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 چىیذُ

اػرز ًر٠ اٌٗربٙ     ٦ثش ٜٗطو ٦ٗجشٜ ٦ػٕٔٞ ٗخشٔق اص د٠ٔ٘ ػٕٔٞ ادش٘بػ ٥ش٨بٙ ؿٌْ ٠٨ُ ٝ ث٧ٜدب

سا ٗـرخق   ٦غ ادش٘ربػ ٧ٝ ٝهب١ب  ذ٧ْٟ دذ٠٨ ٝ سح٧ٔسذض ٦آٝسد ٝ چِِٞٛ ٦ػٖٔ ٝ ٗؼشكز سا كشا١ٖ ٗ

ٗ٦٦بس سلٔؼق ٛ٘ٞدٟ، ٠ً اص د٘ٔر٠ ٗر  ٨ثؼ ٦ٚ ثبة داٛـٜ٘ذاٙ ٝ ثضسُب٧ٛػبصد. دس ا   ٗ ْ ٨ر سرٞاٙ ثر٠ ا

٠ً دسكذد ٗـرٞسر ثرب    ٧ٜ٦ٖ ٜٗطن س٨ٌٞاؿبسٟ ٛ٘ٞد. دس ٛظش دٝسً ٥دبٗؼ٠ ؿٜبع كشاٛؼٞ ٨ٖسًدٝ

ذٟ ٧ر ٚ دذ٨ر٨ ثخـذ، چرشا ًر٠ سج  ٦ز ٨ٜ٨ٗسَٛ ٝ كجـ٠ ػ ٦ؼ٠ ؿٜبػبءػز ث٠ دب٨ٗض١ب ٝ اؿ٨خٞد چ

 ٦دؼرشذٞ ٗر   ٦ث٠ٌٔ دس اٛٞاع ادش٘ربػ  ٦اٛشضاػ ٥ٝ ثحت ١ب ٥كشد ٥سا ٠ٛ دس ؿؼٞس١ب ٦ادش٘بػ ١٥ب

ٝ  ٦ٚ ػٔر ٨ر٨ ، سج٦ادش٘ربػ  ٥ذٟ ١رب ٧ر دذ ٥اِٛربس  ٦ْ ؿ٨ٖ اص هج٨ٚ ػٔؼ٠ٔ سلٌشار دٝس٧ًًٜذ. ثٜبثشا

ٞ اػز.٨آثظًش ٦ي ػ٧٘ٔسحون  ٥ٝ... ٠٘١ ثشاز ٝ آٗبس١ب ٨، سٞد٠ ث٠ ػ٥ًٗٞ٘بسًشد

 
 .٨ٜ٦ٚ ػ٨٨، سج٧ٜ٦، ٜٗطن س٦ٌٞادش٘بػ ٥ز ١ب٨ٖ، ٝاهؼ٨دٝسًّبیکلیذی:ٍاصُ

  

                                              

  ؾايٍگاه با٬كال١لىمکاقًٌاوی اقٌؿ قٌحه ٨لى٩ه ٠لىم اشحما٠ی، ؾايً آهىؼحه. 
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 همذهِ

ى شه او ی یؾق ِ ؿؾ جب یو ايحما٠  یٯ ولىله اِ ىم کل یبك اوان  یاویه٫ًٙ ٬
 یجع٭٫ ه  یًؿهایجىوٗ ٨كا یاشحما٠ یؿه هایى پؿییجب یاویؼاقز اوث. ؾق ه٫ًٙ ٬

 یاشحما٠ یث هایى اهك هىش  ٨اِله گك٨حى ال وا١٬ین ه١ح٭ؿ اوث که همیابؿ. ؾوقکی
کً ؿ و  ی٠كٔه ه یاشحما٠ یؿه هایقا بك پؿ یٌىؾ. چكا که ه٫ًٙ هفکىق اهىق ـهً یه

ؿ. ؾق ی يما یـهً  یقا هٕن ؾق اِىم و ٬ىا٠ؿ کل یاشحما٠ یث هایجتي ؾاقؾ جا وا١٬
  آيه ا یه و جكکی، جصمیاشحما٠ یؿه هایيعىه هىاشهه با پؿ یًیکه ؾق ه٫ًٙ جکى یظال

 یاو ه یى باب بین ؾق ایگكؾؾ. ؾوقک یى هیهٍؽُ و ه١ یاشحما٠ یؿه هایهمكاه با پؿ
ؾيب ام  یاشحما٠ یؿه هایپؿ یو جّا٠ؿ یصیجؿق یؿگیچیپ یس چگىيگیبه جؿقE ؾاقؾ:

گكؾؾ  یهٍؽُ ه یث اشحما٠ی٫ هن ٠ًاِك واليؿه وا١٬یى ٘كیٌىؾ. چكا که ال ا یه
 D1.ابؿی یىه وو١ث هیؿاو ه٭ایو هن ه

 یى قوي ب ه ش ای يمىؾه اوث. ؾق ا یياهگفاقD یًیقوي جکىEى قوي قا ین ایؾوقک
ٌ ىؾ ج ا  ی، جتي هیاشحما٠ یؿه های٨هن و ؾقک پؿ یبكا یهكاش١ه به ـهى و ٬ىا٠ؿ ـهً

صاؾ و بى ٗ یآيها ا ی٨هن و بكقو یقا بكا ی، هًٙ٭یاشحما٠ یث هایهحًاو  با ؼىؾ وا١٬
ى یحک با آيه ا يٕ س و جک ىیالکیو ؾق ؾ یؼاقش یؿه هایى ه٫ًٙ که هحًاو  با پؿیؾاؾ. ا

ن ؾق یًکه ؾوقکیا یٯ يگاه کلیط هٙل  ؾق یٌىؾ. جىٔ یؿه هیياه یًیابؿ ه٫ًٙ جکىی یه
و  یـهً  یه اا٨ ثی، قهیاشحم ا٠ یؿه ه ایپؿ یء ايگاقیجتي ؾاقؾ جا با ٌ یب١ؿ ولب

قا  یاشحم ا٠ یث ه ای ٫ بالگٍث ب ه وا١٬یى ٘كیؿ و ال ایان قا قؾ و ٘كؾ يمایآ٩ٌحه به ٬
اء ی٧ اٌ یچىو ج١اق یًیبا ٘كض کكؾو ٠ًاو یصابیگك ؾق ب١ؿ ایؾ ییكؾ. و ال وىیصه بگیيح

و... ج تي ؾاقؾ ج ا يٍ او ؾه ؿ ک ه  ی، ايىاٞ اشحما٠یًی٠ یبك اوان يمىؾها یاشحما٠

                                              
 .B?َ ،;>A=;هعمؿ کاقؾاو، يٍك ؾايٍگاه جهكاو، چاپ ه٩حن،  ی، جكشمه ٠لین، ٬ىا٠ؿ قوي شاه١ه ًٌاویح ؾوقکیاه .;
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اب ؿ ک ه جع ىم ی یجع٭ ٫ ه  یبىاوٙه هًٙ٭ یاشحما٠ یث هایوا١٬ یًیو ٠ یى ٠لمییجب
ى ی ؿ گ٩ث ایى باب بایکه ؾق ا یقا هىقؾ يٝك ٬كاق ؾاقؾ. يکحه ا یاشحما٠ یؿه هایکاهح پؿ

ى او ث. یگكؾؾ ٬ك یکه ؾق اؾاهه ـکك ه یًیاؾین بًین با ه٩اهیؾوقک یًیاوث که ه٫ًٙ جکى
ص اؾ یؾق ا یهه ن و اواو  یه هاین ؾق وا٬ٟ پایى و ه٩اهیى ٠ًاویکه هكکؿام ال ا یبگىيه ا

 ٌىؾ. یباًٌؿ که ؾق اؾاهه ه٭اله ٌكض و بىٗ ؾاؾه ه یه یو یًیه٫ًٙ جکى

 نیدٍرو یػلن اجتوبػ یٌیهٌطك تىَ

بىعلناخالقیدرثٌیاجتوبعیتّبیجبهعٍٍِالع

جىايؿ ٬ائن به ٨كؾ و هصم ىٞ ا٨ كاؾ  ین يمیال هًٝك ؾوقک یاؼت٬ یاقهایاؼت٪ و ه١
ى ٬كاق اوث. یکًؿ که ال ا یقا ٘كض ه یى هىئله، پكوٍیى و ٌكض اییجب یبكا یباٌؿ. و

ى ی ش م ه ى هى حًؿ؟ ؾق پاو ػ ب ه ا یگكاي یا ؾی، ؼىؾ هى ی٧ اؼت٬یهؽا٘  جکال
قا ک ه  یؿه، ٠مل ی ى ٠٭ی قا هتٮ ؾايى حه و ه١ح٭ ؿ او ث ک ه ا یؿه ٠مىهیپكوً ٠٭

ال  1كؾ.ی گ یٝك يمؾق ي یايث و جکاهح ٨كؾ باٌؿ قا به ٠ًىاو ٠مح اؼت٬یاي ِهىٔىٞ
ا جکاه ح یً یايث ؼىی، ه١ٙى٦ به ِی٠مل یکًؿ که و٬ح ین اوحؿالم هیى قو ؾوقکیا

باٌؿ. چكا  یاق ٠مح اؼت٬یجىايؿ ه١ یم يمیي یگكیىث، ه١ٙى٦ به ؾیي یؼىؾ، اؼت٬
ب االجك  یيؿاقؾ و اقلٌ یشم ج٩اوت کم یث هى ج٩اوجیث ؼىؾ با ٨كؾیؾق ٨كؾ یگكیکه ؾ

ن ه١ح٭ؿ اوث که یگك ؾوقکیؾ یباٌؿ. به ٠باقج یاق ٠مح اؼت٬یال هى يؿاقؾ جا بحىايؿ ه١
و ال ؼ ىؾ  ی٤كٔ  یآ٤ ال ٌ ىؾ ک ه ب  ییؿ ال ش ای اؼ ت٪ با یؿه ٠م ىهیال يٝك ٠٭

که ها ؼىؾ قا جابٟ آو  یه١ًا ؾاقؾ که ٠اهل یلهاي ی٤كٔ ی، ؾق کاق باٌؿ. اها بیگفٌحگ
ج ا بحىاي ؿ  2كوهًؿجك و واالجك ال اقلي ها ا٨كاؾ ؾاٌحه باٌ ؿیي ین به هكاج  اقلٌیکً یه

ىث ک ه یى ه١ًا يیى وؽى بؿیآوقؾ. البحه ایقا بىشىؾ ي یكؾ و جًا٬ٕیاق اؼت٪ ٬كاق گیه١

                                              
 .;:;، َ;C=;ذا٬  ٨ك، يٍك ٠لن، چاپ اوم، یو ٨لى٩ه، جكشمه هكجٕ ین، شاه١ه ًٌاویح ؾوقکیاه .;
، چ اپ یو ٨كهًگ  ی، جكشم ه ب ا٬ك پكه ام، يٍ ك ٠لم یٍه ؾق شاه١ه ًٌاویك ايؿیو یمىو آقوو، هكاظح اواویق .>

 .<<<، َ:C=;ؾهن،
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يؿاقؾ بلکه جصكب ه  یاؼت٬ یچ گىيه هعحىاین هیگكاو اوث قا بگىیکه هحىشه ؾ یا٠مال
ى او ث ک ه ی ؾهؿ. آيچه که هؿيٝك اوث ا یى هٙل  قا يٍاو هیاج٩ا٬ا ٠که ا یليؿگ

 گكاویا ؾیال هًا٨ٟ هى و ا٠ن  یجىاو ؾق هٕمىو هًا٨ٟ ٨كؾ یقا يم یوكٌث ق٨حاق اؼت٬
1ى کكؾ.ییو جبح یجعل

ى اوث ک ه یصه اي ایاق اؼت٪ باٌؿ يحیچكا که اگك هًا٨ٟ ٨كؾ ه١ 
او ٠ل ن ی بًن ؾق یى ؾوقک یاو حىاق او ث. بً ابكا 2ىیاؾیٯ جًا٬ٓ بًین اؼت٪ بك ییبگى

کً ؿ ک ه هًٍ اء  یکٍ ٧ ه D شاه١ هEٗ بك او قا یؼاقز ال ٨كؾ و هع ییكویاؼت٪، ي
ح و ی ش م ه یمی ٨كؾ ؾق ظالث ج٩كؾ چ یاوث. چكا که ؾق يٝك و یاؼت٬ یث هایوا١٬

ؿ هگك یآ یبىشىؾ يمD یايىاو اشحماE٠ث یى قو ه١ح٭ؿ اوث که ٨كؾیىث. ال ایمه يی٤ك
 ی یؿ هگ ك آيک ه اشحم اٞ و شاه١ ه ای آ یباٌؿ و اؼت٪ هن بىشىؾ يم  یًکه اؼت٬یا

ن ه ن یا٨حه ؾق يٝك ؾوقکیات جع٭٫ یى اؼت٪ به ٠ًىاو ؾوحگاه وا١٬یهىشىؾ باٌؿ. بًابكا
3كؾ. ی گ یٌکح ه  یؽیك ٠لح جاقیػ و هن جعث جاذیؾق جاق

 یاؼ ت٪ ؾق بى حك ی١ً ی 
هم او  یاؼت٬  یث ه ایوا١٬ ى هًٝكیکًؿ که ال ا یؿا هیجع٭٫ پ یو اشحما٠ یؽیجاق

 یا ؾاقای و ذاي یكويین هؽحّات آيها قا اوال بیٌىيؿ که ؾوقک یه یاشحما٠ یث هایوا١٬
4کًً ؿ. یح ه یى ٬ؿقت ؼىؾ قا بك ٨كؾ جعمیؾايؿ که بىاوٙه هم یآهك و ٬اهك ه ی٬ؿقج

 

کً ؿ ج ا ال ٬ىا٠ ؿ  یقا هصبىق هها ايىاو یاشحما٠ یث هایو هؽحّات وا١٬ها یژگیو
ى یبا ا یکه اگك هؽال٩ح یبگىيه ا 5کًًؿ. یكویث و پیجبD١ یٗ اشحما٠یهعEٌؿه  ثیجرب

ٌ ىيؿ و آقلوه ا و  یح ه ی بك ٨ كؾ جعم یو وًح ی٬ايىي یكؾ، المام های٬ىا٠ؿ ِىقت گ
 6ؾهًؿ. یتت آيها قا شهث هیجما

                                              
 .B?، َ=@=;، چاپ اوم،ی، يٍك ؼىاقلهیىو٧ اباـقیفيم، ؾوقکن، جكشمه یگ یآيحىي .;
 .=:;َ هماو، .>
 .@=َ ،@C=; چاپ ه٩حن، ، جكشمه با٬ك پكهام، يٍك هكکم،ین کاق اشحما٠ین،ج٭ىیح ؾوقکیاه .=
ک اقؾاو، ايحٍ اقات ؾايٍ گاه جه كاو، چ  اپ  ی، جكشم ه هعم  ؿ ٠ل ین، ٬ىا٠ ؿ قوي شاه١ ه ًٌاو یح ؾوقک ی اه .<

 .B=َ ،<B=;ٌٍن،
گه، چاپ ه٩حن، یههًال هىم، جكشمه ی، ٨لى٩ه ٠لىم اشحما٠یاو کكای  -جؿبًحىو .?  .C@َ ،?C=;پكوث، يٍك آ
 .AAَ ،;BB=; چاپ ه٩حن، ،ی، يٍك ٠لمیجكشمه هعىى ذتذ ،یٍه بمقگاو شاه١ه ًٌاویو ايؿ یکىلق،ليؿگ .@
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یٌیهمَالتتکَ

جك ال  ی٤ً با اقلي جك و یحیاو ٠لن اؼت٪ وشىؾ شاه١ه قا ب١ًىاو وا١٬ین ؾق بًیؾوقک
ى ی ح ای ً قا ـیى ؼ ىیاؾی ٫ هباظ د بًی ى ٘كی ؾه ؿ و ال ا یا٨كاؾ هىقؾ جىشه ٬كاق ه

ه١ح٭ ؿ او ث ک ه ؾق شاه١ ه  یؿ. وی يما یه یح و بكقویجعل یو هح١ال ییث ٤ایوا١٬
ى، شاه١ه ب ا ٨ كاهن یكؾ. ٠توه بك ایگ یٌکح ه یاؼت٬ یاوث که اؼت٪ و آقهاو ها

م ی قا يD ٠ل نEشه او  یاهکاو ٨هن ه٩ه ىه، یو ه١ك٨ح یًٌاؼح یيمىؾو چاقچىب ها
 ین ٌ کح ه یًکه ٠لن و ه١ك٨ث با ه٭ىالت و ه٩ اهیط هٙل  ایآوقؾ. جىٔ یبىشىؾ ه

ن یاو ؾق ِؿؾ اوث ج ا ب ا بكو اؼحه يم ىؾو ه٭ ىالت و ه٩ اهیى هین ؾق ایكؾ و ؾوقکیگ
او ان  ىی يگ فاقؾ و ب ك ا یبا٬ یو ايحما٠ یکیمیهحا٨ یچ گىيه بعد هایه یبكا ییشا
ج ىاو  یى شهث هیث ال ایه١ح٭ؿ اوث که ؾق يها یى قا بًا يهؿ. ویابژکح ی٠لم یها هیپا

ه١ح٭ ؿ  یا٨ح ه گٍ ىؾ. ویو والهاو  یكٌؽّیذابث، ٤ یٍه هایايؿ یبكا ی٭یقاه و ٘ك
که ه٭ ىالت  یـاج ین کلیکًؿ آو ه٩اه یکه ـهى ها ِاؾق ه یٍه اظکاهیاوث که ؾق ق

او حىاقيؿ  یی، ٠ؿؾ و.... همچىو ٬ال  هالهاو، هکاو، ٠لثن یؿ هايًؿ ه٩اه٨هن باًٌ
٠ل ن و  یكی ک ه ٌ کح گ ی یقا ٨كا گك٨حه اي ؿ بگىي ه ا یٍه و ج٩کك بٍكیاو ايؿیکه شك

گكؾؾ. چكا  یه یك و هًح٩یاهکاو ياپف یًیى چًین و ه٭ىالت ایه١ك٨ث بؿوو وشىؾ ه٩اه
 یايى او هى حًؿ. و ج١٭ح یكویا يیهىي  ین ؾق ظکن اوحؽىايبًؿیکه ه٭ىالت و ه٩اه

 یايگك اظ ىاالت قوظ ی هى حًؿ و ب یاواوا شم١ یه١ح٭ؿ اوث که ه٭ىالت، جّىقاج
ى ییح و جبیى اللم اوث جعلیبًابكا 1ايؿ.ايگك وشىؾ شاه١هیگك بیؾ یايؿ. به ٠باقج اشحماٞ

ک ه  ین ـاج یه٩اهن که یین و بگىییو ؾق شاه١ه شىحصى يما ی١ث اشحما٠یآيها قا ؾق ٘ب
و  یاشحم ا٠ ییٍ ه ه ایق یوابى حه او ث ؾاقاه ا ى ٠ل ىم ب ؿاویو جک ى یكیٌکح گ

ن یگفاقؾ که ه٭ىالت و ه٩اه یى هین اِح قا بك ایى ؾوقکیبكواؼحه شاه١ه هىحًؿ. بًابكا
گ ك شاه١ ه او ث ک ه یؾ یبه ٠ب اقج 2ايؿ.ها وكچٍمه گك٨حهايىاو یاشحما٠ یال ليؿگ

                                              
 .>>َ ،هماو .;
 .::>َ ،AA=; ،ی، جكشمه هعىى ذتذیٍه بمقگاو شاه١ه ًٌاویو ايؿ یکىلق، ليؿگ .>
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گ ك یٯ ؾی ب ا  یاواو  یال لهاو ؾق باب ٨کكت ها یااو ؾق هك لعٝهیجتي ؾاقؾ آؾه
 یى جىا٫٨ ؾق جل٭یا اوث که اگك یى ؾق ظالیبكوًؿ. ا جىا٫٨ ؾاٌحه و به ه٭ىالت هٍحكک

ياهمکى  یايىاي یات هٍحكکیبىؾ هكگىيه ظیهمىاو يم ، ٠لث و...آياو ال لهاو، هکاو
و  یكی گ ٌ کح یبه ٠لث يب ىؾ جىا٨ ٫ ٠م ىه ات هٍحكکیٌؿو ظ یو با هًح٩ 1ٌؿیه

 ؿ.یگكؾ یم هعام هیى ٠لن يیجکى
یاجتوبعیذُّبیپذیءاًگبریض

او ی و ب یاشحم ا٠ ی١ ث ه این ب١ؿ ال اذبات وش ىؾ شاه١ ه، هؽحّ ات وا٬یؾوقک
ح ی ه و جعلیجصم یح شاه١ه، چگىيگیج٩کك ـ یاواو ی٬ال  ها یكیٌکح گ یچگىيگ

ه١ح٭ ؿ  یهىقؾ جىشه ٬كاق ؾاؾه اوث. و >یًیقا ؾق ٬ال  قوي جکى یاشحما٠ یؿه هایپؿ
 یؼ ىؾ جّ ىقاج یكاهىيیاء پیات ؾاقؾ يىبث به اٌیو ظ یاوث بٍك چىو ؾق ٠الن ليؿگ

ٯ جك و ٬اب ح یًکه همىاقه يمؾیات به ٠لث ایو هبهن ال وا١٬ یؾاقؾ. جّىقات شمئ یشمئ
اًؿاقي ؿ ات بیوا١٬ یقا ٠اؾت ؾاؾه اوث که آيها قا به شاها ؾوحكن جك بىؾه اوث ايىاو

اء هّ الط یى ه اٌ یهٍاهؿه، وِ ٧ و ه٭ا یو هبهن به شا یى جّىقات وٙعیو با ا
 =ًؿ.یصاؾ يمایه ایى پایج٩کك ؼىؾ قا بك ا یاواو

گ كؾؾ ک ه  یقا هح فکكه یًه آ٤ ال ٠ل ىم ه اؾیى لهیٍحك ؾق ایط بیجىٔ ین بكایؾوقک
ًها ؾق يٝك یکه ا یٌؿيؿ. ؾق ظال یى ٠لىم به ٠ًىاو وا١٬ه ٬لمؿاؾ هیايه ؾق این ٠اهیه٩اه

ى قو ه١ح٭ ؿ او ث ی ث ٬كاق ؾاؾه ايؿ. ال ایوا١٬ یهىحًؿ که ؼىؾ قا بصا ییٌبط ها یو
ؾق  ی٫ اول ی ً و اؼحه هم كاه او ث ب ه ٘كین پیى با ه٩اهیى چًیا ی١ی٠لىم ٘ب یو٬ح

 یٗ اشحم ا٠یؾق هع  یليؿگ یبكاها ى اوث. چىو ايىاویم ؤٟ همیي یشاه١ه ًٌاو
ايه آيچًاو ین ٠اهیى ه٩اهیکًًؿ. بًابكا یهىحًؿ جا بحىايًؿ ليؿگ یى جّىقاجیالهًؿ به چًیي

 <ي٩ىـ و ا٬حؿاق ٌؿه ايؿ. یيى٠ یىيؿ ؼىقؾه اوث که ؾاقایپ یاو ليؿگیبا شك

                                              
 .=>َ =B=;، جكشمه با٬ك پكهام،یًیات ؾیظ یايیِىقبً، نیح ؾوقکیاه .;
 .B=َ ،;>A=;،، ٬ىا٠ؿقوي شاه١ه ًٌاوی، جكشمه ٠لی هعمؿ کاقؾاو، يٍك ؾايٍگاه جهكاو، چاپ ٌٍننیح ؾوقکیاه .>
 .C=هماو، َ .=
 .><، َهماو .<
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 یً هًعّكا ب ه ش ایم کن و بیي یى اوان ه١ح٭ؿ اوث شاه١ه ًٌاوین بك ایؾوقک
ث ٌكوٞ کًؿ و کاق یوا١٬ ًکه الیا یپكؾاؼحه و بصا ین و ه١ايی٫ ؾق ه٩اهیاء، به جع٭یاٌ

گ ك ٬ كاق یٯ ج٩کك قا ؾق ه٭اب ح ج٩ک ك ؾیا یاؾاهه ؾهؿ گى یًیو جکى ییىه اوح٭كایقا به ٌ
ن ب ه هًٙ ٫ یى يکحه ي٭ؿ ؾوقکیا ;س اوث.یؿو به يحایؾق ِؿؾ قو یاویؾاؾه و به ٌکح ٬

٭ ا ال یؾوقاو ؼ ىؾ ؾ٬ یاو، ب ك قواو ًٌاو  یؾهؿ. چكا که ي٭ؿ اِل یقا يٍاو ه یاوی٬
قا ؾق قواو  یاشحما٠ یؿه هایى گكوه ال قواو ًٌاواو ٠اهح پؿیى باب بىؾه اوث. ایهم

قا ب ه  یاو ی٬ ی، اوحًحاز ه ایٯ هٙال١ه اوح٭كائیکكؾيؿ و بؿوو  یشىحصى هها ايىاو
 ؾاؾيؿ. یاقائه ه یٟ اشحما٠ی٠ًىاو ٠ىاهح ق٨حاقها و و٬ا

<
ن یک ه ؾق يٝ ك ؾوقک  یؾقظال 

 یقواي  یؿه هایو پؿ یاویه٫ًٙ ظاکن بك اوحؿالم ٬ یبه واؾگها ؿهیه٫ًٙ ظاکن بك پؿ
ه ا ک ه ب ؿاو یقا بك اوان ه١ًا یاشحما٠ یجىاو يمىؾ ها یى ه١ًا که يمیبه ا =ىث.یي

ى ی ا ین و ب كای ال ؾاقیـهى ي یکه ها به آلاؾ ین ؾقٮ و ٨هن کكؾ، ؾق ظالیؾه یيىبث ه
ؾاق ٌ ؿه او ث ؾو ث ٍ ه یً ه ؾق ه ا قیكیکه ب ه ٠ اؾت ؾ یؿ ال يگاه و ٬ٕاوجیکاق با
ى یگكؾؾ ا ین هحفکك هیکه ؾوقک یجا بحىاو با ؼىؾ وا٬ٟ اقجباٖ گك٨ث. يکحه ههم <نیبكؾاق

 یؿه ه ای٨هن پؿ یبه شاه١ه بكا یٯ يٝام ه٩هىهی٫ یؿ ال ٘كیاوث که شاه١ه ًٌان با
 یهتظٝ ه و آ٤ٍ حه ب ه يٝ ام ه ا یب  یوِح ٌىؾ. چًايچ ه يٝ ام ه٩ه ىه یاشحما٠

ٗ اقجب اٖ ب ا یو ٠ىاهايه باٌؿ، هع٭ ٫ و شاه١ ه ٌ ًان ٌ كا، هحىهن یاویو-یاقلٌ
ث ی ايح٭ ام ال ه٩ه ىم ب ه وا١٬ یآو قا يؽىاه ؿ ؾاٌ ث و بص ا ییًٌاو ا یث بكایوا١٬

ح ه١ك٨ث و ؾاي ً ب ه یجعّ یا٨حؿ و بصا ی، ؾق ؾام بعد ه٩هىم ؾق ه٩هىم هیاشحما٠

                                              
 .@A، قاب اوحىيم،َیهح٩کكاو بمقگ شاه١ه ًٌاو .;
، چاپ یىیىحی، يٍك پژوهٍگاه ظىله و ؾايٍگاهحیپىل یًٌاو، ايىاو کًً ویؿظمیؿ قٔا ظىًی و هاؾی هىوىی .>

 .;C?َ ،B=;اوم ،
 .=CAَ ،A=;کن ،ی، چاپ قووى، جكشمه اکبكی و لهايی ه٭ؿم، ايحٍاقات جیىا ى وی، هًحىکاهیح ؾوقکین .=
 .C@َ ،=C=; ،اشحما٠ی، جكشمه با ٬ك پكهام، يٍك هكکم، چاپ ه٩حن ن کاقی، ج٭ىاهیح ؾوقکین .<
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ى هى ئله یقها ٌؿو ال ا یى بكایبًابكا ;ً ؼىاهؿ پكؾاؼث.یؼى یً ٨كْ هایجکكاق پ
له بحىاو با ظا٪ یى وویؼاَ اللم اوث جا بؿ یث، هًٙ٭یو ه١ٙى٦ ٌؿو به اِح وا١٬

، ب ا ؼ ىؾ وا٬ ٟ یصه ايحما٠یيح یب یك ٌؿو ؾق بعد هایؾقگ یوا٬ٟ هكجبٗ ٌؿ و به شا
ه ی قا ال آيچ ه يٝك یح شاه١ه ٌ ًاؼحیکًؿ جعل یه یاو و١یى بیبا ا یاقجباٖ گك٨ث. و

>م والؾیياهؿ هحما یه یيٝك یپكؾال
 یاشحما٠ یؿه هایٌىؾ جا پؿ یى اهك هًصك هیکه ا 

 ى قوؾ. یس پًؿاق و جّىق ال بیبك ها ه١لىم ٌؿه و به جؿق

کًؿ و ه١ح٭ؿ اوث که ي٭ ً هًٙ ٫  یم ٘كض هیگك يیؾ یؿه ؼىؾ قا بگىيه ین ایؾوقک
ث ی که ه ا ب ا وا١٬ یباٌؿ، آو هن ؾوث کن هًگاه یذايى یجىايؿ ي٭ٍ یان ِك٨ا هی٬

ؿه ی ا یاو یه١ح٭ؿ اوث که ه٫ًٙ ٬ ین. البحه ویهىاشه هىح ین ايحما٠یها، و يه با ه٩اه
ى یکًؿF اها اگك ا ییاو ابهاهات جصكبه قاهًمایکًؿ که ها قا ؾق ه یقا به ها ٠كٔه ه یها

او ی ب ث قایوا١٬ا وا١٬ها ا آوین که آیین بگىیجىاي یؿ يٍىؾ ها يمییبا هٍاهؿات جاها ؿهیا
١ث اوث. ٠ توه ب ك ی١ث، هٙال١ه ؼىؾ ٘بیى ٘بیكF جًها قاه ک٧ٍ ٬ىايیا ؼیکًًؿ  یه
ٌىؾ  یكیگ یكؾ، پیؿ هىقؾ پكوً ٬كاق گی١ث بایىث. ٘بیي ی١ث کا٨یى، هٍاهؿه ٘بیا

=ً ٌىؾ.ی٫ آلهایٯ ٘كیو به هماق و 
و ك و ک اق ؾاقؾ ها ؿهیم که با پؿیي ی٠لن اشحما٠ 

اب ؿ. یجىايؿ به اهؿا٨ً ؾوث  یه یًیبا ه٫ًٙ جکى یو جصكب یًی٫ هٙال١ه ٠یجًها ال ٘ك
ٟ یو٬ا یء ايگاق یؼىؾ قا ٌ یى ٬ا٠ؿه قوي ًٌاؼحیجك ین اواویى هًٝىق ؾوقکیا یبكا

<کًؿ. یه یه١ك٨ یاشحما٠
ٯ ؾاؾه ی ؿ همچىو یقا با یٟ اشحما٠یط که و٬ایى جىٔیبا ا 

ن، و ب ه یکً  یآو بكؼىقؾ ه م هماو ٘ىق که با یٯ چیهايًؿ  ین، ؾاؾه یجّىق کً یوا١٬
ن یلیا ه ای ن همکى اوث باٌؿ یپًؿاق ین که هین و يىالیچ قو آو قا چًاو جّىق يکًیه

ا ٠تئ ن ی ُ یؼّ ا ی٫ بكقو یقا ٨٭ٗ ال ٘كها ؿهیى اوث که پؿیا یباٌؿ. هًٝىق و

                                              
 .=@;، َ=C=;ن و هاکه وبك، يٍك ٠لن، چاپ اوم، یح ؾوقکیاه یال شاه١ه ًٌاو یی، ؾقن گ٩حاقهایآلاؾ اقهک یج٭ .;
 .C@، َ@C=; چاپ ؾهن، ،، جكشمه ٌهًال هىمی پكوث،يٍك آگهٯیکتو یه اشحما٠ی، يٝكیاو کكای  .>
 .C@، َ@C=; کن،یچاپ  ىا،ی، يٍك جحىکیى، جكشمه اکبكی و لهايی ه٭ؿم، قووى و هًاهیح ؾوقکین .=
 .:?، َ=B=;هعمؿ کاقؾاو، يٍك ؾايٍگاه جهكاو، چاپ ٌٍن  ی، جكشمه ٠لین، ٬ىا٠ؿ قوي شاه١ه ًٌاؼحیح ؾوقکیاه .<
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يه بكاوان ٬ىا٠ ؿ  ;ح کكؾیى و جعلییجب یجىاو به ٘كل ٠لم یكٌاو هیهٍاهؿه پف یكويیب
 .یـهً یهاًؿیو ٨كا

هحىهماي ه و  یؿه ه ای به ؾيبام قها ٌؿو ال ا یٟ اشحما٠یو٬ا یايگاق ین با ٌیؾوقک
و وش ىؾ  یؾق هى ح یـهً یى شهث ه١ح٭ؿ اوث که يگكٌهایهاوث و ال ا یؿئىلىژیا

ؾق ه ىقؾ ک ح  یؾق يٝ ك و یايگ اق یي ؿاقؾ. ٬ا٠ ؿه ٌ  یؾؼالح یاشحما٠ یؿه هایپؿ
ه١ح٭ ؿ او ث  یى شه ث ویِاؾ٪ اوث و ال ا یچ اوحرًاءیبؿوو ه یث اشحما٠یوا١٬
ى ی کً ؿ ال ا یب ات قا شل ىه ه یى جكجیجك یکه واؼحگ ییؿه هایؿ يىبث به پؿیبا یظح

و هى لن ٨ كْ  یقا ٬ كاقؾاؾ یا يه اؾی ؿ ال ٬ب ح، ٠م ح و یيٝكگاه جىشه کكؾ. هكگم يبا
>ن.یيما

ى یج ك ین ک ه ٜ اهكا اقاؾیً یب ین هیىه و ه٫ًٙ ٠مح يمىؾیى ٌیبا ا یظام و٬ح 
ؾهً ؿ ک ه ؼ ىؾ يٍ ايه  یال ؼىؾ يٍاو ه  ی٫ جك، ذبات و يٝمیٟ بك اذك هٍاهؿه ؾ٬یو٬ا

ى او ث ک ه ٬ا٠ ؿه ی گ كؾؾ ا ین هحفکك ه یکه ؾوقک یيکحه ههم =بىؾو آيهاوث. یًی٠
آهىلؾ شاه١ ه ٌ ًان چگىي ه  یى ه١ًا که هیؾاقؾ به ا یو ولب یهفکىق ِك٨ا شًبه ه٩ً

ه ا ثی ز ٌىؾ و جىشه ؼىؾ قا ه١ٙ ى٦ ب ه وا١٬ايه ؼاقین ٠اهیجىايؿ ال ولٙه ه٩اه یه
ٟ قا ال آو ؼىؾ ک كؾ و ب ه یى و٬ایؿ ایؿ که چگىيه بایگى یيم یصابیؿ. لکى ال يٝك ایيما

ى ی جىاو اوحًباٖ يمىؾ ا یکه ال هٙال  باال ه یيکحه ههم <آيها پكؾاؼث. یًیهٙال١ه ٠
قا اللم  یاو یى ظام وشىؾ هًٙ ٫ ٬ی، ؾق ٠یاوین ٔمى ي٭ؿ به ه٫ًٙ ٬یاوث که ؾوقک

ا ؾق ی گى یکه ؾق قجبه هحاؼك ال اوح٭كاء ٬كاق گك٨حه باٌؿ. به ٠باقج یؾايؿ اها به ٌك٘ یه
ؾاٌ حه  یًیم شًب ه جک ىی ى يی قاهگٍا اوث که ا یؾق ِىقج یاوین ه٫ًٙ ٬یيٝك ؾوقک

ً قا ال یک ه اِ الث ؼ ى کاقبىث ؾاقؾ یؾق ِىقج یاویاو که ه٫ًٙ ٬یى بیباٌؿ. به ا
 كؾ.یهحاؼك ال اوح٭كاء ٬كاق گ یكؾ و ؾق قجبه ایت بگاوح٭كاء و هٍاهؿا

                                              
 .<?;، BBَ=; ،کًث جاهاىى، اهیح ؾوقکین، جكشمه ٌهًال هىمی پكوث، يٍكيی، چاپ اوم .;
 .:? هماو، .>
 .;? هماو، .=
 .?? هماو، .<
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ءبیفاضیتعز

ه٫ًٙ  یصابیط ب١ؿ این ٠اهه، ؾق ِؿؾ جىٔیو ه٩اه یین ب١ؿ ال ي٭ؿ ه٩هىم گكایؾوقک
 یايگ اق یکً ؿ ک ه ٬ا٠ ؿه ٌ  یاوحؿالم ه یو ً اوث.یؼى ی٠لن اشحما٠ یًیجکى

ايه به ؾق ین ٠اهیؾهؿ که ال ٬لمكو ه٩اه ین هیبه شاه١ه ًٌان ج١ل یاشحما٠ یؿه هایپؿ
ؿ که چگىيه یگى یؿ، اها به شاه١ه ًٌان يمیات يمایؿ و جىشه اي قا ه١ٙى٦ به وا١٬یآ

ى ٬ا٠ ؿه یکكؾو ؾايً هؿيٝك، ؾوه یًی٠ یى بكایباكؾالؾ. بًابكاها ؿهیپؿ یًی٠ یبه بكقو
  ;کًؿ. ین قا ٘كض هی٧ ه٩اهیبك ج١ك یً هبًیؼى یقوي ًٌاو

ؾايؿ که هٙال١ه  یه ییای٧ اٌیشاه١ه ًٌان قا ج١ك یًه کاق اِلیى لهیق ان ؾیؾوقک
ى و یيؽى ح یى اه ك ؾق يٝ ك وی ا ىث؟یگكاو بؿايًؿ که هىٔىٞ چیکًؿ جا ؼىؾ و ؾ یه

>ى ٌكٖ ؾق هكگىيه بكه او و هكگىي ه اذب ات او ث.یجك یٔكوق
ؾق  یچ كا ک ه کىج اه 

ال  =باٌؿ. یؾق شاه١ه ًٌاوى ؼٙا یجىايؿ هحؿاوم جك یه ،ی٧ هىٔىٞ هىقؾ بكقویج١ك
 یً ی٧ ٠ی ، ج١كیال ؼٙا و گك٨حاق آه ؿو ؾق جىهم ات ـهً  یكیشلىگ یى شهث بكایا

جىاو کًحكم کكؾ هگك آيک ه  یقا يم یه ایچ يٝكیه یىحه اوث. ؾق يٝك ویاء اللم و بایاٌ
ى، هىٔ ىٞ ٠لن،چ ىو ب ا ی م باًٌؿ. ٠توه ب ك ایهىقؾ بعد آو ال هن هحما یؿه هایپؿ

ا يب ىؾو ٠ل ن، وابى حه ب ه ی بىؾو و  یى، ٌیٌىؾ، بًابكا یواؼحه ه یاول ٧یى ج١كیهم
<ٌىؾ. یاوث که ال آو ؾاؾه ه ی٩یج١ك

او ث ه ا هىٔ ىٞ یًی٧ ٠یگك ج١كیؾ یبه ٠باقج 
ى هًٝ ىق اللم او ث ک ه یا یقوايؿ. بكا یه یاقیؿو به وا٬ٟ و يمىؾها یکه ها قا ؾق قو

ؿ آيه ا یبا ی١ًی. یجّىق ـهً یو يه ال قو او کكؾیآيها ب ی٩ِات ـاج یقا ال قوها ؿهیپؿ

                                              
 .@:;، َ=C=;، چاپ اوم،ًاوی اهیح ؾوقکین و وبك، يٍك ٠لنؾقباقه شاه١ه ٌ ییگ٩حاقها ، ؾقنج٭ی آلاؾ اقهکی .;
، چ اپ یو ٨كهًگ  ی، جكشم ه ب ا ٬كپكه ام، يٍ ك٠لمیٍ ه ؾقشاه١ ه ًٌاو یكايؿیو یمىو آقوو، هكاظح اواویق .>

 .<;<،َ:C=;ؾهن،
 .BBَ ،;?A=;، چاپ اوم،یپكوث، يٍك ي ین، جكشمه ٌهًال هىمیح ؾوقکیکًث جاهاىى، اه .=
، چ اپ یو ٨كهًگ  ی، جكشم ه ب ا ٬كپكه ام، يٍ ك٠لمیٍ ه ؾقشاه١ ه ًٌاو یكايؿیو یمىو آقوو، هكاظح اواویق .<

 .<;<،َ:C=;ؾهن،



  نیؾوقک ی٠لن اشحما٠ یًیه٫ًٙ جکى   6>:  

 ی١ ث آيهاو ث هٍ ؽُ و اؼث ي ه ال قویکه شمو واؼحماو ٘ب یقا به هؿؾ ٠ًّك
;و هىقؾ ايحٝاق. یً کمالیکن و ب یهٙاب٭ث آيها با ه٩هىه

  

ى هى ئله یا ایکًؿ که آ یقا ٘كض ه یًه، اٌکالیى لهیٍحك ؾق ایط بیجىٔ ین بكایؾوقک
ى ی ٍ او ایى ث؟ ؾق يٝ ك ایي یاء بك ِ ٩ات ب اً٘یاٌ یط ٩ِات ٜاهكیهىش  جكش
 یى اوث که قاه یًصا ای٧ ؾق ایال ؼلٗ ؾق هباظد اوث. چىو کاق ج١ك یاٌکام ياٌ

 یاء ؾق جم ان و اقجب اٖ ه یؿ و ها قا با اٌ یگٍا یه یاشحما٠ یؿه هایپؿ یبكقو یبكا
اب ؿ یاء ؾوث یجىايؿ به اٌ یح آيکه شم ال ؼاقز يمیط که ـهى به ؾلیى جىٔیگفاقؾ. با ا

 یاو يم ی و الؾ اه ا آيه ا قا ب یاو ه یاء قا ال ؼاقز و ٜاهكٌاو ٠یى اٌی٧، ایپه ج١ك
>کًؿ.

هعح ا٠ح كاْ او ث ک ه  یى اٌکام ؾق ِىقجیجىاو گ٩ث که ا یى هی٠توه بك ا 
ب ا  یچ اقجب ا٘یکه ه  ییا هىحًؿ بگىيه یؾق وا٬ٟ ٠كٔ یى ؼىاَ ؼاقشیگ٩حه ٌىؾ ا

ج ىاو گ٩ ث  یث هین بًابكاِح ٠لیيؿاقيؿ. اها ؾق يٝك ؾوقکاء یاٌ یو ـاج ی٩ِات باً٘
ٌ ىؾ،  یا٨ث هی یًیه١ یؿه هایًا و بؿوو اوحرًاء ؾق همه پؿی٠ یًیؼىاَ ه١ یکه و٬ح

ىو حه یٯ و به آيها پیاق يمؾیبىها ؿهیى پؿیى ؼىاَ به ـات ایجىاو هٙمئى ٌؿ که ا یه
ى ظل٭ ه یى ؼ ىاَ يؽى حیى ایؾهؿ. بًابكا یبىؾو آو قا يٍاو ه یاوث و شًبه شىهك

ى ؼ ىؾ ب ال ی یًؿ جبی٨كا یؿ ؾق ٘یگك آو قا ٠لن بایاوث که ظل٭ات ؾ یكیليص یٔكوق
ج ىاو  ین په ه یبك یه یاء پیى چىو ال قاه ظىان اوث که ها به ٜاهك اٌیابؿ. بًابكای

 یمیؿ ال ظه آ٤ال ک كؾ ي ه ال ه٩ اهیى باٌؿ بایو ابژکح یًی٠ یًکه ٠لمیا یگ٩ث که بكا
ؾق  یجىاي ؿ ب ه آو اي یاها چ ىو ظ ه ه  =که بؿوو ٠لن واؼحه و پكؾاؼحه ٌؿه اوث.

 یؿاقیو پا یكیٍحك، جکكاقپفیؿ هىٔىٞ ظه، ذبات بیؿ، په بایاواقت و ؾام ـهى ؾق آ
شاه١ ه ٌ ًان ب ه  یى و٬ح یجك لع اٚ گ كؾؾ. بً ابكایًیؾاٌحه باٌؿ جا بحىايؿ ٠ یٍحكیب

                                              
 .??، َ=B=;هعمؿ کاقؾاو، يٍك ؾايٍگاه جهكاو،چاپ ٌٍن، ی،جكشمه ٠لین، ٬ىا٠ؿ قوي شاه١ه ًٌاویح ؾوقکیاه .;
 .;@، َهماو .>
 .>@، َهماو .=



  6>;   ٠لىم اشحما٠یویژه ، 0433 جابىحاو ، 46ٌماقه  ٨ّلًاهه 

ٟ ه فکىق یکًؿ و٬ا یؿ و١یپكؾالؾ با یه یاشحما٠ٟ یال و٬ا یاشىحصى و اکحٍا٦ ؾوحه
ى ی ا ;ٕه٩ًكؾٔ ؼىؾ ش ؿا باٌ ؿ. یات ٨كؾیكؾ که کاهت ال جصلیؾق يٝك بگ یقا ال شًبه ا

٬كاق ؾاقؾ، چ كا ک ه ؾق  یاوین کاهت ؾق ي٭ٙه ه٭ابح ه٫ًٙ ٬یؾوقک یًیب١ؿ ال ه٫ًٙ جکى
لکه ال ـهى اوث ک ه يه ال ظىان و اقجباٖ با وا٬ٟ ب یث ٠لمیٌكوٞ ١٨ال یاویه٫ًٙ ٬

 ٯ هً كی ال لهاو ِك٨ا ؾق ظؿ  یؾق بكهه  ین هًصك ٌؿه جا ٠لن اشحما٠یؾق يٝك ؾوقک
ث ی ات ه٩ً كؾ وا١٬ی له ظىان و ؾوق ٌؿو ال جصلیى بىویبًابكا >ٯ ٠لن.یشلىه کًؿ جا 

٭ ات یاو حىاق بً ا يه اؾ و جع٭ یًی٠ل ن قا ب ك و كله یه هایجىاو پا یه یاشحما٠ یها
ٍ كويؿه ب ه یو پ یصی٭ ات ج ؿقیؿ و ال گ فق جع٭یؾوقج ك کٍ اي یقا به شاها یاشحما٠

اب ؿ قا ب ه یؿ هكگم يحىايؿ کاهت ب ك آو ؾو ث یقا که ـهى بٍك ٌا یث ٨كاقیس وا١٬یجؿق
 =جّك٦ ؼىؾ ؾق آوقؾ.

(یٍعولیشی)جٌجِتجَاهزثٌْجبرًٍبٌّجبر

ث باٌ ؿ، ی ب ا وا١٬ؾق اقجب اٖ  یمیؿ چیى هىٔىٞ که ٠لن باین ه١ح٭ؿ اوث ایؾوقک
 یآهىلؾ و ظکم یم يمیچ چین هیؿ بؽىاهیىث که ٠لن ؾقباقه آيچه ها بایى يیً ایه١ًا

ؾاقؾ  یاو ه یًه بیى لهیؾق ا یى اوث. وییؿ و ِك٨ا ؾق ظؿ هٍاهؿه و جبیيما یِاؾق يم
ؼ ىؾ قا ال ؾو ث ؼىاه ؿ ؾاؾ و ؾق  یك ٠مل یج اذ، ًگىي ه جّ ىق ٌ ىؾیکه اگ ك ٠ل ن ا

ًىث ک ه اگ ك یا یً قا ي٭ٓ يمىؾه اوث. وىام ویؼى یوشىؾح ههن یًّىقت، ؾلیا
ؿه يباٌؿ جتي و کىًٌ ؾق شهث ًٌاؼث اه ك ی٨ا یوىؾهًؿ و ؾاقا یليؿگ ی٠لن بكا

٭ ات ٨٭ ٗ یو جع٭ه ا ه١ح٭ؿ اوث که اگك پژوهً یو 4ؾاقؾ؟ یؿه ایوا٬ٟ چه وىؾ و ٨ا

                                              
 .<@، َهماو .;
 .CAَ ،@C=; کن،ی، چاپ كشمه اکبكی و لهايی ه٭ؿم، ايحٍاقات جیىاى، جی، قووى وهًحىکاهیح ؾوقکین .>
، =B=; ،و، يٍك ؾايٍگاه جهكاو، چ اپ ٌٍ نهعمؿ کاقؾا ی، جكشمه ٠لاهیح ؾوقکین، ٬ىا٠ؿ قوي شاه١ه ًٌاوی .=

َ@>. 
 .B@، َهماو .<



  نیؾوقک ی٠لن اشحما٠ یًیه٫ًٙ جکى   6><  

 1ه ا ک كؾ.ؿ ِ ك٦ آيیٯ وا٠ث هن يبای یاقلي ايؿ و ظح یؾاٌحه باًٌؿ ب یوىؾ يٝك
ٌؿه اوث ب ؿوو  یال هٙال  و ا٘ت٠ات شمٟ آوق یًّىقت ِك٨ا ايباقیچكا که ؾق ا

ى او ان یؾاٌحه باٌؿ. بك اها ايىاو یاشحما٠ یؾق ليؿگ یكات ٠ملیًکه کاقبكؾ و جاذیا
 ییيمىؾه ا، ٌ ىقاها یو ٠لم  یً یؿواق اوث که بحىايؿ بك اوان هٙال١ ه ٠ین اهیؾوقک
ماقگىي ه ک ه واو ٙه یال ب ی٠ اؾ یؿه هایاو پؿیم هیبىاوٙه جماو  2ح ؾهؿیجٍک ییاشكا

م هؿ يٝك ٬ كاق ی٠لن قا ي یمیاو هٍاهؿه و ِؿوق ؾوحىقال١مح اوث، شًبه جصىیاللم ه
٧ ی ى ِ ىقت ک ه ب ا ج١كی ؿ. به ایيما یؿه هًؿ و کاقبكؾیقا ٨ا ی٭ات ٠لمیؾاؾه و جع٭

 یؿه ه ای ى پؿی یجب یب كاث آيه اF قاه قا ی بهًصاق ب ك او ان قواز و ٠مىه یؿه هایپؿ
 یًک ه ذاب ث ٌ ؿ يٍ ايه ؼ اقشیآوقؾ و ب١ؿ ال ا ی٫ هٍاهؿه ٨كاهن هیال ٘ك یاشحما٠

ءاو ث، ؾق ی١ ث و ش ىهك ٌیه كجبٗ ب ا ٘ب یمی يب ىؾه و چ یث، ِك٨ا ٜاهكی٠مىه
ن بهًص اق یجىاي یًصا هیٌىؾ و ال ا یکحك هیى يمؾی٭یؿه به یپؿ یًّىقت شًبه بهًصاقیا

 3ن.ییح يمایجبؿ یو الماه یقا به بهًصاق اشباق یوا١٬

 گًَِ ّب یٍ طجمِ ثٌذ یاًَاع اجتوبػ

ى قو ٘ب٭ ه ی ال ا <او ث.ه ا ن ه١ح٭ؿ اوث که شاه١ه هٍحمح بك ايىاٞ و گىيهیؾوقک
ى اه ك ی ٌىؾ. چ كا ک ه ا یه یژه جل٭یاق ههن و ویاو بى یبكا یاشحما٠ یگىيه ها یبًؿ

گك٨حاق ٌؿو ؾق اهىق ه٩ًكؾ و هىاقؾ هص ما، اهک او  یٯ وى به شایٌىؾ جا ال  یبا٠د ه
٨ كاهن  ی٫ اي ىاٞ اشحم ا٠یال ٘ك یاشحما٠ یؿه هایؾق اقجباٖ با پؿ ییه هایآلهىو ٨كٔ

                                              
 .@=، َ@C=; ،ام، يٍك هكکم، چاپ ه٩حناهیح ؾوقکین، ج٭ىین کاق اشحما٠ی، جكشمه  با٬ك پكه .;
، ه با ٬كپكهام، يٍك٠لمی و ٨كهًگی، چ اپ ؾه ن، جكشماواوی ویكايؿیٍه ؾق شاه١ه ًٌاوی ، هكاظحقیمىو آقوو .>

;=C@َ ،>;A. 
 .AA، َ هماو .=
 ،هعمؿ ج٭ی يىقولی، ايحٍ اقات و مث جكشمههای کتو شاه١ه ًٌاؼحی، يٝكیه ،گیبىىو بىقیح و گاقت هىقگاو .<

 .:@، َ =B=;چاپ اوم،
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ٌىؾ ک ه ال ي ماٞ  یآيها با٠د ه یو ٘ب٭ه بًؿ یاشحما٠ یپ هایگك جیؾ ییو ال وى ;ؿیآ
بهن و هحکر ك او ث ن به شهاو ؼاقز که ـاج ا ه ین و بحىايیؿا کًیيصات پ یه٩هىه یها

وظ ؿت ک ه ال  یک یجّىق يىٞ ؾق وا٬ٟ شاهٟ ؾو ه١ً ا او ث : ین. به ٠باقجیابیؾوث 
 >ٟ هٍ هىؾ او ث. یاؼحت٦ که ؾق و٬ ا یگكیاوث و ؾ ی٭حا ٠لمی٫ ظ٭یلىالم هك جع٭

قا  یاشحما٠ یؿه هایث و وظؿت پؿیاوث که ها ٠مىه یى بىاوٙه ايىاٞ اشحما٠یبًابكا
ن و اهک او یؾه  ی٫ شهاو هحکرك قا ؾق وظؿت ٬كاق هیى ٘كیان و ال یکً یؾقٮ و ٨هن ه

ٯ ی ب ه  یات ه٩ًكؾ و جکركات شهاو اشحما٠ین. چكا که اگك جصلیآوق ی٠لن قا بىشىؾ ه
ؿا ؼىاه ؿ ی ث جع٭ ٫ پیيٍىؾ چگىيه ٠لن ٬ابل یهًحه ی٫ ايىاٞ اشحما٠یال ٘ك یوظؿج

هًص اق، ؾق اقجب اٖ ب ا به بهًص اق و يا یاشحما٠ یث هایوا١٬ یى ٘ب٭ه بًؿیکكؾ؟ بًابكا
 ی١ً ی ی٩ه شاه١ ه ًٌاو یى وٜیال ه٭ؿهه ههن جك ی، بؽٍیاشحما٠ یپ هایايىاٞ و ج

چ ه ؾق ٬ال   اه ك بهًص اق و  ی٫ اي ىاٞ اشحم ا٠ی گك ال ٘كیؾ یبه ٠باقج =ى اوث.ییجب
 کًؿ.  یؿا هیجع٭٫ پ یًیگك ٠لن ٠یياهًصاق و چه ايىاٞ ؾ

ؿ ی ح اي ىاٞ چ ه بایجٍ ک یکًؿ که بكا یقا ٘كض ه یًه وىام ههمیى لهین ؾق ایؾوقک
 ن؟ییٯ ا٨كاؾ و ٌكض همه اوِا٦ هك کؿام ال آيها آ٤ال يم ایکایؿ ال و٧ِ یا بایآ کكؾ؟

و بكٌ مكؾو هم ه ِ ٩ات  یىث چكا که ِىقت ب كؾاقیي یى اهك ؾق يٝك او ٌؿيیکه ا
ى ی ا که ن؟یى ٩ِات ا٨كاؾ کًیجك یؿ اکح٩اء به ـاجیا بایآ <اوث. یياگٍىؾي ییا٨كاؾ ه١ما

ك ی قا ال ٤ یجىاو ِ ٩ات ـاج  یه یاقیىث چكا که با چه ه١یاهك هن ؾق يٝك او همکى ي
ؼ اقز ال  یى اهك به هتک یا یؾهؿ که بكا یط هیؾق اؾاهه جىٔ یٯ يمىؾ؟ ویج٩ک یـاج

ٯ شاه١ ه قا ی ؿ اوِ ا٦ ی ا بای ٌ ىؾ ک ه آ یى ِىقت وىام هیال اوث که ؾق ای٨كؾ ي
که هكگ اه  ییٌؿه، بگىيه ا یؿه ٘ب٭ه بًؿیى ق٨حى ٨ایبم با٠د ال یى اهك يیبكٌمكؾ؟ که ا

                                              
َ =C=; ن و وبك، يٍك ٠لن، چاپ اوم،یح ؾوقکیاه یؾقباقه شاه١ه ًٌاو یی، ؾقن گ٩حاقهایآلاؾ اقهک یج٭ .;  ،;:A. 
 .<B= َ ،C=;هعمؿ کاقؾاو، يٍك ؾايٍگاه جهكاو، چاپ ٌٍن،  ی، جكشمه ٠لین، ٬ىا٠ؿ قوي شاه١ه ًٌاویح ؾوقکیاه .>
 .A:;، َ هماو .=
 .?B=َ ،C=;هعمؿکاقؾاو، يٍك ؾايٍگاه جهكاو، چاپ ٌٍن، ی، جكشمه ٠لی٬ىا٠ؿ قوي شاه١ه ًٌاو ن،یح ؾوقکیاه .<



  نیؾوقک ی٠لن اشحما٠ یًیه٫ًٙ جکى   6>>  

٫ قا آو او يؽىاه ؿ ک كؾ. ی باٌ ؿ ٠م ت ک اق جع٭ ی٭ات ٬بلیهلؽُ جع٭ ی٘ب٭ه بًؿ
 یکه هكک  ال ٠ًاِك او ث قا هع ح جىش ه ٬ كاق ه  یاشحما٠اج Fى کاقیا یى بكایبًابكا

ً ؿه و   کًی ١ ث و ٠ ؿه ٠ًاِ ك جكکیٔكوقجا ب ه ٘ب یبی١ث هك جكکین. چكا که ٘بیؾه
ؿ آيه ا قا یهىحًؿ که با ییهىلما شًبه هاها ى شًبهیؾاقؾ په ا ی  بىحگیجكک یچگىيگ

ؿ يؽى ث اشحما٠ ات قا ال ی ًىث که بایًصا ایاِح ؾق ا ;ن. یه و هىقؾ جىشه ٬كاق ؾهیپا
قا او ان  یٯ بؽٍ ی ٗ و یکكؾ و اشحماٞ کاهت بى ی  آيها ٘ب٭ه بًؿیماو جكکیه یقو

 یىوحى کاهح بؽً ه ایى ٘ب٭ات، بكظى  بهن پیکاق ؼىؾ ٬كاق ؾاؾ. واه ؾق ؾقوو ا
 ی١ً یى او ان یه١ح٭ؿ او ث ب كا یو >.ُ ايىاٞ گىياگىو پكؾاؼثیى، به جٍؽیيؽىح

 یشاه١ه ًٌاو  یًییاوث که ؾق بؽً جب یاشحما٠ یو ِىقت ها یبىاوٙه هىق٨ىلىژ
  =ن.یكیگ ی٬كاق ه

 یٍ وبروزد یوي ػلییتج

 یقا ؾق ٬ال   ِ ىقت ه ا ی٠لم  ین ب١ؿ ال آيکه اهکاو جع٭٫ شاه١ه ًٌاویؾوقک
 یكؾ. وی گ یى ؾق يٝك ه ییقا جب یهىئله ههن ؾق ٠لن اشحما٠، کًؿ یبعد ه یاشحما٠

ىث. یي یى کاقکكؾییاو ِك٨ا ؾقظؿ جب یًه جتي ؾاقؾ يٍاو ؾهؿ که کاق ٠لمیى لهیؾق ا
ب ه ه ا ؿهیپًؿاقيؿ که اگك يٍاو ؾهًؿ که پؿ یه١ح٭ؿ اوث که اکرك شاه١ه ًٌاواو ه یو

اوال: يٍاو  که یؾق ظال <بكؾه ايؿ. ی٭ث آيها پیىث، به ظ٭یًؿ و اذك آيها چیآ یچکاق ه
 ؿا ٌ ؿه او ث.یى وا١٬ه پیؾهؿ که چگىيه ا یط يمیچ گاه جىٔیٯ وا١٬ه هیؿه یؾاؾو ٨ا

ى ٠ توه ب ك یبً ابكا ?ؾه ؿ. یط و ٌكض يمیوا١٬ه قا جىٔ ییؿه، چكایيٍاو ؾاؾو ٨ا ا:یذاي
ث یى وا١٬یین جبیگك ؾق يٝك ؾوقکیؾ یم اللم اوث. به ٠باقجیي یى ٠لییجب ،یى کاقکكؾییجب

                                              
 .@CA-C، َهماو .;
 .>:;، َهماو .>
 .?:;، َهماو .=
 .?:;، BBَ=;هعمؿ کاقؾاو، يٍك ؾايٍگاه جهكاو، چاپ ٌٍن،  ی، جكشمه ٠لین، ٬ىا٠ؿ قوي شاه١ه ًٌاویح ؾوقکیاه .<
 .@:;، َ هماو .?
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 ی٠لث ٨ا٠ل یؿ ؾق شىث و شىیًکه بایٯ وشه ایؾو وشه اوث:  یؾاقا یاشحما٠ یها
ؿه ی ى، پؿیٍ یپ یاشحم ا٠ یث هایؾق بىحك وا١٬ ی١ًین، یباٌ یاشحما٠ یؿه هایؾق پؿ

ک اقکكؾ  یًکه ؾق شىث و ش ىیگك این و وشه ؾی٫ ٬كاق ؾهیقا هىقؾ جع٭ یاشحما٠ یها
ن چگىيه یى ه١ًا که جىشه کًین. به اییؾق اقجباٖ با کح شاه١ه بكآ یاشحما٠ یث هایوا١٬
کًؿ که  یاو هیِكاظحا ب یو ;ؿ.یيما یات شاه١ه هیکمٯ به اؾاهه ظ یث اشحما٠یوا١٬

ى ی هىش ؿ ا ی٠لث ٨ ا٠ل یشؿاگايه به شىحصىؿ ی، بایؿه اشحما٠یى هك پؿییهًگام جب
ک ه هكگ اه  ی یپكؾاؼث. بگىي ه ا ؿه هفکىق بك ٠هؿه ؾاقؾ،یىو که پؿیم ٨ىيکىیؿه و يیپؿ

 ین، ظح هىاله ؾوم به هكاج  آو او ج ك ه یقا ظح کكؾD ی٠لث ٨ا٠لE ی١ًیهىئله اوم 
ب ك آو  قا ک ه یؿه ای ج ىاو ٨ا یًٌاؼحه ٌؿ، ه یمی٠لث چ یى ه١ًا که و٬حیبه ا >گكؾؾ.

 =٨هن و ؾقٮ يمىؾ. میهحكج  اوث قا ي

ؾق هًٙ ٫ ٠ل ن  یاشحم ا٠ یؿه ه ایؾق هىقؾ پؿ یح ٠لیًکه جعلین ٠توه بك ایؾوقک
ٟ یى کاهح و٬اییجب یٌىؾ که بكا یؾهؿ و هح٭ا٠ؿ ه یً قا هؿ يٝك ٬كاق هیؼى یاشحما٠
قا ک ه  یقوٌ  <یح کاقکكؾیاوح٩اؾه کكؾ و هن ال جعل یح ٠لیؿ ال جعلیهن با یاشحما٠

ؾه ؿ.  یا٨ث قا هؿيٝك ٬كاق هیؾوث  یح ٠لیو هن جعل یح کاقکكؾیجىاو هن به جعل یه
کكؾي ؿ قا  یث ه ی ً آو قا جب١یکه شاه١ه ًٌاواو ٠ّك ؼ ى ییا یًییؾق ابحؿا قوي جب

چكا  قواو ًٌاوايه اوث. یى قوي اواوا قوٌیکًؿ که ا یاو هیهىقؾ جىشه ٬كاق ؾاؾه و ب
ؿ بك یم بایى آيها يییكؾ که بالٕكوقه جبیگ یال ٨كؾ وكچٍمه هم یٍاو همه چیکه ؾق يٝك ا

هىش ىؾ  یى شاه١ ه ًٌاو یى هًٝ ك ٬ ىايیى ال ایث ٨كؾ باٌؿ. بًابكایاوان و بك هعىق

                                              
گهه شاهی، يٝكیاو کكای  .;  .=C@َ ،A=;، چاپ ؾهن ،١ه ًٌاوی کتویٯ، جكشمه ٌهًال هىمی پكوث، يٍك آ
 ،BB=;، چ اپ ٌٍ ن ،اهیح ؾوقکین، ٬ىا٠ؿ قوي شاه١ه ًٌاوی، جكشمه ٠لی هعمؿ کاقؾاو، يٍك ؾايٍگاه جهكاو .>

 َ;;:-;;;. 
 ،ٍك ٠لمی و ٨كهًگی، چاپ ؾهن، يبا ٬ك پكهام اواوی ویك ايؿیٍه ؾق شاه١ه ًٌاوی، جكشمه، هكاظح قیمىو آقوو .=

;=C:َ ،>;B. 
 .>:>، AAَ=;، ؿگی و ايؿیٍه بمقگاو شاه١ه ًٌاوی، جكشمه هعىى ذتذی، يٍك ٠لمی، چاپ ه٩حنکىلق، لي .<



  نیؾوقک ی٠لن اشحما٠ یًیه٫ًٙ جکى   756  

هم ايٙىق ک ه آگىو ث کً ث  ;ؼىاهًؿ ٌؿ. یجك قواو ًٌاو یى کلی٬ىاي یصه هًٙ٭یيح
هن ق٨حه و اِىال هم او قٌ ؿ و جٙ ىق و اؾه  یقو یاشحما٠ یؿه هایکه پؿ اـ٠او ؾاقؾ

و  یٗ ه اؾیم اواًىك ه١ح٭ ؿ او ث ک ه هع یى هٕمىو يیبه هم ث اوث و به.یبٍك
  >اوث.  یاشحما٠ یؿه هایى پؿی٨كؾ ؾو ٠اهح يؽىح یو اؼت٬ یواؼحماو شىماي

 یؿه ه ای هىشىؾ ؾق اقجباٖ ب ا پؿ یها یقوي ًٌاو یها یین با جىشه به ياقوایؾوقک
 یال قوي ه ا یاشحم ا٠ یؿه ه ای جىاو ؾق هىاشهه با پؿ یه١ح٭ؿ اوث که يم یاشحما٠

جىايًؿ  یًىث که هیا یاشحما٠ها ؿهیقواو ًٌاوايه اوح٩اؾه يمىؾ. چكا که ٩ِث ٠مؿه پؿ
جىاو آيه ا قا  یى اوث په يمیك ٨ٍاق ٬كاق ؾهًؿ و چىو چًیكوو لیقا ال ب ی٨كؾ ی١ٌىقها

 یات اشحما٠یاگك ظ =ح کكؾ. یى و جعلییان ٨كؾ جبؾايىث و بك او ی٨كؾ یؿه ١ٌىقهاییلا
ى ین به اِح ؼىؾ بك گكؾؾ و با چً یکه گ٩ح یؿ به ِىقجیاوث، يبا یؾيباله واؾه وشىؾ ٨كؾ

بك٨كال ا٨كاؾ قو ب ه قو  ییا یكویى ها با يیبًابكا <ٌىؾ. یبك وشىؾ ٨كؾ هىحىل یٌؿت و ظؿج
هعكٮ جٙىق و جعىم ؾايىث و ظکن ِاؾق يمىؾ که ٠لث  یكویجىاو آو قا ي ین که هیهىح

ٗ یا و اؼحماو هع ی ه٭ ؿم و  یٟ اشحما٠یاو و٬ایؿ ؾق هیقا با یهىشبه هك وا١٬ه اشحما٠
له وا١٬ه یى بىویبًابكا ?١ٌىق ٨كؾ. یاو ظالث هایشىحصى کكؾ و يه ؾق ه یؾقوي یاشحما٠
ى شه ث ی ح يمىؾ و ال ایعلى و جییگك قا جبیؾ یجىاو وا١٬ه اشحما٠ یاوث که ه یاشحما٠

 ؿ.یبا یث هیاهم یکكه اشحما٠یو پ یٗ اشحما٠یهع

ٗ یهع ؾو ي ىٞ  یٟ اشحم ا٠یال و٬ ا یاشحم ا٠ یً یین به هًٝىق وِىم ب ه جبیؾوقک
ا ه ن یال اٌ یاٌؽاَ. هًٝىق و یگكیاء و ؾیٯ يىٞ اٌیکًؿ.  یه یقا ه١ك٨ یاشحما٠

جىشه و لعاٚ اوث. اها ؾق يٝك  م هىقؾیي یكهاؾیاء ٤یىث بلکه اٌیي یاء هاؾیِك٨ا اٌ

                                              
 .=;;َ، =B=; هعمؿ کاقؾاو، يٍك ؾايٍگاه جهكاو، چاپ ه٩حن، ی، جكشمه ٠لین، ٬ىا٠ؿ قوي شاه١ه ًٌاویح ؾوقکیاه .;
 .=;;، َ هماو .>
 .?;;، َ هماو .=
 .@;;، َ هماو .<
 .<>;->>;، َهماو.?
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 یى حًؿ. بلک ه ٨٭ ٗ بگىي ه ایهعكٮ جٙىق ي یكویي یى هىاقؾ ؾاقایٯ ال ایچ ین هیؾوقک
ٗ یى جًها ٠اهح ١٨ام، هماو هعیىيؿؾ. بًابكایپ یليؿه اشحماٞ به آيها ه یكویهىحًؿ که ي

 ٗیى هعیؿ همه جتي ؼىؾ قا ه١ٙى٦ به ایکه شاه١ه ًٌان با ;اوث یباالؼُ ايىاي
  >.ؿا کًؿیوشىؾ پ ی٠لم یؿ جا شاه١ه ًٌاویيما یٗ اشحما٠یهع ی١ًی

گ ك ین ؾیقا ظ ف٦ کً  یٗ اشحم ا٠یهع  ی١ً یى ه٩هىم ین ه١ح٭ؿ اوث اگك ایؾوقک
اوث که  یهايؿ ِك٨ا قوابٗ جىال یه یٌؿه و آيچه با٬ یث هًح٩یصاؾ قوابٗ ٠لیاهکاو ا

هًح٭ؿ آگىوث کًث و  یهًٝك وى یال ا =يؽىاهؿ بىؾ. ی٠لم یًیً بیگك هٍحمح بك پیؾ
و  یؽیجع ىم ج اق یاِل یًؿ هایؿه ايؿ جا بكآیٍحك کىٌیى ٠لث که بیهاقکه اوث به ا

ًکه ب ه ؾيب ام یجا ا <ى کًًؿییث قا ج١یبٍك یو اشحما٠ ی، ا٬حّاؾیٍك٨ث ٨کكیهكاظح پ
ن، کًث و یى ٘ب٫ يٝك ؾوقکیباًٌؿ. بًابكا یٗ ايىايیؾق هع یا٨حى ٠لث وا١٬ه اشحما٠ی

قا جع٭٫ بؽًٍؿ. چكا که ؾق ه٭ام بعد  ی٠لم یهاقکه و ... يحىايىحه ايؿ شاه١ه ًٌاو
قا که ٬ ىه جٙ ىق و جع ىالت ب ىؾه او ث قا ال  یٗ ايىايیهايؿه و هع یبا٬ یايحما٠ یها
 یگ اه اِ لی٬كاق گك٨حى ؾق شا یى بكایجًمم ؾاؾه ايؿ. بًابكا یبه ه٭ام ٨ك٠ یگاه اِلیشا

 ى کكؾ.ییجب یٗ اشحما٠یبىاوٙه هعقا  یاشحما٠ یؿ يمىؾهایبا

آيچه ؾق يگاه کًث و  یبه ه١ًا یؽیى جاقییى اوحؿالم ؾق ي٭ٙه ه٭ابح جبین با ایؾوقک
ٍ او قا یا یؽیى ج اقی یى ِ ىقت ک ه جبی كؾ. ب ه ایگ یا٨حه اوث ٬كاق هیهاقکه ٜهىق 

ؾق  یاشحم ا٠ یيمىؾها ی٭یى ظ٭ییجب یؾايؿ. چكا که ؾق يٝك و یيم یى ٠لمیی٭حا جبیظ٭
که جىو ٙه کً ث، ه اقکه و اواًى ك  یٌىؾ. اهك یو با ايىاو ٌكوٞ ه یٗ ايىايیهع

                                              
 .?>;، BBَ=;هعمؿ کاقؾاو، يٍك ؾايٍگاه جهكاو، چاپ ه٩حن،  ی، جكشمه ٠لین، ٬ىا٠ؿ قوي شاه١ه ًٌاویح ؾوقکیاه .;
، چاپ ؾهن، ٨كهًگیام، يٍك ٠لمی و ، جكشمه با ٬ك پكهاواوی ویك ايؿیٍه ؾق شاه١ه ًٌاویهكاظح ، مىو آقوویق. >
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ؾايؿ. چىو ب ه  یػ هكجبٗ با ايىاو يمیجاق ٍاو قایػ ایجاق ی١ًی ؿه گك٨حه ٌؿه اوث.یياؾ
قا هًب ٟ و وكچٍ مه  یا جع ىالت ٨ک كی ؿ ی ، اب ماق جىلیٗ ايى ايیجىشه به هع  یشا

 ايؿ. ٬لمؿاؾ و جّىق کكؾه  یؽیجعىالت جاق

ً ؿ یب یه  یٗ اشحم ا٠یًکه ٠اهح ١٨ام و هًبٟ جٙىق قا ؾق هع ین با جىشه به ایؾوقک
كات یی ؿ ال قوي ج٥ی با یٗ اشحم ا٠یث ؾق هع ی ؿو ب ه ٠لیقو  یه١ح٭ؿ اوث که بكا

 یؿه ال لع اٚ اقلي ه ىالی ًک ه هكگ اه ؾو پؿیط هٙل   ایهح٭اقاو اوح٩اؾه کكؾ. جىٔ
ى ی هحً ىٞ باٌ ؿ، ا یى هىاقؾ ب٭ؿق کا٨یو ا یکا٨ یباًٌؿ، به ٌكٖ آيکه ٠ؿه هىاقؾ هىال

ج ىاو  یه ی١ًی ;وشىؾ ؾاقؾ. یؿه هفکىق قابٙه ایاو ؾو پؿیى اوث که هیح بك ایؾل یجىال
ؿه ی كات پؿیی ا ج٥ی اب هح٭اقو، يٍاو ؾاؾ ک ه آیىه کكؾو هىاقؾ ظأك و ٤ی٫ ه٭ایال ٘ك

 یگ كیج ابٟ ؾ یک یال آو او ث ک ه  یؾق اؤاٞ و اظىام هح٩اوت ظاک یاشحما٠ یها
ًّ ىقت یاو ث ؾق ا یگ كیج ابٟ ؾ یک یكات ییاگك يٍاو ؾاؾه ٌىؾ که ج٥ >ا يه؟یاوث 

 ٌىؾ. یاو آيها هیه یظکن به قابٙه ٠ل
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 یزیگجِیًت

تت یش م جم ا یمی ث که ايىاو ؾق ظال ث ج٩ كؾ چیى وا١٬ین با يٍاو ؾاؾو ایؾوقک
اؼ ت٪ يٍ او ؾه ؿ ک ه او ٠لن یجتي ؾاقؾ ؾق بً، ىثیي یمم بؿيیال اقگاي یياٌ یظى

قا  یاؼت٬  ییث ه ای چگىيه ٨كؾ با ٬كاق گك٨حى ؾق اشحماٞ و ٌکح گك٨حى شاه١ ه وا١٬
بك گك٨ح ه ال  یحیوا١٬ یًصاوث که ویيؿاقؾ. ال ا یو ٨كؾ یکًؿ که هًٍاء ؾقوي یصاؾ هیا

او  یث کًً ؿه ک ًً ه ایٗ ب ك او و ه ؿایکًؿ که هع یقا ک٧ٍ ه یث اشحما٠یو١ٔ
ن ي ه جًه ا هًٍ اء اؼ ت٪ او ث بلک ه ٠ل ن و یؾق يٝك ؾوقک یث اشحما٠یو١ٔ اوث.

 یال ٨ٕ ا یكؾ ج اب١ی گ ین ًٌاؼث ٌ کح ه یم که بىاوٙه ه٭ىالت و ه٩اهیًٌاؼث ي
او یه و بًین قا که پاین ه٭ىالت و ه٩اهیى قو ؾوقکیٌىؾ. ال ا یؾق يٝك گك٨حه ه یاشحما٠

 یجل٭  یث آؾهًٌاؼ یه١ك٨ث ًٌاؼح-یًه و چاقچىب قواو ًٌاؼحی٠لن هىحًؿ قا له
مه بكؼىقؾاق او ث هعّ ىم یك ال ٤كیيًمىؾه و ه١ح٭ؿ اوث که هك چه قا که ايىاو به ٤

با جىشه به بكو اؼحه يم ىؾو ه٭ ىالت و  یو بكواؼحه شاه١ه اوث. و یاشحما٠ یليؿگ
ك ؾايى حه و ؾق یي٩ى ه قا اهکايا ف یبه وا٬ٟ و ٠الن ٨  یٍه، ؾوحكویايؿ ین اواویه٩اه

او ی ب یً قا هىقؾ ي٭ؿ ٬ كاق ؾه ؿ. ویلهايه ؼى یاویه٫ًٙ ٬ى قهگفق یِؿؾ اوث ال ا
و ؾوق ٌؿو ال  ی٨کك یها ی، با٠د بىشىؾ آهؿو آ٩ٌحگیىه ج٩کك ٨لى٩یؾاقؾ که ٌ یه

با ؼىؾ وا٬ ٟ  یگك٨حاق آهؿو ؾق جىهمات ـهً یًكو اللم اوث بصایوا٬ٟ ٌؿه اوث. ال ا
گفاقؾ و ال  یو بكول ه ً به هًّه ٜهىقیؼى یًیى اهك قا ؾق ه٫ًٙ جکىیکه ا هكجبٗ ٌؿ

 ؿ.یيما یه یاو گفاقیقا بً یًی٠ ی٫ ٠لمیى ٘كیا
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