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 اب دنس يداو يگنهرف طباور هب يهاگن
هياسمه ياهروشك

همه رس نآ ،ميدباپ يبورس يب  همه رهوگ كي و ميدوب طسبنم
بآ وچمه يفاصو ميدوب هرگيبباتفآ نوچمه ميدوب رهگ كي
 هرگنك ياه هياس نوچ ددع دش هرسرون نآ دمآ تروصب نوچ
 قيرف نيا نايم زا قرف دور اتقينجنم زا دينك ناريو هرگنك
نآ ريغ تروصب دشاب يكي ره ناكمرد يرآرضاحرا ،غارچ هد
 يكشيب يرآ يور شرونب نوچ يكي ره رون درك ناوتن قرف
يرشفب نوچ دوش كي دنامن دصيرمشب يبآ دص و بيس دص وت رگ
 تسين دارفاو هيزجت يناعم ردتسين دادعا و تمسق يناعم رد
تسشك رس تروص،ريگ ينعم يايتسشوخ ناراي اب راي داحتا

)يولوم(                   
 لوبناتسا زا ،دش هدرپس كاخب )هيكروت( هينوق رد و ،دمآ ايندب خلب رد لبق نرق تفه هكيلدبحاص شيورد

 هب روهشم يخلب نيدلا لالج راوگرزب درم نيا ،ديامنيم ينارمكح سوفن اهنويلم راكفا رب اگنگ يراجم ات
 تدحوب ار ام دوخ ينامسآ ياوناب و ،دراد يگرزب مهس نيمزرس نيا گنهرف ليكشت رد هك ،تسا يمور
"تسا شكرس تروص،ريگ ينعم ياپ"ديوگ و دناوخ

 ،دنكيم هدافا ار يناسنا يونعم و يفاقث عبانم مامت اجني رد ينعم هملك  ؟تسيچ تروص و ينعم نيا سپ
 قوس يشك ردارب و يتخبدب و راتشك هب ار ناسنا هراومه هك ،تسا تيعوبس و يگدنرد لايما شكرس تروص و
.تسا هدرك

 يناويح لايما مداصت و موش ضارغا شيالآ زا هك ،تسا روتلك و تفاقث و بيذهت زا ترابع ينعم يايند
 "تروص" ياهيخوش و اهيگريخ ،يناسنا هدوت نيب زا و ،دوشيم هدرورپ ييابيز و لامج اجنيرد .تسا هزيكاپ
 عاشم لعشم و كرتشم ينشور هك ،دنكيم يربهر يرون هب ار ناسنا و ،ديوش يم ار يسايس ياهراكيپ ينعي
 .تسا تيناسنا

 نژوردياه مب هب متيا مب زا ،دنزاسيم راكهابت هحلسا ،دنزيريم اهنوخ ،دنگنجيم هراومه نارورپ تروص



۲

۳

 ،دنهد مايتلار تيناسنا تاحارج هك ،دنتسه زين يصاخشا ،كانرطخو بوشآ رپ يايندنرد يلو .دننزيم تسد
 .دنشخب نيكست ار تيناسنا برطضم حور و ،دننيرفآ لامج و قشع

 رگا ،دنا هتشاد شودب ار تيناسنا ريمعت ريطخ هفيظو هراومه كانلوه يايند نيرد ام ناگتشذگ و دادجا
 ينالدبحاص ناشيا نيب رد ،دنداديمرس دربن ياهناديم رد ريلد ناناوج و ،دنديگنجيم ناحتاف و ناياشگ روشك
 .دنتشامگيم تمه يفاقث زيوالد يدابم و تعنص و ترآ و افص و حلص و بدا و ملع رشن هب هك ،دندوب زين

 و ريمشك و شكودنه ناراسهوك زا نآ ياهبآ ،تسناور يدومآ راقو تناتماب نارهم يايرد تساهنرق زا
 دادجا هك هتفاي انب بآ نيرب وريدوج نهوم و هپره هلاس رازه جنپ و راهچ ميدق ياهتيندم ،ديآ ناتسناغفا بلق
 يبرغ هياسمه مدرم اب دنس يداو هلاس رازه جنپ يگنهرف طباور ،رصع نامه رد و ،دنا هدوب نآ قالخ ام
 هكيراثآ اب )هتيوك( بوژ و نيشپ يداو يخيرات لبقام راثآ هچنانچ ،ميتشاد يهباشم تيندم و ،دوب دوجوم
 راثآ اب ،تسا دوجوم تارف و هلجد ياراجم ات ناريا بونج رد هلسلس نيمه نيع و دنا هتفاي راهدنق رد نونكا
 يركف طباور مه خيراتلا لبق رصع نا رد هك ،دننادرگيم اديوه ام رب و دنراد يتهباشم هپره و وريدوج نهوم
 .ميتشاد يروتلك و يگنهرف و

 هغبص ارنآ و ،داد قيثوت ار ام يخيرات و يگنهرف يگنهآ مه و يكيدزن نيا مالسا نيد و تشذگ اهتدم
 نارو رنه و نادنمشناد و ءاملع ،روغ و هنزغ و برع ناياشگ روشك اب .تسا راوتسا نونكات هك ديشخب يديدج
 ناغفا اب ار ناتسكاپ مدرم نونكا هك ،دنتشاذگ ار يكرتشم تفاقث يدابم و ،دندمآ نيمزرس نيدب مجع و برع
 هك تسا ينيتملا لبح هناگي ،يردارب و يكيدزن و يگناگي يارب و ،دهد يگتسويپ برع و كروت و ناريا و
 ،دش زاغآ يوما مساق نب دمحم تدايقب برع تاحوتف نوچ يمالسا لوا نرق طساوا رد .تسين ينتخيسگ
لبيد و ركب و هروصنم و  ـهچا ،دش نشور گنهرف غارچ ناتلم رد ،ديدرگ يمالسا تفاقث زكرم نارهم يداو
 رواشپ زا نيمزرس نيرد يونزغ دومحم ناطلس تاحوتف مچرپ يتدم زا دعب هك ات ،تشگ نآ مهم زكارم )لود(
 نيرخآ يراجم ات ارنآ راونا ،دنتشاد نشور ار لعشم نامه يروغ ناياشگروشك و ،دش هتخارفا لبيد ات دنهوا و
 راوتسا هياسمه ياهروشك اب يناسل و يملع و يندم و يگنهرف طباور هك تسا رصع نيردمه .دنديناسر اگنگ
 :تسا نينچ نآ يروتلك رهاظم هك ،هتشگ رت
 ياهنابز اب هنسلا نيا تاملك و ظافلا طلخ و وتشپ و يسراف و يبرع راعشا و مولع و بتك و بادآ رشن
 زا لبق و تسا ناتلم رد يدول ديمح خيش نآ سسؤم هك يدول نابز وتشپ نانارمكح نامدود ًالثم ،يماقم

 زا دنا ديمح خيش باقعا هك يدول رصن و يضر خيش نآ نارادمكح رفن ود ،دنتشاد تنطلس ـه ٤۰۰
 رد ناشور ريپ ديزياب نينچمه و تسا دوجوم نابز نيرد ناش راعشا هك ،دنا وتشپ نابز ميدق يرارعش
 يگنهرف يگتسب حضاو ليلد هك تشون ار يبلاطم   ـه۱۰۰۰ هنس دودح رد يباجنپ نابزب نايبلاريخ باتك
.تسا نابز وتشپ مدرم اب امش
 نياب ار ناگياسمه يرنه و يملع و يبدا راثآ هك نارورنه و هرادا لها و ءارعش و ءاملع دمآ و تفر
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 يناجزوج جارس جاهنم دننام يياملع ًالثم ،دنا هتفرگ نيمزرس نيزا يرثا ًاتلباقم مه و هداد لقن نيمزرس
 هدنسيون ربدم رخف و هريغو تاياكحلا عماوج بابلالا بابل فلؤم يفوع دمحم و يرصان تاقبط فلوم
 ،دندمآ اراخب و روغ و هنزغ زا همه يلو ،دنتشون يلهد و ناتلم و گهچا رد ار دوخ بتك ،برحلا بادآ
 ملع رونب ار دنه و دناوخ سرد هنزغ رد ) ـه ٥٥۷( دوب هدش دلوتم روهال رد هك يناغص نسح ماما مه و
 نيا يطيحم راثآ روهال تسدربز يارعش ينور جرفلاوب و ناملس دعس دوعسم سكعلاب و ،درك نشور
.دنداد لاقتنا ناريا و هنزغب يسراف زيوالد راعشا رد ار نيمزرس
 ناور نشور نالدبحاص زا يخرب هك تسنيا ديآ يم رظنب رصع نيرد يروتلك رهاظم زا هكيرثا نيرت مهم
 و ،دندروآ دوخ اب ار افص و ريخو قالخا مدرم نيا .دندمآ نيمزرس نياب يمالسا ناحتاف ريلد نايهاپساب
 زا رتديواج و رتراوتسا نآ رثا هك ،دنتخورفا نيمزرس نيا دالب رد ار يسانش ادخ و يتسرپاتكي لعشم
 :يلب ،دوب ناريگناهج ريشمش شبات

دنامن يقاس نآ و تسكشب حدق نآدنامن يقاب نايدومحم تلد
 ناهج نآ ات ناهج نيا زا قشع كلم نادواج ار ام خيش دشاب كيل     

تسين هام و لاس بولغم قح كلمتسين هاگآ لد كلم رد هنخر
 رد و دمآ گهچا هب ناريا نوزراگ زا يناقح نيدلا يفص خيش شناد و نافرع ناوراك نارالاس زا يكي
 نادابآ ًاددجم ار گهچا رهش راوگرزب درم نيا ،تفر ناهج زا ) ـه۳۹۸( لاسب گنهرف زكرم نيمه
 يسانشادخ غارچ ناتلم رد لباك يبونج زيدرگ زا ) ـه ٥٤۷-٤٦۲( يزيدرگ فسوي هاش نازا دعب .تخاس
 شنايروهال هك يريوجه يلع خيش .تسا دوجوم ميدق رهش نارد نونك ات نايزيدرگ نامدود هك تخورفارب
 و حالص و ريخ هدولاش ،دراد يسرافب بوجحملا فشك ليبق زا ددعتم يتافيل أت و دنناوخ شخب جنگ ردپ
 يتشچ نيدلا نيعم ترضح .تشذگرد  ـه ٤٦٥ لاسب رهش نيردمه و هداهن روهال رد ار نافرع و يوقت
 هب نيمزرس نيردمه ،هتخودنا يسانشادخ عاتم تاره تشچ رد و دوب هدمآ ايندب ناتسيس رد هك يزجس
 و ءافرع زا هك يكاك رايتخب بطق ترضح .تفر ناهج زا ريمجا رد  ـه٦۳۲ لاسب و تخادرپ نافرع رشن
 هتفاي شرورپ گهچا رد هك تسا )يهچوا( يشوا ،قثوم تاياور قباطم تسا يسراف و وتشپ نارعاش
 زين )يرمگتنم نتپ كاپ ينعي نهدوجا نوفدم( ركش جنگ نيدلاديرف يو ينافرع نادرگاش زا يكي و ،دوب
 نيدلا ءاهب هجاوخ ترضح دج و ،دمآ اراخب زا يروغ دمحم اب يروگان ديمح يضاق ردپ .دوب لباك زا
 :هك تشاذگ اپ نيمزرس نيدب مزراوخ زا يناتلم ايركز

 تسباتفآ مامت هناخ نيا    تسبان يالط هلسلس نيا
 و ،دنديشوك اهلاس تقادص و قحرشن هار رد هك ،دندوب راتفگ وكين رادنپ كين راك وكين مدرم نيمه

 .دندرك يراذگ هدولاش هياسمه ياهروشك اب ار نيمزرس نيا يگنهرف و يحور طباور
 تنوي كي ،مينك ميسقت يصاخ ياه تنوي هبار ايسآ هراق ياهگنهرف ،نخس ندرك نشور يارب ام رگا
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 نيب رد هك يروتلك تنوي نيا.دباي يم طسباگنگ نيرخآ يراجم ات هنارتيدم لحاوس و لوبناتسا زا نآ گرزب
 لوبناتسا و زيربت و نارهت و لباك و روهال و هك اهد ،دنكرتش يلك روطب نآ يدبم ،دراد يصاخ بعش دوخ
 نيمزرس نيا مدرم هيلك شوگ هب نيدلا لالج انالوم يتوهال ياهيزاون ين .تسين يقرف ،يلك رظن زا ار
 :دنرب يم هلاگنب هب هك تساهتدم زا ار زاريش ياناد"يسراپ دنق" و تسانشآ رواهنپ

 دوريم هلاگنب هب هك يسراپ دنق نيز دنه نايطوط همه دنوش نكش ركش
 تالاقم و تشون اهباتك نيريد راوتسا طباور نيرب دياب و تسا زارد يليخ ناتساد نيا حرش نوچ

 عوضوم نيا ياهولهپ رياس زا ،تسين نايب و حرش يارب يفاك تقو هك اجنيرد ناربانب ،تخادرپ يلصفم
 نيمه ياه يكيدزن و نارهم يداو نيياپ تمسق هب ار دوخ يمارگ ناگدنناوخ هجوت طقف و ،هتشذگرد
 ناگياسمه يگنهرف طباور يراوتسا و يروتلك كرتشم رهاظم زا يخرب و ،مراديم فوطعم ينونك يچارك
 .مهديم حرش نيمزرس نيا اب كيدزن ياهرصع رد ار

 مردلي ناطلس هك تسينابز نيا ،تسا يگنهرف ياه يگتسويپ نيا دقعلا هطساو هناگي يسراف نابز
 و يدورس رعش نادب )يوتلك تنوي نيا يبرغياصقا ينعي( لوبناتسا رد ) ـه۷٥٥ يفوتم( ينامثع ديزياب
 :يتفگ

 مكاخ رس رب دنك هيرگ و دوش يربا مكاچ هنيس زا دوش الاب هك دود ره
 رايلاوگ يارحص رد ار نارفاسم هاگ تحار يانب) ـه ٦۹۸( لاسب يجلخ هاشزوريف ناطلس هكيتقو اما

 : هك دوب هتفگ يرعش يسرافب زين داهن يم )يگنهرف تنوي نيا يقرش رانك(
دياسآ ورد يا هتسكش هك دشاب  تسدز ميداهن ناز ،هتسكش گنس نيا

 و ناتلم و گهچا و ركس و هتت رد رايد نيا ريهاشم و ناهاش هبورخم روصق ياياقب و اه تبرترب يراب
 رنه و يسراف يثارم و راعشا عماج نويسكلك ،هاگ تبرت ره و رصق ره هك ديد ديهاوخ ديرذگب روهال
 يشارتگنس و يراگن ابيز و ينادابآ رنه قيمع رثا هك ،تسا يزاس يشاك و يشارت گنس و يسيون شوخ
 نيرتمك و تسنايامن نارد هريغ و ناهفصا و دنقرمس و تاره تعنص بتاكم يگنهرف صياصخ مامت و
 نامگ دنيبب ار هريغو ناتلم و هتت يخيرات هينبا ياياقب رگا يتح ،درادن ميدق مزيو دنه هينبا نف زا يرثا
 !ديا هتسشن ناهفصا و دنقرمس اي تاره رد هك دينكيم

 يسرافب اهنآ رثكا و دنتشاد هياسمه ياهروشك اب يكرتشم يگنهرف قوذ ًامامت نيمزرس نيايلحم ناهاش
 و نادنمشناد عمجم شرابرد ،دوب دنس نارمكح نيدلا ماظن هدنن ماج هك  ـه۹۰۰دودح رد ،دندوريسم رعش
 زاريش زا يناود نيدلا لالج انالوم يناريا فورعم ملاع دنيوگ ،دوب يرورپ بدا و لضاف درم يودوخ
 تزاجا ات داتسرف هدنن ماج روضحب ار دوخ نادرگاش نيعم ريم و نيدلا سمش ريم و ،دومن دنس ندمآ مزع
 .دهد دنس تماقا

 يهاش نالوسر نوچ يلو ،دندروآ دنسب ار يناود ترضح ات داتسرف صاخ نالوسر رورپ شناد ماج
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ـ ه۹۱٤ لاسب هدنن ماج ،دندنام هتت رد يو نادرگاش و دوب هتفر ناهج زا فوصوم همالع دنديسر اجنادب
 :ديوگ دوخ سفنب يعابر نيرد تفاي تافو

 دنناوخيم نينچ ارم هك يرختفموت دنناوخيم نيد ماظن ارت هكنآ يا
 دنناوخيم نيعل رفاك هك تسين كش هتفر يياطخوت زا ،نيد هر رد رگ

 لاسب دمحم انالوم و نيدلا ريثا شلضاف رسپ ود اب فورعم ملاع و ثدحم يرهبا زيزعلادبع همالع
 ار يحرش هاكشم رب يرهبا ،دنتسيزيم هنامرتحم زوريف ماج رابردب و ،دمآ دنس ناهاك هب تاره زا  ـه ۹۱۸
.تشون

 نيرح يلع دمحم خيش و يناهفصا و بياص و يلمآ بلاط دننام يسراف فورعم يارعش زا يخرب
 هركذت فلؤم لوقب يتح ،دنا هتسيز تسود بدا نانارمكح رابردب دالب رگيد و هتت رد اهلاس هريغو
 سپاو و دومن مزع خسف ،ديسر راهدنقب نوچ يلو ،ديآ دنسب تساوخيم زين يزاريش ظفاح هجاوخ ،دارملا
 هچلك رديح ،درم لويد رد  ـه ۹۷٥لاسب ناتسراگن فلؤم ينيوزق يرافغ دمحا يضاق ،تشگزاب زاريشب
 يوره يرخف ،دش نفد و توف ناتسويس هرتاپ رد و هديسر نوغرا نسح هاش روضحب تاره فورعم رعاش
 روشك تفه و بياجعلارهاوج و بيبحلا هفحت و لايخلا ناتسب و همان فياطل نيطالسلا هضور فلؤم
 بحاص رعاش و رشبلازرح فلؤم يزاريش يلع ديس دالوا زا عناق نيدلا نيز ريم ،دوب هاش نيمه رابردب
 ار رارسالارهظم هك ديسر نوغرا نسح هاش رابردب ناسارخ زا ينامرك يمشاه ،تسيزيم هتت رد ناويد
 ديس )ـه۹٤٦ يفوتم( دورس يماظن رارسالا نزخم باوجب ار راونالارهظم و ،يماج رارحالا هفحت باوجب
 و ديناشك ناريا فرطب ار وا نطو بح۱۱۱۹ لاسب دوب يقوذ بحاص رعاش و هتت نارمكح صلاخ نيسح
 :تفگ

 مشكيم نارياب ار دوخ ناتسودنه زا رخآدوش رخآ ديفسوك يهايس يوم نآ وچمه
 يذمرت يفيس هلا ناما هجاوخ ،نابز هس گنهرف و اتغچ نيطالس خيرات فلؤم ينوت ميحر دمحم

 و يردان همانهش هدنيرس يلع دمحم ازريم و زاين و زان يونثم رعاش دمحم ديسريم ،همان نمهب هدنسيون
 ورورپ بدا ناهاش ياهرابردب و هدمآ هياسمه كلامم زا تسدربز نادنمشناد و يسراف رعاش رفن نارازه
 ار ناشيا لاح حرش هريغو نآ هلمكت ود اب ءارعشلا تالاقم بتك هك ،دنتسيزيم نيمزرس نيا يابيز ياهرهش
 .تسا هداد


