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دوريره يداو رد يتعارز ميظنت تاكرحو اهمروفير
لباك يايرد يداو و 

 و يلامش رگيد تاحاس لومشب هك تشاد يتعارز عيسو ۀحاسود برغ و قرش رد ميدق ناتسناغفا 
 يرايبآ و تعارز خيرات رد هكيماگنه و ،داديم ليكشت ار تكلمم نيا يزرواشك ۀينب يزكرم و يبونج
 .دراد ييازسب تيمها يزرواشك  ۀحاس ود ره نيا ،دوشيم يواكجنك و هعلاطم ناتسناغفا

 ميدق نامز زا ،دنا هدوب اراد ار يتعارز يضارا و هدشيم باريس اهايرد يراجم زا هك يروانهپ ياهيداو
 ينيشن رهش و يزرواشك اب ينيشناتسور و يرگ يچوك ينعي يناسنا يناگدنز ياه هرود فلتخم لحارم رد
 زا يگدنز هلحرمره رد اهناسنا و ،هتشاد يدايز تيمها هراومه ،گرزب و دروخ ياهترجاهم و دالب يانب و
 .دنا هدركيم هدافتسا نآ عرازم و يعارم تاديلوت

 ياه هرود رد ام تكلمم يبرغ و يقرش عيسو يداو ود ره نيا ،ديآ يمرب خيرات ۀعلاطم زا هكيياج ات
 هراومه ،دندادرارق دوخ نكسم ،هجيو انايرآ ترجاهم زا دعب ارنآ يلامش نايايرآ هك نازا دعب و خيرات لبق
 و يخيرات مهم ثداوح و ،مينيبيم ارنآ ياهمان اتسيوا و اديو ميدق بتك رد و هدوب يناسنا ۀدافتسا دروم
 .مينكيم هدهاشم اهيداو نيرد ار يناتساب ناهاشداپ و ناناولهپ شياديپ

 ناهاشلباك هاگنالوج و كيدوب وكيرگ رنه و اراهدنگ لاس نهك ياهتيندم هاگشياديپ لباك يايرد يداو
 يمالسا ۀرودرد هك ،دوشيم هدرمش يتعارز و يندم مهم رايسب ۀحاس كي نونكات زين دوريره يداو ،دوب
 .تسا هدرورپ ار نايروميت رنه و تيندم

 و وشن فلتخم ياه هرود ندرك يط و يناسنا يناگدنز ۀيوس تفرشيپ اب يگنهرف و يندم ياه تكرح
 نامدرم نيب رد يتعارز ميظنت تكرح هك مينيب يم ام و دنيآ يم دوجوب رگيدكي يزاوتم يدحات ،ءاقترا
 .تسا هتفر شيپ زين شناد و هرادا و رنه هك ،دوشيم هديد يتقو ،مهاب كيدزن نامز كي رد يداو نيا

 يداو رد هكيلاوتم ياهراتشك و نايزيگنچ ياهيرگامغي تقبس دوجواب يرجه متشه و متفه نرق رد
 و دادن تسد زا ار دوخ يندم و يسايس تيزكرم تاره مه زاب ،داد يور ناسارخ طاقن رياس و دوريره
 ار تاره ،دتسناوت ارادم و تميالم تسايس اب ،دندوب نيمزرس نيا هاوخنطو نامدرم زا هك ترك لآ ناهاش
 و ،دنرادهگن هدنز دوخ يرنه و يبدا و يسايس تيزكرم نامه اب ،ماعي اه لتق و اهناريو اسب نديد زا دعب
 .دننك هريبج نيمزرس نيرد ار نايزيگنچ شهدم تابيرخت
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 امغي نيا نايرج نيع رد هك ،دوب تاره و ناسارخ مدرم ۀدنياز هحيرق و تيقالخ تقيقح رد
 ار ترك نادناخ ناهاش و ،دنتشاد تسد رد ار يندم و يرادا و يسايس ياهراكتبا ،راكبارخ ياهيرگ
 رومعم و دابآ سپاو ار تاره يداو و دندرك يرواي ،دندوب يي هتسياش و بذهم يلخاد رصانع هك
 .دنتخاس

 روما ميظنت ،هتفاي ماجنا تاره رد ترك نامدود ناهاش تمهب هك رصع نيا يندم مهم رايسب ياهراك زا
 تكرح كي هنايم يايسآ خيرات رد ارنآ هك ،تسيزرواشك يضارا ديدحت و دوريره بآ ميسقت و يتعارز
 .ميناوتيم هدرمش نازرواشك تايح و تعارز ميظنت يارب ،ملاس

 رومعم قطانم زا هك ،دوريره ۀحاس يزرواشك نهك ماظن ،لوغم تامجاهت زاغآ اب هك ديآ يم رظنب نينچ
 اهاتسور و اهرهش و ،دندش يرارف اي و ماع لتق نآ نامدرم و ،تفر نيب زا دوب ناسارخ سوفن رپ و
 نيا ياهناتساد يرصان تاقبط رد يناجزوج جارس جاهنم و تاره خيرات رد يوره يفيس هك ،دناميلاخ
 .دنروآ يم ار ميلا ثداوح

 ار تاره زاب و هدومن يرواي ار ترك نادناخ ربدم و ريلد نادرم ،هاوخ نطو نايتاره هكيماگنه اما
 هدنز نايزيگنچ نوچ يوره يفيس لوقب يتح و ،تشگ نوكسم دوريره عيسو ياهاتسور ،دنتخاس رومعم
لابند زارد و يتعارز تالآ ،ددجم يمهارف زا دعب تاره مدرم ،دندوب هدنامن يقاب يداو نيرد ار يرس
 .دنتساوخ ناتسناغفا يقرش تايالو زا ار )واگ(

 نيمه زا لاس لهچ تدم ـه۷۷۱ات۷۳۰ هنس زا هك دمحم نيدلا ثايغ نب نيسح كلم نيدلازعم
 ناناقهد وا رصع رد هك ،دوب يرورپ مدرم تسود شناد و دنمشناد هاشداپ ،تشد ينارمكح ترك نادناخ
 يعامتجا تاليكشت و ،دنتخاس زبسرس و نادابآ زاب ار روانهپ يداو نيا دوريره ۀحاس نازرواشك و
 دوجوب دوريره تاكولب ۀناباريم و يوج درم و بآ ميسقت هلئسم بيترت نياب و .دندروآ دوجوب ار يزرواشك
 زا يكي _ يفاوخ ميحرلادبع نيدلا ماظن مالسالا خيش هب هاشداپ نيا هك دوب ـه۷۳۳هنسرد و ،دمآ
 قيرطب يداو نيا يتعارز روما و بآ ميسقت ۀرابرد ات دادرما_تاره مدرم ناياوشيپ و نادنمشناد
 ساسارب بيترت نيا هك ،ديآ يم رظنب نينچ و ديامن مادقا تشاد يقباوس يمالسا نينقت رد هك "هحلاصم"
 الا ،تشادن يلخد نارد هديدنپ ياه يكالم و ،دوب هتفاي انب نازرواشكو ناناقهد ياهنادناخو سوفن
 و عماج دجسم فقو يارب يروغ نيدلا ثايغ ناطلس رصع رد ًالبق هك يياه ايسآ و اهاتسور و اه نيمز
 هماع عفانم فراصمب نآ يتعارز دياوع و هدش يراديرخ هماع تاسسؤم رگيد و تاره هيثايغ ۀسردم
 .ديسريم

 و هعارزلا داشرا مانب يباتك يوره رصن وبا فسوي نب مساق تاره نادنمشناد زا يكي ۹۲۱ دودح رد
 تاره يداو يتعارز حالصا و ميظنت نيمهب عجار هك درك فيلات "بلق زا بآ تمسق قيرط"مانب يي هلاسر
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 :ديوگ يوره لضاف دراد يمنتغم و ديفم رايسب تامولعم
 هب ،نابايخ ون يوج عضاوم بآ يتيوس تهج ،نيسح كلم ترضح ناگرزب زا يعمج يزور"
 مان رالاس .دربيم دهاوخيم سك ره ار بآ و ؟تسيچ ررقم ۀدعاق تاعرازم نايم هك ،دندوب هدمآ يهوخداد
 راشم و گرزب هك ‑روكذم ميحرلادبع نيدلا ماظن انالوم مالسالا خيش بانج دزن ار دوخ يارما زا يكي
 داتسرف ،عطاقلا صنلاك ،نيطالس و ماكح دزن وا نانخس و ،دوب دوخ نامز هيلع دمتعم و هيف دقتعم و هيلا
 درب يتسار هب دوخ ۀباقح سك ره هك دنيامرف ررقم ينوناق و هدعاق هروكذم تاكولب ياياعر ۀنايم رد رگا هك
 ".دشاب يعرم تيوس ناشيا ۀنايم و

 روما جاور و فرع يور زا ار نيمز يزرواشك و بآ ميسقت ريتاسد فوصوم مالسالا خيش روطنيدب
رب بلق ره هك ،داد بيترت يرايبآ و يتعارز نوناق اي همان روتسد كي روطب ارنآ و ،هدروآ مهارف يناقهد
 رب بآ الاب رد و ،دوب نيعم مه نتسب هرتنو بلق ياج و ،تشاد يوج درم هس و ،دوب لمتشم هناخ )۱۸(
 هكيلاح رد ،دوب ررقم هناخ تشه بآ ناياپ رد و هناخ شش بآ نايم رد و هناخ هس ۀباقح يوج درم كي
 )عرذ هرگ گناد جنپ يواسم( ماهبا تشگنارس دنب كي ضرع و لوط هب بلق رد هناخ كي ۀباقح هزادنا
 و يوجالاب ردا ه هناخ و يوج درم باسحب عورزم يضارا هزادنا و هرتنو بلق يارب يدعاقو دش نيعم
 رد هك تسا هتشون دوخ ۀلاسر رد يوره لضاف هناتخبشوخ ارنآ حرش و ،ديدرگ ررقم يوج ناياپ و هنايم
 .دوب دهاوخ يدنم دوس دنس ام تعارز خيرات

 زا دعب ام نونكا و ،دوب هداد يور دوريره يرايبآ و يناقهد روما رد هك يتعارز ميظنت تكرح دوب نيا
 هعلاطم تكلمم قرش رد ربيخ ياروام و لباك يايرد يداو رد ار يعامتجا رگيد مروفير كي رصع نيمه
 :مينكيم

 دمحا كلم تدايقب ييزفسوي ليابق ـه۸۰۰ دودح رد تاره يداو يتعارز ميظنت تكرح زا دعب نرق مين
 عيسو يداو هب راهرگنن و لباك هارب و هديچوك راهدنق ناسغرا ياهيداو زا فسوي نب يلم خيش يياوشيپ و
 روجاب و تاوس ات ًالامش و دنس يايرد ات ار نيمزرس نيا و .دنتشذگ ربيخ ياروام رد لباك يايرد يارجم
 و رواشپ رد و دندومن زاغآ يزرواشك تايح هب ،يرگ يچوك يناگدنز ۀرود كي زا مدرم نيا .دندرك حتف
 .دندروآ تسدب دندشيم باريس تاوس و لباك يايرد زا هك ار يتعارز ياهنيمز تاوس ات يباوس و رغنشا

 هك يزفسوي يلم خيش تيادهب رخالاب و ،دندرك سح نكاسم و بآ نيمز ميسقت رد ار يلكشم ناشيا
 و نكاسمو بآ و نيمز ،دندرك لح يتروصب ار يناگدنز ۀلضعم نيا ،دوب مدرم نيا روكف زغم و اوشيپ
 لاس هد يارب ميسقت نيا يلو ،دندومن ميسقت اهليماف سوفن ددع قباطم يربارب و تاواسم اب ار اهاتسور
 .دشيم ديدجت اه هداوناخ سوفن شهاك اي شيازفا قباطم زاب لاس هد ره زا دعب و ،دوب ربتعم

 مرافير نيمه نايب رد وتشپ نابزب "رتفد" مانب ار يباتك هك ،دوب يعاطم و روكف راذگ نوناق يلم خيش
 و .داد حرش ار اهاتسورو نكاسم و بآ و يضارا تاميسقت نيا دعاوق نارد و تشون يعامتجا و يتعارز
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 ره ۀرهب ،يراج بآ  ۀعورزم يضارا زا و .دومن عضو عتارم تقوم ميسقت يارب ار يريتاسد نينچمه
 هداوناخ كي يارب ار "رتفد "كي ،دارفا صصح ينعي خرب نيدنچ و دنتفگيم "هخرب" ار هداوناخ صخش
 نيدنچ و ،دشيم هتخاس اتسور ينعي "هپت" كي هداوناخ دنچ صصح ينعي اهرتفد نيزا و ،داديم ليكشت
 مه نآ تيكلام و ،دشيم نييعت يشك هعرق لوصاب مه يضارا صصح نيا و ،دوب "موق" كي ،يياتسور ۀپت
 ديدجت هعرق ساسا رب نآ ميسقت ،يلم خيش رتفد باتك روتسد بسح نآزا دعب و ،تشاد ماود لاس هد ات
 .دشيم

 و هناخ نامهم دننام هماع عفانم هب نآ لصاح هك تشاد دوجو "هرگيس"مانب صاخ نيمز ،هپت ره رد
 يگتم  هلاس هد ميسقت ديدجت زا دعب و أنو يؤگب ار درف ره نيمز ۀصح و ،دشيم فرص هريغو دجسم
مچ نيدنچ هپت ره ،دوب يعرم يعامتجا ياواست بيترت نيمه نيع مه لزانم تاميسقت رد و .دنتفگيم
 ره رد ،تشاد نحص و اهقاطا "مه رأنك" ره هك ،دوب يددعتم ياهرأنك ياراد مچ ره و تشاد )هلحم(
 كي يارب "رأنك" كي و ،دوب دوجوم يكرتشم يعافد جرب كي و )هناخ نامهم( هرجح كي و دجسم كي مچ
 ربيخ نيب نيمزرس نيا مامت و ،دشيم هداد لاس هد يارب سوفن ددع قباطم ناشيا نيمز "هخرب" اب هداوناخ
 هپت)۳(ييازدمحم هپت)۲( ييزفسوي ۀپت )۱( تسيقاب اهمان نيا مه نونكات هك ،تشاد هپت شش دنس يايرد و
 .دنمهم ۀپت)٦( ليلخ ۀپت)٥( ييز دؤاد هپت)٤( ينايگخ

 فصن رد يلو ،دوب لومعم نيمزرس نآ ناراسهوك رد مه سيلگنا ندمآ ات يلم خيش رتفد ريتاسد نيا
 تيكولم ديلوت يارب و هدرب نيب زا يلكب ار بيترت نيا دندش يلوتسم اج نيرب نايسيلگنا نوچ۱۹ نرق لوا
 ديدج تسبودنب نوچ.دنا هتفگ "تسبودنب" ارنآ هك دندرك كيلمت ناشياب ار اه نيمز يماقم فياوط
 نآ يانب هك ار يلم خيش رتفد باتك يوتشپ ياه هخسن ضرغم مدرم ،دش زاغآ يضارا كيلمت اب يسيلگنا
 تاوس ناراسهوك رد مه نونكات و .دندرب نيب زا دوب راهدنق نيمزرس رد ليابق نيا يونعنع ريتاسد رب
 نالف دنيوگ مدرم و ،دنناد سيلگنا رامعتسا ديدج ۀرود ءادبم ار يلم خيش رتفد متخ گنبامهم و روجواب
 .تسا هدش عقاو يلم خيش رتفد زا دعب لاس دنچ هعقاو

 برغ و قرش رد ،خيرات ۀرود كي رد هك يتعارز ياه مرافير و يعامتجا عضو رصتخم ۀچخيرات دوب نيا
.دنكيم تياكح ناشيا يركف تيقالخو مدرم غوبن زا و ،دوب هداد يور ام روشك


