سیوـچ  اــی  ( Chayscan «) ناــخ سیچ  . » تـسا
عوجر تسا . هدوب  روبزم  روطارپما  صخـش  ماـن  هک  تسا  ( Chingtsu «) وستگنیچ  » ینیچ رد  ماـن  نیا  لـصا  و  تسا . ( Chuycon) نآ

لوا دلجم  ( D .C .Boulger) رگلوب فیلأت  ( History of China) نیچ خیرات  مود ص 428 و  دـلجم  کیب  رومیت  باتک  هب  دـینک 
ص 356 و 431 و 441. پاچ 1698 ) )

. مشش لصف  هیشاح  هب  دینک  عوجر  ( Guadameci) هبطرق مرچ  هرابرد  ص 227 س 7 -
نآ رد  يو  هتبلا  اـما  دـهدیم . تسدـب  یفیـصوت  ایناپـسا  رـصم و  ناریفـس  زا  یئاریذـپ  نیزا  يدزی  یلع  نیدـلا  فرـش  س 16 - ص 229 

. دهنیم يرترب  نارگید  رب  ار  ناملسم  ناریفس  فیصوت 
رومیت هب  شکشیپ  يارب  غرم  رتش  شش  اب  ياهفارز  هک  تفای  اجنآ  رد  ار  رصم  ریفس  دیسر ، يوخ  هب  وخیوالک  نوچ  هک  تشاد  رطاخب  دیاب 

كولمم ناطلس  تافیرـشت  سیئر  هک  ( Manghali Bugay «) ياقوب یلقنم   » ار رـصم  ریفـس  مان  يدزی  یلع  نیدلا  فرـش  دراد . هارمه 
. تسین مولعم  دندوب  ات  هن  ای  ات  شش  هک  اهغرم  رتش  هدع  دنکیم . رکذ  دوب ، موحرم  قوقرب » »

. لیم رازه  هس  ربارب  تسا  یتفاسم  هک  دومیپ  هدایپ  ار  دنقرمـس  ات  هرهاق  زا  هار  همه  مه  هفارز  دـندروآ و  رتش  رب  ار  اـهنآ  هک  تسنـشور  اـما 
کیب ج 4 ص 180 و 184 و 194. رومیت  باتک  هب  دینک  عوجر 

قرشم بناج  رد  اشگلد  غاب  دهدیم . تسدب  یفیصوت  مهدزناپ  نرق  رخاوا  رد  دنه  روطارپما  رباب  رانچ  غاب  اشگلد و  غاب  زا  ص 230 س 9 -
. تسا هدوب  هزوریف  هزاورد 

جیروب ج 1 ص 78. فیلأت  همانرب  اب  باتک  هب  دینک  عوجر 
. دیرگنب ناملگنا ص 145  يزود و   Glossarie تسرهف هب  هراب  نیرد  تسا . یبرع  هشیر  زا   Alhania ییایناپساب ص 233 س 3 -

، ایناپسا هرقن  لایر  ود  هکس  نیا  دیوگیم  رگید  ياج  وخیوالک  دوب . راتات  نیمزرس  رسارس  رد  جیار  هکـس  هکنت  ای  هگنت  ص 232 س 22 -
. سیلگنا لوپ  گنیلیش  کی  زا  شیب  اب  دوشیم  ربارب  هک  تشاد  شزرا 
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همانرفس  » باتک هب  دوش  عوجر  تسا  ( Kabitka) اکتیباک لکشب  هک  اهـشوپ  اهرداچ و  میظع و  ياههفرغ  نیا  هرابرد  ص 240 س 14 -

تاراشتنا زا  ( William of Rubruck «) كوربور ماـیلیو   » باـتکب زین  و 394 و  و 390  ص 244  ج 1  پاچ 1875 ) « ) ولوپوکراـم
تیولکه ص 54. نمجنا 

( تسیروصحم هطوحم  ای   ) تسیراصح يوغل  ظاحل  زا  اما  تسا  شوپ  ای  هدرپ  موهفمب  یـسرافب  ( Sarapardeh) هدرپارس 241 س 8 -
ریخا ینعمب  ارنآ  يدزی  یلع  نیدلا  فرش  دنتـسه . هدیـشوپ  مومع  راظنا  زا  هاشداپ  ياهنز  نآ  رد  هک  یلحم  ای  دنیـشنیم  هاشداپ  نآ  رد  هک 

کیب ج 4 ص 183. رومیت  باتک  هب  دینک  هاگن  تسا . هدرب  راکب 
هک تسیرامـش  ربارب  ود  هدع  نیا  تشاد . نز  تشه  رومیت  ماگنه  نیرد  دـمآ ، دـهاوخ  الـصفم  دـعب  لصف  رد  هکنانچ  س 10 - ص 243 

يراسگیم دروم  رد  هکنانچمه  دوب . هدش  هتشاد  اور  رومیت  صخش  بناج  زا  کشیب  هک  تسیرما  نیا  اما  تسا . هتسناد  زیاج  مالسا  عیارش 
گرزب مناخ  هداز  ردارب  هک  کچوک  مناخ  رومیت و  گرزب  نز  زا  دندوب  ترابع  مناخ  ود  نیا  تشادیم . اور  حماست  یعرـش  روما  رد  مه 

کیب ج 1 ص 124 و 125 رومیت  باتک  هب  دینک  عوجر  دوب . دنقرمس  قباس  ناطلس  ناخ ، نازاغ  یسوم  ریما  ردپ  دوب . یـسوم  ریما  رتخد  و 
و 295.

رـسب شرهوش  ردـپ  راوج  رد  شیوخ و  رهوش  زا  رود  دنقرمـس  رد  کنیا  مناخ  هدازناخ  دـینک . هاگن  متـشه  لـصف  هیـشاح  هب  س 4 -  245
. دربیم

، دـندرکیم تکرـش  زین  ایناپـسا  هاشداپ  ناگداتـسرف  اهنآ  رد  هک  اهروس  اهنـشج و  نیا  يدزی  یلع  نیدـلا  فرـش  هتفگب  س 9 - ص 248 
نارـسپ ناطلـس ، میهاربا  کیب و  غلا  زا  دـندوب  ترابع  نانیا  تشگیم . اـپب  شیاـههون  زا  نت  شـش  یـسورع  نشج  راـختفاب  رومیت  ناـمرفب 

دندوب موحرم  يازریم  خیش  رمع  نارسپ  هس  ره  هک  هارکب  دمحا و  دیس  ازریم و  دمحا  هاشناریم و  رسپ  لگد » يآ   » هدازهاش ازریم و  خرهاش 
نامه خیرات  دیاب  تسا ، هدش  رکذ  ربتکا  مهن  هبنـشجنپ  نتم  رد  هک  نشج  نیا  خـیرات  کیب ج 4 ص 189 .) رومیت  باتک  هب  دـینک  عوجر  )
رومیت گرزب  روس  نیاربانب  تسا . هدوب  شیپ  زور  روبزم  روس  دیآیمرب ، نتم  زا  هکنانچ  دوب و  هداد  بیترت  مناخ  هدازناخ  هک  دشاب  يروس 

زور رد  ار  روس  دشاب ، هدش  رضاح  مینک و  لوبق  هک  تسیتروص  رد  نیا  دشاب . هتشگ  اپرب  ربتکا  مهد  هعمج  زور  رد  دیاش 
363 ص : این ، بجر  دوعسم  همجرت  وخیوالک / همانرفس 

. تفریم دجسمب  یتسیاب  زور  نآ  رد  هک  دنک  اپب  يزور  ینعی  هعمج 
باتک هب  دینک  عوجر  زین  و  دینک . هعجارم  تسا  هدرک  نایب  يدزی  یلع  نیدلا  فرش  هک  یفیصوت  هب  اهـشیامن  نیا  هرابرد  ص 249 س 8 -

ات 189. کیب ج 4 ص 186  رومیت 
يو  Butudoو Borundoو Burodo، تسا هدـمآ  نوگانوگ  ياهالما  اب  مسا  نیا  هب ص 227 و 317 . دـینک  هاگن  ص 250 س 6 -

. دوب رومیت  هداز  رهاوخ 
. دیرگنب مشش  لصف  هیشاح  هب  نوتیز  هرابرد  ص 252 س 6 -

. دشاب هتفرگ  همشچرس  دوب ، اهنابز  رس  رب   Prester John ناج رتسرپ  هرابرد  هک  تایاور  یضعب  زا  دیاب  عوضوم  نیا  ص 254 س 21 -
مهوت نیا  ارهاظ  تسا و  هدرکیم  تنطلس  یصقا  قرش  اتخ و  رد  یطـسو  نورق  نایوسیع  هدیقعب  هک  تسا  یموهوم  هاشداپ  مان  ناج  رتسرپ  )

.( ا م . تسا . هدمآ  ادیپ  دندوب  راتات  ماوقا  زا  هک  تیئارک »  » يوسیع موق  هاشداپ  ناخ » کنوا   » دوجو زا 
(Yauguaga) يالما حیحـص  ظفلت  اغآ  رهوج  دـنکیم ، رظن  راهظا  یکـسونزرس  هک  هنوگنامه  رگا  مهدراهچ ص 261 س 8 - لـصف 

حیحـص ندناوخ  وخیوالک ، يالما  هب  هک  دـنراد  راتات  ياهمان  متفه  مشـش و  مجنپ و  ياهنز  تس . رهاوج » مناخ   » ینعمب هملک  نیا  دـشاب ،
. دربیم مان  يدزی  یلع  نیدلا  فرش  ود  ره  مناخ  لکت  مناخ و  کلم  ناپلچ  زا  دوشیمن . نکمم  نآ 

گرزب و مناخ  هرابرد  دـندرک . ییاریذـپ  اجنآ  رد  راب  نیتسخن  ایناپـسا  ناریفـس  زا  تخاس . ار  اشگلد  غاب  هک  دوب  یمود  رطاخ  يارب  رومیت 
کچوک مناخ  ردپ  دیوگیم ، هک  اجنآ  وخیوالک  مهدزیس ص 358 .) لصف  هیشاح  هب  دینک  عوجر   ) میداد یحیضوت  اقباس  کچوک  مناخ 

باتک هب  دینک  عوجر   ) تسا هدوب  وا  دوخ  مان  اغآ  ناموت  هدوب و  یـسوم  ریما  وا  ردـپ  مان  اریز  تسا . هتـشگ  هابتـشا  راچد  دوب ، اقآ » ناموت  »
کیب ج 1 ص 125 و 198 و ج 2) رومیت 

تختیاپ نامزنآ  رد  رهش  نیا  درک . تراغ  ار  اجنآ  تفای ، تسد  هصورب  رهش  هب  هرقنآ  حتف  زا  سپ  هلـصافالب  نوچ  رومیت  ص 268 س 6 -
، دـتفیب ناکرت  تسدـب  هکنآ  زا  شیپ  هکنآ  ای  دـشاب . هدـش  هدروآ  هصورب  هب  هینطنطـسق  زا  الـصا  یتسیاب  اهرد  نیا  دوب ، یناـمثع  تموکح 

. دنشاب هتشاذگ  راک  هصورب  ياهنامتخاس  رد  هتخاس و  ار  اهنآ  ناینانوی 
يراوشدب هک  اریز  تسا . هدوب  فافش  زبس  مشی  گنس  نیا ، دیاش  ص 269 س 6 -

364 ص : این ، بجر  دوعسم  همجرت  وخیوالک / همانرفس 
. درک غارس  یتشرد  یگرزب و  نیدب  يدرمز  ناوتیم 

. تساجک دشن  مولعم  يوا  قآ  ص 273 س 10 -
دنزرف يو  تشذگرد . ( 805 . ) رد 1402 م هرقنآ  گنج  زا  سپ  یکدنا  راصح  هرق  رد  هدنشک  یمخز  زا  ناطلس  دمحم  ص 273 س 21 -

رهوش ردارب  اب  ینعی  هاشناریم  اب  اهدـعب  هک  دوب  هدازناخ  زین  يو  رداـم  تشذـگرد . 778 ه ). ./ ) رد 1375 م هک  دوب  ریگناهج  رومیت  دـشرا 
کیب ج 4 ص 68 و 82 و 301. رومیت  باتک  هب  دینک  عوجر  درک . یسورع  شیوخ 

ار دعب  لاس  هیوناژ  ربماسد و  تساخرب و  يرامیب  رتسب  زا  يو  دوب . ماگنهبان  خیرات  نیرد  رومیت  گرم  ربخ  مهدزناپ ص 282 س 3 - لصف 
. درک نیچب  هلمح  لیاسو  هیهت  فرص  مه 

Medieval «) یطــسو نورق  هـب  طوــبرم  تاــقیقحت   » باــتک هـب  دنــسپمدرم . تسیهیجوــت   - Semiz -kent-20 س ص 284 
. دینک هاگن  ياهیقرواپ ص 86 و 78  ج 1  ( E .Bretschneider) ردیانشترب رثا  پاچ 1888 ) ( ) Research

. دشاب نآ  يارب  هلیتف  دوصقم  دیاب  ص 285 س 14 -
گرم رثا  رد  طقف  دوش و  روهلمح  نیچ  هب  هک  درک  دـیدهت  رومیت  روما  نیمه  تلعب  دـیرگنب . مهدزاود  لـصف  هیـشاحب  ص 288 س 12 -
رانکرب دوش ، نآاق  يالیبوق  نارود  یناریو  تراغ و  بهن و  ناـمه  راـتفرگ  رگید  راـب  هکنیا  زا  نیچ  داـتفا  قاـفتا  رارتا  رد  هک  وا  یناـهگان 

. دنام
نآ زا  ولوپوکرام  دش و  يراذگداینب  نآاق  يالیبوق  تسدب  هک  گرزب »)  ) ناخ رهـش   » ینعی  Cambalue ای غلاب  ناخ  ص 288 س 16 -

هیشاح ص 250. بولقلا  ۀهزن  هب  دینک  عوجر  تسا . یلامش » تختیاپ   » ینعمب هک  تسفورعم  نکپ  مانب  کنیا  تسا و  هدرک  فیصوت 
. ناج رتسرپ  هناسفا  زا  تسا  یساکعنا  کشیب  بلطم  نیا  دوب و  هدشن  یحیسم  نیچ  روطارپما  زگره  هک  تسا  نیقی  ص 289 س 17 -

یقرواپ 23 مجنپ  تسیب و  لصف  نیا  همجرت  ( Arabian Nights) بشکی رازه و   » هب دـینک  عوجر  اهنوزامآ  هرابرد  ص 290 س 11 -
ج 2 ص پاچ 1874 )  ) ولوپوکرام همان  رفس  و 

365 ص : این ، بجر  دوعسم  همجرت  وخیوالک / همانرفس 
. تسبرغم راید  رد  نانز و  نآ  زا  هک  دنکیم  دای  يرهش  زا  بولقلا ص 266 ) ۀهزن  رد   ) یفوتسم هللا  دمح  . 397

مهدزاود ص 357 لصف  هیشاح  مهدزای و  لصف  هب  دینک  عوجر  ص 292 س 7 -
يوسب تسعقاو و  رزخ  يایرد  لامـش  لحاوس  نوماریپ  رد  هک  قاچبق  تشد  بحاص  نیرز و  هلیبق  ناـخ  شمتغط ، ماـن  ص 292 س 19 -

دوب زیگنچ  دشرا  رسپ  هک  تسنادیم  یجوج  ناگدنامزاب  زا  ار  نتـشیوخ  يو  تسا . هدمآ  باتک  نیرد  راب  دنچ  هدش ، هدیـشک  ایرد  برغم 
دروم رایـسب  ناخ  شمتغط  هتـشذگ  رد  درب . ثراب  دندش  یکی  نیرز  هلیبق  اب  780 ه ). ./ ) رد 1387 م هک  ار  دیفـس  یبآ و  لیابق  تسایر  و 

. تفای تسکش  798 ه ). ./ ) م 794 ه ). ./ ) رد 1391 م گنج  ود  رد  شمتغط  دش . نمـشد  بیقر و  وا  اب  اریخا  اما  دوب . رومیت  تبحم  رهم و 
تــــــــــــــــــــــسا یگنج  ناــــــــــــــــــــــمه  نــــــــــــــــــــــیا  درک . دزیریم  رزخ  ياــــــــــــــــــــــیرد  هــــــــــــــــــــــب  دــــــــــــــــــــــنبرد  لامـــــــــــــــــــــــش  یلیم  رد 120  هـــــــــــــــــــک  ياهناـــــــــــــــــــخدور  ( Terek

یگتسب چیه  نیا  تفرگ و  ار  ناجیابرذآ  ناتسنمرا و  787 ه ). ./ ) رد 1385 م شمتغط  تقیقح  رد  دنکیم . فیـصوت  ار  نآ  وخیوالک  هک 
. درادن دش ، عقاو  798 ه ). ./ ) لاسب 1395 م هک  كرت  رانک  رد  تسکش  اب 

مه رس  تشپ  دوب و  ( Nogay «) ياقون  » ناراتات سیئر  هک  دیسر  وکیدیا  هب  نیرز  هلیبق  رد  یعقاو  تردق  همه  زیگنا  لوه  هعقاو  نیزا  سپ 
وخیوالک دوب و  گنهرس  رومیت  هاپس  رد  هتـشذگ  رد  وکیدیا  نیا  درکیم . لوزعم  دادیم و  تسایر  امـسر  ار  دوخ  هدناشن  تسد  ياهناخ 

. دهدیم ار  وا  یگدنز  حرش 
وزا اجنآ  رد  تسجیم و  هانپ  رومیت  رابردب  هاگب  هاگ  دوب و  هدنز  رومیت  گرم  زا  دـعب  لاسکی  ینعی  809 ه ). ./ ) ات 1406 م ناخ  شمتغط 

(. کیب ج 2 ص 342 رومیت  باتک  هب  دینک  عوجر  . ) دندرکیم ییاریذپ  بوخ 
. باتک نیا  هب ص 150  دینک  هاگن  ص 293 س 2 -

. باتک نیا  هب ص 212  دینک  هاگن  ص 296 س 17 -
یطسو نورق  رد  دشیم و  هدیمان  ( Altobosco) وکسوبوتلا هک  دشاب  يرهش  نامه  دیاش   Altologot-9 مهدزناش ص 298 س لصف 

(Universal Lexicon) یللملا نیب  گنهرف  هب  دوب . ( Colophon) نوفولوک رقم  هک  دناهتفگ  تشاد و  رارق  هنریمسا  سـسفا و  نیب 
( J .H .Zedler) رلدز فیلأت 

366 ص : این ، بجر  دوعسم  همجرت  وخیوالک / همانرفس 
. دینک هاگن  پاچ 1733 ج 1 ص 1595 

نونکا دـناوخیم و  ناشوبخ  مانب  ارنآ  وخیوالک  نیزا  سپ  هک  تسا  يرهـش  دوشیم ، هدـناوخ  درویبا  کنیا  هک  درواب  ص 300 س 20 -
. دهشم هناخدور  رانک  رد  تسا  یتشد  رد  و  دوشیم . هدیمان  ناچوق  مانب 

. دنکیم هراشا  رما  نیمهب  بولقلا  ۀهزن  رد ص 721  یفوتسم  هللا  دمح  ص 302 س 7 -
. درذگیم نانمس  زا  دنوریم و  دهشم  هب  نارهت  زا  نآ  زا  کنیا  هک  تسیهار  نامه  درذگیم ، تشد  زا  هک  رتنیئاپ  هار  ص 308 س 11 -

نیا الوصا  تسا . هتشگ  ییایناپسا  نابز  لخاد  هنوگنیدب  هک  دشاب  هیفعلا »  » نامه هک   Alafa تسا هتشون  یلصا  نتم  رد  ص 306 س 14 -
ناملگنا ص يزود و   Glossaire تسرهف هب  « ) تسیاهیطع ای  دنشاب  هداد  صیـصخت  یـسکب  هک  تسیدوس   » ینعمب برع  نابز  رد  تغل 
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تسا و هتفرگ  رارق  سرا  رک و  دور  ود  نتـسویپ  مهب  لحم  رد  غابارق  فورعم  قالـشق  ای  هاگناتـسمز  نیا  دیرگنب .)  Alafia تغل تحت   53
یتاقالم رومیت  اب  دیشاب  هتـشاد  رطاخب  رگا  دنداتفا ، هارب  دنقرمـس  زا  ناریفـس  هک  هتـشذگ  لاس  ربماون  نایاپ  رد  تسا . ناقلیب »  » غابارق زکرم 

نیزا رومیت  میتفگ  هکناـنچ  دندیـسرتیم . وا  صاـخ  ياهتمدخـشیپ  هکناـنچ  دوب . تومب  فرـشم  میخو و  يو  لاـح  هک  اریز  دادـن ، تسد 
يزکرم يایـسآ  زا  هک  دـش  نیچ  هناور  هیوناژ  رد  دـش و  نیچب  هلمح  يارب  هاپـس  يروآدرگ  مرگرـس  ربماـسد  رد  تفاـی و  دوـبهب  يراـمیب 

یشوخان راب  نیا  دش و  وا  ریگنابیرگ  يرامیب  رگید  راب  اما  دیسر . رارتا  هب  تشذگ و  دوب  هتسب  خی  هک  نوحیـس  زا  هیروف  لیاوا  رد  درذگب .
لباق ریغ  وا  ینیـشناج  جات و  تخت و  يارب  راکیپ  فالتخا و  زورب  تشذـگرد . نابعش 807 ه ).  17  ) هام نامه  مهدفه  رد  دوب . هدنـشک  وا 

هتـشذگ ص 174 لصف  رد  وخیوالک  هکنانچ   ) راتات ناراپاچ  هک  تسهار  لیم  رازه  هس  هار  نیرتهاتوک  زا  غابارق  ات  دنقرمـس  زا  دوب . زیهرپ 
فقوتم سرام  متفه  رد  ار  شنارای  وخیوـالک و  باـسح  نیا  اـب  دـندومیپیم . ارنآ  زور  تسیب  تدـم  رد  دـیاش  دـنکیم ) فیـصوت  نآ  زا 

مهرد و عضو  مهف  تفایرد و  يارب  دوب . هدیسر  اجنآ  هزات  هک  دوب  يدعاسمان  رابخا  انامه  زین  نیا  تلع  دندنادرگ و  زاب  زیربت  هب  دنتخاس و 
گرم زا  سپ  هک  یتاقافتا  هرابرد  رد ص 34  جردنم  رصتخم  حرش  هچابید ص 332 و  یشاوح  رد  بسن  هرجش  هب  ارجام  نیا  هیقب  هدیچیپ 

. دینک هعجارم  داد ، خر  رومیت 
زکرم دش و  نامتخاس  دیدجت  رومیت  نامرفب  ناقلیب  رهش  ص 308 س 7 -

367 ص : این ، بجر  دوعسم  همجرت  وخیوالک / همانرفس 
. دشیم طوبرم  تسعقاو  نآ  لامش  رد  هک  رک  دور  هب  ياهعرت  اب  رهش  نیا  تشگ . غابارق  تیالو 

(. کیب ج 4 ص 118 رومیت  باتک  هب  دینک  عوجر  )
quo murio en la ciudad de تشذــگرد »» دنقرمــس  راـصح  رد  هـک   » تـسا هتــشون  طــلغب  نـتم  رد  س 18 - ص 310 

 » Samarcante
. هچابید بلاطم ص 35  بسن ص 332 و  هرجش  هب  دینک  عوجر  تسرتهب  عیاقو  صاخشا و  نیا  هرابرد  ص 311 س 6 -

رگید ینمرا و  رصاعم  ياهخیرات  رد  ناجیابرذآ  ناتسنمرا و  رد  اهیجرگ  زات  تخات و  نیزا  هکنآ  تفگش  مهدفه ص 318 س 16 - لصف 
هابتـشا فسوی  ارق  اب  ار  ناتـسجرگ  هاشداپ  نیگرگ  وخیوالک  دـیاش  هک  دـیوگیم  یکـسونزرس  تسا . هتفرن  ینخـس  نایحیـسم  ياهخیرات 

. تسا هدرک 
. دینک هاگن  دعب  هیشاح  هب  دوب . هدز  لواپچ  يدزد و  هب  تسد  اهزرم  رد  کنیا  دوب و  نانامکرت  سیئر  فسوی  ارق 

هایـس  ) ولنویوقارق ناـنامکرت  سیئر  فسوی  ارق  نیا   Caraotoman نامثع ارق  تسا  هتـشون  طـلغ  هب  یلـصا  نتم  رد  س 23 - ص 323 
رمع ایناپـسا ) هب  وخیوالک  تشگزاب  زا  سپ  لاـسکی  .( ) 810 ه ./ ) لیروآ 1407 م رد  دـش . هریچ  ناریا  همه  رب  اتقوم  هک  دوب  نادنفـسوگ )

هاشناریم هاپس  رب  فسویارق  دعب  لاس  ضرع  رد  تشذگرد . يراک  یمخز  رثا  رد  تفای و  تسکش  گرزب  یگنج  رد  نانامکرت  نیزا  ازریم 
درب هانپ  نامرک  هب  هکنآ  زا  سپ  رکب  وبا  دش و  هتشک  شردپ  اما  تخیرگ ، گنج  نادیم  زا  تمالسب  رکب  وبا  دش . زوریپ  رکب  وبا  شرـسپ  و 

(Mohammedan History «) ناناملـسم خیرات   » باتک هب  دـش . هتـشک  اـب 811 ه ). ربارب   ) لاس 1408 ربماـسد  یگنج  تاـیلمع  رد 
. دینک هاگن  ص 497 و 505 و 509  ( D .Price) سیارپ فیلأت 

. تسین مولعم  ترکشلا  قیقد  حیحص و  لحم   Alashkert-9 ص 325 س
تموـکح هب  هک  یجارخ  کـچوک و  يرهـش  اـب  تسا  يراـصح  هک  دـنکیم  فیـصوت  نینچ  ارنآ  731 ه ). ./ ) م یفوتـسم 1330  هللا  دمح 

زا لحم  نیا  هک  دیوگیم  وزا ) شیپ  نرق  کی   ) توقای دسیونیم و  درجسالو »  » ار رهش  نیا  مان  وا  تسا . هتـشون  رز  رانید  رازهتفه  دنزادرپیم 
زنیم  » یقرش لامـش  يوس  رد  یکدنا  یقرـش  تارف  يایلع  رد  دیاب  ترکـشلا  درادن . ياهلـصاف  نادنچ  ناو  هچایرد  هیحان  تختیاپ  طالخا » »

بولقلا ۀهزن  هب  دشاب . ( Minazkert «) ترک
368 ص : این ، بجر  دوعسم  همجرت  وخیوالک / همانرفس 

. دینک هاگن  ص 101 
رظن هک  تفگ  نامگ  سدحب و  ناوتیم  اما  دناهدرکن . اهنآب  ياهراشا  هتفگن و  رـسپ  هس  نیزا  نخـس  چیه  ینمرا  ناخروم  ص 326 س 9 -

History of) ناتـسنمرا خـیرات  هب  دـینک  عوجر  تسا . هدوـب  ( Rubenian «) ینبور  » هلـسلس هاـش  نیـسپزاب  مجنپ » نوئل   » هب وخیوـالک 
ص 182. ( N .Y .Gregor) روگیرگ رثا  ( Armenia

ناتسنمرا یناتـساب  تختیاپ  دسیونیم .)  Aumian وخیوالک و   ) دـنناوخیم ( Anion) نوـینآ ارنآ  ناـینانوی  هک  ینآ  س 19 - ص 326 
رد هک  تنک » رلیلد   » یکیدزن زا  وخیوالک  هک  تفگ  دـیاب  نیارباـنب  دراد . رارق  ترکـشلا  لامـش  رد  سرا  یلامـش  لـحاس  رد  تسا و  هدوب 

. هدرکیم روبع  تسا ، هتشذگ  نآ  زا  دنقرمسب  تمیزع 
زا یکی  ( Duladay Beg) کیب يادالود  کیب ج 4 ص 151 . رومیت  باتک  باتک و  نیا  متفه  لصف  هب  دـینک  هاگن  ص 326 س 22 -

. دوب رومیت  هاگرد  نابرقم 
نآ زا  يدزی  یلع  نیدلا  فرـش  تسعقاو و  ناتـسجرگ  زرم  رد  تسین ) مولعم  نآ  قیقد  لحم  هک  ( ) Tartum) موترات ص 327 س 17 -

کیب ص 409. رومیت  باتک  هب ج 3  دینک  عوجر  تسا . هدرک  نایب  ار  اجنآ  نادنب  رهش  لیصفت  هتفگ و  نخس 
Domingo primero dia تسا هتشون  یلصا  نتم  رد  تسا . هدش  تبث  طلغب  خیرات  اج  ود  ره  رد  هک  نآ  تفگـش  ص 339 س 14 -

(. سرام لوا  زور  هبنشکی   ) de Marzo
Lunes viento y quatro dias del تسا هتـشون  نینچ  ار  سرانخ  هعلق  هب  دورو  خـیرات  هاگنآ  تسا . هدوب  هبنـشود  اب  فداـصم 

اریادـخ ساپـس  اب  هک  دـعب  دـنب  تسا . هداتفا  هبنـش  راهچ  هب  سرام  مراهچ  تسیب و  اما  سرام ) زا  زور  راهچ  تسیب و  هبنـش  ود   )Marzo
. تسین تسا  هدش  سیونور  نآ  يور  زا  هک  ياهخسن  رد  تسا و  جردنم  انیلومد  توگرآ  پاچ  رد  هک  تسا  ياهیماتتخا  دوشیم ، زاغآ 

369 ص : این ، بجر  دوعسم  همجرت  وخیوالک / همانرفس 

[ اه تسرهف  ]

ناسک مان  تسرهف 

368 ، 345 ، 337 ، 335 ، 334 انیلومد 37 ، توگرآ  آ 
وگول 298 وتلآ 
سویسکلآ 124

261 ، 225 ، 211 ، 183 ، 178 ، 41 ، 36 ، 23 ایرام 21 ، اتناسد  زئاپ  وسنوفلآ 
وزوربمآ 114 رسم ) )

سیدق 107 يانآ 
اکناسد 38 وینوتنآ 

ینویکسیپ 331 آردنآ 
347 ، 333 ، 102 ، 101 ، 95 ، 77 ، 68 ، 17 سوکین 16 ، وردنآ 

سیدق 106 هردنآ 
338 ، 335 انیلگنآ 334 ،

سایردنآ 15 ح
لگد 362 يآ 

ناطلس 362 میهاربا  فلا 
345 تلوسربا 344 ،

ریثا 351 نبا 
338 یسیرملا ) لیعمسا  نب  یلع  نسحلا  وبا   ) هدیس نبا 

انیس یلع  وب  ك . انیس ر . نبا 
367 ، 341 ، 336 ، 321 ، 319 ، 313 ، 312 ، 310 ازریم 172 ، رکب  وبا 

دیعس 359 وبا 
یناخلیا 352 دمحا 

353 ، 178 ، 157 ناطلس )  ) ریالج دمحا 
ازریم 362 دمحا 

ریمزرا 122
350 ، 106 نافتسا )  ) سیدق نافیتسا 

206 گرزب 167 ، ردنکسا 
179 ح یخیش 179 ، ردنکسا 

137 رایدنفسا 120 ،
لابقا 185 ح

360 ياتکا 218 ،
رونائلا 20

نالسرا 351 پلا 
359 وتیاجلا 353 ،

کیب 362 غلا 
نالغا 298 نملا 

سیلا 13
356 ع )  ) نیسح ماما 

356 ، 192 ، 26 ع )  ) اضر ماما 
370 ص : این ، بجر  دوعسم  همجرت  وخیوالک / همانرفس 

359 نغزق 215 ح ، ریما 
363 یسوم 362 ، ریما 

359 ، 296 نیسح 39 ح ، ریما 
هاش 355 نامیلس  ریما 

208 ، 183 اروکانا 182 ،
نوگارآود 37 کیرنا  نود ) )

366 ، 361 ، 356 ناملگنا 349 ،
تسوگوا 338

ناخ 362 کنوا 
353 ، 163 سیوا 161 ، ناطلس ) )

365 ، 309 ، 295 وکیدیا 294 ،
342 نریا 77 ،

لبازیا 20
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البازیا 36
355 کیو 354 ، تسیا 

329 ریپسیا 328 ،
یشیا 83

343 ، 95 ، 94 ویرالیا 78 ، رسم ) )
سویتانکیا 106

350 ، 147 سورازال )  ) رزاغلیا
سوربمیا 70

303 ، 176 خیش 175 ، اباب  ب 
رباب 361

سیدق 107 لیزاب 
،333 ، 292 ، 273 ، 268 ، 178 ، 147 - 145 ، 142 ، 141 ، 138 ، 118 ، 108 ، 104 ، 76 ، 75 ، 69 ، 68 ، 40 ، 36 ،، 19 دیزیاب 15 - ناطلس ) )

350 ، 348 ، 342 ، 341 ، 334
352 نوارب 41 ح ،

ردیانچ 364 رب 
هسورب 351

361 قوقرب 352 ، ناطلس ) )
هارکب 362

347 ، 340 يرب )  ) يروب
336 ، 311 ، 250 ، 224 ودوتوب )  ) ازریم يدنوروب 

360 جیروب 358 ،
340 ، 94 ، 69 وکیسوب 68 ،

338 45 ح ، انیس 45 ، یلع  وب 
رگلوب 361

مهن 32 ح سافینوب 
اترامد 66 اریکوب  رسم ) )

وربراب 331 وسوبمیب  رسم ) )
341 56 ح ، سیراپ 56 ، پ 

سوکنایاگد 37 لاوکساپ  نود ) )
341 ، 333 ، 101 ، 100 ، 95 ، 72 ، 17 ، 16 سوگول ) وئلاپ  ناژ   ) گول وئلاپ 

یگول 349 وئلاپ 
رویام 334 وتوسد  زموگ  ویاپ  نود ) )

ایرام 40 اتناسد  ویاپ 
اورکالد 334 ینپ 

مراهچ 45 وردپ  نود ) )
ونیتوردپ 38 نود ) )

[367]367 ، 360 ، 359 ، 334 دیواد ) روژام   ) سیارپ

ص370 این ؛  بجر  دوعسم  همجرت  وخیوالک / همانرفس 
364 ناج 363 ، رتس 

یتاتسوتورپ 125
يوتزلازنگ 54 ورپ  يارف ) )

71 مایرپ 56 ،
316 سرطپ 268 ،

یتولوگپ 350
سوروپ 206

341 ، 268 لوسر 108 ، سلوپ 
ایباک 328 اهایپ 

تبیلاتیپ 139
336 ، 279 ، 257 ، 253 دمحم 34 ، ریپ 

سطالیپ 98
371 ص : این ، بجر  دوعسم  همجرت  وخیوالک / همانرفس 

145 ، 143 ، 141 ، 138 ، 137 نتراهات ، ت 
333 رودوئت 77 ،

345 سویسودوئت 86 ،
سوکوتوئت 347

336 ، 212 ياغرت 28 ،
دنرت 13

363 مناخ 261 ، لکت 
361 ، 360 زوگنت 226 ،

360 یلوت 218 ،
اقآ 261 ناموت 

رولین 357 مایلیو ) رس  )
،137 ، 134 ، 132 ، 124 ، 122 ، 121 ، 120 ، 117 ، 114 ، 100 ، 76 ، 69 ، 66 ، 61 ، 59 ، 42 ، 39 ، 35 - 32 ، 30 ، 28 ، 26 ، 23 ، 21 رومیت 15 ،
،187 ، 183 182 ح ، ، 182 ، 177 ، 175 ، 174 ، 170 ، 169 ، 167 ، 166 ، 164 ، 163 ، 160 ، 159 ، 156 ، 154 ، 152 ، 149 ، 142 ، 140 ، 138
،257 ، 255 ، 248 ، 246 ، 243 ، 238 ، 231 ، 229 ، 228 ، 226 ، 222 ، 220 ، 216 ح ،  215 ، 215 ، 207 ، 201 ، 197 ، 196 ، 194 - 192
،310 ، 304 ، 303 ، 298 ، 296 ، 294 ، 293 292 ح ، ، 292 ، 287 ، 285 ، 282 ، 278 ، 276 ، 274 ، 270 ، 268 ، 266 ، 265 ، 261 ، 260 ، 258

368 ، 366 ، 359 ، 356 ، 354 ، 352 ، 350 ، 341 ، 338 ، 336 ، 334 ، 331 ، 327 ، 321 ، 319 ، 317 ، 312
225 ناخ 218 ، ياتغج  ج 

356 ، 360 یجوج 218 ،
352 ، 336 ، 312 ، 310 ، 308 ، 296 ، 217 ، 156 ، 35 هاشناهج 32 ،

364 ، 354 ، 336 ، 253 ، 212 ریگناهج 34 ،
359 ، 336 وکواچ 217 ، چ 
363 اغآ 261 ، کلم  ناپلچ 

365 ، 360 ، 359 ، 357 ، 355 ، 350 ، 218 185 ح ، زیگنچ 39 ح ،
زوگنت ك . ناخ ر . سیچ 
361 وسگنیچ 360 ،

41 ح دمحم 41 ، یجاح  ح 
وربا 358 ظفاح 

367 ، 365 ، 356 ، 350 یفوتسم 335 ، هللا  دمح 
364 ، 362 ، 354 ، 336 ، 311 ، 261 ، 248 ، 245 هدازناخ 172 ، خ 

363 ، 359 ، 270 ، 260 ، 258 ، 248 ، 243 گرزب 217 ، مناخ 
363 ، 362 ، 260 کچوک 243 ، مناخ 

فوکیناخ 13
اش 345 رایاشخ 

336 ، 312 ، 310 ، 248 ، 223 ، 172 ناطلس 34 ، لیلخ 
ناطلس 352 مزراوخ 

ناوخ 334
یلاقترپ 36 ياناوخ 

اناوخ 339
مود 339 ياناوخ 

372 ص : این ، بجر  دوعسم  همجرت  وخیوالک / همانرفس 
شویراد 166 د 

دواد 83 ح
ربرالبود 340

ورپیتنوم 351 وداوب  ود 
مالیپود 340

366 ، 361 ، 356 يزود 349 ،
348 ، 346 ، 343 ، 341 زتناکود 11 ،

وژنآ 339 كود 
ایریتسا 51 كور 

وزارود 339 كود 
رون 340 كود 

368 ، 326 کیب 149 ، يادالود 
سار 335 رتنوکد  سلازنوگ  وکیر  نود ) )

347 ، 333 سویرتمید 102 ، ناژ ) )
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سیدق 128 سویرتمید 
انید 249

تیکاپوئرا 342 سوبسنیوید 
سیدق 107 سویسینوید 

این 10 بجر  ر 
هللا 171 ح لضف  نیدلا  دیشر 

یمسای 41 ح دیشر 
362 كوربور 352 ، مایلیو ) )

هغاربر 261 هپور 
اغآ 261 ح رورپ  حور 

دنالور 47 ح
81 سونامور 80 ،

انیگول 78 وئلاپ  ایپماز  ز 
رلدز 365

363 ، 333 ، 100 ، 77 ، 68 ، 19 ناژ 16 ، ژ 
گرزب 19 ناژ 

سنارف 339 ود  ناژ 
ناگود 19 ناژ 

367 ، 318 ، 309 نیگرگ )  ) ژرژ
37 انئاب 36 ، زراولآ  هزوژ 

نینیتسوژ 88
نیلوژ 42 رسم ) )

یجواص ك . یجواس ر . س 
نابرهم 359 کلم  يارس 

367 ، 355 ، 346 ، 345 ، 340 ، 38 ، 14 ، 13 ، 11 یکسونزرس 10 ،
دمحا 336 ناطلس 

مگیب 336 تخب  ناطلس 
یپلچ نامیلس  ك . یبلچ ر . ناطلس 

مود 256 ح دومحم  ناطلس 
هدنبادخ 171 ح دمحم  ناطلس 

هدلاو 348 ناطلس 
342 ، 333 ، 147 ، 144 ، 143 ، 118 یبلچ 75 ، نامیلس 

336 ، 314 ، 303 ، 196 ، 179 ازریم 177 ، نامیلس 
تاگآ 52 نس 

51 ح هردنآ 51 ، نس 
نوئلاتناپ 106 نس 

ناژ 78 نس 
93 ژرژ 83 ، نس 
یفوس 127 نس 

یس 106 نس 
وکسیسنارف 47 نس 

128 نیرتاک 106 ، نس 
107 ، 91 نارل )  ) نارول نس 

یئول 106 نس 
373 ص : این ، بجر  دوعسم  همجرت  وخیوالک / همانرفس 

نترام 351 نس 
74 يرام 42 ، نس 

نوسنیوس 345
دمحا 362 دیس 

155 39 ح ، ناخ 39 ، شمتغرویس 
مراهچ 340 لراش  ش 

موس 339 لراش 
مشش 15 لراش 

338 یناملراش 47 ح ،
تاروم 94 لتساش 

362 ، 359 ، 356 ، 336 ، 321 ، 320 ، 315 ، 314 ، 311 ، 192 ، 35 خرهاش 33 ،
لوا 353 سابع  هاش 
138 یلع 137 ، هاش 

هدنبادخ 353 دمحم  هاش 
274 ، 244 ازریم 224 ، کلم  هاش 

368 ، 363 ، 360 ، 350 يدزی 334 ، یلع  نیدلا  فرش 
رلیوش 358

333 ، 100 یجواس 16 ، س 
یلیبدرا 150 ح نیدلا  یفص  ص 

365 ، 352 ، 296 ، 292 ، 236 ، 225 ، 221 ، 160 ناخ 151 ، شتمغط  ط 
357 ع )  ) یلع ع 

359 ، 318 ، 216 نابوت ) ای  نابوط   ) نابط رمع 
362 ، 355 خیش 336 ، رمع 

367 ، 352 ، 336 ، 324 ، 322 ، 306 ، 155 ، 34 ازریم 32 ، رمع 
342 ، 333 ، 66 32 ح ، دیزیاب ) ناطلس  رسپ   ) یسیع

359 261 ح ، ، 260 215 ح ، ناخ 171 ح ، نازاغ  غ 
نگنیلیم ناو  ك : ر . نگنیلیم - ناف  ف 

وکسسنارف 68
لایرپمیا 335 وکسسنارف 

107 سیدق 106 ، ياوسنارف 
زاولف 339

كایانود 340 ترپیلیف 
اوتراد 348 تنک  پیلیف 

367 نامثع 182 ح ، ارق  ق 
367 ، 328 ، 326 فسوی 324 ، ارق 

خیش 216 يدلق 
364 ، 360 نآاق 29 ، يالیبوق 

133 ، 130 لیریس )  ) اکیساباک ك 
128 سیدق 106 ، نیرتاک 

نالغا 281 ناموتووراک 
بملک 20 فتسیرک 

،358 ، 340 ، 338 ، 336 ، 333 302 ح ، 292 ح ، 261 ح ، ، 261 ، 179 ، 177 ، 176 147 ح ، ، 139 41 ح 136 ح ، ، 41 ، 39 وخیوالک 9 ،
368 ، 365 ، 360

374 ص : این ، بجر  دوعسم  همجرت  وخیوالک / همانرفس 
38 ماهکرام 11 ، ستنملک 

يدنوفد 450 تنک 
ناژ 334 تنک 

رون 15 تنک 
نیتناتسنک 83

گرزب 345 نیتناتسنک 
346 سوکام ) ونوم   ) مهد نیتناتسنک 

متفه 32 ح تنملک 
51 انیتناتسنک 50 ،

چیولیپوک 350
سوروک 125
نوفولوک 365

100 یلونامتیک )  ) یلونامریک
333 ویسولیتاگ 68 ، ناژ ) رسم  )

ویسولیتاگ 333 وکسچنارف ) )
ندراک 360

ودرایلاک 337
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70 ، 69 ویسولیتاگ 19 ، گ 
ژرژ ك . ر . نیگرگ -

روگیرگ 368
نوفونزگ 349

189 ، 187 ، 179 ، 178 ، 41 رازالاس 21 ، زموگ د 
نوبیگ 347

اخنارتلبال 36 ل 
330 ، 52 - 50 سالسیدال 46 ،

مجنپ 368 نوئل 
یئول 50

لوا 339 یئول 
مود 339 یئول 

انوئل 349
یچنیواد 84 ح ودرانوئل 

63 لتنیگ 62 ، ودرانوئل  رسم ) )
یباتل 345

18 ح 15 ح ، جنیرتسل 10 ،
اوپاک 50 یئول  رسم ) )

ونایزنو 117 وزنرول  رسم ) )
كازول 335

347 ، 331 ، 106 ، 99 23 ح ، اقول 23 ،
97 ، 22 سونیگنال )  ) سونیگنول

لیش 357 يدیل 
چنیل 351

لوا 20 نیترام  م 
364 ، 360 ، 350 ، 29 ، 21 ولوپوکرام 9 ،

ماهکرام تنملک  ك . ر . ماهکرام -
339 ، 50 تیرگرام )  ) تراگرام

يرام 339
338 ایرام 334 ،

51 سربق ) هاشداپ  رهاوخ   ) يرام
37 موس )، يرناه  رتخد   ) يرام

درفنام 50
347 ، 342 ، 341 ، 333 ، 145 ، 124 ، 118 ، 107 ، 102 ، 100 ، 77 ، 72 ، 69 ، 68 ، 19 لئونام 15 ،

236 ، 193 ، 192 ص )  ) دمحم
35 دیزیاب ) ناطلس  رسپ   ) دمحم
364 ، 336 ناطلس 273 ، دمحم 

349 ، 347 حتاف 18 ، دمحم  ناطلس ) )
350 ، 342 ، 333 ، 147 ، 100 ، 72 دارم 16 ، ناطلس ) )

351 ، 346 ، 321 ، 106 99 ح ، ، 99 ، 91 ، 84 ، 83 ، 81 ، 80 هرکاب 23 ، میرم 
انحوی 99 ح بوقعی و  ردام  میرم 

106 هیلدجم 99 ح ، میرم 
163 ، 128 ، 127 ، 99 98 ح ، ، 98 ، 96 ، 93 ، 91 84 ح ، 83 ح ، ، 83 ، 82 ، 80 51 ح ، 23 ح ، 22 ح ، حیسم 22 ،

375 ص : این ، بجر  دوعسم  همجرت  وخیوالک / همانرفس 
ونسالم 122

194 ، 192 اگرویل 189 ، ایلم 
سالنم 56 ح

ياقوب 361 یلقنم 
سوکنالپ 338 سوئب  انوم 

اغاس 261 دنوم 
219 ، 209 ، 203 ، 201 ، 196 رازباریم 194 ،

،364 ، 362 ، 354 ، 353 ، 336 ، 321 ، 310 ، 248 ، 245 ، 223 ، 173 ، 172 171 ح ، ، 171 ، 170 ، 167 ، 166 ، 135 ، 35 ، 33 هاشناریم 25 ،
367

سوگول 348 وئلاپ  لشیم 
فیم 358

گنیم 360
ستنیم 12

278 ح یکسرونیم 10 ،
لوا 59 ح نوئلپان  ن 

341 159 ح ، جرف 159 ، نیدلا  رصان 
مناخ 261 ح راگن 

153 حون 150 ،
244 ، 224 نیدلا 154 ، رون 

344 ساینوتوب )  ) موس سروفسین 
وینوتنآ 36 الکین 

سیدق 106 يالکین 
وناسیپ 117 ولوکین  رسم ) )

وتاکوس 109 ولوکین  رسم ) )
ناجوس 330 ولوکین  رسم ) )

نیرلاو 91 ح و 
يربماو 357

348 ، 346 ، 344 ، 342 ، 335 نگنیلیف 11 ، ناو 
اغآ 261 رگنو 

دوو 358
لیژریو 46

339 گروبسباه 51 ، ملهلیو 
36 مراهچ 18 ، يرناه  ه 

درونایرد 19 يرناه 
331 ، 94 ، 41 ، 39 ، 36 ، 35 ، 20 موس 19 ، يرناه 

زگلاس 40 نانره 
56 ح ناه 56 ،
سیدق 83 نله 

گناست 358 نوه 
توقای 367 ي 

سونای 51
سیدق 45 يانحوی 

107 ، 96 ، 82 ، 81 هدنهد 79 ، دیمعت  ییحی 
انآوی 51

166 سیدق 99 ، يانحوی 
359 ، 358 ، 353 لوی 350 ،

ولگنوی 360
96 22 ح ، یطویرخسا 22 ، يادوهی 

376 ص : این ، بجر  دوعسم  همجرت  وخیوالک / همانرفس 

اههلجم اهباتک و  مان  تسرهف 

سدقم 339 يایناپسا  فلا 
لیجنا 83

347 ، 340 طاطحنا ) لزنت و   ) طوقس طاطحنا و 
360 همانرب 358 ، اب  ب 

ناریا 41 ح تایبدا  خیرات  ت 
سونافتسا 351 خیرات 
ناتسنمرا 368 خیرات 

367 ، 360 مالسا 359 ، خیرات 
يدرونایرد 338 یناتساب  خیرات 

368 ، 361 ، 359 ، 355 ، 354 ، 352 ، 351 کیب 334 ، رومیت  خیرات 
نیچ 361 خیرات 
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لوغم 185 ح خیرات 
سلدنآ 335 يابجن  خیرات 

یطسو 364 نورق  هب  طوبرم  تاقیقحت 
كولملا 278 ح ةرکذت 

تیبوت 355
ۀیروت 355

ناتساب 351 ناتسنمرا  فیصوت 
358 ، 353 نوحیج 350 ، ج 

هیتنزیب 341 ناهاش  نادناخ  خ 
وکیسوب 240 لاشرام  ناتساد  د 

دیردام 336 لاجر  ر 
ناناولهپ 340 سدور 

يوفص 278 ح تموکح  يرادا  نامزاس  س 
377 ص : این ، بجر  دوعسم  همجرت  وخیوالک / همانرفس 

358 ، 356 یقرش 335 ، تفالخ  ياهنیمزرس 
364 ، 362 ، 359 ولوپوکرام 35 ، همانرفس 

هنایم 357 يایسآ  رد  تحایس 
دیس 349

ناتسنمرا 351 رد  هعلاطم  ریس و 
زاقفق 351 نوماریپ  رد  تحایس  ریس و 

همان 334 رفظ  ظ 
366 ، 361 يزود 356 ، تسرهف  ف 

یللملا 365 نیب  گنهرف 
نآرق 337 ق 

348 ، 344 ، 342 ، 335 نآ ، ياهراوید  سنازیب و  هینطنطسق 
ایناتیرب 358 هزوم  یقرش  ياههکس  گولاتاک  ك 

347 ، 344 ، 343 سناریب 335 ، ياهاسیلک 
ییایفارغج 358 هلجم  م 

یبرع 349 زا  هدش  هتفرگ  ییایناپسا  تاغل  هعومجم 
هینطنطسق 348 نایحیسم 

هینطنطسق 346 رد  تیحیسم 
دیردام 337 هناخباتک  بلاج  بایمک و  ياهباتک  هرابرد  ياهلاقم 

ناریا 357 رد  بادآ  یگدنز و  زا  يرظانم 
مالسا 334 خیرات  هب  يرظن  ن 

367 ، 366 ، 364 ، 356 ، 352 ، 350 بولقلا 335 ، ۀهزن 
نوسباج 353 نوسباه  ه 

بشکی 364 رازه و 
ناتسنمرا 351 هب  طوبرم  ياهتشاددای  ي 

355 ناریا 354 ، رد  تاملپید  کی 
نایناریا 353 نایم  رد  لاس  کی 

378 ص : این ، بجر  دوعسم  همجرت  وخیوالک / همانرفس 

اهیاج مان  تسرهف 

دمحم 102 رابنا  بآ  آ 
سونسکولیف 347 رابنا  بآ 

344 موردوپیه )  ) ینادیم تآ 
سوتآ 73

کیتایردآ 55
367 ، 365 ، 352 ، 292 ناجیابرذآ 181 ح ،

351 ، 153 ، 152 تارارآ 150 ،
46 ، 44 ، 20 نوغارآ )  ) نوگارآ

329 لیکارآ 328 ،
لارآ 358

ياچ 351 ایرآ 
لپیشرآ 57

340 روکنزآ 17 ح ،
فوزآ 116

ارانیزآ 45
روگسآ 191

ایسآ 15
،359 ، 298 ، 287 ، 273 182 ح ، ، 181 150 ح ، ، 146 ، 145 ، 142 ، 141 ، 62 ، 25 ، 18 ریغص 11 ، يایسآ 

335 یبرغ 218 ، يایسآ 
366 ، 28 ، 21 يزکرم 11 ، يایسآ 

نوا 273 قآ 
یتنطلس 11 یمداکآ 

318 غادالآ 145 ،
يدوکیلآ 52

يارس 119 امآ 
یفلامآ 51
اکیرمآ 20

357 ، 204 هیومآ )  ) ومآ
یلوطانآ 18

ولیم 57 تنآ 
اراسپینتآ 66

364 ، 363 ، 342 ، 341 ، 334 ، 273 ، 223 ، 178 ، 146 ، 141 ، 138 ، 121 ، 69 ، 76 ، 64 ، 41 ، 40 ، 20 هرقنآ 19 ،
346 ، 95 سامنآ 16 ،

368 ، 327 ، 325 ینآ 318 ،
326 ، 149 کینوآ 40 ،

355 ناوهآ 181 ،
کسیلبا 345 فلا 

379 ص : این ، بجر  دوعسم  همجرت  وخیوالک / همانرفس 
رهبا 174

366 ، 301 ، 300 ، 31 ناچوق ) ناشوبخ ، درواب ،  ) رویبا
اراسیپا 66

339 ، 55 لیجنوم )  ) انتا
364 ، 361 ، 310 رارتا 31 ،

هیئاخا 51
طالخا 367

326 ، 325 ، 318 ، 149 ، 148 مورزرا 40 ،
327 ، 323 ، 148 - 145 ، 143 ، 140 ، 138 ، 137 ، 135 ، 133 ، 132 ، 124 ، 40 ناجنزرا 24 ،

368 ، 366 ، 352 ، 351 ، 157 ، 150 سرا 23 ،
368 ، 365 ، 3520 ، 325 ، 323 ، 318 ، 292 ناتسنمرا 158 ،

ریغص 40 ناتسنمرا 
25 هیمروا )  ) هیمورا
319 كراسا 317 ،

تراپسا 56 ح
لتراپسا 42

،227 ، 225 ، 223 ، 219 ، 210 ، 169 ، 156 ، 132 ، 113 44 ح ، 42 ح ، ، 42 ، 35 ، 33 ، 30 28 ح ، ، 28 ، 27 ، 24 ، 21 ح ،  20 ایناپسا 20 ،
367 - 361 ، 337 ، 334 ، 331 ، 327 ، 322 ، 316 ، 275 ، 229

341 ، 69 زنیلاکسا ) ای  نلیتیم   ) نمیلاتسا
لوبماتسا 347

348 لوبناتسا 23 ،
347 سوک )  ) ویچناتسا

سیلوپنارتسا 347
53 یلوبمورتسا 52 ،

344 ، 22 نویدوتسا )  ) نیدوتسا
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355 نیارفسا 187 ،
رایدنفسا 121

341 ، 69 نلیتیم ،) نمیلاتسا ،  ) زنیلاکسا
340 ، 168 ، 94 ، 70 ، 69 ، 62 ، 61 نوردنکسا 59 ،

341 هیردنکسا 286 ،
يراتوکسا 105

هنریمسا 365
335 ، 334 ، 331 ، 316 ، 283 ، 104 ، 42 ، 35 ، 33 لیوس )  ) هیلیبشا

اقیرفا 44 ح
سسفا 365

357 ، 356 ، 353 255 ، 253 ، 210 ، 207 ناتسناغفا 205 ،
ویلیماسکا 75

هزنالا 133
زربلا 26

وکسوبوتلا 365
ارضخلا 42

28 ح ارمحلا 28 ،
368 ، 367 ، 326 ترکشلا 325 ،

ابزکلا 43
ونروف 65 لا 
راکنوملا 43

وپول 56 لا 
کیجنلا 157
کیندیما 20

351 ، 202 ، 201 دوخدنا 10 ،
هباردنا 261
ناژیژنا 351
هیکاطنا 81

340 ناتسلگنا 18 ،
ناجوا 305

83 ، 62 میلشروا 60 ،
160 ، 25 هیمورا )  ) هیمروا

شوا 204
. نویرطپ رید  ایوتارک  اتناپ  ك . ر . ناتوپینموا -

هینوا 121
347 ، 91 یفوس ) نس   ) هیفوص ایا 

يربیا 20
45 ارنیبیا 44 ،

380 ص : این ، بجر  دوعسم  همجرت  وخیوالک / همانرفس 
52 ح ، 46 ایلاتیا 18 ،

،207 ، 201 193 ح ، ، 193 ، 192 - 172 ، 170 ، 169 ، 158 ، 157 ، 155 ، 145 ، 133 ، 61 ، 39 ، 35 ، 34 ، 32 ، 27 ، 25 ، 23 ، 21 ناریا 9 ،
359 ، 357 ، 355 ، 352 ، 350 ، 338 ، 323 ، 308 ، 305 ، 260 ، 210

ناوریا 351
ایچسیا 51

ریدگیا 152
وچسیا 149

71 ح نویلیا 71 ،
341 يرام ) نس  هغامد   ) نوروب اباب  ب 

گربنباب 51
ناتراب 118

361 رانچ 229 ، غاب 
363 اشگلد 361 ، غاب 

ون 232 غاب 
366 ، 301 ، 300 ، 31 درویبا )  ) درواب

154 دیزیاب 153 ،
359 ، 299 ، 298 ، 31 اراخب 11 ،

273 ناشخدب 272 ،
ساهنآ 346 جرب 

ودنالروا 338 جرب 
شنزرس 75 جرب 

وراف 54 جرب 
لوارق 348 جرب 

ياتالاگ 348 جرب 
363 ، 323 ، 268 ، 76 هصورب 16 ،

301 ماطسب 182 ،
348 ، 117 ، 116 ، 110 رفسب 105 ،

354 ، 352 ، 341 ، 312 ، 310 ، 172 ، 170 ، 165 ، 40 ، 34 دادغب 19 ،
يارس 343 نادغب 

346 ، 342 ، 102 ، 78 ، 77 هنرکالب 23 ،
357 خلب 204 ،
ناتسچولب 353

یلوبنیا 120 ردنب 
نپریک 349 ردنب 

ویسافینب 46
193 سوط )  ) ولئوب

340 ، 97 توریب 61 ،
ناقلیب 366

357 ، 352 ، 341 ، 315 ، 172 نیرهنلا 40 ، نیب 
كرید 347 ریب  نیب 

341 سومتاپ 65 ، پ 
351 ناوج 149 ، ریتراپ 

سراپ 302
214 سیراپ 28 ،

298 ، 65 ایتالاپ 64 ،
ارنوکلاپ 339

امیلاپ 129
یلراناپ 52

کیراناپ 52
تپ 256 ح یناپ 

344 ، 330 ، 145 ، 141 ، 117 ، 114 ، 111 ، 109 ، 106 ، 103 ، 96 ، 94 ، 76 ، 59 ارپ 23 ،
لاقترپ 19

سناورپ 339
ادسورپ 51

گروبزرطپ 11
346 روتارک ) اتناپای  ناتوینیموا   ) نویرطپ

نکپ 360
چیراگپ 148

اناتالپ 123
349 نامیلوپ )  ) موینوملوپ

118 ایلکاره ) ای  یلکرا   ) ایکاروتنوپ
ازنوپ 46

58 سولت )  ) یپوکسیپ
يرامروس ك ر . تیسکیپ ر .

ایمیپ 58
381 ص : این ، بجر  دوعسم  همجرت  وخیوالک / همانرفس 

201 کیجات 39 ، ت 
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موترات 327
360 هیسیلات 220 ،

116 ، 111 فوزآ ) يایرد   ) انات
،312 ، 311 ، 307 ، 305 ، 303 ، 298 ، 289 ، 172 ح ،  171 ، 171 ، 169 ، 167 ، 165 ، 163 ، 161 ، 39 ، 33 ، 31 ، 26 ، 25 ، 21 زیربت 13 ،

366 ، 323 ، 321 ، 319 ، 317 ، 316
356 ، 198 ، 196 ، 193 ، 27 بادنجت )  ) دنجت

348 ایپارت 109 ،
76 سارت 75 ،

ایسارت 57
انیسارت 46
كرت 365

ناتسکرت 358
317 ، 306 ، 298 ، 285 ، 170 ، 168 ، 148 ، 146 ، 145 ، 142 ، 118 ، 110 ، 70 ، 66 ، 63 ، 62 ، 58 ، 57 هیکرت 31 ،

210 ، 208 ، 206 ذمرت 28 ،
ورت 22

290 74 71 ح ، ، 71 اورت 56 ح ،
290 ، 74 71 ح ، ، 71 اورت 56 ح ،

یسکورت 108
349 ، 123 یلوب ) هریت   ) یلوب هرت 

انایرت 104
الیرت 76

73 سودنت 70 ،
روت 17

گربنروت 351
كاگوت 340
سنوت 44 ح

305 ، 165 رلکوت )  ) رالگنوت
366 ، 357 ، 355 ، 179 ، 176 175 ح ، ، 175 ، 26 نارهت 25 ،

355 ، 301 ، 187 ، 184 مرجاج 31 ، ج 
ناروناج 64 هریزج ) )

[368]42 قراط 20 ، لبج 

ص381 این ؛  بجر  دوعسم  همجرت  وخیوالک / همانرفس 
وا 42

نیوج 355
357 ، 338 ، 299 ، 207 ، 205 ، 191 ، 31 ، 28 نوحیج 27 ،

داکسواچ 161 چ 
هتنوم 50 ارایچ 

366 ، 364 ، 360 ، 358 ، 350 ، 341 ، 290 ، 287 ، 286 ، 276 ، 254 ، 236 ، 169 نیچ 31 ،
172 ، 40 بلح 19 ، ح 

هعلق 351 نسح 
303 175 ح ، ، 175 ناقرخ )  ) ناقراخ خ 

368 غلاب 288 ، ناخ 
کیدزن 19 رواخ 

درویبا ك . ناشووبخ ر .
226 اتخ 74 ،

169 ، 168 ، 39 ناسارخ 30 ،
359 ، 356 ، 315 ، 311 ، 217 ، 208 ، 250 193 ح ، ، 193 ، 192 ، 169 ، 168 ، 39 ناسارخ 30 ،

220 هیسیلات )  ) تولخ
382 ص : این ، بجر  دوعسم  همجرت  وخیوالک / همانرفس 

255 سراف 169 ، جیلخ 
مزراوخ 39 ح

رادوخ 334
سنمیخ 42

324 ، 323 ، 160 - 157 ، 140 يوخ 25 ،
330 ، 72 ، 66 ، 65 ، 63 سویخ 62 ،

هویخ 357
146 ، 145 ، 75 ، 74 ، 66 اینامور )  ) لنادراد د 

302 ، 301 ، 182 ، 181 ناغماد 26 ،
358 نینهآ 210 ، رد 

210 دنبرد 40 ،
نیرز 344 هزاورد 

هزوریف 361 هزاورد 
سوگنیک 94 هزاورد 

116 ، 111 انات )  ) فوزآ يایرد 
339 ، 330 ، 298 57 ح ، هژا 20 ، يایرد 

365 ، 358 ، 357 ، 210 ، 205 ، 170 رزخ 168 ، يایرد 
349 ، 348 ، 329 ، 116 ، 115 ، 110 ، 109 ، 25 ، 23 هایس 13 ، يایرد 

هرمرم 15 يایرد 
یلوبنیا 119 ژد 

48 ، 47 نیدالاپ )  ) دنالور ژد 
ویر 18 ژد 

لوارق 110 ژد 
هیناطلس 133 تشد 

312 نایو 310 ، تشد 
تفلد 334

اشگلد غاب  ك ) ر .  ) اشگلد
368 ، 351 ، 150 ، 149 تنک ) رلیلد   ) اباب یلد 

سولاپ 44 هغامد 
نیرز 342 هغامد 

341 ، 70 ، 66 نوروب ) اباب   ) يرام نس  هغامد 
ژنآ 56 نس  هغامد 

دنوامد 355
287 ، 260 ، 168 ، 144 ، 181 ، 40 قشمد 19 ،

ود 56
سولتساک 119 سود 

هناختلود 163
256 ح یلهد 254 ،

244 نیدوتسا 84 ، رید 
346 ، 99 روتارک ) اتناپ  ای  نویرطب   ) نانوپینموا رید 

لوسر 106 سلوپ  رید 
وکسیسنارف 36 ناسرید 

348 ، 106 اوسنارف 48 ، نس  رید 
ایکاروتنوی ك . ر . ایکار - ر 

ایدر 76
ویگر 55

340 ، 70 ، 65 ح 61 - ، 59 ، 59 ، 57 ، 39 سدور 22 ،
359 مور 46 ،

لنادراد ك . ر . اینامور ،
315 ، 176 ، 39 ير 35 ،

ویر ژد  ك . ر . ویر -
338 ، 334 ناشفا 31 ، رز  ز 

ناگز 130
305 ، 167 ناجنز 166 ،

نوتیز 350
348 ، 331 ، 330 ، 168 ، 126 ، 123 ، 119 ، 116 ، 94 ، 70 ، 69 ، 60 ، 33 نژ 32 ، ژ 
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383 ص : این ، بجر  دوعسم  همجرت  وخیوالک / همانرفس 
ارنیپاس 55 س 

یندراس 46
ایراکاس 117

هسخوس 200 رگولاس 
70 کینولاس 68 ،

سانیلاس 52
نوسماس 121

سوماس 65
زورک 49 اتناس 
وملت 339 ناس 

نیروتناس 57
ویسینوتناس 122

وکسیسنارفناس 36
اکوفناس 123

انواس 331
ایسنیپس 330

دارتس 75 ژد ) )
56 وکیرس )  ) لوتس

هتس 42
رحبلا 342 دس 
ویلگارس 346

یبرس 147
357 ، 356 ، 27 سخرس 13 ،

راتات 276 نیمزرس 
لوئس ك . ر . وگیرس -

دابآ 165 دیعس 
117 ویلکس 111 ،

سولیکس 56
354 دابآ 174 ، يزگس 

354 ، 353 ، 321 ، 319 ، 314 ، 312 ، 305 ، 303 ، 223 ، 193 ، 176 ، 174 171 ح ، ، 171 ، 167 ، 159 ، 39 هیناطلس 35 ،
68 ایربمیلس 16 ،

،289 ، 278 ، 284 ، 205 ، 186 ، 184 ، 180 ، 179 ، 168 ، 164 ، 144 ، 138 ، 39 ، 36 ، 33 ، 31 ، 28 ، 26 ، 23 ، 21 ، 18 ، 15 ، 13 دنقرمس 11 ،
368 ، 366 ، 362 ، 358 ، 354 ، 341 ، 337 ، 335 ، 327 ، 324 ، 321 ، 320 ، 314 ، 310 ، 305 ، 303 ، 301 ، 299 ، 298 ، 296 ، 293

366 302 ح ، نانمس 302 ،
تنک 284 زیمس 

دابانس 356
ولجنآ 330 نس 

ژنآ نس  هغامد  ك . ر . ژنآ ، نس 
53 وملا ، نس 

337 گروبزرطپ ، نس 
55 روداولاس - نس 

دابآ 354 رقنس 
ولاگ 56 نس 

331 راکول 33 ، نس 
يرام نس  هغامد  ك . ر . يرام - نس 

ینیچراک 58 يالوکین  نس  هریزج ) )
351 ، 329 ، 151 ، 150 ، 129 ، 13 تیسکیپ ) ای  وس  هنمروس  ای  ولامروس   ) يرامروس

340 ، 181 ، 170 ، 168 ، 145 ، 144 ، 142 ، 62 ، 60 ، 35 هیروس 19 ،
رتسان 343 ومولوس 

هیلیبشا ك . ر . لیوس -
هس 56

366 ، 361 ، 358 ، 310 نوحیس 31 ،
اداون 43 اریس 

سوکیزیس 76
ناکاسیس 293

337 ناتسیس 216 ،
339 ، 330 ، 55 لیسیس 54 ،

ناگیس 165
سیلونیس 120

137 پونیس 121 ،
298 ، 145 ، 143 ساویس 181 ،

384 ص : این ، بجر  دوعسم  همجرت  وخیوالک / همانرفس 
346 ، 116 ، 105 ، 103 ، 102 نیرز 94 ، خاش  ش 

ماش 40
درویبا ك . ر . ناخ - روبش 

یصقا 363 قرش 
کیدزن 35 قرش 

یخامش 168
هیبوقش 335

دابآ 354 رهش 
ناقراخ ك . ر . ناق - رهش 

169 زاریش 168 ،
هعلق 174 نیباص  ص 

ناربط 356 ط 
سلبارط 60

349 ، 335 ، 328 ، 170 ، 160 ، 152 ، 137 ، 129 ، 125 ، 123 ، 116 ، 109 ، 94 ، 32 ، 24 ، 23 ، 21 نازوبارط 13 ،
فیرط 42

353 جوسط 160 ،
هلطیلط 36
هجنط 42

193 ولئوب )  ) سوط
مجع 181 ح قارع  ع 

برع 34 قارع 
هطانرغ 20 غ 

اسوک 341 امراف 
نیراف 341

367 ، 356 تارف 24 ،
340 ، 69 47 ح ، ، 17 هسنارف 15 ،

نیطسلف 59 ح
سنارولف 208

58 یبوکسین )  ) سولف
ارتنمروف 44

لوف 123
302 ، 180 ، 179 هوک 26 ، زوریف 

سیلف 46
يدوکیلیف 52

117 ایگونیف 110 ،
361 ، 352 ، 341 ، 221 ، 175 ، 172 ، 60 42 ح ، ، 42 ، 39 ، 21 صداق )  ) سداق ق 

352 قاچبق 18 ،
سربق 51

،367 ، 366 ، 306 ، 305 ، 143 ، 133 ، 117 ، 61 ، 32 ، 23 غابارق 20 ،
360 موقارق 357 ،

44 ح ، 44 هنجاطرق 20 ،
هطانرق 334

بهذلا 77 نرق 
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راصح 364 هرق 
304 نیوزق 303 ،

121 ینومتساک )  ) ینومطسق
،125 ، 116 ، 110 ، 107 - 102 ، 100 ، 99 ، 95 ، 93 ، 87 ، 86 ، 83 ، 76 ، 72 ، 70 ، 68 ، 36 ، 35 ، 33 ، 32 ، 24 - 21 ، 19 ، 15 هینطنطسق 11 ،

363 ، 349 - 345 ، 343 ، 342 ، 340 ، 335 ، 330 ، 146 ، 145 ، 141 ، 127
385 ص : این ، بجر  دوعسم  همجرت  وخیوالک / همانرفس 

228 ، 225 ، 31 لیتساک )  ) هلیطسق
هبلق 360

368 ، 331 سراض 35 ، هعلق 
درویبا ك . ر . ناچوق -

يرپاک 51 ك 
اوپاک 51

ویسیبا 37 لدالیپاک 
46 ینوتاتاک 44 ،

اکاداک 130
ارربراک 45

ونایلگیراک 49
341 ورتساک 67 ،

228 ، 225 ، 117 ، 114 ، 59 ، 41 ، 39 ، 36 ، 31 ، 20 ، 19 هلیطسق )  ) لیتساک
رغشاک 39 ح

55 ایربالاک 54 ،
ایتالاک 105

نیراملاک 351
75 ، 73 یلوپیلاک 72 ،

64 سونمیلاک 57 ،
141 ناماک 52 ح ،

347 سنلاو 103 ، لاناک 
یلدناک 60

ویلگارس 345 هناخباتک 
337 دیردام 12 ، یلم  هناخباتک 

366 ، 308 رک 307 ،
دنوسارک 122

البرک 56
352 ، 170 ناتسدرک 18 ح ،

296 ، 210 همیرک 168 ،
ویرک 58 هغامد ) )

وتناسک 65
ایاق 343 همسک 

،219 ، 212 ، 211 شک 28 ،
330 ، 296 ، 210 ، 170 ، 168 ، 116 هفک )  ) افک

نکفک 249
نویدوتسا 343 يایسیلک 

سدقم 48 میناقا  يایسیلک 
347 سدقم 103 ، نویراوح  گرزب  يایسیلک 

سوکوتوئت 346 يایسیلک 
هردنآ 37 ناس  يایسیلک 
ناوتنآ 48 نس  يایسیلک 

نوبسابسنونآ 48 نس  يایسیلک 
344 ناژ 84 ، نس  يایسیلک 

343 تسیتپاب 78 ، ناژ  نس  يایسیلک 
ارتپ 78 ناژ  نس  يایسیلک 

346 ژرژ 343 ، نس  يایسیلک 
346 - 343 ، 92 ، 91 ، 88 یفوس 22 ، نس  يایسیلک 

وکسیسنارف 47 نس  يایسیلک 
وپسیبا 37 لدالیپاک  يایسیلک 

نیرتاک 60 يایسیلک 
99 ، 95 سوتبلبیرپ 80 ، يرام  نس  يایسیلک 

امنهار 347 سیدق  میرم  يایسیلک 
ناگدننیب 343 همه  نیسحت  دروم  سیدق  يایسیلک 

هدنهد 22 دیمعت  ییحی  يایسیلک 
جیربمک 335
اکارآوک 67

331 سروک 46 ،
یلروک 123
نوروک 56
ویروک 329

352 نانکزوک 160 ،
147 ، 63 سوک 57 ،

هفوک 357
سوتنموک 24

ربرب 42 ياههوک 
یف 43 ياههوک 

هیکیلیک 340
349 ، 115 ، 114 نپریک 111 ،

386 ص : این ، بجر  دوعسم  همجرت  وخیوالک / همانرفس 
اتالاگ 348 گ 

پلاگ 349
330 یلوپیلاگ 101 ،
330 ، 51 تئاگ 46 ،

اینوکارگ 39
368 ، 367 ، 328 ، 326 ، 318 ، 309 ، 151 ، 40 ، 21 ناتسجرگ 19 ،

هجنگ 392
ریساماداوگ 134

نیبموگ 331
170 ، 168 نالیگ 40 ،
178 رال 26 ، هرد )  ) ل

سالئوم 42 سال 
وگنال 57
ههال 340
نانبل 35

341 ، 65 سورل 64 ،
سوبسل 341

335 ندنل 334 ،
هزنل 176

درازوگنول 46
يدراپیل 52

ارنیل 45
338 ، 45 ، 40 ، 39 ، 36 نویل 19 ،

انوئل 122
ناپاتام 56 م 

302 ح ، 301 ، 190 181 ح ، ، 181 دام 39 ،
آردام 65

345 ، 337 ، 336 ، 37 ، 36 دیردام 13 ،
البرام 42
نترام 44

315 نیدرام 40 ،
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اکروژام 45
324 ، 157 وکام 145 -

43 هقلام )  ) اگالام
59 ح تلام 52 ح ،

ربمام 74
346 اناگنام 93 ،

215 ح 359 39 ح ، ، 35 ، 28 رهنلا 23 ، ءاروام 
334 ، 108 ، 16 يرگنه )  ) ناتسراجم

94 ندم 55 ،
هنارتیدم 57 ح

يدرم 67
357 ، 200 باغرم 27 ،

105 ، 103 ، 102 ، 76 هرمرم 75 ،
دنرم 352

357 ، 312 ورم 27 ،
فیرش 357 رازم 

344 روخآ 22 ، ریم  دجسم 
رسم 219

يوکسم 18
330 ، 55 نیسم 37 ،

366 ، 193 ، 192 ، 27 دهشم 26 ،
،341 ، 322 ، 317 ، 312 ، 306 ، 298 ، 229 ، 228 ، 222 ، 219 ، 208 ، 196 ، 177 ، 163 159 ح ، ، 144 ، 60 ، 35 ، 31 ، 28 ، 25 رصم 18 ،

361
یفلد 345 دبعم 
ناتسلوغم 207
330 آروم 94 ،

اتئاک 49 يدالوم 
يوادلم 343

341 هیطلم 182 ح ،
سونلوم 67

ولراک 46 تنوم 
387 ص : این ، بجر  دوعسم  همجرت  وخیوالک / همانرفس 

انتا ك . ر . لیجنوم -
305 هنایم 166 ،

زنیلاکسا ای  نمیلاتسا  ك . نلیتیم ر .
ولیم 57

ورنیم 51
بانیم 169

ترک 367 زنیم 
اکرونیم 45

339 ، 51 46 ح ، لپان 46 ، ن 
سوسکان 57
ناوجخن 352

356 ، 355 ، 191 ، 188 ، 174 ، 21 روباشین )  ) روباشن
352 يوجون 150 ،

سوریسین 57
ایراکین 65

348 ، 340 ، 334 ، 107 17 ح ، سیلوپ 16 ، وکین 
سوین 57

104 ، 33 ریبکلا 20 ، يداو  و 
ناو 367

نیمارو 303
درجسالو 367
اگالام 43 زلو 

ولناکل 52 و 
53 وناکلو 52 ،

کیتنو 55
186 ، 126 ، 117 ، 116 ، 94 ، 57 زینو 55 ،

نایو 321
328 رسیو 327 ،

نیو 331
359 ، 357 ، 356 ، 311 ، 192 تاره 34 ، ه 

زمره 169
11 نمجنا )  ) تیوکله

تنوپسله 342
361 ، 358 ، 353 ، 286 ، 276 256 ح ، ، 255 ، 254 ، 210 ، 192 ، 18 ناتسودنه )  ) دنه
273 ، 255 ، 253 ، 210 ، 207 ، 205 ، 169 ، 168 ، 40 ، 39 کچوک ) دنه   ) ریغص دنه 

347 ، 345 ، 324 ، 85 ینادیم ) تآ   ) موردوپیه
168 دزی )  ) نسی ي 

کی 56
ناتلوی 357

290 ، 145 120 ح ، ، 109 ، 55 نانوی 18 ،
هیدوهی 98 ح[369]

________________________________________

 Hakluyt Society (- 1 [ ) 1]
 Clements Markham (- 2 [ ) 2]

 Ducange (- 3 [ ) 3]
 Van Miligen (- 4 [ ) 4]

 I .Sreznevski (- 5 [ ) 5]
 Dr .Ellis H .Minns (- 1 [ ) 6]

 Lunes el quince del mes de mayo (- 2 [ ) 7]
 Khanikoff (- 1 [ ) 8]

 ( Sumari (Surmalu (- 2 [ ) 9]
 A .G .Ellis (- 3 [ ) 10]

 J .B .Trend (- 4 [ ) 11]
 J .E .Flecker (- 1 [ ) 12]

 Manuel (- 2 [ ) 13]
 Nevers (- 3 [ ) 14]

 Nicopolis (- 1 [ ) 15]
. دوش عوجر  باتک  نایاپ  رد  جنرتسل  یشاوح  هب  ینامثع  نیطالس  هیتنزیب و  ناروطارپما  بسن  هرجش  يارب  (- 9 [ ) 16]

 Savaji (- 2 [ ) 17]
 Anemas (- 3 [ ) 18]

« سیلوپوکین گنج « ود  رد  تفای و  دلوت  روت » رهش « رد  هسنارف ، لاشرام   Jean Le Maigre هب فورعم   ) Boucicault (- 1 [ ) 19]
ا. م . (. 1366 - 1421 تشذگرد ( تشگ و  ریسا  وکنرآ » و «

 Lancaster (- 1 [ ) 20]
.( دوش عوجر  باتک  نایاپ  رد  جنرتسل  یشاوح  هب  هک  تسنآ  ینعمب  اج * همه  دعبب  نیزا  دوش (. عوجر  جنرتسل  یشاوح  هب  ( 2 [ ) 21]

 Mitylene (- 1 [ ) 22]
 Gattilusio (- 2 [ ) 23]

 Leon (- 3 [ ) 24]
 Jean de Gaunt (- 4 [ ) 25]

 Isabelle (- 1 [ ) 26]
 Grenade (- 2 [ ) 27]

.( م ایناپسا ( رد  تسا  يدور   Guadal Quivir (- 3 [ ) 28]
 Aragon (- 4 [ ) 29]
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 Martin I (- 5 [ ) 30]
 Eleanor (- 6 [ ) 31]

 Alfonso Paez (- 1 [ ) 32]
 Caraque (- 2 [ ) 33]

 Barque ای  Fusta (- 1 [ ) 34]
 Galliot (- 2 [ ) 35]
 Studin (- 3 [ ) 36]

.( م دز (. ياهبرض  هزین  اب  وا  تسار  يولهپ  رب  حیسم  ندیشک  بیلصب  زا  سپ  هک  دوب  یسک   Longinus (- 4 [ ) 37]
.( م درک (. میلست  نانمشدب  ار  وا  هوشر  نتفرگ  اب  هک  تسا  یسیع  نویراوح  زا  یطویرخسا  يادوهی  (- 5 [ ) 38]

 Treves (- 6 [ ) 39]
لاس 70 رد  دوب و  هیکاطنا  لها  زا  يو  تسا . بوسنم  يوب  یلعف  لیجنا  راـهچ  زا  یکی  تسا و  حیـسم  نویراوح  زا  یکی  اـقول  (- 1 [ ) 40]

.( ا م . تشذگرد (. يدالیم 
 Pera (- 2 [ ) 41]

 Blachernae (- 3 [ ) 42]
 Stanbul (- 4 [ ) 43]

 Alexis Comnenus (- 1 [ ) 44]
.( ا م . تسا ( يزورما  نجت  دور  نامه  (- 1 [ ) 45]

.( ا م . تسا (. هدش  دای  رایسب  یئاپورا  تایبدا  رد  نآ  زا  هک  تسایناپسا  ناملسم  نیطالس  هوکش  اب  روصق  زا  ءارمحلا  (- 1 [ ) 46]
م. دتفایم . هدنام  لاس  رخآب  زور  جنپ  ینعی  ربماسد  مجنپ  تسیب و  هب  حیسم  دالیم  دیع  یلعف  میوقت  قبط  رب  (- 1 [ ) 47]

ار یسیع  ترضح  ینیشناج  ياعدا  قح  ریغ  نم  هک  دوشیم  قالطا  یناسکب  پاپ  ماقم  نابصاغ  ای  پاپ  نایعدم   Anti -pope (- 1 [ ) 48]
يوعد نینچ  دـندشیم  دزمان  یـسایس  قرف  ای  نویناحور  فرط  زا  هک  یهورگ  دـشاب . هتخانـشن  تیمـسرب  ار  اهنآ  زین  مور  ياسیلک  هتـشاد و 

پاپ ماقم  زارحا  یعدم  نیلوا  ددرگیم . غلاب  ای 36  هب 35  یلوقب  هب 32 و  یلوقب  هب 28 و  یلوقب  خیرات  یط  رد  نایعدم  نیا  هدع  دـندرکیم .
سافینوب هیلع   ( Clement VII) متفه تنملک  رد 1378 م . درک . یئاـعدا  نینچ  رد 251 م . هک  دوب  یماـن   Novatian نآ بصاغ  ای 

ا. م . دناوخ . پاپ  ار  نتشیوخ  درک و  مادقا  مود  پاپ   ( Boniface IX) مهن
 Savona (- 2 [ ) 49]

 Sanlucar (- 1 [ ) 50]
 Alfonso Paez (- 2 [ ) 51]

 Alcala de Henares (- 1 [ ) 52]
 Fray Alfonso Paez de Santa Maria (- 1 [ ) 53]

 Jeanne de Portugaise (- 2 [ ) 54]
 La Beltraneja (- 3 [ ) 55]

 Capilla del Obispo (- 1 [ ) 56]
 Argote de Molina (- 2 [ ) 57]

 Don Pascual de Gayangos (- 3 [ ) 58]
 Antonio de Sanche (- 1 [ ) 59]

تموکح رغـشاک  مزراوخ و  زا  یتمـسق  رهنلا و  ءاروام  رد  وا  سولوا ) نادناخ ( هک  تسزیگنچ  رـسپ  راهچ  زا  یکی  مان  ياتغج  (- 1 [ ) 60]
نز ردارب  نیسح  ریما  نتـشک  زا  سپ  لاس 1771  رد  درکیم . یفرعم  نادناخ  نیا  رازگتمدـخ  رادـفرط و  ار  دوخ  ادـتبا  رد  رومیت  دنتـشاد و 

درک و رایتخا  تنطلـس  ناونعب  ار  شمتغرویـس  نیمه  ینعی  ياتغج  سولوا  ناگدازهاش  زا  یکی  دوب  رهنلا  ءاروام  تنطلـس  یعدـم  هک  دوخ 
.( ا م . تسناد ( رومیت  لالقتسا  يادتبا  دیاب  ار  لاس  نیا  دوب و  هاشداپ  ینعم  رد  هاپس و  لک  هدنامرف  رهاظ  رد  يو  دوخ 

 Payo de Sotomayor (- 1 [ ) 61]
 Hernan Sanchez de Palazuclos (- 2 [ ) 62]

رب تسا و  هتشون  یضاقلا » دمحم  نوارب « داتسا  ناریا  تایبدا  خیرات  مراهچ  دلج  همجرت  رد  یمسای  دیشر  موحرم  ار  هملک  نیا  (- 1 [ ) 63]
ناوتیم ورنیا  زا  تسا و  هتـشون   z ياجب هسنارف   Azin Court رهـش مان  رد  ار   g فرح اریز  دشاب  یـضاقلا  دـیاب  مه  ینیتال  يالما  بسح 

مان هارمه  هیوفـص  هرود  طساوا  زا  ابیرقت  یجاح » ناونع « هوالعب  تسا . هدوب  هیبش  ای  کیدزن  مهب  وخیوالک  يارب  فرح  ود  هک  دز  سدـح 
.( ا م . تسا (. هدوبن  لومعم  نآ  زا  لبق  هدش و  رکذ  صاخشا 

م. ایناپسا . رد  سداق  یکیدزن  رد  تسا  یکچوک  رهش   Jerez (- 1 [ ) 64]
م. اقآ . ینعی  یئایلاتیاب  رسم   Messer Julien Centurio (- 2 [ ) 65]

 Las Muelas (- 3 [ ) 66]
 Spartel (- 4 [ ) 67]

 Tarifa (- 5 [ ) 68]
 Ximenes (- 6 [ ) 69]

 Ceuta (- 7 [ ) 70]
 Alqeciras (- 8 [ ) 71]
 Gibraltar (- 9 [ ) 72]

 Marbella (- 10 [ ) 73]
 Sierra de la fi (- 1 [ ) 74]

 Malaga (- 2 [ ) 75]
.( ا م . دشاب ( هبصقلا » فرحم « دیاش  Alcazaba و  (- 3 [ ) 76]

 Velez Malaga (- 4 [ ) 77]
 Almunecar (- 5 [ ) 78]

 Sierra Nevada (- 6 [ ) 79]
 Palos (- 1 [ ) 80]

رد اقیرفا  لامش  رد  هک  تسا  فورعم  ژاتراک  ای  هنجاطرق  زا  ریغ  هتبلا  ایناپسا و  یقرـش  لحاس  رد  تسا  يردنب   Cartagena (- 2 [ ) 81]
.( ا م . تسا (. هدوب  اهیقینف  ياهنیشن  چوک  زا  یلعف و  سنوت  لحم 

 Martin (- 3 [ ) 82]
 Catalonia (- 4 [ ) 83]

 Formentera (- 5 [ ) 84]
 Ibiza (- 6 [ ) 85]

.( م دنناوخیم (.  Avicenna مانب ار  وا  اهیگنرف  هک  انیس  نب  هّللا  دبع  نب  نیسح  (- 1 [ ) 86]
 Majorca (- 2 [ ) 87]

 Carbrera (- 3 [ ) 88]
 Minorca (- 4 [ ) 89]

 Linera (- 5 [ ) 90]
 Asinara (- 6 [ ) 91]

 Bonifacio (- 1 [ ) 92]
 Longosarde (- 2 [ ) 93]

 Ponsa (- 3 [ ) 94]
.( م هتسیزیم ( دالیم  زا  لبق  لوا  هدس  رد  هک  یمور  گرزب  رعاش   Virgile (- 4 [ ) 95]

 Mont Cassino (- 5 [ ) 96]
 Felice (- 6 [ ) 97]

 Ladislas (- 7 [ ) 98]
 Terracina (- 8 [ ) 99]

.( م مان (. نیمهب  یجیلخ  رانک  رد  تسا  عقاو  لپان  لامش  رد   Gaeta (- 9 [ ) 100]
دناهدورـس و رایـسب  ياهدورـس  وا  يریلد  تعاجـش و  هراـبرد  هـک  دوـب  یناـملراش  ناگتـسب  هـسنارف و  ناـناولهپ  زا  دـنالور  (- 1 [ ) 101]

.( م تسه ( وا  هرابرد  يدایز  ياههسامح 
 Saint Mary of the Annunciation (- 1 [ ) 102]

 Holy Trinity (- 2 [ ) 103]
 Santa Cruz (- 1 [ ) 104]

 Mola diganta (- 2 [ ) 105]
 Carigliano (- 3 [ ) 106]

 Comte de Fondi )Counto de Fondi (-) 1 [ ) 107]
 Constantia (- 2 [ ) 108]

 Manfred Lord of chiaramonte (- 3 [ ) 109]
 Messer Louis of Capua (- 4 [ ) 110]

 Joanna (- 1 [ ) 111]
 Styria (- 2 [ ) 112]

 Babenberg (- 3 [ ) 113]
 Ischia (- 4 [ ) 114]

 Proceda (- 5 [ ) 115]
 Capri (- 6 [ ) 116]

 Minerve (- 7 [ ) 117]
ماگنه هب  هیئاخا  رد  هک  دوب  حیسم  یـسیع  يراوح  ای  لوسر  نت  هلمج 12  زا  سایردنا  سدقم  باتک  هتـشون  هب  ای  هردنآ  نس  (- 8 [ ) 118]

.( م دش ( بولصم  تراشب 
 Alicudi (- 1 [ ) 119]
 Filicudi (- 2 [ ) 120]

 Stromboli (- 3 [ ) 121]
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 Lipari (- 4 [ ) 122]
نابیتشپ تلاـم و  هریزج  یماـح  يو  تشگ . دیهـش  اـیلاتیا  رد  ناـماک  رد  رد 251  دــش و  هداز  مرلاـپ  رد   Saint Agatha (- 5 [ ) 123]

.( م تسرامش ( هب  شتآ  شخرذآ و 
 Salinas (- 6 [ ) 124]

 Volcanello (- 7 [ ) 125]
 Volcano (- 8 [ ) 126]
 Panaric (- 9 [ ) 127]

 Panarelli (- 10 [ ) 128]
 St .Elmo (- 1 [ ) 129]

 Faro (- 1 [ ) 130]
 Messina (- 2 [ ) 131]
 Calabria (- 3 [ ) 132]

.( م کیلوتاک ( نانیشنرید  زا  تسا  ياهقرف  هک  دنتسه  نکینیمود  ناشیشک  نامه   Black Friars (- 1 [ ) 133]
 San Salvador (- 2 [ ) 134]

 Reggio (- 3 [ ) 135]
 Modon (- 4 [ ) 136]

 Sapineza (- 5 [ ) 137]
 Venetico (- 6 [ ) 138]

 San Gallo (- 1 [ ) 139]
 Corone (- 2 [ ) 140]

 Cerigo ای  Cetol (- 3 [ ) 141]
 El Lobo (- 4 [ ) 142]

Menelas« سالنم نز «  Helene« نله هک « دوـب   Troie« اورت هاشداپ «  Priam« مایرپ دـنزرف « نیمود   Paris سیراپ (- 5 [ ) 143]
.( ا م . دیدرگ ( اورت  رهش  مدرم  ناینانوی و  نیب  گنج  زورب  ثعاب  يو  راک  نیا  دوبر و  ار  تراپسا  هاشداپ 

 Tres ,Dos ,As (- 6 [ ) 144]
 Millos (- 1 [ ) 145]

 Ante -Millo (- 2 [ ) 146]
.( م هتفای ( لیکشت  هژا  يایرد  رد  عقاو  هریزج  نیدنچ  زا  هک  یقرش  هنارتیدم  زا  تسا  یتمسق   Archiple (- 3 [ ) 147]

 Nios (- 4 [ ) 148]
 Santorin (- 5 [ ) 149]
 Therasia (- 6 [ ) 150]

 Naxos (- 7 [ ) 151]
 Kalymnos (- 8 [ ) 152]

 Kos ای  Lango (- 9 [ ) 153]
 Nisyros (- 10 [ ) 154]

 Krio (- 1 [ ) 155]
 Telos ای  Piscopi (- 2 [ ) 156]

 St .Nicholas Carchini (- 3 [ ) 157]
 Pimia (- 4 [ ) 158]

. تسا ناژ  نس  ناناولهپ  سیئر  رالاس و  مان  هک  تسا   Grand Master همجرت گرزب  رالاس  (- 1 [ ) 159]
يارب یبیلـص  ياهگنج  رد  دـنناوخیم  نانابزیم »  » Hospitaliers ای  Chevaliers de S .JEAN مانب ار  اـهنآ  اـهیگنرف  هک  هقرف  نیا 

ناناولهپ نیا  رایتخا  رد  نیطـسلف  هار  رـس  رد  يرایـسب  ياهژد  يدالیم  مهدزای  نرق  رد  دش . لیکـشت  یحیـسم  راوز  زا  تیامح  ییامنهار و 
هریزج هب  نامز  نیرد  دندوب . طلسم  هریزج  نیا  رب  دندنار  اجنآ  زا  ار  نانآ  ناکرت  هک  ات 1523  دنتفرگ و  ار  سدور  مهدراهچ  نرق  رد  دوب .

نایم زا  یلکب  تیعمج  نیا  تفاـی  ـالیتسا  تلاـم  رب  لوا  نوئلپاـن  هک  رد 1798  دـنتخاس . شیوخ  هاگیاپ  ار  اـجنآ  رد 1530  دـنتفر و  تلام 
.( م تفر (.

 Kandeli (- 1 [ ) 160]
 Tripoli (- 2 [ ) 161]
 Chios (- 1 [ ) 162]

 Messer Leonardo Genlil (- 1 [ ) 163]
 Kos ای  Stanchio (- 2 [ ) 164]

 Leros (- 1 [ ) 165]
 Madrea (- 1 [ ) 166]

 Samos (- 2 [ ) 167]
 Nikaria (- 3 [ ) 168]

 Xanto (- 4 [ ) 169]
 Messer Boquira de Marta (- 1 [ ) 170]

 Milylene (- 2 [ ) 171]
 Antipsaraو Ipsara (- 3 [ ) 172]

 Merdi (- 1 [ ) 173]
 Mollenos (- 2 [ ) 174]
 Cuaraca (- 3 [ ) 175]

 Messer Jean Gattilusio (- 1 [ ) 176]
 Selymbria (- 2 [ ) 177]

 Tenedos (- 1 [ ) 178]
 Imbros (- 2 [ ) 179]

.( ا م . تسا (. هدوب  نویلیا » زین « اورت » ياهمان « زا  یکی   - Ilion (- 1 [ ) 180]
 Athos (- 1 [ ) 181]

 Mambre (- 1 [ ) 182]
 Dubeque (- 2 [ ) 183]

 Tower of Blame یسیلگناب Torre del Vituperio و  (- 1 [ ) 184]
 Examilio ,Satrado (- 2 [ ) 185]

 Cyzicus (- 1 [ ) 186]
 Redea (- 2 [ ) 187]

 Kolominos (- 3 [ ) 188]
 Trilla (- 4 [ ) 189]
 Pera (- 5 [ ) 190]

 Golden Horn (- 1 [ ) 191]
 Irene (- 2 [ ) 192]

 (Messer Ilario (Doria ,Patrician (- 1 [ ) 193]
 Zampia Paleologina (- 2 [ ) 194]

 Romanus (- 1 [ ) 195]
.( م دهدیم (. ناشن  دواد ، ترضح  ردپ  یشیا  ات  ار  یسیع  ناردپ  هک  یبسن  هرجش  زا  تسترابع  یشیا  هرجش  (- 1 [ ) 196]

شاقن یچنیواد » درانوئل  دروخیم و « اذـغ  دوخ  نویراوح  اب  حیـسم  هک  تسا  ياهسلج  نیرخآ  دارم   La Ceve ماش نیرخآ  (- 1 [ ) 197]
ا. م . تسا . هتخادرپ  عوضوم  نیا  زا  یئابیز  يولبات  یئایلاتیا  روهشم 
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م. یناود ) بسا  نادیم  ینعی   ) Hippodrome (- 1 [ ) 199]

 Caloyer (- 1 [ ) 200]
 Patriarch (- 2 [ ) 201]

 Metropolitan (- 3 [ ) 202]
.( م تسرامشب ( نانوی  يایسیلک  ناوریپ  پاپ  عقاو  رد  سکدوترا و  يایسیلک  سیئر  مظعا ، قیرطب  خرایرتاپ » (-» 1 [ ) 203]

ا. م . 258 م .). دش ( بابک  هدنز  نیرلاو » روطارپما « نامز  رد  هک  یحیسم  يادهش  زا  یکی   Saint Lawrence (- 2 [ ) 204]
 Chastle Morate (- 1 [ ) 205]

. تسا هتشذگرد  دالیم  زا  دعب  لاس 93  رد  هک  اهیمور  فرط  زا  هیدوهی  رهش  مکاح   Ponte Pilate (- 1 [ ) 206]
انادجو نوچ  درک و  میلست  دوهی  یبهذم  ةاضقب  ار  وا  دوش ، اپرب  شروش  رهش  نآ  رد  حیسم  ندوب  هجیتن  رد  هک  دیسرتیم  نوچ  صخـش  نیا 
ماجنارس لوؤسم  ار  نانآ  هک  ینایدوهی  هب  باطخ  دوب  هتشادرب  نامسآب  ار  اهتسد  هک  یلاح  رد  تسنادیمن  تازاجم  لباق  رصقم و  ار  یسیع 

وا لمع  نیاب  هراشا  و  دیراپـسیم » گرمب  ار  وا  هک  دیئامـش  نیا  مریـصقتیب و  راکتـسرد  درم  نیا  گرم  رد  نم  تفگ «: تسنادـیم  یـسیع 
ا. م . تسا . لثم  زورما  نتشادرب  نامسآب  تسد  ینعی 

 Omnipotents (- 1 [ ) 207]
.( م یسیع (. نادرگاش  انحوی  بوقعی و  ردام  میرم  هیلدجم و  میرم  یسیع و  ردام  هرکاب  میرم  زا  دندوب  ترابع  میرم  هس  (- 2 [ ) 208]

 Chitmanoli (- 1 [ ) 209]
 Seville (- 1 [ ) 210]
 Triana (- 2 [ ) 211]

 Guadalquivir (- 3 [ ) 212]
 Saint Si (- 1 [ ) 213]

 St .Pantaleone (- 2 [ ) 214]
 St .Ignatius (- 3 [ ) 215]

وخیوالک www.Ghaemiyeh.comهمانرفس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 77زکرم  هحفص 73 

http://www.ghaemiyeh.com


 St .Basil (- 1 [ ) 216]
 ( St .Laurens (St .Lawrence (- 2 [ ) 217]

 St .Dionysius (- 3 [ ) 218]
 Truxi (- 1 [ ) 219]

 Messer Nicolo Socato (- 1 [ ) 220]
 Sekellio (- 1 [ ) 221]

 Tana (- 2 [ ) 222]
 Messer Ambrose (- 1 [ ) 223]

ا. م . همیرک . رد  تسیردنب   Kaffa (- 1 [ ) 224]
(- 1 [ ) 225]

Messer Lorenzo Veneziano, Messer Nicholas Pisano
 Sakaria (- 2 [ ) 226]

( تسا  Heraclea Pontica نامه هک   Bender Fregli ای  ) Pontoraquia (- 1 [ ) 227]
 Rio (- 2 [ ) 228]

 Bartan (- 3 [ ) 229]
 Amasera (- 1 [ ) 230]

م. دندیشک . خیم  راهچب  ار  حیسم  هک  تسیزور  بیلص  هعمج  (- 2 [ ) 231]
 Dos Castellos (- 3 [ ) 232]

 Ineboli (- 4 [ ) 233]
 Cinolis (- 1 [ ) 234]

م. تسا . هدوب  نانوی  وزج  نیشن و  ینانوی  اقباس  هک  تسا  یحاون  نآ  نانوی  نیمزرس  زا  دوصقم  (- 2 [ ) 235]
 Sinope (- 1 [ ) 236]

 Kastamuni (- 2 [ ) 237]
 Unieh (- 3 [ ) 238]

 Mlaseno (- 1 [ ) 239]
 Arzamir (- 2 [ ) 240]

 Santo Nicio (- 3 [ ) 241]
 Kerasund (- 4 [ ) 242]

 Tireboli (- 1 [ ) 243]
 Kurlei (- 2 [ ) 244]

 Fol (- 3 [ ) 245]
 Sanfoca (- 4 [ ) 246]
 Platana (- 5 [ ) 247]
 Alexius (- 1 [ ) 248]

 Basileus (- 2 [ ) 249]
 Koros (- 1 [ ) 250]

 Protevestati (- 2 [ ) 251]
يزور رــصم و  زا  جورخ  زا  سپ  زور  هاـجنپ  ارنآ  دوـبهب ، زور  نیمهاــجنپ  ینعم  هـب  یناــنوی  تـسا  ياهـملک  تساــکیطنپ  (- 1 [ ) 252]
حیـسم نادرگاش  رب  سدـقلا  حور  نآ  رد  هک  ار  مایق  دـیع  زا  سپ  زور  هاجنپ  نایحیـسم  دـش . اطعا  یـسوم  هب  هرـشع  حاولا  هک  دنرامـشیم 

.( م دنریگیم (. نشج  تساکیطنپ  مان  هب  درک  لولح 
 ( Pyxites (the Surmeneh -Su (- 1 [ ) 253]

 Palima (- 2 [ ) 254]
 Zagan (- 1 [ ) 255]

 Cabasica (- 2 [ ) 256]
 Cadaca (- 3 [ ) 257]
 Dorileh (- 4 [ ) 258]

م. دناهدوب . ولنویوقهرق  ای  ولنویوققآ  ای  نایناپوچ  زا  هک  دیاش  دشاب و  یلناپوچ  نامه  دیاب   Chapanli (- 1 [ ) 259]
 Alanza (- 2 [ ) 260]

م. تسا . هدرک  هابتشا  وخیوالک  دشاب و  هدوب  سم  دیاب  فورظ  نیا  (- 1 [ ) 261]
 Taharten (- 1 [ ) 262]

ا. م . دشاب . یلع  ریپ  دیاش   Pitalibet (- 1 [ ) 263]
 Camag (- 1 [ ) 264]

م. تسین . تسرد  دنناوخیم  دارم  ار  ینامثع  نیطالس  همه  هکنیا  رب  ریاد  وخیوالک  روصت  هک  تسحضاو  (- 1 [ ) 265]
 Pegarich (- 1 [ ) 266]

 Partir Javan (- 1 [ ) 267]
 Avnik (- 2 [ ) 268]

.( م تسا . هدوب  کیب  ردقلا  وذ  دیاش   ) DuladayBeg (- 3 [ ) 269]
 Ischu (- 4 [ ) 270]

 Delilar Kent (- 5 [ ) 271]
م. دروآیم . رطاخب  ریغص  يایسآ  رد  ار  یلیبدرا  نیدلا  یفص  ناوریپ  حرش ، نیا  (- 1 [ ) 272]

 Igdir (- 1 [ ) 273]
 Dominicain (- 1 [ ) 274]

 Alnjik (- 1 [ ) 275]
یهاـشداپ روشک  نیا  رد  يرجه  ات 808  زا 801  هدوب و  یجرب  کـیلامم  زا  هک  تسا  رـصم  هاـشداپ  جرف » رـصانلا  کـلملا  (-» 1 [ ) 276]

ا. تسا م . هدرکیم 
 Jornufa (- 2 [ ) 277]

 Chauscad (- 1 [ ) 278]
رهب يزور  نآ  لیاسو  اب  هنرگو  تسا  فقوت  نودـب  وردـنت و  ياهبـسا  اـب  ترفاـسم  اـی  هدـش و  هحماـسم  ارهاـظ  درومنیا  رد  (- 1 [ ) 279]

ا. م . تسا . هدیشکیم  لوط  رتشیب  ترفاسم  نیا  تروص 
 Seygan (- 2 [ ) 280]
 Tunglar (- 3 [ ) 281]

م. تسا . تقیقح  زا  يراع  بلطم  نیا  هک  تسین  هدیشوپ  ناگدنناوخ  رب  (- 1 [ ) 282]
 Kafa (- 1 [ ) 283]

 Yesen (- 2 [ ) 284]
 Serpi (- 3 [ ) 285]

 Nagar (- 1 [ ) 286]
ریزو هللا  لضف  نیدلا  دیشر  هجاوخ  ياهناوختـسا  عقاو  رد  تسا  هداد  كاخ  زا  نآ  ندروآ  نوریب  هب  رما  هاشناریم  هک  يدسج  (- 1 [ ) 287]

رد هدنبادخ  نیشناج  ناخ  رداهب  دیعس  وبا  رماب  لاس 718  یلوالا  يدامج  رد 17  هک  تسا  هدنبادخ  دمحم  ناطلـس  ناخ و  نازاغ  فورعم 
. تسا هدش  نوفدم  اجنامه  رد  دیسر و  لتقب  زیربت 

كاـخب دوهی  ناتـسربق  رد  هدروآ و  نوریب  ار  وا  ياهناوختـسا  داد  رما  تسا  هداز  يدوـهی  هجاوـخ  هکنیا  ناوـنعب  نوـنج  رـس  زا  هاـش  ناریم 
ا. م . هیناطلس . رد  هن  تسا  هداتفا  قافتا  زیربت  رد  مه  هیضق  نآ  دندرپس و 

عباوت زا  هک  تسا  ناقراخ  ای  ناقرخ  قوف  هملک  هک  تفگ  نیقیب  کیدزن  یسدحب  ناوتیم  دوش  یئایناپـسا خ  رد   X فرح رگا  (- 1 [ ) 288]
ا. م . تفایرد . ار  سدح  نیا  تحص  ناوتیم  همانرفس  بلطم  هلابند  زا  تسا . نارهت  هب  کیدزن 

 Lanaza (- 1 [ ) 289]
ا. م . تسا . یخیش  ردنکسا  وا  حیحص  مان  (- 1 [ ) 290]

ا. م . تسا . هدشیم  قالطا  یلعف  ناتسدرک  مجع و  قارع  زا  یتمسق  ناجیابرذآ و  رب  میدق  رد  دام  مان  (- 1 [ ) 291]
هک لوغم  یلـصا  لیابق  دننام  هن  دندوب  نانامکرت  زا  اهولنویوققآ  مینادـیم  هکنانچ  اما  تسا ، هتـشون  نینچ  یـسیلگنا  نتم  رد  (- 2 [ ) 292]

ا. م . دوشیم . هدیمان  راتات  مانب  الومعم 
نانآ سیئر  تشاد و  تبحم  دندوب  يو  عیطم  بهذـم و  ینـس  هکنآ  تلعب  اهولنویوق  قآب  تبـسن  رومیت  تسا  روهـشم  هچنآ  (- 1 [ ) 293]

تشاد و ینمشد  دندوب  يو  فلاخم  هعیش و  تالغ  هک  اهولنویوقارق  اب  سکعرب  داد و  ریغص  يایسآ  رد  هیطلم  رهـش  تموکح  ار  نامثعارف 
ا. م . تسا . هتشون  ارق  ياجب  ار  قآ  هملک  هدرک و  هابتشا  نانآ  مان  رکذ  رد  وخیوالک  دیاش 

م. تسین . تسد  رد  یعالطا  چیه  نآ  لصا  زا  هک  تسا  هدوب  یبقل  نیا  مه  دیاش   Ennacora (- 2 [ ) 294]
نوچ هک  ینعم  نیاب  تسا  زیگنچ  ياسای  زا  نامزاس  نیا  هک  تسناد  دیاب  نونکا  تشذگ ، مای » زا « يرکذ  اقباس   » Yamchi (- 1 [ ) 295]
مانب یناوراک  لزانم  اههار  رس  رد  زیگنچ  دندوب ، دمآ  تفر و  رد  امئاد  راجت  نایچلیا و  نایرکـشل و  تفای و  تعـسو  لوغم  کلامم  هصرع 

دنـشاب و هتـشاد  رـضاح  اپراهچ  بورـشم و  لوکأم و  نابـسا و  قیلع  هفولع و  زا  ار  اهرکـشل  نیرفاسم و  مزاول  اهنآ  رد  ات  درک  تسرد  ماـی 
نیا لاس  ره  دـشاب و  ایهم  نایچلیا  ندـناسر  يارب  اجنآ  رد  غالا » مساب « یتلود  راپاچ  نابـسا  دـنزادرپب و  لوغم  ياهرکـشل  ار  اهنآ  جراـخم 

ا. م . لابقا .) موحرم  لوغم  خیرات  دندومنیم (». عفر  ار  اهنآ  صقاون  دندرکیم و  شیتفت  ار  اهمای 
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م. تسرتمولیک . شش  نامه  ام و  خسرف  ردقب  ابیرقت  یلیطسق  گنسرف  (- 1 [ ) 297]
م. نآ . لاثما  ای  هگلا  نوچمه  نایهاپس  باقلا  زا  دشاب  یبقل  نیا  هک  لمتحی   Melialiorga (- 1 [ ) 298]

تسا هدوبن  ناریا  میدق  دام  تلایا  وزج  هاگچیه  رهش  نیا  هنرگو  تسا  هحماسمب  هدناوخ  دام  ناتسا  تختیاپ  ار  روباشین  هکنیا  (- 1 [ ) 299]
ا. م . نآ . تختیاپب  دسر  هچ  ات 

 Ferrior (- 1 [ ) 300]
 Asegur (- 2 [ ) 301]

 Okhalchan (- 3 [ ) 302]
كاخ ءزج  مایالا  میدـق  زا  ناسارخ  اریز  تسا ، هحماسمب  مهنیا  تسین ، ناریا  یلـصا  كاخ  ءزج  ناسارخ  دـنیوگیم  هکنیا  و  (- 1 [ ) 303]
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ا. م . تسا . هدوب  مه  یلعف  دودح  زا  رتگرزب  ناریا و  یلصا 
م. تسا . هدوب  گرزب  ازریم  دیاش   Mirabazar (- 1 [ ) 304]

 Salugar Sokhassa (- 1 [ ) 305]
 Andkhud (- 1 [ ) 306]

 Oosh (- 1 [ ) 307]
 Porus (- 1 [ ) 308]

تواسق و ببـسب  درکیم و  تموکح  نیمزرـس  نآ  رب  ییاتغج  ناخ  نازاغ  رومیت ، یگلاس  هد  رد  ینعی  لاس 746  دودح  رد  (- 1 [ ) 309]
نایغط و نغزق ، ریما  اجنآ  ناگرزب  زا  یکی  تسایرب  رهنلا  ءاروام  ءزج  يارما  تساخرب و  نیمزرـس  نآ  رد  یگرزب  شروش  يو  يراوخنوخ 

ياتغج ناگدازهاش  زا  یکی  مانب  هطخ  نآ  رد  لاس 759  ات  وا  دندرک و  هاشداپ  وا  ياجب  ار  نغزق  ریما  علخ و  ار  ناخنازاغ  دـعب  لاس  کی 
ا. م . دومن . ینارمکح 

 Omar Toban (- 1 [ ) 310]
 Galady Sheykh (- 2 [ ) 311]

 Chawku (- 1 [ ) 312]
 Meser (- 1 [ ) 313]
 Talicia (- 1 [ ) 314]

 Busa (- 1 [ ) 315]
 Dina (- 1 [ ) 316]

 Pesantes (- 1 [ ) 317]
نآ هدوب و  ناملـسم  ياهتموکح  تسد  رد  عقومنآ  رد  ناتـسودنه  طاقن  زا  يرایـسب  تسا . یهاو  یلاـیخ و  بلطم  نیا  ماـمت  (- 1 [ ) 318]
نیا تسا و  هتـشاد  رقم  یلهد  رد  هک  تسا  هدوب  دـنه  هیقلغت » كولم « زا  مود » دومحم  ناطلـس  تسا « هدـیگنج  وا  اـب  روـمیت  هک  یهاـشداپ 

ا. م . تسا . هداتفا  قافتا  تپ » یناپ  لحم « رد  لاس 801 ه . یناثلا  عیبر  متفه  رد  گنج 
تـسا هتفگ  وا  يارب  ار  نانخـس  نیا  هک  سکنآ  ای  دنکیم و  فیـصوت  اجنیرد  ار  لوغم  ناخلیا  ناخ  نازاغ  وخیوالک ، ایوگ  (- 1 [ ) 319]

م هدرک . یهابتشا  نینچ 
 Andarabah (- 2 [ ) 320]

 Tukle (- 3 [ ) 321]
م. تسا . مدژک  ینعمب  یکرتب  نابلچ   Ghelpan Mulk (- 4 [ ) 322]
م. دشاب . اغآ » سنوم  نامه « نیا  دیاش   Mundazaga (- 5 [ ) 323]

م. تسا . هدوب  مناخ  راگن  ای  اغآ » راگن  نیا « دیاش   Vengaraga (- 6 [ ) 324]
م تسا . هدوب  اغآ » رورپ  حور  زین « نیا  دیاش   Ropa Arbaraga (- 7 [ ) 325]

» نیا هـک  تـفگ  دـیاب  دـشاب ، نآ  حیحـص  هـمجرت  دـهدیم  تسدـب   Yuaguaga ماـن يارب  وخیوـالک  هـک  ییاــنعم  رگا  (- 8 [ ) 326]
لثملا یف  دوشیم  هک  دـشاب  هدوـب  اـغآ » توقاـی  نیا « تسنکمم  مه  دوـشیم و  اـهلد  هکلم  ناـمه  هک  تسا  هدوـب   Yurayaga« اغایروی

م. تسدیدرت . نیرد  هتبلا  یلو  ام  نابز  لومعم  لوادتم و  یماسا  زا  مناخ  توقای 
 Guadamacir (- 1 [ ) 327]

تموکح يرادا  نامزاس  باـتکب « دـینک  عوجر  دروم  نیرد  ناـهاش  تردـق  لاـمعا  هوحن  نآ و  دودـح  تیکلاـم و  هراـبرد  (- 1 [ ) 328]
م. ات 257 . كولملا ص 253  ةرکذت  رب  یکسرونیم  داتسا  تاقیلعت  یشاوح و  تاقیقحت و  همجرت  اب  يوفص »

 Carvo Tumn Ughlan (- 1 [ ) 329]
م تسناتسمز . انامه  دیع  لصف  زا  دارم  (- 1 [ ) 330]

 Meri (- 1 [ ) 331]
 Tercenal (- 1 [ ) 332]

چیهب دـندرکیم و  یگدـنز  ياهریزج  رد  هک  دـندوب  یناـنز  یناـنوی  ریطاـسا  اـههناسفا و  قبط  رب   ( Amazones) اهنوزامآ (- 1 [ ) 333]
م دندادیمن . ار  اجنآب  دورو  هزاجا  يدرم 

م. دشاب . هدشن  نآ  هجوتم  تسرد  وخیوالک  ایوگ  هدوب  یتسر » یتسار  هملک « ود  رومیت  رهم  عجس  (- 1 [ ) 334]
 Sisakan (- 1 [ ) 335]

 Terek (- 2 [ ) 336]
 Idiku (- 1 [ ) 337]

 Alaman Oglan (- 1 [ ) 338]
1384 ه.ش. مجنپ ، پاچ : نارهت ، یگنهرف -  یملع  تاراشتنا  تکرش  دلج ، 1 وخیوالک ، همانرفس  يور ، وخیوالک ، ود  سلاسنوگ  [ 339]

م. تسیچ . يو  روصت  نیا  تلع  هک  تسین  مولعم  نانمس و  ناچوق و  نیب  تسا  هتفرگ  یناتسا  ار  دام  وخیوالک  (- 1 [ ) 340]
 Tucelar ای  Tungalar (- 1 [ ) 341]

 Ujan (- 2 [ ) 342]
 Chagaul (- 1 [ ) 343]

 Vian (- 1 [ ) 344]
 Butudo (- 1 [ ) 345]

 Assarrec (- 1 [ ) 346]
 Ani (- 1 [ ) 347]

 Avnik (- 1 [ ) 348]
 Vicer (- 1 [ ) 349]

 Ispier (- 1 [ ) 350]
 Piahacabea (- 2 [ ) 351]

 Arraquiel (- 3 [ ) 352]
 Arraquiel (- 1 [ ) 353]

 Surmeneh ای  Susurmena (- 2 [ ) 354]
 Curio (- 1 [ ) 355]

 Messer Nicoloso Cojan (- 2 [ ) 356]
 Sapiencia (- 3 [ ) 357]

 Corse (- 1 [ ) 358]
 Gumbin (- 2 [ ) 359]

 Veane (- 3 [ ) 360]
 Savona (- 4 [ ) 361]

دینک عوجر  باتک  نیا  هحفص 23  یقرواپ  تاحیضوتب   Benedict (XIII )Luna (- 5 [ ) 362]
 Biemboso Barbero (- 6 [ ) 363]

 San Lucar (- 7 [ ) 364]
 Alcola de Henares (- 8 [ ) 365]

 Andrea Piscioni (- 9 [ ) 366]
1384 ه.ش. مجنپ ، پاچ : نارهت ، یگنهرف -  یملع  تاراشتنا  تکرش  دلج ، 1 وخیوالک ، همانرفس  يور ، وخیوالک ، ود  سلاسنوگ  [ 367]
1384 ه.ش. مجنپ ، پاچ : نارهت ، یگنهرف -  یملع  تاراشتنا  تکرش  دلج ، 1 وخیوالک ، همانرفس  يور ، وخیوالک ، ود  سلاسنوگ  [ 368]
1384 ه.ش. مجنپ ، پاچ : نارهت ، یگنهرف -  یملع  تاراشتنا  تکرش  دلج ، 1 وخیوالک ، همانرفس  يور ، وخیوالک ، ود  سلاسنوگ  [ 369]

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
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طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)
... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)

دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)
 ... نارکمج و دجسم 

هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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