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ناگزور هبيتک 

 هناگي و تسا عقاو ليم هد ینيمخت هلصافب ناگزور نالك تموكح زكرم لامش رد ناگزور هبيتک
 ،دوريم یروغاج و ناتسريجو یوسب ويزگ و نازمت و نارمت ینعي روغ یبونج قطانم زا هك تسا یهار
 ینانوي طخب یياه هتشون نارب هك ،هداتفا گنسرخ ود یيازكچا هعلق شيپ یمومع هار رس رب هرد نيرد
۱ .تسا دوجوم ،دشاب هدش هتشون یرجه ۷اي٦ نرق رد دياب هك یبرع تاملك زا یخرب و یلاتفه هرود

 ريز یمومع هار رس رب روكذم یاهگنس نوچ ،ما هديد ۱۳۲۷ هنس رد فورح هدنسيون ار اه هبيتك نيا
 رايسب مه لصا رد دياش و ،تسين نشور نادنچ نآ طوطخ هداتفا داب و ناراب نايرج و باتفآ شبات
 .دوب هدشن هدنك قيمع

 ناهاش رقم تيالو نيا هك ،دنا ناتسلاواز یخيرات تيالو زج ناتسريجو و یلاش هرد و ناگزور
 زا هراومه و ،هدوب یحيسم رصع لياوا رد ناتسناغفا داژن یيايورآ ديفس یاهنوه )یلادبا( یلاتفه
 خروم لوقب و ،دنتخات یم دنه رب ینونك ناتسنوتشپ ناتسريزو و  مرُك یضارا و ،روشك یقرش یاههار
۲.دوب هديسر نوليس و ريمشك ات ناشيا تاحوتف ینيگنرت اجار رد هنهلك ريمشك

 ناتسريزو و مرك یداو زا هك ،تسا مولعم و دوجوم نونكا زين رگيد هبيتك هس یلادبا ناهاش نيزا
 .دنا ظوفحم )٤۱-۱٥ ( ۀرمن تحت رواشپ هزوم رد هس ره و هدما تسدب ناتسنوتشپ

 نيلومشا هزوم نابهگن هك )رويب چيا، ید،یا ( دروفسكآ نوتنهوپ ميدق خيرات داتسا لبق لاس دنچ
 ،هدومن یرادرب سكع یلاتفه هرود هبيتك ود زا راهدنق برغ لامش یليم دص ود یلاش هرد رد ،تسا
 :دسيونيم یو .دناوخ ارنآ تاملك زا یخرب ،تسناوت هك یياجات

 هدشن هديمهف و هدناوخ هروپ هك رواشپ هزوح مهبم هبيتك هس حيضوت و لح یارب هبيتك ود نيا فشك "
 .تسا هدرك زاب ناواكجنك یارب ار ديما هنزور دنا

 رصع رد هك ،تسا ینانوي هتسكش طخب ،تسا رتاناوخ و رتفاص یردق هك یكي ناگ زور هبيتك ود زا
 روطب هچ رگا .دش فورعم "ويسرك تيالوتپه " مساب یحيسم دهع رد ًادعب و ،دوب لمعتسم نايلاتفه
 زا یلو ،دراد یلاكشا مه نآ ريسفت و ريبعت و تسنابز مادك رد اه هبيتك نيا هك مناوتيمن هتفگ ینيقي
 هك )ديپس نوه( یلاتفه نانارمكح زا یكي مانب هك ،ديآ یم ديدپ نآ تاملك زا یخرب ليلحت و ندناوخ



۲

۳

 "دشاب هدش هتشون ،تشاد یناگدنز یحيسم مجنپ نرق رد

رواشپ هزوم یاه هبيتك
 رد ناسانش ناتساب هك ،دنا هتشون نابز ودب نآ یود ،رواشپ هزوم ظوفحم یاه هتشبن گنس رد
.دنا هدش هن قفوم نآ ليلحت هب ًالماك یلو هدرباه نآ ندناوخ

 رد گنس نآ و هدرك تمسق هصح ود رب ارنآ یميقتسم طخ هك تسا یگنس یور رب )۱٥( هرمن هبيتك  
 ماو نيپس كدبآ هداج رب یچوت یداو یلع ريم زا رترود ليم راهچ و روهشم "هنازخ " مانب هك یياج
 .درپس رواشپ هزوم هب ارنآ یسيلگنا بصنم بحاص سنرام ناتپك و ،دوب هداتفا تسا عقاو

 .دنا هتشون ارنآ نابز ودب و ،تسا چنا )۱۰×۱۲×۲۰( گنس نيا مجح

 یفورح ،نآ تسار گرزب تمسق ،هدش هصحود یدومع طخ كي هليسوب هبيتك نيا متفگ هكيروط
 هك دناديم یلوگنم نابزب ارنآ هتشون سيراپ ناسانشناتساب زا یكي و ،تسا فيفخ نآ یكاكح هك تسا
 .دراد رطس راهچ

 و مهبم یي هجردب نآ فورح لاكشا و ،تسا رطس جنپ ادارس طخب هبيتك نيا پچ تمسق اما
 رطس رد هك ،دنا هدناوخ نازا ار هملك دنچ اهنت و تسا راوشد نازا یبلطم ندروآ رب هك تسا ضماغ
 مه تأرق نيا یلو ،دوش ی هديد ربمغيپ هملك لداعم مراهچ رطس رد و bruain نييورب هملك نآ لوا
.تسا كوكشم

 "ارتپ " هلمك و "اپوهب " هاشداپ مان و ،دنا هتشون ۳ رتسس دهع ۳۸ تمس باسحب ار هبيتك خيرات 
 زا یخرب هك هبيتك نيا تسار تمسق رويب روسيفورپ هديقع هب ،دوش یم هدناوخ نارد زين رسپ ینعمب
 .تسين یلوگنم دنا هدرك روصت یلوگنم ارنآ ءاملع

 انب و ،تسا یقفا هبيتك نيا طخ یلو ،دشيم هتشون نيياپ هب الاب زا ًادومع یلوگنم طخ هك ليلد نياب
 .دوب دهاوخ لطاب ،دنا هتسناد یكروت اي یلوگنم ار هبيتك نيا هك یياهنآ هضورفم نارب

 دمحم و هلا تاملك نآ یالاب تمسق رد هك ،تسنابز ودب )رواشپ هزوم ٤۱ هرمن ( مود هبيتك اما
 یسيلكنا راد بصنم رفن كي زين ارنآ هك ،تسا چنا )۷ ×۱۱ ×۳٤( نآ مجح ،دوش یم هديد یفوك طخب
 یويل نيولس روسيفورپ و ،دراد رطس ۲۰ هبيتك نيا .دوب هتفاي نيل اترش ماقمب یچوت یداو رد نيك رجيم
 هك ،دنا هدرك صيخشت ارنآ طخ ،یلوگنم نيصصختم زا رفن ود هك دسيون یم نآ هراب رد سيراپ زا
 .تسا هدناوخ یلوگنم كشالب ارنآ ظفل ود وزيترم ديلاو روسيفورپ و تسا یلوگنم طخلا مسرب
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 و اناوخ طخب هك ،تسا ركذلا قباس مود هبيتك زا یو زج ًارهاظ )رواشپ هزوم ٤۱ هرمن ( موس هبيتك
 مسر كي ،اد هرس و یفوك طخلا مسراب هك ،ديآ یم نشور هبيتك هس ره یاهتشون زا و ،هدش هتشون ادج
 فورحاب طخلا مسر نيا فرح نيدنچ هك ،تشاد جاور یچوت  یداو رد تقونا رد زين یرگيد طخلا
 طخلا مسر نوچ و .دهديم ناشن ار همه نآ لصا و ادبم تبارق و ،دراد لماك تهابش ناگزور هبيتك
 نيرد رگا ،تسين بجعت یاج نارب انب ،دوب لمعتسم رصع نآ تاكوكسم رب ود ره ،اد هرس و یلاتفه
 .دنشاب هتشون ونآ هب ار یبلاطم مه اه هبيتك

 هك ،ديآ یم تباث )۱٤ ربمن هحول( هدروآ مهارف ركاو یج هك یناساس هرود یبرع تاكوكسم یور زا
 یبرع یفوك طخاب اجكي ،برع یارما و هلسلس نيا ناهاش تاكوكسم  رب یلاتفه طخلا مسر نيمه
 .دنوش یم هديد مهاب یطخ موسر نيا زين یچوت یداو یاه هبيتك رد نارب انب و ،دشيم هتشون

ناگزور هبيتك زا هملك دنچ
 یاه هبيتك هب تبسن هبيتك نيا فورح لاكشا هك " دسيون یم ناگزور هبيتك هراب رد رويب روسيفورپ
 هبيتك خيرات اما ،دراد ناوارف فالتخا ركذلاريخا یاه هبيتك فورح اب و تسا رتفاص یچوت یداو
 هكيتروص رد .دوش یم نييعت یداليم مجنپ نرق رد ديپس نوه  هاشداپ ،الوك ارهم رصع رد ناگزور
 نآ یفوك طخ عضو یور زا زين )٤۱( هرمن هبيتك و ،تسا طوبرم رت دعب هنمزا اب رواشپ هزوم )۱٥( هبيتك
 یبرع یلاتفه تاكوكسم فورح لاكشا اب و ،دناوت یمن هدش بوسنم یداليم ٦۷۰ زا لبق رصع هب
 ليلد لباز هاشداپ الوكارهم یهاش سدقم ماقم و دوجو تابثا یارب ناگزور هبيتك اما دراد مات تهباشم
 یرتميدق هنعنع هب دنتسم ،ديمان یم یلباز هاشنهش ار دوخ دومحم ناطلس هكنيا و ،تسا یتبثم
" ،ديامنب ار یبوخ كمك رواشپ هزوم یاه هبيتك لحرد ناگزور هبيتك هك ، دوريم راظتنا و ،تسوزا

 هدناوخ نآ رد ار ليذ تاملك روكذم روسيفورپ و ،تسا رتاناوخ و رت نشور یكي ناگزور هبيتك ود زا 
 :تسا

 "یكزورهم ولواز وهاش سوگ اب "

 و دوب دهاوخ م٥۰۰ دودح یالوك ارهم ،یلاتفه حتاف رادمكح نامه ،یكزورهم نيا رويب لوقب
 :تسا نينچ رويب رظن رد قوف ظافلا همجرت

 "ارهم    لباز    هاشداپ      سدقم یيادخ "

mihrozki  Zao loo    Bogos  Shaho 

 یلصا مان هك ميناديمن ام ديوگيم و تسا ددرتم هبيتك نيا هاش مان ليلحت رد فوصوم سانش ناتساب
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 سوگ اب لوا هملك ناياپ رد ،مييوا نونمم هبيتك نيا تاملك ندناوخرد هك رويب نيمه زين و ؟دوب هچ وا
Bogos یر فورح شيوخ فرط زا )Ri( هملك نازا ات ،هدرك هفاضا ار )هتخاس لصالا یدنه )یرس 

 .تسا دوجوم سومهم نيس كي اهنت )وگاب( زا دعب و ،هدوبن لصا رد فورح نيا هكيلاح رد ،دوش
 نازا هك ،ميراذگيم یخيرات و یناسل قيقد ليلحت تحت رد ار هبيتك تاملك نيا كي كي ام نونكا
 .دمآ دهاوخ تسدب مهم رايسب بلاطم

 :سوگاب _۱

 ار یادخو ميظع ینعم هك تسا ینونك یوتشپ گب و تيركسنس هگب و اتسوا هغب نامه نآ لصا
 لگب ،یمارگب ،مارگب دننام تسا ردصم مان نيدب نكاما و دالب یامسا زا اسب ناتسناغفا رد و تشاد
 اهمان زا یخرب رد هك )كنرت ( یگب )ناقلات ( یاپ هگب )یگنزياد ( كل گب )هنزغ( الگب )تاره(
 ،كدادغب ،نالغب ،)سيغداب( روشغب )رواد نيمز( ینغب لثم تسا ظوفحم زين هملك یياتسوا تروص
 . )ناغفا هملك زا یطبض ( ناغبا )تاره( نادرواغب

 دودحرد هك یراهدنق رعاش ؤكاك نيدلا سمش .ميراد زين ناتسناغفا بدا زا یدانسا اعدم نيا یارب
 :ديوگ تسا حوتفم لبقام )گ( هب موتخم نآ تايبا مامت هكيلزغ كي رد ،تشاد یگدنز ـه۱۲٥۰

 گب رهاظ هپ ړوو نطاب یدامز علاط موش یسه

  یسراف  بدا رد ینعم نيمه هب و ،تسا ميظع ینعمب )كچوك ( ړوو لباقم رد اجنيرد هك
 :تسار یخلب یولوم ترضح ،دوب دوجوم زين ناتسناغفا

٤ینزيم گر ار هشپ نوچ اوه رد      ینزيم گب زا و هاش زا مد هچ زا  

 تمظع هك تسا راديدپ یسراف و وتشپ دنس ود نيزا و .دهديم ار یونعم ميظع ینعم اجنيرد هك
 نامه زا یناث نوكس و لوا هحتف هب گب نيا و ،دوب دوجوم هملك نيا ميدق ینعم رد یونعم و یدام
 تفص هب تاذ مسا زا روهد رورمب هملك نيا ینعم رد دياش و ،دراد هشير تيركسنس هگب و اتسوا  هغب
.دشاب هدش دراو یرييغت

 تاملك هك دراد یرياظن ميدق بدا رد زين ،ادخ زاريغ ردتقم قولخم یارب ،هملك نيا لامعتسا اما
 و ،تشاد لامعتسا دروم زين كولم و ناهاشداپ یارب یناسارخ بدا رد ناگيادخو دنادخ و یادخ
 بتك رد هك ٥یاذوخ ناگزوگ و هاذخا راخب لاثما ،دنتفگيم )یادخ( ار ميدق ناهاش زا یخرب یتح
 و لباك ناهاش دصقم زين یسودرف تيب نيرد و ،دنروكذم ليصفتب كلامملا كلاسم و یمالسا حوتف
 : تفگ هك دنا لباز



٤

٥

٦

٦یادخ لباز لاز هميخ یوس یادخ لباك بارهم تفر نورب

 :تسارومه

۷یادخ رواخ كيدزن دنتسرف     یام و جونق هب وت خر راگن

 ليلج و ريما ینعمب زين یبرغ ینونك یكروت رد گيب و كب و یقرش ميدق یكروت رد گب هملك
 هك رهوش و ريما ینعمب گاب و گب ،دنكيم حيرصت )ـه٤٦٦ ( یرغشاك دومحم هكيرارق و ،دوب لمعتسم
    ۸ .دوب لمعتسم هماع تارواحم رد ميدق یكروت رد ،تسا هناخ ريما

 لياق يكروت اب ناتسناغفا ييايرآ رگيد هنسلا و تيركسنس و اتسوا رد هملك نيا هشير كارتشاب رگا
 ناييايرآ اي ،ناتس راخت و ومآ یاه هرانك رد ديفس نوه داژن ييايرآ فياوط طالتخا زا ارنآ دياب ،ميوش
 يكروت یاه هجهل هب و هتفرگ نيمزرس نيزا ار هملك نيا هك ،مينادب یحيسم دهع لياوا و يياتسوا هرود
 .دنشاب هدرب

 نآ اب ار )یر( دوخ معزب رويب روسيفورپ هك هبيتك لصا رد وگاب هملك رخآ هب )س _ سب( قاحلا اما
 تبثم جياتن هب نآ ليلحت زا هك تسا لمات دروم دوخ یاجب ،دوبن لصا رد )یر ( نيا یلو ،هدوزفا
.ميسريم یناسل

 ايفارغج و ناخروم یاه هتشون فل رد هك یناسارخ ميدق یخيرات تاملك زا یخرب رخآ رد هكنادب
 ارنآ هدنب و ،مينيب یم )جي (دنوسپ اي هقحال كي ،هديسر امب دوخ برعم تفايق و لكشب یبرع ناراگن
 ثيحب وتشپ رد نونكا  )گحي=زي ( لكشب دنوسپ نيمه نيع هك ،مناديم )سي _زي( برعم تروص
 هلمج رد )ـه۲۹۲( یبوقعي حضاو نبا هب روهشم بوقعي یبا نب دمحا ًالثم .تسا دوجوم تبسن تادا

 نآ  عمج یبرع بتك رد هك ۹هتشون روكلا سيير ینعمب ار )جيرهشلا( هملك هدش برعم يمجع تاملك
 سيير و )لاو راش ( نيمه ینونك حالطصاب و رهش و عاقب سيير نآ ینعم و ،دنا هدروآ زين جيراهشار
 ارنآ نارب انب ،هدمآ یبرعب يمجع نابز زا هملك نيا هك هدرك حيرصت یبوقعيلا نوچ .تسا هدوب دلب
 هقحال نآ رخآ رد و ،تسا ۱۰ روگش رهش راگش نيمه نآ لوا وزج هك مينيب یم و ،ميرامش یمن یبرع
 هك تسين ديعب و ،ميیيوگ )زيراگش اي زيرهش( نونكام ار هملك نيع و )سي زي = گحي=جي( ،تسا یي
 نيب یقرف ادا و لكش و ینعم رد اريز .مينادب ینونك لمعتسم و هدنز زيرهش نيمه اب هبيش ار  جي رهشلا
 .تسين دوجوم نيتملك

 نيا ، ميراد )گخيؤب( مانب نابز وتشپ هليبق كي چولب ليابق راوج رد ناتسناغفا رد :رگيد لاثم كي
 فلتخم مه نآ یاه اج اما و ،دوشيم ركذ یاجكي یبرع بتك رد یخيرات صولب و چوك و صفقاب مان
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 ثداوح رد هيوكسم نبا .ميباي یم نامرك و ناتسيس بونج رد ار ناشيا یرجه مراهچ نرق رد :تسا
 نب یلع ـه۳٦۰ هدعقيذ رد هك ديوگ و هدرك ركذ هلودلا دضع اب ار یصولب ديعس وبا یاهگنج ـه ۳٦۰
 هلاحر ار مدرم نيا و ۱۱ ،تفرگ ار ناسارخ و ناتسيس و نامرك یاههار صولب ريما یزرابلا دمحم
.دمان یم یريس مرگ نايچوك ینعي ۱۲ هيمورج

 راجشاب زبسرس هك ار زراب و صولب و صفق لابج )ـه۳۷٥ ( یسدقم یراشب دمحا نب دمحم
 نيا باتك ود ره رد ینونك گخيؤب الما هك ۱۳،دروآ یم ليصفت هب مدرم نيا یاهگنجاب ،تسا نوگانوگ
 دوجوم ناريا بونج رد مه یهوك نونكا )زراب ( مان نيمهب و ،تسا )زراب ( یراشب یسدقم و هيوكسم
 و كژوك هنماد ات ناتسيس ناتسگير یشاوح رد راهدنق بونج رد نونكا هليبق نيا یاياقب یلو ،تسا
 هفياط نيا هك ،ديآ یم تباث زين ناتسيس و نامرك حاون نيب رد زراب لابج هيمست زا و ،دنا هداتفا نيشپ
 رهاط نبرهطم یبرع رگيد خروم رفن كي  اريز دوب هديسر مه اجنآ ات دوخ یخيرات دم رد یتقو
 روغ و تسب و جنرز ات مدرم نيا روغث هك ديوگ و هتشون )جرابلا( ار مان نيا یالما )ـه۳٥٥( یسدقم
. ۱٤دسريم

 یناسل هجيتن ثحبم نيزا ،ميديد )جراب و زراب( روطب ار گخيؤب هملك ميدق یاهالما هك نونكا
 و ،تشاد )سي =زي =جي ( هقحال كيدوخ ريخا رد مه مان نيا لمعتسم و ینونك لكش هك ميريگيم
 زا یخرب اب نآ نيع نونكات وتشپ رد و دشاب حتاف و عيفر و دنلب ینعمب هك ،دوب )رب( نآ لوا وزج
 نامه suffix هقحال نيا و .ميراد هريغو )حتاف (یلايرب و حتف ینعمب )یرب ( نوچ رگيد تاعرفتم
 _ گح _ ز _ س( فورح ليدبت هك ،تسا زراب و گخيؤب و گحي رهش و سيوگاب ،ميدق دنوسپ
 .تسا درطم ناتسناغفا یاه هجهل رد رگيدكي اب )گخ

 نآ ینعم و هغب گب =وگاب نامه هب تسبوسنم ناگزور هبيتك لصا زيوگاب =سيوگاب = سوگاب سپ
 دبعم یتسرپ هاش هديقع قباطم هك تسا یبقل و ،دشاب سدقم و یادخ هدش تفتلم زين رويب هكيروط
 دباعم رد ار دوخ یاه همسجم ،دندركيم قالطا دوخ رب نامزنآ نارادمكح ،نالغب رد اكشنك
 كيرم ويسوم و .تسا هدمآ تسدب نالغب لتوك خرس دبعم یاياقب زا نآ یاه هنومن هك ،دنتشاذگيم
 هدناوخ ار )یكشنك و واشوگب( تاملك نالغب لتوك خرس هفوشكم یاه هبيتك زا یكي رد یوسنارف
 .دنا هتشون وهاش سوگاب نارد و ،ديآ یم تباث ناگ زور هبيتك ناتساد نيا نيع لوا هملك زا هك ،تسا

 :وواش اي وهاش ۲

 مانب و  دنا نوتشپ ليابق زا ليخ وهاش و یزوهاش .دشاب یم تفص یهاگ و ملع یهاگ وتشپ رد
 هدمآ هقوشعم و هبوبحم ینعمب اهش و ،وهش وتشپ بدا رد ،دوش یم هيمست راهدنق مه نونكا )وواش (



٦

۷

۸

 .دنا دوجوم اه هبيتك رد نآ لكش ود ره هك ،دننك ظفلت مه وواش مدرم یخرب ار وهاش هملك و ،تسا

 ینعي ) وه _ یش ( هك ديوگ دوب )وه _وپ ( خلب رد م٦۲۹ ليرپا ۲۰ خيراتب هك ینيچ رياز گنست نويه
 ۱٥دمآ ،دندوب ولمم اهبنارگ یايشا و رهاوج زا  هك  خلب دباعم تراغ یارب )نوه ( ناخ رسپ وهاش

 سيك ( هيرتشك هملك نامهرهش و ريش و راش و هاش تاملك یلصا ذخام و هشير تراوكرام ۀديقع هب
 وا هبيتك گشك روت و ميدق روت گشك اب تاملك نيا یخيرات ۀطبار نارب انب و ۱٦ تسا یخيرات )روت
 نازا دصقم و )گشك روت( ًارركم زين ؤمروا ناشور ريپ نايبلاريخ رد هك ۱۷ هنهلك ريمشك خيرات و دنه
 ترضحيلعا هچنآ و ،تسا تباث یخيرات و یناسل ليالد اب ۱۸ تسا نارمكحو ناراب ريشمش هقبط
 دوخ راعشا رد  ًارركم یتوكلم و یناحور بوبحم یارب اراهش هملك ارعش رگيد و یلادبا هاش دمحا
 .تشا یهاش ماقم سدقت ميدق رايسب هنعنع زا یشان ،دنروآ یم

 یقهيب و یبتعلا و ،دوب یقاب دومحم ناطلس رصع ات ناتسجرغ رد راش بقل هك دنامن یفخم
 دروخو نالك ريش ینعي كيراب ريش و همريش و ۱۹ دنراد اهناتساد و اهركذ ناشي زا هنزغ رابرد ناخروم
 هك تسا یخيرات باقلا هتسد نيمه زا زين وهش =وهاش =وواش تاملك و هدوب نايماب ناهاش باقلا زا
.دنيآ یم رظنب گنست نويه یاهتشون رد و ناگزور و نالغب یاه هبيتك رد

 : ولواز ۳

 نآ ريخا )واو( و هدش ظفلت مه هلواج و لواج ذخآم یخرب رد هك )لباز( لوا زب بوسنم هملك نيا
 )وگتيخ( هگتيخ زا و )وتيرب (تيرب زا ًالثم تسا لمعتسم نونكات وتشپ نابز رد هك تسا تبسن تادازا
 زين ولواز سپ هدش هتخاس تبسن قاحلاوا و مامضن اب یخيرات تهكپ = تشپ زا زين وتشپ نابز مان هك
 و تشاد لوط دنمله یاهنارك ات ینزغ زا هك تسا ناتسلباز اي لواز نيمزرس هب بوسنم و یلواز ینعمب
 ناتسلباز بلق رد زين ناگزور هبيتك و .دوب یناتساب ناناولهپ هاگنالوج یسودرف همانهاش بجومب
 یلواز ار نتشيوخ ناشيا ناهاشداپ و .دوب نايلاتفه تنطلس رقم نيمزرس نيمه و ،تسا دوجوم
 رعش نابز زا هريغ و " تسايرد یلواز دومحم هگرد هتسجخ " نايونزغ رصع رد هكنيا و دنتفگيم
 ناغفا و سيلگنا لوا گنج ات و تسا نيمزرس نيا مدرم ميدق تانعنع هب طوبرم ، دسريم شوگبا
۲۰ دوب دوجومراوناخ رازهكي دادعتب یلواز مانب نيمزرس نارد یي هليبق

 ؟ یك زورهم _٤    

 روهشم هاشداپ الوك ارهم نامه نآ زا دصقم هك ديوگ و هدناوخ نينچ ار هملك نيا رويب روسيفورپ
 .تسا یلاتفه



۷

۸

۹

 یديو نابز رد الوك هملك ما هتشاگن ليصفت هب )۷٥ ص ( لوا دلج وتشپ تايبدا خيرات رد هكيروط
 فورعم نادناخ ايتكپ مدرم .مييوگ )لوهك ( ارنآ راهدنق رد ام مه نونكا و هتشاد ار نادناخ ینعم
 يياز دمحم هليبق دادجا أشنم هك راهدنق ناسغرا رد و ،دنيوگ لوهك هدنياپ ار ناخ هدنياپ رادرس موحرم
 .دنناوخ لوهك دمام ار ناشيا ،تسا

 ركذ )لوك( دوخ راعشا رد )ـه ۱٥٤ یفوتم( وتشپ ميدق رعاش یروس ړورك ريما ار یخيرات هملك نيا
 هركذت رد و ۲۱ دنا هدروآ )لوهك (دوخ راعشا رد )ـه ٤۰۰ دودح ( یدول رصن و یضر خيش هك هدرك
.۲۲ تسا دوجوم ) لوهك ( لكش نيمهب زين )ـه٦۱۲ ( وكام ناميلس

 نانيرت و ،تسا دوجوم )رون = رمل = رم = ريم ( لاكشاب وتشپ رد باتفآ ینعمب رهم هملك اما
 .دنيوگ )ريم( ار بانفآ نونكات ييالرول

 نابز رد هك ،دراد لامتحا و ،ميراد هريغو )ثنوم اروم ( اريم و وريم و ريم ليق زا یمالعا وتشپ رد و
.دشاب هدرك تئشن هشير نيمه زا )ناوراك ريم ( هملك زين یسراف

 تسا مان نيمه و تسا يياز باتفآ و باتفآ نادناخ زا ینعي لوهك رمل = لوهكريم =الوك ارهم سپ
 یاه هرد و ءارق رد نونكات )هناج هلگريم ( هنارت و هتفر نيب زا نآ ميدق موهفم و مييوگ لگريم نونكا هك
 .دوش یم هدناوخ ناتسناغفا

: یكزورهم مان ليلحت

 و هدوب نينچ مه تيركسنس رد هك )الكارهم( مان نامه ،ميزاس نشور ار نخس نيا دياب نونكا
 ؟دش ليدبت یك زورهم هب هنوگچ ناگزور هبيتك رد هدش هتشون تروصنيدب یو تاكوكسمرب

 مان كي ميدق نامز زا ام نيب رد اريز .دياشك یم تلوهسب یوغل ليلحت زين ار یخيرات هلضعم نيا
 رد مه نونكات هك ،تسا )سكوريم( نآ و هدوب )رهم = ريم( نيمه هب ردصم هك تسا دوجوم زين یرگيد
 و تسا دوجوم )سيوريم( مانب یياج نادرم رد رواشپ لامش رد و ،دننكيم هيمست مان نيمهب راهدنق
 بلق زا هك دسانش یم سك ره ار موحرم ناخ سيوريم یجاح یراهدنق هاوخ نطو فورعم ميعز
 .تسا هدمآ رب تالك )یرويس ( ناتسلباز

 یخيرات یناتساب تلاصا هك تسيمان یلو ،دنسيون یبرع )سيوا( نادان نابرعم یخرب ار مان نيا
 .دوب لمعتسم و دوجوم نيمزرس نيرد برع دورو زا لبق و ،دراد

 یليلجت و یبيبحت فاك اب ار دوخ ناگرزب یاهمان هك ،دنراد یي هنعنع ميدق نامز زا نوتشپ مدرم
 كتوه و كتخ و كنس و كگخا و كراب و كربب و ربب و كرمز و یرمز و كباب و اباب لاثما :دنناوخيم



۸
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 ۲۳ كهاش و كزين و كزوغ و  كروف و كيول یخيرات یاهمان تسا هلوقم نيمه زا و كنسح و كتيش و
 ،وريش ،وريخ : لاثما تفاي یم ليدبت مه تاملك رخآ )واو( هب ليلجت و بيبحت فاك نيا یهاگ هك
 اهنت اي )كسيوريم ( یبيبحت ليلجت ليبق نيمه رد زين ار سيوريم مان هك هريغو وديس ،وهاش ،وراب
   طبض اهيف نحن ام هبيتك رد )یك زورهم( لكشب نآ نيع هك ،دنا هتخاس )یكگخريم( اي )كسيو(
۲٤ تسا

 زا و هداز باتفآ وتشپ )لوهكريم( اي الوك ارهم مسا ینعم هك ،مينك حيضوت دياب مه ار هتكن نيا نونكا
و ،تسا باتفآ و رهم نامه ريم اريز .دراد ار موهفم نيمه نيع مه سيوريم مان و ، تسباتفآ هداوناخ
 نادناخ نابهگن )یتپ سيو( و هدوب اتسوا و تيركسنس رد هليبق و نادناخ ینعمب ايسيو اي )هسيو (
۲٦ تسا هدمآ مه اديوگير رد نامدود و هداوناخ ینعمب سيو نيمه رگيگ یناملا ققحم لوقب و ۲٥ دوب

هجيتن و تاملك بيكرت
 هنسلا اب نآ تاملك مامت هك ،دش نشور زيزع هدنناوخ رب ناگ زور هبيتك درفم تاملك ليلحت یور زا
 يسراف و وتشپ روتسد و یسانش هلمك رد نآ یاه هشير و هتشاد طبر ناتسناغفا یلخاد و یماقم
 .دنيآ یم رظنب نشورو عضاو تروصب ناتسناغفا

 هك ینعم نياب تسا وتشپ نابز ینونك روتسد قباطم زين هبيتك تاملك بيكرت و دنويپ و بيكرت اما
 لبق تفص هس هك )یكسوريم یلواز هاشداپ ييادخ ( بيكرت و هدمآ دوخ فوصوم زا لبق همه تافص
 هكس كيرب هكيلاحرد .دناسريم وتشپ روتسد اب ار یتقباطم ،هتفاي ركذ )یكسوريم( دوخ فوصوم زا
 فوصوم هك هاشداپ مسا زا دعب تافص مامت )م،۲۲۰ (سراپ ناهاش زا یكي ترك غب نب تد غب یولهپ
:دوش یم هديد تسا

 یز ) نادناخ مان ( هك رت رپ ) هاش مان دادغب( تد غب ینعي "ترك یغب یز _هك رت رپ _ تد غب "

.۲۷ )شردپ مان ، تركغب ييادخ( تركغب یغب )رسپ (

 زا ناگزور هبيتك نابز هك ميريگيم هجيتن یناسل و یخيرات یاهيواكجنك و تاعلاطم نيا مامت زا نونكا
 ات و ،دراد نآ بيكرت و روتسد و وتشپ تاملك عضو اب یمات تهابش تاملك بيك رت و تادرفم یور
 و هدحيلع نامز كي یناشوك و یلاتفه رصع نابز اي و ،دياين تسدب اعدم نيا ضيقن ليالد هك یتقو
 و ناگزور یاه هبيتك رد وتشپ دوجو یوق لامتحا ،قوف یخيرات و یناسل ليالداب ،دوشن تباث یلقتسم
 هب ار هلئسمو ،مناوتيمن هدش یعدم نيقيلا نيعاب دروم نيرد هدنسيون مه نآ دوجواب یلو دوريم نالغب
مراذگيم هفوشكم یاه هبيتك لماك شناوخ و قيقحت و رگيد یاهشواك



۹
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 ۱۳٤۰ توح ۱۰ لباك كرد شش 

: یشاوح

 لامتحاو .تسا كوكشم نآ رگيد هملكو یم هدناوخ )نسح ( نآ یبرع طخلا مسر تاملك زا.۱
 رخاوا رد هك دشاب تسوپرخ رالاس نسح نيدلا جات نامه صخش نياو ،تسا تسوپروخ هك دوريم
 تاقبط فلوم جارس جاهنم یضاق ـه٦۲۱ هنسرد  و تشاد كلوت وروف ینارمكح ،نايروغ رصع
 یبيبح عبط ٦۹۸ یرصان تاقبط ( .دوب هتفر رازفس اب یورماب یرصان

 دعبب٤۳ ص۱ ج۳۲٥ ات ۲۸۸ كولشا ، ینيگن رتاج ار یسيلگنا همجرت.۲

 یحيسم هنس دادعا اب ار ددع نيا رگاو ،دوش یم زاغآ داليم زا دعب٥۷ هنس زا یخيرات دهع نيا.۳
 )م۹٥ ( اب دوب یواسم تمس ۳۸ لاس نارب انب ،ديآ یم تمس هنس ،مينك عمج

.٦٦ ص لباك هنلوت وتشپ عبطؤكاك نيدلا سمش ناويد.٤

 .رواخ عبط ٤۸ ص ،لوا رتفد ،یونثم.٥

.دعبب ۳۹ ص هب ذادرخ نبا كلامملاو كلاسملا.٦

 رواخ عبط۱۲ ص۱ ج همانهش.۷

.۱۲٥ ص باتك نيمه.۸

.۱۱٥ ص ۳ جو ٥۰  و ٤۹ص۱ ج ،كرتلا تاغل ناويد.۹

.۲۳ ص۱ ج یبوقعيلا خيرات.۱۰

 نيمهو .ديوگروگش ارنآ یريزوو یديرفا هحمل رد هك ،تسا یسراف رهش نيمه وتشپرد راگش.۱۱
 یوغب نآ هب تبسن هك ناسارخ سيغداب روشغب دننام هدنام یقاب دالب، یخرب یامسارد هملك لكش
 )رهش  =روگش )گرزب( اهم ،دنيوگ )روشام ( ارنآ هك تسا دوجوم یي هيرق نونكات راهدنقرد .دوب
 .تسا

.م۱۹۱٥ هرهاق عبط دعبب ۲۹۸ ص ٦ ج ممالا براجت.۱۲

ـه۳٦٤ ثداوح ۳٥۹ ص ٦ ج براجت.۱۳

.م۱۹۰٦ نديل عبط ٤۷۱ ص ميساقتلا نسحا.۱٤

.م۱۸۹۹ سيراپ عبط ۹۲ ص ٤ ج خيراتلاو ءدبلا.۱٥

.۱٥۱ ص لبب همجرت ،برغ ملاعرد نيچ ييادوب نارياز یاهتشاد داي ینعي یك _ وي _ یس.۱٦

 .تاروكرام رهشنا ربا هلاوحب ٦٤۳ زا مالسا فآ یديپولكياسنا.۱۷



۱۰

۱۱

 همجرت هن ملك ريمشك خيراتو م۱۸٤۲ ندنل عبط ۱۲۰ ص سنرب ردنكسارس زا لباك ،دينك عوجر.۱۸
. ر۷ ر ٥ر ٤ گنرت ، نيلاتس لروا

. ۳۹۷ هديزگ خيراتو ٥۰٦ ر ۲۹۸ یقهيب خيراتو ۲٥ صیقهيب خيرات.۱۹

. ۷۱ ر ۳٥ ص هنازخ هتپ.۲۰

.٦٤ ص ۱ ج ءارعش هناتشپ.۲۱

 نياو ٦٥ ینور ناويدو ۱۱٦ ر۱ یبوقعيلو ۱۰۸ صصقلاو خيراوتلا لمجمو ۱۰۰ ص یقهيب خيرات.۲۲
.ريغو ٤۱ت هبذا درخ

 زا یكي هكسرد هك هاشداپ ميدق ینعمب )ج( یادخ هملك یبيبحت ليلجت .تسا ليبق نيمهزا.۲۳
 نايديرپا مه نونكا ار یادخو ،تسا طوبضم )هك هيودوخ ( لكشب مالسا زا لبق ناتسناغفا ناهاش
 هدام مالسا یديپولكياسنا هب دينك عوجر هك هيودوخ هملك یارب .دنيوگ یولخ اي یودوخ ربيخ
 .زميد یتروشروكنل ملقب ج ناتسناغفا

 . ۹۱ ر ۱ ايدنا فآ یرتسم جربميك.۲٤

.۷۷ ر۱ وتشپ تايبدا خيرات هب دينك عوجر ليصفت یارب ۲۲٦ ر۱ یرراخ نايناريا ندمت.۲٥

س .۱۳۰ ر۱ یسانش كبس .۲٦


