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خيرات جارات

هنرق جنپ و تسيب رخافم نايعدم اب يخيرات هبساحم كي

 نيمدصجنپ ورازه ود لاس ايوگ هك ،دش  هدينش ايند ياه ويدار زا يبيجع ياه همزمز هتشذگ هتفه رد
 ناردارب هسيك زا يفرصم رپ قارطمطرپ و سكل هداعلا قوف تابيترت اب و دنتفرگ نشج ار ناريا يهاشنهش
 كي يارب هكيلاح رد ،دنتشاد اور ار اهيجرخ هفاضا نينچ ،دنراد جايتحا ينان همقل هب هك ام يناريا دنمتسم
!هلاس دص اي دشاب هتشاد هلاس رازه مين ود خيرات رگا ،دنكيم قرف هچ فاشكنا هب دنمزاين حاتحم و ريقف تلم

 داش و تداعس و يمارآ و هافر هب ناتسناغفا مدرم ،دراد قلعت يقالخا و يدردمه هلأسم هب هكيياج ات
 ياهيدنم زاين عفر و لاح هيفرت هب فازگ غلابم نيمه رگا نارب انب و ،دنا دنمقالع دوخ يناريا ناردارب يماك
.دوب رتهب ديسر يم جرخ هب ردارب تلم نآ نادنمتسم

 و ترسم ،ميرادن يراك نآ يقالخا هبنج اب زج ام ،تسناشيا يلخاد هلأسم كي نيا نوچ تروص رهب
 زيچ ،دمآ لمع هب هراب نيرد ناريا لخاد و جراخ رد هكيتارشن رد يلو ،ميناهاوخ ار ناردارب نآ تداعس
 ام يناغفا مزلنشين و ،دراد يطبر ناتسناغفا مدرم يلم تايحاب هك ،تفرگ تروص يياهاوعد و دش هتفگ يئاه
 ضيرع و ليوط ياهاعدا و تارشن مامت رادم ،دش هدينش و هديد هكيياج ات دنازيگنا يم رب دوخ زا عافدب ار
 و ،دندرك لعج يياهناتساد ،خيرات مان هب يلو دوب )خيرات( يلايخ نشج نيا هاگتسد ناگدنسيون و نايوگنخس
.تسين راگ زاس خيرات ياه تعيقاو اب ًالصا و ًادبا هك ،دندومن قلخ يتايسامح

 و ،دمآ لمع هب ضرعت ام يخيرات يايفارغج و خيرات رب هك دش هدينش ًارركم زيمآ رورغ تاغيلبت نيرد
 .دش هدرمش ناريا يهانهش وزج خيرات رد ناتسناغفا دالب و كاخ

 كي تحت رد ايسآ يخيرات تلم ود نيا هك هدمآ نينچ خيرات رد يدايز ياه تدم هك ميرادن راكنا ام
 يهاشنهش هكنيا يلو ،دنا هتشاد رگيدمهاب زين يتاكرتشم و دنا هتسيز تكلمم كي ثيح هب و يسايس ماظن
 زكرم هك ،هدوب نينچ زين اهتدم ،دشاب هدنار مكح نآ هصح كي اي ناتسناغفا روشك رب ينونك ناريا مدرم
 هتخارفا ينارمرك شفرد )ينونك ناريا( قارع تاياهن ات اجنيا مدرم و ،دوب ناتسناغفا كاخ رد يهاشنهش
.دندوب

 يتدم رگا و تسين يخيرات تيعقاو ،دشاب هتشاد همادا نيمزرس نيرب هراومه ناريا ناگدنسيون رگا سپ
 يهاشنهش ،ناتسناغفا كاخرب هريغو نايناساس و نايشنماخه دودحم ينارمكح ليلدب ينونك ناريا مدرم
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 ار دوخ يمارگ ناردارب نآ كنيا و ،ميراد يباسح دوخاب مه ام ،دننكيم تيبثت ام خيرات رد ار دوخ هلاس۲٥۰۰
.ميناشك يم يخيرات هبساحم كي هب

 همانهاش( كولم ريس و يولهپ بتك و اتسوا و اديو دننام نيرآ مدرم ميدق بتك رد هك يناتساد خيرات رد
 و دنمله يراجم دالب و گنرز و خلب دننام ،هدوب ناتسناغفا كاخ رد اهييايرآ تيندم زكارم هراومه هدمآ )اه
 رد هريغو متسر_لاز_دابق_نوديرف_ مج دننام نآ ناناولهپ و ناهاش و اهنيمزرس نيا مدرم هك ،هريغو تاره
 نييآ و يناتساب تيندم نيقلت و رشن هب و هتشاد تيزكرم لباك و لباز و ناتسيس و خلب ياه نيمزرس نيمه
.دنا هتخادرپ ينونك نايناريا هب انسيدزم

 دندوب ناتسناغفا مدرم نيمه دادجا ،دوش هدرمش خيرات زا لبق دياب هك يناتساد هرود نيا رابتعا هب سپ
 يهاش ياهشفرد و ،دنتخومآ ينونك نايناريا هب يهاش و تيندم لوصا اب ار وكينرادرك و راتفگ و دنپ نييآ هك
!ناهفصا اي زاريش اي نادمه اي نارهت هن ،دش هتشارفا خلب )هراهو( زارف زا مه

 يسودرف همانهاش و اتسوا باتك تاددنو هب امش نيزگ خلب هب ،رب يهش تخت هب نيرفآ اب هاشنهش هتسشن
 تيندم ياه هشير هنوگچ هك ديد ديهاوخ نآ رد دينك عوجر يبرع كولم ريس بتك و يدسا همان پساشرگ و
 هناخ تايح هرود زا و دنوش يم نيشن رهش خلب رد مدرم نيا و ؟دنك يمامن و وشن ناتسناغفا دالب رد نيرآ
 رهب ار يگتسياش و تيندم و ،دنيآ يم يهاش ماظن تحت رد و دنسريم ينيشن رهش هب يرگ يچوك و يشودب
 .دننگارپ يم وس

 و ناتسيس و دنمله يراجم و ناتسلباز و ناتسلباك و خلب نآ عوقو لحم هك هرود نيا ياهناتساد رد
:ددرگيم روكذم نينچ دالب نيا ياهمان ،تسا تاره

ناتسلباز و روغ همه و جنرز

 ناتسلباك موبات خلب زا مه

)همان پساشرگ(

 :تسا نيعم نآ تاق وا و نينس هك ميسريم يخيرات هرود هب ام نونكا

 ينعي قرش رد ناشيا ذوفن دوب )نادمه( ناتمگه نآ تختياپ هك ناريا لامش دام تلود
 تلود طوقس ات كرتشم يئايرآ هطلس نيا و تسا )م‑ق٦٦٥_٦۳۳( سيترو هدف رصع زا ناتسناغفا
 ناريا رد دام تلود زكرم نوچ ،دشاب لاس داتشه هلمج هك ،دراد ماود )م،ق٥٥۰( دودح رد دام
 .ميريگيم ناشيا باسح هب ار نآ ام ،دوب ينونك

 دودح زا دنس يايرد ات ناتسناغفا مامت رب وا هطلس و يشنماخه )سوريس( شوروك جورخ
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 .دسريم لاس)۱٥۰( تدمب )م،ق٤۰۰ دودح( وا فالخا رصع ات هك دوشيم زاغآ م،ق٥٥۰

 لمگوگ  گنج زا دعب يشنماخه نامدود نيرخآ هاشداپ موس شويراد هك تسا هرود نيا ناياپ رد
 )راهدنق( جخر مكاح ستنسرب و رتخاب نارمكح سوسب و دروخ يم تسكش ينودقم ردنكسا تسد هب
 لاغشا لاس نيمه رد ار ناريا نيمزرس يعنام چيه نودب ردنكسا نايركشل و )م،ق۳۳۰( دنشك يم ار وا
.دننك يم خيب زا يشنماخه يهاشنهش هديسوپ تخرد و دنيامن يم

 ريگناهج نيا و ،دش وربور نيمزرس نيا مدرم فينع ياهتمواقم اب ناتسناغفا رد ردنكسا هطلس
 ،دنام لوغشم عافد و گنج هب ناتسناغفا ياهيدوا و اهراسهوك رد )م،ق۳۲٦(ات لاس راهچ تدم روالد
.دوب هتشذگ هام دنچ تدم رد قرب تعرس هب ينونك ناريا نيمزرس زا هكيلاح رد

 وا هحوتفم كلامم رس ات رس رد وا ينانوي ناگدنام زاب و نالارنج هك ردنكسا تشذگ رد اب
 مدرم )م،ق۱۰۰( دودح ات و ،دوب رتخاب نيمزرس نيمه يرادناهجو تردق زكرم زاب دنتفاي رادتقا
 اب هك ينانوي نانارمكح و دنتسيز يم يدازآ هب دوخ يناغفا همين و ينانوي همين نامزاس اب ناتسناغفا
 اجنيرد روتلك نيا هدش تيبرت يلخاد رصانع دننام ،دندوب هدمآ راب يرتخاب روتلك و تاداع و فرع
 دادجا و .دنديدرگ لحنم يناتسناغفا روتلك و داژن يوق رصانع نيب رد اج نيمه و دندرك يگدنز
 ناتسناغفا نيمزرس رد يتسد ًادبا ،دندوب اه نامزاس نيا حوتفم نانودام مه دوخ هك ينونك نايناريا
 .دنتشادن

 ياه نيمزرس نيمه زا اولهپ و تراپ و هكاس ليابق ،ينانوي رتخاب لقتسم تنطلس لالحنا زا دعب
 يخلب )كشا( ساسراو دنتشارفا رب هزورما ناريا و برغ فرط هب ار يزوريف ياهمچرپ ناتسناغفا
 تاطلس و ،تشاذگ نيمزرس نيمه رد )م،ق۲٤۹( دودح رد ار يناكشا دنمورين يهاشنهاش يانب
 .تشاد همادا ناريا زا يتمسق كي رب ناتسناغفا ليابق نيا فلتخم

 هتفاي رارقتسا ناتسناغفا رد يلاتفه نآزا دعب و يناشوك داژن ييايرآ ليابق )م،ق۷۰( دودح رد
 ات ناغماد و ورم دودح زا نآ تادحرس هك دنتخادرپ دنمورين ياه يروطارپما نيرتگرزب ليكشت هب و
 هك ،دندوب يصاخ نييآ و بادآ و رنه و تيندم قالخو ديسريم رهنلا ءارو ام لومش هب دنه طسوا
 .دوب ناتسناغفا نيمزرس نيمه مدرم هشيدنا و ركفت و يعس هدرورپ و هداز

 تنطلس لاغشا هب نرق شش تدم م٦۰۰ دودحو مالسا دورو لياوا ات يلاتفه و يناشوك هطلس
 رد زين ناريا يناساس ناهاشداپ تاحوتف يهاگ تدم نيرد و تشاد ماود يلحم ناگدازهش و يوق ياه
.تسا هتفاي عيسوت ناتسناغفا يضارا

 دودح ات ،دوب هديسر رهش ناشوك رد رواشپ ات ناكباب ريشدرا تاحوتف هنماد هك م۲۳۰ دودح زا



۳

٤

٥

 هطلس نامز نرق كي تدم ،دنديسر ريمشك و دنس يداو ات شكودنه لامش زا نايلاتفه هك م۳٦٥
 نآ اب نيمزرس نيا مدرم ياه تمواقم و اهگنج اب مهنآ هك ،دوشيم هدرمش ناتسناغفا رب سراپ نايناساس
.تسا هدش يرپس هناگيب هطلس

 رادرس هك ات دنتشاد اهشزيوآ سراپ يناساس مود روپاش اب ناتسناغفا ليابق م۳٥۸و۳٥۰ ياهلاس نيب
 رد يلو ،دومن كمك ار يناساس هاشداپ اهمور اب گنج رد و درك حلص وا اب ستابمورگ ليابق نيا گرزب
 هك يدح ات ،دنتشاد  اهتمواقم يبنجا تاطلس اب ناتسناغفا رد يراديك گرزب ناهاشداپ تاقوا نيمه
 گنك ناتسناغفا يراديك هاشداپ هب حلصاب ار دوخ رهاوخ جاودزا )م٤۸٤_٤٥۹( زوريپ يناساس هاشداپ
.دوب رواشپ و اسيپاك ناشيا تختياپ و ،دوب هدرك داهنشيپ هراديك رسپ ساخ

 هاشداپ ناوشخا ات دنتخيوآ رد سراپ يناساس روگ مارهب اب ناتسناغفا يلاتفه ياوق م٤۲۷ هنس رد
 و تفرگ وزا يفازگ جارخاب ار ناقلاط و داد تسكش )٤۸٤_٤٥۷( يناساس لوا زوريپ هب ناتسناغفا
.دش هتفرگ لمغري هب ناتسناغفا يلاتفه تلود دزن )دابق( شرسپ

 هب شرتخد و تشاذگ ناتسناغفا هاشداپ ناوشخا اب گنج رد)م٤۸٤( هنس رد ار رادوخرس زوريپ
 تلود هك ديوگ قرشتسم تراوك رام و دوب وا راذگج اب سراپ يناساس تلود و داتفا هاشداپ نيمه تسد
 وكسم يلاتفه يناشوك طخلا مسرب ناتسناغفا نايلاتفه هب جارخو جاب يادا يارب )م٥۰۰( دودح ات ناريا
 ذاوك ينز هب يي هزيش ود يناساس زوريپ رتخد نطب و ناوشخا بلص زا و ،دندركيم برض ار يتاك
 ركاسع ددم هب م٤۹۹ هنس رد ،دش علخ سراپ مدرم فرط زا هاشداپ نيا نوچ و ،دمآ رد سراپ هاشداپ
 ناهاشداپ صلاخ هطلس نورق نيا لالخ رد .دش هدناشن سراپ تخت هب سپاو ،ناتسناغفا يلاتفه
.ميريگ يم باسح هب ار نآ مه ام و تسين نرق كي زا شيب ناتسناغفا رب سراپ يناساس

 هراشا هب ورم بايسآ رد موس درگدزي يناساس نيرخآ هاشداپ هك )م٦٥۱( زا دعب يمالسا هرود رد
 يم متخ وا اب نايناساس يهاش هرود و ،ددرگ يم هتشك يناب ايسآ تسدب يروس يوهام نآ نارمكح
 ياهتمواقم يلو ،دور يم نيب زا برع ناحتاف لباقم رد مات تعرس هب ناينانوي هلمح دننام ناريا ،دوش
 مدرم يلم يدازآ ظفح يارب اهتمواقم نيا .دنكيم ماود )ق۲۰۰(دودح و لاسدص ود ات ناتسناغفا مدرم
 هدرك لوبق رطاخ بيط اب مدرم ار مالسا ينيد هطلسالاو ،هدوب بارعا يركسع هطلس لباقم رد ناتسناغفا
.دنديگنجيمن نآرق و مالسا نيد لباقم رد و ،دندوب

 يضارا رب اجنيا زا و هدوب  ناتسناغفا مدرم دزن تنطلس تردق زكارم هراومه يمالسا هرود رد
:ليصفت نيدب دنا هدنار مكح ينونك ناريا عيسو

 .ق۲٥۹ات۲۰٥ زا تاره جنشوف نايرهاط ينارمكح _فلا
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 .ق۳۹۳ات۲٤۷ زا دنمله يداو و زورمين جنرز نايرافص ينارمكح _ب

.ق۳۸۹ات۲۷۹ زا يخلب نايناماس ينارمكح _ ج

 .ق ٥۸۳_۳٥۱ هنزغ زا نايونزغ تنطلس _ د

.ق٦۱۲ات٥٥۰ دودحزا نايماب و تاره و روغ هوك زوريف زا نايروغ تنطلس_ه

 دعب و دوب ناتسناغفا مدرم تسد رد ينارمكح و تردق زكارم هراومه لاس دص راهچ تدم نيرد
 ،ددرگ يم لغم ناراوس بوك دگل ناريا مامت هك ،تسا يناخليا و يزيگنچ روتف هرود ۸۰۰ات٦۰۰ زا نآزا
 تاره رد ترك ناهاشداپ و اوخنوتشپ راسهوك رد نوتشپ ليابق دننام يلم ياوق ناتسناغفا رد مهزاب يلو
 زا يتسود تيندم هاشداپ )ق۸۰۷( رد هك ات ،دنا هداد همادا دوخدرس و مرگ تمواقم هب زورمين ناكلم و
.تسشن تخترب تاره رد ،دوب هدش هدرورپ يناسارخ تفاقث رد هك گنلروميت نادناخ

 تاياهن ات دنس يايرد زا ناتسناغفا ناهاشداپ نام دود نيا تنطلس ق۹۲۰ دودح ات نيازا دعب و 
 و يرادمكحو گنهرف و رنه راونا ،نامدود نيا يابيز تخت ياپ تاره زا و ،تشاد همادا ينونك ناريا
.تفات يم ايسآ هراق رس ات رس رب يرورس

 ناتسناغفا تشكب ورم گنج رد ار ناخ ينابيش يوفص ليعامسا هاش هك )۱٥۱۰ق۹۱٦( دودح رد
 اب نآ يبرغ هشوگ كي طقف و تشاد قلعت خلب هيكبزوا ناهاش و رباب هب راهدنق ات يقرش و يلامش
 نرق ود تدم )ق۱۱۱٥( دودح ات ناتسناغفا يبرغ فصن رب طقف هطلس نيا هك دوب ناهفصا نايوفص
 ريلد و ربدم درم نيا و دش عطق راهدنق رد ناخ سيوريم هنادرم مايقاب ق۱۱۱۹ هنسرد و تشاد همادا
 دعب و هدينراذگ زيت غيت مد زا دنمله يداو و راهدنق ياهناديم رد ار هيوفص زواجتم نايركشل راب نيدنچ
 ناريا تخت ياپ ياه راويدب ،رصب هحمل رد يراهدنق نادرماب كتوه دومحم هاش شرسپ شتافو زا
 و دنديچرب ناريا هنحص زا ار نايوفص توترف ميژر ميلگ ق۱۱۳٥ هنسرد و دنديناسر ار دوخ ناهفصا
 شياينو هدمآ رد وناز هب )كتوه دومحم هاش( يناغفا حتاف هاشداپ هاگشيپ رد ،يوفص نيرخآ هاشداپ
 ار يزوريپ مچرپ يناغفا يلادبا يلم ياسؤر مايا نيردمه و ،دومن ميدقت ودب ار ناريا يهاش جات و ،درك
.دندوب هتشارفا تاره نامسآرب

 تكرح نيا ،تسبوسنم ام ردارب تكلمم نآزا يگرزب صخش هب هك ناريا تارشن زا يكي رد
 هك يتقو ايآ ؛دندرك داي )ينز ناوراك( تسردان ريبعت هب ار ناغفا ناوج حتاف دومحم هاش و سيوريم
 اي روغ زا نيدلا ثايغ اي جنشوف و تاره زا رهاط اي جنرز زا يرافص بوقعي اي هنزغ زا دومحم ناطلس
 اه يشك ركشل )زورما ناريا( زورنآ قارع رد ناشيا عيسو كلامم يبرغ دالب رب تاره زا نيسح ناطلس
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؟دوب ينز ناوراك مهنآ ،دندرك يم

 الاب هرقف تفه رد امش ،دننكن شومارف  خيرات رد هراومه ار قوف هبساحم دياب ام يناريا ناردارب
 و ؟دوب ردقچ امر ب ينونك ناريا مدرم تردق و هطلس مايا فرطنياب لاس ۲٤۰۰ تدم زا ،دينك روغ
؟دنا هدنار مكح ردقچ اج نآرب نيمزرس نيا مدرم سكعلااب

:دينيبب كنيا

:نايناريا هطلس

.ناتسناغفا تمسق كي رب لاس۸۰ نادمهزادام هطلس_۱

.مامت رب لاس۱٥۰  سراپ نايشنماخه هطلس_۲

.تمسق كي رب لاس ۱۰۰سراپ نايناساس هطلس_۳

 .يبرغ فصن رب طقف لاس۲۰۰ ناهفصا نايوفص هطلس_٤

 لاس٥۳۰ هلمج

:ناتسناغفا مدرم هطلس

.لاس۲۰۰ ناريا تمسق كي رب نايناكشا اولهپ ،اهتراپ ،اهكاس تاطلس_۱

.لاس هاجنپ تمسق كي رب يلاتفه هطلس_۲

.ناريا مامت رب لاس دص راهچ نايروغ ات نايرهاط زا يمالسا هرود_۳

.لاس دص ناريا ماقم رب تاره نايروميت هرود_٤

.لاس هاجيپ تاره و راهدنق نايلادبا و نايكتوه هطلس_٥

.لاسدص تشه هلمج

 نرق جنپ طقف نرق هس و تسيب لوط رد اهالخ و اه هفقو اب ناريا ناهاش هطلس رگا باسح نياب
دص ود زا لسلست و اهالخو اه هفقو اب اهنآ رب ام هنرق تشه هطلس ،هدوب كاخ نيزا تمسق كي رب مهنآ
.تسا تباث ق۱۲۰۰ دودح ات )ق(

 يتقو ناريا رگا .دننكيم شومارف ار قياقح نيا ارچ ام زيزع نارادرب نيا هك ميناد يمنام سپ
 لوط رد زوريپ و يوق ددعتم ياه يهاشنهاش مه ناتسناغفا ،هدوب يوق تكلمم و هتشاد يناهاشنهاش
 ضرعت ام يخيرات يايفارغج و خيرات رب اهزيچ نينچ داتسا هب يسك ام راوج رد رگا و تسا هتشاد خيرات



٦

۷

 مه ام شيپ اه هبساحم نيا هك دننادب دياب دهديم ملق هب رگيد روشك وزج ار ام روشك ياهكاخ و دنكيم
 و يونزغ و يناماس و يرافص و يلاتفه و يناشوك ياه يهاشنهاش تمظع ميناوت يمن و ،تسا دوجوم
 نيمزرس نيا يخيرات تلاصا و تمظع نوناك زا هك ار راهدنق يلادبا و يكتوه و تاره يروميت و يروغ
.مينك شومارف ،دنا هدومن امن و وشن

 الاو ،ميتشون يناريا ناردارب ينونك يواعد و تارشن در رد ام هك ،دوب يخيرات هبساحم كي نيا
 يتايح عاضوا حالصا و فاشكنا دنم زاين تخس هك ،ناغفا دننام يتلم و ناريا دننام  يتلم يارب
.دننك فرص وهايهرپ يواعد نينچ هب ار دوخ ياهب نارگ تاقوا هك دوب دهاوخن هدنبيز دنشيوخ

 ناركيب طيحم هب ار دوخ خيرات عياقو دنراد يصخشم ياه زرم ناريا و ناغفا روشك ود ره زورما
 ام .مييامن يعسو تقو عايض هتشذگ رخافم هب اهنت و ،ميچيپب نآرد نونكا ديابن ام ،دنا هدرپس يضام
 قلعت لباك اي لباز اي خلب اي جنرز اي تاره هب زورما هچنآ ،ميراد مه گنهرف و خيرات رد يتاكرتشم
 ،دراد قلعت نامرك و نادمه و ناهفصا و يرو روپاشن و سوط هب هچنآ و ،دنراذگب امب دياب ارنآ ،دريگيم
.دوش هتشاذگ  اهنآ هب دياب و تسا زيزع نايناريا لام

 يردارب و يتسود ياضف كي رد دياب ،ميراد يتالكشم تلم ود ره زورما لاجنج رپ ي ايند رد
 يناغفا مزلنشين رخافم ظفحاب ام ،ميدرگ كمهم دوخ يگدنز روما هب و ميرادرب شيپ زا ار يتالكشم نيا
 يناگدنز كي دوخ يمارگ راوجمه ناتسود اب ميرضاح هار نيرد هنادرم هزرابم و نآ قباوس و خيرات و
 قباوس و خيرات و رخافم هك داد ميهاوخن تزاجا ار سكچيه يلو ،ميرب رسب هنايوج حلص و هناتسود
.دنيامن تراغ ارام

مي هگاش هكل كلك هت خم وفلاخم

مي هبوا هكل همرن هپ يك ىتسود هپ

)ش۱۳٤٥ نازيم ۲۸ هبنشراهچ ۲ لاس۲ هرامش،لباك تاواسم هديرج(


