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سراف جیلخ  میتی  رد  گراخ  هریزج 

باتک تاصخشم 

 . 1348  - 1302 لالج ، دمحالآ ، هسانشرس : 
. دمحالآ لالج  سراف / جیلخ  میتی  رد  گراخ  هریزج  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1386 دیجم ، نارهت : رشن :  تاصخشم 
. لودج روصم ، 240 ص :. يرهاظ :  تاصخشم 

8-7-90498-964 لایر :   25000 کباش : 
. يراپسنورب یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.1361 ریبکریما ، یلبق : پاچ  تشاددای : 
. مراهچ پاچ  تشاددای : 

. سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 
رعش یعامتجا --  یگدنز  موسر و  بادآ و  كراخ --  عوضوم : 

یخیرات راثآ  كراخ --  عوضوم : 
آ7ج4 1386  / DSR2144 هرگنک :  يدنب  هدر 

955/7355 ییوید :  يدنب  هدر 
1175532 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

بلاطم تسرهف 

هحفص همدقم  ناونع  هب  - 1
هحفص گراخ  اب  ییانشآ  - 2 9

یمور راثآ  رد  هریزج  مان  ناملسم - ناسیون  ایفارغج  لاوقا  هریزج - مسر  مسا و  يوجتسج  رد  ایرد - تشد و  ندمت  گراخ - هب  دورو   23
. نایناساس ات  اهشنماخه  نیشنولخاس  ینانوی - و 

تفن دهع  نانیشنرداچ  - 3
یـضاق هک  یهالک  راید - رای و  زا  ياهداتفا  رود  هزات - یتاـقبط  مسر  اـهروتان - دزد و  ياـهزب  ناـشیا - هرمزور  یگدـنز   51 هحفص 63 -

. دشن
نایگراخ یگدنز  هنیمز  - 4

صوغ كاروخ - دروخ و  یئاهراب - راـک و  تاـنق - باـهاچ و  هریزج - كاـخ  بآ و  تعیبط  ییاـیفارغج - تاصخـشم   65 هحفص 92 -
. اههمانهار ایرد - ییامنهار  يریگیهام - دیراورم و 

هیقابلا راثآ  - 5
یحیسم ياههمخد  دیهان -؟ ای  نوتپن  دبعم  هاگشتآ - نادوتسا و  دوجو  اهیـشنماخه - مسر  هب  گنـس  رد  هدنک  ياهربق   93 هحفص 115 -

. هیفنح دمحم  ریم  هعقب  هدنزاس  نایرمدت -
6 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 
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خیرات هب  یقرو  - 6
هاگیاپ ناگنرف - هاگقارطا  زومره - كولم  هطلـس  هطمارق - یلامتحا  ربعم  هیناسیک - هاگهانپ  مالـسا - هب  هداشگ  گراخ   115 هحفص 126 -

.؟ دعب تفن - رودص 
رادید نیرخآ  - 7

رب وا  ورملقیب  تموکح  هدرک - نطو  يالج  کی  تقوم  تشگزاب  یعفاش - ياهكروگ  یکراخ - هرفس  کی  رـس  رب   127 هحفص 142 -
. سفن ثیدح  نیرخآ  جیلخ -

تیاور هناسفا و  - 8
. انهم ریم  زا  هاتوک  تیاور  هس  یسراف - هب  رگید  هناسفا  کی  یلحم - هجهل  هب  هناسفا  هس  لتم - کی   143 هحفص 160 -

گنهرف - 9
دنچ ناتخرد - يراطع و  ياـههایگ  یلحم - ياـهداب  نازوا - یهاـم - عاونا  ناـیناب -)  ) لـیل اـمرخ و  تاـعرفتم  تاـغل   161 هحفص 176 -

. اههربقم اهناتسروگ - ناگدنرپ - ناگدنرچ و  هلمج -
میامض - 10

هرابرد نمـشریگ  رتکد  دلفـستره و  رظن  فیتسا - نتپاـک  شرازگ  نزواـه - پینک  ياـهارجام  زویآ - دراودا  شرازگ   177 هحفص 238 -
. گراخ لاجر  يرصان - همانسراف  هدنسیون  شرازگ  ناتساب - گراخ 

مالک نایاپ  - 11
ۀفرعم یف  رهامجلا  لیذ  ینوریب  ناـحیروبا  كاـنه  نم  تجرخا  همیتیلا  ةردـلا  نا  لـیق  دـق  7 و  ص : سراـف ، میتی  رد  كراـخ  هریزج   239

9 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج  رهاوجلا 

1

يروآعمج و شور  نـالدبحاص - اـب  يدرد  تیاـکح  رتفد - نیا  نخـس  لاور  تخاـس - مهارف  ار  رفـس  بابـسا  هک  نآ  همدـقم  ناونع  هب 
11 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج  رکشت و ...  تاعالطا - یهافش  عجارم 

اروـف دـمآ . شیپ  گراـخ  هریزج  هب  يرفـس  تفن ، یللملانیب  مویـسرسنک  توـعد  هب  لاـس 1337 ، دادرخ  رد  تاـملک ، نـیا  نز  مـلق  يارب 
نیا زا  تفن . تکرـش  تاراـشتنا  هریاد  زور  نآ  نابـصنم  بحاـص  زا  دوب ؛ ناتـسلگ  میهاربا  منیرید  تسود  توعد ، نیا  هلیـسو  هک  میازفیب 

مه هب  رتـفد  نیا  درکیمن ، مهارف  ار  رفـس  نآ  بابـسا  درک ، هک  ناـنچ  دوـبن و  وا  رگا  مشاـب  فرتـعم  هک  نیا  زج  مرادـن  يرکـشت  تـسود 
. تسین هتساریپ  ناوارف  جاجوعا  زا  زونه  تسا ، هتفای  یناماس  رس و  هک  زین  نونکا  هدنکارپ و  دوب  ییاهتشاددای  لصا  رد  هک  دیسریمن ؛

سکع هیهت  زا  ار ، متاعقوت  نیرتزیمآتراسج  دنتـشاذگن و  ورف  ياهقیقد  يزاونناـمهم  زا  دـنتفریذپ و  ارم  تبحم  هب  اـج  همه  رفـس  نآ  رد 
یمومع طباور  تاراشتنا و  ریاود  نانکراک  رگید  دراد ، دوخ  ياج  هک  تسود  نآ  زج  دندروآرب . ناسانشنیمز ، یمسر  شرازگ  ات  هتفرگ 

زج هک  يدح  هب  دندیشک ، ریقح  نیا  مشچ  رد  ار  يراوگرزب  سفن  کی  ره  گراخ ، نادابآ و  رد  هچ  نارهت و  رد  هچ  مرتحم ، تکرش  نآ 
. مرادن يرکشت  ناشیا  کی  ره  زا  يراسمرش 

كاخ بآ و  نیا  هداتفا  رود  هشوگ  نآ  زا  هچ  نآ  رب  زین  تسا . هدش  هداهن  ماهدـید  هریزج  رد  هچنآ  رب  دـیآیم ، رتفد  نیا  رد  هچ  نآ  يانب 
قاروا رد 

12 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 
يراک رـس و  يراگزور  هک  ینارظنبحاص  زین  لحم و  لها  اب  هبحاصم  رب  رخآ  هبترم  رد  و  ماهدناوخ . ملاع  يوس  نآ  وسنیا و  ياهباتک 
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نآ مدرم  زورما  نارذـگ  زا  دـشاب  یقیقد  اتبـسن  شرازگ  تسا  هدوب  رارق  هک  تسا  رتفد  راک  يانب  طقف  نیا  هتبلا  و  دناهتـشاد . هریزج  نآ  اـب 
زا ای  انب ، نیا  رس  رب  تسا  هدش  هداهن  و  اهنآ ؛ هجهل  اههناسفا و  هب  یلحم و  بدا  مسر و  هب  يرگید  هاگن  نآ و  هتـشذگ  هب  یهاگن  هریزج و 

. نالدبحاص اب  يدرد  تیاکح  ناونع  هب  يدننام  تالمأت  ياهنوگ و  رکفت  تسا . هتخیوآ  شرکیپ  رد و 
زا اما  ارهز  كولب  ياهنیـشنتات  رد  ای  دوب  نازاروا  رد  هک  دـشاب  نوچ  مه  زین  رتفد  نیا  رد  نخـس  لاور  هک  دوب  نیا  رب  رظن  راک  زاغآ  رد 

لیطابا نیرخآ  هک  مراودـیما  ببـس  نیمه  هب  و  يروگ ، بل  رب  اپ  هدرم  لانم  همان  میوقت  هب  تسا  هتفای  یتهابـش  لطاب  قاروا  نیا  هک  اج  نآ 
هک نیا  تهج  زا  دـیاش  و  متـسیاب . دوگ  رانک  زاـب  رتفد  ود  نآ  رد  نوچ  و  منارذـگب . هلماـجم  هب  دـح  زا  شیب  متـساوخن  عون ، نیا  زا  دـشاب 
نآ رد  هک  تسا  نامه  راک  هدرگ  هچ  رگ  دراد . يرگید  نابز  هک  دـیایب  رظن  هب  تسا ، رتریگمشچ  قاروا  نیا  رد  نزملق  صخـش  ساـسحا 

. دوب رتفد  ود 
هـسود هناراک  منادـن  ندز  اپ  تسد و  زا  دـهدب  تسد  هب  ياهدزباتـش  حرط  هک  دوب  نیا  هجوتم  دوب ، هتفر  راک  هب  ود  نآ  رد  هک  یـششوک 

نیا ياهاتسور  زا  ات  هس  ود  ینعی  یگنهرف ، يداصتقا و  کچوک  دحاو 
13 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

یگنهرف يداصتقا و  دحاو  کی  لالحمضا  هک  تسا  نآ  رب  رتفد  نیا  ششوک  اما  ینیـشام . ندمت  نیـشام و  موجه  لباقم  رد  كاخ  بآ و 
. دهدب ناشن  متحتم  تشونرس  نانچ  لابق  رد  ار  کلم  نیا 

. دوریم يدابآ  تورث و  هب  ور  گراخ  هریزج  هک  تسین  یفرح  نیا  رد 
. تسا یموجن  ماقرا  تفن و  رصع  هک  دراذگیم  يدیدج  رصع  هب  مدق  و 

دب ترپ و  ياهطقن  ناونع  هب  دوب ، یـسایس  ناینادنز  هب  نداد  هانپ  شرکذ  لباق  هتـشذگ  نیرخآ  هک  مانمگ ، نونکات  هریزج  نآ  هک  مینادیم 
جیلخ سأر  یلاوح  رد  ار  ماخ  تفن  رودـص  ردـنب  نیرتگرزب  نآ ، رد  ات  تسا  هدـش  یـشوج  بنج و  زکرم  تسا  لاس  هسود  اوه ، بآ و 

ریخ زا  رگید  هک  درابنایب  زور  همین  کی  رد  ار  ینت  رازه  دص  ياهشکتفن  مکش  ییالویه  هرمخ  دوب  دهاوخ  رداق  هک  يردنب  دنهنب . ناینب 
رگید هک  زئوس  گنت  هعرت  زا  روبع  رب  دـناهداد  حـیجرت  ار  هایـس  هراق  ندز  رود  دناهتـشذگ و  يال  لـگ و  زا  هتـشابنا  ياـه  روخ »  » هب دورو 

زا هک  دـناسرب  ایلع  رـصم  هب  ار  هنارتیدـم  روش  بآ  هوشر  ات  یکیراب  يوج  هب  تسا  هدـش  لدـب  اـهیگزات  تسین و  یمهدزون  نرق  هاـگجاب 
. دییور دهاوخ  ناوسا »  » رکیپ لوغ  ّدس  يدوز  هب  شلصاحیب  رازتشک 

. ایرد ریز  زا  كراخ  هب  هوانگ  زا  درذـگیم و  تشد  هوک و  زا  هلول  نیا  هوانگ  اـت  دناهدیـشک . تفن  هلول  گراـخ ، هریزج  هب  ناراـسچگ  زا 
ار گراخ  هک  دـنکیم  باجیا  ار  یتاسیـسأت  دوجو  گرزب ، ياهشکتفن  زا  ییاریذـپ  تفن و  رودـص  رب  تراظن  اـههلول و  نیا  تظاـفح 
رد دیـسر و  دنهاوخ  یبسن  یهافر  هب  ینارگراک  راچان  دشخبب و  یقنور  زین  ار  هوانگ  دیاش  و  یللملانیب ؛ يردنب  هب  تخاس  دـهاوخ  لدـبم 

ناحالم دمآ  تفر و  نتم 
14 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

ناهد هب  رتناسآ  یتسد  يرتشیب و  فرصم  راچان  و  نهذ ، رد  یگدنز و  رد  یشیاشگ  و  تفای ؛ دنهاوخ  رتهدوشگ  یمشچ  اهتلم ، رگید 
هک نیا  زا  یـصخش ... ، نیـشام  کی  يرگراک  ره  ياپ  ریز  و  يرادخرچ ؛ هراوهگ  یلاچخی و  ياهکنپ و  ياهناخ  ره  رد  تبقاـع  هدنـسر و 

! دوب ناوتیمن  رتنیبشوخ 
يراصتخا تمالع  اب  رگید  ياهطقن  تفن ، تعانص  هدرتسگ  هکبـش  هشقن  رب  گراخ ، حرط  لیمکت  زا  سپ  میرگنب  نیب  ناهج  يدید  اب  رگا 

و تسا . یمدق  تروص  ره  هب  نیا  و  دوب . دهاوخ  تفن  رودص  دیدج  هاگردنب  نیا  صخـشم  هک  دـش  دـهاوخ  هدوزفا  هزات  یگنر  دـیدج و 
هب هن  تسا و  ام  تسد  هب  هن  یتاسیـسأت  نانچ  میکچوک و  یتلم  هک  ام  میلابب ؟ نآ  هب  ات  میاهتـشادرب  اـم  ار  مدـق  نیا  اـیآ  اـما  گرزب . یمدـق 

یمتسیب نرق  فرصم  نیرتيودب  نیا  میـسانشیمن ؟ ار  تیربک  زونه  نامتکلمم  ياتـسور  يدابآ و  رازه  هاجنپ  زا  یمین  رد  هک  ام  ام . رطاخ 
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. دش هدیرب  تکلمم  لک  زا  یگنهرف  يداصتقا و  دحاو  کی  گراخ ، ریذپان  بانتجا  عیرس و  لوحت  اب  ام ،»  » نیا رظن  زا  ار !
يور رب  يرثا  رتمک  دـید ، دـیهاوخ  رتفد  نیا  رد  هک  گراخ  نآ  زا  رگید  دوشب ، لماک  گراخ  رد  یتاسیـسأت  نانچ  يردـنب و  نانچ  یتقو 

گرزب ياهرزودـلوب  بوراج  مد  زا  هنوگ  هچ  گراخ  هک  دـید  دوب ، اج  نآ  یتقو  تاـملک  نیا  نزملق  هک  ارچ  تسا . هدـنام  اـم  راـگزور 
و دـندوب ؛ هدـش  ریگاپ  تسد و  هک  شیاهزب  ات  دـندوب  اهزادـناراب  اههاگدورف و  محازم  هک  هتفرگ ، شیاهلخن  اـههناخ و  زا  دـشیم . هتفور 

جیگ دندوب و  هراکچیه  ناراکهعطاقم  ناسدنهم و  ناصصختم و  رازاب  مرگ  نانچ  رد  هک  شنانکاس  صخش  یتح 
15 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

نآ ياج  هب  ات  دندرکیم  یـضار  یلوپ  هب  ار  اهنآ  نابحاص  دندرکیم و  بارخ  ار  اههناخ  دنتخادنایم و  ار  اهلخن  دندوب . هدـنام  لوگ  و 
گراخ نآ  هنامز  هک  تسا  نآ  رتفد  نیا  هزات  ربخ  اما  تسین ، شوخ  يربخ  هچ  رگو  سینت . نیمز  ای  هاگباوخ  ای  دنزاسب  ارسنامهم  همه ،

دندرک و یپ  ار  حلاص  هقان  هن  گراخ  رد  هک  ارچ  دمآ . رس  هب  دومث  داع و  هنامز  هک  یهانگ  نانچ  هب  هن  اما  دمآ . رس  هب  میـسانشیم ، ام  هک 
ار گراخ  مه  هدرک ، باسح  لوقعم و  یلوحت  تروص  هب  دیاب  هچنآ  هک  دوب  رارق  نیا  زا  اهنت  اجنآ  هیضق  دنتـشاد ! طول  موق  هب  یـسأت  هن 

گراخ يوید  نوچ  مه  هک  دمآ  رد  ياهلاحتـسا  تروص  هب  دنکفایب ، دیدج  ندمت  هار  هب  ار ، تکلمم  هداتفا  رود  طاقن  رگید  یمامت  مه  و 
دهاوخ تکلمم  نیا  هد  رهـش و  ره  هناـخ  رد  هک  تسا  يرتـش  نیا  اـم . میلـست  يراکمنادـن و  نیا  ریگاریگ  رد  و  درب ! ورف  دوخ  ماـک  رد  ار 

. دیباوخ
دنک تخا  دوخ  اب  كدنا  كدنا  ار  مدرم  دیآیب و  مارآ  مارآ  نیشام  نارهت ، ای  نادابآ  رد  نوچ  مه  هک  دوبن  نیا  زا  نخس  گراخ  دروم  رد 

یگنرف يرهاظ  تروص  یهت و  یهنک  زا  دزاسب  يدـننام  همغلم  مینیبیم ، هک  نینچ  تبقاع  دورب و  ورف  ناگمه  یگدـنز  قمع  رد  مکمک  و 
نآ زا  تاـملک  نیا  نزملق  و  دـش . لزاـن  ییـالب  تروـص  هب  ینیـشام  لوـحت  گراـخ  رـس  رب  مینکیم . شلمحت  تروـص  ره  هب  هک  بآـم !
زا دناطلغ  راگزور  نیا  هحفـص  رب  دنامب  گراخ  ثاریم  نیرخآ  شاهدنـسیون ، دوخ و  صقن  يورجک و  همه  اب  رتفد  نیا  هک  دراد  تشحو 

. میراد ام  هک  ياهدزبرغ 
ام تسد  هب  تسا و  تفن  تعنص  هک  تسا  ياهیراع  گرزب  رس  لمحت  هب  روبجم  تسا  اهلاس  ام  تکلمم  یسونایقد  دهع  داصتقا  رغال  نت 

16 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 
نونکا هیراع  گرزب  رـس  نیا  رب  دـیآ ... ! لصاح  عبت  هب  تسین  ناقهد  ضرغ  هک  مه  روتـس  فلع  هچرگ  ددرگیمن . ام  رطاـخ  هب  تسین و 

لغب زا  هار  همه  نیا  رد  و  دریگیمرب ؛ رد  ار  گراخ  هوانگ و  ناراسچگ و  هک  هداشگ ، ییوزاـب  اـب  دـناهدوزفا  هقلخلا  بیجع  زارد و  یتسد 
يرهـش و دنب  رد  هن  دننیـشن و  چوک  تقلخ ، تیادـب  مسر  هب  زونه  هک  یمدرم ، رـس  زارف  زا  میوگب  تسا  رتهب  ای  درذـگیم ، یمدرم  شوگ 

؟ ماود روخ  رد  ای  دشاب ؟ یگدنز  قیال  هک  دیاهدید  زگره  ياهراوقیب  تقلخ  نینچ  یناتسروگ . ییوج و  ینکسم و 
یقاـب دوخ  یـسونایقد  دـهع  تروص  ناـمه  هب  دـبا  اـت  هریزج  نآ  دـیاش  دـمآیمن ، شیپ  گراـخ  رد  یلوـحت  نینچ  رگا  هک  تسا  تسرد 
بیترت هب  دـیاب  میریذـپب ، ار  لالحمـضا  هلاحتـسا و  اج  همه  رد  لوحت ، ياج  هب  دـشاب  رارق  رگا  اما  دوب . نینچ  لامتحا  بلغا  هب  دـنامیم و 

نیا هداتفا  رود  طاقن  کـی  کـی  هب  برغ  هدـننک  جارختـسا  هدـنزادرپ و  هدـنزاس و  گرزب  ياـهیناپمک  هک  يزاـین  بیترت  هب  ینعی  تبون ،
تیدوجوم تیـصخش و  همه  ات  گرزب  ياهرزودلوب  بوراج  هب  میراپـسب  مینک و  ادج  تکلمم  طاقن  رگید  زا  ار  مادـک  ره  دـنراد ، کلم 

ياو و  دننامن . راکیب  دنلیزوین  ای  دنلـسیا  نارگراک  ای  ددرگب  برغ  رد  ياهناخراک  ات  ارچ ؟ هزات  و  دوش . هتفور  راید  نیا  یگنهرف  یلحم و 
! تکلمم لک  زا  هدیرب  دشاب  ياهریزج  گراخ  نوچ  رگا  ياهطقن  نینچ  رب 

تـسا یتشونرـس  هک  ردـقم ، لاؤـس  نیا  هب  ار  تبثم  باوـج  هن . اـی  تفر  دـیاب  دـیدج  ینیـشام  لوـحت  لابقتـسا  هب  هک  تسین  نیا  رد  ثحب 
ارجام نیا  زا  اهلاس  هچ  رگ  دناهداد و  ام  ياج  هب  نارگید  ریذپانبانتجا ،

17 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 
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. ار تبثم  باوج  نیا  ام  میتفریذپ  رایتخا  مدع  يور  زا  هچ  اما  درذگیم ،
تفرگ هدیدن  زین  ار  لحم  گنهرف  تیدوجوم و  تیـصخش و  دیاب  ایآ  یلوحت  نینچ  يرابجا  نتفریذپ  اب  هک  تسا  نیا  رـس  رب  نونکا  ثحب 

نیا رگا  و  دـناهناگیب ... ؟ ام  شاعم  مسر  ام و  بدا  ام و  زا  ود  ره  هک  شـسانشراک  اـب  دـهاوخیم  نیـشام  هچ  نآ  هب  داد  رد  نت  تسبرد  و 
. تسا قفوم  دهدب ، گراخ  تیدوجوم  تیصخش و  نیا  زا  هراک  همین  دنچ  ره  یطبض  دشاب  هتسناوت  رتفد 

، میبذاک لوحت  نیا  ندومیپ  هب  روبجم  یکاخ ، ملاع  نیا  رگید  تیـصخشیب  مانیب و  هشوگ  ره  نوچ  مه  زین  ام  هک  تسا  نینچ  عضو  ـالعف 
ار یسرک  هک  ردق  نیمه  گرزب . ياهیناپمک  رامشیب  تالوصحم  يارب  میشاب ، یبیجن  هار و  هب  رـس  هدننک  فرـصم  هک  دح  نآ  ات  طقف  و 

ياههناخ رد  و  دنار ، دیاب  هنوگچ  ار  ناشتـسد  هتخاس  دیـشوپ و  دیاب  هنوگچ  ار  نانآ  سابل  هک  مینادب  و  میراذگب ، یتفن  يراخب  میرادرب و 
هک تسا  نیا  میاهتـشاذگ . ناهد  هب  هدـیوج  ياهمقل  نوچ  مه  ار  دـیدج  ینیـشام  لوحت  ام  تسیز . دـیاب  هنوگ  هچ  اـهنآ  دنـشیدناک » رئا  »
ام يارب  تسا و  حّـجرم  تروص  ره  هب  یگنرف  سانـشراک  کـی  اـم  هدزبرغ  مشچ  رد  میراد  مه  رگا  میرادـن و  سانـشراک  صـصختم و 

تعانق نامیـس )  ) يزپکهآ يزاس و  دـنق  هب  اهنت  تعنـص  رد  هک  تسا  هدوب  لیالد  نیمه  هب  و  تسا . یفاک  هدـننک  ریمعت  يدادـعت  ناـمه 
و ار . ملاـع  رهـش  نیرتاـیحیب  نیا  میراد ، ار  نارهت  نونکا  هک  تسا  هدوب  نینچ  و  میاهتخادرپ . هدـنبیرف  رهاوـظ  هب  دـیهاوخب  اـت  میاهدرک و 

تسا هدش  هدینت  اهرات  همه  رگید  هک  زورما  دوب و  ناهج  تفن  هاگشیالاپ  نیرتگرزب  يراگزور  هک  میراد  ار  نادابآ 
18 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

نیرتریگمشچ میراد ، ار  گراـخ  زین  یگزاـت  هب  و  دـیآرد ؛ هب  هلیپ  زا  ياهراـکیب  هناورپ  هچ  تروـص  هب  يدوز  هـب  هـک  تـسا  ملاـع  ادـخ 
. اهیناپمک يارب  تعنص ، نیا  هنادرد  تفن ، رودص  ردنب  نیرتگرزب  ام و  يارب  زیگنا  رخرخت  تارخافت 

ّرد دوخ  هریزج  نیا  هک  مینیبیم  ام  زورما  دیآیم ،» نوریب  هریزج  نیا  زا  میتی  ّرد  دـنیوگیم  : » هک تشون  ینوریب  ناحیروبا  يراگزور  رگا 
دهاوخ ياهرهم  رخ  نوچ  ناکدوک  تسد  رد  ردق  نآ  تخانـش و  میهاوخن  ار  شردق  هک  درذـگب  نآ  رب  دـیاب  اهنرق  هک  تسا  هدوب  یمیتی 
دزاسب یناشخرد  تنیز  نآ  زا  درادرب و  يال  لگ و  نایم  زا  ار  میتی  هنادرد  نیا  نینهآ ، زارد و  یتسد  تردـق  هب  هنامز ، شخرچ  اـت  تشگ 

. دراد ییوربآ  شیاهب  هب  ددرگیم و  نآ  شدرگ  هب  دیزیم و  نآ  رابتعا  هب  ناهج  زورما  ینیشام  ندمت  هک  يدنب  ندرگ  يارب 
زا ینخس  هن  دش ، مهارف  هک  ياهصق  یتغل و  یبدا و  لابند  هب  هک  دوب  نیا  دوب . دودعم  یمایا  گراخ ، رد  تاملک ، نیا  نزملق  تماقا  تدم 
هک دوب  یلاها  اب  رتشیب  رشن  رـشح و  هب  جاتحم  رتفد  نیا  رد  یلـصف  نینچ  ندرک  زاب  یـسانشتوص . زا  ياهتکن  هن  دمآ و  يروتـسد  دعاوق 
نآ زین  ار  نتم  نیمه  هک  مسرتیم  نآ  زا  نم  و  اهنآ ! یـشاوح  هن  دوب  اهنتم  دربیم ، رتشیب  مغ  هاتوک  تماقا  نآ  رد  هچ  نآ  دـشن . رـسیم 
رظن زا  یثـحب  تـسا و  هدـمآ  هریزج  خــیرات  زا  ینخــس  ضوـع  رد  مشاـب . هدرکن  طبــض  قاروا  نـیا  رب  تـسا ، هدوـب  روـخ  رد  هـک  ناـنچ 
. اهنآ لوق  همجرت  ای  تسا و  نارگید  زا  لقن  امیقتسم  ای  هک  یمیامض  زین  و  نف . نابحاص  ءارآ  هب  هیکت  اب  اج  همه  هتبلا  و  یسانشناتساب ؛

19 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 
یتعامج هک  هدش  تبث  ذغاک  رب  یلفحم  رد  ای  تسا ؛ هدـش  هدینـش  نابز  هس  زا  مک  تسد  دـناوخ ، دـیهاوخ  هک  یبدا  ای  ياهصق  ای  یتغل  ره 

هسردم و ملعم  ریدم و  هک  دش  طبـض  یـسلجم  رد  اههصق  صوصخ  هب  دـناهدرکیم . تراظن  نآ  تبث  طبـض و  راک  رد  رفن ، راهچ  زا  شیب 
لیلد نیا  هب  حالـصا ؛ دـندرکیم و  تلاـخد  یباـسح  نارگید  تفگیم و  یکی  دنتـشاد . روـضح  نآ  رد  ياهسردـم  ناـکدوک  زا  نت  جـنپ 

. دییامرفب هجوت  اههصق  تاملک  گنهآ  نزو و  هب  دیشک . ازارد  هب  تخس  سلجم 
هّقث تناما و  اما  دندحاو  لقن  تاکن  هنوگ  نیا  هچرگ  تسا . هدـش  هداد  عوجر  ینیعم  هدـنیوگ  هب  ياهتکن  هک  تسا  هدـمآ  شیپ  زین  یهاگ 

ندوبن مهارف  زا  دشاب  ترابع  هک  دمآ  شیپ  دوهعم  لکـشم  نامه  زاب  یلحم  ياههصق  تاغل و  طبـض  يارب  تسا . اهنآ  دیؤم  ناگدـنیوگ 
رتهب دیاش  دش  هتفرگ  ددم  تسا  هتفر  راک  هب  اهنیـشنتات  نازاروا و  رد  هچ  نامه  دودح  رد  ییابفلا  زا  راچان  و  کیتنوف .)  ) یتوص يابفلا 

هک دوبن  رتفد  نیا  روخ  رد  راک  نیا  اما  يدنس . ای  يدیؤم  ای  يدهاش  ناونع  هب  دشیم  شخپ  نتم ، تاحفص  نمض  باتک ، میامض  رگا  دوب 
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. تسا هناققحم  راک  کی  هن  تسین و  شیب  یگنج 
عجارم اما  تسا . هدمآ  نآ  تاحفص  ياپ  رتفد ، نیا  یبتک  عجارم 

20 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 
70 « ) رداهب ناخ   » هب فورعم  دامع ، نسح  نب  نیـسح  جاـح  هلاـس )  75  ) هدازدـمحا نیـسح  نایاقآ  زا  دـندوب  ترابع  لحم  رد  نآ  یهافش 

دهاوخ دوخ  ياج  هب  ناشناشن  مان و  دـناهتفگ و  ار  اههناسفا  هک  یناکدوک  و  هلاس )  25  ) هدازلوسر دمحا  هلاس )  35  ) ییاضر سابع  هلاس )
دوخ زا  یلمحت  بجع  نزملق ، نیا  سبای  بطر و  لاؤس  نارازه  يوگباوج  دندوب و  لحم  نانکاس  همه  هک  ناراوگرزب  نیا  زج  هب  دـمآ .

مزیزع ناتـسود  تسا . هدوب  رتفد  نیا  تالکـشم  زا  یخرب  هدنیاشگ  نانآ  اب  هبحاصم  هک  دـناهدوب  ناتـسود  زا  رگید  نت  دـنچ  دـنداد ! ناشن 
زا هتشذگ  دناهتـشاد . هریزج  رد  هاتوک ) دنلب و   ) يرابجا ییاهتماقا  کی  ره  هک  مدقم  ینارهت  یـضترم  اهیعیفـش و  يداه  ینمهب و  دمحم 

ار طاقن  نآ  مامت  تسا ، جـیلخ  هرانک  لها  الـصا  نوچ  تسا و  هتـشاذگ  لاب  ریز  اـهراب  ار  تاحفـص  نآ  یناـبلخ ، ّيز  رد  لوا  رفن  هک  نیا 
هدنیامن یلوا  هک  دناهدوب  تابحاصم  فرط  نوسمات  فقـساو  يدوواد  تایح  ناخ  هّللاحتف  نیا  زا  سپ  دسانـشیم . دوخ  تسد  فک  نوچ 

هدجه ، 1916 ياهلاس 17 - رد  تسا ، هدوب  ناهفـصا  یحیـسم  جلاک  قباس  سیئر  هک  یمود ، تاحفـص و  نآ  زا  تسا  هدوب  سلجم  قباس 
حرط سیئر  هک  دـش  دـهاوخ  زین  کب » لاـک   » ياـقآ لـماش  مراد  نارورـس  نیا  همه  زا  هک  يرکـشت  تسا . هدرب  رـس  هب  هریزج  نآ  رد  هاـم 

یناریا نادـنمراک  ملع  یماقم و  میاق  نایاقآ : لماش  نینچ  مه  تشاذـگن . ورف  ییاشگهرگ  ییاـمنهار و  چـیه  زا  دوب و  گراـخ  یناـمتخاس 
. دندرکن غیرد  یتبحم  چیه  زا  هک  گراخ  ینامتخاس  حرط 

یسیلگنا یساکع  زا  هیقب  تسا و  دمحا  لآ  سمش  مردارب  نازیرقرع  هجیتن  شیات  دنچ  هدش  هیهت  لحم  رد  هک  رتفد  نیا  ياهریوصت 
21 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

دوب هدـمآ  قوش  هب  نانچ  رخآ  تسد  دـمآیم و  مقار  ياپ  هب  اپ  دوب و  هریزج  رومأم  هک   « K .E .Flooks سکولف يا . یک .  » ياقآ مان  هب 
ياج هب  هک  تسا  هدـش  لقن  رگید  ياـهباتک  زا  اـهریوصت  رگید  تخپیم . رـس  رد  یـسیلگنا  هب  ار  هریزج  نآ  زا  يزیچ  ندرک  رـشتنم  هک 

. نادابآ رد  تفن  تکرش  تاراشتنا  یمسر  ساکع  تسا ، راگنهرهچ  ياقآ  زا  هک  اهنآ  ياتهس  زج  دش . دهاوخ  هراشا  دوخ 
« نتاس لولا   » یسانشناتساب و قباس  لک  ریدم  يوفطصم  یقت  دمحم  دیـس  نایاقآ  هاگشناد و  داتـسا  نیعم  دمحم  رتکد  مداتـسا  تناعتـسا 

نزخم هب  هک  تخاس  مهارف  هلیسو  بیترت  هب  راونا  هّللا  دبع  دیس  يوزنم و  یقن  یلع  مزیزع  ناتسود  گروبنیدا و  هاگشناد  یسراف  رایشناد 
ناـیاقآ همه  هب  هک  یتـمحز  زا  مشاـب . هتـشاد  سرتسد  گروبنیدا  هاـگشناد  ناتـساب و  ناریا  هزوم  ياـههناخباتک  ادـخهد و  هماـنتغل 

. ماهدنمرش ماهداد 
(N .C .C  ) يرادرب هشقن  نامزاس  نابصنم  بحاص   « Yan Visser رسف نای   » ياقآ روشناد و  گنشوه  گنهرـس  بانج  زا  صوصخ  هب 

. دنتشاذگ مقار  رایتخا  رد  ار  هریزج  ییاوه  ياهسکع  هک 
تبقاع ادابم  هک  نیا  زا  دزرلیم  تخـس  ملق  نیا  لد  تسد و  اما  تسا . هدمآ  مهارف  ناگرزب  نیا  همه  ددـم  هب  دـیراد  تسد  رد  هک  يرتفد 

. دشاب هتفاین  ار  کین  مان  همه  نیا  رکذ  تقایل 
23 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

2

مان ناملـسم - ناسیون  ایفارغج  لاوقا  هریزج - مسر  مسا و  يوج  تسج و  رد  ایرد - تشد و  ندـمت  گراخ - هب  دورو  گراخ  اب  ییانـشآ 
25 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج  نایناساس . ات  اهشنماخه  نیشنولخاس  حیسم - دالیم  زا  شیپ  ینانوی  یمور و  راثآ  رد  هریزج 

خرچ کت  رب  هک  نانچ  مه  و  دوب . هدز  نوریب  نغور  یهایـس و  نآ  ياهزرد  همه  زا  هک  تشادرب  نادابآ  زا  ار  اـم  ياهروتوم  ود  ياـمیپاوه 
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باکر رد  اپ  یناکلپ ، هن  یتافیرشت و  هن  دراد . مه  شرپ  تردق  هک  درب  دشیم  نامگ  یتخس  هب  دومنیم ، هتفراو  دوب و  هداد  مل  دوخ  بقع 
رس یطایتحایب  نیرتکچوک  هب  دوبن . نانیمطا  لباق  اعقاو  متـشذگ . دوب  الابرـس  کیراب و  ینالاد  نوچمه  هک  شورهار  زا  متـشاذگ و  نآ 

. يدروخیم
ياهدنخ تسب و  وت  زا  ار  رد  دیسراو و  ار  اهدنبرمک  دناشن و  ییاج  هب  ار  سک  ره  هراک . همه  وا  میدوب و  يرفن  هدزناپ  ام  دوب و  اهنت  نابلخ 

. تفر اههدند  اهامنهار و  اههبرقع و  غارس  هب  بل ، رب 
، شوگ ياههدرپ  دش و  موادم  تفای و  یبیترت  دعب  و  فیفخ ، یـشزرل  دش و  زاغآ  همدقمیب  دکرتب ، هک  ياهدـقع  نوچمه  اهروتوم  شرغ 

 ... ناکت و نیلوا  هک  دندشیم  تخا  اهروتوم  دایرف  اب  دنتشاد  هزات 
نیا تنیزیب  نشخ و  ياههرانم  اهشکدود ، اهلکد و  وس  نیا  زا  میدـنک . اج  زا  و  درادـن »...  یقرف  رگید  ياهنآ  اب  هک  نیا  لثم  بجع  »
نیمز هب  اهلخن  وس  نآ  زا  و  یـسوقان ، ای  یـشوخ  گناب  نینط  ياج  هب  دود  زا  ياهلاـه  کـی  ره  رـس  رب  تفن و  نیـشام و  نرق  میظع  دـبعم 

. ناتسبات رخآ  رد  هتفرگ  درگ  ریقف و  یناتسکات  نوچمه  هدیبسچ و 
26 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

ياهقاط ریز  رد  نآ  هرانک  رب  و  اهشکتفن ، اهیتشک و  اهقروز و  رد  نآ  يور  رب  تایح  دوب و  رادیدپ  طش  چیپرام  نونکا  و  میتشذـگ .
و دوب . هدینت  لحاس  نت  رد  وس  ره  هب  هک  جیلخ - هدـنزخ  تخرد  هشیر  اه - روخ »  » هیالط زین  نیا  و  اهلخن . روصحم  نتورف ، دودـنا و  لگ 

. هتخاب گنرزبس  اهتنایب و  مارآ و  جیلخ ، هدرتسگ  هنهپ  تبقاع 
هک دوب  نآ  زا  شیب  نیشام  شرغ  ندرب  ورف  دوخ  رد  يارب  اهنامـسآ  شطع  دوبن . ادص  چیه  راگنا  دندوب و  هدیباوخ  اهرفـس  مه  زا  رفن  هس 

. دوشب ام  بیصن  يزیچ 
سانـشان راـک  مه  نیـشناج  اـت  تفریم  گراـخ  هب  دوب و  بیبـط  دوب و  هتـسشن  نم  يولهپ  هک  یکی  زج  دـندوب ، رگراـک  همه  اهرفـس  مه 

درب و رس  هب  دیاب  گراخ  رد  هک  یلاس  دنچ  زا  تفگ و  نامیلـس  دجـسم  رد  دوخ  قباوس  زا  درک . لگ  نامتبحـص  و  دوشب . دوخ  یناتـسکاپ 
شرپ نوچ  مه  شراتفگ ، دـنک . هچ  نآ  اب  تسنادیمن  هک  ییاـهنت »  » زا تفرگ و  دـهاوخ  هک  یتاـفاضا  تسا و  وا  راـظتنا  رد  هک  ییاـمرگ 
فافل زا  دیشروخ  دندوب و  باوخ  رد  زونه  رفن  هس  نآ  دوب و  مارآ  جیلخ  اما  تشاد . یبارطضا  زا  تیاکح  یمطالتم ، يایرد  رس  زا  یغرم 

دشیم و دیفس  بآ  زا  ییاههکل  داتفایم و  نینچ  یهاگ  ام - ياهلاب  ریز  نیدرمز - هدرتسگ  هحفص  رب  دوب و  هدمآین  رد  هب  یهاگحبص  هم 
. دزیم قرب  یهام  سلف  نوچ  مه 

. يرطخ لماح  تسا  یجوم  مادک  ره  هک  يدزیم  سدح  اما  يدیدیم  تمحز  هب  ار  اهنیچ 
هب ود  ره  و  رومأم . لاس  هس  ود  وا  مدوب و  نامهم  زور  هس  ود  نم  هک  قرف  نیا  اب  تسا  ییاج  هنوگهچ  گراخ  تسنادیمن  نم  نوچ  زین  وا 

میلقا
27 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

شیب ياهریزج  هک  میلقا - نآ  زا  ياهناـشن  يوـج  تسج و  رد  ار  اـهباتک  تاحفـص  هاـم  هس  ود  یکی  هـک  قرف  نـیا  اـب  میتـفریم  ياهزاـت 
زا یکی  هک  تشاد ... ، دهاوخ  راک  رـس و  نارامیب  زا  هتـسد  مادـک  اب  اجنآ  رد  هک  تسنادیم  بوخ  ار  نیا  يرگید  دوب و  هتـشگ  تسین -

هرانک يوس  هب  نم  هرجنپ  دادیم . شناشن  ار  يزیچ  اـمیپاوه  درگ  هرجنپ  زا  دـنارپ و  باوخ  زا  دزیم  ترچ  هک  ار  دوخ  تسود  نارگراـک 
رب زارد  هایـس و  ياهکل  مهاگن  دـح  ياهتنا  رد  متفای . تبقاع  اما  درکیم . راـک  تمحز  هب  مشچ  تفاـتیم و  نآ  رب  دیـشروخ  دوب و  سراـف 

نارگراک هک  نیا  هب  میتشگرب  زاب  و  دـشاب ». گراخ  دـیابن  هن . . » تسویپیم نامـسآ  هتخاب  گنر  یبآ  هب  ار  ایرد  درمز  هک  دوب  بآ  هحفص 
. تفرگ رود  تسب و  هزوپ  امیپاوه  هک  میدوب  طالتخا  مرگ  روطنیمه  و  دصرد ، دـنچ  و  دـنریگیم ، ییاهيرامیب  عون  هچ  زیختفن  قطانم 

هنیمز رد  هک  شدـننام  ارخا  كاخ  دـعب  و  شاهرانک ، دـنت  ياهیگدـیرب  اب  نآ ، یبرغ  لامـش  هشوگ  لوا  دوب . ناملاب  ریز  گراخ  نونکا  و 
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« اهلیل  » يدنه ياهریجنا  مه  نیا  شدننام و  ناکلپ  سرـضم و  مره  اب  هیفنح  دمحم  دبنگ  مه  نیا  و  دزیم . یخرـس  هب  جیلخ  ياهزوریف  زبس 
کییازوم شرف  نوچ  مه  اهرداچ ، دیفس  مه  نیا  و  نیمز . رب  اهنآ  زارد  هیاس  ياهیاپ و  رـس  رب  يزبس  ياههلولگ  نوچ  مه  كوت و  کت و 

هتـشارفا ندرگ  و  اهلدع . اههتـسب و  اهقودنـص و  زا  ياهدوت  اب  شکچوک  هلکـسا  زادناراب و  مه  نیا  و  هدرتسگ . اهنآ  لصاوف  رد  یبترم 
. میدوب هاگدورف  دناب  يور  نونکا  میدز و  رگید  رود  کی  و  شیاهلیقثرج ،

. دمآ مزاب  شیپ  هب  امرگ  مره  زا  یجوم  متشاذگ ، هک  امیپاوه  باکر  هب  اپ 
؟ ییوت هک  دمآ  شیپ  نارگید . لثم  نهاریپ ، اتکی  هتـسشن و  یناشیپ  رب  قرع  نادنخ و  يدرم  دوب . رتهدننک  راودیما  مود  هدننک  زاب  شیپ  اما 

. تساوخیم وا  هک  نامه  مدوب ، نم  و 
28 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

: زا سابتقا  كراخ  هریزج  زا  یحرط 
تشادن راشتنا  زاوج  هک  ییاوه  سکع 

29 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 
ياهریزج رب  باتفآ  ریز  نونکا  میامنهار  اب  متـشاذگ و  اج  امیپاوه  کیراب  زارد و  يراویدراـهچ  رد  ار  نامـسآ  ناهاگحبـص  فیطل  ياوه 

ام و زا  ییزج  تهج  ره  هب  اما  تسا ، هدرب  رـس  هب  ام  ياهناتـساد  ام و  رعـش  ام و  رابخا  ام و  زا  رود  نرق  ياهنرق  هچرگ  هک  مدزیم ، ماـگ 
. تسا هدوب  ام  رعش  هتشذگ  ام و  رابخا 

. دیوارتیم نآ  رد  ایرد  زا  یسانشان  هشوگ  زا  یکنخ  میسن  و  بوطرم ، دوب و  رادمد  امرگ  اما  دوب . حبص  تفه  زونه  دوب و  دادرخ  لیاوا 
ملاع رد  هک  مدوب  هدرک  ادـیپ  ار  یکدوک  تلاح  منکارپب . اپ  اب  تساخیمن ، رب  نآ  زا  يرابغ  هک  ار  هاگدورف  مرن  هساـم  هک  دـمآیم  مشوخ 

نآ مدرکیم  نامگ  ارچ  منادیمن  و  تسا . ياهزات  فشک  راظتنا  هب  ینآ ، ره  رد  تسا و  هتشاذگ  ماگ  یبیاجع  نیمزرـس  هب  دوخ ، تالیخت 
. ماهدید اهباتک  قاروا  رد  هچ  نآ  زا  يادج  تسا  ییاج  ای  تسا  يزیچ  ماهداهن  نآ  رب  اپ  هچ 

زا الـصا  هکلب  تشاد ، یقرف  مدزیم  مدـق  نآ  رب  هک  یتیعقاو  اب  میوگب  مناوتیمن  مدوب ، هدروآ  تسد  هب  اهباتک  ندزقرو  زا  هک  يروصت 
ياـج منهذ  ياـههناخ  زا  ياهناـخ  رد  کـی  ره  و  ازجم . دـندوب  هتفاـی  یتیـصخش  مادـک  ره  تیعقاو  نیا  تاروصت و  نآ  دوب . يرگید  عوـن 

، خـیرات نیـشنرید  ناهج ، زا  هداتفا  رود  دوب  ياهشوگ  متـشاد  دوخ  روصت  رد  گراخ  زا  هچ  نآ  ینئمطم . رکیپ  رد و  يراصح و  اب  هتفرگ .
نوچ مه  هتفر . نآ  زا  یمـسا  يروآمغ  هعقاو  رذـگ  رد  ای  و  يرفـس ، شرازگ  نمـض  رد  ای  یباتک  تاحفـص  يـال  زا  یهاـگهاگ  طـقف  هک 

ییارسناوراک نوچمه  مزیرگب ... ؟ نامـسآ  هب  ارچ  ای  چیه . دعب  دنزیم و  نامـسآ  رد  یکمـشچ  راب  کی  لاس  نیدنچ  هب  ره  هک  یبنذوذ 
زور هب  نآ  رد  ار  یبش  طقف  يرفاسم  ره  هک  هداتفا  رود 

30 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 
ای نانابساپ  نارادهار و  نابهدـید  ای  تسا  نانزهار  أـجلم  اـی  هک  یهوک  هلق  رد  ياهعلق  نوچ  مه  اـی  و  يرفاـسم . ره  هن  مه  نآ  و  دروآیم ،
رد یتح  و  یبسک . زکرم  هن  یهاگجرفت ، هن  تسا  هدوب  روهشم  یهاگترایز  هن  دناهدوسیم . یناتسآ  هب  رـس  یتخـس  هب  هک  نانآ  هاگدیعبت 

، لاوحا مجارت  لاجر و  بتک  رد  هک  يروخیم  رب  سانشرس  همین  یگراخ  رفن  شش  جنپ  هب  اهنت  مالـسا  هلاس  دصراهچ  رازه و  خیرات  لوط 
. تسا هتفر  ناشیا  زا  یمان 

، میاهتـشاد هتـسب  یعترم  یتانق و  ای  ياهمـشچ  ای  ییوج  هب  لد  طقف  كاخ  هدرتسگ  هشوگ  نیا  رب  شیپ  اهنرق  زا  هک  ام  هلـصوح  رد  دـیاش 
ات هدرکیم ... ، نامرازیب  تسا  همـشچ  دور و  يوج و  هچ  ره  زا  شجاوما  ینارکیب  هک  مینک  رذـگ  ییایرد  بل  رب  هک  تسا  هدـیجنگیمن 

هدـیدن ایرد  ياهبسا  هک  نامز  نامه  زا  دـیاش  ای  مییوجب . ایرد  لد  رد  ار  ياهریزج  نانیمطا  رارقتـسا و  دـیون  میناوتب  ناـمهاگن  ریـسم  رد 
میاهدوب هدرک  دهع  دوخ  اب  دندرب ، ایرد  رعق  هب  دوخ  اب  ار  راوس  نارازه  دندرک و  مر  لنادراد »  » هدـنبنج نازرل و  دـسج  يور  رب  یـشنماخه 
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، تسا ملاع  تمسق  نیا  هصاخ  هک  تالف ، یکشخ و  ندمت  دیاش  ای  میزیرگب ... ، نآ  رطخ  ایرد و  زا  دشاب و  تفـس  نامیاپ  ریز  هشیمه  هک 
رازه و ...  میاهدـیدیم ، نآ  نازوس  ياهریوک  عیـسو و  ياهتشد  هنیـس  رد  ار  اهتنایب  تیدـبا  یتح  تسا و  هدرکیم  زاینیب  ایرد  زا  ار  ام 

. رگید دیاش 
. تساوخیم يرتشیب  تقد  تصرف و  شندید  تیعقاو ؟ اما  متشاد . هریزج  نیا  زا  هک  یتاروصت  دوب  نیا 

ردیب و دوب . روردنل »  » کی درب  اهرداچ  هب  هاگدورف  زا  ار  ام  هک  ینیشام 
31 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

. تسین يربـخ  هریزج  رد  تسا ، اـهنآ  ناتـسربق  اهرهـش  رگید  نارهت و  هک  اـهسوبوتا ، اـهيراوس و  نیا  زا  تـنزرب . زا  یفقـس  اـب  رکیپ و 
رد و هب  جایتحا  هک  ایرد  زا  یمیـسن  ای  تسه  يداب  دـشاب ، زور  تقو  ره  يور و  رب  هک  هریزج  ياج  ره  هب  دـنرکیپ . ردیب و  همه  اهنیـشام 

. دنکیم عفترم  ار  رکیپ 
ندرگ لـگ و  زا  ار  قرع  يرادرب و  رـس  زا  ار  یباـتفآ  هـالک  یناوـتیم  یناـما و  رد  لـیل »  » هیاـس ریز  دـشاب  هک  مه  زور  تاـعاس  نیرتمرگ 

، ... اهرداچ کنیا  و  ینزب . یپگ  یتسود  اب  ینیـشنب و  دبـسچیمن ، ییاج  هب  هک  هسام ، يور  یناوتیم  یتح  و  ینک . هزاـت  یـسفن  ییادزب و 
. مه رانک  فیدر و 

يرتریس گنر  كاخ ، زا  يرتم  ود  یکی  اهرداچ  رود  ات  رود  و  دنکن ؛ اج  زا  ار  اهرداچ  داب ، ات  نامـسیر ؛ زا  یلگنج  هتفر . بانط  رد  بانط 
داتفا و شیپ  نابزیم  دوب و  راکملق  زا  ياهناخ  مدز ، سپ  هک  ار  يروبنز  هدرپ  دـنزخن . نورد  هب  تارـشح  اـت  دناهدیـشاپ  مس  هتفرگ ، دوخ  هب 
زا هک  یخی  اب  تشاذگ و  نآ  يور  هب  ار  یتسد  لاچخی  هک  هاتوک ، ياهجنگ  يزیم و  یتخت و  دز و  ار  غارچ  دـیلک  تخادـنا و  هار  ار  هکنپ 

. میدش انشآ  مه  اب  میدیشون و  میتخاس و  یتبرش  دندوب ، هداتسرف  شیارب  نادابآ 
دیـشک و ار  اـم  دنارـسیم ، دـشاب ، تخمز  مه  هچ  ره  ار ، یگنـس  ره  هک  يدـنت  يریزارـس  نوچمه  تعیبـط ، رهق  یناـبز و  مهیب  تبرغ و 

. نابز مه  لد و  کی  میدوب  یناتسود  دعب  تعاس  مین  هک  اجنآ  ات  میدیرس  میدیرس و 
اب یلوا  زا  رتگرزب  یمک  نم . نوچمه  ییاهدراو  هزات  هاگباوخ  دوب و  ودرا  يارـسنامهم  هک  میتفر  يرگید  رداـچ  هب  میتساـخرب و  دـعب 

نیمه هب  ار  هریزج  نیا  هشیمه  ایآ  گراخ ؟ ارچ  یلو  گراخ ! مه  نیا  بوخ ...   ... » تفر تشاذـگ و  ارم  و  يراـکزیم . باوختخت و  ود 
مسا

32 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 
»؟ دناهدناوخیم

زورما هک  یطبـض  هب  هن  ار  هریزج  نیا  مان  همه  تسا ، ام  سرتسد  رد  دـعب  هب  يرجه  موس  نرق  زا  ناشراثآ  هک  یمالـسا  ناسیون  اـیفارغج 
دودح سانشان  هدنسیون  فاک .  هب  تسا . هتسناد  كراخ »  » ار نآ  يرجه  موس  نرق  هدنسیون  یسراف » قاحـسا  وبا  . » دناهدروآ میـسانشیم ،

هدنسیون لقوح ،» نبا  ، » ود نیا  زا  سپ  هدروآ .  طبض  نیمه  هب  ار  مسا  نیا  زین  يرجه - لاس 372  فیلأت  برغملا - یلا  قرشملا  نم  ملاعلا 
نرق سانـشندعم  نادیـضایر و  مجنم و  ینوریب » ناحیروبا   » و موس .  نرق  سیونایفارغج  هبدادرخ ،» نبا   » زا تیعبت  هب  يرجه ، مراهچ  نرق 

هدنـسیون یخلبلا » نبا  . » دـناهدرک طبـض  هریزج  ماـن  ار  هـملک  ناـمه  نـیع  هـمه  یـسراف ،» قاحـسا  وـبا   » ناـمه زا  لـقن  هـب  يرجه ، مـجنپ 
، خیرات نیا  زا  سپ  يدنا  نرق و  کی  يومح ،» توقای   » اما تسا .  هدربن  طبـض  نیا  رد  یتسد  زین  يرجه - ات 510  فیلأت 500  همانسراف -

ایوگ هک  نآ  رب  هوالع  تسا . هداد  زین  ار  هملک  نیا  فورح  ءزج  هب  ءزج  دوخ  نادلبلا  مجعم  رد  تسا و  هداد  ناشن  دوخ  زا  يرتشیب  تقد 
فرح زارف  رب  وا ، باتک  ندیلو  قالوب  پاچ  هخسن  ود  ره  رد  نوچ  هدرک . تشاددای  زین  ار  هملک  بارعا 

33 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 
راظتنا توقای »  » زا هشیمه  هک  تقد  نیا  زا  هتشذگ  حوتفم .  ءار  هب  تسا ؛ كراخ »  » مسا نیا  وا  طبـض  هب  ینعی  تسا . هدمآ  زین  ياهحتف  (ر )
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زا دـناهدرک  ياهدیـصق  زا  يرکذ  گراخ ، هب  بوسنم  لاجر  مجارت  حرـش  نمـض  يرجه )  540 - 465 « ) یقیلاوـج  » مه وا و  مـه  دوریم ،
هک تسه  یتیب  هدیـصق ، نیا  نمـض  رد  دنکیم . وجه  ار  بلهم »  » نادناخ نآ  رد  هک  يرجه - لوا  نرق  رد  برع  فورعم  رعاش  قدزرف -» »

: تسا نینچ  تیب  نآ  و  دهدب . یکمک  يرجه  نورق 6 و 7  ات  مسا  نیا  رتقیقد  طبض  هب  دیاش  نآ  تئارق 
راغملا  سرملاب  نفسلا  دوقینکل  اسرف و  دقی  مل  كراخب 

، اـهنیا زا  ریغ  درک . دـییأت  رگید  راـب  کـی  ار  كراـخ  هملک  رد  ر )  ) فرح ندوب  كرحتم  ناوتیم  رعـش  نیا  یـضورع  نزو  هب  هجوـت  اـب 
نیمه زین  يرجه  مهن  نرق  هدنسیون  یفوتسم » هّللا  دمح   » یتح دربیم و  مسا  یکراخ  لاجر  نت  هس  ود  زا  هک  باسنالا  هدنسیون  یناعمـس » »

نرق دودح  ات  یمالـسا  يایفارغج  خـیرات و  لاجر و  ناگدنـسیون  همه  هک  درک  طابنتـسا  ناوتیم  قیرط  نیا  هب  دـناهدرک .  تیاعر  ار  طبض 
هریزج نیا  مان  یلحم - تاقیقحت  اب  ای  رگید و  کی  زا  يوریپ  هب  ای  يرجه - مهد 

34 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 
يروآدای رگا  تسین  دب  مسا  نیا  هشیر  یبیرقت  ای  یلامتحا  يوج  تسج و  میدق و  يراذگمان  نیا  تلع  نتفای  يارب  دناهتـسناد . كراخ  ار 

 ، تسا كراخ  دش ، ندروخ  لباق  لخن  رس  رب  هک  ینامز  زا  امرخ  گراخ ، هریزج  یلاها  زین  و  یسراف ، نانیشنردنب  حالطـصا  رد  هک  دوشب 
و هراخ »  » یسراف تغل  بتک  حالطـصا  رد  هک  مییازفیب  رگا  تسا  اجب  زین  و  تسا . هدشیم  قالطا  هریزج  دوخ  هب  هک  یطبـض  نامه  هب  انیع 
هب هک  ییاهگنـس  زا  تسا  هدیـشوپ  گراخ  هریزج  هک  دـید  میهاوخ  تسا و  هدـمآ  زین  یبرع  هرخـص »  » لباقم رد  ینعم  کی  هب  كراخ » »
رب یمـسا  نینچ  هب  تاّرک  هب  ناریا  روـشک  تاـهد  اهرهـش و  یماـسا  نمـض  هک  دوزفا  دـیاب  زین  دـشاب . هراـخ  تسا  هتـسناوتیم  امدـق  مـعز 

تسا یهد  هک  ءار ) رسک  هب  زاب  « ) ناکراخ  » هواجریم و عباوت  زا  تسا  یکچوک  هد  هک  ءار ) رسک  هب  « ) كراخ  » هنومن ناونع  هب  میروخیم .
یلاوح زا  یهد  مه  تسا و  نیوزق  عبات  ياهشخب  زا  یکی  مان  مه  هک  ناقراخ »  » اـی ناـقرخ »  » و زاریـش .  يزکرم  شخب  خایـس  ناتـسهد  زا 

رهـش مسا  رد  و  مینک ، زارد  دوخ  زورما  ییایفارغج  دودـح  میلگ  زا  اپ  رگا  رخآ  تسد  و  یناقرخ . نسحلاوب  روهـشم  فراـع  دـلوم  ماطـسب 
. میاهتفرگ هدهع  هب  یقاش  هفیظو  مییآ ، رب  تشذگ  هچ  نآ  اب  یتهابش  لابند  زین  هیسور  فکراخ » »

35 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 
، درذگیمن لاس  زا 150  شیب  ناشمادک  چیه  باتک  زا  هک  مجعلا ، راثآ  زین  و  يرـصان ، همانسراف  رد  هّللا ،» دـمح   » زا دـعب  نرق  هس  ود  اما 
. تسا هدمآ  یـسراف  فاگ  زین  فاک  ياج  هب  تسا و  هدـش  نکاس  ر )  ) فرح هک  تروص  نیا  هب  تسا . هدرک  ادـیپ  يرگید  طبـض  مان  نیا 

: دیوگیم هک  مینک  تعانق  همانسراف  زا  لقن  هب  اهنت 
 ...« . یسراف فاک  ار و  نوکس  هب  گراخ  هریزج  »

هک تسا  هدمآ  اههچ  نآ ، ریازج  ردانب و  سراف و  جیلخ  رس  رب  تسا و  هتـشذگ  هچ  يرجه  مهدزیـس  ات  مهد  زا  نرق  هس  ود  نیا  رد  بوخ .
میدـق يرهاط )  ) فاریـس ياـج  هب  ساـبع  ردـنب  هک  تسا  تدـم  نیمه  رد  هک  میـشاب  هجوتم  هدـش ؟ نوگرگد  زین  نآ  یماـسا  طبـض  یتح 

رهش وبا  مان  هب  لوا  یناساس - هرود  ریشدراویر »  » ای رهشیر »  » یمیدق ردنب  ياج  رد  رهشوب  و  هتساک ، زومره »  » ای نورج »  » تیمها زا  هتسشن ،
و تسا .  هدشیم  بوسحم  جیلخ  تختياپ  هک  هتفای  یتیزکرم  نانچ  هکلب  هدش ، نیزگياج  اهنت  هن  شايزورما ، طبـض  نیمه  اب  اهدـعب  و 

36 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج  هک  گراخ  هریزج 
گنج رد  یـسیلگنا  رـسفا  کـی  لوق  هب  هک  دوشب  هجوـت  دروـم  ناـنچ  ناـمز  نیمه  زا  هک  تسا  یعیبـط  تسا  یتختياـپ  نینچ  ردـنب  شیپ 

: رهشوب
هک دزاسیم  مزلم  ار  ام  هریزج  نیا  لاغـشا  نآ . تظافح  جیلخ و  ياههرانک  رد  یگدنز  يارب  تسا  طاقن  نیرتبسانم  گراخ  نم  رظن  هب  »

 .« میروآرد سیلگنا  تلود  هب  قلعتم  ياهرمعتسم  تروص  هب  مینک و  بحاصت  یلک  هب  ار  نآ 
37 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 
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ات 13 نرق 10  زا  مینک . يدالیم  خیرات  هب  لدـب  ار  يرجه  خـیرات  دـیاب  طقف  تسا ؟ هدـش  لوحت  همه  نیا  ثعاب  یتاقافتا  هچ  یلماوع و  هچ 
هب و  مشیربا ، هیودا و  دنه و  هار  يوج  تسج و  هب  اهیلاغترپ  لوا  هک  تسا  نرق  هس  ود  نیمه  رد  يدالیم . ات 19  نرق 16  زا  ینعی  يرجه ،
رد تینما  مظن و  داجیا  يارب  اـهسیلگنا - رخآ  تسد  و  ناـیوسنارف - نایدـنله و  دـعب  و  اماگادوکـساو ،»  » و زاـیدوئمولوتراب »  » یگدرکرس

. دناهدرک زاب  اپ  سراف  جیلخ  هب  دنه ، هراق  فارطا  ياهایرد 
و جـیلخ ، ریازج  ردانب و  رد  اهنآ  ینالوط  ای  هاتوک  یتارمعتـسم  ياهتماقا  رهاوج و  مشیربا و  هیودا و  قشاع  ناـگنرف  دـمآ  تفر و  نیمه 

طبض رد  تبـسانم  نیمه  هب  دیاش  هک  یحالـصا  و  ناشیا ، هناگیب  نابز  رد  یهاتوک ، نیا  هب  مان  دنلب  ياجه  ود  دنیآ  شوخان  دیاش  ساکعنا 
اهدـعب و  دـناهدرب - ثرا  هب  اهینانوی  زا  هک  تسا  ناشیا  هنیرید  تداع  تاحالطـصا  یماسا و  ندـنادرگرب  هک  نانچ  دـناهدرک -  هملک  نیا 

ندش طبـض  طلغ  هب  هار ، نیا  زا  و  ناریا ، تلود  اب  سیلگنا  دـنله و  ياهتلود  یـسایس  تابتاکم  رد  هنوگرگد  طبـض  نیا  ندـش  سکعنم 
نیمه هب  ـالمتحم  نآ . نتـشگزاب  هریزج  دوـخ  هب  یتـلود  نارومأـم  نیمه  هلیـسو  هب  زین  و  ناریا ، یتـلود  ياـهناوید  اـهرتفد و  رد  ماـن  نـیا 

. دوریم راک  هب  زین  هریزج  لها  نابز  رد  یتح  هک  تسا  هتـشگرب  گراخ »  » هب كراخ »  » زا هریزج  نیا  مان  مکمک  هک  تسا  هدوب  اهتروص 
تروص ره  هب  اجه  ود  رد  نآ  يادا  هک  تسا  هتفر  راک  هب  یمسا  ندرک  هاتوک  تهج  رد  و  اج ؛ هب  تسا  هدوب  یلوحت  هک  ارچ 

38 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 
نآ ظـفلت  تسا و  هنغ  فورح  زا  هک  دوشیم  متخ  فاـگ  هب  هک  يدـنلب  ياـجه  مه  نآ  و  دـنلب . ياـجه  کـی  رد  اـت  تسا  هدوب  رتراوـشد 

 . دهدیمن یتوص  تاودا  هب  یتمحز 
هب هشیمه  ایآ  تسا ؟ هتفر  اـههچ  تسا  مسا  نیا  يامـسم  هک  گراـخ  دوخ  رب  هتفاـی . یلوحت  خـیرات  لوط  رد  هک  تسا  یماـن  اـهنت  نیا  اـما 

جنگ نادـنز  رد  اـی  اـهباتک  تاـملک و  هظفحم  رد  هک  میهاـفم  اـهریبعت و  اـهمان و  رـس  رب  رگا  تسه ؟ نونکا  هک  هدوب  يراـگزور  نیمه 
میدید هک  یلوحت  نینچ  دننامب ، نوصم  دنناوتیم  يدرب  تسد  ره  زا  اههناخباتک  اههتشون و 

39 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 
ره یکاخ  هرک  نیا  رگید  هشوگ  ره  نوچ  تسا و  سوملم  تقیقح  زا  ياهشوگ  اـم ، راـگزور  يور  رد  هک  ياهریزج  رـس  رب  سپ  دوریم ،

؟ دشاب هتشذگ  دیاب  اههچ  تسا ، هدوب  یموق  نکسم  نامز  ره  ياهتسد و  ربعم  هظحل 
زا يربخ  یناسک  هچ  هیلاـخ  نورق  مدرم  زا  مینیبب  میدرگرب و  بقع  هب  زاـب  تسا  رتهب  نونکا  دـید . میهاوخ  دـعب  یمک  ار  لاؤس  نیا  باوج 

یمالسا سیونایفارغج  هتـسد  نامه  زا  هک  ارچ  دناهداد ؟ نآ  زا  ياهناشن  یمان و  شیوخ  ياههمانرفـس  نمـض  رد  ای  دناهتـشاد و  هریزج  نیا 
المتحم نارگید و  زا  رتشیب  ار  دوخ  تاعالطا  اهنآ  بلغا  دبال  دنـشاب و  هتفر  گراخ  هب  شیوخ  ياپ  هب  هک  یناسک  دناكدنا  رایـسب  زین 

هب یهار  هک  دیآیم  یـسک  راک  هب  تسا ، ییاج  هنوگهچ  گراخ  هک  نیا  ندناوخ  تسین . یفاک  نیا  و  دناهتفرگ . مالـسا  زا  شیپ  ذخآم  زا 
نازیرلگ هریزج ، نآ  رب  یماـگ  ره  رد  دوخ  نازیرقرع  اـب  و  ار ، شایگنـشت  ياهدـیرخ و  دوخ  رب  ار  اـمرگ  هک  وت  اـما  درادـن . هریزج  نیا 

ای ینخـس  نیرتکـچوک  ياهتفوک و  اـپ  ریز  یندـمت  اـی  یموق  زا  يرثا  يوج  تسج و  رد  ار  شاهداـتفا  رود  هشوـگ  ره  و  ياهدرک ، قوـش 
ییوت نینچ  راک  هب  تسا ، یهاگنیمک  تامعن  هدرتسگ  هرفـس  رب  هریزج  نآ  نامـسآ  ریز  هک  یناهد  ره  زا  ياهدـیپاق ، ار  يربخ  نیرتزیچان 

نیا وت  راک  هب  نینچ ؟»...  هک  دوب  هتـشون  مدـید  باتک  نـالف  رد  اـی  دوب  ناـنچ  هریزج  تفگ  هک  مدینـش  نـالف  زا   » یناوخب هک  دـیآیم  هچ 
رب هچ  دناهدرک و  ساسحا  اههچ  دناهدید و  اههچ  دناهتـشاذگ و  اج  نآ  رب  قوش  هب  یمدق  وت  نوچ  یک ، یناسک و  هچ  ینادـب  هک  دـیآیم 

؟ ياهدش یناسک  هچ  لدبلا  سئب  ینادب  یهاوخیم  وت  هتشذگ ؟ ناشیا 
لاس دص  ای  شیپ  لاس  نارازه  نامدرم  زا  یکی  اب  ار  تدوخ  یهاوخیم 

40 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 
نیمه زا  رگید  ناـسک  اـی  رگید  یکی  يوـج  تـسج و  رد  ياهدـنرذگ ؛ راـچان  یناـگداز و  یمدآ  زا  یکی  هـک  ییوـت  یهدـب ؟ طـبر  لـبق 
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ای یتهابـش  يوج  تسج و  رد  تسا . هدنام  زاب  نانآ  زا  هریزج  نیا  راگزور  هنهپ  رب  يزیچ  اما  دناهدوب ، ارذگ  زین  ناشیا  هک  یناگدازیمدآ 
. ماهدـمآرب ناسک  هنوگ  نیا  يوج  تسج و  رد  متاملک ، نیا  نزملق  هک  نم  و  یناسک ... ، نآ  اب  یـسایق  ناکما  یپ  رد  طـقف  هن - يداـضت -

رصان  . » دشاب هتشاذگ  اج  هب  ياهمانرفـس  ای  ياهرطاخ  هریزج  نیا  زا  لیـصفت  هب  هک  ماهتفاین  ار  یـسک  يدالیم  نورق 17 و 18  زا  لبق  ات  اـما 
هدش هدایپ  نابورهم »  » ردنب رد  هتـسشن و  یتشک  هب  هرـصب ، رد  سراف ، جیلخ  هب  دوخ  رذگ  رد  يرجه ، مجنپ  نرق  درگناهج  يولع » ورـسخ 

ناتـساب نورق  ییایرد  سوناف  یعون  هک  تسا  هداد  اه  باشخ »  » زا ار  یفـصو  نیرتبلاـج  هاـتوک ، ییاـمیپ  رحب  نیمه  زا  هچ  رگ  و  تسا . 
هب تشگزاب  رد  نوچ  رتيوق  لامتحا  هب  ای  هدوبن  نآ  رد  یناوارف  يدابآ  دـیون  نامز  نآ  رد  ای  تسا . هتـشادن  يراـک  گراـخ  اـب  اـما  هدوب ،

« يزینو يولوپوکراـم   » هن يولع ، نیا  سپ  زا  تسا . هدوب  هدـیزگرب  ار  ناهفـصا  و  ناـجرا »  » هار هدرکیم ، هلجع  ناـسارخ ، شیوخ ، دـلوم 
ره هچ  رگ  يرجه .)  8 يدالیم - نرق 14  « ) یبرغم هطوطب  نبا   » هن تسا ، هدروآ  هریزج  نیا  زا  ینخس  يرجه )  7 يدالیم - نرق 13  )

41 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 
و فاریس »  » هب هجوت  تلع  هب  دیاش  ود  ره  نیا  تسا . هداتفا  زین  سراف  جیلخ  هب  اهنآ  يود  ره  راذگ  دناهدرب و  رس  هب  قرش  رد  اهلاس  کی 

ییاج هنوگهچ  ار  اج  نآ  مینادـب  اـت  دـناهدرکن  رود  گراـخ  اـت  ار  دوخ  هار  تسا  هدوب  رتناداـبآ  اـهنارود  نآ  رد  هک  شیک »  » و زومره » »
. دناهدرک طبض  هنوگهچ  ار  شمان  ات  دناهدید 

هریزج نیا  زا  یمان  شیوخ  راثآ  نمـض  ای  دناهتخانـشیم  ار  هریزج  نیا  یناسک  زین  مالـسا  روهظ  زا  شیپ  ایآ  هک  نیا  هب  میدرگزاـب  نونکا 
؟ دناهدرب

دوخ ياهیتشک  رد  دنتسیزیم و  ناتساب  دوهع  ندمتم  ملاع  زکرم  رد  هک  تسا  هدش  زاب  سراف  جیلخ  هب  نایقینف  ياپ  الامتحا  همه  زا  شیپ 
دعب لاس  رازه  ود  یکی  هک  دـندرب  ملاع  زا  یطاقن  هب  ار  تباتک  ّطخ و  بادآ  نینچ  مه  يدروناـیرد و  زومر  ادیـص ، روص و  و  سولبیب »  » زا

: دسیونیم تودوره »  » هچنآ رب  انب  یتح  تشگ . مالسا  تیحیسم و  هدرتسگ  ورملق 
رد دـندرک و  ترجاهم  یقرـش  هنارتیدـم  لـحاوس  هب  خرـس )  ) هرتیرا ياـیرد  زا  اـهیقینف  یتقو  هک ...  دنتـسه  یعدـم  دـنمشناد  نایـسراف  »

 .« دندز تسد  لیوط  ياهییامیپ  رحب  هب  گنردیب  دندش  نکاس  دنیزیم  نآ  رد  زورما  هک  ینیمزرس 
42 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

: یبن لایقزح  رفس  نآ  دیؤم  و  میاهتشادنپیم .  نونکات  هک  دناهدوب  نآ  زا  رتیقرش  اهیقینف  هک  داد  لامتحا  ناوتیم 
و تسا ...  اهایرد  طسو  وت  دودح  و  یـشابیم ...  فیاوط  رجات  رایـسب  ياههریزج  يارب  ینکاس و  ایرد  لخدم  دزن  هک  يا  وگب  روص  هب  «و 

 ...« . وت نارگادوس  مرا  ابس و  راجت  و  دندوب ...  وت  یگنج  نادرم  تجاوفا  رد  دولو ...  سراف 
هک میشاب  هتشاد  رظن  رد  رگا  صوصخ  هب  تسا . هتـشاد  سراف  جیلخ  اب  ییاهییانـشآ  دوخ  یتراجت  ياههار  نمـض  مک  تسد  یموق  نینچ 

رگا املسم  تسا و  هتفریذپیم  ناکما  یقینف  نادرونایرد  تناعتسا  هب  اهنامز  نآ  رد  خیرات  گرزب  نارادرس  ياهیـشکرکشل  نیرتگرزب 
تایح بآ  هب  یـسرتسد  ماخ  لایخ  ردنکـسا  هن  دزوسب و  اناداپآ  نآ  صاقت  هب  هک  دیـشکیم  شتآ  هب  ار  نتآ  اشرایاشخ  هن  دندوبن  نایقینف 

. تخپیم رس  رد  ار  دنه  هیودا  رهاوج و 
. ياهتـشون چیه  هن  میراد و  تسد  رد  يرگید  كردم  هن  هک  ارچ  درک . دـیاب  تعانق  اهنیمخت  سدـح و  نیمه  هب  هنیمز  نیا  رد  همه  نیا  اب 

رد تسا  ناریا  نودم  خیرات  زاغآرس  هک  زین  نایشنماخه  اهدام و  نارود  زا 
43 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

اهانام و  ) یلامش ماوقا  اب  رتشیب  نایناریا  زا  هتـسد  ود  نیا  یـساسا  يراتفرگ  ارهاظ  هک  ارچ  هدنامن . اج  هب  روقنم  ای  بوتکم  يزیچ  هراب  نیا 
هچرگ دناهتـشادن . هسراـپ  یبونج  ياـههرانک  هب  یهجوـت  نادـنچ  و  اـهینانوی ) اهيرـصم و  اـهیلباب و  ( ؛ یبرغ تسا و  هدوـب  اـهيروشآ )

هب تودوره »  » ار نآ  تاصخـشم  هک  دـننک  لابند  ار  خرـس  يایرد  هب  لین  هعرت  رفح  راـک  داد  ناـمرف  دوب ، هک  رـصم  رد  شویراد  مینادیم 
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 . تسا هدرک  لقن  تقد 
هب امیقتسم  خرس ، يایرد  هار  زا  و  نامع ، يایرد  سراف و  جیلخ  زا  ناوتب  ات  زورما ، زئوس  هعرت  ياج  هب  تسا  هدوب  یهار  اققحم  هعرت  نیا  و 

هدید گراخ  هریزج  یگنـس  حطـس  رب  هک  نایـشنماخه ) مسر  هب   ) گنـس رد  هدش  هدنک  رباقم  دوجو  زین  و  تفای . تسد  هنارتیدـم  رـصم و 
هدوب مزال  يزارد  هار  نینچ  زا  ینابهاگن  يارب  هک  هریزج  نآ  رد  اهیـشنماخه  زا  ییولخاس  روضح  رب  تسا  يرگید  دـیؤم  لـیلد  دوشیم ،

. تسا
زا هتسد  کی  هب  دنه ، حتف  زا  دوخ  تشگزاب  رد  ردنکـسا  تسا . ياهزات  لصف  ام  راک  يارب  ناهج ، يوس  نیا  هب  ردنکـسا ، یـشکرکشل  اما 
رد هک  داد  تیرومأم  دوخ - رودزم  رکاـسع  ياـفو  اـب  هدـنامرف  یکدوک و  ناـمز  تسود  سوخراـئن ،»  » یگدرکرـس هب  شیوخ - نازاـبرس 

دور بصم 
44 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

اج نآ  ات  جیلخ ، نامع و  لحاس  رد  شیوخ ، هارمه  يرـصم  یقینف و  یـسربق و  نادرونایرد  کمک  هب  دنیـشنب و  یتشک  هب  سودنه )  ) دنس
دنارب  شیپ  دناوتیم  هک 

نایرکـشل میانغ و  نداد  تعجارم  يارب  يرتنئمطم  ییایرد  هار  دیاش  هک  تسا  هدوب  نآ  تیرومأم ، نیا  زا  وا ، دـصق  دـیآیم  رب  هک  نینچ 
هب ار  دوخ  دـنار و  شیپ  يزورما ، زاوها  دودـح  ات  نوراـک ، هار  زا  دومیپ و  ار  ناریا  یبونج  هنارک  ماـمت  سوخراـئن » . » دـیوجب دوخ  هتـسخ 
رد تسا  هجوت  لباق  هعقاو  نیتسخن  زارد ، رود و  ییاـیرد  رفـس  نیا  دوب . ردنکـسا  ییاـیرد  ینیمز و  ياوق  یقـالت  لـحم  هک  دـناسر  شوش 
هک تسا  لوا  راب  هعقاو  نیا  رد  ددـنویپیم ، رتشیب  هناسفا  ملاع  هب  هک  هسیدوا ،»  » تشگزاب زا  هتـشذگ  ناگدازیمدآ . يدروناـیرد  خـیرات 

هدوب نیا  رب  مسر  نوفونزگ ،  زابانآ »  » رد الثم  ار  ناینانوی  زین  ردنکـسا  زا  شیپ  یتح  دـننکیم . يزاب  ار  ياهناـسفا  ناـنامرهق  شقن  ناـیمدآ 
ییایرد رد  رفـس  نیا  رد  دـنراذگب . نانآ  ياپ  ياج  اپ  ای  دـنروآرد  ار  نانامرهق  يادا  دوخ  ياهتکرح  اـهگنج و  اهرفـس و  رد  هک  تسا 

ییاهتشاددای دوب - ارجم  یـشکرکشل  نیا  رد  هک  یلک - روتـسد  کی  زا  يوریپ  هب  سوخرائن » ، » دـیآیم رب  هک  نینچ  بیرغ ، سانـشان و 
هدش لقن  دنه ، ردنکسا و  تاحوتف  خیرات  باتک  هدنسیون  نایرآ ، »  » هلیسو هب  اهدعب  هک  تسا  هدوب  هدرک  هیهت 

45 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 
بوتکم و تاعالطا  نیلوا  هک  تسا  مّلـسم  اما  تسا . هدیـسرن  گراـخ  هب  شناراـی  و  سوخراـئن »  » ياـپ هک  تسین  يدـیدرت  نیا  رد  تسا .

نآ عباوت  زا  ای  مامت  همین  یفاشتکا  رفـس  نیمه  هجیتن  تسا ، هدیـسر  یمور  ینله و  يایند  هب  ناـمع  سراـف و  جـیلخ  هراـبرد  هک  یطوبـضم 
. تسا هدوب  اهتشاددای  نیمه  یحاون ، نیا  هرابرد  زین  يدالیم ، لوا  نرق  یمور  سیوناـیفارغج  نیلپ ،»  » ذـخآم زا  یکی  یتح  هک  ارچ  تسا .

هدوب هیروس ، یکولـس  روتارپما  روهـشم ،) « ) سوناف یپا  سوکویتنآ   » روتـسد هب  اـهتشاددای و  نیمه  ییاـمنهار  هب  زاـب  هک  نیا  زا  هتـشذگ 
هک تسا  هدرک  اهدـمآشیپ  نینچ  هدرک . دودـح  نیا  هب  دـالیم ) زا  شیپ  ات 164  زا 176   ) یمـسر يرفـس  یفاشتکا ، تأیه  کی  هک  تسا 
Aracia ایکارآ  » شمان هک  تسا  ياهریزج  سراف  جیلخ  یلامـش  یحاون  رد  هک  میناوخب  نیلپ  یعیبط  خیرات  باتک  رد  میناوتیم  ام  نونکا 

. تسا هدرک  طبض   « Icara هراکیا  » مان هب  ار  هریزج  نیمه  زین  نوبارتسا »  » هدوب و « 
نیارق هب  اما  هتـشاد .»  دـنلب  یهوک  هدوب و  نوتپن  هب  قلعتم  هریزج   » هک تسا  هدادـن  هریزج  نیا  هرابرد  یحیـضوت  نیا  زا  شیب  نیلپ »  » هچرگ

هریزج اب  یضام ، دوهع  هدنسیون  ود  ره  نیا  راک  ورس  هک  تسا  ادیپ  يوق 
46 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

 . دهدیم ار  يأر  نیمه  تسا  هدش  لقن  وا  سراف  جیلخ  باتک  زا  نیلپ »  » لوق هک  زین  نوسلیو » دلونرآ  رس  . » تسا هدوب  گراخ 
هار هچ  تقو و  هچ  زا  هنارتیدم  يایرد  هرانک  ياهندمت  هک  تخاس  راکشآ  مک  تسد  اما  دوشگن ، ام  راک  زا  یهرگ  ثحب  همه  نیا  هچرگ 

هریزج مان  حیسم ، دالیم  زا  شیپ  مین  نرق و  کی  راب ، نیلوا  برغ ، للم  بوتکم  راثآ  نمض  رد  هک  میتسناد  زین  دندش و  انشآ  دودح  نیا  اب 
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. نیا زا  شیپ  نرق  ینعی 21  تسا . هدش  طبض  ییاج  رد  ام  هقالع  دروم 
رد زورما  هب  ات  اهنآ  جـیاتن  هک  تسا  هدـش  ناریا  خـیرات  رظن  زا  یمهم  عیاقو  ربعم  رگید  راب  هس  ای  ود  گراـخ  هریزج  ـالمتحم  نیا  زا  سپ 

تموکح فرط  زا  میکح » رهمگرزب   » تسایر هب  هک  تسا  هدوب  یناریا  یگنهرف  تأـیه  نتـشاد  لیـسگ  لوا ، مهم  هعقاو  تسا . اـم  سرتسد 
هلمج زا  جنرطـش ، يزاب  متح  روط  هب  هماندابدنـس و  زین  دیاش  هنمد و  هلیلک و  فورعم  باتک  مینادیم  هک  نانچ  مه  تفر . دـنه  هب  یناساس 

یمیدق ردانب  زا  یکی  رد  راچان  روپاش -» يدنج   » زا هچ  دشاب ، هداتفا  هار  نوفـسیت »  » زا هچ  تأیه - نیا  دنایگنهرف . رفـس  نیا  ياهتاغوس 
. هدرک گراخ  هریزج  رد  یهاتوک  فقوت  دشاب ، هک  مه  یندیماشآ  بآ  هیهت  يارب  دوخ  رذگ  رد  تسا و  هدش  ایرد  هنهپ  دراو  جیلخ  سأر 

هدوبن یهاتوک  نادـنچ  هار  یناساس ، دـهع  ياهیتشک  يارب  گراخ ، ات  برعلا  طـش  یلعف  بصم  يرتمولیک  تسیود  هلـصاف  یتح  هک  ارچ 
نیقی هب  بیرق  لامتحا  هب  نایناساس  دهع  رد  جیلخ  یلامش  هرانک  میروایب  رظن  رد  رگا  هک  نیا  هب  دسر  هچ  تسا .

47 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 
مولعم اققحم  هک   ) تارف هلجد و  نوراک و  ياههناخدور  بصم  هجیتن  رد  تسا و  هدوب  ام  راگزور  زا  رتیلامـش  رتمولیک  هاـجنپ  دودـح  رد 

جیلخ زور  هب  زور  اههناخدور  نیا  يال  لگ و  تسا . هدوب  گراخ  هب  اهنیا  زا  رترود  یـسب  دناهتخیریم ) جیلخ  هب  ادج  ادج  یک  ات  تسین 
دناریم  رتبقع  ار 

نمی و لاغـشا  دـصق  هب  یناساس ، ورـسخ  ناوریـشونا ، تنطلـس  نامز  رد  مه  هک  تسا  یناریا  نازابرـس  زا  هتـسد  نآ  مازعا  مود ، مهم  هعقاو 
و دوشب .  فورعم  فاتکالاوذ  هب  ات  درک  جیلخ  یلاوح  بارعا  اب  روپاش  هچنآ  زا  رظن  فرـص  دناهتـشذگ . هار  نیمه  زا  زاب  ندـع ، لحاوس 

تـسد هب  دوب و  نایناریا  رایتخا  رد  ندع  نمی و  لاس ) دودح 100  رد  ینعی   ) یمالـسا خـیرات  لیاوا  ات  نامز  نیا  زا  مینادیم ، هک  نانچ  زاب 
هار زا  يوق ، لامتحا  هب  نازابرـس ، زا  هتـسد  نیا  تسا .  هدشیم  هرادا  هدمآ ، خیرات  رد  مسر  مسا و  هب  ناشمادـک  ره  رکذ  هک  یناریا  ماکح 

رود اب  و  ایرد ،
48 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

نیا هب  و  تسین . ياهداس  راک  زین  زورما  یتح  ناتسبرع ، ياهرازگیر  زا  روبع  اریز  دناهدناسر .  ندع  نمی و  هب  ار  دوخ  برعلا ، ةریزج  ندز 
( نیرحب یمیدق  مان   ) لاوا شیک و  گراخ و  لثم  يریازج  رد  نایناساس  راچان  دشاب ، هدـش  مه  ییایرد  یطابترا  ياههار  ظفح  يارب  قیرط 

. دناهدوب هداهن  ییاهولخاس 
ش ریـشدرا » مار   » هک تخاس  دـصق  نیمه  هب  يردـنب  گراـخ ، هریزج  لـباقم  ناـکباب ، ریـشدرا  هک  میـشاب  هتـشاد  داـی  هب  رگا  صوصخ  هب 

 . تسا یقاب  رهشوب  بونج  رد  زونه  نآ  ياههبارخ  هک  رهشیر »  » ای دندناوخیم 
هب ندیسر  يارب  و  ناریا ، یبونج  لحاوس  هب  دوخ ، هار  رس  رب  مالسا ، ردص  ناناملسم  هک  دسریم  یمالـسا  تاحوتف  هب  تبون  سپ  نیا  زا  و 

اهنآ هب  ياهراشا  هک  تسا  بلهم »  » نادناخ زا  نخس  دعب  دناهتشاد و  لیسگ  نآ  هب  یماکح  دناهدرک و  اهتنوکس  هریزج  نیا  رد  دنه ،
49 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

. نارگید نارگید و  زا  زین  دـعب  دـنتخاس و  دوخ  ياههاگهانپ  اـی  اـههاگياپ  زا  یکی  ار  هریزج  نیا  دـیاش  هک  ناـیطمرق  ناتـساد  دـعب  دـش و 
. دناهدرک رتناسآ  هریزج  نیا  لاوحا  هدننک  هعلاطم  رب  ار  راک  دعب  هب  نیا  زا  یمالسا  ناگدنسیون 

51 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

3

هک یهالک  راید - رای و  زا  ياهداتفا  رود  هزات - یتاـقبط  مسر  اـهروتان - دزد و  ياـهزب  ناـشیا - هرمزور  یگدـنز  تفن  دـهع  نانیـشنرداچ 
53 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج  دشن . یضاق 
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وبماب كریت  ود  رس  رب  ضرع و  لوط و  رتم  شش  اب  دوب  راکملق  زا  يرگید  قاتا  منک . هچ  نآ  اب  متسنادیمن  هک  دوب  گرزب  نانچ  رداچ  ... 
. هداتسیا

زا رتدـب  رگید ! هجنگ  کی  یتخراج و  چراپ و  اهلطـس و  یگرزب و  هنیآ  ياهجنگ و  اب  دوب . نآ  رد  مامحتـسا  نگل  هک  ییوتـسپ  نآ  بقع 
هار یتسد  فیک  کی  اب  نارهت  زا  لمجت !؟ همه  نیا  ینیـشنرداچ و  یگدـنز  دومنیم . يدـیاز  ثاثا  رداچ ، ریز  هک  دوب  اـههجنگ  نیا  همه 
ره راچان  تسا . يدایز  مه  اهنیمه  هک  مدیدیم  الاح  متـشاد و  ینوباص  ياهلوه و  یغیت و  يرتفد و  يریز و  سابل  نآ  رد  هک  مدوب  هداتفا 

ار مهالک  متخادنا و  یلدنص  تشپ  ار  متک  متشاذگ و  اههجنگ  ددعتم  ياهوشک  زا  ییوشک  رد  ار  یلامتسد  ره  ياهقبط و  رد  ار  ینهاریپ 
شیاسآ و نتم  رد  هک  مدـنالوبق  مدوخ  هب  تسنامیم و  نمرخ  رـس  يولول  هب  دروخیم و  ناـکت  هکنپ  داـب  مد  هک  متخیوآ  تخر  بوچ  هب 

همه نیا  زا  يرکشت  ناونع  هب  مدوشگ و  زیم  يور  ار  رتفد  متشاذگ و  اهیلدنـص  زا  یکی  يور  ار  مفیک  ماهتفرگ . اج  یبرغ  یگدنز  لمجت 
. متشاذگ یگدنز  شوج  بنج و  زا  يرثا  رداچ  هشوگ  ره  رد  تمحز  رازه  هب  یهیجوت - ناونع  هب  زین  و  یتسد - داشگ 

هسنارف یسیلگنا و  دوب . يدرم  هلاس  جنپ  لهچ و  هک  هریزج  تاسیسأت  سیئر  رادید  هب  میتفر  امنهار  اب  نوریب و  مدمآ  متخیر و  منت  هب  یبآ 
54 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

هک تشذـگ  ییاهباوج  لاؤس و  نامنایم  ماهدـمآ و  دـصق  هچ  هب  وا  ورملق  هب  هک  تسناد  میدـش و  انـشآ  دزیم . فرح  هدرمـش  رایـسب  ار 
هدناوخ نوسلیو » دلونرآ   » و دلفستره »  » باتک رد  رفس  نیا  زا  شیپ  هک  تفگ  نخـس  یبلاطم  زا  وا  تسنامیم . هفرط  ود  ناحتما  هب  رتشیب 

قحم تشادن . یـسرتسد  اهنادب  وا  یـسراف و  ای  دوب  یبرع  هب  هک  مدز  فرح  ییاهباتک  هرابرد  نم  اما  میدـمآرد . قفاوم  راچان  مدوب و 
زا اـت  ود  هک  تفر  نیا  زا  نخـس  دـعب  دوـب و  هریزج  ندـمت  عباـنم  تمدـق و  هراـبرد  ثـحب  دـنک . دـیدرت  اـهنآ  تحـص  رد  هـک  دوـمنیم 

هریزج و ندـمت  عون  هرابرد  یعطق  رظن  راـهظا  تسا  رتهب  هک  نیا  و  دناهداتـسرف ؛ دـنله  هب  ار  هریزج  یمیدـق  ناتـسروگ  هنهک  ياهتلکـسا 
ناتـساب رما  رد  یتسد  الـصا  هک  نیا  هب  نم  رکذـت  و  دـنامب ؛ قوعم  اهتلکـسا ، نیا  فیرعت  رد  نارظن ، بحاص  يأر  راشتنا  ات  نآ ، تمدـق 

دعب و  نیفرط ؛ قیدصت  و  نارظن . بحاص  لوق  هب  یکتم  ارذـگ و  تسا  یـسدح  دـیایب ، مراک  رد  لیبق  نیا  زا  يرکذ  رگا  مرادـن و  یـسانش 
هب تشاد و  یبترمان  ياهنادند  هدیشک و  ور و  خرس  یسیلگنا و  زاب  دوب  یناوج  هک  هریزج  لقن  لمح و  سیئر  غارس  میتفر  و  یظفاحادخ ؛

تشاد هتخیوآ  یمیوقت  ییولهپ  هراوید  هب  دوب و  هدرک  قاجنـس  ار  تخل  نز  ود  ریوصت  دوخ - راک  زیم  يورهبور  رداچ - راکملق و  هراوید 
ياهدننار دنورب و  ات  نامدنادرگب . هریزج  رود  هک  میتساوخیم  ینیشام  وا  زا  دوب . هتـشک  تقد  هب  زمرق و  دادماب  ار  نآ  هتـشذگ  زور  ره  هک 

هقطنم نیا  رد  دودح  نآ  عیاقو  نادرگرب  هشیمه  رهـشوب ، هرـصب و  هب  گراخ  یکیدزن  تلع  هب  هک  دوب  هدیـشک  اجنیا  هب  ام  فرح  دـنبایب ،
نایعیش روضح  اجنآ و  رد  هیفنح  دمحم  هب  بوسنم  يربق  دوجو  تسا . هدش  هدید 

55 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 
قرب رگراک  اما  تسا . هدـننار  هک  نیا  نامگ  هب  نم  دـش . رداچ  دراو  نازیرقرع  هتخورفارب و  يرگراک  هک  نآ ...  لیالد  مه  اب  ناـیعفاش  و 

اهروتاـن هب  تساوخیم  هتخیر و  مه  هب  ار  شقیفر  نادـمچ  دـناهدیوج و  ار  وا  يوـتپ  اـهزب  یحبـص  لوا  نیمه  هک  تشاد  تیاکـش  دوـب و 
هک اهزب  زا  کی  ره  هب  ناشتـسد  نیا  زا  سپ  شیاقفر  وا و  هنرگ  و  دننک ، يریگولج  اهرداچ  هب  یلاها  ياهزب  ندش  کیدزن  زا  هک  دـنرپسب 

ياـهنابتشد ینعی  اـهروتان - هب  دـکؤم  روتـسد  دـنداد و  ار  راـک  نیا  بـیترت  دـنهدیم . هناـخزپشآ  لـیوحت  دـنربیم و  ار  شرـس  دیـسر 
ییاتـشان دـعوم  هب  يزیچ  نوچ  دـندروآ . سأی  ربخ  هک  میزادرپب  یعفاش  یعیـش و  تافالتخا  هرابرد  ثحب  هب  میتساوخیم  اـم  و  درگبش -

اههدننار و زا  یکی  اب  هد  تعاس  يارب  يرارق  میتفریذپ . تروص  ره  هب  دوب و  اتـشان  زونه  زین  امنهار  دـشیم .) عورـش   9 هک 5 /  ) دوب هدنامن 
نارگراک و يودرا  هب  يرس  هک  متشاد  تصرف  تقو  نآ  ات  و  نوریب . میدمآ  ثحب و  ندرک  لابند  يارب  لقن  لمح و  سیئر  اب  يرگید  رارق 

. دنهدب ار  متعجارم  بیترت  ات  منکب  نادابآ  هب  ینفلت  منزب و  نادنمراک 
. دوب هرانک  تاذاحم  هب  هریزج و  یقرش  لامش  هرانک  رد  هک  تشاد  رارق  هاگدورف  يرتم  دص  دنچ  هلصاف  هب  تفن ، يودرا  ياهرداچ  فیدر 
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يدنله و هدع ، بیترت  هب  ناشیرفن  دص  يرفن . لهچ  یس  دص و  نادنمراک  زیخ و  تفن  قطانم  زا  همه  دندوب و  رفن  دنچ  دصناپ و  نارگراک 
هشوپود همه  اما  هچراپ  زا  یسفق  نوچ  مه  ای  دننام  هچقودنص  دوب . هرفن  کی  رتشیب  ناشاهرداچ  یناریا و  یقب  ام  ییاکیرما و  یسیلگنا و 

هناخنفلت و هرفن . هدزناپ  هد  مادک  ره  گرزب و  ییاهرداچ  اب  دوب  نارگراک  يودرا  فیدر ، نیا  سپ  رد  و  رگید . تافلخم  اب  رادوتـسپ و  و 
ياهرداچ

56 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 
يرادهب و ياهرداچ  اهنآ و  يولهپ  هناخزپشآ  هب  مضنم  نادـنمراک ، يروخ  راهان  قرب و  تقوم  هناخروتوم  و  ودرا . نیا  زکرم  رد  تارادا 

اههاگزیر بآ  اهشود و  شاهناخزپشآ و  هب  مضنم  نارگراک  يروخراهان  ودرا . یبرغ  هیلا  یهتنم  رد  کـشزپ  نکـسم  هناـخاود و  نوگاو 
. دوب ودرا  تشپ 

ره هب  هک  دـندوب  اهزب  نامه  هریزج  نادزد  اهنت  ایوگ  اما  دـندرکیم . تظفاحم  یلحم  روتان  رفن  لـهچ  ار  هرفن  دـص  تفه  يودرا  نیا  همه 
زین ناشلکیه  شارت  یتح  هک  وهآ - ياپ  هب  هیبش  ییاهاپ  هدیـشک و  ییاـهندرگ  اـب  و  ياهوهق ، اـی  دیفـس  رتشیب  دـندرکیم . رـس  ياهشوگ 
ریز دـندرکیم . دـنبهزوپ  زیچ  همه  هب  هک  رتزیت  نادـند  دـبال  رتهاتوک و  ياـهخاش  هاـتوک و  مشپ  اـب  زب . زا  اـت  تشاد  ناـشن  وهآ  زا  رتشیب 

رد ای  ياهچراپ - هشوگ  يارب  اهرداچ  زرد  زا  ای  و  ياهتخیوآ - هشیر  ای  ياهقاس  ای  یگرب  يوس  هب  دنتشاد  يزیخ  تسج و  لیل  ياهتخرد 
، مدـید لیـصافت  نیا  اب  ار  اهزب  یتقو  نم  تشاد و  قح  رگراک  نآ  نانیـشنودرا . یگدـنز  زا  ياهدزاو  ای  یهایگ  خـیب  لابند  هب  كاخ  ناـیم 

لخب نیمز  ای  هدادیمن  سپ  من  نامـسآ  یتقو  هک  تسا  هدوب  مه  يراگزور  ردانب  ریازج و  نیا  رد  مدوب  هدـناوخ  هک  ناـنچ  هک  دـش  مرواـب 
. دناهتخاسیم مه  کشخ  یهام  هب  یتح  اهزب  هدیزرویم ،

ربز و راگتمدخ  ای  یتشاد ، ار  شلاح  يدوب و  نادـنمراک  زا  رگا  دـنتفریم . راک  لابند  هب  هک  دـشیم  عورـش  حبـص  جـنپ  زا  ودرا  یگدـنز 
تعاس 5/ ییاتشان  نامه  ودرا  ياذغ  نیلوا  هنرگو  یتفایب  هار  ینک و  رت  بل  ییاچ  ریـش و  اب  حبـص  لوا  یتسناوتیم  دوب ، تبظاوم  یگنرز 

ماش تعاس 7  سپ  نآ  زا  هک  دوب  مه  راهان  نارگراک ، يارب  اتشان ، نیا  دوب و   9
57 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

. دنتشاد مه  راهان  رهظ  زا  دعب   2 نادنمراک 5 / یلو  دندروخیم .
هک ینادب  دیاب  شتاررقم ، دـعاوق و  موسر و  اب  تسین ، يربخ  نآ  رد  ینیـشن  رهـش  یگدـنز  زا  هک  يربیم ، رـس  هب  ییودرا  رد  یتقو  یتح 

یبرغ ندـمت  نـالوارقشیپ  هب  رتشیب  هچرگ  زین  گراـخ  نانیـشنودرا  تدـننازیخن ! رب  هک  ینیـشنب  ییاـج  تسا و  رارق  هچ  زا  روـما  بیترت 
نامه اب  دید . ناوتیم  رگید  زیخ  تفن  هقطنم  ره  رد  هک  دندرکیم  راتفر  نانچ  دـنه ، ای  اقیرفا  يارحـص  زا  ياهشوگ  الثم  رد  دنتـسنامیم ،

. یلغش بتارم  فالتخا 
بتارم موسر و  اب  لاح  نیع  رد  اـما  دـنکیم ، یفن  ار  تاررقم  موسر و  دوخ  هب  دوخ  هک  ياهداـعلا  قوف  طیارـش  رد  یکارتشا ، يایگدـنز 

. تسه نادابآ  رد  الثم  هک  یصاخ 
زا یفقـس  اب  يرجآ و  دوب  ینامتخاس  نارگراک  هناخهرفـس  اما  هدنابـسچ . مه  هب  لوط  زا  دوب ، گرزب  رداچ  هس  ریز  نادـنمراک ، هناخهرفس 

اههناخهرفس رواجم  مادک  ره  اههناخزپشآ  اهیگدوسرف و  لمحت  رظتنم  اهتکمین  زیم و  فیدر  گرزب و  روت و  زا  همه  اههرجنپ  تنزرب و 
. دوب هدشن  هتخاس  ییانب  زونه  اههاگزیر  بآ  اهمامح و  زج  دازآ . ياوه  رد  و 

لمح و لیاسو  هک  دندربیم  رـس  هب  راظتنا  رد  همه  نارگید  دوب و  هدش  رادلاچخی  هزات  ودرا  کشزپ  دنتـشاد و  لاچخی  اههناخزپشآ  طقف 
تـسا ییاکیرما  یگدنز  تاصتخم  زا  هک  تسیزیم  كرحتم  ياهقاتا  نیا  زا  یکی  رد  هریزج  تاسیـسأت  سیئر  دـننک . ادـیپ  یناجم  لقن 

یناشکب و هطقن  نآ  هب  هطقن  نیا  زا  شیاهزیر ، هدرخ  اهوتـسپ و  اـب  ار ، تیگدـنز  تاـیئزج  ماـمت  يدـنبب و  ینیـشام  هب  ار  نآ  یناوتیم  هک 
نیشام و نارود  شیورد  يریگب و  هدیدن  تیلخاد  یگدنز  رد  نیمز ، هب  ار  هداوناخ  یگتسباو  هلاسم 
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58 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 
 ... تسا وا  يارس  دیآ  بش  هک  اجک  ره  هک  یشاب  تفن 

یقیبنا و عرق و  يزیم ، يور  هب  نآ  هشوگ  کـی  رد  بوکنهآ . یناوریـش  زا  یفقـس  اـب  يرجآ  دوب  یقاـتا  هک  هناـخنفلت . غارـس  متفر  دـعب 
تـسد هب  نهک  ياههاچ  ناـمه  زا  هک  هریزج  یندـیماشآ  بآ  شیاـمزآ  يارب  يرفـس  ياهیزجتلا  راد  دوب . هداـهن  ییاههشیـش  ییاـههلول و 

. دمآیم
هک تفرگ  هک  ياج  هب  ارم  منادیمن  شرومأم  دوب و  هدـش  هداـهن  قاـتا  يـالاب  يرگید  زیم  رب  قارب ، نیگنـس و  میـسیب ، هدنتـسرف  هاگتـسد 
ایند هب  یهاگن  قیقد  وترپ  دـناوتب  نآ  سپ  زا  درب  ناـمگ  دـشیمن  هک  تشاد  مشچ  هب  یهایـس  کـنیع  ناـنچ  درک . میرکت  عضاوت و  تخس 

. دنکفایب
. دوخ ناهد  هب  زین  یهاگ  تشاد و  جایتحا  دوخ  ياهشوگ  هب  طقف  یهاگتسد ، نانچ  اب  ندرک  راک  يارب  یهگناو 

مکش داشگ و  رـس  بآ - هزوک  و  دوب . هداتفا  ياهشوگ  یکدی ، رگید ، میـسیب  کی  متخادنا . راوید  رد و  هب  یهاگن  دسرب ، نم  هب  تبون  ات 
تاذاحم 35 ات  جنـس  ترارح  گنر  زمرق  کیراب و  هقاـس  دـشیم و  کـنخ  ـالثم  هریزج ، میـسن  مد  هشیـشیب ، ینهآ  هرجنپ  تشپ  هدـنگ -

نورد هب  دنریگب و  هریزج  نامسآ  رد  ار  یسانشان  میسن  ره  هک  دندوب  نآ  زا  رتکچوک  لباقم  ياههرجنپ  دوب و  هدییور  دارگیتناس  هجرد 
نیرترود رد  ار  یـسیطانغم  ياههزرل  نیرتسوسحماـن  هک  تشاد  ار  تردـق  نیا  هدنتـسرف  دوب و  موادـم  ناداـبآ  اـب  طاـبترا  اـما  دـنناشکب .

نادابآ رد  هک  ار  ياهرامش  ییاج . هب  ییاج  زا  ار  يربخ  ای  دناسرب  یتسود  هب  یتسود  زا  ار  یمایپ  دنک و  توص  هب  لیدبت  دبایب و  اهنامسآ 
مدز و ار  مفرح  قرب ، جاوما  نینط  رپ  رادشک و  يوهوه  زا  یفافل  رد  نم  تفرگ و  میارب  متساوخیم ،

59 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 
. متخیرگ یناوریش  ریز  يامرگ  زا  متشاذگ و  ار  مرارق 

یمالس دناوخیم . ار  شیاهذغاک  ناشیکی  دندوب و  هداد  مل  رفن  هس  دوب و  یتحار  ياهلبم  لوا  رداچ  رود  ات  رود  متفر . هناخهرفـس  هب  دعب 
هب قرع  زا  يراون  اب  هراوقیب - همه  تخورف . دشیمن  ناموت  ود  هب  ار  ناشعومجم  هک  متخادـنا  رگید  ياههالک  يور  ار  مهالک  عمج و  هب 

همه زا  هتـشابنا  نایم و  رد  يرـساترس  يزیم  رگید ، رداچ  دـعب  دوب و  يدـننام  راب  هک  يدـننام  درگاپ  وت . متفر  و  هتفرگ . درگ  هتـسب و  رمک 
يور هچراپ  هدزالاب و  ياهنیتسآ  هتخوس و  باتفآ  ياهتروص  اب  هتـسشن  اـهنآ  رب  نادرم  اـهتکمین و  فیدر  زیم ، رونآ  رونیا و  زیچ ؛

ود یکی  دنتشاد و  هایس  يوم  كوت  کت و  غاز و  یبآ و  ياهمشچ  دنتشاد و  ییامرخ  ای  روب  ياهوم  ناشرتشیب  هتسب . هروش  رادمن و  هریت 
دعب ياهتخپ ، هویم  لوا  متـسشن . شتـسد  يولهپ  متفر و  هک  دوب  امنهار  تسود  تشاد  هایـس  يوم  هک  اـهنآ  زا  یکی  دـیپس . يوم  اـب  يرفن 

مه یتـحار  هب  دـندروخیم و  نارگید  هک  دوـب  نیا  رد  بـجعت  و  دروـخ ؟ دـشیم  رگم  اـما  هوـهق . اـی  ياـچ  دـعب  غرم و  مـخت  اـب  تشوـگ 
، ییولهپ زیم  رس  دوب . هدش  روک  ییاهتشا  ره  هک  مدوب  هدروخ  بآ  يردق  هب  تعاس  هس  ود  نیمه  رد  متساوخ . ياچ  طقف  نم  دندروخیم .

زور نآ  ات  هک  تفگیم  دوخ  هنازور  ياهتشاددای  زا  شیتسد  لـغب  يارب  هدـیود ، تروص  هب  نوخ  ناوختـسا و  تشرد  ییاـکیرما  کـی 
نخـس نیا  زا  یناریا  رفن  ود  ام  يورهبور  دشیم و  شنطو  یگتفه  هلجم  نالف  يوگباوج  هام  هس  دوب و  هدـش  هحفـص  يدـنچ  تسیود و 

اهنآ فالتخا  هناشن  ار  نیا  و  دوشیم . مامت  دراد  اهيدنله  بولک  هناخراهان و  هک  دنتفگیم 
60 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

هن ای  مزیرب  ییاچ  رد  ریش  هن و  ای  منکب  یبآم  یگنرف  هک  مدوب  رکف  نیا  رد  نم  و  تالایخ . مرگ  اهییاکیرما و  اهیسیلگنا و  اب  دنتـسنادیم 
هب دوب . هدمآ  هریزج  هب  نم  اب  هک  نامه  دوب . رتکد  مدنادرگرب . رس  یسیلگنا . یـسراف و  هب  تساخرب . رفن  ود  شرغ  زا  یمیالم  يوهایه  هک 

ار شدوخ  تساخرب و  امنهار  تسود  هک  دشیم . اج  هب  اج  تکمین  يور  دـیرغیم و  تسیرگنیم و  هدـیرد  یمـشچ  اب  نایجراخ  زا  یکی 
رتکد زج  میدوب  نآ  رب  همه  هک  دوب  رداچ  رخآ  اهسراف ، ام  زیم  مدـیمهف . هزات  هک  دنیـشنب  تشگرب  درک و  ناشمارآ  یترذـعم و  دـناسر و 
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: هک دمآرد  امنهار  تسود  دنیشنب . اجک  دوب  هتسنادن  دوب و  دراو  هزات  هک 
 ...« تسشنیم اج  نآ  دیابن  رتکد  »

.« راکرس هزاجا  اب  الاح  تسا و  رارق  هچ  زا  هیضق  متسنادیمن  راکرس  تمدخ  مدمآ  هک  مه  نم  ارچ ؟ : » شفرح يوت  مدیرپ  هک 
دیرغیم و روط  نیمه  هک  رتکد  زا  یتلامتسا  داتفا و  ریز  هب  اهرس  دعب  دش و  لدب  در و  ییاههاگن  متسشن . رتکد  يولهپ  متفر  متـساخرب و  و 

درک شرافس  رتکد  شمدوب . هدروآ  زیم  نیا  هب  هدوهیب  هک  دزیم  ار  ملد  ماهدولآ  ریـش  هب  ییاچ  یتح  مدوب . هدنامرد  نم  دروخیم و  اذغ 
ياهویم و بآ  دعب  مداد و  ورف  ندمت  هب  هدولآ  ییاچ  اب  هک  تشاذگ  متـسد  فک  کمن  صرق  ات  ود  مروخب و  يزیچ  هدش ، هک  مه  روز  هب 
هک نیا  راظتنا  هب  لوا  رداـچ  ياـهلبم  زا  یکی  يور  ار . زیم  نآ  لـمحت  الـصا  متـشادن و  ار  كاروخ  دروخ و  همه  نآ  لـمحت  متـساخرب .

. دـیزویمن يداب  چـیه  دوب و  هداتفا  هار  مندرگ  لگ و  زا  قرع  مدز . شتآ  يراگیـس  مداد و  مل  دـنک ، مامت  ار  شاهناحبـص  اـمنهار  تسود 
مرادرب ار  مهالک  مورب  هک  متشادن  ار  نیا  لاح  یتح 

61 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 
. دنریگیم مدآ  زا  مه  ار  تکرح  تردق  نیرید ، تداع  کی  هب  هک  ماهدرک  ریگ  ینادنز  رد  مدرکیم  راگنا  منزب . داب  ار  مدوخ  و 

. تشاد ذغاک  هتسد  کی  دوب . لوغشم  زونه  دناوخیم ، ذغاک  هک  نآ 
چم هب  درگ  ياهنزو  نوچمه  تشاد . یگرزب  یچم  تعاس  بجع  و  هدرک »! تسرد  شدوخ  يارب  يددـعتم  ياـههنزور  بجع   » مدرک رکف 

. راکشزرو کی  تالضع  اب  و  هاتوک ، دوب  يدرم  هلاس  دنچ  یس و  هتسب . شکیراب 
نشخ بیجع  ناشراتفگ  دندوب . يدنله  تفگیم . دنلب  دوب ، هتـسشن  شیولهپ  هک  يدرمریپ  يارب  دناوخیم ، هک  ار  ذغاک  زا  ياهکت  یهاگ 

ياهرداچ یتح  دوب . نانیـشنودرا  نایم  هک  یناریا  فابتـسد  لوصحم  اهنت  دنتـشاد . اپ  هب  یهدـس  هویگ  ود  ره  اما  تسناـمیم . اوعد  هب  دوب .
یکی دراد  هک  دوب  ادیپ  دـعب  درک . ور  ریز و  ار  اهسکع  تشاد . مه  سکع  ات  ود  درک ، زاب  هک  ار  دـعب  تکاپ  دوب . هدـمآ  دـنه  زا  راکملق 

. مدوب راـید  راـی و  زا  هداـتفا  رود  نیا  هشیدـنا  رد  مدرکیم و  دود  ار  مراگیـس  نم  دـنکیم . یفرعم  درمریپ  هب  ار  اـهسکع  صاخـشا  یکی 
دز و نآ  عیاقو و  نآ  نمـض  رد  دادجا ، زا  یکی  نیمه  دیاش  تسا . هدوب  هدمآ  هریزج  نیا  هب  اهيدـنله  نیلوا  اب  شدادـجا  زا  یکی  دـیاش  »
هک يرهش  دح  زا  شیب  ینادابآ  يزبس و  دیاش  ای  تسا . هدمآ  وا  راثآ  غارس  هب  نونکا  هداوناخ ، هدنامزاب  نیا  هدش و  تسین  هب  رس  اهدروخ ،
عفر زا  سپ  نازیرقرع  نیا  دیشروخ و  بات  بت و  قوش  هب  شنانطو ، مه  زا  رگید  يرایسب  نوچ  مه  هدز و  ار  شلد  هتـسیزیم ، نآ  رد  وا 

هک مدرکیم  هیجوت  هریزج  نیا  رد  ار  وا  دوجو  مدوخ  يارب  متشاد  قیرط  نیا  هب  و  هدمآ »...  هریزج  نیا  هب  یگتسخ ،
62 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

: دیسرپ ياهزمشوخ  یسراف  هب  بل ، رب  ياهدنخ  تشادرب و  ندناوخ  زا  رس  هک  دید  نم  هجوت  ای  نم  هاگن  رد  زیچ  هچ  منادیمن  هبترم  کی 
»؟ تسا دنچ  تعاس  »- 

مدـید مداد و  دـنخبل  عوـن  ناـمه  رد  هدـیچیپ  ار  شباوـج  دوـبن . ياهراـچ  دـسرپیم ». نم  زا  دراد و  ار  یگرزب  نآ  هب  تعاـس  هـچ ؟ ینعی  »
ییاهجایتحا لابند  هب  ای  دوخ ، ناردپ  لابند  هب  نآ و  ناگدننک  رداص  دنانیـشام و  ناگدنزاس  وا  لاثما  وا و  تسین . هیجوت  نیا  هب  یجایتحا 

رایـسب ياهشکتفن  يریگراب  يارب  نآ  رد  اـت  دـناهدمآ  گراـخ  هریزج  هب  زاـب  دـهدیمن ، يرییغت  هیـضق  لـصا  رد  دـشاب ، عون  ره  زا  هک 
متفگ دنشاب . هدرک  رتتسار  رـس  رتهاتوک ، هن  رگا  ار  تفن  هار  ات  دنزاسب  یتایلیا  یگدنز  نیا  هب  دنرـضاح  و  دننک . اپ  رب  یتاسیـسأت  گرزب 

! دنادیم هچ  یسراف  زا  رگید  منیبب 
»؟ دینکیم هچ  امرگ  اب  »

: تفگ دعب  درک و  ثکم  یکدنا  امرگ  ینعم  كرد  يارب  هک  نیا  لثم 
.« هن مرگ  زونه  »
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؟ میوگب هچ  زا  رگید  اما  دوب . رظتنم  دیدنخیم . تسیرگنیم و  نم  هب  زونه  دوب . هتفرگ  دای  یسراف  ردق  نیمه  هک  دوب  یقاب  شرکـش  ياج 
: دمآ مکمک  هب  شدوخ  هک  دوب ؟ هدرک  تسرد  شدوخ  يارب  هک  ياهنزور  زا  اوه ؟ زا  ییاهنت ؟ زا 

»؟ دید اههمخد  امش  »
!« دنسانش ناتساب  همه  اج  نیا  بجع . »

»؟ یچ »
یبلطم رتهب . هچ  و  دوب . هدیمهفن  هک  مدوب  هتفگ  دنت  دبال  ار  ماهلمج 

63 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 
: تفگ داد و  ناکت  يرس  هک  مدرک  شیلاح  یللملانیب  تغل  هب  ار  یسانشناتساب  درک . شرارکت  ناوتب  هک  دوبن 

.« سانش نیمز  نم  میوشیم . لوغشم  دیاب  اما  هن . »
گنس و تاصخـشم  هرابرد  میتشاد  تسنادیم ، تمحز  هب  ار  ود  ره  وا  هک  هسنارف ، یـسراف و  همین  هب  و  لاحشوخ »...  یلیخ  هبهب  : » متفگ

هار متـشادرب و  اههالک  هدوت  يور  زا  ار  مهالک  و  امـش . ظفاح  ادخ  دـمآرد . هناخهرفـس  زا  امنهار  تسود  هک  میدزیم  پگ  هریزج  كاخ 
: متفگ دوخ  هب  متخادنا و  مهالک  هب  یهاگن  راب  هس  ود  میسرب ، روردنل »  » هب ات  میداتفا .

ناگناگیب زا  هک  ینک  یضاق  ار  نیا  یهاوخیم  وت  دوبن . هیراع  نینچ  دوبن و  كولفم  نینچ  دندرکیم ، یضاق  وت  ناردپ  هک  ار  یهالک  هن . »
اب وت  دـناهناخبحاص . اهنیا  و  دـیرغیم ! نانچ  هک  رتکد  کناوج  نآ  ییوت و  هناگیب  اج  نیا  رد  هناگیب ؟ مادـک  الـصا  و  ياهدرک ؟ هیراـع 

؟ هچ يارب  هزات  يدرگیم و  ار  هریزج  ناش  روردنل »  » اب ياهدمآ و  اج  نیا  هب  اهنآ  هرایط 
 ...« یهدب تاجن  كاشاخ  سخ و  نایم  زا  ار  يزیچ  دناهدروآ ، دوخ  اب  هک  یندمت  بوراج  مد  زا  دیاش  هک  نیا  يارب 

65 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

4

- كاروخ دروخ و  یلاها - راب  راک و  تانق - باـهاچ و  هریزج - كاـخ  بآ و  تعیبط  ییاـیفارغج  تاصخـشم  ناـیگراخ  یگدـنز  هنیمز 
69 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج  اهامنهار . ایرد - ییامنهار  يریگیهام - دیراورم و  صوغ 

میهاوخب رگا  سراـف . جـیلخ  سأر  یلاوـح  رد  هدـش  عـقاو  رتـمولیک - راـهچ  ضرع  تشه و  لوـط  هب  کـچوک - تسا  ياهریزج  گراـخ 
و 50 یلامش ، ضرع  هیناث  هقیقد و 25  هجرد و 15  رد 29  عقاو  تسا  ياهریزج  مینک ، نیعم  يرتشیب  تقد  هب  ار  نآ  ییاـیفارغج  تیعقوم 

. چیونیرگ یقرش  لوط  هیناث  هقیقد و 30  هجرد و 20 
هریزج یکیدزن  هلـصاف  نینچ  رد  تسا .  رتـمولیک  گیر 30  ردـنب  ات  و  برعلا 200 - طش  بصم  اـت  رتمولیک - رهشوب 52  ات  هریزج  هلـصاف 

رد  ) جومروخ ات  ملید  ردنب  زا  دراد و  همادا  رهـشوب  ات  نوراک  ياپ  ریز  زا  هک  یعیـسو  تشد  لباقم  رد  تسا  هدوب  یهاگياپ  اعبط  گراخ 
یلوط دادتما  هک  بترمان  تسا  ياهقنزوذ  لکش  هب  هریزج  دریگیم . رب  رد  ار  ناتسگنت  تشد  هرانک  یقرـش ) بونج  یبرغ - لامـش  دادتما 

نازیوآ شاهچوـل  هک  تسین  تهابـشیب  یبـسا  هزوـپ  هب  هتفرگ . رارق  بوـنج  هب  لامـش  دادـتما  رد  ینعی  تسا ، يدوـمع  هشقن  يور  هب  نآ 
. هدنام

70 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 
تسا و هدمآرد  بآ  زا  یتشپ  گنس  هساک  نوچ  مه  میریگب ، هدیدن  ار  نآ  ياهيراومهان  یخرب  رگا  و  یناجرم . تسا  ياهریزج  گراخ 

يدابآ زکرم  نونکات  مایا  نیرتیمیدق  زا  و  دراد - رارق  شایقرش  لامـش  هشوگ  رد  هک  یگنت  کچوک و  حطـسم  تشد  زا  ریغ  هدرک . زوق 
، تسا شورفم  زیگنامه  ياهشزیر و  میظع و  ياهفاکـش  اـب  یگنـس  شـشوپ  کـی  زا  هریزج  هیقب  تسا - هدوب  يداـبآ  نکـسم  لـحم و 
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. تسین يزاین  زیت  كون  گنلک  هب  نآ  ندنک  يارب  هک  مرن ، یکهآ و  هریت و  یگنس 
يواـسم تمـسق  ود  هب  اـبیرقت  ار  هریزج  بونج ، هب  لامـش  زا  هک  یطخ  يور  هب  ینعی  تسا . نآ  سأرلا  طـخ  رد  هریزج  طاـقن  نیرتعفترم 

عفترم هطقن  نیمه  رد  تسا و  رتـم  ایرد 84  حطـس  زا  نآ  عافترا  هک  تسا  نابهدید  هربقم  لحم  طاقن ، نیا  نیرتعفترم  و  دـنکیم . میـسقت 
رایـسب بیـش  اب  هریزج ، یگنـس  شـشوپ  قرـشم ، تمـسق  هب  سأرلا  طخ  نیا  زا  دناهتـشاذگ . راک  زین  یکچوک  راف  شیپ  اهتدم  هک  تسا 

هب یلو  سوسحمان . ابیرقت  تسا و  رتمیالم  رایسب  بیش  برغم ، تمس  هب  اما  دوریم .  ورف  جیلخ  بآ  ریز  هب  ددنویپیم و  هرانک  هب  یمیالم 
یبرغ هرانک  یلاوح 

71 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 
مرن هسام  يور  رب  مه  یماگ  دنچ  دعب  يرتم - لهچ  یـس  قمع  دـنکیم - شزیر  هبترم  کی  هریزج  یگنـس  شـشوپ  میـسریم ، هک  هریزج 

، هراوقدب تسا  یگنس  هتخت  هریزج  يرگنب ، لحاس  هب  هریزج  یبرغ  هرانک  رد  یقروز  رب  رگا  یسرب . ایرد  رانک  هب  ات  تشادرب  دیاب  ياهرانک 
. ینادابآ بآ و  زا  یلاخ  کشخ و  سرتسد و  زا  رود  كانرطخ و  هدمآ و  رد  بآ  زا 

هرانک هب  ياهگنت  اب  هک  تسا  هدمآ  دوجو  هب  يدننام  هچضوح  هریزج ، یگنس  ششوپ  گرزب  شزیر  کی  رثا  رد  هریزج ، یبونج  هرانک  رد 
. دنمانیم رتشا » ندرگ   » لحم لها  ار  ییاشامت  یگتخیر  نیا  ددنویپیم .

یگنـس شـشوپ  یـساسا ، یگتخیر  نیا  زج  هب  یـسانشنیمز .  فلتخم  ياهرـشق  زا  تسا  یبلاـج  رایـسب  هزوم  نآ  فارطا  ياـههراوید  هک 
زاـب هک  هریزج  لامـش  رد  یکی  تسا . هدرک  ادـیپ  زیگنامه  ییاـهیگتخیر و  ورف  هدروـخ و  ییاهتسکـش  زین  رگید  هطقن  دـنچ  رد  هریزج 

هب تسرد  شفارطا  نآ و  رـس  رب  گنـس  زا  یهـالک  بش  اـب  هدـنام ، ملاـس  يدـننام  یـسرک  نآ  ناـیم  رد  دوگ و  تسا  يدـننام  هچـضوح 
يراگزور دیاش  هک  تسا  یقاب  دنب  کی  زا  يراثآ  هطقن  نیمه  رد  ددنویپیم . یلامـش  هرانک  هب  یکیراب  هگنت  اب  زاب  هک  دنامیم  ياهیوشاپ 

زا هک  زین  يا ) رآ - نسردنا - نانتویل   ) یـسیلگنا رـسفا  کی  دناهتخاس . هریزج  لخاد  هب  ّدـم  تلاح  رد  ایرد  بآ  شزیر  زا  يریگولج  يارب 
لاس 1838 رد  ياهشقن  هریزج  نیا 

72 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 
.( رتفد نیمه  لکش 21  هب  دینک  عوجر   ) هداد ناشن  دوخ  هشقن  رد  ار  نآ  ياج  تسا ، هدرک  هیهت  يدالیم 

لامـش رد  هک  نآ  نآ . بوـنج  رد  يرگید  تسا و  هیفنح » دـمحم  ریم   » بوـسنم هعقب  لامـش ، رد  یکی  هریزج ، رگید  ياـهیگتخیرورف  زا 
شیپ هک  دنامیم  نکـش  جوم  گرزب  ياهگنـس  هب  نآ ، فارطا  هتخیر  ورف  گرزب  رایـسب  ياهگنـس  هتخت  تسا و  گرزب  رایـسب  تسا ،

. هتخاس اههمخد  اهبقن و  هتسشن و  مه  رس  رب  بترمان و  دنزیریم . ایرد  رد  ياهلکسا  ياپ 
رد اهيدـنله  هک  تسا  هدوب  تشک  لباق  نیمز  ياهزادـنا  هب  نآ ، نایم  لادوگ  رد  و  ناکچبلوغ . يزاب  هدـش  شومارف  ياههرهم  ای  اهسات 

اـهانب و زا  يراـثآ  تسا و  اـپ  رب  نآ  ریپ  ياـهلخن  ياـیاقب  زونه  هک  دـناهدوب  هدرک  سیـسأت  یغاـب  نآ  رد  هریزج ، رد  دوـخ  تماـقا  ناـمز 
. شیاههناخ اهيوج و 

یتخرد يدابآ و  نآ  رب  هدش ، ادیوه  نآ  ریز  زا  تشک  لباق  یکاخ  تسا و  هتشادرب  تسکـش  هریزج  یگنـس  حطـس  اج  ره  هتفر ، مه  يور 
ای دـشاب  هدـناشفا  گرب  خاش و  ياهراهب  هتوب  ای  دـشاب  هدـناود  هشیر  لیل  کـی  هنت  یگنـس  فاکـش  رد  رگم  هریزج ، طاـقن  هیقب  رد  تسه .
رد دـیآیم و  رظن  هب  یتاـنق  هقلح  اـی  یهاـچ  درگ  هناـهد  نوچ  مه  نامـسآ  زا  هک  تفاـی  ناوـتب  هریزج ) برغ  رد  رتشیب   ) يروـگنا ترک 

. دناهدناشنیم كات  نآ  نایم  هک  ینیچ  گنس  شرود  هب  تسا و  ياهرفح  تقیقح 
لیکشت مرن و  یگنـس  تسا . هدش  هدیـشک  هریزج  حطـس  همه  رب  ابیرقت  فلتخم ، طاقن  رد  توافتم  يرطق  اب  یگنـس ، شـشوپ  قیرط  نیا  هب 

یگنس ششوپ  نیمه  رد  اهناجرم ، اهفدص و  ياهلیسف  زا  هدش 
73 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 
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نفدم هداتفا و  اپ  ریز  دیآیم  مشچ  هب  یمیدق  ییاهناتـسروگ  رگید  ياج  دنچ  دـناهدنک و  گنـس  رد  همخد  ود  اج  کی  هک  تسا  هریزج 
مامت ینامتخاس  حلاصم  دـناهدیزگ . تنوکـس  نآ  رد  ای  دـناهدرک  رذـگ  هریزج  نیا  رب  هک  ییاهمدآ  نیتسخن  دادـجا  اهتنـس و  اهوزرآ و 

نآ يایاقب  نیرخآ  رخاوا  نیا  رد  هک  دنتخاس  اهگنـس  نیمه  اب  ار  دوخ  يوراب  جرب و  اهيدنله  تسا . اهگنـس  نیمه  زا  یلاها  ياههناخ 
تاسیـسأت زا  لبق  دـناهدیچ و  مه  يور  هک  یناجرم  ياهلیـسف  نیمه  زا  تسا  ياهروطـسم  گراخ  رد  ياهناخ  ره  راوید  دـش و  ناریو  زین 
يزاـسریز رد  زین  ناداـبآ و  تفن  نزاـخم  يزاـسریز  رد  هک  تسا  هدوب  گنـس  تسا ، هدـشیم  رداـص  هریزج  زا  هک  یتورث  نیرتمهم  ریخا 

. دناهدرک هدافتسا  نآ  زا  دش ، هدیشک  اهسیلگنا  تسد  هب  رد 1916  هک  دادغب  هرصب - نهآهار 
. یناسرب بآ  هب  اپ  يرذگب و  تسا ، ایرد  دم  رزج و  یمیاد  رتسب  هک  اهگنس  نیا  يور  زا  دیاب  هریزج  یلامش  یقرش و  ياههرانک  رد 
شیوخ ياهمخز  يارب  یمهرم  تسا  اهلاس  اـیرد  بآ  يروش  زا  هک  قیتع - ياـهمخز  فاکـش  قیمع - ياـهكرت  اـب  گرزب  ياـهگنس 

رذـگ اهنآ  رب  اهنرق  ایرد  بآ  هتـسشن و  اهنآ  رب  ایرد  هزخ  يرتسکاخ و  لخلختم و  اما  تخـس ، رهاـظ  رد  ییاهگنـس  هتخت  دـنیوجیم .
باتفآ ریز  اهنآ  يور  رب  ینتبآ  زا  سپ  اـت  ناـگچبلوغ  ناـمه  شرفگنـس  هدودز ؛ اـهنآ  زا  ار  ياهصخـشم  عون  ره  هتـشاد و  بواـنتم 

. دنرادب ناما  رد  هرانک  ناجرم  ياههخاش  یگدنزگ  زا  ار  دوخ  ياپ  نت و  دنباوخب و 
زا یکی  ساـسا  هک  تسا  جـیلخ  نـیمه  رد  و  مارآ - یجیلخ  نوـچ  مـه  هدرتـسگ - ناوزاـب  اـب  تـسا  هداـشگ  یـسوق  هریزج  یقرـش  هراـنک 

نیرتگرزب
74 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

اپ رب  هریزج  ياهيدابآ  هک  تسا  جیلخ  نیمه  رتیلامـش  ياههرانک  رد  زین  دنتخیریم و  جیلخ  سأر  رد  ار  ماخ  تفن  رودص  ياههاگردـنب 
اهدجسم اههعقب و  اهغاب و  اههناخ و  تشک و  لباق  تسا و  حطسم  یشوگ  هس  هک  یقرش  هرانک  نیا  یلامـش  ياهتنا  رد  صوصخ  هب  تسا .

. دراد
زا هک  یناراب  بآ  يرادرب .  بآ  نآ  زا  یناوتیم  مه  تسد  اب  هک  مک  رایـسب  یقمع  داشگ و  ياهناـهد  اـب  تسا  یهاـچ  ياهشوگ  ره  رد  و 

دوشیم و رابنا  یناتحت  سر  لگ  تاقبط  يور  رب  دـنکیم و  ذوفن  هریزج  لخلختم  شـشوپ  زا  درابیم ، یناوارف  هب  دادرخ  اـت  نمهب  یلاوح 
زین ییاهتانق  ناراب ، بآ  ینیمزریز  نزاخم  اههگر و  نیا  زا  درادیم .  هگن  ریاد  ار  اههاچ  لاس  ماـمت  رد  هک  تسا  هدـش  هریخذ  بآ  نیمه 

تاعافترا یقرـش  ياههنماد  رد  اهنآ  هروک  هک  تسا  ییاـهتانق  اـهنآ  رتشیب  تسا و  يراـج  نونکاـت  ماـیالا  میدـق  زا  هک  دـناهدروآرد 
. دنوشیم یباتفآ  هریزج  یقرش  یقرش و  لامش  هگلج  رد  هدش و  هدنک  هریزج  يزکرم 

نیمه هب  راچان  دنراد و  نیریش  بآ  سراف  جیلخ  رد  هک  تسا  يدودعم  هریزج  دنچ  زا  یکی  گراخ  هریزج  هک  تسا  تبسانم  نیا  هب 
76 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

دناهتـشاد و يرذگ  جـیلخ  زا  يریگناهج ، ای  تراجت  دـصق  هب  هک  تسا  هدوب  یماوقا  مامت  هاگرگنل  زادـناراب و  اهنرق  اهنرق و  تبـسانم ،
. دنوشب کیدزن  جیلخ  لحاوس  كانرطخ  تسپ و  ياههرانک  هب  دناهتساوخیمن 

ره مدـید ؛ مه  گرزب  ياهباهاچ  اـهغاب ، عرازم و  ناـیم  رد  و  رتم - رثکادـح 4  يرتم - هس  ود  قمع  هب  تسه  یهاـچ  زین  ياهناـخ  ره  رد 
نیا نـیرتفورعم  رتـم .  6 قمع 7 - هب  رثکادـح  نآ ، هناـهد  هراـنک  رب  باگنـس )  ) یگنـس ياهچـضوح  نیچگنـس و  ياهراوـید  اـب  مادـک 

شباگنس دوب و  هداتـسیا  نآ  هت  يدودنا  ریق  بآ  دوب و  هداتفا  ریاب  مدرک . ندید  نآ  زا  هک  دوب  ناواگ » هس   » هاچ اههاچواگ ، ای  اهباهاچ و 
بآ نآ  زا  اهنز  دوب و  يدابآ  نوریب  یلامـش و  هرانک  رد  هک  مدید  مه  ار  يدـنق »  » هاچ دـشیم . رتم  ود  یتحار  هب  شاهناهد  رطق  هتـسکش .

، دزیم یبرع  یمدق  دنچ  زا  هک  ناشوگ  تفگ و  همزمز  دندرک و  توکـس  مدش ، هک  کیدزن  یلطـس و  ای  ياهزوک  اب  مادک  ره  دـندربیم .
لهچ رد  مدید . مه  ار  يرگید  هاچ  دراد . ار  اهبآ  نیرتهب  هاچ  نیا  هک  دندقتعم  یلاها  دندش . هدنکارپ  ییوس  هب  مادـک  ره  دـش و  تکاس 

هن اراوگ و  دوب و  نیریش  و  مدیـشک ؛ بآ  مدش و  مخ  هداهن . نآ  رانک  یکلطـس  رادملع و  هربقم  يرتم  تسیب  رد  ایرد و  هرانک  يرتم  هاجنپ 
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. دوب رتم  هس  هاچ ، هناهد  ات  بآ  حطس  زا  متفرگ - هزادنا  متشاد - دوخ  اب  رتم  و  دوب . هدنامن  رهظ  هب  يزیچ  هک  نیا  اب  مرگ ؛ نادنچ 
زونه ای  دناهتسیزیم . نایگراخ  هک  تسا  یتعیبط  نینچ  هنیمز  رب 

77 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 
 . يرفن لهچ  دصناپ و  دودح  رد  دنراوناخ . تسیب  دص و  دنیزیم .

، دریگب ار  گراخ  تسناوت  ات  دـنداد  کمک  انهم  ریم  هب  هک  یناسک  دـنالحم . زا  الـصا  هک  اـهنآ  دـنرتمک  دـناهدمآ و  ناتـسگنت  زا  رتشیب 
. يرشع ینثا  هعیش  هیقب  دنایعفاش . یلاها  موس  ود  دودح  رد  میراد . ربخ  هریزج  هب  ناشترجاهم  زا  هک  دنتسه  اهیناتسگنت  زا  هتسد  نیرخآ 
هک نیا   » دنیوگیم و هبوخ » هن   » ار تسین » بوخ   » اهنآ لثم  انیع  و  رهشوب . ناتسگنت و  هجهل  هب  کیدزن  رایـسب  دننزیم  فرح  ياهجهل  هب 

« . هراک هن  هک  يا   » ار تسین » راک 
. تسا قاتا  ود  یکی  هناخ ، زا  عفترم  ياهشوگ  رب  تنوکس . لحم  مه  تسا و  ناتسلخن  غاب و  مه  هک  عیـسو  دننکیم  یگدنز  ییاههناخ  رد 

. دوش راوس  اهلخن  ياپ  تانق  هاچ و  بآ  ات  تسا  دوگ  نیمز  اهاج ، رگید  و 
زیر ریت  اهفقس  و  تسا . ناوارف  هریزج  یگنس  ششوپ  ياهتفکشا  رد  هک  تسا  یناجرم  ياهگنس  نامه  ناشاهنامتخاس  حلاصم 

79 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 
هوانگ گیر و  ردنب  زا  هک  دنراد . تردن  هب  ار  جنرب  مدنگ و  یهام . تسا و  امرخ  ناشبلاغ  توق  ریپ . ياهلخن  هلـصا  ای  لدنچ ،»  » اب تسا .

. تسا اهنآ  يامرخ  یهام و  رادیرخ  هچمین  ناشگنت  رازاب  هک  دنروآیم 
هب ار  اهناجرم  گراخ  ياهماب  رـس  رب  دوشیم ، کشخ  باتفآ  هب  اهماب  رـس  رب  تشد  تاـهد  رد  هک  یتوت  اـی  ياهگرب  اـی  ییولآ  ياـج  هب 
دب يزبس  تسا و  هتـسب  هزخ  دـنروآیم ، نوریب  هک  ایرد  زا  ار  ناجرم  درپب . ناـشمهز  يوب  دـنوشب و  رتدیفـس  هچ  ره  اـت  دـنهدیم . باـتفآ 

لبطـصا هلیوط و  دوخ  ياهماد  يارب  ماب . رـس  دـنربیم  دـعب  دزابب . گـنر  اـت  دـنناباوخیم  اـیرد  هساـم  ریز  ار  نآ  زور  هس  ود  دراد . یگنر 
رد یسک  دنـشیوخ . جراخم  لفکتم  دوخ  مادک  ره  و  دناهدش . اهر  ایرد - روصحم  هریزج - راوید  ردیب و  يراوید  راهچ  رد  اهماد  دنرادن .

يارب دنـسریم . شورف  هب  فازگ  تمیق  هب  جـیلخ  ياهنیـشنخیش  رد  یهاگ  دـننکیم و  نیگنر  ار  ياهرفـس  یهاـگ  هک  تسین ، اـهنآ  مغ 
. دنراد مه  قالشق  قالیی  دوخ  ياهماد 

نآ دنراد و  مه  یننفت  ناشیاههچب  دننادرگیمرب . دـش ، مامت  هک  هزبس  و  ارچ . هب  دـنربیم . وگراخ »  » هب ار  ناشهمه  راهب  زا  یهام  ود  یکی 
رال و رد  هک  نانچ  مه  دنناوخیم . ار  یناتـستشد  زیاف  راعـشا  ییالال ، ناونع  هب  نوردنق . زقـس و  ياج  هب  تسا . لیل  تخرد  هریـش  ندـیوج 

. ناتستشد
دندناوخیم زامن  نآ  رد  هقرف  ود  ره  نانمؤم  و  يدننام ؛ عماج  دجسم  دوب ، دابآ  زونه  یکی  دوب ، گراخ  رد  هک  يدجسم  شـش  يایاقب  زا 

.
80 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

رایـسب ناشطباور  دنریگیم . دنهدیم و  رتخد  دنراد و  يدنواشیوخ  مه  اب  دنـشاب . هدرک  مه  یبهذم  ياوعد  هک  تشادن  دای  هب  سک  چـیه 
. تسا بوخ 

( هشادشد  ) يدیفس هتسار  نهاریپ  اهدرم  دنـشوپیم . جیلخ  نانیـشنلحاس  همه  هچ  نآ  دودح  رد  دنـشوپیم  یـسابل  اهدرم  هچ  اهنز و  هچ 
یلو اههیشاح ؛ رد  یشقن  رصتخم  هب  شقنم  رادهبارش و  دیفس و  گرزب و  كزان و  تسا  یلامتسد  هک  دندنبیم  رـس  هب  ياهملاش  دنراد و 

و یهایـس ؛ رداچ  نآ  يور  و  هایـس . رتشیب  هریت و  گنر  هب  اّما  دـنراد . ار  هتـسار  نهاریپ  نامه  نانز  و  درادـن . مه  اـبع  لاـگع ؛)  ) لاـقعیب
هایـس سلطا  ای  یتفابزیر - يروت  هک  دـنیوگیم  عقرب )  ) هعگرب ناشدوخ  هک  هدـنکفا  تروص  رب  ياهعنقم  هتخادـنا و  رـس  هب  ییاـبع  رتشیب 

. دنباجح دنبرد  تخس  قیرط  نیا  هب  دشابن ! نایامن  تروص  طوطخ  شرب  یتح  هک  دناهتشاذگ  راک  ینیب  ياج  رد  ییاوقم  تسا و  یکزان -

سراف جیلخ  میتی  رد  گراخ  www.Ghaemiyeh.comهریزج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 82زکرم  هحفص 29 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسین مک  هدیـشک  ياهتماق  اما  تسیچ . ییابیز  یتشز و  طسوتم  دح  هک  ینادـب  ات  دـید  ار  هریزج  لها  زا  ینز  يور  ناوتیم  تمحز  هب 
هریزج رد  مه  غیت  کی  هایـس  ییاتهد  تشه  دـناهتخوس . باتفآ  دـنراد و  یناوختـسا  یتروص  دـناهدیکت و  بلغا  هک  نادرم  ناـیم  رد  یتح 

ار ناهایس  غامد  بل و  شرب  نامه  اما  دوب . هتخاب  ار  لصا  یهایـس  زا  یمک  هک  دوب  رتشیب  رگید  ياههفایق  و  گرزب . کچوک و  زا  مدید .
هتشاد رظن  رد  رگا  صوصخ  هب  دناهتشاد ؛ يدمآ  تفر و  جیلخ  يوس  نیا  هب  هک  دنتسه  ینایرابگنز  يایاقب  اهنیا  لامتحا  بلغا  هب  تشاد .

هدوب یشورف  هدرب  هدمع  زکارم  زا  یکی  سراف  جیلخ  هک  میشاب 
81 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

 . تسا هدید  هایس  ار  هریزج  یلاها  بلاغ  رضاح ، يدالیم  نرق  لیاوا  رد  دلفستره ، هک  تسا  نیا  بلاج  و  تسا . 
مرو  ) مشچ درد  تسا و  كروک  یموب ، ياهيرامیب  بدا . نامه  هب  تسا و  نآ  ياج  هب  ياچ  دنروخیمن ، هوهق  اما  دنـشکیم ، دایز  نایلق 

هک دـشاب  بآ  رد  ینالوط  صوغ  ءوس  رثا  يایاقب  ریخا  يرامیب  ود  نیا  دـیاش  مسیتامر .) عاونا   ) اـپ درد  سفن و  گـنت  و  مخارت ) همحتلم و 
سک همه  هک  اقیرفا ؛ زا  اهنآ  تاغوس  ناهایس و  صوصخم  جرف » خیش   » صقر مسا  هب  دناهتشاد  مه  یصقر  تسین . شدوخ  زا  يرثا  رگید 

82 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج  رد 
اهنآ نیلوا  دیاش  هک  رمع ؛ تدم  مامت  يارب  یسیئر  ای  ییادخدک  ای  تسا  هتشاد  يرادنادیم  صقر ، دنکب . تسا  هتـسناوتیم  تکرـش  نآ 
دورو تبسانم ، نیا  و  دنصقرب ، دناهتساوخیم  هک  یتبـسانم  ره  هب  تسا . هدش  روهـشم  مان  نیا  هب  صقر  دوخ  هک  هتـشاد  یناشن  مان و  نینچ 

هب دناهدشیم و  عمج  لفحم  يادـخدک  ای  رادنادـیم  هناخ  رد  همه  تسا ؛ هدوب  یمهم  یـسورع  ای  يرورـس و  یـشیع و  سلجم  ای  یگرزب 
ات دناهدیـصقریم  ردـق  نآ  و  نابنج ، دـناهدشیم و  اپ  رب  همه  تبقاع  ات  دناهتـساخیم . رب  صقر  هب  کتکت  ددـعتم ، ياـهکبمت  گـنهآ 

وگرزب و و  وکیچوک - جرف  خیـش  تسا . هدوب  جرف  خیـش  زین  صقر  رد  ناگدـننک  تکرـش  زا  کـی  ره  ماـن  دـنتفایب . بلرب  فک  لاـحیب و 
قرف صقر  نیا  ایوگ  تسا . هدروآیم  رد  ار  شـشفک  دـیاب  دوشب  یـسلجم  نینچ  دراو  هتـساوخیم  رگا  مه  ناخ  یتح  دیفـس و - وهایس و 

. دنسانشیم راز »  » مسر مسا و  هب  ناریا  بونج  رد  هچ  نآ  اب  دراد 
قیاق اب  دنرادیمرب و  ار  اهروت  یهامریـش - الثم  دشاب - یتمیق  گرزب و  یهام  رگا  سفق . مه  دنربیم و  راک  هب  روت  مه  یهام ، دیـص  يارب 
لخن ياههخاش  هت  تفلک  تاعطق  زا  گراخ  رد  تسا ، ینایلق  هزوک  ياهودک  زا  لامـش  رد  هک  روت  ياهتمالع  دنوریم . دیـص  لحم  هب 

، قمع مک  لحاوس  رد  و  رتزیر ، ياهیهام  دیـص  يارب  اما  دنـشکیم . الاب  دنرتسگیم و  بآ  رد  ماد ، فورعم  قیرط  نامه  هب  ار  روت  تسا .
دوب و ياهریاد  مین  هک  تسا  یمیدـق  ياـهشوم  هلت  نیع  رتگرزب ، رایـسب  یتبـسن  اـب  روگرک ، سفق  دـنربیم . راـک  هب  ار  روگرک »  » سفق

هقاس زا  ار  نآ  اج  همه  تسا و  موسرم  جیلخ  یناریا  لحاوس  مامت  رد  روگرک  سفق  نیا  نآ . رس  رب  یخاروس 
83 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

رد یسمش ، لاس 1310  دودح  ات  دنزاسیم . لخن  ياههخاش  کیراب 
84 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

ترجاهم تلع  هب  ای  دـیراورم - بلاط  رازاـب  هب  ینپاژ - هدـش  تشک  دـیراورم  دورو  تلع  هب  اـی  نآ  زا  سپ  دـناهدرکیم . صوغ  گراـخ 
ابیرقت گراخ  رد  صوغ  دـیراورم و  دیـص  رتکبـس ، ياـهراک  باـختنا  و  جـیلخ ، یبرغ  یبونج و  زیختفن  لـحاوس  هب  ناـصاوغ  موادـم 

دص دندوب و  ناهد  کی  ناشمادک  ره  هک  دندروخیم  ترسح  نانچ  یلاها  شاعم ، راوشد  مسر  نیا  ندش  كورتم  رب  تسا . هدش  كورتم 
هگنل ردنب  یلاوح  جیلخ  یناریا ، لحاس  رد  دیراورم  دیـص  زکارم  نیرتگرزب  العف  هک  دـندرکیم  لقن  فدـص . راهم و  صوغ و  زا  فرح 
لـصف لحم ، ود  ره  نیا  رد  نیرحب . جیلخ ، یبرع  لحاوس  رد  تسا و  هدرک  ترجاهم  اج  نآ  هب  دـیراورم ) يواح  فدـص   ) راهم هک  تسا 

. دننکیم تکرح  دوخ  تخب  يوس  هب  یعمج  هتسد  ناصاوغ  دوشیم و  حاتتفا  گرزب  مسارم  اب  زونه  صوغ ،
يرگید هتخیرگ . تسا ، هدش  هدولآ  تفن  هب  جیلخ  بآ  یتقو  زا  دیراورم  راهم  هک  دوب  دقتعم  یکی  دنتـشاد . یتادقتعم  راهم ، زیرگ  هرابرد 
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گنـس رگا  هک  دادیم  لوـق  تسا و  هداد  مر  گراـخ  یلاوـح  زا  ار  راـهم  گنـس ، نتـسکش  يارب  موادـم ، ياـهراجفنا  هک  تشاد  داـقتعا 
گراـخ و ناـیم  هگنت  رد  رگا  زین  نونکا  مه  هک  دوب  دـقتعم  يرگید  تشگ . دـنهاوخ  رب  هراـبود  دوشب ، عـطق  راـجفنا  يادـص  نتـسکش و 

دناوتب یـصاوغ  ره  هک  تسب  دـهاوخ  راهم  ردـق  نآ  دـعب ، راهب  دـننک ، قرغ  لخن  ياههخاش  ای  كاـشاخ  راـخ و  زا  یگرزب  هدوت  وگراـخ 
ییالاک نینچ  لماح  قیاق  اقافتا  تقو  ره  هک  دوب  نیا  رب  ریخا  داقتعا  نیا  يانبم  و  دنک .  دیص  نآ  زا  تیپ  تسیب  ات  هد  يزور 

85 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 
. رگید ناوارف  ياهنخس  فرح و  و  تسا . هدش  تباث  هبرجت  هب  راهم  یناوارف  نیمه  دعب  لاس  تسا ، هدش  قرغ  هگنت  رد 

هب يدبس  تسد و  رد  ییوقاچ  تخل و  صاوغ  درک . دیاب  مرگ  بآ  رد  صوغ  ناتـسبات . لوا  تسا و  هدوب  راهب  رخآ  ههام  ود  صوغ  لصف 
نت هب  ریق  هسوـک ، زا  سرت  هب  یهاـگ  هداـهنیم و  غاـمد  هب  ياهریگ  تـسا و  هتـسبیم  اـپ  هـب  صوـغ ) درب   ) یبرـس شمـش  هـتخیوآ ، ندرگ 

ناهنپ دـنکارپیم و  دوخ  زا  گنر  هایـس  یعیام  هسوک  زا  رارف  يارب  هک  یهاـم  بکرم  زا  دـیلقت  هب  تسا ؛ هتفریم  ورف  بآ  رد  هدـیلامیم و 
( رتم دودـح 2  رد  الاب  ره   ) الاب  17 قمع 18 - ات  تسا و  هدوب  هقیقد  شـش  دـننامب ، بآ  رد  دناهتـسناوتیم  هک  یناـمز  نیرت  دـنلب  دوشیم .

. دنور ورف  بآ  رد  دناهتسناوتیمن  رتشیب 
ره رد  هدناسریمن . مه  لاس  یس  هب  ار  صاوغ  رمع  یبآ ، نینچ  رد  موادم  يرابجا  صوغ  صوغ . يارب  تسا  هدوب  یبآ  نیرتدب  درس ، بآ 
هب دوخ  اب  هک  یمتح  تسا  هدوب  یناغمرا  سفن  گنت  لس و  تروص  ره  هب  تسا ، هدشیمن  دنب  یفدص  هب  ناشوقاچ  كون  مه  رگا  یصوغ 
راک هب  تفج  ریمخ  تبوطر ، رثا  لباقم  رد  دوخ ، هنیدرم  تسارح  ظفح و  يارب  تسا  هدوب  روبجم  یـصاوغ  ره  دـناهدنادرگیم . رب  لحاس 

. دنراد دناهتشاد و  زین  ناریگیهام  ار  مسر  نیا  دربب . 
86 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

يارب دراد . فاص  تشرد و  دیراورم  هک  تسا  راهم )  ) کچوک ياهفدص  نیا  تسا و  هلوک  جک و  زیر و  گرزب ، ياهفدص  دـیراورم 
زا ار  دوخ  بیصن  هک  دننام  هسیک  هتسب و  هچاپ  دناهدیشوپ  یم - يراولش  دناهدربیمن ، هارمه  هب  دبـس  تشذگ  هک  نانچ  رگا  فدص ، دیص 

نیرخآ قبط  دناهدرکیم . شورف  شیپ  ار  صوغ  لوصحم  لامـش  ناراکجـنرب  بلغا  دـناهتخیریم . نآ  رد  ایرد  هت  کسمم  لیخب و  ناوخ 
بش میـسن  ات  دناهداتفایم و  هار  یقیاق  رد  يرفن  ود  ره  حبـص ، زور  ره  صوغ ، لصف  مامت  رد  ناموت . هدزناپ  هد  دودح  رد  يدبـس  هب  خرن ،

ار ایرد  هت  تبون  هب  هتفریم و  بآ  ریز  هب  يرگید  هتسشنیم و  قیاق  رد  یکی  دناهدیشکیمن . راک  زا  تسد  تسا ، هدرکیمن  کنخ  ار  بآ 
دوش و زاب  مه  زا  شاهپک  ود  ات  شناهد ؛ هب  دناهتـشاذگیم  يزیت  كون  يوقاـچ  هک  دـناهدرکیم  زاـب  روط  نیا  ار  فدـص  دـناهدیواکیم .

ءاعما دـناهدروآیمرد ، هک  ار  تشرد  دـیراورم  دـناهدرکیم . شزاب  زرد و  طـسو  دـناهتخادنایم  ار  وقاـچ  تقو  نآ  ددرگ . رادومن  يزرد 
. دناهدرکیم ادج  ار  هدنام  یقاب  زیر  رایسب  ياهدیراورم  دناهدیبوکیم و  هتسهآ  دناهدرکیم و  کشخ  باتفآ  رد  ار  فدص 

تـسد هب  قیرط  نیا  هب  یگراـخ  عون ) شاـمق   ) دـیراورم ینعی  يراـخلا » شاـمگ  . » تسا هتـشاد  رادـیرخ  مه  فدـص  دوخ  هک  نیا  ياوـس 
مامت هریزج  رد  صوغ  لصف  یتقو  گراخ - فورعم  ناصاوغ  هتـشاد . یترهـش  جـیلخ  دـیراورم  ياـهرازاب  رـسارس  رد  هک  تسا  هدـمآیم 

و دناهدادیم . همادا  صوغ  هب  دناهتفریم و  وبملک  نالیس و  نیرحب و  هب  تسا - هدشیم 
87 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

یهاـم دیـص  هب  اـی  دـناهدربیم  رـس  هـب  جـیلخ  ياـهروخ  رد  یتراـجت  اـی  شکتـفن  ياـهیتشک  ییاـمنهار  هـب  ار  لاـس  ماـیا  هـیقب  نارگید 
رانک ردانب  رازاب  رد  شورف  يارب  اـج  نآ  زا  ییـالاک  ندروآ  و  راـبگنز ، اـقیرفا و  هب  هرمحم  هرـصب و  زا  اـمرخ  لـمح  هب  دـناهدنارذگیم و 

. ار صلاخ  دیراورم  رشع  ینعی  مهد ، کی  دناهدادیم . هناکلام  هرهب  صوغ  زا  جیلخ .
هب هک  دراد  یندـناوخ  یلیـصفت  شیک ، یلاوح  رد  صوغ ، زا  وا  مه  اـما  تسا ، هداـتفاین  گراـخ  هب  هطوـطب  نبا  رذـگ  هک  تشذـگ  هچرگ 

: تسا نینچ  راصتخا 
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هریگ  ) دـهنیم غامد  رب  ناوختـسا  نآ  زا  مه  يدـننام  ضارقم  دـناشوپیم و  تشپ  گنـس  ناوختـسا  زا  یـششوپ  اـب  ار  دوخ  هرهچ  صاوغ  »
هتخیوآ ندرگ  هب  هک  نیمرچ  ياهسیک  رد  ار  فدص  دنامیم . بآ  ریز  تعاس  ود  یکی  ات  دوریم ، بآ  رد  هتـسب ، رمک  هب  یبانط  و  دـننام )
تـشوگ دنتفاکـش ، هک  ار  فدـص  دـشکب . الاب  ار  وا  تسا  قیاق  رد  هک  شقیفر  ات  دـنابنجیم  ار  باـنط  دـش ، گـنت  هک  شـسفن  دزیریم .

ناطلس هب  قلعتم  هدش ، دیص  دیراورم  سمخ  تسا . نیمه  دیراورم  دوشیم و  دمجنم  اوه  ترواجم  رد  هک  دنروآیم  نوریب  نآ  زا  ياهراپ 
هک صاوغ  تسا و  هدش  شورف  شیپ  دیراورم  بلغا  دنرخیم و  ناناگرزاب  ار  هیقب  تسا .

88 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 
 «. دنامیمن يزیچ  شیارب  تسا ، راکهدب  هشیمه 

رد هچ  نآ  اـب  هدرک - دـیراورم  نیوکت  زا  هک  یلوقعماـن  هیجوـت  دراد و  بآ  ریز  فـقوت  تدـم  هراـبرد  هک  یقارغا  زج  تشذـگ - هچ  نآ 
دیراورم ءاعما  شـشوک  تسا  نشور  همه  رب  هک  دـیراورم ، نیوکت  اما  و  دراد ! هقباطم  بیجع  تسا ، يراج  جـیلخ  لحاوس  رد  ام  راگزور 

. تسا هدیعلب  هک  ياهزیرگنس  ای  ینش  تنوشخ  يربز و  ندناشوپ  يارب  تسا 
. تسا فدص  یلخاد  هتسوپ  یلاع  سنج  زا  دوشیم  هدینت ، فدص  ءاعما  یلخاد  هدننک  کیرحت  نینچ  رود  هچنآ 

یلا قرشملا  نم  ملاعلا  دودح  تسا . هتشاد  ناوارف  هقباس  زین  یمالسا  هتشذگ  ناگدنـسیون  رگید  راثآ  نمـض  گراخ ، رد  دیراورم  صوغ 
: دیوگیم يرجه  مراهچ  نرق  زا  برغملا 

 .« تمیق اب  عفترم و  دنبای ، دیراورم  وا  کیدزن  هب  دنناوخ . گراخ  اروارم  ناناگرزاب . ياج  مرخ و  گرزب و  تسا  يرهش  يو  ردنا  »
: دیازفایم باتک  نامه  تسا ، هوانگ  زا  نخس  هک  رگید  ياج  و 

ندعم هفانگ  يایرد  رد  دزیخ و  نوگانوگ  ياههماج  يو  زا  رایسب و  ياههتساوخ  اب  ناناگرزاب  ياج  مرخ و  گرزب و  تسا  يرهـش  هفانگ  »
 .« تسا دیراورم 

دح هک  تسا  ياهگنت  نامه  هوانگ  يایرد  نیا  هک  تسین  راکذت  هب  يزاین  و 
89 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

هّللا دـمح  هب  دـناهداد . تسد  هب  زورما  ات  یمالـسا  ناگدنـسیون  همه  ار  دـیراورم  صوغ  هقباس  نیا  تسا . لـحاس  گراـخ و  ناـیم  لـصاف 
: دسیونیم هک  مینک  افتکا  مهن  نرق  رد  یفوتسم 

رتشیب رتهب و  اج  نآ  دیراورم  صوغ  و  دوب . وکین  هلغ  هویم و  لخن و  عرز و  اج  نآ  رد  یگنسرف و  رد  یگنـسرف  تسا  ياهریزج  گراخ  »
 .« تسا اجنآ  صوغ  هبلغ  تسا و  رگید  ریازج  زا 

یسانش ندعم  عوضوم  رد  دوخ  فورعم  باتک  رد  هک  تسا  ینوریب  ناحیر  وبا  صتخم  رظن  تباصا  تقد و  ناگدنـسیون ، همه  نایم  زا  اما 
: تسا هدروآ  نینچ  یتمیق  ياهگنس  دیدحت  فیرعت و  و 

ار اهب  تمیق و  دیآرب ، صاغم  نآ  زا  ردان  دـیراورم  رگا  هک  نآ  زج  دوشیم  تسد  هب  نآ  زا  يزیچ  رـصتخم  هک  تسا  صاغم  نآ  رد  و  »... 
 .« دیآ نوریب  اجنآ  زا  میتی  ّرد  هک  دوشیم  هتفگ  زین  تسا و  قیاف  شیوخ  لاثما  رب 

. تسا هتشاد  یصاغم  گراخ  هک  زین ، رخاوا  نیا  ات  هک  تسا  نیا  مّلسم  و 
ناـهگان اـت  دـناهدرکیم  يرک  ورک  مدرم  هشیمه  ینعی  تسا . هدـمآیمن  تسد  هب  نآ  زا  دودـح  نیمه  رد  قیرط و  نیمه  هب  زج  دـیراورم 

. دتفایب ناشگنچ  هب  ياهنادرد 
زئوس هعرت  نایامنهار  زا  يرفن  هدزاود  هد  نونکا  مه  هک  دشیم  لقن  تسا . هدوب  اهایرد  ییامنهار  یلاها ، رگید  هلغشم  تشذگ ، هچنآ  زج 

هدرامگ راک  هب  اج  نآ  رد  هعرت  ندش  یلم  زا  سپ  هک  دننایگراخ 
90 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 
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رب ار  جیلخ  سأر  ددعتم  ياهروخ  زا  رذگ  دناتفن و  یلم  تکرـش  تمدخ  رد  ناوارف  دادـعت  هب  هک  یگراخ  نایامنهار  رب  هوالع  دـناهدش .
هب گراـخ ، هریزج  رگید  ماـن  هک  تـسا  هجوـت  روـخ  رد  زین  بـلطم  نـیا  و  دـنزاسیم .  رـسیم  یتراـجت  ياـهیتشک  رگید  اـهشکتفن و 

. نایادخان نطو  ینعی  تسا ، نیینابرلا » ما   » جیلخ یبرغ ، لحاوس  بارعا  حالطصا  رد  صوصخ 
زین رعاش  قدزرف  تسین . مه  بسا  زا  يربخ  هریزج  رد  درادن ، ار  امرگ  لمحت  دـندقتعم  مدرم  دوشیمن و  ادـیپ  هریزج  رد  هک  گس ، زج  هب 

هب هراشا  رتفد ) نیمه  هحفـص 26   ...« ) دنروآیم دیق  هب  ار  اهیتشک  نکیلو  دنـشکیمن ، دـیق  هب  ار  یبسا  گراخ  رد  : » هتفگ زیمآوجه  هک 
یتشک هک  دشاب  بسا  اب  ییانـشآان  نیا  هدننک  هیجوت  دناوتیم  یتشک  ایرد و  اب  یمیاد  راک  رـس و  تروص  ره  هب  تسا . هدرک  هیـضق  نیمه 

رد یماتگ »  » یئایرد ییامنهار  هرابرد  یهافش  لقن  هب  هچنآ  زا  ریغ  سراف ، جیلخ  ایرد و  اب  ییانشآ  نیا  يارب  تسا . هدوب  ارحص  يامیپ  داب 
 : دوزفا نینچ  ناوتیم  تشذگ - هحفص 30  هیشاح 

هب ای   ) ینامهر دوب ...  ناملـسم  نایادـخان  تسد  رد  قرـشم ، ياهبآ  هب  اهیلاقترپ  دورو  دـهع  ات  هک  ییایرد  ياهامنهار  بتک  لـیبق  نیا  »
بارعا هک  یسراف  همانهر  هملک  زا  تسا  یشوشغم  فیرحت  ینامهر  و  دشیم . هدناوخ  ینامحر ) یبرع  طلغ  حالطصا 

91 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 
هب تسا  هدوب  یبتک  ارهاظ  اههمانهر  عون  نیا  ساـسا  دـناهدروآرد .  تروص  نیا  هب  ار  نآ  راـبگنز  ناتـسبرع و  طقـسم و  ناـمع و  لـحاوس 
هب دوخ  هک  یتامولعم  شیازفا  اب  هدرک ، همجرت  یـسراف  زا  ار  اهنآ  نیملـسم  دـندوب و  هتـشاد  تسد  رد  یناساس  دـهع  ناـیناریا  هک  يولهپ 

یقرـش لحاوس  مزع  رابگنز  لحاس  زا  اماگادوکـساو »  » یلاغترپ فورعم  حالم  هک  یعقوم  رد  دندوب . هدرک  لیمکت  ار  اهنآ  هدروآ ، تسد 
ردنب هب  ار  اماگاد » وکـساو   » وا دش و  لسوتم  دجام -» نبا  دـمحا  نیدـلا  باهـش   » مان هب  ناملـسم - نادرونایرد  زا  یکی  هب  تشاد ، ار  دـنه 

رد يرجه  لاس 866  رد  ار  نآ  وا  هک  دیاوفلا  باتک  مسا  هب  تسا  ياهمانهر  فلؤم  دمحا ،» نیدـلا  باهـش   » نیا دـناسر . دـنه  توگیلاک » »
يور زا  دـشیم - بوسحم  ناریا  عباـت  و  زومره »  » تافرـصتم وزج  خـیرات  نآ  رد  هک  ناـمع - رداـنب  زا  هیلاـح ) همیخلا  سأر   ) اـفلج ردـنب 

تاحالطـصا زا  ولمم  تسا ، یبرع  هک  نیا  اب  وا  باتک  و  هدرک . فیلأت  دوب ، سراف  جیلخ  یناریا  نایادخان  تسد  رد  هک  یقباس  ياههمانهر 
 .« تسا یسراف 

یـسراف ناب ) هار +  ) نابهر نامه  زا  ریغ  يزیچ  ادخان  يانعم  هب  یبرع  نابر »  » هملک هک  تشادنپ  ناوتیمن  ایآ  هک  مییازفیب  تاملک  نیا  هب  و 
؟ تسین

92 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 
گراخ نانکاس  زورما  هلغـشم  هک  نیا  تسا  مّلـسم  هچنآ  درادن - يراک  ام  راک  ياج  چیه  هب  هک  رادنپ - نیا  مقـس  ای  تحـص  زا  هتـشذگ 

نیا هرود  دـهدیمن . رد  نت  تشذـگ ، هک  اهراک  نیا  زا  مادـک  چـیه  هب  سک  چـیه  تسین و  تشذـگ  لـصف  نیا  رد  هچنآ  زا  کـی  چـیه 
طقف و  هتسشن ، هتـشاذگ و  تسد  يور  تسد  تسا ، هدرکن  نطو  يالج  زونه  هک  ره  نایگراخ  زا  اهزور  نیا  تسا . هدمآ  رـس  هب  اهفرح 

دنهاوخ ار  وا  لوپ  یک  دش و  دـهاوخ  بارخ  یک  داتفا و  دـهاوخ  تکرـش  نامتخاس  هشقن  وزج  وا  کلم  بآ و  یک  هک  تسا  رکف  نیا  رد 
. دهاوخیم شلد  هک  اجک  ره  هب  دورب  درب و  رد  هب  هثداح  زیخ  جوم  زا  شیوخ  تخپ  تخر و  دناوتب  ات  داد 

93 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

5

یحیـسم ياههمخد  دـیهان -؟ ای  نوتپن  دـبعم  هاگشتآ - نادوتـسا و  دوجو  اـهشنماخه - مسر  هب  گنـس  رد  هدـنک  ياـهربق  هیقاـبلا  راـثآ 
95 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج  هیفنح . دمحم  ریم  هعقب  هدنزاس  نایرمدت -

، نآ هب  هدیبسچ  و  یتشپكال . هداتفا  رمد  هساک  نوچ  مه  تسرد  تسه ، یگنس  گرزب  یگدمآرب  کی  هریزج ، یلامـش  تمـسق  زکرم  رد 
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، میدـق ناراـگزور  زا  دـیآیم ، رب  هک  نینچ  یگنـس ، زوق  ود  نیا  رتکـچوک . درگ و  تسه  يرگید  یگدـمآرب  یبرغ ، بونج  هشوگ  رد 
شـشوپ ییانثتـسا  رطق  تلع  هب  هجوت ، نیا  دیاش  دناهدرک . نآ  رد  یتنوکـس  ای  دناهتـشاد  هریزج  رب  يرذگ  هک  هدوب  یماوقا  همه  رظن  دروم 

ماوـقا نیا  هک  تسا  هدوـب  تلع  نیمه  هب  دـیاش  و  دـسریم . مـه  رتـم  راـهچ  هـس  هـب  یهاـگ  هـک  تـسا  هدوـب  هـطقن  نـیا  رد  هریزج  یگنس 
ای یهاگشتآ  ای  يدبعم  شیوخ ، هنوگ  رگید  بهذم  شور و  هار و  اب  مادک  ره  هک  دناهدیدیم  هطقن  نیا  رد  تیدبا  زا  يزیچ  نوگهنوگ ،

ایرد نامز و  دنزگ  زا  ات  دناهتخاس  نآ  رد  نآ و  رب  دندوب - هتسب  لد  نآ  هب  هک  ار  شیوخ  تادقتعم  مسجت  تروص  ره  هب  و  یکربتم - رازم 
. تسا یقاب  یگنـس  ییانب  زا  يراثآ  یگدـمآرب ، ود  نیا  زا  یکی  هطقن  نیرتدـنلب  رـس  رب  دـشاب . ظوفحم  ياهرخـص ، نانچ  هانپ  رد  ناراب ، و 

هاچ ات  هس  ود  زین  و  يدننام . یقاط  راهچ  ای  یهاگشتآ  ای  يدبعم  هبارخ  ییاسانـش  هب  نومن  هار  یلو  هتخیر  مه  يور  رب  گنـس  زا  ياهدوت 
. یتشدرز ینادوتسا  هلاچ  ای  یبآ  هاچ  شوگراهچ ؛ ای  درگ  هناهد  اب  هلاچ  و 

راثآ تسا و  هدش  هدنک  رایسب  تفارظ  هب  دراد ، شوگ  راهچ  هناهد  هک  نآ 
96 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

یبالضاف يارجم  هتسناوتیم  یکیراب  يوج  نینچ  تسا . یقاب  گنس  رد  زونه  تسا ، هدربیم  بآ  ییاج  هب  نآ  زا  دیاش  هک  کیراب  ییوج 
هک ناکچ » گنت   » هناهد یگنـس  هرخـص  رب  ار  نآ  نیع  ای  دـید . ناوتیم  ناـگدرم  هبطـصم  ياـپ  رب  یناـساس  ياـههمخد  رد  هک  دـشاب  مه 

. دریگب ار  دسج  هبانوخ  تالوضف و  ات  تسا ، هدوب  هدش  هتخاس  شاهنماد  رب  یناساس  روپاشیب 
ای تسا  هدوب  ناـگرزب  ناتـسروگ  هک  گنـس . رد  هدـنک  تسه ، یمالـسا  زا  لـبق  همخد  ود  یگدـمآرب ، ود  نیمه  یقرـش  بونج  هنماد  رد 

نبا یلع  دنزرف  هیفنح » دمحم  ریم   » رازم هب  فورعم  تسا  یهاگراب  هعقب و  برغم - يوس  هب  یگدـمآرب - ود  نیمه  تشپ  رد  و  ناناگرزاب .
هوالع ع .)  ) بلاط یبا 

97 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 
تسه و یمالسا  گرزب  ناتـسروگ  ود  هدرب  مان  رازم  يور  شیپ  نآ ، یگنـس  حطـس  رد  و  یگدمآرب ، ود  نیمه  برغ  رد  زاب  همه ، نیا  رب 

ياهیگتسجرب زا  یکی  زارف  رب  تشه  ددع  لکش  هب  هک  هچراپ ، کی  گنس  ود  دوجو  رد  ناوتب  دیاش  اهنیا  رب  هوالع  كوکشم . ربق  دنچ 
« نورتخد ود  ، » یلاها ار ، هداتـسیا  اپ  هب  گنـس  ود  نیا  تسج . خـیرات  لـبق  اـم  ياـهروگ  زا  ياهناـشن  تسا ، هداتـسیا  اـپ  هب  هریزج  یلاـمش 

. دمآ دهاوخ  رتفد  میامض  وزج  هک  دناهتخاس  ياهناسفا  نآ  زا  و  دنمانیم .
صوصخ هب  و  دلفـستره . هنالـضاف  تاحیـضوت  هب  دـینک  عوجر  هاگشتآ ، ای  دـبعم  ياههبارخ  هب  تسا  طوبرم  هچنآ  هراـبرد  همه  نیا  زا 
يرمدـت ناـناگرزاب  رذـگ  دـنایعدم  راوـگرزب  ود  نیا  هک  ناـنچ  رگا  تسا . هدـش  همجرت  اـنیع  باـتک  میامـض  وزج  هک  نمـشریگ  ياـقآ 

يایاقب رب  هک  اجنآ  رد  ینوتپن »  » دـبعم دوجو  درادـن  مه  يداعبتـسا  اجنآ ، رد  نایکولـس  تماقا  ای  دـشاب ، مّلـسم  هریزج  نیا  رب  يرمیلاپ ) )
« دیهان  » هب قلعتم  هاگشتآ  ای  دبعم  نیا  هک  تشادنپ  ناوتیمن  ایآ  لاح  نیع  رد  اما  سکعلاب . ای  تسا  هدوب  هدش  انب  یهاگشتآ  ای  يدـبعم 
زا شیپ  تنس  رد  هک  مینادیم  تسا ؟ هدوب  اراوگ  ناگدیسر  هار  زا  هتسخ  يارب  هشیمه  شنیریش  بآ  هک  ياهریزج  رد  مه  نآ  تسا ؟ هدوب 
رد تکلمم - رـسارس  سدقم  شتآ  هس  زا  یکی  تیهانآروتآ » دیهان  رذآ   » تسا و هدوب  ینادابآ  بآ و  نابهگن  هتـشرف  نیا  ناریا ، یمالـسا 

. تسا هدوب  نآ  نابهگن  ردپ ، رد  ردپ  یناساس ، نادناخ  و  هتخوسیم . وا  رطاخ  هب  سراف - رختسا 
: مینزب قرو  ار  نمشریگ  ياقآ  نیمه 

رد ددعتم  نایادخ  شتسرپ  یشنماخه )  ) مود ریشدرا  نامز  زا  »
98 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

باتفآ و يادخ  ارتیم )  ) رهم نایادخ  نیا  زا  یکی  دناهدش . دای  یـشنماخه  نوتم  مامت  رد  ادزماروها  اب  نایادخ  نیا  مان  تفای . هعـسوت  دباعم 
یناوارف و یناداـبآ و  بآ و  هتـشرف  اـتیهانآ )  ) دـیهان يرگید  و  تسا . هدوب  نهک  رایـسب  یناریا و  ییادـخ  هک  تسا  يراگتـسر  تلادـع و 
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.« يروراب
تیمها نیا  نایناکـشا  نامز  رد  تفای و  يرتشیب  تیمها  یـشنماخه )  ) مود ریـشدرا  ناـمز  زا  دـیهان  شتـسرپ  هناـگ ، هس  نایادـخ  نیا  زا  »

رد یناکـشا  لوا  دادریت  دوب . ههلا  نیا  هب  قلعتم  تسا  هتفر  اهنآ  زا  يرکذ  یخیرات  ياهنتم  رد  هک  یناریا  دـباعم  مامت  دـش ...  مه  رتشیب 
قلعتم دبعم  کی  یکولس )  ) مراهچ سوکویتنآ  دش ، نایناکشا  یناتسبات  رقم  اهدعب  هک  ناتابکا  رد  درک . يراذگ  جات  کشرا »  » دیهان دبعم 
لیدبت سیمترآ »  » دبعم هب  نایکولـس  نامز  رد  هک  دوب  دیهان  هب  قلعتم  يرگید  دبعم  رواگنک ، رد  تخاس . ناریو  درک و  تراغ  ار  دیهان  هب 

شوش مدرم  شتسرپ  دروم  ههلا  دوب . سیمترآ »  » و هنتآ »  » دباعم دش ، تراغ  مالیع  رد  یناکشا  لوا  دادرهم  هلیسو  هب  هک  يدبعم  ود  تفای .
دندیهان ». ینانوی  ياهمان  سیمترآ  هنتآ و  هک  نانچ  مه  تسا . دیهان  نیمه  یماس  مسا  هک  دوب   ) Nanaia ایانان )

ماود لوا ، روپاش  نامز  ات  ههلا ، نیا  شتسرپ  مسارم  رد  یناساس  نادناخ  تکرش  تنس  دوب و  رختسا  رد  دیهان  یلصا  دبعم  »
99 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

( سکولف زا  سکع   ) لوا همخد  يامن 
100 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

زا هک  تسا  بآ  ياهارجم  دـبعم ، نیا  نامتخاس  رد  بلاـج  هتکن  تخاـس . نورزاـک ) کـیدزن   ) روپاـشیب رد  وا  ماـن  هب  يدـبعم  هک  تشاد 
هک دزاسیم  هجوتم  ار  هدننیب  تیعقاو  نیا  ددرگیم . دبعم  یلـصا  رالات  رب  رود و  تسا و  هدش  هدروآ  نآ  يوس  هب  يرتم  دص  دنچ  تفاسم 

تسا ». هتشاد  جاور  نایناساس  هرود  رد  یتسرپشتآ ، اب  نانع  مه  دوب - نآ  نابهگن  هتشرف  دیهان  هک  بآ - شتسرپ 
مان هب  يدـبعم  روپاشیب  رد  دـش و  انب  ریـشدرا  نامرف  هب  هک  زین  هروخ  ریـشدرا  رد  تسا ، اهشنماخه  هداهن  داینب  هک  رختـسا  رد  زج  هب  یتقو 

ياهروگ دوجو  هب  هجوت  اب  سراف . مهم  طاقن  رگید  رد  هتـشرف  نیمه  مان  هب  يرگید  دبعم  يانب  درادـن  يداعبتـسا  چـیه  تسا ، هدوب  دـیهان 
هدنکارپ هریزج  حطس  رد  هک  دوب ) دص  ود  یکی  زا  شیب  اما  مدرمشن  هچ  رگ   ) ناگرزب ناکدوک و  يارب  فلتخم  داعبا  هب  گنـس ، رد  هدنک 

ندـنک هک  میـشاب  هجوتم  رگا  زین  و  دـنیالاین ، تسا  هدوب  سدـقم  رـصانع  زا  هک  ار  كاخ  ات  یـشنماخه  تسا  یمـسر  هک  مینادیم  تسا و 
مـسر هک  یتشدرز  نادوتـسا  دوجو  هجوت  اب  زین  و  دربیم ؛ يرتشیب  نامز  كاخ و  رد  ات  تسا  رتراوشد  تروص  ره  هب  گنـس ، رد  يروگ 

زا هریزج ، نآ  رد  اپرید  موادم و  ياهولخاس  دوجو  قیدصت  هب  میراچان  دـنزیرب ...  نآ  رد  ار  ناگدرم  دـسج  يایاقب  ات  تسا  یناساس  نامز 
چیه و  ناشهاگشتسرپ . يدبعم  نانچ  تسا و  اهنآ  نفدم  ییاهروگ  نینچ  هک  نایناساس ، ات  نایشنماخه  نامز 

101 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 
« دیهان  » دبعم دندرک ، سیمترآ  هنتآ و  دـباعم  هب  لیدـبت  ار  رواگنک  ناتابکا و  دـیهان  دـباعم  هک  نانچ  مه  نایکولـس  هک  درادـن  يداعبتـسا 
نایناکـشا و ناـمز  رد  دـعب  هک  دنـشاب  هدرک  لدـب  ناـیمور ) رظن  رد  اـیرد  يادـخ  « ) نوتپن  » دـبعم هب  دوخ  تماـقا  ناـمز  رد  زین  ار  گراـخ 

. دشاب هتفای  میمرت  هتشگرب و  دوخ  لوا  تروص  هب  ون  زا  نایناساس 
، دیایب یسانش  ناتساب  رد  نارظن ، بحاص  زا  لقن  هب  رتفد ، نیمه  میامض  رد  هچ  نآ  رب  زین  دروم  نیا  رد  اههمخد . غارـس  هب  میوریم  نونکا 

: دوزفا ناوتیم  نینچ 
يامن مراذگیم . مان  مود » همخد  ، » هدـید يرتشیب  همطل  هک  ار  يرگید  و  لوا » همخد  ، » تسا هدـنام  رتملاس  هک  ار  یکی  همخد  ود  نیا  زا 
همخد یلو  درادن . ملاس  يزیچ  دوخ  یناشیپ  رب  ياهنادند  یشقن  زج  هدنام و  هدوشگ  همخد  هناهد  رسارس  تسا و  هتخیر  لک  هب  مود  همخد 
متـسر شقن  رد  تشدرز  هبعک  راوـید  راـهچ  زا  کـی  ره  رب  هـک  يررکم  ياـهشقن  نـیع  هرجنپ - ياـمن  ررکم  شقن  اـب  دراد  ییاـمن  لوا 

دابآزوریف یناساس  خاک  يامن  رد  هچ  نآ  هب  هیبش  زین  و  تسا . یقاـب  يرـسک  قاـط  دـنلب  هراوید  رب  هچ  نآ  کبـس  هب  تسرد  زین  و  تسه -
امنقاط هس  ریز  زا  دعب ، و  مک - یقمع  اب  نهپ و  يدننام  یقاتا  شیپ  دـعب  هاتوک - يدورو  رد  تسا . یکی  همخد  ود  ره  يرامعم  مینیبیم . 

یلصا رالات  هب  ات  يرذگب  دیاب 
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102 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 
( سکولف زا  سکع   ) مود همخد  زا  يرگید  روگ  هیشاح  رب  هتشرف - هتسجرب  شقن  لکش 10 -

103 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 
( دمحا لآ  سمش  زا  سکع   ) مود همخد  زا  ياهچقاط  نورد  لکش 11 -

104 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 
. تسا عبرم  هک  یسرب  همخد  سکولف ) زا  سکع  - ) وم کچیپ  شقن  مود  همخد  زا  يراوید  روگ - کی  هیشاح  لکش 12 -

رو و نیا  ات  جـنپ  رالات  دوخ  رد  و  رو ، نآ  ات  هس  رو و  نیا  ات  هس  درگاپ )  ) یقاـتا شیپ  رد  تسا ؛ اـههچقاط  فیدر  همخد  تسار  پچ و  رد 
نیا زا  کی  ره  بیترت . هنیرق و  تیاعر  اب  هن  اما  تسه . ییاههچقاط  زین  يدورو  رد  لباقم  هدـش . يزاسهنیرق  مه و  لـباقم  رو ، نآ  اـت  جـنپ 

رد لـباقم  هک  ياهچقاـط  هس  ود  زج  هب  دناهتـشاذگیم . اـهنآ  رب  ار  توباـت  هک  هتـشاد  هناـگهس  یتاـقبط  دـیآیم ، رب  هک  نینچ  اـههچقاط ،
نیا هیشاح  رد  تسا . هدشن  بیترت  نیا  تیاعر  اهنآ  رد  زاب  تسا و  يدورو 

105 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 
( سکولف زا  سکع   ) لوا همخد  اهامن - قاط  شرب  سوتول و  شقن  لکش 13 -

106 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 
، تسار هشوگ  ياـههچقاط  زا  یکی  هیـشاح  رد  داد . صیخـشت  ناوتیم  زونه  ار  نآ  ياـتود  یکی  هک  تسا  هدوب  روقنم  یـشوقن  اـههچقاط 

هچقاط هیـشاح  رب  تسه و  تسا ) نآ  هلابند  اهیلاق  اهیـشاک و  یمیلـسا  شقن  هک   ) ومکچیپ شقن  يایاقب  مود ، همخد  يدورو  رد  لباقم 
، تسه هتشرف  کی  تخمز  رایسب  هتسجرب  شقن  زا  ياهدنام  یقاب  تسار - تمـس  رب  هچقاط ، نیمه  يالاب  يرگید . یناریا  شقن  نآ ، لباقم 

نیا رتفیرظ  رایـسب  هنومن  دورب . ورف  يدبا  باوخ  هب  دیاب  هچقاط  نآ  رد  هک  یـسک  زا  تسا  وا  تیامح  ظفح و  هدننک  نایب  هک  یتکرح  اب 
- تشپ زا  هعقب  يانب  لکش 14 - میراد  هاشنامرک  ناتسب  قاط  رد  تسار ، تسد  هشوگ  نیمه  رب  ابیز  رایسب  ياهتـسجرب  شقن  رد  ار  هتـشرف 

107 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج  تسا  ادیپ  هریزج  حطس  یگدیرب  زا  ياهکت  تسار  تسد  دنزیم  يدیفس  سکع  هتوگراخ 
. تسا ادیپ  يدنلب  رس  رب  نابهدید  دبنگ  دورو - رد  تمس  زا  هعقب  يامن  لکش 15 -

( دمحا لآ  سمش  زا  اهسکع   ) هیفنح دمحم  ریم  هب  بوسنم  هعقب  يامن  زا  امن  هس  لکش 16 -
108 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

، تسا رالات  هب  دورو  ياهامنقاط  يالاب  پچ  تسار و  ياههشوگ  تنیز  لوا ، همخد  یقاتا  شیپ  رد  زین  سوتول  هتسجرب  شقن  تفج  کی 
. تسه دگ » هسراپ   » رد یـشنماخه  ياههتـسجرب  شقن  بلغا  هیـشاح  رب  هک  عون  نآ  زا  تسرد  هدش . هدنک  تفارظ  هب  فقـس و  هب  کیدزن 

سانشناتساب دلفـستره  شرازگ   ) هتـشاذگ ناشن  دوخ  حرط  رد  ار  ود  نآ  ياج  هک  ارچ  تسا ، هدوب  هدید  ار  سوتول »  » ود نیا  دلفـستره » »
رتفد نیمه 

)Section c d
يزاین هک  تسا  نآ  زا  رتایوگ  ماهدرک ، هیهت  پچ  تمـس  سوتول  زا  هک  ینـشور  سکع  هدرکن . اهنآ  زا  يرکذ  دوخ  تاحیـضوت  رد  یلو 

. دشاب هتشاد  لیصفت  هب 
: هک هدوب  امنهار  داقتعا  نیا  هب  ار  دلفستره »  » هک تسا  هدوب  یناریا  ياهشقن  نیمه  هعومجم  نیقی ، هب  بیرق  لامتحا  هب 

 . دراد دابآزوریف  رد  ریشدرا  نارود  ياهانب  اب  ییاهتهابش  تسا و  بیجع  ینانوی و  ریغ  اهشقن  تایئزج 
کبس يرامعم  رد  تسا  یحیسم  یتنس  عضو  تقیقح  رد  نیا  هک  دراد  هدیچیپ  یکدنا  هاتوک و  یتواضق  تبسانم  نیمه  هب  زین  نمشریگ  و 

 . یناساس یناکشا و 
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. دناهتفرگ کمک  یناریا  يرامعم  رامعم و  زا  یحیسم ، همخد  کی  داجیا  يارب  هک  تسا  نیا  وا  ضرغ  و 
«. هیفنح دمحم  ریم   » هب بوسنم  هعقب  هب  میزادرپیم  نونکا 

- يومح توقای  راب  نیتسخن  ملاع ، يوس  نیا  ناسیونایفارغج  زا 
110 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

: دیوگیم هک  تسا  هدرک  هراشا  هاگترایز  نیا  هب  لوغم ، میظع  بور  تفر و  زا  لبق  تسرد  ناملسم - هرهچ  هایس  حایس 
نب دـمحم  ربق  هریزج ، لها  معز  هب  دـننکیم و  رذـن  دـنوریم و  شتراـیز  هب  هک  ماهتفاـی  يربق  نآ  رد  ماهدرک و  رفـس  هریزج  نآ  هب  اـهراب 

 . دننزیم زابرس  رما  نیا  زا  خیراوت  هچرگ  تسا ؛ هنع  هّللا  یضر  هیفنح 
هب هن  تسا ، هدرک  هراشا  يربق  دوجو  هب  طقف  زین  توقای  هچرگ  تسین . رازم  نیا  زا  يرکذ  رگید  ياج  چـیه  هدنـسیون ، نیا  باـتک  زا  شیپ 

. هدش هتخاس  هاگراب  هعقب و  نیا  هک  تسا  هدوب  هریزج  نیا  هب  توقای  رذگ  زا  سپ  ینرق  کی  دودح  رد  هک  ارچ  ییانب . ای  ياهعقب  دوجو 
عفترم و يدـبنگ  نآ  يور  رب  و  رتم . جـنپ  رد  جـنپ  دودـح  رد  نآ  لخاد  ياضف  روطق و  ياهراوید  اب  عبرم )  ) شوگراهچ تسا  ییانب  هعقب ،
هب ور  هعقب ، گرزب  رد  تفر . الاب  دوشیم  دـبنگ  كون  ات  یناـکلپ ، رـس  رب  نوچ  مه  نآ ، ياههنادـند  رـس  رب  هک  سرـضم ، لکـش و  یمره 

امتح تسا ، هدـنام  یقاب  نآ  یبآ  زبس و  ياهیـشاک  زا  يدودـعم  تسا و  يراک  سنرقم  هک  يدـنلب  قاور  ریز  دوشیم ؛ زاب  یقرـش  لامش 
. هدنام ظوفحم  نآ  زا  يرصتخم  طقف  زورما  هک  هتشاد  مه  ياهبیتک  يراگزور 

ياهراوید و  هدنکارپ ؛ رانک  هشوگ و  رب  تبرت  ياهرهم  دوهعم و  هشوگ  رد  يربنم  اب  دنامیم  ار  يدجسم  نحـص  یلـصا ، دبنگ  ریز  ياضف 
ییات دنچ  نامه  زا  اما  تسا . هتفر  تراغ  هب  رتشیب  هرازه  نیا  ياهیشاک  شوپیشاک . مین و  رتم و  کی  عافترا  هب  دراد  ياهرازه  فارطا ،

یقاب هک 
111 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

نیثلث و نامث و   ) خـیرات اـهنآ  رب  هک  ماهداد  ار  نآ  ياـتتشه  تفه  ریوصت  تسا . لوغم  کبـس  ياهیـشاک  هک  تفاـیرد  ناوتیم  تسا ،
فرط ره  زا  گنر . تفه  رپ و  تشه  ياهراتـس ، تسا  ییاهیـشاک  تسا . هدش  رارکت  راب  دنچ  يرجه  تشه  یـس و  دصتفه و  هأمعبس )

. يرگید قرب  دراد و  يرگید  يالج  يرگنب ، نآ  هب  هک 
، ثلث طخ  هب  رتم و  کی  دودح  رد  يانهپ  هب  ياهبیتک  يرتم ، جنپ  راهچ  عافترا  رد  رگم  تسین . نحـص  راوید  رب  یتنیز  هرازه ، نیا  زا  رتالاب 
و  » تاملک نیا  يواح  تسا . یقاب  نآ  تسار  تسد  زا  یتمـسق  طقف  زورما  اما  هتـشگیم ؛ نحـص  راوید  يالاب  رود  اـت  رود  يراـگزور  هک 

نادـنچ يرجه  خـیرات 740  نیا  و  هأمعبـس » نیعبرا و  ۀنـس  یف  تاـظحللا  ساـفنالا و  عیمج  یف  تاـیقابلا  تاـنجلا  تاـیراجلا و  تاقدـصلا 
هریزج هب  هتخاس و  ناهفـصا  ای  زاریـش  رد  ار  اهنآ  انب ، متخ  زا  شیپ  لاس  ود  یکی  دـبال  هک  اهیـشاک ، يور  يرجه  اب 738  درادن  یتوافت 

. دناهدوب هدروآ 
، مرح نیا  و  رتفیرظ ؛ اما  انب . يدورو  رد  زا  رتکچوک  تسا ؛ طوبرم  نحص  هب  يرد  اب  هک  تسا  مرح  دننام ، دجـسم  نحـص  نیا  سپ  رد 

مه هریاد و  مین  دـعب  تسا و  سرـضم  فیدر  ود  هک  نآ ، رـس  رب  يرگید  دـبنگ  هاتوک و  یفقـس  اب  کـچوک و  تسا  يرگید  شوگراـهچ 
هدازماـما کـی  رد  هچنآ  اـب  دوـب  مرح  ناـیم  یبوـچ  حیرـض  تشاد و  يدورو  رد  لـباقم  ياهرجنپ  مرح  نآ . يور  رب  یهـالک  بش  نوـچ 

. زبس هچراپ  هنهک و  ياهنادعمش  همانترایز و  لیامش و  زا  تفرگ  غارس  ناوتیم 
انب رد  کهآ . چـگ و  مرن و  یکهآ  ياهگنـس  نامه  تسا . هریزج  دوخ  زا  همه  ناـمتخاس  حـلاصم  تسا ، اـنب  تنیز  هک  اهیـشاک  زا  ریغ 

رجآ
112 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

دلفـستره هک  يراخب » نیـسح   » مسا هب  تسا  هدوب  یـسک  هعقب  نیا  رامعم  اهنادوان . رـس  ریز  هروصقم و  یناشیپ  رب  زج  تسا ، هتفرن  راک  هب 
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« ربلیو دـلانود   » ییاکیرما رـصاعم  هدنـسیون  کی  رتفد .) نیمه  سانـشناتساب ، دلفـستره  شرازگ   ) تسا هعقب  بحاص  دـج  مان  هدرب  نامگ 
یبلاج حیـضوت  یتح  تسا و  هدرک  طبـض  حیحـص  ابیرقت  ار  انب  راـمعم  ماـن  هچرگ  تسا - هدوب  وا  یلـصا  عجرم  دلفـستره  باـتک  هک  زین -

: منکیم لقن  انیع  ار  وا  هتفگ  هداتفا .  نیمخت  سدح و  هب  تسا و  هدیدن  ار  نآ  خیرات  ارچ  تسین  مولعم  هداد ، نآ  دبنگ  سیرضت  هرابرد 
یمره دـبنگ  نیا  رد  دوـشیم . هدـید  داـیز  سراـف  جـیلخ  کـیدزن  یحاوـن  رد  دادـغب و  رد  نآ  ریظن  هک  یمره  يدـبنگ  اـب  تسا  ییاـنب  ... 

يدورو رد  رـس  تسا . هدش  هیبعت  دبنگ  ینوریب  حطـس  رد  دوشیم ، هدیمان  سنرقم  الومعم  هک  اهدبنگ ، لخاد  ياهيدوگ  اهیگتـسجرب و 
ياهگنر نآ ، یگنر  سکع  کی  يور  زا  ناحتما  اب  هک  دراد  ییاهيراکیـشاک  دـبنگ و  ياهسنرقم  ریظن  تسا  ییاهسنرقم  ياراد  انب 

تسا ییاراخب  نیسح  نبا  یلع  انب  نیا  هدنزاس  مان  تسا . هتفر  راک  هب  نآ  رد  هایس  ياهباعل  لامتحا  بلغا  هب  و  دیفس ، ریس ، یبآ  زاب ، یبآ 
تفه هب  شايدورو ، رد  رس  کبس  زا  ار  نآ  خیرات  هدرک ، فصو  ار  انب  نیا  هک  دلفـستره ، هتفر . نایم  زا  انب  خیرات  اما  هدنام . ظوفحم  هک 

. درادیم بوسنم  يرجه  دص 
113 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج  حرط  تسا ، هتفر  راک  هب  اج  نآ  ياهیشاک  رد  هک  ییاهشقن 

. تسا هدوب  هدش  مامت  يدالیم  مهدراهچ  نرق  همین  زا  دعب  لامتحا ، بلغا  هب  انب  نیا  تسا . هزیلیتسا  ياهلگ 
. تسا هدوـب  هک  ناـمرف  هب  خـیرات  نیا  رد  گراـخ  هک  دـید  دـیاب  میدیـسر ، نیقی  زا  يدودـح  هب  هعقب  نـیا  ياـنب  خـیرات  رد  هـک  نوـنکا  و 
دز و همه  اب  دنتشادیم و  رب  يراتخمدوخ  ملع  یهاگ  دندوب و  سراف  يروغلـس  ناکباتا  ناگدناشن  تسد  زا  یهاگ  هک  زومره »  » ناهاشداپ

متـشه نرق  لوا  همین  اههاگنیا ، زا  یکی  دـندشیم . قفوم  جـیلخ  ریازج  لحاوس و  رد  یلیوط  شمارآ  ظفح  هب  یهاـگ  یلخاد  ياـهدروخ 
: تسا هدرکیم  ییاورنامرف  زومره »  » رد ( 748 - 718 « ) نتمهت نیدلا  بطق   » هک تسا  يرجه 

نیرحب نامع و  شیک و  زومره و  هب  وا  دهع  رد  فورعم  رفاسم  هطوطب  نبا  هک  تسا  نامه  تسا و  زومره  كولم  نیرتروهشم  زا  یکی   » وا
یباردنا و گراخ و  ریازج  نتمهت  نیدلا  بطق  شیک  حتف  زا  دعب  هتخاس ...  جردنم  دوخ  همانرفـس  نمـض  ار  وا  دـماحم  رکذ  هدرک و  رفس 

مامت بیترت  نیا  هب  درک و  عیطم  زین  ار  اج  نآ  تفر و  يرب  نیرحب  ینعی  فیطق  لحاس  هب  سپس  درک . شیوخ  رخسم  مه  ار  نیرحب )  ) لاوا
. دمآرد وا  نامرف  تحت  ناتسغوم  نامع و  ات  نیرحب  زا  زومره و  ات  گراخ  زا  سراف  جیلخ  لحاوس  ریازج و 

تراما یگدوسآ  هب  یحاون  نیا  عیمج  رب  یگرزب  یعدم  نودب  ات 745 ، ینعی  دوخ ، تنطلس  رخاوا  ات  نتمهت ، نیدلا  بطق 
114 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

. « درکیم
هب مه  و  ریما ، نیا  نامز  رد  نآ ، یـساسا  تمرم  ریمعت و  مک  تسد  ای  هیفنح ،» دمحم  ریم   » هب بوسنم  هعقب  يانب  هک  تشادنپ  ناوتیمن  ایآ 

؟ تسا هدوب  وا ، روتسد 
115 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

6

هاگياپ ناگنرف - هاگقارتا  زومره -»  » كولم هطلـس  هطمارق - یلامتحا  ربعم  هیناسیک -  هاگهانپ  مالـسا - هب  هداشگ  گراخ  خیرات  هب  یقرو 
117 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج  دعب ؟ تفن - رودص 

ناریا بونج  سراف و  راک  هب  تسا  ياب  هک  یگرزب  یـشکرکشل  نمـض  دش . هدوشگ  رمع  تفالخ  دـهع  هب  گراخ  دـیآیم ، رب  هک  نینچ 
. دیسریم

: دوب یفقث  صاعلا  یبا  نب  نامثع  موجه  نیا  رد  بارعا  هاپس  هدنامرف 
. دندوشگ ار  روگ  ناناملسم  دنتفای و  تمیزه  نایسراف  دندرک . یقالت  هروخ ) ریشدرا  دابآزوریف - روگ -(  رد  رختسا  لها  وا و 
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تفریذـپ و دـبریه  تساوخ . هیزج  نایرارف  زا  نامثع  دـنتخیرگ . ياهدـع  دنتـشک و  یلاها  زا  تساوخیم ، ادـخ  هچ  نآ  و  ار . رختـسا  دـعب 
ناگدنبون نورزاک و  دعب  درک . تمسق  هاپس  نایم  ار  یقاب  داتسرف و  رمع  هفیلخ  يارب  ار  نآ  سمخ  درک . درگ  ار  میانغ  نامثع  دنتـشگزاب .

هیزج و هب  ار  اـج  نآ  دـندش و  هناور  زینیـس  يوس  هب  ود  ره  تقو  نآ  ار . ناـجرا  و  تفرگ . زین  ار  زاریـش  یـسوموبا  کـمک  هب  دوشگ و  ار 
دوشگ . ار  هوانگ )  ) ابانج نامثع  دعب  دندوشگ . جارخ 

118 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 
زا ردنب  ود  نیا  ناحتاف  هک  تسین  لوقعم  دـناهدوب و  هریزج  لباقم  ردـنب  ود  زینیـس »  » و هوانگ »  » اما تسین . گراخ  زا  یمان  لیـصفت  نیا  رد 

نیمه رخاوا  رد  بلهم ، نادـناخ  زا  سک  نیتـسخن  یگراـخ  هرفـص  وـبا  هک  مینک  هجوـت  رگا  صوـصخ  هـب  دـننامب . غراـف  ياهریزج  ناـنچ 
: تسا هتشاد  هدهع  هب  ار  بارعا  ییامنهار  هیبش  یتیرومأم  یشکرکشل 

 ... دندوشگ ار  مشق ) ناواکربا -(  هریزج  دوخ  هار  رس  رب  هک  داتسرف  سراف  هب  درم  رازه  ود  اب  نیرحب  زا  ار  شردارب  صاعلا  یبا  نامثع 
تسا ...  بلهم  ردپ  نامه  هرفص  وبا  دندوب و  ناناملسم  رکاسع  حانج  ود  رد  هرفص  وبا  دوراج و 

: هرفص وبا  نیا 
رد دنتفگ . هرفـص  وبا  وا  هب  دـش و  برعم  شمان  دـنتفگیم . هرخـسب )  ) ار وا  درک و  ترجاهم  نامع  هب  هک  گراخ . یلاها  زا  تسا  یـسراف 
هب دزا )  ) هلیبق نوچ  دش و  یفقث  صاعلا  یبا  نامثع  هاگتسد  ناکریز  زا  اج  نآ  رد  تفر و  هرـصب  هب  سپ  دوب . ههالوج  نامع )؟ ای   ) گراخ

لاثما دنتفریذپ و  شیوخ  هدـناوخ  رـسپ  نوچ  ار  وا  شاینادراک  يریلد و  تلع  هب  ات  دوب  نانآ  هارمه  یگنج  ره  رد  وا  درک ، ترجه  هرـصب 
تسا . ناوارف  بارعا  رد  هدناوخ  رسپ  عون  نیا 

: تسه زین  يرگید  لقن  یگراخ  هرخسب  نیا  بسن  لصا و  هرابرد 
119 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

. دندش دترم  دعب  دندروآ و  مالسا  ربمایپ ، نامز  رد  ابد  لها 
هب ار  ناشناکدوک  تشک و  ار  ناشیا  ناگرزب  زا  رفن  دص  هک  تشاد  لیـسگ  نانآ  یبوکرـس  هب  ار  یموزخم  لهج  یبا  نب  ۀـمرکع  رکب ، وبا 

. دیورب دهاوخیم  ناتلد  اجک  ره  هک  تخاس  ناشدازآ  رمع  غلابان . يرسپ  دوب  هرفص  وبا  اهنآ  نایم  رد  هک  داتسرف  رکب  وبا  يوس 
دنتفر . هرصب  هب  هک  دوب  ناکدوک  نیا  زا  هتسد  نآ  وزج  هرفص  وبا 

. دنراد عبشم  ياهلصف  هرفص  وبا  نیا  نادناخ  زا  یمالسا  ناخروم 
ینهآ هب  ار  یبوچ  باکر  وا  روتـسد  هب  برع  نایوجگنج  تفای و  ترهـش  نایقرزا  جراوخ و  اب  گنج  رد  هک  هرفـص  وبا  نیا  رـسپ  بلهم 

. دندرک لدب 
. دش ریزو  یبلهم ) دمحم  وبا   ) اهنآ زا  يرگید  درم  ناسارخ  تراما  هب 

رد قدزرف  فورعم  هدیـصق  زا  هتـشذگ  وا . نیباک  مهرد  رازه  دـص  دوب و  یفقث  فسوی  جاـجح  نز  دـنه »  » ماـن هب  نادـناخ  نیا  زا  يرتخد 
دایز هماما  وبا   ) يرگید مان  هب  رعاش  بارعا - بادآ  زا  ناشيربخیب  نانآ و  يربگ  هب  یتاراشا  زا  تسا  رپ  هک  هرفص - وبا  رسپ  بلهم  وجه 

دیهاوخ ار  نادـناخ  نیا  لاـجر  زا  نت  ود  یکی  رتفد ، نیا  همیمـض  نیرخآ  رد  وا . رـسپ  گرم  رد  تیب  زا 50  شیب  دراد  ياهیثرم  مجعـالا )
. تخانش

120 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 
هیفنح دـمحم  هقرف ، نیا  هدـیقع  هب  هک  نیا  تسخن  تسا . نایم  رد  گراخ  ياپ  زاـب  ناـیناسیک »  » تضهن رد  لوا ، ردـص  عیاـقو  نیا  زا  سپ 

هک لاح  نیع  رد  دـعب  دزاسب . داد  لدـع و  زا  رپ  ار  ایند  دـنک و  تعجر  نامزلا  رخآ  رد  ات  هتـشگ  بیاغ  ناـیملاع  دـید  زا  هکلب  تسا  هدرمن 
ربق ناونع  هب  ار  يرگید  هعقب  تاملک ، نیا  نز  ملق  تسا ،  هدرم  هکم ) قرـش  یگنـسرف  هدزناـپ   ) فئاـط رد  هیفنح  نب  دـمحم  روهـشم  رباـنب 
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. تسا دوبکرک »  » هد رب  طلسم  هک  یهوک  زارف  رب  ناقلاط  رد  تسا ، هدرک  ترایز  هیفنح  نب  دمحم 
زکرمت لحم  هتـسناوتیم  الامتحا  هک  یناکم  ندش  ملع  اب  دشاب  تقو  ماکح  تفلاخم  لیلد  هن  رگا  نت ، کی  هب  ددـعتم  ياهربق  باستنا  نیا 

رد هیفنح  دمحم  روضح  رد  هچرگ  تسا . سرتسد  زا  رود  هک  يدارم  هب  تسا  يراوتم  نادـیرم  هقالع  هناشن  مک  تسد  دـشاب ، نایـضاران 
. تشاد رواب  ناوتیم  گراخ  رد  وا  ناوریپ  روضح  هب  اما  تسا ، یلک  دیدرت  گراخ 

ناوریپ دیعبت  سبح و  راتخم و  تضهن  عمق  علق و  زا  سپ  صوصخ  هب 
121 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

ياهدـکشتآ ای  يدـبعم  ياج  رب  دنـشاب و  هدرب  هانپ  هریزج  نیا  هب  دوخ  راـتخم  ناوریپ  هک  تفریذـپ  ناوتیم  یتح  گراـخ . هب  ـالامتحا  وا 
متشه نرق  رد  هک  تسا  انب  نیمه  املسم  دنشاب . هتخاس  دوخ  ياوشیپ  دوب  دای  هب  ییانب  تسا ، هدوب  هداتفا  ناریو  مالسا  دورو  هب  هک  یمیدق ،

. تشذگ شیپ  تاحفص  رد  هک  نانچ  دمآ . رد  شیزورما  تروص  هب  دش و  میمرت  يرجه 
وبا دـنداهن . مالـسا  رد  ار  هقدـنز  نیرتگرزب  هک  تسا  هدـش  هطمارق  زیخرود  نادـیم  گراخ  يوق  لامتحا  هب  يرجه ، راهچ  نرق  لیاوا  رد 

: هک تسا  ناشیا  ریما  نیرتفورعم  ياهوانگ )  ) یبانجلا دیعس 
. دندیورگ ودب  اهيزینیس  تفای و  تسد  نیرحب ، دالب  رگید  اسحا و  فیطق و  رجه و  رب  دوخ  ناوریپ  کمک  هب 

وا زا  سپ  تـشک . رجه  رهـش  ماـمح  رد  ار  وا  لاس 301 ه  هب  والسا )  ) یبالقـص یمالغ  تبقاع  دوب و  یـسابع  هفیلخ  هّللاب  ردتقملا  رـصاعم 
کی تسیب و  درب و  اسحا  هب  ار  دوسا  رجح  دیتراغ و  ار  هبعک  درک و  ماع  لتق  ار  جاجح  دیرب و  ار  هکم  هار  هک  دیـسر  تموکح  هب  شرـسپ 

اهشکشیپ دادغب  يافلخ  ات  تشاد  هگن  لاس 
122 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

 . دندیرخزاب ار  نآ  دنداد و 
زا دناوتب  ات  دیرخ  ناج  هب  ار  هیداب  روآباذع  رفس  جنر  يرجه ، جنپ  نرق  رد  ناینطاب ، یعاد  ورسخ  رصان  هک  تسا  هقرف  نیمه  رثا  لابند  هب 

: دندرکیم نامگ  هک  دهدب  بجع  یفصو  ناشتموکح  نانآ و 
اجنادـب ربماغیپ  تلالج  فرـش و  هک  دناهتـسنادن  دـشکیم و  نتـشیوخ  هب  ناهج  فارطا  زا  ار  مدرم  هک  تسا  مدرم  سیطانقم  گنـس  نیا 

دشکیم .
رب مجنپ  نرق  رد  سراف  ریما  راجیلاک  اـبا  تفرگ و  ار  ناـبورهم »  » اـت ثیل  بوقعی  هک  مینادیم  میراد . گراـخ  زا  يربخ  رتمک  سپ  نیا  زا 

كاخ بآ و  نیا  تشونرس  دنـشارتیم و  ار  رگید  کی  رـس  ناریا  یبونج  يارما  دنـسرب ، اهلوغم  ات  اما  درکیم . تموکح  سراف  لحاوس 
دـیوجب و دـمن  شلام  یمرن  رد  ار  گرم  دادـغب  هفیلخ  دوش و  هتفور  لیـس  نآ  رد  ناسارخ  ات  تسا . دادـغب  ناسارخ و  تسد  رد  ناـنچ  مه 
. اهنآ هدناشن  تسد  زومره »  » يارما دنبایب و  رارقتسا  سراف  ناکباتا  دنیـشنب و  ورف  زین  رومیت  شطع  دنوش و  هتـسدهتسد  كرت  نانار  مکح 
زا دوشیم . زاب  جیلخ  هب  گنرف  ناگنهآشیپ  و  زینو »  » يروهمج يابقر  نایلاغترپ ، ياپ  هک  مهدزناپ م ) مهن ه  نرق   ) تسا دودـح  نیمه  رد 

. تسا جیلخ  یلک  تشونرس  زا  يوزج  گراخ  تشونرس  سپ  نیا 
ياهالاک هب  جاتحم  ياپورا  يارب  ات  تشاد  دمآ  تفر و  دیما  نیا  هب  لوغم  ناناخ  رابرد  هب  اما  دوب ، ناگرزاب  ولوپوکرام »  » هک تسا  تسرد 

قرش
123 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

نانچ لابق  رد  تیحیـسم  يایند  رگا  تسا  ینروآبجعت  دزیگنارب . کمک  هب  ار  يرگید  ناملـسمان  موق  یبیلـص ، ياهگنج  رد  هدنامرد  و 
دمآ تفر و  هجیتن  نیرتيروف  دوب  هچ  ره  همه ، نیا  اب  دش . بیدأت  یکدـنا  دوب ، سکودوتروا  نوچ  زین  هیـسور  دـنام . ملاس  یبور  تفر و 

و ینامثع ، ناناملـسم  تسد  هب  هینطنطـسق  حـتف  اما  دوب . هیودا  مشیربا و  ياههار  نتفای  ناـماس  ورـس  شیاـهیکلاپ ، مه  يزینو و  رجاـت  نیا 

سراف جیلخ  میتی  رد  گراخ  www.Ghaemiyeh.comهریزج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 82زکرم  هحفص 40 

http://www.ghaemiyeh.com


اب هزات  ياپورا  و  دـیرب . ون  زا  ار  هتفای  ناما  هزات  ياههار  نیا  يدالیم ،)  1453  ) يرجه لاس 857  رد  سنازیب )  ) یقرـش مور  تموکح  لاوز 
. داتفا اپ  تسد و  هب  قرش ، هب  يرگید  هار  يوج  تسج و  رد  هتفرگ ، وخ  قرش  تامعن 

زا زایدوئمولوتراب » ( » يدالیم يرجه 1486   891  ) يوفـص تموکح  سیـسأت  زا  سپ  لاس  هینطنطـسق و 14  حتف  زا  دـعب  لاس  تسرد 53 
و 7 دش . هدایپ  دنه  توگیلاک »  » ردنب رد  دیسر و  مرگ  ياهایرد  هب  هار  نامه  زا  اماگادوکـساو »  » دعب لاس  جنپ  تشذگ و  کیندیما  هغامد 

نآ زا  و  تسـشن . سراف  جـیلخ  هناهد  رب  تفرگ و  ار  زومره »  » ناهاشداپ تموکح  زکرم  دوخ  ياهپوت  برـض  هب  كرکوبلآ »  » دـعب لاس 
. دوب هدیسرن  نآ  هب  ياهنارتیدم  چیه  ياپ  نایکولس ، زا  سپ  هک  تشاذگ  ییایرد  هب  مدق  اج 

مشیربا و ییایرد  ياههار  سراف و  جیلخ  رب  نایلاغترپ  تموکح 
124 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

! داب دیفس  اهلوغم  يور  هک  دندرک  نامع  جیلخ و  ردانب  زا  يراتشک  لواپچ و  نانچ  نایلاغترپ  تدم  نیا  رد  دیشک . لوط  لاس   120 هیودا ،
هک تشاد  دوخ  نیحانج  رد  ار  دـنله  سیلگنا و  هیرحب  کمک  تشگ ، جـیلخ  زا  نانآ  ندـنار  هب  قفوم  يرجه  رد 1031  هک  سابع  هاـش  و 

نانچ دش . وراج  زین  نایدنله  ياپ  ریز  دعب  لاس  دص  دندرکیم . رد  هب  نادیم  زا  ار  دوخ  بیقر  دندوبن و  ناخیلقماما  يوربا  مشچ و  قشاع 
تاول  » شایـسایس رازگراک  يوعد  نیا  اـب  دـنام  یقاـب  سیلگنا  و  دـیایب . گراـخ ) لاـجر  رخآ - همیمـض  « ) اـنهمریم  » تشذگرـس رد  هک 

: هک  « Lovat Fraser رزیرف
رد كراخ  هریزج  دش . دهاوخ  نیزگياج  یـشورفهدرب  جرم و  جره و  يدزد و  شیادرف  میـشکب ، بقع  ار  نامیاپ  جیلخ  زا  ام  يزور  رگا 

ص124 سراف ؛  میتی 
عضو ات  و  درک . تراظن  نآ  رد  هلصاف  کی  هب  دشیم  ار  جیلخ  لحاوس  مامت  هک  دوب  رهشوب »  » لوا گنج  رخآ  ات  یسایس  هطلـس  نیا  زکرم 

و تیوک »  » هب دعب  و  تفای . لاقتنا  هرـصب »  » و نادابآ »  » هب يدابآ  دش ، زاب  جیلخ  هب  هک  تفن  ياپ  اما  دوب . دابآ  همین  زین  گراخ » ، » دوب نینچ 
«. نیرحب »

ار دوخ  ياههلول  ییایرد » نادزد   » هرانک رد  ات  دـنراک  رد  تسد  دـنزاسیم  تفن  رودـص  ردـنب  گراـخ »  » زا هک  تفن  ناگدـنیوج  نونکا 
: اما دننک . ورف  نیمز  هب  مکحم  ياهخیم  نوچمه 

همه نیا  زا  سراف  جیلخ  تفای ، نایاپ  تفن  يادخ  نیا  رابتعا  دش و  فشک  دیدج  ياهتخوس  یتقو  دعب  لاس  هاجنپ  شیب  امک 
125 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

گنز جـیلخ  یجرـش  تبوطر  رد  هداتفا  هراکیب  تفن ، ماـف  هرقن  ياـهنزخم  روطق و  ياـههلول  تشگ و  دـهاوخ  یهت  رکیپلوغ  شکتفن 
دش . دنهاوخ  هدیشوپ  ناور  گیر  هب  دز و  دنهاوخ 

؟ دنام دهاوخ  یقاب  هچ  میاهدرک ، تفن  يادف  ار  شتیدوجوم  هک  گراخ »  » زا تقو  نآ  و 
7 127 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

رادید نیرخآ 

. سفن ثیدح  نیرخآ  ورملقیب - تموکح  هدرک - نطو  يالج  کی  تقوم  تشگزاب  یعفاش - ياهكروگ  یگراخ - هرفـس  کی  رـس  رب 
129 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

اب هنهرب . اپ  همه  و  ینهاریپ . يراولـش و  اب  نارگید  هدیـشوپ و  هشادشد  ناشاتود  یکی  نامرب . رود و  دـنتخیر  اههچب  هک  میدوب  هدرکن  زمرت 
هب یباسح و  فص  کی  دنتـسب . فص  ارچ  منادیمن  میوش ، هدایپ  ام  ات  و  هدـیبسچ . تشپ  هب  ياهمکـش  هاتوک و  ياهوم  هایـس و  ياهمشچ 

دوب و یـشان  هک  امنهار  تسود  تبقارم  هب  دنتـشاذگ  دوخ  ياههاگن  رد  ار  دوخ  يواکجنک  یمامت  دندنام و  تکاس  تقو  نآ  دق و  بیترت 
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مه دنیـشنب . نامرف  تشپ  شدوخ  دوب  هداد  حیجرت  وا  دوب و  هدماین  نامریگ  هدـننار  تبقاع  درکیم ...  شیپ  سپ و  ار  روردـنل »  » تمحز هب 
 ... دندوب هتفای  یهگاشامت  اههچب  مک  تسد  دوب و  هداتفا  هار  نامراک  مه  درکیم و  ینیرمت 

هک درکیم  كاپ  ار  شایناـشیپ  قرع  اـمنهار  تسود  و  میداتـسیا . دـهدب ، ناـمناشن  یهار  یـسک  هک  نیا  راـظتنا  هب  اـم  دوب . زاـب  هناـخ  رد 
. دمآ درم  دعب  و  تخیرگ . هناخ  رگید  خاروس  هب  یخاروس  زا  مهاگن ، هیـشاح  رد  ینز ، هیاس  دعب  رد ؛ تشپ  دمآ  یبآ  ياهمشچ  اب  يرتخد 

. دوب هتفرگ  ار  شتروص  رود  ياهلاه  نوچ  مه  هک  دعجم  ربز و  ياهوم  درگ و  یتروص  اب 
کلم هک  دـندوب  صخـشم  زرم  ود  شلیبس  اـهوربا و  رتتشپرپ . مه  شرـس  يوم  زا  شلیبس  دوب و  هدـیزرو  شمادـنا  تشاد و  دـنلب  يدـق 

ششخرد و زا  رپ  مشچ  تکلمم  دندرکیم . تمسق  يواسم  مهس  هس  هب  ار  تروص 
130 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

ياهدنخ تموکح  ریز  رد  ناهد  هناچ و  تیالو  ود ، نیا  نییاپ  و  نهپ ؛ هداتفا و  كورچ  هتخوس و  یناشیپ ، نیمزرـس  الاب  رب  نایم ؛ رد  طاشن 
نامگ هک  یتوکـس ، ربارب  زا  یباجح  دز ، رانک  ار  قاتا  دیفـس  هدرپ  وت . میتفر  میدش و  یفرعم  میدرک و  مالـس  وگدـمآ . شوخ  تکرب و  رپ 

ياهنهاریپ يدیفس  تساخاپ و  هب  تعامج  دوب . راظتنا  توکس  نیا  لامک و  مامت و  دوب  یسلجم  هن ؛ اما  تسا . یتولخ  هب  یهار  میدرکیم 
هک يدرمریپ  يولهپ  سلجم . ردص  دندرب  تسد  هب  تسد  ار  ام  تخیمآ و  مه  هب  فراعت  ياههلمج  رد  یبرع  یسراف و  دش و  رتدیفس  دنلب 

شاهناچ رد  طقف  يریپ  دادیم و  رفس  يوب  شاهشادشد  دوب و  هتسب  يرکش  ریـش  همامع  تشاد و  هدمآرب  ياهمشچ  دوب و  رتدیـشر  همه  زا 
یـسک تسـشنن  وا  ات  هک  نیا  زا  دندرکیم و  وا  هب  هک  یهجوت  زا  دیوارتیم . نآ  زا  یمن  دنامیم و  زاب  ناهد  داتفایم و  هک  دوب  هدرک  راک 

. هدمآ مهارف  وا  رطاخ  هب  تسا  یسلجم  هک  دوب  ادیپ  تسشنن ،
هوهق مسر  هب  ات  هس  ات و  ود  دوب . زودـبل  ینیریـش  زا  و  تسناـمیم . هناتـشگنا  هب  هک  یتسـش  کـیراب  ياهناکتـسا  رد  دـندروآ  ياـچ  دـعب 

هب نخـس  هتـشر  و  رگید ...  ياـهاجک  رد  دوشیم و  تیاـعر  مه  راـبگنز  رد  رگید  هک  تفر  نخـس  مسر  نیا  زا  یتدـم  بارعا و  ندروـخ 
. تشاد اهربخ  شایناوج  یکدوک و  تارطاخ  زا  هک  داتفا  درمریپ  تسد 

هار جـیلخ  ياهروخ  رد  ار  ناوارف  ياهیتشک  دوب و  هتفر  اه  وبملک »  » دوب و هتـشگ  اـهایرد  دوب و  هدرک  ترجاـهم  گراـخ »  » زا یناوج  رد 
نونکا و  دوب . هدنکفا  تماقا  لحر  تفن  شورف  یگدنیامن  هب  هجراش »  » رد هتفای ، یناماس  رـس و  تبقاع  ات  دوب . هدرک  اهصوغ  دوب و  هدومن 

دوخ دلوم  هب 
131 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

دوب و هتفای  یتمیق  شلخن  هلـصا  ره  تفن ، مودق  تنمیم  هب  هک  دنزب  ثوروم  كالما  هب  يرـس  مه  دنک و  یمحر  هلـص  مه  ات  دوب ؛ هتـشگرب 
شاهعرزم . ره  بآ و  هاچ  ره 

يابع هک  ناشیکی  هجراش و  یلاها  زا  دـندوب و  درمریپ  ناـهارمه  زا  تکاـس . هتـسب و  لاـگع  هیفچ  دـندوب . برع  رفن  هس  راـضح ، رگید  زا 
نانچ یتاکرح  و  دیفس ، نانچ  ینهاریپ  اب  هتخوس ، هدیشک و  نانچ  دوب . بارعا  تیفارشا  سفن  تشاد ، شود  هب  يرادهلوگنم  كزان  يرتش 

نابراس يدرکیم  وزرآ  هک  شهاگن ، رد  يراقو  نانچ  و  هتخیرگ ، هناخ  مشچ  هاچ  هت  هب  نانچ  باـتفآ  شزوس  سرت  زا  ياـهمشچ  مارآ و 
«. گراخ  » یـسایس ناینادنز  فیـسلا  ۀیقب  دندوب  مه  رفن  راهچ  دوب . هدرکن  لیدبت  كویب »  » هب ار  شیاهرتش  رگا  یـشاب . شیاهرتش  زا  یکی 

نخـس صوغ  زا  یتدـم  هناخبحاص . نایفارطا  زا  ای  دـندوب ، یلاها  همه  نارگید  و  یخلت . ایند  کی  هدـننک و  توکـس  دـمع  هب  طاـتحم و 
رد دندوب  هتخاس  شروخ  ناجمداب  زا  دوب و  هدیـشک  وب و  شوخ  جنرب  دندروآ . هرفـس  دـعب  دـش و  لقن  انهم » ریم   » زا ییاههناسفا  دـنتفگ و 

يور نان  يزبس و  دوب و  تسا  ام  دوب و  اولح  دوب و  غرم  كاروخ  و  يدـننام . ناجنف  رد  رفن  ره  يارب  کچوک ، رایـسب  ياهيروخ  تساـم 
هدیشچ یتمعن  ره  زا  متساوخیم  هک  نم  زج  دزن  تسد  نآ  هب  یسک  چیه  هک  سوبس ، زا  رپ  کچوک و  هایس و  هتخپ ، جاس 

132 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 
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اب یتعاس  مین  تسـشن ؟ راکیب  دشیم  ياهرفـس  نانچ  رـس  رب  رگم  اما  فرـص ، ییاهتـشایب  دوب و  نم  رد  زونه  كاروخ  زا  تشحو  مشاب .
لیر و نایم  رد  کی  دوب ، زیرریت  فقـس  مدـییاپ . ار  فارطا  نارگید ، كاروخ  هدـننک  یهارمه  توکـس  رد  مدرک و  يزاب  یجنرب  یناـن و 

. لدنچ
یقرـش و نآ  يازارد  دوب و  زاسون  قاتا  متـشادن .  ربخ  اهلیر  أشنم  زا  زونه  اـما  دـنروآیم . دـنه  زا  هک  تسا  یبوچ  یمود  هک  متـسنادیم 

سگم همه  نیا  اب  میدروخیم . اذغ  هک  دیزویم  لامـش  داب  دوب و  يدـننام  يردـجنپ  تشاد و  ناوارف  هرجنپ  رگید  تمـس  ود  هب  و  یبرغ .
یلخن ياپ  لادوگ  ای  ياهلاچ  رد  اهغرم  اهزب و  هسرپ  دوب و  طایح  یگدولآ  يدنکفایم ، نوریب  هب  یهاگن  هک  ياهرجنپ  ره  زا  دوب و  ناوارف 

. هاگن دح  رد  و  دنتشادن . تشپ  رپ  هیاس  بجو  کی  یتح  هک  اهلخن  یگدروخ  مرک  و 
133 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

( سکولف زا  سکع   ) گراخ لها  كروگ )  ) هداوناخ کی  نادرم  لکش 18 -
135 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

کبشم درگ و  هشال  طایح  زا  ياهراکیب  هشوگ  رد  و  اهنآ . لیـسف  ای  اهناجرم  اهفدص و  عاونا  زا  ياهزوم  کی  ره  اهراوید  نیچگنس 
 ... نایلاس ینادنز  کی  ره  نورد  نایهام  حاورا  اه و  روگرک » »

. دننزب یترچ  نارگید  ات  میتساخرب  ام  دش ، هدیچرب  هک  هرفس  و 
هب میدـید و  ناس  ار  اهلیقثرج  میتشذـگ و  مه  رـس  رب  هدـیچ  ياهقودنـص  راوید  نایم  زا  یتعاس  عبر  میتفر . هدایپ  اه  كروگ »  » ندـید هب 
هب میدیـسر  اـت  میدرک  ثـحب  یقودنـص  ره  يوـتحم  رـس  رب  میدرمـش و  ار  حارتـسم  ینیچ  ياـهنگل  مـیدز و  رگنلت  روـطق  دـنلب  ياـههلول 

تمالع هلگ  هب  هلگ  نآ  هنهپ  رب  گرزب و  یهاگنادیم  دعب  داشگ ؛ گنت و  ياههچوک  سپ  اهلخن . قمریب  هیاس  نیچگنـس و  ياهراوید 
یناوج دـعب  تخل ، یکدوک  لوا  میدز . رد  دیـشوپیمن و  ار  غاـب  هناـخ و  نورد  هک  هاـتوک  يراوید  تسار و  تمـس  هب  میدـیچیپ  و  يربق .

میدرک و مالـس  و  دـندمآ . نامزاب  شیپ  هب  لـسن  هس  نس - بیترت  هب  رب - هب  هتـسار  نهاریپ  هاـتوک و  يدرمریپ  دـعب  هنهرب و  همین  هتخوس و 
میداد يروگرک »  » هب هیکت  دندنار و  ار  اهزب  دنتخادنا و  یلخن  ریز  يرایتخب  هچیلاق  کی  وت . میتفر  میدناسانش و  وا  هب  ار  یـسیلگنا  ساکع 

هایس نوچ  مه  ینابهیاس ، نآ  نایم  دوب و  تخردیب  طایح  يالاب  دوب . هداتفا  دوگ  دوب و  یناتسلخن  تقیقح  رد  هک  ياهچغاب  رد  میتسشن . و 
هب یهاگهاگ  تخپیم و  نان  دیبنجیم و  راقو  اب  هتسهآ و  بارعا - يزرد  شوپهایـس - اپارـس  الاب و  دنلب  ینز  دوب و  یبوچ  رـس  رب  يرداچ 

. تسیرگنیم ام  يوس 
كربگ اهكروگ -(  هک  مدرک  تشاددای  نم  دنکب ، ار  شراک  ساکع  ات 

136 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 
دناهدرک و نطو  يالج  یقاب  هک  دناهدوب  ربارب  هس  شیپ ) لاس  تصـش  هاجنپ   ) لیماف گرزب  یناوج  هرود  رد  دنرفن و  هدزاود  هد  اهربگ ) - 

یتح هک  دناگراخ  نانکاس  نیرتمیدق  هک  دندقتعم  دنایعفاش و  همه  و  دبنش .»  » ای تسا  یلاغز »  » ای تسا  هدازدمحا »  » ناشیگداوناخ مان 
ناـن لـخن  و  روـگرک »  » هار زا  ـالعف  تـسا و  هدوـب  صاوـغ  یناوـج  رد  نادـناخ  گرزب  دـناهدوب و  هریزج  نکاـس  ناـیلاغترپ  دورو  زا  لـبق 

اج کـی  میدـناوخ . دروآرد و  تبـسانم  هب  هک  تشاد  یکروگ » فسوی   » زا يذـغاک  یگزاـت  هب  دوب ، ناـمهارمه  هک  ریدـم  و  دروـخیم .
: دوب هتشون 

هک اهنآ  رطخ  جیلخ و  ياههسوک  زا  زین  تفر و  ریداقم  نازوا و  زا  ینخس  دعب  و  دیتسرفب . تسپ  اب  ذغاک  ینعی  دیتسرفب » تسوپ  رد  طخ  »
: تشاد هدیقع  درمریپ 

تسا هدرکیم  صوغ  هک  یتقو  هچ  رمع - مامت  رد  وا  تروص  ره  هب  تسا و  هتسب  ناشیور  هب  هسوک  ناهد  دناهدش و  مسلط  گراخ »  » لها
. دشاب هدز  هسوک  ار  گراخ »  » یلاها زا  یسک  هک  درادن  دای  هب  نآ - زا  سپ  هچ  و 
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تـسود ساکع و  ریدـم و  دوب . هدـمآ  ثوروم  لاوما  طبر  طبـض و  هب  هک  ياهدرک  نطو  يالج  درمریپ  ندـید  هب  میتفر  زور  ناـمه  رـصع 
. دندوب مه  امنهار 

هایس دوب  یناوج  شاهدننار  هک  میتفرگ  يروتوم  قیاق  کی  دوب و  ییاکیرما  کی  هک  ردنب  سیئر  غارس  میتفر  لوا  میدوب . ياهتـسد  یباسح 
« هجراش  » زا هزات  قیاق  کنآ  میدز و  بآ  يور  يرود  هاتوک و  قاچ و  غیت و  کی 

137 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 
میتفرگ ولهپ  طایتحا  هب  دوب . هسوک »  » شمسا هدیسر . سکولف ) زا  سکع   ) هدرک نطو  يالج  یگراخ  رداهب  ناخنیـسح  جاح  لکش 20 -

« یبود  » نآ هب  هک  عون  نآ  زا   ) قیاق هشرع  رب  و  الاب . نامدیـشک  تفرگ و  ار  نامتـسد  دمآ و  زابشیپ  هب  امیپبآ  نادرگرـس  هناخبحاص  و 
هزات هک  رطعم - ظیلغ و  ییالط و  درز  یتبرش  دندروآ - نامیارب  هبنا  بآ  يرفس و  ياهیلدنص  زیم و  اب  دوب . هتـسارآ  یـسلجم  دنیوگیم )

رب و  دوب . ینادراموت  هلول  رد  ای  تشاد  هشیش  زا  یباق  مادک  ره  هک  وا . تیکلام  دانـسا  ندز  قرو  هب  میتخادرپ  دعب  مدیـشچیم . دوب  لوا  راب 
لوسنق قیدصت  رهم و  کی  ره  ياپ 

138 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 
. هتسشن ياهیآ  نوچ  مه  جیلخ ، ياهنیشنخیش  زا  یکی  نکاس  سیلگنا 

وا زا  ار  نیمه  تشاد ؟ يزاـین  دانـسا  همه  نیا  هب  هدـنبنج ، هدـنزیرگ و  یقیاـق  هدرگ  رب  میظع و  جـیلخ  نیا  هـنهپ  رب  دـمآ  تـفر و  اـیآ  اـما 
: تفگ مدیسرپ .

هک شیاـج  ره  هب  یلاـیع . اـی  یکلم  اـی  میراد  ياهقـالع  شاهشوـگ  ره  رد  میناوـتب  رگا  مییانـشآ . شاهطقن  ره  اـب  تسا . جـیلخ  اـم  نطو  - 
. میوریم میهاوخب 

. وا يایاعر  دنتشاد . ورب  ایب و  دندیلولیم و  نآ  رد  يرفن  تسیب  میدوب ، نامهم  هک  ام  زا  ریغ  تشاد . یتموکح  دوخ  قیاق  يور  رب  یتسار  و 
نآ یهام  هب  رگا  هک  جیلخ  بآ  يور  رب  نادرگرـس  دوب  یتراما  نیا  اما  درکیم . رتنیگنـس  ار  قیاق  و  دوب . هدـش  مه  رد  یبرع  یـسراف و  و 

نانچ دوب . دوخ  تیکلام  دانسا  هتسب  لد  تخس  درمریپ  هک  دوب  نیمه  و  دوب . هتسباو  دیاب  ياهرانک  یلحاس و  هب  زاب  درک ، تعانق  دشیم  زین 
یتانق رهظم  هک  رصن .» نب   » غاب دوب . هریزج  غاب  نیرتگرزب  نیرتابیز و  کلام  میرادرب . ار  اهنآ  زا  کی  چیه  سکع  تشاذگن  تبقاع  هک 

بآ یتـشک و  رـصتخم  یلخن و  اـب  دـشاب  یتـشهب  تسناوتیم  جـیلخ ، توهرب  رب  يرفـس  نینچ  زا  سپ  دوـب ، هچ  ره  دـشیم و  زاـب  نآ  رد 
. ینیریش

ملاع ادـخ  و  دزوسیم . اهنآ  غاب  راب  کی  لاـس  تشه  تفه  ره  هب  هک  دـناهدوب  دـقتعم  شگرزب  ردـپ  شردـپ و  هک  درکیم  لـقن  درمریپ 
و تسا . هدـش  هایـس  کشخ و  اهلخن  هتخوس و  اهتخرد  دـننیبیم  غاب ، غارـس  دـنوریم  یتقو  هک  تسا  مّلـسم  شردـق  نیمه  ارچ ، تسا 

دنزیم نوریب  یشتآ  هدش ، دابآ  نآ  هتسکش  مه  رد  تشپ  رب  غاب  هک  ياهرخص  فاکـش  زا  هک  تسا  هدوب  نیا  رب  شناردپ  داقتعا  تفگیم 
هنیمز نیا  رد  دوخ  یصخش  تادهاشم  زا  تشاد  یتح  و  دنازوسیم . ار  رت  کشخ و  و 

139 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 
ياـههصق ندینـش  يارب  دـیاب  نم  دوب و  هدـش  مه  رید  رگید  و  درک . شفرـصنم  رواـب  رید  ياـهمدآ  اـم  بجعتم  هاـگن  هک  تفگیم  يزیچ 

. مدیسریم ریدم  هناخ  سلجم  هب  بش ، لوا  ناکدوک ،
دیـشروخ دوب و  بورغ  مد  هریزج . یلامـش  هرانک  رب  ینتبآ . میتفر  متـشادرب و  ار  رتکد  مسرب . مدوخ  هب  یمک  متـسناوت  رخآ  زور  بورغ 

. قرش مسر  هب  دوب ، رادهدرپ  وگراخ »  » و تسشنیم . ورف  بآ  رد  تشاد 
دش و تخل  رتکد  دوبن . مه  هدیاف  زا  یلاخ  ناشیزاب  دنتـشاد و  یکچوک  ياهروت  دندرکیم . يزاب  بآ  یگراخ  ياههچب  زا  ات  شـش  جـنپ 
. دوب دوسا  رجح  یهایس  هب  هرانک  ياهگنس  هتخت  داتسیا . زامن  هب  هرانک  ياهگنس  هتخت  رب  شدیفـس  هاتوک  راولـش  اب  اهنت  تفرگ و  وضو 
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هنایـشآ یفاکـش  ره  رد  و  الویه . هتـشادرب و  كرت  هایـس و  تخـس و  ياهدرک . شمالطـصا  ینک  زارد  تسد  رگا  هک  يدرکیم  ساسحا  و 
دیـشروخ و  تشادیم . رب  تشاذـگیم و  رـس  رتکد  و  عناق . هتـسب و  دوخ  يور  هب  ار  ایند  رد  هدـینت و  ياهلیپ  نوچ  مه  یفدـص  اـی  ینوزلح 

هب هک  مدـیدیم  دتـسرپیم . ار  رهم  يدرکیم  ناـمگ  هک  ناـنچ  تفاـتیم . وا  رـس  رب  زور  نآ  هدـش  یهت  هناـمیپ  زا  ار  روـن  تارطق  نیرخآ 
نیا هب  تسرد  تـقو  نآ  دـش و  دـهاوخ  راوـسم  دودز و  دـهاوخ  مـیظع  باـتفآ  نـیا  اـیرد و  بآ  هـب  وا  نـت  دیفـس  گـنر  یگدرم  يدوز 

. دراذگیم زامن  دیشروخ  هب  جیلخ  نیا  ياههرانک  زا  مانیب  ياهرانک  رب  تسا و  یبص »  » کی هک  تسنامیم 
الصا دوبن و  بآ  جیلخ  بآ  ییوگ  اهیهام ؟ و  دزیم . یبآ  هب  دوب و  مرلو  جیلخ  بآ  مدییاپیم . ار  اپ  ریز  متفریم و  شیپ  بآ  رد  هتسهآ 

140 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 
هب تسرد  یکی  ینیبب . يزیچ  وت  ات  دـندوب  هدروآ  مهارف  اجکی  ار  همه  ایرد و  ملاـع  ياهیتفگـش  زا  رپ  دوب  یمویراوکآ » . » دوبن ییاـیرد 
رب دیفـس  یطخ  يرگید  دوب و  درز  یبآ و  يرگید  مهرد ؛ زمرق و  هایـس و  دوب ؛ دـننام  مب  يامرخ  هب  غیت  کـی  يرگید  تسناـمیم . یطوط 
هب و  يدـنامیم . مارآ  رگا  دـندیلولیم ؛ اـپ  تسد و  يـال  سونأـم . دـندوب و  اـهکچوک  همه  و  دیـشخردیم . يرگید  نآ  تـشاد و  وـلهپ 

. دزیم لز  تشادـن و  کلپ  هک  ییاهمشچ  نابنج و  ياهمد  اهكرپ و  اب  دنتـشاد . یکحـضم  باتـش و  رپ  زیرگ  وت  تکرح  نیرتکچوک 
هب هک  دندوب  هدناشن  نینهآ  زیر  بالق  شناهد  رد  دبال  دندوب و  هتفرگ  اههچب  دوب ، یتسد  فک  هزادنا  هب  هک  اههایس  خرس و  نآ  زا  ار  یکی 
هب ردام ، غرم  مکش  ریز  هک  نیا  ياج  هب  دراذگب و  یتحار  هب  ار  شمخت  ات  ایرد  غرم  يارب  ینابنج  هناشن  دوب . هتسب  بآ  رد  ینامسیر  لابند 

نکم نکب  زا  غراف  ار  دوخ  ناردـپ  لغـش  هک  ناـکدوک ، نیا  ماد  يارب  دیـشاپیم  هناد  تفاکـشیم و  ار  بآ  مکـش  نونکا  دبـسخب ، اـمرگ 
هتخوس و یـصاوغ  اهنآ  مادک  ره  رگید  لاس  هد  دوب ، هدشن  هاگياپ  گراخ »  » دوب و هدماین  تفن  رگا  هک  يدیدیم  دـنتخومآیم . یبتکم 

ریق خـیمیب و  قیاق  کی  رب  يریگیهام  ای  یناـجرم ؛ اـی  یفدـص  يوج  تسج و  رد  ناروخهطوغ ، ياهراـنک  قمع  رد  دوب  دـهاوخ  ياهکرت 
: متفگ دیسر . رتکد  هک  نادرگرس ...  جیلخ  هنیس  رب  دودنا 

؟ نیا زا  سپ  ای  دناهدوب  رتتخبشوخ  الاح  ات  اهنیا  رتکد ؟ ییوگیم  هچ  وت  - 
. دوب دهاوخ  رتبترم  نیا  زا  دعب  ناشبآ  نان و  املسم  - 

تفن نارگراک  زا  دندش  يرگراک  مادک  ره  اهنیا  یتقو  اما  تسرد . - 
141 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

دهاوخ هچ  ییایرد  هناسفا  همه  نآ  و  دوب ؟ دهاوخ  ندش  دابدنس »  » مغ رد  یـسک  هچ  رگید  تقو  نآ  نیـشام ، لوغ  نیا  مادخ  زا  یمداخ  و 
ناـحجر تفر ؟ دـهاوخ  ناـیم  زا  مه  اـههچب  نیا  ناـحجر  اـهنت  ینکیمن  رکف  میراد ، اـم  هک  دوـبمک  همه  نیا  ناـیم  رد  تقو  نآ  و  دـش ؟

 ... میوگیم ار  ندوب  یگراخ 
: تفگ رتکد  دعب  میدز و  بآ  رد  ياهتخت  گنلش 

. تسا هتشذگ  رس  زا  بآ  رگید  میاهداد . تسد  زا  ار  اهناحجر  عون  نیا  مه  وت  نم و  دراد . دوخ  ياج  هک  گراخ » - »
: متفگ

ار زیچ  همه  هک  ینیبیمن  رگم  درادن . ندنام  یگراخ  اب  یتافانم  نیـشام ، یگدنب  لوبق  دـشاب ؟ طلغ  نامهمه  هار  ینکیمن  رکف  اما  لوبق . - 
؟ ناه یناوخیم ؟ زامن  ارچ  وت  الصا  و  تسیچ ؟ رد  رگید ، ياهوت  نم و  اب  وت ، نم و  نیا  قرف  رخآ  دنبوریم ؟

یناتسکاپ بیبط  کی  نیـشناج  نوچ  هک  ار  نیا  و  ار ؛ هرفـس  رـس  دروخرب  نآ  دوب  هدرک  شومارف  الـصا  و  دوخ . هیجوت  هب  درک  عورـش  هک 
دوـخ یلاـخ  ياـج  هب  یترـسح  راـچان  ياهنادرم  پمک  نینچ  رد  تسا و  هدوـب  وا  زا  رتناوـج  تسا و  هدوـب  اـبیز  بیبـط  نآ  تسا و  هدـش 

. دوب هتفگ  میارب  دوب و  هدرک  فشک  شدوخ  قافتا ، نآ  زا  دعب  زور  ار  اهنیا  تسا ... ، هتشاذگ 
میدیشوپ سابل  سیخ  ياهندب  رب  میدمآرد و  بآ  زا  دیچرب ، هک  مه  نامسآ  يوکـس  زا  ار  دوخ  نیگنر  عطن  دیـشروخ  تشادن . ياهدیاف 
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. تشابنایم ار  قمریب  یکیرات  ینیشام ، موادم  دننام و  توس  هدیشک  يادص  دوب و  رادبت  اوه  میتشگرب . هنهرب  اپ  لغب ، هب  اهشفک  و 
142 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

ییاـیرد سوناـف  هک  رون  زا  ینزوس  و  دزیمن . هژم  یتـح  پمک  ياـهنکفارون  هدـیرد  مشچ  میتـشاد و  اـپ  ریز  ار  هساـم  میـالم  شخشخ 
. دوبن مه  یسیع  نزوس  تخودیم ، نآ  هب  ار  بش  هماج  زرد  نیرخآ  نابهدید ،» دبنگ   » زارف زا  گراخ » »

143 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

8

هراشا

میتی رد  كراخ  هریزج  انهمریم . زا  هاتوک  تیاور  هس  یـسراف - هب  يرگید  هناسفا  یلحم - هجهل  هب  هناسفا  هس  لـتم - کـی  تیاور  هناـسفا و 
145 ص : سراف ،

Matal هناکدوک يزاب  کی  لتم 

. هلاس  15 یفیطل . لیعمسا  هدنیوگ 
«. گراخ  » ناتسبد مراهچ  سالک 

رادرب هشیت   ; mar -ahmadi nare shekar رکـش هران  دمحا ) ردام   ) يدمحا رام   ; Atutal Tut -e matal لتمتوت لتوتا 
مر هاـش  هلگ   , Ka nazar hi ka ,hu ka درک وه  درک  یه  رظناـک   , tishe vardar boro pi Ka nazar رظناـک »  » یپ ورب 

هناـش هاـش  رتـخد   . siyo -se -tash ka (h) m ka. درک مـک  شاـت  هـس  یــس و   , galle -ye sha ra (h) m ka درک
ضوـح رــس  ورب   ; shune -ye mardune mexe داوـخیم هـنادرم  هناـش   , Doxtar -e sha shune mexe داوخیم

ow garm. درس ای  دوب  مرگ  بآ   ; kinet heshur zudi bia ایب يدوز  روشب  تنوک   , boro sar -e howz -e tutia ایتوت
 . -e ya sard

146 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

Song  - 11 هناسفا -

. هلاس  13 یمیسن . بجر  هدنیوگ 
«. گراخ  » ناتسبد موس  سالک  درگاش  و  دوب . غیت  کی  هایس  هک 

pire -zani bid raf ,mazjed -؛ تفر دجـسم . تفر  دوب  ینزریپ   To -i bid to -i nebid ,yek کـی دوبن  یکی  دوب  یکی 
دیرخ تسام  تفر   . Gocce besha mast bexare. درخب تساـم  دورب  شتفگ   . yak pili dishe . شدید یلوپ  کی   ; rof

یپ  sandiq nashe ;Xoshshe besho تـفر شدوـخ  داـهن ؛ قودنـص   Besho mast bexarshe ,bal -e يالاب
mast -a gorbe شیچیه دوـب . هدروـخ  هـبرگ  ار  تساـم   pey badbaxtishe .Isa ke ama دمآ هک  یتـقو  شیتخبدـب .
ovarshe o. داـهن شدوخ  يولهپ  دروآ و   nogut .Besho yak tovar -i يربت کـی  تفر  تفگن .  xardeshe .Hicesh
تـفرگ و ار  ربــت  نزریپ   . Gorbe ama jam pirezan xetti. دـیباوخ نزریپ  يوـلهپ  دـمآ  هبرگ   . jam xoshesh nah
Gorba -sh: شتفگ هبرگ   . domb -a gorbe zadshe. دز ار  هبرگ  بمد   Pirezan tovar vastash o bal -e يالاب
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ورب  :- Pirezan -esh got: شتفگ نزریپ   . Dombe rangin -rangin -am hada. هدـب ار  منیگنر  نیگنر  بمد   : got
(Gorbe besho jam pah ,gotshe (gocce: شتفگ زب . يولهپ  تفر  هبرگ   . Bera mastakam bia .- رایب ار  مکتسام 
Pah -esh got :- امرخ هتــسه  ورب  شتفگ : هزب   . hokonah. منکب  Shir sim hada ta mast- تسام ات  هدـب  ریـش  مهب  :- 
Gorbe besho jam. لـخن يوـلهپ  تفر  هبرگ   . sim bia ta bexorah. مروخب اـت  راـیب  میارب   Bera astak -xorma

تفر هبرگ   . Yak tok -i ow zi -met naki .- يدرکن نم  ياپ  بآ  هدرخ  کـی   :- Moxesh got: تفگ شهب  لخن   . mox

 : Gorbe besho jam cah Gocce: شتفگ هاچ . يولهپ 
147 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

zi mox hokonah ;ta mox لخن ات  مزیرب . لخن  ياـپ   Yak tok -i ow sim hada ta- ات نم  هب  هدـب  بآ  هدرخ  کـی  - 
xom bexorah ار شاهتــسه  مروــخب  مدوــخ   Xarak sim hada ;xarakakesh ار شکراــخ  دــهدب . مـهب  كراــخ 
hada منکب تسام  ار  شریـش  دـهدب .  pah hadiah ;ta pah shir sim نم هب  ریـش  زب  اـت  مهدـب  هزب  هـب   ;astakakesh si

نیگنر بـــمد  نزریپ   mast beborah si pirezen ta ات نزریپ  يارب  مربـــب  ار  تساـــم   ,shiraku mast hokonah
Cahesh got :-Si. یتفورن ارم  وت  شتفگ -: هاچ   . hada. دهدب ار   pirezan domb -e rangin -rangin -nam منیگنر
mantil sim hada ta ار هاچ  ات  هدب  مهب  ملید   Bera pi ahengar ke bil -eلیب و هک  رگنهآ  یپ  ورب   . me -ta naroft
Ahengaresh got: شتفگ رگنهآ   . Gorbe besho jam ahengar. رگنهآ يوـلهپ  تفر  هبرگ   . vorufah. مبورب  cah
Gorbe. هپت يوـلهپ  تفر  هبرگ   . sim bia. رایب میارب   Bera yax -xorde -i mix -kohne- هنهک خـیم  ياهدرخ  کی  ورب  :- 
ات  ; Yax -xorde -i balam gi hoko- نکب میور  هگ  ياهدرخ  کی   :- Tolakesh got: شتفگ هپت   besho jam tolak

خیم داد . شهب  خیم   Gorbe balash gi haka .Tolak هپت درک . هگ  شالاب  هبرگ   . ta mix sit hadayah. مهدب تهب  خیم 
هاچ تفر  داد . شملید   si ahengar .Ahengar bil -eلیب و رگنهآ  رگنهآ . يارب   mix sishesh dah .Mix borce درب ار 
خیب ریز  درب  ار  بآ   . rof .Cah ow sishesh dah. داد بآ  شهب  هاـچ  تـفور .  mantilesh dah .Besho cahsha ار

شدوخ ار  شکراخ   . Mox xarak sishesh dah. داد شهب  كراخ  لخن   . Ow borce zi bon moxesh ke. درک لخن 
Pah. داد شهب  ریـش  زب   . astakakesh borce si pah. زب يارب  درب  ار  شاهتـسه  Xarakakesh xoshesh xah و  دروخ

 Shirakaku mastsh haka oدرک و تسام  ار  ریش   . shir sishesh dah
148 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

domb -e rangin -ranginesh. داد ار  شنیگنر  نـیگنر  بـمد   borce si pirezan .Pirezan نزریپ نزریپ . يارب  درب 
Daste goli ri shoma. دیـشک امـش  يور  هب  یلگ  هتـسد   , Song -e ma xeshi xeshi کشوخشوخ اـم  هناـسفا   . dah

 . keshi

Song  - 22 هناسفا -

. هلاس  14 درگایرد . دمحا  هدنیوگ 
«. گراخ  » ناتسبد مجنپ  سالک 

هدزاود هاـش  و   . Dar zaman -e sha Abbas bid. دوب سابعاش  ناـمز  رد   . To -i bid to -i nebid . دوبن یکی  دوـب  یکی 
- امش زا  ياهدیاف  چیه  نم   :- Yak ruz -i sha got: تفگ اش  يزور  کی   . O sha dovazzah vaziresh bid. تشاد ریزو 
هک ره  تــسه . مییــالط   nam -dire ;yax -xorus -e سورخ کـی  ماهدــیدن .  Mo hic foyde -i az shemam
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سورخ نیا   got ke me -m nashnafta -be مدوـب هتفنـشن  نم  هک  شتفگ   tela -im he ;harki deruqish یغورد
To -ishun got :-Beshora رد مدوب  هتفر  تفگ : ناشیکی   . i xorus -e tela -i si u hadayah. مهدیم وا  هب  ار  ییالط 
xish dodassi pas شرمک سپ  یتسد  ود  ار  شیخ   Ruhalla ;dime ke yax xorusi سورخ کی  هک  مدید  هلحور »  » dar
Sha gotshe نکمم تـفگ -: هاـش   . nare bishe o xish akarshe. دـــنکیم شیخ  دوریم و  هداــهن و   . kamaresh

داتـسیا و اجرب  ناـشرگید  یکی   . i xorusa axte karde -be. هدوـب هدرک  هتخا  سورخ  نیا  تـسا   (gocce) :-Momkene

تسار يارب  مدید   Beshorah Bambe -i ;dime .- یئبمب مدوب  هتفر   :- To -i degashun jow -ista o gocce: شتفگ
 . dah nafar gereftar -she. هدش راتفرگ  رفن  هد   yak putili raste -kone لیتاپ کی  ندرک 

149 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 
si hamu xorusa. تسبوخ سورخ  نامه  يارب   Sha gocce :-Momkene ;i putilo لیتاپ نیا  تسا . نکمم  شتفگ : اـش 
Beshorah- کی یبآ . » ردنا   » مدوب هتفر   :- To -i dega jow -ista o gocce : شتفگ داتـسیا و  اج  رب  رگید  یکی   . xube

:- شتفگ اش   . vazn -eshene . دوب شنزو   qaci mo -di ke yak man نم کی  هک  مدـید  یچراق   Andar -owi ;yak
Rah -: شتفگ دمآ و  يرذگهر   . putila xube. تسبوخ لیتاپ   Sha gocce :-I qaca si hamu نامه يارب  مه  چراق  نیا 

رذگهر  . Sha owza -shesh got. تفگ شهب  ار  هیضق  اش   ? Owza ci -e? تسیچ هیضق   :-- gozar -i ama ;gocce
si moشتشون و اش  نم . هب   Yak kaqaz -i henovis o hada- هدب سیونب و  يذـغاک  کی   .- Rhgozar gocce: شتفگ
- ار مردپ  هک  دوب  ینامز   :- dashe sishe .Rah -gozar gocce: شتفگ رذگهر  وا . هب  شداد   .Sha novesht -she o

بوخ تسا  تسار  رگا   . si -sad toman pi butesh bid. دوب تردپ  شیپ  نموتدصیـس   . Zaman -i bid ke bu -me

اش  ; Aga doruq -e xoruse hada. هدب ار  سورخ  تسا  غورد  رگا   ; Aga rast -e xob ;pil -me hada. هدب ار  ملوپ 
o. ورب و   nemideyah ;a xorus ,vasta ریگب سورخ - نآ  مــهدیمن .  Sha gocce ke :-Mo Pil لوـپ نم  هک : شتفگ 
keshi ,u نم درب . ار  سورخ  وا  میدیـشک و   Vaziresh got :-Yema zahmatemun ار تمحز  اـم  شتفگ : ریزو   . bera

سورخ اــت  دـــنتفگ -: یقاـــب   . ashah o xorusem arah. مروآیم ار  سورخ  و  موریم   xorusesh bo .Mo

وا زا   nare -bi ,nad -bu ,isa dega رگید ـالاح  یتـسناوتن - دوـب  هداـهن   Baqishun got :-Ta xorus inja اجنیا
 . Gocce :-Ha ,mo ashah. موریم نم  هلب . شتفگ -:  ? az u ta zemestuna? شیناتسیم

150 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 
o besho .Nesf -e شهب هار  هفـصن  تفر . )Asb zinesh ka o balash cest و  تسـشن  ) دیهج شالاب  درک و  نیز  ار  بسا 
 . Veyt !yak mas -ale -im he .- مراد ياهلأسم  یلاؤس )  ) کی تسیاـب !  :- resi ;o gocce: شتفگ دیسر و   rah shash
zemi kojah ?"Gocce عرز : » شتفگ تساجک »؟ نیمز   Gocce :"Bega ."Goce :"Naf -e فان : » شتفگ وگب .» : » شتفگ
mas -ale -ye dega: شتفگ رگید ». هلأـسم   peyma hako ."Gocce :"Yak کـی : » شتفگ نک ». ناـمیپ  Gaz -e": و 
kowr -i das -she: شتفگ تسه »؟ شتسد  يراک   Bega ."Gocce :"Xodah ce" هچ ادخ  : » شتفگ وگب ».  : » ."Goace
ma sovar : شتفگ موـشب ». راوـس  نـم   Bia zi o i xorusa vasta ta" اــت ریگب  ار  سورخ  نــیا  ریز و  اـــیب   : » ?"Gocce

. دـش راوس  شتـسد و   Xob ."Rah -gozar xorus dassesh" داد ار  سورخ  رذــگهر  بوـخ ».  : » hocinah ."GOcce
هب شداد  ار  سورخ  ریزو   . Isa xorusa hada .- هدـب ار  سورخ  ـالاح   :- dah o xosh sovar cest .Gocce : شتفگ

تـسا شتـسد  راک  نیا  ادخ   :- Usa rahgozar gocce: شتفگ رذـگهر  تـقو  نآ   . Xorusa vazir dashe si -she . وا
مدوب هدایپ  هک  ارم  ta ke sovar bira piadash ke و  درک هدایپ  يدوب  راوس  هک  ار  وت   Xodah i kowr das -she ke- هک
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( مدش  ) ke .Isa xodah -hafez ke mo نم هک  ظفاحادـخ  ـالاح  درک .  o mo ke piadah birah sovaresh راوس
 . sherah. متفر

Song  - 33 هناسفا -

. هلاس  15 یفیطل . لیعمسا  هدنیوگ 
«. گراخ  » ناتسبد مراهچ  سالک 

xodah kesi nebi .Dota kardTo -i bid to -i nebid ;qeyr az زا ریغ  دوبن  یکی  دوب  یکی 
mostash nebi هغیت هک  نآ  تشادن . هتسد   bi to -i damesh nebi ;to -i dega رگید یکی  تشادن  مد )  ) هغیت شیکی  دوب 

 .U ke damhesh

151 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 
درک شومارف  وـگهصق   ... ) ? ( ) mostash nebi  ... ? تشادن هتسد   nebi pahesh kosht ;u ke هکنآ تشک . ار  زب  تشادـن 

نآ تشادن . شتآ  شاتود   ; Set -ta cale bid to -ish kur bid دوب روک )  ) شوماخ شیکی  دوب  قاجا  اتهس  درک ). هچ  دـیوگب 
pirezan  ... شدروخ نزریپ   kur bid pahesh poxt oتخپ و ار  زب  دوب  شوماخ   dot -tash tash nedash ;u ke هک
bid ;madresash هسردم هسردم . شتشاذگ  تشاد .  Yak sha -hi bid ,yak poselh رسپ کی  دوب  یهاش  کی   xarshe
هک هناخالاب  درک ). نتخاـس  هب  عورـش   ) داـهن  ke xelasesh ke i balaxune هناخالاب کـی  درک  ماـمت  هک  ار   na .Madresa

 . "ke bushesh got :"Xelasem ke .« مدرک شمامت  : » تفگ شاـباب  هب  دـش   nashe .Balaxune ke xelasesh مامت
 :- hoko "Becakshesh got: تفگ شاهچب  نـک ».  Bu -shesh got :"Isa padeshahi یهاشداپ الاح  : » تفگ شاـباب 

Bushesh got :"Xob ."Can رفن دنچ  بوخ ». : » تفگ شاباب   . Eskareme shekar hokonah .- منکب راکش  مهاوخیم 
beba يدوـگ کـی  وـت  تفر  درب .  Iashkar gerce o dobal -e xosh -she شدوـخ لاـبند  تـفرگ و  رکـشل   -nafar
Besha pi -she ریت اب  اـت  وا  یپ  تفر   . dishe yak sheyri xetire . هدیباوخ يریـش  کی  دید   .Besha tu yak gowdi

Mere:" شتفگ هدیباوخ ». نیا  هک  ورن   : » bezeshe .Lash karshe gocce (: دنتفگ  ) تفگ شهب  رکشل  شدنزب .  ta vo tir
شتسد ود  تفر  هک  یتقو   . Mo ashah pi -she ta bezanash .- شمنزب ات  وا  یپ  موریم  نم   :- ,ke i axote ."Gocce

ود دـیرپ . وا   ke ,farq -e saresh beze ;uدز و شرـس  قرف  هـب  Isa ke besha dedas -she balash و  درب الاب  ار 
o bolanshash ke o zacce (zad - شدز درک و  شدــنلب  felakshasta ode pa she gerce و  تفرگ ار  شیاـپ 
hagasht .Lashkarshe دندز فک  شرکـشل  دـش .  zemi ;dah man xahk balash دنلب كاـخ  نم  هد  نـیمز . ( she

 . za ;o del -xeshi -shun ke. دندرک یشوخلد  cak -shun و 
152 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

o gocce ماباب يارب  دـیربب  ار  نیا  : » شتفگ Asb zin kershe o i tuzin na و  داهن نیز  يوت  ار  ریـش )  ) نآ درک و  نیز  ار  بسا 
.« بوخ : » دنتفگ اهنآ  تسا ».  . " o beguye i shekare avvalishene شلوا راکش  نیا  دییوگب  I bebore si bume": و 

تـسج و بـسا  يـالاب   Beshure pi bushe .Xosh -she شدوخ شاـباب . لاـبند  دـنتفر   Inheshun got :"Xob ."oو
شمکـش و يوـت  دز  ریت   Sahara ;yak shekal -i dishe دید يراکش  کی  ارحـص .  Bal -e asb cest o besha تفر

یلادوگ فرط   . o tu zin nashe o besha. تفر شتـشاذگ و  نیز  يوت  tir zadshe tu komshe o gerce و  شتفرگ
شولج یسکع   pire -mardi ceste -bid o yak کی دوب و  هتسشن  يدرمریپ   Meyl -e cowl -i dishe yak کی دید و 
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.« ...- نم هب  هدب  ار  سکع  نیا   : » selam kershe o gocce: شتفگ شدرک و  مالس   aksi pishesh bid .Besha تفر دوب .
 . "  ... I aksa si mo hada"

نیا اـب  هک  نیا  زا  هتـشذگ  مراد . ناـشهاگن  ریدـم  هناـخ  رد  نآ  زا  شیب  دـماین  ملد  دـندیباوخیم و  تسیاـب  اـههچب  دوب و  هدـش  رید  بش  )
.( دیشخبیم درکیمن . راک  رگید  متسار  تسد  ياهتشگنا  متشونیم و  یبالق  نازرا  راکدوخ  ياهملق 

153 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

4 هناسفا -

هراشا

لاس 1337 رد  گراخ  گنهرف  سیئر  ناتسبد و  ریدم  یئاضر . سابع  هدنسیون 

هصق تامدقم 

یسرن  يراسگمغ  هب  يروخن  مغ  اتیسرن  ییاج  هب  زور  يورن  بش  ات 
یسرن  ای  یسرب  يراگن  فلز  رس  هب  هگنآهرا  ریز  رد  هناش  وچ  یهنن  رس  ات 

دیسر  وکابنت  هک  میدوب  نخس  رددیرچیم  وهآ  هک  مدوب  نمچ  رد 
یشکب  یحابص  ات  ماش  رس  زا  هنیشکب  یهاگهاگ  تسا  شوخ  هچ  نایلق 

یشکب  ار  الب  نیا  هک  ادخ  هتفگ  یکسفن  گنت  شلقلق  تسا و  ضرم  شدود 
154 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

هصق نتم 

: تفگ شدرگاش  هب  باصق  اهزور  زا  زور  کی  ات  درکیم  درکیم و  راک  دـیب . شبجاوم  یهاـش  هد  يزور  دـیب و  یباـصق  درگاـش  یلچک 
هتفرگ رانک  رد  ار  هاشداپ  رتخد  رـس  هیاد  هک  دیـسر  یتقو  هاشداپ . لزنم  تفر  تفرگ و  ار  تشوگ  درگاش  هاشداپ . لزنم  ربب  ار  تشوگ  نیا 

. دـش قشاع  داتفا ، رتخد  هب  هک  لچک  هاگن  تفرگ . ار  تشوگ  دیـسر و  كزینک  دـش ، هاش  لزنم  دراو  هلچک  هک  نیمه  درکیم . هناش  دوب و 
رد ار  لچک  دـندمآ و  اهمالغ  دز  ادـص  رتخد  ماهدـش . هاـشداپ  رتخد  قشاـع  تفگ  تشاذـگن و  لـحم  نوریب  ورب  دـنتفگ  لـچک  هب  هچ  ره 

باـصق مسیویمن . وت  بنج  ـالا  اـهبف و  يریگب  مارب  ینوتیم  رگا  مهاوخیم  هاـشداپ  رتـخد  وم  تفگ  باـصق  بنج  تفر  لـچک  دـندرک .
درگاش تفگ : لیتا  ریدم  يزپ .) كاروخ   ) یلیتا بنج  تفر  درک . شنوریب  تبقاع  و  ینکب ؟ نان  زا  ارم  يراد  دصق  تفگ  درک و  ضارتعا 

زاب و كاپ  یمدآ  لچک  دـید  لـیتا  بحاـص  درک . راـک  یهاـم  ود  درک . ریگ  یلیتا  شیپ  لاـیر  کـی  هنازور  یلب . تفگ : لـچک  یـشیمن ؟
دید دـیب ، هتـسشن  یـسرک  يور  لچک  اهزور  زا  يزور  منکیم . ياهگید  راک  وم  تدوخ و  لیوحت  ناـکد  تفگ  لـچک  هب  تسا . گـنرز 

. درک مولـس  لچک  هب  دیـسر و  دایم . لیتا  فرط  هب  هراد و  لغب  هب  مه  ياهچب  هراد و  يرخاف  سابل  هک  داـتفا  راـید  هچوک  رـس  زا  ینز  کـی 
ار ناموت  کی  درک . لوبق  لچک  مدرگرب . مورب و  ات  يرادهاگن  تدوخ  دزن  ار  هچب  نیا  يریگب و  ناموت  کی  منکیم  شهاوخ  اتسوا  تفگ 

. تفر نز  تشاد و  هگن  دوخ  دزن  ار  هچب  تفرگ و 
دمون هچب  تقو  رس  زور  مامت  نز  یلو  تسشن  راظتنا  هب  یتدم  اتسوا 

 (. nowmad  ) 155 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 
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. درک يرادهگن  هچب  زا  هتفه  کی  یتیلت ، یجنرب و  هب  مه  داتسا 
وم يروخیم و  كاروخ  تاهچب  اب  وت  بجع  تفگ : دنروخیم . كاروخ  مه  اب  لچک  هچب و  دید  دمآ ، یتقو  دمآ . نز  هتفه  کی  زا  دـعب 

کی هک  يداد  وم  هب  ار  تاهچب  امش  تفگ : لچک . هتخوس  ردپ  وت  اب  تفگ : یتسه ؟ یک  اب  مناخ  تفگ : داتسا  منک ؟ هاگن  هنشت  هنـسرگ و 
مکاح شیپ  تفر  نز  دوشیم ؟ بحاص  ار  یسک  هچب  هتفه  کی  یک  سانلا  اهیا  تفگ : نز  ینزیم ؟ ار  اهفرح  نیا  الاح  مرادهگن ، زور 

. تسه مدوخ  لام  نز  میوگب  تسا  رتهب  درک  لایخ  هار  نیب  رد  لچک  درک . تیاکش  لچک  زا  عرش و 
؟ یشیمن بحاص  ار  تنز  ارچ  سپ  تفگ : خیش  دیسر ، خیش  هب  هک  نیمه 

ره و  لزنم . ورب  ترهوش  اب  وشاپ  تفگ : نز  هب  تفگ و  نیرفآ  لچک  هب  خیـش  مدـیم . وشیجرخ  مریم و  الاح  راک . مدوب  هتفر  تفگ : لـچک 
. دندمآ ات  ود 

، ندـش تخل  عقوم  دـنتخادنا . وختخر  دـندروخ و  ماش  نز . شیپ  لزنم  تفر  تسب و  ار  نوکد  رـصع  لیتا . تفر  لـچک  هناـخ و  تفر  نز 
داد و لچک  نم . هب  هدب  تفگ : لیپ . تفگ : تسا ؟ دنبدق  لخاد  هچ  تفگ : تسا . نیگنـس  هک  دـید  نز  درک ، زاب  هک  ار  شدـنب  دـق  لچک 

حبص ات  دیباوخ  لچک  و  دنکب . نامهعتم  عرش و  مکاح  شیپ  میوریم  حبص  باوخب  الاح  متسین ، وت  نز  وم  تفگ : نز  میسوخب . ایب  تفگ :
دقع خیـش  دزن  دنورب  دنهاوخیم  هک  نیا  لایخ  هب  رـسپ  يزاسهرا )؟(  هگراک  رد  ات  دندمآ  دنداتفا  هار  لچک  نز و  اتـشان  ندروخ  زا  دعب  و 

: تفگ هگراک  سیئر  هب  نز  دننک .
میارب ار  شبجاوـم  دـنکیم ، راـک  امـش  شیپ  تسا ، وـم  رهوـش  درم  نیا  تـفگ : لاـیر . جـنپ  يزور  تـفگ : دـیریگیم ؟ دـنچ  يزور  مدآ 

. تشادن مه  یهار  دنام . هگراک  لخاد  هتفه  کی  ات  رسپ  منکیم . تیاکش  هنرگ  و  دیتسرفب ،
156 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

تفر هرجنپ و  لخاد  تشاذگ  لدنچ  درک و  باوخ  ار  اقفر  یبش  تبقاع  دزیرگب ، درک  دصق  دندادیم . کنز  هب  هک  مه  ار  لوپ  دش . هتسخ 
نیز یبـسا  دـید  موس  هچیک  تفر ، هچیک  ود  ( . goroxt) تخرگ تخادـنا و  هچیک  لخاد  ار  شدوخ  دـیرب و  ار  هرجنپ  ياهبوچ  ـالاب ،

ياهسیک ریگب و  دز  داد  لباقم  يردمین  زا  رفن  کی  دـید  دزیرگب ، هک  دـش  راوس  تفرگ و  ار  بسا  تسا . هداسیو  هدامآ  هدرک  ماجل  هدز و 
هک رازاب  تفر  دیب ، شتـسد  هب  هسیک  هک  روط  نامه  دیود و  تفرگ و  تسا ، یبوخ  زیچ  ای  یلیپ  هک  نیا  لایخ  هب  مه  لچک  تخادـنا و  ار 
وا دـندرک ، شادـص  اههمزگ  دیـسوخ . تشاذـگ و  شرـس  ریز  ار  هسیک  نییاپ و  دـیرپ  دـنداد . تسیا  رهـش  ياههمزگ  دـسوخب . ناـکد  رد 

. تسا نآ  لخاد  بصنم  بحاص  کی  رـس  تسا و  ینوخ  دـندید  دـندرک ، هاگن  ار  هسیک  دـندرک و  شدـنلب  تبقاـع  دز . وخ  هب  ار  شدوخ 
دیب و ياهریش  نابهگن  تشگ . هب  دنتفر  ناشدوخ  نابهگن و  کی  تسد  دندرپس  شدندرب  منودیمن . وم  تفگ : تسیک ؟ رس  نیا  دندیـسرپ :

شیاپ يولج  یطایح  رد  موس  هچیک  تفر ، هچیک  ود  تخرگ . دروآرد و  نابهگن  تسد  يوت  زا  ار  شتـسد  هتـسهآ  لچک  تفریم . ترچ 
ریز یکیرات  لخاد  درک . شجیگ  رطع  يوب  قاتا و  لخاد  تفر  ناکلپ ، هب  داـهن  اـپ  یلاـع . تسا  ياهناـخ  دـید  طاـیح . لـخاد  تفر  دـمآ .

یناوج رگید ، هقیقد  دنچ  تسا . یـسک  رظتنم  هک  نیا  لثم  دش و  لخاد  گنـشق  سابل  اب  یمناخ  دید  دـعب  هقیقد  دـنچ  دیـسوخ . یقیدـنص 
ار یـسرا  لچک  لچک . رـس  هب  دروخ  هک  قیدنـص  ریز  تخادنا  دروآرد  ار  شایـسرا  درک و  شزاون  زان و  مناخ  دـمآیم . گنـشق  رایـسب 

. نک ربص  یمک  تفگ : نز  میسوخب . تفگ : نز  هب  ناوج  دیسوخ . تحار  شرس و  ریز  تشاذگ 
157 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

ار ناوج  درک و  دنلب  ار  قیدنـص  رـس  منک ؟ هچ  تفگ : ناوج  دمآ . مرهوش  تفگ : نز  دش . دنلب  یبسا  يادص  هک  دوب  هتـشذگن  هقیقد  دنچ 
نیب نیمه  رد  نتفگ . هـب  درک  عورـش  درم  و  يدـیب ؟ اـجک  دیـسرپ : دروآرد و  ار  شـسابل  ریـشمش و  نز  دیـسر . رهوـش  نآ و  لـخاد  داـهن 

لوغشم هک  اهنآ  روط  نامه  داد و  وا  هب  دروآرد و  یلاقترپ  دیسوب و  ار  شدنزرف  ردپ ، ردپ . يولهپ  تفر  دش و  رادیب  باوخ  زا  ناشرـسپ 
(. داد لق   ) داد رق  تفرگ و  ار  لاقترپ  لچک  قیدنـص ، ریز  تفر  تخادنا  ار  نآ  راب  کی  درکیم . يزاب  لاقترپ  اب  مه  رـسپ  دندوب ، تبحص 
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ار لچک  مشچ )؟  ) هیت ات  ود  دروایب  ار  لاقترپ  تفر  رـسپ  تشاد . هگن  ار  لاقترپ  لچک  هبترم  نیا  تخت ، ریز  تخادـنا  ار  لاـقترپ  زاـب  رـسپ 
؟ یتسیک وت  تفگ : هدیسوخ . قیدنـص  ریز  یکی  دید  درک ، هاگن  درم  ولول )؟ ینعی  !« ) وللب اباب  اباب !  » هک شردپ  يولهپ  تفر  دیـسرت و  دید .

نوریب دیرپ  ناوج  تشادرب . ار  قیدنص  رس  درم  شیسرا . مه  نیا  قیدنص . يوت  تفگ : تسا ؟ اجک  تبابرا  تفگ : مبابرا . رکون  وم  تفگ :
تشادرب دید . هداتفا  اجنآ  ار  یغالا  لج  ماب . يور  تفر  نوریب و  دیرپ  تسناد ، تمینغ  ار  تصرف  لچک  اوعد . گنج و  هب  درک  عورـش  و 

رگید و  دـندش ؛ ادـج  مه  زا  هک  ات  ود  نآ  يور  تخادـنا  نییاپ . دیـشک  مه  ار  وا  داتفا و  شدوخ  ندرگ  هب  شدـنب  دزادـنیب ، اهنآ  رـس  هک 
. دش مامت  دندرک . رارف  دوب و  هدش  حبص 

5 انهمریم -»  » ياههناسفا

. درذگیم گراخ  ياهیکیدزن  زا  دیآیم و  ور  دنت  یتشک  کی  يزور 
وردنت قیاق  هس  ود  رد  ار  ياهدع  وا  دنهدیم و  ربخ  انهمریم  هب  ار  هیضق 

158 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 
سویأم و راچان  دنـسریمن و  نآ  هب  اما  دـننکیم ، لابند  ار  وردـنت  یتشک  برعلا ) طش  هناهد   ) واف ات  اهنآ  دـنکیم . هناور  یتشک  لابند  هب 

ردـپ نیا  همه  شیر  : » هک دـهدیم  روتـسد  دـنکیم و  ادـص  ار  یناملـس  اروف  اـنهم  ریم  دـنهدیم . ار  هعقاو  شرازگ  دـندرگیمرب و  هتـسخ 
.« دنورب رتدنت  هتشاذگیمن  هک  هداتفایم  ناشلیبس  شیر و  يال  داب  امتح  هک  ارچ  شارتب ! ار  اههتخوس 

تسا و هدیدیم  ار  هوانگ  لحاس  ات  حالسیب  مشچ  اب  هک  تسا  هتشاد  يرهاوخ  انهم  ریم  دامع  نسح  نبا  نیـسح  جاح  رداهب - ناخ  زا  لقن 
، ناکیدزن تیاعـس  رثا  رد  اما  تسا . هدوب  جـیلخ  يور  رب  یـسانشان  رذـگ  ره  هار  هب  مشچ  هک  وا  يارب  تسا  هدوب  یناوارف  کمک  دوخ  نیا 

ارچ : » دنـسرپیم یتقو  دننک . قرغ  ایرد  رد  ار  وا  دهدیم  روتـسد  مه  دـعب  دروآیم و  رد  ار  شرهاوخ  ياهمشچ  شدوخ  تسد  هب  يزور 
هب ياهشوگ  رد  هک  ار  ینادرم  تروع  رود  هار  زا  دناوتب  دراد ، نز  نیا  دید  هک  یتردـق  نینچ  اب  مدیـسرت  : » دـیوگیم يدرک »؟ ار  راک  نیا 

.« دنیبب دناهتسشن ، اهنت  یتجاح 
گراخ رد  زونه  دوب و  هتخادرپ  اهيدـنله  اب  گنج  هب  هزات  انهمریم  هک  نامز  ناـمه  رد  گراـخ  هسردـم  ریدـم  ییاـضر ، ساـبع  زا  لـقن 

راـفک زا  ياهدـع  هک  دـناهدوب  تخل  راـچان  دناهتـسشیم و  ار  دوـخ  هراـنک ، رد  یگراـخ ، ياـهرتخد  زا  اـت  ود  يزور  دوـب ، هدـشن  رقتـسم 
. ناشلابند هب  رافک  دنراذگیم و  کیدزن  هوک  هب  رس  اهرتخد  دنسریم .

159 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 
دنکیم و زاب  ناهد  هوک  و  نک »! یفخم  رافک  رظن  زا  ار  ام  ایادخ   » هک دنرادیم  رب  نامـسآ  هب  رـس  اهرتخد  تبقاع  ودـب . اهنآ  ودـب  اهنیا 

 ... دنوشیم بیاغ  اهرظن  زا  ود  نآ 
تروص هب  ار  گرزب  گنـس  هتخت  ود  لـحم  ناـمه  رد  هعقاو  نیا  تمـالع  هب  و  تسا . فورعم  نورتخد » ود   » هب مه  زونه  هعقاو  نیا  لـحم 

. دناهتشاداو تشه  ددع 
گراخ  يادخدک  دنزرف  یلوسر ، زا  لقن 
161 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

گنهرف  9

هراشا
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دنچ ناتخرد - يراطع و  ناهایگ  یلحم - ياهداب  نازوا - یهام - عاونا  نایناب -»  » لیل امرخ و  تاعرفتم  تاغل -  ) کچوک رایـسب  گـنهرف 
( اههربقم اهناتسروگ - ناگدنرپ - ناگدنرچ و  هنازور - تاملاکم  زا  هلمج 

163 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

تاغل رصتخم  گنهرف 

(/ لوعفم مسا   ) هدـمآ  tash/ شت شتآ /  mof/ فم غاـمد / بآ   tiver/ رویت دـننکیم /) کـشک  نآ  زا  هک   ) تساـم بآ   ow/ وا بآ /
song/ گنـس لتم /) هصق -  ) هناسفا  xune/ هنوخ قاتا /  cale/ هلاچ قاجا /  usa/ اـسوا هک / یتـقو  تقونآ -  a/آ نآ /  amare/ هرما
si/ یس يارب /  badbezan/ نزبداب هکنپ )  ) نزبداـب  i/ يا نیا /  u/ وا وا /  angir/ ریگنا روگنا /  andi/ يدنا راوید /) يور  لگ   ) دودـنا

رما  ) نیشنب  ha/ اه يرآ / هلب -  garvir/ ریورگ هلاغزب /  pah/ هپ زب /  borge -ah/ هئگرب غامد /) يور  رب  ییاوقم  اب  دـننام  هچیپ   ) عقرب
 bini/ ینیب غامد /)  ) ینیب  bid/ دیب دوب /  hoci/ یچوه نتسشن /)

164 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 
/ يولهپ  pos/ سپ رسپ /  flakshast/ تسشکلف دیهج /)  ) دیرپ  bu -bua/ اوب وب - ردپ /  funzah/ هزنوف هدزناپ /  putil/ لیتوپ لیتاپ /
راخ و كاخ و  هدوت   ) کچوک هپت   tol/ لت هپت /  tovar/ روت ربت /  taveh/ هوات نتخپ /) نان  جاس   ) هبات  pil/ لیپ لوپ /  jam (/ بنج  ) مج
(/ يریگیهاـم  ) روت  ta/ هـت صخـش /) مود  ریمـض   ) وـت  tani/ ینت روـنت /  tombun/ نوبمت راولـش /)  ) ناـبنت  tolak/ کلت هبورکاـخ /)

/ هجوـج  jaft (/ تبوــطر لــباقم  رد  اــضعا  لــفاسا  کــیخ و  تسوــپ  ظـــفح  يارب  طوــلب  ییور  هتـــسوپ  ریمخ   ) تــفج  dum/ مود
/ الاح  ) ? ( tih/ هیت مشچ /  cah (/ ظوفلم ءاه   ) هچ هاچ /  jomari/ يرامج بآ /)  ) يوج  dolaq/ قالد باروج /  moricak/ کچیرم
هب يزاسدبس  رد  هک  نآ  کیراب  راون   ) ریصح  labad/ دبل امرخ /) گرب  زا  هتفاب   ) ریصح  kivar/ رویک هدازمارح /  isa -isa/ هسیا اسیا -
هب تبـسن   ) یگراـخ  fadah /)؟ كدـف اضف -؟ (- ) ظوفلم ءاـه   ) هدـف طاـیح /  tak/ کـت یلک /) روطب   ) ریـصح  bal/ لب دوریم /) راـک 

 sara/ ارس هناخ /  xahk (/ ظوفلم ءاه   ) کهخ كاخ /  xargi -ci/ یچیگراخ گراخ /)
165 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

شتاقلعتم امرخ و 

امرخ  hababu/ وبابه جیلخ /) ردانب  زا  یخرب  رد   ) سران يامرخ   pahak/ کهپ زبس /) لاک و   ) سران يامرخ   xorma/ همرخ امرخ /
shiz -dulce/ هچلود زیش - سران / يامرخ  هشوخ  فالغ   pang/ گنپ امرخ / هشوخ   xarak/ كراخ دش / ندروخ  لباق  هک  یتقو  زا 

هشوخ  tapuyak/ کیوپات تسا ) کـچوک  یلیخ  یتقو   ) tapu وپات دـش ) هک  رتگرزب  ( ) ندـش زاب  زا  لبق   ) هدام يامرخ  هشوخ  فالغ 
رد  ) برک دـنامیم / لـخن  هب  هک  هدـیرب  هخاـش  هیاـپ   pish/ شیپ لخن / هخاـش   tare/ هرات اـمرخ / رادهدرگ  لـگ   ris/ سیر امرخ / لـگ 

ار تخرد  هک  تسا  یمرک   ) امرخ تفآ   demit (/mox تیمد ردانب - رد   ) خم لخن /)  ) نآ تخرد   tapul (/karab لوپات لحاوس -
/ یئاد  xeyn/ نـیخ نوـخ /  atil -atili /)؟ لــته - ) یلیتا لــیتا - يزپكاروـخ /  xow/ وـخ باوـخ /  taru/ وراـت دـنکیم -/) كوپ 
/ کید  cil/ لـیچ ناـهد /  ) ? ( dobal/ لابد لاـبند /  darve/ هورد هرد /  doxt/ تخد رتـخد /  darome/ هـمراد مداد /  xalu/ ولاخ

 zemi/ یمز نیمز /  besho/ وشب تفر /  karra/ هرک راوید /  mantil/ لیتنم ملید /  dega/ هگد رگید /  manjal/ لجنم
166 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

/ گنـس  selum/ مولـس مالـس /  badil/ لـیداب هرفـس /  sorop/ پرـس برـس /  konar/ راــنک نآ /) تــخرد  و   ) ردــس  zi/ يز ریز /
برس هعطق  کی   ) صوغ گنس   devin/ نیود دوشیم -/) يراج  دزیریم و  نآ  رد  اهولد  بآ  هک  اههاچ  رـس  رب   ) باگنـس  bard/ درب
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الومعم  ) راکش  show/ وش بش /  meyl/ لیم يوس / هب  يوس -  bard -e /qows/ صوغ درب  دننامب -/) بآ  هت  ات  دـندنبیم  اپ  هب  هک 
(/ هدنرد  ) ریش  cit/ تیچ زیر /) گـیر   ) نش  shema/ امش امش /  kom/ مک مکش /  shekal/ لاکـش دنیوگیم /) مان  نیمه  هب  ار  وهآ 

ییاـهکریت و   ) یلدنـص  mahar/ راـهم تسا /) ناـهنپ  نآ  رد  دـیراورم  هـک   ) فدـص  shi/ یـش رهوش /  sur/ روس روـش /  sheyr/ ریش
sandiq/ قیدنـص قودنـص / اهقاتا ) فقـس  شـشوپ  يارب  دنروآیم  دـنه  زا  هک  دـنراد  مان   candal/ لدنچ نیمه /- هب  دـننام  کتـسد 

جنپ ياـهقیاق   uri/ يروا هرفن /) کی   ) کـچوک قیاـق   qac/ چاق چراـق /  mami/ یماـم همع /  beyg -arus/ گـیب سورع - سورع /
هخاش زا   ) يریگیهاـم سفق   xakessun/ نوسکاخ ناتسربق /  jalbut/ توبلاج گرزب / ياـهقیاق   manshowe/ هوشنم هرفن / شش 

 kodi/ يدک ودک /  karga/ هگراک هاگراک /  kargur/ روگرک دنزاسیم -) ییاقیرفا  ین  زا  ای  لخن 
167 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

/ شفک  shap/ پش  cak/ كاـچ ندز /)  ) فـک  nimeshk/ کـشمین تاــینبل /) زا   ) هرک  karra -angir/ ریگنا هرک  روـگنادرک /
- هیلک  qolfak کفلق ماهداد -) ناشن  دابآزگـس  رد  هچنآ  نیع  اهرد - یبوچ   ) دـیلک  show -band/ دنبوش رد / نولک   orosi/ یسرا
bonge/ هـگنب یلحم / داـشگ  ناـهد  کـچوک و  هزوـک   hob/ به کـچوک / هزوـک   kice/ هچیک هچوـک /  gordale/ هلادرگ هوـلق /
qad -/ دنبدق دنبرمک /  kin/ نیک نوک /  habane/ هناباه  hobbane/ هنابه دـننکیم /) راـبنا  اـهنآ  رد  بآ  هک   ) گرزب ياـههزوک 
هب  ) لگ  gerishe/ هشیرگ درک / هیرگ  تسیرگ -  gowrak/ كروگ یگراخ /) هداوناخ  کی  ماـن   ) كربگ  gow/ وگ واگ /  band

تشپكال  shiru/ وریـش رن  تشپكال   cowl/ لوچ لادوگ /  gi/ یگ فاـگ /) مض  هب   ) هـگ  nax/ خان ولگ /  shol/ لش فاگ /) رسک 
 ) ?(bellu/ وللب ولول /  karve/ هورک گنهلول /  dalman/ نملد سابل /  hamas/ سمه هدام /

شتاعرفتم لیل و 

 lilak/ کلیل هملق /)  ) ناوج لیل  هدمآ ) هریزج  هب  اهیلاغترپ  تسد  هب  ایوگ  هک  تسا  نایناب  ای  يدنه  ریجنا  نامه  لیل  )
168 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

ره  shilak/ کلیش دنوجیم و /- زقس  لثم  هک   ) لیل تخرد  هریش   batruk/ كورتاب تسا /-) ریجنا  هیبش  هزادنا و  هب   ) لیل تخرد  هویم 
(-/ دـینیبب دـعب  هحفـص  رد  ار  یهاـم  عاوـنا   ) یهاـم  dey/ يد رداـم /  yema/ همی اـم / دـنناوخیم ) ماـن  نـیا  هـب  مـه  ار  ياهدنبـسچ  زیچ 

/ دجـسم  harmal/ لـمرح دــنیوگیم /-)؟ ییاـیرد  لــگ  اــیوگ  رداــنب  ریاــس  رد   ) ناــجرم  mey/ یم دــننام / لــثم -  mahi/ یهم
هک ار  تسد  ود   ) لوط ساـیقم   heyr heyrat/ تاریح ریح - دننکیم /-) دـیراورم  دیـص  نآ  رد  هک  ییاج   ) صاغم  mazjed/ دجزم

يره نادواـن /  naf/ فن فاـن /  reshmiz/ زیمـشر هنایروم /  mo/ وـم نـم /  bala/ ـالاب اهتـسد /-) تـشگنا  رـس  ود  هلــصاف  ینک  زاـب 
hamu -hami/ یه ومه - نیمه / نامه -  hani/ ینه زونه /  astak/ کتسا هتسه /  hericeng/ گنچ

ریداقم نازوا و 

ینعی دنتـسه - اهیگراخ  یهاـم  اـمرخ و  هلماـعم  یلـصا  فرط  هک  تسا  هواـنگ  اـی  گـیر  ردـنب  مسر  هب  رتشیب  ریداـقم  نازوا و  نیا  ياـنب  )
نم  funzah (/ سایق هدزناـپ  ینعی   ) هدزنوف کـچوک - نم   qias (/ ولیک موس  کی  اب  يواسم  نزو - کـچوک  دـحاو   ) ساـیق دـناهدوب )!

. سایق  12 ولیک - راهچ  گراخ - صوصخم  کچوک 
. ولیک  84 سایق - دودح 250  رد  نزو -) گرزب  دحاو   ) یمشاه گرزب  نم 

. ولیک  75 سایق -  225 گراخ -) لها  راورخ  یعون   ) يرصب نم 
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وردوخ يراطع  ياههایگ 

. تسه ناتسبات  راهب و  رد  رادكرک . ياهگرب  اب  سودوخوطسا   halpe (/ خلت شبآ  تسا و  رطعم  یهایگ   ) هپله
169 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

تفگیم لـحم  رومأـم  رتـکد  تـسه - مـه  کـنخ  دـنروخیم . حبـص  ار  شبآ  دـننکیم و  مد  ینـساک  بوـچ  ناتـسپ و  هـس  باـنع و  اـب 
. هدمآ رد ص 149  هک  تسنامه  دیاش  دشاب . هتشاد   quinquina دیاش

sar/ اجنربرس  moshkurak/ كروکشم  gol bexashu (/ دـنکیم شوخ  يوب  ینزب  نآ  هب  بآ  رگا  هک  تسا  یهایگ   ) وشخب لگ 
اههـچب دـشر  يارب  / ) شخروـم دراد ).  jantiana دیاـش رتـکد  ناـمه  لوـق  هب  تسا و  روآـطلخ  تـسا و  درد  هنیـس  ياود   ) berenja
کشرت  owshe/ هشوا نـشبآ /  esfand/ دنفسا  mowr talx (/ دـننکیم مه  درد  لد  عـفر  و  خـلت / روـم   mowr xash/ دندیفم

دناهدرکیم فرصم  راهب  رد  ندروخ  يزبس  ناونع  هب  ار  ود  ره  هویم  يزبس و  طحق  رد  گراخ  ياهیدیعبت  هک  یشحو / سفرک 

گراخ رد  نآ  عاونا  یهام و 

زا دعب  ای  ندمآ  رد  زا  لبق  يروف  ردان - تمیق - نارگ  ناتسمز - رد  نآ  دیص  اجنآ - یهام  نیرتگرزب  نیرتهب و   ) shir mahi/ یهام ریش 
روماه  dendun fil/ لیف نودند   sang -e sar/ رسهگنس  safi/ یفاص  she 'ri/ يرعـش درک ). شدیـص  دیاب  باتهم  زا  دعب  ندیرپ 

serxu (/ تسا ییولیک  راهچ  هس  ناهد و  گرزب  رادناـهوک و  یهاـم   ) وخرـس  hamur (/ نیرتناجتخـس اجنآ و  ياهیهام  نیرتدنگ  )
كاروخ يارب  تفاطل  رظن  زا  دـنروخیمن  اههعیـش  دـنروخیم و  اـهیعفاش  ار  یهاـم  نیا   geyn (/ یطوط لـثم  تسا  گـنر  هس  ود   ) نیگ

. تسا موس  هجرد 
 mish/ شیم  xobur/ روبخ  shax/ خش  doxt -e naxoda .(/ تسا زمرق  هایس و  درز و  هک   ) ادخان تخد 

170 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

یلحم ياهداب 

تمسق زا  دوشیم و  عورـش  دیع  زا  دعب  زور  داب 45  نیا   ) bareh -olward ای  bareh /)؟(  درولا حراب  ظوفلم ) ءاه   ) هراب هراهب  داـب 
Shemalaku/ وکلامش لامش / داب  دراد ). ماود  دیع  زا  دعب  زور  تسیب  هد  دص و  ات  و  تسا . رتکنخ  مه  لامش  داب  زا  دزویم و  لامش 
/ يرحب داـب  لامـش ). يوـس  ناـمه  زا  تـسا و  هدـننک  کـنخ  هـشیمه  دزویم و  مـه  ناتـسبات  مرگاـمرگ  رد  داـب  نـیا   ) Shemal/ لامش
رد هک  دشاب  سوق  داب  نامه  دیاش  مرگ و  تسا و  بوطرم  دراد . هارمه  هب  یقرش - یجرش - زور  هچ  دزوب و  بش  هچ  هک   ) bahri/ يرحب

.( هدش فورعم  يرحب  داب  مسا  هب  ایرد  طسو  تسا  ياهریزج  گراخ  نوچ  اهتنم  دنسانشیم . ناریا  یبونج  لحاوس 

هنازور هملاکم  زا  هلمج  دنچ 

هگ هـچ  تســشن /؟ تـقو  هـچ   ? key umaresta /؟ هتــسرموا یک  يدــمآ /؟ یک   ? koj biresta /؟ هتـسریب جـک  يدوب /؟ اـجک 
mey tash -e/ هیلاـغز شت  یم  تسا / لاـغز  شتآ  لـثم   ? pos keya /؟ هیک سپ  یتـسه /؟ هک  رـسپ   ? ce ga cest /؟ تسچ

گراخ ياه  كروگ »  » هداوناخ زا  ياهخاش  مان  یلاغز » . » دیآیم هزبرج  اب  ای  لابقا  شوخ  مدرم  دروم  رد  تسا و  یلثم  نیا   ) zaqali -e
rah meye/ هیم هر  دیآیم / هار  دناهدش ). فورعم  مان  نیا  هب  تسا  هدش  لثم  نیا  قادصم  شیاضعا  زا  یکی  يراگزور  نوچ  هک  تسا 

pil darome/ همراد لیپ  مداد / لوپ   ow eskareme/ همراکسا وا  مهاوخیم / بآ 
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ناگدنرپ نایاپ و  راهچ 

تردن هب  رخ  واگ و  دایز و  رایسب  یلها  زب  ( 1
. دنتخیرگ ام  نیشام  لغب  زا  ناشاتود  هک  وهآ  ( 2

. دنتفر رد  ام  يولج  زا  اهنآ  تفج  کی  زاب  هک  وهیت  دیاش  ای  کبک  ( 3
171 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

ناگدنرپ نایاپراهچ و 

. تردن هب  رخ  واگ و  دایز و  رایسب  یلها  زب  ( 1
. دنتخیرگ ام  نیشام  لغب  زا  ناشاتود  هک  وهآ  ( 2

. دنتفر رد  ام  يولج  زا  اهنآ  تفج  کی  زاب  هک  وهیت  دیاش  ای  کبک  ( 3
. دوب کشجنگ  اهدص  هناخ  یلیل  ره  دوب . ناوارف  رایسب  کشجنگ  ( 4

. منیبب امتح  هک  متشادن  هجوت  ار  شدوخ  اما  مدینش . اهراب  مه  ار  غالک  يادص  ( 5
ياهغرم نیگنر  ياهمخت  دروآ و  یناتـسکاپ  رتکد  يارب  ییاـکیرما  کـی  ار  شایکی  هک  تسه  گرزب  ياـهتشپ  كـال  وگراـخ  رد  ( 6

. مدینش مدیدن ، نم  هک  دندروآیم  مه  ییایرد 
. مدینش طقف  هک   zuzu وزوز مسا  هب  کچوک  رایسب  اما  يدننام  یغیت  هجوج  ( 7

گراخ ياهتخرد 

(. تسا كدنا   ) زگ تخرد  ( 1
. ناوارف رایسب  نایناب »  » ای يدنه  ریجنا  لیل ، تخرد  ( 2

. ناوارف نادنچ  هن   ) Konar یلحم مسا  رانک -  ) ردس تخرد  ( 3
. تسا هلوک  جک و  ریپ و  بلغا  تسا و  دایز  رایسب  هک  لخن  ( 4

( دنامیم توتاش  ياهتخرد  هب  رود  زا  هک   ) تسا كدنا  ناتسپ  هس  ( 5
172 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

. تسا ردان  نانب ، ای  زوم  ( 6
. كدنا تسا ، زمرق  يولآدرز  هیبش  شاهویم  هک   Lwoz تخرد ( 7

. دوشیم ادیپ  كوت  کت و  ازومیم )  ) مشیربا تخرد  ( 8
. تسه هریزج  رد  مه  ربمت  تخرد  کی  دنتفگیم  ( 9

. میدید هریزج  یبرغ  تمس  رد  هک  هدوب  ناوارف  یمیدق  ياهریگنا  هرک  رد  هک  دنتفگیم  دنراد و  مه  وم  ( 10

گراخ ياههربقم 

تشپ رد  هاتوک  هریاد و  مین  رگید  يدبنگ  شوش و  لایناد  کبس  هب  يدنلب  سرضم  دبنگ  اب  هیفنح . دمحمریم  هب  فورعم  بوسنم  هربقم  ( 1
رد اـنب  فک  زا  يرتـم  عاـفترا 4  رد  ياهبیتـک  هرپ - تشه  ياهیـشاک  اـب  یلخاد  هرازه  شوپ و  یـشاک  يراـک و  سنرقم  هروـصقم  و  نآ .
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. متشه نرق  لیاوا  زا  لخاد -
. تنیزیب کهآ  گنس و  زا  هریاد و  مین  دبنگ  اب  نز )؟ کین   ) نزکن هربقم  ( 2

يزکرم تاعفترم  ياپ  رد  يدابآ و  یبرغ  بونج  رد  ود  ره  نیا  یقاـط . راـهچ  کـی  يور  رب  هاـتوک  هریاد  مین  دـبنگ  اـب  رکب ، وبا  هربقم  ( 3
. دیدج تسا  یناتسربق  مادک  ره  فارطا  دناهدش و  عقاو 

. هدنک گنس  رد  نهک  یناتسربق  نآ  یلاوح  یقرش و  لحاوس  کیدزن  هاتوک و  هریاد  مین  دبنگ  ود  اب  رادملع . هربقم  ( 4
. هریزج طاقن  نیرتعفترم  رب  یکچوک  یقاط  راهچ  نابهدید . هربقم  ( 5

)؟(  انهمریم نارای  نفدم  هب  فورعم 
173 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

. دش دهاوخ  فیصوت  يرتشیب  لیصفت  هب  میامض  لصف  رد  و  تفر . اهنآ  زا  نخس  هک  گنس  رد  هدش  هدنک  همخد  ود  ( 6

گراخ ياهناتسربق 

اب تسه  نهک  ییاهناتـسربق  دـنرادن ، هلـصاف  رتـم  دصیـس  تسیود  زا  شیب  یقرـش  لـحاس  اـب  هک  نزکـن ، رکب و  وبا  رباـقم  قرـش  رد  ( 1
. مولعم اهربق  یگنس  ياهرد  ياج  قرش و  هب  ور  اهاپ  رتکیراب . شیاپ  رتنهپ و  اهربق  رس  هدنک . نیمز  حطس  گنس  رد  ییاهربق 

ناتسربق نیمه  زا  تاصخشم . نامه  اب  عیسو و  رایـسب  تسه و  رادملع  هربقم  بونج  رد  تشذگ ، هچ  نآ  نیع  يرگید ، نهک  ناتـسربق  ( 2
. دناهریزج ندمت  تمدق  رد  هعلاطم  لوغشم  دنله  رد  نآ  يور  رب  دناهدروآرد و  ار  یتلکسا  يایاقب  ایوگ  هک  تسا  هدوب 

هعقاو رد  تسا . ياهگنج 1846  ناگتشک  رباقم  ایوگ  یقرش ، لحاس  کیدزن  رادملع و  هربقم  یقرش  لامش  رد  عقاو  یحیسم  ناتـسربق  ( 3
لاس 1916 رد  ناهفصا ، نکاس  نوسمات ، فقـسا  هلیـسو  هب  ناتـسروگ  نیا  دناهدوب . يدنه  نازابرـس  رتشیب  هک  رهـشوب  گراخ و  لاغـشا 

. تسا هداتفا  كاخ  هب  العف  هک  دناهداهن  یبیلص  ياهیاپ  رب  دناهدیشک و  راوید  هدش و  ریمعت 
یقاط راهچ  ود  اهنآ  نمض  هک  نآ  زا  نوریب  یتمسق  هربقم و  طایح  رد  یتمسق  هیفنح . دمحمریم  هربقم  قرـشم  رد  ناناملـسم  ناتـسربق  ( 4

. تسا یناهفصا  راجت  هب  قلعتم  دنتفگیم  و  شوگ ) تشه  یکی   ) تسا هاتوک 
174 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

. يربق تمالع  شرانک  هشوگ و  ره  رب  و  يدننام . یهاگ  نادیم  گراخ . يدابآ  طسو  رد  يرگید  یمالسا  ناتسربق  ( 5
. هیفنح دمحمریم  یقرش  لامش  رد  يرگید  یمالسا  ناتسربق  ( 6

. ربق تامالع  اب  عیسو و  رایسب 

میامض هرابرد  یتشاددای 

هک ینامز  قلعت  تلع  هب  ای  اهنآ  راصتخا  ای  لیصفت  تلع  هب   ) تفرگ ناشراک  هب  نتم  رد  دشیم  هن  هک  تسا  یبلاطم  رـصتخم ، نیا  میامض 
راک نایاپ  رد  رظن  نیمه  زا  صوصخ  هب  دنراد و  هک  یتیمها  همه  اب  هک  دوب  نیا  تشذگرد . ناشزا  دشیم  هن  و  دنراد ) رگید  ياههرود  هب 

رب هیـشاح  زا  هک  ارچ  تسین . يزیرگ  کی  ره  هرابرد  هدـنهد  راکذـت  یتاراـشا  زا  اـما  دـمآ . مهارف  اـهنآ  زا  ازجم  یلـصف  تروص ، نیا  هب 
: تاراشا نآ  کنیا  و  تخیرگ . دیاب  تخس  نتشون ، نارگید  بلطم 

هرود  ) يدالیم مهدجه  نرق  مود  همین  لوا  ههد  رد  هک  ییاهارجام  هریزج و  زا  تسا  یسیلگنا  حایـس  حارج  کی  شرازگ  لوا  همیمـض  ( 1
هدرکرـس رادرک  راـتفر و  حور و  هناـکریز  فیـصوت  شرازگ ، نیا  رد  یـساسا  بلطم  تسا . هتـشذگ  نآ  رب  دـنز ) ناـخ  مـیرک  تموـکح 

تمحز هب  هک  تسا  هیانک  حـیولت و  زا  رپ  ناـنچ  قیقد و  ناـنچ  فیـصوت  نیا  دـندروآ . موجه  گراـخ  هب  هک  تسا  ییاهيدـنله  نیتسخن 
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نالوارقشیپ همه  تایحور  صخاش  ار  تاصخـشم  نیا  ناوتب  دـیاش  هک  نیا  زا  هتـشذگ  تسنادـن . وجارجاـم  کـی  هراـبرد  ار  نآ  ناوتیم 
. تسناد ملاع  يوس  نیا  رد  رامعتسا 

175 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 
طخ داجیا  رومأم  هک  تسا  هدرک  هیهت  راـجاق ) هرود  طـساوا   ) يدـالیم مهدزون  نرق  رخاوا  رد  یـسیلگنا  یماـظن  کـی  ار  مود  همیمـض  ( 2

هچ رگ  همیمـض ، نیا  دوب . جیلخ  رد  ناتـسلگنا  یـسایس  هطلـس  هدولاش  هک  یمهم  یطابترا  طخ  جیلخ . رد  تسا  هدوب  ییایرد  ریز  فارگلت 
. دنراد شیوخ  نابنا  رد  ار  گنرف  یتعنص  بالقنا  ثاریم  هک  دراد  ار  یناسک  قیقد  یملع و  دید  اما  تسا ، هاتوک 

رد تسا  نایحیسم  ياپ  ياج  نتسج  رارصا  هب  سانشرس - تسا  یسانشناتساب  هک  نآ - هدنسیون  نهذ  یساسا  هلغشم  موس ، همیمـض  رد  ( 3
. تسا هدوب  لوا  ردص  نایحیسم  ینیمزریز  رباقم  گراخ ، ياههمخد  هک  بلطم  نیا  تابثا  گراخ و  هریزج 

يربخیب نآ  هدنهد  ناشن  یفـسا و  یترـسح و  هب  هتخیمآ  هریزج . زا  تسا  راجاق  هرود  یناریا  هدنـسیون  کی  شرازگ  مراهچ ، همیمـض  ( 4
! یمظع

زا هچرگ  دراد . شوش  ياـهشواک  رد  ناوارف  تمدـخ  قباوس  هک  يوسنارف  رـصاعم  سانـشناتساب  کـی  زا  تسا  یثحب  مجنپ ، همیمـض  ( 5
هب ناگنرف ، راذگ  تشگ و  هک  دوش  لجـسم  ات  تسا  هتفر  راک  هب  ناوارف  حیولت  اما  تسین ، يربخ  راتفگ  نیا  رد  دلفـستره »  » ینهذ هلغـشم 
هب تیحیسم  يز  رد  دشاب ) ناگنرف  ریملاپ  نامه  هک   ) رمدت یلاها  يزور  رگا  دراد و  نهک  ياهتنـس  هکلب  تسین . یقافتا  ملاع ، يوس  نیا 
هب اما  يز - نامه  رد  هک  دـننوریب  هرامـش  زا  نانآ  قدـص  فـالخا  زورما  دـناهدمآیم ، ملاـع  يوس  نیا  هب  مشیربا  هیودا و  يوج  تسج و 

. دناهدمآ تفن - يوج  تسج و 
177 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

10

هراشا

- فیتسا نتپاک  زا  يرگید  شرازگ  گراخ - رد  اهيدـنله  هراجتلا  راد  سیئر  نزاـه » پینک   » ياـهارجام زویآ - دراودا  شرازگ  میاـمض 
ص: سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج  يرصان ...  همانسراف  هدنسیون  زا  یشرازگ  ناتـساب - گراخ  هرابرد  نمـشریگ  رتکد  دلفـستره و  رظن 

179

لوا همیمض 

« ناتسدرو  » هغامد زا  هک  میدید . ار  کمن  ياههوک  زور 28  حبـص  نزاه  پینک  نوراب  يارجام  گراخ و  هریزج  زا  زویآ  دراودا  شرازگ 
زور ود  یکی  ضرع  رد  هـک  میدوـب  رظتنم  دـندادیم . لیکـشت  ار  یعفترم  نیمزرـس  دوـخ  یلامــش  فرط  رد  دـندشیم و  یهتنم  اـیرد  هـب 

180 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج  ناممشچ 
گراخ هریزج  هب 
 ( Karec ) 

ام یتشک  کیدزن  چنیا  هد  رطق  اپراهچ و  لوط  هب  یهامرام  کی  زور  نیا  رد  میتشاد . هلصاف  نآ  زا  گیل )  ) خسرف شش  یـس و  اریز  دتفایب .
رد تفای . همادا  هد  تعاس  ات  تفرگ و  ندیزو  یلدتعم  میـسن  دعب ، زور  حبـص  تعاس 7  اما  دـیزویم ، یمک  داب  بش  دوب . روانـش  بآ  رد 

یلاح رد  زور ، نیمه  بش  تعاس 8  دمآ و  مشچ  هب  ام  بولطم  هریزج  هام  مایس  زور  میدیـسر و  ( Halala) هلیله نیمزرس  هب  عقوم  نیا 
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هقیقد کـی  هجرد و  رد 29  گراـخ  دوب . یعرذ  شبآ 30  قمع  هک  میدیـسر  گراخ  هاگرگنل  هب  دوب ، هدـیزو  یمیالم  داب  زور  ماـمت  هک 
رد ياهغامد  رب  هک  میدیسر  ياهعلق  هب  رگید  گیل )  ) خسرف ود  ندومیپ  زا  سپ  میداتفا . هار  هب  زاب  دعب  زور  حبص  دراد . رارق  یلامش  ضرع 

. دراد مان  ( Cargo) وگراخ هک  یحطسم  رازنش  هریزج  هب  دوشیم  یهتنم  هرانک  نیا  دراد و  رارق  هریزج  یلامش  هرانک 
. تسا هرصب  رد  ام  یناپمک  هدنیامن  هک  دروآ  ام  يارب  ( Shaw) اش ياقآ  زا  ذغاک  ود  دش و  کیدزن  ام  هب  يدنله  قیاق  کی   8 تعاس 5 /

نابز هب  هک  ار  يرگید  ذـغاک  هک  دوب  هتـساوخ  وا  زا  و  گراـخ - يدـنله  یناـپمک  سیئر  ناونع  هب  و  دوب - هسنارف  ناـبز  هب  اـهنآ  زا  یکی 
نآ رد  ای  دنزادنایب  رگنل  گراخ  رد  تسا  نکمم  هک  ییاهیتشک  ینعی  دنهدب . هئارا  سیلگنا  هب  قلعتم  ياهیتشک  مامت  هب  دوب ، یـسیلگنا 

پوت یس  یتشک  نیا  و  تسا . هرصب  طش  رد  لوتسیرب  یتشک  هک  دادیم  ربخ  ام  هب  دوب و  سرام  خیرات 9  هب  ذغاک  نیا  دنوش . هدید  یلاوح 
اهراکسال اهيدنه و  زا  دندوب  ترابع  نآ  نارفاسم  هیقب  تشاد و  ییاپورا  رفاسم  جنپ  داتشه و  و 

 ( Lascar  ) 181 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 
يوسنارف یتشک  کی  دز و  دهاوخ  راب  مدنگ  يرادقم  المتحم  یتشک  نیا  هک  دوب  هدوزفا  اش »  » ياقآ دندشیم . رفن  هتفر 140  مه  يور  هک 

. درک دهاوخ  تیامح  تسا ، هدوب  هدنام  طش  رد  گنج  نامز  زا  هک  ار 
نیا لامتحا  بلغا  هب  دوب . هتفرگ  تمینغ  هب  نمشد  زا  هک  يدنوپ  هس  پوت  تسیب  و  تشاد . راب  نت  هاجنپ  دصیـس و  ای  دصیـس  ریخا  یتشک 

ار دوخ  ياهنابداب  اهیتشک  نیا  نانکراک  دـیایب . تسد  هب  هزات  مدـنگ  ات  دـننامب  برعلا  طش  رد  رگید  هام  دـنچ  دـندوب  روبجم  یتشک  ود 
يوسنارف یتشک  ود  هک  دوب  هدرک  نایب  نینچ  ار  دوخ  هدـیقع  یلک  روط  هب  و  دـندوب . هدرک  صخرم  اتلاجع  ار  اهحالم  اـما  دـندوب ، هتـشارفا 

راک فارطا  بظاوم  يردنب ، ره  رد  دنیآیم ، الاب  جیلخ  زا  یتقو  هک  دوب  هداد  زردنا  اهادـخان  مامت  هب  و  دـنیوگ . كرت  ار  طش  دـنناوتیمن 
. دوشن اهنآ  هجوتم  يرطخ  ات  دنشاب 

تمحازم داجیا  عنام  یلحم  ياوق  اریز  دوب ، دـهاوخ  ملاس  رگید  دیـسر ، برعلا  طـش  هب  یتقو  یـسیلگنا ، یتشک  ره  هک  تفرگیم  هجیتن  و 
. دندشیم

باوج زین  دادعت  نیمه  هب  میداد و  مالـس  هعلق  هب  پوت  هدزای  کیلـش  هلیـسو  هب  میدیـسر و  يرگید  هاگرگنل  هب  رهظ ، زا  دـعب  کی  تعاس 
اج هب  ار  مالـس  مسارم  نانابهگن  دنداهن  لحاس  هب  اپ  یتقو  لحاس . هب  دنتفر  اذغ  زا  دعب  یپ »  » و جـیود »  » نایاقآ یـسدنیل و  نتپاک  میدـینش .

ياقآ هیـصوت  ذغاک  مه  اهنآ  و  دندرب . نزاه » پینک   » نوراب دزن  یفرعم  يارب  دنتفریذپ و  ار  اهنآ  یماظن  رـسفا  لوسنق و  بیان  دندروآ و 
اهنآ زا  هک  نوراب  هک  تفگ  داد و  حرـش  ام  يارب  ار  نایرج  دـمآ و  هشرع  هب  یـسدنیل  نتپاک  بش  نامه  دـنداد . نزاه  پینک  هب  ار  یج » »

رایسب ییاریذپ 
182 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

هب تسا  رتـهب  هک  تسا  هدرک  هیـصوت  جـیود  ياـقآ  هب  تسا و  هدرک  داـهنشیپ  اـم  هدـنیآ  تاـیلمع  يارب  یبوـخ  هـشقن  هدرک ، ياهناتـسود 
هار هار ، نیا  هک  هتـشاد  داقتعا  نوراـب  میـسرب و  بلح  هب  ریوک ، زا  روبع  زا  سپ  اـجنآ ، زا  میورب و  ناتـسبرع  لـحاس  رد  نیرق )؟ « ) نیرگ »

لوط تسا و  هدرک  رفس  هار  نآ  زا  تسا ، هتشاد  رکون  کی  اهنت  هک  زین  ییاپورا  کی  یتح  درذگیم و  نآ  زا  رفاسم  ابلاغ  تسا و  یتراجت 
دهاوخ نیرق »  » هب یقیاق  اروف  نوراب  میریذپب ، ار  هشقن  نیا  ام  رگا  هک  دوزفا  ادعب  یسدنیل  نتپاک  دوب . دهاوخن  زور  زا 25  شیب  مه  هار  نیا 

. وا ذوفن  ریز  تسا و  وا  تنم  نیهر  هک  درک  دهاوخ  راضحا  گراخ  هب  ار  اجنآ  خیش  داتسرف و 
ییاریذپ ام  زا  ناوارف  تبحم  اب  نوراب  و  میتفر . لحاس  هب  نم  دوخ  توگیپ و  ياقآ  یسدنیل و  نتپاک  زملآ و  زمیج  ناوتس  اب  دعب  زور  حبص 

. درک
الـصا دوب و  دنله  ماظن  هراوس  رـسفا  هک  ار  نوسگنیبار  ياقآ  نینچ  مه  میدرک و  تاقالم  ار  مود  نامـسوب  یپ و  جیود و  نایاقآ  اج  نآ  رد 

ياقآ حارج و  کیلیت  ياقآ  ار و  یناـپمک  وضع  یلوکین  ياـقآ  و  درکیم . تبحـص  لـمحت  لـباق  یتروص  هب  ار  اـم  ناـبز  دوب و  یـسیلگنا 
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رکف نونکاـت  اـم  هچ  نآ  زا  هار ، نیا  هـک  دـمآیم  رظن  هـب  درک . حرط  ناـمیارب  ار  اـم  هدـنیآ  رفـس  هـشقن  لاـح  رد  نوراـب  ار . رـشابم  یکنیب 
هک میدرک  تقفاوم  لاـح  نیا  اـب  دادـغب . هار  زا  رتمک  یـشیاسآ  اـب  و  رتهناـیوجهثداح . یکدـنا  و  تسا . رتزیمآ  هرطاـخم  یمک  میدرکیم ،
هب ار  اجنآ  خیـش  دنتـسرفب و  نیرق »  » هب ار  اهقیاق  زا  یکی  هک  داد  نامرف  اروف  زین  وا  میهدـب و  رارق  نوراب  ییامنهار  رایتخا  رد  ار  ناـمدوخ 

. دنروایب گراخ 
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زا اـت  دـنچ  هک  میتشذـگ  مدـنگ  عوـبتم  هعرزم  دـنچ  زا  میتـفر و  شدرگ  هـب  هریزج  برغ  هـب  نوـسگنیبار  ياـقآ  قاـفتا  هـب  زور  نآ  رـصع 
میدش یگرزب  يابیز  يانب  هجوتم  زین  دوب . مارآ  مه  رایـسب  تشاد و  ایبول  ملک و  هک  میدیـسر  غاب  دنچ  هب  دوب و  هدیـسر  مدـنگ  ياههشوخ 

. دوب نامهار  رس  هک 
اما تسا . هتشاد  مه  یتازجعم  دنتفگیم  هدوب و  فورعم  دوخ  ياوقت  رظن  زا  هک  دنتسنادیم . یلع  رـسپ  دمحمریم  هربقم  ار  نآ  هریزج  ماوع 
هن هدرم و  هن  تقو ، چیه  اریز  تسا . هدشن  نفد  اجنیا  رد  الـصا  دـمحمریم  اریز  یلایخ . تسا  يداقتعا  نیا  هک  تخاس  نئمطم  ار  ام  نوراب 
هب روبزم  هربقم  هک  دوب  نیا  دوب ، مه  یناریا  برع و  رکفتم  ياهتیـصخش  دییأت  دروم  هک  وا  داقتعا  هداتفین . هریزج  نیا  هب  شراذگ  هدـنز ،

هربقم نیا  يانب  ریز  يرگید  صخـش  هن  دمحمریم و  ياهناوختـسا  هن  اهنیا  هدیقع  هب  و  تسا . هدـش  هتخاس  دـمحمریم  راختفا  هب  دوب و  دای 
، دـناهدرک كرت  ار  هریزج  اـهنآ  هک  نیا  زا  سپ  تسا و  هدوب  اـهیلاغترپ  هربـقم  يراـگزور  هربـقم  نیا  ـالمتحم  نوراـب  هدـیقع  هب  تسین .

. دشاب هتشاد  تقیقح  دیاش  هدیقع  نیا  دناهدروآ . رد  یلعف  تروص  هب  ار  نآ  اهیناریا 
زا شیپ  تسرد  تسا . ریخا  انب  نیا  ياهتمسق  زا  یـضعب  هک  دوب  حضاو  رد ، يالاب  شوقنم  ياهیـشاک  هربقم و  نیا  یگنـس  يانب  زا  اریز 
هک تسا . هدوب  انب  لباقم  هپت  زا  بآ  ندروآ  يارب  هاگرذگ  نیا  و  ینیمزریز . گرزب  هاگرذگ  کی  هب  میدش  دراو  یسرب ، هربقم  هب  هک  نآ 

، هریزج بونج  رد  نینچ  مه  ییانـشور . اوه و  ندناسر  يارب  تسا ، هدش  داجیا  نیمز  حطـس  رد  یخاروس  اجهباج  اهیناریا  مسر  بسح  رب 
رظن هب  دوب و  هدش  هدنک  مکحم  گنس  رد  هک  میدید  ییاههرفح  ام  تسا  هریزج  تمسق  نیرتعفترم  هک 
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. دناهدوب یبهذم  ياهانب  ینامز  دمآیم  رظن  هب  هک  تشاد  رارق  اج  نیا  رد  انب  هس  ای  ود  زین  هدوب . هریزج  هیلوا  نایموب  ياههناخ  هک  دمآیم 

نیا ياهراوید  زا  یکی  رد  یبیلـص  هک  تسا  نیا  دهدیم ، ام  هب  ار  داقتعا  نیا  هک  يزیچ  دـناهدوب و  اهیلاغترپ  ياهاسیلک  مه  اهنآ  دـیاش 
. تسا هدوب  هدش  فشک  اهانب 

راهان هک  ار ، نامدوخ  رداچ  نیرتگرزب  هک  نیا  زا  لبق  اما  میدوب . هدیرخ  هتکلک  رد  هک  ییاهرداچ  يروآعمج  هب  میدرک  عورش  دعب  زور 
هب راداج  دـنلب و  ياهرداچ  نیا  هک  داد  نانیمطا  ام  هب  درک و  فوقوم  ار  ام  تایلمع  و  دـمآ . ناـمتاقالم  هب  نوراـب  میرادرب  دوب ، ناـمیروخ 

هوالع هب  میتسه . ینیعتم  ياهمدآ  ام  هک  دـنکیم  نیقلت  ار  رکف  نیا  بارعا  هب  تسا و  ادـیپ  رود  یلیخ  زا  اریز  دروخیمن . اـم  دـصاقم  درد 
شدوخ اب  دنک . هیهت  ام  يارب  اهنآ  ياج  هب  یبسانم  ياهرداچ  هک  داد  لوق  دندمآیم و  یلمع  ریغ  نیگنـس و  یلیخ  وا  رظن  هب  اهرداچ  نیا 

ار ام  رگید  ثاثا  ام  ياهرداچ  هرابرد  يأر  راهظا  نیا  زا  سپ  دندرکیم . قیدصت  تفگیم ، هچ  ره  هک  دوب  هدروآ  برع  رجات  ات  دـنچ  زین 
دیفم ناـبایب  رد  اـم  رفـس  رد  هبارا  نیا  هک  میدرکیم  رکف  اـم  درک . مسبت  داـتفا ، اـم  هخرچود  هبارا  کـی  هب  شمـشچ  یتقو  و  دیـسراو . مه 
ادیپ بسا  دادغب  ای  هرـصب  رد  میناوتیم  هک  میدرکیم  رکف  اما  تسین . لومعم  ناریا  ای  هیکرت  رد  يزیچ  نینچ  هک  میتسنادیم  دوب . دـهاوخ 

ینش و ياههار  رد  دش و  میهاوخ  تحار  رتش  کله  کله و  رـش  زا  اهتقو  یـضعب  هک  میتخاسیم  لاح  شوخ  ار  دوخ  رکف  نیا  اب  مینک .
تسا یلمع  هشقن  نیا  هک  میتسنادیمن  تسرد  مینک . رتش  راب  هدرک ، هکتهکت  ار  هبارا  نیا  هک  میتشاد  میمصت  بارخ 
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ار هیدـه  نیا  وا  هک  میتـسنادیم  و  میهدیم . هفحت  اـش »  » ياـقآ هب  هرـصب  رد  ار  نآ  دروخن ، ناـمدرد  هب  رگا  هک  میدرکیم  رکف  اـما  هن ، اـی 
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. تفریذپ دهاوخ 
. تسا هدرکیم  هدافتسا  ياهبارا  نینچ  زا  اجنآ  رد  هتشاد ، یتیرومأم  نینچ  وا  زا  شیپ  هک   ، Dorrel لرود ياقآ  هک  میدوب  هدینش  اریز 

ام دنتسشن . شهاگنمیـشن  يور  رایـسب  بدا  اب  اهنآ  زا  یـضعب  دندوب و  بجعتم  رایـسب  هبارا  نیا  نامتخاس  زا  اهبرع  هک  دمآیم  رظن  هب 
. تفریذپ دهاوخ  میهدب ، وا  هب  ار  ياهیده  نینچ  رگا  زین  نوراب  هک  میدوب  راودیما 

 . دریذپب ار  ياهیده  نینچ  دناوتب  وا  هک  تشاد  دوجو  یمک  لیالد  هریزج  هنهک  تخیر  رد  هچ  رگ 
رتهب تفگ  دروآ و  نایم  هب  رتشیب  تارییغت  زا  نخـس  تخادـنا و  میدوب  هدروآ  دوخ  اب  ام  هک  رگید  زیچ  دـنچ  هب  رظن  هبارا  زا  سپ  نوراـب 

ناماههزین رس  ناماههچناپت و  ناماهگنفت و  زا  درک . فیرعت  یلیخ  ام  هنب  راب و  زا  میریگن . یمیمصت  نیرق »  » زا خیش  دورو  ات  اتلاجع  تسا 
. میدوب هدروآ  لحاس  هب  دزد  سرت  زا  یبوچ و  ياهقودنص  ياج  هب  ام  هک  درک  فیرعت  نامیتنزرب  یمرچ و  ياهنادمچ  زا  و 

ناشن هداس  ار  دوخ  رهاظ  تسا  نکمم  هچ  ره  و  هرقن . الط و  اـصوصخم  میربن . ناـمدوخ  اـب  یلمجت  ثاـثا  رازبا و  هک  درک  تحیـصن  اـم  وا 
عضو نیا  اب  دنتسین و  لومتم  اهمدآ  هنوگ  نیا  هک  دنتسنادیم  اهبرع  اریز  میهدب . همادا  ینامثع  ياهزابرس  لثم  نامدوخ  رفس  هب  میهدب و 

تمحازم
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. ناميرفس ياهتخت  نینچ  مه  و  دنشابن . ام  اب  دوب  رتهب  نوراب  رظن  هب  زین  يرفس  ياهزیم  اهیلدنص و  دش . دهاوخ  داجیا  نامیارب  يرتمک 
دیاب رفـس  نیا  رد  ام  دندروخیمن و  نامدرد  هب  ام  یتآ  رفـس  رد  هک  اریز  میتسرفب . سپ  یئبمب  هب  ار  اهزیچ  نیا  هک  دوب  رتهب  وا  هدیقع  هب  و 

هدرواین دوخ  اب  يدایز  راب  دنوپ   250 میدوب ، هدید  یئبمب  ای  هتکلک  رد  ار  ییامنهار  نینچ  دوب و  رای  نامتخب  رگا  میدیباوخیم . نیمز  يور 
. دشاب هتشاد  يدیاوف  هدنیآ  نارفاسم  يارب  تمسق  نیا  رد  نامتاهابتشا  مراودیما  نونکا  نم  و  دوب . هتشذگ  دوب ، هتشذگ  هچ  نآ  اما  میدوب .

یلعا تمدـخ  رد  اقباس  تسا و  نس  هنایم  ندـنل . رد  مسا  نیمه  هب  تسا  يریفـس  موحرم  ردارب  تسا و  سورپ  الـصا  نزاه » پینک  نوراب  »
ماظن هراوس  رد  بیان  کی  ناونع  هب  هدرک و  كرت  ار  دوخ  قباس  تمدـخ  اهراتفر ، یخرب  تلع  هب  اما  تسا . هدوب  سورپ  هاـشداپ  ترـضح 

رد هدش . نیعم  هرـصب  رد  يدنله  یناپمک  تسرپرـس  ناونع  هب  اج  نآ  زا  هک  تسا  هتفر  یقرـش  دنه  هب  دـعب  تسا . هدرک  تمدـخ  يوسنارف 
: تسا ریز  رارق  زا  فالتخا  نیا  عیاقو  هدرک . ادیپ  فالتخا  هرصب  كرت  مکاح  اب  هناتخبدب  زین  اجنآ 

قبط و  دوریم . هموکحلا  راد  هب  هلجع  هب  وا  دـنکب . یتبحـص  وا  اب  دراد  لیم  مکاح  هک  دـنکیم  تفاـیرد  یماـغیپ  نوراـب  حبـص  زور  کـی 
نوراب دـیوگب  مکاـح  هب  هک  دتـسرفیم  ار  يرکون  دنیـشنیم و  یتموکح  ياـهاغآ  زا  رفن  دـنچ  نیب  ینوریب ، ياـهقاتا  زا  یکی  رد  تداـع 

درذگیمن يزیچ  دریذپب . ار  وا  دناوتیمن  مکاح  دیوگیم  ددرگیم و  رب  دوریم و  رکون  تسا . رظتنم 
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يرـسفا دنکیم ، ار  راک  نیا  وا  هک  نیا  درجم  هب  و  دوشب . نوردـنا  ياهقاتا  زا  یکی  دراو  هک  دـهاوخیم  وا  زا  دـیآیم و  رگید  يرکون  و 
هب : » دنهدیم باوج  وا  هب  دسرپیم و  ار  يراتفر  نینچ  نیا  لیلد  دوشیم و  بجعتم  رایسب  نوراب  تسا . ینادنز  وا  هک  دیوگیم  دیآیم و 

نیا لیالد  هک  دنکیم  رارـصا  نوراب  دیاهتـشادرب ». مدـق  تموکح  بادآ  فالخ  دیاهتـشاد و  اور  كرت  نانز  هب  تبـسن  هک  یتافلخت  تلع 
زا دعب  دنادب ...  ینادنز  ار  دوخ  دیاب  وا  دعب  هب  نآ  زا  تسا و  نقتم  لیالد  ياراد  ماهتا  ود  ره  هک  دنهدیم  باوج  وا  هب  دنیوگب و  ار  ماهتا 

یـصاخشا تدم  نیا  مامت  رد  دنام و  نادنز  رد  زور  نیدنچ  وا  دـندرک . يراددوخ  مه  نآ  زا  اما  درک . همکاحم  ياضاقت  نوراب  ایاضق  نیا 
هک دوب  یلیالد  بلاط  تقو  مامت  تفرن و  لمع  نیا  راب  ریز  یتدم  وا  و  دـنک . لح  ار  ایاضق  هوشر  اب  هک  دـندرکیم  اوغا  ار  وا  دـندمآیم و 

هلیـسو زونه  نوراب  تشذگ و  يزور  دـنچ  درکیم . تیاکـش  دوب ، هدـش  وا  اب  هک  يراتفر  زا  دـنلب  دـنلب  دـندوب و  هتخادـنا  نادـنز  هب  ار  وا 
تازاجم هک  دـش  هدیـسرپ  وا  زا  دـندروآ و  یـضاق - مه  تسا و  شیـشک  مه  کـلم ، نیا  رد  هک  ار - یتفم  دوب . هدرکن  مهارف  ار  هحلاـصم 

هک تسا  نادـنز  رد  نونکا  یـصخش  هک  دندیـسرپ  وا  زا  زاب  گرم . داد  باوج  یتفم  تسیچ . دـباوخب  ناملـسم  نز  اب  هک  يرفاـک  ینوناـق 
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تیاهن اب  یتفم  دنک . اضما  دهدب و  يوتف  ار  وا  یبتک  تیموکحم  هک  دـناهدرک  راضحا  تهج  نیا  هب  ار  یتفم  هدزرـس و  وا  زا  یهانگ  نینچ 
يراک نینچ  داد  باوج  تفارش 
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دنتفگ یتفم  هب  دوشب . نّقیتم  الماک  ماهتا  تقیقح  زا  انادجو  دونشب و  ار  دوهش  تداهش  دنیبب و  ار  ینادنز  هک  نیا  رگم  دنکب ، دناوتیمن  ار 
شیلاح یشوگ  رد  مه  انمض  تسا . رصقم  ینادنز  هک  تسا  نشور  زور  لثم  اریز  تسین . مزال  صوصخب  ماهتا  نیا  رد  تافیرـشت  نیا  هک 

. دریگب وا  زا  يدایز  لوپ  دشاب  مه  نکمم  رگا  و  دـناسرتب ، ار  وا  دراد  لایخ  طقف  درادـن ، ار  نوراب  نتـشک  دـصق  الـصا  مکاح  هک  دـندرک 
و دـساف ، هن  دـشاب  لداع  یـضاق  هک  تسا  وا  هفیظو  تفگ  و  دـنرادب . روذـعم  یتیرومأم  نینچ  زا  ار  وا  هک  درک  ساـمتلا  تسرپادـخ  یتفم 

. درک ار  يراک  نینچ  دیاب  تهج  ره  هب  دراد ، ار  هنالداع  همکاحم  قح  ینادنز  نوناق ، قبط  رب  نوچ 
هدمآ لمع  هب  وا  نواعم  تسد  هب  یکلجریز  یتالماعم  هک  دش  علطم  نوراب  عقوم  نیا  رد  دنام ، قوعم  یهاتوک  تدم  قیرط  نیا  هب  عوضوم 

. تشاداو كرت  مکاح  اب  هحلاصم  هب  ار  وا  تالماعم  نیا  مه  تسا و 
دناوتیم ایآ  هک  دیسرپ  رـسفا  نیمه  زا  و  دهدب . دیاب  ردق  هچ  دوخ  يدازآ  يارب  هک  دیـسرپ  وا  زا  داتـسرف و  طوبرم  رـسفا  لابند  هب  نیاربانب 

زا مسرتیم  تفگ  لاح  نیع  رد  اما  دنکب . وا  هب  ار  کمک  نیرتهب  هک  داد  لوق  كرت  رسفا  دنک . لصف  لح و  یـشوخ  تروص  هب  ار  هیـضق 
. دوبن لد  هت  زا  وا  ضارتعا  اما  تسا . يدایز  لوپ  هک  درک  تیاکش  دروخ و  اج  هرابود  نوراب  دنکن . لوبق  هیپور  رازه  دص  زا  رتمک  هک  نآ 
اب دنام و  دـهاوخ  هرـصب  رد  ادرف  طقف  و  ار - هیپور  رازه  طقف 50  اما  داد . دـهاوخ  بش  ار  لوپ  نیا  هک  تفگ  كرت  رـسفا  نامه  هب  تبقاع 

. درک دهاوخ  تکرح  دعب  زور  يدنله  یتشک  کی 
طرش هب  دنیشنب - وا  ياج  دهاوخیم  رگا  وا  نواعم  هک  نآ  طرش  هب  اما 
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هک دریگب   « Banian- نایناب  » ياقآ یـصخش  تورث  زا  ار  یقاب  هیپور  رازه  مکاح 20  دزادرپب و  مکاـح  هب  هیپور  رازه   30 مکاح - لوبق 

. دوب هدش  تحاران  رایسب  نوراب  هک  دوب  هدرک  يراتفر  هرصب ، مکاح  نوراب و  ياوعد  نمـض  دوب و  هرـصب  يدنله  هناخ  تراجت  تمدخ  رد 
لوپ لابند  دندوب و  هتـسشن  اهاغآ  مکاح و  قاتا  نآ  رد  دش . لقتنم  یتموکح  ياهقاتا  زا  یکی  هب  اروف  نوراب  تفای و  لوبق  دروم  رارق  نیا 

ار نوراب  يدازآ  هک  دندوب  یناپمک  رد  مه  اب  اهییاپورا  رگید  اروف و  نوراب  يدنله  نواعم  تفای . تاجن  نادنز  زا  تخادرپ و  هک  داتـسرف 
دینـشن و یتسرد  باوج  اما  تسا . هدوب  هچ  وا  يدازآ  طیارـش  دـنادب  هک  دوب  واکجـنک  یلیخ  درک و  ییاریذـپ  وا  زا  اروف  نواـعم  دـندینش .

. درک دهاوخ  یگدیسر  اهراک  نیا  هب  اجنآ  رد  دنکیم و  تکرح  ایواتاب »  » رگید زور  هک  تفگ  يدرس  هب  طقف  نوراب 
ار وا  مکاـح  فرط  زا  تشاد . تفاـیرد  ار  یتیرومأـم  نینچ  یلومعم  تاـفراعت  دـش و  یقلت  تسرپرـس  ناونع  هب  کـنیا  نواـعم - ياـقآ ... 
شوخ و تفر - هناخ  هب  وا  دندرک . هیده  وا  هب  یتمیق  نارگ  تعلخ  دنتفگ و  ار  دیدج  لغش  کیربت  وا  هب  اهاغآ  مکاح و  دندرک و  راضحا 

نامه رهظ  زا  دـعب  دـش ! ضوع  هنحـص  دوز  هچ  اما  تسا . هتفای  یقیفوت  نینچ  هک  دوب  یـضار  دوخ  زا  مه  یلیخ  کـشیب  و  لاـح - شوخ 
زا داد و  ازـسان  شحف و  درک و  بجعت  بقرتم  ریغ  رما  نیا  زا  وا  درک . ار  هیپور  رازه  یـس  هبلاـطم  تفر و  وا  شیپ  مکاـح  زا  يدـصاق  زور 

تنوشخ هب  کیپ  دهدب . دیاب  ار  یلوپ  نینچ  ارچ  هک  درک  رارصا  دیزرو و  عانتما  لوپ  نداد 
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سپ نواعم ، دراد . لخادم  همه  نیا  هک  تسا  یلغش  يازا  هب  زین  و  هدرک . ییاریذپ  وا  زا  هک  مکاح  يارب  تسا  یمزال  شکشیپ  نیا  تفگ 
زا سپ  نواعم  دننک و  شمار  دنتسناوتیم  رتهب  هک  داد  نارگید  هب  هلاوح  ار  وا  زین  نوراب  تفر و  نوراب  دزن  هلجع  هب  بلطم ، نیا  ندینش  زا 
مه دش و  هتخادرپ  هیپور  رازهیس  تبقاع  دینـشن . یباوج  مه  اج  نآ  اما  دنک . تیاکـش  يراتفر  نینچ  زا  هک  تفر  یتموکح  يارـس  هب  نیا 

«. نایناب  » هیپور رازه  تسیب  نآ  نینچ 
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تشگزاب هب  توعد  ار  وا  هک  تشاد  تفایرد  مکاح  فرط  زا  یمایپ  هک  دوب  هدیسرن  هشرع  هب  زونه  اما  تسشن . یتشک  هب  نوراب  رگید  زور 
اب نوراب - دنک . یگدیـسر  ییاپورا  درم  ره  هیلع  وا  تیاکـش  هب  تسا  رـضاح  درک و  دـهاوخ  تظافح  وا  زا  هک  دوب  هداد  لوق  دوب و  هدرک 

توعد نیا  لوبق  زا  دوش - رارکت  ییاـهيذاخا  اـهنیهوت و  نینچ  ریاـظن  تسا  نکمم  مه  اهدـعب  تسا و  هتفر  نیب  زا  لوپ  هک  نیا  هب  هجوت 
کمک هب  درک و  یحاسم  یبوخ  هب  ار  هریزج  دیسر . یکشخ  هب  یتمالـس  هب  تشارفا و  نابداب  گراخ  هریزج  يوس  هب  اروف  تساوخرذع و 
لوسنق لارنژ  هب  باطخ  يذغاک  خیـش  نیا  زا  دناسر . يدایز  ياهتیقفوم  هب  ار  وا  اهدـعب  هک  دیـشک  ار  ییاهراک  هشقن  گیر  ردـنب  خـیش 

هب ار  دوخ  تموکح  قح  دنک و  راذگاو  اهيدنله  تیکلام  هب  ار  هریزج  تسا  رضاح  خیـش  دوب  هتـشون  نآ  رد  هک  تفرگ  ایواتاب »  » رد دنله 
هک يراتفر  زا  داتسرف و  هینطنطسق  رد  دنله  ریفس  هب  ارحص  هار  زا  یمایپ  دیوگ ، كرت  ار  گراخ  هک  نیا  زا  شیپ  نوراب  اما  دراپـسب . اهنآ 

هک يرازآ  زا  زین  درک و  تیاکش  دوب ، هدش  وا  اب  هرصب  رد 
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تیاکش مظعا  ریزو  هب  هک  تساوخ  ریفس  زا  و  شدوخ - هنالداع  ریغ  ندرک  ینادنز  زا  زین  و  دندادیم - هرـصب  نکاس  ياهییاپورا  مامت  هب 
ات دـهدب  هزاـجا  ریزو  هک  نیا  يارب  زین  دـنک و  اـطع  مکاـح  راـتفر  ربارب  رد  ییاـهيدازآ  هرـصب  میقم  ياهيدـنله  هب  مـظعا  ریزو  اـت  دـنک 

. دیسر گراخ  هب  دورب ، ایواتاب  هب  نوراب  هک  نیا  زا  لبق  کیپ ، دش و  هتفریذپ  اهاضاقت  نیا  يود  ره  دنوشب . هریزج  میقم  اهيدنله 
ایواتاب میقم  لوسنق  لارنژ و  هب  وا  هیلع  یتیاکش  همانداهشتسا  اروف  تشگ ، دهاوخن  رب  اجنآ  هب  نوراب  هک  دش  علطم  هرـصب  مکاح  هک  یتقو 

ذغاک یتموکح  مهم  صاخشا  مامت  مکاح و  درواین . نایم  هب  ياهملک  هیپور ، رازه  دص  زا  نمض  رد  درک و  قارغا  نآ  رد  یلیخ  داتـسرف و 
هب ار  ذغاک  هک  دـش  رومأم  وا  دنداتـسرف و  نوربمگ  رد  سالگود »  » ياقآ هب  اروف  ار  داهـشتسا  نیا  روکذـم . یتفم  زا  ریغ  دـندرک . اضما  ار 

علطم هشقن  نیا  زا  هناتخبشوخ  نوراب  دناسرب . ایواتاب  هب  ار  ذغاک  ات  دنکب  ار  یعـس  تیاهن  رومأم  نیا  و  دنک . میلـست  اج  نآ  يدنله  رومأم 
ایواتاب هب  عقوم  هب  تسرد  درک و  رفـس  ایواتاب  هب  دربیم ، ار  ذـغاک  لـماح  رومأـم  هک  یتشک  ناـمه  رد  تفر و  نوربمگ  هب  اصخـش  دـش و 
هـشقن وا  عقوم  نیا  رد  دندش . دـعاقتم  الماک  لوسنق  لارنژ و  درک و  عافد  دوب  هدـش  هتفگ  وا  دـض  رب  هک  تیاکـش  نیا  هدام  ره  زا  دیـسر و 

، دراد يرتشیب  عفن  هک  ياهطقن  رد  سراف  جـیلخ  رد  ار  دوخ  یناپمک  لامعا  هک  تفگ  تشاذـگ و  نایم  رد  اهنآ  اب  ار  گراخ  رد  تماقا 
مامت عقوم  نآ  رد  تفرگ و  ار  هریزج  تشگرب و  گراخ  هب  درم  یتشک و 50  ود  اب  دش ، هتفریذپ  هک  اهنیا  دننک . لابند 
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. دوب ریقف  ریگیهام  دودح 100  رد  هریزج  تیعمج 

راک لـیاوا ، رد  درکیم و  لاـمها  دوب ، هداد  لوق  هچ  نآ  نداتـسرف  رد  زین  اـیواتاب  تموکح  دوب و  هدروآ  یمک  جاـتحی  اـم  دوخ  اـب  نوراـب 
نایناریا و زا  ینارگراک  هک  داتفا  رکف  هب  تبقاع  دروخرب . دایز  ياهلاکشا  هب  دنک و  رقتسم  ار  دیدج  هرمعتسم  ات  دوب  تخـس  یلیخ  نوراب 

تـسناوتیم زین  تشاد و  تردق  یلحم  ياهورین  لباقم  رد  یفاک  دـح  هب  هک  تخاس  یکچوک  هعلق  اهنآ  کمک  هب  هک  دـنک  ریجا  بارعا 
. دنک عافد  ام - یقرش  دنه  ياهیتشک  زا  ریغ  هتبلا  دندمآیم - دنه  زا  هک  ییاهیتشک  ربارب  رد 

گراخ كاخ  هب  اپ  هک  نیمه  اریز  دنک . هزرابم  نآ  اب  تسیاب  لوا  هلحرم  رد  نوراب  هک  دوبن  یلاکـشا  اهنت  رگراک ، هیلوا و  داوم  هب  جایتحا 
نیا زا  زین  و  دش . تحاران  یلیخ  هدش ، هتـشک  شلوا  رـسپ  تسد  هب  گیر ، ردنب  خیـش  شایمیدق ، تسود  هک  ربخ  نیا  ندینـش  زا  دراذگ ،

اهدیدهت نیا  هب  نوراب  درک . دهاوخ  بارخ  ار  وا  هعلق  هک  دوب  هدرک  دیدهت  ار  نوراب  دوب و  هدرک  بصغ  زین  ار  ردپ  ماقم  دـیدج  خیـش  هک 
. داد همادا  دوخ  ياههشقن  لیمکت  هب  نانچ  مه  درکن و  یهجوت 

كرت ار  وا  نآ  کی  هک  دوب  يرکف  هب  اصوصخم  تشاد . رس  رد  يرگید  ياههشقن  وا  دوب . نوراب  هشقن  زا  یئزج  اهنت  گراخ ، رد  رارقتسا 
، فدـه نیا  ندروآ  تسد  هب  يارب  دـندوب . هتفرگ  وا  زا  روز  هب  هرـصب  رد  هـک  دوـب  ياهـیپور  رازه  ندروآ 50  تسد  هـب  نآ  تـفگیمن و 

هک یتقو  هم - لیروآ و  ياههام  رد  درکیم و  نداتسرف  هدامآ  ار  دوخ  ياهیتشک  هراومه 

سراف جیلخ  میتی  رد  گراخ  www.Ghaemiyeh.comهریزج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 82زکرم  هحفص 63 

http://www.ghaemiyeh.com


193 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 
بحاص عقوم  نیا  رد  اریز   ) داد تیرومأم  شیاهیتشک  زا  اتود  هب  دمآ - دـهاوخ  جـیلخ  هب  كرت  هراجتلا  لام  زا  رپ  ياهیتشک  تسنادیم 

یتشک ود  نیا  ياهادخان  درذگب . اجنآ  زا  یـسرزابیب  يایتشک  چیه  دنراذگن  دنریگب و  رارق  هرـصب  دور  لخدم  رد  هک  دوب ) یتشک  هس 
جاتحی ام  عون  ره  زب و  دنفسوگ و  واگ و  دنتفر و  لحاس  هب  دوخ  ياهقیاق  رد  ابلاغ  هکلب  دنداد  ماجنا  ار  شنامرف  لعنلاب  لعنلا  قباط  اهنت  هن 
برعلا طش  هناهد  رد  هنانمـشد  لاـمعا  عون  نیا  لوغـشم  نوراـب  یتشک  ود  نیا  هک  عقوم  نیمه  رد  دـندروآ . گـنچ  هب  لـحاس  زا  ار  رگید 

رد هک  دندرک  شـسرپ  يدنله  ياهادخان  لامعا  تلع  زا  اج  نآ  رد  و  دندیـسر . گراخ  هب  ناوارف  هراجتلا  لام  اب  كرت  یتشک  ود  دندوب ،
هب دایز  تقد  درک و  ییاریذـپ  مامت  بادآ  اب  كرت ، ياهیتشک  يادـخان  زا  نوراب  دوب . هدـش  هداد  شرازگ  اـهنآ  هب  جـیلخ  زا  روبع  نمض 

لامعا زا  هک  درک  رهاظت  نینچ  مه  دزاس . مهارف  ار  ناشیمرگرـس  لیاسو  دـنک و  هزات  رت و  ار  ناشناحالم  اهنآ و  قاذـم  هک  دروآ  لـمع 
زا هک  درک  کـیرحت  ار  كرت  ياهادـخان  هنارادمتسایـس  دـنلوؤسم و  اصخـش  اـهنآ  هک  نیا  و  تسا . بجعت  رد  ادـخان  ود  نآ  هـیوریب 
زا هنوگهچ  هک  دوب  دـنهاوخ  دـهاش  دندیـسر ، اهنآ  یتقو  هک  تفگ  اهنآ  هب  دنـسرب و  وا  ياهنتیپاک  هک  نیا  ات  دـننکن ، تکرح  گراخ 

مامت اب  ادابم  هک  دیـسرتیم  اریز  دوب . تحاران  یلیخ  تدـم ، نیا  مامت  رد  لاـح ، نیع  رد  اـما  درک . دـهاوخ  تساوخزاـب  ناـشریخا  لاـمعا 
نوریب جـیلخ  زا  دـنوشب و  فرـصنم  هرـصب  تمـس  هب  تکرح  زا  دـنوشب و  هجوتم  فداـصت ، بسح  رب  یتـشک  ود  نیا  هدز ، هک  ییاـههقح 

ار اهنآ  يولج  هک  درادن  ییورین  چیه  رضاح  لاح  رد  هک  دسرتن  رکف  نیا  زا  تسناوتیمن  دنورب .
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اما تشادـن . مه  یبوخ  یهدـنامرف  عضو  دوب و  حالم  یمک  هدـع  ياراد  هک  تشاد  گراخ  رد  یتشک  کی  طقف  تقو  نآ  رد  اریز  دریگب .
نآ ره  وا  اهزور  نامه  رد  تسرد  نیا  رب  هوالع  تاحیلـست . پوت و  ددع  نیمه  بسانت  هب  تشاد و  درم  لهچ  تسیود و  كرت  یتشک  ود 
هک دوب  نیا  شدـیما  اهنت  بارطـضا  تشحو و  نیا  رد  دباتـشب . اهكرت  کمک  هب  دیـسرتیم  هک  دوب  دوخ  یگیر  ردـنب  نمـشد  راـظتنا  رد 

یتشک کی  يادـخان  ینارحب ، عقوم  نیمه  رد  هناتخبشوخ  دوبن . اـهیتشک  زا  يربخ  اـما  دـناوخبارف . ار  دوخ  ياـهیتشک  دـبایب و  یتصرف 
دندرک و ینابیتشپ  اضاقت  نیا  زا  زین  كرت  ياهیتشک  ياهادـخان  و  تساوخ . روبع  هزاجا  وا  زا  تفریم ، هرـصب  هب  هک  کچوک ، یعارش 

. دندرگرب اروف  هک  داتسرف  دوخ  نایادخان  هب  وا  هلیسو  هب  ینامرف  نمض  رد  داد و  ار  روبع  هزاجا  نوراب 
هب تکرح  زا  اهنآ  يراددوخ  دـندرکیم  لایخ  هک  اهكرت  ـالاح  و  دـش . لاـحشوخ  نوراـب  و  دـش . ناشادـیپ  اـهنآ  زور  هس  ود  زا  سپ 

. دـندرک ندـنام  هب  روبجم  روز  هب  ار  اهنآ  رگید  الاح  اریز  دـندش . راـچد  یفـصو  لـباق  ریغ  تریح  هب  تسا ، هدوب  هنـالقاع  رایـسب  لـیالد 
یتقو داتفا . تشحو  هب  هک  هرـصب  مکاح  هب  دوب  يرطخ  مالعا  دوب  هدـش  عورـش  طش  هناـهد  رد  یتشک ، ود  نآ  هلیـسو  هب  هک  ییاهینمـشد 

. دنتـشاد تاروس »  » زا ار  ناشراظتنا  هناقاتـشم  هک  ییاهیتشک  تسا . هدرک  فیقوت  ار  شتورث  زا  رپ  ياـهیتشک  زا  اـت  ود  نوراـب  هک  دـینش 
مه وا  دننک و  راتفر  مه  اب  هناتـسود  سپ  نیا  زا  دهدب و  سپ  وا  هب  ار  هیپور  رازه  دص  دش  رـضاح  تشون و  نوراب  هب  يذـغاک  اروف  مکاح 

نواعم و ياقآ ...  هب  يدرمناوج  لامک  اب  هک   ) نوراب هرصب و  مکاح  دش و  هتخادرپ  زین  لوپ  دش و  لوبق  دراوم  نیا  دنک . دازآ  ار  اهیتشک 
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: دندش تسود  داد ) سپ  ار  ناشلوپ  زین  نایناب 
هریزج نیا  عضو  زا  یحیـضوت  اجنیا  رد  مدروآ و  اج  نیا  رد  گراخ  رد  ار  نوراب  رارقتـسا  نیلوا  خـیرات  تایـصوصخ  ماقم ، تبـسانم  هب 

زارف رب  پوت  تشه  اهنآ  زا  مادـک  ره  هک  وراب  راهچ  اب  تسا  عبرم  یگنـس  نامتخاس  کی  هعلق  منکیم : هفاضا  نامدوخ  نامز  زا  کچوک 
هک دوب  وکـس  کی  ایرد  ربارب  رد  هعلق  هزاورد  يولج  ایرد )؟(  هب  ور  رگید  ياتود  دندوب و  فرط  ود  هب  اهپوت  نیا  ياتشـش  دراد ، دوخ 

دوب نیمز  يور  رب  فلتخم  ياههزادنا  هب  رگید  پوت  لهچ  ای  یس  زین  و  يدنوپ . ات 18  زا 16  دندوب . هتشاذگراک  پوت  هدزاود  نآ  زارف  رب 
هب فلتخم  ياهیتشک  زا  ار  مادـک  ره  نوراب  هک  دوب  تلع  نیا  هب  اهپوت ، روجاوروج  ياههزادـنا  نیا  دوب . هبارا  اـب  لـمح  صوصخم  هک 
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يارب ییاههناخ  هزاـت  نآ  ياـهتنا  رد  هک  دوب  هدـش  هیبعت  زین  يدراـی  تسیود  ینادـیم  هعلق  يولهپ  فلتخم . عقاوم  رد  دوب و  هدروآ  گـنچ 
نانکاس و  ایرد - هب  ایرد  زا  دـنک - ادـیپ  همادا  راوید  نیا  هک  دوب  نیا  هشقن  دوب . لصو  اههناخ  نیا  هب  يراوید  دـندوب و  هتخاـس  اـهییاپورا 

زابرـس دـص  هلیـسو  هب  هعلق  تشاد و  رارق  یقرـش  بونج  یبرغ - لامـش  دادـتما  رد  اـبیرقت  راوـید  نیا  دـنک . تظاـفح  ار  هعلق  دوـخ  هعلق و 
هک دوب  پوت  شش  نآ  زارف  رب  تشاد و  رارق  هریزج  یبرغ  لامـش  ياهتنا  رد  لکـش  ثلثم  يوراب  کی  نینچ  مه  دشیم . تظافح  ییاپورا 

لامش هعلق  نیا  نایم  هلصاف  رد  یحانج . ياههلمح  زا  رهش  ياهراوید  ششوپ  يارب  رگید  ياتود  لحاس و  هب  اتود  دوب و  ایرد  هجوتم  ات  ود 
هلکسا نیا  رد  دیزویم . یتخس  هب  داب  هک  یتقو  فلتخم ، ياهقیاق  ظفح  يارب  دوب  یگنس  هلکسا  کی  هریزج ، یلصا  هعلق  یبرغ و 

196 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 
ای اهكرت  هک  یحالـس  ره  زا  اهپوت  نیا  ياهدارا و  پوت  ای 8  زا 6  دوب  ترابع  ناشحالـس  هک  میدید  حلـسم  کچوک  قیاق  هس  ای  ود  زین 

يروآبجعت تایقرت  دوب ، هریزج  رد  هک  یهاتوک  تدـم  نینچ  رد  نوراب  یلک  روط  هب  دوب . رتيوق  دنتـشاد  یلاوح  نیا  رد  ناـشناگیاسمه 
. دنک یتورث  رپ  يوق و  مکحتسم و  هیحان  ار  هریزج  نیا  تشاد  دصق  هک  دوب  حضاو  الماک  ام  رظن  هب  دوب و  هدرک 

ار ام  میدـنک ، اجنآ  زا  هک  ییاههکت  زا  یـضعب  تسا . ناوارف  اهنآ  رد  اهفدـص  عاونا  هک  تسا  يدـنلب  یلیخ  ياـههپت  هریزج  طـسو  رد 
یلومعم تخرد  میبایب . ار  نآ  نوگانوگ  عاونا  فلتخم و  ياهفدص  يدایز  رادقم  هب  نیمز  حطـس  ریز  رد  راب  نیدـنچ  هک  درک  ییامنهار 

روط نآ  دوش . مکحتـسم  نآ  رد  دناودب و  هشیر  ات  دسریمن  نیمز  هب  اهنآ  ییاوه  ياههشیر  زا  مادک  چیه  اما  تسا . نایناب  هریزج  نیا  رد 
- کبک یهاچ - رتوبک  زین  و  تسا . ناوارف  هریزج  نیا  رد  زین  ياهبنپ  سودوخوطـسا  هتوب  سدقم . دوواد  هعلق  رد  ای  میدید ، نربمگ  رد  هک 

 ... هریغ Gull و  وغای ایرد - لحاس  رد  کچوک و  ياههدنرپ  فلتخم  عاونا  بوکراد -
رتمک مطاف )  ) ات 14 زا 13  هک  دنراد  رارق  ياهظحالم  لباق  قمع  رد  نوچ  اما  تسا . هدـش  ادـیپ  هریزج  نیا  رانک  رد  دـیراورم  ياهفدـص 
تـسد هب  دـیراورم  دیـص  رد  یتـیقفوم  میدوـب ، اـج  نآ  رد  اـم  هک  یناـمز  اـت  دـندوبن ) رهاـم  راـک  نیا  رد  مه  یلیخ  هک   ) ناـصاوغ تسین ،

یکی هک  دشیم  دیص  اجنآ  رد  ياهظحالم  لباق  شزرا  اب  ییاهدیراورم  دنچ  ره  دندرواین .
197 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

هب دوـب  هیبـش  هک  تشاد  یعیبـط  شقن  کـی  دـیراورم  نیا  درک . هیدـه  جـیود  ياـقآ  هب  نوراـب  گرزب ، دوـب و  اـبیز  یلیخ  هک  ار  اـهنآ  زا 
. ینینج تلاح  ای  لمح  لوا  ياههام  رد  یکدوک 

تدـم اـهصاوغ  دـشیم  ثعاـب  هک  ناتـسلگنا  رد  ریخا  تایفـشک  هب  زین  و  دوب . واکجـنک  رایـسب  صوغ  هب  طوبرم  لـئاسم  هراـبرد  نوراـب 
رازبا اهباتک و  هک  داد  تیرومأم  نم  هب  و  دشاب . وا  رکف  هب  هراب  نیا  رد  هک  درک  شهاوخ  جـیود  ياقآ  زا  و  دـننامب . بآ  ریز  يرتینالوط 

: متسرفب مرخب و  ناتسلگنا  زا  شیارب  ار  ریز 
گنهرف پاــــچ  نـــیرخآ   Moreri يرروــم گــنهرف   Bayle لــیب گــنهرف  مجرتــم ) تــسا - هدـــمآ  هــسنارف  هــب  تــسیل  نــیا  )

. وون لیوود  تدراب  زا  یماظن  مولع  هرود   Oeconomique کیمونوکا
Bardette de Villeneuve

خیرات  Rapin نپار رثا  سیلگنا  خـیرات  وترو  راثآ  تایلک  هیکور  راثآ  تایلک  راـینر  راـثآ  تاـیلک  ولاوب  راـثآ  تاـیلک  رتلو  راـثآ  تاـیلک 
. دشاب همه  زا  رتمهم  هک  ياهسنارف 
 Guy patin نتاپ یگ  ياههمان 

198 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 
. هبون هشبح و  هرابرد  صوصخ  هب  یصخش  همانرفس  عون  ره  كارژرب  وناریس  راثآ 

 Che d Ervieux ویو رد  هیلاوش  ياههمانرفس  تارطاخ و 
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. هدننک لوغشم  ای  هدنزومآ  تارطاخ  عون  ره 
 M .d Argens ناژراد یکرام  راثآ  هعومجم 

: دیآیم نیا  زا  سپ  هچنآ  و  دلج - هدزاود  ای  راهچ  رد  اهرفس - یمومع  خیرات 
 La Mothe le Vayer ریوول تومال 

. روآبجعت هدنزومآ و  ياههمان  عون  نیا  زا  ییاههصق  رگید  تسوگوا و  پیلیف  رابرد  ياههصق 
 Pere Labat ابالرپ رثا  اکیرما  فیصوت 

. اقیرفا فیصوت 
. هسنارف هب  هدش  همجرت  یسیلگنا  هچ  هسنارف ، هچ  هدش ، هتشون  بوخ  ناتساد  عون  ره 

. ستناورس راثآ  هعومجم  توشیک و  نود 
. بوخ نابز  روتسد  کی  اب  هسنارف . هب  یسیلگنا  یسیلگنا و  هب  هسنارف  گنهرف 

نتخاس يدرونایرد و  روما  هرابرد  ییاهباتک  نینچمه  ینادـیم . ياههلمح  تاماکحتـسا و  هناخپوت و  هرابرد  هزات  بوخ و  باتک  دـنچ 
. یتشک

. دروخب نم  درد  هب  دینکیم  نامگ  هک  ییاهباتک  مامت  زین  و  یبرجت - کیزیف  کیناکم - یسدنهم - هرابرد  ییاهباتک  زین 
199 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

ات ماهدرک  لقن  نآ  يارب  اجنیا  رد  ار  نآ  و  داد . نم  هب  ار  نآ  هیهت  تیرومأم  نوراب  هک  تسا  لصا  تسرهف  تشونور  ـالماک  ـالاب  تسرهف 
. نوراب ياقآ  نیا  تامولعم  عیسو و  رکف  نداد  ناشن  يارب  دشاب  ياهنومن 

ندرک نازیم  يارب   Tovey يووت نتپاک  هک  یهاگتـسد  الثم  مییازفایب . زین  ار  یکیناـکم  رازبا  يرادـقم  تسرهف  نیا  هب  تساوخیم  شلد 
ياـهعوضوم رد  ياهدـش  عارتـخا  هزاـت  هاگتـسد  عون  ره  راـجفنا و  هب  طوبرم  تاـعارتخا  زا  رگید  يرایـسب  و  هریغ ...  دوب و  هتخاـس  پوـت 

ای دـشاب . مزـال  یملع  اـی  رنه  ره  ندرک  لاـبند  يارب  هـک  یتـالآ  يداـع و  ياـهکنیع  پوکـسورکیم و  پوکــسلت و  لـیبق  زا  نـیبرود ) )
. دریگب رارق  وا  هدافتسا  دروم  شاهزات  هاگتماقا  رد  تسناوتیم 

وا يارب  تفریم ، نوردنکـسا  هب  هک  يایتشک  هلیـسو  هب  ای  دنتفریم ، دنه  تمـس  هب  هک  ام  ياهیتشک  زا  یکی  هلیـسو  هب  دـیاب  ءایـشا  نیا 
ضحم هب  دـشیم . هداتـسرف  وا  يارب  لحم - رد  دـنله  ای  سیلگنا  ياهلوسنک  هجوت  تحت  دـعب  و  بلح - هب  اـجنآ  زا  و  دـشیم . هداتـسرف 

ار اـهنآ  دوب  هداد  جـیود  ياـقآ  هب  لـبق  زا  هک  یلوپ  هلیـسو  هب  مداد و  ماـجنا  وم  هب  وم  تقد و  هب  ار  نوراـب  تیرومأـم  ندـنل ، هب  مندیـسر 
. مدیرخ

200 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

مود همیمض 

. دشاب هقالع  دروم  هریزج  نیا  هرابرد  ییاهتشاددای  تسا  نکمم  فیتسا  نتیپاک  ملق  هب  گراخ  هریزج  سراف  جیلخ  ياهتشادای 
نامز زا  يراثآ  هک  نانچمه  دراد ، دوجو  یمیدق  يراثآ  هریزج  نیا  رد 

201 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 
يراومهان ثلثم  لکـش  هب  انهپ . لیم  هس  دوخ  یلامـش  ياهتنا  رد  دراد و  لوط  لیم  راهچ  گراخ  نآ . رب  اهيدنله  هطلـس  هب  قلعتم  رخأتم ،

. تسا
یقرش لامش  هشوگ  يانثتـسا  هب  ياهپت  ياهریزج  دراد .  رارق  رهـشوب  برغم  یبرغ و  لامـش  تمـسق  رد  ناریا - هرانک  یلیم  کی  یـس و  رد 
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بیکرت هک  ییاهگنـس  دـنراد و  یکهآ  ياهگنـس  زا  كزان  یقفا و  یـششوپ  اههپت  یگتـسکش . زا  رپ  تسا و  ياهرخـص  نآ  نیمز  نآ .
هک هریزج  یحطس  ششوپ  یتقو  یـضرالا . ۀفرعم  موس  نارود  هب  قلعتم  هدش . لصو  مه  هب  یعیبط  ینامیـس  اب  ییاهگنـسهولق  زا  دناهدش ،

دوشیم راکشآ  رتمرن  ياهگنس  زا  یمیخض  شـشوپ  دنکیم ، شزیر  گرزب  ياهشرب  میظع و  ياههعطق  تروص  هب  دراد و  یگتـسکش 
دراد عافترا  ایرد  حطس  زا  اپ  هریزج 284  هطقن  نیرتعفترم  هتفرگ . دوخ  هب  ناریو  بیجع  ياهرظنم  دـناهتخیر و  ورف  ناراب  داـب و  رثا  رد  هک 
نیا تسا . ناریگیهام  نکـسم  تسا  یقرـش  لامـش  تسپ  هشوگ  رد  هک  هریزج  هدـکهد  تسا . هتفرگ  رارق  یکچوک  هربقم  نآ  زارف  رب  هک 

اج نیا  زا  دنتفریم ، هرصب  هب  هک  ییاهیتشک  مامت  دناهتشاد و  تفر  دمآ و  برعلا  طش  رد  هک  تسا  هدوب  یناحالم  نکسم  اهلاس  هدکهد 
. دندرکیم مادختسا  امنهار  حالم 

زا يرایـسب  ياهگلج و  طاقن  بلاغ  یناریا . زابرـس  دنچ  اب  دوب ، ریگیهام  درم  دصراهچ  اهتشاددای ، نیا  هیهت  ماگنه  رد  هریزج ، تیعمج 
رد اصوصخم  دوب ، اجنآ  رد  وهآ  ییاتدـنچ  و  دوب . اهر  نایاپراهچ  هلگ  اـههپت  رد  تشاد و  اـمرخ  ياـهغاب  دوب و  هتـشاک  هریزج  ياـههرد 

هشوگ
202 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

رد 1838 نسردنآ  لوا  بیان  هلیسو  هب  هدش  هیهت  گراخ . هریزج  هشقن  لکش 21 -
203 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

. دندناسریم تسپ  ياهنیمز  هب  اههپت  زا  ار  بآ  هک  دوب  هریزج  رد  ینیمزریز  ياهلاناک  ای  هاتوک  تانق  نیدنچ  هریزج . یبرغ  لامش 
ییاهروگ نینچ  مه  دناهدنک و  مرن  ياههرخص  رد  هک  تسا  یکچوک  ياههمخد  تسا ، هدش  هدید  هریزج  نیا  رد  هک  يراثآ  نیرتیمیدق 

تشاد و 8 تحاسم  عبرم  ياپ   15 میدش ، شدراو  ام  هک  ياهمخد  نیرتگرزب  دناهدوب . تاوما  نفد  لحم  اهنیا  همه  هک  هرخص  حطس  رد 
اهنوتـس و اب  اهنآ  یجراـخ  ياـمن  تشاد و  هتـسجرب  ياـهشقن  اـهنآ  یلخاد  ياـههراوید  تشاد . زیخ  یمک  همخد  فقـس  عاـفترا . اـپ 

ياهلخدـم اهنآ  لخاد  دریگن . رارق  اوه  بآ و  تامطل  ضرعم  رد  هک  دوب  هدـش  هتخاـس  يروط  همخد  دوب و  هدـیدرگ  نییزت  اـهامنقاط 
هک دراد  رارق  یقفا  گرزب  ياهیهاگ  رد  اههمخد  نیا  رد  هتفرگ . رارق  مه  يور  يدومع  ياههرجح  هب  دوب  هدـش  میـسقت  تشاد و  یلاله 

ياهشقن هناتخبدـب  دـنکیم . قیبطت  دازیمدآ  تماق  دـق و  اب  اهنآ  ياههزادـنا  اریز  داسجا ، نداد  اج  يارب  كرحتم  تسا  یتاقبط  ارهاـظ 
کی دنملاس و  زونه  اهیهاگرد  اما  دناهدرکیم . هدافتـسا  نادنفـسوگ  لغآ  يارب  اههمخد  نیا  زا  اریز  دناهدش ، بارخ  يروجدب  اهراوید 

. دنتسه فیدر  راهچ  رد  دنراد و  هلصاف  مه  زا  مین  اپ و 
دوشیم هتفگ  تسا . يدـنلب  رب  هدـش و  عقاو  اههمخد  نیمه  تشپ  دراد و  یمره  يدـبنگ  هک  تسا  ياهربقم  همه ، زا  رتمهم  ریخا ، راـثآ  زا 

زا شیپ ، لاس  دص  شـش  ابیرقت  هربقم  نیا  دسیونیم  هک  تسا  ياهبیتک  ياراد  تسا و  یلع  نارـسپ  زا  یکی  دـمحمریم  هب  قلعتم  هربقم  نیا 
هتخاس ون 

204 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 
گنـس يور  یتمالع  اهنآ  زا  یکی  رد  دراد . دوجو  هریزج  نیا  رد  زین  يرگید  رباقم  تسا ،  مدرم  هاگترایز  هربقم  نیا  زونه  تسا . هدش 

مه زگ  لـهچ  هب  دراد و  لوط  زگ  لـهچ  هک  دراد  دوجو  يرگید  روگ  زین  تسا . ربمغیپ  رـضخ  تسد  ياـج  دـنیوگیم  هک  دوشیم  هدـید 
. تسا هدوب  تماق  دق و  نیمه  هب  یبهذم  ننس  رد  هک  یموصعم  هب  قلعتم  تسا ، فورعم 

اهيدـنله هک  تسا  ینامز  نیا  دراد و  رارق  تسا ، هدـش  هتخاس  لاس 1754  رد  هک  اهيدنله ، یمیدق  هعلق  یقرـش ، لامـش  تسپ  هشوگ  رد 
 . دننک كرت  مه  ار  هرصب  هک  دندش  روبجم  دنتفگ و  كرت  ار  سابعردنب 

نیا سـسؤم  هلیـسو  هب  دـش  یتیمها  ياراد  گراخ  هریزج  يدوز  هب  دـننک و  تراـجت  هک  دـنداد  رارق  دوخ  زکرم  ار  هریزج  نیا  اهيدـنله 
الاـح هک  دراد  مه  ییوراـب  جرب و  دراد و  رارق  یعیـسو  نیمز  رد  اهيدـنله  هعلق  دوـب . هغباـن  يدرم  هک  نزواـه ، پینک  نوراـب  تاسیـسأت ،
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. هدیزگ تماقا  نآ  رد  یناریا  نازابرـس  کچوک  ناگداپ  هدـش و  عقاو  یقرـش  لامـش  هشوگ  رد  هک  نآ  زکرم  زا  ریغ  تسین . شیب  ياهبارخ 
تـسد هب  دنتفرگ . هلیح  هب  ار  هریزج  هک  دـیوگیم  یتیاور  دـش . هتفرگ  اهيدـنله  زا  هریزج  نیا  لاس 1765 ، رد  نوراب  نیـشناج  نامز  رد 

. ناریا هرانک  رد  تسا  یکچوک  ردنب  هک  گیر  ردنب  یلاها  زا  دوب  ییایرد  ياهدزد  سیئر  هک  یمدآ  انهمریم 
205 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

. تسا هدمآ  فیتسا  شرازگ  نمض  هک  هیفنح  دمحمریم  هب  بوسنم  هعقب  زا  یحرط  لکش 22 -
206 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

مویـسرسنک هزاجا  اب   Carsten nibuhr روبین نتـسراک  باـتک  زا  اهيدـنله - هعلق  گراـخ و  یقرـش  لامـش  هشوگ  هشقن  لکش 23 -
. تفن یللملانیب 

207 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 
. دننک دیدجت  جیلخ  زا  يرگید  ياج  ای  گراخ  رد  ار  دوخ  تاسیسأت  ات  دنشاب  هدرک  ششوک  هرابود  اهيدنله  هک  دمآیمن  رظن  هب 

هریزج نیا  اهیـسیلگنا  تسا . هدش  رکذ  نآ  مسا  طقف  ماهدیدن . ایفارغج  ياهباتک  رد  هریزج  نیا  هیلوا  هچخیرات  هرابرد  یعجرم  چیه  نم 
رد 1856 و 1857. اهیناریا  اب  گنج  رد  رگید  راب  دندرک و  لاغشا  ات 1842  لاس 1838  رد  ناریا  دیدهت  ناونع  هب  ار 

نیا هار  زا  ناهفـصا  گیر و  ردنب  اب  هرـصب  نایم  یتراجت  هک  دیوگیم  تسا و  هدرک  ندید  هریزج  نیا  زا  لاس 1665  رد  يوسنارف  يونوت 
دنزیرگب ». یکرمگ  قوقح  زا  ات   » تسا هدوب  هریزج 

208 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

موس همیمض 

ترـضح یلعا  دیـسر ، رد  تفه  دون و  تسیود و  رازه و  مرحم  هام  ياروشاع  مایا  نوچ  و   » گراـخ هراـبرد  يرـصان  هماـنسراف  شرازگ 
متشه زور  زا  مین  تعاس و  ود  رد  لیلد  تیریخ  لیئيول  هنس  زورون  دیع  دندومرف و  ررقم  ار  ابع  لآ  سماخ  يرادهیزعت  موسر  یهاشنهاش 
دمتعم یجاح  الاو  فرشا  ترـضح  دمآ و  لمع  هب  روضح ...  ماع و  صاخ و  مالـس  يزورون و  نشج  مسارم  دیدرگ و  عقاو  مود  عیبر  هام 

ردانب یتشد و  ناتـستشد و  تایلام  لوصو  مظن و  يارب  ار  هلودلا  ماشتحا  الاو  باون  زاب  هتـشذگ  ياهلاس  نوناق  هب  یلاعلا  هرمع  ماد  هلودلا 
يواریل و هار  زا  دندومرف - تکرح  ناهبهب  زا  لاس  نیا  لوا  عیبر  هام  متفه  تسیب و  زور  هیلا  مظعم  باون  دندومرف و  رومأم  رادهلگ  و 

209 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 
مزع هب  هام  نیا  متـسیب  زور  دـندش و  رهـشوب  ردـنب  دراو  يرـصان  همانسراف  فلؤم  تبحاصم  هب  لاس  نیا  میود  عیبر  هام  مهن  زور  هواـنگ -
دراو تعاس  جنپ  زا  دعب  هتـشگ ، راوس  راخب  یتشک  هب  تسا ، رهـشوب  برغم  لامـش و  هنایم  خـسرف  هک 12  گراخ  هریزج  دـیدزاب  جرفت و 

دراد و انهپ  لیم  ود  ازارد و  لیم  جـنپ  کیدزن  مدومن  هظحـالم  ار  هریزج  نیا  فارطا  ماـمت ، تقد  هب  فلؤم  هدـنب  نیا  رگید  زور  دـندش و 
هک هناخ  دـص  راهچ  هب  کـیدزن  نآ  یتیعر  ياـههناخ  تسا و  یقاـب  هریزج  نیا  رد  يدـنله )  ) زیدـنلو هفیاـط  زا  مادـهنا  هب  بیرق  یتراـمع 
زا عبنم  ات  لودـج  زا  هک  تانق  هتـشر  تفه  تسا و  اراوگ  نیریـش و  بآ  هک  دراد  یتعارز  هاچ  واگ  نیدـنچ  تسا و  لهایب  اهنآ  رتشیب 

کیدزن دوش و  ربارب  دنچ  دـننک  هیقنت  ار  اهنآ  رگا  دراد و  رتشیب  يراج  بآ  یهاچ  واگ  هزادـنا  هب  کی  ره  زا  دناهدیـشارت و  هوک  گنس 
هکلب نم  تسیود  یکی  ره  هدرک  سرغ  اـهنآ  رد  روگنا  تخرد  میدـق  رد  تسا و  هاـش  عرذ  ود  کـی  ره  هک  هاـچ  دـص  شـش  دـصناپ  هب 

نیا رد  تسا و  هداتفا  هدـیافیب  همه  هدرک ، عطق  ار  اـهنآ  ياـهتخرد  تسا و  یقاـب  هریزج  نیا  هوک  ارحـص و  رد  هدادیم ، روگنا  رتشیب 
روهـشم هک  تسا  یقاط  نآ  لخاد  رد  دناهتخاس . چگ  هدیـشارت و  گنـس  زا  عیـسو  نآ  لخاد  ماکحتـسا و  لامک  رد  عفترم  يدبنگ  هریزج 
یناشیپ هحفـص  رب  تسا و  هدش  ناهنپ  گنـس  نآ  زرد  رد  هیفنح ، نب  دمحم  هب  روهـشم  ع ،)  ) یلع نینمؤملا  ریما  نب  دمحم  ترـضح  تسا 
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یلع نینمؤملا  ریما  نب  دمحم  نینمؤملا  ریما  دهـشملا  اذـه  نکاس  یلع  هّللا  مالـس  یلاعت  هّللا  مسب  : » تسا هتـشون  دوبک  یـشاک  هب  قاط ، نآ 
، دبنگ یلخاد  هرازارد  و  ةأمعبس » نیعبرا و  ۀنس  یف  يراخبلا  نیسح  هبتک  مالسلا - امهیلع 

210 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 
یـسراف نونجم  یلیل و  باتک  راعـشا  اهتشخ  نآ  هرانک  رب  دـناهدرب و  راک  هب  نمثم  همه  یـشاک  کـچوک  ياـهتشخ  یعرذ ، عاـفترا  هب 

هب الاو  باون  هزور  ره  دنتـشاد و  فقوت  هریزج  نیا  رد  هام  نآ  متفه  تسیب و  زور  اـت  تسا و  هتخیر  هتـسکش و  اـهنآ  رتشیب  دناهتـشون و 
کبک میدید و  وهآ  رـس  هدزاود  هریزج  نیا  لالت  رد  دندومنیم و  هظحالم  ار  هریزج  نآ  يارحـص  هوک و  هدش ، راوس  هدنب  نیا  تبحاصم 

نآ رد  گس  درادـن و  چـیه  هابور  لاغـش و  گرگ و  گنلپ و  دـننام  هدـنرد  روناج  تشاد و  روفو  رویط  عاونا  دـهده و  رتوبک و  وهیت و  و 
تسیب زور  و  دوشیم . هناوید  هلاحم  ال  ناتسبات ، هام  هس  ود  زا  دعب  میروایب ، یگس  ره  دنتفگ  نآ  لها  میدرک ، لاؤس  نوچ  مدیدن و  هریزج 

.« میدش رهشوب  ردنب  دراو  تعاس ، جنپ  زا  دعب  هتسشن ، راخب  یتشک  رب  زاب  متفه  و 
211 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

مراهچ همیمض 

جیلخ فارطا  یحاون  رد  دوز  یلیخ  تیحیـسم  هک  دـهدیم  ناشن   Arbela لبرا عیاقو  گراخ  رباقم  زا  سانـشناتساب  دلفـستره  شرازگ 
تیحیسم زکارم  نیرحب )  ) رطق یبرغ  لحاس  رد  و  رهشوب )  ) ریشدراویر شوش و  و  هرمحم )  ) هرصب قارع و  رکـسک  رد  دیناود . هشیر  سراف 

. تشاد دوجو  يدالیم  تمدق 225  هب 
رهشوب کیدزن  هک  دراد  دوجو  گراخ  هریزج  رد  ییاهانب  خیرات  نیا  زا 

212 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 
زورما تخرد . راد و  یکدـنا  یفاک و  بآ  یناجرم و  لحاوس  اب  تسا  یکچوک  هریزج  هریزج ، نیا  هتفرگ . رارق  نیرحب  لباقم  هقطنم  رد  و 

گراـخ دـنراد . لاغتـشا  گنـس  ندـیرب  فدـص و  دیـص  يریگیهاـم و  هب  دنهایـس و  اـبلاغ  هک  تسا  يدودـعم  هدـع  نکـسم  هریزج  نیا 
مشش باتک   ) نیلپ هخرا   Aracha نامه الامتحا  مهبم و  یمان  ردنکـسا . هریزج  ینعی  هک  تسا  سویملطب  ي  ایکارآ »  » Arrhakia نامه

. تسا یمیدـق  دـبعم  نامه  نیـشناج  نیـسح  باقعا  هب  قلعتم  ییابیز  هداز  ماما  هزورما  هک  نوتپن » دـبعم  دـنلب ، سب  یهوک  اب  ( » موس لـصف 
( اذک )

دودح رد  درکن . وا  تاحیـضوت  هب  یهجوت  یـسک  اما  تسا ، هدـش  فصو  رد 1760   Nibhur روبین نتسراک  هلیـسو  هب  ادتبا  اههبارخ  نیا 
اهنآ بلغا  تسا . هتفر  نایم  زا  اهواک  دـنک و  تلع  هب  اهنآ  بلاغ  هک  تسا ، هدـش  هدـنک  هریزج  یناجرم  ياهگنـس  لخاد  روگ  تصش 
هدوب نایحیسم  ياهروگ  اهنیا  دناهتشاد . بیلـص  ادتبا  رد  اهنآ  همه  لامتحا  بلغا  هب  زونه و  اهنآ  زا  یخرب  اما  تسا  تانییزتیب  هداس و 

. تسا
دای هب  ار  نانوی  ینله  هرود  يرامعم  شیاههاگرد ، یـشاوح  تانییزت و  اب  اهنآ  ياـمن  دـنرکذ . لـباق  يراـمعم  رظن  زا  اـهنآ  ياـتود  طـقف 
نیا اهتهابش  نیا  دراد . دابآزوریف  رد  ریشدرا  نارود  ياهانب  اب  ییاهتهابـش  تسا و  بیجع  ینانوی و  ریغ  اهشقن  تایئزج  اما  دروآیم ،

دنتـسه ییاههمخد  مادک  ره  هک  دوشیم  دییأت  زین  انب  هشقن  حرط و  هلیـسو  هب  خـیرات  نیا  و  دـنکیم . بوسنم  يدالیم  موس  نرق  هب  ار  راثآ 
. روگ دودح 50  رد  يارب 

رد کلاس  نئادم  زا  دشاب  ترابع  هک  میراد  غارس   petra ارتپ رد  یلخاد ، عضو  نیمه  اب  ياهربقم  ياهانب  ای  اهنیا  ریظن  رگید  ییاههمخد 
ناتسبرع

213 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 
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( ناتساب ناریا  هزوم  ساکع  یمتسر - زا  سکع  )
214 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

سانشناتساب دلفستره  باتک  زا  لقن  گراخ - ياههمخد  زا  یکی  حرط  امن و 
215 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

. دناقلعتم يدالیم  موس  نرق  طساوا  هب  رباقم  نیا  زا  یضعب  هک  ریملاپ  رد  زین  میلشروا و  کیدزن  زین  و 
ره هک  تسا  هدش  هیبعت  هرجح  هس  یکدـنا  تعـسو  رد  نآ  فرط  ره  رد  هک  عیـسو  درگاپ  کی  زا  تسا  لماش  اه  بموکاتاک )  ) همخد نیا 
ای اههرجح  نیمه  زا  نآ  فرط  ره  رد  هک  میسریم  بموکاتاک  یلصا  رالات  هب  امن  قاط  هس  هلیـسو  هب  درگاپ  نیا  زا  تسا و  هقبط  هس  مادک 

هیبعت فرط  ود  رد  اهلخدـم  رگید ، همخد  رد  تسا . يدورو  رد  لباقم  راوید  رب  گنـس  يور  یلـصا  شقن  دراد . رارق  ات  جـنپ  اهیهاگرد 
رب ار  ینز  گرزب  لکیه  ناوتیم  طقف  نآ  رد  هک  هتـشگ  نییزت  ياهدـید  همطل  رایـسب  هتـسجرب  شقن  اب  ورهبور  راوید  طـسو  تسا و  هدـش 

نویـسیزوپمک تلاح و  عضو و  شقن ، نیا  یلک  عوضوم  دنراد . یکچوک  رایـسب  لکیه  هک  یناراکتمدـخ  اب  داد ، صیخـشت  تخت  يور 
. میراد غارس  مه  ریملاپ  رد  ار  نآ 

216 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

مجنپ همیمض 

نارهت ناتـساب - ناریا  هزوم  رالات  رد  رهم 1337  هبنشراهچ 20  خیرات  رد  نمـشریگ  رتکد  ینارنخـس  نتم  سراف  جیلخ  رد  گراخ  هریزج 
ياهزات يردـنب  ياههاگياپ  سیـسأت  بجوم  میظع ، ياهشکتفن  هلیـسو  هب  نآ  لـقن  لـمح و  و  ناریا ، یبرغ  بونج  رد  تفن  جارختـسا 

هریزج رب  ناریا  تفن  یلم  تکرـش  یللملانیب و  مویـسرسنک  باـختنا  دوبن . روسیم  سراـف  جـیلخ  لـحاوس  رد  اـهنآ  داـجیا  هک  تسا  هدـش 
نیا دش . دـهاوخ  لصتم  یکـشخ  هب  ییایرد ، ریز  تفن  هلول  کی  اب  تسا و  هتفرگ  رارق  لحاس  يرتمولیک  یـس  رد  هک  تفرگ  رارق  گراخ 

. تسا هتفرگ  رارق  هرصب  یقرش  بونج  يرتمولیک  دصیس  رد  دراد ، يدرف  هب  رصحنم  عضو  جیلخ ، یلامش  دودح  رد  هک  هریزج 
زا هریزج  نآ  رد  ات  میتفای  تصرف  مینک ، رادید  هریزج  نیا  زا  ات  میدوب  هدش  توعد  مویسرسنک  هریدم  تئیه  هلیسو  هب  هک  منز  نم و 

217 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 
. دزاسیم نشور  یناتساب  ياهنامز  رد  ار  هریزج  نیا  تیمها  هک  مینک  ندید  ییاههبارخ 

ناریا یبونج  لحاوس  دوخ  ییایرد  يورین  اب  درکیم ، يدرونایرد  تارف  هناهد  هب  ندیـسر  دصق  هب  هک  ریبک ، ردنکـسا  رادرـس  سوخرائن » »
ار سوساط »  » لها نتـسوردنآ »  » دوخ ناهارمه  زا  یکی  دـصقم ، هب  ندیـسر  ضحم  هب  یلو  دـیدن . يزیچ  گراـخ  زا  درکیم و  لاـبند  ار 

نیمز هک  یلاح  رد  دز و  رود  ار  جیلخ  یسوساط  نتـسوردنآ  نیا  نوبارتسا »  » لوق هب  دناسرب . نایاپ  هب  ار  جیلخ  فاشتکا  هک  داد  تیرومأم 
رد زین  ار  نولوپآ » دبعم   » کی دوجو  وا  و  دـندیمانیم .  « Icare- هراکیا  » ار نآ  هک  دیـسر  ياهریزج  هب  تشاد ، دوخ  تسار  تسد  رد  ار 

. تسا هداد  صیخشت  هریزج  نیا 
نامه دیـسر ، شاهرانک  هب  نتـسوردنآ »  » هچ نآ  هک  دـسریم  لوبق  لباق  رظن  هب  هیـضرف  نیا  زین  لـیوروت » سیمترآ   » ییوگشیپ هب  فطع 

. هتفای لکش  رییغت  یمان  اب  یهتنم  تسا ، گراخ  هریزج 
هدیقع هب  دراد و  ار  هریزج  نیا  یلعف  مان  گنهآ  املـسم  يرظن  زا  هک  تسا  هدش  طبـض   Aracia ایکارآ نیلپ ،»  » زا لقن  هب  هریزج ، نیا  ماـن 
هدـید مه  سویملطب  راـثآ  رد  اـیکارآ  ماـن  نیمه  هتـشاد ». دـنلب  رایـسب  یهوک  نوتپن و  هب  تسا  هدوب  قلعتم  هریزج  : » یناتـساب هدنـسیون  نیا 

هک دوشیم 
218 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 
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ناونع هب  هک  تسا  هدوب  هریزج  نیمه  اعقاو  هدرک ، نامگ  کشاموت »  » هک ناـنچ  اـیآ  و  تسا » هدوب  ردنکـسا  هریزج   » هریزج نیا  دـیوگیم 
و درادـن . یعقاو  ریغ  يزیچ  ضرف  نیا  تسا ؟  هدوب  هدـش  باختنا  ریبک  ینودـقم  هلیـسو  هب  ییایرد  یتآ  تاـفاشتکا  يارب  یلـصا  هاـگياپ 
رد هک  هیردنکسا  دیدج  رهش  يارب  دشاب  ییایرد  یهاگياپ  تسا  هتسناوتیم  گراخ  هریزج  نآ  قبط  هک  دنکیمن  یفن  ار  يرگید  هیضرف 

تمسق نیا  يارب  تسا  هدوب  لئاق  یناوارف  تیمها  وا  ایوگ  هک  ارچ  تسا ، هدوب  هدش  يزیریپ  ردنکسا  رما  هب  ناتـسزوخ ) انایزوس -  ) مالیع
یلعف رهـش  لحم  رد  ار  دـیدج  هیردنکـسا  ياـج  ناوتب  هک  تفریم  ناـمگ  نونکاـت  هتـشذگیم . نآ  زا  دـنه  اـب  طاـبترا  هار  هک  جـیلخ  زا 

، تسا هدـش  عقاو  نوراک  برعلا و  طـش  یقـالت  لـحم  رد  رهـش  نیا  هک  ارچ  دـیامنیمن ، نکمم  نم  رظن  هب  هک  تفاـی  رهـشمرخ - هرمحم -
هک تسا . هدوب  سوئالوا )  ) هلجد و یقالت  لحم  رد  ام ، ثحب  دروم  هیردنکسا  هک  یلاح  رد  دشاب . میدق  سرگیت ) ساپ   ) نامه هک  نوراک 

. دوشیم مگ  هزیوه  ياـهبادرم  رد  زورما  هتـشذگیم و  شوش  برغ  يرتمولیک  ود  زا  دـناهدرکیم و  ریبعت  هخرک  هب  یهاـگ  نآ  زا  امدـق 
. تسج اهنیا  زا  رتالاب  ار  هیردنکسا  رهش  لحم  تسیاب 

219 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 
یلامـش تمـسق  هک  دـناهتخیریم  ياهچایرد  رد  هناگادـج  مادـک  ره  دـناهدشیمن و  قحلم  مه  هب  زونه  تارف  هلجد و  ردنکـسا ، نامز  رد 

. تسا هتفاییم  طابترا  سراف  جیلخ  اب  دشاب ، يزورما  برعلا  طش  نیمه  ریسم  دوریم  نامگ  هک  يربعم  هلیسو  هب  هتخاسیم و  ار  جیلخ 
هدوب یهاگياپ  گراخ  هریزج  دـناهتفگیم ، كرت  جـیلخ  جرخم  دـصق  هب  ار  هیردنکـسا  هک  ییاهیتشک  يارب  هک  درک  طابنتـسا  ناوتیم 

هب یبسانم  طیارـش  رد  اجنآ  زا  سپ  دـنناوتب  ات  ردانب ، رد  ررکم  فقوت  یلحاـس و  دودـحم  ياـهیناریتشک  زا  زارتحا  يارب  بساـنم  تسا 
. دننارب دنه  سونایقا  فرط 

داجیا هک  تشادـنپ  ناوتیم  اما  تسین . شخبنانیمطا  مور ، يروتارپما  زا  لبق  ياهنامز  رد  برغ  دـنه و  نایم  طـباور  زا  اـم  ياهییانـشآ 
. تسا هدوب  اهیکولس  ینهذ  ياههلغشم  زا  یکی  یطابترا  نینچ 

اب درک و  ندید  ار  جـیلخ  زا  تمـسق  نیا  دوب ، هدـناشک  دـنه  هب  ات  ار  وا  هک  دوخ ، ییایرد  حلـسم  تشگ  زا  تشگزاب  رد  موس ، سوکویتنآ 
- هرتپ  » ات ار  دنه  ياهالاک  لقن  لمح و  هلیسو  برعلا  ةریزج  هار  زا  اهناوراک  هلیـسو  هب  هک  تفای  طابترا   « Gherra هرگ  » یتنطلس ورملق 
ار جیلخ  زا  تمـسق  نیا  زین  وا  دـمآ و  یحاون  نیا  هب  دوخ ، گرم  زا  شیپ  یمک  زین  مراهچ  سوکویتنآ  درکیم .  نیمأت  رـصم  و   « Petra

داهن . نآ  رب  ار  كویتنآ )  ) دوخ مان  تخاس و  ار  هدش  ناریو  هیردنکسا  تشگ و 
راب نیا  دش و  بارخ  یلیس  موجه  رد  هیردنکسا  نیا  رگید  راب  کی 

220 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 
نابرهش  « Sagdodanus نادودگس  » رـسپ  « Hispaosines نیزوئاپـسیه  » نامرف هب  ون  زا  مکحتـسم ، هتخاـس و  ياهدولاـش  يور  هب 

هتخاس دالیم ) زا  لبق  لاس 129  رد   ) تشادرب لالقتـسا  يوعد  متفه  سوکویتنآ  گرم  زا  سپ  هک   « Characene نساراخ ( » پارتاس )
مان رهـش  نیا  تبـسانم  نیمه  هب  و  يدالیم ) رد 224   ) تشگ نایناساس  روهظ  بجوم  هک  یعیاقو  ات  دوب  یقاـب  نادـناخ  نیا  تنطلـس  دـش .

. تسا هدمآ  ایند  هب  نآ  رد  یسکاراخ » رودیزیا   » فورعم نادیفارغج  هک  نیزوئاپسیه »  » رهش ینعی  تفرگ ، ار  سکاراخ » ونیزاپسا  »
ياههکـس فـشک  ار  بلطم  نیا  دـمآ . دوـجو  هب  دـنه  تیزنارت  هار  زا  یلفـس ، نیرهنلا  نیب  رهـش  رد  عـقاو  کـچوک ، تنطلـس  نـیا  ياـنغ 

یمارآ فورح  اب  نساراخ و  ياههکس  اب  هک  يدالیم ) مود  لوا و  نورق  هب  قلعتم  « ) اکـشیوه  » و اکـشیناک »  » و سریفیداک » همیو   » یناشوک
دنکیم . تباث  تسا ، هدمآ  تسد  هب 

انغ تسا ، هدوبن   Charak سکاراخ تخت  ياپ  مان  اب  طابترایب  دیاش  شمان  هک  زین  گراخ  يارب  الامتحا  تنطلس ، نیا  یگتفکش  نارود 
رهـش هک  ینامز  رد  دوب ، هتـسناد  ردنکـسا  هریزج  ار  گراخ  هریزج  هک  ار  سویملطب  هتفگ  دروآیم  داـی  هب  بلطم  نیا  و  هدروآ . یتورث  و 

221 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج  نامگ  تسین  نکمم  ریغ  نینچ  مه  تسا . هتشاد  دوجو  مالیع  شوش و  رد  هیردنکسا 
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سپساوخ ای  هخرک  ظفل  و  سکاراخ » ونیزاپسا   » رهش مان  نایم  یطابترا  دوجو  هب  ندرب 
.Choaspes

. دوب اپ  رب  یتنطلس  تختياپ  نآ  بصم  رد  تسا و  هدوب  یگرزب  دور  هک 
یخیرات راثآ  يایاقب  هب  ار  اـم  هجوت  هک  دوب  یـسک  اـهنت  يدـالیم ) رد 1760   ) روبین نتـسراک  زا  سپ  دلفـستره  مشاـب ، هدرکن  هابتـشا  رگا 

زونه هک  یلاـح  رد  تسا ، هدوـب  نایحیـسم  ياـههمخد  هب  فوـطعم  رتشیب  وا  هقـالع  دـیامنیم ، هک  نینچ  اـما  درک  بلج  گراـخ  هریزج 
ار هریزج  رسارس  هک  يزکرم ، ياهیگتسجرب  زا  ياهدمآرب  هطقن  رب  دناهتفگ ، نخـس  نآ  زا  نیلپ  نوبارتسا و  هک  ار  يدبعم  يایاقب  ناوتیم 
، تسا هدنام  ظوفحم  نآ  زا  ییاهتمـسق  هک  ینهپ  ناکلپ  تخانـش . زاب  درادیم ، نوصم  یبرغ  لامـش  ياهداب  زا  ار  نآ  ردنب  دیامیپیم و 
هک تسا  ادیوه  هلاخن  ياهگنـس  زا  ياهدوت  ریز  رد  هدیرب  ياهگنـس  فیدر  ود  زا  ياهناریو  نآ  رب  هک  دوشیم  یهتنم  يدننام  وکـس  هب 

ییاتتفه جـنپ و  فیدر  ود  رد  هک  تفای  ییاهلادوگ  ناوتیم  فلتخم ، ياهاج  رد  ایاقب ، نیا  فارطا  رد  تسا . هتخیر  ياهراوید  يایاقب 
. دناهدوب ایاده  ياج  ماقم و  دیاش  دناهدش و  هدنک  گنس  رد 

. هدنام یقاب  دوخ  سدقت  مارتحا و  نامه  هب  زونه  قرف  بهاذم و  رییغت  دوجو  اب  تسا ، هدوب  سدقم  مایالا  میدق  زا  هک  ناکم  نیا 
رد هب  دوخ  یلصا  تروص  زا  هک  دراد  دوجو  یحبذم  ناکلپ  کیدزن 

222 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 
تروـص هب  اهدـعب  هک  داد  صیخـشت  نآ  رد  ار  یتـشدرز  یقاـطراهچ  کـی  ناوـتیم  دراد ، هک  یـصاخ  یـسدنهم  هنیرق  هب  تسا و  هدـمآ 

. تسا ظوفحم  نآ  رد  مرتحم  خیـش  کـی  رازم  هک  تسه  ياهداز  ماـما  هعقب  نونکا  هناریو  نیمه  يرتم  دـص  رد  تسا . هدـمآرد  يدجـسم 
[ اذک ]

. تسا هدش  هتخانش  هریزج  یقرش  تمسق  رد  عیسو  ناتسربق  هس 
. دناهتشاد هچراپ  کی  فاص و  یگنس  ياهشوپرس  دناهدش و  هدنک  گنس  رد  هتفر ، تراغ  هب  رثکا  هک  اهربق 

ياه نادوتـسا »  » دوریم نامگ  هک  درگ  هناهد  اب  مک و  ياهقمع  اب  اهیخرب  رباـقم . زا  تسا  هدیـشوپ  هتفرگ ، رارق  نآ  رب  دـبعم  هک  یهوک 
مهم همخد  ود  رباقم ، نیا  نیرتبلاـج  دـناهدوب . یحیـسم  روبق  هک  بیلـص  اـب  هدـش  تنیز  تسپرد و  اـب  رگید  یخرب  تسا . هدوب  یتشدرز 

نآ رد  هک  دراد  یلـصا  رالات  زا  يادـج  يدرگ  اپ  گرگ ، نادـند  شقن  هب  نیزم  ياـمن  اـب  ود  نآ  نیرتگرزب  ناوارف . ياـهربق  اـب  دنتـسه 
نداهن تقیقح ، رد  نیا  دوشیم . هتخانـش  اما  هدید ، همطل  رایـسب  هچرگ  هک  دوشیم  ازجم  درگ  اپ  زا  امنقاط  هس  اب  تسه و  ددـعتم  تاقبط 

. یناساس یناکشا و  کبس  يرامعم  رد  تسا  یحیسم  یتنس 
زارد لـکیه  نآ  رد  ناوتیم  زونه  اـما  هدـش ، وحم  اـبیرقت  هچرگ  هک  دروخیم  مشچ  هب  ياهتـسجرب  شقن  رگید ) همخد   ) دورو رد  لـباقم 

شقن و نیا  دراد . یماج )؟(  رگید  تسد  رد  تسا و  هدرک  هیکت  دوخ  يوزاب  کـی  رب  هک  داد  صیخـشت  تخت  مین  کـی  رب  ار  ياهدیـشک 
اب هک  اهنآ  زا  یکی  هیشاح  پچ و  تسار و  تمـس  راوید  رد  هدیرب  اهتوبات - هدنراد  هگن  تاقبط  نآ و  نتفرگ  رارق  زرط  و  نآ - عوضوم 

هتسجرب شقن 
223 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

هدننیب هک  رهاظ  حـضاو و  نانچ  و  نآ . دوهعم  بیترت  اب  دروآیم  دای  هب  ار  يریملاپ  همخد  کی  اعومجم  تسا ، هدـش  نیزم  وم  ياهکچیپ 
. دناهتشاد گراخ  هریزج  رد  ياهناختراجت  المتحم  هک  اهيریملاپ ، ینیمزریز  هربقم  کی  صیخشت  هب  دناوخیم  ار 

ریملاپ هک  ار  يراجت  گرزب  زکرم  نیا  ياـهتیلاعف  هتخانـشان  هبنج  کـی  سراـف ، جـیلخ  ناـیم  ياهریزج  رد  يریملاـپ ، ناـناگرزاب  روضح 
ناور سکاراـخ ، شوش و  هب  هلجد و  راـنک  رب  یکولـس ، رهـش  لـباب و  يوس  هب  ناـشیا  ياـهناوراک  هک  مینادیم  دـنکیم . فشک  دـشاب ،

. میـسانشب زین  ار  ناشیا  تیلاعف  ییایرد  رگید  هبنج  هک  دـهدیم  هزاـجا  گراـخ ، هریزج  رد  ناـشیا ، هراـجتلا  راد  دوجو  اـما  تسا  هدـشیم 
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هداـهن یکچوـک  ياـهیتشک  رب  هریزج  نیا  رد  اـمیپسونایقا ، گرزب  ياـهیتشک  اـب  دـنه ، زا  هدیـسر  ياـهالاک  هک  داد  لاـمتحا  ناوـتیم 
ردانب هب  ار  دوخ  ياهالاک  هار  نیا  زا  دناهدوب و  ناشراظتنا  رد  اهناوراک  هک  دننارب  يردانب  ات  دنرذگب و  تارف  زا  دنناوتب  هک  تسا  هدشیم 
نیمه تخانش و  ناوتیم  نآ  رد  ار  ریملاپ  یناگرزاب  روضح  هک  تسا  ياهطقن  نیرتیبونج  قیرط  نیا  هب  گراخ  هریزج  دنناسرب . هنارتیدم 

. دوزفا زین  ار  ییایرد  تراجت  ناوراک ، اب  اهنآ  یتراجت  ياهتیلاعف  هب  دیاب  هک  دناسریم  بلطم 
فشک ار  تیعقاو  نیا  دناهدناریم . دناهدیمانیم ،  « Sythie یتیس  » ار نآ  هک  دنه  یبرغ  لامـش  ات  نایریملاپ  هک  تسا  هدوب  قیرط  نیا  هب 

224 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج  ورم  دنکیم . دییأت  ورم  یلاوح  رد  يریملاپ  ناگدرم  دوبدای  يانب  دیدج  رایسب 
. ما يا .  » روسفرپ باذـج  شرازگ  قبط  دوـب  داـی  ياـنب  نیا  دـشاب . یلعف ) سور  ناتـسکرت   ) ناـیگرم رد  اهیکولـس  یمیدـق  تختياـپ  هک 

. تسا هدش  رکذ  يرالاس  ناوراک  مان  نآ  نمض  هک  دراد  يریملاپ  ياهتشون  دوخ  رب  فونوکاید »
ياهتیلاعف یگدرتسگ  رب  دناهدش ، ینشور  لیلد  کی  ره  ورم  یمیدق  رهـش  گراخ و  هریزج  مه ، اب  نراقم  ابیرقت  ثداوح و  يزاب  رثا  رد 

. تیحیسم خیرات  ياهنرق  نیلوا  رد  یناهج ، تراجت  رد  ناشیا  شقن  يریملاپ و  ناناگرزاب 
225 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

مشش همیمض 

هب مکح  داتـسرف و  ناسارخ  هب  ار  يرافغلا  ورمع  نب  مکح  وا  داد و  هیبا  نب  دایز  هب  ناسارخ  هیواعم ، سپ   » بلهم نادـناخ  گراـخ  لاـجر 
درک و کین  ياهراک  بلهم  رکـشل و  هقاس  رب  دوب ، يو  اب  هرفـص  یبا  نب  بلهم  دـش و  نوریب  ناسارخ  ياههوک  هب  اجنآ  زا  دـمآ و  تاره 
: تفگ درک و  وکین  ياعد  يو  دیسر ، صاقو  یبا  نب  دعس  هب  بلهم  ربخ  نوچ  و  يرایشوه . تزرابم و  يدرم و  هب  تشگ  فورعم  وا  مان 

بلهم رهب  زا  يدـندناوخ و  هوعدـلا  باجتـسم  ار  دعـس  و  ار ». وا  ياـمنم  يراوخ  چـیه  زگره  شاـب و  بلهم  رادهاـگن  رـصان و  وت  بر  اـی  »
دمحم نب  نامیلـس  هک  دـنیوگ  نینچ  دنتـشاد و  یمه  هاـگن  كربت  رهب  زا  بلهم - بقع  وا - نادـنزرف  ار  ریـشمش  نآ  داتـسرف و  يریـشمش 
دنیوگ نینچ  تفای ، بلهم  هچ  ره  و  شدادن . تساوخب ؛ مرد  رازه  دص  هب  بلهم  نب  بیبح  نب  ۀمصلا  نب  دیرد  زا  ار  ریشمش  نآ  یمشاهلا 

226 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 
تفای »...  دعس  ياعد  تکرب  زا  هک 

درک تراغ  ار  اراخب  ات  درم  رازه  دص  راهچ  اب  داتسرف  اراخب  هب  ار  هرفـص  یبا  نب  بلهم  وا  داد ...  دایز  نب  هّللا  دیبع  هب ...  ناسارخ  هیواعم  »
 ... « دندوب هدمآ  درگ  نوتاخ  کیدزن  هب  مجع  همه  دوب و  كدوک  زونه  شرسپ  و  نوتاخ ؛ تشاد  هادخ  اراخب  هدج  اراخب  و 

هب هک  ملـس  و  رهنلا ؛ ءاروام  هب  دندوب  هدش  یکی  نوتاخ  اب  مجع  داتـسرف و  ناسارخ  هب  ار  دایز  نب  ملـسرم  تسـشنب ، هّللا  ۀنعل  دیزی  نوچ  «و 
ار نایمجع  رخآ  دـندرکب و  لوه  يرازراک  برح و  هب  دـندمآ  وا  شیپ  نایمجع  تفر و  رهنلا  ءاروام  هب  دیـشک و  رکـشل  دیـسر ، ناـسارخ 

ياهرثا رایـسب  يو  زا  درک و  کین  ياـهراک  وا  هک  ار . هرفـص  یبا  نب  بلهم  هک  دوبن  رثا  نآ  ار  سک  چـیه  برح  نیردـنا  درک و  تمیزه 
هاگبرح »...  نآ  ردنا  دمآ  هدیدنسپ 

نیعبـس عست و  هنـس  ردـنا  داتـسرف  ناسارخ  هب  ار  هرفـص  یبا  نب  بلهم  جاجح  داد و  ار  فسوی  نب  جاجح  رم  ناـسارخ  کـلملا  دـبع  و  »... 
بلهم و  دتسب . ناگورگ  يو  زا  دوب . نوخرط  راگزور  نآ  ردنا  دغس  کلم  درک و  حلص  دغس  نادرم  اب  دش و  شکرهش  هب  وا  و  لاس 79 ) )

هفیلخ ناسارخ  رب  لاس  راهچ  وا  رـسپ  درک و  هفیلخ  ار  دـیزی  شیوخ  رـسپ  دـنیوگ و  لوغاز  ار  نآ  هک  یهد  هب  دور  ورم  تیحان  ردـنا  درمب 
 ... دوب سانش  مدرم  هتسهآ و  هتسناد و  يدرم  لضفم  داد و  بلهم  نب  لضفم  وا  ردارب  هب  ناسارخ  جاجح  وا  سپ  زا  جاجح و  تهج  زا  دوب 

، تسشنب کلملا  دبع  نب  دیلو  نوچ  و 
227 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 
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، دوب جاجح  نز  هک  ار  بلهم ، رتخد  دنه  دیشک و  تبلاطم  ردنا  ار  بلهم  نادنزرف  ناسارخ و  زا  درک  لوزعم  ار  بلهملا  نب  لضفم  جاجح 
هرـصب هب  لاس  هس  ار  بلهم  نارـسپ  رم  جاجح  تفریذپن و  داتـسرف و  زاب  ودب  لام  نآ  دنه  ات  داتـسرف  وا  نیباک  مرد  رازه  دص  درک و  قالط 

دندرک و قالطا  لکوم  اب  ار  ناشیا  درک و  نامض  مرد  رازه  رازه  راب  شـش  تفگ و  نخـس  ناشیا  باب  رد  ملـسم  وبا  نب  دیزی  ات  تشادزاب 
 ...« دندش ماش  هب  دنتخیرگب و  دندوب ، هتخاس  اهرتش )  ) نایتخب دندرک و  اهتلیح  ردارب  راهچ  ره  ناشیا 

رگید یگراخ  هس 

: تسا تایبا  نیا  هدنیوگ  هتسیزیم . دودح  نآ  نومأم و  راگزور  رد  هک  رعاش  یگراخ  هلمج  نآ  زا  دنبوسنم ...  یموق  اجنآ  هب  »
مامه وبا  نیقرسب و  یتأی  ام  دوجا  سرغلا  ۀنقرـسم و  یف  الا  رهزلا  سرغا  نیتلاب ال  رابتلاب  نعطلا  نم  الا  اهبرآم  یـسفن  تضق  یئیـش  لک  نم 

و دیز . رسپ  دامح  هنییع و  رسپ  نایفس  زا  تسا  هدرک  تیاور  هک  یگراخ  يرصب و  هریغملا  یبا  رسپ  نمحرلا  دبع  رسپ  دمحم  رـسپ  تلـصلا 
. دناهدرک ثیدح  تیاور  وا  زا  ییاراخب  لیعامسا  رسپ  دمحم  یسولقلا و  قاحسا  رسپ  بوقعی  قاحسا  وبا 

228 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 
. تسا هدرک  تیاور  ثیدح  یضاق  ینورتا  یلع  رسپ  دمحم  رکب  وبا  وا  زا  هک  يرصب  یگراخ و  نمحرلا  دبع  رسپ  دمحا  سابعلا  وبا  و 

تسا هدورس  قدزرف  هچ  نآ 

. هدرک وجه  ار  هرفص  یبا  رسپ  بلهم  نآ  رد  و 
راع  سند و  نم  سانلا  یندا  وموث  لصب و  نم  دزالا  اندجو 

راقو  بشخ  نم  ءاملا  یفنمهاحل  یف  حضنی  نویرارص 
رابکردا  نم  لخنلا  صوخباهوررص  ذا  مهاصخ  نأک 

راصقلا  رعشلا  يذ  یلبحلا  نمسویت  یصخ  نیفسلااوف  دجاذا 
رایزلا  رثا  هنابلب  يرتبیسن  نم  بلهملل  نئاک  و 

راغملا  سرملاب  جاسلا  دوقینکل  اسرف و  دقی  مل  كراخب 
رامغلا  ججللا  یف  لیللا  یلیلدمهاحل  یلع  نیقطنتملا  نم 

رارصلاک  ۀنیفسلا  لقد  یلعهتتا  ام  حایرلاب و  یئبنی   229 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 
رافص  یبا  ضرا  فاغلا  هیلعتمض  ثیح  بلهملا  درول  و 

راغصلا  عم  هاف  مؤللا  يدثبتطعا  ثیح  بلهملا  ما  یلا 
رایدلا  نم  میئللا  هل  نا  ورحب  یطبن  هنا  نییبت 

يراوجلا  ۀلزغم  نیوبا  هلمالغ  اهب  دعی  دالب ال 
راودلا  یلا  هینب  لمحی  یلومکوبا  اسرف  دقی  مل  فیک و  و 

رازن  نیدت و ال  ام  ریمحلدهاشی  مل  ثوغی و  دبعی  مل  و 
ران  لکب  نودجسی  نکل  )و  تسا ماش  رد  يرهش   ) يرصب دزا  دجست  هّللام  و 

ات 254 تاحفص 252  يرجه   1354 هرهاق - يواصلا  لیعامسا  هّللا  دبع  پاچ  قدزرف  ناوید 

: قدزرف راعشا  همجرت  کنیا  و 
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زا  ] كاشاخ سخ و  ناشاهشیر  يالهبال  هک  دـنایناحالم  گنن ، يدـیلپ و  رظن  زا  مدرم  نیرتتسپ  متفای و  ریـس  زاـیپ و  لـها  ار  دزا  هلیبق 
بآ

230 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 
. دوشیم باریس  ناشیا ] ناهد 

دنکن سامآ  هک  دنناشوپیم  لخن  تسوپ  زا  ياهسیک  هب  ار  شیوخ  ياههیصخ 
. دنراد هاتوک  مشپ  هک  دننامیم  لبح  ینب  ياهزب  هب  لاح  نیا  رد  و  دننزیم - وراپ  یتقو  - 

. ینیبیم ار  یتسک  رثا  وا  هنیس  يور  رب  هک  ارچ  دشاب ، هدرب  مه  یبسن  شیوخ  ناردپ  زا  بلهم  هک  اسب  هچ 
. هتسب هتفات  نامسیر  هب  ار  جاس  بوچ  زا  هتخاس  ياهیتشک  هکلب  تسا  هتسبن  راسفا  هب  ار  یبسا  چیه  بلهم  گراخ  رد 

. قیمع ياهلادوگ  رد  تسا  درگبش  نادزد  نوچ  مه  دندنبیم و  هزوپ  رب  مانپ  هک  تسا  یناسک  زا  وا 
. اهیتشک لگد  رس  رب  امنداب  هسیک  نوچ  مه  تسرد  دراد ؛ دوخ  اب  داب  هچ  نآ  زا  دهدیم و  ربخ  داب  زا  کین 

ناهد هب  یمیئل  ناتسپ  هک  شردام ، يوس  هب  دیشوپیم و  شخب  رمث  ياهتخرد  هب  ار  وا  هک  ددرگرب  ناگرفص  وبا  نیمزرـس  هب  بلهم  رگا 
، ... تشاذگیم ناکدوک  رگید  وا و 

ار شیوخ  ردام  ردپ و  يرسپ  چیه  اهنآ  رد  هک  ییاهرهش  اهرهـش ؛ نیرتمیئل  لها  تسا و  ایرد  یطبن  وا  هک  دش  دهاوخ  راکـشآ  تقو  نآ 
. یسیر كود  رتخد  چیه  تسا و  هتخانشن 

؟ هدربن تاسدقم  فاوط  هب  ار  شنادنزرف  تسا و  هدرواین  دنب  هب  ار  یبسا  زونه  ناتردپ  هک  امش  دیشاب  هتشاد  ردپ  هنوگ  هچ  رخآ 
نایرمح هچ  نآ  هب  تسا  هدادن  تداهش  هدیتسرپن و  ار  ثوغی )  ) و

231 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 
؟ دنتسرپیم يراصن  نایرازن  دوهی و 

. دربیم هدجس  یشتآ  ره  هب  هکلب  تسا  هدربن  يرصب  هب  هدجس  دزا  هلیبق  هک  مسق  ادخ  هب 

وا تبقاع  انهمریم و 

. نزواه پینک  ياهارجام  كراخ و  هب  اهيدنله  ندش  هدایپ  ردنا  و 
هاش هک  دوب  نآ  هزات  فالتخا  نیا  زورب  تلع  دروخ و  مه  هب  دـنله  ناریا و  نیب  ام  رگید  راـب  نامیلـس  هاـش  دـهع  رد  ینعی  لاس 1095  رد  »

. دومن فاکنتسا  اهيدنله  هب  قباس  تمیق  هب  ناریا  مشیربا  میلست  زا  نامیلس 
نیافس زا  هنیفس  هدزیـس  دندروآ و  فرـصت  هب  ار  سابع  ردنب  گراخ و  مشق و  شیک و  زمره و  هداتـسرف ، جیلخ  هب  یتازاهج  مه  اهيدنله 

قباس »...  دادرارق  تیاعر  هب  دوب  نامیلس  هاش  نتخاس  روبجم  لمع  نیا  زا  ناشضرغ  دندرک و  طبض  ار  یناریا 
هب ار  اجنآ  هدروآ و  رد  دوخ  فرـصت  هب  ار  گراـخ  هریزج  نزواـه  پینک  ماـن  هب  هرـصب  رد  يدـنله  هراـجتلا  راد  سیئر  لاس 1167  رد  »

هریزج لباقم  ناتستشد ، ردانب  زا  گیر  ردنب  تخاس . نآ  رد  یماظن  ياهعلق  داد و  رارق  دیراورم  تراجت  دیص و  زکرم  هدرک و  دابآ  جیردت 
تشادن ییافـص  نادنچ  ناخمیرک  اب  صخـش  نیا  انهمریم و  مان  هب  ناریا  برع  ياسؤر  زا  دوب  یـصخش  طبـض  رد  خیرات  نیا  رد  گراخ ،

؛ تخادرپیمن وا  رازآ  هب  دوب ، تلود  نارازگتمدخ  زا  هک  شداماد  لاح  تیاعر  هب  دنزناخ  یلو 
232 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

گیردنب یطباض  هب  اددجم  تشذگ و  رد  وا  نوخ  رس  زا  تلع  نیمه  هب  زاب  تشاد ، ار  وا  نتشک  لایخ  هک  نیا  اب  لاس 1176 ، رد  هکنانچ 
نوچ تشاذـگ و  ار  دوخ  ناـگیاسمه  هب  ضرعت  زاـت و  تخاـت و  ياـنب  رگید  راـب  اـنهمریم  ناـخمیرک ، يراـتفرگ  عقوم  رد  درک . بوصنم 
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اجنآ تخیرگ و  وگراخ  کچوک  هریزج  هب  انهمریم  داتـسرف  وا  يریگتـسد  هب  ار  یعمج  سراف ، یگیبرلگیب  ناخمیرک ، ردارب  ناـخقداص 
خیـش زا  اهيدـنله  تفرگ . میمـصت  گراخ  هریزج  فرـصت  هب  دوب ، یلاخ  نیریـش  بآ  زا  هریزج  نآ  هک  اـجنآ  زا  اـما  دـش ، فرـصتم  ار 
هعلق گراخ و  هریزج  درک و  بولغم  ار  ناشیا  تلوهـس  هب  انهمریم  اما  دنتفاتـش ، رگید  کی  يرای  هب  دنتـساوخ و  کمک  يرهـشوب  نادعس 

قافتا لاس 1179  هب  هک  هعقاو  نیا  درک و  ریسا  ای  تشک ، ار  ناشیا  زا  یعمج  درب و  امغی  هب  ار  اهيدنله  ییاراد  مامت  هتخاس  رخـسم  ار  نآ 
تسا ». نآ  ریازج  لحاوس و  سراف و  جیلخ  رد  اهيدنله  طلست  هرود  متخ  خیرات  هداتفا ،

بلح هار  زا  دنتشاد و  هرـصب  رد  ياهناختراجت  دنیوگ ، كرت  ار  سابع  ردنب  يدالیم  لاس 1759  رد  هک  نآ  زا  شیپ  اهتدم  اهيدـنله  »
هب هچرگ  دندرک . ریاد  یتراجت  یگدنیامن  زین  رهـشوب  رد  اهيدـنله  لاس 1747  رد  دـنتخورفیم . هدرک ، دراو  اجنآ  هب  یمـشپ  ياههچراپ 

عاضوا شاشتغا  تلع  هب  هک ، نیا  زا  لبق  یتح  تبـسانم  نیا  هب  دنتفر . نوریب  ردـنب  نیا  زا  لاس 1752  رد  تبقاع  دنتـسب و  ار  اجنآ  يدوز 
زکرم هرصب  ردنب  دنوشب ، نآ  كرت  هب  روبجم  اهيدنله  سابعردنب ،

233 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 
. دوب هدش  سراف  جیلخ  مامت  رد  ناشیا  یتراجت  ياهراک 

تایاکـش هرـصب  رد  شلامعا  زا  هک  نزواهپینک - نوراب  اریز  دش  لیامتم  يدـیدج  هار  هب  ناهگان  دـنله  تلود  تسایـس  لاس 1753  رد  »
 ... هک تفر  گراخ  هریزج  هب  دـیدرگ و  دـیعبت  هرـصب  زا  تکرـش ، روتـسد  هب  دوب - هدـش  ایواتاب  یقرـش  دـنه  تکرـش  ياـسؤر  هب  یلاوتم 

هناختراجت سیـسأت  يارب  ار  فلع  بآیب و  هریزج  نیمه  کیدزن ، زا  یـسراو  زا  سپ  نزواه ، پینک  اـما  فلع . بآیب و  دوب  ياهریزج 
هب ار  گراخ  هریزج  هک  درک  اوغا  گراـخ - هریزج  کـلام  زین  و  دوب - گـیر  ردـنب  مکاـح  هک  ار  یماـن  رـصانریم  دـید و  بساـنم  رایـسب 
زا ار  دوـخ  تفر و  اـیواتاب  هب  لاس 1752 ، رد  رـصانریم ، یبتک  همانتقفاوم  نتـشاد  تسد  رد  اب  دنک . راذـگاو  دـنله  یقرـش  دـنه  یناپمک 

فرـصت ار  گراخ  هریزج  هک  درک  دعاقتم  ار  دـنله  یتلود  تاماقم  زین  تخاس و  اربم  دـندوب ، هدروآ  دراو  وا  رب  هرـصب ) رد   ) هک یتاماهتا 
 ... دننک

امسر ار  نآ  دش و  هدایپ  گراخ  رد  درک و  تکرح  ایواتاب  زا  درم  هاجنپ  یتشک و  ود  اب  قیرط  نیا  هب  نزواه  پینک  دیوگیم   Ives« زویا »
. دندیسریم رفن  دص  هب  هک  دندوب  ریقف  ناریگیهام  ياهدع  گراخ  تیعمج  عقوم  نیا  رد  دروآ . رد  فرصت  هب 

دنه تکرـش  لوؤسم  تاماقم  ایواتاب و  تموکح  نآ  زا  هتـشذگ  و  دوب - هدروآ  گراخ  هب  دوخ  اب  یکدـنا  هار  هشوت  نزواـه  پینک  نوچ  »
پینک راچان  دنتشاذگیم - شرایتخا  هب  رید  تساوخیم  هک  ار  هچ  نآ  دندرکیمن و  راتفر  دندوب ، هداد  وا  هب  هک  ییاهلوق  قبط  زین  یقرش 

دش و ناوارف  تالکشم  راچد  دوخ  دیدج  هرمعتسم  سیسأت  يارب  رما  زاغآ  رد  نزواه 
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نآ هب  هعلق  نیا  داهن . انب  هریزج  رد  یگنج  کچوک  هعلق  کی  اهنآ  کمک  هب  دراـمگ و  راـک  هب  بارعا  ناـیناریا و  زا  ینارگراـک  ریزگاـن 
يور هب  ار  دوخ  ياهرد  طقف  دنک و  یگداتسیا  دنه ، زا  هدیسر  ياهیتشک  ربارب  رد  زین  و  مجاهم ، ياهورین  ربارب  رد  هک  دوب  مکحتسم  دح 

. دیاشگب دنله  یقرش  دنه  تکرش  ياهیتشک 
نیا رـس  رب  لادـج  دوب و  گیر  ردـنب  مکاح  انهمریم  ماگنه  نیا  رد  تفرگ . رد  گنج  انهمریم  نزواه و  پینک  ناـیم  هک  دـماین  رب  يدـنچ  »

پینک اـت  دیـشک  لوط  لاـس  نیدـنچ  تموصخ  نیا  دـنزادرپب . دـیاب  یغلبم  هچ  هریزج ، لاغـشا  يازا  رد  اهيدـنله ، هک  تفرگ  رد  عوضوم 
رد نزواهپینک  نواعم  اقباس  تسلهرد  نوف  دـش . گراخ  هریزج  روما  دـهعتم  تسلهرد " نوف  وا " ياج  هب  تشگزاب و  ایواتاب  هب  نزواـه 

، نزواه پینک  تموکح  صاخ  زرط  هرابرد  دـهدب . یتروص  رـس و  انهم  ریم  اـب  ار  دوخ  طـباور  يرادمتسایـس  اـب  تسناوت  هک  دوب  هرـصب 
هام خروم  همان  نیا  دش . هداد  تسا ، هتـشون  سابعردنب  رد  يدنله  نارازگراک  زا  یکی  هب  هک  ياهمان  رد  دوو ، رتسم  هلیـسو  هب  یبلاج  حرش 

. دنهدیم لیکشت  هعلق  زا  عافد  يارب  ار  وا  نازابرس  دناهدش ، هداتسرف  ایواتاب  زا  هک  ییاپورا  رفن  دص  :" ریز - حرش  هب  تسا و  لیروآ 1756 
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. دننکیم یگدنز  اهطابضنا  نیرتتخس  اب  دنتسه و  يزیمت  رت و  لکیه و  شوخ  نادرم  اهنیا 
هدع نیا  اب  نوچ  تسا و  رپس  ریـشمش و  طقف  ناشحالـس  هک  تسا  هدرک  ریجا  زین  ار  یموب  درم  رفن  دص  نزواه  پینک  هدـع ، نیا  رب  هوالع 

. درب دنهاوخ  رـس  هب  وا  یگدرب  رد  رطاخ  بیط  هب  دنام و  دنهاوخ  رادافو  وا  هب  تبـسن  نایموب  نیا  لامتحا  بلغا  هب  دـنکیم ، يراتفرشوخ 
اب وا 
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رد دـناشوپیم و  اهنآ  هب  بوخ  سابل ، هتـشاذگ  ناشرایتخا  رد  یهام  نان و  امرخ و  يدایز  رادـقم  اـهنآ  كاروخ  هب  تبـسن  ماـمت  هجوت 

اهنآ زا  رگا  اما  دـهدیم ، مه  زردـنا  دـنپ و  اهنآ  هب  بهذـم  تیاعر  هرابرد  یتح  دـنکیمن . یتلاـخد  نیرتکـچوک  ناـنآ  یبهذـم  روما 
ود اهیموب  فیقوت  ای  سبح  رد  مکح  يارب  دنک ، باجیا  تیعقوم  تقو  ره  و  دنکیم . ناشتازاجم  تخـس  یتخـس  هب  دنزب ، رـس  يریـصقت 
هب یتیرومأم  نینچ  تقو  ره  هک  تساج  نیا  بجع  دتـسرفیم و  اهنآ  غارـس  هدرک ، نیعم  یـضاق  مکح و  ناونع  هب  ار  ناشدوخ  زا  رفن  هس 

مرمع رد  نم  و  دناهدوب . هدـش  قلخ  يراک  نینچ  يارب  ییوگ  هک  دـناهداد  ماجنا  تقایل  یکین و  هب  ار  دوخ  هفیظو  نانچ  تسا ، هداد  نایموب 
 ...« دنشاب هتشاد  تواضق  تقایل  دح  نیا  هب  تیعقوم ، لغاشم و  نینچ  رد  مدرم  هک  ماهدیدن 

ار سابعردنب  لاس 1759  رد  تبقاع  دیسر . رهشوب  تبون  سپس  دنتسشن و  بقع  هرصب  زا  اهيدنله  دودح ، نیمه  رد  ای  لاس 1753  رد  »... 
گراخ لاغـشا  تدم  اما  دوب . گراخ  یگنج  هعلق  نامه  دوب ، هدنام  یقاب  اهنآ  يارب  زونه  هک  يرقم  اهنت  قیرط  نیا  هب  دنتفگ و  كرت  زین 

. دندرک كرت  مه  ار  هریزج  نیا  لاس 1765  رد  هچ  دوب . هاتوک  زین 
. داتفا هتـسش  ناج  زا  تسد  لجر  نآ  تسد  هب  هعلق  لاس  زاغآ  رد  تفرگ و  رد  انهمریم  اهنآ و  ناـیم  یتخـس  گـنج  هک  دوب  لاـس  نیا  رد 

یتشک کی  اب  هک  درک  روبجم  ار  ناشیا  دروآ و  طبـض  رد  ار  اهيدنله  رادن  راد و  درک و  فرـصت  ار  هعلق  انهمریم  هک ": دسیونیم  نسراپ 
. دنرادرب دوخ  هارمه  زارد  رفـس  نیا  يارب  یفاک  هقوذآ  هک  داد  هزاجا  اهنآ  هب  يراوشد  هب  یتح  و  دـننک . تمیزع  ایواتاب  فرط  هب  يدـنله 

البق مه  ار  یتشک  انمض 
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. دوب هدرک  طبض  ار  نآ  توراب  گنفت و  پوت و  دوب و  هدرک  حالس  علخ 
گنچ هب  ار  دنله  یقرش  دنه  تکرش  هب  قلعتم  یتراجت  لاوما  حالس و  لوپ و  زین  يدایز  رادقم  هریزج ، فرصت  رب  هوالع  انهمریم ، نیاربانب 

 ... ". دروآ
ناوتیم یتخـس  هب  کنیا  گراخ  رد  اهيدـنله  هعلق  زا  دـسریم . نایاپ  هب  سراف  جـیلخ  رب  اهيدـنله  هطلـس  گراـخ ، نداد  تسد  زا  اـب  »

هب دـیدرگ و  لمح  نادابآ  هرـصب و  هواـنگ و  هب  و 1924  ياهلاس 1914  نایم  نآ  یناـمتخاس  حـلاصم  اریز  تفاـی ، هریزج  نآ  رد  يراـثآ 
.« دیسر ردانب  نیا  رد  ییاهنامتخاس  فرصم 

گراخ هب  هاشداپ  نیا  تیاضر  اب  دنتـسب و  ياهدـهاعم  دـنز  ناخمیرک  اب  اهسیلگنا ، دـنتفگ ، كرت  ار  گراخ  اهيدـنله  هک  نآ  زا  دـعب  »
رد هک  دوب  هتخاس  دوخ  میانغ  يافتخا  يارب  یهاگهانپ  نآ  رد  دوب و  هتفرگ  عضوم  گراـخ  هعلق  رد  اـنهمریم  ماـگنه  نیا  رد  دـندرب . هلمح 

دش و رجنم  تسکـش  هب  هریزج ، هب  اهسیلگنا  هلمح  دوب . هدـمآ  رد  يدـج  یتروص  هب  مکمک  وا  ياهجارات  و  داتفایم . شگنچ  هب  اهایرد 
" یـسیلگنا یتراـجت  یتشک  هک  دـناسر  ییاـج  هب  ار  راـک  دـعب  درک و  تمواـقم  یتخـس  هب  یناریا  یـسیلگنا و  ناـمجاهم  ربارب  رد  اـنهمریم 
ار سیلگنا  یتراجت  ياهیتشک  نتخادنا  رگنل  قح  البق  هچرگ  درک . طبـض  دوب  هتخادـنا  رگنل  هریزج  رد  هک  ار   " Speedwell لودیپسا

نـسراپ هکنانچ  و  دـمآرد )!(  كانرطخ  ییایرد  دزد  تروص  هب  انهمریم  ماـگنه  نیا  زا  دوب . هتخانـش  تیمـسر  هب  هریزج  نآ  لـحاوس  رد 
اهیتشک و ییایرد ، ناوراک  نیا  اب  و  داد . لیکشت  ییایرد  ناوراک  کی  دوخ  حلسم  کچوک و  ياهیتشک  اهقروز و  اب  دسیونیم :
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ناوراک مکمک  دربیم . جارات  هب  ار  اـهنآ  یتراـجت  لاوما  درکیم و  حالـس  علخ  دـیدیم ، جـیلخ  رد  هک  ار  یتلم  ره  هب  قلعتم  ياـهقروز 
نامه مک  مک  سراف  جیلخ  رد  انهمریم  دندرکیم . دمآ  تفر و  سراف  جیلخ  رد  هک  دش  ینادرون  ایرد  يارب  رایسب  تشحو  بابـسا  انهمریم 

.« تشاد یقرش  دنه  ریازج  رد   " Angria ایرگنا فورعم " ییایرد  دزد  هک  دوب  هتفای  ار  یترهش 
راک نآ  ياهراوید  رـس  رب  اـنهمریم  هک  ینیگنـس  ياـهپوت  دوجو  اـب  گراـخ ، هب  هلمح  هک  دوب  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  دـنز  ناـخمیرک  »... 

اپ زا  یگنـسرگ  اب  ار  هعلق  ناظفاحم  هریزج ، هرـصاحم  اب  هک  تفرگ  میمـصت  ناـخمیرک  تبـسانم  نیا  هب  ثبع . تسا  يراـک  دوب ، هتـشاذگ 
درک و دراو  هریزج  هب  هناخپوت  هب  زهجم  زابرس  يدایز  هورگ  لاس 1769  رد  دش و  قفوم  مه  تبقاع  هک  دوب  تسایـس  نیمه  اب  دروآرد و 
( تیوک رد   ) نیرق هب  تسشن و  یتشک  رب  دوخ  هنیجنگ  زا  يرادقم  اب  هنابـش  دید ، هتخاب  ار  گنج  ماجنارـس  هک  انهمریم  تفرگ . ار  گراخ 

یگدـنز ناتـساد  بیترت  نیا  هب  تشگ . مادـعا  هب  موـکحم  دادـغب ، ياـشاپ  مـکح  هـب  هرـصب  رد  تـفر و  هرـصب  هـب  اـجنآ  زا  و  تـخیرگ .
 ...« تفای همتاخ  سراف  جیلخ  ییایرد  نادزد  نارگجارات و  نیرتزیگناتشحو 

( نوسلیو دلونرآ  ملق  هب  سراف - جیلخ  ات 183  تاحفص 179  زا  همجرت  )
رادروخرب سراف  جیلخ  هرانک  نکاس  برع  لیابق  ینابیتشپ  زا  يدـح  ات  دوب ، تردـق  هب  ندیـسر  يالقت  رد  هک  یعقوم  لیکو ، ناخمیرک  »

نآ زا  دندادن و  دنز  ناخمیرک  یتسود  هب  نت  یضعب  ءزج ، ماکح  اما  دوب .
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تخـس ار  تلود  و  دوب . ریرـش  عاجـش و  اـنهمریم  دوب . ناـخ  رطاـخ  شیوشت  ثعاـب  همه  زا  شیب  یگیر  ردـنب  ياـنهمریم  تموـصخ  هلمج 
انهمریم هلباقم  هب  یمیظع  نوشق  هاگنآ  دوب . هتـسب  ار  رهـشوب  مهم  ردنب  و  زاریـش )  ) تختياپ یتراجت  هار  دوخ  دارفا  اب  اریز  دوب . هدـناجنر 

دوخ ییاورنامرف  رقم  كرت  هب  روبجم  سپس  درک ، عافد  دوخ  کلمی  ام  زا  داتسیا و  نوشق  نیا  ربارب  رد  هام  نیدنچ  انهمریم  و  دش . لیـسگ 
ود زا  شیب  تسا ، عقاو  گیر  ردنب  لباقم  تسرد  هک  وگراخ  درب . هانپ  گراخ ، لامش  وگراخ ، هریزج  هب  تشاذگ و  تشاد ، هچنآ  دش و 

دروآ و عمج  دوخ  رود  هب  دارفا  ياهدـع  اهنت  هن  وگراخ  رد  انهمریم  دراد . ناـکما  یتخـس  هب  نآ  رد  تعارز  درادـن و  تحاـسم  عبرم  لـیم 
دروآ و درگ  زین  یتشک  ییاتدنچ  ییایرد  يدزد  هار  زا  هکلب  دناوخیم - تعاطا  هب  ار  وا  هک  تشاذگ ، توکـسم  ار  رهـشوب  خیـش  یعاسم 

سرریت رد  تـسرد  هـک  ار  يدـنله  یتـشک  ود  درکن و  اـفتکا  مـه  نـیا  هـب  و  درک . طبـض  ار  سیلگنا  تـلود  ياـهیتشک  زا  یـضعب  یتـح 
تبقاـع دومن و  رتخاتـسگ  رتیغاـی و  ار  وا  اـهيزوریپ  نیا  درک . تریح  قرغ  ار  اهيدـنله  درب و  اـمغی  هب  دوـب ، اهيدـنله  هعلق  ياـهپوت 

هب ریزگان  وا  دندرک و  شروش  وا  ناتسدریز  زا  هتـسد  کی  رد 1769  دندوب . هتفرگ  ار  وا  فارطا  ناوارف  نانمـشد  هک  دش  وا  یهابت  بجوم 
.« دنتخادنا اهگس  يولج  ار  وا  دسج  و  دش . هتشک  داتفا و  ماد  هب  هرصب  رد  تخیرگ . هرصب 

پاچ 1829) دلج - ود  رد  ناریا  خیرات  مکلم - )
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مالک نایاپ  [ 11]

هب يدرک و  نوریب  تسد  زا  ار  يرتـشگنا  يدـش ، یئـضوتم  هب  نوچ  هک  دوـب  نآ  ببـس  تفرب و  زور  لـهچ  نامیلـس  تسد  زا  تکلمم  »... 
تفرب و درک و  شیوخ  تشگنا  رد  دتـسب و  يرتشگنا  دمآرد و  مداخ  نآ  تئیه  هب  يوید  يور  هک  دنیوگ  نینچ  يدراپـس . شیوخ  مداخ 
ار وید  تفاین . درک ، بلط  يرتشگنا  دمآ و  نوریب  نوچ  نامیلس  تسا . نامیلس  دنتـشادنپ  دنتـشگ و  رخـسم  ار  وا  قلخ  تسـشنب و  تخت  هب 
رد يور  دوب . شقن  نآ  رب  هک  اهمان  نآ  ببـس  هب  دوب . رتشگنا  رد  یهاـشداپ  داـینب  هک  منامیلـس  هک  تفگ  تسناوتن  هتـسشن ؛ تخت  رب  دـید 

يرودزم دوبن . عومـسم  وا  لوق  يدـندرک و  فافختـسا  منامیلـس ، نم  یتفگ  هک  یتقو  ره  دیـسر . ایرد  رانک  هب  اـت  تفریم  داـهن و  ناـبایب 
اهبش تشادیم و  بجع  شیوخ  راک  زا  تشاذـگ و  راگزور  یتسپ  جـنر و  هب  هام  کـی  دتـسیم و  مرد  مین  هزور  ره  يدرک و  ناداـیص 
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نامیلـس هب  نیا  لوق  لعف و  تفگیم  دوب ، وا  ریزو  هک  فصآ  داتفا و  قلخ  نایم  رد  ییوگ  تفگ و  دـمآ . رب  زور  لهچ  ات  درکیم  تداـبع 
. تخادنا ایرد  رد  يرتشگنا  تخیرگب و  دیـسرتب و  دیدب ، وید  نآ  نوچ  تشگ . شاف  نخـس  هک  نیا  ات  هن . لصاح  تذل  وا  زا  و  دـنامیمن .

نآ ییهام 
240 ص : سراف ، میتی  رد  كراخ  هریزج 

، درک زاـب  شمکـش  نوـچ  دوـب . همه  زا  رترازن  هک  داد  نامیلـس  هب  یهاـم  نآ  دایـص  دـنکفا . دایـص  ماد  رد  نتـشیوخ  زور  نآ  تفرگب و  ار 
صصق ص 195  دـنتخومآ ». ییوداج  ار  قلخ  ناوید ، دـشب ، وا  تسد  زا  تکلمم  هک  زور  لهچ  نآ  رد  دـش ...  داـش  تفاـیب . ار  يرتشگنا 
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