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مالسا روهظ نراقم ناتسناغفا مدرم ىلقع عضو

 نيد هك ينامز رد ،تسا ناتسناغفا مدرم يركف و يلقع عضو نتخاس نشور ثحبم نيرد ام دصقم
 يمالسا يدابمو ديسريم نيمزرس نيدب يبرع و يمالسا يدابم و ديسريم نيمزرس نيدب يبرع حوتف و مالسا
.داديم رييغت ار مدرم ميدق گنهرف و ركف يبرعو

 يارب هكيريتاسد قباطم و دنداهن مدق يديدج هلحرمب يركف و يلقع تايح رد مالسا ندمآ اب بارعا
 ريس ييادتبا هرود هك تافارخ و ماهوا لوبق و قيدصت تعرس هرود زا ،تسا دوجوم يرشب يلقع ريس
 يلقع ريس موس هبترمب دمآ مالسا نوچ و .دندوب هديسر تسمود هلحرم هك ثحب و كش هرود هب تسيلقع
 رپارد ار بتارم نيا هك دش زاغآ نايسابعرصع رد لقع هرود نيزا سپ و ،دنديسر ناميا و تديقع هرود ينعي
 .)۱(تسا هدرك نييعت يملع ياقترا خيرات رد

 نويه هك ار يعاضوا  دوب هديسر دوخ ياهتنم هب ماهوا و تافارخ هرود مالسا روهظ نراقم ناتسناغفا رد
 دوخ ياهتشاد داي رد و دنديد نيمزرس نيا يلحم ياه شيك رگيد و ييادوب دباعم رد نارياز رگيد و گنست
 .تسولعم خوسمم ينيد دياقع تاياكح زا ،دنتشاگن ارنآ

 رارق روغ دروم ينيچ نارياز لاوقا دانتس اب ار راهرگنن يداو ينيد دياقع عضو هنومن يارب اجنيرد
 :ميهديم

 )راهرگنن( اراهاراگن تخت ياپ هب هده رد ادوب همجمج دبعم ترايز زا دعب م٤۰۰ دودح رد نايهاف يش
 تقونآ مدرم هديقع هب هك ديد ار يگنس هراغم ،هوك ،برغ بونج رد يو .ديسر ينونك دابآ لالج دودح رد
 و ميالع اب ادوب يقيقح لكش ًانيع هراغم نيرد مدق هد هلصاف زا و دوب هتشاذگ ار دوخ هياس اجنيرد ادوب
 .ديدرگيم ديدپان و هريخ روكذم لكش دنتفريم رتكيدزن رگا يلو ،دشيم هديد ييالط گنر و تاصخشم
 پوچ زا هك هديد ار ادوب ياصع )دبعم( راهو )نامغل ًابلاغ( يداو لخدم رد قرش لامش رد نايهاف كلذكو
 و دندوب هداد ياج يبوچ فالغ رد ارنآ هك تف۱٦  ًابيرقت لوطب تشاد يواگرن لكش نآ رس و دوب لدنص
.)۲(!!!!دنهد تكرح ارنآ هك تسناوت يمن مه رفن رازه

 دبعم مه وا ديس راهرگنن نيمزرس نيمه هب م٥۱۸ رد ني گنوس ينيچ رگيد رياز نايهاف يش زا دعب
 رد ادوب يابع كي نارد هك دما )نامغل مالرتهم ًابلاغ( مالاكيك دبعم هب و هدرك ترايز هده رد ار ادوب همجمج
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 و دشيم زارد يهاگ شياميپ تقو رد ابع نيا هك تشاد دوجو تف۱٦ ًابيرقت لوطب ادوب ياصع و هچراپ هدزيس
 يهاگ اريز ،دوب مولعم ان نآ نزو تشاد ياج الط زا قروم يبوچ فالغ رد هك اصع و )!!!( هاتوك يهاگ
 رب ارنآ مه رفنكي هك دوب كبس ردقنآ يتقو و ،دنتسناوت يمن هتشادرب ارنآ مه رفن دص هك دوب نارگ ردقنيا
 تمسب و هدش هوك هراغم لخاد تف۱٥ ردقب هاگ ره هك دنتفگيم هلاپوگ هراغم ار ادوب هياس هراغم و ،تشاديم
 دنتفريم رتكيدزن رگا و دشيم رهاظ دوخ هصخشم ميالع اب ادوب لكش ،دشيم هتسيرگن هزاورد لباقمب نآ يبرغ
 زج ،دندركيم سمل دوب هدش رهاظ روكذم لكش هك ار يياج تسداب رگا و ديدرگيم ديدپان رظن زا و هريخ
.دركيم روهظ ادوب لكش زاب دنتشگيم رب ارهق هب نآ زا رگا و دوبن يراويد

 تقونيرد يلو .دوب دوجوم مه)ـه۹( دودح و گنست نويه رصع ات هلاپوگ دبعم و ادوب هياس هراغم نيا 
 دشيم هديد اجنيرد ادوب هياس ميدق راصعا رد گنست نويه لوقب و دوب كيرات هراغم دوخ و گنت نآ لخدم
 طقف نونكا و دنديدن قباس لثم ارنآ مدرم اهدعب يلو .دوب وا تفايق صياصخ ياراد و ناشخرد يليخ هك
 .دوشيم هديد وا هريخ هيبش كي

 هك دوب ينابش ادوب تايح نامز رد هك دهديم حرش نينچ  مه ار هراغم نيا شياديپ تلع گنست نويه
 لكشب و .ديدرگ يهاش خيبوت دروم و دنام ماكان نآ هيهت زا يتقو ،دروا يم مهارف ار هاشداپ قاميق و ريش
 دنه زا دوخ يناحور هوقب )ادوب( اتاگاهت ات ادوب يلو )۳(.درك لاغشا ار هراغم نيا و دمآرد ينامد ياهدژا
 تفرگ ناميپ يقيقح روتسد عافد و ظفح يارب وزا و تشادزاب يهابت دصق زا ار اهدژا و دمآ اجنيدب يطسو
 دوخ هياس وا هك  :تفك اتاگاهت ات يلو .دنك مايق دوخ ناديرم تياده يارب هراغم نيرد هك تساوخ وزا اهدژا
 رد)!!!(ددرگ لياز هدارا نارات !وگنب هياس نياب دنك روطخ تلد رد يدب هدارا رگا و تشاذگ دهاوخاجنآ رد ار
 ياه هپت رب ناوارف ياه هراغم هتنورد دنب كيدزن لباك يايرد يقرش رانك رب دابا لالج يبرغ لامش تمس
.دوب اجنيرد مه ادوب هياس هراغم هك دوريم لامتحا و تسا دوجوم يهوك

 قرخ روطب نآ شياديپ تيفيك و ادوب هياس دولآ تفارخ دبعم نيا هراب رد ينيچ رفن هس هچنآ تسنيا 
 رصع نآرد هك ديآ يم رب ييادوب ينيچ نارياز تاياور مامت زا و دنا هتشون ترطف نيناوق زا رود و تداع
 ناوارف دباعم رد اهشيك رگيود ييادوب نابهار و هدوب طلسم هعماج لقع و ناهذا رب ماهوا و قيدصت تعرس
 رشن زا شيپ يلو .دنتخادرپ يم نارياز يميدقت دوقن و لاوما و روذن و تاريخ ندروآ مهارف هب نيمزرس نيا
 زا داژن ييايرآ ديپس نانوه هلمح ًاصوصخم و ،دوب هدش زاغآ مه يرحت و شهوژپ و كش هرود مالسا نيد
 تنايد روكذم يلتفه ناهاش هك ميناديم ام و دوب هداد يناكت ار ايند كرات نايادوب م٥۰۰ زا دعب ناتسراخت
 م۷٥۱ ـه۱۳٤ هنسرد نوچ و ،دندوب هدرب نيب زا اراهدنگ و لباك رد ار شيك نيا ناوريپ دباعم و هتشادن ييادوب
 وا ناريزو و هكلم و رابرد ياضعا مامت هك درك هظحالم اجنآ رد ديسر اراهدنگ هب نتخ زا ينيچ گنكوو
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.)٤(دندوب هدرك ناريو )هلطايه( نايلاتفه هك دنتسه يياههاگت دابع تمرم لوغشم

 دنه و ريمشك و اراهدنگ رد يلاتفه ناهاش رگيد و الوكارهم هك يبيرخت و ييادوب شيك تسكش نيا
 دوخ يحور و يعامتجا ميخو عضو و هدوسرف شيك هك مينيب يم و داد ناكت ار ناتسناغفا ييادوب مدرم دندرك
 هب ار ليبتر ديدش ليامت يرذالب تلاوح هب يلباز ناليبتر لاوحا رد ام و دنديديم يياضران و كش رظنب ار
 .مينيب يم ،دندوب هدروا دوخ هيدنسپ تافص و تبالص و تدش اب ار مالسا مايپ هك يحتاف بارعا

 يارعش زا يكي و دوب هداد رييغت دوخ ميدق يارجم زا ار راكفا ناتسناغفا رد مالسا نيد ميمعت و رشن
 شهوژپ هرود زا مه زاب تشاد ترهش يمجع داژنب راختفاب هكيميرخ يدغس قاحسا يناسارخ نابز يزات
 ياراد هك خلب و ورم ناراوس و دوخ يمجع دادجا رخافم هب هكيرعش رد و هتشاذگ مدق نيقي و ناميا هرودب
 ديوگ نينچ دلابيم دندوب بسن و بسح

 بينج دايقلا عوط عبات انل مهلك كرشلا يف سانلا باقرانكلم

 بينت مانالاوحن هبرودص              هل تحرشناو مالسالا يتا املف

)٥(بيوصت لاجرلاب انيلع ءامس امناك يتح هلاوسرانعبت

 ار مدرم رودص و دمآ مالسا نوچ دندوب عيطم امب و ميتشاد ار مدرم هبقر رايتخا مه كرش مايا رد ام"
".ميدومن يوريپ ار ادخ لوسر ام سپ داد حارشنا

 نيد و دش زاغآ يرجه نيتسخن نرق لوا همين زا ناتسناغفا رد ناناملسم ندما اب ناميا و تديقع هرود
 رصع رخآات نيد و درك رثا_ملعرب هلمجنا زا_ يعامتجا لياسم مامترب و تفاي راشتنا مات تعرساب مالسا
 نآرق دش خيرات ساسا يمالسا حوتف و يوبن تريس و تاوزغ .دوب يملع تاكرح رياس هدولاش يوما
 هقفو ثيدحو ريسفت بيترت هب نيد هار زا يمالسا نادنمشناد و .داد ليكشت ار يمالسا هقف ،ثيدحو
 ندروا مهارف و صوصن ضماوغ ريسفت هب ديدرت و كش لاجم نودب و لماك ناميا اب ناشيا .دنتخادرپ
)٦(.دنتشامگ تمه نآ قيبطت و ثيدحو نآرق زا ماكحا طابنتسا و ثيداحا

 زا بارعا ارنآ هكيمولع و يعرش اي يلقن مولع .دراد لاصتا ميرك نآرق هب هك ار مولع يمالسا ناگدنسيون
.دنا هديمان يمكح اي يلقع مولع و دنا هتفرگ رگيد

 :زا دوب ترابع يلقن مولع

.يراغم و ريس_بدا_تغل_ وحن_هقف _ ثيدح_ ريسفت_تئارق ملع

 :زا دنترابع يلقع مولع اما
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)۷(.ايفارغج_خيرات_ايميك_رحس_بط_يقيسوم_موجن_هسدنه_هفسلف

يلقن مولع رد نايناسارخ مهس

 نيمزرس نيا مدرمب مالسا روهظ نراقم نامز رد يگنهرف و يعامتجا روما رثكا رد هكيطاطحنا دوجواب
 و دوب يقاب ميدق گنهرف راثآ زا يخرب مه زاب ،ميا هتخاس نشور قباس روطس رد ام و دوب هداد يور
 و طوقس بتارم نيرخا ناهاشلباك هكيتاقوا رد ًالثم .دنا هدوب انشآ دوخ رصع يملع يگدنز اب نايناسارخ
 هدهاشم يركف يتايح و يملع تكرح زا يرثا ناهاش نيا رابرد رد مه زاب دندوميپ يم ار دوخ طاطحنا
 هرگوا هك هلاپ هيج نب هلاپ دننا هاشلباك  رابرد ياملعزا يكي :ديوگ دنهلا باتك رد ينوريبلا هكيرارق و دشيم
)۸(.دوب هدرك فيلات ترپ تهكش مانب موجن مولع رد ار يباتك ،دوب هاش بدؤم و تشادمان توب

 صصقلا و خيراوتلا لمجم مولعمان فلؤم زين و رابخالا نيز رد يزيدرگ يحلادبع نايونزغ هرود خروم
 ،هدوب هداتسرف يسابع هفيلخ نومأم رابردب نيمزرس نيزا هاشلباك ار يمجع مجنم مان نابود هك ،دنهديم ربخ
 و ينوريبلار بخ ود نيزا و .تفرگيم رارق هفيلخ يموجن هراشتسا دروم يروشك و يركشل همهم دراوم رد هك
 ياه تمسق رد موجن ًاصوصخم رصع جيار مولع اب يقوذ ناتسناغفا ناهاشلباك رابرد رد هك ،ميناديم يزيدرگ
 .تشاد دوجو نآ مولع و دنه اب هطبار ببسب تكلمم يقرش

 و هكمارب حادم( يسابع هرود فورعم رعاش يباتع هك :دنكيم تياور دادغب خيرات رد روفيط نبا
 رصع زا هنازخ نيا و مدوب ورم بتك هنازخ رد مجع بتك نتفرگ لقن يارب هك :تفگ )م۸۲۳ ـه۲۰۸يفوتم
)۹(.تسناشيزا يناعم و ام زا تغل تسا دوجوم يناعم مجع بتك رد و تسمياق نونك ات درگدزي

 ناوارف تافلوم ياراد و دناوخب ار روپاشن و ورم هنازخ بتك و درك رفس مجع دالب هب راب هس يباتع
)۱۰(.دوب هدرب هانپ يگنشوپ رهاط نب هلادبع رابردب نومام رصع رد هك تسيوغل

  دراد تلالد دوب ظوفحم و دوجوم روپاشن وورم رد ميدق ياه هناخبتك مه م۸۱٥ ـه۲۰۰ دودح رد هكنيا
 .دوب يطاشن و يليم شناد و ملعب ار مدرم نيا هكنيرب

 زا اي ناشيا .دنراد يمهم و زراب مهس يمالسا يلقن مولع ليكشت رد ناتسناغفا مدرم و نايناسارخ يراب
 و اهرهش رد هك دنا هدوب يناسك مه اي و دندوب يبرع ياهروشك و يزات ياهنادناخ رد هدش هيبرت يلاوم
.دندوب هتفرگ يفاك ياه هرهب يمالسا يلقن مولع زا و هتشاد تنوكس نيمزرس نيا ياهاتسور
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ذخآام

.تسا هتشادرب رپارد فيلات يملع ياقترا خيراتزا ار يلقعريس بتارمنيا٤ر۲ مالسالا يحضرد نيمادمحا )۱(

.نايهافرفس هصح۱۹يك_وي_س )۲( 

۱٤۷يك _ وي _ يس )۳(

 هسورگ هنر هلاقم٤۰۳يناريا ندمت  )٤(

.٦٥۱ مالسالايحض )٥( 

.۸ر۲يحض )٦( 

.۳۸٥ر۱يسايسلا مالسالا خيراترد نسح ميهاربا نسح )۷( 

.۱۰٥دنهلا باتك  )۸(

.۱٥۷ر۷روفيط دادغب خيرات تلاوحب۱۸۰ر۲ يحض  )۹(

 .۳٦ر۲ برع بدا خيراترد ناملكورب  )۱۰(


