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نيگتكبس تافو ىاج

 ىاج نآ زا ىكي هك ،مديدرگ قفوم ىخيرات نكاما زا ىخرب ىقيقحت هب ىرصان تاقبط حيحصت و هيشحت رد
: دوش ىم هداد حرش ليذ تلاقم رد هك ،تسا نيگتكبس تافو

 ،ىومورد ام اي ،ىرودم لمرب(هيد رد خلب دودحب نيگتكبس هك ديوگ ىرصان تاقبط رد ىناجزوج جارس جاهنم
 ىتروار و هدمآ الاب روصب ىطخ خسن فالتخاب هيد نيا مان و ،هدش توف )ىوردام لمراب اي ىويردم اي ،ىرودم اي
.هدش هتشون مه ذمرت ۀخسن رد هك ديوگ و ،تسا هدرك ركذ ار همه دوخ ۀمجرت رد

 فرطب اوه ليدبت ،ضرم لوط ببسب و تسيزيم خلب رد نيگتكبس : ديوگ )٥٤ ص - ۹ ج( لماكلا رد ريثا نبا
 نودلخ نبا ،دندرك نفد اجنآ رد ،هدروآ هنزغب ار ىو تيم و ،تفر ناهج زا هنزغ و خلب هار رد و درك تكرح هنزغ
 ىكي چيه و ،دنكيم لقن ار ريثا نبا لوق ًانيع )٤٦۲ ص - ۹ ج( دوخ فراعملا هرئاد رد ىناتسب و )۳٦۳ ص - ٤ ج(
 ار وا ندرم و نينزغب خلب زا ار نيگتكبس ريما تميزع زين )٤٥ ص( ىزيدرگ .دنا هدركن ىتراشا ار ىو لاقتنا عقوم
.تسا هدركن ركذ ار ندرم ىاج ىلو ،دنكيم هراشا هار رد

 ،)۱(تسا هتشون ذمرت هب ار نيگتكبس تافو دنا هدرك افتقا وزا هكيناسك و هتشرف دننام رخأتم ناخرؤم زا ىخرب
 دياب ناربانب ،دنا هدركن ىتراشا نيگتكبس ريما توف عقومب هريغ و ريثا نبا و ىزيدرگ دننام رگيد نيخرؤم نوچ
: تفگ

 مساقدمحم اريز ،دشاب ىرصان تاقبط نيمه دياش زين ،ذمرت هب نيگتكبس لاقتنا ىاج نييعت رد هتشرف ذخأم هك
 برقا نيقي هب ناربانب ،هدش هتشون ذمرت ىتروار هخسن زا ىكي رد نوچ ،دناديم دوخ ذخام زا ارنآ ،ىباتك ۀجابيد رد
.دوب هدش هتشون )ذمرت( دياش مساقدمحم ذخأم ۀخسن رد هك تسا

 نامه قيقحت نودب زين هتشاگن دومحم ناطلس تايحرب هكيباتك رد مظاندمحم روتكود رصاعم ناخرؤم زا ىكي
 تحص هب همه نيا هدنراگن هديقع هب ىلو )۲(دسيونيم نيگتكبس تافو لحم ار ىتروار ۀمجرت نتم )ىوموردام(
 هچنانچ ،نوحيج ىاروام لحاس رب دوب ىرهش و ،هدوبن عقاو هنزغ و خلب هار نيب ذمرت هك اريز ،تسين كيدزن
: ديوگ )٦٦ ص( ملاعلادودح

 خلب ىذام و فورعم مان نيمهب نونكات ذمرت ىخيرات ىاياقب و "... هداهن نوحيج دور بل رب و مرخ تسيرهش"
 ناتسمز رد ارنآ روطس ۀدنراگن و ،دوشيم داي مان نيمه هب هك تسا ىكرهش و ،هداتفا هيومآ فرطنآ رب رازم تيالو و
 رد ىو هك قباس ناخرؤم لوق نيا ،مينادب نيگتكبس تافو لحما ر رهش نيا هتشرف لوقب رگا .ما هديد )ش۱۳۲٤(
 زا دشاب هدرم نارد هنزغ و خلب نيب رد نيگتكبس هك ار ىئاج غارس دياب سپ ،ددرگيم ضقت رم هنزغ و خلب هار نيب
: ديسر ليذ ۀجيتن ودب قيقحت و سسجت زا دعب روطس ۀدنسيون دروم نيرد و ،درك وجتسج هدوجوم عقاوم و ءارق نيب

 هك ،ىناتسهوك ۀقطنم رد ليم )۳۰( ات )۲۰( هلصافب هدوجوم فيرش رازم قرش بونجب خلب ىبونج دودح رد )۱(
 ۀداج رب نيع و دنيوگ لمرم اي لمرام ارنآ نونكا هك تسا هيرق ،تسا نياك رحب حطس زا تف رازه جنپ دودح رد
 ۀچوك( مانب رازم رهش رد ۀچوك تبسانم نيمهب و ،دنور لباك و نايماب فرطب اجنا زا هك ،تسا عقاو ىناتسهوك
 نونكا هار نيا ىلو ،دنيآ لمرام ىوسب اجنآ زا مدرم هك ،هداتفا رهش فرط نآب روكذم رذگ هك ،تسا دزمان )لمرام
: دنيوگ و دنك ركذ ار ىاج نيا زين توقاي ،تسين ور هدارع و هديدرگ كورتم ىراوشد ببسب

 هيرق مان ىرصان تاقبط ىطخ ىاه هخسن رد نوچ ")۳(خلب ىحاون لابج ىف هيرق ،نوكسلا مث حتفلاب : لمرام"



۲

 نآ ندرم ىاج هك : تفگ ناوتيم سپ ،هدش هتشون لمرم و لمرام لاكشاب كيدزن هدرم اج نارد نيگتكبس هكيا
 نايماب هب خلب زا ىناتسهوك هار نيا نوچ ،دنيوگ لمرام اي لمرم ارنآ مه نونكات هك .دشاب هيد نيمه هاشداپ
 دش و دمآ نايماب هب هار نيزا مدرم ،دوبن لقن و لمح ۀليسو اهدارع هك ىتقونآ رد دياش ،تساههار نيرتكيدزن
.دندركيم

 ،درذگيم ىرورملا بعص ناتسهوك نيب رد هك ،دوريم خلب و رازم تيالو ىوسب نايماب زا زين ىرگيد هاركي )۲(
 )بآ ود( نازا دعب و ،درذگيم ربيش لتوك و )قباس دنوروغ( دنبروغ ۀرد و ناورپ زا هكيور هدارع ۀدوجوم هداج رب
 راسهوك نيب رد نا زا دعب و تسا دوجوم ور هدارع ۀداج نايماب دودح ات ،ددرگيم ادج نايماب ىوسب ىهار دسريم
 راسهوك نطب رد ىراكش ۀرد زا تسا هدافتسا دروم نونكا هكيور هدارع زارد هار .تفر ناوتيم هدايپ اي پسا رب
 خلب و رازم ىوسب اجنا زا و ،دسريم كبيا و ىرمخ لپ هب هرخآلاب و ىگ هليك و ىشود و بآ ود هب ،هتشذگ شكودنه
 شكودنه ىاه هنماد بآ ود دودح زا هكيراوشد هار ىلو درذگيم ناغرقشات راسهوك ىط زا دعب ىعيسو ىاهتشد رد
 نايماب زا و ،ددنويپ ىم ركذلا قباس كبيا هب ىقرش لامش فرطب ىناتسهوك هاركي ۀعيرذ اجنآ زا ،دوريم نايماب هب
: تسا دوجوم ليذ لزانم كبيا ىوسب

.كبيا )۷( ،غابراس و مرخ )٦( ،ىئور )۵( ،ردم )۴( ،درمهك )۳( ،ناغيس  )۲( ،نايماب .۱
 ىطخ خسن طبض تروصب و دوشيم )ىئور ردم( ميسيونب اجكي ار )ىئور( و )ردم( رگا لزانم ىاهمان رد

 قباس لزانم زا تساوخيم اجنآ زا و هدمآ كبياب خلب زا نيگتكبس هك : تفگ ناوتيم و ،دناسريم ىكيدزن تاقبط
 .باوصلاب ملعا هلاو .)٤(دشاب هدرك لاقتنا رگيد ىايندب اجنيرد مه و ،درذگب نايماب ىوسب ركذلا

ذخام

.هريغ و ىناغفا تايح ،۲۱ ص هتشرف .۱
.۳٤ ص ،دومحم ناطلس باتك ىسراف ۀمجرت .۲
.۳٦۲ ص - ۷ ج نادلبلا مجعم .۳
۱ – ۱٤ ص ،مجنپ ۀرامش ،ش ۱۳۲٥ لاس ،انايرآ ۀلجم .٤


